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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Παρακολουθοῦσα ἀπό πολλῶν ἐτῶν 
τάς εἰς τόν περιβαλλοντικόν τομέα κατα-
στροφικάς ἐν τῷ κόσμῳ ἐξελίξεις,ἡ Μή-
τηρἉγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, 
γρηγοροῦσα, πρωτοβούλως ὥρισε τήν 
ἀρχήν ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς 
ἡμέραν ἀφιερωμένην εἰς τήν Δημιουρ-
γίαν, εἰς τό περιβάλλον, καλοῦσα κατ᾽ 
αὐτήν σύμπαντα τόν Ὀρθόδοξον καί τόν 
Χριστιανικόν κόσμον, νά ἀναπέμπῃ δε-
ήσεις καί ἱκεσίας πρός τόν Κτίστην τῶν 
ἁπάντων, εὐχαριστηρίους μέν διά τό 
μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας, ἱκετηρί-
ους δέ διά τήν προστασίαν καί σωτηρί-
αν αὐτῆς ἀπό πάσης προσβολῆς ὁρατῆς 
ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί ἀοράτου. Οὕτω, 
λοιπόν, καί ἐφέτος, κατά τήν εὔσημον 
ταύτην ἡμέραν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου, ὑπομιμνῄσκομεν τήν ἀναγκαι-
ότητα εὐαισθητοποιήσεως ὅλων ἐνώπιον 
τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων τά ὁποῖα 
ἀντιμετωπίζει σήμερον ὁ πλανήτης μας.

 Ἡ σημερινή ραγδαία τεχνολογική 
πρόοδος καί αἱ δυνατότητες καί εὐκο-

λίαι, τάς ὁποίας παρέχει αὕτη εἰς τόν 
σύγχρονον ἄνθρωπον, δέν πρέπει νά 
μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, ὥστε νά μή 
ἀναλογιζώμεθα σοβαρῶς, πρό ἑκάστου 
τεχνολογικοῦ ἐγχειρήματος, τάς ἐπιβα-
ρύνσεις τάς ὁποίας αὐτό προκαλεῖ εἰς τό 
φυσικόν περιβάλλον καί εἰς τόν πολιτι-
σμόν, καί ἐν γένει πάσας τάς συναφεῖς 
δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις, αἱ ὁποῖαι δύνανται 
νά εἶναι –καί ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι– 
λίαν ἐπικίνδυνοι καί καταστροφικαί διά 
τήν κτίσιν καί διά τήν ζωήν τῶν ἐμβίων 
ἐπί τῆς γῆς ὄντων.

Τήν ἀναγκαιότητα ταύτην, ἄλλωστε, 
διεκηρύξαμεν καί οἱ ἀδελφοί Προκα-
θήμενοι καί Ἱεράρχαι τῶν κατά τόπους 
Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί κατά 
τήν ἐν εὐλογίαις συνελθοῦσαν κατά τόν 
παρελθόντα Ἰούνιον ἐν τῇ μεγαλονήσῳ 
Κρήτῃ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου Ἁγίαν καί Μεγάλην 
Σύνοδον, ἐπισημάναντες ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ 
αὐτῆς ὅτι «διά τῆς συγχρόνου ἀναπτύξε-
ως τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας, 
ἡ ζωή μας ἀλλάζει ριζικῶς. Καί ὅ,τι ἐπι-
φέρει ἀλλαγή ν εἰς τόν τρόπον ζωῆς τοῦ 
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ἀνθρώπου, ἀπαιτεῖ ἀπό μέρους του διά-
κρισιν, ἐφ᾽ ὅσον, ἐκτός τῶν σημαντικῶν 
εὐεργεσιῶν... εἴμεθα ἐπί σης ἀντιμέτωποι 
καί μέ τάς ἀρνητικάς ἐπιπτώσεις τῆς ἐπι-
στημονικῆς προόδου», μεταξύ τῶν ὁποί-
ων καί ἡ ἀπειλή ἤ καί ἡκαταστροφή τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἀπαιτεῖται συνεχής ἐγρήγορσις, κα-
τάρτισις καί διδασκαλία, ὥστε νά γίνε-
ται σαφής ἡ σχέσις τῆς σημερινῆς οἰκο-
λογικῆς κρίσεως μέ τά ἀνθρώπινα πάθη 
τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀπληστίας, τοῦ ἐγω-
ϊσμοῦ, τῆς ἁρπακτικῆς διαθέσεως,τῶν 
ὁποίων παθῶν ἀποτέλεσμα καί καρπός 
εἶναι ἡ βιουμένη περιβαλλοντική κρίσις. 
Ἀποτελεῖ, ὡς ἐκ τούτου, μονόδρομον ἡ 
ἐπιστροφή εἰς τό ἀρχικόν κάλλος τῆς τά-
ξεως καί τῆς οἰκονομίας, τῆς ἐγκρατείας 
καί τῆς ἀσκήσεως, τά ὁποῖα καί δύνανται 
νά ὁδηγήσουν εἰς τήν σώφρονα διαχεί-
ρισιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἰδιαι-
τέρως, ἡ ἀπληστία διά τήν ἱκανοποίησιν 
τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν ὁδηγεῖ μετά βεβαιό-
τητος εἰς τήν πνευματικήν πτώχευσιν τοῦ 
ἀνθρώπου, ἡ ὁποία συνεπάγεται τήν κα-
ταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος: «Αἱ ρίζαι 
τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι πνευμα-
τικαί καί ἠθικαί, ἐνδιάθετοι εἰς τήν καρ-
δίαν ἑκάστου ἀνθρώπου», ἐπεσήμανεν ἡ 
εἰρημένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθυνομένη 
εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, «ὁ δέ πόθος 
τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καί 
ἡ ἄμετρος κατανάλωσις ἀναποφεύκτως 
ὁδηγοῦν εἰς τήν δυσανάλογον χρῆσιν καί 
τήν ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων» (Βλ. 
ἀπόφασιν ἐπί τοῦ κειμένου «Ἀποστολή 
τῆς  Ἐκκλησίας»).

Συναφῶς, τελοῦντες σήμερον, ἀδελ-
φοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τήν 

μνήμην τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου, 
τοῦ μεγάλου τούτου στύλου τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, τό μνημεῖον τοῦ ὁποίου, ὅπως 
καί ἕτεροι θαυμαστοί ἀρχαιολογικοί 
χῶροι ἐν Συρίᾳ καί ἐν τῷ κόσμῳ παντί, 
ὡς ὁ περίφημος τῆς ἀρχαίας Παλμύρας, 
συγκαταλεγόμενοι μεταξύ τῶν κορυφαί-
ων παγκοσμίως μνημείων πολιτισμικῆς 
κληρονομίας, ὑπέστησαν τήν βαρβαρό-
τητα καί τά δεινά τοῦ πολέμου, ἐπισημαί-
νομεν καί ἕν ἐξ ἴσου σημαντικόν πρόβλη-
μα: τήν κρίσιν πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία κατά 
τά τελευταῖα ἔτη ἀποβαίνει παγκόσμιος. 
Ἄλλωστε, Περιβάλλον καί Πολιτισμός 
εἶναι ἔννοιαι καί ἀξίαι παράλληλοι καί 
ἀλληλοπεριχωρούμεναι. Ὁ περιβάλλων 
τήν ἀνθρωπότητα κόσμος ἐδημιουργή-
θη διά τοῦ μονολεκτικοῦ προστακτικοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ «Γενηθήτω» (πρβλ. Γεν. 
α΄, 3, 6, 14). Ὁ πολιτισμός ἐδημιουργήθη 
ὑπό τοῦ προικισθέντος διά λογικοῦ νοός 
ἀνθρώπου, ὡς ἐκ τούτου δέ, καί ὁ πρός 
αὐτό σεβασμός εἶναι αὐτονόητος καί ἐπι-
βεβλημένος, ἐφ᾽ ὅσον μάλισταὁ ἄνθρω-
πος εἶναι καί τιμᾶται ὡς ἡ κορωνίς τῆς 
Θείας Δημιουργίας.

Διό καί ὀφειλετικῶς ἀπό τοῦ Ἱεροῦ 
τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ 
θησαυρίζοντος μοναδικήν παράδοσιν καί 
διατηροῦντος τάς εὐρυτέρων παραμέ-
τρων ἀξίας τῆς πολιτισμικῆς κληρονομί-
ας, ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν πάντων τῶν 
ὑπευθύνων καί παντός ἀνθρώπουεἰς τήν 
ἀναγκαιότητα τῆς προστασίας, παραλ-
λήλως πρός τό φυσικόν περιβάλλον, καί 
τῆς παγκοσμίου πολιτισμικῆς κληρονο-
μίας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν κινδύνῳ, ἐξ 
αἰτίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς,τῶν πολε-
μικῶν συρράξεων ἀνά τήν ὑφήλιον ἀλλά 
καί ἄλλων αἰτίων.
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Οἱ πολιτισμικοί θησαυροί, οἱ ὁποῖοι 
ὡς μνημεῖα θρησκευτικά καί πνευματικά, 
ἀλλά καί, ὡς διαχρονική ἔκφρασις τοῦ 
ἀνθρωπίνου νοός,ἀνήκουν εἰς ἅπασαν 
τήν ἀνθρωπότητα καί ὄχι ἀποκλειστικῶς 
εἰς τά κράτη ἐντός τῶν συνόρων τῶν 
ὁποίων εὑρίσκονται, διατρέχουν τούς 
αὐτούς κινδύνους πρός τό περιβάλλον 
καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ μέριμνα διά τήν προ-
στασίαν τοῦ τε περιβάλλοντος καί τῶν 
ἀτιμήτων ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ κρίνεται 
ἐπιβεβλημένη, διά τό εὖ ζῆν τῆς ἀνθρω-
πότητος ὁλοκλήρου. 

Ἡ φθορά καί καταστροφή ἑνός πο-
λιτισμικοῦ μνημείου μιᾶς χώρας πληγώ-
νει τήν οἰκουμενικήν κληρονομίαν τῆς 
ἀνθρωπότητος∙ ὡς ἐκ τούτου, εἶναι χρέος 
καί καθῆκον παντός ἀνθρώπου,ἰδιαιτέ-
ρως ὅμωςἑκάστου πεπολιτισμένου κρά-
τους, νά ἐνισχύσῃ τά μέτρα προστασίας 
καί διατηρήσεως εἰς τό διηνεκές τῶν μνη-
μείων αὐτοῦ. Ὅθεν, εἶναι ἀπαραίτητον 
πᾶσα συντεταγμένη Πολιτεία δικαίου καί 
νομιμότητος νά ἀποφεύγῃ ἐνεργείας, αἱ 
ὁποῖαι προσβάλλουν τήν ἀκεραιότητα 
τῶν «παγκοσμίων μνημείων» αὐτῆς καί 
ἀλλοιώνουν τάς ἀΰλους ἀξίας τάς ὁποίας 
ἕκαστον τούτων ἐκπροσωπεῖ. 

Συνειδητοποιοῦντες τήν πανορθοδό-
ξως διακηρυχθεῖσαν «μεγίστην εὐθύνην 
ἡμῶν νά παραδώσωμεν εἰς τάς ἐπερ-
χομένας γενεάς βιώσιμον φυσικόν πε-
ριβάλλον καί τήν χρῆσιν αὐτοῦ κατά 
θείαν βούλησιν καί εὐλογίαν» (Ἐγκύ-
κλιος Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου) καί 
ὅτι «ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί 
αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα 
ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς 
ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός» (ἀπόφασις Ἁγί-
ας καί Μεγάλης Συνόδου «Ἀποστολή 

τῆς Ἐκκλη σίας»), προσκαλοῦμεν πάντας 
εἰς ἐπιστράτευσιν δυνάμεων, καί ἰδιαιτέ-
ρως τῆς προσευχῆς, εἰς τόν ἀγῶνα διά 
τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος ὑπό 
τήν εὐρυτέραν ἔννοιαν αὐτοῦ, ἤτοι ὡς 
ἁρμονικήν σύζευξιν φυσικοῦ καί ἀνθρω-
πογενοῦς πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος, 
καίἱκετεύομεν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν, ὥστε μέ τάς πρεσβείας τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, 
τήν φωνήν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τήν μεσιτεί-
ανΣυμεών τοῦ Στυλίτου καί πάντων τῶν 
Ἁγίων, νά φυλάττῃ τόν κοινόν φυσικόν 
καί πολιτισμικόν οἶκον ἡμῶν ἀπό πάσης 
ἐπερχομένης ἀπειλῆς καί καταστροφῆς 
καί νά παρέχῃ ἀδιαλείπτως πλουσί-
ως ἐκχεομένην τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς 
αὐτόν.

Ἐν κατανύξει ψυχῆς καί ἐν προσευχῇ 
καρδίας, μετά πάντων τῶν πιστῶν, δεό-
μενοι τοῦ Δημιουργοῦ τῆς Κτίσεως, τῆς 
ὁρατῆς καί τῆς ἀοράτου, τῆς νοητῆς καί 
τῆς νοουμένης, νά χαρίζῃ «εὐκράτους 
καί ἐπωφελεῖς τούς ἀέρας, εὔμετρα δέ 
καί γαληνά τά ὑέτια ὕδατα, πρός δαψιλῆ 
καρποφορίαν τῆς γῆς» καί νάπαρέχῃ εἰς 
τόν κόσμον ἅπαντα«εἰρήνην βαθεῖαν, 
εἰρήνην τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν», 
ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ἀνθρώπους καί 
ἐπίτόν Οἶκον τῆς γῆς τήν Χάριν καί τό 
ἄπειρον  Ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

,βις’ Σεπτεμβρίου α’

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 
πάντων ὑμῶν
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Βαρυαλγής καί πάλιν κατέπεσεν ὁ ἀνη-
λεής τοῦ θανάτου πέλεκυς ἐπί τῆς Ἱε-

ραρχίας τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Ἐνῶ ἀνθρωπίνως τά δάκρυα εἰσέτι 
δέν ἔπαυσαν διά τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί 
Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου καί αἱ πλη-
γαί δέν ἐπουλώθησαν, καί πάλιν ἡ Ὑμετέ-
ρα Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος καί σύμπας ὁ 
κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Θεοσώστου Ἐπαρ-
χίας Ἱεραπύτνης καί Σητείας ὑποκύπτει εἰς 
νέαν θλῖψιν καί ἀλγεινήν κατάστασιν ἐξ 
αἰτίας τῆς ἐξόδου ἐκ τῆς παρούσης ζωῆς 
τοῦ ἀξιοσεβάστου καί γεραροῦ Μητροπο-
λίου κυροῦ Εὐγενίου. Ἀνερμήνευτος ἡ ἀπώ-
λεια. Ἔδυσεν ὁ μέχρι πρότινος μεθ’ ἡμῶν 
συναλιζόμενος πολυσέβαστος Ἱεράρχης· 
ἐσίγησεν τοῦ ἀοιδήμου πατρός ἡ γλῶσσα 
ἡ καθ’ ἑκάστην κινουμένη πρός νουθεσίαν 
καί προτροπάς, πρός πάν ὅ,τι καλόν καί 
λυσιτελές κατέλειπεν ὅν κατεγράφη ἀνεξι-
τήλοις γράμμασι ἐν ταῖς καρδίαις πάντων 
ἡμῶν· ἀλλά φεῦ! Οὕτω τῷ Κυρίῳ ηὐδόκη-
σεν.

Ποία γλῶττα δύναται ἐξιστορίσαι τήν 
πολυσχιδήν σου διακονίαν πεφιλημένε καί 
πολύκλαυστε γέροντα Μητροπολίτα καί 
ποιμενάρχα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας; Θεωρῶ τήν δύναμίν 
μου ἀσθενή διά νά ἐκφράσω τό μεγαλεῖον 
τῆς ἐπί γῆς παρουσίας καί διακονίας σου εἰς 
τήν Ἐκκλησίαν τοῦ ἀγῶνος.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς νήσου 
μας ἀνέθεσεν εἰς τήν ταπεινότητά μου νά 

ὁμιλήσω σήμερον εἰς τό τεσσαρακονθήμε-
ρον μνημόσυνόν, σου σεπτέ Γέροντα. 

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖε, σεπτή τῶν Ἱεραρχῶν χορεία, 
Πανοσιολογιώτατοι καί Ὁσιολογιώτατοι 
Ἡγούμενοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι καί Αἰδε-
σιμώτατοι Πρεσβύτεροι, Εὐλαβέστατοι Δι-
άκονοι, Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχαί, 
εὐλαβέστατοι κατά σάρκα συγγενεῖς τοῦ 
ἀοιδίμου Ἱεράρχου, ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες 
τῶν πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, 
ἐκρόσωποι τῶν φορέων τοῦ τόπου, φιλακό-
λουθοι καί πενθηφόροι πιστοί.

Μέγα καί φοβερόν τό Μυστήριον τοῦ 
θανάτου. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καί Θεός ἐδει-
λίασεν ὡς ἄνθρωπος ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καί 
ὅμως, παρά τήν τραγωδίαν τοῦ γεγονότος, 
ὑπάρχει ἡ ἐλπίς τήν ὁποίαν ἔδωκεν ὁ ἴδιος ὁ 
Κύριος καί Θεός Ἰησοῦς Χριστός.

Σταχειολογῶν τούς λόγους τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου, «Μνημονεύετε τῶν ἡγου-
μένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν 
λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν 
ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τήν πί-
στιν», (Ἑβρ. 17,7) θά προσπαθήσω νά σκι-
αγραφήσω τό πρόσωπον τοῦ σεπτοῦ ποιμε-
νάρχου κυροῦ Εὐγενίου.

Ἡ Ἀποστολική ταύτη προτροπή συ-
νήγαγεν ἡμᾶς σήμερον ἐπί τό αὐτό, διά 
νά ἀναθεωρήσωμεν τήν ἔκβασιν τῆς μεθ` 
ἡμῶν ἀναστροφῆς τοῦ ἀοιδίμου Μητροπο-
λίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγε-
νίου καί νά μιμηθῶμεν τήν θερμουργόν 
πίστιν αὐτοῦ, τήν ἔμφυτον εὐγένειαν, τήν 

Λόγος εἰς τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τοῦ ἀοιδήμου 
Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου. 29/10/2016 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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ἀπροσποίητον καλωσύνην, τήν ἀνυπόκρι-
τον ἀγάπην, τό ἀληθές Ἐκκλησιαστικόν 
ἦθος.

Ὁ ἐν τῷ οὐρανίῳ Θυσιαστηρίῳ ἱε-
ρουργῶν πλέον ἀοίδιμος Μητροπολίτης 
τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱε-
ραπύτνης καί Σητείας κυρός Εὐγένιος, 
ὑπῆρξεν μορφή Βιβλική καί αἰνιγματώδης, 
ὥστε, δυσκόλως ἠμποροῦσε τις νά κατανο-
ήσῃ τήν εὐαίσθητον καρδίαν αὐτοῦ. Γόνος 
εὐσεβεστάτων γονέων, ἕν ἐκ τῶν τριῶν τέ-
κνων αὐτῶν, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Γεωργίου τοῦ Γοργολαΐνι καί χειροτονία 
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κυροῦ Τιμοθέου, ἐκόσμησε τήν Ἐκκλησίαν 
μας ἐπί εἴκοσι καί δύο ἔτη ὡς Ποιμενάρχης 
τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως!

Τό πρῶτον γεγονός τό ὁποῖον θαυμά-
ζει τις ἐκ τῆς βρεφικῆς εἰσέτι ἡλικίας αὐτοῦ 
ἦτο ἡ βάπτισις τῶν δύο διδύμων ἀδελφῶν 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς 
τόν Πόρον Ἡρακλείου. Κατά τήν μαρτυ-

ρίαν τοῦ συμπενθοῦντος ἀδελφοῦ αὐτοῦ 
ἀναφέρομεν: «Ὁ ἀδελφός μου ἦτο τό 
πρῶτο βαφτιστήρι τῆς Ἱερατικῆς διακονίας 
τοῦ μακαριστοῦ π. Τίτου Καϊσαρλῆ, ἑνός 
πραγματικοῦ λευίτου. Κατά τήν διάρκεια 
τῆς βάφτισης τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του κυροῦ Εὐγενίου ὅτε ἔρριπτεν ὁ Ἱερεύς 
τό ἐπορκιστόν ἔλαιον εἰς τήν κολυμβήθραν 
εἰς σχῆμα σταυροῦ, ὁ σταυρός παρέμεινε 
σχηματισμένος πολύν ὥραν ἀναλλοίω-
τος». Ἦτο συγκυρία ἤ προϊδέαζεν ὅτι θά 
σηκώσῃ μελλοντικῶς τόν σταυρόν τῆς Ἱε-
ρωσύνης καί δή τῆς Ἀρχιερωσύνης; «Κατά 
τήν ἐκδημίαν τῆς μακαριστῆς γιαγιάς του 
θρηνούσαν γοερῶς εἰς τό αὐτοκίνητον αἱ 
θυγατέρες αὐτῆς. Ὁ ἀδελφός μου ἐσηκώθη 
καί τούς εἶπε: Θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν. Ὅλοι 
πρέπει νά ποῦμε γενηθήτω τό θέλημά Του 
καί νά μήν φωνάζουν. Εἰς τάς ἀρχάς τῆς 
δεκαετίας τοῦ ἑξῆντα, ἐκκλησιάζετο μόνος 
καί λίαν πρωί, ἐχαίρετο νά διακονῇ εἰς τό 
Ἱερόν Βῆμα.



8

Τό παιγνίδι του ἦτο πάντοτε συνδεδεμέ-
νο μέ τήν λατρείαν καί τάς ἀκολουθίας τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἐτελοῦσε τάς ἀκολουθίας τοῦ 
Ἑσπερινοῦ, ἔκανε παρακλήσεις καί μάλιστα 
ἐκοινωνοῦσε τά παιδία τῆς ἡλικίας του. Μέ 
πρότυπον τήν Μητέρα του ἠκολούθη πιστά 
τάς νηστείας τῆς Ἐκκλησίας μας.» Ἡ βιωτή 
ταύτη δέν ὑπενθυμίζει εἰς ἡμᾶς τόν βίον 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανάσιου Πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας, ὅστις καί ἐκεῖνος τό αὐτό ποιοῦσε 
καί ἐγένετο ἡ αἰτία συνδέσεως αὐτοῦ μετά 
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου Ἀλεξαν-
δρείας;

Ὁ ἀείμνηστος, “ὑψηλός μέν τοῖς ἔργοις, 
ταπεινός δέ τῷ φρονήματι καί τήν μέν ἀρε-
τήν ἀπρόσιτος, τήν ἐντυχίαν δέ καί λίαν 
εὐπρόσιτος, πράος, ἀόργητος, συμπαθής, 
ἠδύς τόν λόγον, ἠδίων τόν τρόπον” (βλπ 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, PG 35, 1081-
1084) ἀπέδωσεν πολλαπλασίονα τά τρο-
φεῖα τόσον εἰς τήν Ἱερατικήν αὐτοῦ διακο-
νίαν ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ 
Γοργολαΐνη καί Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι-
επισκοπῆς Κρήτης, ὅσον καί ὡς Ἱεράρχης 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί 
Σητείας τήν ὁποίαν ἐνεπιστεύθη εἰς αὐτόν 
ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς ἐν Κρήτῃ 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τοῦ χιλιοστοῦ 
ἐνεακοσιοστοῦ ἐνενηκοστοῦ τετάρτου 
ἔτους διά παμψηφίας. Κατά τόν χειροτο-
νιτήριον λόγον του ἀνέφερεν: «Ἡ τιμή καί 
ἡ δόξα ὅπου προσφέρεται στούς Ἱερεῖς καί 
Ἀρχιερεῖς στόν ἴδιο τόν Θεόν διαβαίνει 
κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον. Ἡ Ἱεραρ-
χία πού ἀπαρτίζει τήν Σύνοδον εἶναι τῶν 
ἀνθρώπων κάτω στή γῆ. Ζεῖ τήν ἀγωνίαν 
τῶν καιρῶν, σηκώνει τόν βαρύ σταυρόν τῆς 
μιᾶς ἀληθείας καί προσπαθεῖ μέ τή λειτουρ-
γική ἔκφραση καί τή συλλογική ἐμπειρία 
νά βρεῖ διέξοδο στό ἀδιέξοδο τῶν περιστά-
σεων». Τό φιλακόλουθον τοῦ χαρακτῆρος 

του, ἡ ἀγάπη του διά τήν τήρησιν τῆς λει-
τουργικῆς καί ἀσματικῆς τάξεως τῶν ἱερῶν 
Ἀκολουθιῶν ἀποτελοῦν τήν ἐπισφράγησιν 
ὅσων κατά τήν χειροτονίαν του ἀνέφερεν. 

Ὁ ἴδιος, ἐπίστευεν ὅτι ἐντός τῆς ἀτμο-
σφαίρας τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καλλιερ-
γεῖται τό ἐκκλησιαστικόν ἦθος καί αὐξάνε-
ται ἡ πίστις καί ὁ σεβασμός εἰς τόν Θεόν. 
Ἐπλούτιζεν τήν λειτουργικήν ζωήν τῆς 
Μητροπόλεως μέ ἀγρυπνίας καί ἐπισκέψεις 
εἰς τάς πλέον ἀπομεμακρυσμένας ἐκκλησι-
αστικάς κοινότητας τῆς Ἐπαρχίας του καί 
αγογγύστως ἐπεμελεῖτο ταύτας, ἐκδηλών 
τό βαθύ φιλομόναχον φρόνημα καί τήν 
Ἀρχιερατικήν του διακονίαν. Ἐκαλλιέργη-
σεν μέ σύνεσιν καί διάκρισιν τό πνευματι-
κόν ἔργον τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογή-
σεως, καθοδηγῶν τάς ψυχάς τῶν πιστῶν εἰς 
τό Μυστήριον τῆς μετανοίας, τόν ἀγῶνα 
καί τήν πνευματικήν ἄσκησιν, τήν ἐγκρά-
τειαν καί τήν χριστομίμητον ταπείνωσιν. 
Ἐν ἄλλοις λόγοις, ἐγένετο ὁδοδείκτης πρός 
τό φῶς καί τήν ἀγάπην τῆς ἀληθείας τοῦ 
Εὐαγγελίου. Πάντα δέ, ἐγένοντο μόνον διά 
τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Εὔστροφος, ἐμβριθής, ἄκρως φιλομα-
θής, διεισδυτικὸς σὲ ὑψηλὰ νοήματα καὶ 
ἀκριβολόγος τῶν θεολογικῶν γνώσεων, 
ηὐτύχησεν ὡς νέος νὰ συνδεθῇ μὲ τὸν ἀεί-
μνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κυρόν 
Εὐγένιον τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἔλαβεν κατά 
τήν μοναχικήν του Κουρά, ὁπότε, ἀρτίως 
συγκροτημένος καί πνευματικῶς ἠρτιμέ-
νος, ἤρχισεν νὰ ἀναλίσκεται εἰς τήν διακο-
νίαν τῆς Ἐκκλησίας παιδιόθεν ὡς ἱερόπαις, 
ὡς ὑπεύθυνος κατασκηνώσεων, ὡς φοιτη-
τής, ὡς ἐπιστημονικός συνεργάτης εἰς τήν 
ἕδραν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Καί ἐνώ ἠνοίχθη 
λαμπρόν πεδίον τιμῆς καί δόξης ὡς ἀκαδη-
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μαϊκοῦ διδασκάλου ὑπήκουσεν εἰς τήν προ-
τροπήν τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου 
καί ἐπέστρεψεν εἰς τήν γενέτειράν του καί 
ἐγκατεβίωσεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Γοργολαΐνι.

Συνεκρούσθη, ἐμάτωσεν, παρεξηγήθη, 
ἀντιμετώπισεν τήν ὑποκρισίαν. Ἐχρειάσθη-
σαν ἀγῶνες εἴκοσι καί δύο ἐτῶν, διά νά γίνῃ 
γνωστή ἡ ἀρετή του καί πάλιν ἡ δικαίωσις 
ἦλθεν μετά θάνατον. Μήπως τήν ἰδίαν πο-
ρείαν δέν ἔχει κάθε θνητός ἰδιαιτέρως οἱ 
εὐαρεστοῦντες τόν Θεόν;

Δέν ἐθριαμβολογοῦσε διά τήν δικαίω-
σιν. Ἠρκεῖτο εἰς τήν εὐκαιρίαν τήν ὁποίαν 
ἐσκόρπιζεν πλουσιοπαρόχως εἰς πάντας 
ὥστε νά αἰσθάνονται ὑπερήφανοι, καί 
πνευματικήν ἀνάπαυσιν οἱ ἀπολαμβάνο-
ντες τήν ἀληθινήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ἐβίωσεν τό μήνυμα….. «Νικοῦν ὅσοι πι-
στεύουν ὅτι μετά τόν σταυρόν ἀκολουθεῖ ἡ 
ἀνάστασις», ἀλλά, ἀπαιτοῦσε μέ σθένος τά 
δικαιώματα τῆς Εκκλησίας.

Ἐνηγκαλίσθη τά πνευματικά του τέκνα, 
ἥπτετο τάς εὐαισθησίας τους, τά ἐνέπνευ-
σεν, τά ἐδίδαξεν ὅτι «ἡ πίστις κάνει τόν 
ἄνθρωπον, τά ἔργα ὅμως δεικνύουν τήν 
ἀγάπην». Καί ὅλα ἐγοητεύθησαν καί ἐστά-
θησαν εἰς τό πλευρόν του. Καί ὅλα ἀλλη-
λοστηρίζονταν εἰς τήν πνευματικήν τους 
ὀρφάνεια, τόν ὁποῖον ἀλληλοστηριγμόν, 
ἐβιώσαμεν διά μίαν εἰσέτι φοράν κατά τήν 
ἐκδημίαν του. 

Κοντά του αἰσθάνθησαν πραγματι-
κά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κλῆρος καί λαός 
«Σῶμα Χριστοῦ». Ἑνωμένοι, μία οἰκογένεια, 
καί εἰς καμίαν περίπτωσιν συμπλήρωμα ὡς 
περιγράφεται εἰς τάς ἐπιχειρηματικάς ἐπι-
γραφάς, αἵτινες ἀναρτῶνται εἰς τά διάφορα 
καταστήματα «και Σία». Συνεστρατεύθη μέ 
τούς νέους καί ἐζήτησε νά ἀποδεχθῶσι μέ 
τόν δυναμισμόν τους ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δέν 

εἶναι τό περιθώριον τῆς ζωῆς ἀλλά ἡ ἴδια 
ἡ ζωή». Δέν ἐπανεπαύθη εἰς τήν πρόοδον, 
δέν ἠρκέσθη εἰς τά ἐπαινετικά σχόλια, δέν 
ἐπερίμενεν παθητικῶς τό θαῦμα. Ἀντιθέτως 
εἰς μίαν ἐποχήν ἰδεολογικῆς συγχύσεως με-
τέτρεψεν τήν Μητρόπολίν του εἰς Ἄμβωνα. 
Ἐκαλοῦσε τούς πάντας εἰς τήν ζωήν τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἐκκλησιαστικοποιοῦσε τούς πι-
στούς, ποτέ δέν ἔκανεν ὀπαδούς. 

Δέν θά ἐπιλέξω τήν τακτικήν τῶν ἐντυ-
πώσεων προβάλλοντας ἐπιμέρους πολιτι-
σμικάς δραστηριότητας τάς ὁποίας γνωρί-
ζετε καί ἤδη ἀνηφέρθησαν κατά τήν ἐξό-
διον Ἀκολουθίαν. Θά ἀναφερθῶ ὅμως, εἰς 
τόν σεβασμόν τόν ὁποῖον ἐπέδειξεν εἰς τόν 
προκάτοχόν του.

Ὁ μακαριστός καί πολυσέβαστος Ἱε-
ράρχης εἶναι ἐκεῖνος πού εἰς χρόνους δυ-
σκόλους καί πολλῶν ἀντιδράσεων, ἕως 
το τέλος τῆς ζωῆς του συνέχισεν τό ἔργον 
τοῦ προκατόχου του καί τό ὁδήγησεν εἰς 
θαυμασίαν ἔκβασιν διότι ἐγνώριζεν ὅτι εἰς 
τήν Ἐκκλησίαν δέν ὑπάρχουν ἔργα προσω-
ποπαγῆ, ἀντιμετώπισεν κακοπίστους κρι-
τικάς διότι ἔπραττε τό γραφικόν «οὐδεὶς 
ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾿ ἄροτρον …. 
βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω» (Λουκ 9,62) καί ηὔχε-
το τό ἔργον, πού ὡς παρακαταθήκη κατέ-
λιπεν ὁ ἀοίδιμος Προκάτοχός του, νά γίνει 
ἕν εὔφορον πνευματικόν γεώργιον, ἀπό τό 
ὁποῖον, αἱ ψυχαί τῶν ἀνθρώπων θά ἀνα-
δεικνύονται καρποφοροῦσαι ὡς στάχυες 
ὑλικῶς καί πνευματικῶς.

Ἐγνώριζεν νά εἶναι συντηρητικός εἰς 
τήν διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά 
προοδευτικός εἰς τάς πρακτικάς μεθόδους.

Ἐπιτρέψτε μου νά καταθέσω μίαν μαρ-
τυρίαν τήν ὁποίαν ἐμελέτησα εἰς τά νε-
ανικά μου χρόνια. Ὁ Ἱερεύς εἶναι ἡ ζωή ἡ 
πλασθεῖσα ἀπό γῆ καί οὐρανόν, ἀπό χῶμα 
καί πνεῦμα. Φορτώνεται τόν ἰδικόν του 
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σταυρόν, ἀλλά καί τόν ἰδικόν μας. Τόν κα-
τηγοροῦμεν, τόν καρφώνομεν, τόν περι-
φρονοῦμεν καί ἐκεῖνος μᾶς εὐχαριστεῖ διατί 
ἐπιθυμεῖ νά μᾶς ξεκουράσῃ, νά μᾶς χορτάῃ, 
νά μᾶς ξυπνήῃ. Εἶναι ὅ,τι ἀληθέστερον διά 
τήν ζωήν τοῦ μακαριστοῦ καί φιλοθέου Ἱε-
ράρχου Εὐγενίου. Εἶχε πιστεῖ ὅτι τά συναι-
σθήματα δέν εἶναι κοινά εἰς τούς ἀνθρώ-
πους, ἔχουν ἐμπειρία, ἡ ὁποία προσδιορίζε-
ται ἀπό τά ἰδιαίτερα βιώματα πού βιώνει ὁ 
ἄνθρωπος εἰς τό διάβα τῆς ζωῆς του. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι δέν ἀκοῦμε, οὔτε ἀποδεχόμεθα 
ὅλους καί ὅλα μέ τόν ἴδιο τρόπο, ἀφοῦ συ-
ναισθήματα καί ἐμπειρίαι δέν ταυτίζονται.

Ὁ ὁμώνυμος τῆς εὐγενείας Ἱεράρχης δέν 
ἀφῆκεν μόνον ἱστορίαν ἀγάπης καί σεβα-
σμοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἀφῆκεν καί ἱστο-
ρίαν σεβασμοῦ πρός πάντας καί δή τούς 
κεκοιμημένους τούς ὁποίους, ὅτε ἐπεσκέ-
πτετο πάντοτε εἶχεν μαζί του ἔλαιον διά τήν 
κανδύλαν, κάρβουνον καί θυμίαμα διά νά 
θυμιάῃ, πράξεις πανάρχαιαι τῆς Ἑλληνορ-
θοδόξου παραδόσεως.

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖε,  Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί, 
εὐλαβέστατοι ἀδελφοί καί Πατέρες, εὐλα-
βέστατοι κατά σάρκα συγγενεῖς τοῦ ἀοι-
δίμου Ἱεράρχου, ἐντιμότατοι Ἀρχοντες καί 
ἀρχόμενοι, φιλακόλουθοι καί πενθηφόροι 
πιστοί. Συμπροσευχόμενοι σήμερον ἀξι-
οχρέως καί μετ` ἐγκωμίων τιμῶντες τήν 
μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυ-
ροῦ Εὐγενίου, ἄς ἐνωτισθῶμεν ἐκ τῶν λό-
γων τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου:

«…Ἄν εἰς τούς φυσικούς γονεῖς πρέπει 
νά δείχνωμεν τόσην ἀγάπην, πολύ περισσό-
τερο πρέπει εἰς τούς πνευματικούς, καί μά-
λιστα ὅταν αὐτούς μέν πού ἔφυγαν ὁ ἔπαι-
νος δέν τούς κάνει καθόλου λαμπροτέρους, 
ἐμᾶς δέ, πού μελετάμε τόν βίον τους καί 
ὁμιλοῦμε καί ἀκούομεν δι’ αὐτούς, μᾶς κά-

νει καλυτέρους. ....Διά τοῦτο καί εἷς σοφός 
συμβουλεύει καί λέγει˙ «Μνήμη δικαίου 
μετ’ ἐγκωμίων» (Παροιμ.10,7). Διότι ὠφε-
λοῦνται πάρα πολύ μέ τόν τρόπον αὐτόν 
οὔχί αὐτοί πού ἔφυγαν, ἀλλ’ αὐτοί πού τούς 
ἐγκωμιάζουν».(Λόγος ΣΤ’ εις Φιλογόνιον, 
Α’, Β’)

Πολυσέβαστε Γέροντα Μητροπολί-
τα Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυρέ Εὐγένιε. 
Εὐχόμεθα ὁλοψύχως νά εἶσαι λουσμένος 
ἀπό τό φῶς τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, τόν 
Ὁποῖον μέ τόσην εὐλάβειαν και ἀγάπην 
ὑπηρέτησες. Τά λόγια καί πάλιν τοῦ Ἱεροῦ 
Χρυσοστόμου τά ἀναφερόμενα εἰς τόν Κα-
τηχητήριον λόγον αὐτοῦ ἔρχονται καί γί-
νονται βάλσαμο εἰς τάς πονεμένας ψυχάς 
ἡμῶν. «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ 
σου, ᾅδη, τὸ νῖκος; ᾿Ανέστη Χριστὸς, καὶ σὺ 
καταβέβλησαι· ἀνέστη Χριστὸς, καὶ πεπτώ-
κασι δαίμονες· ἀνέστη Χριστὸς, καὶ χαίρου-
σιν ἄγγελοι· ἀνέστη Χριστὸς, καὶ νεκρὸς 
οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθεὶς 
ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγέ-
νετο».

Ἡμεῖς οἱ παραλοιπόμενοι πιστοί εἰς τήν 
παρακαταθήκην τήν ὁποίαν κατέλοιπες 
δέν θά παύσωμεν νά προσευχόμεθα διά 
τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς σου. Ἄλλωστε ἡ 
διά παμψηφίας ἐκλογή καί χειροτονία τοῦ 
πνευματικοῦ σου τέκνου ἀπέδειξεν τήν ἐκ 
Θεοῦ ἐπέμβασιν καί τόν σεβασμόν πάντων 
ἡμῶν διά τήν συνέχισιν τοῦ ἔργου σου. Τοι-
ουτοτρόπως «ἡ λύπη ὑμῶν {ἤτοι κλήρου 
καί λαοῦ} εἰς χαράν γενήσεται» ὥστε, ὁ 
πρῶτος πνευματικός σου υἱός, Θεοῦ συνερ-
γοῦντος, νά ἰακοστροφήσῃ τό σκάφος τῆς 
κατά Ἱεραπύτνην καί Σητείαν ἠγαπημένης 
σου Ἐκκλησίας.

Ἀς εἶναι αἰωνία ἡ Μνήμη σου πολυσέβα-
στε Γέροντα καί ἡ εὐχή σου νά μᾶς συνο-
δεύῃ παντοιοτρόπως. Ἀμήν.
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Μ
ετά ἀπό ὁμόφωνη Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, σύσσωμη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἐκτός τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, κωλυθέντος ἐκτά-

κτως, μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη τό διήμερο, 21 καί 22 Ὀκτωβρίου 2016 καί 
ἔλαβε μέρος στούς ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως εἴκοσι καί πέντε (25) ἐτῶν 
Πατριαρχίας τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τό 
Σάββατο, 22 Ὀκτωβρίου, μετά 
ἀπό τήν Πατριαρχική Χορο-
στασία, στήν ὁποία ἔλαβε μέ-
ρος «ἐν συγχοροστασίᾳ» , ἔγι-
νε δεκτή ἀπό τόν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, 
σέ κατ’ ἰδίαν ἀκρόαση, καί 
ἐξέφρασε τήν χαρά τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφο-
τήτων καί τοῦ φιλογενούς Κρητικοῦ Λαοῦ γιά τή συμπλήρωση αὐτῆς τῆς σημα-
ντικῆς ἐπετείου στή πορεία καί μαρτυρία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὑπέβαλε δέ στόν 
Παναγιώτατο, τά σεβάσματα, τήν ἀφοσίωση καί τήν ἀγάπη τοῦ πληρώματος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, «ναυαρχίδος» τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Ἐπίσης, ὁ Σέβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, παρουσίασε στόν Παναγιώ-
τατο τό νέο Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν 
Πατριαρχική εὐχή στό ξεκίνημα τῆς Ἀρχιερατικῆς του Διακονίας.

Ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τή χαρά Του γιά τή συμμετοχή τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι-
ακῆς Συνόδου καί παραλλήλως διετύπωσε τίς εὐχαριστίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, γιά τήν οὐσιαστική συμβολή της στήν 
πραγματοποίηση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ἀλλά καί τήν πολύτιμη ἐν γένει προσφορά καί μαρτυρία Της, εὐχήθηκε δέ μακρά 
καί πολύκαρπη Ἀρχιερατεῖα στό νέο Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύ-
ριλλο.

Ἡράκλειο, 24  Ὀκτωβρίου 2016

Ἀπό τήν Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ

ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
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Διπλωματική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄

Κεφάλαιον Δ`

Ἔντυπα εἰλητά καί ἀντιμήνσια

4.3 εἰλητά καί ἀντιμήνσια τῆς Κρήτης.
4.3.1. Ἀντιμήνσιο Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χανίων. Εἰκ. 27.
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Ἀντιμήνσιο, ΙΘ` αἰῶνος (1868), κτῆμα 
τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ζοωδόχου Πηγῆς (Χρυσο-
πηγῆς) Χανίων, ἐπί λινοῦ ὑφάσματος, κα-
θιερωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Κυδωνίας κ.κ. Μισαήλ (Τσιστρά-
κη 1859 - 1869), διαστάσεων 0,66 ἐπί 0,67.

Ἀναγεννησιακῆς Τέχνης, ἔντυπο, φέ-
ρει ἐπάνω του τά χαρακτηριστικά τῶν 
ἐντύπων ἐκδόσεων τοῦ Ἀντιμηνσίου 
ἀλλά καί τήν λιτότητα τῶν παραδοσι-
ακῶν. Ἀπεικονίζει τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο μέ 
τό ἔντονο δραματικό καί κινητικό στοι-
χεῖο τῆς στιγμῆς τῆς μόλις ἐναποθέσεως 
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ Τάφου, 
μετά τήν Ἀποκαθήλωση, τόν Τίμιο Σταυ-
ρό, στόν ὁποῖο στηρίζονται ἡ λόγχη καί 
ὁ σπόγγος ἐπί καλάμου, ἀμφορέα, στόν 
ὁποῖο ἦταν ἡ σμύρνη καί ἡ ἀλόη. Ἐπίσης, 
ἀπεικονίζονται στίς γωνίες οἱ τέσσερις 
Εὐαγγελιστές στή σειρά Ματθαῖος, Ἰω-
άννης, Λουκᾶς, Μάρκος. 

Οἱ πληροφορίες πού παρατίθενται 
στίς παρυφές τοῦ ἀμφίου σέ κεφαλαιο-
γράμματη ἑλληνική σημειογραφία ἀνα-
φέρουν: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ 
ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΑΡ-
ΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΜΝΗΣΤΗΤΙ ΚΥ-
ΡΙΕ Τοῦ ἐπισκόπου ἡμῶν ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ». 
Ἐπίσης ἀναφέρει: «ἐκαθιερώθη ὑπό Μισα-
ήλ ἐπισκόπου τῇ 18 8βρίου 1868». Παρα-
τηρήθηκε ἡ μεγάλη λειτουργική χρήση 
τοῦ ἀμφίου ἐξαιτίας τῆς ὁποίας μόλις 

διακρίνονται οἱ παραστάσεις. Ἐπιπρο-
σθέτως, παρουσιάζει ἕτερο στοιχεῖο χρή-
σεως μία ὁπή πού δημιουργήθηκε ἀπό 
κάψιμο. Τό παρόν ἄμφιο ἀνῆκε στόν ἱερό 
ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Λιτσάρ-
δας Ἀποκορώνου καί φυλάσσεται σήμε-
ρα στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς. Ἐπίσης, 
ἀναφέρεται καί τό ὄνομα τοῦ Ἐπισκό-
που Καλλίστου. Ὁ Ἐπίσκοπος Κυδωνίας 
Κάλλιστος Φυντίκης (1846 - 1858) συ-
ναντᾶται γιά πρώτη φορά σέ ἔγγραφο 
τῆς 14ης Ὀκτωβρίου 1830 ὑπογράφων 
ὡς πληρεξούσιος τῆς Ἐπαρχίας Κυδω-
νίας «Κάλλιστος ἱερομνήμων». Κατήγε-
το ἀπό τήν Κίσαμο, ἡγουμένευσε στήν 
Ἱερά Μονή ἁγίου Ἐλευθερίου Μουρνιῶν 
Κυδωνίας, ἀνακαίνισε τόν Κώδικα τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς τό 1843 καί 
διεδέχθη τόν Κυδωνίας καί Κισάμου 
Ἀρτέμιο (1831-1846). Πιεζόμενος ἀπό 
τό Βελή πασᾶ καί ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Κρήτης Ἰωαννίκιο Ζαγορίσιο, τόν ἀπό 
Ἰωαννίνων, (1856-1858) νά ὑπογράψει 
ἀποκήρυξη τῶν συναθροισθέντων Χρι-
στιανῶν στά Μπουτσουνάρια Κυδωνίας, 
πού συναθροίσθηκαν τό Μάιο τοῦ 1858, 
καί ἀρνούμενος νά ταχθεῖ ἀντιμέτωπος 
τοῦ Ποιμνίου του, ἀπέθανε ἀπόπληκτος. 
Ὁ θάνατός του ἐξισώθη πρός μαρτύριο 
καί ἐτάφη στό περίβολο τῆς Μονῆς Χρυ-
σοπηγῆς. Ἐπί τοῦ τάφου του ἀναφέρεται: 
«Ὀνόματι καί πράγματι Κάλλιστος Κυ-
δωνίας ὡς μάρτυς ἐτελεύτησεν ὑπέρ τῆς 
ἀληθείας τήν 8 Μαΐου 1858»1.

1. Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ἐπισκοπή καί Ἐπίσκοποι 
Κυδωνίας, ΚΧ, τ. 11, 1957, σ.σ. 24 κ` 25.
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4.3.2. Ἀντιμήνσιο Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου  
Ν. Ἡρακλείου. Εἰκ. 28.

Ἀντιμήνσιο ΙΘ` αἰῶνος (1884), κτῆμα 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου, Ἀγκαράνθου, Νομοῦ Ἡρακλείου, τό 
ὁποῖο καθιέρωσε «ὁ Κυδωνίας καί Ἀπο-
κορώνου Ἀγαθάγγελος Νινολάκης (1912 
- 1936) ἐν ἁγίῳ Ματθαίῳ Χανίων τῇ 16 
Ἰουλίου 1916», διαστάσεων 0,52 ἐπί 0,64. 

Ἀναγεννησιακῆς τέχνης, περιλαμ-
βάνει ἐννέα θέματα, τά ὁποῖα χωρίζει 
μέ πλαίσια θαυμάσια διακοσμημένα καί 
εἶναι: Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος ὡς κύριο 
θέμα, οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές στή σει-
ρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς, 
ἡ ἁγία Τριάδα στό ἀνατολικό μέρος τῆς 
ὀθόνης δεόμενοι πρός Αὐτήν ἡ Παναγία 
καί ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ Μυστικός 
Δεῖπνος στήν δυτική πλευρά τοῦ ἀμφίου, 

ἡ Ἀνάσταση, βόρεια, καί ἡ Σταύρωση, 
νότια. Χαρακτηριστικά τοῦ ἀμφίου εἶναι: 
Ἡ σύντομη πληροφορία τοῦ ἀμφίου σέ 
καθορισμένη θέση στήν ἀνατολική πα-
ρυφή ὅπου διακόπτεται ὁ διάκοσμος, ἡ 
ὀνομασία τῶν ἀπεικονιζομένων παρα-
στάσεων καί τῶν Εὐαγγελιστῶν, ὁ Τίμιος 
Σταυρός σέ σχῆμα ταῦ (Τ) προφανῶς γιά 
λόγους ἐξοικονομήσεως χώρου καί τά 
ἔντονα νεκρικά ἔθιμα ὅπου μέ θαυμάσια 
δραματική κίνηση διακονοῦν στό ἔργο 
τῆς ζωηφόρου Ταφῆς, ἡ Παναγία, ἡ Μα-
ρία ἡ Μαγδαληνή, ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικό-
δημος, ὁ δέ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος περίλυ-
πος ἀκουμπᾶ τό πρόσωπό του στόν Τίμιο 
Σταυρό κρατῶν Αὐτόν διά τῶν Χειρῶν 
Του. Ἐπίσης, χαρακτηριστικό εἶναι ἡ κί-
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νηση πρός τήν ἐναπόθεση τοῦ σώματος 
τοῦ Ἰησοῦ ἐπί τοῦ τάφου. Ἄξια παρατη-
ρήσεως εἶναι ἡ τοποθέτηση τῆς κεφαλῆς 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τή νότια παρυ-
φή. Εἶναι καθαρά ἐπιρροή τῆς ἀναγεν-
νησιακῆς τέχνης διότι σε παρόμοια θέση 
ἄλλων δημιουργῶν και σέ μεγάλο ἀριθμό 
συναντήσαμε στή νῆσο Πάτμο. Πάντως, 
εἶναι τό μοναδικό ἱερό ἄμφιο μέ τήν κε-
φαλή τοῦ Ἰησοῦ πρός νότο ἀπ’ αὐτά πού 
συνάντησα στήν Κρήτη. 

Οἱ πληροφορίες πού μᾶς παρέχει τό 
ἱερό ἄμφιο σέ βυζαντινή μικρογράμμα-
τη γραφή ἀναφέρουν: «Θυσιαστήριον 
Θεῖον κ(αί) ἱερόν τοῦ τελεῖσθαι δι’ αὐτοῦ 
τάς ἀναιμάχτους (sic) Ἱερουργίας». Ἔξω 
ἀπό τή δυτική παρυφή ἀναγράφεται: «Ὁ 
Κυδωνίας κ` Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγε-
λος (Νινολάκης 1912 - 1936) καθιέρω-
σεν ἐν Ἁγίῳ Ματθαίῳ Χανίων τῇ 16 Ἰου-
λίου 1916», καί κάτω τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 
Λουκᾶ «ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΕΣ-
ΧΕΔΙΑΣΕΝ 1884». Ἐπίσης, στή νότια πα-
ρυφή ἀναγράφει: Ἱερέως Κ(ωνσταντίνου) 
Μανιουδάκη». Πρόκειται, κατά πᾶσαν 
πιθανότητα, γιά τό ὄνομα τοῦ ζωγρά-
φου τοῦ ἔργου, διότι τό παρόν ἄμφιο, 
ἄν καί χαλκογραφία, ἡ ὁποία ἔχει ἐκτυ-
πωθεῖ στό Μόναχο ὡς ἀναφέρει στή βο-
ρειοδυτική παρυφή, «Α. HUBER HOFlit 
MϋNCHEN» (Α. Χούμπερ Χόφλιτ Μούν-
χεν - Α. Χούμπερ Χόφλιτ προφανῶς δη-
λώνει τόν ἐκδοτικό οἶκο), ἔχει ζωγραφι-
στεῖ μέ θαυμάσια δεξιοτεχνία. Τό συμπέ-
ρασμα ὅτι τό ὄνομα ἀνήκει στό ζωγράφο 
συνάγεται ἀπό τό γεγονός ὅτι τό ὄνομα 
ἔχει γραφεῖ μέ δύο χρώματα ἀπό ἐκεῖνα 
πού ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στή ζωγρα-
φική τῶν ἐξιστορουμένων θεμάτων καί 
ἀπό τή θαυμάσια δεξιοτεχνία τῆς γραφῆς 

τοῦ ὀνόματος, πού μόνο ἕνας ζωγράφος 
μπορεῖ νά δώσει τέτοια λεπτομέρεια. Ἡ 
καθιέρωση τοῦ ἀμφίου ἔγινε στό ναό 
τοῦ ἁγίου Ματθαίου Χανίων. Στά οἰκή-
ματα αὐτοῦ στεγάζεται σήμερα ἡ Μέση 
Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης καί εἶναι ὁ 
πρῶτος ναός τοῦ ἁγίου Ματθαίου, διότι 
ἐπί Νικηφόρου Συτζανάκη (1959-1975) 
κατεδαφίστη καί ἐκτίσθη νεότερος καί 
μεγαλύτερος. 

Παρόμοια ἄμφια ἐντοπίσαμε :
1.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί 

Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίας Τριά-
δος καθιερωθέν ἀπό τόν Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου Νικηφόρο Ζαχαριάδη τόν 
ἀπό Ἀρκαδίας (1887-1912), στόν ἱερό 
ναό ἁγίας Μαρίνης τήν 5η Νοεμβρίου 
1900.

2.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Προφήτου 
Ἡλιοῦ, στά Ρούστικα, Νομοῦ Ρεθύμνης, 
«καθιερωθέν ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
κυρίου Ἱεροθέου (Μπραουδάκη 1882-
1896) τό ͵αωπη΄ (1888)».

3.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζωδόχου 
Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) Χανίων. Τό παρόν 
«ἐγκαινιάσθη ἐν ἁγίῳ Ἐλευθερίῳ τῇ 14 
Μαρτίου 1899 ὑπό Νικηφόρου (Ζαχα-
ριάδη 1887-1912) ἀρχιερέως Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου». Πρόκειται περί τοῦ 
Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς. 
Στερεῖται ὑπογραφή Ἐπισκόπου ἀναφέρει 
ὅμως τό ὄνομα τοῦ Νικοδήμου Πλοκα-
μάκη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἀδελφός τῆς Ἱ. Μ. 
Χρυσοπηγῆς.

4.  Ἕτερο Ἀντιμήνσιο στήν ἴδια Μονή 
καθιερωθέν ὑπό τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως τόν 
αὐτό χρόνο καί στόν αὐτό τόπο.

5.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί 
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Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίας Τριά-
δος τῶν Τζαγκαρόλων, στό Ἀκρωτήρι, 
Νομοῦ Χανίων. «Νικηφόρος Ζαχαριάδης 
(1887-1912) καθιέρωσεν ἐν Σταλῷ τῇ 27-
8-1900».

6.   Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό ἁγίων 
Ἀναργύρων Χανίων, καθιερωθέν στόν 
ἴδιο τόπο καί χρόνο καί ἀπό τόν ἴδιο 
Ἀρχιερέα.

7.  Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό Εὐαγγε-
λιστρίας, Χαλέπας Χανίων, καθιερωθέν 
παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Νικηφόρου 
(Ζαχαριάδη 1887-1912), στόν ἱερό ναό 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλέπας 
στίς Αὐγούστου τό 1901. Συμπεραίνε-
ται, ἀκόμα, ὅτι τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς 
Μεταμορφώσεως ἐτελέσθησαν καί τά 
ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ.

8.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζωοδόχου 
Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς), Χανίων, καθιε-
ρωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. 
Νικηφόρου (Ζαχαριάδη 1887-1912), τήν 
29η Ἀπριλ(ίου) 1909 στόν ἱερό ναό Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλέπας. 
Πρόκειται προφανέστατα γιά νεώτερο 
ἐγκαίνιο τοῦ ναοῦ ἴσως λόγω σαλευθεί-
σης ἁγίας Τραπέζης, διότι ἄλλος ναός 
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος οὔτε 
ὑπῆρξε οὔτε ὑπάρχει στήν περιοχή. Ἄν 
δεχθοῦμε τήν ἄποψη ὅτι καθιερώθηκε μέ 
εὐχή Ἀντιμηνσίου, εὐθύς ἀμέσως καταρ-
ρίπτεται μέ τή φράση πού ἀναγράφεται 
στό ἄμφιο «ἐν τῷ ἐν Χαλέπᾳ Ἱερῷ Ναῷ 
τῆς Μεταμορφώσεως». Πάντως ἡ πράξη 
αὐτή θεωρεῖται ἀτυχής καθώς δέν δι-
καιολογεῖται δεύτερο ἐγκαίνιο στόν ἴδιο 
ναό, εἶναι σάν νά ξαναβαπτίζουμε τόν 

ἴδιο ἄνθρωπο. Στήν προκειμένη περίπτω-
ση ἐνδείκνυται νά τελεῖται ἡ ἀκολουθία 
«ἐπί σαλευθείσης ἁγίας Τραπέζης» καί 
ἐναπόθεση λειψάνων ἁγίων Μαρτύρων.

9.  Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στά Περιβόλια 
Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν 
ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Ἀγαθαγ-
γέλου Νινολάκη (1912-1936) «καθιερω-
θέν ἐν Κουρνᾷ κατά Σεπτέμβριον (μῆνα) 
1906». Ἡ χρονολογία κρίνεται λάθος, 
διότι Ἀγαθάγγελος Ἐπίσκοπος Κυδωνί-
ας καί Ἀποκορώνου δέν ἀρχιεράτευε τό 
1906. Προφανῶς θά ἐννοεῖ τό ἔτος 1926.

10.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική 
καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζωο-
δόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς), Χανίων. 
«’Ενεγκαινίσθη ὑπό Διονυσίου (Καστρι-
νογιαννάκη 1896-1910) Ἐπισκόπου Ρε-
θύμνης καί Αὐλοποτάμου ἐν Κούφῃ τῇ 
ιζ` Ἰουλίου 1909». Τό παρόν ἀνῆκε στόν 
ἱερό ναό ἁγίου Γεωργίου Νεροκούρου. 
Τώρα φυλάσσεται στό σκευοφυλάκιο τῆς 
Μονῆς. (Ὁ Διονύσιος Καστρινογιαννά-
κης Ἐπίσκοπος Ρεθύμνης καί Αὐλοπο-
τάμου καί ἀδελφός τοῦ Μητροπολίτου 
Κρήτης Τιμοθέου (1896 - 1910) ἐξελέγη 
Ἐπισκόπος Ρεθύμνης καί Αὐλοποτά-
μου τό Μάρτιο τοῦ 1881. Στή Ἐπισκοπή 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου δέν ἔγινε 
δεκτός διά τό νεαρόν τῆς ἡλικίας του – 
εἰκοσιπέντε ἐτῶν-. Λόγιος καί εἰλικρινής 
κληρικός, σπούδασε στή Σχολή τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ στήν Παλαιστίνη. Πρός δι-
ευθέτηση τῶν δεσποτικῶν μετετέθη στήν 
Ἐπισκοπή Χερρονήσου [1882-1896] καί 
κατόπιν ἐπανῆλθε στήν πρώτη Ἐπισκοπή 
του στίς 11 Μαρτίου 1896 - 12 Ἰουνίου 
1910 ὅτε καί ἀπῆλθε πρός Κύριο).
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11.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Θεολόγου στόν Πρέβελη, Νομοῦ 
Ρεθύμνης, καθιερωθέν ἀπό τό Θεοφιλέ-
στατο Ἐπίσκοπο Λάμπης καί Σφακίων 
Ἀγαθάγγελο (Παπαδάκη 1900-1928) 
στίς 10 Μαΐου 1912.

12.  Εἰλητό στόν ἱερό ναό Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Σκηνέ Κυδωνί-
ας, «καθιερωθέν ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
Ἀγαθαγγέλου Νινολάκης (1912-1936) ἐν 
Τσιβᾷ Ἀποκορώνου τῇ κα` Σεπτεμβρίου 
1914».

13.  Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό ἁγίου 
Νικολάου, Σπλάντζιας, Χανίων, καθιερω-
θέν ἀπό τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγελο Νι-
νολάκη (1912-1936) στίς 25 Σεπτεμβρίου 
1913 «ἐν Ν(έῳ) Χωρίῳ Ἀποκορώνου».

14.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζωοδόχου 
Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς), Χανίων, «καθιερω-
θέν ἐν Φρέ Ἀποκορώνου κατά μήνα Ὀκτώ-
βριον 1926 ὁ Κυδωνίας κ` Ἀποκορώνου 
Ἀγαθάγγελος» Νινολάκης (1912-1936). 
Τό παρόν ἀνῆκε στόν ἱερό ναό ἁγίου Τί-
του Ἐμπρόσνερου Ἀποκορώνου καί φυ-
λάσσεται στό Σκευοφυλάκιο τῆς Μονῆς.

15.  Εἰλητό στόν ἱερό ναό ἁγίου Γε-
ωργίου Φουρφουρᾶ, ἐπαρχίας Ἀμαρίου, 
Νομοῦ Ρεθύμνης, καθιερωθέν ἀπό τό 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λάμπης καί 
Σφακίων κ.κ. Ἀγαθάγγελο Παπαδάκη 
(1900 - 1928) τήν 26 ἀπριλίου ͵αϠκζ΄ 
(1927).

16.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Σωτῆρος 
Χριστοῦ, Ἀρκαδίου, Νομοῦ Ρεθύμνης. 
«Καθιερώθη τῇ 27 Ἰουλίου 1937 ἐν Ρε-

θύμνῃ καί ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κυρίας 
τῶν Ἀγγέλων. Ὁ Ρεθύμνης Ἀθανάσιος» 
Ἀπόστολάκης (1936 - 1968).

17.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Κυρίας τῶν 
Ἀγγέλων στό Γουβερνέτο, Νομοῦ Χανί-
ων. «ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙ-
ΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΑΣ Κ(ΑΙ) 
ΣΗΤΕΙΑΣ Κ.Κ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΕΝ ΤΩ 
ΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΟΣΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ Τῇ 30ῃ ΑΥ-
ΓΟΥΣΤ.(ΟΥ) 1959».

18.  Ἀντιμήνσιο στό ἱερό ναό Προφή-
του Ἡλιοῦ στούς Ἀρμένους, Ἀπόκορώ-
νου, Νομοῦ Χανίων. Τό παρόν δέν ἀνα-
φέρει καθιέρωση προφανῶς ἔχει σβήσει. 
Παρατηρήθηκε, ἐπίσης, ὅτι τό ἄμφιο ἔχει 
πληθεῖ. Αὐτό δικαιολογεῖ καί τήν ἀπώ-
λεια μαρτυρίας τῆς καθιερώσεώς του. Τό 
ὅτι εἶναι Ἀντιμήνσιο προϋποθέτει προτέ-
ρα πράξη καθιερώσεως.

19.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Σωτῆρος 
Χριστοῦ, Ἀρκαδίου, Νομοῦ Ρεθύμνης. 
Καθιέρωση δέν ἀναφέρει, ἔχει ὅμως, 
δείγματα λειτουργικῆς χρήσεως.

20.  Εἰλητό στήν ἴδια Μονή. Ἡ καθιέ-
ρωση προφανῶς ἔχει σβήσει, διότι φαίνε-
ται ὅτι τό ἄμφιο ἔχει πλυθεῖ.

21.  Εἰλητό στήν ἴδια Μονή «καθιε-
ρωθέν ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ ἁγίας Κυριακῆς 
Γαράζου Μυλοποτάμου ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
1980 Ἰουλίου 7». Καθιερώσαντα Ἀρχιε-
ρέα δέν ἀναφέρει.

Παρατηρήθηκε, ἐπίσης, ὅτι σχεδόν 
ὅλα τά ἄμφια τῆς παρούσης ἐνότητος 
πού ἔχουν καθιερωθεῖ ἀπό τό Θεοφιλέ-
στατο Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου Νικηφόρου Ζαχαριάδη (1887-
1912) εἶναι Ἀντιμήνσια.
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Ὀρθή πίστη 
καί ὀρθή 

πρ ά ξη  ε ἶν α ι 
τά δυό φτερά, 
πού τήν ψυχή 
μας ὑψώνουν 
ἀπό τή γῆ στόν 
Οὐρανό. Εἶναι 
τά δυό κουπιά, 
πού τή βαρκούλα τῆς ζωῆς μας κατευ-
θύνουν, μέσα ἀπό τό φουρτουνιασμένο 
πέλαγος τῆς καθημερινότητας, στό γα-
λήνιο καί ἀσφαλές λιμάνι τῆς Ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ!

Καί τοῦτο, διότι μέ τήν ὀρθή πίστη 
ἑλκύουμε πρός ἑαυτούς τή Θεία Χάρη 
καί ἀποκτοῦμε τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρί-
ας, πού γίνεται βεβαιότητα μόνο ἄν ἡ 
ὀρθή πίστη ἐνσαρκώνεται, ὑλοποιεῖται 
καί ἐκφράζεται μέ μία ζωή συνεπῆ καί 
μέ ἔργα ἀντίστοιχα πρός αὐτήν.

“Ἡ πίστη, ἄν δέν ἔχει ἔργα, εἶναι νε-
κρή, ἀφού καί οἱ δαίμονες πιστεύουν 
καί φρίττουν”, ὑπογραμμίζει ὁ Ἀπόστο-
λος Ἰάκωβος (Ιακ. Β’, 17-19).

Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, ἄν ἰσχυρι-
στοῦμε ὅτι σωστός καί ἀληθής Χρι-
στιανός, καί μάλιστα Ὀρθόδοξος, εἶναι 
μόνο ἐκεῖνος πού ἐκδηλώνει πλήρη 
συνέπεια πίστεως ὀρθῆς καί ἐναρέτου 
καί ἀναμαρτήτου ζωῆς, τότε θά διαπι-
στώναμε ὅτι δέν ὑπάρχει γνήσιος Χρι-

Καί Ἁμαρτωλοί καί Χριστιανοί;

στιανός ἐπί γῆς, 
ἀφού “οὐκ ἐστίν 
ἄνθρωπος, ὅς 
ζήσεται καί οὐχ 
ἁμαρτήσει”…

Τή φαινομε-
νική αὐτή ἀντί-
φαση καί συνά-
μα ἀπαισιόδοξη 

διαπίστωση αἴρει ὁ αἴρων τοῦ κόσμου 
ὅλου τίς ἁμαρτίες, ὁ μόνος καί πλήρως 
Ἀναμάρτητος, ὁ Ὁποῖος παραδέχθη-
κε ὅτι “ἀνένδεκτον ἐστί τοῦ μή ἐλθεῖν 
τά σκάνδαλα” (δηλ. εἶναι ἀδύνατον νά 
μήν ἔλθουν σκάνδαλα) (Λουκ. 17, 1).

Τό Κυριακό τοῦτο λόγιο δέν ἀμνη-
στεύει φυσικά τό σκάνδαλο καί τήν 
ἁμαρτία, οὔτε ἀθωώνει τόν σκανδα-
λοποιό, ἀλλά φωτίζει καί ἀποκαλύπτει 
τή διαρκῆ πραγματικότητα τῆς ἀέναης 
πάλης μέ τό κακό!

Ἄλλωστε, ἡ ἀπειλητική Του προει-
δοποίηση ὅτι “ἐκεῖνον, διά τοῦ ὁποίου 
ἔρχεται τό σκάνδαλο, τόν συμφέρει 
καλύτερα νά κρεμάσει μυλόπετρα στό 
λαιμό του καί νά καταποντιστεῖ στά 
βάθη τῆς θάλασσας” (Ματθ. 18,6,7) 
εἶναι σαφέστατη!

Ἀλλοίμονο, ὅμως, ἄν ἐκλάβουμε 
τά παραπάνω κατά γράμμα! Θεωρη-
τικά καί ἀλληγορικά ὁμίλησε! Οὔτε 
τήν αὐτοκτονία τοῦ ἁμαρτωλοῦ συνέ-

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

Ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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στησε, οὔτε, καί πολύ περισσότερο, νά 
τούς βάλουμε ἑμεῖς, οἱ… ἄμεμπτοι καί 
ἀναμάρτητοι τή μυλόπετρα στό λαιμό 
τους καί νά τούς ρίξουμε στή θάλασ-
σα….

“Ποιός εἶσαι ἐσύ, πού κρίνεις ξένο 
ὑπηρέτη; Τό ἄν σταθεῖ ἤ θά πέσει δέν 
ἀφορά ἐσένα, ἀλλά τόν Κύριό του”, 
συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
τούς Ρωμαίους (14,4) καί ὅλους μας!

Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις, 
ὅμως, καί πάντα καί σήμερα, πού ὄχι 
μόνο κρίνουμε τούς συνδούλους καί 
συναμαρτωλούς μας, ἀλλά καί τούς 
βάζουμε στό λαιμό μυλόπετρες, ἄυλες 
μέν, ἀσύγκριτα βαρύτερες δέ!

Εἶναι οἱ “μυλόπετρες” τῆς κακολο-
γίας καί καταλαλιᾶς, τίς ὁποῖες ἐπιθέ-
τουμε στούς συνανθρώπους καί ἀδελ-
φούς μας, εἶναι ὁ κακός καί κακοπρο-
αίρετος λόγος, πού ξεφεύγει ἀπό τό 
“ἕρκος τῶν ὀδόντων” (Ἰλιάδα Δ’, 360), 
τό φράχτη τῶν δοντιῶν, πού ἐμποδί-
ζουν τά ἀστόχαστα λόγια νά βγοῦν 
ἀπό τό στόμα μας.

Ὁ ἄγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
χαρακτηρίζει διαβόλους, ὅσους κα-
κολογοῦν τούς ἄλλους, ἐνώ ὁ σοφός 
Ἐκκλησιαστής συμβουλεύει “ἤκουσας 
λόγον; ἐναποθανέτω σοι”  (ΙΘ’ 10), 
ἄκουσες κακό λόγο γιά κάποιον; Θάψε 
τόν μέσα σου!

“Ξέχασε, λοιπόν, τίς ξένες ἁμαρτίες, 
γιά νά ξεχάσει καί ὁ Κύριος τίς δικές 
σου”, προτρέπει ὁ ἱερός Χρυσόστομος 
καί συνεχίζει “Δέν ὑπάρχει τίποτα πιό 
ἀκάθαρτο ἀπό μία γλῶσσα πού κακο-
λογεί καί καταριέται. Ἄνθρωπος εἶσαι, 

μή γίνεσαι θηρίο. Τό στόμα σοῦ δόθηκε 
ὄχι γιά νά δαγκώνεις, ἀλλά γιά νά πα-
ρηγορεῖς μέ τά λόγια σου”.

“Ὁ λόγος ὁ κακὸς”, δίδασκε ὁ ἀββᾶς 
Μακάριος, “καί τούς καλοὺς ποιεῖ κα-
κούς· καί ὁ καλός λόγος καί τούς κα-
κούς ποιεῖ καλούς»…

Ἐκεῖνο πού πρέπει νά συνειδητο-
ποιήσουμε εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει 
ἕνα καί μόνο ἀναμάρτητο μέλος, τήν 
Κεφαλή της, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ 
Χριστό, ὁ ὁποῖος ἦρθε στόν κόσμο 
ἀκριβῶς γιά νά σώσει τούς ἁμαρτω-
λούς! (Α’ Τιμ. 1,15).

Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί! 
Καί εἴμαστε Χριστιανοί, ἐπειδή εἴμαστε 
ἁμαρτωλοί!

Ἁμαρτωλοί, βεβαίως, ὑπάρχουν καί 
ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀλλά μέ μία ριζική 
διαφορά:…

Γιά τό μή Χριστιανό ἡ ἁμαρτία εἶναι 
ὁ ἀφέντης, γιά τό Χριστιανό εἶναι ὁ 
ἀντίπαλος, ὁ ἀνταγωνιστής!

Ὁ Χριστιανός δέν εἶναι ὁ ἄνθρω-
πος πού δέν πέφτει στήν ἁμαρτία, εἶναι 
ὁ ἄνθρωπος πού σηκώνεται ἀπό τήν 
πτώση του, ἀπό κάθε πτώση του!

Γιά τό μή Χριστιανό ἡ πτώση εἶναι 
μία μόνιμη κατάσταση…Γιά τό Χρι-
στιανό φυσική κατάσταση εἶναι ἡ 
ὄρθια στάση! Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα πτῶμα… Μέσα 
στήν Ἐκκλησία εἶναι ὁ συνεχώς ἀνι-
στάμενος! Αὐτή τή διαφορά ἔφερε ὁ 
Χριστός, ἱδρύοντας τήν Ἐκκλησία του. 
Καί δέν εἶναι μικρή αὐτή ἡ διαφορά! 
Εἶναι ἡ διαφορά, πού χωρίζει τή ζωή 
ἀπό τό θάνατο!
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Τήν ὥρα πού οἱ 
φλόγες ἔζω-

ναν τήν βασιλίδα 
τῆς Ἰωνίας Σμύρ-
νη, ἔκλεινε ὁ κύ-
κλος 3.000 χρόνων 
Ἑλληνικῆς παρου-
σίας στήν Ἰωνία.

Τήν ἴδια ὥρα ἡ 
μιά μετά τήν ἄλλη ἔσβηναν οἱ λυχνίες 
τῆς Ἀποκάλυψης. Καί οἱ περιοχές πού 
καταυγάζονταν ἀπό τό φῶς τῆς Ὀρθο-
δοξίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος 
βυθίζονταν στό σκοτάδι καί τόν ἀφα-
νισμό.

Ἡ γῆ τῆς Μ. Ἀσίας, ἡ ποτισμένη 
ἀπό αἰῶνες μέ τό Ἑλληνικό πνεῦμα εἶχε 
γίνει τό γόνιμο ἔδαφος γιά τό νέο μή-
νυμα. Ἡ εὐλογημένη Ἰωνική γῆ, πρώτη 
δέχτηκε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. 
Πρίν 2.000 χρόνια στήν ἱστορική αὐτή 
περιοχή, θεμελιώθηκε ἡ ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ. Σέ αὐτό τό θεμέλιο, στηρί-
χθηκε τό οἰκοδόμημα τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ πού ἀπέφη οἰκουμενικό.

Οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ μαθητές τους, 
δίδαξαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ σέ ἑλληνι-
κή γλώσσα καί ἔγινε ἡ Μ. Ἀσία τό κέ-
ντρο τῆς διάδοσης τοῦ Εὐαγγελίου διά 
τήν 7 χρυσῶν Λυχνιῶν τῆς Ἀποκάλυ-

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑ

ψης, τῆς Ἐφέσου, 
τῆς Σμύρνης, Περ-
γάμου, Θυατείρων, 
Σάρδεων, Φιλα-
δελφείας καί Λαο-
δικείας.

Τό ἀρχαῖο Ἑλλη-
νικό πνεῦμα καί ἡ 
Χριστιανική διδα-

σκαλία, ἀντάμωσαν καί συλλειτούργη-
σαν. Τό Ἑλληνικό πνεῦμα πέρασε στήν 
παγκόσμια ἱστορία σάν φάρος φωτει-
νός πού λειτούργησε μέ τό λάδι τοῦ 
Χριστοῦ καί τῆς Ἀθηνᾶς.

Φωτισμένο ἀπό τό φῶς τῆς Βηθλεέμ 
καί δροσισμένο ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλλη-
νική ὀμορφιά. Ἔσμιξαν τά χέρια ἡ Πα-
ναγιά μέ τήν Ἄρτεμη. Ἀναδείχτηκαν 
μεγάλες φυσιογνωμίες τῆς ἐκκλησίας. 
Ἀπό τόν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν Παῦλο, 
μέχρι τούς μεγάλους Καππαδόκους 
πατέρες τῆς ἐκκλησίας καί ἀναρίθμη-
τους Ἁγίους μικρούς καί μεγάλους, 
γνωστούς καί ἀγνώστους μάρτυρες, 
ὁμολογητές, πατέρες, στοχαστές πού 
συνέβαλαν στή σύζευξη τοῦ Χριστιανι-
κοῦ μέ τό Ἑλληνικό πνεῦμα.

Οἱ 3 Ἱεράρχες ἦταν ἀπόφοιτοι Ἑλλη-
νικῶν ρητορικῶν σχολῶν. Ἀπό ὅλα τά 
ἔθνη διαβάζονταν ἡ Ἑλληνική γλῶσσα. 

τῆς  Ἠλέκτρας Τσίκα - Μαράκη
Μέλους Δ.Σ. Ἀδελφότητας Μικρασιατῶν Ν. Χανίων ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος.
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Μέ ἀγωνιστική διάθεση οἱ Καππαδόκες 
πατέρες μέ σωστό συνδυασμό ἀρχαίας 
κλασικῆς παιδείας καί Χριστιανισμοῦ, 
βοήθησαν στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελί-
ου σέ Ἀνατολή καί Δύση.

Ἡ Μ. Ἀσία λειτούργησε καί σάν κι-
βωτός τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ὀρθό-
δοξου Χριστιανικοῦ δόγματος.

Σχεδόν ὅλες οἱ Οἰκουμενικοί καί 
Τοπικοί σύνοδοι, ἔγιναν στό δικό της 
χῶρο. Ἐδῶ διαμορφώθηκε καί ὁρι-
στικοποιήθηκε τό ἐπίσημο δόγμα τῆς 
Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς λατρείας. Τό 
πιστεύω.

Ἡ Μ. Ἀσία ὑψώθηκε καί σέ προ-
μαχῶνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ. Δέχτηκε ἀπανωτά κύ-
ματα βάρβαρων ἐπιδρομῶν ἀπό τήν 
Ἀνατολή, τῶν Περσῶν, τῶν Ἀράβων, 
τῶν Σελτσούκων Τούρκων, τῶν Ὀθω-
μανῶν.

Ἀπό τούς πρώτους Χριστιανικούς 
χρόνους, ἡ γῆ βάφτηκε κόκκινη ἀπό τό 
αἷμα τῶν ἡρώων μαρτύρων πού ὑπο-
γράφουν μέ τό αἷμα τους, τήν πίστη 
τους, ὅπως ὁ ἐπίσκοπος Πολύκαρπος 
καί πλῆθος ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Ὁλό-
κληρη στρατιά Ἁγίων καί μαρτύρων.

Μικρά Ἀσία! Τόπος ἱστορίας, μαρ-
τυρίου, μαρτυρίας, μνήμης.

Οἱ μάρτυρες εἶχαν πίστη καί ὑπομο-
νή. Ἀπό τή ζωή τους ἔπαιρναν θάρρος, 
δύναμη, ἐλπίδα στίς δύσκολες στιγμές 
οἱ Μικρασιάτες καί δυνάμωνε ἡ πίστη 
τους καί ἡ ὑπομονή τους. Οἱ μάρτυρες 
ἔσπειραν τόν σπόρο τῆς Χριστιανικῆς 
πίστης. Ἔγιναν οἱ ἴδιοι σπόρος μετά τόν 
θάνατο καί τό μαρτύριό τους.

Τό 1453 ἑάλω ἡ Πόλις. Ἔπεσε ἡ Βα-
σιλεύουσα. Τό γένος ὅμως δέν ἐξαφα-

νίστηκε γιατί ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας 
ἦταν καθοριστικός.

Ἡ Ἐκκλησία περιφρούρησε τούς 
Ἕλληνες σάν φιλόστοργη μητέρα, 
ὅπως ἡ ὄρνις τά νοσσία της, ἡ κλώσσα 
τά κλωσσόπουλά της.

Οἱ Τουρκικές κατακτήσεις ἔχουν 
καταλύσει τήν Βυζαντινή διοίκηση. Οἱ 
ἐπιπτώσεις τους στή δομή τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας εἶναι κρίσιμες.

Τό Ἔθνος βυθίστηκε σέ πνευματικό 
σκοτάδι. Δέν ἔμεινε ὅμως ἀχειραγώγη-
το. Γιά λόγους πολιτικούς, ὁ κατακτη-
τής σεβάστηκε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία πού ὑπῆρξε κιβωτός σωτηρίας τοῦ 
ὑπόδουλου Ἔθνους.

Ἡ ἐπιβίωση τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς 
κοινωνίας στή Μ. Ἀσία βασιζόταν ἀπο-
κλειστικά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Ἡ παρουσία της κυρίαρχη στήν ἀτομι-
κή καί κοινωνική ζωή. Ὁ Πατριάρχης 
ὡς Ἐθνάρχης, ὁ κλῆρος, ὁ μοναχός.

Ὁ ρόλος τοῦ κλήρου γενικά συ-
νέβαλε στή συνοχή τῶν πόλεων, τῶν 
κοινοτήτων, τῶν χωριῶν. Ἐνέπνεε καί 
καλλιεργοῦσε τό κοινοτικό πνεῦμα. 
Ἔκτιζε σχολεῖα, διατηροῦσε θεσμούς. 
Ἔγινε τό καταφύγιο τῶν Χριστιανῶν.

Τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιῶν, τῶν μο-
ναστηριῶν, μαρτυροῦν ὅτι ποτέ δέν 
ἔχασε τό θρησκευτικό τῆς αἴσθημα 
παρά τίς περιπέτειες. Κεφαλή στέκο-
νταν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἡ 
Ὀρθοδοξία ἔσωσε τόν Ἑλληνισμό. Δη-
μιουργοῦσε μία αὐτόνομη πολιτιστική 
ζωή μέσα στόν ἐχθρικό καί ἀλλόθρη-
σκο περίγυρο καί συντηροῦσε τίς πα-
νάρχαιες ρίζες τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν 
Ἰωνία.

Ἀπό τόν 15ο αἰῶνα, τό Οἰκουμενι-
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κό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως 
ἦταν ὑπεύθυνο γιά τήν ἐκπαίδευση 
τῶν Χριστιανικῶν περιοχῶν. Ὅμως τά 
σχολεῖα κατευθύνονται στά ἀνώτερα 
κοινωνικά στρώματα.

Σέ κάποιες περιοχές τῆς Καππαδο-
κίας καί σέ περιοχές πού τό Ἑλληνικό 
στοιχεῖο ἀποτελοῦσε ἀπομονωμένες 
νησίδες, ἡ Ἑλληνική γλῶσσα εἶχε χαθεῖ 
ὁλοκληρωτικά. Ἔμεινε ἡ θρησκευτική 
πίστη.

Πάνω σέ αὐτή τήν πραγματικό-
τητα, στηρίχτηκε ἡ προσπάθεια τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τίς 
λεγόμενες καραμανλίδικες ἐκδόσεις. 
Ἦταν λειτουργικά βιβλία μέ Ἑλληνικά 
στοιχεῖα, δηλαδή στόν γραπτό λόγο 
υἱοθέτησαν τό Ἑλληνικό ἀλφάβητο. 
Τά κείμενα στήν Ὀθωμανική Τουρκική 
γλῶσσα πού εἶναι τυπωμένα μέ Ἑλλη-
νικούς χαρακτῆρες, ὀνομάζονται κα-
ραμανλίδικα.

Πρόκειται γιά ἐκκλησιαστικά βι-
βλία, Ἐκλαϊκευμένης Ἰατρικῆς, γεωγρα-
φίας, λογοτεχνίας, λεξικά, γραμματικές 
καί μουσικές ἀνθολογίες, λαϊκές φυλ-
λάδες, σχολικά ἐγχειρίδια. Ἔγινε προ-
σπάθεια νά ἐπεκταθεῖ ἡ ἐκπαίδευση καί 
σέ κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Μέ 
τά καραμανλίδικα κείμενα ἐνισχύεται ἡ 
Ἑλληνική ταυτότητα. Ἐπίσης συμβάλ-
λουν στήν ὁμογενοποίηση τῶν Ὀρθό-
δοξων πληθυσμῶν.

Τονίζεται ἡ σημασία τῆς κοινῆς θρη-
σκείας, διαδίδεται ἡ Ἑλληνική γλῶσσα 
καί προβάλλεται ἡ ἰδέα τοῦ κοινοῦ πα-
ρελθόντος. Οἱ Χριστιανοί Ἑλληνόφω-
νοι, διέδωσαν τήν Ἑλληνική παράδο-
ση. Οἱ Τουρκόφωνοι σώθηκαν ἀπό τήν 
ἐθνική ἀπώλεια. Συντηρήθηκε ἡ ἐλπί-

δα τοῦ λυτρωμοῦ μέ τήν προσήλωσή 
τους στόν Ἑλληνισμό, στά ἰδανικά καί 
στήν πίστη τήν μεγάλη αὐτή κινητήρια 
δύναμη.

Οἱ Τουρκόφωνοι ἦταν ζυμωμένοι μέ 
τήν λατρευτική ζωή καί διαποτισμένοι 
μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική πα-
ράδοση. Ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι στά βάθη 
τῆς Μ. Ἀσίας, γυναῖκες τοῦ λαοῦ πού 
γλῶσσα Ἑλληνική δέν μιλοῦσαν ἀλλά 
ἤξεραν ἀπό στήθους ὁλόκληρα κείμενα 
καί ὕμνους τοῦ λατρευτικοῦ κύκλου.

Οἱ οἰκογένειες ἦταν κατ’ οἶκον 
Ἐκκλησίες μέ πρωινές καί βραδινές 
προσευχές. Ἡ Ἐκκλησία ἦταν μάνα, 
τροφός καί φρουρός τους. Ἔτσι ἔζησαν, 
ἐπιβίωσαν, μεγαλούργησαν καί ἔμει-
ναν Ἕλληνες, οἱ Ἕλληνες τῆς Μ. Ἀσίας. 
Καί ἀναβάπτιζαν συνεχῶς τούς χρό-
νους τῆς σκλαβιᾶς τήν ἱστορική τους 
μνήμη, τήν πίστη στίς πνευματικές κο-
λυμβῆθρες πού ἦταν τά ἔργα τῶν πα-
τέρων, ἡ θυσία τῶν μαρτύρων, οἱ ἱερές 
μονές, τά μοναστήρια, τά ἐξωκκλήσια.

Καί ὅταν ἔρχονταν οἱ δύσκολες 
ὧρες τῶν διωγμῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ 
στοιχείου πού κορυφώθηκαν τό 1922, 
πρώτη ἡ Ἐκκλησία στίς θυσίες μέ τούς 
τελευταίους ἐθνομάρτυρες: τόν Χρυ-
σόστομο Σμύρνης, τόν Γρηγόριο Κυ-
δωνιῶν, τόν Ἀμβρόσιο Μοσχονησίων, 
Προκόπιο Ἰκονίου, Εὐθύμιο Ζήλων πού 
ἔμειναν πιστοί μέχρι θανάτου.

Σέ ὅσους ἀγωνίστηκαν νά κρατή-
σουν μέ τή θυσία τους τόν Χριστιανι-
σμό καί τόν Ἑλληνισμό, ἐθνομάρτυρες, 
ἱερομάρτυρες, πατέρες, διδασκάλους, 
ἱεράρχες, ἱερεῖς, μοναχούς, ἁπλούς λαϊ-
κούς εἴς μνημόσυνο αἰώνιο καί εὐγνω-
μοσύνης.
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 4 ΘΡΥΛΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ὉΤίμιος Σταυρός «τό ζωηφόρον φυτόν» καί ὁ «φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης», 
ὅπως τόν ἀποκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, εἶναι τό ἱερότερο σύμβολο τῆς χριστια-

νικῆς θρησκείας. Ὅλοι οἱ Χριστιανοί τόν τιμοῦν μέ πολλούς καί ποικίλους τρόπους 
καί εἶναι γνωστή ἡ ἔκφραση «ὅποιος κάνει τό σταυρό του ὅπλο ἔχει στό πλευρό του». 

Ὁ κρητικός λαός πιστεύει ὅτι τουλάχιστο μιά φορά τό χρόνο, τήν ἡμέρα τῆς χά-
ρης Του, περιτρέχει κι ἁγιάζει ὁλόκληρο τό νησί μας. Τήν πίστη αὐτή διασώζουν οἱ 

παρακάτω τέσσερις θρύλοι:

1. Τό 312 μ.Χ. ὁ αὐτοκράτορας Κων-
σταντῖνος πού ἐπονομάστηκε Μέγας καί 
ἀναγνωρίστηκε Ἅγιος ἀπό τήν Ὀρθόδοξη 

χριστιανική Ἐκκλησία, κινήθηκε μέ τό στρα-
τό του νά γίνει κύριος ὅλης τῆς τότε ρωμαϊκῆς 

αὐτοκρατορίας.
Ὅπως ἀναφέρεται, πρίν ἀπό τήν ἀποφασιστική μάχη, εἶδε σέ ὅραμα τό χρι-

στιανικό σύμπλεγμα Χ Ρ σέ ἀνάπτυξη σταυροῦ μέ τή φράση «ἐν τούτῳ νίκα». Ἕνας 
βιογράφος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀναφέρει ὅτι μετά τό συγκλονιστικό αὐτό 
γεγονός κάλεσε τούς χρυσοχόους, πού ἀκολουθοῦσαν τό στράτευμα, καί τούς εἶπε: 
«Θέλω νά μοῦ φτιάξετε ἀπό καθαρό χρυσάφι ἕνα σταυρό. Νά ἔτσι» καί μέ τό χέρι 
του ζωγράφισε σέ κερί ἕνα σταυρό. Τό σταυρό αὐτό, ὅπως λέει ὁ θρύλος, «ὁ Μέγας 

Κωνσταντῖνος τόν εἶχε πάντα μαζί του καί μέ τή δύναμή του κέρδιζε ὅλους τούς 
πολέμους κατά τῶν ἀπίστων. Τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ διάδοχοί του ὥσπου ἕνας 
ἀπ’ αὐτούς ἔγινε μοναχός στό Ἅγιον Ὅρος καί τόν ἀφιέρωσε στήν Ἱερά Μονή 

τοῦ Βατοπεδίου ὅπου βρισκόταν μέχρι τήν ἐποχή πού οἱ Σαρακηνοί τῆς Κρήτης 
ἔκαναν ἐπιδρομή λεηλάτησαν τή μονή αὐτή καί μετέφεραν στήν Κρήτη πολλούς 

μοναχούς της ὡς σκλάβους. Ἀνάμεσα στούς σκλάβους αὐτούς ἦταν καί ὁ Βατοπε-
δινός Βηματάρης πού εἶχε κρύψει μέσα στό στῆθος του τόν πολύτιμο σταυρό τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Λίγο πρίν τόν φορτώσουν στό καράβι οἱ Σαρακηνοί γιά νά τόν μεταφέρουν στά 
σκλαβοπάζαρα τῆς Ἀνατολῆς, γιά νά μήν πέσει στά χέρια τους ὁ Τίμιος Σταυρός τόν 

ἔβγαλε ἀπ’ τό στῆθος του, τόν σήκωσε ψηλά καί τόν ἄφησε. Τότε ὁ σταυρός ἄρχισε 
ν’ ἀνεβαίνει, ν’ ἀνεβαίνει πρός τόν οὐρανό ὥσπου κόπηκε στά δυό. Τό μεγαλύτε-

ρο μέρος πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τίς τρεῖς κεραῖες τοῦ σταυροῦ κατευθύνθηκε 
καί σταμάτησε στόν Κόφινα (τήν ψηλότερη κορυφή τῆς ὁροσειρᾶς τῶν Ἀστε-

Γράφει ὁ Βασίλης Γ. Χαρωνίτης
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ρουσίων). Τό δέ μικρότερο μέρος πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τή δεξιά μόνο κεραία πῆγε 
στήν κορυφή τοῦ Ψηλορείτη».

Ἔκτοτε στόν Κόφινα τιμᾶται ἕνας Τίμιος Σταυρός μέ τρεῖς κεραῖες καί εἶναι γνω-
στός ὡς «Τριχάχαλος». Κάθε χρόνο τή νύχτα 13 πρός 14 Σεπτεμβρίου ὁ Τριχάχαλος 
Σταυρός ἀνεβαίνει στόν οὐρανό καί ἀφοῦ σταματήσει γιά λίγο πάνω ἀπ’ τόν Κόφινα 
ἀρχίζει σιγά-σιγά νά κινεῖται πρός τόν Ψηλορείτη. Τήν ἴδια στιγμή ξεκινάει καί ἀπ’ 
τόν Ψηλορείτη τό τέταρτο «Χαχάλι» καί προχωρεῖ πρός τόν Κόφινα. Κάποια στιγμή 
τά δυό τμήματα συναντιοῦνται στή μέση τῆς διαδρομῆς, ἑνώνονται γιά λίγο κι ἔπει-
τα ἐπιστρέφουν στίς θέσεις τους…

2. Ἡ παράδοση ὅμως γιά τό τμῆμα τοῦ Σταυροῦ πού πῆγε καί παραμένει στόν 
Ψηλορείτη τό «Μονοχάχαλο» δηλαδή, διασώζεται μ’ ἕναν ἐξ’ ἴσου γοητευτικό θρύλο 
πού δηλώνει καθαρά ὅτι ὅταν στίς 13 μέ 14 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο κινεῖται στόν 
οὐρανό τῆς Κρήτης δέν παρουσιάζεται Σταυρός, ἀλλά μία «φωθιά μεγάλη σάν τό 
μεσοδόκι» πού ὑπενθυμίζει τό ἕνα Χαχάλι:

« Ἀπού τσοί παλαιϊνούς μας τώχουμε γροικιμένο τουτονά, πώς ὁ Τίμιος Σταυρός 
ὄντεν εἶναι τσή χάρης τοῦ φεύγει ἀπ’ ὀσπέρας ἀπό τόν Ψηλορείτη καί πηαίνει στόν 
Κουλούκονα. Μά ποιός ἄξιος νά τόνε δεῖ. 

Φαίνεται λέει μία φωθιά μεγάλη σάν τό μεσοδόκι νά σκίζει τόν οὐρανό καί αὐτός 
εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός μά δέ βαστᾶ πολληώρα. Ὅτι προφτάξης καί τοῦ γυρέψεις τήν 
ὥρα πού φαίνεταί σου τό δίδει ἡ χάρη ντού…»

3. Ὑπάρχει ὅμως καί μία τρίτη ἐκδοχή γιά τό Σταυρό τοῦ Ψηλορείτη. Τήν ἔχει κα-
ταγράψει ὁ μεγάλος λαογράφος τῆς Κρήτης, Παῦλος Βλαστός, τό 1894, τήν ἐποχή 
δηλαδή πού ἡ Κρήτη ἦταν κάτω ἀπό τήν τούρκικη σκλαβιά.

Ὁ Βλαστός πού εἶχε ἀκούσει τό θρύλο ἀπό ἕνα γέροντα ἀσκητή, ἀποφάσισε νά 
ξαγρυπνήσει καί νά μή ζητήσει τίποτε ἄλλο παρά τήν ἀπελευθέρωση τῆς τότε σκλα-
βωμένης πατρίδας. Τό τί ἔγινέ μας τό λέει ποιητικά:

« Παραμονή ἦτο τοῦ Σταυροῦ πού βγῆκα σέ κορφάλι
καί νύχτα, χασοφεγγαριά μ’ ἀστροφεγγιά μεγάλη.
Νά ἰδῶ τόν Τίμιο Σταυρό, νά τόνε προσκυνήσω,
μιά χάρη μέ εὐλάβεια θέλω νά τοῦ ζητήσω.
Ἀπό ἕνα γέροντ’ ἀσκητή ἄκουσα νά διηγᾶται
«Ποῦ ἰδῆ Σταυρό στόν οὐρανό καλότυχος λογᾶται
Στοῦ Ψηλορείτη τήν κορφή ὅπου ν’ ἡ ἐκκλησία
ἀπό κεῖ μέσα ξεκινᾶ μέ τόση παρρησία.
Κι ἡ νύχτα, ἡμέρα γίνεται, τόν οὐρανό ἀναδεύγει,
κ’ εἰς τσή Μαδάρες τῷ Σφακιῷ πάει καί βασιλεύγει.
Ὅ,τι ζητήξεις δίδει σου κι ὅλα τά πάθη γειαίνει,
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καί σάν ἀστέρι χύνεται, σάν ἀστραπή διαβαίνει,
Παράκληση καί προσευχή βγῆκα κι ἐγώ νά κάμω
πλούτη καί δόξες δέ ζητῶ, χαραίς μηδέ καί γάμο
γιατί αὐτά εἰς τή σκλαβιά ποτέ δέν ὠφελοῦνε,
ξανάστροφα γυρίζουνε καί βάσανα γενοῦνε.
Κι ἀπής ἐβγήκα στό βιγλί στό δροσερό ἀεράκι
Καθίζω νά ξεκουραστῶ ἐπάνω στό χαράκι.
…………………………………………….
Τά φανταξά δέν σκιάζομαι, τούς ζωντανούς ντηροῦμαι
χωσιά τῶν Τουρκοκρητικῶν, αὐτή μόνο φοβοῦμαι
Μά ξάφνου βλέπω στήν κορφή τοῦ Γεροψηλορείτη
σάν ἥλιος ν’ ἀχτινοβολά καί φέγγει οὔλ’ ἡ Κρήτη.
Θωρῶ τή στρογγυλή κορφή ὅπου τά’ ἀστέρια φτάνει
Σ τό κκλησιδάκι τοῦ Σταυροῦ, Χρυσός Σταυρός ἐφάνει
Ὁ κόσμος ὅλος ἔφεξε μέ τοῦ Σταυροῦ τή λάψη,
Τρομάσσω σάν ἁμαρτωλός μήν τύχη καί μέ κάψει.
Θαμπώνουνται τά μάθια μου!…δειλιῶ!…Σταυροκοποῦμαι
Μικρόψυχος εὑρέθηκα! Καί σήμερο λυποῦμαι!
Διαβαίνει τά οὐράνια… χαρά Θεοῦ καί δόξα,
Μά ἐγώ πού λίγον ἔλλειψε νά καταπιώ τή γλώσσα
Ἡ δύναμίς μου ἐκόπηκε, τό θάρρος λιγοστεύει,
κι ὁ νοῦς μ’ ἀπό τήν κεφαλή ἐπέταξε καί φεύγει.
Γκαρδιώνομαι κι ἀντρεύγωμαι… μ’ ἄργησα ὁ καϋμένος
Μακρυά ς τά ὅρη τῷ Σφακιῷ ἦτον ἀπογερμένος…»

4. Σ’ ἕναν τέταρτο θρύλο, πού προέρχεται ἀπό τό χωριό Καλοχωραφίτης τοῦ νο-
μοῦ  Ἡρακλείου, ὁ Τίμιος Σταυρός τήν παραμονή τῆς χάρης του ξεκινᾶ ἀπό τά Ἱερο-
σόλυμα, περνᾶ ἀπό τόν Κόφινα, φτάνει στή Σανίδα (ἕνα λόφο τοῦ Καλοχωραφίτη), 
μετά πηγαίνει στόν Κάρταλλο (ἄλλο λόφο τοῦ ἴδιου χωριοῦ) καί καταλήγει στήν 
κορυφή τοῦ Ψηλορείτη. 

Πολλοί κάτοικοι ἐκείνου τοῦ χωριοῦ, εἴτε ἀνέβαιναν στόν Ψηλορείτη (κάνοντας 
ἕνα ταξίδι δυό ἡμερῶν) εἴτε πήγαιναν στά ὑψώματα Κάρταλλος καί Σανίδα, ὅπου 
ξαγρυπνοῦσαν γιά νά τόν δοῦν. Ὅπως ἔλεγαν ὅμως οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, τό 
Σταυρό τόν ἔβλεπαν μόνο οἱ καλοί Χριστιανοί…

Σύμφωνα μ’ αὐτούς τούς θρύλους ἡ Κρήτη ὁλόκληρη βρίσκεται κάτω ἀπό τή σκέ-
πη καί τήν εὐλογία τοῦ Τίμιου Σταυροῦ, ἀφοῦ τήν διατρέχει καί φυσικά τήν ἁγιάζει, 
μέ τό πέρασμά του, τουλάχιστο μιά φορά τό χρόνο. Ἔτσι θά γίνει κι ἐφέτος.

Ἄς ἔχομε ὅλοι τήν εὐλογία του… 

(Δημοσιεύθηκε στά «Χανιώτικα Νέα» 14.09.2016)
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Α
1. Μιά θητεία 35 χρόνια στή δημό-

σια ἐκπαίδευση καταξιώνεται μόνο ὡς 
βαθύτερη συναίσθηση χρέους «ἐφ’ ὅρου 
ζωῆς» πρός τή νεότητα καί τήν κοινωνία 
τοῦ αὔριο.

Μακρύς ὁ δρόμος τῆς ἀναμονῆς ἄν 
ποτέ ἡ ἐλπίδα νά ριζώσει, νά φέρει καρ-
πό ἀντάξιο τῆς προσδοκίας. Τότε ἀνα-
πολεῖς παλαιές, εὐλογημένες, ὧρες τῆς 
διδασκαλίας σέ κλίμα ἀμφισβήτησης ἤ 
καί ἀπόρριψης ὁλότελα. Τίς σταγόνες 
αἷμα καί ἱδρῶτα πού χρειάστηκαν γιά 
πρόσκαιρη ἀνατροπή του. Συχνά καί ἡ 
ἐπιφύλαξη τῆς πολιτείας πρός τό διδα-
κτικό ἀντικείμενο, ἡ ὑποκριτική συμπερι-
φορά στελεχῶν τῆς Ὑπηρεσίας. Τότε καί 
τώρα, ὅταν ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός σχεδι-
άζει τή μετατροπή τοῦ Μ.Θ. σέ ἀφήγημα 
θρησκειολογίας ὡς ὄρο γιά τή «διάσωση» 
στό πρόγραμμα. Διακρίνεις τήν πρόθεση 
ὑποτίμησης στοχεύοντας τήν κατάργηση 
μέ ἔναρξη ἀπό τά… Σύμβολα!

2. Θλίψη προκαλεῖ ἡ νέα ἀντίληψη περί 
«ἐκ βάθρων» ἀλλαγῆς τῆς ἰσχύουσας φι-
λοσοφίας τοῦ σημερινοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
συστήματος. Τό «σχέδιο» ἔχει ἐκπονηθεῖ 
καί ἤδη ἐφαρμόζεται πιλοτικά στό μάθημα 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Ἐναλλακτικά θρησκειολογικά μοντέλα καί σταθερά πρότυπα.

Νικόλαος Κ. Μαρκαντώνης

τῆς ἱστορίας μέ διαστροφές ὅμως καί προ-
σβολή, ἐνίοτε, τῆς ἐθνικῆς μνήμης καί συ-
νείδησης. Μέρος τοῦ σχεδίου συνιστᾶ καί 
ἡ προσπάθεια ἀποσιώπησης γενικῶς τῆς 
Μεταφυσικῆς φιλοσοφίας στήν ἐκπαίδευ-
ση καί στήν πατρίδα τοῦ Ἀριστοτέλη, εἰση-
γητῆ τοῦ ὅρου.1 

Συναφής καί ἡ ἐπιχείρηση ἀλλοίωσης 
τοῦ Μ.Θ. ὅπως ἀναφέρθηκε μέ ὅτι αὐτό 
σημαίνει ἐνῶ ἀντιπαρέρχονται τό γεγονός 
ὅτι: «σ’ ἐμᾶς ὁ Ἑλληνισμός ἔρχεται πάντα 
μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπως εὔστοχα πα-
ρατηρεῖ ὁ Γ. Πρεβελάκης.

Κλείνοντας τήν παράγραφο χωρίς πα-
ραπέρα ἀναφορά σέ αὐτονόητα, ἐφόσον 
καί ὁ στόχος τοῦ παρόντος εἶναι δεδομέ-
νος ἀπευθύνουμε ἀκόμα ἕνα ἐρώτημα πρός 
ἐπίδοξους ἀναμορφωτές τῆς παιδείας.

Ἄν ἀπό τίς ἀλληλλοαναιρούμενες με-
ταρρυθμίσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν 
ἔχει προκύψει κάτι τό θετικό. Ποιός λησμο-
νεῖ τό ἀτελείωτο «ράβε ξήλωνε», μέ ὠμή τήν 
κατάργηση κάθε προηγούμενης μεταρρύθ-
μισης ἀπό τήν ἑπόμενη ἀλλά καί τήν «τρα-
γωδία» τῶν καταλήψεων ἐξαιτίας τους;

1.  Μνημονεύουμε φέτος 2400 χρόνια ἀπό τό 
θάνατο τοῦ μέγιστου οἰκουμενικοῦ φιλοσόφου.

«Σ’ ἐμᾶς ἡ ἐπαφή μέ τόν Ἑλληνισμό ἔρχεται ἀδιάλειπτα ἀπό 
τήν ἐκκλησία μέ τρόπους πολλούς καί διάφορους».

Γιῶργος Πρεβελάκης-Σορβόνη, Paris.
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Ποιός ἐξάλλου, δέν ἔζησε τήν ἔκβα-
ση τοῦ «τρίτου δρόμου» μέ τόν ἰδιαίτερης 
εὐφυΐας ἐμπνευστῆ πρωθυπουργό Α. Πα-
πανδρέου…

Ἐπιστρέφοντας στό Μ.Θ. ἀξίζει νά θυ-
μήσουμε πρόσφατο ἐρώτημα πρός τόν 
πρόεδρο τῶν μορφωτικῶν ὑποθέσεων 
τῆς Βουλῆς: ἄν δήλ. τό ὑφιστάμενο Μ.Θ. 
πρόκειται νά ἀλλάξει. Δόθηκε ἡ ἀκόλου-
θη ἀπάντηση: «πεῖτε μου μιά χώρα τῆς 
Εὐρώπης ὅπου ὑπάρχει τό μάθημα καί δι-
δάσκεται ὅπως στή χώρα μας. Μία», τόνι-
σε! (Καθημ. Κύρ. 29.5.2016). Ἡ συνταύτιση 
ἁπλά εἶναι λάθος ἐφόσον τό συγκεκριμέ-
νο μάθημα ἐκφράζει πολιτισμό τῆς ΜΙΑΣ 
Ἐκκλησίας ἀπό τήν ὁποία ἡ Δύση ἀποχώ-
ρησε τό 1054 ἀκολουθώντας διαφορετικά 
διδακτικά καί θεολογικά πρότυπα.2

3. Ἀπό τήν ἄλλη ὄψη ἐκπλήσσουν προ-
καλώντας θλίψη, οἱ ἐσωτερικές τριβές, 
μεταξύ συναδέλφων ἡ διχαστική ἀρθρο-
γραφία μέ ἀφορμή τά νέα προγράμματα 
καί σχέδια γιά τό «νέο» Μ.Θ. ζημιώνοντας 
σοβαρά τήν ὑπόθεση στήν ὁποία «ἐκλήθη-
μεν ἐπ’ ἐλευθερία» καί προπάντων «εἰς δι-
ακονίαν τοῦ Σώματος Χριστοῦ καί καταλ-
λαγήν» (Β’ Κόρ. 5:16). Ποιοί ἐπωφελοῦνται 
ἀπό τή διαμάχη καί τήν πόλωση εἶναι ὁλο-
φάνερο ὅπως καί ἡ στενότητα τῶν καρδιῶν 
καί τῶν ἀντιλήψεων ὁρισμένων! Καί ἐνῶ 
τά συζητούμενα θέματα ἔχουν ἐξαντληθεῖ 
ὁ χρόνος σύνθεσης τῶν ἀντιθέσεων ἔστω 
ἀπό σεβασμό στήν ἱερότητα τοῦ διακυ-
βεύματος παραμένει ἄγνωστος! Σέ κάθε 
περίπτωση ἡ συνεχιζόμενη ἀντιπαράθεση 
μέσω ὀγκούμενης ἀρθρογραφίας καί ἀνα-
κύκλωσης γνωστῶν θέσεων ὄχι μόνο δέν 

2.  Βλ. καί στό περ. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τῆς Π.Ε.Θ. 
Μάρτ. 2016 σ. 9.

προάγει λύσεις ἀλλά προκαλεῖ καί νέα 
ἀδιέξοδα!

Β
1. Τή διδακτέα ὕλη καί τή φιλοσο-

φία γιά τό Μ.Θ. ὁρίζουν ὡς γνωστό 
τά νέα προγράμματα σπουδῶν, (Σ.Π.) 
235/17.10.2011 καί 8562/Δ2, 23, Ἰαν. 
2015), γιά τήν Α’ καί Β’ βαθμίδα τῆς 
ἐκπαίδευσης. Τήν εὐθύνη ὅσο καί τό 
κόστος ἐφαρμογῆς ἀναλαμβάνει φυσι-
κά ἡ πολιτεία. Εὐθύνη ὅμως φέρουν καί 
οἱ συντάκτες στό μέτρο τῆς ἐλεύθερης 
ἄσκησης τοῦ ἔργου πού τούς ἀνατέθηκε. 
Ὁ γράφων, χωρίς νά τάσσεται μέ τή μία 
ἤ τήν ἄλλη παράταξη, καταθέτει ἀπορί-
ες καί προτάσεις ὡς ἐλάχιστη συμβολή 
στήν ὑπέρβαση τοῦ ἀδιεξόδου.

α. Διερωτᾶται κατ’ ἀρχήν ἄν οἱ σημε-
ρινοί ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ –ἐγγυητῆ 
τῆς Δημοκρατίας- θά τολμοῦσαν, ἄραγε 
νά προτάξουν κάποια στιγμή τό δικό του 
θέλημα! Ἀπομονώνοντας δήλ. ρυπογό-
νους ἤχους τοῦ πολιτικοῦ περίγυρου νά 
ἀκουστεῖ ἡ καθαρή φωνή τοῦ ἔθνους. 
Ἐκείνη πού ὁ Καποδίστριας ἐνστερνίστη-
κε, καί μαζί του κάποιοι ἁπλοί  Ἕλληνες –
ὄχι βεβαίως πολιτικοί- ἀλλά περισσότερο 
«συγγενεῖς» τῶν δολοφόνων του!

Ἐστιάζοντας στό πρόβλημα τῆς παι-
δείας, μέ σεβασμό πρός τούς ὑπεύθυνους 
φορεῖς, παλαιότερους καί σημερινούς, το-
νίζονται στό σημεῖο αὐτό ὁρισμένα ἱστο-
ρικά καί πραγματολογικά στοιχεῖα.

Πρῶτα οἱ περίφημες ἐκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις καί οἱ σχεδιασμοί «ἐπί 
χάρτου» τῶν τελευταίων 40 χρόνων, πού 
δυστυχῶς συνεχίζονται. Τότε ὅταν κάθε 
ἑπόμενη καταργοῦσε αὐθαιρέτως τήν προ-
ηγούμενη ἀδιαφορώντας γιά τίς ἄμεσες 
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καί ἔμμεσες συνέπειες… Τότε ὅταν, 
μέλη τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας, 
δοῦλοι στήν οὐσία κομματικῶν-συνδι-
καλιστικῶν συμφερόντων, σιωποῦσαν!

Σήμερα ὁ λαός προπάντων οἱ γο-
νεῖς λησμονώντας τό τραγελαφικό χτές 
στρέφονται μέ πόνο στό παρόν καί τό 
δυσοίωνο μέλλον τῆς νέας γενιᾶς! Κά-
ποιοι μάλιστα, χωρίς δόλο ἤ πρόθεση 
ἐκμετάλλευσης ἀλλά μέ εἰλικρίνεια θά 
ρωτοῦσαν: Ἄν πράγματι ὁ σημερινός 
Ὑπουργός ἔχει σέ βάθος προβληματιστεῖ 
γιά τή «μοίρα» τῶν προηγούμενων τῆς 
«δικῆς» του μεταρρυθμίσεων! Ἄν ὁ ἴδιος 
καί οἱ συνεργάτες στάθμισαν τό «βραχύ-
βιο» ἀνάλογων ἐνεργειῶν καί τίς γνω-
στές ὀδυνηρές συνέπειες. Γιά τήν ἱστορία 
ὑπενθυμίζουμε ὀνόματα ὑπουργῶν ὅπως: 
Ἄπ. Κακλαμάνης, Γ.Α. Παπανδρέου, Γέρ. 
Ἀρσένης, Μ. Γιαννάκου, Α. Διαμαντο-
πούλου κ.ἅ. Οἱ σπουδαῖοι αὐτοί πολιτι-
κοί πίστεψαν ἕκαστος στή μακροβιότη-
τα τῆς «δικῆς του» μεταρρύθμισης καί 
φυσικά διαψεύστηκε. Σίγουρα λοιπόν ὁ 
νέος Ὑπουργός ὕστερα ἀπό τόσα λάθη θά 
μποροῦσε νά ἐπωφεληθεῖ καί νά ὠφελήσει 
ἀντί νά βλάψει περισσότερο. Τό νά γκρε-
μίσεις ἕνα σύστημα ὅπως ἡ παιδεία, γιά 
νά οἰκοδομήσεις νέο, ἀντί νά διορθώσεις 
τό ὑπάρχον, σημαίνει ἐμμονή σέ λάθος μέ 
ἀπρόβλεπτες συνέπειες.

Γ’
1. Ἐπιστρέφουμε στό Μ.Θ., καί τόν 

«τρόπο» μετάδοσής του στήν πράξη, σέ 
μιά ὕστατη προσπάθεια «σύνθεσης» τῶν 
ἀπόψεων καί διάσωσης τῆς «οὐσίας». 
Πρῶτα ὅμως νά ξεκαθαρίσουμε τά πράγ-
ματα μέ βάση τήν παρακάτω προσωπική 
καί βιωματική ἐμπειρία μας, ὡς παράδειγ-

μα: Συνέβη σέ κεντρικό Ναό τοῦ Πειραιᾶ 
25η Φεβρουαρίου 2016. Κατά τήν τέλεση 
τοῦ Ὄρθρου πρίν ἀπό τούς αἴνους, 150 
καί πλέον ἔφηβοι μαθητές καί μαθήτρι-
ες ἐντελῶς ἀθόρυβα κατάλαβαν τίς κενές 
θέσεις συμπληρώνοντας τό λίαν εὐάριθμο 
ἐκκλησίασμα. Μία ὁμάδα ὡς δεκαπέντε, 
νέοι καί νέες, προχώρησε στό ψαλτήρι καί 
σύντομα ἡ μελωδία πλημμύρισε τόν εὐρύ-
χωρο Ναό μέ τόν χοράρχη μᾶλλον καθηγη-
τή ὅπως φάνηκε. Ψάλλοντας τά λειτουργι-
κά καί τόν Χερουβικό ὕμνο, κατά παραχώ-
ρηση τῶν δυό Βυζαντινῶν (καλλίφωνων) 
ψαλτῶν καί ἀπαγγέλλοντας ὑποδειγματικά 
τό Σύμβολο τῆς πίστεως καί τήν Κυριακή 
προσευχή ὁλοκλήρωσαν μέ τό «κοινωνι-
κό». Ἡ ἐκτέλεση τῶν ὕμνων σέ μουσική 
Σακελαρίδη, ὡς συνήθως φάνηκε πιστή. 
Ἡ συμμετοχή στή θεία Μετάληψη ὑπῆρξε 
ἐντυπωσιακή ἐνῶ στό χῶρο ἐπικρατοῦσε 
ἀπόλυτη σιγῆ καί τάξη. Τό κήρυγμα, πρίν 
τήν Ἀπόλυση, ἀκούστηκε ἐπίκαιρο καί 
ἐνδιαφέρον μέ ἀναφορά στήν τρέχουσα 
περίοδο τοῦ Τριωδίου. Ἦταν ἡμέρα Πέμπτη 
τῆς ἑβδομάδας Τελώνου καί Φαρισαίου.

2. Ἀντικρίζοντας, νοερά, τήν παραπά-
νω εἰκόνα πολλοί θά δηλώσουν ἀδιάφο-
ροι ἤ ἀντίθετοι στόν «ἀναχρονιστικό» γιά 
κάποιους θεσμό, τούς ὁποίους φυσικά δέν 
γνωρίζουμε γιά νά ζητήσουμε συγγνώμη!

Πιθανότερο ὅμως νά προκάλεσε συ-
γκίνηση ἀκόμα καί ἔκπληξη σέ πολλούς 
γονεῖς, προπάντων σέ «καθ’ ὕλην» ἁρμόδι-
ους καί φυσικά σέ κάποιους ἔφηβους. Γιά 
ὅσους τολμοῦν σήμερα νά διδάσκουν τό 
«μαρτυρικό» πλέον μάθημα, στή δίνη τῶν 
συγκρουόμενων ρευμάτων καί ἀντιπαρα-
θέσεων, οἱ ἑπόμενες διαπιστώσεις θά μπο-
ροῦσαν ἴσως νά δικαιώσουν τόν δικό τους 
ἀγῶνα.
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Δ’
1. Τό Μ.Θ. ἀσχέτως ἐπιθετικῶν προσδι-

ορισμῶν τοῦ τύπου: ὁμολογιακό θρησκειο-
λογικό οὐδέτερο κ.α. πηγάζει ἀπό τό Γεγο-
νός τῆς Ἐκκλησίας καί μόνο. Ὡς ἱστορική 
καί πολιτισμική ἀξία ἐντάσσεται στή διαδι-
κασία τῆς ἐκπαίδευσης, ἔστω ὡς «σημεῖον 
ἀντιλεγόμενον» (Λούκ. Β, 14), μέ στόχο νά 
ἀποκαλύψει τό ζητούμενο τοῦ ἀνθρώπου 
σέ ἐπίπεδο ὑπαρξιακό καί ἐσχατολογικό 
συγχρόνως. Συνδέοντας μέ τό Μυστήριο 
τῆς Ἐκκλησίας νά τόν καταστήσει κοινω-
νό τῆς ἔκτακτης «ἐν Χριστῷ» παρέμβασης 
στή «μοίρα» τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου! Ἡ 
παραπάνω εἰκόνα πρός μίμηση ἀλλά καί 
σύγκριση μέ τή ζοφερή πραγματικότητα 
μιᾶς κοινωνίας ἀπόλυτα ἐκκοσμικευμέ-
νης, θά μποροῦσε ἴσως νά ἀναπτερώσει τό 
φρόνημα ἐκείνων πού ἐλπίζουν τελικά καί 
ἀγωνίζονται!

Ὁ προβληματισμός ὡστόσο ἔγκει-
ται στό ἀγεφύρωτο χάσμα τοῦ σημερινοῦ 
Μ.Θ. ἀπό τά νέα προγράμματα σπουδῶν 
καί στήν ἀνάγκη ὄχι πλέον λόγων καί… 
διαλόγων –ἐπιτέλους- ἀλλά ἐνός δημιουρ-
γικοῦ συμβιβασμοῦ!

Σέ κάθε περίπτωση ὁ διδάσκων ἔχει 
νά ἐπιλέξει ἀνάμεσα σέ γενικές ἰδέες θρη-
σκειολογικῆς γνωσεολογίας ἀκαθόριστου 
στόχου καί στό Γεγονός πού ἐκφράζει τε-
λικά ὁ Χριστιανικός Ναός, συμβολικά καί 
στήν πράξη. Παράλληλα νά διαχειρίζεται 
τά «χαώδη» κενά τῶν μαθητῶν ἕνεκα τῆς 
ἀναστολῆς τοῦ σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ 
καί ἀναλόγως τοῦ οἰκογενειακοῦ!

Τελικός σκοπός πάντοτε τίθεται ὁ χα-
ρακτῆρας τοῦ Μ.Θ., ἡ διασφάλισή του ἀπό 
κάθε ἀπειλή, πού σημαίνει «ἕτοιμοι ἀεί 
πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτούντι ἡμᾶς 
λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος». (Πέτ. Α, 

Γ, 15). Καί μέ αὐτόν τόν ἀπαράβατο 
αὐτόν ὄρο τό Μ.Θ. ἐντασσόμενο πλέον 
στά νέα προγράμματα σπουδῶν ἐξετά-
ζει, μέ σύστημα τήν ὁποιαδήποτε θρη-
σκειολογική ὕλη σέ σχέση μέ τόν κυ-
κεῶνα λαῶν θρησκειῶν καί πολιτισμῶν 
ἀνά τήν Οἰκουμένη.

 Τέλος, ὁ θεολόγος Γρηγόριος εὑρι-
σκόμενος σέ ἀνάλογη περίσταση διακυ-
ρύσει πρός εὐνομιανούς: «ἐγώ σοί κα-
νταύθα παρέξομαι πλατείας ὁδούς. Φι-
λοσόφει μοί περί κόσμου ἤ κόσμων, περί 
ὕλης, περί ψυχῆς, περί λογικῶν φύσεων 
βελτιόνων τέ καί χειρόνων. Ἐν τούτοις 
καί τό ἐπιτυγχάνειν οὐκ ἄχρηστον καί τό 
διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον»3. 

Ἐπιστημονική-ἐνδεικτική-
ἀρθρογραφία

1. Ἰωάννου Κογκούλη. Τό προτεινό-
μενο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Μ.Θ. πε-
ριοδ. «Κοινωνία», τεῦχος Ὀκτωβρ. Δέκ. 
2015 σέλ. 387-416.

2. Ἰεροθέου Μητροπολίτου Ναυπά-
κτου καί Ἁγίου Βλασίου τό μάθημα τῶν 
θρησκευτικῶν στή Μέση Ἐκπαίδευση. 
Πέρ. «Κοινωνία» τῆς Π.Ε.Θ. τεύχ. 1 Ἰαν. 
Μάρτ. Σ. 1-26. Εἰσήγησης πρός τήν Ἱερά 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

3. Ἡρακλῆ Ρεράκη: Ἡ κατάργηση τοῦ 
Χριστοκεντρικοῦ Μ.Θ. καί ἡ εἰσαγωγή 
τῆς πολυθρησκείας στό ἑλληνικό σχολεῖο. 
Ὄπ.π. σέλ. 27-37.

4. Π. Σ. Παπαευαγγέλου Δ.Θ. Τό θέμα 
τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν σήμερα. 
Θεσσαλονίκη 1987

3.  Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 59 σελ. 218, 22 ἔκδ. τῆς 
Ἀποστολικῆς Διακονίας
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η ΓΙΟΓΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…

2. Οἱ γκουρού ἐλέγχουν τή φαντασία 
τοῦ ἀσκούμενου στό διαλογισμό.

Ὁ διαλογισμός εἶναι ἡ διαδικασία 
ἡ ὁποία κατ’ ἐξοχήν παραπλανᾶ τόν 
ἀσκούμενο στή γιόγκα, κυρίως, διότι ὁ 
ἴδιος, οἰκειοθελῶς, προσφέρεται νά βι-
ώσει τίς χαοτικές διαστάσεις του, μέ τήν 
ἐλπίδα νά ὑποτάξει κάθε ψυχική, πνευμα-
τική καί σωματική ἀντίδραση τοῦ ἑαυτοῦ 
του καί νά τόν ὁδηγήσει σταδιακά στή 
νέκρωση, σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τῆς 
ἰνδουιστικῆς φιλοσοφίας. Ἡ φιλοσοφία 
αὐτή βλέπει τή ζωή γύρω καί τίς δυνα-
τότητές της ἀρνητικά, ὡς «μάγια-ψευ-

Περίληψη προηγουμένου:

Στόν Ἰνδουισμό, ὁ γκουρού εἶναι πρόσωπο ἱερό. Ἀπ’ αὐτό ἐξαρτῶνται ἀπόλυτα 
οἱ ἀσκούμενοι στό διαλογισμό καί στίς ἀσκήσεις γιόγκα. Θεωρεῖται σημαντικό, ὁ 
δάσκαλος τῆς γιόγκα νά ἀνήκει σέ μία διαδοχική σειρά πνευματικῶν διδασκάλων, 
ἡ ὁποία νά ἀνάγεται στούς ἰνδουιστικούς θεούς, ὥστε νά μεταδίδει τή γνήσια δι-
δασκαλία. 

Ὁ γκουρού, ἀφοῦ ἀποσπάσει τή συμπάθεια καί τή συγκατάθεση τοῦ μαθητῆ, 
ἀκολούθως τόν ἐμπλέκει σέ διαδικασίες κάθαρσης πού ἀφοροῦν τό σῶμα, τήν 
ψυχή καί τό νοῦ καί σέ τεχνικές ἀφύπνισης τῶν ἱκανοτήτων του, ἐνῶ ἀσκεῖ ἔλεγ-
χο σέ τρεῖς βασικούς καί ἀλληλένδετους τομεῖς τῆς πνευματικῆς ζωῆς του: τήν 
προσωπική ἐλευθερία, τή λειτουργία τῆς φαντασίας καί τή δαιμονική ἐξάρτηση. 
Ἄν δέν τό γνωρίζει αὐτό ὁ ἀσκούμενος, τότε νομίζει ὅτι ὅσα τοῦ συμβαίνουν εἶναι 
ἀπόδειξη πώς ἀνῆλθε πνευματικά, γι’ αὐτό ἔχει τίς ἀνάλογες ἐμπειρίες…

δαισθήσεις» ὡς κάτι κακό ἀπό τό ὁποῖο 
ὁ ἀσκούμενος στή γιόγκα ἔχει χρέος νά 
ἀπαλλαχθεῖ, προκειμένου νά γλιτώσει 
τήν ὀδύνη τῶν ἀτέρμονων μετενσαρκώ-
σεων καί ἔτσι νά ἐπιτύχει τή λύτρωση 
(μόξα), δηλαδή τήν ἕνωσή του μέ μιά 
ἀπροσδιόριστη «παγκόσμια θεϊκή κατά-
σταση ἤ συνειδητότητα». 

Οἱ ἀνωτέρω θεωρίες εἶναι ἀνυπόστα-
τες. Συγκαταλέγονται μεταξύ τῶν δο-
ξασιῶν πού ἐπινόησε ὁ προχριστιανικός 
εἰδωλολατρικός κόσμος. Ὁ ἀσκούμενος 
στό διαλογισμό, ἐπειδή ἡ φιλοσοφική 
του βάση δαιμονοποιεῖ τή σκέψη καί τήν 

τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου
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κρίση του, ἀπομένει ἀθωράκιστος καί 
οὐσιαστικά παραδίδεται στίς φανταστι-
κές εἰκόνες καί καταστάσεις πού βιώνει. 
Στή συνέχεια, ἡ παραπλάνησή του γίνε-
ται πιό ζοφερή καί δαιδαλώδης ἀπό τίς 
μεθοδεύσεις τοῦ γκουρού μέ διάφορους 
τρόπους. Οἱ κυριότεροι εἶναι:

α) Ἡ ὑπόσχεση τῆς γνώσης τοῦ ἀνώ-
τερου ἑαυτοῦ: Οἱ γκουρού ὑποστηρίζουν 
πώς ὁ «Διαλογισμός Raja Yoga μᾶς βοη-
θάει νά γνωρίσουμε καί νά συνδεθοῦμε 
μέ τόν Ἀνώτερο – Ἐσώτατο – Ἀληθινό 
Ἑαυτό μας… Κάθισε ὅσο πιό χαλαρά 
μπορεῖς, μέ τήν πλάτη εὐθεία καθιστός 
ἤ ξαπλωμένος… ἄρχισε νά εἰσπνέεις 
ἀργά καί διαλογιστικά ἀπό τή μύτη καί 
νά ἐκπνέεις ἀπό τό στόμα… πάρε ἀρκε-
τές τέτοιες εἰσπνοές χαλάρωσης καί ἀπε-
λευθέρωσης… νιῶσε μέ κάθε εἰσπνοή νά 
γεμίζεις ἐνέργεια, φῶς καί γαλήνη… καί 
μέ κάθε ἐκπνοή, ἄφησε τήν ἔνταση καί τό 
ἄγχος νά ἀπελευθερώνεται… Παραμένω 
ἀκίνητος… συγκεντρωμένος καί ἁπαλά, 
πολύ ἁπαλά ρωτῶ τόν ἑαυτό μου: Ποιός 
εἶμαι; Ποιός στ’ ἀλήθεια εἶμαι;... Στή σιω-
πή ἑστιάζω στό νοῦ μου καί συγκεντρώ-

νομαι στό κέντρο τοῦ μετώπου μου… καί 
καθώς συγκεντρώνομαι, ὁραματίζομαι 
ἕνα σημεῖο φωτός… ἕνα σημεῖο αἰώνιας 
ἐνέργειας… καταλαβαίνω… Εἶμαι αὐτό 
τό φῶς!... Εἶμαι αὐτό τό σημεῖο πνευ-
ματικῆς ἐνέργειας!... Εἶμαι αἰώνια ἀθά-
νατη ἐνέργεια!... Ἀφήνω αὐτές τίς σκέ-
ψεις νά πλημμυρίσουν τό μυαλό μου… 
συγκεντρώνομαι σ’ αὐτές τίς σκέψεις 
ἐντελῶς!… Μέσα μου ὁραματίζομαι ἕναν 
ὠκεανό γνήσιας ἐνέργειας, αὐτή εἶναι ἡ 
Ἐνέργεια τῆς Γαλήνης… Γαλήνη εἶναι ἡ 
Αὐθεντική μου Φύση…»1. Πρόκειται γιά 
διαλογιστικές τεχνικές πού σκοπό ἔχουν 
νά καλλιεργήσουν στόν ἀσκούμενο τόν 
ἐγωισμό του, δηλαδή ὅτι ἔχει ἀνώτερο 
ἑαυτό καί πώς ἀπέκτησε τήν ἱκανότη-
τα νά ἐπικοινωνεῖ μαζί του. Ἀρχίζει ἔτσι 
νά νιώθει πώς ὡς ἄνθρωπος ἀνέρχεται 
πνευματικά. Δέν εἶναι «ὥσπερ οἱ λοιποί 
τῶν ἀνθρώπων».

β) Οἱ ἀσκήσεις ὑποβολῆς καί ὁρα-
ματισμοῦ: Ὁ γκουρού Σατυανάντα Σα-
ρασουάτι, στό βιβλίο του Γιόγκα Νίντρα 
περιγράφει τί θά βλέπει ὁ ἀσκούμενος 
στά πλαίσια τῶν ἀσκήσεων ὁραματι-
σμοῦ: «Χάνετε τελείως τήν ἐπίγνωση 
τοῦ φυσικοῦ σας σώματος… ὁραματίζε-
στε… τό σταυρό, ἕνα φέρετρο δίπλα σέ 
τάφο, πουλιά, ἡλιοβασίλεμα, τόν ἀνώτε-
ρο ἑαυτό σας... τό σῶμα σας ἀνυψώνεται 
ἀπό ρεύματα ἀέρα πάνω ἀπό τήν ξηρά, 
ἐξαγνίζεται ἀπό λεπτά χρώματα, νεκρό 
σῶμα πού καίγεται σέ φωτιά, ὄρθιος Χρι-
στός… ἀνθρώπινοι σκελετοί… ὁ ἑαυτός 
σας ξαπλωμένος κάτω χωρίς καθόλου 

1. http://www.awakengr.com/synantontas-ton-
anotero-eafto-mas/
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ροῦχα… τελείως γυμνός… χρυσή χορ-
δή πού ἐκτείνεται ἀπό τόν ἀφαλό σας 
πρός τόν οὐρανό… σταυρός πάνω σέ μιά 
ἐκκλησία… ἕνας μοναχός μέ ξυρισμένο 
τό κεφάλι… Βούδας σέ ἠρεμία… Χρι-
στός πού δείχνει συμπόνια…»2. 

Στό διαλογισμό μέ τίτλο «Τό σῶμα 
πού ἐπιπλέει» διδάσκει: «φανταστεῖτε ὅτι 
βρίσκεστε στό ταβάνι… βλέπετε κάτω τό 
σῶμα σας ξαπλωμένο στό πάτωμα στή 
Σαβάσανα (ἡ στάση τοῦ νεκροῦ) νά κά-
νει Γιόγκα Νίντρα3. Σέ ἄλλο ὁραματισμό 
διδάσκει: «συγκεντρῶστε τήν προσοχή 
σας στό κέντρο μεταξύ τῶν φρυδιῶν… 
ὁραματιστεῖτε κύκλους ἀπό ΟΜ νά ξε-
φυτρώνουν καί νά ἁπλώνονται ἀπό τό 
κέντρο τῶν φρυδιῶν»4. «Τελικά, ἴσως 
μετά ἀπό μῆνες ἤ χρόνια διαλογιστικής 
ἄσκησης, ἑδραιώνεστε στήν κατάσταση 
τοῦ καθαροῦ διαλογισμοῦ»5. 

Κορυφαῖος εἶναι ὁ προτεινόμενος 
ἀπό τόν Σατυανάντα διαλογισμός «Χρυ-
σό αὐγό» ὅπου ὁ ἀσκούμενος στή γιό-
γκα, μέσα ἀπό τό διαλογισμό, ὁραμα-

2.  Ὅ.π. σ. 18, 51, 67, 68, 90 κ.ἀ.
3.  Ὅ.π. σ. 66.
4.  Ὅ.π. σ. 74.
5.  Ὅ.π. σ. 15.

τίζεται πώς ὑπάρχει μέ τή μορφή ἑνός 
χρυσοῦ αὐγοῦ καί ταυτίζεται μαζί του: 
«Ἀποκτῆστε ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ σας… 
προσπαθῆστε νά δεῖτε τό σῶμα σας σάν 
νά εἴσαστε ἔξω ἀπ’ αὐτό. …Ρωτῆστε τόν 
ἑαυτό σας: “Εἶμαι ὁ νοῦς, ὁ νοῦς πού ἐπί-
σης πεθαίνει;”… Ἀποκτῆστε ἐπίγνωση 
τοῦ ἑαυτοῦ σας, παρατηρῆστε τόν ἑαυτό 
σας καί ἀποκτῆστε ἐπίγνωση τῆς αὔρας 
σας… Ρωτῆστε τόν ἑαυτό σας: “Εἶμαι 
αὐτή ἡ αὔρα, τῆς ὁποίας ἡ ὕπαρξη εἶναι 
δεμένη μέ τό σῶμα;”… Κοιτάξτε παρα-
πέρα… ἀποκτῆστε ἐπίγνωση τῆς Πράνα 
στό σῶμα σας. …Ρωτῆστε τόν ἑαυτό σας: 
“Εἶμαι αὐτή ἡ συνειδητότητα; Αὐτή ἡ συ-
νειδητότητα ἐπιζεῖ μετά τό θάνατο τοῦ 
σώματος;”… Κοιτάξτε μέσα στόν ἑαυτό 
σας καί ἀποκτῆστε ἐπίγνωση ἑνός χρυ-
σοῦ αὐγοῦ στό κέντρο τοῦ ἐγκεφάλου 
σας… ἕνα χρυσό αὐγό, πολύ μικρό, πολύ 
μικρό, πολύ μικρό. Αὐτή εἶναι ἡ ἕδρα τῆς 
ἀνώτερης συνειδητότητάς σας. …Προ-
σπαθῆστε νά δεῖτε τόν ἑαυτό σας σάν τό 
χρυσό αὐγό… καί πεῖτε στόν ἑαυτό σας: 
“Πέρα ἀπό τό νοῦ, τό σῶμα, τίς αἰσθή-
σεις, τό Κάρμα, τή φύση, καί καθετί πού 
εἶναι φυσικό, νοητικό, παραψυχικό, ἀσυ-
νείδητο, ὑπάρχω μέ τή μορφή αὐτοῦ τοῦ 
χρυσοῦ αὐγοῦ”. Μεγάλη παύση. Πεῖτε 
στό νοῦ σας: “Εἶμαι ἐκεῖνο”. Μεγάλη 
παύση. Χάρι Ὄμ Τάτ Σάτ»6. Εἶναι προ-
φανές ὅτι οἱ ἀσυνάρτητες εἰκόνες στίς 
ὁποῖες ὑποβάλλεται ὁ διαλογιζόμενος 
δέν ἔχουν κανένα λογικό εἱρμό καί καμιά 
ἀντικειμενική ὑπόσταση. Αὐτό δέν εἶναι 
τυχαῖο. Ὅλο τό στημένο αὐτό σκηνικό 
ὑποβοηθᾶ στή νέκρωση τῶν πνευμα-
τικῶν του λειτουργιῶν. 

6.  Ὅ.π. σ. 109-110.
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γ) Οἱ ὑποσχέσεις γιά τήν ἀπόχτηση 
ὑπερφυσικῶν δυνατοτήτων: Οἱ γκουρού 
στά πλαίσια τῶν ψευδῶν διδασκαλιῶν, μέ 
τή βοήθεια μαγικῶν τεχνῶν, προκαλοῦν 
φανταστικές αἰσθήσεις στόν ἀσκούμενο 
στό διαλογισμό, τίς ὁποῖες στή συνέ-
χεια ταυτίζει μέ τή δική του θέληση καί 
προσωπικότητα. Ἔτσι ὁ διαλογιζόμενος 
νομίζει πώς γίνεται π.χ. «Ἄνιμαν» καί 
εἰσχωρεῖ μέσα στό καθετί ἀκόμη καί σ’ 
ἕνα μόριο ὕλης, «Λάγκιμαν» καί ἐξουδε-
τερώνει τήν ἑλκτική δύναμη πού ἀσκεῖ 
ἡ βαρύτητα στό σῶμα του, «Γκάριμαν» 
βαρύς σάν ἀτσάλι καί ἱκανός νά ἀκινη-
τοποιεῖ ὁποιοδήποτε ἀντικείμενο, «Μά-
χιναμ» καί διαπερνάει τά πάντα μέσα 
στό διάστημα, βλέποντας τή λειτουργία 
τῶν ἡλιακῶν συστημάτων, «Πράπτι» καί 
στέλνει τή συνειδητότητά του σέ ὁποιο-
δήποτε σημεῖο τοῦ ὑλικοῦ σύμπαντος, νά 
προβλέπει, νά προφητεύει, νά περιγράφει 
γεγονότα7 κ.ἄ. Εἶναι ξεκάθαρο γιατί συμ-
βαίνει πολλοί διαλογιζόμενοι νά χάνουν 
τά λογικά τους, ταυτίζοντας τόν ἑαυτό 
τους μέ τίς ἀνωτέρω καταστάσεις, τίς 
ὁποῖες λόγω τοῦ διαλογισμοῦ, τίς βλέ-
πουν ὡς πραγματικές.

7. http://www.iskcondesiretree.com/profiles/
blogs/siddhis-riddhis-nava-nidhis

δ) Ἡ θεραπεία ἀσθενειῶν: Οἱ γκου-
ρού μεταχειρίζονται κάθε ψεῦδος καί 
ἀπάτη. Στά πλαίσια αὐτά «θεραπεύουν» 
ψυχικές καί σωματικές ἀσθένειες. Ὄχι βέ-
βαια μέ κάποιο τρόπο ἐπιστημονικά ἀνα-
γνωρισμένο, ἀλλά μέ ἀπατηλά ὁράματα 
τά ὁποῖα ὁ ἀσκούμενος στό διαλογισμό 
τά ἐκλαμβάνει ὡς πραγματικές θερα-
πεῖες. Τέτοιες ἀπατηλές τεχνικές εἶναι 
π.χ. οἱ ἐξαγνισμοί Κρίγια γιά τή σωμα-
τική καί πνευματική κάθαρση, ἡ Πρανα-
γυάμα γιά τή ρύθμιση τῆς ἐνέργειας, οἱ 
Μοῦντρες – Μπάντες γιά τήν παρεμπό-
διση ἤ τή διευκόλυνση ἐνέργειας καί τήν 
ἀφύπνιση τῶν Τσάκρας, ὁ Πρατυαχάρα 
ἔλεγχος νευρικοῦ συστήματος καί ἄλλες. 
Σ’ αὐτές τίς ἀσυνάρτητες εἰκόνες καί 
πρακτικές ὑποβάλλεται ὁ ἀσκούμενος 
στή γιόγκα καί ἔπειτα ἐλέγχεται ἀπό τόν 
γκουρού, ἐνῶ τίθεται σέ κίνδυνο ἡ ψυχι-
κή του ὑγεία καί ἰσορροπία. 

Ἡ φαντασία εἶναι τό κανάλι τῶν ἀνω-
τέρω τεχνικῶν. Ἄν μάλιστα ληφθεῖ ὑπ’ 
ὄψιν ὅτι ἡ ἐξάσκηση τῶν διαλογιστικῶν 
ἀσκήσεων γίνεται σέ καθημερινή βάση 
μέ φράσεις ἀκατανόητες, «μάντρα», καί 
εἰκόνες παράλογες, τότε γίνεται ἀντιλη-
πτό ὅτι ἡ ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητας 
τοῦ ἀσκούμενου εἶναι θέμα χρόνου.

Ἑπόμενο θέμα: 3. Ἡ συνεργασία τῶν γκουρού 
μέ  τά πονηρά πνεύματα. Μαγικές πρακτικές
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Ἀγαπητοί μας Καθηγητές, Δάσκαλοι, 
Γονεῖς καί Παιδιά,

Θά θέλαμε μέ ἀφορμή τήν ἀρχή τοῦ 
σχολικοῦ ἔτους νά μοιραστοῦμε μαζί σας 
κάποιες σκέψεις γύρω ἀπό τόν Θεό καί 
τήν Ἐκκλησία Του.

Εἶναι συνήθεια καί κατεστημένο στήν 
Κοινωνία μας, στήν Χώρα μας, στήν 
ἀρχή τοῦ σχολικοῦ ἔτους νά γίνεται ἡ 
ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ. Προέκυψε δυ-
στυχῶς νά γίνεται ὄχι τόσο διότι εἴμαστε 
συνειδητοί χριστιανοί ἀλλά ἴσως γιά τό 
καλό τῆς χρονιᾶς ἤ γιά τήν ἐκδίωξη τοῦ 
κακοῦ ἤ ἐπίσης διότι ὑπάρχει ἀνάγκη γιά 
προσευχή καί γιά ἐπίκληση μιᾶς ἀνώτα-
της δύναμης στό ἄγχος τοῦ γονέα γιά τό 
παιδί του νά πάει καλά στήν νέα πορεία 
πού ξεκινᾶ καί τῶν δασκάλων νά ἀντα-
πεξέλθουν στά καθήκοντα τούς ἐπάξια.

Κατά συνέπεια δέν κατανοοῦμε τά 
λόγια καί τίς κινήσεις τῶν ἱερέων στήν 
διάρκεια τῆς ἀκολουθίας ἐνῶ ἡ προ-
σευχή προσφέρεται κατά τέτοιο τρόπο 
ὥστε νά πέμπεται ἀπό τόν ἱερέα χωρίς 
τήν ἄμεση καί συνειδητή πολλές φορές 
συμμετοχή τῶν παρευρισκομένων σάν 
αὐτό νά εἶναι δουλειά τῶν ἱερέων, σάν 
κομμάτι μιᾶς εὐθύνης τῶν «παπάδων», 
τῆς Ἐκκλησίας ὡς διοίκηση καί ὄχι ὅλων 
μας ὡς σῶμα.

Μά αὐτό εἶναι ἀποκεφαλισμός τῆς 
συνάξεως καί νέκρωση τοῦ σώματος τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ τρόπος αὐτός τῆς προ-
σευχῆς ὁδηγεῖ στήν αἴσθηση ὅτι ἡ ἱερω-

Λίγα λόγια μέ ἀφορμή 
τόν μικρό ἁγιασμό στά σχολεῖα

σύνη δέν εἶναι ἀναγκαία, ὅτι εἶναι περιτ-
τή ὡς κάτι τό πεπερασμένο, ὡς κάτι μιᾶς 
ἄλλης ἐποχῆς πού δέν τό κατανοοῦμε 
δέν τό θέλουμε, ὡς κάτι τό πολύ μακρινό 
καί ξένο.

Στήν ἀκολουθία ὅμως τοῦ ἁγιασμοῦ, 
μέσα στά λόγια τά προσευχητικά θά δι-
ακρίνουμε κάτι ἄλλο. Θά διακρίνουμε 
μιά συν-προσευχή. «…τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν» λέμε κατ’ ἐπανάληψη. Ὅλοι 
μαζί ἄς παρακαλέσουμε. Καί καταθέτου-
με αἰτήματα παρακλητικά «…ὑπέρ τῆς 
εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου…, ὑπέρ 
τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν…., ὑπέρ 
τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων…, 
ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο… 
καί γενέσθω ἡμῖν εἰς ὑγείαν ψυχῆς τε καί 
σώματος».

«Εἰρήνη πᾶσι» λέει ὁ ἱερέας. «Καί τῷ 
Πνεύματί σου» ἀπαντάει ὁ λαός. Ὁ ἕνας 
προσεύχεται γιά τόν ἄλλο καί μαζί ὡς 
μιά ἑνότητα, ὡς μιά φωνή ὡς ἕνα σῶμα 
διά τῶν χειλέων τοῦ ἱερέως, τοῦ χαρί-
σματος τῆς ἱερωσύνης, πού εἶναι ἡ κε-
φαλή τῆς συνάξεως (τῆς συνάντησης 
ὅλων) ἐπικαλούμαστε τήν παρουσία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά τόν ἁγιασμό 
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος «διά τῆς τοῦ 
ὕδατος ραντισμοῦ τε καί μεταλήψεως» 
καί γιά τόν φωτισμό τοῦ νοῦ. Ἔτσι θά 
καρποφορήσουμε σέ κάθε μας ἔργο καί 
ἐν προκειμένῳ στήν ἀπόκτηση τῆς γνώ-
σης διά τῆς ἄνωθεν Σοφίας.

Δέν εἶναι λοιπόν θέμα ἐπαγγελματικό 
ἡ τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ· δέν εἶναι θέμα 
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κεκτημένου· δέν εἶναι θέμα τῶν «παπά-
δων»· δέν εἶναι θέμα διότι ἔτσι συμβαί-
νει· ἀλλά εἶναι θέμα ὅλων μας καί ἀγωνί-
ας νά πέμπεται ἡ προσευχή διά τῆς ἱερω-
σύνης, διότι πιστεύουμε στήν ἀποστολι-
κότητα τῆς Ἐκκλησίας. Πιστεύουμε στόν 
Κυριακό λόγο πού λέει «…῾Ο ἀκούων 
ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ 
ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀπο-
στείλαντά με…» (Λουκάς 10, 16)

Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι μία σημαντική δω-
ρεά τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο πού προσφέρ-
θηκε διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 
καί τήν ἔλευση τοῦ Παρακλήτου στόν 
κόσμο, τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Ἁγί-
ας Τριάδος, κατά τήν Πεντηκοστή ὡς 
πύρινες γλῶσσες ἐπί τῆς κεφαλῆς τῶν 
Ἀποστόλων. Ἡ Ἱερωσύνη φέρνει τόν 
οὐρανό στή γῆ καί τήν γῆ τήν ἀνυψώ-
νει στόν οὐρανό. Ἡ ἱερωσύνη φέρνει τό 

Ἅγιο Πνεῦμα τό ὁποῖο «…ἀγραμμάτους 
σοφίας ἐδίδαξε, ἀλιεῖς θεολόγους ἀνέ-
δειξεν…».

Γιαυτό ἀναζητοῦμε τήν Ἐκκλησία!
Γιαυτό ἀναζητοῦμε τήν ἱερωσύνη!
Γιαυτό ἀναζητοῦμε τόν ἁγιασμό στά 

σχολεῖα μας!
Γιά νά ἔχουμε Ἅγιο Πνεῦμα στήν προ-

σευχή μας καί στά ἔργα μας!
Εἰδάλλως θά κάναμε γιόγκα, ἤ ἀσκή-

σεις ἠρεμίας, ἤ ἑνός λεπτοῦ σιγή καί πε-
ρισυλλογή, ἤ διαλογισμό, ἤ ἁπλῶς ὑπο-
κλίσεις σέ κάποια διαφορετική θεότητα 
μόνοι μας καί ἀνεξάρτητα κτλ..

Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας 
νά φωτίζει τούς Καθηγητές καί Δασκά-
λους μας νά ὁδηγοῦν τά παιδιά μας «εἰς 
πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν·» (Ἰω. 16, 13) γιά τό 
καλό, τήν πρόοδο καί τήν ἀνάπτυξη τῆς 
κοινωνίας μας! Ἀμήν!

Ἐκ τοῦ Γραφείου Νεότητος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου



Ἡ  Π α ν α γ ί α 
στὸ Δόγμα, στὴ Λατρεία, στὴν Πίστη*1

* Κείμενο ὁμιλίας ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Χανιὰ) στὸ 
πλαίσιο ἑσπερίδας τὴν ὁποία ὀργάνωσε τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας πρὸς τιμὴν τῆς Πανα-
γίας στὶς 17.11.2016.
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Εὐχαριστῶ τὸν π. Στυλιανὸ καὶ τὸ ὑπ’ 
αὐτὸν Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ 

Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκλησή τους νὰ 
συμμετάσχω στὴν πανήγυρη τοῦ Ναοῦ καὶ 
τῆς πόλης μας παρουσιάζοντας θέμα σχε-
τικὸ μὲ τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας. Ὅσο 
ὅμως τιμητικὴ καὶ εὐχάριστη εἶναι αὐτὴ ἡ 
συμμετοχή, ἀναλόγως βαρὺ εἶναι τὸ φορ-
τίο ποὺ ἐπωμίζεται ὁμιλητὴς ὁ ὁποῖος ἐπι-
θυμεῖ τουλάχιστον νὰ μὴ φανεῖ ἀνάξιος γιὰ 
τὸ συγκεκριμένο ἔργο. Οἱ πρὸς τοῦτο ἐλπί-
δες ἐναποτίθενται στὴν ἐκ Θεοῦ εὐδοκία, 
τῆς ὁποίας τὸ κατὰ τὸν ὑμνωδὸ προοίμιον 
συνεορτάζομε ὅλοι οἱ πιστοί. Ἐναποτίθε-
νται καὶ στὴν ἐπιείκεια τοῦ ἀκροατηρίου, 
πολὺ περισσότερο γιὰ τὸ λόγο ὅτι ὁ ἔχων 
τὴν τιμὴ νὰ ὁμιλεῖ κινδυνεύει νὰ κατηγο-
ρηθεῖ ὅτι, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο, “μπαί-
νει σὲ ξένα χωράφια”: εἶναι, τὸ κατὰ δύνα-
μιν, φιλόλογος - ὄχι θεολόγος ἢ ὁτιδήποτε 
ἄλλο ἀπὸ ὅσα γράφονται ἢ λέγονται.

Συνιστᾶ τόλμημα τὸ νὰ ἐπιχειρήσει κά-
ποιος νὰ μιλήσει γιὰ τὸ ἅγιο πρόσωπο τῆς 
Θεοτόκου, ὁδηγούμενος μάλιστα ἀπὸ τὴν 
προοπτικὴ νὰ κατατάξει σὲ θεματικὲς ἑνό-
τητες ὅσα προτίθεται νὰ ἀνακοινώσει. Γιὰ 
τὴν οἰκονομία ὅμως τοῦ λόγου τὸ εὖρος 
καὶ τὸ βάθος, ἐν ὄψει μάλιστα τοῦ ὅτι πρό-
κειται γιὰ ἐπετειακὸ λογύδριο, εἶναι ἐκ τῶν 
πραγμάτων σύντομα. Ἔτσι, ἀκροθιγῶς θὰ 
γίνει λόγος γιὰ τὴν Παναγία στὸ Δόγμα, 

στὴ Λατρεία, στὴν Πίστη – χωρὶς νὰ πα-
ραγνωρίζεται τὸ ὅτι οἱ ἑνότητες αὐτὲς ἐν 
πολλοῖς συμπλέκονται καὶ ἀλληλοκαλύ-
πτονται, ἀλλὰ καὶ ἀλληλοσυμπληρώνο-
νται.

Ἀφετηρία ὅλων δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἄλλο ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι οἱ ρίζες τοῦ 
καινοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, βρίσκονται στὴν Παλαιὰ 
Διαθήκη. Ἐκεῖ συναντᾶμε ὄχι μόνο τὶς προ-
φητεῖες μὲ βάση τὶς ὁποῖες ὁδηγούμαστε 
σὲ ποικίλες προεκτάσεις, ἀλλὰ καὶ σειρὰ 
προτυπώσεων, προαναγγελιῶν δηλαδὴ 
οἱ ὁποῖες μὲ τρόπο ἀλληγορικὸ ἢ συμβο-
λικὸ σηματοδοτοῦσαν τὸ μέλλον τὸ ὁποῖο 
ἡ Θεία Οἰκονομία προδιέγραφε γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο – μέλλον ποὺ κατὰ τὴ φρασεολο-
γία τοῦ ὑμνωδοῦ δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὴν 
τοῦ βροτείου γένους ἀνάπλασιν1. Ὁρισμέ-
νες ἀπὸ τὶς προτυπώσεις αὐτὲς ἀναφέρο-
νται στὴν κατὰ τρόπο ὑπερφυῆ ἐνσάρκωση 
τοῦ Υἱοῦ – τρόπο στὸν ὁποῖο ἑδράζεται θε-
μελιῶδες Δόγμα τῆς Πίστεώς μας. Τὸ σχέ-
διο τῆς Θείας Οἰκονομίας ὅριζε ὅτι ὁ Υἱὸς 
θὰ κατέλθει ὡς ἄνθρωπος ἐκ γυναικός, ὑπὸ 
νόμον ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ2.

Ἡ συμμετοχὴ ὅμως γυναικὸς στὴν 
ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ δὲν συνοδευόταν 
ἀπὸ σύμπραξη ἀνδρός, ὅπως οἱ νόμοι τῆς 
φύσεως ἐπιτάσσουν. Εἶχε δηλωθεῖ τοῦτο 

1. Καταβασίαι Χριστουγέννων (ἰαμβικαί), ᾠδὴ γ΄.
2. Πρὸς Γαλάτας  4, 5.

τοῦ Γ.Ι. Λουπάση



κατὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ 
ἀπὸ τὸν Γαβριὴλ στὴν 
Μαριάμ: πνεῦμα ἅγιον 
ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ 
δύναμις ὑψίστου ἐπι-
σκιάσει σοι3. Τότε ἔλαβε 
χώρα τὸ μυστήριο τῆς 
παρθενικῆς συλλήψεως 
καὶ ἐν συνεχείᾳ γεννή-
σεως τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ Μα-
ριάμ, ἡ ὁποία εὗρε χά-
ριν παρὰ τῷ Θεῷ4 λόγῳ 
τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου 
της, εἶναι ἀπὸ τὴ στιγμὴ 
ἐκείνη, κατὰ τὸν Ἰωάν-
νη Δαμασκηνό, ἡ τὸν 
ἕνα τῆς τρισσοφαοῦς καὶ 
ὑπεραγίας Τριάδος ἀφλέκτως συνειλη-
φυῖα5. Εἶναι τὸ ἐσφραγισμένον βιβλίον γιὰ 
τὸ ὁποῖο αἰῶνες ἐνωρίτερα εἶχε κάμει λόγο 
ὁ Ἠσαΐας6. Εἶναι ἡ κεκλεισμένη πύλη τοῦ 
Ἰεζεκιήλ: καὶ ἐπέστρεψέν με κατὰ τὴν ὁδὸν 
τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς 
βλεπούσης κατ’ ἀνατολάς, καὶ αὕτη ἦν κε-
κλεισμένη. καὶ εἶπεν κύριος πρός με· ἡ πύλη 
αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, 
καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι’ αὐτῆς, ὅτι κύριος ὁ 
θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ 
ἔσται κεκλεισμένη7. Καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκεί-
νη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔλαβε μορφὴν δούλου8, 
ἀνθρώπου δηλαδή, ἀλλὰ ἀτρέπτως – χωρὶς 

3. Κατὰ Λουκᾶν  1, 35.
4. Κατὰ Λουκᾶν  1, 30.
5. Λόγος τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας Δε-

σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, Patrologia Graeca 96, 656.
6. 29, 11.
7. 44, 1-2.
8. “ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν 

ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε 
μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων 
γενόμενος”. Πρὸς Φιλιππησίους 2, 6-7.

βλάβη τῆς θεότητος9. 
Πιστεύομε εἰς αὐτὸν ὡς 
Θεὸν ἀληθινόν, ἐκ Θεοῦ 
ἀληθινοῦ ... δι’ ἡμᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν 
ἡμετέραν σωτηρίαν κα-
τελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν 
καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύ-
ματος Ἁγίου καὶ Μαρίας 
τῆς Παρθένου καὶ ἐναν-
θρωπήσαντα.

Αὐτὸ τὸ ὑπὲρ τὴν φύ-
σιν γεγονὸς τῆς συλλή-
ψεως τῆς Μαριὰμ ἄφησε 
ἀπαράβλαπτη τὴν παρ-
θενία της – παρέμενε 
βιβλίον ἐσφραγισμένον, 

πύλη κεκλεισμένη. Μέσα στὸ σχέδιο τῆς 
Θείας οἰκονομίας ἦταν καὶ αὐτό, ὅπως κατ’ 
ἐπανάληψη εἶχε δηλωθεῖ στὴν Παλαιὰ Δι-
αθήκη. Ὁ ὑμνογράφος Κοσμᾶς, ἐπίσκοπος 
Μαϊουμᾶ, ποιητὴς τῶν πεζῶν Καταβασιῶν 
τῶν Χριστουγέννων, εἶναι σαφής: Θαύ-
ματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος ἐξεικόνισε 
κάμινος τύπον· οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει 
Νέους, ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς θεότητος Παρθέ-
νου ἣν ὑπέδυ νηδύν10. Δηλαδή, τὸ καμίνι 
ποὺ ἔβγαζε δροσιὰ ἔδειξε τὸν τύπο ὑπερ-
φυσικοῦ θαύματος. Γιατὶ δὲν καίει τοὺς 
Νέους ποὺ δέχτηκε μέσα του, ὅπως καὶ ἡ 
φωτιὰ τῆς Θεότητας (δὲν ἔκαψε) τὴν κοι-
λιὰ τῆς Παρθένου τὴν ὁποία ἐνδύθηκε. 
Κατὰ τὸν ἴδιο, ὅπως καὶ στὴν προηγού-
μενη περίπτωση, τρόπο ἄλλος ποιητής, 
ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός, στὶς ἰαμβικὲς 

9. “῞Οτι δὲ αὐτὸς ὁ λόγος ἐγένετο ἄνθρωπος 
᾿Ιωάννης ὁ θεολόγος κέκραγε λέγων· «καὶ θεὸς 
ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο». ᾿Εγένετο 
δὲ ἀμεταβλήτως καὶ ἀτρέπτως· ἄτρεπτον γὰρ τὸ 
θεῖον καὶ ἀναλλοίωτον”. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, 
Λόγος κατὰ Νεστοριανῶν, κεφ. 1. 

10. ᾨδὴ η΄.
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Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων, βλέπει 
προτύπωση τῆς ἀπαράβλαπτης παρθενίας 
τῆς Θεοτόκου: Μήτραν ἀφλέκτως εἰκονί-
ζουσι Κόρης οἱ τῆς παλαιᾶς πυρπολούμενοι 
νέοι ὑπερφυῶς κύουσαν, ἐσφραγισμένην11. 
Χρησιμοποιεῖ τοὺς ἴδιους σχεδὸν ὅρους 
(εἰκονίζουσι, ὑπερφυῶς), προσθέτει τὸ χα-
ρακτηρισμὸ ἐσφραγισμένην γιὰ τὴ μήτρα 
τῆς Θεοτόκου, συνδέει δὲ τὰ δύο γεγο-
νότα μὲ τὴ διαπίστωση ὅτι πρόκειται γιὰ 
τὴν ἴδια «θαυματουργία». Ὁ ὑμνογράφος 
Ἰωσήφ, ποιητὴς τῶν Καταβασιῶν τῆς Κυ-
ριακῆς τοῦ Ἀσώτου, καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ 
δοξολογήσουν Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσῆ τῆς 
Παρθένου τὸ θαῦμα ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει προ-
τυπώσαντά ποτε12. Πρόκειται βέβαια γιὰ τὸ 
θαῦμα τῆς φλεγομένης καὶ μὴ καιομένης 
βάτου ποὺ ἀντίκρισε ὁ Μωυσῆς. Ἔτσι καὶ 
ἡ Θεοτόκος, ἂν καὶ ἄνθρωπος ποὺ δέχτηκε 
στὰ σπλάχνα του «τὸ πῦρ τῆς θεότητος», 
οὔτε κάηκε οὔτε κάποια ἄλλη φθορὰ ὑπέ-
στη. Καὶ στὶς Ὑπαπαντῆς τὶς Καταβασίες, 
ἔργο καὶ αὐτὲς τοῦ Κοσμᾶ Μαϊουμᾶ, ὑπο-
δεικνύεται ἄλλη προτύπωση τοῦ ὑπερφυ-
οῦς θαύματος: Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι 
τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί· πᾶν ἄρσεν τὸ 
τὴν μήτραν διανοῖγον ἅγιον Θεῷ. διὸ πρω-
τότοκον Λόγον, Πατρὸς ἀνάρχου Υἱόν, πρω-
τοτοκούμενον Μητρὶ ἀπειράνδρῳ, μεγαλύ-
νωμεν13. Ὁ ποιητὴς ἀναφέρεται στὸ πνεῦμα 
καὶ στὸ γράμμα τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου (ἐν 
νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι), σύμφωνα μὲ τὸν 
ὁποῖο κάθε ἀρσενικὸ παιδὶ ποὺ ἦταν πρω-
τότοκο (μήτραν διανοῖγον) ἦταν γιὰ τὸν 
Θεὸ ἅγιο. Αὐτὸ εἶναι τὸ γράμμα τοῦ νό-

11. ᾨδὴ η΄.
12. ᾨδὴ η΄.
13. ᾨδὴ θ΄. Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ τὸ σοβαρὸ 

σφάλμα ποὺ ὑπάρχει στὰ λειτουργικὰ βιβλία, ὅπου 
ἀναγράφεται “ἐν νόμῳ, σκιᾷ καὶ γράμματι...” (ἀντὶ 
νόμου).

μου. Τὸ βαθύτερο ὅμως νόημά του εἶναι ὅτι 
μόνον ὅταν αὐτὸ τὸ πρωτότοκο παιδὶ ἔχει 
συλληφθεῖ χωρὶς συμμετοχὴ ἀνδρὸς «δια-
νοίγει» πράγματι τὴν μήτρα τῆς μητέρας 
του. Ἡ συγκεκριμένη δηλαδὴ διάταξη τοῦ 
νόμου ἀναφέρεται στὸν Ἰησοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ 
ἐδῶ ὁ ποιητὴς κάνει λόγο γιὰ προτύπωση 
(τύπον). Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος ἐπισημαίνει: ὃν παρθένος 
ἐγέννησεν αὐτὸς μόνος διήνοιξε μήτραν14. Ὁ 
ποιητικὸς οἶστρος ἄγνωστου ποιητῆ ὁδή-
γησε στὴ σύνθεση τροπαρίου στὸ ὁποῖο 
καταγράφεται ἄλλη προτύπωση. Πρόκει-
ται γιὰ Θεοτοκίον τοῦ  Ἑσπερινοῦ τοῦ πλα-
γίου α’ ἤχου τῆς Ὀκτωήχου: Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ 
Θαλάσσῃ τῆς ἀπειρογάμου Νύμφης εἰκὼν 
διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωυσῆς διαιρέτης 
τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ 
θαύματος· τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν ἀβρό-
χως Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν 
ἀσπόρως ἡ Παρθένος· ἡ θάλασσα μετὰ τὴν 
πάροδον τοῦ Ἰσραὴλ ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμε-
μπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουὴλ ἔμει-
νεν ἄφθορος.

Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ τὴν ἀναφορὰ σὲ 
ὕμνους στοὺς ὁποίους γίνεται μνεία προ-
τυπώσεων γίνεται πλέον λόγος καὶ γιὰ τὴν 
Θεοτόκο ὅπως προβάλλει μέσα ἀπὸ τὴ Λα-
τρεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Θέμα ἀπέραντο, 
χωρὶς ἀρχὴ καὶ χωρὶς τέλος, ἀφοῦ σὲ ὅποια 
Ἀκολουθία καὶ ἂν στρέψομε τὴν προσο-
χή μας θὰ διαπιστώσομε πὼς οἱ ἀναφορὲς 
στὴν Παρθένο Μαρία εἶναι συνεχεῖς καὶ 
δηλώνουν τὴν πρὸς τὸ ἅγιο πρόσωπό της 
τιμὴ τῶν πιστῶν. Τιμὴ - ὄχι λατρεία, γιατὶ 
εἶναι ἄνθρωπος, ἡ δὲ λατρεία ἀνήκει μόνο 
στὸν Τριαδικὸ Θεό.

Ἐπιβάλλεται κατ’ ἀρχὴν νὰ ἐπισημανθεῖ 

14. Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Patrologia Graeca 50, 809.
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ὅτι εἰς τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων τῆς 
Ὀκτωήχου ἔχει ἐνταχθεῖ Θεοτοκίον Δογμα-
τικό, ἐκτὸς τῶν ἄλλων γιὰ νὰ ὑπενθυμίσει 
στοὺς πιστοὺς τὸ πῶς ἔλαβε χώραν τὸ μέγα 
μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ δύο ἐξ αὐτῶν ἀποσπῶ μέ-
ρος ὡς δεῖγμα τῆς ὑπὸ τῶν ποιητῶν ὑπο-
μνήσεως τοῦ μυστηρίου. Τοῦ Δευτέρου 
ἤχου: Βλέπων τὰ θαύματα ἀνακηρύττω 
τὴν θεότητα, οὐκ ἀρνοῦμαι τὴν ἀνθρωπό-
τητα· ὁ γὰρ Ἐμμανουὴλ φύσεως μὲν πύλας 
ἤνοιξεν ὡς φιλάνθρωπος, παρθενίας δὲ 
κλεῖθρα οὐ διέρρηξεν ὡς Θεός, ἀλλ’ οὕτως 
ἐκ μήτρας προῆλθεν ὡς δι’ ἀκοῆς εἰσῆλθεν· 
οὕτως ἐσαρκώθη ὡς συνελήφθη· ἀπαθῶς 
εἰσῆλθε, ἀφράστως ἐξῆλθε κατὰ τὸν προφή-
την τὸν λέγοντα· αὕτη ἡ πύλη κεκλεισμένη 
ἔσται, οὐδεὶς οὐ μὴ διέλθῃ δι’ αὐτῆς εἰμὴ 
μόνος Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ. Καὶ τοῦ πλ. 
Δ’ ἤχου: πῶς ἀνυμνήσωμεν, Ὑπερευλογη-
μένη, τὸ ἀκατάληπτον μυστήριον τῆς κυο-
φορίας σου; τῶν αἰώνων γὰρ ὁ ποιητὴς καὶ 
τῆς ἡμετέρας δημιουργὸς φύσεως τὴν ἰδίαν 
εἰκόνα οἰκτείρας καθῆκεν ἑαυτὸν εἰς κένω-
σιν τὴν ἀνεξιχνίαστον· ὁ ὢν ἐν τοῖς ἀύλοις 
κόλποις τοῦ Πατρὸς ἐν μήτρᾳ σου, Ἁγνή, 
κατεσκήνωσε καὶ σὰρξ ἀτρέπτως ἐγένετο ἐκ 
σοῦ, Ἀπειρόγαμε· μείνας μὲν ὅπερ ὑπῆρχε, 
φύσει Θεός. Διὸ αὐτὸν προσκυνοῦμεν Θεὸν 
τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον, τὸν αὐτὸν ἐν 
ἑκατέρᾳ μορφῇ· ἑκατέρα γὰρ φύσις ἐστὶν ἐν 
αὐτῷ ἀληθῶς· διπλᾶ δὲ πάντα κηρύττομεν 
τὰ φυσικὰ αὐτοῦ ἰδιώματα.

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον αὐτά. Σὲ πλῆθος 
τροπαρίων εἴτε μεμονωμένων εἴτε ἐνταγμέ-
νων σὲ ἐκτενέστερες ποιητικὲς συνθέσεις 
(ὅπως εἶναι οἱ  Ὕμνοι καὶ οἱ Κανόνες) ὑπάρ-
χουν παραπομπὲς στὸ θεμελιῶδες αὐτὸ 
Δόγμα τῆς Πίστεώς μας. Ὡς προέκταση δὲ 
ὅσων περὶ τοῦ Δόγματος μνημονεύθηκαν, 
ἐπιβάλλεται ἐπίσης νὰ ἐπισημανθεῖ ἡ προ-

σωνυμία Θεοτόκος ἡ ὁποία ἔχει δοθεῖ στὴν 
Μαριάμ. Ἂν καὶ ὁ Υἱός της εἶναι ὁ Χριστός, 
ἀποφεύγεται τὸ προσωνύμιο Χριστοτόκος, 
ἐπειδὴ εἶχε αἱρετικῶς χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ 
τὸν Νεστόριο. Μὲ τὸ ὄνομα λοιπὸν Θεοτό-
κος δηλώνεται ἀπεριφράστως ὅτι ἡ Μαρία 
συνέλαβε ὑπερφυῶς κατὰ σάρκα τὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ, ὄντα καὶ αὐτὸν Θεόν.

Πλὴν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ τῶν 
Παρακλητικῶν Κανόνων, Μικροῦ καὶ Με-
γάλου, γνωστῶν καὶ ἰδιαιτέρως ἀγαπητῶν 
στοὺς πιστούς, μποροῦμε νὰ ἀπαριθμή-
σομε σειρὰ ὁλόκληρη σημείων στὰ ὁποῖα 
ἡ Ἐκκλησία μέσω τῆς Λατρείας ἀπευθύ-
νεται στὸ πανάγιο πρόσωπο τῆς Θεοτό-
κου γιὰ νὰ τὴν ὑμνήσει, νὰ τὴν μακαρίσει, 
νὰ τὴν παρακαλέσει γιὰ μεσιτεία ὑπὲρ 
τῶν ἀνθρώπων: πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις 
Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου15. Ὅλα 
τὰ ἀναστάσιμα ἀπολυτίκια ὅπως καὶ τὰ 
ἐξαποστειλάρια τῆς Ὀκτωήχου συνοδεύ-
ονται ἀπὸ ὁμόηχα Θεοτοκία. Στὸ τέλος 
κάθε ὠδῆς τῶν Κανόνων καὶ σὲ ὁλόκληρη 
τὴν ἔνατη ὠδὴ ὑμνεῖται ἡ Θεοτόκος (ἦταν 
ἐξ ἄλλου αὐτὸ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ 
τοὺς ὁποίους ἐγκαταλείφθηκε τὸ ποιητικὸ 
εἶδος τοῦ  Ὕμνου καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ 
τὸν Κανόνα)16. Στὸ τέλος τῶν Στιχηρῶν 
τοῦ Ἑσπερινοῦ εἶναι ἐνταγμένα Θεοτοκία, 
τὸ ἴδιο δὲ συμβαίνει καὶ μὲ τὰ Καθίσμα-
τα τοῦ Ὄρθρου καὶ μὲ ὅλα τὰ συστήματα 
τροπαρίων (Εὐλογητάρια, Μεγαλυνάρια  

15. Θεοτοκίον Ἕκτης Ὥρας τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς.

16. Μὲ τὸν  Ὕμνο οἱ ποιητὲς ἀναφέρονταν ἀπο-
κλειστικὰ στὸ πρόσωπο (ἢ στὸ γεγονὸς) γιὰ τὸ ὁποῖο 
τὸν συνέθεταν. Μὲ τὸν Κανόνα καθιερώθηκε ἡ ἀνα-
φορὰ στὴν Θεοτόκο ἀνεξαρτήτως θέματος, ἀφοῦ τὸ 
τελευταῖο τροπάριο κάθε ὠδῆς (Θεοτοκίον), ὅπως 
καὶ ὁλόκληρη ἡ ἔνατη ὠδή, εἶχαν περιεχόμενο σχε-
τικὸ μὲ τὴν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ τὴ γραμμὴ 
αὐτὴ παρεξέκλινε συχνὰ ὁ Κοσμᾶς Μαϊουμᾶ.
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Μ. Σαββάτου, Μακαρισμοί)17. Κάθε Συ-
ναπτή, Μικρὴ ἢ Μεγάλη, περιλαμβάνει 
εὐλαβικὴ μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τῆς 
Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, 
ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀει-
παρθένου Μαρίας. Ἰδιαίτερο, ὅσο καὶ προ-
σφιλέστατο, τμῆμα τοῦ Ὄρθρου ἀποτελεῖ ἡ 
Τιμιωτέρα μὲ στίχους ἀπὸ τὸ Κατὰ Λουκᾶν 
Εὐαγγέλιο. Τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ τρία Ἀντίφω-
να τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναφέρεται στὶς 
ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν πρεσβεῖες 
τῆς Θεοτόκου. Κατὰ τὴν Ἁγίαν Ἀναφορὰν 
ὁ ἱερεὺς ἐξ ὀνόματος τῶν πιστῶν προσφέ-
ρει τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῶν 
ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων προπατόρων, πα-
τέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, 
κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων, ὁμολο-
γητῶν, ἐγκρατευτῶν καὶ παντὸς πνεύματος 
δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου. Ἐξαιρέτως 
τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημέ-
νης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Σὲ ὅλους δὲ εἶναι 
γνωστὸ ὅτι κατὰ τὴν ἀπόλυση ὁποιασδή-
ποτε Ἀκολουθίας γίνεται ἐπίκληση τῶν 
πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου, ἵνα ὁ Υἱός της, 
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ἐλεήσῃ καὶ 
σώσῃ ἡμᾶς. Τέλος, πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ 
ἡ περίοπτη θέση τὴν ὁποία κατέχει στὴν 
εἰκονογραφία οἱουδήποτε ναοῦ τὸ πρόσω-
πο τῆς Θεοτόκου, μὲ δεσπόζουσα βέβαια 
αὐτὴν στὸ τέμπλο: στὴ μία πλευρὰ τῆς 
Ὡραίας Πύλης εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, 
στὴν ἄλλη αὐτὴ τῆς Παναγίας.

Ὅλα αὐτά, καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ θὰ 
ἦταν δυνατὸν νὰ προστεθοῦν, μαρτυροῦν 
καὶ ἐπιβεβαιώνουν τὸ ὅτι ἡ παρουσία τῆς 
Θεοτόκου στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν εἶναι ἀδι-

17. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ Ἀναβαθμοί, στοὺς 
ὁποίους ἀντὶ Θεοτοκίου ὑπάρχει τροπάριο ἀναφε-
ρόμενο στὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ κατὰ προέκταση στὴν 
Ἁγία Τριάδα.

άλειπτη. Διότι σχετίζονται μὲν αὐτὰ μὲ τὴ 
Λατρεία καὶ τὸ Τυπικό της, ταυτοχρόνως 
ὅμως διαλαλοῦν τὴν ἀγάπη, τὴν τιμή, τὸ 
σεβασμὸ ποὺ ὅλοι τρέφουν γιὰ τὴν παγκό-
σμιον δόξαν τὴν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν, 
τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, τῶν πιστῶν τὸ 
ἐγκαλλώπισμα, τῆς πίστεως τὴν ἄγκυραν18. 
Συμπληρώνονται δὲ καὶ ὑψώνονται σὲ 
σταθεροὺς ὁδοδεῖκτες μὲ πλῆθος ἄλλων 
στοιχείων στὸ πλαίσιο τόσο τῆς θρησκευ-
τικῆς ὅσο καὶ ἄλλων τομέων τῆς καθημε-
ρινῆς ζωῆς. Εἶναι, κατὰ συνέπεια, ἀπολύ-
τως φυσιολογικὸ τὸ ὅτι οἱ προσφιλέστεροι, 
οἱ πιὸ δημοφιλεῖς ὕμνοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ 
ἀναφέρονται στὴν Παναγία Παρθένο. Ἀπὸ 
τὸ μεγαλοπρεπὲς Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ 
μέχρι τὸ κατανυκτικὸ Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, 
ἄφθορε, ἄχραντε καὶ τὸ δοξαστικὸ Τὴν Τι-
μιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν 
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, μέχρι τὸ γεμά-
το λυρισμὸ Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν Ὑπε-
ρούσιον τίκτει καὶ τὰ Ἀπολυτίκια μεγάλων 
ἑορτῶν ὅπως τῶν Εἰσοδίων, τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ, τῆς Κοιμήσεως οἱ πιστοὶ νιώθουν 
τὴν ἀγαλλίαση ποὺ χαρίζει, αὐτὴ καὶ μόνη, 
ἡ ὕψωση τῆς γῆς ὣς τὸν οὐρανὸ ἢ ἡ κατά-
βαση τοῦ οὐρανοῦ μέχρι τὴ γῆ.

Πῶς ὅμως νὰ παραβλέψομε τὸ ὅτι μὲ 
πλῆθος ἄλλων τρόπων ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ 
πλήρωμά της, κλῆρος καὶ λαϊκοί, ἔχουν 
ζυμώσει τὴν Πίστη μὲ τὴν Μητέρα τοῦ 
Θεανθρώπου;... Τὸ μαρτυροῦν αὐτὸ ἀμέ-
τρητοι ναοὶ ποὺ ἔχουν ἀνεγερθεῖ στὴ χάρη 
της. Μικροῦ ἢ μεγάλου μεγέθους, ἐπιβλη-
τικὰ ἀρχιτεκτονήματα ἢ ταπεινὰ ναΰδρια 
σὲ χωριὰ καὶ σὲ μεγαλουπόλεις ὑψώθηκαν 
στὸ διάβα τοῦ χρόνου καὶ φωτίζουν μὲ τὸ 
φῶς τοῦ καντηλιοῦ τους, καὶ μὲ τὴ σκέπη 
τῆς Μεγαλόχαρης δίνουν κουράγιο στοὺς 

18. Ἦχος α΄, Θεοτοκίον Στιχηρῶν τοῦ  Ἑσπερινοῦ.
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ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς. Μέσα τους κρύβουν, 
θησαυροὺς πολύτιμους, κάθε λογῆς εἰκό-
νες τῆς Παναγίας καὶ ἄλλα τάματα ποὺ 
κατὰ καιροὺς ἡ εὐσέβεια τῶν Χριστιανῶν 
ἀπέθεσε ἐκεῖ - ἐκεῖ ὅπου γνώριζαν ὅτι βρί-
σκεται τὸ φυλακτήριον πάντων καὶ στερέω-
μα καὶ κραταίωμα καὶ ἱερὸν καταφύγιον19. 
Τὸ μαρτυροῦν ἱερὰ προσκυνήματα στὰ 
ὁποῖα συρρέουν πιστοὶ ἀπὸ κοντινὰ καὶ 
ἀπὸ μακρινὰ σημεῖα γιὰ νὰ ἀναπέμψουν 
δέηση καὶ νὰ ἀποθέσουν τὶς ἐλπίδες τους 
στὴν ἐλπίδα τῶν ἀπηλπισμένων. Τὸ μαρ-
τυροῦν ἀνώνυμοι καὶ ἐπώνυμοι δημιουρ-
γοὶ στιχουργημάτων καὶ τραγουδιῶν μὲ 
τὰ ὁποῖα φαιδρύνεται ἡ χοϊκὴ φύση τοῦ 
ἀνθρώπου ἔχοντας τὴν ἴδια στιγμὴ στὸ 
πλάι της τὴ σκιὰ δένδρου εὐσκιόφυλλου ὑφ’ 
οὗ σκέπονται πιστοί. Τὸ μαρτυροῦν μεγά-
λου ἀναστήματος ποιητὲς καὶ πεζογράφοι, 
οἱ ὁποῖοι ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὸν ποιητικὸ 
οἶστρο κατευθύνονται ἐκεῖ ὅπου τοὺς πε-
ριμένει ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον καὶ ὕψος 
δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς20.Τὸ 
μαρτυροῦν οἱ ἑκατοντάδες προσωνυμιῶν 
μὲ τὶς ὁποῖες κατὰ τόπους ἀλλὰ καὶ πα-
γκοίνως ἀναφέρεται ἡ Θεοτόκος. 

Ὡς κατακλείδα θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ 
ἀποσπάσω λίγους στίχους ἀπὸ τροπάρια 
ποὺ ἀνήκουν στὴν ἔνατη ὠδὴ ὁρισμένων 
ἀπὸ τοὺς κύκλους Καταβασιῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν εὐλάβεια τῶν ποιητῶν, δείχνουν πόσο 
ἁρμονικὰ εἶναι δυνατὸν νὰ συμπορεύονται 
πίστη, Λατρεία και δογματικὲς θέσεις.

Στέργειν μὲν ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ 
ῥᾷον σιωπῇ· τῷ πόθῳ δέ, Παρθένε, ὕμνους 
ὑφαίνειν συντόνως τεθηγμένους ἐργῶδές 
ἐστιν... 21 [Εἶναι πιὸ εὔκολο, γιατὶ εἶναι καὶ 

19. Κανὼν Ἰωσὴφ Εἰς τὴν Ἀκάθιστον Ἑορτήν, 
ᾠδὴ δ΄.

20. Ἀκάθιστος  Ὕμνος.
21. Καταβασίαι Χριστουγέννων (ἰαμβικαί).

ἀκίνδυνο, ἐμεῖς ἀπὸ φόβο νὰ προτιμᾶμε τὴ 
σιωπή. Εἶναι, πάλι, δύσκολο κινούμενοι 
ἀπὸ πόθο νὰ συνθέσουμε, Παρθένε, ὕμνους 
ἁρμονικὰ σμιλευμένους.] καὶ γὰρ Ἀπορεῖ 
πᾶσα γλῶσσα εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν, ἰλιγγιᾷ 
δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμιος ὑμνεῖν σε, Θεοτό-
κε22. [Κάθε γλώσσα βρίσκεται σὲ ἀδυναμία 
νὰ ἐγκωμιάσει ἀντάξια, καὶ ἴλιγγο νιώθει ὁ 
νοῦς, κι αὐτὸς ἀκόμη ὁ ὑπερκόσμιος, στὸ 
νὰ σὲ ὑμνήσει, Θεοτόκε.] Σέ, τὴν ὑπὲρ νοῦν 
καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν 
ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν, ἣν οἱ πιστοὶ 
ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν...23 Προσβλέπο-
ντες πρὸς σέ, Θεοτόκε, πεποικιλμένην τῇ 
θείᾳ δόξῃ, καὶ τὴν σὴν μεσιτείαν ἐπικαλού-
μενοι ἀναβοῶμεν· Νενίκηνται τῆς φύσεως 
οἱ ὅροι ἐν σοί, Παρθένε ἄχραντε...24 Μυ-
στικὸς εἶ, Θεοτόκε, Παράδεισος ἀγεωργή-
τως βλαστήσασα Χριστόν...25 Λίθος ἀχειρό-
τμητος ὄρους ἐξ ἀλαξεύτου σου, Παρθένε, 
ἀκρογωνιαῖος ἐτμήθη Χριστός...26 Χαίροις, 
Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος! Ἅπαν γὰρ 
εὐδίνητον εὔλαλον στόμα ῥητρεῦον οὐ σθέ-
νει σε μέλπειν ἀξίως...27 [Χαῖρε, Βασίλισσα, 
ἔνδοξη Μητέρα καὶ Παρθένε! Οὔτε τὸ πιὸ 
ὡραιολόγο, τὸ πιὸ γλυκόφωνο στόμα μπο-
ρεῖ ἐπαινώντας σε νὰ σὲ ὑμνήσει ὅπως ἀξί-
ζει.] Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη· Θεὸς 
ἐκ λαγόνων σου προῆλθε σαρκοφόρος, ὃς 
ὤφθη ἐπὶ γῆς καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανε-
στράφη· σέ, Θεοτόκε, διὸ πάντες μεγαλύ-
νομεν28. 

22. Καταβασίαι Φώτων (πεζαί).
23. Καταβασίαι Ἕκτης ἀπὸ τοῦ Πάσχα Κυ-

ριακῆς.
24. Καταβασίαι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
25. Καταβασίαι τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
26. Καταβασίαι Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν.
27. Καταβασίαι Ἀναλήψεως – Πεντηκοστῆς 

(ἰαμβικαί).
28. Καταβασίαι ἀπὸ 27ης μέχρι 31ης Ἰουλίου.
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μία μοναδική ἑορτή! 
 
Μία ξεχωριστή καί μοναδική ἑορτή ἐκτυλίχθηκε στόν Ἱερό Προσκυνηματικό 

Ναό Ἁγίας Μαγδαληνῆς Χαλέπας μέ ἀφορμή τήν ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου καί τήν ἀφιε-
ρωμένη ἡμέρα στό φυσικό περιβάλλον.

Ἡ ὄμορφη Ἑσπερίδα ξεκίνησε μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ Πατριαρχικοῦ μηνύματος 
τῆς Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε χρόνια πολλά σέ ὅλο τόν κόσμο, 
καλή Ἐκκλησιαστική χρονιά καί καλῆ πρόοδο στά παιδιά καί τούς νέους τῆς Μη-
τροπόλεώς μας.

Στή συνέχεια, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νός Λιονάκης καί οἰκεῖος ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ περιέγρα-
ψε ἐκτενῶς τίς δράσεις τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπολογιστικά γιά τήν χρονιά πού 
πέρασε. Τέλος, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, 
τόν μπροστάρη σέ ὅλες αὐτές τίς δράσεις πού ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου καί ἡ ἀρωγή 
ἱερέων καί συνεργατῶν τίς στηρίζει καθημερινά παρόλο πού τά προβλήματα γίνο-
νται πολλές φορές τροχοπέδη στήν ἐφαρμογή τῶν.

Κατόπιν, οἱ μουσικοί Μενέλαος Πατεράκης καί Ἀναστάσιος Σιταρένιος ψυχα-
γώγησαν ὅλο τόν κόσμο μέ λαϊκά τραγούδια καί κάποιοι δέν ἄργησαν νά χορέ-
ψουν στόν ρυθμό τῆς μουσικῆς.
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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

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Συγκινητικό ἦταν πού ὁ κόσμος 
στήριξε καί αὐτή τήν φορά τό κοι-
νωνικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς 
μας προσφέροντας τό περίσσευμα 
τῆς ἀγάπης τους στούς κουμπαρά-
δες πού ἦταν τοποθετημένοι στόν 
αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ.

Εἰς ἀνάμνηση τῆς βραδιᾶς πού 
ἦταν ἀφιερωμένη καί στήν προ-
στασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλο-
ντος μοιράστηκαν πρός ὅλους 

συμβολικά φυτά μέσα σέ γλαστράκια γιά νά φυτευθοῦν.
Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ κ. Στυλιανή Περάκη καί συντόνισε ἡ κ. Εὕα Ροζά-

κη, συνεργάτες τίς Μητροπόλεώς μας ἀπό τό πρόγραμμα Ξένιος Δίας.
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Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς 
Γερόντισσας Ἀμφιλοχίας!

Τήν Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί τό 
μνημόσυνο τῆς γερόντισσας Ἀμφιλοχίας (κ. Μαρίκας Κουφάκη), στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Πάντοτε στήν μνήμη μας ὑπάρχει ἡ 
εὐλογημένη προσωπικότητα τῆς γερό-
ντισσας ἡ ὁποία ὑπῆρξε δημιουργός καί 
ψυχῆ τῶν Ἱδρυμάτων τοῦ Ἁγίου Νεκτα-
ρίου. Τό ἔργο της μέ μεγάλη θυσία καί 
ἀφοσίωση ὑπάρχει καί εἶναι ἡ διακονία 
στόν Ἅγιο. Ἔργο ἀγάπης φιλανθρωπίας 
καί εὐεργεσίας στόν πάσχοντα ἄνθρωπο 

καί ἰδιαιτέρως σέ κορίτσια στερούμενα τήν οἰκογένειά τους.
Ἀνάμεσα σέ ὅλους ἐκείνους καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ Δαμα-

σκηνός ὁ  ὁποῖος μαζί μέ τά ἀδέρφια του, ὀρφανοί ἀπό πατέρα εἶδαν τήν ὑποστή-
ριξη, τήν ἀνατροφή καί τήν προώθησή τους κοντά της μαζί μέ τήν νεώτατη χήρα 
μητέρα τους.

Μετά τό Ἀρχιερατικό μνημόσυνο, ὅλο τό Ἐκκλησίασμα κατέβηκε στήν αἴθουσα 
τῆς Ἐκκλησίας γιά καφέ τόν ὁποῖον ἑτοίμασαν οἱ κυρίες τῆς ἐνορίας. Ἐκεῖ πῆραν 
τόν λόγο ὅσοι τήν γνώρισαν καί μίλησαν γιά περιστατικά καί διάφορες ἱστορίες 
ἐκ τοῦ ἔργου καί τῆς ζωῆς της.

Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου στήν Βλαχερωνίτισσα Χανίων!
Μέ ἐκκλησιαστική τάξη καί λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Θεομητορική Ἑορτή 

τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν Βλαχερωνίτισσα Κυ-
δωνίας, ὅπου διακονεῖ ὁ π. Θεοφάνης Δανιήλ.
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Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί 
ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλει-
τουργούντων πλήθους ἱερέων 
καί συμπροσευχούμενων πλειά-
δος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας συλλιτανευόντων κληρικῶν καί πιστῶν.

Εὐλογίες καί πολλές εὐχές  
γιά μία νέα σχολική χρονιά!

Μέ τόν καθιερωμένο 
Ἁγιασμό ξεκίνησε ἡ ἔναρ-
ξη τῆς νέας σχολικῆς χρο-
νιᾶς στά σχολεῖα τῆς Μη-
τροπόλεώς μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας κ.κ. Δαμα-
σκηνός τέλεσε τόν Ἁγια-
σμό στό Ἑσπερινό ΕΠΑΛ 
Πλατανιᾶ καί εὐχήθηκε 
καλή σχολική χρονιά στήν 
μαθητιῶσα νεολαία. Ἐπίσης, τόνισε τήν ἀνάγκη καί τό χρέος νά διαφυλάξει κάθε 
νέος καί νέα του τόπου μας τά χριστιανικά ἰδεώδη, τά ἤθη καί τίς παραδόσεις 

μας. Οἱ ἐποχές πού ἔρχονται 
εἶναι δύσκολες καί ἐλλοχεύ-
ουν πολλούς κινδύνους.

Παράλληλα, τελέστηκε 
καί ὁ Ἁγιασμός σέ ὅλα τά 
σχολεῖα τῆς Μητροπόλεώς 
μας, δίνοντας οἱ ἱερεῖς μας 
τίς καλύτερες εὐχές, συμ-
βουλές καί εὐλογίες γιά μία 
καρποφόρα σχολική χρονιά.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ὑψώσεως  
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικιανό Χανίων!

Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια 
καί ἱεροπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ 
παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς 
τῆς παγκόσμιας Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Τήν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 
τελέστηκε μέγας πανηγυρικός 
Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικια-
νό Χανίων, χοροστατοῦντος 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων 
πλήθους ἱερέων καί ἑκατοντάδων πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τό σύμβο-
λο τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά ἀντλήσουν δύναμη.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τόνισε στήν προσλαλιά του γιά τήν δύνα-
μη πού ἀντλεῖ ὁ Χριστιανός ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό, τό τρόπαιο πού νίκησε τό θά-
νατο. Αὐτή τήν δύναμη τήν ἀντλεῖ ὁ κάθε Χριστιανός ὅταν διαθέτει ἀληθινή καί 
καθαρή πίστη. Ἡ πορεία τοῦ Χριστιανοῦ, εἶναι μία Σταυρική καί γεμάτο ἐμπόδια 
καί δυσκολίες πορεία. Πάντα ὅμως μετά τήν Σταύρωση ἔρχεται ἡ Ἀνάσταση.

Στόν Ἐνορία Ἁλικιανοῦ διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς  Ἔ Ἀρχιερα-
τικῆς Περιφέρειας, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης.

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ  
στό Νίππος Ἀποκορώνου!

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Ἱερά 
πανήγυρις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ 
στό Νίππος Ἀποκορώνου καί στόν ὁμώνυμο 
ἀφιερωμένο ἐκεῖ Ναό.

Ἀνήμερά τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου 
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Μητροπολίτου Γερμανίας 
κ.κ. Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος 
κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.

Στή Θεία Λειτουργία 
ἔλαβαν μέρος πλειάδα ἱε-
ρέων τῆς Μητροπόλεώς 
μας, ἐνῶ πολλοί προσκυ-
νητές ἦλθαν νά προσκυνή-
σουν τόν Τίμιο Σταυρό καί 
νά λάβουν τήν χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λι-
τάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ.

Στή λαμπρή ἑορτή ἔδωσε τό παρών καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλα-
μπος Κουκιανάκης ἐνῶ ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στήν ἐνορία Νίππους διακονεῖ ἐπί 
σειρά ἐτῶν ὁ Πρωτ. Μιχαήλ Χριστουλάκης.

Ἡμερίδα Ἐνημέρωσης στό  Ἀστυνομικό Μέγαρο Χανίων!
 Μία σημαντική καί ἐπίκαιρη ἡμερίδα ἔλαβε χώρα στό Ἀστυνομικό Μέγαρο 

Χανίων, τήν Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, μέ θέμα ” Δράσεις κατά τῆς Ριζοσπαστικο-
ποίησης καί τοῦ Ἐκτρεμισμοῦ” πού ἐπιμελήθηκε τό Κέντρο Μελετῶν καί Ἀσφα-
λείας μέ εἰσηγητές τόν Ἀναπληρωτή Καθηγητή ΣΣΕ κ. Ἰωάννη Ραγιέ, ἐπιστημο-
νικό ὑπεύθυνο τῆς δράσης καί τήν Διδάκτωρ Γεωπολιτικῆς κ. Βασιλική Κουλάνη.

Τήν ἡμερίδα χαιρέτισε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Πανοσιολογώτα-
τος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης 
Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης καί ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος 
Λυμπινάκης.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Παναγίας  
τῆς Μυρτιδιωτίσσης στά Χανιά!

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέ-
σθηκε πανηγυρικός Ὄρθρος καί 
Θεία Λειτουργία στόν ἀφιερω-
μένο Ἱερό Ναό στίς Κορακιές 
Ἀκρωτηρίου, ἱερουργοῦντος 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρω-
τοσυγκέλλου μας καί συλλει-
τουργούντων τοῦ π. Μιχαήλ 
Κογιαννάκη, τοῦ π. Ἰωσήφ 
Πλανάκη, τοῦ π. Ἀλεξάνδρου 

Τρύφωνος, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Βασιλείου Κιάσσου καί συμπροσευχουμένης 
τῆς νέας Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Μοναχῆς Θεοφόρας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ καί κατόπιν ὁ Πρωτοσύ-
γκελλός μας κήρυξε τό Θεῖο Λόγο πρός τό σεβαστό ἐκκλησίασμα πού εἶχε γεμίσει 
τόν Ἱερό Ναό.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο!
Πλῆθος κόσμου συμμετεῖχε στόν 

μεγάλο Πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τε-
λέσθηκε τήν Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 
στόν Καλαθά Χανίων ὅπου στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς Μεταστάσε-
ως τοῦ Ἁγίου.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 
προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλός μας ὁ ὁποῖος ὁμί-
λησε γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολό-
γο, συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Νικολάου Πατσουράκη, τοῦ Πρωτ. Ἀνδρέου 
Κτενιαδάκη, τοῦ Πρωτ. Προκοπίου Σηφαλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Παπαδοκο-
κολάκη, τοῦ π. Ἰωσήφ Πλανάκη, τοῦ π. Μιχαήλ Κογιαννάκη, τοῦ π. Ἀλεξάνδρου 
Τρύφωνος, τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Βασιλείου 
Κιάσσου καί πλειάδος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ἁγιασμός στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς  
τῆς Μητροπόλεώς μας!

Τόν καθιερωμένο 
Ἁγιασμό ἐπί τή ἐνάρ-
ξει τῶν μαθημάτων τῆς 
νέας Σχολικῆς χρονιᾶς, 
τέλεσε τό Σάββατο 1 
Ὀκτωβρίου στό Πολιτι-
στικό Κέντρο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός 

πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ Δ/ντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Κων/νου Στεφα-
νάκη, Καθηγητῶν καί Μαθητῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος, μετά τόν Ἁγιασμό προσεφώνησε καταλλήλως τούς παρι-
σταμένους, καλωσόρισε τούς Καθηγητές καί τούς Μαθητές, εὐχόμενος καλή καί 
εὐλογημένη χρονιά, τονίζοντας ὅτι μέσα ἀπό τήν Βυζαντινή Μουσική δίνεται 
στούς σπουδαστές ἡ δυνατότητα νά γνωρίσουν καλύτερα τό Χριστό καί τήν διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι γενικῶς γνωστό ὅτι ὅποιος γνωρίζει καλά μου-
σική, ὅποιος γνωρίζει καλά τό νόημα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅποιος γνωρίζει καλά 
Τυπικό, ὅποιος γνωρίζει καλά Λειτουργική, μπορεῖ εὔκολα νά κατανοήσει καί τήν 
Δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ Βυζαντινή Μουσική εἶναι ἐπιστήμη καί τέχνη γνωσιολογική ἀλλά καί ψυχι-
κή, γιατί ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τήν ψυχή μπορεῖ νά προσεγγίσει τό Θεό, ἡ ὁποία θά 
ὁδηγήσει τό νοῦ καί τό σῶμα γιά νά μπορέσει νά κατανοήσει τά πάντα…
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Παγκόσμια ἡμέρα τῆς Τρίτης ἡλικίας!

Μέ μία πολύ ὄμορφη ἐκδήλωση ἑορτάσθηκε τήν Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου ἡ 
ἀφιερωμένη ἡμέρα στήν τρίτη ἡλικία, στό δημοτικό γηροκομεῖο Χανίων. 

Ὁ οἰκοδεσπότης καί Πρόεδρος τοῦ Γηροκομείου Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Κουκλάκης μαζί μέ τούς συνεργάτες του καί τό προσωπικό, καλωσόρισαν ὅλους 
ὅσους παρευρέθηκαν στήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση, πού εἶχε σκοπό νά τονίσει 
τήν ἄξια παρακαταθήκη πού ἄφησαν οἱ γηραιοί παπποῦδες καί γιαγιάδες πρός τίς 
ἑπόμενες γενιές.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί 
ἐκπροσωπώντας τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἱερεῖς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσο-
πηγῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ἀντιδήμαρχοι, ἐκπρόσωποι 
ἀπό τήν Περιφέρεια καί τήν Ἀστυνομία καθώς καί πολλοί παράγοντες τοῦ τόπου 
μας.

Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε μία ὄμορφη ὁμιλία γιά τήν τρίτη ἡλικία, ἀπό τήν 
ἐκπαιδευτικό κ. Μαρία Μαράκη, καθώς καί ἕνα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα ἀπό 
τήν φιλαρμονική τοῦ Δήμου.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Διονυσίου  
τοῦ  Ἀρεοπαγίτου στά Χανιά!

Στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου τελέστηκε στίς 3 
Ὀκτωβρίου πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία στή μνήμη Ἁγίου Διονυσίου τοῦ 
Ἀρεοπαγίτου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. καί Ἀρχιε-
ρατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς 
Περιφέρειας Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, 
τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ 

Θεοδωρογλάκη, τοῦ συ-
νεφημερίου Πρωτ. Εὐτυ-
χίου Πετράκη καί τῶν 
διακόνων π. Εὐαγγέλου 
Γενάρη καί π. Δημητρίου 
Δερμιτζάκη.

Τό παρών στή Θεία 
Λειτουργία ἔδωσαν οἱ δι-
κηγόροι καί οἱ δικαστικές 
ἀρχές τῆς πόλεώς μας.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε τό μέλος τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου 
Χανίων κ. Παντελής Ζέλιος.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ  

ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 3Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μας ἀξίωσε καί ἐφέτος νά συνεορτάσουμε τήν μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τοῦ Μεγάλου Αὐτοῦ Ἁγίου της 
Ἐκκλησίας μας, Ἐπισκόπου καί Πολιούχου τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί Προστά-
του τῶν Δικαστικῶν. Ἀποτελεῖ δέ ἰδιαίτερη τιμή γιά τό Δικαστικό Σῶμα τό γεγο-
νός ὅτι τίς τάξεις του, κατά τά πρώιμα χριστιανικά χρόνια, ἐλάμπρυνε ἡ μορφή τοῦ 
Ἁγίου Διονυσίου, μῖας ἐξέχουσας προσωπικότητας τῆς ἐποχῆς, μέλος τῆς Βουλῆς 
τοῦ Ἀρείου Πάγου, Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Ἀρχαίας Ἀθήνας, ὁ ὁποῖος μέ τή 
ζωή καί τό μαρτύριό Του κατετάγη στή χορεία τῶν Ἁγίων της Ὀρθοδόξου Πίστεώς 
μας. Καί ἀποτελεῖ ἡμέρα αὐτή μία πρόσκληση καί πρόκληση συνάμα γιά ὅλους 
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τους δικαστικούς λειτουργούς ἀλλά καί τούς ἐν γένει λειτουργούς της Δικαιο-
σύνης, ὅπως εἶναι καί τά μέλη τοῦ Δικηγορικοῦ Σώματος, στό ὁποῖο ἀνήκει καί ὁ 
ὁμιλῶν, νά ἀναλογιστοῦμε τό βάρος τῆς εὐθύνης πού φέρουμε ὑπηρετοῦντες τόν 
ὕψιστο αὐτό θεσμό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, Τρίτο Πυλώνα τοῦ δημοκρατικοῦ 
μας πολιτεύματος.

Δικαιοσύνη, μία διακριτή ἐξουσία, οἱ λειτουργοί της ὁποίας σέ ὅλα τά σύγχρο-
να καί δημοκρατικά κράτη ἀπολαμβάνουν πλήρους ἀνεξαρτησίας ἀπό τίς λοιπές 
ἐξουσίες. Δικαιοσύνη, ὁ θεσμός ἀντίβαρο στήν κρατική αὐθαιρεσία, τό καταφύγιο 
καί ἡ ἐλπίδα τῶν ἀδυνάμων πολιτῶν, ὁ ἐγγυητής τῆς κοινωνικῆς ὁμαλότητας, ὁ 
προασπιστής τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία ἔννοια πού γιά ἀρχαία ἑλληνι-
κή φιλοσοφία ἀποτελεῖ ἀρετή καί γιά τήν ἐκκλησιαστική διδασκαλία μία ἐκ τῶν 
δωρεῶν τοῦ Θεοῦ πρός τό ἀνθρώπινο γένος. «Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες 
ἐπί τῆς γῆς…» μᾶς καλεῖ ὁ Προφήτης Ἠσαίας. Ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεώς μας Κύρι-
ος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός στήν ἐπί τοῦ Ὅρους Ὁμιλία Τοῦ δίνει στό Χριστεπώνυ-
μο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικές κατευθυντήριες ἐντολές γιά τήν ἐπίγεια 
ζωή τους μέ στόχο νά κερδίσουν τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Κεντρική θέση στό 
κήρυγμά Του αὐτό κατέχει ἡ ἀναζήτηση καί ἐμπέδωση τῆς δικαιοσύνης. Λέγει 
λοιπόν τά ἑξῆς συγκλονιστικά, ὅπως τά παραθέτει ὁ Ἀπόστολος Ματθαῖος στό 
Εὐαγγέλιό Του: «Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες δικαιοσύνην ὅτι αὐτοί χορ-
τασθήσονται… Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν Δικαιοσύνης ὅτι αὐτοί τόν Θεόν 
ὄψονται…» Μόνο στά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης ὁ ὅρος δικαιοσύνη ἀναφέ-
ρεται πάνω ἀπό 230 φορές. Πάγιο αἴτημα, ζητούμενο, στόχος καί ἀποστολή ὅλων 
τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν ἐποχή τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης μέχρι καί τούς Πατέρες καί Μάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ ὁποῖοι διά πίστεως 
κατηγωνίσαντο βασιλείας καί εἰργάσαντο δικαιοσύνην.

Σήμερα ἡ πολύπλευρη πολιτική, οἰκονομική, κοινωνική, ἠθική καί ἀξιακή κρίση 
καθιστᾶ τή συζήτηση περί δικαίου καί ἀπονομῆς Δικαιοσύνης περισσότερο ἐπί-
καιρη παρά ποτέ. Διότι ὅλοι ἐμεῖς πού ὑπηρετοῦμε ὁ θεσμό αὐτό, ὁ καθείς ἔφ ὤ 
ἐτάχθη, ἔχουμε γίνει ἀποδέκτες διαμαρτυριῶν καί παραπόνων ἀπό τούς συμπολί-
τες μας ὅτι ἡ Δικαιοσύνη, ὅπως λειτουργεῖ καί ἀποδίδεται σήμερα, πάσχει, ὅτι ὁ 
Θεῖος Νόμος εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό τόν ἄδικο ἀνθρώπινο νόμο, ὅτι ὁ Θεός 
θά ἀποδώσει Δικαιοσύνη ὄχι ὅμως σέ αὐτήν τή ζωή στήν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ ἀδικία, 
ἡ πλεονεξία καί ἡ φιλαυτία ἀλλά κατά τή μέλλουσα Κρίση, ὅτι τέλος πάντων ἡ 
ἀνθρώπινη δικαιοσύνη οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τή Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, τό Κή-
ρυγμα τοῦ Κυρίου μας, τή Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν ἄλλη ὑπάρχουν οἱ 
θεωρητικοί του Δυτικοῦ Ὀρθολογισμοῦ πού θεωροῦν ὅτι ἡ Δικαιοσύνη ὡς ἔννοια 
θρησκευτική πόρρω ἀπέχει ἀπό τήν κοσμική δικαιοσύνη καί ὅτι ἡ κατά τήν Χρι-
στόν δικαιοσύνη ἀποτελεῖ μία ἐξιδανικευμένη καί οὐτοπική κατάσταση, ἡ ὁποία 
στίς σύγχρονες ὀργανωμένες κοινωνίες δέν μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ. Ποιά εἶναι ἡ 
πραγματικότητα ὅμως καί τί ἔχει νά μᾶς διδάξει τό παράδειγμα τό σημερινοῦ ἑορ-
ταζόμενου Ἁγίου σχετικά μέ τόν προβληματισμό αὐτό;
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Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης ὑπῆρξε τήν ἐποχή του, σύμφωνα μέ τήν πα-
ράδοση καί τούς Συναξαριστές του, ἕνα ὑπόδειγμα δικαστικοῦ λειτουργοῦ. Κα-
ταγόταν ἀπό ἀριστοκρατική οἰκογένεια, διέθετε ὑψηλή μόρφωση, ἀκέραιο χαρα-
κτήρα, ἀνεπίληπτο ἦθος. Ἦταν αὐτό πού σήμερα θά ἀποκαλούσαμε δικαστικός 
καριέρας καί παράλληλα ἐξέχων μέλος τῆς ἀθηνα’ἰ’κῆς κοινωνίας. Δέν ἐπαναπαυ-
όταν ὅμως στίς δάφνες πού τοῦ κόμιζε ἡ ἐπαγγελματική καί κοινωνική του θέση. 
Ἀναζητοῦσε τό κάτι παραπάνω, τήν οὐσία τῆς ζωῆς καί τῶν πραγμάτων, τήν ἀληθι-
νή καί γνήσια ἀρετή. Καί τήν βρῆκε ἐκεῖνο τό πρωινό του ἔτους 52 μ.Χ ὅταν ἄκου-
σε γιά πρώτη φορᾶ τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καί Πρωτοκορυφαίου 
Παύλου στόν Ἱερό Βράχο τοῦ Ἀρείου Πάγου τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ θεῖος καί μελίρρυτος 
λόγος τοῦ Παύλου συγκλόνισε τήν ψυχή καί τήν καρδιά του. Μέσω τοῦ ἀνθρώπου 
πού ἄκουγε νά κηρύττει, τοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ Ἕνας καί Μοναδικός Θεός καί τό 
σχέδιό Του γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ Δικαιοσύνη στήν ὑπηρε-
σία τῆς ὁποία εἶχε τάξει τόν ἑαυτό του μέ τά λόγια τοῦ Παύλου ἀποκτοῦσε ἕνα 
νέο νόημα, ὁλοκληρωνόταν καί τελειοποιούταν καθώς ἕνας νέος κόσμος ἀγάπης, 
συγχώρεσης καί ἰσότητας ἀνέτειλε μέ τή καινοφανῆ αὐτή διδασκαλία. Ἀποφάσισε 
λοιπόν νά ἀπαρνηθεῖ τήν μέχρι τώρα ζωή του καί νά ἀκολουθήσει τή νέα αὐτή 
θρησκεία. Ἀσπάσθηκε μέ ὀλίγους πιστούς τόν Χριστιανισμό, ἔγινε ἀκόλουθος καί 
μαθητής τοῦ Παύλου, συμμετεῖχε ἐνεργά στήν πρώτη Χριστιανική Κοινότητα τῆς 
Ἀθήνας, ἐνεδύθηκε τήν ἱερωσύνη καί κατόπιν χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν. 
Ἡ ἀφοσίωση καί ἡ πίστη του στόν Εὐαγγελικό Λόγο, ἡ ἀνιδιοτελής καί ἐθελούσια 
προσφορά του στήν Χριστιανική Ἐκκλησία τῆς πόλεως καί τόν πάσχοντα συνάν-
θρωπό του, τόν ὁδήγησε 45 περίπου χρόνια ἀργότερα στό μαρτυρικό διά πυρᾶς 
τέλος, ἀρνούμενος νά ἀποκηρύξει τόν Χριστό καί νά προσκυνήσει τόν ψεύτικο 
κόσμο τῶν εἰδώλων.

Τήν ἐποχή πού συνέβη τό παραπάνω γεγονός τῆς μεταστροφῆς τοῦ Ἁγίου, οἱ 
Ρωμα’ἰ’κή κυριαρχία εἶχε ἐπιβληθεῖ στόν τότε γνωστό κόσμο καί τά περισσότερα 
ἔθνη στέναζαν κάτω ἀπό τήν δουλεία τῶν Ρωμα’ἰ’ἰκῶν λεγεώνων. Τό ἐφαρμοστέο 
δίκαιό της ἐποχῆς δέν ἀνταποκρινόταν στό ἦθος, τό χαρακτήρα καί τή κοσμοθε-
ωρία τοῦ Ἀρεοπαγίτη Διονυσίου. Ἦταν σκληρό, βάρβαρο, προέκρινε τήν ἀνισό-
τητα, τήν κρατική αὐθαιρεσία, τόν ταξικό διχασμό ἐν τέλει τήν ἴδια τήν ἀδικία. Ἡ 
διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καταργοῦσε τίς διακρίσεις καί ἀπολύτρωνε τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τά δεσμά τῆς δουλείας καί τοῦ πνευματικοῦ σκότους. Ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς Βα-
σιλείας τῶν Οὐρανῶν ἐπί τῆς γῆς ἦταν ὁ σκοπός τῆς νέας θρησκείας καί ἡ κοι-
νωνία πού αὐτή ζητοῦσε νά διαμορφώσει ἦταν μία κοινωνία εἰρήνης, ἀγάπης καί 
ἐλέους. Αὐτήν τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐφικτή νά ἐμπεδωθεῖ στήν ἐπίγεια ζωή 
ὑπηρέτησε μέχρι θανάτου ὁ Ἅγιος Διονύσιος, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν δέν ἀφορᾶ μόνο τή μετά θάνατον κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί 
τήν ἱστορική του παρουσία

Σίγουρα ἡ Χριστιανική Διδασκαλία δέν φιλοδοξεῖ νά ἐπιβάλλει πλέγμα κανό-
νων δικαίου κοσμικοῦ χαρακτήρα οὔτε ἀποτελεῖ πολιτική καί κοινωνική ἰδεολο-



60

γία πού θεσπίζει νομικούς κανόνες ὀργανώσεως, διακυβερνήσεως καί λειτουργίας 
μίας κοινωνίας, ὅπως λόγου χάριν ἐπιδιώκει στό Ἰσλάμ τό Κοράνι μέ τή Σαρία. Δι-
αθέτει ὅμως τίς ἀπαραίτητες ἐκεῖνες ἀρχές καί ἀξίες, τόν ἠθικό κώδικα πού μπορεῖ 
νά ἐμπνεύσει τούς κανόνες δικαίου οὕτως ὥστε ἡ ὀρθή ἐφαρμογή τους νά συμβά-
λει στήν ἐξιδανίκευση τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, στήν κοινωνική εἰρήνη καί τήν 
πολιτική, κοινωνική, ἠθική ἐξύψωση τοῦ ἀτόμου. Αὐτές οἱ ἀρχές καί ἀξίες πού τε-
λοῦσαν ὑπό διωγμόν τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου, διέπουν σήμερα τούς κανόνες δικαίου 
πού τά Χριστιανικά Κράτη τοῦ λεγόμενου Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ θέσπισαν. Ἅς πά-
ρουμε ὡς παράδειγμα τή χώρα μας καί ἄς ἀνατρέξουμε στόν Καταστατικό Χάρτη 
τῆς Πολιτείας μας, τό Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ποιές ἀπό τίς βασι-
κές ἀρχές ποῦ τό διαπνέουν ἀντιτίθεται στόν Λόγο τοῦ Κυρίου μας; Πυρήνας τοῦ 
ἑλληνικοῦ Συντάγματος εἶναι ἡ προστασία τῆς ζωῆς καί τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου 
πού ἀπολαμβάνει πλῆθος ἀτομικῶν καί κοινωνικῶν δικαιωμάτων ὅπως αὐτά τῆς 
ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητας, τῆς παιδείας, τῆς ἰδιοκτησίας, τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας 
καί τοῦ Κράτους Δικαίου, τῆς δικαστικῆς προστασίας, τῆς προστασίας τοῦ φυσι-
κοῦ του περιβάλλοντος. Γενικές ἀρχές ἐκπορευόμενες ἐκ τοῦ Συντάγματος εἶναι 
αὐτές τῆς ἐπιείκειας, τῆς ἀναλογικότητας καί τῆς μή καταχρηστικῆς ἄσκησης τῶν 
δικαιωμάτων. Ὑπάρχει ἀντίθεση ἤ ἀντίφαση τῶν γενικά παραδεδεγμένων αὐτῶν 
ἀρχῶν τοῦ δικαίου, ὑπό τό πνεῦμα τῶν ὁποίων ἔχουν θεσπιστεῖ καί οἱ ὑπόλοιποι 
δικα’ἰ’ἰκοί κανόνες, μέ τά κείμενα τῶν Εὐαγγελίων; Οὐδεμία. Συνεπῶς ἡ Δικαι-
οσύνη τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ὄρος μεταφυσικός ἀλλά ἀφορᾶ τήν παροῦσα ζωή ὡς 
προοίμιο τῆς μέλλουσας. Στήν ὀρθή ἐφαρμογή τῶν κανόνων αὐτῶν ἀπόκειται ἡ 
ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τῆς Δικαιοσύνης.

Κατόπιν τούτων καί σέ ὅ,τι ἀφορᾶ εἰδικώτερα τή χώρα μας τίθεται τό ἐρώ-
τημα; Ἡ Δικαιοσύνη κάνει σωστά τή δουλειά της; Γιατί πολλοί συμπολίτες μας 
σήμερα παραπονοῦνται καί διαμαρτύρονται γιά καθυστερήσεις, παραλείψεις καί 
λάθη; Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι τό λάθος ἐνυπάρχει στή φύση τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἀλάθητο ἔχει μόνο ὁ Θεός. Δέν εἶναι λοιπόν παθογένεια τῆς κοσμικῆς ἀπονομῆς 
τῆς Δικαιοσύνης τό λάθος. Ὁ Χρίστος μας κάλεσε νά γίνουμε Ἅγιοι, δηλαδή νά 
διορθώσουμε τά ἐλαττώματα καί τήν πτωτική φύση τοῦ ἀνθρώπινου χαρακτήρα, 
νά μετανοήσουμε προκειμένου νά ὁδηγηθοῦμε στήν κατ’εἰκόνα καί ὁμοίωση τοῦ 
Θεοῦ τελείωση.

 Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή δικαιοδοτικό μας σύστημα προβλέπει τήν ἐπανά-
κριση τῆς ἴδιας ὑπόθεσης ἀπό διαφορετικούς βαθμούς δικαιοδοσίας ἀκριβῶς γιά 
νά ἀποκαθίστανται τυχόν λάθη καί ἀδικίες. Ὁ κάθε νόμος πού προτείνεται ἀπό 
τήν ἐκτελεστική ἐξουσία καί ψηφίζεται ἀπό τή Βούλη κρίνεται γιά τή συνταγμα-
τικότητά του ἀπό Ἀνώτατα Δικαστήρια καί ἐφόσον κριθεῖ ἀντισυνταγματικός ἐν 
τοίς πράγμασι ἀκυρώνεται. Πέραν τούτου ὅμως ὁ δικαστικός λειτουργός ἀσχέ-
τως μέ τίς ὅποιες ἀστοχίες στήν κρίση του, ὀφείλει συνεχῶς νά ἐπαγρυπνεῖ καί νά 
ἀγωνίζεται, διότι κατ’αὐτόν τόν τρόπο οἱ κακοδικίες συνεχῶς θά περιορίζονται, ἡ 
ἀλήθεια θά λάμψει καί ἡ Δικαιοσύνη θά πληρωθεῖ. Σέ αὐτό καλεῖ τόν δικαστικό 
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καί νομικό κόσμο τῆς χώρας ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης. Σέ ἕναν διαρκῆ 
καί ἀσυμβίβαστο ἀγώνα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς μῖας καί ἀδιαίρετης ἔννοι-
ας τῆς Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ στίς σχέσεις μεταξύ τῶν πολιτῶν καί μεταξύ ἐξου-
σιαζόμενου καί ἐξουσιαστή. Μᾶς καλεῖ στό εἴμαστε συνεχῶς προσηλωμένοι στό 
στόχο αὐτό χωρίς παρεκκλίσεις καί συνειδησιακές ἐκπτώσεις. Ἀπαραίτητη προϋ-
πόθεση γιά νά τό πετύχουμε εἶναι νά ἔχουμε πίστη, πίστη στό δίκαιό του ἀγώνα 
πού δίδουμε, πίστη στίς βασικές ἀξίες καί ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου. Καί γιά νά μήν 
ὑπάρχει παρεξήγηση καί παρανόηση, ὁ καλός καί ἔντιμος Δικαστῆς, ὁ καλός καί 
ἔντιμος Νομικός δέν χρειάζεται νά εἶναι ἀπαραιτήτως εὐσεβής Χριστιανός. Ἀπαι-
τεῖται ὅμως νά εἶναι γνώστης καί κοινωνός κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων 
τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ πού ἀποτελοῦν ταυτόχρονα 
καί τή βάση τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ μας.

Στήν Ἑλλάδα τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς κρίσης, τῆς ἠθικῆς παρακμῆς, οἱ 
Δικαστές καί Δικηγόροι στήν συντριπτική τους πλειοψηφία δίνουν καθημερινά καί 
ὑπό τίς πλέον ἀντίξοες συνθῆκες τόν ἀγώνα γιά τήν ἐμπέδωση τῆς Δικαιοσύνης 
μέ ὅπλο τῆς ἐπιστημοσύνη τους, τόν ζῆλο καί τήν αὐταπάρνησή τους. Καθημερινά 
γινόμαστε δέκτες καί μάρτυρες δικαστικῶν ἀποφάσεων πού πραγματικά ἀνατρέ-
πουν νοσηρές καταστάσεις, καταρρίπτουν τήν κρατική αὐθαιρεσία, ἀποκαθιστοῦν 
τή κοινωνική εἰρήνη καί συνοχή. Αὐτό ἄλλωστε ἀναμένουν καί οἱ πολίτες ἀπό 
τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη. Γι’αὐτό καί σέ ὅλες τίς ἔρευνες τῆς κοινῆς γνώμης οἱ 
Δικαιοσύνη συγκεντρώνει συντριπτικά ποσοστά ἐμπιστοσύνης τοῦ χειμαζόμενου 
λαοῦ μας ὡς ἕνα ἀπό τά τελευταῖα ἀναχώματα γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν 
δημοκρατικῶν θεσμῶν. Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ἔδωσε τή ζωή του γιά τή Δικαιοσύνη 
πού ὑπηρετοῦσε ὑπό τό νέο πρίσμα τῆς Χριστιανικῆς Ἀλήθειας. Ὁμοίως πρέπει 
τό σύνολο τῶν Δικαστῶν καί κοντά σέ αὐτούς καί οἱ Δικηγόροι ὡς συλλειτουρ-
γοί τῆς Θέμιδος, συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως μέ περισσό θάρρος, μεγαλύτερη ἀπο-
φασιστικότητα καί τόλμη νά δίνουν τή μάχη κατά τῆς ἀνομίας καί τῆς ἐκνομίας, 
τή μάχη τῆς ρήξης μέ παράνομες καί ἀντισυνταγματικές καθεστωτικές λογικές, 
τή μάχη τῆς ὑπεράσπισης τοῦ ἀδυνάτου, τή μάχη τῆς προασπίσεως τοῦ δημοσίου 
συμφέροντος καί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν. Ὁ Χριστός καίτοι 
Δίκαιος Κριτής ἐπισημαίνει ὅτι δέν ἦλθε νά κρίνει ἀλλά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. 
Ἅς ἀναλογιστοῦμε λοιπόν ὅλοι ὅσοι ὑπηρετοῦμε σήμερα τόν θεσμό Δικαιοσύνης 
τόν σωτηριολογικό χαρακτήρα τῆς ἀποστολῆς μας ἔναντι τοῦ ἀνθρώπου ὡς πο-
λιτικῆς, κοινωνικῆς καί ἠθικῆς ὀντότητας ἀλλά καί ἔναντι τῆς Πατρίδας καί τοῦ 
Ἔθνους μας.

Εἴθε ὁ Μεγαλοδύναμος Θεός καί ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Διονύσιος ὁ Ἀρεοπα-
γίτης νά φωτίζει τή σκέψη, τό λόγο καί τίς πράξεις μας οὕτως ὥστε στό τέλος 
τοῦ δρόμου τῆς ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας μας νά ἀναφωνήσουμε, ὅπως τόν 
Ἀπόστολο Παῦλο: «Τόν ἀγώνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν 
πίστιν τετήρηκα: λοιπόν ἀπόκειται μοί ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει 
μοί ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τή ἡμέρα, ὁ δίκαιος κριτής»
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Ὁ Πρωτοσύγκελλός μας στήν ἑορτή  
τῆς Ὁσίας Μεθοδίας στήν Κίμωλο!

Στόν Ἱερό Μητρο-
πολιτικό Ναό τῆς Ὁδη-
γητρίας Κιμώλου, τε-
λέσθηκε τήν Τρίτη 4 
Ὀκτωβρίου πολυϊερατι-
κός Ἑόρτιος Ἑσπερινός, 
ἐπί τή ἱερά μνήμη τῆς 
Ὁσίας Μεθοδίας, τῆς 
ἐν Κιμώλῳ ἀσκητικῶς 
διαλαμψάσης, ἀπό τόν 
Πρωτοσύγκελλο τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη ὁ ὁποῖος παρέστη 
ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τόν Ἀρχιερατι-
κό Ἐπίτροπο Κιμώλου, Πρωτοπρ. Δημήτριο Βεντούρη καί τόν Ἐφημέριό τοῦ Ἱ.Κα-
θεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐρμουπόλεως,Πανοσιολ.Ἀρχιμ. Βενέδικτο 
Φραγκογιάννη, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τῆς νήσου καί πλήθους Κιμωλίων πιστῶν.

Τό Θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελλός μας, ὁ ὁποῖος, μετέφερε τίς εὐχές 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί ἀφοῦ εὐχαρίστησε μέ 
θερμούς λόγους ἀγάπης καί σεβασμοῦ τόν εὑρισκόμενο στήν Ἀθήνα, λόγω τῆς 
συμμετοχῆς του στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, Σεβασμιώτατο κ. 
Δωρόθεο Β’ γιά τήν πρόσκληση καί τήν εὐλογία του, καί τόν Αἰδεσιμολ.Πρωτοπρ. 
Δημήτριο Βεντούρη, γιά τή φιλοξενία του,ἀναφέρθηκε στήν “ἀρχόντισσα τῆς Κι-
μώλου”,ὅπως τήν χαρακτήρισε, Ὁσία Μεθοδία, τονίζοντας ὅτι μέ τήν ἀσκητική 
ζωή τῆς ξεπέρασε τά ἀνθρώπινα μέτρα, ἔσπασε τά δεσμά τῆς μοναξιᾶς της μέ τή 
διαρκῆ ἐπικοινωνία μέ τό Θεό καί τούς Ἁγίους, καί ἀνέλαβε αὐτοπροαιρέτως νά 
κάνει αὐτό πού δέν κάνουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, νήστευε γιά ὅσους δέν νήστευαν, 
προσεύχονταν γιά ὅσους δέν προσεύχονταν, κατέστησε τή μικρή Κίμωλο πασί-
γνωστη σέ ὅλη τήν Οἰκουμενική Ὀρθοδοξία καί ἀνεδείχθη φωτεινός ὁδοδείκτης 
γιά τή ζωή μας

Ἐπακολούθησε πάνδημη λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνας καί τῶν φυλασσομένων 
στόν Ι. Ναό Ὁδηγητρίας Λειψάνων τῆς Ἁγίας.

Στή συνέχεια ἔλαβε χώρα παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι, κατά τό ὁποῖο ὁ 
Δήμαρχος Κιμώλου κ. Κωντ. Βεντούρης καλωσόρισε τούς ἀφιχθέντες Ἀρχιμαν-
δρίτες καί οἱ μαθητές τῶν Σχολείων τῆς Κιμωλου παρουσίασαν παραδοσιακούς 
χορούς.
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Ἀνήμερά της ἑορτῆς στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῆς Ὁδηγητρίας Κιμώ-
λου, τελέσθηκε Πανηγυρική Πολυϊερατι-
κή Θεία Λειτουργία, συνιερουργούντων 
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπι-
τρόπου Κιμώλου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
Δημητρίου Βεντούρη καί τοῦ Ἐφημερίου 
τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Ἐρμουπόλεως, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
Βενέδικτου Φραγκογιάννη, συμπαραστατουμένων ἀπό τόν Ἀρχιδιάκονο Ἀλέξιο 
Παπαδόπουλο καί τόν Ἱεροδιάκονο Νεκτάριο Σῶρρο, μέ τή συμπροσευχητική πα-
ρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς νήσου, τῶν μαθητῶν, μαθητριῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ὅλων 
τῶν σχολείων καί πλήθους Κιμωλίων πιστῶν.

Τό θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλός μας ὁ ὁποῖος ἀναφέρθη-
κε στή σημερινή Εὐαγγελική Περικοπῆ, ἐστιάζοντας τήν ὁμιλία του στόν στίχο-
πρόσκληση τοῦ Κυρίου “ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθείν….”, εὐχαρίστησε καί πάλι 
τόν Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄ καί συνεχάρη τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Κιμώ-
λου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δημήτριο Βεντούρη γιά τήν ἄρτια προετοιμασία τῆς 
πανηγύρεως καί γιά τό ἐπιτελούμενο ἀπ’ αὐτόν ποιμαντικό ἔργο στήν Κίμωλο.
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Ἡγούμενος Ἐφραίμ Ι.Μ. Βατοπεδίου : 
“τό μεγαλεῖο της Ἁγιότητος”!

Κατόπιν παρακλήσεως καί προτάσεως τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
Εἰρηναίου Βερυκάκη, ὁ ὁποῖος προλόγισε καί τήν πνευματική ὁμιλία, προσεκλή-
θει ὁ Καθηγούμενος τῆς Ι. Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου Ἁγίου Ὅρους Πανοσιολ. 
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ διά τήν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου καί γιά τήν πνευ-
ματική ὁμιλία πού ἔλαβε χώρα στό Πολιτιστικό μας Κέντρο τήν Τετάρτη 5 Ὀκτω-
βρίου μέ θέμα: ”τό μεγαλεῖο τῆς Ἁγιότητος”.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκη-
νός συνεχάρη τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου Ἀρχιμ. 
Ἐφραίμ, γιά τήν πνευματική του ὁμιλία καί γιά τήν κατατοπιστική ἐξήγηση καί 
ἀνάλυση πού ἔδωσε στό πνευματικό θέμα σχετικά μέ τό μεγαλεῖο τῆς Ἁγιότητος.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου  
στά Χανιά!

Μέ κάθε λαμπρότητα καί 
ἐκκλησιαστική τάξη ἑορτάστη-
κε τήν Παρασκευή 7 Ὀκτωβρί-
ου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Ἑρημίτου καί τῶν σύν αὐτῶ 
ἐνενήντα ὀκτώ Πατέρων στήν 
Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν 
Ἀγγέλων Γουβερνέτου.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία πού τελέσθηκε, ἱερούργησε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουργούντων 
πλειάδος κληρικῶν ἀπό τά Χανιά καί 
τό Ἡράκλειο καί συμπροσευχούμενων 
τῶν ἀδελφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κα-
θώς καί ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν καί πλή-
θους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βα-
τοπεδίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. 
Ἐφραίμ.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος 
ἀφοῦ εὐχήθηκε χρόνια πολλά σέ ὅλο 
τόν κόσμο, εὐχαρίστησε τόν Γέροντα 
Ἐφραίμ γιά τήν παρουσία του στήν 
πανήγυρη τῆς Μονῆς καί τόν Καθη-
γούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου 
Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Εἰρηναῖο 
Βερυκάκη πού τόν προσκάλεσε.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ἡ λιτά-
νευσις τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου καί 
ἡ ἑορτή ὁλοκληρώθηκε μέ τήν δέηση πού ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος γιά τήν ἀνομ-
βρία πού τόν τελευταῖο καιρό πλήττει τίς καλλιέργιες τῆς πόλεώς μας.
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Ἔναρξη ἐργασιῶν τῆς Σχολῆς Συμβουλευτικῆς 
γάμου καί νέων γονέων τῆς Μητροπόλεώς μας!

Μία ἀπό τίς πιό σημαντικές πρωτοβουλίες τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Σχολή Συμ-
βουλευτικῆς γάμου καί νέων γονέων, ἔκανε τήν ἔναρξη ἐργασιῶν της, τήν Δευτέρα 10 
Ὀκτωβρίου στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας, στή 
Χαλέπα Χανίων.

Ἡ πρώτη σύναξη ξεκίνησε μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ συμπροσευχούμενου τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος στήν συνέχεια καλω-
σόρισε αὐτήν τήν πρωτοβουλία προτείνοντας σέ ὅλους καί δή στούς νέους γονεῖς καί 
νέα ζευγάρια νά τήν ἀγκαλιάσουν, γιατί θά παρέχονται σημαντικές συμβουλές γιά τόν 
γάμο καί τήν οἰκογένεια ἀπό ἐκλεκτούς κάθε φορά ὁμιλητές.

Στή σημερινή ἐποχή, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, πού ὁ θεσμός τοῦ Μυστηρίου τοῦ 
Γάμου ἔχει ἐυτελιστεῖ, σήμερα πού οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν ἔχουν διδαχτεῖ καί 
δέν ἔχουν ἐμπεδώσει τό Γάμο ὡς Μυστήριο τῆς κοινωνίας, τῆς συνυπάρξεως, σήμερα 
πού βιώνεται καθημερινά ἡ φίλαυτη ἀπόφαση τοῦ διαζυγίου καί πού χωρίς νά σκέ-
φτεται κάποιος τά δεινά ἀποτελέσματα καί ἰδιαιτέρως ὅταν ὑπάρχουν παιδιά, ἔρχεται 
ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, νά προτρέψει ὅλους, διά τῆς νέας αὐτῆς διακονίας, νά ἀκού-
σουν, νά μάθουν, νά ὑπομένουν καί νά μήν προβαίνουν σέ καμία κίνηση διαλύσεως τοῦ 
Γάμου πρίν τό σκεφτοῦν καλά.

Τέλος, εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη ἀρχή, λέγοντας ὅτι οἱ συνάξεις αὐτές θά 
γίνονται μία φορᾶ κάθε μῆνα ὑπό τόν συντονισμό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας Πανοσι-
ολογιωτάτου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, μέ συνεργασία τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Φρα-
γκιαδάκη, τοῦ π. Βασιλείου Γκάτση καί τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη.

Τό παρών στήν πρώτη ὁμιλία μέ ὁμιλίτρια τήν Πρεσβυτέρα κ. Σοφία Δορμπαράκη 
ἐκτός τῶν προαναφερμένων, ἔδωσε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώρ-
γιος Περάκης καί πλῆθος ἀκροατῶν ὅλων τῶν ἡλικιῶν.

Οἱ συμβουλευτικές αὐτές συνάξεις θά πραγματοποιοῦνται στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Χανίων καί οἱ ἡμερομηνίες διεξαγωγῆς ὁμιλιῶν θά ἀνακοινώνο-
νται ἔγκαιρα.
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Νέος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας!
Μέ μεγάλη χαρά ἡ Κρήτη ἄκουσε πρίν ἀπό λίγο τό μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι-

ακῆς Συνόδου ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας ἔχει νέο Μητροπο-
λίτη τόν μέχρι σήμερα Πρωτοσύγκελλο καί Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Κύριλλο 
Διαμαντάκη.

Χαρμόσυνα χτύπησαν οἱ καμπάνες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ πρίν ἀπό λίγο 
στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης, ὅταν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖος περιστοιχισμένος ἀπό τά μέλη τῆς Ἵερας Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρή-
της, ἀνακοίνωσε τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῶν ἱεραρχῶν γιά τήν ἐκλογή τοῦ Νέου 
Μητροπολίτου.

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης:
Ἀνακοινωθέν 12.10.2016

Ἡ  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθεν σήμερον Τε-
τάρτην, 12ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἐν Ἡρακλείῳ, εἰς Τακτικήν Συνοδικήν Συνεδρίαν, 
παρόντων ἁπάντων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, συνωδᾷ τῷ 3ῳ ἄρθρῳ τοῦ Ν. 4149/1961 
«Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ψήφων κανονικῶν γενομένων, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ 
Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, προέβη εἰς τήν ἐκλογήν νέου Μητροπολίτου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας.

Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας ἐξελέγη, παμψηφεί, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχι-
μανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Ἀρχιγραμματεύς 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅστις ἀκολούθως ἔδωκε τό 
νενομισμένον Μικρόν Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ. Κυρίλλου, θά δοθῇ ὑπ’ αὐτοῦ τήν Κυριακήν, 16ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. 
καί ὥραν 6.00 μ.μ., ἡ δέ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ θά τελεσθῇ τήν Δευτέραν, 
17ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ  Ἡρακλείου.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου

O Ἀρχιμ. Κύριλλος (κατά κόσμον Γεώργιος) Διαμαντάκης γεννήθηκε στίς Κάτω Ἀσίτες 
Ἡρακλείου στίς 19.7.1971. Τίς ἐγκύκλιες σπουδές ἔλαβε στή γενέτειρά του, στό Γυμνάσιο Ἁγί-
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ου Μύρωνος καί στό Γενικό Λύκειο Ἁγίας Βαρβάρας Ἡρακλείου. Στή συνέχεια φοίτησε στό 
Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
ἀπό ὅπου ἔλαβε τό πτυχίο τόν Μάρτιο τοῦ 1995.

Ἀπό τά ἐφηβικά τοῦ χρόνια συνδέθηκε μέ τήν ἱστορική Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Γοργο-
λαΐνι καί τόν τότε Ἡγούμενό της καί μετέπειτα Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιο 
(Πολίτη), τόν ὁποῖο καί ἀκολούθησε ἀμέσως μετά τήν ἐνθρόνισή του στήν Ἱεράπετρα. Ἐκάρη 
Μοναχός ἀπό τόν μακαριστό Γέροντά του Μητροπολίτη Εὐγένιο στίς 24.6.1995 στήν Ἱερά Πα-
τριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς καί Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου 
Τοπλοῦ Σητείας, καί στό Καθολικό της ἴδιας Μονῆς στίς 25.6.1995 χειροτονήθηκε Διάκονος. 
Στίς 17.5.1998 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱερά-
πετρας καί τήν ἴδια ἡμέρα ἔλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας διορίσθηκε ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Εὐγένιο 
στίς 1.1.1999, θέση ἀπό τήν ὁποία διηκόνησε γιά δεκαεπτά ἔτη.

Διακόνησε τίς λειτουργικές καί διοικητικές ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας ἀπό διάφορες θέσεις, μεταξύ τῶν ὁποίων τοῦ Γραμματέα αὐτῆς, τοῦ Γραμματέα 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Ἠγουμενοσυμβούλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τοπλοῦ, τοῦ 
ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», 
τοῦ Μέλους καί Γραμματέα τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
«Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή» κ.ἅ.

Ἐκτός τήν ἐνασχόλησή του μέ τό λειτουργικό, τό κηρυκτικό καί τό διοικητικό ἔργο, ἀσχο-
λήθηκε μέ τήν ἀναστήλωση, συντήρηση καί ἀνάδειξη τῶν χριστιανικῶν μνημείων τῆς Ι. Μη-
τροπόλεως, ἐνῶ γιά εἰκοσιδύο συναπτά ἔτη ἦταν ὑπεύθυνος καί ἐπιμελητής ὅλων τῶν ἐκδό-
σεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, συμπεριλαμβανομένων τῆς διμηνιαίας 
περιοδικῆς ἐκδόσεως «Ἄγκυρα Ἐλπίδος» καί τῶν ἔνθετων «Κοντά στόν Χριστό» γιά τά παιδιά 
καί «Νεανικά Ἀγκυροβολήματα» γιά τούς νέους, τοῦ ἐτήσιου ἐγκολπίου ἡμερολογίου τσέπης, 
ἀλλά καί τῶν ἐκδόσεων τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή» κ.ἅ.

Ἀπό τό ἔτος 2001 ἕως καί σήμερα, παράλληλα μέ τά καθήκοντά του στήν Πρωτοσυγκελ-
λία τῆς Ι. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ὑπηρέτησε καί στήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπό διάφορες θέσεις διακονίας. Ἀπό τίς 6.6.2001 μέ Συνοδική Ἀπόφα-
ση διορίσθηκε ἀρχικά Κωδικογράφος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. 
Στίς 26.5.2005 ἐξελέγη παμψηφεί Ὑπογραμματέας, ἐνῶ 12.9.2010 ἐπίσης παμψηφεί ἐξελέγη 
Ἀρχιγραμματέας Αὐτῆς ἕως σήμερα.

Μέ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου στίς 30.10.2003 διορίσθηκε Γραμματέας τοῦ 
ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Ἀπόστολος Τίτος», καί μέ Συνοδική Ἀπόφαση στίς 
7.11.2006 διορίσθηκε Διευθυντής ἐκδόσεως, ἔχοντας ἐξ ἀρχῆς τήν εὐθύνη τῆς προετοιμασίας 
καί τήν ἐπιμέλεια τῆς ἐκτυπώσεώς του μέχρι τήν ἐκλογή του σέ Ἀρχιγραμματέα.
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Μία ἐνημερωτική ὁμιλία γιά τό διαδίκτυο ἀπό  
τό γραφεῖο νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας!

Τήν Τετάρτη 12 Ὀκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε μέ ἀπόλυτη 
ἐπιτυχία μία ἐξαιρετική ὁμιλία 
στό Πνευματικό Κέντρο Χανί-
ων μέ θέμα «Ἔγκλημα στό δια-
δίκτυο… μήν γίνεις συνεργός!» 
μέ ὁμιλητή τόν κληρικό, Μηχα-
νολόγο Τηλεπικοινωνιῶν καί 
Θεολόγο π. Νικόλαο Δοῦμα.

Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Δ/ντής τοῦ Γραφείου Νεότητος Διάκονος π. Δη-
μήτριος Δερμιτζάκης, ὅπου καί τήν διοργάνωσε σέ συνεργασία μέ τήν Περιφέρεια 
Κρήτης – Περιφερειακή 
Ἑνότητα Χανίων καί τό 
Πνευματικό Κέντρο, ἐνῶ 
γιά τό βιογραφικό τοῦ π. 
Νικολάου μίλησε συνο-
πτικά ὁ π. Ἰωάννης Κου-
κουράκης, συνεργάτης 
τοῦ Γραφείου Νεότητος.

Στήν κατατοπιστική 
ὁμιλία του ὁ π. Νικόλαος 
ἐπεκτάθηκε μέ ἐξαιρετικά καί ἐπίκαιρα παραδείγματα, σχετικά μέ τούς κινδύνους 
πού κρύβει ἡ κακή χρήση τοῦ διαδικτύου κεντρίζοντας καί δημιουργώντας ἔντο-
νους προβληματισμούς στό ἀκροατήριό του πού ἀποτελοῦνταν ἀπό ἀνθρώπους 
ὅλων τῶν ἡλικιῶν.

Τήν ὄμορφη καί συμβουλευτική αὐτή σύναξη ἔκλεισε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέ-
φερε τούς χαιρετισμούς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
χαιρέτισε τόν π. Νικόλαο Δούμα καί τό Γραφεῖο Νεότητος γιά τήν ἐπίκαιρη καί 
συνάμα ἀφυπνιστική ὁμιλία.
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Ἄξιος ὁ νέος Μητροπολίτης  
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος!

Σέ ἀτμόσφαιρα συγκίνησης καί 
χαρᾶς πραγματοποιήθηκε τό πρωί 
τῆς Δευτέρας, στόν Ἱερό Καθεδρικό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, ἡ 
χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κυρίλ-
λου.

Τήν χειροτονία τέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 

κ.κ. Εἰρηναῖος συμπαραστατούμενος 
ἀπό τούς Ἱεράρχες πού συγκροτοῦν τήν 
Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κρήτης.

Τό παρών ἔδωσε πλῆθος ἐπισήμων 
καί πιστοῦ λαοῦ, ἀπό τήν Ἱεράπετρα καί 
τή Σητεία ἀλλά καί ὅλη τήν Κρήτη.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Λουκᾶ  
στά Χανιά!

Μέ κάθε λαμπρότητα καί 
ἐκκλησιαστική τάξη τελέστηκε 
ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στόν 
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεώς 
μας. 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός συλλειτουργούντων 
πλειάδος ἱερέων καί συμπροσευ-
χουμένων ἑκατοντάδων πιστῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε στή ζωή 

καί τή δράση τοῦ Ἀποστόλου τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἁγίου 
Λουκᾶ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέ-
στηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ 
διακονοῦν ὁ Πρωτ. Δημήτριος Λα-
μπαθάκης ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμε-
νος, ὁ Πρωτ.Ἀντώνιος Τσουρλάκης 
καί ὁ Τεχνικός Διευθυντής τοῦ Ραδι-
οφωνικοῦ μας Σταθμοῦ Πρωτ. Κων/
νος Θωμαδάκης.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας  
στήν “Ἡμέρα τῆς Ἀστυνομίας”!

Στήν ἀφιερωματική ἐκδήλωση γιά τήν ”Ἡμέρα τῆς 
Ἀστυνομίας” πού πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 19 
Ὀκτωβρίου παρευρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὅπου κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδή-
λωσης ἔγινε παρουσίαση τῆς ζωῆς τοῦ Μεγαλομάρτυρος 
Ἁγίου Ἀρτεμίου ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς 
Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιο Περάκη καί στήν συνέ-
χεια τοῦ ἔργου καί τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυ-
νομίας ἀπό ἐκπρόσωπο τοῦ σώματος.

 Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις Συνδέσμων Ἀποστράτων Σωμάτων 
Ἀσφαλείας Νομοῦ Χανίων, Ρεθύμνου, Ἡρακλείου καί Λασιθίου, καθώς καί τοῦ 
Πανελλήνιου Ἐθελοντικοῦ Ὀργανισμοῦ «Τό Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ». Τούς ἐπαί-
νους ἀπένειμε ὁ Γενικός Ἀστυνομικός Διευθυντής Ὑποστράτηγος Ἀνδρέας Δα-
σκαλάκης.

Στήν παραπάνω ἐκδήλωση, συμμετεῖχε καί ἡ σύνθεση τῆς στρατιωτικῆς μου-
σικῆς τῆς 5ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ τῆς Μεραρχίας Κρητῶν, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ 
Ταγματάρχη κυρίου Λαφάτα Νικολάου.
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Τά Χανιά ἑόρτασαν πανηγυρικά  
τόν Ἅγιο Γεράσιμο καί τόν Ἅγιο Ἀρτέμιο!

Μέ κάθε λαμπρότητα, 
ἐκκλησιαστική τάξη καί ἐπιση-
μότητα ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Γε-
ράσιμος καί ὁ Ἅγιος Ἀρτέμιος 
τήν Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε 
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γε-

ρασίμου στά Νεροκούρου Χανί-
ων συλλειτουργούντων πλήθους 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας 
καί συμπροσευχούμενων εὐσεβῶν 
προσκυνητῶν ἀνάμεσά τῶν καί 
μαθητῶν ἀπό τά σχολεῖα τῆς πε-
ριοχῆς συνοδευόμενα ἀπό τούς 
καθηγητές.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ 
λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ 
Ἁγίου Γερασίμου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ!

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος με-
τέβη στόν Καθεδρικό Ναό Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου ὅπου τέλε-
σε ἐπίσημη Δοξολογία γιά τόν 
Προστάτη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυ-
νομίας Ἅγιο Ἀρτέμιο, παρουσία 
τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας, τῶν 
ἐκπροσώπων τοῦ Ἀστυνομικοῦ 
Σώματος, τῶν στρατιωτικῶν καί 
τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας, 
τήν ἡμερήσια διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας, ἀνέγνωσε ἀξιωματικός τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
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Μικρασία ”Ψυχῆς Πατρίδα”!
Τό Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 

πραγματοποιήθηκε στό Πνευματι-
κό Κέντρο Χανίων ἡ ἀφιερωματι-
κή ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς τοῦ 
συλλόγου Μικρασιατῶν Χανίων ” 
ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος” μέ θέμα Μι-
κρασία Ψυχῆς Πατρίδα 94 χρόνια, 
ὅπου συνδιοργανωτές ἦταν ἡ Ἱερά 
Μητρόπολή μας, ἡ Περιφέρεια 
Κρήτης – Περιφερειακή Ἑνότη-
τα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων καί ἡ 
Ὁμοσπονδία Προσφυγικῶν Σωματείων Ἑλλάδος.

Ἡ ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τό χαιρετισμό τῆς Προέδρου τοῦ Συλλόγου 
Μικρασιατῶν Χανίων κ. Στέλλας Γκοζάνη-Χαριτάκη, ἡ ὁποία εὐχαρίστησε τούς συν-
διοργανωτές, καί εἰδικά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας γιά τήν παραχώρηση χώρου ὅπου 
θά φιλοξενεῖται ὁ Σύλλλογος Μικρασιατῶν, τούς παρευρισκόμενους καί τά μέλη τοῦ 
Συλλόγου καί προλόγισε τήν ἐκδήλωση.

Στή συνέχεια ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός 
Λιονάκης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Μητροπόλεώς μας, χαιρέτισε τήν ἐκδήλωση, μεταφέ-
ροντας τούς χαιρετισμούς καί τήν ἀγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται αὐτές τίς ἡμέρες στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο 
γιά τόν ἑορτασμό τῶν 25 χρόνων Πατριαρχικῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Κατόπιν ὁ Πανοσιολογιώτατος ἀναφέρθηκε στήν καλή 
συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μέ τόν Σύλλογο Μικρασιατῶν ὁ ὁποῖος εἶναι 
ἕνα ζωντανό κύτταρο ἱστορικῆς μνήμης καί παράδοσης στόν τόπο μας.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἡ Βουλευτής Χανίων κ. Βάλια Βαγιωνάκη, ὁ κ. 
Νίκος Καλογερής ἀπό τήν Περιφέρεια Χανίων, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. Ἔμμ. Φραγκάκης καί 
κ. Βαρβάρα Περάκη ἀπό τόν Δῆμο Χανίων, φορεῖς τοῦ τόπου μας καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ καταπληκτική χορωδία Μικρασιατῶν μέ τίς ἐξαίρετες καί παραστατικές ἑρμη-
νεῖες, μετέφερε τά ἀκροατήριο, στά χρόνια ἐκεῖνα, δημιουργώντας ἔντονες συγκινή-
σεις ἀπό τίς ἀλησμόνητες στιγμές πού πέρασε ἡ προσφυγιά πρίν 94 χρόνια.
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Φιλανθρωπική συνάντηση!
Μέ ἔντονα καί φιλάν-

θρωπα συναισθήματα καί 
δυναμική παρουσία τοῦ 
κόσμου πλημμύρισε τό 
ξενοδοχεῖο Ἀκάλη στήν 
ἐκδήλωση πού πραγμα-
τοποίησε ἡ Ἱερά μας Μη-
τρόπολη μέ θέμα ”ἐπικοι-
νωνοῦμε καί βοηθοῦμε”.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέ-
τισε ὁ Σεβασμιώτατος 

Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ἐγκάρδια τόν Πανοσι-
ολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, γιά τήν ἀκόμη μία 
φορᾶ ἐξαιρετική αὐτή πρωτοβουλία ἡ ὁποία γίνεται γιά τήν ἐνίσχυση καί ἀρωγή 
τῶν συνανθρώπων μας, τούς ἱερεῖς καί συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Δ/
νσή τοῦ ξενοδοχείου Ἀκάλη, ὅλους ὅσους συνέβαλαν καί βοήθησαν στήν πραγ-
ματοποίηση τῆς ὄμορφης αὐτῆς ἐκδηλώσεως πού συντόνισε ὁ Γενικός Ἀρχιερα-
τικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, καί φυσικά ὅλο τό κόσμο πού σέ κάθε 
κάλεσμα τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνταποκρίνεται μέ ἀγάπη.

Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ πνευματική ὁμιλία τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος μέ ἔντονες σκέψεις καί ρεαλιστικά παραδείγματα 
ἀναφέρθηκε στόν ἀνθρώπινο πόνο, τόν πόνο πού ἔρχεται ὅπως εἶπε χαρακτηρι-
στικά κάποιες φορές σάν νουθεσία ἐνάντια στό ἐγωιστικό παρόν τῆς ἐποχῆς μας.
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Μεγαλοπρεπής ἑορτασμός  
τοῦ  Ἁγίου Δημητρίου στά Χανιά!

Μέ κάθε μεγαλοπρέ-
πεια καί λαμπρότητα 
ἑορτάστηκε ὁ Μεγαλο-
μάρτυρας Ἅγιος Δημή-
τριος ὁ Μυροβλύτης, 
στήν Ἱερά Μητρόπολή 
μας καί εἰδικά στούς 
Ναούς πού εἶναι ἀφι-
ερωμένοι στήν μνήμη 
του.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός ἱερούργησε στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στόν Πλατανιά Χανίων, ὅπου δια-
κονεῖ ὁ Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης, συλλειτουργούντων πλήθους ἱερέων καί 
συμπροσευχούμενων εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπε-
ρινός στήν Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν, πού 
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Δημήτριος Ἀλεξανδρά-
κης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
ἐνῶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας τέλεσε στό χωριό του τόν 
Πλατανιά, τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερι-
νό συμπροσευχούμενων πλήθους ἱερέων 
καί Χριστεπώνυμου πληρώματος.



77

Τήν Παρασκευή 
28 Ὀκτωβρίου ἑορ-
τή τῆς Ἁγίας Σκέ-
πης ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκη-
νός λειτούργησε 
καί κήρυξε τό Θεῖο 
Λόγο στόν ἱερό 
Ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Σπλάντζια 
Χανίων, συλλειτουργούντων τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί 
ἄλλων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας μετέβη στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὅπου τέλεσε 
ἐπίσημη Δοξολογία μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» μέ τή συμμε-
τοχή τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρα-
τιωτικῶν ἀρχῶν. Τόν πανηγυρικό της 
ἡμέρας ἀνέγνωσε ἡ φιλόλογος κ. Σίτσα 
Κοτσιφάκη.

Ἀκολούθησε τρισάγιο γιά τούς πε-
σόντες στό ἡρῶο τῆς πόλης καί ἀκο-
λούθως κατάθεση στεφάνων.

Στή συνέχεια κατευθύνθηκαν στό 
μέρος τῶν ἐπισήμων γιά νά παρακο-
λουθήσουν τήν μαθητική καί στρατιω-
τική παρέλαση.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί  
τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στήν Μητρόπολή μας!
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Ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τήν Ἐθνική μας ἑορτή 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας!

Τό Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας, πραγ-
ματοποίησε στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας μία ὄμορφη ἐπετεια-
κή ἐκδήλωση γιά τήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Ἡ ἑορτή ξεκίνησε μέ ὕμνους πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἀπό τήν βυζαντινή 
χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας πού διευθύνει ὁ κ. Κων/νος Στεφανάκης ἐνῶ περι-
ελάμβανε καί πλούσιο ρεπερτόριο ἀπό τραγούδια τῆς ἐποχῆς τοῦ 40, πού ἀπέδω-
σαν ἐξαιρετικά καί χειροκροτήθηκαν ἀπό τό ἀκροατήριο, οἱ χορωδίες τῶν μικρῶν 
παιδιῶν καί ἡ μικτή ἐνηλίκων ὑπό τήν ἐπιμέλεια τῶν χοραρχῶν τους, κ. Βασιλικῆς 
Ἀθανασιάδου Πετράκη καί κ. Ἕλλης Παπαλιωνάκη Παγωνίδου ἀντίστοιχα.

Ἡ ὄμορφη ἐπετειακή ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ μέ τό θεατρικό δρώμενο πού 
ἐπιμελήθηκε ἡ θεατρική ὁμάδα τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τίτλο στήν ”ΗΧΩ ΤΟΥ 
ΟΧΙ”, τό ὁποῖο ἦταν διανθισμένο μέ ἐπίκαιρους ὕμνους καί τραγούδια ἀπό τίς χο-
ρωδίες τῆς Μητροπόλεως.

Μέ θερμά λόγια ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός εὐχαρί-
στησε τούς νέους της Μητροπόλεώς μας καί τούς συντονιστές τοῦ Γραφείου Νεό-
τητος διάκονο π. Δημήτριο Δερμιτζάκη καί π. Ἰωάννη Κουκουράκη γιά τήν ὄμορ-
φη μεταφορά στά δύσκολα χρόνια τοῦ πολέμου, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού 
ἔδωσε τό παρών καί σέ αὐτή τήν ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας.






