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Αριθμ. Πρωτ. 773

Ἀδελφοί συλλειτουργοί 
καί εὐλογημένα τέκνα,

Φθάσαντες καί πάλιν εἰς 
τήν πάμφωτον ἑορτήν τῆς 
κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ 
ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους 
Σωτῆρος Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς 
καί ὕμνοις τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. 
Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ 
Θεοῦ εἷναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαι-
ον», τό ὑπέρλογον «ἀεί μυστήριον» τῆς θε-
ανθρωπίνης κοινωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει μέ 
ὑπέροχον τρόπον ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολο-
γητής, «ὡς φιλάνθρωπος ἐκ τῆς ἀνθρώπου 
οὐσίας ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονώς, τόν τοῦ 
πῶς ἄνθρωπος γέγονε τρόπον μένει διά πα-
ντός ἔχων ἀνέκφαντον· ὑπέρ ἄνθρωπον γάρ 
γέγονεν ἄνθρωπος»1.

Ἡ θεία Ἐνσάρκωσις, ὁμοῦ μετά τῆς φα-
νερώσεως τῆς ἀληθείας περί τοῦ Θεοῦ, ἀπο-
καλύπτει καί τήν ἀλήθειαν καί τόν τελικόν 
προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν κατά χάριν 
θέωσιν. Θεολογικώτατα, ὁ Ἅγιος Νικόλαος 
Καβάσιλας διακηρύσσει ὅτι ὁ Χριστός «τόν 
ἀληθινόν ἄνθρωπον καί τέλειον πρώτος καί 
μόνος ἔδειξεν»2. Ἔκτοτε, ὁ τιμῶν τόν Θεόν 
ὀφείλει νά σέβεται καί τόν ἄνθρωπον, καί 
ὁ ὑποτιμῶν τόν ἄνθρωπον ἀσεβεῖ πρός τόν 

1. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα 
Θεολογικά καί Οἰκοvομικά περί ἀρετῆς καί κακίας, ἑκα-
τοντάς πρώτη, ΙΒ', PG 90, 1184.

2. Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐv Χριστῷ ζωῆς, 
PG 150, 680-81.

Θεόν, τόν προσλαβόντα τήν 
ἡμετέραν φύσιν. Ἐν Χριστῷ, ὁ 
λόγος τῆς θεολογίας περί τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἐν ταύτῷ καί λόγος 
περί τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔνσαρ-
κος Θεία Οἰκονομία αναιρεῖ 

ὁριστικῶς τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὡς δυνάστου, 
τιμωροῦ καί ἀντιπάλου τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χρι-
στός εἶναι πανταχοῦ, πάντοτε καί ἐν παντί ἡ 
ἄρνησις τῆς ἀρνήσεως τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ 
ὑπερασπιστής τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας, ὡς ἡ σάρξ τήν ὁποίαν ἀνέλαβεν ὁ 
ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ3, εκ-
προσωπεῖ, ἐκφράζει καί διακονεῖ αὐτό τό παν-
σωστικόν μυστήριον τῆς θεανθρωπινότητος.

Μέ λάβαρον τήν ἐν Χριστῷ «ἄλλην 
πλᾶσιν» τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνακαίνισιν 
συμπάσης τῆς κτίσεως, ἡ Ἐκκλησία δίδει καί 
σήμερον τήν καλήν μαρτυρίαν ἔναντι ὅλων 
τῶν ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ίε-
ρότητα τού ανθρωπίνου προσώπου καί τήν 
ακεραιότητα της δημιουργίας, βιούσα καί 
κηρύττουσα τήν ἀλήθειαν τῆς γνησίας πνευ-
ματικῆς  ζωῆς καί τόν πολιτισμόν τῆς ἀγάπης 
καί τῆς ἀλληλεγγύης. Διδούσα λόγον «περί 
τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»4, οὐδόλως θεωρεῖ τόν 
σύγχρονον πολιτισμόν ὡς τήν νέαν ἁμαρτό-
ζωον Νινευί, ἐπικαλουμένη ὡς ὁ Ἰωνᾶς τήν 
θείαν μῆνιν ἐπ’ αὐτόν καί τόν αφανισμόν 
του, ἀλλά αγωνίζεται διά τήν ἐν Χριστῷ με-

3. Πρβλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρό τῆς 
ἐξορίας, PG 52, 429.

4. Πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ', 15.
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ταμόρφωσιν αὐτοῦ. Ἀπαιτεῖται εἰς τήν ἐπο-
χήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος ὄχι 
ἀντίλογος,  μετοχή ὄχι ἀποχή, συγκεκριμένη  
πράξις ὄχι ἀπόκοσμος θεωρία, δημιουργική 
πρόσληψις ὄχι γενική ἀπόρριψις. Ὅλα αὐτά 
δέν λειτουργοῦν εἰς βάρος τῆς πνευματικό-
τητος καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς, ἀλλά ἀνα-
δεικνύουν τήν ἀδιάσπαστον ἑνότητα τῆς 
λεγομένης «καθέτου» καί «ὁριζοντίου» δια-
στάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρουσίας καί 
μαρτυρίας. Πιστότης εἰς τήν παράδοσιν τῆς 
Ἐκκλησίας δέν εἷναι ἐγκλωβισμός εἰς τό πα-
ρελθόν, ἀλλά ἀξιοποίησις τῆς πείρας τοῦ πα-
ρελθόντος προσφυῶς ἐν τῷ παρόντι.

Καί κατά τό παριππεῦον ἔτος, ἡ πανδη-
μία τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19 ἐταλάνισε τήν 
ἀνθρωπότητα. Δοξάζομεν τόν Θεόν τοῦ ἐλέ-
ους, τόν κρατύναντα τούς εἰδικούς ἐπιστή-
μονας εἰς τήν ἀνάπτυξιν ἀποτελεσματικῶν 
ἐμβολίων καί ἄλλων φαρμάκων διά τήν ἀντι-
μετώπισιν τῆς κρίσεως καί καλοῦμεν ὅσους 
πιστούς δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμβολιασθῆ νά τό 
πράξουν, πάντας δέ νά άκολουθοῦν τά προ-
τεινόμενα ὑπό τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν μέ-
τρα προστασίας. Ἡ ἐπιστήμη, ἐφ’ ὅσον λει-
τουργεῖ ὡς διάκονος τοῦ ἀνθρώπου, εἷναι πο-
λύτιμον δῶρον τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλομεν νά δε-
χώμεθα εὐγνωμόνως τό δῶρον καί νά μή πα-
ρασυρώμεθα ἀπό τάς ἀνευθύνους φωνάς τῶν 
μή ἐπαϊόντων καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων 
εἰς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς γνησίας 
πίστεως «πνευματικῶν συμβούλων», αὐτοα-
ναιρουμένων ὅμως οἰκτρῶς, λόγῳ τῆς ἀπου-
σίας ἀγάπης πρός τόν άδελφόν, τήν ζωήν τοῦ 
ὁποίου ἐκθέτουν εἰς μέγαν κίνδυνον.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα 
τέκνα,

Μέ ἀμετακίνητον πίστιν ὅτι τήν ζωήν ἑκά-
στου ἐξ ἡμῶν καί τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπό-
τητος ὅλης κατευθύνει ὁ Θεός τῆς σοφίας καί 
τῆς ἀγάπης, προσβλέπομεν εἰς ἕν αἴσιον 2022, 

τό ὁποῖον, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐξωτερικῶν δε-
δομένων καί τῶν ἐξελίξεων, θά εἶναι δι’ ημᾶς 
πάντας ἔτος σωτήριον, ἐφ’ ὅσον καί κατ’ αὐτό 
τήν πορείαν τῶν πραγμάτων κατευθύνει ὁ φι-
λανθρώπως πάντα οἰκονομῶν Χριστός, «ὅς 
πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπί-
γνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»5.

Τοῦ Κυρίου εὐδοκοῦντος, κατά τήν Ἁγί-
αν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα τοῦ ἐπερχομένου 
ἔτους, θά πραγματοποιηθῇ ἐν τῷ πανσέπτῳ 
καθ’ ἡμᾶς Κέντρῳ, ἡ τελετή Καθαγιασμοῦ 
τοῦ Ἁγίου Μύρου. Θεωροῦμεν ἀνεπανάλη-
πτον θείαν δωρεάν πρός τήν ἡμῶν Μετριό-
τητα, ὅτι θά ἀξιωθῶμεν νά προστῶμεν τῆς 
πανηγυρικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς τελε-
τουργίας διά τετάρτην φοράν κατά τήν διάρ-
κειαν τῆς ταπεινῆς ἡμῶν Πατριαρχίας. Δόξα 
τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, προσκυνοῦντες 
εὐσεβοφρόνως τό ἐν Βηθλεέμ τεχθέν παιδί-
ον Ἰησοῦν, στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν πρός 
τούς ἐκεῖσε ἀδελφούς Χριστιανούς μας καί 
προσευχόμεθα διά τήν εἰρηνικήν καί ἁρμο-
νικήν συνύπαρξιν ὅλων τῶν διαβιούντων εἰς 
τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, 
τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν, εὐλογημένον τό 
Ἅγιον Δωδεκαήμερον, ὑγιηρόν δέ, καλλί-
καρπον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς καί μεστόν θείων 
δωρημάτων τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστό-
τητας τοῦ Κυρίου, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς 
τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

Χριστούγεννα ͵βκα'
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Ἀναγνωσθήτω ἐπ’ ἐκκλησίας κατά τήν Θείαν 
Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, μετά 
τό  Ἱερόν Εὐαγγέλιον.

5. Α΄ Τιμ. β', 4.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Δελτίον Τύπου γιά ἀνάρτηση Μόσιαλου

Ἡ Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκε τήν ὑβριστική 
ἀνάρτηση τοῦ Καθηγητῆ κ. Ἠλία Μόσιαλου, ἀναφορικά πρός τό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Ὑπερευλογημένη Κυρία Θεοτόκο καί τόν Μνήστορα Ἰωσήφ καί ἐκφράζει εὐθέως τήν 
ἀποδοκιμασία Της στήν ἀπαράδεκτη καί προσβλητική αὐτή ἀνάρτηση, πού ἀπαξιώνει τήν ἀμώμητη Πίστη 
μας, καθώς καί σέ κάθε μορφῆς ὑβριστική καί προσβλητική συμπεριφορά.

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη, καθώς καί ὁποιαδήποτε πίστη κάθε ἑνός ἀνθρώπου εἶναι σεβαστή καί δέν ἐπι-
τρέπεται νά ἀντιμετωπίζεται μέ τρόπο ρατσιστικό καί ἀνεύθυνο καί δή ἀπό ἀνθρώπους πού κατέχουν 
ὑπεύθυνες θέσεις καί ἐκπροσωποῦν μάλιστα τή Χώρα μας στό ἐξωτερικό.

Διερωτᾶται εὐλόγως ἡ  Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἐάν τέτοιου τύπου ὑβριστικές τοποθετήσεις συμβάλλουν 
στήν καταλλαγή ἤ βοηθοῦν στήν εἰρηνική συνύπαρξη καί συμφιλίωση τῶν πολυπολιτισμικῶν μωσαϊκῶν 
πού διαμορφώνονται κυρίως στήν Εὐρώπη. Ἄραγε, ἀναλόγου περιεχομένου ἀναρτήσεις ἐκφράζουν τόν 
Ἀκαδημαϊκό, τόν Εὐρωπαϊκό καί τόν Πολιτικό Πολιτισμό μας;

Ὅταν ὅλοι μαζί προσπαθοῦμε στόν κοινό ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, τονίζοντας τήν 
ἀξία τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, δηλώσεις αὐτοῦ τοῦ περιεχομένου καί τοῦ ἤθους 
δέν δημιουργοῦν δυσπιστία καί ἀμφιβολία καί δέν κλονίζουν τήν ἐμπιστοσύνη σέ πρόσωπα καί θεσμούς;

Εἶναι γεγονός ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας, τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας καί 
τῆς βιολογικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἐπίσης πρέπει νά εἶναι σαφέστατο ὅτι εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη 
ἡ ἀνάγκη τῆς διαφύλαξης τῆς ψυχικῆς καί πνευματικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία τροφοδοτεῖται καί 
ἀπό τήν πίστη του στον Θεό.

Ἄλλωστε, ὀφείλουμε νά διαπιστώσουμε μέ εἰλικρίνεια ὅτι ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ δέν ἔχει μόνο 
ἀνθρώπινες καί ὑλικές πτυχές, ἀλλά ἀδιαμφισβήτητα ἔχει καί οὐράνιες καί πνευματικές προεκτάσεις!

Ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ στήν πίστη ἑνός λαοῦ καί ὁ χλευασμός τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης, 
τήν ὁποία ἑκατομμύρια Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο ἑτοιμάζονται νά ἑορτάσουν, δέν ἀμαυρώνουν τό κορυ-
φαῖο τοῦτο Μυστήριο, ἀλλά φανερώνουν ἔλλειμα πολιτισμοῦ καί τρέφουν τά φαινόμενα Χριστιανοφοβίας. 
Ὅταν μάλιστα τοῦτο συμβαίνει ἀπό θεσμικά πρόσωπα πού θέλουν νά ἔχουν λόγο καί ρόλο στή ζωή αὐτοῦ 
τοῦ λαοῦ, τότε ὁ κίνδυνος γίνεται ἀκόμα μεγαλύτερος.

Προσδοκοῦμε τήν ἀπόσυρση τῆς βλάσφημης αὐτῆς ἀνάρτησης.
Καλά Χριστούγεννα καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἄς φωτίζει τίς καρδιές καί τίς διάνοιες ὅλων μας!

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2021
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

     Δελτίον Τύπου Ἐκκλησίας Κρήτης γιά ὑγεία Α.Θ.Π. κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, καθώς 

πληροφορήθηκε ὅτι ὁ Παναγιώτατος 
Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, στό πλαίσιο τα-
κτικοῦ ἐλέγχου, βρέθηκε σήμερα θετι-
κός στόν κορωνοϊό Covid-19, ἐκφράζει 
τίς θερμές εὐχές Της καί ἐντείνει τίς 
προσευχές Της πρός τό Θεῖον Βρέφος, 
γιά τήν ἐνίσχυση, τήν ἐνδυνάμωση καί 
τήν ταχεία ἀνάρρωση τοῦ Παναγιωτά-
του.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἀπό τήν 
ἀρχή αὐτῆς τῆς δοκιμασίας, ἐνωτίσθη-
κε τήν ὑπεύθυνη φωνή τοῦ Πατριάρ-
χου μας καί τήν πατρική Του προτροπή 
νά ἀκοῦμε τούς εἰδικούς καί νά ἐπιλέ-
γουμε τήν ὀρθή καί θυσιαστική στάση 
ζωῆς, ἡ ὁποία πρέπει νά χαρακτηρίζει 
τούς Χριστιανούς.

Ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονή-
σου δέν ἔπαυσε τίς δεήσεις Της πρός 
τόν Τρισάγιο Θεό γιά τή στήριξη τοῦ 
Ἰατρικοῦ καί τοῦ Νοσηλευτικοῦ Προ-
σωπικοῦ, καθώς καί ὅλων τῶν ἀσθενῶν, 
ἀπό τήν ἀσθένεια αὐτή, ἡ ὁποία μέ τίς 
ἐπικίνδυνες μεταλλάξεις της, ἁπλώ-
νεται σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη, μέ 
ἰδιαίτερη ἔνταση τίς τελευταῖες ἡμέρες.

Ἡ Ἱεραρχία, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ 
Μοναστικές Ἀδελφότητες καί ὁ φιλο-
γενής Κρητικός Λαός, ὑψώνουμε τήν 
καρδιακή προσευχή μας καί παρακα-
λοῦμε τόν Θεό γιά τή διαφύλαξη τῆς 
πολυτίμητης ὑγείας τοῦ Παναγιωτά-
του Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι προσβλήθηκαν 
ἀπό τόν κορωνοϊό.

Ὁ Σαρκωθείς Θεός ἄς ἔλθει βοηθός 
καί σκεπαστής ὅλων μας καί ἄς βοηθή-
σει γρήγορα νά ὑπερβοῦμε τήν παγκό-
σμια αὐτή δοκιμασία!

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2021
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

  Δελτίον Τύπου: τό τριπρόσωπο γιά τήν Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης

ἩἹερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης ἀνακοινώ-

νει στόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές 
Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Κρητι-
κό Λαό ὅτι συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 
28 Δεκεμβρίου 2021, στό Ἡράκλειο, 
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων 
κ. Εἰρηναίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μέ μοναδικό 
θέμα τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου 
γιά τήν ἐκλογή Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της, σύμφωνα μέ τό 19ο ἄρθρο τοῦ Ν. 
4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρ-
του τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας», ὅπως αὐτό ἀντικαταστάθηκε μέ τό 
52ο ἄρθρο τοῦ Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 
258/τ.Α΄/8-12-2014).

Τό τριπρόσωπο πού προέκυψε, μετά 
ἀπό μυστική ψηφοφορία, ἀποτελεῖται 
ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπο-
λίτες Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Εὐγένιο (μέ 7 ψήφους), Κισάμου καί 
Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο (μέ 7 ψήφους), 
καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσι-
μο (μέ 5 ψήφους).

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀπέστειλε 
αὐθημερόν τό ὡς ἄνω Τριπρόσωπο 
στήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα 

τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαῖο καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρ- 
χεῖο γιά τά περαιτέρω, καί στή συνέ-
χεια τό γνωστοποίησε στήν Ἑλληνική 
Κυβέρνηση, σύμφωνα μέ τόν Νόμο.

Ἡράκλειο, 28 Δεκεμβρίου 2021
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 

τῆς  Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἀνακοινωθέν Ἱερᾶς Επαρχιακῆς Συνόδου Ἐκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ἩἹερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐξ ἀφορμῆς πρόσφατης 
ἀνυπόστατης καί ἐξόχως συκοφαντικῆς δημόσιας ἀναφορᾶς κληρικοῦ τῆς 

Κρήτης, περί οἰκονομικῆς συναλλαγῆς τῆς Ἐκκλησίας μέ τό Κράτος, γιά τό κλεί-
σιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, διαψεύδει κατηγορηματι-
κά τίς ἐν λόγῳ ἀναληθεῖς καί ἀπαράδεκτες ἀναφορές καί καθιστᾶ σαφές ὅτι, γιά 
τή συμπεριφορά τοῦ ἐν λόγῳ κληρικοῦ, θά ἀκολουθηθοῦν τά προβλεπόμενα ἀπό 
τά ἁρμόδια Ἐκκλησιαστικά Ὄργανα.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης καλεῖ, γιά ἄλλη μία φορά, ὅλους τούς ἀνθρώπους νά μήν 
παρασύρονται ἀπό ἀναληθεῖς, ἀνυπόστατες καί ἀνεύθυνες φῆμες καί τοποθετή-
σεις, μέ ἀναφορά στήν πανδημία καί τούς τρόπους ἀντιμετώπισής της, οἱ ὁποῖες 
δημιουργοῦν σύγχυση καί διχασμό, εἰς βάρος τῆς ὑγείας τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τά θέματα τῆς πανδημίας εἶναι γνωστή 
ἔχει δέ ὑπεύθυνα ἐκφρασθεῖ πολλές φορές καί διατυπώνεται μόνον ἀπό τήν Ἱερά 
Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ἡράκλειον, 14  Ἰανουαρίου 2022
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς  Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἀνακοινωθέν Ἱερᾶς Επαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης 
γιά ἐκλογή Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ἩἹερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα 

εἰς Συνεδρίαν σήμερον 18ην Φεβρουα-
ρίου 2022 ἐν Ἡρακλείῳ, παρόντων ἁπά-
ντων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, ἠσχολήθη μέ 
τά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ψήφων κανονικῶν 
γενομένων, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολι-
τικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, 
προέβη εἰς τήν ἐκλογήν Μητροπολίτου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί 
Αὐλοποτάμου.

Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλο-
ποτάμου ἐξελέγη παμψηφεί ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρό-
δρομος, ὅστις ἀκολούθως ἔδωκε τά 
νενομισμένα Μικρόν καί Μέγα Μηνύ-
ματα ἐνώπιον τῆς  Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μεταξύ ἄλλων, με-
λέτησε διάφορα ὑπηρεσιακά θέματα 
κληρικῶν, εἰδικά δέ τό ζήτημα τῶν δα-
σικῶν χαρτῶν, σέ σχέση μέ τήν ἀγρο-
τική ἐκκλησιαστική περιουσία καί ἀνα-
θεώρησε τόν Κατάλογο τῶν πρός ἀρχι-
ερατείαν ἐκλογίμων, διά τῆς ἐγγραφῆς, 
μέ μυστική ψηφοφορία, τῶν Πανοσιολ. 
Ἀρχιμανδριτῶν Ἀγαθαγγέλου Κουμαρ-
τζάκη καί Ἀρσενίου Καστρινάκη.

Ἐπίσης, ἀποφασίσθηκε Συνοδική 
Ἀντιπροσωπεία νά μεταβεῖ στίς σει-
σμόπληκτες Ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες 
τῆς Μεγαλονήσου, προκειμένου νά 
ἐπιδώσει στούς ποιμενάρχες τους οἰκο-
νομική ἐνίσχυση, γιά τρέχουσες ἀνά-
γκες τῶν πληγέντων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Δεῦτε ἀγαλλιασώμε-
θα τῷ Κυρίῳ, τό πάρον 
μυστήριον ἐκδιηγούμε-
νοι, τό μεσότοιχον τοῦ 
φραγμοῦ διαλέλυται, 
...Ἡ γάρ ἀπαράλλακτος 
εἰκών τοῦ Πατρός, ὁ χαρακτήρ τῆς ἀϊδι-
ότητος αὐτοῦ, μορφήν δούλου λαμβάνει, 
ἐξ ἀπειρογάμου Μητρός προελθών, οὐ 
τροπήν ὑπομείνας· ...ἄνθρωπος γενόμε-
νος διά φιλανθρωπίαν· αὐτῷ βοήσωμεν· ὁ 
τεχθείς ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.1

Ὁ ὑμνος αὐτός πού βρίσκεται στόν 
Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς ἔρχεται νά ὑπενθυμίσει 
καί φέτος τό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως 
τοῦ Θεοῦ Λόγου. Καί ἰδού πάλι ἡ ἁγία μας 
Ἐκκλησία διά μίαν εἰσέτι φορά μᾶς καλεῖ νά 
διηγηθοῦμε μέ ἀγαλλίαση τό Μυστήριον 
τῆς ἑορτης τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, διά 
τοῦ ὁποίου, ἡ νοητή μεσοτοιχία τοῦ φραγ-
μοῦ ἔχει διαρραγεῖ, μέ ἄλλα λόγια ἡ διαρ-
ραγή τοῦ ἀκτίστου ἀπό τό κτιστό διά τοῦ 
ἀκτίστου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Διότι 
ἡ ἀπαράλλακτη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατρός, 
ὁ χαρακτήρας τῆς αἰωνιότητός Του, ἔλαβε 
ἀνθρώπινη φύση ἀπό φιλανθρωπία γιά τή 
σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Σ’ αὐτόν 
πού γεννήθηκε ἀπό παρθένον νά βοήσου-
με νά μᾶς ἐλεήσει. Γιά τό λόγο αὐτό καί ὁ 
Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος ἀναφέρει ὅτι 
μέ πολλές ἐνέργειες καί μέ πολλούς τρό-

1. Ὕμνος Ἑσπερινοῦ ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἀριθμ. Πρωτ. 2353
Χανιά, 14 Δεκεμβρίου 2021

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ

πους ὁ Θεός παλαιότερα 
ἐλάλησε στούς πατέρες 
μέ τούς προφῆτες καί τίς 
τελευταῖες ἡμερές μᾶς 
εἶπε διά τοῦ Υἱοῦ Του 
πού ἔθεσε κληρονόμο 

τῶν πάντων καί διά τοῦ ὁποίου ἐποίησε 
τούς αἰώνες2. Ἔκτοτε, ἀγαπητοί μου, ὁλό-
κληρη ἡ ἀνθρωπότητα δέχθηκε τό μήνυμα 
τῆς σωτηρίας ὡς πανανθρώπινη προσδο-
κία ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς γιά τή σωτη-
ρία. Στήν ὀρθόδοξη Παράδοση τόσο στήν 
πατερική ὅσο καί στήν λαογραφική γίνεται 
μιά σύνδεση εὐλογημένη. Μιά κοινή πορεία 
καί μαρτυρία πού ἀλληλοπεριχωρεῖται καί ἡ 
μία συμπληρώνει τήν ἄλλη. Ἔχουν, ὅμως, 
κοινό γνώρισμα, κοινή ἀφετηρία καί κοινό 
προορισμό.

Γιά τό λόγο αὐτό ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος το-
νίζει γιά τά Χριστούγεννα:

«Ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε τό γένος τῶν 
ἀνθρώπων, τό δημιούργημά του ὅταν αὐτό 
βάδιζε στή φθορά. Ἀλλά μέ τήν προσφορά 
τοῦ δικοῦ του σώματος ἐξαφάνισε τόν ἐπερ-
χόμενο θάνατο. Διόρθωσε μέ τήν διδασκα-
λία του τήν ἀμέλεια τῶν ἀνθρώπων καί κα-
τάφερε μέ τή δύναμή Του νά ἐπιτελέσει ὅλα 
τά ἀνθρώπινα. Οἱ ἄνθρωποι νικημένοι ἀπό 
τίς πρόσκαιρες ἡδονές καί τίς δαιμονικές 
φαντασιώσεις καί πλεκτάνες, δέν παραδέ-
χτηκαν τήν ἀλήθεια. Γέμισαν τήν ψυχή τους 

2. Ἑβρ. 1,1.
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μέ χίλιες δύο κακίες καί ἁμαρτίες, ὥστε ἀπό 
τή συμπεριφορά τους νά μή θεωροῦνται 
πλέον λογικοί ἀλλά ἀνόητοι. Τί ἔπρεπε, 
λοιπόν, νά κάνει ὁ Θεός; Τί ἄλλο παρά 
νά ἀνανεώσει τό κατ’ εἰκόνα, ὥστε μέσω 
αὐτοῦ νά μπορέσουν νά τόν γνωρίσουν 
καί πάλι οἱ ἄνθρωποι; Καί πῶς θά γινόταν 
αὐτό; Μόνο ἄν ἐρχόταν σέ μᾶς ὁ Σωτήρας 
μας Ἰησοῦς Χριστός. Διότι ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι εἶχαν πληγωθεῖ καί ἀναστατωθεῖ ψυχικά 
ἀπό τίς δαιμονικές ἀπάτες καί τή ματαιότητα 
τῶν εἰδώλων. Πῶς λοιπόν θά ἔπειθαν τήν 
ψυχήν καί τό νοῦ τῶν συνανθρώπων τους 
γιά θέματα πού οὔτε οἱ ἴδιοι μποροῦν νά 
δοῦν; Αὐτό πού δέν βλέπει κανείς, πῶς θά 
τό διδάξει καί σ’ ἄλλους; Ποιόν χρειαζόμα-
σταν, λοιπόν; Εἰ μή τό Λόγο τοῦ Θεοῦ πού 
βλέπει τή ψυχή καί τό νοῦ μας, πού κινεῖ 
ὅλη τήν κτίση καί μέσω αὐτῶν μᾶς καθιστᾶ 
γνωστό τόν Πατέρα; Καί τό πλέον παράδο-
ξο εἶναι ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ δίδαξε 
μέ πιό φτωχές λέξεις, ἐπισκίασε τούς μεγά-
λους σοφιστές· κατάργησε τίς διδασκαλίες 
τους, ὅλους τούς τράβηξε πρός τόν ἑαυτό 
του καί γέμισε τίς ἐκκλησίες του. Καί τό πιό 
θαυμαστό ἀκόμα εἶναι, ὅτι μέ τήν κάθοδό 
του σάν ἄνθρωπος στόν ἅδη κατάργησε τά 
μεγάλα λόγια τῶν σοφῶν γιά τά εἴδωλα...», 
καί συνεχίζει ἀπευθυνόμενος σέ ὅλους μας, 
«ἀλλά γιά τήν ἔρευνα τῶν Γραφῶν καί τήν 
ἀληθινή γνώση τους χρειάζεται ἔντιμος βίος, 
καθαρή ψυχή καί χριστιανική ἀρετή»3.

Τελικά τί μένει στή ροή τῆς προσωπικῆς 
μας ἱστορίας; Δυστυχῶς βάζουμε συχνά τό 
Θεό σέ πειρασμό. Ἀρνούμαστε τίς σωτη-
ριώδεις ἐνέργειές Του, τήν παρουσία Του 
στήν κτίση καί στήν ἱστορία, καί ἀντί ν’ 

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θεολ. {2035} μ.Χ. 4 Ἀλλεξαν-
δρινός De-incarnatione verbi {2035.002} Theol. C. 
Kannengiesser, Sur l'incarnatίon du verbe [Sources 
chretίennes 199. Paris: Editions du Cerf, 1973): 258-468.

ἀποδεχθοῦμε τίς δωρεές Του, Τόν πειρά-
ζουμε, Τόν παρερμηνεύουμε, Τοῦ δίνου-
με προεκτάσεις θεολογικές πού δέν ἔχουν 
θεολογικό περιεχόμενο, πού ὑποβόσκουν 
ἐγωϊσμό καί πλάνη μέ τό νά θεολογοῦμε 
ἄνευ τῆς θεολογικῆς παραδόσεως τῶν Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας ἐπειδή γνωρίζουμε μιά 
στείρα θεολογία χωρίς βίωμα καί ἀγάπη θε-
ϊκή καί δέν διδασκόμαστε ἀπό τήν παράδο-
ση πού ἔχει μία θαυμάσια σύνδεση μέ τήν 
πίστη καί τό βίωμα.

Ἡ ἐμφανισθεῖσα πανδημία ἔφερε τούς 
ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας ἀντιμέτωπους 
μέ τή θεολογία. Βλέπετε, εἴχαμε ἀναπαυθεῖ 
σέ θεολογίες καί βιώματα, πού ἄντεξαν στό 
χρόνο ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι βίωναν περισ-
σότερο χριστιανικά τά Χριστούγεννα. Διαπι-
στώνεται βιωματική πτωχεία, μέ ἀποτέλεσμα 
νά δίνει τό δικαίωμα σέ ἀδαεῖς ἀνθρώπους 
νά θεολογοῦν κατά τό δοκοῦν καί νά παρα-
σύρουν πλῆθος ἀνθρώπων στό θάνατο μέ 
ὅσα ἀκατέργαστα ἰδεολογήματα γράφουν 
καί διδάσκουν ἀκόμα καί κάποιοι κληρικοί 
καί γέροντες τά ὁποῖα πόρω ἀπέχουν τῆς 
πραγματικότητος. Νά, λοιπόν, πού ἦρθε ἡ 
στιγμή νά ἐπιστρέψουμε στό φυσικό χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀνέφερα ὅτι ὁ Θεός τῆς Ἐκκλησίας βρί-
σκεται σέ πειρασμό. Καί δέν ἐννοῶ τούς 
πειρασμούς τοῦ Χριστοῦ στό Σαραντάριο 
ὄρος, ἀλλά τούς πειρασμούς ἐδῶ στή γῆ, 
τῆς καθημερινότητας, παντοῦ, τῆς φθορᾶς, 
τῶν ἀνθρώπων πού φοβοῦνται νά μή κα-
ταρρεύσει τό ὑποκριτικό ἐνίοτε ἰδεολόγη-
μά τους. Ἐξάλλου, τί νά τό κάνεις τό βίωμα 
ὅταν προτάσσεται ἕνας ἰδεολογικός Θεός 
σύμφωνα μέ τά μέτρα τοῦ καθενός μας; 
Αὐτήν τήν εἰδωλολατρία δέν κατεπάτησε ὁ 
Θεός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του;

Καί δυστυχῶς ἐξακολουθοῦμε νά βάζου-
με τόν Θεό σέ πειρασμό. Ὁ Θεός θά μᾶς 
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σώσει μέσα στόν ναό ἐπειδή ἀρνούμαστε τή 
μάσκα, ὁ Θεός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τόν ἰό, 
πίνουμε ἁγιασμό καί θά μᾶς προστατεύσει ὁ 
Θεός, ἀρνούμαστε τήν ἐπιστήμη ὡς ἐφεύ-
ρημα σατανικό καί λησμονοῦμε τή Σοφία 
Σειράχ τό βιβλίου τοῦ κανόνος τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, «Τίμα ἰατρόν πρός τάς χρείας 
αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καί γάρ αὐτόν ἔκτισε 
Κύριος. Παρά γάρ Ὑψίστου ἐστίν ἴασις, καί 
παρά βασιλέως λήψεται δόμα. Κύριος ἔκτι-
σεν ἐκ γῆς φάρμακα, καί ἀνήρ φρόνιμος οὐ 
προσοχθιεῖ αὐτοῖς4. Ἀπό τόν Ὕψιστον Θεόν 
προέρχεται ἡ θεραπεία, πού δίδει ὁ ἰατρός, 
ὁ ὁποῖος καί ἀπό τούς βα-
σιλεῖς ἀκόμη θά λάβη δῶρα 
διά τήν ἰατρικήν του ἐπι-
στήμην. Ὁ Κύριος ὅρισε νά 
φυτρώνουν φαρμακευτικά 
βότανα ἀπό τήν γῆν, ὁ δέ 
φρόνιμος ἄνθρωπος δέν τά 
ἀποστρέφεται. Καί παρόλ’ 
αὐτά ἐμμένουμε στήν ὑστε-
ρία μας ἀπορρίπτοντας τό 
θαυμαστό δῶρο τοῦ Θεοῦ 
στόν ἄνθρωπο τή θεραπεία 
διά τοῦ ἰατροῦ καί λέμε 
καί παρασύρουμε ἀνθρώ-
πους πού δέν γνωρίζουν, ὑπονοώντας ὅτι 
οἱ ἐμβολιασμένοι θά φύγουν σέ λίγα χρόνια 
ἀπό τή ζωή καί ἄλλα πολλά παρανοϊκά φλη-
ναφήματα. Ἄλλοι πάλι βλέπουν τή μάσκα ὡς 
βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνῶ 
τήν ἴδια στιγμή πού ὀμολογοῦν κάτι τέτοιο, 
ἀγνοοῦν πώς βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος εἶναι ἡ ἀμετανοησία, νά προ-
φυλάξουν δηλαδή τόν ἑαυτό τους καί τόν 
συνάνθρωπό τους πού εἶναι ἀχειροποίητοι 
ναοί τοῦ Θεοῦ. Ἄραγε, σκέφτηκαν ποτέ πώς 
παλαιότερα ἀκόμα καί σήμερα ἄνθρωποι 

4. Σοφ. Σειρ. 38,1-4.

ἀνοσοκατασταλμένοι φοροῦσαν καί φοροῦν 
μάσκες; Τότε γιατί δέν ἀντιδροῦσαν;

Πόσοι ἱερεῖς ἔφυγαν ἀπό τή ζωή; Πόσοι 
γέροντες; Πόσες γερόντισσες; Πόσοι νέοι 
ἄνθρωποι; Θά πεῖ κάποιος πώς ἔτσι ἤθελε ὁ 
Θεός. Τονίζουμε, ὅμως, ὅτι τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ δέν εἶναι ἀνακόλουθο τῆς ἀνθρώπι-
νης ἐλευθερίας. Ὅ Χριστός εἶναι ζωή δέν 
εἶναι θάνατος.

Οἱ ἱερεῖς πού παροτρύνουν κάθε ἡλικί-
ας ἀνθρώπους νά βγάλουν τή μάσκα μέσα 
στόν ναό, ἁμαρτάνουν οἰκτρά. Ἄλλοι κη-
ρύττουν πώς δέν κολλᾶς μέσα στόν ναό. 

Ἀπό πότε τό ζήτημα τῆς 
μάσκας μέσα στόν ναό 
ἀπέκτησε μεταφυσικές δια-
στάσεις; Ἄλλο εἶναι τό πρό-
σωπο καί ἄλλο τό προσω-
πεῖο. Ὑπάρχει μία βαθύτερη 
θεολογία περί τοῦ προσώ-
που, ἡ ὁποία ἑστιάζεται 
στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ ὡς 
εἰκόνα καί εἶναι βαθύτερης 
ὀντολογικῆς σημασίας ἀπ’ 
ὅτι μία ἐπιφανειακή μάσκα. 
Ἀκόμα καί τό ἐμβόλιο ἔχει 
καταστῆ ζήτημα θεολογικό. 

Ἐνῶ τό ἐμβόλιο ἀποτελεῖ κατεξοχήν ζήτημα 
ἰατρικό καί ὁ πιστός πρέπει μέ τόν ἰατρό 
του νά συζητήσει, ἔχει μετατραπῆ σέ μεῖζον 
θεολογικό ζήτημα μέ πνευματικές προεκτά-
σεις, λές καί ὁ Θεός εἶναι πιόνι τοῦ καθενός 
μας γιά νά ἐνεργήσει ὅποτε τόν προστάξου-
με ἀπορρίπτοντας τό ἁπλό καί παραδοσια-
κό, «ὅ,τι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά κάνει, δέν 
χρειάζεται ὁ Θεός νά ἐπέμβει», ἐκτός κι ἄν ὁ 
Θεός στέλνει στόν Καιάδα τούς ἰατρούς καί 
συνεπῶς τό ἔργο τους εἶναι καταστρεπτικό 
κατά τό ἰδεολόγημά τους.

Ὅλοι αὐτοί πού ἔχουν ἰδεολογικοποιή-
σει τόν Θεό, ἔχουν τραυματίσει τό θαῦμα 
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τῆς σωτηρίας καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθε-
ρίας. Τό τραῦμα νά εἶσαι θεολογικά ἀνέρα-
στος εἶναι ἐξίσου ἐπικίνδυνο μέ τήν ἀνευθυ-
νότητα νά ποδηγετεῖς τίς ζωές τῶν ἄλλων. 
Στό διαδίκτυο ὑπάρχει μία θαυμάσια ὁμι-
λία ἑνός σοβαροῦ θεολόγου καί σπουδαί-
ου καθηγητοῦ θεολογίας τοῦ π. Νικολάου 
Λουδοβίκου μέ τίτλο «Ἡ μεταφυσικοποίηση 
τοῦ ἐμβολίου εἶναι μιά μορφή κοινωνικῆς 
παράνοιας».

Μέ τόν χρόνο νά μετράει ἀντίστροφα γιά 
τά Χριστούγεννα, πολλές χῶρες τῆς Εὐρώ-
πης θά ὑποχρεωθοῦν νά περάσουν τίς ἡμέ-
ρες αὐτές χωρίς ἑορταστική ἀτμόσφαιρα.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τήν ἐμφάνιση 
τῆς πανδημίας, πού ἔχει στοιχίσει τή ζωή 
παγκοσμίως σέ πάνω ἀπό 5,1 ἑκατομμύρια 
ἀνθρώπους καί παρά τά lockdowns (λοκντά-
ουνς) πού σέ ὁρισμένες χῶρες ὑπῆρξαν πα-
ρατεταμένα καί αὐστηρά, τά νέα κρούσματα 
τοῦ κορονοϊοῦ γνωρίζουν διαρκῆ ἄνοδο.

Σύμφωνα μέ τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό 
Ὑγείας, ὁ ἀριθμός τῶν θανάτων ἀπό κορο-
νοϊό στήν Εὐρώπη αὐξήθηκε τίς τελευταῖες 
ἡμέρες κατά 10%, γεγονός πού ὑποδηλώνει 
ὅτι ἡ Γηραιά Ἤπειρος βρίσκεται καί πάλι στό 
ἐπίκεντρο της πανδημίας.

Ἀγαπητά μου παιδιά. Ἄν δέν χτυπήσουν 
οἱ καμπάνες... ὅπως προφητικά μᾶς παραθέ-
τει στό τραγούδι του ὁ Μίκης Θεοδωράκης, 
τῆς ἐλευθερίας μας, ἡ πανδημία, τρέχει πα-
ντοῦ, τρέχει καί στή χῶρα μας. Εἶναι καιρός, 
νομίζω, νά σκεφτοῦμε· Τί δέν πῆγε καλά; 
Γιατί κατ’ οὐσίαν ἀπέτυχαν τά μέτρα; Ποιός 
φταίει; Γιατί ὁ κορωνοϊός ἐξαπλώνεται;

 Ἡ λυπηρή αὐτή πραγματικότητα μᾶς 
ἀναγκάζει, πλέον, ἀγαπητοί Χριστιανοί, νά 
δοῦμε, ὅσο μᾶς εἶναι δυνατόν, μία ἄλλη 
διάσταση τῆς πανδημίας, καί νά βροῦμε 
ἀπάντηση στό ἐρώτημα: Ἔχει ἡ παγκόσμιος 
αὐτή λοιμώδης νόσος σχέση μέ τή ζωή μας, 

ὅπως τή ζοῦμε, ὡς ἄνθρωποι καί εἰκόνες 
Θεοῦ; Ἔχει, δηλαδή, πνευματική ἀναφορά 
στόν Θεό, σχέση ὑπακοῆς καί συντάξεως 
μέ τίς προτροπές τῶν ἰατρῶν, μέ τήν πνευ-
ματικό-ἐκκλησιαστική καί τήν θεοπρεπή 
στάση μας; Πῶς πορευόμαστε ὡς ἄνθρω-
ποι καί ὀρθόδοξοι Χριστιανοί; Δυστυχῶς, 
ἡ ἀποστασία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τόν Θεό εἶναι ἀναμφίβολη καί δεδο-
μένη. Τείνει νά γίνει κοινωνική ἰδεολογία! 
Αὐτό εἶναι φανερό καί αὐταπόδεικτο. Τό 
βλέπουμε ὅλοι καί τό αἰσθανόμαστε στήν 
καθημερινή ζωή μας. Δέν χρειάζονται ἄλλες 
ἀποδείξεις. Ἤ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ εἶναι πλεόν 
φανερή, δημόσια· τρέχει στούς δρόμους. 
Τό φαινόμενο εἶναι παγκόσμιο.

Ὁ ὀρθόδοξος καί συνειδητός χριστιανός 
στήν πατρίδα μας, στοιχούμενος στήν προ-
γονική του πίστη, στόν πνευματικό πατερι-
κό καί παραδοσιακό χριστιανικό πολιτισμό, 
στίς παραδόσεις του, τά ἤθη, στήν εὐσέβειά 
του, τόν φόβο καί τόν σεβασμό του στό 
Θεό λέγει: Ἄπειρος ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, 
ἄπειρο καί τό ἔλεός Του.

Τά φετινά Χριστούγεννα ἄς γίνουν ἀφε-
τηρία καί προσδοκία γιά μετάνοια, ἁγιασμό 
καί ὑπακοή. Ἐπιστροφή στά ὅριά μας, καθέ-
νας στή σκοπιά του καί τό ἔργο του. Κανείς 
δέν περισεύει. Κανείς δέν πρέπει νά χαθεῖ. 
Καί ὅταν θά ξανακτυπήσουν οἱ καμπάνες, 
νά κτυπήσουν χαρμόσυνα. Νά κτυπήσουν 
γιά τή χαρά τῆς ἐλευθερίας καί τῆς εἰρήνης, 
νόημα καί περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων.

Εὐλογημένο τό νέο ἔτος 2022
Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός



Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ὁμιλία τοῦ π. Ἱερεμία Χλιαρᾶ 
εἰς τήν  Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων 

τήν 12η  Ἰουλίου 2021

Ἁγία Τριάς ὁ Θεός, 
ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς.

ᾯ Τριχεροῦσα σεμνή, 
Χριστιανῶν ἡ κραταιά προστασία, καί 

μοναστῶν ἡ γλυκυτάτη ἡδύτης, πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν.

Σεβαστέ ἐκπρόσωπε, τῆς Αὐτοῦ Θειοτά-
της Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν 
Πατριάρχου, τήν Σεπτή τῆς Ὀρθοδοξίας 
καί Ἁγία Κορυφή, τοῦ Ἄρχοντος καί Ἀφέ-
ντου, κ.κ. Βαρθολομαίου, 
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Προύσης 
κ.κ. Ἰωακείμ,
Σεβασμιώτατε, πάτερ καί Δέσποτα, Ἅγιε 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμα-
σκηνέ,
Θεοφιλέστατε Ἅγιε Ἐπίσκοπε Δορυλαίου, 
Καθηγούμενε τῆς Ἱστορικῆς καί Παλαιφά-
του Πατριαρχικῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριά-
δος τῶν Τζαγκαρόλων καί Πρωτοσυγκε-
λεύοντα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, 
κ.κ. Δαμασκηνέ,
Τίμιον Πρεσβυτέριον,
Ὁσιοτάτη τῶν Μοναχῶν χορεία,
Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε Ἀποκορώνου κ. Χα-
ράλαμπε Κουκιανάκη,
Ἀπ’ ἄκρη, σ’ ἄκρη, Σεβαστοί προσκυνητές 
καί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Ἄπειρες δοξολογίες καί εὐχαριστίες 
στόν Τριαδικό Κύριό μας γιά τήν Θεία Του 

Πρόνοια καί Ἀγαθή Του Εὐλογία γι’ αὐτήν 
τήν ἱεροπρεπῆ ἐν Κυρίῳ σύναξη.

Εἶναι σαφής καί διακρινόμενη ἡ συνει-
σφορά τῆς Ἁγίας αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς στήν 
συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου» καθώς 
καί στήν Πνευματική προαγωγή, ἡ ὁποία 
δέν συνίσταται μονάχα στήν καλλιέργεια 
τῶν Γραμμάτων, τῶν Τεχνῶν καί τοῦ Πολι-
τισμοῦ, ἀλλά καί στήν ἀνάδειξη καί προβο-
λή Πνευματικῶν ἀναστημάτων καί προτύ-
πων, ἀρχῆς γενομένης τῆς ἀφιερώσεως τῆς 
Μονῆς στήν Ἁγία καί Ζωοποιό, Τρισυπό-
στατο Μία Θεότητα, τήν Ἁγία Τριάδα καί 
στή συνέχεια τῶν ἐν Αὐτή ἀσκησάντων καί 
διαλαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέ-
ρων Γερασίμου καί Ἀκακίου.

Στήν συνέχεια, οἱ Πατέρες, μέ τήν 
«ἀκαταίσχυντον πίστιν»1 καί τήν «ἀνυπό-
κριτον ἀγάπην»2, τόν εἰλικρινῆ καί ἀγαθό 
σεβασμό των, στήν Παναγία μας, καί τήν 
εὐλογημένη ὑπακοή στούς Ἁγιορεῖτες 
Πατέρες, ἦλθε, μετ’ ἐμποδίων, ἡ Παναγία 
ἡ Τριχεροῦσα, ἡ «εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου 
τούτου»3.

Καί πῶς ἦταν δυνατό, αὐτά τά «φιλεύ-
σπλαχνα», ἀλλά καί «ἀγαπητικά» σπλά-
χνα νά μήν ἐμπνευστοῦν καί τιμήσουν τόν 
νεοαγιοκαταταγέντα Ὅσιο Παΐσιο, τόν 

1. Λειτ. Μ. Βασιλείου, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 
Ζ΄ 2009, σ.182.

2. Ὅ.π.
3. Ὅ.π., σ.145.
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Ἁγιορίτη; Πού μαζί μέ τήν Παναγία τήν 
Τριχεροῦσα καί τούς ὁσίους Γεράσιμο καί 
Ἀκάκιο σήμερα λαμπρά καί μέ κάθε με-
γαλοπρέπεια τιμήσαμε. Αὐτή ἡ Τριπλοΐς, 
τάχα τυχαῖο γεγονός; Ἤ ἡ ἀπόκριση, τό 
Θεΐκο αὐτό ἀντίδωρο, στήν Πνευματική 
ἀγαθότητα τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς!

Ἡ Τριπλοΐς αὐτή ἐμπνέει μέ τήν πα-
ρουσία Της καί τό ἔργο γιά τό σύγχρονο 
ἄνθρωπο, καί πνευματικά καί κοινωνικά.

Πνευματικά, διότι σέ μία ἐποχή ὅπως 
αὐτή πού διανύουμε, στήν ὁποία κυριαρ-
χεῖ ἡ κρίση, ἡ διάσπαση σέ πολλά ἐπίπεδα 
καί ὁ ἄνθρωπος διέπεται ἀπό μία ἀτομο-
κεντρικότητα, κοσμικοκεντρικότητα καί 
ἀντιπαλότητα, ἡ γλυκύτατη Παναγία μας 
καί οἱ ὅσιοι ἔρχονται νά μᾶς ὑπενθυμί-
σουν τόν «ὑπερκοσμικό»4 χαρακτήρα τῆς 
ἐν Χριστῷ πορείας, ἀλλά καί τό μεταμορ-
φωτικό ἁγιαστικό ἔργο τῶν ἱερῶν Μυστη-
ρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔρχονται ἐπίσης νά ἑνώσουν τούς 
ἀνθρώπους καί τούς λαούς μέ τήν Μνήμη 
τους, ἐφόσον ἡ τιμή πού τούς ἀποδίδεται, 
ὑπερβαίνει, πολλές φορές τήν ἔκταση μίας 
πολιτείας καί δέν ἐγκλωβίζεται σέ συγκε-
κριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ἀκόμα σέ μία ἐποχή, ὅπως ἡ σημερινή, 
κατά τήν ὁποία θεωροῦμε ὅτι ἡ ἄσκηση 
περιορίζεται σέ ὅσους ἐγκαταβιοῦν σέ Ἱε-
ρές Μονές, ἡ Τριπλοΐς ἔρχεται νά μᾶς δι-
δάξει μέ τήν πορεία καί τό ἦθος της ὅτι: 
«Σφόδρα ἀπατᾷς σαὐτόν καί σφάλλεις, εἰ 
ἄλλα μέν οἴει τόν βιωτικόν, ἕτερα δέ ἀπαι-
τεῖσθαι τόν μοναχόν...Τό γάρ αὐτό πά-
ντας ἀνθρώπους ἀναβῆναι δεῖ»5 δηλαδή: 
"Ξεγελᾶς τόν ἑαυτό σου, μᾶς λέει ὁ Ἱερός 

4. Φιλιπ. 3,20.
5. Ἰωαν. Χρυσόστομος, Πρός τούς πολεμοῦ-ντας τοῖς 

ἐπί τό μονάζειν ἐνάγουσι, 3,14,101a-102c PG 47.372.

Χρυσόστομος, καί σφάλλεις πολύ, ἄν θε-
ωρεῖς ὅτι ἄλλες ἀπαιτήσεις ὑπάρχουν γιά 
τούς κοσμικούς καί ἄλλες γιά τούς μονα-
χούς. [...] Γιατί βέβαια, στό ἴδιο ὕψος πρέ-
πει νά ἀνεβοῦμε/ἀναρριχηθοῦμε ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι."  καί ὅτι δέν εἶναι δυνατόν γιά 
κάποιον «μετά πολλῶν ὄντα μονάζειν τῇ 
γνώμῃ καί μόνον ὄντα, μετά ὄχλων τῇ δια-
νοίᾳ συνδιάγειν"»6; δηλαδή: «κάποιος πού 
βρίσκεται ἀνάμεσα σέ πολύ κόσμο νά ἔχει 
μοναχικό φρόνημα, καθώς καί κάποιος 
πού εἶναι μόνος νά σκορπάει τή σκέψη 
του στόν κόσμο».

Ἡ Παναγία μας καί οἱ Ὅσιοι ἔρχονται νά 
μᾶς μυήσουν στό «μαρτύριο τῆς συνειδή-
σεως»7, τήν ὑπομονή καί τήν καρτερικότη-
τα, τήν καταλλαγή καί τήν φιλαλληλία,τήν 
ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Μία ἀγάπη πού 
ἀμβλύνει τίς μεταξύ μας διαφορές, γεφυ-
ρώνει τά χάσματα, ἀνοίγει δίαυλο ἐπικοι-
νωνίας καί ἀναδεικνύει τήν συγχώρεση καί 
τήν ἀνεκτικότητα, στοιχεῖα δηλαδή τῆς ἐν 
Χριστῷ πορείας καί πνευματικότητας.8

Αὐτή ἡ κατεξοχήν «κοινωνία τῶν ἁγί-
ων» εἶναι τό ἀποκορύφωμα τοῦ ἁγιασμοῦ 
καί συντελεῖται στή Θεία Εὐχαριστία, ὄχι 
μόνο γιατί αὐτή προσφέρει στόν ἄνθρω-
πο τήν τελειότερη καί πληρέστερη ἕνωση 
(σωματική καί πνευματική) μέ τόν μόνον 
ἅγιο, ἀλλά καί διότι ἀποτελεῖ τόν πιό τέ-
λειο εἰκονισμό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

{Η λέξη «ἅγιος» ἤ «ἁγιότητα» παραπέ-
μπει σέ κάτι ἐντελῶς ἄσχετο καί ξένο πρός 
τήν ἐποχή μας, πρός τόν πολιτισμό καί τίς 

6. Δ. Τσάμης, Μητερικόν, τ. Ζ΄, ἐκδ. ΙΓΗΜΣ, Θεσσα-
λονίκη 1996, σ.426 (βίος Ἁγίας Συγκλητικῆς).

7. Δ. Τσάμης, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ἐκδ. Πουρναράς Θεσσαλονίκη 1996, σ. 105-106.

8. Ἐμ. Δ. Δουνδουλάκης, ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ, 
ἐκδ. Γρηγόρη 2018, σ.17-18.
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ἀναζητήσεις τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.
Ποιός ἀπό τούς γονεῖς τῆς ἐποχῆς μας 

φιλοδοξεῖ νά κάνει τά παιδιά του «ἁγί-
ους»; Ποιό ἀπό τά σχολεῖα μας καί τά 
ἐκπαιδευτικά μας προγράμματα, ἰδιαίτερα 
τά προσφάτως ἀνακοινωθέντα, (τά ὁποῖα 
μᾶς θλίβουν βαθύτατα) καλλιεργοῦν τήν 
ἁγιότητα ἤ τήν προβάλουν ὡς ὅραμα καί 
πρότυπο; Ὁ «ἐπιτυχημένος» ἄνθρωπος 
τῆς ἐποχῆς μας, τό ἰδανικό τῆς σύγχρονης 
παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, δέν εἶναι 
καν ὁ «καλός κι ἀγαθός» τῶν κλασσικῶν 
χρόνων. Εἶναι ἐκεῖνος πού ἐξασφαλίζει 
χρήματα, ἀνέσεις καί κοινωνική προβο-
λή –αὐτό θέλουν οἱ γονεῖς ἀπό τά παι-
διά τους– σ’ αὐτό κυρίως ἀποβλέπουν τά 
ἐκπαιδευτικά μας συστήματα, αὐτό καλλι-
εργοῦν τά μέσα ἐπικοινωνίας, αὐτό ὀνει-
ρεύεται ἡ πλειονότητα τῶν νέων μας.

Πράγματι, σέ μία κοινωνία, ἡ ὁποία 
βιώνει ὡς τό σοβαρότερο πρόβλημά της 
τήν ἀνεργία, καί ὄχι μόνον, τό νά γίνεται 
λόγος γιά ἅγιους καί ἁγιότητα ἀποτε-
λεῖ πρόκληση. Ἔτσι, ἡ ἁγιότητα ἀποτελεῖ 
ἕνα λησμονημένο ὅραμα ἤ ἕνα μουσειακό 
ἔκθεμα.

Λησμονημένο γιατί κάποτε ὑπῆρχε, 
γιατί αὐτό ἐνέπνεε τόν πολιτισμό μας, 
διότι οἱ ἄνθρωποί μας ἄλλοτε ζοῦσαν μέ 
τούς ἁγίους καί ἀντλοῦσαν ἀπό αὐτούς τό 
μέτρο τοῦ πολιτισμοῦ τους· αὐτοί ἦταν οἱ 
ἥρωες, οἱ μεγάλοι πρωταθλητές, οἱ «διά-
σημοι ποδοσφαιριστές» καί «στάρ» τῶν 
χρόνων τους. Τώρα ἔχουν μείνει μόνο τά 
ὀνόματα τῶν ἁγίων μας, καί αὐτά «κου-
τσουρεμένα» καί ἀλλοιωμένα «ἐπί τό ξε-
νικώτερον», ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν 
πλέον νά γιορτάζουν, ὄχι τίς μνῆμες τῶν 
ἁγίων τους, μά τά δικά τους προσωπικά 
γενέθλια. Σέ μία τέτοια ἐποχή τί νά πεῖ 

κανείς γιά τήν ἁγιότητα; Ὁ λόγος του θά 
πέσει στό κενό.

Μά, ἀπό τό ἄλλο μέρος, πῶς νά μή μι-
λήσει κανείς γιά κάτι τόσο κεντρικό καί 
θεμελιῶδες γιά τή ζωή τοῦ χριστιανοῦ; 
Γιατί ἡ πίστη μας χωρίς τούς ἁγίους παύει 
νά ὑφίσταται. Διότι, ἄν λησμονήσουμε τήν 
ἁγιότητα, δέν ἀπομένει ἀπό τήν Ἐκκλησία 
παρά ὁ ταυτισμός της μέ τόν κόσμο, καί 
πού ἡ «ἐκκοσμίκευσή της» εἶναι πλέον 
ἀναπόφευκτη.

Ἀλλά ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι μόνο «λη-
σμονημένη» στίς μέρες μας, εἶναι, ὅταν 
καί ὅπως γίνεται λόγος γι’ αὐτήν, καί πα-
ρεξηγημένη. Τί σημαίνει ἁγιότητα, ὅταν 
τή δεῖ κανείς ὡς εἰκονισμό τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ, ὡς βίωμα καί πρόγευση τῶν 
ἐσχάτων;

Ἄν ρωτήσει κανείς τυχαῖα τούς ἀνθρώ-
πους στόν δρόμο τί ἀποτελεῖ κατά τή γνώ-
μη τους «ἁγιότητα», ἡ ἀπάντηση πού θά 
λάβει κατά κανόνα εἶναι περίπου ἡ ἑξῆς: 
ἅγιος εἶναι ἐκεῖνος πού δέν κάνει ἁμαρ-
τίες, πού τηρεῖ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
ἠθικός ἀπό κάθε ἄποψη, μέ μία φράση: 
«δέν ἁμαρτάνει» κάτι σάν μυστικισμός. 
Ἅγιος εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἐσωτερικά 
βιώματα, ἐπικοινωνεῖ μέ τό «θεῖον», περι-
έρχεται σέ ἔκσταση καί βλέπει πράγματα 
πού δέν τά βλέπουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, μέ 
λίγα λόγια ζεῖ ὑπερφυσικές καταστάσεις 
καί ἐνεργεῖ ὑπερφυσικές πράξεις.

Ὅσο δηλαδή πιό ἐνάρετος εἶναι κανείς, 
τόσο πιό ἅγιος εἶναι. Καί ὅσο πιό χαρι-
σματικός εἶναι κάποιος καί ἐπιδεικνύει 
ἱκανότητες πού δέν τίς ἔχουν συνήθως 
οἱ ἄνθρωποι (ὅπως νά διαβάζει τή σκέψη 
μας, νά προβλέπει τό μέλλον μας κ.λπ.), 
τόσο περισσότερό μᾶς κάνει νά τόν θεω-
ροῦμε «ἅγιο». Τό ἴδιο ἰσχύει καί ἀντίστρο-
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φα: ὅταν διαπιστώσουμε κάποιο ἐλάττω-
μα στόν χαρακτήρα ἤ τή συμπεριφορά 
κάποιου (ὅτι τρώει πολύ, θυμώνει κ.λπ.), 
τότε τόν διαγράφουμε ἀπό τούς «ἁγίους». 
Ἤ ἄν δέν ἐκδηλώσει ὑπερφυσικές ἱκανό-
τητες μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλο τρόπο, μᾶς 
ξενίζει καί ἡ σκέψη ἀκόμη ὅτι θά μπο-
ροῦσε κάποιος νά εἶναι ἅγιος.

Ἡ κοινή καί διαδεδομένη αὐτή ἀντίλη-
ψη γιά τήν ἁγιότητα δημιουργεῖ ὁρισμένα 
βασικά ἐρωτηματικά, ὅταν τή θέσουμε 
στό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς πίστεως καί 
τῆς παραδόσεώς μας. Ἄς ἀναφέρουμε με-
ρικά ἀπό αὐτά:

1. Ἄν ἡ ἁγιότητα συνίσταται κυρίως 
στήν τήρηση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, τότε 
γιατί ὁ Φαρισαῖος κατακρίθηκε ἀπό τόν 
Κύριο, ἐνῶ δικαιώθηκε ὁ Τελώνης στή 
γνωστή σέ ὅλους μας παραβολή;9 Συνη-
θίζουμε νά ἀποκαλοῦμε τόν Φαρισαῖο 
«ὑποκριτή», ἀλλά στήν πραγματικότητα 
δέν ἔλεγε ψέματα, ὅταν ἰσχυριζόταν ὅτι 
τηροῦσε πιστά τόν Νόμο, ὅτι ἔδινε τό 1/10 
τῆς περιουσίας του στούς πτωχούς καί ὅτι 
τίποτε ἀπό ὅσα τοῦ ζητοῦσε ὁ Θεός ὡς πι-
στός Ἰουδαῖος δέν παρέλειπε νά ἐφαρμό-
σει. Ὅπως ἐπίσης δέν ἔλεγε ψέματα ὅταν 
χαρακτήριζε τόν τελώνη ἁμαρτωλό –ὁ 
τελώνης τόν ἑαυτό του– γιατί πράγματι ὁ 
τελώνης ἦταν ἄδικος καί παραβάτης τῶν 
ἠθικῶν κανόνων.

2. Παρόμοιο ἐρώτημα προκύπτει καί 
ἀπό τή χρήση τοῦ ὅρου «ἅγιος» ἀπό τόν 
Ἀπόστολο Παῦλο στίς ἐπιστολές του. 
Ἀπευθυνόμενος στούς χριστιανούς τῆς 
Κορίνθου, τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Γαλα-
τίας κ.λπ., ὁ Παῦλος τούς καλεῖ «ἁγίους». 
Στή συνέχεια ὅμως τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν 

9. Λουκ. 18, 10-14.

κατονομάζει μύρια ὅσα ἠθικά ἐλαττώματα 
τῶν χριστιανῶν αὐτῶν, τά ὁποῖα καί ἐπικρί-
νει δριμύτατα. Στήν πρός Γαλάτας μάλιστα 
ἐπιστολή φαίνεται ὅτι ἡ ἠθική κατάσταση 
τῶν ἐκεῖ «ἁγίων» ἦταν τόσο ἀπογοητευτι-
κή, ὥστε νά ἀναγκάζεται ὁ Παῦλος νά τούς 
γράψει: «εἰ γάρ ἀλλήλους δάκνετε καί κα-
τεσθίετε, βλέπετε μή ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλω-
θεῖτε»!10 Δηλαδή: Ἐάν ὁ ἕνας δαγκώνει καί 
κατατρώγει τόν ἄλλον, προσέχετε μήπως 
καταφαγωθῆτε μεταξύ σας.

3. Ἄν ἡ ἁγιότητα συνδέεται μέ ὑπερφυ-
σικά χαρίσματα, τότε θά μποροῦσε νά τήν 
ἀναζητήσει καί νά τή βρεῖ κανείς καί ἔξω 
ἀπό τήν Ἐκκλησία. Εἶναι γνωστό ὅτι καί τά 
πονηρά πνεύματα ἐνεργοῦν ὑπερφυσικές 
πράξεις. Οἱ ἅγιοι δέν εἶναι μάντεις καί φα-
κίρηδες, οὔτε κρίνεται ἡ ἁγιότητά τους ἀπό 
τέτοια «χαρίσματα». Ὑπάρχουν ἅγιοι τῆς 
Ἐκκλησίας μας γιά τούς ὁποίους δέν ἀνα-
φέρονται θαύματα, ἐνῶ ὑπῆρξαν θαυματο-
ποιοί, οἱ ὁποῖοι ποτέ δέν ἀναγνωρίστηκαν 
ὡς ἅγιοι. Εἶναι, σχετικά, πολύ ἐνδιαφέρο-
ντα ὅσα γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν 
Α’ ἐπιστολή του πρός τούς Κορινθίους, οἱ 
ὁποῖοι, ὅπως πολλοί σήμερα, ἐντυπωσιά-
ζονταν ἀπό ὑπερφυσικές ἐνέργειες: «καί 
ἐάν ἔχω πάσαν τήν πίστην ὥστε ὅρη μεθι-
στάνειν, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν εἰμί»11. 
Δηλαδή: καί ἄν ἔχω ὅλη τήν πίστη, ὥστε νά 
μεταθέτω βουνά, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη, δέν 
εἶμαι τίποτα.

Τό νά διατάξεις ἕνα βουνό νά μετακινη-
θεῖ, εἶχε πεῖ ὁ Κύριος ὅτι εἶναι δυνατόν, ἄν 
ἔχεις πίστη «ὡς κόκκον σινάπεως»12. Δἐν 
εἶναι ὅμως ἀπό μόνο του δείγμα ἁγιότητας, 

10. Γαλ. 5,15.
11. Α΄ Κορ. 13, 1-13.
12. Μτ.13, 31-32.
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δέν εἶναι τίποτα, «οὐδέν»13, ἄν δέν ὑπάρχει 
ἡ προϋπόθεση τῆς ἀγάπης, κάτι δηλαδή 
πού ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος χωρίς θαυ-
ματουργικές ἱκανότητες μπορεῖ νά ἔχει. 
Θαυματουργία καί ἁγιότητα δέν ταυτίζο-
νται, οὔτε συνυπάρχουν κατ’ ἀνάγκη.

4. Παρόμοια ἐρωτηματικά δημιουρ-
γοῦνται ἀπό τή σύνδεση τῆς ἁγιότητας 
μέ ἀσυνήθεις καί «μυστικές» ψυχολογι-
κές ἐμπειρίες. Πολλοί ἀνατρέχουν σή-
μερα στίς ἀνατολικές θρησκεῖες, γιά νά 
συναντήσουν ἐξαϋλωμένους «γκουρού», 
ἀνθρώπους ἐξαίρετης αὐτοπειθαρχίας, 
ἀσκήσεως καί προσευχῆς. Ἡ Ἐκκλησία 
μας δέν τούς θεωρεῖ αὐτούς ἁγίους, ὅσο 
βαθιές καί ὑπερφυσικές καί ἄν εἶναι οἱ 
ἐμπειρίες τους, καί ὅσο σπουδαία καί ἄν 
εἶναι ἡ ἀρετή τους.

Ἡ ἁγιότητα, δέν εἶναι πράξη ἐμπορική, 
δηλ. du et des, σοῦ δίνω μοῦ δίνεις, ἀλλά 
πράξη ἀγάπης καί δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ.14, 
εἶναι «μισθαποδοσία»15 δηλαδή: ἀπάντη-
ση τ’ οὐρανοῦ. Μισθαποδοσία ἀπό τόν 
οὐρανό εἶναι ἡ ἁγιότητα καί ἡ ἀνάσταση. 
Εἶναι ἡ ἀναγνώρισή μας ἀπό τόν Θεό ὅτι 
εἴμαστε παιδιά Του, διότι ἐμεῖς πρῶτοι θέ-
λουμε Αὐτός νά εἶναι ὁ Πατέρας μας.

Ἔτσι τελικά τίθεται τό ἐρώτημα: ὑπάρ-
χουν ἅγιοι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας; 

Ὁ ὅρος «ἅγιος» ἔχει μία ἐνδιαφέρουσα 
ἱστορία. Ἡ ρίζα τῆς λέξεως στήν ἑλληνική 
γλώσσα εἶναι τό ἅγ-, ἀπό τό ὁποῖο παράγο-
νται μία σειρά ἀπό ὅρους, ὅπως τό ἁγνός, 
τό ἄγος κ.λπ. Τή βαθύτερη σημασία τῆς 
ρίζας αὐτῆς τήν κρατάει τό ρῆμα ἄζεσθαι, 
πού σημαίνει τό δέος σέ μία ἀπόκρυφη καί 

13. Ὅ.π. Α΄ Κορ. 13, 1-13.
14. Ρωμ. 9, 16.
15. Ἑβρ. 11, 25-26.

φοβερή δύναμη (Αἰσχύλου, Εὐμ. 384 κ.ἑ.), 
τό σέβας πρός τόν φορέα τῆς Δύναμης 
(Ὁμήρου, Ὀδύσ. 9,200 κ.ἑ.) κ.λπ. Ἔτσι στόν 
ἀρχαῖο ἑλληνισμό ἡ ἁγιότητα συνδέεται μέ 
τή δύναμη, αὐτό πού προκαλεῖ ταυτόχρο-
να ἕλξη καί φόβο.

Στήν Παλαιά Διαθήκη, τό «ἅγιος»16 
δηλώνει «κόβω, χωρίζω», διακρίνω ριζικά, 
καθαιρῶ (ἐξ οὐ καί ἡ σύνδεση μέ τήν κα-
θαρότητα καί ἁγνότητα). Τά ἅγια πράγμα-
τα εἶναι αὐτά πού τά ξεχωρίζει κανείς ἀπό 
τά ὑπόλοιπα –κυρίως στή λατρεία– καί τά 
ἀφιερώνει στόν Θεό.

Ἔτσι ἡ Ἁγία Γραφή προχωρεῖ πέρα 
ἀπό τήν ψυχολογική σημασία πού συ-
ναντοῦμε στούς ἀρχαίους Ἕλληνες (τό 
δέος, τόν φόβο, τόν σεβασμό πρός μία 
ἀνώτερη δύναμη) καί συνδέει τήν ἔννοια 
τοῦ «ἁγίου» μέ τήν ἀπόλυτη ἑτερότητα, 
τό ἀπολύτως Ἄλλο, πράγμα πού τελικά 
ὁδηγεῖ τήν Ἁγία Γραφή στήν ταύτιση τοῦ 
«ἁγίου» μέ τόν ἴδιο τόν Θεό, στήν ἀπό-
λυτη ὑπερβατικότητα σέ σχέση μέ τόν 
κόσμο. Ἅγιος εἶναι μόνο ὁ Θεός καί ἀπ’ 
Αὐτόν καί μόνο καί τή σχέση μαζί Του 
πηγάζει κάθε ἁγιότητα. Γιά νά δηλωθεῖ 
μάλιστα μέ ἔμφαση ἡ πίστη αὐτή στήν 
Παλαιά Διαθήκη (Ἠσαΐας, ὁ προφήτης 
τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ) καλεῖ τόν Θεό 
τρεῖς φορές ἅγιο: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος 
Κύριος Σαβαώθ»17, δηλαδή: Ἅγιος, ἅγιος, 
ἅγιος εἶσαι Κύριε τῶν δυνάμεων, πού ση-
μαίνει στή μορφή τοῦ ἑβραϊσμοῦ, τῆς 
τριπλῆς ἐπαναλήψεως, ἀπείρως ἅγιος.

Συνεπῶς γιά τήν Ἁγία Γραφή ἡ ἁγι-

16. «ἡ σημιτική λέξη, πού μεταφράζεται ἀπό τούς 
Ἑβδομήκοντα μέ τό «ἅγιος» εἶναι τό godes, πού συγγε-
νεύει μέ τήν ἀσσυριακή kuddushu» Περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ἀρ. φύλλου 187 – Νοέμβριος 2007 – σ. 2-7.

17. Ησ. 6, 3.
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ότητα ταυτίζεται μέ τόν Θεό καί ὄχι μέ 
τόν ἄνθρωπο ἤ τά ἱερά πράγματα, γίνεται 
πρόσωπο, καί μάλιστα στούς Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας ταυτίζεται μέ τήν Ἁγία Τριάδα, 
μέ τήν ὁποία οἱ Πατέρες ταυτίζονται καί 
τό τρεῖς φορές ἅγιος τοῦ Προφήτη Ἠσα-
ΐα. Ἡ ἁγιότητα, συνεπῶς, γιά τή χριστια-
νική πίστη δέν εἶναι ἀνθρωποκεντρική, 
ἀλλά θεοκεντρική, καί δέν ἐξαρτᾶται ἀπό 
τά ἠθικά ἐπιτεύγματα τοῦ ἄνθρωπου, ὅσο 
σπουδαία καί ἄν εἶναι αὐτά, ἀλλά ἀπό τή 
δόξα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν βαθ-
μό τῆς προσωπικῆς σχέσεώς μας μέ τόν 
προσωπικό Θεό. (Γιά τόν λόγο αὐτό καί 
ἡ Θεοτόκος ὀνομάζεται «Παναγία» ἤ καί 
«Ὑπεραγία» – ὄχι γιά τίς ἀρετές Της, ἀλλά 
γιατί αὐτή, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον 
ἄνθρωπο, ἑνώθηκε προσωπικά μέ τόν 
ἅγιο Θεό δίνοντας σάρκα καί αἷμα στόν 
Υἱό τοῦ Θεοῦ).

Ἡ ἁγιότητα λοιπόν δέν εἶναι γιά τήν 
Ἐκκλησία ἀτομικό κτῆμα κανενός, ὅσο 
«ἅγιος» κι ἄν εἶναι κανείς στή ζωή του, 
ἀλλά θέμα σχέσεως προσωπικῆς μέ τόν 
Θεό. Ὁ Θεός κατά τήν ἐλεύθερη βούλησή 
Του ἁγι άζει ὅποιον Ἐκεῖνος θέλει18, χωρίς 
νά ἐξαρτᾶται ὁ ἁγιασμός ἀπό κάτι ἄλλο, 
παρά μόνο ἀπό τήν ἐλεύθερη θέληση τοῦ 
ἁγιασμένου. Ὅπως τονίζει ὁ ἅγιος Μάξι-
μος ὁ Ὁμολογητής, οἱ ἄνθρωποι δέν συ-
νεισφέρουμε τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν 
προαίρεσή μας, χωρίς τήν ὁποία ὁ Θεός 
δέν ἐνεργεῖ, ὁ δέ κόπος καί ἡ ἄσκησή μας 
δέν παράγει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἁγιότη-
τά μας, ἀφοῦ μποροῦν νά ἀποδειχθοῦν 
σκύβαλο χωρίς καμιά ἀξία.19

Αὐτή ἡ ταύτιση τῆς ἁγιότητας μέ τόν 

18. Ρωμ. 11, 5.
19. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεο-

λογικά τε καί οἰκονομικά , PG90,1209C.

ἴδιο τόν Θεό, στή χριστιανική πίστη ὁδη-
γεῖ στή σύνδεσή της μέ τήν ἴδια τή δόξα 
τοῦ Θεοῦ. Ἁγιότητα σημαίνει πλέον τό νά 
δοξασθεῖ ὁ Θεός ἀπό ὅλο τόν κόσμο. Δέν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι ὡς πρῶτο αἴτημα τῆς Κυ-
ριακάτικης προσευχῆς δέν εἶναι ἄλλο ἀπό 
τό «ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου». Ἄν λά-
βουμε ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι ἡ προσευχή αὐτή 
εἶναι ἐσχατολογική, δηλαδή ἀναφέρεται 
στήν τελική κατάσταση τοῦ κόσμου, εἶναι 
σαφές ὅτι αὐτό πού ζητοῦμε στό «Πάτερ 
ἡμῶν» εἶναι νά δοξασθεῖ ὁ Θεός ἀπό ὅλο 
τόν κόσμο, νά ἔλθει ἡ στιγμή πού ὅλος ὁ 
κόσμος θά πεῖ μαζί μέ τά Χερουβείμ αὐτό 
πού εἶδε καί ἄκουσε ὁ Ἠσαΐας στό ὅραμά 
του: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβα-
ώθ, πλήρης ὁ οὐρανός και ἡ γῆ τῆς δόξης 
σου, ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις»20. Δηλαδή: 
Ἅγιος, ἄγιος, ἄγιος εἶσαι Κύριε τῶν Δυνά-
μεων, γεμάτος εἶναι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ 
ἀπό τή δόξα σου, Σῶσε μας Ὕψιστε Θεέ.

Οἱ ἅγιοι δέν ἐπιζητοῦν τή δική τους 
δόξα, ἀλλά τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός 
δοξάζει τούς ἁγίους, ὄχι μέ τή δική τους 
δόξα, ἀλλά μέ τήν ἴδια Του τή δόξα. Οἱ 
ἅγιοι ἁγιάζονται καί δοξάζονται ὄχι μέ μία 
ἁγιότητα καί μία δόξα πού πηγάζει ἀπό 
μέσα τους, ἀλλά μέ τήν ἁγιότητα καί τή 
δόξα τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. 

Ἁγιότητα σημαίνει μετοχή καί κοι-
νωνία στήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ – αὐτό 
σημαίνει ἄλλωστε θέωση. Κάθε ἁγι-
ότητα πού στηρίζεται στίς ἀρετές μας, 
στήν ἠθική μας, στά προσόντα μας, στήν 
ἄσκησή μας κ.λπ. εἶναι δαιμονική, καί 
δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν ἁγιότητα τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ἀπό τίς παρατηρήσεις 
αὐτές γίνεται φανερό γιατί ἡ κατ’ ἐξοχήν 

20. Ἠσ. 6, 3.
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πηγή τῆς ἁγιότητας βρίσκεται στή Θεία 
Εὐχαριστία. 

Εἴπαμε ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλη ἁγιότη-
τα ἀπό ἐκείνη τοῦ Θεοῦ, καί ὅτι οἱ ἅγιοι 
δέν διαθέτουν δική τους ἁγιότητα, ἀλλά 
μετέχουν στήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι στήν Ἐκκλησία δέν ἔχουμε 
ἅγιους, παρά μόνον μέ τήν ἔννοια τῶν 
ἡγιασμένων.

Ὅταν τόν 4ο αἰώνα μ.Χ. γίνονταν συ-
ζητήσεις σχετικά μέ τή θεότητα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, τό κύριο ἐπιχείρημα τοῦ ἁγίου 
Ἀθανασίου, γιά νά ἀποδείξει ὅτι τό Ἅγιο 
Πνεῦμα εἶναι Θεός καί ὄχι κτίσμα, ἦταν ὅτι 
τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν ἁγιάζεται, ἀλλά μόνον 
ἁγιάζει. Ἄν ἁγιαζόταν, θά ἦταν κτίσμα, διότι 
τά κτίσματα, καί συνεπῶς καί οἱ ἄνθρωποι, 
δέν ἁγιάζουν, ἀλλά ἁγιάζονται. Ὁ Χριστός 
στήν ἀρχιερατική προσευχή Του, πού δια-
σώζεται στό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο καί 
τήν ἀκοῦμε στό πρῶτο ἀπό τά «δώδεκα 
Εὐαγγέλια» τῆς Μ. Πέμπτης, λέγει τή βα-
ρυσήμαντη φράση πρός τόν Πατέρα: «ὑπέρ 
αὐτῶν (τῶν μαθητῶν καί τῶν ἀνθρώπων, 
κατ’ ἐπέκταση) ἐγώ ἁγιάζω ἑμαυτόν, ἵνα καί 
αὐτοί ὧσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ»21, δηλα-
δή: καί χάριν αὐτῶν ἐγώ ἁγιάζω τόν ἑαυτό 
μου γιά νά εἶναι καί αὐτοί ἁγιασμένοι διά τῆς 
ἀληθείας. Τά λόγια αὐτά λέγονται λίγο πρίν 
ἀπό τό Πάθος καί σέ σχέση μέ τόν Μυστι-
κό Δεῖπνο, ἔχουν δέ εὐχαριστιακό νόημα: ὁ 
Χριστός μέ τή θυσία Του ἁγιάζει ὁ ἴδιος (ὡς 
Θεός) τόν ἑαυτό Του (ὡς ἄνθρωπος) γιά ν’ 
ἁγιασθοῦμε ἐμεῖς κοινωνώντας τό σῶμα 
καί τό αἷμα Του. Μέ τή συμμετοχή μας στή 
Θεία Εὐχαριστία ἁγιαζόμεθα, δηλαδή γινό-
μαστε ἅγιοι κοινωνώντας μέ τόν ἕναν καί 
μόνον ἅγιο, τόν Χριστό.

21. Ἰω, 17,18-19.

Ἴσως δέν ὑπάρχει πιό ἀποκαλυπτικό 
σημεῖο τῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ τοῦ τί 
εἶναι ἁγιότητα, ἀπό τήν ἐκφώνηση τοῦ 
ἱερέως, ὅταν ὑψώνει τό Τίμιο Σῶμα λίγο 
πρίν ἀπό τή Θ. Κοινωνία: «τά ἅγια τοῖς 
ἁγίοις», δηλαδή τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί 
τό Αἷμα Του εἶναι ἅγια καί προσφέρονται 
στούς «ἁγίους», τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας 
πρός κοινωνίαν. Ἡ ἀπάντηση τοῦ λαοῦ 
στήν ἐκφώνηση αὐτή εἶναι συγκλονιστι-
κή, καί συνοψίζει ὅσα εἴπαμε πιό πάνω: 
«εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός». Ἕνας εἶναι μόνον 
ἅγιος, ὁ Χριστός –ἐμεῖς εἴμαστε ἁμαρτω-
λοί– καί ἡ ἁγιότητά Του, στήν ὁποία κα-
λούμεθα νά συμμετάσχουμε καί ἐμεῖς οἱ 
ἁμαρτωλοί, δέν ἀποβλέπει σέ τίποτε ἄλλο 
ἀπό τή δόξα τοῦ Θεοῦ (εἰς δόξαν Θεοῦ 
Πατρός). Τήν ὥρα ἐκείνη ἡ Ἐκκλησία βι-
ώνει τήν ἁγιότητα στό ἀποκορύφωμά της. 
Μέ τήν ὁμολογία «εἷς ἅγιος», κάθε ἀρε-
τή μας καί κάθε ἀξία μας ἐκμηδενίζονται 
μπροστά στήν ἁγιότητα τοῦ μόνου ἅγιου. 
Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά προσερ-
χόμεθα στή Θ. Κοινωνία χωρίς προπαρα-
σκευή καί ἀγώνα γιά τήν ἄξια προσέλευσή 
μας. Σημαίνει ὅμως ὅτι ὅσο καί ἄν προε-
τοιμαστοῦμε, δέν γινόμαστε ἅγιοι προτοῦ 
κοινωνήσουμε. Ἡ ἁγιότητα δέν προηγεῖται 
τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας, ἀλλά ἕπεται. 
Ἄν εἴμαστε ἅγιοι πρίν κοινωνήσουμε, τότε 
πρός τί ἡ Θ. Κοινωνία; Μόνον ἡ μετοχή 
στήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ μᾶς ἁγιάζει, καί 
αὐτό εἶναι πού μᾶς προσφέρει ἡ Θ. Κοινω-
νία. Ἀπό τήν παρατήρηση αὐτή πηγάζει 
μία σειρά ἀπό ἀλήθειες πού ἔχουν σχέση 
μέ τό θέμα μας.

Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι κατανοοῦμε μέ τόν 
τρόπο αὐτό, γιατί ὅπως ἀναφέραμε στήν 
ἀρχή τῆς ὁμιλίας μας, στίς ἐπιστολές τοῦ 
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Ἀποστόλου Παύλου ὅλα τά μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας καλοῦνται «ἅγιοι», παρά τό ὅτι 
δέν χαρακτηρίζονται ἀπό ἠθική τελειότη-
τα. Ἐφ’ ὅσον ἁγιότητα γιά τούς ἀνθρώπους 
σημαίνει μετοχή στήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ, 
ὅπως αὐτή προσφέρεται ἀπό τόν Χριστό, 
ὁ Ὁποῖος ὑπέρ ἠμῶν ἁγιάζει ἑαυτόν μέ τή 
θυσία Του, ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, 
πού μετέχουν στόν ἁγιασμό αὐτό μποροῦν 
νά καλοῦνται «ἅγιοι».

Μέ τήν ἴδια «λογική», στή γλώσσα τῆς 
Ἐκκλησίας ἤδη ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες 
καί τά στοιχεῖα τῆς Εὐχαριστίας ἔλαβαν 
τό ὄνομα «τά ἅγια» (πρβ. τά ἅγια τοῖς ἁγί-
οις»), παρά τό ὅτι ἀπό τή φύση τους δέν 
εἶναι ἅγια. Καί μέ τήν ἴδια αἰτιολογία ἡ 
Ἐκκλησία πολύ νωρίς ἐπίσης ἀπένειμε τόν 
τίτλο «ἅγιος» στούς ἐπισκόπους. Πολ-
λοί σκανδαλίζονται σήμερα ὅταν λέμε «ὁ 
ἅγιος τάδε». Ὁ ἐπίσκοπος καλεῖται κατ’ 
αὐτόν τόν τρόπο ὄχι γιά τίς ἀρετές του, 
ἀλλά γιατί εἰκονίζει στή Θ. Εὐχαριστία 
τόν μόνον ἅγιο, ὡς εἰκών τοῦ Χριστοῦ 
καί ὡς καθήμενος εἰς τόπον καί τύπον 
Θεοῦ, κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο22. Ἡ θέση 
τοῦ ἐπισκόπου στή Θ. Εὐχαριστία εἶναι 
ἐκείνη πού δικαιολογεῖ τόν τίτλο «ἅγιος». 
Ὁ Ὀρθόδοξος λαός, πρίν ὑποστεῖ τή δι-
άβρωση τοῦ εὐσεβισμοῦ, δέν εἶχε καμία 
δυσκολία νά χρησιμοποιεῖ τή γλώσσα τοῦ 
εἰκονισμοῦ, καί βλέπει τόν ἴδιο τόν Χρι-
στό στό πρόσωπο ἐκείνου, πού τόν εἰκονί-
ζει μέσα στή Θ. Λειτουργία, δηλαδή στόν 
ἐπίσκοπο.

Ἔτσι ἡ Θ. Εὐχαριστία εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν 
«κοινωνία ἁγίων». Σ’ αὐτήν ἀποβλέπει ἡ 
ἄσκηση τῶν ὁσίων, ἡ ὁποία δέν εἶναι ποτέ 

22. Ἰγνάτιος, Ἐπιστολή πρός Σμυρναίους P.G. τόμος 
5, σελ. 708 ἑξῆς.

σκοπός, ἀλλά μέσο πρός τόν σκοπό, πού 
εἶναι ἡ εὐχαριστιακή κοινωνία. Τό σημεῖο 
αὐτό λησμονεῖται καί παραβλέπεται ἀπό 
πολλούς σύγχρονους θεολόγους, ἀκόμα 
καί Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι, ἰδιαίτερα στίς 
μέρες μας, τείνουν νά ταυτίσουν τήν ἁγιό-
τητα μέ τήν ἄσκηση.

Ἡ περίπτωση τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς 
Αἰγύπτιας ὅμως εἶναι εὔγλωττη. Ἐπί σα-
ράντα χρόνια ἀσκήθηκε σκληρά γιά νά 
καθαρθεῖ ἀπό τά πάθη, ἀλλά ὅταν κοινώ-
νησε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων ἀπό τόν 
ἅγιο, τότε ἐτελεύτησε τόν βίο ἔχοντας 
ἁγιασθεῖ. Ὁ σκοπός τῆς ἀσκήσεώς της 
ἦταν ἡ εὐχαριστιακή κοινωνία. Θά ἦταν 
ἁγία ἡ ὁσία Μαρία, ἄν εἶχε καθαρθεῖ ἀπό 
τά πάθη ἀλλά δέν εἶχε κοινωνήσει; Ἡ ἀπά-
ντηση εἶναι μᾶλλον ἀρνητική.23

Αὐτός ὁ πιό τέλειος εἰκονισμός τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τῆς καταστάσε-
ως ἐκείνης, στήν ὁποία θά ἁγιάζεται καί 
θά δοξάζεται ἀπό ὅλη τήν κτίση αἰώνια 
καί ἀδιάκοπα ὁ «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύ-
ριος Σαβαώθ», μέ τήν συμμετοχή μας στή 
Θεία Εὐχαριστία, εἶναι γεγονός ἀληθινό 
καί πραγματικό καί ἀδιαπραγμάτευτο.

Αὐτό καλούμαστε νά ἐπιτελοῦμε μέσα 
στή σύγχρονη ἐποχή, ἡ ὁποία χαρακτη-
ρίζεται πολύ συχνά ὡς μία ἐποχή ἐκκο-
σμικευμένη, ἄγευστη πνευματικά ἀπό τή 
παρουσία τοῦ Θεοῦ, ὄχι γιατί ὁ Θεός εἶναι 
ἀπῶν, ἀλλά γιατί ὁ ἄνθρωπος Τόν ἀφήνει 
ἔξω ἀπό τή ζωή του, καί δυστυχῶς πολλές 
φορές συνειδητά. Αὐτό συμβαίνει, γιατί ἡ 
παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που, ὅταν ὁ ἄνθρωπος διαλέγει νά βαδίσει 
ἀπέναντι ἀπό τόν Θεό καί ὄχι δίπλα, γίνε-

23. Περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ἀρ. φύλλου 
187 – Νοέμβριος 2007 – σ. 2-7.
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ται ἔλεγχος, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος 
νά μήν ἀναπαύεται τελικά στήν ἀγκαλιά 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά σάν τό κακομαθημένο 
παιδί ἐπιδιώκει νά βγεῖ ἀπό αὐτήν, γιά νά 
ἀποδείξει ὅτι δέν Τόν ἔχει ἀνάγκη, καθώς 
ἡ ἀγάπη Του ἐκλαμβάνεται ὡς δέσμευση, 
στόν ἀντίποδα τῆς ἀσυδοσίας πού φέρνει 
ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ.

Ἐνῶ ὅλα γύρω μας, φωνάζουν καί μαρ-
τυροῦν Χριστό, ὁ ἄνθρωπος προτιμᾶ νά 
κλείνει τά αὐτιά του, νά ἀποστρέφεται τά 
μάτια του καί νά ἐπιλέγει ἐν τέλει μία ζωή 
κενή ἀπό τή παρουσία τοῦ Θεοῦ, καί αὐτό 
γιατί ἡ ἁμαρτία παρουσιάζεται γλυκιά 
στόν ἄνθρωπο στήν ἀρχή, ἱκανοποιώντας 
τό ἐγώ του, στή συνέχεια ὅμως τόν ἀφή-
νει κενό καί μόνο, ἀποκομμένο ἀπό τόν 
Θεό καί τόν πλησίον του. Ἀπό τήν ἄλλη ἡ 
παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μᾶς εἶναι δύ-
σκολη, ἀλλά ὄχι ἀνεφάρμοστη, καλεῖ τόν 
ἄνθρωπο νά κάμψει τό ἐγώ του, νά περιο-
ρίσει τήν πλεονεξία του καί νά προτάξει τό 
ἐμεῖς, μέσα ἀπό μία κοινωνία προσώπων, 
ὅπου ὁ ἄνθρωπος δέν πασχίζει νά ἱκανο-
ποιήσει τόν ἐγωισμό του, ἀλλά ἀγωνίζεται 
καί προσφέρεται γιά τό καλό τοῦ ἄλλου, 
ἀκόμα καί ἄν γιά νά τό ἐπιτύχει χρειάζεται 
καί αὐτή ἀκόμα ἡ θυσία.

Ὁ ἄνθρωπος ἀδύναμος, ὄχι ἀπό τή 
φύση του, ἀλλά ἐξαιτίας τῆς διηρημένης 
σχέση του μέ τόν Θεό καί τῆς ροπῆς του 
πρός τήν ἁμαρτία, μεταπτωτικά πάντα, 
ἔχει ἀνάγκη ἀπό πρότυπα ἱκανά νά τόν 
ἀφυπνίσουν καί νά τόν βοηθήσουν στήν 
πορεία του πρός τήν κατά Χριστόν τε-
λείωση. Στίς μέρες μας τά πρότυπα, τά 
ὁποῖα κατακλύζουν τήν ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που, ὄχι μόνο πρός μίμηση εἶναι, ἀλλά 
καί πρός ἀποφυγήν. Δυστυχῶς ὅμως 
προάγονται ἀπό παντοῦ συνειδητά, για-

τί δημιουργοῦν ἄβουλες ζωές ὑπάκουων 
ἀνθρώπων, καθιστώντας τούς δέσμιους 
τῶν παθῶν. Σπάνια γίνεται ἀναφορά σέ 
πρότυπα πού προάγουν τό «καλόν κἀγα-
θόν»24 τῆς ἀρχαιότητας, καί πολύ σπανι-
ότερα τά πρότυπα ἐκεῖνα πού ὁδηγοῦν 
στήν ὑπέρβαση καί τελειοποίησή του, 
μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
πού εἶναι ἡ ἁγιότητα. Πρότυπα πού μπο-
ροῦν νά ὁδηγήσουν τόν ἄνθρωπο, πρός 
τήν τελείωση, στήν ὁλοκλήρωση τοῦ 
ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ.

Σέ μία ἐποχή πνευματικά κενή ἄν ὄχι 
νεκρή, διαχρονικός καί βροντώδης ἀκού-
γεται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Πέτρου 
«ἅγιοι γίνεσθαι»25 διασχίζοντας τήν βουβή 
ἀτμόσφαιρα καί ταράζοντας τήν νεκρική 
ἡσυχία τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἡ Ἐκκλη-
σία ἔχοντας ὡς ἀποστολή της μέσα στόν 
κόσμο νά φανερώνει τό Εὐαγγέλιο, νά 
εὐαγγελίζεται τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ 
καί τή φιλοθεΐα τοῦ ἀνθρώπου, διαλέγε-
ται μέ τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς, καταθέ-
τοντας τή δική της πρόταση. Ἡ Ἐκκλησία 
προβάλλει, χθές, σήμερα καί αὔριο τά 
δικά της πρότυπα, τά πρότυπά τῆς καθη-
μερινῆς μαρτυρίας τοῦ Χριστοῦ, τά πρό-
τυπα ἐκεῖνα πού εἶναι γεμάτα ἀπό ἀγάπη 
καί ἐνδιαφέρον γιά τόν ἄλλο, τά πρότυπα 
ἐκεῖνα πού θυσιάζονται γιά τήν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ καί τοῦ ἄλλου.

Προβάλλει καθημερινά μέσα ἀπό τό 
ἁγιολόγιό της ἐκείνους πού ἐνδιαφέρθη-
καν γιά ὅσους ὑπέφεραν, ἐκείνους πού 
βοήθησαν ὅσους πείνασαν, πού προσευ-
χήθηκαν γιά κείνους πού χάθηκαν ἄδικα, 
πού ἀγωνίστηκαν γιά τή δικαιοσύνη τοῦ 

24. «...κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν 
καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι,…» Πλ. Ἁπολογία Σωκράτους.

25. Α' Πέτρ. 1,16.
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Θεοῦ, πού ἔδωσαν χαρά στούς ἀρρώστους, 
δύναμη στούς πονεμένους, πού μοιράστη-
καν τόν πόνο τοῦ ἄλλου, γιά ν’ ἁπαλύνουν 
λίγο τήν θλίψη τους, ἐκείνους πού ἔγιναν 
συγκηρυναῖοι στήν πορεία τοῦ ἄλλου. Τά 
πρότυπα ἐκεῖνα πού δείχνουν ὅτι εἶναι ἐφι-
κτός ἕνας ἄλλος τρόπος ζωῆς, ἀπό αὐτόν 
πού ἡ κοινωνία προβάλλει, καί αὐτός εἶναι 
ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ἡ ὁποία ἀνακαινίζει τόν 
ἄνθρωπο. Δέν τόν ἐπαναφέρει ἁπλῶς στήν 
πρό τῆς πτώσεως κατάσταση, ἀλλά ὑπερ-
βαίνει καί αὐτόν ἀκόμα τόν παράδεισο, 
χριστοποιώντας τόν ἄνθρωπο μέ τήν κατά 
χάριν θέωσή του.

Ποῦ θά βρεῖ ὅμως ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος, τά πρότυπα αὐτά;! Ἀρκεῖ νά στρέψει 
τό βλέμμα του στούς ἁγιογραφομένους 
τοίχους μίας ἐκκλησίας, νά ξεφυλλίσει 
ἕνα συναξαριστή καί θά δεῖ ἀνθρώπους 
χοϊκούς σάν ἐμᾶς, πού εἶδαν τήν ἁμαρτία, 
τήν γεύθηκαν μέσα στό σκοτάδι, ἀλλά 
τήν ἀποστράφηκαν ὅταν εἶδαν καί γεύθη-
καν τό Φῶς, καί ἐργάστηκαν νά διατηρή-
σουν ζωντανό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ μέσα 
τους καί νά τό μεταλαμπαδεύσουν καί 
στόν ἄλλο.

Ἡ ὕπαρξη τῶν Ἁγίων ἀποδεικνύει ὅτι 
ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μία ἀφηρημένη ἰδε-
ολογία ἄσχετη μέ τά ἀνθρώπινα, ἀλλά 
τρόπος ζωῆς, πού βιώνεται ἐδῶ καί τώρα, 
παντοῦ καί πάντα. Καί αὐτό γιατί οἱ Ἅγιοι 
ἐνσαρκώνουν τήν ἀλήθεια, βιώνουν τήν 
πατρότητα τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀδελφότητα 
τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτές τίς μέρες θυμήθηκα, μέ ἀφορμή 
ἄλλα γεγονότα, τήν φράση τοῦ Ἡροδότου, 
γιά τό ποιά εἶναι τά στοιχεῖα πού συγκρο-
τοῦν ἕνα ἔθνος καί γράφει ὁ πατήρ τῆς 
ἱστορίας, πώς αὐτά εἶναι τό «ὁμόαιμον», 
τό «ὁμόγλωσσον», τό «ὁμόθρησκον» καί τό 

«ὁμότροπον»26. Ἴσως αὐτά χρειάζονται καί 
σήμερα γιά νά ἑνωθεῖ καί πάλι ἡ κοινωνία 
τῶν ἀνθρώπων, ἐπαναπροσδιορίζοντας τόν 
σκοπό τῆς ὕπαρξής του, δίδοντάς του ὅμως 
αὐτή τήν φορά νέο περιεχόμενο. Συγκεκρι-
μένα τό «ὁμόαιμον» εἶναι τό Αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ τοῦ ὁποίου γινόμαστε κοινωνοί, τό 
«ὁμόγλωσσον» εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ Εὐαγ-
γελίου, τό «ὁμόθρησκον» εἶναι ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ καί τέλος τό «ὁμότροπον» 
εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή.

Ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπό τή μυστηριακή 
ζωή Της προσφέρει στόν ἄνθρωπο τόν 
τρόπο καί τά μέσα γιά τήν σωτηρία καί 
τήν κατά χάρη μετοχή του στή ζωή τοῦ 
Θεοῦ. Ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ μαρ-
τυρία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀνα-
καινίζοντας τή ζωή του καί ἐπηρεάζοντας 
τήν ἄμεσα καί καθοριστικά, τόσο ὡς μέ-
λους τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καί τῆς κοινω-
νίας πού ζεῖ. Οἱ Ἅγιοι ἀποτελοῦν τήν ζω-
ντανή ἀπόδειξη ὅτι ὁ Θεός φανερώνεται 
στόν ἄνθρωπο καί ὁ ἄνθρωπος μεταμορ-
φώνεται στήν κοινωνία του μέ τόν Θεό 
καί αὐτό ἐπιδρᾶ σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς 
του. Οἱ Ἅγιοι ζώντας καί φανερώνοντας 
τήν ἐν Χριστῷ ζωή, τήν Ἁγιοπνευματική 
κοινωνία, προσφέρουν κριτήρια ζωῆς, μέ 
τά ὁποῖα διακρίνεται ἡ ἀλήθεια ἀπό τήν 
πλάνη, τό σημαντικό ἀπό τό ἀσήμαντο, τό 
περιττό ἀπό τό ἀπαραίτητο, βοηθώντας 
τόν ἄνθρωπο νά πορεύεται «ἐν μέσῳ σκιᾶς 
θανάτου»27 δηλαδή: ἐάν βαδίσω καί περά-
σω διά μέσου σκοτεινῶν καί ἀποκρήμνων 
περιοχῶν καί ἐάν ἀντικρύσω τόν θάνατον, 
χωρίς νά φοβᾶται.28

26. Ἡρόδοτος, Οὐρανία 144.
27. Ψαλμ. 22,4.
28. Βλ. σχετ. Ἱερομόναχος Γεννάδιος Μανώλης, Πε-

μπτουσία 30-10-2020.
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Μέ τήν ἀπουσία αὐτοῦ τοῦ φόβου μόνα-
σαν καί ἀσκήτευσαν, αἰῶνες τώρα, οἱ ἀδελ-
φοί αὐτῆς τῆς παλαίφατης καί ἱστορικῆς 
Σταυροπηγιακῆς καί Πατριαρχικῆς Μονῆς 
τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Ἄν θελήσεις καί σύρεις ἀργά τά βήμα-
τά σου σ’ Αὐτήν καί ἀφήσεις ἐλεύθερο τόν 
ἑαυτό σου, θά αἰσθανθεῖς ἀλλιώτικα, σάν 
νά πίνεις διψασμένος ἁγιασμό. Θά νοιώ-
σεις πρωτόγνωρα, γιατί κάθε πέτρα, κάθε 
κελί, κάθε κτίσμα καί κάθε γωνιά ἔχουν νά 
σού ποῦν καί νά σού μηνύσουν καί νά σέ 
βεβαιώσουν ὅτι ὁ τόπος ὄχι μόνο ἱερός καί 
ἅγιος εἶναι ἀλλά καί ἐργαστήρι ἀγάπης καί 
Εὐαγγελικῆς ἀρετῆς ἀγκωνάρι.

Ἐδῶ αἰσθάνεσαι, ὅπως τότε καί σή-
μερα, πώς εἶναι τό καταφύγιο τῶν «κο-
πιόντων καί πεφορτισμένων29», βιώνεις 
τήν ἐμπειρία τῆς δοκιμασίας πνεύματος, 
σώματος καί ψυχῆς, ἀντιλαμβάνεσαι τήν 
μεγάλη ἀλήθεια, τήν ὁποία διατύπωσε 
στήν Πατριαρχή ἀπόδειξη ἐπί τοῖς Χρι-
στουγέννοις τοῦ 2020, ὁ Παναγιώτατος 
Πατριάρχης μας, «Ὁ ἄνθρωπος εἶναι, κατά 
τήν βαθυστόχαστον ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «Θεός κεκελευ-
σμένος»30 δηλαδή: Ἔχει μέσα τοῦ τήν ἐντο-
λή νά γίνει θεός καί «ζῶον Θεούμενον»31.

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Προύσης, σεβαστέ 
ἐκπρόσωπε τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου 
τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ ἐπιδέξιου καί 
ἱκανοῦ οἰακοστρόφου Αὐτῆς κ.κ. Βαρ-
θολομαίου, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν 

29. Ματθ. 11.28.
30. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον  

Ἐπιτάφιος, PG 36, 560.
31. Τοῦ αὐτοῦ, Λόγος ΜΕ’, Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα, PG 

36, 632.

ὡραία παρουσία σας, γιά τήν μεταφορά 
τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας καί τοῦ Πατρι-
κοῦ ἀσπασμοῦ. Μεταφέρετε, σᾶς παρα-
καλοῦμε, στόν Παναγιότατο Πατριάρχη 
μας, τίς ἄπειρες εὐχαριστίες μας γιά τόν 
ἐπιστηριγμό, τήν ἀγάπη, τήν Πατρική μέ-
ριμνα καί στοργή. Καί νά γνωρίζετε ὅτι, 
δέν λησμονοῦμε τό Μαρτυρικό Φανάρι, 
τό ὁποῖο γνωρίζει ἀπό πόνους καί ὀδύ-
νες, ἀπό δάκρυα καί στεναγμούς, ἀλλά 
καί εἴμαστε πεπεισμένοι, ὅτι ἔχει μέσα Του 
τήν ἐμπειρία τοῦ Γολγοθᾶ ἀλλά καί ἐκείνη 
τῆς Ἀναστάσεως.

Θεοφιλέστατε Ἅγιε Δορυλαίου καί 
ἅγιε Καθηγούμενε κ.κ. Δαμασκηνέ, μετά 
τῆς Θεοφιλοῦς συνοδείας σας.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας γιά 
τήν τιμή αὐτῆς τῆς ὁμιλίας καί σᾶς δι-
αβεβαιώνω ὅτι, ἡ παρουσία τῆς Μονῆς 
σήμερα, μέσα σ’ αὐτόν τόν ἀπεγνωσμένο 
κόσμο, εἶναι μία δημόσια ἐξομολόγηση, 
πού ἀποκαλύπτει ποιός εἶναι ὁ δρόμος 
πού ὁδηγεῖ στήν Πατρική Ἑστία, ἐκεῖ πού 
συναντᾶς τήν ἁγιοπατερική ἐμπειρία τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τήν διαρκῆ καί ἐν 
παρρησία μαρτυρία τῆς Ἀλήθειας καί τήν 
αὐθεντική, μά καί, ἐκφραστική καί ζωντα-
νή ἐλπίδα τῆς Σωτηρίας.

Εἴσαστε ὄχι οἱ θεατές ἀλλά οἱ κοινω-
νοί τῆς ἀγάπης καί δέν ἀναπαύεστε στή 
σκιά τῆς ἀπόγνωσης ἀλλά στό λιοπύρι 
τῆς καλοσύνης, τῆς ἀρετῆς τῶν ἁγίων, 
πού εὔχομαι ὁλόψυχα, νά παραμείνετε τό 
πλουσιοπάροχό της ἁγιότητας ἀλλά καί 
ἀνεξάντλητο «ταμεῖον» Της.
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Ὁ Ἅγιος Ταρσίζιος ἔζησε τόν 3ο μ.Χ. 
αἰῶνα στή Ρώμη –ἐπί τῶν αὐτοκρατό-

ρων Οὐαλεριανοῦ καί Γαλιηνοῦ– καί ἦταν 
μαθητής τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Στεφάνου. 
Κάποια μέρα, κλήθηκε νά μεταφέρει ὡς 
ἱερόπαις τά Τίμια Δῶρα στούς φυλακισθέ-
ντες Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐπρόκειτο νά 
θανατωθοῦν. Στή πορεία πρός τίς φυλακές 
περικλώθηκε ἀπό εἰδωλολατρικό ὄχλο, ὁ 
ὁποῖος ἀπαιτοῦσε τήν παράδοση τῶν Τιμί-
ων Δώρων σ’ αὐτούς. Ὁ μικρός Ταρσίζιος 
ἀρνήθηκε καί ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανά-
του, παραδίνοντας τό πνεῦμα του στόν Κύ-
ριο. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ δέν 
παραδόθηκαν πότε στόν ἐθνικό ὄχλο, ἀφοῦ 
ἐξαφανίστηκαν μέ θαυματουργικό τρόπο 
μετά τήν μαρτυρική τελείωση τοῦ Ἁγίου. Ὁ 
εὐσεβής λαός ἔλαβε τό σῶμα τοῦ Ταρσιζί-
ου καί τό ἐναπόθεσε στίς κατακόμβες τοῦ 
Ἁγίου Καλλίστου. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται 
στίς 15 Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους. Σήμερα, 
τά ἱερά λείψανά του βρίσκονται στόν ρω-
μαιοκαθολικό ναό τοῦ Ἁγίου Σιλβέστρου 
στή Ρώμη.

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ταρσιζίου εἶναι συ-
γκλονιστικός. Σέ προκαλεῖ νά μετρήσεις τίς 
δικές σου δυνάμεις, νά ἀναρωτηθεῖς ἄν κι 
ἐσύ θά θυσιαζόσουν ὑπέρ τοῦ Θεοῦ. Στίς 
πράξεις συνήθως ὑστεροῦμε οἱ σύγχρονοι 
Χριστιανοί, ἐνῶ εὔκολα μιλᾶμε καί γρά-
φουμε περί τῆς πίστης μας.

Ἡ ἡρωική στάση τοῦ Ταρσιζίου μᾶς 
ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ ἀληθινός Χριστιανός 
δέν μπορεῖ νά ἔχει δύο Θεούς (Πρβλ. Μτ. 
6,24α) καί πώς ὁ Κύριός μας πρέπει νά κα-
τέχει τήν πρωτοκαθεδρία τῆς ψυχῆς καί τοῦ 
νοῦ μας. Ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι: 
«ν’ ἀγαπᾶς τόν Κύριον τό Θεό σου μ’ ὅλη 
τήν καρδία σου, μ’ ὅλη τήν ψυχή σου, μ’ ὅλο 

Τό πνεῦμα τοῦ Ταρσιζίου
Νικόλαος Λεβέντης, 

Θεολόγος (ΕΚΠΑ), ΜΑ Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς (EUC)

του νοῦ σου καί μ’ ὅλη 
τή δύναμή σου» (Μκ. 
12,30). Ὁ παιδομάρτυ-
ρας Ταρσίζιος ἀποτελεῖ 
ἄλλη μία ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἐν λόγω ἐντολή 
μπορεῖ νά βιωθεῖ. Μέχρι καί τό σῶμα του 
τό θυσίασε γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ! Ἀνά-
μεσα στή διάσωση τοῦ Σώματος καί τοῦ 
Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἤ τήν διάσωση τῆς 
ζωῆς του, ὁ Ἅγιος Ταρσίζιος δέ δίστασε νά 
θυσιάσει τή ζωή του. Προστάτεψε τά Τίμια 
Δῶρα καί δέν τά παρέδωσε σέ ἄτιμους καί 
ἀσεβεῖς εἰδωλολάτρες. 

Λείπει στίς μέρες μας αὐτό τό σθένος, 
ἴσως γιατί δέν τό διδαχθήκαμε ἀπό τά σπί-
τια καί τά σχολεῖα μας, ἴσως γιατί ἔχουμε 
τήν πολυτέλεια νά ζοῦμε σέ μία χώρα μέ 
ὑψηλότατα ποσοστά χριστιανικοῦ πληθυ-
σμοῦ ὅποτε καί ἀφεθήκαμε στήν δεδομένη 
χριστιανοσύνη μας. Ὁ Ταρσίζιος ἀνατρά-
φηκε μέ «ἀγωγή καί συμβουλές πού ἐμπνέο-
νται ἀπό τήν πίστη στόν Κύριο» (Ἐφ. 6,4β). 
Σήμερα, οἱ νέοι λαμβάνουν παιδεία καί 
νουθεσία ἐν Κυρίω; Ἄν οἱ σημερινές οἰκο-
γένειες δέν γεννοῦν μικρούς Ταρσίζιους 
καί μικρές Ταρσιζίες ἐν πνεύματι μᾶλλον 
ἔχουμε ἀποτύχει ὡς Ἐκκλησία. Συχνά κα-
τηγοροῦμε τούς ἱερεῖς καί τούς ἱεράρχες, οἱ 
εὐθῦνες ὅμως βαραίνουν ὅλους μας, τούς 
θεολόγους, τούς ἰατρούς, τούς δικηγόρους, 
τούς δασκάλους, τούς πολιτικούς, καθέ-
ναν καί καθεμία πού ἀνήκει στό σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας καί δηλώνει Χριστιανός.

Ἕνα ἀνδρεῖο παιδί 12 ἐτῶν κατέστη 
Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας καί μεσιτεύει 
καί γιά δική μας σωτηρία. Μέ μόνα ὅπλα 
τήν πίστη καί τήν ἀγάπη γιά τόν Κύριό του 
θυσιάστηκε γιά χάρη Του, γιά νά μήν Τόν 
προδώσει παραδίδοντάς Τον στούς ἄνο-
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μους ἐθνικούς, ὅπως ἀναφέρεται στό Ἀπο-
λυτίκιό του. Ἔτσι, κατέστη «μαρτύρων τό 
καύχημα» αὐτός «τῆς Ρώμης τό βλάστημα». 
Ὑπό ἀνάλογο θυσιαστικό πρίσμα ὀφείλου-
με νά δοῦμε σύνολη τή ζωή μας. Νά προ-
σεγγίσουμε λόγου χάρη τή νηστεία, τόν 
πόλεμο κατά τῶν παθῶν καί τῶν λογισμῶν 
μας, τήν σχέση μας τήν Ἐκκλησία ὡς μία 
θυσία ὑπέρ τοῦ Κυρίου· νά θυσιάσουμε τό 
φαγητό μας, τίς ἀνέσεις μας, τόν κυριακά-
τικο ὕπνο μας, τά χρήματά μας κ.λπ. στό 
βαθμό πού μπορεῖ καθένας μας (Πρβλ. Μτ. 
13,23) ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησί-
ας Του, ἐκτός καί ἄν προτιμᾶμε νά μᾶς πε-
τροβολήσουν, νά μᾶς ξυλοκοπήσουν ἤ νά 
μᾶς σταυρώσουν. Ἡ θυσία εἶναι δεδομένη 
στή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ, καί μόνο τόν τρό-
πο πού θά θυσιαστεῖ ἐπιλέγει!

Ὁ ἄνθρωπος ἔχοντας ἀνάγκη ποιμένα 
καλεῖται νά ἐπιλέξει ἀνάμεσα στό Χριστό 
καί τόν ἀντί-χριστό. Αὐτή εἶναι ἡ μόνη 
ἐπιλογή πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος: νά εἶναι μέ-
λος τοῦ ποιμνίου τοῦ Θεοῦ ἤ πρόβατο τῆς 
ἁμαρτίας, τῆς ἐφήμερης παρούσας ζωῆς, 
τοῦ ὑλισμοῦ, τοῦ δικαιωματισμοῦ, τοῦ ἐγω-
ισμοῦ, τῆς διαβολῆς, τῆς πορνείας κ.τ.ὅ. 
Μέση λύση δέν ὑπάρχει. Ὁ Ἅγιος Ταρσίζι-
ος ἐπέλεξε γιά ποιμένα τοῦ Χριστό. Ἐμεῖς; 

Σέ μία ἐποχή πού τά πρότυπα ἀνα-
ζητοῦνται στήν τηλεόραση καί συνήθως 
κάθε ἄλλο παρά χριστιανικά εἶναι, ἀξίζει 
νά προβάλλουμε τόν Ταρσίζιο ὡς πρότυπο 
ζωῆς (στά σχολεῖα, στά σπίτια, στήν κοινω-
νία, στίς φιλικές συναθροίσεις μας). Ὅλοι 
μας ἔχουμε ἀνάγκη αὐτοῦ του θυσιαστικοῦ 
πνεύματος καί ὑποχρέωση νά προστατέ-
ψουμε τά ἅγια πράγματα ἀπό τούς σκύλους 
(Μτ. 7, 6). Ἀξίζει νά γονατίσουμε μπροστά 
σέ αὐτό τό παιδί καί νά τό παρακαλέσουμε 
νά ἱκετεύει «Χριστόν τόν Θεόν» ὑπέρ τοῦ 
«σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν» (ἀπό τό Ἀπο-
λυτίκιο τοῦ Ἁγίου Ταρσιζίου). Ἐμεῖς ἔχου-
με τήν ἀνάγκη του, ἐκεῖνος σώθηκε. Ἐμεῖς 
χρειάζεται νά δεχτοῦμε τήν Βασιλεία τῶν 

Οὐρανῶν ὅπως ἕνα παιδί (Λκ. 18, 15-17), 
γιατί ἡ πύλη πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία εἶναι 
στενή (Λκ. 13, 24). Χρειάζεται, λοιπόν, νά 
ταπεινώσουμε οἰκειοθελῶς τόν ἑαυτό μας. 
Μήπως καί στό τέλος, ἐμεῖς οἱ ἐνήλικοι μεί-
νουμε ἐκτός της Οὐράνιας Βασιλείας, καί 
στό σκοτάδι κλαῖμε καί τρίζουμε τά δόντια 
μας (Πρβλ. Μτ. 8,10-12). 

«Ὅποιος γίνει ἀφορμή νά κλονιστεῖ ἕνας 
ἀπ’ αὐτούς τούς μικρούς πού πιστεύουν σ’ 
ἐμένα, τό καλύτερο γι’ αὐτόν εἶναι νά κρε-
μάσει μία μυλόπετρα στό λαιμό του καί νά 
πέσει στή θάλασσα» μᾶς λέγει ὁ Κύριος, 
στό κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον (Μκ. 9, 42). 
Πόσα καί πόσα παιδιά ἔχουμε ὡς κοινωνία 
κλονίσει στή πίστη! Ἄραγε, ἔχουμε δακρύ-
σει ἔστω καί λίγο γιά αὐτά; Καυχώμεθα, ὅτι 
προοδεύουμε ὡς κοινωνία καί ὡς Κράτος. 
Ὡστόσο, πρόοδος πού στερεῖται ἁγιότητος 
καί δέν ὁδηγεῖ στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλη-
σία Του, συνιστᾶ προοδευτισμό καί εἶναι 
φορέας δαιμονικότητος. 

Τό πνεῦμα τοῦ Ταρσιζίου εἶναι τό 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο καλοῦμε νά 
ἔλθει καί νά σκηνώσει ἐντός μας, νά μᾶς 
καθαρίσει ἀπό κάθε κηλίδα καί νά σώσει 
τήν ψυχή μας, τό Πνεῦμα τῆς Ἀλήθειας καί 
τῆς Ζωῆς (Πρβλ. τό δοξαστικό τῶν Αἴνων 
τῆς Πεντηκοστῆς: Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παρά-
κλητε...). Ὡς φορέας αὐτοῦ τοῦ πνεύματος, 
ὁ Ταρσίζιος ἦταν φυσικό νά μήν φοβηθεῖ 
ἐκείνους πού μποροῦσαν μονάχα νά πλή-
ξουν τό σῶμα (Λκ. 12,4) καί ἔτσι χάνοντας 
τή ζωή του ἐξαιτίας Του τήν ἔσωσε (Λκ. 
9,24). Ἐμεῖς πότε θά καταστοῦμε φορεῖς 
αὐτοῦ του πνεύματος;

Γιά τίς καινοδιαθηκικές ἀναφορές βλ. σέ: 
Ἡ Καινή Διαθήκη. Σέ Μετάφραση στήν Δημοτική τῶν  
Γ. Γαλίτη, Ι. Καραβιδόπουλου, Π. Βασιλειάδη & Ι. 
Γαλάνη (2003). Ἀθήνα: Ἑλληνική Βιβλική Ἐταιρία.  
Γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ταρσιζίου βλ. σέ: 
Ὀρθόδοξος Συναξαριστής: https://www.saint.gr 
/769/saint.aspx [Προσπελάστηκε στίς 12/10/2021).
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(Σᾶς παραθέτουμε τό Α΄ μέρος τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα ἀπόσπασμα 
ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν γνωστό μουσικό-σύνθετη κ. Σταμάτη 

Σπανουδάκη, μέ θέμα: Συζητώντας μέ τόν Σταμάτη Σπανουδάκη γιά τήν ζωή του 
καί τήν μουσική, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ''ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ'').

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ 

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας 

(ΜΕΡΟΣ Α΄)

Ποιές εἶναι μέχρι τώρα οἱ σημαντι-
κές στιγμές τῆς ζωῆς σας πού θεωρεῖτε 
τόσο κομβικές καί ἔχετε νά θυμᾶστε;

Ἡ πρώτη σημαντική στιγμή τῆς 
ζωῆς μου ἦταν ὅταν γεννήθηκα, παρ’ 
ὅλο πού δέν τό κατάλαβα καί ἄρχισα 
νά ὑπάρχω καί νά μπαίνω σέ αὐτήν 
τήν περιπέτεια τῆς ζωῆς καί νά ὁδεύω 
πρός τόν θάνατο. Ἡ δεύτερη σημαντι-
κή στιγμή τῆς ζωῆς μου θά ἔλεγα χωρίς 
ἀμφιβολία ἦταν τό 1974 ὅταν πίστεψα 
στό Χριστό καί ἄλλαξε ἡ ζωή μου.

Δηλαδή ἐγώ χωρίζω τήν ζωή μου 

σέ πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν, δέν 
ἤμουν ἀπό παιδί χριστιανός, βεβαίως 
ἤμουνα μέ τήν ἔννοια τήν ἁπλή πού 
πηγαίνεις στήν Ἐκκλησία, σέ πάει ἡ μη-
τέρα κ.τ.λ. ἀλλά πραγματικά γνώρισα 
τόν Χριστό τό 1974 καί ἄλλαξε ὅλη ἡ 
ζωή μου.

Ὅταν λέτε ἄλλαξε ἡ ζωή σας, δηλα-
δή τί ἀκριβῶς συνέβη;

Δηλαδή ἀπό τήν προηγούμενη ζωή 
ἐπειδή ἦταν τῆς δεκαετίας τό 1960 καί 
ἤμουνα χίπης καί γνώρισα μετά τά ναρ-
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κωτικά καί ὅλη αὐτήν τήν ἱστορία πού 
ἕνας μουσικός τῶν ’60ς ζοῦσε, ἔφτασα 
τό ’74 νά γνωρίσω τόν Χριστό καί νά 
ἀρχίσω νά διαβάζω τήν Βίβλο νύχτα-
μέρα, νά βρίσκω καί τίς ἀπαντήσεις 
μου, πού ἔψαχνα ὅλη μου τήν ζωή καί 
ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή εἶπα αὐτό πού 
θά κάνω εἶναι νά μιλάω γιά τόν Χριστό 
καί νά κάνω καί τή μουσική μου καί ἄν 
μποροῦσα νά συνδυάσω καί τά δύο, θά 
ἦταν τ’ ὄνειρό μου.

Εἶναι εὔκολο νά συνδυαστοῦν καί 
τά δύο;

Θά μοῦ ἄρεσε νά γράφω τόσο καλή 
μουσική πού ὅταν μέ ρωτᾶνε οἱ ἄνθρω-
ποι «μά πῶς τό σκέφτηκες;» τότε νά 
λέω, ὁ Χριστός. Δηλαδή, ἡ μουσική μου 
νά εἶναι μπροστά καί ἡ πίστη μου μετά. 
Εἶμαι τῆς «Σχολῆς» τοῦ νά μήν μιλῶ 
γιά αὐτά τά θέματα ἄν δέ μέ ρωτᾶνε.

Καί ἡ τρίτη σημαντική στιγμή σας;

Ἡ 3η σημαντική στιγμή τῆς ζωῆς 
μου εἶναι ὅταν θά πεθάνω, ἐκεῖ πιά θά 
ἀρχίσει ἡ πραγματική ζωή μου κοντά 
στόν Χριστό... ἐλπίζω! Αὐτές οἱ τρεῖς 
λέω εἶναι οἱ πιό σημαντικές στιγμές 
τῆς ζωῆς μου.

Σᾶς παραθέσαμε ἕνα ἀπόσπασμα 
ἀπό τήν πολύ ἐνδιαφέρουσα συνέντευ-
ξη μέ τόν μουσικοσυνθέτη κ. Σταμάτη 
Σπανουδάκη, ὁ ὁποῖος μᾶς μίλησε μέ 
τόση γλαφυρότητα καί εἰλικρίνεια γιά 
τίς μεγάλες του ἀγάπες. Θά συνεχίσου-
με καί στό ἑπόμενο ἄρθρο μας μέσα ἀπό 
τή συνέντευξη αὐτή πού μᾶς διδάσκει 
πολλά γιά τήν καθημερινότητά μας.

π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

108 χρόνια ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης 
μέ τήν Ἑλλάδα

108 χρόνια συμπληρώθηκαν ἐφέτος ἀπό τήν 
Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα.

Τό πρωί τῆς 1ης Δεκεμβρίου τελέσθηκε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκη-
νοῦ, στόν Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία τελέστηκε μνη-
μόσυνο γιά τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί τῶν 

σύν αὐτόν ἀγωνιστῶν καθώς καί ἐπίσημη Δοξολο-
γία στήν ὁποία ἔλαβε μέρος καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, 
κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, καθώς καί οἱ πολιτικές 
καί στρατιωτικές ἀρχές τοῦ τόπου.

Ἀκολούθησε πομπή μέ Κρητικούς νά κρατοῦν 
τήν ἑλληνική σημαία φτάνοντας στό Φρούριο τοῦ 
Φιρκᾶ γιά τήν ἔπαρσή της.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς  Ἁγίας Βαρβάρας
 στό Π.Β.Κ. καί στό Ν.Κ.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός καί ἡ Ἁγία 
της Χριστιανοσύνης καί προστάτιδα τοῦ Πυ-
ροβολικοῦ Ἁγία Βαρβάρα ἑορτάστηκαν μέ τήν 
δέουσα μεγαλοπρέπεια στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στή μνήμη της, τό 
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, στό Πεδίο Βολῆς Κρή-
της, μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου  
κ. Δαμασκηνοῦ, παρούσης τῆς στρατιωτικῆς καί πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ 
Σεβασμιώτατος ἔγινε ἀποδέκτης πλήθους 
εὐχῶν ἀπό τούς παρευρισκομένους γιά τήν 
ὀνομαστική του ἑορτή.

Στή συνέχεια τελέστηκε ἐπίσημος Δοξο-
λογία.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώ-
τατος τέλεσε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό 
Ἑσπερινό στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Ἁγί-

ας Βαρβάρας στό Ναύσταθμο Χανίων παρόντων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπι-
τρόπου Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Περάκη, τοῦ Στρατιωτικοῦ 
Ἱερέως Κυριάκου Μπαντουβεράκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, τῶν Διοικητῶν 
καί τοῦ πολιτικοῦ καί στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ναυστάθμου.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο 
στόν Βάμο καί στό Μεϊντάνι

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδη-
μία τοῦ κορωνοϊοῦ ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Νικόλαος στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό 
Βάμο Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Σπυρίδωνας Βαϊδάκης προεξάρχοντος τοῦ 
πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμα-
σκηνοῦ καί στό Μεϊντάνι Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἰωάννης Τσαπάκος, προεξάρ-
χοντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-

που Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
Τό παρών στήν Ἀκολουθία ἔδωσε 

πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν ἀνάμεσά των 
καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαρά-
λαμπος Κουκιανάκης.

Τό παρών στήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ ἔδωσε καί ἐκεῖ πλῆθος κό-
σμου ἀνάμεσά τους Δημοτικοί καί Πε-
ριφερειακοί Σύμβουλοι τῆς πόλεως.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Νικολάου 
στήν Σούδα καί στήν Σπλάντζια Χανίων

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτά-
στηκε ὁ Ἅγιος Νικόλαος πολιοῦχος στήν περιοχή 
τῆς Πάνω Σούδας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Κυρια-
κός Κοντάκος, μέ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ στήν ὁποία ἔλαβαν 
μέρος καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγ-
ματοποιήθηκε ἐπίσημη Δοξολογία στό Ναύσταθμο Σούδας προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου παρουσία τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου μας.

Στόν ἱστορικό Ναό Ἁγίου Νικολάου στή Σπλάντζια Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Δημήτριος Λιόλιος ἱερούργησε ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλε-
ως Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός τελώντας πανηγυρική 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν ὁποία ἔλαβαν Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.
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Ἑορτάστηκε ὁ Ὅσιος Πατάπιος 
στή Χαλέπα Χανίων

Σέ κλίμα κατάνυξης, καί ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί παρουσία πλήθους Κληρικῶν καί κόσμου, τελέστηκε ἡ Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία γιά τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Παταπίου τοῦ Θαυματουργοῦ 
στόν Ἱερό ναό πού βρίσκεται στόν περίβολο τοῦ Δημοτικοῦ Γηροκομείου Χανίων 
τήν Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου.

Συνάμα, τελέστηκε μνημόσυνο στή μνήμη τῶν θυμάτων τοῦ ἀεροπορικοῦ δυ-
στυχήματος πού συνέβη τό 1969 καί τῶν θυμάτων τῆς ναυτικῆς τραγωδίας τοῦ 
Ε/Γ-Ο/Γ “Ἠράκλειον” στή Βραχονησίδα Φαλκονέρα.

Κατόπιν στό μνημεῖο πού ὑπάρχει στήν εἴσοδο τοῦ παλαιοῦ λιμανιοῦ τελέσθη-
κε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τά θύματα τοῦ ναυαγίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Σπυρίδωνος 
στήν Μητρόπολή μας

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα καί 
μέ τά προβλεπόμενα μέτρα ἑορτάστηκε ὁ 
Ἅγιος Σπυρίδωνας στίς Ἐνορίες τῆς Μητροπό-
λεως πού εἶναι ἀφιερωμένες στήν μνήμη του.

Στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν περιοχή τῆς 
Ἁγίας Μαρίνας Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Γε-
νικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπό-
λεως Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώρ-
γιος Περάκης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέλεσε πανηγυρικό 

Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί κήρυξε γιά τόν θαυμα-
τουργό Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, συμπροσευχου-
μένων καί ἄλλων Πατέρων τῆς Μητροπόλεως.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν 
περιοχή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων ὅπου διακο-
νοῦν ὁ π. Ἀλέξανδρος Ξηρουχάκης καί ὁ Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Τζατζάνης τελέστηκε ὁ πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ 

Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαί-
ου κ. Δαμασκηνοῦ.

Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Σπυρίδωνος 
στήν Ἁγία Μαρίνα

Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Σπυρίδω-
νας στήν Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνας ὅπου διακο-
νεῖ ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός της Μητροπόλεως 
Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος 
Περάκης μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως μᾶς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ 
ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ἐλευθερίου

Λαμπρά καί μεγαλοπρεπῶς ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος 
Ἐλευθέριος στό ὁμώνυμο Ἱστορικό Μοναστήρι στήν 
περιοχή Μουρνιές στά Χανιά ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Ἰωάννης Δρακακάκης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ. Δαμα- 

σκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε πρός τό εὐσεβές ἐκκλη-
σίασμα καί τόν Θεῖο Λόγο.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στόν 
πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ὁ Πρωτοσυ-
γκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός κηρύττο-
ντας τό Θεῖο Λόγο.

Ἐκδημία μακαριστοῦ  Ἱερέως 
Ἀποστόλου Διαμαντούδη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μέ βαθύτατη θλίψη, ἀναγ-
γέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ Ἱερέως Ἀπόστολου 
Διαμαντούδη ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τήν Παρασκευή 17 
Δεκεμβρίου, σέ ἡλικία 74 ἐτῶν.

Ἡ ἀναγγελία τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως 
προκάλεσε θλίψη σέ ὅλη τήν Ἱερατική Οἰκογένεια τῆς 
Μητροπόλεως, τήν ὁποία τίμησε μέ τήν παρουσία του 
καί τήν ἱερατική του προσφορά καθώς καί στόν Ρα-
διοφωνικό μας Σταθμό «ΜΑΡΤΥΡΙΑ» μέ τό πλῆθος 
ἐκπομπῶν πού ἐπιμελοῦνταν.

Ὁ ἀείμνηστος π. Ἀπόστολος ὑπηρέτησε τήν τοπική Ἐκκλησία, στήν περιοχή 
τῆς Νέας Χώρας, μέ ἀγάπη καί ἀφοσίωση.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τελέστηκε τό Σάββατο στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατε-
ρίνης Νέας Χώρας προβλεπομένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία.
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Χριστουγεννιάτικη προσφορά ἀγάπης 
ἀπό τήν  Ἱερά  Μητρόπολή μας!

Μέσα στό πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων καί εἰδι-
κά αὐτή τήν δύσκολη περίοδο μέσα στήν πανδημία 
τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη συνεχίζοντας 
τό φιλανθρωπικό της ἔργο, αὐτές τίς ἅγιες ἡμέ-
ρες μοίρασε κρέας καί διαφόρων εἰδῶν τρόφιμα, 
σέ ἑκατοντάδες οἰκογένειες καί ἄτομα πού ἀδυ-
νατοῦν νά καλύψουν τίς βασικές ἀνάγκες σίτισής 
τους, σέ ἄτομα πού βιώνουν τήν ἀνεργία καί τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό.

Τό Κεντρικό μας Συσσίτιο, ἔμπνευση καί ἐπιθυμία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τό 
ὁποῖο λειτουργεῖ ὑπό τόν συντονισμό τοῦ Πρωτοσυ-
γκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου 
κ. Δαμασκηνοῦ, μέ τήν βοήθεια τοῦ ὑπεύθυνου κ. Εὐθυ-
μίου Σημανδηράκη, τῆς μαγείρισσας κ. Μαρίας Αὐγέ-
ρου, καθώς καί ὁμάδας ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν, 
τήν ἀρωγή Κληρικῶν καί τήν εὐγενική προσφορά χο-
ρηγῶν τοῦ τόπου μας, ἐνίσχυσε τίς οἰκογένειες αὐτές 
πού πραγματικά ζοῦν στά ὅρια τῆς φτώχειας, ὥστε νά 
γεμίσουν καί ἐκεῖνες, τό γιορτινό τους τραπέζι.

Αὐτό εἶναι μέρος μόνο ἀπό τό ἔργο τοῦ φιλόπτωχου τό ὁποῖο ἐνισχύει ἄπορους 
συνανθρώπους μας προκειμένου νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους καί νά πληρώ-
σουν χρέη καί λογαριασμούς, δαπανηρά χειρουργεῖα καί φάρμακα.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας εὐχαριστεῖ ὅλους τούς δωρητές πού ἡ συμπαράστασή 
τους πάντα εἶναι συγκινητική.
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Χριστούγεννα στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας

Τό Σάββατο 25ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου 
καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός προεξῆρχε τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εὐχό-
μενος σέ ὅλους καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί τοῦ χρόνου οἱ συνθῆκες 
ζωῆς νά εἶναι εὐνοϊκότερες χωρίς τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ὥστε νά τά ἑορ-
τάσουμε μέ μεγαλύτερη χαρά χωρίς τούς συνανθρώπους μας νά ταλαιπωροῦνται.

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Στέφανος
 στά Χανιά

Τόν Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιάκονο Ἅγιο Στέφανο τίμησε μέ ἡ τοπική μας 
Ἐκκλησία στόν ὁμώνυμο  Ἱερό Ναό στήν περιοχή τοῦ Κουμπέ Χανίων ὅπου διακο-
νεῖ ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Νεκτάριος Βαϊγκούσης.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κατά 
τήν εἴσοδό του στό Ναό κόμισε καί τό ἱερό λείψανο τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας 
μας Ἀμφιλοχίου τοῦ Πάτμιου τό ὁποῖο ἔφερε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρ-
χικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ὡς εὐλογία 
γιά τήν πανήγυρη αὐτήν.

Πρίν τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε τό Θεῖο Λόγο ἐνῶ 
εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Θεοφιλέστατο 
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Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό, γιά τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου πού ἦρθε ὡς 
εὐλογία στήν μεγάλη αὐτή ἑορτή, τήν ἀδελφότητα καί τόν προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ 
π. Νεκτάριο καθώς καί ὅλο τό σεβαστό ἐκκλησίασμα.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μη-
τροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο λόγο.

Παράλληλα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό, τούς 
κληρικούς, τόν προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ καί τόν κόσμο πού διακονεῖ καθώς καί τό 
λαό πού ἦρθε νά προσευχηθεῖ στόν Πρωτομάρτυρα τῆς  Ἐκκλησίας μας.

Πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε σέ ἐκκλησιάρχη τόν κ. Κων-
σταντῖνο ὁ ὁποῖος διακονεῖ μέ ἀγάπη στό Ναό.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο γιά τήν πρώτη 
τοῦ ἔτους στήν Ἁγία Τριάδα

Μέ κάθε ἐπισημότητα καί συμμετοχή 
πλήθους πιστῶν προβλεπομένων τῶν μέ-
τρων γιά τήν πανδημία ἑορτάστηκε ἡ Περι-
τομή τοῦ Κυρίου ἀλλά καί ἡ μνήμη τοῦ ἐν 
Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου προ-
εξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα- 

μασκηνός, ὁ ὁποῖος μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐχήθηκε καλή καί εὐ-
λογημένη χρονιά, μία χρονιά πού θά εἶναι καλύτερη ἀπό τήν προηγούμενη, μία 
χρονιά χωρίς πανδημία καί φόβο, πορευόμενοι ὅλοι κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Θεοῦ, 
μέσα στό πνεῦμα τῆς ἀγάπης, τῆς συναλληλίας, τῆς συνυπάρξεως, τῆς δημιουργί-
ας καί τῆς προσφορᾶς πρός τόν συνάνθρωπό μας.

Στή συνέχεια στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία κοπῆς Ἁγιο-
βασιλόπιττας, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος τήν εὐλόγησε καί ἐν συνεχείᾳ ὁ 
Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκη-
νός, ἔκοψε τίς Ἁγιοβασιλόπιττες προσφέροντας τά πρῶτα κομμάτια στόν Χριστό, 
στήν Παναγία, στόν Ἅγιο Βασίλειο, στόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο-
λομαῖο, στόν Σεβασμιώτατο, στόν Κλῆρο καί στήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
εὐχόμενος καί ἐκεῖνος σέ ὅλους νά διέλθουν τό νέο ἔτος μέ ὑγεία, δύναμη καί 
πνευματική χαρά, εὐχαριστώντας τόν Ποιμενάρχη μας, τούς κληρικούς καί ὅλο 
τόν κόσμο γιά τήν εὐλογημένη παρουσία τους στήν Μονή τήν εὐλογημένη αὐτή 
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Κυριακή πρό τῶν Θεοφανείων 
στήν Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν

Τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στά Κουνουπιδιανά Ἀκρωτηρίου ἐπισκέφτηκε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τήν Κυριακή πρό τῶν Φώτων.

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Παν/
του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα καί ἄλλων Ἱερέων.

ἡμέρα. Κατόπιν οἱ μοναχοί τῆς ἱερᾶς Μονῆς καί τά μέλη τῆς ἀδελφότητας ἔψαλ-
λαν τά Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο καί σέ ὅλους τούς παρευ-
ρισκομένους.
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Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων 
στήν Μητρόπολή μας

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλο-
πρέπεια ἑορτάστηκαν σήμερα, Πέμπτη 6  Ἰα-
νουαρίου 2022 τά Θεοφάνεια στήν Ἱερά Μη-
τρόπολη.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού 
τελέστηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου προεξῆρχε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, 
ὁ ὁποῖος κήρυξε τό Θεῖο Λόγο ἐξηγώντας μέ 

ἁπλό τρόπο τούς συμβολισμούς τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων καί τή σημασία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ στή ζωή μας. Κλείνοντας εὐχήθηκε Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά καί 
Θεοφώτιστα, εὐχόμενος καί προσευχόμενος νά φύγει γρήγορα ἡ φονική πανδημία 
πού ταλανίζει τόν κόσμο.

Στήν συνέχεια τελέστηκε ὁ Μέγας 
Ἁγιασμός παρουσία τῶν πολιτικῶν καί 
στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου μας, καί 
πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν τηρου-
μένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ Τελετή 
Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων στόν παλαιό Λι-
μένα Χανίων ὅπου πραγματοποιήθηκε μέ 
ἁπλότητα χωρίς τήν παρουσία κόσμου.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός στήν  Ἱερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν

Τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί Βαπτιστή 
τοῦ Κυρίου, τό ἱερό πρόσωπο μέ τό ὁποῖο κλεί-
νει τό ἅγιο δωδεκαήμερο, τίμησε μέ τήν τέλεση 
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁμώνυμη Ἱερά 
Μονή στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου.

Τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προέστει 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, 
συμπροσευχουμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκη-
νοῦ, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυ-
σοπηγῆς Γερόντισσας Θεοξένης καί τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας 
Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ 
Σεβασμιώτατος εὐλόγησε καί τίς Ἁγιοβασιλό-
πιττες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Θε-
οφιλέστατος Ἐπίσκοπος τίς Σταύρωσε ἀφιε-
ρώνοντας τά πρῶτα κομμάτια στόν Χριστό, 
στήν Παναγία καί τόν Τίμιο Πρόδρομο.

Στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς ὁ Σεβασμιώ-
τατος εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη χρονιά στήν Γερόντισσα καί στήν ἀδελφό-
τητα καί ὅλοι μαζί ἐπεφύλασσαν καί μία ἔκπληξη στόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων πού 
ἑόρταζε τήν γενέθλιο ἡμέρα του. Παράλληλα Μοναχοί καί μέλη τῆς Ἀδελφότητος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τραγούδησαν στούς Ἀρχιερεῖς καί στίς Γερόντισσες παραδοσια-
κά τραγούδια.



46

Ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης

Τό Σάββατο 15  Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἑορ-
τάσθηκε ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός 
ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ διά Χριστόν πτωχοῦ, 
τοῦ Καλυβίτου, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό 
στό Κυρτωμάδο Κυδωνίας, ὅπου διακο-
νεῖ ὁ Πρωτ. Νικόλαος Λαδόπουλος.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε πανη-
γυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε 

καί τό Θεῖο Λόγο, ἀναφερόμενος στή βιωτή τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Παρασκευή 14 Ἰανουαρίου τελέσθηκε πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μη-
τροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ὁμί-
λησε γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη καί τήν ἐνάρετη ζωή του.
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Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ στόν Ἅγιο Νεκτάριο Χανίων

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου στά Παχιανά 
Χανίων χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προέστη τῆς 
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, τήν Κυριακή ΙΒ΄ 
Λουκᾶ.

Στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος ὁ ἱερατικῶς 
Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαν-
νάκης καθώς καί ἄλλοι Κληρικοί.

Ἐτελέσθη ἐπίσης τό ἱερό μνημόσυνο τοῦ μακα-
ριστοῦ π. Χρυσάνθου Σταυρουλάκη πού διακόνησε 
τόν ἐν λόγῳ Ναό ἐπί πολλά χρόνια, τῆς μακαριστῆς 
Δέσποινας πού διακόνησε στά  Ἱδρύματα τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου καί ἄλλων κεκοιμημένων ἀδελφῶν.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ἀντωνίου 
στήν Μητρόπολή μας

Μέ περισσή εὐλάβεια καί ἱεροπρέπεια, τίμησαν 
οἱ ὅπου γῆς χριστιανοί «τόν φωτισθέντα ταῖς τοῦ 
Πνεύματος ἀκτίσιν, τόν πεπλησμένον χαρισμά-
των ἐνθέων, τόν καθαρόν τήν ψυχήν καί τήν καρ-
δίαν, τόν Ἄγγελον τόν ἐπίγειον, τόν βροτόν τόν 
οὐράνιον, τόν τῆς παρθενίας διδάσκαλον καί τῶν 

ἀσκητῶν τόν ἀρχηγόν», τόν ὅσιο πατέρα ἡμῶν Ἀντώνιον.
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 16 Ἰανουαρίου, τελέστηκε στήν γραφική περιοχή τῶν 

ὀρεινῶν Λάκκων Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Στυλιανός Παπαδιός, στόν 
ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὁ Μέγας Πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου  
κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἀρκετοί ἦταν οἱ πιστοί, πού προσῆλθαν στόν ναό, γιά νά ζητήσουν τήν βοήθεια 
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ὁσίου της Ἐκκλησίας μας, νά ἀσπαστοῦν μέ εὐλάβεια τήν ἱερή 
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Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
τοῦ  Ἱερέως  Ἀποστόλου Διαμαντούδη

Τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ σεμ- 
νοῦ καί ἱεροπρεποῦς Ἱερέως Ἀποστόλου Δια-
μαντούδη τέλεσε τήν Κυριακή 23 Ἰανου-
αρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίας 
Αἰκατερίνης Νέας Χώρας, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.Δαμασκηνός. Τοῦ Μνημοσύ-
νου προηγήθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.  
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐξῆρε 
τό ἦθος, τήν ἀκεραιότητα, τήν σεμνότητα καί 
τήν ἀφοσίωση τοῦ ἐκλιπόντος κληρικοῦ, ὁ 
ὁποῖος διηκόνησε τό ἱερό Θυσιαστήριο γιά 
πολλά χρόνια καί ἐργάσθηκε φιλότιμα γιά τήν 
πνευματική καλλιέργεια καί πρόοδο τοῦ πι-
στευθέντος εἰς αὐτόν ποιμνίου.

εἰκόνα του καί νά κλίνουν γόνυ δεήσεως πρός 
τόν προστάτη τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος, με-
τέβη στό Μάλεμε Κυδωνίας ὅπου στόν πανη-
γυρίζοντα ἐνοριακό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, 
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο, εὐλόγησε τούς 
προσφερθέντες ἄρτους, προεξῆρχε κατά τή 
Θεία Λειτουργία καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως, μετά ἀπό πρόταση 
τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐνορίας π. Ἰωάννου Κου-
κουράκη, ὁ Σεβασμιώτατος προέβη στήν 
χειροθεσία δύο Ἱεροψαλτῶν τοῦ κ. Παντε-
λεήμονος καί τοῦ κ. Βασιλείου Ζέλιου, οἱ 
ὁποῖοι διακονοῦν στό ἱερό ἀναλόγιο τοῦ ὡς 
ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Χειροθεσία  Ἱεροψάλτου 
στίς Βρύσσες Ἀποκορώνου

Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος στίς Βρύσσες Ἀποκο-
ρώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος τῆς Δ΄ Ἀρχιερατικῆς 
Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ 
Βαλσαμάκης, ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτο-
συγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως  
κ. Δαμασκηνός, πρό τῆς Ἀπολύ- 

σεως τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Σαββάτου 29  Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. προέβη μέ τίς εὐλο-
γίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, στήν χειροθεσία στό βαθ-
μό τοῦ  Ἱεροψάλτου τοῦ κ. Σπυρίδωνος Καμαριανάκη ἑνός νέου πού διακονεῖ ἐπί 
σειρά ἐτῶν στό ἱερό ἀναλόγιο καθώς καί στόν  Ἱερό Ναό.

Στό κήρυγμά του, ὁ Θεοφιλέστατος εὐχήθηκε στό νέο ἱεροψάλτη νά εἶναι ἄξιος 
καί ἀναφέρθηκε στά χαρίσματα πού δίδονται μέσα στήν Ἐκκλησία γιά τήν καλύτε-
ρη διακονία τῶν πιστῶν, τονίζοντας ὅτι ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι καί τό «χάρισμα – ἀξίω- 
μα» τοῦ  Ἱεροψάλτου.

Παράλληλα μετέφερε τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ. Δαμασκηνοῦ καί εὐχαρίστησε τόν κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τοῦ Κυρίου πού 
ἔλαβε μέρος στήν ὄμορφη αὐτή Θεία Λειτουργία στήν γραφική ἐνορία τῆς Μη-
τροπόλεως.

Στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Καρυ-
δίου Παν/τος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς καθώς καί κληρικοί ὅμορων Ἐνοριῶν τοῦ 
Ἀποκόρωνα.



50

Ρασοφορία  Μοναχῶν στήν  Ἱ.Π.Σ. Μονή 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς 
καί ἔντονης συγκίνησης τελέστηκαν τό 
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 6 Φεβρουαρίου 
ἐ.ἔ., στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυρο-
πηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζα-
γκαρόλων οἱ μοναχικές ρασοφορίες τῶν 
δοκίμων μοναχῶν Γεωργίου Τερζίδη καί 
Γεωργίου Γρηγοράκη, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν 
τά ὀνόματα Βαρθολομαῖος, πρός τιμήν 
τῆς Α.Π.Θ. Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρ-

χου κ.κ. Βαρθολομαίου ὁ πρῶτος καί Ἀθανάσιος πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ π. 
Ἀθανασίου Προηγουμένου τῆς Μονῆς.

Ἡ Ἀκολουθία τῆς ρασοφορίας τελέστηκε 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ. Δαμασκηνοῦ στό τέλος τοῦ Ἀρχιερατι-
κοῦ  Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου 
κ. Δαμασκηνός ἔδωσε τά ὀνόματα στούς δύο 
Μοναχούς.

Παρέστησαν, μεταξύ ἄλλων, ἔμπλεοι συγκί-
νησης, οἱ γονεῖς τῶν νεοκαρέντων καί λοιποί καί συγγενεῖς καί φίλοι τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί πνευματικές νουθεσίες 
στούς νέους μοναχούς, ὑπογραμμίζοντας καταρχάς τήν ἀξία τοῦ μοναχισμοῦ στή 
σύγχρονη ἐποχή.
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Ἐξέφρασε δέ τή μεγάλη χαρά τοῦ ἰδίου 
καί σύσσωμης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, γιά 
τό γεγονός ὅτι δύο νέοι ἄνθρωποι μέ πολλά 
πτυχία καί σπουδές, μετά ἀπό ὥριμη σκέψη 
καί περισυλλογή, ἀποφάσισαν νά εἰσέλθουν 
στόν μοναχισμό, ἀφιερώνοντας τή ζωή τους 
στόν Χριστό καί τήν Ἁγία του Ἐκκλησία.

Μέ τό νά γίνει κάποιος μοναχός, δέν ση-
μαίνει πώς χάνει τήν ζωή του, δέν σημαίνει ὅτι χάνεται, δέν σημαίνει ὅτι ἔχει ἀπομα-
κρυνθεῖ ἀπό τόν κόσμο, σημείωσε μεταξύ ἄλλων, ἀπευθυνόμενος στούς δύο μονα-

χούς ὁ Σεβασμιώτατος. Ἀπεναντίας, 
σημαίνει ὅτι κοιτάζει μπροστά, κοιτά-
ζει τήν αἰωνιότητα καί προσπαθεῖ νά 
παρασύρει μαζί του, στήν αἰωνιότητα 
καί στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι Τόν ἀκο-
λουθοῦν.

Στή συνέχεια, ὁ Καθηγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, ἔδωσε τήν εὐχή του στούς δύο Μοναχούς 
καί στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη  
κ. Δαμασκηνό, τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων Μητροπόλεων πού 
παρέστησαν στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί στήν πρώτη ρασοφορία τοῦ ἔτους, 
τόν Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννακή, τόν Παν/
το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μάξιμο Αὐγερινό καί τόν Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα, πού ἔλαβαν μέρος στίς Ἀκολουθίες 
καθώς καί ὅλη τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τούς πολλούς Καθηγουμένους 
καί τίς Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν ἀπό ὅλη τήν Κρήτη, τούς Ἱεροψάλτες καί τούς 
ἑκατοντάδες ἀνθρώπους πού συμμετεῖχαν στήν πνευματική χαρά τῶν νέων Μο-
ναχῶν καί τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς.
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Ἐκδημία π.  Ἰωάννου Τσιτσιρίδη 7/2/22
Ἡ  Ἱερά Μητρόπολή μας, μετά βαθείας κατ’ ἄνθρω-

πον θλίψεως, ἀναγγέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ 
ἱερέως Ἰωάννου Τσιτσιρίδη, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τήν 
Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.

Ὁ μακαριστός ἱερεύς ὑπῆρξε ζωντανό παράδειγμα 
ταπεινοφροσύνης, ἁπλότητας, λιτότητας, ἀκακίας, 
πραότητας, ἀγάπης, φόβου Θεοῦ καί πίστεως.

Ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης διηκόνησε ἐπί δεκαετίες, 
μέ ὑποδειγματική ἀγάπη, ἀφοσίωση καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα, τό ἐμπιστευθέν 
εἰς αὐτόν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας λογικό ποίμνιο. Ἐπίσης κράτησε συντροφιά στούς 
ἀκροατές τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τίς ἐξαιρετικές 
θεολογικές ἐκπομπές του.

Ἡ  Ἐξόδιος ἀκολουθία τελέστηκε τήν Τρίτη 8 Φεβρουαρίου στίς 12:30 μ.μ. στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Χανίων καί ἡ ταφή του στήν Ἐνορία Ἀσκύφου τόπο 
καταγωγῆς τοῦ μακαριστοῦ.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Χαραλάμπους 
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας 
καί χειροθεσία Πνευματικοῦ

Λαμπρά ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος καί Θαυμα-
τουργός Χαράλαμπος στίς Ἐνορίες τῆς Μη-
τροπόλεως πού φέρουν τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου.

Στόν ὁμώνυμο Ναό στό Κόκκινο Χωριό 
Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἀθανάσιος 
Καψαλάκης καί ὅπου Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
τῆς περιοχῆς εἶναι ὁ Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογι-
λάκης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός τέλεσε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 

τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό παρουσία κληρικῶν καί πλήθους πιστῶν 
ἀνάμεσα τῶν καί τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη.
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Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους 
Χανίων ὅπου γιά ἕκτη συνεχόμενη φορά 
τελοῦνται Χαραλάμπεια χοροστάτησε ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου 
καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπό-
λεως κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ἀπό 
τόν Γενικό Ἀρχιερατικό της Μητροπό-
λεως Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Γεώργιο Περάκη καί κληρικούς τῆς Μη-
τροπόλεως καί ἄλλων Μητροπόλεων.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου καί Συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-

σκόπου Δορυλαίου.
Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβα-

σμιώτατος προχείρισε σέ Πνευματικό τόν 
π. Στυλιανό Σταγάκη ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν 
διάκονο π. Ἐλευθέριο Ξαγοραράκη συνε-
χίζουν ὅπως εἶπε ἄξια τό ἔργο τοῦ νῦν Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου πού 
διακόνησε γιά πολλά ἔτη καί ἔκανε τό ναό 
στολίδι στήν ἐνορία Λενταριανῶν.

Λαμπρός ἑορτασμός τῆς ”Κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν”

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί πάσα ἐκκλη-
σιαστική μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε τό 
Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 ἡ μνήμη τῆς 
”Κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν” Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέ-
ης τῆς Ἀθηναίας, στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων ὅπου 
διακονεῖ ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης μέ Συνε-
φημέριο τόν π. Ἐμμανουήλ Μηλιάκη. Πλῆθος 
πιστῶν ἀπό κάθε γωνία τῆς πόλεως, συνέρρευσε καί ὑπερπλήρωσε τόν Ἱερό Ναό 
προκειμένου νά λάβει τή χάρη καί τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας.

Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
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χης κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό τούς 
ἐφημέριους τοῦ Ναοῦ καί πλειάδα Ἱερέων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ 
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προ-
εξάρχοντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς 
Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δο-
ρυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος χρησιμοποίησε 

τά χαρίσματά του πρός Δόξαν Θεοῦ”

Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποινενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τελέστηκε 
τήν Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 ἡ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης, 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στό Κόκκινο Μετόχι ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Εὐάγγελος Γενάρης.
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Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στά χαρίσματα πού ἔχει ὁ κάθε 
ἄνθρωπος, τό ὁποῖα εἶναι ἐκεῖνα πού μπορεῖ νά σηκώσει καί μπορεῖ νά προσφέ-
ρει στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Καί ἡ χάρις αὐτή πού βιώνουμε ὅλοι μας εἶναι ἡ 
χάρις τοῦ Θεοῦ πού προσφέρεται καί μᾶς ὁδηγεῖ ὅλους μας μέσα στήν Ἐκκλησία 
ὡς Σῶμα Χριστοῦ. Καί ὅλα τά χαρίσματα πού δεχόμαστε πρέπει νά τά χρησιμο-
ποιοῦμε γιά τήν Δόξα τοῦ Θεοῦ ὅπως ἔκανε καί ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος καί ὅπως 
ἔκαναν καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Παράλληλα ἀναφέρθηκε καί στά 100 χρόνια πού συμπληρώνονται ἐφέτος ἀπό 
τήν Μικρασιατική καταστροφή ἐνθυμούμενοι ὅλοι τά γεγονότα αὐτά ἀπό τήν μία 
τῆς σκληρότητος τῶν περιστάσεων καί ἀπό τήν ἄλλη τῆς εὐλογίας καί τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ, εὐχόμενοι νά μήν ἐπαναληφθοῦν τέτοιες θλιβερές σελίδες σέ κανένα 
κεφάλαιο ἱστορίας.
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