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«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος,  
ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας»·

(Β’ Κορ. 6, 2-3) 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί τέκνα ἐν 
Κυρίῳ,

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, μᾶς συ-
νιστᾷ αὐτήν τήν περίοδον νά στρέψωμεν τό 
ἐνδιαφέρον μας πρός τήν ἀληθινήν μετάνοι-
αν, «τό χωνευτήριον τῆς ἁμαρτίας», κατά 
τόν Ἱερόν Χρυσόστομον. Ἡ μετάνοια εἶναι 
τό πρῶτον θέμα τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ πεμπτουσία 
τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Εἶναι τό καθη-
μερινόν προσκλητήριον τῆς Ἐκκλησίας πρός 
ὅλους μας. 

Παρά ταῦτα, πολλοί τῶν χριστιανῶν δέν 
ἔχομεν βιώσει πραγματικῶς τήν μετάνοι-
αν. Ἐνίοτε δέ θεωροῦμεν αὐτήν ὡς μή 
ἀφορῶσαν εἰς ἕκαστον ἐξ ἡμῶν, διότι δέν 
ἐρχόμεθα εἰς ἑαυτούς, δέν συνερχόμεθα καί 
δέν συναισθανόμεθα ὅτι ἔχομεν ὑποπέσει 
εἰς ποιάν τινα ἁμαρτίαν. Ἀλλ᾿ ὡς διδάσκει 
ὁ ἔμπειρος τῆς πνευματικῆς ζωῆς Ἀββᾶς 

Ἀριθμ. Πρωτ. 138
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -  

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ 
ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, 

ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Ἰσαάκ ὁ Σῦρος καί δογματίζουν ἐμπειρικῶς 
οἱ πλεῖστοι τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, 
«ἡ μετάνοια εἶναι ἀπαραίτητος καί εἰς τούς 
τελείους». Καί τοῦτο διότι μετάνοια δέν 
εἶναι μόνον ἡ μεταμέλεια διά τάς ἁμαρτίας 
μας καί ἡ συνακόλουθος ἀπόφασις νά μή 
ἐπαναλάβωμεν αὐτάς ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή 
τῶν ἀντιλήψεών μας πρός τό ἀγαθώτερον, 
ὥστε νά ἐπέρχεται μία διαρκής βελτίωσις 
τῶν ἀντιλήψεών μας περί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ 
κόσμου, αὔξησις τῆς ἀγάπης καί τῆς τα-
πεινώσεως, τῆς καθάρσεως καί τῆς εἰρήνης. 

Ὑπ᾿ αὐτήν τήν ἔννοιαν ἡ μετάνοια εἶναι 
πορεία ἀτελεύτητος πρός τήν τελειότητα 
τοῦ Θεοῦ, πρός τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά 
τείνωμεν καί νά κινούμεθα συνεχῶς. Ἐπειδή 
δέ ἡ τελειότης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρος, ἡ 
πορεία μας πρός τό καθ᾿ ὁμοίωσιν αὐτῆς 
εἶναι ἐπίσης ἄπειρος καί ἀτελεύτητος. 
Πάντοτε ὑπάρχει ἐπίπεδον τελειότητος 
ἀνώτερον ἐκείνου εἰς τό ὁποῖον εὑρισκόμε-
θα ἑκάστοτε καί διά τοῦτο πάντοτε πρέπει 
νά ἐπιζητοῦμεν τήν πρόοδόν μας τήν πνευ-
ματικήν καί τήν μεταμόρφωσίν μας, ὡς προ-
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τρέπει καί ὁ μέχρι τρίτου οὐρανοῦ ἀναβάς 
καί θεασάμενος μυστήρια ἄρρητα Ἀπόστο-
λος Παῦλος, γράφων: «Ἡμεῖς δέ πάντες ἀνα-
κεκαλυμμένῳ προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου 
κατοπτριζόμενοι τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορ-
φούμεθα ἀπό δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ 
ἀπό Κυρίου Πνεύματος». (Β’ Κορ. 3, 18).

Ὅσον καθαίρεται ὁ ἐσωτερικός μας 
κόσμος, ὅσον περισσότερον καθαρίζεται 
ὁ πνευματικός ὀφθαλμός μας, τόσον κα-
θαρώτερον βλέπομεν τόν ἑαυτόν μας καί τά 
πάντα καί αὐτή ἡ ἀλλαγή, αὐτή ἡ βελτίωσις 
τῆς θεάσεως τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου 
καί τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ ἑαυ-
τοῦ μας, συνιστᾷ μετάνοιαν, μίαν δηλονότι 
νεωτέραν καί βελτιωμένην κατάστασιν 
τοῦ πνεύματός μας, ἐκείνης εἰς τήν ὁποίαν 
εὑρισκόμεθα μέχρι τοῦδε. Ὑπ᾿ αὐτήν τήν 
ἔννοιαν, ἡ μετάνοια εἶναι ἡ βασική προ-
ϋπόθεσις τῆς πνευματικῆς προόδου καί τῆς 
ἐπιτεύξεως τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν πρός τόν 
Θεόν τῆς ὑπάρξεώς μας. 

Ἡ μετάνοια, βεβαίως, διά νά εἶναι πραγ-
ματική, πρέπει νά συνοδεύεται καί ἀπό 
ἀναλόγους καρπούς, ἰδίᾳ δέ ἀπό τήν 
συγχώρησιν τῶν συνανθρώπων μας καί τήν 
πρός αὐτούς ἀγαθοεργίαν. Ἡ ἐξ ἀγάπης 
πρός τόν συνάνθρωπον κίνησις τῆς καρδίας 
μας πρός τήν ἀποδοχήν αὐτοῦ καί τήν κατά 
τό ἐφικτόν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν του, ἀπο-
τελεῖ βασικόν στοιχεῖον τῆς εἰλικρινοῦς με-
τανοίας. Ἡ ὁδός, ἄλλωστε, τῆς μετανοίας 
εἶναι ἁμαρτημάτων κατάγνωσις καί ἐξομολό-
γησις αὐτῶν, τό μή μνησικακεῖν, εὐχή ζέουσα 
καί ἀκριβής, ἐλεημοσύνη, ταπείνωσις, ἀγάπη 
πρός πάντας, νίκη τοῦ καλοῦ ἐπί τοῦ κακοῦ, 
ἀποφυγή κενοδοξίας καί ματαίας ἐπάρσε-
ως, μαραινομένης αὐστοστιγμεί. 

Τήν ἐντός τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πάλην 
τῆς μετανοίας ἀποκαλύπτει «τοῦ τελώνου 
καί τοῦ φαρισαίου τό διάφορον....» καί κα-
λεῖ ἡμᾶς πάντας νά «μισήσωμεν τοῦ μέν τήν 
ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ νά ζηλώσωμεν 
τήν εὐκατάνυκτον εὐχήν», προσευχόμενοι 
ἐκτενῶς μετά δακρύων «ὁ Θεός ἱλάσθητι 
ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς καί ἐλέησον ἡμᾶς». 

Ἡ ἀρχομένη περίοδος τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προσφέρεται, ἐν 
μέσῳ τῆς ἐκτεταμένης ἐπί παγκοσμίου ἐπι-
πέδου οἰκονομικῆς κρίσεως, διά τήν ἐκδήλω-

σιν τῆς ὑλικῆς καί πνευματικῆς βοηθείας μας 
πρός τόν συνάνθρωπον. Οὕτως ἐνεργοῦντες 
φιλανθρώπως καί ἐκδηλώνοντες ἐμπράκτως 
τήν μεταστροφήν μας, ἀπό τήν μέχρι τοῦδε 
ἀτομικιστικήν ἀντιμετώπισιν φαρισαϊκῶς 
τῆς ζωῆς πρός μίαν συλλογικήν καί ἀλτρου-
ϊστικήν τελωνικήν ἀντιμετώπισιν αὐτῆς, 
θά ἔχωμεν πραγματοποιήσει μεγάλην καί 
ὠφελιμωτάτην μετάνοιαν καί ἀλλαγήν τοῦ 
τρόπου τῆς ἀτομοκεντρικῆς ἀντιλήψεως καί 
θά ἔχωμεν βιώσει τήν μετάνοιαν ὡς πρός 
μίαν κεφαλαιώδη καί ἐσφαλμένην στάσιν 
ζωῆς διά τῆς μεταβάσεως ἀπό τήν ἀμαρτίαν 
τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τῆς κενοδοξίας εἰς 
τήν ἀρετήν τῆς φιλαλληλίας, «ζηλοῦντες τοῦ 
τελώνου καλῶς τήν ἠλεημένην ταπείνωσιν 
καί γνώμην». 

Ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ κήρυκος καί ἐμπει-
ρικοῦ διδασκάλου τῆς μετανοίας, εἰσερχό-
μενοι εἰς τήν σωτηριώδη ταύτην περίοδον 
τῆς καθάρσεως καρδίας καί πνεύματος, 
ἵνα ὑποδεχθῶμεν τό Πάθος, τόν Σταυρόν, 
τήν Ταφήν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν, οὐχί συμβόλοις καί λόγοις μόνον, ἀλλά 
ἐμπράκτως καί βιωματικῶς, μετ᾿ αὐτοῦ δια-
χρονικῶς προτρεπόμεθα καί παρακαλοῦμεν 
καί ἱκετεύομεν καί ἡμεῖς ὁ ἐν τοῖς διαδόχοις 
αὐτοῦ ἐλάχιστος: «τῆς μετανοίας ἐστί, τό 
καινούς γενομένους, εἶτα παλαιωθέντας ὑπό 
τῶν ἁμαρτημάτων, ἀπαλλάξαι τῆς παλαιό-
τητος καί καινούς ἐργάσασθαι...ἐκεῖ γάρ τό 
ὅλον ἡ Χάρις ἦν».

Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί καί τέκνα, ἠνέω-
κται ἐνώπιον ἡμῶν καιρός εὐπρόσδεκτος 
«τοῦ λυπεῖσθαι» καί στάδιον ἀνανήψεως καί 
ἀσκήσεως ἵνα, «πρίν ἤ διαλυθῆναι τό θέα-
τρον φροντίσωμεν τῆς ἡμῶν σωτηρίας», ἐν 
ἀληθεῖ καί βιωματικῇ καρδιακῇ μετανοίᾳ ἐφ᾿ 
οἷς «ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν...
οὐδέ συνετηρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, κα-
θώς ἐνετείλατο» ἡμῖν ὁ Κύριος, ἵνα «φείση-
ται ἡμῶν ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα 
πληρῶν» Χριστός ὁ Θεός, κατά τό μέγα 
Αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστον Ἔλεος, Οὗ ἡ σωτή-
ριος Χάρις εἴη μετά πάντων.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιδ΄ 
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Τό τρίτο ἱερό ἄμφιο τῆς ἁγίας Τραπέζης 
περιλαμβάνει ἀκόμη καί τούς τέσσερις 

Εὐαγγελιστές. Αὐτό δηλώνει τήν ἐπιρροή του 
ἀπό τήν ἁγία Τράπεζα, τήν ὁποῖα ἀναπληρώ-
νουν τά Ἀντιμήνσια, ὅταν Αὐτή δεν ὑπάρχει ἤ 
δέν ἔχει καθιερωθεῖ. Γιά νά μπορέσουμε νά 
δικαιολογήσουμε τήν παράστασή τους, ὀφεί-
λουμε νά ἀνατρέξουμε: α) στήν ἱστορική ἐξέ-
λιξή τους, β) στίς περιόδους τοῦ παραδοσια-
κοῦ τύπου ἱεροῦ ἀμφίου καί γ) στίς ἔντυπες 
ἐκδόσεις. ὅπως ἀναφέραμε στήν ἀντίστοιχη 
ἑνότητα, τό ἄμφιο διακρίνεται σέ τρεῖς περιό-
δους. Σ’ αὐτές ἐμφανίζεται ἡ σταδιακή παρου-
σίαση τῶν Εὐαγγελιστῶν ἀπό τή γραπτή δια-
τύπωση τῶν ὀνομάτων τους, στήν ἀπεικόνισή 
τους μέ τόν τετράμορφο συμβολισμό τους καί 
τῶν προσώπων τους. Οἱ λέξεις «ἄδοντα», 
«βοῶντα», «κεκραγότα» καί «λέγοντα», ἀντι-
καθίστανται ἀπό ἀνάλογα ζῶα. Ἡ λειτουργική 
αὐτή εἰκόνα, βασίζεται στήν Παλαιά Διαθήκη, 

Διπλωματική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΑ΄ μέρος

στόν Προφήτη Ἰεζεκιήλ.1 Παρ’  ὅτι ὑπάρχει δι-
αφορά στούς συμβολισμούς, δεχόμαστε: Στόν 
Ἰωάννη, τή λέξη «ἄδοντα», μέ τόν ἀετό, διό-
τι τά πτηνά κατά κανόνα ἄδουν, στό Λουκᾶ, 
«βοῶντα», διότι ὁ Μόσχος προσφέρεται -τόσο 
στήν Παλαιά Διαθήκη ὅσο καί στίς θήραθεν 
θρησκεῖες- θυσία ὑπέρ τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί 
βοᾶ, στό Μάρκο, τό «κεκραγότα», διότι ὁ 
λέων, βρυχᾶται καί στό Ματθαῖο τό «λέγο-
ντα», διότι ὁ ἄνθρωπος ὁμιλεῖ. 

Ἡ συμβολική σημασία τους στήν Κ.Δ εἶναι: 
Ἰωάννης: Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί 

Θεολόγος, συνέγραψε τό Θεολογικό Εὐαγγέ-
λιο. Κατά τόν Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως 
(1239 μ.Χ.) συμβολίζεται μέ τόν ἀετό. «Ἰωάν-
νης, ἀετός, τό πνευματικόν ἤ ἀετός ἡ ψυχή».2 

Λουκᾶς: Συμβολίζεται μέ τήν παράσταση 

1.  Ἰεζ. α`, 4 κ. ?ξ.
2.  βλ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-

ΛΕΩΣ, ἔνθ’ ἀνωτ. στ. 416.

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄

Κεφάλαιο β`

Θεματολογία - Συμβολισμός

Θεολογία
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τοῦ Μόσχου, διότι ἐξιστορεῖ τό ἀρχιερατικό 
τοῦ Κυρίου ὑπούργημα, τή Θυσία καί τό Πά-
θος Του.3 Γιά τόν ἴδιο συμβολισμό ὁ Κύριλλος 
Ἀλεξανδρείας (444 μ.Χ.) λέγει: «Μόσχος νο-
εῖται, ἀπειρόζυγος μέν τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτί-
ας, σιτευτά δέ καθ’ ὅ πρό καταβολῆς κόσμου 
προώριστον τό κατά Χριστόν μυστήριον, ἡ 
φρικώδης καί μεγάλη θυσία.»4 

Μάρκος: Συμβολίζεται μέ τόν λέοντα. Στό 
κατά Μάρκον Εὐαγγέλιο τονίζεται ἡ βασιλική 
ἰδίοτητα, τό βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ 
πού κληρονόμησε ἀπό τόν Ἰούδα. «ἀρχή τοῦ 
εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὡς 
γέγραπτε ἐν τοῖς προφήταις....».5 

Ματθαῖος: Μέ τόν Ἄγγελο, ἐπειδή τό 
Εὐαγγέλιο ξεκινᾶ μέ τό γενεαλογικό δέντρο 
τοῦ Χριστοῦ. «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ....».6 

Στήν ἴδια τοποθέτηση περίπου συνηγορεῖ 
καί ὁ Ψευδο-Σωφρόνιος, ὁ ὁποῖος παραθέ-
τει τήν ἡγεμονική, πρακτική καί ἔνδοξη γέν-
νηση τοῦ «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος...»7, γιά τόν 
Ἰωάννη, γιά τό Λουκᾶ τονίζει τόν ἱεραρχικό 
χαρακτῆρα τοῦ Χριστοῦ, γιά τό Ματθαῖο τήν 
κατά σάρκα γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί γιά τό 
Μάρκο τήν προφητική φωνή τῆς πρώτης 
παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.8 Τά ἴδια ἀποδέχεται 
καί ὁ Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός ὁ Α` 
(71`5 μ.Χ) καί γιά τό τετράμορφον καί γιά τό 
τετραπρόσωπον τῶν Ἀποστόλων. Ἀκόμη γιά 
τόν «ἐπινίκιον ὕμνον» παραθέτει: «ἄδοντα 

3.  Γ. ΜΕΝΤΙΔΑΚΗ Πρωτοπρεσβυτέρου, ἔνθ’ 
ἀνωτ. σ. 233.

4.  βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ἐξήγη-
σις εἰς τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, κεφ. ιε`, PG 
72, 809 C.

5.  Μρ. α`, 1 - 2.
6.  Μθ. α`, 1.
7.  Ἰω α`, 1.
8.  ΨΕΥΔΟ-ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, Λόγος περιέχων 

τήν ἐκκλησιαστικήν ἅπασαν ἱστορίαν καί λεπτο-
μερής ἀφήγησις πάντων τῶν ἐν τῇ θείᾳ ἱερουργίᾳ 
τελουμένων, κεφ. ι`, PG 87, 4000 Β.

ἐστίν ὁ ἀετός, βοῶντα ἐστί, ὁ βοῦς κεκρα-
γότα, ὁ λέων, καί λέγοντα, ὁ ἄνθρωπος».9 
Τέλος ὁ Ψευδο-Διονύσιος παραθέτει ὅτι ὁ 
λέων συμβολίζει τό ἡγεμονικό, τό ρωμαλέο 
καί ἀδάμαστο, ὁ βοῦς τό ἰσχυρό καί ἀκμαῖο, 
ὁ ἀετός τό βασιλικό, τό ὑψίφορο καί ταχυ-
πετές.10

Συμβολικές παραστάσεις ἀπό τήν Παλαιά 
Διαθήκη, ὅπως ἡ θυσία τοῦ ἁμνοῦ καί ὁ φτε-
ρωτός λέων, ὑπάρχουν σέ μερικές ἔντυπες 
παραστάσεις. Ὁ ἁμνός συμβολίζει τήν εὐγέ-
νεια, τή νεανική ἀθωότητα, τήν πραότητα, τήν 
ἀγνότητα, τό ἄψογο, ἐνῶ μαζί μέ τό λιοντάρι, 
δηλώνουν τήν παραδείσια ζωή. Στή δική μας 
περίπτωση συμβολίζει τή θυσία τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Συναντᾶται στίς ἔντυπες ἐκδόσεις 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Συμβολίζει 
τή μεγαλοπρέπεια, τή δύναμη, τό θάρρος, 
τήν ἰσχύ, τή δικαιοσύνη, τό νόμο, τήν ἐπαγρύ-
πνηση καί τήν πνευματική προσοχή. Ἐπίσης 
συναντᾶται καί στίς ἐκδόσεις τοῦ Πατριαρχεί-
ου Ἀλεξανδρείας καί δηλώνει προφανῶς τήν 
ἐμβληματική μορφή τοῦ Πατριαρχείου καί τό 
σύμβολο τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀποστό-
λου καί εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. Ὅταν εἰκονί-
ζεται μόνο του, ὑποδηλώνει τόν ἑρημίτη καί 
τή μοναξιά. 

Στίς ἔντυπες ἐκδόσεις συναντήσαμε δι-
ακόσμηση ἐκ τοῦ φυσικοῦ βασιλείου: Τήν 
ἄμπελο, τήν ἐλιά καί τό κυπαρίσσι. 

Ἡ ἄμπελος εἶναι προσφιλής στή θεία Λα-
τρεία, διότι ἀπ’ αὐτήν παράγεται ὁ οἶνος γιά 
τή  θεία Κοινωνία, ἀλλά εἶναι καί  σύμβολο  
τῶν  ζώντων «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πιστῶν.» 

Ἡ ἐλιά εἶναι σύμβολο τῆς εἰρήνης καί «διά 
τόν καρπόν τοῦ ἐλαίου, τήν ἐσπλαχνία τοῦ 
Θεοῦ μηνύει».11 Συμβολίζει, ἀκόμα, τήν ἀθα-

9.  βλ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ, ἔνθ’ ἀνωτ. στ. 413 C καί D.

10.  βλ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ, ἔνθ’ ἀνωτ. στ. 413 C καί D.

11.  βλ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ 
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νασία, τήν εὐσπλαχνία καί τήν εἰρήνη μεταξύ 
Θεοῦ καί ἀνθρώπων.12 Στά ὑπό ἔρευνα ἄμφια 
συμβολίζει τόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆς, ὅπου 
προσευχήθηκε ὁ Χριστός τή νύχτα τῆς παρα-
δόσεώς του.13  

Ἡ κυπάρισσος συμβολίζει τήν καρτερία 
καί τόν μέ ὑπομονή  ἀγώνα στήν ἀρετή, τό 
θρῆνο καί τό θάνατο. Συναντᾶται σπανίως. 

Ἡ ναῦς συμβολίζει τήν πορεία τῆς Ἐκλησί-
ας ἐν μέσῳ κυμάτων, ὅπου μέ μόχθο κατευ-
θύνεται κάθε πρόσωπο στή σωτηρία. 14

Ἀπό τό ζωϊκό καί φυσικό περιβάλλον:
Ἡ Περιστερά: Στή θύραθεν φιλοσοφία 

θεωρήθηκε ὡς ἰδεόγραμμα τῆς εἰρήνης, τῆς 
ἁγνότητας, τῆς στοργῆς, τῆς ἁπλότητας, τοῦ 
ἐκουσίου Πάθους.15 Στή Παλαιά Διαθήκη τή 
συναντοῦμε ὡς ἀγγελιοφόρο τῆς εἰρήνης τοῦ 
Θεοῦ16 ἀλλά καί σύμβολο τῆς προωθήσεως 
τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος.17 Στήν 
Καινή Διαθήκη συμβολίζει τό ἅγιο Πνεῦμα, τό 
ὁποῖο «ἐν εἴδει περιστερᾶς»18 εἶδε ὁ Ἰωάννης 
ὁ Πρόδρομος νά κατέρχεται στόν βαπτιζόμε-
νο Ἰησοῦ.  Στά ἐντοπισθέντα ἄμφια συμβολίζει 
τό τρίτο πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος καί τήν 
ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπόρευσή Του.

Νεφέλη: Τήν συναντοῦμε πλησίον τῶν κε-
φαλῶν τῶν Εὐαγγελιστῶν στίς ἔντυπες ἐκδό-
σεις καί συμβολίζει τό φωτισμό τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος, διά τοῦ ὁποίου φωτίστηκαν οἱ 
Ἀπόστολοι, ὅταν συνέγραψαν τό Εὐαγγέλιο. 

ΜΑΡΤΥΡΟΣ, Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἤ 
περί ἁγνείας, λόγ. ι`, P 18, 196 C.

12.  Γεν. η`, 8.
13.  Ἰω. ιη`,  1, καί ιη`, 26.
14.  ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ ΡΩΜΗΣ, Λόγος περί συ-

ντελείας τοῦ κόσμου, καί περί τοῦ Ἀντιχρήστου, 
καί εἰς τήν Β` παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, κεφ. VIII, PG10, 912 Β.

15.  Γ. ΜΕΝΤΙΔΑΚΗ, Πρωτοπρεβυτέρου, ἔνθ’ 
ἀνωτ. σ. 296.

16.  Γεν. δ`, 8.
17.  Γεν. η`, 9 κ. ἑξ.
18.  βλ. Μθ. ε`, 16.

Κατ’ ἐπέκταση εἶναι σύμβολο τῆς θεοπνευστί-
ας τοῦ κατά Ματθαῖο, τοῦ κατά Μάρκο, τοῦ 
κατά Λουκᾶ καί τοῦ κατά Ἰωάννη Εὐαγγελίου.

Οἱ θόλοι, τά ἡμιθόλια, τά τόξα, συμβολί-
ζουν τούς κεκλιμένους οὐρανούς, τήν κίνηση 
τοῦ οὐρανοῦ πρός τή γῆ ἤ τήν ἐνσάρκωση 
τοῦ Λόγου, κατά συνέπεια ὁλόκληρο τό ἔργο 
τῆς θείας Οἰκονομίας.

Τέλος συναντοῦμε καί τή Μοῦσα -μικρός 
πεπιεσμένος σπόγγος σχήματος ὀβάλ- ἡ 
ὁποία χρησιμοποιεῖται γιά τήν τελεία ἀπό-
μαξη μαργαριτῶν ἀπό τό ἅγιο Δισκάριο. Ἡ 
ὕπαρξή της ὀφείλεται καθαρά σέ πρακτικούς 
λόγους.

Με ὅσα διατυπώσαμε στην παρούσα ἑνώ-
τητα διαπιστώνεται ὅτι ἡ συμβολική ἑρμηνεία 
τῆς λατρείας ἔφτασε ἀσφαλῶς σέ ὑπερβο-
λές, ὅπως καί ἡ ἀλληγορική ἑρμηνεία τῶν 
Γραφῶν παλαιότερα καί ἴσως παρεξηγήθηκε 
ὅπως τότε ἐκείνη. Ἀποπνέεται, ὅμως, ὅλο τό 
ἄρωμα τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως καί ἀπο-
δεικνύεται πῶς ἔζησε καί πῶς ἀντιλήφθηκε 
ἡ Ἐκκλησία - τουλάχιστον στούς τέσσερεις 
αἰῶνες (1590-1990 περίπου) στούς ὁποίους 
ἀνήκουν τά ἀνευρεθέντα ἱερά ἄμφια πού 
ἐρευνοῦμε - τά λατρευτικά Της ἀντικείμενα.19 
Ὀφείλουμε, ὅμως, νά ὁμολογήσουμε ὅτι διά 
τῶν συμβολικῶν παραστάσεων καί ἀπεικο-
νίσεων ξυπνᾶ τό ἐνδιαφέρον τοῦ λειτουργοῦ 
καί τοῦ προσφέρει ὡς ἄρτο τή διδασκαλία 
τῆς θείας Οἰκονομίας. Ὡς θέμα δέ ἱερό καί 
σωτήριο, διά τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν δια-
νοίγει τά ὅμματα τῆς ψυχῆς μέ ἀποκαλύψεις 
καί ἔλεγχο, ἐλπιζομένων πραγμάτων οὐ βλε-
πομένων.20 

19. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργικά θέματα, τ. 
Γ`, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 15.

20.  Ἑβ. ι`, 1.
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Ὁ ἐλεῶν πτωχόν!
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Ἡἐλεημοσύνη ἀποτελεῖ ἔμπρακτη φα-
νέρωση συμπαθείας καί «ἀγαπώσης 

καρδίας». «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν», 
διαβάζουμε στό Βιβλίο τῶν Παροιμιῶν Σο-
λομῶντος (19, 17). Ἀναπαύεται ὁ Θεός στήν 
διακριτική καί ἀφειδώλευτη προσφορά τῶν 
ἀναγκαίων στούς ἐνδεεῖς, στήν παροχή λό-
γου συμβουλευτικοῦ καί ἐνθαρρυντικοῦ σέ 
ὅσους διψοῦν τήν σωτηρία. Ἡ ἐλεημοσύνη, 
ὑλική καί πνευματική, διδάσκει τούς ἀνθρώ-
πους «εὐμεταδότους εἶναι» καί τούς καθιστᾶ 
μιμητές τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος συ-
γκαταβαίνει καί ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέ-
ωση νά μᾶς ἀνταποδώσει ἀφθονοπαρόχως 
τίς εὐεργεσίες μας πρός τήν εἰκόνα Του, 
τόν συνάνθρωπο· «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ 
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, 
ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25, 40).

Ὁ χριστιανός διαθέτει σέ ἀγαθοεργίες 
ποσό μεγαλύτερο ἀπό τό δέκατο τῶν εἰσο-
δημάτων του. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι 
σαφής: «Ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη 
ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρι-
σαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5, 20). Καί πρέπει νά 
ἀναφέρουμε ὅτι οἱ Φαρισαῖοι διέθεταν τό 
δέκατο τῶν εἰσοδημάτων τους στήν ἐλεη-
μοσύνη! Ὅταν μέρος τῶν εἰσοδημάτων μας 
διατίθεται σέ ἀγαθοεργίες, εὐλογοῦνται τά 
ὑπόλοιπα χρήματά μας. Ἡ ἐλεημοσύνη ὠφε-
λεῖ ὅσους τήν λαμβάνουν, ἀλλά καί ἀμείβει 
ὅσους τήν προσφέρουν. Ὅσοι ἀκολούθησαν 
τήν παραγγελία «Δότε», ἔγιναν μάρτυρες 
τῆς ἐπαγγελίας «Δοθήσεται»!

«Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ 
λαμβάνειν» (Πράξ. 20, 35). Ἡ χαρά τοῦ δο-
σίματος εἶναι μεγάλη. Ὅταν προσφέρουμε 

χρήματα, τρόφιμα καί ἐνδύματα σέ κάποιον 
«χρείαν ἔχοντα», ἐκεῖνος λαμβάνει βοήθεια 
ὑλική. Ἐμεῖς, ὅμως, ἀντί τῶν ὑλικῶν πραγ-
μάτων λαμβάνουμε Παράδεισο! Ἡ καρδιά 
μας πληροφορεῖται ἀπό τήν ἀγαθή πράξη 
μας καί ἀναπαύεται. Αὐτή ἡ ἀνάπαυση δέν 
εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου», δέν ἰσοφαρί-
ζεται ἀπό πλούτη, δόξα καί αἴγλη κοσμική. 
Ἄν κάποιος ἀδυνατεῖ νά προσφέρει ὑλική 
βοήθεια στόν ἀδελφό, ἄς γνωρίζει τόν ἀκό-
λουθο λόγο τοῦ μακαριστοῦ π. Παϊσίου: 
«Ὅσοι ἔχουν μέν τήν ἀγαθή προαίρεση γιά 
νά ἐλεήσουν, ἀλλά δέν ἔχουν τίποτα καί 
πονᾶνε γι᾿ αὐτό, ἐλεοῦν μέ τό αἷμα τῆς καρ-
διᾶς τους».

Εἶναι σημαντικό ἡ ἐλεημοσύνη νά 
ἀσκεῖται μέ χαρούμενη διάθεση· «ἱλαρὸν 
γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεὸς» (Β’ Κορ. 9, 7). 
Δέν εἶναι καλό νά ὑποτιμᾶται καί νά πε-
ριφρονεῖται ὁ ἐνδεής ἀδελφός μας. Ἄν ὁ 
Θεός ἐπέτρεψε νά διαθέτουμε περιουσία καί 
εἰσοδήματα, ἄς Τόν δοξάζουμε καί ἄς προ-
σπαθοῦμε μέ ταπείνωση καί ἀγαθή διάθεση 
νά ἐλεοῦμε τόν πλησίον. «Πλούσιοι ἐπτώ-
χευσαν καὶ ἐπείνασαν», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία 
μας! Δέν πρέπει νά ἀγνοοῦμε ὅτι τά οἰκονο-
μικά δεδομένα εἶναι τρεπτά καί ὑποκείμενα 
σέ ἀλλαγές, συχνά ἀπρόσμενες καί μεγά-
λες. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν στηρίζει τήν 
ἐλπίδα του σέ δεῖκτες οἰκονομικούς.

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλε-
ηθήσονται» (Ματθ. 5, 7), ἀπαγγέλλει μετα-
ξύ ἄλλων ὁ Κύριος. Εἴθε νά ἐγκολπωθοῦμε 
αὐτούς τούς λόγους καί μέ διάκριση νά τούς 
ἐφαρμόσουμε στήν καθημερινότητά μας, 
ὥστε νά γίνουμε ἄξιοι τοῦ ἀμετρήτου θείου 
ἐλέους. Ἀμήν.



ΟΤΙ  ΜΠΟΡΩ
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ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΕΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦO ΜΑΣ
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Θά ἤθελα καταρχήν νά εὐχαριστή-
σω τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας 

καί Ἀποκορώνου γιά τήν πρόσκληση νά 
συμμετάσχω κι ἐγώ στήν παρουσίαση τοῦ 
βιβλίου τοῦ π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη μέ 
τίτλο: Πρωτοπόροι της Κρητικῆς ἐλευθε-
ρίας. Καί ὑπότιτλο: Κληρικοί πού κατάγο-
νταν ἤ ἔδρασαν στόν Ἀποκόρωνα καί τήν 
Κυδωνία τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατί-
ας. Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο 224 σελίδων, 
στό ὁποῖο ὁ ἐργατικός συγγραφέας μέ 
ἐρευνητική διάθεση καί πιστότητα στήν 
ἱστορία ἰχνογραφεῖ τή ζωή καί τή δράση 
130 καί πλέον κληρικῶν καί μοναχῶν, 
πού στάθηκαν κοντά στό δοκιμαζόμενο 
κρητικό λαό σέ μιά πολυτάραχη ἐποχή. 

Μητροπολίτες, ἀρχιμανδρίτες, ἱε-
ρομόναχοι, ἡγούμενοι, ἱερεῖς καί μονα-
χοί παρουσιάζονται μέ γλαφυρό τρόπο 
ἐνώπιόν μας. Ὅλοι αὐτοί, μᾶς καλοῦν νά 
ἐμβαθύνουμε στήν ἱστορική μνήμη. Νά 
ἐντρυφήσουμε σέ μιά δύσκολη ἐποχή, γιά 
τήν ὁποία γράφονται πολλά, ἀλλά ὅπως 
ἀναφέρει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς, κ. Δαμασκηνός, 
στόν πρόλογο, συχνά στά γραφόμενα 
«παραχαράσσεται ἡ ἱστορική ἀλήθεια»1. 

1.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, Πρωτοπόροι 
τῆς κρητικῆς ἐλευθερίας. Κληρικοί πού κατάγο-
νταν ἤ ἕδρασαν στόν Ἀποκόρωνα καί στήν Κυ-
δωνία τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἔκδ. Ἱ.Μ. 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Χανιά 2013, σ. 9. 

 «Ἡ μάθηση καί ἡ γνώση», γράφει ὁ π. 
Μιχαήλ «εἶναι μιά ἀδιάκοπη παιδαγωγία 
στή ζωή μας καί ἀποτελεῖ εὐλογία Θεοῦ. 
Τά πρόσωπα τοῦ παρελθόντος μποροῦν 
νά ἀποτελέσουν πρότυπα μίμησης καί 
συμπεριφορᾶς γιά τό μέλλον»2. Ὅμως, 
θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά συμπληρώσω, ὅτι 
ὁρισμένα ἀπό τά πρόσωπα τοῦ παρελθό-
ντος μποροῦν νά ἀποτελέσουν καί πα-
ραδείγματα ὄχι μίμησης ἀλλά ἀποφυγῆς 
τῆς συμπεριφορᾶς τους, τοῦ βίου καί τῆς 
πολιτείας τους. 

Ἡ σκέψη αὐτή ἀπηχεῖται ἐξάλλου καί 
στόν Μεγάλο Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέ-
ου Κρήτης πού ψάλλουμε στή διάρκεια 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἐκεῖ ἀνα-
φέρονται ὀνόματα προσώπων κυρίως 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκ τῶν ὁποίων 
ἄλλα ἀποτελοῦν πρότυπα μίμησης καί 
ἄλλα πρότυπα ἀποφυγῆς.

 Γιά νά κατανοηθεῖ καλύτερα τό βι-
βλίο τοῦ π. Μιχαήλ, χρειάζεται νά ἀνα-
φερθοῦν ὁρισμένα βασικά ἱστορικά χα-
ρακτηριστικά στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς τῆς 
τουρκοκρατίας πού ἀφοροῦν στό ζεῦγμα 
Ἐκκλησία – κοινωνία. Κι αὐτά εἶναι πολ-
λά, ἀλλά θά περιορισθοῦμε κυρίως σέ 
δύο πού συνδέονται μέ τό βιβλίο πού πα-
ρουσιάζεται σήμερα. 

Πρῶτον: Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἐπο-

2.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π. σ. 11. 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Παρουσίαση βιβλίου τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη 

Χανιά 4 Φεβρουαρίου 2014

Πρωτ. Βασίλειος  Ἰ. Καλλιακμάνης
Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας

Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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χή αὐτή ἦταν στενά συνδεδεμένη μέ τό 
δημόσιο βίο. Ἡ θέση της ἦταν ἐθναρχική 
μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται. Ὁπότε ἡ στάση 
της σέ διάφορα θέματα μπορεῖ νά ἦταν 
ἀμφίσημη ἤ καί πολύσημη. Ἀφενός κρα-
τοῦσε τή μακρά ἁγιοπατερική παράδοση 
τοῦ βυζαντίου. Καλλιεργοῦσε τή λει-
τουργική ζωή καί παρά τίς ἀπαγορεύσεις 
καί τά ἐμπόδια διέσωζε τή τέχνη, πού 
ἐκφραζόταν τόσο στή λιτή ἀρχιτεκτονι-
κή τῶν ἱερῶν ναῶν, τήν ξυλογλυπτική, τή 
μεταβυζαντινή ἁγιογραφία, τήν ἐκκλησι-
αστική μουσική καί ἀλλοῦ. 

Ἀφετέρου ἀσκοῦσε διοίκηση καί κα-
τεῖχε «πολιτική ἐξουσία». Μέ εὐθύνη τῆς 
Ἐκκλησίας λειτουργοῦσαν ἐκκλησιαστικά 
δικαστήρια3, πού ἀσχολοῦνταν μέ ἀστι-
κές ὑποθέσεις, τό οἰκογενειακό καί κλη-
ρονομικό δίκαιο, ἐνῶ οἱ λόγιοι ἀλλά καί 
ὀλιγογράμματοι κληρικοί ἀσκοῦσαν χρέη 
συμβολαιογράφου ἀφοῦ συνέτασσαν 
συμβόλαια, προικοσύμφωνα καί ἄλλα 
ἔγγραφα. Μέ τήν ἔννοια αὐτή ἡ Ἐκκλη-
σία κένωνε τόν ἑαυτό της γιά τή σωτηρία 
τοῦ γένους. Στό πλαίσιο αὐτό χρησιμο-
ποιεῖται συχνά καί ὁ ἀφορισμός, ὄχι τόσο 
ὡς πνευματικό ἐπιτίμιο ἀλλά ὡς ἀόριστη 
ἀπειλή γιά τήν ἐπιβολή τῆς κοινωνικῆς 
εὐταξίας. Ἀφοριστικά κείμενα ἀπαντοῦν 
σέ κανονισμούς σχολείων, ἑταιρικά 
ἔγγραφα ἀλλά καί ὡς Ἐγκύκλιες Ἐπιστο-
λές γιά τήν πρόληψη κλοπῶν καί ἀδικιῶν, 
τήν ἐπιβολή ἀποφάσεων ἐκκλησιαστικῶν 
δικαστηρίων, τήν ἀποτροπή ἐπαναστάσε-
ων κλπ. Ἐπειδή ἡ μορφή αὐτή τοῦ ἀφορι-
σμοῦ δέν εἶχε ἐρείσματα στήν ὀρθόδοξη 
χριστιανική παράδοση, καταδικάζεται 
ἔντονα ἀπό τούς παραδοσιακούς ἐκκλη-

3.  Βλ. περισσότερα π. Βασιλείου Καλλιακμά-
νη, Θεολογικά ρεύματα στήν Τουρκοκρατία, ἐκδ. 
Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 47 κ.ἑ. 

σιαστικούς συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς. Ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης λ.χ. γράφει, 
ὅτι ὁ ἀφορισμός, ἔτσι ὅπως ἀπαντᾶ τήν 
ἐποχή αὐτή, εἶναι «βαρβάρων τοῦτο καί 
ἀπαιδεύτων ἀνθρώπων ἴδιον· ἀλλά καί 
κωλύεται τοῦτο ὑπό τῶν θείων κανόνων, 
καί ἀνοίκειον πάντη εἶνε εἰς τόν ἀρχιερα-
τικόν χαρακτῆρα· διότι ὁ ἀρχιερεύς πρέ-
πει νά εὔχηται πάντοτε, καί νά εὐλογεῖ τό 
ποίμνιόν του, καί οὐχί νά τό καταρᾶται»4. 

Δεύτερον: Ἡ παιδεία κατά τῆς περί-
οδο τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας συν-
δέεται ἄμεσα μέ τήν Ἐκκλησία. Ὁπότε 
ἡ ἵδρυση, ὀργάνωση καί συντήρηση 
σχολείων ἔχει ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τόν 
ἐκκλησιαστικό θεσμό. Βέβαια ἐνοχλεῖ 
ὁρισμένους, πού στίς γραπτές μαρτυρίες 
ὑπάρχει τό ζεῦγμα «κληρικός – παιδεία». 
Ἐνοχλεῖ ἐπίσης ὅτι, ἡ Ἐκκλησία ταυτίζε-
ται μέ τῶν «Ἑλλήνων τίς Κοινότητες», 
ἀφοῦ ἀποτέλεσε καί ἐξακολουθεῖ νά ἀπο-
τελεῖ συνεκτικό καί ἑνοποιητικό παράγο-
ντα τοῦ γένους. Ὅταν ἄλλοι συνεχίζουν 
νά διαιροῦν καί νά κομματιάζουν τό λαό, 
ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται νά ἑνοποιεῖ τά δι-
εστῶτα καί νά διασώζει, ὅπως τότε, ἔτσι 
καί σήμερα τήν κοινωνική συνοχή, καλ-
λιεργώντας τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη. 

 Ἀπαξιώνουν ὁρισμένοι τό γεγονός 
ὅτι, ἡ Ἐκκλησία ἔγινε κιβωτός πού ἔσωσε 
τό γένος, τή γλώσσα καί τόν πολιτισμό, 
ἔστω καί ἄν αὐτό τῆς κόστισε σέ ἀνθρώ-
πινο δυναμικό ἀλλά καί σέ ἐπίπεδο θε-
ολογικό. Θέλουν νά παραθεωρήσουν 
καί νά διαβάλουν τή συνεισφορά της 
μέ ἀφορμή ἀνθρώπινες ἀστοχίες καί μι-
κρότητες. Ἔτσι, ἐπιστρατεύουν διάφορα 
ἐπιχειρήματα, ἤ ἀποσιωποῦν σημαντικές 

4.  Βλ. περισσότερα γιά τόν ἀφορισμό, π. Βασι-
λείου Καλλιακμάνη, Ποιμαντική καί Ἐκκλησιολο-
γία, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 90 κ.ἑ. 
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ἐκκλησιαστικές πρωτοβουλίες καί ἀξιό-
λογες ἐκδοτικές συλλογές τῆς Τουρκο-
κρατίας.

Μέσα στό παραπάνω ἀρνητικό κλίμα 
ἀμφισβητεῖται καί τό «Κρυφό Σχολειό», 
πού δέν εἶναι ἐφεύρημα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
θρύλος τοῦ «Κρυφοῦ Σχολειοῦ» προῆλθε 
ἀπό τή λαϊκή συνείδηση. Μπῆκε στά σπου-
δαστήρια πολλῶν ἱστορικῶν καί ξαναγύ-
ρισε μέ τήν τέχνη καί τήν ποίηση σ΄ αὐτόν. 
Κι ὁ θρύλος αὐτός μεταφέρει μιά ἀλήθεια: 
ὅτι τά γράμματα στήν Τουρκοκρατία ἀπαι-
τοῦσαν κόπους, θυσίες καί ὧρες ποδα-
ρόδρομο κάτω ἀπό τόν τρόμο τοῦ κατα-
κτητῆ. Στήν Κρήτη δέν ἔχουμε ἀσφαλεῖς 
πληροφορίες γιά τό «Κρυφό Σχολειό». 
Ἴσως ἐπειδή ὑπῆρχε περισσότερη ἐλευθε-
ρία καί ἀνοχή ἀπό μέρους τῶν Τούρκων μέ 
τήν παροχή κάποιων προνομίων. 

Τό «Κρυφό Σχολειό» στίς τουρκο-
κρατούμενες περιοχές ἔλαβε διάφορες 
μορφές: Καταρχήν α) ἦταν φανερό σχο-
λεῖο πού λειτουργοῦσε ὅμως μέ τό φόβο 
ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας του, ἐάν ξε-
σποῦσε κάποια ἐπανάσταση ἤ ὑπῆρχε 
ἀπειλή παιδομαζώματος. β) Λειτούργησε 
ὡς Κρυφό Σχολεῖο στήν κυριολεξία κυρί-
ως στίς περιοχές ὅπου οἱ Τοῦρκοι ἔπαρχοι 
ἦταν ἰδιαίτερα σκληροί. Γι’ αὐτό, οἱ νάρ-
θηκες τῶν ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί διάφοροι 
ἄλλοι μυστικοί χῶροι χρησιμοποιοῦνταν 
ὡς αἴθουσες διδασκαλίας. Στό Βίο τοῦ 
Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου πού 
συνέταξε ὁ Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης 
ἀναφέρεται ὅτι, ὁ ὅσιος Ἀρσένιος συγκέ-
ντρωνε τά παιδιά καί δίδασκε τά ἑλλη-
νικά γράμματα. Κι αὐτό γινόταν στό β΄ 
ἥμισυ τοῦ 19ου αἰώνα καί στίς ἀρχές τοῦ 
20ου στά Φάρασσα τῆς Καππαδοκίας. Τά 
Φάρασσα ἦταν ἕνα ἀπό τά ἕξι ἑλληνικά 
χωριά τῆς Καππαδοκίας, τά ὁποῖα ἀφή-

νονταν χωρίς ἀστυνομία καί ζοῦσαν μέ τό 
φόβο τῶν Τούρκων ἀνταρτῶν (Τσετῶν). 
Γράφει ὁ Γέροντας Παΐσιος: «Εἶχε ἑτοι-
μάσει αἴθουσα γιά Σχολεῖο καί ἀντί γιά 
θρανία δέρματα ἀπό κατσίκες ἤ ἀπό πρό-
βατα μέ τό τρίχωμά τους, κι ἐπάνω στά 
δέρματα γονατισμένα τά παιδιά παρακο-
λουθοῦσαν τά μαθήματα. Μέ αὐτόν τό 
σοφό τρόπο δέν ἐρέθιζε τούς Τούρκους, 
καί ὅταν ἀκόμη τύχαινε νά τά βλέπουν τά 
παιδιά, διότι νόμιζαν πώς προσεύχονταν. 
Τίς περισσότερες δέ φορές συγκέντρω-
νε ὁ Πατήρ τά παιδιά στό Ἐξωκλήσι τῆς 
Παναγίας (σό Κάντσι), πού ἦταν ψηλά 
στό Βράχο μέσα σέ σπηλιά καί τό εἶχε γιά 
Κρυφό Σχολεῖο»5. γ) Ἀλλά καί ἐάν ὑπο-
θέσουμε ὅτι, οἱ ἱστορικές μαρτυρίες εἶναι 
ἰσχνές, ἀναντίρρητο γεγονός τυγχάνει 
ὅτι στόν ταπεινό ὀρθόδοξο ναό κάτω ἀπό 
τό φῶς τοῦ καντηλιοῦ πού τρεμόσβηνε, 
ἀκουγόταν, διαβαζόταν καί διασώζονταν 
ἡ λόγια ἑλληνική γλώσσα. Ἔτσι, μέσω 
τῆς χριστιανικῆς λατρείας μεταδίδονταν 
στίς ἑπόμενες γενιές ἡ διαχρονική θεο-
λογική σοφία, ὅπως τή διέσωσαν οἱ με-
γάλοι Πατέρες, Ἰωάννης Δαμασκηνός, 
Ρωμανός ὁ Μελωδός, Ἀνδρέας Κρήτης, 
Κοσμᾶς Μελωδός κ.ἄ. Κι ἀκόμη διδά-
σκονταν τά εὐαγγελικά μηνύματα γιά 
δικαιοσύνη, φιλαδελφία, ὑπομονή, θυ-
σία, ἔμπονη ἀγάπη, ἐλπίδα καί σταυροα-
ναστάσιμο ἦθος. Τά λειτουργικά βιβλία, 
καί ἰδιαίτερα τό Ὀκτωήχι, τό Ψαλτήρι, 
ἀλλά καί τά Συναξάρια μυοῦσαν τούς 
ρωμιούς στίς ἀλήθειες τῆς πίστεως. Ὁ 
ἑσπερινός, ὁ ὄρθρος, ἡ θεία Λειτουργία, 
οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας καί οἱ γιορ-

5.  Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ὁ Ἅγιος 
Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, ἔκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήρι-
ον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή 
Θεσσαλονίκης 2010 (28η ἀνατύπωση), σ. 40. 
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τές, πού ἕνωναν τό λαό, τελοῦνταν στίς 
μισοσκότεινες καί ταπεινές ἐκκλησιές σέ 
γλώσσα ἑλληνική. Οἱ ἐκκλησίες δηλαδή, 
ἦταν ταυτόχρονα καί σχολεῖα ἑλληνικά. 
Μέσῳ αὐτῆς τῆς ἐκπαίδευσης ἀποκρούο-
νταν τόσο ἡ Λατινική προπαγάνδα καί ἡ 
Οὐνία ὅσο καί οἱ ἐξισλαμισμοί.

Πολλοί ἀπό τούς κληρικούς πού ἱστο-
ροῦνται στό βιβλίο τοῦ π. Μιχαήλ δια-
κρίθηκαν στά γράμματα καί δίδαξαν σέ 
ἀνώτερες σχολές καί Πανεπιστήμια. Ὁ 
Ἀγαθάγγελος Ξυρουχάκης λ.χ., ἐπίσκο-
πος Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, δίδαξε 
ὡς λέκτορας στό Πανεπιστήμιο τῆς Βιέν-
νης, ὅπου ὑπηρέτησε γιά 16 χρόνια 6. 

Ἀλλά καί ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος, Γεράσιμος Σφακιωτά-
της, ἵδρυσε στή μονή ἱεροδιδασκαλεῖο 
πρόσφερε «στήν πνευματική ἀνάπτυξη 
τοῦ κλήρου καί τόπου» καί «συνέβαλε 
ἀποφασιστικά στήν τόνωση τῶν ἀγω-
νιστῶν». Ἐπίσης ὁ ἱεροδιάκονος Γερμα-
νός Ἀποστολάκης (1850-1903) δίδαξε 
στό ἑλληνικό σχολεῖο τοῦ Βάμου, στά 
γυμνάσια Χανίων καί Ἡρακλείου καί τήν 
Ἱερατική Σχολή Ἁγίας Τριάδος. Χαρακτη-
ρίζεται ὡς «εὐγλωττότατος ἱεροκήρυξ 
τῆς πόλεως τῶν Χανίων, καί σοφός κα-
θηγητής τῶν ἱερῶν ἐν τῇ ἱερατικῆ σχολή 
τῆς μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκρωτηρί-
ου. Γλυκύτατος, εὐπροσήγορος, πλήρης 
μετριοφροσύνης»7. Ὅλα αὐτά δέν τόν 
ἐμπόδισαν νά ἐμπνέεται ἀπό ἐπαναστα-
τικό πνεῦμα καί νά προσφέρει στήν ἐπι-
μελητεία τοῦ Στρατοπέδου Ἀκρωτηρίου 
κατά τήν ἐπανάσταση. Πέρα ἀπό τό γε-
γονός ὅτι οἱ περισσότεροι βιογραφού-
μενοι κληρικοί ἀσχολήθηκαν καί μέ τά 
γράμματα εἶναι σημαντικό νά ἀναφερθεῖ 

6.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 28.
7.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 39. 

ὅτι τά μοναστήρια χρηματοδοτοῦσαν τά 
σχολεῖα. 

Τά γράμματα καλλιέργησε καί ὁ ἐπί-
σκοπος Λάμπης καί Σφακίων καί ὕστερα 
Μητροπολίτης Κρήτης Εὐμένιος Ξηρου-
δάκης8. Ἀπόφοιτος της Ἱερᾶς Πατριαρ-
χικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης διακρίθηκε ὡς 
καθηγητής, σχολάρχης στά Σφακιά καί 
στά Χανιά. Ἐπίσης ὑπῆρξε ἱδρυτικό μέλος 
τοῦ Συλλόγου «Μίνως» (1879) μέ σκοπό 
τή διάδοση τῶν γραμμάτων στήν Κρή-
τη. Αὐτό πού μέ ἐντυπωσίασε στή βιο-
γραφία τοῦ Μητροπολίτη Εὐμενίου ἦταν 
τό γεγονός, ὅτι σέ ἐχθροπραξίες μεταξύ 
Ὀθωμανῶν καί χριστιανῶν στό Ρέθυ-
μνο προστάτεψε τούς Ὀθωμανούς, γιά 
νά προλάβει πιθανές δολοφονίες στήν 
ἐπισκοπή του. «Παραχώρησε σέ Ὀθωμα-
νικές οἰκογένειες ἀκόμη καί τό σπίτι του 
στό Ρέθυμνο, τόν ἐπισκοπικό οἶκο στή 
Λαμπινή, τή Σχολή καί τήν Ἐκκλησία. Μέ 
ζῶα τῶν μοναστηριῶν καί μέ συνοδεία 
χριστιανῶν ἔστειλε στό Ρέθυμνο Ὀθω-
μανούς, διέσωσε τίς περιουσίες τους μετά 
τήν ἀποχώρησή τους καί κατόρθωσε στό 
Ἀμάρι καί τόν Ἅγιο Βασίλειο νά μή γίνει 
καμιά ἀνθρωποκτονία»9. Βέβαια στή συ-
νέχεια οἱ Ὀθωμανοί στράφηκαν ἐναντίον 
τῶν χριστιανῶν, τῶν ἱερέων ἀλλά καί τοῦ 
ἰδίου. Ἀργότερα ὁ Εὐμένιος τάχθηκε ἐνα-
ντίον τοῦ Βενιζέλου καί τελικά πέθανε 
ἐξόριστος στή Χίο τό 1920. Ἡ φήμη περί 
ἀφορισμοῦ τοῦ Βενιζέλου πού διαδόθηκε 
στήν Ἀθήνα τό 1912 δέν τεκμέρεται, ἀφοῦ 
δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Εὐμένιος δέν θά τολμοῦσε νά φέρει τό ζή-
τημα αὐτό στή Σύνοδο τῆς Κρήτης10. 

(Συνεχίζεται)

8.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 59-69.
9.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 61-62
10.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 69. 
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Ἡλειτουργική ἀνανέωση διέρχεται καί 
νοηματοδοτεῖται μέσα ἀπό τή σπου-

δή τῆς λειτουργικῆς θεολογίας τῶν πρώτων 
αἰώνων, τῆς εὐχαριστιακῆς θεολογίας τοῦ 
4ου καί 5ου αἰῶνα, ἀρεοπαγιτικῶν συγγραμ-
μάτων, τῆς χορείας τῶν ὑπομνηματιστῶν τῆς 
θείας Εὐχαριστίας (Μαξίμου τοῦ Ὁμολογη-
τοῦ, Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως, Θεο-
δώρου Ἀνδίδων, Νικολάου Καβάσιλα, Συμε-
ών Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 
Φιλοθέου Κοκκίνου) καθώς καί τῶν Φιλο-
καλικῶν πατέρων τοῦ 18ου καί 19ου αἰῶνα 
(κολλυβάδων), μέ αὐτές τίς γραμμές ὁρίζει 
τήν ἀρχή πραγματοποίησης τῆς λειτουργικῆς 
ἀναγεννήσεως ὁ καθηγητής Γ. Φίλιας1.

Ἔτσι ὡς ἀφετηριακή πράξη τῆς λειτουρ-
γικῆς ἀναγεννήσεως πρέπει νά θεωρήσουμε 
τήν ἔρευνα τῆς λειτουργικῆς πράξεως2. Ἡ 
ἔρευνα αὐτή περιλαμβάνει τή μελέτη τῶν 
πηγῶν, κυρίως δέ τῆς χειρογράφου παραδό-
σεως τῶν λειτουργικῶν κειμένων3. Ἀσφαλῶς 
θά πρέπει νά τονιστεῖ ἡ ἀναγκαιότητα γιά 
πλήρη ἀντικειμενικότητα τῆς ἔρευνας χωρίς 
καμία τακτική «λήψεως τοῦ ζητουμένου»4.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης 
Διονύσιος διετύπωσε τίς παρακάτω προτά-

1.  Γ. ΦΙΛΙΑ., Παράδοση καί ἐξέλιξη Λατρεία 
τῆς Ἐκκλησίας, ἔκδ.

Γρηγόρη, Ἀθήνα 2006, σ. 262.
2.  Α. ΚΑΛΥΒΑ, «Μερικές σκέψεις γιά τήν λει-

τουργική ἀνανέωση καί μεταρρύθμιση» (μτφρ. Δ. 
Χριστοδούλου – Ζ. Πλιάκου – Νίκα), ἐν Σύναξῃ 61 
(1997), σ. 13.

3.  Θ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Κανόνες καί Λατρεία, Θεσσα-
λονίκη 2001, σ. 15.

4.  Α. ΚΑΛΥΒΑ, ὄπ.π., σ. 19.

Οἱ προτεινόμενες ἀλλαγές στήν «λειτουργική ἀναγέννηση» 
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς σύγχρονους 

λειτουργιολόγους
Τοῦ πρεσβ. Φανουρίου Πάππα

Λέκτωρ στό Faculty of Divinity/ Trinity College/ University of Toronto

σεις γιά τήν λειτουργική ἀναγέννηση πρός 
τήν Ἱεραρχία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας: Ἀνά-
γκη καθάρσεως τῶν λειτουργικῶν κειμένων, 
ἀνάγκη ἁπλουστεύσεως καί λιτότητας, ἀνά-
γκη λιπαρᾶς κηρυκτικής προσπάθειας, ἀνά-
γκη λειτουργικῆς διαφωτίσεως καί ἀνάγκη 
ἔμπρακτης καί παραδειγματικῆς ζωῆς5.

Χαρακτηριστικές εἶναι οἱ προτάσεις τοῦ 
καθηγητῆ π. Δ. Τζέρπου γιά τήν λειτουργική 
ἀναγέννηση, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἑξῆς: Προ-
γραμματισμένη ἔκδοση συνοδικῶν ἐγκυ-
κλίων γιά τήν ἐμπέδωση τῆς λειτουργικῆς 
εὐταξίας καί τῆς ἑνότητας στή λειτουργική 
πράξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπιμελη-
μένη ἔκδοση τῶν ἐπίσημων λειτουργικῶν βι-
βλίων, ἔκδοση λειτουργικῶν ἀνθολογίων μέ 
βάση ἐπεξεργασμένα κριτήρια, ἔμφαση στή 
λειτουργική μόρφωση τῶν ὑποψηφίων ἱερέ-
ων καί στή συνεχῆ λειτουργική ἐπιμόρφωση 
τῶν κληρικῶν καί σέ συνεργασία μέ τίς θε-
ολογικές σχολές, ἵδρυση ἐνός Λειτουργικοῦ  
Ἰνστιτούτου6.

Προτάσεις ἐπί τῆς θείας Λειτουργίας.

Ὁ Μητροπολίτης Σιλυβρίας Αἰμιλιανός 
Τιμιάδης ἀναφέρεται στήν θεία Λειτουργία 
μιλώντας γιά τήν λειτουργική ἀναγέννηση 
ὡς ἑξῆς : «Ἐφ’ ὅσον ἡ Λειτουργία θεωρεῖται 

5.  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Μητροπολ. Σερβίων καί Κο-
ζάνης), Περί τῆς λειτουργικῆς ἀνανεώσεως ἐν τή 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1972. / Βλ. καί 
Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, ὄπ.π.

6.  Πρός μία ἀνανέωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
μας Λατρείας…, σ. 5. / Βλ. καί Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, ὄπ.π.
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καί εἶναι ζωτικό στοιχεῖο στή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἑπομένως καί κάθε μέλους της, εἶναι 
φρόνιμον συνεχῶς ν’ ἀναζητοῦνται καί νέοι 
τρόποι λειτουργικῆς ἐκφράσεως, ὥστε τό 
κρυπτόμενον καί δηλούμενον μυστήριον νά 
γίνεται κατά τόν καλύτερο τρόπο ἀντιληπτόν 
καί ἀποδεκτόν. Μόνον κατ’ αὐτόν τόν τρό-
πον θά ἠμπορέσουν οἱ ἄνθρωποι ν’ ἀνανεώ-
σουν, νά τροφοδοτήσουν καί νά ἐνισχύσουν 
τίς πνευματικές των μάχες εἰς ἕνα περιβάλ-
λον νέο– εἰδωλολατρίας καί κάμψεως τῶν 
πνευματικῶν ἀξιῶν»7.

Τήν γραμμή αὐτή θά ὑποστηρίξει καί ὁ 
καθηγητής Π. Βασιλειάδης, ὁ ὁποῖος στά 
πλαίσια τῆς λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως καί 
ὅσον ἀφορᾶ τήν θεία λειτουργία ἀναφέρεται 
στήν: καθολική συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν 
Εὐχαριστιακή Τράπεζα (θεία Κοινωνία), στήν 
πλήρη συμμετοχή τοῦ λαοῦ στά ψαλλόμε-
να, στήν δημιουργία προσιτῆς γλωσσικῆς 
μορφῆς, στήν εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωση τῶν 
εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας, στήν γονυκλι-
σία καί τήν ἐπαναφορά τοῦ ἀσπασμοῦ τῆς 
εἰρήνης ἀπό ὅλο τό ἐκκλησίασμα, στήν κα-
τάργηση τοῦ τέμπλου, καί στήν ἀνάδειξη τοῦ 
ἐσχατολογικοῦ χαρακτήρα τῆς θείας Εὐχαρι-
στίας8.

Γιά τό ἐμπροϋπόθετον βεβαίως ἤ ἀπρο-
ϋπόθετον τῆς θείας Εὐχαριστίας ἔχουν δια-
τυπωθεῖ καί ἄλλες ἀπόψεις σύμφωνα μέ τίς 
ὁποῖες ὁ πιστός προκειμένου νά κοινωνήσει 
πρέπει νά εἶναι καλά προετοιμασμένος9.

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Ι. Φουντούλης 

7.  ΑΙΜ. ΤΙΜΙΑΔΗ (Μητροπολ. Συληβρίας), 
«Ὁ ἱερός Φώτιος ὑπέρμαχος τῆς λειτουργικῆς 
ἐλευθερίας», ἐν Κληρονομίᾳ 23 (1991), σ. 81 

8.  Λειτουργική ἀναγέννηση τῆς Ἑλλαδικῆς 
Ἐκκλησίας. Μερικές σκέψεις καί προτάσεις, Θεσ-
σαλονίκη 2002 (ἀνέκδοτο κείμενο). / Βλ. καί Γ. Ν. 
ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ. 276.

9.  Βλ. σχετικά Ν. ΣΚΡΕΤΤΑ (Ἀρχιμ.), Ἡ θεία 
Εὐχαριστία καί τά προνόμια τῆς Κυριακῆς κατά τή 
διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων, [Σειρά: Κανονικά 
καί Λειτουργικά 7], ἔκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονί-
κη 2008.

κατέθεσε τίς παρακάτω προτάσεις περί λει-
τουργικῆς ἀναγεννήσεως ἐπί τῆς θείας Λει-
τουργίας.

- Ἐπαναφορά τῆς φράσεως «τοῦτο ποιεῖτε 
εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν…» στή Λειτουργία 
τοῦ ἄγ. Ι. Χρυσοστόμου.

- Ἐπαναφορά τοῦ Βιβλικοῦ στίχου «Πλη-
ρωθήτω τό στόμα ἠμῶν…» μετά τό «Πάντοτε 
νῦν καί ἀεί…» τῆς θείας Κοινωνίας.

- Διόρθωση τοῦ «Σοί προσφέρομεν…» σέ 
«Σοί προσφέροντες…».

- Κατάργηση νεότερων τμημάτων ὅπως: 
τοῦ τρίς ἐπαναλαμβανομένου τροπαρίου 
«Κύριε, ὁ τό πανάγιόν Σου Πνεῦμα…» πρό 
τῆς ἐπικλήσεως. Τῆς διπλῆς ἐπαναλήψεως 
τῶν αἰτήσεων μετά τήν μεγάλη εἴσοδο. Τοῦ 
ἄνευ νοήματος παρακελεύσεως «τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν» πρό τοῦ Τρισαγίου καί πρό τῆς 
ἀπολύσεως. Τῆς μεταγενέστερης εὐχῆς τοῦ 
τρισαγίου ὕμνου, ἰδίως ὅταν ψάλλωνται ἄντ΄ 
αὐτοῦ οἱ ὕμνοι «Τόν σταυρόν Σοῦ προσκυ-
νοῦμεν Δέσποτα…» καί «Ὅσοι εἰς Χριστόν»10.

- Νά διατηρηθοῦν τά Τυπικά καί οἱ Μα-
καρισμοί.

- Ἡ εὐχή τῆς εἰσόδου νά λέγεται ἀπό τό 
μέσον τοῦ Ναοῦ καί ὄχι καθ’ ὁδόν.

- Ἡ θυμίαση καί ἡ εὐχή τοῦ Εὐαγγελίου 
πρέπει νά γίνονται κατά τό ἀλληλουάριο καί 
ὄχι κατά τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.

- Τό κήρυγμα νά πραγματοποιεῖται μετά 
ἀπό τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα.

- Δέν πρέπει νά παραλείπονται τά κατη-
χούμενα, ἡ ἐκτενής καί οἱ εὐχές τῶν πιστῶν.

- Δέν πρέπει νά γίνεται λεπτομερής καί 
ὀνομαστική μνημόνευση κατά τήν μεγάλη 
εἴσοδο.

- Κατά τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ δέν πρέ-
πει νά διαβάζονται ἀπό τόν ἱερέα οἱ εὐχές 
πρό τῆς θείας Μεταλήψεως καί ἡ εὐχαριστία 
μετά ἀπό αὐτήν.

10.  Περί μίαν μεταρρύθμισιν τῆς θείας Λει-
τουργίας, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 6. / καί Γ. Ν. ΦΙ-
ΛΙΑ, ὄπ.π.., σ. 286.
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- Κατά τό κοινωνικό νά ψάλλεται ὁλό-
κληρος ὁ ψαλμός.

- Ἡ εὐχή «Μετά τό πάντας μεταλαβείν» 
δέν πρέπει νά λέγεται πρό τῆς θείας κοινωνί-
ας τῶν πιστῶν.

- Οἱ εὐχές τῆς θείας λειτουργίας νά ἀναγι-
γνώσκονται εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν.11

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Θή-
ρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Παντελεήμων, 
κατέθεσε εἰσηγητικό κείμενο στήν Ἱερά Σύ-
νοδο κατά τήν Συνεδρία αὐτῆς τή 4η Ὀκτω-
βρίου 1996, ἐπισημαίνοντας τήν σοβαρή ἀνο-
μοιομορφία που ὑπάρχει στήν τελετουργική 
τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας. Συγκεκριμένα 
ἐπισημαίνει:

- Τό «Δι’ εὐχῶν…» τῆς θείας Λειτουργίας 
ἀπό ἄλλους λέγεται μπροστά στήν ἁγία Τρά-
πεζα καί ἀπό ἄλλους ἀπό τήν Ὡραία Πύλη 
ἐνώπιον τοῦ λαοῦ.

- Κατά τήν ἐκφώνηση τοῦ «Ἐξαιρέτως τῆς 
Παναγίας Ἀχράντου…» τῆς θείας Λειτουρ-
γίας, ἄλλοι θυμιοῦν μόνο τά Τίμια Δώρά καί 
ἄλλοι προσθέτουν στή θυμίαση τούς κληρι-
κούς καί λαϊκούς στό ἅγιο Βῆμα ἦκαι τήν εἰκό-
να τῆς Θεοτόκου. Ἐξερχόμενοι τοῦ Βήματος.

- Κατά τήν ἐκφώνησή του «Ἡ χάρις τοῦ 
Κυρίου ἠμῶν…», ἄλλοι εὐλογοῦν διά τῆς χει-
ρός, ἄλλοι διά τοῦ Σταυροῦ καί ἄλλοι διά τοῦ 
ἀέρος.

- Παρόμοια ἀνομοιομορφία ἐμφανίζεται 
στό θέμα τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν 
τῆς θ. Λειτουργίας12.

11.  Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Ἡ θεία Λειτουργία. 
Τελετουργική θεώρηση», Ἡ θεία Λειτουργία (Εἰση-
γήσεις – Πορίσματα Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Δράμας, ἔτους 1998), Δράμα 1998, 
σσ. 158-168. / Βλ. καί Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, ὄπ.π.., σ. 287.

12.  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ (Μητροπ. πρ. Θή-
ρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων), Θέματα λειτουργικῆς 
εὐταξίας (εἰσήγησις γενομένη ἐνώπιον τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς ἘτΕ τήν 4ην Ὀκτωβρίου 1996), Ἀθῆναι 
1996 (Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Ἐκκλησία», 
ΟΓ΄ (1996), σσ. 24-25. / Βλ. καί Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, 
ὄπ.π.., σ. 288-291.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
πρ. Πατρών Νικόδημος κατέθεσε τό 1999 
εἰσήγηση πρός τήν Ἱεραρχία τῆς ΕτΕ μέ θέμα 
«Λειτουργική ἀκρίβεια καί ἑνότης». Ἡ ὁποία 
ἀργότερα ἐκδόθηκε μέ τήν μορφή συνοδικῆς 
ἐγκυκλίου. Οἱ ἀνανεωτικές του προτάσεις 
ἐπί τῆς θ. Λειτουργίας ἦταν οἱ ἑξῆς : Νά 
ψάλλονται τά Τυπικά καί οἱ Μακαρισμοί. Οἱ 
εὐχές νά ἀναγνώσκονται στή θέση τους καί 
εἰς ἐπήκοον, ὥστε νά τηρεῖται ἡ ἀντιστοι-
χία μέ τίς ἐκφωνήσεις. Ὁ Ἀπόστολος καί τό 
Εὐαγγέλιον νά ἀναγιγνώσκονται ἐμμελῶς, 
ἀλλά μέ ὕφος λιτό. Νά διατηροῦνται ἡ ἐκτε-
νής καί τά κατηχούμενα. Ὡς μνημόνευση 
κατά τήν μεγάλη εἴσοδο νά θεωρεῖται μόνον 
τό «Πάντων ἠμῶν…». Ἡ γονυκλισία κατά 
τίς Κυριακές οὔτε νά ἀπαιτεῖται οὔτε νά 
ἐπιβάλλεται, ἀλλά νά θεωρεῖται ἁπλῶς ἀνε-
κτή. Νά μήν ψάλλωνται μεγαλυνάρια μετά 
τό «Ἄξιόν ἐστι…». Τά Β΄ πληρωτικά μπορεῖ 
νά λέγωνται συντετμημένα. Ὡς κοινωνικό 
νά ψάλλεται τό ὁριζόμενο ἀπό τό τυπικό 
καί ὄχι τό κατά βούληση τοῦ ψάλτη. Ἡ θεία 
Μετάληψη τῶν πιστῶν πρέπει νά γίνεται 
στή θέση της. Νά ἐνθαρρύνεται ἡ συμψαλ-
μωδία τοῦ λαοῦ στά Ἀντίφωνα, τά Ἀπολυ-
τίκια, τόν Τρισάγιο Ὕμνο, τό «Εἴδομεν τό 
φῶς…», τό «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου…», καθῶς 
καί ἡ ἀπό κοινοῦ ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου 
τῆς πίστεως καί τῆς Κυριακῆς προσευχῆς. Ἡ 
ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν νά γίνεται σέ χαμηλό-
φωνο ὕφος καί οἱ ἐκφωνήσεις νά λέγωνται 
σέ ὕφος λιτό13.

Στίς προτάσεις περί τῶν ἀνανεωτικῶν 
ἀλλαγῶν ἐπί τῆς θείας Λειτουργίας προστί-
θενται καί αὐτές τοῦ π. Κωνσταντίνου Πα-
παγιάννη, οἱ ὁποῖες ἀποτέλεσαν ἄρθρο τοῦ 
συγγραφέα μέ τόν τίτλο «Λειτουργικῶν ἀτό-
πων ἐπισήμανσις»14.

13.  Γ. Ν. ΦΙΛΙΑ, ὄπ.π.., σσ. 292-293.
14.  Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, «Λειτουργικῶν ἀτό-

πων ἐπισήμανσις», ἐν Γρηγόριος Παλαμᾶς, 767 
(1997), σσ. 209-230.
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Συγκεκριμένα περί τῆς θ. Λειτουργίας 
ἀναφέρει:

- Τά ἀντίφωνα τῆς θ. Λειτουργίας οὐδέπο-
τε πρέπει νά ψάλλωνται χωρίς τούς προβλε-
πόμενους στίχους καί μειωμένα σέ ἀριθμό.

- Εὐκταία εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῶν προ-
κειμένων καί τῶν ἀλληλουαρίων πρίν ἀπό τό 
ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς θ. Λειτουργίας.

- Ἡ ἐκφώνηση τοῦ κηρύγματος κατά τήν 
ὥρα τοῦ κοινωνικοῦ εἶναι προβληματική. 
Εὐκταῖο εἶναι τό κήρυγμα νά πραγματοποι-
εῖται στήν παραδοσιακή θέση του, δηλαδή 
μετά ἀπό τά ἀναγνώσματα.

- Τό κοινωνικό εἶναι ἕνας ψαλμικός στίχος 
κάποιου συγκεκριμένου ψαλμοῦ. Ἐπιβάλεται, 
λοιπόν, ἡ ψαλμώδηση ὁλόκληρου τοῦ ψαλ-
μοῦ καί ὄχι ἡ συνεχής ἐπανάληψη τοῦ ἑνός 
μόνο στίχου.15

Ἀναφέρει καί ἄλλες παρατηρήσεις ὁ π. 
Κωνσταντῖνος οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν περισσότε-
ρο ἄστοχες καί ἀνεπιτυχεῖς συνδέσεις λέξεων 
καί φράσεων στήν θεία λειτουργία16.

Τέλος ἀναφέρουμε ὅτι πολλές ἀπό τίς 
προτάσεις τόσο τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπα-
γιάννη ὅσο καί τῶν παραπάνω συγγραφέων 
τῶν ὁποίων παραθέσαμε, ἔχουν μελετηθεῖ, 
συζητηθεῖ καί κατά τό δυνατό διορθωθεῖ 
τόσο ἀπό τίς Συνοδικές ἐπιτροπές ὅσο καί 
ἀπό τήν ἴδια τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος μέ συνοδικές ἐγκυκλίους στίς 
ὁποῖες ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἀναλυτικά στό δεύ-
τερο κεφάλαιο τῆς παρούσας ἐργασίας17. Συ-
γκεκριμένα ὑπενθυμίζουμε τίς ἐγκυκλίους :

Ἐγκύκλιος 2683/8-11-1999: Ἀριθ. Πρώτ. 
5778 – Διεκπ. 2404, «Λειτουργική ἀκρίβεια, 
εὐταξία καί ἑνότης»18.

15.  Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ὄπ.π. / Βλ. καί Γ. Ν. 
ΦΙΛΙΑ, Παράδοση καί ἐξέλιξη…, σ. 296.

16.  Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ὄπ.π.
17.  Βλ. στό Β΄ κεφάλαιο τῆς παρούσας ἐργα-

σίας.
18.  ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Διά θέματα 

θείας Λατρείας ἐξ ἀποφάσεων Λειτουργικῶν Συ-
μποσίων, Ἀθῆναι 2008, ἐγκύκλιος 2683.

Ἐγκύκλιος 2784/31-3-2004: Ἀριθ. Πρώτ. 
941 – Διεκπ. 645, «Περί τοῦ τρόπου ἀναγνώ-
σεως τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας»19.

Ἐγκύκλιος 2785/31-3-2004: Ἀριθ. Πρώτ. 
942 –Διεκπ. 646, «Περί τῆς συμμετοχῆς τῶν 
πιστῶν εἰς τήν θείαν Εὐχαριστίαν»20.

Ἐγκύκλιος 2786/31-3-2004: Ἀριθ. Πρώτ. 
943 – Διεκπ. 647, «Ὁ καιρός τῆς θείας Λει-
τουργίας καί ἡ δυνατότης τελέσεώς της τό 
ἑσπέρας»21.

Ἐγκύκλιος 2791/30-6-2004: Ἀριθ. Πρώτ. 
2135 – Διεκπ. 1237, «Τά Ἁγιογραφικά ἀνα-
γνώσματα καί τό κήρυγμα εἰς τήν θείαν Λει-
τουργίαν»22.

Ἐγκύκλιος 2793/30-6-2004: Ἀριθ. Πρώτ. 
2137 – Διεκπ. 1239,

«Ἐκφωνητική σημειογραφία ἐν τή πράξει 
τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας»23.

Θεωροῦμε καθῆκον καί ὑποχρέωση νά 
ἀναφερθοῦμε τέλος στήν κατά τήν ἄποψή 
μας, ἀπόλυτα πετυχημένη προσπάθεια τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Λειτουργική 
ἀναγέννηση μέσω τῶν ποικίλων δραστη-
ριοτήτων. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἵδρυση Συ-
νοδικῶν ἐπιτροπῶν καί εἰδικῶν συνοδικῶν 
ἐπιτροπῶν, ἡ διοργάνωση λειτουργικῶν 
συμποσίων, ἡ συνεργασία μέ σοβαρούς 
μελετητές καί ἐρευνητές τοῦ χώρου ὅπως 
καθηγητές τῶν θεολογικῶν μας σχολῶν, 
ἡ ἔκδοση διορθωμένων καί ἀνανεωμένων 
λειτουργικῶν φυλλαδίων καί ἡ προσπάθεια 
ἐπιμόρφωσης τοῦ κλήρου ἄνοιξαν τόν δρό-
μο γιά μία πραγματική ἀνανέωση, ἔμπρα-
κτη καί παραδειγματική μέ ὁρατά ἀποτελέ-
σματα.

19.  ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Διά θέματα 
θείας Λατρείας…, ἐγκύκλιος 2784.

20.  ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Διά θέματα 
θείας Λατρείας…, ἐγκύκλιος 2785.

21.  Ὄπ.π., ἐγκύκλιος 2786.
22.  Ὄπ.π., ἐγκύκλιος 2791.
23.  Ὄπ.π., ἐγκύκλιος 2793.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

τῆς κ. Ἑλένης Βασάλου, Θεολόγου

Περίληψη προηγουμένου:
Ὁ Ἰνδουισμός, ὡς ἀρχαία εἰδωλολατρική θρησκεία, ἀπετέλεσε τήν πρώτη ἐπιλογή 

τῆς Θεοσοφίας γιά τήν διάδοση τῶν ἀποκρυφιστικῶν καί συγκρητιστικῶν δοξασιῶν 
της. Ὁ ἰνδικός πολυθεϊσμός ἀναφέρεται σέ πάνω ἀπό 300 ἑκατομμύρια θεότητες, ἡ δέ 
λατρεία τους συμπλέκεται μέ πολυάριθμες μυθολογίες, ἀστρολογικές δοξασίες, μαγι-
κές πρακτικές, ἱερές μυήσεις καί ἀπόκρυφες γνώσεις, τίς ὁποῖες διδάσκουν οἱ ἱερεῖς, 
μάγοι καί ἀστρολόγοι τῶν φυλῶν. 

Ἡ ἰνδουιστική φιλοσοφία ἐπικεντρώνεται στίς δοξασίες ὅτι τά πάντα στόν κόσμο 
ὁρίζονται ἀπό τόν παγκόσμιο Νόμο ντάρμα, μέ τελικό προορισμό νά ταυτιστοῦν μέ 
τήν θεϊκή πραγματικότητα Βράχμαν. Ὁ Ἰνδουιστής ἐπιδιώκει νά ταυτιστεῖ μέ τό Βράχ-
μαν μέσα ἀπό τά εἴδη τῆς γιόγκα. Ἀγωνίζεται ν’ ἀποσβέσει τό καρμικό του χρέος, που 
ὑποθέτει ὅτι ἔχει συσσωρεύσει ἀπό τίς πράξεις τῶν προηγούμενων ζωῶν του, σύμφω-
να μέ τή δοξασία τῆς σαμσάρα, καί ἐλπίζει νά σταματήσουν οἱ ταλαιπωρίες τῶν ἀτέρ-
μονων μετενσαρκώσεών του. 

1. Εἰδωλολατρία - Πολυθεϊσμός:
Στόν Ἰνδουισμό λατρεύονται πάνω 

ἀπό 300 ἑκατομμύρια θεοί. Ἰδιαιτέρως 
δημοφιλεῖς θεοί εἶναι ὁ Βράχμα, ὁ Βι-
σνού, ὁ Σίβα, ἡ Ντούργκα, ἡ Κάλι, ὁ 
Γκανέσα, οἱ ἀγελάδες, οἱ πίθηκοι, τά  
ποντίκια,1 τά φίδια, οἱ χελῶνες, τά ψά-

1.  Γιά τή λατρεία τῶν ποντικῶν ὑπάρχει ἀφιε-
ρωμένος ναός στό Ραζαστάν. 

http://www.weirdasianews.com/2012/02/16/
indias-rat-temple-true-test-faith/

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 
uxxWhvGUrYg

Βασικά ζητήματα τοῦ  Ἰνδουισμοῦ ἀπό τήν Χριστιανική ὀπτική

Οἱ ἐνσαρκώσεις τοῦ θεοῦ Κρίσνα 
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Ὁ θεός Βισνού μέ τέσσερα κεφάλια 
Ὁ θεός Σίβα μέ τή σύζυγό του Παρβάτι καί  

τό γιό του, τόν ἐλεφαντόμορφο Γκανέσα

ρια, οἱ ἀγριόχοιροι, τά λιοντάρια, οἱ 
ἐλέφαντες, ὁ Γάγγης ποταμός κ.ἄ. 

Τό σημαντικό εἶναι ὅτι δέν συμβο-
λίζουν τό θεό, ἀλλά, ὅπως πιστεύουν, 
εἶναι ὁ θεός ἐνσώματος. Οἱ δέ μυθο-
λογικές ἀφηγήσεις που συνδέονται μέ 
τήν ὕπαρξη καί τή δράση τους  παιδα-
ριώδεις2 καί τερατώδεις.3

2.  «Κατά τήν Ἰνδουιστική κοσμογονία, ὁ Βράχ-
μα ἀρχικά διαχώρισε τόν ἑαυτό του δημιουργώντας 
τήν Θεά Σαταρούπα, ἡ ὁποία μεταλλάσσονταν δι-
αρκῶς, κάτι πού ἔκανε τόν Βράχμα νά τήν ἐρωτευ-
τεῖ καί νά τήν ποθεῖ. H Σαταρούπα ὅμως δέν ἔμελ-
λε νά γίνει δική του: κάθε φορά πού τήν πλησίαζε 
ὁ Βράχμα, ἐκείνη μεταλλάσσονταν σέ κάποιο ζῶο, 
πουλί, ἔντομο ἤ ψάρι, ἀναγκάζοντας τόν Βράχμα 
νά μεταλλάσσεται κι ἐκεῖνος στό ἀντίστοιχο ἀρσε-
νικό ζῶο, πουλί, ἔντομο, ψάρι κ.λπ.. Κι ἔτσι δημι-
ουργήθηκαν ὅλα τά πλάσματα τοῦ κόσμου. Στήν 
προσπάθειά του νά βρεῖ καί νά πιάσει τήν Σατα-
ρούπα, ὁ Βράχμα ἀπέκτησε 5 κεφάλια. Μά ἦταν 
τέτοια ἡ ἐμμονή καί ἡ λαγνεία πού τόν εἶχε κατα-
βάλει, πού ὁ θεός Σίβα τοῦ ἔκοψε τό ἕνα κεφάλι 
γιά νά τόν ἐπαναφέρει στά λογικά του... Πράγματι 
ὁ Βράχμα συνῆλθε, σταμάτησε νά καταδιώκει τήν 
Σαταρούπα καί πῆρε γιά σύζυγό του τήν κόρη τοῦ 
Σίβα καί θεά τῆς Γνώσης, Σαρασβάτι».

http://www.artofwise.gr/html/categories_
content/filosofia/evretirio_theon_indikes.html

3.  Ὁ θεός Σκάντα, θεός τοῦ πολέμου, παρι-
στάνεται μέ ἕξι κεφάλια. Ἡ θεά Κάλι παριστάνεται 
τρομερή, γυμνή, ξεμαλλιασμένη, μέ ἄγρια μάτια 
καί κρεμασμένη γλώσσα, μέ δέκα χέρια. Σ’ ἕνα 
κρατᾶ μαχαίρι, ἐνῶ σέ ἄλλο ἕνα κομμένο κεφάλι. 
Στό περιδέραιό της κρέμονται ἀνθρώπινα κεφάλια.

Λάκσμι, ἡ θεά τῆς ἀφθονίας
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Ἀπό τήν χριστιανική ὀπτική διαπι-
στώνουμε ὅτι στόν Ἰνδουισμό ἔχουν 
χαθεῖ οὐσιαστικά ζητήματα: Χάθηκε 
τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ποιός εἶναι ὁ 
Θεός, εἶναι ἀσαφές καί αὐθαίρετο. Κα-
θένας ἔχει τό περιθώριο νά φανταστεῖ 
καί νά λατρεύσει ὅ,τι νομίσει. Ἡ ἐννο-
ούμενη ὡς θεϊκή πραγματικότητα φα-
ντάζονται ὅτι διαχέεται παντοῦ, ἀκόμη 
καί μέσα στόν ἄνθρωπο, στά ζῶα, στά 
φυτά, στά ποτάμια, στά ἀγάλματα, στά 
καλά καί στά καταστροφικά πνεύματα. 
Δέν ὑπάρχει ἡ διάκριση τοῦ ἄκτιστου 
Θεοῦ ἀπό τόν κτιστό κόσμο. Τό Βράχ-
μαν ὑπάρχει μέσα στόν ἄνθρωπο, στά 
ζῶα, τά φυτά, τά πετρώματα. Δέν ὑπάρ-
χει ἡ διάκριση οὐσίας καί ἐνεργειῶν 
τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό χάνεται τό πρόσωπο  
του.4 Τα πάντα θεωροῦνται θεός.

4.  Ὁ θεός Βισνού θεωρεῖται ὅτι ἔχει ἐμφανιστεῖ 
ὡς ψάρι, χελώνα, ἀγριόχοιρος, ἄνθρωπος, λιοντά-
ρι, νάνος, Ράμα, Κρίσνα, Βούδας, ἐνῶ ἀναμένεται 
ἡ δέκατη ἐμφάνισή του.

Γίνεται ἀντιληπτό ὅτι οἱ περί θεῶν 
ἰδέες-μύθοι δέν ἀφοροῦν τόν Θεό που 
ὑπάρχει καί δημιούργησε τόν ὁρατό 
καί ἀόρατο κόσμο. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι 
τό πρόβλημα τῆς εἰδωλολατρικῆς ἐπι-
νόησης: ἀναφέρεται σέ ἀνύπαρκτο, 
φανταστικό θεό (ἤ θεούς).

Στήν Ἁγία Γραφή ὁ Θεός δέν ἐπινο-
εῖται, ἀλλά αὐτοαποκαλύπτεται ἱστορι-
κά καί ξεκαθαρίζει τό τοπίο τῶν πλα-
νεμένων περί θεοῦ ἀντιλήψεων τῶν 
εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν. Στήν Πα-
λαιά Διαθήκη, ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται 
στόν Ἀβραάμ, στούς Πατριάρχες, στόν 
Μωυσῆ. Δίνει συγκεκριμένες ἐντολές, 
συνάπτει ἀμοιβαία καί ὁριστική συμ-
φωνία μέ τόν Ἰσραήλ, τόν ἐλευθερώ-
νει ἀπό τήν καταδυνάστευση, τόν ἔχει 
ὡς ἰδιαίτερο λαό Του καί εἶναι  ο Θεός 
του.5 

5.  Ἔξοδος 6, 6-7 «βάδιζε, εἰπὸν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισ-
ραὴλ λέγων· ἐγὼ Κύριος καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς 
δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων καὶ ρύσομαι ὑμᾶς ἐκ 

Ὁ Γκανέσα, θεός τοῦ ἐμπορίου
Ἡ θεά Κάλι δέχεται ἀνθρωποθυσίες
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Στήν πρώτη ἐντολή τοῦ Νόμου, ὁ 
Θεός διακρίνει τόν ἑαυτό Του ἀπό τά 
εἴδωλα καί ἀπαιτεῖ ἀπό τόν Ἰσραήλ 
νά μήν ὑπάρχουν γι’ αὐτόν ἄλλοι θεοί 
ἐκτός ἀπό Ἐκεῖνον.6 Αὐτή ἡ διάκριση 
εἶναι θεμελιώδης στήν Παλαιά Διαθή-
κη. Μάλιστα, ὅσες φορές ὁ Ἰσραήλ τή 
λησμονοῦσε, τόν περίμεναν ἀφάντα-
στες συμφορές. 

Ὁ Δαβίδ, στούς 95ο καί 113ο ψαλ-
μούς,7 ἐξηγεῖ γιατί ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀπό-
τῆς δουλείας καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι 
ὑψηλῷ καὶ κρίσει μεγάλῃ καὶ λήψομαι ἐμαυτῷ 
ὑμᾶς λαὸν ἐμοὶ καὶ ἔσομαι ὑμῶν Θεός, καὶ γνώσε-
σθε ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς 
ἐκ τῆς καταδυναστείας τῶν Αἰγυπτίων».

6.  Ἔξοδος 20, 1-5 «Καὶ ἐλάλησε Κύριος πάντας 
τοὺς λόγους τούτους λέγων· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ 
Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ 
οἴκου δουλείας. οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν 
ἐμοῦ. οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς 
ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ 
κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. οὐ 
προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· 
ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου»

7.  Ψαλμ. 95, 5 «ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν 
δαιμόνια, ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν».

Ψαλμ. 113, 10 – 16 «μήποτε εἴπωσι τὰ ἔθνη· 
ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν; ὁ δὲ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ 
οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίη-
σε. τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, ἀργύριον καὶ χρυσίον, 

λυτη διάκριση τοῦ Θεοῦ ἀπό τά εἴδω-
λα: Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ νομιζόμενοι 
ὡς θεοί τῶν ἐθνῶν εἶναι δαιμόνια, ἔργα 
ἀνθρώπινα, νεκρά. Ὅμοιοι μ’ αὐτά γί-
νονται ὅσοι πιστεύουν σ’ αὐτά. Ὁ Κύ-
ριος (αὐτός πού ἔσωσε τόν  Ἰσραήλ), 
εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ σύμπαντος κό-
σμου. 

Ἀκριβῶς ἡ ἴδια θέση διασαφηνίζεται 
στήν Καινή Διαθήκη. Ἡ Εἰδωλολατρία 
εἶναι σκότος τῆς ἀσύνετης καρδιᾶς καί 
μωρία ἐκείνων που καμαρώνουν πως 
εἶναι σοφοί.8 «Φεύγετε μακριά ἀπό τή 
λατρεία τῶν εἰδώλων… Ὅ,τι θυσιάζουν 
οἱ Ἐθνικοί στά ἱερά, τό προσφέρουν 
στά δαιμόνια καί ὄχι στόν ἀληθινό 

ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων· στόμα ἔχουσι, καὶ οὐ 
λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσι, καὶ οὐκ ὄψονται, 
14 ὦτα ἔχουσι, καὶ οὐκ ἀκούσονται, ρῖνας ἔχουσι, 
καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται, χεῖρας ἔχουσι, καὶ οὐ 
ψηλαφήσουσι, πόδας ἔχουσι καὶ οὐ περιπατήσου-
σιν, οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν. ὅμοιοι 
αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ 
πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτοῖς». 

8.  Ρωμ. 1, 21-23 «ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος 
αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθη-
σαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ 
ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πε-
τεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν».

Ὁ θεός Χανουμάν, ἀγγελιοφόρος τῶν θεῶν Τά φίδια λατρεύονται ὡς θεοί. Τό χρυσό  
ἄγαλμα τοῦ θεοῦ στήν εἴσοδο τοῦ ναοῦ. 
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Θεό καί φυσικά δέν ἐπιθυμῶ γιά σᾶς, 
νά ἔρχεσθε σέ κοινωνία μέ τά πονηρά 
πνεύματα», ὑπογραμμίζει ὁ Ἀπόστολος 
τῶν Ἐθνῶν Παῦλος.9

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος στόν περίφη-
μο λόγο του «Κατά εἰδώλων»10 ἐπιση-
μαίνει ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο 
εἰκόνα Του, ὅμοιο μέ τόν ἑαυτό Του, γιά 
νά βρίσκεται σέ κοινωνία μαζί Του. Νά 
ἔχει δηλ. τήν ἱκανότητα, ὡς λογική καί 
ἀθάνατη ὕπαρξη, νά τόν γνωρίζει, νά 
ὁμοιάσει μέ Αὐτόν, καθώς καί νά τόν 
διακρίνει ἀπό τά δημιουργήματα. Στήν 
πρωτόκτιστη κατάσταση ὁ ἄνθρωπος 
χαίρεται νά συνομιλεῖ μέ τόν Θεό καί 
νά ζεῖ τή ζωή Του αἰώνια. Τίποτε δέν 
τόν ἐμποδίζει σ’ αὐτήν τήν «γνώση», 
γεύση, «θεωρία» τοῦ Θεοῦ. Τήν ἀπο-
λάμβανε μαζί μέ τούς ἁγίους Ἀγγέλους, 

9.  Α΄ Κορ. 10, 14 και 20 «ἀγαπητοί μου, φεύγε-
τε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας… ἃ θύει τὰ ἔθνη, δαι-
μονίοις θύει καὶ οὐ Θεῷ· οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινω-
νοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι». 

10.  Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Μ. Ἀθα-
νασίου, τόμος 1, Πατερικές ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ 
Παλαμάς».

γιατί ἡ ψυχή του ἦταν καθαρή. Ὅπως 
μᾶς διδάσκει ὁ Χριστός  «μακάριοι οἱ 
καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν 
ὄψονται».11

Ἡ ἁμαρτία - ἀποστασία τῶν ἀνθρώ-
πων, ἀπό τό Θεό καί Δημιουργό τους, 
ἔφερε τήν κακία στή ζωή τους. Λησμό-
νησαν τήν ζωή γιά τήν ὁποία τούς δη-
μιούργησε ὁ Θεός καί ὑποδουλώθηκαν 
στίς ἡδονές μέχρι τοῦ σημείου νά θεο-
ποιοῦν τίς ἁμαρτίες τους καί νά πλά-
θουν στό νοῦ τους εἴδωλα, θεούς που 
δέν ὑπάρχουν. Ἀπέδωσαν δέ σ’ αὐτούς 
κάθε αἰσχρότητα τήν ὁποία ἔπρατταν, 
προκειμένου νά καλύπτουν τήν ἀδια-
ντροπιά τους, τόν παραλογισμό τῶν 
δικῶν τους παθῶν. Ἐν τέλει ὑποδουλώ-
θηκαν σ’ αὐτούς…

( Ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος  
μέ 2ο θέμα: Τό πρόσωπο  

τοῦ ἀνθρώπου στόν  Ἰνδουισμό).

11.  Ματ. 5,8.

Λατρεία τῆς ἀγελάδαςΛατρεία τῶν ποντικῶν σέ στάση γιόγκα
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Σεβασμιώτατε,
Σεβαστό Ἱερατεῖο,
Ὁσιολογιωτάτη Γερόντισσα τῆς Ἱ.Μ. 

Χρυσοπηγῆς
Ἄρχοντες καί Ἀρχόντισσες τοῦ Οἰκου-

μενικοῦ Πατριαρχείου καί Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς,

Κυρίες καί Κύριοι,

Μέ ἰδιαίτερη τιμή, χαρά καί συγκίνη-
ση ἀνέρχομαι στό βῆμα γιά νά ἐκφωνήσω 
τόν ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἠμέρας μνήμης τῶν 
Τριῶν ἱεραρχῶν ἑόρτιον λόγον. Ἡ σημερι-
νή ἡμέρα δέν πρέπει νά θεωρεῖται σχολι-
κή ἑορτή, ἀλλά ἐορτή τῆς παιδείας, ὅπως 
ἀκριβῶς καθορίστηκε ἀπό τό 1843, ὅταν 
οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀνεγνωρίσθησαν ὡς 
προστάτες τῆς παιδείας.

Μέ τιμή, διότι στήν Μητρόπολη Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου ἄφησε ἀνεξίτη-
λα τά ἀποτυπώματα τῆς ψυχῆς του καί 
ὁλοκλήρωσε ἔργο σπουδαῖο ἕνας ἀπό 
τούς μεγάλους τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱεράρχες, 
Ὁ Σεβασμιώτατος Εἰρηναίος, ὁ νεώτερος, 
ὁ νῦν τῆς Κρήτης Ἀρχιεπίσκοπος.

Μέ χαρά, διότι στήν Μητρόπολη συ-
νεχίζεται τό ἔργο του ἀπό τόν διάδοχό 
Του νῦν Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνόν, Ἱε-
ράρχην αὐτοδημιούργητον καί δημιουρ-
γικόν, τόν ὁποῖο πολλάκις εὐχαριστῶ γιά 
τήν πρόσκλησή του νά εὑρίσκομαι σήμε-
ρα μεταξύ σας.

Μέ συγκίνηση ὅμως ἰδιαιτέρα, διότι 
μοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νά εὑρεθῶ μεταξύ 

Ἀνέκδοτη συνομιλία τοῦ  Ἰωάννου Χρυσοστόμου
ὑπό Θεοδώρου  Ἰ. Παναγοπούλου

Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς

φίλων, παλαιῶν συναδέλφων καί Ἀρχό-
ντων τόσο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀλλά καί 
τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξαν-
δρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, τό ὁποῖο τά 
τελευταῖα 10 χρόνια ἐπιτελεῖ ἔργο σημα-
ντικό, ἱεραποστολικό καί ποιμαντικό ὑπό 
τήν ἀνύστακτη καθοδήγηση τοῦ Κρητός 
Πατριάρχου κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄. Καί ὄχι 
μόνο. Διότι στή Μητρόπολή σας ἑδρεύει 
τό Μοναστικό συγκρότημα τῆς Ἱ.Μ. Χρυ-
σοπηγῆς, ἡ Νέα Λαύρα τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ἡ ὁποία μέ τό ἔργο ζωῆς τῆς ὁσιολογιω-
τάτης Γερόντισσας Θεοξένης καί τῶν δε-
κάδων ἀφοσιωμένων ἀδελφῶν διακονοῦν 
ὄχι μόνο τόν ἄνθρωπο γιά τήν σωτηρίαν 
τῆς ψυχῆς του, ἀλλά καί τήν προάσπιση 
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἐπιδιώκο-
ντας τήν δημιουργία περιβαλλοντικῆς 
συνειδήσεως, ὄχι μόνον στούς νέους 
ἀλλά καί τό κυριώτερον στήν ἀπρόσωπη 
Δημόσια Διοίκηση τῆς χώρας. Ἱ. Μονή μέ 
τήν ὁποία συνδέομαι ἄρρηκτα ψυιχκά.

Ὁ μοναχός Θεοδώρητος ἦτο ἐκεῖνο 
τό πρωί ἰδιαίτερα εὐχαριστημένος. Μόλις 
τόν εἶχαν εἰδοποιήσει ἀπό τά γραφεῖα τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅτι τό αἴτημά του νά συ-
ναντήσει τόν Ἀρχιεπίσκοπο, τό ὁποῖο ἀπό 
μηνῶν ἐκκρεμοῦσε, εἶχε γίνει ἀποδεκτό. 
Ἐνωρίς λοιπόν τό ἀπόγευμα θά συναντᾶτο 
μέ τόν νέον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰωάννην, τόν 
καί Χρυσόστομον ἐπονομαζόμενον, τόν 
παλαιόν πνευματικόν του. Οἱ ποικίλες 
ἀπασχολήσεις τοῦ τελευταίου, ἀλλά καί οἱ 
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ἔντονες ἀντιδράσεις, πού συναντοῦσε στό 
ἔργο του, εἶχαν δυσχεράνει τήν τακτική 
ἐπικοινωνία τῶν δύο ἀνδρῶν, χωρίς κά-
ποιο ἰδιαίτερο λόγο. Ἀπό τήν πλευρά του 
ὁ μοναχός Θεοδώρητος δέν ἦτο ἰδιαίτερα 
πιεστικός γνωρίζοντας τά πολλαπλά κα-
θήκοντα τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου καί τίς 
δυσκολίες, τίς ὁποῖες συνατνοῦσε ἀπό τίς 
πρῶτες κιόλας ἑβδομάδες ἀπό τῆς ἀναλή-
ψεως τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του.

Ἄς μεταφερθοῦμε ὅμως στό χρονικό 
πλαίσιο τῆς ἐποχῆς. Εἵμεθα στό 400 μ.χ. 
δύο μόλις ἔτη ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τοῦ 
Ἰωάννου στόν θρόνον τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως καί ἡ τοπική Ἐκκλησία ἐμαστίζετο 
ἀπό ἔριδες. Πολλοί τῶν Κληρικῶν ἀντι-
δρούσαν στόν νέον Ἀρχιεπίσκοπον. Οἱ 
λόγοι ἦσαν πολλοί καί εὔγλωττοι. Μεγά-
λη μερίδα κληρικῶν ἠναγκάσθη σέ πλή-
ρη ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων της, τά 
ὁποῖα μέχρι τότε εὐκόλως παραμελοῦσε. 
Μιά ἄλλη λόγω λιτότητος τοῦ νέου Ἀρχι-
επισκόπου, ὁ ὁποῖος ἀπέφευγε τίς ἑορτές 
τῶν ἀρχόντων, ἔνιωθε νά στερεῖτε ἀπο-
λαύσεων, στίς ὁποῖες εἶχε ἐντρυφήσει. Τέ-
λος, μιά ἄλλη, διότι ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος 
περιορίσας τά ἔξοδα τοῦ Ἐπισκοπικοῦ του 
οἴκου καί διαθέσας τά περισσεύματα ὑπέρ 
τῶν φιλανθρωπικῶν σκοπῶν ἠλάττωσε 
τά πλούσια εἰσοδήματά της. Παράπονα 
σέ βάρος του εἶχαν, ἀλίμονο, καί μονα-
χοί, οἱ ὁποῖοι εἴχαν συνηθίσει σέ ἠδυπα-
θή βίον ἀναμειγνυόμενοι σέ πολιτικές 
καί θρησκευτικές ραδιουργίες, τίς ὀποῖες 
ὁ  Ἰωάννης εἶχεν ἐξώσει μετά βδελυγμίας 
ἀπό τήν ἐκκλησιαστικήν του Αὑλήν.

Τό κλίμα ἦτο λοιπόν ἐξ ἀρχῆς βαρύ 
γιά τόν νέον Ἀρχιεπίσκοπον, ὅταν καί οἱ 
κληρικοί του ἀκόμα τόν ὑπέβλεπαν. Λέ-
γεται χαρακτηριστικῶς ὅτι φάλαγγα τῶν 
ἐχθρῶν του συγκροτοῦσαν ὄχι μόνον 
πλούσιοι γαιοκτήμονες, ἄρχοντες, ἀλλά 
καί ἐκκλησιαστικοί φορεῖς. Τοῦτο διότι ὁ 
νέος Ἀρχιεπίσκοπος προβάλλει ὡς ἀγω-

νιστής τοῦ πρακτικοῦ καί ἠθικοῦ βίου, 
ὡς ἀθλητής καί μάρτυς τῆς χριστιανικῆς 
ἀγάπης, ἡ ὁποία ἐπαναστατεῖ κατά τῆς 
νεκρᾶς πίστεως καί τοῦ ἀνάρχου βίου.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ μοναχός Θεο-
δώρητος ἦτο μέτοχος τῆς ὅλης καταστά-
σεως καί ἐπιθυμοῦσε νά τόν συναντήσει 
προκειμένου νά τοῦ διαδηλώσει τόν σε-
βασμόν καί τήν ἀφοσίωσή του ὑπενθυμί-
ζοντας του τήν πολύχρονη καί ἀκύμαντη 
φιλία του.

Μετά τά πρῶτα τυπικά λόγια καί 
ἔκφραση χαρᾶς ἀπό τίς δύο πλευρές γιά 
τήν μετά τήν πάροδο τριῶν ὁλοκλήρων 
ἐτῶν συνάντησή τους, ὁ νέος Ἀρχιεπί-
σκοπος ἐπισημαίνει στόν παλιό του συ-
νεργάτη καί φίλο:

Θεοδώρητε, ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς μου 
στόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ἀναζητῶ τό ἦθος τοῦ χριστιανοῦ πολί-
του καί ὄχι ἐκεῖνο τοῦ χριστιανοῦ ἡγεμό-
να. Τώρα πού ὁ χριστιανισμός ἐξέρχεται 
ἀπό τήν κοινωνική του ἀπομόνωση καί 
μεταλλάσσεται σέ κρατική θρησκεία, ἡ 
ὁποία κυριαρχεῖ στή δημόσια ζωή τῆς 
χώρας. Μέ ἐνδιαφέρει νά ἀνυψώσουμε 
τό ἦθος τοῦ χριστιανοῦ πολίτου σ’ αὐτήν 
τήν κρίσιμη καμπή Χριστιανισμοῦ καί 
Ἑλληνισμοῦ. Θεωρῶ πρώτιστον τήν κτή-
ση τῆς ἀρετῆς καί δευτερεύον τήν κτήση 
τῆς γνώσεως. Ἡ γνώση ἀποκτᾶται σύν τή 
ροή τοῦ χρόνου, ἐνῶ ἡ ἀρετή εἶναι δυσχε-
ρές νά ἀποκτηθεῖ, ἐάν δέν εἶναι ἔμφυτος.

Ἀπό τούς σημερινούς χριστιανούς 
ζητῶ τοῦ Ἰσοκράτους τήν λειότητα, τοῦ 
Δημοσθένους τόν ὄγκον, τοῦ Θουκυδί-
δου τήν σεμνότητα καί τοῦ Πλάτωνος τό 
ὕφος.

Γίνεται ἑπομένως ἀντιληπτό, ὅτι ἐάν 
σέ ὅλους αὐτούς πού ἀνέφερε ὁ Ἰωάννης 
προσθέσουμε καί τόν Ἀριστοτέλη, τόν 
ὁποῖο ἐγνώρισε καί ἐμελέτησε ἀπό τόν 
διδάσκαλό του Λιβάνιο, τό πλέγμα τῶν 
ἐπιρροῶν του ἀπό τήν ἑλληνική διανόη-
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ση γιά τήν διαμόρφωση τῆς πολιτικῆς του 
σκέψεως εἶναι μεγάλο.

Στή συνέχεια καί ἐπ’ εὐκαιρία προσφά-
των ταραχῶν στήν Κωνσταντινούπολή 
ὑπενθυμίζει στόν συνομιλητήν του στοι-
χεῖα ἀπό τήν πρός τούς Θεσσαλονικεῖς 
Ὁμιλίαν του. Συγκεκριμένως ὑπογραμμί-
ζε ὅτι: Χρήσιμος ὁ τῶν ἀρχόντων φόβος 
ἐστίν. Καταδικάζει λοιπόν μέ τόν τρόπον 
αὐτόν τίς γενικώτερες καταστροφές καί 
εἰδικώτερα τίς καταστροφές τῶν μνη-
μείων ἀπό μικρό μέρος τοῦ πληθυσμοῦ. 
Ἡ πάταξη τῆς ἀναρχίας ἀποτέλεσε συ-
νηθισμένο μοτίβο στίς ἀγορεύσεις του. 
Θεωροῦσε, ὅτι ὁ κίνδυνος τῆς ἀναρχίας 
ἐπικρέμαται, ὅταν πηγάζει ἀπό τήν ἀνα-
τροπή τῶν σχέσεων τῆς ἐξουσίας.

Ὁ Θεοδώρητος συγκατανεύει.
Ὁ Ἰωάννης στή συνέχεια τονίζει ὅτι 

ὅ,τι εἶναι τά ξύλινα δοκάρια γιά τούς τοί-
χους τῶν σπιτιῶν, εἶναι οἱ ἄρχοντες γιά 
τίς πόλεις. Ἄν τά ἀφαιρέσεις οἱ τοίχοι θά 
καταρρεύσουν. Ἄν δέν ὑπάρχουν σωστοί 
ἄρχοντες, τότε ὄχι μόνον τά σπίτια μετα-
φορικά, ἀλλά καί οἱ πόλεις καί τά ἔθνη θά 
καταρρεύσουν τό ἕνα ἐπί τοῦ ἄλλου μέ 
ὁρμή, ἀφοῦ δέν θά ὑπάρχει κάποια δύνα-
μη νά τά συγκρατεῖ καί μέ ἀπειλή τιμωρίς 
νά ἐπιβάλει τήν τάξη.

Ὁ ἀρχές, οἱ νόμοι, τά δικαστήρια καί 
οἱ ποινές ἀποτελοῦν δυστυχῶς ἀπαραί-
τητη προϋπόθεση γιά τήν ὁμαλή ζωή 
στήν κοινωνία. Χωρίς τήν ἀνασχαιντική 
τους δύναμη τά πάθη ἀποχαλινώνονται 
σκορπίζοντας σύγχυση καί χάος. Καί γάρ 
ἡ ἀναρχία πανταχοῦ κακόν συγχύσεως 
αἴτιον.

Θεοδώρητε, δέν πρέπει οἱ χριστιανοί 
νά λησμονοῦν τήν μόνιμη ἐπωδόν μου: 
«Ματαιότης ματαιοτήτων, τά πάντα μα-
ταιότης», ἐάν ἐπιθυμοῦν νά αἰσθάνονται 
εὐτυχεῖς. Ἀναφέρομαι γιά τά πρόσκαιρα 
ἀξιώματα καί τίς τιμές, τήν ἐξουσία καί 
τήν ἐφήμερη δόξα τῆς πολιτικῆς.

Ἐάν ἔχες ἀντίρρηση, ἀγαπητέ Θεοδώ-
ρητε, συνεχίζει, σοῦ ὑπενθυμίζω τήν περί-
πτωση τοῦ Πατρικίου Ὑπάτου Εὐτροπίου. 
Ἐνθυμεῖσαι ὅτι μέ στήριξεν στήν ἐκλο-
γήν μου στόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως. Ἀργότερα, ὅμως 
κατέστη πολέμιός μου, διότι καλούμενος 
ὑπό κολάκων προέβη σέ σωρεία ἀδικιῶν 
καί καταχρήσεων. Ὑπῆρξε, ὅπως πολύ 
καλά γνωρίζεις ἕνας ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων 
ἀνδρῶν τῆς Βασιλεύουσας. Ἠναγκάσθη 
ὅμως νά καταφύγει σέ χριστιανικό ναό 
καί νά ζητήσει ἄσυλο, ἄσυλον, τό ὁποῖον 
ὀλίγον ἐνωρίτερον εἶχε ἀπαιτήσει νά κα-
ταργηθεῖ γιά ὅσους ἐζήτουν προστασία 
στό Ἱερό τοῦ Ναοῦ, προκειμένου νά ἀπο-
φύει τούς στρατιῶτες τῆς πραιτωριανῆς 
φρουρᾶς, οἱ ὁποῖοι τόν κατεδίωκαν. Τήν 
περίπτωσή του λοιπόν ἐνθυμοῦνται ὅσοι 
ἀσκοῦν τήν ἐξουσία. Πολλές φορές ἔρχε-
ται ἡ στιγμή νά διερωτηθοῦν: Ποῦ ἡ λα-
μπρή τοῦ Ὑπάτου στολή; Ποῦ οἱ κρότοι 
καί οἱ διασκεδάσεις; Τά πανηγύρια καί 
οἱ χοροί; Τά ζήτω τοῦ ἱπποδρόμου καί 
οἱ κολακεῖες τῶν ἀνδρῶν στίς κερκίδες; 
Ποῦ εἶναι τώρα ὅσοι σοῦ παρίσταναν 
τόν φίλο; Ποῦ εἶναι τά συμπόσια καί τά 
δεῖπνα; Ποῦ εἶναι τό τσούρμο ὅλων ἐκεί-
νων πού ἔτρεχαν πίσω σου καί σέ κολά-
κευαν γιά νά ζοῦν σέ βάρος σου; Ποῦ τό 
κρασί πού ἔρρεε ἄφθονο μέρα-νύκτα καί 
τά ποικίλα ἐδέσματα; Ποῦ εἶναι οἱ ὑπηρέ-
τες τῆς ἐξουσίας, πού ἔκαναν ὅ,τι ἔκαναν 
καί ἔλεγαν ὅ,τι ἔλεγαν μόνο γιά νά ἀρέ-
σουν;

Καί συνεχίζει τόν πικρόν του μονόλο-
γον ὁ Ἰωάννης:

Νυξ ήν πάντα ἐκεῖνα καί ὄναρ· καί ἡμέ-
ρας γενομένης ἠφανίσθη·

ἄνθη ἤν ἐαρινά καί παρελθόντος τοῦ 
ἔαρος κατεμαράνθησαν·

σκιά ἤν καί παρέδραμε· καπνός ἤν καί 
διελύθη...

(Συνεχίζεται)
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Τά παιδιά μας εἶναι ὅτι πολυτιμότερο 
ἔχουμε καί γιά τό λόγο αὐτό στεκό-

μαστε δίπλα τους μέ περισσή φροντίδα, 
προσπαθώντας νά καλύψουμε ὅλες τίς 
ἀνάγκες τους, δυστυχῶς ὅμως, κάποιες 
φορές, δίνοντας μεγαλύτερη ἔμφαση 
στήν παροχή ὑλικῶν ἀγαθῶν. Στήν πραγ-
ματικότητα αὐτό που ἔχουν ἀνάγκη τά 
παιδιά μας εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀποδοχή καί ἡ 
κατανόηση καί ἡ ἀσφάλεια, στοιχεῖα που 
μποροῦν νά ἐκφραστοῦν μέσα ἀπό τόν 
ἐποικοδομητικό διάλογο τήν ἀγκαλιά καί 
τήν δημιουργική ἀπασχόληση μαζί τους. 

Τά παιδιά μας ἀνακαλύπτουν 
τόν κόσμο καί τίς διάφορες 
ἱκανότητές τους μέσα ἀπό 
τό παιχνίδι καί τίς δημι-
ουργικές δραστηριότη-
τες ἐντός καί ἐκτός τοῦ 
σπιτιοῦ. Ἕνας ὁλόκλη-
ρος κόσμος ἁπλώνεται 
μπροστά στά ἔκθαμβα ματάκια τους.

Εἶναι πολύ σημαντικό τό παιδί τίς 
ὦρες που βρίσκεται στό σπίτι νά νιώθει 
ὄμορφα, νά νιώθει ἀποδεκτό καί νά ἀπο-
λαμβάνει τήν συντροφιά τῶν γονιῶν ἤ 
τῶν ἄλλων μελῶν τῆς οἰκογένειάς του. Τά 
εἰκαστικά, ὁ χορός καί ἡ μουσική εἶναι δη-
μιουργικές δραστηριότητες που βοηθοῦν 
τά παιδιά μας νά χαλαρώσουν καί νά 
ἀνακαλύψουν νέους κόσμους, νά ἐκφρα-
στοῦν δημιουργικά καί νά γεμίσουν ποιο-
τικά καί ὠφέλημα τό χρόνο τους.

Μέ ἁπλά ὑλικά τά ὁποῖα ἔχουμε στό 
σπίτι μας μποροῦμε νά βοηθήσουμε τό 
παιδί μας νά δημιουργήσει εὔκολες καί 
πολύ ὄμορφες κατασκευές τίς ὁποῖες 
μπορεῖ νά κάνει δῶρο σέ κάποιο ἀγαπη-

Συντροφιά μέ τό παιδί μας
Τῆς κας Μαζανάκη Τριανταφυλλιᾶς, 

Γραμματέως τοῦ  Ἱδρύματος  Ἐκκλησιαστική Διακονία  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

μένο του πρόσωπο. Μέ τόν τρόπο αὐτό 
δίνεται ἡ δυνατότητα στό παιδί νά γευτεῖ 
τή χαρά τῆς συντροφιᾶς, τῆς δημιουργί-
ας, τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἐπιβράβευσης.

Ἐπίσης, μέ πλαστελίνες καί πηλό μπο-
ροῦμε νά δημιουργήσουμε μέ τό παιδί 
μας ὄμορφες ἐπίκαιρες πασχαλινές δη-
μιουργίες π.χ. φωλίτσες, ἀβγουλάκια καί 
στολίδια γιά τό δωμάτιό του.

Ἀκόμη, μποροῦμε κατά τήν διάρκεια 
τῆς «δημιουργίας» νά ἀκούσουμε μαζί 
του χαρούμενη μουσική καί τραγούδια, 
νά τραγουδήσουμε μαζί του ἥ γιατί ὄχι 

καί νά χορέψουμε μαζί του δι-
οχετεύοντας ἔτσι τήν ἐνέρ-
γεια τοῦ παιδιοῦ μας καί 
προωθώντας τήν ἐλεύθερη 

ἔκφρασή του. 
Ἡ παρουσία τῶν γο-

νιῶν καί ἡ ἐνασχόληση 
μέ τό παιδί, δημιουργεῖ 

μία σχέση δυνατή καί ὑγιῆ ἐνῶ ταυτό-
χρονα δίνει τήν εὐκαιρία γιά ποιοτική 
καί δημιουργική ἐπικοινωνία μαζί του.

Τέλος, ἄν ὅλα τά παραπάνω γιά κά-
ποιους λόγους καί σέ ὁρισμένες περι-
πτώσεις δέν εἶναι ἐφικτά, ἕνας περίπατος 
μέ τό παιδί μας παίρνοντας μαζί καί τό 
ἀγαπημένο κατοικίδιό του ἤ μία βόλτα 
μέ τό ποδήλατο βοηθοῦν τόσο τό παιδί 
ὅσο κι ἐμᾶς νά χαλαρώσουμε καί νά νιώ-
σουμε ὄμορφα. 

Εἶναι πολύ σημαντικό νά ὑπάρχει 
ἔστω μία ὥρα ἀληθινῆς, δημιουργικῆς 
ἐνασχόλησης μέ τό παιδί μας καθημερι-
νά. Σημασία ἔχει ὄχι τόσο ἡ «ποσότητα» 
ἀλλά ἡ ποιότητα τοῦ χρόνου που ἀφιε-
ρώνουμε στό παιδί μας.
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Τί εἶναι πραγματικά γιά ὅλους ἐμᾶς τό 
Εὐαγγέλιο;

Τό Εὐαγγέλιο ἡ ἐκκλησία μας τό ἔχει πάνω 
στήν Ἁγία Τράπεζα καί αὐτό δηλώνει τήν 
σημασία που ἀποδίδει ἡ ἐκκλησίας μας στό 
Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅταν, δέ, βγαίνει ὁ Ἱερέας μέ 
τό Εὐαγγέλιο καί τό ὑψώνει καί λέει ‘’Σοφία 
ὀρθῆ’’, αὐτό ἀποτελεῖ καί τή σημασία πού θά 
πρέπει ὅλοι μας νά ἔχουμε γιά τό Εὐαγγέλιο 
καί αὐτό ἔδειξε ὅτι εἶναι ἡ πραγματική σοφία 
καί ἀπό σεβασμό ἱστάμεθα ὄρθιοι καί ἀποδί-
δουμε ἀκριβῶς τήν ἀξία που πρέπει στό Λόγο 
τοῦ Θεοῦ. Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ πυξίδα μας, ὁ 
χάρτης τόν ὁποῖο ἔχουμε γιά νά μήν χαθοῦμε 
μέσα στή ζωή αὐτή, δεξιά καί ἀριστερά. Εἶναι 
θεόπνευστο, εἶναι ἀλάθητο, εἶναι τό γραπτό 
μέρος τῆς παραδόσεώς μας, εἶναι ἡ βάση τῆς 
πίστεώς μας, εἶναι ὅλα αὐτά τά ὁποία ἔχει ἡ 
ἐκκλησία μας καί τά τιμᾶ ὡς θεμέλιο τῆς πί-
στεως. Δέν ὑπάρχει οἰκουμενική σύνοδος, 
δέν ὑπάρχει κάτι, τό ὁποῖο νά μήν στηρίζεται 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν Πανοσιολογιώτατο 
Ἀρχιμανδρίτη καί ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδας  

π. Σεραφείμ Ζαφείρη, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ‘’ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

δογματικά στό Εὐαγγέλιο. Εἶναι θησαυρός τῆς 
πίστεώς μας, εἶναι τό Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο μᾶς 
ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν Χριστό καί τό ὁποῖο 
ἔχουμε σάν ὁδηγό στή ζωή μας.

Τό Εὐαγγέλιο φεύγει ἀπό τήν Ἁγία Τρά-
πεζα μόνον γιά τήν προσκύνηση καί τήν 
λιτάνευση του. Γιατί λιτανεύουμε τό Εὐαγ-
γέλιο;

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι 
ἀκόμη καί ἐκεῖ που ὑπάρχουν ὡς θέση τά Ἁγία 
βιβλία τῆς ἐκκλησίας μας, ἀπό ἐκεῖ ἐκδιώκεται 
ἡ δύναμη τοῦ διαβόλου καί μόνον ἡ θέα τῶν 
βιβλίων καί πόσον μᾶλλον τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι 
ἀλεξικέραυνο κατά τοῦ κακοῦ. Δηλαδή, μέσα 
στό σπίτι μας πολλές φόρες φιλοξενοῦμε 
καί βάζουμε ἄλλα πράγματα, βιβλία διάφορα, 
ὑπάρχουν καί περιστατικά μέσα στά γεροντι-
κά ὅπου ἡ ὕπαρξη βιβλίων πλάνης καί αἱρέσε-
ων στό σπίτι μας μπορεῖ νά δημιουργήσει μία 
ἀτμόσφαιρα ἀρνητική γιά τήν πνευματική μας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ, 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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ζωή. Καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ 
ὡς δύναμη, ὡς περιεχόμενο, ὡς χάρη, στάζει 
ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Στούς δαιμονισμένους 
ὡς παραδείγματι ὁποιοδήποτε ἄλλο βιβλίο 
δέν γεννᾶ ἀντίδραση. Τό Εὐαγγέλιο, ἡ θέα του, 
στούς ἀνθρώπους αὐτούς, δημιουργεῖ ἀντιδρά-
σεις τοῦ πονηροῦ πνεύματος, ὅπως ὁ Ἁγια-
σμός ἄν ἀκουμπήσουμε πάνω του χωρίς νά τό 
βλέπει, κομμάτι ἀπό τό Τίμιο Ξύλο. Τό Εὐαγ-
γέλιο εἶναι ἡ ἀκτινογραφία τῆς ζωῆς, τῆς προ-
σωπικότητας τοῦ Κυρίου μας, εἶναι τά λόγια τά 
ἅγια τοῦ Κυρίου μας, τά ὁποία ἦταν καί εἶναι 
τροφή γιά ὅλους μας καί γιά αὐτό τό λιτανεύ-
ουμε καί ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς 
θείας λατρείας μας, δέν ὑπάρχει σχεδόν καμιά 
ἀκολουθία στήν ὁποία νά μήν ἐμπεριέχεται ὁ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιο. Εἶναι πολύ βα-
σικό, προηγεῖται ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου. Τό θυμί-
αμα, οἱ λαμπάδες, ὅλα μέσα στήν ἐκκλησία μας 
ὑπάρχουν στό πυρήνα τους ἐν σπέρματι μέσα 
στό Εὐαγγέλιο, τά κατοχυρώνει τό Εὐαγγέλιο.

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου ἀκούσαμε δύο 
σπουδαῖες εὐαγγελικές περικοπές, ἐκείνη 
τοῦ Τελώνη καί τοῦ Φαρισσαίου, καθώς 
καί τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ μέ πολλά δυνατά μη-
νύματα καί ἀποδέκτες. Μιλῆστε λίγο γιά 
αὐτήν τήν δυναμική τόσο αὐτῶν τῶν εὐαγ-
γελικῶν περικοπῶν ὅσο καί τήν γενικότερη 
δυναμική τῶν εὐαγγελικῶν χωρίων.

Στά 70 χρόνια τῆς μαχητικῆς ἀθεΐας στήν Ρω-
σία, οἱ ἄνθρωποι οἱ χριστιανοί ἀποσποῦσαν, 
ἔκοβαν μέ τό ψαλίδι ἀπό τά ἀθεϊστικά κείμε-
να, λόγους τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού τούς εἶχαν 
ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι τοῦ καθεστῶτος γιά νά πο-
λεμήσουν τήν πίστη. Τά ἔκοβαν λοιπόν καί 
τούς διάβαζαν γιατί δέν εἶχαν τήν δυνατότητα 
πρόσβασης στήν Ἁγία Γραφή. Ὅταν, δέ, ἔπεσε 
τό ἀθεϊστικό καθεστώς, τό πατριαρχεῖο τῆς 
Μόσχας τύπωσε ἐκκατομύρια ἀντίτυπα τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς γιά τό λαό. Εἶναι παρά πολύ βα-
σικό ὅτι ὁ λαός μας ὅ,τι ἀκούει ἀπό τό Εὐαγ-
γέλιο τό δέχεται μέ πολύ σεβασμό, σοβαρό-
τητα, ἱερότητα. Τό θαῦμα που ἐμπεριέχεται 
στό Εὐαγγέλιο ἔχει ἄλλη δυναμική καί ἡ πα-
ραβολή που θά ποῦμε σέ λίγο ἔχει ἄλλη δυ-
ναμική. Ἀπό τό Εὐαγγέλιο ξεκινᾶμε, ἐκεῖ στη-

ριζόμαστε καί στό Εὐαγγέλιο ἐπιστρέφουμε. 
Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπόπτευσε καί ἐνέπνευσε 
τούς συγγραφεῖς τῶν Εὐαγγελίων γιά μήν κά-
νουν καί λάθος. Τό θέμα τῆς παραβολῆς τοῦ 
Ἀσώτου εἶναι πολύ σημαντικό γιατί, ὅπως 
καλά θά γνωρίζετε ἀκόμη καί ἄν ἔλλειπαν ὅλα 
καί ὑπῆρχε μόνον αὐτή ἡ παραβολή, θά ἔφτα-
νε νά καταλάβουμε, νά συνειδητοποιήσουμε 
ἔστω καί λίγο τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πατέρα 
πρός τόν πεσμένο καί ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. 
Νομίζω ὅτι δύο λέξεις εἶναι πολύ χαρακτηρι-
στικές σέ αὐτήν τήν δυναμική τῆς παραβολῆς. 
Ἡ μιά εἶναι ‘’ἀνάστα’’ καί ἡ ἄλλη ὁ δρίμων. Ὁ 
ἄσωτος λέει θά ἀναστηθῶ, θά σηκωθῶ καί 
θά πάω στόν πατερά, ἀπόφαση καί πορεία 
καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὁ ’’δρίμων’’. Ὁ ἄσω-
τος περπατᾶ καί ὁ πατέρας τρέχει. Δηλαδή, ὁ 
ἄνθρωπος περπατᾶ στό δρόμο τῆς μετανοίας 
καί ὁ Θεός τρέχει, ἕνα βῆμα ὁ ἄνθρωπος, χί-
λια θά λέγαμε ὁ Θεός. Ὁ Θεός τρέχει στήν 
μετάνοιά μας μέ τά χίλια, θέλει τόσο πολύ 
νά μετανοήσουμε καί νά ἐπιστρέψουμε καί 
αὐτό εἶναι παρά πολύ παρήγορο, νά ξέρουμε 
ὅτι ἔχουμε ἕναν Θεό Ἀγάπης, μᾶς δίνει κάθε 
φόρα που ἐξομολογούμαστε καί μετανοοῦμε 
τήν στολή τήν πρώτη. Σκέφτεστε πόσες φό-
ρες ἔχουμε ἐξομολογηθεῖ καί πόσες στολές 
ἔχουμε στήν πνευματική μας καρταρόμπα; 
Κάθε φόρα ὁ Θεός μας δίνει καινούρια πα-
πούτσια καί καινούρια δαχτυλίδια. Κάθε φόρα 
που ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται ἐν μετανοίᾳ 
στό φιλάνθρωπο μυστήριο πέρνει καί γίνεται 
καινούριος ἄνθρωπος.

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες σᾶς παραθέσαμε 
τμῆμα τῆς συνέντευξης τοῦ Πανοσιολογιώτα-
του Ἀρχιμανδρίτου καί ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Φθιώτιδας π. Σεραφείμ Ζαφεί-
ρη ὁ ὁποῖος μίλησε στήν ἐκπομπή μας ‘’Νεα-
νικές Ἀνησυχίες’’. Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφι-
σβητήσει τό Λόγο τοῦ Κυρίου, τό Ἱερό Εὐαγ-
γέλιό μας καί ὅποιος τό κάνει αὐτό, τό κάνει 
γιατί γνωρίζει τήν σπουδαιότητά του καί ἁπλά 
δέν ἀντέχει τήν ἀλήθεια, τήν καθαρότητά του. 
Ἐμεῖς ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε πράξη 
τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας καί ἡ ὠφέλεια που 
θά λάβουμε εἶναι ἀμέτρητη γιά τήν συνέχιση 
τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνα!



29

Ὁ Φώτιος γεννήθηκε στίς 
ἀρχές τοῦ Θ΄ (9ου) αἰῶνα γύρο 
στό 820 μ.Χ. Ὁ πατέρας του ὀνο-
μαζόταν Σέργιος καί ἡ μητέρα τοῦ 
Εἰρήνη. Ἦταν ἀπό ἐπιφανῆ γενιά. 
Ὁ Σέργιος ἦταν ἀξιωματοῦχος, 
εἶχε τόν τίτλο τοῦ σπαθαρίου, δη-
λαδή ἦταν σωματοφύλακας τοῦ 
αὐτοκράτορα, διακρινόταν ὅμως 
καί γιά τήν προσήλωσή τους στήν Ὀρθόδο-
ξη πίστη, ὑπέρ τῆς ὁποίας καί διακοσμήθη-
καν μαζί μέ τή σύζυγό του, μέ τό στεφάνι τό 
μαρτυρίου, ἀφοῦ ἀγωνίστηκαν γιά τήν τιμή 
καί τήν προσκύνηση τῶν Ἁγίων καί Σεπτῶν 
εἰκόνων1. Ὁ Φώτιος ἀναφέρει σέ ἐπιστολές 
ὅ,τι ὁ πατέρας τοῦ εἶχε διακρηθεῖ γιά τό 
ἦθος του καί γιά τόν πλοῦτο τῆς ἀληθίνης 
πίστεως καί γιά τήν μητέρα τοῦ ὅ,τι ἦταν 
φιλόθεη καί φιλάρετη2.

Δεδομένου ὅτι ἡ ταραγμένη περίοδος 
τῆς εἰκονομαχίας ἔλαβε τέλος μόλις τό 843 

1.  Γεωργίου Δ. Παπαδημητρόπουλου, Μέ τούς 
Ἁγίους μας, Συναξαριστής μηνός Φεβρουαρίου, 
ἐκδόσεις Ἀποστολική Διακονία, σέλ. 37

2.  Ν. Β Τωμαδάκης, Θ. Η. Ἔ, 12ος τόμος, σε-
λίδα 22

μ.Χ, ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ μόρφω-
σή τοῦ Φωτίου ἔγινε σέ εἰκονο-
μαχικό καθεστώς. Ὁ ἴδιος ἀνα-
φέρει σέ ἐπιστολές του, ὅ,τι ἀπό 
παιδί ἦταν ἀπαλαγμένος ἀπό 
τῆς βιωτικές μέριμνες καί φρο-
ντίδες καί τοῦ ἄρεσε νά μένει 
μόνος καί νά μελετάει3. Γιά τόν 
λόγο αὐτό δέν εἶχε παντρευτεῖ 

καί δέν σκεφτόταν νά ἱερωθεῖ.
Ὁ Φώτιος ἦταν γνώστης τῆς ρητορικῆς, 

τῆς ποίησης, τῆς φιλοσοφίας, τῆς ἰατρικῆς 
τῆς θύραθεν καί ἐκκλησιαστικῆς γραμμα-
τείας. Τήν ἀξία καί τίς γνώσεις τοῦ Φωτί-
ου ἀναγνώριζαν ἀκόμα καί οἱ ἐχθροί του, 
ὅπως ὁ βιογράφος τοῦ πατριάρχου Κων/
πολεως Ἰγνατίου Νικήτας ὁ Παφλαγόνας 
που ἀναφέρει ὅ,τι «ἦταν εὐγενής καί ἐπώ-
νυμος. Ἦταν γνώστης τῆς ρητορικῆς....τῆς 
θύραθεν παιδείας καί μποροῦσε νά συνδια-
λέγεται μέ τούς συνομηλίκους ὅπως καί μέ 
τούς μεγαλυτέρους σέ ἡλικία. Ὁ πλοῦτος 
τοῦ ἐπέτρεπε νά μένει ἀπερίσπαστος καί 
νά συνεχίζει τή μελέτη»4.

3.  Αὐτόθι
4.  Αὐτόθι

ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΤΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 
(6 Φεβρουαρίου)

Ἐπιμέλεια κειμένου: κ. Γκούντελος Κων/νος, Θεολόγος 
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Ἐπίσης, διέπρεψε στά ἀνώτατα πολιτι-
κά ἀξιώματα. Ἀρχικά, ὑπηρέτησε ὡς Πρω-
τοσπαθάριος, δηλαδή ἀξιωματικός τῆς 
αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς. Στή συνέχεια, 
ὑπηρέτησε ὡς Πρωτασηκρήτης, δηλα-
δή γενικός Γραμματέας τῆς ἐπικράτειας. 
Ὑπῆρξε διακεκριμένος συγκλητικός, ἐνῶ 
εἶχε ἀποσταλεῖ ὡς πρεσβευτής μαζί μέ τόν 
Κων/νο τόν φιλόσοφο στούς Ἄραβες τῆς 
Βαγδάτης τό 851 μ.Χ.

Ὁ Φώτιος ἦταν γνώστης παντοίας 
παιδείας, φιλολογικῆς, ἐπιστημονικῆς 
ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας, ἰατρικῆς καί 
μαθηματικών5. Ἦταν ἕνας ἀπό τούς νέους 
λογίους τῆς ἐποχῆς καί δίδαξε στό Πανδι-
δασκαλεῖο τῆς Μαγναύρας, τό πανεπιστή-
μιο τῆς Κων/πολης,που εἶχε ἀνασυσταθεῖ 
ἀπό τόν βασιλιά Βάρδα.

Ἐκτός ἀπό τίς πολλές ὑποχρεώσεις που 
εἶχε στό παλάτι, εὕρισκε χρόνο γιά μελέτη, 
διδασκαλία καί συγγραφή. Ἕνα ἀπό τά ἔργα 
του ἀπέβλεπε στήν συμπλήρωση δυσεύρε-
των ἤ ἀπωλεσθέντων λεξικῶν καί εἶχε τόν 
τίτλο “Λέξεων Συναγωγή”.6 Ἡ «Βιβλιοθή-
κη» ἤ «Μυριόβιβλος», ἕνα μεγαλειῶδες 
ἔργο σέ ἔκταση καί ἀξία, εἶναι ἡ ἀνάλυση 
καί ἀξιολόγηση 280 συγγραμάτων τῆς θύ-
ραθεν καί ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας τῶν 
Κλασικῶν καί Μεσαιωνικῶν χρόνων.Εἶναι 
σημαντικό νά σημειωθεῖ ὅ,τι εἶναι ἡ περίο-
δος τῆς μεταγραφῆς τῶν χειρογράφων ἀπό 
τό μεγαλογράμματο στό μικρογράμματο, 
ὅπου στή μετάβαση αὐτή χάθηκαν πολλά 
κείμενα που δέν μεταγράφηκαν7.

Μέ διαταγή τοῦ βασιλιά Βάρδα τό 858 
μ.Χ. ἀπομακρύνθηκε βιαίως ἀπό τόν πα-

5.  Ν. Β Τωμαδάκης, Θ. Η. Ἔ, 12ος τόμος, σε-
λίδα 23

6.  Αὐτόθι
7.  Αὐτόθι

τριαρχικό θρόνο ὁ Πατριάρχης Ἰγνάτιος 
(846-858) ἐπειδή τόν ἔλεγχε γιά τίς ἀνή-
θικες καί ἀθέμιτες πράξεις του. Ἡ Ἐκκλη-
σία βρισκόταν σέ χηρεία, ἐπειδή ὅμως δέν 
ἦταν δυνατόν νά μείνει χωρίς ἐπίσκοπο, μέ 
βασιλική διαταγή καί μεγάλη πίεση διαδέ-
χτηκε τόν Ἰγνάτιο στόν πατριαρχικό θρό-
νο ὁ Φώτιος.

Ὁ Φώτιος ἦταν λαϊκός ὅταν ἀποφα-
σίσθηκε ὅτι θά εἶναι ὁ νέος Πατριάρχης 
Κων/πολεως καί χειροτονήθηκε ἐπίσκο-
πος – Πατριάρχης «ἀθρόον»8, διότι ἔλαβε 
τούς κατώτερους βαθμούς της ἱεροσύνης 
(ἀναγνώστης, ὑποδιάκονος, διάκονος, 
πρεσβύτερος) σέ λίγες μέρες, ἀπό 20 – 24 
Δεκεμβρίου.

Τήν 25η Δεκεμβρίου τοῦ 857 μ.Χ. ὁ 
Φώτιος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Κων/
πόλεως καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπό 
τόν ἀρχιεπίσκοπο Συρακουσῶν Γρηγόριο 
Ἀσβεστά9. 

Ὁ αὐτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ ἔστειλε 
ἐπιστολή στόν πάπα Νικόλαο τόν α΄ ζητώ-
ντας του νά στείλει ἀντιπροσώπους γιά τή 
σύνοδο που εἶχε ἀποφασισθεῖ νά συγκλη-
θεῖ στήν Κῶν/πόλη. Ἀνέφερε ὡς αἴτιο τῆς 
συνόδου μόνο τό ζήτημα τῶν εἰκόνων, κα-
θώς καί ὁ Φώτιος ἔστειλε τήν ἐνθρονιστή-
ρια ἐπιστολή10.

Ὁ Ρώμης Νικόλαος εἶχε ἀνέβει στόν 
παπικό θρόνο τό ἔτος που εἶχε ἐκλεχθεῖ 
Πατριάρχης ὁ Φώτιος.

8.  Βά σίλειος Κ Στεφανίδης, ἀρχιμανδρίτης, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, 
ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, σέλ. 347

9.  Γεωργίου Δ. Παπαδημητρόπουλου, Μέ τούς 
Ἁγίους μας, Συναξαριστής μηνός Φεβρουαρίου, 
ἐκδόσεις Ἀποστολική Διακονία, σέλ. 42

10.  Βά σίλειος Κ Στεφανίδης, ἀρχιμανδρίτης, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, 
ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, σέλ. 348
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Ἀπαντώντας στήν πρόσκληση τοῦ Βυ-
ζαντινοῦ αὐτοκράτορα ἔστειλε στήν Κων/
πολη δύο ἐπισκόπους τῆς Ρώμης (τόν 
Πόρτου Ροδοάλδο καί τόν Ἀναγνίας Ζα-
χαρία) μέ ἐπιστολές πρός τόν αὐτοκράτο-
ρα καί τόν Πατριάρχη Κων/πολεως. Στίς 
ἐπιστολές ἀνέφερε:

α) τίς ἀξιώσεις γιά τό πρωτεῖο τοῦ πάπα
β) ὅ,τι ἡ καταβίβαση τοῦ Ἰγνατίου καί ἡ 

ἀναβίβαση τοῦ Φωτίου στόν Πατριαρχικό 
θρόνο ἔγινε χωρίς τή γνώμη τοῦ Ρωμαίου 
ποντίφικα καί ἀπαιτοῦσε οἱ ἀπεσταλμένοι 
του νά συλλέξουν τό ἀναγκαῖο ὑλικό γιά 
νά στηρίξει τήν κρίση καί τήν ἀπόφασή 
του

γ)ζητοῦσε νά ἐπιστραφοῦν στή Ρωμα-
ϊκή Ἐκκλησία οἱ ἐπαρχίες τῆς Νότιας Ἰτα-
λίας καί του Ἰλλυρικοῦ που εἶχαν ἀποσπα-
σθεῖ ἀπό τόν εἰκονομάχο αὐτοκράτορα 
Λέοντα Γ΄11.

Στή Κων/πολη στό ναό τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων συνεκλήθει ἡ σύνοδος τό 861 μ.Χ. 
Ὀνομάσθηκε σύνοδος «Πρώτη καί Δευτέ-
ρα». Στή Σύνοδο συμμετεῖχαν ὁ αὔτοκρα-
τορας μαζί μέ πολλούς μεγιστάνες καί 318 
ἐπίσκοποι. Ὁ Ἰγνάτιος προσκλήθηκε, πα-
ρέστει καί καθαιρέθηκε σύμφωνα μέ τόν 
30ον Κανόνα τῶν Ἀποστόλων, ὡς ἀντικα-
νονικός ἐκλεχθεῖς μετά ἀπό κυβερνητική 
ἀπόφαση «ἀλλά εἶναι ἀμφίβολο ὅτι ἡ κατά 
τήν ἐκλογήν τοῦ Ἰγνατίου ἀνάμηξης τῆς 
αὐτοκράτειρας Θεοδώρας εἶχε ὑπερέβει τά 
συνήθει καί ἐπιτρεπόμενα ὅρια»12. Ἡ Πρω-
τοδευτέρα σύνοδος ἐκτός ἀπό τήν καθαί-
ρεση τοῦ Ἰγνατίου ἀναγνώρισε τήν ἐκλογή 
τοῦ Φωτίου.

11.  Βά σίλειος Κ Στεφανίδης, ἀρχιμανδρίτης, 
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, 
ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, σέλ. 348

12.  Αὐτόθι, σέλ. 349

Ὁ Πάπας δέν δέχθηκε τίς ἀποφάσεις 
τῆς Πρωτοδευτέρας συνόδου, ἀλλά συ-
γκάλεσε νέα σύνοδο ἀπό Ἰταλούς ἐπισκό-
πους στή Ρώμη τό 863 μ.Χ.

Σ΄ αὐτήν ἀπεδοκίμασε τούς δύο ἐπι-
σκόπους που τόν ἀντιπροσώπευσαν στή 
σύνοδο τῆς Κων/πολης οἱ ὁποῖοι ἐπηρε-
άστηκαν ἀπό τό περιβάλλον τῆς Πόλης 
καί δέχτηκαν τήν ἄποψη τῆς Βυζαντινῆς 
αὐλῆς, λησμονώντας τίς παπικές ὁδη-
γεῖες13. Οἱ δυό ἐπίσκοποι καθαιρέθηκαν, 
ὅπως καί ὁ Φώτιος.

Ὁ Φώτιος καθαιρέθηκε «ὡς ἀντικανο-
νικός καταλαβόντας τόν θρόνον καί παρε-
κτρέποντας εἰς βιαιότητας»14.

Ὁ Πάπας στή σύνοδο αὐτή ὅρισε ὅ,τι 
ἄν δέν συμμορφωθεῖ ὁ Φώτιος πρός τήν 
ἀπόφασή του θά εἶναι διά παντός ἀνα-
θεματισμένος μαζί μέ τούς ὀπαδούς του. 
Ἀναγνώρισε ὡς κανονικό Πατριάρχη τόν 
Ἰγνάτιο. 

Ὁ αὐτοκράτορας Μιχαήλ ὁ Γ΄ ἀρνείτα 
στόν Πάπα Νικόλαο τό δικαίωμα νά μετα-
βάλει ἀπόφαση τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας 
καί ὅ,τι προχωρᾶ σέ καισαροπαπικές ἰδέες, 
ὑπενθυμίζοντάς του ὅτι θά μποροῦσε νά 
τόν καλέσει σέ ἀπολογία καί νά τόν τιμω-
ρήσει15.

Τό 866 μ.Χ. προκύπτει τό νέο βουλγα-
ρικό ζήτημα. Ὁ ἡγεμόνας τῆς Βουλγαρίας 
Βόγορις – Μιχαήλ ἐπεδίωξε τήν ἀπόκτηση 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς του ἀνεξαρτησίας ἀπό 
τήν Κων/πολη καί τήν πατριαρχική ὀργά-
νωση τῆς βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
μόλις εἶχε δημιουργηθεί ἀπό Βυζαντινούς 
ἀποστόλους16. Τό αἴτημα αὐτό ὑπέβαλε 

13.  Αὐτόθι, σέλ. 350
14.  Αὐτόθι, σέλ. 351
15.  Αὐτόθι
16.  Βλάσιος Ι. Φειδᾶς, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 
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** Σχίσμα ὁρίζεται ὡς ἡ διάσπαση τῆς διοι-
κητικῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας. (Παναγιώτη Ε. 
Χριστινάκη, Θέματα Κανονικοῦ καί Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Δικαίου, ἐκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, σέλ. 142

κατ’ ἀρχάς ὁ Βόρις πρός τό Πατριαρχεῖο 
Κων/πολεως, ἀλλά ὁ Πατριάρχης Φώτιος, 
ἄν καί ἀπάντησε μέ ἐκτενέστατη ἐπιστολή 
δέν ἔδωσε τήν ἀναμενόμενη ἀπάντηση.

Τόν Αὔγουστο τοῦ 866 μ.Χ. ἀπέστει-
λε πρεσβεῖα στόν παπικό θρόνο μέ τό 
ἴδιο αἴτημα ἐρωτήσεις πάνω σέ δογμα-
τικές ἀπορίες. Ὁ Πάπας δέν μποροῦσε 
νά προσφέρει τήν πατριαρχική τιμή στήν 
Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ἀλλά ὀργά-
νωσε πολυμελῆ ἀποστολή καί ἀπέστειλε 
ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα τοῦ Βορί, στίς 
ὁποῖες προέβαλε τό παπικό πρωτεῖο καί 
τήν ὑπεροχή τοῦ παπικοῦ θρόνου ἔναντι 
τοῦ θρόνου τῆς Κων/πολεως, ἐνῶ ἀντί γιά 
πατριάρχη εἰσηγεῖται ἁπλῶς τή χειροτο-
νία ἀρχιεπισκόπου (μητροπολίτη) γιά τήν 
Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας17.

Ἡ παπική ἀποστολή ἔφτασε στή Βουλ-
γαρία καί ζήτησε τήν ἐκδίωξει ἀπό τήν 
Βουλγαρία τόσο τῶν Βυζαντινῶν ὅσο καί 
τῶν Φράγκων ἱεραποστόλων εἰσήγαγε τά 
ρωμαϊκά ἐκκλησιαστικά ἔθιμα* καί χρη-
σιμοποίησε στό κήρυγμα τή παπική διδα-
σκαλία περί τοῦ Filioque καί τήν εἰσαγωγή 
του στό σύμβολο τῆς πίστεως18.

Ὁ Φώτιος ἀναγκάσθηκε νά λύσει τήν 
μακροχρόνια σιγή του καί ἔστελε τήν 
Ἐγκύκλια Ἐπιστολή του τό 867 μ.Χ., μέ 
τήν ὁποία ἀνήγγειλε στούς πατριάρχες 
τῆς Ἀνατολῆς, τή συνοδική καταδίκη τόσο 

Ἀπό τήν Εἰκονομαχία μέχρι τή Μεταρρύθμιση, τό-
μος Β΄, σέλ. 110

17.  Αὐτόθι
18.  Αὐτόθι, σέλ. 111

τῶν ρωμαϊκῶν ἐθίμων τά ὁποία εἶχαν εἰσα-
χθεῖ μέ τήν ἀντικανονική παρέμβαση στή 
Βουλγαρία ὅσο καί τῆς αἱρετικῆς διδα-
σκαλίας τοῦ Filioque, καλώντας τους νά 
στείλουν ἀντιπροσώπους στή Σύνοδο τῆς 
Κων/πολεως γιά τήν αὐθεντικότερη διευ-
θέτηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος.

Ἡ Σύνοδος τῆς Κων/πολεως συνῆλθε 
τόν Ἰούλιο ἤ Αὔγουστο τοῦ 867. Πάρε-
στησαν ὁ αὐτοκράτορας Μιχαήλ ὁ Γ΄, ἡ 
σύγκλητος καί ὅλοι σχεδόν οἱ ἐπίσκοποι 
τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου Κων/πολεως. Κεντρικά θέμα-
τα τῆς συνόδου ἦταν τό πρόσωπο καί οἱ 
ἀντικανονικές ἐνέργειες τοῦ Πάπα Νικο-
λάου, ἡ αἱρετική διδασκαλία τοῦ Filioque 
καί ἡ αὐθαίρετη εἰσαγωγή τῶν ρωμαϊκῶν 
ἐθίμων στήν Βουλγαρία. Ὁ Πάπας Νικό-
λαος καθαιρέθηκε γιά τίς ἀντικανονικές 
του ἐνέργειες, ἐνῶ ἡ παρέμβασή του στή 
Βουλγαρία ἡ διδασκαλία τοῦ Filioque καί 
τά ρωμαικά ἔθιμα ἀποδοκιμάσθηκαν.

Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τήν ἐφαρμογή ἤ 
μή τῶν ἀποφάσεων τῆς συνόδου τοῦ 867 
στή Δύση τό «σχίσμα»** τῶν Ἐκκλησιῶν 
Ἀνατολῆς καί Δύσης, θεωρητικά τουλάχι-
στον, oλοκληρώθηκε (863 – 867) μέ τήν 
ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Κων/πολεως.Ἡ 
«Ἐγκύκλια» ἐπιστολή τοῦ Φωτίου μετά 
τήν συνοδική κατοχύρωση τοῦ περιεχο-
μένου της, κατέστη ἕνα σταθερό πλέον 
κριτήριο γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν σχέσεων Ἀνατολῆς καί Δύσης19. 

19.  Βλάσιος Ι. Φειδᾶς, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 
Ἀπό τήν Εἰκονομαχία μέχρι τή Μεταρρύθμιση, τό-
μος Β΄, σέλ. 112

* ρωμαϊκά ἐκκλησιαστικά ἔθιμα: περιορίσθη-
κε ἡ τέλεση τοῦ χρίσματος ἀπό τούς ἐπισκόπους, 
προέβαλλαν τήν ἀποστροφή πρός τούς ἔγγαμους 
κληρικούς,, περιέκοψαν τή Μεγάλη Σαρακοστή 
κατά μία ἑβδομάδα κ.ἅ. (Στεφανίδου, Ἐκκλησια-
στική Ἱστορία)
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Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 867 ὁ Βασίλειος ὁ 
Α΄ δολοφονεῖ τόν Μιχαήλ Γ. Ὁ νέος αὐτο-
κράτορας ἀναζητεῖ στηρίγμα στούς Ἰγνα-
τιανούς καί τάχθηκε ὑπέρ τῆς προσέγγι-
σης Κων/πολης – Ρώμης. Τό Νοέμβριο τοῦ 
867 μ.Χ. ὁ Βασίλειος ἐκθρόνισε τόν Φώτιο 
καί ἀποκατέστησε στόν πατριαρχικό θρό-
νο τόν Ἰγνάτιο ( 877-886).

Μετά τήν καταδίκη καί δίωξη τοῦ 
Φωτίου ἀπό τόν πατριαρχικό θρόνο ἀκο-
λούθησε ὁ δρόμος τῆς ἐξορίας καί τῆς 
ἀπομόνωσης στή μονή τῆς Σκέπης στόν 
Βόσπορο. Σύντομα, ὅμως προσκλήθηκε 
στήν Κων/πολη νά γίνει δάσκαλος τῶν 
παιδιῶν τοῦ Βασιλείου Α΄. Τήν περίο-
δο αὐτή συμφιλιώθηκαν μέ τόν Ἰγνάτιο, 
μετά τόν θάνατο τοῦ ὁποίου ἀνῆλθε γιά 
δεύτερη φορᾶ στόν πατριαρχικό θρόνο. 
Τό 877 μ.Χ., τρεῖς ἡμέρες μετά τό θάνατο 
τοῦ Ἰγνατίου ἀνῆλθε γιά δεύτερη φορᾶ 
στόν πατριαρχικό θρόνο ὁ Φώτιος. Τό 
879- 880 μ.Χ. συγκαλέσθηκε σύνοδος 
στήν Κων/πολη,ὅπου ἀνεγνώρισε ὡς κα-
νονική τήν πρώτη ἐκλογή τοῦ Φωτίου. 
Στή σύνοδο συμμετεῖχαν καί τρεῖς ἀντι-
πρόσωποι τοῦ Πάπα καί ἀνεφώνησαν 
ὅπως ἀναφέρει ὁ Καισαρείας Προκόπιος 
«ὅτι ὁ Θεός οἰκεῖ ἐν αὐτῷ (τῷ Φωτίῳ) 
οὐδείς ἀγνοεῖ»20. Ἡ δεύτερη Πατριαρχεῖα 
τοῦ Φωτίου ὑπῆρξε ἔνδοξος ἀλλά δέν 
ἔληξε ὁμαλά.

Τό 886 μ.Χ. σέ ἡλικία 74 ἐτῶν πέθανε ὁ 
Βασίλειος ὁ Α.Στόν θρόνο τόν διαδέχθτη-
κε ὁ υἱός του, Λέων ὁ Στ΄ ἐπονομαζόμενος 
Σοφός. Ὁ Λέων ὁ Στ΄θέλησε νά θέσει ὑπό 
τόν ἄμεσο ἔλεγχό του τήν Ἐκκλησία κατα-
βιβάζοντας ἀπό τόν πατριαρχικό θρόνο, 
τόν δάσκαλό του, Φώτιο καί ἀναβιβάζο-

20.  Ν. Β Τωμαδάκης, Θ. Η. Ἔ, 12ος τόμος, σε-
λίδα 26

ντας τόν ἀνήλικο ἀδερφό του πρίγκηπα 
Στέφανο σέ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν.

Ὁ Φώτιος μετά τήν καθαίρεσή του τό 
886 μ.Χ ἐξορίστηκε στήν ἱερά μονή τῶν 
Ἀρμενιανῶν (Ἀρμενίων) στά κόμνανα τοῦ 
Πόντου ὅπου τήν 6η Φεβρουαρίου τοῦ 
891 μ.Χ. ἐξεδήμησε εἰς Κύριο.

***
Ὁ Μέγας Φώτιος λόγιος καί σοφός, 

πατριάρχης, διδάσκαλος, πολυγραφότα-
τος συγγραφέας, ἐκτός τῶν θεολογικῶν 
ἔργων, εἶχε γράψει ἔργα ποιητικά, φιλο-
λογικά, πεζογραφήματα ἐπιτομή ἐκκλη-
σιαστικῆς ἱστορίας, θεολογικά, ἑρμηνευ-
τικά, παραινετικά, νομοκανονικά κ.ἀ.21. 
Ο Πατριάρχης φώτιος μέ τά λογοτεχνικά, 
φιλολογικά καί θεολογικά του ἔργα εἶναι 
προσωπικότητα πρώτης γραμμῆς καί ἄξι-
ος ἐνδελεχοῦς μελέτης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παπαδημητρόπουλου Δ. Γεωργίου, Θε-

ολόγου-Φιλολόγου- Λυκειάρχου, Μέ τούς 
Ἁγίους μας, Συναξαριστής μηνός Φεβρουα-
ρίου, Ἐκδόσεις Ἀποστολική Διακονία

Στεφανίδης Κ. Βασίλειος, ἀρχιμανδρί-
της, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἀπ’ ἀρχῆς μέ-
χρι σήμερον,

ἐκδόσεις Παπαδημητρίου Τωμαδάκης 
Ν.Β, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαί-
δεια, 12ος τόμος, Ἐκδόσεις Ἄθ. Μαρτίνος, 
Ἀθῆναι 1967

:Φειδας Ι. Βλάσιος, Ἐκκλησιαστική 
Ἱστορία, Ἀπό τήν Εἰκονομαχία μέχρι τή Με-
ταρρύθμιση, τόμος Β΄, Ἀθῆναι 2002

Χριστινάκη Ε. Παναγιώτη, Θέματα Κα-
νονικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, ἐκδό-
σεις Συμμετρία

21.  Αὐτόθι, σελίδα 29
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Κι ἐρχόμαστε στόν 
δεύτερο μεγάλο ρόλο τῆς 
πρεσβυτέρας μέσα στήν 
οἰκογένεια, στόν ρόλο της 
ὡς μητέρας.

Εἶναι ἕνας δύσκολος 
ρόλος μέσα στήν οἰκογέ-
νεια, γιατί ἡ γέννηση τῶν 
παιδιῶν μέ τήν βοήθεια 
πάντα τοῦ Θεοῦ εἶναι πιό εὔκολη ὑπόθεση, 
ἐνῶ ἡ ἀνατροφή ἔχει μεγάλο κόπο καί μεγά-
λη ἀγωνία. Ἐπιπλέον ἡ ἱερατική οἰκογένεια, 
εἴτε ὀλιγομελής εἴτε πολύτεκνη, ἔχει ἀρκετές 
ἰδιαιτερότητες, διότι λειτουργεῖ ὡς πρότυπο 
στήν συνείδηση τῶν πιστῶν ὡς πόλις ἐπάνω 
ὅρους κειμένη κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου. 
Εἶναι γυάλινο τό σπίτι τοῦ παπᾶ, κατά τήν 
λαϊκή ἔκφραση. Τό βάρος λοιπόν πού ἐπω-
μίζονται τά μέλη της εἶναι πολλές φορές δυ-
σβάστακτο, ἡ εὐθύνη μεγάλη, τό ἄγχος τῶν 
γονιῶν νά πετύχουν ἕνα καλό ἀποτέλεσμα 
δέν εἶναι καλός σύμβουλος καί ἔτσι τά λάθη 
ἀγωγῆς πού γίνονται εἶναι καταλυτικά γιά 
τήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν μας.

Πρέπει ὅμως νά ἔχουμε πάντα κατά νοῦ 
ὅτι αὐτά πού ἰσχύουν γιά ὅλες τίς χριστιανι-
κές οἰκογένειες ἰσχύουν καί γιά τήν οἰκογέ-
νεια τοῦ ἱερέα, ἑπομένως τά παπαδοπαίδια 

εἶναι φυσιολογικά παιδιά 
καί πρέπει νά μεγαλώνουν 
φυσιολογικά καί νά ἀνα-
τρέφονται μέ τόν γενικό 
χριστιανικό τρόπο ἐν παι-
δείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου.

Δέν ὑπάρχουν δύο 
Εὐαγγέλια, ἄλλο γιά τούς 
κοσμικούς καί λαϊκούς κι 

ἄλλο γιά τούς Ἱερωμένους, ἄλλο γιά τούς 
μοναχούς κι ἄλλο γιά τούς ἐγγάμους. Ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ αὐτός εἰς τούς αἰώνας 
καί μᾶς καλεῖ ρητά καί κατηγορηματικά στήν 
ἐντολή τῆς ἀγάπης: Ἀγαπήσεις Κύριον τόν 
Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης 
τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου 
καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί τόν πλησίον 
σου ὡς σεαυτόν. Πῶς λοιπόν νά διδάξουμε τά 
παιδιά μας νά ἀγαπήσουν τόν Θεό ἀληθινά 
καί μαζί μέ τόν Θεό τόν κάθε πλησίον τους, 
εἶναι μιά ὑπόθεση ἁπλή καί δύσκολη συνάμα, 
γιατί προυποθέτει τό δικό μας παράδειγμα. 
Τόν μεγαλύτερο ρόλο, ὅπως γνωρίζουμε, στήν 
διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν 
παίζει τό παράδειγμα τῶν γονέων. Ἅς ἀκού-
σουμε τόν π. Πορφύριο πάνω σ’ αὐτό τό θέμα: 
Γιά τήν συμπεριφορά τῶν παιδιῶν εὐθύνονται 
γενικά οἱ γονεῖς. Δέν τά σώζουν οὔτε οἱ συμ-

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

(Ὁμιλία ἀπό τήν πρεσβυτέρα Σοφία Κουτσούρη-Δορμπαράκη, φιλόλογο καθηγήτρια, 
στίς πρεσβυτέρες τῆς ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί ἀποκορώνου, στίς 15 Ἰουνίου 2013)

Γ΄
Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος
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βουλές οὔτε ἡ πειθαρχία οὔτε ἡ αὐστηρότητα. 
Ἄν δέν ἁγιάζονται οἱ γονεῖς, ἄν δέν ἀγωνίζο-
νται, κάνουν μεγάλα λάθη καί μεταδίδουν τό 
κακό πού ἔχουν μέσα τους. Ἄν οἱ γονεῖς δέν 
ζοῦν ζωή ἁγία, ἄν δέν μιλοῦν μέ ἀγάπη, ὁ διά-
βολος ταλαιπωρεῖ τούς γονεῖς μέ τίς ἀντιδρά-
σεις τῶν παιδιῶν. Καί συμπληρώνει ὁ π. Παΐ-
σιος: Τά πρῶτα πνευματικά κρυολογήματα τά 
παιδιά τά παίρνουν ἀπό τ’ ἀνοικτά παράθυρα 
τῶν αἰσθήσεων τῶν γονιῶν. Ἡ ἁγία ζωή τῶν 
γονιῶν πληροφορεῖ τίς ψυχές τῶν παιδιῶν καί 
ὑποτάσσονται φυσιολογικά καί μεγαλώνουν 
μέ εὐλάβεια χωρίς ψυχικά τραύματα.

Πρακτικά μετά ἀπό ὅλα αὐτά, ἡ μητέρα 
πρεσβυτέρα πρέπει νά ἀναλάβει ἐνεργό ρόλο 
στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν, ἐπειδή ἔρχεται σέ 
πιό ἄμεση ἐπαφή μέ τά παιδιά της, λόγω τῆς 
ἀναγκαστικῆς ἀπουσίας τοῦ συζύγου της 
πολλές φορές ἀπό τό σπίτι. Πρωταρχικό της 
μέλημα εἶναι μέ πνεῦμα ὑπομονῆς καί ἀγάπης 
νά συνεργάζεται πάντα μέ τόν σύζυγό της 
στά θέματα τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν, τονίζο-
ντας καί ἐμφυσώντας στήν ψυχή τῶν παιδιῶν 
της τόν σεβασμό στό πρόσωπο τοῦ ἱερέα 
πατέρα τους. Τί πιό ὡραῖο ἀπό τό νά καμα-
ρώνουν, νά σέβονται καί νά ὑπολογίζουν τά 
παιδιά τόν πατέρα τους! Νά μήν νιώθουν κό-
μπλεξ, ὅταν τόν παρουσιάζουν στούς συμμα-
θητές καί φίλους τους ἤ ὅταν περπατοῦν μαζί 
του στόν δρόμο. Τί πιό ὡραῖο ἀπό τό νά τούς 
λείπει ἡ παρουσία του καί ἡ συναναστροφή 
μαζί του νά εἶναι ἡ πιό μεγάλη τους χαρά!

Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἔργου πού 
ἔχει ἐπιτελέσει ἡ μάνα πρεσβυτέρα στήν ψυχή 
τῶν παιδιῶν της. Νά σέβεται καί νά ἀγαπᾶ 
πρώτη αὐτή τόν ἱερέα σύζυγό της καί νά 
ἐμπνέει τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη αὐτή καί 
στίς ψυχές τῶν παιδιῶν της.

Ἐξυπακούεται βέβαια ὅτι καί ὁ σύζυγος 
ἱερέας θά συμπεριφέρεται ἀναλαγα καί ὅτι 
καί ἐκεῖνος, ὅπως ἀναφέραμε παραπάνω, θά 
ἐκδηλώνει τήν ἀγάπη του καί τόν σεβασμό 

του πρός τήν σύζυγο καί μάνα τῶν παιδιῶν 
του. Ἀπό κεῖ καί πέρα τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς 
τῶν παιδιῶν παίρνει τόν δρόμο του.

Μέ σεβασμό στήν προσωπικότητα τῶν 
παιδιῶν, χωρίς ἀκραῖες αὐστηρότητες καί 
ὑπερβολικές ἀπαιτήσεις, τά παιδιά τῆς ἱερα-
τικῆς οἰκογένειας, τά παιδιά μας, θά βροῦν 
τόν δρόμο τους. Ἀκόμη κι ἄν ξεστρατίσουν 
λίγο, ἀκόμη κι ἄν περάσουν ἀρκετά προβλή-
ματα καί πειρασμούς, ἀκόμη κι ἄν οἱ ἐπιλογές 
τους ὅταν μεγαλώσουν δέν εἶναι αὐτές πού 
θά θέλαμε, θά ἔχουμε τήν πεποίθηση ὅτι ὁ 
Θεός εἶναι μαζί τους, τά κυνηγᾶ καί πάντα θά 
τούς δίνει εὐκαιρίες γιά νά τά ξαναφέρει στόν 
δικό Του δρόμο.

Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε ὅτι τά παιδιά 
πού ἔχουν ποτιστεῖ ἀπό μικρά μέ τήν εὐσέ-
βεια νά μήν τά φοβόμαστε. Καί νά ξεφύγουν 
λίγο λόγω ἡλικίας, λόγω πειρασμῶν, θά ἐπα-
νέλθουν. Εἶναι σάν τά κουφώματα πού τά 
περνᾶμε μέ τό λάδι καί δέν τά πιάνει ἡ σα-
πίλα.

Τό θέμα τῆς ἀγωγῆς εἶναι μεγάλο καί θά 
ἦταν κουραστικό νά τό ἐξαντλήσουμε μέ 
κάθε λεπτομέρεια. Δυστυχῶς ἡ ἐποχή μας 
εἶναι δύσκολη καί τά προβλήματα πού δη-
μιουργοῦνται στίς οἰκογένειές μας μᾶς κά-
νουν ἀρκετές φορές νά λιγοψυχοῦμε, νά τά 
χάνουμε καί νά ζοῦμε ἀδιέξοδα μπροστά στίς 
δυσκολίες. Γιά τόν χριστιανό ὅμως δέν ὑπάρ-
χουν ἀδιέξοδα. Γιατί ὑπάρχει ὁ Θεός στήν 
ζωή μας πού εἶναι ἡ Ζωή καί τό Πάν.

β) Ἀφήσαμε στό τέλος τήν προσφορά 
τῆς πρεσβυτέρας στήν ἐνορία καί γενικότερα 
στήν Ἐκκλησία ὄχι διότι εἶναι δευτερεύου-
σας σημασίας, ἀλλά διότι ὅπως τήν ἐννοοῦμε 
κάποιες φορές ἐπιβαρύνει τίς ἀντοχές της, 
ὅταν μάλιστα ἔχει μικρά παιδιά καί πολυμελῆ 
οἰκογένεια. Θεάρεστο καί θαυμαστό ἔργο 
ἐπιτελεῖ, ὅταν οἱ δυνάμεις της καί τά ἰδιαίτε-
ρα χαρίσματα πού διαθέτει τῆς ἐπιτρέπει νά 
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δραστηριοποιεῖται στό ἐνοριακό ἤ Μητρο-
πολιτικό ἔργο καί νά λαμβάνει μέρος στίς 
Ἱεραποστολικές δραστηριότητες στό πλευρό 
τοῦ ἱερέα συζύγου της, στά κατηχητικά, στίς 
κατασκηνώσεις, στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς 
ἐνορίας καί ἀλλοῦ.

Χρειάζεται ὅμως προσοχή, διότι προ-
τεραιότητα στήν ἀποστολή της ἔχει ἡ κατ’ 
οἶκον Ἐκκλησία της, τό σπιτικό της, ἡ οἰκο-
γένειά της, τήν ὁποία καλεῖται νά διακονεῖ 
μέ πνεῦμα ἀγάπης καί εὐθύνης, ἐνῶ ὅταν οἱ 
συγκυρίες τό ἐπιτρέπουν τότε νά δραστηρι-
οποιεῖται ἐνοριακά καί κοινωνικά. Ἡ πρεσβυ-
τέρα, ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ, δέν εἶναι ἡ σοῦπερ 
γυναίκα πού ὅλα τα καταφέρνει καί ὅλα πρέ-
πει νά περνοῦν ἀπό τό χέρι της. Ἔχει τίς προ-
σωπικές της ἀδυναμίες καί τά προβλήματά 
της, τίς ἀπογοητεύσεις της, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία 
φιλάνθρωπα πάντα ποτέ δέν τῆς ζητάει τήν 
ὑπερβολή τῆς προσφορᾶς σάν νά δίνει ἐξε-
τάσεις γιά κοσμικές περγαμηνές. Τό ἐκκλη-
σιαστικό διακόνημα μᾶς θέτει σέ τροχιά Χρι-
στοῦ, χωρίς ὅμως νά προϋποθέτει ὅτι εἴμαστε 
ὑπεράνθρωποι ἤ χωρίς ἀδυναμίες διαβάσαμε 
κάπου σε βιβλίο ἑνός συγχρόνου κληρικοῦ 
θεολόγου.

Ἀκόμη ὅμως καί στήν περίπτωση κατά 
τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ἀναλάβει κάποιο 
ἐνεργό πόστο στό ἐνοριακό ἔργο, πιστεύουμε 
ὅτι ἀρκεῖ καί μόνη ἡ παρουσία της στήν λει-
τουργική ζωή τῆς ἐνορίας, τό χαμόγελο καί ἡ 
ἀνοικτή της καρδιά σέ κάθε ἄνθρωπο, προ-
κειμένου νά στηριχτεῖ αὐτός καί νά παρηγο-
ρηθεῖ, βλέποντας μία δίοδο χάρης τοῦ Θεοῦ 
σ αὐτήν. Ἡ μεγαλύτερη ὅμως προσφορά της 
στήν ἐνορία εἶναι - τό εἴπαμε καί στήν ἀρχή 
- καί νά ἀποτελεῖ τό στήριγμα γιά τόν ἱερέα 
σύζυγό της προκειμένου αὐτός ψυχικά ἰσορ-
ροπημένος νά ἐπιτελεῖ τό ποιμαντικό καί κοι-
νωνικό του ἔργο, καί νά ἀγωνίζεται γιά μιά 
οἰκογένεια φυσιολογική, δηλαδή κοντά στόν 
Θεό, πού μέ τά σημερινά δεδομένα ἀποτελεῖ 

πάντοτε ἕνα διαρκές ζητούμενο. Διότι κακά 
τα ψέματα ἄν ὁ ἱερέας ἔχει προβληματική 
οἰκογένεια - ἀποτέλεσμα τῆς ἀπουσίας τοῦ 
ἴδιου καί τῆς πρεσβυτέρας ἀπό αὐτήν - πῶς 
θά δοθεῖ στήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς ἐνο-
ρίας του ἐλεύθερος καί ἀπερίσπαστος;

Εἶναι εὐνόητο ὅτι γιά νά μπορεῖ νά ὑπάρ-
χει αὐτή ἡ προσφορά της τόσο στόν ἐνοριακό 
ὅσο καί στόν οἰκογενειακό χῶρο ἀπαιτεῖται ἡ 
πνευματική της ζωή νά ὑφίσταται, πού ση-
μαίνει ὅτι ἡ πρεσβυτέρα πρέπει νά τροφοδο-
τεῖται ἀπό τήν συχνή της ἐπαφή μέ τά μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας - δέν ὑπάρχει χειρότερο 
πράγμα ἀπό μία πρεσβυτέρα πού ποτέ δέν 
τήν ἔχουν δεῖ στό ἐξομολογητήριο καί στήν 
θεία κοινωνία - μέ τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ εἴτε τῆς ἁγίας Γραφῆς εἴτε τῶν λοιπῶν 
ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, μέ τήν ἀδιάλειπτη 
προσευχή της. Χωρίς αὐτά τά ἁγιαστικά μέσα 
τῆς Ἐκκλησίας μας καί χωρίς τήν βοήθεια δι-
ακριτικοῦ πνευματικοῦ ματαιοπονοῦμε, διότι 
μέ τίς δικές μας δυνάμεις ὄχι μόνο δέν μπο-
ροῦμε νά καταφέρουμε τίποτε, ἀλλά οὔτε καί 
τόν ἑαυτό μας νά ἀντέξουμε. «Χωρίς ἐμόν οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» κατά τόν λόγο τοῦ 
Κυρίου μας ἄλλωστε.

Ἀγαπητές μου φίλες,
Ὅλα αὐτά γιά τά ὁποῖα μιλήσαμε, ἅς προ-

σευχηθοῦμε ὥστε μέ τήν φώτιση καί τήν δύ-
ναμη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας νά τά 
κάνουμε πράξη, ὅσο μπορεῖ ἡ καθεμία μας, 
στήν προσωπική καί τήν οἰκογενειακή μας 
ζωή. Ἀλλά ἐπειδή ὡς ἀδύναμες ὑπάρξεις 
εὔκολα λησμονοῦμε καί ἄλλο τόσο εὔκολα 
ἀπογητευόμαστε ἀπό τίς δυσκολίες τῆς κα-
θημερινῆς ζωῆς, θά ἦταν πολύ βοηθητικό γιά 
ὅλες μας, συνάξεις σάν τήν σημερινή νά δι-
οργανώνονται σέ τακτά χρονικά διαστήματα, 
γιά νά μᾶς στηρίζουν καί νά μᾶς παρηγοροῦν, 
διότι ὅπως λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ «ἀδελφός 
ὑπ’ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρά».
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Χρήσιμες πληροφορίες  
γιά τήν Σμύρνη

Ἡ Σμύρνη εἶναι ἡ τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
τῆς Τουρκίας μετά τήν Κων/πολη καί τήν 
Ἄγκυρα, καί ὁ σημαντικότερος εἰσαγωγικός 
καί ἐξαγωγικός ἐμπορικός λιμένας τῆς Τουρ-
κίας. Βρίσκεται ἔναντι τῆς νήσου Χίου, στά 
κεντρικά Τουρκικά παράλια του Αἰγαίου πε-
λάγους. Βρίσκεται 90 χίλ. ἀπό τήν Κρίνη, ση-
μερινό Τσεσμέ που βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό 
τήν πόλη τῆς Χίου. 

Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες 
πόλεις καί λιμένα τῆς Μεσογείου τῆς ἀρχαί-
ας Ἰωνίας. Ἱδρύθηκε περί τό 3000π.Χ. καί 
ἐπέζησε μέχρι σήμερα. Κατοικήθηκε ἀπό 
Ἑλληνικούς πληθυσμούς ἀπό τήν ἀρχαιότη-
τα μέχρι καί τήν καταστροφή τῆς Σμύρνης 
τό 1922 καί τήν ἀνταλλαγή πληθυσμῶν που 
ἀκολούθησε μέ τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης. 
Ὁ Χριστιανικός πληθυσμός τῆς Σμύρνης εἶχε 
ὑποστεῖ σφαγές καί πρίν τό 1922. Ἡ πρώτη 
σημαντική περίπτωση ἦταν κατά τόν Ὀρλω-
φικά τό 1770. Τότε, σφαγιάσθηκαν 1000 ἕως 
1500 ἄτομα, ἐνῶ ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων στή 
Πόλη ἀνερχόταν περίπου στά 20.000 ἄτομα. 
Σφαγές ἐναντίων Ἑλλήνων καί ἄλλων Χρι-
στιανῶν ἔγιναν καί κατά τήν ἐπανάσταση 
τοῦ 1821. Στή σύγχρονη Πόλη μέχρι πρίν 
τήν Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922 
ἡ Σμύρνη ἀριθμοῦσε 370.000 κατοίκους, 

Προσκυνηματική ἐκδρομή  
στήν Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη - Ἀϊβαλί 

καί σέ πολλά ἄλλα ἱερά προσκυνήματα 

ἀπό 27/10 ἕως 5/11/2013

ἐκ τῶν ὁποίων 165.000 Ἕλληνες, 80.000 
Ὀθωμανοί, Τοῦρκοι, 55.000 Ἑβραῖοι, 40.000 
Ἀρμένιοι, 6.000 Λευαντίνοι καί 30.000 διά-
φοροι ἄλλοι. 

Ἐπικρατοῦσα γλῶσσα ἦταν ἡ Ἑλληνική ἐκ 
τῆς ὁποίας ἡ πόλη εἶχε ἕνα καθαρό Ἑλληνικό 
χρῶμα μέ σχετικά ἀνεπτυγμένο ἐμπόριο καί 
πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ἔτσι ὥστε νά ἀπο-
καλεῖται ἀπό τούς Τούρκους ὡς Γκαούρ Ἰζμίρ 
που σημαίνει Σμύρνη τῶν ἀπίστων. Ἡ Σμύρ-
νη ὑπέστη ἀπό τήν ἀρχαιότητα πολλές κατα-
στροφές ἀπό πυρκαγιές, σεισμούς ἀλλά καί 
ἀπό ἐπιδημίες π.χ. πανώλη. Ἡ Σμύρνη πρό 
τῆς καταστροφῆς της τό 1922 εἶχε 16 ὀρθό-
δοξους ναούς μέ σημαντικότερο τό μεγάλο 
μητροπολιτικό ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, μέ 
τό ἐξαίρετο μαρμάρινο κωδωνοστάσιο που 
χτίστηκε τό 17ο αἰῶνα. Καταστράφηκε ἀπό 
σεισμό τό 1688 καί ἐπανοικοδομήθηκε τό 
1692  μετά ἀπό πυρκαγιά που σημειώθηκε. 
Οἱ ἄλλοι ναοί ἦταν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῆς 
Κοίμησης τῆς Θεοτόκου, ὁ ναός τοῦ ὀρφα-
νοτροφείου τῆς Σμύρνης, ὁ μεγαλοπρεπής 
ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου, οἱ ναοί 
Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ἁγίου Τρύφωνος, Ἁγίου 
Δημητρίου, Ἁγίου Χαραλάμπους καί Εὐαγγε-
λίστριας, Ἁγίου Νικολάου, Ἁγ. Κων/νου, Ἁγί-
ου Ἰωάννου Θεολόγου καί τῆς Μεταμόρφω-
σης, τοῦ Τιμίου Προδρόμου στή Λυγαριά καί 
τῶν Ταξιαρχῶν. Ἀπό ὅλους τούς παραπάνω 

Γράφει ἡ κ. Γεωργία Ματσαμάκη
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ναούς σήμερα ὑφίσταται ὁ Τίμιος Πρόδρο-
μος τῆς Λυγαριᾶς. 

Τήν ἑπόμενη μέρα ἀναχωροῦμε γιά τήν 
Ἔφεσο. Μπροστά μας ὁ Ἑρμαϊκός κόλπος ἤ 
πέταλο. Ἀπό ἐδῶ καί μέχρι τό σημεῖο Πού-
ντα βλέπουμε παλιά σπίτια Ἑλλήνων. Στή 
συνέχεια, βρισκόμαστε στήν Ἑβραϊκή πλευ-
ρά που χωρίζεται ἀπό τήν Ἑλληνική μέ μία 
ἐκκλησία. Ἡ ἐκκλησία εἶναι καί ὁ λόγος που 
δέν κάηκαν τά σπίτια τῶν ἑλλήνων. Μέσω 
ἐθνικῆς ὁδοῦ καί μέ ὁμίχλη προσπερνᾶμε τό 
Αἰδίνιο καί ἀνηφορίζουμε στήν πόλη Κορη-
σό ὅπου εἶναι ὁ τάφος τῆς Παναγίας. Αὐτό 
ἰσχυρίζονται οἱ Παπικοί. Αὐτό που βλέπουμε 
εἶναι ἕνα κτίσμα, ἕνα δωμάτιο, σάν μικρός 
ναός, μέ ἕνα ἄγαλμα μικρό μέ τή μορφή τῆς 
Παναγίας. 

Ἡ ἐπιστροφή θά μᾶς βγάλει στήν Ἔφεσο. 
Θά μποροῦσε κανείς νά γράψει ὁλόκληρο 
βιβλίο γιά τήν  Ἔφεσο. Ἐγώ θά περιοριστῶ 
στό τί εἴδαμε ἐκεῖ. Ἡ  Ἔφεσος ἔχει 20.000 
κατοίκους.  Σύμφωνα μέ τόν Στράβον καί 
τόν Παυσανία, ἡ  Ἔφεσος εἶχε ἱδρυθεῖ ἀπό 
τίς Ἀμαζόνες καί ἔχει πάρει τήν ὀνομασία 
της ἀπό μία βασίλισσά τους. Τό 1040 π.Χ. ὁ 
λαός που ζοῦσε στίς ἀκτές τῆς Δυτικῆς Ἀνα-
τολῆς δέν εἶχε καμιά  ἑνότητα ἀκόμα καί στή 
γλῶσσα, καί ἔτσι καί ἡ ἔλλειψη τῆς ἑνότητας 
εἶχε ἀποτέλεσμα ἡ Ἔφεσος νά ἐνταχθεῖ στήν 
Ἑλληνική ἀποικία μετά ἀπό μία διαδικασία 
που ὁλοκληρώθηκε τόν 10ο αἰῶνα π.Χ. 

Βρισκόμαστε στήν ὁδό Λιμανιοῦ. Εἶναι 
μία μαρμάρινη ὁδός ἀπό τήν πρώιμη ἑλληνι-
στική περίοδο που ἑνώνεται μέ τήν Μαρμά-
ρινη ὁδό μπροστά στό Θέατρο καί φτάνει ὡς 
τό παλαιό λιμάνι. Σύμφωνα μέ μία ἐπιγραφή 
ἡ ὁδός οἰκοδομήθηκε καί ἐπισκευάσθηκε μέ 
ἐντολή τοῦ Ἀρκαδίου τό 395 ἕως 408 μ.Χ.  
Ἡ ὁδός ἔχει 11 μ. πλάτος καί 600μ. μῆκος. 
Δίπλα στή βιβλιοθήκη τοῦ Κέλσου παρατη-
ρεῖται μία πύλη σέ Ἑλληνορωμαϊκή τεχνο-
τροπία εἶναι ἡ νοτιοανατολική πύλη που 
χρονολογεῖται στόν 3ο ἥ 4ο αἰῶνα μ.Χ.. Ἀπό 
τήν ἐπιγραφή στά λατινικά καί στά ἀρχαῖα 

ἑλληνικά μέ χρυσά καί μπρούτζινα γράμμα-
τα, καταλαβαίνουμε πως ἔχει κατασκευασθεῖ 
ἀπό δυό δούλους τοῦ αὐτοκράτορα Αὐγού-
στου, ἀπό τόν Μαλαῖο καί τόν Μιθριδάτη. 
Ἀπό αὐτή τήν πύλη περνοῦσαν στήν ἐμπο-
ρική ἀγορά. Σέ τελευταῖα ἀνασκαφή βγῆκαν 
στό φῶς τά εὐρήματα τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς. 
Ἡ Μαρμάρινη ὁδός. Αὐτή ἡ ἱερά ὁδός συ-
γκροτοῦσε τήν κεντρική ὁδό τῆς Ἐφέσου 
ἡ ὁποία συνδεόταν μέ τό Ἀρτεμίσιο ἀπό 
βόρεια περνώντας πρῶτα τό Γυμνάσιο τοῦ 
Βεδίου καί τήν πόρτα Μαγνησίας ἀπό τήν 
ὁποία περπατᾶμε πρός τήν βιβλιοθήκη τοῦ 
Κέλσου καί τοῦ μεγάλου Θεάτρου. 

Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Κέλσου
Τό μέρος που διακλαδίζεται καί μέ τήν 

ὁδό Κουρητῶν καί τήν Μαρμάρινη ὁδό εἶναι 
ἕνα ἀπό τά μνημειακά ἔργα τῆς Ἐφέσου. 
Αὐτό τό κτήριο που μας θυμίζει τά χαρακτη-
ριστικά τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀνδριανοῦ, ἔχει ὁλο-
κληρωθεῖ ἀπό διαδόχους τοῦ Τιβερίου Ἰουλί-
ου Πολεμαιανοῦ, τοῦ γιοῦ  τοῦ Κέλσου που 
πέθανε 70 χρονῶν καί ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ προ-
ΰπατος τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἀσίας ἀνάμεσα στά 
χρόνια 105-107 μ.Χ.. Στίς ἀνασκαφές τοῦ 
1904 ὅταν βρέθηκε ἡ αἴθουσα τοῦ τάφου καί 
φανερώθηκε ἡ σαρκοφάγος παρατηρήθηκε 
ὅτι τό στέλεχος προστατευόταν σέ μία μολυ-
βένια θήκη. Ἡ βιβλιοθήκη που βρισκόταν σέ 
μία πολύ ἐρειπωμένη κατάσταση ἄρχισε νά 
ἀναστηλώνεται γιά πρώτη φορᾶ τό 1970. Οἱ 
ἀνασκαφές ἀκόμα καί σήμερα συνεχίζονται 
γύρω ἀπό τά μέρη τοῦ ναοῦ.

Χαμάμ Σκολαστικια
Εἶναι τό μεγαλύτερο στήν Ἔφεσο καί βρί-

σκονταν δίπλα στό σιντριβάνι Τραϊανός. Χτί-
στηκε τόν 1ο καί 2ο αἰῶνα μ.Χ. καί τό 400μ.Χ. 
ἐπισκευάστηκε ὁλόκληρο καί ἀνακαινίστηκε 
ἀπό τόν Χριστιᾶν Σκολαστικια. Στήν Ρωμα-
ϊκή ἐποχή στό Χαμάμ που εἶχαν τούς δικούς 
τους τρόπους καί συνήθειες, οἱ ἄνθρωποι που 
σύχναζαν ἐκεῖ, ὅπως διευθυντές καί πλού-
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σιοι, ἔρχονταν μέ τούς δούλους τους καί πα-
ρέμεναν μέσα γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ναός Ἀνδριανοῦ
Ὁ Ναός που εἶναι ἕνας ἀπό τά μικροκα-

μωμένα ἀλλά καί τά πιό ἐκθαμβωτικά μνη-
μεῖα τῆς ὁδοῦ Κουρητῶν, ἀποτελεῖται ἀπό 
ἕνα κομψό πρόναο καί ἕνα ἁπλό καί μικρό 
κύριο ναό στόν ὁποῖο βρισκόταν κάποτε 
μέσα ἕνα ἄγαλμα που ἀνῆκε στόν Αὐτοκρά-
τορα Ἀνδριανό στόν ὁποῖο καί εἶναι ἀφιερω-
μένος. 

Κρήνη Τραϊανοῦ
Ἀπό τό ἐπίγραμμα που βρίσκεται δίπλα 

στό σιντριβάνι καταλαβαίνουμε ὅτι τό συ-
γκεκριμένο χτίσθηκε τό 102-114 μ.Χ. καί 
ἀφιερώθηκε στόν αὐτοκράτορα Τραϊανό. 
Παλαιότερα, αὐτό τό σιντριβάνι ἀποτε-
λοῦνταν ἀπό κίονα, ἦταν διώροφο καί ἡμικυ-
κλικό. Τό νερό μεταφερόταν στήν πισίνα μέ 
ἕνα κανάλι κάτω ἀπό τήν βάση ἐνός ἀγάλμα-
τος. Αὐτό τό σιντριβάνι ἦταν ἕνα ψηλό οἰκο-
δόμημα που τό ὕψος του δέν τό γνωρίζουμε. 
Ὅταν ἀνακατασκευάσθηκε μέ τά ὑπόλοιπα 
κομμάτια ἔγινε πολύ πιό χαμηλό.

Ὁ Ναός τοῦ Δομινατιανοῦ
Ἕνας ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ Φλάβιου 

Δομινατιανοῦ στέφθηκε αὐτοκράτορας τό 
81 μ.Χ.. Ἡ ἔντιμη καί δίκαιη διαχείριση τοῦ 
κράτους ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι εἶχε τήν 

ἀπόλυτη κυριαρχία τόν ὤθησε νά ἀνακηρύ-
ξει τόν ἑαυτό τοῦ ὡς Κύριο καί Θεό. Σέ μία 
ταράτσα τοῦ κωνοειδοῦς ναοῦ ἀνακαλύφθη-
κε μία κεφαλή καί ἕνα χέρι ἑνός ἀγάλματος 
που πιστεύεται ὅτι ἀνήκουν σέ αὐτόν. Ἕνα 
ἴχνος τοῦ βωμοῦ τοῦ ναοῦ μοναδικῆς ποι-
ότητας κατασκευῆς ἐκτίθεται σήμερα στό 
μουσεῖο τῆς Ἐφέσου . Τό 96 μ.Χ. ὁ αὐτοκρά-
τορας δολοφονήθηκε ἀπό ἕνα ὑπηρέτη του 
καί ἡ  γερουσία ἀποφάσισε νά ὀνομάσει τό 
ναό “Ἀνεπιθύμητο μνημεῖο”. Τά ἀγάλματα 
καταστράφηκαν καί τό ὄνομα τοῦ αὐτοκρά-
τορα ἔχει διαγραφεῖ ἀπό τίς ἐπιγραφές καί 
ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι πολύ σπάνιες οἱ πληρο-
φορίες γιά τόν Δομιτιανό αὐτά τά εὐρήματα 
εἶναι πολύ σημαντικά.

Τό Πρυτανεῖο
Βρίσκεται στήν Δυτική πλευρά τῆς Βασι-

λικῆς, χρονολογεῖται τόν 3ο αἰῶνα π.Χ. καί 
πῆρε τήν τελευταία του μορφή τήν ἐποχή τοῦ 
Αὐτοκράτορος  Αὐγούστου. Ἦταν τό δημαρ-
χεῖο τῆς αὐτόνομης Ἐφέσου καί μέσα σέ αὐτό 
τό κτήριο ὑπῆρχε ἕνας ναός μέ μία ἱερή φλόγα 
που ποτέ δέν ἔσβηνε. Ἡ Πρυτανεία ἦταν τό 
ποιό ὑψηλό θρησκευτικό καί ἐπίσημο ἀξίωμα. 
Τό 400 μ.Χ. ἕνα μεγάλο ποσοστό τῶν πετρῶν 
καί μαρμάρων τοῦ Πρυτανείου χρησιμοποι-
ήθηκαν στήν οἰκοδόμηση τῶν λουτρῶν Σχο-
λαστικῆς. Στίς ἀνασκαφές ἀνακαλύφθηκαν 
δυό ἀγάλματα τῆς Ἀρτέμιδος που σήμερα  
βρίσκονται καί παρουσιάζονται στό Μουσεῖο 
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τῆς Ἐφέσου. Στίς μέρες μας ἔχουν ἀπομείνει οἱ 
μαρμάρινες ἐξέδρες καί οἱ βασικοί τοῖχοι τοῦ 
κτηρίου.

Τό Ὠδεῖο
Τό Ὠδεῖο βρίσκεται κοντά στό λουτρό 

τοῦ Βαρίου καί μοιάζει μέ ἕνα μικρό θέα-
τρο. Γι’ αὐτό τόν λόγο ὀνομάζεται καί Μικρό 
Θέατρο. Οἱ ἐπιγραφές που ἔχουν σωθεῖ μας 
πληροφοροῦν ὅτι οἰκοδομήθηκε ἀπό τόν 
Publius Vedius Antonius καί τήν σύζυγό του  
Flavia Papiana που ἦταν σημαντικά πρόσω-
πα τῆς κοινωνίας τῆς Ἐφέσου τό 1580 μ Χ.. 
Εἶναι χωρισμένο στήν μέση μέ ἕνα διάζω-
μα, ἔχει 23 σειρές καθίσματα καί ἡ συνολική 
χωρητικότητά του φθάνει τά 1400 ἄτομα. Ἡ 
σκηνή εἶναι διώροφη. Ἀκριβῶς μπροστά της 
ὑπάρχει μία στενή μαρμάρινη ἐξέδρα.

Ἡ  Ἀγορά τοῦ Κράτους
Ὅταν φτάνουμε στήν ἀρχαία πόλη τῆς 

Ἐφέσου ἀπό τήν Εἴσοδο που βρίσκεται στήν 
πύλη τῆς Μαγνησίας συναντᾶμε τήν Ἀγορά. 
Ἡ Κρατική Ἀγορά σέ ἀντίθεση μέ τίς ἐμπο-
ρικές ἀγορές ἦταν χῶρος θρησκευτικός, πο-
λιτικός καί πολιτισμικός που ἦταν συνδεδε-
μένος μέ τό κράτος καί θεωροῦνταν Ἱερός. 
Ὁ ναός μαζί μέ τήν Ἀγορά χρονολογοῦνται 
στόν 1ο αἰῶνα π.Χ. Ἡ Ἀγορά που γιά πρώτη 
φορᾶ οἰκοδομήθηκε στήν Ἑλληνιστική περί-
οδο καί πῆρε τήν τελευταία της μορφή τήν 
ἐποχή τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδοσίου 379-395 
μ.Χ..

Τό Μεγάλο Θέατρο
Οἰκοδομήθηκε γιά πρώτη φορᾶ στήν 

Ἑλληνιστική Περίοδο, 3ο αἰώνα π.Χ, καί τό 
συναντᾶμε καί στήν Ρωμαϊκή περίοδο μέ 
κάποιες ἀλλαγές. Κατά τόν Αὐτοκράτορα 
Κλαύδιο, 41-45 μ.Χ. ,ἀπέκτησε τήν τελευ-
ταία του μορφή. Τό Θέατρο που εἶναι ἕνα 
ἀπό τά πιό μεγαλοπρεπῆ κτήρια τῆς Ἐφέσου 
ἔπαιξε σημαντικό πολιτισμικό καί κοινωνικό 
ρόλο μέ τήν αἴθουσα που εἶχε χωρητικότητα 
24.000  ἄτομα. Τό πιό θαυμαστό σημεῖο εἶναι 
τό σχῆμα τῆς σκηνῆς. Ἐκτός ἀπό τά θεατρικά 
ἔργα ὑπῆρχαν καί μονομαχίες μεταξύ ἀνθρώ-
πων καί ζώων που ἦταν διαδεδομένα τόν 6ο 
καί 4ο αἰῶνα, δηλαδή τό θέατρο χρησιμο-
ποιοῦνταν  καί ὡς ἀρένα.

Ἔπειτα, ἐπισκεφθήκαμε τήν Πλατεία τοῦ 
Δομιτιανοῦ καί τό Σιντριβάνι Πόλιο στήν 
ὁδό KURETLER, τά Σπίτια τῶν Πλουσίων 
Ἐφεσίων, τήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας, τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη καί τόν Οἶκο 
τῆς Παναγίας.

Ἀφήνουμε τήν Ἔφεσο καί συνεχίζοντας 
θά βρεθοῦμε στό χωριό Σιριντζέ. Ἐδῶ θά ἐπι-
σκεφτοῦμε δυό ἐκκλησίες. Ἡ ἐγκατάλειψη 
που ἐπικρατεῖ μᾶς ἀφήνει πόνο καί ἀπογοή-
τευση. Σώζονται δύο Ἁγιογραφίες τοῦ Κυρί-
ου Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς τοίχους. Τό 
Σιριντζέ εἶναι ἕνα παλαιό χωριό Ρωμιῶν που 
βρίσκεται σέ 8 χιλιόμετρα ἀπόσταση ἀπό τό 
Σελτζουκ καί σέ 350μ.ὕψος . Ἡ ἵδρυση τοῦ 
χωριοῦ φτάνει ὡς τόν 5ο αἰῶνα μ.Χ. Σήμερα, 
πολλά παλιά ἑλληνικά ἀρχοντικά τοῦ χωριοῦ 
λειτουργοῦν ὡς Πανσιόν. Ἐπίσης, τά κρασιά 
που παράγονται στό χωριό φημίζονται στήν 
Τουρκία. Ἐπιστρέφουμε στήν Σμύρνη καί 
πᾶμε στήν Ἀγορά μέ τά μεταξωτά γιά τά τε-
λευταῖα ψώνια.

Ἀργότερα, στό Ξενοδοχεῖο μετά τό βρα-
δινό φαγητό θά ἀκολουθήσει μουσική βρα-
διά μέ Κρητικούς χορούς. Στό λεωφορεῖο 
ψάλουμε τό ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου. Ἐπίσης 
ψάλουμε διαφόρους Ὕμνους πρός τιμήν τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό Πάτερ Ἠμῶν κλπ. 
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Τήν ἐτήσια ἐκδήλωση τῆς Μητροπό-
λεώς μας τήν Κυριακή 02 Φεβρου-

αρίου, γιά τό νέο ἔτος, πρός τιμήν ὅλων 
τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν 
της, που συντελοῦν στή εὔρυθμη λει-
τουργία της, τοῦ συνδέσμου κληρικῶν 
‘’ὁ Ποιμήν’’, τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
Μαρτυρία 95,5 fm και του κεντρικοῦ 
Συσσιτίου, πραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολη Κυδωνῖας καί Ἀποκορώνου στό 
κέντρο Πορτοκάλι.

Μία ἐκδήλωση που μᾶς γέμισε γιά ἀκό-
μη μία φορᾶ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα λόγω 
τῆς ἀνταπόκρισης καί προσέλευσης πλή-
θους κόσμου που ἦρθε νά ἐνισχύσει τό φι-
λανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Πρόκειται γιά ἕνα ἔργο που καθημε-
ρινά στηρίζει ἑκατοντάδες συνανθρώ-

Σύνδεσμος κληρικῶν  “ὁ Ποιμήν”- 
Ράδιο Μαρτυρία 95,5 fm - 

Κεντρικό Συσσίτιο

πους μας μέ τό κεντρικό συσσίτιο που 
ἐνδυναμώνει οἰκογένειες καί νοικοκυριά 
ἐξασθενημένα, μέ ἰατροφαρμακευτική 
καί ψυχολογική στήριξη, μέ οἰκονομική 
ἐνίσχυση, μέ ἀγορά εἰσιτηρίων σέ συναν-
θρώπους μας που ἀντιμετωπίζουν ἰατρι-
κά προβλήματα, μέ πληρωμή ληγμένων 
λογαριασμῶν καί ἐνοικίων, μέ ἀγάπη καί 
συμπαράσταση.

Σθεναρά συγκινημένος ἀπό τήν ξαφ-
νική ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου στό φι-
λανθρωπικό κάλεσμα ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, 
εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο, τόν Πανοσι-
ολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη, ἄμεσο διοργανωτή 
καί ἐμπνευστῆ τῆς ὅλης ἐκδήλωσης, τούς 
συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας που 

Ἁ γ ι ο β α σ ι λ ό π ι τ ε ς
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καθημερινά ἐργάστηκαν γιά τήν αἴσια 
ἔκβαση τῆς ἐκδηλώσεως, καθώς καί ὅλο 
τόν κόσμο ἀφιερώνοντάς του καί δυό 
μαντινάδες: ‘’Ἀπόψε μαζευτήκαμε μέ τοῦ 
Θεοῦ τή χάρη, νά κόψουμε τήν πίτα μας 
στό κέντρο Πορτοκάλι. Ἀπόψε σας εὐχα-
ριστῶ καί σᾶς καλωσορίζω καί στήν φι-
λανθρωπία σας πολλές εὐχές χαρίζω’’.

Στή συνέχεια, εὐλόγησε τήν Ἁγιαβα-
σιλόπιτα παρουσία τοῦ Ἀντιπροέδρου 
τῆς Βουλῆς κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, 
τοῦ Βουλευτοῦ Χανίων κ. Κυριάκου Βιρ-
βιδάκη, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων 
κ. Ἀποστόλου Βουλγαράκη, τοῦ Δημάρ-
χου Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη καί 
τοῦ Δημάρχου Πλατανιά κ. Ἰωάννου Μα-
λανδράκη, οἱ ὁποῖοι ἐνθουσιασμένοι ἀπό 
τήν ἐκδήλωση ἀπηύθηναν καί σύντομο 
χαιρετισμό.

Στή συνέχεια, ὁ Πρόεδρος συνδέσμου 
κληρικῶν ‘’ὁ Ποιμήν’’ ἀπέδωσε ἐπαίνους 
στούς κληρικούς Πρώτ. Νεκτάριο Χρι-
στοδουλάκη γιά τήν λήψη μεταπτυχια-
κοῦ διπλώματος καί στόν Πρώτ. Μιχαήλ 
Βλαβογιλάκη γιά τήν συγγραφή ἱστο-
ρικῶν συγγραμμάτων καθώς καί σέ παι-
διά ἱερέων που πραγματοποίησαν ὑψη-
λές ἐπιδόσεις στίς σπουδές τους.

Τήν μεγαλειώδη ἐκδήλωση ἀπό τόν 
δυναμικό παλμό τῶν συνανθρώπων μας, 
πλαισίωσαν ντόπιοι καλλιτέχνες ὅπως 
τό παραδοσιακό συγκρότημα τῶν Ἁφῶν 
Βλαμάκη, οἱ Βιγλάτορες μέ τίς ἐντυπωσι-
ακές τους φιγοῦρες καί τό λαϊκό συγκρό-
τημα τῶν ‘’Ταραχοποιῶν’’ μέ τόν Γιάννη 
Γιαννουδάκη ὁ ὁποῖος καί ἔκλεισε τήν 
ὑπέροχη αὐτή ἡμέρα μέ ἤχους ἀπό πα-
λαιά καί νέα τραγούδια.
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Ἐνορία Πέτρου καί Παύλου

Ἵδρυμα Ἁγία Σοφία - Πίτα 2014

Σύλλογος κυριῶν καί δεσποινίδων 3 ἱεράρχες

Κατασκήνωση

Δημοτικό Γηροκομεῖο Χανίων

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Χανίων

Κατασκήνωση

Σύλλογος ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν ὁ Ἅγ. Ἰωάννης
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Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στή μνήμη  
τοῦ  Ἁγίου Βασιλείου

Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια καί ἑορταστικό πνεῦμα ἑορτάστηκε τήν 1η Ιανουαρίου 
2014 ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στόν Παζινό Ἀκρωτηρίου.

Τοῦ  Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε καί ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του Καθηγουμένου τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπα-
γιαννάκη, τοῦ Πρώτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκη, τοῦ διακόνου Εὐαγγέλου Γενάρη καί 
πλῆθος Χριστεπώνυμου πληρώματος που ἦρθε νά πάρει τήν πρωτοχρονιάτικη εὐλο-
γία γιά τή νέα χρονιά.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου 
στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί διαβάστηκε ἡ εὐχή τῆς βασιλόπιτας.
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Δοξολογία γιά τό νέο ἔτος στά Χανιά
Μέ τήν καθιερωμένη δοξολογία στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 

στά Χανιά ἑορτάστηκε ἡ πρώτη μέρα τοῦ νέου ἔτους, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί ἱερέων τῆς πόλεώς μας.

Στήν δοξολογία παρέστησαν οἱ στρατιωτικές καί πολιτικές ἀρχές τοῦ νομοῦ καθώς 
καί ἐκπρόσωποι φορέων τοῦ τόπου μας.
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Ἡ παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων  
στή Μητρόπολή μας

Κυριακή 05  Ἰανουαρίου 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἱερούρ-
γησε στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν περιοχή 
Φρέ Ἀποκορώνου καί στή συνέ-
χεια τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ.

Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγε-
λιστρίας Χανίων ἱερούργησε 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρω-
τοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Λιονάκης συμπρο-
σευχούμενος μέ τόν ἐφημέριο 
τῆς Ἐνορίας Πρεσβ. Βασίλειο 
Γκάτση, τελώντας τή Θεία Λει-
τουργία καί τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ ψάλλοντας ὅλοι μαζί 
κλῆρος καί λαός τό ’’Ἀπολυτί-
κιο Θεοφανείων «Ἐν Ἰορδάνῃ 
βαπτιζομένου σου, Κύριε... ’’.
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Τά Ἅγια Θεοφάνεια στά Χανιά
Μέ τήν λαμπρή αὐτή ἑορτή τήν Δευτέρα 06 Ἰα-

νουαρίου ὁλοκληρώνεται ὁ πλούσιος λατρευτικός 
κύκλος που ἡ Ἐκκλησία μας τόν ὀνόμασε «Ἅγιο Δω-
δεκαήμερο». Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε στήν πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό παρουσία το-
πικῶν, πολιτικῶν, ἀστυνομικῶν, πυροσβεστικῶν καί 
στρατιωτικῶν ἀρχών τοῦ τόπου μας. Ἀκολούθως, σχηματίστηκε πομπή πρός τό λιμάνι, 
μέ τή συνοδεία τῆς μπάντας τοῦ ναυτικοῦ, ὅπου ἔλαβε χώρα ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδά-
των, καί ὅπου πολλοί νέοι μας ἀψηφώντας τό κρύο ἔπεσαν στά παγωμένα νερά τοῦ 
λιμανιοῦ γιά νά πιάσουν τό σταυρό καί νά πάρουν τήν εὐλογία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 
στήν  Ἱερά Μονή Κορακιῶν στά Χανιά

Μέ μεγαλοπρέπεια καί ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
ἑορτάστηκε ἡ μνήμη καί ἡ σύναξη 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου καί 
Βαπτιστοῦ τήν Τρίτη 07 Ἰανουαρί-
ου στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 
στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου, συ-
μπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων καί Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφι-
λοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ Πρώτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ ἐφημερίου 
της Μονῆς π. Ἱερεμίου Χλιάρα, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη, τῆς Καθηγου-
μένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγαθαγγέλης Μοναχῆς καί πλήθους πιστῶν.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  
στά Μεγάλα Χωράφια

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία τελέστηκε τήν Κυριακή 
12 Ἰανουαρίου ἱερουργούντως 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
στά Μεγάλα Χωράφια, συ-
μπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου 
ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ 
Παπαδάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμα-
νουήλ Παπαδοκωσταντάκη, 
τοῦ διακόνου π. Δημητρίου 
Δερμιτζάκη, καί πλήθους κό-
σμου.
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Αἱμοδοσία στό πολιτιστικό κέντρο  
τῆς Μητροπόλεώς μας

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε γιά ἀκόμη μία φορά, 
ἡ ἐθελοντική αἱμοδοσία που 
ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας 
σέ συνεργασία μέ τόν σύλλογο 
αἱμοδοτῶν ‘’ὁ Ἅγιος Ἰωάννης’’, 
στο πολιτιστικό κέντρο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας τήν Τετάρτη 15 
Ἰανουαρίου.

Πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν 
εὐαισθητοποιήθηκαν καί ἔδωσαν 
τό παρόν προσφέροντας τό αἷμα 
τό πολύτιμο ἀγαθό ζωῆς που ὁ 

Χριστός τό πρόσφερε στό ποίμνιό του ὡς ὁ πρῶτος αἱμοδότης.
Ἡ ἐθελοντική προσφορά αἵματος ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς σημαντικότερους κρί-

κους τοῦ κοινωνικοῦ ἐθελοντισμοῦ. Ἡ ἐθελοντική αἱμοδοσία δέν εἶναι ἁπλά φιλαν-
θρωπία, εἶναι βασικός πυλώνας τοῦ Δημοσίου Συστήματος Ὑγείας. Μιά ἔμπρακτη 
ἔκφραση Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης. Εἶναι ἡ προσφορά ποσότητας αἵματος ἀπό ὑγιεῖς 
δότες, ἡ ὁποία θά χρησιμοποιηθεῖ γιά μετάγγιση σέ ἄρρωστο. Καλεῖται ἐθελοντική 
ἐπειδή πρόκειται γιά πράξη που ἐκτελεῖ κάποιος μέ τή θέλησή του καί μέ μοναδι-
κό κίνητρο ἕνα συναίσθημα ἀλληλεγγύης. Ἡ αἱμοδοσία ἀποτελεῖ ἕνα δῶρο ζωῆς γιά 
κάποιον ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπό μετάγγιση αἵματος καί εἶναι χρέος ὅσων 
μποροῦμε νά προσφέρουμε αὐτό τό ἀγαθό νά τό προσφέρουμε μέ ἀγάπη γιά τούς 
συνανθρώπους μας που καθημερινά τό χρειάζονται.
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Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στή μνήμη  
τοῦ  Ἁγίου Ἀντωνίου στό Μαθέ

Μέ μεγαλοπρέπεια καί λαμπρότητα τελέ-
στηκε τήν Παρασκευή 17 Ἰανουαρίου μέγας 
πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Μαθέ Ἀποκορώ-
νου, στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀντω νίου προεξάρ-
χοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Πα-
ναρέτου Ψαραύτη καί πλήθους προσκυνητῶν.

Στό χωριό Μαθές Ἀποκορώνου βρισκόταν 
μία χαρουπιά πάνω στά κεραμίδια τῆς στέγης 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἅϊ-Ἀντώνη, παρόμοια κατά 
τά ἄλλα μέ τίς ὑπόλοιπες που εἶναι φυτρωμέ-

νες τριγύρω. Τό ὕψος της ἦταν περίπου δεκα-
πέντε μέτρα καί ὁ κορμός της εἶχε περιφέρεια 
γύρω στά δυόμισι μέτρα. Τό ἀξιοπερίεργο μ’ 
αὐτή τή χαρουπιά δέν ἦταν οὔτε τό τεράστιο 
μέγεθός της, οὔτε τό σπάνιο εἶδος της, ἀλλά 
τό ὅτι φύτρωσε, μεγάλωσε καί ἔζησε πάνω 
στά κεραμίδια τῆς στέγης τοῦ Ἅϊ-Ἀντώνη.

Ἡ ἱστορία τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἅϊ-Ἀντώνη 
ξεκινᾶ ἀπό τήν ἐποχή τῆς Ἐνετοκρατίας στήν 
Κρήτη. Τότε, κάποιος ἐρημίτης ἀποφάσισε νά 

χτίσει ἕνα ἐκκλησάκι ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ 
μεγάλου ἀσκητῆ τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου, στίς δεντρόφυτες πλαγιές τοῦ Μαθέ, 
κοντά στήν πηγή μέ τό γάργαρο νερό που δρο-
σίζει τούς κατοίκους καί τούς περαστικούς καί νά 
ἀσκητέψει ἐκεῖ. Μέ τή βοήθεια τῶν κατοίκων τῶν 
γύρω χωριῶν μεταφέρθηκαν πέτρες ἀπό τή γύρω 
περιοχή καί μερικά ἀγκωνάρια καί μάρμαρα ἀπό 
τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλης Ἀμφίμαλλα που 
βρισκόταν λίγο πιό κάτω καί ξεκίνησε τό χτίσιμο. 
Καί σέ λίγο καιρό τό μικρό ἐκκλησάκι μέ τόν ἀσυ-
νήθιστο σέ μᾶς γοτθικό ρυθμό ἦταν ἕτοιμο. Λίγο 
καιρό ἀργότερα, στά κεραμίδια τῆς ἐκκλησίας φά-
νηκε κάτι που ἔμοιαζε μέ φυτό. Καί σέ λίγο καιρό 
ἕνα μικρό δεντράκι ὑψωνόταν στά κεραμίδια τῆς 
ἐκκλησίας.



54

Ὁ περιηγητής Μιχαήλ Δέφνερ στό ἔργο τοῦ “ Ὀδοιπορικαί ἐντυπώσεις ἀπό τήν Δυ-
τικήν Κρήτην” τό θεωρεῖ φυσικό φαινόμενο καί γράφει γι’ αὐτό χαρακτηριστικά: «...
Ἐπάνω, λοιπόν, στή σκεπή αὐτῆς τῆς ἐκκλησούλας ἔπεσε, τώρα καί πεντακόσια χρόνια, 
ἕνα χαρούπι ἀπό μία χαρουπιά ἐκεῖ κοντά. Μέσα στά χώματα καί τά σαπισμένα φύλλα 
που μέ τόν χρόνο εἶχαν μαζευθεῖ ἀνάμεσα στά κεραμίδια, ἐφύτρωσεν ἕνα φυντάνι καί 
λίγο λίγο ἔγινε δεντράκι. Ἐμεγάλωνε ἡ μικρή χαρουπιά κι ἀπό τή σκεπή ἅπλωναν οἱ 
ρίζες πρός τούς τοίχους καί χώνονταν μέσα καί κατέβαιναν ἀπέξω πρός τή γῆ.

Τόν ἐρημίτη εὐχαριστοῦσε τό δέντρο, καί, ἐπειδή τοῦ περίσσευε καιρός, τό πρόσεχε 
καί ὑποβοηθοῦσε τήν ἀνάπτυξή του. Καί ἔτσι βλέπομε σήμερα μιά τεράστια χαρουπιά 
που ἔχει περιφέρεια δυόμισυ μέτρων καί ὕψος παραπάνω ἀπό 15, νά στέκει ἀποπάνω 
ἀπό τήν μισοκαταπεσμένη σκεπή τῆς μικρῆς ἐκκλησιᾶς, καί οἱ ρίζες της καμιά δωδε-
καριά, καί χονδρές σάν τό κορμί τοῦ μεγάλου ἀνθρώπου καί χωμένες βαθιά στή γῆ, νά 
ἔχουν ζώσει τή μικρή ἐκκλησιά καί νά τῆς σφίγγουν τά πλευρά...»

Αυτά λοιπόν ἔγραψε ὁ Δέφνερ στίς ἀρχές τοῦ αἰώνα μας, ὅταν κατά τήν ἐπίσκεψή 
του στήν Κρήτη ἀντίκρισε στό Μαθέ αὐτό τό περίεργο σύμπλεγμα δέντρου καί ἐκκλη-
σίας. Σίγουρα ἐντυπωσιάστηκε κι αὐτός ἀπό τό πρωτοφανές θέαμα, ὅπως ἐντυπωσιά-
ζεται κι ὁ ἐπισκέπτης. 

Καί κάθε χρόνο, στίς 17 τοῦ Γενάρη, οἱ φιλέορτοι που ἐρχόταν ἀπό ὅλη τήν Κρήτη 
γιά νά γιορτάσουν τόν Ἅϊ-Ἀντώνη, ἀπολάμβαναν τό μοναδικό θέαμα καί ἄκουγαν μέ 
συγκίνηση τούς κατοίκους τοῦ Μαθέ νά διηγοῦνται τούς θρύλους καί τίς παραδόσεις 
τῆς ἐκκλησίας.

Τό ἴδιο συμβαίνει καί σήμερα, μόνο που ἡ χαρουπιά δέν ὑπάρχει πιά. Καταστρά-
φηκε ἀπό πυρκαγιά πρίν ἀπό μερικά χρόνια, λίγες μέρες μετά τή γιορτή τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου, στίς 10 τοῦ Φλεβάρη τοῦ 1982, ἐκτός ἀπό τίς ρίζες της που βρισκόταν μέσα 
στήν ἐκκλησία καί σώζονται ἀκόμα καί σήμερα. Οἱ κάτοικοι τοῦ Μαθέ σήμερα διη-
γοῦνται μέ συγκίνηση, δέος καί λύπη τό πως ἦταν ἡ χαρουπιά τοῦ Ἀϊ-Ἀντώνη καί πως 
καταστράφηκε ἀπ’ τήν πυρκαγιά καί δείχνουν μέ συγκίνηση στόν ἐπισκέπτη τά ἀπο-
μεινάρια της. Καί μέ ἀληθινό δέος θυμοῦνται πως παρόλη τή μεγάλη φωτιά ἡ ἐκκλη-
σία δέν ἔπαθε καμιά ζημιά. Καί διηγοῦνται ἀκόμα τήν ἱστορία που ἔχουν ἀκούσει ἀπό 
τούς παπποῦδες τους σχετικά μέ τό Μαθιανό που πῆγε κάποτε νά κόψει τή χαρουπιά 
καί ὁ Ἅγιος “δέν τόν ἄφησε”, διώχνοντας ἀπό τά χέρια του τό τσεκούρι που βρέθηκε 
ἀργότερα περίπου ἕνα χιλιόμετρο μακριά ἀπό τήν ἐκκλησία. Καί θυμοῦνται μέ χαρά 
καί μέ ἀπορία τά δυό σκιουράκια(πράγμα πρωτοφανές γιά τά δεδομένα τῆς Κρήτης) 
που ἐμφανίστηκαν ξαφνικά στήν περιοχή τους καί ζοῦσαν μέσα στόν κορμό τῆς “κου-
φαλιάρικης” χαρουπιᾶς καί τό ἴδιο ξαφνικά καί ἀνεξήγητα ἐξαφανίστηκαν μετά τήν 
πυρκαγιά. Ἄραγε νά κάηκαν;

Σήμερα ὁ ἐπισκέπτης φτάνοντας στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἅϊ-Ἀντώνη, δέν ὑποψιάζεται 
τίποτα γιά τό θέαμα που πρόκειται νά συναντήσει, μιά καί ἐξωτερικά μοιάζει μέ ἕνα 
συνηθισμένο ξωκλήσι, ἀπ’ αὐτά που ὑπάρχουν διάσπαρτα σ’ ὅλη τήν Κρητική ὕπαι-
θρο. Ἕνα μικρό ἄνοιγμα στή βάση τοῦ νότιου τοίχου ὅπου φαίνεται ἕνας χοντρός 
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Γρηγορίου στή Νέα Χώρα
Στό Ἱερό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου στή Νέα Χώρα Χανίων ἱερούργησε ὁ 

Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τό Σάββατο 25 Ἰανουαρίου, τελώ-
ντας τή Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους κόσμου. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στή δράση καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Ναζιανζηνοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει δυό ἡμέρες τή μνήμη του: στίς 25 
Ἰανουαρίου (ἀτομική ἑορτή τοῦ Γρηγορίου) καί στίς 30 Ἰανουαρίου (ἑορτή τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν).

κορμός δέντρου δημιουργεῖ τήν πρώτη ἀπο-
ρία μόλις πλησιάσει κανείς, ἀλλά δέν προδίδει 
σχεδόν τίποτα γιά τό ἐσωτερικό καί τήν πρω-
τότυπη ἱστορία τοῦ ναοῦ. Ὅταν ὅμως ἀνοίξεις 
τήν πόρτα καί μπεῖς μέσα, κυριαρχεῖσαι ἀπό 
ἔκπληξη καί δέος βλέποντας τίς χοντρές ἀλλά 
ξερές πλέον ρίζες τῆς χαρουπιᾶς νά ἀγκαλιά-
ζουν τό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ, φτάνοντας ἀπό τό 
δάπεδο μέχρι τήν ὀροφή. Κι ἄν καταφέρεις καί 
συνέλθεις ἀπό τό σόκ, ἴσως νά ὑποψιαστεῖς τή 
μοναδικότητα τοῦ φαινομένου καί τό μέγεθος 
τῆς καταστροφῆς που συντελέστηκε ἐκεῖ, ἀπό 
ἀμέλεια, ὅπως ἀναγράφεται στό βιβλίο συμβά-
ντων τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Νο-
μοῦ Χανίων.
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Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί  Ἀκολουθία 
εἰς μνήμην τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου 

Εἰρηναίου Γαλανάκη
Στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 

Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων τελέστη-
κε τήν Κυριακή 26 Ἰανουαρίου πολυαρχιερατική 
Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί 
Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχί-
ου καί τοῦ οἰκείου Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τελώντας στή συνέχεια τήν 
Ἀκολουθία τοῦ ἐννιάμηνου μνημοσύνου τοῦ ἀοί-
διμου ἱεράρχου. 

Στή συνέχεια, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς καί Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. 
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης ἀναφέρθηκε μέ λό-
για συγκινητικά στά ἱστορικά βήματα τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου που ξεκίνησε ἀπό τό 
μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος καί συνέχισε τήν 
ἀείφωτο πορεία του μέ ταπεινότητα καί δημιουρ-
γικότητα.Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας, τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τήν 
ἀδελφότητα καί ὅλο τόν κόσμο που τελέστηκε 
τό μνημόσυνον τοῦ σεπτοῦ Μητροπολίτου, τοῦ 
ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς που ἔζησε καί μεγάλωσε σέ 
αὐτήν καί που μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ ξεκίνησε 
τό ταξίδι τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης. Πλῆθος 
λαοῦ γέμισε τό ἱστορικό μοναστήρι που ἦρθε νά 
προσκηνύσει καί νά προσευχηθεῖ γιά τόν Γέροντα 
τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ταπεινώσεως. Μετά τό πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Ἀκολουθίας τοῦ 
Μνημοσύνου, μοιράστηκε τό κόλυβο, καθώς καί 
ἕνα ἀπό τά ἀγαπημένα βιβλία τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου, ‘’ Τό τάξιμό μου’’, ἐπανέκδοση τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
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Θεία Λειτουργία στήν Βλαχερωνίτισσα
Τήν Δευτέρα 27 Ἰανουαρίου, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Τιμίων Λει-

ψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός ἱερούργησε στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν Βλαχερωνίτισσα. Πρό τῆς 
ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προέβη στήν χειροθεσία σέ Πνευ-
ματικό τόν ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ π. Θεοφάνη Δανιήλ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας  
στό Φρέ  Ἀποκορώνου

Ἐπίσκεψη πραγματο-
ποίησε τήν Παρασκευή 
31 Ἰανουαρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός, 
στήν ἀγαπημένη του 
ἐπαρχία Φρέ, στόν Ἀπο-
κόρωνα καί στήν ἐνορία 
πού ξεκίνησε τά πρῶτα 
βήματα τῆς ἱερατικῆς του 
διακονίας, εὐλογώντας 
στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς  Ἕνωσης Φρεδιανῶν ‘’Πανα-
γία τῶν δυό Βράχων’’ ἀνάμεσα σέ παλαιούς καί νέους ἐνορίτες.Σθεναρά συγκινημένος 
ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό εὐχάριστες ἀναμνήσεις τοῦ παρελθόντος εὐχήθηκε σέ ὅλο τόν 
κόσμο ἡ νέα χρονιά νά εἶναι καρποφόρα καί εὐλογημένη.
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Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Χανιά
Μέ τήν ἰδιαίτερη λαμπρότητα που 

ἁρμόζει στήν ἡμέρα μνήμης, Πέμπτη 30 
Ἰανουαρίου, τῶν Τριῶν Μεγίστων Φω-
στήρων τῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων, 
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ Ἁγίου Γρηγο-
ρίου τοῦ Θεολόγου, πραγματοποιήθηκαν 
ἐκδηλώσεις στήν πόλη μας, μέ ἐφαλτήριο 
τήν πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία στούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεώς μας, 
ὅπου μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί ἔδωσαν 
δυναμικά τό παρόν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε στόν Ἱερό 
Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 
ὅπου ἀναφέρθηκε μεταξύ ἄλλων στήν 
πλούσια παρακαταθήκη καί στό διαχρο-
νικό παράδειγμα τῆς ζωῆς τῶν Τριῶν Ἱε-
ραρχῶν, που ἀποτελεῖ γερό θεμέλιο γιά 
τήν παιδεία καί τήν γνώση. 
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Μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος 
ἐπισκέφτηκε τήν Ἱερατική Σχολή 
τοῦ Ἁγίου Ματθαίου ὅπου ἔχει 
καθιερωθεῖ, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἡ κοπή 
τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας. Ἐκεῖ ὁ Σε-
βασμιώτατος ὁμίλησε ἐκτενῶς 
σέ καθηγητές καί μαθητές γιά 
τήν ζωή καί τό ἔργο τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν. Στή συνέχεια, ὁ σύν-
δεσμος ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς 
τοποθέτησε στόν τοῖχο τῆς τρα-

πεζαρίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας τήν εἰκόνα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Μία εἰκόνα 
που ὅπως ἀνέφερε ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης, πρόεδρος τοῦ συνδέσμου, ἔχει 
πολλούς συμβολισμούς, ὅπως γιά παράδειγμα τήν ἐν Χριστῷ κοινωνία τῶν παλαιῶν 
μαθητῶν τῆς Σχολῆς μέ τούς νεωτέρους, ὄχι μόνο στήν Τράπεζα τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας ἀλλά καί στήν καθημερινή ὑλική τράπεζα, ὅπου ὁ ἕνας βοηθάει τόν ἄλλο στήν 
ἀνάγκη του.

Ἡ ἐντελέχεια τῶν πα-
νηγυρικῶν ἐκδηλώσεων 
γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν ἔλαβε χώρα στό 
Πολιτιστικό Κέντρο τῆς 
Μητροπόλεώς μας μέ τήν 
καταπληκτική ὁμιλία τοῦ 
ὁμότιμου Καθηγητοῦ τοῦ 
Πανεπιστημίου Πειραιῶς, κ. 
Θεοδώρου Παναγόπουλου, 
ὅπου μέ βιωματικά λόγια 
καί ἀφηγηματικό ταλέντο 
μίλησε γιά μία ἀνέκδοτη συ-
νομιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὅπου 
εὐχαρίστησε τόν ἐλλογιμότατο Καθηγητή γιά τήν ὑπέροχη ὁμιλία του, στήν ὁποία 
ἀνέδειξε καί ἄλλες πτυχές τῆς σπουδαίας προσωπικότητας τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν.
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Εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία στό Μελιδόνι 
Ἀποκορώνου

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμα-
σκηνός προσκάλεσε τόν διάκονο π. Γεώργιο Μα-
στραντωνάκη νά λάβει τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
μέ τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν του στόν Ἱερό 
Ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στό ὀρεινό Μελιδόνι τοῦ 
Δήμου Ἀποκορώνου. Πλῆθος κόσμου καί συγγενῶν 
κατέκλυσε τόν Ἱερό Ναό, στόν ὁποῖο εἶχε νά γίνει χει-
ροτονία σαράντα ὁλόκληρα χρόνια. Μέ συγκινητικά 
λόγια χαιρέτησε μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τόν π. Γεώργιο ἐκ μέρους τῶν 
κατοίκων τῆς περιοχῆς, ἐκπρόσωπος τοῦ Δήμου Ἀποκορώνου. 

Ὁ μέγας πανηγυρικός 
Ἑσπερινός γιά τήν Ὑπαπαντή 

τοῦ Κυρίου στά Χανιά
Μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια τελέστη-

κε τό Σάββατο 1 Φεβρουαρίου ὁ μέγας πανηγυρικός 
Ἑσπερινός γιά τήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, στό Ἱερό Μετόχιο Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου 
Ὅρους, στήν περιοχή Μουρνιές Χανίων, προεξάρχο-
ντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμέ-
νων πλήθους κόσμου.
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Ἀφιέρωμα στόν Γεώργιο τόν Κρήτα
Ἐκδήλωση – ἀφιέρωμα στόν μεγάλο δάσκαλο καί δημιουργό βυζαντινῆς μουσικῆς 

Γεώργιο τόν Κρήτα, διοργάνωσε ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Ν. Χανίων “Γεώργιος ὁ 
Κρής” τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας.Στήν 
ἐκδήλωση παρευρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ἱερεῖς 
καί πλῆθος κόσμου. Παρέμβαση στήν ἐκδήλωση ἔκανε ὁ κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, 
Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ  Ἐκκλησίας.

Θεία Λειτουργία στή μνήμη τοῦ  Ὁσίου Νικολάου 
τοῦ  Ὁμολογητοῦ στά Κυριακοσέλια

Στόν πανέμορφο Ἱερό Ναό σταυροειδοῦς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Ὁσίου Νικολάου στά 
Κυριακοσέλια, λειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τήν 
Τρίτη 04 Φεβρουαρίου.
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Παρουσίαση βιβλίου: 
Πρωτοπόροι τῆς Κρητικῆς Ἐλευθερίας

Μία ἱστορική ἀναδρομή 
στό παρελθόν, στά χρόνια 
της Τουρκοκρατίας, μέ πηγές 
καί γεγονότα ἀπό μία ἄλλη 
ὁπτική γωνία, ἀπό ἕνα ἄλλον 
ἀγῶνα, ἕνα ἀγῶνα δυναμικό 
καί ἐλπιδοφόρο,ἕνα ἀγώνα 
που ἀφύπνισε τό ἑλληνορθό-
δοξο φρόνημα, ἕναν ἀγῶνα 
που ὅπως κάθε ἀγῶνας ἔχει 
καί θυσίες, θυσίες αἱματηρές 

ἄλλοτε καί ἄλλοτε ἀναίμακτες, ἐκτυλίχθηκε στό 
Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τήν 
παρουσίαση βιβλίου τοῦ θεολόγου καί ἱστορικοῦ 
Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη.

Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο που δείχνει καί φανε-
ρώνει μέ τεκμήρια καί ἱστορικά σημεῖα τόν ἀγῶνα 
που ἔδωσαν οἱ ‘’Πρωτοπόροι’’ κρητικοί ἱερεῖς μας 
στήν περιοχή τῆς Κυδωνίας καί τοῦ Ἀποκόρωνα 
κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.

Ἡ ὑπέροχη αὐτή παρουσίαση που πραγματο-
ποιήθηκε Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου, πλαισιώθηκε 
ἀπό τούς ἀξιόλογους ὁμιλητές που μίλησαν γιά τό βιβλίο καί τόν συγγραφέα.

Πρῶτος ὁμιλητής που λάμπρυνε μέ τήν παρουσία του καί τόν σεβαστό του λόγο, 
ὑπῆρξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος.

Στή συνέχεια, τοποθετήθηκε μέ πλούσιες ἐπιστημονικές εἰσηγήσεις, ὁ Πρωτ. Βασί-
λειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τήν τελευταία ὁμιλία γιά τό πολύτιμο αὐτό ἱστορικό βιβλίο ἀνέλαβε ἡ καταξιωμένη 
φιλόλογος καί Πρόεδρος τοῦ συνδέσμου φιλολόγων κ. Βαρβάρα Περράκη, ὅπου μίλη-
σε γιά τήν ἱστορική σημασία τοῦ βιβλίου.

Κατόπιν, ὁμίλησε ὁ συγγραφεύς, εὐχαριστώντας ὅλους ὅσους παρευρέθηκαν καί 
στόλισαν μέ ὑπέροχα λόγια τό ἔργο του.

Μετά τό πέρας τῆς παρουσίασης ἀπηύθηναν χαιρετισμό, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου 
κ.κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Ἀντι-
δήμαρχος Ἀποκόρωνα κ. Ἐμμανουήλ Νικολούδης καί ὁ Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης κ. Κων/νος Ζορμπάς.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στή μνήμη  
τοῦ  Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Διβόλη
Στό Ἁλικιανό, στήν ἰδιαίτερη περιοχή ὅπου μεγάλωσε καί μαρτύρησε ὁ Ἅγιος Νε-

ομάρτυρας Γεώργιος ὁ Διβόλης, πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ συμπαραστρατουμένου ἀπό ἱερεῖς τῆς ὅμορης περιοχῆς. Μετά τό 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου 
ὅπου ἀκολούθησε πλῆθος πιστῶν, ἀνάμεσα τους καί τά παιδιά τοῦ Γυμνασίου Ἁλικια-
νοῦ, τά ὁποία παρακολούθησαν μέ σεβασμό καί κατάνυξη τήν Θεία Λειτουργία που 
ἦταν ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ Ἁγίου συγχωριανοῦ τους.

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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Τιμήθηκε στά Χανιά ἡ μνήμη 
τοῦ  Ἁγίου Χαραλάμπους

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, τήν Κυριακή 09 Φε-
βρουαρίου, ὁμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νός Λιονάκης, ἀναφερόμενος στή δράση καί στά 
θαύματα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, προσκαλώντας 
παράλληλα ὅλο τόν κόσμο, νά ἀντιμετωπίσει τήν 
σημερινή ἀντιαγιοπνευματική ἐποχή μας, ἀκολου-
θώντας τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας 
μας, δίνοντας χείρα βοηθείας σέ ἀδελφούς που ἔχουν 
ἀνάγκη, ὅπως ἀνάγκη ἔχουν αὐτή τήν στιγμή οἱ σει-
σμόπληκτοι ἀδελφοί μας στήν Κεφαλληνία.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, τελέσθηκε λαμπρή Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ καί πλήθους ἱερέων. Στο κήρυγμα τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε γιά τήν ζωή τοῦ 
Ἁγίου Χαραλάμπους, μία ζωή ἐνάρετη στολισμένη ἀπό θαύματα ἀλλά καί ἀπό λαμπρά 
παραδείγματα που παραμένουν διαχρονικά καί στήν σημερινή ζωή.
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Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης (1855-1935) 
Μία ψυχογραφική Προσέγγιση

Βραδιά προσφορᾶς ἦταν ἡ 
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου γιά 
ἕνα σημαντικό ἔργο που ὑλο-
ποιεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου μαζί μέ τό 
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ 
Νοσοκομειακοῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε 
στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ 
Κέντρου Χανίων.

Τό ψυχογράφημα τοῦ ναυάρ-
χου Παύλου Κουντουριώτου, βι-
βλίο τοῦ κ. Ἀριστείδη Διαμαντή 

καί ἡ Κρητικοπούλα τοῦ Χατζῆ Μιχάλη Γιάνναρη που προσφέρθηκαν ἀπό τό Γενικό 
Ἐπιτελεῖο Ναυτικοῦ τό πρῶτο καί ἀπό τό Ναυτικό Μουσεῖο Κρήτης σέ συνεργασία μέ 
τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης τό δεύτερο, πρόσθεσαν ἕνα λιθαράκι στήν ἀποπεράτωση 
τῶν Ξενώνων Φιλοξενίας, ἀφοῦ ὅλα τά ἔσοδα ἀπό τήν πώλησή τους, ἀφιερώθηκαν σέ 
αὐτόν τόν πρωτοπόρο σκοπό.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε μέ συγκινητικά λόγια ὁ Σεβασμιώτατος Πομενάρχης μας, 
κ.κ. Δαμασκηνός εὐχόμενος πρός ὅλον τόν κόσμο νά μή χρειαστεῖ κανείς τήν ἀνάγκη 
αὐτοῦ τοῦ ἔργου, νά μήν ὑπάρχουν ἀσθενεῖς, ἀλλά ἐπειδή ἡ ἀσθένεια δέν λείπει ἀπό 
τήν ζωή μας, ἀνέφερε ὅτι ἡ τοπική μας Ἐκκλησία σέ συνεργασία μέ τόν Πρόεδρο τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου-
λίου τοῦ Νοσοκομειακοῦ 
Ναοῦ Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη, προ-
χώρησε μέ πολύ ἀγάπη, συ-
μπόνοια καί συμπαράστα-
ση, στούς Ξενῶνες αὐτούς 
Συνοδῶν Ἀσθενῶν.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρίστησε 
ὅλους τούς συντελεστές 
τῆς ὑπέροχης αὐτῆς βρα-
διᾶς, προσφέροντας ὡς 
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  
στήν ἐνορία τοῦ   Ἁγίου Ἰωάννου

Στή ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου στά Χανιά, 
ἱερούργησε τήν Κυριακή 17 Φεβρουα-
ρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός, ἀναφερόμενος ἀρχικά 
στό κήρυγμά του στήν Εὐαγγελική Πε-
ρικοπή γιά τήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου 
Υἱοῦ καί στή συνέχεια στήν ἔκκληση γιά 
βοήθεια καί συμπαράσταση στούς σει-
σμοπλήκτους δοκιμαζομένους ἀδελφούς 
μας που γεύτηκαν τό τρομακτικό πρόσω-
πο τοῦ  Ἐγκέλαδου.

ἐλάχιστο φόρο τιμῆς τήν ‘’εὐαρέσκειαν’’ τῆς Μητροπόλεώς μας στόν συγγραφέα τοῦ 
βιβλίου ‘’ Παῦλος Κουντουριώτης’’ κ. Ἀριστείδη Διαμαντή, στον κ. Εὐστ. Ν. Σταθό-
πουλο Ἀρχιπλοιάρχου (Ι) Π.Ν. ἔ.ἅ. Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πάν. Κρήτης που παρουσίασε τό 
βιβλίο, στόν κ. Δημοσθένη Χέλμη Ἀρχιλοίαρχο ΠΝ καί διοικητοῦ Ναυστάθμου Κρή-
της, στόν πρόεδρο τοῦ Ν.Μ. Κρήτης κ. Ἔμμ. Πετράκη, Ἀρχιπλοίαρχο (Μ) Π.Ν. ἔ.ἅ., 
στόν προϊστάμενο τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κρήτης κ. Κων/νο Φουρναράκη, στήν κά. 
Κουντουριώτη συγγενῆ τοῦ ἀειμνήστου Ναυάρχου, καθώς καί ἀναμνηστικά δῶρα, 
στον κ. Ἀντώνιο Θεοδωρόπουλο καθώς καί σέ ὅλα τά παιδιά τῶν Ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευ-
τηρίων Θεοδωροπούλου ὅπου μέ τόν συντονισμό τῆς καθηγήτριάς τους, κ. Χαλεβελά-
κη Γεωργίας καί τήν μουσική συνοδεία τῶν Χάρη καί Γιώργου Παντερμάκη ἀπέδωσαν 
ἐξαιρετικά, ἀποσπάσματα ἀπό τήν ‘’ Κρητικοπούλα’’ τοῦ Χατζῆ Μιχάλη Γιάνναρη.
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Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Φιλοθέης  
τῆς Ἀθηναίας στά Χανιά

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα 
ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας 
Φιλοθέης στά Χανιά στό Ἱερό 
Παρεκκλήσιο που τῆς εἶναι ἀφι-
ερωμένο, στό ὑπόγειο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων. 
Πλῆθος κόσμου παρακολούθη-
σε τόν μεγαλοπρεπή ἑσπερινό 
πού τελέστηκε τήν Τρίτη 18 Φε-
βρουαρίου προεξάρχοντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί τήν λα-
μπρή Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. καί Καθηγου-
μένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων π. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννά-
κη, τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ Πρώτ. Ἐμμανουήλ Δερμιτζάκη, τοῦ Πρώτ. 
Χρυσάνθου Σταυρουλάκη, τοῦ Πρώτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, τοῦ Πρεσβ. Ἐμμανουήλ 
Πετράκη καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.
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Ψυχοσάββατο πρό τῆς Ἀποκρέω  
στόν Ἱερό Ναό  Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων

Ἕνα ἀπό τά δυό Ψυχοσάββα-
τα τοῦ ἔτους κατά τό ὁποῖο οἱ 
πιστοί κατά τόν Ἑσπερινό τοῦ 
Ψυχοσαββάτου καί ἀνήμερα 
φέρνουν κόλλυβα στούς Ἱερούς 
Ναούς καί τελοῦνται τρισά-
για τόσο στούς Ναούς ὅσο καί 
στά Κοιμητήρια τῶν πόλεων 
καί τῶν χωριῶν, εἶναι αὐτό τῆς 
Ἀπόκρεω. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Λουκᾶ Χανίων τέλεσε τήν Ἀκο-
λουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός 

μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τό Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, κατά την διάρκεια 
τοῦ ὁποίου μνημονεύτηκαν ὅλες οἱ ψυχές τῶν κεκοιμημένων μας «ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι 
τῶν ἔσχατων» ὅπως ἀναφέρει καί ἡ ἐκτενής συναπτή.

Μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός στή μνήμη  
τοῦ  Ἁγίου Πολυκάρπου
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στό 

Κόκκινο Μετόχι Χανίων ἑορτάστηκε ἡ μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης, 
στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τό ἀριστερό κλί-
τος, παρουσία πλήθους πιστῶν ἀνάμεσα τῶν 
καί τῆς ἀδελφότητας Μικρασιατῶν Χανίων ‘’ 
ο Ἅγιος Πολύκαρπος’’. Τόν μέγα πανηγυρικό 
ἑσπερινό τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτο-
σύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης 
τό Σάββατο 22 Φεβρουαρίου μιλώντας γιά ἔργο 
καί τή δράση τοῦ Ἁγίου.
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Ὁ ‘‘’Ορίζοντας’’ στό Χαζίρειο γιά 
τούς Νοσοκομειακούς Ξενῶνες

Μία βραδιά ἀγάπης, μέ ὑπέροχα τραγούδια πραγματοποίη-
σε ἡ Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνας τήν Κυριακή 23 Φεβρουαρίου μαζί 
μέ τόν σύλλογο ἐθελοντικῆς προσφορᾶς καί στήριξης ‘’Ὀρί-
ζοντας’’, μέ ἀπώτερο καί δημιουργικό σκοπό τήν ἐνίσχυση τοῦ 
ἔργου τῶν νοσοκομειακῶν ξενώνων. Τήν ἐκδήλωση καλωσόρι-
σε ὁ Πρώτ. Γεώργιος Περάκης, ἐνῶ χαιρέτησε καί ἐπιβράβευσε 

τήν ὅλη προσπάθεια ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ἑνός ἔργου, 
τοῦ ὁποίου ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ἱδρυτής του εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου, ἐμεῖς 
ἁπλά τό συντονίζουμε. Ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου Ὁρίζοντα ὁμίλησε ἡ Ταμίας τοῦ Συλ-
λόγου κ. Ἑλένη Ἀναστασίου, ἐνῶ τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς ὁ Πα-

νοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Πρόεδρος 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ νο-
σοκομειακοῦ Ναοῦ, ἡ κ. Νάνσυ Ἀγγελάκη 
Ἀντιδήμαρχος καί Πρόεδρος τῆς ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ, καθώς καί ἐκπρόσωποι ἀπό φο-
ρείς τοῦ τόπου μας.

Συναυλία ἀφιερωμένη στήν ἀγάπη  
ἀπό τήν ἐνορία Εὐαγγελιστρίας

Μία ὑπέροχη συναυλία ἀφιερωμένη στήν ἀγά-
πη, πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 23 Φεβρουα-
ρίου στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ὑπέροχα παλαιά καί νέα νοσταλγικά τραγού-
δια, που μιλοῦν γιά τήν ἀγάπη, ἐκτέλεσε μέ ἐξαι-
ρετικές ἑρμηνεῖες ἡ μικτή χορωδία καί ὀρχήστρα 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Εὐαγγελιστρίας 

Χανίων, κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα 
ἀπό τό ἀκροατήριο που εἶχε ἀσφυκτικά γεμίσει τήν 
αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου.

Τήν τοπική μας Ἐκκλησία ἐκπροσώπησε ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνός Λιονάκης.
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Ἔνας καφές… γιά τόν συνάνθρωπο
Μέ λόγια ἀγάπης πρός τούς ἀνθρώπους πού γέμισαν τό Καφέ 

Κῆπος τήν Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση 
γιά τό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης κ.κ. Δαμασκηνός ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς εὐχαριστί-
ες του, ἀναφέροντας ὅτι σέ μία ἐποχή κρίσης ἀξιῶν ἀναδύεται ἀπό 
ἀνθρώπους τῆς πόλεώς μας ἔντονο τό αἴσθημα τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τῆς 
ἀγάπης. Παράλληλα στήν ὁμιλία του ἐξέφρασε καί τήν ἔντονη δια-
μαρτυρία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Μεγαλονήσου σχετικά μέ τήν ἐπικείμενη 
καταστροφή χημικῶν ὑλικῶν στήν περιοχή τῆς Μεσογείου, γεγονός 
πού θά προκαλέσει σοβαρές οἰκολογικές συνέπειες.

Τέλος εὐχαρίστησε τό μελετητικό γραφεῖο τῆς κ. Νάνσυς Ἀγγελά-
κη Ἀντιδημάρχου Τεχνικῶν Ἔργων καί Προέδρου τῆς ΚΕΠΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ, γιά τήν χορηγία τῆς βραδιᾶς, τονίζοντας πώς ὁ Θεός ποτέ δέν 
ἀφήνει κανένα καί ὅποτε εἶναι ἀνάγκη ἀκόμα καί τά οἰκονομικᾶ τοῦ 
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου νά ἔχουν ἐξασθενίσει, τήν στιγμή πού 
ὑπάρχει πραγματική ἀνάγκη γίνεται κάτι καί βρίσκεται λύση.

Λόγια συγκινητικά, βιωματικά καί ἀληθινά τά λόγια τοῦ Σε-
βασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν ἄξιο Πρωτοσύγκελλο τοῦ 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη γιά τήν ἀκόμα μία φορᾶ ἐπιτυχημένη δι-
οργάνωση γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας, μαζί μέ 
τήν ὁμάδα συνεργατῶν του.

Λόγια πού συγκίνησαν τούς καλεσμένους καθώς καί τόν ἰδιοκτή-
τη τοῦ Καφέ Κῆπος κ. Βασίλειο Σταθάκη, ὁ ὁποῖος μετά τό πέρας τῆς 
ἐκδήλωσης, προχώρησε σέ μία γεναιόδωρη πράξη, λέγοντας ὅτι σήμε-
ρα ὁ καφές εἶναι κερασμένος ἀπό τά κατάστημα.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ καφέ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
πέρασε ἀπό ὅλα τά τραπεζάκια χαιρετώντας κάθε μία παρέα χωριστά 
καί μιλώντας πατερικά μαζί τους.

Τό παρόν στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, 
ἐκπρόσωποι φορέων καί συλλόγων τοῦ τόπου μας, καθώς καί εὐγε-
νικά πρόσωπα συνανθρώπων μας πού στηρίζουν μέ κάθε προσπάθεια 
τό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας στόν δύσκολο καθημερινό ἀγώνα καί 
ἀγωνία.




