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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΝΙΩΝ
κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

Παναγιώτατε καί Θειότατε Ἀρχιε
πίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα
κύριε κύριε Βαρθολομαῖε. Ἀποτελεῖ
ὕψιστη τιμή γιά ὅλους μας ἡ σημερινή
παρουσία Σας στό Δῆμο μας, στήν πόλη
τῶν Χανίων.
Μέ αἰσθήματα εὐλαβείας καί ἰδιαί

τερη χαρά σύσσωμος καί σύμψυχος ὁ
λαός τῶν Χανίων ὑποδέχεται τήν τιμιωτάτη καί σεβασμία κεφαλή τῆς Πρωτοθρόνου Μητέρας Ἐκκλησίας.
Εἶναι μεγάλη ἡ εὐλογία πού ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός ἐπιτρέπει νά γευόμαστε
σήμερα! Καί τοῦτο διότι ὑποδεχόμαστε
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στόν τόπο μας τήν σεπτή κορυφή τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐσᾶς Παναγιώτατε, τόν συνεχιστή τῆς παρακαταθήκης τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους μας,
τῆς Χριστιανοσύνης καί τῆς Ρωμιοσύνης, τόν ἐκφραστή τοῦ πολυτιμότερου
θεσμοῦ τῆς Παραδόσεώς μας, ἀλλά καί
αὐτόν πού ἀποτελεῖ τήν μαρτυρία τῆς
ζώσας Ὀρθοδοξίας στό σήμερα. Δοξάζουμε τόν Θεό γι’ αὐτή τήν εὐλογία,
αἰσθανόμαστε εὐγνωμοσύνη γιά τήν
ἐπίσκεψη καί γεμίζουμε ἀπό πνευματική χαρά καί ἀγαλλίαση, διότι εἶστε
ἀνάμεσά μας.
Οἱ πηγαῖες ἐκδηλώσεις τοῦ Λαοῦ
μας πρός τό πρόσωπό Σας, δέν ἀπει
κονίζουν μόνο τή βαθειά πίστη του
πρός τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Προκαθήμενό της, ἀλλά ἐπιβεβαιώνουν
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τήν πίστη του καί πρός τό Πρόσωπό
Σας, τήν ἐμπιστοσύνη του στόν γνήσιο ἐκφραστή τῆς Ὀρθοδοξίας, στόν
Βαρθολομαῖο τόν Α΄, τόν Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως, τόν Πατριάρχη
τῆς Ἀγάπης, τῆς Ἀληθείας, τῆς ἐλπίδας
καί τῆς εἰρήνης.
Στό πρόσωπό Σας τιμοῦμε καί σεβόμαστε σήμερα τή στενή καί ἄρρηκτη
σχέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μέ τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως – μιά σχέση πού εἶναι
διαμορφωμένη σέ στέρεες βάσεις καί
συντελεῖ πάντοτε στήν πνευματική
προαγωγή ὁλοκλήρου τοῦ τόπου.
Εἶναι σπουδαία ἡ σημερινή ἡμέρα
γιά μᾶς, Παναγιώτατε. Καί τοῦτο δι6

ότι ἡ παρουσία Σας, τό ἔργο Σας, ἡ
ἀγάπη Σας, τό ἦθος πού πρεσβεύετε
ἐνσαρκώνουν λόγοις καί ἔργοις αὐτό
πού θά θέλαμε νά εἶναι ἡ παρουσία τῆς
Ὀρθοδοξίας στόν σύγχρονο κόσμο, σέ
μιά παγκοσμιοποιημένη κοινωνία καί σ’
ἕνα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Ἐπιτρέψτε μου Παναγιώτατε, εἰς
ἀνάμνηση τῆς σημερινῆς ἐπισκέψεώς
Σας στόν Δῆμο μας, νά Σᾶς προσφέρω

μαζί μέ τήν ἀγάπη μας, τόν σεβασμό μας
καί τήν ἀφοσίωσή μας… (ΔΩΡΟ)
Ὅλοι μας, Παναγιώτατε, εὐχόμαστε
στόν Δωρεοδότη Κύριό μας πολλά νά
εἶναι τά ἔτη Σας, θεοφιλής ἡ Πατριαρχία Σας, πλούσια ἡ χαρά τῆς διακονίας Σας, ἡ ζωή Σας διαρκής μαρτυρία Χριστοῦ, θερμῶς καί ὁλοκαρδίως
νά μᾶς εὐλογεῖτε καί νά μᾶς ἁγιάζετε!
Καλῶς ὁρίσατε!
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΧΑΝΙΩΝ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)
Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύ
ριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνέ καί λοιποί Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι ἐκπρό
σωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε Χανίων,

Εὐλογημένε καί πολυφίλητε λαέ τοῦ
Θεοῦ,
Καλῶς σᾶς ηὕραμε!
Μέ αἰσθήματα πολλῆς χαρᾶς καί
βαθυτάτης συγκινήσεως εὑρισκόμεθα
διά μίαν ἀκόμη φοράν εἰς τήν ἡρωοτό
κον Κρήτην καί εἰς τήν λαμπράν πόλιν
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τῆς ἀγάπης καί τῆς προσευχῆς τόσον
τοῦ Πατριάρχου, ὅσον καί πάντων τῶν
στελεχῶν τοῦ Πατριαρχείου, ἀπό τά
μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου μέχρι καί τοῦ τελευταίου συγκυρηναίου
ἡμῶν, ἔν τε τῇ Κωνσταντινουπόλει καί
ἐν ταῖς ἀνά τόν κόσμον ἐπαρχίαις τοῦ
Ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Θρόνου. Εἶσθε προνομιοῦχοι εὑρισκόμενοι
ὑπό τήν σκέπην καί προστασίαν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά
καί τό Πατριαρχεῖον σεμνύνεται ἐπί
τεκναγαθίᾳ, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τόν εὐαγῆ
ἱερόν κλῆρον καί τόν θεόλεκτον λαόν
τῆς Κρήτης!
Εὑρισκόμενοι ἐν μέσῳ ὑμῶν δύο
μόλις ἡμέρας μετά τάς Ἐθνικάς ἐκλο
γάς, πατρικῶς προτρεπόμεθα νά λη
σμονηθοῦν συντόμως ὅσα τυχόν κομ
ματικῶς σᾶς χωρίζουν καί νά προχωρήσετε ἐν ἀγάπῃ, ὁμονοίᾳ, συμπνοίᾳ καί
ἀδελφικῇ συνεργασίᾳ, καθώς ἐμπρέπει

τῶν Χανίων. Ὁ Θεός μᾶς ἔχει χαρίσει
καί εἰς τό παρελθόν τήν ἀγαλλίασιν
τῆς ἐπισκέψεως τῆς Μεγαλονήσου
καί τῆς πόλεώς σας, ἀλλά κάθε φοράν
πού ἐρχόμεθα τά σκιρτήματα τῆς καρδίας εἶναι τά ἴδια, ἡ εὐφροσύνη ἐπί τῇ
θέᾳ τῶν προσφιλῶν προσώπων σας
εἶναι πάντοτε ἐπηυξημένη, ὁ πόθος νά
μοιρασθοῦμε μαζί σας ὀλίγας ἡμέρας, ἤ
ἔστω καί ὥρας, εἶναι φλέγων. Καί τοῦτο
διότι οἱ Κρῆτες εἶσθε γνήσια τέκνα μας,
εἶσθε «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μας καὶ
σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μας»! Οἱ δεσμοί
τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρικῆς
Μητρός Ἐκκλησίας τοῦ Γένους μέ τήν
ἀκριβοθυγατέρα της τήν Κρήτην εἶναι
ἱεροί, εἶναι ἰσχυροί, εἶναι ἀκατάλυτοι!
Γνωρίζομεν καλῶς ὅτι ἡ καρδία σας
πάλλει εἰς τόν ρυθμόν τῆς ἐν Φαναρίῳ
ἀγρυπνούσης καρδίας τῆς Ὀρθοδοξίας
καί τοῦ Γένους. Ἀλλά καί σεῖς γνωρίζετε
ὅτι εὑρίσκεσθε πάντοτε εἰς τό κέντρον
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πλήρη εὐλαβοῦς ἀγάπης καί σεβασμοῦ
προσφώνησίν του (καθώς καί διά τό
ἐκφραστικόν τῶν αἰσθημάτων του καί
ἐκείνων τῶν ἀξιονομάστων δημοτῶν
του ὡραιότατον δῶρον).
Εὐχαριστοῦμεν ὅλους διά τήν παρουσίαν σας εἰς τήν ὑποδοχήν καί σᾶς μεταφέρομεν τόν χαιρετισμόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε
ἡ Ἁγία Σιών τοῦ Γένους μας καί ὁ προμαχών καί φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας! Σᾶς
εὐλογοῦμεν ὅλους ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί σᾶς λέγομεν ἀπό κέντρου ψυχῆς καί καρδίας:

εἰς Χριστιανούς, εἰς τήν οἰκοδόμησιν
ἑνός καλλιτέρου αὔριον. Κυβέρνησις
καί ἀντιπολίτευσις εἶναι οἱ δύο πνεύμονες τῆς Δημοκρατίας. Συγχαίρομεν καί
εὐλογοῦμεν καί τούς μέν καί τούς δέ καί
εὐχόμεθα τά καλλίτερα διά τήν Ἑλλάδα,
ἡ ὁποία εἶναι ἀξία ἑνός λαμπροῦ μέλλοντος.
Εὐχαριστοῦμεν διά τήν ὡραίαν καί
ἐγκάρδιον ὑποδοχήν, τήν ἀνταξίαν τῆς
χανιώτικης ἀρχοντιᾶς καί εὐγενείας!
Εὐχαριστοῦμεν τόν Ἱερώτατον Ἀρ
χιεπίσκοπον καί προσφιλέστατον ἀδελ
φόν ἅγιον Κρήτης, Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καί ἐπί
μακράν σειράν ἐτῶν ἐλάμπρυνε τήν
ἀρχιερατικήν διακονίαν του ἐδῶ εἰς τά
Χανιά ὡς ἄξιος Ποιμενάρχης σας, διά
τήν φιλάδελφον καί καρδιακήν προσφώνησίν του.
Εὐχαριστοῦμεν τόν Ἐντιμότατον Δήμαρχον κ. Κυριακόν Βιρβιδάκην διά τήν

Χαίρετε τέκνα τῶν Χανιῶν,
σταυραετοί τῆς Κρήτης!
Χρόνια πολλά νά ζήσετε,
ὅσα κι ὁ Ψηλορείτης!
Τό αὐτό εὐχόμεθα καί πρός ὅλους
τούς Κρῆτας, ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς
Μεγαλονήσου!
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ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΕΠΙ Τῌ ΕΛΕΥΣΕΙ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἔμπλεοι χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καί
δέους ὑποδεχόμεθα τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν ἄρχοντα,
πρύτανιν καί ἀρχιποίμενα τῆς ὑπ’
οὐρανούς Ὀρθοδοξίας, εὐχαριστοῦντες,
ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί τοῦ εἶναι, διά τήν
εὐδοκίαν τῆς Ὑμῶν ἐπισκέψεως μετά
τῆς τιμιωτάτης συνοδείας Ὑμῶν ἐν τῇ
παλαιφάτῳ ταύτῃ Ἱερᾷ Μητροπόλει

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ἥν, χάριτι
Θεοῦ, τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί
τῆς Ὑμετέρας πανσεβάστου Παναγιότητος, διακονῶ καί φροντίζω μένειν
ἐσαεί πιστήν θυγατέρα τῆς Μητρός
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.
Οὕτω, μεταλαβόντες τῶν θείων,
ἁγίων, ἱερῶν καί πλουσίων δωρεῶν ἐκ
τῆς εὐλογημένης ταύτης ἐπισκέψεώς
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Σας, ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίω γόνατι κεκλιμένῳ καί κεκυφυῖα τῇ
κεφαλῇ.
Πρῶτοι ἀναγνωρίζομεν τήν γνωστήν
καί ἕως τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης,
στιβαράν καί –ἄνευ προηγουμένου–
πλουσίαν προσφοράν Σας ἐν τῇ Διοικήσει τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας,
καθώς καί τούς πόνους καί μόχθους,
τούς ἐν νυκτί καί ἡμέρᾳ, τάς ἀγρυπνίας
καί τάς θυσίας, ἅτινας ἀγογγύστως
καί ἀθορύβως καταβάλλετε μετά τῶν
συνκυρηναίων Ὑμῶν ἐν τῇ μαρτυρικῇ
Αὐτῆς Ἕδρᾳ, θαυμάζοντες, συμπάσχοντες καί ἀγαλλόμενοι, ἀναλόγως.
Ἡ ἐν τοσούτοις βασάνοις, παγίδαις,
δυσκολίαις καί κινδύνοις, ὑποδειγματική
βιοτή Ὑμῶν, ἡ ἀρίστη διακονία εἰς πάντας τούς τομεῖς, ἡ πανθομολογουμένη
δεξιότης ὡς οἰακοστρόφου τοῦ μεγίστου πλοίου τῆς Ἐκκλησίας, καθιστῶσιν
ἡμᾶς ἅπαντας θαυμαστάς καί μιμητάς.
Τό Σεπτόν Ὑμῶν Πρόσωπον πάντες οἱ ἐν γῇ ὁρῶντες κεκοσμημένον
δι’ ἀνυπερβλήτου ἀγάπης, αὐτοθυσίας,
καταπληκτικῆς μορφώσεως, ταπεινώσεως, διακονίας καί ὁμολογίας
αἰσθανόμεθα καύχησιν, ὅτι τοιοῦτος
ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιποίμην.
Ταῦτα φανεροῦνται καί ἐν τῇ παρού
σῃ Ὑμῶν ἐπισκέψει, καί προπάντων τό
ἐνδιαφέρον καί ἡ στοργή πρός ἡμᾶς,
τά ἐν Χανίοις πνευματικά Ὑμῶν τέκνα, ἅτινα βεβαίως καί ἐνδυναμοῖ, διδάσκει, στηρίζει καί ἐπευλογεῖ. Μάλιστα, καταριθμεῖται ὡς τετάρτη ἐν τῇ
Πατριαρχίᾳ Ὑμῶν, ἥτις καί καθιστᾷ ἡμᾶς
ὅλως προνομιούχους. Αἱ τό πρίν ἔλαβον
χώραν ἐπί τοῦ προκατόχου καί νῦν Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.

Εἰρηναίου, ὅστις καί ὑπεδέξατο Ὑμᾶς
πρεπούσῃ τιμῇ καί προσηγορίαις.
Νῦν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, προσφωνεῖ καί ὑποδέχεται τήν
Αὐτῆς Κυριότητα ἡ ἐμή ταπεινότης,
υἱικῇ ἀγάπῃ καί ἀπείρῳ σεβασμῷ,
Πεποίθαμεν ὅτι αἱ διδαχαί, αἱ εὐχαί
καί ὁ ἁγιασμός τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἅ προσφέρετε ἐμοί
καί τῷ ἐμπεπιστευμένῳ μοι ποιμνίῳ καί
ἁπάσῃ τῇ οἰκουμένῃ, γενήσονται εἰς παρηγορίαν, φωτισμόν καί ἐνδυνάμωσιιν
πάντων ἡμῶν, τῶν νηπίων, τῶν νέων, τῶν
εὐλογημένων πιστῶν τῶν συγκροτούντων τήν κατ’ οἶκον ἐκκλησίαν τῶν πολυμόχθων γηρατειῶν. Εὐχαριστοῦντες
Ὑμᾶς ἐκ μέρους ὅλων, κλήρου καί λαοῦ,
ἀναβοῶμεν τό: Πολυχρόνιον ποιῆσαι
Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατον καί
Θειότατον ἡμῶν αὐθέντην καί Δεσπότην, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κύριον Κύριον Βαρθολομαῖον, καί χαρίσαι Αὐτόν ταῖς Ἁγίαις Σου Ἐκκλησίαις,
σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ μακροημερεύοντα
καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Σῆς
ἀληθείας.
Οὕτως ὑποδεχόμενος Ὑμᾶς ἐν τῇ
ἱστορικῇ ταύτῃ πρωτευούσῃ τῆς Ἁγιο
τόκου καί ἡρωοτόκου Μεγαλονήσου
καί ἐν τῷ πανσέπτῳ τούτῳ Καθεδρικῷ
Ἱερῷ Ναῷ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου,
κατασπάζομαι εὐλαβῶς τήν Παναγίαν
Ὑμῶν Δεξιάν, εὐχαριστῶν Ὑμᾶς καί πάλιν καί πολλάκις, προσφέρων δέ ταύτην
τήν ποιμαντορικήν ράβδον, σύμβολον
τῆς πνευματικῆς ἐξουσίας, σεβασμοῦ δέ
καί ἀναμνήσεως ἔνεκεν τῆς πρός ἡμᾶς
συγκαταβάσεως.
Μαθουσάλεια τά ἔτη Ὑμῶν, Παναγιώτατε πάτερ καί Δέσποτα!
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Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚῼ ΝΑῼ
ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)
του, τόν ἤδη κοσμοῦντα τόν θρόνον τῆς
θεοσώστου Μητροπόλεως Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν. Ἡ Μήτηρ
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν
χαρᾷ καί ἱκανοποιήσει πληροφορηθεῖσα
τήν γενομένην ἐκλογήν, ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς κατέστεψε καί καταστέφει
τόν ἄξιον νέον Ποιμενάρχην μέ ὅλην τήν
ἀγάπην καί τήν στοργήν της, εὐχομένη
αὐτῷ θεάρεστον, λαοσωτήριον καί μακράν ποιμαντορίαν.
Πατρικῶς προτρεπόμεθα τόσον τόν
εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον καί τάς θεοφιλεῖς
Μοναστικάς Ἀδελφότητας ὅσον καί
τόν ἀξιονόμαστον λαόν νά περιβάλλῃ
μέ εὐλαβῆ ἀγάπην, ἐμπιστοσύνην καί
ἀφοσίωσιν, ἐν ὑπακοῇ πίστεως, τόν
νέον Μητροπολίτην, ὥστε νά δυνηθῇ νά
συνεχίσῃ ἀπροσκόπτως τό ἔργον τῶν προκατόχων του καί νά τό ἐπαυξήσῃ μέ ὅσας
δυνάμεις καί χαρίσματα τόν ἔχει προικίσει ὁ Θεός, ὥστε νά λαμπρύνεται καί νά
ἀκτινοβολῇ πλουσίως τό Εὐαγγέλιον εἰς
τόν τόπον σας, πρός δόξαν τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ.
Ὁ Μητροπολιτικός οὗτος Ναός εἶναι
ἀφιερωμένος εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου,

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί ἐπιπόθητα,
Αἶνον καί δοξολογίαν πολλήν ἀπό κέντρου ψυχῆς καί καρδίας ἀπευθύνομεν
πρός τόν ἐν Τριάδι Ἅγιον Θεόν, ὁ Ὁποῖος
μᾶς ἠξίωσε νά ἔλθωμεν καί πάλιν εἰς τήν
εὔανδρον Κρήτην καί εἰς τήν ἱστορικήν
πόλιν τῶν Χανίων, ἀπό τῆς Βασιλίδος
Πόλεως τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους,
τό πρῶτον μετά τήν ἐν ὥραις αἰσίαις καί
ἐπ’ ἐλπίσι χρησταῖς ἐκλογήν τοῦ νέου
Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, εἰς διαδοχήν τοῦ εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης
προαχθέντος ὁμογαλάκτου ἐκ Χάλκης
ἀδελφοῦ κ. Εἰρηναίου.
Ἀσφαλῶς, ὁ Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
κ. Εἰρηναῖος, μετά ἀπό τόσον μακράν καί
τόσον ἀγλαόκαρπον ποιμαντορίαν ἐν Χανίοις, δέν ἦτο εὔκολον νά ἀναπληρωθῇ.
Ὅμως ἡ τιμία ψῆφος τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ἀνέδειξεν εἰς διάδοχόν του τόν ἀμεσώτερον συνεργάτην του,
τόν Πρωτοσύγκελλόν του, τόν κοινωνόν
τῆς ἀγωνίας του καί τῶν ὁραματισμῶν
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δηλαδή εἰς τήν ὁλοκληρωτικήν ἀφιέρωσίν
Της εἰς τόν Θεόν καί εἰς τό ἅγιον θέλημά
Του. Καί ἁπλῶς εἰσερχόμενοι, λοιπόν, εἰς
αὐτόν ἤ καί διερχόμενοι ἔξωθεν αὐτοῦ,
θά πρέπῃ νά ἐνθυμῆσθε ὅτι ὡς Χριστιανοί εἴμεθα κεκλημένοι νά ἀφιεροῦμεν διά
βίου τήν καρδίαν μας, τήν θέλησίν μας,
τήν ζωήν μας ὅλην εἰς τόν Χριστόν καί εἰς
τό θέλημά Του. Τοῦτο δέν εἶναι ὑπόθεσις
μόνον τῶν ἱερωμένων καί τῶν μοναχῶν,
ἀλλ’ ὅλου ἀνεξαιρέτως τοῦ χριστωνύμου
λαοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς
περιποίησιν» (Α΄ Πέτρ. 2, 9).
Βεβαίως, εἶναι γνωστή ἡ εὐσέβεια
τῶν Χανιωτῶν καί ὅλων τῶν Κρητῶν.
Ὅμως, εἰς τάς πονηράς ἡμέρας τῆς ἐκ
κοσ μικεύσεως καί τῆς συγχύσεως εἰς
τάς ὁποίας ζῶμεν, καί κατά τάς ὁποίας
ποικίλοι ἄνεμοι πρακτικῆς ἀθεΐας καί
συγκρητισμοῦ μαστίζουν ἀκόμη καί τούς
ἐκλεκτούς, ἡ εὐσέβεια τῶν πιστῶν τέκνων
τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀναζωπυροῦται
ἀνά πᾶσαν ὥραν καί στιγμήν, καί εἰς τοῦτο
μᾶς βοηθεῖ τόσον τό παράδειγμα ὅσον καί
ἡ χάρις καί ἡ βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ φωνή
τοῦ Θεοῦ: «υἱέ, δός μοι σὴν καρδίαν» ἄς
εἶναι πάντοτε ἔναυλος εἰς τάς ἀκοάς μας.
Ἡ Παναγία αὐτό τό ἔκαμε πρᾶξιν εἰς τόν
ὕψιστον καί ὑπερτέλειον βαθμόν. Ἡμεῖς
ἄς γρηγοροῦμεν καί ἄς ἀγωνιζώμεθα νά
τό πραγματώσωμεν κατά δύναμιν, γνωρίζοντες ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ «συμφέρει
ὑπὲρ πᾶσαν φρόνησιν ἀνθρωπίνην», ὅπως
ὡραῖα ὑπογραμμίζουν, ἐκ τῆς προσωπικῆς
των ἐμπειρίας ὁρμώμενοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Παράδοσιν, λοιπόν, λαμπράν διαθέτετε. Ἐκλεκτούς ποιμενάρχας ἠξιώθητε

ἔκπαλαι νά ἔχετε. Νέφος Ἁγίων πολλῶν
ἔχετε περικείμενον, οἱ ὁποῖοι καί πρεσβεύουν ὑπέρ ὑμῶν, τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
ἔχετε πολιοῦχον καί Ἔφορόν σας, ἡ ἀγάπη,
ἡ στοργή, ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία τῆς ἐν
Κωνσταντινουπόλει Μητρός Ἐκκλησίας
ἀδιαλείπτως σᾶς συνοδεύει. Λοιπόν, μέ
τοιαύτας πολυτίμους προϋποθέσεις, σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε
εἰς καρπόν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς
γνώσεως, ἐκζητήσατε τόν Κύριον ἕως τοῦ
ἐλθεῖν γεννήματα δικαιοσύνης ὑμῖν.
Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς, Ἱερώτατε
ἀδελφέ Μητροπολῖτα Κυδωνίας καί Ἀπο
κορώνου κ. Δαμασκηνέ, τόσον διά τήν
εὐλαβῆ ὑποδοχήν ἡμῶν καί τῆς τιμίας
Πατριαρχικῆς ἡμῶν συνοδείας, ὅσον καί
διά τούς ὡραίους λόγους τῆς προσφωνήσεώς σας. Εὐχαριστοῦμεν μαζί σας καί
ὅλον τόν εὐαγῆ κλῆρον τῆς θεοσώστου
ἐπαρχίας σας διά τό τιμαλφές δῶρον τῆς
ἀγάπης σας, τό ὁποῖον εἶναι δεῖγμα τῆς
ἀφοσιώσεώς σας ὄχι μόνον εἰς τό πρόσωπον ἡμῶν, ἀλλά καί εἰς τόν ἅγιον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Κύριος μνησθείη τῆς ἀγάπης σας! Δεχθῆτε
καί σεῖς, Ἱερώτατε, ὡς Πατριαρχικήν
εὐλογίαν τό δῶρον τοῦτο καί εὔχεσθε
πάντοτε ὑπέρ τῆς ἐσταυρωμένης Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Κυρηναίου της.
Νά ζῆτε, νά ἀρχιερατεύετε εἰς ἔτη πολλά
ἐν δόξῃ καί τιμῇ, τιμῶντες τό ὄνομα τῆς
Ἐπαρχίας σας, τό ὄνομα τῆς Κρήσσης
Ἐκκλησίας, τό ὄνομα, ἐν τέλει, τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι
στοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν».
(Β΄ Θεσ. 3, 18).
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ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΗΦΑΑΜΕΑ
κ. ΝΙΚΗΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Τό ΚΗΦΑΑΜΕΑ (Κέντρο Ἡμερή
σιας Φροντίδας καί Ἀπασχόλησης
Ἀτόμων μέ Ἀναπηρία), εἶναι τό πρῶτο
πού ἱδρύθηκε στήν Ἑλλάδα τό 1995
καί μοναδικό στήν Κρήτη, ἀπό ἐμᾶς,
τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν μέ ἀναπηρίες.
Σ’ αὐτή τήν 15χρονη ἐπίπονη πορεία
μας εἴχαμε συμπαραστάτες ὅλους τούς
εὐαίσθητους ἀνθρώπους τῆς τοπικῆς
κοινωνίας.
Μᾶς ἔλειπε ὅμως μία στέγη προσαρμοσμένη στίς «εἰδικές ἀνάγκες» τῶν
παιδιῶν μας.
Ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί μέ
τήν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, τότε τοπικοῦ μας
Ἐπισκόπου, μᾶς δώρισε αὐτόν τόν τόπο
γιά νά «στεγάσουμε τά ὄνειρά μας». Κι
ὁ χῶρος αὐτός ἔχει πολλά προνόμια:
Βρίσκεται πολύ κοντά στό Γ.Ν. Ν.
Χανίων καί μέσα στόν ἱστό τῆς πόλης
μας.
Εἶναι δίπλα στή Μονή καί τά παιδιά
μας ἀπολαμβάνουν τήν εὐλογία τῆς
Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τή
στοργή καί τήν ἀγάπη τῆς σημερινῆς
Ἡγουμένης, Γερόντισσας Θεοξένης, καί
τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς. Καί μάλιστα

Παναγιώτατε Οἰκουμενικέ Πατριάρχα κύριε Βαρθολομαῖε,
Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης
κ. Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνέ,
Σεβασμιώτατοι,
Ὀσιωτάτη Ἁγία Καθηγουμένη,
Κύριοι Βουλευτές, Ἀξιότιμοι ἐκπρό
σωποι τῶν ἀρχῶν,
Κύριοι Δήμαρχοι,
Ἀγαπητοί φίλοι τοῦ ΚΗΦΑΑΜΕΑ,
Γονεῖς καί θεραπευτές τῶν παιδιῶν.
Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡ μεγαλύτερη, εἶναι ἱστορική ἡμέρα γιά τό Ἵδρυμά
μας.
Παναγιώτατε, ἀδυνατοῦμε μέ τά
λόγια νά ἐκφράσουμε καί νά περιγράψουμε τήν χαρά καί τήν εὐγνωμοσύνη
πού νοιώθουμε γιά τήν ἐπίσκεψή σας.
Πώς νά Σᾶς εὐχαριστήσουμε Ἐσᾶς, τόν
πρῶτο Ἱεράρχη τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος
δέχτηκε νά ἐπισκεφτεῖ αὐτόν τόν τόπο,
πού θά φιλοξενεῖ «ἀξιοπρεπῶς» τά
παιδιά μας καί ἤρθατε νά τούς δώσετε τήν ἁγία εὐλογία σας, γιά νά γίνει
εὐκολότερος ὁ δύσκολος ἀγώνας τους;
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Τά μέλη του Δ.Σ., ὅταν πληροφορηθήκαμε μέ συγκίνηση τήν ἀπόφασή
Σας νά ἔλθετε καί νά εὐλογήσετε
αὐτόν τόν τόπο, θελήσαμε νά συνδέσουμε γιά πάντα τό ΚΗΦΑΑΜΕΑ
μέ τό Πρόσωπό Σας. Ἀποφασίσαμε
νά ἀνεγερθεῖ ἐδῶ ναός ἀφιερωμένος
στόν Ἅγιο Βαρθολομαῖο, πού θά εἶναι
ὁ πρῶτος ναός τοῦ Ἀποστόλου στήν
Κρήτη. Μέσα στόν ναό αὐτό, τήν οἰκο
δόμηση τοῦ ὁποίου ἀνέλαβε ἡ Ἱερά
Μονή Χρυσοπηγῆς, θά μνημονεύεται
τό ὄνομά Σας καί τά ἀθῶα παιδιά μας
θά λειτουργοῦνται, θά κοινωνοῦν καί
θά ἐπικοινωνοῦν μέ τούς Ἁγίους, πού οἱ
ἀδελφές θά ἁγιογραφήσουν.

ἔχουμε τό προνόμιο νά βρισκόμαστε σέ
ἕνα ἐξαιρετικό περιβάλλον βιολογικής
προστασίας τό ὁποῖο ἔχει ἐξασφαλίσει
γιά τήν περιοχή αὐτή ἡ Μονή μέ τίς
καλλιέργειές της.
Παναγιώτατε,
Ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρός τό Ἅγιο
Πρόσωπό σας θά εἶναι αἰώνια, γιά τήν
τιμή καί τήν εὐλογία τῆς παρουσίας σας
σήμερα ἐδῶ. Ἕνα γεγονός πού θεωροῦμε
ὡς τήν μεγαλύτερη ἐπιβράβευση καί
ἐνίσχυση τοῦ ἀγῶνα μας. Συγχρόνως
αἰσθανόμαστε ὅτι ἡ ἐκδήλωση αὐτή τῆς
Πατρικῆς Σας στοργής νοηματοδοτεῖ
τόν ἀγῶνα καί τήν προσφορά ὅλων
ὅσων συστρατεύονται γιά νά ἔχουν καί
«τά παιδιά μέ ἀναπηρία» ἴσες εὐκαιρίες
στή ζωή μέ ὅλα τά ἄλλα παιδιά τοῦ κόσμου.

Παναγιώτατε,
Θά εἴχαμε πάρα πολλά νά Σᾶς ποῦ
με γιά τόν καθημερινό ἀγῶνα τῶν παι
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διῶν μας, τοῦ προσωπικοῦ καί ἐμᾶς
τῶν γονέων. Ὅμως, ἐπειδή γνωρίζουμε
ὅτι ἡ Πατρική Σας εὐαισθησία μπορεῖ
καί κατανοεῖ καί ὅσα δέν εἰπώθηκαν,
σεβόμενοι τόν πολύτιμο χρόνο Σας,
θά θέλαμε γιά ἄλλη μιά φορά νά σᾶς
εὐχαριστήσουμε γιά τήν τιμή καί τήν
εὐλογία τῆς παρουσίας Σας ἐδῶ.

μαντινάδα ἀφιερωμένη σέ Σᾶς καί στά
παιδιά μας:
«Λένε πώς εἶν’ στόν οὐρανό
ἀγγέλοι καί πετοῦνε
μά ’γω συχνά τσί συναντῶ
στή γῆ καί πορπατοῦνε».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό τήν καρδιά
μας!
Τήν εὐχή Σας.

Παναγιώτατε, μιᾶς καί εἴμαστε στήν
Κρήτη ἐπιτρέψτε μου νά κλείσω μέ μιά
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Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ
ΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ ΕΙΣ ΚΗΦΑΜΕΑ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)
Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐρίτιμε κυρία Πρόεδρε τοῦ
Ἱδρύματος,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ πρός τά ἄτομα μέ ἀνα
πηρία εἰδική στοργή καί ἀγά
πη τῆς Μητρός Ἐκκλησ ίας
εἶναι αὐτονόητος. Ὅλως ἐξι
διασμένη ὅμως εἶναι ὅταν πρόκειται διά
παιδιά, τά ὁποῖα, ὡς πλέον εὐαίσθητα,
τήν χρειάζονται πολύ περισσότερον
ἀπό τούς ἐνήλικας. Ἡ πρωτοβουλία,
ὅθεν, τοῦ ΚΗΦΑΜΕΑ νά δημιουργήσῃ
Εἰδικόν Σχολεῖον Ἀναπήρων Παιδιῶν
εἶναι ἀξία ὄχι μόνον τῶν συγχαρητηρίων, ἀλλά καί τῆς ὁλοθύμου Πα
τριαρχικῆς ἡμῶν εὐαρεσκείας.
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ἔδι
δεν ὁδηγίας εἰς τόν μαθητήν του
Ἅγιον Ἀπόστολον Τῖτον, τόν πρῶτον
Ἐπίσκοπον Κρήτης, νά ὑπομιμνήσκῃ
εἰς τούς Κρῆτας «πρὸς πᾶν ἔργον
ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι» (Τίτ. 3, 1) καί
νά τούς προτρέπῃ «καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα

μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτ. 3, 14). Σεῖς,
ἀγαπητοί, ἀποδεικνύετε ἐμπράκτως
ὅτι τήν ἀποστολικήν αὐτήν προτροπήν
τήν ἔχετε πλήρως ἐνστερνισθῆ, καί τήν
ἐφαρμόζετε μάλιστα εἰς τά παιδιά, τά
ὁποῖα ἔχουν ἀνάγκην φιλοστόργου μερίμνης καί φροντισμένης βοηθείας διά
νά ἐλαφρυνθῇ ὁ σταυρός τόν ὁποῖον
φέρουν αὐτά καί αἱ οἰκογένειαί των, καί
νά βοηθηθοῦν νά ἐνταχθοῦν κατά τό
δυνατόν ὁμαλώτερον εἰς τόν κοινωνικόν βίον.
Ἀλλ’ ἐπίσης γνωρίζετε ὅτι οὐσια
στικ ή βοήθεια χωρίς τόν Θεόν καί
τήν τά ἀσθενῆ θεραπεύουσαν καί τά
ἐλλείποντα ἀναπληροῦσαν χάριν Του,
δέν δύναται νά ὑπάρξῃ, διά τοῦτο
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καί ὅλως ἀξιεπαίνως ἑτοιμάζεσθε νά
ἀνεγείρετε παρά τό Σχολεῖον καί Ἱερόν
Ἱδρυματικόν Ναόν, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, τοῦ
ὁποίου τά θεμέλια, ἐν ὥραις αἰσίαις καί
ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου πολλῇ, καταθέτομεν
σήμερον. Συγχαίροντες ἐπιπροσθέτως
διά τόν Ναόν, εὐχαριστοῦμεν ἐν ταὐτῷ
διά τήν ἐπιλογήν τοῦ ὀνόματος τοῦ
προστάτου ἡμῶν Ἁγίου Ἀποστόλου
Βαρθολομαίου, ἥτις ἐμφαίνει καί τήν
πρός ἡμᾶς εὐλαβῆ ἀγάπην καί φιλοπάτορα γνώμην σας.
Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα εἰς
τόν θεμελιωθέντα Ναόν τά πληγωμένα ἀγγελούδια μας νά δέχωνται πλουσίαν τήν χάριν καί τήν ἐνίσχυσιν καί
παρηγορίαν τοῦ Θεοῦ, καί θαύματα
πολλά νά γίνωνται πρός βελτίωσιν τῆς
ὑγιείας των, καί ἡ ἀθώα προσευχή των
νά ἀνέρχεται πρός τόν φιλόστοργον
Οὐράνιον Πατέρα ὡς εὐῶδες δεκτόν
θυμίαμα σεραφικῆς καί χερουβικῆς λατρείας.
Τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν
καθηκόντως ἀπονέμομεν ἀπό κέν
τρου ψυχῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Χρυ
σοπηγῆς, τήν Ὁσιωτάτην Καθηγουμένην Γερόντισσαν Θεοξένην καί τάς περί
αὐτήν ἀδελφάς, διότι μέ τήν εὐλογίαν
τοῦ τότε εὐόρκως καί θεαρέστως ἐν
Χανίοις ἀρχιερατεύοντος καί νῦν τόν
Ἀρχιεπισκοπικόν τῆς Μεγαλονήσου
Θρόνον κλεΐζοντος κ. Εἰρηναίου ὄχι
μόνον παρεχώρησε δωρεάν τόν χῶρον
διά τήν δημιουργίαν τοῦ «Κέντρου
Ἡμερησίας Φροντίδος καί Ἀπασχο
λήσεως Ἀτόμων μέ Ἀναπηρίαν», ἀλλά
καί τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος, κα-

θώς ἠκούσαμεν εἶναι καί ὁ πρῶτος
ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἀποστόλου τούτου
ἐν Κρήτῃ, προθύμως καί ἀξιεπαίνως
ἀνέλαβεν. Ὅταν ἔχωμεν τοιαύτας Μονάς καί τοιοῦτον Μοναχισμόν, τά κη
ρύγματα μέ λόγους περιττεύουν! Ὄν
τως, Ὁσιωτάτη Γερόντισσα, εἴμεθα ὡς
Μήτηρ Ἐκκλησία ὑπερήφανοι διά τήν
Χρυσοπηγήν καί διά τήν θυσιαστικήν
σας ἀγάπην.
Εὐχόμεθα καλήν δύναμιν εἰς τήν Εὐ
γενεστάτην κυρίαν Νίκην Βελεγράκη,
Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος, καί εἰς τούς
καλούς συνεργάτας της καί εὐχόμεθα
τό παράδειγμά των, ὡς καί ἐκεῖνο τῆς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς, νά φωτίσῃ πολλούς, καί ἐν Κρήτῃ καί πολλαχοῦ, καί
νά εὐαισθητοποιήσῃ πολλάς καλοπροαιρέτους ψυχάς, διά νά ἀναλάβουν
ἀναλόγους θεοφιλεῖς καί φιλογενεῖς
πρωτοβουλίας. Εὐχαριστοῦμεν, τέλος,
τήν κυρίαν Βελεγράκη διά τήν ὡραίαν
καί πλήρη εὐλαβῶν αἰσθημάτων προσφώνησίν της, καθώς καί διά τήν εὔ
μορφον μαντινάδα.
Θά ἀνταποδώσωμεν μέ ἀνάλογον
μαντινάδα, ἀπευθυνομένην πρός ὅλους,
καί κυρίως πρός τά παιδιά μας:
Ὅσα ’ναι τ’ ἄστρα τ’ οὐρανοῦ
καί τά σπυριά τῆς ἄμμου,
τόσες καλές, χρυσές εὐχές
νά ἔχετε, παιδιά μου!
Εὐλογία Κυρίου ἐπί πάντας τούς παρόντας καί ἐπί τούς καθ’ οἱονδήποτε
τρόπον ἐπιδείξαντας τήν ἀγάπην των
πρός τά παιδιά μέ «εἰδικάς ἱκανότητας»,
ὡς καί ἐκείνους πού θά τό πράξουν εἰς
τό μέλλον.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
Ὑπό τῆς ὁσιωτάτης Καθηγουμένης
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων,
ΜΟΝΑΧΗΣ ΘΕΟΞΕΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ,
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)
Παναγίας. Σύσσωμος παρίσταται ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μετά
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Εἰρηναίου καί
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Δαμασκηνοῦ, καθώς καί ἡ σεπτή χορεία τῶν λοιπῶν Ἱεραρχῶν, τῶν ἱερέων,
τῶν μοναχῶν καί τῶν μοναζουσῶν,
πλήρεις χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως διά
τήν εὐλογημένην ἔλευσίν Σας. Ἐπίσης
πλῆθος νέων παιδιῶν αὐθορμήτως
ἔσπευσαν μαζί μας διά τήν ὑποδοχήν
Σας, διότι Σᾶς αἰσθάνονται πατέρα,
προστάτη καί πνευματικό ὁδηγό.
Εἰς τήν Μονήν μας, Παναγιώτατε, τό
ὄνομά Σας δέν μνημονεύεται τυπικῶς,
ἀλλά «ἐν ἑσπέρᾳ καί πρωΐ καί μεσημβρίᾳ
καί ἐν παντί καιρῷ» καί ἐν πᾶσι τοῖς
ἔργοις ἡμῶν. Ταπεινῶς προσευχόμεθα
ὑπέρ εὐοδώσεως τῆς ἀγρύπνου διακονίας Σας διά τόν καταρτισμόν τῶν
ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τόν
εὐαγγελισμόν πάντων τῶν λαῶν.
Ἀναφερόμεθα εἰς τό σεπτόν πρόσωπόν Σας στίς συναντήσεις μέ τούς

Παναγιώτατε Οἰκουμενικέ Πατριάρ
χα κ.κ. Βαρθολομαῖε μετά τῆς τιμίας
Συνοδίας Σας,
Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης
κ. Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνέ,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοί Πατέρες, ὁσιώτατες Γερόντισσες καί Ἀδελφές,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
κ. Βουλευτές, κ. Δήμαρχοι, κ. Ἐκπρό
σωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Κυρίῳ,
Πανηγυρίζει σήμερον ἡ Ἱ. Πατριαρ
χική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς
Χρυσοπηγῆς, διότι διά τρίτην φοράν
Σᾶς ὑποδέχεται εἰς τάς αὐλάς της μετά
τῆς τιμίας συνοδίας Σας. Παρευρίσκονται καί συμπανηγυρίζουν μέ τήν
ἀδελφότητα καί οἱ πολλοί προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς προστρέχουν εἰς τήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς
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νέους, διά νά ἐμπνέωνται ἀπό τό ἦθος
καί τήν ἀγωνιστικότητά Σας. Διότι οἱ νέοι μας σήμερον ἀγωνιωδῶς
ἀναζητοῦν πρότυπα ζωῆς, τά ὁποῖα
Σεῖς ἐμπράκτως τούς προσφέρετε μέσα
ἀπό τόν ἀκαταπόνητο ἀγῶνα Σας διά
τήν κραταίωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν
ἑνότητα τοῦ κόσμου, τήν διαφύλαξιν
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τήν
προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος.
Ἡ στοργή καί τό πατρικό ἐνδιαφέρον
σας διά τούς ἀνθρώπους ὅλης τῆς γῆς
εἶναι δι᾽ ἡμᾶς πηγή ἐμπνεύσεως. Καρπός τοῦ δικοῦ Σας παραδείγματος καί
τῆς πορείας Σας εἰς τήν οἰκουμένην
εἶναι ἡ παρουσία εἰς τήν μονήν μας, μέ
τήν εὐλογίαν Σας, νέων δοκίμων ἀπό
τήν Ἀφρικήν καί τήν Ἀσίαν.
Σήμερον Σᾶς ὑποδέχονται ἐν μέσῳ
τῆς ἀδελφότητος τῆς Χρυσοπηγῆς
ἀδελφές ἀπό τήν Οὐγκάντα καί τήν Μα24

δαγασκάρη, οἱ ὁποῖες σπουδάζουν ἐδῶ
τόν Ὀρθόδοξο μοναχισμό, διά νά τόν
μεταφυτεύσουν ἀργότερα εἰς τίς χῶρες
τους, ἐνῶ προσφάτως ἀνεχώρησαν οἱ
δύο μοναχές πού ἀνήκουν εἰς τήν Ἱεράν
Μητρόπολιν Κορέας.
Ἐπίσης ἰδιαιτέραν χαράν αἰσθανό
μεθα σήμερον, Παναγιώτατε, διότι διά
τῆς θεμελιώσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Βαρθολομαίου συνδέθηκε τό ὄνομά Σας
μέ τό Ἵδρυμα τοῦ ΚΗΦΑΑΜΕΑ, τοῦ
ὁποίου ἡ σχέσις μέ τήν Μονή μας δέν
εἶναι ἁπλῶς ἡ δωρεά τοῦ κτήματος, ἀλλά
ἀποτελεῖ ἔκφρασιν κατανοήσεως τῶν
προβλημάτων τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

νεχίζεται, ἐνῶ συγχρόνως εἰς παρεκκλήσιόν του καθημερινῶς τελεῖται ἡ Θεία
Λατρεία. Μέ τήν ἐπίσκεψίν σας ἐκείνη
εὐλογήθηκαν τά κελλιά, τά ἐργαστήρια,
τά σπήλαια, τά ἀσκητήρια, τά καθίσματα, ἀλλά καί τά μονοπάτια, τά ὁποῖα
διαβήκατε, τά δέντρα, τά λουλούδια, τά
πουλιά καί οἱ πηγές. Αὐτός ὁ τόπος, ἀπό
τότε πού δέχθηκε τήν εὐλογία Σας, Παναγιώτατε πάτερ, κατοικήθηκε ἀπό μοναχές καί δόκιμες καί συνεχῶς γεμίζει
μέ παιδιά, μικρά καί μεγάλα, νέους ἀπό
παντοῦ, πού ἔρχονται νά περπατήσουν,
νά ἀκούσουν τά πουλιά, νά φυτεύσουν
δένδρα, νά μάθουν νά ἀγαποῦν καί νά
προστατεύουν τό περιβάλλον, νά ψάλουν καί νά λειτουργηθοῦν στά παρεκκλήσια τῶν σπηλαίων.
Καί σήμερον εἶσθε πάλιν ἐδῶ, ἐν τῷ
μέσῳ ἡμῶν, πατήρ πατέρων, ἐλεῶν τούς
πάντας, ἐκφραστής συμφιλιώσεως καί
καταλλαγῆς, καθοδηγητής, παρηγορητής τῶν ψυχῶν καί ἐμψυχωτής πάντων.
Δι’ ὅλην αὐτήν τήν εὐλογίαν, δοξάζομε τόν Θεό, καί τήν Παναγία τήν Χρυσοπηγή, καί ταπεινῶς προσευχόμεθα νά
εἶσθε ὑγιής καί πολύχρονος, νά εὐλογεῖτε
τούς ἀνθρώπους καί τούς τόπους.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας καί πάλιν καί πολλάκις, διότι θελήσατε νά βρεθεῖτε ἐδῶ σήμερα ἀνάμεσά
μας καί ἐκφράζομε τήν εὐγνωμοσύνη
μας εἰς τό σεπτόν πρόσωπόν Σας.
Παναγιώτατε, ὡς ἔκφρασιν ἀφοσιώ
σεως, σεβασμοῦ καί υἱϊκῆς ἀγάπης προσφέρομεν ἀρχιερατικήν μίτραν εἰς Ὑμᾶς,
τόν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ἔργο τῶν χειρῶν τῶν ἀδελ
φῶν μας, καί παρακαλοῦμε νά συνεχίσετε νά προσεύχεσθε ὑπέρ ἡμῶν.

Παναγιώτατε,
μέ τήν δύναμιν τῆς ἁγίας Πατριαρ
χικῆς εὐχῆς Σας, τήν ὁποία αἰσθανόμεθα
ὅτι μᾶς μεταδίδετε ἀπό τήν Βασιλίδα
τῶν Πόλεων, μέ τήν ἄνωθεν παραμυθίαν καί βοήθειαν τοῦ ὁσίου Γέροντος
Πορφυρίου καί τῆς νηπτικῶς βιωσάσης ὁσίας Γερόντισσας Θεοσέμνης, μέ
τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Γέροντός μας, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, καί μέ τήν εὐλογίαν
τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου μας Σεβ. κ.
Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος στέκει πάντοτε στό πλευρό μας, συνεχίζουμε τήν
πορείαν μας καί ἐδῶ εἰς τήν Ζωοδόχο
Πηγή καί εἰς τήν ἐπάνω ὄρους κειμένην
νέα μοναστική μας παλαίστρα τῆς Μεταμορφώσεως.
Ἡ ἀδελφότης μας ἀπολαμβάνει
τούς καρπούς τῆς ἁγίας παρουσίας
Σας καί τῆς δαψιλοῦς εὐλογίας τήν
ὁποίαν ἐλάβαμε, ὅταν τό ἔτος 2002
ἐθεμελιώσατε τό νέον Καθολικόν τῆς
Μονῆς μας, ἡ ἀνέγερσις τοῦ ὁποίου συ25

Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ
ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΟΝῌ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)
Μέ συγκίνησιν πληροφορούμεθα τήν
ἀθόρυβον ἀλλ’ οὐσιαστικήν καί θεο
φιλῆ ἐργασίαν τῆς Ἀδελφότητος, ὄχι
μόνον εἰς τήν προσευχήν καί τήν προσωπικήν πνευματικήν καλλιέργειαν
τῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί εἰς ἁρμόζοντα
τῇ μοναχικῇ σεμνότητι καί ἀγάπῃ
ἅγια ἔργα, ὅπως εἶναι ἡ προγύμνασις
καί διδασκαλία Μοναχῶν ἐξ ἄλλων
χωρῶν, ὡς ἡ Κορέα, ἡ Οὐγκάντα, ἡ
Μαδαγασκάρη κ.ο.κ., προκειμένου
νά μεταφυτευθῇ καί εἰς τάς νεοφύτους αὐτάς ἀμπέλους τῆς Ἐκκλησίας
τό γνήσιον μοναχικόν πνεῦμα τῆς
Ὀρθοδοξίας∙ ἐπίσης, ἡ πρόφρων ἀρωγή
εἰς κοινωφελεῖς πρωτοβουλίας, ὡς ἡ
παραχώρησις τοῦ οἰκοπέδου διά τήν
ἀνέγερσιν τοῦ «Κέντρου Ἡμερησίας
Φροντίδος καί Ἀπασχολήσεως Ἀτόμων
μέ Ἀναπηρίαν» καί ἡ παρ’ αὐτῷ ἀνέ
γερσις τοῦ Ἱδρυματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου∙ ἀκόμη,
ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί
ἡ καλλιέργεια εἰς τούς προσκυνητάς,
καί δή τούς νέους, τῆς ἀγάπης διά τήν
Δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πόθου

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι Ἄρχον
τες τοῦ τόπου,
Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Θεοξένη,
Σεμνοπρεπής χορεία τῶν Μοναχῶν,
Εὐγνωμονοῦμεν τόν Θεόν ὁ Ὁποῖος
μᾶς ἀξιώνει, ὄχι διά πρώτην φοράν, νά
ἐπισκεπτώμεθα τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς – Χρυσοπηγῆς, διά νά
εὐλογήσωμεν τόσον αὐτό καθ’ ἑαυτό τό
Ἱερόν Σεμνεῖον, ὅσον καί τήν ἐν αὐτῷ
χριστοτερπῶς ἐνασκουμένην, ὑπό τήν
ἡγουμενίαν τῆς Γεροντίσσης Θεοξένης, Ἱεράν Γυναικείαν Ἀδελφότητα. Ἄς
ἔχῃ δόξαν τό πανάγιον ὄνομά Του καί
τό ὄνομα τῆς πανυπερευλογημένης
Ἀειπαρθένου Μητρός Του, τῆς Ἐφόρου
καί Προστάτιδος τῆς Μονῆς!
Παρακολουθοῦμεν πάντοτε ἐκ Φαναρίου τήν πνευματικήν πορείαν καί
πρόοδον τῆς Μονῆς καί προσευχόμεθα «ὑπὲρ τὸν Κύριον τὸν Θεὸν ἐπὶ
πλέον συνεργῆσαι καὶ κατευοδῶσαι»
τήν Ἀδελφότητα αὐτῆς «ἐν πᾶσιν».
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νά ἐνεργοποιηθοῦν ἐν Θεῷ, καί οὐχί
ἀθεεί, ὡς πολλαί τῶν οἰκολογικῶν
ὀργανώσεων, ὑπέρ τῆς διαφυλάξεως
τῆς σπανίας χλωρίδος καί πανίδος τῆς
περιοχῆς, τῶν ὑδατίνων πόρων, τῆς καθαρότητος τῆς ἀτμοσφαίρας κ.λπ.
Ὄντως, ἡ Χρυσοπηγή εἶναι χαλκεῖον
ἀρετῆς, διδασκαλεῖον εὐσεβείας, θερ
μοκ ήπιον ἀγάπης καί λειμών εὐω
δέστατος ποικίλης ἀγαθοσύνης! Οὕτω
νά συνεχίσετε, ἐν ταπεινώσει πολλῇ
καί ὁμογνωμίᾳ καί φόβῳ Θεοῦ, ἀγωνι
ζόμεναι νά μή ἀφήσετε θυρίδιόν τι ἤ
σχισμήν ἀπροσεξίας διά νά εἰσέλθῃ
ἐκεῖθεν ὁ διάβολος καί δηλητηριάσῃ
τήν ἁγίαν ἐργασίαν σας ἐνσπείρων ζιζάνια, καλλιεργῶν τῦφον ἤ πλανῶν καθ’
οἱονδήποτε τρόπον.
Μιμνῃσκόμεθα μετά στοργῆς τοῦ
ὀνόματος τῆς ἀειμνήστου Γεροντίσσης καί Καθηγουμένης Θεοσέμνης, ἡ
ὁποία, μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Ἱερωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Εἰρη
ναίου, καί συμφώνως πρός τάς θεοσόφους ὁδηγίας τοῦ ἁγίου Γέροντος
Πορφυρίου, ἔθεσε τούς θεμελίους τῆς
κατά Θεόν πορείας τῆς Ἀδελφότητος.
Εἴθε ἡ καθαρά καί παρθενικωτάτη ψυχή
της νά ἀναπαύεται μετά τῶν Ἁγίων ἐν
Χώρᾳ Ζώντων!
Διά τήν θερμήν καί πλήρη εὐλα
βῶν αἰσθημάτων θυγατρικῆς ἀγάπης
καί ἀφοσιώσεως ὑποδοχήν σας εὐχα
ριστοῦμεν θερμότατα τήν Ὁσιωτάτην
Γερόντισσαν Θεοξένην. Μετ’ αὐτῆς
καί ὅλην τήν Ἀδελφότητα διά τήν φιλοπάτορα γνώμην, διά τήν ξενίαν καί
τό γεῦμα, ἀλλά καί διά τό θαυμάσιον καί πολύτιμον δῶρον. Φέροντες
ἐπί κεφαλῆς τήν ἱεράν αὐτήν μίτραν,

τόν στολισμόν τῆς στοργῆς σας θά
ἐπιθέτωμεν ἐπί τήν τιμίαν κεφαλήν
τῆς ποτνίας καί ἐσαεί ἐν δοκιμασίᾳ
σταυρικῇ εὑρισκομένης Ἁγιωτάτης Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῷ τήν προσευχήν ἡμῶν διά σᾶς
διάπυρον θά ἀπευθύνωμεν πρός τόν
Οὐράνιον Νυμφίον τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
τόν Ὁποῖον καί εὐχόμεθα, ἀπό κέντρου
ἀγαπώσης πατρικῆς καρδίας, πᾶσαι νά
ἀξιωθῆτε νά ὑπαντήσετε μέ ἀναμμένας
καί πολυφώτους τάς λαμπάδας τῆς σωφροσύνης καί τῆς ἀγάπης, ὡς αἱ μακάριαι ἐκεῖναι πέντε φρόνιμοι παρθένοι
τῆς Εὐαγγελικῆς παραβολῆς, καί νά
συνεισέλθητε μετ’ Αὐτοῦ χαίρουσαι
καί λελαμπρυσμέναι εἰς τόν ἤδη κεκοσμημένον καί ἀναμένοντα θεῖον Αὐτοῦ
Νυμφῶνα.
Τόν ἅγιον Κρήτης καί τόν ποιμενάρχην σας ἅγιον Κυδωνίας ἀδελφικῶς
παρακαλοῦμεν ὅπως μή παύσουν
ἀγρυπνοῦντες ὑπέρ ὑμῶν καί παντοιοτρόπως βοηθοῦντες καί συμπαριστάμενοι ὑμῖν ὡς φιλόστοργοι Πατέρες καί
πνευματικοί προστάται σας.
Εὐχαριστοῦντες πάλιν καί πολλάκις, τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν
καί πατρικήν εὐχήν μιᾷ ἑκάστῃ τῶν
ἀδελφῶν καί τῇ Καθηγουμένῃ ἀπονέ
μομεν καί κατακλείομεν διά τῶν λόγων
τοῦ θειοτάτου Ἀποστόλου Παύλου:
«Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε,
εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καὶ
εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν... Ἡ χάρις τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν∙ ἀμὴν» (Β΄ Κορ.
13, 11 καί 13).
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ὑπό τοῦ Δημάρχου Χανίων καί
προέδρου τῆς ΤΕΔΚ
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ,
κατά τό ἐπίσημο γεῦμα
κλώνουμε τήν τράπεζά Σας καί φέρουμε
ὡς κλάδους ἀγαθοεργίας, τόν σεβασμό
καί τήν ἀγάπη μας πρός τόν θεσμό τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.
Ἐκφράζουμε τόν σεβασμό μας πρός
τό Πρόσωπό Σας, ὅλοι οἱ παριστάμενοι,
οἱ Βουλευτές τοῦ Νομοῦ μας, ὁ Νομάρχης, οἱ Δήμαρχοι, οἱ ἀρχές τοῦ τόπου
μας καί γενικά ὅλοι οἱ συνδαιτυμόνες
στήν τράπεζα αὐτή.
Καί εὐχόμαστε ταπεινά, ὅπως γευθήκαμε σήμερα τοῦ λόγου Σας καί τῆς
παρατιθέμενης αὐτῆς τροφῆς, ἔτσι νά
συμμετάσχουμε στόν μακαρισμό «μακάριος ὅς ἄν φάγηται ἄριστον ἐν τῇ
βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. Ιδ΄, 15).
Τέλος ἐπιτρέψτε μου, ὅπως ἐγείρω
τό ποτήριον τοῦτο ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος. Εὐλογεῖτε.

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν ὅτι
«τράπεζα ἄνευ λόγων φάτνη ἀλόγων».
Αὐτό γνωρίζουν καί οἱ μοναχοί, γι’
αὐτό κατά τήν ἀκολουθία τῆς Τραπέζης
ἀναγινώσκουν λόγους, καθώς ἐπίσης
κατά τίς ἐπίσημες ἑορταστικές ἡμέρες,
μετά τήν ἀγρυπνία καί τήν θεία Λειτουργία στήν ἐπίσημη Τράπεζα γίνονται προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις. Καί ἐμεῖς
ὡς λογικοί ἄνθρωποι αἰσθανόμαστε τήν
ἀνάγκη, κατά τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς
ἐπισήμου Τραπέζης, νά ἀνταλλάξουμε
ἀναλόγους λόγους.
Αὐτήν τήν στιγμή ἐφαρμόζεται τό
Ἀντίφωνο τῶν Ἀναβαθμῶν: «κύκλῳ
τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι καθορῶν
σου Ποιμενάρχα, τά ἔκγονα φέροντα
κλάδους ἀγαθοεργίας». Εἶστε ὁ Ποιμενάρχης μας, μέ τήν εὐρύτερη τοῦ ὅρου
ἔννοια, εἴμαστε τά ἔκγονά Σας, τά τέκνα τῆς θυγατέρας Σας Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Αὐτή τήν στιγμή ἐμεῖς τά πνευματικά Σας παιδιά κυ28

Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΕΔΚ) ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(7 Ὀκτωβρίου 2009)
τά τοῦ Δήμου ἤ τῆς Κοινότητος, καλλίτερον
παντός ἄλλου καί «πονᾶ», ὅπως λέγομεν, τό
σπίτι του, δηλαδή τόν Δῆμον του ἤ τήν Κοινότητά του, ὅσον οὐδείς ἄλλος, διότι αὐτός
ζῇ ἐκεῖ καθημερινῶς, ἀντιμετωπίζει τά
ὑφιστάμενα προβλήματα καί τάς ἀνάγκας,
βλέπει καθημερινῶς τούς δημότας του καί
ὀφείλει νά εἶναι ἕτοιμος «διδόναι λόγον
παντί τῷ αἰτοῦντι». Ὁμοιάζει ὀλίγον μέ τόν
πατέρα μιᾶς οἰκογενείας πού ἔχει ηὐξημένας
εὐθύνας δι’ ὅλας τάς ὑποθέσεις της.
Ὑπάρχουν πόλεις, αἱ ὁποῖαι ἀνεδείχθησαν,
ἐξωραΐσθησαν, ἐμεγαλύνθησαν, κατέστησαν πρότυπα, ὄχι διότι ἡ κεντρική Ἐξουσία
τό ἀπεφάσισεν, ἀλλά διότι οἱ τοπικοί των
ἄρχοντες τό ἠθέλησαν καί εἰργάσθησαν φιλοτίμως πρός τοῦτο. Ὑπάρχουν καί ἄλλαι,
πού ἀκριβῶς διά τούς ἀντιθέτους λόγους,
«ἐμαράζωσαν», ὠλιγώθησαν, ἀπώλεσαν τό
πρότερον μεγαλεῖον καί τήν ὡραιότητά των.
Ὁ τοπικός ἄρχων ἔχει τήν δυνατότητα νά
συνάξῃ περί αὐτόν κάθε φιλότιμον, φιλόπονον, φιλοπρόοδον καί ἐθελοντικόν εἰς προσφοράν πρός τό κοινόν συμφέρον στοιχεῖον,
νά τό ἐνθουσιάσῃ, νά τό ἀξιοποιήσῃ καταλλήλως, καί οὕτω, μέ ἀγαστήν συνεργασίαν,
νά ἐπιτελέσουν κυριολεκτικῶς θαύματα,
χωρίς νά περιμένουν τά πάντα ἀπό τήν κε-

Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε Χανίων,
Ἐκλεκτοί καί προσφιλεῖς συνδαιτυμόνες,
Μέ ἰδιαιτέραν εὐχαρίστησιν καί ἱκα
νοποίησιν ἠκούσαμεν τήν θεολογικωτάτην
προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμοτάτου Δημάρχου
κ. Βιρβιδάκη, τόν ὁποῖον καί συγχαίρομεν
ἀπό βάθους καρδίας. Εἶναι πολύ σπάνιον νά
ἀκούσωμεν ἀπό χείλη πολιτικῶν ἀρχόντων
τόσην συμπεπυκνωμένην Ὀρθόδοξον Θεολογίαν εἰς τά πλαίσια μιᾶς χαιρετιστηρίου
προσφωνήσεως. Εὖγε! Σᾶς εὐχαριστοῦμεν
θερμότατα καί, ἀντικρύζοντες τά προσφιλῆ
πρόσωπα πάντων τῶν παρακαθημένων εἰς
τό ἐπίσημον τοῦτο γεῦμα, ἀντιφωνοῦμεν
λέγοντες: «Ἰδού ἐγώ καί τά παιδία ἅ μοι
ἔδωκεν ὁ Θεός», τά παιδία τά ὁποῖα πλη
ροῦν χαρᾶς καί εὐφροσύνης πολλῆς τήν
πατρικήν ἡμῶν καρδίαν!
Πιστεύομεν, ἀγαπητοί, ὅτι ἡ Τοπική
Αὐτοδιοίκησις ἔχει νά διαδραματίσῃ ἕνα
μοναδικόν ρόλον, τόν ὁποῖον ἡ κεντρική
διοίκησις καί ἐξουσία δέν εἶναι δυνατόν νά
ὑποκαταστήσῃ. Ὁ Δήμαρχος, ὁ Κοινοτάρχης
(ὅπου ὑπάρχει ἀκόμη), ὁ Δημοτικός Σύμβουλος, γνωρίζει τά τοῦ οἴκου του, δηλαδή
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ἐνθουσιασμόν εἰς
τάς ὑπέρ τοῦ κοινοῦ
καλοῦ ἀπαιτουμέ
νας προσπαθείας, μέ
τό μοναδικόν κρητικόν φιλότιμον πού
σᾶς διακρίνει, καί
κάμετε τάς πόλεις
καί τά χωρία σας
ἀκόμη ὡραιότερα,
ἀναβιβάσατε τόν
δείκτην τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτιστικοῦ
ἐπιπέδου των ὅσον δύνασθε ὑψηλότερα
καί μή διστάζετε νά ζητῆτε τήν πρός τοῦτο
βοήθειαν καί συναντίληψιν τοῦ Θεοῦ.
Μετ’ ὀλίγας ὥρας θά ἀρχίσῃ εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν μας ἕν ἀκόμη σημαντικόν καί μεγάλης ἐμβελείας Συνέδριον. Θά ἔχῃ τήν Γενικήν Συνέλευσίν της ἡ
«Ἐπιτροπή Πίστεως καί Τάξεως» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, δηλαδή ἡ θεολογικωτέρα Ἐπιτροπή του. Αὐτό
ἀποτελεῖ ξεχωριστήν τιμήν διά τόν τόπον
σας. Γενικῶς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία εἶναι
μία λαμπρά προθήκη τῆς Κρήτης, ἀνοικτή
εἰς τό παγκόσμιον κοινόν, μέ αὐτονόητα
ἀγαθά ἀποτελέσματα. Παρακαλοῦμεν νά
τήν ἀγαπᾶτε καί νά τήν στηρίζετε παντοιοτρόπως, ὅπως καί εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἤδη
τό πράττετε.
Εὐχαριστοῦντες καί πάλιν διά τε τό
γεῦμα καί διά τό ὡραῖον δῶρον σας, σᾶς
προσκαλοῦμεν νά ἔλθετε εἰς πρώτην
εὐκαιρίαν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν,
πού εἶναι πάντοτε ἡ Ἁγία Σιών τοῦ Γένους
μας, νά προσκυνήσετε τά ἐκεῖ ἱερά καί
ὅσια καί νά μᾶς δώσετε τήν εὐκαιρίαν νά
ἀνταποδώσωμεν, στοιχειωδῶς ἔστω, τήν
ἀγάπην καί τήν φιλοξενίαν.
Πολλά τά ἔτη ὅλων σας καί κατά πάντα
εὐλογημένα.

ντρικήν διοίκησιν,
τό Κράτος.
Εἰς ἐποχάς πού ἡ
Ρωμηοσύνη δέν εἶχε
κρατικήν ὑπόστασιν,
τά χωρία, αἱ κῶμαι,
αἱ συνοικίαι τῶν πόλεων ἐκρατήθησαν,
ἐπεβίωσαν καί ἀνε
πτύχθησαν, παρά
τάς ἐξωτερικάς ἀρνητικάς συνθήκας, διότι εἰργάσθησαν
αἱ Κοινότητες, οἱ δημογέροντες, οἱ τά
πρῶτα φέροντες εἰς τό πνεῦμα καί εἰς
τήν οἰκονομίαν, συσπειρωμένοι περί τόν
Ἱερέα των καί τόν Ἐπίσκοπόν των. Τοιουτοτρόπως καί κοινωφελῆ καταστήματα
ἐδημιούργησαν, καί σχολεῖα, καί Ναούς,
καί ὑδραγωγεῖα καί ὅ, τι ἄλλο ἠδυνήθησαν.
Εἶναι μία μεγάλη ἐμπειρία τοῦ Γένους, τήν
ὁποίαν δέν πρέπει νά λησμονῶμεν.
Ὅπως καί ἄν ἔχουν τά πράγματα, ἡμεῖς
εἴμεθα σήμερον εὐτυχεῖς ἔχοντες πέριξ ἡμῶν τούς ἐκλεκτούς ἄρχοντας τῆς
Τοπικῆς Ἑνώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων
Νομοῦ Χανίων, οἱ ὁποῖοι καί εἶχον τήν
εὐγενῆ καί φιλόξενον πρωτοβουλίαν τῆς
διοργανώσεως καί προσφορᾶς τοῦ γεύματος τούτου, διά τό ὁποῖον καί ἐκφράζομεν
εἰς αὐτούς, καί ἐκ μέρους τῆς Πατριαρχικῆς
ἡμῶν Συνοδείας, θερμήν εὐχαριστίαν.
Ἔχετε, Ἐντιμότατοι κυρίαι καί κύριοι Δήμαρχοι καί λοιποί ἄρχοντες, ὁλόθυμον
τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν εἰς τό
πολυεύθυνον ἔργον σας, ἀλλά καί εἰς τήν
προσωπικήν καί οἰκογενειακήν σας ζωήν.
Ἔχετε τήν ἐκτίμησιν καί ἀγάπην τῶν τριῶν
Μητροπολιτῶν τοῦ Νομοῦ. Ἔχετε τήν
ἐμπιστοσύνην τῶν δημοτῶν σας καί τήν
ὑποστήριξιν τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας τοῦ
Κράτους. Προχωρήσατε μέ ἀνανεωμένον
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
δέν εἶναι ἕνας χῶρος ἐξουσιαστικός
καί κοσμικός, ἀλλά κατ’ ἐξοχήν ἐκ
κλησιαστικός καί αἱματοβαμμένος.
Ἀπό τούς Πατριάρχες πού λάμπρυναν τόν θρόνο αὐτό ἐξαίρουμε τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν Θεολόγο, τόν ὑψιπέτη
τῆς θεολογίας ἀετό, τόν ἅγιο Ἰωάννη
τόν Χρυσόστομο, τό καλλικέλαδο αὐτό
ἀηδόνι τοῦ ἄμβωνος, ἀκόμη δέ τόν ἱερό
Φώτιο, τόν Μέγα καί θαυμαστό στό
πνεῦμα, τήν ἔμπνευση καί τήν ζωή, τόν
ἅγιο Φιλόθεο τόν Κόκκινο, τόν μεγάλο
αὐτόν ἡσυχαστή Πατριάρχη. Στούς νεότερους χρόνους τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης ἐξέχουσα μορφή εἶναι ὁ Γεννάδιος Σχολάριος, ὁ πρῶτος Πατριάρχης τῆς
ἁλώσεως, ἀπό τόν ὁποῖο προῆλθε μιά
ὁλόκληρη σειρά μαρτύρων Πατριαρχῶν
πού κράτησαν ἄσβεστη τήν δάδα τῆς
πίστεως καί τῆς ἐλπίδος στό ὑπόδουλο
Γένος.

«Καλωσορίζουμε τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Ἀρχιεπίσκοπο
Κωνσταντινουπόλεως καί Νέας Ρώμης
καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη, κύριο κύριο Βαρθολομαῖο.
– Ἀρχιεπισκοπή, – Πατριαρχεῖο,
– Μεγάλη Ἐκκλησία, – Οἰκουμενικός
Θρόνος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως στάθηκε μέσα στούς
αἰῶνες οὐσιαστικός συντελεστής τῆς
αἴγλης τῆς ἀνατολικῆς ρωμαϊκῆς αὐτο
κρατ ορίας καί τοῦ μεγαλείου τοῦ
ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Σέ χαλεπούς καιρούς ὑπῆρξε φάρος ἐλπίδας
καί στήριγμα τοῦ γένους, διασώζοντας
μαζί μέ τήν πίστη καί τήν ἑλληνική
γλώσσα καί τήν ξεχωριστή πολιτισμική
μας ταυτότητα.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν
συνείδηση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων
ἀποτελεῖ εὐλογημένο καί ἱερό θεσμό,
ὁ ὁποῖος καθιερώθηκε ἀπό τίς Οἰ
κουμ ενικές Συνόδους, λαμπρύνθηκε
ἀπό ἐξέχουσες Πατριαρχικές μορφές
καί καθαγιάσθηκε ἀπό τούς ἱδρῶτες
ὁσίων Πατριαρχῶν, ἀλλά καί τά
αἵματα Ὁμολογητῶν καί Μαρτύρων
Πατριαρχῶν καί Ἐπισκόπων. Ἑπομένως,

Παναγιώτατε,
Κατά τή διάρκεια τῆς θητείας σας,
συνεχίσατε μέ σταθερότητα τόν διάλογο μεταξύ τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν,
ἔχετε σημαίνοντα ρόλο στόν διαθρησκειακό διάλογο καί κυρίως ἔχετε καθιε
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Ἱερουσαλήμ, πού εἶναι ἡ ἔνδοξη καί πονεμένη Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία,
ἡ καλλίτεκνη Μητέρα μας, στήν πόλη
τῶν Χανίων πού εἶναι καί ἡ ἕδρα τοῦ
ὁμώνυμου Νομοῦ μας. Εὐλογήσατε τόν
λαό τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς καί δεχθεῖτε
τόν εἰλικρινή σεβασμό, τήν ὀφειλόμενη
τιμή καί τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη μας.
Κατακλείνω τήν προσλαλιά μου μέ
ὑψωμένα τά ὄμματα τῆς ψυχῆς καί τῆς
καρδίας πρός τόν ὅλων Δεσπότη καί
Κύριο καί «παρακαλῶ καί δέομαι καί
καθικετεύω τήν συμπαθεστάτην Αὐτοῦ
ἀγαθότητα», ἐπαναλαμβάνοντας γιά
μιά εἰσέτι φορά τόν λιτό, ὅμως συγκλονιστικό πολυχρονισμό, τόν ὁποῖο
σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξος Οἰκουμένη «ἐν
ἐνί στόματι καί μιά καρδία» ἀπευθύνει
πρός τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον
Θεόν, ὑπέρ Ὑμῶν.

ρωθεῖ στή συνείδηση τῶν πολιτῶν ὡς ὁ
Πατριάρχης πού ἔσκυψε πάνω ἀπό τά
προβλήματα τοῦ περιβάλλοντος.
Παναγιώτατε,
Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καλωσορίζουμε στόν νομό Χανίων τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους. Ἀποτελεῖ ξεχωριστή
καί ἀνυπέρβλητη τιμή γιά ὅλους ἐμᾶς,
ἡ σημερινή Σας ἐπίσκεψη. Ἀποτελεῖτε
τήν κιβωτό τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ
Γένους. Ἡ πολυσχιδής δράση Σας, λαμπρύνει τήν Οἰκουμένη, καί ἀποτελεῖ
γνήσια ἔκφραση τῆς Ἀλήθειας καί τῆς
Ὀρθοδοξίας. Εἴμαστε ὅλοι ὑπερήφανοι
γιά τούς ἀγῶνες πού καταβάλετε, προκειμένου τό Φῶς τῆς Ἀλήθειας, τῆς
Πίστης καί τῆς Γνώσης νά φτάνει στά
πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Ὁ βίος καί ἡ
δράση Σας ἀποτελεῖ λαμπρό φάρο πού
μᾶς καθοδηγεῖ. Φωτίζετε μέ τό ἔργο
Σας τήν Ὀρθοδοξία καί τό Γένος.
Καλῶς ἤλθατε, Παναγιώτατε Πάτερ
καί Δέσποτα, ἀπό τήν Νέα Σιῶν, τήν Νέα

«Βαρθολομαίου τοῦ Παναγιωτάτου
καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πολλά
τά ἔτη».
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Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΧΑΝΙΩΝ
(7 Ὀκτωβρίου 2009)
Καί τοῦτο διότι ὑπῆρξεν ἀληθές θυσιαστήριον ἐπί τοῦ ὁποίου προσεφέρθησαν πολλαί Πατριαρχικαί θυσίαι, πολλάκις οὐχί ἀναίμακτοι, ὑπέρ τῆς δόξης
τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ,
καί οἱ μελετηταί τῆς ἱστορίας γνωρίζουν. Μᾶς χαροποιεῖ ἡ ἐκτίμησις τῆς
εὐαισθησίας ἡμῶν, τόσον διά τήν ἐν
διαλόγοις ἔξοδον τῆς Ἐκκλησίας ἀπό
τήν αὐτάρκειαν τῆς ἐσωστρεφείας καί
κίνησιν πρός συνάντησιν τοῦ πλησίον,
εἴτε εἰς τήν χριστιανικήν οἰκογένειαν
ἀνήκει αὐτός εἴτε ὄχι, ὅσον καί διά τήν
ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τοῦ
περιβάλλοντος. Ἀμφότερα ἀποτελοῦν
σταθερούς ἄξονας τῆς Πατριαρχικῆς
ἡμῶν μερίμνης, πέραν τοῦ καθαρῶς
πνευματικοῦ καί συντονιστικοῦ ἐν τῇ
καθόλου Ὀρθοδοξίᾳ ἔργου ἡμῶν. Συγχαίροντες, λοιπόν, σᾶς καλοῦμεν εἰς
συστράτευσιν, προκειμένου νά βοηθήσωμεν ὅλοι τά παιδιά μας νά κληρονομήσουν ἕνα καλλίτερον, ὡραιότερον καί
ὑγιεινότερον περιβάλλον, καί ἡ πληθύς
τῶν ἐθνῶν, ἡ ὁποία πλέον μοιραίως
συναντᾶται εἰς πᾶσαν γωνίαν τῆς γῆς,
καί ἐδῶ ἀσφαλῶς εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀφ’

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Νομάρχα Χανίων,
Ἀξιότιμα στελέχη τῆς Νομαρχίας καί
τῶν διαφόρων φορέων τοῦ Νομοῦ,
Μέ προσοχήν καί μέ συγκίνησιν
ἠκούσαμεν τούς λόγους τῆς εὐγενοῦς
προσφωνήσεως τοῦ κ. Νομάρχου, ὁ
ὁποῖος δέν εἶναι ἁπλῶς Ἀρχοντάκης,
ἀλλά πραγματικός ἄρχοντας, κατά τε
τό ἦθος καί κατά τόν χαρακτῆρα. Οὔτε
ἁπλῶς Γρηγόριος, ἀλλά γρηγορῶν
ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς εὐθύνης του
διά τά συμφέροντα τοῦ Νομοῦ καί
τῶν πολιτῶν τῆς εὐάνδρου δυτικῆς
ἐσχατιᾶς τῆς θεοσκεπάστου, ἁγιοτόκου
καί ἡρωοτόκου Κρήτης. Εὐχαριστοῦμεν
διά τήν ἐκφρασθεῖσαν εὐλαβῆ ἀγάπην,
τούς ἐπαίνους δέ ἐπιγράφομεν εἰς αὐτόν
τόν Ἅγιον, τόν πολύπαθον καί μαρτυρικόν Πατριαρχικόν Οἰκουμενικόν
Θρόνον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος, κατ’
ἀντιστοιχίαν πρός τόν λόγον τοῦ Κυρίου, εἶναι «τό θυσιαστήριον τό ἁγιάζον
τό δῶρον» (Ματθ. 23, 19), ὁ θρόνος
πού ἁγιάζει τόν ἐπ’ αὐτοῦ καθήμενον.
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ὅτου ἔπαυσαν τά διακρατικά σύνορα
νά εἶναι ἀπροσπέλαστα, νά δύναται νά
ἐπιτύχῃ μίαν στοιχειώδη ἀνθρωπίνην
συνεννόησιν καί συνύπαρξιν, χωρίς
ἐπικινδύνους τριβάς καί συγκρούσεις.
Τοῦτο θεωροῦμεν στοιχειῶδες χριστιανικόν καθῆκον.
Γνωρίζομεν ὅτι ὁ λαός τῶν Χανίων
διεκρίνετο πάντοτε, καί διακρίνεται,
ἐπί εὐσεβείᾳ καί φιλογενείᾳ. Τό αὐτό
καί οἱ ἄρχοντές του. Τοῦτο συνιστᾷ
σπουδαίαν παράδοσιν, τήν ὁποίαν πα
ρακαλοῦμεν νά συνεχίσετε, προσαυ
ξάνοντες ἐπί μᾶλλον καί μᾶλλον! Μακράν πάσης ἀνωφελοῦς διχοστασίας,
ἐν ἀγάπῃ ἀδελφικῇ καί μέ αἴσθημα

εὐθύνης, ἐξακολουθήσατε κατεργαζόμενοι τιμαλφῆ καί μένουσαν δόξαν εἰς
τό ὄνομα τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ
σας, προϊστάμενοι ἀγαθῶν ἔργων, κοι
νωφελῶν, θεαρέστων καί ἀξιομιμήτων!
Ἡ πατρική ἡμῶν εὐχή καί ἡ ὁλόθυμος
Πατριαρχική εὐλογία σᾶς συνοδεύουν
ἀνελλιπῶς, μαζί μέ τήν στοργήν τῆς ἐν
Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἔχετε
τό προνόμιον νά εἶσθε γνήσια τέκνα,
ὡς καί οἱ λοιποί λίαν ἀγαπητοί ἡμῖν
Κρῆτες. Νά ζῆτε, νά ὑγιαίνετε, νά προκόπτετε καί νά εὐοδοῦσθε ἐν τοῖς καταθυμίοις! Σᾶς ἀναμένομεν εἰς τήν Πόλιν,
εἰς πρώτην εὐκαιρίαν.
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Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝ Τῌ Ο.Α.Κ.
(7 Ὀκτωβρίου 2009)
σκεπτόμενοι καὶ πάλιν τὴν Κρήτην. Ἡ Μεγαλόνησος εἶναι ἡ ἀκριβοθυγατέρα τῆς ἐν
Κωνσταντινουπόλει σεβασμίας καὶ καλλιγόνου Μητρὸς Ἐκκλησίας· ἡ πνευματικὴ
«ναυαρχίς» της εἰς τὸ Ἀρχιπέλαγος τοῦ
Αἰγαίου. Εἶναι ἡ ἁγία δεξαμενή, ἡ ὁποία ἔχει
δώσει κατὰ τὸ παρελθὸν εἰς τὸν Θρόνον
διαπρεπεῖς Πατριάρχας, ὡς ὁ Ἱερομάρτυς
Κύριλλ ος Λούκαρις καὶ ὁ μετὰ ταῦτα
Ἀλεξανδρείας Μελέτιος Μεταξάκης, συνεχίζει δὲ δίδουσα καὶ σήμερον ἐκλεκτοὺς
Ἱεράρχας, Ἱερεῖς, Θεολόγους καὶ λοιπὰ πολύτιμα στελέχη, τὰ ὁποῖα τιμοῦν τὸ ὄνομα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ Ἱερὰ
Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ἐπαγρυπνεῖ φιλοτίμως
ὑπὲρ τοῦ ἐνταῦθα χριστωνύμου πληρώματος, ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ὅπου ἔχει καὶ τὴν ἀναφοράν της. Εἰς
τὰ πολλὰ Πατριαρχικὰ καὶ Σταυροπηγιακὰ
Μοναστήρια ποὺ κοσμοῦν ἀπ’ ἄκρου εἰς
ἄκρον τὴν Νῆσον, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ
τὸ παρακείμενον ἱστορικὸν Μοναστήριον τῆς Γωνιᾶς, ὄχι μόνον μνημονεύεται
καθημερινῶς τὸ ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου, ὅπερ ὑπογραμμίζει τοὺς
ἱεροὺς καὶ ἀκαταλύτους δεσμοὺς τῆς Κρή-

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.
Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατοι λοιποὶ ἅγιοι Ἀδελφοί Ἱεράρ
χαι,
Ἐντιμότατε κύριε Νομάρχα,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Γενικὲ Διευθυντὰ
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης,
Ἀξιότιμοι καὶ ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες,
«Τὸ μυστήριο τῆς Κρήτης εἶναι βαθύ»,
σημειώνει κρητικὸς συγγραφεύς, «Ὅποιος
πατήσει στὸ νησὶ τοῦτο νοιώθει μυστηριώδη δύναμη, ζεστή, ἀγαθή, νὰ διακλαδίζεται στὶς φλέβες του, καὶ τὴν ψυχή του νὰ
μεγαλώνει»!1 Αὐτὸ αἰσθανόμεθα καὶ ἡμεῖς
ὁσάκις ἐπισκεπτόμεθα τὴν ἡρωοτόκον καὶ ἁγιοτόκον Μεγαλόνησον, αὐτὸ ζοῦμε καὶ
τώρα, μαζὶ μὲ τὰ μέλη τῆς Πατριαρχικῆς
ἡμῶν Συνοδείας, τοὺς Ἱερωτάτους ἀδελφοὺς
Προικοννήσου κ. Ἰωσὴφ καὶ Μύρων κ. Χρυσόστομον, τὸν π. Γρηγόριον, τὸν Δευτερεύοντα κ. Ἀνδρέαν καὶ τοὺς λοιπούς, καὶ δοξάζομεν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς
ἐχάρισε καὶ τὴν παροῦσαν εὐκαιρίαν καὶ
χαράν.
Πέραν τούτου ἔχομεν πολλοὺς ἀκόμη
λόγους νὰ αἰσθανώμεθα εὐτυχεῖς ἐπι
1. Ν. Καζαντζάκης: Ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο.
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Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκ
φράσωμεν ὁλόθυμον τὴν Πατριαρχικὴν
ἡμῶν εὐαρέσκειαν εἰς τὸν ἐπὶ μακρὰν σει
ρὰν ἐτῶν Γενικὸν Διευθυντὴν καί, κυριο
λεκτικῶς, ψυχὴν τῆς Ἀκαδημίας Δρα Ἀλέ
ξανδρον Παπαδερόν, ὁ ὁποῖος ἐταύτισε
τὴν ζωήν του μὲ ἐκείνην τοῦ Ἱδρύματος καὶ
ἔδωσε δαψιλῆ ἀμητὸν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ
εἰς τὴν Νῆσον. Τὸν εὐχαριστοῦμεν θερμῶς
καὶ παρακαλοῦμεν νὰ συνεχίσῃ στηρίζων
τὴν Ἀκαδημίαν καὶ τὸ ἔργον της εἰς πολλὰ
καὶ ὑγιεινὰ ἔτη, συμπαριστάμενος φιλαδέλφως εἰς τὸν ἀντάξιον διάδοχόν του Δρα
Κωνσταντῖνον Κενανίδην.
Θερμὰς εὐχαριστίας ἐκφράζομεν εἰς τὸν
Ἐντιμότατον Νομάρχην Χανίων κύριον Γρηγόριον Ἀρχοντάκην, τόσον διὰ τὸ τιμητικὸν
δεῖπνον, τὸ ὁποῖον εὐγενῶς διωργάνωσε καὶ
προσέφερε πρὸς τιμὴν ἡμῶν, ὅσον καὶ διὰ τὴν
ὡραίαν προσφώνησίν του. Ἐπίσης, θερμὰς
εὐχαριστίας ἐκφράζομεν εἰς τὸν Πρόεδρον
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Ἱερώτατον Μητροπολίτην κ. Ἀμφιλόχιον καὶ τὸν Γενικὸν
Διευθυντὴν αὐτῆς Δρα Κωνσταντῖνον
Κενανίδην διὰ τὴν δοχὴν καὶ φιλοξενίαν,
καθὼς καὶ διὰ τὸ προσφερθὲν ἡμῖν ἐκ μέρους τῆς Ἀκαδημίας ὡραῖον καὶ συμβολικὸν
δῶρον. Τὸν κ. Διευθυντὴν εὐχαριστοῦμεν
ἐπὶ πλέον καὶ διὰ τοὺς θερμοὺς καὶ εὐλαβεῖς
λόγους τῆς προσφωνήσεώς του καὶ προ
σεπιδηλοῦμεν εἰς αὐτὸν ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκ
κλησία καὶ ὁ Πατριάρχης εὑρισκόμεθα
ἀδιαλείπτως ἐν ἀγάπῃ πολλῇ εἰς τὸ πλευρόν
του καὶ δύναται νὰ ὑπολογίζῃ εἰς τὴν στήριξιν ἡμῶν εἰς τὸ λεπτόν, πολυεύθυνον καὶ
ἐμπεδόμοχθον ἔργον του. Εὐχαριστοῦμεν,
τέλος, πάντας τοὺς συνδαιτυμόνας, ποὺ
παρακαθήσαντες εἰς τὸ δεῖπνον ηὐξήσατε
τὴν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασίν μας. Εὐχόμεθα εἰς
ὅλους ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καλὴν καὶ
πάλιν ἀντάμωσιν! Νὰ ζῆτε!

της μετὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ
καὶ μὲ τὴν μεγάλην ἐκκλησιαστικήν, πνευματικήν ἐν γένει καὶ κοινωνικὴν καὶ ἐθνικὴν
προσφοράν των, ἡ ὁποία τὰ καθιστᾷ
τηλαυγεῖς φάρους μέσα εἰς τὴν πολυτάραχον ἐποχήν μας, μεγαλύνεται τὸ ὄνομα
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ κατάλογος θὰ ἠδύνατο
νὰ εἶναι πολὺ μακρύς. Θὰ σταματήσωμεν
ὅμως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν μας,
εἰς τὴν ὁποίαν συνεδριάζει κατ’ αὐτὰς ἡ
ἐπιτροπὴ «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὅπερ ὑπῆρξε
καὶ ἡ ἀφορμὴ τῆς παρούσης ἐπισκέψεως
ἡμῶν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία, ἱδρυθεῖσα
τῇ φιλογενεῖ πρωτοβουλίᾳ τοῦ σεβασμίου Μητροπολίτου πρῴην Κισάμου καὶ Σελίνου κυρίου Εἰρηναίου καὶ πνευματικὸν
καθίδρυμα τῆς Μητροπόλεως Κισάμου καὶ
Σελίνου ὑπάρχουσα, ὑπὸ τὴν προεδρείαν
τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολίτου, σήμερον τοῦ
Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ κ. Ἀμφιλοχίου, διατελεῖ
πάντοτε ὑπὸ τὴν αἰγίδα, τὴν εὐλογίαν καὶ
τὴν ὑψηλὴν προστασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον προσπορίζεται οὐκ ὀλίγον κῦρος καὶ ἐπιφάνειαν.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία εἶναι, ὅπως καὶ
ἄλλοτε ἔχομεν τονίσει, τὸ καμάρι μας!
Εἶναι ἡ πνευματικὴ βιτρίνα τῆς Κρήτης εἰς
τὸν κόσμον τοῦ πνεύματος, ὄχι μόνον τὸν
καθαρῶς ἐκκλησιαστικόν, ἀλλὰ καὶ τὸν
εὐρύτερον. Τὸ Κολυμβάρι, ἡ Κίσαμος, τὰ
Χανιά, ἔχουν γίνει περιάκουστα μέχρι τὰς
ἐσχατιὰς τῆς ὑδρογείου, ἐξ αἰτίας κυρίως
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας. Γνωρίζομεν ὅτι
τὸ ἀναγνωρίζετε καὶ σεῖς καὶ τὴν ἀγαπᾶτε
καὶ τὴν στηρίζετε. Πατρικῶς παρακαλοῦμεν
καὶ προτρεπόμεθα, ἀναφερόμενοι κυρίως
εἰς τὰς ἀρχάς τοῦ τόπου: Ἔτι μᾶλλον! Ἀκόμη
περισσότερον! Πρόκειται διὰ μίαν μεγάλην
πνευματικὴν ἐπένδυσιν, ἡ ὁποία καρπογονεῖ
ποικίλα ὀφέλη εἰς τὸν τόπον σας!
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ Ι.ΜΟΝΗΣ ΓΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
κανονικό Της πατέρα καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ,
πλέον, ἱστορικὸ γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο δοξάζουμε καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ καὶ τὴν
Ὑμετέρα Παναγιότητα γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς
κάνατε. Αἰσθανόμαστε οἱ προνομιοῦχοι τῆς
ἱστορίας καθὼς ἐκπροσωποῦμε οἱ ὁλίγοι
τοῦ σήμερα τοὺς πολλοὺς τοῦ χθές. Τοὺς
μακαρίᾳ τῇ λήξει κεκοιμημένους προκατόχους μας, τοὺς κτίτορες, τοὺς ἡσυχαστές καὶ
ἀσκητὲς τῆς Σκήτης τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου,
τῶν ἱερῶν καθισμάτων καὶ τῶν σπηλαίων
τῆς μοναστικῆς αὐτῆς λαύρας, τῶν ὁσίων
καὶ τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως.
Ὁ τόπος αὐτὸς τοῦ Ἀκρωτηρίου Μελέχα, Παναγιώτατε, εἶναι ἄγονος ὡς πρὸς
τὴν ὄψη του, ἀλλὰ ἱερὸς καὶ ἅγιος ὡς
πρὸς τὸ εἶδος του. Τὸν καθιέρωσαν καὶ
τὸν γεώργησαν τὰ δάκρυα καὶ οἱ ἀγῶνες
τῶν ἀσκητῶν του, ἐκπληρώνοντας ἔτσι τὸ
προφητικὸ λόγιο «ἔδωκα ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ
καὶ ποταμοὺς ἐν τῇ ἀνύδρῳ τοῦ ποτίσαι τὸ
γένος μου τὸ ἐκλεκτόν». Τὸν ἔκανε γνωστὸ
καὶ ξακουστὸ ἡ ζωὴ καὶ τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου,
τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη
μόλις χθές ἑορτάσαμε καὶ συνεχίζουμε, μὲ
τὴ σημερινὴ δική Σας ἐδῶ παρουσία, νὰ
ἑορτάζουμε μαζὶ μὲ τοὺς 98 θεοφόρους

Παναγιώτατε καὶ Θειότατε Δέσποτα,
μετὰ τῆς τιμίας συνοδείας Σας,
Ἅγιε Κρήτης, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,
Ὡς εὖ παρέστητε στὴν Ἱερὰ Μονή μας.
Τίνα γαρ εὐχαριστίαν ἀνταποδοῦναι
περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσει τῇ χαρᾷ τῆς ἐλεύσεως
ὑμῶν Παναγιώτατε Πάτερ;
Νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἀπὸ τὴν εὐλογ η
μένη στιγμὴ ποὺ πληροφορηθήκαμε τὴν
ἐπικείμενη ἔλευσή Σας στὰ Χανιὰ καὶ στὸ
ταπεῖνο μας Μοναστήρι, ὑπερεκπερισσοῦ
προσκαρτερούσαμε «εἰς τὸ ἰδεῖν Ὑμῶν τὸ
πρόσωπον».
Καὶ ἰδού, ἦλθε ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους, ἀπὸ τὸ κατάστικτο τοῖς μώλωψι καὶ
πανσθενουργὸ ἀείφωτο Φανάρι, ἀπὸ τὴν
βοσπορίτισσα Νέα Ρώμη, τὴν Πόλη τῶν
θρύλων καὶ τῆς ἱστορίας, ποὺ χώνεψε τὸ
πνεῦμα τῶν Συνόδων καὶ σφράγισε τὸν
κανόνα τῆς θεολογίας.Ἦλθε ὁ Πατριάρχης ἀπὸ τὸ Σεπτὸ Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας,
ὅπου συνεχίζεται ἡ ἀτέρμονη ἀκάθιστη
ἀκολουθία τοῦ χρέους.
Στὰ πεντακόσια χρόνια ζωῆς της, ἡ
Μονή μας, ἄν καὶ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακή, πρώτη φορὰ ὑποδέχεται τὸν
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συμμοναστές Του. Τὸν τόπο αὐτό, ἡ πίστη
καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ λαοῦ μας τὸν μετέτρεψε σὲ μέγα προσκύνημα καὶ τὸν ὀνόμασε
τὸ Ἅγιον Ὄρος τῆς Κρήτης.
Ὅπως ὅλα τὰ Μοναστήρια τῆς Μεγαλονήσου μας, ἔτσι καὶ αὐτὸ στὶς δύσκολες
στιγμὲς τῆς ἱστορίας προσέφερε πολλὰ καὶ
προσεφέρθη μαζὶ μὲ τοὺς μοναχούς Του
ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας στὸ βωμὸ τῶν πεπρωμένων τοῦ Γένους μας. Πέρασε πολλά,
ἐγκαταλείφθηκε, πυρπολήθηκε, ἐρήμωσε,
ἀλλὰ πορεύθηκε. Μπορεῖ νὰ χάθηκαν τὰ
κειμήλιά του, νὰ λήστεψαν τὸν πλοῦτο του,
μὰ τὸ πολύτιμο τρίπτυχο τῆς ὑπαρξῆς του,
τὴν τιμή, δηλαδή, τῆς Θεοτόκου, τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου
Ἰωάννου καὶ τὴν Πατριαρχική του ἀξία, δὲν
τὸ ἐσύλησε καὶ δὲν τὸ σίγασε ὁ πανδαμάτορας χρόνος. Ἐδῶ καὶ αἰῶνες, σὲ τοῦτον
τὸν τόπο, ἀντιλαλοῦν οἱ προσευχὲς τῶν
ἱερουργῶν, του ποὺ ταξιδεύουν πρώτα στὴν
Πόλη, στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία, γιὰ νὰ συναντήσουν τὸν Καθηγούμενο καὶ Πρωτυπεύθυνο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ μέσῳ Αὐτοῦ
νὰ γίνουν εὐπρόσδεκτες στὸ ὑπερουράνιο
θυσιαστήριο.
Καὶ σήμερα, στὸ αἰώνιο σήμερα τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ μνημόνευση αὐτὴ ἐκκλησιο
λογικῶς σφραγίζει καὶ χαρακτηρίζει τὸ εἶναι
μας καὶ προδιαγράφει τὴν μέχρι σταυροῦ
συμπόρευσή μας μὲ τὴν ἐσταυρωμένη Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἔτσι μεταμορφώνεται μυστηριακὰ σὲ χώρα
τῶν ζώντων, ἢ μάλλον τῶν ἀθανάτων,
καὶ τοῦτο τὸ μικρὸ τὸ Μοναστήρι γίνεται Μέγα Μοναστήρι καὶ ἑμεῖς οἱ ὁλίγοι,
ἀπειράριθμοι μαζὶ μὲ ἑσᾶς στὴν Πόλη καὶ
μὲ ὅσους βρίσκονται σὲ κοινωνία μὲ τὸ μυστήριο αὐτό, ἀπὸ τῶν περάτων ἕως τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης.

Τοῦτο τὸ γεώργιο, Παναγιώτατε, βλάστησε στὴ Συμβασιλεύσσα πόλη, στὴ
Θεσσαλονίκη. Εἶναι ἔργο τῆς δεξιᾶς τοῦ
Ὑψίστου. Ὁ ὁμιλῶν ὑπῆρξε ἁπλῶς ὄργανο
τῆς θείας πρόνοιας. Μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλο
γία τοῦ Γέροντά μου, τοῦ ἀπὸ Κυδωνίας
καὶ Ἀποκορώνου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
Εἰρηναίου, βρεθήκαμε γιὰ τρίχρονη μαθητεία στὸ ἁγιώνυμο ὄρος καὶ μεταφυτευθήκαμε ἐδῶ, πρὸ τετραετίας, τετράριθμος
χορεία νέων ἀδελφῶν, γιὰ νὰ παραλάβουμε
τὴ σκυτάλη τῆς ἱστορικῆς πορείας καὶ συνέχειας τῆς Μονῆς αὐτῆς.
Ἐπιτρέψτε μας νὰ κάνουμε ἕναν πολύ
σύντομο ἀπολογισμὸ τῶν παρελθόντων
ἑτῶν καὶ νὰ Σᾶς καταθέσουμε τὶς σκέψεις
καὶ τὰ ὁράματά μας γιὰ τὸ μέλλον.
Ἀπὸ τῆς ἐδῶ ἐγκαταστάσεώς μας, τὴν 1η
Αὐγούστου 2005, ἐπαναφέραμε, Παναγιώτατε, τὴν κοινοβιακὴ τάξη, ἀκολουθώντας
τὴν τυπικὴ διάταξη τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Ἐκπονήθηκε μελέτη ἀναστηλώ
σεως τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς
Μονῆς καὶ ἤδη ἀπὸ αὔριο, μὲ τὶς εὐχὲς
καὶ τὴν εὐλογία Σας, θὰ ξεκινήσουν οἱ
ἐργασίες ἀποκατάστασης τῆς βορεινῆς,
ἀρχικά, πτέρυγας καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλης
τῆς Μονῆς. Δρομολογήθηκαν οἱ ἐνέργειες
γιὰ τὴν ὑδροδότηση τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία
δυστυχῶς μέχρι καὶ σήμερα στερεῖται τῆς
παροχῆς ὕδατος καὶ ἀναμένουμε καρτερικὰ
τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου. Μετὰ ἀπὸ
πολλὲς καὶ ἐπίπονες προσπάθειες καὶ τὴν
οὐσιαστικὴ καὶ ἀφιλοκερδῆ συμβολὴ τοῦ
Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας, κ. Σπυρίδωνος Λιονάκη, τὸ ἀπὸ
πολλῶν ἐτῶν καταληφθὲν Μετόχιο τῆς
Μονῆς μας «Κουμαρές», ἀποδόθηκε καὶ
πάλι στὴν πλήρη κυριότητα τῆς Μονῆς καὶ
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δρομολογοῦνται οἱ διαδικασίες ἐκπόνησης
μελέτης ἀποκατάστασης τοῦ κτιριακοῦ
του συγκροτήματος, γιὰ νὰ ἀποτελέσει
τὸ κέντρο διαχείρισης καὶ διαφύλαξης
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς πανίδας τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τῆς Μονῆς
μας καὶ συνάμα νὰ καταστεῖ ἕνας τόπος
περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης καὶ μαρτυρίας τῆς ἀγωνίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν προστασία ὅλης τῆς κτίσης.
Μέρος τῶν ἐκτάσεων του προαναφερθέντος Μετοχίου ἔχουν ἀποδοθεῖ γιὰ τὴ δημιουργία ἠλιοθερμικοῦ σταθμοῦ παραγωγῆς
ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ὁ ὁποῖος θα συμβάλει
τὰ μέγιστα στὴν ἀνακούφιση τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος τῆς εὐρύτερης περιοχῆς,
ἐφόσον θὰ καλύπτει σχεδὸν τὸ 1/3 τῶν
ἀναγκῶν τοῦ Νομοῦ Χανίων σὲ ἐνέργεια.
Παράλληλα, ὁ ἐλαιῶνας τῆς Μονῆς,
ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς ἀνήκει στὸ Μετόχιο
«Κουμαρές», ἔχει ἐνταχθεῖ, ἤδη ἀπὸ τῆς
ἐγκαταστάσεώς μας, στὴ βιολογικὴ καλλιέργεια. Εὐελπιστοῦμε στὴν εὐόδωση
τῶν προσπαθειῶν μας γιὰ τὴν παύση
τῆς ἀνεξέλεγκτης βόσκησης στὴ γῆ τῆς
Μονῆς καὶ τὴν ἀποτροπὴ τῆς περαιτέρω ἐρημοποίησής της. Μὲ ἀφορμή, τέλος, τὸ πρόσφατο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ
τὶς Ἀνανεώσιμες Πηγὲς Ἐνέργειας καὶ τὸ
Περιβάλλον, τὸ ὁποῖο θέσατε ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ πάλιν καὶ πολλάκις
Σᾶς εὐχαριστοῦμε, ξεκίνησε μία σχέση συνεργασίας μὲ τὸ Πολυτεχνεῖο Κρήτης τὴν
ὁποία δεσμευόμαστε νὰ διατηρήσουμε
ἀλλὰ καὶ νὰ διευρύνουμε γιὰ τὴν διοργάνωση καὶ ἄλλων ἀνάλογων ἐκδηλώσεων,
σύμφωνα μὲ τὴν προτροπή Σας.
Ὅλα τὰ παραπάνω δὲν θὰ ἤταν δυνατὸν
νὰ πραγματοποιηθοῦν χωρὶς τὴν ἠθικὴ καὶ

πνευματικὴ συμπαράσταση τοῦ κατὰ πάντα
λευκοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εἰρηναίου
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση καὶ
ἀγαστὴ συνεργασία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ.
Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος πάντοτε ὡς πατέρας
καὶ ἀδελφὸς καὶ φίλος συνοδεύει τὶς ἀγωνίες
καὶ ἀγκαλιάζει τὶς πρωτοβουλίες μας.
Εὐχηθῆτε, Παναγιώτατε, νὰ πραγμα
τοποιηθεῖ τὸ ὄνειρο τῶν ἐφηβικῶν χρόνων
τοῦ προσλαλοῦντος γιὰ τὴ δημιουργία, σὲ
ἔκταση τῆς Μονῆς, κέντρου ἀπεξάρτησης
καὶ ἐπανένταξης γιὰ τοὺς νέους τοῦ τόπου
μας.
Εὐχηθῆτε, Παναγιώτατε, νὰ εἴμαστε
καὶ νὰ γινόμαστε πάντοτε φρόνιμοι ὡς
οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί,
χαρμονὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ γλυκασμὸς ἐν
τῷ λάρυγγι Αὐτῆς, νὰ γρηγοροῦμε καὶ νὰ
νήφουμε ἐν πᾶσι κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
νὰ ἀποκτήσουμε οὐ μόνον τὸ εἰς Αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ Αὐτοῦ πάσχειν.
Εὐχηθῆτε, τέλος, Θειότατε Πάτερ, πο
τὲ καὶ κανενὸς νὰ μὴ διαψεύσουμε τὶς
ἐλπίδες.
Παναγιώτατε,
Οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις, ἀλλ’ ἐν καρδίαις
σαρκίναις χαράχθηκαν οἱ στιγμὲς αὐτές.
Ζητοῦμε τὴν πατρικὴ καὶ Πατριαρχικὴ εὐχὴ
Σας. Θεωροῦμε τὸ παρὸν προσκύνημά Σας
ὡς προοίμιο λειτουργικῆς παρουσίας καὶ
εὐλογίας στὸ μέλλον.
Τὸ μόνο πού, τέλος, ἐπιθυμοῦμε καὶ
γιὰ τὸ ὁποῖο ἕως τελευταίας πνοῆς μας θὰ
προσευχόμαστε εἶναι νὰ ζεῖ τὸ Φανάρι γιὰ
νὰ φωτίζει τὴν ἀκοίμητη συνείδηση τοῦ Γένους μας, νὰ διατηρεῖ καὶ νὰ διαδίδει τὴν
ἀρχοντιὰ τῆς Ρωμιοσύνης καὶ τὸ φῶς τοῦ
Χριστοῦ.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ
Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα
Ἀσμένως καί ἐν δοξολογίᾳ τῇ Πανα
γίᾳ Τριάδι, εὐχαριστοῦντες καί Ὑμᾶς διά
τήν ἄπειρον πρός ἡμᾶς συγκατάβασιν
παρά τοῦ κόπου τόν ὁποῖον τελευταίως
ὑποβάλλεσθε δέν ἀφήσατε καί Ὑμᾶς τά
πνευματικά Σας τέκνα, ὡς Πατέρας καί

Ἐπίσκοπος ἡμῶν, νά ἐπισκεφθῆτε καί νά
εὐλογήσετε τήν ἡμετέραν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τσαγκαρόλων.
Ἤδη Παναγιώτατε κατά τήν πρώτην
ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, ὀλίγον
μετά τῆς ἀναδείξεως εἰς τόν πρῶτον
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τοποιήσουμε διά τά τετρακόσια ἔτη
ἀπό ἐνάρξεως τῆς ἱστορικῆς ταύτης
Μονῆς, νά ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ καί
αἱ κτηριακαί ἐγκαταστάσεις τῆς νέας
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης καί ἄν
εὐλογήσει ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότητα νά εὐλογήσετε Ὑμεῖς Παναγιώτατε, τήν ἔναρξιν τοῦ ὁλοκληρωμένου
διδακτηρίου καί οἰκοτροφείου τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.
Ὡς πνευματικά Ὑμῶν τέκνα ὑποβάλ
λωμεν τόν βαθύτατο σεβασμό καί τήν
ἀφοσίωσιν πρός Ὑμᾶς, μνημονεύοντες
ἐσαεῖ ἀπό κτίσεως τῆς Ἡμετέρας Μονῆς
τῶν προκατόχων Σας καί Ὑμῶν, προσφέροντες δέ τό παρόν ἐπιτραχήλιον
καί ὠμοφόριον αἰτούμενοι τάς θεοβλύστους Ὑμῶν εὐχάς.
Ὡς εὖ παρέστητε Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα.

τῆς Οἰκουμένης Θρόνον, ἐθεμελιώσατε
καί τήν προσπάθειαν τοῦ τότε σεπτοῦ
Ποιμενάρχου μας καί τῆς τοπικῆς κοινωνίας, τό νέον κτηριακόν συγκρότημα
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.
Ἔκτοτε Παναγιώτατε Πάτερ καί
Δέσποτα ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν
ἀκαταπαύστως συνεχίζομεν τήν Ἱεράν
παρακαταθήκην τήν ὁποίαν ἀφῆκεν
τό σεπτόν Ὑμῶν πρόσωπον καί εὑρι
σκόμεθα εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά
Σᾶς ἀναγγείλουμεν καί ἐπισήμως πλέον ὅτι εὑρισκόμεθα εἰς τό τέλος τῶν
δυσκολιῶν ἐκείνων αἱ ὁποῖαι παρέτειναν τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ πνεύμονος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τούς μελλοντικούς Πρεσβυτέρους αὐτῆς.
Εὐελπιστοῦμεν Παναγιώτατε Πάτερ
καί Δέσποτα ὅτι κατά τάς ἐκδηλώσεις
τάς ὁποίας προτιθέμεθα νά πραγμα-
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†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

μέθοδοι αἱ ὁποῖαι ἐδημιούργησαν τά
προβλήματα αὐτά δέν εἶναι δυνατόν νά
εἶναι καί ἡ καλλιτέρα λύσις των. Χρειάζεται νά εἰσαγάγωμεν τήν ἀγάπην εἰς
ὅλας τά συναλλαγάς μας, τήν ἀγάπην
ἡ ὁποία ἐμπνέει θάρρος καί συμπόνοιαν. Ἀνθρωπίνη πρόοδος δέν σημαίνει ἁπλῶς συσσώρευσιν πλούτου καί
ἄκριτον ἀνάλωσιν τῶν πόρων τῆς γῆς.
Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς παρούσης κρίσεως
ἔχει ἀποκαλύψει τάς ἀξίας τῶν ὀλίγων
οἱ ὁποῖοι διαμορφώνουν τάς τύχας τῆς
κοινωνίας μας. Ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δύνανται νά ἐξεύρουν χρηματικά ποσά πέραν πάσης φαντασίας διά τήν στήριξιν
τοῦ χρηματοοικονομικοῦ συστήματος
τό ὁποῖον τούς ἐπρόδωσεν, ἀλλά δέν
εἶναι πρόθυμοι νά διαθέσουν οὔτε τό
ἐλάχιστον κλάσμα τῶν ποσῶν αὐτῶν διά
τήν θεραπείαν τῆς οἰκτρᾶς καταστάσεως εἰς τήν ὁποίαν ἔχει περιέλθει ἡ κτίσις,
ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἀκριβῶς τῶν ἀξιῶν των,
ἤ διά τήν σίτισιν τῶν πεινώντων τοῦ
κόσμου ἤ διά τήν ἐξασφάλισιν ποσίμου
ὕδατος εἰς τούς διψῶντας τοῦ κόσμου,
θύματα καί αὐτούς τῶν ἰδίων ἀξιῶν. Εἰς
τό πρόσωπον ἑκάστου πεινασμένου
παιδιοῦ ἀναγράφεται ἕν ἐρώτημα δι’
ἡμᾶς καί δέν πρέπει νά ἀποστρέψωμεν

Καθώς ἐγκαινιάζομεν τό νέον ἐκκλη
σιαστικόν ἔτος, στοχαζόμεθα ἐκ νέου
τήν κατάστασιν τῆς τοῦ Θεοῦ κτίσεως. Ἀναλογιζόμεθα τό παρελθόν καί
μετανοοῦμεν δι’ ὅλα ὅσα ἔχομεν πράξει ἤ ἀμελήσει νά πράξωμεν διά τήν
φροντίδα τῆς γῆς· προσβλέπομεν εἰς
τό μέλλον καί προσευχόμεθα νά μᾶς
χορηγηθῇ σοφία διά νά μᾶς καθοδηγῇ
εἰς ὅλας μας τάς σκέψεις καί τάς πράξεις.
Οἱ τελευταῖοι δώδεκα μῆνες ὑπῆρ
ξαν ἐποχή μεγάλης ἀβεβαιότητος δι’
ὁλόκληρον τόν κόσμον. Τά χρηματοοικονομικά συστήματα, τά ὁποῖα
ἐνεπιστεύοντο τόσον πολλοί ἄνθρωποι
διά νά τούς παράσχουν τά ἀγαθά τῆς
ζωῆς, παρέσχον ἀντιθέτως φόβον,
ἀβεβαιότητα καί πενίαν. Ἡ παγκοσμιοποιημένη οἰκονομία εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα
νά πληγοῦν ὅλοι – ἀκόμη καί οἱ πλέον
πτωχοί, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται πολύ μακράν τῶν συναλλαγῶν τῶν μεγάλων
ἐπιχειρήσεων.
Ἡ παροῦσα κρίσις δίδει τήν εὐκαι
ρίαν ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων μέ διαφορετικόν τρόπον, διότι αἱ
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τό βλέμμα διά νά ἀποφύγωμεν τήν
ἀπάντησιν. Διατί συνέβη αὐτό; Εἶναι
πρόβλημα ἀνθρωπίνης ἀνικανότητος ἤ
ἀνθρωπίνης βουλήσεως;
Ἔχομεν καταστήσει τήν ἀγοράν τό
ἐπίκεντρον τοῦ ἐνδιαφέροντός μας,
τῆς δράσεώς μας καί, ἐν τέλει, τῆς
ζωῆς μας, λησμονοῦντες ὅτι ἡ ἐπιλογή
μας αὐτή θά ἐπηρεάσῃ τήν ζωήν τῶν
μελλοντικῶν γενεῶν, καί θά περιορίσῃ
τόν ἀριθμόν τῶν ἰδικῶν των ἐπιλογῶν,
αἱ ὁποῖαι θά εἶναι πιθανῶς περισσότερον προσανατολισμέναι πρός τήν
εὐημερίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως. Ἡ ἀνθρωπίνη οἰκονομία μας, ἡ ὁποία
μᾶς ἔχει καταστήσει καταναλωτάς, χωλαίνει. Ἡ Θεία Οἰκονομία, ἡ ὁποία μᾶς
ἔχει πλάσει κατ’ εἰκόνα τοῦ ἀγαπῶντος
Δημιουργοῦ, μᾶς καλεῖ νά ἀγαπήσωμεν
καί νά φροντίσωμεν ἅπασαν τήν κτίσιν. Ἡ εἰκών τήν ὁποίαν ἔχομεν διά τόν
ἑαυτόν μας ἀντανακλᾶται εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον συμπεριφερόμεθα
πρός τήν κτίσιν. Ἐάν πιστεύωμεν ὅτι
δέν εἴμεθα τίποτε ἄλλο παρά καταναλωταί, τότε ἐπιδιώκομεν τήν καταξίωσιν
καταναλίσκοντες σύμπασαν τήν γῆν·
ἄν ὅμως πιστεύωμεν ὅτι εἴμεθα πλασμένοι καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, τότε
δρῶμεν μετά φροντίδος καί ἐλέους καί
προσπαθοῦμεν νά γίνωμεν ἐκεῖνο τό
ὁποῖον ἐπλάσθημεν νά εἴμεθα.
Ἄς προσευχηθῶμεν διά τήν εὐλογίαν

τοῦ Θεοῦ κατά τήν Διάσκεψιν τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τήν Κλιματικήν Ἀλλαγήν εἰς τήν Κοπεγχάγην τόν
Δεκέμβριον, ὥστε αἱ ἀνεπτυγμέναι βιο
μηχανικῶς χῶραι νά συνεργασθοῦν μέ
τάς ἀναπτυσσομένας διά τήν μείωσιν
τῶν βλαβερῶν ρυπογόνων ἐκπομπῶν,
ὥστε νά ὑπάρξῃ βούλησις διά τήν συγκέντρωσιν καί συνετήν διαχείρισιν
τῶν ἀπαιτουμένων χρημάτων πρός
λῆψιν τῶν ἀναγκαίων μέτρων καί ὥστε
νά συνεργασθῶμεν ἅπαντες διά νά διασφαλίσωμεν ὅτι τά τέκνα μας θά δύνανται νά ἀπολαμβάνουν τά ἀγαθά τῆς
γῆς τήν ὁποίαν καταλείπομεν εἰς αὐτά.
Πρέπει νά ὑπάρξῃ δικαιοσύνη καί ἀγάπη
εἰς ὅλας τάς πτυχάς τῆς οἰκονομικῆς
δραστηριότητος· τό κέρδος, καί δή τό
βραχυπρόθεσμον, δέν ἠμπορεῖ καί δέν
πρέπει νά ἀποτελῇ τό μοναδικόν κίνητρον τῶν πράξεών μας.
Ἄς ἀνανεώσωμεν ἅπαντες τήν δέσμευσίν μας νά συνεργασθῶμεν προκειμένου νά ἐπιφέρωμεν τάς ἀλλαγάς
διά τάς ὁποίας προσευχόμεθα, νά
ἀπορρίψωμεν κάθε τι τό ὁποῖον βλάπτει
τήν κτίσιν, νά μεταβάλωμεν τόν τρόπον
σκέψεώς μας καί, ὡς ἐκ τούτου, νά μεταβάλωμεν ριζικῶς τόν τρόπον ζωῆς.
Ἡ χάρις τοῦ Δημιουργοῦ καί Προ
νοητοῦ Θεοῦ, σύν τῇ πατρικῇ εὐχῇ καί
Πατριαρχικῇ ἡμῶν εὐλογίᾳ, εἴη μετά
πάντων ὑμῶν.
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Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων
τοῦ σωτηρίου ἔτους 2009
Ὑπὸ τοῦ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου
κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
Πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου
«Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς»

(Κοντάκιον Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ).

Τ

ό ἀπ’ αἰῶνος Μυστήριον τῆς Θείας Οἰκο
νομίας, τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Θείου
Λόγου, ἔρχεται κοντά μας σήμερα καί μᾶς
θυμίζει γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου δέν εἶναι μία
οὐτοπία ἤ ἕνα ἱστορικό γεγονός πού μπορεῖ
νά ἀπορριφθῇ ὡς παλαιό ἤ ὡς ἕνα ἀξίωμα πού
ἀναιρεῖται ἀπό ἕνα νεώτερο, ὅπως συμβαίνει
σέ πολλές ἀνακαλύψεις καί προόδους τοῦ
κτιστοῦ κόσμου.
Εἶναι ἕνα γεγονός πού προσφέρει ζωή,
ἑνότητα, ἁγιασμό καί χάρη, γιατί ὁ ἔνσαρκος
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος,
προσιτός, χειροπιαστός στόν ἄνθρωπο.
Γεννᾶται ἐν χρόνῳ ὡς παιδίον νέον ἀπό
παρθένον μητέρα ὡς προσφορά τῆς ἰδίας τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, κατά τήν ὁποία δηλώνεται ἡ ἀποδοχή τῆς πανανθρώπινης προσδοκίας,
ἀλλά ταυτόχρονα εἶναι πρό αἰώνων Θεός.

καί ὁλόκληρο τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου.
Μέ ἄλλα λόγια, στήν Πατερική σκέψι εἶναι
βαθιά ριζωμένη ἡ πεποίθησις ὅτι ἡ «προαιώνιος βουλή τοῦ Θεοῦ» εἶναι ὁ τελικός σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Εἶναι αὐτό γιά τό ὁποῖο ὁ Προφήτης Ἠσαΐας
ἀναφωνεῖ (9, 6) «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς
καὶ ἐδόθη ἡμῖν», εἶναι αὐτό γιά τό ὁποῖο ὁ θεσπέσιος ποιητής Ρωμανός ὁ Μελωδός γράφει
«δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρὸ
αἰώνων Θεός».
Ἄν ἀναλογισθῇ ὁ ἄνθρωπος τήν εὐσπλα
χνία τοῦ Θεοῦ, τίς εὐεργεσίες τίς ὁποῖες προσέφερε στόν κόσμο καί στόν ἄνθρωπο, τήν ἐν
Σταυρῷ θυσία Του, τήν Ἀνάστασίν Του, τήν
Ἀνάληψιν, τήν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός καθέδραν καί τήν ἔνδοξον δευτέραν παρουσίαν,
διαπιστώνει ὅτι ὁ χρόνος ἀπό ἱστορικός γίνεται λειτουργικός καί ὅλα λειτουργοῦν γιά
τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου σέ
πορεία ἐσχατολογική.
Ἔρχεται ὡς ἁπλός ἄνθρωπος, ἔρχεται
ἄδοξα καί ταπεινά. Γεννᾶται σέ σπήλαιο, καί
ὅλα αὐτά γιά νά ἀφήσῃ τούς ἀνθρώπους ἐλεύ
θερα νά τόν ἀποδεχθοῦν.
Τό ὑπερφυές παιδίον ἦλθε ἅπαξ ἱστορικῶς
καί ἔρχεται κάθε χρόνο λειτουργικῶς, γιά νά
εἰρηνεύσῃ τήν ταραγμένη ἀπό τίς μέριμνες
τοῦ βίου, τήν ἁμαρτία, τό φόβο καί τή φθορά
τοῦ θανάτου ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ἔρχεται γιά
νά τοῦ θυμίσῃ ὅτι, γιά νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τά
ἀδιέξοδα τῆς ἐποχῆς στήν ὁποία εἶναι παγι-

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Εἰς τήν ἐνσάρκωσιν τοῦ Θείου Λόγου συνήργησαν καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί ὁ Πατήρ ὡς ὁ εὐδοκῶν καί ὁ Υἱός
ὡς ὁ ἐνσαρκούμενος καί τό Ἅγιον Πνεῦμα
ὡς ὁ ἐπιφοιτῶν. Ὡστόσο, ἡ ἀνθρώπινη προσδοκία ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἀποδοχή τῆς
ἀνθρωπότητος διά στόματος τῆς Κυρίας Θεοτόκου μέ τά λόγια «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό
μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου» (Κατά Λουκᾶν 1, 38).
Δέν εἶναι ὑπερβολή ἄν θά ἀναφέρουμε ὅτι
εἰς τό ὑπερφυές αὐτό Μυστήριο περιλαμβάνεται ἡ ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία τοῦ κόσμου
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χωρίς τή λειτουργική σημασία τῆς ἑορτῆς,
ἔστω καί ἄν ἐπισκεφθῇ καί λειτουργηθῇ τά
Χριστούγεννα.

δευμένος καί ταλαιπωρημένος, ὀφείλει νά
ἀποδεχθῇ τό Θεῖον Βρέφος ὡς σωτήρα καί
λυτρωτή, κατά τήν «προσδοκίαν τῶν ἐθνῶν»
(Γένεσις 49, 10).
Ἄν δέν κατανοήσῃ ὁ ἄνθρωπος ὅτι αὐτό
τό Θεῖον Βρέφος εἶναι «ἡ προσδοκία τῶν
ἐθνῶν» καί ἡ μοναδική ἐλπίδα γιά νά ζήσῃ,
δέν θά ξεπεράσῃ τόν ἑαυτόν του, δέν θά δεχθῇ
τή σωτηρία του. Ἀντίθετα, θά παραμείνῃ
ἐγκλωβισμένος στό λαβύρινθο τῆς ἄγνοιας,
τῆς φιλαυτίας, τῆς ἀδιαφορίας, τῆς ἀπιστίας.
Τό ὅτι ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε ὅπως ἕνα παιδί
δηλώνεται θαυμαστῶς. Μᾶς δόθηκε ὡς δῶρο
Θεοῦ ὅπως εἶναι καί τά παιδιά, μᾶς δόθηκε ὡς
οὐράνια προσφορά ἀπό τόν Θεόν Πατέρα, ὁ
ὁποῖος ἀπέστειλε τόν μονογενῆ Υἱό. Αὐτός
θυσίασε τόν Ἀγαπητόν του «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον» (Κατά Ἰωάννην 3, 16).
Τοῦτο τό ὑπερφυές γεγονός σκεπτόμενος
ὁ φωστήρας τῆς Καισαρείας Μ. Βασίλειος
ἀναφωνεῖ: «Βουλὴν οὖν ἀνθρωπίνην καταργεῖ
ὁ τῆς μεγάλης Βουλῆς ἄγγελος καὶ λόγον
ἀνθρώπινον ἀθετεῖ ὁ Θεὸς Λόγος» (Μ. Βασιλείου, Ἑρμηνεία εἰς τό 8ον Κεφάλαιον τοῦ
Προφήτου Ἠσαΐου, P.G. 30, 484 c).
Μέ ἄλλα λόγια, τήν ἀνθρώπινη σκέψη
τῶν πρωτοπλάστων ἀθετεῖ ὁ μεγάλης Βουλῆς
ἄγγελος, ἁπλούστερα ὁ ἀγγελιοφόρος τῆς μεγάλης Βουλῆς, δηλαδή τοῦ Θεοῦ.
Καί γίνεται ἀγγελιοφόρος διακριτικός
καί προτρέπει καθέναν ἐλεύθερα νά τόν ἀκο
λουθήσῃ καί διδάσκει τήν ἐπί τῆς γῆς εἰρήνη
καί σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.
Ἀλήθεια! Πόσοι ἄνθρωποι βιώνουν τά
Χριστούγεννα στό πνεῦμα αὐτό τῆς μεγάλης θελήσεως τοῦ Θεοῦ; Πόσοι κατανοοῦν
τήν διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσφορά
τοῦ οὐρανίου Πατέρα στόν μικρόκοσμο καί
τόν μακρόκοσμο τῆς δημιουργίας ὡς δῶρο
ὑπερφυές, ἅγιο, τέλειο καί θυσιαστικό;
Ἄν δέν κατανοήσῃ ὁ ἄνθρωπος αὐτήν τή
δωρεά, θά μείνῃ μόνος, χωρίς πνευματικά
Χριστούγεννα, θά μείνῃ γιά μία ἀκόμη φορά

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Καθημερινῶς ὁ ἄνθρωπος γίνεται θεατής τῆς ἀνθρώπινης βουλῆς ἐκ τῆς ὁποίας
ἀπορρέουν θλίψις, ἀνασφάλεια, δυσκολία,
πόνος, φτώχεια, πόλεμος, ἀποξένωσις. Κανείς δέν μπορεῖ νά τά διορθώσῃ, εἰ μή μόνον ὁ μεγάλης Βουλῆς ἄγγελος, ὁ ὁποῖος ὡς
Υἱός τοῦ Θεοῦ μονογενής «γεννήθηκε ἀπό
γυναίκα, γεννήθηκε μέσα στό νόμο, ὥστε νά
ἐξαγοράσῃ αὐτούς πού βρίσκονται μέσα στο
νόμο καί νά προσφέρῃ τήν υἱοθεσία» (Πρός
Γαλάτας 4, 4-5).
Τά φετινά Χριστούγεννα ἄς γίνουν στόν
καθένα ὅσο τό δυνατόν λειτουργικά, δηλαδή
νά λειτουργήσουν στή σωτηρία καθενός προσωπικά καί τοῦ κόσμου. Μόνο μ’ αὐτόν τόν
τρόπο μποροῦμε νά βιώσουμε τή σημερινή
ἑορτή.
Νά ἀνοίξουμε ὅλοι τήν καρδιά μας καί νά
δεχθοῦμε τόν μεγάλης Βουλῆς ἄγγελον ὡς τήν
ἀπόλυτη ἀλήθεια καί σωτηρία ἐν ἀντιθέσει μέ
τήν ἰδικήν μας, ἡ ὁποία ἐκ τῶν πραγμάτων, ὡς
ἀνθρώπινη καί θνητή, σαφῶς θά εἶναι λάθος,
ὅσο καλοπροαίρετη κι ἄν εἶναι.
Νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί νά
δεχθοῦμε τό πνευματικό δῶρο τοῦ Θεοῦ Πατέρα, τό Θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, καί νά
τό ἐναγκαλισθοῦμε. Εἶναι ἐκεῖνο πού θά μᾶς
γνωρίσῃ τόν Πατέρα καί θά μᾶς ὁδηγήσῃ στή
σωτηρία.
Σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα, λειτουργικά
Χριστούγεννα μέ ὑγεία, δύναμι καί εὐτυχία,
τό δέ νέον ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου
νά προσφέρῃ κάθε εὐγενῆ προσδοκία σας.
Ἑορταστικὰ Χριστούγεννα 2009
Εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγάπῃ
† Ὁ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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