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Πρ ο σ φ ι λ έ σ τ α τ ο ι
ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί
τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα
πητά,
Φθάσαντες τό Ἅγιον
Πάσχα καί γινόμενοι
κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς
Ἀναστάσεως, ὑμνοῦμεν
τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον
Κύριον τῆς δόξης, τόν συναναστήσα
ντα μεθ’ ἑαυτοῦ παγγενῆ τόν Ἀδάμ καί
ἀνοίξαντα πᾶσιν ἡμῖν παραδείσου τάς
πύλας.
Ἡ λαμπροφόρος Ἔγερσις τοῦ Χρι
στοῦ εἶναι ἡ διαβεβαίωσις ὅτι κυρίαρ
χος εἰς τήν ζωήν τοῦ κόσμου δέν εἶναι ὁ
θάνατος, ἀλλά ὁ καταργήσας τό κράτος
τοῦ θανάτου Σωτήρ, ὁ γνωριζόμενος τό
πρότερον ὡς ἄσαρκος Λόγος, ὕστερον
δέ ὡς ὁ δι’ ἡμᾶς, φιλανθρωπίας ἕνε
κεν, σεσαρκωμένος, νεκρωθείς δέ ὡς
ἄνθρωπος καί ἀναστάς κατ’ ἐξουσίαν
ὡς θεός, ὡς ὁ πάλιν Ἐρχόμενος μετά
δόξης πρός πλήρωσιν τῆς θείας Οἰκο
νομίας.
Τό μυστήριον καί τό βίωμα τῆς
Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ τόν πυρῆνα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἡ ὁλόφωτος λα
τρεία, τά ἱερά μυστήρια, ἡ ζωή τῆς προ

σευχῆς, ἡ νηστεία καί ἡ
ἄσκησις, ἡ ποιμαντική
διακονία καί ἡ καλή
μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ,
ὅλα ἀναδίδουν τό ἄρω
μα τῆς Πασ χα λίου
εὐφροσύνης. Ἡ ζωή τῶν
πιστῶν ἐν Ἐκκλησία
εἶναι καθημερινόν Πάσχα, εἶναι «ἄνω
θεν χαρά», ἡ «χαρά τῆς σωτηρίας»,
ἀλλά καί «ἡ σωτηρία ὡς χαρά»1.
Οὕτω, αἱ ἀκολουθίαι τῆς Ἀγίας καί
Μεγάλης Ἑβδομάδος δέν εἶναι κατα
θλιπτικαί, ἀλλά πλήρεις τῆς νικητηρίου
δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως. Εἰς αὐτάς
ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ Σταυρός δέν ἔχει
τόν τελευταῖον λόγον εἰς τό σχέδι
ον τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί
τοῦ κόσμου. Αὐτό προαναγγέλλεται
ἤδη κατά τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου.
Ἡ ἐκ νεκρῶν ἕγερσις τοῦ ἐπιστηθίου
φίλου τοῦ Χριστοῦ εἶναι προτύπωσις
τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως». Τό «Σήμε
ρον κρεμᾶται ἐπί ξύλου» κορυφοῦται
μέ τήν ἐπίκλησιν «Δεῖξον ἡμῖν καί τήν
ἔνδοξόν Σου Ἀνάστασιν». Ἐνώπιον τοῦ
[1] π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἡμερολόγιον, ἐκδ.
Ἀκρίτας Ἀθήνα 2003, σ. 223.
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Ἐπιταφίου ψάλλομεν τό «Μεγαλύνω
τά Πάθη σου, ὑμνολογῶ καί τήν Ταφήν
Σου, σύν τῇ Ἀναστάσει». Καί, γεγο
νυίᾳ τῇ φωνῇ, διακηρύσσομεν εἰς τήν
Πασχάλιον ἀκολουθίαν τό ἀληθές νόη
μα τοῦ Σταυροῦ; «Ἰδού γάρ ἦλθε διά
τοῦ Σταυροῦ χαρᾷ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».
Ἡ «κλητή καί ἁγία ἡμέρα» τοῦ Πάσχα
εἶναι ἡ ἀνατολή τῆς «ὀγδόης ἡμέρας»,
ἡ ἀπαρχή τῆς «καινῆς κτίσεως», ἡ βίω
σις τῆς ἰδικῆς μας ἀναστάσεως, τό μέγα
«θαῦμα τῆς ἐμῆς σωτηρίας»2. Εἶναι ἡ
βιωματική βεβαιότης ὅτι ὁ Κύριος ἔπα
θε καί ἤχθη εἰς θάνατον δι’ ἡμᾶς καί
ἀνέστη δι’ ἡμᾶς «προοικονομῶν ἡμῖν
τήν εἰς ἀπείρους αἰῶνας ἀνάστασιν»3.
Καθ’ ὅλην τήν Πασχάλιον περίοδον
ὑμνολογεῖται μέ ἀπαράμιλλον ποιη
τικότητα τό ἀνθρωπολογικόν νόημα
τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ, ἡ διάβασις τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τῆς δουλείας εἰς τήν ἀληθῆ ἐλευ
θερίαν, «ἡ ἐκ τῶν κάτω πρός τά ἄνω
καί τήν γῆν τῆς ἐπαγγελίας πρόοδος
καί ἀνάβασις»4. Αὐτή ἡ σωτηριώδης ἐν
Χριστῷ ἀνακαίνισις ἐνεργεῖται ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ ὡς δυναμική προέκτασις τοῦ
ἤθους τῆς Εὐχαριστίας ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς
«ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ», ὡς συνέργεια
μετά τοῦ θεοῦ διά τήν μεταμόρφωσιν
τοῦ κόσμου, διά νά καταστῇ οὗτος
εἰκών τῆς πληρότητος τῆς τελικῆς ἐπι
φανείας τῆς θείας ἀγάπης ἐν τῇ Βα
σιλείᾳ τῶν Ἐσχάτων. Ζῆν ἐν Χριστῷ
ἀναστάντι σημαίνει ἐξαγγέλλειν τό

Εὐαγγέλιον «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»,
κατά τό ὑπόδειγμα τῶν Άποστόλων,
εἶναι ἔμπρακτος μαρτυρία περί τῆς
ἐλθούσης χάριτος καί τῆς προσδοκίας
τῆς «καινῆς κτίσεως», ὅπου «ὁ θάνατος
οὐκ ἐσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγή
οὔτε πόνος οὐκ ἐσται ἔτι»5.
Ἡ πίστις εἰς τήν Άνάστασιν τοῦ Χρι
στοῦ καί εἰς τήν ἰδικήν μας συνανάστα
σιν δέν ἀρνεῖται τήν ἐπώδυνον πα
ρουσίαν τοῦ θανάτου, τοῦ πόνου καί
τοῦ σταυροῦ εἰς τήν ζωήν τοῦ κόσμου.
Δέν ἀπωθοῦμεν τήν σκληράν πραγμα
τικότητα, οὔτε ἐξασφαλίζομεν εἰς τόν
ἑαυτόν μας, διά τῆς πίστεως, ψυχολο
γικήν κάλυψιν ἀπέναντι εἰς τόν θάνα
τον. Γνωρίζομεν ὅμως ὅτι ὁ παρών βίος
δέν εἶναι ὁλόκληρος ἡ ζωή, ὅτι ἐδῶ
εἴμεθα «ὁδῖται»· ὅτι ἀνήκομεν εἰς τόν
Χριστόν καί ὅτι πορευόμεθα πρός τήν
αἰώνιον Αὐτοῦ Βασιλείαν. Ἡ παρουσία
τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου, ὅσον ἁπτή
καί ἄν εἶναι, δέν ἀποτελεῖ τήν ἐσχάτην
πραγματικότητα. Αὐτή εἶναι ἡ ὁριστική
κατάργησις τοῦ θανάτου. Εἰς τήν Βασι
λείαν τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει πόνος καί
θάνατος, ἀλλά ἀτελεύτητος ζωή. «Πρό
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σου», ψάλλομεν,
«φοβερός ὁ θάνατος τοῖς ἀνθρώποις·
μετά τό ἔνδοξον πάθος, φοβερός ὁ
ἄνθρωπος· τῷ θανάτῳ»6. Ἡ πίστις εἰς
Χριστόν δίδει δύναμιν, καρτερίαν καί
ὑπομονήν διά νά ἀντέχωμεν τάς δο
κιμασίας. Ὀ Χριστός εἶναι «ὁ πᾶσαν
νόσον ἰώμενος καί ἐκ τοῦ θανάτου λυ
τρούμενος». Εἶναι ὁ παθών δι’ ἡμᾶς,
ὁ ἀποκαλύψας τοῖς ἀνθρώποις ὅτι ὁ

[2]Γρηγορίου τοῦ θεολόγου, Εἰς τό ἅγιον
Πάσχα, ΒΕΠ 60, σ. 202.
[3]Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εἰς τήν Ἀνάληψιν, ΡΟ
151, στ. 277.
[4]Γρηγορίου θεολόγου, ὅ.π., σ. 191.

[5]Ἀποκ. κα΄, 4.
[6]Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ κζ΄ Σεπτεμβρίου.
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Θεός εἶναι ὁ «ἀεί ὑπέρ ἡμῶν», ὅτι εἰς
τήν Ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀνήκει οὐσι
ωδῶς ἡ φιλανθρωπία Του. Αὐτή ἡ
εὐκταία φωνή τῆς θείας ἀγάπης ἀντη
χεῖ είς τό «θάρσει, τέκνον» τοῦ Χριστοῦ
πρός τόν παραλυτικόν καί τό «θάρσει,
θύγατερ» 7 πρός τήν αἱμορροοῦσαν,
εἰς τό «θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν
κόσμον»8 πρό τοῦ Πάθους καί εἰς τό
«θάρσει, Παῦλε»9 πρός τόν ἐν φυλακῇ
καί ἀπειλῇ θανάτου Ἀπόστολον τῶν
Ἐθνῶν.
Ἡ σοβοῦσα πανδημία τοῦ νέου κο
ρωνοϊοῦ ἀπέδειξε πόσον εὔθραστος
εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πόσον εὐκόλως
τόν κυριεύει ὁ φόβος καί ἡ ἀπόγνω
σις, πόσον ἀδύναμοι ἀποδεικνύονται
αἱ γνώσεις καί ἡ αὐτοπεποίθησίς του,
πόσον ἕωλος εἶναι ἡ ἄποψις ὅτι ὁ θάνα
τος ἀποτελεῖ ἕν γεγονός εἰς τό τέλος
τῆς ζωῆς καί ὅτι ἡ λήθη ἤ ἡ ἀπώθη
σις τοῦ θανάτου εἶναι ἡ ὀρθή ἀντι
μετώπισίς του. Αἱ ὁριακαί καταστάσεις
ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἀνίκανος νά διαχειρισθῇ σθεναρῶς τήν
ὕπαρξίν του, ὅταν πιστεύῃ ὅτι ὁ θάνα
τος εἶναι ἡ ἀνίκητος πραγματικότης
καί τό ἀνυπέρβλητον ὅριον. Εἶναι
δύσκολον νά παραμείνωμεν ἀνθρώπι
νοι ἄνευ τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος.
Αὐτή ἡ ἐλπίς ζῇ εἰς τήν καρδίαν ὅλων
τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν, τῶν ἐθε
λοντῶν, τῶν δωρητῶν καί ὅλων τῶν
γενναιοφρόνως συμπαρισταμένων
εἰς τούς πάσχοντας ἀδελφούς, μέ θυ
σιαστικόν πνεῦμα, αὐτοπροσφοράν

καί ἀγάπην. Μέσα εἰς τήν ἀνείπωτον
κρίσιν, αὐτοί εὐωδιάζουν ἀνάστασιν καί
ἐλπίδα. Εἶναι οἱ «Καλοί Σαμαρεῖται»,
οἱ ἐπιχέοντες, μέ κίνδυνον τῆς ζωῆς
των, ἔλαιον καί οἶνον ἐπί τάς πληγάς,
εἶναι οἱ σύγχρονοι «Κυρηναῖοι» εἰς
τόν Γολγοθάν τῶν ἐν ἀσθενείαις
κατακειμένων.
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, τιμιώτατοι
ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα
ἐν Κυρίῳ, δοξάζομεν τό ὑπέρ πάν
ὄνομα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, τοῦ
πηγάζοντος ζωήν ἐξ οἰκείου φωτός καί
φαιδρύνοντος τῷ φωτί τῆς Αναστάσεως
τά σύμπαντα, δεόμενοι Αὐτοῦ, τοῦ
ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων,
τοῦ παρέχοντος ζωήν καί ἀνάστασιν,
ὅπως συγκαταβαίνων, ἐν τῇ ἀφάτῳ
Αὐτοῦ φιλανθρωπία, τῶ γένει τῶν
ἀνθρώπων, χαρίζηται ἡμῖν τό πολύτιμον
δῶρον τῆς ὑγείας καί κατευθύνῃ τά
διαβήματα ἡμῶν εἰς ὁδούς εὐθείας, διά
νά καταξιωθῇ ἡ θεοδώρητος ἐλευθερία
ἡμῶν ἐν τῷ κόσμῳ, προτυποῦσα τήν
τελείωσιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐπουρανίῳ
Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Χριστός Άνέστη
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκ’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν
Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
Ἀναγνωσθήτω ἐπ’ ἐκκλησίας κατά τήν
θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου
Πάσχα, μετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.

[7]Ματθ. θ΄, 9 καί 22.
[8]Ἰωάν. ιστ΄, 33.
[9]Πράξ. κγ΄, 11.
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Ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου γιά τόν κορωνοϊό
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου συνῆλθε
ὑπό τήν προεδρεία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου καί µελέτησε διεξοδικῶς, µεταξύ ἄλλων, τά
δεδοµένα τοῦ ἰοῦ Covid-19 (κορωνοϊοῦ), µέ αἴσθηµα δέ ποιµαντικῆς
εὐθύνης, ἐπισηµαίνει τά ἑξῆς:

Κοινωνία εἶναι “ἀντιδοτόν του µή
ἀποθανείν” καί µένει στή µέχρι
τώρα Ὀρθόδοξη διδασκαλία περί
τῆς Θείας Μεταλήψεως.

α) Παρά τή σοβαρότητα τῆς καταστάσεως συνιστᾶται σύνεση, ὑποµονή καί ἀποφυγή ἐκδηλώσεων
πανικοῦ.

ε) Αὐτονόητο θεωρεῖται, ὅτι ἡ πίστη στό Θεό, ὡς ὑπέρβαση καί ὄχι
ὡς κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, καθώς καί ἡ προσευχή ἐνισχύουν τόν πνευµατικό ἀγώνα τοῦ
Χριστιανοῦ.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία
τῆς Κωνσταντινουπόλεως προτρέπει τά ἀνά τόν κόσµον πνευµατικά
της παιδιά νά ἐντείνουν τίς προσευχές τους ὥστε µέ τήν ἐνίσχυση καί τόν φωτισµό τοῦ Θεοῦ νά
ξεπερασθεῖ καί αὐτή ἡ σύγχρονη
δοκιµασία.

β) Ἡ Ἐκκλησία µᾶς σεβόταν καί σέβεται τήν ἰατρική ἐπιστήµη. Γί΄αὐτό
προτρέπει ὅλους τους πιστούς νά
ἐναρµονίζονται πρός τίς ὑγειονοµικές ὁδηγίες τόσο τοῦ Παγκοσµίου
Ὀργανισµοῦ Ὑγείας ὅσο καί πρός
τίς σχετικές ὑποδείξεις καί νοµοθετικές διατάξεις τῶν κατά τόπους
Κρατῶν.
γ) Τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο
ἐκφράζει εὐχαριστίες πρός ὅλους
ὅσοι ἐργάζονται µέ αὐτοθυσία σέ
κάθε τοµέα ὑγείας, ἰατρικό, νοσηλευτικό καί ἐρευνητικό, προκειµένου νά ἀντιµετωπισθεῖ καί νά θεραπευθεῖ ἡ νέα αὐτή πανδηµία.
δ) Ἡ Μεγάλη του Χριστοῦ Ἐκκλησία, γνωρίζει ἐµπειρικῶς µέσα ἀπό
τή δισχιλιετή πορεία της, ὅτι ἡ Θεία

11 Μαρτίου 2020
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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Ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου γιά τήν πανδημία
Καθώς συνεχίζεται σέ
παγκόσµια κλίµακα, καί
δή καί ἐπιτείνεται, ἡ κρίσις τοῦ κορωνοϊοῦ, τό
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο
παρακολουθεῖ τήν κατάστασι µέ ὑψηλό αἴσθηµα εὐθύνης
ἔναντι τῶν πιστῶν του καί ἔναντι
ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἀνθρώπων
καί, σέ συνέχεια τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς 11ης Μαρτίου ἐ. ε., κατόπιν συσκέψεως τῶν Ἱεραρχῶν του
στήν Πόλη, ἀνακοινώνει τά ἑξῆς:
1) Ἐπαναλαµβάνει µέ ἔµφασι τήν
ἔκκλησί του πρός ὅλους νά περιορίσουν στό ἐλάχιστο τίς ἐξόδους
καί τίς µετακινήσεις τους καί νά µένουν στά σπίτια τους, γιά τή δική
τους προφύλαξι καί γιά τήν προστασία τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
2) Ἐξαίρει τό πνεῦµα αὐτοθυσίας
µέ τό ὁποῖο ἐργάζονται οἱ ὑπεύθυνοι στόν τοµέα τῆς ὑγείας καί τούς
ἐκφράζει τήν εὐγνωµοσύνη του,
τόσο γιά τίς ὑπεράνθρωπες καί
ἐξαντλητικές προσπάθειές τους νά
βοηθήσουν τούς πάσχοντας συνανθρώπους, ὅσο καί γιά τόν κίνδυνο τόν ὁποῖο ἐν γνώσει τούς διατρέχουν, συγχρωτιζόµενοι µέ τούς
προσβληθέντες ἀπό τόν ἰό covid
19.
3) Ὑπογραµµίζει τήν ἀνάγκη νά
ὑπακούουν ὅλοι στίς ἀποφάσεις
καί ἐντολές τῶν ἁρµοδίων ὑγειονοµικῶν ἀρχῶν γιά τό κοινό καλό.

4) Σέ συνέχεια τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων ποῦ
ἤδη πῆραν µερικές ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Θρόνου, σήµερα γενικεύεται γιά ὅλες τίς ἐπαρχίες
του ἡ ἐκκλησιαστική ἀπόφασις καί
ἐντολή νά ἀνασταλοῦν ὅλες οἱ θρησκευτικές ἱερουργίες, ἐκδηλώσεις
καί τελετές, µέχρι τέλους Μαρτίου,
ἐκτός ἀπό τήν προσωπική προσευχή τῶν Χριστιανῶν στούς ναούς
ποῦ θά παραµείνουν ἀνοικτοί ὅπως
µέχρι τώρα. Ἡ ἀπαγόρευσις αὐτή
θά ἀναθεωρηθῆ ἀργότερα, σύµφωνα µέ τήν ἐξέλιξι τῆς πανδηµίας ποῦ
προκάλεσε ὁ ἰός.
5) Στά ἁπανταχοῦ Πατριαρχικά καί
Σταυροπηγιακά Μοναστήρια θά τελοῦνται κανονικά οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἀπό τίς Ἀδελφότητές τους, δέν
θά γίνωνται ὅµως δεκτοί προσκυνηταί ἐκ τοῦ κόσµου.
6) Μέσα σ αὐτά τά πλαίσια, ἀναστέλλεται µέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως καί ἡ λειτουργία τῶν Πατριαρχικῶν Γραφείων στό Φανάρι, ὅπου
ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης καί οἱ
κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς
θά τελοῦν τίς νενοµισµένες ἱερές
ἀκολουθίες καί θά προσεύχωνται,
γιά ὅλο τόν κόσµο καί γιά τήν ταχεία παρέλευσι τῆς δοκιµασίας.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 5/3/2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκ
κλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 5Μαρ
τίου 2020 στό Ἡράκλειο σέ Τακτική Συνε
δρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τής ἁρμο
διότητός της.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος παρακολουθεῖ μέ
ἀγωνία ὅσα συμβαίνουν τίς τελευταῖες
ἡμέρες στά χερσαῖα καί θαλάσσια σύνορά
της Πατρίδας μας, ἐκφράζει δέ τήν ὁλοθυ
μησυμπαράστασή της πρός τήν Ἑλληνική
Πολιτεία, τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί τήν
Ἑλληνική Ἀστυνομία, πρός τούς Συνοριο
φύλακες, τίς ἐμπλεκόμενες Ὑπηρεσίες τοῦ
Κράτους καί ὅλους τους ἐθελοντές, γιά
τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες ποῦ κα
ταβάλλουν, γιά τή διαφύλαξη τῶν συνό
ρων καί τῆς ἀξιοπρέπειας τῆς Χώρας μας,
τονίζοντας ταυτόχρονα τήν εὐθύνη τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νά στηρίξει τόν δί
καιο αὐτό ἀγώνα, γιά τήν προστασία τῶν
Ἑλληνικῶν καί ταυτόχρονα Εὐρωπαϊκῶν
συνόρων.
Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τόν
σεβασμό της σέ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο,
ἀλλά καί τή θλίψη της γιά ὅλους αὐτούς
τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, δυστυχῶς, κα
θοδηγούμενοι στά σύνορά της Πατρίδας
μας μαζικά, «ἐργαλειοποιοῦνται» καί γίνο
νται θύματα ἀποτρόπαιας ἐκμετάλλευσης.
Ἔχουμε χρέος ἱερό, ὅλοι μαζί ἑνωμέ

νοι,προτάσσοντας τό Ἐθνικό συμφέρον,
νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δύσκολες αὐτές
περιστασεις, οἱ ὁποῖες χρειάζονται ἐγρή
γορση, ἑνότητα καί ὁμοψυχία. Συγχαίρου
με καί εὐχαριστοῦμε τούς προασπιστές
τῶν συνόρωνμας, εὐχόμαστε δέ καί προ
σευχόμαστε γιά τήν εἰρήνη καί τήν ἄμεση
καταλλαγή στήν εὐρύτερη περιοχή.
Ἐπίσης, σχετικά μέ τήν διάδοση τοῦ
κορωνοϊοῦ, ἡ Ἱεραρχία μας, εὔχεται νά
προστατεύσει καί νά διαφυλάξει ὁ Δωρεο
δότης Θεός τό πολύτιμο ἀγαθό της ὑγείας
ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Ταυτόχρονα, προτρέπει τόν λαό τῆς
Κρήτης νά ἀκολουθοῦμε τίς συμβουλές
καί τίς ὁδηγίες τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν
τοῦ Κράτους καί τῶν εἰδικῶν ἐπιστημό
νων, χωρίς πανικό, ἀλλά μέ ψυχραιμία καί
σύνεση.
Τέλος, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη εἴσο
δό μας, στήν κατανυκτική περίοδο τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ
Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στούς Κρῆτες νά δι
έλθουμε ὅλοι μέ μετάνοια, προσευχή καί
νηστεία τήν ἐπικείμενη περίοδο καί νά
ἀξιωθοῦμε νά συνεορτάσουμε μέ πνευμα
τική εὐφροσύνη καίτην Ἁγία Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου μας.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης 13/3/2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχια
κή Σύνοδος τῆς Ἐκ
κλησίας Κρήτης, συνῆλθε, τήν Παρα
σκευή 13 Μαρτίου
2020, σέ ἔκτακτη
Σύσκεψη καί συζή
τησε τή λήψη ἀναγκαίων μέτρων γιά
τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τά ὁποία
πρέπει νά λάβει ἡ Ἐκκλησία Κρήτης
καί ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

κοινώνει ὅτι οἱ Ἱε
ρές Ἀκολουθίες τῶν
ἡμερῶν θά τελοῦνται
κανονικά στούς Ἱε
ρούς Ναούς, μέ τήν
προτροπή καί ἰσχυρή
σύσταση, ἰδιαίτερα
πρός τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους
καί σέ ὅσους ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς
ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, νά παραμέ
νουν στά σπίτια τους καί νά μήν προ
σέρχονται στούς Ἱερούς Ναούς, ὥστε
νά ἀποφύγουν τό συγχρωτισμό μέ
ἄλλους ἀνθρώπους.
Ἐάν ἡ ἐξέλιξη τῆς νόσου στό ἑπό
μενο χρονικό διάστημα ὁδηγήσει τήν
Ἑλληνική Πολιτεία στήν ἀπόφαση νά
λάβει ἐπιπλέον ἔκτακτα μέτρα, τότε ἡ
Ἐκκλησία Κρήτης θά ἐπανέλθει ἐξετά
ζοντας τά μέ μεγάλη προσοχή.

1. Ἀρχικά ἡ Ἐκκλησία Κρήτης τονί
ζει τήν ὑποχρέωση ὅλων γιά συμμόρ
φωση πρός τούς κανόνες ὑγιεινῆς καί
τίς ἐντολές τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων
τοῦ Κράτους, σύμφωνα καί μέ τήν Ἀνα
κοίνωση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μέ ὑπευ
θυνότητα υἱοθετεῖ ὅλα τά μέτρα ποῦ
λαμβάνει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῆς ἔκτακτης αὐτῆς κα
τάστασης. Τό ἴδιο θά πράξει σέ ὀ,τιδή
ποτε ἄλλο χρειασθεῖ, σύμφωνα μέ τήν
ἐξέλιξη τῆς νόσου, στό ἀμέσως ἑπόμε
νο χρονικό διάστημα.

3. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό Σῶμα
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσέλευ
ση στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστί
ας γίνεται ἑκούσια ἀπό τούς πιστούς,
μέ ἐφόδιο καί προϋπόθεση τήν ἀληθι
νή καί σταθερή πίστη.

2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀνα

4. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ Ἱερές
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Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ἀνέστειλαν τίς προγραμματισμένες
ὁμιλίες, τίς δραστηριότητες τῶν Πνευ
ματικῶν καί Πολιτιστικῶν Κέντρων,
διαφόρων Σχολῶν, Συνάξεων, Κύκλων
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικῶν
καί ὅλων τῶν Ἐπιμορφωτικῶν δράσε
ων, καθώς καί τῶν προσκυνηματικῶν
ἐκδρομῶν, σύμφωνα μέ τίς Ἀποφάσεις
τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων τῆς Πολιτείας.

6. Ἀναλυτικό Συνοδικό Ἐγκύκλιο
Σημείωμα θά ἀναγνωσθεῖ τήν προσεχῆ
Κυριακή στούς Ἱερούς Ναούς καί θά
δημοσιευθεῖ στά Μέσα Γενικῆς Ἐνημέ
ρωσης τῆς Μεγαλονήσου γιά περαιτέ
ρω σχετική ἐνημέρωση.
7. Εἰδικές δεήσεις θά ἀναπέμπονται
στούς Ἱερούς Ναούς, κατά τίς Ἱερές
Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν καί κατά
τή Θεία Λειτουργία τῶν Κυριακῶν.

5. Τό κοινό θά ἐξυπηρετεῖται στά
Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλη
σίας Κρήτης ἀπό ὥρα 10:00 π.μ. ἕως
12:00 μέσ..

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 16/3/2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
βάλουμε στήν ὑπέρβαση τῆς δοκιμα
σίας αὐτῆς, μέ κάθε τρόπο καί θυσία.
Ἄς σκεφτοῦμε τούς ἀδελφούς μας
ἐκείνους ποῦ ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς
ὁμάδες καί ἄς τούς προστατεύσουμε
ἀπό τή δοκιμασία τῆς νόσου. Μή γί
νουμε ἐμεῖς φορέας, ἡ αἰτία τῆς δικῆς
τους ἀσθένειας. Αὐτό δέν τό θέλει ὁ
Χριστός. Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε τό δῶρο
τῆς ζωῆς καί ὀφείλουμε νά τό προστα
τεύσουμε.
Γι’αὐτό λοιπόν, οἱ Ἱερές Ἀκολουθί
ες, τῆς περιόδου αὐτῆς, στούς Ἱερούς
Ναούς τῶν Ἐνοριῶν σέ ὁλόκληρη τήν
Κρήτη, θά τελοῦνται στήν παροῦσα
φάση, χωρίς τή συμμετοχή ἐκκλησια
ζομένων.
Ἐπίσης, τίς Κυριακές θά τελεῖται ἡ
Θεία Λειτουργία, ἀπό τίς 7.00 ἕως τίς
8.30 π.μ.. Τό προσωπικό προσκύνημα
θά εἶναι ἐλεύθερο, σύμφωνα μέ τά μέ
χρι σήμερα ἰσχύοντα ἀπό τίς ἁρμόδιες
Κρατικές Ἀρχές.
Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες, ὅπως εἶναι
γνωστό, μεταδίδονται καί ἀπό τά
Ἐκκλησιαστικά καί τά κατά τόπους
Μέσα Γενικῆς Ἐνημέρωσης. Ἔτσι, θά

Ὅπως εἶναι γνωστό, βρισκόμα
στε πλέον ἐνώπιον μιᾶς παγκόσμιας
πανδημίας λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ, καί
μπροστά στό γεγονός τῆς αὔξησης
τῶν θυμάτων του. Στήν Πατρίδα μας
δυστυχῶς τά κρούσματα πολλαπλασι
άζονται.
Καθοριστική συμβολή στήν ἀνα
στολή τῆς διασπορᾶς αὐτῆς τῆς παν
δημίας, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἔχει ἡ ἀπο
φυγή συγχρωτισμοῦ ἀνθρώπων σέ
κλειστούς χώρους. Εἶναι χρέος ὅλων
μας, ὅπως διαμορφώνονται τά πράγ
ματα, νά συμβάλουμε πρός αὐτή τήν
κατεύθυνση. Καλοῦμε ὅλους τους πι
στούς ἀνθρώπους, κάθε ἡλικίας, νά
ἀπέχουν, γιά ὅσο χρόνο κριθεῖ ἀπaα
ραίτητο, ἀπό κάθε συνωστισμό.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, σέ συνέχεια ὅσων
ἀνακοίνωσε τήν Παρασκευή 13 Μαρ
τίου 2020, ἀποφασίζει τά παρακάτω
ἐπί πλέον μέτρα:
1) Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μέ
αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης ἀγκα
λιάζει μέ ἀγάπη καί στοργή τόν λαό
τῆς Κρήτης καί καλεῖ ὅλους νά συμ
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εἰδικούς, δέν πρέπει νά βρίσκει ἀσθε
νεῖς καί ἡλικιωμένους σέ σωματική
ἀδυναμία. Παρέχεται ἡ εὐλογία στούς
πιστούς ποῦ ἀντιμετωπίζουν τέτοια
δυσκολία νά τηροῦν τήν κατάλληλη
γιά τήν ὑγεία τούς νηστεία.
7) Ἡ Τοπική Ἐκκλησία εὐχαριστεῖ
καί προσεύχεται ἔνθερμα γιά τό Ἰατρι
κό καί Νοσηλευτικό Προσωπικό, τούς
Λειτουργούς καί τούς Ἐπαγγελματίες
Ὑγείας, τούς Ἐθελοντές καί κάθε ἄλλο
ἁρμόδιο Φορέα, γιά τήν ἐνδυνάμωσή
τους, ἰδιαίτερα αὐτή τή δύσκολη καί
κρίσιμη περίοδο.
8) Μέ τίς σκέψεις αὐτές, ἡ Ἐκκλη
σία τῆς Κρήτης καλεῖ ὅλους τους πι
στούς στή Μεγαλόνησο, νά παραμεί
νουν στά σπίτια τους, ἐντείνοντας τήν
προσωπική προσευχή στόν Τρισάγιο
Θεό, καί ἐπικαλούμενοι τίς πρεσβεῖες
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου
Ἐπισκόπου Κρήτης, τοῦ Ἁγίου Ἱερο
μάρτυρος Χαραλάμπους, τοῦ Ὁσί
ου Νικηφόρου του Λεπροῦ καί ὅλων
τῶν Κρητῶν Ἁγίων, γιά τήν ὑπέρβαση
αὐτῆς τῆς κρίσης, ὥστε νά ἐπιστρέ
ψουμε στήν ὡραιότητα τῆς κοινῆς λα
τρευτικῆς μας ζωῆς, ἡ ὁποία τρέφει τό
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι εὐθύνη καί χρέος ὅλων μας
νά τηροῦμε τίς ὁδηγίες τῶν ἁρμόδιων
Ὀργάνων τῆς Πολιτείας γιά τήν προ
στασία μας ἀπό τόν κορωνοϊό καί νά
σταθοῦμε ὑπεύθυνα μπροστά σ' αὐτή
τήν πανδημία.

ὑπάρχει ἡ δυνατότητα παρακολούθη
σης τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀπό τά
σπίτια.
2) Γιά τά Ἱερά Μυστήρια Βαπτίσε
ων καί Γάμων, ἔχει ἤδη γίνει σύσταση
γιά τήν ἀναβολή τους γιά εὐθετώτερο
χρόνο.Σέ ἔκτακτες περιπτώσεις θά τε
λοῦνται μόνο μέ τή συμμετοχή αὐστη
ρά της οἰκογένειας.
Γιά τίς κηδεῖες, ἐντός του Ἱεροῦ
Ναοῦ, θά παρίσταται μόνο τό στε
νό οἰκογενειακό περιβάλλον τοῦ κε
κοιμημένου, μέ τά ἀνάλογα μέτρα
προστασίας.
Τά Ἱερά Μνημόσυνα, κάτ' οἰκονο
μίαν, θά τελοῦνται μετακολλύβου, γιά
τή χρονική αὐτή περίοδο, μόνο ἐπί τοῦ
τάφου τοῦ κεκοιμημένου, σέ κλειστό
οἰκογενειακό κύκλο, κατόπιν συνεν
νόησης μέ τούς κατά τόπους Ἐφημε
ρίους.
3) Ἀπαγορεύονται παντελῶς ὅλες
οἱ ἐκδηλώσεις καί συναθροίσεις σέ
Ἐκκλησιαστικούς χώρους.
4) Στίς Ἱερές Μονές τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης θά τελούνταιοι προβλεπόμε
νες Ἱερές Ἀκολουθίες, μόνο ἀπό τίς
Ἀδελφότητες τῶν Ἱερῶν Μονῶν, χω
ρίς τή συμμετοχή προσκυνητῶν.
5) Δέν ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία
τῶν Προνοιακῶν καί Φιλανθρωπικῶν
Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλη
σίας Κρήτης, μέ προϋπόθεση τήν ἀπό
λυτη ἐφαρμογή τῶν μέτρων προστα
σίας καί ὑγιεινῆς.
6) Ὁ κορωνοϊός, σύμφωνα μέ τούς

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, στό πρόσωπο κάθε
ἀνθρώπου.
Ἄλλωστε, ὅπως δήλωσε ρητά ὁ
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πα
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, στό πρό
σφατο μήνυμά Του, «Αὐτό πού κινδυ
νεύει δέν εἶναι ἡ πίστη, ἀλλά οἱ πιστοί,
δέν εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλά οἱ Χριστια
νοί μας,δέν εἶναι ὁ Θεάνθρωπος, ἀλλά
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι».
3. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης χαιρετίζει τό
ἄνοιγμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας γιά τήν
ἀτομική προσευχή κατ’ ἀρχάς καί γιά
τό προσκύνημα τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
πρέπει νά προσέρχονται, τηρώντας τά
μέτρα ἀσφαλείας καί ὑγιεινῆς, τά ὁποῖα
ἔχει θεσμοθετήσει ἡ Πολιτεία.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης προσμένει ἀγα
πητικά τά πιστά παιδιά Της, τήν Κυρια
κή, 17η Μαΐου 2020, πού θά τελεσθεῖ
καί πάλι ἡ Θεία Λειτουργία μέ συμμε
τοχή πιστῶν.
4. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, γιά μιά
ἀκόμη φορά, προτρέπει τίς εὐπαθεῖς
ὁμάδες τῶν συνανθρώπων μας, νά
προσέχουν γιά ὅσο χρονικό διάστημα
χρειασθεῖ, ὥστε νά μή θέτουν τόν ἑαυ
τό τους καί τούς ἄλλους, σέ κίνδυνο

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης,τήν Πέμπτη 7 Μα
ΐου 2020, συσκέφθηκε γιά τά ἔκτακτα
μέτρα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ,
σύμφωνα μέ τίς πρόσφατες Ἀποφάσεις
τής Πολιτείας, καί ανακοινώνει τά ἀκό
λουθα:
1. Ἀπό τήν ἀρχή αὐτῆς τῆς δοκιμα
σίας ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης συνέβαλ
λε, μέ τίς Ἀποφάσεις, τά Ἀνακοινω
θέντα, τίς Ἐγκυκλίους καί τίς κατευ
θύνσεις Της πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί
τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου,
στήν ὑπεύθυνη στάση καί ἀντιμετώπι
ση αὐτῆς τῆς ἔκτακτης καταστάσεως,
ἐφαρμόζοντας τά ληφθέντα μέτρα.
2. Εἶναι γεγονός ὅτι μέ πόνο ψυχῆς
ζήσαμε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομά
δα καί ἑορτάσαμε τό Πάσχα μέ τούς
Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου χωρίς
πιστούς καί μέ ποικίλα ἐσωτερικά βιώ
ματα, στόν Ἱερό Κλῆρο καί τό φιλότιμο
Λαό μας. Ἡ θέση αὐτή τῆς Ἐκκλησί
ας ὑπῆρξε στάση θυσιαστική καί εἶχε
ὡς κίνητρό της τήν ἀγάπη καί ὄχι τόν
φόβο! Ὑπῆρξε ἀπόφαση ὑπεύθυνης
καί συνειδητῆς ἐπιλογῆς, μέ μοναδι
κό σκοπό νά διαφυλάξει τήν ἔμψυχη
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7. Ἡ Ἐκκλησία μας ἐκφράζει τήν
εὐαρέσκεια καί τίς θερμές εὐχαριστίες
Της πρός τίς Μοναστικές Ἀδελφότη
τες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐγενῆ Λαό
τῆς Μεγαλλονήσου, γιά τήν ὑπακοή,
τήν ὑπομονή, τή θυσιαστική ἀγάπη
τους, ὅλο αὐτό τό διάστημα τῆς κοινῆς
μας δοκιμασίας. Ὁ ἀληθινά πιστός
ἄνθρωπος θυσιάζεται γιά τούς ἄλλους
καί γνωρίζει νά ἀνέρχεται ἀγόγγυστα
στόν Γολγοθᾶ του, προσβλέποντας στή
βεβαιότητα τῆς Ἀνάστασης!
Εὐχαριστίες ἐκφράζονται πρός τούς
ἁρμόδιους Φορεῖς τῆς Πολιτείας καί
τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τῶν Ἐπιστημό
νων, γιά τίς συντονισμένες ἐνέργειες
ἀντιμετώπισης αὐτῆς τῆς πανδημίας.
Ἐπίσης εὐχαριστίες ὀφείλονται τό
Ἰατρικό, τό Νοσηλευτικό καί ἐν γένει
τό Προσωπικό τῶν Νοσοκομείων καί
τῶν Μονάδων Ὑγείας, τῶν Προνοι
ακῶν καί ἄλλων Ἱδρυμάτων καί τούς
ἐθελοντές, γιά τόν τιτάνιο καί ὑποδειγ
ματικό ἀγῶνα τους. Στήν κοινή προ
σπάθεια, συντάχθηκε μέ συνέπεια καί
ὑπερβάσεις, ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός
Λαός.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐπαινεῖ καί
συγχαίρει ὅλους ἐκείνους ἀπό τήν ἐπι
στημονική κοινότητα καί κάθε άλλο
χώρο, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν δημόσια,
κατά τήν περίοδο αὐτή, τό σεβασμό
τους στό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί
τή βεβαιωμένη πίστη καί ἐμπειρία Της.
Ἐπίσης, καλεῖ ὅλους νά κατανοή
σουν καί νά σεβαστοῦν ὅτι τό θέμα
τῆς πίστεως εἶναι προσωπικό γιά κάθε
ἄνθρωπο, ἀποτελεῖ συνταγματικῶς
κατοχυρωμένο δικαίωμα καί οὐδείς

καί δυσκολία. Ὅλοι οἱ κληρικοί μας, οἱ
ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν, εἶναι στή διά
θεσή τους πάντοτε, γιά κάθε πνευματι
κή τους ἀνάγκη.
5. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἐκκλησία
τῆς Κρήτης, ἀπέστειλε ἐπιστολή στόν
Ἐξοχ. κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυ
πουργό τῆς Ἑλλάδος, μέ κοινοποίηση
στήν κ. Νίκη Κεραμέως, Ὑπουργό Παι
δείας καί Θρησκευμάτων, γιά τό ἄνοιγ
μα τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας καί ἐκφράζομε
τή χαρά καί τήν ἱκανοποίησή μας, διότι
εἰσακούσθηκε τό δίκαιο αἴτημα αὔτό.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καθημερι
νά ἄποδεικνύει ἔμπρακτα ὅτι ἐφαρμό
ζει ὅλα τά μέτρα καί ἐπιδεικνύει διάθε
ση συνεργασίας γιά τήν προστασία τῆς
δημόσιας ὑγείας, παρά τό γεγονός ὅτι
δέχθηκε πολλές φορές καί ἀπό διάφο
ρα πρόσωπα, κατηγορίες, συκοφαντίες
καί εἰρωνεῖες. Αὐτές τίς ὁμολογουμέ
νως ἀνάρμοστες συμπεριφορές συγχω
ρεῖ, ἐπαναλαμβάνοντας τόν λόγο τοῦ
Κυρίου μας πρός τόν Θεό Πατέρα, γιά
τόν Θεό Πατέρα, γιά τούς σταυρωτές
Του, «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδα
σι τί ποιοῦσιν» (Λουκ. 23,34).
6. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρῆτης, ἐπα
ναλαμβάνει τό ἀδιαπραγμάτευτο καί
αὐτονόητο τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας
Εὐχαριστίας. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ . Τοῦτο
ἀποτελεῖ τή βάση τῆς Πίστεώς μας καί
τῆς κοινῆς Λατρευτικῆς καί Λειτουρ
γικῆς ζωῆς καί τοῦ δισχιλιόχρονου
βιώματος καί τῆς εμπειρἰας Της. Χω
ρίς τή Θεία Εὐχαριστία δέν ὑπάρχει
Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιά νά
τελεῖ τἠ Θεία Λειτουργία!
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σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τής Με
γαλονήσου, καθώς καί Συνοδικό Ἐγκύ
κλιο Σημείωμα, μέ ὁδηγίες πρός τούς
κληρικούς καί τίς Μοναστικές Άδελ
φότητες, γιά τήν περίοδο αὐτή.
12. Τέλος, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, πα
ρακαλεῖ ὅλους τούς πιστούς, νά ἐπιδεί
ξουμε δύναμη καί θάρρος, καί νά συνε
χίσουμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι, μπροστά
καί στίς δυσκολίες πού θά ἀκολουθή
σουν. Νά συνδράμουμε μέ κάθε τρόπο
τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας καί νά
προχωρήσουμε μπροστά, δυνατοί καί
ἀλώβητοι!
Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ τίς πρεσβεῖες
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου
Ἐπισκόπου Κρήτης καί ὅλων τῶν Ἁγί
ων, νά μᾶς σκεπάζει καί νά μᾶς ἐνδυ
ναμώνει!

δικαιοῦται νά τό θέτει ὑπό ἀμφισβήτη
ση, μέ τρόπους πού προσβάλλουν τήν
ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
8. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ Ἱερές
Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
στήριξαν καί συνεχίζουν νά στηρίζουν
ὅλη αὐτή τήν περίοδο ἔμπρακτα, μέ
διάφορες δωρεές καί πρωτοβουλίες,
Ἱδρύματα, Νοσοκομεῖα, Κέντρα Ὑγείας,
Γηροκομεῖα, καί ἄλλες Προνοιακές Δο
μές, μέ τή σύμπραξη τῶν κληρικῶν καί
ἄλλων συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκφράζομε πρός ὅλους θερμές
εὐχαριστίες γιά τή φιλάνθρωπη ἔκφρα
ση τῶν αἰσθημάτων τους καί σέ αὐτή
τή δύσκολη περίσταση γιά τόν Τόπο
μας. Δόξα τῷ Θεῷ, τό φιλότιμο καί ἡ
ἀνθρωπιά ἐκφράσθηκαν πλούσια καί
ὑποδειγματικά, γιά μιά ἀκόμη φορά!
9. Ἀνακοινώνεται ὅτι ἀπό τή Δευτέ
ρα 11 Μαΐου 2020, οἱ ἀνθρωποι θά ἐξυ
πηρετοῦνται κανονικά στά Γραφεῖα τής
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
μέ τήν τήρηση τῶν ἐκ τοῦ Νόμου προ
βλεπόμενων ὑγειονομικών μέτρων. Σέ
ὅσες περιπτώσεις ὑπάρχει δυνατότητα
ἠλεκτρονικῆς ἐξυπηρέτησης εἶναι καλό
νά ἐπιλέγεται.
10. Εἰδικές δεήσεις θά συνεχίσουν
νά ἀναπέμπονται στούς Ἱερούς Ναούς,
πρίν ἀπό τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λει
τουργίας κάθε Κυριακή, μέχρι τήν πα
ρέλευση αὐτῆς τῆς δοκιμασίας.
11. Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, θά ἀποστείλει Συ
νοδική Ἐγκύκλιο πρός τό πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ὁποία θά ἀνα
γνωσθεῖ τήν Κυριακή, 17 Μαΐου 2020,

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 27/5/2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τή συ
ζήτηση ποῦ, ὡς μή ὤφειλε, ἔχει προκύ
ψει, ἀλλά καί ἐξαιτίας τοῦ διαδικτυακοῦ
δημοσίου διαλόγου καί τῶν διαφόρων
τοποθετήσεων καί ἀπόψεων, ἀναφορι
κά πρός τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων,
τή Θεία Εὐχαριστία καί τή Θεία Με
τάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος
τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ βα
θειά συναίσθηση ποιμαντικῆς εὐθύνης,
ἀνακοινώνει ὁμόφωνα, καί πρός κάθε
κατεύθυνση, ὅτι τό Πανίερο Μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγ
μάτευτο, ἡ δέ Ἐκκλησιαστική ἐμπειρία
μαρτυρεῖ ὅτι ὁ καθιερωμένος σήμερα,
καί ἐπί σειρά αἰώνων, τρόπος τῆς μετά
δοσης τοῦ Παναγίου Σώματος καί τοῦ
Τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας στούς
πιστούς, δέν ἀποτελεῖ αἰτία ἀσθένειας,
γί? αὐτό καί δέν τίθεται σέ καμία συζή
τηση ἤ διάλογο.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μακρυᾶ
ἀπό φανατισμούς, ἀφορισμούς καί ἐπι
κίνδυνους πειραματισμούς, διατυπώ
νει, γιά μιά ἀκόμη φορᾶ, τήν ἀνάγκη νά
δυναμώσουμε τήν πίστη μας στόν Τρι
αδικό Ἀληθινό Θεό, νά παραμείνουμε
σταθεροί μέ ἀταλάντευτη καί κραταιή
προσήλωση στά ὅρια, «ἅ ἔθεντο οἱ Πα
τέρες ἠμῶν» καί νά στηριχθοῦμε ἀμε

τακίνητοι στην Πίστη τῶν Ἁγίων, χωρίς
ὑπερβολές καί φοβίες. Νά σεβασθοῦμε
τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων καί νά
μήν παρασυρθοῦμε ἀπό βιαστικές καί
ἄστοχες φωνές, ποῦ προκαλοῦν σύγχυ
ση καί θόρυβο.
Ἄλλωστε, ἡ ἐλεύθερη προσέλευση
στό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαρι
στίας ἔχει ὡς προϋπόθεση, μεταξύ
ἄλλων, τήν ἀληθινή καί γνήσια πίστη
τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς «δεύτερες σκέ
ψεις» καί ἀμφιβολίες, προκειμένου ἡ κοι
νωνία του μέ τό Πανάγιο Σῶμα καί τό
Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, νά ἐκπηγάζει
«ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον».
Εἶναι ἴσως ἀπαραίτητο, περισσότερο
ἀπό ποτέ, τούτους τους δύσκολους καί
μεταβαλλόμενους καιρούς, νά δυνα
μώσουμε καί νά ἐνισχύσουμε τήν πίστη
μας, νά θεραπεύσουμε τίς ἀδυναμίες
μας, νά παραμείνουμε σταθεροί στό
σκάφος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί νά
προσεγγίσουμε μέ σεβασμό καί ἐλπίδα,
καθώς καί μέ καρδιακή προσευχή, τήν
Χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Παναγίου Θεοῦ,
ὥστε νά ἐξέλθομε δυνατοί καί ἐνισχυ
μένοι ἀπό τήν κοινή μας δοκιμασία.
Ἡράκλειο, 27 Μαΐου 2020
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Τό Πασχάλιον Μήνυµα
τοῦ Σεβασµιωτάτου
Ποιµενάρχου
κ.κ. ∆αµασκηνοῦ
Ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί,
παιδιά τῆς
Τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας,
Διαβαίνοντες τήν Ἁγία Μεγάλη Ἑβδο
μάδα τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γευό
μαστε κατά τρόπο ξένο καί παράδοξο
τά παθήματα, τά κολαφίσματα, τούς
ἐμπτυσμούς, τάς ὕβρεις, τούς γέλωτας,
τά ραπίσματα, τόν σπόγγο, τόν ὄξο,
τούς ἥλους, τήν λόγχην, τόν σταυρό
καί τόν θάνατο τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μέ σαφῆ ὅμως προοπτική τήν
Ἀνάστασή του.
Δυστυχῶς τά γεγονότα πού ζοῦμε
αὐτές τίς ἡμέρες μᾶς περιορίζουν στά
σπίτια μας καί μᾶς καλοῦν νά περά
σουμε αὐτή τήν κατανυκτική περίοδο
προσευχητικά στήν κατ’οἶκον Ἐκκλη
σία. Αὐτός ὁ ὅρος καί ἡ ἀλήθεια τῆς
κατ’οἶκον Ἐκκλησίας βρίσκει σήμερα
τήν πλήρη ἐφαρμογή τῆς λόγω τῶν

ἐπιβαλλομένων μέτρων ἀσφαλείας
κατά τήν πνιγηρή αὐτή περίοδο τῆς
πανδημίας.
Μέ καρδιά συντετριμμένη καί τα
πεινωμένη ἀπευθύνομαι σέ σᾶς, τά
πνευματικά μου παιδιά, προσφέροντάς
σας τά πιό πηγαία αἰσθήματα συμπα
ράστασης στόν προσωπικό ἀγώνα πού
καταβάλλουμε ὅλοι γιά νά ἐπικρατή
σει στόν τόπο, τήν πατρίδα ἀλλά καί
ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη ἡ ζωή. Αὐτή
ἡ ζωή πού παίρνει ἀξία ἀπό τή ζωή καί
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Τό πᾶν
γιά νά γευτεῖ κανείς τή ζωή εἶναι νά γί
νει συναῖμος καί σύσσωμος Χριστοῦ.
Τό αἷμα καί τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ δέν
ὑπόκειται στή φθορά οὔτε προσφέρει
θάνατο ἀλλά ζωή. Παρά ταῦτα, ὅμως,
παιδιά μου, τό Χριστό Τόν λαμβάνου
με καί μέ ἄλλους τρόπους, ὅταν προ
σευχόμαστε καί ἐπικοινωνοῦμε μαζί
Του, ὅταν βλέπουμε τήν εἰκόνα Του
καί θυμόμαστε ὅτι εἶναι ὁ νικητής τοῦ
θανάτου καί ὁ χορηγός της ζωῆς, ὅταν
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Τόν ἀγγίζουμε μέ τό βλέμμα μας καί μέ
τήν ὕπαρξή μας, ὅταν κάνουμε τό θέ
λημά Του. Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τό
βλέπουμε καί στό πρόσωπο τοῦ ἐλάχι
στου ἀδελφοῦ, τοῦ ἀσθενῆ ἤ τοῦ ὑπο
ψήφιου ἀσθενοῦς, ἄν δέν προσέξουμε.
Ἐκπέμπει ὁ Χριστός ζωή μέ ὅλους τους
τρόπους ἀρκεῖ ἐμεῖς
αὐτούς τούς τρόπους
νά ἀναζητήσουμε. Ὁ
Χριστός εἶναι τό φάρ
μακο, εἶναι τό ἰατρεῖο
καί τό παυσίπονο.
Συμπάσχω μέ ὅλο
τόν Ὀρθόδοξο κόσμο,
μέ ὅλους τους ἀνθρώ
πους, ὅπου γής, τούς
ἔχω στήν προσευ
χή μου καί ἱκετεύω
τόν Θεό νά χαρίζει
σέ ὅλους προσωπική
ὑγεία καί στούς κεκοι
μημένους ἀδελφούς
μας ἀνάπαυση. Ὁ
Χριστός εἶναι τό πιό
ὑγιές πρόσωπο καί τό μεγαλύτερο ἀγα
θό καί δῶρο Του στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ
ζωή. Κατά τή συμμετοχή μου στή θεία
λατρεία τῶν ἡμερῶν ὑπόσχομαι νά
ἐναποθέσω ἐπί τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρί
ου τίς δυσκολίες σας, τούς ἀγῶνες σας,
τά προβλήματά σας, τίς στερήσεις σας,
τήν καταπίεσή σας, τήν ἀγωνία σας,
τούς προβληματισμούς σας. Εἶμαι πε
πεισμένος ὅτι πίσω ἀπό αὐτή τή δοκι
μασία ἔρχεται μία πολύ μεγάλη εὐλογία
γιά ὅλους κατά τήν προαίρεση καί τήν
ὑπακοή ἑκάστου στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὡς Ἐπίσκοπός σας συνιστῶ ψυ
χραιμία, ἑνότητα, ἐγρήγορση καί προ
σευχή. Δέν χωρεῖ αὐτή τήν περίοδο
ὁποιαδήποτε μεμψιμοιρία ἤ κατάκριση.
Γεμίστε αὐτή τήν περίοδο μέ προσευχή
τίς πνευματικές σας ἀποσκευές, γιά νά
φτάσουμε αἰσίως ὅλοι στόν προορισμό
μας καί νά περάσει
αὐτή ἡ ἀπρόσμενη
καταιγίδα, σέ περί
οδο ἄνοιξης. Ὅταν
φτάσουμε, καί πρῶτα
ὁ Θεός δέν θά λείπει
κανένας, θά σᾶς πε
ριμένω μαζί μέ τούς
ἱερεῖς καί τά μοναχι
κά τάγματα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας
ὥστε νά σᾶς προσφέ
ρουμε τό Σῶμα καί τό
αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τόν
ἀσπασμό τῆς Ἀνα
στάσιμης χαρᾶς καί
θά τούς προτρέψω
νά λειτουργοῦν κάθε
μέρα γιά νά ἀναπληρώσουν τό κενό
της δική σας συμμετοχῆς στό Μυστή
ριο τῆς ζωῆς, τή Θεία Κοινωνία. Ἕως
τότε κάνετε ὑπομονή, ἀνάψτε τά κε
ράκια σας καί τά θυμιατά σας στά σπί
τια σας νά μυρίσει ὁ τόπος μᾶς λιβάνι,
συγχωρέστε τούς πάντες καί τά πάντα,
βάλετε καλούς λογισμούς, ἐνστερνι
στεῖτε τό γεγονός ὅτι «τοῖς ἀγαπῶσιν
τόν Θεό πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν»
(Ρώμ. 8, 28).
Κατασπάζομαι τά πρόσωπα καί
τά χέρια ὅλων αὐτῶν πού ἐπιτρέπει ὁ
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Θεός μέ τίς γνώσεις τους καί μέ τήν
ἐπιστημονική τους κατάρτιση ἀλλά κυ
ρίως μέ τό φιλότιμο καί τήν καλοψυχία
τους νά φροντίζουν τούς ἀσθενεῖς μας
καί νά εἶναι σέ τέτοια ἐγρήγορση ὥστε
νά θυσιάζουν τά πάντα γιά νά κρατή
σουν τίς ἀνθρώπινες ζωές. Ἡ προσευ
χή μας γί αὐτούς θά εἶναι στήριγμα καί
ἐλπίδα τους. Σέ αὐτούς ὁ Χριστός, ἰδι
αίτερα φέτος, προσφέρει τό Πάσχα καί
τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί τούς κά
νει ὡς Ζωοδότης πού εἶναι ζωηφόρους.
Κατασπάζομαι καί τά πρόσωπα πού
ἐργάζονται στά σώματα Ἀσφαλείας,
στά καταστήματα διανομῆς τροφίμων,
στούς ἀνθρώπους πού φροντίζουν γιά
τήν καθαριότητα, τούς ἀνθρώπους τῶν
Μ.Μ.Ε. ποῦ μᾶς φέρνουν κοντά σας
καί κάθε ἄλλο πρόσωπο πού θυσιάζε
ται ὡς ἐθελοντής αὐτή τή περίοδο. Μέ
τό νά μείνουμε στά σπίτια μᾶς εἶναι τό
καλλίτερο δῶρο πού θά τούς προσφέ
ρουμε, ὅσο κι ἄν αὐτές τίς ἡμέρες εἶναι
ὀδυνηρό.
Ἄς βγοῦμε ἀπό αὐτή τήν τραγικό
τητα πιό ὑπεύθυνοι γιά τήν προστα
σία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, πιό
ἀνθρώπινοι καί δοτικοί δίνοντας χρό
νο καί χῶρο στίς οἰκογένειές μας, πιό
εὐαίσθητοι καί πιό φιλάνθρωποι στούς
πάσχοντες καί ἀσθενεῖς, πιό πολύ τιμη
τές τοῦ χρόνου πού δέν γυρίζει πίσω,

περισσότερο πιστοί γιά τά ἰδανικά τῆς
πατρίδας μας καί τῆς πίστης μας, πε
ρισσότερο ἐλεήμονες καί πιό χαρούμε
νοι, πιό φιλικοί καί πιό συγχωρητικοί.
Ἄς ἁρπάξουμε τήν εὐκαιρία πού μᾶς
δίνει ὁ Θεός γιά νά ἐκτιμήσουμε ὅλα
ὅσα εἴχαμε ἁπλόχερα καί δέν τά ἀξιο
λογούσαμε γιατί στή ζωή μᾶς τίποτα
δέν εἶναι δεδομένο.
Στήν ἱερατική μου ζωή συνειδητά
ἔκανα ὅ,τι μποροῦσα, ὅπως μποροῦσα,
γιά νά δώσω ἀνακούφιση στά προβλή
ματα πού μου μεταφέρατε καθημερινά.
Τώρα σᾶς ζητῶ προσωπικά μία χάρη, τό
βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, τήν ὥρα πού
θά σημάνουν οἱ καμπάνες τήν Ἀνάστα
ση τοῦ Χριστοῦ βγεῖτε στά μπαλκόνια
σᾶς εἰρηνικά καί ὄμορφα, ἀνάψτε τά
φῶτα τῶν σπιτιῶν σας, τά κεριά σας,
βάλτε λιβάνι στά θυμιατά σας καί ὅταν
θά ψάλλουμε ἀπό τούς ναούς τό Χρι
στός Ἀνέστη ψάλλετε καί ἐσεῖς μαζί
μας.
Εὔχομαι ὑγεία, ζωή, δύναμη, καλή
καί εὐλογημένη οἰκογενειακή κοινωνία
καί κατανόηση.
Καλή Ἀνάσταση
Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός
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Ὤ γλυκύ μου ἔαρ
Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Ἄγ. Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Χανίων.
Ἔδυ,
στήν ἄδεια ἐκκλησιά,
στά ἀναλόγια τά βουβά,
στά Θυσιαστήρια τά ἀργά,
στίς κρυφές τίς προσευχές,
στίς καμπάνες τίς σιωπηλές,
στά καντήλια τά σκοτεινά,
καί στά θυμιατήρια τά σβηστά..!

Μές τόν Ἀπρίλη τόν ξανθό,
τήν ἀνθισμένη φύση,
ὁ θάνατος στήνει χορό,
σ’ Ἀνατολή καί Δύση.
Τά χελιδόνια μόνα τους,
στήν παγωμένη φύση,
στήνουν χορό θανατερό,
ἀπορημένα βλέποντας
τῆς ἄνοιξης τήν ἑορτή
νά σπεύδει πρός τή δύση!
Τό ἔαρ τό ἐφετινό,
ἔδυ πρίν ἀνατείλει…
Στ’ ἀπορημένα μάτια τῶν παιδιῶν,
στά φοβισμένα λόγια τῶν γονιῶν,
στά παγωμένα τῶν γερόντων χείλη.

Ἔδυ,
στό πικραμένο δάκρυ τοῦ Μοναχοῦ,
στίς ἀκατάπαυστες ἱκεσίες τοῦ
Κληρικοῦ,
στίς συνεχεῖς δεήσεις τοῦ πιστοῦ,
ἀπελπισμένος ποῦ ζητεῖ
μιά βακτηρία νά στρηριχτεῖ,
ἕνα θαῦμα νά σωθεῖ!

Ἔδυ,
στίς ἄδειες αἴθουσες τίς σχολικές
καί τίς σιωπηλές αὐλές,
ποῦ περιμένουνε βουβές,
ζωή νά πάρουνε ξανά
γεμίζοντας ἀπό παιδιά…!

Ἔδυ,
στήν πορεία τοῦ Ναζωραίου
πρός τό Γολγοθά τή μοναχική,
στοῦ Πιλάτου τήν ἀτολμία,
στῶν Μαθητῶν τή δειλία,
στῶν Φαρισαίων τήν ὑποκρισία,
στοῦ Πέτρου τήν ἄρνηση,
στῶν Ἰουδαίων τήν κατάκριση.

Ἔδυ,
στῶν ἔρημων δρόμων τή μοναξιά
στῆς ὑπαίθρου καί τῆς θάλασσας τήν
ἐρημιά!
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ποῦ ἔδυ σου τό κάλλος;
Ἔδυ,
ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς,
κι’ ἐτάφη ὡς τό πρωί τῆς Κυριακῆς!
Ὅταν ἔαρ μου Ἐσύ γλυκύ,
ἐκ τῶν νεκρῶν θ’ ἀναστηθεῖς,
τοῦ θανάτου καί τῆς ἀσθενείας
τοῦ ἰοῦ ὁ Νικητής!
Κι ὁ Πατριάρχης ὁ σεπτός,
ἀπ’ τό Φανάρι τό κλεινό,
μέ στεντορεία τή φωνή,
«Χριστός Ἀνέστη» θά κηρύξει,
κι’ ὅλη ἡ γῆ θά ἀντηχήσει!
Καί τότε,
λυτρωμένοι ἀπ’ τά δεινά,
σάν Ἄγγελοι ἐπί τῆς γής,
θά ψάλλουμε τό «ΩΣΑΝΝΑ»
δοξάζοντας Ἰησοῦ Χριστό,
τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,
ΑΔΕΛΦΟΙ!

Μέ τῆς πίστης ἀναμμένη
τή λαμπάδα τή λαμπρή,
ἀπ’ τήν Ἱερά καί Πατριαρχική
τῆς Παναγίας Τριάδος
Τζαγκαρόλων τή Μονή,
θερμοτατη σᾶς στέλνουμε
καί καρδιακή εὐχή,
τήν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάσταση
μέ ὑγεία νά ἑορτάσουμε μαζί,
καί τό ἐκ τοῦ Τάφου Του
ἀνέσπερο ἐκπηγάσαν φῶς,
νά λαμπρύνει καί νά καθοδηγεῖ
κάθε βῆμα καί πράξη μας
σέ τούτη τή ζωή,
γιά νά κερδίσουμε ἐπάξια
καί τήν αἰώνια ζωή!

Ὁ δικός μου Θεός
Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Καθηγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνοῦ.

Τῆσ Ἀγάπησ ὁ Θεόσ,
τῆσ ψυχῆσ µου τήν πόρτα
κρούει συνεχῶσ…
∆έν τήν παραβιάζει,
οὔτε καί κουράζεται νά τήν
χτυπᾶ..
∆έν ἔρχεται καταναγκαστικά,
οὔτε µιλάει κυριαρχικά…
∆έν περιµένει στό Σπίτι Του νά
πάω ἐγώ,
ἔρχεται ὁ Ἴδιοσ στό δικό µου
σπιτικό,
καί µέ καλεῖ νά Τοῦ ἀνοίξω…
ἄν τό ἐπιθυµῶ.

Κι ἄν πρόσ ὥρασ
δέν θέλω ἤ δέν µπορῶ,
δέν µoυ παραπονᾶται,
δέν πικραίνεται,
δέν µέ ἐκδικεῖται,
οὔτε µέ τροµοκρατεῖ,
οὔτε στέλνει τιµωρίεσ,
ἀρρώστειεσ καί πανδηµίεσ,
νά µέ κάψει τόν ἁµαρτωλό!
Γιατί δέν θέλει νά Τόν βλέπω
σάν σκληρό τιµωρό,
ἀλλά σάν αὐτό πού εἶναι,
σάν Πατέρα στοργικό!
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Ξέρει ὅτι εἴµ’ ἁµαρτωλόσ,
γι’ αὐτό καί µέ ἀνέχεται καί µ’
ἀγαπᾶ,
µ’ ὅλα τά λάθη καί τίσ ἀστοχίεσ
µου,
τίσ ἀποτυχίεσ καί τίσ ἁµαρτίεσ
µου…
Καί δέ θυµώνει µέ τίσ πτώσεισ
µου…
Μέ ἀγαπᾶ ἔτσι ὅπωσ εἶµαι,
ἁµαρτωλό,
ἔστω κι’ ἄν κυκλωµένοσ
ἀπό τοῦ βίου µου τίσ ζάλεσ,
συχνά ξεχνῶ καί ἀδιαφορῶ,
γιά τόν ἐν θλίψεσι καί ἀναγκαισ
ἀδελφό,
τόν πεινασµένο, τόν ἄρρωστο,
τόν φυλακισµένο, τό γυµνό,
τόν ἀλλότριο, τόν ξένο,
τόν ἐλάχιστο ἀδελφό!
Τῆσ ἀγάπησ ὁ Θεόσ,
δέν εἶναι ὁ σκληρόσ
καί αὐστηρόσ παιδαγωγόσ,
µά συνοδίτησ στίσ θλίψεισ καί τίσ
ἀγωνίεσ
τῆσ ζωῆσ µου ἀληθινόσ..
Κλαίει στά λάθη µου µαζί µου
καί γιά τό πικρό ποτήρι πού θά
πιῶ,
περίλυποσ ἕωσ θανάτου ἡ ψυχή
Του.

Τῆσ ἀγάπησ ὁ Θεόσ,
ποῦ ἀνέχθηκε σιωπηλόσ
µαστιγώµατα, φτυσίµατα, βρισιέσ
καί συγχώρησε τούσ δικούσ Του
Σταυρωτέσ,
µέ καταλαβαίνει καί δέν µέ
παρεξηγεῖ!
Καί ὅταν Τόν διώχνω,
καί ὅταν τόν ξεχνῶ,
Αὐτόσ µένει πάντα ἐδῶ,
ἔξω ἀπό τήν πόρτα τῆσ ψυχῆσ
µου ἐστῶσ…
Τῆσ Ἀγάπησ ὁ Θεόσ..
Ὁ δικόσ µου ὁ Θεόσ,
ὁ Κύριοσ ἠµῶν Ἰησοῦσ Χριστόσ!
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Ἱκεσία

Τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
καί Ἐφημερίου της Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας Χανίων,
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη
Ἐλέησον µέ ὁ Θεός, ἐλέησον µέ.
Σήµερα στίς σφραγισµένες ἐκκλησίες µᾶς λόγω τῆς λοιµικῆς νόσου
θά ἀκούγονταν ἕνας θρῆνος… ἕνα
σάλπισµα συντριβῆς, ἕνας θούριος
µετανοίας µία συγνώµη γιά τά λάθη
µας, τίς ἁµαρτίες µᾶς µικρές ἤ µεγάλες, ἕνα ξύπνηµα, ἕνας συναγερµός…Ψυχή µου…ψυχή µου Ἀνάστα τί καθεύδεις….
Ἀγαπητά µου ἀδέλφια,
ὁ χρόνος τῆς ζωῆς µᾶς ὀλίγος καί πλήρης. Ἁµαρτήσαµε Χριστέ. Ἀνοµήσαµε, ἀδικήσαµε, τίποτα δέν τηρήσαµε ἀπό τό δικό Σου
Λόγο. Τό σῶµα µᾶς ἔχει ρύπους καί ὁ λογισµός µᾶς ἀκάθαρτος…
Αἰσθανόµαστε Κύριε γυµνοί καί µακρυά ἀπό τό τραπέζι τοῦ γάµου… Τά πνευµατικά µας ἐφόδια στέρεψαν … χειροπόδαρα µᾶς
στέλνουν στήν ἐξορία… Γνωρίζουµε Κύριε ὅτι ἡ Ἐκκλησία µᾶς
ἔχει ζωοδόχο πηγή τή τίµια πλευρά Σου τή λοχευµένη καί ζωηφόρο… Ἀναζητοῦµε τή πρόνοια καί τό ἔλεος ποῦ ἔδειξες στούς ἁµαρτωλούς Νινευίτες… Λυπήσου µᾶς Κύριε. Λυπήσου καί γιάτρεψε
τά πλάσµατά σου ὅπως ἔκανες στούς λεπρούς… Ἐσύ Χριστέ εἶσαι
ὁ µεγάλος γιατρός. Δῶσε µας τή θεραπεία καί κᾶνε µᾶς καθαρώτερους καί ἀπό τό χιόνι… Χριστέ µου δακρύζουµε σά τήν πόρνη,
κλαῖµε σάν τόν Πέτρο, φωνάζουµε σάν τόν ληστή τό «µνήσθητί
µου» καί κραυγάζουµε «Ἥµαρτον ἥµαρτον Κύριε Ἐλέησόν µας»…
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ΠΕτΡΟΣ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ

τΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ*
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Γράφει ὁ κ. Ἐμμ. Σουργιαδάκης, Δρ. Μουσικολογίας
Χανιά, 22/1/2020
Ἡ μουσική, γενικά, εἶναι ἕνα κοι
νωνικό γεγονός, εἶναι τέχνη προνο
μιακά κοινωνική. Γιά τήν ὀρθόδοξη
ἐκκλησία ἡ Μουσική, ὑπό τόν εὐρύ
ὅρο Ψαλμωδία ἤ Ψαλτική Τέχνη εἶναι
τέχνη λατρευτική· ὡς τέτοια, γιά τήν
ἀναφορά τῶν ἀνθρώπων στό Θεό καί
τούς Ἁγίους, ἀποδίδεται μέ μελοποι
ήματα  συνθέσεις, ποιήματα τοῦ νοῦ
καί τῆς ψυχῆς. Τά μελοποιήματα εἶναι
συνθέσεις λόγου καί μέλους. Γραμμέ
να μέ ποιητικό κείμενο, ἐπενδυμένα μέ
μελωδία, σέ μία θαυμαστή συνάρμοση,
τήν πιό ἰδανική γιά τήν ἐπικοινωνία
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Δημιουργό του.
Τό πρωτεῦον εἶναι ὁ λόγος, ὁ ὁποῖος
ὑπουργεῖται ἀπό τήν Τέχνη.
Ἀκροατές τῶν μελοποιημάτων τῆς
Ψαλτικῆς εἶναι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι,
πιστοί / κάθε ἡλικίας καί φύλου, πού
προέρχονται ἀπό ὅλες τίς τάξεις τῆς
κοινωνικῆς καί μορφωτικῆς διαστρω
μάτωσης. Φορεῖς, ὡς ἑρμηνευτές καί
ἐκφραστές τῆς «καλῆς» Τέχνης τῆς
Ψαλτικῆς εἶναι οἱ ἱερεῖς (ἀκόμα καί οἱ
μή μουσικά καταρτισμένοι εἶναι ἐν δυ

νάμει φορεῖς τῆς Τέχνης) καί οἱ Ψάλτες,
καί μάλιστα οἱ ἀπό τήν Ἐκκλησία ὁρι
σμένοι. Μεταξύ τῶν φορέων τῆς Ψαλ
τικῆς (τῶν ἑρμηνευτῶν) καί τοῦ πλη
ρώματος τῶν ἐκκλησιαζόμενων πιστῶν
(τῶν ἀκροατῶν, πού συμμετέχουν μέ
τίς αἰσθήσεις, τόν νοῦ καί τήν ψυχή)
δημιουργεῖται μία στενή κοινωνική
σχέση, μέσω τῆς ὁποίας ἐνδυναμώνε
ται ἡ πίστη, ἡ κοινωνική συνοχή καί
ἐνοποίηση καί ἡ πολιτιστική ταυτότη
τα τῆς κοινότητας.
Μέσα στόν φυσικό χῶρο ἔκφρασης
τῆς Ψαλτικῆς, τόν ναό, χῶρο ἀδια
πραγμάτευτα ἱερό καί ἅγιο, στόν ὁποῖο
τελοῦνται οἱ ἱερές ἀκολουθίες ὡς κοινή
καί δημόσια προσευχή τοῦ ἐκκλησια
στικοῦ πληρώματος, δημιουργεῖται ἕνα
ἰδιάζον μουσικό  ποιητικό περιβάλλον,
στό ὁποῖο τά πάντα ἀπαγγέλλονται
ἐμμελῶς· καί ἡ πιό ἁπλή φράση ἤ λέξη
ἐκφράζεται μελωδικά, κι ἔτσι πρέπει,
παρά τό ὅτι στίς μέρες μας παραθεω
ρεῖται αὐτή ἡ ἀρχαία πρακτική. Μέσα σ’
αὐτό τό ἠχητικό περιβάλλον, στό ὁποῖο
ὑπάρχει ὁ ρυθμός, οἱ μουσικές κλίμακες

* Ἐκφωνήθηκε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Χανίων σέ ἐκδήλωση τοῦ Συνδέ

σμου Ἱεροψαλτῶν Χανίων «Γεώργιος ὁ Κρής» στίς 22 Ἰανουαρίου 2020, παρουσία τοῦ Σεβασμιω
τάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ. Μέλη Πέτρου Πελοποvvησίου
ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τοῦ Συνδέσμου.
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καί μοτίβα καί τά ἄλλα συστατικά τῆς
μελωδίας, «συντονίζονται» αὐθόρμητα
ὅλοι οἱ παράγοντες: ἱερατεῖο, ψάλτες
καί ἐκκλησιαζόμενοι γιά τήν εὐόδωση
τοῦ δημόσιου σκοποῦ τῆς θείας λατρεί
ας, γιά τή «διακονία τῆς πίστης».
Ἡ θεία λατρεία εἶναι μία συμμετοχική
διαδικασία μέ βασικό στοιχεῖο τήν ἐπι
κοινωνία. Ἡ κινητοποίηση τῶν αἰσθή
σεων, τῶν συναισθημάτων, καί ὅλης
της νοητικῆς λειτουργίας στό πλαίσιο
τῶν δογμάτων καί τῆς διδασκαλίας τῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι χρέος ὅλων τῶν φο
ρέων της. Γιά νά ὑπάρχει ἐπικοινωνία
πρέπει νά ὑπάρχει ἡ πρόσληψη καί ἡ κα
τανόηση. Καί γιά νά κατανοήσει ὁ κάθε
πιστός τά ψαλλόμενα καί τά τελούμε
να πρέπει πρῶτα νά τά κατανοοῦν οἱ
ἐκφραστές τους. Ἐδῶ μπαίνει τό ζήτη
μα τῆς κατανόησης τοῦ ὑμνογραφικοῦ,
εὐχητικοῦ καί κηρυκτικού λόγου· αὐτό
ματα θυμόμαστε τή φράση τοῦ Ἀπο
στόλου Φιλίππου πρός τόν Αἰθίοπα
ἄρχοντα: «γιvώσκεις ἅ ἀναγινώσκεις;»
Ἡ ματαίωση τῆς ἐπικοινωνίας ἐπιφέρει
τήν ἀπογοήτευση, τήν ἀδιαφορία καί
τελικά τήν ἀπαξίωση καί τήν ἀποστρο
φή, δηλαδή τή διάλυση τῶν συνεκτικῶν
στοιχείων τῆς κοινότητας.
Οἱ Ψάλτες, ὡς ἑρμηνευτές τῆς Τέ
χνης καί φορεῖς μίας μακραίωνης ἀκου
στικῆς  προφορικῆς φωνητικῆς πα
ράδοσης γίνονται αὐτόματα «μιμητές
τῶν πρό αὐτῶν εὐδοκιμησάντων ἐν
τῇ τέχνῃ διδασκάλων», τῶν ὁποίων οἱ
ἐπώνυμες ἤ ἀνώνυμες συνθέσεις εἶναι
ἀποτυπωμένες στούς μεμβράνινους ἤ
χάρτινους χειρόγραφους κώδικες, ἤ στά
ἔντυπα βιβλία μέ μουσική σημειογρα
φία, ἕνα ἠχητικό ἀλφάβητο, δηλωτικό

τῆς μονοφωνικῆς μουσικῆς. Μέσα στή
σχέση ἑρμηνευτῆ  ἀκροατῆ προβάλ
λει ὁ συνθέτης  μελουργός. Τό ἀξιο
μακάριστο ἐκεῖνο πρόσωπο, τό εὔλαλο
στόμα πού ὑποφητεύει αὐτά πού πρέπει
νά ἀναμέλπονται στό Θεό. Τό κάθε με
λοποίημα  μελούργημα, πού ἄντεξε,
διασώθηκε καί πέρασε στό κλασικό ρε
περτόριο, δέν εἶναι τυχαῖο ἤ αὐθύπαρ
κτο· εἶναι δημιούργημα ποιητικῆς ἕξης,
προϊόν πρωτότυπης φαντασίας, καρπός
ἁλυσιδωτῆς παράδοσης πού γεννᾶ τήν
αἴσθηση τοῦ ὡραίου καί τοῦ ὑψηλοῦ,
κοπιῶδες ἔργο τοῦ πνεύματος «πού
φτερουγίζει στό παρελθόν» καί ἀτενί
ζει τό μέλλον. Ἡ Ψαλτική παράδοση,
προφορική καί γραπτή, τέχνη «ποικίλη
τε καί πολυσχιδής», ὡς μουσική ἔκφρα
ση τῶν ἑλληνορθοδόξων, πέρασε μέσα
στούς αἰῶνες ὅλα τά στάδια ἀκμῆς καί
παρακμῆς πού μπορεῖ νά περάσει κάθε
καλή Τέχνη. Ὅλες οἱ ἐθνικές καί θρη
σκευτικές μεταβολές καί καταστάσεις
τήν ἐπηρέασαν, ἄλλοτε θετικά κι ἄλλο
τε ἀρνητικά, κάποτε δοκιμάστηκαν τά
ὅρια τῆς ἀντοχῆς της. Ὡστόσο, παρά
τίς ποικίλες μορφολογικές διαφορο
ποιήσεις της, παρέμεινε στά βασικά
καί οὐσιαστικά στοιχεῖα της ἡ κορωνί
δα τῶν ἐκκλησιαστικῶν λατρευτικῶν
τεχνῶν, ἡ μόνη ἁρμόδια γιά τήν κίνηση
τῆς ψυχῆς σέ προσευχή καί κατάνυξη.
Στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα Ἐκκλησία
καί Ἑλληνισμός βρέθηκαν κάτω ἀπό
τίς πιό κρίσιμες κοινωνικά συνθῆκες.
Ἡ «ἐν αἰχμαλωσία Ἐκκλησία» εἶχε νά
ἀντιμετωπίσει τόν ἀπόηχο τῆς ἐπίμο
νης προσπάθειας ἐπίδρασης τῆς Ὀρθο
δοξίας ἀπό τόν Προτεσταντισμό, πού
κορυφώθηκε τόν ιζ' αἰώνα. Τό ἀντικλη
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ρικό πνεῦμα τοῦ δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ
εἶχε διεισδύσει ἔντονα στόν Ὀθωμανο
κρατούμενο ἑλληνικό κόσμο. Τά ζωη
ρότερα πνεύματα μεταξύ τῶν Ἑλλήνων
τῆς ἀστικῆς κυρίως τάξης ἀπομακρύ
νονταν ἀπό τή θρησκεία καί πολλοί,
ἀκόμα καί ἀπό τόν κλῆρο, ἐπέκριναν
αὐστηρά τήν ἱεραρχία γιά ἀντιδραστι
κή στάση ἔναντί της κοσμικῆς σοφίας.
Τό ὅλο ζήτημα ἐπέφερε τόν διχασμό
τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καί ἐξελίχτηκε
σέ διαμάχη μεταξύ δύο ἀντιμαχόμενων
τάσεων: τῆς δυτικόπληκτης καί τῆς
παραδοσιακῆς. Στήν κοινωνία ἡ ἐπω
φελής γιά τόν Ἑλληνισμό οἰκονομική
ἄνοδος τῆς ἀστικῆς τάξης εἶχε καί τήν
ἀρνητική της ὄψη: τήν ἀποστασιοποί
ηση ἀπό τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας
καί τή λατρευτική ζωή καί τήν ἐκκο
σμίκευση στά ἤθη καί στό πνεῦμα τῆς
Ἐκκλησίας.
Ὁ λαός, πού βρέθηκε στήν τραγική
θέση τοῦ ὑπόδουλου, κινδύνεψε στούς
δύο πρώτους αἰῶνες μετά τήν Ἅλω
ση νά ἀγνοήσει ἀκόμα καί τή γλώσσα
του. Μόνο ἡ Ἐκκλησία διατήρησε κά
ποια μικρή ἐπαφή μέ τά γράμματα μέσα
ἀπό τήν βιωματική σχέση τοῦ λαοῦ μέ
μοναδική ὑπαρκτή πνευματική τροφή,
τή λατρευτική ἐκκλησιαστική φιλολο
γία: τά συναξάρια, τούς ψαλμούς, τήν
ὀκτώηχο, τούς κανόνες, τίς ἀκολουθίες
καί τά κάθε λογῆς τροπάρια. Κατά τά
μέσα τοῦ 18ου αἰώνα ὅλα τά στρώματα
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μεταχειρίζο
νταν μία «δημοτική» γλώσσα γεμάτη
τούρκικες, ἀραβικές καί ἐξελληνισμέ
νες εὐρωπαϊκές λέξεις, ἕνα γλωσσικό
συνονθύλευμα πού χαρακτηρίστηκε
«ἰταλογαλλοτουρκικοαραβοελληνι

κό». Μετριοπαθεῖς συγγραφεῖς περι
γράφουν τήν κατάσταση ὡς ἑξῆς: «Οἱ
Γραικοί ἔπρεπε vα μεταδίδουν εἰς τά
τέκνα των τήν γλώσσαν των καί μαζί
μέ αὐτήν τήν σωτήριον θρησκείαv,
ἤτις μεταχειρίζεται εἰς τούς ναούς των
τήν ἐλληvικήv γλώσσαν. Ἀλλά οἱ γο
νεῖς τήv καταφροvοῦv, ἀγvοοῦvτες ὅτι
αὕτη εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν γλωσσῶν,
καί συνομιλοῦν μέ τά τέκνα των εἰς τήν
γερμαvικήν... Γραική γνωρίζουσα τήν
γραικικήν ὁμιλεῖ πρός ἄλληv Γραικήv
μέ ἀλαζοvείαv γερμαvιστί». Σιγά σιγά
ἀνέκυψε τό γλωσσικό ζήτημα, ἡ ἀντι
παράθεση μεταξύ τῶν «ἀρχαϊστῶv»
καί «δημοτικιστῶν», πού ἐξελίχτηκε σέ
διαμάχη γιά τή γλώσσα καί τόν πολι
τισμό.
Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἄρχισε νά δια
φοροποιεῖται ὡς πρός τή χρήση τῆς
γλώσσας στό κηρυκτικό ἔργο ἐπί τό
λαϊκότερον μετά τό 1770, μάλιστα ἐπί
τοῦ Ρεθυμνίου Πατριάρχη Θεοδοσίου
Β΄, προσπαθώντας νά ἀντιμετωπίσει
τήν προτεσταντική προπαγάνδα, πού
χρησιμοποιοῦσε πάντα τό λαϊκό ἰδίωμα
γιά νά κάνει τό κήρυγμά της πιό ἀποτε
λεσματικό.
Ἡ μεγάλη μάζα τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ τῆς
Κωνσταντινούπολης, πού ἐπηρεαζόταν
πολύ λιγότερο σέ σχέση μέ τούς πλού
σιους καί τούς λογίους ἀπό τά ἀνανε
ωτικά ρεύματα, ἀγωνιζόταν μέσα σέ
συνθῆκες καταπίεσης, ἀβεβαιότητας
καί πρωτοφανοῦς ἀμάθειας γιά τήν ἐπι
βίωσή της, δραστηριοποιούμενη μέσα
στίς εὐρύτερες κοινωνίες τῶν ἀντίστοι
χων λαϊκῶν στρωμάτων ἄλλων ἐθνο
τικῶν ὁμάδων. Παρά τόν ἀπίστευτο,
ἀλλά καί ἀναπόφευκτο συγχρωτισμό,
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παρέμενε προσηλωμένη στά πατρο
παράδοτα ἔθιμα, τά περισσότερα ἀπό
τά ὁποῖα ἦταν ἄμεσα συνδεδεμένα μέ
τήν ἐκκλησιαστική λατρεία καί ἑορτα
στική παράδοση καί ἐκφράζονταν στίς
ἐκκλησιαστικές λατρευτικές συνάξεις
οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν μίαν ἄριστη
εὐκαιρία συνάντησης καί ἐπικοινωνί
ας μέσα στά πλαίσια τῆς κοινότητας.
Μέσα σ’ αὐτή τήν ζοφερή πραγματικό
τητα ἀκούγονταν φωνές ἐνάντια στήν
ὑποδούλωση, πού εἰσηγοῦνταν ἕναν
«ρωμαίικο διαφωτισμό», χωρίς τήν
περιθωριοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς
παράδοσης, ἡ ὁποία, ὡς φρόνημα, θά
μποροῦσε νά διατηρεῖ τή συνέχεια καί
τήν αὐτοτέλειά της.
Μέσα στό παραπάνω ἐκκλησιολο
γικό, κοινωνικό, ἱστορικό καί χωρο
χρονικό πλαίσιο ἐκφραστής αὐτοῦ τοῦ
ρωμαϊκοῦ διαφωτισμοῦ στόν χῶρο τῆς
μουσικῆς τῆς ἑλληνορθόδοξης κοινω
νίας ἀναδύθηκε ὁ Λαμπαδάριος τῆς
Μεγάλης Ἐκκλησίας Πέτρος ὁ Πελο
ποννήσιος.
Πέτρος Λαμπαδάριος: «...ὁ ἔξαρχος
τῶν μουσικῶν, ὁ ὀξυγράφος κάλαμος
πάσης ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς με
λοποιίας, ὁ τῆς μουσικῆς μέγας διδά
σκαλος... ὁ ἀδαμάντινος...», «ὁ μουσι
κοδιδάσκαλος τῶν διαφόρων ἐθνῶν»,
«ὁ δαιμόνιος...». Εἶναι σίγουρο πώς
καταγόταν ἀπό τήν Πελοπόννησο καί
εἰδικότερα ἀπό τή Λακωνία, γι' αὐτό
μαρτυρεῖται καί ὡς Λακεδαίμων ἤ Λά
κων. Πρέπει νά γεννήθηκε μεταξύ τῶν
ἐτῶν 17251730. «Παιδιόθεν» βρέθηκε
στή Σμύρνη, τόπο ἐγκατάστασης χι
λιάδων Πελοποννησίων προσφύγων
κατά τά προεπαναστατικά χρόνια καί

μαθήτευσε στόν Πρωτοψάλτη τῆς πό
λης αὐτῆς ἱεροδιάκονο Θεοδόσιο, μέ
τόν ὁποῖο «ἐπέρασεv ἀρκετά μαθήμα
τα». Μετά πῆγε στήν Κωνσταντινού
πολη, ὅπου συνδέθηκε μέ τόν Πρωτο
ψάλτη τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ Ἰωάννη
Τραπεζούντιο, στόν ὁποῖο μαθήτευσε.
Μέ πρόταση τοῦ Ἰωάννη εἰσῆλθε στή
χορεία τῶν πατριαρχικῶν ψαλτῶν ὡς β'
Δομέστικος1 πρίν τό 1764, ἤ σύμφωνα
μέ μία ἀνεπιβεβαίωτη πληροφορία πρίν
τό 1753, κατά παράβασιν τῆς ψαλτικῆς
ἱεραρχίας, μέ ἄνωθεν παρεμβάσεις. Πέ
θανε στήν Κωνσταντινούπολη σέ ἡλι
κία μικρότερη τῶν 50 χρόνων, χωρίς νά
ἀξιωθεῖ νά γίνει Πρωτοψάλτης, μᾶλλον
στή μεγάλη, ἐπιδημία πανώλους (πα
νούκλας) τοῦ φοβεροῦ χειμώνα 1777
1778, θύματα τῆς ὁποίας ὑπῆρξαν σύμ
φωνα μέ ἐκτιμήσεις 100250 χιλιάδες
ἄνθρωποι.
Τήν εἴσοδο τοῦ Πέτρου στά ψαλτι
κά ἀναλόγια τοῦ Πατριαρχικοῦ ναοῦ
ἐνίσχυσε, ἐκτός ἀπό τήν ταχυμάθεια
καί τήν ἐκπληκτική του ἀντίληψη, ἡ
ἀπαράμιλλη καλλιφωνία του, ἡ ὁποία
ἀποδεικνύεται ἀπό τά θρυλούμενα γιά
τήν ψαλμωδία του στό Γενί Τζαμί τῆς
Κωνσταντινούπολης (τό μεγάλο τέμε
νος πού βρίσκεται δίπλα στήν Αἰγυ
πτιακή ἀγορά), ὅπου ἀπέδωσε μέλος
μουεζίνη, κάτι πού τοῦ κόστισε τόν
ἐγκλεισμό του σέ φρενοκομεῖο. Ἀντι
λαμβάνεται κανείς τί φωνή πρέπει νά
ἔχει κάποιος γιά νά ἀνέβει στόν μινα
ρέ ἑνός τεμένους καί νά ψάλλει χωρίς
[1] Ψαλτικό ἀξίωμα (ὀφφίκιο) τῶν ψαλτῶν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ βοηθός τοῦ
Λαμπαδαρίου δηλ. τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτη τοῦ
πατριαρχικοῦ ναοῦ.
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κανένα ἐνισχυτικό μέσο. Γιά τήν καλ
λιφωνία του ὀνομάστηκε ἀκόμα καί
ἀπό τούς ἀνταγωνιστές του «ἡδύφωv
μουσικῆς ἀηδών», «ἀσματικός τέττιγξ
τῆς ἐκκλησίας». Ἡ μαθητεία του στόν
Πρωτοψάλτη Ἰωάννη Τραπεζούντιο
(+1770) καί ἡ συμψαλμωδία του μέ τόν
Λαμπαδάριο κι ἀργότερα Πρωτοψάλτη
Δανιήλ (+1789) σέ συνδυασμό μέ τήν
πρωτοφανῆ μουσική του εὐστροφία
εἶναι βέβαιο ὅτι τόν κατέστησαν σπά
νιο ἑρμηνευτή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέ
λους, γεγονός πού δέν ἀμφισβητήθηκε
ποτέ ἀπό κανέναν.
Μέγιστο προτέρημά του ἦταν ἡ δει
νότητα στή γραφή κάθε μέλους. Μέ
ὅπλο τήν ἱκανότητά του νά διακρίνει
κάθε μελωδία, ἀκόμα καί «τήν γινομέ
νην ὑπό τοῦ ἀνέμου, προσβάλλοντας
τάς ὑέλους τῶν θυρίδων», ἐπιδόθηκε
μέ μοναδικό τρόπο «...εἰς τό νά γράφη
κάθε μελωδίαν, ἤτις ἤρχετο εἰς τήν φα
ντασίαν του, ἔσωθεν καί ἔξωθεν». Φαί
νεται ὅτι ἡ ἱκανότητα τοῦ Πέτρου νά
καταγράφει κάθε εἴδους μέλος –ἀκό
μα καί τούς ἤχους τοῦ ἀνέμου– ἀμφι
σβητοῦνταν ἀπό πολλούς. Γι’ αὐτό ὁ
Χρύσανθος ἐκ Μαδύτου2 ἐπικαλεῖται
τή μαρτυρία «τῶν αὐτοπτῶν, τό ἀξιόπι
στον ἐχόντων, διότι εἰσίν οἱ πρώτιστοι
τοῦ ἡμετέρου γένους» . Ὀνομάστηκε
ἀπό μέν τούς ὁμοεθνεῖς του «μέγας ἕνε
κεν τοῦ φιλοπόνου αὐτοῦ», ἀπό δέ τούς
Ὀθωμανούς «χιρσίζ [κλέφτης] Πέτρο»
καί «χότζα», «διότι ὅταν πρώτην φοράν
ἤκουε κανένα ποίημα, τό ἔκλεπτε μέ τό

νά τό ἔγραφε». Γιά τίς πρωτοφανεῖς
ἱκανότητές του ὡς πρός τήν καταγραφή
εἶναι σχετικό τό τόλμημα τοῦ Πέτρου
νά ὑποκλέψει μέ τή γραφή τό «ἀμίμη
τον ἄσμα» τῶν Περσῶν μουσικῶν κατά
τήν ἄφιξή τους στήν Κων/πολη, διασώ
ζοντας τό γόητρο τῶν Ὀθωμανῶν ὁμο
τέχνων τους. Ἡ θαυμαστή ἱκανότητα
τῆς γραφικῆς ἀποτύπωσης τῶν μελω
διῶν θεωρήθηκε ἀπό τούς ἀντιζήλους
του «ὑποκλοπή» καί δημιούργησε με
γάλη δυσαρέσκεια στό περιβάλλον τοῦ
Λαμπαδαρίου Δανιήλ καί τοῦ α’ Δομε
στίκου3 Ἰακώβου (+1800) (καί τῶν δύο
πρωτοψαλτῶν ἀργότερα), πού πέρασε
στήν περιοχή τοῦ φθόνου. Ὁ Δανιήλ,
ἄριστος ψάλτης καί μελοποιός, ἀλλά
μᾶλλον δυσνόητος στή γραφή καί κυ
ρίως στίς ἐξηγήσεις4 ἤ φειδωλός στό νά
δίνει τίς συνθέσεις του στούς μαθητές
του δέν ἔβλεπε μέ καλό μάτι τόν νέο
Δομέστικο, μέ τόν ὁποῖο ἦταν ὑποχρε
ωμένος νά συμψάλλει. Ὁ Δανιήλ σύμ
φωνα μέ μαρτυρίες συνέθεσε «ὀκτώ
κοινωνικά καί τά ἔψαλλε, τά ὁποῖα οἱ
τότε μαθηταί ἀκούοντες, ἐζήτουν ἀπό
τόν Δανιήλ νά τούς τά ἐκδώσει, καί
αὐτός δέν συγκατένευσε. Προσεκτικῶς
oὖv ἀκούων αὐτά ὁ Πέτρος, ἐν ὥ ἐψάλ
λοvτο, κατά μίμησιν τούτων ἐσύνθεσεν
ὀκτώ κοινωνικά, καί τά ἐξέδωκε, τά
ὁποῖα εἶναι τῆς πρώτης κλάσεως. Τότε
πλέον ὁ Δανιήλ δι’ αἴτια, ὁπού αὐτός
μόνος ἤξευρεν, ἐξέδωκε καί τά ἐδικά
[3] Ψαλτικό ἀξίωμα (ὀφφίκιο) τῶν ψαλτῶν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ βοηθός τοῦ
Πρωτοψάλτη δηλ. τοῦ δεξιοῦ ψάλτη τοῦ πατρι
αρχικοῦ ναοῦ.
[4] Ἡ γραφική ἀποτύπωση δύσκολωv μελω
δικῶν φράσεων μέ ἁπλούστερο τρόπο.

[2] Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος (+1846) εἶναι
ὁ κατ’ ἐξοχήν θεωρητικός τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Μουσικῆς.
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του ὀκτώ κοινωνικά». Εἶναι φανερό ὅτι
ὁ Πέτρος, ὡς καταγραφέας, ἑρμηνευ
τής καί συνθέτης ταυτόχρονα, ἦταν σέ
θέση νά ἀποτυπώνει μέ τή γραφή ὅ,τι
ἄκουγε, μέ μεγάλη πιστότητα, ἀλλά καί
νά καλλωπίζει τό μέλος, ἀνυψώνοντάς
το κατά τό ὀξύ μουσικό του κριτήριο,
δηλαδή νά τό ἀναδημιουργεῖ, καθ’ ὅτι
«αὐτός ἅπαξ ἀκούων τό ψαλλόμενον
εἶχε τήν δεξιότητα ἀμέσως διά τῆς ὀξεί
ας αὐτοῦ ἀντιλήψεως νά τό ὑποκλέπτη
διά τῆς μουσικῆς γραφῆς καί καλλωπί
ζωv νά τό παραδίδη εἰς αὐτόν τόν με
λοποιήσαντα ὡς νεοφανές δῆθεν ποί
ημα αὐτοῦ.»
Ἄρχισε νά μελουργεῖ, πρίν εἰσέλθει
στόν πατριαρχικό ναό ὡς Δομέστικος.
Σέ πρώιμα μελουργήματά του ἀνα
φέρεται «Πέτρος ὁ νέος», μᾶλλον σέ
ἀντιδιαστολή πρός τόν παλιότερο με
λουργό Πέτρο Μπερεκέτη (τέλη ιζ΄
ἀρχές ιη΄ αἰ.). Ὁ χαρακτηρισμός αὐτός
φανερώνει ὅτι, παρά τό σχετικά νεαρό
τῆς ἡλικίας, ὁ Πέτρος εἶχε ἀρχίσει ἤδη
νά ἀναγνωρίζεται καί εἰσερχόταν μέ
δυναμισμό στό ψαλτικό στερέωμα τῆς
ἐποχῆς. Τό φιλόπονο καί φίλεργο τοῦ
Πέτρου συνοψίζεται στίς φράσεις τοῦ
Χρυσάνθου «γράφων ἀεί», «ἡμέρας καί
νυκτός» καί «ἐποίησε πάντα ἐν ὀλίγῳ
διαστήματι καιροῦ, διότι λαμπαδάρι
ος ἔτι ὧν τόν βίον μετήλλαξε, λοιμοῦ
παρανάλωμα γενόμενος». Μέ δεδο
μένο ὅτι ἡ ψαλτική του σταδιοδρο
μία διήρκεσε λίγα χρόνια καί ἡ ἡλικία
του δέν ἦταν στήν πλήρη ὡριμότητά
της, ἄν σκεφτοῦμε ὅτι ἡ μάθηση τῆς
Τέχνης ἦταν μακροχρόνια καί κοπια
στική, ἀντιλαμβανόμαστε τήν ἐργατι
κότητα καί παραγωγικότητα τοῦ μου

σικοῦ αὐτοῦ, τήν εὑρηματικότητα καί
ἀποφασιστικότητά του γιά καινοτόμες
δράσεις, τῶν ὁποίων τή χρησιμότητα
καί τήν ἀναγκαιότητα εἶχε ἐνστερνι
σθεῖ πλήρως. Εἶναι χαρακτηριστικό
ὅτι ὁ Πέτρος ποτέ δέν σταμάτησε νά
μελοποιεῖ. Ἀκόμα καί κατά τόν ἑκού
σιο ἐγκλεισμό του –μᾶλλον τέχνα
σμά του– στό φρενοκομεῖο τοῦ Ἐγρῆ
Κάπου μελοποίησε μέ μελάνι τό χυμό
βύσσινων τό «βυσινόχροον πασαπνο
άριον». Τά θαυμάσια πασαπνοάρια τοῦ
ἑωθινοῦ εὐαγγελίου καί ὁ γνωστός πο
λυέλεος Δοῦλοι Κύριον σέ ἦχο βαρύ
μελουργήθηκαν «ἐν τῇ μεγίστῃ αὐτοῦ
ἀσθενεία». Πέθανε «...καταγινόμενος
ἵνα καλλωπίση καί τί περί τά συμμικτα
ἀπό πανώλην νόσον...». Τό μέγα εὖρος
τῆς συνθετικῆς του δράσης ἐπισφραγί
ζουν οἱ πάνω ἀπό 26 συνθέσεις χερου
βικῶν καί 64 καταγεγραμμένες συνθέ
σεις Κοινωνικῶν. Μερικές συνθέσεις
του ἔμειναν ἡμιτελεῖς ἀφοῦ ὁ θάνατος
«ἀφήρπασε» τόν δαιμόνιο μουσικό.
Ἐδῶ θά πρέπει νά τονίσουμε τό πόσες
συνθέσεις του χάθηκαν μετά τό θάνα
τό του ἀφοῦ εἶναι γνωστό ὅτι ὅλα τά
ὑπάρχοντα ὅσων εἶχαν προσβληθεῖ
ἀπό τήν πανώλη καταστρέφονταν μέ
φωτιά, γιατί κανείς δέν ἔμπαινε στόν
κίνδυνο νά ἔχει ὁποιαδήποτε ἐπαφή μέ
αὐτά.
Τό ἔργο πού παρέδωσε σέ μικρό
χρονικό διάστημα (μία δεκαπενταε
τία, μέ γονιμότερη τήν περίοδο τῆς
λαμπαδαρίας του) καλύπτει κάθε πτυ
χή τῆς Ψαλτικῆς τέχνης, σέ ὅλο της τό
φάσμα καί ἀφορᾶ στήν νέα μελοποιία,
τήν καταγραφή, τή σημειογραφία, τήν
μεταγραφή  ἐξήγηση καί τή διδασκα
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λία. Εἶναι ἀπό κάθε ἄποψη πολύπλευ
ρο, συστηματικό καί ἀνεπανάληπτο,
χρηστικό στό λατρευτικό γίγνεσθαι,
προσαρμοσμένο στίς κοινωνικές καί
ἐκκλησιαστικές συνθῆκες τῆς ἐποχῆς
του. Ἀκόμα καί οἱ πρῶτες συνθέσεις
του δείχνουν μελουργική ὡριμότητα
ὄχι τυχαία. Τόν πασίγνωστο πολυέλεο
Δοῦλοι Κύριον, ἤχ. πλ. α΄, ἕνα ἀπό τά
δημοφιλέστερα μέλη του, συνέθεσε
ὅταν ἦταν ἀκόμα Δομέστικος. Οἱ συν
θέσεις του ἔχουν ὡς πηγή ἔμπνευση,
καί πρότυπο τόν Πρωτοψάλτη Δανιήλ
καί φέρουν τή γνησιότερη σφραγίδα
τῆς παράδοσης τῆς Μεγάλης Ἐκκλη
σίας, κάτι πού δέν παραλείπει νά το
νίζει ὁ Πέτρος συχνά: «κατά τό ὕφος»
ἤ «κατά τήν παράδοσιν τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας» ἤ «ὡς ψάλλονται ἐν τῇ
Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ». Ἀπηχοῦν τά βασι
κά συστατικά τοῦ ὕφους τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας5 τό ὁποῖο σταθερά καθιε
ρωνόταν ὡς μία νέα πραγματικότητα
ἀπό ἄποψη μελοποιίας καί ἑρμηνείας·
χαρακτηριστικά του ἡ συνοπτικότη
τα, ἡ ἁπλότητα, ἡ μελωδικότητα καί ἡ
εὐρυθμία. Μέσα ἀπό τίς συνθέσεις του
παρουσιάζεται ὡς ἕνα βαθιά θρησκευ
όμενο ἄτομο. Νοιάζεται γιά τή σωτη
ρία τῆς ψυχῆς του καί γιά τήν ὠφέλεια
τῶν ὁμοεθνῶν του. Σέ πολλές συνθέ
σεις χρησιμοποιεῖ ἐναρκτήριες φράσεις
ὅπως «ἐπ’ ὠφελεία τῶν χριστιανῶν καί
διά Ψυχικόν μου μνημόσυνον». Ἄν καί
κινήθηκε δραστήρια καί ἰσότιμα μέσα
σέ δύο θρησκευτικές κοινωνίες, τήν

ὀθωμανική καί τή χριστιανική, ἐν τού
τοις διατήρησε τά διακριτά ὅρια τῆς
κάθε μουσικῆς παράδοσης καί ἐπέλεξε
μέ κομψό τρόπο πότε καί πῶς θά ἀνα
μίξει τά στοιχεῖα τῆς μίας μέ τά στοι
χεῖα τῆς ἄλλης, διατηρώντας τή φυσιο
γνωμία κάθε μέλους του σέ ὅ,τι ἀφορᾶ
τή σκοπιμότητά του. Ἔτσι οἱ συνθέσεις
τοῦ Πέτρου, «τοῦ ἀρίστου τῆς ἐπιστή
μης μουσικοῦ, τόν ὁποῖον δέν ἠμπόρε
σεν ἄλλος νά τόν φθάση εἰς ὅτι αὐτός
ἐπέδωκε τῆς Μουσικῆς τέχνης», ἀπέ
κτησαν διαχρονική ἀξία καί πάνω σ’
αὐτές στηρίχτηκε ἡ ὅποια μουσική
δημιουργία ἀναδείχτηκε στά ἑπόμενα
χρόνια.
Ὁ Πέτρος ἀντιλήφθηκε πολύ νωρίς
τίς κοινωνικές συνθῆκες καί ἀνάγκες
τῆς ἐποχῆς του: Ἡ ἐλάττωση τοῦ τε
λεστικοῦ χρόνου ἦταν ἤδη ἀπό πολύ
πρίν ἀπαιτούμενο. Ἕνας ἑσπερινός τοῦ
Σαββάτου ἦταν δυνατόν νά διαρκεῖ 2
 2,5 ὧρες ἀφοῦ ψάλλονταν τά στιχη
ραρικά μέλη τοῦ νέου Χρυσάφου6. Ὁ
Πέτρος, ζῶντας σέ μία ἐποχή ἔντονων
κοινωνικῶν καί ἰδεολογικῶν ἀντιπαρα
θέσεων καί ἀνακατατάξεων, ξεπέρασε
κάθε δίλημμα. Ὡς πνεῦμα προοδευτι
κό, καινοτόμο καί πρακτικό, παγίωσε
τό ἐκκλησιαστικό μέλος «ἐπί τό σύ
ντομον» καί ἔφερε τή μουσική νά γίνει
«λαϊκό κτῆμα», προσαρμοσμένο στήν
ἁπλή καθημερινότητα τοῦ λαοῦ σέ μία
ἐποχή πού ἡ κατανόηση καί διατήρηση
ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ (τῆς πίστης καί
τῆς γλώσσας) ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν
κοινωνία ἦταν μέγα ζητούμενο. Γι’ αὐτό

[5] Ὁ ξεχωριστός τρόπος τῆς προσφορᾶς καί
ἔκφρασης τῆς ψαλμωδίας, ἡ μουσική παράδο
ση, προφορική καί γραπτή του πατριαρχικοῦ
ναοῦ στήν Κωνσταντινούπολη.

[6] Πρωτοψάλτης στόν πατριαρχικό ναό στό β'
μισό του ιζ' αἰ.
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συνέταμε τό Εἱρμολόγιο7 του Μπαλα
σίου8 καί συνέθεσε ἀπό τήν ἀρχή τό μέ
σύντομο τρόπο τό Στιχηράριο, Ἀνα
στασιματάριο9 καί τό Δοξαστάριο10.
Αὐτοί οἱ κώδικες ἀποτελοῦν τή βάση
γιά κάθε μετέπειτα μελοποίηση καί
ψάλλονται στίς ἐκκλησίες μέχρι σήμε
ρα. Εἶναι βέβαιο πώς ἄν δέν γινόταν
οἱ δομικές αὐτές ἀλλαγές στήν ψαλ
μωδία ἴσως σήμερα νά εἴχαμε τελείως
διαφορετικούς τρόπους ψαλμώδησης,
οἱ ὁποῖοι ἔτσι κι ἀλλιῶς ἐπιχειρήθηκε
νά εἰσαχθοῦν στά 17971799, ἐπί τοῦ
ἐθνομάρτυρα πατριάρχη Γρηγορίου Ε'
μέ τήν γνωστή περίπτωση τοῦ Ἀγάπιου
Παλιέρμου, εὐτυχῶς χωρίς ἀποτέλε
σμα. Εὔκολα μπορεῖ νά ὑπολογίσει κα
νείς τό πόσο τεράστιο σέ ποσότητα καί
ποιότητα ἔργο θά κατέλιπε ἄν δέν πέ
θαινε πρόωρα, στό κρισιμότερο σημεῖο
τῆς ζωῆς καί δράσης του. Μέ κυρίαρχη
φυσιογνωμία τόν Πέτρο Πελοποννή
σιο ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς «μεγάλης
ἀκμῆς» γιά τήν Ψαλτική Τέχνη καί τήν
ἐκκλησιαστική μελοποιία (1770 1820).
Πρώτιστη μέριμνά του, στάση ζωῆς,
φαίνεται νά ἦταν ἡ διάσωση τῆς μέχρι
τῆς ἐποχῆς του παράδοσης μέ παρα
στατική καί συνάμα ἀναλυτική γραφή,
ὥστε αὐτή νά μεταλαμπαδευτεῖ στούς

μεταγενέστερους πάνω σέ ἀσφαλεῖς
βάσεις. Ὁ συνδυασμός τῆς ἐξηγητικῆς
προσπάθειας τοῦ Πέτρου καί τῆς ἀνα
λυτικότερης σημειογραφίας, ὥστε «νά
φέρη τούς μουσικούς χαρακτήρας
ἀπό συμβόλων εἰς γράμματα», δείχνει
ὅτι ὑπῆρχε ὁ στόχος νά καταγράφεται
κάθε μελωδία, ἀκόμα καί ἡ πιό σύ
ντομη, ὁποιασδήποτε μουσικῆς. Αὐτό
βέβαια προσωπικά γιά τόν ἴδιο ὡς
Λαμπαδάριο δέν θά εἶχε ἰδιαίτερη ση
μασία, δεδομένου ὅτι ὅλα τά σύντομα
μέλη τά γνώριζε ἀπό στήθους. Σημασία
ὅμως εἶχε γιά τούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι
χωρίς γραπτό κείμενο ἦταν ἀδύνατο νά
θυμοῦνται τόσα πολλά μέλη, πολύ πε
ρισσότερα ἀπό σήμερα, ἀφοῦ θά ἔπρε
πε γιά νά τά ἀποστηθίσουν καί νά τά
ἐκτελοῦν, νά τά ἀκούσουν ψαλλόμενα
ἑκατοντάδες φορές. Ἑπομένως, ὁ Πέ
τρος «μόνος ἀπό τούς καθ’ ἡμᾶς μου
σικούς... ἴσως ἐπλησίασεν εἰς τό ἄκρον
τῆς μουσικῆς ἕξεως, τῆς πρακτικῆς».
Παρακινούμενος πρῶτα ἀπό τό δά
σκαλό του Ἰωάννη Τραπεζούντιο, τοῦ
ὁποίου τήν ἀναλυτική γραφή ἀρχικά
χρησιμοποίησε, κι ἀργότερα· ἐξέλιξε κι
ὕστερα ἀπό τόν Δανιήλ, ἀπό τόν ὁποῖο
ἀπέκτησε τήν ἀναγκαία ἐμπειρία στήν
ἑρμηνεία καί τόν μιμήθηκε στή σύνθε
ση καί στίς ἐξηγήσεις, προχώρησε πολ
λά βήματα μπροστά ἀπό προκατόχους
καί συγχρόνους του, οἱ ὁποῖοι φαίνεται
νά μήν νοιάζονταν ἰδιαίτερα γιά τήν
καταγραφή τῶν τετριμμένων μελῶν.
Περί τά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα εἶχε
παγιωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι τό μέλλον τῆς
Ψαλτικῆς θά ἦταν ζοφερό ἄν παρέμε
νε τό ἰσχῦον μέχρι τότε, δυσνόητο καί
γριφῶδες γραφικό σύστημα καί ὅτι ἡ

[7] Μουσικός κώδικας (βιβλίο) πού περιέχει
εἱρμούς, κανόνες, προσόμοια καί ἄλλα μέλη
τῆς ὑμνογραφίας.
[8] Ἱερέας, Νομοφύλακας τῆς Μεγάλης Ἐκκλη
σίας, μέ μεγάλη συνεισφορά στήν ἐκκλησιαστι
κή μελοποιία, ἔδρασε στό β' μισό τοῦ ιζ' αἰ.
[9] Μουσικός κώδικας (βιβλίο) πού περιέχει
ἀναστάσιμους ὕμνους.
[10] Μουσικός κώδικας (βιβλίο) πού περιέχει
ὕμνους τῶν κινητῶν καί ἀκίνητων ἑορτῶν τοῦ
ἔτους.
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μουσική θά καθίστατο μέ τήν πάρο
δο τοῦ χρόνου «ἐντελῶς ἐξίτηλος». Ὁ
δάσκαλος τοῦ Πέτρου Ἰωάννης Τρα
πεζούντιος πίστευε ὅτι μέ τήν μορφο
ποίηση τῆς ἀρχαιότερης γραφῆς κατά
ἀναλυτικότερο τρόπο «θά καθίστατο
δυνατόν νά συγκρατηθῆ τό μέλος ἐκ
τῆς ἀλλοιώσεως εἰς τήν ὁποίαν θά πε
ριέπιπτε μέ τόν καιρόν ἀπό τούς κατά
πράξιν μουσικούς» καί ὅτι «τό μέλος
τοῦτο, τό ἁγνόν, ἔπρεπε νά δεσμευθεῖ
διά νέου καί τελειοτέρου γραφικοῦ συ
στήματος, οὕτως ὥστε νά ἐξασφαλισθεῖ
καί ἡ περαιτέρω διάσωσις αὐτοῦ.» Στήν
ἀγωνία τοῦ Ἰωάννη συγκατένευε δρα
στήρια καί ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Ε'
ὁ Καράκαλος, ὁ ὁποῖος «ἀπέβλεπεν εἰς
τήν συντόμευσιν τῶν ἀκολουθιῶν λόγω
τῶν καιρικῶν καταστάσεων» καί παρα
κινοῦσε τόν Ἰωάννη στήν σύντμηση
μελῶν μέ ἀναλυτικότερη γραφή. Ὁ Πέ
τρος ὁ Πελοποννήσιος, παίρνοντας τά
σκῆπτρα ἀπό τόν δάσκαλό του, μέ σκο
πό τήν ἀποκάλυψη τοῦ μέλους μέ τή
γραφή κι ὄχι τήν ἀπόκρυψή του μέσα σ’
αὐτήν καί θέλοντας νά ἐνδυναμώσει τή
μνήμη τῶν μαθητῶν καί νά τούς βοη
θήσει μέσω τῆς ἀνάλυσης νά μαθαίνουν
καί νά κατανοοῦν ἐπαρκῶς τήν ἀρχαιό
τερη, χρησιμοποίησε ἀναλυτικό μέν καί
ἁπλούστερο σύστημα ἀλλά ὄχι ἀπό
λυτα ἀπομακρυσμένο ἀπό τήν ἀρχαιό
τερη γραφή, ἔχοντας ὑπόψη τούς πρίν
ἀπ’ αὐτόν Διδασκάλους οἱ ὁποῖοι, στά
περιθώρια τῶν χειρογράφων, ἔγραφαν
ἀναλυτικότερα τίς μουσικές θέσεις (τήν
ἐνέργεια τῶν μεγάλων σημαδοφώ
νωv11) χάριν τῶν μαθητῶν τους.

Μέ τό σύστημα αὐτό, μέ τό ὁποῖο
βέβαια –ἄς σημειωθεῖ– δέν γράφεται
κάθε μελωδία τελείως ἀναλυτικά, ὁ
Πέτρος ἐξήγησε παλαιά μέλη, συνέθε
σε τά δικά του ἔργα καί κατέγραψε ὅλη
τήν ὑπάρχουσα ἀσματική παράδοση
τῆς ἐποχῆς του. Τό σύστημα τοῦ Πέ
τρου Πελοποννησίου ἦταν καταληπτό
καί προσιτό σ’ ὅσους ἤθελαν νά διδα
χτοῦν τή μουσική, ἀφοῦ οἱ δυνατότη
τές του γιά καταγραφή τῶν μελῶν, ἀπό
τά πλέον σύντομα καί τετριμμένα μέ
χρι τά δυσκολοτέρα, ἦταν οἱ μέγιστες.
Παράλληλα, ἀποτέλεσε τό θεμέλιο γιά
ἀλλαγή στήν ἴδια τή δομή τῆς σημει
ογραφίας, ἡ ὁποία, ὡς ἀναλυτική, γί
νεται πιό εὐέλικτη καί λειτουργική,
ἱκανή νά καταγράφει καί νά ἀποδίδει
«τή γρήγορη μελική κίνηση» πάνω στίς
συλλαβές τοῦ ποιητικοῦ κειμένου. Μέ
τήν ἐπινόηση τοῦ συστήματός του ὁ
Πέτρος ἔθεσε σαφεῖς, πρακτικούς καί
ἄμεσους στόχους. Πρῶτον ἐπεδίωξε νά
περιλάβει στή μελοποίηση ἤ καταγρα
φή καί τά σύντομα μέλη πού ἀνήκουν
στό σύντομο καί ἀργό εἱρμολογικό
γένος τῆς μελοποιίας καί τά μέλη τοῦ
σύντομου στιχηραρικοῦ γένους, πού
εἶναι τά συνηθέστερα στίς ἐκκλησια
στικές ἀκολουθίες, σώζοντας τή μέχρι
τῶν ἡμερῶν του σύντομη παράδοση.
Δεύτερον προσπάθησε μέ τίς ἐξηγήσεις
νά διευκολύνει τήν ἀργή μουσική ἐπι
τήδευση. Τρίτον πέτυχε νά καθορίσει
ἕναν, κατά τό δυνατόν ἑνιαῖο, ὁμοιό
μορφο τρόπο ψαλμωδίας, αὐξάνοντας
τόν ὁρίζοντα ἐπιβίωσής της μέσα στόν
μουσικῆς πού δήλωναν μία μικρή ἤ μεγαλύτερη
μελωδική φράση.

[11] Σημάδια τῆς γραφῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
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χρόνο. Τέταρτον διευκόλυνε τή μνήμη
τῶν μαθητῶν μέ τή χρήση τοῦ ἀνα
λυτικοῦ τρόπου καί μέσω αὐτοῦ τήν
ἐκμάθηση καί κατανόηση τῆς ἀρχαί
ας γραφῆς. Αὐτός καί ὁ μαθητής καί
συνεχιστής του Πέτρος ὁ Βυζάντιος
(+1808), ἀποτέλεσαν τούς «μοχλούς
τῆς ἐξηγήσεως τῆς πρώτης στενογρα
φίας». Χωρίς τήν καταλυτική τους συμ
βολή δέν θά μποροῦσε ἡ ἐπιστήμη νά
ἐκφράσει σαφῆ γνώμη γιά τό ἀρχαῖο
στενογραφικό σύστημα τῆς ἐκκλησια
στικῆς μουσικῆς, ἀφοῦ δέν θά εἶχε τή
δυνατότητα γιά μία ἐνδιάμεση παραβο
λή καί παραλληλισμό του πρός τό ση
μερινό. Ἡ ἐξηγητική σημειογραφία τοῦ
Πέτρου ἐπικράτησε γρήγορα ὡς και
νοτομία καί μεταδόθηκε τάχιστα λόγω
τῆς πρακτικῆς της ἀξίας φέροντας τή
σφραγίδα τῆς Κωνσταντινούπολης, ὡς
ἐκκλησιαστικοῦ καί μουσικοῦ κέντρου
τῆς ἐποχῆς.
Ὁ Πέτρος ἔζησε καί δραστηριοποι
ήθηκε συγχρόνως σέ δύο κόσμους,
στήν στενή, «ἡμιμοναχϊκή» ἐκκλησι
αστική κοινωνία τοῦ Φαναρίου καί
στήν εὐρύτερη, κοσμοπολίτικη, πο
λυεθνική καί πολύγλωσση τῆς Ὀθω
μανικῆς πρωτεύουσας. Χωρίς ποτέ νά
ἀπεμπολήσει τήν ἐθνικοθρησκευτική
του ταυτότητα κινήθηκε καλλιτεχνικά
μεταξύ δύο θρησκευτικῶν κοινοτήτων,
τῆς χριστιανικῆς καί τῆς μουσουλμα
νικῆς. Αὐτή ἡ πολυείδεια τοῦ μουσικοῦ
του ταλέντου, πού ἀποτυπώνεται στό
ὅλο ἔργο του, ἀποδεικνύεται ἀπό τίς
διασυνδέσεις του μέ κύκλους ἀλλο
εθνῶν. Γιά τόν Μητροπολίτη Μπόσνας
(δηλ. Βοσνίας) Σεραφείμ προσάρμο
σε τό ἐν χρήσει Ἀναστασιματάριο τοῦ

νέου Χρυσάφου ἐκείνη τήν ἐποχή στή
σλαβονική διάλεκτο γιά τή λατρεία τῆς
σλαβονικῆς ἐκκλησίας. Τό ἰδιαίτερα
δύσκολο αὐτό ἐγχείρημα προϋποθέτει
γνώση ἀπό τόν Πέτρο τῆς σλαβονικῆς.
Γιατί πῶς ἀλλιῶς θά ἀποτολμοῦσε νά
προσαρμόσει ἕναν ὁλόκληρο μουσικό
κώδικα στίς ἀπαιτήσεις συγκεκριμένου
γλωσσικοῦ ἰδιώματος πού δέν γνώριζε,
βασιζόμενος μόνο στήν προφορά πού
ἄκουγε ἀπό ἕνα ἄλλο πρόσωπο;
«Φύσει ἐφευρετική καί καλλιτεχνι
κή φυλή οἱ Ἕλληνες ἔφτιαχναν μουσι
κή γιά τούς Τούρκους, ὅπως ἀκριβῶς οἱ
πρόγονοί τους εἶχαν κάνει γιά τούς Ρω
μαίους». Ἀπό τούς ψάλτες  συνθέτες
πού ἄκμασαν στήν Κωνσταντινούπολη
μετά τήν Ἅλωση, κανένας δέν ἐκτιμή
θηκε τόσο πολύ γιά τίς ἐπιδόσεις του
στήν ἐξωτερική μουσική (ἰδίως στήν
ὀθωμανική) ὅσο ὁ Πέτρος Πελοπον
νήσιος. Εἶναι γνωστή καί πολυσυζη
τημένη ἡ σχέση του μέ τήν σουλτανική
αὐλή, ἀφοῦ εἶχε ἀποκτήσει τήν εὔνοια
τοῦ Σουλτάνου Μουσταφᾶ Γ', ἑνός
ἄξιου ἡγεμόνα, «μέ ἔντονο τό πνεῦμα
τῆς ποίησης». Εἶχε ἄδεια γιά ἐλεύθε
ρη εἴσοδο στό παλάτι, προφανῶς γιά
νά διδάσκει τούς μουσικούς ἤ νά τρα
γουδᾶ καί νά παίζει ταμπουρά ἤ νέι12
στίς διάφορες ἐκδηλώσεις. Συναρπα
στική εἶναι ἡ διδακτική του σχέση μέ
Ὀθωμανούς μουσικούς, μεταξύ τῶν
ὁποίων θά πρέπει νά ὑπολογίζονται
οἱ ἐκπρόσωποι τῆς θρησκευτικῆς μου
σικῆς, μουεζίνηδες καί ναατχάνηδες, οἱ
[12] Νυκτό καί πνευστό μουσικό ὄργανο· ἀντί
στοιχα, βασικά ὄργανα τῆς ὀθωμανικῆς ὀρχή
στρας.
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ὁποῖοι δοκίμαζαν στά τεμένη τήν καλ
λιφωνία, τίς ἀντοχές καί τήν μελωδική
πρωτοτυπία καί φαντασία τοῦ μελουρ
γοῦ. Παροιμιώδης ὅμως, ὅπως φαί
νεται ἀπό τίς διασωθεῖσες μαρτυρίες,
ἔμεινε ἡ διδακτική του σχέση μέ τούς
Δερβίσηδες13, μέ τούς ὁποίους εἶχε στε
νές σχέσεις σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά
ὑποθέτουν κάποιοι ἀναπόδεικτα πώς ὁ
ἴδιος εἶχε προσχωρήσει σέ μουσουλμα
νικό μοναχικό τάγμα. Ἡ μεγάλη ἐκτί
μηση πού ἔτρεφαν γι’ αὐτόν οἱ Ὀθωμα
νοί, ἀπό τούς ὁποίους ἀποκαλοῦνταν
τιμητικά «Πετράκης ὁ Μέγας (Ρetraki
i Kebir)» καί «θεριακλής», ὀφειλόταν
στίς φωνητικές του δυνατότητες, πού
ἦταν τέτοιες, ὥστε νά μπορεῖ νά ψάλ
λει ἀπό τόν μιναρέ, στή δεξιοτεχνία του
σέ δύο μουσικά ὄργανα, ἀλλά πάνω ἀπ’
ὅλα στή δυνατότητά του νά γράφει καί
νά παίζει μέ τόν ταμπουρά τίς «νέες καί
ἀνήκουστες μελωδίες» πού εἶχαν ἐπι
νοήσει οἱ ἴδιοι, διασώζοντας τό προϊόν
τῆς μουσικῆς τους ἔμπνευσης καί ἐξα
σφαλίζοντας τά «πνευματικά δικαιώ
ματά» τους.
Ἡ δημιουργική ἐνασχόληση τοῦ Πέ
τρου μέ τήν ἔξωθεν μουσική, καθώς καί
οἱ σχέσεις του μέ τούς κοσμικούς καί
θρησκευτικούς μουσικούς τῶν Ὀθω
μανῶν ἔδωσαν τή λαβή σέ πολλούς νά
ἀσπαστοῦν τήν ἄποψη τοῦ Ἀρχιδιακό
νου Ἀντιοχείας Νικηφόρου Καντου
νιάρη14, ἀνθρώπου τοῦ στενοῦ περι

βάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτη Ἰακώβου,
ὅτι ὁ «ἐπονομασθεῖς Μέγας ἕνεκεν
τοῦ φιλοπόνου αὐτοῦ ἐντελής ὧν τῇ
τέχνῃ καί ἀτελής εἰς τό Κωνσταντινου
πολιτῶν ὕφος, ἐδόθη ὅλος ἐν τῇ ἔξῳ
μουσικῇ15, εἰς ἦv καί εὐδοκίμησεv ὡς
οὐδείς ἄλλος τῶν πρό αὐτοῦ καί τοῖς
ἔξω σχεδόν». Καί ἄλλοι μεταγενέστε
ροι συγγραφεῖς διατύπωσαν παρόμοιες
ἤ καί σκληρότερες ἀπόψεις, πού κα
τευθύνονται ὁρισμένες φορές ἀπό μία
ἀχαλίνωτη προκατάληψη γιά τή νεοελ
ληνική παράδοση: ὅτι ὁ Πέτρος Πελο
ποννήσιος διδάχτηκε τούς κανόνες τῆς
μελοποιίας «ἐν ταῖς ἀγυιαῖς [δρόμους]
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό τῶν
μιναρέδων αὐτῆς καί ἄλλων καταγω
γίων...» ἤ ὅτι «ἐvησμένιζοv μάλιστα καί
ἐφιλοτιμούvτο οἱ καλλιφωνότεροι τού
των νά ἐπίδει κvύωσι σκανδαλωδῶς
τήν καλλιφωνίαv αὐτῶν ἀπό τοῦ μι
ναρέ, ὑποκαθιστώvτες τόν μουεζίvηv,
οἷοι ὁ Θεοφάνης Καρύκης16 καί ὁ Λα
μπαδάριος τῆς Μ. Ἐκκλησίας Πέτρος
ὁ Πελοποννήσιος». Τίς ἀπόψεις αὐτές
ἀντιπολέμησε o Κ. Ψάχος17, πού γράφει
πώς «ἄν ὑπάρχει λόγος, δι’ ὅv τά ἔργα
αὐτοῦ εἰσί καθαρῶς ἐκκλησιαστικά...
οὗτος εἶναι ἡ ἀκριβής καί τελεία γνῶσις
τῆς τε ἡμετέρας ἐκκλησιαστικῆς μου
σικῆς καί τῆς ἐν γένει Ἀσιατικῆς, ὧν
εἶπερ τις καί ἄλλος ἐγίvωσκε νά ποι
εῖται διάκρισιv». Ἄλλοι ἀναφέρουν
ἐντελῶς ἀστήρικτα καί ἀβασάνιστα

[13] Μέλη μουσουλμανικῶν μοναχικῶν ταγμά
των.
[14] Κοσμοπολίτης κληρικός, ψάλτης, μουσι
κοδιδάσκαλος καί μελοποιός, μέ σημαντική
δράση (ἴσως καί ἐθνική) στήν περιοχή τῶν Πα
ραδουνάβιων ἡγεμονιῶν.

[15] Ἡ κοσμική μουσική, ὀργανική καί φωνη
τική.
[16] Πρωτοψάλτης στόν πατριαρχικό ναό κι
ἀργότερα Οἰκουμενικός Πατριάρχης (τέλη
16ου αἰ.)
[17] Μουσικολόγος, α΄ μισό 20οῦ αἰ.
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ὅτι ὁ Πέτρος ἀνανέωσε τό «ἄσμα τῆς
παράδοσης» ἀλλά τά μελωδήματά του
συνετέλεσαν στό νά ξεχαστοῦν σχεδόν
τά ἔργα τῶν διδασκάλων τῆς προηγού
μενης γενεᾶς.
Ὁ Πέτρος, ὡς βαθύς γνώστης τῆς
«ἐξωτερικῆς» μουσικῆς συνέθεσε μία
ἀνθολογία ἀσμάτων τῆς μουσικῆς
αὐτῆς καί μελοποίησε «κατά τά μακά
μια18 καί τούς ρυθμούς τῶν Ὀθωμανῶν
στίχους, ὅσους τοῦ ἐδίδοvτο...», δη
λαδή στιχουργήματα τῆς Φαναριώτι
κης ποίησης (τῆς φευγαλέας ποίησης
ὅπως χαρακτηρίζεται στή λογοτεχνία)
ἤ ὅσα συνέθετε ὁ ἴδιος, ἀφοῦ συγκα
ταλέγεται μεταξύ «τῶν διακεκριμένων
ἐν Φαvαρίῳ ποιητῶν». Ἀπ’ αὐτόν ξεκί
νησε ἡ συνήθεια τοῦ καταρτισμοῦ πα
ρόμοιων ἀνθολογιῶν (τῶν μισμαγιῶν)
ἀπό μεταγενέστερους μουσικούς.
Ὁ Πέτρος συγκαταλέγεται πρῶτος
μεταξύ τῶν ἀμίμητων προσώπων τῆς
Μουσικῆς, ὡς πρός τή γενική συνει
σφορά του σέ κάθε ἔκφανση τῆς Τέ
χνης, ἐκκλησιαστικῆς καί κοσμικῆς.
Παρέδωσε στούς ἑπόμενους, ὄχι ἕναν
ἐντελῶς νέο τρόπο ἔκφρασης, ἀλλά τήν
Τέχνη του πειθαρχημένη στήν παράδο
ση, ἀνανεωμένη καί δυναμική μορφο
λογικά καί σημασιολογικά, λειτουρ
γική καί ἐκφραστική, δομημένη πάνω
σέ σύγχρονες ἀντιλήψεις, προσιτή καί
κατανοητή, ὄχι μόνο ἀπό τούς λογίους,
ἀλλά καί ἀπό τά πιό χαμηλά στρώματα
τῆς κοινωνίας. Τό ἔργο του ἀποπνέει
τό κοινό αἴσθημα, τήν προσδοκία τοῦ

ἐκκλησιαστικοῦ ἤ τοῦ κοινωνικοῦ πλη
ρώματος, ἀπό τό ὁποῖο πηγάζει καί στό
ὁποῖο ἀποδίδεται.
Βρέθηκε στό ἐκκλησιαστικό καί
κοινωνικό στερέωμα τῶν ἑλληνορθο
δόξων, ἐν μέσω ποικιλώνυμων ἀλλο
εθνῶν μέ θεϊκή ἐπίνευση, σέ μία κρί
σιμη συγκυρία. Ἐδῶ μᾶς ἔρχεται στό
νοῦ, φυσικά κατ’ ἀναλογίαν, ἡ ρήση
τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη
στό Νέο Μαρτυρολόγιο: «...οἰκοvό
μησεv ὁ Θεός νά εἶναι ἐσμιγμέvοι οἱ
ὀλίγοι πιστοί μέ τούς πολλούς ἀλλο
πίστους διά νά τούς μεταδώσουν τήν
ὀρθοδοξοv πίστιv καί νά τούς φέρουν
εἰς τήν ἐπίγvωσιv τῆς ἀληθείας». Σάν
ἀληθινός τεχνίτης ἐφάρμοσε αὐτό
πού δύο αἰῶνες μετά διατύπωσε μέ
ἁπλό ἀλλά παραστατικό τρόπο ὁ πο
λύς Φώτης Κόντογλου, ἀναφερόμενος
στή δική του τέχνη, τήν Ἁγιογραφία:
«Ἡ δημιουργία ὁλότελα καιvoύριoυ
τρόπου ἔκφρασης, δηλαδή καινούριας
τεχνικῆς ἀπό μέρους τοῦ ἀτόμου, εἶναι
χίμαιρα καί vεαvικός πόθος χωρίς
ἔννοια. Ὁ τεχνίτης πού θέλει καί καλά
καί σώνει νά σταθεῖ ξεκρέμαστος πάει
φοῦντο. Ὁ μπούσουλας εἶναι ὁ λαός κι
ὁ βοριάς εἶv’ ἐκεῖ πού δείχνει ἡ βελόνα
του. Ἀπάvου κεῖ πρέπει vα ρεγουλάρει
τή ρότα του κι ὁ τεχνίτης ἄv θέλει vα
’ναι ἀληθινός γιά τή ράτσα του καί γιά
τοῦτο τόν κόσμο. Ἡ ἰδιοσυγκρασία
τοῦ ἀτόμου εἶναι χαμένη γιά τήν τέχνη
ἄv δέv πειθαρχήσει στή φυλή, δηλαδή
στήν παράδοση».

[18] makam: μελωδική πορεία πού βασίζεται
σέ μία μουσική κλίμακα καί σχετίζεται μέ τούς
ἤχους τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.
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Ὑπερβολική χρήση τοῦ διαδικτύου: συνέπειες τῆς κατάχρησης
καί πιθανές παρεμβάσεις σέ ἐπίπεδο πρόληψης
Γράφει ἡ κ. Ἑλένη Στιβανάκη, Ψυχολόγος
Μεταπτυχιακό Εἰδίκευσης στήν Κλινική Ψυχολογία

Ἡ

χρήση τοῦ διαδικτύου ἀποτελεῖ
πλέον ἕνα ἀναπόσπαστο κομμάτι
τῆς καθημερινότητας τῶν περισσοτέρων
ἀπό μᾶς. Μέσα ἀπό αὐτό ἐνημερωνόμα
στε, ψυχαγωγούμαστε, ἐπικοινωνοῦμε
καί διεκπεραιώνουμε διάφορες ἐργασίες
(π.χ. χρήση στόν χῶρο ἐργασίας, οἰκονο
μικές συναλλαγές, ἀποπληρωμή λογα
ριασμῶν, ἀκαδημαϊκές ἐργασίες κ.λπ.).
Μέ πολλούς τρόπους ἡ χρήση τοῦ διαδι
κτύου βελτιώνει καί ἐμπλουτίζει τή ζωή
μας. Παρόλα αὐτά ἡ ὑπερβολική χρήση
του μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ μία μορφή
ἐθισμοῦ μέ ὅλα τά προβλήματα πού τόν
συνοδεύουν. Ἡ πρώτη χώρα πού ἐπίση
μα ἀναγνώρισε ὡς διαταραχή τόν ἐθι
σμό στό διαδίκτυο εἶναι ἡ Κίνα τό 2008,
ἐνῶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σοβαρότερα
προβλήματα δημόσιας ὑγείας στή Νότια
Κορέα. Ἐντούτοις, ἤδη ἀπό τό 1995 ὁ
Goldberg εἶχε ἀναφερθεῖ στήν «διαταρα
χή ἐθισμοῦ στό ἴντερνετ. Πλέον καί στήν
χώρα μας καταγράφονται ἐρευνητικά
ὅλο καί περισσότερα περιστατικά κατά
χρησης ἤ ἐθισμοῦ στό διαδίκτυο.
Ἰδιαίτερα οἱ ἔφηβοι θεωρεῖται ὅτι ἀνή
κουν σέ ὁμάδα ὑψηλοῦ κινδύνου ἀναφο
ρικά μέ τήν κατάχρηση τοῦ διαδικτύου. Τό
διαδίκτυο εἶναι ἰδιαίτερα ἑλκυστικό γιά
τούς ἐφήβους ἐξαιτίας καί τῶν ἰδιαίτερων
ἀναπτυξιακῶν τους χαρακτηριστικῶν.
Ἡ ἐφηβεία ἀποτελεῖ μία περίοδο περιέρ
γειας καί ἀναζήτησης. Ἔτσι τό ἴντερνετ
ἀποτελεῖ μία ἀνεξάντλητη πηγή πληρο
φόρησης, μερικές φορές καί «ἀπαγορευ

μένης γνώσης». Ὁπωσδήποτε ἀποτελεῖ
πηγή διασκέδασης, ἰδιαίτερα μέσα ἀπό τό
παίξιμο διάφορων παιχνιδιῶν, ἀλλά καί
ἐπικοινωνίας μέ τούς φίλους τους, ὅπως
καί μέσο γνωριμίας μέ ἄλλους ἀνθρώ
πους (μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης). Μέ
τήν ἐνασχόληση τους μέσα ἀπό τά μέσα
κοινωνικῆς δικτύωσης λαμβάνουν ἐπιβε
βαίωση (likes, πολλοί διαδικτυακοί φίλοι)
καί ἐνισχύουν τήν αἴσθηση τοῦ «ἀνήκειν»,
πού τόσο σηματικό ρόλο διαδραματίζει
στήν ψυχολογία τοῦ ἐφήβου. Νά τονιστεῖ
ἐδῶ ὅτι ἡ ἐνασχόληση ἑνός ἐφήβου μέ τό
ἴντερνετ δέ σημαίνει ἀπαραίτητα ὅτι θά
καταλήξει ἐξάρτηση.
Σέ μία εὐρωπαϊκή ἔρευνα (2012) μέ
ποσοτική καί ποιοτική μεθοδολογία,
ὅπου συμμετεῖχαν 7 χῶρες, ἀνάμεσα στίς
ὁποῖες καί ἡ Ἑλλάδα (φορέας ὑλοποίη
σης στήν Ἑλλάδα: Μονάδα Ἐφηβικῆς
Ὑγείας, Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπι
στημίου Ἀθηνῶν, Νοσοκομεῖο Παίδων
«Π. & Α. Κυριακοῦ») ἀναδεικνύονται 4
τύποι ἐφήβων χρηστῶν μέ δυσλειτουρ
γική διαδικτυακή συμπεριφορά. Μέσα
ἀπό αὐτούς τούς τύπους θά δοῦμε καί
κάποιες συνέπειες πού μπορεῖ νά ἔχει ἡ
ὑπερβολική χρήση τοῦ διαδικτύου στούς
ἐφήβους. Σᾶς παρουσιάζω τό «μοντέλο
τῶν Τεσσάρων», ὅπως αὐτό ἀναφέρεται
στήν μελέτη.
Α. Αὐτός πού εἶναι «παγιδευμένος»
• Ὑπερβολική ἐνασχόληση μέ τό διαδί
κτυο,
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•
•
•
•

Παραμέληση βασικῶν ὑποχρεώσε
ων (σχολικῶν, κοινωνικῶν, ἐξωσχο
λικῶν),
Συγκεκριμένες διαδικτυακές ἀσχολί
ες (π.χ. παιχνίδια),
Ἀρνητικές συνέπειες (π.χ. διαταρα
χές ὕπνου, ἐκνευρισμός ἐκτός διαδι
κτυακής ἐπαφῆς),
Δυσκολία νά μειωθεῖ ἡ χρήση τοῦ δι
αδικτύου, παρά τήν ἀναγνώριση τῶν
ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων.

ἀνθρώπους –τόσους πολλούς– αὐτό
εἶναι ὑπέροχο!”. Κάνεις σχόλια, κατεβά
ζεις ὑλικό, φτιάχνεις μία καινούρια ζωή
ἐκεῖ μέσα  ἕνας ἄλλος κόσμος. Μετά
ἀπό λίγο καιρό ὅμως, κάνεις τόν κύ
κλο σου. Ἀρχίζεις νά λές: “Μά τί κάνω
τώρα;”, κουράζεσαι, τό κλείνεις, βγαίνεις
ἔξω καί μειώνεις τήν ὥρα πού ἀσχολεῖσαι
μέ αὐτό (τό διαδίκτυο). Ἀρχίζεις νά κά
νεις ἄλλα πράγματα, διασκεδάζεις, τό
ξεχνᾶς.». Ἀγόρι, 15 ἐτῶν.
• Ὑπερβολική ἐνασχόληση μέ τό διαδί
κτυο,
• Σταδιακή καί προσαρμοστική μετα
βολή μέσα ἀπό «αὐτόδιόρθωση».
Ἡ «αὐτόδιόρθωση» προκύπτει:
α. μέσω κορεσμοῦ,
β. μέσω συνειδητοποίησης τῶν ἀρνη
τικῶν ἐπιπτώσεων (π.χ. σχολική ἀποτυ
χία, ἀπώλεια φίλων, συγκρούσεις μέ γο
νεῖς κ.λπ.),
γ. μέσω νέων κινήτρων (π.χ. ρομαντική
σχέση κ.λπ.).

Ὁ τύπος αὐτός ἐνδεχομένως νά ἔχει
«δίψα» γιά ζωή, ὡστόσο λόγω χαμηλῶν
κοινωνικῶν δεξιοτήτων συχνά ἀπογοη
τεύεται, ἀποκλείεται ἀπό δραστηριότη
τες ἤ κακοποιεῖται καί συνεπῶς «αὐτο
παγιδεύεται»
Β. Αὐτός πού μοιάζει μέ «ζογκλέρ»
• Ἐξισορρόπηση διαδικτυακῶν καί
ἔξωδιαδικτυακῶν δραστηριοτήτων,
• Κοινωνική παρουσία ἐντός καί ἐκτός
διαδικτύου,
• Ἄγχος λόγω τοῦ ἀπαιτητικοῦ προ
γράμματος καί τῆς ἀνάγκης ἐξισορ
ρόπησης πολλῶν διαφορετικῶν δρα
στηριοτήτων.

Ὁ τύπος αὐτός ἔχει ἱκανοποιητική ψυ
χοκοινωνική λειτουργικότητα, ὡστόσο
λόγω τῆς ἀναπτυξιακῆς φάσης τῆς ἐφη
βείας βιώνει ἕναν «κύκλο» ὑπερβολῆς σέ
σχέση μέ τό διαδίκτυο καί «βγαίνει» ἀπό
αὐτόν μέσω τῆς αὐτοδιόρθωσης.

Ὁ τύπος αὐτός ἔχει ἱκανοποιητική
ψυχοκοινωνική λείτουργικότητα ἐκτός
διαδικτύου. Οἱ διαδικτυακές δράστηρι
ότητες συχνά ἔχουν στενή σχέση μέ τίς
ἔξωδιαδικτυακές (π.χ. ἔφηβος/η πού
ἔχει πολλούς φίλους, ἔχει καί ἰσχυρή πα
ρουσία στό Facebook κ.λπ.).

Δ. Αὐτός πού «βαριέται τά πάντα»
• Τό ἔξωδιαδικτυακό περιβάλλον θε
ωρεῖται ἀπό τόν ἔφηβο «βαρετό»,
• Δέν ὑπάρχουν ἐναλλακτικές δρα
στηριότητες πού τόν ἐνδιαφέρουν,
• Νοιώθει ἄνετα στό διαδικτυακό
περιβάλλον καί «γεμίζει» τό χρόνο
του,
• Ἡ διαδικτυακή δραστηριότητα πα
ρουσιάζεται σάν αὐτόματη ἀντίδρα

Γ. Αὐτός πού ὁλοκληρώνει ἕναν «πλήρη
κύκλο»
«Ἄρχισα νά μπαίνω στό Facebook
καί ἔλεγα: “Ἀαα, ἐδῶ γνωρίζω πολλούς
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ση στό αἴσθημα ἀδιαφορίας γιά τά
πάντα.
Ὁ τύπος αὐτός χαρακτηρίζεται ἀπό
μειωμένο κίνητρο γιά ἔξωδιαδικτυακή
ἐμπειρία καί συχνά μπορεῖ νά ἔχει ψυχο
κοινωνικές δυσκολίες.

•
•
•
•
•
•

Τό «Μοντέλο τῶν τεσσάρων» μπορεῖ
νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἕνας τρόπος κα
τάταξης τῶν ἐφήβων μέ Δυσλειτουργική
Διαδικτυακή Συμπεριφορά.

•

Διαταραχές τοῦ ὕπνου καί ἀλλαγή
τῶν συνηθειῶν ὕπνου,
Παθήσεις σέ ὀστᾶ καί μύες,
Μειωμένη ἀθλητική δραστηριότητα,
Ξηρά μάτια – μυωπία,
Ἡμικρανίες,
Παχυσαρκία ἀπό τήν καθιστική ζωή
καί μειωμένη φυσική δραστηριότη
τα,
Παραμέληση προσωπικῆς ὑγιεινῆς.

Ψυχολογικές
• Κοινωνική Ἀπομάκρυνση – Ἀπομό
νωση,
• Ἀπογοήτευση ἀπό τή ζωή,
• Περιορισμός ἐλευθέρου δημιουργι
κοῦ χρόνου – Δεύτερη ζωή στό δια
δίκτυο,
• Κατάθλιψη, Χαμηλή αὐτοεκτίμηση,
• Ἐγκληματικότητα  Αὐτοκτονικός
ἰδεασμός,
• Σχολική ἀποτυχία  χαμηλή ἐπίδοση,
• Διαταραγμένες οἰκογενειακές καί δι
απροσωπικές σχέσεις,
• Χαμηλή ποιότητα ζωῆς.

• Οἱ τύποι Α καί Δ μπορεῖ νά ἔχουν
φτωχότερη πρόγνωση καί συννοση
ρότητα (ἄγχος, καταθλιπτικό συναί
σθημα, διάσπαση προσοχῆς κ.λπ.). Σέ
αὐτές τίς περιπτώσεις ἡ ΔΔΣ ἐνδεχο
μένως νά εἶναι ἡ «κορυφή τοῦ παγό
βουνου», δηλαδή ἡ ἔκφραση ὑποκεί
μενων ψυχοκοινωνικῶν δυσκολιῶν
πού κυρίως χρειάζονται παρέμβαση.
• Οἱ τύποι Α καί Δ πιθανότατα νά μήν
«αὐτόδιορθωθοῦν» καί χρειάζονται
παρέμβαση εἰδικοῦ.
• Οἱ τύποι Β καί Γ συχνά εἶναι λειτουρ
γικοί χρῆστες καί ἡ ἀπώλεια ἐλέγχου
σχετίζεται ἄμεσα μέ τά ἀναπτυξιακά
ἐφηβικά μονοπάτια.
• Οἱ τύποι Β καί Γ πιθανότατα νά αὐτο
βελτιωθοῦν καί νά μή χρειαστοῦν
παρέμβαση εἰδικοῦ. Ὡστόσο, ὁ τύπος
Γ μπορεῖ νά χάσει σημαντικό χρόνο
κατά τή διάρκεια τοῦ «κύκλου» καί
κάποιου εἴδους βοήθεια μπορεῖ νά
χρειαστεῖ.

Νά ξαναποῦμε ὅτι ἀρκετές ἀπό αὐτές
τίς ἐκδηλώσεις, ὅπως ἡ ἀπόσυρση, μερι
κές φορές προϋπάρχουν τοῦ ἐθισμοῦ καί
ἄλλες φορές ἕπονται αὐτοῦ ἤ νά ἐνισχύ
ονται ἀπό αὐτόν.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δύο σημαντικοί φορεῖς ἐκπαίδευσης: γονεῖς καί σχολεῖο
Οἱ γονεῖς σέ πολλές περιπτώσεις
εἶναι εὐαισθητοποιημένοι, ἀλλά ὄχι πά
ντα σωστά ἐνημερωμένοι. Ὡς ἀποτέλε
σμα, ἀνησυχοῦν ὑπερβολικά καί κάποιες

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σωματικές
• Διατροφικές διαταραχές (χάνουν
γεύματα),
42

φορές ἀντιδροῦν ὑπερβολικά (π.χ. ἀπα
γορεύουν ἐντελῶς τή χρήση τοῦ διαδι
κτύου, εἶναι μονίμως μέ ἀγχωτικό τρόπο
πάνω ἀπό τά παιδιά τους, δείχνοντας
ἔλλειψη σεβασμοῦ καί ἐμπιστοσύνης).
Ἄλλες φορές εἶναι ἀνεπαρκῶς ἐνημε
ρωμένοι, ὁπότε δέν ἀνησυχοῦν ἰδιαί
τερα, ἀντίθετα ἄν τά παιδιά τους εἶναι
σπίτι ἀντί γιά ἔξω ἀνησυχοῦν λιγότερο.
Κάποιοι εἶναι μανιώδεις χρῆστες καί οἱ
ἴδιοι, ἀποτελώντας ἀρνητικά πρότυπα,
ἐνῶ κάποιοι ἔχουν μηδαμινή ἐπαφή μέ
τό διαδίκτυο οἱ ἴδιοι καί θά ἤθελαν, ἀλλά
δέ ξέρουν πῶς νά παρέμβουν. (Φυσικά
ὑπάρχουν καί περιπτώσεις πού ὅλα λει
τουργοῦν ὁμαλά). Συχνά μάλιστα γί
νονται καυγάδες γιά νά σταματήσουν
τά παιδιά τήν χρήση τοῦ ὑπολογιστῆ, ἤ
τοῦ tablet ἤ τοῦ smartphone, ὅμως δέν
δίνουν ἄλλες κατευθύνσεις καί εὐκαιρί
ες γιά ἐξωδιαδικτυακή δραστηριότητα ἤ
καί δέν ἐξηγοῦν στά παιδιά γιατί τούς τό
λένε. Τά παιδιά δέ καταλαβαίνουν γιατί
δέ τά ἀφήνουν νά διασκεδάσουν μέ αὐτό
τό μέσο. Τί κακό κάνουν ἄλλωστε; Ὁπό
τε τά παιδιά δέν ἐνημερώνονται σωστά.
Καί συχνά δέν ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ διαδι
κτυακή τους συμπεριφορά εἶναι δυσλει
τουργική καί ποιός εἶναι ὁ μηχανισμός
πού θά μποροῦσε νά τούς ὁδηγήσει στόν
ἐθισμό καί ποιές θά εἶναι οἱ συνέπειες.
Ἐνημέρωση δέ σημαίνει δαιμονο
ποίηση, γιατί τό παιδί δέ θά μᾶς πάρει
σοβαρά καί θά ἔχει καί δίκιο. Τά παιδιά
εἶναι συχνά πολύ πιό ἐξοικειωμένα ἀπό
τούς γονεῖς τους μέ τή χρήση τοῦ διαδι
κτύου, τούς εἶναι γνώριμο καί ἀσφαλές
καί ἴσως θεωρήσουν ὅτι οἱ γονεῖς ἀπό
ἄγνοια καί στενομυαλιά ἀντιδροῦν ἔτσι.
Ὅπως σέ προηγούμενες γενιές μᾶς ἔλε
γαν νά προσέχουμε μήπως μᾶς ρίξουν

ναρκωτικά στό
ποτό μας καί
καταντήσουμε
ν αρκομανεῖς.
Ὅποτε εἶναι ση
μαντική ἡ σω
στή ἐνημέρωση
καί ἡ ἐκπαίδευ
ση τῶν γονιῶν
καί ὄχι ὁ πανικός. Ἐνημέρωση γιά τούς
κινδύνους τῆς προβληματικῆς χρήσης.
Χρειάζεται ἐνημέρωση ὥστε νά μπο
ροῦν νά ἀναγνωρίσουν τό πρόβλημα, ἄν
ὑπάρξει. Πάρα πολύ σημαντικό, χρειάζε
ται ἐπικοινωνία ὥστε νά κατανοήσουν
γιά ποιό λόγο τό παιδί τους περνάει τόσο
χρόνο στό διαδίκτυο, τί τοῦ προσφέρει,
τί σημαίνει γιά αὐτό, τί συμβαίνει στό
κόσμο τοῦ διαδικτύου. Ἔτσι, στά πλαίσια
μίας ἀνοιχτῆς καί εἰλικρινοῦς συζήτησης,
μποροῦν νά τεθοῦν κανόνες ἀπό κοινοῦ
συμφωνηθέντες γιά τή χρήση.
Ἐδῶ μπαίνει καί ὁ ρόλος τοῦ σχολεί
ου. Μέ παρόμοιο τρόπο, θά μποροῦσε νά
συντελεστεῖ ἐνημέρωση καί ἐκπαίδευση
τῶν παιδιῶν μέσα στό χῶρο τοῦ σχολεί
ου. Αὐτό θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ μέσα
ἀπό προγράμματα πρωτογενοῦς πρόλη
ψης ἀναφορικά μέ τήν εὐαισθητοποίηση
σέ θέματα δυσλειτουργικῆς χρήσης τοῦ
διαδικτύου. Κάποια ἀπό τά μέσα πού θά
μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν εἶναι
διαλέξεις ἀπό εἰδικούς, διανομή φυλλα
δίων καί διαθεσιμότητα περεταίρω ἐνη
μερωτικοῦ ὑλικοῦ μέ χρήση ὀπτικοακου
στικῶν μέσων. Ἀναλόγως μέ τήν δομή
καί τίς συνεργασίες πού θά μποροῦσαν
νά ἀναπτυχθοῦν μέσω ἑνός τέτοιου προ
γράμματος, αὐτό θά μποροῦσε νά βοη
θήσει ὄχι μόνο τά παιδιά, ἀλλά καί τούς
ἐκπαιδευτικούς καί τούς γονεῖς.
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Οἱ γονεῖς πού δέν τά ξέρουν ὅλα!
τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας
(  Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν π. Γεώργιο
Οἰκονόμου, δρ. θεολογίας-καθηγητής μ.ε. καί ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίου
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί
Σταυρουπόλεως μέ θέμα: oι γονεῖς πού δέν τά ξέρουν ὅλα, ἐμπνευσμένο
ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο του. Συζητήσαμε γιά ὅλα ἐκεῖνα πού ρωτοῦν τά παιδιά,
τούς γονεῖς καί ἐκεῖνοι πολλές φορές δέν ἔχουν νά ἀπαντήσουν,
στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ''ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ'')

Στό σημερινό μας ἄρθρο θά σᾶς πα
ρουσιάσουμε ἐπιλεκτικά κάποια ἀπό
τά ἐρωτήματα πού θέτουν τά μικρά
παιδιά σέ ὅλους μας.

λίγο χρόνο νά μελετήσω, ἡ ταπείνωση
δέν ἔβλαψε ποτέ κανέναν ἀντίθετα ἄν
μιλήσουμε ὡς μία αὐθεντία πού ὑπάρ
χει στήν ψυχολογία τοῦ μικροῦ παιδιοῦ
γιά τούς γονεῖς του, ἕνα ἀλάθητό του
γονέα τότε ὑπάρχει ἡ περίπτωση νά τό
πληγώσουμε. Οὕτως ἤ ἄλλως θά ἔρθει
στιγμή πού τό παιδί θά ἀμφισβητήσει
αὐτά τά πράγματα ἑπομένως θεωρῶ
ὅτι ναί ὑπάρχουν κι ἄλλοι γονεῖς πού
ἔχουν τήν εἰλικρίνεια καί τήν ἐντιμότη
τα καί δέν εἶναι καθόλου κακό σέ ἕνα

Ὑπάρχουν γονεῖς πού λένε στά παιδιά τους ὅτι ἐγώ δέν τά γνωρίζω ὅλα;
Ἐγώ προσωπικά καί ὡς γονέας δέν
θά εἶχα κανένα φόβο νά oμολογήσω
κάτι τέτοιο στά παιδιά μου. Παιδί μου,
αὐτό τό θέμα δέν τό γνωρίζω, δῶσε μου
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ραπάνω τί εἶναι καλό νά ἀπαντήσει
ἕνας ἱερέας ἤ ἕνας κατηχητής σέ μία
κατηχητική σύναξη;

δύσκολο θέμα νά ποῦν μέ συγχωρεῖς
δέν ἤμουν προετοιμασμένος γιά αὐτή
τή συζήτηση καί νά ἀναφέρω 1-2 πα
ραδείγματα κάποια πολύ δύσκολα ἐρω
τήματα, Ὅπως γιατί πῆρε κοντά τοῦ ὁ
θεός ἕνα ἀγαπημένο πρόσωπο; γιατί ὁ
θεός παίρνει καί παιδάκια πάνω στόν
οὐρανό; θά πεθάνω καί ἐγώ ἴδιος; εἴμα
στε ὅλοι παιδιά τοῦ θεοῦ, πού εἶναι τό
σπίτι τοῦ θεοῦ καί τά λοιπά. Ἑπομένως
κάποιος γονέας νά μήν ἔχει τήν ὡριμό
τητα, τήν ἐπάρκεια καί ἴσως ὁ ἴδιος νά
μήν ἔχει ἀπαντήσει στόν ἑαυτό τοῦ τά
ἐρωτήματα αὐτά καί ἔτσι ὡς πρόταση,
κατάθεση σκέψεων βοηθοῦν κάποια
βιβλία πού θά τούς προτείνει κάποιες
σκέψεις.

Ἡ πιό δύσκολη ἐρώτηση πού ἔχω
δεχτεῖ ἀπό παιδί ἦταν ὅταν ἤμουν ἀδι
όριστος καθηγητής στήν Κρήτη τό
2004 καί μέ ρώτησε ἕνας μαθητής γιατί
ὁ Θεός δέν ἄκουσε τήν προσευχή μου
καί πῆρε τή μητέρα μου; Εἶναι ἐρωτή
ματα πού πρέπει νά σταθοῦμε μέ παρά
πολύ σεβασμό μέ πάρα πολλή προσοχή
μέ ἐσυναίσθηση ἀποφεύγοντας ἐπικίν
δυνες θεολογικές ἀπαντήσεις γιατί ὁ
κίνδυνος εἶναι νά παρουσιάσουμε στό
παιδί τήν εἰκόνα ἑνός Θεοῦ Τιμωροῦ !
Τό παιδί δέν θέλει ἕνα Θεό πού παίρ
νει τόν γονέα του. Ἔτσι λοιπόν αὐτά τά
ἐρωτήματα ὅταν συνδέονται καί μέ βι
ώματα εἶναι τά πιό δύσκολα.

Καταρχᾶς χρειάζεται νά ἔχουμε
ἕναν θεολογικό ὁπλισμό νά γνωρίζου
με καλά τά ζητήματα αὐτά ἀπό τήν θε
ολογική μας διδασκαλία ἀπό τήν Ἁγία
γραφή ἀπό τούς Ἁγίους πατέρες γιά
νά ἀποφύγουμε ἐσφαλμένες ἀπαντή
σεις κι στή συνέχεια μέ προσευχή μέ
ἤρεμο τρόπο καί νηφαλιότητα νά πα
ρουσιάσουμε τό Θεό ὡς ἀγάπη ὡς Δη
μιουργό ὡς ἐκεῖνον πού δίνει τό δῶρο
τῆς ζωῆς καί ἐν συνέχεια νά ἀναφερ
θοῦμε στόν θάνατο πού ὑπάρχει στήν
ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου ἐξαιτίας τῆς
πτώσεως ὡς ἑνός φυσικοῦ γεγονότος
καί βέβαια στήν ἐλπίδα πού ἔχουμε γιά
τήν αἰώνια ζωή, στήν ἐλπίδα μας ὅτι
ὁ ἄνθρωπος πηγαίνει στήν ἀγκαλιά
τοῦ θεοῦ στήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν
στόν παράδεισο καί εἰδικά στά μικρά
παιδιά εἶναι ἐντελῶς ἀντιπαιδαγωγικό
νά χρησιμοποιήσουμε τήν ἔννοια τῆς
κολάσεως χωρίς βέβαια νά ἀρνηθοῦμε
τήν ὕπαρξη τῆς ἀλλά πρέπει ὁπωσδή
ποτε νά προβάλλουμε τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καί τό δῶρο τῆς ζωῆς. Ἡ διατύ
πωση καί ἡ ἔκφραση τοῦ ἐρωτήματος
εἶναι πολλές φορές σημαντικότερη
ἀκόμη καί ἀπό τήν πιό ἄρτια ἀπάντη
ση ἑπομένως πάντοτε τά παιδιά μᾶς
ἐκπλήσσουν εὐχάριστα μέ τόν τρό
πο σκέψης τους καί μέ τά ἐρωτήματά
τους καί πρέπει νά εἴμαστε προετοι
μασμένοι γιά αὐτά.

Ἐσεῖς κατά τή γνώμη σας σέ ἕνα
τέτοιο δύσκολο ἐρώτημα ὅπως τά πα-

Πῶς μιλᾶς ἄραγε στά παιδιά γιά
τήν θεία κοινωνία; Γιατί ἀλλιῶς θά

Γιά σᾶς ἡ πιό ἐνδιαφέρουσα, ἡ δύσκολη ἐρώτηση ἀπό παιδί ποιά ἦταν;
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παρουσιάζει μητέρα ἀλλιῶς θά παρουσιάσει ὁ παππούς καί γιαγιά.

χητικά μας! Ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφέ
ρω κάτι ἀπό τήν ἐνοριακή ἐμπειρία, τά
πρῶτα χρόνια τά κατηχητικά μας τά
κάνουμε σέ ὥρα πού ἦταν ἄσχετη μέ
τήν θεία λειτουργία καί παρατηρούσα
με ἕνα πολύ μικρό ποσοστό τῶν παι
διῶν πού ἔρχονται στό κατηχητικό στή
συνέχεια λειτουργοῦνταν τήν ἑπόμενη
μέρα καί κατά κοινωνοῦσαν . Μεταθέ
τοντας ὅλες τίς κατηχητικές συνάξεις
τῶν παιδιῶν τήν Κυριακή μετά τήν
θεία λειτουργία ὅλα τά παιδιά πλέον
λειτουργοῦνται καί ὅλα σχεδόν πλέον
τά παιδιά κοινωνοῦν καί αὐτό πραγμα
τικά εἶναι χαρά θεοῦ γιατί σέ ἕνα κόσμο
πού ζοῦμε μέ τόσες δυσκολίες μέ τόσες
θλίψεις μέ τόσους πειρασμούς γιά τά
μικρά παιδιά δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο
δῶρο μεγαλύτερο ἐφόδιο ὥστε νά συ
νεχίζουν τό πνευματικό τους ἀγώνα.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουνε κά
ποιες φορές παρανοήσεις καί πολύ
ὀρθά ἀναφέρεται ὅτι εἶναι τό σπου
δαιότερο καί τό σημαντικότερο. Ἡ λα
τρεία εἶναι τό ἐπίκεντρό της ζωῆς τῶν
πιστῶν καί δέν νοεῖται χριστιανική ζωή
δίχως τήν συμμετοχή στό μυστήριο τῆς
θείας εὐχαριστίας. Τώρα μιλώντας γιά
τά παιδιά γιά τό μυστήριο αὐτό χρει
άζεται μία προετοιμασία, μία προσοχή,
τά παιδιά θά πρέπει νά καταλάβουν
τήν σπουδαιότητα τοῦ μυστηρίου ὅτι
θά ἑνωθοῦν μέ τό Χριστό καί νά τά
ἐνθαρρύνουμε νά προετοιμαστοῦν
ὥστε καί καλύτερα προετοιμασμένα
νά κοινωνήσουν καί νά βοηθήσουν μέ
ὁποιοδήποτε τρόπο καί ἀπό τά κατη
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Ὁ Ἑσπερινός της Συγνώμης
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί περισυλλογῆς
τελέστηκε τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς της Τυρο
φάγου, πρώτη του μηνός Μαρτίου ἔ.ε., στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπεριᾶς, ὁ Ἑσπερι
νός της Συγχωρήσεως, χοροστατοῦντος τοῦ Σε
βασμιώτατου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ τόν
ὁποῖο πλαισίωσαν Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Εὐσεβεῖς πιστοί κατέκλεισαν τόν Ναό γιά
νά μετέχουν τῆς κατανυκτικῆς Ἀκολουθίας τοῦ
Ἑσπερινοῦ, μέ τούς ὡραιότατους ὕμνους περί νηστείας καί μετάνοιας, νά συγχω
ρεθοῦν καί νά συγχωρήσουν γιά νά εἰσέλθουν μέ καθαρά τή καρδία στήν Ἁγία καί
Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δα
μασκηνός καλωσόρισε τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Ἡρακλείου Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο καί τήν συνοδεία
του, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε στό πολυπληθές Ἐκκλησίασμα γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, τή Νηστεία, τήν Συγχωρητικότητα καί τήν Ταπείνωση καθώς καί
γιά τόν προσωπικό Ἀγώνα πού πρέπει ὁ καθένας νά καταβάλει τήν περίοδο αὐτή.
Τήν πνευματική ὁμιλία χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, εὐχαριστώ
ντας τόν ὁμιλητή γιά τήν ἐξαίρετη ὁμιλία καί εὐχόμενος σέ ὅλο τόν κόσμο καλή
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Στή συνέχεια οἱ Ἱερεῖς καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα ἀντάλλαξαν μεταξύ τους
τόν ἀσπασμό τῆς συγχωρήσεως, αἰτούμενοι καί παρέχοντες συχώρεση, ὅπως ὁρί
ζει ἡ τάξη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, εὐχόμενοι μεταξύ τους Καλή Τεσσαρακοστή.
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Α’ Χαιρετισμοί στόν Καθεδρικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
Στόν Καθεδρικό Ἱερό
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτό
κου χοροστάτησε τήν Πα
ρασκευή 6 Μαρτίου 2020
κατά τήν ἀκολουθία τῆς Ἅ’
στάσης τῶν Χαιρετισμῶν
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ
χης κ. Δαμασκηνός.
Τόν Σεβασμιώτατο πλαι
σίωσαν οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ
καθώς καί πλῆθος κόσμου
ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς πόλεως ὁπού προσῆλθε γιά νά τιμήσει καί νά ψάλ
λει στή Θεοτόκο τό Χαῖρε.
Τέλος νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος πρίν τήν ἀπόλυση ἀφοῦ μίλησε γιά τό
πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εὐχήθηκε σέ ὅλους καλή Σαρακοστή μέ ὑγεία
καί δύναμη.
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Ἡ Κυριακή της Ὀρθοδοξίας
στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν
Ἡ πρώτη Κυριακή της
Ἁγίας καί Μεγάλης Σαρα
κοστῆς εἶναι ἡ λεγόμενη
«Κυριακή της Ὀρθοδο
ξίας». Εἶναι ἡ θριαμβική
ἑορτή τῆς ἐκκλησίας μας,
ἀφοῦ τήν ἡμέρα αὐτή
γιορτάζεται ἡ ἀναστήλω
ση τῶν εἰκόνων πού πραγ
ματοποιήθηκε τό 842μ.Χ.
ἀπό τήν αὐτοκράτειρα Θεοδώρα καί τόν Πατριάρχη Μεθόδιο, μετά τήν λήξη τῆς
περιόδου τῆς εἰκονομαχίας. Τό τέλος τῆς εἰκονομαχίας σήμανε τήν ἀρχή μίας πολύ
παραγωγικῆς περιόδου, χτίστηκαν πολλοί ναοί, παραχθηκε μεγάλος ἀριθμός βυ
ζαντινῶν εἰκόνων καί θριάμβευσε ἡ βυζαντινή τέχνη.
Εἰς ἀνάμνησιν αὐτῆς τῆς ἐπετείου μέ τό γνωστό βυζαντινό τελετουργικό τυ
πικό καί τήν ἱερά λιτανεία τῶν εἰκόνων πού ὅρισε ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑορτάσθηκε
μέ λαμπρότητα καί μέ τήν ἁρμόζουσα μεγαλοπρέπεια ἡ Ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν
Εἰκόνων στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν τήν Κυριακή της Ὀρθο
δοξίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, συλλει
τουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί συμπροσευχουμένης τῆς Καθη
γουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλῆθος
εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος ἐνῶ μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων γύρω ἀπό
τήν Ἱερά Μονή, συλλιτανευόντων τῶν εὐσεβῶν πιστῶν οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν στά
χέρια καί ἐκεῖνοι Εἰκόνες Ἁγίων καί ἐν συνέχεια τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο
τῶν εὐσεβῶν καί μαρτυρικῶ τῷ τρόπω τελειωθέντων προμάχων τῆς Ὀρθοδόξου
ἠμῶν πίστεως προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ,
συμπροσευχουμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ
ὁ ὁποῖος νωρίτερα εἶχε Λειτουργήσει στό Μοναστήρι του, τήν Ἱερά Πατριαρχική
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Κατόπιν στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ μίλησε μέ λόγια
πνευματικά πρός τόν συγκεντρωμένο κόσμο, καλωσόρισε τόν Ἁγιορείτη Γέροντα
Ἰλαρίωνα.
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Γέροντας Ἰλαρίωνας:
”«ἡ Ἀναστήλωση» τῆς Εἰκόνας τοῦ Θεού”
Σέ κλίμα κατάνυξης τελέστηκε τήν Κυριακή ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός της A' Κυ
ριακῆς τῶν Νηστειῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμα
σκηνοῦ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κῶν/νοῦ καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων.
Μετά τήν τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, σέ ἕναν κατάμεστο ἀπό πιστούς
ἐνορίτες καί προσκυνητές Ἱερό Ναό, ὁ Ὀσιολογιώτατος Γέροντας Μοναχός Ἰλαρίω
νας ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίου Χαραλάμπους Νέας Σκήτης, Ἁγίου Ὅρους, μέ μεστό
καί θεολογικό λόγο ἀνέλυσε τό θέμα:« “ἡ Ἀναστήλωση” τῆς Εἰκόνας τοῦ Θεοῦ» μίας
καί σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ἀναστή
λωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.

Γιά τόν π. Ἰλαρίωνα μίλησε ὁ ὁ Πρωτοσυγκελλεύων της Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, ἐνῶ στό τέλος τῆς ὁμιλίας ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε θερμά τόν π. Ἰλαρίωνα γιά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη του
νά καταθέσει λόγους πνευματικῆς ὠφέλειας πού ἐνισχύουν τόν πνευματικό ἀγώνα
τοῦ κάθε Χριστιανοῦ.
Στό τέλος ἅπαντες οἱ πιστοί ἔλαβαν τήν πατρική εὐλογία τοῦ Γέροντος Ἰλαρίωνος.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
«ὁ Χριστός εἶναι ζωή»
«Ὁ Χριστός εἶναι ζωή», τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός
σήμερα τό μεσημέρι ἀπαντώντας στό ἐρώτημα ἄν θά πρέπει οἱ Χριστιανοί νά κοι
νωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ζωή καί ὄχι ὁ θάνατος ὅπως θέλουν νά ἀφήσουν νά
ἐννοηθεῖ κάποιοι.
Παράλληλα τόνισε ὅτι πρέπει νά συνταυτιζόμαστε μέ τίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν,
νά εἴμαστε προσεκτικοί καί νά λαμβάνουμε τά ἀπαραίτητα μέτρα ἰδιαίτερα οἱ ὁμά
δες ὑψηλοῦ κινδύνου.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
”χρειάζεται νά ζητήσουμε
τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας ὥστε
καί πάλι νά ἐλευθερωθοῦμε”
Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τελέστηκε τήν Πα
ρασκευή, 3 Ἀπριλίου, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου
Ὕμνου στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου στά Χανιά.
Χιλιάδες πιστοί πού ἀδυνατοῦσαν νά ἔχουν φυ
σική παρουσία στόν Ἱερό Ναό, ἐξαιτίας τῶν περιο
ριστικῶν μέτρων γιά τήν ἀποτροπή τῆς ἐξάπλωσης
τοῦ κορωνοϊοῦ, παρακολούθησαν ζωντανά, μέσω
τοῦ ραδιοφώνου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, την
Ἀκολουθία, πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί Μητέρα ὅλων τῶν
εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε
νάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο.
” Οἱ μέρες ἐκεῖνες τοῦ Βυζαντίου, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἔχουν ἄμεση
σχέση μέ τήν δική μας πολιορκία, ὅπου εἴμαστε πολιορκημένοι ἀπό ἕναν ἀόρατο
ἐχθρό, τόν ὁποῖο δέν μποροῦμε ἀκόμα νά τόν νικήσουμε – ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων
ὁ Σεβασμιώτατος.
Πρέπει νά προσέξουμε καί νά ἀκολουθήσουμε ἐκεῖνα τά ὁποῖα μᾶς ἐπιτάσσει ἡ
ὑγεία καί ἐκεῖνα τά ὁποῖα μᾶς λένε οἱ εἰδικοί, διότι καί ἡ Παλαιά Διαθήκη τονίζει
καί λέγει ” τίμα τόν ἰατρόν καί γάρ Κύριος ἔκτισεν αὐτόν”…
Σέ αὐτή τήν δυσκολία παρακαλοῦμε ὅλοι τήν Παναγία νά βοηθήσει. Τήν παρα
καλοῦμε ἀκόμα καί ἀπό τά σπίτια μας μπροστά στήν εἰκόνα της. Ἡ εὐχαριστία τῶν
ἀνθρώπων τῆς Κῶν/πόλης ἦταν μία ὁλόκληρη νύχτα, ὅπου εὐχαριστοῦσαν τήν
Παναγία γιά τό γεγονός τῆς ἐλευθερίας τους καί γιά τό γεγονός ἐκεῖνο τό ὁποῖο
τούς ἔσωσε ἀπό τήν πολιορκία τῶν ἐχθρῶν. Ἔτσι καί ἐμεῖς τό ἴδιο ὀφείλουμε νά
κάνουμε καί νά πράξουμε στή ζωή μας.
Χρειάζεται νά ζητήσουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται νά ζητήσουμε τίς πρε
σβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔτσι ὥστε καί πάλι νά ἐλευθερωθοῦμε ξεπερνώ
ντας καί αὐτήν τήν δυσκολία, δοξάζοντας τόν Θεό”.
Παράλληλα, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε νά ζήσουμε τοῦ χρόνου σέ μία ἄλλη
διάσταση αὐτές τίς ἡμέρες, ὅπως ἀκριβῶς γνωρίζουμε τόσα χρόνια, ὅπως ἀκριβῶς
θέλουμε νά ὑπάρχει καί νά βιώνουμε μέσα στήν παράδοσή μας…
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Τά Χανιά ἑόρτασαν
τόν Ἅγιο Ἀμφιλόχιο τόν Πάτμιο
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ
νέος Ἅγιος της Ἐκκλησίας μας καί θεμελιωτής τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν, Ὅσιος Ἀμφιλόχιος Μα
κρής, την Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, ἔπειτα ἀπό μεταφο
ρά τῆς ἑορτῆς του πού ἦταν μέσα στίς ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Ἑβδομάδος, γιά νά τοῦ ἀποδοθεῖ ἡ τιμή πού τοῦ
ἁρμόζει.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱε
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε
καί τό Θεῖο Λόγο.
Στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λει
τουργία πού τελέσθηκε κεκλεισμένων τῶν
θυρῶν, ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἱερατι
κός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Ἀμφιλόχιος Πα
παγιαννάκης, ὁ συνεφημέριος Πρώτ. Ἐμμα
νουήλ Πετράκης καί ὁ Διάκονος π. Δημήτριος
Δερμιτζάκης.

Ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Γεώργιος
στό Καρύδι Ἀποκορώνου
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἀνή
μερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στήν ὁμώ
νυμη Ἱερά Μονή στό Καρύδι Ἀποκορώνου ὅπου
διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας
Χλιαρᾶς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι
μενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἡ Ἀναστάσιμη καί Πανηγυρική Θεία Λειτουρ
γία τελέσθηκε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί τη
ρουμένων τῶν προβλεπομένων μέτρων γιά τήν
προστασία ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.
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Ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολο
γητής γράφει ὅτι «ὁ ἀγαπῶν τόν
Θεόν οὐ λυπεῖ, οὐδέ λυπεῖται πρός
τινά διά πρόσκαιρα», ὄτι δηλαδή
αὐτός πού ἀγαπᾶ τόν Θεό δέν λυ
πεῖ κανένα, οὔτε λυπάται για πρό
σκαιρα πράγματα.
Ὁ λόγος αὐτός εἶναι ἐπίκαιρος
αὐτή τή δύσκολη περίοδο, πού τό
σοι ἄνθρωποι λυπήθηκαν καί κά
ποιοι λύπησαν ἄλλους μέ τά λόγια
καί τά σχόλιά τους. Ὅμως αὐτός
πού ἀγαπᾶ τόν Θεό, καί ὅταν
στενοχωρεῖται καί ὅταν δυσκο
λεύεται, δέν ἀπογοητεύεται αλλά
καταφεύγει σέ ἀναζήτηση πνευ
ματικῆς βοήθειας.
Ὁ λαός μας πάντοτε στίς θλί
ψεις καί τίς δοκιμασίες προσέ
τρεχε στήν Παναγία, τήν Μητέ
ρα ὅλου του κόσμου. Τῆς ἔδωσε
πολλά ονοματα, ἀναζητώντας τήν
ὑπέρβαση τῶν δυσκολιῶν. Τήν
εἶπε Ἐλπίδα ἀπελπισμένων, Κο
σμοσώτειρα, Γιάτρισσα, Πονολύτρια, Παρηγορήτισσα, Καταφυγή καί Σκέπη τοῦ
κόσμου…
Στή γιορτή τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς Χρυσοπηγῆς,ἡ Παναγία
θά ἔλθει καί θά ἐνεργήσει θεραπευτικά στήν ψυχή καί τό σῶμα ὅσων Τήν ἐπικα
λεστοῦμε καί θά γίνει Χαρά τῶν θλιβομένων, Ἐλεοῦσα, Ἁγία Δύναμις, Παρηγορή
τρια, Παυσολύπη.
Εἶναι μεγάλη ἡ θεραπευτική ἐπέμβαση καί ἡ παρηγορία τῆς Ζωηφόρου Πηγῆς.
Πηγάζει τό ὕδωρ τό ζῶν, πού ἐκχέει ἰάματα καί θεραπεύει νοσήματα, σκέπει καί
ἐλεεῖ μέ τήν χάρη Τῆς ὄλη την οἰκουμένη.
Στό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς θά εἶναι ἔντονη ἠ χαρμολύπη
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στή φετινή πανήγυρη. Θά λείπει τό πέρασμα τῶν χιλιάδων προσκυνητῶν ὅλη τή
νύκτα τῆς Πέμπτης της Διακαινησίμου καί τήν Παρασκευή. Θά λείπει ἡ ἀέρι
νη παρουσία των νέων κοριτσιῶν καί ἀγοριῶν πού ἑτοιμάζουν τά λουλούδια καί
τά κόκκινα αὐγά, ἡ χαρά τῶν παιδιῶν πού τραγουδοῦν στήν αὐλή τῆς Παναγίας,
οἱ ἀναστάσιμοι χαιρετισμοί τῶν ἀνθρώπων που ἀντηχοῦν στόν εὐωδιασμένο ἀπό
θυμίαμα καί νερατζανθούς ἀέρα.
Ὅμως θά εἶστε ὅλοι παρόντες ἐν πνεύματι. Θά μνημονευθείτε στη Θεία Λει
τουργία, θά εἶστε οἱ «δί εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντες», ὅπως εἶπε ὁ Παναγιώτα
τος Οἰκουμενικός Πατριάρχης στό μήνυμά του τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου.
Καί ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Χρυσοπηγῆς θά εἶναι ἐδῶ καί θά σᾶς περιμένει
ὅλους… μόλις ἀνοίξει ὁ δρόμος. Μήν τό ξεχάσει κανείς! Θά εἶναι στό τέμπλο, θά
κοιτάζει τήν πόρτα καί θά περιμένει μέ ἀνοικτή τήν ἀγκαλιά της, πιό πλατιά ἀπό
τόν οὐρανό–γιατι εἶναι ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανών– νά καλωσορίσει μέ ἀπέρα
ντη ἀγάπη ἕνανἕναν πού θά ἔρχεται.
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο γιά τήν
Κυρία τῶν Ἀγγέλων στήν Ι. Μ. Γουβερνέτου
Μέ κάθε λαμπρότητα καί μοναστηριακή τάξη ἑορτάστηκε τό Σάββατο 25
Ἀπριλίου ἡ ἑορτή Τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων στήν ὁμώνυμη Ἱερά Πατριαρχική καί
Σταυροπηγιακή Μονή Γουβερνέτου.

Στό πανηγυρικό Ἀρχιερατικό
Συλλείτουργο πού τελέσθηκε, ἱε
ρούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι
μενάρχης κ. Δαμασκηνός συλλει
τουργούντων τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Εὐμενείας καί Καθηγου
μένου τῆς Μονῆς κ. Εἰρηναίου, ἐνῶ
ἔλαβαν μέρος κληρικοί τῆς ἀδελφό
τητος.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει
τουργίας τελέσθηκε ἡ λιτάνευσις
τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Κυρίας τῶν
Ἀγγέλων προστάτιδος τῆς Μονῆς.
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Ἕνας χρόνος μετά….
Σχεδόν ἕνας χρόνος πέρασε ἀπό τότε πού ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.
Δαμασκηνός ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παϊσίου στήν περιοχή
τῆς Σούδας στά Χανιά καί ἡ εὐχή του, καθώς καί οἱ εὐχές ὅλων, μέ τήν ἀγάπη τοῦ
κόσμου βοήθησαν νά φτάσει ὁ Ναός σήμερα, σέ πολύ ἱκανοποιητικό σημεῖο.
Στήν μεγάλη αὐτή προσπάθεια,
παρά τούς δύσκολους καιρούς πού
βιώνουμε, συνέβαλε καθοριστικά ὁ
δραστήριος Ἱερέας Πρώτ. Βασίλειος
Φραγγεδάκης καί τό Ἐκκλησιαστικό
συμβούλιο τίς Ἐνορίας Ἁγίου Χριστο
φόρου, μαζί μέ τίς ἐρανικές ἐπιτροπές.
Εὐχόμαστε ὅλοι σύντομα μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου νά βιώσουμε τήν πρώτη Θεία
Λειτουργία στό Ναό αὐτό, πού ἀποτελεῖ ἀκόμα ἕνα κόσμημα εὐλογίας γιά τήν
Μητρόπολή μας.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
«νά ἀνοίξουν σύντομα οἱ Ναοί…»
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα
μασκηνός, πρότεινε μεταξύ ἄλλων, μι
λώντας στή Νέα τηλεόραση Κρήτης, νά
ἀνοίξουν σύντομα οἱ Ναοί πού ἀποτελοῦν
πνευματική ἐλπίδα γιά τό πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας.
Παράλληλα τόνισε ὅτι δέν εἶναι δυνα
τόν νά γίνονται διακρίσεις καί ἐκεῖ πού
ἀπαγορεύουν σέ μᾶς νά βάλουμε μεγάφωνα καί νά χτυπήσουμε τίς καμπάνες τῶν
Ναῶν μας, σέ ἄλλες θρησκεῖες νά ἐπιτρέπονται. Ἄν συνεχιστεῖ αὐτή ἡ κατάσταση
οἱ ἄνθρωποι δέν θά ἀντέξουν καί ἐμεῖς δέν θά μπορέσουμε νά τούς συγκρατήσου
με…
Τέλος, εὐχήθηκε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἔχουν ὑγεία καί νά ἐπιστρέψουν στήν κα
θημερινότητά τους, καί ἄν εἶναι κάποιος νά ἀσθενήσει, ἐκεῖνος ἄς εἶναι ὁ ἴδιος, καί
ὁ Θεός θά δώσει εὐλογία νά ζήσουμε ὅλοι χαρούμενοι καί εὐλογημένοι.
59

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Μάλεμε
γιά τήν 79η ἐπέτειο ἀπό τή Μάχη τῆς Κρήτης
Τήν Τετάρτη 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στό Μάλεμε Κυδωνίας Ἐπιμνημό
συνη Δέηση προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ
στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων μνήμης καί τιμῆς γιά τήν 79η ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς
Κρήτης, παρουσία τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου μας.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Κων/νου
καί Ἑλένης στήν Μητρόπολή μας
Παρουσία δεκάδων πιστῶν,
ἀλλά ὑπό αὐστηρά μέτρα, τε
λέστηκε ὁ Ἑορτασμός τῶν Ἁγί
ων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
στούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς
μας πού εἶναι ἀφιερωμένοι στήν
μνήμη τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων.
Μέ χαρά καί λαχτάρα οἱ πι
στοί παρακολούθησαν μετά ἀπό
τόσες ἡμέρες τήν Πανηγυρική
Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀλλά
καί τῆς Θείας Λειτουργίας.
Στίς εἰσόδους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
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ὑπῆρχαν ἀντισηπτικά καί οἱ πιστοί περίμεναν ὑπομονετικά νά περάσουν νά προ
σκυνήσουν τήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατι
κή Θεία Λειτουργία καί κήρυξε τό Θεῖο Λό
γο,στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης στό Καλαμίτσι Ἀμυγδάλου ὅπου
διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἱερε
μίας Χλιαρᾶς.
Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Λε
νταριανῶν πού εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη
τῶν Ἁγίων ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλέυων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μᾶς κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τόν
Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά τοῦ Θείου κηρύγματος. Στό τέλος τῆς
Ἀκολουθίας ὁ προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Διάκονος π. Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης
προσέφερε στόν Θεοφιλέστατο ἕνα ζευγάρι δικεροτρίκερα ὡς ἔνδειξη ἐλαχίστης
εὐγνωμοσύνης γιά τά χρόνια προσφορᾶς του στήν Ἐνορία.
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων ὅπου
διακονεῖ ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος ὁ Πρώτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης, ὁ Θεοφιλέ
στατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου κ.
Εἰρηναῖος τέλεσε τόν Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο.
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Τριετές μνημόσυνο
τοῦ π. Πρωθυπουργοῦ Κων/νου Μητσοτάκη
Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω
τάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκη
νοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ
Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μᾶς Θεοφιλεστά
του Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δα
μασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναί
ου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου, καί κληρικῶν τελέσθηκε σήμε
ρα τό πρωί παρουσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη καί
στενοῦ οἰκογενειακοῦ κύκλου τό τριετές μνημόσυνο τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ
τῆς Ἑλλάδος Κῶν/νοῦ Μητσοτάκη, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος στόν Ἀργουλιδέ
Ἀκρωτηρίου.
Τό παρών ἔδωσε καί ἡ Βουλευτής καί κόρη τοῦ μακαριστοῦ κ. Ντόρα Μπακο
γιάννη μετά τῆς οἰκογενείας της.

Ἡ Κυριακή του Τυφλοῦ στήν Μητρόπολή μας
Στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τέλεσε σήμερα Κυριακή του
Τυφλοῦ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμα
σκηνός πλαισιούμενος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο
ὑπέρ ἀναπαύσεως τόν πεσόντων κατά τήν Μάχη τῆς Κρήτης καί κατόπιν ἐπίσημη
Δοξολογία.
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Ἡ Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα στήν Ἱερά Μητρόπολη
Μέσα σέ ἕνα ἔντονα φορτισμένο ἀπό συγκίνηση κλίμα μά καί ἀπέραντη εὐφρο
σύνη, τελέσθηκε τό βράδυ τῆς 26ης Μαΐου ἡ Ἀγρυπνία ἐπί τή ἀποδώσει τοῦ Πά
σχα στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στίς 23:00 ψάλθηκε ἡ Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία τοῦ Πάσχα στό παρεκκλήσιο
πού βρίσκεται στήν 115 Π.Μάχης ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε
νάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένου τοῦ Διοικητοῦ καί πιστῶν πού
προσῆλθαν σεβόμενοι τά μέτρα προστασίας προκειμένου νά ψάλλουν γιά τελευ
ταία φορά γιά φέτος τό Χριστός Ἀνέστη!
Ὁ Ἀναστάσιμος Παιάνας «Χριστός Ἀνέστη» ἤχησε γιά τελευταία φορά ἐφέτος
στήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ὅπου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο
πος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν Ἱερά Ἀγρυπνία παρουσία πλήθους κό
σμου ὁ ὁποῖος τηρώντας τά προβλεπόμενα μέτρα μέ ὑπομονή περίμεναν νά προ
σκυνήσουν τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, νά μυρωθοῦν καί νά κοινωνήσουν.
Μπορεῖ ἕνεκεν τῶν μέτρων ἡ κορύφωση τῆς σταυροαναστάσιμης πορείας νά
τελέστηκε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἀλλά τήν τελευταία ἡμέρα τῆς Πασχάλιας
Περιόδου, πού ἑορτάζεται ἡ Ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς, οἱ πιστοί ἔψαλλαν τό «Χριστός
Ἀνέστη», μοιράστηκαν τή χαρά καί τήν ἐλπίδα πού σκόρπισε ἡ Ἀνάστασή Του,
μοιράστηκαν τήν ἀναστάσιμη ἐμπειρία τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἑνώθηκαν ὡς
ἕνα Σῶμα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.
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