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Κ
αί ποῦ ἀλλοῦ θά μποροῦσα νά 
ἑορτάσω καλύτερα τή γιορτή τῆς 
Παναγίας ἐφέτος, ἀφοῦ λόγῳ 

ἀνακαινιστικῶν ἔργων δέν πῆγα γιά 
σήμερα στήν Παναγία Σουμελᾶ, παρά 
ἐδῶ, στά Ἀγρίδια, στή γενέτειρα, στήν 
Ἴμβρο μας; Ὄχι πώς θά τήν ἔβαζα τήν 
Ἴμβρο ποτέ δεύτερη μετά τόν Πόντο ἤ 
μετά ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο μέρος τοῦ 
κόσμου· ἀλλά προτίμησα τά τελευταῖα 
ἕξη χρόνια νά πηγαίνω γιά τήν Κοίμη-
σι τῆς Παναγίας ἐκεῖ ψηλά· στή Μα-
τσούκα τῆς Τραπεζοῦντας, ἐπειδή εἶναι 
ἕνα ἀρχαῖο Μοναστήρι, Πατριαρχικό, 
βουβό καί ἀλειτούργητο γιά 90 χρό-
νια – καί ἐφ᾿ ὅσον μᾶς ἐδόθη ἡ σχετική 
ἄδεια ἔπρεπε νά τήν ἀξιοποιήσουμε.

Ἐφέτος, λοιπόν, πού αὐτό δέν ἔγι-
νε, ἰδού ἐγώ ὁ Ἴμβριος Πατριάρχης μέ 
τούς πολυφίλητους συμπατριώτας μου, 
σ᾿ αὐτό τό πανιμβριακό πανηγύρι στά 
Ἀγρίδια, πού ἀπό πέρυσι τά στολίζει 
τό καινούργιο σχολεῖο μας, ὄμορφο 
καί ὑπερήφανο στήν εἴσοδο τοῦ χω-
ριοῦ, σάν κορώνα πού στεφανώνει τό 
κεφάλι ὅλης τῆς Ἴμβρου. Καί ἑτοιμάζει 
τό αὔριο τῆς Ἴμβρου. Τήν καινούργια 
γενιά της. Ὅπως εἴμασταν ὅλοι ἐμεῖς 

πού ἀποφοιτήσαμε ἀπό τήν Κεντρική 
μας Σχολή στά δώδεκα καρποφόρα καί 
ἀλησμόνητα χρόνια τῆς λειτουργίας 
της. Τί καλά θά ἦταν νά μήν ἔκλεινε 
ἐκείνη ἡ Σχολή, καί νά συνεχιζόταν ἡ 
προσφορά της, καί νά γέμιζε ὁ κόσμος 
ἀπό τούς ἀποφοίτους της – νά μή γινό-
ταν τά τραγικά γεγονότα τοῦ ᾿64 καί 
νά μήν ἄδειαζε τό νησί μας ἀπό τούς 
γηγενεῖς κατοίκους του. Ὅμως, μᾶς 
εἶδε, φαίνεται, βάσκανος ὀφθαλμός καί 
ἀπό τό ζενίθ φθάσαμε στό ναδίρ, ἀπό 
τή μιά στιγμή στήν ἄλλη, περάσαμε 
διά πυρός καί σιδήρου, «ἤρθανε νύχτες 
καί βροχές καί χειμώνιασαν οἱ ψυχές» 
μας καί -γιά νά θυμηθοῦμε τήν Ἰορδα-
νίδου- σκορπιστήκαμε σάν τά τρελλά 
πουλιά. Βρεθήκαμε ἀλλοῦ κι᾿ ἀλλοῦ, 
μέχρι τούς Ἀντίποδες, μέχρι τή μακρυ-
νή Αὐστραλία, καί τή Νότιο Ἀφρική 
καί πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ὅμως, μεί-
ναμε ζωντανοί καί ὄρθιοι. Γιατί, ὅπως 
γράφει ὁ Πέτρος Παναγιωτόπουλος, 
εἴμαστε ἄνθρωποι πείσμονες, πού δέν 
τό βάζουν κάτω εὔκολα, πού μάθαν 
ἀπό γενιά σέ γενιά ν᾿ ἀντιστέκονται 
στίς ἰδιοτροπίες τῶν καιρῶν. 

Καί ἰδού, ὕστερα ἀπό πέντε ὁλόκλη-

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
κατά τήν Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν Ἀγριδίοις

(  Ἴμβρος, 15 Αὐγούστου 2016)
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ρες δεκαετίας, ἀρχίσαμε νά ξαναγυρί-
ζουμε «γεμάτοι περιπέτειες, γεμάτοι 
γνώσεις», ὅπως θά ἔλεγε ὁ Καβάφης˙ 
νά ξαναγυρίζουμε γιά νά σμιλέψουμε 
καί νά καρπίσουμε τήν παιπαλόεσσα 
γῆ μας. Κι᾿ ἀρχίσαμε ἀπό τό πνευματι-
κό σμίλεμα καί τήν πνευματική καρπο-
φορία, μέ τήν ἐπαναλειτουργία πρῶτα 
τοῦ Δημοτικοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ 
Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου μας, γιατί 
χωρίς μορφωμένα στελέχη, καί χωρίς 
ἀνθρώπους μέ ἐλπίδες καί ὄνειρα καί 
ὁράματα, χωρίς ἀνθρώπους πού θά 
ξέρουν γιατί ζοῦν, δέν θά μπορέσουμε 
νά ξαναχτίσουμε ἐπάνω στά χαλάσμα-
τα ἐκείνης τῆς «μακρόσυρτης Σαρα-
κοστῆς» μας.

Τώρα ὑποφώσκει ἡ Ἀνάστασις. Κι᾿ 
ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἀνασκομπουθοῦμε 
μέ ἐφηβική ἁλκή, μέ ἐνθουσιασμό καί 
μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα γιά τήν ἱστο-
ρική συνέχεια αὐτῆς τῆς πατρίδας, γιά 
τό αὔριο τῆς Ἴμβρου. Χρειαζόμαστε 
συνοχή καί συσπείρωσι, χρειαζόμα-
στε ὁμαδική συνείδησι, νά βάζουμε 
τό κοινό συμφέρον, τό συμφέρον τοῦ 
τόπου, ὑπεράνω τῶν προσωπικῶν μας 
συμφερόντων καί βλέψεων καί μικρο-
φιλοτιμιῶν. Στήν ἀρχαιότητα οἱ Ἕλλη-
νες ἦσαν χωρισμένοι σέ πόλεις, ἀλλά 
μπροστά στόν ξένο, μπροστά στόν 
κίνδυνο, ἦσαν ἑνωμένοι γιά «τό ὁμό-
ηθες, τό ὁμόθρησκον, τό ὅμαιμον, τό 
ὁμόγλωσσον» (ὁ Δημάρατος πρός τόν 
Ξέρξην). 

Ἡ Ἴμβρος μᾶς φωνάζει καί μᾶς λέ-
γει μαζί μέ τόν Σεφέρη: «Ἐγώ εἶμαι ὁ 
τόπος σου. Ἴσως νά μήν εἶμαι κανείς, 

ἀλλά μπορῶ νά γίνω αὐτό πού θέλεις». 
Κι᾿ ἐμεῖς ἀπαντοῦμε: Ναί, πατρική μας 
γῆ ἀγαπημένη! Θέλουμε νά γίνῃς αὐτό 
πού ἤσουν -ὅσο αὐτό εἶναι μπορετό, 
ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς. Νά μᾶς δεχθῇς 
καί πάλι μέσα στήν ἀγκαλιά σου, ἐργα-
τικούς καί τίμιους ὅπως ἦσαν οἱ πατέ-
ρες μας, πιστούς στή μεγάλη παρακα-
ταθήκη τῶν ὑψηλῶν ἠθικῶν καί πολι-
τισμικῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους, ἀλλά καί 
μέ εὐλάβεια στίς λαϊκές καί τίς ἄλλες 
παραδόσεις μας, αὐτές πού κάνουν τήν 
ἰδιοπροσωπεία μας ὡς Ἰμβρίων. 

Ἄς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό 
μας καί τήν εὐγενῆ φιλοδοξία νά κά-
νουμε τόν τόπο μας ἀκόμη καλύτερο 
ἀπό πρίν, μέ τήν ἐμπειρία τῶν παθημά-
των μας, μέ τήν πεποίθησι ὅτι ἡ Ἴμβρος 
χρειάζεται τούς Ἰμβρίους, κι᾿ ἐμεῖς οἱ 
παλαιότεροι χρειαζόμαστε τούς νέους 
γιατί ἀπ᾿ αὐτούς ἔρχεται ἡ ἐλπίδα. Παι-
διά, ἀκοῦστε τή συμβουλή τῆς Ἀρβε-
λέρ, ἡ ὁποία σᾶς προτρέπει νά μένετε 
«ὀρθοί καί ὄρθιοι μέ τά πόδια στή γῆ 
καί τά μάτια στόν οὐρανό». Ὅταν εἶσθε 
ὄρθιοι, ὅπως σᾶς λέγει ἐκείνη, τότε θά 
μπορῆτε νά βλέπετε πιό μακρυά καί πιό 
ὑψηλά. Νά ἀγκαλιάζετε μέ τό βλέμμα 
καί μέ τή σκέψι σας ὅλη τήν οἰκουμέ-
νη. Ναί! ἀπ᾿ αὐτό τό μικρό νησί μας 
ὅλη τήν οἰκουμένη, νά γίνεσθε σάν τόν 
Ἀπόστολο Παῦλο ἄνθρωποι οἰκου-
μενικοί, ἄνθρωποι πανανθρώπινοι. 
Ἐκεῖνος ὑπῆρξε ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, 
ὄχι τῶν ἐθνικισμῶν, ὅπως μᾶς εἶπε πρό 
ὀλίγων ἑβδομάδων ἕνας σπουδαῖος 
ἱεροκῆρυξ, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν Ἄρειο 
Πάγο τῶν Ἀθηνῶν διεζωγράφισε ἔξο-
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χα τήν προσωπικότητα καί τό μήνυμα 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τήν ἡμέρα 
τῆς μνήμης του (Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμ. Συμε-
ών Βολιώτης). Αὐτό ἦταν τό κήρυγ-
μα, μέ λόγια καί μέ ἔργα, ἐπί δεκαετίες 
ὁλόκληρες, τοῦ μεγάλου τέκνου τῆς 
Ἴμβρου, τοῦ Ἀμερικῆς Ἰακώβου. Αὐτό 
διδάσκει διαχρονικά τό Οἰκουμενικό 
μας Πατριαρχεῖο ἀπό τή γωνιά τοῦ Κε-
ρατείου ὅπου βρίσκεται: τήν ἑνότητα 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τήν ἀγάπη, τή 
συμφιλίωσι, τή συνεργασία μεταξύ τῶν 
ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν τοῦ κόσμου, 
γιά νά κτίζουν ὅλοι μαζί γέφυρες καί 
ὄχι γιά νά ὑψώνουν τείχη καί τοίχους. 
Ὅλοι μαζί: ἀνεξάρτητα ἀπό τό χρῶμα 
τους, τήν ἐθνική καί πολιτισμική προ-
έλευσί τους, τή γλῶσσα πού μιλοῦν, 
τή θρησκεία πού πιστεύουν. Ὡς ἀδελ-
φοί μεταξύ τους, ὡς κάτοικοι τῆς ἴδι-
ας γῆς, ὡς τέκνα τοῦ αὐτοῦ οὐρανίου 
Πατρός. Κι᾿ ἐσεῖς τά παιδιά μας, ὅσο 
λίγοι κι᾿ ἄν εἶσθε σήμερα, ἀπ᾿ αὐτό τό 
μικρό χωριό τοῦ μικροῦ νησιοῦ μας, 
ἐάν εἶσθε ὄρθιοι καί ἐργατικοί καί φλο-
γεροί, μπορεῖτε νά μεταμορφώσετε τόν 
κόσμο, γινόμενοι ἐπιστήμονες, σοφοί, 
ρηξικέλευθοι, μπροστάρηδες. Ἔτσι, 
σάν κι᾿ ἐσᾶς, ξεκίνησαν κάποτε ὅλοι οἱ 
μεγάλοι ἄνδρες, ὅλοι αὐτοί πού ἔβα-
λαν ἀνεξίτηλη τή σφραγίδα τους στήν 
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ποιός ξέ-
ρει ἐάν ἀνάμεσα στά εἴκοσι παιδιά τῶν 
σχολείων μας δέν ἐκκολάπτεται ἕνας ἤ 
καί περισσότεροι ἄνθρωποι πού θά δο-
ξάσουν τήν Ἴμβρο, καί θά τήν φέρουν 
ἀπό αὐτή τή γωνία τοῦ Αἰγαίου στό 

παγκόσμιο προσκήνιο, στά πέρατα τῆς 
οἰκουμένης; Εἴθε! Ἀμήν! 

Κάπου διάβασα τήν ἔκφραση «δι-
ευρυνόμενο παρόν καί ὑπέρβασις τοῦ 
δεδομένου χωροχρόνου». Αὐτή τήν 
ὑπέρβασι μποροῦμε νά τήν κάνουμε. 
«Ὅπου ὑπάρχει ἕνα θέλω ὑπάρχει κι᾿ 
ἕνα μπορῶ». 

Ἀδελφοί μου, θά διερωτηθῆτε ἴσως 
γιατί ὁ Πατριάρχης δέν μᾶς λέγει κάτι 
καί γιά τήν Παναγία πού γι᾿αὐτήν 
συγκεντρωθήκαμε σήμερα καί αὐτήν 
γιορτάζουμε ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις 
καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς. Ἡ ἀπάντησίς 
μου εἶναι, γιατί κάθε φορά πού πρέπει 
νά μιλήσω γιά τήν Παναγία, δέν ξέρω 
τί νά πρωτοπῶ -ὄχι μόνον ἐγώ ἀλλά 
ὅλοι οἱ κληρικοί, ὅλοι οἱ ἱεροκήρυκες. 
Ὁ Ἀκάθιστος  Ὕμνος καί οἱ δύο Παρα-
κλητικοί Κανόνες πρός τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο εἶναι τά ἀσύγκριτα κείμενα 
τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τά ὁποῖα δοξά-
ζεται καί μεγαλύνεται τό θεοδόξαστο 
πρόσωπό της. Ὅ,τι περισσότερο καί 
νά ποῦμε ἐμεῖς θά εἶναι πολύ φτωχό, 
καί φοβοῦμαι ὅτι θά τήν ἀδικήσουμε 
τήν Παναγία. Νομίζω ἀκόμη ὅτι πε-
ρισσότερο καί ἀπό τούς Χαιρετισμούς 
τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί τίς Παρα-
κλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου πού 
ψάλλει στήν Παναγία ἡ Ἐκκλησία μας, 
αὐτό πού τήν ἀνεβάζει στό θρόνο πού 
τήν ἀξίζει εἶναι ἡ διαχρονική εὐλάβεια 
καί ἀφοσίωσις καί εὐγνωμοσύνη τοῦ 
Γένους τῶν Χριστιανῶν καί μάλιστα 
ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων. Γι᾿ αὐτό καί τήν 
ἔχουμε ἀφιερώσει τόσες Ἐκκλησίες με-
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γαλοπρεπεῖς, καί τόσα ἐξωκκλήσια τα-
πεινά καί ἀπέριττα, καί ἔχουμε ἀπεικο-
νίσει τή μορφή της σέ ἀμέτρητες εἰκό-
νες διά μέσου τῶν αἰώνων πού στολί-
ζουν, ἀλλά κυρίως ἁγιάζουν, τούς χώ-
ρους λατρείας καί τά σπίτια μας, καί σ᾿ 
αὐτές στρέφουμε τό βλέμμα τῆς ψυχῆς 
καί τοῦ σώματος καί προσευχόμαστε 
καί τήν λέμε τούς καϋμούς καί τά αἰτή-
ματά μας. Λέγει ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης: 
«Ὅταν μπαίνω σέ ἕνα ἐρημοκλήσι καί 
βλέπω σβησμένες τίς τοιχογραφίες, 
νιώθω Βυζαντινός σάν νά ἦταν τό σόϊ 
μου».

Ὁ ἅγιος προκάτοχός μου Πρόκλος 
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό-λεως 
ἀπαντᾷ ὡς ἑξῆς στήν εἰρωνική ἐρώτη-
σι τῶν Ἰουδαίων «Τί μέ λές, ὅτι μιά γυ-
ναίκα θά μποροῦσε νά γεννήσῃ Θεόν;» 
-ἀπαντᾷ καί λέγει: Δέν σέ λέγω ὅτι μπο-
ροῦσε μιά γυναίκα νά γεννήσῃ Θεόν, 
ἀλλά ὅτι μποροῦσε ὁ Θεός, σαρκωθείς, 
νά γεννηθῇ ἀπό γυναίκα˙ «πάντα γάρ 
αὐτῷ δυνατά». Καί τό ἐπαναλαμβάνει 
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέγων: 
«Θεοῦ βουλομένου ταῦτα γεγένηται˙ 
ἐπεί Θεοῦ θέλοντος, δυνατά μέν ἅπα-
ντα, ἀμήχανα δέ μή θέλοντος».

Αὐτήν, λοιπόν, τήν μοναδική γυ-
ναῖκα πού μᾶς ἔφερε ἐπάνω στήν γῆ 
τόν Θεό, τόν δημιουργό καί προνοητή 

τοῦ κόσμου, τήν Παναγία, τιμοῦμε καί 
δοξάζουμε καί εὐγνωμονοῦμε σήμερα, 
μαζί μέ ὅλο τόν ὀρθόδοξο κόσμο, μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς ἀθανάτου Κοιμήσεώς 
της, ὅπως χαρακτηρίζει τό ξόδι της ἡ 
Ὀρθόδοξος παράδοσίς μας. 

Τήν κατευοδώνουμε ἀπό τόν κόσμο 
μας καί μένουμε μέ τήν βεβαιότητα 
ὅτι καί φεύγοντας ἀπό αὐτόν δέν μᾶς 
ἐγκαταλείπει, δέν μᾶς ἀφήνει μόνους, 
διότι ἀκριβῶς μετέστη πρός τήν ζωήν, 
ὄχι πρός τόν θάνατον. Ἐξακολουθεῖ νά 
εἶναι ζωντανή δίπλα εἰς τόν Υἱόν της 
καί Θεόν μας, νά ἀκούῃ τίς προσευ-
χές μας, νά μεσιτεύῃ πρός Αὐτόν ὑπέρ 
ἡμῶν, νά μένῃ γιά μᾶς «θερμή προστά-
τις καί βοηθός».

Σήμερα ἰδιατέρως ἄς τήν παρακα-
λέσουμε νά μείνῃ προστάτις καί βοη-
θός καί γιά τήν Ἴμβρο μας, καθώς αὐτή 
ἀναγεννᾶται ἐκ τῆς τέφρας, μέ τή σπί-
θα πού εἴχε μείνει κρυμμένη μέσα στή 
στάχτη, καί προσπαθεῖ νά ξαναβρῇ τόν 
δρόμο της καί τόν προσανατολισμό 
της καί τόν προορισμό της.

Καί θά μᾶς βοηθήσουν σ᾿ αὐτό καί 
ἡ Παναγία καί ὁ Χριστός ἀρκεῖ κι᾿ 
ἐμεῖς νά τό θελήσουμε: «σύν Ἀθηνᾷ καί 
χεῖρα κίνει». 

Χρόνια πολλά!   
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Διπλωματική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄

Κεφάλαιον Δ`

Ἔντυπα εἰλητά καί ἀντιμήνσια

4.2 εἰλητά καί ἀντιμήνσια τοῦ ἁγιονύμου ὄρους.
4.2.1. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτο Ν. Χανίων. Εἰκ. 25.

Εἰλητό κτῆμα τῆς Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας 
τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, Ἀκρωτηρίου 

τῆς Ἐπαρχίας Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων, 
τοῦ ΙΘ` αἰῶνος (ᾳωλζ΄), ἐπί λινοῦ ὑφά-
σματος, διαστάσεων 0,56 ἐπί 0,63.
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Ἀναγεννησιακῆς τέχνης, περιλαμβάνει 
ὡς κύριον θέμα τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο καί 
ἐπάνω αὐτοῦ ἵσταται ὁ Τίμιος Σταυρός 
στηρίζων τή λόγχη καί τό σπόγγο. Γύρω 
ἀπό τό κυρίως θέμα τοῦ ἀμφίου εἰκονί-
ζονται οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές καθώς 
ἐπίσης καί παραστάσεις ἀπό τή Θεία 
Λειτουργία. Λογική σειρά παραστάσεων 
δέν παρουσιάζεται. Ἄλλωστε, ἡ θέση τῆς 
ἁγίας Τριάδος στό ἀνατολικό κεντρικό 
μέρος τῆς ὀθόνης δέ θά μποροῦσε νά 
βρίσκεται σέ ἄλλο σημεῖο, πράγμα τό 
ὁποῖον δηλώνει τό κέντρο καί τήν ἀρχή 
τῆς θείας Λατρείας. Ἐπίσης, καί οἱ Εὐαγ-
γελιστές ἔχουν τή θέση τους στίς γωνίες 
τοῦ Εἰλητοῦ. 

Παραστάσεις ἀπό τή θεία Λειτουργία 
ἔχουμε: α) Ἀπό τήν προσκομιδή, ὅπου 
προετοιμάζεται τό πάθος, συμβολίζε-
ται μέ τίς παραστάσεις τῆς θυσίας τοῦ 
Ἁμνοῦ καί τή Γέννηση. β) Ἀπό τήν Εἴσο-
δο τοῦ Εὐαγγελίου, διά τοῦ ὁποίου ὁ Δε-
σπότης Χριστός ἀοράτως φωτίζει ὅλους 
τούς πιστούς. Τό συμπέρασμα τῆς ἀο-
ράτου παρουσίας, καίτοι παρισταμένης, 
συμπεραίνεται ἀπό τήν εἰκονιζόμενη νε-
φέλη. Ἐπίσης, στήν ἴδια παράσταση εἰκο-
νίζονται κληρικοί, οἱ ὁποῖοι σεβίζοντες 
προφανῶς ἐκφωνοῦν χαμηλοφώνως τήν 
εὐχή τῆς Εἰσόδου. «Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ ὁ Θεός ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς 
τάγματα...»1. γ) Ἀπό τό Χερουβικό ὕμνο 
μέ τούς Ἀγγέλους νά φέρουν ἐπί τάς κε-
φαλάς των τήν εἰκόνα τοῦ Ἐπιταφίου 
δεῖγμα τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως 
τοῦ 11ου περίπου αἰῶνος, κατά τήν ὁποί-
αν, εἰσοδεύετο ὁ Ἐπιτάφιος. δ) Ἀπό τή 

1  βλ. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Κείμενα Λειτουργικῆς, 
ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 240. 

θεία Κοινωνία μέ τήν ἐπίδοση τοῦ Ἄρτου. 
Ὁ Δεσπότης Χριστός μεταδίδει τόν ἅγιο 
ἄρτο στούς ἀγγέλους. Παραστάσεις ἀπό 
τό δωδεκαόρτο: 1. Τήν Ἀνάληψη, ἡ ὁποία 
ἕπεται τῆς Ἀναστάσεως καί ἐνθυμίζει τήν 
ἄνοδο τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς οὐρανούς. 2. 
Τήν Ἁνάστασιν τοῦ Χριστοῦ. 3. Τή Σταύ-
ρωση καί 4. Τήν ἀποκύλιση τοῦ λίθου 
ἀπό τόν τάφο. Βεβαίως, οἱ παραστάσεις 
δύναται νά χαρακτηριστοῦν καί ὡς μή 
ὑπάρχουσες στήν θεία Λειτουργία παρά 
τοῦ ὅτι συμπεραίνονται ἐμμέσως. Κατά 
τή γνώμη μας γίνεται μιά εὐγενής ἄμιλ-
λα ἐπικρατήσεως τῶν παραστάσεων τῆς 
θείας Λειτουργίας καί τῶν γεγονότων 
πού διαδραματίστηκαν κατά τό πάθος. 
Πάντως, σ’ ἕνα γενικό πλαίσιο θά μπο-
ρούσαμε νά δώσουμε καί μιά ἑρμηνεία 
ἑορτολογική, ὅπου ἀπεικονίζονται τά πιό 
χαρακτηριστικά γεγονότα τοῦ σωτηριο-
λογικοῦ σχεδίου. Ἡ ἁγία Τριάδα, συμμε-
τέχουσα ὁλόκληρη στό ἔργο τῆς σωτηρί-
ας, τό σάρκα λαβόν πρόσωπον Αὐτῆς, ὁ 
Χριστός, ὁ ὁποῖος προφητεύεται, ἡ θυσία 
τοῦ ἁμνοῦ πού ἀναφέρει ὁ προφήτης 
Ἠσαΐας, γεννᾶται, σταυρώνεται, θάπτε-
ται, ἀνασταίνεται, ἡ ἀποκύλιση τοῦ λίθου 
- ἐπισφράγιση τῆς Ἀναστάσεως- καί ἡ 
Ἀνάληψη, ὅπου ὁ Χριστός ἀναλαμβάνε-
ται, δίνουν μιά σαφῆ περιγραφή τοῦ θεί-
ου σχεδίου.

Χαρακτηριστικά τῆς συνθέσεως εἶναι 
ἡ λεπτομέρεια, ἡ μικρογραφία μέ τίς 
τόσο πλούσιες παραστάσεις καί τά πρό-
σωπα, τά ὁποία ἀνέρχονται στόν ἀριθμό 
69. Ἀξιοσημείωτο, ἐπίσης, εἶναι ὅτι κάθε 
παράσταση χαρακτηρίζεται γραπτῶς.

Οἱ Γραπτές πληροφορίες μᾶς ὁδηγοῦν 
στό συμπέρασμα τοῦ ἔτους χαλκοχαρά-
ξεως, στό δημιουργό, ἀκόμη καί τή λει-
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τουργική του χρήση. Ἀναγράφεται σέ 
βυζαντινή κεφαλαιογράμματη σημειο-
γραφία: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ 
ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΕΠ ΑΥΤΩ 
ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΕΝ ΠΑ-
ΝΤΙ ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΥ(ΡΙΟΥ) ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ Χ(ΡΙΣΤ)
ΟΥ ΑΓΙΑΣΘΕΝ Κ(ΑΙ) ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ 
Κ(ΑΙ) ΖΩΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ». 
«ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΜΟΝΑ-
ΧΟΥ (ΑΩλζ) ΧΕΙΡ ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ 
ΟΡΟΣ». Οἱ πληροφορίες εἶναι ὀρθογρα-
φημένες καί πολύ προσεγμένες.

Ἡ διά ζώσης ἱστορική παράδοση τοῦ 
ἱεροῦ ἀμφίου ἔχει ὡς ἐξῆς: Τό Εἰλητόν 
αὐτό εἶναι τό πρῶτο μετά τή φοβερή ἐπι-
δρομή τῶν Τούρκων στή Ἱερά Μονή Γου-
βερνέτου, τό 1821 μ.Χ. Ἀπό τήν ἐπιδρομή 
σώθηκε μόνο ἡ παλαιά εἰκόνα τοῦ Ὁσίου 
Ἰωάννου τοῦ Ἑρημήτου καί ὁ μοναχός 
Ἰωάσαφ. Ἡ Μονή ἔγινε παρανάλωμα τοῦ 
πυρός καί ἔμεινε μόνο τό κτιριακό συ-
γκρότημά Της, οἱ δέ μοναχοί ἐκτός ἀπό 
τον Ἰωάσαφ, ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε, ἀνη-
ρέθησαν ἀπό τούς ἀγριοτάτους Ὀθωμα-
νούς, πλησίον τῆς Μονῆς στό φαράγγι 
ἀπό τό ὁποῖο περνοῦσε τό μονοπάτι πρός 
τήν Μονήν. Βεβαίως, δέν εἶναι δυνατόν 
νά μήν εἶχε λειτουργηθεῖ ἡ Μονή μέχρι τό 
1837. Προφανῶς θά ὑπῆρξε κάποιο πα-
λαιότερο ἄμφιο τό ὁποῖο ἴσως κατεστά-
φη, ὡς ἀνεφέρθη στό οἰκεῖο κεφάλαιο.

Χαλκοχαράκτες τοῦ συγκεκριμένου 
ἀμφίου εἶναι: Θεόφιλος Κερκυραῖος τό 
1826, Ἄνθιμος ὁ Πελοποννήσιος τό 1836, 
Δανιήλ τό 1837 καί 1847, Ἰγνάτιος Ἱερο-
μόναχος τό 1842, Ἰωάννης Καλδής τό 
1869, τό 1870 καί τό 1878, καί Ἰωάννης ὁ 
Μυτιληναῖος τό 1898.

Παρόμοιες συνθέσεις συναντήσαμε:
1.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Πανα-

γίας Καλυβιανῆς τοῦ Νομοῦ Ἡρακλείου, 
καθιερωθέν «παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας κ. Ἰωακείμ (1845-
1855), ἐν ἔτει 1853 Σεπτεμβρίου α΄».

2.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίας Τριά-
δος τῶν Τζαγκαρόλων, στό Ἀκρωτήρι 
Χανίων, καθιερωθέν ἀπό τό Θεοφιλέ-
στατο Ἐπίσκοπο Λάμπης καί Σφακίων κ. 
Εὐμένιο Ξηρουδάκη (1886-1898) στίς 15 
Αὐγούστου 1888.

3.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Παναγίας 
Καλυβιανῆς, Νομοῦ Ἡρακλείου. «Καθιε-
ρωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ἀρκαδίας κ. Γρηγορίου (1855 περί-
που - 1879) τήν 12ην Μαΐου 1860».

4.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μητρόπολη Γορ-
τύνης καί Ἀρκαδίας, στή συλλογή τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Κυ-
ρίλλου καθιερωθέν ἀπό τόν Θεοφιλέστα-
το Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας Γρηγόριο (1855 
περίπου-1879), στίς 12 Μαΐου 1861.

5.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου, Βιάνου τοῦ Νομοῦ Ἡρα-
κλείου, (Ἁγία Μονή) «καθιερωθέν παρά 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρκαδί-
ας κ. Νικοδήμου (1887-1900), ἐν ἔτῃ (sic) 
1864 τήν 27 Ἰουλίου ἐν χωρίῳ ἐπάνω Βιά-
νου τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης». 
Ἐπίσης ἀναφέρει: «Tῷ (sic) παρόν ἀφιε-
ρώνεται εἰς Ἄρβης (sic) εἰς τῇ (sic) Μονή 
(sic) τοῦ Αγίου (sic) Ἀντωνίου παρά Ἰω-
άννου προσκυνητοῦ». Ἡ Μονή τοῦ ἁγί-
ου Ἀντωνίου, Ἄρβης, ἐδιοικεῖτο ἀπό τήν 
Ἁγία Μονή. Κατά συνέπεια, ὅταν διέλυσε 
ἡ Μονή, ἡ κινητή καί ἀκίνητη περιουσία 
της προσαρτήθηκε στήν Ἁγία Μονή. Τήν 
περίοδο δέ αὐτή ἡ Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας 
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ἦταν αὐτόνομος μέ δικό της Ἐπίσκοπο 
καί μέ ἕδρα τή Βιάνο.

6.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ὁδηγητρίας 
Νομοῦ Ἡρακλείου, «καθηερωθέν (sic) 
παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἀρκαδίας κ. Γρηγορίου (1855-1879) ἐν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου εἰς τό 
Ἁγιοφάραγκον τῇ 26 Ὀκτωβρίου 1864».

7.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσε-
ως τῆς Θεοτόκου, (Ἁγία Μονή), στή Βιά-
νο τοῦ Νομοῦ  Ἡρακλείου, «καθιερωθέν 
παρά τοῦ θεοφιλεστάτου ἁγίου πρῶην 
(sic) Συλληβρίας κυρίου Ἰωαννικίου Σωτη-
ρίῳ ἔτι (sic) αωξδ` (1864) ἐν μηνή (sic) Δε-
κεμβρίου (sic) 16  Ἰνδικτιώνος (sic) :η`:».

8.  Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου (Ἁγία Μονή) Βιά-
νου, καθιερωθέν ἀπό τόν πρώην Ἱερισσοῦ 
Ἱλαρίωνα Μαχαρόνιο (1890-1899) στίς 8 
Μαΐου 1899.

9.  Εἰλητό στήν Κρύα Βρύση Κισά-
μου. Οἱ πληροφορίες καθιερώσεως ἔχουν 
σβήσει. Ἀναφέρεται ὅμως ὅτι ἔγινε διά 
δαπάνης ΣΗΝΕΣΙΟΥ (sic) Μοναχοῦ 
ΘΑΣΣΑΛΟΝΙΚΕΟΥ (sic) ΧΕΙΡ ΙΓΝΑΤΙ-
ΟΥ ΗΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (sic).

10.  Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, (Ἁρμανώ-
για Νομοῦ Ἡρακλείου, καθιερωθέν ἀπό 
τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας 
κ. Βασίλειο Μαρκάκη (1902-1941). Ἡ 
ἐνορία Ἁρμανωγίων ἀνήκει στήν Ἀρχιε-
πισκοπή Κρήτης, ὅμως, σύμφωνα μέ τή 
μαρτυρία τοῦ ἐφημερίου Πανοσιοτάτου 
Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθηναγόρου Τζορ-
παζάκη, τό ἱερό αὐτό ἄμφιο ὑπάρχει σ’ 
Αὐτήν ἀπό τήν περίοδο πού ἡ ἐνορία 
ἀνῆκε στήν Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας.

11.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Τιμίου 

Προδρόμου Κορακιῶν, τοῦ Νομοῦ Χανί-
ων, «καθιερωθέν ἀπό τόν Μηλητουπόλεως 
Ἱερόθεο ἐν Ἁγ. Ὄρει τῇ 18ῃ Ἰουνίου 1934».

12.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική 
καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίας 
Τριάδος στό Ἀκρωτήρι, Νομοῦ Χανίων, 
«καθιερωθέν ἀπό τόν Μηλητουπόλεως Ἱε-
ρόθεο ἐν Ἁγ. Ὄρει τῇ 18ῃ Ἰουνίου 1934». 

13.  Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου τοῦ 
Νομοῦ Ἡρακλείου, καθιερωθέν ἀπό τό 
Μηλητουπόλεως Ἱερόθεο τῇ 2ᾳ Μαϊου 
1938, στή Νέα Σκήτη καί στήν Καλύβη 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἁγιογραφι-
κοῦ Οἴκου Κυριλλαίων». Ἐπίσης, ἀναγρά-
φει, «Διά Δαπάνης Ἀβερκίου Μοναχοῦ 
Κομβολαγᾶ -Καρυαῖ Ἁγίου Ὄρους 1936». 

14.  Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό Γενε-
θλίου τῆς Θεοτόκου Γαβαλοχωρίου, τοῦ 
Νομοῦ Χανίων. Πληροφορίες καθιερώ-
σεως δέν ὑπάρχουν ἤ ἔχουν σβήσει.

15.  Εἰλητό στόν ἱερό ναό Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος, Περιβολίων Κυ-
δωνίας τοῦ Νομοῦ Χανίων. Τό παρόν 
ἄμφιο ἀναφέρει: «Δέησις τοῦ δούλου τοῦ 
Θεοῦ δηονισίου (sic) Ἱερ(ομονάχου)» καί 
ὅτι εἶναι λιθογραφία.

16.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας Γωνιᾶς, στό 
Κολυμπάρι Κισάμου τοῦ Νομοῦ Χανίων, 
«καθιερωθέν ἀπό τόν Θεοφιλέστατον 
Ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου κ.κ Εἰρη-
ναῖον (νῦν Μητροπολίτης) τῇ 30 Αὐγού-
στου 1959 ἐν Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Μυρ-
τιδιωτίσης Σπηλιᾶς Κισάμου». Τό παρόν 
ἄμφιο εἶναι ἀρίστης καταστάσεως καί στή 
φόδρα του ἀναγράφονται : «1869», προ-
φανῶς ἔχει γραφεῖ ἀπό Μοναχό ἡ χρονο-
λογία. Ἐπίσης, «Ὑπάρχει ἐμοῦ Γερβασίου 
Ντουσάκη Ἀρχιμανδρίτου 7-8-1957».



11

17.  Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή ἁγίας 
Εἰρήνης, στόν Κρουσώνα τοῦ Νομοῦ Ἡρα-
κλείου, ἀφιερωθέν ἀπό τό Μοναχό Νικό-
δημο Καλλιγιαννάκη πρό δεκαπενταετίας. 
Ὁ Μοναχός Νικόδημος ἀνῆκε στή δύναμη 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου.

18.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζωοδόχου 
Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς), Χανίων. Τό παρόν 
καθιέρωση δέν ἀναφέρει. Παρατηρήθη-
κε ἄρση τῶν ἁγίων Λειψάνων προφανῶς 

διά να τοποθετηθεῖ σέ ἄλλο Ἀντιμήνσιο.
19.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Γε-

ωργίου στό Ἀρσάνι τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνης. 
Καθιέρωση δέν ἀναφέρει, κατά πάσα πι-
θανότητα ἔχει σβήσει, παρατηρήθηκε, 
ὅμως ἡ μεγάλη λειτουργική χρήση του.

Εἰλητό στό Χωριό Κρύα Βρύση Κισά-
μου. Καθιέρωση καί καθιερώσαντα Ἐπί-
σκοπο δέν ἀναφέρει. Μοναδική πληροφο-
ρία ἔχει: «ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΗΝΕΣΙΟΥ (sic) 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ».

4.2.2. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Τριάδος Ἀκρωτήρι Ν. Χανίων. Εἰκ. 26.

Εἰλητό κτῆμα τῆς Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Τρι-
άδος τῶν Τζαγκαρόλων στό Ἀκρωτήρι 
Νομοῦ Χανίων, ΙΗ` αἰῶνος, καθιερωθέν 
παρά τοῦ πρώην Μοσχοννησίων κ. Καλ-
λινίκου διαστάσεων 0,64 ἐπί 0,57.

Εἶναι ἀναγεννησιακῆς Τέχνης καί πα-
ρουσιάζει ὡς κύριο θέμα τόν Ἐπιτάφιο 
Θρῆνο, έπί τοῦ ὁποίου ἵσταται ὁ Τίμιος 

Σταυρός στηρίζων τή λόγχη καί τό σπόγ-
γο. Ἐπίσης, ἀπεικονίζει καί τούς τέσσερις 
Εὐαγγελιστές. Ἐπί μέρους θέματα ἀπεικο-
νίζονται: Ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη, ὁ Γολγοθᾶς 
μέ τά ἀντικείμενα τοῦ πάθους, ἡ ἁγία Πόλη 
Ἱερουσαλήμ, τό Κουβούκλιο τοῦ Παναγίου 
Τάφου, ὁ κῆπος μέ τό κενό μνημεῖο2. Κά-

2  Ἰω. ιθ`, 41.
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τωθεν τοῦ Ἐπιταφίου ἄγγελοι διακονοῦν 
στό θεῖο δράμα κρατώντας ἁπλωμένη τή 
σινδόνη, ἐνῶ μεταξύ αὐτῶν ἐπί ἀνοιγμένου 
εἰληταρίου ἀναγράφεται τό τροπάριο Ὁ 
εὐσχήμων Ἰωσήφ…..3. 

Χαρακτηριστικά εἶναι ὅτι τό ὅλο θέμα 
κοσμοῦν ἀγγελικές δυνάμεις καθώς ἐπί-
σης καί οἱ τρεῖς ἀψίδες, οἱ ὁποῖες στηρί-
ζονται ἐπί κιόνων, ὁ τάφος διακοσμημέ-
νος σάν νά ἦταν ἁγία Τράπεζα, δείγματα 
καθαρά λειτουργικῆς ἐπιρροῆς καί μάλι-
στα εἰκονίζονται οἱ ἀψίδες τοῦ ἀνατολι-
κοῦ μέρους τοῦ Ναοῦ (Ἱερό Βῆμα).

Σέ ὅλη τήν ὀθόνη καί πλησίον τῶν 
Εὐαγγελιστῶν ἀνάλογα μέ τή θέση τους 
ἀναγράφεται ἡ φράση: «ΤΟΝ ΕΠΙΝΙ-
ΚΙΟΝ ΥΜΝΟΝ ΑΔΟΝΤΑ ΒΟΩΝΤΑ ΚΕ-
ΚΡΑΓΟΤΑ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑ» φράση ἐκ 
τῆς θείας Λειτουργίας4.

Δημιουργία ἀρίστη, ὁ δημιουργός 
Γαβριήλ ἱερομόναχος, ἔχει δώσει τέλεια 
λεπτομέρεια καί ἐπεξήγηση τῶν προ-
σώπων πού ἀπεικονίζονται. Ὀνοματί-
ζει κάθε παράσταση καί κάθε πρόσωπο. 
Στίς ἐπί μέρους παραστάσεις ἀναφέρεται 
ἡ ὀνομασία τῆς παραστάσεως ἐνώ στό 
κύριο θέμα ἀναγράφεται ἡ ταυτότητα 
καί ἡ ἰδιότητα τῶν προσώπων. Προσδιο-
ρίζεται ἡ Παναγία «Μ(ΗΤΗ)Ρ ΘΕΟΥ» ἡ 
«Μάρθα» ἡ «ΜΑΡΙΑ ἡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ» ὁ 
«Ἰω(άννης) ὁ θεολόγος».

Στά φωτοστέφανα τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Νι-
κοδήμου καί τοῦ Χριστοῦ διατυπώνεται, 
μέ παρέκκλιση καί μάλλον σύγχυση, ὕμνος 
ἀπό τά ἐγκώμια τοῦ ὄρθρου τοῦ Μεγάλου 
Σαββάτου «Ἰωσήφ κηδεύει σύν τῷ Νικο-

3  βλ. ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ, Ὄρθρος 
Μ. Σαββάτου, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 333.

4  βλ. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Κείμενα Λειτουργικῆς, 
τ. Γ`, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 263.

δήμῳ Χ(ριστο)ν (sic) τόν ζοωδότην»5 διά 
τῆς ὁποίας χαρακτηρίζονται καί τά πρό-
σωπα. Ἐπίσης, στήν ἀψίδα τῆς ἀνατολικῆς 
πλευρᾶς τῆς ὀθόνης ἀναφέρεται μία φράση 
ἀπό τόν πρῶτο στῖχο τῶν ἀρχαϊκῶν τρο-
παρίων τοῦ Μ. Ἀποδείπνου «Ἡ ἀσώματος 
φύσις τά χερουβίμ ἀσιγήτοις σε ὕμνοις δοξο-
λογεῖ»6 καί ἀντικαθίσταται μέ τή λέξη «τά 
πολυόμματα». Ἔτσι, χαρακτηρίζει τίς ἀγγε-
λικές Δυνάμεις πού εἰκονίζονται στήν ὀθό-
νη. Ἀκόμα, ἀπεικονίζονται δύο κανδύλες, 
χαρακτηριστικό τῶν νεκρικῶν ἐθίμων. Στίς 
παρυφές τοῦ ἀμφίου ἀναγράφεται σέ βυ-
ζαντινή σημειογραφία, κεφαλαιογράμμα-
τη καί μικρογράμματη: «ΕΠΙΤΆΦΙΟΝ ΙΕ-
ΡΌΝ αΚΡΙΒΩΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΘΕΝ (sic) καί 
ΤΎΠΩ ΕΚΔΩΘΕΝ (sic) ΔΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΥ 
ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΕΣΤΆΤΩΝ ΚΥΡΊΩΝ ΚΥΡΊ-
ΩΝ ΓΕΩΡΓΊΟΥ Δ`ΗΜΟΥ ΕΚ ΠΌΛΕΩΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ κ(αί) ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ἐκ 
ΓΟΎΡΑΣ ΑΓΡΆΦΩΝ ΑΦΙΕΡΏΘΗ ΠΑΡ΄ 
ΑΥΤωΝ ΤΗ ΣΕΒΑΣΜΊΑ καί ΠΑΤΡΙΑΡ-
Χικῇ ΜΟΝΗ τοῦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ εἰς ΜΝΗ-
ΜΌΣΥΝΟΝ Α’ΥΤΩΝ καί τῶν Αὐτῶν ΓΟ-
Νέων ΔΙ΄ ἘΠΙΜΕΛΕΊΑΣ καί ΠΡΟΤΡΟπῆς 
τοῦ ΠΑΝΟΣιΩτάτου (sic) Κύρ ΓΑΒΡΙΗΛ ἐκ 
τῆς ΑΥτῆς ΜΟΝΉΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΔΊΔω 
Τοῖς ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ 1765 ΜΑΡΤΙΩ ΕΝ 
ΕΝΕΤηιΣΙ Καί ΝΥΝ Κ(αι) ΕΙΣ ΘΥΣΙΑΣΤή-
ριον ΘΕΙΟΝ Τοῦ ΕΚΤΕΛεῖσθαι ΔΙ ΑΥΤου 
ΤΗν ΙΕΡΑΝ Καί ΘΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ 
ΠΑΡΑ Τοῦ». «καθιερωθέν παρά τοῦ ταπει-
νοῦ πρώην Μοσχοννησίων Καλλινίκου».

Ἡ χρονολογία τοῦ ἱεροῦ ἀμφίου ὁρί-
ζεται στά 1765 καί χαρακτηρίζεται ὡς Β` 
ἔκδοση. Ἡ ἀρχική του χάραξη ὁρίζεται 

5  βλ. ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ, Ὄρθρος 
Μ. Σαββάτου, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 441.

6  βλ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 
134.
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στά 1733 ἀλλά ὁ δημιουργός του εἶναι 
ἄγνωστος. Τό παρόν ἄμφιο εἶναι δημοσι-
ευμένο ἀλλά δέν ἔχει μελετηθεῖ7. 

Παρόμοια ἐντοπίσαμε :
1.  Εἰλητό στή συλλογή τοῦ Πανοσι-

ολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐγενίου 
Ἀντωνοπούλου Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πέτρας. Καθιέρωσε ὁ 
πρώην Μοσχοννησίων Καλλινίκου στίς 
18 Αὐγούστου 1779.

2.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζοωδόχου 
Πηγῆς (Χρυσοπηγῆ), Νομοῦ Χανίων, κα-
θιερωθέν ἀπό τόν πρώην Μοσχοννησίων 
Καλλίνικο.

3.  Ἀντιμήνσιο στή συλλογή τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. 
Εὐγενίου Ἀντωνοπούλου, Ἱεροκήρυκος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας. Καθιέ-
ρωσεν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Κρή-
της κ. Χρύσανθος (1843-1850) στίς 26 
Σεπτεμβρίου τό 1847.

4.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίου Γεωρ-
γίου, στό Ἀρσάνι, Νομοῦ Ρεθύμνης, κα-
θιερωθέν «παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου ἁγί-
ου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Καλ-
λινίκο» (1832 - 1869) στίς 3 Αὐγούστου 
τοῦ 1847.

5.  Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου (Ἁγία Μονή) 
Βιάνου, Νομοῦ Ἡρακλείου «καθιερωθέν 
παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου ἁγίου Ρεθύ-
μνης καί Αὐλοποτάμου κυρίου Καλλι-
νίκου (1832 - 1869 Νικολετάκη), αωμδ` 
(1844) Αὐγούστου α` (1)». Ἡ ὑπογραφή 
τοῦ Ἐπισκόπου βρίσκεται στήν ἀνατολι-

7  ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 
- ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ, τ. Β` , Ἅγ. 
Ὄρος 1996, σ. 556.

κή πορυφή τοῦ ἀμφίου προφανῶς λόγω 
περισσοτέρου ἐλευθέρου χώρου.

6.  Εἰλητό στή συλλογή τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης καί 
Ἀρκαδίας κ.κ. Κυρίλλου (1980-σήμερα). 
Καθιέρωση δέν ἀναφέρει.

7.  Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Θεολόγου στόν Πρέβελη, Νομοῦ 
Ρεθύμνης. Καθιέρωση δέν ἀναφέρει.

8.  Εἰλητό στόν ἱερό ναό τοῦ Πανα-
γίου Πνεύματος τῆς ἐνορίας Σελίων 
Ἀποκορώνου. Καθιέρωση δέν ἀναφέρει, 
εἶναι, ὅμως, χαρακτηριστική ἡ λειτουργι-
κή του χρήση.

9.  Εἰλητό στόν ἱερό ναό ἁγίου Γε-
ωργίου, Φουρφουρᾶ Ρεθύμνης, «ἐγκαι-
νιάσθη παρά τοῦ θεοφιλεστάτου ἁγίου 
Ρεθύμνης καί αὐλοποτάμου (sic) κυρίου 
Καλλινίκου (1832 - 1869) αωμδ` (1844) 
αὐγούστου α` (1)».

10.  Εἰλητό ἄνευ καθιερώσεως, στήν 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά 
Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) 
Χανίων. Τό παρόν ἄμφιο βρέθηκε καμένο 
στό μέσον, ἄγνωστο πῶς, γι’ αὐτό ἴσως 
δέν καθιερώθηκε. Ἐπίσης, παρατηρήθηκε 
ἀλλαγή φράσεων στίς παρυφές τοῦ ἀμφίου 
πού ἀναφέρουν: «ΟΤΕ ΚΑΤΗΛΘΕΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ Η ΖΩΗ Η ΑΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΑΔΥΝ (sic) ΕΝΕΚΡΩΣΑΣ ΤΗ 
ΑΣΤΡΑΠΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΟΤΕ ΔΕ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΘΝΕΩΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑ-
ΧΘΟΝΙΩΝ ΑΝΑΙΣΤΗΣΑ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΔΥ-
ΝΑΜΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΕΚΡΑΥ-
ΓΑΖΟΝ ΖΩΟΔΟΤΑ (….) Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ 
ΔΟΞΑΣΙ» (sic). Ἐπίσης ἀναγράφει: «ΕΠΙ-
ΤΑΦΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕ-
ΛΕΙΣΘΕ (sic) ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ 
ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ». 
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ἩἹερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, στό 
Ἡράκλειο, σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς Ἡμερησίας  

Διατάξεως.
Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἡ Ἱερά Σύνοδος πληροφορήθηκε τήν πλήρωση, ἀπό τήν 

Ἁγία καί  Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά ἀπό 94 χρόνια, τοῦ 
Ἱστορικοῦ Θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σμύρνης, διά τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχι-
γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου κ. Βαρ-
θολομαίου.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας Ἰνδίκτου καί τοῦ νέου 
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τό ὁποῖο ἀρχίζει τήν 1η Σεπτεμβρίου, εὔχεται στόν Ἱερό 
Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τούς συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας καί σέ 
ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, νά διέλθει αὐτό μέ τή Χάρη 
καί τήν εὐλογία τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ.

Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος, γιά τήν ἐπικείμενη ἔναρξη τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ καί 
Σχολικοῦ ἔτους, ἀπευθύνεται πατρικά στούς φοιτητές, τούς σπουδαστές, τούς μα-
θητές, τούς δασκάλους καί τούς καθηγητές ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαίδευσης, 
καί εὔχεται σέ ὅλους πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, πρόοδο καί ἐπίτευξη τῶν 
εὐγενῶν στόχων τους. 

Ἡράκλειο, 30 Αὐγούστου 2016

Ἀπό τήν  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
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ἩΠαναγία, ἐκπροσωπώντας ὅλο 
τό ἀνθρώπινο γένος, ὅλο τόν 

ἄνθρωπο ἀλλά καί ὅλη τήν κτίση, ἦταν 
ἐκείνη πού μπόρεσε νά φτάσει στό ση-
μεῖο νά πεῖ τό μεγάλο «ναί», νά συγκα-
τανεύσει ἐν ἐλευθερίᾳ στήν πρόταση 
τῆς σωτηρίας καί νά γίνει τό «ὄχημα τοῦ 
Λόγου», νά γίνει «Θεογεννήτωρ», Μή-
τηρ Θεοῦ. Μέ τή Θεοτόκο, ἡ ἀνθρωπό-
τητα ὑψώνεται μέσα ἀπό τήν πτώση της 
καί καταφέρνει ἐπιτέλους νά πιάσει τό 
χέρι πού τῆς ἁπλώνει ὁ Θεός. Καί ὅταν 
ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, μέ τή 
ἀποδοχή αὐτή, ἔγινε δυνατόν νά σαρ-
κωθεῖ ὁ ἄναρχος καί ἀσώματος Θεός, 
γιά «τήν ἡμετέραν σωτηρίαν».

Ἡ Ἐκκλησία μας, μέ τό γνωστό ὕμνο 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ Ἐπισκό-
που Μαϊουμᾶ, τολμᾶ νά ἀποκαλεῖ τήν 
Θεοτόκο «τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ 
καί ἐνδοξωτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σε-
ραφείμ». Δέν εἶναι σχῆμα λόγου, οὔτε 
λυρική ἔξαρση. Ὡς συνήθως, ἡ λατρευ-
τική μας ποίηση μιλᾶ γιά τά γεγονότα, 
τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων: Ἡ θέση 
τῆς Θεοτόκου στό θεῖο σχέδιο τῆς κα-
θολικῆς σωτηρίας εἶναι ἀνώτερη καί ἀπό 
ἐκείνην τῶν ἀγγέλων. Διότι οἱ ἄγγελοι, 
ὡς ἀσώματες ὑπάρξεις, δέν θά μπο-
ροῦσαν νά προσφέρουν τό σῶμα, τήν 
ὑλικότητα, γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ 
μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως. Ἐνῶ ἡ Θε-

Η ΜΑΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

οτόκος, προσφέροντας τόν ἑαυτό της 
στόν Θεό, ἀξιώθηκε νά κυοφορήσει τόν 
ἴδιο τόν Δημιουργό Ἐκεῖνον πού ἔπλασε 
καί τά Σεραφείμ καί τά Χερουβείμ.

Μιά γυναίκα, λοιπόν, πού γεννήθηκε 
μέσα στήν πτωτική ἀνθρωπότητα, μέσα 
στήν ἱστορία, διά τῆς θελήσεώς της 
ἀλλά καί ὅλου τοῦ βίου της, ἑλκύει τήν 
θεία χάρη, γίνεται συνεργός τοῦ Θεοῦ 
στό σχέδιο τῆς σωτηρίας. Γίνεται ἡ νέα 
Εὔα, διά τῆς ὁποίας ἡ «ἀρά» τῆς πρώτης 
Εὔας, ἐκλείπει. Καί δι’ αὐτῆς γεννᾶται ὁ 
Νέος Ἀδάμ, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός Λό-
γος, γιά νά διορθώσει τό σφάλμα τοῦ 
προπάτορος Ἀδάμ καί νά νικήσει τόν 
θάνατο γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου.

Γενόμενη Μήτηρ Θεοῦ, ἡ Παναγία 
μαρτυρεῖ γιά ὅλο τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ὁ 
Πατέρας διά τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. 
Μέ τήν ὑπερφυή, ἐκ Πνεύματος Πνεύ-
ματος Ἁγίου, σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, 
γεννᾶται ἀπό τήν παρθένο Μαρία μία 
νέα ἀνθρωπότητα, ἕνας καινός ἄνθρω-
πος, ὁ καινός ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος. Καί 
δίνεται στήν κτίση μία καινούργια ση-
μασία, πού εἶναι o σκοπός κι ὁ λόγος τῆς 
ὑπάρξεώς της: ἡ μέλλουσα μεταμόρφω-
σή της.

Ἔτσι, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἡ 
Παναγία, ὁδηγεῖ τήν Ἐκκλησία νά κατα-
νοήσει καί νά διασαφηνίσει τό μυστήριο 
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πού γίνεται ἄνθρω-

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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πος χωρίς νά πάψει νά εἶναι Θεός. Μέ τή 
θεία μητρότητά της, ἡ Παναγία μαρτυ-
ρεῖ ἐπίσης γιά τήν οὐσιαστική φύση τῆς 
Ἐκκλησίας ἀλλά καί γιά τή ζωή ἐκείνων 
πού κληρονόμησαν τή σωτηρία. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ καί ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ὅπως ἀκριβῶς εἶναι κι ἐκείνη. Ὅπως καί 
ἡ Παναγία, ἡ Ἐκκλησία «χωρεῖ τόν ἀχώ-
ρητον», εἶναι «τό παλάτιον, τοῦ μόνου 
Βασιλέως» καί τό «εὐρύχωρον σκήνωμα 
τοῦ Λόγου». 

Μέ τήν Ἐκκλησία, «νεουργεῖται ἡ 
κτίσις» καί μᾶς δίνεται «ἡ κλεῖς τῆς Χρι-
στοῦ βασιλείας». Μᾶς προσφέρεται μία 
«γέφυρα μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός 
οὐρανόν» Ἡ Παναγία προσωποποιεῖ 
τήν κλήση πού ἀπευθύνεται στόν κα-
θένα μας γιά ἁγιότητα, τήν κλήση νά 
γεννήσουμε, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ἐντός μας καί στόν κόσμο, τόν καινό 
ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο. Στό πρόσωπο τῆς 
Παναγίας ἐπαναλήφθηκαν ὅλα τά γεγο-
νότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελι-
σμός, ἡ Γέννηση, τό θεῖο Πάθος, ἀλλά, 
μέ τήν Κοίμηση καί τήν μετάστασή της, 
ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος, ἡ Ἀνάσταση καί ἡ 
εἰς τούς οὐρανούς Ἀνάληψη.

Ὅλα αὐτά, ἡ Παναγία τά δείχνει μέ τό 
πρόσωπό της, διά τοῦ προσώπου καί τῆς 
παρουσίας της. Ἡ μαρτυρία της εἶναι μία 
σιωπηλή μαρτυρία. 

Ἐλάχιστες οἱ ἐμφανίσεις της καί οἱ 
ἀναφορές τῶν Εὐαγγελίων στό πρόσω-
πό της. Τό μήνυμά της ἀνήκει στήν κα-
τηγορία τῶν σημείων. Ἤδη ὁ Προφήτης 
Ἠσαΐας χρησιμοποιεῖ τή λέξη σημεῖο 
προφητεύοντας τήν Ἐνανθρώπηση: «διά 
τοῦτο δώσει κύριος αὐτός ὑμίν σημεῖον 
ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρι ἔξει καί τέ-

ξεται υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ 
Ἐμμανουήλ» (Ἤσ. 7, 14). Τό ἴδιο καί ἡ 
Ἀποκάλυψη: «Καί σημεῖον μέγα ὤφθη 
ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνή περιβεβλημένη τόν 
ἥλιον, καί ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν 
αὐτῆς, καί ἐπί τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέ-
φανος ἀστέρων δώδεκα» (Ἄπ. 12, 1). 

Σημεῖο ἀντινομικό, ἀναιρετικό τῆς 
λογικῆς τοῦ κόσμου, ἀφοῦ συνθέτει τήν 
παρθενία καί τήν μητρότητα: «Ἀλλότρι-
ον τῶν μητέρων ἡ παρθενία καί ξένον 
ταῖς παρθένοις ἡ παιδοποιία», ψάλλει 
ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, καί καταλή-
γει «ἐπί σοῖ Θεοτόκε ἀμφότερα ὠκονο-
μήθη». Πρόκειται γιά ἕνα σημεῖο πού 
δόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. Δέν ἐπι-
βλήθηκε, δόθηκε. Ἑπομένως, πρέπει νά 
ἀνακαλυφθεῖ.

Ζῶντας τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία 
ἀνακαλύπτουμε τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ 
καί τό μυστήριό τῆς Μητρότητάς της. 
Καί, ὅπως κατέδειξε ἡ Οἰκουμενική Σύ-
νοδος τῆς Ἐφέσου, ἀνακαλύπτοντας τήν 
«ὄντως Θεοτόκον», ἀνακαλύπτουμε τόν 
ἴδιο τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. 

Ἡ Παναγία δέν εἶναι διόλου δυσνό-
ητη. Ξέρει νά σωπαίνει ἀλλά ξέρει νά 
εἶναι καί παροῦσα ἐκεῖ πού τήν ζητοῦν. 
Ἡ σιωπηλή της μαρτυρία, γίνεται ἄμε-
τρον ἔλεος, γιά ὅσους ἐπικαλοῦνται τήν 
χάρη της, γίνεται στοργή πάντα πόθον 
νικῶσα.

Τό μυστήριο τῆς Θεοτόκου δέν μπο-
ρεῖ νά ἀναλυθεῖ, νά ὁριοθετηθεῖ μέ λό-
για. Γι’ αὐτό ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας 
ἀλλά καί τοῦ κάθε πιστοῦ ξεχωριστά 
μπροστά στή Θεοτόκο εἶναι ἀνάλογη μ’ 
ἐκείνην τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ κατά 
τήν στιγμή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: στάση 
σιωπῆς, ἀπορίας καί θαυμασμοῦ....
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Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα
Ἅγιε Πρωτοσύγκελλε
Σεβαστοί Πατέρες
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί
Πένθιμα χτυποῦν χθές καί σήμερα οἱ 

καμπάνες τῆς Εὐαγγελίστριας παραμονές 
τῆς Γιορτῆς καί μήνυμα λυπητερό διαλα-
λοῦν ἄπ ἄκρη σέ ἄκρη στήν ἐνορία καί σέ 
ὅλη τήν συνοικία.

Ὁ π. Ἀναστάσιος ὁ πνευματικός ποιμέ-
νας αὐτῆς τῆς Θεοσώστου Ἐνορίας κεκοί-
μηται… ἔκλεισαν οἱ ἀνύστακτοι ὀφθαλμοί, 
ἐσίγησαν ὁ γλυκόφθογγος λάρυγγας.

Οἱ πόδες τοῦ Εὐαγγελιζομένου δέν 
ἀντέχουν πλέον τῶν γηρατειῶν τά προ-
σκρούσματα.

Ὁ εὐθυτενής γυπαετός τῶν Λευκῶν ὀρέ-
ων περιμένει μία ἄλλη Ἀνατολή σπουδῆς 
σημαντική. Τό ὑπερευλογημένο Σαββάτο 
τῆς αἰωνιότητας. Ἐκοιμήθει ὁ σεπτός καί 
πεφιλημένος ἱερεύς. Ὁ Ἀριστοκράτης τῶν 
κληρικῶν καί ἡ πρεπιά τοῦ ράσου.

Ὁ π. Ἀντώνιος γεννήθηκε στά Χανιά τό 
1936. Τό πέμπτο παιδί ἀπό ὑπερπολύτεκνη 
οἰκογένεια. Ἑπτά παιδιά τά ὁποῖα ἀνετρά-
φησαν μέ χριστιανική παιδέια ἀπό εὐσεβῆ 
μητέρα καθ’ὅσον ὁ πατέρας πολύ νωρίς 
ἔφυγε γιά τόν οὐρανό. 

Καί ἀπό αὐτά τά βλαστάρια ξεχώρισε 
ὁ Ἀναστάσιος. 1948 Μαθητής στό πέμπτο 
Δημοτικό Σχολεῖο ) τῆς ἕκτης τάξης σέ μία 
ἔκθεσή του γράφει:

«Πάθος καί λαχτάρα μου εἶναι νά γίνω 

Ἐπικήδειος 
στόν π. Ἀναστάσιο Σπινθουράκη

τοῦ Γενικοῦ  Ἀρχιερατικοῦ  Ἐπιτρόπου, πρωτ. Γεωργίου Περάκη

κληρικός, ἱερέας τοῦ Θεοῦ καί νά περι-
βληθῶ τό ράσο». Ἔτσι ἐξηγοῦνται ὅλα.

1949-1956 Ἑπτά χρόνια στήν Ἐκκλησια-
στική Σχολή Κρήτης καί συγχρόνως τά κα-
λοκαίρια καί τίς διακοπές ἐργάζεται.

Ἀκολουθεῖ ὁ γάμος του μέ τήν Μαρία 
Ξηρουχάκη, τήν σύντροφό του.

Ὁ φτωχούλης τοῦ Θεοῦ σέ ἡλικία 20 
ἐτῶν ἀκούει τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ ἀπό 
τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κυδωνῖας καί 
Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγελο Ξηρουχάκη, ὁ 
ὁποῖος εἶχε πληροφορηθεῖ τόν πόθο καί 
τήν ἱεροπρεπῆ πολιτεία του καί τόν χει-
ροτονεῖ Διάκονο καί ἐντός πέντε ἡμερῶν 
πρεσβύτερο καί τόν τοποθετεῖ στήν Ἐνο-
ρία Γερολάκου Κεραμιῶν στούς πρόποδες 
τῶν Λευκῶν Ὀρέων, ὅπου ἐπιδεικνύει ζῆλο, 
ἐργατικότητα τόσο στό φιλανθρωπικό ὅσο 
καί στόν κοινωνικό τομέα. Τό 1958 ὑπηρετεῖ 
τήν Στρατιωτική του θητεία στήν 124 βάση 
ἐκπαίδευσης στόν Ἀραξο ὡς στρατιωτικός 
ἱερέας ἐμψυχώνοντας τούς Νεοσύλεκτους.

Τό 1959 ἐπανέρχεται εἰς τήν πρώτη Ἐνο-
ρία του μέχρι τό 1963 ὅπου μετατίθεται στό 
Μάλεμε Κυδωνίας καί χτίζει στήν περιοχή 
Πύργος τόν ναόν τοῦ τιμίου Προδρόμου 
καί καταφέρνει μέσα σέ τέσσερα χρόνια μέ 
μία εὐγενῆ ἄμιλα ὅλων τῶν κατοίκων τό 
ἀκατόρθωτο. Τό 1967 ἔρχεται μέ μετάθεση 
στόν Ἅγιο Νικόλαο στήν Σπλάτζια ὅπου 
ἐργάζεται στά λαϊκά συσσίτια «ὡς πρόε-
δρος» τά ὁποῖα ἔχουν τήν ἐπωνυμία ΕΝΟ-
ΡΙΑΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Τό 1968 τοῦ ἀπονέμεται ἀπό τήν Ἱερά 
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Μητρόπολη τό ὀφίκιο τοῦ Σακελίωνος γιά 
τό πλούσιο καί καρποφόρο ἔργο του. Γίνε-
ται δέ τακτικός ὁμιλητής στό Ραδιοφωνικό 
Σταθμό Χανίων στήν ἐκπομπή «Η ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

1970: Λαμβάνει εὐαρέσκεια ἀπό τόν 
Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
καί τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου ὡς 
καί τή μετακίνηση ἀπό τόν Ἅγιο Νικόλαο 
στήν Εὐαγγελίστρια Χαλέπας.

Ἐδῶ περιμένουν τόν πατέρα Ἀναστά-
σιο πολλά. Τό λειτουργικό ἔργο ἐντός καί 
ἐκτός τῆς πόλεως τῶν Χανίων. Τό ποιμαντι-
κό ἔργο, τό κατηχητικό ἔργο, οἱ ἀναστηλώ-
σεις καί οἱ ἀνακατασκευές τοῦ Κεντρικοῦ 
Τρούλου καί τῶν καμπαναριῶν, τῆς Εὐαγ-
γελίστριας, ἡ δημιουργία τοῦ Πνευματικοῦ 
Κέντρου τῆς Ἐνορίας στολίδι τῆς Χαλέπας 
καί τῶν Χανίων, ἡ συμμετοχή στό Διοικητι-
κό Συμβούλιο καί τό ἀδελφάτο τοῦ Γηρο-
κομείου τοῦ πατρός Ἀναστασίου ἔχει καρ-
ποφόρα ἀποτελέσματα.

Ὁλοκληρώνεται ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Πα-
ταπίου καί ἐκφράζει ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκη-
ση διά τῶν Δημάρχων Γιάννη Κλωνιζάκη 
καί ἀργότερα τοῦ Γεωργίου Τζανακάκη τήν 
πλήρη ἐμπιστοσύνη της καί τήν εὐαρέσκειά 
του στό πρόσωπο τοῦ Πατρός Ἀναστασίου.

Σάν ἐπιστέγασμα Τῆς Διακονίας τοῦ 
Πατρός Ἀναστασίου στήν Μητρόπολή μας 
ὑπῆρξε ἡ τοποθέτησή του ὡς Γενικός Ἀρχι-
ερατικός Ἐπίτροπος τόν Ἰανουάριο τοῦ 
2007 ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2009 ἀπό ἐσᾶς 
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί ὁ 
ὁποῖος σας στάθηκε εἰλικρινής, ἀθόρυβος 
δημιουργικός καί πιστός.

Δίκαια λοιπόν προτάσει σας ὁ Παναγιώ-
τατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαῖος ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2009 στό πρόσωπο καί τήν 
Διακονία τοῦ πατρός Ἀναστασίου.

Πατέρα Ἀναστάσιε, 
ἤσουν ὁ παπάς τῶν Χανίων μέ ὅλη τήν 

σημασία τῆς λέξεως ὅμως θά σταθῶ στήν 
παραδοσιακή σου ἐμφάνιση καί τόν σεβα-
σμό πού ἐξέπεμπε ἡ σεβάσμια μορφή σου 
μέ τά λευκά σου γένια καί μαλλιά. Τά τι-
μημένα ράσα σου καί τό καλιμαύκι σου τό 
ὁποῖον σάν κορῶνα στό κεφάλι δέν ἀποχω-
ριζόσουν ποτέ. Μορφή βιβλική, αὐστηρή, 
ὅμως χαριτωμένη, μέ τήν αὔρα τοῦ Θεοῦ.

Πατέρα Ἀναστάσιε,
ἦλθε ἡ ὥρα νά κατευοδώσουμε στήν 

αἰωνιότητα «Σέ τόν ὀφθέντα ὡς λύχνον ἐπί 
τήν λυχνίαν τῆς τοῦ Κυρίου φωτοφόρου 
καθέδρας». Ἐσένα τόν ἀκούραστο ἐργάτη 
«τοῦ Ἱεροῦ Ἀμπελῶνος» ἐσένα πού συνέδε-
σες τήν ζωήν σου μέ τόν Ἱερό αὐτό Ναό τῆς 
Εὐαγγελίστριας τῆς εὐλογημένης συνοικί-
ας τῆς Χαλέπας.

Πατέρα Ἀναστάσιε,
σήμερα ἐσύ στό Κέντρο τῆς θολόκτι-

στης Ἐκκλησίας πού λειτουργήθηκες καί 
λειτούργησες. Ὁ Ἐπίσκοπός σου πού σέ 
ἀγάπησε καί τόν λάτρεψες. Οἱ ἀδελφοί πα-
τέρες διά ἐμοῦ σέ ἀποχαιρετοῦν. 

Σέ εὐχαριστοῦν γιά τήν διακονία καί τόν 
κόπο σου πού δέκα χρόνια ὡς ἐκαθαριστῆς 
τῆς Μητροπόλεως θυσιαστικᾶ μας προσέ-
φερες. Ἐκφράζουμε καί τίς εὐχαριστίες μας 
καί τήν ἀγάπη μας στό πρόσωπο τῆς Πρε-
σβυτέρας, τῶν παιδιῶν σου, τῶν ἐγγονιῶν 
σου πού μές τά φιλοκάρδια σου μοσχομυ-
ρίζουν.

Πέρνα τώρα Γέροντα στό φῶς. Ζῆσε 
τή χαρά τοῦ Παραδείσου, πλούσιος πού 
σέ προσμένει ὁ μισθός. Ὅλη τούτη ἡ δόξα 
εἶναι δική σου. 

Καλή ἀντάμωση στόν οὐρανό Γέροντα.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη.
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Β. Τό θεολογικό ὑπόβαθρο τῶν με-
ταμοσχεύσεων.

1. Ὁ ρόλος τοῦ γιατροῦ καί τῆς 
ἰατρικῆς – Τά ὅρια ἐπέμβασης στό 
ἀνθρώπινο σῶμα. 

Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι τιμῶνται γιά τό 
θεραπευτικό τους ἔργο. Γιά τήν Ἐκκλη-
σιαστική παράδοση οἱ θεραπεῖες ἀνα-
γνωρίζονται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ καί ὁ γιατρός ἐπιτελεῖ ἱερό 
ἔργο. Ἡ σύγχρονη ἰατρική ἐμφορεῖται 
ἀπό τήν οὐμανιστική ἀνθρωπολογία, ἡ 
ὁποία ἐγκλωβίζει τόν ἄνθρωπο στά ὅρια 
τῆς κτιστότητας. Τό ἐνδιαφέρον γιά τόν 
ἄνθρωπο ἐξαντλεῖται στίς βιολογικές 
του λειτουργίες καί ἡ ζωή τοῦ ταυτίζεται 
μέ τήν βιολογική διατήρησή του1. Ἔτσι, 
ἡ ἰατρική αὐτή, ἐκτοπίζει τό Θεό, ἄν καί 
ἡ ἀξία της δέν μπορεῖ νά παραθεωρηθεῖ. 

Γιά τήν Ἐκκλησία ὅμως ἡ βιολογι-
κή ζωή καί ὁ βιολογικός θάνατος χά-
νουν τή δραματική ἀντιπαλότητά τους. 
Ὁ θάνατος εἶναι κοινός σέ ὅλους καί ἡ 
ζωή σέ κάθε φάση τῆς ἔχει τό θάνατο. 
Ἡ προοπτική αὐτή ἐξαφανίζει τήν τρα-

1.  Γεώργιος Ἰ. Μαντζαρίδης, ὅ.π., σ. 601-602.

γικότητα τοῦ θανάτου καί δημιουργεῖ 
τή δυνατότητα θετικῆς ἀντιμετώπισής 
του. Ὁ χριστιανός δέν περιμένει παθη-
τικά τό θάνατο ἀλλά τόν δέχεται γιά 
νά κερδίσει τή ζωή.2 Ὁ Χριστός ἐμφανί-
σθηκε στόν κόσμο ὡς ἰατρός τῶν ψυχῶν 
καί τῶν σωμάτων, θεράπευσε ἀσθενεῖς 
καί ἀνέστησε νεκρούς. Εὐλόγησε τή θε-
ραπεία, ἀφοῦ ἡ σωματική ἀσθένεια ἔχει 
ἀναλογία πρός τήν ψυχική: ἡ θεραπεία 
ἀπό σωματική νόσο προσφέρεται ὡς τύ-
πος τῆς ψυχικῆς θεραπείας. Ἡ ἀσθένεια 
μπορεῖ νά ὑπηρετήσει τήν πνευματική 
ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ὁ σωματι-
κός θάνατος μπορεῖ νά ὑπηρετήσει τήν 
πνευματική ζωή.3 

Ο Μ. Βασίλειος διαχωρίζει τήν ἰα-
τρική γενικά ἀπό τήν ἐπιμέρους ἰατρική 
πράξη:«εἴτε οὔν χρώμεθα πότε τοίς ἰα-
τρικοίς παραγγέλμασιν, εἴτε παραιτού-
μεθα, ὁ σκοπός τῆς πρός τόν Θεόν εὐα-
ρεστήσεως σωζέσθω καί ἡ ὠφέλεια τῆς 

2.  Γεώργιος Ἰ. Μαντζαρίδης, «Θεολογική προ-
βληματική τῶν μεταμοσχεύσεων», Ἐκκλησία καί 
μεταμοσχεύσεις, Σειρά ποιμαντική βιβλιοθήκη, 
Ἀθήναι 2001, σ. 255.

3.  Γεώργιος Ἰ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική ηθι-
κή, ὅ.π., σ. 601.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
τοῦ πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη,  

ἐφημερίου ἐνορίας Καλυβῶν Ἀποκορώνου

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
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ψυχῆς οἰκονομείσθω»4. Ὁ χριστιανός 
προσβλέπει στό Θεό ἀλλά καταφεύγει 
στήν ἰατρική, χωρίς νά τῆς ἐναποθέ-
τει ὅλες τίς ἐλπίδες του. Ἡ προσφυγή 
αὐτή σημαίνει παράταση τῆς ζωῆς τοῦ 
(μακροημέρευση). Στήν ἀσκητική πα-
ράδοση σημειώνεται ἡ συγκρατημένη 
χρήση τῆς ἰατρικῆς γιά ἀποφυγή τῆς φι-
λοζωίας. Βέβαια στό χῶρο τῆς ἰατρικῆς 
ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού χρησιμοποιοῦν 
τήν ἰατρική χωρίς φραγμούς. Ἰδιαίτερα 
σήμερα, ἀμφισβητοῦνται οἱ θρησκευτι-
κοί καί ἠθικοί περιορισμοί, καί θεοποι-
εῖται ἡ ἐπιστήμη καί ἡ ἔρευνα. Ἡ ἴδια ἡ 
ἰατρική ἐπιτείνει τό πρόβλημα μέ τή μη-
χανιστική θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου.5 Ἀπό 
τήν ἄλλη, ἡ ταχύτητα τῶν ἐξελίξεων τῆς 
βιοτεχνολογίας καί τῆς βιοϊατρικῆς εἶναι 
τέτοια πού οἱ δυνατότητες καί οἱ ἐφαρ-
μογές προηγοῦνται τῶν ἀναγκῶν. 

Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε μέ προοπτι-
κή νά φτάσει στό Θεό. Ἡ ἁμαρτία ἔφερε 
τήν ἀσθένεια καί τό θάνατο. Κάθε θε-
ραπευτική ἐπέμβαση ὅταν συντελεῖται 
μέ κίνητρο τήν ἀγάπη, μέ ταπείνωση 
καί σεβασμό πρός τόν ἄνθρωπο εἶναι 
ἀποδεκτή ἀπό τήν Ὀρθόδοξη θεολογία. 
Προβάλλει τήν προοπτική της «καινῆς 
κτίσης», τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπου 
δέν ὑπάρχει ἡ ἀτέλεια. Ἡ παραβίαση 
τῶν νόμων τῆς φύσεως διαταράσσει τήν 
ἰσορροπία καί καταστρέφει τούς μηχανι-
σμούς ἄμυνας καί συντήρησης. 

4. Νικόλαος, μητροπολίτης Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς, ὅ.π., σ. 127.

5.  Γεώργιος  Ἰ. Μαντζαρίδης, «Θεολογική προ-
βληματική τῶν μεταμοσχεύσεων», ὅ.π., σ. 261.

Τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἱερό καί 
δέν μειώνεται τό πρόσωπο ἀπό τίς δυ-
σμορφίες ἤ τίς ἀνατομικές ἐλλείψεις. Ὁ 
ρόλος τῆς ἰατρικῆς εἶναι νά ἀποκατα-
στήσει τήν παθολογία του. Τά φάρμακα, 
οἱ ἀκτινοβολίες καί ἡ τεχνολογική ὑπο-
στήριξη μπορεῖ νά προσφέρουν ἀνακού-
φιση καί νά παρατείνουν τήν ἀνθρώπινη 
ζωή, ἀλλά ὑποβιβάζουν τήν ποιότητά 
της καί προκαλοῦν παρενέργειες. Ὅταν 
παραβιάζονται οἱ νόμοι τῆς φύσεως τότε 
ὁ ἄνθρωπος βιάζεται. Ἡ ζωή ἐνός ἀσθε-
νοῦς παρατείνεται ἀλλά μπορεῖ νά εἶναι 
χειρότερη ἀπό τό θάνατο. Ἄν λοιπόν ὁ 
ἄνθρωπος ἐξευτελίζεται καί πάσχει, γιά 
ποιό λόγο νά παρατείνεται ἡ ζωή του; 

2. Ὁ ἄνθρωπος ὡς ψυχοσωματική 
ἑνότητα.

Τά διλήμματα πού προβάλλουν στίς 
μεταμοσχεύσεις, ἀνάλογα μέ τό κίνητρο 
προσέγγισης, εἶναι: οἱ ἔννοιες τῆς ζωῆς, 
τοῦ θανάτου, τοῦ συνδέσμου τῆς ψυχῆς 
μέ τό σῶμα, ὁ φόνος, ἡ αὐτοκτονία, ἡ 
αὐτοθυσία καί ἡ εὐθανασία τοῦ δότη. 

Ἡ ἀρχή τῆς ζωῆς σημαδεύει τήν ἀρχή 
τῆς αἰωνιότητας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ συ-
νέχειά της προσδιορίζει τή δυνατότητα 
γιά τή σωτηρία του καί ὁ ἀγώνας διεξά-
γεται στή διάρκειά της. Ἡ συντόμευσή 
της ἀποτελεῖ ἔνδειξη κυριαρχίας τοῦ θα-
νάτου στή ζωή. Στήν Π. Διαθήκη ἡ μα-
κροζωία εἶναι θεϊκή εὐλογία6. Ἡ Ἐκκλη-
σία βλέπει τήν ζωή ὡς θεϊκό δῶρο στό 
ὁποῖο ὀφείλει ἀπεριόριστο σεβασμό. 

6.  Ἔξοδ. κ’ 12, καί Δευτ. ε’ 16.
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Κάθε αὐθαίρετη παρέμβαση στή ζωή, 
θεωρεῖται θανάσιμο ἁμάρτημα. 

Τό σῶμα γεννιέται καί συνυπάρχει 
μέ τήν ψυχή: «Ἅμα δέ τό σῶμα καί ἡ 
ψυχή πέπλασται, οὐ τό μέν πρώτον, τό 
δέ ὕστερον»7. Σῶμα καί ψυχῆ εἶναι τά 
στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης ταυτότητας. 
Μέ τό σῶμα ὁ ἄνθρωπος ἐπικοινωνεῖ μέ 
τόν κόσμο καί τόν Θεό: βλέπει, ἀκούει, 
μιλεῖ, σκέπτεται, προσεύχεται, ἀσκεῖται, 
ζεῖ καί ἁμαρτάνει ἤ ἐξαγιάζεται. Ὁ Χρι-
στός προσέλαβε τό τέλειο σῶμα. Γι’ 
αὐτό ἀξίζει τό σεβασμό πού ἐκφράζεται 
μέ τήν φροντίδα καί τόν ἐξαγιασμό πού 
ἐκφράζεται μέ τή μυστηριακή ἕνωση μέ 
τό Χριστό. Ὑπόκειται ὅμως στή φυσική 
φθορά καί πεθαίνει μέ προορισμό νά 
ἀναστηθεῖ. Ἐπειδή φθείρεται παρεμβαί-
νουμε γιά νά ἀνακόψουμε τή φθορά. 

Τό νεκρό σῶμα εἶναι ὑπόμνηση τῆς 
παρουσίας μας στόν κόσμο καί ἡ φρο-
ντίδα γιά τό λείψανο ἐκφράζει τήν πί-
στη μας στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Ὁ 
σεβασμός θεμελιώνεται στήν ταφή τοῦ 
Κυρίου καί στίς φροντίδες τῶν μαθητῶν 
πρίν καί μετά τήν ταφή Του. Ἡ εὐωδία 
καί ἡ ἀφθαρσία τῶν ἁγίων λειψάνων, ἡ 
θαυματουργική χάρη καί ἡ διατήρησή 
τους εἶναι φαινόμενα ἀνεξήγητα μέ τούς 
φυσικούς νόμους. Οἱ λειψανοθῆκες τῶν 
ἁγίων καί τῶν μαρτύρων ἀποτελοῦν 
τό πολυτιμότερο θησαυροφυλάκιο τῆς 
Ὀρθοδοξίας. 

Ἡ ψυχή εἶναι τό πνευματικό στοι-

7.  Ἰ. Δαμασκηνοῦ ἔργα, 1, Δογματικά Α΄, Πα-
τερικαί ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμάς» Θεσσα-
λονίκη 1976, σ. 210.

χεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Σῶμα καί ψυχῆ συ-
νυπάρχουν «ἐξ ἄκρας συλλήψεως». Ὁ 
ἄνθρωπος πού βρίσκεται σέ καταστά-
σεις ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἤ σέ παντελῆ 
ἔλλειψη τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι ἔμψυχο 
καί ζωντανό ὅν. Τό σῶμα εἶναι φθαρτό, 
ὅμως ἡ «Ψυχή τοίνυν ἐστίν οὐσία ζῶσα, 
ἁπλή, ἀσώματος, σωματικοίς ὀφθαλμοίς 
κατ’ οἰκείαν φύσιν ἀόρατος, λογική τέ 
καί νοερά, ἀσχημάτιστος»8. Ἄρα ἡ ψυχή, 
δέν εἶναι ἁπλή βιολογική ἐνέργεια τοῦ 
σώματος, ἀλλά κτιστῆ οὐσία, ἀθάνατη 
καί μέ δική της ἐνέργεια. Ἑπομένως ὁ 
θάνατος δέν εἶναι τέλεια ἐξαφάνιση τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλά χωρισμός τῆς ψυχῆς 
ἀπό τό σῶμα, τό ὁποῖο διαλύεται, ἐνῶ 
ἡ ψυχή ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί νά 
ἐνεργεῖ. 

Ἡ ψυχή εἶναι διαφορετική ἀπό τό 
σῶμα, ἀλλά δεμένη μαζί του. Δέν ἑδρεύ-
ει σέ κάποιο συγκεκριμένο ὄργανο, 
ἀλλά βρίσκεται σέ ὅλα τά σημεῖα τοῦ 
σώματος.9 Ζεῖ καί μετά τό βιολογικό θά-
νατο, ἐπικοινωνεῖ μέ τόν κόσμο καί εἶναι 
«κατά χάριν» ἀθάνατη. 

Ἡ ζωή εἶναι ἡ ὁρατή ἔκφραση τῆς 
ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἡ προβολή της 
στόν χρόνο καί τόν κόσμο καί τό πεδίο 
ὅπου διεξάγεται ὁ ἀγώνας τῆς σωτηρί-
ας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀρχή τῆς ὀφείλεται 
στό Θεό καί τό τέλος τῆς συνδέεται μέ 
τό Θεό. Ἡ ἔμφαση στή ζωή χωρίς τήν 
προοπτική του θανάτου ἤ ἡ ἄρνηση τοῦ 

8.  ὅ.π., σ. 212.
9.  Κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό «ὀργα-

νικῶ κεχρημένη σώματι καί τούτω ζωῆς αὐξήσεως 
τέ καί αἰσθήσεως καί γεννήσεως παρεκτικῆ». ὅ.π.
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θανάτου ἀπογυμνώνει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τήν ἐσχατολογική προοπτική του. 
Ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός συμφιλιώνε-
ται μέ τό θάνατο καί ἡ παράταση τῆς 
ζωῆς δέν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό. Γι’ αὐτό 
ἡ ἀνάγκη νά ζήσει ὁ λήπτης εἶναι κατώ-
τερης σημασίας ἀπό τήν ἀνάγκη νά προ-
σφέρει χαρά ὁ δότης.10 

Ὁ βιολογικός θάνατος διακόπτει 
προσωρινά τήν ψυχοσωματική  συμφυΐα. 
Ὁ σύνδεσμος ψυχῆς καί σώματος φαί-
νεται ἀπό τό ὅτι οἱ ψυχικές διαταραχές 
ἔχουν ἐπίπτωση στό σῶμα καί τό ἀντί-
θετο. Ὁ ὑπερτονισμός τῆς ἀξίας τοῦ 
σώματος καλλιεργεῖ τήν ἐντύπωση ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι γονίδια, κύτταρα, 
ἀποτέλεσμα ἐπεμβάσεων, περιβαλλο-
ντικῶν ἐπιδράσεων καί τελικά γήινη 
ὀντότητα. Αὐτή ἡ θεώρηση ἀπογυμνώ-
νει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἐλευθερία, τόν 
καθιστά ζῶο ὑποκείμενο στή νομοτέ-
λεια καί τοῦ στερεῖ τήν προοπτική του 
«καθ΄ὁμοίωσιν». Ἡ ἄμυνα τῆς ψυχῆς 
ἀπέναντι στόν παραγκωνισμό της, ἔφε-
ρε αὔξηση τῶν ψυχικῶν παθήσεων. Γι’ 
αὐτό σήμερα παρά τή βελτίωση τῆς σω-
ματικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει 
ἔκρηξη τῶν ἀσθενειῶν τῆς ψυχῆς. 

Κατά τούς πατέρες τό κέντρο τῆς 
ἀνθρώπινης σκέψης εἶναι ὁ ἐγκέφα-
λος καί τοῦ ἔσω ἀνθρώπου ἡ καρδιά. 
Ὁ ἐγκέφαλος φιλοξενεῖ τά κέντρα τῶν 
λεπτότερων φυσικῶν λειτουργιῶν (σκέ-
ψη, συνείδηση, ἀντίληψη, λόγος, μνή-
μη, κρίση κλπ.). Ἡ παύση τῆς λειτουρ-

10.  Νικόλαος, μητροπολίτης Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς, ὅ.π., σ. 150. 

γίας τοῦ προσδιορίζει τήν διάλυση τῆς 
ἑνότητας ψυχῆς καί σώματος. Ἡ καρ-
διά ἀποτελεῖ τό ἐσώτερο ὄργανο τῆς 
ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Εἶναι ἡ ἕδρα τῆς 
ἀγάπης καί μέ αὐτήν ὁ ἄνθρωπος ἀντι-
λαμβάνεται τό Θεό. Συντηρεῖ τή ζωή καί 
φιλοξενεῖ τή γνώση. Ὅσο λειτουργεῖ δέν 
μιλᾶμε γιά χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό 
σῶμα, ἀκόμη καί ἄν ἔχει ἐπέλθει ὁ ἐγκε-
φαλικός θάνατος. 

Τό ἀνθρώπινο ἀναστημένο σῶμα θά 
εἶναι ἄφθαρτο, αἰώνιο καί πνευματικό, 
ἀλλά μέ τά γνωρίσματα τῆς ἐπίγειας 
ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ Χρι-
στός πού παρουσιάστηκε στούς μα-
θητές μετά τήν Ἀνάσταση «τῶν θυρῶν 
κεκλεισμένων»11, δέν ἔγινε ἀντιληπτός 
ἀπό τό Λουκᾶ καί τόν Κλεόπα καί ἔγινε 
ἄφαντος ὅταν τόν ἀναγνώρισαν ἤ ἀπέ-
τρεψε τή Μαρία τή Μαγδαληνή νά τόν 
ἀγγίξει12. Τό ἀναστημένο σῶμα θά ἔχει 
τά ἰδιώματα τοῦ σώματος τοῦ ἀρχέγο-
νου ἀνθρώπου ἀπό τόν ὁποῖο ἀπουσί-
αζαν ἡ πείνα, ἡ δίψα, ὁ κόπος, ὁ ὕπνος 
καί τά ἰδιώματα τοῦ φύλου. Ἡ Ἐκκλησία 
τιμᾶ τό σῶμα ἐν ζωῇ καί μετά θάνατον. 
Γι’ αὐτό ὑπάρχει ἡ ἄποψη ὅτι δέν ἔχουμε 
καθόλου τό δικαίωμα νά προσφέρου-
με τά ὄργανά μας οὔτε μετά θάνατον. 
Ἡ ἐξουσία ὅμως πού ἔχουμε στά σώ-
ματά μας ἔχει πνευματικό χαρακτήρα 
καί ἔχουμε πνευματική ὑποχρέωση νά 
προσφέρουμε μέλη τοῦ σώματός μας μέ 
ἀγάπη, ἐφόσον τό ὑπαγορεύει ἡ συνεί-
δηση μας.

11.  Ἰωάν. κ, 19.
12.  «Μή μου ἅπτου», Ἰωάν. κ, 17.
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Μήν περιμένεις...
ἡ ζωή νά σέ ρωτήσει ἐάν καί πόσο 

ἀντέχεις,
νά βρεθοῦν οἱ τέλειες συνθῆκες γιά νά 

πεῖς θά ζήσω,
νά ἔχεις τούς τέλειους γονεῖς γιά νά μήν 

ἔχεις τραύματα,
νά βρεῖς τόν τέλειο σύζυγο γιατί ἁπλά 

δέν θά τόν βρεῖς ποτέ,
νά κάνεις τά τέλεια παιδιά γιατί ἁπλά 

δέν ὑπάρχουν,
νά βρεῖς τό τέλειο σπίτι γιά νά ἀπο-

λαμβάνεις τό ἡλιοβασίλεμα.

Μήν περιμένεις...
νά διαμορφωθοῦν οἱ ἰδανικές κατα-

στάσεις γιά νά γελάσεις,
νά συναντήσεις τούς τέλειους φίλους, 

γιατί οὔτε καί σύ εἶσαι,
νά δουλέψεις στήν ἰδανική δουλειά, 

γιατί θά μείνεις ἄνεργος,
νά ἔχεις τήν τέλεια παρέα γιά νά πᾶς 

ἕνα περίπατο.

Μήν περιμένεις
νά δεῖς τόν Θεό ὡς Ὅν πού κατεβαίνει 

ἀπό τόν οὐρανό ἤ ὡς χέρι πού βγαί-
νει ἀπό τό ὑπερπέραν. Ἁπλά δέν θά 
συμβεῖ καί θά χάσεις τήν εὐκαιρία 
νά Τόν συναντήσεις στήν καθημερι-
νότητά σου...

Μήν περιμένεις
νά βρεῖς τόν ἀναμάρτητο καί τέλειο 

πνευματικό, γιατί ἁπλά δέν ὑπάρχει. 

Καί ὅπου νομίζεις ἤ σέ ἔπεισαν ὅτι τόν 
εἶδες, φύγε μακριά γιατί εἶναι τῆς 
φαντασίας σου.

Γενικά στή ζωή αὐτή, δέν ὑπάρχουν τέ-
λειες καταστάσεις, τέλειες συνθῆκες, 
τέλεια πρόσωπα. Αὐτά μετά τό πέ-
ρας τῆς ἐδῶ παράστασης. 

Ὁπότε συμφιλιώνομαι μέ τήν ἀδυ-
ναμία μου, τήν ἀτέλεια τοῦ ἄλλου 
καί τοῦ κόσμου πού μέ περιβάλλει 
καί ζῶ μέ δοξολογία καί εὐχαριστία 
πρός τόν Χριστό. 

Δέν μπορῶ πάντα; Ἀλήθεια εἶναι αὐτό! 
Κανείς δέν τά καταφέρνει πάντα 
καλά. Ἀκόμα καί οἱ ἅγιοι εἶχαν τίς 
κακές μέρες καί περιόδους τους. 

Ἀλλά δέν τρελαίνομαι σ’ αὐτές τίς πε-
ριπτώσεις, δέν χάνω τήν ψυχραιμία 
μου, δέν αὐτομαστιγώνομαι, οὔτε 
βιάζομαι νά φύγει τό κακό πού μέ 
βρῆκε, 

οὔτε λέω ὅλη μέρα γιατί καί γιατί; 

Μή ρωτᾶς «γιατί», ἀλλά νά λές «πῶς». 
Πῶς, Κύριε, θά ἀντιμετωπίσω αὐτό 

πού μοῦ συμβαίνει; 
Δεῖξε μου τόν τρόπο καί δῶσε μου τήν 

δύναμη!... 

Πηγή: http://www.inak.gr/inak/index.
php?option=com_acymailing&ctrl=archi
ve&task=view&listid=16--&mailid=666-

-&Itemid=183

Μήν περιμένεις...
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Τά δυό σου χέρια ἄνθρωπε
εἶναι κλαδιά Πλατάνου
πουλιά κι ἀστέρια κάθονται
ἴσκιο κι ἀπάγκιο κάνουν

Ἁπλώνουν κι ἀγκαλιάζουνε
μέ τῆς ἀγάπης σχῆμα
στόν πόνο καί στό ἄδικο
κι ἀναζητοῦν κι ἐκεῖνα

ἄλλα κλαδιά μέ λούλουδα
κρίνα, καρπούς γεμάτα
μιά μοιρασιά νά κάνουνε
στῆς γειτονιᾶς τήν στράτα

Μήν τά λερώσεις ἄσχημα 
καί μήν τά ξευτιλίσεις
σάν ἐργαλεῖα τοῦ κακοῦ 
νά γίνουν μήν ἀφήσεις

Μά κράτησε καί ἀγάπησε
καί σκέπασε καί δῶσε
μαχαίρι κάν τά καί σπαθιά
πόνο καί πίκρα κόψε

Κι ἄστα στό διάβα τοῦ σταυροῦ
κι ἄλλα πουλιά κι ἀστέρια 
πολλές θά χτίσουμε φωλιές
εὐλογημένα χέρια

Αἰκατερίνη Τσουβαλάκη

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ



ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η ΓΙΟΓΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…

1) Οἱ γκουρού ἐλέγχουν τήν προσω-
πική ἐλευθερία τοῦ ἀσκούμενου στό 
διαλογισμό.

Ὁ γκουρού εἶναι τό πρόσωπο ἀπό 
τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ὁ ἀσκού-
μενος στό διαλογισμό καί στίς ἀσκή-
σεις γιόγκα. Σύμφωνα μέ τή Μπαγκα-
βάτ Γκιτά1 εἶναι «ὁ πνευματικός διδά-
σκαλος, τό πρόσωπο πού ἔχει συνειδη-
τοποιήσει πλήρως τήν πνευματική του 
προσωπικότητα καί ἔχει τήν ἱκανότητα 
νά ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στήν ὁδό 

1.  Μπακτιβεντάντα Σοθάμι Πραμπουπάντα, 
Μπαγκαβάτ Γκιτά, Bhaktivedanta Book Trust, 
1980, σ. 442, 452-453. 

Περίληψη προηγουμένου:

Στόν Ἰνδουισμό ὁ διαλογισμός εἶναι τό πιό σημαντικό χαρακτηριστικό τῶν 
ἀσκήσεων γιόγκα. Θεωρεῖται πώς συντελεῖ στόν ἐξαγνισμό τῆς ψυχῆς, στήν τέ-
λεια λατρεία καί ἑνότητα μέ τούς θεούς. Οἱ γκουρού τονίζουν πώς οἱ βεδικές Γρα-
φές πάντα περιγράφουν τό διαλογισμό ὡς συγκέντρωση τοῦ νοῦ πάνω στό θεό 
Βισνού μέ τόν ὁποῖο ἑνώνεται ὁ ἀσκούμενος στή γιόγκα καί γίνεται τμῆμα τῆς θε-
ότητας. Ἔτσι, διορθώνουν τή Δυτική ἀθεϊστική ἀντίληψη πώς ὁ διαλογισμός εἶναι 
αὐτοσυγκέντρωση στό κενό. Ὁ διαλογισμός ἐνῶ εἶναι ἀτομική ἄσκηση μέ σκοπό 
τήν αὐτοσωτηρία, συνδέεται μέ τούς γκουρού - δασκάλους γιόγκα καί τήν πιστή 
ἐφαρμογή τῶν διδαχῶν τους.

τῆς πνευματικῆς συνειδητοποίησης, 
ἐλευθερώνοντάς τους ἔτσι ἀπό τόν κύ-
κλο τῶν γεννήσεων καί τῶν θανάτων. 
Γιά νά εἶναι τέλεια ὁλοκληρωμένος ὁ 
γκουρού πρέπει νά εἶναι ἕνας ἀτσά-
ρυα». «Ὁ ἀτσάρυα διδάσκει μέ τό πα-
ράδειγμά του. Εἶναι αὐθεντικός πνευ-
ματικός διδάσκαλος. Πρέπει νά ἀνήκει 
σέ μία διαδοχική σειρά πνευματικῶν 
διδασκάλων ἡ ὁποία ἔχει τήν ἀρχή της 
στόν ἴδιο τό θεό καί νά μεταδίδει ἔτσι 
χωρίς νά τήν ἑρμηνεύει, τή γνήσια δι-
δασκαλία Του. Δείχνει σέ ὅλους πῶς 
νά ἀκολουθήσουν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου 
Σρί Κρίσνα καί ἡ ἴδια ἡ ζωή του εἶναι 

β) Ὁ ρόλος τῶν γκουρού - Διαλογισμός καί μαγικές πρακτικές 

τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου



28

τό ζωντανό παράδειγμα τῆς διδασκα-
λίας του»2. Ἡ δέ Σιβαμούρτι Σαρασου-
άτι ἐπισημαίνει ὅτι ὁ γκουρού «διώχνει 
τό σκοτάδι, τήν ἄγνοια ἀπό τό νοῦ, τό 
σκοτάδι πού ἐμποδίζει τό φῶς μέσα 
μας νά λάμψει πρός τά ἔξω»3. 

Ἄν κάποιος διαβάσει τά παραπάνω 
καί δέν εἶναι ὑποψιασμένος, θά νομί-
σει ὅτι ὁ γκουρού εἶναι ἕνας θεωμένος 
ἄνθρωπος, ἕνας σωτήρας τοῦ κόσμου. 
Διότι ἐμφανίζεται νά εἶναι ἑνωμένος μέ 
τόν Κρίσνα, νά ἔχει τή δυνατότητα νά 
ἐλευθερώνει τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν 
ἀπίστευτη δυστυχία τῶν μετενσαρκώ-
σεων καί νά τούς ὁδηγεῖ νά ἑνωθοῦν κι 
αὐτοί μέ τόν Κρίσνα. 

Ἄν ὅμως συνειδητοποιηθεῖ ὅτι ὁ 
Κρίσνα εἶναι μία φανταστική - ἀνύ-
παρκτη θεότητα μεταξύ τῶν χιλιάδων 
θεοτήτων τοῦ πλανεμένου χώρου τῆς 
εἰδωλολατρίας, ἡ δέ μετενσάρκωση 
εἶναι, ἐπίσης, μιά δοξασία, τό ἴδιο φα-
νταστική καί ἀνυπόστατη –διότι ἡ 
ζωή εἶναι μοναδική καί ἀνεπανάληπτη 
ὅπως καί ἡ προσωπικότητα ἑκάστου 
ἀνθρώπου– τότε γίνεται ἀντιληπτό, 

2.  Ὅπ. σ.438. 
3.  Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, Ἀναζητώ-

ντας ἀπαντήσεις, Γκαρούντα Ἑλλάς Α.Ε., 2007, σ. 
245.

ποιό «φωτισμό» ἔχει ὁ γκουρού κι ἄν 
ἡ σωτηρία πού ὑπόσχεται ἔχει ἀντί-
κρισμα. Ἐδῶ ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Χρι-
στοῦ: «τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, 
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται»4. 

Βεβαίως οἱ γκουρού διδάσκουν 
καί ἐνεργοῦν σύμφωνα μέ τήν πίστη 
μέ τήν ὁποία γαλουχήθηκαν, ἐφόσον 
ὅμως δέν γνωρίζουν τόν ἀληθινό Θεό 
δέ μποροῦν νά ἔχουν ἀληθινό κριτήριο 
τῶν διδαχῶν τους. Ὅσα ἑπομένως περι-
γράφονται στή συνέχεια, δέν ἀφοροῦν 
κάποια κατηγορία ἐναντίον τους, ἀλλά 
κυρίως σκοπό ἔχουν νά ἐπιστήσουν 
τήν προσοχή τῶν χριστιανῶν πού νο-
μίζουν πώς ἄν ἀσκηθοῦν στή γιόγκα, 
ἄν γνωρίσουν τή φιλοσοφία τῶν Ἀνα-
τολικῶν θρησκειῶν ἤ ἄν γνωρίσουν 
ἕναν γνήσιο γκουρού θά ἀνακαλύψουν 
τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς καί θά 
φέρουν στήν ἐπιφάνεια τίς κρυμμένες 
θεϊκές δυνάμεις τους. 

Οἱ γκουρού ἀσκοῦν ἔλεγχο στούς 
ἀσκούμενους στή γιόγκα καί στό δια-
λογισμό σέ τρεῖς βασικούς καί ἀλλη-
λένδετους τομεῖς: τήν προσωπική 
ἐλευθερία, τή λειτουργία τῆς φαντασί-
ας καί τή δαιμονική ἐξάρτηση. Ἄν δέν 
τό γνωρίζει ὁ ἀσκούμενος αὐτό, τότε 
νομίζει ὅτι ὅσα τοῦ συμβαίνουν εἶναι 

4.  Μτ. 15, 14.
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ἀπόδειξη ὅτι ἀνῆλθε πνευματικά, γι’ 
αὐτό ἔχει τίς ἀνάλογες ἐμπειρίες. Στήν 
πραγματικότητα, ἔχει παραδώσει τόν 
ἔλεγχο τῆς προσωπικότητάς του σ’ 
ἕναν ἄνθρωπο πού συνεργάζεται μέ τά 
πονηρά πνεύματα, καθώς ὁ ἴδιος εἶναι 
ἐξαρτημένος ἀπό τόν κοινό πλάνο καί 
ἀνθρωποκτόνο, μέσα ἀπό τήν ἀφιέρω-
σή της ζωῆς τοῦ σ’ αὐτόν καί τήν ἐξά-
σκηση τῶν μαγικῶν τεχνῶν.

Ἀναφορικά μέ τόν ἔλεγχο τῆς προ-
σωπικῆς ἐλευθερίας, συμβαίνει τό ἀκό-
λουθο: Οἱ γκουρού διαδίδουν ὅτι «εἶναι 
σέ θέση νά βοηθήσουν σέ ὁτιδήποτε, 
στίς δουλειές, στήν ὑγεία, στά συναι-
σθηματικά, στά νοητικά, στά πνευματι-
κά θέματα»5. Καλοῦν τούς ὑποψήφιους 
ὀπαδούς νά τούς ὑπηρετήσουν καί νά 
τούς πιστέψουν ὡς ἀληθινούς γκουρού 
καί θά ἔχουν πολύ γρήγορη πνευματι-
κή ἐξέλιξη6. 

Στή συνέχεια εἰσάγουν τούς ὀπα-
δούς σέ διαδικασίες κάθαρσης τῶν 
ψυχικῶν καί διανοητικῶν του δυνά-
μεων, προκειμένου νά ρέει ἐλεύθερα 
ἡ ἐνέργεια καί νά ξυπνήσει ἡ κουντα-
λίνι: «Εἶναι πολύ σημαντικό, προτοῦ 
ξυπνήσει ἡ κουνταλίνι, νά καθαριστεῖ 
κάποιος ἀπό πολλά σαμσκάρας καί νά 
καθαρίσει ἐπίσης τά παραψυχικά κανά-
λια, μέσα ἀπό τά ὁποία ρέει ἡ ἐνέργεια. 
Προτοῦ ξυπνήσει ἡ κουνταλίνι, θά 
πρέπει νά ἔχει φτάσει κάποιος σέ ἕνα 
ὑψηλό ἠθικό ἐπίπεδο… ὥστε νά μπο-
ρεῖ νά ἐλέγχει τήν ἐνέργεια… Μπορεῖ 
κάποιος μέ ὁρισμένες τεχνικές, ἄν τίς 
ξέρει, νά ἀφυπνίσει μεγάλες ἱκανό-

5.  Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, ὅ.π., σ.245.
6.   Ὅ.π. σ. 246.

τητες μέσα του, οἱ ὁποῖες σίγουρα θά 
ἐπηρεάσουν τούς ἄλλους, ἄν τίς χρη-
σιμοποιήσει ἔτσι. Σίγουρα μπορεῖτε νά 
ἀναπτύξετε πράγματα ὅπως ἡ τηλεπά-
θεια, ἡ διόραση, ἡ ὑλοποίηση ἀντικει-
μένων…»7.

Μέ τέτοιες μεθοδεύσεις πείθουν 
τούς ἀσκούμενους στό διαλογισμό 
ὀπαδούς τους νά παραδώσουν στόν 
γκουρού ὅλη τήν ἐλπίδα γιά τή διευ-
θέτηση τῆς ζωῆς καί τῆς πνευματικῆς 
τους ἐξέλιξης. Ἔτσι αὐτός κατευθύνει 
τά πάντα. Ὁ ἔλεγχος τῆς προσωπικῆς 
ἐλευθερίας εἶναι ἡ συνέπεια τῆς ἑκού-
σιας παραχώρησής της. Τό κίνητρο 
εἶναι «ἡ γρήγορη πνευματική ἐξέλιξη 
σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπόκτηση ἀντί-
στοιχων ἱκανοτήτων, ὡς δώρων τοῦ 
γκουρού. Ψεύτικες ὑποσχέσεις, πού τίς 
διαπιστώνει κανείς στά παθήματα τῶν 
ἀσκούμενων.

Στό βιβλίο «οἱ Γκουρού, ὁ νέος καί 
ὁ Γέροντας Παΐσιος» περιγράφονται 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ὅπως 
ἐκείνη τοῦ «ἕλληνα» Σιβαράτζα8 πού 
γνώρισε τή γιόγκα στήν Ἑλλάδα καί 
κατέληξε στό ἄσραμ τοῦ Σατυανάντα 
στίς Ἰνδίες «φυλακισμένος καί ἐξαπα-

7.  Ὅ.π. σ. 247.
8.  Διονυσίου Φαρασιώτη, Οἱ Γκουρού ὁ νέος 

καί ὁ Γέροντας Παΐσιος, ἔκδ. 2001, σ. 183-186. 
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τημένος», «μαντρωμένος» νά καλλι-
εργεῖ ἐκεῖ τή γῆ, μόνος, χωρίς νά ἐμπι-
στεύεται κανέναν.

Ἄλλο παράδειγμα εἶναι ἡ περίπτω-
ση τοῦ νεαροῦ γάλλου Μπενουάρ9, 
πού ἐξασκοῦσε τήν Κρίγια γιόγκα καί 
ἔμπλεξε μέ τή χειρομαντεία καί τή μα-
γεία, πιστεύοντας πώς μέ τίς γιογκικές 
πρακτικές θά φτάσει στό σαμαντί, στή 
«θέωση». 

Ἄς ἀναφερθεῖ καί ἡ περίπτωση τοῦ 
γκουρού Babaji, τόν ὁποῖο οἱ ὀπαδοί 
του προσκυνοῦσαν καί τοῦ φιλοῦσαν 
τά πόδια10, ἐνῶ ὑποχρέωνε ἕναν ἐξ 
αὐτῶν ντυμένο γελοία –μέ ἕνα καλά-
μι στό χέρι, ἕνα σκουφάκι στό κεφάλι 
καί μία ψάθα γιά ἀσπίδα– νά φρουρεῖ 
τήν εἴσοδο τοῦ δωματίου του11. Ἐξάλ-
λου ἡ Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι 
βεβαιώνει ὅτι «εἶναι παράδοση νά λα-
τρεύει κάποιος τά πόδια τοῦ Γκουρού 
νά κάνει πρανάμ12 στά πόδια του». Καί 
συνιστᾶ «ὅποτε συναντᾶτε τόν Γκου-
ρού σας, μπορεῖτε νά ἀγγίζετε τά πόδια 
του»13.

9.   Ὅ.π, σ. 186-188.
10.  Ὅ.π. σ. 202.
11.  Ὅ.π. σ. 168.
12.  Εὐλαβική ὑπόκλιση πού ἐκφράζει βαθύ 

σεβασμό.
13.  Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, ὅ.π. σ. 

250.

Τραγική εἶναι 
ἡ  π ερ ίπτω σ η 
ἐκείνης τῆς γυ-
ναίκας, ἡ ὁποία 
ἐφαρμόζοντας 
πιστά τίς ὁδηγί-
ες τοῦ γκουρού 
γιά τήν πνευματική της κάθαρση, κατά 
τό διαλογισμό, ἀπαγγέλλοντας τό μά-
ντρα, ὅλο τό σῶμα της πηδοῦσε λίγα 
μέτρα πιό πέρα, σά νά ἦταν βάτραχος. 
Ἡ ἴδια ὄχι μόνο δέν βρῆκε τήν πνευ-
ματική της ἐλευθερία, ἀλλά ἔχασε καί 
τή σωματική, διότι δέν μποροῦσε νά 
ἐλέγξει τίς κινήσεις τοῦ σώματός της. 
Καθόταν σέ ἕνα σημεῖο καί ξαφνικά 
ἔβρισκε τόν ἑαυτό της ἀλλοῦ14. 

✴✴✴

Βεβαίως ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καθοδη-
γεῖ, ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά μήν παγιδεύ-
εται στίς ἀπατηλές ὑποσχέσεις καί νά 
ἐμπιστεύεται μόνο τόν Θεό, κηρύττο-
ντας: «μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ 
υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρί-
α»15. «Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες 
προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες 
καὶ πλανώμενοι»16. «Βλέπετε μή τις 
ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φι-

14.   Ὅ.π. σ. 133-134.
15.  Ψαλμός 145, 3.
16.  Β΄Τμ.3, 13.
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λοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ 
τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ 
τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ 
Χριστόν· ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ 
πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καὶ 
ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ 
κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας»17. 
«τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι 
ἀνθρώπων18. 

Ὁ ἀσκούμενος στό διαλογισμό συ-
χνά μπερδεύεται σέ φιλοσοφίες καί 
ἐπιλογές παραπλανητικές, ἀγνοώντας 
πόσο ὁ Χριστός ἀγαπᾶ καί σέβεται τήν 
ἐλευθερία τῶν πλασμάτων του. Ἁπλά 
ἡ τυπική σχέση μέ τήν ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας δέ βοηθᾶ στή βίωση τῆς ἀλήθει-
ας ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός 
εἶναι ὁ μόνος Σωτήρας τοῦ κόσμου καί 
ἑκάστου προσωπικά. Ἡ ἀποξένωση 
ἀπό τά μυστήρια τῆς ἱερᾶς Ἐξομολο-
γήσεως καί Θείας Κοινωνίας, ἀφήνει 
τήν ψυχή σκοτισμένη, ὁπότε εἶναι πολύ 
εὔκολο νά πλανηθεῖ. 

Ἡ ψευδής ὑπόσχεση τῆς «γρήγορης 
πνευματικῆς ἐξέλιξης σέ συνδυασμό μέ 
τήν ἀπόκτηση ἀντίστοιχων ἱκανοτή-

17.  Κλ. 2, 8-10.
18.  Α΄ Κρ 7,23.

των εἶναι ἀκριβῶς τό ἴδιο ψέμα πού ὁ 
Ἑωσφόρος ἀπηύθυνε στούς πρωτοπλά-
στους «ἔσεσθε ὡς θεοί»19. Οἱ πρῶτοι 
ἄνθρωποι διέκοψαν τήν κοινωνία μέ 
τόν Ζωοδότη Κύριο καί ἐμπιστεύθη-
καν τόν πονηρό ὄφι γιά νά γίνουν σά 
τόν Θεό, ἀνάλογα καί ὁ ἀσκούμενος 
στό διαλογισμό ἐμπιστεύεται τίς ἀπα-
τηλές διδασκαλίες τοῦ γκουρού μέ τήν 
ψευδή ὑπόσχεση τῆς «γρήγορης ἐξέ-
λιξης» πράγμα τό ὁποῖο ταυτίζεται μέ 
τήν αὐτοθέωσή του. Κι ὅπως συνέβη 
μ’ ἐκείνους, πού ὄχι μόνο δέν ἔγιναν 
αὐτονομημένοι θεοί, ἀλλά ἔχασαν τήν 
πνευματική τους ἐλευθερία καί γνώρι-
σαν τήν ἁμαρτία καί βίωσαν τό θάνατο. 
Ἔτσι συμβαίνει μέ τόν ἀσκούμενο στό 
διαλογισμό, κανένα καλό δέ γεύεται, 
παρά παγιδεύεται στά ἀτέλειωτα ψέμα-
τα τοῦ πονηροῦ, ἀδικώντας τόν ἑαυτό 
του. Δυστυχῶς ὁ μυημένος σ’ αὐτούς 
τούς χώρους ἀντί νά μετέχει στήν ζωή 
τοῦ Ζωοδότη του, μπαίνει σ’ ἕνα σκο-
τεινό ἀδιέξοδο λαβύρινθο μέ ὁδηγό 
ἕναν πλανεμένο γκουρού φορέα ὅλης 
τῆς δαιμονικῆς ἐνέργειας. 

Ἑπόμενο θέμα: Οἱ γκουρού ἐλέγχουν τή 
φαντασία τοῦ ἀσκούμενου στό διαλογισμό.

19.  Γεν. 3, 5.



32

Τί εἶναι ἡ ἐφηβεία; Εἶναι μία τόσο 
τρομακτική λέξη πού τρομάζει τίς οἰκο-
γένειες;

Ἴσως νά ξεκινήσουμε λιγάκι ἀπό τό 
“τρομακτική λέξη”. Κάθε λέξη εἶναι τρο-
μακτική ἤ εἶναι χαρούμενη ἤ εἶναι φοβι-
στική, ὅπως θέλουμε μποροῦμε νά τήν 
ποῦμε. Ἀνάλογα μέ τή νοηματοδότηση 
πού τῆς δίνουμε. Ἡ ἐφηβεία εἶναι τρο-
μακτική, γιατί ἔχει νοηματοδοτηθεῖ ἴσως 
ἀπό ἕνα γεγονός πού εἶναι ἀρκετά συχνό 
αὐτή τή χρονική στιγμή τῆς ἀνάπτυ-

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ξης ἑνός παιδιοῦ. Συμβαίνουν διάφορες 
ἐξάρσεις καί διάφορες ἀπότομες μεταβο-
λές τοῦ συναισθηματικοῦ τόνου αὐτῶν 
τῶν παιδιῶν, τῶν παιδιῶν πού εἶναι στήν 
ἐφηβεία. Ἄρα, τό νά λέμε ὅτι εἶναι τρο-
μακτική ἡ ἐφηβεία, εἶναι σάν νά λέμε ὅτι 
οἱ μεταβολές οἱ ἀπότομες πολλές φορές 
τρομάζουν τό περιβάλλον καί δημιουρ-
γοῦν ἐρωτήματα στό περιβάλλον. Γενικά, 
ἄν κάποιος θέλει νά δώσει ἕναν ὁρισμό 
στήν ἐφηβεία, ἐγώ θά ἔλεγα πώς εἶναι ἡ 
μεγάλη μετάβαση στήν ἐνηλικίωση καί 

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας 

(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τή ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν κύριο Βαγιωνή Γεώργιο, 
Παιδοψυχίατρο, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς “ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ”)

Ἀγαπητοί φίλοι καί ἀγαπητές φίλες σᾶς παραθέτουμε ἕνα ἀκόμα ἀπό-
σπασμα ἀπό τήν ἐκπομπή τῶν Νεανικῶν Ἀνησυχιῶν, μέ θέμα αὐτή τή 
φορά, τήν ἐφηβεία, ἕνα πραγματικά δύσκολο κεφάλαιο στή ζωή τῶν πε-
ρισσοτέρων ἀνθρώπων. Καλεσμένος τῆς ἐκπομπῆς ὁ παιδοψυχίατρος κ. 
Γιῶργος Βαγιωνῆς. 
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εἶναι ἡ χρονική στιγμή πού ἕνα παιδί ἔχει 
ἕνα σῶμα τό ὁποῖο ἔχει χαρακτηριστικά 
καί δυνατότητες ἐνήλικα, ἀλλά μία νό-
ηση, ἕνα συναίσθημα, τό ὁποῖο ἀκόμα 
ἀναπτύσσεται καί ἀκόμα δέν ἔχει φτάσει 
στά ἐπίπεδα τοῦ ἐνήλικα. Ἄρα, μία μετά-
βαση, θά ἔλεγα ἐγώ καί λιγότερο κάτι τό 
τρομακτικό.

Μέ ποιό ἀπό τά δυό φύλλα πιστεύε-
τε ἔχει συνδεθεῖ περισσότερο ἡ ἐφηβεία 
καί γιατί; Ἐννοῶ, ἐπειδή τήν ἐφηβεία 
τήν ἔχουμε συνδέσει περισσότερο μέ τά 
ἀγόρια, ἐπειδή τά βλέπουμε πάρα πολύ 
ἀντιδραστικά αὐτή τήν περίοδο, νά 
μήν ἀκοῦν κανέναν, ἐνῶ στά κορίτσια 
δέν βλέπουμε νά εἶναι τόσο ἔντονες οἱ 
ἀντιδράσεις.

Γενικά, ἅς τό θέσουμε λίγο διαφορετι-
κά, γιατί νομίζω ὅτι ἔχει καί ἀξία γενικό-
τερα, ὄχι μόνο γιά τή σημερινή συζήτησή 
μας. Τά ἀγόρια ἔχουν τό χαρακτηριστι-
κό, τήν ἰδιαιτερότητα, τήν ψυχική τους 
δυσφορία νά τήν ἐξωτερικεύουν πολύ 
πιό συχνά μέ μιά ὑπερκινητικότητα, 
περνώντας σέ πράξη ἤ κάνοντας βίαι-
ες κινήσεις, χτυπώντας ἕνα ἄλλο παιδί. 
Τά κορίτσια λόγω κάποιων κοινωνικῶν 
ἀναπαραστάσεων ἀπό τήν οἰκογένεια, 
δέν ἐξωτερικεύουν μέ αὐτό τόν τρόπο 
τήν ἐπιθετικότητά τους, ἀλλά πιό πολύ 
μέ αὐτό πού λέγεται καταλαλιά, κουτσο-
μπολιό, κοινωνικό ἀποκλεισμό, μέ ἄλλες 
μεθόδους λιγότερο βίαιες. Ἄρα, αὐτό πού 
λέμε ὅτι τά ἀγόρια στήν ἐφηβεία ἐκρή-
γνυνται, εἶναι ἁπλά ἡ μεγέθυνση μιᾶς 
ἰδιαιτερότητας πού ὑπάρχει στά ἀγόρια, 
νά ἐκφράζεται μέ τήν κίνηση, λιγότερο 
μέ τά λόγια καί λιγότερο μέ τό κοινωνικό 
κομμάτι, μέ τήν κοινωνική ἀντιπαράθε-

ση. Ἄρα δέν ἀλλάζει κάτι, δέ μπορεῖ νά 
πεῖ κάποιος ὅτι τά κορίτσια δέν περνᾶνε 
καί κακές ἐφηβεῖες. Στά κορίτσια ὑπάρ-
χει μία ἄλλη ἰδιαιτερότητα, στήν ὁποία 
ἀξίζει, κάποιος νά σταθεῖ. Εἶναι οἱ πρώ-
ιμες κυήσεις. Ὅτι ἡ δυσλειτουργία ἐνός 
κοριτσιοῦ κατά τήν ἐφηβεία μπορεῖ νά 
μεταφραστεῖ σάν χρήση οὐσιῶν καί σάν 
μία κακή διαχείριση τοῦ τρόπου νά σχε-
τίζονται μέ τό ἄλλο φύλο, πού ὁδηγεῖ τε-
λικά σέ πρώιμες κυήσεις.

Ἐξηγῆστε μας τί ἐννοεῖτε, ὅταν λέτε 
χρήση οὐσιῶν.

Τό ἀλκοόλ, πού εἶναι πάρα πολύ συ-
νηθισμένο καί στίς κοπέλες καί στά ἀγό-
ρια καί κατά κύριο λόγο στά ἀγόρια. Ἄν 
δεῖτε στατιστικές, γενικά, στατιστικές 
στούς ἐφήβους, εἶναι πάντα ἕνα βῆμα 
μπροστά τά ἀγόρια, ἀλλά εἶναι ἐξίσου 
σημαντικό καί στίς κοπέλες. Γιατί εἶναι 
πιό κοινωνικά ἀποδεκτό, πιό εὔκολο νά 
βρεῖς αὐτές τίς οὐσίες, τό ἀλκοόλ ἰδιαί-
τερα. Γιατί ἐκεῖ θέλω νά σταθῶ. Ὅσον 
ἀφορᾶ τά ναρκωτικά, αὐτά πού ὁ κό-
σμος θεωρεῖ ναρκωτικά, δηλαδή τήν 
ἡρωίνη, τά ποσοστά εἶναι λίγο περισσό-
τερο τά ἀγόρια. Ἀλλά, τό ἀλκοόλ καί τά 
κορίτσια εἶναι σέ πολύ καλύτερο δρόμο, 
εἶναι πάρα πολλά πλέον.

Ἀναφέρατε πρίν μία λέξη καί εἴπατε 
τό ἑξῆς, “ψυχική δυσφορία”.  Ὅταν λέμε 
“ψυχική δυσφορία”, τί ἐννοοῦμε;

Τό ζητούμενο στήν ἀνάπτυξη ἑνός 
παιδιοῦ εἶναι νά φτάσει στήν ἐνηλικίωση, 
νά περάσει τήν ἐφηβεία, διατηρώντας 
μία ἱκανότητα νά λειτουργεῖ στό χῶρο 
του καί μαθησιακά καί κοινωνικά καί νά 
μπορεῖ νά σταθεῖ στά διάφορα πλήγματα 
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πού ἔρχονται στή ζωή. Ἕνα παιδί μέ ψυ-
χική δυσφορία εἶναι τόσο πολύ χαμένο, 
ὥστε νά μπορέσει νά ἀντιμετωπίσει τίς 
δικές του ὑστερικές συγκρούσεις, πού 
τελικά χάνει τομεῖς λειτουργικότητας. 
Μπορεῖ νά γίνει ἕνας κακός μαθητής, 
μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος πού δέν ἔχει φί-
λους κ.ο.κ.

Αὐτή ἡ ψυχική δυσφορία, αὐτός ὁ 
κοινωνικός ἀποκλεισμός. Ἄν ἕνα παι-
δί π.χ παραμένει λιγότερο κοινωνικό, 
γιά νά μήν πῶ ἀκοινώνητο σέ σχέση μέ 
ἄλλα παιδιά. Ἄν δέ προσεχτεῖ, ὑπάρχει 
περίπτωση νά συνεχιστεῖ καί μετά τήν 
ἐφηβεία; Νά τόν ἀκολουθεῖ δηλαδή καί 
στήν ὑπόλοιπη ζωή του αὐτό;

Νά τά ξεχωρίσουμε λιγάκι. Τό κομμά-
τι τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ δέν ἐφά-
πτεται ἀκριβῶς στήν ἐφηβεία. Αὐτό πού 
ἔχω ἐγώ στό μυαλό μου γιά τό κομμάτι 
τῆς κοινωνικοποίησης, εἶναι ὅτι ἕνας 
ἄνθρωπος ἀπό τή στιγμή πού γεννιέται, 
συναντᾶ κάποιους ἄλλους ἀνθρώπους, 
ὅπως εἶναι οἱ γονεῖς του, οἱ φίλοι του καί 
ὑπάρχει καί μέσω αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. 
Ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει γιατί σχετίζεται, 
γιατί κοινωνεῖ καί μέ ἄλλους ἀνθρώ-
πους. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν ἐπικοινωνεῖ 
μέ ἄλλους ἀνθρώπους, δηλαδή ἔχει κλει-
στεῖ στόν ἑαυτό του εἶναι ἕνα καμπα-
νάκι, ἕνα ἐρώτημα. Τελικά, γιατί αὐτός 
ὁ ἄνθρωπος, δέν μπορεῖ νά σταθεῖ, νά 
κοινωνήσει μέ τόν ἄλλο ἄνθρωπο. Ἄρα 
δέν εἶναι θέμα κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. 
Εἶναι θέμα ὅτι, ἐγώ δέν ἔχω ἀνάγκη τόν 
ἄλλον. Ἄρα, τί γίνεται; Τί ὑπάρχει ἀπό 
πίσω; Γι’ αὐτό πολλές φορές δυστυχῶς, 
ὑπάρχουν σοβαρές ψυχικές ἀσθένειες, 
οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους, νά 

εἶναι πάρα πολύ ἀπομονωμένοι στόν 
ἑαυτό τους. Πιό συχνή εἶναι ἡ κατά-
θλιψη, ἀλλά ὑπάρχουν καί πιό σοβαρές 
ἀσθένειες, ὅπως οἱ ψυχώσεις, πού αὐτοί 
οἱ ἄνθρωποι κάθονται μόνοι τους, εἶναι 
τελείως μόνοι τους. Εἶναι κι αὐτή ἡ κα-
ρικατούρα πού ὑπάρχει πολλές φορές, 
πού βλέπουμε στά ἔργα τῆς δεκαετίας 
τοῦ ‘60. Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει ψύχωση, 
πού μιλάει μόνος του, πού εἶναι μόνος 
του ἥ εἶναι εἰκόνες ἀνθρώπων ἐγκατα-
λελειμμένων στούς δρόμους. Πολλές 
φορές ἀκόμα καί στά νεκροταφεῖα τούς 
βλέπουμε, πού εἶναι μόνοι τους. Καί 
εἶναι ἐρώτημα, γιατί αὐτός ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι μόνος του. Αὐτός εἶναι ὁ προβλη-
ματισμός μου, γιά τό κομμάτι τῆς κοι-
νωνικοποίησης. Αὐτό μας ἐνδιαφέρει. 
Ἕνα παιδί, ἕνας ἔφηβος, πρέπει ἰδιαίτερα 
στήν ἐφηβεία, πού ὑπάρχει μία σαφῆς 
ἀνάγκη, νά ἐνταχθεῖ ὁ ἔφηβος μέσα σέ 
μία ὁμάδα, οὕτως ὥστε σιγά σιγά νά χτί-
σει τό δικό του τρόπο νά διαδρᾶ μέ τούς 
ἄλλους ἐφήβους, εἶναι κεφαλαιώδης 
αὐτή ἡ ἐπικοινωνία.

Φτάνοντας στό τέλος αὐτῆς τῆς ἐπι-
κοινωνίας, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι 
τό θέμα τῆς ἐφηβείας εἶναι ἀνεξάντλητο 
γιά τόν ἁπλό λόγο ὅτι οἱ προσωπικότη-
τες τῶν ἀνθρώπων εἶναι τόσο διαφορε-
τικές μεταξύ τους. Ὅμως μποροῦμε μέ 
ἁπλά πράγματα νά τήν ἀντιμετωπίσου-
με καί κυρίως μέ ὑπομονή. Τίς ἐκπομπές 
μας μπορεῖτε νά τίς ἀναζητᾶτε καί στό 
διαδίκτυο στήν ἰστοσελίδα τοῦ γραφεί-
ου νεότητας στό gnimka.com καθώς καί 
στό http://www.stitcher.com/podcast/
neanikes-anhsixies/neanikes-anhsixie 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ.
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
στά Χανιά!

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί συ-
μπροσευχούμενου τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου 
ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πό-
λεώς μας. Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἔγιναν τό 
ἅλας τῆς γῆς, τά παυσίπονα τῶν πόνων 
τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁδοδεῖκτες τῆς πλα-
νεμένης ἐκείνης ἐποχῆς, τόνισε μεταξύ 
ἄλλων στό κήρυγμά του, στήν Ἀκολου-
θία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπρο-
σευχούμενων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
μας Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, 
τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Γεωργίου 
Πατεδάκη, τοῦ Πρεσβ. Στυλιανοῦ Στα-
γάκη καί πλήθους πιστῶν πού παρευ-
ρέθηκε νά προσκυνήσει τήν ἱερά εἰκόνα 
τῶν Ἁγίων.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης 
τοῦ  Ἱεροσολυμίτου στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου!

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί 
Βιάννου τίμησε τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱε-
ροσολυμίτου, ὑμνογράφου καί ἁσματογράφου τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καί συ-
ντάκτη τοῦ θεσπεσίου Μεγάλου Κανόνος.

Τό ἑσπέρας τῆς 3ης Ἰουλίου 2016 τελέστηκε στόν Πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητρο-
πολιτικό Ναό στό Ἀρκαλοχώρι Μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχο-
ντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου καί συγχορο-
στατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. 
Εὐγενίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ.κ. Κυρίλλου καί τοῦ οἰκείου 
Ἀρχιερέως κ.κ. Ἀνδρέου.

Τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱεροδιάκονο π. 
Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα, καί ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ Ἀνδρέα ὁ 
ὁποῖος ἄγει καί τά ὀνομαστήρια του.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στό Νάσβιλ τῶν Η.Π.Α.

Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ἰουλίου 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας κ.κ. Δαμασκηνός βρέ-
θηκε στό Νάσβιλ τῶν Ἡνω-
μένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς 
ὅπου συμμετεῖχε στίς ἐργα-
σίες τῆς 43ης Κληρικολαϊκῆς 
Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι-
επισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Δημήτριος τήν Κυριακή 4 Ἰουλίου ἱερούργη-
σε στόν χῶρο τοῦ Συνεδρίου τελώντας Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ πραγματο-
ποιήθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ ἐκθεσιακοῦ χώρου, ἡ έναρξη τοῦ συνεδρίου τῆς Ἐθνικῆς 
Φιλοπτώχου καί ἡ καθιερωμένη δεξίωση τῶν Ἀρχόντων τοῦ Τάγματος Ἁγίου Ἀνδρέα.
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἁγία Κυριακή  
στό Ντερέ!

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ἡ Ἁγία Κυριακή τήν Τετάρτη 6 Ἰουλίου στό ὀρεινό 
Ἐκκλησάκι στό Ντερέ Κυδωνίας.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀρχιμ. Θεόκλητος Ντού-
νιας, συμπροσευχούμενων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Δωροθέου Ζέρβα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου καί τοῦ οἰκείου ἐφη-
μερίου π. Δημητρίου Κλεοβούλου.

Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ πού παρακολούθησε πλῆθος 
πιστῶν, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας καλωσόρισε τούς δυό ἱε-
ρεῖς τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, μεταφέροντάς τους τίς εὐχές 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν 
Ἀμερική, συμμετέχοντας στίς ἐργασίες τῆς 43ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
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Τελετή παράδοσης-παραλαβῆς Διοικήσεως  
στήν 115 Π.Μ.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης παρευ-
ρέθηκε τήν Παρασκευή 8 Ἰου-
λίου ἐκπροσωπώντας τόν Σε-
βασμιώτατο Ποιμενάρχη μας 
κ.κ. Δαμασκηνό στήν τελετή 
παράδοσης – παραλαβῆς διοι-
κήσεως στήν 115 Πτέρυγα Μά-
χης, ὅπου ὁ ἀπερχόμενος διοι-
κητής Σμήναρχος (Ι) Ἰωάννης 
Γερόλυμος παρέδωσε τήν Διοί-
κηση, στόν νέο διοικητή Σμή-
ναρχο (Ι) Δημήτριο Φούσκα.

Τῆς τελεσθήσης δοξολογικῆς δεήσεως προέστη ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτο-
σύγκελλός μας καί συμπαρέστη ὁ στρατιωτικός ἱερέας Πρωτ. Ἀχιλλέας Σταυρου-
λάκης, ἐνῶ ἐκ μέρους τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας παρέστη ὁ Ἀρχηγός τῆς Τακτικῆς 
Ἀεροπορίας Ἀντιπτέραρχος (Ι) Χρῆστος Χριστοδούλου.
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Λήξη Α΄ κατασκηνωτικῆς περιόδου  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Πλημμύρισε μέ χαρούμενα τραγούδια, θεατρικά καί πνευματικά μηνύματα 
ἀλλά προπάντων μέ ἁγνές παιδικές φωνές, ἡ Κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεώς 
μας ”ὁ Ἅγιος Παῦλος” στήν ἐκδήλωση τῆς ἑορτῆς λήξης τῆς πρώτης κατασκηνω-
τικῆς περιόδου.

Τά ὀνόματα τῶν ὁμάδων ἦταν οἰ θεοφόρες, οἱ ἀδελφομένες, οἱ ἐλπιδοφόρες, οἱ 
φιλόκαλες, οἱ ἐγκάρδιες, οἱ φιλόθεες καί οἱ φιλόξενες καί εἶχαν σάν φετινό θέμα 
τους τά ”σύνορα εἰρήνης”.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης , μεταφέροντας τίς πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ὅπως ἀνέφερε, ἐπιστρέφει αὔριο Δευ-
τέρα 11 Ἰουλίου ἀπό τήν Ἀμερική, ὅπου παρευρέθηκε στήν κληρικολαϊκή συνέ-
λευση ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου. Εἶναι ἡ πρώτη φορᾶ πού ὁ Σεβασμιώτατος ἀπουσιάζει ἀπό τήν ἑορτή τῆς 
κατασκήνωσης καί γι’ αὐτόν τόν λόγο τηλεφώνησε, ὥστε νά σᾶς μεταφέρουμε τήν 
ἀγάπη του καί ὅλες του τίς εὐχές, συγχαίροντας τά παιδιά, τήν ἀρχηγό κ. Ἕλενα 
Παπαδάκη, τήν ὑπαρχηγό κ. Δήμητρα Βαγιάκη , ὅλα τά στελέχη πού ἐθελοντικά 
ἐργάστηκαν σέ αὐτήν τήν κατασκηνωτική περίοδο γιά τήν ζωντάνια καί τήν ἀλη-
θινή ἔκφραση πού εἶχαν, καθώς καί τούς γονεῖς γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν 
στίς παιδικές κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου καί στέλνουν τά παιδιά τους, πού 
μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη ὅλων, πραγματοποιήθηκαν μέ ἀπόλυτη 
ἐπιτυχία καίτοι τῶν δύσκολων οἰκονομικῶν καταστάσεων…

Παράλληλα, ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ Πρωτοσύγκελλός μας, κάνοντας μία 
ἀναδρομή στό παρελθόν, πρίν εἴκοσι περίπου χρόνια, τότε που ἦταν μαθητές Λυ-
κείου καί πού ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης καί τότε Μητροπολίτης Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖος τούς ἔλεγε ὅτι σέ αὐτόν τόν ἔρημο τόπο ἤθελε νά κά-
νει Κατασκήνωση καί μᾶς ἔβαζε νά φυτεύουμε δέντρα ὥστε αὐτός ὁ χῶρος νά γί-
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νει ὁ ”ἐπίγειος” παράδεισος 
πού σήμερα ἀπολαμβάνουν 
τά παιδιά μας, σέ συνεργα-
σία τότε μέ τόν μακαριστό 
Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων Ἀρχιμ. Ἀθανάσιο καί 
μέ τήν Ἁγία ψυχή τῆς μα-
καριστῆς Γερόντισσας τῆς 
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοσέμνης Μοναχῆς καί βέβαια μέ τήν βοήθεια καί τήν συ-
μπαράσταση τῆς νῦν Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένης Μοναχῆς.

Καί δοξάζουμε τό Θεό πού τότε αὐτός ὁ τόπος, φυτεύτηκε ἐδῶ, εὐλογήθηκε, 
καί ἔγινε πολύκαρπος καί καλίκαρπος, κάτι πού ἀποδεικνύεται ἀπό τίς τόσες φω-
νές πού ὑπάρχουν κατά τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ, ἀπό τήν τόση χαρά, ἀπό τήν 
τόση ἀληθινότητα, ἀπό τήν τόση αὐθεντικότητα.

Ἀγαπητοί γονεῖς σᾶς εὐχαριστοῦμε πού ἐμπιστευτήκατε τά παιδιά σας στήν Το-
πική μας Ἐκκλησία, στούς ἄξιους ἐπιστήμονες καί ἐθελόντριες ὁμαδάρχισσες μέ 
πρῶτες τήν ἀρχηγό καί τήν ὑπαρχηγό μας.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ Πρωτοσύγκελλός μας στούς πατέρες πού 
διακονοῦν, στήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, στούς συνεργάτες 
τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως, στό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας, 

στούς γιατρούς καί στόν μάγει-
ρα τῆς κατασκήνωσης, στόν φύ-
λακα, στή Διοίκηση τοῦ Πεδίου 
Βολῆς Κρήτης καί στό ταξιδιω-
τικό γραφεῖο io tours γιά τίς με-
τακινήσεις τῶν κατασκηνωτῶν, 
στά super market INKA, στούς 
χορηγούς, καθώς καί σέ ὅλους 
ἐκείνους πού καθημερινῶς δια-
κονοῦν φανερῶς καί ἀφανῶς.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στήν Ἁγία Τριάδα  
τῶν Τζαγκαρόλων!

Μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλοπρέ-
πεια, ὅπως κάθε χρόνο, ἑορτάσθηκε καί 
ἐφέτος στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων, ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς 
Τριχερούσης, καί ἠ μνήμη τῶν Ὁσίων 
τῆς Μονῆς, Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν 
Νέων Ἀσκητῶν καθώς καί τοῦ προσφά-
τως ἁγιοκαταταχθέντος Ὁσίου Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου, πλήθους κληρικῶν, τῆς ἀδελφότητός 
της καί πλειάδος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε καί ἡ Ἀκολουθία 
τῆς Λιτῆς μπροστά στήν θαυματουργή καί ἐπιβλητική εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς 
Τριχερούσης.
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Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης καί 
χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον στήν Ἁγία Τριάδα 

τῶν Τζαγκαρόλων!

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε στό ἱστορικό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων, ἡ Παναγία ἡ Τριχεροῦσα, οἱ Ὅσιοι τῆς Μονῆς, Ἀκάκιος καί Γεράσιμος, οἱ Νέοι 
Ἀσκητές, καθώς καί ὁ προσφάτως ἁγιοκαταταχθῆς Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης τήν 
Τρίτη 12 Ἰουλίου 2016.

Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Εὐγένιος συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. Γερασίμου.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέ-
λεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ λαμπροῦ ἱεροδιακόνου τῆς Μονῆς π. Νικη-
φόρου Εἰκοσιδέκα.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στόν χειροτονούμενο τοῦ ἐφέ-
στησε τήν προσοχή νά συνεχίσει νά διακονεῖ μέ τήν ἴδια ταπεινότητα πού τόν διακρί-
νει τήν τοπική μας Ἐκκλησία. Σήμερα εἶναι μεγάλη καί χαρμόσυνος ἡμέρα. Σήμερα οἱ 
καμπάνες τῆς Μονῆς μας ἐσήμαναν γιά τρία γεγονότα. Γιά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας 
τῆς Τριχερούσης, γιά τούς Ὅσιους καί Νέους Ἀσκητές τῆς Μονῆς μας, Ἀκάκιο καί Γε-
ράσιμο καί τόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί γιά τήν τρίτη χαρά, πού εἶναι ἡ χειρο-
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τονία τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς π. Νικηφόρου, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τόν ὅρκο ἐνώπιον Θεοῦ 
καί ἀνθρώπων νά ὑπηρετήσει τόν Θεό.

Εἶναι ἰδιαίτερη τιμή γιά ἐκεῖνον διότι ἀκολουθεῖ τήν 
ἐσταυρωμένη ἱερωσύνη. Θά γίνει σημεῖο ἀντιλεγόμενο, 
θά γίνει τό πρόσωπο ἐκεῖνο τό ὁποῖο θά δέχεται τίς χα-
ρές καί τίς λύπες. Θά γίνει τό πρόσωπο πού θά ἀναπαύει 
ὅλους τους ἀνθρώπους.

Ὁ Ἱεροδιάκονος π. Νικηφόρος διακονεῖ στήν Ἱερά μας 
Μονή μέ ἀφοσίωση καί αὐταπάρνηση, βοηθώντας καί 
αὐτός μαζί μέ τούς πατέρες καί τήν ὑπόλοιπη ἀδελφότητα 

στήν εὔρυθμη λειτουργία τῆς Μονῆς. Πάντοτε μέ καθοδηγό τόν Γέροντά του καί Κα-
θηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο, ἀλλά καί μέ ὅλους τους 
ἀδελφούς ὁ π. Νικηφόρος ἀκολουθεῖ μία πορεία πού τόν καταξιώνει.

Ἡ χάρις τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης, τῶν Ἁγίων Ἀκακίου καί Γερασίμου καί τοῦ 
Ὁσίου Παϊσίου νά τόν συνοδεύουν καί νά τοῦ εὐχηθοῦμε πάντοτε ἄξιος.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἱεραπύτ-
νης καί Σητείας κ.κ. Εὐγένιο, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονή-
σου κ.κ. Γεράσιμο, τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὅρους 
Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό 
Λιονάκη, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης 
Σιβρήτου καί Σφακίων Ἀρχιμ. Ἀθανάσιο Καραχάλιο, ὅλους τούς σεβαστούς ἱερεῖς καί 

ἀδελφούς τῆς Μονῆς, τήν Γερόντισσα τῆς 
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή καί 
ὅλο τόν κόσμο πού παρευρέθηκε στίς με-
γάλες χαρές καί εὐλογίες τῆς Μονῆς μας.
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Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

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

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

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

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἐπισκέφτηκε 
ἡ κ. Ἀλεξάνδρα Πέτροβα!

Τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου καί 
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας κ.κ. Δαμασκηνό ἐπισκέ-
φτηκε τήν Πέμπτη 14 Ἰουλίου 
ἡ κά Ἀλεξάνδρα Πέτροβα κα-
θηγήτρια στό Πολυτεχνεῖο τῆς 
Μόσχας συνοδευόμενη ἀπό τόν 
κ. Δημήτριο Κασιμάτη ἐπιχειρη-
ματία τῆς πόλεώς μας.

Στό πλαίσιο τῆς συνάντησης 
ἡ κά Ἀλεξάνδρα ἀνέφερε στό 
Σεβασμιώτατο ὅτι οἱ Ρῶσοι ἐπι-
σκέπτες εἶναι γοητευμένοι μέ τήν Κρήτη καί τά Χανιά γιά τά φυσικά μνημεῖα, τόν 
θρησκευτικό τουρισμό καί τήν ἱστορία τῆς πόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τήν κά Πέτροβα καί τόν κ. Κασιμάτη προσφέ-
ροντας ἀναμνηστικά δῶρα τῆς Μητροπόλεως καθώς καί τά βιβλία θρησκευτικοῦ 
τουρισμοῦ πού ἔκδόθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.
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Πλημμύρα μελωδιῶν καί κόσμου στήν 
φιλανθρωπική ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας!

Ἀκόμη μία ἐπιτυχημένη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 17 Ἰουλί-
ου, στό θέατρο τῆς Ἀνατολικῆς Τάφρου, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ ἐτήσια φιλανθρωπική 
ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ συμμετέχοντες τήν φιλαρμονική μπάντα τοῦ 
Δήμου Χανίων, τίς χορωδίες τῶν Ἐνοριῶν Ἀλικιανοῦ καί Μουρνιῶν, τήν χορωδία Μι-
κρασιατῶν Χανίων ”ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος” καί τήν στρατιωτική μπάντα τῆς 5ης Με-
ραρχίας Κρητῶν.

Τήν ἐκδήλωση στήριξε μέ τήν παρουσία του κλῆρος καί λαός τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, δίνοντας ἀκόμη μία φορᾶ δυναμικό καί ἠχηρό τό παρών τῆς ἀγάπης καί τοῦ 
ἀλτρουισμοῦ πρός τόν συνάνθρωπο.

Ὄντως ὑπάρχει δυσκολία στίς μέρες μας, τό ζοῦμε καθημερινά μέ τούς ἀνθρώπους 
πού ἔρχονται καί μᾶς ζητᾶνε βοήθεια, τόνισε στόν ἐναρκτήριο χαιρετισμό τοῦ ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός. Ὅλες αὐτές τίς φωνές, πού παρόλο πού 
δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, θέλουμε νά ἀνταποκριθοῦμε κάνοντας μαζί μέ ὅλους 
ἐσᾶς ἕνα μεγάλο καί εὐλογημένο ἔργο. Ἕνα ἔργο πού κυρίως εἶναι ἔργο τῆς δικῆς 
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σας ἀγάπης καί τῶν φιλάνθρωπων συναισθημάτων σας. Στόν καθημερινό μας ἀγῶνα, 
στήν ἀσταμάτητη ἀγωνία μας, εὐτυχῶς ἔχουμε δίπλα μας ἐσᾶς καί ὅλους, κληρικούς 
καί λαϊκούς, πού ἐργάζονται μαζί μας. Τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας δέν εἶναι 
μόνο τά συσσίτια, τά ὁποία εἶναι ἕνα μέρος ἀπό αὐτό. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει 
ἐπωμιστεῖ τήν συντήρηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, δηλαδή ὅλη τήν οἰκοτροφιακή 
ἀνάγκη τῶν παιδιῶν πού μένουν ἐκεῖ. Καθημερινά προσπαθοῦμε νά συλλέξουμε χρή-
ματα γιά νά τά προσφέρουμε σέ γεγονότα ἤ καταστάσεις ὅπως ἐκείνη μέ τό ἀκουστι-
κό τοῦ μικροῦ δεκάχρονου πού τό ἔχει τόσο ἀνάγκη.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός εὐχαρίστησε τόν στε-
νό συνεργάτη του, Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη 
πού βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε ἐπιτυχημένη διοργάνωση, τούς Κληρικούς καί τούς συ-
νεργάτες στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, τά παιδιά τοῦ προγράμματος ” Ξένιος Δίας” 
τήν Στυλιανή Περάκη καί κ. Εὕα Ροζάκη, ὅπου παρουσίασαν τήν ὄμορφη συναυλία, 
τούς ἐθελοντές καί ἐθελόντριες πού διακονοῦν ἀγόγγυστα ἀπό ὅπου τούς ζητηθεῖ, 
κυρίως ὅμως ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε στούς χορηγούς τῆς βραδιᾶς καί σέ 
ὄλον τόν κόσμο πού τήν στήριξε καί τήν στηρίζει μέ ἀγάπη κάθε χρόνο.
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ Προφ. Ἠλιού  
στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων!

Πανηγυρικά καί μέ κάθε 
λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ 
μνήμη τοῦ Προφήτου Ἠλιού 
στήν γραφική περιοχή στό 
Ἀκρωτήρι Χανίων, στούς Τά-
φους τῶν Βενιζέλων ὅπου 
βρίσκεται ὁ ὁμώνυμος Ἱερός 
Ναός πού διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκης. 

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
Τρίτη 19 Ἰουλίου τελέσθηκε 
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσι-
ολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-
λου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη ὁ μέγας πανηγυρικός 
Ἑσπερινός συμπροσευχούμε-
νων ἱερέων καί ἑκατοντάδων 
εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Συνάντηση τῶν ἀποφοίτων της Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης!
Τούς δυνατούς δεσμούς φιλίας ἀπέδειξαν καί τίμησαν καί ἐφέτος οἱ ἀπόφοιτοι πενή-

ντα τριών χρόνων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, στήν ἐτήσια συνά-
ντησή τους πού πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 21 Ἰουλίου 2016, στήν Ἱερά Πατριαρχι-
κή καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Οἱ ἀπόφοιτοι πού μαζεύτηκαν μετά ἀπό πενήντα τρία χρόνια θυμήθηκαν ὄμορφες 
στιγμές καί προσευχήθηκαν στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου πραγματοποι-
ήθηκε λαμπρό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἄκκρας κ.κ. 
Νάρκισσου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καλοσώ-
ρισε μέ λόγια ἐγκάρδια τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, πού δι-
ετέλεσε ἀπόφοιτος καί σχολάρχης στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή, τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Ἄκκρας κ.κ. Νάρκισσο καθώς καί ὅλους κληρικούς καί λαϊκούς που ήρθαν 
στήν ἐτήσια αὐτή σύναξη ἀποφοίτων.

Συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης συνεχάρη τήν πρωτοβουλία 
αὐτῆς τῆς συνάξεως, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας καί τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Ἄκκρας γιά τό λαμπρό συλλείτουργο, τούς συντελεστές καθώς 
καί ὅλους πού ἦρθαν καί συμμετεῖχαν στή σύναξη αὐτή ἀψηφώντας τήν ἀπόσταση.

Στή συνέχεια ἀκολούθησαν ὁμιλίες μέσα στό ναό καθώς καί στήν Τραπεζαρία τῆς 
Μονῆς, ἐνῶ οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν παράθεση γεύματος στήν Τραπε-
ζαρία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας στόν Ἅγιο Ματθαῖο, προσφορά ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Δαμασκηνοῦ, μέ τήν ἐπιμέλεια καί 
σπουδή τοῦ Προέδρου ἀποφοίτων Πρωτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη καί τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στήν ἑορτή 
λήξης τῆς Β΄κατασκηνωτικῆς περιόδου!

Τήν Πέμπτη 21 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε μέσα σέ κλίμα παιδικῶν χαμόγελων 
καί χαρούμενων τραγουδιῶν ἡ ἑορτή τῆς λήξεως τῆς Β’ Κατασκηνωτικῆς περιό-
δου τῶν ἀγοριῶν στίς ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας 
στόν Ἅγιο Παῦλο, στόν καταπράσινο καί εὐλογημένο τόπο.

Στήν ἑορτή παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, 
ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη 
Μοναχή καθώς καί οἱ γονεῖς καί συγγενεῖς τῶν παιδιῶν.

H σημερινή ἡμέρα ξεκίνησε μέ χαρά, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός, μέ τήν συνάντηση-ἑορτή τῶν ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Κρήτης καί τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στήν 
Ἁγία Τριάδα, μέ τήν εὐλογία νά ἔχουμε κοντά μας τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκο-
πο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἄκκρας κ.κ. Νάρ-
κισσο, καί ἡ ἡμέρα ὁλοκληρώνεται μέ χαρά καί εὐλογία, μέ τήν ἑορτή λήξης τῆς 
Β΄κατασκηνωτικῆς περιόδου…

Στόν χῶρο αὐτό ἐδῶ πού βρισκόμαστε, τόν ὁποῖο πρέπει νά τόν νιώσουμε ὡς 
παράδεισο, παρά τίς δυσκολίες πού ὑπάρχουν ἕνεκεν τῆς φετινῆς λειψυδρίας, 
πρέπει μέ κάθε προσπάθεια νά τον κρατήσουμε ζωντανό καί καταπράσινο γιατί ὁ 
χῶρος αὐτός ἀποτελεῖ μία παρακαταθήκη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, καί ἐμεῖς ὡς συνεχιστές τοῦ ἔργου του ἀκολουθοῦμε ἐκεῖνα 
τά ὁποία μας ἄφησε. Πολλές φορές κάτι μπορεῖ νά χρειαστεῖ νά ἀλλάξει, παρά 
ταῦτα ὅμως τό πνεῦμα, ἡ σφραγίδα τοῦ προσώπου του παραμένει ζωντανή ἀκό-
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μα ἄν καί ἔχουν περάσει δέκα χρό-
νια ἀπό τότε πού ἀνέλαβε ἄλλη δι-
ακονία στό Ἡράκλειο.

Εἴμαστε πολύ χαρούμενοι καί 
ἐφέτος, πού παρά τίς δυσκολίες, οἱ 
κατασκηνώσεις τίς Μητροπόλεώς 
μας μέ τήν ἀγάπη ὅλου τοῦ κόσμου, 
κατάφεραν νά λειτουργήσουν. Καί 
χρειάζεται νά λειτουργοῦν πάντο-
τε, ἔτσι ὥστε νά συνεχιστεῖ νά προ-
σφέρουν ἐκείνη τήν διαφορετική ψυχαγωγία στά παιδιά αὐτές τίς 15 ἡμέρες.

Τά παιδιά μποροῦν νά βροῦν πάρα πολλούς τρόπους καί διδασκαλίες. Αὐτήν 
τήν διδασκαλία, αὐτήν τήν ἀγάπη, αὐτήν τήν στοργή, τήν προστασία, τήν σχέση 
πού ἀποχτοῦν μέ τήν Ἐκκλησία, τήν ἀλήθεια, θά τήν βρίσκουν καί θά τήν βροῦν 
πολλές φορές καί σέ αὐτήν τήν κατασκήνωση…

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελ-
λό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ὅλους τούς Πατέρες, τήν Ὁσιολογιωτάτη Γε-
ρόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή μέ τήν ἀδελφότητα, ἡ 
ὁποία, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά, τόσα χρόνια τώρα ἔχει υἱοθετήσει τήν κατασκή-
νωση, τούς συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας, τό Γραφεῖο Νεότητος, τόν ἀρχηγό 
τῆς β΄κατασκηνωτικῆς περιόδου Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη, τόν ὑπαρχηγό κ. 
Ἰωσήφ Μανουσακάκη για τήν προσπάθεια καί τίς θυσίες πού ἔχουν κάνει, καί συνε-
χίζουν ὅποτε τούς ζητηθεῖ ἐθελοντικά νά διακονοῦν στόν εὐλογημένο αὐτόν τόπο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπίσης εὐχαρίστησε, προσφέροντας ἀναμνηστικά δωρά-
κια, στούς ὁμαδάρχες καί τούς βοηθούς ὁμαδαρχῶν. Τέλος, ἕνα μεγάλο εὐχα-
ριστῶ ἀπηύθηνε πρός τούς ἰατρούς τῆς κατασκήνωσης, τόν μάγειρα, τόν φύλακα, 
καθώς καί πρός ὅλους τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν, πού συνεχίζουν ἐδῶ καί εἴκοσι 
ἕνα χρόνια νά δείχνουν τήν ἐμπιστοσύνη τούς στό ἔργο καί στήν προσπάθεια τῶν 
κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεως.
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Μουσική βραδιά ἀπό τήν χορωδία τῆς Ἐνορίας 
Μουρνιῶν Χανίων!

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε τήν 
Πέμπτη 21 Ἰουλίου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς στίς 
Μουρνιές, ἡ ἐτήσια συναυλία τῆς Ἐνορίας.

Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης ὁ 
ὁποῖος στόν χαιρετισμό του μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στήν ἑορτή τῆς κατασκήνωσης, καθώς καί τοῦ Πανο-
σιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ὁ ὁποῖος θά 
ἤθελε καί ἐκεῖνος νά παρευρεθεῖ ἀλλά διακονοῦσε στήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Μαρίας 
τῆς Μαγδαληνῆς.

Μία πηγή εἶναι καλή ὅταν δίνει ζωή καί ἡ Ζωοδόχος Πηγή εἶναι ὁ Χριστός καί 
ἐδῶ μέσα γίνεται τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, θυσιάζεται ὁ Χριστός, καί 
Αὐτόν τόν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό τόν παίρνουμε μαζί μας, τόν κουβαλᾶμε στή 
ζωή μας καί τόν ἐκφράζουμε. Καί αὐτά τά παιδιά σήμερα δέν ἔκαναν τίποτα ἄλλο 
ἀπό τό νά ἐκφράσουν Χριστό καί Ἑλλάδα, διότι ὅπως μας εἶπε ὁ κ. Δημήτριος, ὁ 
χοράρχης τῆς χορωδίας, ὅλα αὐτά τά τραγούδια πού ἀκούσαμε ἔχουν προσανατο-
λισμό…ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

H χορωδία τῆς Ἐνορίας Μουρνιῶν, ἔμπνευση τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. 
Ἰωάννου Δρακακάκη, τήν ὁποία συντονίζει ὀ χοράρχης κ. Δημήτριος Κολλίντζας, 
ἔχει ἕνα πλούσιο ρεπερτόριο τραγουδιῶν.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἱερεῖς, ἐκπρόσωποι τῆς Περιφέρειας καί τοῦ 
Δήμου καθώς καί πλῆθος κόσμου.
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Λαμπρή ὑποδοχή τῆς ”Χαρᾶς τῶν Θλιβομένων” 
στίς Καλύβες Χανίων!

Πανηγυρικά καί μεγαλόπρεπα ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ 
εὐσεβής λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὑποδέχτηκαν τήν 
θαυματουργή Ἱερά Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ”ἡ Χαρά 
τῶν Θλιβομένων”, στήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Καλυβῶν 
στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στόν 
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό.

Τήν Ἱερά Εἰκόνα πού ἔφτασε μέ συ-
νοδεία περιπολικοῦ τῆς ἀστυνομίας, 
μετέφερε τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 24 
Ἰουλίου, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱε-
ρισσοῦ, Ἀρδαμερίου καί Ἁγίου Ὄρους 

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. 
Ἰγνάτιος Ριγανᾶς καί τήν ὑπο-
δέχτηκε στήν πλατεία τῶν Καλυβῶν Ἀποκορώνου 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης, παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, 
τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκια-
νάκη, ἐκπροσώπων φορέων καί πλήθους κόσμου.

Κατόπιν ἀκολούθησε Δοξολογία στόν Ἱερό Ναό 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, καί στήν συνέχεια προσφω-
νήσεις καί εὐχαριστήριοι λόγοι ἀπό τόν Πανοσιολο-
γιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λι-
ονάκη, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε γιά τό εὐλογημένο αὐτό 
γεγονός ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ἱερισσού, Ἀρδαμερίου καί Ἁγίου Ὅρους κ.κ. Θεόκλη-
τον, καθώς καί τήν ἀποστολή πού μετέφερε τήν Ἱερά 
Εἰκόνα, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα πραγματικό στολίδι τῆς 
ὀρθοδοξίας μας καί μεγάλη εὐλογία γιά τόν τόπο μας.

Εὐχαριστήριο λόγο, κάνοντας καί ἐκτενή ἀναφο-
ρά στήν ἱστορική πορεία τῆς Εἰκόνος, ἔκανε ὁ οἰκεῖος 
Ἐφημέριος Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης. Στήν ἀντι-
φώνησή του ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος, 
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. 
Δαμασκηνό καί τόν Πρωτοσύγκελλό μας, ἐνῶ μετέ-
φερε τίς εὐλογίες καί εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου τούς κ.κ. Θεοκλήτου, εὐχόμενος 
ἡ χάρη τῆς Παναγίας νά μᾶς καθοδηγήσει διά τῶν 
πρεσβειῶν της.
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Χειροθεσία εἰς Πνευματικόν καί 
Πρωτοπρεσβύτερον ἀπό τόν Κυδωνίας καί 

Ἀποκορώνου Δαμασκηνό!
Τήν Δευτέρα 25 Ἰουλίου ἀνήμερα τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὁ Σεβασμιώ-

τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε πρός τιμήν τῆς Ἁγίας, Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στό χωριό Φυλακή τοῦ Δήμου Ἀποκορώνου, ὅπου διακονεῖ 
ὁ π. Στυλιανός Σταυρουλάκης, συλλειτουργούντων πλήθους Ἱερέων καί συμπρο-
σευχούμενων ἑκατοντάδων πιστῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε εἰς Πνευ-
ματικόν καί στήν συνέχεια εἰς Πρωτοπρεσβύτερον τόν π. Στυλιανό Σταυρουλάκη, 
ὁ ὁποῖος σθεναρά συγκινημένος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν μεγάλη 
αὐτή τιμή, πού τοῦ ἀπέδωσε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν π. Στυλιανό γιά τήν πολυετῆ διακονία του, 
τήν ταπείνωσή του, καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του λέγοντας πώς εἶναι 
παράδειγμα κληρικοῦ γιά τήν  Ἐκκλησία μας.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς  
στίς Καλύβες Χανίων!

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν 
Ἱερά Μητρόπολή μας, τήν Δευτέρα 25 καί τήν Τρίτη 26 Ἰουλίου στούς ἀφιερωμέ-
νους Ναούς στήν μνήμη της.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός, τέλεσε λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς στίς Καλύβες Χανίων, ὅπου αὐτές τίς ἡμέρες φιλοξενεῖ τήν Θαυμα-
τουργή Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ”ἡ Χαρά τῶν Θλιβομένων”.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματο-
ποιήθηκε λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων συλλιτανευ-
όντων πλήθους ἱερέων καί κόσμου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε προεξάρχο-
ντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἰγνατίου Ριγανᾶ 
καί συμπροσευχούμενου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη 
καί πλειάδος Κληρικῶν καί κόσμου, μέγας πανηγυρι-

κός Ἑσπερινός στόν ἴδιο Ναό.
Τό Θεῖο λόγο καί τίς δυό ἡμέρες κήρυξε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 

καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἀρδαμερί-
ου καί Ἁγίου Ὅρους π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς.



56

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός  
τοῦ   Ἁγίου Παντελεήμονος στόν Ὁμαλό Χανίων!

Μέ κάθε λαμπρότητα καί 
μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε 
τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, 
μέγα πανηγυρικός Ἀρχιερα-
τικός Ἑσπερινός χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ καί συμπροσευχού-
μενων Κληρικῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν στό ἱστορικό καί γραφικό Ἐκκλησάκι 
πού βρίσκεται στόν Ὁμαλό, καί ὄπου ἐφημέριος εἶναι ὁ π. Στυλιανός Παπαδιός.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε 
στή ζωή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί Θαυματουργοῦ Παντελεήμονος.

Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε καί ἐπιμνημόσυνη δέη-
ση γιά τόν ὁπλαρχηγό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, γιά τούς οἰκείους καί συναγωνιστές 
του, τοῦ ὁποίου τό μνῆμα βρίσκεται δίπλα στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμο-
νος.

Κατόπιν ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ κληροδοτήματος ”Μιχά-
λης Γιάνναρης”, κ. Ἐμμανουήλ Νικολούδη καί τόν Γραμματέα κ. Στυλιανό Πρωϊμά-
κη, οἱ ὁποῖοι καλωσόρισαν ὅλους τούς παρισταμένους καί εὐχαρίστησαν ἰδιαίτερα 
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, τόν ταπεινό καί καλοσυνάτο Μητροπολίτη, 
ὅπως ἀνέφεραν.
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Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ἔμεινε ἀθάνατος  
μέσα ἀπό τά μαρτύριά του.

Παρουσία ἑκατοντάδων πιστῶν ἑόρτασε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεή-
μονος Χαλέπας τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου του. Τοῦ μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ 
προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιο-
νάκης.

Μετά τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας ὁ Πρωτοσύγκελλός μας καλωσόρισε καί τόν 
Ἀρχιδιάκονο π. Παντελεήμονα, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ.κ. 
Δημητρίου πού ἔλαβε μέρος στόν Ἑσπερινό καί ὁ ὁποῖος βρίσκεται μέ τήν οἰκογέ-
νειά του στήν πόλη μας.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας διακονοῦν ὁ Πρωτ. Δημή-
τριος Καταπίδης καί ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκης.
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Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Χαλέπας!

Μέ κάθε λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Χαλέπας τήν Τετάρτη 27 Ἰουλίου, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλ-
λειτουργούντων πλειάδος ἱερέων.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ μετά τό πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος συλλι-
τανευόντων πλήθους κόσμου πού ἦρθε νά προσευχηθεῖ στόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυ-
ρα Παντελεήμονα.

Ἐκοιμήθη ἡ μοναχή Νυμφοδώρα  
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν!

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ πολυσέβαστη καί πολυα-
γαπημένη γερόντισσα Νυμφοδῶρα Λαγουδάκη, 
Μοναχή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Κο-
ρακιῶν σέ ἡλικία 90 ἐτῶν. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία 
θά τελεστεῖ τήν Παρασκευή 29 Ἰουλίου στήν Ἱερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου 
καί ὥρα 05:00 μ.μ. κατά τήν μοναχικήν τάξιν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί θά ταφεῖ στό ἐκεῖ κοιμητήριο.

Ἅς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της.
Ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου  
στά Χανιά!

Στίς 28 Ἰουλίου ἑορτάσθηκε πανηγυρικά μέ Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἡ ἑορτή τῆς 
Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό στήν Πελεκαπίνα Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Προκόπιος Σηφαλάκης.

Λίγο πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβα-
σμιώτατος προέβη σέ χειροθεσία Ἀναγνώστου (ἱερο-
ψάλτου τοῦ Ναοῦ) κ. Ἰωάννου Φουντουλάκη.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τίμησε τόν π. Χρύσανθο!
Τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώ-

τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός 
ἱερούργησε στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Νεκταρίου Χανί-
ων, ὅπου τέλεσε 
Ἀρχιερατική Θεία 

Λειτουργία συλλειτουργούντων πλειάδος Ἱερέων καί συ-
μπροσευχούμενων πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώ-
τατος τίμησε τόν Πρωτ. Χρύσανθο Σταυρουλάκη γιά τά 
πενήντα χρόνια προσφορᾶς καί ὑπηρεσίας του στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρε τό 
ἔργο καί τήν πολυετῆ διακονία τοῦ π. Χρύσανθου. Στή συ-
νέχεια μίλησε γιά τόν π. Χρύσανθο καί ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος καί προϊστάμενος τοῦ 
Ναοῦ, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Δερμιτζάκης.

Στό τέλος, ὁ π. Χρύσανθος φανερά συγκινημένος ἀπό τήν τιμή καί τά δῶρα 
πού τοῦ προσέφεραν εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τούς ἱερεῖς καθώς καί ὅλο 
τόν κόσμο.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στό Καλαμίτσι 
Ἀλεξάνδρου καί χειροθεσία Ἀναγνώστου!

Τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκη-
νός, τέλεσε Ἀρχιερατικό Παναποκορωνιώτικο Ἑσπερινό, στό Καλαμίτσι Ἀλεξάν-
δρου, ὅπου διακονεῖ ὁ π. Νικόλαος Γιαννακουδάκης, Ὑπεύθυνος τῶν Συσσιτίων 
τῆς Μητροπόλεώς μας.Λίγο πρίν τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος προέ-
βη σέ χειροθεσία Ἀναγνώστου τοῦ υἱοῦ τοῦ π. Νικολάου, κ. Στυλιανοῦ Γιαννακου-
δάκη, φοιτητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς.
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Τρίτη κατασκηνωτική περίοδος στόν ”Ἅγιο Παῦλο”!
Ἀπό θεατρικά καί χαρούμενα τραγούδια γέμισαν ἀκόμη μία φορά οἱ κατασκηνώ-

σεις τῆς Μητροπόλεώς μας ”ὁ Ἅγιος Παῦλος” στήν ἑορταστική ἐκδήλωση πού ἑτοίμα-
σαν τά κορίτσια τῆς τρίτης κατασκηνωτικῆς περιόδου.

Ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, εἶναι ξεχωριστή 
ὅπως καί ἡ κάθε περίοδος δίνοντας τόν δικό της μοναδικό τόνο καί ὕφος μέσα ἀπό 
τά τραγούδια καί τά θεατρικά πού ἑτοίμασαν τά στελέχη καί οἱ κατασκηνώτριες, μέ 
καθοδηγητές τήν Ἀρχηγό κ. Ἑλένη Πολιουδάκη καί τήν Ὑπαρχηγό κ. Ἀντωνία Μαρ-
κουλάκη.

Οἱ κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου, εἶναι ἕνας παράδεισος, πού τόν λάβαμε ὡς 
παρακαταθήκη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο καί πού 
παρά τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν προσπαθοῦμε μέ κάθε δύναμη νά συνεχίσουμε τό ἔργο 
του, ὥστε νά μήν σταματήσει ἡ καρποφόρα αὐτή συνάντηση καί ἐπικοινωνία τῶν νέων 
μας, τά καλοκαίρια ἐδῶ.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἀκόμη μία φορά τά στελέχη πού ἐθελοντικά 
διακονοῦν στήν κατασκήνωση, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη, τούς ἱερεῖς, τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί τήν Γερόντισσα Θε-
οξένη Μοναχή, τούς συνεργάτες τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως, τό Γραφεῖο Νεό-
τητος, τόν κ. Ἀντώνιο Τζατζάνη καί ὅλους ὅσους βοηθοῦν στήν κατασκήνωση αὐτήν.
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Ἀρχιμ. Δαμασκηνός: ”ἡ  Μεταμόρφωση  
τοῦ Κυρίου, μᾶς δίνει δύναμη καί μᾶς παρηγορεῖ!

Στό μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν, στό γραφικό ἐκκλησάκι στό Ἀκρωτή-
ρι Χανίων, ἑορτάσθηκε τήν παραμονή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ 
Ἀκολουθία τοῦ πανυγηρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, 
συμπροσευχούμενων τοῦ Πρωτ. Νικολάου Πατσουράκη, τοῦ Πρεσβ. Βασιλείου 
Κιάσσου, τῆς Γεροντίσσης τῆς Μονῆς Ἀγαθαγγέλης Μοναχῆς μετά τῆς ἀδελφότη-
τος καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ποιητικό ἀφιέρωμα στόν μακαριστό  Ἀρχιερέα  
καί ποιητή τῆς Εἰρήνης, Εἰρηναῖο Γαλανάκη!

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 12 Αὐγού-
στου πραγματοποιήθηκε στόν αὔλειο χῶρο 
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης, στήν ”Κων-
σταντινοπολειάδα” τό πέμπτο ποιητικό 
γεγονός θρησκευτικῆς καί κοσμικῆς ποίη-
σης ἀφιεωμένο στόν Ἀρχιερέα καί ποιητή 
τῆς Εἰρήνης κυρό Εἰρηναῖο Γαλανάκη.

Τήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση καλωσόρισε ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης, εὐχαριστώντας 
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό γιά τήν εὐχή καί εὐλογία πού 
ἔδωσε, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη 
ὁ ὁποῖος παρευρέθηκε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τούς ἱερεῖς, τόν 
συντονιστή κ. Δημήτριο Κακαβελάκη, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τούς τακτικούς συνερ-
γάτες του στήν ἐφημερίδα Χανιώτικα Νέα, κ. Εὐάγγελο Κακατσάκη, κ. Φωτεινή 
Σεγρεδάκη καί κ. Σταμάτη Ἀποστολάκη ἀνέγνωσαν ἀποσπάσματα ἀπό ἀγαπημέ-
νους ποιητές τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιερέως καθώς καί ἀποσπάσματα ἀπό ποιητικές 
συλλογές τοῦ ἴδιου. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τήν Ἀντιδήμαρχο Χανίων κ. Βαρβάρα 
Περάκη, τήν Πρόεδρο ἈμεΑ Χανίων κ. Ἀμαλία Μπασιά καθώς καί ὅλο τόν κόσμο 
πού παρευρέθηκε.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας ἀνέγνωσε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό 
τήν ἱστορική ὁμιλία τοῦ Ἱεράρχη τῆς Εἰρήνης (στήν βράβευσή του τό 1970, ἀπό 
τήν Ἑλληνική Ἑταιρεία Δημοσῖων Σχέσεων), γιά τό Θρησκευτικό καί Ποιμαντικό 
του ἔργο). Στή συνέχεια μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί εὐχαρίστησε ὅλους τούς συντελε-
στές γιά τήν ὄμορφη αὐτή ποιητική ἑσπερίδα.
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Λαμπρός Ἑσπερινός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στόν Πλατανιά Χανίων!

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ἡ Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
τό Σάββατο 14 Αὐγούστου στόν πανηγυρίζοντα παραθαλάσσιο Ἱερό Ναό τῆς 
Παναγίας τῆς Γυρογυαλιτίσσης στόν Πλατανιά Χανίων, χοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχούμενων τό Πανο-
σιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκου-
ράκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη, τοῦ διακόνου Δημη-
τρίου Δερμιτζάκη καί ἑκατοντάδων πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν χάρη 
τῆς Παναγίας μας.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος στό τέλος εὐχαρίστησε ὅλους 
τους Ἱερεῖς, τόν π. Δημήτριο μέ τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο καθώς καί ὅλο τόν 
κόσμο πού ἦρθε στήν χάρη τῆς Παναγίας νά ζητήσει τίς Πρεσβεῖες της.
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Σύντομο λόγο εὐχαριστιακό ἀπέδωσε καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας, ὁρμώμενος καί ὁ ἴδιος ἀπό τόν γραφικό Πλατανιά, εὐχαριστώντας 

ἐκ μέρους τῶν Πλατανιανῶν καί καταθέτο-
ντας τήν ἀγάπη τούς πρός τόν Σεβασμιώτα-
το Ποιμενάρχη μας ὁ ὁποίος ειναι ἡ πρώτη 
φορᾶ πού ἔρχεται στόν ἱερό αὐτό ναό ὡς 
Ἐπίσκοπος καί ἡ τελευταία ὡς Ἀρχιμανδρί-
της, ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε.

Τό Ἱερό Ἀναλόγιο λάμπρυναν μέ τίς ψαλ-
μωδίες τούς ὁ Αρχοντας Πρωτοψάλτης 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως κ. Φώτιος Γιαννακάκης μέ τόν 
ἑντεκάχρονο μαθητή τοῦ Κων/νο, ὁ Αρχο-

ντας Ὑμνωδός τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Κων/νος Στεφανάκης καί 
ἐκλεκτοί Πρωτοψάλτες καί ψάλτες τῆς πόλεώς μας. Ἐπίσης, ἐνορίτισσες ἔψαλλαν 
κατανυκτικά τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας μας ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ χοράρχου κ. 
Ἀντωνίου Παυλάκου.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Ἀκολουθίας σχηματίσθη πομπή καί ἔλαβε χώρα ἡ λι-
τάνευσις τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεομήτορος στίς κεντρικές ὁδούς τοῦ Πλατανιά, μέ 
τή συμμετοχή τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλειάδος πιστῶν.

Στή συνέχεια, προσφέρθηκε κέρασμα πρός ὅλο τόν κόσμο προσφορά τῆς Ἐνο-
ρίας καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πλατανιά.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Παναγίας  
στά Χωραφάκια Χανίων!

Πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν παρευ-
ρέθηκε ἀνήμερα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί παρακο-
λούθησε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Χωραφάκια 
Ἀκρωτηρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογι-
ωτάτου Ἀρχιμ. καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 

τῆς Β΄Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου 
Πρωτ. Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη καί τοῦ διακό-
νου Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, στίς ἀρετές της πού ἀποτελοῦν παράδειγμα πρός μίμηση, καθώς στήν πρεσβεία 
καί μεσιτεία της πρός ὅλους ἐμᾶς…

Τό ”παρών” στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔδωσε καί ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας 
Δημοκρατίας καί Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἐπιταφίου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ συλλι-
τανευόντων ἱερέων καί πλήθους πιστῶν, ἐνῶ στή συνέχεια ἀκολούθησε παραδοσιακή 
κρητική φιλοξενία.
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Νότες καί μελωδίες ἀπό τήν ἐνορία Ἁλικιανοῦ!
Νότες καί ὄμορφες μελωδίες γέμισαν 

τόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἐνορίας Ἁλικιανοῦ τό 
ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 17 Αὐγούστου.

Τήν ἐκδήλωση πού ἐπιμελήθηκε μέ ἀπό-
λυτη ἐπιτυχία ἀκόμη μία φορᾶ ἡ χορωδία 
” Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διβόλης”, τῆς ἐνορίας 
Τιμίου Σταυροῦ Ἁλικιανοῦ, πού δημιουρ-
γήθηκε ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἔ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας καί οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη καί ὑπό τό συντονισμό τοῦ χοράρχου Ἐλευθερίου Χατζη-
δάκη, παρακολούθησαν ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος συνεχάρει τόν π. Ἐμμανουήλ καί τήν ἐξαι-
ρετική χορωδία πού λάμπρυναν μέ ὄμορφες νότες τήν φεγγαρόλουστη βραδιά. 
Παράλληλα μετέφερε τίς εὐλογίες, τίς εὐχές καί τούς ἐγκάρδιους χαιρετισμούς 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ π. Ἐμμανουήλ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη μας γιά τίς εὐλογίες του, τόν Πρωτοσύγκελλό μας γιά τά ὄμορφα λόγια 
καί ἐνθαρρυντικά πρός τήν χορωδία, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο γιά τήν ἔνθερμη 
παρουσία του. Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε καί τίμησε τήν χορωδία τιμώντας τόν χο-
ράρχη καί τούς χορωδούς γιά τίς ἐξαιρετικές ἀποδόσεις τραγουδιῶν.



68

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Γαλατά 
καί ἀποκαλυπτήρια ἀνδριάντος ἀπό τόν 

Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας!
Τήν Κυριακή 21 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-

νάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στόν Γαλατά 
Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐλευθέριος Βομβολάκης, 
συλλειτουργούντων πλειάδων ἱερέων καί συμπροσευχού-
μενων πλήθους κόσμου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε Ἀρχι-
ερατικό μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου ἱερέως π. Βασιλείου Ρου-
μελιωτάκη, ὁ ὁποῖος κατά τά ἔτη 1929-1973 ὄντας ἐφημέρι-
ος στήν ἐνορία Γαλατᾶ, μέ τήν ἐπινοητικότητά του καί τήν 
εὑρηματικότητά του  ἀναδείχθηκε ὁ λαοσωτήριος ἡγέτης τοῦ ποιμνίου του, ἀφού 
μολονότι  ἔπεσαν στόν Γαλατά 1500 Γερμανοί Ἀξιωματικοί καί ὁπλίτες κατά τήν 
ἑξαήμερη Μάχη, κανένα ἀντίποινο καί καμία ἀντεκδίκηση δέν ἔγινε καί  κανένας 
Γαλατιανός δέν στήθηκε σέ ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα στόν μαρτυρικό «ΓΟΛΓΟΘΑ».

Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκαν καί τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος τοῦ 
γενναίου ἱερέως ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό καί τόν 
Δήμαρχο Χανίων κ. Ἀναστάσιο Βάμβουκα.
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος στά ἀποκαλυπτήρια 
ἀνδριάντος τοῦ Χατζημιχάλη Γιάνναρη στούς Λάκκους!

Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία τελέστη-
κε τήν Κυριακή 21 
Αὐγούστου, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναίου στούς 
Λάκκους Κυδωνίας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος τέλεσε Ἀρχιε-
ρατικό Μνημόσυνο στόν ἥρωα 
ἀγωνιστῆ Χατζή Μιχάλη Γιάν-
ναρη, τοῦ μεγάλου ἐπαναστά-
του πού γεννήθηκε τό 1831 καί 

πέθανε στίς 17 Ἰουλίου τοῦ 1916. Ὁ Χατζή Μιχάλης 
Γιάνναρης ἦταν ἐκεῖνος πού ὕψωσε πρῶτος τήν Ἑλλη-
νική σημαία στό Φρούριο τοῦ Φιρκᾶ ὅταν ἑνώθηκε ἡ 
Κρήτη μέ τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.

Στή συνέχεια πραγμα-
τοποιήθηκαν τά ἀποκαλυ-
πτήρια τοῦ ἀνδριάντος τοῦ 
ἐπαναστάτου Γιάνναρη, πα-
ρουσίᾳ πολιτικῶν, στρατιω-
τικῶν ἀρχῶν ἀλλά καί πλή-
θους κόσμου.

Τήν ὄμορφη αὐτή ἐκδή-
λωση μνήμης πλαισίωσαν 
τραγούδια ἀπό παραδοσιακά 
κρητικά συγκροτήματα, ριζί-
τικα καί κρητικοί χοροί ἀπό 
παραδοσιακούς συλλόγους.

Σύντομους χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ 
Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
ὁ Ἀντιπεριφεριάρχης κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ 
Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης καθώς 
καί ἐκπρόσωποι ὀργανωτικῶν φορέων ἀπό τούς Λάκ-
κους.
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Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κοντά  
στούς ἀγαπημένους του συγγενεῖς!

Στήν Ἀνατολική Τάφρο παρευρέθηκε τήν Κυριακή 21 Αὐγούστου ἡ Α. Θ. Μ. ὁ 
Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνο-
δευόμενος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό καί τόν Πα-
νοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ὅπου παρακο-
λούθησε τήν συναυλία πού ἔδωσε ὁ Κρητικός καλλιτέχνης κ. Ἠλίας Χορευτάκης, 
τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση τοῦ cd προσφέρθηκαν στό χαμόγελο τοῦ παιδιοῦ.

Κατά τήν διάρκεια τῆς συναυλίας, πού παρουσίασε ἡ δημοσιογράφος-φιλόλο-
γος κ. Βασιλεία Κόλλια, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας χαιρέτησε τό Χανιώτικο λαό, 
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας γιά τήν θερμή ὑποδοχή καί τήν 
φροντίδα πού δείχνει πρός τό ποίμνιό του.

Τέλος, τίμησε μέ τόν χρυσό λέοντα τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας τόν συγ-
γενῆ του κ. Ἠλία Χορευτάκη γιά τήν ὄμορφη καί καλοσυνάτη καρδιά τοῦ καθώς 
καί γιά τήν συναυλία πού ἦταν ἀφιερωμένη στή μητέρα τοῦ καλλιτέχνη πού ἔφυγε 
ἀπό τήν ζωή πρίν λίγο καιρό.
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Εἰρηναία 2016 στό Νεροχώρι Ἀποκορώνου!
Μέ πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό 

στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Νεροχωρί-
ου, πού τελέσθηκε πρός τιμή τῆς ἑορτῆς 
Ἁγίου Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδού-
νου τῆς Γαλλίας καί χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ, ξεκίνησε τήν Δευτέρα 22 
Αὐγούστου ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση τῶν 

Εἰρηναίων 2016, πού ἐφέτος ἦταν ἀφιερωμένα στούς ἱεροψάλτες τοῦ Ἀποκορώνου.
Κατόπιν ἀκολούθησε χαι-

ρετισμός ἀπό τά μέλη τοῦ 
Συλλόγου, ἀπό τόν Δήμαρ-
χο Πλατανιά κ. Χαράλαμπο 
Κουκιανάκη, ἀπό τόν Ἐκπρό-
σωπο τοῦ Ἱδρύματος ”Ἁγία 
Σοφία” Πρωτ. Μιχαήλ Βλα-
βογιλάκη καί ἀπό τόν Πρόε-
δρο Ὁμοσπονδίας Σωματείων Ἀποκορώνου κ. Τερεζάκη.

Κεντρικός ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ θεολόγος κ. Παντελής Μαριακάκης 
ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: ” ἡ βυζαντινή μουσική καί ἡ διακονία τοῦ ἱεροψάλτου 
στό Ἑλληνορθόδοξο Ἔθνος μας”.

Ἀκολούθησε ἕνα ποίημα ἀπό τόν Φρεδιανό ποιητή καί λογοτέχνη κ. Γεώργιο 
Γιακουμινάκη, ἐνῶ στή συνέχεια ὁ χορός τῶν Ἱεροψαλτῶν Ἀποκορώνου ἔψαλλε 
τά ἀπολυτίκια τῶν Ναῶν τῶν τριῶν χωριῶν πού συγκροτοῦν καί συγκρατοῦν τήν 
ἑνότητα τοῦ Συλλόγου καί τῶν χωριῶν.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, καί συνεχάρει τό Σύλλο-
γο γιά τίς δράσεις καθώς καί τούς ἱεροψάλτες γιά τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ὀνομαστική ἀπονομή τῶν διακρίσεων στούς Ἱερο-
ψάλτες καί στούς ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν Ἀποκορώνου.
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Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δίδαξε στόν κόσμο  
τόν Χριστό καί τήν ἀλήθεια!

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στό 
ὁμώνυμο Ἱερό Παρεκκλήσιο πού βρίσκεται στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί ὅπου καθημερινά ἀπό αὐτόν τό Ναό γίνεται ἡ ἀναμετάδοση τοῦ 
Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας καθώς καί τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ 
καί τοῦ Ἀποδείπνου, ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας Ράδιο 
Μαρτυρία.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Τρίτη 23 Αὐγούστου τελέστηκε μέγας Ἀρχιερατικός 
πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχούμενων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-
λου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλειάδος κληρικῶν καί Χριστεπώνυμου 
πληρώματος.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουρ-
γούντων Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίσης, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, τό Γραφεῖο 
Νεότητος καί ὁ Δ/ντης αὐτοῦ διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης μέ τόν π. Ἰωάν-
νη Κουκουράκη καί τούς συνεργάτες τους διοργάνωσαν ἑορταστική ἐκδήλωση 
στό Πολιτιστικό Κέντρο μέ θέμα ” Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: Φάρος τῆς Ὀρθο-
δοξίας”!

Τήν ὄμορφη ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ κ. Ἰωσήφ Μανουσακάκης. Ἡ ἐκδήλωση 
περιελάμβανε τραγούδια ἀπό τήν παιδική χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τήν 
διεύθυνση τῆς δασκάλας καί καθηγήτριας ἁρμονίου κ. Βασιλικῆς Ἀθανασιάδου 
– Πετράκη, τραγούδια ἀπό τήν μεικτή χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τήν 
διεύθυνση τῆς καθηγήτριας μουσικῆς κ. Ἐλλής Παπαλιονάκη – Παγωνίδου, κα-
θώς καί ἕνα μουσικοκινητικό δρώμενο τήν ἐπιμέλεια τοῦ ὁποίου εἶχαν τά στελέ-
χη τῆς Δ΄Κατασκηνωτικῆς Περιόδου τῶν κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας  
“ὁ Ἅγιος Παῦλος”.
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Τήν ἀφιερωμένη ἐκδήλωση στόν Ἅγιο Κοσμᾶ ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους τούς συντελεστές 
καί τόν κόσμο πού παρευρέθηκε, τίμησε τά παιδιά πού προκρίθηκαν στόν διαγω-
νισμό ζωγραφικῆς πού διοργάνωσε τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας, 
μέ ἀναμνηστικά δῶρα καί ἐγκάρδιες εὐχές.

Τά ὀνόματα τῶν νικητῶν ἀνέγνωσε ὁ καθηγητής Πολυτεχνείου κ. Φώτιος Λα-
γουδάκης.

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό:
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Λαμπρή ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Τίτου  
στόν Ἐμπρόσνερο Ἀποκορώνου!

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τήν Πέμπτη 25 Αὐγούστου, ἡ μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Τίτου, πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, στόν Ἐμπρόσνερο Ἀποκορώνου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός τέλεσε λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στόν Ἐμπρόσνερο, πού τό δεύτερο κλίτος του εἶναι 
ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Τίτο καί ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἀνδρέας Κοκκινάκης, συλλει-
τουργούντων πλήθους ἱερέων.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς 
Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου συλλιτανευόντων εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ἑορτή λήξης τῆς Δ’ κατασκηνωτικῆς περιόδου 
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας!

Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, τραγούδια 
καί χορούς ἔκλεισε ἡ τέταρτη κατα-
σκηνωτική περίοδος τῶν ἀγοριῶν, τήν 
Πέμπτη 25 Αὐγούστου, στίς κατασκη-
νώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μας.

Ἄλλη μία περίοδος ἔκλεισε στόν 
εὐλογημένο αὐτό τόπο, γεμίζοντας τά 
νέα παιδιά μας μέ εὐλογημένα διδάγ-
ματα, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.

Ὁ ἐθελοντισμός, τό ὁμαδικό πνεῦμα καί ἡ δημιουργικότητα τῶν ἀγοριῶν, μᾶς 
ἔκαναν σήμερα κοινωνούς σέ αὐτήν τήν ὄμορφη ἐκδήλωση.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος στόν Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ Δαμασκηνό Λιονάκη, στούς ἱερεῖς, στήν Γερόντισσα τῆς 
Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή, στήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, στόν ἀρχηγό, τόν 
ὑπαρχηγό, στά στελέχη, στά παιδιά, καθώς καί σέ ὅλους ὅσους διακόνησαν ἐθελο-
ντικά γιά νά φτάσει ἡ σημερινή ἑορταστική ἡμέρα.

Ἡμέρα πλημμυρισμένη ἀπό παράλληλα συναισθήματα χαρᾶς καί ὁλοκλήρω-
σης μίας περιόδου, πού γέμισε τά παιδιά μας μέ καρποφόρα μηνύματα.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
τέλεσε Ἁγιασμό στήν ἔκθεση 

Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ βιβλίου!
Τήν Παρασκευή 26 Αὐγούστου στίς 5 

τό ἀπόγευμα, ἄνοιξε τίς πύλες της ἡ Ἔκθε-
ση Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Βιβλίου πού 
πραγματοποιεῖται ἔπειτα ἀπό συνδιοργάνω-
ση τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ι.Μητροπό-
λεώς μας καί τῶν ἐκδόσεων Ἐν πλῷ.

Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ.κ.Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος 
στή συνέχεια μέ πολύ ἐνδιαφέρον εἶδε καί 
ξεφύλλισε πολλά ἀπό τά βιβλία.

Ἡ ἔκθεση ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν 
ἐκδηλώσεων πού διοργανώνουν οἱ ἐκδόσεις 
Ἐν πλῷ ἀνά τήν Ἑλλάδα σέ συνεργασία μέ 
τίς Ἱερές Μητροπόλεις,τούς Ἱερούς Ναούς 
καί ἄλλους φορεῖς, μέ σκοπό τή διάδοση τοῦ 
καλοῦ καί ψυχωφέλιμου βιβλίου.
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Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Φανούριος 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί στούς Ἱερούς Ναούς πού 
εἶναι ἀφιερωμένοι στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου.

Τά νοικοκυριά τῆς πόλεώς μας, ἀπό νωρίς τῆς παρα-
μονῆς τῆς ἑορτῆς ἔφτιαξαν τήν παραδοσιακή φανουρό-
πιτα καί τήν ἔκαναν προσφορά στόν Ἅγιο ὡς τάμα γιά 
κάτι πού ἔχασαν καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου τούς φα-
νερώθηκε.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου στόν Κάτω Γαλατά 
πού διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης, συλλειτουρ-

γούντων πλήθους ἱερέων.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας 

Λειτουργίας πραγματοποιή-
θηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορ-
τῆς στόν ἴδιο Ἱερό Ναό ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τόν 
μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό, συμπροσευχούμενων ἱε-
ρέων καί πλήθους πιστῶν.

Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Φανουρίου στά Χανιά!
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Νέα Ἡγουμένη στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Κορακιῶν Χανίων.

Χαρμόσυνα χτύπησαν οἱ καμπάνες στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορα-
κιῶν Ἀκρωτηρίου, μέ τό ἄγγελμα ἐκ στόματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὅτι ἀναλαμβάνει τήν διοίκηση τῆς Μονῆς ἡ ἀδελφή Θεοφό-
ρα μέ νέα ἀδελφότητα. Χρόνια ἀναμενόταν αὐτή ἡ στιγμή ἡ ὁποία ἔλαβε σάρκα 
καί ὀστά στήν λαμπρή πανήγυρη τοῦ προστάτου Ἁγίου τῆς Μονῆς.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπε-
ρινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
καί συμπροσευχούμενου τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Πε-
ριφέρειας Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, κληρικῶν, τῆς Καθηγουμένης τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς μοναχῆς Θεοξένης, τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κορακιῶν καί πλήθους πιστῶν.

Πρό τοῦ τέλους τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος μετά τό κή-
ρυγμα, ὅπου μίλησε γιά τίς ἀρετές τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἀνακοί-
νωσε μέ συγκίνηση ὅτι ἀπό σήμερα ἡ διοίκησις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρό-
μου Κορακιῶν ἀνατίθεται στήν νέα καί ταλαντούχα ἀδελφή Θεοφόρα Μοναχή, 
ἡ ὁποία πρίν λίγους μῆνες ἦρθε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς μέ τίς εὐλογίες 
τῆς Καθηγουμένης μοναχῆς Θεοξένης, ὥστε νά προσφέρει κάθε ἀρωγή στήν Ἱερά 
Μονή καί στίς 5 γηραιές μοναχές. Ἐπίσης, δήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι τόσα χρό-
νια εἶχε ἔγνοια νά ὑλοποιηθεῖ αὐτό τό γεγονός γιατί ἡ Ἱερά Μονή Κορακιῶν εἶναι 
τό πρῶτο μοναστήρι πού ἀγάπησε στήν ζωή του.

Τήν ἐπιστολή διορισμοῦ τῆς νέας Ἡγουμένης ὁ Σεβασμιώτατος τήν παρέδωσε 
στήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς μοναχή Θεοξένη, οὖσα πνευ-
ματική μητέρα τῆς Ἀδελφῆς Θεοφόρας, γιά νά τήν ἐπιδόσει στή νῦν Γερόντισ-
σα Θεοφόρα. Στή συνέχεια, εὐχαρίστησε θερμότατα τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Χρυσοπηγῆς, πού ἔδωσε εὐλογία νά ἔρθει νέα ἀδελφότητα στήν Ἱερά 
Μονή Κορακιῶν καί νά πραγματοποιηθεῖ τό ὄνειρο πού εὐχόντουσαν ὅλοι τόσα 
χρόνια. Παράλληλα, εὐχαρίστησε τήν Προηγουμένη μοναχή Ἀγαθαγγέλη καί 
ὅλες τίς ἀδελφές πού στήριξαν ὅλα αὐτά τά χρόνια τήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν, τόν 
Πρωτοσύγκελλο π. Δαμασκηνό καί τούς συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας, πού 
ἔκαναν ὅ,τι ἦταν ἐφικτό γιά νά βοηθήσουν τήν Ἱερά Μονή.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου τελέστηκε Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συλλειτουργούντων πλειάδος ἱερέων.

Μέ βαθιά συγκίνηση καί ὁ Πρωτοσύγκελλός μας, πού μεγάλωσε καί ἀγάπησε 
τήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν, συνεχάρη τήν Γερόντισσα Θεοφόρα γιά τήν ἀνάληψη 
τῶν νέων εὐλογημένων καθηκόντων της, εὐχόμενος νά τήν συνοδεύουν οἱ εὐχές 
τῶν προκατόχων καθηγουμένων αὐτῆς τῆς Μονῆς. Να ἔχει τίς εὐχές τῆς Μάρθας, 
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τῆς ἐναρέτου Γερόντισσας, τίς εὐχές τῆς Ἀθανασίας, τῆς ἐλέημονος Γερόντισσας, 
νά ἔχει τίς εὐχές τῆς Μηνοδώρας, τῆς μεθοδικῆς αὐτῆς Γερόντισσας, τίς εὐχές τῆς 
Γερόντισσας Εὐσεβίας, τῆς Ἀρχόντισσας Γερόντισσας, νά ἔχει τίς εὐχές τῆς Ἀκα-
κίας τῆς σπουδαίας, καί καλόψυχης αὐτῆς Γερόντισσας, τίς εὐχές τῆς Βλασίας τῆς 
Ἁγιοτάτης Γερόντισσας καί τέλος νά ἔχει τίς εὐχές τῆς Γερόντισσας Ἀγαθαγγέλης 
πού τό μεγαλύτερο ὄνειρό της καί ἡ μεγαλύτερη προσφορά τῆς στό μοναστήρι 
εἶναι ὅτι ἔδωσε σήμερα αὐτήν τήν διακονία στήν ἀδελφή Θεοφόρα.

Σήμερα ἐπικαλούμαστε καί τήν εὐχή τῆς Καθηγουμένης μοναχῆς Θεοσέμνης, 
τῆς πρώτης Γερόντισσας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, νά στείλει τήν εὐχή της 
στήν ἀδελφή Θεοφόρα πού ἦταν μοναχή της, καί πού ἡ ἀδελφή Θεοφόρα ἔμαθε 
τόσα πολλά κοντά της.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς μοναχή 
Θεοξένη, γιά τήν μεγάλη προσφορά της στό μοναστήρι αὐτό καθώς καί ὅλη τήν 
ἀδελφότητα τῆς Μονῆς πού παρόλες τίς δυσκολίες ἄντεξε καί ἀνταποκρίθηκε μέ 
ὅσες δυνάμεις διάθεταν στά χρόνια πού πέρασαν.

Στή συνέχεια, στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς ἡ Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυ-
σοπηγῆς, ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, εὐχαριστώντας τόν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη μας, τόν Πρωτοσύγκελλο, τούς Πατέρες, τήν ἀδελφότητα καί ὅλο τόν 
κόσμο. Ἐπίσης, μίλησε γιά τά χαρίσματα τῆς νέας Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κορακιῶν.

Σθεναρά συγκινημένη ἡ νέα Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν εὐχαρίστη-
σε τό Θεό καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο γιά τήν Μεγάλη εὐλογία, δεσμευ-
όμενη ὅτι θά πράξει κάθε τί δυνατόν γιά νά ἑδραιωθεῖ δυναμικά ἡ ἱστορική καί 
ἀγαπημένη σέ ὅλους Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν.




