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Ἱερώτατοι καί προσφιλέστατοι 
ἀδελφοί ἐν Χριστῷ,

Εὐλαβέστατοι λειτουργοί καί διάκο-
νοι τοῦ Θυσιαστηρίου Κυρίου,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Ἐντιμότατε κύριε Πρόξενε τῆς 

Ἑλλάδος ἐνταῦθα,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί πάντες 

οἱ συμπαρόντες εἰς τήν ἑόρτιον ἐκκλη-
σιαστικήν ταύτην σύναξιν, «Ὁ χρόνος 
αὔξησις συμπαθείας, καί προσθήκη 
φίλτρου, οὐχί ἀφορμή κόρου τοῖς πει-
ραθεῖσιν ἐγγίνεται», διακηρύττει ὁ 
σήμερον τιμώμενος Μέγας Βασίλειος 

Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ 
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ 
ΕΠΙ Τῌ ΠΡΩΤῌ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

(1 Ἰανουαρίου 2013) 

( Ἐπιστολή 28, τῇ Ἐκκλησίᾳ Νεοκαισα-
ρείας παραμυθητική, P.G.32,308A.2) 

Ἡ σημερινή ἑορτή τῆς κατά σάρ-
κα περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί τῆς μνήμης τοῦ οὐρανο-
φάντορος Μεγάλου Βασιλείου, συ-
μπίπτουσα πρός τήν ἔναρξιν τοῦ νέου 
ἡμερολογιακοῦ ἔτους, ἀποτελεῖ ἀφορ-
μήν ὑπομνήσεως τῶν εὐεργεσιῶν τάς 
ὁποίας ἐχαρίσατο εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός κατά 
τόν μόλις παρελθόντα ἐνιαυτόν, ἀλλά 
καί ἀναθεωρήσεως τῆς ἀναστροφῆς 
ἡμῶν καί περισκέψεως διά τήν πορεί-
αν μας κατά τό μόλις ἀρξάμενον ἔτος, 
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ὁμοῦ δέ καί, ὡς ὄντων πάντων ἡμῶν 
τέκνων τοῦ Ἀδάμ, περισκέψεως διά τό 
μέλλον τοῦ ἀψύχου κόσμου καί τῆς διά 
ζώσης πνοῆς τιμηθείσης ἀνθρωπότη-
τος ὁλοκλήρου. 

«Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον 
ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», (Ἑβρ. 
ιγ΄,8-9) εἶναι τό διαχρονικόν μήνυμα, 
τό ὁποῖον κομίζει εἰς τόν ἀποπροσανα-
τολιζόμενον καί τεταραγμένον κόσμον 
ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς. 

Τοῦ Κυρίου μας τήν μέχρι πλήρους 
κ ε ν ώ σ ε ω ς «ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ν» 
πρός τόν ἄνθρωπον μιμουμένη ἡ Μή-
τηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως ἐκήρυξε τόν ἀνατείλαντα ἐνιαυτόν 
«Ἔτος πανανθρωπίνης ἀλληλεγγύης», 
ἐπιθυμοῦσα νά διαδηλώσῃ ὅτι μόνον ὁ 
Θεός ἠμπορεῖ νά δώσῃ εἰς τόν ἄνθρω-
πον τήν σωτηρίαν καί τήν λύτρωσιν, 
μόνον Αὐτός ἠμπορεῖ νά δώσῃ εἰς τόν 
κόσμον τόν προσανατολισμόν καί τήν 
αἰτίαν τῆς ὑπάρξεώς του· μόνον Αὐτός 
ἠμπορεῖ νά ἐξαγάγῃ τούς ἀνθρώπους, 
ἀλλά καί λαούς ἀπό τῶν ἀδιεξόδων καί 
τοῦ σκότους. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ὁ τά 
πάντα πρός τό ἀληθές συμφέρον οἰκο-
νομῶν, εἶναι ἡ μόνη ἐ λ π ί ς ἡμῶν. Μή 
καυχάσθω, λοιπόν, ὁ σοφός ἐν τῇ σο-
φίᾳ αὐτοῦ, «καί μή καυχάσθω ὁ δυνα-
τός ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καί μή καυχά-
σθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ» 
(Α´ Βασιλ. β΄,9), καθότι «Κύριος θανα-
τοῖ καί ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καί 
ἀνάγει· Κύριος πτωχίζει καί πλουτίζει, 
ταπεινοῖ καί ἀνυψοῖ» (Α´ Βασιλ. β΄,6-
7), ἀναλόγως πρός τήν προαίρεσιν καί 
τήν καθαρότητα τοῦ νοός τῶν ἀνθρώ-
πων. 

Δέν εἶναι δυνατόν ἀσφαλῶς κατά 
τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν δι᾿ ὅλον 
τόν κόσμον νά μή ἐνθυμηθῶμεν, ὅπως 
πολλάκις κατά τό παρελθόν ἔτος, καί 
νά μή στρέψωμεν τά ὄμματα ἡμῶν 
εἰς τούς ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, ἀλλά καί 
εἰδικῶς ἐν Συρίᾳ χειμαζομένους ὑπό 
σκληρᾶς δοκιμασίας ἀδελφούς ἡμῶν, 
ἀνεξαρτήτως θρησκείας καί πολιτικῆς 
τοποθετήσεως. Ἰδιαιτέρως δέ εἰς τούς 
ἐκεῖσε δοκιμαζομένους χριστιανούς, οἱ 
ὁποῖοι, παρά τόν εἰρηνικόν καί φιλήσυ-
χον βίον των, ὑφίστανται τάς θλιβεράς 
συνεπείας τῆς ἀδελφοκτόνου αἱματο-
χυσίας. Εὐχόμεθα διαπύρως ὁ Θεός νά 
συντομεύσῃ τόν χρόνον τῆς δοκιμασί-
ας καί νά δίδῃ δύναμιν καί ἐνίσχυσιν 
καί ὑπομονήν, ἡ ὁποία οὐδέποτε καται-
σχύνει, εἰς τόν βαρύν τοῦτον σταυρόν, 
ὥστε νά παραμείνουν εἰς τάς ἑστίας 
των καί εἰς τούς τόπους αὐτούς τῆς θε-
οφανείας καί θείας ἐπισκέψεως, ἔνθα 
ἐβάδισαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου καί τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων. 

Ἀδελφοί, Πατέρες καί Τέκνα, 
Ἤχθημεν, ὡς γνωστόν, εἰς τήν ἀπό-

φασιν ὅπως παραλλήλως ἀφιερώσω-
μεν τό παρόν ἔτος, τόν χρόνον τοῦτον 
τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρωπείων καί τῆς συ-
νωδινούσης εἰς ἀεί μετά τοῦ πλάσμα-
τος κτίσεως, εἰς τήν θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ν  
ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α ν , καί συγκεκριμένως εἰς 
τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, διά τοῦ 
ὁποίου ὁ ἁγιώτατος Βασιλεύς καί ἱδρυ-
τής τῆς πόλεως ταύτης Κωνσταντῖνος 
ὁ Μέγας ἔπαυσε τούς διωγμούς κατά 
τῶν χριστιανῶν καί ἔθεσε τά θεμέλια, 
ὥστε ἡ μέν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νά 
συνεχίζῃ εἰρηνικῶς, κατά τό ἀνθρωπί-
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νως δυνατόν, τήν πορείαν αὐτῆς, ἡ δέ 
κοινωνία τοῦ κράτους νά μεταβληθῇ 
εἰς κοινωνίαν χριστιανικήν, ἐρειδομέ-
νην εἰς τάς ἀρχάς τοῦ ἁγίου Εὐαγγε-
λίου, εἰς τήν ὁποίαν ἐπετρέπετο καί ἡ 
ἐλευθέρα ἔκφρασις ἑκάστης θρησκευ-
τικῆς πεποιθήσεως. 

Οὕτω, λοιπόν, ἐπ᾿ ἀφορμῇ τῆς 
1700ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἐκδόσεως 
τοῦ ἐν λόγῳ Διατάγματος κρίνομεν 
ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς 
Ὀρθοδοξίας, τοῦ συλλαμβάνοντος καί 
ἀξιολογοῦντος τά σημεῖα τῶν καιρῶν, 
ὅτι τό ἔτος 2013, πέραν τοῦ ὅτι δέον 
ὅπως βιωθῇ ὑπό πάντων ὡς ἔτος πα-
νανθρωπίνης ἀλληλεγγύης, πρέπει νά 
ἀποτελέσῃ καί ἔτος μνήμης τοῦ κεφα-
λαιώδους διά τήν Ἐκκλησίαν καί τόν 
σύμπαντα κόσμον γεγονότος τούτου 
τῆς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ῆ ς  ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α ς, 
διά τήν ὁποίαν ἡ ἀνθρωπότης πάντοτε 
ἐργάζεται καί κηρύττει καί προσπαθεῖ, 
χωρίς ὅμως καί μέχρι τῶν ἡμερῶν μας 
νά τήν πραγματοποιῇ ἐμπειρικῶς καί 
ἀληθῶς. 

Ὅμως, ἡ προσπάθεια συνεχίζεται, 
καί δέον νά ἐντείνεται καθημερινῶς ἐν 
χ ρ ό ν ῳ καί ἀ - χ ρ ό ν ω ς. Ὁ χρόνος 
ἔχει ἀρχήν καί ὁ ἄ-χρονος εἶναι ὁ μόνι-
μος, ὁ ἀληθινός. Ὅθεν, εἰς μ ν ή μ η ν, 
ἀλλά καί εἰς ἀ φ ύ π ν ι σ ι ν καί  ἐ ρ γ α - 
σ ί α ν καί σ υ μ β ο λ ή ν εἰς τήν θρη-
σκευτικήν ἐλευθερίαν, ἀπεφασίσαμεν 
μετά τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συ-
νόδου ὅπως ὀργανώσωμεν οὐχί ἑορτα-
στικάς, ἀλλά ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις 
μνήμης, ἀξιολογήσεως τοῦ παρελθό-
ντος, διαπιστώσεως τοῦ ἐνεστῶτος, καί 
προβλεπτικῆς μελέτης τοῦ ἀχρόνου 
μέλλοντος ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν θρη-

σκευτικήν ἐλευθερίαν. Αἱ ἐκδηλώσεις 
αὗται προγραμματίζονται διά τήν Ἀνα-
στάσιμον περίοδον, διά τῆς προσκλή-
σεως πρός συμμετοχήν ἐκπροσώπων 
τῶν κατά τόπους ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν καί συλλειτουργίας μετ᾿ 
αὐτῶν ἐν τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾷ Πατριαρ-
χικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ζω-
οδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τῇ Κυριακῇ 
τῶν Μυροφόρων, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἱστορικῇ 
καί περιπύστῳ Μονῇ ἀνά τούς αἰῶνας 
ρέει τό ὕδωρ τό ζῶν τοῦ θαύματος καί 
τῆς ἀνακουφίσεως καί τῆς ἐλευθερίας, 
ἥτις μεταλαμβάνεται διά τοῦ ζωοδόχου 
ὕδατος καί μεταποιεῖ τόν μεταλαμβά-
νοντα εἰς εἰρηνικόν, εἰς ἐλεύθερον, εἰς 
πλήρη ἀγάπης καί εὐδοκίας, καί τόν 
ἀναβιβάζει ὑπέρ τά μάταια καί τά γήϊ-
να. Ἀπό τοῦ ἱστορικοῦ, λοιπόν, καί ἱε-
ροῦ τούτου χώρου τοῦ θαύματος καί 
τῆς μαρτυρίας θά ἐξαγγείλωμεν διά 
Πατριαρχικοῦ ἡμῶν καὶ Συνοδικοῦ Μη-
νύματος τό ἄχρονον τοῦ Μυστηρίου, 
καί θά ἀναπέμψωμεν μίαν ἐκτενῆ, μίαν 
ἀ ν α φ ο ρ ά ν, προσευχῆς καί μνήμης, 
καί ἱκετευτικήν ἀξιολόγησιν τῶν ν ο η - 
τ ῶ ν εἰς τόν πεπερασμένον ἀνθρώπινον 
νοῦν καί τῶν ἀ(στερητικόν α)-ν ο ή - 
τ ω ν (τῶν μή νοουμένων), τῶν ὁποίων 
κύριος καί ρυθμιστής καί κυβερνήτης 
εἶναι ὁ «δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς γενόμενος 
ἄνθρωπος» Κύριος Ἰησοῦς. Ἐν τῷ πλαι-
σίῳ τούτῳ τοῦ ἑορτασμοῦ παγκοσμίως 
τῆς ἐπετείου ταύτης ἔχει προγραμμα-
τισθῆ καί ἐπίσκεψις τῆς ἡμετέρας Με-
τριότητος εἰς τόν τόπον τῆς ἐκδόσεως 
τοῦ Διατάγματος, ἐν Μεδιολάνοις τῆς 
Ἰταλίας, εἰς τήν ἱστορικήν ἕδραν τοῦ 
Ἁγιωτάτου Ἐπισκόπου Ἀμβροσίου. 

Συγχρόνως ὅμως, πρός τῇ ἀφιερώ-
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σει τοῦ ἀρξαμένου ἐνιαυτοῦ εἰς τά δύο 
κορυφαῖα ταῦτα γεγονότα, τῆς ἀ λ λ η- 
λ ε γ γύ η ς καί τῆς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ῆ ς 
ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α ς, τιμῶμεν καί τήν μνή-
μην ὅλων τῶν ἐνδόξων ἁγίων Μαρτύ-
ρων, ὁσίων καί δικαίων, οἱ ὁποῖοι ἄχρι 
τῆς δοθείσης ὑπό τοῦ θεοστέπτου Βα-
σιλέως Κωνσταντίνου θ ρ η σ κ ε υ τ ι- 
κ ῆ ς  ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α ς ἐξέχεαν τό αἷμα 
των καί ἔδωκαν τήν μαρτυρίαν των διά 
τόν τά «πάντα περιέχοντα δρακί» Χρι-
στόν, καί ἐτίμησαν τό «ὑπέρ ἡμῶν καί 
πολλῶν ἐκχυθέν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» 
Αἷμα τοῦ Κυρίου διά τοῦ ἰδίου αὐτῶν 
αἵματος. Διά τοῦτο αἰσθανόμεθα ἐσω-
τέραν τήν ἀνάγκην νά ὑπενθυμίσωμεν 
καί κατά τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν, ὅτι 
ἡ ἐπέτειος, ἄλλως, τῆς ἀ ν ε ξ ι θ ρ η - 
σ κ ε ί α ς δέν εἶναι μόνον ἐπέτειος χαρ-
μόσυνος καί τροπαιοφόρος, τῆς νίκης 
τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. 
Ταυτοχρόνως ὑπενθυμίζει εἰς ἡμᾶς 
ὅτι, πρό τοῦ θριάμβου τῆς χριστια-
νικῆς πίστεως, προηγήθη καί προη-
γεῖται πάντοτε τό μαρτύριον. Πρό τῆς 
Ἀναστάσεως ἡ ἀνάβασις τοῦ Γολγοθᾶ. 
Ἀποτελεῖ ἀληθῶς χρέος ὀφειλετικόν 
τῆς Ἐκκλησίας νά εὐαγγελίζεται πᾶσι 
τά μαρτύρια τῶν πρώτων χριστιανῶν, 
«ἅ ἤκουσε καί ἑώρακε καί ἐψηλάφι-
σεν», ὥστε νά ἀναμιμνησκώμεθα οἱ πά-
ντες δόξης Θεοῦ, καί οἱ νῦν δι᾿ ἀκοῆς 
ἀκούοντες, κοινωνίαν ἔχωμεν μετά 
τῶν ἁγίων μαρτύρων καί δι᾿ αὐτῶν 
μετά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
«τοῦ πιστοῦ καί ἀληθοῦς μάρτυρος 
καί πρωτοτόκου τῶν νεκρῶν καί ἀρχη-
γοῦ τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ» ὅπως λέγει 
τό (Μαρτύριον τῶν ἐν Λουγδούνῳ τε-
λειωθέντων, τά μαρτύρια τῶν ἀρχαίων 

χριστιανῶν, ΕΠΕ 30, σελ. 220). Διά τά 
«μαρτύρια» ταῦτα λίαν προσφυῶς μαρ-
τυρεῖ ὁ Ἁγιορείτης μοναχός Καισάριος 
Δαπόντες, ὅτι κατέλιπον ἡμῖν ταῦτα οἱ 
Ἅγιοι Μάρτυρες ὡς «ἀρραβῶνας πώς 
ἔχομεν νά σμίξωμεν μετ᾿ αὐτῶν εἰς 
τούς χρυσοῦς αἰῶνας. Εἰς τήν πατρί-
δα μας ἐκεῖ, εἰς τόν Παράδεισόν μας 
(ἐφ᾿ ὅσον τόν ἀξιωθῶμεν λόγῳ τῆς 
ἀνθρωπίνης ματαιοδοξίας καί δοξομα-
νίας μας), ἐκεῖνοι μέ τό αἷμά των, ἡμεῖς 
μέ τόν σταυρόν μας» (Μαρτύριον νε-
ομάρτυρος Χρήστου, “῾Η αὐτόγραφη 
νεομαρτυρολογική συλλογή τοῦ μονα-
χοῦ Καισαρίου Δαπόντες (1713-1784), 
ἔκδ. Μυγδονία, σελ. 303). 

Ἐάν, λοιπόν, ἄρωμεν καί κατά τό 
ἔτος τοῦτο μεθ᾿ ὑπομονῆς καί ἀγάπης 
καί ἀνεξικακίας, «συγχωροῦντες ἑαυ-
τούς καί ἀλλήλους» ἐν ἀνωτερότητι, 
τόν σταυρόν μας, εἶναι βέβαιον ὅτι θά 
νικήσωμεν καί θά συγκαταριθμηθῶμεν 
μέ αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἔδωκαν τό αἷμά 
των διά τόν Χριστόν. Εἰς πάντας ὁ 
Κύριος δίδει ἕνα σταυρόν, ὁ ὁποῖος 
εἶναι αἱ διάφοροι σωματικαί, ψυχικαί 
καί πνευματικαί ἀσθένειαι· εἶναι ἡ μή 
συνειδητοποίησις τῆς ματαιότητος· ἡ 
ἀδυναμία βιώσεως τῆς ἀγάπης «καθώς 
ἐστι»· ἡ μανία καί τάσις πρός τό κα-
κόν, πρός τήν ἐκδίκησιν· καί, τέλος, ἡ 
ἔφεσις καί προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου 
νά εἶναι προσκολημμένος εἰς τήν «γη-
ΐνην δυσωδίαν» καί νά ἀποφεύγῃ τήν 
«μελέτην τοῦ θανάτου»∙ ἀξιολογοῦμεν 
πάντοτε οἱ ἄνθρωποι τόν χρόνον ὡς 
«παίγνιον ἐπί τῆς γῆς» ὡς «φύσημα μή 
κρατούμενον», ὡς «πτῆσιν ὀρνέου πα-
ρερχομένου», ὡς «ναῦν ἐπί θαλάσσης 
ἴχνος οὐκ ἔχουσαν». 
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Αὐτόν τόν σταυρόν δέν πρέπει νά 
τόν ἀρνούμεθα καί νά ἐπιδιώκωμεν νά 
φύγῃ ἀφ᾿ ἡμῶν, ἀλλά νά τόν αἴρωμεν 
μέ χαράν «ὡς ἀρετῆς περιουσίαν»· τοι-
ουτοτρόπως θά προκόπτωμεν εἰς τόν 
ἀγῶνα μας. Ὅλη ἡ ζωή μας θά γίνεται 
μία γ έ φ υ ρ α, μετάγουσα ἡμᾶς ὄχι εἰς 
τήν ἀνθρωπίνην δῆθεν ἐπιτυχίαν καί 
δόξαν, τήν ὁποίαν ματαίως ἐπιδιώκο-
μεν, ἀλλ᾿ εἰς τόν οὐρανόν. 

Οὐδέποτε ὅμως, ἐξ ἑτέρου, λημο-
νοῦμεν ἐν τῇ Πόλει ταύτῃ ὅτι τόν με-
γαλύτερον σταυρόν τόν ἐσήκωσαν, 
μετά τόν Θεάνθρωπον Κύριον καί τήν 
Παναγίαν Μητέρα Του, οἱ Ἅγιοι Μάρ-
τυρες, μέ πρῶτον τόν Πρωτομάρτυρα 
καί Ἀρχιδιάκονον Στέφανον καί τούς 
Ἁγίους Ἀποστόλους, τόν Πρωτόκλη-
τον Ἀνδρέαν, ἀλλά καί οἱ πατέρες καί 
οἱ προπάτορες ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι «ἐταπει-
νώθησαν ἕως θανάτου» διά νά ζῶμεν 
ἐλευθέρως κατά τό ἐφικτόν ἡμεῖς οἱ 
ἐπιγενόμενοι. 

Ἀδελφοί καί τέκνα, 
Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ νά διέλθωμεν 

τό ἔτος τοῦτο 2013 εἰρηνικῶς, «ἐξα-
γοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι 
πονηραί εἰσιν», «συνιέντες τί τό θέλη-
μα τοῦ Κυρίου» (Ἐφεσ. ε΄,16-18). Ἄς μή 
καταλίπωμεν διά τῆς πολιτείας καί τῆς 
ἀπανθρώπου πολλάκις καί ἐκδικητικῆς 
συμπεριφορᾶς μας στάσιν καί πόλεμον 
τοῖς ἀδελφοῖς, ἀλλά χαράν καί εἰρή-
νην καί ὁμόνοιαν καί ἀγάπην, προχω-
ροῦντες κατά πάντα νικηφόροι πρός 
τόν Θεόν, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι «οὐκ 
ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός 
τήν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι 
εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ. η΄,18-19). Οἱ ποιμένες 

καί λειτουργοί τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρί-
ου καί οἱ ἐκκλησιαστικοί διάκονοι ἄς 
πορευθῶμεν «ἄμεμπτοι ἐν πάσαις ταῖς 
ἐντολαῖς καί δικαιώμασι τοῦ Κυρίου, 
καί πάσῃ τῇ πρός τόν πλησίον λειτουρ-
γίᾳ, ἄοκνοι, ζῆλον Θεοῦ πολύν ἔχοντες 
καί ζέοντες τῷ πνεύματι» (Μαρτύριον 
τῶν ἐν Λουγδούνῳ τελειωθέντων, σελ. 
194). 

Ἄς ἀγωνισθῶμεν μέ ὅλας τάς δυνά-
μεις τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοός μας νά ἀρέ-
σωμεν εἰς τόν Θεόν, μετερχόμενοι πᾶσαν 
πρακτικήν ἀρετήν, νηστείαν, ἐγκράτειαν, 
προσευχήν, πτωχείαν, χωρίς νά ἀπορ-
ροφώμεθα τελείως ὑπό τῆς φροντίδος 
τῶν γηΐνων καί σωματικῶν ἀναγκῶν, 
ἐπιδιώκοντες «ἐπίπλαστον δόξαν», ἀλλά 
ἡδόμενοι καί ἐνασχολούμενοι μέ τά θεῖα 
νοήματα, ἐντρυφῶντες εἰς τά κάλλη καί 
τήν δόξαν καί τό φῶς τοῦ Κυρίου, καί δι-
ανύοντες τήν ζωήν μας ἐν ὁσιότητι, δι-
καιοσύνῃ καί ἀσκήσει. 

Δοξάζομεν ἀπό καρδίας τόν Κύ-
ριον δι᾿ ὅσα ἀγαθά ἐχαρίσατο ἡμῖν 
κατά τόν παρελθόντα ἐνιαυτόν. Μετ᾿ 
εὐγνωμοσύνης ἐνθυμούμεθα, μεταξύ 
ἄλλων, τόν καθαγιασμόν τοῦ Ἁγίου 
Μύρου, τήν τέλεσιν ὑπό τῆς ἡμετέρας 
Μετριότητος τῶν ἐγκαινίων τῶν Κα-
θολικῶν δύο γυναικείων Ἱερῶν Μονῶν, 
τῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς Χανίων καί 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου 
Σερρῶν, καί ἄλλων μικρῶν καί μεγά-
λων γεγονότων, ἁπάντων κρινομένων 
κατά τά ἀνεξιχνίαστα κρίματα ὑπό τοῦ 
μοναρχοῦντος καί κατευθύνοντος τήν 
ἱστορίαν καί τά ἀνθρώπεια Κυρίου. 

Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ τῆς μαρτυ-
ρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
«ἐκτός τῶν τειχῶν» προγραμματίζομεν 



8

καί ἐφέτος ἱεράς ἀποδημίας, μέ πρώτην 
τήν ἐντός τῶν ἡμερῶν πρός τήν Ἁγιω-
τάτην Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας, διά νά 
τιμήσωμεν τήν 80ήν ἐπέτειον ζωῆς καί 
τήν 35ην Πατριαρχικήν τοῦ προσφι-
λοῦς ἀδελφοῦ Μακαριωτάτου Πατρι-
άρχου καί Καθολικοῦ πάσης Γεωργίας 
κυρίου  Ἠλία. 

Ταῦτα πάντα καί ἑαυτούς καί ἀλλή-
λους ἐναποθέμενοι εἰς τόν Θεόν, τόν 
«κυριεύοντα πάσης κτίσεως», ἱκεσίαν 
ἐκτενῆ ἀναπέμπομεν πρός Αὐτόν ὅπως 
εὐοδώσῃ πάσας τάς πρωτοβουλίας τῆς 
Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ἐνταῦθα «μι-
κρόν λῆμμα» καί διά τό εὐρύτερον ἀνά 
τήν οἰκουμένην, καί ἐπικαλούμεθα τήν 
παραμυθίαν, τήν βοήθειαν καί τάς πρε-
σβείας τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῶν 
Ἁγίων Του, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ ἑορτάζο-
ντος Μεγάλου Βασιλείου τοῦ Καππα-
δόκου, τῶν Θεοστέπτων βασιλέων καί 
Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλέ-
νης, καί τῶν μαρτύρων τῶν πρώτων 
χριστιανικῶν αἰώνων καί μέχρι σήμε-
ρον, εὐχόμενοι καρποφόρον καί εἰρη-
νικόν τόν νέον ἐνιαυτόν διά πάντας, 
ἀδελφοί καί τέκνα. 

Καί κατακλείομεν καί πάλιν μετά 
τοῦ Φωστῆρος τῆς Καππαδοκίας ἑορ-
ταζομένου καί τιμωμένου Μεγάλου 
Βασιλείου, ἐπιλέγοντος ὡς πρός τήν 
σημασίαν, τό περιεχόμενον καί τήν 
χρῆσιν τοῦ δωρουμένου ὑπό τοῦ Κυ-

ρίου εἰς τόν καθένα μας  χ ρ ό ν ο υ: 
“Χρόνος δέ ἐστι τό συμπαρεκτεινόμε-
νον τῇ συστάσει τοῦ κόσμου διάστη-
μα· ᾧ πᾶσα παραμετρεῖται κίνησις, εἴτε 
ἀστέρων, εἴτε ζώων, εἴτε οὐτινοσοῦν 
τῶν κινουμένων. Καθό λέγομεν ταχύ-
τερον ἤ βραδύτερον ἕτερον ἑτέρου· 
ταχύτερον μέν τό ἐν ἐλάττονι χρόνῳ 
πλεῖον διάστημα μεταβαῖνον· βραδύ-
τερον δέ, τό ἔλαττον ἐν πλείονι χρόνῳ 
κινούμενον» (P.G. 32,560 Β-C) «ὡς οὐκ 
ἔστι ρεῦμα ποταμοῦ στῆσαι, εἰ μή τις, 
κατά τήν πρώτην ἔντευξιν καί προσβο-
λήν ἀνελόμενος, εἰς δέον τῷ ὕδατι χρή-
σαιτο˙ οὕτως, οὐδέ τόν χρόνον ταῖς 
ἀναγκαστικαῖς περιόδοις ἐλαυνόμενον 
ἐπισχεῖν, οὐδέ παρελθόντα ἀναλῦσαι 
εἰς τό κατόπιν, εἰ μή τις προσάγοντος 
λάβοιτο”. (Μεγάλου Βασιλείου, Περί 
Ἁγίου Πνεύματος καί Ἐν λιμῷ καί 
αὐχμῷ, (P.G. 31,324 B). 

Ἡ δέ Χάρις καί τό πλούσιον Ἔλεος 
τοῦ σαρκωθέντος καί Ἐπιφανέντος τῷ 
κόσμῳ Λόγου τοῦ Θεοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, «τοῦ καιρούς καί χρό-
νους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θεμένου» καί 
«ἐν ᾯ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν», 
ἄς εἶναι μαζί μέ ὅλους, «κατευθύνων 
τάς σκέψεις, τάς ἐνεργείας, τάς πρά-
ξεις, τά διανοήματα, τάς εἰσόδους καί 
τά ἐξόδους ἡμῶν». Ἀμήν.

 
Χρόνια πολλά!
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1.3 ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟ.
Ἡ λέξη Ἀντιμήνσιο, σύνθετη ἀπό 

τήν ἑλληνική πρόθεση «ἀντί» καί τή 
λατινική λέξη «Mensa» (Τράπεζα). 
«Ἀντί-Mensa» πού σημαίνει «ἀντί-
τραπέζιον» εἶναι τό διά μύρου ἐν τοῖς 
ἐγκαινίοις ναοῦ καθαγιαζόμενον λει-
τουργικόν ἄμφιον, κατασκευαζόμενον 
κατά τό πλεῖστον ἐκ λινοῦ ὑφάσματος 
(σπανιώτερον ἐκ ξύλου), μετά προ-
σεραμμένων ἤ προσηλωμένων ἁγίων 
λειψάνων, χρησιμοποιούμενον διά τήν 
τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας εἰς μέρη 
ἔνθα δέν ὑπάρχει ἁγία Τράπεζα ( οἷον 
πλοῖα, σκηνάς στρατοπέδων ἤ εἰς να-
ούς μή ἐγκαινιασθέντας, ἐξ οὗ καί τό 
ὄνομα ἀντί-Mensa = ἀντί-τραπέζιον)».1

Ἡ ἑτυμολογία τῆς λέξεως παρου-

1.  βλ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τά λειτουργικά ἄμφια 
τῆς ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, Θεολογία, τ. 
Κ`, 1949, σ.σ. 612-619.

Διδακτορική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
Δ΄ μέρος

σιάζεται μέ δύο γραφές: Ἀντι-μήνσιον 
καί Ἀντι-μίνσιον. Ὅμως ἡ νοηματική 
της ἔννοια εἶναι ἡ ἴδια διότι: Γιά μέν 
τήν πρώτη, πού εἶναι ἡ ἐπικρατέστε-
ρη γραφή, ἀκολουθεῖται ἡ μακρότητα 
τῆς λατινικῆς λέξεως Mensa-ai. Τό (e) 
εἶναι μακρόχρονο, διότι ἀκολουθοῦν 
δύο σύμφωνα (ns). Γιά δέ τή δεύτερη 
γραφή - ὡς ἀναγράφει καί ὁ Σταματά-
κος στό Λεξικό2 - ἔχει τήν ἴδια ἔννοια, 
ἀλλά ἀκολουθεῖ τήν ἠχητική ἁπλοποί-
ηση τῆς ὀρθογραφίας. Διαφορετική 
ἄποψη ἔχει ὁ Ἰωάννης Κίτρους (1203 
μ.Χ.), ἀπευθυνόμενος πρός τόν Κων-
σταντῖνο Καβάσιλα καί συμφωνῶν μέ 
τό Θεόδωρο Βαλσαμώνα (1205 μ.Χ. 
περίπου). Ἀντιμήνσιον εἶναι τό ἀντι-
μίνσον. Μίνσος γιά τούς  Ἕλληνες εἶναι 

2.  Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ, Λεξικόν τῆς νέας ἑλλη-
νικῆς Γλώσσης, ἔκδ. Πέτρου Δημητράκου, τ. Α`, 
{α.χ. σ. 381.

Ἀντιμήνσια
καί Εἰλητά τῆς Κρή της

Χανιά ΒΕ΄
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τό κάνιστρον, γιά δέ τούς Λατίνους 
τό πεπραγματευμένον τοῖς ὀψοποιοῖς 
ἔδεστον. Ἀπ’ ἐδῶ συνάγεται ὅτι Ἀντι-
μήνσια εἶναι «τά ἀντιπρόσωπα καί 
ἀντίτυπα τῶν πολλῶν τέτοιων μίνσων, 
τῶν καταρτιζόντων τήν ἁγίαν καί Δε-
σποτικήν Τράπεζαν».3 Κατά τόν πατέ-
ρα Κωνσταντῖνο Καλλίνικο ἡ ἑρμηνεία 
«Ἀντιμίνσιον» εἶναι βεβιασμένη. Κατά 
συνέπεια δέχεται ὡς σωστότερη τή 
γραφή «Ἀντιμήνσιο» μέ η ἐκ τοῦ ἀντί-
Mensa = (ἀντι-τραπέζιον) καί σαφῶς 
δεικνύει τόν ἰδιαίτερο σκοπό τοῦ ἀμφί-
ου ἤ «μηνσαλίου», καθώς τό Ἀντιμήν-
σιο γιά κανένα ἄλλο λόγο δέν ἐφευρέ-
θηκε παρά γιά νά ἀντικαθιστᾶ τήν ἁγία 
Τράπεζα, ἡ ὁποία ἤ δέν ὑπάρχει ἤ δέν 
ἔχει καθιερωθεῖ.4 

Ἀπό τόν Θεοφάνη τόν χρονογράφο 
(900-940 μ.Χ.) συνάγεται ὅτι τήν Με-
γάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα, ὁ Βασιλεύς 
Λέων ὁ Δ`, ὁ Χάζαρος, (775-780 μ.Χ.), 
τό ἔτος 776, ἀφοῦ ἐξῆλθε μετά τοῦ Πα-
τριάρχου στό ἱπποδρόμιο καί «ἐνεχθέν - 

3.  βλ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΛΣΑΜΩΝΟΣ, Ἑρμη-
νεία εἰς τόν ζ` κανόνα τῆς Z` Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, PG 137, 912 Β.

4.  Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 173.

τος ἀντιμηνσίο», ἔστεψε τόν υἱόν του 
«ποιησαμένου εὐχή τοῦ Πατριάρχου.»5 
Προφανῶς ἐτελέσθη τό Μυστήριον 
τοῦ Γάμου κατά τή θεία Λειτουργία. 
Βεβαίως δικαιολογεῖται ἡ χρήση τοῦ 
Ἀντιμηνσίου, ἀφοῦ τό Μυστήριον τοῦ 
Γάμου καί τῆς Βαπτίσεως ἦταν ἀναπό-
σπαστα μέρη τῆς θείας Λειτουργίας. 
Τελευταία καί στόν ἑλλαδικό χῶρο 
ἐτελεῖτο τό Μυστήριον τοῦ Γάμου καί 
ἐκτός τοῦ Ναοῦ. Παρά τίς ἐρωτήσεις 
καί ἀναζητήσεις μας δέν ἀκούσαμε 
οὔτε βρήκαμε μαρτυρία, πού νά μᾶς 
ἐνημερώνει γιά τέλεση τοῦ μυστηρίου 
τοῦ Γάμου ἐπί Ἀντιμηνσίου. Ἄλλωστε 
τά παρατιθέμενα γεγονότα τελέσεως 
Μυστηρίων ἐκτός ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι 
ἐλάχιστα. Προφανῶς ἡ βαθμιαία αὐτο-
νόμηση τοῦ Μυστηρίου δέν ἔδωσε πε-
ριθώρια χρήσης τοῦ ἀμφίου. Ἐπίσης 
κατά τίς εἰκονομαχικές ἔριδες καί τίς 
βεβηλώσεις ἱερῶν Ναῶν εὔλογο ἦταν 
οἱ ὀρθόδοξοι νά καταφύγουν στή χρή-
ση τοῦ Ἀντιμηνσίου6.

5.  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟ-
ΝΟΓΡΑΦΟΥ, Χρονογραφία, PG 108, 908 C. 

6.  Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 175.
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Ὁ χριστιανός, ἀδελφοί μου, 
ποθεῖ νά ἀρέσει στόν Κύριο· 

Αὐτόν ἐπιδιώκει νά ἀναπαύει μέ 
κάθε λόγο, πράξη καί κίνηση τῆς 
καρδιᾶς του. «Ἄν δέν βλέπεις τόν 
Χριστό σέ ὅλα σου τά ἔργα καί τίς 
σκέψεις, εἶσαι χωρίς Χριστό», το-
νίζει ὁ μακαριστός π. Πορφύριος 
ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἡ ἐπιθυμία 
νά ἀρέσουμε στόν Θεό μᾶς διδά-
σκει τήν ἁπλότητα καί τήν εἰλικρίνεια στίς 
σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους μας, μᾶς 
προφυλάσσει ἀπό σειρά ἁμαρτημάτων καί 
μᾶς παρέχει ἀσφαλές κριτήριο πνευματικῆς 
διαγωγῆς καί προόδου.

Ἡ ἀνθρωπαρέσκεια, ἀντιθέτως, ὁδηγεῖ σέ 
πράξεις ἐλεγχόμενες ἀπό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ 
καί τήν συνείδησή μας, σέ ψεύδη, ἀδικίες 
καί ἄνομες δεσμεύσεις, σέ λόγους ἁπαλούς 
πού ὑπηρετοῦν σχέδια πονηρά, στήν ἐξαπά-
τηση καί ἐκμετάλλευση τῶν συνανθρώπων 
μας, στόν εὐτελισμό τοῦ προσώπου μας. Δέν 
μπορεῖ, σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο, νά εἶναι 
πιστός δοῦλος τοῦ Θεοῦ ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά 
ἀρέσει στούς ἀνθρώπους καί νά δοξάζεται 
ἀπό αὐτούς.

Ἡ ἁμαρτωλή διπλωματία εἶναι «ἐκ τοῦ κό-
σμου τούτου». Δέν συστέλλεται, δέν γνωρί-
ζει τόν φόβο τοῦ Θεοῦ· προκρίνει τῶν θείων 
ἐνταλμάτων τήν ἐξυπηρέτηση εὐτελῶν σκο-
πιμοτήτων, τήν κενόδοξη προβολή καί τήν 
κατάκτηση ἀξιωμάτων. Τυφλωμένη ἀπό τήν 
θέα τῶν «βλεπομένων» καί προσκαίρων, ἀδυ-
νατεῖ νά ψηλαφήσει τά «μὴ βλεπόμενα» καί 
αἰώνια. Ἀρνεῖται νά βαδίσει «ὁδοὺς σκληρὰς» 
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἐπινοεῖ σοφιστι-
κά ἐπιχειρήματα, ἀλλά ἀγνοεῖ τήν ἀληθινή 
σοφία, ἡ ὁποία εἶναι «ἄνωθεν κατερχομένη». 
Μέ πνευματικά κριτήρια ἡ «πονηρία» τῆς δι-
πλωματίας εἶναι «μωρία». Εἶναι, ὅμως, καί μία 
«ἐκ προθέσεως» ἁμαρτία. Καί εἶναι πολύ βαρύ 

Ἐκκλησία καί Διπλωματία
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου, Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

νά ἁμαρτάνει κανείς «ἐν ψυχρῷ»!
Ὅποιος ὑποκύψει στήν ἁμαρ-

τωλή διπλωματία καταντᾶ «ἐχθρός 
τοῦ Σταυροῦ»· παύει νά κινεῖται μέ 
ἁπλότητα, εἰλικρίνεια καί ἀγάπη, 
«συσχηματίζεται τῷ αἰῶνι τούτῳ». 
Ἀδικεῖ τήν ψυχή του καί ἔρχεται 
ἀντιμέτωπος μέ τήν συνείδησή 
του, ἡ ὁποία τόν ἐλέγχει ὡς παρα-
βάτη τοῦ θείου νόμου.

Στό σημεῖο αὐτό, ἀδελφοί μου, θεωροῦμε 
ἀπαραίτητο νά τονίσουμε ὅτι ἡ ἀνθρωπάρε-
σκη διπλωματία δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ 
τήν συνετή σιωπή καί τήν προσεκτική «ἐν 
λόγῳ» παρουσίαση γεγονότων καί ἀληθειῶν. 
Μία καλή λεκτική διατύπωση μετριάζει τήν 
δεινότητα πράξεων καί καταστάσεων. Ἀντί, 
γιά παράδειγμα, νά ποῦμε «Εἶσαι ψεύτης» 
μποροῦμε νά ποῦμε «Αὐτό δέν εἶναι ἀλή-
θεια». Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ ὁποῖος συ-
νιστᾶται ἀπό τόν διακριτικό π. Πορφύριο, 
οὔτε ἡ ἀλήθεια βλάπτεται οὔτε ὁ ἀδελφός 
μας προσβάλλεται. Ὁ εὔσχημος λόγος πολύ 
ὠφελεῖ στήν ἱεραποστολή καί στήν διαποί-
μανση ψυχῶν, γιατί τιμᾶ τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ 
καί συμβάλλει μέ τρόπο θετικό στήν ἀποκα-
τάσταση τοῦ κάλλους της.

Χρειάζεται ἀκόμη νά τονίσουμε ὅτι, ὅπως 
διδάσκει ὁ μακαριστός π. Ἰωήλ Γιαννακό-
πουλος, δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά ἔχουμε στό 
στόμα μας ὅ,τι ἔχουμε στήν καρδιά μας· εἶναι, 
ὅμως, ἀπαραίτητο νά ἔχουμε στήν καρδιά 
μας αὐτό πού ἔχουμε στό στόμα μας. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι ὁ λόγος μας χρειάζεται νά εἶναι 
καρδιακός, πηγαῖος, καί ὄχι ἐπιφανειακός καί 
ὑποκριτικός.

Εἴθε νά ἐγκολπωθοῦμε, ἀδελφοί μου, τήν 
διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ὥστε νά προοδεύσουμε κατά Θεόν, 
«ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ 
ἀγαθῷ» (Ρωμ. 12, 9). Ἀμήν.
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Χαιρετίζομεν τό νέο ἔτος 2013 μέ τίς 
καλύτερες εὐχές γιά τά πρόσωπα 

πάντων ἡμῶν, τά παιδιά, τούς ἡλικιω-
μένους, τούς ἄντρες, τίς γυναῖκες, τούς 
ἄρχοντες, τό λαό, τούς δικούς μας καί 
τούς ξένους.

Προσδοκοῦμε καί εὐχόμαστε τό νέο 
ἔτος 2013 νά εἶναι ὄχι ἀόριστα καλύτερα 
ἀπό τό προηγούμενο ἤ τά προηγούμενα 
ἔτη ἀλλά νά φέρει στήν πόλη μας καί τήν 
περιοχή μας, στήν Κρήτη καί τήν πατρίδα 
μας γενικότερα τήν Ἑλλάδα, τήν οἰκονο-
μική ἀπεξάρτηση ἀπό τούς δανειστές της.

Νά μᾶς βγάλει τό νέο ἔτος 2013 ἀπό 
τή λαίλαπα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης πού 
ὄντως ταλανίζει τό λαό μας καί διασύρει 
τό ὄνομα τῆς πατρίδας μας πρός ἐντροπή 
φυσικά πάντων ἡμῶν.

Τό νέο ἔτος 2013 νά φέρει πλούσιο τό 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ στούς ἄρχοντες καί τό 
λαό μας ὥστε ὅλοι ἀπό κοινοῦ νά προχω-
ρήσουμε στό νοικοκύρεμα τῶν σπιτιῶν 
μας καί τῆς πατρίδας μας.

Εἶναι ὥρα καί μποροῦμε νά ἔχουμε ἄν 
ὄχι περίσσευμα αὐτάρκεια ἀγαθῶν, γε-
ωργικῶν, βιομηχανικῶν καί βιοτεχνικῶν 
πού ἀπό κοινοῦ μέ τή ναυτιλία μας καί 
τόν τουρισμό νά κάνουμε πράξη τό ὅρα-
μα τῶν ἐθνεγερτῶν, νά γίνουμε δηλαδή 
ἀφέντες στό σπίτι μας καί τήν πατρίδα 
μας.

Ἔχουμε ἀνάγκη μιᾶς βαθύτατης συ-
νειδητοποίησης ὅτι μποροῦμε νά στα-
θοῦμε στά πόδια μας χωρίς ξένα δεκανί-
κια πού ἄν δέν εἶναι ἐχθρικά πάντως δέν 
μᾶς ἀγαποῦν.

Ξέρετε γιατί; Γιατί στό μοίρασμα τῆς 
οἰκουμένης ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ἄν ὄχι τό 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2013

καλύτερο, πάντως ἕνα ἀπό τά καλύτερα 
μερτικά τῆς δημιουργίας.

Ἔχουμε τίς θάλασσές μας, τά νησιά 
μας, τά μικρά καί τά μεγάλα, τά βουνά 
καί τά φαράγγια μας, στολισμένα μέ φυ-
σικές ὀμορφιές ἀλλά καί μέ κοσμήματα 
χιλιετηρίδων, ζωῆς καί ὑπάρξεως τῆς πα-
τρίδας μας.

Αὐτά χρειάζονται τή δική μας ἔντιμη 
διαχείριση γιά μιά πλούσια παραγωγή 
ἀγαθῶν ζωῆς, λειτουργίας, ἀνάπτυξης 
καί πολιτισμοῦ.

Ἔχει καί ἄλλα νά φέρει τό νέο ἔτος 
2013.

Νά μή μείνουμε μόνο στήν ἐπιφάνεια. 
Νά προχωρήσουμε σέ βάθος, στόν ὀρυ-
κτό πλοῦτο τῆς χώρας μας. «Τά ἐλέη τοῦ 
Θεοῦ εἶναι πλούσια ἐφ’ ἡμᾶς». Ἀκόμα καί 
στά ἔγκατα τῆς γῆς τῆς πατρίδας μας.

Ἀνήκει σέ μᾶς ἡ εὐθύνη καί τό μπο-
ροῦμε χωρίς καμιά ἀναστολή ἤ ἀναβολή 
μέσα στό χρόνο νά προχωρήσουμε γιά 
τήν ἀξιοποίηση τῶν ὑπάρχοντών μας 
στήν ἐπιφάνεια (ἀρχαιότητες, δάση, βου-
νά, φαράγγια) καί κάτω ἀπό τήν ἐπιφά-
νεια τῆς ξηρᾶς καί τῆς θάλασσας.

Ὑπάρχει μεγάλος πλοῦτος πού μᾶς πε-
ριμένει.

Καί πάλιν καί πολλές φορές εὐχόμα-
στε τό νέο ἔτος 2013 ὡς ἔτος τῆς χρη-
στότητας τοῦ Κυρίου νά λειτουργήσει 
φιλελληνικά μέ τή συνεργία τήν τολμηρή 
καί τή γενναία συμμετοχή πάντων ἡμῶν.

Τό νέο ἔτος 2013 τό ὑποδεχόμαστε ὡς 
εὐλογία Κυρίου καί θεῖον αὐτοῦ ἔλεος.

Μέ εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

π. Στυλιανός Θεοδωρογλάκης
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Περί τοῦ τρόπου μνημονεύσεως ἐν τῇ Mεγάλῃ Εἰσόδῳ.
Ἱστορικολειτουργική θεώρησις

Τοῦ πρεσβ. Φανουρίου Πάππα ὑπ. Δρ. Θ. Α.Π.Θ.

Γ
νωρίζουμε ὅτι ἀρχικά ἡ εἴσοδος τῶν δώ-
ρων, δηλαδή ἡ μεταφορά τους στό θυ-
σιαστήριο, γινόταν σιωπηλά, ἁπλά καί 

χωρίς νά γίνεται κάποια ἰδιαίτερη πομπή μέ 
κάποια ψαλμωδία. Ἔτσι τουλάχιστον αὐτή 
φαίνεται στήν ἀρχαία καί ἄνευ ἐπιδράσεις 
Λειτουργία τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν1. 
Κατά τόν 6ο αἰῶνα ἄρχισε νά λέγεται μιά 
ποικιλία τροπαρίων καί κάποιοι ψαλμοί 
ὅπως εἶναι ὁ 50ός καί ὁ 23ος. Ἀπό τόν τε-
λευταῖο μάλιστα φαίνεται νά ἐμπνεύστηκε 
καί ὁ πρῶτος χερουβικός ὕμνος «Ἄρατε 
πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καί ἐπάρθητε, πύ-
λαι αἰώνιοι, καί εἰσελεύσεται ὁ βασιλεύς 
τῆς δόξης»2. Ὁ στίχος αὐτός διατηρεῖται 
μέχρι σήμερα στόν Ἀρμενικό Λειτουργικό 
τύπο3. Στήν Κωνσταντινούπολη ὅμως ἐπί 
αὐτοκρατορίας Ἰουστίνου τοῦ Β’ (565-578), 
γίνονται τομές στό σημεῖο αὐτό. Σύμφωνα 
μέ τήν μαρτυρία τοῦ Κεδρηνοῦ (Σύνοψις 
Ἱστοριῶν), κατά τό ἔτος 574, «ἐτυπώθη 
ψάλλεσθαι καί ὁ χερουβικός ὕμνος»4. Τήν 
ἐποχή αὐτή καί ἴσως λίγο μεταγενέστερα 
θά καθιερωθεῖ ὡς βυζαντινό χερουβικό τό 
γνωστό μέχρι σήμερα «Οἱ τά Χερουβίμ μυ-
στικῶς εἰκονίζοντες, καί τή ζωοποιῶ Τριάδι 
τόν τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες, πάσαν 

1.  Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργι-
κάς Ἀπορίας, τόμ. Ε΄, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2003, σ. 181. 

2.  Ψαλμ. 23, 7. 
3. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις…, Ἀθήνα 

2003, σ. 182.
4.  Ὅπ.π., σ. 181.

νῦν βιοτοκήν ἀποθόμεθα μέριμναν. Ὡς τόν 
βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγε-
λικαῖς ἀοράτος δορυφορούμενον τάξεσιν. 
Ἀλληλούια»5. Ὅπως αὐτό ἔτσι καί τό Ἱερο-
σολυμιτικό «Σιγησάτω πάσα σάρξ...»6, τό 
«Νῦν αἱ δυνάμεις…»7 τῆς Προηγιασμένης, 
καί ἡ εὐχή τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου «Οὐδείς 
ἄξιος…»8, φαίνεται πώς ἐπηρεάσθηκαν 
κατά πολύ ἀπό τόν 23ο ψαλμό9. 

Μέ τήν περεταίρω ἐξέλιξη πού γνώρι-
σε ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, μέ τόν περισσότερο 
ἐπίσημο χαρακτήρα της, τόν ἐμπλουτισμό 
τῆς πομπῆς μέ τήν συμμετοχή ἱερέων δια-
κόνων, καί τόν χερουβικό ὕμνο αὐτή πῆρε 
χαρακτήρα πραγματικῆς λιτανείας10. 

Ἡ μνημόνευση πού ἀκοῦμε σήμερα 
κατά τήν εἴσοδο «Πάντων ἡμῶν μνησθείη 
Κύριος ὁ Θεός…» εἰσήχθη στήν θεία λει-
τουργία τόν 12ο αἰῶνα, ὅπως ἔχουμε ἀνα-
φέρει11. Αὐτή λεγόταν μεγαλόφωνα ἀπό 

5.  Χερουβικός ὕμνος, θείας Λειτουργίας Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ καί Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

6.  Χερουβικός ὕμνος, Μεγάλου Σαββάτου.
7. Χερουβικός ὕμνος, Προηγιασμένης Λειτουρ-

γίας.
8.  Εὐχή Χερουβικοῦ ὕμνου, θείας Λειτουργίας 

Ἱ. Χρυσοστόμου
9.  Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις…, σ. 182-183. 
10.  Ὅπ. π., σ. 183. / Περί τοῦ θέματος βλ. καί 

Τ. ΤΣΟΜΠΑΝΗ, Ἡ μεγάλη εἴσοδος στήν Εἰκονο-
γραφία, Θεσσαλονίκη 2000. 

11.  ΚΟΓΚΟΥΛΗ Ι. – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – 
Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἔκδ. Ο.Χ.Α «ΛΥΔΙΑ», 
Θεσσαλονίκη 2002, σ. 158.
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τόν ἱερέα καί ἀπό τόν διάκονο καί ὅπως 
φαίνεται, λεγόταν παραπάνω ἀπό μία 
φορά12. Μάλιστα, ἡ πομπή ἀφοῦ περνοῦσε 
ἀπό τό μέσο τοῦ ναοῦ καί ἀνάμεσα ἀπό τόν 
λαό, κατέληγε στήν ἁγία Τράπεζα, χωρίς 
νά γίνεται καμία μνημόνευση ὀνομάτων 
στήν ὡραία πύλη.13 

Ἡ συνήθεια αὐτή, μνημόνευσης ὀνομά-
των, πρό τῆς ὡραίας πύλης κατά τήν στιγ-
μή αὐτή, φαίνεται ὅτι ἔχει τήν ἀρχή της ἀπό 
τούς Βυζαντινούς χρόνους14. Γνωρίζουμε 
ὅτι στήν Κωνσταντινούπολη παραβρι-
σκόταν στόν ναό καί ὁ Αὐτοκράτορας μέ 
τήν συνοδεία του καί ἔπαιρνε μέρος στήν 
πομπή τῆς Μεγάλης Εἰσόδου. Γι’ αὐτό καί 
μνημόνευαν τό ὄνομά του, τούς συνοδούς 
του, εὔχονταν γιά τό παλάτι, τούς ὑπη-
κόους15. 

Ὑποθέτουμε ὅτι ἡ συνήθεια αὐτή ἦταν 
ἀρχικά περιορισμένη στό πρόσωπο τῶν 
ἀρχιερέων καί μέ τό πέρασμα τῶν χρόνων, 
τήν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ καί τῶν ναῶν, 
πέρασε καί ἐνισχύθηκε περισσότερο ἐπί 
Τουρκοκρατίας, νά λέγεται καί ἀπό τούς 
ἱερεῖς. 

Σύμφωνα μέ τόν ἀείμνηστο καθηγητή  
Ἰ. Φουντούλη, ἡ μνημόνευση ὀνομάτων 
κατά τήν μεγάλη εἴσοδο δέν ἀπαντᾶ στήν 
χειρόγραφη παράδοση, οὔτε κἄν στήν 
ἀρχιερατική Λειτουργία. Ἐνισχύεται δέ ἡ 
θεωρία περί τῆς εἰσαγωγῆς στήν λειτουρ-
γική πράξη τέλη τοῦ 18ου αἰώνα. Φαίνε-
ται πώς κατά τήν ἀρχιερατική Λειτουργία, 
εἰσήχθη πρῶτα τό «Τῆς ἀρχιερωσύνης 
σου…», αὐτό ἔφερε τήν φιλοφρονητική 

12. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις…, Ἀθήνα 
2003, σ. 183.

13.  Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ – ΧΡ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
– Π. ΣΚΑΛΤΣΗ, όπ.π., σ. 158.

14.  Δ. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ἑρμηνεία εἰς 
τήν θείαν Λειτουργίαν, ἔκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων 
ἡ «ΖΩΗ», Ἀθήναι ⁵1953, σ. 132

15.  Δ. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ὅπ.π.

ἀπάντηση «τῆς ἱερωσύνης σου…» ἤ «τῆς 
ἱεροδιακονίας σου...»16. 

Μέχρι καί τόν 14ο αἰῶνα ἡ συνήθεια 
αὐτή δέν φαίνεται ἀπό πουθενά νά ὑπῆρχε. 
Τοῦτο μαρτυρεῖται στήν «Διάταξιν τῆς τοῦ 
Πατριάρχου Λειτουργίας, πώς γίνεται ἐν 
τῇ μεγάλῃ ἐκκλησία»17. 

Χαρακτηριστικά εἶναι τά ὅσα ἐκθέτει ὁ 
ἀείμνηστος καθηγητής γιά τό θέμα «Τό μνη-
μόσυνο κατά τήν μεγάλη εἴσοδο ἔχει πολλά 
μειονεκτήματα. Τήν παράταση τῆς εἰσό-
δου, τά γραμματικά καί συντακτικά λάθη 
πού συχνά ἀκοῦμε, τόν κίνδυνο τῆς αὐτα-
ρεσκείας, τήν ἐξειδίκευση τῆς προσφορᾶς 
ἰδίως τῶν Κυριακῶν καί τῶν ἑορτῶν σέ 
ὁρισμένα μόνο πρόσωπα κτλ. Τό περιεκτικό 
καί ἀρχαιοπρεπές «Πάντων ὑμῶν…» εἶναι 
ἀρκετό. Τά ὑπόλοιπα εἶναι περιττά. Τά ὀνό-
ματα τῶν πιστῶν μνημονεύονται, ἐκτός ἀπό 
τήν ἐκτενή, καί κατά τήν πρόθεση καί κατά 
τά δίπτυχα τῆς θείας Λειτουργίας»18. 

Ὅπως φαίνεται στίς ἐγκυκλίους περί 
τοῦ θέματος, αὐτή ἡ τάξη, ἐπί βασιλικοῦ 
πολιτεύματος στήν Ἑλλάδα ἦταν ἕως καί 
ὑποχρεωτική καί ἐπιβαλλόταν19. Ἀργότε-
ρα μέ ἄλλη ἐγκύκλιο θεωροῦνταν περιττή 
ἤ προαιρετική20. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησί-
ας, πάντως, ἐπεδίωξε μέσω τῶν ἐγκυκλίων 
νά τηρήσει τουλάχιστον μία ὁμοιομορφία 
στό σημεῖο αὐτό, σημειώνοντας ὅμως ὅτι ἡ 
ὑπό τῶν ἱερέων μνημόνευση εἰ δυνατόν νά 
ἀρκεῖται μέ τό «Πάντων ὑμῶν…». 

16.  Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουρ-
γικάς Ἀπορίας, τόμ. Β΄, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακο-
νίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Αθήνα ³1989, σ. 
224. 

17.  Κώδιξ Ἁγ. Σάβα 362/607. / Βλ. καί Ι. ΦΟΥ-
ΝΤΟΥΛΗ, ὅπ. π.

18.  Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, ὅπ. π.
19.  14-12-1884: Ἀριθ. Πρωτ. 444 – Διεκ. 1230. 

/ 7 – 11- 1935: Ἀριθ. Πρωτ. 3056 – Διεκ. 354. / 13-
6-1967: Ἀριθ. Πρωτ. 1954 – Διεκ. 754. 

20.  8-11-1999: Ἀριθ. Πρωτ. 5778 – Διεκπ. 2404.
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Μέ τόν ὄρο «θρησκειολογία» 
ἐννοεῖται ἡ μελέτη τῶν θρη-

σκειῶν παγκοσμίως ὡς πολιτισμικῶν 
φαινομένων, τά ὁποῖα ἀφοροῦν τό γε-
ωγραφικό καί ἱστορικό πλαίσιο ἑκά-
στης, τούς ἱδρυτές καί διδασκάλους 
της, τίς περί θεοῦ ἤ θεῶν διηγήσεις, 
τό ἱερατεῖο, τά ἱερά βιβλία, τήν τέχνη 
τῶν ναῶν, τῶν εἰκόνων τῶν γλυπτῶν, 
τίς τελετουργίες καί τήν αἴσθηση τοῦ 
ὑπερβατικοῦ, τίς ἀπόψεις πού ἀνα-
φέρονται στήν ἠθική, τή λύτρωση, τή 
μετά θάνατον κατάσταση… 

Ἡ θρησκειολογία δέν διακρίνει τήν 
ὄντως ἀποκαλυμμένη ἀλήθεια τοῦ 
Θεοῦ ἀπό τίς περί θεοῦ καί σωτηρίας 
δοξασίες. Δέν ἐνδιαφέρεται κἄν ποιός 
εἶναι ὁ Θεός, οὔτε ἄν ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
δυνατόν ν’ ἀποκτήσει μιά ἀληθινή, σω-
τήρια, σχέση μαζί Του. 

Ἔτσι εὔκολα μεταπίπτει στό συγκρη-
τισμό, ἐφόσον φιλοξενεῖ ἀδιακρίτως 
κάθε μαγικοθρησκευτική παράδοση 
καί πρακτική, ἀναφέρεται βέβαια καί 
στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, δίνοντας 
ὅμως τήν ἐντύπωση στόν μελετητή, ὅτι 
ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν γενικά μία «γνώ-
ση» περί τοῦ «θείου», ἀποθησαυρισμέ-

νη στήν ἱστορία τῶν πολιτισμῶν. Μέ 
τά ὡς ἄνω χαρακτηριστικά, ὑπηρετεῖ 
τό βασικό στόχο τῆς Νέας Ἐποχῆς, νά 
δημιουργηθεῖ καί νά ἐπικρατήσει ἕνα 
αὐθαίρετο πανθρησκειακό μόρφωμα, 
τό ὁποῖο, ἐνῶ θά ὑπόσχεται τήν αὐτο-
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, θά τόν βυθίζει 
σέ πλήρη πνευματική σύγχυση. 

Τό κύριο πεδίο καλλιέργειας αὐτῶν 
τῶν ἰδεῶν, πάγια, εἶναι τό σχολεῖο. Οἱ 
σημερινοί μαθητές καί αὐριανοί πολίτες 
τῆς Νέας  Ἐποχῆς θεωρεῖται ἀναγκαῖο νά 
ἐνστερνιστοῦν τίς πανθρησκειακές ἰδέες 
της, τό δέ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
(ΜτΘ), ἀλλάζοντας τόν προσανατολι-
σμό του, ἀπό Ὀρθόδοξο σέ θρησκειολο-
γικό, νά συνεισφέρει τά μέγιστα… 

✴✴✴

Τό ζήτημα τῶν ριζικῶν μεταρρυθ-
μίσεων στή θρησκευτική ἀγωγή στήν 
Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια 
Ἐκπαίδευση γεννήθηκε καί ἀναπτύ-
χθηκε μέσα σ’ ἕναν ἰδεολογικό χῶρο, 
ὁ ὁποῖος –ἀπό τή Μεταπολίτευση 
καί μετά– ἐπιδιώκει τό χωρισμό τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος καί τήν ἀπο-
μόνωσή της στά τοῦ οἴκου της. 

2. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
 Ἤ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ;

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
τῆς κ. Ἑλένης Βασάλου, Θεολόγου
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Μεταξύ ἄλλων, ἡ κατάργηση τῆς 
προσευχῆς καί τοῦ ἐκκλησιασμοῦ στά 
σχολεῖα, ἡ κατάργηση τῆς διδασκαλίας 
τοῦ Ὀρθόδοξου ΜτΘ καί ἡ μετατρο-
πή του σέ θρησκειολογία εἶναι κατα-
χωρημένα ἀκόμη καί στό πρόγραμμα 
πολιτικῶν κομμάτων, ὡς αὐτά νά εἶναι 
τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ 
Ἑλλάδα ἤ ὅτι αὐτά εὐθύνονται γιά τή 
δεινή κατάσταση στήν ὁποία ἔχει περι-
έλθει ὁ Τόπος μας. 

Ἡ ἐν λόγῳ μετατροπή πραγματοποι-
εῖται μέ τό «Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν 
στά Θρησκευτικά Δημοτικοῦ καί Γυ-
μνασίου» (Π.Σ.), συνοδευόμενο ἀπό 
τόν Ὁδηγό Ἐκπαιδευτικοῦ (ΟΔ. ΕΚΠ.) 
τά ὁποῖα σχεδίασε τό Παιδαγωγικό 
Ἰνστιτοῦτο, ἐξέδωσε τό Ὑπουργεῖο Παι-
δείας καί ἐφαρμόζονται πιλοτικά σέ 99 
Δημοτικά καί 68 Γυμνάσια τῆς Ἑλλά-
δος, ἀπό τό σχολικό ἔτος 2011-12. 

Οἱ μαθητές διδάσκονται ἀπό τήν 
Γ΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ τά ἐπιμέρους 
χαρακτηριστικά τῶν θρησκειῶν (Χρι-
στιανισμοῦ, Ἰουδαϊσμοῦ, Ἰσλάμ, Ἰνδου-
ισμοῦ, Βουδισμοῦ, μέ ἀναφορές στόν 
Ταοϊσμό καί τόν Κομφουκιανισμό), 
καθώς καί τῶν ὁμολογιῶν (Ρωμαιοκα-
θολικῶν καί Προτεσταντῶν), ὡς ἀντί-
στοιχα καί ἰσοδύναμα, ἐνῶ αὐτά εἶναι 
οὐσιαστικά ἀνόμοια ἤ ἀντίθετα. Π.χ. 
ὁ Θεός καί οἱ θεότητες,1 τά χαρίσματα 
τῶν πιστῶν ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πηγή 
τους, ἄν δηλ. προέρχονται ἀπό τό Θεό 
ἤ τίς δαιμονικές δυνάμεις,2 ἡ ἀλήθεια 
καί ἡ πλάνη ὡς «ποικιλία προσανατο-
λισμῶν»3 κ.ἄ. 

1.  Π.Σ. σ. 71, 76 - ΟΔ. ΕΚΠ. σ. 53
2.  Π.Σ. σ.91
3.  ΟΔ. ΕΚΠ. σ. 67

Στό ἐν λόγῳ Π.Σ. ἔμμεσα ἀκυρώ-
νονται τά δύο θεμελιώδη δόγματα τοῦ 
Χριστιανισμοῦ ἀναφορικά μέ τήν Ἁγία 
Τριάδα καί τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ: Ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι ὁ Θεός πού 
ἀφορᾶ τούς Χριστιανούς, ὅπως ἀντί-
στοιχα ὁ Ἀλλάχ ἀφορᾶ τούς Μουσουλ-
μάνους, ὁ Κρίσνα τούς  Ἰνδουιστές 
κλπ.4 Ὁ δέ Ἰησοῦς Χριστός συγκατα-
λέγεται καί «ἀξιολογεῖται» ἀνάμεσα 
στούς «μεγάλους διδασκάλους Μω-
άμεθ, Κομφούκιο, Βούδα».5 Παρασι-
ωπᾶται ἡ μοναδικότητα τοῦ Θεαν-
θρώπου καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου, ἡ 
μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς 
καί ὁ λόγος ὑπάρξεώς της στόν κόσμο. 

Ἡ Ἁγία Γραφή συνεξετάζεται, στήν 
ἴδια θεματική ἑνότητα, μέ τό Κοράνιο, 
τήν Τορά, τίς Βέδες, καθώς καί τά βι-
βλία τοῦ Κομφούκιου,6 τό δέ γεγονός 
τῆς Πεντηκοστῆς διδάσκεται παράλ-
ληλα μέ τήν πρόταση οἱ μαθητές νά 
συλλέξουν «σύμβολα ἀπό ἄλλες θρη-
σκεῖες (ὁ τροχός τῆς ζωῆς, Μάνταλα 
(Ἰνδουϊσμός), γίν καί γιάνγκ (Κίνα)». 
Νά βροῦν «πολλῶν εἰδῶν Μαντάλα.7 

4.  Π.Σ. σ. 76
5.  Π.Σ. σ. 47, 48
6.  Π.Σ. σ. 44 
7.  Ἐπισημαίνουμε ὅτι τά μάνταλα δέν εἶναι 

ἁπλά διακοσμητικά σχέδια, ὥστε νά παίζουν μ’ αὐτά 
οἱ μαθητές ἤ νά δημιουργοῦν μιά ἐντυπωσιακή ζω-
γραφιά, χάριν τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Π.Σ. Εἶναι 
μαγικά φυλακτά. Ἀφιερώνονται σέ θεότητες τῶν 
Ἀνατολικῶν θρησκειῶν οἱ ὁποῖες, ὅπως πιστεύουν, 
κατοικοῦν στό κέντρο τους καί ἐκπορεύουν τίς ἰδι-
αίτερες (δαιμονικές) δυνάμεις ἑκάστου μάνταλα. 
Αὐτές οἱ δυνάμεις παριστάνονται μέ διαγράμματα. 
Ἡ δέ κατασκευή τοῦ μάνταλα εἶναι πράξη λατρείας 
πού συνδυάζει τήν καλλιτεχνική ἐργασία. Πάνω στό 
σχέδιο γίνεται διαλογισμός, δηλαδή, μαγικές ἐπικλή-
σεις πρός τούς θεούς καί τή συμπαντική ἐνέργεια. 
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Ὁ κάθε μαθητής ἐπιλέγει ἕνα καί τό 
χρωματίζει ὅπως θέλει…».8 

Συνεξετάζονται ὡς «ἅγιοι ἄνθρω-
ποι» οἱ «Βούδας, Κομφούκιος, Μωά-
μεθ, Βισνού (Κρίσνα), Δαλάι Λάμα, 
Γκάντι καί πολλά ἄλλα πρόσωπα, ἱστο-
ρικά ἤ μυθικά» ἰσότιμα, ἀνεξαρτήτως 
ἄν μετέχουν στήν ἀλήθεια καί τή ζωή 
τοῦ Θεοῦ ἤ βρίσκονται στό χῶρο τῶν 
πλανεμένων ἐπινοήσεων. Ἐνδεικτικά, 
ὁ Γέροντας Πορφύριος τοποθετεῖται 
στήν ἴδια κατηγορία μέ κοινωνικούς 
ἐργάτες καί μέ τό λειτουργό τῆς βουδι-
στικῆς μαγείας Δαλάι Λάμα.9 

Κατά συνέπεια, ὅποιος ἄκριτα ἀπο-
δεχτεῖ αὐτόν τόν συμφυρμό, μπορεῖ νά 
ἐννοήσει ὅτι οἱ Ἱερεῖς καί Ἐπίσκοποι 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ταυτίζονται 
μέ τούς ἱερεῖς τοῦ χώρου τῆς εἰδωλο-
λατρίας καί μαγείας, καί ἐν τέλει, τό 
Ἅγιο  Πνεῦμα –ἄπαγε τῆς βλασφημίας– 
ταυτίζεται μέ τόν «ἀνθρωποκτόνο» 
δαίμονα… Πρόκειται γιά τήν ἑωσφο-
ρική βλασφημία μέ τήν ὁποία ξέπεσαν 
ἅγιοι ἄγγελοι καί κατάντησαν φρικτοί 
δαίμονες. 

Ἡ ἴδια δαιμονική πτώση μεθοδεύε-
ται συστηματικά ἀπό τόν Πειρασμό σέ 
κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας, προφανῶς καί 
μέσα ἀπό τή μετατροπή τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν σέ θρησκειολογία. 
Διότι ἐκεῖ θά διδάσκονται συστηματικά 
τά ἀνωτέρω θέματα, ἔστω κι ἄν διακο-
σμοῦνται μέ σύγχρονες παιδαγωγικές 
πρακτικές ἤ ἐμφανίζονται ὅτι ἀπαντοῦν 
στά καίρια αἰτήματα «νά ἀποτελέσουν 
οἱ θρησκευτικές ἀξίες πεδία διαλόγου, 

8.  Π.Σ. σ. 51
9.  Π.Σ. σ. 91

συνάντησης καί εἰρηνικής συνύπαρξης 
τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς 
θρησκευτικές καί πολιτικές πεποιθή-
σεις καί διαφορές τους»  κ.ἄ.10 

✴✴✴

Μάλιστα, προκειμένου νά δοθεῖ ἡ 
ἐντύπωση ὅτι ἡ θρησκειολογία δέν ἐπι-
βάλλεται ἄνωθεν, ἀλλά ὅτι ἔχει λαϊκό 
ἔρεισμα, ποδηγετεῖται ἡ κοινή γνώμη ν’ 
ἀπαιτήσει ἐκεῖνο πού, ἐν ἀγνοίᾳ της, εἶχε 
σχεδιαστεῖ νά τῆς ἐπιβληθεῖ, ὡς ἑξῆς:

α) Δημιουργεῖται τό θέμα τῶν ἀπαλ-
λαγῶν ἀπό τό ΜτΘ, τό 2008, μέ τίς 
τρεῖς ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας, ἀπό τίς ὁποῖες προέκυψε μεγάλη 
σύγχυση, ἀναφορικά μέ τό ποιοί δι-
καιοῦνται τήν ἀπαλλαγή, πῶς ἀντιμε-
τωπίζονται ὅσοι χρησιμοποιοῦν παρά-
νομα αὐτό τό δικαίωμα κ.ἄ. ἐπιμέρους 
προβλήματα πού θίγουν τήν εὔρυθμη 
λειτουργία τοῦ σχολείου.

β) Προκαλεῖται θόρυβος στά τηλε-
οπτικά παράθυρα γιά τό ἐν λόγῳ ζήτη-
μα καί «ἀπεγνωσμένα» ἀναζητοῦνται 
λύσεις, ἐνῶ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες 
ἀπόψεις ἔγκριτων μελετητῶν φιλοξε-
νοῦνται στόν Τύπο.

γ) Συκοφαντεῖται τό ὑπάρχον ΜτΘ 
ὡς μονοφωνικό,11 καθώς καί ὅτι ὁ ν. 
1566/1985 νομιμοποιεῖ τόν ὁμολο-
γιακό χαρακτήρα του καί εὐνοεῖ τήν 
περιχαράκωσή του ἐντός τῆς Ὀρθο-
δοξίας, «ἐπιτρέποντας» τή διολίσθηση 
τῆς διδασκαλίας στήν κατήχηση. Ἔτσι, 
θεωρήθηκε ὅτι ἀντιφάσκει πρός τόν 
προβλεπόμενο στόχο τῆς «διάπλασης 

10.  Ἐνδεικτικά: Π.Σ. σ.10, 11, 17, 89, 96, κ.ἄ.
11.  Π.Σ. σ. 12
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ἐλεύθερων, ὑπεύθυνων καί δημοκρα-
τικῶν πολιτῶν». 12

Πρόκειται γιά παραποίηση τῆς ἀλή-
θειας πού ἐπιδιώκει, ἀφενός, νά περά-
σει τήν ἰδέα ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές 
δέν πρέπει νά διδάσκονται τήν ἀλήθεια 
τῆς Ὀρθοδοξίας –διότι τάχα δέν θά 
γίνουν ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι καί δη-
μοκρατικοί πολίτες– καί ἀφετέρου, νά 
τούς ὁδηγήσει σέ ἄλλους προσανατο-
λισμούς, τάχα γιά λόγους ἐλευθερίας, 
ὑπευθυνότητας καί δημοκρατίας.

δ) Προβάλλεται ἡ ἀναγκαιότητα 
τῆς μετατροπῆς τοῦ ΜτΘ σέ θρησκει-
ολογία, προκειμένου νά «σωθεῖ» τό 
ΜτΘ ἀπό τά προβλήματα τῶν ἀπαλ-
λαγῶν ἤ καί τήν κατάργησή του, καί 
δῆθεν νά θεμελιώσει «τή χριστιανική 
μαρτυρία στή σχολική ἐκπαίδευση σέ 
ἕνα ἄλλο ὑψηλότερο πνευματικό καί 
θεολογικό ἐπίπεδο».13

ε) Βάλλονται ὅσοι ὑποστηρίζουν τό 
Ὀρθόδοξο μάθημα, πού σέβεται τήν 
αὐτοτελή διδασκαλία τῶν θρησκειῶν, 
καί ἀποθαρρύνεται κάθε σκέψη προ-
σφυγῆς στή Δικαιοσύνη γιά τήν ἐπίλυ-
ση τοῦ ζητήματος.

Τελικά, φρένο στήν ἐπιβολή τῆς 
θρησκειολογίας ἔβαλε ἡ ἀπόφαση 
115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου 
Χανίων. Ἀναγνώρισε καί στήριξε τό 
Ὀρθόδοξο μάθημα μέ βάση τό Σύνταγ-
μα καί τούς νόμους τοῦ κράτους, τίς 
ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπι-
κρατείας, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρί-
ου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 

12.  Π.Σ. σ. 8, ΟΔ. ΕΚΠ. σ. 16, 22-23
13.  Π.Σ. σ. 16 κ.ἄ.

✴✴✴

Εἶναι οὐσιαστικό νά ἀναλογιστοῦμε 
τί σημαίνει ἡ ἐπιλογή τῆς θρησκειο-
λογίας, ἔναντι τοῦ Ὀρθόδοξου ΜτΘ. 
Ποιό τό περιεχόμενό της καί ποῦ ὁδη-
γεῖ. Ἄν τελικά τά συγκρητιστικά μορ-
φώματα ὑπηρετοῦν τά πανανθρώπινα 
αἰτήματα γιά τήν εἰρήνη καί τή συνα-
δέλφωση τῶν λαῶν ἤ ἄν στρέφονται 
ἐναντίον τους. Ἄν βοηθοῦν στή διάκρι-
ση τῆς ἀλήθειας καί στήν ἐξάλειψη τῶν 
συγκρούσεων. 

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μαθαί-
νουμε νά ζοῦμε μέ τό Χριστό καί νά 
πορευόμαστε μαζί Του, ἐπειδή  «χωρὶς 
ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».14 Τό 
«οὐδέν» εἶναι ἀπόλυτο. Ἀπό τό Χριστό 
θωρακίζεται ἡ ζωή, ἐμπνέεται ἡ σκέψη, 
τό κοινωνικό ἔργο, διασώζονται οἱ δι-
απροσωπικές σχέσεις, καταργοῦνται οἱ 
κοινωνικοί ἀποκλεισμοί. Ἐκεῖνος εἶναι 
τό φῶς, ὁ χορηγός τῆς εἰρήνης, ὁ Σω-
τήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου. 

Ἐξάλλου, τό πρόσωπο καί ἡ ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου δέν ἀποκτᾶ ἀξία, ἐπειδή θά 
βασιλεύσει, γενικά καί ἀπροσδιόριστα, 
ἡ ἀγάπη, ὁ σεβασμός τῆς ἑτερότητας, 
ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη, ἀλλά ἐπειδή ἐν 
Χριστῷ, ἔχει τή δυνατότητα νά μετέχει 
αἰώνια στή δόξα Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος, 
ἐνῶ εἶναι ἀλλότριος ὡς πρός τή φύση, 
γίνεται οἰκεῖος στόν ἄνθρωπο μέ τό 
ἀπολυτρωτικό Του ἔργο. 

Ἡ κατά Χάριν καί ἐν Χριστῷ θέωση 
κάθε ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἀληθινός στό-
χος καί ἡ ὕψιστη δόξα του, νά κοινωνεῖ 
τή δόξα τοῦ Χριστοῦ.

14.  Ἰω. 15, 5 
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«Οἱ μελίρρυτοι 
ποταμοί τῆς σοφίας» 
οι τρεις Ιεράρχες μας 
βρίσκονται και πάλι 
στο προσκήνιο, κατά 
την ετήσια απόδοση 
τιμών από τους ορ-
θόδοξους χριστια-
νούς στη μνήμη και 
την αγιοσύνη τους.

Εφέτος που το 
τοπίο στο χώρο της 
παιδείας διαγράφε-
ται ιδιαίτερα θολό 
και διατυπώνονται 
έντονοι προβλημα-
τισμοί από διάφορες 
πλευρές το μήνυμα 
της ζωής και της προσφοράς των με-
γάλων αυτών πατέρων της Εκκλησίας 
μας κρίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η αξία και η νοηματοδότηση της 
εκπαίδευσης και των βασικών πυλώ-
νων της, δασκάλου και μαθητή, ανά 
τους αιώνες άλλαζε πρόσωπο ανάλογα 
με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές συνθήκες.

Πάντοτε όμως επίκεντρο ήταν το 
παιδί, ενώ αγωγός παιδείας και καλλι-
έργειας, ο παιδαγωγός.

Ποιο είναι το πρόσωπο όμως της 
ελληνικής παιδείας σήμερα; Δίχως να 
απορρίπτουμε το εκπαιδευτικό πρό-
τυπο της Δύσης και να απαξιώνουμε 

τον δικό τους ιδε-
ολογικό άξονα, δι-
απιστώνουμε πως 
το δυτικό μοντέλο 
δεν συνάδει με τα 
ελληνικά δεδομένα. 
Επιβάλλεται όμως 
και εφαρμόζεται, με 
αποτέλεσμα η παι-
δεία να ακολουθεί 
σκοποθετική πορεία 
με βασικό προσανα-
τολισμό την επαγ-
γελματική αποκατά-
σταση των νέων.

 Περνώντας από 
τις συμπληγάδες του 
εκσυγχρονισμού και 

της παγκοσμιοποίησης η ελληνική παι-
δεία τραυματίστηκε και απώλεσε μέρος 
της αυθεντικότητα της.

Οι τρεις Ιεράρχες, οι διαχρονικοί 
παιδαγωγοί, υπήρξαν άξιοι απόγονοι 
του Σωκράτη και άνοιξαν το δρόμο για 
τον ταπεινό και μεγάλο δάσκαλο του 
Γένους, τον Κοσμά τον Αιτωλό.

Συγκέρασαν αρμονικά την ελληνική 
με τη χριστιανική οικουμένη, κατεύνα-
σαν τις αντιπαλότητες και τις διαφο-
ρές και προχώρησαν σε μία αρμονική 
σύζευξη της ελληνικής αρχαιότητας 
με την ανθρωπινότερη των θρησκειών, 
την Ορθοδοξία. Με τους τρεις Ιεράρ-
χες αρωγούς, ο ελληνισμός ανέδειξε τη 

Ἀπό παιδείας ἄρξασθε….
Τῆς κ. Βασιλείας Κόλλια

Φιλολόγου
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ζωοδότρα δύναμή του καθώς ενσαρ-
κώθηκε το πνεύμα του χριστιανισμού, 
ενώ ο ελληνισμός ενδύθηκε το ανθρω-
πιστικό στοιχείο που του έλειπε.

Οι μεγάλοι αυτοί Πατέρες μετριοπα-
θείς και επιλεκτικοί στάθηκαν με σεβα-
σμό απέναντι στο έργο των Ελλήνων 
δημιουργών αποδελτίωσαν τον ανθό 
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 
και διέσωσαν την ουσία του σπουδαίου 
αυτού πολιτισμού.

Φωτισμένοι και ταπεινοί ποιμένες, 
λάτρεις των γραμμάτων και των τε-
χνών, με προοδευτικό νου και αγάπη 
στον άνθρωπο, ποτέ δεν διαχώρισαν 
τον εαυτό τους από το σύνολο. Πίστε-
ψαν στην αλλαγή της κοινωνίας, μία 
αλλαγή ανθρωποποιητική, βασισμένη 
στην ισότητα και στη δικαιοσύνη. Ο 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καλεί 
τους γονείς να ασκήσουν την ψυχή του 
παιδιού καθώς «όταν η ψυχή του δεν 
είναι ενάρετη καθόλου δεν το ωφελούν 
τα χρήματα».

Το πνεύμα των λόγων του δυστυ-
χώς, αντίκειται στη σημερινή παιδαγω-
γική πραγματικότητα της κατανάλω-
σης, η οποία βομβαρδίζει με γνώσεις 
μη βιωματικές, το πνεύμα του παιδιού 
και αφήνει την ψυχή του κενή και το 
συναίσθημα αδιάφορο. Αλλά και ο 
παιδαγωγός του σήμερα απογοητευ-
μένος και μόνος, έχοντας απέναντι και 
όχι στο πλάι του τον μαθητή, νιώθει ότι 
κάνει βήμα στο κενό, όταν οι νουθεσίες 
του αφήνουν παγερά αδιάφορο το «εκ-
κλησίασμα», την τάξη του.

Γιατί άραγε απώλεσε την αίγλη του 
ο σημερινός δάσκαλος, η πολιτεία, το 
εκπαιδευτικό σύστημα, η παγκοσμιο-

ποίηση που απειλητικά πλησιάζει το 
ελληνικό πολιτιστικό στερέωμα; Η 
απαξίωση της γνώσης από τον μαθη-
τή; Ή μήπως ο βομβαρδισμός πληρο-
φοριών από την τεχνολογία; Η εύκολη 
οδός, καταργεί το ρόλο του δασκάλου 
υπό την έννοια του πνευματικού κα-
θοδηγητή. Τι ζητούν τελικά οι μαθητές 
να ακούσουν ή να βιώσουν στο σχο-
λείο τους; Πάντως όχι τυποποιημένη 
γνώση που συνηθίζουν να μηρυκά-
ζουν. Ζητούν παιδεία με νέο πνεύμα, 
με όραμα. Παιδεία που να τους εμπνέει 
και να τους γοητεύει και δασκάλους 
ελκυστικούς στο λόγο και την ψυχή 
τους, με διάθεση να προσεγγίσουν και 
να αποδώσουν την αναμενόμενη αγά-
πη. Οι τρεις Ιεράρχες αποτέλεσαν και 
αποτελούν διαχρονικά πρότυπα υψη-
λής παιδαγωγικής αξίας και προσφο-
ράς. Δίδαξαν πως βάση των πάντων 
είναι η παιδεία. Ο Γρηγόριος ο Θεολό-
γος μας μεταφέρει πως «οἱ Χριστιανοί 
δέν περιφρονοῦν τήν παίδευση. Ὅσοι 
τό κάνουν ἐπιθυμοῦν τή γενική ἀμά-
θεια ὥστε νά μήν φαίνεται ἡ δική τους 
ἄγνοια».

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανα-
φέρει ότι «ἡ παιδεία εἶναι μετάληψη 
ἁγνότητας. Ξεριζώνει ἀπό τόν ἄνθρω-
πο τή ραθυμία, τίς πονηρές ἐπιθυμίες, 
τό πάθος γιά τήν ὕλη. Ἀναμορφώνει 
τήν ψύχη καί τήν καθιστᾶ ἁγία μέ τή 
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Και ο Μ. Βασίλειος τονίζει ότι η δι-
δασκαλία οφείλει να γίνεται ευχάριστη 
για τους μαθητές, ώστε η γνώση να 
μονιμοποιείται στη συνείδηση του παι-
διού «Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον εἶτα κα-
θάρα, σοφισθῆναι καί οὕτω σοφίσαι...».
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Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος θέτει τα 
ηθικά όρια του πνευματικού καθοδη-
γητή είτε εκείνος είναι δάσκαλος είτε 
γονιός. Το υγιές πρότυπο, οδηγεί το 
παιδί και τον νέο σε ένα επιτυχή πα-
ραδειγματισμό με ευεργετικά αποτελέ-
σματα.

Μήπως οι σημερινοί διδάσκαλοι και 
γονείς ενίοτε αποκλίνουμε από τις αρ-
χές της παιδαγωγικής όπως με αγάπη 
οι θαυμαστοί πατέρες διατύπωσαν;

Μήπως γινόμαστε υπεραπαιτητικοί, 
πιεστικοί και αφοριστικοί προς τα παι-
διά και τους νέους μας;

Το παιδί αν λάβει αγάπη, θα νιώσει 
ασφαλές και ευτυχισμένο, αν αναγνω-
ριστούν οι κόποι του θα συνεχίσει να 
δημιουργεί. Η σκληρή κριτική και η 
άδικη τιμωρία αλλά και η αδιαφορία 
καθώς και ο πειθαναγκασμός, φέρουν 
το αντίθετο αποτέλεσμα.

Και όπως είναι φυσικό, παιδεία χω-
ρίς παιδιά δεν νοείται. Τα παιδιά είναι 
το «ἅλας» της εκπαίδευσης. Ο μαθη-
τής αποτελεί το υποκείμενο και όχι το 
αντικείμενο.

Και ο μαθητής επιθυμεί έμπρακτη 
απόδειξη της στοργής του διδασκάλου. 
Η γνωριμία με την παράδοση, με τον 

πλούτο της ελληνικής γλώσσας, με την 
ιστορία, η ένδυση του χριστιανικού 
φωτός αποτελούν εκ νέου υποχρέωση 
και ηθικό καθήκον του Έλληνα εκπαι-
δευτικού.

Όσο τολμηρό και αν ακούγεται 
εκείνος οφείλει να πράξει την προσω-
πική του επανάσταση αντιβαίνοντας 
στις αρχές της παγκοσμιοποίησης που 
τείνουν να επικρατήσουν στα σχολεία 
μας. Να υψώσει το ανάστημα του υπε-
ρήφανα αφήνοντας να μιλήσει στην 
ψυχή του η φωνή των φάρων της Ορ-
θοδοξίας, των Πατέρων της Εκκλησίας 
μας.

Η ελληνική παιδεία μπορεί και σή-
μερα –παρά τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούει– να αναγεννηθεί και εν-
στερνιζόμενη τον ανθρωπιστικό και 
φωτισμένο λόγο των Τριών Ιεραρχών 
να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για 
τους λαούς του κόσμου. 

«Ψυχή καί Χριστός» μας χρειάζο-
νται όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός συμ-
βουλεύει.

«Αὐτά τά δύο ὅλος ὁ κόσμος νά πέ-
σει, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρει ἐκτός 
κι ἄν τά δώσετε μέ τό θέλημά σας».

Ας μην τα δώσουμε λοιπόν…
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Μέσα σέ κλίμα ἰδιαίτερης συγκίνη-
σης καί χαρᾶς ἔφθασε στά Χανιά 

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου κ. κ. Δαμα-
σκηνός στίς 16.35 ἀκριβῶς.

 Ἀμέσως μετά τήν ἄφιξή του, μετέβη 
εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυρο-
πηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων, ὅπου τόν ὑποδέχτηκαν 
πλῆθος κόσμου μέ δάκρυα χαράς στά 
μάτια, ἐκπρόσωποι ἀπό τήν περιφέ-
ρεια καί τόν δῆμο, κληρικοί καί μονα-
χές ἀπό τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες 

Ἀφιέρωμα στήν ἐπιστροφή τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μετά ἀπό 100 ἡμέρες σκληρῆς δοκιμασίας ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός ἐπέστρεψε στά πάτρια ἐδάφη ὅπου μέ 
καθημερινό καί συνεχιζόμενο ἀγῶνα καθώς καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατάφερε νά 
ἐπανέλθει στίς ὑποχρεώσεις του. 

τῶν Ἱερῶν Μονῶν Χρυσοπηγῆς καί 
Κορακιῶν ἀντίστοιχα. Τόν συνόδευαν 
ἐκτός ἀπό τόν κατά σάρκα ἀδελφό του 
καί ἡγούμενο τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀρχ. 
Ἀμφιλόχιο, ὁ θεράπων ἰατρός του κα-
θηγητής κ. Εὐάγγελος Κοκκινάκης καί 
κάποιοι ἄλλοι συνοδοί πού στάθηκαν 
στό πλευρό τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅλη 
τήν περίοδο τῆς δοκιμασίας του. Τό 
παρόν ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ 
Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμ. Σκουλάκης 
μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Στίς 18  Ἰανουαρίου 2013

Ἀφίχθη στά Χανιά ὁ Μητροπολίτης Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός 
ἐπέστρεψε ὁ «Πατέρας μας»!
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Στήν προσφώνησή του ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ἐξέφρασε λόγο εὐχαριστίας 

στόν Τριαδικό Θεό, γιά τήν σημερινή ἡμέρα, ὅπου ὑποδεχτήκαμε μετά ἀπό 100 
ἡμέρες σκληρῆς δοκιμασίας μέ τήν ὑγεία του, τόν Μητροπολίτη μας, καθώς καί 
εὐχαριστία στόν θεράποντα ἰατρό του καθηγητή κ. Εὐάγγελο Κοκκινάκη, τό 
ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός». Στήν 
συνέχεια ὁμίλησαν ὁ ἰατρός του κ. Εὐάγγελος Κοκκινάκης λέγοντας χαρακτη-
ριστικά τήν ἔκφραση, «ἄξιζε ὁ κόπος», καθώς καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ. κ. Εἰρηναῖος ὁ ὁποῖος τόν καλωσόρισε, ἐκφράζοντας τήν εὐχή 
γιά ταχεία ἀνάρρωση καί ἐπιστροφή στά καθήκοντά του. Τέλος μίλησε ὁ ἴδιος 
ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δαμασκηνός εὐχαριστώντας τό Θεό, τούς θεράποντες ἰα-
τρούς, τόν κλῆρο ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο γιά τό ἐνδιαφέρον τους ὅλο αὐτό τό 
διάστημα τῆς δοκιμασίας του.
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Δόξα Σοί, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοί. Τριάς 
Ἁγία, δόξα Σοί.

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ 
Ἀπο κορώνου, σεπτὲ διδάσκαλε καὶ χει-
ραγωγὲ ἡμῶν εἰς Χριστόν, εἰς πολλὰ 
ἔτη! Ἅπαντες ἡμεῖς, ὅ τε τίμιος κλῆρος 
καὶ ὁ εὐλογημένος λαὸς τῶν Χανίων, 
ὑμνοῦμεν ᾄσμασιν ἐνθέοις τὸν ἐν τρισὶ 
προσώποις δοξολογούμενον Θεὸν ἐπὶ τῇ 
ἐπανόδῳ Ὑμῶν εἰς τὸν τόπον τῆς Ὑμε-
τέρας διακονίας. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ 
Κυρίῳ, τῷ ἐξεγείραντι Ὑμᾶς ἀπὸ κλίνης 
ὀδυνηρᾶς καὶ στρωμνῆς κακώσεως; Τίς 
λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου, 
ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις 
Αὐτοῦ;

Σήμερον ἡ ἔνδοξος καὶ μυρίοις κάλ-

λεσι πεποικιλμένη πόλις τῶν Χανίων 
ἐχάρη, τὸν Ἐπίσκοπον αὐτῆς θεασαμέ-
νη. Σήμερον ἡ γεραρὰ καὶ παλαίφατος 
Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων λα-
μπρύνεται, τὸν ἐν ταῖς δέλτοις αὐτῆς 
ἐγγεγραμμένον μοναστὴν ὑποδεχομένη. 
Σήμερον ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῶν Χανίων ἐν 
ἀγαλλιάσει σκιρτᾷ, τὸν Ποιμένα αὐτοῦ 
ἀπολελυμένον τῆς ἀσθενείας Αὐτοῦ 
καθορῶν. Σήμερον πάντες χαίρομεν 
χαρὰν μεγάλην! Διὸ ἐν δάκρυσι χαρᾶς 
καὶ ἀγαλλιάσεως εὐλογοῦμεν ἐκ τῶν 
καρδιῶν ἡμῶν τὸν μόνον κραταιὸν καὶ 
δυνατὸν Θεόν.

Καθ’ ὃν χρόνον, Σεβασμιώτατε, 
ἐνοσηλεύεσθε ἐν τοῖς  θεραπευτηρίοις, 
εὑρισκόμενος ἐν δεινῇ καταστάσει, 

Ἡ συγκινητική προσφώνηση τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας, 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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προσευχὴ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς 
Ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ Ὑμῶν. 
Πλεῖστοι ἄνθρωποι, ἐν Χανίοις καὶ 
ἀλλαχοῦ, προσηύχοντο μετὰ κραυγῆς 
ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων ὑπὲρ τῆς θεόθεν 
ἐνισχύσεως Ὑμῶν καὶ τῆς ταχείας ἀπο-
καταστάσεως τῆς σαλευθείσης Ὑμῶν 
ὑγείας. Ὢ τοῦ θαύματος!, αἱ προσευ-
χαὶ καὶ ἱκεσίαι ὑπὲρ τῆς Ἀρχιερωσύνης 
Ὑμῶν εἰσηκούσθησαν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιερέ-
ως Χριστοῦ. Ὅπου προσεύχονται πολ-
λοὶ ἄνθρωποι γίνονται θαύματα, κατὰ 
τὴν προσφυᾶ ῥῆσιν τοῦ μακαριστοῦ π. 
Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Εὐλο-
γητὸς Κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσε τὸ ἔλε-
ος Αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς. Ἀπόδειξις 
τούτου ἡ παρουσία Ὑμῶν σήμερον ἐν τῇ 
Ἱερᾷ Μονῇ τῆς ζωαρχικοτάτης Τριάδος. 
Ἐν μέσῳ πολυαρίθμων πνευματικῶν 
Ὑμῶν ἀδελφῶν καὶ τέκνων, ἐν ἐκκλη-
σίᾳ πολλῇ καὶ ἐν λαῷ βαρεῖ, αἰνεῖτε 
σήμερον τὸν Κύριον, τὸν διὰ σπλάγχνα 
ἀνεικάστου ἐλέους εὐλογήσαντα δι’ ἰα-
ματικῆς χάριτος τὰ τρωθέντα ὑπὸ τῆς 
ἀσθενείας σπλάγχνα Ὑμῶν.

Κατὰ χρέος καὶ μετ’ εὐγνώμονος 
διαθέσεως μνημονεύομεν τοῦ σεπτοῦ 
Προέδρου καὶ τῶν τιμίων μελῶν τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὴν 
ἀμέριστον Αὐτῶν συμπαράστασιν εἰς 
Ὑμᾶς, ὡς καὶ πασῶν τῶν μοναστικῶν 
ἀδελφοτήτων, ἰδίᾳ δὲ τῶν σεμνῶν μονα-
ζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς 
Χανίων, τῶν ἀπαύστως προσευχομένων 
ὑπὲρ τοῦ κόσμου καὶ ἐν ἀφοσιώσει θυ-
γατέρων γνησίων μνημονευουσῶν τοῦ 
Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου αὐτῶν. Ἡ 
εὐλόγως ἀποῦσα τῷ σώματι σεπτὴ Κα-
θηγουμένη Θεοξένη, ἕνεκα τῆς αἰφνιδί-
ου κοιμήσεως τῆς κατὰ σάρκα μητρὸς 

μιᾶς ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
συγχαίρει Ὑμῖν καὶ συνδοξάζει τὸν ἐν 
Τριάδι ἕνα Θεόν, Σεβασμιώτατε, ὡς 
παροῦσα τῷ πνεύματι. Μνημονεύομεν 
ἔτι τοῦ θεράποντος ἰατροῦ κ. Εὐαγγέ-
λου Κοκκινάκη, τοῦ καὶ συνοδεύοντος 
καὶ ὅλαις δυνάμεσι συμπαρισταμένου 
Ὑμῖν, καὶ πάντων τῶν Θεῷ συνεργη-
σάντων καὶ Ὑμῖν βοηθησάντων ἰατρῶν 
καὶ νοσηλευτῶν. Εἶδον προσωπικῶς ἕνα 
ἕκαστον τοῦ ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ 
προσωπικοῦ, θαυμάσας τὴν αὐταπάρ-
νησιν καὶ θυσιαστικὴν ἀγάπην αὐτῶν, 
τῶν ὡς ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἀόκνως δι-
ακονούντων τοῖς ἐν ποικίλαις νόσοις 
εὑρισκομένοις ἀδελφοῖς ἡμῶν. Μνημο-
νεύομεν ἐν ἀγάπῃ τοῦ Πανοσιολογιω-
τάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Μιχαὴλ Κα-
νέλλου, τοῦ μὴ φεισαμένου κόπου καὶ 
χρόνου διὰ τὴν ἐν Ἀθήναις διακονίαν 
καὶ ἀνάπαυσιν τῶν σπλάγχνων Ὑμῶν. 
Ἔτι δὲ καὶ τοῦ δοκίμου Νικήτα καὶ τῆς 
ἐξαδέλφης Ὑμῶν Στυλιανῆς. Ἐπιλείψει 
ἡμᾶς διηγουμένους ὁ χρόνος περὶ πά-
ντων τῶν διαμεμενηκότων μεθ’ Ὑμῶν ἐν 
τοῖς πειρασμοῖς Ὑμῶν. Μνησθείη Κύριος 
ὁ Θεὸς τῆς γνησίας ἀγάπης καὶ ἀνιδιο-
τελοῦς προσφορᾶς αὐτῶν.

Χρεωστικῶς μνημονεύομεν τοῦ κατὰ 
σάρκα ἀδελφοῦ Ὑμῶν Ἀμφιλοχίου Ἱε-
ρομονάχου, τοῦ καὶ Καθηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, ὡς τὸ μέγιστον 
τῆς συμπαραστάσεως βάρος βαστάσα-
ντος καὶ ὑπὲρ πάντας κοπιάσαντος. Ἐὰν 
ἡμεῖς σιωπήσωμεν, οἱ λίθοι κεκράξονται 
περὶ τῆς εἰς Ὑμᾶς προσφορᾶς αὐτοῦ. 
Ἀποδῴη αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ.

Γνωστὸν τυγχάνει πᾶσιν ἡμῖν, Δέ-
σποτα Ἅγιε, τὸ ἀνύστακτον ἐνδιαφέ-
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Στίς 20  Ἰανουαρίου 2013

Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Μητροπολίτου μας, στόν Ἅγιο Νικόλαο Σπλάντζιας!

Δάκρυα χαρᾶς κύλισαν στά μάτια ὅσων πιστῶν βρέθηκαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Νικολάου Σπλάντζιας, λόγω τῆς παρουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-

λίτου μας κ. κ Δαμασκηνοῦ στό ἱερό βῆμα τοῦ μεγαλοπρεπῆ καί ἱστορικοῦ ναοῦ, 
ὅπου παρακολούθησε τήν θεία λειτουργία καί κοινώνησε τῶν Ἀχράντων μυστηρί-
ων. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιπλέον τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μα-
καριστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου Ἀποστόλου Δασκαλάκη 
ἐξάρωντας τό πρόσωπο καί τήν διακονία τοῦ προσώπου του, ἐνῶ δέν παρέλειψε 
συγκινημένος νά εὐχαριστήσει ὅλους ὅσους στάθηκαν προσευχόμενοι κοντά του 
τίς δύσκολες ὧρες τῆς δοκιμασίας του.

ρον τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος διὰ 
πᾶν ποιμαντικὸν καὶ διοικητικὸν θέμα 
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Μετὰ 
παῤῥησίας καὶ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ 
ἓν τοῦτο λέγομεν Ὑμῖν· Εἰρηνεύετε. Τὰ 
καθ’ ἡμᾶς καλῶς ἔχει. Χάριτι Θεοῦ καὶ 
εὐχαῖς Ὑμῶν ἁγίαις ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις 
Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου λειτουργεῖ 
εὐρύθμως καὶ ἀπροσκόπτως. Τὸ καλὸν 
Ὑμῶν ἔργον ἔσχεν ἀνάλογον συνέχειαν 
κατὰ τὸν χρόνον τῆς Ὑμετέρας ἀπουσί-
ας, οὐδὲ ἐπὶ στιγμὴν διακοπέν. Τὰς πα-
ρακαταθήκας Ὑμῶν πάσας καλῶς ἐφυ-
λάξαμεν.

Ἀγαπῶμεν Ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε, καὶ 
εὐχόμεθα Ὑμῖν τὰ κρείττονα. Τοῦτο λέ-
γει ἡ ἐμὴ εὐτέλεια ἐξ ὀνόματος παντὸς 
τοῦ χριστωνύμου λαοῦ τῶν Χανίων. 
Πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημά-
των. Εἰς πολλὰ ἔτη φυλάξαι Ὑμᾶς ὁ Κύ-
ριος. Ἀμήν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εἰς ἀνάμνησιν ἀγαθὴν 
τῆς εἰς Κρήτην ἐπανόδου Ὑμῶν φιλο-
φρόνως προσφέρομεν Ὑμῖν ἐκ μέρους 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου μίαν εὐμεγέθη Ἱερὰν 
Εἰκόνα ἱστοροῦσαν τοὺς τοπικοὺς Ἁγί-
ους καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰς τῆς περιοχῆς 
ἡμῶν. Σεβασμιώτατε, ὡς εὖ παρέστητε!
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Στίς 27  Ἰανουαρίου 2013

Δαμασκηνοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου καί 
Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, 

πολλά τά ἔτη!

Τήν πρώτη του Θεία Λειτουργία τέλεσε τήν 
Κυριακή στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου 

Χανίων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ.κ Δαμασκηνός μετά τήν πολύμηνη δοκιμα-
σία του. Ὁ Ἱερός Ναός γέμισε ἀπό πιστούς πού 
ἔφθασαν γιά νά ἀνταμώσουν τόν Ἐπίσκοπό 
μας, οἱ ὁποῖοι ἐκδήλωσαν μέ κάθε τρόπο τήν 
ἀγάπη τους πρός τόν ἁπλό, καλοσυνάτο καί 
ταπεινό Πατέρα τῆς Μητροπόλεως. Τήν Θεία 

Γεῦμα εὐχαριστίας πρός τόν θεράποντα ἰατρό 
τοῦ Μητροπολίτου μας! 20-01-2013

Στό παραδοσιακό χωριό τοῦ Θερίσου, παρέθεσε γεῦμα ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας 
πρόs τιμήν τοῦ θεράποντα ἰατροῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κ. 

Εὐαγγέλου Κοκκινάκη. Μεταξύ ἄλλων τό γεῦμα τίμησαν μέ τήν παρουσία τους 
ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμ. Σκουλάκης, ἡ πρόεδρος τῆς ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ 
κ. Νάνσυ Ἀγγελάκη, συγγενεῖς τοῦ ἰατροῦ καί στενοί συνεργάτες καί συγγενεῖs 
τοῦ Σεβασμιωτάτου. Στό τέλος τοῦ γεύματος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
εὐχαρίστησε μετά τόν Θεό, τόν ἰατρό πού τοῦ χάρισε τήν πολυπόθητη ὑγεία του.
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Λειτουργία παρακολούθησε ὁ δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης καί 
πολλοί ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέλεξε νά μήν 
ὁμιλήσει ἀλλά νά εὐχαριστήσει μόνο τόν Θεό καί τόν προστάτη Ἅγιό του, πού ἀπό 
μικρό παιδί τόν μεγαλώνει καί τόν προστατεύει.

Στίς 12 Φεβρουαρίου 2013

Θερμή ὑποδοχή τοῦ Ποιμενάρχου μας στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας!

Μέ συναισθήματα χαρᾶς καί συγκίνησης ὑποδέκτηκε τήν Τρίτη τό διοικητι-
κό προσωπικό τῆς Μητροπόλεώς μας, τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας 

κ.κ. Δαμασκηνό! Πρώτη μέρα στό γραφεῖο καί κατευθείαν ἀσχολήθηκε μέ τίς ὑπο-
χρεώσεις τῆς Μητροπόλεως, προκειμένου νά καλύψει τόν χρόνο ἀπουσίας του. 
Βέβαια ὅπως εἶχε πεῖ καί ὁ ἴδιος στίς δηλώσεις του, κατά τήν ἄφιξή του τήν πρώτη 
ἡμέρα, ἐπάξια ἀνταποκρίθηκε κατά αὐτές τίς 100 καί πλέον ἡμέρες ὁ πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης! Ὅλοι εὐχαριστώντας 
τό Θεό γιά τό θαῦμα πού ζήσαμε, εὐχόμαστε στόν Σεβασμιώτατο καλή ἐπάνοδο 
στίς ἐπάλξεις καί νά εἶναι πάντα καλά στήν ὑγεία του.
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Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.  π. Δαμασκηνός Λιονάκης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κοπές Ἁγιοβασιλόπιτας

04-01-2013
Δῆμος Χανίων

05-01-2013
Παιδιά κατασκηνώσεως Μητροπόλεως 

«Ἅγιος Παῦλος»
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06-01-2013
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χανίων

11-01-2013
Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ἑνότητα
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13-01-2013
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Σύλλογος ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν  Ἅγιος  Ἰωάννης
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14-01-2013 
Δημοτικό Γηροκομεῖο

17-01-2013
Θεοχαρίδειο
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19-01-2013
Ἕνωση Ἀπόστρατων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ

21-01-2013
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων
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26-01-2013
Σύλλογος Στιχουργῶν Ν. Χανίων

27-01-2013
Σύλλογος Μικρασιατῶν Ν. Χανίων «Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος»
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Σύλλογος Φίλων  Ἐθνικοῦ  Ἱδρύματος «Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Ἡ  Ἕνωση Φρεδιανῶν «Παναγία τῶν δύο Βράχων»
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ἵδρυμα Καψωμένου

30-01-2013
Ἐκκλησιαστική σχολή Ἁγίου Ματθαίου
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02-02-2013
Ρ/Φ  σταθμός «Φάρος»

03-02-2013
Τό κοινωφελές  Ἵδρυμα «Ἁγία Σοφία»
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Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ἀεροπορίας

04-02-2013
Πολιτιστικός καί ἀθλητικός σύλλογος «Κύτταρο Χαλέπας»



39

Ἕνωση Συν/χων ΙΚΑ «Ἁγία Παρασκευή» 

09-10-2013
Γυμναστικός Σύλλογος «Ἐλευθέριος Βενιζέλος»
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12-02-2013
Σωματεῖο Κρήτης Γονέων, Κηδεμόνων - Φίλων Παιδιῶν 

μέ Μαθησιακές Δυσκολίες καί Δυσλεξία

16-02-2013
Παγκρήτιος Σύλλογος Ἀποφοίτων κέντρων παιδικῆς μέριμνας & 

τό Τμῆμα παιδικῆς μέριμνας τοῦ παραρτήματος Θ.Χ.Π.Χ.
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21-02-2013
«Ὁρίζοντας»

24-02-2013
Σύνδεσμος  Ἐφημερίων τῆς Μητροπόλεώς μας «Ὁ Ποιμήν»
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Θεοφάνεια στά Χανιά! 06/01/2013

Μέ τή λαμπρότη-
τα πού ἐπιτάσσει 

ἡ ἡμέρα ἑορτάστηκαν 
καί φέτος τά Θεοφάνεια 
στά Χανιά, μέ τόν κα-
θιερωμένο Καθαγιασμό 
τῶν Ὑδάτων στό ἐνετικό 
λιμάνι τῶν Χανίων. Ἑκα-
τοντάδες πιστῶν ἀψήφισαν τόν βροχερό καιρό καί ἀπό τό πρωί κατέκλυσαν τόν 
Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργί-
ας καί τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, καθώς ἐπίσης καί τοῦ Ἁγιασμοῦ 
τῶν ὑδάτων στό λιμάνι τῶν Χανίων, προεξῆρχε, ἐκπροσωπώντας τόν Σεβασμιό-
τατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης. 
Πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές ἀλλά καί πλῆθος κόσμου συνόδεψαν τήν πομπή 
στό ἐνετικό λιμάνι, ὅπου τελέσθηκε ὁ Καθαγιασμός τῶν  Ὑδάτων. 
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«Ποιά Τουρκία; Ποιοί Τοῦρκοι;» 09/01/2013

«Ποιά Τουρκία; Ποιοί Τοῦρκοι;» ρωτά-
ει ὁ στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος, 
τέως ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου 
Στρατοῦ, στόν τίτλο τοῦ βιβλίου του 
πού κυκλοφόρησε. Πρόκειται γιά μιά 
ἀξιόλογη μελέτη 558 σελίδων, μέ χάρ-
τες, ντοκουμέντα, ἑλληνική καί ξένη βι-
βλιογραφία καί ἕνα CD ROM γιά τούς 
λαούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού «σέ καμιά 
περίπτωση δέν εἶναι Τοῦρκοι καί ἔχουν 
τό δικαίωμα νά αὐτοπροσδιορισθοῦν ἐθνικά καί θρησκευτικά». 

Τήν συγκλονιστική καί ἄκρως ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ π. 
Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί π. Ἀρχηγοῦ τοῦ στρατοῦ κ. Φράγκου Φραγκού-
λη παρακολούθησαν πλῆθος κόσμου στήν φιλολογική αἴθουσα Χρυσόστομος ἐπί 
τῆς ὁδοῦ Χάληδων. Τό πολυσυζητημένο βιβλίο πού ἔχει θριαμβεύσει σέ πωλήσειs 
παρουσίασαν ἐκλεκτά πρόσωπα (οἱ Παναγιώτης Ἐσκίογλου, καθηγητής ΑΠΘ, ὁ 
Παναγιώτης Κλάδος καί ὁ Γιάννης Ντερμανάκης, δικηγόροι), ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 
Δήμου Σφακίων. Τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης καί ἄλλοι κληρικοί μας. Ὁ κ. 
Φράγκος Φραγκούλης ἀφιέρωσε τό βιβλίο του καί στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρ-
χη μας μέ τόν ὁποῖο συνδέονται φιλικά καί βρέθηκε στό πλευρό του αὐτήν τήν 
περίοδο τῆς δοκιμασίας του.
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Ἐπίσκεψη στό Νοσοκομεῖο Χανίων! 10/01/2013 

Ἐπίσκεψη στό νο-
σοκομεῖο Χανίων 

πραγματοποίησαν πα-
τέρες τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας μέ τόν 
Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλό μας, 
Ἀρχ. Δαμασκηνό Λιο-
νάκη, οἱ ὁποῖοι εὐχή-
θηκαν στούς ἀσθενεῖς, 
τό νοσηλευτικό καί 
ἰατρικό προσωπικό ἐκ 
μέρους τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
γιά τήν ἀρξάμενη νέα 
χρονιά. Οἱ πατέρες 
μοίρασαν εὐλογίες 
στούς ἀσθενεῖς εὐχό-
μενοι σύντομα νά ἐπι-
στρέψουν στά σπίτια 
τους μέ ὑγεία καί δύ-
ναμη.
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Βραδυά τσαγιοῦ & ψυχαγωγίας στό Χαζίρειο! 
14-01-2013

ἩἘνορία Ἁγίας Μαρίνας Κυδωνίας καί ὁ σύλλογος “ Ὁρίζοντας” πραγματο-
ποίησαν στό Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο βραδυά τσαγιοῦ καί ψυχαγωγίαs 

προκειμένου νά συγκεντρωθοῦν χρήματα, ὥστε νά ἐνισχυθεῖ τό τεράστιο φιλαν-
θρωπικό ἔργο τοῦ συλλόγου πού στέκεται στό πλευρό καρκινοπαθῶν προσώπων. 
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύ-
γκελλό μας, Ἀρχ. Δαμασκηνό Λιονάκη ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τήν προσφορά τοῦ συλλό-
γου, ὑπογράμμισε τήν ἀναγκαιότητα στηρίξεώς του καί εὐχαρίστησε τόν Πρωτ. 
Γεώργιο Περάκη καί τήν πρεσβυτέρα του, οἱ ὁποῖοι εἶναι συμπαραστάτες κι ἀρω-
γοί αὐτοῦ τοῦ ὠφέλιμου ἔργου.
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Ἑορτή στόν Παζινό γιά τήν Ἁγία Νίνα τήν Ἰσαπόστολο! 
15-01-2013

Τήν Ἁγία ἔνδοξη 
Ἰσαπόστολο Νίνα 

τίμησαν στό ἰδιωτικό 
ὑπόγειο παρεκκλήσιο 
τῆς οἰκογένειας κ. Ἰω-
άννου Γλεντουσάκη 
στόν Παζινό Ἀκρωτη-
ρίου, πολλοί πιστοί τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς μέ 
ἑόρτιο ὄρθρο καί θεία 
λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Πανοσι-
ολογιωτάτου Πρωτο-
συγκέλλου μας Ἀρχ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Μνημεῖο τῶν Ρώσων στά Χανιά 
16-01-2013

Ἐπιμνημόσυνη δέηση καί 
κατάθ εσ η σ τεφ άν ων 

πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Λουκᾶ προεξάρ-
χοντος τοῦ Πανοσιολογιω-
τάτου Πρωτοσυγκέλλου μας, 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. 
Στά μνημεῖα τῶν Ρώσων καί 
Σοβιετικῶν ἡρώων, πού βρί-
σκονται στό Κοιμητήριο τοῦ 
Ἁγίου Λουκᾶ, κατάθεσαν στε-
φάνι καί τήρησαν ἑνός λεπτοῦ 
σιγή, ἐκτός ἀπό τόν Ρῶσο 
ἀξιωματικό, ἐκπρόσωποι, ἀπό 
τήν Περιφέρεια καί τόν Δῆμο. 
Στήν συνέχεια ἡ Ἐνορία Ἁγίου 
Λουκᾶ προσέφερε κέρασμα 
στούς φιλοξενουμένους καί 
ἔγινε ἀνταλλαγή ἀναμνη-
στικῶν δώρων.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου! 

Ἑσπερινός

Στήν ὀρεινή ἐνορία τῶν Λάκ-
κων Κυδωνίαs τελέσθηκε 

πα νηγυρικός ἑσπερινός μέ ἀφορ-
μή τήν ἑορτή τοῦ πολιούχου καί 
προστάτου τοῦ ἱστορικοῦ χωρι-
οῦ, Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου 
καί καθηγητοῦ τῆς ἐρήμου. Στόν 
ἑσπερινό συμμετεῖχε ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός 
μας, Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης, 
ὁ ὁποῖος μίλησε καί στό κατάμε-
στο ἐκκλησίασμα. Τῆς ἀκολουθίας 
τοῦ ἑσπερινοῦ ἀκολούθησαν παραδοσιακά κεράσματα καί ἑόρτια νηστίσιμη τρά-
πεζα ἀπό τόν φιλόξενο ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ, π. Στυλιανό Παπαδιό.

Θεία Λειτουργία

Καρτερικά περίμενε καί φέτος 
νά καλοδεχτεῖ τούς πιστούς, 

ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος στήν ὡραία 
ἐκκλησία στό Μάλεμε. Ἀνήμε-
ρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντω-
νίου τελέστηκε θεία λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, μέ 

τούς πιστούς ἀπό νωρίς τό πρωί νά 
γεμίζουν τήν ἐκκλησία. Τό παρόν 
ἔδωσαν τοπικοί ἄρχοντες καί στρα-
τιωτικές ἀρχές ἀπό τήν 1η ΜΑΛ τοῦ 
στρατοπέδου στό Μάλεμε. 
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Ὁ Ποιμενάρχης μας ἐπισκέφτηκε 
τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς! 21-01-2013

Μέ κωδονοκρουσίες 
καί ὕμνουs ὑπο-

δέχθηκε ἡ Γερόντισσα κι 
ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Χρυ-
σοπηγῆς τόν Σεβασμιώ-
τατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. 
Δαμασκηνό στήν πρώτη 
ἐπίσκεψή του στήν Ἱερά 
Μονή, μετά τήν τρίμηνη 
δοκιμασία του. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας, προσκύνησε τήν 

θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στήν ὁποία μέ ἐπιθυμία 
του ἐναποτέθηκε ἐγκόλπιον εἰs ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας πρός τό 
πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἐνῶ εὐχαρίστησε τήν Γερόντισσα καί τίς ἀδελφές γιά τίς 
ἀδιάλειπτες προσευχές καί τίς καθημερινές παρακλήσεις ὑπέρ τῆς ὑγείας του. 
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100 χρόνια Χανιώτικος Προσκοπισμός! 28-01-2013

Στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, 
παρουσία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-

λου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη, πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας 
τῆς Περιφερειακῆς Ἐφορείας Χανίων καί στήν συνέχεια 
ἀκολούθησε ἐκτενής ἀναφορά στά 100 χρόνια παρου-
σίας καί προσφορᾶς τοῦ Χανιώτικου Προσκοπισμοῦ! 
Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Πανοσιολογιώτατος συνεχάρει 
τούς διοργανωτές μέ τήν εὐχή νά ἀγαποῦν τήν Ἐκκλη-
σία, ὅπως ἡ Ἐκκλησία ἀγαπάει ὅλα της τά παιδιά!

Ὁ Ποιμενάρχης μας στήν Ἱερά Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης! 28-01-2013

Στίς ἐργασίες τῆς ἔκτακτης 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Κρήτης στό Ἡράκλειο, συμ-
μετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ Δαμασκηνός, πρώ-
τη φορά μετά τήν δοκιμασία τῆς 
ἀσθενείας του. Ὁ Σεβασμιώτατος 
δέχθηκε τίς εὐχές καί τά συγχαρη-
τήρια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ.κ.Εἰρηναίου καί ὅλων τῶν παρι-
σταμένων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κρήτης πού ἀσχολήθηκαν μέ 
τό φλέγον θέμα τῆς ἀξιολογήσεως 
τῶν κληρικῶν.
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Κατανυκτική Νυχτερινή Θεία Λειτουργία 
στίς Καλύβες Ἀποκορώνου! 29-01-2013

Χωρίς πολλά φῶτα καί πολυε-
λαίους, μέ τά φῶτα κυρίως τῶν 

κεριῶν καί τῶν καντηλιῶν τελέστη-
κε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στόν 
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
στίς Καλύβες Ἀποκορώνου, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς 
μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. 
Στό τέλος τῆς κατανυκτικῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ Πανοσιολογιώτατος 
κήρυξε καί εὐχαρίστησε τόν ἐφημέ-
ριο καί Ἀρχιερατικό προϊσταμενο 
τῆς Γ΄ Ἀρχιερατικῆς περιφέρειας, 
Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, καθώς 
καί τούς πολλούς ἱερεῖς πού συλλει-
τούργησαν τίς πρῶτες πρωινές ὧρες 
τῆς Τρίτης 29/1/13, κλείνοντας τόν 
μήνα μέ προσευχή καί εὐχαριστίες 
στόν Θεό! Ἡ νυκτερινή αὐτή Θεία 
Λειτουργία ἐντάσσεται στίς νυκτερινές Λειτουργίες πού γίνονται κάθε τελευταία 
Δευτέρα τοῦ μήνα στόν Ἀποκόρωνα, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν πιστῶν.
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«Ταξίδι» στά Χανιά!  30-01-2013

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων! 30-01-2013

Σέ ἕνα ὀπτικουακουστικό «Τα-
ξίδι Αἰσθήσεων», μᾶς ταξίδεψε 

τήν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου, στήν 
αἴθουσα τοῦ Κέντρου Ἀρχιτεκτο-
νικῆς τῆς Μεσογείου, ὁ Χανιώτης 
σκηνοθέτης κ. Θοδωρής Παπαδου-
λάκης. Τά νέα σπότ τουριστικῆς 
προβολῆς πού δημιούργησε γιά τόν 
Δῆμο Χανίων, ἐνθουσίασαν τό κοινό μέ τίς ἔντονες ρεαλιστικές εἰκόνες, τά φυ-
σικά ἀξιοθέατα, τίς κρητικές γεύσεις, τά στοιχεῖα παράδοσης καί τῆς προβολῆς 
Ἱερῶν Ναῶν καί Μοναστηριῶν τῆς πόλης μας! Τήν Μητρόπολή μας ἐκπροσώπη-
σαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης 
καί ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τρι-
άδας τῶν Τζαγκαρόλων, Ἀρχιμ Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης. Στό βίντεο θά δεῖτε 
πλάνα καί στιγμές ἀπό τίς Ἱερές Μονές τῆς Ἁγίας Τριάδας καί τῆς Χρυσοπηγῆς.

Μέ τή δέουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκε 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδί-

ων τῆς Θεοτόκου, ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Προ-
στατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί τῆς 
Παιδείας, τῶν ἐν Ἁγίοις πατέρων ἡμῶν μεγά-
λων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκά-
λων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ 

Θεολόγου καί 
Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου. 
Ἐκπαιδευτικοί 
καί μαθητές γέμισαν τόν Μητροπολιτικό ναό γιά 
νά παρακολουθήσουν τήν Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία, Ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας, 
ἐκφώνησε ὁ θεολόγος καί παραγωγός στόν Ραδιο-
φωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας «Μαρτυρία», 
κ. Χρῆστος Φραδέλλος!



53

Ἡ Ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς!   01-02-2013

Μέ μεγα-
λ ο π ρ έ -

πεια τελέστηκε 
στό Ἱερό Με-
τόχιο  Μεγ ί-
στης Λαύρας, 
πού βρίσκεται 
στήν περιοχή 
Μουρνιές, καί 
ἐν μέσῳ πλή-
θους πιστῶν, ὁ 
ἑσπερινός τῆς 
Ὑπαπαντῆς τοῦ 
Κυρίου, προε-
ξάρχοντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νοῦ Λιονάκη! Μέ ἐκκλησιαστική κατάνυξη ἐψάλει ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός μετ’ 
ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος. Στό κήρυγμά του ὁ Πανοσιολογιώτατος τό-
νισε, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τῆς ἡμέρας, ὅτι ὅλοι πρέπει νά ἀνανεώνουμε τόν 
ἐκκλησιασμό μας καί νά ἐμπιστευόμαστε τήν εἴσοδό μας σέ ἕνα γέροντα Συμεών 
γιά νά μᾶς εἰσάγει στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὥστε νά μήν ἔχουμε ἐξοικείωση μέ τά θεῖα, 
ἀλλά φόβο Θεοῦ σέ αὐτά!
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό! 
03-02-2013

Μέ ἀδημονία καί 
καρτερικότητα 

περίμενε ὁ Χανιώτι-
κος λαός νά ὑποδε-
χτεῖ τόν Ποιμενάρχη 
του, στόν Ἱερό Κα-
θεδρικό Ναό Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου.
Τή Θεία Λειτουργία 
τέλεσε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης 
μας κ.κ. Δαμασκη-
νός, σέ ἕνα κατάμε-
στο ἀπό κόσμο Ναό. 
Στό τέλος τῆς Θείας 
Λειτουργίας εὐχαρί-
στησε μέσα ἀπό τήν 
καρδιά του ὅλο τόν 
κόσμο πού τόν στή-
ριξε μέ τίς εὐχές καί 
προσευχές του, στήν 
πρόσφατη περιπέτεια 
τῆς ὑγείας του!
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«Ὁ καφές τῆς Ἐνορίας» στόν Ἅγ. Στέφανο Χανίων! 
06-02-2013

Μέ τούς ἐνορίτες νά γε-
μίζουν τήν ἐνοριακή 

αἴθουσα τοῦ Ἁγίου Στεφάνου 
Κουμπέ Χανίων, μέ τά ἐκλεκτά 
βουτήματα, τόν ζεστό καφέ 
καί τό τσάι, πραγματοποιήθη-
κε ἡ ἐκδήλωση γιά τόν «καφέ 
τῆς Ἐνορίας» ὅπως ὀνόμασε 
χαρακτηριστικά τήν σύναξη 
αὐτή, ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἰωάννης Τσι-
τσιρίδης. Μία συνάντηση τῶν 
ἐνοριτῶν, γιά νά εὐχαριστήσει 
ὁ ἴδιος προσωπικά ὅλους τούς ἐνορίτες πού ἐργάζονται καθημερινά στά διάφορα 
διακονήματα τῆς ἐνορίας καί κυρίως στά νευραλγικά, πού ἔχουν ὡς πρωταγωνι-
στή τόν ἄνθρωπο πού δυσκολεύεται, τόν ἀδελφό πού ὑποφέρει! Παράλληλα, πα-
ρουσίασε καί τόν νεοδιορισθέντα Νεοκόρο τῆς ἐνορίας, κ. Ἀντώνιο Κυβρικοσαῖο. 
Κατόπιν μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἐπαινώντας ποιμένες καί ποίμνιο γιά τόν συλλο-
γικό ἀγῶνα πού δίνουν καί τονίζοντας ὅτι ἡ ἀπογοήτευση δέν πρέπει νά ὑπάρχει 
στούς κόλπους τῆς ἐκκλησίας, γιατί ὁ Θεός βοηθάει πάντα ἀκόμη καί στήν ἔσχατη 
στιγμή!
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Πανηγυρική Θεία Λειτουργία γιά τόν Ἅγιο Νεομάρτυρα 
Γεώργιο τόν Διβόλη! 07-02-2013

Μέσα στά καταπράσινα περιβό-
λια πορτοκαλιῶν, στό μικρό 

ἐκκλησάκι πού εἶναι ἀφιερωμένο 
στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 
Διβόλη, τελέσθηκε πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνοῦ Λιονάκη, μέ συμμετοχή 
καί κληρικῶν ἀπό τίς ὅμορες ἐνορίες! 
Μεγάλη ἦταν ἡ ἀπήχηση τῶν ἀνθρώπων πού καίτοι καθημερινή ἡμέρα, ἀνταπο-
κρίθηκαν στήν πρόσκληση, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς πε-
ριφέρειας, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ συμπατρι-

ώτη τους, Ἁγίου Νεομάρτυρα Γεωργίου!
Συγκινητικός, καί μεστός γιά ἄλλη μιά 

φορά, ὁ λόγος τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας, 
στό σημεῖο πού μίλησε γιά τούς συνεορ-
τάζοντες Ἁγίους τῆς ἡμέρας, Ἅγ. Λουκᾶ 
καί Ἅγ. Παρθένιο, Ἐπίσκοπο Λαμψάκου, 
ὁ ὁποῖος ἦταν προστάτης τῶν καρκινο-
παθῶν! Μιλώντας μέ εὐαισθησία γι’ αὐτή 
τήν μάστιγα τοῦ καρκίνου πού ταλανίζει 
ἀνθρώπους καί οἰκογένειες, ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος εἶπε μιά ἀληθινή ἱστορία, γιά 

κάποιον πατέρα πού ὁ υἱός του ἔπασχε ἀπό τήν νόσο αὐτή, ὅτι ὄταν ἐπισκέπτηκε 
τόν Γέροντα Πορφύριο, τόν ρώτησε, γιά 
ποιό λόγο ὁ Θεός δέν ἐπιτρέπει νά βρεθεῖ 
τό φάρμακο τοῦ καρκίνου, ὥστε νά μήν 
ὑποφέρει ὁ κόσμος καί οἱ νέοι ἄνθρω-
ποι! Καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε, ὅτι δέν 
θά βρεθεῖ ποτέ τό φάρμακο ἐναντίον τοῦ 
καρκίνου, γιατί ἀπό τότε πού ὑπάρχει ὁ 
καρκίνος γέμισε ὁ παράδεισος! Στή συ-
νέχεια μίλησε γιά τόν ἀγωνιστή Ἅγιο καί 
συμπατριώτη, Νεομάρτυρα Γεώργιο Δι-
βόλη, τόν προστάτη τῆς περιοχῆς.
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Ἑσπερινός

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί θρησκευτική κα-
τάνυξη ἐψάλλει ἑόρτιος πανηγυρικός Ἑσπερινός 

μετ’ ἀρτοκλασίας στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους 
στά Λενταριανά Χανίων, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσι-
ολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. 
Ἀπό νωρίς πλῆθος κόσμου συ-
γκεντρώθηκε γιά νά προσκυνή-
σει μικρό τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ καί 

Χαριτόβρυτου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τοῦ Θαυμα-
τουργοῦ πού βρίσκεται στό Ναό.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος στήν ὁμιλία του 
ἀναφέρθηκε στόν βίο καί τήν θυσία τοῦ Ἁγίου, ἀλλά καί τήν 
ἀνάγκη νά βρισκόμαστε σέ συνεχή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό καί 
ὁ καλύτερος τρόπος νά τό ἐπιτύχουμε εἶναι μέσω τῆς μετανοίας.

Θεία Λειτουργία

Μέ τή δέουσα λαμπρότητα 
καί θρησκευτική μεγαλο-

πρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Χαραλάμπους στήν περιο-
χή τῶν Λενταριανῶν Χανίων, μέ 
Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία, Ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Στόν γεμάτο ἀπό πλῆθος πιστῶν 

Ἱερό Ναό παρέστησαν ὁ δήμαρχος Χανίων, κ. Ἐμμ. Σκουλάκης, καί ἐκπρόσωποι ἀπό τήν 
περιφέρεια καί τήν ἐκπαίδευση. Κατά τήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας, ἀνεφέρθη στό βίο, τό μαρτύριο καί τή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τονίζο-

ντας μεταξύ τῶν ἄλλων ὅτι ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ζοῦσε 
τήν ἀλήθεια, ζοῦσε τόν Χριστό, καί ἦταν ἄνθρωπος τῆς 
ἀγάπης, τῆς ἀρετῆς. Ἦταν ταπεινός στό φρόνιμα ἀλλά 
γενναῖος στήν ὁμολογία τῆς Πίστεως. Ἀγάπησε τόν Χρι-
στό ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας του, ὅπως 
εἶπε χαρακτηριστικά. Ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τήν 
ὁμιλία του καλωσόρισε στό Ναό καί στήν ἐνορία τόν νέο 
ἱερέα, π. Ἐμμανουήλ ὁ ὁποῖος ὡς συνεφημέριος τοῦ π. 
Κων/νου, πῆρε τήν εὐχή νά διακονίσει τόν οἶκο καί τό 
ποίμνιο τοῦ Θεοῦ μέ ὄρεξη καί δημιουργικότητα.

Ἑορτή Ἁγίου Χαραλάμπους!
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Σέ ἕνα ὄμορφο ζεστό καί οἰκογενειακό περιβάλ-
λον πού ἐπιμελήθηκε ὁ ὑπεύθυνος τῶν Συσσι-

τίων τῆς Μητροπόλεώς μας π. Νικόλαος Γιαννα-
κουδάκης, μέ τά τραπέζια ντυμένα ἀπό την ἀγάπη 
τῶν ἐθελοντριῶν τῶν Συσσιτίων, μέ τό δεῖπνο ἑτοι-
μασμένο ἀπό τήν μαγείρισσα κ. Μαρία Αὐγέρου, 
μέ ἤχους μελωδικούς ἀπό τίς φωνές τῆς μητρο-
πολιτικῆς μας Χορωδίας, καί τήν θερμή παρουσία 
συνεργατῶν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Μαρτυρία» 95.5 FM καί τῶν Συσσιτίων 
πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας στό χῶρο τῆς Τραπεζαρίας τῶν 

Συσσιτίων, στό Πολιτιστικό 
Κέντρο στήν ὁδό Ἀντ. Γιάν-
ναρη 2. Τήν πίτα εὐλόγησε ὁ 
πανοσιολογιώτατος Ἡγούμε-
νος τῆς Ἁγίας Τριάδας τῶν 
Τζαγκαρόλων, Ἀρχιμ. Ἀμφι-
λόχιος Παπαγιαννάκης καί 
στή συνέχεια μίλησε μέ μελι-
στάλαχτα λόγια ὁ πανοσιο-
λογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Μητροπόλεώς μας, 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, πλέκοντας ἕνα ἐγκώμιο γιά ὅσους διακονοῦν τόσο 
στά Συσσίτια, ὅσο καί στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό «Μαρτυρία». Παράλληλα, με-
τέφερε τίς πατρικές εὐχές καί τήν ἀγάπη τοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
κάνοντας ὁ Πρωτοσύγκελ-
λος τήν εὐχή, τοῦ χρόνου νά 
εἶναι κατάμεστος ἀπό ὑγεία 
καί νά εὐλογήσει ἐκεῖνος, τήν 
ἀπό κοινοῦ Ἁγιοβασιλόπιτα 
Συσσιτίων καί Ράδιο «Μαρ-
τυρία»! Στή συνέχεια εὐχα-
ρίστησε γιά τήν ἀποδοχή τῆς 
πρόσκλησης τόν Ἀντιδήμαρ-
χο κ. Κων/νο Πρωτοπαπαδάκη ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Χανίων, τήν κ. Νάνσυ Ἀγγε-
λάκη πρόεδρο τῆς ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ καί στενή συνεργάτιδα στόν Ραδιοφωνικό 
Σταθμό «Μαρτυρία», καί ὅλο τόν κόσμο πού παρευρέθηκε στό δεῖπνο Ἀγάπης.

Ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
«Μαρτυρία» 95.5 FM & τῶν Συσσιτίων τῆς Ι.Μ.Κ.Α.! 09-02-2013
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Συνέντευξη Τύπου παραχώρη-
σαν σήμερα τό πρωί ὁ Σεβα-

σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός, μέ τόν Γενικό Διευ-
θυντή τῆς Cyta Hellas κ. Μιχαήλ 
Ἀχιλλέως καί τόν πρόεδρο τοῦ 
ΕΒΕΧ κ. Ἰωάννη Μαργαρώνη. Ὁ 
Σεβασμιώτατος, εὐχαρίστησε τήν 
φιλάνθρωπη κίνηση ἀλληλεγγύ-
ης τῆς ἑταιρίας τηλεπικοινωνιῶν 
καί τόνισε ὅτι παρόλο πού ζοῦμε 
σέ χαλεπούς καιρούς, ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι πού εὐαισθητοποιοῦνται, ἄλλοτε ἐπώνυμα καί ἄλλοτε ἀνώνυμα στη-

ρίζοντας πάντοτε μέ τήν βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ, τίς προσπάθειες τῆς τοπικῆς 
μας  Ἐκκλησίας, νά βοηθήσει τό 
ἐμπερίστατο ἀδελφό, ἀνεξαρτήτου 
φυλῆς καί ἐθνικότητας! Παράλληλα, 
εὐχαρίστησε καί τούς Ἱερεῖς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, πού ἀπό τήν πρώτη 
στιγμή λειτουργίας τῶν Συσσιτίων, 
ἐργάζονται πρόθυμα, ἐνισχύοντας 
αὐτή τήν προσπάθεια. Ἀπό τήν πλευ-
ρά του ὁ κ. Μ. Ἀχιλλέως πρότεινε καί 

ἄλλες ἑταιρεῖες, ἀκόμα καί ἐκτός συνόρων νά εὐαισθητοποιηθοῦν καί ὅτι ἡ Cyta 
θά συνεχίσει νά προφέρει τήν ἀρωγή 
της σέ τέτοιες ἀλληλέγγυες κινήσεις. 
Ὁ πρόεδρος τέλος, τοῦ ΕΒΕΧ μίλησε 
γιά τήν συνεργασία τῆς Cyta μέ τό 
Ἐπιμελητήριο πού σέ αὐτή τήν χορη-
γία ἀγόρασε τά τρόφιμα ἀπό Χανιώ-
τικες ἐπιχειρήσεις, στηρίζοντας ἔτσι 
τά προϊόντα τοῦ τόπου μας καί τήν 
τοπική ἀγορά!

Συνέντευξη Τύπου στό Κεντρικό Συσσίτιο τῆς ΙΜΚΑ 
γιά τή χορηγία τῆς Cyta Hellas! 12-02-2013
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Μετά τό πέρας τῆς συνέντευξης Τύπου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
ἐπισκέπτηκε μαζί μέ τούς φιλοξενουμένους του, τόν ἀνακαινισμένο ραδι-

οφωνικό σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐκφράζοντας τόν ἐνθουσιασμό του γιά 
τήν ἀνανέωση τοῦ σταθμοῦ, πού ἀγάπησε ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς Ἱεροσύνης 
του, ἀφοῦ διετέλεσε καί ὁ πρῶτος Διευθυντής τοῦ Ράδιο «Μαρτυρία»!

Ἐπίσκεψη τοῦ Ποιμενάρχου μας στό Ράδιο «Μαρτυρία»!
12-02-2013
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Ἐπίσκεψη στήν Ἐνορία 
Πλατανιᾶ πραγματοποίη-

σε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Λάμπης Συβρίτου & 
Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος, προ-
κειμένου νά τελέσει τρισάγιο 
στόν τάφο τοῦ Μακαριστοῦ 
Γέροντος καί πρώην Ἐφημερί-
ου Πλατανιᾶ, Πρωτ. Γεωργίου 
Μαραμπουτάκη! Στήν ἐνορία 
τόν ὑποδέχθηκαν, ὁ πανοσιο-
λογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης, μαζί 
μέ τόν ἐφημέριο τοῦ Πλα-
τανιᾶ, π. Δημήτριο Παρασκάκη καί τόν ἐφημέριο της Ἁγίας Μαρίνας π. Γεώργιο 
Περάκη.Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τό πέρας τοῦ τρισαγίου, ἀναμόχλευσε ἔντονες 
μνῆμες τοῦ παρελθόντος, ἀπό τό χωριό τοῦ Πλατανιᾶ, τό ὁποῖο ἀγαποῦσε καί 
ἐπισκεπτόταν συχνά ὄταν ἦταν καθηγητής στό Γυμνάσιο Κολυμβαρίου.

Ὁ Μητροπολίτης Λάμπης Σιβρύτου & Σφακίων 
στόν Πλατανιά!  13-02-2013
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Μία ἐκδήλωση πού ξύπνησε ἡρωικές μνῆμες τοῦ παρελ-
θόντος, πραγματοποιήθηκε τό πρωί στό Ἀκρωτήρι στό 

ἄγαλμα τοῦ ἥρωα Σπύρου Καγιαλέ. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ 
ἐπιμνημόσυνη δέηση,προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Στή συνέχεια ἀκολούθησαν, 
προσκλητήριο πεσόντων , κατάθεση Στεφάνων καί ἑνός λεπτοῦ 
σιγή! Τό παρόν στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἐκπρόσωποι ἀπό τήν 
κυβέρνηση, τήν περιφέρεια καί τό δῆμο καθώς καί στρατιωτικές 
ἀρχές τῶν ἐνόπλων δυνάμεων ἀπό ὅλα τά σώματα.

Στή συνέχεια στό Λύκειο Ἀκρωτηρίου, ἔλαβαν χώρα χαιρετι-
σμοί ἀπό τόν Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων, τόν Δήμαρχο Χανίων, 
τόν Γενικό Διευθυντή τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος «Ἐλευθέριος Βε-
νιζέλος» καί τόν ἐκπρόσωπο ἀπό τούς πολιτιστικούς φορεῖς τοῦ 
Ἀκρωτηρίου, πού μίλησαν γιά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1897 καί τήν 
ἐπέτειο βομβαρδισμοῦ τοῦ Ἐπαναστατικοῦ Στρατοπέδου Ἀκρω-
τηρίου, τονίζοντας τήν παληκαριά καί τόν ἡρωισμό τοῦ Σπύρου 
Καγιαλέ, τοῦ ἀνθρώπου πού ἔκανε κοντάρι τό σῶμα του γιά νά 
ὑψωθεῖ ἡ ἑλληνική σημαία. Ὁ κ. Παπαδάκης ἐπίσης ἔκανε μία σύντομη ἀλλά οὐσιαστική 
ἀναφορά στό Ἡμερολόγιο τῆς Μητροπόλεώς μας, πού πραγματεύεται τά 100 χρόνια τῆς 
Ἕνωσης τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα καί τό ἔχει ἐπιμεληθεῖ ὁ π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης.

Κεντρικός ὁμιλητής γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1897, ἦταν ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέας ὁ ὁποῖος 
ὡς πολύ καλός γνώστης τῆς ἱστορίας, ἔκανε ἱστορική ἀναδρομή στά γεγονότα πού δια-
δραματίστηκαν στόν ἐπαναστατικό ἀγῶνα. Χαρακτηριστικά, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι 
«τό παράδειγμα καί ὁ ἡρωισμός τοῦ Σπύρου Καγιαλέ πρέπει νά καταστεῖ μάθημα στά 
δημοτικά σχολεῖα, ὥστε τά παιδιά νά μαθαίνουν τήν ἡρωική πράξη, τῆς ἀξιόλογης αὐτῆς 
προσωπικότητας».

‘’ΑΚΡΩΤΗΡΙ 1897’’ Ἐκδήλωση Μνήμης! 17-02-2013



64

Ἑσπερινός

Ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας προ-
σφέρει σέ ὅλους ἐμᾶς μία εὐκαιρία, νά κατα-

νοήσουμε τό μυστήριο τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί νά προ-
βληματιστοῦμε ὅτι ἁγιότη-
τα σημαίνει νά ζεῖς γι’ αὐτόν 
τόν κόσμο ἄσημα καί μετά νά 
γίνεσαι γιά τόν ὑπερκόσμιο 
οὐρανό διάσημος πού ὅλες οἱ 
γενεές θά σέ τιμοῦν καί θά σέ 
ὑμνολογοῦν. Μέ αὐτά τά λόγια περιέγραψε τή ζωή τῆς Ἁγί-

ας Φιλοθέης, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε ἀναλυτικά στό βίο καί τό μαρτύριό της, ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λι-
ονάκης στόν πανηγυρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν ὑπόγειο Ναό τῆς ἐνορίας 
Ἁγίου Νεκταρίου, στά Παχιανά Χανίων! Πλῆθος κόσμου ἔφτασε νά προσκυνήσει 
τεμάχιο λειψάνου τῆς Ἁγίας καί νά προσευχηθεῖ στό ναό πού ἔφτιαξε, «προορατι-
κά», όπως εἶπε ὁ Πανοσιολογιώτατος, ἡ μακαριστή γερόντισσα Ἀμφιλοχία (κατά 
κόσμον Μαρίκα Κουφάκη), ἀναφέροντας ὅτι ἡ κυρά τῶν Ἀθηνῶν, ἔγινε κυρά τῶν 
Παχιανῶν χάρη στό πρόσωπο τῆς κ. Μαρίκας Κουφάκη, πού ἀκολούθησε τό πα-
ράδειγμα τῆς Ἁγίας καί ἔγινε ὀρφανοτρόφος τόσων παιδιῶν χαράζοντας παράλ-
ληλους δρόμους.

Θεία Λειτουργία

Μέ θρησκευτική 
μ ε γ α λ ο π ρ έ -

πεια καί τήν ἀγάπη 
πού ἐπιβάλει ἡ μέρα, 
ἀφουγκραζόμενοι τό 
παράδειγμα τῆς Ἁγί-
ας Φιλοθέης τελέ-
στηκε τό πρωί Ἀρχιε-

ρατική Θεία Λειτουργία, Ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ, στόν ὑπόγειο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πού εἶναι ἀφιερωμένος στήν 
μνήμη της! Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος μοίρασε τό 
ἀντίδωρο στούς πιστούς οἱ ὁποῖοι χάρηκαν πού ἦταν καί πάλι κοντά τους!

H Ἑορτή τῆς Ἁγίας Φιλοθέης!
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Μέ αὐτά τά λόγια συμβούλεψε ὁ Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τόν 
Προπονητή τῆς ὁμάδας τοῦ Πλατανιᾶ κ. Ἄγγελο Ἀναστασιάδη, μέ τούς πο-

δοσφαιριστές πού τόν συνόδευαν καί πού πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη στά γρα-
φεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου. Στήν ὄμορφη συνάντηση 
αὐτή, οἱ ποδοσφαιριστές, Πέτρος Κανακούδης καί Θωμᾶς Νασλίδης, εἶχαν ἀπό 
κοντά τους καί τόν πνευματικό τους Γέροντα π. Θεόφιλο Λεμοντζῆ, Ἀρχιερατικό 
Ἐπίτροπο στήν Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας. Ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας μοίρασε ἀναμνηστικά δῶρα δίνοντας τήν εὐλογία του καί εὐχό-
μενος μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λι-
ονάκη καί Ἱερεῖς ἀπό τό γραφεῖο, νά φέρνουν πάντα νίκες καί καλά ἀποτελέσματα.

‘’ Ὅταν ὑπάρχει ὁμόνοια καί συνεργασία σέ μία ὁμάδα, 
ἔρχονται καί τά καλά ἀποτελέσματα’’! 20-02-2013
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Μέ θρησκευτική κατάνυξη τελέστη-
κε ἑόρτιος πανηγυρικός Ἑσπερι-

νός μετά ἀρτοκλασίας, στό δεξιό κλίτος 
πού εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Πολυκάρπου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Παντελεήμονος στό Κόκκινο Μετόχι 
Χανίων, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονά-
κη. Ὁ Πανοσιολογιώτατος στήν ὁμιλία 
του πρός τό ἐκκλησίασμα εἶπε, ὅτι ἡ 
ἐκκλησία μας τιμάει τόν Ἅγιο Πολυκαρ-
πο πού κατάφερε νά ἀγωνιστεῖ γιά τήν 

Ἁγιότητα, τήν ἀρετή καί τήν πληρότητα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, καί ἀφοῦ τά καρ-
πώθηκε ὁ ἴδιος, ἐν συνεχείᾳ τά μεταλαμπάδευσε στόν κόσμο μέ τήν ἀγάπη του. 
Μία ἀγάπη πού ἄν τήν κατανοήσουμε στήν οὐσία της θά γεμίσει καρπούς τόν κα-
θένα μας, ἐξοβελίζοντας ἀπό τήν ἐφήμερη ζωή κάθε φθόνο, κάθε κακία πρός τόν 
πλησίον μας. Ὁ φθόνος, ἡ μεγάλη αὐτή ἁμαρτία, πού ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά 
ὁ Πανοσιολογιώτατος ...καί τούς τελείους βλάπτει ..., ἔτσι αὐτή ἡ ἀσθένεια ψυχῆς 
γιά ὁρισμένους, ὁδήγησε καί τόν Ἅγιο Πολύκαρπο στό νά λάβει τόν μαρτυρικό 
του στέφανον. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πρωτοσύγκελλος Δαμασκηνός 
παρουσίασε στό ἐκκλησίασμα, τό νέο ἐφημέριο Πρωτ. Νικόλαο Πατσουράκη, πού 
ἐγκατέστησε στήν Ἐνορία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Δαμασκηνός 
καί τοῦ εὐχήθηκε νά συνεχίσει τήν πολύχρονη διακονία του καί σέ αὐτή τήν ἐνο-

ρία μέ τόν ἴδιο ζῆλο καί αὐταπάρνηση. 
Μέ λόγια συγκινητικά εὐχαρίστησε τόν 
Πρωτοσύγκελλο ὁ π. Νικόλαος γιά τά 
μελιστάλακτα λόγια πού τοῦ εἶπε, καθώς 
καί γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού ἔδειξε στό 
πρόσωπό του ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδω-
νίας & Ἀποκορώνου.

Τιμήθηκε ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος στά Χανιά! 22-02-2013
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Μέ νυκτερινή Θεία Λειτουργία 
ἑόρτασε στήν Ἱερά Πατριαρχι-

κή καί Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσο-
πηγῆς, τά 38 χρόνια εὐδοκίμου καί 
πολυκάρπου Ἀρχιερατείας, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναῖος. Ἡ εὐλογημένη νύκτα αὐτή 
στολίστηκε μέ τήν ρασοφορία μίας 
ἀκόμη μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή καί 
μέ ἀγγελικούς ὕμνους ἀπό τά στόμα-
τα μελωδικότατων ἀδελφῶν στό ἱερό 
ἀναλόγιο, νά ἀναφωνοῦν τήν ὥρα 
τῆς ρασοφορίας τῆς νέας ἀδελφῆς, τό 
‘’Κύριε Ἐλέησον’’! Ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός 
εὐχήθηκε μαθουσάλεια ἔτη στόν Σεβα-
σμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Εἰρηναῖο, 
κατάμεστα ἀπό ὑγεία, καί εὐχαρίστησε 
τήν Καθηγουμένη Γερόντισσα Θεο-
ξένη καί τίς ἀδελφές, ἐπειδή κρατούν 
ἄσβεστη τή φλόγα τοῦ ὑγειοῦς μονα-
χισμοῦ! Στήν ἀντιφώνισή του ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος χαιρέτησε 
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, 
πού εἶναι καλά στήν ὑγεία του καί τήν 
νέα ἀδελφή πού ἕνεκεν καί τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἔλαβε τό ὄνο-
μα “Θεοκάρπη”! Στήν συνέχεια εὐχα-
ρίστησε τήν Καθηγουμένη Γερόντισσα 
Θεοξένη καί ὅλη τήν ἀδελφότητα γιά 
τό ζῆλο πού δείχνουν στήν μοναχική 
βιοτή τους!  Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ 
ἀφιέρωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί στούς 
γονεῖς τῆς ἀδελφῆς Θεοκάρπης, πού 
ἄφησαν τό παιδί τους ἐλεύθερο νά δια-
λέξει τό δρόμο του!

Τριάντα ὀκτώ χρόνια εὐδοκίμου Ἀρχιερατείας! 22-02-2013
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Βραδιά τσαγιοῦ ἑτοίμασε ὁ Σύλλογος Μικρασιατῶν Νομοῦ Χανίων γιά τήν 
ἐνίσχυση τῶν Συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου! 

Πλῆθος κόσμου ἀποδέκτηκε 
τήν πρόσκληση τοῦ Συλλό-
γου καί παρέστει στήν ὄμορφη 
αὐτή ἐκδήλωση πού πραγμα-
τοποιήθηκε στή Λέσχη Ἀξι-
ωματικῶν Φρουρᾶς Χανίων. 
Μία ἐκδήλωση πού τά εἶχε 
ὅλα, παραδοσιακούς χορούς, 
τραγούδια μικρασιάτικα, ἀλλά 
πάνω ἀπ’ ὅλα εὐαισθητοποίη-
ση γιά τόν συνάνθρωπο. «Τά 

1000 πρόσωπα ἔφτασαν δυστυχῶς» ...ὅπως δήλωσε στήν ὁμιλία του ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, 
... «πρόσωπα, πού οἱ περισσότεροι εἶναι πλέον Χανιῶτες πού ζοῦν καί βιώνουν τή 
δυσκολία τῶν ἡμερῶν». Κατόπιν χαιρέτησε τήν πρόεδρο τοῦ Συλλόγου κ. Στέλλα 
Χαριτάκη καί τόν Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Στρατιδάκη διά τήν ἀπό κοινοῦ τους πρω-
τοβουλία γιά τήν ἐνίσχυση τῶν συσσιτίων.

Βραδιά τσαγιοῦ, ἀπό τό Σύλλογο Μικρασιατῶν 
«ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος» γιά ἐνίσχυση τῶν Συσσιτίων 

τῆς Μητροπόλεώς μας! 23-02-2013
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Τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας προέστη στόν 

Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χρι-
στοφόρου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός, 
συμπαραστατούμενος 
ἀπό τόν ἱερό Κλῆρο! 
Μετά τό πέρας τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρίστησε 
τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ 
Πρωτ. Βασίλειο Φρα-
γκιαδάκη, τό πλῆθος 
κόσμου καί τά μικρά 
παιδιά πού εἴχαν γεμί-
σει ἀσφυκτικά τόν Ἱερό 
Ναό. Στή συνέχεια, ὁ 
π. Βασίλειος εὐχήθηκε 
στόν Σεβασμιώτατο νά 
ἔχει πάντοτε τήν ὑγεία 
του καί νά μή ξαναπε-
ράσει τέτοια περιπέτεια 
ὑγείας, ποτέ στή ζωή 
του.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ.κ. Δαμασκηνός!  24-02-2013 
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Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πού 
βρίσκεται στό Νίππος Ἀποκορώνου 

τελέστηκε νυχτερινή Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας, 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. Σέ μία κατα-
νυκτική ἀτμόσφαιρα μέ τό φεγγάρι νά φω-
τίζει τόν ὡραιοπλούμιστο ἀπό ἁγιογρα-
φίες ναό, καί μέ ἤχους βυζαντινούς ἀπό 
τά ἱερά ἀναλόγια, κλῆρος καί λαός τοῦ 

Ἀποκόρωνα προσευχήθηκαν καί ἄκουσαν 
τό θεῖο κήρυγμα τοῦ Πανοσιολογιωτάτου, 
πού μίλησε γιά τήν ὑποκρισία στίς μέρες 
μας, λέγοντας χαρακτηριστικά τήν εὐχή 
«νά μᾶς φυλάξει ὁ Θεός ἀπό τή Φαρισαϊκή 
ὑποκρισία καί νά μᾶς χαρίσει τήν τελωνική 
μετάνοια»! Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας ὁ Πανοσιολογιώτατος ἐξύμνησε 
τόν Πρωτ. Μιχαήλ Χριστουλάκη γιά τήν 
πολύχρονη διακονία του, καί τήν ἀγάπη 
πού ἔχει πρός τόν κόσμο.

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στό Νίππος Ἀποκορώνου! 
25-02-2013
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Βιβλιοπωλεῖο «ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Ἕνας χῶρος ὅπου δια σώζεται ἡ ἀλήθεια μέσα ἀπό 
ἐκλεκτά βιβλία πού εἶναι θεολογικοῦ ἀλλά καί 
εὐρύτερου περιεχομένου καί ἐνδιαφέροντος.

Πλατεία Μητροπόλεως
Ὑπεύθυνος: π. Ἰωάννης Μαλεφάκης • Τηλ.: 28210-27823

Μήνυμα ἐλπίδας γιά ἄλλη μία 
φορά ἔστειλαν οἱ Χανιῶτες σή-

μερα, στήν ἐθελοντική αἱμοδοσία πού 
διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας σέ 
συνεργασία μέ τό Σύλλογο Αἱμοδοτῶν 
Χανίων «ὁ Ἅγιος  Ἰωάννης» στό πο-
λιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεως, 
στήν ὁδό Ἀντ. Γιάνναρη 2.

Μέ τήν ἐθελοντική αἱμοδοσία δί-
νεται ἡ εὐκαιρία στόν καθένα ἀπό μᾶς 
νά μιμηθεῖ τό παράδειγμα τοῦ πρώτου 
Αἱμοδότη, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ ὁποῖος πρόσφερε τό Ἄχραντο καί Ζωήρρυτο Αἷμα του γιά τήν θεραπεία 
καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Σέ μία ἐποχή πού οἱ διαπροσωπικές σχέσεις καθημε-
ρινά κλονίζονται, σέ μία ἐποχή πνευματικῆς ἀναιμίας, μποροῦμε νά δείξουμε τήν 
ἀγάπη μας στόν συνάνθρωπο ἔμπρακτα δίνοντας δέκα λεπτά ἀπό τό χρόνο μας, 
προσφέροντας μέ τήν αἱμοδοσία ἔργο ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, ἔργο ζωτικῆς καί 
εὐεργετικῆς σπουδαιότητας. Καί ὅμως σέ αὐτή τή δύσκολη ἐποχή μέ τούς ἀστα-
μάτητους ρυθμούς της, 40 περίπου Χανιῶτες εὐαισθητοποιήθηκαν γιά τόν συνάν-
θρωπο προσφέροντας ἀκριβῶς 10 λεπτά ἀπό τό χρόνο τους καί δίνοντας ζωή σέ 
ἀνθρώπους πού κάθε στιγμή ἔχουν ἀνάγκη τό πολυτιμο «αἷμα». Νά τούς εὐχα-
ριστήσουμε καί νά εὐχηθοῦμε ὁ ἀριθμός νά αὐξάνεται κάθε φορά, ὥστε νά ὑλο-
ποιηθεῖ τό σύνθημα τοῦ συλλόγου αἱμοδοτῶν: «Μία τουλάχιστον αἱμοδοσία κάθε 
μήνα, κάθε σπίτι καί ἕνας αἱμοδότης’’.

Κᾶνε δῶρο αὐτό πού δέν ἀγοράζεται ...μόνο χαρίζεται...! 
27-02-2013




