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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 
ἐγκεντρίζει ἡμᾶς εἰς τὸ σῶμα Του καὶ 
μᾶς καλεῖ νὰ γίνωμεν ἅγιοι «ὅτι ἐγώ», 
λέγει, «ἅγιός εἰμι» (Α΄ Πέτρ. α΄, 16). 
Ἐπιθυμεῖ ὁ Πλάστης μας νὰ ἔχωμεν 
κοινωνίαν μαζί Του καὶ νὰ γευθῶμεν 
τῆς χάριτός Του, νὰ μετάσχωμεν δη-
λαδὴ τῆς ἁγιότητός Του. Ἡ κοινωνία μὲ 
τὸν Θεὸν εἶναι ζωὴ μετανοίας καὶ ἁγι-
ότητος, ἡ δὲ ἀπομάκρυνσις ἐξ Αὐτοῦ, ἡ 
ἁμαρτία, ταυτίζεται ἀπὸ τοὺς Πατέρας 
τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν «κακίαν τῆς καρ
δίας». 

Ἡ «ἁμαρτία οὐκ ἔστι τῆς φύσεως, 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

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

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

ἀλλὰ τῆς κακῆς προαιρέσεως» (Θεοδω-
ρή του Κύρου, Διάλογος Α΄- Immutabi-
lis, P.G. 83, 40D) ἢ τοῦ κακοῦ πνεύμα-
τος καὶ «οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος 
ἁμαρτάνει», κατὰ τὸν Θεοφόρον Ἰγνά-
τιον. 

Ἡ ἁγιότης εἶναι ἰδιότης τοῦ  Κυρίου, 
ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ «προσφέρων καὶ προ
σφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ δια
διδόμενος». Ὁ κατὰ χάριν ἱερουργὸς 
τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας 
προσφέρει εἰς τοὺς πιστοὺς «τὰ ἅγια 
τοῖς ἁγίοις», Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, 
καὶ λαμβάνει ἀμέσως παρὰ τοῦ πληρώ-
ματος τῶν Ὀρθοδόξων τὴν ἀπόκρισιν 
εἰς τὴν προσφορὰν ὅτι: «εἷς ἅγιος, εἷς 

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε» 
(στιχηρὸν ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου, Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς).
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Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ 
Πατρός», ὁ «ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε 
δαπανώμενος, ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας 
ἁγιάζων».

Εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
ἐπιτύχῃ τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν» μὲ τὸν 
Θεόν, διὰ τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη, 
τὴν ἁγιότητα δηλαδή, ἡ ἀποβλέπου-
σα ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τὴν 
σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου Μία, Ἁγία, 
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία «θεοπρεπῶς ἐδογμάτισε» 
μίαν περίοδον τοῦ ἔτους ὡς περίο-
δον ἰδιαιτέρας προσευχῆς καὶ δεήσε-
ως πρὸς κατευνασμὸν τῶν παθῶν τῆς 
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.

Ἡ περίοδος αὕτη εἶναι ἡ ἀρχομένη 
ἀπὸ τῆς αὔριον σωτήριος προετοιμα-
σία διὰ τὸ «Πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτα
τον Χριστοῦ». Εἶναι ἡ Ἁγία καὶ Μεγά-
λη Τεσσαρακοστή, τὴν ὁποίαν πρέπει 
νὰ βιώσωμεν «δέησιν προσάγοντες καὶ 
ἄφεσιν αἰτοῦντες», ὥστε νὰ γευθῶμεν 
ἀληθῶς τὸ Πάσχα «μετὰ πάντων τῶν 
Ἁγίων», γινόμενοι «ἅγιοι», διὰ τῆς ὁμο-
λογίας ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων 
ὅτι εἴμεθα «σκεύη κεραμέως» συνθλι-
βόμενα ὑπὸ τοῦ πονηροῦ καθ᾿ ἡμέ-
ραν, «πίπτοντες καὶ ἀνιστάμενοι». Νὰ 
ὁμολογήσωμεν δηλαδὴ τὴν ἀνθρω-
πίνην ἀτέλειαν καὶ ἀδυναμίαν μας καὶ 
τὴν ἐνώπιον Θεοῦ μηδαμινότητά μας, 
μετανοοῦντες καὶ ἐπαναλαμβάνοντες 
ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίᾳ καὶ 
ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ, καίτοι 
«ἅγιοι» διὰ τοῦ βαπτίσματος, ὅτι «εἷς 
Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός».

Καλοῦμεν, λοιπόν, πάντας τοὺς 
Ὀρθοδόξους πιστούς, κληρικούς, μο-
ναχοὺς καὶ μοναχάς, ἀδελφοὶ καὶ τέ-
κνα, νὰ μεταβάλωμεν τὴν ζωήν μας, 
πάντοτε μέν, ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὴν 
περίοδον αὐτὴν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς, εἰς ἀγαπητικὴν 
πρὸς τὸν πλησίον προσπάθειαν προ-
παρασκευῆς διὰ τὴν μετοχὴν ἐκτυπώ-
τερον ἀπὸ τοῦδε εἰς τὴν ἀνέσπερον 
Βασιλείαν τοῦ Κυρίου, τὸ «καινὸν 
Πάσχα». Προσκαλοῦμεν τοὺς πάντας 
εἰς ζωὴν ἁγιότητος καὶ πνευματικοῦ 
ἀγῶνος διὰ νὰ χαρισθῇ εἰς τὸν κόσμον 
καὶ εἰς ἡμᾶς ὡς «δόσις ἀγαθὴ» καὶ ὡς 
«δώρημα τέλειον» ἡ δυνατότης τῆς 
ὑπερβάσεως τῆς ἁμαρτίας, διότι «πᾶς 
ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν 
οὐ ποιεῖ [...] καὶ οὐ δύναται ἁμαρτά
νειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται» (Α΄  
Ἰωάν. γ΄, 9-10). 

Ἂς εἰσέλθωμεν, λοιπόν, μὲ ὅλην 
τὴν ψυχήν μας, μὴ σκυθρωπάζοντες, 
ἀλλὰ χαίροντες καὶ ἀγαλλόμενοι, εἰς 
τὸ πνευματικὸν τοῦτο στάδιον τῶν 
ἀρετῶν καὶ ἂς καθοπλισθῶμεν «ἀγά
πης τὴν λαμπρότητα, προσευχῆς τὴν 
ἀστραπήν, ἁγνείας τὴν καθαρότητα, 
εὐανδρίας τὴν ἰσχύν», καὶ ἂς συνοδοι-
πορήσωμεν μὲ τὸν Κύριον, δεόμενοι 
Αὐτοῦ νὰ μὴ «παρίδῃ ἡμᾶς κινδυνεύ
οντας τὴν ἀπ᾿ Αὐτοῦ διάστασιν» (Δο-
ξαστικὸν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), 
ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ «ὅπως λαμπροφό
ροι προφθάσωμεν εἰς τὴν ἁγίαν καὶ τρι
ήμερον Ἀνάστασιν, τὴν καταλάμπουσαν 
ἀφθαρσίαν τῷ κόσμῳ» (ποίημα Θεοδώ-
ρου, ἀκολουθία Δευτέρας Α΄ Ἑβδομά-
δος Νηστειῶν).
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ,

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ 
εἶναι ὡς περίοδος προετοιμασίας καὶ 
μετανοίας φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας, 
ἡ ὁποία, ἐσωτερικὴ καὶ ἀνέκφραστος, 
εἶναι προσωπικὴ κρίσις. Ὅταν μᾶς 
εὑρίσκῃ σφάλλοντας διαμαρτύρεται 
ἐντονώτατα, καθότι «οὐδὲν αὐτῆς βιαι
ότερον ἐν κόσμῳ», κατὰ τὸν βιωματικὸν 
κήρυκα τῆς μετανοίας Ἅγιον Ἀνδρέαν 
Κρήτης. Ὅθεν, πρέπει νὰ εἰρηνεύῃ μὲ 
τὴν συνείδησίν του ἕκαστος, διὰ τῆς 
μετανοίας, ὥστε «ἐν τῷ πυρὶ τῆς συνει
δήσεως νὰ προσφέρωμεν μυστικὴν ὁλο
κάρπωσιν», θυσιάζοντες τὰ πάθη μας 
καὶ προσφέροντες αὐτὰ θυσίαν ἀγάπης 
πρὸς τὸν συνάνθρωπον, ὅπως ὁ Κύριος 
ἑαυτὸν ὑπὲρ «τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ 
σωτηρίας». Τότε μόνον θὰ ἀνατείλῃ καὶ 
δι᾿ ἡμᾶς ἐκ τοῦ τάφου ἡ συγγνώμη καὶ 
θὰ ζήσωμεν ὡς ἀνθρωπότης ἐν ἀλληλο-
σεβασμῷ καὶ ἀγάπῃ μακρὰν τῶν ὅσων 
βλέπομεν κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας 
φρικτῶν ἐγκλημάτων νὰ πλήττουν τὴν 
οἰκουμένην ἅπασαν. Εἰς τὸν ἀγῶνα 
τοῦτον ἔχομεν συμμάχους καὶ πρε-
σβευτὰς πάντας τούς Ἁγίους καὶ μάλι-
στα τὴν Παναγίαν Μητέρα τοῦ Κυρίου 

μας, τὴν διὰ τῶν ἱκεσιῶν της ὡς ἄλλος 
λουτὴρ «ἐκπλύνουσαν συνείδησιν». 

Ὅθεν, προτρεπόμεθα καὶ παρα-
καλοῦμεν, ὡς πνευματικὸς Πατὴρ 
τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξων 
πιστῶν μας, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, νὰ 
δράμωμεν μετὰ σπουδῆς εἰς τὸ ἀπὸ τῆς 
αὔριον ἀρχόμενον στάδιον τῶν ἀρετῶν, 
«μὴ ἄτοπα λογιζόμενοι, μὴ παράνομα 
πράττοντες», ἀλλὰ πορευόμενοι ἐν 
Χάριτι νὰ ἐκπλύνωμεν τὰς συνειδή-
σεις «γνώμῃ ἀγαθῇ» διὰ τῆς μετανοίας, 
ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι οἱ οὐρανοὶ 
καὶ ἡ γῆ καὶ πάντα «τὰ ὁρατὰ καὶ ἀόρα
τα» θὰ καταυγασθοῦν ἐν τέλει ὑπὸ τοῦ 
φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ἡμεῖς δέ, «πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ 
τοῦ Κυρίου» ἱστάμενοι, ἐὰν ἀξίως πο-
λιτευθῶμεν, θὰ περιβληθῶμεν χιτῶνα 
φωτεινὸν μιμήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ 
θὰ ἀξιωθῶμεν τοῦ «καινοῦ πόματος» ἐκ 
τῆς Πηγῆς τῆς ἀφθαρσίας, γευόμενοι 
τῆς χαρᾶς τοῦ ὀλβίου τάφου τοῦ Κυ-
ρίου καὶ συνωθούμενοι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ 
«ἕως τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου», 
ἐν τόπῳ ὅπου «τὰ φοβερὰ τελεσιουρ
γεῖται». Γένοιτο.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιε΄ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης 

πάντων ὑμῶν
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Διπλωματική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄

Κεφάλαιον γ `

Παραδοσιακά εἰλητά καί ἀντιμήνσια

3.2.6. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας Γωνιᾶς. (Εἰκ. 9).

Εἰλητό τοῦ ΙΘ` αἰῶνος (1837), 
κτῆμα Πατριαρχικῆς καί Σταυρο-
πηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν 
Ἀγγέλων Γωνιᾶς, Κολυμπάρι Κισ-
σάμου Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν 
ἀπό τόν Κυδωνίας καί  Κισσάμου 
κυρό  Ἀρτέμιον (1831-1846) ἐπί 
λινοῦ ὑφάσματος διαστάσεων 0,70 
ἐπί 0,73. 

Ἡ Τέχνη του ζωγραφική, προ-
φανῶς μέ πένα, ἀπεικονίζει τόν 
Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ἐπάνω τοῦ ὁποί-
ου ἵσταται ὁ τίμιος Σταυρός στη-
ρίζων τήν λόγχη καί τόν σπόγγο 
καί τά σύμβολα τῶν τεσσάρων 
Εὐαγγελιστῶν στή σειρά Ἰωάννης, 

Ματθαῖος, Μάρκος καί Λουκᾶς. Ἡ κατάστασή του εἶναι σχετικά καλή, ἐνδεικτι-
κή, ὅμως, εἶναι καί ἡ λειτουργική χρήση του. Χαρακτηριστικό τοῦ ἀμφίου εἶναι ἡ 
ἁπλότητα ἐξιστορήσεως τοῦ θέματος. Ἐπίσης, ἀπουσιάζει τό διάγραμμα στίς πα-
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ρυφές, δεῖγμα ἐπιρροῆς ἐκ τῆς πρώτης περιόδου τοῦ Ἀντιμηνσίου. Οἱ πληροφορί-
ες πού παραθέτει, εἶναι διατυπωμένες ἐντός τοῦ ἀμφίου, ἐκατέρωθεν τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, ὁπου ἀναγράφεται σέ κεφαλαιογράμματη βυζαντινή σημειογραφία: α) 
στήν ἀνατολική πλευρά τῆς ὀθόνης, «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΔΙ ΑυΤΟΥ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ» καί β) στή δυτική, «ΚΑΘΙΕ
ΡΩΘΕΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΔΩ
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΣΑΜΟΥ (sic) ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ αωλζ» (1837). 
Ἡ ἱστορική πληροφορία πού συνάγεται ἀπό τό παρόν Εἰλητό εἶναι ἡ συγχώνευση 
τῶν Ἐπισκοπῶν πού ἔγινε στήν Κρήτη μετά τό 1821.

3.2.7. Εἰλητό  Ἱ. Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς Ν.  Ἡρακλείου. (Εἰκ.10).

Εἰλητό τοῦ ΙΘ` αἰῶνος 
(1842) ἐπί λινοῦ ὑφάσμα-
τος, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Καλυβιανῆς Νο-
μοῦ Ἡρακλείου, καθιερωθέν 
παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας κ. Μα-
ξίμου (1825-1843), διαστά-
σεων 0,71 ἐπί 0,71.

Ἀναγεννησιακῆς τέχνης 
ζωγραφιστό, προφανῶς μέ 
πένα, ἀπεικονίζει τον Ἐπιτά-
φιο Θρῆνο, ἐπάνω τοῦ ὁποί-
ου ἵσταται ὁ Τίμιος Σταυρός 
στηρίζων τή λόγχη καί τό 
σπόγγο, τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές στό ζωόμορφο συμβολισμό τους καί στή σει-
ρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς.

Χαρακτηριστικά τοῦ ἀμφίου εἶναι: Ἡ ἁπλότης ἐξιστορήσεως τῶν παραστάσεων 
καί ἡ σφραγίδα τῆς φθορᾶς ἀπό τήν πολλή λειτουργική του χρήση. Τό παρόν ἔχει 
στερεωθεῖ διά προσθέτου ὑφάσματος καί στό δυτικό τμῆμα τῆς ὀθόνης, ἐντός τοῦ 
πλαισίου πού περικλείει ὅλες τίς παρυφές, ἀναγράφει λακωνικά καί σέ κεφαλαιο-
γράμματη βυζαντινή σημειογραφία μέ πολλές συντμήσεις: «ΕΚΑΘΙΕΡΩΘΗ ΠΑΡΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κ.Κ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΩΜΒ 
(1842)».  Ἐπίσης, ἀναγράφονται τά χαρακτηριστικά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ «Ι(Η
ΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ ΝΙΚΑ» καί τοῦ Ἐπιταφίου, «Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ» ἀκόμη, 
διευκρινίζεται ἡ Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ μέ τά χαρακτηριστικά «Ο ΩΝ» στό  φωτοστέ-
φανό Του καί  τό ὄνομα κάθε Εὐαγγελιστοῦ. Ἰω(άννης), Ματ(θαῖος), Μ(άρκο)ς, 
Λου(κᾶς). Τό παρόν στερεῖται τῶν προσώπων πού διακόνησαν στή ζωηφόρο Ταφή.
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Τό ζήτημα τοῦ αὐτε-
ξουσίου καί τῶν 

ἐπιλογῶν τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπασχολεῖ γιά αἰῶνες 
στοχαστές καί φιλο-
σόφους. Ὑποστηρίζουν 
κάποιοι ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
δέν εἶναι παρά ἄβουλος 
ὑπηρέτης ἑνός πεπρωμέ-
νου δυναστικοῦ, ἄθυρ-
μα στά χέρια κάποιας 
σκληρῆς καί ἀπάνθρωπης μοίρας· ὅτι ἡ 
ἐπί γῆς πορεία του εἶναι προκαθορισμένη 
καί ἀνεξάρτητη ἀπό τήν προσωπική του 
βούληση. Κάτι τέτοιο, ὅμως, δέν συμ-
φωνεῖ μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησί-
ας μας. Ὁ «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεὶς» 
ἄνθρωπος ἔχει τιμηθεῖ μέ τό αὐτεξούσιο. 
Τό θεόσδοτο αὐτό χάρισμα δέν αἴρεται 
οὔτε ἀπό τόν Δημιουργό μας. Ὁ Παντο-
δύναμος Θεός, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἔπλασε χω-
ρίς νά μᾶς ρωτήσει, δέν μᾶς σώζει χωρίς 
νά μᾶς ρωτήσει!

«Παρέθηκέ σοι πῦρ καὶ ὕδωρ· οὗ ἐὰν 
θέλῃς, ἐκτενεῖς τὴν χεῖρά σου», διαβά-
ζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη (Σοφία 
Σειράχ 15, 16). Ἐνώπιόν μας, ἀδελφοί 
μου, τό νερό καί ἡ φωτιά. Μποροῦμε νά 
ἁπλώσουμε τό χέρι μας ὅπου θέλουμε. 
«Ἔναντι ἀνθρώπων ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος, 
καὶ ὃ ἐὰν εὐδοκήσῃ, δοθήσεται αὐτῷ», 
διαβάζουμε στόν ἑπόμενο στίχο. Ἐνώπιον 
τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει ἡ ζωή καί ὁ θά-
νατος· ὅ,τι κανείς θελήσει καί προτιμή-

Πῦρ καὶ ὕδωρ
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

σει, αὐτό θά τοῦ δοθεῖ. Ἡ 
πνευματική μας πορεία 
ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ἐπιλο-
γές μας, ἑπομένως ἀπό 
τήν ἀγαθή ἤ πονηρή δι-
άθεση τῆς καρδιᾶς μας. 
Ὅποιος ἁπλώνει τό χέρι 
του στό νερό, δροσίζε-
ται· ὅποιος τό ἁπλώνει 
στήν φωτιά, καίγεται.

Εἶναι, ἀδελφοί μου, 
ἀφελές νά νομίζουμε ὅτι θά ἀξιωθοῦμε 
νά προοδεύσουμε κατά Θεόν χωρίς τήν 
προσωπική μας συγκατάθεση στό ἀγα-
θό θέλημα τοῦ Θεοῦ, χωρίς σύνεση καί 
ἀγαθή διάθεση. Ἄν δέν ζητήσουμε καί 
ἐπιλέξουμε «τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν», πῶς θά ὠφεληθοῦμε; 
Ὁ Θεός ἀναμένει τήν ὀρθή ἀπόκρισή μας 
στό θέλημά Του, ἡ ὁποία θά Τοῦ ἐπιτρέ-
ψει νά ἐνεργήσει στίς καρδιές μας. Στήν 
Ἐκκλησία ὅλα εἶναι θεανθρώπινα. Γιά τήν 
ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας μας ἀπαραίτητη 
εἶναι ἡ συνεργασία μας μέ τόν Θεό. Ὁ 
Θεός, τονίζει σύγχρονος Γέροντας, θέ-
λει νά σώσει τόν ἄνθρωπο τιμώντας τόν 
ἄνθρωπο, ὄχι καταργώντας τόν ἄνθρω-
πο!

Εἴθε, ἀδελφοί μου, νά ἀνταποκρι-
θοῦμε στήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί 
νά ζητήσουμε μέ θέρμη τό ἔλεός Του, 
ὥστε Ἐκεῖνος νά λάβει «τὸ ἐξ ἡμῶν» καί 
νά πραγματοποιήσει στήν ζωή μας τό 
σωτηριῶδες σχέδιό Του. Ἀμήν.



ΟΤΙ  ΜΠΟΡΩ
ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΕΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦO ΜΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
495/296057-57

IBAN:GR4001104950000049529605757

&
ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

176495001
IBAN:GR8506900010000000176495001

ΣΤΟ  ΟΝΟΜΑ:
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.
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Ἡπροσευχή εἶναι χάρισμα τοῦ Θεοῦ 
πρός τόν ἄνθρωπο, μέ τό ὁποῖο 

καθίσταται ἐφικτή ἡ διαρκής μεταξύ 
τους ἐπικοινωνία. Εἶναι δέ ἀναπόσπα-
στο τμῆμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τό 
μέτρο καί τό κριτήριο τῆς Ὀρθοδό-
ξου πνευματικότητος, καθότι, χωρίς 
αὐτή δέ μποροῦμε νά ὁμιλοῦμε γιά ἐν 
Χριστῷ ζωή. «Ἡ προσευχή μαρτυρεῖ, 

κατά τρόπο ζωντανό καί ἐναργῆ, 
ὅτι πορευόμαστε τήν ὁδό τῆς 

πνευματικῆς ἀσκήσεως, 
ὑπερνικῶντας, 

«Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι»
Ἡ προσευχή ὡς καθοριστικός παράγοντας  

τῆς πνευματικῆς ζωῆς

Τοῦ  Ἀρχιμ.  Ἐπιφανίου Οἰκονόμου
Ἱεροκήρυκος τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος

μ’ αὐτήν, ὅλα τά ἐμπόδια καί ὅλους τούς 
πειρασμούς της. Ἀντίθετα, ἡ ἀπουσία ἤ 
ἡ ἐγκατάλειψή της ταυτίζεται μέ τήν νέ-
κρωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς…»1

Ἀπό τά παραπάνω συμπεραίνεται 
ὅτι ἡ προσευχή δέν εἶναι ἕνα θρησκευ-
τικό καθῆκον προσαρμοσμένο στά 
πλαίσια μιᾶς τυποποιημένης ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ ἴδια τρόπος ζωῆς, 
ἐκείνου πού βιώνει διαρκῶς τό γεγονός 
τῆς Ἐκκλησίας στή ζωή τοῦ κόσμου 
καί ἐκκλησιαστικοποιεῖ τόν βίο του 
στήν καθημερινότητά του. Εἶναι μία 
ἐπιλογή ζωῆς πού δρομολογεῖται εἴτε 
κοινοτικά, στό πλαίσιο τῆς κοινῆς λα-
τρευτικῆς ζωῆς τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας, εἴτε προσωπικά, στό πλαίσιο τῆς 
ἀνάγκης τοῦ καθενός νά στραφεῖ ἐντός 
του γιά νά συναντήσει τό Θεό του. Ὁ 
καθένας ἀπό τούς δυό τρόπους ἔχει τήν 
ἀξία καί τή σημασία του. Στήν πρώτη 
περίπτωση τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ 
λαός, ἑνώνεται μέ τήν κεφαλή Της, τόν 

1.  π. Μιχαήλ Καρδαμάκης, «Ὀρθόδοξη πνευ
ματικότητα», σελ. 334 
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Κύριο Ἰησοῦ, καθότι ὁ ἴδιος διακήρυ-
ξε ὅτι «οὗ εἰσί δυό ἤ τρεῖς συνηγμένοι 
εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ 
αὐτῶν»2 Ἡ Ἐκκλησιαστική κοινότητα, 
διά τῆς κοινῆς προσευχῆς, τῆς κοινῆς 
Λατρείας, βιώνει τήν χάρη τῶν Ἱερῶν 
Μυστηρίων καί γίνεται κοινωνός τοῦ 
Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, 
στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 

Ὁ ἕτερος τρόπος εἶναι ὁ προσωπικός, 
ὁ ὁποῖος δέν μπαίνει σέ καλούπια, δέν 
περιορίζεται σέ συγκεκριμένους κανό-
νες ἤ χωροχρονικούς περιορισμούς, δέν 
ἐξαντλεῖται σέ τυποποιημένα πρότυπα, 
ἀλλά ἔχει καθαρά προσωπικό καί ἰδιαί-
τερο χαρακτήρα καί διαπνέεται ἀπό τό 
μέτρο τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐσωτερικοῦ 
πόθου τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά συναντή-
σει τόν Θεό του. Εἶναι ἕνας τρόπος στόν 
ὁποῖο δέ χρειάζονται λόγια πολλά καί 
ἐπιτηδευμένα, ἀλλά καρδιά φλογισμένη 
ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Ἔλεγε ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων σέ ἐρώτηση, 
ποιά πολιτεία ἔχει περισσότερο κόπο: 
«Οὐκ ἔστιν ἕτερος κάματος ὡς τό εὔξα-
σθαι τῷ Θεῷ. Πάντοτε γάρ, ὄτε θέλη ὁ 
ἄνθρωπος προσεύξασθαι, βούλονται 
οἱ ἐχθροί ἐκκόψαι αὐτόν. Οἴδασι γάρ 
ὅτι οὐδαμόθεν ἐμποδίζονται, εἰ μή ἀπό 
τοῦ εὔξασθαι τῷ Θεῷ. Καί πάσαν δέ 
πολιτείαν ἥν ἄν μετέλθη ὁ ἄνθρωπος, 
ἐγκαρτερῶν ἐν αὐτῇ, κτᾶται ἀνάπαυ-
σιν. Τό δέ εὔξασθαι, ἕως ἐσχάτης ἀνα-
πνοῆς, ἀγῶνος χρήζει»3 Πόσες φορές, 
αὐτήν ἀκριβῶς τή στιγμή, δέ νιώσαμε 
ὅλους τούς ἐξωτερικούς περισπασμούς, 
τούς πειρασμούς, τίς σκέψεις τίς βιοτι-
κές, ἀκόμα καί τίς πονηρές, νά θέλουν 
νά πλήξουν τήν ἐσωτερική αὐτή ἐργα-

2.  Ματθ. 18, 20
3.  Γεροντικό, σελ. 13

σία μας καί νά ἀποσπάσουν τόν νοῦ 
ἀπό τήν μέθεξη τῆς Θείας Χάριτος. 
Πόσες φορές δέν καταθέσαμε τά ὅπλα 
τῆς προσπάθειας νά προσευχηθοῦμε, 
νιώθοντας ἀνίκανοι καί ἀδύναμοι νά 
ἀρθρώσουμε λόγο προσευχητικό, νικη-
μένοι ἀπό τίς προσβολές τοῦ διαβόλου. 
Στό σημεῖο αὐτό καί πρίν ἀφεθοῦμε 
στήν ἥττα, νά φέρνουμε στό νοῦ μας 
τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ, στό πρόσωπο τοῦ 
ὁποίου θεμελιώνεται ὁ προσωπικός 
χαρακτήρας τῆς προσευχῆς. Ὁ Κύριός 
μας, πολλές φορές ἀπομακρύνθηκε 
ἀπό τούς Μαθητές του καί ἀποσύρθη-
κε στήν μόνωση καί στήν ἡσυχία τῆς 
ἐρήμου. Ἦταν ἐκεῖνες οἱ στιγμές πού 
βίωσε καί ὁ Ἴδιος τόν ἀμείλικτο πόλε-
μο τοῦ διαβόλου καί δέχθηκε τά πλήγ-
ματα τῶν πειρασμῶν, πού σκοπό εἶχαν 
νά Τόν κάμψουν, νά Τόν ἀποπροσανα-
τολίσουν, νά Τόν συντρίψουν. Κι ὅμως, 
ἄντεξε. Δέν ἄφησε τόν ἑαυτό του νά 
ξεφύγει ἀπό τόν σκοπό τῆς προσευχῆς 
καί κατατρόπωσε τόν διάβολο, παρέχο-
ντας στόν κάθε ἄνθρωπο τό μέτρο καί 
τό ὑπόδειγμα τοῦ ἀγῶνος καί τῆς προ-
σπάθειας πού χρειάζονται γιά νά ἔχει ἡ 
προσευχή ἀποτέλεσμα καί καρποφορία.

Ποιές εἶναι, ὅμως, οἱ πνευματικές 
προϋποθέσεις πού πρέπει νά ἔχουμε 
μέσα μας, προκειμένου ἡ προσευχή 
μας νά βρεῖ ἀνταπόκριση καί νά εἶναι 
πραγματικά ὠφέλιμη στήν διεξαγωγή 
τοῦ προσωπικοῦ μας ἀγῶνα; Σημειώνει 
ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: «Ὅταν 
ξεκινᾶς νά σταθεῖς ἐνώπιον τοῦ Κυρί-
ου, ἅς εἶναι ὁ χιτών τῆς ψυχῆς σου ὑφα-
σμένος μέ τό νῆμα τῆς ἀμνησικακίας».4 
Πρώτη προϋπόθεση ἡ ἀμνησικακία καί 

4.  «Κλίμαξ», Λόγος ΚΗ΄
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ἡ συγχωρητικότητα. Δέν εἶναι δυνα-
τόν νά θέλουμε νά εἴμαστε φίλοι τοῦ 
Θεοῦ καί νά ἐπικοινωνοῦμε μαζί Του 
ἄν πρῶτα δέ γίνουμε φίλοι τῆς εἰκόνας 
τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος. 

Ἡ δεύτερη προϋπόθεση τῆς ἀλη-
θινῆς προσευχῆς ἀποκαλύπτεται σέ μία 
γωνιά τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, στό 
πρόσωπο ἐνός τελώνου, ὁ ὁποῖος προ-
σεύχεται καί ζητεῖ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 
προτάσσοντας ὄχι τίς ἀρετές καί τά 
ὁποῖα δῆθεν κατορθώματά του, ἀλλά 
τήν ταπείνωση καί ἀναξιότητά του. «Ὁ 
Θεός ἰλάσθητι μοί τῶν ἁμαρτωλῶ»5 
κραυγάζει καί ἑλκύει πάνω του τό 
βλέμμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος «ὑπερηφά-
νοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοίς δέ δίδωσι 
χάριν»6 Αὐτός ὁ λόγος τῆς ταπείνωσης 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί βδελυκτοῦ, στά μά-
τια τοῦ κόσμου, τελώνου, ἀρκοῦσε γιά 
τήν δικαίωσή του, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
γιατί ἔβγαινε ἀπό τήν καρδιά του καί 
ἐξέφραζε τήν ἐσωτερική συντριβή του. 

Ἡ τρίτη προϋπόθεση τῆς εὐάρεστης 
στόν Θεό προσευχῆς εἶναι ἡ ἀγάπη, ὄχι 
μόνο πρός τόν Ἐκεῖνον, ἀλλά, κυρίως, 
πρός τούς ἀδελφούς. «Ὁ ἀγαπῶν τόν 
Θεόν οὗ δύναται μή καί πάντα ἄνθρω-
πον ὡς ἐαυτόν ἀγαπῆσαι»7, σημειώνει 
ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἡ 
προσευχή καθίσταται ἀνούσιος τύπος 
ὅταν δέ συνοδεύεται ἀπό ἔκδηλο ἐνδι-
αφέρον γιά τό δράμα τοῦ κόσμου καί 
τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἀληθινά 
προσευχόμενος ἄνθρωπος εἶναι κοι-
νωνική προσωπικότητα, ζεῖ στόν κό-
σμο καί προσπαθεῖ, μέ τόν βίο καί τό 
παράδειγμά του, νά μετασχηματίσει 

5.  Λουκ. 18, 13
6.  Ἰάκ. 4, 6
7.  P.G. 96, 964B

τόν κόσμο, προσφέροντας αὐτό πού 
τοῦ λείπει, κυρίως στήν ἐποχή μας, τήν 
ἀγάπη. Ὁ αὐτοεγκλεισμός καί ἡ ἀπο-
μόνωση τοῦ Χριστιανοῦ, σέ μιά ἐποχή 
πού ὁ συνάνθρωπος πονᾶ καί ὠδινᾶται 
ἤ ἀκόμα, ἡ τυποποιημένη προσφορά 
ἐλεημοσύνης, πού ἐκλαμβάνεται ὡς 
συμβατική ὑποχρέωση γιά νά τά ἔχου-
με καλά μέ τόν ἑαυτό μας ἤ χειρότερα, 
ἀκόμη, γιά «τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώ-
ποις», συνιστᾶ ἑωσφορική διαστροφή 
τοῦ Χριστιανικοῦ μηνύματος καί δέ 
συνάδει, ἀσφαλῶς, μέ τό πνεῦμα τῆς 
ἀληθινῆς καί ἀποδοτικῆς προσευχῆς. 
«Ἡ ἐλεημοσύνη δέν ἔχει ὁρισθεῖ τόσον 
διά νά τρέφονται οἱ πτωχοί, ὅσον διά 
νά διδαχθοῦν ἐμπράκτως οἱ ἄνθρωποι 
τήν ἀγάπην καί τήν μεταξύ των  φιλία»8, 
τονίζει ἡ Ἁγία Συγκλητική.

Ἕνας σύγχρονος, μάλιστα, Ὀρθό-
δοξος Ἱεράρχης καί Θεολόγος, ἔχοντας 
ἐντοπίσει τήν παραποίηση τοῦ Χρι-
στιανικοῦ βιώματος στήν ἐποχή μας, 
κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρός 
ὅλους ἐμᾶς, πού, συχνά, ἐπιλέγουμε 
τήν εὐκολία τῶν τύπων ἀπό τήν σω-
στική ἀξία τῆς οὐσίας καί παρατηρεῖ: 
«Στήν ἔσχατη κρίση δέν θά ἐρωτηθῶ 
πόσες θρησκευτικές διαλέξεις παρα-
κολούθησα, πόσες μετάνοιες ἔκανα 
στήν προσευχή μου, πόσο αὐστηρά νή-
στεψα, μά θά ἐρωτηθῶ: ἔδωσα τροφή 
στούς πεινασμένους, ροῦχα στούς γυ-
μνούς, φρόντισα τούς ἀρρώστους, ἐπι-
σκέφθηκα τούς φυλακισμένους; Αὐτά 
εἶναι ὅλα πού θά ἐρωτηθῶ. Ὁ δρόμος 
γιά τόν Θεό βρίσκεται μέσα ἀπό τήν 
ἀγάπη γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί 
δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος».9

8.  «Ευεργετινός», Τόμος Γ΄, σελ. 13
9.  Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ
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Ὁ ἑορτασμός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Παρα-

σκευή 30 Ἰανουαρίου, οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Μητροπό-
λεώς μας γέμισαν ἀπό μαθητές καί καθηγητές γιά 
νά τιμήσουν τούς τρεῖς μέγιστους πνευματικούς 
διδασκάλους τῆς γνώσεως. Στόν Καθεδρικό Ναό 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τελέστηκε Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. 

Ὁ ἑορτασμός ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ὁμιλία πού διορ-
γανώθηκε στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς 
μας μέ θέμα ‘‘οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί ὁ Ἑλληνικός Λόγος’’ 
ἀπό τόν Ἁγιορείτη Ὁσιολογιώτατο Ἱερομόναχο π. Αρτέ-
μιο Γρηγοριάτη.
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Ἑορτάζουμε σήμερα τήν μνήμη τῶν 
τριῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν καί οἰκου-

μενικῶν διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, 
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ 
Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου. Τῶν τριῶν μεγίστων φωστήρων τῆς 
Τρισηλίου Θεότητος.

Οἱ ἄμβωνες τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως, τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Καισαρείας τῆς 
Καππαδοκίας, τῆς Ναζιανζοῦ ἔγιναν αἰώ-
νιοι ἄμβωνες τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τούς 
ὁποίους οἱ τρεῖς Ἱεράρχαι κηρύττουν τήν 
Ὀρθόδοξο Θεολογία καί πίστη μας καί 
μᾶς ὑποδεικνύουν τήν γνησία Χριστιανι-
κή ζωή.

Γι’ αὐτό καί σέ κάθε ἀκολουθία καί 
Θεία Λειτουργία τούς μνημονεύουμε. 
Ὁ μακαρισμός καί ἔπαινός τους στήν 
Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύς, ἀδιάκο-
πος καί αἰώνιος.

Τιμῶνται ἰδιαίτερα ὁ καθένας τήν ἡμέ-
ρα τῆς μνήμης του καί ὅλοι μαζί σήμερα, 
ὥστε οἱ Χριστιανοί νά τούς θεωροῦν ἰσα-
ξίους καί ἰσοτίμους.

Μετά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους 
ἀπό τήν φοβερή τουρκική σκλαβιά, ἡ νε-
οελληνική πολιτεία καθιέρωσε ἡ σημερι-
νή ἑορτή τους νά ἑορτάζεται καί ὡς ἑορ-
τή τῆς Παιδείας.

Ἡ καθιέρωσις τῆς ἑορτῆς αὐτῆς ὡς 
ἑορτῆς τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδεί-
ας ἦταν ἐπιβεβλημένη. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι 
μετά τήν ἀπελευθέρωση οἱ ἡγεσίες τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἐπηρεασμένες ἀπό 
τά δυτικά ρεύματα καί πρότυπα καί μάλι-

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ
Ἐκφωνηθεῖσα εἰς τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδα Σχολήν τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 2001

ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

στα κατά τήν περίοδο τῆς Ἀντιβασιλείας 
τῶν Βαυαρῶν, δέν ἐτίμησαν καί δέν ἀξιο-
ποίησαν δεόντως τήν Παράδοση τοῦ Γέ-
νους καί κάποτε ἀσέβησαν ἀπέναντί της, 
ἐκτός ἐξαιρέσεων.

Ὅμως, ἡ ἀνακήρυξις τῶν Τριῶν Ἱε-
ραρχῶν ὡς προστατῶν τῆς Ἑλληνορ-
θοδόξου Παιδείας ἦταν πρᾶξις ἀξία τῆς 
Παραδόσεως τοῦ Γένους, ἀφοῦ οἱ Τρεῖς 
Ἱεράρχαι συνδυάζουν τήν Χριστιανική 
διδασκαλία μέ τήν θύραθεν καί μάλιστα 
τήν Ἑλληνική μόρφωση.

Τόν 4ον αἰῶνα πού ἔζησαν οἱ τρεῖς Ἱε-
ράρχαι, ὑπῆρχε διαμάχη μεταξύ Χριστιανι-
σμοῦ καί Ἑλληνισμοῦ. Ὑπῆρχαν δυό ἀντί-
θετα ἄκρα. Τό ἕνα ἐκ μέρους Χριστιανῶν 
πού ἀπέρριπταν τελείως τήν Ἑλληνική 
σοφία, λόγω τοῦ φόβου τῆς εἰδωλολα-
τρείας. Τό ἄλλο ἐκ μέρους τῶν φανατικῶν 
ἑλληνολατρῶν-εἰδωλολατρῶν, πού ὄχι 
μόνο ἀπέρριπταν τήν Χριστιανική πίστη 
ἀλλά καί θεωροῦσαν τούς Χριστιανούς 
ἀναξίους νά σπουδάζουν τά Ἑλληνικά 
Γράμματα. Κύριος ἐκπρόσωπός των ἦταν 
ὁ εἰδωλολάτρης Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, 
συμμαθητής τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου στήν Ἀθήνα, πού 
ὅταν ἔγινε αὐτοκράτωρ ἐξέδωκε διάταγ-
μα κατά τῶν Χριστιανῶν διδασκάλων, νά 
μή διδάσκουν τήν Ἑλληνική φιλοσοφία.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι δέν παρασύρθηκαν 
ἀπό αὐτά τά ἄκρα, ἀλλά προχώρησαν σέ 
ἕνα μεγαλειώδη συνδυασμό – σύζευξη 
Χριστιανισμοῦ καί  Ἑλληνικῆς σοφίας.

Γράφει σχετικῶς ὁ ἅγιος Γρηγόριος: 
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«Νομίζω ὅτι ὅλοι οἱ φρόνιμοι ἔχουν ὁμο-
λογήσει, ὅτι ἡ μόρφωσις εἶναι τό πρῶτον 
ἀγαθόν πού ἔχομεν. Ὄχι μόνον αὐτή ἡ 
εὐγενεστέρα καί ἰδική μας πού περιφρο-
νοῦσα κάθε κομψότητα καί κάθε φιλοδο-
ξίαν τῶν λόγων κρατᾶ μόνον τήν σωτη-
ρίαν καί τό κάλλος τῶν νοητῶν, ἀλλά καί 
ἡ ἐξωτερική μόρφωσις τήν ὁποίαν πολλοί 
Χριστιανοί ἀπό κακήν ἐκτίμησιν ἀπορρί-
πτουν, διότι τάχα εἶναι ὕπουλη καί ἀπα-
τηλή καί ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεόν». 
(Ἁγίου Γρηγορίου Θε-
ολόγου, Ἐπιτάφιος εἰς 
τόν Μέγαν Βασίλειον, 
11, Ε.Π.Ε. τ.6, σέλ. 
145).

Μέ τόν φωτισμό 
τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος κατενόησαν δύο 
βασικές ἀλήθειες τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Πρώτον,  ὅτι  ἡ 
Ἐκκλησία δέν ἠμπο-
ρεῖ νά ἀδιαφορήση 
γιά τόν κόσμο καί ἐν 
προκειμένῳ γιά τόν 
προχριστιανικό Ἑλλη-
νισμό. Πρέπει νά τόν 
προσλάβη στό Σῶμα 
Της, δηλαδή τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γιά 
νά τόν θεραπεύσῃ, γιατί ὅπως εἶχε διδάξει 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος «τό γάρ ἀπρόσληπτον, 
ἀθεράπευτον» (Ἐπιστολή 101, Πρός Κλη-
δόνιον Α΄, Ε.Π.Ε. τ.7, σελ. 182).

Καί δεύτερον, ὅτι αὐτή ἡ πρόσληψις 
ἔπρεπε νά γίνη μέ διάκριση, σύμφωνα μέ 
τό ἀποστολικόν τά «πάντα δοκιμάζετε 
τό καλόν κατέχετε» (Α’ Θεσ. ε΄, 21). Θά 
ἔπρεπε λοιπόν νά γίνῃ δεκτόν, ὅ,τι καλόν 
εἶχε ἡ ἀρχαία σοφία καί νά ἀπορριφθῆ 
ὡς ἄχρηστο καί ἐπικίνδυνο γιά τήν ψυχή 

ὅ,τι ἀντίθετο πρός τήν χριστιανική πίστη 
καί ἠθική ὑπῆρχε σ’ αὐτήν. Ἄν καί ἀπό τά 
ἀρνητικά θά μποροῦσαν νά διδαχθοῦν 
οἱ Χριστιανοί, ἀφοῦ ἀπό τήν σύγκριση 
τους μέ τά καθ’ ἡμᾶς θά φανερωνόταν ἡ 
ἀλήθεια καί ἀνωτερότης τῆς πίστεώς μας, 
ὅπως π.χ. ἀπό τίς διηγήσεις περί τῶν ἐρώ-
των καί τῶν ἀντιζηλιῶν τῶν θεῶν.

Δέν θά μποροῦσαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι 
νά κάνουν αὐτή τήν κάθαρση καί πρόσλη-
ψη τῆς Ἑλληνικῆς σοφίας, ἐάν οἱ ἴδιοι δέν 

τήν εἶχαν σπουδάσει 
ἤ δέν εἶχαν ἀντιμε-
τωπίσει κατά τρόπον 
ὄχι μόνο διανοητικό 
ἀλλά καί ὑπαρξιακό 
τό πρόβλημα. Οἱ δύο 
κόσμοι ἀντιπάλαιαν 
καί αὐτή ἡ ἀντιπα-
λότης ζητοῦσε νά 
λάβουν οἱ ἴδιοι μία 
ὑπεύθυνη στάση.

Εἶν αι  γ ν ω σ τό 
ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρ-
χαι ἔλαβαν ἀνωτέ-
ρα πανεπιστημιακή 
μόρφωση. Ὁ Μ. Βα-
σίλειος καί ὁ Ἅγιος 
Γρηγόριος σέ διάφο-

ρα μορφωτικά κέντρα τῆς ἐποχῆς των 
καί τελικά εἰς τάς “χρυσᾶς Ἀθήνας”, ὅπου 
ὑπῆρχαν οἱ ἀνώτερες πανεπιστημιακές 
σπουδές.

Ἤσαν ἀκόμη κατηχούμενοι. Ἀλλά δι-
εκρίνοντο γιά τό ἦθος τους. Δέν συμμε-
τεῖχαν σέ διασκεδάσεις καί ἄλλες ἐκδηλώ-
σεις τῶν συμφοιτητῶν τους. Δύο δρόμους 
ἐγνώριζαν: τόν ἕνα πρός τήν χριστιανική 
Ἐκκλησία καί τόν ἄλλο πρός τήν Σχολή.

Ἔδειξαν ἔτσι ἀπό τότε ὅτι, ἐνῶ ἦσαν 
πιστοί Χριστιανοί νέοι, ἐκτιμοῦσαν καί 
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τήν Ἑλληνική σοφία. Πόσο καλά τήν ἔμα-
θαν, φαίνεται καί ἀπό τά συγγράμματα 
πού κατόπιν ἔγραψαν. Μάλιστα τόν ἅγιο 
Γρηγόριο, ὅταν τελείωσε τίς σπουδές του, 
δέν τόν ἄφησαν νά ἀναχωρήση ἀπό τήν 
Ἀθήνα μαζί μέ τόν Μ. Βασίλειο, ὅπως 
εἶχαν συμφωνήσει, ἀλλά οἱ φοιτητικοί 
σύλλογοι τόν κράτησαν καί τόν ἀνεβίβα-
σαν στό καθηγητικό ἀξίωμα, ὅπου μόλις 
μετά δύο χρόνια ἠμπόρεσε νά ἀναχω-
ρήσῃ.

Εἶναι γνωστό ἀκόμη ὅτι ὁ ἅγιος Χρυ-
σόστομος ἐμαθήτευσε καί στόν περίφημο 
Λιβάνιο στήν Ἀντιόχεια, ὁ ὁποῖος, ὅταν 
ρωτήθηκε ποιόν θά ἄφηνε διάδοχό του, 
ἀπήντησε: τόν Ἰωάννη, ἐάν δέν τόν εἶχαν 
συλήσει οἱ Χριστιανοί.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἦταν ἄριστος φι-
λόλογος. Ἐχειρίζετο θαυμάσια προφορι-
κά καί γραπτά τήν ἀττική διάλεκτο καί 
ἔγραφε ποιήματα στό γλωσσικό ἰδίωμα 
καί στά μέτρα τῶν ἀρχαίων ποιητῶν. Συ-
νολικά ἔγραψε 19.000 στίχους.

Ὁ Μ. Βασίλειος ἐσπούδασε καί ἐγνώ-
ριζε ὄχι μόνο τήν φιλοσοφία καί ρητορική 
ἀλλά καί τήν ἀστρονομία καί τήν ἰατρική 
καί φυσική. Αὐτή ἡ γνῶσις του φαίνεται 
καί στήν γνωστή Ἑξαήμερο, δηλαδή τήν 
ἑρμηνεία τῶν ἐξ ἡμερῶν τῆς Δημιουργίας 
τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς Γενέσεως.

Ὁμιλῶν ὁ ἅγιος Γρηγόριος γιά τήν 
μόρφωση τοῦ Μεγ. Βασιλείου γράφει:

«Τίς μέν ῥητορικήν τοσοῦτος, τήν πυ-
ρός μένος πνέουσαν, εἰ καί τό ἦθος αὐτῷ 
μή κατά ῥήτορας ἦν; Τίς δέ γραμματι-
κήν, ἤ γλῶσσαν ἐξελληνίζει καί ἱστορίαν 
συνάγει καί μέτροις ἐπιστατεῖ καί νομο-
θετεῖ ποιήμασιν; Τίς δέ φιλοσοφίαν, τήν 
ὄντως ὑψηλήν τε καί ἄνω βαίνουσαν, ὅση 
τε πρακτική καί θεωρητική, ὅση τε περί 
τάς λογικάς ἀποδείξεις καί ἀντιθέσεις 

ἔχει καί τά παλαίσματα, ἥν δή διαλεκτι-
κήν ὀνομάζουσιν: ὡς ῥᾷον εἶναι τούς λα-
βυρίνθους διεξελθεῖν, ἤ τάς ἐκείνου τῶν 
λόγων ἄρκυς διαφυγεῖν, εἰ τούτου δεή-
σειεν; Ἀστρονομίας δέ καί γεωμετρίας 
καί ἀριθμῶν ἀναλογίας τοσοῦτον λαβών, 
ὅσον μή κλονεῖσθαι τοῖς περί ταῦτα κομ-
ψοῖς, τό περιττόν διέπτυσεν ὡς ἄχρηστον 
τοῖς εὐσεβεῖν ἐθέλουσιν: ὥστε μᾶλλον 
μέν τό αἱρεθέν τοῦ παρεθέντος ἐξεῖναι 
θαυμάζειν, μᾶλλον δέ τοῦ αἱρεθέντος 
τό παρεθέν. Ἰατρικήν μέν γάρ, καί ἡ τοῦ 
σώματος ἀρρωστία καί νοσοκομία, φι-
λοσοφίας καί φιλοπονίας οὖσαν καρπόν, 
ἀναγκαίαν αὐτῷ πεποιήκασιν» (Γρηγορί-
ου τοῦ Θεολόγου, Ἐπιτάφιος εἰς τόν Μ. 
Βασίλειον, 23, Ε.Π.Ε. τ. 6, σελ. 169-171).

Τίς ἀπόψεις τοῦ Μ. Βασιλείου γιά τήν 
Ἑλληνική σοφία βρίσκουμε στόν λόγο 
του «Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλλη-
νικῶν ὠφελοῖντο λόγων». Τόν λόγο αὐτό 
ἔγραψε σάν ἀπάντηση στήν ἀπαγόρευση 
πού ἐπέβαλε ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης 
στούς Χριστιανούς νέους, νά μή σπουδά-
ζουν τά Ἑλληνικά γράμματα, ἀλλά καί γιά 
καθοδήγηση τῶν Χριστιανῶν νέων πῶς 
νά σπουδάζουν αὐτά.

Δέν εἶναι ὑπερβολή νά εἰποῦμε, ὅτι οἱ 
Τρεῖς Ἱεράρχαι ἤσαν ὅσο ὀλίγοι ἄνθρωποι 
τῆς ἐποχῆς των μορφωμένοι. Παρ’ ὅλα 
αὐτά στήν θύραθεν, τήν κοσμική, μόρ-
φωση ἔδιναν σχετική μόνο σημασία καί 
ἀξία. Ὅπως λέγει καί ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος 
Ἰκονίου, συγγενής τοῦ ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου, ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶναι 
«κυρία», ἐνῶ ἡ σοφία τοῦ κόσμου «θερα-
παινίς» (Πρός Σέλευκον, Β.Ε.Π.Ε.Σ., τ. 71, 
σελ. 59). Κατά δέ τόν Μ. Βασίλειο, ἡ Χρι-
στιανική παιδεία εἶναι «ὁ καρπός», ἐνῶ ἡ 
Ἑλληνική παιδεία εἶναι «τά φύλλα», πού 
ὅμως καί αὐτά χρειάζονται γιατί προσδί-
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δουν ὡραιότητα στόν καρπό (Μ. Βασι-
λείου, Λόγος πρός τούς νέους, Ε.Π.Ε. τ. 
7, σελ. 323).

Ἐπειδή ἐγνώριζαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν 
τοῦ Δημιουργοῦ καί ὅτι μέ τήν ἁμαρ-
τία τῶν πρωτοπλάστων καί ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων τό κατ’ εἰκόνα ἀρρώστησε, 
ἐφθάρη, ἔχασε τήν ἀρχική του ὡραιότητα 
καί λαμπρότητα καί ἔτσι δέν ἠμπορεῖ νά 
ἐπιτύχη τόν τελικό του σκοπό, πού εἶναι 
τό καθ’ ὁμοίωσιν, δηλαδή νά ὁμοιάσῃ μέ 
τόν Θεό καί ἔτσι νά γίνῃ Θεός κατά Χά-
ριν.

Τώρα ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει τήν εὐμορ-
φίαν τοῦ κατ’ εἰκόνα. Εἶναι παραμορφω-
μένος ἀπό τά πάθη. Ὅσο καί ἄν μορφωθῇ 
μέ ἀνθρωπίνη σοφία, ἡ παραμόρφωσις 
δέν θεραπεύεται. Πρέπει νά ξαναβρῇ τήν 
ἀληθινή εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ὁ Χρι-
στός, ὥστε παίρνοντας τήν μορφή τοῦ 
Χριστοῦ νά θεραπευθῇ ἀπό τίς παραμορ-
φώσεις τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας, νά 
ἐπιτύχῃ τόν ὕψιστο προορισμό του, τό 
καθ’ ὁμοίωσιν, τήν θέωσι.

Πράγματι τά πάθη, ὁ ἐγωισμός, ἡ 
ἁμαρτία, ἡ ἀπιστία, παραμορφώνουν καί 
ἀσχημίζουν τόν ἄνθρωπο.

Αὐτό εἶχαν πάθει καί οἱ Γαλάται, πού 
ἄν καί εἶχαν πιστεύσει μέ τό κήρυγμα τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου, ἐξέπεσαν καί γι’ 
αὐτό ὁ Ἀπόστολος πονοῦσε μέχρις ὅτου 
μέ ἄχρις οὗ ἄν μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν» 
(Γαλ. 4, 19). Γράφει σχετικῶς ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος: «Διεφθείρατε… τήν εἰκόνα, 
ἀπωλέσατε τήν συγγένειαν, τήν μορφήν 
ἠλλοιώσατε· ἀναγεννήσεως ἑτέρας ὑμῖν 
δεῖ καί ἀναπλάσεως» (Ὁμιλία εἰς τήν πρός 
Γαλατάς, κεφ. δ’, Ε.Π.Ε. τ. 20, σελ. 332).

Αὐτή τήν μόρφωση ποθοῦσαν οἱ Τρεῖς 
Ἱεράρχαι. Νά λάβουν τήν μόρφωση τοῦ 

Χριστοῦ. Νά γίνουν Χριστοειδεῖς. Αὐτή, 
κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχας, εἶναι ἡ ἀνω-
τέρα μόρφωσις, ἡ ἀληθινή φιλοσοφία, ἡ 
σώζουσα μόρφωσις.

Αὐτή τήν μόρφωση ἀποκτᾶ ὁ Χριστια-
νός μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ἡ Ἐκκλησία, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Χρυσό-
στομος, εἶναι ἰατρεῖον, ὅπου μπαίνουμε οἱ 
παραμορφωμένοι καί ἄρρωστοι ἄνθρω-
ποι γιά νά ἰαθοῦμε. (Περί τοῦ μή δημο-
σιεύειν τά ἁμαρτήματα τῶν ἀδελφῶν, 
Ε.Π.Ε. τ. 31, σελ. 250).

Στήν Ἐκκλησία τά ἄγρια θηρία ἡμερώ-
νονται. Οἱ λύκοι γίνονται ἀμνοί (βλ. Ὁμι-
λία εἰς τό ρητόν «Οὐδέποτε ἀφ’ ἑαυτοῦ 
ποιεῖ ὁ Υἱός οὐδέν…», Ε.Π.Ε. τ. 27, σελ. 
590).

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς θεραπεύει ἀπό τήν 
παραμόρφωση μέ τήν διδασκαλία Της, 
τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ἄσκηση, 
τά ἱερά Της Μυστήρια, μέ τό ποιμαντικό 
ἔργο τῶν ποιμένων Της.

Στό ἅγιο Βάπτισμα ἐγκεντριζόμεθα 
στόν Χριστό, στό ἅγιο Χρίσμα λαμβά-
νουμε τήν δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Στήν Θ. Εὐχαριστία ἑνωνόμαστε μέ τόν 
Χριστό. Μέ τήν μετάνοια ὅλο καί περισ-
σότερο πάσχουμε τήν καλήν ἀλλοίωσιν 
καί ὁμοιάζουμε μέ τόν Χριστό.

Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο, εἶναι δυ-
νατόν καί μετά τήν ἁμαρτία μας νά μορ-
φωθῆ ὁ Χριστός ἐν ἡμῖν, ἐφ’ ὅσον «μόνον 
ἀψώμεθα τῆς μετανοίας» (Ὁμιλία θ’ εἰς 
τήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολήν, Ε.Π.Ε. τ. 
24, σελ. 438).

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι τονίζουν ὅτι πολύ 
μᾶς βοηθεῖ ἡ προσευχή καί ἡ μελέτη τῶν 
θείων Γραφῶν. Μέ ὅλα αὐτά τά μέσα τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ οἱ ταπεινές καί δεκτι-
κές ψυχές μορφώνονται, λαμβάνουν τήν 
μορφή τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή κατά τόν ἅγιο 
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Γρηγόριο εἶναι καί ἡ λαμπρότης τοῦ γέ-
νους, «ἡ τῆς εἰκόνος τήρησις καί ἡ πρός 
τό ἀρχέτυπον ἐξομοίωσις, ὅσον ἐφικτόν 
τῆς σαρκός δεσμίοις» (Εἰς τόν ἅγιον Κυ-
πριανόν, Ε.Π.Ε. τ. 6, σελ. 118).

Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ μόρφωσις τοῦ Χρι-
στιανοῦ δέν γίνεται ἀπό τήν μία ὥρα 
στήν ἄλλη. Χρειάζεται ἰσόβιος ἀγῶνας. 
Στόν ἀγῶνα αὐτό βοηθεῖ καί ἡ μίμησις 
τοῦ Χριστοῦ. Γράφει ὁ Μ. Βασίλειος: «Διά 
τοῦτο ἡ μετά σαρκός ἐπιδημία Χριστοῦ, 
αἱ τῶν εὐαγγελικῶν πολιτευμάτων ὑπο-
τυπώσεις, τά πάθη, ὁ σταυρός, ἡ ἀνάστα-
σις· ὥστε τόν σῳζόμενον ἄνθρωπον διά 
μιμήσεως Χριστοῦ τήν ἀρχαίαν ἐκείνην 
υἱοθεσίαν ἀπολαβεῖν. Ἀναγκαία τοίνυν 
ἐστί πρός τελείωσιν ἡ Χριστοῦ μίμησις» 
(Περί τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, 15, Ε.Π.Ε. 
τ. 10 σελ. 366). Καί ἀλλοῦ λέγει: «Οὗτος 
ὅρος χριστιανισμοῦ, μίμησις Χριστοῦ ἐν 
τῷ μέτρῳ τῆς ἐνανθρωπήσεως» (Ὅροι 
κατά πλάτος, Β΄, Ε.Π.Ε., τ.8, σελ. 370).

Ἡ μίμησις τοῦ Χριστοῦ, πού δέν γίνε-
ται μέ πνεῦμα ἠθικιστικό ἀλλά μέ φρό-
νημα ταπεινό, βοηθεῖ τόν ἀγωνιζόμενο 
Χριστιανό νά ἀποκτᾶ τίς ἀρετές τοῦ 
Χριστοῦ. Τήν ἀγάπη, τήν ταπείνωση, τήν 
πραότητα, τήν συγχωρητικότητα, τήν 
ἁγνότητα, ὥστε νά μορφώνῃ στόν ἑαυτό 
του τόν Χριστό. Ἔτσι γίνεται αὐτό πού λέ-
γει ὁ θεῖος Παῦλος: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ 
δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ.β΄, 20).

Ὁ Χριστιανός ἀλλάζει τόν παραμορ-
φωμένο νοῦν μέ νοῦν Χριστοῦ, τήν πα-
ραμορφωμένη καρδιά του μέ καρδίαν καί 
εὐσπλαγχνίαν Χριστοῦ, τό παραμορφω-
μένο ἦθος του μέ ἦθος Χριστοῦ.

Ὁ πιστός ἐνδύεται τόν Χριστόν καί 
γίνεται ἄλλος Χριστός. Γράφει ὁ Μ. Βα-
σίλειος: «Διότι, ἄν δι’ ἡμᾶς ἡ ζωή εἶναι ὁ 
Χριστός, κατά συνέπειαν καί ὁ λόγος μας 

πρέπει νά εἶναι περί Χριστοῦ καί ἡ σκέψις 
μας καί κάθε πρᾶξις μας νά ἔχουν ἄμεσον 
σχέσιν μέ τάς ἐντολάς Του, καθώς καί ἡ 
ψυχή μας νά ἔχῃ λάβει μορφήν ἀνάλογον 
πρός Αὐτόν» (Ἐπιστ. 309, Πρός Εὐπατέ-
ριον καί τήν θυγατέρα αὐτοῦ, Ε.Π.Ε. τ. 3, 
σελ. 507).

Ὅμως αὐτή ἡ διά τοῦ Χριστοῦ ἀπο-
κατάστασις τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ στόν 
παραμορφωμένο ἄνθρωπο δέν θά ἐγίνε-
το, ἐάν ὁ Χριστός δέν ἐλάμβανε δούλου 
μορφήν, ὅπως θεολογεῖ ὁ Μ. Βασίλειος 
στήν ἁγία Ἀναφορά τῆς Θ. Λειτουργίας 
του, ἀκολουθῶν τόν θεῖον Παῦλον, καί 
δέν ἐγίνετο «σύμμορφος τῷ σώματι τῆς 
ταπεινώσεως ἡμῶν, ἵνα ἡμᾶς συμμόρφους 
ποιήσῃ τῆς εἰκόνος τῆς δόξης αὐτοῦ».

Εἶναι φανερό ἀπό ὅσα ἐλέχθησαν, ὅτι 
ἡ ἐν Χριστῷ μόρφωσις προϋποθέτει ἕνω-
ση καί κοινωνία μέ τόν Χριστό. Σ’ αὐτή 
τήν κοινωνία καλεῖ ὁ Χριστός τόν πι-
στό, ὅπως γράφει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: 
«Ἐγώ πατήρ, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, 
ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφή, ἐγώ ἱμάτιον, ἐγώ 
ρίζα, ἐγώ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἄν θέλῃς 
ἐγώ· μηδενός ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγώ 
καί δουλεύσω· ἦλθον γάρ διακονῆσαι, οὐ 
διακονηθῆναι. Ἐγώ καί φίλος, καί μέλος, 
καί κεφαλή, καί ἀδελφός, καί ἀδελφή, 
καί μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε 
πρός ἐμέ. Ἐγώ πένης διά σέ· καί ἀλήτης 
διά σέ· ἐπί σταυροῦ διά σέ· ἐπί τάφου διά 
σέ· ἄνω ὑπέρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρί, 
κάτω ὑπέρ σοῦ πρεσβευτής γέγονα παρά 
τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σύ, καί ἀδελφός, 
καί συγκληρονόμος, καί φίλος, καί μέλος. 
Τί πλέον θέλεις;» (Ὁμιλία οστ’, Ε.Π.Ε. τ. 
12, σελ. 34).

***
Ἡ σύζευξις Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανι-

σμοῦ πού ἐπραγματοποίησαν οἱ Τρεῖς Ἱε-
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ράρχαι ὄχι μόνο δέν ἔβλαψε τά δύο αὐτά 
μεγέθη, ἀλλά ἀντιθέτως καί τά ὠφέλησε.

Τόν μέν Ἑλληνισμό, διότι, ἐνῶ τόν 
βρῆκε ὁ Χριστιανισμός ἡμιθανῆ, τόν ἐζω-
οποίησε καί ἀνέστησε.

Τήν δέ Ἐκκλησία, διότι ἡ Ἑλληνική 
γλῶσσα καί φιλοσοφία τῆς ἔδωσε τήν δυ-
νατότητα νά ἐκθέσῃ κατά τρόπο ἀριστο-
τεχνικό τήν πίστη καί θεολογία της, χω-
ρίς νά ἀρνηθῇ τίποτε ἀπό τήν εὐαγγελική 
διδασκαλία.

Ἡ ἄποψις τοῦ μεγάλου Ρώσσου θε-
ολόγου, π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ὅτι ὁ 
Ἑλληνισμός κατέστη μόνιμος κατηγορία 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἶναι τολμηρή ἀλλά 
ἀληθινή. Μπορεῖ κανείς νά φαντασθῇ 
τήν Ὀρθοδοξία χωρίς τήν Ἑλληνική της 
ἔκφραση.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού καί τά ἄλλα 
Ὀρθόδοξα ἔθνη, πού παρέλαβαν τήν 
Ὀρθοδοξία ἀπό τό Βυζάντιο, ἐθεώρησαν 
ὅτι καθόλου δέν μειώνονται ἀπό τήν συ-
νεργασία Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ, 
ἀλλά ἀντιθέτως καί ἐμπλουτίζονται. Οἱ 
Τρεῖς Ἱεράρχαι ἔθεσαν τά θεμέλια τῆς 
Ἑλληνορθοδοξίας. Ἔγιναν οἱ πρωτεργά-
ται τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Ἑλληνορ-
θόδοξου πολιτισμοῦ μας.

Αὐτός ὁ πολιτισμός δοκιμάσθηκε 
ἔκτοτε μέσα στούς αἰῶνας καί ἄντεξε. Καί 
εἶναι ζωντανός καί δημιουργικός μέχρι 
σήμερα.

Παρ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχουν καί αὐτοί πού 
τόν ἐπιβουλεύονται καί θέλουν νά χωρί-
σουν τόν Ἑλληνισμό ἀπό τήν Ὀρθοδο-
ξία, γιατί θέλουν νά διώξουν τόν Χριστό 
ἀπό τήν Πατρίδα μας καί ἄλλα ὀρθόδοξα 
ἔθνη. Καί τό ἀκόμη χειρότερο, νά ἐπανα-
φέρουν τήν ἀθεΐα ἤ τήν ἀρχαία εἰδωλολα-
τρική θρησκεία μέ τούς ψευδεῖς Ὀλυμπί-
ους θεούς, τίς θυσίες καί τίς τελετές της.

Θέλουν δηλαδή νά ἐπαναφέρουν 
αὐτά, ἀπό τά ὁποῖα ὁ Χριστός μᾶς ἐλύ-
τρωσε καί αὐτά πού μέ ἀγῶνες πολλούς 
οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καί τό μέγα νέφος τῶν 
Χριστιανῶν Μαρτύρων μέ τό αἷμα τους 
ἐκαθάρισε.

Ἡ Ἐκκλησία προσέλαβε τόν Ἕλληνα 
ἄνθρωπο, τόν ἐβάπτισε, τόν ἐκαθάρισε, 
τόν ἐφώτισε καί τόν ἔκανε Χριστιανό 
Ἕλληνα. Τώρα θέλουν τόν φωτισμένο 
Ἕλληνα νά τόν ξεβαπτίσουν καί νά τόν 
ὑποτάξουν καί πάλι στό σκοτάδι τῆς 
εἰδωλολατρείας καί τῆς ἀθεΐας.

Ἀπορεῖ κανείς γιά τό τόλμημα.
Ὁ σοφός Βλάσιος Πασκάλ γράφει κά-

που ὅτι ὁ ἄνθρωπος (προφανῶς ὁ ἄπι-
στος) εἶναι πρόθυμος νά πιστεύσῃ τήν 
οἱανδήποτε ἀνοησία ἐκτός ἀπό τήν προ-
φανῆ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

Σέ ὅλους αὐτούς πού διά τῶν αἰώνων 
προσπάθησαν νά γκρεμίσουν τήν Ἐκκλη-
σία καί τόν ἐξ αὐτῆς πηγάσαντα Ἑλλη-
νορθόδοξο πολιτισμό της λέγει ὁ ἅγιος 
Χρυσότομος: «Ἡ Ἐκκλησία πολεμουμένη 
νικᾶ· ἐπιβουλευομένη περιγίνεται· ὑβρι-
ζομένη λαμπροτέρα καθίσταται· δέχεται 
τραύματα, καί οὐ καταπίπτει ὑπό τῶν 
ἑλκῶν· κλυδωνίζεται, ἀλλ’ οὐ καταπο-
ντίζεται· χειμάζεται, ἀλλά ναυάγιον οὐχ 
ὑπομένει· παλαίει, ἀλλ’ οὔχ ἡττᾶται· πυ-
κτεύει, ἀλλ’ οὐ νικᾶται» (Ὁμιλία Β’ πρός 
Εὐτρόπιον, Ε.Π.Ε. τ. 33, σελ 110).

Εὐχαριστοῦμε τούς Τρεῖς Ἱεράρχας γιά 
τό πολύτιμο δῶρο πού μᾶς παρέδωσαν, 
τήν ἁγία Ἑλληνορθόδοξο Παράδοση μας. 
Ζητοῦμε τήν εὐλογία τους, νά μή φάνου-
με ἀχάριστοι στήν προσφορά τους, ἀλλά 
νά τήν κρατήσουμε, νά τήν ἀξιοποιήσου-
με καί νά τήν παραδώσουμε στούς μετα-
γενεστέρους ὡς πολύτιμο κληρονομία.
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Κατανυκτικός  Ἑσπερινός  
τῆς Συγγνώμης  

στήν  Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Ἀποκορώνου
Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, τε-
λέσθηκε στόν Ἱερό Ναό  Ἁγίου 
Παντελεήμονος Χανίων, ὁ 
Α’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, μέ τήν πα-
ρουσία πλήθους Κληρικῶν 
καί ἀρίθμητου ἐκκλησιάσμα-
τος  τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερι-

νοῦ, δόθηκε ὁμιλία μέ θέμα «Ἀλήθειες πού συχνά ξεχνᾶμε» ἀπό τόν Πανοσιολο-
γιώτατο Ἀρχιμανδρίτη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν π. Ἀνδρέα Κονάνο, στό 
Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας.
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Εἶστε πολύ καλοί ἄνθρωποι. Εἶστε 
πολύ ὡραῖοι οἱ Κρητικοί καί οἱ 

Κρητικές· ὄμορφα πρόσωπα, ὡραῖα 
βλέμματα, γενναία ψυχή. Ἔχετε μία 
ὄμορφη τρέλα στήν καρδιά σας ἡ 
ὁποία σᾶς κάνει καί ἀγαπᾶτε καί τόν 
Θεό τρελά καί τούς ἀνθρώπους τρελά 
ἀλλά καμιά φορά ἔχουμε καί πάθη τρε-
λά πού μᾶς βασανίζουν καί αὐτά καί τό 
θέμα εἶναι πῶς ὅλα αὐτά νά τά συνται-
ριάξουμε καί νά ἰσορροπήσουμε. 

Τό θέμα πού εἶπα σήμερα νά σᾶς πῶ 
λέγεται «Ἀλήθειες πού συχνά ξεχνᾶμε»· 
μοῦ τό λένε πολλοί ὅταν ἀκοῦνε μία 
ἐκπομπή “Tά λές πολύ ὡραῖα, ἐγώ 
ὅταν τά ἀκούω εἶμαι καλά ἀλλά μετά 
πάλι τά ξεχνάω καί εἶναι δύσκολο νά 
τά θυμᾶμαι”, γιατί ὁ νοῦς μας πάσχει 
ἀπό αὐτή τήν ἀσθένεια ἡ ὁποία στήν 
φιλοκαλία, ἕνα βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας-
πατερικό, ὀνομάζεται «λήθη». Λήθη θά 
πεῖ νά μήν μπορεῖς νά θυμᾶσαι αὐτά 
τά ὁποῖα χρειάζεσαι τήν κάθε στιγμή. 
Γιά αὐτό σέ πιάνει κατάθλιψη. Γιά αὐτό 
σέ πιάνει ἀπελπισία. Γιά αὐτό σέ πιάνει 
μοναξιά. Γιά αὐτό σέ πιάνει τό πάθος 
νά κατακρίνεις, νά μισήσεις, νά μήν 
συγχωρήσεις. Γιατί; Γιατί ξεχνᾶς βασι-
κές ἀλήθειες τῆς πίστης. Τήν ὥρα πού 

«Ἀλήθειες πού συχνά 
ξεχνᾶμε»

μιά γυναίκα γιά παράδειγμα ξυπνάει τό 
πρωί καί δέν μπορεῖ νά πεῖ στήν ἡμέ-
ρα της χαρούμενη καί θέλει ὧρες νά 
συνέλθει νά πιεῖ καφέ, νά καπνίσει, νά 
κάνει καί λοιπά. Τί ἔχει ξεχάσει γιά πα-
ράδειγμα; Σᾶς λέω αὐτό τό πράγμα πῶς 
ἐξηγεῖται. Ὅτι ὅλοι ξεχνᾶμε. Ἔχει ξεχά-
σει ἄς ποῦμε ὅτι ὁ Θεός τήν ἀγαπάει. 
Ἔχει ξεχάσει ὅτι εἶναι μοναδική προσω-
πικότητα. Τό ξεχνάει ἐκείνη τήν ὥρα 
καί τό μυαλό ὅταν ξεχάσεις, θολώνει. 
Βασανίζεσαι, ταλαιπωρεῖσαι, πιέζεσαι. 
Καί τί κάνει ἕνας παπάς; Τί κάνει μία 
ἐκπομπή; Τί κάνει ἕνα βιβλίο; Σοῦ ξα-
ναθυμίζει αὐτά πού ξέρεις. Γιατί ἤρθα-
τε σήμερα ἐδῶ; Γιά νά προσευχηθοῦμε 
στόν ναό καί γιά νά ἀκούσουμε κάποια 
πράγματα. Καί θέλω νά σᾶς ρωτήσω, 
αὐτά πού θά πῶ μήπως δέν τά ξέρετε; 
Τά ξέρετε! Ἐγώ μήπως δέν τά ξέρω; Τά 
ξέρω! Ἀλλά τά ξεχνάω. 

Ἀλήθειες πού συχνά ξεχνᾶμε. Γιατί 
ὁ νοῦς μας εἶναι εὔκολος στό νά χα-
λαρώνει, στό νά βυθίζεται στήν ἀπο-
γοήτευση στό νά φοβᾶται, στό νά 
ἀπελπίζεται καί θέλουμε διαρκεῖς ἐπα-
ναλήψεις, ξανά καί ξανά. Ἀλήθειες πού 
συχνά ξεχνᾶμε, μία ἀλήθεια 1η θά σᾶς 
πῶ: Πνευματικός ἄνθρωπος, δέν εἶναι 

ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη  
τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν  

π. Ἀνδρέα Κονάνο
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αὐτός ὁπωσδήποτε πού μιλάει συνέ-
χεια γιά τόν Θεό καί γιά πνευματικά 
πράγματα. Αὐτό ἄν θέλετε κρατῆστε το 
τώρα πού μπαίνει Σαρακοστή. Πνευ-
ματικός ἄνθρωπος τό ξαναλέω καί κυ-
ρίως γιά τίς κυρίες αὐτό πού εἶναι πολύ 
τῆς Ἐκκλησίας. Δέν σημαίνει ὅτι εἶσαι 
πνευματικός ὅταν μιλᾶς συνέχεια γιά 
πνευματικά πράγματα. Μπορεῖ νά λές 
πολλά πνευματικά καί νά κρύβεις ἀπό 
πίσω σου πολλή ψευτιά. Καί μπορεῖ 
κάποιος νά λέει λίγα πνευματικά μέ τό 
στόμα καί νά δείχνει πάρα πολλά πνευ-
ματικά μέ τά ἔργα, μέ τή ζωή του, μέ τό 
φέρσιμό του, μέ τή συμπεριφορά του. 
Τό λέω αὐτό γιατί μερικοί νομίζουν 
ὅτι ἀφοῦ μπῆκε ἡ Σαρακοστή, πρέπει 
νά ἀρχίσουμε τώρα νά πιέζουμε ὁ ἕνας 
τόν ἄλλο, νά καταπιέζουμε τούς συγ-
γενεῖς μας, τόν ἄντρα μας, τήν γυναίκα 
μας, τά παιδιά μας νά γίνουν ὅλοι ὅπως 
θέλουμε ἐμεῖς νά γίνουν καί ἀρχίζουμε 
τό κήρυγμα, μέ τά λόγια ὅμως αὐτό δέν 
συνιστᾶ ἀγαπητοί μου πνευματικότη-
τα. Ὁ Χριστός μᾶς λέει γιά τούς Ἁγίους 
Μαθητές του καί τούς εἶπε νά κοιτά-
ξουνε τά πουλάκια, τά λουλουδάκια, 
δίπλα στήν θάλασσα ἁπλή θεολογία, 
ἁπλή ἀναφορά τοῦ νοῦ στόν Θεό μέσα 
ἀπό καθημερινές κινήσεις τῆς ζωῆς. 
Καί μπορεῖ κανείς νά ἀνέβει πνευμα-
τικά μέ ἁπλό τρόπο. Δέν χρειάζεται νά 
λές πολλά γιά τό Θεό. Ἐγώ στά χρόνια 
πού περνοῦνε τό ἀντίθετο συμπεραίνω. 
Ὅποιος λέει πολλά, ζεῖ λίγα. Μήν λές 
πολλά! Καί ἀπόδειξη ὁ ἄντρας σου ὁ 
ὁποῖος τόσα χρόνια προσπαθεῖς νά τόν 
κάνεις πολύ τῆς ἐκκλησίας μέ τό πολ-
λά λόγια δέν γίνεται. Μέ τά λίγα λόγια 

θά γίνει καί μέ τό πολύ παράδειγμα τῆς 
ζωῆς σου. 

Μέ ἐντυπωσίασε στό Ἅγιον Ὄρος 
ὅταν ἦταν ἕνας ἀσκητής σέ ἕνα μονα-
στήρι πού ξέρω στήν Μονή Διονυσίου 
τό λέω αὐτό γιατί αὐτός εἶναι παππούς 
καί δέν ἔχει σχέση καί δέν θά τό ἀκού-
σει ποτέ αὐτό πού λέω. Πολύ ἀσκητι-
κός ἄνθρωπος. Μέ ἄφησε νά μπῶ στό 
κελί του μετά ἀπό ἑπτά-ὀχτώ χρόνια 
πού τόν ἤξερα, δέν μέ ἄφηνε νά μπῶ 
μέσα. Καί ὅταν μπῆκα, κατάλαβα γιατί 
δέν μέ ἄφηνε νά μπῶ· γιατί ἦταν πάρα 
πολύ ἀκατάστατο. Ἦταν ὅλα πεταμένα 
κάτω, σακοῦλες, σκουπίδια, χαρτοπε-
τσέτες... βουνό. Ἀκαταστασία πλήρης. 
Πίσω ἀπό τήν πόρτα του, εἶχε ἁλυσίδες 
τίς ὁποῖες ἔβαζε στήν μέση του γιά νά 
κάνει νηστεία καί ἐγκράτεια τήν Σαρα-
κοστή καί πίεζε τίς ἁλυσίδες, ἔτρωγε 
ἀλάδωτο φαγητό πολλές μέρες. Ἀπό 
αὔριο μέχρι τήν Πέμπτη δέν ἔπινε οὔτε 
νερό, τό κράταγε ὅσο μποροῦσε μέχρι 
Πέμπτη-Παρασκευή. Πολύ αὐστηρός. 
Καί προσευχή ὅλη μέρα, «Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς». 

Τοῦ λέω, πάτερ θά σοῦ φέρω μιά 
φορά μία ὁμάδα παιδιῶν νά τούς μι-
λήσεις πνευματικά. Καί μοῦ λέει, φέρε 
τους, κάνε ὅ,τι θές. Πῆρα κάποιους 
φοιτητές, πήγαμε στό Ἅγιον Ὄρος καί 
ἐγώ χαιρόμουνα γιατί θά πεῖ τώρα 
πνευματικές ἱστορίες καί θά καμαρώ-
νω καί ἐγώ ὅτι τούς ἔφερα, νά πάρω 
καί ἐγώ τήν δόξα. Καί αὐτός ὁ παπ-
πούλης ἄρχισε νά λέει, τί ὁμάδα εἶστε 
ἐσεῖς; λέγανε οἱ μισοί Παναθηναϊκός, 
οἱ ἄλλοι Ὀλυμπιακός. Ἔλεγε, θά τό 
πάρουμε τό πρωτάθλημα φέτος, τί θά 
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γίνει; Μετά ἀπό λίγο τούς λέει, μέ τί 
ἄλλο ἀσχολεῖστε; Πῶς πάει ἡ ζωή στήν 
πόλη; Τί σπουδάζεις; Τί κάνεις; Ἐγώ 
τοῦ ἔλεγα, πάτερ τίποτα πνευματικό 
ἔτσι θά μᾶς πεῖτε; Ἐμένα μέ ἔλεγε, κύ-
ριε Πρόεδρε. Ἄσε μας κύριε πρόεδρε, 
ἄσε με νά λέω στά παιδιά ὅ,τι θέλω. 
Πέρασε ἡ ὥρα, τίποτα γιά πνευματικά. 
Τοῦ λέω, αὐτή ἡ εἰκόνα τῆς Παναγί-
ας πού ἔχετε τοῦ Ἀκαθίστου πεῖτε μας 
λίγο τήν ἱστορία. Νά πάρουν βιβλία 
νά διαβάσουν, τά ξέρουν αὐτά, τά λέει 
στό βιβλίο. Μά πέστε μας κάτι γιά τήν 
Ἱερά Προσευχή, τίποτα! Συζήτηση, 
ἄλλα πράγματα ἁπλά, καθημερινά, 
τῶν παιδιῶν. Τελειώνει ἡ κουβέντα, 
ἐγώ ἀπελπισία σκέτη, ἀπογοητεύτη-
κα. Λέω τούς κουβάλησα στό Ἅγιον 
Ὄρος καί δέν ἀκοῦσαν τίποτα πνευ-
ματικό. Στό τέλος μοῦ λέει ἕνα παιδί, 
πάτερ αὐτός ὁ παππούλης ἐξομολο-
γεῖ; Λέω ναί, ἐξομολογεῖ, εἶναι πνευ-
ματικός. Ἐγώ, λέει, μπορῶ νά πάω νά 
ἐξομολογηθῶ σέ αὐτόν; Λέω, ναί μπο-
ρεῖς. Ἄρχισα νά ἐνοχλοῦμαι, τόν τρά-
βηξε αὐτός ὁ παπάς πού μιλοῦσε γιά 
τόν Ὀλυμπιακό καί τόν Παναθηναϊ-
κό; Τώρα, λέει, μπορῶ νά πάω; Ἦταν 
12.30 τό βράδυ! Τοῦ λέω, θά τόν ρω-
τήσω. Λέω, πάτερ μπορεῖτε νά ἐξομο-
λογήσετε ἕνα παιδί; Πήγαινέ το στό 
παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, 
ἄν θυμᾶμαι καλά, νά τόν ἐξομολο-
γήσω. Καί πῆγα καί τοῦ λέω, νά σοῦ 
πῶ ρέ παιδί μου γιατί διάλεξες αὐτόν, 
ἀφοῦ δέν εἶπε τίποτα πνευματικό. Καί 
μοῦ λέει, τήν ὥρα πού μίλαγε ἡ ψυχή 
μου ἔνιωθε νά γαληνεύει. Μᾶς ἔλεγε 
ἀστεῖα καί γελάγαμε, ἀλλά ἡ ψυχή 

μου μαλάκωνε, αἰσθανόμουν τόν Θεό 
μέσα ἀπό ἄσχετες συζητήσεις.

Τό νά σοῦ μιλᾶνε γιά τόν Θεό, καί 
νά μήν αἰσθάνεσαι πολλά ἀπό τόν Θεό. 
Νά σοῦ λένε κάτι ἄλλο καί νά περνά-
ει μέσα ἀπό αὐτό τό ἄλλο νά περνάει 
ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό ἔκανε καί 
ὁ πατέρας Παΐσιος, ὁ νέος μας Ἅγιος, 
καθάριζε πορτοκάλι μπροστά σέ κά-
ποιο προσκυνητή καί ὁ προσκυνητής 
ἄρχισε νά κλαίει. Καί τοῦ λέει ὁ φί-
λος του, γιατί ἔκλαιγες; Τί ἔκανε μέ 
τό πορτοκάλι; Πῶς τό καθάριζε; Λέει, 
κανονικά τό καθάριζε ὅπως ὅλοι μας, 
ἀλλά ἀπό τήν ψυχή του. Ἀπό τό κορμί 
του καί ἀπό τήν παρουσία του, ἔβγαινε 
ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτό, ἀδερφοί μου, 
ἄν τό καταλάβουμε, πνευματικότητα 
δέν εἶναι τί λές, ἀλλά τί ἐκπέμπεις, τί 
βγάζεις. Αὐτό πού λένε τά παιδιά, δέν 
μέ πείθεις! Μιλᾶνε οἱ μάνες στά παι-
διά καί λένε λόγια ὡραῖα, καί τά παιδιά 
ἀκοῦνε καί λένε ἀπό μέσα τους, αὐτά 
πού λέει ἡ μάνα μου δέν τήν ἀγγί-
ζουν. Δέν τά νιώθει! Δέν ἄλλαξε οὔτε 
τήν ἴδια, πῶς θέλει νά ἀλλάξει ἐμᾶς; 
Τά παιδιά καταλαβαίνουν, οἱ διπλανοί 
μας νοιώθουν καί λένε αὐτός ὁ παπάς, 
αὐτός ὁ θεολόγος, αὐτή ἡ μάνα, αὐτός 
ὁ κατηχητής αὐτά πού λέει τά ζεῖ. Καί 
λίγα νά πεῖς, ἄν τά ζεῖς, ἀγγίζεις. Αὐτό 
προσέξτε το τήν Ἁγία Σαρακοστή. Δέν 
εἶναι περίοδος πίεσης τῶν ἄλλων καί 
βιτρίνας πνευματικότητας. Ἀλλά αὐτό 
πού γράψατε γιά μία αὐθεντικότητα, 
νά πλησιάσουμε τήν αὐθεντικότητα 
τοῦ εἴδους τοῦ Θεοῦ. 

Κάτι ἄλλο πού ξεχνᾶμε στή ζωή μας 
εἶναι ὅτι ἀπόδειξη τῆς πίστης μας δέν 
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εἶναι οἱ διατυπώσεις μας, ἀλλά ἡ εὐτυ-
χία μας. Εἶσαι εὐτυχισμένος; Εἶπε ὁ πα-
τήρ Δημήτριος (Καταπίδης) στήν εἰσα-
γωγή του ὅτι εἶναι περίοδος καί χαρᾶς 
ἡ Ἁγία Σαρακοστή. Βγάζεις χαρά στή 
ζωή σου; Σέ βλέπει τό παιδί σου στό 
σπίτι νά εἶσαι ἤρεμος, χαρούμενος, 
κεφάτος; Τό πρωί πού ξυπνᾶς, τί κου-
βαλᾶς; Μιζέρια; Κακοκεφιά; Μοῦτρα; 
Λέω σέ ἕνα παιδί, γιατί δέν πᾶς ἐκκλη-
σία; Τί νά πάω νά κάνω στήν ἐκκλησία, 
λέει, εἶδα καί τήν μάνα μου πού πάει 
δέν ἄλλαξε καί πολύ. Ἅμα εἶναι νά γίνω 
σάν τήν μάνα μου πού πάει ἐκκλησία, 
καλός εἶμαι καί ἔτσι. Δέν τήν βλέπω 
νά λάμπει ἀπό χαρά. Γυρίζει ἀπό τούς 
«Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας» καί τσα-
κωνόμαστε. Γυρίζει σπίτι καί ψάχνει 
νά βρεῖ τί κάνω λάθος· τί πειράξαμε, τί 
λερώσαμε, τί τσαλακώσαμε, ποῦ πατή-
σαμε, τί κάναμε. Αὐτό, λέει, δέν εἶναι 
πειστικός λόγος Χριστοῦ. Αὐτό λοιπόν 
μήν τό ξεχνᾶς! Εἶσαι εὐτυχισμένος; 
Αὐτά πού πιστεύεις, σέ πείθουν ἐσένα 
τόν ἴδιο, γιά νά πείσουν μετά καί τούς 
ἄλλους; 

Ἔκλαιγε ἕνα κορίτσι στήν Ἀθήνα 
στήν ἐξομολόγηση καί τήν ρωτάω, γιά 
ποιό λόγο κλαῖς; Λέει, πάτερ κλαίω 
γιατί δέν ἀντέχω στό σπίτι πού ζῶ. Τήν 
ρωτάω, οἱ γονεῖς σου εἶναι ἄθεοι; Ὄχι, 
μοῦ λέει, τό ἀντίθετο εἶναι πάρα πολύ 
χριστιανοί, ἀλλά μέ ἕναν τρόπο πολύ 
καταπιεστικό. Μέ πιέζουν συνέχεια, 
εἰδικά αὐτή ἡ μάνα μου εἶναι πολύ καλή, 
ὅλο ἐκκλησία πηγαίνει, ἀλλά συνέχεια 
μέ μαλώνει. Ὅ,τι κάνω τό βρίσκει στρα-
βό. Ὅποια φίλη ἔχω τήν θεωρεῖ ἀκα-
τάλληλη γιά μένα. Τῆς λέω νά κάνω 

κάτι στό κινητό, δέν μέ ἀφήνει. Τῆς λέω 
νά δῶ τηλεόραση κάτι πού θέλω, δέν 
μέ ἀφήνει. Νά πάω μία βόλτα, δέν μέ 
ἀφήνει. Τί εἶναι αὐτό τό πράγμα, λέει, 
στή ζωή. Ὁ πατέρας μου, λέει, δέν πάει 
πολύ ἐκκλησία τό παραδέχομαι ἀλλά 
ὅταν τοῦ εἶπα μία φίλη μας στό σχο-
λεῖο πώς εἶναι φτωχιά, ἔβγαλε πενήντα 
εὐρώ καί μοῦ εἶπε νά τά δώσω στή φίλη 
μου. Ὁ πατέρας μου δέν πηγαίνει πολύ 
ἐκκλησία, ἀλλά μέ συγκινεῖ στήν ψυχή 
μου. Ἡ μάνα μου πάει ἐκκλησία, ἀλλά 
εἶναι πολύ καταπιεστική. Σέ ὅλους μές 
τό σπίτι, εἶναι σάν δικτάτορας. Ὅλο 
μᾶς μαλώνει, ὅλο μᾶς διορθώνει καί 
δέν εἶναι εὐτυχισμένη. 

Αὐτό μήν τό ξεχνᾶς! Δέν θά πείσεις 
τόν ἄλλον ὅταν δέν βγάλεις αὐτή τήν 
χαρά τήν πειστική. Νά δεῖ ὁ ἄλλος, 
πῆγα ἐκκλησία καί μεταμορφώθηκε ἡ 
ψυχή μου. Ἐγώ τώρα τό μαθαίνω αὐτό 
ἀπό τούς γονεῖς μου, μεγαλώνουν καί 
περνοῦν τά χρόνια καί ὁ πατέρας μου 
ἔχει πάρει σύνταξη καί ἔχει ὄρεξη νά 
μοῦ μιλάει, ἀλλά ἐγώ δέν ἔχω γιατί ἔχω 
πολλές δουλειές. Μέ παίρνει τηλέφωνο 
καί ἔχει ὄρεξη νά πεῖ μία κουβέντα, ἐγώ 
βιάζομαι νά τοῦ κλείσω τό τηλέφωνο 
τοῦ φέρομαι λίγο ἀπότομα. Μία μέρα 
τοῦ λέω, ἔλα τελείωνε τώρα ἔχω δου-
λειές, κλεῖσε το! Καί μοῦ λέει, ἔχω νά 
σοῦ πῶ κάτι πρῶτα γιατί μέ τόν κόσμο 
εἶσαι τόσο καλός καί μέ ἐμένα εἶσαι 
ἔτσι; Γιατί μοῦ φέρεσαι ἔτσι; Καί μοῦ 
ἔμεινε τό ἀκουστικό στό χέρι γιατί καί 
ὁ πατέρας μου περίμενε αὐτά πού λέω, 
νά τά δεῖ. Καί τό λένε συχνά αὐτό, ἄς 
πῶ ἐγώ γιά σένα τί εἶσαι καί ὄχι τί νομί-
ζουν οἱ ἄλλοι γιά σένα ὅτι εἶσαι, ἐγώ σέ 
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ξέρω καλύτερα. Ἐγώ σέ βλέπω στό σπί-
τι καί στό σπίτι ἀποκαλύπτονται ὅλες 
οἱ ἀλήθειες. Στό σπίτι ὅταν μποῦμε καί 
ξεντυθοῦμε καί βγάλουμε τά ροῦχα 
μας τά καλά καί βάλουμε τά ἁπλά, τά 
καθημερινά καί τίς πυτζάμες ἐκεῖ εἴμα-
στε ὁ ἀληθινός μας χαρακτήρας. Ἐκεῖ 
εἶναι τό θέμα τί κάνετε στά παιδιά σας, 
στόν ἄνθρωπό σας. Στό σχολεῖο ἔρχο-
νται οἱ γονεῖς νά πάρουν ἐλέγχους, 
φορᾶνε ὅλοι τά καλά τους, ὅπως καί 
ἐσεῖς σήμερα εἶστε ὅλοι τοῦ κουτιοῦ, 
κομμωτήριο, καθρέφτης, ροῦχα ὡραῖα.

Ἦρθε, λοιπόν, μία κυρία μέ τό τα-
γιέρ της καί ὁ πατέρας μέ τό κουστου-
μάκι του καί τούς ἔχω πεῖ μήν φέρνε-
τε τά παιδιά στούς ἐλέγχους, γιά νά 
μποροῦμε νά ποῦμε καί τίποτα. Ἦρθε 
λοιπόν αὐτή ἡ κυρία ἔφερε καί τόν 
γιό της, ὁ γιός καθόταν στήν πόρτα, 
μπῆκε ἡ μάνα νά πάρει τόν ἔλεγχο 
καί μπαίνει μέσα καί μέ πλησιάζει καί 
βάζει μία βαθιά μετάνοια στούς ἐλέγ-
χους. Αὐτή ξέρει ἀπό “ἐκκλησιαστικό 
τυπικό”. Βαθιά μετάνοια καί «εὐλο-
γεῖτε πάτερ». Λέω «Ὁ Κύριος». Λέει 
πράγματα γιά τόν γιό της, ἐξηγεῖ γιά 
τό σπίτι της. Ὁ γιός της ἦταν στήν 
πόρτα, κρυφάκουγε τί ἔλεγε ἡ μάνα 
του, καί μοῦ κάνει κοροϊδευτικό νόημα 
ἀπό τήν πόρτα γιά τήν μάνα του. Ἐγώ 
νά βλέπω τήν μάνα νά εἶναι σοβαρή, ὁ 
γιός ἀπό πίσω νά κάνει νόημα καί νά 
πρέπει νά κρατάω ἰσορροπίες. Κοι-
τοῦσα σοβαρός, πέρασε ἡ ὥρα, ἔφυγε 
ἡ κυρία. Ἔρχεται τήν ἄλλη μέρα ὁ γιός 
στό σχολεῖο, τοῦ λέω, νά σοῦ πῶ κάτι 
Χρῆστο μέ ἔκανες ρεζίλι στούς ἐλέγ-
χους μπροστά στή μάνα σου νά κάνεις 

κοροϊδίες. Μά, λέει πάτερ, συγγνώ-
μη δηλαδή αὐτή ἡ κατάσταση νά σοῦ 
βάζει ἐσένα μετάνοιες, νά λέει λόγια 
ὑψηλά «εὐλογεῖτε», στό σπίτι ἅμα τήν 
δεῖς μέ τόν πατέρα μου πῶς εἶναι ἐκεῖ 
θά καταλάβεις τίς μετάνοιες καί τά ὁ 
Κύριος «εὐλογεῖτε». Καί ἀπό τότε ὅταν 
βλέπω ταγιέρ καί κουστούμι, προ-
βληματίζομαι σοβαρά. Βάζω πολλά 
ἐρωτηματικά σέ αὐτά πού λένε. Ἄλλα 
δείχνουμε, ἄλλα εἴμαστε! Νά θυμάστε 
αὐτή τήν φράση, τήν εἶπε ἕνας Κρητι-
κός ἀλλά δέν θυμᾶμαι ποιός, σέ ἕνα 
βιβλίο τό διάβασα, ὅτι εἴμαστε πολλές 
φορές μέ ὕφος ἀβά καί ἦθος ἀγά. Τό 
ὕφος μας εἶναι πνευματικό (ἀβάς, γέ-
ροντας) ἐνῶ τό ἦθος τῆς ψυχῆς μας 
βγάζει σκληρή συμπεριφορά ἐξου-
σία, καταπίεση, ἐνόχληση, προσβολή, 
εἰρωνεῖες. Καί μοῦ ἔλεγε ὁ Χρῆστος· 
καλά πού στό σπίτι ἔχουμε ἠχομόνωση 
καί τζαμαρίες γερές νά μήν μᾶς ἀκοῦν 
οἱ γείτονες πού τσακώνονται. Αὐτή ἡ 
κυρία πού σοῦ εἶπε ἔτσι, μέ τόν πατέ-
ρα μου ὅταν τσακώνονται δέν μπορεῖς 
νά βρεῖς ἄκρη. Τί χριστιανισμός εἶναι 
αὐτός;! Γιά αὐτό ὅταν ἀκούω κυρίες νά 
κλαῖνε γιά τά παιδιά τους, δέν μπορῶ 
νά καταλάβω πῶς τόσο κλάμα κρύβει 
πίσω τόσο δράμα. Ἄρα αὐτή ἡ μάνα 
ἔκλαιγε στά ἀλήθεια στήν προσευχή 
της καί εἶναι ὅλα τόσο ἁγνά ὅσο τά 
παρουσιάζει, σάν ἄγγελος ἤθελα νά 
μοῦ παρουσιαστεῖ τό παιδί της γιατί 
δέν τήν ἀγα πάει. Κάτι γίνεται μέ τήν 
περίπτωσή της. Ὑπάρχουν καί ἄλλες 
μάνες καί ἄλλοι πατέρες, ἀλλά τίς πιό 
πολλές φορές εἴμαστε τῆς βιτρίνας, 
ψεύτικοι. Καί τό παιδί τό βλέπει αὐτό.
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Δ) Ἡ γλῶσσα, ἡ μόρφωση καί τά 
ἐπαγγέλματα. 

Οἱ Τουρκοκρῆτες, λόγω τῆς Ἑλλη-
νικῆς καταγωγῆς τους, μιλοῦσαν τό 
κρητικό ἰδίωμα μέ ἀρκετές τουρκικές 
λέξεις, ἐπηρεασμένο ἀπό τήν τουρκική 
καί τήν ἀραβική γλῶσσα, καί εἶχαν τίς 
ἴδιες συνήθειες μέ τούς χριστιανούς. 
Ἡ ψυχολογία τοῦ ἐξομότη, τά συμ-
φέροντα καί τά προνόμια τούς εἶχαν 
ἀφομοιώσει μέ τόν κατακτητή. Χρησι-
μοποιοῦσαν ὡς δεύτερη γλῶσσα τήν 
τουρκική, τήν ὁποία πολλές φορές δέν 
μποροῦσαν νά μιλήσουν καλά. Οἱ Αἰθί-
οπες δοῦλοι οἱ Αἰγύπτιοι καί οἱ Βεγγά-
ζιοι μιλοῦσαν τά Κρητικά ἐπηρεασμέ-
να ἀπό τήν ἀραβική καί τήν τουρκική 
γλῶσσα.1 

Ἄν καί οἱ ἐξισλαμισμένοι θεωροῦσαν 
μητρική τους γλῶσσα τήν ἑλληνική, 
δέν φρόντιζαν νά μάθουν στά παι-
διά τους παρά στοιχειώδη ἤ ἐλάχιστη 
γραφή καί ἀνάγνωση. Γι’ αὐτό πολλοί 

1.  Κωνσταντίνος Γ. Φουρναράκης, ὅ.π., σ. 26.

Χριστιανικά στοιχεία στή θρησκευτική  

καί κοινωνική ζωή τῶν μουσουλμάνων 

τῆς Κρήτης.

Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης*

Δ΄ μέρος

ἔγραφαν τά ἑλληνικά μέ ἀραβικούς χα-
ρακτῆρες.2 

Ἡ διδασκαλία στά μουσουλμανι-
κά σχολεῖα γινόταν ἀπό τό χότζα καί 
ἕνα βοηθό του, πού ἔφεραν τζουμπέ 
καί δίδασκαν κυρίως τά ἱερά μαθήμα-
τα στούς μαθητές πού κάθονταν ὅλοι 
ὀκλαδόν στό δάπεδο σέ ἕνα δωμάτιο. 
Ἡ ἀνάγνωση γινόταν ἀπό χειρόγραφα 
(ἀφοῦ ἡ ἐκτύπωση ἀπαγορευόταν στά 
ἱερά βιβλία), μέ διαρκή κίνηση τῆς κε-
φαλῆς. 

Οἱ μουσουλμάνοι γενικά ἦταν ἀμα-
θεῖς καί μέ περιορισμένα πολιτικά ἐνδι-
αφέροντα. Ἦταν κύριοι τῆς περιουσίας 
τους καί μποροῦσαν νά τήν αὐξάνουν 
ἀνενόχλητοι. Στηρίζονταν στήν εὐερ-
γεσία τῆς διοίκησης καί στά προνόμια 
τοῦ κυρίαρχου, ἐνῶ ἀντιδροῦσαν σέ 
κάθε θεσμό ἤ μεταρρύθμιση πού ἔδι-
νε προνόμια στούς χριστιανούς. Μέ 
τό τέλος τῆς αἰγυπτιοκρατίας οἱ χρι-
στιανοί ὑπερεῖχαν σέ σύγκριση μέ τούς 
μουσουλμάνους τῆς Κρήτης θρησκευ-

2.  Ὅ.π., σ. 5.

* Ἡ ἐργασία αὐτή ὑποβλήθηκε στό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογικῶν σπουδῶν 
τοῦ Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στό μάθημα τῆς Θρησκειολογίας τό Μάιο τοῦ 2014.
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τικά, οἰκονομικά καί σέ ὀργάνωση. Γιά 
τά σχολεῖα καί τούς δασκάλους πού 
ἔρχονταν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἦταν 
κήρυκες τῆς Μεγάλης Ἰδέας, ἡ διοί-
κηση πρόβαλλε προσκόμματα γιά τήν 
ἐγκατάστασή τους στό νησί ἐνῶ μετά 
τό 1869 ἀπαγόρευε τήν διαμονή τους 
στήν Κρήτη. 

Ἡ μουσουλμανική κοινότητα τό 
1830 ἐξασθενημένη μετά ἀπό 10 χρό-
νια ἐπαναστατικῶν γεγονότων εἶχε 
προβλήματα στή θρησκευτική ὀργά-
νωση καί στήν ἐκπαίδευση. Ὁ Μωχά-
μετ Ἄλη ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν ἵδρυση 
μουσουλμανικῶν σχολείων, ὅπως π.χ. 
στά Χανιά, ἀλλά ἡ ἐκπαίδευση δέν φαί-
νεται νά βελτιώθηκε. Οἱ τεκέδες ἦταν 
θρησκευτικά κέντρα καί χῶροι πα-
ροχῆς τῆς βασικῆς παιδείας, ἦταν ὅλοι 
κοντά στίς πόλεις καί δέν παρεῖχαν 
τίποτα στούς πληθυσμούς τῶν ἐπαρ-
χιῶν. Ἔτσι, οἱ Τουρκοκρῆτες ἔστελναν 
τά παιδιά τους μέχρι τό 1866 κατά 
βάση στά ἑλληνικά σχολεῖα.3 Ἐπί Βελή 
(1856-1858) καί ἀπό τό 1873 ἐνδιαφέρ-
θηκαν νά κατασκευάσουν τεμένη καί 
νά ἱδρύσουν σχολεῖα στίς πόλεις.

Ἀκόμη καί ἡ χρήση τῆς ἑλληνικῆς 
γλῶσσας ἀπό τή συντριπτική πλειονό-
τητα τῶν μουσουλμάνων προκαλοῦσε 
προβλήματα καί στούς οὐλεμάδες πού 
προέρχονταν ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς 
αὐτοκρατορίας. Ἀπό τό 1884 καθορι-
ζόταν ἡ παραχώρηση τῆς δεκάτης τῶν 
βακουφιῶν ὑπέρ τῶν σχολείων. Ὁ νό-
μος περί παιδείας μετά τή Σύμβαση τῆς 
Χαλέπας, εὐνόησε τήν ἵδρυση σχολεί-
ων καί τήν αὔξηση τῶν ἐγγράμματων 
χριστιανῶν καί μουσουλμάνων, ἄν καί 

3.  Μανόλης Γ. Πεπονάκης, ὅ.π., σ. 130.

οἱ μουσουλμάνοι ὑστεροῦσαν στήν 
ἐπιθυμία γιά πρόοδο4. Ἰδίως οἱ Τουρ-
κοκρῆτες δέν εἶχαν κανένα ἐνδιαφέρον 
γιά μόρφωση. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ὅλοι 
σχεδόν οἱ μουσουλμάνοι πληρεξούσι-
οι ἦταν ἀγράμματοι, ἡ παρουσία τους 
στή συνέλευση κωμικοτραγική καί 
παρακολουθοῦσαν ἄφωνοι τίς ἀγο-
ρεύσεις τῶν χριστιανῶν συναδέλφων 
τους5. Ἡ ἐκπαίδευση τῶν χριστιανῶν 
ἦταν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καί ἀνώτερης 
ποιότητας καί συνέτεινε στήν ἄνοδο 
τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν Κρητῶν 
χριστιανῶν, ἐνῶ παράλληλα ἐπηρέασε 
καί ἀνάγκασε τούς μουσουλμάνους νά 
ἐνδιαφερθοῦν γιά τήν παιδεία. Τό 1889 
οἱ ἐπιχορηγήσεις ὑπέρ τῶν χριστιανῶν 
καταργήθηκαν καί τά μουσουλμανικά 
σχολεῖα ἦταν σέ πλεονεκτική θέση. 
Ἔτσι, στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα πολλοί 
Τουρκοκρῆτες χειρίζονταν τήν τουρκι-
κή στή γραφή καί στή γλῶσσα παράλ-
ληλα μέ τήν ἑλληνική.

Οἱ ἐξισλαμισμένοι καί οἱ ἔποικοι 
τράπηκαν κυρίως σέ γεωργικά ἐπαγ-
γέλματα καί ὅσοι ζοῦσαν στίς πόλεις 
σέ ἀστικά ἐπαγγέλματα. Ἀσχολοῦνταν 
κυρίως, ὅπως καί οἱ χριστιανοί, μέ τήν 
ἁλιεία καί τήν ναυτιλία, ἦταν μεγαλο-
κτηματίες στήν ὕπαιθρο, ἐλαιοπαρα-
γωγοί, μεταπωλητές, ἐνῶ στίς πόλεις μέ 
τίς τέχνες, τό ἐμπόριο, τή βιομηχανία 
(ἰδίως σαπωνοποιία), ἐργάζονταν ὡς 
ὡρολογοποιοί, πεταλωτές, σαγματο-
ποιοί, μαχαιροποιοί, μάγειροι, ζαχαρο-
πλάστες, στιβανάδες, κ.λπ. Οἱ γνήσιοι 

4.  Κάλλια ΚαλλιατάκηΜερτικοπούλου, «Ἡ 
παιδεία στήν Κρήτη 18681878, Μιά ἐπισκόπηση», 
Πεπραγμένα Ε΄ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρί
ου, τ. Γ΄, Ἡράκλειο 1985, σ. 84.

5.  Ἰωάννης Δ. Μουρέλλος, ὅ.π., σ. 1541. 
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Τουρκοκρῆτες ἀπέφευγαν τά ταπεινά 
ἐπαγγέλματα καί τήν βαριά ἐργασία. 
Ἀργότερα, ὅταν μεταφέρθηκαν στήν 
Κρήτη Χαλικοῦτες (Ἄραβες) ἀπό τή 
Βεγγάζη καί Αἰθίοπες δοῦλοι, οἱ ὁποῖοι 
μέ φιρμάνι τό 1870 ἀπελευθερώθηκαν, 
ἄν καί ἦταν σέ ἤπια δουλεία, ἀνέλαβαν 
τίς εὐτελεῖς ἐργασίες ὅπως μεταφορ-
τώσεις, μεταφορές φορτίων καί βαρῶν 
καί ἀντικατέστησαν τούς χριστιανούς 
ἀχθοφόρους, ἀφοῦ ἀπέκτησαν κυβερ-
νητική ἄδεια καί ὀργανώθηκαν ὑπό 
τίς ὁδηγίες ἐνός ἀρχηγοῦ, τοῦ χαμάλ-
μπασῆ. Οἱ γυναῖκες τῶν πρώην δού-
λων αὐτῶν, ἐργάστηκαν ὡς τροφοί καί 
στήν ἀνατροφή παιδιῶν, ἐργασίες πού 
ἔκαναν συχνά καί οἱ χριστιανές.

Οἱ ἀγρότες τῆς Κρήτης, χριστιανοί 
καί μουσουλμάνοι, εἶχαν κοινά προ-
βλήματα μέ κυριότερο τήν ἐξαθλίωση 
καί τήν καταπίεση ἀπό τούς μουσουλ-
μάνους προκρίτους. Εἶχαν ὅμως δια-
φορετικά συμφέροντα καί ἐπιδιώξεις 
καί διαφορετική θρησκευτική καί ἐθνι-
κή συνείδηση. Οἱ Τουρκοκρῆτες εἶχαν 
ταυτιστεῖ μέ τόν κατακτητή καί ἐπεδί-
ωκαν τήν διατήρηση τοῦ καθεστῶτος 
τῆς δουλείας καί τῶν προνομίων πού 
ἀπολάμβαναν, ἐνῶ οἱ Χριστιανοί εἶχαν 
ἑλληνική ἐθνική συνείδηση καί ἐπεδί-
ωκαν τήν ἐθνική τους ἀποκατάσταση 
καί τήν ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα. Γι’ αὐτό 
οἱ μουσουλμάνοι εἶχαν ὀργανώσει σώ-
ματα μέ ἀρχηγούς, τούς μπαϊρακτάρη-
δες μέ δική τους σημαία (μπαϊράκι). 
Ἦταν οἱ ἀποκαλούμενοι «ἄτακτοι» οἱ 
ὁποῖοι συμμετεῖχαν στίς πολεμικές ἐπι-
χειρήσεις. 

Ὅταν ξέσπασε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 
1866, μουσουλμάνοι κήρυκες, μέ συ-
νοδεῖες τύμπανα καί κύμβαλα περιέρ-

χονταν τούς δρόμους καί καλοῦσαν σέ 
κατάταξη ἀπευθυνόμενοι στό ἐθνικό 
καί θρησκευτικό αἴσθημα. Ὅλοι ὅσοι 
ἔπαιρναν ὅπλα ἀμείβονταν μέ μισθό 
ἀπό τό δημόσιο ταμεῖο. 

Οἱ Τουρκοκρητικοί εἶχαν ἑλληνι-
κό αἷμα καί ἐξυπνάδα ἀλλά στή συ-
μπεριφορά ἦταν πιό βάρβαροι καί πιό 
ἄγριοι ἀπό τούς Τούρκους. Ὁ Ἐλευ-
θέριος Βενιζέλος, σέ ἀγόρευσή του 
ἀργότερα στήν Κρητική βουλή, ἀνέ-
φερε σχετικά: «παρὰ τὸ ἐν μικρᾷ σχε
τικῶς ἀναλογίᾳ ἀναμεμιγμένον μετὰ 
τοῦ κρητικοῦ αἵματος Τουρκικὸν αἷμα, 
ὁ πληθυσμὸς τῆς Κρήτης, ἀνεξαρτή
τως τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων… 
εἶναι γνησίως Κρητικὸς πληθυσμὸς… οἱ 
μουσουλμάνοι συμπολῖται μας… εἶναι 
γνησιώτεροι ἀντιπρόσωποι τῆς Ἑλλη
νικῆς φυλῆς ἀπὸ πολλοὺς ἐκ τῶν κα
τοίκων τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ τινας 
τῶν Νήσων»6. Τό μῖσος ἀνάμεσα στίς 
δύο φυλές ἦταν ἄσβηστο: οἱ Τοῦρκοι 
δέν ἤθελαν ἴσους τούς χριστιανούς καί 
οἱ Κρῆτες χριστιανοί δέν ἀνέχονταν 
τό ζυγό. Μουσουλμάνοι καί χριστια-
νοί εἶχαν τρομερές ἀνάγκες, οἱ ὑποδο-
μές ἦταν ἀνύπαρκτες, τό πεῖσμα καί οἱ 
ἐκδικήσεις εἶχαν φέρει γύμνια καί πείνα 
μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1866-69. Οἱ 
Τουρκοκρῆτες σύστηναν συμμορίες, 
ὀργάνωναν τίς λεγόμενες «ζουρίδες» 
–κάτι ἀντίστοιχο μέ τίς ζωοκλοπές τῶν 
χριστιανῶν– νυκτερινές ἐπιθέσεις καί 
ἔκαναν ἐγκλήματα καί κλοπές, γιά τίς 
ὁποῖες ἀπολάμβαναν εὔνοια μέχρι καί 
διακρίσεις ἀπό τούς διοικητές καί τήν 
Πύλη. Ὅταν ἔμπαιναν στά χωριά κατέ-
στρεφαν καί ἔκαιγαν τά σπίτια καί τίς 

6.  Ἐπίσημος Ἐφημερίς τῆς Κρητικῆς Πολιτείας, 
Συνεδρίαση 26/11/1906, τχ. Δ΄, (1912), σ. 778779.
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περιουσίες τῶν χριστιανῶν, ἰδίως τῶν 
ἀρχηγῶν γιά παραδειγματισμό. Ἦταν 
ἀσύδοτοι καί ὁπλοφοροῦσαν ἐπιδεικτι-
κά, ἰδίως κατά τίς περιόδους τῶν ἐπα-
ναστάσεων, μετά ἀπό τίς ὁποῖες πολλοί 
δέν ἐπέστρεφαν στά χωριά τους ἀλλά 
παρέμειναν στίς πόλεις. 

Ἐπίλογος
Ἡ συμβίωση χριστιανῶν καί μου-

σουλμάνων κινοῦνταν στά πλαίσια τῆς 
ὑποτέλειας καί ἡ τουρκική διοίκηση 
κινοῦνταν μεταξύ πειθοῦς καί βίας. Ὁ 
συγχρωτισμός (ἔθιμα, ἐνδυμασία, συ-
γκατοίκηση, συναναστροφή) στηρι-
ζόταν στήν ἀνάγκη, τόν ἐξαναγκασμό 
καί τόν φόβο καί καθόλου στή φιλία, 
ἄν καί ἦταν πολύ μικρός ὁ ἀριθμός τῶν 
γνήσιας τουρκικῆς καταγωγῆς μου-
σουλμάνων. Οἱ Τουρκοκρῆτες εἶχαν 
Κρητική συνείδηση καί ἑλληνικό αἷμα, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν θρησκευτική τους 
πίστη, ἀγαποῦσαν μέ πάθος τήν πατρί-
δα τους καί τηροῦσαν τίς παραδόσεις 
τους. Εἶχαν ἐπηρεαστεῖ ἀπό τήν χρι-
στιανική τους προέλευση καί ἀπό τήν 
ἐθνική καταγωγή τους, παρά τό γεγο-
νός ὅτι πολλοί δέν γνώριζαν πότε καί 
ποιοί ἦταν οἱ προπάτορές τους πού ἐξι-
σλαμίσθηκαν. Οἱ Τουρκοκρῆτες ἦταν 
μεταμφιεσμένοι Ἕλληνες καί δέν ἔμοι-
αζαν μέ τούς τούρκους τῆς Κων/πολης. 
Οἱ γνήσιοι Τοῦρκοι τούς ἔβλεπαν μέ 
ἀντιπάθεια καί οἱ χριστιανοί μιλοῦσαν 
ὑποτιμητικά γι’ αὐτούς. 
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Θέλουμε νά σᾶς καλωσορίσουμε 
στήν ἐκπομπή μας καί στό ραδιο-
φωνικό μας σταθμό. Γνωρίζουμε 
ὅτι ἔχετε κάνει μία μακροχρόνια 
ἔρευνα γιά τά διαδικτυακά παιχνί-
δια καί θέλουμε νά μᾶς μιλήσετε 
λίγο γι’ αὐτό.

Εἶναι γεγονός ὅτι ἔχουμε κάνει μία 
ἔρευνα γιά τά διαδικτυακά παιχνίδια. 
Ἔχω περάσει καί ἀπό τό Παίδων καί 
ἔχω γνωρίσει πολλά παιδιά καί ἀπό τό 
ΚΕΘΕΑ καί ἔχουμε ἔνα βιβλίο μέ τή 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ μέ τίτλο τό ‘’δαχτυ-
λίδι τῆς σαπουνόφουσκας’’ στό ὁποῖο 

ΔΙΑΔΙΚΤ ΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Ε Ν Α  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο  Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ο

ἔχουμε γράψει μερικές ἀπό τίς ἀλη-
θινές ἱστορίες παιδιῶν πού ἔχω ἔρθει 
ἀντιμέτωπη. Εἶναι ἔνα δύσκολο θέμα 
τό διαδίκτυο, τό ὁποῖο, ὅσο περνάει ὁ 
καιρός, γίνεται ὅλο καί τῆς μόδας, ἄν 
μου ἐπιτραπεῖ αὔτη ἡ ἔκφραση καί δέν 
σᾶς κρύβω ὅτι πολλές φορές στή πο-
ρεία τῶν τρισήμιση χρόνων πού κάνω 
τήν ἔρευνα ἐντατικά, σκέφτηκα νά τήν 
σταματήσω. Εἶναι ἔνα δύσκολο θέμα 
καί στεναχωριέσαι ὅταν βλέπεις παιδιά 
καί νέους ἀνθρώπους νά ἀπαρνοῦνται 
τήν πραγματική ζωή καί νά δημιουρ-
γοῦν πλασματικές εἰκόνες, τότε τά 
πράγματα δυσκολεύουν.

π. Ἰωάννης Κουκουράκης
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τήν κά Ἰωάννα Σκαρλάτου, 
θεολόγοςδημοσιογράφος καί συγγραφέας παιδικῶν βιβλίων   

στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ΄΄ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)
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Πῶς ἐμπνευστήκατε τόν τίτλο 
τοῦ βιβλίου σας, ‘’τό δαχτυλίδι τῆς 
σαπουνόφουσκας’’?

Ἡ ἀπάντηση ἔρχεται μέσα ἀπό τό 
βιβλίο, γιατί ὅπως οἱ σαπουνόφουσκες 
εἶναι κάτι πολύ ὡραῖο καί ἀρέσει στά 
μικρά παιδιά πού πετᾶνε στόν ἀέρα καί 
εἶναι λαμπερές, ὅμως κρατᾶνε γιά πολύ 
λίγο διάστημα καί μετά χάνονται, ἔτσι 
εἶναι καί οἱ διάφορες ἐξαρτήσεις οἱ 
ὁποῖες κρατᾶνε γιά λίγο στή ζωή μας, 
φαίνονται λαμπερές, μετά χάνονται καί 
τό σπουδαιότερο μπορεῖ νά σέ κρα-
τήσουν παγιδευμένο, ὁπότε μιλᾶμε γιά 
ἔνα δαχτυλι, τό δαχτυλίδι τῆς σαπου-
νόφουσκας, ὁ τίτλος τοῦ ὁποίου εἶναι 
ἀλιγορικός. 

Ἄν μπορεῖτε διαβάστε μας μι-
κρά ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο 
σας γιά νά καταλάβουμε τήν ἔκτα-
ση τοῦ φαινόμενου πού ἔχει πάρει 
τόσο μεγάλες διαστάσεις καί εἶναι 
τά διαδικτυακά παιχνίδια.

Θά σᾶς διαβάσω πρῶτα ἕνα γράμ-
μα ἐνός μικροῦ παιδιοῦ, τοῦ Θανάση 
πού λέει τά ἑξῆς: Συγγνώμη πού σας 
γράφω τόσα πολλά ἀλλά ἤμουν δυ-
στυχισμένος πολύ καί θά ὑπάρχουν 
καί ἀλλά παιδιά σάν ἔμενα ἀλλά θά 
κρύβονται. Εἶμαι χωρίς φίλους, χωρίς 
μπαμπά, ἤθελα νά εἶμαι δυνατός καί γί 
αὐτό ξεκίνησα νά παίζω παιχνίδια καί 
ἔγινα δυνατός, ἀπέκτησα δύναμη καί 
ἤμουν χαρούμενος μέχρι πού κάποια 
στιγμή ἄρχισα νά χάνω τήν ἐπαφή 

μέ τήν πραγματικότητα,ἔβλεπα τούς 
ἥρωες δίπλα μου, στό μαξιλάρι μου νά 
οὐρλιάζουν, σταμάτησα τό σχολειό, 
ἔκανα τόν ἄρρωστο, τά βράδια φώ-
ναζα γιά βοήθεια..κάνεις δέν μέ ἄκου-
γε..ἡ μαμά ἦταν κουρασμένη. Αὐτό 
εἶναι ἕνα ἀπό τά γράμματα πού μου 
ἔρχονται στό email. Νά σᾶς διαβάσω, 
λοιπόν, ἕνα ἀπόσπασμα. Μιά δεκαο-
χτάχρονη κοπέλα παίζει ἔνα γνωστό 
διαδικτυακό παιχνίδι, ἀγαπᾶ πολύ τήν 
εἰκόνα πού ἔχει. Κάποια στιγμή μπερ-
δεύεται πού εἶναι ἡ ἀλήθεια,πού ἡ 
εἰκονική πραγματικότητα, ἀποφασίζει 
νά βάλει τέρμα στή ζωή της. Ξάφνου 
βρίσκεται στήν ἐντατική μέ τήν καρδιά 
της νά παλεύει, νά παλεύει μέχρι πού 
σταματᾶ..προσεύχεται γιά μία δεύ-
τερη εὐκαιρία, ἕνας ἄγγελος ἀπό τήν 
Μυτιλήνη ἐμφανίζεται, ὁ Ταξιάρχης, 
τίς προσφέρει μία δεύτερη εὐκαιρία 
μέ τρεῖς ὅρους, θά προλάβει;θά μπο-
ρέσει ἡ ζέση νά γυρίσει πίσω; Θά κα-
ταφέρει νά ξεκινήσει τήν ζωή της ἀπό 
τήν ἀρχή; Ἐδῶ ἡ πρωταγωνίστρία μας 
μετά ἀπό ἔνα καυγά πού εἶχε μέ τούς 
γονεῖς της, γιά νά τούς ἐκδικηθεῖ, κά-
νει μία ἀπόπειρα αὐτοκτονίας, πηδάει 
ἀπό τό μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ της. Τήν 
ὥρα, ὅμως,πού πέφτει καί λίγο πρίν 
φτάσει στό ἔδαφος, ζητάει συγγνώμη 
ἀπό τό Θεό, συνειδητοποιώντας ὅτι 
δέν ἤθελε νά χάσει τήν ζωή της, ἁπλά 
ἤθελε νά κάνει τούς γονεῖς της νά πο-
νέσουν. Βρίσκεται στήν ἐνταντική, ἡ 
καρδιά της, λίγα δευτερόλεπτα γιά νά 
σταματήσει..ἐμφανίζεται ὁ Ταξιάρχης, 
συζητάει μαζί της, τῆς λέει ὅτι ὄντως 
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ἔχει συνειδητοποιήσει τό λάθος της 
καί ὅτι δέν θά ἄλλαζε πίστα ὅπως στό 
διαδικτυακό παιχνίδι πού ἔπαιζε  καί 
θά τήν σώσει μόνον ἄν περάσει μία 
δοκιμασία. Ἡ δοκιμασία αὕτη ἦταν νά 
πάρει μέρος σέ μία σειρά ἀπό διαδι-
κτυακά παιχνίδια, νά ἀποκτήσει ἕναν 
ρόλο σέ αὐτά καί μέ τή βοήθεια τοῦ 
Ταξιάρχη ὁ ὁποῖος θά τῆς ὑποδεικνύει 
ποιά παιδιά ἦταν βαθιά ἐθισμένα-στά 
πρόθυρα σχεδόν τῆς αὐτοκτονίας-νά 
τά ἀποτρέψει.Ἐάν τά καταφέρει, θά με-
σιτεύσει ὁ Ταξιάρχης στόν Κύριο, γιά 
τῆς σώσει τήν ζωή. Ἡ κοπέλα ὄντως 
τά καταφέρνει καί σώζει τά παιδιά ἀπό 
τήν αὐτοκτονία. Καί ἀπό αὐτήν τήν δο-
κιμασία μαθαίνει ὅτι ἡ αἰσιοδοξία εἶναι 
τό ὀξυγόνο τοῦ οὐρανοῦ καί χωρίς 
αὐτό εἶναι δύσκολο νά πορευτοῦμε 
στή ζωή μας (23.45)

Τί αἰσθάνονται τά παιδιά καί 
εἶναι ἐθισμένα τόσο πολύ στό δια-
δίκτυο? 

Ἐμεῖς δέν λέμε ὄχι στό διαδίκτυο 
γιατί ὑπάρχει καί καλή χρήση τοῦ δι-
αδικτύου. Ἐμεῖς λέμε στούς γονεῖς πού 
βλέπουν τά παιδιά τους νά κάνουν πα-
ραπάνω χρήση νά τούς βοηθήσουν 
νά συνηδειτοποιήσουν τά θετικά τοῦ 
διαδικτύου, νά παροτρύνουν τά παιδιά 
τους νά συναντῶνται μέ ἄλλα παιδιά, 
νά συζητᾶνε, νά παίζουν ἐπιτραπέζια 
παιγνίδια, νά πᾶνε μία βόλτα. Τά παι-
διά, ὅταν εἶναι προσκολλημένα στό 
διαδίκτυο, νιώθουν τήν χαρά, τήν 
εὐχαρίστηση, καλύπτωντας τά κενά 

τους. Αὐτό ὅμως εἶναι ἀπατηλό καί 
προσωρινό. Τά πράγματα δυστυχῶς 
δυσχεραίνουν, ὅταν καί οἱ γονεῖς παί-
ζουν αὐτά τά παιχνίδια καί τά παιδιά 
εἶναι λογικό νά τούς μιμοῦνται. Αὕτη ἡ 
μίμηση γίνεται εἶτε γιατί τά παιδιά λει-
τουργοῦν ὡς μιμητές εἶτε ἀντιδροῦν 
σέ αὐτό πού κάνουν οἱ γονεῖς καί τό 
ἐπαναλαμβάνουν μέ χειρότερο τρόπο. 
Τότε τά πράγματα εἶναι πιό δύσκολα 
καί θά πρέπει νά δοῦμε γιατί οἱ γονεῖς 
παίζουν. Δέν μποροῦν νά κάνουν κάτι 
πιό δημιουργικό μέ τά παιδιά τους. Δέν 
μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν μέ τά παι-
διά τους. Αὐτό θά πρέπει νά μᾶς προ-
βληματίσει ὅλους. 

Ἀγαπητοί μας φίλοι, τό θέμα εἶναι 
ἀνεξάντλητο καί πολλές φορές ἀνε-
ξελεκτος ὁ ἐθισμός. Θά πρέπει νά 
ἀντιληφθοῦμε τή σοβαρότητα τοῦ 
προβλήματος γιατί διαφορετικά θά 
ἔρθουμε ἀντιμέτωποι μέ ἕναν τσου-
νάμι συνεπειῶν μέ βασικότερη ἐκείνη 
τῶν αὐτοκτονιῶν λόγω διαδικτύου. 
Γιατί κάποια στιγμή ὁ χρήστης ἀντι-
λαμβάνεται ὅτι ἡ ὑποτιθέμενη σωτή-
ρια του γιά νά ξεπεράσει τή μοναξιά 
του, τά προβλήματά του, τελικά τόν 
ἔριξε ἀκόμα πιό βαθιά. Θά πρέπει,λοι-
πόν νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτόν τόν 
ἐθισμό μέ τήν ἴδια σοβαρότητα ὅπως 
καί τούς ὑπολοίπους. Νά εὐχαριστή-
σουμε τούς συνεργάτες τῆς ἐκπομπῆς 
μας γιά τήν ἐπιλογή αὐτοῦ τοῦ σοβα-
ροῦ θέματος.

 Καλή συνέχεια σέ ὅλους!
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η ΓΙΟΓΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…

τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

Εἰσαγωγή:
Τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου «γιόγκα» 

ἀκολούθησε τίς πανάρχαιες δοξασίες 
καί τήν ἐξέλιξη τῆς φιλοσοφικῆς σκέ-
ψης τοῦ Ἰνδουισμοῦ, ἀναφορικά μέ τό 
Νόμο τοῦ ντάρμα1, τοῦ κάρμα2, τῆς 
σαμσάρα3, καθώς καί τίς πρακτικές λα-

1. Ὁ παγκόσμιος Νόμος τοῦ ντάρμα ὁρίζει 
τή δομή καί λειτουργία τοῦ κόσμου, τῆς κοινω
νίας καί τῆς ἠθικῆς. Ὁρίζει τήν κοινωνική τάξη, 
στήν ὁποία γεννιέται κάποιος καθώς, ἐπίσης, καί 
τίς ὑποχρεώσεις του. Δέν ἐπιτρέπει τήν ἀλλαγή 
τῆς κοινωνικῆς τάξης καί τῶν συνθηκῶν ζωῆς. Ἡ 
διδασκαλία αὐτή ἔσπασε τά φτερά τῶν ἐλπίδων 
ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων μέχρι σήμερα, ἐνῶ τούς 
καθήλωσε σέ μία ζωή πανομοιότυπη μ’ ἐκείνην τῶν 
προγόνων τους, κατά τούς ἱστορικούς χρόνους. 
Τόν ἀσφυκτικό νόμο τοῦ ντάρμα συμπληρώνουν οἱ 
δοξασίες πού ἀφοροῦν τό κάρμα καί τή σαμσάρα. 

2. Κάρμα, τά ἔργα: Τά ἔργα πού διαπράχθηκαν 
σέ προηγούμενες ζωές καθορίζουν τήν κατάσταση 
τῆς ἑπόμενης.

3. Σαμσάρα, ὁ κύκλος τῶν μετενσαρκώσεων: 
Κάθε πράξη, κάρμα, πού δέν συμφωνεῖ μέ ὅσα ὁρί
ζει ὁ παγκόσμιος Νόμος καί οἱ θεοί, πιστώνεται νά 
πληρωθεῖ σέ ἑπόμενο κύκλο ζωῆς. Ἡ ψυχή, ἄτμαν, 
προκειμένου ν’ ἀποσβέσει τό καρμικό της χρέος, 
μεταβαίνει, μετά τό θάνατο τοῦ σώματος, σέ ἄλλον 
ἄνθρωπο, ζῶο ἤ φυτό, ὁπότε (θεωρητικά) σταμα
τάει ὁ κύκλος τῶν μετενσαρκώσεων. Πρακτικά, οἱ 
μετενσαρκώσεις εἶναι ἀτέλειωτες, διότι, ὅσο κι ἄν 
προσέξει ὁ Ἰνδουιστής, δέν εἶναι δυνατόν νά μήν 
ἀποκλίνει ἀπό τίς τόσο λεπτομερεῖς ὑποχρεώσεις 
πού ὅρισαν οἱ βραχμάνοι. Κάποια λάθη, πάλι, θά 
τοῦ στερήσουν τή λύτρωση... 

τρείας, μέ σκοπό τήν ἐπίτευξη τῆς λύ-
τρωσης4, δηλ. τήν ταύτιση τοῦ γιόγκι 
μέ τόν θεωρούμενο ὡς «θεό»5… 

Στίς μέρες μας ἡ γιόγκα ἐμφανίζεται 
μέ πολλά πρόσωπα: ὡς φιλοσοφία, ὡς 
θρησκεία, ὡς ἀπόκτηση ὑπερφυσικῶν 
ἐμπειριῶν, ὡς μέθοδος αὐτογνωσίας, 
ὡς εἶδος γυμναστικῆς ἄσκησης, ὡς 
διαλογισμός γιά τή χαλάρωση ἀπό τό 
στρές, ὡς θεραπεία ψυχικῶν καί σωμα-
τικῶν ἀσθενειῶν, ὡς ἡ σύγχρονη παι-
δαγωγική πρόταση πού θά συμβάλλει 
στήν ἀναβάθμιση τῆς ἐνδοοικογενει-
ακῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς ἐκπαιδευ-
τικῆς διαδικασίας… 

Αὐτή ἡ πολυσημία, γιά τό περιε-
χόμενο καί τόν προσανατολισμό τῆς 
γιόγκα, εἶναι σκόπιμη. Διότι, ὅπως θά 
δειχθεῖ, οἱ ἰνδουιστικές ὀργανώσεις 

4. Λύτρωση, μόξα: Σύμφωνα μέ τήν ἰνδουι
στική φιλοσοφία, δέν εἶναι εὔκολο νά ἐπιτευχθεῖ ἡ 
λύτρωση, διότι ὑπάρχει ὁ κόσμος μέ τίς ψεύτικες 
ἐντυπώσεις, μάγια, πού ἀποσποῦν τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τόν κύριο στόχο του. 

5. «Θεός», Βράχμαν: Στόν Ἰνδουισμό καθένας 
ἔχει τό περιθώριο νά φανταστεῖ καί νά λατρεύσει 
ὡς θεό ὅ,τι νομίσει. Ἡ ἐννοούμενη ὡς θεϊκή πραγ
ματικότητα Βράχμαν φαντάζονται ὅτι –ὅπως ὁ 
ἀέρας– διαχέεται παντοῦ, ἀκόμη καί μέσα στόν 
ἄνθρωπο, στά ζῶα, στά φυτά, στά πετρώματα, στά 
ποτάμια, στά ἀγάλματα, στά καλά καί στά κατα
στροφικά πνεύματα...
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ἐπιδιώκουν ἡ γιόγκα νά γίνει ὁ τρόπος 
σκέψης καί ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων, κάθε ἐνδιαφέροντος. Γι’ αὐτό τήν 
ἐμφανίζουν μέ ποικίλο προσανατολι-
σμό. Ταυτοχρόνως, μέ τή σύγχυση πού 
δημιουργεῖται σ’ ὅσους δέν διαθέτουν 
ἐξειδικευμένες γνώσεις, ἐγκαταλείπε-
ται ἡ τεκμηριωμένη κριτική ἐπί τοῦ θέ-
ματος, γεγονός πού εὐνοεῖ τήν ἀνενό-
χλητη δράση τῶν παραθρησκευτικῶν 
ὀργανώσεων.

Θά ἀκολουθήσει σειρά ἄρθρων σχε-
τικῶν μέ τά βασικά χαρακτηριστικά 
της γιόγκα, ὅπως καταγράφονται στά 
ἱερά βιβλία τοῦ Ἰνδουισμοῦ καί βιώνο-
νται ἀπό τούς Ἰνδούς ἐδῶ καί χιλιάδες 
χρόνια. Ἐν συνεχείᾳ, θά παρουσιαστεῖ 
πώς τά ἐν λόγῳ χαρακτηριστικά με-
ταλλάσσονται, προκειμένου νά διεισ-
δύουν σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ Δυ-
τικοῦ κόσμου, καί νά τόν ὁδηγοῦν στό 
ἀρχικό αἴτημα τῆς γιόγκα, τήν ταύτιση 
μέ τόν «θεό», σύμφωνα μέ τίς ἰνδουι-
στικές ἀντιλήψεις. 

✴✴✴

Ἡ γιόγκα στ’ ἀχνάρια τῆς Ἱστορίας

Ἡ πρώτη ἀρχαιολογική μαρτυρία 
γιά τήν ἄσκηση τῆς γιόγκα ἔρχεται 
στό φῶς, μεταξύ τοῦ 1922 καί 1927, 
κατά τή διάρκεια ἀνασκαφῶν στήν 
κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ἀπό τούς 
ἀρχαιολόγους R.D.Banerji καί John 
Marshall. Ἀνακάλυψαν στίς πρῶτες 
δυό μεγάλες πόλεις Mohenjo Daro και 
Harappa εἰδώλια θεοτήτων καί σφρα-
γίδες, μεταξύ ἄλλων, φιγοῦρες ἀνθρώ-
πων ἤ θεῶν νά διαλογίζονται σέ στά-
σεις γιόγκα. 

Ἡ παλαιότερη ἀναφορά στή γιόγκα 
γίνεται ἀπό τά ἱερά βιβλία τῶν Βεδῶν,6 
ὅπου περιγράφονται γιόγκι μέ μακριά 
μαλλιά νά πετοῦν στόν ἀέρα μέ τή 
συνοδεία τῆς θεᾶς Kunamnama.7 Στίς 
Οὐπανισάντ,8 πού σημαίνει «κάθομαι 
κάτω κοντά σέ δάσκαλο», ἡ γιόγκα 
συνδέεται μέ τή διδασκαλία τῶν ἑκά-
στοτε δασκάλων καί ἐπικεντρώνεται 
στήν χαλιναγώγηση τοῦ σώματος, 
τῶν αἰσθήσεων καί τοῦ νοῦ. Γύρω στό 
200 π.Χ. ὁ Πατάντζαλι συγκέντρωσε, 
ταξινόμησε καί κωδικοποίησε τίς πα-
ραδοσιακές τεχνικές τῆς γιόγκα πού 
ὑπῆρχαν ἕως τήν ἐποχή του, στό ἐγχει-
ρίδιο Γιόγκα Σοῦτρες (Yoga Sutras). 

Πρίν ἀπό 400 χρόνια περίπου, Ἄγ-
γλοι περιηγητές ἐντυπωσιάστηκαν 
καί προβληματίστηκαν ἀπ’ ὅσα ἄκου-
σαν καί εἶδαν γιά τούς θαυματοποιούς 
πού ζοῦσαν στά Ἰμαλάια κι ἔκαναν τά 
πιό περίεργα πράγματα. Ἐπισκέφτη-
καν τούς χώρους τῶν ἐρημιτῶν, ὁπότε 

6. Τά ἱερά βιβλία τῶν Βεδῶν (15001000 π.Χ.)
7. http://hathastudio.gr/content/%CE%B7% 

CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE
%AF%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82yoga

8. Οὐπανισάντ (800500 π.Χ.)

  Ἀγαλματίδια σε στάση γιόγκα από τις πόλεις 
1. Mohenjo Daro, 2. Harappa

1.
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ἄρχισαν οἱ πρῶτες πληροφορίες, γιά 
τίς Ἀνατολικές θρησκεῖες καί τίς πρα-
κτικές τους, νά φτάνουν στήν Δύση.9 

Στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, μέ τή 
στήριξη τῆς  Ἕλενας Μπλαβάτσκυ καί 
τῆς Λευκῆς Ἀδελφότητας, δημιουργή-
θηκαν ἰνδουιστικές κινήσεις μέ σκοπό 
τή διάδοση τοῦ Ἰνδουισμοῦ καί τῆς 
γιόγκα στήν Ἀμερική καί τήν Εὐρώπη. 
Τό 1893 μ.Χ. ὁ Σουάμι Βιβεκανάντα μι-
λαει γιά τή γιόγκα στό Α΄ Κοινοβούλιο 
τῶν Θρησκειῶν τοῦ Κόσμου, στό Σι-
κάγο καί ὁραματίζεται νά κυριαρχήσει 
ἡ ἰνδική πνευματικότητα στόν κόσμο 
μέσω τῆς γιόγκα.10 Ἑταιρεῖες Βεδάντα 
στίς μεγάλες πόλεις τῆς Ἰνδίας, τῆς 
Ἀμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης μεταφέρουν 
τίς ἀρχές τοῦ  Ἰνδουισμοῦ.11 

Τό 1965 οἱ Beatles12 συνάντησαν 
τόν Swami Vishnu-Devananda, τόν 
ἱδρυτή τῆς Sivandana Yoga. Τούς ἔδω-

9.  http://www.bestrong.org.gr/el/health/fitness/
exercise_and_activity/ alternativeactivities/Yoga/

10. «Καί αὐτή ἡ θρησκεία ἐπιτυγχάνεται μέσω 
αὐτοῦ πού, στήν Ἰνδία, ἀποκαλοῦμε γιόγκα – δηλ. 
ἕνωση. Γιά τόν δραστήριο, εἶναι ἕνωση ἀνάμεσα στόν 
ἄνθρωπο καί τό σύνολο τῆς ἀνθρωπότητας. Γιά τόν 
μυστικιστή, ἕνωση μεταξύ τοῦ κατώτερου καί τοῦ 
ἀνώτερου ἑαυτοῦ του. Γιά τόν λάτρη, ἕνωση τοῦ ἰδί
ου μέ τό Θεό τῆς ἀγάπης. Καί γιά τόν φιλόσοφο, ἡ 
ἕνωση ὅλης της ὕπαρξης. Αὐτό σημαίνει Γιόγκα». 

http://www.vedanta.gr/?page_id=49&lang=el
11. «Ὁ καιρός ἔχει σχεδόν πλησιάσει, πού ἡ 

Ἰνδία δέν μπορεῖ νά κρατήσει πιά τό φῶς γιά τόν 
ἑαυτό της μόνο, ἀλλά νά τό περιχύσει πάνω σέ ὅλο 
τόν κόσμο. Ἡ Γιόγκα πρέπει νά ἀποκαλυφθεῖ στόν 
κόσμο, διότι χωρίς αὐτήν τό ἀνθρώπινο γένος δέν 
θά μπορέσει νά κάνει τό ἑπόμενο βῆμα στήν ἐξέλι
ξή του». Sri Aurobindo (18721950), Διατριβή ἀπό 
τό Karmayogin, 26 Ἰουνίου 1909. 

12. http://people.howstuffworks.com/beatles
yoga.htm

http://www.kathimerini.gr/312674/article/
epikairothta/kosmos/efygeogkoyroytwnmpitls
maxarisimaxesgiogki

σε ἀντίγραφα τοῦ βιβλίου του «The 
Illustrated Book of Yoga». Ὁ Τζόρζ Χά-
ρισον ἐνθουσιάστηκε μέ τό βιβλίο καί 
ἄρχισε νά μελετάει γιόγκα καί ἀνατο-
λικές θρησκεῖες. Ἀργότερα γνώρισε 
τόν Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι, τόν ἱδρυτή 
τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ (TM, 
Transcendental Mediation). Οἱ Beatles 
ἐπηρεάστηκαν πολύ βαθιά ἀπό τό δια-
λογισμό καί τή συναναστροφή τους 
μέ τόν Μαχαρίσι. Στά τραγούδια τους 
εἶναι ἐμφανεῖς οἱ ἐπιρροές ἀπό τήν 
ἰνδική κουλτούρα, γεγονός πού συ-
νετέλεσε στό νά γίνουν δημοφιλεῖς οἱ 
διδασκαλίες τῆς γιόγκα στό Δυτικό 
κόσμο. 

Οἱ Beatles μέ τόν Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι, 1967
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Ἡ ἰνδική φιλοσοφία καί ἡ πρακτι-
κή τῆς γιόγκα γοήτευσαν τόν Δυτικό 
ἄνθρωπο, πού ἀναζητοῦσε νόημα ζωῆς, 
πέρα ἀπό τή ρηχότητα τῆς κουλτούρας 
του καί τόν χωρίς ὅρια καταναλωτισμό. 
Ἡ Ἀνατολή φάνταζε, πώς διαφύλαξε 
τίς χαμένες ἀξίες τῆς Δύσης, αἴσθηση 
τήν ὁποία ἐκμεταλλεύτηκαν ἑκατοντά-
δες γκουρού, ἱδρύοντας κοινόβια καί 
ἀπαιτώντας ἀπό τούς ὀπαδούς τους 
τήν ἀπόλυτη ἀφοσίωση καί ὑπακοή, 
τήν ἀναγνώριση τῆς θεϊκῆς αὐθεντίας. 

Ἡ Εὐρώπη καί ἡ Ἀμερική ἔγινε μία 
ἀπέραντη ἀγορά, ὅπου οἱ γκουρού, ὡς 
μεσσίες, ἀποκόμισαν ἀμύθητο πλοῦτο, 
ἐμπορευόμενοι τή σωτηρία τῆς ψυχῆς 
τῶν ὀπαδῶν τους. Ἐνδεικτικές περι-
πτώσεις, ὁ γκουρού Osho-Rajneesh μέ 
τίς 93 Rolls Royce13 καί ὁ Sai Baba μέ τά 
κιλά χρυσοῦ καί ἀσημιοῦ στίς αἴθουσες 
τοῦ ἄσραμ.14

13. http://greek1.blogspot.com/2013/10/blog
post_1270.html

14. http://egolpio.wordpress.com/2011/07/04/
saibabagold/

Στίς μέρες μας, μαθητές αὐτῶν τῶν 
γκουρού ἱδρύουν σχολές γιόγκα, προ-
σαρμοσμένης στά ἐνδιαφέροντα τοῦ 
κοινοῦ πρός τό ὁποῖο ἀπευθύνονται. 
Hatha, Hatha Dynamic yoga, Αshtanga 
(Power yoga), Τantra - Kundalini, 
Iyengar, Κρίγια, Μάντραμ γιόγκα, Κάρ-
μα γιόγκα, Τζνάνα γιόγκα, Μπάκτι, 
Ράτζα, Σαχάτζα, Νίντρα-Σατυανάντα, 
Integral yoga, Mandala yoga, Green 
yoga, γιόγκα τῆς Σιβηρίας, Θιβετια-
νή – Γιάντρα γιόγκα, Baby yoga, γιά 
ἐγκύους, γιά παιδιά, Hot yoga, Gentle 
yoga, Bikram yoga, Vini, Anusara, 
Jivamukti, Vinyasa, Restorative yoga, 
Angelic yoga, Aerial yoga, Ὀνειρική, 
γιόγκα Γέλιου, Χοροῦ (yoga Dance), 
γιόγκα γιά ἐργαζόμενους σέ ἐπιχειρή-
σεις, SUP γιόγκα, γιά ψάρεμα, γιόγκα 
γιά ζῶα, γιόγκα γιά τήν ἡμέρα τοῦ ἁ -
γίου Βαλεντίνου, γυμνή γιόγκα, γιο-
γκικό πέταγμα… Ἡ κατάσταση ἔχει 
τελείως ξεφύγει…

 
( Ἑπόμενο θέμα: 

Τό φιλοσοφικό πλαίσιο)

Sai Baba (19262011)

 Osho  Rajneesh (19311990)
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Ἀγαπημένη μου, Μαρίνα. Κύλη-
σαν κιόλας σαράντα μέρες ἀπό 

τήν κοίμησή σου. Κοιμήθηκες ἥσυχα. 
Εἰρηνικά. Χωρίς νά παραπονεθεῖς. Χω-
ρίς νά βαρυγκωμήσεις. Μέ τό αἰώνιο 
χαμόγελό σου, κι ένα «εὐχαριστῶ, σᾶς 
εὐχαριστῶ πολύ» χαραγμένο στά χεί-
λη σου. Μόνο λίγο πρίν τό τέλος, ἕνα 
δάκρυ λαμπύρισε στην ἄκρη τοῦ ἀρι-
στεροῦ σου ματιοῦ. Μα δεν κύλησε. 
Δέν το άφησες να τρέξει. Για να μήν τό 
δοῦμε καί πονέσουμε. Νά μήν τό δοῦμε 
καί σέ λυπηθοῦμε! Ἡ ἀξιοπρέπειά σου, 
ἡ περηφάνια σου… ἡ ἀπέραντη εὐγέ-
νεια, ἠ έγνοια σου γιά τούς ἄλλους. Ὡς 
τήν ὕστατη στιγμή σου, Μαρίνα!

 Κοιμήθηκες κάτω ἀπ’ τήν ἄγρυπνη 
ματιά, μέσα στήν ἀγκαλιά, τή στορ-
γή, τήν τρυφερότητα και την ἀγάπη 
τοῦ Νίκου σου, τοῦ Μανόλη σου, τοῦ 
Κωστῆ σου, τῆς Θάλειάς σου, τῆς 
Κατίνας σου. Μέσα στήν ἀγάπη συγ-
γενῶν καί φίλων. Τήν ἀγάπη ὅλων μας. 
Κι ὁ λαμπερός κυριακάτικος ἥλιος πού 
σέ ἔλουζε μπαίνοντας στόν θάλαμο 10 
τοῦ ὀγκολογικοῦ τοῦ Νοσοκομείου, 
κρύφτηκε λυπημένος. Κι ὁ ἄγγελος 
πού πῆρε τήν ὡραία ψυχή σου, ξέσπα-
σε σέ λυγμούς. Κι ὁ οὐρανός αρχισε νά 
κλαίει γοερά, ἀσταμάτητα. Ποτάμια τά 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΘΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΟΥΜΕ, ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΗ…

δάκρυά του κυλοῦσαν στούς δρόμους 
τοῦ Βάμου, μαζί μέ τό ἀτέλειωτο αν-
θρώπινο ποτάμι πού ἦρθε νά σέ ἀπο-
χαιρετήσει στό σπίτι σου, στήν ἐκκλη-
σιά τοῦ Ἅϊ Νικόλα, στό κοιμητήρι τοῦ 
Ἁγίου Στυλιανοῦ. Κι ἔσμιγε τό κλάμα 
τοῦ οὐρανοῦ με τά βουβά ποτάμια των 
ματιῶν μας… 

Ξέρω, δέν σοῦ ταιριάζουν κλάματα 
καί μιζέριες, Μαρίνα. Ὁ καρκίνος σέ 
τυραννούσε κι ἐσύ, «Μιά χαρά! Εἶμαι 
μία χαρά!» ἔλεγες. Σε βλέπαμε να λει-
ώνεις , νά ἐξαϋλώνεσαι, να φεύγεις. Κι 
ἐσύ, « Μιά χαρά! Εἶμαι μία χαρά!» ἔλε-
γες. Ακόμα καί λίγο πρίν πεῖς εκεῖνο 
τό θυμωμένο, το παλικαρίσιο «παιδιά 
ὡς ἐδῶ ἦταν, τέλειωσε!» πού ἀκούστη-
κε σάν τό «τετέλεσθαι» τοῦ Χριστοῦ, 
πρίν προσπαθήσεις να πετάξεις ἀπό 
τά χέρια σου τόν ὀρό κι από τό πρό-
σωπό σου τή μάσκα τοῦ ὀξυγόνου, χα-
μογελώντας μᾶς καθησύχαζες. «Μία 
χαρά! Εἶμαι μία χαρά!» ἔλεγες. Κι ἔβα-
ζες τόση σιγουριά, τέτοια χαρμόσυνη 
χροιά στή φωνή σου, πού σχεδόν μᾶς 
ἔπειθες πώς ὅλα πᾶνε καλά! Ἀκούγο-
ντάς σε, νά ‘ξερες πόσο θαύμαζα τό 
κουράγιο σου, τή δύναμη τῆς ψυχῆς 
σου, τήν ὑπομονή σου, Μαρίνα! Ἀγά-
πη, θαυμασμός, πόνος, λύπη, ἀγωνία, 

Γράφει ἡ κ. Εὐδοκία Σκορδαλᾶ-Κακατσάκη
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θυμός, ἀξεδιάλυτο κουβάρι στήν ἀλα-
φιασμένη καρδιά μου… 

Ἔφευγες. Μήνα τό μήνα, βδομάδα 
τή βδομάδα, μέρα τή μέρα… Ἔφευγες. 
Κι ὅλοι ἐμεῖς πού κοινωνήσαμε ἀπό τή 
φιλία, τήν καρδιά καί τήν ἀγάπη σου, 
τό αἰσθανόμασταν, τό βλέπαμε. Μά δέν 
θέλαμε νά τό δεχτοῦμε. Πῶς νά χωνέ-
ψεις τό ἀχώνευτο. Πῶς νά δεχτεῖς αὐτό 
πού δέν θέλεις; Θα ζήσει, ἔλεγα. Καί 
προσευχόμουν. Θα ζήσει, ἔλεγα. Καί 
παρακαλοῦσα ὥς τήν τελευταία στιγμή 
τήν Παναγιά. Τή Γιάτρισσα, τήν Ἐλε-
οῦσα, τήν Ζωοδόχο Πηγή, τήν Πανα-
γιά τῆς Τήνου καί τοῦ Ἔβρου, τήν τρι-
χεροῦσα, τή γλυκοφιλούσα… «Μάννα 
εἶσαι, Παναγιά μου! Βλέπεις τό παρά-
πονο καί τήν ὀδύνη στά μάτια τῶν παι-
διῶν της. Ἅπλωσε τό χέρι σου καί κάνε 
τό θαῦμα σου! Κάνε καλά τή Μαρίνα!». 
Τό περίμενα τό θαῦμα Της, Μαρίνα! 

Μά δέν μ’ ἄκουσε. Ἴσως ἡ πίστη μου 
δέν φτάνει στό μέγεθος ἐνός κόκκου 
σιναπιοῦ! Ἴσως, ὅπως εἶπε ὁ Βαγγέλης 
στήν ἐξόδιο ἀκολουθία σου, εἶχε ἀνά-
γκη ὁ Θεός ἀπό μία γιάτρισσα ἀνάρ-
γυρη. Ίσως τα παιδιά πού φεύγουν ἀπό 
τούτη τή ζωή πονεμένα, παραπονε-
μένα, φοβισμένα, νά χρειάζονται τήν 
καλοσύνη σου, τήν ἤρεμη σιγουριά 
σου, τή στοργική ἀγκαλιά σου. Ποῦ νά 
ξέρω…

Αὐτό πού ξέρω, εἶναι πώς ἡ κοίμησή 
σου, ἔφερε τά πάνω κάτω στη ζωῆ τῶν 
παιδιῶν σου, τοῦ Νίκου, τῆς Θάλειας, 
τῆς Κατίνας. Τίποτα πιά δέν εἶναι τό 
ἴδιο γιά κείνους. Για μας ὅλους, πού σέ 
ζήσαμε καί σ’ ἀγαποῦμε. Που ψυχα-
νεμιστήκαμε τό βάθος, τήν ἀσύνορη 
ἐλευθερία, τό στοχασμό, τή γνώση καί 
τή σύνεση τοῦ νοῦ σου. Πού κοινωνή-

σαμε τήν πραότητα, τήν καλοσύνη, τήν 
ἀληθινή φιλία, τήν ἀπέραντη ἀγάπη, 
τό ἀνυστερόβουλο δόσιμο τῆς καρδιᾶς 
σου καί τήν παιδιάστικη ἀθωότητα τῆς 
ψυχῆς σου. Αἰσθανόμαστε εὐλογημέ-
νοι καί τυχεροί πού γευτήκαμε τή φιλία 
καί τήν ἀγάπη σου. Κι ἅς πονάμε τωρα. 
Ἔχουν κι ἡ ἀγάπη κι ἡ φιλία τό τίμημά 
τους, βλέπεις.

Τό μόνο πού καταλαγιάζει τόν πόνο 
μας, Μαρίνα, εἶναι, πώς ἔτσι καλή κι 
ἀληθινή πού ἤσουν, δέν ταίριαζες στή 
γῆ. Σέ κέρδισε ὁ οὐρανός, ἡ καλοσύνη 
τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀγγέλων. Καί πώς 
ἔτσι λεύτερη καί ἀσυμβίβαστη πού 
ἤσουν, δεν μπορεῖ να βρίσκεσαι περιο-
ρισμενη στό κοιμητήρι τοῦ Ἁγίου Στυ-
λιανοῦ, ὅπου ἀποθέσαμε τό ἀνάλαφρο 
σκήνωμά σου.

Ἀλλά θά σέ συναντούμε ὁλοζώντα-
νη, καί… πάντα μιά χαρά, μ’ ἐκεῖνο τό 
αἰώνιο, τό ἀγαπημένο χαμόγελό σου, 
παντοῦ: Στό βλέμμα τῶν παιδιῶν σου, 
τοῦ Νίκου σου, ὅλων τῶν ἀγαπημέ-
νων σου. Δικῶν καί φίλων. Πάνω στά 
μικρά καί τά μεγάλα πού ἄγγιξες κι 
ἀγάπησες, Μαρίνα! Μέσα στή μουσι-
κή τοῦ ἀγέρα καί τῆς θάλασσας, στήν 
εὐγενική σιωπή τῶν λουλουδιῶν, στήν 
λαμπερή ἀστροφεγγιά τῆς νύχτας, στή 
ζεστή καλοσύνη τοῦ ἥλιου, στό γέλιο 
καί τό κλάμα τ’ οὐρανοῦ! Καί θά κρα-
τοῦμε, ὅσο ζοῦμε, τή θύμηση, τήν ἀγά-
πη καί τή μορφή σου, φυλαχτά μοναδι-
κά καί πολύτιμα, στό εἰκονοστάσι τῆς 
ψυχῆς μας.

 
Σημείωση: Λόγος, πού ἐκφωνήθη

κε στην εκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Βάμου στό 40μερο μνημόσυνό της, τήν 
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015.
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Βασιλόπιτες

Κοινωφελές  Ἵδρυμα «Ἁγία Σοφία»

Ἐνορία Ἁγίου Φανουρίου Κάτω Γαλατᾶ

Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου

Ἕνωση Ἀπόστρατων Ἀξιωματικῶν  
τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας

Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου

Αἱμοδοτικός σύλλογος «Ἅγιος Ἰωάννης»

Ἐνορία Ἀγυιᾶς

Δῆμος Χανίων
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Γηροκομεῖο Χανίων

Κατασκηνώσεις «Ἅγιος Παῦλος»

Ἕνωση Φρεδιανῶν «Παναγία τῶν δύο Βράχων» Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων 
«Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες»

Σύλλογος «Ὁρίζοντας»Σύνδεσμος Ἐφημερίων τῆς Μητροπόλεώς μας 
«Ὁ Ποιμήν»
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σιακός 
Χορευτικός 
Σύλλογος 
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τορες»

Σκακιστική Ἀκαδημία Χανίων

Πολιτιστικός 
Σύλλογος 
Πλατανιᾶ

Πατριαρχική  Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων

Γραφεῖα Περιφερειακῆς  Ἑνότητας Χανίων
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Τσάι  Ἀγάπης καί Φιλανθρωπίας

Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Θεολόγος
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κάλεσμα ἀγάπης γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς 
μας καί τῶν Συσσιτίων ἔκαναν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μαζί μέ τόν Πα-
νοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τήν ἀρωγή ἐνοριῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Πρῶτο μάζεμα, τήν Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου, στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Μα-
ρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Πλῆθος κόσμου κατέκλυσε τήν αἴθουσα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου, 
φιλότιμες κυρίες πού διακονοῦν στόν Ναό ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Πρωτ. Νικολάου 
Χαροκοπάκη, προσέφεραν γλυκίσματα καί τσάι, ἐνῶ τήν ὄμορφη ἀποσπερίδα κόσμησαν 
μέ ὠφέλιμους καί διδακτικούς λόγους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκη-
νός καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ.Δαμασκηνός Λιονάκης.

Ἑπόμενη συνάντηση, Κυριακή 08 Φεβρουαρίου, ἔγινε στήν ἐνορία Ἁγίου Στεφάνου 
στόν Κουμπέ. Μέ μεγάλη προθυμία ἀνταποκρίθηκε καί αὐτή ἡ Ἐνορία στό ἔργο τῆς 
ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης. Ἡ συγκέντρωση ξεκίνησε παίρνοντας τόν λόγο ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης. Στή συνέχεια, 
ὁ π. Νεκτάριος Βαϊγκούσης ἀνέγνωσε 3 ὑπέροχα κείμενα γιά τήν ἐπίκαιρη παραβολή 
τοῦ Ἀσώτου καί τήν μετάνοια.  Τά παιδιά ἀπό τό κατηχητικό σχολεῖο τραγούδησαν 
ὄμορφα τραγούδια, ἐνῶ τήν ὄμορφη αὐτή Ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσι-
ρίδης, μιλώντας γιά τήν σημαντικότητα καί τή σημασία τῆς προσευχῆς. 
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Τήν Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου τό τσάι μας σερβιρίστηκε στήν ἐνορία τῆς Εὐαγγελι-
στρίας στήν Χαλέπα. Τήν ὄμορφη ἐκδήλωση χαιρέτησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτο-
σύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν οἰκεῖο 
ἐφημέριο π. Βασίλειο Γκάτση, τίς κυρίες πού προετοίμασαν τό τσάι ἀγάπης καθώς καί 
ὅλο τόν εὐαισθητοποιημένο κόσμο, ἀναφέρθηκε στήν εὐλογία πού δίνει ὁ Θεός γιά 
τόν ἄνθρωπο πού προσφέρει στόν συνάνθρωπο. 

Ἡ αἴθουσα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Παῦλος Κλαράκης,  πλημμύρισε  τήν Κυριακή 15 Φεβρουαρίου μέ τήν ἀγάπη τοῦ κό-
σμου, πού ἀφουγκραζέται τά καθημερινά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας, 
ἀνταποκρινόμενη  σέ κάθε κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ ἀγάπη.

Ἀκόμη μία φορᾶ, τήν Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, γέμισε μέ αἰσιοδοξία τό ἔργο τῆς 
προσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης. Ἕνα ἔργο πού γιά νά γίνει πραγματικότητα χρειάζονται 
ἄνθρωποι μέ ὑψηλό τό φρόνημα τῆς ἀγάπης, ὄπως ο Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης  πού 
μαζί μέ τόν συνεφημέριο τοῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδου-
μνάκη καί τόν διάκονο π. Ἰωάννη Κουκουράκη, μᾶς ἄνοιξαν τό πνευματικό τούς σπί-
τι μετατρέποντας τό , σέ μία φάτνη ἀγάπης καί θαλπωρῆς γιά τούς ἀδελφούς μας. 
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Ἄξιοι ἱερεῖς μέ ἄξιους συνεργάτες ἑτοίμασαν ὑπέροχα κεράσματα καί δῶρα, γιά ἕναν 
εὐλογημένο σκοπό. Στούς ἱερεῖς καθώς καί σέ ὅλο τόν κόσμο καί συνεργάτες  ἀξίζει 
ἕνα  μεγάλο εὐχαριστῶ ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεώς μας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὅπου τό μετέφερε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης κλείνοντας μέ μία εὐχή λέγοντας ὅτι ἄν 
ἀγαποῦμε τόν Θεό πραγματικά, ἀγαποῦμε καί τούς ἀνθρώπους ἀληθινά! Τήν ὄμορφη 
βραδιά πλαισίωσαν ἐξαιρετικοί  μουσικοί. 

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε τήν Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου ἡ γιορτή ἀγάπης 
καί προσφορᾶς πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη μέ τή συνεργασία Ἐνοριῶν τῆς 
πόλης μας μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῶν Συσσιτίων. Πλήθος κόσμου  ἀψη-
φώντας τό κρύο, γέμισε μέ τήν ἀγάπη του καί τήν εὐαισθησία τοῦ τήν αἴθουσα τοῦ 
πνευματικοῦ κέντρου τοῦ ναοῦ, προσφέροντας καί σέ αὐτήν τήν γιορτή ἐλπίδας γιά 
τούς συνανθρώπους μας. Μέ λόγια θερμά εὐχαρίστησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτο-
σύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ ἐμπνευστής αὐτῆς 
τῆς γιορτῆς ἀγάπης καί προσφορᾶς, τόν οἰκεῖο ἐφημέριο Πρωτ. Ἰωάννη Δρακακάκη, 
τούς ἐνορίτες γιά τήν θερμή παρουσία τους, καθώς καί ὅσους διακόνησαν στήν προ-
παρασκευή αὐτῆς τῆς ἑορτῆς. Τήν ὄμορφη γιορτή πλαισίωσε ψάλλοντας βυζαντινούς 
ὕμνους ὁ διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.
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Χειροτονία Πρεσβυτέρου 
ἀπό τόν Κυδωνίας καί   Ἀποκορώνου 

Δαμασκηνό
Τήν Παρασκευή 2 Ἰανουαρίου 2015 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμα-

σκηνός προέβει εἰς τήν  Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου Ἀντωνίου Χατζησταύ-
ρου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Κατοχώρι.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

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

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

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

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Τά Ἅγια Θεοφάνια καί ὁ  Ἁγιασμός  
τῶν Ὑδάτων στήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας 

καί  Ἀποκορώνου

Παρά τό ψύχος καί τό χιονό-
νερο τά Χανιά ἑόρτασαν πανη-
γυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 
τά Ἅγια Θεοφάνια στόν Καθε-
δρικό Ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου. Τήν πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία καί τόν Μεγάλο 
Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμα-
σκηνός συλλειτουργούντων τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ 
Παπαδοκωσταντάκη, τῶν οἰκεί-
ων Ἐφημερίων Πρωτ. Στυλιανοῦ 
Θεοδωρογλάκη καί Πρωτ. Εὐτυ-
χίου Πετράκη καί τῶν διακόνων 
π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί π. 
Εὐαγγέλου Γενάρη. Τό παρόν 
στή Θεία Λειτουργία ἔδωσαν 
πολιτικοί ἄρχοντες τοῦ τόπου 
μας, ἐκπρόσωποι τῶν στρατιω-
τικῶν δυνάμεων, τῶν σωμάτων 
ἀσφαλείας καί πλήθος σεβαστοῦ 
ποιμνίου.Ἀκολούθως  ὑπό τούς 
ἤχους τῆς μπάντας τῶν ἐνόπλων 
δυνάμεων καί μέ τήν συνοδεία 
στρατιωτικῶν ἀγημάτων σχη-
ματίστηκε πομπή πρός τό παλιό 
λιμάνι τῶν Χανίων, ὅπου ἔλαβε 
χώρα ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδά-
των ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας. 
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Ἡ  ἑορτή τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
στήν  Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας 

καί  Ἀποκορώνου
Πλῆθος ἱερέων καί κόσμου 

ἔδωσε τό παρόν τήν Τετάρτη 07 
Ἰανουαρίου, στήν λαμπρή Θεία 
Λειτουργία πού τελέστηκε ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουρ-
γούντων τοῦ Πανοσιολογιω-
τάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, 
τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πα-
παδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ. 
Νικολάου Πατσουράκη,  τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομο-
νάχου καί οἰκείου ἐφημερίου π. 
Ἱερεμίου Χλιαρᾶ, τοῦ Πρεσβ. π. 
Βασιλείου Κιάσσου, τοῦ διακό-
νου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη 
καί τῆς Γεροντίσσης τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγαθαγγέλης Μοναχῆς 
μέ τήν ἀδελφότητα. Στό Ἱερό 
Ἀναλόγιο καλλικέλαδες μονα-
χές ἀπό τήν Ἱερά Μονή Χρυσο-
πηγῆς ἔψαλλαν μελωδικά τούς 
ὕμνους γιά τόν ἑορτάζοντα 
Ἅγιο.
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Στίς  Ἱερές Μητροπόλεις Κορίνθου καί   Ἀργολίδος 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας

Τήν Παρασκευή 9 Ἰανουαρίου  ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συ-
νοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρω-
τοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, 
ἀναχώρησαν ἀπό τά Χανιά  γιά νά μεταβοῦν 
στήν Μητρόπολη Μονεμβασιᾶς καί Σπάρτης. 

Πρῶτος σταθμός στό σύντομο αὐτό ταξίδι 
και κατόπιν σεπτῆς ἀδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου ἦταν 
ἡ ἐπίσκεψη   τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας  στίς Ἱερές Μονές Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος 
Λουτρακίου καί στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Παταπί-
ου, ὅπου τέλεσε τρισάγιο στήν προσφάτως κοι-
μηθεῖσα Γερόντισσα τῆς Μονῆς μοναχή Ἰσιδώρα 
καί συνεχάρη τήν νέα Καθηγουμένη Χρυσοβα-
λάντη Μοναχή.

Οἱ ἐπισκέψεις ὁλοκληρώθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Κορίνθου  μέ τήν μετάβαση 
στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Μαψοῦ, ὅπου καί ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τρι-
σάγιο στήν Χανιώτισσα Γερόντισσα μοναχή Φοίβη. 

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας   καί τόν συνοδό τοῦ π. Δαμασκηνό Λιονάκη 
ὑποδέχθηκαν μετά πολλῆς 
ἐγκαρδιότητος οἱ ἀδελφό-
τητες τῆς Μονῆς ἐνῶ συ-
γκινητική ἦταν ἡ στιγμή τῆς 
συναντήσεως τοῦ Σεβασμιω-
τάτου  μας μέ τόν Χανιώτη 
Γέροντα τῆς Μονῆς Τιμίου 
Σταυροῦ , Ἄρχ. Νήφωνα Θω-
μαδάκη.

 Στη συνέχεια, πραγμα-
τοποιήθηκε ἐπίσκεψη στήν 
Ἱερά Μητρόπολη Ἀργολίδος 
καί Ναυπλίου,  ὅπου ἔλα-
βαν  θερμῆς ὑποδοχῆς καί φιλοξενίας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀργολίδος 
κ.κ. Νεκτάριο καί ὅπου δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά συζητήσουν διάφορα ἐπίκαιρα θέματα. 
Μετά τήν σύντομη ἐπίσκεψη οἱ δυό Μητροπολίτες ἀντάλλαξαν ἀναμνηστικά δῶρα.
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Τρίμηνο μνημόσυνο Γεροντίσσης Παρθενίας, 
Ἡγουμένης τῆς Ι.Μ. Ζερμπίτσης

Στήν κατάμεστη Ἱερά Μονή Ζερπίτσης τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασιᾶς καί Σπάρτης 

τελέστηκε, τήν Κυριακή 11 Ἰανουαρίου, τρίμηνο μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Γερο-
ντίσσης Παρθενίας Μοναχῆς, πού κοιμήθηκε σέ ἡλικία 79 ἐτῶν ὕστερα ἀπό πολύμηνη 
μάχη μέ τήν ἐπάρατη νόσο. Στό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο πού τελέστηκε προ-
έστη  ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, συλλειτουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος κ.κ. Θεοκτίστου καί συμπροσευχουμένου 
τοῦ Σεβαμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασιᾶς καί Σπάρτης κ.κ. Εὐσταθίου.

Θεία Λειτουργία στόν Ἁλικιανό
Μέ μεγαλοπρέπεια καί κα-

τάνυξη τελέστηκε Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό 
Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικια-
νό Χανίων, τήν πρώτη Κυρια-
κή  μετά τά φῶτα στίς 11 Ἰανου-
αρίου 2015, ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ συμπαρι-
σταμένων κληρικῶν τῆς Μητρο-
πόλεως μας κατά τήν ὀποίαν καί 
ἐτελέσθη ἡ Βάπτισης τοῦ τέκνου συνεργάτου τῆς Μητροπόλεως μας κ. Ἰωσήφ Βιγλάκη.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου  Ἰωάννου  
τοῦ Καλυβίτου στά Χανιά

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε 
ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Καλυβίτου στήν Ἐνορία Κυρ-
τωμάδου. Τήν παραμονή τῆς 
ἑορτῆς, Τετάρτη 14 Ἰανουαρίου,  
πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδο-
χή  τῆς τιμίας χειρός τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου, πού φυλάσσεται στήν 
Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί ἡ 
τέλεση τοῦ Μέγα Πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ 

Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Πέμπτη 15 Ἰανουαρίου 2015, προέστη ὁ 

Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
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Ἡ ἑορτή τοῦ   Ἁγίου  Ἀντωνίου  
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα  τῆς ἑορτῆς, 
Σάββατο 17 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἱερούρ-
γησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου στό 
Μάλεμε, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἀντώνι-
ος Παπαδοκοκολάκης, συλλειτουργού-
ντων  ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
συμπροσευχούμενων πλήθους πιστῶν.

Παράλληλα, στούς χιονισμένους Λάκ-
κους ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός 
Λιονάκης, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό, ὅπου 
διακονεῖ ὁ π. Στυλιανός Παπαδιός.

Χειροτονία διακόνου ἀπό τόν Κυδωνίας  
καί   Ἀποκορώνου Δαμασκηνό

Σέ κλίμα συγκίνησης καί κατάνυξης ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός  τέλεσε 
τήν Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου, Κυριακή 18 Ἰανουαρίου,  στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου Χανίων, τελώντας καί τήν εἰς Διάκονον 
χειροτονία τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Ἡ μεγάλη Θεομητορική καί Δεσπο-

τική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου 
μας,  ἑορτάσθηκε  μέ μεγαλοπρέπεια μέ 
τήν τέλεση τοῦ μεγάλου  πανηγυρικοῦ 
ἑσπερινοῦ, τήν Κυριακή 01 Φεβρουα-
ρίου,  στό Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὅρους, προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Ἀνήμερά τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 

τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς Μαχαιρῶν 
Ἀποκορώνου.
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Μία ξεχωριστή βραδιά ἀπό  
τήν Ἐνορία Ἁγίου Φανουρίου Κάτω Γαλατά

Μία ξεχωριστή ἐκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε στό 
κέντρο Κανάρια τήν Δευτέ-
ρα 2 Φεβρουαρίου 2015 ἀπό 
τήν Ἐνορία Ἁγίου Φανουρίου 
Κάτω Γαλατά. Ὁ π. Γεώργιος 
Σεργάκης πού διακονεῖ στήν  
συγκεκριμένη ἐνορία εὐχα-
ρίστησε τόν Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμα-
σκηνό καί τόν συνκυρηναῖο 
στά εὐλογημένα ἔργα τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη προσφέροντας ἀμφοτέρους μία τιμητική πλακέτα, ὡς 
ἐλάχιστο δῶρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης. Τιμητικό δῶρο ἀπένειμε ἡ ἐνορία καί στό 

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο πού 
διακονεῖ μέ ἀγάπη καί ἀφοσίω-
ση τήν ἐνορία Ἁγίου Φανουρί-
ου. Στή συνέχεια, ὁ π. Γεώργιος 
μαζί μέ τόν διάκονο π. Ἀλέξαν-
δρο Ξηρουχάκη, ταξίδεψαν μέ 
τούς μελωδικούς σκοπούς τῆς 
παραδοσιακῆς λύρας τούς πα-
ρευρισκομένους, πού μαζί μέ 
τίς  χορευτικές φιγοῦρες  τῶν 
Βιγλατόρων εἰσέπραξαν τό 
θερμότατο χειροκρότημα.
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Κατάθεση  Ἀγάπης

Τήν  Τρίτη 03 Φεβρουαρίου ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μαζί μέ τόν σύλλογο ἐθελοντῶν αἱμο-
δοτῶν «ὁ Ἅγιος Ἰωάννης» διοργάνωσαν ἐθελοντική αἱμοδοσία στό Πολιτιστικό της Κέντρο.

Θεία Λειτουργία γιά τόν Ὅσιο Νικόλαο τόν Κυδωνιέα
Τόν Ὅσιο Νικόλαο τόν Κυδωνιέα τίμησαν, 

τήν Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου, στά Κεραμιά 
στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό πού εἶναι ἀφιερωμέ-
νος στήν μνήμη του. Τῆς Θείας Λειτουργίας 
προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουργοῦντος τοῦ π. 
Ἐμμανουήλ Νικολακάκη καί συμπροσευχου-
μένων τῶν πιστῶν τῆς περιοχῆς.
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‘’ Ἐθισμός στό Διαδίκτυο’’
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποι-

ήθηκε τήν  Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 
ἡ ὁμιλία  πού διοργάνωσε  Ἱερά Μητρό-
πολίς μας στό Πολιτιστικό Κέντρο στήν 
ὁδό Ἄντ. Γιάνναρη 2 μέ θέμα «ἐθισμός 
εἰς τό διαδίκτυον». Στήν ἐκδήλωση 
παρευρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώρ-
γιος Περάκης, ἱερεῖς, τοπικοί ἄρχοντες 

καί φορεῖς τοῦ τόπου μας.  Ἱκανοποιητική ἦταν ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου.Προσκεκλη-
μένοι ὁμιλητές ἦταν ὁ ἰατρός νευρολόγος κ. Δημήτριος Κουντούρης ἐπίτιμος καθηγη-
τής τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ἡ 
κ. Νεκταρία Σκουλάκη παιδοψυχί-
ατρος- ἰατρός τοῦ ΟΚΑΝΑ καί ἡ κ. 
Ἑλένη Στιβανάκη ψυχολόγος στό 
Θεοχαρίδειο Ἵδρυμα Χανίων. Μετά 
τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν, ἡ κ. Ἀργυρῶ 
Παρδαλάκη, ὡς εὐαισθητοποιημένος 
γονέας, ἀνακοίνωσε τήν σύσταση 
συλλόγου στά Χανιά μέ τήν ἐπωνυ-
μία «Ἐπαγρύπνηση στό Διαδίκτυο», 
πού θά βρίσκεται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς 
Μητροπόλεώς μας, μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση, τήν εὐαισθητοποίηση καί τήν στήριξη 
τῶν γονέων γιά θέματα πού ἀφοροῦν τό διαδίκτυο στήν ψηφιακή ἐποχή πού ζοῦμε. 
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  
γιά τόν Ἅγιο Νεομάρτυρα 

Γεώργιο τόν Διβόλη 
Στό Ἁλικιανό, στήν ἰδιαίτερη περι-

οχή,  ὅπου μεγάλωσε καί μαρτύρησε ὁ 
Ἅγιος Νεομάρτυρας Γεώργιος ὁ Διβό-
λης, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, τό Σάββατο 07 Φεβρουαρίου, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας,  
πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς 
εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, ὅπου ἀκολούθησε 
πλῆθος πιστῶν.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Χαραλάμπους 
στά Χανιά

Μέ τή συμμετοχή ἑκατο-
ντάδων πιστῶν ἑορτάστηκε 
ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου 
Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους 
τοῦ Θαυματουργοῦ, στό με-
γαλώνυμο Ἱερό Ναό στήν πε-
ριοχή Λενταριανῶν Χανίων. 
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, 
τήν Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου, 
χοροστάτησε ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης
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40 χρόνια  Ἀρχιερωσύνης τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης  Εἰρηναίου

Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία 
καί ἀθρόα προσέλευση 
καί συμμετοχή κόσμου 
πραγματοποιήθηκε τήν 
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων 
τῆς  Πατριαρχικῆς Ἀνωτά-
της Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκα-

δημίας Κρήτης  ἡ παρουσίαση τοῦ Τόμου τῆς Ἐπετηρίδας πού ἀφιερωμένος ἦταν ἐφέ-
τος στό σεπτό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης σαράντα ἐτῶν ἀπό τήν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία του. Ὁ 
Σεβασμιώτατος  Ποιμενάρ-
χης μας  μίλησε μέ θέμα: 
«οἱ ποιμαντικές ἀγωνίες 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της κ. Εἰρηναίου ὡς Μη-
τροπολίτου Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου (1975-2006)» 
καί ἀνέπτυξε μέσα ἀπό τήν 
ὁμιλία του καί μέ συγκεκριμένες ἀναφορές τό πώς ὁ Σεβασμιώτατος  Ἀρχιεπίσκοπος 
ἀντιμετώπισε τίς κατά καιρούς παρουσιαζόμενες ποιμαντικές προκλήσεις καί δυσκολίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀνδριανουπόλεως 
κ.κ. Ἀμφιλόχιος στήν Μητρόπολή μας

Τήν  Ἱερά Μητρόπολή μας  καί συγκε-
κριμένα τόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσε-
ως στό Κάστρο, Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Χρυσοπηγῆς,  ἐπισκέφτηκε τήν Τετάρτη 17 
Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος  Μητρο-
πολίτης Ἀνδριανουπόλεως κ.κ. Ἀμφιλόχι-
ος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα. 
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στά Χανιά

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, τελέστηκε ὁ μέγας πανηγυρι-

κός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ  Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Δερμιτζάκη, τοῦ 
π. Ἐμμανουήλ Πετράκη, τοῦ π. Στυλιανοῦ Σταγάκη καί τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου 
Δερμιτζάκη.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου,  προέστη ὁ Σεβα-

σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός. 
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στίς Στέρνες
Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στερνῶν, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία 

Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
τήν Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015.
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Τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο στά Τσικαλαριά Χανίων
Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στά Τσικαλαριά Χανίων τελέστηκε, τήν 

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ συμπροσευχούμενων πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί σεβαστοῦ ἐκκλησιάσματος.




