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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ.κ. Ἰωσήφ
γιά τόν ἐρχομό τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη στήν Κρήτη
Ἡ μεγαλώνυμη πόλη τῶν Χανίων
ἑτοιμάζεται καί πάλι νά ὑποδεχθεῖ τόν
Πρῶτο τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Ὕπατο τοῦ
Γένους, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ.
Καλλύνεται λαμπρύνεται, περιβάλλεται στολισμό εὐπρεπείας, γιά νά κοσμηθεῖ ἀκόμη μιά φορά ἀπό τήν Εὐσεβῆ
Πηγή τοῦ Γένους, γιά νά ὑψωθεῖ ἀνάμεσα στίς πόλεις τῆς Ἐκατομπόλιδος
Μητρίδος μέ τή σύντομη φιλοξενία τοῦ
Μεγάλου Φίλου τῶν Κρητῶν Ἰμβρίου
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως!
Συνταιριαστές καμπάνες θά σημάνουν τό βράδυ τῆς 1ης Σεπτεμβρίου,
τῆς ἐκκλησιαστικῆς Πρωτοχρονιᾶς δηλαδή, γιά νά δώσουν τό μήνυμα στούς
εὐσεβεῖς Χανιῶτες ὅτι ἡ ἱστορική πόλη
τους ξανά εὐλογεῖται ἀπό τή μεγαλύτερη ἁγιαστική χείρα πού ἔχει ἡ ἐπίγεια
Ἐκκλησία.
Κλῆρος καί λαός, ὅλοι οἱ «νοῦν Χριστοῦ ἔχοντες» προγεύονται ἤδη τῆς
χαρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης. Δέν εἶναι
μικρό πράγμα νά ἔχεις κοντά σου, ἔστω
γιά ἕνα διήμερο, Ἐκεῖνον πού πέρα ἀπό
τήν ἐν τύπῳ καί τόπω φανέρωση τοῦ
Χριστοῦ στίς μέρες μας, εἶναι ταυτόχρονα καί ἡ προσωποποίηση ὀνείρων καί
ὁραμάτων μεγάλων τῆς Ρωμηοσύνης.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ καί μάλιστα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ, θά πῆ Χριστός περιπολῶν
ἐν σαρκί ἀνάμεσά μας! Θά πῆ Θυρωρός
τῆς Χώρας τῶν Ζώντων καί Οἰκονόμος
τῆς Χάριτος! Πηδαλιοῦχος τοῦ μεγάλου
σκάφους, τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά θά πῆ
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καί Πονεμένη Ρωμηοσύνη καί εὐγένεια
καί ἀρχοντιά κι ἀξιοπρέπεια τοῦ Γένους!
Ἀετός μεγαλοφτέρουγος Δικέφαλος, πού ἀποσκεπάζει κάτω ἀπό τά
φτερά του τά ἱερά καί τά ὅσια πού μας
κληροδότησαν οἱ Πατέρες μας. Καί λαμπάδα οὐρανόμπογη ἀναμμένη θά πῆ,
πού ἀπό τό ἀείφωτο Φανάρι τηλαυγίζει
Φῶς Χριστοῦ καί Φῶς Ὀρθοδοξίας στά
πέρατα τῆς Οἰκουμένης.
Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά πῆ,
κοντά σ’ ὅλα τ’ ἄλλα, Πνευματικός
Προστάτης τῆς Κρήτης, Πνευματικός
Πατέρας τῶν Κρητῶν!
Ἔρχεται ὁ Πατριάρχης μας στά Χανιά, καλεσμένος ἀπό τόν σεμνό καί σ’
ὅλα ἄξιο Μητροπολίτη Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου Δαμασκηνό, γιά νά τιμήσει πρῶτα-πρῶτα τό μεγάλο Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων,
πού φέτος συμπληρώνει τετρακόσια
χρόνια φωτεινῆς παρουσίας στ’ Ἀκρωτήρι. Μοναστήρι Πατριαρχικό καί
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Σταυροπηγιακό μέ χρυσές σελίδες ἱστορίας στή μακραίωνη πορεία του.
Ἔρχεται ὅμως καί γιά νά ἐγκαινιάσει
τόν καινούργιο ναό τοῦ ἐπίσης ἱστορικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Σταυροπηγιακοῦ
Μοναστηριοῦ τῆς Χρυσοπηγῆς, πού τίς
τελευταῖες δεκαετίες μεταλλαγμένο σέ
ὑποδειγματικό Γυναικεῖο Κοινόβιο λαμπρύνει τό ὄνομα τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ στή δυτική γωνιά τῆς Κρήτης,
ἀληθινό Σεμνεῖο καί σέμνωμα ταυτόχρονα τῶν Χανίων κι ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας.
Θά ἐγκαινιάσει τό ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ, θυμίζοντάς
μας πώς πρέπει ὅλοι μας καθημερινά νά
μεταμορφωνόμαστε ἀπό ἄτομα σέ πρόσωπα!
Ἀπό ἰδιοτελεῖς ἐγωκεντρικές μονάδες σέ ἀνοιχτές ἀγκαλιές συγνώμης,
σύμπνοιας, ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης!
Ἀπό ἐμπαθεῖς καί σκλάβους τῶν
ἀδυναμιῶν μας σέ ἀπελεύθερους Ἰησοῦ
Χριστοῦ διά τῆς πίστεως, τῆς μετανοίας
καί τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τῶν κελευσμάτων τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀγάπης.
Μεταμορφώσεως διά τῆς πρακτικῆς
χριστιανικῆς ἀρετῆς, πού εἶναι ἡ μόνη
ἐλπίδα γιά τή σωτηρία τῆς σάπιας καί
ἀποσυντιθέμενης κοινωνίας μας. Τό
Ἐγώ νά γίνεται: Ἐμεῖς! Τό θέλω νά γίνεται: Θέλει ὁ Θεός! Θέλει ἡ Πατρίδα! Θέλει ἡ Ἀνθρωπιά κι ἡ Σπλαχνικότητα!...

Ἔρχεται ὁ Πατριάρχης καί φέρνει
μαζί του ἀκριβό κανίσκι τήν εἰρήνη τοῦ
Θεοῦ, τήν «πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν»!
Τήν εὐλογία τῆς Ἐσταυρωμένης
Μητέρας Ἐκκλησίας, τῆς Ἐκκλησίας
των τοῦ Χριστοῦ Πενήτων. Τήν εὐχή
τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τῆς
Ὁδηγητρίας, τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ
τοῦ Γένους!
Τούς ἅγιους χαιρετισμούς καί τήν
ἀγάπη τῶν μεγάλων στοιχείων τῆς Ρωμηοσύνης πού βασίλεψαν στή Βασιλεύουσα εἴτε μέ τήν τίμια κορόνα τους, εἴτε
μέ τήν ἁγιότητά τους, μέ τή θεόσοφη
διδασκαλία τους, μέ τήν ὁμολογία τους,
μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου τους.
Τή μυρωμένη ἀνάσα τοῦ Βοσπόρου,
τό ἅγιο Φῶς τοῦ Μεγάλου Μοναστηριοῦ της τοῦ Θεοῦ Σοφίας, τή δροσιά τῶν
Ἁγιασμάτων, τά μαρμαρωμένα ὄνειρα
καί τίς ἀείζωες ἐλπίδες!...
Ἔρχεται ὁλοφώτεινος, γεμάτος χάρη
καί ἀγάπη κι εὐλογία, νά δή γιά μιά
ἀκόμη φορά τά τέκνα του, τούς οἰκογενεῖς του, τήν ἐν Χανίοις ἐκλογάδα τό?
Χριστοῦ, τήν εὐκλιματοῦσα Ἄμπελο
τῆς Δυτικῆς Κρήτης!
Λοιπόν, «πανηγυριζέτωσαν οἱ Θεόφρονες»! Χάρῃ καί εὐλογία στά Χανιά,
χαρά καί εὐλογία στήν Κρήτη! «Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» Πατριάρχης ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ὁ
Α’, ὁ Φιλόκρης!...
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Ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους στά Χανιά «Χιλίως καλῶς νά ὁρίσετε Παναγιώτατε»
Τοῦ Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου
τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων.
ἀλλά καί τήν «ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία μας».
Δέν χρειάζεται νά διαβεβαιώσουμε κανέναν,
εἶναι ἐκκλησιαστικά καί
λειτουργικά ἀποδεκτό ὅτι
ὁ λαός τῆς Κρήτης γνωρίζει καλύτερα ἀπό κάθε
ἄλλον νά ζεῖ μέ τήν ἱερή
προσδοκία τῆς πατριαρχικῆς εὐλογίας
γιά τοῦτο καί ἔχουμε «χαράν μεγάλην»
ὅτι ἀξιούμαστε ἀκόμη μιά φορά αὐτῆς
τῆς δωρεᾶς.
Ἡ πατριαρχική παρουσία ἀνάμεσά μας ζωντανεύει μέσα μας τήν πόλη
τοῦ Κωνσταντίνου, τῶν Συνόδων, τῶν
θρύλων, τῶν παραδόσεων, ἀλλά καί τά
πρόσωπα μεγάλων καί ἁγίων πατριαρχῶν, ὅπως τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
τοῦ Φωτίου τοῦ Μεγάλου, τοῦ Ἐθνομάρτυρα Γρηγορίου του Ε’ καί πολλῶν
ἄλλων.
Προσβλέπουμε σέ κάθε περίσταση
μέ αἰσιοδοξία καί πολλές ἐλπίδες στό
οἰκουμενικό μας κέντρο καί στό σεπτό
πρόσωπο τοῦ οἰκουμενικοῦ μας πατριάρχη.
Τό ἑλληνικό Βυζάντιο μέ τόν χιλιετή
πολιτισμό του ὁδηγεῖ στήν ἑνότητα τῆς
πίστεως καί τήν κοινωνία τῆς ἀγάπης
πού εἶναι προϋπόθεση γιά τήν ἀνάπτυ-

Ὅσο πλησιάζουν οἱ μέρες πού ὁ Πατριάρχης τοῦ
γένους μας, ὁ οἰκουμενικός μας πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος θά ἐπισκεφθεῖ τήν Κρήτη καί τήν
πόλη μας, τά Χανιά, τήν
ἱστορική καί πολιτισμική
πρωτεύουσα τῆς Κρήτης,
τόσον καί αὐξάνει ἡ ἀγωνία τῆς ὑποδοχῆς ἀλλά καί ἡ προσδοκία τῆς ἱερῆς
αὐτῆς συνάντησης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ
τῆς Κρήτης μέ τόν πνευματικό της ἡγέτη, τό σεπτό πρόσωπο τοῦ πατέρα καί
πατριάρχη του νά τόν ἀντικρίσει καί νά
λάβει τίς εὐλογίες καί τίς εὐχές του.
Οἱ ἄνθρωποι τῶν Χανίων καθώς καί
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ἀνυπομονοῦμε
νά ὑποδεχτοῦμε τόν πατριάρχη μας μέ
πολλές καί ποικίλες ἐκδηλώσεις γιατί ὁ πατριάρχης εἶναι ὁ πιό αὐθεντικός
ἐκφραστής τῆς ὀρθοδοξίας καθώς καί
τῆς ἱστορίας τῆς ἁγίας μας ἐκκλησίας.
Τοῦ ἀνήκει ὅλη μας ἡ τιμή καί ὅλος
μας ὁ σεβασμός γιατί ὡς ὀρθόδοξοι τῆς
ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
νιώθουμε καί ζοῦμε διαχρονικά τούς
αἰώνιους καί ἀκατάλυτους πνευματικούς δεσμούς πού συνδέουν τή χριστιανική Κρήτη μέ τό σεπτό οἰκουμενικό
μας κέντρο, τό Φανάρι, στό ὁποῖο ὀφείλουμε τήν πνευματική μας ἐξάρτηση
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ξη τοῦ πολιτισμοῦ στήν θεανδρική του
ποιότητα καί διάσταση.
Ὁ οἰκουμενικός μας πατριάρχης βρίσκεται ἐνθρονισμένος στό κέντρο τῆς
καρδιάς καί τῆς ὑπάρξεώς μας.
Ἡ παρουσία του στήν πόλη μας, μᾶς
κάνει νά ἀναπολοῦμε καί νά βιώνουμε
τό παρελθόν ὡς παρόν, τήν ἁγία καθολική καί ἀποστολική ἐκκλησία τῶν
ἀγώνων, τῶν διωγμῶν, τῶν μαρτύρων
ὅλων τῶν αἰώνων καί ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Ταυτόχρονά μας φέρνει κοντά στήν
λαμπρότητα καί τήν καθαρότητα τοῦ
Βυζαντίου, τῆς ἀνάπτυξης τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν καί τῶν
ἔργων τοῦ πολιτισμοῦ, μέ ἀποκορύφωμα τόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας, πού ἀποτελεῖ τό σέμνωμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅπου
τῆς γῆς παρά τή βάναυση κακοποίησή
του ἀπό τούς ἀλλόθρησκους.
Γνήσιος ἐκφραστής ὅλης αὐτῆς τῆς
λαμπρῆς καί ζωογόνου ἐκκλησιαστικῆς
παράδοσης ὁ οἰκουμενικός μας πατριάρχης ἐξακολουθεῖ ἀσταμάτητα μέ τήν
οἰκουμενική καί πανανθρώπινη πατριαρχική τοῦ ποιμαντορία νά λαμπρύνει
καί νά περιποιεῖ τιμή καί δύναμη στήν
ἁγία μας ἐκκλησία.
Χρησιμοποιεῖ τό παρελθόν ὡς πυξίδα προσανατολισμού γιά τό παρόν ἀπό
ὅπου ἀκατάπαυστα ὀραματίζεται ἕνα
λαμπροφόρο, ἁγιο-πνευματικό αἰσιόδοξο καί σωστικό μέλλον.

Ὅλα αὐτά συνθέτουν τήν βαρύτητα
καί τήν ἀξία τῆς παρουσίας του στήν
πόλη μας τήν ὁποία ἐπισκέπτεται σέ μιά
πολύ κρίσιμη ὥρα γιά τόν τόπο καί τούς
ἀνθρώπους τοῦ τόπου καί τήν πατρίδα μας γενικότερα καί καθιστοῦν ἀναγκαῖα καί ἐπιβεβλημένη τήν εὐλογία
του σέ ὅλους μας ὡς «εὐλογία Κυρίου
καί θεῖον αὐτοῦ ἔλεος», εὐλογία ἐλπίδας, αἰσιοδοξίας καί ζωῆς.
Σέ μας ἀνήκει νά χαροῦμε πράγματι
τήν παρουσία του στήν πόλη μας καί νά
ζήσουμε τό ξεφάντωμα τῆς ὑποδοχῆς
του στό ἀεροδρόμιο, στήν Ἁγία Τριάδα,
στό μοναστήρι τῆς Χρυσοπηγῆς καί τήν
ὀρθόδοξη ἀκαδημία Κρήτης.
Εἶναι πράγματι «εὐλογημένος ὁ
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».
Χίλιως καλῶς ὁρίσετε χίλιως καί δυό
χιλιάδες τραγουδοῦν στόν πατριάρχη
καλλιτεχνικοί ὅμιλοι, ριμαδόροι καί
ἁπλοί ἄνθρωποι τῆς Κρήτης.
Παναγιώτατε, οἱ πόρτες τῶν σπιτιῶν
τῶν Χανιῶν καί τῆς Κρήτης ἀλλά καί
οἱ ἴδιες οἱ καρδιές τῶν πιστῶν εἶναι πάντοτε ἀνοιχτές στήν παναγιότητά Σας.
Εἶστε δικός μας καί εἴμαστε δικοί σας,
«Σά ἐκ τῶν Σῶν», τό λοιπόν εὔχεστε
ὑπέρ ἡμῶν καί ἐμεῖς καρδιακά ἀντευχόμαστε «Βαρθολομαίου τοῦ παναγιωτάτου καί οἰκουμενικοῦ πατριάρχη πολλά
τά ἔτη».
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Περιμένουμε στά Χανιά ἕνα μεγάλο Πατριάρχη
γράφει ἡ κ. Βασιλεία Κόλλια, Φιλόλογος - Δημοσιογράφος
μας δέν μᾶς ἐμπνέουν πιά ἀσφάλεια.
Νευραλγικοί τομεῖς
ὑπολειτουργοῦν, ἡ
οἰκονομία, ἡ ὑγεία,
ἡ παιδεία, ἡ ἄμυνα… Τό ποίμνιο
ὑποφέρει. Καί ὁ
ποιμένας δέν μπορεῖ νά ἀπέχει ἀπό
αὐτό τό δράμα…
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναμένεται
νά ἔρθει στήν Κρήτη μας καί συγκεκριμένα στήν πόλη μας. Τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο πάντοτε εἶχε μιά ἀγκαλιά
ἀνοιχτή γιά τή χριστιανοσύνη καί γιά
τόν ἄνθρωπο γενικότερα. Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἀπό τήν στιγμή τῆς ἐνθρόνισής του στίς 22 Ὀκτωβρίου τοῦ 1991
ἀπέδειξε τήν ἀξιοσύνη του γιά τήν κατάληψη ἑνός μεγάλου ἀξιώματος.
Διαθέτοντας εὐρύ πνεῦμα, σοβαρές
σπουδές, διακρίσεις καί ποικίλες δραστηριότητες, ἀνέβασε τήν Ὀρθοδοξία
στήν κλίμακα τῆς παγκόσμιας ἀναγνώρισης καί ἐκτίμησης. Ἔχοντας πάντοτε
ἀπέναντι τοῦ τό διαρκῶς ἐπεκτεινόμενο ρωμαιοκαθολικό status quo, δίχως
ἔριδες, διεκδικήσεις καί ἀντεγκλήσεις
κέρδισε τίς ἐντυπώσεις μέ τή σοβαρή
καί ἀξιοπρεπή του παρουσία, τόν ἤρεμο λόγο, τήν ἐπιθυμία διαλόγου καί τήν
ἀξιοπρεπή στάση πού ἁρμόζει σέ ἕναν

Ἔρχονται στιγμές, πού ἕνας λαός,
μπροστά στόν κίνδυνο τοῦ οἰκονομικοῦ ἀφανισμοῦ, τῆς
ἐθνικῆς μειοδοσίας
ἀλλά καί τῆς πολιτιστικῆς ὕφεσης,
ἀνακαλεῖ σταθερές
ἀπό τό παρελθόν
του, τήν ἐθνική του
κληρονομιά. Οἱ Ἕλληνες πάντοτε σέ
ὧρες κρίσιμες γιά τό γένος, συσπειρωνόμασταν ἀναζητώντας τίς δικές μας
ἄγκυρες, μία ἐκ τῶν ὁποίων, ἡ σημαντικότερη ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ, εἶναι ἡ
Ὀρθοδοξία.
Κατά τήν διάρκεια τῆς τετρακοσιάχρονης δουλείας ὁ κλῆρος καί οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς ἐκκλησίας ἔδιναν μέ
αὐτοθυσία καί μέ τίμημα τῆς ζωῆς τους
τόν προσωπικό τους ἀγῶνα γιά τήν διάσωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δίχως πνεῦμα
μισαλλοδοξίας καί φανατισμοῦ ἄλλα
διαπνεόμενοι ἀπό πραγματική ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, Ἕλληνα καί μή, ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτέ δέν ἐγκατέλειψε τό ποίμνιό της καί ὁ ἑλληνισμός
χρωστᾶ τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν
ἐθνικῶν καί τῶν κοινωνικῶν ἀγώνων
του στήν συστράτευση μέ τήν Ἐκκλησία
του. Γι’ αὐτό καί ἡ ἐπιστροφή πολλῶν
συμπατριωτῶν μας, καί κυρίως νέων,
στήν Ὀρθοδοξία δέν εἶναι τυχαία.
Οἱ συνθῆκες διαβίωσης στήν χώρα
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Ἄλλωστε εἶναι γνωστή ἡ πρωτοβουλία του γιά διάλογο μεταξύ τῶν
χριστιανῶν σέ ὅλο τόν κόσμο ἀλλά καί
μεταξύ τῶν θρησκειῶν ὅπως τό Ἰσλάμ,
ὁ ἰουδαϊσμός κ.ἄ. Στόχος του ἡ παγκόσμια εἰρήνη καί ἡ προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀνθρώπων. Ἴσως πολλοί δέν γνωρίζουν τήν οἰκολογική του
πρωτοβουλία καί εὐαισθησία πού ἀναπτύσσεται μέ διοργάνωση συμποσίων
ἐν πλῷ, σέ σημαντικές θάλασσες τῆς
ὑφηλίου καί συμμετοχή ἐπιστημόνων
ἀπό διάφορες χῶρες. Ἐξάλλου ἡ φύση
εἶναι μέρος τῆς Δημιουργίας τμῆμα
ἀναπόσπαστο τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ καί
ἡ ἀνθρωπότητα ἐν γένει.

μεγάλο ἱεράρχη. Μᾶς ἔχει κάνει ὑπερήφανους πολλές φορές καθώς βιώνει ἕνα
δύσκολο καθεστώς στήν γείτονα χώρα
καί σέ συνθῆκες πραγματικά ἀντίξοες
καί ἄς φαίνονται διαφορετικά – δίνει
καθημερινό ἀγῶνα γιά τήν διατήρηση
τοῦ Πατριαρχείου μας στούς φυσικούς
του κληρονόμους καί στόν φυσικό του
χῶρο.
Ὁ ἴδιος εἶναι συγκλονισμένος ἀπό
τήν ἀποδυνάμωση τῆς χριστιανικῆς
μειονότητας στήν Κωνσταντινούπολη
καί ἀπό τήν μή λειτουργία τῆς Σχολῆς
τῆς Χάλκης παρά τίς πανταχόθεν ὑποσχέσεις καί διαβεβαιώσεις. Γίνεται φανερό ὅτι οἱ ἀγῶνες του γιά τήν δικαίωση τοῦ Γένους καί τήν ἀποκατάσταση
ἱστορικῶν ἀδικιῶν εἶναι σπουδαῖοι καί
συστηματικοί ἄν καί προσκρούουν συνέχεια σέ σοβαρά ἐμπόδια. Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὅμως δέν κάμπτεται
ἀπό τίς δυσκολίες… Ἔχει τόν χαρακτήρα ἑνός πραγματικοῦ ἐθνάρχη, ἑνός
ἀνθρώπου μέ ὅραμα. Δέν λησμονᾶ τήν
καταγωγή του ἀπό τήν Ἴμβρο, αὐτό τόν
βασανισμένο τόπο καί δέν διστάζει νά
μιλᾶ ἐλεύθερα γιά τήν ἐπιθυμία του νά
δεῖ τούς Ἴμβριους νά ἐπιστρέφουν στό
νησί τους. Τολμηρός μέσα στήν ταπεινοφροσύνη του, ἐκφραστικός μέσα
στήν λακωνικότητά του, ὁ Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος γίνεται μέ τιμές ἀρχηγοῦ
κράτους δεκτός ἀπό τούς μεγαλύτερους
πολιτικούς ἡγέτες τοῦ πλανήτη ἀκόμα
καί ἀπό ἀρχηγούς ἄλλων θρησκειῶν.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί
ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι πνευματικός ἡγέτης
ἑκατομμυρίων ὀρθόδοξων χριστιανῶν,
ἐκφράζει ὅμως ἰδιαίτερα τόν χριστιανικό ἑλληνισμό καί τήν πνευματική
παράδοση χιλιετηρίδων. Ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητα τόν καλύτερο πρεσβευτή
μας διεθνῶς, μέ τήν πνευματική ἀκτινοβολία καί τό ἠθικό του ἐκτόπισμα.
Εἶναι μεγάλη ἡ τιμή γιά τόν κρητικό
λαό, πού θά ἔχει τήν χαρά νά ὑποδεχθεῖ
τόν φάρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Τόν ζωντανό
σύνδεσμο μέ τό ἔνδοξο παρελθόν του.
Τό Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου, στίς
6:30μμ στό Ἀεροδρόμιο Χανίων, Ι. Δασκαλογιάννης ἀναμένουμε τόν μεγάλο
μας πνευματικό ἡγέτη.
Ἄς εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ.
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Πρόγραμμα ἀπό τήν Ἐπίσκεψη
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου στά Χανιά
Τά ὀμορφοπλουμισμένα Χανιά μας,
ἡ πόλις τῶν γιασεμιῶν μέ τήν βαρυσήμαντη ἱστορία της καί τήν πλούσια
κληρονομιά της, μέ τήν ἀσταμάτητη
πολιτιστική παράδοσή της καί τά μεγαλοπρεπῆ μοναστήρια της, ἑτοιμάζονται νά ὑποδεχθοῦν τόν Ἀρχιεπίσκοπο
Κωσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο μέ τίς πρέπουσες τιμές πρός
τόν Πατέρα τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τόν
ὀφθαλμό τῆς Οἰκουμένης, καί τόν Πατριάρχη τοῦ ἀθάνατου γένους μας.
Εὐφραίνεται ἡ ψυχή μας, χαίρεται ἡ
ὕπαρξή μας, πανηγυρίζει ἡ Μητρόπολίς
μας, ἀφοῦ προετοιμάζεται νά ὑποδεχθεῖ
τόν Πρωτόθρονον τῆς Ὀρθοδοξίας καί
τόν Ἐσταυρωμένον διάδοχον Ἁγίων
Πατριαρχῶν.
Προσκαλοῦμε κάθε εὐλαβῆ Χριστιανό νά προσέλθει εἰς τάς ἐκδηλώσεις
τιμῆς πρός τόν Πνευματικό Ταγό τῆς
Ὀρθόδοξης Ρωμιοσύνης.
Προσκαλοῦμε τά πληγωμένα καί
ἀγωνιζόμενα νιάτα τοῦ τόπου μας νά
πάρουν τήν ἐλπιδοφόρα εὐχή τοῦ ἄγρυπνου φύλακα πάσης τῆς Οἰκουμένης.
Καλοῦμε ἅπαντες τό Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 18:30 εἰς τήν ἄφιξιν
τῆς Α.Θ. Παναγιότητος εἰς τό ἀεροδρόμιον Χανίων καί εἰς τήν ὑποδοχή τοῦ
Παναγιωτάτου πού θά τόν προσφωνήσει ὁ Ἐντιμότατος Δήμαρχος Χανίων κ.
Ἐμμανουήλ Σκουλάκης.
Στίς 19:30 εἰς τήν ὑποδοχή της
Α.Θ.Παναγιότητος ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατρι-

αρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, ὅπου θά
τελεσθεῖ ἐπίσημος δοξολογία καί προσφωνήσεις τῶν α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί β) Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Ἀρχ. Ἀμφιλοχίου
μέ ἀντιφώνηση ἐκ τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Στίς 20:30: Δεῖπνο πρός τιμήν τοῦ
Παναγιωτάτου, παρατιθέμενον ἐκ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς –Προσφώνησεις ἐκ τῶν:
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Χα11

νίων κ. Ἀποστόλου Βουλγαράκη. Τιμή
εἰς τόν κ. Ἀπόστολο Ἀλεξάκη, εὐεργέτη
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου.
Τήν Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου εἰς τό
Ἱερόν Μετόχιον Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς καί
Πατριαρχικῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
Χρυσοπηγῆς: 06.30: Ἔναρξις Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου.
07.45: Ἄφιξις καί ὑποδοχή τῆς Α.Θ.
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
08.00-10.00: Λιτάνευσις ἁγίων Λειψάνων –Ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων τοῦ
νέου Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
10.00-12.00: Πατριαρχική Θεία Λειτουργία –Προσφώνησις Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί Ὁσιολογιωτάτης Μοναχῆς
Θεοξένης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς – Ἀντιφώνησις Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
13.00 - 14.30: Ἑόρτιος Τράπεζα –
Προσφώνησις Παναγιωτάτου Οἰκομενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
17.30: Ἁγιασμός τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως ὑπό τῆς
Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς Ἁγίαν Κυριακήν Βαρυπέτρου Κυδωνίας.

18.00: Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Μετοχίου
Ἱεράς Μονῆς Χρυσοπηγῆς (Ἁγίας Κυριακή) διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου: 08.30: Ἀναχώρησις διά οἰκήματα οἰκογένειας Κρομμυδάκη.
08.45: Πρωϊνό-Συνάντησις μέ κυρίαν Κρομμυδάκη, Δήμαρχο Πλατανιᾶ, Πρόεδρον Πολιτιστικοῦ Συλλόγου
Πλατανιᾶ καί Ποδοσφαιρική Ὁμάδα
Πλατανιᾶ-Εὐλογία-Ἀνταλλαγή δώρων.
Προσφορά δώρων, χαιρετισμοί, εὐαρέσκεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τήν
κ. Κρομμυδάκη Σταματίαν.
09.40: Ἀναχώρησις διά τήν Ἱεράν
Μητρόπολιν Κισάμου καί Σελίνου.
12.00: Ἀναγόρευσις τῆς Α.Θ. Παναγιώτητος εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ
Πολυτεχνείου Κρήτης.
14.00: Γεῦμα παρατεθησόμενον ὑπό
τῆς Ἐξοχωτάτης κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη εἰς τήν ἐν Χανίοις οἰκίαν
αὐτῆς.
15.30: Ὑποδοχή εἰς Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν. Προσφώνησις Ἡγουμένης Μοναχῆς Ἀγαθαγγέλης- Ἀντιφώνησις –Κέρασμα εἰς τό
Ἡγουμενεῖον.
17.30: Ἀναχώρησις διά Κωνσταντινούπολιν ἐξ ἀεροδρομίου Χανίων.
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Ἡ ἄφιξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
στά Χανιά
Τήν ἀνάγκη τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμοψυχίας τοῦ Γένους στήν δύσκολη περίοδο
πού περνᾶ σήμερα ἡ χώρα ἐπεσήμανε ἀπόψε ἀπό τά Χανιά, πρῶτο σταθμό τῆς ἐπίσκεψής του στή δυτική Κρήτη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.
Στό ἀεροδρόμιο τῶν Χανίων τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὑποδέχτηκε ὁ Χανιώτικος λαός.

Στήν προσφώνησή του ὁ δήμαρχος Χανίων κ. Μανώλης Σκουλάκης καλωσόρισε στήν Κρήτη τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο μέ θερμά λόγια.
Πατριάρχη καί ζητεῖ τίς θερμές εὐχές
Του, ὥστε νά ἐνδυναμωθεῖ καί νά ἀντιμετωπίσει τίς ἀντιξοότητες τῶν καιρῶν.
Ἡ κοινωνία μας, ὅπως καλῶς γνωρίζετε, Παναγιώτατε, μαστίζεται ἀπό ποικίλα προβλήματα. Σᾶς παρακαλοῦμε,
ὡς Πνευματικό Πατέρα καί Ταγό, ἀλλά
καί ὡς ἄνθρωπο εὐαίσθητο ἀπέναντι
στόν πόνο, νά προσεύχεσθε γιά τόν λαό
τῶν Χανίων, ὥστε νά μπορέσουμε νά
ἐπιστρέψουμε στήν ἁπλή καί ζωντανή
πίστη τῶν ἀειμνήστων προγόνων μας,
ἀνθρώπων φτωχῶν καί ταλαιπωρημένων, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἔλεγαν καί πίστευ-

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα
καλῶς ὁρίσατε !!!
Ἡ εὐλογημένη γῆ τῶν Χανίων, ἡ ποτισμένη μέ τόν τίμιο ἱδρώτα τῶν ἀγωνιστῶν πατέρων μας καί μέ τά ἁγιασμένα αἵματα μαρτύρων καί ἡρώων,
καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί
ἀγάπης τό πολυσέβαστο Πρόσωπό Σας
καί ζητεῖ τίς Πατριαρχικές εὐχές καί
εὐλογίες Σας.
Οἱ δεσμοί τῶν Χανίων μέ τή Βασιλεύουσα καί τόν Οἰκουμενικό Θρόνο
εἶναι, Παναγιώτατε, ἄρρηκτοι. Ὁ λαός
τοῦ Δήμου μας τιμᾶ τόν Οἰκουμενικό
13

σευχόταν γιά καιρούς
εὐνοϊκούς, τιμοῦσε
τίς μεγάλες ἡμέρες,
γονάτιζε στά εἰκονίσματα καί μέ λόγια
ἁπλά ἀλλά καρδιακά παρακαλοῦσε τήν
Παναγία καί τούς
Ἁγίους νά βοηθοῦν
τήν οἰκογένειά του.
Ὁ ἴδιος βοηθοῦσε τά
Μοναστήρια μέ τίς
προσφορές του, ζητοῦσε τήν εὐλογία
τῶν Ἱερέων καί στό
πετραχήλι τούς ἔλεγε τά κρίματά του.
Ἡ Ἐκκλησία ἦταν τό
κέντρο τῆς ζωῆς κάθε
χωριοῦ. Ἐκεῖ ὁ γάμος,
ἡ βάφτιση, ἡ κηδεία,
τό συναπάντημα...
Στ ή σ η μ ε ρ ι ν ή
ἐποχή, Παναγιώτατε, εἶναι ἀλήθεια ὅτι
πολλά ἔχουν ἀλλάξει
καί στή ζωή τῶν Χανιωτῶν. Ἡ ἀνάγκη, ὅμως, τοῦ ἀνθρώπου νά δώσει ἀέρα στήν καρδιά τοῦ
παραμένει. Αὐτόν τόν ἀέρα εὐχόμαστε
νά δώσει ἡ ἐπίσκεψή σας στίς καρδιές
τῶν Χανιωτῶν. Εὐχόμαστε εἰλικρινῶς
νά σᾶς χαρίσει πολλά ἔτη ὁ Θεός, γιά
νά προσεύχεσθε ὑπέρ τοῦ κόσμου, συμμεριζόμενος πάντοτε τή χαρά καί τόν
πόνο τοῦ Γένους μας.
Καί πάλιν καλῶς ὁρίσατε. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὑψίστη τιμή καί τήν
πανθομολογούμενη εὐλογία τῆς ἐπισκέψεώς σας.

αν ὅτι ἔχει ὁ Θεός, γι’ αὐτό μποροῦσαν
καί ἔβαζαν κάθε μέρα νέα ἀρχή στή ζωή
τους μέ ἐλπίδα καί ὑπομονή. Αὐτό τό
πνεῦμα, Παναγιώτατε, χρειαζόμαστε
καί σήμερα, πού ἡ οἰκονομική δυσπραγία καί ἄλλες δυσκολίες ὁδηγοῦν πολλούς συμπολίτες μας στήν ἀπόγνωση.
Ὁ Χανιώτης πάντοτε εἶχε ὡς ἀκλόνητο στήριγμα τήν πίστη τοῦ στόν
Θεό. Ὁ ἀγράμματος πατέρας μας, ὁ
ξωμάχος γεωργός καί κτηνοτρόφος,
ζητοῦσε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τό
χωράφι του καί τό κοπάδι του, προ14

Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος
κατά τήν ὑποδοχήν Αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον Χανίων
φορὰν εἰς τὴν ἱστορικὴν καὶ μεγαλώνυμον πόλιν τῶν Χανίων καὶ εἰς τὴν προσφιλεστάτην καὶ φιλόξενον Μεγαλόνησον
Κρήτην. Καὶ αἰτία τῆς χαρᾶς μας εἶσθε
ὅλοι ἐσεῖς, οἱ ὑποδεχόμενοι μετὰ πολλῆς
τιμῆς, σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης τὸν Πατριάρχην σας, ἀλλὰ καὶ ἅπαντες οἱ λοιποί, προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ πεφιλημένα τέκνα
τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἡμετέρας
Μετριότητος, τῶν ὁποίων τὰ πρόσωπα
ἀνυπομονοῦμεν νὰ ἴδωμεν κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν ἐνταῦθα παραμονῆς μας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν, κύριε Δήμαρχε,
διὰ τοὺς θερμοὺς λόγους τῆς εὐλαβοῦς
ἀγάπης σας, διὰ τῶν ὁποίων ἐξεφράσατε
καὶ τὰ αἰσθήματα ὅλων τῶν δημοτῶν σας,
εἰς τοὺς ὁποίους, τιμῆς ἕνεκεν, συγκαταλέγεται ἀπὸ ἐτῶν καὶ ἡ ἡμετέρα Μετρι-

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε
Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας καὶ
Ἀποκορώνου
κύριε Δαμασκηνὲ καὶ λοιποὶ προσφιλεῖς ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι,
Ἐξοχώτατοι καὶ Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε Χανίων,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μὲ τὴν καρδίαν πλήρη χαρᾶς καὶ
εὐφροσύνης ἐρχόμεθα διὰ μίαν εἰσέτι

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης εὐχαρίστησε ἀρχές κλῆρο καί
πολίτες γιά τήν ὑποδοχή ἐκφράζοντας τήν
χαρά του πού γιά μιά ἀκόμα φορά ἐπισκέπτεται τό νησί, ἐνῶ ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα
στούς δεσμούς πού συνδέουν τήν Κρήτη μέ
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: “Λαμβάνομεν δύναμιν ἀπό τήν ἀγάπην καί τήν
ἀφοσίωσίν σας”.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προσφέρει
ἀναμνηστικό δίσκο στόν Δήμαρχο Χανίων
Μ. Σκουλάκη
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ότης. Γνωρίζομεν ὅτι τὰ αἰσθήματα αὐτὰ
εἶναι αἰσθήματα ἀγάπης εἰλικρινοῦς καὶ
θερμουργοῦ πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τοῦ Γένους, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ἔχῃ ὑπὸ τὰς πτέρυγάς της
τὰ εὐσεβῆ τέκνα τῆς ἡρωοτόκου Κρήτης,
τὰ ἰσχυροποιοῦντα αὐτὰς διὰ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀφοσιώσεώς των πρὸς τὸν
πανίερον θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Γνωρίζομεν ὅτι καυχᾶσθε δι᾽αὐτὴν
τὴν πνευματικήν σας ἀναφορὰν πρὸς τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, καὶ διὰ τοὺς
ἀκαταλύτους δεσμοὺς οἱ ὁποῖοι σᾶς συνδέουν ἀνέκαθεν μὲ αὐτό, μὲ τὸ ἀειλαμπὲς
Φανάρι, μὲ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν.
Γνωρίζετε καὶ ἐσεῖς, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα
ἀγαπητὰ καὶ ἐπιπόθητα, ὅτι ἀποτελεῖτε
δι᾽ ἡμᾶς «χαρὰν καὶ στέφανον» (Φιλ.
4.1), καὶ καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ διότι σᾶς
ἔχομεν τέκνα θεοπειθῆ καὶ εὐλαβῆ τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας, τέκνα εὐγενῆ καὶ φιλοπρόοδα. Γνωρίζετε ὅτι εὑρίσκεσθε πάντοτε εἰς τὴν σκέψιν καὶ εἰς τὴν καρδίαν
μας, καὶ πάντοτε προσευχόμεθα δι᾽ ἐσᾶς
καὶ διὰ τὰς ἀνάγκας σας, ἰδιαιτέρως δὲ
κατὰ τὴν δύσκολον αὐτὴν περίοδον, τὴν
ὁποίαν διέρχεται ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ
ἡ χώρα. Εὐχόμεθα ἡ περίοδος αὐτὴ νὰ
παρέλθῃ συντόμως, καὶ πεπείσμεθα ὅτι
τοῦτο ὄντως θὰ συμβῇ, διότι γνωρίζομεν
τὰ ἀνεξάντλητα ἀποθέματα δυνάμεως,
ἐνεργητικότητος καὶ ἐφευρετικότητος,
διὰ τῶν ὁποίων ἔχει προικίσει ὁ Θεὸς τὸ
Γένος μας, τὸ ὁποῖον, διελθὸν πολλάκις
διὰ δυσχειμέρων χρόνων καὶ καταστάσεων, ἐξῆλθεν εἰς ἀναψυχὴν καὶ ἀνεζωογονήθη καὶ ἐκ τῆς τέφρας αὐτοῦ, ἀρκεῖ νὰ
παραμένῃ ἡνωμένον καὶ νὰ ἔχῃ ὁμόνοιαν
καὶ ὁμοψυχίαν.
Εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν φιλόφρονα

καὶ ὡραίαν ὑποδοχὴν τὴν ὁποίαν προητοιμάσετε δι᾽ἡμᾶς καὶ τὴν συνοδείαν μας. Εὐχαριστοῦμεν διὰ μίαν ἀκόμη
φορὰν ὑμᾶς, Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε, διὰ
τὴν εὐγενῆ καὶ πλήρη σεβασμοῦ προσφώνησίν σας καὶ ἐκφράζομεν τὴν χαράν
μας διότι σᾶς συναντῶμεν καὶ πάλιν ὑπὸ
τὴν νέαν σας ἰδιότητα ὡς πρώτου πολίτου τῆς ἀρχοντικῆς πόλεως τῶν Χανίων.
Εὐχαριστοῦμεν καὶ ὅλους τοὺς ἐλθόντας
εἰς ὑπάντησίν μας καὶ σᾶς μεταφέρομεν
ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ἀπὸ τοῦ
Βοσπόρου τ᾿ ἁγιονέρια τὴν στοργὴν τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τὴν χάριν τῶν
ἁγιασμάτων της, τὰ ὁποῖα φυλάσσομεν
ἀγρυπνοῦντες νυχθημερὸν εἰς τὰς πνευματικὰς ἐπάλξεις τοῦ Φαναρίου.

Καὶ ὡς ἀντίδωρον διὰ τὴν στοργὴν καὶ
τὴν εὐλογίαν μας αὐτὴν λαμβάνομεν δύναμιν καὶ ἐνίσχυσιν ἀπὸ τὴν ἀγάπην καὶ
τὴν ἀφοσίωσίν σας διὰ νὰ αἴρωμεν εὐκολώτερον ἐπάνω εἰς τοὺς ἀσθενεῖς ὤμους
μας τὸ βάρος τῆς ἱστορίας δεκαεπτὰ ὁλοκλήρων αἰώνων.Σᾶς εὐχαριστοῦμεν δι᾿
αὐτό. Σᾶς εὐλογοῦμεν. Σᾶς ἀσπαζόμεθα
πατρικῶς. Διότι σᾶς ἀγαπῶμεν εἰλικρινῶς
καὶ περιπαθῶς.
Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν ἦν, ἐστι
καὶ ἔσται -ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι, μέχρι
τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Ἀμήν
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Θερμή ἡ ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
Ἄρατε πύλας ἐν Μονῇ τῆς Τριάδος,
Ποιοῦντες δοχὴν τῷ Παναγιωτάτῳ
Ὑπό τῶν ἤχων κωδωνοκρουσιῶν τοῦ
οὐρανογείτονος Κωδωνοστασίου της, ὑποδέχθηκε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἡ ἱστορική Μονή Ἁγίας Τριάδος
Τζαγκαρόλων στά Χανιά, πρῶτος σταθμός
τῆς τετραήμερης ἐπίσκεψής του στή δυτική Κρήτη. Κλῆρος καί λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου μέ
πρῶτο τόν ποιμενάρχη τους, Μητροπολίτη
Δαμασκηνό, τόν Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ἱεράρχες τῆς μεγαλονήσου, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο καί Ἱεράρχες ἀπό
ἄλλες Ἐκκλησίες, καλωσόρισαν τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους γιά ἄλλη μιά φορά στήν
λεβεντογέννα Κρήτη.
Κατά τήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κυδωνίας & Ἀποκορώνου
εἶπε:

τῆς Μονῆς καὶ οἱ λοιποὶ Μοναχοί, ὁ Κλῆρος
καί ὁ Λαός τῆς ἡμετέρας Ἐπαρχίας, βαθυσεβάστως κλίνομεν γόνυ καρδίας καί σώματος ἐνώπιον Ὑμῶν αἰτούμενοι τά Ὑμετέρας
θεοπειθεῖς εὐχάς καί Πατριαρχικὰς εὐλογίας
ἵνα πορευόμεθα ἁρμονικῶς καί συνυπάρχωμεν ὡς ἀληθινά τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἔτι δέ καί πιστά καὶ ἀφωσιωμένα τοιαῦτα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας τῆς ἐν Φαναρίῳ ἀεί ζώσης καί
ζωηρῶς μαρτυρούσης Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα.
Παναγιώτατε, καθημερινῶς εἰς τάς λατρευτικάς ἡμῶν Συνάξεις αἰσθανόμεθα καί
βιώνομεν τήν ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ
ἀκατάπαυστον καὶ ὁμόφωνον ἐν τῇ καλῇ
ὁμολογίᾳ δοξολογίαν τοῦ Ἐπουρανίου Πατρός εἰς οἰκοδομὴν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας καί δι’ Αὐτῆς καὶ Ὑμῶν,
τοῦ Πρώτου καὶ Πρωθιεράρχου ἡμῶν, ἐντὸς
ὅλης τῆς Οἰκουμένης.
Δεηθῆτε, παρακαλῶ, Παναγιώτατε, ἵνα
ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα.
Ἔμπλεοι χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως ὑποδεχόμεθα σήμερον τῆς χριστιανικῆς οἰκουμένης τὴν Κορυφήν, Ὑμᾶς Παναγιώτατε, εἰς
τήν ἱστορικήν ταύτην Ἱεράν Πατριαρχικήν
καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων ἥτις ἁρμονικῶς ἐνυπάρχει εἰς τά ὅρια τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἐπὶ τετρακόσια ἤδη εὐλογημένα ἔτη,
φάρος τῇ ἀληθείᾳ πολυλαμπὴς καὶ εἰς τὴν
μοναστικὴν εὐσέβειαν καὶ εἰς τὰ ἑλληνορθόδοξα γράμματα.
Ἅπαντες, Παναγιώτατε, ἡ Ἀδελφότης
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θωρακίζῃ πάντας ἡμᾶς, Ἐπίσκοπον, ἱερὸν
κλῆρον, μοναχούς, μοναχὰς καί ἅπαντα τόν
πιστόν λαόν μας μέ τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν χαράν, τήν εἰρήνην, τήν
μακροθυμίαν, τήν πίστιν, τήν πραότητα, τὴν
ἀγαθωσύνην, τήν ἐγκράτεια, τήν ὑπομονήν
καί τήν ταπείνωσιν ἵνα πορευώμεθα πάντοτε σύμψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, ἀντιαλαίοντες πρὸς τάς ἀντιξοότητας καὶ τὰς ἐπιβουλάς ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν οἵτινες
ἒπιχειροῦν ἑκάστοτε νὰ ἀπομακρύνουν
ἡμᾶς ἐκ τῆς πνευματικῆς καὶ θυσιαστικῆς
πορείας τῆς Ἱερωσύνης καί χριστοτερποῦς
βιωτῆς, πρός δόξαν τοῦ ἁγίου Ὀνόματος
τοῦ Χριστοῦ.
Δεηθῆτε διά τά Μοναστήρια μας τά
εὐλογημένα, τὰ ὁποῖα πάντοτε εὑρίσκονται
ἐστρατευμένα εἰς τὴν καθαρὰν λατρείαν τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν φιλόστοργον διακονίαν τοῦ
ἀνθρώπου. Ἀληθῶς κοσμοῦν, Παναγιώτατε,
καὶ στηρίζουν τήν Μητρόπολίν μας.
Τρία ἐξ αὐτῶν, μὲ πρῶτον τὸ περικλεὲς
τοῦτο Σεμνεῖον τῶν Τζαγκαρὀλων, ἔχουν
τήν εὐλογίαν καί τήν τιμήν νά εἶναι καὶ νὰ
ὀνομάζωνται Πατριαρχικὰ Σταυροπήγια, αἱ
δέ ἀδελφότητες αὐτῶν πάντοτε μνημονεύουν εὐλαβῶς τοῦ σεπτοῦ ὀνόματος Ὑμῶν
εὶς ἁπάσας τὰς ἱερὰς Ἀκολουθίας κατά τήν
Ἐκκλησιαστικήν τάξιν καὶ κατὰ τὰς παραδόσεις καὶ τὰ θέσμια τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας,
πιστῆς καὶ ἀφωσιωμένης θυγατρός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας.
Δεηθῆτε διά τούς Κληρικούς καί τοὺς
Μοναχούς τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,
νὰ ἔχουν ἔμπροσθέν των καθημερινῶς τό
ἑκούσιον ἄχραντον Πάθος τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ αἴρουν ἀγογγύστως τὸν
Σταυρόν Του καὶ νὰ βαστάζουν ἐν εἰλικρινείᾳ καὶ ὑπομονῇ τὰ στίγματά Του. Τοῦτο
νά εἶναι τό μέτρον τῆς διακονίας των, διὰ νὰ

εἶναι καὶ ὁ πρὸς τὸν κόσμον λόγος των περὶ
τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος πειστικός.
Δεήθητε διά τήν μαθητιῶσαν καί σπουδάζουσαν νεολαίαν, νά ἀποκτήσῃ «νοῦν
Χριστοῦ», νὰ στερεωθῇ εἰς τὴν εἰς Αὐτὸν
πίστιν, νὰ γευθῇ τὴν ἀγάπην Του καὶ τὴν
χρηστότητά Του, ὥστε νὰ ἐνθαρρυνθῇ νὰ
πράττῃ πάντοτε τό ἀγαθόν κατὰ τὰς ἁγίας
ἐντολάς Του, τήν δέ γνῶσιν τὴν ὁποίαν συνάγει νά ἀξιοποιῇ πρὸς δόξαν Θεοῦ καί παρηγορίαν καὶ ἐνίσχυσιν τῶν συνανθρώπων.
Δεηθῆτε διά τούς νέους τῆς Μητροπόλεώς μας καί ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου, νά
ἐπιλέγουν ἀσφαλεῖς ἀτραπούς ζωῆς ἀκολουθοῦντες τὴν Αὐτοαλήθειαν, νά εἶναι
ἄνθρωποι θετικῶς δημιουργικοί, τόν δέ
ἐνθουσιασμόν των νά τόν διοχετεύουν εἰς
πᾶσαν ἀρετὴν καὶ πᾶν ἔργον φωτὸς καὶ ἀγάπης, πρός δόξαν, τιμήν καί ἔπαινον τῶν ἰδίων, ὑπό τήν σκέπην καί εὐλογίαν τῆς ἁγίας
ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Δεηθῆτε διά τούς ἀνθρώπους τοῦ καθημερινοῦ μόχθου καί τῆς βιοπάλης, οἱ ὁποῖοι
πολυτρόπως ἀπογοητεύονται ἀπό τάς ἀδιεξόδους πού καθημερινῶς βιώνουν εἰς τὰ
πλαίσια τῆς σωβούσης εἰς τὴν Πατρίδα μας
καὶ τὴν Εὐρώπην κρίσεως καί τούς ὁδηγοῦν
εἰς πολλὴν πικρίαν καὶ ἀπογοήτευσιν.
Δεηθῆτε διά τά ἀξιοσέβαστα γηρατειά, τούς ἀνθρώπους τῆς συσσωρευμένης
ἐμπειρίας καὶ σοφίας, νά ἔχουν εἰρηνικὴν
τὴν ὑπόλοιπον τοῦ βίου πορείαν καί τέλη
«ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα» καὶ κατὰ πάντα
χριστιανά.
Δεηθῆτε οἱ πειρασμοί καί οἱ ἐλλείψεις νά
μήν γίνωνται αἰτία ἀπιστίας ἀλλά ἀφορμαὶ
οἰκοδομῆς ἐν Χριστῷ, ὡς ἀναφέρεται εἰς τό
Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
Δεηθῆτε καί ὑπέρ τῆς ταπεινότητός μου
ἵνα ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἐνδυναμώνῃ, φωτίζῃ
καὶ καθοδηγῇ εἰς ὁδὸν ἀληθείας, εἰρήνης,
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θεοφιλοῦς διαποιμάνσεως καὶ καλῆς ὁμολογίας τὰ βήματά μου, ἀναδεικνύῃ δὲ τὴν ὅλην
ἐσκοπικὴν διακονίαν μου εὔκαρπον καὶ
οἰκοδομητικήν, πρὸς στηργμὸν καὶ σωτηρίαν τοῦ πστευθέντος μοι ποιμνίου, δόξαν δὲ
καί εὐκλειαν τοῦ ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καί ποτέ ἰδικήν μου.
Δεχθῆτε παρακαλοῦμεν, Παναγιώτατε,
τὴν Μίτραν ταύτην ἥτις θὰ κοσμήσῃ αὔριον
τὴν σεπτήν Ὑμῶν κορυφήν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
ταυτοχρόνως μικρὰν ἔνδειξιν τῆς ἀμέτρου
υἱικῆς ἀγάπης, τοῦ βαθυτάτου σεβασμοῦ
καὶ τῆς ἀφοσιώσεως ἡμῶν εἰς Ὑμᾶς καὶ τὴν
ἀκανθοστεφηφόρον Μητέρα Ἐκκλησίαν. Ἔτι

δέ καί τά δικηροτρίκηρα ταῦτα ἅτινα πιστοποιοῦσι τήν ἐπί τετρρακοσίων ἐτῶν προσφοράν καί διακονίαν τοῦ σεπτοῦ τούτου σεμνίου εἰς τό ὁποῖον προσωπικῶς ἐγαλουχήθην
καί ἠγάπησα τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον.
Ἐπικαλούμενοι πάλιν καὶ πολλάκις τάς
θεοπειθεῖς Ὑμῶν εὐχάς καὶ εὐλογίας, ἀπευθύνομεν Ὑμῖν εὐλαβέστατον υἱικόν ἀσπασμόν καὶ τὴν ὁλοκάρδιον εὐχήν: Ὡς εὔ παρέστητε εἰς τὴν θεόσωστον καὶ ἱστορικὴν
ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Σας
Θρόνου, Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα.
Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες Ὑμῶν εὐαγγελιζομένου
τὴν εἰρήνην, εὐαγγελιζομένου τὰ ἀγαθά!.

Στή συνέχεια μίλησε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης.
τροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, ὅστις οὐδ΄ἐπί στιγμήν ἔπαυσε
ἀπροσκόπτως καί ἀόκνως νά ἐνδιαφέρεται
καί νά προσφέρῃ, ὧν δεῖ, χρεῖ καί ἔνεστι.

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα
Ἐν πλήρει χαρᾷ καὶ μεγίστῃ ἀγαλλιάσει, ἐν
βαθυτάτῳ σεβασμῷ καὶ ἱερᾷ συγκινήσει ἡ Παλαίφατος Ἱστορικὴ καὶ Γεραρὰ Ἱερὰ Μονὴ τῆς
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, δί’ ἡμῶν,
ὑποδέχεται τὴν Ὑμετέραν θειοτάτην Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, τὴν
Σεπτὴν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Ἁγίαν Κορυφήν,
ὡς καὶ τοὺς σεπτοὺς Ἱεράρχας………. οἵτινες
συνοδεύουσιν ὑμᾶς.
Ἦχος ἑορταζόντων καὶ φωνὴ ἀγαλλιάσεως
πληροῖ σήμερον τὴν πανίερον καὶ Σεβασμίαν
ταύτην Μονήν, ἥτις πρὸ τετρακοσίων ἐτῶν
ἐθεμελιοῦτο, ἵνα ὑψωθῇ ὡς μνημεῖον τῆς πρὸς
τὸν Τριαδικὸν Θεὸν πίστεως, «στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδός» τῶν ἐν Αὐτῇ ἐγκαταβιωσάντων πατέρων καὶ «λόγος χαρᾶς καὶ ὑλικῆς
παρηγορίας», εἰς τοὺς ἑξαιτούντας αὐτά.
Ἡ μέχρι σήμερον φωτεινὴ παρουσία τῆς
Μονῆς ἀπετέλεσε τὸν Φωτεινὸν Ἐκκλησιαστικὸν Φάρον, τὸ πνευματικὸν ἀγκωνάριον,
τὸ ἐργαστήριον τῶν ἀρετῶν, τὸ Παιδαγωγικὸν ἄρωτρον καὶ τὴν οἰκονομικὴν κοιτίδα,
ἀλλά καί τήν Μονήν μετανοίας τοῦ νῦν Μη-

Εὐχαριστοῦμεν τὸν ἐν Τριάδι ἀεί προσκυνούμενον Θεόν, διότι ηὐδόκησεν, ἵνα ἡ Ὑμετέρα προσκυνητὴ Παναγιότης, ἐπί τῇ ἱερᾷ καί
μεγάλῃ ταύτῃ ἐπετείῳ, πρός ἡμᾶς ἔλθῃ, ἵνα
παράσχη τὴν Πατριαρχικὴν Αὐτῆς εὐλογίαν
καὶ τὸν πατρικὸν ἀσπασμόν.
Ὑποδεχώμεθα τὸν Δεσπότην καὶ Πατέρα
φέροντα τὴν μικρὰν συμβολικὴν προσφοράν,
μετὰ πλήρους ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσεως προσφερομένης, τὸν Πατριαρχικὸν Μανδύαν, καὶ
κατασπαζώμεθα υἱϊκῶς τὴν τιμίαν δεξιὰν σας
ἡ Ὁσιακή ἀδελφότης, ὁ εὐαγής κλῆρος, οἱ
ἥρωες αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται ἐν μέσῳ
λύκων μετὰ συνειδήσεως εὐθύνης διὰ τὴν Δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν Σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, οἱ εὐσεβεῖς Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας καὶ
ὁ πιστὸς τοῦ Κυρίου λαός, οἳτινες γνωρίζουσι
νὰ τιμοῦν τὰ ἱερὰ τῆς Ἐκκλησίας πρόσωπα
ὡς καὶ τὰ θέσμια Αὐτῆς, καὶ ἀναγνωρίζουσιν
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περιρρέοντα γεγονότα κρίνονται ἀφ’ ἑαυτῶν
ἢ καθ’ ἑαυτά, τότε, Παναγιώτατε, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι καὶ ὀφείλομεν νὰ «κατέχωμεν» τὴν
σοφίαν, ἣτις ἀπαιτεῖται διὰ νὰ κοινωνήσωμεν
αὐτὰ εἰς βάθος, προκειμένου νὰ ἀνακαλυφθῆ
ὁ «ἄλλος δρόμος», ὅστις ἤθελε ὁδηγήσῃ αὐτὰ
εἰς τὸ ἀληθινὸν καὶ πραγματικὸν τέλος των. Ἡ
Ἐκκλησία πάντοτε εὑρίσκετο εἰς τὸ κέντρον
τῆς παρατεινομένης κρίσεως τοῦ κόσμου τούτου, ὡς ἡ διαρκὴς κρίσις αὐτοῦ.
Δί’ ἡμᾶς, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
καὶ οἱ διακονοῦντες ἐν αὐτῷ, ἐκφρασταὶ τῆς
ἱστορικῆς συνεχείας τῆς Ὀρθοδόξου Μεγάλης
τοῦ Χριστοῦ καί Μητρός Ἐκκλησίας, φρουροὶ
τῆς κανονικῆς τάξεως καὶ εὐπρεπείας Αὐτῆς,
ἐπενέβησαν ἐπανειλημμένως καὶ ἀποκατέστησαν, ὃτε ἔδει, τὴν κανονικήν τάξιν, διότι
ταύτης ἀνατρεπομένης, ἄλλοτε ἐμφανῶς καὶ
ἄλλοτε λεληθότως, δημιουργεῖται κρίσις καὶ
ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἣτις δεινὰ μόνον δύναται νὰ ἐπιφέρῃ εἰς τὸν περιούσιον λαὸν τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ
ἄλλη «τροφή» εἰς τοὺς ἐναντίους, συστρατευμένους καὶ μή, τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἄν, ἅγιε Δέσποτα καὶ Πάτερ, Ἀνάστασις
εἶναι ἡ ἐξύψωσις τῆς ἀναγκαιότητας εἰς δυνατότητα ἐλευθερίας, τότε ἡ ὕπαρξις σωστῆς
καί ὁρθῆς δυνατότητος, τῆς ὁποίας ὅλοι εἴμεθα ἀποδέκτες, εἶναι ἡ δυνατότητα ἐλευθερίας
ἐντός τῆς ἀναγκαιότητος, ἣτις, ἀσφαλῶς καὶ
βεβαίως, μᾶς καθιστᾶ κοινωνοὺς αὐτῆς τῆς
Ἐλευθερίας. Ναί, Παναγιώτατε, δυνάμεθα,
σύν Θεῷ καὶ μετὰ τῶν πατρικῶν εὐχῶν σας νὰ
ὀρθῶμεν τὸν γάργαρον, σοβαρὸν καὶ ὑπεύθυνον λόγον καὶ τὸ ἔργον, ἑπόμενοι τοῖς ἴχνεσί
σας, εἰς ὅσους παραμένουν ἄγευστοι καὶ ἀμέτοχοι τῆς Ἀναστασίμου ἐλευθερίας καὶ ἀνήμποροι πλέον νὰ ἀπολαμβάνωσιν τὸ ἦθος, τὸ
Πνεῦμα καὶ τὸν στόχον τῆς Ὀρθοδοξίας.
Καλῶς ἤλθατε. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν. Τὴν
εὐχήν σας.
Μετ’ ἀπείρου χαρᾶς.

ὑμᾶς ὡς ἱκανὸν οἰακοστρόφον μαρτυροῦντα
καὶ διατρανοῦντα εἰς τὰς ἐσχατιᾶς τοῦ σύμπαντος τὸ τῆς λαμπρᾶς ἀλλὰ καὶ μαρτυρικῆς τῆς
ἱστορίας θάμβος καὶ τὴν ἐσταυρωμένην Δόξαν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Ἡμεῖς ἅπαντες, Παναγιώτατε, εἰς τοὺς φεγγοβόλους ὀφθαλμοὺς ὁρῶμεν τὴν χάριν τοῦ
Θεοῦ τὴν δοθεῖσαν Ὑμῖν, ἵνα ἵστασθε ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Μεγάλης Νηὸς καὶ προσδοκῶμεν,
μάλιστα σήμερον, εἰς τὴν ἐποχήν, ἣτις χαρακτηρίζεται ἐξόχως ὑπὸ τῶν πολλῶν προβλημάτων ἀφοροῦντα αὐτὴν ταύτην τὴν ἀξίαν
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν ἀξίαν τῆς
ζωῆς, τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καὶ
ἐν γένει τὴν κτίσιν ὁλόκληρον, ἐναργέστερον
ἀτενίζειν τὸν ἀγῶνα ὑμῶν, δίδοντος τὴν μαρτυρίαν ὅτι ἡ Μεγάλη του Χριστοῦ Ἐκκλησία
θυσιαστικῶς χαρίζεται καὶ προσφέρεται ὑπερβαίνουσα τόπου, χρόνου, διακρίσεως φυλῆς,
φύλου, γλώσσης καὶ πολιτικοκοινωνικῶν συστημάτων. Ἵστασθε ὄρθιος εἰς τάς κρισίμους
διὰ τὸν κόσμον καὶ τὸν πλανήτην μας στιγμάς.
Ἰδίᾳ, διὰ τὰς ἐσχάτως ἐπανομαζομένας «κρίσεις» ,τὴν ἔννοιαν τῶν ὁποίων μετ’
ἐκπλήξεως διαπιστοῦμεν, πῶς διαθέτουσιν ἓν
δυναμικὸν ἐσωτερικὸν καὶ ταυτοχρόνως μεταμορφωτικὸν ἀπελευθερωτικὸν στοιχεῖον
τῶν γεγονότων, ἅτινα τολμῶσιν καὶ ἐκφράζουσιν, οὐχὶ μόνον τὴν καταδίκην των εἰς τὴν
ἀποτυχίαν τους, ἀλλὰ τὴν ὑπέρβασιν τῆς καταδίκης των, εἰς τὴν ἀποτυχίαν τους.
Ἡ ἐπικὴ ὑπαρξιακὴ περιπέτεια ἑνὸς λαοῦ
τῆς πίστεως, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους, τὸ τῆς
Ρωμιοσύνης, μοιρασμένου ἀνάμεσα εἰς τὴν
κλῆσιν του, ὡς ὑπηρέτου τῆς Ἐκκλησίας καί
τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ εἰς τὸ Ἱστορικό του γίγνεσθαι, τοῦτ’ αὐτό ὀφείλει νά μᾶς διδάσκῃ,
διότι παρ’ ὅτι διώχθηκε διὰ τὴν ἀφιέρωσήν
του εἰς τὴν ἀφύπνησιν ψυχῶν, ὅμως ἐσώθη
ἕνεκα τῶν κατορθωμάτων του, ὡς περιούσιος
λαὸς τοῦ Θεοῦ.
Βαραίνει ἡ εὐθύνη ὅλων μας, διότι, ἐὰν τὰ
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Στήν Ἀντιφώνησή του στήν Ἁγία Τριάδα, ὁ Παναγιώτατος εἶπε τά ἑξῆς:
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Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προχείρισε
τόν Περιφερειάρχη Κρήτης σέ Ἄρχοντα τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
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Προσφώνησις Πρωτοσυγκέλου ΙΜΚΑ Ἀρχιμ. Δαμασκηνού Λιονάκη
πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδας τῶν Τζαγκαρόλων!

Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἐπίσημο δεῖπνο στόν αὔλιο χῶρο τοῦ Μοναστηρίου μέ προσφωνήσεις πρός τόν Παναγιώτατο! Μετά τήν δοξολογία στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη καλωσόρισαν ὁ Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός καί ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος
παρουσία του πρώην Πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ἐκπροσώπων τοῦ τόπου,
Ἀρχόντων τοῦ Θρόνου καί Χανιωτῶν.
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Παναγιώτατε πάτερ καί Δέσποτα,
Ὑπό τε τοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου Κλήρου καὶ τοῦ φιλοχρίστου
αὐτῆς λαοῦ πρὸ πάντων καὶ πλεῖον πάντων ὁλόθυμος ἀναπέμπεται ἡ δοξολογία τῷ ἐν ὀρθοδόξῳ
πίστει αὐτὴν στερεοῦντι καὶ ἐν ἀλωβήτῳ τάξει
συντηροῦντι Τρισαγίῳ Θεῷ, ἔνθερμος δὲ ἀπευθύνεται ἡ εὐχαριστία τῇ Ὑμετέρᾳ Θειοτάτῃ Παναγιότητι καὶ Σεπτῇ τοῦ Γένους Κορυφῇ. Χαίρομεν ἅπαντες, Παναγιώτατε, ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ
τῇς Ὑμετέρας ἐπισκέψεως καὶ παρακαλούμεθα
οὐ μετρίως, ἀρυόμενοι τὴν ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου δαψιλέστατα προχεομένην εὐλογίαν, δι’
ἧς πλουτοῦμεν πνευματικῶς. Ἀληθῶς ὡς δρόσος
Ἀερμὼν ἐν μέσῳ καύματος πνευματικοῦ ἡ παρουσία τοῦ ἡμῖν πολυσεβάστου τε καὶ πολυφιλήτου
Ὑμετέρου Προσώπου ἐν τοῖς Χανίοις της εὐάν-

δρου νήσου Κρήτης,τῆς πάντοτε ἐν ἀληθείᾳ ἀγαπώσης, σήμερον δὲ ἐν χαρᾷ οὐ τῇ τυχούσῃ ξενιζούσης Ὑμᾶς.
Χαίρει εὐλογουμένη ὑπὸ τῶν τιμιωτάτων πατριαρχικῶν Ὑμῶν χειρῶν ἡ πλουσία καὶ εὔφορος
τῶν Χανίων γῆ, ἡ πατηθεῖσα ὑπὸ τῶν ὡραίων
ποδῶν δυσεξαριθμήτων Ἁγίων ἀνδρῶν τε καὶ γυ-
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ναικῶν, ἡ πιοῦσα τὰ αἵματα μυριάδωνMαρτύρων
τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος καὶ καταρδευθεῖσα
ῥείθροις τιμίων ἱδρώτων τῶν ἀοιδίμων ἡμῶν πατέρων καὶ προπατόρων. Συγχαίρει αὐτῇ, Παναγιώτατε, ἡ γεραρὰ καὶ παλαίφατος Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος τῶν
Τζαγκαρόλων, ἡ ξενίσασα ἐν τῇ Μάνδρᾳ αὐτῆς
Γεράσιμον τὸν Βυζάντιον καὶ Ἀκάκιον τοὺς Νέους
Ἀσκητάς.
Ὡς μήτηρ φιλόστοργος θάλπoυσα τὰ ἑαυτῆς
τέκνα, οὕτως, Παναγιώτατε, καὶ ἡ Μεγάλη τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἐφάνη τῇ κατὰ
Κρήτην θυγατρὶ Ἑαυτῆς. Διὸ σύμπας ὁ τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κλῆρος, τῆς λαχούσης
κλῆρον ζώσης μαρτυρίας ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, ταύτης τῆς μητρικῆς ἀγάπης τὴν πεῖραν εἰληφότες,
θαῤῥοῦμεν εἰς τὰς θεοπειθεστάτας Ὑμῶν εὐχάς,
γινώσκοντες ὅτι καὶ Αὐτὸς Οὗτος ὁ Κύριος κάμπτεται δι’ ὑπερβολὴν ἀγαθότητος πρὸς τὴν δέησιν μητρὸς ὑπὲρ τῶν ἑαυτῆς τέκνων. Συνάγεται δὲ
τοῦτο ἀσφαλῶς ἔκ τε τοῦ Θείου Εὐαγγελίου καὶ
τῶν Βίων τῶν Ἁγίων τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Ἡ μὲν Χαναναία γυνή, ἀρχικῶς δοκιμασθεῖσα, τελικῶς ἐπῃνέθη ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τὴν πίστιν αὐτῆς, λαβοῦσα ὡς δῶρον
τὴν ἴασιν τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. Ἡ δὲ Ἁγία Μόνικα,
ἡ μήτηρ τῶν δακρύων καὶ τῆς πάντα ἐλπιζούσης
ἀγάπης, ἐχάρη ἐπὶ τῇ μετανοίᾳ τοῦ ἐπὶ ἔτη ἀτάκτως περιπατήσαντος, νῦν δὲ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
ὑπὸ τῆς οἰκουμένης τιμωμένου ὡς Ἁγίου υἱοῦ
αὐτῆς Αὐγουστίνου.
Ἐξ ὀνόματος τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶνΜητροπόλεως ἡ ἐμὴ ἐλαχιστότης βεβαιοῖ τὴνὙμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα περὶ τοῦσεβασμοῦ
ἡμῶν ἁπάντων πρὸς τὴν ΜητέραἘκκλησίαν, τοῦ
λόγῳ καὶ ἔργῳ ἐμπνεομένου ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου ἡμῶν ποιμενάρχουκ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Προσβλέπομεν, Παναγιώτατε, εἰς Ὑμᾶς ὡς εἰς πατέρα συμπαθῆ καὶ εὔσπλαγχνον, ἔτι δὲ καὶ ὡςεἰς
ἄνδρα μεγάλως δοκιμαζόμενον καὶ πλουσίαν τὴν
πνευματικὴν πεῖραν ἐκ Θεοῦ πλουτοῦντα.Ὅθεν

μετ’ εὐλαβείας ἐξαιτούμεθα τὴν Πατριαρχικὴν
Ὑμῶν εὐλογίαν πρὸς εὐόδωσιντοῦ πνευματικοῦ
ἡμῶν ἔργου καὶ στηριγμὸν τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ
τῶν Χανίων, μάλιστα ἐν καιρῷ μείζονος κρίσεως, καθ’ ὃν ἀναγκαιοτέρα καθίσταται ἡ ἐν ἀγάπῃ
ἐμπόνῳ καὶ ἐμπράκτῳ διακονία τῶν ἐλαχίστων
ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου.
Ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, Παναγιώτατε, μετὰ
πολλοῦ πόνου διαπιστοῦμεν τὴν ἐπιδρομὴν τοῦ
τῆς ἀπογνώσεως λῃστρικοῦ πνεύματος, τοῦ
ἀφορμὰς λαβόντος ἐκ τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς
κρίσεως, τῆς συνεχούσης τὸ χειμαζόμενον ἔθνος
ἡμῶν, καὶ ἀπολέσαι βουλομένου τὰς ψυχὰς πλείστων ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν ἡμῶν. Ἀναγινώσκοντες τὰς σελίδας τοῦ ἡμερησίου τοπικοῦ τύπου
πληροφορούμεθα περὶ πολλῶν αὐτοκτονιῶν. Κατώδυνος ἡ καρδία τοῦ ποιμένος ἀναζητεῖ λύσιν
προσπίπτουσα εἰς τοὺς πόδας τοῦ πανοικτίρμονος Ἰησοῦ. Εὔχεσθε, Παναγιώτατε, καὶ Ὑμεῖς ὑπὲρ
ἀπαλλαγῆς τοῦ ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως ὡς καὶ παντὸς ἀδελφοῦ ἡμῶν ἐκ τοῦ
τῆς ἀπογνώσεως δεινοῦ πειρατηρίου. Δεήθητε
ἐκτενῶς ὑπὲρ τῆς νήσου Κρήτης, τῆς ἐν εὐλαβείᾳ,
ἀφοσιώσει καὶ ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ περιπτυσσομένης τὸν Σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον, τῆς τε
ἐκθρεψάσης νέφος Δικαίων, Ὁσίων καὶ Μαρτύρων τῆς πίστεως, ὧν τοῖς ἴχνεσιν εὐχαῖς Ὑμῶν
ἐπακολουθήσαιμεν, ἵνα περιπατήσωμεν ἀξίως τῆς
κλήσεως ἧς ἐκλήθημεν καὶ μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ
νυμφῶνος Χριστοῦ.
Ἐπὶ δὲ τούτοις, εἰς ἀνάμνησιν ἀγαθὴν τῆς εἰς
Κρήτην ἐπισκέψεως τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης
Παναγιότητος φιλοφρόνως προσφέρομεν Ὑμῖν
ἓν ἐπιτραχήλιον μετὰ ὠμοφορίου, ἐξαιτούμενοι
αὖθις τὰς ἁγίας Ὑμῶν εὐχάς. Εἰ δὲ καὶ τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται, ἀλλὰ τῇ ἐξ
ἀγάπης παῤῥησίᾳ χρῴμενοι εὐχόμεθα Ὑμῖν, Παναγιώτατε, ἔτη πολλά, ὑγιεινά, πολύκαρπα καὶ
ἀγλαόκαρπα πρὸς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνητοῦ Θεοῦ καὶ οἰκοδομὴν τοῦ χριστεπωνύμου
πληρώματος.
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Στό λόγο του ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Βουλγαράκης Ἀπόστολος, πρός
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη εἶπε:

Παναγιώτατε Οἰκουμενικέ Πατριάρχα
κ.κ. Βαρθολομαῖε,

Σαμαριᾶς, γεωργικές καλλιέργειες ὑψηλῶν
ποιοτικῶν προδιαγραφῶν, χωριά μέ πλούσια
ἱστορική παράδοση. Προϊόντα τῆς χανιώτικης γῆς, ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε τό ἐλαιόλαδο καί τό κρασί, ἐξάγονται σέ πολλές
χῶρες τοῦ κόσμου καί τυγχάνουν μεγάλης
ἀποδοχῆς. Στήν ὄμορφη πόλη τῶν Χανίων
καί στίς γύρω κωμοπόλεις καί χωριά ζοῦν
ἄνθρωποι ἐργατικοί, ἁπλοί καί τίμιοι, ζυμωμένοι μέ τόν εὐλογημένο κάματο, ἄνθρωποι
πού μέ ἀγάπη ἐργάζονται τή γῆ καί μέ ἐλπίδα ἀτενίζουν τόν οὐρανό, γέροντες αἰωνόβιοι σοφοί καί νέοι ἁγνοί ἐλπιδοφόροι.
Πολύς λόγος γίνεται, Παναγιώτατε, στίς
μέρες μας γιά ἀνάπτυξη. Ἡ τεχνολογική
πρόοδος ἔχει ὄντως διανοίξει νέους ὁρίζοντες στή ζωή τῶν ἀνθρώπων παγκοσμίως.
Κατασκευή ὀδικῶν δικτύων καί προηγμένων μέσων γιά τή διευκόλυνση τῶν συγκοινωνιῶν καί τοῦ ἐμπορίου, ἐφεύρεση νέων
ἰατρικῶν μεθόδων γιά τήν πρόληψη καί θεραπεία ἀσθενειῶν, ἀνάπτυξη ἐπιστημονικῶν
τρόπων καλλιέργειας τῆς γῆς καί προστασίας τῶν καρπῶν ἀπό βλαβερούς παράγοντες,
ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν πτυχές τῆς τεχνολογικῆς προόδου, τῆς ὁποίας τίς εὐεργεσίες
ἀπολαμβάνουμε κι ἐμεῖς, οἱ κάτοικοι τῆς
εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Χανίων. Δέν ἀπου-

Μεγάλη ἡ τιμή τῆς προσκλήσεώς μου
στή Μητρόπολη τῶν Μονῶν τῆς Κρήτης,
τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων. Ἡ εὐλογία δέ αὐτή καθίσταται
μεγαλύτερη λόγω τῆς ἐδῶ παρουσίας τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Τό ἀποψινό δεῖπνο ἀποτελεῖ καί μία εὐκαιρία ἐνισχύσεως τῶν δεσμῶν μεταξύ τῶν
φορέων τοῦ τόπου. Οἰκοδομούμενοι ὁ ἕνας
μέ τή βοήθεια τοῦ ἄλλου μποροῦμε, μέ τίς
εὐχές πάντοτε τῶν Ποιμένων καί Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, νά οἰκοδομήσουμε κάτι καλύτερο γιά τήν πόλη καί τήν περιφέρεια τῶν
Χανίων.
Ἀναλογιζόμενοι, Παναγιώτατε, ὅτι ὁ
τόπος μας ἔχει εὐλογηθεῖ ἀπό τόν Θεό
πλουσιοπάροχα, νιώθουμε σεμνή καύχηση,
συγχρόνως δέ καί αὐξημένη εὐθύνη γιά τή
διαφύλαξή του καί τήν προαγωγή τῶν συμφερόντων του. Ὁ Νομός τῶν Χανίων ἀποτελεῖ τόπο διαμονῆς καί ἀναψυχῆς γιά ἀμέτρητες χιλιάδες ἀνθρώπων. Ἐντός τῶν ὁρίων
τοῦ Νομοῦ ὑπάρχουν ἱστορικές Μονές καί
προσκυνήματα, περιοχές ἰδιαίτερου φυσικοῦ κάλλους, ὅπως τό φαράγγι-δρυμός τῆς
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σιάζουν, ὅμως, καί οἱ παρενέργειες. Ὁ θόρυβος, ἡ μόλυνση καί αὐτοῦ ἀκόμα τοῦ νεροῦ
καί ἡ διατάραξη ὁλόκληρης τῆς τροφικῆς
ἁλυσίδας, ἡ ἀπειλή ζώων μέ ἀφανισμό, ἡ
ἐμφάνιση νέων ἀσθενειῶν καί ἡ καλλιέργεια
τοῦ πνεύματος τῆς ἀνέσεως καί τῆς «ἥσσονος προσπαθείας» προβληματίζουν κάθε
νουνεχῆ ἄνθρωπο. Φρονοῦμε, λοιπόν, ὅτι
εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀκολουθεῖται μία συνετή
καί λελογισμένη ἀνάπτυξη.
Ὁ τόπος μας, Παναγιώτατε, κρατήθηκε
ὄρθιος μέσα ἀπό τόν καθημερινό καί ἔμπονο ἀγῶνα τῶν Χανιωτῶν, μέσα ἀπό τήν
ἀγάπη, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν ἔμπρακτη
προσφορά τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον. Θά
μποροῦσε ἄραγε νά ὑπάρξει ἀνάπτυξη σέ
ἕναν τόπο ὅπου λείπει ἡ ζεστασιά τῆς ἀγάπης καί τό ἐνδιαφέρον γιά τήν κοινότητα…
Σέ μία κοινωνία πού πλήττεται ἀπό τήν
ἀπόγνωση, ἡ ὁποία παραλύει τίς δημιουργικές δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου καί τόν παροπλίζει… Στοιχειώδης εἰλικρίνεια ἐπιβάλλει
νά ἀναγνωρίσουμε ἀνυπερθέτως ὅτι ἡ τοπική κοινωνία τῶν Χανίων πλήττεται σοβαρά
ἀπό τήν ἀπόγνωση. Ἄν αὐτή ἡ δυσκολία δέν
ὑπερνικηθεῖ, κάθε λόγος περί ἀναπτύξεως
θά στερεῖται νοήματος. Ἡ ἀνάπτυξη ἔχει ὡς
γνώμονα τόν ἄνθρωπο καί αὐτόν πρέπει νά
ὑπηρετεῖ.
Ἡ θέση τοῦ τοπικοῦ ἄρχοντος, Παναγιώτατε, δέν εἶναι ἁπαλλαγμένη εὐθυνῶν

καί μεριμνῶν. Γιά τή συνετή καί ἄρτια διοίκηση ἀπαιτεῖται ὀργανωτικός νοῦς, ὀξεία
ἀντίληψη τῶν πραγμάτων, ταχύτητα στή
λήψη ἀποφάσεων καί συντονισμός δυνάμεων. Στόχος εἶναι πάντοτε ἡ πρόληψη δεινῶν
καταστάσεων καί ἡ προσφορά στόν τόπο
καί τούς ἀνθρώπους του. Παρουσία τῶν
ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων τῆς ἀποψινῆς
τραπέζης ὁμολογοῦμε ὅτι οἱ ἀνθρώπινες
δυνάμεις μας δέν ἐπαρκοῦν γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων μας. Γι’ αὐτό ταπεινά
ζητοῦμε τήν εὐχή καί εὐλογία Σας, ὥστε μέ
ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς μας νά ἐνεργοῦμε
πάντοτε τά δέοντα ἐπ’ ὠφελεία τῆς τοπικῆς
κοινωνίας. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς τροφός τοῦ Γένους μας, ἀνέκαθεν στήριζε τόν χειμαζόμενο Ἕλληνα. Αὐτό ἐλπίζουμε ὅτι θά γίνει
καί στήν κρίσιμη ἐποχή πού διανύουμε. Σᾶς
παρακαλοῦμε Παναγιώτατε ὅπως εὐχηθῆτε
καί προσευχηθῆτε γιά τόν εὐγενῆ λαό μας
καί δώσετε τήν εὐχή σας ὥστε ἀσταμάτητα νά ἀγωνιζόμαστε γιά τό καλό αὐτοῦ τοῦ
ἁγιοπλούτιστου τόπου μας. Χίλια καλῶς
ὁρίσατε…
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Ἀκολούθησε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη βράβευση γιά τήν προσφορά
τους, τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς ΑΝΕΚ κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη,
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καί τοῦ προέδρου τοῦ Προμηθευτικοῦ καί καταναλωτικοῦ Συνεταιρισμοῦ ΙΝΚΑ
Χανίων κ. Ἀπόστολου Ἀλεξάκη.
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Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης ἐγκαινίασε
τό νέο Καθολικό τῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων

Συγκεκριμένα εἶπε:
Ἡ Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς - Χρυσοπηγῆς,
τήν σταυροπηγιακή ἀξία τῆς ὁποίας ἡ Ἁγία
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία θέσπισε
ἤδη ἀπό τό ἔτος 1654 καί τήν ἀνανεώνει
διά τῆς γραφίδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στό προοίμιο τοῦ παρόντος τόμου, ἔχει τήν μεγάλη
εὐλογία καί χαρά νά ἑορτάζει τόν ἐγκαινιασμό τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μεταμορφώσεως διά τῶν τιμίων χειρῶν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.
Τό μεγάλο αὐτό γεγονός γιά τήν ἱστορία τῆς ἀδελφότητας ἀποτελεῖ τήν ἐκπλήρωση καί τό ἐπιστέγασμα ἑνός πνευματικοῦ χρέους καί πόθου, ὁ ὁποῖος βιώνεται
μυστικά ἐπί εἰκοσιπέντε περίπου χρόνια,
ἀπό ὅταν ὁ ὅσιος Γέροντας Πορφύριος ὁ
Καυσοκαλυβίτης ὑπέδειξε στήν ἀείμνηστη

Τόν νέο κεντρικό ναό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς Ἱερᾶς
Σταυροπηγιακῆς καί Πατριαρχικής Μονῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, στό Βαρύπετρο Χανίων, ἐγκαινίασε στίς 2 Σεπ ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.
Ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς Θείας
Λειτουργίας, καί στήν προσφώνησή του
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος στάθηκε ἰδιαίτερα στό γεγονός ὅτι εἶναι ἡ
πρώτη φορά πού Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐγκαινιάζει Ἱερό Ναό στήν Κρήτη. Ἡ
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Θεοξένη,
καλωσόρισε στό νησί τόν κ. Βαρθολομαῖο,
τοῦ δώρισε ἀρχιερατική στολή κεντημένη
ἀπό τίς μοναχές καί ἀναφερόμενη στήν
προσπάθεια πού καταβλήθηκε γιά τήν
ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, χαρακτήρισε «χαρμόσυνη καί φωτοφόρο» τή σημερινή ἡμέρα.
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ὅλα αὐτά τά χρόνια συνεχίζεται μέ τήν
πνευματική καθοδήγηση τοῦ Γέροντός
μας, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, τίς ἄοκνες προσπάθειες, τίς προσευχές καί τήν ἀκατάπαυστη ἐργασία τῶν
ἀδελφῶν, ἀλλά καί μέ τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τοῦ τοπικοῦ μας Ἐπισκόπου
κ. Δαμασκηνοῦ, ἔφθασε στό πλήρωμά της,
τήν χαρμόσυνη καί φωτοφόρο ἡμέρα τῶν
ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μεταμορφώσεως.
Ἡ ἀνέγερση τοῦ Καθολικοῦ ἀλλά καί
ὅλων τῶν μοναστικῶν κτισμάτων πού τό
περιβάλλουν ἀκολούθησε μέ σεβασμό
καί πιστότητα τήν μακραίωνη ἀρχιτεκτονική παράδοση τοῦ τόπου. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, στήν
ἐμπνευσμένη ὁμιλία του στήν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν, ἔκανε λόγο γιά τόν παραδοσιακό
τρόπο οἰκοδόμησης τῶν ναῶν πού ἐκφράζει τό ἦθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας: «...
ἀκολουθοῦντες τό πρότυπον τοῦ Βυζαντίου, οἱ ναοί εἶναι τόσον εἰς τήν ἀρχιτεκτονικήν των ὅσον καί εἰς τήν ἐσωτερικήν των
διακόσμησιν ὑποδείγματα σεβασμοῦ τῆς
ὕλης καί ἀναδείξεώς της εἰς ἔκφανσιν τῆς
θείας ὡραιότητος ... Ἡ γνησία Ὀρθόδοξος
παράδοσις ἐλάμβανε τήν πρώτην ὕλην τῆς
οἰκοδομῆς ἀπ᾽ εὐθείας ἀπό τήν φύσιν καί
ἐφρόντιζεν ὥστε τό κτίσμα τοῦ ναοῦ νά
μήν ἐπιβάλλεται εἰς τόν φυσικόν περίγυρον, ἀλλά νά συνδέεται πρός αὐτόν καί νά
τόν ἀναδεικνύῃ».
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, «Ὁ ρόλος τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν
ἀντιμετώπισιν τῆς παγκοσμίου οἰκολογικῆς κρίσεως», Ὁμιλία εἰς τήν Ἀκαδημίαν
Ἀθηνῶν (03.02.2010).
Τό Καθολικό τῆς Μεταμορφώσεως
οἰκοδομήθηκε μέ πέτρα τῆς μοναστικῆς

Γερόντισσα Θεοσέμνη, πρώτη Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, τόν ἡσυχαστικό αὐτόν τόπο γιά τήν ἀδελφότητα πού
αὐξανόταν καί εἶχε τήν ἀνάγκη ἑνός μοναστικοῦ χώρου μακριά ἀπό τήν πόλη.
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, τήν πνευματική στήριξη τοῦ Γέροντος
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί
τόν ὁραματισμό καί τήν τολμηρή ἀπόφαση τῆς Γερόντισσας Θεοσέμνης, πρό πάντων, ὅμως, μέ τήν χάρη καί τήν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ, ἄρχισε ἡ πορεία τῆς ἀδελφότητας στήν ἀσκητική περιοχή τῶν σπηλαίων
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, ἡ ὁποία ὑπῆρξε μετόχι
τῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς ἀπό τίς ἀρχές τοῦ
17ου αἰώνα.
Στήν ἀφετηρία τῆς ἐγκατάστασης τῆς
ἀδελφότητας στήν ἀσκητική αὐτήν περιοχή ἀναστηλώθηκε τό Μονύδριο τῆς Ἁγίας
Κυριακῆς, τά ἔτη 1993-1996, καί τό σπήλαιο - κάθισμα τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παίδων.
Στήν συνέχεια, τό ἔτος 1996, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τέθηκε ὁ θεμέλιος
λίθος τῶν νέων μοναστικῶν κτισμάτων
ἐπάνω στόν βράχο ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
κ. Εἰρηναῖο, σήμερα Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
.
Ἕξι χρόνια ἀργότερα, τόν Ἰούνιο 2002,
ἡ Μονή μας εἶχε τήν εὐλογία καί τήν
τιμή νά ὑποδεχθεῖ στόν τόπο αὐτόν τήν
Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἔθεσε
τόν θεμέλιο λίθο τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μεταμορφώσεως. Ὁ Παναγιώτατος, χωρίς
νά ὑπολογίσει κόπο καί χρόνο, μετά τήν
θεμελίωση, περπάτησε στά μονοπάτια τῆς
μοναστηριακῆς περιοχῆς καί εὐλόγησε τόν
νέο τόπο ἐγκαταβίωσης τῆς ἀδελφότητας.
Ἡ εὐλογημένη αὐτή πορεία, ἡ ὁποία
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χισης τῆς μοναστικῆς παράδοσης, στήν
ὁποία τά ὑλικά τῆς φύσης μετατρέπονται
μέ κόπο καί ἀγάπη σέ χώρους λατρείας καί
προσευχῆς.
Στό παρόν λεύκωμα περιλαμβάνονται
χαρακτηριστικά τοπία καί τόποι πού βρίσκονται στήν μοναστηριακή περιοχή, τῆς
ὁποίας ἡ συνολική διαχείριση καί ἀξιοποίηση διαπνέεται ἀπό τό ἴδιο ἦθος καί τήν
ἀντίληψη τῆς δόμησης τοῦ Καθολικοῦ καί
ὅλων τῶν μοναστικῶν κτισμάτων. Στίς σελίδες του εἰκονίζονται διαδρομές καί ἰχνογραφοῦνται χῶροι, μέσα στούς ὁποίους
λειτουργεῖ καί λειτουργεῖται ἡ μοναστική
ζωή τῆς ἀδελφότητας. Οἱ χῶροι αὐτοί καί
οἱ διαδρομές στό σύνολό τους συνθέτουν
ὁλόκληρο τόν μοναστικό τόπο, δομημένο
καί ἀδόμητο. Ἕναν τόπο ἁγιασμένο ἀπό
τούς ἀσκητές τῶν αἰώνων, πού καλεῖ ὅλους,
μοναστές καί προσκυνητές, στήν βίωση καί
στήν μαρτυρία τῆς μέλλουσας Βασιλείας.

περιοχῆς καί μέ παραδοσιακές ἀρχιτεκτονικές τεχνικές, ἐνῶ παράλληλα ἀξιοποιήθηκαν οἱ ἀρχές τῆς βιοκλιματικῆς
ἀρχιτεκτονικῆς καθώς καί τεχνολογίες
ἀνανεώσιμων πηγῶν ἐνέργειας.
Ὁ φωτισμός τοῦ ναοῦ γίνεται μέ φυσικά
μέσα, δηλαδή μέ τά καντήλια, τά κεριά καί
τόν ἥλιο. Ἀπό τόν ἥλιο ἐξασφαλίζεται καί
ἡ ἀπαιτούμενη ἐνέργεια γιά τήν θέρμανση
καί τόν δροσισμό τοῦ ναοῦ. Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ὥστε τό συνολικό οἰκοδόμημα τοῦ
Καθολικοῦ νά ἔχει «μηδενικό ἐνεργειακό
ἀποτύπωμα».
Τό ἔργο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς συλλογικῆς ἐργασίας καί τοῦ προσωπικοῦ
μόχθου τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς μας, οἱ
ὁποῖες ἐργάσθηκαν ὄχι μόνο στόν σχεδιαστικό καί καλλιτεχνικό τομέα, ἀλλά καί
χειρωνακτικά. Αὐτή ἡ συλλογική συμμετοχή τῶν ἀδελφῶν στό ἔργο τῆς ἀνέγερσης
τοῦ Καθολικοῦ καί γενικότερα τῆς Μονῆς
βιώθηκε συνειδητά ὡς προσπάθεια συνέ38
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Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μέ τή σειρά του, δώρισε στήν ἡγουμένη δισκοπότηρο ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη.
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τόνισε ὅτι τά ἐγκαίνια κάθε
νέου ναοῦ δίνουν νέα πνοή στούς ἀνθρώπους.«Εἶναι ὁ ναός, ὁ οὐρανός ἐπί τῆς
γῆς» εἶπε καί πρόσθεσε: «Ἐγκαινιάζοντας τόν παρόντα ναό ἐγκαινιάζομε τόπο
ἀπολύτου ἀγάπης. Γιατί ὁ θεός ἀγάπη ἐστί καί τί εἶναι ὡραιότερο τῆς ἀληθινῆς
καί ἀπροϋπουθέτου ἀγάπης. Γι’ αὐτό καί θλιβόμεθα ὅταν βλέπομε ἄλλους λαούς,
δῆθεν προηγμένους, νά μετατρέπουν τούς ναούς τους εἰς τόπους διαφόρων ἐκδηλώσεων πλήν τῆς λατρείας τοῦ θεοῦ».
Συγκεκριμένα εἶπε στήν ὁμιλία του ἀναλυτικά:
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Ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης ἐξῆρε τήν προσωπικότητα
καί τό ἔργο τοῦ Πατριάρχου

Τό ἀπόγευμα, πρίν τήν ἀναχώρησή του γιά τό Ρέθυμνο, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης πραγματοποίησε ἁγιασμό στό Κέντρο Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης στήν
Ἁγία Κυριακή Βαρυπέτρου. Στόν χῶρο αὐτό, πού διαθέτει σύγχρονα ὀπτικοαουστικά μέσα, πραγματοποιοῦνται ἐκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα, ἐνῶ διασώζεται ἀναστηλωμένο ἐλαιοτριβεῖο τοῦ 16ου αἰώνα, τό ὁποῖο πλέον λειτουργεῖ
ὡς τράπεζα τῶν μοναχῶν.
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Τήν πολυσχιδή δραστηριότητα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου γιά τήν προστασία, διατήρηση καί
ἀνάδειξη τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντοςγι’ αὐτό καί διεθνῶς ἀναγνωρίζεται ὡς
ὁ «πράσινος» Πατριάρχης- ἐξῆρε ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης Σταῦρος Ἀρναουτάκης, προσφωνώντας τόν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στό
ἐπίσημο γεῦμα πού προηγήθηκε τοῦ
ἁγιασμοῦ τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης, στήν Ἁγία Κυριακή τοῦ Βαρύπετρου Κυδωνίας στά Χανιά, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς.
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔστειλε μήνυμα στούς
ἰσχυρούς τῆς γῆς γιά τήν ἀναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος- τῆς
δημιουργίας τοῦ Θεοῦ δηλαδή- καί
ἐξῆρε τή περιβαλλοντική δραστηριότητα τῆς Μονῆς, ἀλλά καί τῆς Περιφέρειας Κρήτης.Ὁ κ. Ἀρναουτάκης χαρακτήρισε ἐξαιρετικά εὐτυχῆ τή συγκυρία τῶν
ἐγκαινίων τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης ἀπό τόν Παναγιώτατο «μιά καί εἶστε ὁ πρῶτος ἐκκλησιαστικός ἡγέτης ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει
οὐσιαστικές πρωτοβουλίες στόν τομέα
αὐτό» ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικά.
Ὁ ἴδιος ἀναφέρθηκε στίς πρωτοβουλίες τῆς Περιφέρειας Κρήτης γιά
τό περιβάλλον καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τό γεγονός ὅτι ἡ
Περιφέρεια ἀνέλαβε τόν ἐξοπλισμό μέ

σύγχρονα ὀπτικοακουστικά καί διαδραστικά μέσα τοῦ νέου αὐτοῦ τμήματος περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης, πού
τυγχάνει τῆς εὐλογίας τοῦ Πατριάρχου.
Ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στό νησί, καί ἀντλώντας
δύναμη ἀπ’ αὐτή, ἐξεδήλωσε τήν αἰσιοδοξία του γιά τό μέλλον, παρά τήν ὀξύτατη κρίση πού διερχόμαστε καί τόνισε:
«Ἡ λάμψη τῆς προσωπικότητάς σας,
τό μεγαλόπνοο ἔργο σας καί ἡ πορεία
σας μᾶς ἐμπνέουν, μᾶς καθοδηγοῦν καί
ἐνσταλάζουν στήν ψυχή μας ἐλπίδα καί
παρηγοριά.»
Στό πρόσωπό σας-πρόσθεσε- ἀτενίζουμε συμπυκνωμένη τήν πορεία
τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσής μας,
ἀλλά καί τήν ὑψηλή καί οἰκουμενική
ἀποστολή της γιά ἕναν κόσμο καλύτερο
ἀπό κάθε πλευρά, ἀποστολή τήν ὁποία
ἐσεῖς πραγματώνετε ἄριστα σέ κάθε σας
βῆμα καί μέ κάθε σας ἐνέργεια, ὅπως
προκύπτει καί ἀπό τή δράση σας σχετικά μέ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν
προώθηση τοῦ γόνιμου διαλόγου μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ὁ κ. Ἀρναουτάκης παρακάλεσε -τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη- ἐκ μέρους
ὅλων τῶν Κρητικῶν, γιά τήν πατρική
εὐλογία του καί ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα τοῦ
μεγάλου σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης τῶν
κατοίκων τοῦ νησιοῦ, τοῦ προσέφερε
σάν συμβολικό δῶρο τήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας τῆς Ἐλαιοβρύτισσας.
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«Τῆς Παναγίας τῆς ἐλιᾶς καί τῆς
ἀφθονίας, ἡ ὁποία εὐχόμαστε νά σᾶς
θυμίζει τήν ἐλαιοφοροῦσα γῆ τοῦ νησιοῦ μας καί νά σᾶς ἐνισχύει νά μᾶς
μνημονεύετε στίς ἅγιες προσευχές σας,
ὥστε νά εἶναι ἡ Κρήτη τόπος προόδου,

καρποφορίας καί εὐημερίας καί νά συνεχίζει ἀδιάπτωτα τήν ὀρθόδοξη παράδοσή της» ὅπως τόνισε χαρακτηριστικά.
Στό γεῦμα παρακάθισαν, ἐπίσης, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος.

48

49

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
εὐλόγησε τήν ὁμάδα τοῦ Πλατανιᾶ
Στό χωριό τοῦ Πλατανιᾶ καί συγκεκριμένα στίς κατοικίες τῆς κ. Κρομμυδάκη Σταματίας βρέθηκε μέ τήν
συνοδεία του, ὁ Προκαθήμενος τῆς
Ὀρθοδοξίας προκειμένου νά εὐλογήσει
τήν ποδοσφαιρική ὁμάδα τοῦ Πλατανιᾶ
ἡ ὁποία εἰσήχθη στήν πρώτη κατηγορία
τοῦ ἐθνικοῦ πρωταθλήματος.
Ὁ Παναγιώτατος ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τούς κατοίκους τοῦ Πλατανιᾶ καί προσφωνήθηκε ἀπό τόν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας Πλατανιᾶ Πρωτ.
Δημήτριο Παρασκάκη, ἀπό τόν Δήμαρχο Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννη Μαλανδράκη,
ἀπό τήν κ. Σταματία Κρομμυδάκη, ἀπό
τόν ἀντιπρόεδρο τῆς διοίκησης τῆς

ΠΑΕ Πλατανιᾶς καί ἀπό τόν πρόεδρο
τοῦ Πολιτιστικοῦ συλλόγου Πλατανιᾶ
οἱ ὁποῖοι προσέφεραν δῶρα καί ἀναμνηστικά στόν Πρῶτο τῆς Ὀρθοδοξίας
ὁ ὁποῖος στήν ἀντιφώνησή του συνεχάρη τήν ποδοσφαιρική ὁμάδα γιά τήν
προαγωγή καί πρόοδο τῆς ὁμάδος, ἡ
ὁποία θά ταξιδέψει στήν Κωνσταντινούπολη συνοδευόμενη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό καί τόν
Πλατανιανό Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἀρχ. Δαμασκηνό Λιονάκη προκειμένου νά ὑποβάλλουν τά
σέβη τους στόν κομιστή τῆς εὐλογίας
τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας.
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Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
Ἐπίτιμος Διδάκτορας τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης
Μέ μιά σεμνή τελετή στό Πάρκο
Διάσωσης Χλωρίδας καί Πανίδας στά
Χανιά, παρουσία τοῦ Περιφερειάρχη
Κρήτης, ἐπισήμων καί πολύ κόσμου, τό
Πολυτεχνεῖο Κρήτης ἀναγόρευσε τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο
σέ Ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ Ἱδρύματος.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τιμήθηκε γιά τή σημαντική προσφορά του
στό δημόσιο βίο καί τό πολυσχιδές κοινωνικό, ἀνθρωπιστικό, περιβαλλοντικό
καί πνευματικό του ἔργο. Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του ἐξῆρε τό ἔργο τοῦ
Πολυτεχνείου Κρήτης, ἐνῶ παράλληλα
τόνισε τή σημαντικότητα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.
Ἀναλυτικότερα, στήν ὁμιλία του ὁ
Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναφέρθηκε στίς προσπάθειες πού τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καταβάλλει
γιά τήν προστασία τοῦ Περιβάλλοντος
καί ἐπισήμανε τήν ἀνάγκη τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος μέ τή χρήση
τῶν νέων τεχνολογιῶν καί τῆς ἐπιστήμης, χωρίς ὡστόσο νά παραβιάζονται οἱ
νόμοι τοῦ Θεοῦ καί τῆς φύσης.
«Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ δέν ἔρχεται σέ
ἀντίθεση μέ τήν τεχνολογική γνώση
καί ἀνάπτυξη, ἀλλά μέ τήν ἀνήθικο
χρήση αὐτῆς», τόνισε. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ἀκόμα τήν
ἀνάγκη νά γενικευτοῦν οἱ προσπάθειες γιά ἕνα καλύτερο περιβάλλον.
«Ἐλπίζουμε ὁ πόθος γιά καλύτερο περιβάλλον θά γενικευτεῖ καί θά μετατραπεῖ σέ ἐπιστημονική πρόταση καί

σέ νομοθετική ἐντολή. Ἀσφαλῶς ἡ διαπάλη αὐτή, θά ἔχει ὡς συνέπεια τόν
περιορισμό ὁρισμένων ὑπερβολῶν τῆς
βαθειάς οἰκολογίας εἰς τρόπον ὥστε
τό αἴτημα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος νά ἔχει εὔλογα καί πρακτικῶς ἐφαρμόσιμα ὅρια, νά μήν γίνεται, δηλαδή, ἐμπόδιο στήν ἀναγκαῖα
γιά τήν ἐπί γῆς ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ
ἐπέμβαση στό φυσικό περιβάλλον».
Ακόμα ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, «ὁ
πόθος γιά οἰκολογικό περιβάλλον ἔχει
αὐξηθεῖ. Ἡ ἐπιστήμη ἔχει μελετήσει
πολλά θέματα καί ἔχει βρεῖ ἀξιολόγους
λύσεις. Οἱ ἀντιδράσεις των οἰκονομικῶς
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θιγομένων ἀπό τό κόστος τῶν περιβαλλοντικῶν μέτρων συνεχίζονται. Ἐνίοτε
ἔργα ἀπαραίτητα καί ὠφέλιμα γιά τίς
τοπικές κοινωνίες, παρεμποδίζονται
ὡς ἐπιδρώντας δυσμενῶς στό περιβάλλον, ἐνῶ θά ἦταν δυνατόν διά τῆς λήψεως καταλλήλων μέτρων καί τά ἔργα
νά ἐπιτελεστοῦν καί τό περιβάλλον νά
προστατευθεῖ -νά θιγεῖ σέ ἀνεκτό βαθμό- ὥστε συγκρινόμενου τοῦ γενικότερου ὀφέλους καί τῆς περιβαλλοντικῆς
ζημίας ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου νά
κριθεῖ εὐλόγως ὅτι ἀμφότερα δύνανται
νά συνυπάρξουν».
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Ἀναφερόμενος στό πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ὁ πρύτανης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γιάννης Α. Φίλης ἔκανε
λόγο γιά μιά σπάνια προσωπικότητα παγκοσμίου διαμετρήματος. Προσφώνηση κατά τήν ἀπονομή Ἐπίτιμου Διδακτορικοῦ στόν Οἰκουμενικό
Πατριάρχη 4-9-2012
«Ἡ πραγματική κρίση δέν βρίσκεται
στό περιβάλλον ἀλλά στήν ἀνθρώπινη
καρδιά. Τό βασικό πρόβλημα βρίσκεται
ὄχι ἔξω ἀλλά μέσα μας, ὄχι στό οἰκοσύστημα ἀλλά στόν τρόπο πού σκεπτόμαστε.» Μέ αὐτά τά λόγια ἐκήρυξε τήν
ἔναρξη τῆς «Συνόδου τῆς Χάλκης» ὁ
Παναγιότατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κύριος κύριος Βαρθολομαῖος τό 2012, ὁ
οὐσιαστικός πνευματικός ἡγέτης τοῦ περιβαλλοντικοῦ κινήματος. Ἀκριβέστερη
σύνοψη τῆς περιβαλλοντικῆς τραγωδίας
δέν μποροῦσε νά δοθεῖ. Ὅπως ὁ ἴδιος ἔχει
τονίσει πολλές φορές, ἡ ἁμαρτία κατά τοῦ
περιβάλλοντος εἶναι ἁμαρτία κατά τοῦ
Θεοῦ. Ἡ Γῆ δέν χρειάζεται προστασία τοῦ
περιβάλλοντος ἀλλά ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται σωστή καί ἠθική διαχείριση τῆς συμπεριφορᾶς του ἔναντι τοῦ πλανήτη μας.
Ἡ κρίση, οἰκονομική καί περιβαλλοντική, εἶναι κρίση ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς πού ἐκφράζεται μέ τήν ἐκθετική
οἰκονομική μεγέθυνση, τήν προκλητική
ἀνισότητα κατανομῆς πλούτου, τόν οὐσιαστικό ἔλεγχο τῶν πλουτοπαραγωγικῶν
πόρων τοῦ πλανήτη ἀπό μικρό ἀριθμό
πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν καί ἠγετῶν τους,
τήν ὑποταγή, σέ μεγάλο βαθμό, τῆς πολιτικῆς, καί κατ’ ἐπέκταση τῶν ἐθνῶν,
σέ αὐτές τίς ἑταιρεῖες, σέ αὐτά τά ἄτομα.
Ἀλλά ἡ Γῆ εἶναι πολύ μικρή καί ἡ ἀνθρωπότητα δέν μπορεῖ ν’ ἀντέξει ἐπί μακρόν
τέτοια μυωπική καί αὐτοκαταστροφική
συμπεριφορά. Γιά παράδειγμα, δέν θέλω
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νά σκέπτομαι πώς θά εἶναι ἡ ζωή τῶν
ἐγγονῶν μας ὅταν ἡ μέση θερμοκρασία
τοῦ κλίματος θά εἶναι 2, 3 ἤ καί 4 βαθμούς
πάνω ἀπό τή σημερινή. Καί αὐτό γιά νά
μποροῦν κάποιοι νά καταναλώνουν ὑπερβολικά σέ ἕνα σισύφειο ἀγῶνα πλήρωσης
τῶν ψυχολογικῶν ἐλλειμμάτων τους. Ἡ
κοινωνία μας δέν θ’ ἀντέξει ἐπί μακρόν
τήν ὑπερβολική ἀνισότητα τῶν ἀνθρώπων, τό ὅτι ἐμεῖς ζοῦμε κατά μέσον ὅρο 80
χρόνια ἐνῶ στή Σιέρρα Λεόνε 47, τό ὅτι
τό μέσο κατά κεφαλήν ἐτήσιο εἰσόδημα
στό Λουξεμβοῦργο εἶναι 61.000 δολάρια
ἐνῶ στή Λιβερία 340.
Θά χρησιμοποιήσω ἄλλη μιά φορά τά
λόγια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἀπό
ὁμιλία του τήν πρώτη Σεπτεμβρίου τοῦ
2009: «Τά χρηματοοικονομικά συστήματα, τά ὁποῖα ἐνεπιστεύοντο τόσον πολλοί
ἄνθρωποι διά νά τούς παράσχουν τά ἀγαθά τῆς ζωῆς, παρέσχον ἀντιθέτως φόβον,
ἀβεβαιότητα καί πενίαν… 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 ποσᾶ 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…»
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Βαρθολομαῖος, γεννήθηκε στήν Ἴμβρο
στίς 29 Φεβρουαρίου τοῦ 1940. Τό κατά
κόσμο ὄνομά του ἦταν Δημήτριος. Εἰσήχθη στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης,
ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε ἀριστοῦχος
τό 1961 καί ἀμέσως χειροτονήθηκε διάκονος, μέ τό ὄνομα Βαρθολομαῖος.
Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1963-1968 μετεκπαιδεύτηκε ὡς ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου στό Ἰνστιτοῦτο Ἀνατολικῶν
Σπουδῶν τῆς Ρώμης, στό Οἰκουμενικό
Ἰνστιτοῦτο Bossey τῆς Ἐλβετίας καί στό
Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου, μέ εἰδίκευση
στό Κανονικό Δίκαιο καί ἀναγορεύθηκε
διδάκτορας τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Ρώμης.
Τό 1968 ἐπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη καί διορίσθηκε Βοηθός Σχολάρχης στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης,
ὅπου τόν ἐπόμενο χρόνο χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Μετά ἀπό ἑξάμηνο ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας
τόν ἐχειροθέτησε στό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη.
Τό 1972, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
Δημήτριος ἐκάλεσε ὡς Διευθυντή τοῦ
Ἰδιαίτερου Πατριαρχικοῦ Γραφείου τόν
Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο, τόν ὁποῖο
προήγαγε τό ἐπόμενο ἔτος σέ Μητροπολίτη Φιλαδελφείας. Τό 1990 προήχθη σέ
Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνας. Στίς
22-10-1991 ἀνακηρύχθηκε Οἰκουμενικός
Πατριάρχης.
Μιλάει, ἐκτός τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, τήν Τουρκική, τή Λατινική, τήν Ἰταλική, τήν Ἀγγλική, τή Γαλλική καί τή Γερμανική.
Ἔχει ἀντιπροσωπεύσει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σέ πολλά διορθόδοξα καί
διαχριστιανικά συνέδρια. Τό 1990 προήδρευσε στή Γενεύη τῆς Διορθόδοξης Προ-

Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Πολυτεχνείου
Κρήτης, ἔχουμε τή μέγιστη χαρά καί τιμή
νά σᾶς φιλοξενοῦμε σήμερα στό Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας καί Πανίδας τοῦ
Ἱδρύματος, πού μέ τόν τρόπο τοῦ συμπορεύεται μέ τήν οἰκολογική πλευρά τοῦ
πολυσχιδούς σας ἔργου. Τόν χῶρο αὐτό
εἶχε εὐλογήσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Εἰρηναῖος τό 2004. Καί ἔχουμε χαρά
καί εἶναι τιμή μας πού τό Πολυτεχνεῖο
σᾶς ἀπονέμει τόν τίτλο τοῦ Ἐπίτιμου Διδάκτορα σέ ἀναγνώριση τοῦ σπουδαίου
πνευματικοῦ, κοινωνικοῦ, καί περιβαλλοντικού σας ἔργου.
Μᾶς εἶσθε οἰκεῖος ἀλλά θεωρῶ σκόπιμο νά κάνω μνεία πολύ περιληπτικά τοῦ
βιογραφικοῦ σας.
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος
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παρασκευαστικῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε
μέ θέμα τῆς ὀρθόδοξης διασπορᾶς.
Εἶναι Ἑταῖρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης καί ἐπίτιμο μέλος τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente στή Βιέννη.
Εἶναι Ἐπίτιμος Διδάκτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας,
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, τοῦ City University τοῦ
Λονδίνου, τοῦ Τμήματος Περιβάλλοντος
τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου , τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Leuven τοῦ Βελγίου,
τοῦ Ὀρθόδοξου Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου
Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι, τῆς Σχολῆς
Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου
Aix-en-Provence στή Γαλλία, τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης, τοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου Ἁγίου
Βλαδιμήρου στή Νέα Ὑόρκη, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἰασίου, τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τῶν ἀμερικανικῶν πανεπιστημίων Georgetown, Tufts, Southern
Methodist, καί Yale, τοῦ Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, τοῦ Τμήματος
Ἱστορίας - Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, κ.ἀ.
Ἔχει ὑπάρξει ἀποδέκτης ἀναρίθμητων
ἄλλων τιμῶν μεταξύ τῶν ὁποίων τό χρυσό μετάλλιο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου.
Οἱ λόγοι τῶν περισσότερων ἀπό μας
ἐκφωνοῦνται καί σύντομα πέφτουν στή
λήθη. Ὅμως τά ἔργα μας, παραδόξως,
μποροῦν νά ἔχουν συνέπειες ἀκόμη καί
γιά χιλιάδες χρόνια. Ἡ ἀνθρωπογενής μεταβολή τοῦ κλίματος, ὀφείλεται στή δική

Στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἀπονεμήθηκε καί τό χρυσό μετάλλιο τοῦ ἱδρύματος.

μας γενιά κυρίως, ἀλλά θά ἐπηρεάζει δεκάδες γενεῶν στό μέλλον, ὅταν καί αὐτή
ἡ σκόνη μας θά ἔχει χαθεῖ.
Χρειαζόμαστε ἀλλαγή πορείας μέ
στροφή σέ στοιχειώδεις ἀλλά θεμελιώδεις
πνευματικές ἀξίες, σεβασμό τοῦ συνανθρώπου καί τῆς διαφορετικότητας, ὑπογραφή εἰρήνης μέ τό περιβάλλον ἀνθρώπινο, φυσικό, βιολογικό. Αὐτές τίς ἀρχές
ἐνστερνίζεται καί γι’ αὐτές ἐργάζεται ἐν
πολλοίς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης.
Ὅταν τά λόγια τούτα θά ἔχουν ξεχαστεῖ, ὅταν καί αὐτή ἡ τελετή θά ἔχει ξεχαστεῖ ἕνα πράγμα θά μένει ἀμετάβλητο
καί θά φωτίζει: τό ἔργο ἑνός ἀνθρώπου
ἀφιερωμένο στόν ἄνθρωπο γιά τό ὁποῖο
σήμερα τοῦ ἀπονέμουμε τόν τίτλο τοῦ
Ἐπίτιμου Διδάκτορα. Τό πώς θά ζήσουμε τή ζωή μας εἶναι σέ ἱκανό βαθμό δική
μας ἐπιλογή. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
ἔχει κάνει τίς δικές του ἐπιλογές καί γνωρίζουμε ὅτι συχνά αὐτές οἱ ἐπιλογές εἶναι
δύσκολες, πολύ δύσκολες. Εἶναι αὐτή ἡ
μοίρα τῶν ἀνθρώπων πού συντηροῦν τήν
ἐλπίδα στήν κοινωνία καί δείχνουν τόν
δρόμο στούς πολλούς.
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Μετά τό πέρας τῆς τιμητικῆς ἐκδήλωσης ὁ Πατριάρχης μέ τήν συνοδεία
ἐπισκεύτηκαν τό σπίτι του πρώην Πρωθυπουργοῦ Κ. Μητσοτάκη ὅπου κ
γευμάτισαν.
καί στίς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας, τά
πανανθρώπινα προβλήματα βρῆκαν
σέ ἐσᾶς ὑποστηρικτή καί ἔτσι κατορθώσατε καί κερδίσατε τήν παγκόσμια
ἀναγνώριση», τόνισε ὁ κ. Μητσοτάκης
ἐκφράζοντας τίς θερμές εὐχαριστίες
του πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη «γιά τήν χαρά πού μᾶς δώσατε νά
εἶσθε καί πάλι μαζί μας στό τέρμα τῆς
πολύ ἐπιτυχημένης περιοδείας σας στή
δυτική Κρήτη».

Τή βεβαιότητα πώς ὅλοι οἱ Ἕλληνες
θά σταθοῦν μέχρι τέλους ἀμετακίνητοι καί σταθεροί στό πλευρό τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς
Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐξέφρασε ὁ πρώην
Πρωθυπουργός Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης σέ ὁμιλία του, ὑποδεχόμενος
τήν περασμένη Τρίτη στήν κατοικία
του στά Χανιά, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο.
Μέ λόγους συγκινητικούς ὁ κ. Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ὡς Πρωθυπουργός
εἶχε ὑποδεχθεῖ τό 1992 τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, στήν πρώτη ἐπίσκεψή του στήν ἡρωοτόκο καί Ἁγιοτόκο
Κρήτη, μίλησε γιά τήν προσωπικότητα, τήν προσφορά καί τήν ἐπιτυχημένη διακονία τοῦ Προκαθημένου τῆς
Ὀρθοδοξίας.
«Ἀναπολῶ σήμερα εἴκοσι χρόνια
πρίν, ὅταν σᾶς δεχθήκαμε νεοεκλεγέντα Οἰκουμενικό Πατριάρχη στόν
προβλήτα τοῦ λιμένος τοῦ Ἡρακλείου,
λαός καί κλῆρος, ἐνθουσιωδῶς. Καί
πρέπει νά διαπιστώσω, χρέος δικαιοσύνης τό ἐπιβάλλει, ὅτι στό διάστημα
αὐτό ἐπετύχατε πλήρως στό δύσκολο
ἔργο σας. Πήρατε τό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως σέ μιά ἐποχή δύσκολη καί ἀντιμετωπίσατε μεγάλα προβλήματα καί προσωπικῶς μπορῶ νά τά
ξέρω. Καί πράγματι κάματε θαυμάσιο
ἔργο, ἀναβαθμίσατε τό Πατριαρχεῖο
καί ταυτόχρονα τό ἐκσυγχρονίσατε.
Τείνατε εὐήκοον οὖς στά κελεύσματα
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Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἐξῆρε καί
τήν συμβολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν βελτίωση τῶν σχέσεων
Ἑλλάδος-Τουρκίας.
«Θέλω νά πῶ κατηγορηματικά ὅτι ἡ
ψύχραιμη καί ὑπεύθυνη πολιτική πού
ἀκολουθεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο βοήθησε καί βοηθᾶ τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Σχέσεις πού εἶναι
ἀνάγκη νά στηρίζονται σέ φιλικό διάλογο καί σέ καλή γειτονία», ἐπισήμανε
ὁ κ. Μητσοτάκης καί συνέχισε:
«Παναγιώτατε, εὔχομαι ὁ Θεός νά
σᾶς δίνει ὑγεία καί δύναμη. Ἡ Ἑλλάς
σήμερα ἀντιμετωπίζει μιά πολύ βαθειά
κρίση. Ἐγώ εἶμαι ἀθεράπευτα αἰσιόδοξος καί ἰδιαίτερα ἐλπίζω. Εἶναι βέβαιον
πάντως πώς αὐτή τήν ὥρα ἡ παρουσία
σας ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου ἀποτελεῖ ἕνα θετικό κεφάλαιο γιά τήν Ἑλλάδα. Θέλω νά ξέρετε Παναγιώτατε ὅτι ὡς Ἕλληνες, καί
πρῶτοι ἐμεῖς οἱ Κρῆτες πού ἔχουμε ἰδιαίτερο δεσμό μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, θά σταθοῦμε μέχρι τέλους ἀμετακίνητοι καί σταθεροί στό πλευρό σας».
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εὐχαρίστησε γιά τή θερμή ὑποδοχή καί τούς
ἀκόμα θερμότερους λόγους του πρώην Πρωθυπουργοῦ καθώς καί γιά τό
γεῦμα πού παρέθεσε πρός τιμήν του.
Ἀναφέρθηκε ἰδιαιτέρως στόν ρόλο του
πρώην Πρωθυπουργοῦ γιά τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, τήν περίοδο τῆς πρωθυπουργίας
του, θέτοντας τούς ἄξονες πάνω στούς
ὁποίους κινήθηκε ἀργότερα καί ἡ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη κατά τή διάρκεια τῆς θητείας της ὡς ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν. Ὅπως εἶπε ὁ Οἰκουμενικός

Πατριάρχης, οἱ ὁμαλές σχέσεις Ἑλλάδας-Τουρκίας εἶναι ἀπαραίτητες γιά
τήν βιωσιμότητα τοῦ Πατριαρχείου.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εὐχαρίστησε ἐπίσης τήν πρώην ὑπουργό
Ἐξωτερικῶν κυρία Ντόρα Μπακογιάννη καί τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη γιά τήν φιλοξενία
καί τήν ὑποδοχή.
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Στό γεῦμα, ὅπου προσφέρθηκαν
παραδοσιακές γεύσεις τῆς Κρήτης,
παρακάθισαν ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Εἰρηναῖος καί οἱ
Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης,
ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς Χρῆστος
Μαρκογιαννάκης, ὁ δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης, ὁ Βουλευτής
τῆς ΝΔ Κυριάκος Βιρβιδάκης καί ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης Σταῦρος Ἀρναουτάκης καθώς καί στενοί συνεργάτες
τοῦ Κ. Μητσοτάκη.

Ἀμέσως μετά τό γεῦμα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο στόν
τάφο τῆς μακαριστῆς Μαρίκας Μητσοτάκη τήν ὁποία χαρακτήρισε καλή χριστιανή, καλή σύζυγο καί καλή μητέρα.

Τελευταῖος σταθμός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίου
ὅπου καί ὁλοκλήρωσε τήν ἐπίσκεψή
του στήν Κρήτη ἦταν τό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου στίς Κορακιές. Ἕνα λευκό πε-

ριστέρι περίμενε νά ὑποδεχτεῖ καί νά
ἀποχαιρετίσει τόν Πατριάρχη μας γεγονός πού προκάλεσε συναισθήματα
χαρᾶς καί συγκίνησης τόσο στόν ἴδιο
τόν Πατριάρχη ὅσο καί σέ ὅλο τόν κόσμο πού βρισκόταν ἐκεῖ.
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Στήν προσφώνησή της ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερῆς Μονῆς Γερόντισσα Ἀγαθαγγέλη:
Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα.
Σᾶς καλοσωρίζουμε μέ αἰσθήματα
ἀγάπης καί σεβασμοῦ στήν Ἱερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου πού πρώτη φορά ἐπισκέπτεται
Οἰκουμενικός Πατριάρχης.
Ταπεινά εὐχόμαστε ἡ παρουσία σας,
πού εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία γιά ἐμᾶς, νά
ἀποτελέσῃ τήν ἀνατολή τῆς δύσης μας,
ἀφοῦ τό ἱστορικό τοῦτο μοναστήρι χρειάζεται τήν εὐχή καί εὐλογία σας διά νά
συνεχίσῃ τήν βαρυσήμαντη πορεία του.
Εἴμαστε λίγες καί γηραιές ἀδελφές πού κάποτε ὑπήρξαμε πολλές καί

ζοῦμε μέ τόν πόθο νά ξαναδοῦμε αὐτήν
τήν κυψέλη τῶν δεήσεων καί τῶν προσευχῶν νά ἀναζωογονῆτε.
Εἰς ἀνάμνησιν τῆς επισκέψεώς Σας,
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, δεχθήτε ἐκ μέρους μας καί ἐκ μέρους
τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς μας, τό μπαστούνι τοῦτο καί
τό ἱστορικό ἐργόχειρο τοῦ ‘’κοπανελίου’’ πού διδάχθηκε καί διαδώθηκε στήν
Οἰκουμένη ὅλη ἀπό τό ταπεινό μοναστήρι μας, προκειμένου πάντοτε νά
θυμᾶστε στίς ἅγιες προσευχές σας τήν
ταπεινή καί ἀπλή Μονή μας.
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Καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν Ἀντιφώνισή του ἀνέφερε:
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Οἱ ὧρες περνᾶνε γρήγορα, ἡ εὐχάριστη ἐπίσκεψη μετουσιώνεται σέ ἀποχώριση.
Στό ἀεροδρόμιο Χανίων Ι. Δασκαλογιάννης συνοδεύουν οἱ Κρητικοί τόν Οἰκουμενικό τους Πατριάρχη μέ συναισθήματα χαρᾶς καί πληρότητος ἀπό τό ὀλιγοήμερο
καί μόνο ταξίδι του. Φανερά συγκινημένος καί ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἀνέφερε στόν
ἀποχαιρετιστήριο λόγο του στό ἀεροδρόμιο τά ἑξῆς:

Πηγές: Φως Φαναρίου, Ρομφαία & Amen
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Ταξιδιωτικές Αναδρομές

Προσκύνημα στόν Πόντο
Γράφει ὁ π. Γεώργιος Περάκης Πρωτοπρεσβύτερος
Ἐφημέριος Ἁγίας Μαρίνας

Μ

έ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ
Προσκυνηματική Ἐκδρομή Τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου στή Παναγία τή Σουμελά καί
στόν Πόντο.
Ἡ ἐκδρομή αὐτή δέν ἦταν ἁπλά ἕνα
ὁδοιπορικό, ἀλλά προσκύνημα. Γιατί
ὁ κύριος λόγος γιά τόν ὁποῖον πραγματοποιήθηκε δέν ἦταν ἄλλος παρά ἡ
ἀναζήτηση, ἡ εὐλαβική ἀναζήτηση, τοῦ
Ἑλληνικοῦ στοιχείου μέσα στό πέρασμα
τῶν αἰώνων στίς περιοχές αὐτές. Ἐκεῖ
δέν πήγαμε οὔτε γιά ἀναψυχή, οὔτε γιά

ξεκούραση. Ψάξαμε νά βροῦμε κτίσματα, μνημεῖα, ἀνθρώπους. Ὅταν βρίσκεις
τό παρελθόν τῶν εὐλογημένων προγόνων μας, ἀνακαλύπτεις πρωτόγνωρα
συναισθήματα , σάν νά βρίσκεις ἕνα
κομμάτι τοῦ ἴδιου σου τοῦ ἑαυτοῦ σου.
Μέ ἐπικεφαλή τόν εὐλογημένο μας
ἐπίσκοπο κκ. Δαμασκηνό, τόν χαρισματικό Ἅγιο Πρωτοσύγκελο, Π Δαμασκηνό Λιονάκη, σέ μιά ἄρτια ὀργανωμένη
ἐκδρομή ἀπό τό Τουριστικό γραφεῖο
τῆς κυρίας Μαρίας & Σοφίας Πλυμάκη,
μαζί μας καί ἡ Σοφία φυσικά, φτάσαμε
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ἀεροπορικῶς, μέ ἐνδιάμεση
στάση σέ Ἀθήνα καί Σμύρνη,
στήν βασίλισσα τοῦ Πόντου,
τήν Τραπεζούντα.
Ἐκεῖ εἴχαμε κοντά μας τόν
Ρετζέπ καί τήν καταπληκτική
Χούλια, οἱ Ἑλληνόφωνες ξεναγοί μας, οἱ ὁποῖοι σέ κάθε
μας πρόβλημα βρίσκονταν
δίπλα μας, μέχρι τό τέλος τῆς
ἀξέχαστης ἐκδρομῆς.
Τακτοποιηθήκαμε σ’ ἕνα
πολύ καλά φροντισμένο ξενοδοχεῖο,
στό κέντρο τῆς Τραπεζούντας.
Τήν ἑπόμενη μέρα ξεκινήσαμε γιά
τήν Παναγία τήν Σουμελά.
Παναγία Σουμελά, ἡ μητέρα τῶν
Ποντίων. Ἡ καταφυγή σέ καιρούς δύσκολους.
Καί μόνο γιά τήν Παναγία τή Σουμελά ἀξίζει κάποιος νά κάνει ἕνα ταξίδι
στόν Πόντο.
Σκαρφαλωμένη στίς πλαγιές τοῦ
ὄρους Μελᾶ, σκαμμένη σέ ἕνα ἀπόκρημνο βράχο, σέ ἕνα ἄγριο καί ἀπόκοσμο
περιβάλλον, σέ πιάνει δέος καί μόνο νά
τήν βλέπεις. Ἄν μάλιστα σκεφτεῖ κανείς
πώς ἡ ἱστορία τῆς μονῆς, ἱστορία πόνου
καί δακρύων, εἶναι συνυφασμένη μέ τήν
ἱστορία τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, δύσκολα μπορεῖς νά συγκρατήσεις τά δάκρυά σου.
Τά χνάρια τῶν Ἑλλήνων σ’ αὐτή τή
γῆ ἔχουν σφραγίσει. Αὐτά τά χώματα καί ἡ Παναγία ἡ Σουμελά δέν εἶναι
ἁπλά ἕνας τόπος τουριστικής ἔλξης ,
ἀλλά ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητα τό διαχρονικό σύμβολο τῶν ποντίων σ’ ὅλο
τόν κόσμο.
Καί σ’ αὐτή τήν μεγάλη Μάννα

<<τῶν θλιβομένων ἡ χαρά >> ἀκούγεται στά πέτρινα ἐξωτερικά σκαλοπάτια
της ἀπό τόν Ἅγιο Χανίων, τόν Πρωτοσύγκελό μας, τόν πατέρα Ἀντώνιο, τόν
πατέρα Ἐλευθέριο, καί τόν μεγαλύτερο
τῆς συντροφιᾶς, τόν πατέρα Νικόλαο
τό ἀπολυτίκιο ἐν τῇ κοιμήσῃ τόν κόσμον οὐ κατέλειπες Θεοτόκε <<Μάννα
τοῦ Χριστοῦ Πλατυτέρα τοῦ κόσμου
ἐφ’ ὅσον ὑπάρχεις ἐσύ δέν ὑπάρχουν
ὀρφανά καί πρόσφυγες ὅπου γῆς>>.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἐπισκεφτήκαμε τήν Ἀργυρούπολη. Ἕνα
τόπο μέ μακρόχρονη ἱστορία συνυφασμένη μέ τήν δράση τῶν Ἀκριτῶν, πού
ὑπερασπίζονταν τό Βυζάντιο καί τήν
Αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζούντας.
Ἐκεῖ, στήν Ἀργυρούπολη, ἐπισκεφθήκαμε τόν ἐρειπωμένο Μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τό ὀνομαστό Φροντιστήριο λίκνο τῆς παιδείας, ἐρειπωμένο κι αὐτό.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα κατευθυνθήκαμε
στή βίλλα Καππαγιανίδη καί αὐτή μουσεῖο, ἐξοχικό τοῦ Ἀτατούρκ.
Στή συνέχεια, προσκύνημα στήν
Ἁγία Σοφία, στήν Τραπεζούντα, πού
κτίσθηκε ἀπό τούς μεγάλους Κομνη67

για τοῦ Πατριάρχη γιά τούς κρυπτοχρισταννούς καί γκρίζους λύκους στή Τραπεζούντα. Ὅλοι ἄφωνοι καί μετά δεκάδες οἱ ἐρωτήσεις, καί μετά ἀνταλλαγές
τηλεφώνων…. προσκλήσεις καί <<ὄχι
ἔχει ὁ Θεός>>, ἀλλά <<Θαυμαστός ὁ
Θεός ὁ ποιῶν Θαυμάσια μόνος>>.
Τήν ἄλλη μέρα τό πρωί ἀφήνουμε τήν χιλιοτραγουδισμένη πόλη τοῦ
Πόντου τήν Τραπεζούντα. Ὁ δρόμος
πρός τή Σαμψούντα εἶναι παραλιακός
καί πολύ καλός .Τά βουνά ἐκτείνονται
παράλληλα μέ τίς ἀκτές (Ποντιακές
Ἄλπεις). Εἶναι καταπράσινοι καί γεμάτοι ποταμούς. Ἡ διαδρομή εἶναι πανέμορφη καί τά μέρη κατοικήσιμα σέ ὅλο
σχεδόν τό μῆκος της. Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση οἱ ἀτέλειωτες φυτεῖες φουντου-

νούς, μέ πρότυπο τήν Ἁγία Σοφία καί
διακοσμεῖται μέ θαυμάσιες τοιχογραφίες καί μωσαϊκά . Διατηρεῖται σέ πολύ
καλή κατάσταση, ὅπως καί οἱ ἄλλες
ἐκκλησίες πού ἐπισκεφθήκαμε ἐκείνη
τή μέρα, τόν Ναό τῆς Παναγίας τῆς
Χρυσοκεφάλου καί τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου.
Ὅμως, ἡ βραδινή μας ἔξοδός μας σημάδεψε καθοριστικά. Ἐκεῖ, στήν πλατεία
τῆς Τραπεζούντας μιά ὁμάδα εἰκοσαμελής βγήκαμε γιά καφέ καί ἐκεῖ……. ἐκεῖ
συναντήσαμε τό θαῦμα……….καί εἶναι
θαῦμα νά συναντᾶς πράγματι στά βάθη
τῆς Ἀνατολῆς στή καρδιά τῶν γκρίζων
λύκων ,ἕνα βλαστάρι Χριστιανοσύνης
….ἕνα Σαῦλο πού…………. <<ὀνομάζομαι Γεώργιος καί εἶμαι βαπτισμένος
Χριστιανός Ὀρθόδοξος>>. Νά τά λό68

τή μουσική βραδιά πού πρόσφερε τό
ξενοδοχεῖο καί ξεχώρισε ἡ χορευτική
δεξιοτεχνία τῆς κυρίας Ἀφροδίτης καί
πολλῶν ἄλλων.
Ἡ πρό τελευταία ἡμέρα μας βρίσκει
καθ’ ὁδόν γιά Κωνσταντινούπολη . Ἐκεῖ
ἐπισκεφτήκαμε τήν κλειστή ἀγορά ,
φανταστική κρουαζιέρα στόν Βόσπορο,
ἐπιβλητικά τά παλιά Ἑλληνικά ἀρχοντικά ἀντιφεγγίζουν στό Βόσπορο, πανσέληνος , ὀνειρική ἀτμόσφαιρα, ἐπιβλητικές οἱ κρεμαστές γέφυρες. Καί τό βράδυ
νυχτερινή βόλτα στούς πεζόδρομους
τοῦ Πέραν.
Ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς ἐκδρομῆς
μας στήν Κωνσταντινούπολη ἀξέχαστη.
Προσκύνημα στήν Ἁγία Σοφία, τό
γονάτισμά μας , στήν ἱστορία καί τό Βυζάντιο.
Στήν Παναγία τῶν Βλαχερνῶν ζήσαμε τήν συγκλονιστική ἐμπειρία νά ψέλνουμε ὅλοι μαζί μέ μιά ἱερή συγκίνησή
το <<τή ὑπερμάχω Στρατηγῶ τά νικητήρια>>. Ἐκεῖ πού ἀπευθύνθηκαν <<τά
εὐχαριστήρια>> τῶν Βυζαντινῶν στή
Παναγία μέ τό θαῦμα τοῦ καταποντισμοῦ τῶν Ἀβάρων στό Κεράτιο κόλπο
622.
Μετά ἐπισκεφτήκαμε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας, στό Φανάρι καί
τόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Προσκυνήσαμε τά σκηνώματα Ἁγίων καί πήραμε τήν εὐλογία της
αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητας τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κκ Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν
Ἅγιο Κυδωνίας, ὅλους τούς προσκυνητές καί ὅλο τό Χανιώτικο λαό γιά τά
αἰσθήματα ἀγάπης πού τρέφουν στήν
μητέρα, μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία

κιῶν καί μετά ἀπό ἕνα σημεῖο οἱ φυτεῖες
τσαγιού. Οἱ πόλεις μέχρι τήν Σαμψούντα διατηροῦν ἀκόμα ἔντονα τά Ἑλληνικά στοιχεῖα τους. Συναντᾶμε τά Πλάτανα, τήν Κερασούντα, τά Κοτίωρα
<<πατρίδα τοῦ Στέλλιου Καζαντζίδη>>.
Ἡ Θέρμη (Ἀμαζόνες), ἡ Οἰνόη, ἀποικίες
Ἑλληνικές καί πανέμορφες. Στή διάρκεια αὐτῆς τῆς διαδρομῆς ὁ Πρωτοσύγκελος π. Δαμασκηνός παρουσιάζει τά
γεγονότα μέ τήν ἀπροσδόκητη συνάντηση μέ τόν Γιῶργο στήν πλατεία τῆς
Τραπεζούντας. Ἀναφέρεται στόν Ἑλληνισμό τοῦ Πόντου ,στούς ἀγῶνες τῶν
Ἑλλήνων ,τήν προσφυγιά τους καί μετά
ἀπό προτροπή του τραγουδήσαμε τόν
Ἑλληνικό Ἐθνικό Ὕμνο.
Τό πρωινό ἦταν εὐχάριστο καί ξεκινήσαμε γιά τήν ἐντυπωσιακή πόλη
τῆς Ἀμάσιας, γενέτειρα τοῦ πατέρα τῆς
γεωγραφίας Στράβωνα. Εἶναι κτισμένη στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ἴρι. Ὡραία
κτίρια, ὄμορφες γέφυρες, τό κάστρο ,
ἀλλά καί οἱ καταρράκτες μας ἐντυπωσιάζουν. Ἐπιβλητικοί οἱ τάφοι τῶν Μιθριδατῶν.
Μετά τήν μεσημεριανή περιήγηση
ξεκινᾶμε γιά τήν Σαφράπολη, μιά πόλη
πανέμορφη ὑπό τήν προστασία της
UNESKO στήν λίστα τῆς παγκόσμιας
πολιτιστικῆς κληρονομιάς. Ἐδῶ βγαίνει
ὁ κρόκος (τό σαφρᾶν). Ἐδῶ ὑπάρχουν
πεντανόστημα λουκούμια, λιχουδιές,
δῶρα. Τά ντουλμούσια <<τά μικρά
πουλμάκια >>, ἀνεβοκατεβάζουν τούς
τουρίστες ἀπό ὅλα τά μέρη τό κόσμου,
Κίνα, Ἰαπωνία κλπ. Ἐδῶ ὑπάρχει ἰδιαίτερη ἀρχιτεκτονική καί τό ξενοδοχεῖο
μας στήν ἴδια παραδοσιακή γραμμή. Τό
δεῖπνο μας πολύ ὄμορφο , μέ ἔκπληξη
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στήν σύντροφό του
λίγο πρίν ὁδηγηθεῖ
στόν θάνατο:

‘’Tαξίδι στήν Πελοπόννησο’’!

Ἐπιστολή μελλοθανάτου Ἀλέξανδρου
Ἀκριτίδη, ἐμπόρου
Τραπεζούντας 1921.
7 βρ 5 Κυριακή
Γ λυ κ υ τ άτ η μ ο υ
Κλειώ
Σήμερον ἐτελέσθη
ἐν τῇ φυλακῇ λειτουργία καί ἐκοινωνήσαμε ὅλοι, περί τούς 100 ἀπό διάφορα
μέρη. Ἔχει ἀποφασισθεῖ ὁ διά τῆς Κρεμάλας θάνατος . Αὔριον θά πηγαίνουν οἱ
60, μεταξύ αὐτῶν οἱ 5 Τραπεζούντιοι καί
θά γίνει ὁ δι’ ἀγχόνης θάνατος.
Τήν Τρίτην δέν θά εἴμεθα ἐν ζωῇ, ὁ
Θεός νά μᾶς ἀξιώσει τούς οὐρανούς καί
σέ σᾶς νά δώσει εὐλογίαν καί ὑπομονήν
καί ἄλλο κακόν νά μή δοκιμάσετε.
Ὅταν θά μάθετε τό λυπηρόν γεγονός
νά μήν χαλάσετε τόν κόσμον, νά ἔχετε
ὑπομονή.
Τά παιδιά ἄς παίξουν καί ἄς χορέψουν……..

καί τά αἰσθήματα ἀφοσίωσης πού ἔδειξαν κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του
στήν Κρήτη. Μᾶς συνεχάρη ὁ Παναγιότατος γιά τό προσκύνημα στό Πόντο
καί τήν Παναγία Σουμελά. Καί ἐμεῖς
ὅλοι, κλείνοντας στή σκέψη μας καί τήν
καρδιά μας, ὅλο τό προσκύνημα στόν
μαρτυρικό Πόντο ἐπιστρέψαμε στά Χανιά.
Ὁ Μαρτυρικός Πόντος………. Πάντα θά μᾶς μιλάει. Τό ἐλάχιστο πού
μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά κρατήσουμε ἄσβεστη τήν ἱστορική μνήμη καί
νά καταθέσουμε σάν μνημόσυνο τῆς
ἀγάπης μας τό γράμμα ἑνός πόντιου

Βιβλιοπωλεῖο «ΜΑΡΤΥΡΙΑ»

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Ἕνας χῶρος ὅπου διασώζεται ἡ ἀλήθεια μέσα ἀπό
ἐκλεκτά βιβλία πού εἶναι θεολογικοῦ ἀλλά καί
εὐρύτερου περιεχομένου καί ἐνδιαφέροντος.
Πλατεία Μητροπόλεως
Ὑπεύθυνος: π. Ἰωάννης Μαλεφάκης • Τηλ.: 28210-27823
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Πανάγαθος Θεός εὐδόκησε ἀκόμα
μία φορά ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιότατου
πατρός καί Ποιμενάρχη μας, καί τήν διακριτική ἀλλά πάντα αἰσθητά πληθωρική
παρουσία τοῦ πανοσιολογιοτάτου Ἀρχιμανδρίτου καί Πρωτοσύγκελού μας, ὁ
εὐλαβής λαός τῶν Χανίων νά πράξει μία
πνευματική προσκυνηματική ἐξόρμηση
ἀκόμα μιά φορά. Ὁ τόπος προορισμοῦ μαςαὐτή τήν φορά- ἦταν ἡ Πελοπόννησος.
Στίς 24 τοῦ Ὀκτωβρίου οἱ πρῶτοι προσκυνητές ἄρχισαν νά μαζεύονται στήν
πλατεία τῶν δικαστηρίων. Οἰκεία πρόσωπα, πού εἶχαν τήν λαχτάρα χαραγμένη
καί ἐμφανή σέ ὅλους ὅσους παρακολουθοῦσαν τό θέαμα αὐτό, νά συμπορευτοῦν

ἀκόμη μιά φορά. Ἐπιβιβαστήκαμε ὅλοι καί
προχωρήσαμε πρός τήν Ἀγορά, ὅπου παραλάβαμε ἀκόμη ἕνα κομμάτι τῆς παρέας
μας, ἕνα ἀπό τό Ἀστυνομικό Μέγαρο, καί
ἕνα ἀπό τό ὕψος τοῦ Ι.Κ.Α.
Ἡ ἄφιξή μας στό πλοῖο, ἀπό τό ὁποῖο
θά ἀναχωρούσαμε γιά τόν Πειραιά, ἔγινε
σέ κλίμα πού θύμιζε οἰκογενειακές στιγμές. Τό Τουριστικό γραφεῖο τοῦ κου Ἀλέξη Παπαμιχελάκη ἔχοντας τακτοποιήσει
τά ἀπαραίτητα, μᾶς ἐγκατέστησε στίς
καμπίνες μας. Ἀπλωθήκαμε ἔπειτα στό
κατάμεστο ἀπό κόσμο πλοῖο, καί δώσαμε
ἕνα κομμάτι ἀπό τό κλίμα τῆς παρέας μας,
ὅπως ἀκριβῶς τό εὔοσμο ἄρωμα θυμιάματος ἀπλώνεται μέσα στόν χῶρο. Παράξενο, ὅπου καί νά γύριζες ἀντιλαμβανόσουν,
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καί ἄς μήν τούς γνώριζες, ὅτι εἶναι προσκυνητές μας, ὅτι ἀνήκουμε ὅλοι στήν ἴδια
παρέα ἀπό τά Χανιά. Μετά τόν καφέ καί τό
δεῖπνο ἀποσυρθήκαμε σιγά σιγά στίς καμπίνες μας καί δώσαμε ραντεβού τό πρωί
στόν Πειραιά.
Ἡ ἄφιξή μας τό πρωί τῆς 25ης στό λιμάνι τοῦ Πειραιά καί ἡ ἐπιβίβασή μας στό λεωφορεῖο εἶχε ἔκδηλη τήν προσμονή ὅλων
μας γιά τίς ἐπερχόμενες εὐλογίες. Χαμόγελα , χαρούμενα βλέμματα, φιλικές κουβέντες πού ἀκόμη καί τόν ποῖο ἐγκρατῆ καί
ντροπαλό θά τόν ἔκαναν νά χαλαρώσει .
Ἡ στάση γιά τόν πρωινό καφέ, μᾶς
ἔκανε νά ἀδημονοῦμε γιά τήν μετέπειτα ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου
Παταπίου, γιά τό μοναστήρι τοῦ ὁποίου ὁ
πανοσιολογιότατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός μας εἶχε ἀναφέρει τό θαυμαστό
γεγονός πού λαμβάνει χώρα σέ κάθε πανήγυρη. Τό ὅτι ὁ Ἅγιος πρίν τήν πανήγυρη σάν ζωντανός δέχεται τήν ἀλλαγῆ στά
ἄμφια του.
Στήν γραφική Μονή, ἔπειτα ἀπό μία
σχετικά ἀνοδική πορεία περπατώντας ,
ἡ εἴσοδός μας μέσα σέ αὐτήν ἦταν μιά
ἀνταμοιβή πού ἀπρόσμενά μας κατέλαβε ἅπαντες. Ἀριστερά, σέ ἕνα ἠμιυπόγειο
παρεκκλήσι, στό ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου,
ἀντικρίσαμε τόν Ὅσιο, ἄφθαρτο, νά κείτεται στήν λάρνακα, καί νιώσαμε σάν
προσκυνητές τοῦ 5ου αἰώνα οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονταν τήν Μονή τῆς μετανοίας τοῦ
στήν Βασιλεύουσα ὅπου ἐγκαταβίωσε, γιά
νά πάρουν τήν εὐχή καί νά ἀκούσουν τίς
διδαχές του. Περάσαμε ὑπομονετικά καί
πήραμε τήν εὐχή του, ἄλλοτε ψάλλοντας
καί ἄλλοτε ἀφήνοντας τήν εὐλάβεια καί
τήν Ἁγία σιωπή νά ψάλει τόν παρακλητικό
σεβασμό μας πρός τόν Ὅσιο.
Μέ τήν πρέπουσα τάξη μεταβήκαμε
στό καθολικό τῆς Μονῆς, πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
Προσκυνήσαμε. Καί ἀφοῦ οἱ προσκυνη-

τές προχώρησαν πρός τήν ἔκθεση γιά νά
τούς φιλέψουν κατά τό ἔθος, οἱ κληρικοί
μέ δυό λαϊκούς προχώρησαν ἔπειτα ἀπό
πρόσκληση τῶν μοναζουσῶν, στό μέρος
ὅπου ἐπικρατεῖ τό ἄβατο εἰς ἅπαντες τούς
ἐπισκέπτες. Ἐνῶ ἀναρωτιόμαστε ποιός ὁ
σκοπός τῆς πρόσκλησης, εἴδαμε νά μᾶς
περιμένει μιά συντοπίτισσα Χανιώτισσα
μοναχή, γιά νά μᾶς καταθέσει τήν ἀγάπη της γιά τά Χανιά καί τούς κατοίκους
τους. Πόση εὐλογία νιώσαμε, ὅταν ἀντιληφθήκαμε ὅτι ἔχουμε ἕνα γόνο δικό μας
στόν ζωντανό πρεσβευτή ὅσιο Πατάπιο, ἡ
ὁποία προσφέρει τίς παρακλητικές ἱκεσίες
της γιά μᾶς! Αὐτό ἦταν κάτι πέρα ἀπό τίς
προσδοκίες μας. Ἀπρόθυμα μά ἀναγκαστικά ἀναχωρήσαμε ἀπό τό Λουτράκι καί τό
ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Παταπίου γιά τό λεωφορεῖο καί συνεχίσαμε νά ἀκολουθοῦμε
τό πρόγραμμα τῆς ἐκδρομῆς.
Στήν συνέχεια ἐπισκεφθήκαμε στήν
Ἐπίδαυρο τό Ἀρχαῖο Θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου,τό ὁποῖο εἶναι χωρητικότητας 15 χιλιάδων θεατῶν καί εἶναι ἔργο τοῦ Ἀργείου γλύπτη Πολυκλείτου, καθώς καί τό
Μικρό Θέατρο πού ἦταν ἀφιερωμένο στό
Διόνυσο. Αὐτά τά 2 θέατρα τῆς περιοχῆς
ζωντανεύουν πάντα κάθε καλοκαίρι καί γίνονται κέντρο τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς
ζωῆς. Τό Ἀρχαῖο Θέατρο εἶναι ἕνα μνημεῖο
ἀρχιτεκτονικῆς καί ἀκουστικῆς. Ἕνα μικρό
δεῖγμα μουσειακῶν ἐκθεμάτων στόν παρακείμενο ἐκθεσιακό χῶρο μας συνεπῆρε καί
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μας ταξίδεψε σέ ἐποχές καί χρόνους πού
μόνο δόξα καί πολιτισμό μύριζαν.
Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγνάντας ἤ Ἁγνοῦντος ἦταν ὁ ἑπόμενός μας προορισμός. Ἡ κατάνυξη καί
ἡ εὐλάβεια χαράχτηκε στά πρόσωπά μας
στήν παραμονή μας ἐκεῖ , πού μᾶς προετοίμαζε τρόπον τινά γιά τόν ἐπόμενο καί
βασικό μας προορισμό.
Ἡ ἄφιξή μας στό γυναικεῖο Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ΚΑΡΑΚΑΛΑ ἦταν
ἐντυπωσιακῆ ἀπό κάθε ἄποψη. Σέ πατριαρχικό σιγίλιο τοῦ 1798 ἀναφέρονται συγκλονιστικές πληροφορίες γιά τό πολύπαθο ἱστορικό τῆς Μονῆς αὐτῆς. Γύρω στό
1800 καταστράφηκε ἀπό πυρκαγιά. Τό μοναστήρι εἶχε σημαντική συμβολή καί στήν
ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὅπου ὁ ἡγούμενός
του Διονύσιος Σουρίλας ξεσήκωσε Χέλι
καί Κοφίνι καί πῆρε ὁ ἴδιος μέρος στήν

πολιορκία τοῦ Ναυπλίου. Ὅσοι γλίτωσαν
ἀργότερα ἀπό τή μάχη τοῦ Πέτα, ἦρθαν
στό μοναστήρι τοῦ Καρακαλᾶ καί ἔγιναν
πυρήνας τακτικοῦ στρατοῦ. Οἱ Γερμανοί,
μέ ἀποκορύφωμα τό 1943, ἀνατίναξαν τά
λίγα κελιά πού εἶχε τότε ἡ μονή.
Μπήκαμε μέσα στήν Μονή. Ἦταν ἕνα
κάστροειδες αἴθριο πού ἀπαρτιζόταν ἀπό
κελιά καί βοηθητικούς χώρους ἐνῶ στήν
μέση τοῦ κεντρικοῦ αὔλιου χώρου ἦταν ὁ
Ναός. Τό κτιριακό συγκρότημα στολισμένο σέ κάθε κατεύθυνση μέ ἁγιοδημητριάτικα ἄνθη, τόσο πού φάνταζε νά στεφανώνεται ὁ Ναός ἀπό οὐράνια στεφάνια πού
τά κρατοῦσαν ἄγγελοι.
Αὐτό πού μας ἐξέπληξε ἦταν ἡ Γερόντισσα, ἡ ἀδελφότητα, καί ἡ ἀγάπη μέ τήν
ὁποία μας δέχτηκαν, μᾶς φιλοξένησαν καί
μας ἀγκάλιασαν. Ἡ ἐξήγηση μᾶς δόθηκε ὅταν μας ἀφηγήθηκε τήν ἀπό πολλῶν
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ἐτῶν σχέση τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ μέ
τήν συγκεκριμένη ἀδελφότητα. Ἡ οἰκειότητα πού εἶχαν μέ ἕναν ἀπίστευτα γρήγορο
καί ἀνεξήγητο τρόπο μεταλαμπαδεύτηκε
σέ κάθε ἕναν μας ξεχωριστά. Ἀφοῦ τελειώσαμε τήν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ
ἐσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ ὑπερήλικα
οἰκείου ἐπισκόπου, περάσαμε γιά τό συνηθισμένο κέρασμα ὥσπου ἐμφανίστηκε
μιά Γερόντισσα χαμογελαστή καί…. ὤ τοῦ
παραδόξου !!! Χανιώτισσα! Χαμόγελα , συναισθήματα οἰκειότητας καί ἀνόθευτη ἀπό
κοσμικά νέφη πνευματική ἀγάπη, αὐτό
ἦταν τό ἀπόκτημά μας ἐκεῖ.
Γεμάτοι ἀπό αὐτά τά ὄμορφα συναισθήματα ξεκινήσαμε γιά τό ξενοδοχεῖο
καί ραντεβού πρωί πρωί τῆς 26ης γιά νά
λειτουργηθοῦμε στήν Ἱ. Μονή Καρακαλᾶ
στήν Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τά
λόγια δέν μποροῦν νά ἐκφράσουν αὐτό
πού εἴδαμε καί νιώσαμε τήν διάρκεια τῆς
Λειτουργίας καί τῆς Λιτανείας, ἀκόμη καί
στόν ἀποχαιρετισμό μας μέ τήν Γερόντισσα καί τήν ἀδελφότητα, ἡ διάθεση νά μᾶς
ἀκολουθήσουν ἕως ἔξω καί νά μᾶς ξεπροβοδίσουν γιά νά μᾶς κρατήσουν ἔστω ἀκόμα λίγο κοντά τους.
Ἡ ἀναχώρησή μας ἀπό ἐκεῖ μᾶς μετέφερε στήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Μακρίνας ὅπου μᾶς
περίμενε σχεδόν μισή ὥρα στήν πόρτα
μιά Γερόντισσα. Ἦταν ἡ ἡγουμένη ἡ ὁποία
ἤθελε νά μᾶς καλωσορίσει αὐτοπροσώπως
στό ἡσυχαστήριό τους. Μέ περισσή εὐλά-

βεια ἔγινε ἡ ἀποβίβαση καί ἡ εἴσοδός μας
στό ἡσυχαστήριο καί στόν Ναό, ὅπου μας
μίλησε μέ τόση θέρμη ἡ Γερόντισσα γιά
τήν Ἀγάπη στόν Θεό, ὥστε ἦταν σάν νά
μᾶς εἶχαν μεταφέρει σέ οὐράνιες κατοικίες,
μυστικές, ξένες μέχρι τώρα.
Ἐν τέλει ἀνακαλύπτουμε, στά λόγια της
πού ἀκολούθησαν μέσα σέ μία οὐράνια σαγήνη πού ἀκολουθοῦσε τήν ἤρεμη χροιά
τῆς φωνῆς της, ὅτι εἶναι παλιά γνώριμη
καί ἐκείνη τοῦ πανοσιολογιοτάτου Πρωτοσύγκελού μας. Πολλάκις ἀναφερόμενη
στό πρόσωπό του μέ τήν προσφώνηση
¨τό παιδί μας¨ ἀκουγόταν τόσο φυσικά
ἀπό τό στόμα τῆς μητέρας του, ἀλλά καί
ἡ προσφώνηση ¨ἀδέρφια μου¨ ὅταν προσφωνοῦσε ἐμᾶς πάλι τό ἴδιο συναίσθημα
δημιουργοῦσε.
Μήν ἔχοντας καταλάβει τί μέτρα ἁγιότητας εἴχαμε συναντήσει ἐκείνη τήν
στιγμή ἀναχωρήσαμε γιά τήν Μονή τῆς
Παναγιᾶς Τῆς Μαλεβῆς, ἡ φήμη τῆς ὁποίας προπορευόταν στίς ψυχές μας ἀπό τίς
εἰκόνες πού προσδοκούσαμε νά εἰσπράξουμε. Μετά τό πρωινό μας στό ξενοδοχεῖο ἀναχωρήσαμε γιά τή μονή τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆς, πού βρίσκεται κοντά στό γραφικό χωριό Ἅγιος Πέτρος. Τό
πρῶτο μοναστήρι ἱδρύθηκε τό 717 μ.Χ. καί
εἶναι κτισμένο στόν Πάρνωνα, κοντά στήν
κορυφή τοῦ Μαλεβοῦ, ἀπό ὅπου πῆρε καί
τήν ὀνομασία, καί εἶναι ἀφιερωμένο στήν
Παναγία. Στό μοναστήρι ὑπάρχει μία θαυ-

74

ματουργός εἰκόνα ἀπό τίς 70, τήν ὁποία
ζωγράφισε ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς καί
ἀπό τό 1964 ἀναβλύζει Ἅγιο Μύρο χάρη
στό ὁποῖο πολλοί ἀσθενεῖς θεραπεύονται.
Τά θαύματα τῆς Παναγίας στή Μονή αὐτή
εἶναι ἀναρίθμητα. Μπαίνοντας στόν Ναό
καί προσκυνώντας τήν θαυματουργή εἰκόνα, ἀσυναίσθητα ἀρχίσαμε νά ψάλομε τόν
Παρακλητικό Κανόνα, μέ τόν λογισμό μας
στόν Μητροπολίτη μας καί τήν δυσκολία
τῆς ὑγείας πού τόν ταλαιπωροῦσε. Τελειώνοντας τήν παράκληση τό βαρύ κλίμα καί
ἡ ἀνησυχία ἐξαφανίσθηκε, σάν νά ἦρθε
ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος καί ὑποσχέθηκε τήν
ἴαση…. Προχωρήσαμε στό ἀρχονταρίκι
ὅπου καί ἡ ὑπέργηρη γερόντισσά μας φίλεψε καί μας φιλοξένησε μέ πολύ τιμή καί
ἀγάπη.
Ἡ ἄφιξή μας ἐκείνη τήν ἡμέρα ἦταν σέ
ξενοδοχεῖο στό Ναύπλιο, ὅπου ἀπό ἐκεῖ θά
ἐπισκεπτόμασταν τό Παλαμήδι, τό μεγαλύτερο καί καλύτερα διατηρημένο φρουριακό συγκρότημα τῆς Ἐνετικῆς Ἐποχῆς
στήν Ἑλλάδα. Ἐκεῖ, σέ ἕνα σκοτεινό μπουντρούμι φυλακίστηκε τό 1833 ὁ Κολοκοτρώνης. Τό Κέντρο τοῦ Ναυπλίου θά
ἦταν ὁ ἑπόμενος σταθμός μας. Τά γραφικά
δρομάκια, ἡ πρώτη Βουλή τῆς ἐλεύθερης
Ἑλλάδας, τό σημεῖο ὅπου δολοφονήθηκε ὁ
Ἰ. Καποδίστριας καί ἡ διανυκτέρευσή μας
ἐκεῖ.
Τό πρωί ἐπισκεφτήκαμε τό Παλαμήδι
καί μᾶς συνεπῆρε μιά θλίψη ὑποβόσκουσα

πού εἶχε αἰτία τίς ἀνιστορήσεις ἑνός φύλακα, ἐνδόμυχα χωρίς κανείς νά τό ὁμολογεῖ,
καί χωρίς νά ἀντιλαμβάνεται, βίωνε τά λόγια τοῦ φύλακα, τήν προδοσία καί τήν φυλάκιση τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ σάν γεγονός
σύγχρονο καί σημερινό.
Ἑπόμενη στάση ὁ Μυστρᾶς. Παλαιότερα ἦταν Βυζαντινή πολιτεία τῆς Πελοποννήσου. Ἀπέχει ἕξι χιλιόμετρα ΒΔ τῆς
Σπάρτης. Σήμερα ἡ πόλη εἶναι ἐρειπωμένη, ἄν καί ἔχουν ἀναστηλωθεῖ ὁρισμένα
κτίσματα ὅπως τά παλάτια καί ἀποτελεῖ
πολύτιμη πηγή γιά τή γνώση τῆς ἱστορίας, τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ τῶν
δυό τελευταίων αἰώνων τοῦ Βυζαντίου.
Ἡ ἱστορία “τῆς νεκρῆς πολιτείας” σήμερα
τοῦ Μυστρᾶ ἀρχίζει ἀπό τά μέσα τοῦ 13ου
αἰῶνα, ὅταν συμπληρώθηκε ἡ κατάκτηση
τῆς Πελοποννήσου ἀπό τούς Φράγκους.
Τό 1249 ὁ Γουλιέλμος Β’ Βιλλαρδουίνος
ἔκτισε τό κάστρο τοῦ στήν ἀνατολική
πλευρά τοῦ Ταϋγέτου, στήν κορυφή ἑνός
ὑψώματος μέ ἀπότομη καί κωνοειδή μορφή, πού λεγόταν Μυστρᾶς ἤ Μυζυθρᾶς
λόγω τοῦ σχήματός του ἤ ἐκ τοῦ ὀνόματος
τοῦ παλαιότερου ἰδιοκτήτη πού λεγόταν
Μυζηθρᾶς. Ἡ πορεία τοῦ ἐπισκέπτη τόν
μεταφέρει κάθε βῆμα ὁλοένα καί πιό κοντά
στό παρελθόν σέ τόπους καί σέ χρόνους
δοξασμένους, ἀπό πίστη καί φιλοπατρία.
Τόποι ἀφιλόξενοι πού ἔζησαν τήν ἀνθρώπινη παρέμβαση δημιουργώντας μιά εἰκόνα σάν νά ἦταν τά πάντα φτιαγμένα ἐκεῖ
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ἀπό καταβολῆς κόσμου… αὐτό ἴσως εἶναι
καί τό δεῖγμα ὅτι κάτι εἶναι μέρος στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ εἴσοδός μας στό μοναστήρι καί στό
καθολικό του πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν
Παντάνασσά μας ἔκανε νά νιώσουμε τίς
προσευχές πού ἔχουν καταθέσει ἐκεῖ γενιές καί γενιές. Ἀπείρου κάλλους ναοί μέ
σπάνιες ἁγιογραφίες, καί ὤ! τοῦ παραδόξου ἀνακαλύπτουμε ὅτι στήν μέση του
πουθενά ἐγκαταβιώνουν καί ἐδῶ μοναχές,
φαροφύλακες τῆς πίστης καί ἀκρίτες τῆς
παραδόσεως, πράγματα πού δέν θά μπορέσουν ποτέ νά γίνουν ἀπό μνημεῖα πίστης
ἁπλά ἀξιοθέατα .
Ἡ ἀνδρώα Μονή τῶν Ἁγίων Σαράντα
ὁ ἑπόμενός μας προορισμός. Ἡ εἴσοδός
μας στό καθολικό τῆς Μονῆς μιά ἔκπληξη.
Ἁγιογραφίες πού ἄν καί δέν ἦταν σέ καλή
κατάσταση, ἦταν ὅμως κάτι πού ἡ θέα του
καί μόνο δημιουργοῦσε δέος, καί ἄν κάποιος δέν συγκινοῦνταν πνευματικά, τουλάχιστον θά ἐκτιμοῦσε τήν καλλιτεχνική
τούς ἀξία. Ἡ ἐπαφή μας μέ τήν ἀδελφότητα ἦταν καί αὐτό μιά ἐμπειρία, ἀρχικά στήν
παρουσία τους σκληροί καί λιγομίλητοι,
ἀλλά μετά ἀπό λίγο καί φιλόξενοι καί καταδεκτικοί.
Μετά ἀπό μιά τέτοια μέρα ἡ ἄφιξή μας
στό ξενοδοχεῖο ἦταν ἀναμφίβολα ἀνακουφιστική. Ξεκούραση καί ξανά ραντεβού
στό πρωινό τῆς 28ης. Ἄφιξη στήν Ἱερά
Μονή Ζερμπίτσας μέ μία ἔκπληξη ἔπειτα

ἀπό τήν λειτουργία σέ ἕνα ναό πού μᾶς
πήγαινε αἰῶνες πίσω καί σέ μία ψαλμωδία ἀπό τίς μοναχές πού μᾶς πήγαινε κάπου μεταξύ οὐρανοῦ καί Γῆς. Ἡ Γερόντισσα ἦταν Κρητικιά Χανιώτισσα καί ἐκείνη.
Μετά τήν ξενάγησή μας στήν Μονή, τό
πλούσιο πρωινό καί τήν ἀτόφια κρητική
φιλοξενία μᾶς μίλησε καί μᾶς καλωσόρισε,
βρῆκε παλιούς γνώριμους καί ἀφοῦ ἐνῶ
προσπάθησε δέν μᾶς ἔπεισε νά παραμείνουμε στήν Τράπεζα γιά τό μεσημέρι, μᾶς
ἀποχαιρέτησε ἕναν ἕναν ξεχωριστά δίνοντάς μας τήν εὐχή της σάν νά ξεπροβόδιζε
τά μέλη τῆς οἰκογένειάς της.
Tό ὁδοιπορικό μᾶς βγάζει γιά τά Σπήλαια τοῦ Δυροῦ πού εἶναι ἕνα ἀπό τά
ὡραιότερα συμπλέγματα σπηλαίων στόν
κόσμο. Βρίσκεται στά δυτικά παράλια
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τῆς Λακωνικῆς Χερσονήσου, στόν Ὅρμο
τοῦ Διροῦ, Ἡ ὕπαρξή του ἦταν γνωστή
στούς ντόπιους ἀπό τό 1900 περίπου. Κανείς ὅμως δέν ὑποψιαζόταν τό θαῦμα πού
ἔκρυβε στό ἐσωτερικό του μέχρι τό 1949,
ὅταν οἱ ἱδρυτές τῆς Ἑλληνικῆς Σπηλαιολογικῆς Ἑταιρείας, Γιάννης καί Ἄννα Πετροχείλου, ἄρχισαν νά τό ἐξερευνοῦν συστηματικά. Ἕως τό 1960 εἶχαν ἐξερευνηθεῖ καί
χαρτογραφηθεῖ 1.600 μέτρα ἐνῶ σήμερα
τό γνωστό μῆκος τοῦ σπηλαίου ξεπερνᾶ
τά 15 χιλιόμετρα. Τό 1970 ἔγινε ἡ πρώτη
ὑποβρύχια ἐξερεύνηση.
Τό σπήλαιο ἄρχισε νά σχηματίζεται
πρίν ἀπό ἑκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Οἱ
σταλακτίτες καί οἱ σταλαγμίτες πού σήμερα βρίσκονται κάτω ἀπό τό νερό σχηματίστηκαν ὅταν ἡ ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας βρισκόταν πολύ χαμηλότερα ἀπό τό
σημερινό της ἐπίπεδο. Τό νερό μέσα εἶναι
ὑφάλμυρο καί ἔχει μεγάλη σκληρότητα. Ἡ
θερμοκρασία του εἶναι περίπου 14 C, ἐνῶ
τοῦ ἀέρα κυμαίνεται ἀπό 16 ἕως 19 C.
Ἡ φυσική τοῦ εἴσοδος ἔχει διάμετρο
μόλις μισοῦ μέτρου καί βρίσκεται πολύ
κοντά στήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Σέ
παλαιότερες ἐποχές τό σπηλαῖο εἶχε καί
ἄλλες εἰσόδους οἱ ὁποῖες ὅμως σταδιακά
ἔκλεισαν. Μέσα στό σπήλαιο ἔχουν βρεθεῖ
ἀπολιθωμένα ὀστά ἀπό διάφορα ζῶα ὅπως
πάνθηρα, ὕαινας, λιονταριοῦ, ἐλαφιοῦ,
κουναβιοῦ καθώς καί τό μεγαλύτερο κοίτασμα ἱπποπόταμων στήν Εὐρώπη. Κοντά

στήν φυσική του εἴσοδο ἔχουν βρεθεῖ κεραμικά πού ὑποδηλώνουν τήν ἀνθρώπινη
παρουσία.
Ἀπό τό θαῦμα τῆς φύσης συνεχίσαμε
στό θαῦμα τῆς ὀχυρωματικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἔπειτα ὁ δρόμος
μᾶς ἔβγαλε στήν Μονεμβασιά.
Ἀποβίβαση στό κιόσκι καί παραμονή
ἕως ὅτου ἐπιστρέψουν τά πουλμανάκια.
Ἡ εἴσοδός μας στό κάστρο ἐντυπωσιακή,
ἐνῶ ὅμως οἱ εἰκόνες ἀπό τίς καφετέριες καί
τά παντός εἴδους τουριστικά μαγαζάκια
μαρτυροῦσαν 21ο αἰῶνα, οἱ ἐμφωλεύουσες μυρωδιές παράδοσης καί οἱ ὑπόκοσμοι
ἦχοι ὅσων ἔζησαν ἐκεῖ μᾶς μετέφεραν κάπου στόν μεσαίωνα. Ἡ μεσαιωνική βυζαντινή καί ἐνετική καστροπολιτεία, ὅπου μέ
χαμηλή γέφυρα γίνεται ἡ σύνδεση μέ τήν
ἀκτή. Αὐτή ἡ «μόνη ἔμβαση» ἔδωσε καί
τό ὄνομα στήν πόλη. Ἀκολούθησαν χίλια
χρόνια ἀκμῆς καί δόξας. Οἱ ἐντυπώσεις
ἀπό τήν περιδιάβαση στήν παλιά πόλη
εἶναι ἀξέχαστες. Ἀπό τό κεντρικό ἐμπορικό
καλντερίμι μέχρι τίς ἐπάλξεις τοῦ διπλοῦ
τείχους συναντᾶμε λιθόστρωτα δρομάκια,
ἀρχοντικά, ἁψίδες, ἐνετικά οἰκόσημα, βυζαντινές ἐκκλησίες, μέ σημαντικότερες τοῦ
μοναδικοῦ στόν κόσμο ἐπονομαζομένου
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἑλκομένου Χριστοῦ μέ
τήν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου στό τέμπλο καί
σέ ἕνα μικρό μουσειακό χῶρο ἐντός τοῦ
Ναοῦ, μιά ἀπίστευτης καλλιτεχνικῆς ἀξίας εἰκόνα τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἁγίας
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Σοφίας, καί σπίτια μέ ἐξῶστες στό πέλαγος. ‘Όλα αὐτά μᾶς ἔκαναν νά μήν ἀντιληφθοῦμε πότε ξοδέψαμε τίς ὧρες καί πότε
βράδιασε, ἐνῶ ὅλοι ἐπιστέψαμε ἀπρόθυμα
στά πούλμαν γιά τήν ἀναχώρησή μας.
Τό πρωί τῆς 29ης μᾶς περίμενε μιά
ἔκπληξη πού καί νά μᾶς προετοίμαζαν γιά
αὐτό κανείς δέν θά τό πίστευε. Πᾶμε στό
μετόχι τῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς στούς Ἁγίους Ἀναργύρους! Μέσα σέ μιά ἀνηφορική
πορεία, πού λές καί ἦταν διαδρομή γιά τόν
παράδεισο, ἀνάμεσα σέ παρθένα δάση καί
σύννεφα πού ἔπαιρναν μακριά τούς λογισμούς μας. Εἴχαμε μιά ἀγωνία, ὅτι ἡ βροχή δέν θά μᾶς ἀφήσει νά κατεβοῦμε νά
προσκυνήσουμε, φτάσαμε σέ ἕνα μετόχι
πού ὅσο τοῦ ἔλειπε ἡ πολυτέλεια τόσο περίσσευε ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλοξενία πού ὅλοι
εἰσπράξαμε ἐκείνη τήν ὥρα.
Ὁ καιρός μᾶς ἔκανε τήν χάρη νά μᾶς
ἐπιτρέψει νά προσκυνήσουμε. Οἱ μοναχές
πού δέν ἐπέστρεψαν στήν Κρήτη καί παρέμειναν μόνο καί μόνο γιά χάρη μας, γιά
νά μᾶς φιλοξενήσουν, κατεβήκαν παρά τό
δριμύ κρύο νά μᾶς ὑποδεχτοῦν καί μᾶς περίμεναν ! Αὐτό ἦταν το πιό γενναιόδωρο
τσάι ἀγάπης πού εἴχαμε γευτεῖ ποτέ , καί
ἡ ἀπόδειξη ὅτι κανείς δέν ἤθελε νά φύγει
ἀπό ἐκεῖ. Αὐτό τό μετόχι ἦταν ὀνειρικό καί
παραδεισένιο μέ ἀγγέλους νά τό διακονοῦν. Τό πνευματικό κάλλος ἀνταγωνίζεται τόσο τό φυσικό ἐκεῖ, πού ἀπορούσαμε
πού πραγματικά βρισκόμαστε.
Ἀναχωρήσαμε ἀφήνοντας ἀπρόθυμα τίς
ἀδελφές καί ξεκινήσαμε γιά τήν Ἁγία Θεοδώρα. Στήν πορεία μας μεταξύ Μεγαλόπολη- Ἴσαρη- Βάστα βρίσκεται τό ἐκκλησάκι
τῆς Ἁγίας Θεοδώρας μέ τά 17 πελώρια δέντρα πάνω στή στέγη. Τό μοναδικό αὐτό
θαῦμα συναρπάζει. Ὅσο πιό πολύ πλησιάζει κανείς τόσο πιό ἔντονα ἀκούγεται τό
βουητό τῶν νερών πού ἀναβλύζουν ἀπό
τά θεμέλια τῆς ἐκκλησίας καί τό μυστήριο
τοῦ θείου κάνει καί τόν πιό δύσπιστο νά

αἰσθάνεται δέος μπροστά στό θέαμα πού
ἀντικρίζει. Ἐμβρόντητοι ὅλοι θά ἀναρωτηθοῦμε, πῶς στηρίζονται αὐτά τά δέντρα;
ποιός τά ποτίζει; Πού εἶναι οἱ ρίζες τους?
Γιατί δέν κρημνίζεται τό ἐκκλησάκι ἀπό τό
βάρος καί τίς δυνάμεις τοῦ ἀέρα; Καί ὅλοι
θά ὁμολογήσομε ψελλίζοντας « ὅπου γάρ
βούλεται Θεός νικᾶται φύσεως τάξις».
Τελευταῖος σταθμός πρίν τήν ἀναχώρησή μας γιά τό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ ἡ Ἱ. Μονή
τῆς Παναγίας Φανερωμένης τοῦ Χιλιομοδίου Κορινθίας. Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καί
φυλάσσονται πληθώρα λειψάνων μεγάλων
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Κατά τήν ἐπιστροφή μας στό λιμάνι τῆς
Σούδας εἶχαν δημιουργηθεῖ συναισθήματα
ἀνεκτίμητα. Ζήσαμε στιγμές ἀπείρου κάλλους καί ἀναρωτιόμασταν ἄν πράγματι τά
ζήσαμε ὅλα αὐτά ἤ ἦταν ἕνα ὅραμα, κομ-
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μάτι τοῦ Παραδείσου. Ἦταν σίγουρα μιά
ἐμπειρία ἀπό ἐκεῖνες πού χαράζουν μνῆμες
ἀνεξίτηλες στόν χρόνο.
Θά ἦταν παράλειψη νά μήν εὐχαριστήσουμε τό Τουριστικό Γραφεῖο τοῦ κου
Ἀλέξη Παπαμιχελάκη IO-TOURS πού
φρόντισε καί ἐπέτυχε μέ τόν καλύτερο
δυνατό τρόπο τήν πραγματοποίηση τῆς
προσκηνηματικῆς αὐτῆς ἐκδρομῆς ὁ ἴδιος ἀλλά καί μέ τήν συνδρομή τοῦ ὁδηγοῦ
τοῦ τουριστικοῦ γραφείου ὁ ὁποῖος πάντα
πρόθυμα μᾶς ἐξυπηρετοῦσε.
Ἐπίσης νά εὐχαριστήσουμε θερμά ὅλους
τούς συμμετέχοντες προσκυνητές γιά τήν
εὐλογημένη παρουσία τους. Πρωτίστως
καί ὑπερπερισσῶς τόν Πανοσιολογιότατο
Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Δαμασκηνό Λιονάκη,
Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό-

λεως πού ἡ σύλληψη καί ἡ ἐκτέλεση αὐτῆς
τῆς προσκυνηματικῆς ἐξορμήσεως ἦταν
γέννημα τῆς πνευματικῆς τοῦ πορείας καί
ἀποκύημα τῆς πατρικῆς του ἀγάπης πρός
ὅλους ἐμᾶς. Καί τέλος τόν Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη μας πού μέ τήν πατρική του
ἀγάπη ὑπῆρξε εὐχέτης αὐτῆς τῆς ἐκδρομῆς
καί ἐπέμεινε νά πραγματοποιηθεῖ.
Σᾶς ἀποχαιρετῶ μέ τήν προσδοκία τῆς
ἑπόμενής μας πνευματικῆς ἐξορμήσεως
καί εὐχόμενος ὑγεία πνευματική καί σωματική. Ἱερέας Καψαλάκης Χρῆστος ἐφημέ
ριος Κορακιῶν.
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