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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ὁλοκαρδίως σᾶς ἀπευθύνομεν ἀπὸ 

τῆς ἕδρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου τὸν χαρμόσυνον χαιρετισμὸν 
«Χριστὸς Ἀνέστη!». Ἡ Ἀνάστασις 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ κέντρον τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Χωρὶς τὴν 
Ἀνάστασιν ἡ πίστις ἡμῶν εἶναι «κενή» 
(Α’ Κορ. ιε΄, 14). Ὁ Θεὸς Λόγος μὲ 
τὴν Ἀνάστασίν Του ἀφθαρτοποίησε 
καὶ ἐθέωσε τὸν τετραυματισμένον καὶ 
ἀμαυρωμένον ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν κατ᾿ 
εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον, 
καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν καὶ πάλιν τὴν 

δυνατότητα τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν, τοῦ 
ὁποίου ἀπεστερήθη διὰ τῆς παρακοῆς.

Τί σημαίνει, ὅμως, ἡ ἑορτὴ τοῦ 
Πάσχα, ἡ νίκη τῆς ζωῆς κατὰ τοῦ 
θανάτου, μέσα εἰς ἕνα κόσμον βίας καὶ 
πολέμων, ἐν ὀνόματι μάλιστα τῆς θρη-
σκείας καὶ τοῦ Θεοῦ;

Πολλοὶ σοφοὶ προσεπάθησαν νὰ 
ἐξεύρουν λύσιν εἰς τὸ πρόβλημα τοῦ 
θανάτου καὶ νὰ τὸ ὑπερβοῦν διὰ δι-
αφόρων θεωριῶν. Ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοὶ ἑορτάζομεν τὴν ἀνάστα-
σιν τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ 
κηρύσσομεν εὐθαρσῶς τὴν κατάργησιν 

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
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τοῦ θανάτου. Γνωρίζομεν ὅτι χορηγὸς 
τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐν 
τῷ Ὁποίῳ «ζωὴ ἦν» (Ἰωάν. α’, 4). Ἔχο-
μεν τὴν χαροποιὸν ἐμπειρίαν τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅτι ἐνικήθη ὁ θάνατος διὰ 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. «Χαρᾶς 
τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς ἀναστάσεως 
τὴν πεῖραν εἰληφότα». Αὐτὴ ἡ πίστις 
καταυγάζει ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, συμπυκνοῦται 
δὲ ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ. Τὸ γεγονὸς 
ὅτι εἰς τὸν χριστιανικὸν κόσμον κυρίως 
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διέσωσε τὴν 
Θείαν Εὐχαριστίαν ὡς κέντρον τῆς 
ζωῆς καὶ τῆς πνευματικότητός της 
εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μὲ τὸ ὅτι 
ἡ Ἀνάστασις εἶναι ὁ πυρὴν τῆς πίστεως, 
τῆς λατρείας καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ἤθους. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἡ εὐχα-
ριστιακὴ λειτουργία εἶναι πάντοτε πα-
νηγυρικὴ καὶ χαρμόσυνος καὶ συνδέε-
ται πρωτίστως μὲ τὴν Κυριακήν, τὴν 
ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ἡ πλέον συγκλονιστικὴ ἔκφρασις 
καὶ ἑρμηνεία τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς 
καινοποιητικῆς δυνάμεώς της εἶναι ἡ 
εἰκὼν τῆς καθόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν Ἅδην ὅπως τὴν 
θαυμάζομεν εἰς τὴν ἐνταῦθα Μονὴν 
τῆς Χώρας. Ὁ Κύριος τῆς δόξης κα-
τελθὼν μέχρις Ἅδου ταμείων καὶ 
συντρίψας τὰς Πύλας αὐτοῦ, ἀναδύε-
ται νικηφόρος συνανιστῶν ἑαυτῷ τὸν 
Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔαν, ὁλόκληρον δη-
λαδὴ τὸ ἀνθρώπινον γένος ἀπ᾿ ἀρχῆς 
καὶ μέχρι τῶν Ἐσχάτων. «Νῦν πάντα 
πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ 
γῆ καὶ τὰ καταχθόνια». Ἡ κτίσις δια-

βαίνει ἀπὸ τὸ ζοφερὸν βασίλειον τοῦ 
θανάτου εἰς τὸ ἀνέσπερον φῶς τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ πιστός, Ἀναστάσε-
ως κοινωνός, καλεῖται νὰ κηρύξη τὸ 
Εὐαγγέλιον τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας 
«ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. α΄, 8).

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, βιοῦσα τὸ μυ-
στήριον τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς ἀνα- 
στάσεως συγχρόνως, μᾶς καλεῖ σήμε-
ρον νὰ «προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι» 
καὶ νὰ «συνεορτάσωμεν Πάσχα Θεοῦ 
τὸ σωτήριον».

Διότι, διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Σωτῆρος ἐγίναμεν ἕνας λαὸς ἡ ἀνθρω-
πότης˙ ἡνώθημεν εἰς ἓν σῶμα. Μὲ 
τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ἀνάστασίν Του 
ὁ Χριστὸς ἐθανάτωσεν ὁριστικῶς τὴν 
ὑπάρχουσαν ἔχθραν. Τοιουτοτρόπως, ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἡ Μία, Ἁγία, 
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, 
εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς συμφιλιώσεως 
τῶν πάντων, ἡ Ἐκκλησία τῆς ἀγάπης 
πρὸς πάντας, φίλους καὶ ἐχθρούς. Ὅλοι 
συμφιλιωμένοι, πλήρεις νέας ζωῆς, 
ζωῆς ἀληθινῆς, γινόμεθα συμπολῖται 
τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ (πρβλ. 
Ἐφ. β΄, 15-20).

Ἀτυχῶς, σήμερον ἡ τρομοκρατία, 
οἱ πόλεμοι καὶ γενικώτερον ἡ ἀφαίρε-
σις τῆς ζωῆς ἀνθρώπων συνεχίζονται. 
Ὁ θρῆνος καὶ ἡ ἀγωνία τῶν θυμάτων, 
διαδιδόμενοι μάλιστα ταχύτατα διὰ 
τῶν συγχρόνων τεχνολογι- κῶν 
μέσων, διασχίζουν τὴν ἀτμόσφαιραν 
καὶ σπαράσσουν τὴν καρδίαν μας. 
Διὰ τοῦτο οἱ ἡγέται τῆς ἀνθρωπότη-
τος, πολιτικοὶ καὶ πνευματικοὶ καὶ 
ἐκκλησιαστικοί, ἔχομεν καθῆκον καὶ 
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χρέος ἀγάπης νὰ ἐνεργῶμεν πᾶν ὅ,τι 
ἐνδείκνυται διὰ τὴν ἀποφυγὴν αὐτῶν 
τῶν ἐκρύθμων καταστάσεων.

Ἐν μέσῳ αὐτοῦ τοῦ σημερινοῦ 
«κόσμου τοῦ παραλόγου», ἡμεῖς οἱ 
Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καλούμεθα νὰ 
δώσωμεν τὴν καλὴν μαρτυρίαν τῆς 
ἀγάπης καὶ τῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν 
συνάνθρωπον, ἀγάπης καὶ μόνον.

Τὸ Πάσχα δὲν εἶναι διὰ τοὺς 
Ὀρθοδόξους πιστοὺς μία στιγ-
μιαία ἀπόδρασις ἀπὸ τὴν 
στυγνὴν πραγματικότητα 
τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ, εἶ-
ναι ἡ ἀκλόνητος βεβαιότης 
ὅτι ὁ θανάτῳ θάνατον 
πατήσας καὶ ἀναστὰς ἐκ 
νεκρῶν Χριστὸς εἶναι 
μεθ᾿ ἡμῶν «πάσας τὰς 
ἡμέρας ἕως τῆς συ-
ντελείας τοῦ αἰῶνος» 
(Ματ. κη΄, 20).

Αὐτό, τέκνα καὶ 
ἀδελφοί, εἶ ναι καὶ 
ἐφέτος τὸ ἀνα-
στάσιμον μήνυμα 
τοῦ Ἁγιω τάτου 
Ἀποστολικοῦ καὶ 
Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου, τοῦ Ἱεροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας 
Κέντρου, πρὸς ὅλους τοὺς συνανθρώ-
πους μας: ὅτι ἀνέστη Χριστὸς καὶ κα-
τήργηται τὸ κράτος τοῦ θανάτου˙ τὸ 
κράτος τῆς ἐξουσίας τοῦ ἰσχυροῦ ἐπὶ 
τοῦ ἀδυνάτου˙ καὶ ὅτι μόνον «ζωὴ πο-
λιτεύεται» καὶ ἀγάπης θαλπωρὴ καὶ 
ἐλέους ἄβυσσος καὶ Χάριτος ἀκενώ-
του τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἡ ὁποία 

καλύπτει πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ἀπ᾿ 
ἄκρου εἰς ἄκρον˙ ἀρκεῖ οἱ ἄνθρωποι νὰ 
κατανοήσωμεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἶναι τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν καὶ ὅτι ἐν 
αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων (πρβλ. Ἰωάν, α΄, 3-4). Αὐτὸ 
εἶναι τὸ μήνυμα ἡμῶν πρὸς πάντας τοὺς 
πολιτικοὺς καὶ πνευματικοὺς ἡγέτας 
τοῦ κόσμου τούτου.

Δεῦτε, λοιπόν, λάβετε, φῶς ἐκ τοῦ 
ἀνεσπέρου φωτὸς τοῦ Φαναρίου, 

τὸ ὁποῖον, ὡς φῶς Χριστοῦ, ὡς 
φῶς ἀγάπης, φαίνει πᾶσι˙ καὶ 
ἐν Αὐτῷ «σκοτία οὐκ ἔστιν 

οὐδεμία» (πρβλ. Α΄ Ἰωάν. 
α΄, 5). Ἂς ἐνωτισθῶμεν, 
ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τὸ 

Εὐαγγέλιον τοῦτο τῆς 
χαρᾶς καὶ τῆς ἀγάπης 
καὶ ἂς ἁπαλύνωμεν οἱ 
Ὀρθόδοξοι τὸν πόνον 

τῆς  σ υγ χρ όνου 
ἀ ν θ ρ ω π ό τ ητ ο ς , 

μὲ τὴν ἰδικήν μας 
ἀγάπην καὶ θυσίαν.

Δόξα τῷ χορηγῶ 
τῆς ζωῆς, τῷ δείξαντι 

τὸ φῶς καὶ τὴν ἀγάπην 
καὶ τὴν εἰρήνην εἰς τὸν κόσμον 

καὶ εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων 
προσωπικῶς, δόξα τῷ Βασιλεῖ τῆς 
δόξης Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ Νικητῇ τοῦ 
θανάτου καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς.

Φανάριον,
Ἅγιον Πάσχα, βις΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Ἀδελφοί καί Πατέρες, τέκνα ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά.

«….ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ 
ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, 
ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας».

Ἡ διαβίβαση πρός τή ζωή διά τοῡ 
θανάτου ἀποτελεῖ στήν ὀρθόδοξη δι-
δα-σκαλία τήν πεπτουσία τῆς ἀγάπης 
τοῡ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον. Θάνατος 
καί ζωή εἶναι συμφυή μέ τή γέννηση τοῡ 
ἀνθρώπου.

Ἡ Ἐκκλησία μας καί φέτος, ἀδελφοί 
καί Πατέρες, εὐλογημένοι Χριστιανοί, 
ἔρχεται νά ὑπενθυμίσει τό γεγονός τῆς 
διά τοῡ Ἰησοῦ Χριστοῦ διαβίβασης στήν 
ὄντως ζωή, στόν οὐρανό ἀπό τή γῆ. Ἐμεῖς 
μπροστά στό ὑπερφυές καί ἀπίστευτο γε-
γονός, δοξολογοῦμε με ἐπινίκιες μελωδί-
ες τόν Σωτήρα καί εὐεργέτη μας Υἱό καί 
Λόγο τοῡ Θεοῦ.

Ὁ ὕμνος ὁμιλεῖ γιά ἕνα μοναδικό 
πρό σωπο αἰώνιο, διαχρονικό καί ἱστορι-
κό. Αὐτό εἶναι τό πρόσωπο τοῡ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τό ὁποῖο γνωρίσα-

Πρός
Τό πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

με τίς προηγούμενες ἡμέρες ὡς πρόσωπο 
πού ἅπλωσε τίς παλάμες του ἐπάνω στό 
σταυρό γιά νά ἑνώσει τά διεστῶτα. Εἶναι 
τό ἀνέσπερο φῶς πού ὁ Ἠσαΐας εἶδε καί 
γι’ αὐτό ἐκραύγαζε προφητικά «Ἀναστή-
σωνται οἱ νεκροί καί ἐγερθήσωνται οἱ 
ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ γῇ 
ἀγαλλιάσονται». Εἶναι αὐτό, πού χρημά-
τισε χοϊκός καί νεοποίησε τούς γηγενεῖς, 
εἶναι αὐτό, πού σήμερα καταπατεῖ τόν 
θάνατον, εἶναι αὐτό πού ἐπειδή «ἠγέρθη 
ἐκ νεκρῶν» ἔγινε ἡ «ἀπαρχή τῶν κεκοι-
μημένων», εἶναι αὐτό πού διαβιβάζει αἰώ-
νια καί προσωπικά ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.

Εἴθισται μεταξύ μας νά λέμε ὅτι ἡ ζωή 
εἶναι ὡραία καί ταυτόχρονα δύ-σκολη. Οἱ 
ἄνθρωποι, ἄλλοι περισσότερο καί ἄλλοι 
λιγότερο ἀντιμετωπίζουν προβλήματα, 
δυσκολίες, καταστάσεις πού προκαλοῦν 
ἀγωνία καί πόνο, προσφυγιά καί ἀβεβαι-
ότητα. Στή φράση «ἡ ζωή εἶναι ὡραία», 
διαφαίνεται μιά εἰρωνεία καί τρυφερότη-
τα συνάμα. Ὅταν ὅλοι καί πρώτη ἡ ἴδια 

Πασχαλινή  Ἐγκύκλιος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 

κ.κ. Δαμασκηνοῦ!
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ἡ ἐπιστήμη τῆς Ψυχολογίας ἑστιάζουν 
τήν προσοχή στίς δυσάρεστες συνέπειες 
πού ἔχουν τά τραυματικά βιώματα τοῡ 
ἀνθρώπου πού ἀντιμετωπίζει καθημερι-
νά, ὅταν κρίσιμα συμβάντα καί ἀντίξοες 
καταστάσεις ταράζουν τή ζωή του, ποιός 
καί γιατί νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν ὡραιότη-
τα τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἡ σκέψη ἐγκλωβίζε-
ται πά-ντα σέ ἀρνητικές καταστάσεις; 
Δέν ὑπάρχει λοιπόν εὐτυχία; Δέν ὑπάρ-
χει ὡραιότητα στή ζωή; Τότε γιατί δέν 
θέλουμε νά πεθάνουμε; Ἄρα, ἡ ζωή εἶναι 
δύσκολη ταυτόχρονα καί ὡραῖα. 
Σέ μᾶς λοιπόν μένει τό πῶς θά 
συνάψουμε τή δυσκολία καί τήν 
ὡραιότητα.

Ἀνθρωπίνως, οἱ καλές 
σχέσεις μέ συγγενεῖς, φί-
λους, συναδέλφους, μέ 
ἄλλους ἀνθρώπους εἶναι 
ἰδιαίτερα σημαντικές. Ἐνι-
σχύουν τήν αὐτοεκτίμηση 
καί ἀποτελοῦν μεγάλο 
στήριγμα σέ δύσκολους 
καιρούς. Ἐπίσης, ἡ συμ-
μετοχή σέ κάποια ἐθελοντική ὑπηρεσία ἤ 
ὁμάδα μέ κοινά ἐνδιαφέροντα μπορεῖ νά 
δώσει δύναμη καί ἀντοχή. Oἱ δύσκολες 
καταστάσεις εἶναι λιγότερο επιβαρυ-ντι-
κές ὅταν δέν ἐγκλωβίζουν τόν ἄνθρωπο 
στή μονιμότητα τῶν δυσκολιῶν, ἐπειδή 
γνωρίζει, ὅτι οἱ δυσκολίες ἔχουν τέλος 
μέχρι νά ἔρθουν ἄλλες, πού καί αὐτές 
θά ἔχουν τέλος. Eἶναι σημαντικό νά μή 
χάνεται ἡ προοπτική γιά τό μέλλον ὡς 
προσδοκία καί ἐλπίδα. Ἡ διατήρηση μιᾶς 
μακρόχρονης ἐλπίδας, πού δέν περιο-
ρίζεται μόνο στήν παροῦσα ζωή, βοηθᾶ 
νά σκεφτεῖ τί πρέπει νά κάνει καί ποιά 
σημασία ἔχει σήμερα ἕνα δυσάρεστο γε-

γονός. M’ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ δύσκολη 
κατάσταση παύει νά εἶναι τόσο ἀπειλητι-
κή. Ἡ καλύτερη χρήση τῆς ζωῆς εἶναι νά 
τήν αφιερώσεις σέ κάτι πού θά διαρκέσει 
περισσότερο ἀπ’ αὐτήν, (William James, 
1842-1910, Ἀμερικανός φιλόσοφος).

Ἐδῶ ὑπεισέρχεται καί ἡ σχέση τοῡ 
ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Ἡ σχέση εἶναι 
ὑπαρξιακή, προσωπική καί ὀντολογική 
μέσα στήν κοινωνία τῶν προσώπων τῆς 
Ἐκκλησίας. Προϊδεάζει ἀγῶνα πνευμα-

τικό, ἐμπιστοσύνη στό Σωτῆρα καί 
Λυτρωτή, χριστιανική ζωή. Εἶναι 
πολλές οἱ ἀρετές πού ταιριάζουν 
στούς Χρι-στιανούς. Μιά ἀπ’ 

αὐτές, πολύ σπουδαία, εἶναι ἡ ἐλπίδα. 
Τό κατεξοχήν γνώρι-σμα τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ἡ λογική σκέψη. Μέ ἄλλα λόγια τά 

χαρίσματα τῆς ἐπιείκειας, τῆς 
πραότητας, τῆς ταπείνωσης, τῆς 

ἡσυχίας, τῆς ἐλπίδας, ὁδηγοῦν 
στήν ἐλευθερία ἀπό τά πάθη, 
διακοσμοῦν τή λογική καί 

τήν ὀρθή σκέψη ὥστε νά 
νικᾶ τά ἐσωτερικά ἄτα-
κτα σκιρτήματα καί νά 

διασώζει τήν εὐγένεια πού προσδιορίζει 
τόν ἄνθρωπο. Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι λογικό ὄν καί αὐτό τόν καθιστᾶ 
ἤ εὐτυχισμένο, ἄν ζεῖ σύμφωνα μέ τή 
φωτισμένη ἀπό τό Θεό συνείδησή του, 
ἤ δυστυχισμένο, ἄν ζεῖ μέ ἁμαρτωλή συ-
νείδηση. Γεννᾶται τό ἐρώτημα: Ὁ ἄνθρω-
πος μπορεῖ μέ τή λογική νά συνυπάρξει 
μέ τόν ἑαυτόν του; Εἶναι τό μεγαλύτερο 
δείλημα τοῦ ἀνθρώπου ἐπειδή ἔχει συνεί-
δηση, ἄρα ἔχει καί ἐνοχές. Ἡ συνείδηση 
αὐτή συνάπτει εἰρήνη μόνο ὅταν εἶναι 
φωτισμένη ἀπό τό Θεό. «Γίνεσθε λοιπόν 
μιμηταί τοῦ Θεοῦ». Βλέπετε, τί εἴδους 
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ἄνθρωπος εἶναι ὁ Χριστιανός; «Τίνος 
ὀνομάζεται μιμητής; Οὔτε τῶν ἀγγέλων, 
οὔτε τῶν ἀρχαγγέλων, ἀλλά τοῦ Κυρίου 
τῶν ὅλων». (Ἱερός Χρυσόστομος). Ὅταν 
λοιπόν ὁ ἄνθρωπος ἐργασθεῖ τίς ἐντολές 
τοῦ Θεοῦ, σφυρηλατήσει τόν ἑαυτόν του 
καί καθαρισθεῖ ἀπό τά πάθη του, τότε ὁ 
νοῦς του φωτίζεται, φθάνει σέ ὕψος θεω-
ρίας, ἡ ψυχή του λαμπρύνεται καί γίνεται 
ὅπως ἦταν πρίν ἀπό τήν πτώση τῶν Πρω-
τοπλάστων. (Γέροντος Παϊσίου λόγοι).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ πιὸ 

σημαντικὸ μήνυμα στὴ ζωή μας. Ὅπου 
καὶ νὰ κοιτάξει ὁ ἄνθρωπος βλέπει τὸν 
θάνατο νὰ παραμονεύει. Πρῶτα-πρῶτα 
ὅλοι ξέρουμε ὅτι εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει τὸν 
τελευταῖο λόγο. Εἶναι ὁ τελικὸς νικητής 
τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Φανταστεῖτε, ἄν τό σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ εἶχε ὑποστεῖ τήν καύση ἀντί τοῦ 
ἐνταφιασμοῦ, θά εἴχαμε κάψει τό σῶμα 
τοῦ σωτῆρα μας χάνοντας τό νόημα τῆς 
Ἀναστάσεως, τό σημαντικότερο τῆς Χρι-
στιανοσύνης μετά τήν μεταθάνατον ζωήν. 
Ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατον καί αὐτήν 
τήν νίκη ἑορτάζουμε τό Ἅγιο Πάσχα. Ὁτι-
δήποτε θυμίζει τόν θάνατο, μᾶς θυμίζει 
καί τήν Ἀνάσταση. Τό νεκρό σῶμα πρέπει 
νά ἀποτελεῖ ἀναφορά σεβασμοῦ, γι’ αὐτό 
ἡ ἐκκλησία μας τιμᾶ τούς νεκρούς, τούς 
ἐνταφιάζει καί συνεχίζει τήν παράδοση 
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὅπου καί αὐτοί 
ἐνταφίαζαν τά σώματα τῶν νεκρῶν.

Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, θὰ ἀναστη-
θεῖ καὶ ὁ ἄνθρωπος. Θὰ ἀναστηθεῖ καὶ θὰ 
γίνει τέλειος, θὰ ὁμοιάσει μὲ τὸν Χριστό. 
Ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε σωματικά 
καί ἡ ἀνθρώπινη φύση εἶναι γιὰ πάντα 

ἑνωμένη μὲ Αὐτόν, ποτὲ πιὰ δὲν θὰ χωρί-
σει. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου, δὲν μπορεῖ 
νὰ τό ἀλλάξει. Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς σώζει 
μόνο ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας, θὰ ἀρκοῦσε 
μιά ἁπλὴ συγνώμη γιὰ αὐτό, ἀλλά ἦρθε 
καὶ νίκησε τὸ θάνατο. Αὐτὸ εἶναι τελικὰ 
τὸ πιὸ σημαντικό. Εἶναι ἡ ἐγγύηση τῆς 
ἀνάστασης και ἡ διαβίβαση σέ μιά ἄλλη 
ποιότητα ζωῆς. Ἡ ἀνθρώπινη φύση εἶναι 
γιὰ πάντα ἑνωμένη μὲ τὸν Θεό, ἀχώριστα, 
ἀσύγχυτα καί ἀναλύωτα. Και ὅλα αὐτά 
γιατὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀγαπητός ἀπό τό 
Θεό. Καὶ ἐπειδὴ δέχεται αὐτὸ τὸ δῶρο τοῦ 
Θεοῦ μπορεῖ νὰ Τόν ἀγαπᾶ γιὰ πάντα.

Ἡ μετάβαση ἀπό τό θάνατο στή ζωή, 
ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό εἶναι ἔργο ἀπο-
κλειστικό τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ὁ ὁποῖος πρῶτος ἐπάτησε τό θάνα-
το καί ἔγινε πρόξενος τῆς ἀθανασίας σέ 
ὅσους τόν ἐπίστευσαν, τόν πι-στεύουν 
καί θά τόν πιστεύσουν. Ὡς ἄνθρωπος 
ἔπαθε καί ὡς Θεός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
ἐπάτησε τό θάνατο καθαίρεσε τόν Ἅδη 
καί ἐδώρησε στόν ἄνθρωπο τήν αἰώ-
νια ζωή καί τό μέγα ἔλεος. «Ἐξ’ ὕψους 
κατῆλθε», ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος, ἐγεν-
νήθη ἐν χρόνῳ, ἐδείδαξε, ἔπαθε, ἐσταυ-
ρώθη, ἐτάφη ὡς ἄνθρωπος, ἀκολούθη-
σε τόν ἄνθρωπο στό ἔσχατο σημεῖο τῆς 
ἀποστασίας του, ἀναστήθηκε καί διεβί-
βασε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό τήν πεπτω-
κυία φύση τοῦ ἀνθρώπου, διέτεινε τήν 
ἐλπίδα τῆς ζωῆς σέ αἰώνια, ἔγινε ἀπαρχή 
τῶν κεκοιμημένων. «Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό 
κράτος εἰς τούς αἰῶνας». Ἀμήν.

Χριστός Ἀνέστη!
Πάσχα 2016

 Μέ πατρικές πασχαλινές εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

 Δαμασκηνός







11

«Ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶ» (Πα-
ροιμ. Σολομ. 4, 26), παραγγέλλει, 
ἀδελφοί μου, ὁ Θεός στήν Παλαιά 
Διαθήκη. Ἡ βάδιση τῆς μέσης καί βα-
σιλικῆς ὁδοῦ προλαμβάνει ποικίλες 
πνευματικές ἐκτροπές. Ὁ π. Πορφύ-
ριος διδάσκει ὅτι ὁ χριστιανός πρέπει 
νά ἀποφεύγει τήν ἀρρωστημένη θρη-
σκευτικότητα, τό αἴσθημα ἀνωτερότη-
τος γιά τήν ἀρετή του καί τό αἴσθημα 
κατωτερότητος γιά τήν ἁμαρτωλότητά 
του. Ἡ ἀποφυγή τοῦ ψυχαναγκασμοῦ, 
ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πνευματική ἀσθέ-
νεια, ὀμορφαίνει τήν πνευματική ζωή, 
χαρίζει στήν ψυχή ἄνεση καί ἁπλότητα, 
τήν προφυλάσσει ἀπό τό ἄγχος καί τήν 
πίεση, ἀπό τήν ἐπιθυμία παράκαιρων 
πνευματικῶν ἀγωνισμάτων καί τήν 
βλαπτική λεπτολόγηση λογισμῶν καί 
ἁμαρτιῶν.

Ἄν ὁ Χριστός εἶναι «ἡ χαρὰ ἡμῶν», ἡ 
ἐν Χριστῷ ζωή μας δέν μπορεῖ νά γίνε-
ται πηγή ἄγχους καί μελαγχολίας, πιέ-
σεων καί νοσηρῶν συγκρίσεων μέ τούς 
ἄλλους. Στήν πνευματική ζωή εἶναι 
ἀνάγκη νά πνέει ἕνα ἀεράκι ἐλευθε-

Ὀρθὰς τροχιὰς

ρίας. Ὅταν ὁ πιστός ἐμπιστεύεται τήν 
ὕπαρξή του στήν πατρική πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ, ἡ καρδιά του ἀναπαύεται καί τό 
ἄγχος φυγαδεύεται. «Ὁ Θεός δέν εἶναι 
τύραννος, νά μᾶς πνίγει», τονίζει ὁ 
μακαριστός π. Παΐσιος. Ἡ ἀφομοίωση 
αὐτοῦ τοῦ χαριτωμένου λόγου ἀναπτε-
ρώνει τόν ἀγωνιζόμενο χριστιανό καί 
συμβάλλει σέ μία ὑγιαίνουσα σχέση 
μέ τόν Χριστό, μακριά ἀπό ἐσωτερικές 
συγχύσεις καί «ἐλαττωματικά πνευμα-
τικά».

Τό ταπεινό φρόνημα δέν ἀποτελεῖ, 
ἀδελφοί μου, μειονεξία ἤ ἀδυναμία, 
ὅπως πλεῖστοι ἄνθρωποι νομίζουν, 
ἀλλά προϋπόθεση καί ἀποτέλεσμα 
ὀρθῆς πνευματικῆς πορείας. Ὁ ταπει-
νός ἄνθρωπος δέν εἶναι κατηφής καί 
μελαγχολικός, δειλός καί μεμψίμοιρος, 
ἀλλά ἀνδρεῖος, αἰσιόδοξος, «ἀεὶ δὲ χαί-
ρων». «Τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις», 
διδάσκει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος! Ὁ 
μιμητής τοῦ ταπεινοῦ Ἰησοῦ καθίστα-
ται ἰσχυρός καί ἀπρόσβλητος ἀπό τούς 
πειρασμούς, χρήσιμος καί ὠφέλιμος 
στούς συνανθρώπους του. Ἀληθινά δέ 

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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ταπεινοί εἶναι ὅσοι εὐχαριστοῦνται νά 
εἶναι οἱ ἐλάχιστοι τῶν ἀνθρώπων, ὅσοι 
ποθοῦν νά βλέπουν τούς ἄλλους σέ με-
γαλύτερη δόξα. Καί τέτοιοι ἄνθρωποι 
δέν χαρακτηρίζονται ἀπό μειονεξία καί 
στενοχωρία, ἀλλά ἀπό ἀρχοντιά καί 
εὐρυχωρία!

Ἡ μετάνοια συνδέεται μέ τήν ἐλπί-
δα στήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καί μέ 
τήν χαρά τῆς ἐπιστροφῆς στήν πατρική 
ἑστία. Ὅποιος «ἐν μετανοίᾳ» ἐξομολο-
γεῖται στόν Πνευματικό, καταφέρνει νά 
βάλει νέα ἀρχή στήν πνευματική του 
ζωή, νά ἀναπαύσει τόν Θεό, νά ἐπανορ-
θώσει σφάλματα τοῦ παρελθόντος, νά 
εὐεργετήσει καί νά ὠφελήσει. «Θέλω 
νά μετανοήσω καί νά ἀγωνισθῶ ξανά», 
γράφει σέ ἕνα ἀπό τά μελοποιημένα 
ποιήματά του ὁ μακαριστός π. Γερμα-
νός Σταυροβουνιώτης. Στήν μετάνοια 
δέν ὑπάρχει μελαγχολία καί ἀπόγνω-
ση, ἀλλά ἀγωνιστική διάθεση καί γλυ-
κειά προσμονή τοῦ θείου ἐλέους. «Οὐκ 
ἀπογινώσκω τὴν ἐμαυτοῦ σωτηρίαν ὁ 
ἄθλιος», διαβάζουμε στήν Ἀκολουθία 

τῆς Θείας Μεταλήψεως. Ἡ παραπάνω 
πρόταση συμπυκνώνει τό φρόνημα τοῦ 
μετανοοῦντος, ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι ὁ 
«Θεὸς τῶν μετανοούντων» θά τόν σώ-
σει «ἀνάξιον ὄντα», ὅπως διαβάζουμε 
στήν προσευχή τοῦ Μανασσῆ. Ὁ δέ 
Θεός ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἐνοχή τῶν 
πταισμάτων ὅσους μετανοοῦν καί εἰλι-
κρινῶς ἐξομολογοῦνται, χαρίζοντάς 
τους «λευκὸν συνειδός». Αὐτά εἶναι 
τά εὐλογημένα παράδοξα τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς: αὐτομεμψία καί ἐλπίδα, 
αὐτοκαταδίκη καί σωτηρία, ταπείνωση 
καί ὕψωση…

Γιά τόν καθένα μας, ἀδελφοί μου, ὁ 
Θεός ἔχει τό σχέδιό Του.

«Κανείς μας δέν Τοῦ περισσεύει», 
τονίζει σύγχρονος Γέροντας. Μέ αὐτές, 
λοιπόν, τίς πνευματικές ὑποθῆκες 
ἄς προσπαθήσουμε γιά τό καλύτερο 
καί ἄς ἔχουμε τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεός 
θά εὐλογήσει τήν ζωή μας στήν γῆ 
καί θά μᾶς χαρίσει τήν Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν. Ἀμήν.



ΟΤΙ  ΜΠΟΡΩ
ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΕΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦO ΜΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
495/296057-57

IBAN:GR4001104950000049529605757

&
ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

176495001
IBAN:GR8506900010000000176495001

ΣΤΟ  ΟΝΟΜΑ:
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.



14

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα
Ἅγιε Πρωτοσύγκελλε 
Σεβαστοί Πατέρες
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί παιδιά τῆς 

ἐκκλησίας.

Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί ἐξ ὀνόμα-
τος τῶν ἀδελφῶν κληρικῶν αὐτῆς ἀπευ-
θύνω λόγο ἀγάπης καί τιμῆς στό πρόσω-
πο τοῦ μέχρι τοῦδε ἀδελφοῦ καί συλλει-
τουργοῦ πολυσέβαστου Γέροντα Πατρός 
Σταύρου Σαλεβουράκη.

Ὁ π. Σταῦρος Σαλεβουράκης γεννή-
θηκε στόν Ἁλίκαμπο Ἀποκορώνου τό 
1933. Γονεῖς του ἦταν ὁ Θεμιστοκλῆς καί 
ἡ Αἰκατερίνη. 

Τά δύο πρῶτα Γυμνασιακά χρόνια στό 
Γυμνάσιο Βάμου. Ἡ Ἱερατική του κλίση 
φανερή καί παίρνει τό 1947 μεταγρα-
φή στήν Ἱερατική Σχολή Κρήτης ἕως τό 
1953. Ἔπειτα σπουδές στήν Θεολογική 
Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ὑπό-
τροφος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
τῶν Ἐκκλησιῶν, διαμένει στό Οἰκοτρο-
φεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, κατη-
χητικά σεμινάρια, μέχρι τήν ὁλοκλήρωση 

Ἐπικήδειος 
στόν π. Σταῦρο Σαλεβουράκη

τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, πρωτ. Γεωργίου Περάκη

τῶν Σπουδῶν του τό 1958, μέ βαθμό λίαν 
καλῶς. 

Τό 1961 ὁ Σταῦρος Σαλεβουράκης 
νυμφεύεται τήν Ἄννα Πολάκη ὁμοχώρι-
όν του καί δημιουργοῦν μαζί πολύτεκνη 
εὐλογημένη οἰκογένεια.

Πατέρα Σταῦρο
Ἀνέλαβες τά Ἱερατικά σου καθήκοντα 

ἀφοῦ εἶχες ἐκπληρώσει τίς Στρατιωτικές 
σου ὑποχρεώσεις πρός τήν πατρίδα ὡς 
ἔφεδρος Ἀνθυπολοχαγός ἐφοδιασμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀγωνισθείς ὅπως 
ὅλοι οἱ φιλοπάτριδες Ἕλληνες.

Μάιος 1961, ἡ εἰς Διάκονο χειροτονία 
σου εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντί-
νου Ν. Χώρας. Μετά ἀπό ὀχτώ ἡμέρες 
στήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ εἰς Πρε-
σβύτερον Χειροτονία σου ἀπό τόν μακα-
ριστό Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-
νου κυρό Νικηφόρο.

Ἡ πρώτη σου Ἐνορία ὁ Ἅγιος Νικόλα-
ος Σούδας. Μόλις 18 μῆνες ἔμεινες ἐκεῖ 
καί κατάφερες τόν ἡμιτελῆ Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου νά ὁλοκληρώσεις (ἔλλειπε 
ὁ κεντρικός τροῦλος).

Ἡ φιλοτιμία σου, ἡ δραστηριότητά 
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σου σέ ἔφεραν στήν ἐνορία τοῦ Βάμου. 
Καί ἐδῶ ὁ Ἅγιος Νικόλαος. Τό ποίμνιό 
σου φτωχό ταλαιπωρημένο μετά ἀπό τόν 
πόλεμο τήν κάτοχη καί τόν ἐμφύλιο. Οἱ 
Ἱεροί Ναοί πάμπτωχοι ἀλλά ἡ πίστη ζε-
στή. Αὐτήν τήν πίστη ἐθέρμανες πατέρα 
Σταῦρο «κρεμασμένος» στήν κυριολεξία 
ἀπό τό σκοινί τῆς καμπάνας προκειμένου 
νά ὑπενθυμίζεις στά παιδιά σου τό χρέος 
τους γιά τόν ἐκκλησιασμό καί τήν μυστη-
ριακή ζωή.

Σάν Λειτουργός ἱεροπρεπής καί ἀξι-
οσέβαστος, τά κατηχητικά, οἱ ὁμιλίες, 
οἱ συντάξεις, οἱ γιορτές, οἱ χορωδίες, οἱ 
ἀνακαινίσεις Ναῶν, τά δέματα Φιλαν-
θρωπίας, οἱ ἐκδρομές σημάδεψαν καί 
σφράγισαν μία χρυσή ἐποχή γιά τήν κω-
μόπολη τοῦ Βάμου.

Τό 1971 ὁ Μητροπολίτης κυρός Νικη-
φόρος ἀναγνωρίζοντας τήν προσφορά 
σου σού ἀπονέμει τό ὀφίκιο τοῦ Πρω-
τοπρεσβύτερου καί λίγο ἀργότερα σου 
ἀνατίθεται ἡ εὐθύνη τοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
Ἐπιτρόπου γιά μία εἰκοσαετία περίπου.

Συγχρόνως δέ χωρίς νά ἐπηρεάζεται 
ἡ Ἱερατική σου Διακονία. Δίδαξες σάν 
καθηγητής στήν Μέση ἐκπαίδευση καί 
διακρίθηκες διά τόν ζῆλο σου, τήν ἐνερ-
γητικότητά του, τούς ἀρίστους τρόπους 
συμπεριφορᾶς.

Δίδαξες σέ δύσκολους καιρούς τήν 
Ἀγγλική Γλώσσα ἄνευ ἀμοιβῆς (ΔΩΡΕ-
ΑΝ).

Ἀσχολήθηκες μέ τά προβλήματα τῶν 
μαθητῶν καί μαθητριῶν. Ὀργάνωσες δια-
λέξεις, ἐπιστημονικά σεμινάρια καί δικαί-
ως ἔφτασες στόν βαθμό τοῦ Γυμνασιάρχη 
καί ἀργότερα τοῦ Λυκειάρχη τοῦ Ἱστορι-
κοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Βάμου.

Ποιός ὅμως πατέρα Σταῦρο μπορεῖ νά 

λησμονήσει τήν κοινωνικότητά σου, τήν 
ἀρχοντιά σου, τήν ζωντανή σου παρου-
σία στά δρώμενα τοῦ χωριοῦ. Ὁ πόνος 
τοῦ καθενός ἦταν καί δικός σου στε-
ναγμός. Ἡ χαρά τῶν πνευματικῶν σου 
παιδιῶν δικό σου ἀγαλλίαμα. Ἤσουν ὁ 
πρῶτος παντοῦ, γνώριζες τά προσωπι-
κά καί οἰκογενειακά προβλήματα καί τά 
ἀντιμετώπιζες μέ ρεαλιστικότητα, δια-
κριτικότητα καί αἴσθημα εὐθύνης.

Ὅμως οἱ κεραυνοί κτυποῦν τίς ψηλές 
κορφές καί ἐσεῖς πολυσέβαστε Γέροντα 
σηκώσατε καί τόν προσωπικό σας Σταυ-
ρό (ὁ Παπασταῦρος τό δικό του Σταυρό) 
μαζί μέ τή ἐκλεκτή ἀδαμάντινη ψυχή τῆς 
πρεσβυτέρας σας «Ὡς χρυσόν ἐν χωνευ-
τηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτόν καί ὡς ὁλοκάρ-
πωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτόν» στό 
μισεμό τῶν δικῶν σου παιδιῶν.

Σεβασμιώτατε, ἀγαπητοί μου ἀδελ-
φοί, σέ λίγες ὧρες θά ἀκουσθοῦν σέ 
ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Ναούς τά τρο-
πάρια τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Οἱ 
Μάγοι προσφέρουν τά Δῶρα, οἱ Ἄγγελοι 
τόν Ὕμνον, ἡ Γῆ τό Σπήλαιον, ἡ ἔρημος 
τήν φάτνην Ἡμεῖς δέ Μητέραν Παρθέ-
νον καί δίπλα στήν Παναγιά, τόν πατέ-
ρα Σταῦρο «Πυρί γάρ ὁλοκαυτωθεῖς, ὡς 
ἄρτος ἡδύς τῇ Τριάδι προσήνεκται...».

Ἕνα ἀπό τά καλύτερα δῶρα μας. Τό 
καλύτερο δῶρο ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, τούς 
κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν 
Ἱστορική ἐνορία Βάμου στόν Τεχθέντα 
Κύριον Ἰησοῦ Χριστό πού τόσες φορές ὁ 
πατήρ Σταῦρος λειτούργησε καί λειτουρ-
γήθηκε σέ αὐτόν ἐδῶ τόν Ναό καί τήν 
εὐχή του ὅλοι μας αἰτούμεθα. Εἰς τό Ὑπε-
ρουράνιον Θυσιαστήριον.

Καλή Ἀνάσταση πατέρα Σταῦρο.
Τήν εὐχή σου.
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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

4.1.2. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πρέβελη Ν. Ρεθύμνης. Εἰκ. 21.
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Εἰλητό κτῆμα τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου στόν Πρέβελη, Νομοῦ Ρεθύμνης, τοῦ ΙΘ` αἰῶνος (1861), διαστά-
σεων 0,76 ἐπί 0,64.

Ἀναγεννησιακῆς τέχνης φέρει κεντρικό θέμα τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ἄνωθεν τοῦ 
ὁποίου ἵσταται ὁ Τίμιος Σταυρός στηρίζων τή λόγχη καί τό σπόγγο ἐπί καλάμου. 
Τό Εἰλητό αὐτό, εἶναι σχεδόν πανομοιότυπο μέ τό πρό αὐτοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, πού βρίσκεται στή συλλογή το~υ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ. Κυρίλλου (1980-σήμερα), μέ μοναδική διαφορά στή 
στάση τῶν Ἀποστόλων. Ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τό πατριαρχικό τυπογραφεῖον, «ΕΝ ΕΤΕΙ 
ΑΩΞΑ` ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΝ» ὡς ἀναγράφει. Ἐπίσης ἀναφέρει ὡς Οἰκουμενι-
κόν Πατριάρχην τόν Ἰωακείμ τόν Β` (1860-1863 καί 1873-1878). Βρίσκεται σέ ἀρί-
στη κατάσταση καί στερεῖται καθιερώσεως, κατά συνέπεια εἶναι ἀχρησιμοποίητο.

Ἀπό τή σύγκρισή τους διαπιστώσαμε ὅτι κυκλοφόρησαν στή Κρήτη τέσσερις 
ἔκδόσεις: α) 1845, β) 1861, γ) 1868 καί δ) 1898.

4.1.3. Ἀντιμήνσιο Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου  
Ν. Ἡρακλείου. Εἰκ. 22.

Ἀντιμήνσιο, Κ` αἰῶνος (1972) κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
Ἀγκαράθου, Νομοῦ Ἡρακλείου ἐπί λινοῦ ὑφάσματος, διαστάσεων 0,53 ἐπί 0,65.
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Ἡ Τέχνη του Βυζαντινή περιλαμβάνει ὡς κύριο Θέμα τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, στόν 
ὁποῖο παραστέκονται καί διακονοῦν ἡ Παναγία, ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ Ἰωσήφ 
καί ὁ Νικόδημος, ἡ Σαλώμη, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαλινή καί ἡ Μαρία τοῦ Ἰακώβου, τά 
ὁποῖα, πρόσωπα, χαρακτηρίζονται ὀνομαστικά. Στό ἀνατολικό μέρος τῆς ὀθόνης 
ἀπεικονίζεται ἡ φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, ὁ βυζαντινός τρόπος ἐξιστορήσεως τῆς 
Ἁγίας Τριάδος καί νοτίως ὁ Μυστικός Δεῖπνος. Στίς τέσσερις γωνίες τοῦ ἀμφίου 
ἀπεικονίζονται οἱ Εὐαγγελιστές στή σειρά Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος, Λουκᾶς. 
Ἐπίσης, ἀπεικονίζονται ἔμπροσθεν τοῦ λαρνακοειδοῦς τάφου δύο ἀμφορεῖς πού 
προφανῶς συμβολίζουν τά δοχεῖα πού περιεῖχαν τή σμύρνη καί τήν ἀλόη. Στό βά-
θος τῆς παραστάσεως τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἵσταται ὁ Τίμιος Σταυρός καί μέ τόν 
ἀκάνθινο στέφανο. Βορείως καί νοτίως τῆς ὀθόνης ἀπεικονίζονται ἀντικείμενα 
τοῦ πάθους, τά ὁποῖα συναντοῦμε σέ ὅλες σχεδόν τίς ἔντυπες ἔκδόσεις.

Χαρακτηριστικό τοῦ ἀμφίου εἶναι τό διπλό περίγραμμα, τό ἕνα στίς παρυφές 
τῆς εἰκόνας τοῦ Ἐπιταφίου καί τό ἄλλο στίς παρυφές τοῦ ἄμφίου. Αὐτό δίνει μιά 
καλαισθησία καί ταυτοχρόνως διαχωρισμό τῶν θεμάτων. Δίνει, ὅμως, καί μιά κα-
λαίσθητη ἀντίθεση στήν ἐντός κυκλικῶν περιγραμμάτων ἀπεικόνιση τῶν Εὐαγγε-
λιστῶν.

Οἱ πληροφορίες πού μᾶς παραθέτει τό ἱερό ἄμφιο εἶναι γραμμένες στίς πα-
ρυφές του καί ἀναφέρουν σέ κεφαλαιογράμματη βυζαντινή σημειογραφία: «ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ 
ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ. ΑΠΟ ΤΩν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝ 
ΕΤΕΙ ΑϠΟΒ` ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΝ». Ἐίσης, ἀαφέρονται δύο γράμματα τά 
ὁποῖα χαρακτηρίζουμε ὡς ἀρχικά ὀνόματος ¨Ε.Μ΄΄, πού σημαίνει Εὐγένιος Μετα-
ξάκης, ὁ ὁποῖος εἶναι καί  Ἡγούμενος τῆς Μονῆς.

Ὁ διάκοσμος τοῦ ἀμφίου, μέ θαυμάσια καλαισθησία τοποθετημένος, εἶναι 
ἐμπνευσμένος ἀπό τό φυτικό βασίλειο. Καθιερώσαντα Ἐπίσκοπο δέν ἀναφέρει. 
Τό ὅτι, ὅμως, εἶναι Ἀντιμήσιο προϋποθέτει προτέρα πράξη ἁγισμοῦ Του. Ἀπ’ αὐτό 
συμπεραίνουμε μέ κάποια ἐπιφύλαξη ὅτι καθιερώθηκε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κυρό Δημήτριο. (1972 - 1992).
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Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία. Χαῖρε ὤ 
χαῖρε Λευτεριά. Εὐαγγελίζου γῆ χα-

ράν μεγάλην. Ἔρχεται ὁ Χριστός ἡ σωτη-
ρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εὐαγγελίζου 
ἀθάνατη Ἑλλάδα. Ἔρχεται ἡ Λευτεριά ἡ 
βγαλμένη ἀπό τά κόκκαλα τῶν παιδιῶν 
σου. Αυτή τή διπλή γιορτή σήμερα συ-
νεορτάζουμε καί ἀποδίδουμε ἐλάχιστο 
φόρο τιμῆς. Προτιμῶ νά μιλήσω γιά τίς 
πράξεις καί μέ τά λόγια τῶν πρωταγω-
νιστῶν τῆς ἐπανάστασης: 

Pώτησαν κάποτε τόν Κανάρη, πού 
΄γινε ναύαρχος, ὑπουργός καί πρωθυ-
πουργός.

– Πῶς τόν ἔκανες τόν ἄθλο Ναύαρχε; 
Κι αὐτός απάντησε:

– Νά, ξύπνησα ἐκεῖνο τό πρωί καί εἶπα:
Ἀπόψε Κωσταντή θά πεθάνεις γιά 

τήν Ἑλλάδα. 
Πηγαίνοντας, νά πυρπολήσει τόν 

ἐχθρικό στόλο, βρέθηκε χωρίς τροφές 
καί νερό. Ἀναγκάζουν τότε ἕνα αὐστρια-
κό ἱστιοφόρο πού βρέθηκε πλάι τους νά 
τούς ἐφοδιάσει. Τούς δίνουν ψωμί, τυρί, 
ἕνα βαρέλι σαρδέλες καί νερό.

– Δέν ἔχω χρήματα γιά νά στά πληρώ-
σω τώρα εἶπε στόν αὐστριακό καπετάνιο 
ὁ Κανάρης. Γράψε μου ὅμως σ’ ἕνα χαρτί 
πόσο κοστίζουν καί δός τό μου νά ὑπο-
γράψω.

– Δέ θέλω τίποτα, ἀπαντᾶ ὁ Αὐστρι-
ακός.

– Φέρε χαρτί, καί γράψε 2000 γρόσια. 
Τό ἔθνος μου θά σοῦ τά πληρώσει!

Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου
Τοῦ κ. Τσισμενάκη  Ἰωάννου,  

Δ/ντη Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀγροκηπίου

– Μά δέν ἔχετε κράτος.
– Δέν ἔχουμε κράτος, μά θά κάνουμε!
Πέρασαν ἀρκετά χρόνια. Ὁ Κανά-

ρης εἶναι Ὑπουργός Ναυτικῶν. Μιά μέρα 
μπαίνουν στό γραφεῖο του ἕνας παλιός 
συμπολεμιστής του, μαζί μ’ ἕναν ἄλλο.

– Καπετάνιε, τόν θυμᾶσαι τόν κύριο;
– Ὄχι, ἀπαντᾶ ὁ Κανάρης. Εἶναι ὁ 

Αὐστριακός καπετάνιος πού πήραμε ἀπό 
τό καράβι του τά τρόφιμα.

Γεμάτος συγκίνηση κι ἐθνική περηφά-
νια ρωτάει τόν Αὐστριακό.

– Τό ἔχεις ἐκεῖνο τό χαρτί; Δῶσε μού 
το. Μέ δισταγμό ἐκεῖνος τοῦ τό παραδί-
δει. Ἀμέσως δίνει διαταγή ὁ Ὑπουργός νά 
πληρωθεῖ τό ποσό στόν ξένο πλοίαρχο.

– Δέν πίστευες τότε στά λόγια μου. 
Τότε δέν εἴχαμε Κράτος, τό κάναμε ὅμως! 
Τοῦ πρόσθεσε ὁ Κανάρης, χαμογελώντας 
μέ ἐθνική περηφάνια.

Τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του. 
Τό ἑλληνικό του φιλότιμο. Τή σταθερή 
του ἀπόφαση στήν τελική νίκη. Τί νά 
πρωτοθαυμάσει κανείς. Ἴσως ἡ σύνθεση 
ὅλων αὐτῶν τῶν ἀρετῶν εἶναι πού δια-
μορφώνει προσωπικότητες-πρότυπα γιά 
κάθε ἐποχή. 

Εἶναι μεσημέρι 26 Ἰουλίου 1822, στά 
Δερβενάκια. Ἡ περίφημη μάχη, πού ὅπως 
εἶναι γνωστό, στοίχισε στό Δράμαλη τήν 
ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς τεράστι-
ας στρατιᾶς του βρίσκεται στήν κρισιμό-
τερη φάση της.
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Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, καθισμένος σ’ 
ἕνα βράχο, παρακολουθεῖ μέ τά κιάλια. 
Ξάφνου ἀκούει δίπλα του θόρυβο. Γυρί-
ζει καί βλέπει ἕνα βοσκό, στηριγμένο στή 
γκλίτσα του, νά παρακολουθεῖ, τά παλι-
κάρια πού ταμπουρωμένα στίς πλαγιές 
τῆς χαράδρας θέριζαν τούς τούρκους μέ 
τά καριοφίλια τους.

– “Τί στέκεις ἔτσι ὀρέ Ἕλληνα καί χα-
ζεύεις; τοῦ φωνάζει ὁ Κολοκοτρώνης. 
Γιατί δέν τρέχεις καί σύ νά πολεμήσεις;

– Μά, δέν ἔχω ἄρματα, καπετάνιε μου. 
Μέ τί νά πολεμήσω;

– Μέ τή γκλίτσα σου, μωρέ Ἕλληνα! 
Κι αὐτή ὅπλο εἶναι. 

Βράδυ τῆς ἴδιας 
μέρας. Ἡ μάχη ἔχει 
τελειώσει. Ἐκείνη τή 
στιγμή παρουσιάζε-
ται μπροστά του ἕνα 
παλικάρι. Κρατᾶ, στά 
χέρια του ἕνα καριο-
φίλι. 

– Ποιός εἶσαι σύ 
μωρέ; τοῦ φωνάζει ὁ 
Γέρος.

– Δέ μέ γνωρίζεις, καπετάνιε; Εἶμαι 
ὁ τσοπάνος, πού ἔστειλες τό μεσημέρι 
νά πολεμήσει μέ τή γκλίτσα του. Ἔκανα 
ὅπως μοῦ εἶπες. Σκότωσα ἕναν τοῦρκο 
τοῦ πῆρα τ’ ἄρματα καί… νά ’μαι τώρα, 
τοῦ πρόσθεσε, δείχνοντάς του τήν πλου-
μιστή ἀρματωσιά του μέ περηφάνια.

– Μπράβο μωρ’ Ἕλληνα, τοῦ εἶπε χα-
ρούμενος ὁ Κολοκοτρώνης. Καί εὐχαρι-
στημένος, χτύπησε φιλικά τό παλικάρι 
στήν πλάτη. 

Ὁ Μπότσαρης ἦταν ἀπό τούς λίγους 
ἀγωνιστές τῆς Ἐλευθερίας πού προτι-

μοῦσαν τό κοινό συμφέρον ἀπό τό προ-
σωπικό ὄφελος. Γιά τήν ἀνδρεία πού 
ἔδειξε στίς μάχες κατά τοῦ Χουρσίτ Πασᾶ 
καί στήν ὑπεράσπιση τοῦ Μεσολογγίου 
κατά τήν πρώτη πολιορκία, ἡ προσωρινή 
κυβέρνηση τοῦ ἔστειλε δίπλωμα Στρατη-
γοῦ.

Ἡ τιμητική αὐτή διάκριση προκάλε-
σε τή ζήλια τῶν ἄλλων ὁπλαρχηγῶν καί 
ἀκούστηκαν παράπονα ἐναντίον του.

Τότε ὁ Μάρκος, πῆρε τό δίπλωμα, τό 
’σκισε σέ μικρά κομμάτια μπροστά τους 
καί, σκορπίζοντάς τα στόν ἀέρα, εἶπε σ’ 
ἐκείνους πού παραπονιόνταν:

Αὔριο θά ξα-
ναγίνει πόλεμος. 
Κι ὅποιος σταθεῖ 
ἄξιος, παίρνει 
τό δίπλωμά του 
ἀπό τούς Τούρ-
κους. 

Ὁ Χανιώτης 
ἀγωνιστής Σπύ-
ρος Καγιαλές. 

Μέ μεγάλο κίνδυνο γιά τήν ζωή του μέσα 
στήν πύρινη κόλαση τοῦ βομβαρδισμοῦ 
στό Ἀκρωττήρι, ἔχοντας στά χείλη του 
-ὅπως ὁ ἴδιος διηγούταν ἀργότερα- τούς 
γνωστούς στίχους «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν 
πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδας τήν 
ἐλευθερία», ἁρπάζει τόν πεσμένο ἱστό, 
ἀναδιπλώνει τήν Σημαία γύρω ἀπό τόν 
ὦμο του, ξαναστήνει τόν ἱστό καί ἁπλώ-
νει τήν Σημαία πού κυματίζει καί πάλι 
περήφανη, μέσα σέ πανδαιμόνιο ἐνθου-
σιασμοῦ τῶν ἐπαναστατῶν. Νέα ὀβίδα 
καταρρίπτει καί πάλι τόν ἱστό. Καί πάλι 
ὁ Σπύρος Καγιαλές πετάγεται καί τόν 
ξαναστήνει». Προτοῦ ὅμως κατασιγά-
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σουν οἱ ζητωκραυγές, τρίτη ὀβίδα θρυμ-
ματίζει πιά τόν ἱστό καί ρίχνει κάτω τήν 
Σημαία. Τότε συνέβη κάτι τό ἀπίστευτο, 
κάτι ἀνεπανάληπτο: Ὁ Σπύρος Καγιαλές, 
ὁρμᾶ ἀμέσως, ἁρπάζει τήν σημαία, κάνει 
τό ἴδιο του τό σῶμα ἱστό, καί ἀνυψώνει 
μέ τά χέρια του τή Σημαία, πού συνέχιζε 
νά κυματίζει περήφανη ἀπέναντι ἀπό τά 
κανόνια τοῦ ξένου στόλoυ.

Τελειωμό δέν ἔχουν οἱ πράξεις, ἄς 
δοῦμε κι τί λέγανε κάποιοι πρωταγωνι-
στές:

«Μάχου ὑπέρ πίστεως καί Πατρίδος… 
Εἶναι καιρός νά ἀποτινάξωμεν τόν ἀφό-
ρητον ζυγόν, νά ἐλευθερώσωμεν τήν Πα-
τρίδα, νά κρημνίσωμεν ἀπό τά νέφη τήν 
ἡμισέληνον, διά νά ψώσωμεν τό σημεῖον, 
δι’ οὐ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τόν Σταυ-
ρόν…». (Αλέξανδρος Υψηλάντης)

 
«…Ἕλληνες ποτέ μήν ξεχνᾶτε τό χρέος σέ 
Θεό καί σέ Πατρίδα! Σ’ αὐτά τά δυό σας 
ἐξορκίζω ἤ νά νικήσουμε ἤ νά πεθάνου-
με κάτω ἀπό τήν Σημαία τοῦ Χριστοῦ». 
(Γρηγόριος – Δικαίος Παπαφλέσσας)

 «Τό Ἑλληνικόν Ἔθνος, ἀφ’ οὗ ὑπέκυ-
ψεν εἰς τόν βάρβαρον καί σκληρότατον 
ζυγόν τῆς Ὀθωμανικῆς τυραννίας, ὑστε-
ρήθη ὄχι μόνον τήν ἐλευθερίαν του, ἀλλά 
καί πᾶν εἶδος μαθήσεως…καί ἦτον ἐνδε-
χόμενον νά ἐκλείψη διόλου ἀπό τό Ἔθνος 
ἡ Ἑλληνική γλώσσα, ἐάν δέν τήν διέσω-
ζεν ἡ Ἐκκλησία πρός ἥν ὀφείλεται καί 
κατά τοῦτο εὐγνωμοσύνη». «Ἡ Ἱστορία 
καί τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος στηρίζονται 
πάνω σέ τρεῖς λέξεις: Θρησκεία, Ἐλευθε-
ρία, Πατρίς». (Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερ-
μανός)

 

«Ὅταν σηκώσαμεν τήν σημαίαν ἐναντί-
ον τῆς τυραγνίας ξέραμεν ὅτι εἶναι πολ-
λοί αὐτεῖνοι καί μαχητικοί κι’ ἔχουν καί 
κανόνια κι’ ὅλα τά μέσα. Ἐμεῖς σέ οὖλα 
εἴμαστε ἀδύνατοι. Ὅμως ὁ Θεός φυλάγει 
καί τούς ἀδύνατους, κι’ ἄν πεθάνωμεν 
πεθαίνομεν διά τήν Πατρίδα μας, διά τήν 
Θρησκείαν μας καί πολεμοῦμεν ὅσο μπο-
ροῦμε ἐναντίον τῆς τυραγνίας κι’ ὁ Θεός 
βοηθός…».

«Νέοι, πρέπει νά φυλάξετε τήν πί-
στη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, 
ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα 
ὑπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ καί ἔπειτα ὑπέρ ΠΑΤΡΙ-
ΔΟΣ…»

«…Ἡ τυραγνία τῶν Τούρκων – τήν 
δοκιμάσαμε τόσα χρόνια – δέν ὑποφέ-
ρονταν πλέον. Καί δι’ αὐτήνη τήν τυ-
ραγνία, ὀποῦ δέν ὁρίζαμεν οὔτε βιόν 
οὔτε τιμή οὔτε ζωή (ξέραμεν κι’ ὅτ’ 
ἤμασταν ὀλίγοι καί χωρίς τά’ ἀναγκαία 
του πολέμου) ἀποφασίσαμεν νά σηκώ-
σομεν ἅρματα ἐναντίον τῆς τυραγνίας. 
Εἴτε θάνατος εἰτε λευτεριά». «…Τού-
την τήν πατρίδα τήν ἔχομεν ὅλοι μαζί, 
καί σοφοί κι’ ἀμαθεῖς καί πλούσιοι καί 
φτωχοί καί πολιτικοί καί στρατιωτι-
κοί καί οἱ πλέον μικρότεροι ἄνθρωποι, 
ὅσοι ἀγωνιστήκαμεν, ἀναλόγως ὁ κα-
θείς, ἔχομεν νά ζήσωμεν ἐδῶ. Τό λοιπόν 
δουλέψαμεν ὅλοι μαζί, νά τήν φυλᾶμε 
κι’ ὅλοι μαζί καί νά μή λέγη οὔτε ο δυ-
νατός «ἐγώ», οὔτε ὁ ἀδύνατος. Ξέρε-
τε πότε νά λέγει ὁ καθείς «ἐγώ»; Ὅταν 
ἀγωνιστῆ μόνος του καί φκειάση, ἤ 
χαλάση, νά λέγη ἐγώ, ὅταν ὅμως ἀγω-
νίζονται πολλοί νά φκειάνουν, τότε νά 
λένε «ἐμεῖς». Εἴμαστε εἰς τό «ἐμεῖς» κι’ 
ὄχι εἰς τό ἐγώ». (Ἰω. Μακρυγιάννης) 
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Α)  Οἱ μεταμοσχεύσεις καί τά προ-
βλήματα πού συνδέονται μέ τήν 
ἀποδοχή τους.

1. Γενικά γιά τίς μεταμοσχεύσεις 
καί τήν προσφορά ὀργάνων.

Ἡ μεταμόσχευση εἶναι ἡ ἐγχείρηση 
κατά τήν ὁποία μεταφέρονται ἀπό ἕνα 
ὑγιή δότη (ζωντανό ἤ νεκρό), ὄργανα, 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

ἱστοί ἤ κύτταρα σέ ἕνα ἄλλο πάσχοντα 
ἀσθενῆ, γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς 
λειτουργίας κάποιου ζωτικοῦ ὀργάνου. 
Τά ὄργανα τά ὁποῖα μποροῦν νά μετα-
μοσχευτοῦν εἶναι οἱ νεφροί, ἡ καρδιά, 
τό ἧπαρ, οἱ πνεύμονες, τό πάγκρεας 
καί τμῆμα τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου. Ἐπίσης 
μποροῦν νά μεταμοσχευτοῦν ἱστοί καί 
κύτταρα ὅπως τό δέρμα, τά ὀστᾶ, οἱ 

Εἰσαγωγή
Οἱ μεταμοσχεύσεις ὡς ἐπίτευγμα καί ὡς θεραπευτική πρακτική ἀπο-

τελοῦν μία ἀπό τίς μεγαλύτερες κατακτήσεις τῆς ἰατρικῆς τοῦ 20οῦ αἰώ-
να. Παρόλο πού ἔλυσαν ὅμως τά προβλήματα ὑγείας χιλιάδων ἀνθρώπων, 
ἔχουν προκαλέσει πολλά ἀναπάντητα κοινωνικά, νομικά, ἠθικά καί θεολο-
γικά ἐρωτήματα. Ὁ ἀρχικός ἐνθουσιασμός πού προκάλεσαν ἔχει μετατραπεῖ 
σέ προβληματισμό καί ἐπιφυλάξεις. Ἡ χρήση τῶν στοιχείων τοῦ ἀνθρώπινου 
σώματος, ὁ ρόλος τῆς ἰατρικῆς, ἡ ἔλλειψη μοσχευμάτων, ἡ συναίνεση τοῦ 
δότη, ἡ δυσκολία προσδιορισμοῦ τοῦ θανάτου, οἱ ἐκτιμήσεις γιά τή σημασία 
τοῦ θανάτου καί τό πότε ἐπέρχεται ὡς γεγονός, παρήγαγαν μία σειρά ἀπό 
ἀμφισβητήσεις 

Ἡ Ἐκκλησία ὁρίζει τό θάνατο ὡς διάσπαση τῆς ἑνιαίας ψυχοσωματικῆς 
ἀνθρώπινης ἑνότητας. Ὁ ἄνθρωπος δέν ταυτίζεται μέ τό σῶμα του πού εἶναι 
μόνο τό ὁρατό στοιχεῖο τῆς ὕπαρξής του. Ἡ ψυχή, ἡ καρδιά, ὁ ἐγκέφαλος, ἡ 
ζωή καί ὁ θάνατος ἐμπλέκονται στό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων. Ἡ βάση τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς θέσης ἀπέναντι στίς μεταμοσχεύσεις εἶναι ὁ τελικός προ-
ορισμός τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τήν ἀνάγκη τοῦ λήπτη ἀλλά 
σέβεται καί τή ζωή τοῦ δότη. Προβάλλει ἰδίως τή θυσιαστική καί ἀγαπητική 
διάθεση τῆς προσφορᾶς. Οἱ διαφορετικές ἀπόψεις πού διατυπώνονται, μπο-
ροῦν νά συνθέσουν μία κατοχυρωμένη θεολογικά θέση τῆς Ἐκκλησίας. 

τοῦ πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη,  
ἐφημερίου ἐνορίας Καλυβῶν Ἀποκορώνου
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χόνδροι, ὁ μυελός τῶν ὀστῶν, οἱ βαλ-
βίδες τῆς καρδιᾶς, ὁ κερατοειδής χιτώ-
νας τοῦ ὀφθαλμοῦ, αἱμοποιητικά κύτ-
ταρα κ.λπ. Μέ τίς μεταμοσχεύσεις ἀπο-
καθίστανται οἱ λειτουργίες πού εἶχαν 
χαθεῖ ἤ εἶχαν ὑποκατασταθεῖ μέ μηχα-
νικές μεθόδους (π.χ. αἱμοκάθαρση). 

Οἱ πρῶτες μεταμοσχεύσεις ἀνθρώ-
πινων ζωτικῶν ὀργάνων καί ἱστῶν 
ἄρχισαν πρίν ἀπό 60 περίπου χρόνια. 
Γρήγορα διαδόθηκαν εὐρύτατα καί 
προκάλεσαν παγκόσμιο ἐνθουσιασμό. 
Σήμερα ἀποτε-
λοῦν καθημερινή 
χειρουργική πρα-
κτική. Χιλιάδες 
ἄνθρωποι στηρί-
ζουν τίς ἐλπίδες 
τους γιά καλυτέ-
ρευση ἤ παράταση 
τῆς ζωῆς τους στίς 
μεταμοσχεύσεις, 
παρά τά ποικίλα κοινωνικά καί ἠθικά 
προβλήματα πού παρουσιάζουν. Ὡστό-
σο ἡ ἔλλειψη μοσχευμάτων καί τά πο-
σοστά ἐπιτυχίας τῶν μεταμοσχεύσεων, 
ἀφαιροῦν τήν δυνατότητα αὐτή ἀπό 
ἕνα σημαντικό ἀριθμό ἀσθενῶν1. Ἐπί-
σης ἡ ἐπιφυλακτικότητα καί ἡ ἀμφισβή-
τηση τῶν μεταμοσχεύσεων ὁδηγοῦν 

1.  Στατιστικά στοιχεῖα γιά τίς μεταμοσχεύσεις 
καί τίς λίστες ἀσθενῶν στή δεκαετία τοῦ ‘90 βλ. 
Νικόλαος Χατζηνικολάου ἀρχιμανδρίτης, «Ἡ με-
ταμοσχευτική πραγματικότητα διεθνῶς καί στήν 
Ἑλλάδα – Ἠθικοί προβληματισμοί», Ἐκκλησία καί 
μεταμοσχεύσεις, Σειρά Ποιμαντική βιβλιοθήκη 4, 
Ἀθῆναι 2001, σ. 39-48.

στή μείωση τῆς διάθεσης μοσχευμάτων 
διεθνῶς. Οἱ παράγοντες πού ἐπηρεά-
ζουν ἀρνητικά τή διαθεσιμότητα μο-
σχευμάτων εἶναι: Ἡ συναισθηματική 
καί ἰδεολογική δυσκολία νά γίνει κά-
ποιος δότης, ἡ ἄρνηση τῶν συγγενῶν 
νά συγκατατεθοῦν, ἡ ἀπροθυμία τῶν 
γιατρῶν νά ὑποδείξουν στούς συγγε-
νεῖς τήν ἰδέα τῆς προσφορᾶς ὀργάνων, 
ἡ ἀκαταλληλότητα μοσχευμάτων, ἡ 
ἀποτυχία νά ἐξετασθοῦν ὅλοι οἱ δυνη-
τικοί δότες ἤ νά διατηρηθοῦν σέ στα-

θερή αἱμοδυναμι-
κή κατάσταση, ἡ 
ἀποτυχία νά δη-
λωθοῦν οἱ καρδι-
ολογικά ἀσθενεῖς, 
ἡ μή ἔγκαιρη πα-
ρουσία μεταμο-
σχευτικῆς ὁμάδας 
γιά τήν ἀνάκτηση 
πολλαπλῶν ὀργά-

νων καί ἡ κακή πληροφόρηση ἀπό τά 
μέσα ἐνημέρωσης2 . Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀπό 
τά ὑψηλότερα ποσοστά προσφορᾶς 
ὀργάνων ἀπό ζῶντα δότη καί τά χαμη-
λότερα ἀπό πτωματικούς δότες. 

2. Ἡ διαδικασία τῶν μεταμοσχεύ-
σεων καί τό πρόβλημα τοῦ ἐγκεφαλι-
κοῦ θανάτου.

Οἱ δότες μοσχευμάτων χωρίζονται 

2.  Νικόλαος, μητροπολίτης Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς, «Ἀλλήλων μέλη», οἱ μεταμοσχεύ-
σεις στό φῶς τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας καί ζωῆς, 
Ἀθήνα 2005, σ. 27-28. 
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σέ δύο κατηγορίες: ζῶντες καί νε-
κρούς. Γιά τούς ζῶντες δότες γίνεται 
προσεκτική ἐξέταση ἱστοσυμβατότη-
τας καί ἀπαιτεῖται ἄριστη ὑγεία τοῦ 
δότη. Ὡστόσο προβάλλουν μία σειρά 
ἐρωτήματα (ἰατρικά, ἠθικά, νομικά 
καί θεολογικά), ἀφοῦ οἱ ἔννοιες τῆς 
ζωῆς καί τοῦ θανάτου, τῆς ἀνθρώπινης 
ἐλευθερίας καί τῆς ἐξουσίας ἐπί τοῦ 
σώματός μας δέν μποροῦν εὔκολα νά 
ἀπαντηθοῦν. Τά ἰατρικά σχετίζονται μέ 
τή διαδικασία καί τόν δότη, τήν ἐξα-
σφάλιση τῆς μέγιστης ἐπιβίωσης τῶν 
μοσχευμάτων, τίς ἔρευνες γιά τεχνητά 
μοσχεύματα, κ.λπ. 

Ἡ μεταμόσχευση ἀπό ζῶντα δότη 
γίνεται ἐλεύθερα καί ἀποτελεῖ ἰδανική 
περίπτωση χριστιανικῆς προσφορᾶς 
καί αὐτοθυσίας. Ἡ μεταμόσχευση ἀπό 
νεκρό δότη προϋποθέτει τόν ἐξακρι-
βωμένο θάνατο τοῦ δότη καί τήν συ-
ναίνεσή του. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ 
μεταμόσχευση συνδέεται μέ τήν ἀφαί-
ρεση τῶν ζωτικῶν ὀργάνων τοῦ δότη 
πρίν τήν κατάπαυση τῆς καρδιακῆς 
λειτουργίας. Ἡ λήψη ὅμως τῶν ὀργά-
νων δέν ἐπιτρέπεται νά προκαλέσει 
τόν θάνατο καί δέν μπορεῖ νά γίνει 
ὅσο ὁ δότης εἶναι ἀκόμη ζωντανός. 
Ἡ ἐπινόηση τοῦ ἀναπνευστήρα ἔλυσε 
τό ἀδιέξοδο, ἀφοῦ σέ ἕνα ἐγκεφαλικά 
νεκρό διατηρεῖται ἡ κυκλοφορία τοῦ 
αἵματος παρά τή νέκρωση τοῦ ἐγκεφά-
λου. Προέκυψε ὅμως ἡ παράδοξη κα-
τάσταση νά μιλοῦμε γιά νεκρούς πού 
ὅμως διατηροῦν ζωντανό σῶμα. Ἑπο-

μένως ἦταν ἀναγκαῖος ὁ ἐπαναπροσ-
διορισμός τῆς ἔννοιας τοῦ θανάτου καί 
προέκυψαν ἠθικά διλήμματα, σχετικά 
μέ τό σεβασμό στό δότη καί τή διάθεση 
προσφορᾶς στό λήπτη. 

Ὁ βιολογικός θάνατος εἶναι ἡ ἀπώ-
λεια τῆς λειτουργικῆς συνοχῆς τοῦ 
σώματος καί ἐπέρχεται ὅταν δέν ἐπι-
τελεῖται ἔστω μία ἀπό τίς ζωτικές 
λειτουργίες (καρδιᾶς, ἐγκεφάλου, 
νεφρῶν, ἥπατος, πνευμόνων κ.λπ.). Ἄν 
ὅμως, συνεχίζεται ἡ λειτουργία τῶν 
ὑπολοίπων ὀργάνων μέ μηχανική ὑπο-
στήριξη, θά θεωρηθεῖ ἕνας ὀργανισμός 
ζωντανός ἤ νεκρός; 

Ἡ κοινή ἰατρική ἀντίληψη, ταυτίζει 
τόν ἐγκεφαλικό μέ τόν βιολογικό θάνα-
το. Ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου 
στήν σύγχρονη ἰατρική, διαχωρίζει τόν 
ἐγκεφαλικό ἀπό τόν καρδιακό θάνα-
το. Τό 1968 μία ἐπιτροπή στό Harvard, 
καθόρισε ὡς κριτήριο τοῦ θανάτου τό 
μή ἀναστρέψιμο κῶμα. Ὡς κριτήρια 
διαγνώσεώς του θεωρήθηκαν ἀρχικά 
ἡ κατάπαυση τῶν λειτουργιῶν ὅλου 
τοῦ νευρικοῦ συστήματος καί ἀργό-
τερα ἡ μή ἀναστρέψιμη παύση ὅλων 
τῶν λειτουργιῶν τοῦ στελέχους καί 
τοῦ φλοιοῦ τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ ἀπουσία 
αὐτόματων κινήσεων καί ἀναπνοῆς.3 
Οἱ ἐγκεφαλικά νεκροί ἀσθενεῖς ὑπο-
στηρίζονται μηχανικά, δέν ἔχουν καμιά 
ἐπαφή μέ τό περιβάλλον, ὁ ἐγκέφαλος 

3.  Ὅ.π., σ. 38. – Δαμασκηνός Μοναχός Ἁγιο-
ρείτης, Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί μεταμοσχεύ-
σεις ζωτικῶν ὀργάνων, Ἅγιον Ὄρος 2007, σ. 266. 
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ἔχει νεκρωθεῖ, ἡ κατάστασή τους εἶναι 
μή ἀναστρέψιμη, ἡ ἀναπνοή εἶναι μη-
χανική, ἡ καρδιακή τους λειτουργία δι-
ατηρεῖται μέ μηχανική ὑποστήριξη καί 
ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀποσύνθεση διαφόρων 
ὀργάνων.4 

Ἔχουν ἐκφραστεῖ ὅμως ἀντιρρήσεις 
σχετικά μέ τήν ἔννοια καί τά κριτήρια 
τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ἀφοῦ οἱ 
εὑρισκόμενοι σέ κατάσταση «ἐγκεφα-
λικοῦ θανάτου» θεωροῦνται ἀσθενεῖς 
καί ὄχι νεκροί. Κάποιοι θεωροῦν τά 
κριτήρια αὐθαίρετα καί τή διάγνωσή 
τους ἐπισφαλῆ, ἀφοῦ ἀσθενεῖς πού 
θεωρήθηκαν ἐγκεφαλικά νεκροί ἀνέ-
νηψαν. Σέ ἐγκεφαλικά νεκρούς ἔχει 
παρατηρηθεῖ ὅτι ἐπιτελοῦνται πολλές 
λειτουργίες, π.χ. ἡ καρδιά πάλλεται, οἱ 
πνεύμονες ἀνταλλάσσουν τό ὀξυγόνο 
καί τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, ὑπάρχει 
ἀγγειακός τόνος, λειτουργεῖ ἡ πέψη, τά 
κύτταρα ἀφομοιώνουν τίς θρεπτικές 
οὐσίες, τό αἷμα κυκλοφορεῖ, τό ἧπαρ 
ἀποτοξινώνει τό αἷμα, οἱ νεφροί λει-
τουργοῦν, τό ἀνοσοποιητικό σύστημα 
καταπολεμεῖ λοιμώξεις καί λειτουρ-
γοῦν ὁρισμένοι ἐνδοκρινεῖς ἀδένες. 
Ἄν ὅμως ἡ καρδιά καί οἱ πνεύμονες 
λειτουργοῦν μέ μηχανική ὑποστήριξη, 
τότε βρισκόμαστε στή μεταθανάτια κα-
τάσταση, ὁπότε ὁ θάνατος εἶναι γεγο-
νός. Γι’ αὐτό ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» 
θεωρεῖται μία κατάσταση ἐννοιολογι-
κά καί διαγνωστικά ἀμφισβητούμενη. 

4.  Νικόλαος, μητροπολίτης Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς, ὅ.π., σ. 46-47.

Κατά τό Χριστιανισμό ἡ συνειδητή 
ζωή καί τό πρόσωπο διατηροῦνται καί 
μετά τό θάνατο τοῦ σώματος. Ἐφόσον 
ἡ καρδιά πάλλεται ἀκόμη καί ἐπί ἐγκε-
φαλικοῦ θανάτου, τό ἐρώτημα εἶναι ἄν 
ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἡ συνάφεια 
ψυχῆς καί σώματος. Κατά τήν ἰατρική ὁ 
ἐγκέφαλος φιλοξενεῖ τή συνείδηση, τίς 
ἀνώτερες λειτουργίες, τό κέντρο τοῦ 
πόνου, τά κέντρα τῶν αἰσθήσεων, τή 
λειτουργική αὐτονομία τῶν διαφόρων 
συστημάτων κ.ἄ. Ἑπομένως ἕνα ἐγκε-
φαλικά νεκρό ἄτομο δέν ἀντιλαμβάνε-
ται, δέν σκέπτεται, δέν πονᾶ, δέν αἰσθά-
νεται, δέν ἔχει λειτουργική αὐτονομία 
καί ὀντότητα. Διατηρεῖ τίς λειτουργίες 
κάποιων κυττάρων ἤ ὀργάνων, δέν λει-
τουργεῖ ὅμως ὡς ὀργανισμός καί ἔχει 
περάσει ὁριστικά καί ἀμετάκλητα στό 
θάνατο. Ἄν λάβουμε ὑπόψη μας τήν 
ἄποψη τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου «τότε 
ζῆν λέγομεν, ὅτε κινεῖται, καί τότε θά-
νατον αὐτοῦ εἶναι, ὅτε τῆς κινήσεως 
παύεται»5, ἡ παύση τῆς λειτουργίας τοῦ 
ὀργανισμοῦ καί τῆς καρδιακῆς λειτουρ-
γίας σημαίνει θάνατο. 

5.  Γεώργιος  Ἰ. Μαντζαρίδης, «Θεολογική προ-
βληματική τῶν μεταμοσχεύσεων», Ἐκκλησία καί 
μεταμοσχεύσεις, Σειρά ποιμαντική βιβλιοθήκη, 
Ἀθῆναι 2001, σ. 269.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἔκτακτο ἀφιέρωμα, λόγω ἐπικαιρότητας, 
στό ἀναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδῶν 2014 

γιά μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 
Γ΄ μέρος (τελευταίο)

Οἱ σελίδες «ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ» φιλοξενοῦν, λόγω ἐπι-

καιρότητας, τό ἔκτακτο ἀφιέρωμα στό 
ἀναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδῶν 
2014 γιά μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
(ΠΣ) ἀπό τήν Γ΄ δημοτικοῦ ἕως τήν 
Γ΄ γυμνασίου1. Τό ἐν λόγῳ ΠΣ συνε-
ξετάζει, ταυτόχρονα καί μέ αὐθαίρετο 
συνδυασμό στοιχείων, τόν Χριστια-
νισμό, τόν Ἰουδαϊσμό, τό Ἰσλάμ, τόν 
Ἰνδουισμό, τό Βουδισμό, τόν Ταοϊσμό, 
τόν Κομφουκιανισμό καί ὁδηγεῖ τούς 
μαθητές σέ ἐσφαλμένα συμπεράσματα, 
στό συμφυρμό, στό συγκρητισμό καί 
ἐν τέλει στήν ἄρνηση τῆς Ὀρθόδοξης 
πίστης. 

Ἡ συνεξέταση τῶν ἑτερόκλητων 
θρησκειακῶν χώρων εἶναι ἐπιστημο-
νικά ἀπαράδεκτη. Τό σωστό εἶναι νά 
γνωρίζονται χωριστά, κατά τή λειτουρ-
γία τους ἐντός τοῦ οἰκείου πνευματι-
κοῦ, πολιτισμικοῦ καί ἱστορικοῦ γίγνε-

1.  Ἑτοιμάζεται ἀντίστοιχο ΠΣ γιά τό Λύκειο.

σθε. Φυσικά, αὐτή ἡ γνώση δέν εἶναι 
δυνατόν νά ἀπευθύνεται σέ μαθητές 
τῆς Γ΄ δημοτικοῦ πού ἀγνοοῦν στοι-
χειωδῶς τή δική τους πίστη καί ἀδυνα-
τοῦν νά ἐπεξεργαστοῦν γνώσεις ξένες 
πρός τίς ἐμπειρίες τους. 

Τό ἀνωτέρω ΠΣ ἀλλοιώνει ὅλα τά 
θέματα τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Τά ἐμφα-
νίζει ὡς ἀντίστοιχα2 τῶν θρησκειῶν. 
Ἀκόμη κι ὅταν ἐπιστρατεύει χωρία τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς ἤ βίους ἁγίων, πάλι ἀκυ-
ρώνει τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, διότι 
τήν ὑποτάσσει στήν πολυθρησκειακή 
φιλοσοφία του. Σύμφωνα μέ τό ΠΣ 
ὑπάρχει «ὁ Θεός τῆς Βίβλου»3 τῶν 
χριστιανῶν, ὅπως ἀντίστοιχα ὑπάρχει 
ὁ Ἀλλάχ τῶν μωαμεθανῶν, ὁ Κρίσνα 
τῶν Ἰνδουιστῶν κοκ. Μ’ αὐτή τή λογι-
κή τό ΠΣ συνεξετάζει τόν Ἰησοῦ Χρι-
στό μέ τόν Βούδα, τόν Λάο Τσέ καί τόν 

2.  ΠΣ, σ. 35, 40, 45- 47, 57, 61- 62, 68-69, 70 
-74, 78- 79, 88-91, 109-110, 123- 124, 143 -148 
ΟΔ.ΕΚΠ., σ. 52, 64, 80

3.  ΠΣ, σ. 74
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Μωάμεθ, καί ἀντίστοιχα τήν «ἐπί τοῦ 
Ὄρους Ὁμιλία», τίς παραβολές καί τίς 
νουθεσίες πρός τούς μαθητές του ἀπό 
κοινοῦ μέ τά ἀποφθέγματά τους4. Εἶναι 
προφανές πώς οἱ ἀνωτέρω ἀπόψεις 
τοῦ ΠΣ ἔρχονται σέ εὐθεία ἀντίθεση 
μέ τή θεμελιώδη Αὐτοαποκάλυψη τοῦ 
Χριστοῦ, πώς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ5, ὁ 
μόνος Θεάνθρωπος καί Σωτήρας6 του 
κόσμου. 

Στό ΠΣ ὁ μαθητής δέν διακρίνει  
ποιός εἶναι ὁ Θεός

✴✴✴

Τό ΠΣ προσηλυτίζει τούς μικρούς 
μαθητές στήν πολυθρησκεία

Ἀπό τή μελέτη τοῦ «Πλαισίου Βα-
σικῶν Ἀρχῶν καί Προσανατολισμῶν» 
τοῦ ΠΣ, καθώς καί τοῦ «Ὁδηγοῦ 
Ἐκπαιδευτικοῦ» ἀποδεικνύεται ὅτι τό 
ΠΣ μυεῖ τά μικρά παιδιά στίς συγκεχυ-
μένες πολυθρησκειακές ἀντιλήψεις καί 
ἀξίες, μέ τό πρόσχημα ὅτι «ἕνα ΜτΘ, 
τό ὁποῖο περιορίζει τή γνώση τῶν μα-
θητῶν ἀποκλειστικά καί μόνο στή δική 
τους θρησκευτική παράδοση ἔχει πλέ-
ον φτάσει στά ὅριά του»7.

4.  ΠΣ σ. 68-69
5.  Μτ 3,17 Μκ 1,1 Ἰω. 11,27 κ.ἀ.
6.  Λκ 2,11 Ιω 4,42 Πρ 5,31 Φλ 3,20 κ.ἀ.
7.  ΠΣ σ.12

Εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι τό ΠΣ ἀπό 
τά πρῶτα μαθήματα στήν Γ΄ δημοτι-
κοῦ περνάει τό μήνυμα τῆς εὐνοϊκῆς 
διάθεσης καί τοῦ σεβασμοῦ πρός τίς 
«θρησκευτικές πρακτικές»8, χωρίς τά 
μικρά παιδιά νά ἔχουν ἐπίγνωση καί τά 
ἀπαραίτητα κριτήρια, ὡς χριστιανοί, 
γιά τό πνευματικό ἀντίκρισμα αὐτῶν 
τῶν πρακτικῶν. Τό ΠΣ ξεπερνᾶ τά ὅρια 
τῆς καλῶς ἐννοούμενης γνωριμίας καί 
σεβασμοῦ πρός τόν ἑτερόθρησκο καί 
προχωρεῖ βῆμα - βῆμα στή μύηση τῶν 
χριστιανῶν μαθητῶν. 

Στόν Ὁδηγό Ἐκπαιδευτικοῦ γράφει 
πώς «τό ΜτΘ βρίσκεται μπροστά σέ 
μιά νέα πρόκληση: …νά ὑπερβεῖ τή 
μονοφωνία καί τήν ὅποια ὁμολογιακή 
φυσιογνωμία του, συμπεριλαμβάνο-
ντας ὅλους τούς μαθητές τοῦ ἑλληνι-
κοῦ σχολείου ἀνεξάρτητα ἀπό τή θρη-
σκευτική ἤ μή δέσμευσή τους»9. 

«Ἡ θρησκευτική μάθηση πού παρά-
γεται στό πλαίσιο τοῦ ΜτΘ ἐπιχειρεῖ 
τήν ὑπέρβαση τόσο τῆς θρησκευτικῆς 
ἀπολυτότητας (συμμόρφωση μέ χρι-
στιανικές ἀξίες) ὅσο καί τῆς οὐδετερό-
τητας (ἀντικειμενική περιγραφή τῶν 
θρησκειῶν) καί κινεῖται σέ μία κατεύ-
θυνση λειτουργική: βοηθᾶ τούς μαθη-
τές νά ἀναγνωρίσουν καί νά κατανοή-
σουν τή λειτουργία καί τίς ἐπιδράσεις 
τῆς θρησκευτικῆς πίστης καί τῆς θρη-
σκείας στή ζωή τους – προσωπική καί 
κοινωνική»10. 

Στά ἀνωτέρω ἀποσπάσματα περι-
γράφεται, πώς στόχος τοῦ ΠΣ εἶναι οἱ 
ὀρθόδοξοι μαθητές νά ὑπερβοῦν τή 

8.  ΠΣ σ.40
9.  ΟΔ.ΕΚΠ. σ.36
10.  ΟΔ.ΕΚΠ. σ.58
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θρησκευτική τους δέσμευση, ν’ ἀφή-
σουν τή συμμόρφωση μέ τίς χριστια-
νικές ἀξίες, δηλ. ν’ ἀφήσουν τήν πίστη 
τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀκολουθήσουν τή 
φιλοσοφία καί τίς πρακτικές του ΠΣ, 
μέσα ἀπό «μιά ὑπαρξιακή συνομιλία μέ 
τό περιεχόμενο» τῶν θεμάτων του, νά 
βροῦν «προσωπικό νόημα» σ’ αὐτά11. 

Ὁ Ὁδηγός Ἐκπαιδευτικοῦ περιγρά-
φει σέ ἀρκετά σημεῖα, πώς ἡ πρόσληψη 
τοῦ νέου πολυθρησκειακοῦ ΜτΘ γίνε-
ται μέ φυσικό τρόπο, μέσα στή σχολική 
ζωή, μεθοδικά, ἀπό τήν πρώτη ἐπαφή 
τῶν μαθητῶν μέ τό ΠΣ. Οἱ γνώσεις 
συνδέονται μέ τά καθημερινά τους 
ἐνδιαφέροντα, ἀλλά καί μέ τόν ἐσώτε-
ρο ἑαυτό τους, τίς ἀντιλήψεις τους γιά 
τή ζωή, τή σχέση τους μέ τούς ἄλλους. 

Οἱ μαθητές δέν ἐνθαρρύνονται νά 
βροῦν τό νόημα τῆς ζωῆς τους στό 
Χριστό, ἀλλά στό ΠΣ· ν’ ἀνακαλύψουν 
τό χῶρο τῆς θρησκείας12, τήν ποικιλία 
θρησκευτικῶν προσανατολισμῶν13. 

Ἀνάλογες εἶναι καί οἱ πρακτικές 
ἀσκήσεις. Γιά παράδειγμα, οἱ μαθητές 
«βρίσκουν ἀπό τό διαδίκτυο καί πα-
ρουσιάζουν στήν τάξη χώρους προ-
σευχῆς (τζαμιά, ναούς, βωμούς, παγό-
δες κ.ἄ.) καί εἰκόνες ἀνθρώπων πού 
προσεύχονται ἀπό ὅλο τόν κόσμο. 
Τίς ἐντάσσουν σέ ἕνα κολλάζ μέ ἀντί-
στοιχες φωτογραφίες καί σύμβολα14 
ἤ «φτιάχνουν ἕνα κολλάζ-ψηφιδωτό 
χρησιμοποιώντας ὑλικό ἀπό ὅσο περισ-
σότερα πράγματα» ἔμαθαν «τή φετινή 
χρονιά/– ἐκτός ἀπό τόν Χριστιανισμό– 

11.  ΠΣ σ.29
12.  ΟΔ.ΕΚΠ. σ.64
13.  ΟΔ.ΕΚΠ. σ.86, 97
14.  ΠΣ σ. 51

καί γιά τίς ἄλλες ὁμολογίες /θρησκεῖες 
(φωτογραφίες ναῶν, ὀνόματα κοινοτή-
των, σύμβολα καί χρώματα θρησκειῶν, 
ἀγάλματα, εἰκόνες κ.ἄ.)· στό κέντρο 
γράφουν ἕνα σύνθημα/τίτλο ἑνότητας 
πού θά συναποφασίσουν»15. 

Ἐργασία μαθητῶν σέ πιλοτικό σχολεῖο. Φωτο-
γραφίες καί σύμβολα θρησκειῶν σέ κολλάζ, 

σύμφωνα μέ τήν ἄσκηση τοῦ ΠΣ. 

Τά παιδιά καλοῦνται, ἐπίσης, νά 
ἐρευνήσουν τά θέματα «ὁ ρόλος τῶν 
κληρικῶν, τῶν ἰμάμηδων, τῶν ραβί-
νων καί τῶν πιστῶν στή διάρκεια τῆς 
προσευχῆς στούς τόπους λατρείας»16, 
«Τρόποι προσευχῆς τῶν μονοθεϊστικῶν 
θρησκειῶν στούς τόπους λατρείας τοῦ 
Θεοῦ (στάση, χειρονομίες κ.ἄ.)»17, 
«τούς κανόνες τῶν θρησκειῶν»18, «τή 
σημασία τῶν συμβόλων τῶν ἀνατο-
λικῶν θρησκειῶν», νά κατασκευά-
σουν καί νά ἀναρτήσουν ἡμερολόγιο 
γιορτῶν τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν19. 

Οἱ μικροί μαθητές συλλέγουν ὡς 
«Κείμενά μου – θησαυροί μου»: Ἀπο-

15.  ΠΣ σ. 93-94
16.  ΠΣ σ. 40
17.  ΠΣ σ. 51
18.  ΠΣ σ. 70
19.  ΠΣ σ. 113
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φθέγματα ἀπό τίς θρησκεῖες»20, ἀποτι-
μοῦν «τή διδασκαλία τῶν ἄλλων θρη-
σκειῶν γιά τόν ἄνθρωπο καί τή σχέση 
του μέ τόν Θεό, τούς συνανθρώπους 
του καί τόν κόσμο»21, ἀπαντοῦν «ποι-
ές ἀξίες τῶν θρησκειῶν τους ἔκαναν 
πράξη»22, δημιουργοῦν ἕνα ἀνθολόγιο 
- λεύκωμα «μέ θέμα τήν ἐλπίδα σέ ὅλες 
τίς θρησκεῖες»23. Μεταξύ δέ τῶν διδα-
κτικῶν πρακτικῶν συγκαταλέγεται ἡ 
ἐφαρμογή τῆς σιωπηλῆς ἐνδοσκόπη-
σης24 καί τοῦ διαλογισμοῦ25.

Ἔτσι οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές ὁδη-
γοῦνται στό νά χάσουν τή σαφή, ὀρθό-
δοξη διάκριση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔνα-
ντι τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐπινοήσεων, 
καί νά τίς βλέπουν πλέον «ἀνοικτά» 
καί ἐναλλακτικά. Ξεθωριάζει ἡ πίστη 
τους καί χάνουν τά ὀρθόδοξα κριτήρια. 
Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα τά πράγματα εἶναι 
εὔκολα ὡς πρός τή μύηση: 

«Οἱ μαθητές παροτρύνονται νά 
γνωρίσουν τή γλώσσα καί τήν ἐμπειρία 
τῶν πιστῶν, καθώς καί τόν τρόπο ζωῆς 
τους, νά ἑρμηνεύσουν καί νά κατανοή-
σουν τόν τρόπο ζωῆς τοῦ «ἄλλου», νά 
μελετήσουν ζητήματα καί ἐρωτήματα 
πού πηγάζουν ἀπό αὐτόν τόν τρόπο. 
Ὅλα αὐτά ὅμως οἱ μαθητές δέν τά κά-
νουν «ἀπό ἔξω», ὡς οὐδέτεροι παρατη-
ρητές ἤ ἔχοντας παραμερίσει τίς δικές 
τους προϋποθέσεις. Σέ μία τέτοια περί-
πτωση, οὔτε πραγματική ἐνσυναίσθη-
ση οὔτε προσωπικά ἐπεξεργασμένη μά-

20.  ΠΣ σ. 114
21.  ΠΣ σ. 126
22.  ΠΣ σ. 142
23.  ΠΣ σ. 146
24.  ΠΣ σ. 18, 19, 21, 22
25.  Μουσική καί διαλογισμός, Ὁδηγός Ἐκπαι-

δευτικοῦ 2014, σ. 158 

θηση εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει. Αὐτό 
μπορεῖ νά συμβεῖ, μόνο ἄν οἱ προσω-
πικές ἰδέες, σκέψεις, πεποιθήσεις καί 
ἐμπειρίες τους προσκληθοῦν νά συμ-
μετάσχουν σέ ἕνα εἰλικρινῆ διάλογο 
καί σέ ἀλληλεπίδραση μέ τίς ἰδέες, τίς 
σκέψεις, τίς πεποιθήσεις καί τίς ἐμπει-
ρίες πού ἔχουν οἱ πιστοί τῆς θρησκείας, 
τήν ὁποία μελετοῦν…

Στό ΠΣ οἱ μαθητές καλοῦνται νά γνωρίσουν 
βιωματικά τίς ἄλλες θρησκειακές τελετουργίες.

…Ὁ ἐκπαιδευτικός θά πρέπει νά 
σχεδιάσει καί νά ὀργανώσει δημιουρ-
γικές δραστηριότητες καί στρατηγικές 
διαλόγου, πού δίνουν τήν εὐκαιρία 
στούς μαθητές νά ἐκφραστοῦν προ-
σωπικά, νά τολμήσουν νά κινηθοῦν 
πρός τόν ἄλλον χωρίς προκαταλήψεις 
καί νά ἐξετάσουν διαφορετικές ἰδέες 
καί ἐκδοχές γιά τήν ἀλήθεια»26. Ἄρα-
γε, ποιόν διάλογο ἀναμένει τό ΠΣ ἀπό 
παιδιά ἐννέα ἕως δεκαπέντε χρονῶν; 
Στήν πραγματικότητα, τή χειραγώγηση 
βαπτίζει «διάλογο». Ἡ δέ χειραγώγηση 
ὁδηγεῖ τούς μικρούς μαθητές σέ πλανε-
μένη ἐντύπωση. Διότι οἱ θρησκεῖες δέν 
εἶναι «διαφορετικές ἰδέες καί ἐκδοχές 
γιά τήν ἀλήθεια». Τό ΠΣ ἀποκρύπτει 
ὅτι μόνο ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὁδός καί ἡ 

26.  ΟΔ.ΕΚΠ. σ.98
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ἀλήθεια καί ἡ ζωή27, ἡ ἀνάσταση28, τό 
φῶς τοῦ κόσμου29.

 ✴✴✴

Τό ΠΣ δέν εἶναι μόνο ἀκατάλληλο, 
εἶναι καί ἐπικίνδυνο, διότι διακριτικά 
διεισδύει καί ἐλέγχει «ὄχι μόνον τίς 
ὁρατές καί ρητές ἀλλαγές πού βιώ-
νουν οἱ μαθητές, ἀλλά καί τίς ἀθέατες 
καί ὑπόρρητες»30. Ποδηγετεῖ τούς μι-
κρούς μαθητές νά ἀφομοιώσουν, χω-
ρίς ἐπίγνωση, τίς ἰδέες ἀπό τίς ὁποῖες 
ἐμφορεῖται· αὐτές νά γίνουν ἡ νέα θρη-
σκεία τους. Πρόκειται γιά τό ἀδίκημα 
τοῦ προσηλυτισμοῦ σέ ἄλλη πίστη καί 
ἀφορᾶ ἀνήλικους μαθητές, οἱ ὁποῖοι 
οὔτε διαθέτουν τίς γνώσεις, οὔτε καί 
τήν κρίση νά προστατευθοῦν, ἐνῶ, 
φυσικά, δέν ὑποψιάζονται τό ἀδίκημα 
σέ βάρος τους. Αὐτό ὑλοποιεῖται πα-
ραπλανητικά, μέ κάθε προσφερόμενο 
μέσο στό σχολεῖο, θεσμό πού ἐμπι-
στεύονται οἱ μαθητές καί, μάλιστα, ἀπό 
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θά ἔπρεπε νά διδά-
σκουν τήν ἀληθινή καί ὄχι τήν ἀλλοιω-
μένη γνώση· νά προστατεύουν δέ τούς 
μαθητές τους ἀπό τή σύγχυση κι ὄχι οἱ 
ἴδιοι νά τή δημιουργοῦν.

27.  Ἰω 14,6
28.  Ἰω 11,26
29.  Ἰω 8,12
30. ΠΣ σ.31, ΟΔ.ΕΚΠ. σ. 45-46

 ✴✴✴
Κατά τίς ἡμέρες συγγραφῆς αὐτοῦ 

τοῦ ἀφιερώματος, εἶδε τό φῶς τῆς δη-
μοσιότητας31 ἡ ἀποκάλυψη, πώς τό 
ἀνωτέρω πολυθρησκειακό ΠΣ ἀποτε-
λεῖ ἀντίγραφο –προσαρμοσμένο στά 
ἑλληνικά δεδομένα– τοῦ διαθρησκεια-
κοῦ καί διαπολιτισμικοῦ προγράμματος 
“Learning to live together” (LTLT) τῆς 
νέο-βουδιστικῆς ὀργάνωσης Arigatou. 
Ἡ ὀργάνωση προέρχεται ἀπό τήν ἰαπω-
νική αἵρεση Myochikai. Μέ τή σύμπρα-
ξη, κυρίως, βουδιστικῶν καί ἰνδουι-
στικῶν κινημάτων, ἡ Arigatou ἐξέδωσε 
αὐτό τό πρόγραμμα γιά τήν ἠθική δια-
παιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, μέ ἀπώτερο 
στόχο, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλη-
μάτων τους νά γίνει ἡ γέφυρα διάδο-
σης τῶν δοξασιῶν καί τῶν πρακτικῶν 
τῶν Ἀνατολικῶν θρησκειῶν σ’ ὅλο τόν 
κόσμο. Τό θέμα εἶναι ἐξαιρετικά σοβα-
ρό, διότι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας αὐτό 
τό συγκρητιστικό καί πανθρησκεια-
κό μόρφωμα - ΠΣ ἐπιθυμεῖ νά ἐπιβά-
λει στά σχολεῖα, ἀντικαθιστώντας τό 
ἰσχῦον μάθημα Θρησκευτικῶν.

Στό ἑπόμενο τεῦχος συνεχίζεται τό ἀφιέ -
ρωμα «Ἡ Γιόγκα πίσω ἀπό τίς μάσκες».

31.  Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια», ἀρ. φύλ-
λου 36, 13 Ἀπριλίου 2016
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Τήν Δευτέρα 21η  τοῦ μηνός ἡμέ-
ρα Δευτέρα καί ὥρα 8 μ.μ. στήν 

αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ κέντρου 
τῆς Μητροπόλεώς μας ἔλαβε χώρα ἡ 
ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τόν διπλό 
ἑορτασμό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου καί τῆς Ἐθνικῆς ἐπαναστάσεως 
τοῦ 21.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν ἀπό-
δοση ὕμνων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου ἀπό τόν Βυζαντινό Χορό τῆς 
Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 
Κρήτης ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Ἄρχο-
ντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Κωνσταντίνου 
Στεφανάκη.

Ἐκδήλωση γιά τήν 25η Μαρτίου 
στήν  Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Στήν συνέχεια ἀποδόθηκε τό βαθύ-
τερο νόημα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ ἀπό τόν Μαθητή τῆς Γ΄Λυκείου 
ΠΕΣΚ  Ἰγνάτιο Ἀποστολάκη.

Ἀμέσως μετά παρουσιάστηκε τό θε-
ατρικό δρώμενο ἀφιερωμένο στό πάν-
σεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας ἀπό 
τά παιδιά τῆς ἐνορίας τῶν Μουρνιῶν 
Ἅγιος Ἐλευθέριος ὑπό τήν σκηνοθετι-
κή ἐπιμέλεια καί καθοδήγηση τῆς θεο-
λόγου κας Ἀργυρῶς Τζαγκαράκη.

Στήν σκηνή ἀμέσως μετά ἀνέβηκε 
ἡ παιδική χορωδία τῆς Μητροπόλεώς 
μας ὑπό τήν Διεύθυνση τῆς δασκάλας 
καί καθηγήτριας ἁρμονίου κα Βασι-
λικῆς Ἀθανασιάδου Πετράκη, ἡ ὁποία 
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ἀπέδωσε ἐπετειακά τραγούδια ὅπως τό 
«Τό φλάμπουρο», «Μπάρμπα-Γιάννη 
Μακρυγιάννη», καί «Ὠδή στόν Καρα-
ϊσκάκη».

Ἡ γιορτή συνεχίστηκε μέ τραγούδια 
ἀπό τό Α΄, Β΄, Γ΄ Σχεδίασμα τῶν Ἐλεύ-
θερων Πολιορκημένων, πού ἀπέδωσε ἡ 
Μεικτή Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας 
ὑπό τή διεύθυνση τῆς καθηγήτριας μου-
σικοῦ κα Ἕλλης Παπαλιονάκη – Παγω-
νίδου.

Τά τραγούδια πού ἀπέδωσαν οἱ χο-
ρωδίες, διανθίστηκαν μέ κείμενα μέσα 
ἀπό τά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Μα-
κρυγιάννη, Τά τελευταία λόγια τοῦ 
Γεωργίου Καραϊσκάκη, τοῦ ἔργου τοῦ 
Διονύσιου Σολωμοῦ  «Ἡ Γυναίκα τῆς 

Ζάκυνθος». Τέλος, ἔγινε ἀναφορά στό 
βαρυσήμαντο ρόλο τῆς Ἐκκλησίας τό 
1821 καί τήν ἡρωική ἔξοδο τοῦ Μεσο-
λογγίου. Τά κείμενα διαβάστηκαν ἀπό 
μαθητές τοῦ ΠΕΣΚ.

Ἡ ἑορτή ὁλοκληρώθηκε μέ τό κοινό 
τραγούδι τῶν δύο χορωδιῶν τῆς Μη-
τροπόλεως μέ τίτλο «Τῶν ἀθανάτων τό 
κρασί» καί τόν Ἐθνικό μας   Ὕμνο.

Τέλος, ἕναν μικρό λόγο ἀπεύθυνε 
ὁ διευθυντής τοῦ Γραφείου Νεότητας, 
διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης, 
εὐχαριστώντας ὅλους ἐκείνους πού 
ἀφανῶς καί ἐμφανῶς ἐργάστηκαν γιά 
αὐτήν τήν ἑορτή καί τήν ἑορτή ἔκλεισε 
μέ τόν πατρικό του λόγο ὁ Σεβασμιότα-
τος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
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Ἄν κάποιος σήμερα ἀποφασίσει νά 
ἔρθει στό Ἅγιο Ὅρος γιά ἐπίσκεψη, νά 
μείνει μία, δυό, τρεῖς μέρες, τί θά πρέπει 
νά ἔχει κατά νοῦ; Ποιές οἱ πνευματικές 
προϋποθέσεις πού χρειάζονται γιά νά 
προετοιμαστεῖ καί ὁτιδήποτε σχετίζε-
ται μέ τό ταξίδι;

Τίς χρηστικές πληροφορίες περί τοῦ 
ταξιδιοῦ του τίς βρίσκει κανείς πολύ 
εὔκολα σέ διάφορα μέρη ἐνημέρωσης, 
πού ἐνημερώνουν γιά τά θέματα τά πρα-
κτικά τοῦ ταξιδιοῦ. Ὅμως, ἐκτός ἀπό τίς 
ἀποσκευές πού πρέπει νά ἔχει μαζί του, 

ΒΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

οἱ ὁποῖες πρέπει νά εἶναι πολύ ἐλαφριές 
γιά νά μπορεῖ νά μετακινηθεῖ πιό εὔκο-
λα, πρέπει νά ἔχει καί τίς πνευματικές 
ἀποσκευές καί αὐτές πολύ ἐλαφριές. Δη-
λαδή, νά ἔχει ἀφήσει κυρίως ἕναν χῶρο 
μεγάλο στήν καρδιά του, νά ἔχει ἐλα-
φρώσει ἀπό κάποια βάρη,εἰσερχόμενος 
μέσα στόν τόπο αὐτό, νά ἔχει ἐλαφρώσει 
ὅσο μπορεῖ τίς ἀποσκευές του....ὥστε νά 
μπορεῖ νά δεχθεῖ, νά νιώσει, νά αἰσθαν-
θεῖ καί νά βιώσει κάποιες ἐμπειρίες πού 
θά ἀποκτήσει μέσα στό Ἅγιον  Ὅρος, εἴτε 
τίς ἀντιληφθεῖ τήν ὥρα ἐκείνη εἴτε πολύ 

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας 

(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν πατήρ Πατάπιο 
Καυσοκαλυβίτη, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς «ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ»)

Ἀγαπητοί ἀδερφοί ἔχουμε τήν χαρά καί τήν εὐλογία νά σᾶς μεταφέ-
ρουμε νοερά στό περιβόλι τῆς Παναγιᾶς μέ τήν βοήθεια ἐνός ἁγιορείτη 
πάτερα, τοῦ πάτερα Παταπίου τοῦ Καυσοκαλιβίτη, ὁ ὁποῖος μας μίλησε 
ἀπό τό κελί στό Ἅγιο Ὅρος. Σᾶς εὐχόμαστε καλό διάβα σέ αὐτό ταξίδι. 
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ἀργότερα στή ζωή του. Αὐτές, λοιπόν, 
εἶναι κάποιες ἀποσκευές πού πρέπει νά 
ἔχει μαζί του. Καί πολύ καλή διάθεση νά 
μπορεῖ νά ὠφεληθεῖ καί αὐτό θά πρέπει 
νά εἶναι ἕνα αἴτημα προσευχῆς γι’ αὐτόν 
ὅσο θά περπατάει μέσα στά μονοπάτια 
τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἤ θά δρασκελίζει τήν 
πύλη ἐνός μοναστηριοῦ ἤ θά κάθεται κι 
αὐτός ὅπως οἱ πατέρες στήν ἀκολουθία 
νά προσεύχεται μαζί μέ ὅλους. Νά ἔχει 
λοιπόν, μιά θέληση, μιά ἀποφασιστικό-
τητα, ἕνα αἴτημα προσευχῆς. Αὐτό τό 
ταξίδι του νά ἀποτελέσει ἕνα ἐφαλτή-
ριο μιᾶς πνευματικῆς ἀνασυγκρότησης, 
μιᾶς ἐπανεύρεσης τοῦ ἐαυτοῦ τοῦ γιατί 
ἀκριβῶς οἱ συνθῆκες ἐδῶ εὐνοοῦν ἕναν 
τέτοιο διάλογο, πού θά πρέπει νά κάνει 
αὐτός ὁ προσκυνητής μέ τόν ἑαυτό του, 
μέ τόν Δημιουργό του, λόγω τῆς ἡσυ-
χίας πού ὑπάρχει καί λόγω του ὅτι δέν 
ὑπάρχουν οἱ πολλές συμβατικότητες πού 
ἀναγκαστικά βιώνει κανείς ζώντας στήν 
κοινωνία, στήν πόλη μέσα. Αὐτή λοι-
πόν, ἡ διάθεση πού πρέπει νά ἔχει εἶναι 
ὁπωσδήποτε μιά ἀναγκαία προϋπόθεση 
καί βέβαια, νά ἔχει ὑπόψιν τοῦ ὅτι εἶναι 
ἕνας τόπος πού πρίν ἀπό αὐτόν ἔχουν 
περπατήσει χιλιάδες ἄλλοι καί προσκυ-
νητές καί πολλοί Ἅγιοί τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Ἔχουν ἀφήσει τούς καημούς, τούς 
ἱδρῶτες τούς ἀσκητικῶς, ὅλη αὐτή τήν 
προσευχή καί τά δάκρυα τά προσευχητι-
κά, ἔχουν ποτίσει τά χώματα αὐτοῦ τοῦ 
τόπου. Ἄρα, λοιπόν, νά ἔχει ὑπόψιν τοῦ 
ὅτι, περπατάει σέ ἕναν τόπο ἱερό, ὅπου 
ἔχουν ἁγιάσει πάρα πολλές μεγάλες μορ-
φές τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἔχουν γίνει 
καί πάρα πολλά θαύματα, εἴτε ὅπως τά 
βιώνουν οἱ πιό πολλοί ἄνθρωποι μέσα σέ 
θέματα ἀσθενειῶν καί ἄλλων καταστά-

σεων, ἀλλά καί θαύματα μεταστροφῆς 
ἀνθρώπων. Πάρα πολλοί ἄνθρωποι οἱ 
ὁποῖοι φεύγουν ὄντως μετανοημένοι ἤ 
γιά πρώτη τους φορά ἔχουν ἐξομολο-
γηθεῖ ἐδῶ στό Ἅγιον Ὅρος καί ὁπωσδή-
ποτε ἔχουν μαζί τους φεύγοντας ἀπό τό 
ταξίδι αὐτό, τήν ἀπόφαση νά ἀλλάξουν 
ζωή, νά μετανοήσουν, νά προσεγγίσουν 
τήν πνευματική ζωή μέ ἕναν πιό οὐσια-
στικό τρόπο. Καί κυρίως, ὅπως σας εἶπα, 
νά ἀφήσει τόν ἑαυτό τοῦ ἐλεύθερο νά 
ἀφουγκραστεῖ ὅλη αὐτή τήν παράδοση 
τήν πνευματική τοῦ Ἅγιου Ὅρους, εἴτε 
ὅπως θά τήν βιώσει μέσα ἀπό τίς πολύ-
ωρες ἀκολουθίες μέσα στήν ἐκκλησία, 
στόν κεντρικό ναό τῆς μονῆς ἐκεῖ, τῆς 
σκήτης, εἴτε περπατώντας τά μονοπάτια 
τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Κάποιες σκέψεις πού 
πρόχειρα κάνω, γιά τό τί πρέπει νά ἔχει 
ὑπόψιν τοῦ ἕνας προσκυνητής.

Ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι προ-
βληματισμένος, ταλανίζεται ἀπό τά 
προβλήματα τῆς καθημερινότητας, τῆς 
οἰκογένειάς του, τοῦ ἐργασιακοῦ χώ-
ρου, πιστεύετε ὅτι μία ἐπίσκεψη στό 
Ἅγιο Ὅρος θά τόν βοηθήσει νά ξανα-
βρεῖ τόν ἑαυτό του;

Ἰσως στή φάση ἐκείνη ὄχι, ἄν καί 
ἔχουμε πολλά παραδείγματα, πολλές 
ἐμπειρίες, πολλές μαρτυρίες, γιά πραγ-
ματικά μεγάλη βοήθεια πού παίρνουν 
οἱ ἄνθρωποι, ἔστω καί ἀπό τή σύντομη 
αὐτή ἐπίσκεψη στό Ἅγιον Ὅρος. Σᾶς εἶπα 
πρίν ἀπό λίγο, πολλοί γιά πρώτη φορᾶ 
ἐξομολογοῦνται. Δηλαδή, ἐνῶ ὑπάρχουν 
ἔξω καί πνευματικοί, εἶναι γνωστό ὅτι 
καί ἡ Μητρόπολη καί τῶν Χανῖων ἐκεῖ, ἡ 
φιλτάτη μου Μητρόπολη πού τόσο καλά 
εἶναι ὀργανωμένη μέ τόν Σεβασμιώτατο 
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Μητροπολίτη καί μέ ὅλους τους συνερ-
γάτες του. Ἐνώ λοιπόν ὑπάρχουν παντοῦ 
πνευματικοί, ὅμως, ἴσως οἱ συνθῆκες, οἱ 
ρυθμοί τῆς ζωῆς, ἴσως καί κάποιες ἐπι-
φυλάξεις τῶν ἀνθρώπων, δέν τούς ἔχουν 
ὁδηγήσει στό μυστήριο τῆς μετανοίας, 
τῆς ἐξομολογήσεως. Στό Ἅγιον Ὅρος, 
ἐπειδή ἀκριβῶς ὑπάρχει αὐτός ὁ ἀέρας 
τῆς παραδόσεως, πού κανείς τή βιώνει 
καί τή βλέπει παντοῦ, εἴτε μέσα στά βυ-
ζαντινά κτίσματα, εἴτε μέσα στούς ναούς 
πού εὐωδιάζουν μέσα ἀπό τίς προσευχές 
χιλίων τριακοσίων ἐτῶν. Ὅλα αὐτά τά βι-
ώνουν στό ταξίδι τούς στό Ἅγιον Ὅρος. 
Παρακινοῦνται καί αὐτοί, τούς φωτί-
ζει καί ὁ Θεός γιατί ἀκριβῶς βλέπει τήν 
καλή τους διάθεση νά βοηθηθοῦνε κι 
ἔτσι προσέρχονται γιά πρώτη φορᾶ πολ-
λοί ἀπό αὐτούς στό μυστήριο τῆς ἐξο-
μολογήσεως, πού ὁπωσδήποτε εἶναι μία 
ἀπαρχή γιά ἀντιμετώπιση, ἐπί τοῦ πνευ-
ματικότερου τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς 
πού ἐσεῖς ἀναφέρατε πρίν ἀπό λίγο. Ἀκό-
μα καί ἄν αὐτό δέν συμβεῖ, δηλαδή τό νά 
ἔχουν τήν πνευματική καθοδήγηση μέσα 
ἀπό τήν ἐξομολόγηση, θά τήν ἔχουνε, θά 
τήν ζητήσουνε, θά τήν πάρουνε ἀπό κά-
ποιες συζητήσεις μέ τούς πατέρες πού θά 
γίνουνε. Ἀκόμα, πολλές φορές καί μέσα 
ἀπό τή σιωπή. Δέν διδάσκει πάντοτε ὁ 
λόγος, ἀλλά πολλές φορές στό Ἅγιον 
Ὅρος διδάσκει καί ἡ σιωπή. Αὐτό ἴσως 
νά μήν γίνεται αὐτή τή στιγμή κατανο-
ητό ἀπό τούς ἀκροατές, ἀλλά εἶναι μία 
πραγματικότητα αὐτή. Ἡ σιωπή, ἡ ὁποία 
βέβαια θά ἔχει ἀναπληρωθεῖ μέσα ἀπό 
τήν προσκύνηση πού θά κάνει ὁ προ-
σκυνητής στίς ἅγιες εἰκόνες, τίς θαυμα-
τουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας μας πού 
ἐδῶ εἶναι πάρα πολλές, μιά πού ὁ τόπος 

ὁλόκληρος εἶναι ἀφιερωμένος σέ αὐτήν. 
Ἀπό τά Ἅγια λείψανα τόσων Ἁγίων πού 
ἐδῶ καί αἰῶνες φυλάσσονται στό Ἅγιον 
Ὅρος. Αὐτά μιλοῦν ἀπό μόνα τους. Για-
τί, ἀσφαλῶς ὅταν κάποιος προσκυνη-
τής προσκυνήσει τά Ἅγια λείψανα πού 
εὐωδιάζουν ἤ τίς θαυματουργές εἰκόνες 
τῆς Παναγίας μας ἐδῶ στό Ἅγιον Ὅρος, 
ἐνδομύχως κάνει καί τήν προσευχή του, 
προσεύχεται. Καί ἀνταποκρίνονται ὅλα 
αὐτά. Καί οἱ ἅγιες εἰκόνες, ἡ Παναγία 
μας μέσω τῶν ἱερῶν αὐτῶν κειμηλίων, οἱ 
Ἅγιοί της Ἑλλάδος, ὅλα αὐτά ἀνταποκρί-
νονται. Ἀνταποκρίνονται ὅλες αὐτές οἱ 
πνευματικές μορφές, οἱ Ἅγιοί της Ἐκκλη-
σίας μας καί βοηθοῦνε ὁπωσδήποτε τόν 
προσκυνητή αὐτόν στήν ζωή του. Καί 
μέσα ἀπό μία ἀνανέωση τῆς ἀποφασιστι-
κότητάς του, μιά ἀναπτέρωση τῆς ἐλπί-
δας του νά ἀντιμετωπίσει τίς δυσκολίες 
τῆς ζωῆς, πού ὁπωσδήποτε στήν ἐποχή 
μας εἶναι πολύ πιό μεγάλες, μέσα ἀπό 
τήν οἰκονομική κρίση πού μαστίζει τόν 
τόπο μας καί μέσα ἀπό τή γενική ἀπαξί-
ωση τοῦ πνευματικοῦ τρόπου ζωῆς στήν 
ἐποχῆς μας. Ὁπωσδήποτε θά ἀναπληρω-
θεῖ ἡ ἐλπίδα του καί ἡ ἀποφασιστικότη-
τά του νά ἀντιμετωπίσει μέ τή βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Εἴχαμε τήν εὐλογία, νά συνομιλήσου-
με μέ ἕναν Ἁγιορείτη πατέρα, ὁ ὁποῖος 
μας μίλησε γιά τήν χάρη καί τήν εὐλογία 
τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί ὅπως ἐπισημαίνει 
ἕνας ἄλλος Ἁγιορείτης πατέρας, ὁ πατήρ 
Πρόδρομος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὅρους, 
στό Ἅγιο Ὅρος δέν γεννήθηκε κανείς, 
ἀλλά ἀναγεννήθηκαν πολλές ἀνθρώπι-
νες ψυχές. Καλή συνέχεια!
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἑσπερινός τῆς Συγνώμης 
στήν  Ἱ. Μ. Κυδωνίας!

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν Ἀμπεριά Χανίων τελέστηκε τήν 
Κυριακή 14 Μαρτίου ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς «Συγνώμης», ὅπου χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης  κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ἀπό τόν 
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν οἰκεῖο 
ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Δημήτριο Καταπίδη, τόν συνεφημέριο Πρωτ. Ἐμμανου-
ήλ Κουδουμνάκη, τόν Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, τόν Πρεσβ. Εὐάγγελο Μπακα-
ρόζο, τόν Πρεσβ. Ἰωάννη Κουκουράκη καί τόν διάκονο π. Δημήτριο Δερμιτζάκη.

Πρίν τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἀνέγνωσε 
τήν συγχωρητική εὐχή καί εὐχήθηκε σέ ὅλο τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα καλή καί 
εὐλογημένη Ἁγία Τεσσαρακοστή.

Μετά τό πέρας τοῦ  κατανυκτικοῦ 
Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε στό Πνευμα-
τικό κέντρο τῆς Ἐνορίας μία ὑπέροχη 
ὁμιλία ἀπό τόν ἐλλογιμώτατο καθη-
γητή,  Δρ. Θεολογίας, Μουσικοπαιδα-
γωγό καί συγγραφέα κ. Ἠλία Λιαμή 
μέ θέμα: «Μ. Τεσσαρακοστή, ὁ δρόμος 
ἀπό τήν αὐτογνωσία εἰς τήν ἐπιείκει-
αν».

Στήν ἐξαιρετική καί εἰσαγωγική 
πρός τήν Μ. Τεσσαρακοστή ὁμιλία τοῦ ὁ καθηγητής ὁμίλησε καί σχολίασε βα-
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν  
στόν Καθεδρικό Ναό τῶν Χανίων

Στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου χοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας κ.κ. 
Δαμασκηνός  στήν Ἀκολουθία τῶν Α‘ 
Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτό-
κο.

σικές ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καί τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Θεό.  Τόνισε μεταξύ 
ἄλλων ὅτι σημαντικό στή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ  εἶναι νά θυμᾶται ποιός εἶναι καί ὅτι 
ἁμαρτία εἶναι νά ξεχάσει τί Θεός τόν ἔπλασε…

…Σήμερα, ἡ Κυριακή τῆς Τυρινῆς πού οἱ περισσότεροι ζοῦνε ἕνα μασκαρεμένο 
πανηγύρι, εἶναι γιά τό ἀνθρώπινο Γένος μία πένθιμη ἡμέρα, μία ἡμέρα ἥττας γιά 
τόν ἄνθρωπο, γιατί σάν σήμερα ἐξοριστήκαμε ἀπό τόν Παράδεισο…

…Οἱ ἀποκριάτικες μάσκες σέ λίγες ὧρες θά βγοῦν μέ μία κίνηση. Ὑπάρχουν 
ὅμως κάποιες μάσκες πού  νομίζουμε πώς εἶναι ἀληθινές καί πού ποτέ δέν πέ-
φτουν ἀπό τά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων…

Ἡ κατανυκτική αὐτή ὁμιλία πού ἀποτέλεσε καί εἰσαγωγή γιά τήν εἴσοδό μας 
στήν Μ. Τεσσαρακοστή, κατέπλειξε καί παράλληλα προβλημάτισε μέ πνευματικά 
σκιρτήματα τό πολυπληθές ἀκροατήριο.

Ἐνθουσιασμένος ἀπό τήν ὄμορφη ὁμιλία τοῦ κ. Λιαμή, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχα-
ρίστησε τόν καθηγητή, τόν π. Δημήτριο Καταπίδη καί τόν π. Ἐμμανουήλ Κουδου-
μνάκη γιά τήν διοργάνωση, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού ἀνταποκρίθηκε στό 
πνευματικό αὐτό κάλεσμα.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας στά Χανιά!
Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορ-

τάστηκε στήν Ἱερά Μονή Τι-
μίου Προδρόμου Κορακιῶν 
ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἱερουργούντως τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργού-
ντων τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. 

Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. καί οἰκείου ἐφημερίου τῆς 
Μονῆς Ἱερεμίου Χλιαρᾶ, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ. 
Ἀντωνίου Κουκουράκη καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί συμπρο-
σευχουμένης τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς καί πλήθους πιστῶν.

Στό Ἱερό Ἀναλόγιο καλλικέλαδες φωνές ἀπό ἀντιπροσωπεία μοναζουσῶν  τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς λάμπρυνε τήν ὑπέροχη αὐτή ἡμέρα μνήμης τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο καί 
στήν συνέχεια  πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων γύρω ἀπό τήν 
Ἱερά Μονή, συλλιτανευόντων τῶν εὐσεβῶν πιστῶν.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“  Ὀφείλουμε ὅλοι μας νά κρατήσουμε τήν πίστη 

καί τήν ἱστορία μας”
Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνί-

ας καί Ἀποκορώνου ἑόρτασε τήν Θεομητορική ἑορτή καί ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς μας 
Παλλιγγενεσίας στόν μεγαλοπρεπῆ Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας στή Χαλέπα Χανίων.

Ἀνήμερά τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων 
πλήθους ἱερέων καί συμπροσευχούμενων ἑκατοντάδων πιστῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ἐπίσημος Δοξολογία στόν 
Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του κ. Δαμασκηνοῦ, ὅπου ἔδωσαν τό παρών ὁ Ὑπουργός Οἰκονομίας, Ὑποδομῶν, 
Ναυτιλίας καί Τουρισμοῦ κ. Γεώργιος Σταθάκης ὡς ἐκπρόσωπος τῆς κυβέρνησης, 
ἡ Βουλευτής Σύριζα κ. Βάλια Βαγιωνάκη, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπό-
στολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, καθώς καί 
ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Ἀναπληρωτής Δ/ντής Πρωτ. Ἐκπαί-
δευσης Χανίων κ. Ἰωάννης Τσισμενάκης.

Στή συνέχεια τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο Πεσόντων προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγῆ καί ἀνάκρου-
ση τοῦ Ἐθνικοῦ   Ὕμνου.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ἡ παρέλαση σέ κεντρικό δρόμο τῆς πόλεώς μας.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί  
Μνημόσυνο Βενιζέλων!

Τήν Κυριακή 27 Μαρτίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας  κ.κ. Δα-
μασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Προφήτη 
Ἡλιοῦ στό Ἀκρωτήρι Χανίων.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας τέλεσε τό Μνημόσυνο τοῦ 
Ἐλευθερίου καί Σοφοκλῆ Βενιζέλου.

Στή συνέχεια τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων 
προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί συμπροσευχουμένων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου τοῦ Σε-
βασμιωτάτου κ. Δαμασκηνοῦ, ἱερέων καί πλήθους κόσμου, ἀνάμεσα τῶν τῆς Ἀνα-
πληρώτριας Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἐρευνῶν καί Θρησκευμάτων κ. Ἀθανασίας Ἀνα-
γνωστοπούλου ὡς ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας, 
Ὑποδομῶν Ναυτιλίας καί Τουρισμοῦ κ. Γεωργίου Σταθάκη, τοῦ Προέδρου τῆς Ν. 
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, τοῦ Προέδρου τοῦ Ποταμιοῦ κ. Σταύρου 
Θεοδωράκη, καθώς βουλευτῶν, πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου.
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Κουρά Μοναχοῦ  
ἀπό τόν Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνό!

Στήν ἱστορική καί Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων, μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί συγκινήσεως, τελέστηκε τό Σάβ-
βατο 3 Μαρτίου 2016 μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ μοναχική κουρά ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, τοῦ εὐλαβεστάτου νέου κ. 
Νικήτα Εἰκοσιδέκα, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν Κόρινθο, καί μέχρι σήμερα προ-
σέφερε τήν διακονία τοῦ καθημερινά στήν Ἱερά Μονή ὡς δόκιμος Μοναχός.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τή βαθειά του συγκίνηση γιά τήν ἀπόφαση τοῦ 
ὡς εἴρηται νέου νά ἀφιερώσει τή ζωή τοῦ στό Θεό ἡ ὁποία εἶναι ἀπόφαση ὡρίμου 
σκέψεως καί πολυετοῦς δοκιμασίας. Τό ὄνομα Νικηφόρος τό ὁποῖο ἔλαβε ὁ νέος 
Μοναχός εἶναι γιά δυό λόγους τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας. Ὁ ἕνας 
λόγος εἶναι γιά τόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό, τό καύχημα τῆς Κισάμου καί Ἅγιο 
τῆς Περιφέρειάς μας, πού προσφάτως ἀνεγνωρίσθη ὡς Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ταυτόχρονα, ὅμως, ἔλαβε αὐτή τήν εὐλογία 
πρός τιμή τοῦ πρώτου Πνευματικοῦ του, τοῦ π. Νικηφόρου, τοῦ νῦν Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς, ὁ ὁποῖος πραγματικά εἶναι ἕνα μέλος τῆς 
Μονῆς τῆς μετανοίας μας, εἶναι ἀδελφός τῆς Μονῆς μας, ἔχει τήν ψυχή τοῦ ἐδῶ 
καί ἔχει ἀποστείλει καί τίς εὐχές του. Κατά παράδοση στή Μονή μας δίνουμε καί 
ὀνόματα παλαιῶν ἀδελφῶν, ἔτσι λοιπόν συνδυάσαμε σήμερα καί τόν Ἅγιο νά τι-
μήσουμε, ἀλλά καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κεντρώας Ἀφρικῆς, ὁ ὁποῖος 
ἐβρισκόμενος στήν μακράν ἤπειρο τῆς Ἀφρικῆς προσπαθεῖ νά καλλιεργήσει τίς 
ψυχές τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖες πραγματικά εἶναι λευκές ψυχές καί πιστεύουν 
πολύ καί ἐλπίζουν στό Θεό.

Πατέρα Νικηφόρε νά ἔχεις τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, νά ζήσεις καί ὁ Θεός νά σέ 
ἀξιώσει ὅπως θέλει Ἐκεῖνος νά σέ δεῖ, ἀλλά βεβαίως ὅπως ἐπιθυμεῖς καί σύ νά πο-
ρευθεῖς στήν ζωή σου.

Μέ συγκινητικά λόγια μίλησε καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμέ-
νου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος εἶναι 
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καί ὁ Πνευματικός Πατέρας τῆς Μονῆς, λέγοντας με-
ταξύ ἄλλων ὅτι χαρά μεγάλη ζεῖ ἡ Ἐκκλησία μας καί 
ἡ εὐλογημένη Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος. Χαρά μεγάλη 
οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς, χαρά μεγάλη ὁ κόσμος. Χαρά 
μεγάλη καί ἐσεῖς Σεβασμιώτατε ὡς Πατέρας καί τῆς 
Μονῆς ἀλλά καί τῆς Μητροπόλεως. Σήμερα ὅλοι ἐμεῖς 
μαζί, εἴμαστε μάρτυρες αὐτῆς τῆς μεγάλης χαρᾶς, πού ὁ 
ἀδελφός μας Νικηφόρος Μοναχός, ἦρθε ἐδῶ ἐνώπιον 

Θεοῦ καί ἀνθρώπων νά δώσει μία ὑπόσχεση. Μία ὑπόσχεση ζωῆς, ὅτι ὅλη του ἡ ζωή 
θά εἶναι ἀφιερωμένη στό Θεό ἀποκλειστικά. Φωνάζει ὁ Χριστός καί λέγει ”ὅστις 
θέλει πίσω μου ἐλθεῖ”, δέν πιέζει κανένα. Καί εἴμαστε μάρτυρες σήμερα τῆς ὑποσχέ-
σεως ἑνός νέου ἀνθρώπου, πού ἀφιερώνει ὁλόκληρη τή ζωή τοῦ στό Χριστό…

…Τό τίμιο ράσο πού φόρεσε σήμερα ὁ π. Νικηφόρος, καί πού τόν ἀξίωσε ἡ 
χάρις τοῦ Θεοῦ νά τό λάβει ἀπό τά χέρια τοῦ Σε-
βασμιωτάτου, πάντα νά τό θυμᾶται, ὅτι δέν εἶναι 
ράσο καί ἔνδυμα ἐξουσίας, ἀλλά εἶναι ἔνδυμα 
τιμῆς, δόξης καί πάνω ἀπό ὅλα θυσίας…

…Θά ἔρθουν πειρασμοί στήν ζωή σου, ἐσύ π. 
Νικηφόρε νά τηρήσεις τίς ὑποσχέσεις σου, γιατί 
ἐσύ τίς ἔδωσες, καί νά ξέρεις ὅτι ὁ Χριστός θά εἶναι δίπλα μας πάντα. Τό εἶπε πρίν 
τήν Ἀνάληψή του, ” θά εἶμαι μαζί σας μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς σας”. Καί νά ἀξιω-
θεῖς μέσα ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς ὅλων μας, νά φτάσεις τήν εὐλογημένη στιγμή 
κατά τήν Δευτέρα Παρουσία, νά ἀκούσεις ἀπό τά εὐλογημένα χείλη τοῦ Χριστοῦ 
μας, ”εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σού”.

Πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀνάμεσα των τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, ἀντιπροσωπεία ἀπό τίς ἀδελφότητες 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς καθώς καί ἑκα-
τοντάδες ἀνθρώπων ἀνάμεσα τῶν καί ἀρχόντων τοῦ τόπου μας, εὐχήθηκαν στό 
νέο Μοναχό, ἐνῶ ἀκολούθως παρατέθηκε κέρασμα πρός ὅλους τους παρευρισκο-
μένους.
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Σύναξη τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας!
Τό Σάββατο 2 Ἀπριλίου ὁ 

Σεβασμιώτατος ὁ Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός συνεκά-
λεσε ἱερατική σύναξη τοῦ μη-
νός Ἀπριλίου.

Προσκεκλημένος ὁμιλητής 
ἦταν ὁ Καθηγητής Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μίλησε πατρικῶς στά μέλη τῆς ἱερατικῆς 
οἰκογένειας καί στήν συνέχεια παρουσίασε τόν ἐκλεκτό προσκεκλημένο ὁ ὁποῖος 
μίλησε στό εὐσεβές ἀκροατήριο γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Πανορθόδοξο Σύ-
νοδο.
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Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ Δ΄ κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ 
στήν Μητρόπολή μας!

Στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου στά Χανιά, τελέ-
στηκε ὁ Δ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ, συμπροσευχούμενων τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 

Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου 
τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀποστό-
λου Τότσκα, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Χλιαρᾶ, τοῦ Ἱερομονάχου 
π. Ἰωακείμ Γιακουμάκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, 
τοῦ Συνεφημερίου Πρωτ. Εὐτυχίου Πετράκη, τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, 
τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Νερατζάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰω-
άννου Μαστοράκη, τοῦ Πρεσβ. Νικολάου Γιαννακουδάκη, τοῦ Πρεσβ. Ἀργυρίου 
Τερζῆ, τοῦ Πρεσβ. Ἰωάννου Κουκουράκη, τῶν διακόνων π.Εὐαγγέλου Γενάρη καί 
π. Δημητρίου Δερμιτζάκη, τοῦ Ὀσιωτάτου ἀδελφοῦ Νικηφόρου Μοναχοῦ καί πλή-
θους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε πνευματική 
ὁμιλία ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο 
μέ θέμα ” μετάβασις ἀπό τήν ἐλπίδα εἰς τήν βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως”.

Μία πνευματική ὁμιλία, πού ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος στόν εὐχαριστήριο 
λόγο τοῦ πρός τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἀποτελεῖ ἀνάπαυ-
ση στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων εἰδικά μέσα στό κατανυκτικό πνεῦμα τῶν ἡμερῶν 
καί στήν πορεία μας πρός τό Ἅγιον Πάσχα καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.
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Γέροντας Βενέδικτος Νεοσκητιώτης:  
”Ἔχουμε χάσει τήν ἐλπίδα μας”

Μέ κατάνυξη τελέστηκε ὁ Δ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νε-
κταρίου Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Δερμιτζάκης μέ συνεφημέριους 
τόν Πρωτ. Χρύσανθο Σταυρουλάκη καί τόν Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Πετράκη, τό ἑσπέ-
ρας τῆς Κυριακῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Δαμασκηνοῦ καί συ-
μπροσευχούμενων πλήθους ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἑκατοντάδων πιστῶν.

Μετά τό πέρας τοῦ κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε πνευματική 
ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Γέροντος Βενεδίκτου τοῦ Νεοσκητιώ-
του μέ θέμα, ” ἡ δύναμις τῆς ἐλπίδος καί ἡ ἀδυναμία τῆς ἀπελπισίας”.

Ἔχουμε χάσει τήν ἐλπίδα μας, τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Γέροντας Βενέδικτος. Γι’ 
αὐτό καί δέν ἀγωνιζόμαστε… Τό αἴσθημα τῆς ἀπελπισίας ὅτι δέν ἔχουμε τίποτα 
καλό ἀπό κανένα νά περιμένουμε καί ὁ φόβος γιά τά χειρότερα, μᾶς ἀφυδατώνει 
ἀπό κάθε δημιουργική πνοή καί δραστηριότητα.

Ὁ ἀληθινός Χριστιανός ὅμως ἐλπίζει καί ταυτόχρονα ἀγωνίζεται… Ἡ ἐλπίδα 
του ἔχει στόχο! Εἶναι ὁ διαρκῶς Ἐρχόμενος… Ὁ ἀγῶνας τοῦ ἔχει περιεχόμενο! 
Εἶναι ἡ σταθερή ἀντίδραση πρός ὅ,τι ἀντιανθρώπινο καί ἀπάνθρωπο ἐμποδίζει 
τήν κίνησή μας πρός Αὐτόν….

«Χωρίς τήν ἐλπίδα ἡ πίστη εἶναι κοντόφθαλμη καί ἡ ἀγάπη χωλή»!
Ὡς χριστιανοί, πρέπει καί νά θέλουμε καί νά τολμοῦμε νά ἐλπίζουμε.
Ἡ ἐλπίδα αὐτή δέν στηρίζεται σέ κάποια ἀόριστη αἰσιοδοξία, ἀλλά σέ ἔνα Πρό-

σωπο ζωντανό, τόν ὄντως Ὄντα, στήν ἐμπιστοσύνη Του. Ἔχουμε κληθεῖ “ἐν μίᾳ 
ἐλπίδι” ἐν Χριστῷ.

Στηριγμένος ἀκράδαντα σ’ αὐτή τήν ἀλήθεια βρίσκεται ὁ πυρήνας τῆς ἐλπίδας 
μας. Ἡ χριστιανική ἐλπίδα ἀποκαλύπτει συνεχῶς δυνατότητες, ἀπρόσιτες στήν 
ἁπλή λογική. Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλπίδα συνυφαίνεται μέ εἰρηνική χαρά· “τή ἐλπίδι χαί-
ροντες”, προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
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Καί ὁ Μέγας Βασίλειος βε-
βαιώνει: “Ἐλπίς οὔν ἐστιν ἡ 
τήν χαράν σύνοικον τή ψυχή 
τοῦ σπουδαίου παρασκευά-
ζουσα”. Χωρίς νά ἀγνοεῖ τή 
σκληρή πραγματικότητα, ἡ 
ἐλπίδα μας ἔχει τή δύναμη νά 
μεταπλάθει σέ χαρά καί τίς πιό 
τραγικές συνθῆκες. “Η γάρ εἰς 
Θεόν ἐλπίς πάντα μεταρρυθμί-
ζει”, βεβαιώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος

Μέσα στίς θύελλες καί τίς τρικυμίες, πού μας περιβάλλουν καί, ἡ ἐν Χριστῷ 
ἐλπίδα μας εἶναι ἄγκυρα «ἀσφαλής τέ καί βεβαία” τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς μας.

Ἀπόδειξη τῶν πιό πάνω εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔλαβε σάρκα καί ἔγινε ἄνθρω-
πος, γιά νά δώσει ξανά στόν ἄνθρωπο τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καί τῆς ἀθανασί-
ας, Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος «ἴνα ἠμεῖς θεοποιηθῶμεν» κατά τόν Μέγα Ἀθανάσιο. 
Κυριαρχεῖ ἡ ἐλπίδα γιά τήν λύτρωση ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου, τῆς φθορᾶς καί 
τῆς ματαιότητας. Ἄν ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν δέν στηρίζεται στόν ἀνεστημένο Χρι-
στό, σημειώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «ἐλεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν» (Α΄ 
Κορινθ. 15, 19)…

Γιά τόν Γέροντα Βενέδικτο καί τό πλούσιο συγγραφικό καί πνευματικό τοῦ 
ἔργο, ὁμίλησε ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε μέ λόγια θερμά τόν π. Βενέδικτο γιά τήν 
παρουσία του, τήν ἀγάπη του καί τήν εὐλογία τήν ὁποία μας φέρνει ἀπό τό Ἅγιο 
Ὅρος καί εὐχήθηκε σέ ὅλο τό εὐσεβές πλήρωμα καλό ὑπόλοιπό της Ἁγίας καί Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς.
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Ἐπίσκεψη τοῦ  Ἀστυνομικοῦ Δ/ντοῦ ΥΠΑΣΕΚ 
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας!

Τήν Τρίτη 12 Ἀπριλίου  2016 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκη-
νός,  δέχθηκε στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας  τήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκε-
ψη τοῦ κ. Στυλιανοῦ Γάσπαρη Ἀστυνομικοῦ  Διευθυντού  ΥΠΑΣΕΚ( Ὑποδιεύθυν-
ση Ἀστυνομικῶν Ἐπιχειρήσεων Κρήτης), συνοδευομένου ἀπό τόν Διοικητή ΤΑΕ 
Χανίων, Ὑπαστυνόμο Ἅ  κ. Νικόλαο Ξανθουδάκη.

 Ο Σεβασμιώτατος, καλωσορίζοντας τόν Ἀστυνομικό Δ/ντή καί Διοικητή 
ἀντίστοιχα, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν δύναμη καί ὑπομονή κατά τήν ἄσκηση τῶν 
ὑψηλῶν καθηκόντων τους.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

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

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

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

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο 
στήν Ἐνορία Βατολάκου!

Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στό Βατόλακο Κυ-
δωνίας τελέστηκε τήν Τρίτη 13 Ἀπριλίου τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων 
Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. Στό Θεῖο Λόγο του  ὁ Σεβασμιώτατος, ὁμίλησε γιά 
τήν ὑπομονή καί  τήν διάκριση στή ζωή μας. Ἡ ὑπομονή καί ἡ διάκρισις εἶναι ἀρε-
τές πού πρέπει νά καλλιεργήσουμε μέσα μας.
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Ὁ  Ἀκάθιστος Ὕμνος 
στήν Μητρόπολη Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου
Στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου χοροστάτησε τήν Παρα-

σκευή 15 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός κατά 
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκο, τελώντας 
καί τήν Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν συμπροσευχούμενων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. 
Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, τοῦ συνεφημερίου Πρωτ. Εὐτυχίου Πετράκη, τοῦ 
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη,τῶν διακόνων π. Εὐαγγέλου Γενάρη καί 
π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί ἑκατοντάδων πιστῶν. Στό κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώ-
τατος τόνισε ὅτι ἡ Θεοτόκος εἶναι μία φωτοδόχος λαμπάδα, πού προσφέρει τό 
ἀληθινό φῶς σέ ὅλους ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους πού βρισκόμαστε στό σκοτάδι. Καί 
ἐπειδή ὁ Θεός ἐργάζεται διά τῶν ἀνθρώπων, γί αὐτό χρησιμοποίησε τήν Παναγία, 
ὡς πρόσωπο τό ὁποῖο θά διακονήσει στό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.Γι’ 
αὐτό τό λόγο ἡ Παναγία εἶναι Μητέρα τῆς  Ἐκκλησίας καί Μητέρα ὅλων μας.
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Συνάντηση φιλανθρωπίας 
στήν Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας!

Τό τσάι ἀγάπης πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 16 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Ναό 
Εὐαγγελιστρίας Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρεσβ. Βασίλειος Γκάτσης. Ἐκ μέρους 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό παρών ἔδωσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ πρῶτα μετέφερε τίς εὐλο-
γίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, εὐχαρίστησε τόν 
οἰκεῖο ἐφημέριο καί τούς συνεργάτες του, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού δυναμικά 
ἀνταποκρίθηκε καί σέ αὐτή τήν φιλανθρωπική συνάντηση.Σήμερα ἤρθατε ὅλοι 
ἐσεῖς ἐδῶ γιά νά προσφέρετε καί παράλληλα νά βαστάξετε τήν ἀδυναμία κάποιων 
συνανθρώπων μας τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός 
μας.  Οὐκ ἔστιν ἀριθμός μικρά μετά μεγάλων γεγονότων, κάθε μέρα διαδραματί-
ζονται καί στόν δικό μας τόν τόπο. Κάθε μέρα βλέπουμε τήν παρέμβαση καί τό 
χέρι τοῦ Θεοῦ στή δική μας τή ζωή καί τόν συντονισμό, κάθε μέρα βλέπουμε καί 
διακρίνουμε τήν καλοψυχία τῶν συνανθρώπων μας. Τήν μεγαλοψυχία καί τό ἦθος 
τους, νά θέλουν  νά βοηθήσουν κάποιους ἀνθρώπους. Καί εἰδικά εἶναι συγκινητι-
κό, ὅταν αὐτό τό κάνουν ἄνευ τυμπανοκρουσιῶν καί θορύβων…
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Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ξενοφωντινός:  
«ὁ Θεός δέν καταδικάζει κανένα,  

ἐμεῖς καταδικαζόμαστε μέ τήν ἀμετανοησία μας»

Τήν τελευταία Κυριακή τῶν Νηστειῶν τελέστηκε ὁ   Ἔ κατανυκτικός Ἑσπερινός 
στήν ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζά-
νης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί 

συμπροσευχούμενων πλήθους κληρικῶν καί Χριστεπώ-
νυμου πληρώματος.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας πραγματοποιήθηκε 
πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Γέρο-
ντα Ἰωσήφ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγί-
ου Ὅρους ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό  ἐπίκαιρο θέμα μέ τήν 
ἑορτή τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, «ἡ ἔννοια τῆς 
ἁμαρτίας καί ἡ θεραπεία της, ὡς βίωμα». Μέ λόγια πνευ-

ματικά ὁ Γέροντας περιέγραψε τήν δύναμη τῆς μετανοίας στή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ.
Γιά τόν Γέροντα καί τό ἔργο τοῦ μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-

λός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε 

τόν Γέροντα Ἰωσήφ γιά τήν πνευματική ὁμιλία πού ἦταν φάρμακο γιά τήν ψυχή 
τοῦ κάθε Χριστιανοῦ. Αυτό τόν λόγο ἔχουν οἱ κατανυκτικές ὁμιλίες πού πραγμα-
τοποιήθηκαν ὅλη αὐτήν τήν περίοδο. Βοηθοῦν τόν Χριστιανό νά κάνει μία αὐτο-
κριτική καί νά δεῖ ὁ καθένας τόν ἑαυτό του, σέ ποιό σημεῖο βρίσκεται, τί ἀκόμη 
ὑπολείπεται νά κάνει.

Τέλος, ὁ π. Ἐμμανουήλ ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας 
γιά τίς εὐλογίες του καί τόν Γέροντα Ἰωσήφ γιά τά καρποφόρα μηνύματα ἀνέφερε 
ἕνα βιωματικό γεγονός πού ἔζησε ὅταν ἐπισκέφτηκε πρίν 40 χρόνια τό Ἅγιο Ὅρος. 
Ὅταν κάποιος ρώτησε εἶπε, τόν Γέροντα  Θεόκλητο ἀπό τήν Ἱερά Μονη Διονυσίου 
πώς τοῦ φαίνεται αὐτό τό γέμισμα τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί εἰδικά μέ μορφωμένους 
μοναχούς. Καί ὁ Γέροντας ἀπήντησε, ὅσες φορές ἡ μάνα μας ἡ Παναγία γέμισε τό 
Ἅγιο Ὅρος τό γέμισε γιά νά τό ἀδειάζει στόν κόσμο γιά παρηγοριά.
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Συνάντηση Ἀγάπης στήν Ἐνορία Πιθαρίου!
Στήν Ἐνορία Πιθαρίου ὅπου 

διακονεῖ ὁ ἱερομόναχος π. Ἰωα-
κείμ Γιακουμάκης πραγματοποι-
ήθηκε τό τσάι ἀγάπης καί φιλαν-
θρωπίας.

Ἡ ὄμορφη αἴθουσα τοῦ πο-
λιτιστικοῦ κέντρου τῆς ἐνορίας, 
γέμισε ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου 
πρός τόν συνάνθρωπο.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκη-
νός καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονά-
κης οἱ ὁποῖοι μέ συγκινητικά λόγια περιέγραψαν τόν ἀγώνα πού γίνεται καθημε-
ρινά στήν Μητρόπολή μας, ἕνας ἀγώνας πού βασικός χορηγός του, εἶναι ἡ ἀγάπη 
ὄλου τοῦ κόσμου γιά τόν συνάνθρωπο.
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Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων 
Δώρων στά Κουνουπιδιανά!

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημη-
τρίου στά Κουνουπιδιανά Ἀκρω-
τηρίου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Δημήτριος  Ἀλεξανδράκης τελέ-
στηκε ἱερουργούντως τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ, ἡ Ἀρχιερατική Θεία 
λειτουργιά τῶν Προηγιασμένων 
Τιμίων Δώρων τό ἑσπέρας τῆς Τε-
τάρτης 20 Ἀπριλίου.
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Τά Κάλαντα τοῦ Λαζάρου στόν Σεβασμιώτατο!
Τά κάλαντα τοῦ Λαζάρου ἔψαλλαν τήν Παρασκευή 22 Ἀπριλίου στόν Σεβα-

σμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό οἱ μαθητές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πατρι-
αρχικῆς Σχολῆς Κρήτης, στή τραπεζαρία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας.

Νωρίτερα ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τελέσει στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ματθαίου, ὁ 
ὁποῖος εἶναι καί ὁ προστάτης τῆς Σχολῆς, τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασθέ-
ντων Τιμίων Δώρων
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Κυριακή τῶν Βαΐων στά Χανιά!
Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθη-

κε ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων στόν λα-
μπροστόλιστο ἀπό ὄμορφα βάγια, 
Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλι-
κιανό Χανίων. Την Θεία Λειτουργία 
τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας κ.κ. Δαμασκηνός,  συλλει-
τουργούντων τοῦ οἰκείου ἐφημερί-
ου καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς 

Ἔ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανου-
ήλ Παπαδοκωσταντάκη, o ὁποῖος ἀνέγνωσε καί τήν συνοδική ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης γιά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τοῦ 
διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί συμπροσευχούμενων ἑκατοντάδων πιστῶν.

Τήν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ πού ἔμπαινε θριαμβευτικά στά Ἱεροσόλυμα πλαισίωναν 
νέοι καί νέες μέ παραδοσιακές στολές ἀπό τόν παραδοσιακό σύλλογο τῆς περι-
οχῆς ”οἱ Βιγλάτορες”.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ π. Ἐμμανουήλ εὐχαρί-
στησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας καί κάλεσε τούς πιστούς νά μετέχουν 
στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.



58

Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 
στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας!

Στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τελέ-
στηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφί-
ου τήν Τρίτη 26 Ἀπριλίου 2016.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφί-
ου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό 
Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  
στούς Ἀρμένους  Ἀποκορώνου!

Στήν Ἐνορία Ἀρμένων Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Παπαδο-
κοκολάκης, τελέστηκε τήν Μεγάλη Τετάρτη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Ἡ  Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων καί  Ἀχράντων Παθῶν 
στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας!

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς κατάνυξης καί ψυχικῆς ἀνάβασης, τελέσθηκε τό 
ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων καί Ἀχράντων Παθῶν 
τοῦ Κυρίου μας, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Πλῆθος πιστῶν παρακολούθησε μέ δέος τά δώδεκα Εὐαγγέλια φεροντας τήν 
ἀνάμνηση τῶν Ἁγίων καί σωτηρίων καί φρικτῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας, με τους 
ἐμπτυσμούς, τά χτυπήματα, τίς βρισιές, τούς γέλωτες, τήν κόκκινη χλαμύδα, τόν 
κάλαμο, τό σπόγγο, τό ὄξος, τά καρφιά, τή λόγχη, μέ ἀποκορύφωμα  τον θάνατο 
ἐπάνω στόν Σταυρό, τά ὁποία δέχτηκε μέ τήν θέλησή Του νά ὑποστεῖ γιά χάρη καί 
τήν σωτηρία ὅλων μας.
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Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας!

Μέσα σέ συγκινησιακό κλίμα θρησκευτικῆς κατάνυξης τελέσθηκε τό ἑσπέρας 
τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἡ Ἀκολουθία καί ἡ Περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στήν Ἱερά 
Μητρόπολή μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στόν Ἱερό 
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος ἦταν κατάμεστος ἀπό πιστούς που ἦρθαν 
νά προσκυνήσουν καί νά ψάλλουν μαζί μέ τούς καλλικέλαδους ψάλτες τά Ἐγκώ-
μια καί τά Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια. Τό παρών ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. 
Ἀναστάσιος Βάμβουκας, Ἀντιδήμαρχοι καθώς καί ἐκπρόσω-
ποι τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καθώς καί τῶν σω-
μάτων ἀσφαλείας.

Μετά τήν Ἀκολουθία πραγματοποιήθηκε στούς κεντρι-
κούς δρόμους τῆς πόλεώς μας, ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, ὑπό 
τῆς συνοδείας τιμητικοῦ στρατιωτικοῦ ἀγήματος, καί ὑπό τῶν 
πένθιμων ἐμβατηρίων πού ἀπέδιδε ἡ μπάντα τοῦ στρατοῦ.
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Συνάντηση Ἐπιταφίων στή Χαλέπα Χανίων!

Πλημμύρισαν οἱ δρόμοι τῆς Χαλέπας Χανίων 
ὅταν μετά ἀπό χρόνια συναντήθηκαν ἔξω ἀπό τήν 
ἱστορική οἰκεία του Ἐθνάρχη Ἐλευθερίου Βενιζέ-
λου, οἱ Ἐπιτάφιοι δυό Ἐνοριῶν, τῆς Εὐαγγελιστρίας 
Χαλέπας καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μεϊντανίου καί 
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίας 
τῆς Μαγδαληνῆς. Ἐκατοντάδες πιστῶν ἀνάμεσα 
τούς ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας 
καί ἐκπρόσωποι ἀρχῶν καί φορέων γέμισαν τούς 
δρόμους τῆς περιοχῆς καί βίωσαν μέ κατάνυξη τή 
θρησκευτική συνάντηση τῶν τριῶν Ἐπιταφίων.

Τήν δέηση στήν κεντρική πλατεία τέλεσε ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς 
εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ κάλεσε ὅλο τόν κόσμο νά μετέχει στίς 
Ἀκολουθίες  τῆς Ἐκκλησίας μας ὅσο πιό συχνά γίνε-
ται καί  ὄχι μόνο αὐτές τίς Ἅγιες Ἡμέρες.

Νωρίτερα ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λός  μας εἶχε τελέσει τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.
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Ὁ Ἐπιτάφιος στό Γηροκομεῖο Χανιῶν!
Τήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἐπιταφίου βίω-

σαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Δημοτικοῦ Γηροκομείου Χανίων πού παρακολούθησαν τήν 
Ἀκολουθία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὀσίου Παταπιου πού βρίσκεται μέσα στόν αὔλειο 
χῶρο τοῦ Ἱδρύματος.

Τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπροσευχούμενου τοῦ οἰκείου ἐφη-
μερίου Πρεσβ. Βασιλείου Γκάτση.

Ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε γύρω ἀπό τόν χῶρο τοῦ Γηροκομείου ἡ περι-
φορά τοῦ Ἐπιταφίου, μέ τή συνοδεία τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου.

Τό παρών στήν Ἀκολουθία καί στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου ἔδωσαν ὁ Δήμαρ-
χος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Γηροκομείου κ. Γεώργιος 
Κουκλάκης, ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Μανοῦσος Φοβάκης, πολιτικοί παράγοντες τοῦ 
τόπου μας, τό προσωπικό τοῦ Γηροκομείου  καί πλῆθος γερόντων πού πάρα τή 
δυσκολία τῶν γηρατιῶν ἀκολούθησαν στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου.
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Ἡ  Ἀκολουθία καί ἡ Περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου 
στό Νοσοκομεῖο Χανίων!

Τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός, τήν Μεγάλη Παρασκευή τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου πού βρίσκεται στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων, συμπροσευχούμενων τοῦ 
Πρωτ. Σταύρου Κατσιγαράκη, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί παρό-
ντος τοῦ ἰατρικοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου.

Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τοῦ ἐπιταφίου 
ἐντός καί ἐκτός τοῦ νοσοκομείου σέ κλίμα κατάνυξης καί συγκίνησης.




