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Χριστός Ἀνέστη!
«Δεῦτε», ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, «λάβετε φῶς
ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός»
τοῦ Φαναρίου, τοῦ Ἱεροῦ
Κέντρου τῶν Ὀρθοδόξων,
καί δοξάσωμεν ὅλοι ὁμοῦ
καί ἀπό κοινοῦ «Χριστόν
τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».
Ζοφερά ἦτο ἡ ψυχι
κή κατάστασις τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου μετά τήν
Σταύρωσιν Αὐτοῦ, διότι διά
τῆς δι᾿ αὐτῆς θανατώσεως τοῦ Κυρίου διελύθησαν αἱ ἐλπίδες
τῶν μαθητῶν Του περί ἐπικρατήσεως
Αὐτοῦ καί αὐτῶν ὡς πολιτικῆς ἐξουσίας.
Εἶχον ἐκλάβει τήν θριαμβευτικήν εἴσοδον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, μετά τήν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου καί
τήν θαυματουργικήν τροφοδοσίαν πέντε
χιλιάδων ἀνδρῶν, πλέον γυναικῶν καί
παιδίων, διά πέντε ἄρτων καί δύο ἰχθύων,
ὡς προανάκρουσμα τῆς κατακτήσεως ὑπ᾿
αὐτῶν κοσμικῆς ἐξουσίας. Ἡ μήτηρ δύο

ἐξ αὐτῶν ὑπέβαλε μάλιστα τό αἴτημα ὅπως οἱ υἱοί
αὐτῆς καθήσουν εἷς ἐκ δεξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων
τοῦ Κυρίου, ὅταν Οὗτος
ἀναλάβῃ τήν ἐξουσίαν.
Ὅλα αὐτά διελύθησαν ὡς
παιδικαί φαντασίαι λόγῳ
τοῦ φοβεροῦ πλήγματος
τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τήν πρωίαν, ὅμως, τῆς
μιᾶς τῶν Σαββάτων αἱ Μυροφόροι εὗρον τόν τάφον
κενόν καί ἤκουσαν παρά τοῦ Ἀγγέλου ὅτι
ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Μετ᾿ ὀλίγον
δέ εἶδον Αὐτόν εἰς ἀλλοίαν κατάστασιν, μή
ἐπιτρέπουσαν εἰς τάς Μυροφόρους νά Τόν
ἀγγίξουν.
Ἡ τοιαύτη ἀπροσδόκητος ἐξέλιξις
τῶν πραγμάτων προεκάλεσε τήν ἀπορίαν
τῶν περί τόν Ἰησοῦν περί τῆς περαιτέρω
ἐξελίξεως τῶν γεγονότων. Ἡ ἀπάντησις
δέν ἐδόθη εἰς αὐτούς ἀμέσως. Εἰδοποιήθησαν νά ἀναμένουν μέ ὑπομονήν καί καρ3

τερίαν μέχρις ὅτου ἐνδυθοῦν δύναμιν ἐξ
ὕψους. Πειθαρχήσαντες δέ εἰς τήν ἐντολήν,
ἀνέμενον μέχρι τῆς Πεντηκοστῆς, ὅτε
τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἐπελθόν, ἀπεκάλυψεν
εἰς αὐτούς, ἐν πληρότητι, τήν νέαν ἀποστολήν των. Αὕτη δέν συνίστατο εἰς τήν
ἀπελευθέρωσιν ἑνός ἔθνους ἀπό τῆς ὑποδουλώσεως εἰς ἄλλο ἔθνος, ἀλλά εἰς τήν
ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης
ἀπό τῆς ὑποδουλώσεως εἰς τόν ἄρχοντα
τοῦ κακοῦ καί εἰς τό κακόν ἐν γένει. Μία
ἄλλη μεγάλη ἀποστολή διαφορετική ἀπό
ἐκείνην τήν ὁποίαν ὠνειρεύοντο.
Ἡ ἀσύλληπτος ἐντολή τῆς διαδόσεως
τοῦ κηρύγματος τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τῆς δουλείας τοῦ θανάτου
ἐξέπληξεν αὐτούς, ἀλλ᾿ ἀνελήφθη μετά
ζήλου καί ἐκηρύχθη πανταχοῦ καί ἔσωσε καί σώζει πολλούς ἀπό τοῦ θανάτου.
Ὑπάρχει ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος προσφέρει εἰς
ὅλους τήν δυνατότητα τῆς ἀναστάσεως
καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, μιᾶς ζωῆς ἡ ὁποία
δέν ὑπόκειται πλέον εἰς τήν φθοράν, διότι
ἐν τῇ ἀναστάσει οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὡς οἱ
ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ καί φέρουν
σῶμα πνευματικόν ἀντί τοῦ σαρκικοῦ.
Πρόγευσιν αὐτῆς τῆς μακαρίας ἀναστασίμου καταστάσεως βιοῦμεν ἀπό
τώρα, ὅταν φέρωμεν τό σάρκινον ἔνδυμά
μας εἰς τρόπον ὥστε νά μή γευώμεθα τήν
οὐσίαν τοῦ θανάτου, δηλαδή τήν ἀπομάκρυνσιν ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
νά αἰσθανώμεθα ὅτι μετέβημεν ἀπό τοῦ
φυσικοῦ θανάτου τοῦ σαρκίνου σώματος
εἰς τήν ἀνωτέραν ζωήν τοῦ πνευματικοῦ
τοιούτου διά τῆς μετ᾿ ἀγάπης γνώσεως τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία
γνῶσις ἰσοδυναμεῖ πρός τήν αἰώνιον
ζωήν. Δέν προσδοκῶμεν, λοιπόν, ἁπλῶς
τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν ὡς ἕν γεγονός
τοῦ ἀπωτάτου μέλλοντος ἀλλά μετέχομεν

αὐτῆς ἀπό τοῦδε, ὥστε νά κραυγάζωμεν
ἐνθουσιωδῶς μετά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
Χρυσοστόμου:
«Ποῦ σοῦ, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ
σοῦ, Ἅδη, τό νῖκος;». Συνανέστημεν μετά
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ζῶμεν τά ἔσχατα
ὡς παρόντα καί τά παρόντα ὡς ἔσχατα. Ἡ
ἀνάστασις διαποτίζει τήν ὕπαρξιν ἡμῶν καί
πληροῖ χαρᾶς αὐτήν. Ὡς ἐπλήσθη χαρᾶς τό
στόμα τῶν μαθητῶν ἐν τῷ λέγειν ἀνέστη ὁ
Κύριος.
Συνεχίζομεν τό ἔργον τῶν Ἀποστόλων.
Μεταδίδομεν εἰς τόν κόσμον τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως. Κηρύσσομεν ἐν
ἐπιγνώσει, ὅτι ὁ θάνατος δέν πρέπει νά ἔχῃ
θέσιν εἰς τήν ζωήν μας, οὐδεμίαν ὠφέλειαν
προσφέρει εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ ἐπιδιώκοντες νά βελτιώσουν τήν κοινωνικήν
ζωήν διά τοῦ θανάτου συνανθρώπων τινῶν
αὐτῶν, δέν προσφέρουν ἀγαθήν ὑπηρεσίαν
εἰς τούς ἐπιζῶντας. Ὑπηρετοῦν τήν ἐπέκτασιν τοῦ θανάτου καί προετοιμάζουν τήν
ὑπ᾿ αὐτοῦ καταβρόχθισιν ἑαυτῶν.
Εἰς τάς ἡμέρας μας τά τύμπανα τοῦ
θανάτου καί τοῦ σκότους ἠχοῦν μανιωδῶς.
Μερικοί συνάνθρωποί μας πιστεύουν ὅτι
ἡ ἐξόντωσις ἄλλων συνανθρώπων μας
εἶναι πρᾶξις ἐπαινετή καί ὠφέλιμος, ἀλλά
πλανῶνται οἰκτρῶς. Δυστυχῶς, ἡ ἐξουδένωσις καί καταπίεσις τῶν ἀσθενεστέρων
ὑπό τῶν ἰσχυροτέρων ἐπικρατεῖ εἰς τήν
κοσμικήν πυραμίδα τοῦ γίγνεσθαι. Συχνάκις ἐκπλήσσει ἡ σκληρότης καί ἔλλειψις
εὐσπλαγχνίας τῶν κρατούντων τά ἡνία
τοῦ κόσμου καί τῶν νομιζόντων ἐξουσιάζειν αὐτοῦ.
Ὁ Χριστός, ὅμως, διά τοῦ σταυρικοῦ
θανάτου Αὐτοῦ ἀντέστρεψε τήν κοσμικήν πυραμίδα καί εἰς τήν κορυφήν αὐτῆς
ἐτοποθέτησε τόν Σταυρόν Του. Εἰς τήν
κορυφήν εὑρίσκεται ὁ Ἴδιος, ἐπειδή Αὐτός
ἔπαθε πλεῖον πάντων τῶν ἀνθρώπων.
4

Δέν ὑπῆρξεν ἄνθρωπος εἰς τόν κόσμον
ὁ ὁποῖος ὑπέφερεν ὅσα ὑπέφερεν ὁ Θεάνθρωπος Χριστός:«Σχήματι εὑρεθείς ὡς
ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος
ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». Διά τοῦτο ὁ Θεός Πατήρ «ἐχαρίσατο
Αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ
ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων» (Φιλιπ.
β΄ 8-11).
Συχνάκις εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος βλέπομεν νά κυριαρχῇ τό σκότος
τοῦ θανάτου, τό ἄδικον ἀντί τῆς δικαιοσύνης, τό μῖσος καί ὁ φθόνος ἀντί τῆς ἀγάπης, καί τούς ἀνθρώπους νά προτιμοῦν
τό καταχθόνιον μῖσος ἀντί τοῦ φωτός τῆς
Ἀναστάσεως. Παρά τήν φαινομενικήν τεχνολογικήν πρόοδον τῶν ἀνθρωπίνων
κοινωνιῶν, παρά τάς διακηρύξεις περί τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, τό ἐθνοφυλετικόν
καί θρησκευτικόν μῖσος διογκοῦνται παγκοσμίως καί προκαλοῦν ἐπικινδύνους
ἐντάσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιτείνουν τήν κυριαρχίαν τοῦ βασιλείου τοῦ θανάτου, τοῦ Ἅδου,
τῶν καταχθονίων. Οἱ ἄνθρωποι ἀτυχῶς
δέν ἠμποροῦν νά ἀνεχθοῦν τήν διαφορετικότητα εἰς τόν συνάνθρωπόν των. Δέν
ἠμποροῦν νά δεχθοῦν τήν διαφορετικήν
φυλετικήν καταγωγήν τοῦ ἀνθρώπου, τάς
διαφορετικάς ἀντιλήψεις καί πεποιθήσεις
του, πολιτικάς, θρησκευτικάς, κοινωνικάς.
Ἡ ἱστορία, ὅμως, ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἀληθινή πρόοδος δέν δύναται νά ὑπάρξῃ χωρίς
Θεόν. Οὐδεμία κοινωνία δύναται νά εἶναι
ἀληθῶς προοδευτική καί εὐδαίμων, ἐάν δέν
ὑπάρχῃ ἐλευθερία. Ἀλλά ἡ ἀληθινή ἐλευθερία ἀποκτᾶται μόνον μέ τήν παραμονήν
πλησίον τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἐπιβεβαιοῖ τραγικῶς αὐτήν
τήν ἀλήθειαν. Ἡ ἀνθρωπότης ἐγνώρισε
τήν ἐκ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης πηγάσασαν

φρίκην μέ τά ἑκατομμύρια θυμάτων τοῦ
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καί τῶν ρατσιστικῶν διωγμῶν. Ταὐτοχρόνως ὅμως ἔζησε
καί τήν φρίκην τῶν δυνάμεων ἐκείνων, αἱ
ὁποῖαι, ὀνομάζουσαι ἑαυτάς προοδευτικάς,
διέπραξαν ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας ἀναλόγου μεγέθους καί σκληρότητος ἐγκλήματα εἰς τήν Ἀνατολικήν Εὐρώπην. Οὕτω,
λοιπόν, ὁ ὁλοκληρωτισμός δέν γνωρίζει
πολιτικάς παρατάξεις, ὡς ἀπότοκος ἑνός
ἀνθρωπισμοῦ ἄνευ Χριστοῦ, μέ φυσικήν
ἀπόληξιν τόν ὄλεθρον καί τόν θάνατον.
Πάντα ταῦτα βεβαιοῦν ὅτι πᾶσα προσπάθεια διά ἀληθινήν ἐλευθερίαν ἄνευ Θεοῦ
εἶναι καταδικασμένη εἰς τραγῳδίαν.
Εἰς τήν κυριαρχίαν αὐτήν τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, ἡ Ἐκκλησία ἀπαντᾷ μέ
τήν χάριν καί τήν δύναμιν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Αὐτός, ὁ Ὁποῖος ἀνέλαβεν
εἰς Ἑαυτόν τάς ἀσθενείας καί τά παθήματα
ἑκάστου ἀνθρώπου, παρέχει εἰς τόν κόσμον διά τῆς Ἀναστάσεώς Του καί τήν βεβαιότητα ὅτι «νενίκηται ὁ θάνατος».
Ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή εἶναι δῶρον καί
φῶς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον «φαίνει πᾶσιν». Ἄς τιμήσωμεν ὅλοι τό δῶρον.
Ἄς εὐχαριστήσωμεν οἱ πάντες τόν Δωρητήν, τόν«ὡς ἐν ἐσόπτρῳ διά σαρκός λάμψαντα τῷ κόσμῳ καί τό φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῖς ἔθνεσι δείξαντα». Δεῦτε, λοιπόν,
λάβωμεν φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός
τῆς Ζωῆς. Δεῦτε, ἀποδεχθῶμεν καί ὑποδεχθῶμεν τήν δωρεάν τῆς ἀναστάσεως καί
ἀναφωνήσωμεν ἐκ καρδίας μεγαλοφώνως:
Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν
χαρισάμενος! Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε!
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιδ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Πασχάλιο μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν Ἅδου τήν καθαίρεσιν ἄλλης βιοτῆς,
τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, ..»
(τροπάριον τῆς Ζ΄ Ὡδῆς
τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως)

Ἡ

τυπολογία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς δίδει σέ μᾶς τήν
προτροπή γιά πορεία καί ταξίδι. Ταξίδι
πνευματικό καί οὐράνιο τοῦ ὁποίου ἡ
ἀρχή ξεκινᾶ ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς
δημιουργίας καί καταλήγει στόν αἰώνιο
χρόνο τῆς 8ης ἡμέρας τῆς δημιουργίας
δηλ. τῆς β΄ καί ἐνδόξου παρουσίας τοῦ
Κύριου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ταυτόχρονα, ὁ Χριστός γίνεται ὁ αἴτιος τῆς αἰώνιας ἀπαρχῆς ἀφοῦ πρωτίστως νεκρώνει
τόν θάνατο, καθαίρει τόν Ἅδη καί παρέχει τήν δυνατότητα νέας βιοτῆς καί νέας
κτίσης.
Ὁ ἱστορικός χρόνος πού διανύουμε
ὡς ἄνθρωποι εἶναι πολύ μικρός γιά νά
χωρέσει τό μεγαλεῖο τῆς θείας οἰκονομίας. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ θειοτάτοι
πατέρες μας γνώρισαν τόν λειτουργικό
τόν ὁποῖον προσπάθησαν νά συνάψουν
μέ τόν ἱστορικό καί νά εἰσάγουν ὅ,τι
δέν χωρεῖ μέσα στόν ἱστορικό. Μέ τόν
τρόπο αὐτό ὁ λειτουργικός χρόνος, ὁ
ὁποῖος δέν ἐγκλωβίζεται κατ’ ἀνάγκη
στόν ἱστορικό, μᾶς προτρέπει νά ἀκολουθήσουμε ἕνα ταξίδι λειτουργικό καί
ἀναγωγικό. Στό φετινό πάσχα, ὅπως καί
κάθε χρόνο, ἡ ἐκκλησία μας προτρέπει
νά κάνουμε ἑορταστική ὑπέρβαση, ἡ
ὁποία θά συνάψει τό παρελθόν καί τό
μέλλον στό παρόν. Καί ἐμεῖς ἑορτάζο-

ντες ταξιδεύουμε στό θαλασσοδερμένο
σκάφος τῆς ἁγίας μας ἐκκλησίας πρός
τό πάσχα κυρίου μέ ἀφετηρία καί τέλος
τό ἴδιο σημεῖο. Τό ταξίδι αὐτό δέν εἶναι
ἀνθρωπινό ἀλλά πνευματικό καί ὁ χρόνος λειτουργικός. Ὅταν κάποιος ταξιδεύει γνωρίζει τόν προορισμό του καί
ὅτι θά καταλήξει σ’ ἔνα συγκεκριμένο
σημεῖο.Οἱ προτυπώσεις τοῦ Ἐβραϊκοῦ
Πάσχα, ὡς ἡμέρα ἐξόδου τῶν Ἐβραίων
ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἄρα ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ τῆς δουλείας, ἐκπληρώνονται στό
Πάσχα τῶν Χριστιανῶν ὡς ἡμέρα ἐξόδου ἀπό τήν χώρα τοῦ θανάτου καί ἀπό
τήν τυραννία τοῦ Διαβόλου μέ σκοπό
τήν ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμαρτίας.
Ἔτσι, καί τό Πάσχα σήμερα μᾶς ὀδηγεῖ
σέ ὑπέρβαση τοῦ χρόνου τόν ὁποῖο βιώνουμε ὡς παρελθόν, ὡς παρόν καί ὡς
μέλλον, μέσα στό αἰώνιο παρόν τοῦ
Θεοῦ. Ἡ τριπλή αὐτή διάσταση ἀποτελεῖ
μιά καί μοναδική ἀλλά ἀδιάσπαστη ἑνότητα, μέ ἀφετηρία τά βάθη τῶν αἰώνων
ἀρχικῶς ὡς προσδοκία, κατόπιν ὡς Πάσχα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ κατά
τό ὁποῖο ὁ Ὑιός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ
ὡς ἄνθρωπος «κατῆλθεν ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συνέτριψεν μοχλούς
αἰωνίους» καί ὡς Πάσχα αἰώνιο, αὐτό
τῆς ἡμέρας Κυρίου.
Ὁ τύπος τοῦ νομικοῦ Πάσχα εὑρίσκει
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τήν ἐκπλήρωσή του στό Πάσχα τοῦ Κυρίου, «ἔρχεται ὁ Κύριος Ἱησούς» (Ιω.1.,29) «ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ» (Πρ. 8,32) νά
τελέσει νά ἱερουργήσει αὐτός εἰς ἑαυτόν
τό Πάσχα ἔτσι ὤστε νά γίνει κατανοητό
ἀπ’ όλους τό νόημα τοῦ μυστηρίου τῆς
ἀληθείας, νά δώσει σέ ὅλους τή δυνατότητα νά κατανοήσουμε ὅτι ὁ θάνατος
ἐνεκρώθη.
Τό Πασχαλινό μήνυμα κηρύττεται
ἀπό τήν Ἐκκλησία κάθε στιγμή καί καλεῖ
τούς πιστούς νά τό ζοῦν καί νά τό συνειδητοποιοῦν διαρκῶς μέ πορεία στό αἰώνιο διότι σ’ αὐτό εὑρίσκεται ἡ δύναμη
τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο.
Ἐπειδή, ὅμως,
εὑρισκόμαστε
στόν ἱστορικό
χρόνο πολύ συχνά συνηθίζουμε
νά διεκτραγωδοῦμε τήν ἄθλια
πνευματική κατάσταση τοῦ
κόσμου καί τῆς
ἐποχῆς μας εἰδικότερα. Ἀνάλογα με τή μικρή
ἤ μεγάλη ἀπαισιόδοξη διάθεσή μας,
περιγράφουμε τό τραγικό κατάντημα
της κοινωνίας, τῶν λαῶν, τῆς νεολαίας, ἡμῶν τῶν ἰδίων. Ὁ ἀόρατος πόλεμος
μαίνεται στίς ἡμέρες μας καί οἱ νικητήριες ἰαχές τοῦ διαβόλου ἀκούγονται σέ
κάθε μας βῆμα. Τά ἴδια ὅμως ἤ καί χειρότερα ὑπῆρχαν καί παλαιότερα, τοῦτο
δέ συμβαίνει διότι ἔχουμε μάθει νά κρίνουμε καί νά δίνουμε λύσεις μέ κριτήριο
μόνο τό χρόνο που ζοῦμε. Οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας σέ ὅλες τίς σειρῆνες τοῦ
διαβόλου ἔθεταν τό φραγμό τῆς λειτουργικῆς Παραδόσεως μέ τή ζωή τους

διδάσκοντας πάντοτε τήν ἐλπίδα τῆς
Ἀναστάσεως καί τῆς νεκρώσεως τοῦ θανάτου. Ἡ σωτηρία ἀναζητεῖται ἀπό τόν
ἄνθρωπο στήν πορεία τοῦ ταξιδίου τῆς
ζωῆς του ἀλλά προσφέρεται ἀπό τό Θεό
ὡς δῶρο. Ὁ Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ
μᾶς παραγγέλλει: «Βρές ἐσύ τή σωτηρία καί χιλιάδες (ἄνθρωποι) θά σωθοῦν
γύρω σου».
Ὁ 210ς αἰώνας μαζί μέ τή ῥαγδαία
ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ἔφερε καί κρίση σέ ἀξίες, θεσμούς
καί ἰδανικά. Αὐτό ἀποτελεῖ δυστυχῶς
μία ἀπτή πραγματικότητα, ἡ ὁποία συνεχίζεται ὁλοένα καί περισσότερο ἀπαισιόδοξη στήν καθημερινότητά της.
Ἀκόμη, οἱ ἰσχυροί
τῆς γῆς κατευθύνουν τά πράγματα
καί τίς ἐξελίξεις μέ
βάση τά οἰκονομικά τους συμφέροντα ἔστω κι ἄν
προκαλοῦν φρικτούς καί ἀναίτιους θανάτους σέ
ἀνθρώπους κάθε
ἡλικίας. Ὑπεράνω ὅλων τίθεται τό ἀτομικό καί οἰκονομικό συμφέρον. Ἀξίες
καί θεσμοί ὄπως ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινωνία, ἡ ἀνθρώπινη ζωή, ἡ ἐλευθερία, τό
ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἡ συναδέλφωση
τῶν λαῶν, ἡ ἀλληλεγγύη, ἔρχονται σέ
δεύτερη μοῖρα. Ποία ὅμως εἶναι τά αἴτια
που ὀδήγησαν σ’ αὐτήν τήν κρίση; Σημαντικότερη αἰτία εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, πού εἶχε ὡς
συνέπεια καί τήν ἀποξένωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν συνάνθρωπο. Αἰτία εἶναι ἡ
πτώση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσο ἡ ἁμαρτία
καί τό κακό αὐξάνονται, τόσο μεγαλώ7

νει καί τό χά-σμα μεταξύ ἀνθρώπου καί
Θεοῦ καί ἀνθρώπου μέ τό ἄνθρωπο. Ἡ
διασάλευση τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν
ἀνθρώπων, ἡ ὕπαρξη τοῦ κακοῦ μέσα
στόν κόσμο, λόγῳ τῆς ἁμαρτίας καί τῶν
παθῶν, ἦταν ἀναμενόμενο νά δημιουργήσουν κρίση ἀξιῶν καί προβλήματα
στήν λειτουργία τῶν θεσμῶν. Ὅταν τίθεται ὑπεράνω ὅλων ὁ ἑαυτός μας καί ἡ
ἱκανοποίηση τῶν συμφερόντων καί τῶν
παθῶν μας, εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο
ἀξίες ὅπως ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ συναδέλφωση, νά ἀποτελοῦν ἀγαθά ἀνεπαρκή ἕως ἀνύπαρκτα στήν τράπεζα τῶν
ἀξιῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ.
Στόχος τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ
μετάβαση ἀπό τήν ἰδιοτελή στήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη. Καί αὐτό σίγουρα δέν εἶναι
εὔκολο. Μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου
φωλιάζουν πάθη τά ὁποία ἐμποδίζουν
τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ
μεγάλο, ἐπίμονο καί ἐπίπονο ἀγώνα.
Χρειάζεται νά ἔχει κανείς πίστη, ἐλπίδα, νά ἀσκηθεῖ στήν ταπείνωση καί τήν
ὑπακοή. Ὅσο περισσότερο πιστεύει κανείς στό Θεό καί ἐλπίζει σέ αὐτόν, τόσο
προχωρεῖ καί προκόπτει στήν πρός τόν
πλησίον ἀγάπη. Κατά συνέπεια ἡ μακράν τοῦ Θεοῦ ζωή δέν ἀποδίδει τήν
πρέ-πουσα ἐκτίμηση καί τόν ἱερό σεβασμό, οὔτε στό Θεό, οὔτε στον ἄνθρωπο.
Στό ἐρώτημα ἄν τά ἀνωτέρω προκαλοῦν αἴσθημα ἀπαισιοδοξίας, τονίζουμε
ὅτι καί στό παρελθόν ὑπῆρξαν κρίσεις.
Δέν εἶναι κάτι καινούργιο. Καθένας καλεῖται νά βάλει ἕνα λιθαράκι γιά νά ἀντιμετωπιστεῖ αὐτή ἡ κρίση. Πῶς; Μέ ἀγώνα πνευματικό, μέ τό νά ἔχουμε ἀγάπη
πρός τό Θεό καί τόν πλησίον, μέ σεβασμό
πρός τίς ἀξίες, τά ἰδανικά, τούς θεσμούς,
τίς παραδόσεις, τά ἤθη καί τά ἔθιμα, ὄχι
μόνο τά δικά μας, ἀλλά καί ἄλλων λαῶν.

Ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσδοκία λαμβάνουν οὐσιαστικό χαρακτήρα στήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ὅπου μᾶς
καλεῖ ὁ Κύριος διά στόματος τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου στό τραπέζι τῆς Βασιλείας. «Ὁ Μόσχος πολύς μηδείς ἐξέλθη
πεινῶν».
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Ἡ Ἐκκλησία μας εἰσέρχεται στό Ἅγιον
Πάσχα τήν «κλητή καί ἁγία ἡμέρα, τῇ
μιᾷ τῶν Σαββάτων, τήν «ἑορτῶν ἑορτήν
καί πανήγυριν πανηγύρεων». Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνακαίνιση πάντων. Τί ὅμως εἶναι
ἐκεῖνο που μᾶς γοητεύει στή λατρεία
μας; Ὑπάρχει ἕνας διηνεκής εὐχητικός
καί ὑμνητικός διάλογος τοῦ ἀνθρώπου
μέ τόν Θεό. Ὁ διάλογος αὐτός ἐκτυλίσσεται πάντοτε, σέ ἐνεστώτα χρόνο.
«Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ τό σωτήριον
πάθος καί δοξάζομέν σου τήν Ἀνάστασιν» «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός·
οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια...»,
«θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν Ἅδου
τήν καθαίρεσιν ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν ὑμοῦμεν τόν αἴτιον….».
Τό μέγα θαῦμα στή ζωή τῶν ὀρθοδόξων εἶναι αὐτή ἡ δυνατότητα: νά μιλᾶμε
στόν Θεό κάθε ὥρα καί στιγμή νά διαλεγόμαστε μαζί του με θάρρος καί ἀναστάσιμη προοπτική, νά ἀναζητοῦμε καί
νά λαμβάνουμε ἀπαντήσεις, προπάντων
νά βρίσκουμε διεξόδους στα ἀδιέξοδά
μας.
Εἶθε ἡ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος
τοῦ ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
εἴη μετά πάντων ὑμῶν.
Χριστός Ἀνέστη!
Ἅγιον Πάσχα 2014
Μέ πατρικές ἀναστάσιμες εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός
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Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
Κεφάλαιο β`
Θεματολογία - Συμβολισμός
Θεολογία
Διπλωματική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΒ΄ μέρος
πού πιστοποιεῖ κάθε σχεδιασμένη ζωγραφιστή ἤ ἔντυπη εἰκονογραφική
σύνθεση.1 Οἱ παραστάσεις προσφέρουν ὀντολογικῆς σημασίας μηνύματα.
Θυμίζουν τήν κτιστότητα τοῦ ἱερέως,
ἐνῶ τυγχάνει οἰκονόμος τῶν μυστηρίων μέ τή χάρη τῆς ἱεροσύνης. Τόν
κρατᾶ σέ μιά κατάσταση σχοινοβασίας, στό μεταίχμιο μεταξύ οὐρανοῦ καί
γῆς, μεταξύ φυσικοῦ καί ὑπερφυσικοῦ.
Στά σχόλια στό περί ἐκκλησιαστικῆς
Ἱεραρχίας ἔργο τοῦ Ψευδο -Διονυσίου, ὁ Μάξιμος ὁ ὁμολογητής (662
μ.Χ.) ἀναφέρει: «Εἰκόνας ἐκάλεσε (ὁ
Ἀρειοπαγίτης) τῶν ἀληθινῶν τά νῦν
τελούμενα ἐν τῇ συνάξει... ὅτι σύμβο-

2.3. ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Στή ψυχολογία τῆς θρησκείας ἡ εἰκόνα
τοποθετεῖται ἀνάμεσα στίς πιό βασικές
ἀνάγκες τοῦ πιστοῦ. Στίς εἰκονογραφικές παραστάσεις τῶν Εἰλητῶν καί τῶν
Ἀντιμηνσίων, ἐμφανίζεται μιά λιτανευτική πορεία τῶν παραστάσεων τῆς σωτηριώδους θείας Οἰκονομίας μέ κέντρο
τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο. Προσδίδεται, δηλαδή, μιά λειτουργική ἀφηγηματική ἐξιστόρηση στή διάσταση τοῦ παρόντος,
ἐκείνων πού ἔγιναν στήν Ἱερουσαλήμ
καί τῶν μελλόντων κατά τήν Β` Παρουσία. Ὁ χαρακτήρας αὐτός δέ μένει
στά ὅρια τῆς αἰσθητικῆς. Ἐξέρχεται ἀπ’
αὐτήν καί δέν προκαλεῖ τή συγκίνηση,
ἀλλά τή μυστική αἴσθηση τῆς χαρᾶς,
τῆς μετοχῆς, τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ,

1.   ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ Πρωτοπρεσβυτέρου, Ἡ τέχνη τῆς εἰκόνας, μετάφραση Κων. Χαραλαμπίδη,
Θεσ. 1980, σ. 44.
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λα ταῦτα καί οὔκ ἀλήθεια... ἀπό τῶν
αἰτιατῶν. Τουτέστι τό ἀπό τῶν ὁρατῶν
τελούμενον ἐπί τά ἀόρατα καί μυστικά,
ἅπερ τῶν αἰσθήσει αἴτια εἰσί καί ἀρχέτυπα. Αἴτια δέ λέγονται τά ἑκατέρωθεν
τό ὁπωσοῦν εἶναι τήν αἰτίαν ἔχοντα, ἤ
ἀπό τῶν αἰτιατῶν εἰς τά αἴτια, τουτέστιν ἀπό τῶν αἰσθητῶν συμβόλων ἐπί
τά νοητά καί νοερά, ἤγουν ἀπό τῶν
ἀτελεστέρων εἰς τά τελειότερα, οἷον,
ἀπό τῶν τύπων ἐπί τήν εἰκόνα καί ἀπό
ταύτης ἐπί τήν ἀλήθειαν. Σκιά γάρ τά
τῆς Παλαιᾶς, εἰκών δέ τά τῆς Νέας
Διαθήκης, ἀλήθεια ἡ τῶν μελλόντων
κατάστασις».2 Μέ τόν τρόπο αὐτό ξεφεύγουμε ἀπό τήν Πλατωνική θεώρηση τῶν τελουμένων καί μεταφέρουμε
τό γεγονός ἤ τήν παράσταση στήν κατάσταση τῶν τελουμένων. Γίνεται, δηλαδή, μιά μετατροπή τῆς Πλατωνικῆς
ἰδέας σέ βιβλική μαρτυρία. Εἶναι αὐτό
πού πολύ λυρικά ἀναφέρει ἡ εὐχή τῆς
ἀναφορᾶς στή θεία Λειτουργία. «Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης
ἐντολῆς, τοῦ σταυροῦ τοῦ τάφου τῆς
τριημέρου ἀναστάσεως τῆς εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καί ἐνδόξου πάλιν
παρουσίας».3 Ἡ ἀνθρώπινη μνήμη μᾶς
δίνει πάντα μιά ἀπολιθωμένη νεκρική
εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, «ἡ λειτουργική μνήμη μᾶς μεταφέρει πιό μακριά καί
περιλαμβάνει ὄχι μόνο εἰκόνες τοῦ παρελθόντος ἀλλά καί αὐτά τά ἴδια τά γεγονότα. Μέ τή δύναμη τοῦ μυστηρίου

ὁ χρόνος τέμνεται καί ἐμεῖς προβαλλόμαστε στό σημεῖο ὅπου ἡ αἰωνιότητα
διασταυρώνεται μέ τό χρόνο καί μέ τόν
τρόπο αὐτό γινόμαστε σύγχρονοι τῶν
βιβλικῶν γεγονότων ἀπό τή Γέννηση
ὡς τή δευτέρα παρουσία».4
Βεβαίως ἱστορικές συγκυρίες τῆς
παρούσης μελέτης προσφέρουν εἰκονογραφημένες παραστάσεις, ὅπου κατά
κανόνα ἐπικρατεῖ ὁ δυτικός τρόπος ἐξιστορήσεως τῶν θεμάτων. Παρά ταῦτα
καθόλου δέν διαφέρουν ἀπό τό συμβολισμό καί τή θεολογία τῆς ἀνατολικῆς
ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὡς λειτουργικά
δρώμενα προτρέπουν στήν κατανόηση
καί τή συμμετοχή στό Μυστήριο τῆς
θείας Εὐχαριστίας. Στό ἅγιο Θυσιαστήριο συναντᾶμε τή μεγαλύτερη συμπύκνωση τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου. Τό
παρόν συνάπτεται μέ τό παρελθόν καί
τό μέλλον, ἐνῶ τό «νῦν» ἐπεκτείνεται
σέ ἀδιάκοπο «ἀεί»,5 ὁ δέ χῶρος καί τό
πλούσιο ἐνίοτε θεματολόγιο δηλώνουν
ταυτόχρονα τή σύνοψη τοῦ χρόνου,
προσαρμοσμένα βέβαια στή λειτουργική χρήση τοῦ ἱεροῦ ἀμφίου. Ὅμως,
αὐτή ἡ σχέση ἐπεκτείνεται σ’ ἕνα ἀδιάκοπο «ἀεί»,6 ὁ χρόνος γίνεται λειτουργικός καί ὁ χῶρος οὐράνιος, δηλωτική
εἶναι ἡ ἀψίδα πού ἀπεικονίζεται καί σέ
ἐντυπα ἄμφια καί σέ ζωγραφιστά.
Στό Ἀντιμήνσιο καταχωρεῖται τό
δράμα τῆς θείας Οἰκονομίας, πού συντελέστηκε ἐφάπαξ στήν ἱστορία καί
ἑορτάζεται «μικροχρονικά καί μακρο-

2.   βλ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ,
Σχόλια εἰς τό περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας,
κεφ. γ`, PG 4, 137 D.
3.  Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Κείμενα Λειτουργικῆς, τ.
Γ`  ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 269.

4.  βλ. Τ. ΤΣΟΜΠΑΝΗ, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 29.
5.  Γ. ΜΑΝΖΑΡΙΔΟΥ, Χρόνος καί ἄνθρωπος,
ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 147.
6.  Αὐτόθι σ. 147.
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χρονικά». 7 Ὁ Χριστός ὡς ἀνακεφαλαίωση τῆς θείας Οἰκονομίας εἶναι Αὐτός
πού ἐτέλεσε τό Μυστικό Δεῖπνο «...τῇ
νυκτί ἔν ἧ παρεδίδοτο μᾶλλον δέ ἑαυτόν παρεδίδου...».8 Αὐτός εἶναι καί ὁ
τελῶν τήν θείαν Εὐχαριστίαν, ἡ ὁποία
δέ διαφέρει σέ τίποτε ἀπό τήν ὑπερουράνιο. «Πάρεστιν ὀ Χριστός καί νῦν,
ὅ τήν Τράπεζαν διακοσμήσας ἐκείνων,
οὗτος ταύτην διακοσμεῖ νῦν»,9 λέγει ὁ
ἱερός Χρυσόστομος (304-407 μ. Χ.), ὁ
δέ Νικόλαος Καβάσιλας (1355 μ. Χ.)
συμπληρώνει: «...οὐ γάρ ἅπαξ ἑαυτόν
προσαγαγῶν καί θύσας, ἐπαύσατο ἱεροσύνης, ἀλλά διηνεκῆ ταύτην λειτουργεῖ τήν λειτουργίαν ἡμῖν καθ’ ἥν
καί παράκλητος ἡμῖν ἐστί πρός τόν
Θεόν δι’ αἰῶνος».10 Μόνον ἔτσι μπορεῖ νά γίνει κατανοητή ἀπό τά δημιουργήματα ἠ πραγματική καθολική

ἔννοια τῆς προσφορᾶς, πού συνενώνει
γῆ καί οὐρανό καί [ἀνυψώνει τή ζωή μας
στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τό τέρμα κάθε
πορείας. Στήν ἁγία Τράπεζα, πού εἶναι
τύπος καί εἰκών τοῦ οὐρανίου Θυσιαστηρίου, γίνεται ἡ ὑπέρβαση τοῦ χρόνου, ταυτόχρονα καί ἡ ἀνακύκλησή του.
Ὁ ἀριθμός ἑπτά (7) χάνεται στή δόξα
τοῦ ἀριθμοῦ ὀκτώ (8) -ἡμέρα τῆς αἰωνιότητας- καί πάλι ἐπανέρχεται καί ἀνακυκλοῦται ἕως ὁ Κύριος ἐπιτρέπει. Ἡ ἀναζήτηση τῆς Πασχάλιας εὐχαριστίας πού
πραγματοποιεῖται σέ κάθε θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ τήν πρόγευση καί ἀναγγελία τῆς Β` Παρουσίας11 λαμβάνοντας ἕνα
ἐσχατολογικό νόημα μέ αἰώνιο συνοδοιπόρο καί ὁδηγό τό Σωτῆρα Χριστό, ὁ
ὁποῖος μᾶς ὁδηγεῖ στόν Πατέρα. Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως μᾶς θυμίζει τήν αἰώνια διάβαση. Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιο.

7.  βλ. Αὐτόθι σ. 147.
8.   βλ. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Κείμενα Λειτουργικῆς, τ. Γ`, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 264.
9.  βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τήν
προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, Ὁμ. Α`, PG 49, 380.
10.   βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ἑρμηνεία
τῆς θείας Λειτουργίας, πόθεν ἀσφαλῶς πιστεύομεν
τό μυστήριον, κεφ. κη`, PG 150, 428 Β.

11.  ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί ἱερᾶς
Λειτουργίας, Κεφ לη`, ἔνθ’ ἀνωτ. 296 Α.
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Ἐν τοῖς μυστηρίοις
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Τ

τούς δούλους Του, κάμπτεται, «δυσωπεῖται»
καί εὐλογεῖ…
Ἡ λειτουργική ζωή δέν εἶναι ἀποκομμένη
ἀπό τήν ἐν γένει πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ.
Ὅποιος δέν ζεῖ ὅλη τήν ἑβδομάδα εὐαγγελικά
καί ἀσκητικά, θά σημειώσει ὁ μακαριστός π.
Σωφρόνιος Σαχάρωφ, δέν μπορεῖ νά ζήσει τήν
Κυριακή λειτουργικά! Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν
τοῦ Κυρίου καί ἡ ἐργασία τῶν χριστιανικῶν
ἀρετῶν, ἡ σωματική καί πνευματική ἄσκηση καί
ἡ μετοχή στήν εὐχαριστιακή Τράπεζα συνιστοῦν
ἀδιάσπαστη ἑνότητα· ἡ εὐαγγελική ζωή καλλιεργεῖ στόν ἄνθρωπο τήν διάθεση λατρείας τοῦ
Ὑψίστου, ἡ δέ λατρευτική ζωή εὐνοεῖ τήν ἄσκηση καί προάγει τό ὀρθόδοξο ἦθος.
Ὁ πιστός λαός μας δίνει μεγάλη σημασία στήν
Θεία Λειτουργία. Γνωστή ἡ παράδοση τοῦ «ἀνοίγματος» τῆς Ἐκκλησίας, τῆς προσφορᾶς δηλαδή
τῶν ἀπαραιτήτων γιά τήν τέλεση τῆς «ἀναιμάκτου ἱερουργίας», ὑπέρ ὑγείας, ἀποκαταστάσεως
καί ἀναπαύσεως προσφιλῶν προσώπων. Γνωστός καί ὁ χαρακτηρισμός «ἀλειτούργητος» γιά
ἀνθρώπους ἀπνευμάτιστους καί ὑλόφρονες, γιά
ψυχές πού «δέν μυρίζουν Χριστό» καί δέν ἀποπνέουν τό ἄρωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς βιοτῆς…
Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς
ἐφοδιάζει, ὥστε μέ φρόνημα ἀνδρεῖο, μέ ἐπίγνωση τῶν πνευματικῶν μας μέτρων καί μέ
ἀταλάντευτη πίστη στήν θεϊκή παντοδυναμία νά
ἀντιμετωπίζουμε τίς πολλές καί μεγάλες δυσκολίες τῆς ζωῆς, πορευόμενοι πρός τόν Οὐρανό
μέ ταπείνωση καί ἐλπίδα. Ἀπαραίτητη πρός
τοῦτο εἶναι ἡ συναίσθηση τῶν ἀδυναμιῶν καί
ἁμαρτημάτων μας καί ἡ εἰλικρινής ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό, ὥστε «ἐν καθαρῷ συνειδότι»
νά προσεγγίζουμε τά ἄχραντα Μυστήρια καί νά
μεταλαμβάνουμε «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς
ζωὴν αἰώνιον». Ἀμήν.

ονίζει ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας ὅτι ἡ
Ἐκκλησία «σημαίνεται» «ἐν τοῖς μυστηρίοις». Τοῦτο μαρτυροῦν καί οἱ ἀκόλουθοι λόγοι
τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: «Ἡ Ἐκκλησία ἐν
τῆ Εὐχαριστίᾳ καὶ ἡ Εὐχαριστία ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ἡ τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀποτελεῖ
τήν μεγαλύτερη προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν
κόσμο! Μέ τήν Θεία Λειτουργία «ἀνασαίνει ἡ
πλάση», ἔλεγε ὁ μακαριστός π. Πορφύριος. Τό
«ὑπερφυὲς μυστήριον» δεσπόζει στήν ζωή τῶν
συνειδητῶν χριστιανῶν καί τήν σφραγίζει, ὠφελεῖ καί σώζει ψυχές κεκοιμημένων καί ζώντων,
καταισχύνει καί τρομοκρατεῖ τά πονηρά πνεύματα, στερεώνει τήν οἰκουμένη, ἁγιάζει τήν κτίση!
Ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως σημειώνει μακαριστός
Ἱεράρχης, δέν χαρακτηρίζεται ἀπό πνεῦμα ἀκτιβιστικό. Τό «Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν
ἡμῶν ἅπασαν» τῆς λειτουργικῆς εὐχῆς ὑπενθυμίζει τήν ἀνάγκη ἐναπόθεσης ὁλόκληρης τῆς
ζωῆς μας στόν ἀγαθό Δημιουργό μας. Καί ἡ
ἐναπόθεση αὐτή εἶναι τολμηρή καί μεγαλειώδης, ὄντως «μεγίστη πράξις»! Ἡ «ἐν Ἐκκλησίαις» λατρευτική ζωή ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο. Ἡ
λειτουργική προσευχή «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ
σύμπαντος κόσμου» πλατύνει τό «εἶναι» τῶν
ἱερέων καί τῶν πιστῶν, τούς καθιστᾶ μετόχους
τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, τῶν παθημάτων τοῦ κόσμου καί τῆς «μελλούσης μακαριότητος». Στήν
Θεία Λειτουργία ἡ λύπη γιά τήν πανανθρώπινη
ἁμαρτία καί τά ἐξ αὐτῆς παθήματα συνοδεύεται
πάντοτε ἀπό τήν γλυκειά ἐλπίδα στήν ἄπειρη
ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ὀρθόδοξος ἱερουργός
«ἀναφέρει» τά αἰτήματα τῶν πιστῶν στόν θρόνο τῆς θείας μεγαλειότητος, ἐκτενῶς εὐχόμενος
«ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας,
ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν
ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ». Καί «ὁ Θεὸς
τοῦ ἐλέους καὶ τῶν οἰκτιρμῶν» σπλαγχνίζεται
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Παρουσίαση βιβλίου τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη
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Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Β΄

Μ

ρωσύνην» κατά τόν Γρηγόριο Παπαδοπετράκη11. Γι’ αὐτούς ἡ Ἐκκλησία τελεῖ
μνημόσυνα καί εὔχεται ὁ μεγαλοδύναμος καί δικαιοκρίτης Θεός νά ἀναπαύσει τίς ψυχές τους.
2. Ὑπῆρξε μιά ἄλλη κατηγορία
κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν μέ
ἄλλους τρόπους, γιά νά ἐπιτευχθεῖ
«τό ποθούμενο» κατά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ
Αἰτωλό. Ἀγωνίσθηκαν γιά τήν πνευματική, πολιτισμική καί κοινωνική ἀνάπτυξη τοῦ γένους μέσῳ τῶν γραμμάτων, τῆς παιδείας καί τῆς ἀνέγερσης
ναῶν. Ἤδη ἀναφέρθηκαν ὁρισμένοι
ἀπό αὐτούς. Εἶναι ὅμως χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τοῦ παπα-Νικόλαου
Παπαδογιωργάκη πού κατοικοῦσε στό
Γεράνι καί κρεμάστηκε, ἐπειδή ἔκτισε
ἐκκλησία. Γράφει ὁ π. Μιχαήλ: «Ὁ γενίτσαρος τῆς Ἁγίας Μαρίνας Φαφούλ
Ἀγᾶς τόν κρέμασε τό 1801 ἐπειδή ἀνήγειρε ναό τῆς Παναγίας στό Ξενιχώρι
χωρίς νά πάρει τήν ἄδειά του, ἄν καί
τοῦ εἶχε δώσει δῶρα. Μαζί του κρέμασε καί τόν κτίστη καί ὕστερα γκρέμισε
τήν ἐκκλησία»12 .

ελετώντας τίς σελίδες τοῦ βιβλίου τοῦ π. Μιχαήλ ὁ ἀναγνώστης
βρίσκει τόσες πολλές πληροφορίες γιά
κληρικούς διαφόρων βαθμῶν, πού εἶναι
ἀδύνατο νά τίς συγκρατήσει. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως συνέδεσαν τή ζωή τους μέ
τόν ἁπλό λαό. Εἶχαν πρωτογενεῖς σχέσεις μέ τούς ἀνθρώπους. Στάθηκαν κοντά τους σέ κάθε περίσταση, διέσωζαν
καί τροφοδοτοῦσαν τά γυναικόπαιδα
καί πρόσφεραν φιλότιμα τίς ὑπηρεσίες τους στό γένος. Γιά τίς ἀνάγκες τῆς
σημερινῆς παρουσίασης θά τολμοῦσα
κάποια τυπολογική κατάταξη ὅλων
αὐτῶν τῶν κληρικῶν.
1. Διακρίνονται ἐκεῖνοι πού πῆραν
τά ὅπλα καί συμμετεῖχαν ἐνεργά στίς
διάφορες ἐπαναστατικές ἐνέργειες,
προκειμένου νά διώξουν τόν κατακτητή καί νά φέρουν τήν ἐλευθερία. Ἡ
ἀπόφασή τους αὐτή, πού ἦταν ἀσύμφωνη καί ἀσύμβατη μέ τοῦ ἱερούς
κανόνες, λαμβάνονταν κάτω ἀπό πιεστικές ἱστορικές συνθῆκες καί κοινωνικές ἀνάγκες. Οἱ κληρικοί αὐτοί ἔλαβαν μέρος σέ μάχες, ἐμψύχωναν τούς
ἀγωνιστές καί ἀνέλαβαν δύσκολες
ἀποστολές. Κάποιοι ἀπό αὐτούς ἀποσχηματίσθηκαν, «ἀπεκδυθέντες τήν ἱε-

11.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 49.
12.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 194.
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3. Μιά τρίτη κατηγορία κληρικῶν
ἀφορᾶ ἐκείνους πού τιμοῦνται ὡς
ἅγιοι. Μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνεται
ὁ ἱερομάρτυρας Καλλίνικος Σαρπάκης
ἐπίσκοπος Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου,
ὁ ὁποῖος φυλακίσθηκε, βασανίσθηκε
καί ὑποχρεώθηκε νά γράψει ὡς αἰχμάλωτος στούς ἀγωνιστές γιά κατάπαυση
τοῦ ἀγώνα. Ὅπως ἔχει γραφεῖ: πέθανε
«πλησίον ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ πασᾶ ὁ πάντοτε ἐναρέτως βιώσας ἀρχιερεύς τῆς
Κυδωνίας Καλλίνικος Σαρπάκης, ὅστις
εἶχεν ἤδη ἀποκάμει ἀπό τά φρικτά δεινά τῶν φυλακίσεων καί τελευταῖον
ἀπό τό πάθος τῆς ψυχῆς τό ὁποῖον τόν
ἐκλόνιζεν ὅτε ὑποχρεοῦτο ὑπό τοῦ τυράννου νά γράφῃ ἀκουσίως πρός τούς
χριστιανούς τά εἰρημένα»13. Μαζί του
ἀνακηρύχθηκαν ἅγιοι μέ Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη τῆς Μεγάλης
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στίς 21 Σεπτεμβρίου τό 2000 καί ἄλλοι Κρῆτες
σφαγιασθέντες ἀρχιερεῖς καί κληρικοί.
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τοῦ
Καλλινίκου ἀπό τή Βέροια πού ἦλθε
στήν Κρήτη καί δίδασκε τήν ἀλληλοδιδακτική μέθοδο. Ὁ Καλλίνικος συνελήφθη τό 1821 καί φυλακίσθηκε μέ
τόν ἐπίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ καί
ἄλλους ἐπιφανεῖς χριστιανούς. «Τήν
ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ὁ τουρκικός
ὄχλος διέρρηξε τή φυλακή, ἔσυρε βίαια γυμνούς, χλευάζοντας καί κτυπώντας, τόν ἐπίσκοπο Μελχισεδέκ καί
τόν Καλλίνικο Βεροιαῖο, ἀφοῦ πρῶτα
τούς περιτριγύρισε στά σοκάκια τῆς
πόλης. Ὁ Καλλίνικος ἔφθασε ἡμιθανής στόν τόπο τῆς ἐκτελέσεως, στήν

πλατεία τῆς Σπλάντζας»14. Σέ ἔγγραφο
πού γράφηκε στά Σφακιά καί στάλθηκε στήν Ὕδρα στίς 25 Μαΐου 1821
ἀναφέρεται ὅτι, ὁ Μελχισεδέκ «μετά
πικροτάτας κολάσεις ἀπηγχονίσθη
ἀφ’ οὗ πρῶτον τόν περιτριγύρισαν τά
σοκάκια τῆς πόλεως γυμνόν, τίλλοντες καί ἀποσπῶντες τάς τρίχας τῶν
γενείων του, καί κατακτυπῶντες τον
κατά κεφαλῆς, ὅλη ἐκείνη ἡ σατανική
σπείρα τέλος κρεμάσαντες, ἐξώρυξαν
καί τούς ὀφθαλμούς τοῦ μεληδόν κατακόψαντες τό μακάριον ἐκεῖνο σῶμα
καίτοι νεκρόν. Τά ἴδια ταῦτα κατεπράξαντο καί εἰς τόν μακαρίτην διδάσκαλον Καλλίνικον τῶν παρά τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας ἀδελφῶν ἀποσταλέντα
ἐνταῦθα διά τήν παράδοσιν ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου»15.
Ὁ π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης κατόρθωσε ἕναν πραγματικό συγγραφικό
ἄθλο. Χρειάσθηκε νά ἐρευνήσει ἱστορικά ἀρχεῖα, νά καταφύγει σέ δυσπρόσιτες πηγές, νά ὑποτάξει ἕνα τεράστιο
ὑλικό. Γιά ὁρισμένους κληρικούς τοῦ
πρώτου μέρους τοῦ βιβλίου μέ τά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν, θά μποροῦσαν νά
γραφοῦν εἰδικές μονογραφίες. Ἀξιόλογο ὅμως θεωρῶ καί τό δεύτερο μέρος, γιά τό ὁποῖο παρότι δέν ὑπάρχουν
ἀκριβεῖς πηγές, διασώζονται πληροφορίες καί καταγράφονται μαρτυρίες σημαντικές πού ἀφοροῦν ἁπλούς
κληρικούς καί τίς σχέσεις τους μέ τό
λαό. Ἐδῶ ἀποδεικνύεται περίτρανα,
ὅτι οἱ κληρικοί ταυτίζονταν μέ τό λαό
τοῦ Θεοῦ καί πρῶτοι αὐτοί πλήρωναν
73.

13.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 82.
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14.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 7215.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 73.

μέ τήν περιουσία τους, τά ὑπάρχοντάς
τους, τίς οἰκογένειές τους, ἀλλά καί
τή ζωή τούς ἀκόμη τίς αὐθαιρεσίες καί
τίς βιαιότητες τῶν Τούρκων. Ὅλα αὐτά
συμπυκνώνονται σέ αὐτό πού γράφει
ὁ π. Μιχαήλ: «Οἱ κληρικοί πλήρωναν
φόρους σέ χρήματα, ἀγαθά καί δῶρα.
Οἱ Τοῦρκοι ἐπενέβαιναν στίς ἐκλογές
ἀρχιερέων καί χρηματίζονταν παρά τά
“βεράτια”, καί ἡ ἐκκλησία πλήρωνε δυσβάστακτες εἰσφορές. Οἱ ἀρχιερεῖς πού
ὑπηρέτησαν στήν Κρήτη ἦταν μορφωμένοι, εὐσεβεῖς θαρραλαῖοι, ἐφευρετικοί στίς ἀπαιτήσεις τῶν Τούρκων,
στούς ὁποίους ὑποκρίνονταν κατά περίσταση, καί ἔνθερμοι ὀπαδοί τῆς παιδείας»16.
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε ἀκόμη νά διαβάσω ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τό
δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου, ἔστω κι
ἄν εἶναι λίγο σκληρό: «Στίς 16 Αὐγούστου 1821 οἱ Τοῦρκοι πέρασαν ἀπό
τόν Ἁλμυρό στόν Ἀποκόρωνα αἰχμαλωτίζοντας καί σκοτώνοντας. Τήν ἴδια
μέρα συνέλαβαν 116 ἄνδρες, γυναῖκες
καί παιδιά σέ σπήλαιο στό Κόκκινο
Χωριό καί σκότωσαν τούς περισσοτέρους. Μετέφεραν τρεῖς ἔνοπλους
νέους καί τόν ἱερέα τοῦ Κόκκινου
Χωριοῦ παπα-Ἑμμανουήλ στίς Καλύβες ὅπου εἶχαν στήσει τό στρατηγεῖο
τους οἱ πασάδες. Ὁ Σερίφ πασάς πρότεινε στούς τρεῖς νέους νά ἀλλαξοπιστήσουν ἀλλά ἐκεῖνοι ἀρνήθηκα καί
τούς ἀνασκολόπισαν. Τόν ἱερέα, ἀφοῦ
τόν κρέμασαν, τόν κατακρεούργησαν,
ἔκοψαν τά κομμάτια του καί τά κρέμασαν στίς σημαῖες τους γιά νά νική-

σουν τούς Σφακιανούς. Τό γεγονός
ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ Κριτοβουλίδης: “τόν δέ ἱερέα τοῦ χωρίου
παπᾶ Μανώλην ἐκρεούργησαν εἰς Καλύβας. Τμήματα δέ τοῦ κρέατος τούτου ἐκρέμασαν εἰς τάς σημαίας των,
διά νά νικῶσιν ὡς ἔλεγον τούς Σφακιανούς”»17.
Ὅλα αὐτά ἀναφέρθηκαν, ὄχι γιά
νά καλλιεργήσουμε τό μίσος μας ἐναντίον κάποιων ἤ νά δημιουργήσουμε
ἐχθρούς. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εὔχεται ἀκόμη καί γιά τούς ἐχθρούς του.
Δέν θυσιάζει ἄλλους γιά τή σωτηρία
τοῦ κόσμου. Ἀγωνίζεται καί θυσιάζεται ὁ ἴδιος, μιμούμενος τόν Σωτήρα
Χριστό. Χρειάζεται ὅμως νά λάβουμε
ὑπόψη μας τόσο τίς χρυσές ὅσο καί
τίς μαῦρες σελίδες τῆς ἱστορίας μας,
γιά διαμορφώσουμε τό παρόν καί νά
ὁραματισθοῦμε τό μέλλον μας. Νά
ἐργασθοῦμε δημιουργικά γιά μιά κοινωνία ἀγάπης, εἰρήνης, δικαιοσύνης
καί ἀλληλεγγύης, τήν ὁποία ἡ πατρίδα
ἔχει ἀνάγκη ἰδιαίτερα στίς μέρες μας.
Νά ἐργασθοῦμε προληπτικά μέσῳ τῆς
παιδείας ἐναντίον τῆς ἐκμετάλλευσης
ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο κι ὄχι νά τρέχουμε ἀσθμαίνοντας ἐκ τῶν ὑστέρων
γιά νά ἀποτρέψουμε ἐσωτερικούς διχασμούς, νά θεραπεύσουμε τίς αἰτίες τῆς
κοινωνικῆς βίας καί νά προλάβουμε
τίς ἀνεξέλεγκτες συγκρουσιακές καταστάσεις.

16.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 20.

17.  Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, ὅ.π., σ. 272.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τῆς κ. Ἑλένης Βασάλου, Θεολόγου

Ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Περίληψη προηγουμένου:
Θεμελιώδης πεποίθηση τοῦ ἰνδικοῦ πολυθεϊσμοῦ εἶναι ἡ ταύτιση τῆς ἐννοούμενης ὡς θεϊκῆς πραγματικότητας - Βράχμαν μέ καθετί ὑπαρκτό ἤ φανταστικό.
Πιστεύουν ὅτι τά πάντα εἶναι ὁ Θεός ἐνσώματος, μέ ἀποτέλεσμα νά εἶναι ἀσαφές
καί αὐθαίρετο ποιός τελικά εἶναι ὁ Θεός. Συμπλέκουν δέ αὐτήν τήν πεποίθηση μέ
παιδαριώδεις καί τερατώδεις μυθολογικές ἀφηγήσεις, λατρεῖες μέ μαγικές πρακτικές, ἱερές μυήσεις καί ἀπόκρυφες γνώσεις, σύμφωνα μέ ὅσα διδάσκουν οἱ ἱερεῖς,
μάγοι καί ἀστρολόγοι τῶν φυλῶν.
Στόν Ἰνδουισμό χάθηκε τό πρόσωπο τοῦ ἄκτιστου Θεοῦ, καθώς καί ἡ διάκρισή
του ἀπό τόν κτιστό κόσμο. Ὁ Δημιουργός ταυτίζεται μέ τά κτίσματα καί τά κτίσματα τιμῶνται ὡς θεοί. Αὐτή ἡ θεώρηση, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, εἶναι εἰδωλολατρία.

Βασικά ζητήματα τοῦ Ἰνδουισμοῦ ἀπό τήν Χριστιανική ὀπτική
2. Τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου στόν
Ἰνδουισμό:
Ὅμοια μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ χάθηκε, ἐπίσης, καί πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου. Δέν ὑπάρχει ἡ θεμελιώδης ἀλήθεια ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικό πρόσωπο, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μέ
νοῦ καί ἐλεύθερη βούληση, πλασμένος
ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί
Δημιουργοῦ του σύμπαντος κόσμου.
Γιά τόν Ἰνδουισμό, ἡ ζωή τοῦ ἀν
θρώπου, ὅπως καί ὄλου τοῦ σύμπα-

ντος, εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ διαμελισμοῦ ἐνός μυθικοῦ ἀρχέγονου ὄντος,
τοῦ Πουράσα.1 Σύμφωνα μέ τόν ὕμνο
Πουροῦσα Σούκτα τῆς Ρίγκ Βέδα
10.90, ἀπό τό μυαλό τοῦ διαμελισμένου Πουράσα ἔγινε ἡ σελήνη, ἀπό τά
μάτια του ὁ ἥλιος, ἀπό τήν ἀναπνοή
του ὁ ἄνεμος. Οἱ Βραχμάνες - οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἰνδουισμοῦ προέρχονται ἀπό
τό στόμα του, οἱ Ξατρίες - ἡ βασιλική
1.  Bruce M. Sallivan, Historical Dictionary of
Hinduism. Scarecrow Press, London 1997, 171.
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καί στρατιωτική τάξη ἀπό τά μπράτσα
του, οἱ Βαϊσίες - ἔμποροι ἀπό τούς μηρούς του, ἐνῶ οἱ Σοῦντρες - κατώτερη
τάξη ἀπό τά πόδια του, γιά νά ὑπηρετοῦν ὅλους τούς ἄλλους.2 Σέ ἄλλο
μύθο περιγράφεται ὅτι τό σύμπαν εἶναι
ἐκδήλωση τῆς θηλυκῆς πλευρᾶς τοῦ
Σίβα, τῆς Σάκτι ἤ Ντέβι, ἐνῶ μία ἀπό
τῆς ὀνομασίες τοῦ Σίβα εἶναι καί Πουροῦσα.3

καί ὑποχρεωτικές, ἐφόσον προκύπτουν
ἀπό τή θέληση τοῦ θεοῦ Σίβα, ὁ ὁποῖος
λατρεύεται κυρίως ὡς προστάτης καί
συντηρητής τοῦ κόσμου, πού ἀποκαθιστᾶ τήν ἠθική τάξη - Ντάρμα. Ταυτοχρόνως, καταργοῦν τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας, διότι τά πάντα προσδιορίζονται
ἀπό τό Ντάρμα. Ὁ Ἰνδουιστής δέν ἔχει
δικαίωμα ν’ ἀλλάξει τίς συνθῆκες τῆς
ζωῆς του. Ἡ παραβίαση τοῦ Ντάρμα
θεωρεῖται ὕβρις καί τό «τίμημα» εἶναι
ἡ ἀπίστευτη ταλαιπωρία τῶν ἀτέρμονων μετενσαρκώσεων. Οἱ παλαιοί
μύθοι συμπλέκονται, ἐνῶ νέοι δημιουργοῦνται προκειμένου νά καλύψουν
κάθε χαραμάδα, γιά νά μή φωτιστεῖ ἡ
ἐλεύθερη σκέψη.

Ὁ θεός Σίβα Πουροῦσα4

Ἐξάλλου, τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου στόν Ἰνδουισμό χάνεται, καθώς
συνυπάρχουν καί ἄλλοι λόγοι. Ἡ κατάργηση τῶν ἐλεύθερων ἐπιλογῶν
συνοδεύεται ἀπό τήν κατάργηση τῆς
προσωπικῆς ψυχῆς. Οἱ Ἰνδουιστές πιστεύουν ὅτι ἡ ἀτομική ψυχή - Jiva φιλοξενεῖται προσωρινά σ’ ἕνα σῶμα.
Μετά τό θάνατό του, ἀνάλογα μέ τά

Οἱ ἀνωτέρω μύθοι θεωροῦν τίς κοινωνικές διακρίσεις ὡς νομοτελειακές
2. http://www.exandasdocumentaries.com/do
cumentaries/chronologically/2005-2006/114-theuntouchables3.  http://en.wikipedia.org/wiki/Purusha
4.  Καλκούτα, Puja - 2012.
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ἔργα κάρμα πού διέπραξε σ’ αὐτή τήν
ζωή, ἀλλά καί ἀνάλογα μέ τό καρμικό
χρέος τῆς ψυχῆς ἀπό προηγούμενες
μετενσαρκώσεις, ἡ ψυχή ἐπιλέγει νά
ἐγκατασταθεῖ σ’ ἕνα ἑπόμενο σῶμα
ἀνδρικό, γυναικεῖο, ζώου, φυτοῦ…
Στό περιοδικό «Ἐπιστροφή στόν
Κρίσνα» (σ. 11) ἀναφέρεται: «Σύμφωνα
μέ τίς Βέδες, ὁ τεράστιος αὐτός κοσμικός κύκλος τῆς γέννησης καί τοῦ θανάτου μας μεταφέρει σέ 8.400.000 εἴδη
ζωῆς: 900.000 εἴδη ὑδροβίων, 2.000.000
φυτῶν, 1.100.000 ἐντόμων καί ἑρπετῶν,
3.000.000 τετραπόδων καί 400.000
ἀνθρωπίνων.5
Στίς Πουράνας ἀναφέρονται περιπτώσεις μετενσαρκώσεων ἀνάλογα
μέ τό εἶδος τῶν ἁμαρτιῶν πού ἔχουν
διαπραχθεῖ: «Ὁ δολοφόνος ἐνός βραχμάνου γίνεται λαίμαργος, ὁ δολοφόνος μιᾶς ἀγελάδας γίνεται καμπούρης
καί ἠλίθιος, ὁ δολοφόνος μιᾶς παρθένου γίνεται λεπρός, καί οἱ τρεῖς γεννιοῦνται σάν ἀπόκληροι… Αὐτός πού
κλέβει φαί γίνεται ἀρουραῖος, αὐτός
πού κλέβει σπόρους γίνεται ἀκρίδα...
ἀρώματα, γίνεται τρωκτικό, μέλι, γίνεται ἀλογόμυγα, κρέας, γίνεται ὄρνιο
καί ἁλάτι, γίνεται μυρμήγκι. Αὐτός πού
κάνει ἀφύσικες διαστροφές γίνεται
γουρούνι σέ στάβλο, αὐτός πού ἔρχεται
σέ ἐπαφή μέ μία γυναίκα Sudra (κατώτερη) γίνεται ταῦρος, αὐτός πού εἶναι
παθιασμένος γίνεται λάγνο ἄλογο...
Ἔτσι ὅσοι ἔχουν κάνει κακό κάρμα, ἔχοντας βιώσει τά βάσανα τῆς κολάσεως,
ξαναγεννιοῦνται μέ τά κατάλοιπα τῶν

ἁμαρτιῶν τους, σ’ αὐτές τίς καθορισμένες μορφές».6
Κραυγαλέες οἱ αὐθαίρετες θεωρήσεις? πέραν τούτου, ἡ κατάργηση τῆς
προσωπικῆς ψυχῆς συνεπάγεται διάλυση τῆς ἑνότητας καί ταυτότητας
τοῦ προσώπου. Δέν ὑπάρχει προσωπική ψυχή, δέν ὑπάρχει προσωπική ζωή,
οὔτε προσωπική εὐθύνη, ἐφόσον μεταφέρονται οἱ εὐθύνες προηγουμένων
ἄγνωστων πλασμάτων, γιά πράξεις,
ἐπίσης, ἄγνωστες καί μή ἐλέγξιμες.
Ἐπιπλέον ἡ ἀξία τοῦ ὡς ἄνθρωπος δέν
διακρίνεται οὔτε ἀπό τά ζῶα, ἐφόσον
θεωρεῖται πώς ὅλα ἐμπεριέχουν τή θεϊκή οὐσία - Βράχμαν.
Ὁ στόχος στόν Ἰνδουισμό εἶναι ἡ
ἀτομική ψυχή - Jiva ν’ ἀπορροφηθεῖ
καί νά συγχωνευθεῖ μέσα στό ἀσαφές
Βράχμαν, τό ὁποῖο ὅμως ἐνῶ, ὑποτίθεται, δημιούργησε τή ζωή καί τόν
ἄνθρωπο, τόν ἀφήνει ἀτέλειωτα νά
βασανίζεται, ὥσπου νά ἐξαφανίσει τήν
προσωπικότητά του…
Τό μόνο πού ἀπομένει εἶναι ὁ Ἰνδουιστής νά ὑπομένει καρτερικά νά τελειώσει ἡ ζωή του, ἐλπίζοντας σέ μία
ἄλλη καλύτερη. Αὐτή ὅμως ἡ στάση
ἀποτελεῖ τραγική ἄρνηση τῆς ἀξίας τῆς
μιᾶς καί μοναδικῆς ζωῆς του - μέ τήν
ἰδέα ὅτι τάχα εἶναι πολλές.

5. http://paterikakeimena.blogspot.gr/2011/09/
blog-post_4265.html

6.  Garuda Purana 5 http://alttherapy.blogspot.
gr/2012/11/blog-post_8127.html#axzz31M7Ekznu

✴✴✴
Ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη πρός τίς
ἀνωτέρω ἰνδουιστικές θεωρήσεις εἶναι
ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία.
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κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση. Ἡ ψυχή
εἶναι προσωπική, δημιουργήθηκε ταυτόχρονα μέ τό σῶμα καί δέν μεταβιβάζεται ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄλλο ἄνθρωπο,
ζῶο ἤ φυτό. Ἀποτελεῖ τήν πνευματική ὑπόστασή του. Εἶναι οὐσία ἄυλη,
ἄφθαρτη, ἀθάνατη, νοερή, λογική, ζωοποιεῖ τό συνδεδεμένο μ’ αὐτήν σῶμα.
Εἶναι ἐλεύθερη, ἱκανή, κατά παραχώρηση Θεοῦ, νά κυριαρχεῖ στήν κτίση.
Μέ τό βιολογικό θάνατο κόβεται
προσωρινά αὐτή ἡ σύνδεση, μέχρι τήν
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, κατά τή Β΄ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Κατά τό χρονικό
διάστημα τῆς ἀναμονῆς, ἡ ψυχή δέν
ἔχει ἐλευθερία κινήσεως καί ἐπιλογές.
Δέν μπορεῖ νά ἐπικοινωνεῖ μαζί μας,
οὔτε αὐτόβουλα νά εἰσέρχεται σέ ἄλλα
σώματα, ἀνθρώπων ἤ ζώων. Δέν ἰσχύει
ἡ θεωρία τῆς μετενσαρκώσεως. Ἡ ἐπί
γῆς πορεία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μοναδική.

Ὁ Θεός δέν ἀποτελεῖ μυθική ἰδέα, φανταστική ἐπινόηση. Εἶναι ἄναρχος ὡς
αὐτοζωή, δημιουργός του σύμπαντος
κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποκαλύφθηκε ἱστορικά, μέ κορυφαῖο γεγονός
τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, γιά νά
δώσει τή δυνατότητα στούς ἀνθρώπους, ἄν τό ἐπιλέξουν, νά κοινωνοῦν
τή δόξα του, τήν πάμφωτη καί αἰώνια
ζωή του.
Εἶναι ἕνας καί Τριαδικός: ὁ Πατήρ,
ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἡ οὐσία
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπολύτως ὑπερβατική,
ἀμέθεκτη, ἐνῶ οἱ θεῖες ἐνέργειες εἶναι
μεθεκτές. Μέ τίς θεῖες ἐνέργειες ὑπάρχει ἡ ζωή στόν κόσμο, ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται, καί καθίσταται δυνατή ἡ σωτηρία, ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ ἄκτιστος Θεός διακρίνεται σαφῶς
ἀπό τά δημιουργήματά του, ὁ δέ ἅγιος
ἄνθρωπος, ἐνῶ μετέχει κατά Χάριν
στήν θεϊκή δόξα, δέν συμφύρεται μέ
τήν θεϊκή οὐσία.
Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν
Θεό μέ σῶμα ὑλικό καί ψυχῆ ἀόρατη,

(Ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος μέ 4ο θέμα:
Ἡ ἠθική του Ἰνδουισμοῦ καί ἡ κοινωνική ζωή).
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Ἀνέκδοτη συνομιλία τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου
ὑπό Θεοδώρου Ἰ. Παναγοπούλου
Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς

Λ

Β΄

όγοι θά ἤθελα νά προσθέσω μέ διαχρονική ἀξία ἀκόμα καί στίς ἡμέρες
μας. Ἔστω καί ἐάν παρῆλθο 1614 ἔτη ἀπό
τότε πού ἐκφωνήθηκαν. Ποιός ἐξ ἡμῶν
εἶναι σέ θέση νά διακρίνει, ὅτι οἱ λόγοι
ἐκεῖνοι εἶναι λόγοι παρελθόντος καί μάλιστα ἀπωτάτου καί δέν ἀφοροῦν στίς
ἡμέρες μας, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2014;
Ὑπογραμμίζω ὅτι οἱ λυρικές αὐτές
εἰκόνες προέρχονται ὄχι μόνον ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί ἀπό πλατωνικούς
διαλόγους, τήν παράδοση καί τήν ἐν γένει ἑλληνική διανόηση. Συχνά ὁ Ἰωάννης
δέν ἐδίσταζε νά χρησιμοποιήσει λόγους
καί παραβολές τοῦ Δημοσθένους καί μάλιστα ἀπό τόν «Περί Στεφάνου» λόγον
του. Δέν ἐπέφευγε τήν κριτική κατά τῆς
ἡγέτιδος τάξεως τῆς ἐποχῆς του πιστεύοντας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγον γιά τά
πράγματα, τά ὀποῖα ἀφοροῦν τήν κοινωνία, ὑπέρ τῆς ὁποίας ἄλλωστε ὀφείλει νά
ἐργάζεται.
Ἄκουσε, Θεοδώρητε, συνεχίζει ὁ Ἰωάννης. Εἶμαι σέ γενικές γραμμές κατά
τῆς τακτικῆς μέ ἀναρίθμητους νόμους
καί μέ κατασταλτικά μέτρα νά ἐπιχειροῦν οἱ νομοθέτες νά περιορίσουν τό
κακό μέσα στήν Πόλη, ὅταν τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει μολυνθεῖ βαρειά ἀπό «τήν ἀρρώστια», τά πάθη

δηλαδή τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Ἀντί λοιπόν γιά τόν κομπογιαννιτισμό αὐτόν τῆς
πληθώρας τῶν ποινῶν καί νόμων, πού
ἐλάχιστα βοηθοῦν, ὅταν ἡ ἀρρώστια ἔχει
προχωρήσει καί ἔχει καταστεῖ ἀνίατη,
τήν ὑγεία μέσα στήν πόλη ἐξασφαλίζει
μόνον ἡ σωστή ἀγωγή τῶν νέων.
Λόγοι πού ἐπίσης διατηροῦν καί στίς
μέρες μας τήν ἐπικαιρότητά τους. Δυστυχῶς ἀκόμα καί σήμερα ἡ Πολιτεία
δέν κατέστη δυνατόν παρά τίς προσπάθειες της νά προσφέρει τήν σωστή ἀγωγή στούς νέους. Παρατηροῦμε ὄχι μόνον
κάθε νέα κυβέρνηση, ἀλλά καί κάθε νέος
Ὑπουργός Παιδείας νά πειραματίζεται
νά ἐφαρμόσει κάποιο ἄλλο σύστημα ἤ
νά φέρει κάποια μεταρρύθμιση, πού συνήθως ἀπορυθμίζει τήν ἐκπαίδευση. Δέν
ὑφίσταται σταθερότητα ἰδεῶν καί ἐπιδιώξεων. Ἀποτελεῖ κοινόν τόπον, ὅτι ἡ
δημοκρατία εἶναι ἕνα μεγάλο κατόρθωμα ἀρετῆς. Γιά τήν ὑλοποίησή της ὅμως
στήν κοινωνία ἀπαιτεῖται πνευματική
ἀνύψωση τοῦ λαοῦ, ἡ ἀπαραίτητη ὑπό
τήν εὐρεία παιδεία. Τοῦτο διότι ἀπαιτεῖ
ἀνθρώπους μέ ἀρετή καί θάρρος.
Σοῦ ὑπενθυμίζω συνεχίζει ὁ Ἰωάννης
τούς λόγους μου πρός τόν Θεόδωρον
τόν Μοναχόν: «Δέν εἶναι φοβερό, φίλε
Θεόδωρε, νά πέσει ὁ παλαιστής, ὁ κάθε
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ἀγωνιζόμενος δηλαδή ἄνθρωπος, ἀλλά
νά παραμείνει κάτω πεσμένος. Οὔτε
εἶναι βαρύ νά πληγωθεῖ ὁ πολεμιστής,
ἀλλά νά ἀπελπισθεῖ μετά τόν τραυματισμόν του καί νά παραμελήσει τό τραῦμα
του!». Ἄλλωστε κανείς ἔμπορος δέν σταματᾶ νά ταξιδεύει, διότι κάποτε ναυάγησε καί ἔχασε τό φορτίον του, ἀλλά συνεχίζει νά διασχίζει τίς θάλασσες καί τά κύματα τά ἀπέραντα πελάγη καί ἀνακτᾶ μέ
τόν καιρό τά προηγούμενα ἀγαθά του.
Ὁ Θεοδώρητος τολμᾶ νά τόν διακόψει καί ἐπισημαίνει: Τί κάνουν λοιπόν οἱ
μεγαλύτεροι; Τί παράδειγμα δίδουν;
Ὁ Ἰωάννης ἀπαντᾶ: Ὀφείλουν νά κάνουν πολλά καί νά καλλιεργήσουν πρωτίστως τό ἦθος τους. Νά καταπολεμήσουν τήν παιδεραστία, ἡ ὁποία μαστίζει
τήν κοινωνία, ὅπως ἐπίσης καί τήν μανία ἀποκτήσεως χρημάτων γιά τήν ἱκανοποίηση ὅλο καί περισσοτέρων νέων
ἀναγκῶν. Στό σημεῖο τοῦτο ὁ Ἰωάννης
δέν διστάζει νά ἐπισημάνει ὁμοιότητες
τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς πόλεις τῆς ἀρχαιότητας.
Πιστεύω ἐξηγεῖ ὁ πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ ἄμβωνας τῆς Χριστιανικῆς
Ἐκκλησίας μέ τούς χιλιάδες τῶν πιστῶν
πού συγκεντρώνονται, ὅταν ὁμιλούσα
καί ἦσαν ὄχι μόνο χριστιανοί, ἀλλά καί
ἐθνικοί καί Ἰουδαίοι, ἀκροατήριο δηλαδή ποικίλης συνθέσεως, ἀντικαταστοῦσε
κατά κάποιο τρόπο τόν θεσμό τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου. Ἐκεῖ ἦτο ὁ ρήτορας στόν ἄμβωνα, ὁ ἱεροκήρυξ. Παντοῦ
πρόθεση ἦτο νά κηρυχθοῦν ἠθικές ἀξίες,
ὥστε οἱ ἀκροατές νά καταστοῦν καλύτεροι.
Ὁ Ἱεροκήρυξ διδάσκει ἐπίσης τήν
ἐλευθερία τῆς βουλήσεως τοῦ κάθε χρι-

στιανοῦ. Ὁ ἄνθρωπος γεννᾶται ἐλεύθερος στό πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς
ἠθικῆς, γιά νά ἐπιλέξει ἐκεῖνον τόν τρόπο ζωῆς, πού τοῦ ταιριάζει ἀνάμεσα στό
καλό καί τό κακό. Εἶναι χαρακτηριστικό
ὅτι στήν ἐκκλησία τοῦ δήμου ὁ Σωκράτης ἐμφανίζει τήν δημοκρατία ὡς ροῦχο
πολύχρωμο, στολισμένο μέ κάθε λογῆς
λουλούδια, γιατί καί ἡ ἴδια ἡ δημοκρατία
εἶναι στολισμένη μέ κάθε λογῆς τρόπους
ζωῆς.
Ἀντίστοιχα ὁ Δεσπότης Χριστός,
γνωρίζων τήν ἀνθρώπινη φύση, ἐχάραξε ποικίλους δρόμους, πού ὁδηγοῦν,
ὅσους ἐπιθυμοῦν, στήν οὐράνιο βασιλεία. Δέν δύνασαι νά τήν κατακτήσεις μέ
τήν παρθενία; Νυμφεύσου. Δέν δύνασαι
μέ τήν ἐλεημοσύνη; Τότε προσπάθησε
μέ τήν νηστεία. Ἀκολούθησε τόν ἄλλο
δρόμο, ὅταν διαπιστώσεις, ὅτι σοῦ εἶναι
δύσκολο νά ἀκολουθήσεις ἐκεῖνον πού
ἀρχικά εἶχες κατά νοῦ προκειμένου νά
ἐπιτύχεις τοῦ σκοποῦ σου. Γιά τόν λόγο
αὐτό ὑπάρχει ἀφθονία ἀρετῶν μέσα στήν
Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖες χαρίζουν στόν πιστό
τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.
Μέ τήν εὐκαιρία τῶν σημειουμένων
συνεχῶν ἀναταραχῶν σέ ὁλόκληρη τήν
Βασιλεύουσα, ἐπισημαίνει ὁ Ἰωάννης, πιστεύω στήν ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἐπικρατήσει ὁμόνοια στίς κοινωνικές τάξεις. Ἡ
ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης εἶναι ἀπαραίτητη. Κατά κάποιο τρόπο ἡ Θεία Λειτουργία ἐκφράζει μέ τήν σειρά της τό ἰδανικό
τῆς ὑπερβάσεως τῶν κοινωνικῶν διαφορῶν, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν τήν συνοχή
τῆς πόλεως. Σοῦ ὑπενθυμίζω σημεῖα ἀπό
τήν Ὁμιλία μου «Ὑπέρ τῆς σπουδῆς τῶν
παρόντων». Ἐκεῖ ἠθέλησα νά ζωγραφίσω
τό μεγαλεῖο τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας πού
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ὅλοι μαζί ψάλλουν κατά τήν τέλεση τῆς
Θείας Λειτουργίας. Στό χῶρο αὐτό ἀνατρέπεται κάθε ἱεραρχία. Δοῦλοι καί ἐλεύθεροι, πλούσιοι καί πτωχοί, ἄρχοντες καί
στρατιῶτες στέκουν ἴσος πρός ἴσον, ὁ
ἕνας στό πλάι τοῦ ἄλλου. Ὅπως ἀκριβῶς
συμβαίνει καί στόν θάνατο. Ποιός ἠμπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ, ὅτι ὁ ἀφέντης ψάλλει
δυνατότερα καί ὁ δοῦλος δέν βγάζει
ἄχνα; Οὔτε ὅτι ἀνοίγει τό στόμα του ὁ
πλούσιος καί ὁ δοῦλος σιωπαίνει; Οὔτε
ὅτι ὁ ἄνδρας ὑψώνει τή φωνή του καί
πλάι του ἡ γυναίκα παραμένει ἄφωνη.
Οἱ ὕμνοι λυτρώνουν τούς πιστούς ἀπό
τούς βίαιους κοινωνικούς διαχωρισμούς,
οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς κυριαρχοῦν στήν
κοινωνία.
Σύμφωνα μέ τό πιστεύω μου θεωρῶ
ἀνωμαλία τῆς ζωῆς τόν αὐταρχισμό, ὁ
ὁποῖος διαχέεται σέ ὅλες τίς κοινωνικές
βαθμίδες. Εἶναι χαρακτηριστικό τό δείγμα τῶν ἐπιφανέστερων ἀνδρῶν τῆς Συγκλήτου τῶν viri clarissimi και spectabile
πού ἀπαιτοῦν τήν πρός αὐτούς ὑποταγή
τῶν πολιτῶν, ὅταν οἱ ἴδιοι μέ τή σειρά
τους στέκουν δουλοπρεπώς ἐνώπιον
τοῦ Αὐτοκράτορος μή μπορώντας νά
ἀρθρώσουν λέξη παρά μόνον, ὅταν ὁ ἴδιος τούς ἀπευθύνει τό λόγο.
Ἀνάλογα ἐδίδασκε καί ὁ Σωκράτης,
ὅταν ὁμιλοῦσε γιά τήν ἀνάγκη ὑπάρξεως ὁμονοίας μεταξύ τῶν τριῶν τάξεων,
τῶν φυλάκων, τῶν ἐπικουρίων καί τῶν
δημιουργῶν. Ἡ σωφροσύνη εἶναι ἡ ἀρετή, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζει τήν ὁμόνοια. Ἡ
δέ δικαιοσύνη καί ἀξιοκρατία, ἐφόσον
ἐπικρατοῦν ἀποτελοῦν ἀντίβαρο στήν
ἐξουσιαστική δομή τοῦ κράτους. Δυστυχῶς ἀκόμη καί στίς ἡμέρες μας οἱ δύο
αὐτές σημαντικές ἀξίες ἐξακολουθοῦν

νά εἶναι τό ζητούμενο, ὥστε νά ἀποτελοῦν τό ἀντίβαρο σέ μιά δυσλειτουργία
δημοσία διοίκηση μέ ὅλες τίς δυσμενεῖς
γιά τούς πολίτες συνέπειες.
Δέν ἔμεινε μόνον στά σημεῖα αὐτά ὁ
Ἰωάννης.
Ἐξηγεῖ στό συνομιλητήν του τήν ἄμεση ἀνάγκη νά πληγεῖ ἡ πλεονεξία καί ἡ
ἀδικία πού κατεξοχήν διαπράττεται μεταξύ τῶν ἀδυνάτων.
Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει
ἀναδείξει ἄλλον πατέρα, ὁ ὁποῖος μέ
τόση δριμύτητα νά κατεφέρθη στήν κοσμική ἐξουσία. Κατά τῶν ἀρχόντων, βουλευτῶν, ὑπάτων, στρατηγῶν ἀκόμη καί
κατ’ αὐτῆς τῆς Αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας.
Οὔτε ἄλλον πατέρα, ὁ ὁποῖος νά ἔστρεψε ἀποκλειστικά τό ἐνδιαφέρον του ὑπέρ
τῶν καταφρονεμένων ἀνθρώπων τοῦ
λαοῦ προκειμένου νά στηρίξει τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ὑπερηφάνειά τους. Ἔψεξε
τήν ἀπανθρωπιά καί ἐθεώρησε τήν φιλανθρωπίαρίζα πάντων τῶν ἀγαθῶν.
Τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου μπορεῖ νά
χαρακτηρισθεῖ καί ἔχει χαρακτηρισθεῖ
γιά τήν ἐποχή του τό 400 μ.Χ., ὡς κίνημα
ἀλλαγῆς καί ὡς προσπάθεια μετασχηματισμοῦ τῆς τότε κοινωνίας. Γιά τόν λόγο
αὐτόν ἄλλωστε ἀντιμετώπισε τήν ἐχθρότητα τῆς ἐξουσίας. Ἡ τελευταία μάλιστα
τόν ἀπεμάκρυνε τοῦ θρόνου του.
Σέ ὅλα αὐτά συμφωνῶ ἐπεσήμανε
ὁ Θεοδώρητος, πῶς ὅμως θά πρέπει νά
ἀντιμετωπίσουμε τίς σχέσεις Ἐκκλησίας
- Πολιτείας; Στίς ἡμέρες μας ἀκούγονται
πολλά καί οἱ διάφορες ἀπόψεις ἀλληλοσυγκρούονται. Ποιά δηλαδή μορφή σχέσεων εἶναι ἡ πλέον συμφέρουσα γιά τόν
τόπον μας; Ἡ ἀπάντηση μοῦ φαίνεται
δυσχερής.
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Ἀντιθέτως ἀπήντησε ὁ Ἰωάννης. Ἡ
μέχρι σήμερα ἐμπειρία μου μέ ὁδηγεῖ
στό συμπέρασμα, ὅτι ὑφίσταται ἀνάγκη
ἄρρηκτου δεσμοῦ κράτους καί Ἑκκλησίας. Τό πρῶτο φροντίζει γιά τήν ὕλη καί
ἡ δεύτερη γιά τήν ψυχή τῶν πολιτῶν.
Ὁ τρόπος συνυφάνσεως ψυχῆς καί σώματος ἀποτυπώνονται στήν σχέση πολιτικῆς καί πνευματικῆς ἐξουσίας. Ἡ
ἀνωτερότητα τῆς μιᾶς ἐπί τῆς ἄλλης δέν
ὑπονομεύει τήν ἑνότητά τους. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἐμπνέει ἠθικές ἀρχές καί
ἀξίες, ὥστε ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεως, τήν ὁποία διαθέτει
νά ἀκολουθήσει τόν δρόμο τῆς Πολιτείας, ἔστω καί ἐάν θίγεται τό ἀτομικό του
συμφέρον.
Ἄλλωστε στήν ἀπό ἄμβωνος διδασκαλία μου ἀπό μακροῦ ὑποστηρίζω, ὅτι
ὑφίστανται δύο Πολιτείαι. Ἡ κοσμική καί
ἡ ἐκκλησιαστική διαφέρουσα ὅμως τόσο
σέ συγκρότηση, ὅσο καί σέ περιορισμόν.
Ἄλλοι οἱ βασιλείας ὅροι, ἄλλοι οἱ τῆς Ἱερωσύνης. Τίς σχέσεις τῶν δύο ὀφείλουν
νά κατευθύνουν δύο ἀρχαί: Ἀρνητικῶς
τῆς μή ἐπεμβάσεως, διότι σέ κάθε ἐπέμβαση ἐπέρχεται σύγκρουση. Θετικῶς ἡ
τῆς συνεργασίας. Ἑκάστη τῶν δύο ἐξουσιῶν ὀφείλει νά παραμένει ἐντός τῶν
οἰκείων ὁρίων αὐτῆς. Ἐάν ἡ Ἐκκλησία
ἀσκήσει ἀξουσίαν κράτους, πιστεύω ὅτι
ἀπαρνεῖται τόν ἴδιον τόν ἑαυτόν της.
Οὔτε τό κράτος εἶναι δυνατόν νά ταυτισθεῖ μέ τήν Ἐκκλησία, διότι κυριαρχεῖται
ἀπό τήν δύναμη τῆς καταστολῆς καί ἡ
τελευταία ἀπό τήν δύναμη τῆς συγγνώμης. Ἡ ὅποια προσέγγιση δέν αἴρει τήν
ἀπόσταση, ἡ ὁποία θά πρέπει νά τηρεῖται
μεταξύ τους.
Ἐπ’ εὐκαιρία θά ἤθελα νά σοῦ ὑπενθυ-

μίσω τό πάντοτε ἐπίκαιρο τῆς πρός Ρωμαίους Ὁμιλίας μου: Ἐφόσον ἡ ἐγκατάσταση τῶν ἀρχόντων πραγματοποιεῖται
διά κοινῆς τῶν ἀνθρώπων ἀποφάσεως,
θά πρέπει οἱ πολίτες νά εὐεργετοῦνται
ἀπό τούς ἄρχοντες μέσω τῶν ἐνεργειῶν
τους. Γιά τόν λόγον αὐτόν ἄλλωστε οἱ
πολίτες ἀναλαμβάνουν τήν διατροφήν
καί μισθοδοσίαν τους. Ἔλεγα χαρακτηριστικῶς: Διά τοῦτο κοινή γνώμη πάντων ἔδοξε τούς ἄρχοντες τρέφεσθε
παρ’ ἡμῶν, ὅτι τῶν οἰκείων ἀμελοῦντες,
τῶν κοινῶν κήδονται πραγμάτων καί εἰς
ταῦτα ἀναλίσκονται.
Κλείνοντας τήν μεταξύ μας συνομιλίαν, ἀγαπητέ μου Θεοδώρητε, θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ σέ ἕνα σημαντικό τῆς
ἐποχῆς μας θέμα. Συγκεκριμένως στήν
ἀνάγκη καλλιεργείας τοῦ διαλόγου μετά
τῶν ἀλλοδόξων. Ἐπιμένω στό σημεῖο
τοῦτο, διότι γνωρίζω, ὅτι παρά τήν καλή
σου θέληση τόν ἀντιμετωπίζεις μέ δυσπιστία καί προτιμᾶς νά τόν ἀποφεύγεις.
Πιστεύω λοιπόν, ὅτι ἐφαρμόζοντας
τίς ἀρχές «τῆς οἰκονομίας» καί «τῆς συγκαταβάσεως» ὀφείλουμε νά ἀνεχόμεθα
στούς Ναούς μας τήν συμπροσευχή τῶν
αἱρετικῶν. Ὡς πρότυπο τοῦ διαλόγου
ἄς ἔχουμε τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος διελέγετο μέ τούς Φαρισαίους. Μέ τήν σκέψη
αὐτή ὑπεστήριξα στόν λόγον μου περί
Ἀνομοίων: Θαρροῦντες κατά τήν διάρκεια τοῦ διαλόγου νά ἀποδυώμεθα στόν
ἀγώνα τῆς ἐν ἀγάπη ἐπικοινωνίας μετ’
αὐτῶν.
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει, ὅτι ὁ
Ἰωάννης πατέρας μέ εὐρύτητα ἀντιλήψεως καί πνεύματος ὄχι συνήθη δύναται νά χαρακτηρισθεῖ ὡς πρωτεργάτης
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου. Διάλογος,
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ὁ ὁποῖος κατ’ ἐξοχήν στίς ἡμέρες μας θά
πρέπει νά παραμείνει ζωντανός. Ἀλίμονο ἐάν οἱ Χριστιανοί ἀνεξαρτήτως δόγματος μισοῦνται καί δέν συνομιλοῦν
μεταξύ τους. Ποιά ἐλπίδα καλλιεργοῦμε
γιά τήν προσδοκώμενη ἑνότητα τῶν
Ἑκκλησιῶν. Τί νά ἀναμένωμε τότε ἀπό
τούς ἀλλοδόξους;
Ἄς μή λησμονοῦμε «τό χείρας αὐτοῖς
ὀρέξουμε» τοῦ Ἰωάννου, τήν ἀνάγκη δηλαδή νά ἐκτείνουμε μετά στοργῆς τήν
χείρα πρός αὐτούς. Στό πλαίσιο τῆς διδασκαλίας αὐτῆς τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, τό ὁποῖο
καλύπτει ἤδη 54 κράτη τῆς Ἀφρικανικῆς
Ἠπείρου ἔχει ἀναλάβει συστηματική
προσπάθεια γιά διοργάνωση Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς. Ὀφείλω δέ νά ἐπισημάνω, ὅτι στό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς
εὐρήκε ἐνεργό συμπαραστάτη στόν
ὡραῖο ἀλλά καί δυσχερή ἀγώνα, όπως
καί στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς. Γιατί
ὄχι καί στήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας
καί Ἀπονναρώνου;
Μέ τήν ἔκφραση αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης ἐτερμαστίσθη ἡ ἀναφερθείσα
συνομιλία, ἀφοῦ ὁ μοναχός Θεοδώρητος
εἶχε τήν εὐκαιρία μετά ἀπό μακρύ χρονικό διάστημα τῆς ἐκ νέου ἐπικοινωνίας
μέ τόν πνευματικόν του, ἐπικοινωνία ἡ
ὁποία τόν ἐπλήρωσε χαρᾶς πολλῆς.
Ὁ Ἰωάννης ὁ καί Χρυσόστομος ἐπονομαζόμενος οὐχί ἀδίκως ἔχει προσελκύσει τόν ἄκρατο θαυμασμό τῶν ἐρευνητῶν τοῦ ἔργου του. Ἀναφέρεται λοιπόν
στήν γραμματολογία, ὡς λαμπτήρ τοῦ
κόσμου παντός, ὡς ὁ Χρυσούς Ἅγιος,
ὡς ὁ ἀμείλικτος οἰακοστρόφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὡς ὁ
ἀμείλικτος ἐπιτιμητής τῶν ἁμαρτωλῶν,

ὡς ὁ ἀείρους ποταμός, ὡς ὁ μέγας τῶν
ρητόρων, ὡς ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας,
ὡς ὁ ἄκρος τοῦ λόγου ζηλωτής καί ἀσύγκριτος τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν ἐρμηνευτής, ὡς ὁ οἰκουμενικός διδάσκαλος,
ὡς ὁ καλός σπορεύς τῶν θείων ρημάτων
καί φυτοκόμος εὐόσμων ἀνθέων, ὡς ὁ ἐν
λόγοις, ἀλλά καί πράξεσι ἀληθῶς μέγας,
ὡς ἀληθής κόσμος τῶν ἀρετῶν.
Καί τώρα ἡ ἀποκαλυπτική ἐξομολόγησή του ἐνώπιόν σας ταπεινοῦ ὁμιλητοῦ. Ἡ ἀναφερθείσα ὡς ἀνέκδοτος συνομιλία οὐδέποτε ἔλαβε χώρα. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅμως, ὅτι τό περιεχόμενό της οὐδέ
κατά τελεία ἀφίσταται τῆς ἀληθείας, διότι ὅσα ἱστορήθησαν περιελήφθησαν ἀπό
τίς κατά καιρούς ἀπευθυνθείσες Ὁμιλίες
καί κείμενα τοῦ Ἱωάννου Χρυσοστόμου.
Ἐσκέφθηκα λοιπόν νά δώσω τήν μορφήν
διαλόγου γιά νά κεντρίσω περισσότερο
τό ἐνδιαφέρον σας, ἀντί νά προβῶ σέ
ἁπλή ἐξιστόρηση.
Σεβασμιώτατε,
Σεβαστό Ἱερατεῖο,
Κυρίες καί Κύριοι,
Ἡ ἐπέτειος μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι μεγίστη τῆς Ὀρθοδοξίας
ἑορτή. Οἱ Τρεῖς μεγάλοι Ἱεράρχες ἑορτάζονται καί ξεχωριστά ὁ καθένας κατά
τόν μήνα Ἰανουάριον. Ὑπῆρχε ὅμως πρόβλημα μεταξύ τῶν πιστῶν γιά τό ποίος
ἀπό τούς τρεῖς εἶναι ὁ σπουδαιότερος
Ἅγιος. Τό 1100 λοιπόν ἐνεφανίσθησαν σέ
ὄνειρο στόν Ἰωάννην Ἐπίσκοπον Εὑχαϊτῶν καί ἐδήλωσαν: Ἐμείς ἕνα εἴμαστε
πλησίον στόν Θεόν. Ὅσα ἐδιδάχθημεν
ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, αὐτά ἐγράψαμε
γιά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Νά μή
χωρίζονται λοιπόν οἱ ἄνθρωποι ἐξαιτίας
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μας. Σέ μία ἡμέρα ἕνωσε καί τούς τρεῖς
μας καί σύνθεσε τά τροπάρια. Ὁ Ἰωάννης
ἐπειδή κατά τόν μήνα Ἰανουάριον ἑορτάζονται καί οἱ τρεῖς συνένωσε τήν ἑορτήν
τους τήν 30ην Ἰανουαρίου.
Προσωπικῶς ἐάν κάτι ὀφείλω νά ἐπισημάνω καταλήγοντας εἶναι ὅτι ἀφοῦ
ἐπεράτωσα μία σταδιοδρομία σαράντα
περίπου ἐτῶν στό Ἑλληνικό Δημόσιο
Πανεπιστήμιο, τό ὁποῖο μέ ἀνέδειξε καί
ἠγάπησα, εἶναι ἡ ἐμπειρία τήν ὁποίαν
ἀπέκτησα κατά τήν διάρκειαν τῶν δεκαετιῶν αὐτῶν.
Ὅλοι μας λοιπόν ἔχουμε μία ὀφειλήν,
ὡς Ἐκκλησία, ὡς διδάσκαλοι, ὡς γονεῖς.
Πέραν τῶν γραμμάτων νά διδάξουμε
στήν χρυσήν νεολαίαν μας, τήν χρυσήν
ἐλπίδα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, στούς
ἄρχοντες τοῦ αὔριο τῆς πατρίδος μας
τήν ἀγάπη γιά τήν μάθηση, τήν γνώση
καί ὄχι μόνον. Τόν σεβασμόν στόν χῶρο
τῶν Σχολειων καί Πανεπιστημίων. Γιά
νά κατακτήσουν τήν γνώση ἀπαραίτητο εἶναι τόσον τά Σχολεῖα, ὅσον καί τά
Πανεπιστήμια νά εἶναι ἀνοικτά. Οἱ καταλήψεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν χώρων δέν
ἀποδεικνύουν προοδευτικότητα ἀλλά
ἀντιθέτως σκοταδισμόν, διότι ἐμποδίζουν τήν ἐλεύθερη διάδοση τῆς γνώσεως. Ἀκόμη χειρότερο τό κλείσιμο τῶν
πυλῶν τοῦ Δημοσίου Πανεπιστημίου μέ
μαθηματικήν ἀκρίβεια ὀδηγεῖ στό ἄνοιγμα τῶν πυλῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ Πανεπιστημίου. Ἄς ἀποφασίσουν λοιπόν τί ἐπιδιώκουν φοιτητές καί σπουδαστές.
Βεβαίως τά ἀνοικτά Σχολεῖα καί Πανεπιστήμια δέν εἶναι τό μόνον ζητούμενον. Θά πρέπει ἡ Πολιτεία ἀναγνωρίζουσα τό θεμελιώδη ρόλο τῆς παιδείας στήν
διαμόρφωση τοῦ ἤθους τῆς νέας γενιᾶς

νά φροντίζει συνεχῶς στήν δημιουργία
συνθηκῶν πού νά εὐνοοῦν τήν μάθηση
τῆς νεολαίας μέ τήν δημιουργία καταλλήλων ὑποδομῶν.
Οὔτε ὅμως αὐτό ἀρκεῖ. Ἀπαραίτητο
εἶναι ἕνα ἀκόμη βῆμα. Γιά τό ἐλπιδοφόρο
μέλλον τῆς νεολαίας κατά τήν διάρκεια
τῶν σπουδῶν της θά πρέπει νά συντελεστεῖ ὁ ἀπογαλακτισμός της ἀπό τά
κόμματα. Ὁ ρόλος παιδείας καί κομμάτων ὀφείλει νά παραμείνει διακριτός. Νά
διατηρεῖται μεταξύ τους ἡ ἀπόσταση τοῦ
ἀλληλοσεβασμοῦ καί νά ἀποφεύγεται ἡ
ἐμπλοκή, ἡ ὁποία δέν λειτουργεῖ πρός
ὄφελος τῆς παιδείας, ἐνῶ τά κόμματα
ἐπιδιώκουν τόν ἐναγκαλισμόν τῶν νέων
γιά τήν δημιουργία φυτωρίων γιά τούς
ἰδικούς μας σκοπούς.
Οἱ ἀλήθειες αὐτές, πού ἀποτελοῦν
καί τήν προσωπική μου ἐξομολόγηση,
ἐάν γίνουν ἀποδεκτές θά ἤμουν ἰδιαίτερα ἱκανοποιημένος. Κοινός θά πρέπει νά
εἶναι ὁ στόχος μας. Σχολεῖα καί Πανεπιστήμια μέ πολύκαρπη καί καλλίκαρπη
πορεία στή διακονία τῶν νέων γενεῶν,
νά γαλουχήσουν τήν νεολαίαν ὄχι μόνο
μέ γνώσεις, ἀλλά καί μέ ἀρχές κι ἀξίες,
πού στό διάβα τῶν αἰώνων ἔχει δημιουργήσει ἡ ἑλληνική διανόηση καί ἡ Ὀρθοδοξία.
Ἐάν λοιπόν τό ἔτος 328 ἔχει νά ἐπιδείξει τήν γέννηση τοῦ χρονικά πρώτου
τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου, τό ἔτος 407 χρωματίζεται μέ
τόν θάνατον τοῦ μεγίστου τῶν ρητόρων τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Τό τρέχον ἔτος 2014, στό λυκαυγές τοῦ 21ου
αἰῶνος ἐπιζητεῖ ἐναγωνίως μιμητές τοῦ
βίου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπό τόν σημερινόν Ἕλληνα.
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ΥΜΝΟΣ
Σ τό προαιώνιο ἄχραντο πνεῦμα
(Γιά τήν παγκόσμια γιορτή του)
Νίκος Μαραγκουδάκης
φιλόλογος, συγγραφέας, ποιητής, ἀκαδημαϊκός
1
Μέ δέος ἱερό κι ἄπειρη εὐγνωμοσύνη
ἀνοίγει ὁ νοῦς, τοῦ λογισμοῦ τήν ἄυλη
πύλη,
ν’ ἀκούσει τῆς ἀλήθειάς σου τ’
ἄψευστα χείλη
ἔξω ἀπ’ τῆς μοίρας τῶν φθαρτῶν τήν
μάταιη δίνη.

Ναό, πού μέσα στό ἱερό του
ἄσπιλη ἱέρεια λειτουργεῖ,
ἡ Ἀγάπη , πού «αἴρει τό Σταυρό της»
καί φέρνει Ἀνάσταση στή γῆ.
Μέσ’ ἀπ’ τό χῶμα βγαίνουν κρίνα,
θάνατος δέν ὑπάρχει πιά,
κι ἡ κάθε σκέψη μας ἁψίδα,
γιά νά περάσει ἡ ἀνθρωπιά.

Δόξα στήν Ἅγια Δύναμή Σου
σοφία γιομάτη καί στοργή,
πού φύτεψ’ ἄστρα στούς αἰθέρες
καί τ’ ἄνθος τῆς ζωῆς στή γῆ.

2

Πέρ’ ἀπ’ τοῦ χρόνου τίς ὁμίχλες,
πίσω ἀπ’ τῶν ἥλιων τίς φωτιές
τό νῆμα τῆς παγκόσμιας μοίρας
κινοῦν οἱ θεῖες Σου προσταγές.

Χτυπῶ τό θόλο τ’ οὐρανοῦ μέ χέρια
ἀπελπισμένα
καί τ’ ἄστρα ἀλλάζοντας τροχιά μέ
φέρνουνε σέ Σένα.

Σάν ἅρπα οὐράνια τήν καρδιά μας
τ’ ἅγιό Σου χέρι τή δονεῖ
καί λούζετ’ ἄχραντη ἡ ψυχή μας
σ’ ἀνέσπερη φεγγοβολῆ.

Ρωτῶ τ’ ἀηδόνια πού λαλοῦν στά
κλώνια μαγεμένα
καί μ’ ἀπαντοῦν πώς ψάλλουνε τούς
ὕμνους τους γιά Σένα.

Τ’ ὄρνιο τοῦ φόβου δέ σιμώνει
στό φέγγος τοῦτο τό θεϊκό,
πού τό σπαθίζουν περιστέρια
καί κάνει τή ζωή ναό.

Χάϊδεψα τ’ ἄνθη τήν αὐγή πού ‘ταν
μισανοιγμένα
κι ἀνοίγοντας ὁλότελα μου μίλησαν
γιά Σένα…
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Σοφός μονάχα ὅποιος διαβάζει
τή μυστική τούτη γραφή
καί μ’ἄσοφο παιδάκι μοιάζει
κι ὁ πιό σοφός , σάν δέν μπορεῖ

Κοιτάω τόν ἥλιο πού βουτᾶ σέ πέλαγ’
ἀναμμένα
καί λέει πώς τήν πορφύρα τοῦ
δανείστηκε ἀπό Σένα.
Κι ὅποιος παλεύει γιά ἀνθρωπιά σέ
ματωμένη ἀρένα
νοιώθει μία ἀσπίδα δίπλα του καί πίσω
της Ἐσένα.

νά ξεδιακρίνει τ ’όνομά Σου
σ’ αὐτά τά ἱερογλυφικά,
γιατί ὅσο βρίσκεται μακριά Σου,
ζεῖ μέσα στά μηδενικά.

Ὅλο τό σύμπαν πού σκιρτᾶ καί
πάλλεται ὁλοένα
τ’ ἀθάνατό του μυστικό χρωστάει
μόνο σέ Σένα.

Δύστυχος ὅποιος πελαγώνει
καί μές στοῦ ἡλιοῦ τό χρυσό φῶς
τό βλέμμα Σου δέν ἀνταμώνει.
Κι εἶναι πνευματικά κουφός

3

ὅποιος ἀδυνατεῖ ν’ ἀκούσει
τήν ὑπερκόσμιά Σου φωνή,
ὅταν δειλά ἡ ἀγάπη κρούει
τή σφαλισμένη τοῦ ψυχή.

Σάν μιᾶς γλυκειᾶς πνοῆς τό χάδι
περνᾶς τά οὐράνια καί τή γῆ
καί στῆς ψυχῆς μας τό σκοτάδι
τό φῶς Σου φέρνει ροδαυγῆ.

Κι ὅμως καθάρια εἶν’ ἡ φωνή σου ,
φτάνει κανείς ν’ ἀφουγκραστεῖ.
Τό Φῶς κι ἡ Ἀλήθεια εἶναι μαζί σου
κι ὁ μόνος δρόμος εἶσ’ Ἐσύ…

Ὅλα της πλάσης τά στοιχεία,
ἀκίνητα καί κινητά,
γιά τή δική Σου παρουσία
μιλοῦν σάν ἱερογλυφικά.
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν Νιγηριανό Dr.Sam
Chekuas,ὀδοντίατρο καί πρεσβευτη Ἑλληνισμοῦ, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς
΄΄ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

Ποῦ μάθατε νά μιλᾶτε τόσο καλά τήν
ἑλληνική γλώσσα ;
Κοιτάξτε δέν μιλάω πιά τά ἑλληνικά τόσο
καλά ὅπως κάποτε τά ὁμιλοῦσα ὅταν σπούδάζα στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλλονίκης. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἀπουσιάζω σωματικά ,
ὄχι ψυχικά, ἀπό αὐτήν τήν ὄμορφη χώρα ἀπό
τό 1990. Ζῶ στήν Ἀμερική ἀλλά μοῦ ἀρέσει
νά λέω, καί εἶναι ἀλήθεια αὐτό, ὅτι ἄφησα τήν
ψυχή μου στήν Ἑλλάδα γιατί ἐξακολουθῶ νά
διψῶ νά περπατῶ στούς δρόμους της καί προσπαθῶ νά ζῶ ὡς Ἕλληνας ὁ ὁποῖος πῆρε ἀπό
τά καλύτερα πού ἔδινε αὔτη ἡ χώρα καί ἔτσι
θά μοιράζομαι τίς ἐμπειρίες μου μέ ὅλους σας.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία χῶρα τοῦ φωτός καί πάντοτε θέλω νά ζῶ στό φῶς.

γα νά διαθέσουν λίγο χρόνο καί νά διαβάσουν
αὐτό τό βιβλίο στό ὁποῖο γράφεται ἡ ἱστορία
τῆς ἀνθρωπότητας, τῆς ἀγάπης,τοῦ νόμου , τῶν
ἠθῶν καί ἐθίμων τῆς ἐποχῆς ἐκεινῆς κάτι πού
ζοῦμε καί σήμερα. Ἀπό τόν τρόπο πού συμπεριφέρθηκε ὁ Κρεωντας στήν ἀδερφή του , τήν
Ἀντιγόνη, καί τήν θυσία πού ἔκανε ἡ Ἀντιγόνη
γιά αὐτά πού πίστευε , καταλαβαίνει κάποιος
ὅτι ἡ ἑλληνική ἱστορία καί γλῶσσα ἔχουν διαχρονικότητα. Εἶναι μία γλῶσσα πού ὀμιλεῖται
ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου μέχρι καί σήμερα
μέ μερικές ἀλλαγές ἀλλά εἶναι καί μία γλῶσσα
οἰκουμενική γιατί ἔχει ἀφήσει ρίζες στίς περισσότερες εὐρωπαϊκές γλῶσσες. Καί ἄν μιλᾶμε
συγκεκριμένα γιά τήν ἀγγλική γλῶσσα ἀνακαλύπτεται ὅτι ὑπάρχουν μέσα σέ αὐτήν πάνω
ἀπό 120000 ἑλληνικές λέξεις. Ἄρα, μέ βάση τά
παραπάνω, ἀγάπησα πρῶτα αὐτήν τήν γλῶσσα,
ἔπειτα μέσα ἀπό αὐτήν καί τήν ἱστορία της ,
γνώρισα τό λαό της καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα
ἐρωτεύτηκα τήν Ἑλλάδα σάν χῶρα καί τήν
υἱοθέτησα γιατί κρατάει ξύπνια τήν ψυχή τοῦ

Ποιά ἦταν ἡ ἀφορμή νά ἀγαπήσετε τήν
Ἑλλάδα καί τόν πολιτισμό της ;
Ἡ ἀφορμή ἦταν ἔνα βιβλίο πού διάβασα
ὅταν ἦμουν μικρός , ἡ Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλῆ,
καί γιά ὅσους δέν τό ἔχουν διαβάσει θά ἔλε-
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ἀνθρώπου καί πλάθει καί διευρύνει τούς ὁρίζοντες τοῦ ἀνθρώπου . Θά ἀναφέρω ἔνα ἁπλό
παράδειγμα γιά τήν ἄξια αὐτῆς τῆς γλῶσσας.
Ἡ λέξη προτείνω, τό ἀκοῦς φωνητικά καί λές
ὅτι εἶναι ‘’τι’’ καί ‘’ο’’, ἔτσι τό καταλαβαίνει ἔνα
παιδί πού δέν ξέρει τήν γλῶσσα. Μετά, μαθαίνω ὅτι ἡ λέξη ‘’ προτείνω’’ γράφειται μέ ‘’ει’’ καί
‘’ω’’ καί ἀμέσως τό παιδί ρωτάει γιατί γράφεται
ἔτσι καί ἐσύ τοῦ ἐξηγεῖς καί ἀνακαλύπτεις τόν
πλοῦτο τῆς γλῶσσας.Ὑπάρχει μία ἀναγνώριση
παγκοσμίως και μέσω διαδικτύου τῆς ἄξιάς
τοῦ πολιτισμοῦ , τῆς ἱστορίας καί τῆς γλώσσας
αὐτῆς τῆς χῶρας. Μέ τήν εὐκαιρία αὑτή νά σᾶς
πῶ ὅτι ξεκινᾶμε γιά πρώτη φορᾶ στήν ἱστορία τῆς χῶρας τῆς Νιγηρίας ,τήν διδασκαλία
τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας στό σχολεῖο ἀπό τό
Σεπτέμβριο καί αὐτό γιατί πιστεύω ὅτι ὅταν
θέλεις κάποιον νά τόν κάνεις κυριολεκτικά
ἄνθρωπο , πρέπει νά τοῦ μάθεις τήν ἑλληνική
γλῶσσα. Ὁ Ἕλληνας ἰσοῦται μέ δάσκαλο καί ἄν
παρουσιαστεῖ ὁποιοσδήποτε Ἕλληνας μπροστά μου καί δέν ἔχει τίποτα καινούριο νά μέ
διδάξει, παύει νά εἶναι Ἕλληνας, ἀλλά κάποιος
πού ἁπλά ἔχει τήν ἑλληνική ὑπηκοότητα. Δέν
εἶναι ὁ Ἕλληνας πού κληρονόμησε αὐτήν τήν
τεράστια ἱστορία καί γί αὐτό θά παρακαλέσω
ὅλους τούς Ἕλληνες νά σέβονται καί νά τιμοῦν
τήν χῶρα τους.

ποιημένη λέξη μακρυά ὡς πρῶτο συνθετικό ,
θά λέγαμε μακροφωνο ἀντί γιά τηλέφωνο. Ὁ
ἐγκέφαλος πού μας ἔχει δώσει ὁ Θεός , δέν
εἶναι γιά νά ἁπλοποιοῦμε τά πάντα, ἀλλά γιά νά
μελετιοῦνται τά πάντα.
Τί ἔχετε νά πεῖτε γιά τήν χρήση τῶν
ἀγγλικῶν χαρακτήρων στήν γραφή ἀπό
τούς νέους ὅταν θέλουν νά ἐκφράσουν
κάτι στά ἑλληνικά?
Εἶναι ἔνα μέσο ἐπικοινωνίας τῶν νέων
ἀνθρώπων ἀλλά δέν παύει νά ἀποτελεῖ ἀλλοίωσει τῆς γλῶσσας γιατί χάνει τήν σχέση τῆς
λέξης μέ τήν ἔννοια πού δίνει . Ἡ δυναμικότητα
, ἡ σπουδαιότητα καί ἡ διαχρονικότητά της ,
δέν ἔχουν τίποτα νά φοβηθοῦν ἀπό αὐτόν τόν
τρόπο γραφῆς.Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι κάποιος πού μαθαίνει Ἑλληνικά γίνεται καλύτερος
ἄνθρωπος καί σᾶς προσκαλῶ νά ἔρθετε ἀπό
τόν Σεπτέμβρη στή Νιγηρία νά δεῖτε πόση ἐπιδράση θά ἔχει ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς σέ
αὐτά τά παιδιά πού τό περιμένουν τόσο πολύ
καί εἶναι καί ἡ γλώσσα πού θά μεταφέρει τόν
πολιτισμό, τήν θρησκεία , τήν οἰκονομία καί
τήν ἐπιστήμη.Ἑπομένως, σπείρωντας αὐτήν τήν
γλώσσα , δημιουργεῖς νέους Ἕλληνες πού ἀγαποῦν αὔτη τή χῶρα , ἐκτιμοῦν τά ἀγαθά της ,
ἀγωνίζονται γί αὐτήν καί ξεπερνοῦν τήν κρίση
ἡ ὁποία τούς ὀπισθοδρομεῖ γιατί οἱ Ἕλληνες
ἔχουν τά ὄπλα γιά νά ξαναχτίσουν μία ὑγιή
χῶρα. Δέν χρειάζονται νά δημιοργήσουν νέα.
Ἔχουμε τό ὅπλο γιά νά κερδίσουμε τό μέλλον
μας καί μέ αὐτό θά θελα νά εὐχηθῶ οἱ Ἕλληνες
νά ἐκτιμήσουν αὐτά πού ἔχουν ὅσο πιό σύντομα γίνεται , ὥστε νά καταφέρουν νά ξεπεράσουν τίς ὅποιες δυσκολίες.

Τί θά λέγατε σέ ὅλους ἐκείνους πού
ἀποκαλοῦν τήν ἀρχαία γλῶσσα ,νεκρή
γλῶσσα καί αὐτοί ποῦ τό ἐκφράζουν αὐτό
εἶναι Ἕλληνες;
Εἶναι πολύ λυπηρό ὅτι ἀνάμεσά μας ζοῦν
ἄνθρωποι ἄνευ ἐγκεφαλικῶν ἐρεθισμάτων. Γιατί, δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού ἔχει ἐγκεφαλικό
ἐρέθισμα πού μπορεῖ νά πεῖ κάτι τέτοιο γιατί
ἀντιθέτως παρατηρῶ ὅτι εἶναι μία πολύ ζωντανή γλῶσσα. Γιά παράδειγμα, στό χῶρο τῆς
ἐπιστήμης , τῆς ὁρολογίας, ἡ ἑλληνική γλῶσσα
κυριαρχεῖ καί ὅταν ἀποφασίστηκε νά καταργηθεῖ ἡ καθαρεύουσα ἐγώ λυπήθηκα παρά πολύ
γιατί μέσα ἀπό τήν καθαρεύουσα ὑπῆρχε μία
συνδέση μέ τήν ἀρχαία γλῶσσα μέσα ἀπό τήν
ὁποία καταλαβαίναμε τήν προέλευση κάποιων
λέξεων ὅπως γιά παράδειγμα ἡ λέξη telephone
προέρχεται ἀπό τήν ἀρχαία λέξη τηλε πού
σημαίνει μακρυά. Ἄν ὅμως περνᾶμε τήν ἁπλο-

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες σας παραθέσαμε τμῆμα τῆς συνέντευξης τοῦ κύριου Dr
Sam Chekuas , ἐνός πραγματικοῦ φιλέλληνα ,
τόν ὁποῖο θέλει νά ἀποκαλοῦμε Ἕλληνα γιατί
γιά ἐκεῖνον εἶναι τιμή νά εἶσαι Ἕλληνας , ἀφοῦ
ὅπως ἀνέφερε ὁ Ἕλληνας ἰσοδυνάμει μέ δάσκαλο. Ἐμεῖς ἄς εὐχηθοῦμε νά ἀγαπήσουμε τήν
Ἑλλάδα ,τήν γλῶσσα της , τόν πολιτισμό της
καί νά μήν τόν ἀντικαθιστοῦμε οὔτε κάν νά τόν
ἀνταλλασουμε μέ ὁτιδήποτε ἄλλο. Καλή συνέχεια σέ ὅλους!
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ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἐπιμέλεια κειμένου: κ. Κων/νος Γκούντελος, Θεολόγος

Ὁ

Εὐαγγελισμός τῆς
Θεοτόκου εἶναι
ἡ κατάληξη τῆς Θαυμαστῆς Γεννήσεως καί
τῆς παραμονῆς της στά
Ἅγια τῶν Ἁγίων, στό
Ναό, μέ τά ὁποία καταρχήν καθάρθηκε καί
προετοιμάστηκε γιά νά
γίνει ἡ κατά σάρκα μητέρα τοῦ Θεοῦ. Τό ὄνομά της εἶναι Μαριάμ
πού σημαίνει κυρία 1 .
Συνυπάρχουν ἡ ἀξία τῆς
Παρθένου μέ τή βεβαιότητα τῆς Παρθενίας της,
πού προκύπτει ἀπό τόν
βίο της, ζώντας ταπεινά
τήν καθημερινή της ζωή. Ὡστόσο, εἶχε καί
τίς πνευματικές ἐνασχολήσεις, πού ἐπέβαλε σέ ὅλους τό τυπικό τῆς θρησκείας
τῶν πατέρων καί τίς φυλῆς τους, ὅπως τήν
προσευχή σέ διάφορες ὧρες τῆς ἡμέρας,
τή μελέτη τῶν Γραφῶν καί τή συμμετοχή
στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Συναγωγῆς2.
Ἦταν ὄνομα καί πράγμα παρθένος,
κατεῖχε τόν ἀνώτατο βαθμό τῆς ἁγνείας
ἔχοντας καί τό σῶμα καί τήν ψυχή καί
τίς σωματικές αἰσθήσεις τελείως καθαρές
ἀπό κάθε μολυσμό3.

«Τόν ἕκτο μήν α
στάλθηκε ὁ Γαβριήλ
στή Παρθένο Μαρία».
Τόν ἕκτο μήνα ἀπό τότε
πού ἡ Ἐλισάβετ δέχθηκε
τό χαρμόσυνο μήνυμα,
ἀπό τότε πού συνέλαβε
τόν Ἰωάννη. Ἡ Ἐλισάβετ
πού ἦταν σέ μεγάλη ἡλικία καί στείρα συνέλαβε
παιδί στά γεράματά της.
«Ἔπρεπε ὁ στρατιώτης νά φθάσει πρῶτος,
ἔπρεπε ὁ ἀκόλουθος νά
προηγηθεῖ, ἔπρεπε νά
προπορευθεῖ αὐτός πού
θά ἀποκάλυπτε τήν δεσποτική παρουσία»4.
«Τόν ἕκτο μήνα στάλθηκε ὁ Γαβριήλ
στή Παρθένο Μαρία πού ἦταν ἀρραβωνιασμένη μέ ἕναν ἄντρα πού λεγόταν
Ἰωσήφ»5. Ἦταν ἀρραβωνιασμένη καί ἄθικτη6. Ἐπρόκειτο διά μέσου τῆς παρθένου
νά ἔρθει ὁ Βασιλιάς, ὅπως τό ἀνέφερε ἡ
προφητεία τοῦ Ἠσαΐα ὅ,τι θά συλλάβει
Παρθένος καί θά γεννήσει υἱό7. Ὁ Ἰωσήφ
‘’ο μνήστωρ’’ καταγόταν ἀπό τή γενιά
τοῦ Δαυίδ, ἦταν σώφρονας καί σύμφωνα
μέ τά ἱερά κείμενα σεβάσθηκε ἠθικά τήν
Μαριάμ καί ἀποδέχτηκε τήν βούληση καί
πόλεως.Ὁμιλία στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπερένδοξης Δέσποινάς μας Θεοτόκου Μαρίας
4.  Αὐτόθι
5.  Λουκάς 1, 26
6.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἀρχιεπισκόπυ Κῶν/
πόλεως. Ὁμιλία στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπερένδοξης Δέσποινάς μας Θεοτόκου Μαρίας
7.  Ἠσαΐα  7,14

1.  Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης,Ὁμιλία ΙΔ΄ στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπέραγνης Δεσποίνης μας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου
Μαρίας
2.   Γεωργίου Πατρώνου, Ἱστορική πορεία τοῦ
Ἰησοῦ
3.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἀρχιεπισκόπυ Κῶν/
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τήν ἀπόφασή της νά ζήσει τή Θεία Παρθενικότητα «πρίν, μετά καί κατά τόν τόκο»8.
Στή συνέχεια τῆς εὐαγγελικῆς διήγησης, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται
στήν Παρθένο λέγοντάς της «Χαῖρε κεχαριτωμένη ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου. Εὐλογημένη εἶσαι ἐσύ περισσότερο ἄπ ὅλες τίς
γυναῖκες».
Σχολιάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος : «Θά γίνεις μητέρα αὐτοῦ πού
λύτρωσε τόν ἄνθρωπο καί θά εἶναι ὁ γιατρός γιά τούς ἀρρώστους. Ὁ ἥλιος τῆς
δικαιοσύνης γιά νά φωτίσει αὐτούς πού
ζοῦν στό σκοτάδι, ἡ ἄγκυρα γιά ὅλους
τους ταλαιπωρημένους καί τό ἀσφαλές
λιμάνι»9.
Ἡ Μαριάμ ταράχθηκε ἀπό τήν παρουσία καί τά λόγια τοῦ ἀγγέλου, λέει ἡ γραφή, καί προσπαθοῦσε νά ἐξηγήσει τί νά
σημαίνει ὁ χαιρετισμός αὐτός. Ἴσως φοβήθηκε, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμάς, μήπως ἦταν κάποιος πού ἤθελε
νά τήν ἐξαπατήσει, ἐξαπατώντας τήν σάν
τήν Εὕα καί γί αὐτό δέν δέχτηκε ἀνεξέταστα τόν χαιρετισμό10.
Γί αὐτό ὁ ἀρχάγγελος διώχνει τόν
φόβο τῆς Κεχαριτωμένης Παρθένου λέγοντας πρός αὐτήν «μή φοβᾶσαι» καταπραΰνοντας τόν φόβο της καί ἔπειτα γιά
νά τήν ἐνθαρρύνει τῆς τόνισε «Ὁ Θεός
σοῦ ἔδωσε τήν χάρη του».
Ἀκούγοντας τή φράση αὐτή ἡ Παρθένος, φαίνεται ὅτι ἐξουδετερώθηκε ὁ
φόβος της. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί της, ὁ χορηγός κάθε χαρᾶς, ὁ Σωτήρας ὄλου τοῦ

κόσμου. Χάρη πού κανείς δέν ἔλαβε ἀπό
τήν ἀρχή τοῦ κόσμου11.
Συνεχίζει ὁ Ἄγγελος ἀποκαλύπτοντας
τό μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ: «Θά μείνεις ἔγκυος,
θά γεννήσεις γιό καί θά τόν ὀνομάσεις Ἰησοῦ». Δέ σταματᾶ ὅμως ἐδῶ ὁ λόγος του,
ἀλλά γιά νά φανερωθεῖ τό μέγεθος τῆς
ἐξουσίας τοῦ παιδιοῦ πού θά γεννηθεῖ,
συμπλήρωσε ἀμέσως : « Αὐτός θά γίνει
μέγας καί θά ὀνομαστεῖ Υἱός τοῦ Ὑψίστου.
Σέ αὐτόν θά δώσει ὁ Θεός τόν Θρόνο τοῦ
Δαυίδ, τοῦ προπάτορά του.Θά βασιλεύσει
γιά πάντα στούς ἀπογόνους του Ἰακώβ
καί ἡ βασιλεία του δέν θά ἔχει τέλος».
Ἡ σύνεση τῆς παρθένου φαίνεται ὅταν
πληροφορήθηκε καί κατάλαβε τό μεγαλεῖο
τῆς ἐξουσίας τοῦ Θείου θελήματος12 καί
ρώτησε: «Πώς θά μοῦ συμβεῖ αὐτό, ἀφοῦ
δέν ἔχω συζυγικές σχέσεις μέ ἄνδρα».
Ἀπαντᾶ γρήγορα ὁ Γαβριήλ: «Τό Ἅγιο
Πνεῦμα θά ἔλθει πάνω σου καί ἡ δύναμη
τοῦ Ὑψίστου θά σέ καλύψει». Ἑρμηνεύει
ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης «αὐτός πού θά
γεννηθεῖ δέν θά προκύψει ἀπό ἀνθρώπινη
ἐπιθυμία. Δέν θά μεσολαβή σαρκική ἡδονή στόν τοκετό τῆς μητέρας τοῦ Θεοῦ,
γιατί αὐτή ξεπέρασε τούς φυσικούς νόμους. Δέν ὑπῆρξε πάθος στήν γήινη γέννα τοῦ Κυρίου, ὅπως δέν ὑπῆρξε ἀνάλογο
πάθος στήν οὐράνια γέννησή Του»13.
Συνεχίζει ὁ Ἄγγελος «Αὐτό τό Ἅγιο παιδί
πού θά γεννήσεις θά ὀνομασθεῖ Υἱός Θεοῦ.
Μάθε ἀκόμη ὅτι ἡ συγγενής σου Ἐλισάβετ
συνέλαβε γιό στά γηρατειά της καί τώρα
βρίσκεται στόν ἕκτο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης. Γιά τόν Θεό τίποτα δέν εἶναι ἀκατόρθωτο». Μέ τά λόγια αὐτά ἡ παρθένος κατάλαβε ἀπό πού καί τί λογής ἦταν τό βρέθος

8.   Γεωργίου Πατρώνου,Ἱστορική Πορεία τοῦ
Ἰησοῦ
9.   Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἀρχιεπισκόπου
Κῶν/πόλεως,Ὁμιλία στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπερένδοξης Δέσποινάς μας Θεοτόκου Μαρίας,
10.   Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης,Ὁμιλία ΙΔ΄ στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπέραγνης Δεσποίνης μας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου
Μαρίας

11.  Ἀνδρέα τοῦ Ἱεροσολυμίτη, Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης,,Λόγος Ἔ΄ στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνας μας Θεοτόκου
12.  Αὐτόθι
13.  Αὐτόθι
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πού κυοφόρησε καί θά γεννήσει. Κατάλαβε
ὅ,τι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτός πού θά
γεννηθεῖ. Γιά νά παρουσιάσει πιό παραστατικά καί μέ μεγαλύτερη σαφήνεια,σ αὐτήν,
τή δύναμη τοῦ λόγου, παρεμβάλει τήν κύηση τῆς Ἐλισάβετ. Σάν νά λέει ὅτι αὐτός πού
μπόρεσε νά ἀναδείξει μία γερασμένη γυναίκα, γόνιμη, εἶναι φανερό ὅτι αὐτός μπορεῖ
νά ἀναδείξει ὑπέρλογα καί μία παρθένο νά
κυοφορεῖ14.Γί αὐτό προσθέτει «Γιά τόν Θεό
τίποτα δέν εἶναι ἀκατόρθωτο».
Ἡ ἀπάντηση τῆς Παρθένου ἦταν μέ
σύνεση, μέ ὑπερβολικά κόσμια μετριοπάθεια: «Εἶμαι μία δούλη Κυρίου, ἅς γίνει τό
θέλημά Του σέ μένα, ὅπως μοῦ τό εἶπες».
Μετά ἀπό αὐτόν τόν λόγο τῆς Μαριάμ
«ἔφυγε ἀπό αὐτήν ὁ ἄγγελος» λέει ἡ γραφή.Ἔφυγε ἀπό αὐτήν ὁ Ἄγγελος, ἀλλά
δέν ἔφυγε ὁ Κύριος. Ὁ Ἄγγελος φανέρωσε αὐτόν πού θά κυοφορίσει ἡ Παρθένος
καί πού ἔρχεται γιά νά σώσει τούς ἀνθρώπους, ὁ Κύριος ἀφοῦ πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ἀναμόρφωσε καί τήν ἔκανε
σάν τή δική του, ἀποδίδοντας στή φύση
τό κάτ’ εἰκόνα καί τήν πρώτη τιμή στόν
ἄνθρωπο, τήν ὁποία ἔχασε ἐξαιτίας τῆς
ἀπροσεξίας τῶν Πρωτοπλάστων15.
Μέ τόν Εὐαγγελισμό της ἡ Παναγία
ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς συμμετοχῆς τῆς ἀνθρώπινης φύσεως στήν Θεία ζωή, ἡ γέφυρα
τῆς ἐπανασυνδέσεως τοῦ ἀνθρώπου καί
ὁλόκληρής της δημιουργίας μέ τόν Τριαδικό Θεό. Τοῦτο διότι στήν ἐνσάρκωση
μετέχουν καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας
Τριάδος : Ὁ Υἱός ἀποστελόμενος ἀπό τόν
Θεό Πατέρα σαρκώνεται διά τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τά σπλάχνα τῆς Παρθένου Μαρίας.
Ἡ Παρένος Μαρία εἶναι «ἡ Γέφυρα»,
ἡ ὁποία συνέδεσε τόν οὐρανό μέ τή γῆ, ἡ

ὁποία ἐπανέφερε ὁλόκληρη τή δημιουργία
στούς κόλπους τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Γί
αὐτό τό Λόγο τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀπό
τήν Παρθένο Μαρία δέν ἑορτάζουν μόνο
οἱ ἄνθρωποι ἀλλά ὁλόκληρη ἡ δημιουργία16 : Ὁ οὐρανός καί τά ἄστρα, οἱ ἄγγελοι
καί οἱ ἄνθρωποι, ἡ γῆ καί τό σπήλαιον, οἱ
μάγοι καί οἱ ποιμένες καί ἀναφωνεῖ ὅλη ἡ
Κτίση «Χαῖρε κεχαριτωμένη ὁ Κύριος εἶναι
μαζί σου, Χαῖρε νυμφώνα ὅπου ὁ Χριστός
νυμφεύθηκε τήν ἀνθρωπότητα. Χαῖρε ἁγία
γῆ παρθενική, ἀφοῦ ἀπό σένα γεννήθηκε
ὁ νέος Ἀδάμ μέ θαυματουργική Θεοπλασία γιά νά σώσει τόν παλαιό ἄνθρωπο»17.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἀλεβιζόπουλου Ἀντωνίου, Πρωτοπρεσβυτέρου, Βασική δογματική Διδασκαλία, Ἐφόδιο
Ὀρθοδοξίας, Ἐκδόσεις Ἀποστολική Διακονία
Ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη,
Μετάφραση ἀπό τά πρωτότυπα κείμενα, Ἐκδόσεις Ἑλληνική Βιβλική Ἐταιρία
Πατρώνου Γεωργίου, Ἱστορική Πορεία
τοῦ Ἰησοῦ, Ἀπό τή Φάτνη ὡς τόν Κενό Τάφο,
Ἐκδόσεις Δόμος
Τσάμη Γ. Δημητρίου, Θεομητορικόν, Ἀν
θολογία κειμένων καί εἰκόνων πρός τιμήν
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας,,Τόμος Β΄,
Εἰσόδια, Εὐαγγελισμός, Θεοτόκος καί Ἐλισάβετ,ἐκδόσεις Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἀδελφότητα «ΛΥΔΙΑ», θΈΣ/ΝΊΚΗ 2000
(Τά κείμενα τῶν Πατέρων πού ἀκολουθοῦν
περιέχονται στό βιβλίο τοῦ κ. Τσάμη) Ἀνδρέα
τοῦ Ἱεροσολυμίτη, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, Λόγος Ἔ΄ στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνας μας Θεοτόκου
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Ὁμιλία ΙΔ΄ στόν Εὐαγγελισμό τῆς
Ὑπέραγνης Δεσποίνης μας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἀρχιεπισκόπου
Κῶν/πόλεως, Ὁμιλία στόν Εὐαγγελισμό τῆς
Ὑπερένδοξης Δέσποινάς μας Θεοτόκου Μαρίας,
16.  Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, Πρωτοπρεσβυτέρου, Βασική δογματική Διδασκαλία
17.  Ανδρέα του Ιεροσολυμίτη, Αρχιεπισκόπου
Κρήτης, Λόγος Ε΄ στον Ευαγγελισμό της Υπερα
γίας Δεσποίνας μας Θεοτόκου

14.  Ἀνδρέα τοῦ Ἱεροσολυμίτη, Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης,,Λόγος Ἔ΄ στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπερα
γίας Δεσποίνας μας Θεοτόκου
15.  Αὐτόθι
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Προσκυνηματική ἐκδρομή
στήν Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη - Ἀϊβαλί
καί σέ πολλά ἄλλα ἱερά προσκυνήματα
ἀπό 27/10 ἕως 5/11/2013
Γράφει ἡ κ. Γεωργία Ματσαμάκη

Δ

ιασχίζουμε τήν Μενεμένη πού εἶναι
προέκταση τῆς Σμύρνης μέ 120.000 κατοίκους καί ἔντονους ρυθμούς ἀνάπτυξης.
Τό τοπίο εἶναι μελαγχολικό λόγω τῆς Ὁμίχλης καί τῆς ὑγρασίας πού ἐπικρατεῖ. Ἀκολουθεῖ τό προάστιο Ἀλί –Ἀγά μέ παραθεριστικές κατοικίες. Φθάνουμε στήν Πέργαμο
πού ὑπῆρξε σημαντικό Βασίλειο καί βλέπουμε τήν Ἀκρόπολη τῆς Περγάμου καί τόν
Ναό τοῦ Τραϊανοῦ.
Μετά περνᾶμε τήν Παλιά Πόλη. Ἐδῶ
ὑπάρχουν πολλά σπίτια Ἑλληνικά καί ἐπίσης βλέπουμε ἐρείπια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου. Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται μέ τήν γεωργία, τίς ἐλιές, τήν κτηνοτροφία, καί τήν ἀργυροχρυσοχοΐα. Φεύγουμε ἀπό Πέργαμο καί πηγαίνουμε γιά Ἀϊβαλί.
Ἡ διαδρομή θά διαρκέσει τρίς ὧρες περίπου.
Ἡ πρώτη στάση πού κάνουμε στό Αἰβαλή εἶναι στά Μοσχονήσια καί στό πρῶτο
νησί ἐπισκεπτόμαστε τήν ἐκκλησία τῶν Ταξιαρχῶν, πού εἶναι ὑπό συντήρηση καί πρόκειται νά τήν μετατρέψουν σέ πολιτιστικό
κέντρο. Ὅπως μας πληροφορεῖ ὁ ξεναγός
μας ἀπό τά 70 Μοσχονήσια μόνο τά 3-4 κατοικοῦνται.
Οἱ Κυδωνίες ἤ τό Ἀϊβαλί εἶναι πόλη ἀλλά
καί ἕνας ἀπό τούς ἀσφαλεστέρους λιμένες
στά δυτικά παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας, ἀπέναντι ἀπό τή Λέσβο βορειοανατολικά τῆς

Μυτιλήνης. Βρίσκεται στήν ἐπαρχία Μπαλικεσίρ καί κοντά στήν Πέργαμο. Ὑπολογίζεται
ὅτι ἔχει περίπου 30.000 κατοίκους, οἱ ὁποῖοι
αὐξάνονται τούς καλοκαιρινούς μῆνες. Τό
Ἀϊβαλί ὑπῆρξε μαζί μέ ἄλλες παρακείμενες
πόλεις καί χωριά ἕνα ἀπό τά πιό ἱστορικά κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Μικρά Ἀσία. Εἶχε
ἀνθρώπινη παρουσία ἀπό τό 1500 π.Χ.
Ἡ ἵδρυση τοῦ σύγχρονου οἰκισμοῦ τοποθετεῖται μεταξύ 1570 καί τοῦ 1580.Ὁ ἴ
πρῶτοι οἰκιστές ἦρθαν ἀπό τά γειτονικά παράλια της Λέσβου στήν προσπάθεια νά ἀποφύγουν τούς πειρατές. Μετακινήθηκαν πρός
τό ἐσωτερικό του ὅρμου στή θέση ὅπου βρίσκεται καί σήμερα τό Ἀϊβαλί στό βάθος τοῦ
ὁμώνυμου ὅρμου προφυλαγμένου ἀπό τά
Μοσχονήσια. Ἐπίσης, ἐξελίχθηκε γρήγορα
σέ ἕνα μεγάλης σημασίας ἐμπορικό κόμβο
πού ἐξυπηρετοῦσε τά πλοῖα πού ἔβγαιναν
στό Αἰγαῖο. Ἡ πόλη ἀποτέλεσε σύμβολο τῆς
προσφυγικῆς του 1922. Σήμερα εἶναι ἕνα
ἀναπτυσσόμενο ἀστικό κέντρο τό ὁποῖο διατηρεῖ ἀκόμα ἀρκετά ἀπό τά Ἑλληνικά τοῦ
στοιχεῖα. Ἀποτελεῖ τό ἐμπορικό κέντρο τῆς
περιοχῆς μετά τό Ἀδραμύττιο.
Πολλοί ἀπό τούς ἡλικιωμένους κατοίκους ἐξακολουθοῦν νά μιλοῦν Ἑλληνικά,
ἐνῶ πολλά Τούρκικα τεμένη εἶναι πρώην
ἑλληνικές ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Ἐδῶ συναντήσαμε μία γιαγιά 81 ἐτῶν πού ἡ οἰκογέ-
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Περνᾶμε τόν ἔλεγχο καί πατᾶμε στό
Ἑλληνικό ἔδαφος, μέ τά δικά μας τά παιδιά,
τούς φαντάρους μας νά μᾶς χαιρετοῦν ὑψώνονται τό χέρι τους. Θά διανυκτερεύσουμε
στήν Ξάνθη, ὅμως πρίν ἀπό αὐτό θά βρεθοῦμε στήν Ἀλεξανδρούπολη γιά βραδινό
φαγητό. Στό ξενοδοχεῖο φθάνουμε στίς 1 καί
30 τά μεσάνυκτα.
Τήν τελευταία ἡμέρα τῆς ἐκδρομῆς μας
ξεκινᾶμε ἀπό Ξάνθη στίς 8.30 μέ κατεύθυνση τόν Πειραιά γιά νά πάρουμε τό πλοῖο
γιά τά Χανιά. Διασχίζουμε εἶναι ἡ βιομηχανική περιοχή τῆς Ξάνθης. Ἀπό Ἐγνατία ὁδό
περνᾶμε τόν Νέστωρα ποταμό μέ τό λιγοστό νερό πού ἔχει, περνᾶμε περιφερειακά
καί τήν Καβάλα.
Καί ὅπως κατηφορίζουμε πρός Πειραιά
θαυμάζουμε τό ὑπέροχο τοπίο. Καί ἐδῶ τά
δέντρα ἔχουν ντυθεῖ στό φθινοπωρινά τους
χρώματα. Ἡ γῆ ἔχει ὀργωθεῖ καί περιμένει τό
εὐλογημένο νεράκι πού τόσο χρήσιμο εἶναι
καί ὅμως ἀργεῖ νά ἔρθει καί ἡ ὁμίχλη πού
ἔχει παρουσιαστεῖ συνθέτουν ἕνα μαγευτικό
τοπίο. Φθάνουμε στήν Κατερίνη γιά καφέ.
Ἐν συνεχείᾳ, θά σταματήσουμε στά Τέμπη
καί τό προσκύνημα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
μέ τόν Πηνειό νά κυλᾶ σιγά καί ἀκούραστα.
Περιφερειακά προσπερνᾶμε τήν Λάρισα καί
τήν Στυλίδα.
Θά κάνουμε ἀκόμα μία στάση στήν Λαμία γιά φαγητό. Ὁ δρόμος θά μᾶς βγάλει
στήν Ι.Μονή Δαμάστας. Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Προσκυνήματος εἶναι ἡ Ἁγία Εἰκόνα τῆς

νεια τῆς ἦταν Τουρκοκρητικοί ἀπό τά Χανιά καί μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν
ἦρθαν ἐδῶ. Αὐτή ἡ γιαγιά γεννήθηκε στό
Ἀϊβαλί ὅμως ἡ ἐπιθυμία τῆς ἦταν νά γυρίσει
καί νά πεθάνει στά Χανιά. Ἀξέχαστες θά μᾶς
μείνουν οἱ μαντινάδες πού μας εἶπε.
Στή συνέχεια θά φθάσουμε στό κέντρο
στό Ἀϊβαλί. Ἀντικρίζουμε πολύ ὡραία σπίτια
ἀρχοντικά. Ἡ ὀνομασία τῆς πόλης προέρχεται ἀπό τήν τουρκική λέξη (ἀϊβά) ἡ ὁποία
σημαίνει κυδώνι ἐπειδή τά κυδώνια ἀφθονοῦν στήν εὐρύτερη περιοχή.
Τό ὁδοιπορικό μας συνεχίζεται καί πηγαίνουμε γιά τά Δαρδανέλια ἀλλά πρῶτα
θά περάσουμε ἀπό τό Παλαιόκαστρο. Εἶναι
παραθαλάσσια περιοχή μέ ὑπέροχα ἐξοχικά
σπίτια. Ἐντύπωση κάνει ὅτι τόσο οἱ πολυκατοικίες ὅσο καί οἱ μονοκατοικίες εἶναι δίχρωμες ἤ καί τρίχρωμες.
Συνεχίζοντας, φθάνουμε στόν κόλπο
τοῦ Ἀδραμιτίου πού διοικητικά ὑπάγεται
στά Δαρδανέλια, ἔχει 60.000 κατοίκους καί
ἡ περιοχή αὐτή εἶναι τόπος γιά διακοπές.
Βρισκόμαστε στά Δαρδανέλια μέ τούς 450
χίλ. κατοίκους. Ἀπό ἐδῶ θά πάρουμε τό καράβι γιά νά πᾶμε στήν ἀπέναντι πλευρά τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας.
Κατευθυνόμαστε στήν Καλίπολη καί
στήν συνέχεια στό Κισάνι. Ἔχει νυχτώσει, οἱ
περισσότεροι εἶχαν κοιμηθεῖ. Ἔχουμε πάρει
πλέον τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς καί φθάνουμε πολύ ἀργά τό βράδυ στά Ἑλληνοτουρκικά σύνορα.
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εὐχαριστήσω τή Μητρόπολή μας καί τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Δαμασκηνό πού μας ἔδωσε εὐλογία καί τήν εὐχή
του γιά νά πραγματοποιήσουμε καί αὐτή τήν
ἐκδρομή. Νά εὐχαριστήσω τόν Ἀρχιμανδρίτη καί Πρωτοσύγκελλό μας π. Δαμασκηνό,
ἡ ψυχή καί ἡ καρδιά κάθε ἐκδρομῆς! Πολλές
ἐγκάρδιες εὐχαριστίες στόν Καθηγούμενο
Ἀρχιμανδρίτη γέροντα Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη τῆς Ἁγίας Τριάδας. Γέροντά σας
εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ γιά τήν παρουσία
σας τήν συντροφιά σας καί τήν ἀγάπη σας.
Στήν συντροφιά μας ἐπίσης ἦταν ὁ π. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης καί ἡ πρεσβυτέρα του, ὁ
π. Γεώργιος Περάκης καί ἡ πρεσβυτέρα του,
ὁ πατήρ Χρῆστος Παπουτσάκης καί ἡ πρεσβυτέρα του, ὁ π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης καί
ὁ π. Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης καί ἡ πρεσβυτέρα του. Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ πού
μας ἀνεχτήκατε καί σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τά
καλά σας λόγια.
Πολλές εὐχαριστίες ὅμως ἀξίζουν καί
στούς ὁδηγούς μας, Δημήτρη Φωτεινίδη
καί Ἐμμανουήλ Μιχελάκη. Τό γραφεῖο IO
TOURS, κυρίους Δημήτρη καί Ἀλέξη Παπαμιχελάκη στούς ὁποίους ἀξίζουν τά καλύτερα μαζί μέ τίς εὐχαριστίες μας εὐχόμαστε νά
εἶναι πάντα ὑγιεῖς νά ἔχουν ἀνοικτούς δρόμους.
Εὐχή ὅλων νά εἴμαστε πάντα καλά καί
σύντομα νά βρεθοῦμε ὅλοι μαζί σέ μία ἑπόμενη προσκυνηματική ἐκδρομή μέ πολλά
Ἱερά Προσκυνήματα.

Παναγίας Δαμάστα πού ὀνομάζεται ἔτσι διότι δαμάζει τόν πόνο καί ἀπαλλάσσει τούς
ἀνθρώπους ἀπό τά βάσανα καί τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Τό καθολικό τῆς Μονῆς εἶναι
ἀφιερωμένο στό Γενέθλιόν της Θεοτόκου.
Ἡ ἀκριβής χρονολογία κατασκευῆς του
δέν μπορεῖ νά προσδιοριστεῖ μέ βεβαιότητα ἀφοῦ στερούμεθα κτητορικῆς ἤ ἄλλης
γραπτῆς μαρτυρίας. Ὅμως ἡ ἀρχική ἀνέγερσή του ὑπολογίζεται μεταξύ τοῦ 13ου
καί τοῦ 15ου αἰώνα. Η Ι.Μονή βρίσκεται
στίς πλαγιές τοῦ ὅρους Καλλίδρομου καί σέ
ὑψόμετρο 740 μ. μέ ὑπέροχη θέα πρός τήν
πεδιάδα τοῦ Σπερχειοῦ τό Μαλιακό κόλπο
καί πιό πέρα τά βουνά Οἴτη καί Ὄρθη. Ἐντός
τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Μονῆς
ὑπάρχει παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
τοῦ Μυροβλήτου (26 Ὀκτωβρίου) καί τοῦ
Ὁσίου Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου (29 Φεβρουαρίου). Εἶναι γυναικεῖο μοναστήρι μέ 15
μοναχές καί τήν γερόντισσα Καθηγουμένη
Κασιανή.
Οἱ μέρες πέρασαν γρήγορα. Ἡ ἐκδρομή
αὐτή μέ τά τόσα πολλά Ἱερά Προσκυνήματα πού εἴχαμε τήν εὐλογία νά ἐπισκεφτοῦμε,
τούς ἀρχαιολογικούς χώρους (ἄλλωστε τά
3500 χίλ πού διανύσαμε δέν εἶναι καθόλου
λίγα) θά μείνουν ἀνεξίτηλα στήν μνήμη μας.
Θά θυμόμαστε αὐτές τίς μέρες μέ νοσταλγία. Ἄλλωστε ἀπό αὐτή τή ποιμαντική ἐξόρμηση μόνο σημαντική ὠφέλεια μποροῦμε νά
ἔχουμε.
Τελειώνοντας θά ἤθελα πρωτίστως νά
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης

Ἡ Πορεία πρός τό Ἅγιον Πάσχαν
Κυριακή τῆς Τυρινῆς στόν Μαθέ Ἀποκορώνου
Στόν γραφικό Μαθέ Ἀποκορώνου τελέστηκε τήν Κυριακή
2 Μαρτίου Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου
ἐφημερίου Ἀρχιμ. Παναρέτου
Ψαραύτη, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί πλήθους πιστῶν.

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ τελέστηκε ὁ πρῶτος
κατανυκτικός ἑσπερινός ἤτοι ὁ ‘’
Ἑσπερινός τῆς Συγνώμης’’ ἐπί τῇ
εἰσόδῳ μας στήν Μεγάλη καί Ἁγία
Τεσσαρακοστή, συμπαραστρατουμένου ἀπό ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁμίλησε στό Χριστεπώνυμο
πλήρωμα ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ὑπογραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μέ θέμα ‘’ Δεῦτε εἰσέλθομεν’’.
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Τετάρτη 5η Μαρτίου
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός , τέλεσε τήν πρώτη Ἑσπερινή
Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου
Χανίων, παρουσία Ἱερέων τῆς πόλεως καί εὐλαβῶν ἐνοριτῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν
στήν Θεία Λειτουργία καί στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Η Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν
Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος στήν περιοχή Περιβόλια Χανίων τελέστηκε ἡ ὄμορφη κατανυκτική
ἀκολουθία προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί τοῦ
οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Σπυρίδωνα
Κουφοῦ.
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Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
Τήν πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τό θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὁποία καταπάτησε ὅλες τίς
αἱρέσεις καί στερεώθηκε γιά πάντα.
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε τήν Κυριακή 09 Μαρτίου ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου Χανίων.Στή συνέχεια ἔλαβε χώρα ἡ χειροθεσία σέ
Πνευματικό τοῦ π. Ἱερεμίου Χλιάρα, ἐφημερίου τῆς Μονῆς, καί ἡ λιτανεία τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος γύρω ἀπό τόν περίβολο χῶρο τοῦ Μοναστηριοῦ.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης στή Νέα Χώρα Χανίων τελέστηκε ὁ
δεύτερος Κατανυκτικός Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ὁμιλία στό ἐνοριακό
κέντρο τοῦ Ναοῦ ‘’ Κωνσταντινοπουλειάδα’’, ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχ. π. Ἰουστίνο Μπαρδάκα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας, με θέμα: «Τό
Ἱεραποστολικόν ἔργον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ».
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Ὁ Γ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
στόν Καθεδρικό Ναό Χανίων
Μέ τή συμμετοχή πλήθους κληρικῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν
τελέστηκε ὁ ΄Γ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τήν Κυριακή
16 Μαρτίου στά Χανιά.
Προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν
ὁ ὁσιολογιώτατος Μοναχός π. Ἱλαρίων. του Ἱ. Κελλίου Ἁγ.Χαραλάμπους,
Ν.Σκήτης Ἁγίου Ὄρους καί τό θέμα
πού πραγματεύτηκε στήν ὑπέροχη
ταπεινή, ἁγιορείτικη ὁμιλία τοῦ ἦταν «Κρίσις καί διάκρισις»!

Τρίτη 18 Μαρτίου
Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,
στά Χωραφάκια Ἀκρωτηρίου.
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Τετάρτη 19 Μαρτίου
Τήν Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τέλεσε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Δημητρίου Κουνουπιδιανῶν Χανίων παρουσίᾳ ἱερέων
καί εὐλαβῶν ἐνοριτῶν.

Η Γ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
χοροστάτησε τήν Παρασκευή 21 Μαρτίου
στήν Τρίτη στάση τῶν χαιρετισμῶν πρός
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν Σταλό.
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Κυριακή τῆς
Σταυροπροσκυνήσεως
Μέ μεγαλοπρέπεια καί θρησκευτική κατάνυξη
ἑορτάστηκε τήν Κυριακή 23 Μαρτίου ἡ Κυριακή της
Σταυροπροσκυνήσεως στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ
στό Βαρύπετρο Χανίων.Τῆς πανηγυρικῆς
Θείας Λειτουργίας προηξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
συνιεργοῦντος τοῦ Καθηγουμένου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου στό Καρύδι
Ἀποκορώνου καί οἰκείου ἐφημερίου Ἀρχιμ.
Δωροθέου Χαροκοπάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη καί τοῦ διακόνου π. Εὐαγγέλου Γενάρη.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος
στό Κόκκινο Μετόχι ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
τέλεσε τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία
συμπαραστατούμενος ἀπό τόν οἰκεῖο ἐφημέριο Πρωτ. Νικόλαο Πατσουράκη.

Ο Δ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
Στόν μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων τελέστηκε τήν Τρίτη 23
Μαρτίου ὁ Δ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τόν ὁσιολογιώτατο Μοναχό
Πατάπιο (Ἱ. Κελλίου Ἁγ. Ἀκακίου, Καυσοκαλυβίων Ἁγ. Ὄρους) μέ θέμα : «Σταυροαναστάσιμος πορεία πρός τό Πάσχα».
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Δ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος τελέστηκε τήν
Παρασκευή 28 Μαρτίου ἡ Δ΄στάση τῶν
Χαιρετισμῶν πρός τήν
Ὑπεραγία Θεοτόκο, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
σ υμπροσευχουμένων
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων,
π. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη καί τοῦ διακόνου π. Εὐαγγέλου Γενάρη.Στήν Ἀκολουθία αὐτή ἔδωσε δυναμικά τό παρόν ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, σέ μία καθιερωμένη σύναξη τῶν Δικαστικῶν Λειτουργῶν
κάθε χρόνο στούς Δ’ Χαιρετισμούς.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μετέβει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ραφαήλ στά Περιβόλια Χανίων γιά νά τελέσει τούς Χαιρετισμούς.
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Ὁ Ε’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου Χανίων τελέστηκε μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη, τήν
Κυριακή 30 Μαρτίου ὁ Ε’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, πλήθους ἱερέων καί κόσμου.
Τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Βενέδικτος, τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίου Σπυρίδωνος Νέας Σκήτης Ἁγίου Ὅρους μέ θέμα ‘’ Ὑπομονή’’.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου
στόν Ἁλικιανό
Στήν ἐνορία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικιανό Χανίων τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ
Μεγάλου Ἀποδείπνου ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συνεπικουρούμενος ἀπό ἱερεῖς τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας καί τοῦ
οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη. Πλῆθος κόσμου ἔδωσε τό παρόν
ἀνταλάσσοντας μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας τόν ἀσπασμό τῆς συγνώμης.
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Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στόν Καθεδρικό Ναό
Σέ κλίμα κατάνυξης τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τήν Παρασκευή 04 Ἀπριλίου στόν Καθεδρικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στά Χανιά χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχουμένου μέ τόν οἰκεῖο ἐφημέριο καί
ἱερατικό προϊστάμενο Πρωτ. Στυλιανό
Θεοδωρογλάκη, τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Παπαδοκωσταντάκη, τόν συνεφημέριο τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Εὐτύχιο Πετράκη καί πλῆθος
Χριστεπώνυμου πληρώματος.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος στό Καλαμίτσι Ἀλεξάνδρου τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Νικολάου Γιαννακουδάκη καί πλήθους προσκυνητῶν τόσο ἀπό τήν ἐγγύς περιοχή, ὅσο καί
ἀπό τά Χανιά πού μετέβησαν μέ ποῦλμαν.
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Κυριακή Ε’ τῶν Νηστειῶν
Στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἱερούργησε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός τήν Κυριακή 06
Ἀπριλίου συνεπικουρούμενος ἀπό
τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου
Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο
καί τούς Ἐσφιγμενίτες Πατέρες,
τόν οἰκεῖο ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ
Πρωτ. Στυλιανό Θεοδωρογλάκη,
τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τόν συνεφημέριο Πρωτ. Εὐτύχιο Πετράκη καί τούς διακόνους π. Εὐάγγελο Γενάρη καί π. Δημήτριο Δερμιτζάκη.

Σέ κλίμα κατανυκτικό ὅπως ἐπιβάλουν οἱ ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
τελέστηκε ὁ τελευταῖος, E’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου
Χανίων.
Στήν ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ.κ. Δαμασκηνός, παρουσίᾳ πλήθους κλήρου καί λαοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας πραγματοποιήθηκε ὁμιλία, μέ ὁμιλητή τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα ‘’ Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ὡς πρότυπον σήμερα’’.
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Κυριακή τῶν Βαΐων
Μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν
ἑορτάστηκε ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων στόν
ὡραιοπλουμιστοστολισμένο ἀπό βάγια Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν
Ἁλικιανό Χανίων.
Ἡ Θεία Λειτουργία τελέστηκε
προε ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμεν άρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη,
τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Μέσα σέ κλίμα κατανύξεως τελέστηκε τό ἑσπέρας τῆς 13ης Ἀπριλίου ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Νυμφίου- Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας- στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτουσυγκέλλου μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, πλήθους ἱερέων καί κόσμου.
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Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν
στά Χανιά
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, μέσα σέ
κατανυκτικό κλίμα ἐψάλλη τήν Μεγάλη Πέμπτη ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στά Χανιά, παρουσία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου
ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί πλήθους πιστῶν καί ἀρχόντων τῆς
πόλεώς μας.
Μέ τόν πένθιμο ἦχο τούς οἱ καμπάνες στό πέμπτο Εὐαγγέλιο ράγισαν τίς καρδιές τῶν προσκυνητῶν τήν ὥρα πού οἱ ἱερεῖς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἔψαλλαν
τό«Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου».
Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας, σταυρώθηκε πάνω στόν ξύλινο Σταυρό τῆς ταπείνωσης, φανερώνοντας τήν νίκη τῆς ὀδυνωμένης Ἀγάπης ἀπέναντι στό μίσος τῆς πνευματικῆς τύφλωσης.
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Ἡ Ἀκολουθία τοῦ ἐπιταφίου

Μέσα στό μελαγχολικό κλίμα πού προστάζει ἡ ἡμέρα τελέστηκε μέ θρησκευτική κατάνυξη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συπροσευχουμένων
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταν
τάκη καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.
Παιδικές φωνές ἔψαλλαν τά ἐγκώμια πού παρακολούθησαν μέ δέουσα θρησκευτική εὐλάβεια
ἐκπρόσωποι ἀπό τήν πολιτική καί στρατιωτική
ἡγεσία καί ἑκατοντάδες πιστῶν.
Στή συνέχεια, ἀκολούθησε ἡ περιφορά τοῦ
Ἐπιταφίου μέ τήν συνοδεία στρατιωτικῶν ἀγημάτων στούς δρόμους τῆς πόλεώς μας.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στό νοσοκομειακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
συμπροσευχουμένων ἱερέων καί κόσμου.
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Μία περιήγηση στίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας
γιά τόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου
στό Νοσοκομεῖο  Χανίων

Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου
Ἱερά Πατριαρχική καί
Σταυροπηγιακή Μονή
Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων

Ἱερός Ναός Ἁγίου Λουκᾶ  Χανίων

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος στά Περιβόλια

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου  Χανίων
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Ἱερός Ναός Ἁγίου Χριστοφόρου  Χανίων

Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Κουμπέ- Χανίων

Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή
Μονή Χρυσοπηγής  
Χανίων

Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
Κορακιές

Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων  Χανίων

Ἱερός Ναός
Ἁγίου
Νικολάου
Σπλάντζιας
Ἁγία Σοφία στήν Παρηγοριά  Χανίων
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Ἅγιος Παντελεήμων στό Μακρύ Τοῖχο

Ἁγία Παρασκευή στίς Καλύβες

Ἅγιος
Ἰωάννης  
Χανίων

Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας  Χανίων

Ἱερός Ναός Πέτρου καί Παύλου  Χανίων

Ἅγιος
Νικόλαος
Χαλέπα

Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνας Χανιά
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Ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κων/νου
& Ἑλένης στήν Ἀγυιᾶ  Χανίων
Ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου
στίς φυλακές Ἀγυιᾶς

Ἁγ. Κων/νου &  Ἑλένης Νέα Χώρα  Χανίων

Ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Καλυβίτου Κυρτωμάδου
Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἀλικιανό

Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς

Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου στά Κατσιφαριανά
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Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος
Ἀμπερία  Χανίων

Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος
στό Μουζουρά

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου στόν Παζινό

Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης Νέα Χώρα

Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους  Χανίων
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Τά Χανιά ὑποδέχθηκαν τό Ἅγιο Φῶς
Μέ τίς προβλεπόμενες τιμές καί
κατάνυξη πραγματοποιήθηκε ἡ ἄφιξις
τοῦ Ἁγίου Φωτός στήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.Τό
Ἅγιο Φῶς συνόδευε ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ.
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης.Στήν πίστα τοῦ ἀεροδρομίου ὑποδέχθηκαν τό
Ἀνέσπερο Φῶς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης
Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος, μαζί
μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καί
πλήθους κόσμου.
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Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας
στά Χανιά
Μέ θρησκευτική λαμπρότητα τελέστηκε ἡ Ἀναστάσιμη Θεία
Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στά Χανιά.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
συμπροσευχούμενος μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη
καί πλειάδα κληρικῶν.

Πλῆθος πιστῶν ἀνάμεσα στούς
πολιτικούς καί στρατιωτικούς
ἄρχοντες, μέ λαμπάδες στά χέρια
παρακολούθησαν τήν Ἀκολουθία
τῆς Ἀναστάσεως λαμβάνοντας
ἀπό τά χέρια τοῦ Σεβασμιωτάτου μας τό Ἀνέσπερο Ἅγιο Φῶς
τῆς Ἀναστάσεως. Στή συνέχεια,
τελέστηκε λιτανεία ἔξω ἀπό τόν
Καθεδρικό Ναό καί ἀμέσως μετά
ἐψάλλει τό Χριστός Ἀνέστη ὅπου
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε τό Ἀναστάσιμο Φῶς καί τό χαρμόσυνο
μήνυμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας νά φωτίσει τίς ψυχές ὅλου τοῦ κόσμου γεμίζοντας τόν μέ ἀγάπη καί καλοσύνη.

57

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στά Χανιά
Μέσα στό κλίμα τῆς Ἀναστάσιμης
ἐλπίδας καί χαρᾶς τελέστηκε ἀνήμερα τοῦ Πάσχα στήν Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ συνεπικουρούμενου πλήθους κληρικῶν,
τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί
εὐλαβῶν Χριστιανῶν.

Διαβάστηκε τό κατά Ἰωάννην Ἱερό
Εὐαγγέλιο σέ ἐννέα γλῶσσες ἀνάμεσα
σέ αὐτές τήν Ἑλληνική, τήν Ρωσική,
τήν Ἰταλική, τήν Ἀγγλική, τήν Σέρβικη,
τήν Ρουμανική, τήν Γαλλική, τήν Λατινική καί τήν Ὁμηρική.
Πρό τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός μετέφερε πρός ὅλο τόν κόσμο τίς
Πασχαλινές εὐχές του μοιράζοντας
Πασχαλινές εὐλογίες.

58

Ἐνίσχυση εὐπαθῶν ὁμάδων
ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυρό
Σέ μία πρωτοβουλία γιά
ἐνίσχυση εὐπαθῶν κοινωνικῶν ὁμάδων προχώρησε
ὁ Ἐρυθρός Σταυρός Χανίων τήν Πέμπτη 20 Μαρτίου. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε σέ γνωστό
Ξενοδοχεῖο στό Γεράνι
Χανίων. Μέ τήν παρουσία
τούς ἐνίσχυσαν τήν φιλανθρωπική αὐτή πρωτοβουλία, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ἐκπροσωπώντας τήν τοπική μας
Ἐκκλησία, καθώς καί τοπικοί παράγοντες καί φορεῖς.

Ἁγιασμός στό φράγμα Βαλσαμιώτη
Τά ἐγκαίνια ἐνός σημαντικοῦ ἔργου
γιά τόν Νομό Χανίων καί ἰδιαίτερα γιά
τόν ἀγροτικό κόσμο πραγματοποίησε
τό Σάββατο 22 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ἱερεῖς τῆς
Μητροπόλεώς μας πλῆθος ἀρχόντων,
παραγόντων καί κόσμου.Πρόκειται γιά
τά ἐγκαίνια καί τόν ἁγιασμό στό φράγμα Βαλσαμιώτη, τό μεγαλύτερο ἀρδευτικό ἔργο
στήν πόλη μας καί ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα στήν Ἑλλάδα.Τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὀ Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων κ. Ἀθανάσιος Τσαυτάρης.Μέ τό
κόψιμο τῆς κορδέλας ἄνοιξαν τή βάνα καί διοχετεύθηκε νερό στό χῶρο τοῦ φράγματος καθώς μετά τό πέρας τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε μέ ἁγιασμένο νερό
τό φράγμα Βαλσαμιώτη πού βρίσκεται στήν καρδιά τοῦ κάμπου τῶν Χανίων, ἐντός
τῶν διοικητικῶν ὁρίων τοῦ δήμου Πλατανιά, στό χωριό Βατόλλακος.
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Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός,
στό δυναμικό ΟΧΙ γιά τά χημικά τῆς Συρίας
Δυναμικό παρόν ἔδωσε ὁ Κρητικός λαός τήν Κυριακή 23 Μαρτίου μπροστά στή
Μονή Ἀρκαδίου προκειμένου νά διαμαρτυρηθεῖ γιά τήν καταστροφή τῶν χημικῶν τῆς
Συρίας στή Μεσόγειο.
Δυναμικό παρόν καί συγκινητική προσέλευση ἀπό κάθε γωνιά τῆς λεβεντογέννας
Κρήτης, ἀπό Ἱεράρχες καί ἱερεῖς πού προσεύχονται γιά τό καλό ὄλου τοῦ κόσμου καί
ἀπό ἀνθρώπους πού εὐαισθητοποιοῦνται γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν καί τοῦ πλανήτη.
Μέ λόγια πατρικά, δυναμικά, λόγια διαμαρτυρίας μετέφερε σέ αὐτήν συγκέντρωση τήν Συνοδική ἀπόφαση τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου δίνοντας δυναμικά τό παρόν σέ
αὐτόν τόν λαϊκό συναγερμό, καί ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό βιβλιοπωλεῖο ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, βρίσκεται στήν ὁδό Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στό ἰσόγειο τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως.
Σέ ἕνα ὄμορφο διαμορφωμένο χῶρο πού ἐπιμελεῖται
ὁ ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου π. Ἰωάννης Μαλεφάκης μποροῦμε 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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Τήν διπλή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
καί τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἑόρτασε
τήν 25η Μαρτίου ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν ὁμώνυμο
Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί παρουσία ἑκατοντάδων πιστῶν.
Τό πρωί, στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
συμπροσευχουμένων ἱερέων, ἀρχόντων καί πλήθους κόσμου.
Στή συνέχεια, τελέσθηκε ἐπίσημος Δοξολογία στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου στά Χανιά, γιά τήν Ἐθνική Ἑορτή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ.κ. Δαμασκηνό παρουσία πολιτικῶν, τοπικῶν ἀρχόντων καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Διδάσκαλος καί Διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ
Σχολείου Ἀγροκηπίου κ. Ἰωάννης Τσισμενάκης.
Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Ἡρῶον Πεσόντων, κατάθεση στεφάνων καί
ἡ παρέλαση ἀπό σχολεῖα, παραδοσιακούς συλλόγους καί πεζοπόρα τμήματα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
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Στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων κορυφώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τήν
25η Μαρτίου τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης.
Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσαν ἀπό κοινοῦ ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη μαζί μέ τήν Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων μέ βασική θεματολογία, ἡ συμβολή
τῆς Κύπρου στόν Ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας μας.
Ἱστορικά τραγούδια ἀλλά καί ὕμνους ἀπέδωσαν μέ ξεχωριστές ἑρμηνεῖες οἱ χορωδίες τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός χαιρέτησε τήν ἐκδήλωση,
εὐχαριστώντας ὅλους τούς συντελεστές γιά τήν ἐξαιρετική ἐκδήλωση καί εὐχόμενος
νά μή σταματήσουμε νά ἔχουμε στήν ψυχή μας τό ἑλληνορθόδοξο φρόνημα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 21.
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Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον
Ἄξιος, ἀναφώνησε κλῆρος καί λαός τό Σάββατο 29 Μαρτίου στήν εἰς πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ νῦν Ἱερομονάχου π. Ἰωακείμ Γιακουμάκη ἀπό τά χέρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ . Νέος ἱερομόναχος, ἀδελφός της Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, μέ σπουδές στήν γεωπονική καί ἀγάπη στό
Θεό καί στά δημιουργήματά Του θά διακονεῖ προσωρινά στήν Ἐνορία Πυθαρίου στό
Ἀκρωτήρι Χανίων.
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Μνημόσυνο Βενιζέλων
στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλία
Στόν Ἱερό Ναό Προφήτου
Ἠλία τελέστηκε τήν Κυριακή
30 Μαρτίου τό Μνημόσυνο τῶν
Ἐλευθερίου καί Σοφοκλέους Βενιζέλου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχομένου μέ τόν Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν οἰκεῖο
ἐφημέριο Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκη.Στή συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων ἀπό ἐκπροσώπους
τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.Κλείνοντας, ἀκολούθησε ὁμιλία στόν
αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τόν Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Γεώργιο Γιατρομανωλάκη, ὀ οποῖος ὑπογράμμισε μεταξύ ἄλλων ὅτι ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἦταν ἀπό
τούς πολιτικούς πού ὄχι μόνο ἔλεγαν τί θά κάνουν ἀλλά τό ἔπρατταν κιόλας καί ἡ
προσωπικότητα τοῦ ἀποτελεῖ παράδειγμα πρός μίμηση.
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Ἁγιασμός στό Πασχαλινό Παζάρι ἀγάπης καί φιλανθρωπίας
Μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ξεκίνησε τήν Δευτέρα 07 Ἀπριλίου τό πασχαλινό Παζάρι ἀγάπης, στήν Λέσχη Ἀξιωματικῶν
Χανίων, παρουσία τοπικῶν και στρατιωτικῶν
ἀρχῶν καί πλήθους κόσμου.
Τό παζάρι ἀγάπης, προσφορᾶς καί ἀλληλεγγύης ἔχει γίνει ἡ ἐλπίδα ἐδῶ καί λίγα χρόνια γιά τούς
ἀδελφούς μας πού δέν ἔχουν τήν οἰκονομική δυνατότητα, πού καθημερινά ἀγωνίζονται γιά νά ἐξασφαλίσουν τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον. Πραγματικά, συγκινητική ἡ προσέλευση καί ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου στό κάλεσμα αὐτό τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας!

Νέος Ἐφημέριος στήν ἐνορία Πυθαρίου
Μέ λόγια συγκινητικά, λόγια πού ἔκαναν νά δακρύσουν τά μάτια τοῦ κόσμου, λόγια ἀληθινά καί συμβουλευτικά ὑποδέχτηκε καί ἐγκατάστησε τήν Κυριακή 06 Ἀπριλίου στήν Ἐνορία Πυθαρίου μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τόν νέο ἱερέα Ὀσιολογιώτατο π. Ἰωακείμ Γιακουμάκη.
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Ἡ ἑορτή τῶν Νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν
Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
Τήν Δευτέρα 21 Ἀπριλίου
τελέστηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός παρουσία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Ραφαήλ στήν
Ἐθνική Ὁδό

Τήν Τρίτη 22 Ἀπριλίου ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Ραφαήλ στήν Ἐθνική Ὁδό
παρουσίᾳ πλήθους Ἱερέων καί
κόσμου πού ἦρθε νά προσκυνήσει τούς θαυματουργούς Νεοφανείς Ἁγίους.
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Ἡ Ἑορτἠ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Δεκάδες οἱ Ἱεροί Ναοί πού εἶναι ἀφιερωμένοι στόν Μεγαλομάρτυρα καί Τροπαιοφόρο Ἅγιο Γεώργιο καί πλῆθος προσκυνητῶν συνέρρεε γιά νά προσκυνήσουν τήν
χάρη του.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τήν Δευτέρα 21 Ἀπριλίου τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ μέγα πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
στόν Κυπάρισσο, ὅπου μεταφέρθηκε ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου ἀπό τόν Καθηγούμενο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, τό ὁποῖο ὑποδέχθηκαν μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί θρησκευτική
μεγαλοπρέπεια οἱ κάτοικοι τοῦ ἱστορικοῦ χωριοῦ.

Στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ
Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων
ὅπου κάτω ἀπό τόν Ναό ὁλοκληρώνονται οἱ ἐργασίες τῶν Ξενώνων Συνοδῶν Ἀσθενῶν, τέλεσε
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ
Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Νοσοκομειακοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ, Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
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Τήν Τρίτη 22 Ἀπριλίου ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στήν γραφική Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκορώνου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας, ἐπισκέφτηκε τήν 5η Μεραρχία Χανίων ὅπου τέλεσε ἐπίσημη Δοξολογία
γιά τόν προστάτη τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς Ἅγιο Γεώργιο.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης λειτούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν Κυπάρισσο τοῦ
Δήμου Πλατανιά.

Κουμπελή

Πυθάρι
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Ἡ ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς
Πολυαρχιερατική Θεία
Λειτουργία τελέστηκε τήν
Παρασκευή 25 Ἀπριλίου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναίου συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κυδωνῖας καί
Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Χιλιάδες προσκυνητῶν
πού προσῆλθαν μέ εὐλάβεια
νά προσκυνήσουν τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στό Μοναστήρι. Μετά τό πέρας
τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στόν αὔλειο χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ συλλιτανευόντων πλήθους
ἱερέων, τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς καί χιλιάδων πιστῶν.
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Ἐτήσιο Μνημόσυνο μακαριστοῦ Μητροπολίτου
πρώην Κισάμου καί Σελίνου
κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη
Τήν Κυριακή 27 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου στήν Κίσαμο, τελέσθηκε τό ἐτήσιο
μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀλήστου μνήμης μακαριστοῦ
Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ
Εἰρηναίου Γαλανάκη.
Προηγουμένως, ἐτελέσθη Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ.
Εὐγενείου, Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἐπιμνημόσυνο λόγο ἀπηύθηνε ἐμπεριστατομένως καί ἐμπνευσμένως ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἀναφερθείς στόν θεάρεστον βίον καί τήν ἁγίαν πολιτεία
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου, στήν πολυτάλαντη προσωπικότητά
του καθώς γιά τό πολυμερές καί πολυσχιδές ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχη ἀναφέρθηκε ὁ νῦν Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ
στό Νέο Χωριό Ἀποκορώνου
Τήν Κυριακή 27 Ἀπριλίου τελέστηκε Θεία Λειτουργία στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Σχίζας, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος στήν Ἀρχιερατική περιφέρεια τῆς Παλλήνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής,
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ οἰκεῖος
ἐφημέριος π. Ἐμμανουήλ Νικολακάκης καί ἱερεῖς τῆς ἐκεῖ περιοχῆς.

Ποδοσφαιρικός Ἀγώνας Ἀγάπης καί Φιλανθρωπίας
Μέ σκόρ πού στόχευσε στό τέρμα τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἀλτρουισμοῦ πρός τόν συνάνθρωπο,
πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 30 Ἀπριλίου ὁ
φιλικός ἀγώνας μεταξύ τῆς ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
καί τῆς ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ στό γήπεδο Περιβολῖων Χανίων μέ σκοπό νά βοηθήσουν τό
ἔργο τῶν Συσσιτίων και γενικότερα τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας.
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