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τό δάκρυ του ἔσταζε βροχή. Κοιτάζει... καθισμένη
στό Θρόνο βλέπει τήν Κυρά, πού τοῦ χαμογελοῦσε
καί τό Παιδί πού ἐχαίρετο καί πού τόν εὐλογοῦσε.
-Σέ ποιό καλύβι ἀγνώριστο, σέ ποιά καρδιά
θλιμμένη
νά πέρασες τή νύχτα Σου, Κυρά Φανερωμένη;»,

Πατέρες, ἀδελφοί καί εὐλογημένα τέκνα ἐν
Κυρίῳ,
Ἠγαπημένοι ὅπου γῆς Πόντιοι,
«Ξυπνᾶ κι’ ὁ γερο γούμενος, τόν ὄρθρο του
σημαίνει
καί μουρμουρίζοντας σιγά, στήν ἐκκλησιά
πηγαίνει,
τήν ἅγια Εἰκόνα τῆς Κυρᾶς σκυφτά νά προσκυνήσει.
Κι’ ἐκεῖ πού ἐτέντων ὁ παπᾶς τά χείλη νά
φιλήσει
τοῦ κάστηκε πώς ἔλειπε – παράδοξη ἱστορία –
ἀπ’ τό θρονί της τό χρυσό ἡ Δέσποινα Μαρία...
Ἐτρομαξ’ ὁ καλόγερος... Στήν πλάκα γονατίζει,
χτυπᾶ τό μέτωπο στή γῆ, παρακαλεῖ, δακρύζει...
Μέ μιᾶς ἀστράφτ’ ἡ ἐκκλησιά κι᾿ αἰσθάνετ’
ἕνα χέρι
ὅπου τόν ἀνασήκωνε... Μοσχοβολάει τ’ ἀγέρι...
Τά μάτια του ἄνοιξ’ ὁ παπᾶς... Στό κάτασπρό
του γένι

θά ἐτραγουδοῦσε καί θά ὑμνοῦσε μαζί
μέ ὅλους μας σήμερα ἐδῶ, σήν Σουμελᾶν
τήν Παναΐαν, ὁ Λευκαδίτης ποιητής Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης.
Μεγαλύνει, λοιπόν, ἡ ψυχή μας τόν Κύριον μέ πολλήν εὐγνωμοσύνην, διότι διά τετάρτην φοράν μᾶς ἀξιώνει νά συναχθῶμεν
πανταχόθεν τῆς οἰκουμένης, ὅπως τότε ἐκ
τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων, ἐν νεφέλαις,
οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, διά νά ἀποδώσωμεν
τήν ὀφειλετικήν τιμήν εἰς τήν πάναγνον
Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ, εἰς τόν ἡγιασμένον τοῦτον τόπον τῆς περιπύστου Ἱερᾶς
Αὐτοκρατορικῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυ-
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ροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ὄρους Μελᾶ, τοῦ
συμβόλου τῆς βαθείας πίστεως τῶν ὀρθοδόξων Ποντίων.
«Φῶς σ’ ὀμμάτια μας», λοιπόν!
Ὅμως, τί τό ἰδιαίτερον ἔχει ὁ τόπος
αὐτός, ἀφοῦ τοῦ Κυρίου πᾶσα ἡ γῆ καί τό
πλήρωμα αὐτῆς, καί μάλιστα μετά ἀπό μίαν
ἑκατονταετίαν περίπου σιωπῆς;
Τό ἰδιαίτερον εἶναι ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ
ἔχει ἁγιάσει τόν χῶρον τοῦτον διά τῆς ἀσκήσεως καί τῆς χαρισματικῆς ἀκτινοβολίας
τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν καί ἐλάτρευσαν
εἰς αὐτόν τόν Κύριον καί τήν Θεοτόκον ἀπό
τῶν ἡμερῶν τῶν ἐνθέων Σωφρονίου καί
Βαρνάβα τῶν ἱδρυτῶν μέχρι τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1923, ὁπότε καί ἠναγκάσθησαν νά
ἐγκαταλείψουν τόν ἱερόν βράχον οἱ τελευταῖοι Σουμελιῶται μοναχοί.
Τό ὄρος τοῦτο τοῦ Σουμελᾶ, τό ὁποῖον
ἐπί αἰῶνας ἐφιλοξένησε τό μέχρι σήμερον
διασωθέν ἱερόν καί θαυματουργόν Εἰκόνισμα τῆς Παναγίας μας, καί ἡγιάσθη καί ἐχαριτώθη ἀπό αὐτήν, ἀποτελεῖ, διά σύμπασαν
τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος τῶν Ρωμαίων,
διαχρονικόν σύμβολον καί προσκύνημα, εἰς
τό ὁποῖον ἀμέτρητα πλήθη μακαρίων προγόνων μας κατέθεσαν τά δάκρυα, τούς στεναγμούς, τά προβλήματα, τάς εὐχαριστίας
καί τούς μυχιαιτάτους πόθους των.
Βεβαίως δέν ἔχομεν σήμερον, ὅπως θά
εὐχόμασταν, συνεχῆ τήν ἐδῶ ἀνθρωπίνην
παρουσίαν, μίαν ζωντανήν δηλαδή μοναστικήν ἀδελφότητα, ὅπως πρίν ἀπό ἕνα αἰῶνα.
Ζοῦν ὅμως ἐν χερσί Κυρίου αἱ ψυχαί τῶν
πολυπληθῶν Σουμελιωτῶν Ἁγίων πατέρων,
αἱ ὁποῖαι ἀοράτως συνεχίζουν, μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, τήν ἀέναον λατρευτικήν δοξολογίαν των μετά τῶν ἀγγελικῶν
χορῶν, καί τοῦ πλήθους τῶν Ἁγίων καί τῶν
Μαρτύρων τοῦ Πόντου καί ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, καί μετά πάντων ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι σήμερα λατρεύουμε ἐδῶ τόν Θεόν τῶν πατέρων
μας ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ.
Ὑπέρ πάντα, ὅμως, ζῇ καί ἐνεργεῖ ἐδῶ ἡ

Κυρία τοῦ Τόπου τούτου, ἡ ὑπέραγνος καί
κεχαριτωμένη Θεομήτωρ, ἡ ὁποία ἐπέλεξεν
ὡς κατοικητήριόν της αὐτόν τόν πελώριον κατακόρυφον βράχον, τό εὐλογημένον
τοῦτο Ὄρος, καί τό κατέστησε μυστικόν
κῆπον καί θαυμαστόν περίβολόν της, ὅπως
καί τό Ἅγιον Ὄρος τοῦ κλεινοῦ Ἄθωνος.
Ἡ Δέσποινα Παναγία, «θρονιασμένη
εἰς τήν καρδιάν μας», πηγάζει πολυτρόπως, ἀοράτως καί μυστικῶς, ἀλλ’ ὅμως καί
πραγματικῶς, τάς χάριτάς της καί ἐνεργεῖ
τάς θαυματουργίας της εἰς τούς πρός αὐτήν
καταφεύγοντας ἐν πίστει.
Ἀδελφοί καί Πατέρες καί φίλτατα τέκνα
ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
«Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται». Αὐτό τό καλοκαιρινό Πάσχα, ἡ
Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Καί εἶναι ὄντως
π ά σ χ α. Εἶναι ἀ ν ά σ τ α σ ι ς. Μετέστη
πρός τήν Ζωήν, ἡ Μήτηρ τῆς Ζωῆς, ἡ κατά
σάρκα Μήτηρ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Καί
ἀντί λύπης διά τήν κοίμησίν της, τά πάντα
πεπλήρωται χαρᾶς καί φωτός καί ἀναστάσεως.
Διαχρονικῶς ἀσπαζόμεθα ἀλλήλους εἰς
τάς συναναστροφάς μας μέ τόν χαροποιόν
χαιρετισμόν «Χαίρετε». Τόν ἴδιον χαιρετισμόν ἀπηύθυνε καί ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ
ὅταν ἀπεκάλυψεν εἰς τήν Ἁγνήν Παρθένον
τό εὐαγγέλιον τῆς χαρᾶς λέγων πρός αὐτήν
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη». Καί ὁ Υἱός της, ὁ
Ἀναστάς Κύριος, ἐμφανισθείς εἰς τάς Μυροφόρους μετά τήν Ἀνάστασίν Του, ἀπηύθυνε πρός αὐτάς καί τόν κόσμον μίαν λέξιν,
ἕνα β ί ω μ α, τό «Χαίρετε» καί τό «Εἰρήνη».
Εἰρήνη ὑπάρχει ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει χαρά. Καί
χαράν ἔχομεν ὅταν εἴμεθα ἱκανοποιημένοι
μέ τά «δῶρα» τοῦ Θεοῦ, καί δέν ζητοῦμε
συνεχῶς. Χαρά καί εἰρήνη, εἰρήνη καί χαρά,
βιώματα καί καταστάσεις ἀλληλένδετοι καί
ἀλληλοσυμπληρούμεναι καί ἀλληλοπεριχωρούμεναι.
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Εἶναι, λοιπόν, ὅλα τά γεγονότα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς πρόξενα μόνον
χ α ρ ᾶ ς. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι κεκλημένος
νά μετάσχῃ εἰς τήν χ α ρ ά ν αὐτήν, γινόμενος μέλος τῆς οὐρανίου βασιλείας. Θάνατος οὐκέτι κυριεύει.
Εἰς τήν ε ἰ κ ό ν α τῆς σημερινῆς ἑορτῆς
τῆς Κοιμήσεως εἰκονίζεται ἡ Παναγία, περιστοιχιζομένη ὑπό τῶν θείων Ἀποστόλων,
καί τοῦ Υἱοῦ της παραλαμβάνοντος τήν
ψυχήν της. «Σήν κορφήν κάθεται ὁ Χριστός, ἡ Παναγιά σή’ ρίζαν, σ’ ἄκρας κάθουν
οἱ Ἄγγελοι, σά φύλλα οἱ Προφητάδες». Καί
ὅπως ἡ φυσική μητέρα μας προσπαθεῖ νά
ἐκπληρώσῃ κάθε ἐπιθυμίαν τοῦ παιδιού
της, ἔτσι καί ἡ Παναγία ἀπό ἐκεῖ, ἀπό τούς
οὐρανούς, ἐκπληρώνει πᾶσαν καλήν ἐπιθυμίαν μας.
Ἰδιαιτέρως ὅταν αὐτή ἡ ἐπιθυμία μας
καί αὐτή ἡ προσευχή μας τῆς ἀπευθύνεται ὅπως σήμερα ἀπό τόν ἀγαπημένον της
αὐτόν τόπον, ἀπό ἐδῶ πού εὑρισκόμεθα μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, ἀπό τά βοσκοτόπια
τῆς Μονῆς Σουμελᾶ, μέσα ἀπό τά δάση τῆς
μαυροπεύκης καί τῆς ἀζαλέας τῆς ποντικῆς,
τίς κρανιές καί τά ροδόδενδρα καί τά χλοερά λιβάδια τοῦ Πόντου πού περιγράφει
τόσο ὄμορφα ἡ Μαριάννα Κορομηλᾶ: ὅταν
ἀναπέμπωνται οἱ προσευχές μας μέσα εἰς τό
θρόϊσμα τῶν φύλλων καί τόν παφλασμόν
τῶν ὑδάτων πού ρέουν νύκτα καί ἡμέραν,
χειμῶνα-καλοκαίρι, ἐδῶ εἰς τάς παρυφάς τοῦ
Ὄρους Μελᾶ, εἰς τόν Πυξίτην, τό ποτάμι τῆς
Παναγίας, τό Χρυσοπόταμο, τό Altındere.
Ἡ «ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητος Θεοτόκος καί ἐν προστασίαις ἀμετάθετος ἐλπίς»
μας, ἡ Σουμελιώτισσα, ἡ κοιμηθεῖσα καί
μεταστᾶσα εἰς τήν Ζωήν Παναΐα, εὐχόμεθα νά δίδῃ εἰς ὅλους τούς φυλάσσοντας
θ ε ρ μ ά ς π ύ λ α ς, αὐτήν τήν χ α ρ ά ν καί
τήν εἰρήνην τοῦ Υἱοῦ της.
Ἡ Παναγία μ ε τ έ σ τ η πρός τήν Ζωήν!
Καί πρεσβεύει καί μεσιτεύει καί ἱκετεύει
καί παρακαλεῖ τόν Υἱόν Της ὑπέρ ἡμῶν!

Καί ᾄδεται παντοῦ καί πάντοτε ὁ νικητήριος π α ι ά ν τῆς Σοφίας, τῆς Δυνάμεως
καί τῆς Εἰρήνης τοῦ Θεοῦ, τό Χριστός Ἀνέστη!
Καί εἰς τό ὄρος Μελᾶ, οἱ «προσδοκῶντες
ἀνάστασιν» κεκοιμημένοι τῆς ἱερᾶς αὐτῆς
γῆς, ἀνώνυμοι καί ἐπώνυμοι, γνωστοί καί
ἄγνωστοι, καί μαζί τους τά σύμπαντα,
ἀντηχοῦν καί ἀπαντοῦν: Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Ἡ Μήτηρ τῆς Ζωῆς πρεσβεύει καί νικᾷ
διά τῆς μητρικῆς ἀγάπης καί στοργῆς της!
Ἄς μιμηθοῦμε κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν τό παράδειγμά της καί τήν Εἰκόνα
της, παραδιδούσης τό πνεῦμα εἰς τόν Κύριον καί Θεόν της, διά νά εὕρωμεν χάριν καί
ἔλεος ὅταν θά συναντηθοῦμε εἰς τήν οὐράνιον Γαλιλαίαν καί θά ἰδοῦμε τό Πρόσωπον τοῦ ἀπροσωπολήπτου Κυρίου, «καθώς
ἐστι» δίκαιος καί ἀληθινός καί κρίνων καί
ἀγαπῶν καί σώζων.
Εἴθε ὅλοι νά ἀξιωθῶμεν αὐτῆς τῆς μοναδικῆς χ α ρ ᾶ ς «ἐν τῇ Χώρᾳ τῶν ζώντων».
Μέχρι τότε, ἀπευθύνουμε εἰς τήν Παναγίαν, σήμερα καί πάντοτε, μέ ἕνα στόμα καί
μία καρδιά, τήν «Μυστική Παράκλησι» τοῦ
Μεσολογγίτου ποιητοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ:
«Δέσποινα,
κανένα φόρεμα τή γύμνια μου
δέ φθάνει νά σκεπάσει,
...
Πρόστρεξε, Μυροφόρα,
μονάχα ἐσένα πίστεψα,
καί λάτρεψα μονάχα ἐσένα,
ἀπό τά πρωτινά γλυκοχαράματα
κι’ ὥς τώρα στά αἱματοστάλαχτα
μιᾶς ὠργισμένης δύσης.
...
Δέσποινα, στήριξέ με ἐσύ
καί μή μ’ ἀφήσεις........».
Ἀμήν.

5

Ἀντιμήνσια
καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
Διδακτορική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
Η΄ μέρος
1.8. ΦΘΟΡΑ ΕΙΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΩΝ.
«Ἡ σχετική διάταξη τοῦ Εὐχολογίου
-περί τῆς ἁγίας Τραπέζης ἧς τά ἄμφια διεφθάρησαν- καθορίζει νά βάλωνται αὐτά «ἐν
ἀγγείοις καινοῖς», δέ λέγει ὅμως τί ἀκριβῶς
γίνονται κατόπιν. Πάντως ὑπῆρχε ἡ συνήθεια
νά καίωνται ἤ νά θάπτονται ὅσα ἀπό αὐτά
εἶναι ἀκατάλληλα γιά μελλοντική χρῆσι».1
Τή διάταξη αὐτή συμπληρώνει ἡ ζωντανή
μαρτυρία πού μᾶς παρέθεσε ὁ Πανοσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μεθόδιος, Ἡγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Καψᾶ, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε χρηματίσει
ἀρκετά χρόνια Διάκονος τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Φιλοθέου (1961-1994). «Παλαιότερα
ὅλα τά ἐκκλησιαστικά εἴδη στά ὁποῖα ἡ φθορά τοῦ χρόνου ἤ τῆς χρήσεως δέν ἐπέτρεπε
περαιτέρω χρήση, συγκεντρώνονταν στή
Μητρόπολη, ἀποστέλλονταν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί χρησιμοποιούνταν στήν

πυρά πού ἄναβαν ἐκεῖ γιά τήν προετοιμασία
τοῦ ἁγίου Μύρου». Τή μαρτυρία αὐτή ἐπιβεβαίωσε καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, Ἡγούμενος τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Τοπλοῦ, καί ὁ
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Φιλοκτήμων Αὐγουστινάκης, ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Σητείας,
ὁ ὁποῖος ἄκουσε νά ὁμολογεῖται τό ἴδιο,
διά ζώσης, ἀπό τόν μνημονευθέντα Ἱεράρχη. Αὐτό εἶναι καί ἡ αἰτία τῆς ἐλάχιστης
ὑπάρξεως παλαιῶν ἱερῶν ἀμφίων τῆς ἁγίας
Τραπέζης ἰδιαίτερα στήν Ἱερά Μητρόπολη
Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Βεβαίως ἡ συνεχής
χρήση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ἀμφίου δημιούργησε τήν ἀνάγκη, κατά τακτά διαστήματα, νά
ἀντικαθίστανται ἤ νά ὑπάρχουν μέ ἀγαθή
πρόθεση παρεκτροπές καί νά πλένονται.
Αὐτό ὅμως δέ φαίνεται στήν παράδοση.
Στήν παρούσα ἔρευνα βρήκαμε μόνο δύο,
τά ὁποῖα ἔχουν πλυθεῖ. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι
αὐτό γινόνταν καί παλαιότερα. Ἀπό τό Πηδάλιο συνάγεται: «...ὅθεν λογιάζω ὅτι καί
ἐάν ἐν γνώσει ἀποπλύνει τις ἅγιον Ἀντιμήν-

1. βλ. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις, ἔνθ’
ἀνωτ τ. Α`, σ. 144.
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σιον, ὅταν τύχῃ νά λερωθῇ ἱκανῶς οὐ κατακρίνεται».2 Ἡ θέση αὐτή στηρίζεται ὑποθετικῶς καί στόν Συμεών Θεσσαλονίκης.3 Γιά
τόν τρόπο καταστροφῆς τῶν φθαρμένων
ἀμφίων μᾶς πληροφορεῖ καί τό Πηδάλιο.
Σχολιάζοντας τόν Γ` κανόνα τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων, περί οἰκείας χρήσεως σκευῶν
ἁγιασθέντων, τονίζει ὅτι τά ἱερά ἄμφια πλυνόμενα δέ βεβηλοῦνται, ἀλλά καί σέ μορφή
ἀχρησίας μερικοί συμβουλεύουν ὅτι καλύτερα εἶναι νά καίγονται ἤ ἀκόμη ὅτι εἶναι θεμιτό νά ρίπτονται στό βάθος τῆς θαλάσσης ἤ
νά θάπτονται σέ χῶρο ἀπάτητο.4 Σύμφωνα
μέ τίς πιό πάνω συμβουλές, εὔλογο εἶναι νά
καταστράφηκαν θαυμάσια ἔργα τέχνης καί
μάλιστα ἀντικείμενα πού θά ἔλυναν πολλές
σημερινές λειτουργικές ἀπορίες. Αὐτό εἶναι
θλιβερό ἀλλά ἄμεμπτο, διότι ὅσοι προέβαιναν σέ τέτοιες πράξεις, προέβαιναν εὐλαβικά φρονοῦντες. Ἡ ἱερότητα τοῦ συγκεκριμένου ἱεροὐ ἀμφίου δέν ἄφησε περιθώρια
ἐπιλογῆς τοποθετήσεώς του στό σκευοφυλάκιο, ὅπως γίνονταν καί σέ ἄλλα ἐκκλησιαστικά σκεύη. Δέν ἀποκλείεται νά συνέβαλε
ἐπίσης καί ἡ λιτότητα τῶν παραστάσεων τοῦ
ἱεροῦ τούτου ἀμφίου. Ἡ ἄποψη τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἰωάννου Φουντούλη ὅτι «μποροῦμε
νά τό ἀποθέσουμε σ’ ἕνα ἑρμάριο τοῦ σκευοφυλακίου»5 φρονοῦμε ὅτι εἶναι ἡ ὀρθότερη
καί πιό ἐνδεδειγμένη γιά τά σημερινά δεδομένα. Ἄλλωστε, αὐτό γίνεται καί σήμερα.
Ἐν κατακλείδι, μολονότι ὁ καθαγιασμός
τοῦ Εἰλητοῦ καί τοῦ Ἀντιμηνσίου εἶναι ὁ
ἴδιος, πλήν τῆς συρραφῆς λειψάνων ἁγίων Μαρτύρων, στά Ἀντιμήνσια, ἡ πρακτική

χρήση ἴδια, -περισυλλογή μαργαριτῶν-, κατ’
οὐδένα λόγο δέν συγχωρεῖται ἡ σύγχυση τοῦ
ἱεροῦ τούτου ἀμφίου. Ἄλλη λειτουργική χρήση ἔχει τό Εἰλητό καί ἄλλη τό Ἀντιμήνσιο.
Τά σύγχρονα ἱερά ἄμφια, ἐκβιομηχανισμένα ὅπως εἶναι, δέ χάνουν μόνο τήν παλαιά καλλιτεχνική ἀξία τῆς πρωτοτυπίας
καί μοναδικότητας. Δυστυχῶς, προστίθεται
σ’ αὐτά ἀκόμη μία ἀλόγιστη καί ἄνευ ὑποστάσεως πράξη. Χρησιμοποιεῖται ὡς ὑλικό
κατασκευῆς τό πολυτελές μεταξωτό ὕφασμα
καί ὄχι τό λινό σύμφωνα μέ τήν παράδοση
καί τόν συμβολισμό του. Ἀπό τά ἀνευρεθέντα ἱερά ἄμφια πού παραθέτουμε στά ἑπόμενα κεφάλαια συνάγεται ὅτι λινό ὕφασμα
ἐχρησιμοποιεῖτο καί στήν ὀθόνη, ὅπου ἐξιστοροῦντo οἱ εἰκονογραφικές παραστάσεις,
καί ὄπισθεν αὐτῆς σέ μορφή φόδρας, πού
στίς σημερινές ἐκδόσεις ἀποτελεῖται ἀπό λεπτό νάϊλον ὕφασμα. Σέ ὅλα τοῦ παραδοσιακοῦ τύπου καί σέ πολλά ἔντυπα μέχρι καί
τίς ἀρχές τοῦ Κ΄ αἰῶνος ἀποτελοῦνται καί
οἱ δύο ὀθόνες ἀπό λινό ὕφασμα. Τονίζουμε, ὅμως, ὅτι εἶναι ἀσέβεια νά ἀνατρέπονται
συμβολικῆς σημασίας πράξεις τῆς Ἐκκλησίας
στό ὄνομα τῆς βιομηχανικῆς ἐξέλιξης, τῆς
καλαισθησίας καί τῆς εὐκολίας.
Τελευταίως τείνει νά ἀποκρυσταλλωθεῖ
μιά θεολογία περίεργη,6 ὅτι τάχα τό Ἀντιμήνσιο μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι
τό διαπιστευτήριο ἤ ἡ εὐλογία πού δίδει ὁ
ἴδιος στόν ἱερέα νά τελεῖ τή θεία Λειτουργία
στό ὄνομά Του, καί ὅτι ὅταν ὁ ἱερεύς κατά
τόν Χερουβικό ὕμνο ἀσπάζεται τό Ἀντιμήνσιο, ἀσπάζεται τήν ὑπογραφή τοῦ Ἐπισκόπου -τρόπον τινά- τήν χεῖραν Αὐτοῦ.7 Τήν
ἴδια θέση ἀποδέχεται καί ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Περγάμου κ.κ. Ἰωάννης (Ζηζιούλας) στή διδακτορική του διατριβή.8 Ὁ

2. βλ. ΠΗΔΑΛΙΟΝ, Κανόνες Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 726, σημ. 2.
3. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ἀποκρίσεις
πρός τινας ἐρωτήσεις Ἀρχιερέων, ἐρώτ. πβ`, ἔνθ’
ἀνωτ. στ. 949 Α.
4. ΠΗΔΑΛΙΟΝ, κανών ογ` τῶν ἁγ. Ἀποστόλων, ὅ.π. σ. 99, σημ. 1.
5. βλ. Ι.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις, ἔνθ’
ἀνωτ. τ. Α`, σ. 143.

6. Αὐτόθι, σ. 64.
7. Α. ΣΜΕΜΑΝ Πρωτοπρεσβυτέρου, Εὐχαριστία, μετάφραση Ἀνδρέας καί Μαρίκα Χελιώτη,
ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθῆναι 1987, σ. 101.
8. Ι. ΖΗΖΙΟΥΛΑ, Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκλησίας ἔν
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Σεβασμιώτατος στήν προσπάθειά του νά
ἀποδείξει τήν ἑνότητα τοῦ τριπτύχου Ἐπίσκοπος, Εὐχαριστία, Ἐνορία, στήν ἀρχή μάλιστα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐνορίας, ὑπέθεσε παρόμοια συμπεράσματα καί
τά διατύπωσε στήν ἑνότητα «Ἡ σχέση τῆς
ἐνοριακῆς πρός τήν ἐπισκοπική εὐχαριστιακή Ἑνότητα μετά τήν ἐμπέδωση τοῦ θεσμοῦ
τῶν Ἐνοριῶν». Ὅμως, οἱ πηγές στίς ὁποῖες
ἀναφέρεται ἰδιαίτερα στόν Ψευδο-Διονύσιο
δέν διευκρινίζουν τή θέση ὅτι τό Ἀντιμήνσιο εἶναι ἡ γραπτή ἐντολή τοῦ Ἐπισκόπου
πρός τόν Πρεσβύτερο διά τήν τέλεση τῆς
θείας Εὐχαριστίας. Ἀντιθέτως, ὁμιλοῦν περί
εὐκτηρίου οἴκου χωρίς νά ὑπονοοῦν ἔστω
τό Ἀντιμήνσιο ἤ τό Εἰλητό, ἡ δέ ἀναφορά
τῆς «πλάκας Θυσιαστηρίου», πού ἀναφέρει,
ἀνάγεται χρονικῶς στόν ἕβδομο (7ο) αἰώνα,
δηλαδή τρεῖς αἰῶνες ἀργότερα ἀπό τό πεδίο
ἐρεύνης τῆς μελέτης του. Ὡς πρός τήν ἐμφάνιση τῆς ὑπογραφῆς τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου
στά Εἰλητά ἤ τά Ἀντιμήνσια φρονοῦμε ὅτι
εἶναι πολύ μεταγενέστερη καί δηλώνει τήν
ἐγκυρότητα καί τόν καθαγιασμό τους ἀπό
ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο. Μ’ αὐτή τή σκέψη ἀποδεχόμαστε καί τή ἄποψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ.
Εὐγενίου (1995-σήμερα), ὁ ὁποῖος ἀναφέρει
ὅτι «τά ἱερά αὐτά ἄμφια τῆς ἁγίας Τραπέζης
ἐκκαθιερώνοντο στό ἐκκλησιαστικό Κέντρο
τῆς προελέσεώς τους καί ὑπέγραφε μόνο ὁ
τοπικός Ἐπίσκοπος». Κατά τήν ἄποψή μας
ἡ πράξη αὐτή δηλώνει καί τήν ἀποδοχή καθιερώσεως καί τήν εὐλογία διά λειτουργική
χρήση τῶν συγκεκριμένων ἀμφίων. Τήν ἄποψή μας αὐτή δικαιολογεῖ μερικῶς καί ἡ ἰσχυρή μαρτυρία ὅτι κανένα ἀπό τά ἀνευρεθέντα
παραδοσιακά ἄμφια δέν προσφέρει ὑπογραφή Ἐπισκόπου περίπου ἑκατό πενήντα (150)
ἔτη μετά τήν ἐμφάνιση τῶν ἐντύπων ἐκδόσεως. Ὑπάρχουν, ὅμως, καί πρακτικοί λόγοι

πού ἀναιροῦν τήν θέση ὅτι το Ἀντιμήνσιο
εἶναι ἡ γραπτή εὐλογία πού λαμβάνει ὁ πρεσβύτερος, γιά νά τελεῖ τήν θεία Εὐχαριστία.
α) Ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος τελεῖ τή θεία Λειτουργία, δέν ἀσπάζεται τό Εἰλητό; Τί λέγει ὅταν
τό ἀσπάζεται; Πρέπει νά ἀσπάζεται ὁ ἴδιος τό
διαπιστευτήριό Του; καί β) Ὁ ἱερεύς ἀσπαζόμενος τό Εἰλητό ἤ τό Ἀντιμήνσιο λέγει
κατ’ ἰδίαν: «Προσκυνῶ τά πάθη σου Χριστέ,
ὑμνολογῶ καί τήν ταφήν σου σύν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζω Κύριε Δόξα σοι». Πράξη,
νεώτερη μέν, ἀλλά ἰσχυρή. Ἐπίσης δέν τό
ἀσπάζεται σιγῶν, ὡς θά ἐγένετο ἄν πράγματι ἦταν τό ἄμφιο διαπιστευτήριο. Προφανῶς στήν προκειμένη περίπτωση γίνεται
σύγχυση μεταξύ Εἰλητοῦ καί Ἀντιμηνσίου.
Τό Ἀντιμήνσιο δίδεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο διά
τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας σέ ἄνευ
ἐγκαινίου ἁγία Τράπεζα καί συνεπῶς, ὡς
εὐλογία διά τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας σ’ Αὐτήν, δέν δίδεται τό Εἰλητό. γ. Οἱ
πρεσβύτεροι λαμβάνουν εὐλογία τελέσεως
τῆς θείας Εὐχαριστίας ἀπό τόν Χειροτονοῦντα Ἐπίσκοπό τους κατά τήν ἡμέρα τῆς
Χειροτονίας τους.9 Παρ’ ὅλο πού προσπάθησα νά ἐντοπίσω στοιχεῖα γιά νά στηρίξω τή
θέση ὅτι τό Ἀντιμήνσιο ἀναπληρώνει τή γραπτή ἐντολή τελέσεως τῆς θείας Εὐχαριστίας
ὅπως ἐγένετο στήν Ρώμη τούς τρεῖς πρώτους
αἰῶνες,10 συνάντησα σκοτάδι στίς πηγές πού
ἀνέτρεξα. Ὅσες φορές ἀναφέρεται ἡ εὐλογία
τοῦ Ἀρχιερέως ἀναφέρεται μέ τήν γενικότερη ἔννοια ὅτι τίποτε δέ γίνεται ἄνευ γνώμης
καί εύλογίας αὐτοῦ. Σέ καμία περίπτωση, πάντως, δέν ὑπονοεῖται ὅτι τό Ἀντιμήνσιο εἶναι
ἡ εὐλογία ἤ τό διαπιστευτήριο πού λαμβάνει
ὁ ἱερέας ἀπό τόν Ἐπίσκοπο γιά νά τελεῖ τή
θεία Λειτουργία.

9. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ, Τάξις γινομένη ἐπί Χειροτονίᾳ πρεσβυτέρου, εὐχή β`, Κωνσταντινούπολις
1820, σ.42.
10. Ι. ΖΗΖΙΟΥΛΑ, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 184.

τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς
τρεῖς πρώτους αἰώνας, Ἀθῆναι 1965, σ. 183.
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Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ κυρίῳ Ἀμφιλοχίῳ Παπαγιαννάκῃ, Ἡγουμένῳ τῆς Ἱερᾶς καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, τέκνῳ τῆς ἡμῶν
Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.
Παρακολουθήσαντες καθημερινῶς, ἐν
προσευχαῖς καὶ δεήσεσι πρός τόν ἰατρόν τῶν
ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν ἀγαθοδότην
Κύριον, τήν πολύμηνον δοκιμασίαν τῆς ὑγείας τοῦ προσφιλοῦς ἡμετέρου κατά σάρκα
αὐταδέλφου, πολυτίμου δέ ἡμῖν καί τῇ Μητρί
Ἐκκλησίᾳ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κυρίου Δαμασκηνοῦ, μετ’ ἰδιαιτέρας
πατρικῆς ἱκανοποιήσεως καί Πατριαρχικῆς
ἐγκαυχήσεως ἐπληροφορήθημεν, ἥ τε ἡμετέρα Μετριότης προσωπικῶς καί ἡ περί ἡμᾶς
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, περί τοπυ ἐπιδειχθέντος ὑπό τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ὁσιολογιότητος στοργικοῦ ἀδελφικοῦ ἐνδιαφέροντος
διά τόν δοκιμασθέντα ὑμέτερον αὐτάδελφον,
μή χωρισθείσης ἀπό τῆς κλίνης τῆς δοκιμασίας αὐτοῦ οὐδ’ ἐπί στιγμήν καθ’ ὅλον τό
μακρόν χρονικόν διάστημα τῆς νοσηλείας
αὐτοῦ, ἔν τε Κρήτῃ καί ἐν Ἀθήναις, ἄχρι τῆς
πλήρους ἀποθεραπείας αὐτοῦ. Καί προσηνέγκετε τήν ὀφειλετικήν διακονίαν ταύτην ἀθορύβως, εὐπροσίτως, προσηνῶς, συμπαθῶς καί
εὐσπλάγχνως, ἱλαρῶς καί χριστομιμήτως, ὡς
ἄλλος ἀληθῶς καλός Σαμαρείτης τοῦ Ἱεροῦ
Εὐαγγελίου, ἐν ἑσπέρᾳ καί πρωΐ καί μεσημβρίᾳ, μή δόντες ὕπνον καί νυσταγμόν τοῖς
βλεφάροις ὑμῶν.
Ὄντως ἡ ἀγάπη καί ἡ στοργική ἀφοσίωσις
τῆς ὑμετέρας Ὁσιολογιότητος, ἀποδειχθεῖσα
ἐμπράκτως καί περιτρανῶς, πρός τόν ἀδελφόν αὐτῆς, ἐπισπᾶται ἀμέριστον τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήρια πρός ὑμᾶς ἐπί τοῖς εὐγενέσιν αἰσθήμασιν
ὑμῶν καί τῇ διά θυσιαστικῆς αὐταπαρνήσεως
συμπαραστάσει πρός τήν αὐτοῦ Ἱερότητα πάντοτε μέν, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν περίοδον

τῆς συγκεκριμένης δοκιμασίας τῆς ὑγείας
αὐτῆς, ἐφ’ οἷς πᾶσι καί ἐκφράζομεν τάς θερμάς ἡμῶν εὐχαριστίας καί τήν ἐκτίμησιν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁμοῦ μετά τῶν
ὁλοθύμων πατρικῶν καί Πατριαρχικῶν ἡμῶν
εὐχῶν εἰς ἐνίσχυσιν τῆς ὑμετέρας Ὁσιολογιότητος ἐν τῷ ἱερῷ λειτουργήμαατι καί τῇ
ἀσκήσει τοῦ μοναχικοῦ καί ἡγουμενικοῦ δολίχου ὑμῶν, εἰς δόξαν Θεοῦ.
Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς ὑμετέρας Ὁσιολογιότητος ἐφαρμόζεται κατ’ ἀναλογίαν τό
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «... ἡ δέ ἀρετή λόγον ὑγιείας ἐπέχει. Καλῶς δέ ὡρίσαντό τινες
ὑγιείαν εἶναι τήν εὐστάθειαν τῶν κατά φύσιν
ἐνεργειῶν. Ὁ καί ἐπί τῆς κατά ψυχήν εὐεξίας
εἰπών, οὐχ ἁμαρτήσει τοῦ πρέποντος» (Εἰς
τήν Ἑξαήμερον Θ΄, P.G. 29,196C). Καί ὑμεῖς
προσωπικῶς ἀπεδείξατε τήν ἐν προκειμένῳ
ὑμετέραν ἀρετήν καί τήν εὐστάθειαν τῶν
φυσικῶν ἡμῶν χαρισμάτων, δουλεύσαντες ἐν
παντί καί πάντοτε, ἵνα ἀποκατασταθῇ πλήρως καί διά τῆς ὑμετέρας συμπαραστάσεως
ἡ ὑγεία εἰς ἕνα πολύτιμον διάκονον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐν Κρήτῃ
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καί στοργικόν ποιμένα
τοῦ ἐμπεπιστευμένου αὐτῷ κλήρου καί λαοῦ.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐχαριστοῦντες καί συγχαίροντες τῇ ὑμετέρᾳ Ὁσιολογιότητι ἐπί τῇ
ὅλῃ ἐκκλησιαστικῇ προσφορᾷ αὐτῆς, ἀπονέμομεν αὐτῇ καί τοῖς συνασκουμένοις μετ’
αὐτῆς ἐν τῇ περιπύστῳ Ἱερᾷ καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Τσαγκαρόλων ὁλόθυμον τήν πατρικήν
καί Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν καί τό ἄπειρον
Ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
βιγ΄ Ἰουλίου ια΄
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Τῇ δωδεκάτῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆs Ἱερᾶς Μητροπόλεωs
Κυδωνίαs καί Αποκορώνου Αρχ. Δαμασκηνού Λιονάκη
«Τῇ δωδεκάτῃ τοῦ
μηνὸς Ἰουλίου» ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν θαυματόβρυτη εἰκόνα τῆς Τριχερούσης
Θεοτόκου· «τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ»
ἑορτάζει καί τήν μνήμη τῶν
Νέων Ἀσκητῶν Γερασίμου
τοῦ Βυζαντίου καί Ἀκακίου.
Πιστό ἀντίγραφο τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Τριχερούσης, δεῖγμα τῆς
ἐξαιρετικῆς τέχνης τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἴκου τῶν
Δανιηλαίων, κοσμεῖ ἀπό ἐτῶν τήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων καί ἀποτελεῖ
τό νέο κειμήλιο καί θησαύρισμα τοῦ τόπου τῶν
ἀσκητικῶν καμάτων καί τῆς ὁσιακῆς τελευτῆς
τῶν σημειοφόρων Νέων Ἀσκητῶν. Ἐπίσης, τήν
Τετάρτη, 10 Ἰουλίου, ἀναμένεται νά φθάσουν
ἀπό τήν εὐλογημένη Λέσβο στήν Μονή τῆς
Ἁγίας Τριάδος τά πάνσεπτα καί μαρτυρικά λείψανα τῶν νεοφανῶν ἀθλητῶν τῆς Θερμῆς, τῶν
λαοφιλῶν καί θαυματουργῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καί Εἰρήνης, «ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη».
Ἡ λέξη «Θεοτόκος», ἀδελφοί μου, ἀποτελεῖ
συμπερίληψη καί συγκεφαλαίωση τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων, γλυκύτατο ἐντρύφημα τῶν
πιστῶν, καταφυγή καί προστασία τῶν χειμαζομένων καί «ἐν θλίψεσιν ὄντων». Ἡ Παναγία μας,
μέ τήν πάναγνη ζωή της καί τήν πλήρη ἀποδοχή
τοῦ θείου θελήματος, ἔγινε κατοικητήριο τοῦ
Θεοῦ, «τόπος ἁγιάσματος τῆς δόξης». Μακαρίζεται ἡ Ἀειπάρθενος ὡς «ἡ μόνη πρὸς Θεὸν
κόσμου γέφυρα», «ἡ μετὰ Θεὸν προστασία
ἡμῶν», «τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα».
«Αὐτή εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα μας», σημειώνει ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. Οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας συνιστοῦν νά διαβάζουμε καθη-

μερινῶς τούς Χαιρετισμούς
τῆς Θεοτόκου. Γνωστή
τυγχάνει καί ἡ παράδοση
τῆς ἀνάγνωσης τῶν Χαιρετισμῶν σέ ψυχορραγοῦντα,
ὥστε ἐκεῖνος νά ἐνισχυθεῖ
καί τά πονηρά πνεύματα νά
ἀπελαθοῦν.
Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ καί οἱ μεγαλύτεροι
ἀδελφοί καί βοηθοί μας, οἱ θεματοφύλακες τῶν
ὀρθῶν δογμάτων καί κυματοθραῦστες τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων, τά ἀληθινά καί ὑγιῆ πρότυπα
ζωῆς. Ἡ διαγωγή τῶν Ἁγίων ἀποτελεῖ ἐφαρμογή
τοῦ Εὐαγγελίου καί μεγαλόφωνο ἱεραποστολικό κήρυγμα, προτροπή γιά μετάνοια, ἀρετή καί
πνευματική τελειότητα. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἱκετεύουν
ἀδιαλείπτως τόν Κύριο ὑπέρ τῆς οἰκουμένης.
Παραλαμβάνουν τά αἰτήματά μας καί τά ἀνεβάζουν στόν θρόνο τοῦ τρισαγίου Θεοῦ, τόν Ὁποῖο
παρακαλοῦν ἐκτενῶς «ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
Ἡ χριστομίμητη βιοτή μας, μέ τά λυγισμένα
γόνατα, τά ὑψωμένα χέρια, τά καρδιοστάλακτα
δάκρυα καί τίς ἁγνές αἰσθήσεις, χαροποιεῖ τόν
Χριστό. Ἐκεῖνος δέχεται τότε τίς ἱκεσίες τῆς
Παναγίας καί τῶν Ἁγίων Του, ἐπεμβαίνει στήν
ζωή μας καί τήν ἁγιάζει. Ἄς παρακαλέσουμε
τόν Κύριο νά δεχθεῖ τίς ἱκεσίες τῆς Τριχερούσης Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου
καί Εἰρήνης καί τῶν Ὁσίων Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν Νέων Ἀσκητῶν, καί νά ἐξαποστείλει
τήν χάρη Του στήν πόλη τῶν Χανίων καί στόν
κόσμο ὁλόκληρο. «Ἐν ὅλῃ καρδίᾳ» εὔχομαι νά
εὐλογήσει ὁ Κύριος, ἀδελφοί μου, ὥστε ἡ τελευταία λέξη μας, κατά τήν ὥρα τοῦ χωρισμοῦ
τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα μας, νά εἶναι «Παναγία
μου»! Ἀμήν.
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* Ἡ ὁμιλία αὐτή σέ συνεπτυγμένη μορφή ἐκφωνήθηκε στό Ἡράκλειο τήν Παρασκευή 15/11/2013, στό ἐπιστημονικό συνέδριο «Ἐκκλησία Κρήτης 1866-1913:
ἀπό τήν ἐθναρχική στήν ἐθνική συνείδηση».

Ἡ μετάβαση
ἀπό τήν ἐθναρχική στήν ἐθνική συνείδηση
στίς δυτικές ἐπαρχίες τῆς Κρήτης
Τοῦ π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη
Τό Ἔθνος ἀποτελεῖ μιά κοινότητα
ἐμπειρίας ἀνθρώπων μέ κοινή μνήμη,
συνείδηση καί βούληση νά διαμορφώσουν τό μέλλον τους. Αὐτή ἡ κοινότητα ἐμπειρίας γεννιέται ὅταν οἱ
ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν νά ζήσουν τήν
Ἱστορία ὡς ἐπίτευγμα πολιτισμοῦ. Ἡ
συνείδηση τῆς ἀδιάρρηκτης ἐπαφῆς
μέ τόν ἐδαφικό χῶρο, τήν Πατρίδα,
καί ὅσα σχετίζονται μ’ αὐτόν εἶναι ὁ
πατριωτισμός. Ἐθνισμός εἶναι ἡ συνείδηση συμμετοχῆς στό ἔθνος καί τόν
πολιτισμό του. Ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς συνείδησης εἶναι ἡ ἰδεολογική ἀξίωση γιά
τή διαμόρφωση ἐθνικοῦ κράτους στήν
ὑπηρεσία τοῦ ἐθνικοῦ πολιτισμοῦ. Τό
αἴτημα προῆλθε ἀπό τήν ἀφύπνιση τῆς
ἱστορικῆς συνείδησης τῶν ἐθνῶν, τίς
ἰδέες τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καί τῆς δημοκρατίας, πού ὁδήγησαν στή Γαλλική
ἐπανάσταση τό 1789 καί τόν 19ο αἰῶνα
στήν ἄνοιξη τῶν ἐθνῶν. Τά ἔθνη διεκδίκησαν τά φυσικά τούς δικαιώματα,
μέ πρώτιστο τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία.
Τόν 19ο αἰῶνα ἡ τόνωση τῆς ἐθνικῆς
συνείδησης μετασχηματίσθηκε σέ ἐπαναστατικᾶ κινήματα.

Στήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδας ἡ ἐθνική
συνείδηση ἀφυπνίζεται μπροστά στήν
κοινή ἀπειλή ἤ σέ περιόδους οἰκονομικῆς, πολιτιστικῆς καί πνευματικῆς
κάμψης. Τό ‘21 ἡ ἐθνική συνείδηση
ἦταν ἕνα ἀπό τά κέρδη τῆς ἐπανάστασης. Οἱ «χριστιανοί», «ρωμιοί», «ρουμελιῶτες», «κρητικοί» κλπ. μετονομάστηκαν «Ἕλληνες». Οἱ λέξεις «Ἕλλην»,
«Ἑλλάς», «ἑλληνικός» δήλωναν τήν
ἀρχαία Ἑλλάδα καί τήν εἰδωλολατρία,
ἀλλά ἀρκετοί λόγιοι τίς εἶχαν υἱοθετήσει προεπαναστατικά. «Ἑλληνικά»
ἦταν καί ἡ ἀρχαία γλώσσα. Κατά τή
διάρκεια τοῦ πολέμου, τό ἰδεολογικό
περιεχόμενο τῆς λέξης Ἕλληνας δέν
χρειαζόταν προσδιορισμό: Ἕλληνες
ἦταν ὅσοι πολεμοῦσαν ἐναντίον τῆς
ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
Τά ἐθνικά κέντρα μέσα ἀπό τίς ἐθνικές ἐπαναστάσεις καί τόν ἀλυτρωτισμό, στόχευαν στή διάλυση τῆς αὐτοκρατορίας, μέ τή διαμόρφωση ἐθνικῶν
συνειδήσεων. Ἡ ἐθναρχία, τό γένος, τό
ρούμ-μιλέτ συγκροτοῦσε ἕνα κοινωνικό σχήμα μέ σημεῖο ἀναφοράς τή θρησκεία καί διοικητικό κέντρο τό Φανάρι.
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Μέ τή δυναμική τῆς ἐθνικῆς ἰδεολογίας, ἡ ἐθναρχική παράδοση τοῦ πατριαρχείου μεταβλήθηκε σέ ἐθνική αὐτοσυνειδησία.
Οἱ ἱεράρχες πού ἐγκαταστάθηκαν
στήν Κρήτη ἐπί τουρκοκρατίας προσέφεραν μεγάλες ὑπηρεσίες καί ἀπέτρεψαν τόν ὁλικό ἐξισλαμισμό τοῦ πληθυσμοῦ. Εἶχαν τήν ἐποπτεία καί εὐθύνη
φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, σχολείων,
ὑποθέσεων οἰκογενειακοῦ δικαίου,
κληρονομιῶν, διαθηκῶν, ἐπιτροπειῶν,
γάμων, διαζυγίων καί προίκας. Τό Γένος - ἐθνότητα, διαφυλάχθηκε μέ τήν
πίστη κυρίως ἀπό τόν ἀγροτικό πληθυσμό. Ὁ προσανατολισμός πρός τήν
Κων/Πολη ὑπῆρξε σωτήριος καί συντελεστικός τῆς ἐθνικῆς ὠρίμανσης.
Τό πατριαρχεῖο προστάτεψε ἱερωμένους καί μοναστήρια, ἵδρυσε σχολεῖα
καί ἔφερε δασκάλους, ἀφοῦ ἡ παιδεία
κατάφερε τό τελικό πλήγμα κατά τοῦ
κατακτητῆ. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Στῆβεν
Ράνσιμαν «στήν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ἡ ἐκκλησία κατόρθωσε νά
ἐπιβιώσει καί μαζί της ἐπεβίωσε καί ὁ
ἑλληνικός λαός».
Ἡ Κρήτη τό 1821 αἰσθανόταν συνειδητά ὁμοεθνῆς καί, παρόλο πού ἦταν
ἀποσπασμένη ἀπό τόν ἑλλαδικό κορμό
πάνω ἀπό ἕξι αἰῶνες, συναγωνίστηκε
ὡς ἀδιάσπαστο μέλος τῆς Ἑλλάδας μέ
θεμελιῶδες αἴτημα τήν ἐθνική ἐλευθερία. Αὐτό εἶναι καταφανές στήν ἄμεση ἐξέγερση μόλις ξεκίνησε ὁ ἀγώνας
στήν Ἑλλάδα, στίς ἐκκλήσεις γιά συμπαράσταση, στήν συμμετοχή μετά τό
1824 πλήθους Κρητῶν στίς πολεμικές
ἐπιχειρήσεις στήν Πελοπόννησο, στήν
ἀπογοήτευση πού ἔφερε ἡ παραμονή

τῆς Κρήτης ὑπό τό σουλτάνο καί στή
μόνιμη ἀπό τότε διεκδίκηση τῆς ἔνωσης.
Πλῆθος κληρικῶν πρωτοστάτησαν
στίς μάχες καί στίς πολιτικές ἐξελίξεις.
Ὅταν ὁ ἁρμοστής τῆς Κρήτης Μιχαήλ
Κομνηνός Ἀφεντούλιεφ ἀνέφερε ὅτι
ὁ Κρητικός ἀγώνας εἶναι ἀνεξάρτητος
ἀπό τόν ἑλλαδικό καί μόνο γιά λίγο ἡ
Κρήτη ἦταν ἐνωμένη μέ τήν Ἑλλάδα, ὁ
ἡγούμενος Μελχισεδέκ Τσουδερός καί
ὁ ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος Οἰκονόμου
τοῦ δήλωσαν καθαρά ὅτι εἶναι κοινά ὁ
σκοπός, ὁ ἀγώνας καί τά ἰδανικά. Οἱ
Κρῆτες θεωροῦσαν ὡς δεδομένη τήν
ἔνωση καί ὁ ἀποκλεισμός ἀπό τό ἑλληνικό κράτος ἔγινε ἀπαρχή νέων διεκδικήσεων γιά τήν ἔνωση.
Ἀπό τή σύσταση ὅμως τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου ὁ προσανατολισμός
ἄλλαξε καί ἐξασθένησε ὁ δεσμός μέ
τήν Κων/Πολη. Κλῆρος καί λαός στράφηκαν πρός τήν Ἀθήνα ἡ ὁποία ἔγινε
τό παιδευτικό κέντρο, παρά τή σημαντική προσφορά τῆς Χάλκης. Τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν μέ κύριο ἰδεῶδες
τήν ἀναβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐπηρέασε τήν παιδεία καί τούς σκοπούς τῆς
Ἐκκλησίας.
Ὁ διαρκής ἐπαναστατικός ἀναβρασμός, ἐπηρεασμένος ἀπό φιλελεύθερα
κινήματα τῆς Εὐρώπης καί οἱ μεταρρυθμίσεις τῶν τανζιμάτ, ὁδήγησαν σέ
μιά σαφέστερη ἐθνική ἰδεολογία τό
1866. Ὁ ἑλληνισμός ἦταν πλέον μιά
πραγματικότητα καί τό νέο ἑλληνικό κράτος μιά ἐμπειρία. Τό πνεῦμα
τῆς Μεγάλης Ἰδέας κυριάρχησε μέ τό
σύνθημα «ἔνωσις ἤ θάνατος» ἀντί τοῦ
«ἐλευθερία ἤ θάνατος», καί προβλήθη12

κε ὁ ἐθνικός χαρακτήρας τοῦ Κρητικοῦ
ζητήματος. «Ὁ διακαέστερος πόθος
(των Κρητών), ὡς πολλάκις ἀπέδειξαν,
εἶναι νά ἐνωθῶσι μετὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ
πρὸς πραγματοποίησιν αὐτοῦ ἕτοιμοι
εἶναι εἰς πᾶσαν στιγμὴν νά θυσιάσωσι
τὰ πάντα»1 γράφει ο Σακκόπουλος.
Στή Μεγάλη ἐπανάσταση πρωτουργός εἶναι ὁ Παρθένιος Περίδης,
πρωταγωνιστής ὁ Παρθένιος Κελαϊδής καί ἀκολουθοῦν ὁ Κισάμου Γεράσιμος Στρατηγάκης καί ὁ Γρηγόριος
Παπαδοπετράκης. Παρθένιος Περίδης,
Παρθένιος Κελαϊδής καί Γρηγόριος
Παπαδοπετράκης συνδέθηκαν καί γαλουχήθηκαν μορφωτικά μέ τήν Ἀθήνα.
Ὁ Περίδης σπούδασε προστατευόμενος τοῦ Μισαήλ Ἀποστολίδη ὁ
ὁποῖος ἦταν ἀδελφός τῆς Γωνιάς, πρόεδρος τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς ἑταιρείας,
δάσκαλος τοῦ Ὄθωνα καί ἀργότερα
ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. Στό μυστικό
ὑπόμνημα (ἔργο καί τοῦ Περίδη) οἱ
Κρῆτες παρακαλοῦσαν τίς Δυνάμεις
«νά πραγματοποιήσωσι τὴν μόνην ἡμῶν
ἔφεσιν, τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν ἀδελφῶν
μας Ἑλλήνων» 2. Ὁ Περίδης ἐξελέγη
παμψηφεί πρῶτος πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνέλευσης διετέλεσε μέλος
τῆς Προσωρινῆς Κυβέρνησης Κρήτης
καί πολέμησε ὡς ἁπλός στρατιώτης.

Ἦταν ἀταλάντευτα ἐνωτικός καί, ὅπως
γράφει στόν Μπογιατζόγλου τό 1868,
παρόλο πού οἱ Κρῆτες ἀπελπισμένοι
ἀνέθεσαν τίς ἐλπίδες τούς στήν Ἀγγλία
ἱκετεύουν γιά λύση σύμφωνα μέ τούς
ἐθνικούς πόθους καί ἄρα δέν μεταβάλλεται τό ἀρχικό σύνθημα.3
Ὁ Παρθένιος Κελαϊδής ἦταν Γενικός
πληρεξούσιος Κρήτης τό 1866, ἀργότερα ἀντιπρόσωπος τῶν Σφακιανῶν καί
ἐπίτροπος τῶν Κρητῶν προσφύγων
τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν στήν Ἀθήνα καί
τό 1890 ἐξελέγη Γενικός πληρεξούσιος Κρήτης μέ ἐντολή νά συνηγορήσει
στήν Εὐρώπη ὑπέρ τῆς Κρήτης. Ὕψωσε
πρῶτος τήν σημαία τῆς ἐπανάστασης
τοῦ ‘66, ἐκτέλεσε ἀποστολές, φροντιστήρια στρατοπέδων καί ἔλαβε μέρος
σέ μάχες σ’ ὅλη τήν Κρήτη.
Ἀπό τό 1869 ἡ δράση, οἱ ἐπιστολές,
οἱ ἐπαφές, οἱ γνωριμίες, τά ὑπομνήματα καί οἱ ἀναφορές του σέ κάθε κατεύθυνση, καί τά μέσα πού διέθεσε γιά τήν
Κρήτη ἐντυπωσιάζουν. Ἦταν ὁ βασικός ὑποκινητής τῆς ἐπανάστασης τοῦ
1878, τῆς μεταπολιτευτικῆς ἐπανάστασης καί τῶν περισσότερων ἀντάρτικων
ὁμάδων πού ἔδρασαν μεταξύ 1890-95.
Τό 1890 ἔγραφε στό μητροπολίτη Τιμόθεο ὅτι ὁ ἱερός κλῆρος τό ‘89, ἔπρεπε νά προηγηθεῖ ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας
«πωλῶν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγοράζων
μάχαιραν»4.
O Γρηγόριος Παπαδοπετράκης διετέλεσε πρόεδρος τῆς γενικῆς Συνέ-

1. Ἀρ. πρωτ. 232, 9/4/1866 (ἐμπιστευτικόν),
Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος ἐν Κρήτῃ (Ν. Σακκόπουλος) πρός Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν (Σπ. Βαλαωρίτη),
Περί τῶν ἐν Κρήτῃ συμβάντων, Περί ἀποκλεισμού
τῆς Κρήτης, φ.99,1/2, 1866, ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΌ ΑΡΧΕΊΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ.
2. Αρ. πρωτ. 292, 16/5/1866 (εμπιστευτικόν),
ό.π., ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΌ ΑΡΧΕΊΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ.

3. Λυκούργος Bιδαλάκης, Παρθένιος Περίδης
ο Κρης, Αθήνα 1970, σ. 75.
4. Σταῦρος Κελαϊδής, Ὁ Παρθένιος Κελαϊδής
καί ἡ πολιτική αὐτοῦ ἀλληλογραφία (1854-1904),
ἐν Χανίοις 1930, σ. 147.
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λευσης καί τό ‘78 μέλος τῆς ἐπιτροπῆς,
πού διαπραγματεύθηκε μέ τούς ἀπεσταλμένους τῆς Πύλης τούς ὅρους τῆς
Σύμβασης τῆς Χαλέπας.
Μετά τό 1869 οἱ ὀργανώσεις πού
συστήθηκαν στήν Ἀθήνα «Ἐθνικόν
Κέντρον», «Ἀδελφότης» καί «Ἐθνική
Ἄμυνα»5, μεθόδευαν καί ὑποστήριζαν
ἐπαναστατικές δραστηριότητες στίς
ἀλύτρωτες περιοχές (Θεσσαλία, Κρήτη, Μακεδονία). Στή δυτική Κρήτη τό
1877 καταστρώνονταν σχέδια ἔνοπλης
καί πολιτικῆς δράσης. Τά ἐπαναστατικά
κομιτάτα Βάμου, Ρεθύμνου καί Χανίων
ἀποσκοποῦσαν στήν ὑποκίνηση ἐπανάστασης καί κινήθηκαν ἀπροκάλυπτα
πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Στό κομιτάτο τοῦ Βάμου συμμετεῖχε ὁ πρόεδρος
τῆς δημογεροντίας Σφακίων ἀρχιμανδρίτης Ἱερόθεος Καλογριδάκης.
Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση ἦταν διστακτική, ἀλλά μετά τίς ἐπιτυχίες τῆς
Ρωσίας στό Ρωσοτουρκικό πόλεμο,
σύρθηκε ἀπό τήν κοινή γνώμη καί
ἀποφάσισε νά ἐνισχύσει τήν Κρήτη.
Στό ψήφισμα τῶν ὀπλαρχηγῶν (30 Ἰανουαρίου 1878) ἐκφράζεται καθαρά ὁ
προαιώνιος πόθος τῶν Κρητῶν: «Ἐν
ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ
ἀδιαιρέτου Τριάδος καὶ τῆς Πατρίδος
ὑψοῦμεν τὴν σημαίαν τῆς ἐλευθερίας
καὶ κηρύττομεν τὴν ἕνωσιν τῆς Κρήτης
μετὰ τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος»6.

Στό ἐπισκοπικό ζήτημα οἱ Κρῆτες
θεωροῦσαν ἀναφαίρετο δικαίωμά τους
νά ἔχουν λόγο στήν ἐκλογή τῶν ποιμένων τους. Μετά τό θάνατο τοῦ Γαβριήλ
ἐπισκόπου Κυδωνίας ξεκίνησε ἕνας πόλεμος ψηφισμάτων καί ἀλληλοκατηγοριῶν.
Ἡ Ἑλλάδα προσπαθοῦσε νά ἐγκαταστήσει στήν Κρήτη ἐπισκόπους ἀφοσιωμένους στούς στόχους καί στή διαμόρφωση τῆς ἐξωτερικῆς τῆς πολιτικῆς
καί προωθοῦσε γιά τήν ἐπισκοπῆ Κυδωνίας τό Χανιώτη Νίκανδρο Ζανούβιο7. Τό Πατριαρχεῖο ἀποκρούοντας
κάθε ἀνάμιξη τοῦ λαοῦ, ἀπαιτοῦσε
σεβασμό καί συμμόρφωση στίς ἀποφάσεις του. Ἀρνήθηκε νά ὑποχωρήσει στίς παρεμβάσεις τῆς Ἑλλᾶδας8 οἱ
ὁποῖες ἐγκυμονοῦσαν τήν ἀποδυνάμωσή του σέ περιοχές πού τό ἀμφισβητοῦσαν ὅπως ἡ Βουλγαρία. Ἀπέρριψε
τό Νίκανδρο ἐπειδή συντασσόταν μέ
Ἀρχεῖο Ταζεδάκη, Ἑλληνικό Λογοτεχνικό Ἱστορικό
Ἀρχεῖο.
7. Ἄπτερα (εφημ. Χανίων), 27/9/1880.
8. «Εἰς τὴν παρατήρησίν μου ὅτι προκειμένου περὶ ἐκλογῆς ἀρχιερέων ἐν Κρήτῃ, τὸ Πατριαρχεῖον ἔπρεπε νά λάβῃ ὑπ’ ὄψιν καὶ τὴν γνώμην
τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ προτιμήσῃ αὐτὴν
πάσης ἄλλης συστάσεως ἡ Αὐτοῦ Παναγιότης μοι
ἀπήντησεν ὅτι δεν δικαιούμεθα νά τῇ ἀπευθύνω
τοιοῦτον παράπονον διότι δεν ἔλαβα γνῶσιν τῆς
συστάσεως τῆς Βασιλικῆς Κυβερνήσεως παρὰ μετὰ
γεγονὸς τετελεσμένον δηλαδὴ κανονικὴν ἐκλογὴν
τῶν Ἀρχιερέων καὶ τὴν ἐπικύρωσιν παρὰ τῆς Συνόδου τῆς ἐκλογῆς αὐτῆς, ὅτε δέν ἦτο πλέον δυνατὸν
τῇ Αὐτοῦ Παναγιότητι νά μεταβάλῃ τὴν ἀπόφασιν
τῆς Συνόδου μὴ ἐπιτρεπόντων τοῦτο τῶν ἱερῶν κανόνων». Αρ. πρωτ. 4192, Πέραν 29/12/1880, Πρεσβεία Ἑλλάδος παρά τή Ὑψηλή Πύλη πρός Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν (Α. Κουμουνδοῦρο), Συμβάντα ἐν
Κρήτῃ, φ.99/1, 1881, ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΌ ΑΡΧΕΊΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ.

5. «Τὰ πρόσωπα ἅτινα διεξήγαγον τὸν ἀγῶνα
ἐκεῖνον, τὰ αὐτὰ πρόσωπα παρουσιάσθησαν καὶ
ἐν τῇ ἐπαναστάσει ταύτῃ μὲ τοὺς τίτλους οὓς κατ’
ἐκείνην ἔφερον», Ἀλληλογραφία, Ἀπομνημονεύματα Κ. Ἀργυροπούλου, 1877-1897, Ἱστορική Συλλογή 28, Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης.
6. Ψήφισμα ὁπλαρχηγῶν (30/1/1878), ἀρ. 48,
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τό Φαρμακίδη. Ἡ ἐθναρχοῦσα ἐκκλησία ἐρχόταν σέ ἀντίθεση μέ τόν ὁρισμό
τῆς Εὐρώπης περί ἔθνους ὁ ὁποῖος περιόριζε τίς προαιώνιες προσδοκίες τοῦ
γένους καί διασποῦσε τήν οἰκουμενική
ἐκκλησία.
Ἔτσι τά Χανιά ἀπέρριψαν τόν ἐκλεγμένο ἐπίσκοπο Ἱερόθεο Μπραουδάκη9,
τόν ὁποῖο κατεδίωξε τό ἑλληνικό προξενεῖο καί ἦρθε σέ σύγκρουση μέ τό
ρωσικό τό ὁποῖο τόν ὑποστήριζε, καί
τελικά τό Πατριαρχεῖο ὑποχώρησε μεταθέτοντας τόν Ἱερόθεο στό Ρέθυμνο
(1882).
Ἡ Κίσαμος καί τό Σέλινο ἐκφράστηκαν ὑπέρ τῶν Παρθένιου Περίδη,
Γεράσιμου Σφακιωτάκη καί Γεράσιμου
Στρατηγάκη. Ἡ ἐκλογή τοῦ Παρθένιου Κελαϊδῆ προκάλεσε ἀμηχανία,
ἀλλά τελικά ἔγινε δεκτή μέ ἐνθουσιασμό. Ὁ μητροπολίτης Μελέτιος
ὅταν ρωτήθηκε γιατί δέν ἐξελέγησαν
οἱ Παρθένιος Περίδης καί Νίκανδρος
Ζανούβιος, ἀπάντησε ὅτι «δέν ἐτέθησαν εἰς ψηφοφορίαν διὰ λόγους οὓς δέν
δύναται νά γνωστοποιήσῃ»10. Ο Παρθένιος Κελαϊδής όμως παραιτήθηκε
και εξελέγη στην επισκοπή Κισάμου
ο Παρθένιος Μπιτσάκης ο οποίος διέπρεπε «ἐν τῷ ἀθηναϊκῷ κλήρῳ ἐπὶ
20ετίαν»11 καί στήν ἐπισκοπῆ Κυδω-

νίας μετατέθηκε τό 1887 ὁ Νικηφόρος
Ἀρκαδίας.
Τήν τελευταία δεκαετία τῆς τουρκοκρατίας στήν Κρήτη, ἐκκλησιαστική
καί πολιτική ἠγεσία εἶχαν διαμορφώσει
μιά ἐθνική ἰδεολογία μέ σαφῆ στόχο:
Τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν ὀθωμανική κυριαρχία καί τήν ἔνωση μέ τό ἐθνικό κέντρο. Τήν ἐξέφραζαν ἐπίσκοποι, ἁπλοί
κληρικοί καί πολιτικοί ἠγέτες, ἀπόφοιτοι τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας (Ν.
Γιαμαλάκης, Ἔλ. Βενιζέλος, Α. Γιάνναρης, Γ. Χατζηδάκης, Γ. Μυλωνογιάννης, Ι. Σφακιανάκης, Ἀντ. Μιχελιδάκης).
Παράλληλα προετοίμαζαν ἐπαναστατικά κινήματα, ἀφοῦ μετά τήν παρένθεση τῆς σύμβασης τῆς Χαλέπας,
ἀδυνατοῦσαν νά ὑποταχθοῦν στή φοβερή καταπίεση.
Βασικό βῆμα ἦταν ἡ κυριαρχία
τῶν χριστιανῶν στήν ἐνδοχώρα. Ἀπό
τό 1875 μορφωμένοι χριστιανοί, ἀνάμεσά τους καί ὁ Ἱερόθεος Καλογριδάκης, ἀντιλήφθηκαν ὅτι ὁ ἐκτοπισμός
τῶν μουσουλμάνων ἀπό τήν ὕπαιθρο
θά συντελέσει στήν ἀπελευθέρωση
τῆς Κρήτης. Συνέλαβαν τό σχέδιο
νά ἐξαγοραστοῦν τά κτήματα τῶν
μουσουλμάνων μέ χρήματα τῶν μοναστηριῶν, τῶν δημογεροντιῶν καί
τῶν Ὀρφανικῶν τραπεζῶν. Τό ἐγχείρημα τότε δέν προχώρησε, ἀλλά μετά
τό 1890 οἱ χριστιανοί συνειδητά καί
ἐντατικά καταπατοῦσαν ἤ ἀγόραζαν
περιουσίες τῶν μουσουλμάνων τῆς
ὑπαίθρου. Ἡ μεταπολιτευτική ἐπανά-

9. Ἡ ἐκλογή τοῦ Ἱερόθεου Μπραουδάκη ἀπορρίφθηκε ὡς ἀντίθετη στή λαϊκή βούληση καί ὁ ἴδιος ὡς ἐπιβαλλόμενος, Πατρίς (εφημ. Χανίων), φ. 4
(19/12/1881).
10.
Λευκά Ὄρη (εφημ. Χανίων), φ. 6
(16/5/1881) - Ἄπτερα (εφημ. Χανίων), φ. 11
(12/7/1880).
11. Ἐπιστoλή ἐμπιστευτική Κυριάκoυ Πεvέση πρός τόν Γ. Διοικητή Κρήτης, ἐν Ἀθήναις τή
10/8/1886 (Πρoκήρυξη τῶv «βoυλευτῶv» πρός

τόv κρητικό λαό γιά μεταρρυθμίσεις, Χαvιά
28/7/1886), ἀρ. 122, Ἀρχεῖο Ταζεδάκη, Ἑλληνικό
Λογοτεχνικό Ἱστορικό Ἀρχεῖο.
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σταση ἔδωσε τό τελικό χτύπημα: οἱ
μουσουλμάνοι μετακόμισαν ὁριστικά
στά Χανιά καί στά περίχωρα. Τό 1897
οἱ χριστιανοί πυρπολοῦσαν συστηματικά τά τουρκικά μετόχια στόν κάμπο τῶν Χανίων καί μέ σφαγές ἔδιωξαν τούς Τούρκους ὁριστικά καί ἀπό
τό Σέλινο.
Ἀπό τό 1890 οἱ ἐπαναστατικές ὀργανώσεις ἐπεδίωκαν τήν ἔνωση μέσω τῆς
αὐτονομίας, ἀφοῦ μετά τίς ἐπανειλημμένες ἐξεγέρσεις καί τήν ἀποτυχία τῆς
ἔνωσης πολλοί πίστευαν ὅτι ἕνα καθεστώς αὐτονομίας θά διευκόλυνε τελικά
τήν ἐκπλήρωση τοῦ πόθου. Πρωταγωνιστικό ρόλο ἀνέλαβαν κληρικοί: Στό
Συνωμοτικό Κομιτάτο τοῦ Ἀποκόρωνα οἱ πάπα Γαβριήλ, παπὰ Μαλέκος
και Γερμανός Αποστολάκης, στόν Ἱερό
Λόχο ὁ παπά Ἐμμανουήλ Κασέλος καί
στήν «Ἐπιτροπή Ἀμύνης» τῆς Ἀθήνας
οἱ Παρθένιος Περίδης καί Παρθένιος
Κελαϊδής.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Τσεπετάκης ἦταν στενός συνεργάτης τοῦ
Βενιζέλου, συμμετεῖχε ὡς μέλος τῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ στρατοπέδου Ἀκρωτηρίου σέ συσκέψεις, ἀποστολές καί
πολεμικές ἐπιχειρήσεις. Λειτουργοῦσε
καί ἐκφωνοῦσε πατριωτικούς λόγους
γιά νά τονώνει τό ἠθικό τῶν ἐπαναστατῶν. Ἐντυπωσίασε ὡς ὁμιλητῆς
στίς 25 Μαρτίου 1897, ὅταν προέβαλε τή βαρβαρότητα, τό φανατισμό καί
τήν παρεμπόδιση κάθε προόδου ἀπό
τό τουρκικό στοιχεῖο, τόνισε τή σταθερή ἐπιδίωξη τῶν Κρητῶν γιά ἔνωση
καί ἐπικαλέστηκε τήν παρέμβαση τοῦ
Θεοῦ: «Κύριε … σῶσε μας καί ἀπό
τούς Τούρκους καί τούς χριστιανούς

τῆς Εὐρώπης πού ἐπιβουλεύονται τήν
ἐθνική μας ἀποκατάσταση» 12.
Ὁ Γερμανός Ἀποστολάκης στάλθηκε στήν Ἀθήνα γιά τήν ὑποστήριξη τῆς
Μεταπολιτευτικῆς. Γνωστοποίησε τόν
ἀγῶνα τῶν μεταπολιτευτικῶν μέ δημοσιεύματα στόν τύπο, συνέβαλε στή
μεταστροφή τῆς Ἑλλάδας πού ἦταν
ἀντίθετη μέ ἐπανάσταση καί ἐπιστρέφοντας στήν Κρήτη πολέμησε στόν
Ἀποκόρωνα καί στό Ἀκρωτήρι.
Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἁγίας Τριάδος Γεράσιμος Σφακιωτάκης και «πάντες οἱ
μοναχοὶ ἐτέθησαν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ
Στρατοπέδου»13. Ὁ Γεράσιμος συμμετεῖχε σέ συσκέψεις καί ἀποστολές τοῦ
στρατοπέδου Ἀκρωτηρίου καί συνέβαλε στήν τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν πολεμιστῶν.
Ὁ διάκονος Ἀγαθάγγελος Ξηρουχάκης συμμετεῖχε σέ μάχες καί στή Συνέλευση τῶν Ἀρχανῶν.
Ὁ διακεκριμένος πατριώτης ἐπίσκοπος Κισάμου καί Σελίνου Δωρόθεος,
Κλωνάρης μέ ἐπιστολή τοῦ ἀφοῦ ἐπιτέθηκε μέ δριμύτητα στούς ναυάρχους
γιά τό βομβαρδισμό τοῦ Ἀκρωτηρίου
τόνισε ὅτι οἱ Κρῆτες εἶναι ἀποφασισμένοι νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα καί στή
12. Λόγος ἐκφωνηθείς, κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ
Μονή τῶν Καλογραιῶν ἐν Κορακιαίς ὑπό τοῦ ἐν
Ἀκρωτηρίῳ στρατοπέδου τελεσθεῖσα ἐκκλησιαστικήν καί ἐθνικήν ἑορτήν τῆς 25 Μαρτίου 1897, ὁπότε καί τά μνημόσυνα ἐτελοῦντο των ἐν ταίς μάχαις
τοῦ Ἀκρωτηρίου πεσόντων ἀδελφῶν στρατιωτῶν,
ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσάνθου Τσεπετάκη Διευθυντού
του ἐν Ἁγίᾳ Τριάδι Ἱεροδιδασκαλείου (χειρόγραφο), Ἀρχεῖο Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδος.
13. Γεώργιος Α. Σήφακας, Τό Ἐπαναστατικόν
Στρατόπεδον Ἀκρωτηρίου 1897: Ἡμερολόγιον καί
Πρακτικά, Ἀθήναι 1953, σ. 28-29 καί 42.
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μέχρι τῆς ἐπιτεύξεως ταύτης οὗτος θὰ
διαπνέει αὐτὸν»16.
Στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα, ὅταν
διαμορφώθηκαν τά ἐθνικά κράτη ἡ
ἐθναρχία ὁλοκλήρωσε τόν προορισμό
της. Ἡ ἐθναρχική παράδοση τοῦ Πατριαρχείου μετασχηματίστηκε σέ ἐθνική αὐτοσυνειδησία, μέ τήν υἱοθέτηση
μιᾶς ἐθνικῆς πολιτικῆς, ὅπως συνέβη
στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα. Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Χάλκης ὡς ἐκκλησιαστικοί
ἠγέτες ὁδήγησαν στό πέρασμα στήν
ἐθνική συνείδηση, ὅταν ἡ ἱστορική συγκυρία ἀπαιτοῦσε πλέον ἕνα νέο ρόλο
γιά τούς ἀρχιερεῖς. Ὡς θρησκευτικοί
καί πολιτικοί ἀρχηγοί, ἀγωνίζονταν
γιά τήν κυριαρχία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί
ὑπηρετοῦσαν τήν ἐθνική ἰδέα μέσα ἀπό
ἐθναρχικές ἀρμοδιότητες. Συγχρόνως
οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Ἀθήνας συνδέονταν
μέ τό ἐθνικό κέντρο καί πίστευαν στήν
ἐθνική αὐτοσυνειδησία.
Γιά πρώτη φορά τό πέρασμα ἀπό
τήν ἐθναρχία στήν ἐθνική ἰδέα, ἔγινε
στήν Κρήτη τό ’97 ἀπό τούς Χαλκίτες κληρικούς (Χρύσανθος Τσεπετάκης, Νικηφόρος Κυδωνίας, Δωρόθεος
Κλωνάρης, Γερμανός Ἀποστολάκης)
καί συνεχίστηκε στή Μακεδονία καί τή
Μικρά Ἀσία. Οἱ δραστηριότητες κοσμικοῦ καί πολιτειακοῦ τύπου, οἱ ὁποῖες
ἦταν ὡς τότε ἀναγκαῖες, ἄν καί ξένες
μέ τήν πνευματική καί ἠθική ἀποστολή τοῦ κλήρου, ὅταν ἐξέλιπε ἡ τουρκική ἐξουσία ἦταν περιττές, ἄσχετες καί
ἐπιζήμιες. Ἦταν πλέον ὑποχρέωση τῆς

συνείδησή τους κυριαρχεῖ τό σύνθημα:
«Ἕνωσις ἢ θάνατος». Ἐξελέγη πρόεδρος
στήν Συνέλευση τῶν Ἀρμένων, ἄν καί
πρότεινε νά ἀποδεχτοῦν ὅλοι ὡς πρόεδρο τό Σφακιανάκη14.
Ὁ Νικηφόρος Κυδωνίας παρέμεινε
ἀκλόνητος στίς σφαγές τῶν Χανίων
τό ‘97 καί ὡς γνήσιος ἠγέτης ἔφυγε τελευταῖος ἀπό τήν πόλη. Ἔκανε ἔκκληση
στή δικαιοσύνη καί τά αἰσθήματα τῶν
χριστιανικῶν λαῶν, παρακαλώντας
νά συνηγορήσουν στόν ἀγῶνα τῶν
Κρητῶν15. Ὑπηρέτησε τόν ἐθναρχικό
τοῦ ρόλο, ἀντιμετωπίζοντας τίς ἀπειλές τῶν κατακτητῶν καί ὑπερασπιζόμενος τό ποίμνιό του. Ἐπικοινωνοῦσε
τακτικά μέ τό στρατόπεδο Ἀκρωτηρίου καί μέ τούς περισσότερους ἀπό
τούς πρωταγωνιστές τῆς ἐπανάστασης. Μέ ἐντολή τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου κατηύθυνε τίς ἐνέργειες τοῦ
Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Ἀνέλαβε σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες,
ὅπως ἡ πρότασή του νά διακηρύξουν
οἱ πληρεξούσιοι ὅτι ἀναλλοίωτος
σκόπ?ς τοῦ Κρητικοῦ λαού «εἶναι ἡ
μετὰ τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος ἕνωσις καὶ
14. Βλ. Πρακτικόν ἐκλογῆς Προέδρου, Ἀρμένοις 18/6/1897, ὅ.π., ΙΣ 9, ΙΑΚ. - «Δυστυχῶς διὰ
λόγους ἰσχυροτάτους τοὺς ὁποίους ἀναφέρω πρὸς
δικαιολογίαν εἰς τὸ κοινὸν πρὸς τὴν Συνέλευσιν
γράμμα μου δέν δύναμαι νά δεχθῶ τὴν προεδρίαν
τῆς Ἐπαναστατικῆς Συνελεύσεως. Ἡ πρότασίς μου
αὐτὴ τῆς ἐκλογῆς ὡς Προέδρου τοῦ ἐξοχοτέρου
τῶν πολιτικῶν τῆς Κρήτης τοῦ Ἰωάννου Σφακιανάκη θεωρῶ καλὸν νά ὑποστηριχθῇ ὑπὸ πάντων»
Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Δωρόθεος πρός Ἀγαπητέ
ἐξάδελφε Νικόλαε Παπαδάκη, ἐν Γωνιά τῇ 14 Ἰουνίου 1897, Νικ. Κ. Παπαδάκη (Ἀπτεραίου) 1898,
Ἱστορική Συλλογή 40, Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης.
15. Ἄστυ (ἐφημ.), φ. 2283 (28/3/1897).

16. Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Νικηφόρος πρός Ἀγαπητέ Ν. Γ. Παπαδάκη, ἐν Χανίοις
27/6/1897, Ἀρχεῖον Γ. Ν. Παπαδάκη, Ἱστορική
Συλλογή 48Γ, Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης.
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ἱδρύματα (ἡ θρησκεία) καί τό ὁμότροπον (τά κοινά ἤθη καί ἔθιμα). Ἡ ἱστορική μνήμη, ἡ ἐθνική καί ἡ θρησκευτική
ταυτότητα, ἡ παράδοση, ἡ γλώσσα καί
ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους ἀποτελοῦν βασικά
στοιχεῖα γιά τήν ἐπιβίωσή μας.
Ὅλοι οἱ λαοί προβάλλουν τήν ἐθνική τούς ἰδιαιτερότητα ἀπέναντι στήν
παγκοσμιοποίηση. Τό ἔθνος ὡς ἔννοια
καί ὡς ζωντανή πραγματικότητα, παραμένει πρωταρχικός παράγοντας
στίς διεθνεῖς ἐξελίξεις παρά τίς ἀντίθετες κραυγές τῶν πάσης φύσεως διεθνιστῶν.
Ὡς Ἕλληνες καί ὡς Ὀρθόδοξοι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἀντισταθοῦμε
στήν ἰσοπέδωση τοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ
εὐδαιμονισμοῦ καί στόν ὁλοκληρωτισμό τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἄν τό
ἑλληνικό κράτος δέν στάθηκε ἀντάξιο τῶν προσδοκιῶν τοῦ ἔθνους, δέν
σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἀρνηθοῦμε τήν
ἐθνική μας ταυτότητα. Στίς συνθῆκες
τῆς σημερινῆς κρίσης, ἡ διαφύλαξη τῆς
ἐθνικῆς συνείδησης καί τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους εἶναι τό ὕστατο ἀνάχωμα γιά
τή διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς μας ἐλευθερίας.

πολιτείας, καί ἀρμοδιότητα καί εὐθύνη
τῶν πολιτικῶν. Μόνο ὁ μητροπολίτης
Εὐμένιος διαφωνοῦσε ἀφοῦ θεωροῦσε
ὅτι ἡ πολιτεία ἅρπαξε ἀπό τήν ἐκκλησία τίς οἰκογενειακές ὑποθέσεις καί τήν
ἔδιωξε ἀπό τά σχολεῖα πού ἡ ἴδια ἵδρυσε, γι’ αὐτό ἤθελε νά ἀνακινήσει ζήτημα ἐπανεξέτασης τοῦ Καταστατικοῦ
Νόμου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἤδη
ὅμως εἶχε ἐπέλθει τό τέλος ἐθναρχίας
καί ὁ ρόλος τῆς ἐκκλησίας παραδόθηκε σέ πολιτικά πρόσωπα (ἀπό τούς
Παρθένιο Περίδη, Παρθένιο Κελαϊδή,
Δωρόθεο Κλωνάρη, Νικηφόρο Ζαχαριάδη, Χρύσανθο Τσεπετάκη κλπ).
Ὁ κλῆρος τῆς Κρήτης σύσσωμος
ἀγωνίστηκε καί θυσιάστηκε γιά τήν
ἀπελευθέρωση ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.
Στή συνείδησή του ταύτισε τό ἐθνικό
μέ τό θρησκευτικό καί πέτυχε τό σκοπό του: τήν ἔνωση μέ τό ἑλληνικό κράτος τό 1913.
Βαδίζοντας ἤδη στήν τρίτη χιλιετία,
ἄς θυμηθοῦμε τούς παράγοντες διατήρησης τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καί ταυτότητας ὅπως τούς καθόρισε ὁ Ἡρόδοτος: τό ὅμαιμον (ἡ κοινή καταγωγή),
τό ὁμόγλωσσον, τά κοινά τῶν Θεῶν
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τῆς κ. Ἑλένης Βασάλου, Θεολόγου

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ»
Η κ. ΒΑΣΟΥΛΑ ΡΥΝΤΕΝ;

1

ΜΕΡΟΣ Β΄
(Περίληψη προηγουμένου)
Ἡ προφητεία εἶναι χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ στήν Ἁγία Γραφή. Στήν Παλαιά Διαθήκη, οἱ Προφῆτες ἐκλέγονται ἀπό
τόν Θεό μέ σκοπό νά γνωρίσουν στούς ἀνθρώπους τό θέλημά Του καί νά στηρίξουν τήν ἐλπίδα τους στόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία. Στήν Καινή Διαθήκη, οἱ Προφῆτες
συνεργάζονται μέ τούς Ἀποστόλους καί συνεχίζουν τό ἔργο ἐκείνων γιά τόν ἐν
Χριστῷ εὐαγγελισμό τῆς οἰκουμένης.
Ἡ κ. Βασούλα Ρύντεν περιγράφει τή ζωή καί τό ἔργο της τό ὁποῖο, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ ἴδια, τῆς ἀνέθεσε ὁ Χριστός. Ἀρχικά ἀναφέρεται στή γνωριμία μέ τόν φύλακα ἄγγελο Δανιήλ, τόν ὁποῖο ἐμπιστεύθηκε ἀπόλυτα. Αὐτός τήν ἐξάγνισε, τήν
καθοδήγησε καί τήν παρέδωσε νά ὑπηρετήσει τόν ἐμφανιζόμενο ὡς «Χριστό». Ἡ
συνέχεια ἐκτυλίσσεται μέσα ἀπό τά μηνύματα πού λαμβάνει ἀποκλειστικά αὐτή
ἀπό τόν «Χριστό» γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας.
Βασικά λάθη

ἄγγελός σου, καί ὀνομάζομαι Δανιήλ».
Αὐτή τό πίστεψε καί θεώρησε τόν ἑαυτό
τῆς «εὐτυχισμένο καί τυχερό»,2 ἴσως, μάλιστα, μοναδικό πού ἐπικοινωνεῖ μέ τόν φύλακα ἄγγελό του!
Στήν προκειμένη περίπτωση ἅρμοζε
νά ἀγνοήσει τήν ἐν λόγῳ «ἐμφάνιση», νά
ἀπορρίψει κάθετα τόν λογισμό γιά τόν
«τυχερό καί μοναδικό ἑαυτό της», καί νά
ἀναζητήσει ἄμεσα τή σχετική συμβουλή

Ἡ προηγούμενη σύντομη περιγραφή
ἀποτελεῖ τυπικό παράδειγμα πειρασμικῶν
ἐνεργειῶν γιά τήν ἀπώλεια τοῦ Χριστιανοῦ, σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή καί τήν
ἀσκητική ἐμπειρία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐντοπίζουμε τούς σημαντικότερους ἐσφαλμένους συλλογισμούς καί χειρισμούς τῆς κ. Ρύντεν, πρός ἀποφυγήν:
1. Ἄνοιξε διάλογο μ’ ἕνα ὅν, πού ἐνῶ
δέν τό γνώριζε, τό ἐμπιστεύθηκε. Ὅπως
ὁμολογεῖ, γράφοντας ἕνα σημείωμα γιά τά
ψώνια, ἔνιωσε τήν παρουσία ἑνός ὄντος,
τό ὁποῖο τῆς συστήθηκε: «Εἶμαι ὁ φύλακας

1. Ἐνημερωτικό φυλλάδιο, «Ἡ Ἀληθινή ἐν Θεῷ
Ζωή», Ἀθήνα 2001, σ. 3. Σχετικά μέ τήν ὀνομασία
βλ. http://www.tlig.org/el/background/
2.    http://www.tlig.org/el/background/danielstart/
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τοῦ ἱερέα τῆς ἐνορίας της ἤ τοῦ Ἐπισκόπου
τῆς περιοχῆς.
Ἀντ’ αὐτοῦ ἔνιωσε νά κολακεύεται καί
νά χαίρεται ἀπό τήν παρουσία τοῦ λεγόμενου «φύλακα Δανιήλ» καί τῶν ἄλλων
ἀγγέλων, καί ἐν τέλει παρέδωσε τόν ἑαυτό
τῆς στήν ἀπόλυτη καθοδήγησή του, ἀναφορικά μέ τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόν
ἐξαγνισμό της καί τήν παράδοσή της στόν
ὀνομαζόμενο ἀπ’ αὐτόν «Ἰησοῦ Χριστό».
Ἀξίζει νά ἐπισημανθοῦν δυό σημεῖα: ἅ)
Ὁ πειρασμός δέν διστάζει, ἀκόμη καί τήν
προσευχή καί τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς
νά προτείνει, ἀρκεῖ τήν καθοδήγηση νά τή
δίδει ὁ ἴδιος. β) Ὅταν ὁ Χριστιανός ἐμπιστευτεῖ τόν πειρασμό –προφανῶς μή συνειδητοποιώντας τί συμβαίνει– ἐκεῖνος
ἀποθρασύνεται τόσο, ὥστε ἀκόμη καί τό
ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καπηλεύεται.

στέρηση τῆς ἐλευθερίας του, ὡς «φυλακή»,
ἐμπιστεύεται τόν πειρασμό καί παγιδεύεται στίς ὑποσχέσεις του.
3. Ἡ κ. Ρύντεν συνάγεται ὅτι δέν ζοῦσε
συνειδητά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐνῶ
ἦταν μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, δέν
σημειώνει ὅτι συμμετεῖχε στή Λειτουργική
ζωή τῆς Ἐνορίας της, στά Μυστήρια τῆς
Ἐξομολογήσεως καί Θείας Εὐχαριστίας.
Ὅπως προαναφέρθηκε, δέν «ἔλαβε κάποια
κατήχηση, πόσο μᾶλλον θεολογική κατάρτιση». Ἦταν, ἑπομένως, εὔκολο θύμα τῶν
πειρασμικῶν τεχνασμάτων. Ἔτσι, δέν ἀντέδρασε ὅταν τόν ἐξαγνισμό τῆς ἀνέλαβε, ἐπί
τρεῖς μῆνες, ὁ «ἄγγελος Δανιήλ», ὡς προετοιμασία γιά τήν ἀποστολή τήν ὁποία «θά
τῆς ἀνέθετε ὁ Κύριος».
Ἐπιπλέον, ὡς Χριστιανοί, εἶναι σημαντικό νά γνωρίζουμε ὅτι τή συγχώρεση τῶν
ἁμαρτιῶν ὁ Κύριος δέν τήν ἐμπιστεύθηκε
στούς ἁγίους Ἀγγέλους πού τόν ὑπηρετοῦν στό θρόνο του, ἀλλά στούς Ἀποστόλους5 καί δι΄ αὐτῶν στούς Ἐπισκόπους καί
Πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅρισε
ἄνθρωποι νά προσεύχονται γιά τούς συνανθρώπους τους, ν’ ἀναφέρουν σ’ Αὐτόν
τά αἰτήματα καί νά παρακαλοῦν γιά τήν
ἄφεση τῶν ἁμαρτημάτων μας. Ὁ δέ ἐξαγνισμός μας δέν ἐνεργεῖται προσευχόμενοι

2. Ἡ κ. Ρύντεν περιγράφει ὅτι ἀπευθύνθηκε σέ δυό ἱερεῖς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι διέγνωσαν ὅτι τό λεγόμενο χάρισμά της ἦταν δαιμονικό3 καί τῆς
συνέστησαν νά σταματήσει πλέον νά ἀσχολεῖται μέ τήν ἀναγραφή τῶν μηνυμάτων.
Ὅπως, ὅμως, εἶναι φυσικό οἱ πειρασμικές ἐπισκέψεις συνεχίστηκαν. Ἡ κ. Ρύντεν,
ἀντί νά τίς ἀπορρίψει, σύμφωνα μέ τή συμβουλή τῶν ἱερέων, συνέχιζε νά τίς ἐκλαμβάνει ὡς ἀποκάλυψη τοῦ θελήματος τοῦ
Θεοῦ. Πίστευε ὅτι ἡ συμβουλή τῶν ἱερέων
ἦταν «φυλακή».4 Ἔτσι συνεργάστηκε μέ
τόν ἐμφανιζόμενο ὡς «Χριστό», ὑπακούοντας στίς ὁδηγίες του καί καταγράφοντας
τά μηνύματά του.
Ἡ συμπεριφορά αὐτή ἀποτελεῖ τυπική
ἐπανάληψη τοῦ Προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Ὁ ἄνθρωπος ἀρνεῖται νά ὑπακούσει
στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τήν ἐκλαμβάνει ὡς

5. Μτ 18, 18 και 21-22 «᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν,
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ
οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ … Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ
Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ
ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; λέγει
αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως
ἑβδομηκοντάκις ἑπτά».
- Ιω 20, 21-23 «εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς
πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ,
κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε
καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον· ἄν τινων
ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων
κρατῆτε, κεκράτηνται».

3. http://www.tlig.org/el/background/danielstart/8/
4. ὅ.π.
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ἐνώπιον μιᾶς εἰκόνας ἤ ἑνός ἀγγέλου, ἀλλ’
ἐντός τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως
καί ὑπακούοντας στίς ὁδηγίες τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατέρα, ἐπειδή ἀφοροῦν τήν
θεραπεία τῶν παθῶν μας.

Ἡ ἐν λόγῳ κυρία προβάλλει τόν ἑαυτό
της καί τούς πλανεμένους τρόπους σκέψης
της. Δέν διακονεῖ ἱεραποστολικά τό ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ
Προφῆτες, ἀλλά τό δικό της, ὅπως προσωπικά τό φαντάζεται. Παραπλανά τούς
Ὀρθόδοξους Χριστιανούς. Ἐκμεταλλεύεται τήν ἰδιότητα τοῦ διπλωμάτη συζύγου
της, κλείνει συναντήσεις μέ προσωπικότητες9 τῶν χώρων τῆς πολιτικῆς, τῶν θρησκειῶν, τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τίς δημοσιοποιεῖ στά Μ.Μ.Ε., μέ σκοπό τή δημιουργία ἐντυπώσεων. 10

4. Ἡ κ. Ρύντεν πίστεψε ὅτι «ὁ Θεός τήν
πλησίασε μέ αὐτόν τόν ἐκπληκτικό τρόπο,
γιά νά τήν ἐπιφορτίσει μέ τά μηνύματά Του
πού ἀπευθύνονται σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα». Δέν ἀντιλήφθηκε ὅτι αὐτή ἡ σκέψη
εἶναι μεγάλη πλάνη.
Τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ καί τῆς σωτηρίας ὁ Κύριος ἀνέθεσε διά τῶν Ἀποστόλων στήν Ἐκκλησία, τήν «Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική».6 Ὑποσχέθηκε, μάλιστα, ὅτι θά εἶναι ὁ Ἴδιος μαζί της μέχρι τή
συντέλεια τοῦ κόσμου7 «καὶ πύλαι ᾅδου οὐ
κατισχύσουσιν αὐτῆς».8 Πρός τί ἡ ἀνάθεση
στήν κ. Βασούλα Ρύντεν;

5. Τέλος, ὅπως ἡ ἴδια σημειώνει, ὁ
«ἄγγελος Δανιήλ» τῆς δίδαξε «τή διάκριση
τῶν πνευμάτων». Ποιά διάκριση μπορεῖ νά
διδάξει «ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην»,11
αυτός που «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ
ζητῶν τίνα καταπίῃ»;12 Αυτός «μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός».13
Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισημαίνει: «ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ
Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς
τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου».14

6. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, ἐπειδή ἕνας εἶναι
ὁ Θεός ἀπό τόν Ὁποῖο συναϊδίως ὑπάρχει, μία ἡ
ἀνθρώπινη φύση, ἕνας ὁ κόσμος πού καλεῖται νά
ἁγιασθεῖ.
Εἶναι Ἁγία, ἐπειδή ἡ καρδιά καί ἡ ταυτότητά
της εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα, ἔχει δέ προορισμό της νά
δίδει Ἁγίους. Ἡ Ἐκκλησία παραμένει Ἁγία, ἐξαιτίας
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό τήν αγιαζει, ἀκόμη κι
ἄν οἱ Χριστιανοί ἁμαρτάνουν.
Εἶναι Καθολική, ἐπειδή ἀποτελεῖ ὁλόκληρο τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κατέχει τήν πληρότητα τῆς
Ἀλήθειας καί τήν ἀπευθύνει σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Εἶναι Ἀποστολική, ἐπειδή ἡ ἱστορική τῆς συνέχεια, μετά τό Χριστό, ἀνάγεται στούς Ἀποστόλους.
Αὐτοί παρέδωσαν τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ
στούς κατά τόπους Ἐπισκόπους καί Πρεσβυτέρους
πού χειροτόνησαν, ὡς ὑπεύθυνους διαδόχους - συνεχιστές τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἀποστολική Διαδοχή μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἐγγύηση
τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας καί ζωῆς.
7. Μτ 28, 20 «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι
πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
ἀμήν».
8. Μτ 16, 18

✴✴✴
Ὑπό τό πρίσμα τῶν ὡς ἄνω προβληματισμῶν καί θεμελιωδῶν θέσεων θεωροῦμε
ἀνάξιο καί ἐπικίνδυνο ν’ ἀσχοληθοῦμε μέ
ὅσα δίδαξε στήν κ. Βασούλα Ρύντεν, ὁ ἀναφερόμενος ὡς «Ἰησοῦς Χριστός». Εὔλογα
συμπεραίνει κανείς ὅτι ὁ μεταμφιεσμένος
σέ «Ἰησοῦ Χριστό» πού ὑποκρίνεται στή
9. http://www.tlig.org/el/background/
10. «Bασούλα, εἶναι ἀλήθεια ὅτι σέ ὅρισα
πρίν γεννηθεῖς, σέ διάλεξα γιά νά γίνεις ἡ ἀγγελιαφόρος Mου, νά ἀποκαλύψεις τό μήνυμα Mου
σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα». http://www.tlig.org/el/
messages/21/
11. Απ 12, 9
12. Α΄ Πτ 5, 8
13. Β΄ Κρ 11, 14
14. Εφ 6, 11
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Βασούλα ὅτι σφοδρά τήν ἀγαπά,15 εἶναι ὁ
ἴδιος πού ἐπιζητεῖ παντοιοτρόπως τήν αἰώνια καταδίκη μας. Μποροῦμε νά τόν ἐμπιστευτοῦμε; Μή γένοιτο.

λετικήν προστασίαν τοῦ μέν εὐσεβοῦς
ὀρθοδόξου πληρώματος ἐξ ἐπικινδύνων
πνευματικῶν συγχύσεων, τῶν δέ μή γνωριζόντων καλῶς τά πράγματα ἐκ τοῦ ἐλλοχεύοντος κινδύνου τῆς πλάνης, ἀποδοκιμάζονται ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας αἱ
ὑπό τῆς Βασιλικῆς Παρασκευῆς Πεντάκη
- Ρύντεν, εὐρύτερον γνωστῆς ὡς «Βασούλας», καί τῆς ὑπ᾿ αὐτῆς ἱδρυθείσης ὀργανώσεως ὑπό τόν τίτλον «Ἀληθινή ἐν Θεῷ
ζωή» ἀκρίτως καί ἐπιπολαίως εἰσαγόμεναι
διδασκαλίαι περί τῶν δῆθεν «ἀπ᾿ εὐθείας
διαλόγων της μετά τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» καί τῆς
κατακτήσεως ὑπ᾿ αὐτῆς τε καί τῶν ὀπαδῶν
της τῆς «ἀληθινῆς ἐν Θεῷ ζωῆς», αἱ ὁποῖαι
παρεκκλίνουν αὐθαιρέτως τῆς θεοσδότου διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί
σκανδαλίζουν τό ὀρθόδοξον φρόνημα τῶν
εὐλαβῶν πιστῶν.
Ὅθεν, καλοῦμεν τούς εἰσηγητάς τῶν
ἀπαραδέκτων αὐτῶν καινοτομιῶν καί τούς
ἐμμένοντας εἰς αὐτάς ὑποστηρικτάς των, οἱ
ὁποῖοι τούτου ἕνεκα δέν γίνονται δεκτοί
εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν, ὄχι μόνον
νά μή παρεμβαίνουν εἰς τό ποιμαντικόν
ἔργον τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀλλά καί νά ἀποκηρύξουν τάς καινοφανεῖς διδασκαλίας των, ὥστε νά προληφθοῦν αἱ ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις.
Ἐκφράζομεν, τέλος, τήν βαθεῖαν λύπην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ
τῆς ἐνεργείας ἐνίων -ἐλαχίστων, εὐτυχῶςκληρικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά
παρευρίσκωνται εἰς ὁμιλίας τῆς εἰρημένης
«Βασούλας» καί νά παρέχουν εἰς αὐτήν
«πιστοποιητικά Ὀρθοδοξίας».

✴✴✴
Ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου
Ἐνημερώνουμε ὅτι τό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο ἐξέδωσε «Ἀνακοινωθέν περί
τῆς Βασιλικῆς Παρασκευῆς Πεντέκη – Ρύντεν (Βασούλας)»16 στίς 16.03.2011 ὡς ἑξῆς:
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀκολουθοῦσα ἀπαρεγκλίτως τό λαμπρόν ὑπόδειγμα καί τήν διδαχήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
τήν διδασκαλίαν τῶν ἐχόντων τήν ἐξ αὐτῶν
Διαδοχήν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τάς
θεοπνεύστους Ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διαφυλάττει ὡς πολύτιμον
μαργαρίτην τήν πίστιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
τήν ὁποίαν βιώνει τό χριστεπώνυμον πλήρωμα αὐτῆς διά μέσου τῆς συμμετοχῆς εἰς
τήν μυστηριακήν καί τήν καθόλου πνευματικήν ζωήν τοῦ θεοϊδρύτου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Οὕτως, ἡ οἱαδήποτε τάσις
αὐτοσχεδιασμοῦ καί κίνησις, προσωπική ἤ
συλλογική, περιφρονήσεως ἤ ἀθετήσεως
τῶν δογμάτων τῆς πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς
ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ὡς μόνης ὁδοῦ διά
τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, πολλῷ δέ
μᾶλλον τῆς αὐτοανακηρύξεως προσώπων
ὡς «δῆθεν χαρισματικῶν», ἀπεδοκιμάσθη
πάντοτε ὡς ἀπαράδεκτος καινοτομία.
Ὑπό τό πνεῦμα τοῦτο, καί διά τήν ὀφει15. Γίνε Νύμφη μου http://www.tlig.org/el/
messages/19/
Εἶσαι Ἐλεύθερη Νά Διαλέξεις http://www.tlig.
org/el/messages/20/ κ.α.
16.   http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?
lang =en&id=1306&tla=gr

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις,
τῇ 16ῃ Μαρτίου 2011
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».
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ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ Ο ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν καθηγητή νευρολογίας
καί διατελῶν διευθυντή τῆς Α΄ Νευρολογικῆς Κλινικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κο Σταῦρο Μπαλογιάννη, στό πλαίσιο τῆς
ἐκπομπῆς «ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ»)

Ποιά εἶναι ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού συνθέτουν τό ψυχικό δράμα τῶν νέων;

κανείς ἄλλος δέν πλησιάζει σήμερα τούς νέους, μένουν ἄγνωστοι, ξένοι μεταξύ ξένων,
ἀκόμη καί στά σχολεῖα πού εἶναι ἡ προσωπική ἐπικοινωνία μέ τό διδάσκαλο, μέ τό καθηγητή, περιορίζεται στό ἐπίπεδο τοῦ στερεότυπου παιδείας, μέσα ἀπό τήν ὁποία ἔχουμε
ἀφαιρέσει πάρα πολλά ἀνθρωπιστικά στοιχεῖα, ἀλλάξαμε τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
καί τό κάναμε προαιρετικό, ἀφαιρέσαμε τούς
ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς ἤ τουλάχιστον τούς ἁπλοποιήσαμε, ἀφαιρέσαμε κάθε
πνευματικό στοιχεῖο τό ὁποῖο θά μποροῦσε
νά δώσει στό νέο, τήν δυνατότητα νά βρεῖ
τόν ἑαυτό του, γιατί τό σημαντικότερο γιά
τόν νέο εἶναι νά ζήσει πάνω σέ ἀκλόνητες
καί ἀπόλυτες ἀξίες ἀφοῦ πρῶτα ἀναζητήσει
νά βρεῖ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Δέν μπορεῖ
ποτέ ἕνας ἄνθρωπος, ἄν δέν ἀσχοληθεῖ εἰς
βάθος μέ τήν καλλιέργεια τοῦ ἑαυτοῦ του, νά
μπορέσει νά ζήσει εὐτυχής μέσα στό κοινωνικό χῶρο, πρέπει νά διατηρήσει τήν ἐσωτερική του σταθερότητα πρῶτα, νά καταστήσει
ἀραγή τήν ψυχή του γιά νά μπορέσει σέ ὅλες
αὐτές τίς δονήσεις καί τίς διακυμάνσεις πού
ἀντιμετωπίζει μέσα στήν κοινωνία, νά σταθεῖ
σταθερός καί ἀναλλοίωτος.

Αὐτά πού συνθέτουν τό ψυχικό δράμα τῶν
νέων εἶναι ἡ ἀπελπισία, ἡ ἔλλειψη προσδοκιῶν, ἡ ἔλλειψη κάποια ἀκτίνος γιά τό
μέλλον, ἡ ἔλλειψη στηριγμάτων, ἡ ἔλλειψη
ὑποστηρίξεως μέσα στό κοινωνικό χῶρο
στόν ὁποῖο ζοῦν, ἡ ἔλλειψη κατανοήσεως
καί βεβαίως ὅλη αὐτή ἡ δύσκολη συνθήκη
ἡ κοινωνική, πού παγκοσμίως ὑπάρχει στίς
μέρες μας, ἐμπλέκει δυστυχῶς καί τούς νέους καί τούς ἀφαιρεῖ τήν αἰσιοδοξία καί τήν
ἐλπίδα γιά τό μέλλον καί τό ἄλλο, βέβαια, τό
σημαντικότερο εἶναι ὅτι ὁ τρόπος διαπαιδαγώγησης τῶν νέων σήμερα δέν τούς ὁδηγεῖ
στίς ἀπόλυτες καί αἰώνιες ἀλήθειες πάνω στίς
ὁποῖες πρέπει νά στηρίξουν τήν προσωπικότητά τους καί τήν ζωή τους. Μέσα σέ αὐτό τό
δύσκολο κοινωνικό πλαίσιο πού ζοῦν οἱ νέοι,
δυστυχῶς, ἄλλοι μέν ἀκολουθοῦν τήν κοινωνική ἐκτροπή καί παραβατική συμπεριφορά,
ἄλλοι εἰσέρχονται μέσα στό ζοφερό χῶρο
τῆς ψυχικῆς νόσου, ἄλλοι ἔχουν πολυάριθμα
ψυχολογικά προβλήματα, ἄλλοι παραμένουν
τελείως ἀδρανεῖς χωρίς πιά ἰδανικά καί ἀξίες
στή ζωή καί ἐμεῖς εἴμαστε παρατηρητές μιᾶς
καταστάσεως χωρίς νά σπεύδουμε νά βοηθήσουμε τούς νέους μέ ὅλη τή δύναμη τῆς
ψυχῆς μας.

Ἡ τεχνολογική γνώση καί πρόοδος βοηθάει
τούς νέους ἤ τούς ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο;
Ἡ τεχνολογική πρόοδος δέν βοηθεῖ ποτέ τόν
ἔσω ἄνθρωπο καί ἐπειδή ἡ παιδεία ἔχει προσλάβει αὐτό τόν τεχνολογικό χαρακτήρα μένουν πάρα πολλά ἐσωτερικά κενά καί στούς
νέους καί στούς μεγαλύτερους σέ ἡλικία

Γιατί πολλοί ἄνθρωποι παραμένουν στήν
παρατήρηση ὅπως προαναφερθήκατε;
Γιατί, ἐμπράκτως, ἐκτός ἀπό τήν ἐκκλησία,
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ἀνθρώπους. Ἡ τεχνολογία μπορεῖ νά καταστήσει εὐκολότερα τή ζωή πάνω στή γῆ ἀλλά
δέν μπορεῖ νά καταστήσει καλύτερα τήν ποιότητα τῆς ζωῆς, τήν ἐσωτερική ποιότητα, τήν
ἐσωτερική διάσταση τῆς ζωῆς. Ἡ τεχνολογία
δέν δίνει ἰδανικά στόν ἄνθρωπο, δέν δίνει
κίνητρα καί ἄν μιά κοινωνία γίνει τεχνοκρατουμένη κοινωνία, ὅλη ἡ σκέψη περιορίζεται
πάνω στή τεχνολογική ἐξέλιξη, πάνω στήν
οἰκονομική ἐξέλιξη καί ὁ ἄνθρωπος γίνεται
κενός καί αὐτό εἶναι τό δράμα τοῦ σύγχρονου νέου.

πού δέν μπορεῖ νά τοῦ δώσει ποτέ καμιά κοινωνία καί μέσα ἐκεῖ θά μπορέσει βρεῖ, ὁ νέος,
καί τόν ἑαυτό του καί τά ἰδανικά του καί τούς
ὁρίζοντες καί νά καταλάβει ποιές θά εἶναι οἱ
μέλλουσες ἐπιλογές στή ζωή του. Αὐτό, ἄν δέν
γίνει καί ἀφήσουμε τόν νέο μέσα σέ ἕνα τέλμα,
νά ζεῖ μέ προσδοκίες νά περιορίζονται μόνο
στόν οἰκονομικό τομέα καί τοῦ ἐκριζώσουμε
κάθε ἰδανικό, ὁ νέος θά εἶναι σάν ἕνα ἄνθος
τό ὁποῖο πολύ γρήγορα θά μαραθεῖ καί πολύ
γρήγορα θά περιπέσει σέ ἀπελπισία ὅπως βλέπουμε σήμερα χιλιάδες νέους γύρω μας.

Ποιές ἄλλες αἴτιες, ἴσως βαθύτερες ἔχουν
ἐπιτείνει τό ψυχικό δράμα τῶν νέων ὥστε
νά παύουν νά κάνουν ὄνειρα;

Σᾶς παραθέσαμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό
τήν ραδιοφωνική μας συνέντευξη μέ τόν καθηγητή κο Σταῦρο Μπαλογιάννη. Ἡ ἀπελπισία, ἡ θλίψη, τό ἄγχος δέν πρέπει νά ἔχουν
θέση στή ζωή μας, πρέπει νά τά ἀπομακρύνουμε. Ἡ ἐκκλησία μας πάντοτε εἶναι δίπλα
μας, ἀρκεῖ νά κάνουμε ἕνα μικρό βῆμα καί νά
μήν καθόμαστε, ἐφησυχασμένοι στόν καναπέ
τοῦ σπιτιοῦ μας, περιμένοντας, χωρίς νά κάνουμε τίποτα, νά ἔρθει ἡ λύση ἐξ οὐρανοῦ...
Νά μήν φοβόμαστε νά ζητᾶμε τήν βοήθεια
ἑνός πνευματικοῦ τῆς ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μέ
τήν καθοδήγηση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, θά
μᾶς κατευθύνει σέ λύσεις πού δέν μπορούσαμε νά σκεφτοῦμε... μέχρι τώρα!

Παύουν νά κάνουν ὄνειρα γιά τό αὔριο γιατί
δέν τούς ἐπιτρέψαμε ἐμεῖς νά κάνουν ὄνειρα.
Ὅταν βλέπουν τόση θλίψη στή κοινωνία, στό
πρόσωπο τῶν γονέων τους, στό εὐρύτερο
κοινωνικό πρόσωπο, δέν μποροῦν νά κάνουν
ὄνειρα γιά τό αὔριο γιατί τούς παρουσιάζουμε τό αὔριο ἰδιαίτερα ζοφερό. Ὁ νέος ξεκινάει πάντοτε μέ ἐνθουσιασμό στή ζωή του,
φύση καί θέση, διακατέχεται ἀπό ἐνθουσιασμό, εἰδικά στήν ἐφηβική ἡλικία, μιά διεργασία πού ὁ νέος βλέπει ἕναν ὡραῖο ὁρίζοντα
μπροστά του καί ἐμεῖς τοῦ ἀφαιροῦμε αὐτήν
τήν ὀπτική γωνία τοῦ ὡραίου ὁρίζοντα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τί θά λέγατε σέ ἕναν νέο πού δέν εἶχε τίς
προδιαγραφές νά λάβει τίς ἠθικές ἀξίες πού
εἶχαν διαφθαρεῖ ἀπό, πρίν, τί μπορεῖ νά κάνει ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς;
Ἐγώ ἁπλά θά τοῦ ἔλεγα νά προσπαθήσει μέ
κάθε τρόπο νά ζήσει τίς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου. Θά τοῦ ἔλεγα νά ἀγνοήσει τά πάντα, νά
ἀρχίσει νά μελετάει πάρα πολύ τό Λόγο τοῦ
Θεοῦ, νά μπορέσει νά βρεῖ μέσα ἀπό τό Λόγο
τοῦ Θεοῦ, τόν ἑαυτό του. Νά μπορέσει μέσα
ἀπό τήν λατρευτική ζωή τῆς ἐκκλησίας καί τή
μυστηριακή ζωή τῆς ἐκκλησίας, νά βρεῖ αὐτό
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Πατροκοσμά, σέ παρακαλοῦμε,
πέρασε καί ἀπό τήν πόλη μας, σήμερα ...
Ἰωάννης Τσαγκατάκης, Διδάκτωρ Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης

Σ

καί ἱερόν Εὐαγγέλιον ηὕρηκα μέσα πολλά καί διάφορα νοήματα, τά ὁποῖα εἶναι
ὅλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός,
πλοῦτος, χαρά, εὐφροσύνη, ζωή αἰώνιος.*
Ὁ Ἅγιος, μετά ἀπό 17 χρόνια μοναχικῆς
ζωῆς, ἐγκατέλειψε τό Ἅγιο Ὄρος, ἀφοῦ
πῆρε εὐλογία καί ἔκανε ὑπακοή στούς
πνευματικούς του πατέρες: «Ἄφησα τήν
ἐδικήν μου προκοπήν, τό ἐδικόν μου καλόν καί ἐβγήκα νά περιπατῶ ἀπό τόπον
εἰς τόπον καί διδάσκω τούς ἀδερφούς
μου». Πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη,
πῆρε καί τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχη καί
ἔκανε τέσσερις μεγάλες περιοδεῖες στήν
Ἑλλάδα ἀπό τό 1760 μέχρι το 17792.
Δίδαξε, λοιπόν, τό λόγο τοῦ Θεοῦ
καί ἔριξε τό σπόρο γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. Ἀπ’ ὅπου περνοῦσε
ἔστηνε σταυρούς, βαστάζοντας τό δικό
του σταυρό3: «Σέ εὐχαριστῶ Χριστέ μου,
γιά δυό μεγάλα πράγματα πού μου ’δωσες νά ὁρίσουν τή ζωή μου, ἐτοῦτο δῶ τό
ράσο τό τριμμένο καί τό σταυρό μέσα στό
στῆθος μου κρυμμένο... Ἐσύ στοῦ Γολγοθά τό δρόμο ἤσουνα μόνος μά ἐμένα προνόμιο μεγάλο μου ’δωσες νά σέ ’χω ἐδῶ
κοντά μου». Ἀντιμετώπιζε πολύ ἀντίξοες
συνθῆκες, μέ ποικίλους ἐχθρούς, ὅπως
ἔγραψε χαρακτηριστικά στόν ἀδερφό

ήμερα, ζοῦμε, σέ μιά ἐλεύθερη καί
πανέμορφη χώρα, μέ πλούσια ἀγαθά, γαλανό οὐρανό τίς περισσότερες μέρες τοῦ χρόνου, γραφικά νησιά μέ θαυμάσιες παραλίες καί κρυφές ὀμορφιές
στά χωριουδάκια καί στά βουνά μας. Παράλληλα, ἡ πλούσια ἱστορία καί ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας δημιουργοῦν
τίς κατάλληλες συνθῆκες γιά νά εὐδοκιμήσει ὁ Ἕλληνας σέ αὐτό τόν τόπο.
Γλυκιά γαλήνη καί αἰσιοδοξία γεμίζουν
τήν καρδιά μας αὐτές οἱ ἁπλές σκέψεις.
Ὅμως, γιά νά ἀξιοποιήσουμε τίς πλούσιες εὐλογίες τῆς χώρας μας ἀπαιτεῖται μιά
προϋπόθεση: Ἡ ἐλευθερία.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἤ Πατροκοσμάς,1,2 ἐργάστηκε σκληρά, γιά νά
ἀπολαμβάνουμε σήμερα αὐτό τό ἀγαθό.
Βοήθησε τούς ραγιάδες γιά τήν ἐπιβίωση καί τήν πνευματική τούς ἀνάσταση.
Δέν τούς παρεῖχε σύγχρονα τεχνολογικά ἐπιτεύγματα, ὅπως τηλεοράσεις
ἤ ἀεροπλάνα, γιά τά ὁποῖα ἄλλωστε
προειδοποίησε τίς ἐρχόμενες γενεές μέ
τίς προφητεῖες του1, ἀλλά τούς μοίρασε
ἁπλόχερα τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὅπως ἔλεγε: «Διαβάζοντας τό ἅγιον
1. Μ. Μαμασούλα, «Πατροκοσμᾶς, Ἱερουργός τοῦ Λόγου καί τῆς Πράξης», Ἔκδ. Ὀρθοδόξου
Φιλανθρωπικῆς, Ἱεραποστολικῆς & Πολιτιστικῆς
Ἑνώσεως «Ἁγία Φιλοθέη», Ἀγρίνιο 2001.
2. Ἐπισκόπου Α. Καντιώτου, «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Ἔκδ. Ὀρδόδοξος Ἱεραποστολική Ἀδερλφότης
«Ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 1977.

* Σέ εἰσαγωγικά μέ πλάγια γραφή εἶναι αὐτούσια κείμενα ἀπό τίς σημειώσεις 1 καί 2.
3. Μ. Πλέσσα, «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Ὀρατόριο,
Ὠδή στόν Ἅγιο τῶν σκλάβων, CD ΜΙΝΟΣ ΕΜΙ
2001.
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τοῦ Χρύσανθο: «Δέκα χιλιάδες χριστιανοί μέ ἀγαπώσι καί ἕνας μέ μισεῖ. Χίλιοι
Τοῦρκοι μέ ἀγαπώσι καί ἕνας ὄχι τόσον.
Χιλιάδες Ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατόν
μου καί ἕνας ὄχι». Οἱ Ἑβραῖοι τελικά τόν
ὁδήγησαν στό μαρτύριο, γιατί ἔπληττε τά συμφέροντά τους. Πέτυχε, ὅμως,
ὁ κατακτητής -πράγμα παράδοξο- νά
τόν βοηθᾶ στό ἔργο του, ἐνίοτε. Χαρακτηριστικά, ὁ Ἁλῆ Πασάς, πρόσταξε νά
κτιστεῖ μοναστήρι στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου «ἐπειδή τόν ἐγνώρισεν ὡς ἀληθινόν
ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ διά τήν προφητείαν
καί διά ἄλλα» καί ἄλλοτε, ἀπό τήν πολλή τοῦ εὐλάβεια, εἶπε σέ φανατικό ὁμόπιστό του: «Φέρετέ μου ἕνα μουσουλμάνο, σάν καί αὐτόν τόν χριστιανό καί νά
τοῦ φιλήσω τά πόδια».
Ἡ παιδεία τοῦ Πατροκοσμᾶ δέν ἦταν
διανοητική, ἀλλά ἀνθρωποπλαστική1:
«Δέν βλέπετε ὅτι ἀγρίεψε τό Γένος μας
ἀπό τήν ἀμάθεια καί ἐγίναμε ὠσάν θηρία;». Ἔδινε προτεραιότητα στήν ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου: «Τό κορμί σας ἄς τό καύσουν, ἄς τό τηγανίσουν, τά πράγματά σας
ἄς τά πάρουν, μή σας μέλη, δῶστε τα, δέν
εἶναι ἐδικά σας. Ψυχή καί Χριστός σας
χρειάζεται. Ἐτούτα τά δυό ὅλος ὁ κόσμος
νά πέση, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη,
ἔξω ἄν τύχη καί τά δώσετε μέ τό θέλημά
σας. Αὐτά τά δυό νά τά φυλάγετε νά μήν
τύχη καί τά χάσετε». Ἀγαποῦσε πολύ
τόν συνάνθρωπο, τόν ἀδερφό του, ἀλλά
περισσότερο ἀγαποῦσε τά παιδιά, ἀποσκοπώντας στήν ὁλόπλευρη ψυχοσωματική τούς καλλιέργεια: «Ἀπό μικρόν
παιδίον ὀποῦ ἤμουνα ἀγαποῦσα τά μικρά
παιδιά, καί, ὅταν βλέπω κανένα παιδίον
μέ φαίνεται, νά ἀνοίξω τήν καρδίαν μου
νᾶν τό βάλω μέσα. Ἀνίσως καί θέλετε νά

μέ σκλαβώσετε, δέν ἠμπορεῖτε μέ ἄλλον
τρόπον παρά ἄν θέλετε νά μοῦ χαρίσετε
τά παιδιά σας».
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἀγωνίστηκε γιά
οὐσιαστική δωρεάν, ἑλληνορθόδοξη,
παιδεία στηριζόμενος στήν παιδαγωγική τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας4. Μέ
τήν καλλιέργεια τῆς ἑλληνορθόδοξης
συνείδησης τῶν ἑλληνοπαίδων, μέσω
τῆς ἐκμάθησης τῆς ἱστορίας καί τῆς
μελέτης καί κατανόησης τῶν Θείων
Γραφῶν, προσπαθοῦσε νά σταματήσει
τούς συνεχεῖς ἐξισλαμισμούς, ἀλλά καί
νά δημιουργήσει μιά σωστή ἀντίληψη
ζωῆς: «Ἀπό τό σχολεῖον μανθάνομέ το
κατά δύναμιν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι Ἁγία
Τριάς, τί εἶναι ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, τί
εἶναι δαίμονες, τί εἶναι Παράδεισος, τί
εἶναι κόλασις, τί εἶναι ἁμαρτία, ἀρετή.
Ἀπό τό σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶναι
Ἁγία Κοινωνία, τί εἶναι Βάπτισμα, τί εἶναι
τό ἅγιον Εὐχέλαιον, ὁ Τίμιος Γάμος, τί
εἶναι ψυχή, τί εἶναι κορμί, τά πάντα ἀπό
τό σχολεῖον τά μανθάνομεν».
Γι’ αὐτό ἔκτιζε σχολεῖα ἀπό πόλη σέ
πόλη. Ἔλεγε στούς χριστιανούς: «Καλύτερα νά ἔχεις εἰς τήν χώραν σου σχολεῖον ἑλληνικόν παρά νά ἔχης βρύσες
καί ποταμούς, διατί ἡ βρύσις ποτίζει τό
σῶμα, τό δέ σχολεῖον ποτίζει τήν ψυχήν». Γράφει στόν ἀδερφό του κάνοντας
ἕνα ἀπολογισμό: «Ἕως τριάκοντα ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα ἑλληνικά
ἐποίησα, διακόσια διά κοινά γράμματα,
τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος». Κατάφερνε
νά συγκεντρώνει τρομακτικά γιά τήν
ἐποχή ποσᾶ - σέ ἕνα χωριό μέσα σέ τρεῖς
4. Β. Δ. Χαρώνη, «Παιδαγωγική Ἀνθρωπολογία Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου», Ἔκδ. Ἔλ. Μερετάκη «Τό
Βυζάντιον», Ἀθήνα 1993.

26

μέρες συγκέντρωσε 10000 γρόσια1 - ἀπό
ἐράνους, εἰσφορές, τήν ἐκκλησιαστική
περιουσία, ἀπό τό ὑστέρημα τῶν πιστῶν
καί τό δικό του, ἀκόμα καί ἀπό Τούρκους
βαθμοφόρους. Οἱ γυναικεῖες ψυχές, συγκινοῦνταν ἰδιαίτερα καί ἐναπέθεταν
στά πόδια τοῦ ὅλα τους τά χρυσαφικά,
τά οἰκογενειακά κειμήλια καί καθετί περιττό πρός τήν ψυχική ὠφέλεια. Ὅσο γιά
τήν ἑλληνική μας γλώσσα ἔλεγε: «Νά
σπουδάζετε τά παιδιά σας νά μανθάνουν
τά ἑλληνικά, διατί καί ἡ Ἐκκλησία μας
εἶναι εἰς τήν ἑλληνικήν» καί «διαβάζοντας τά ἑλληνικά τά ηὔρα νά λαμπρύνουν καί φωτίζουν τό νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, καθώς φωτίζει ὁ ἥλιος τήν γῆν».
Ὁ Πατροκοσμᾶς διδάσκοντας γιά
τήν οἰκογενειακή ζωή ξεκαθάριζε τούς
ρόλους τῶν συζύγων, ἀκολουθώντας τίς
θέσεις τῶν Πατέρων γιά οὐσιαστική ἰσότητα μεταξύ τῶν δυό φύλων. Μέ αὐτό
τόν τρόπο προφύλασσε τά ἀντρόγυνα
ἀπό τόν εὔκολο χωρισμό: «Ὁ διάβολος
θέλει νά χωρίζονται τά ἀνδρόγυνα καί
ὄχι ὁ Θεός. Ἔτσι λέγει ὁ Νόμος. Κανένα
ἄλλο αἴτιον δέν τούς χωρίζει ἔξω ἄν ξεπέσουν ἐπί πορνείαν». Ἀλλά καί σέ αὐτή
τήν περίπτωση συνιστοῦσε μετάνοια καί
συγχώρεση γιά νά μή διαλυθεῖ ἡ οἰκογένεια, προβάλλοντας τήν ἁγνή ἀγάπη:
«Οἱ ἄνδρες ὅσον ἠμπορεῖτε νά ἔχετε τήν
ἀγάπη μέ τές γυναῖκες σας. Δέν βλέπετε,
πόσους πειρασμούς ἔχουν οἱ εὐλογημένες μέ τά παιδιά τους, μέ τό σπίτι, μέ τό
ἕνα, μέ τό ἄλλο; Μεγαλυτέρα ἀρετή δέν
ἠμπορεῖ νά κάμη ἡ γυναίκα, ὠσάν νά παρηγορῆ καί νά ὑπομένη τόν ἄνδρα της».
Συμβούλευε τούς χριστιανούς νά
συμμετέχουν στή λατρευτική ζωή τῆς
ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα τήν Κυριακή, πού

ἔπρεπε νά ἀφιερώνεται σέ ἐκκλησιασμό,
ἀνάπαυση, στοχασμό τῆς ψυχῆς καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ: «Ἀπό τόν Χριστόν
μή χωρίζεσθε καί ἀπό τήν ἐκκλησίαν.
Ἀκοῦτε τόν ἱερέα ὀποῦ σημαίνει; Εὐθύς
νά σηκώνεστε νά νίπτεσθε καί νά πηγαίνετε εἰς τήν ἐκκλησίαν, νά ἀκούετε τήν
ἀκολουθίαν μέ προσοχήν». Νά σημειωθεῖ, ἐδῶ, ὅτι καί ἡ σύγχρονη παιδαγωγική συμβαδίζει μέ τόν Πατροκοσμά καί
τούς ἄλλους Πατέρες σέ αὐτό τό θέμα:
«Τό σχολεῖο ὀφείλει νά δημιουργεῖ στενές σχέσεις μέ τήν ἐκκλησία, ἀλλά καί ἡ
ἐκκλησία μέ τό σχολεῖο»5.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς συνιστοῦσε συχνή ἐξομολόγηση καί ἐξηγοῦσε στούς
πιστούς: «Τέσσερα εἶναι τά ἰατρικά...
πρῶτον εἶναι νά συγχωρᾶτε τούς ἐχθρούς
σας. Τό δεύτερο νά ἐξομολογάσθε παστρικά καί καλά. Τό τρίτο νά κατηγορᾶτε
τοῦ λόγου σας. Τό τέταρτο νά ἀποφασίζετε νά μή κάνετε ἁμαρτίαν…Καί νά
συνηθίζετε τά παιδιά σας ἀπό μικρά, διά
νά συνηθίζουν εἰς τόν καλόν δρόμον, νά
ἐξομολογοῦνται». Στή συνέχεια τούς
προέτρεπε νά προετοιμάζονται καί νά
«συχνοκοινωνοῦν»: «Πρῶτον νά πλύνωμεν καί νά καθαρίζωμεν τό ἀγγεῖον καί
ὕστερα νά βάλουμε τό πολύτιμον πράγμα μέσα». Γιά τή νηστεία ἔλεγε: «Πρέπει
καί ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί νά νηστεύωμεν πάντοτε, μά περισσότερον τήν
Τετράδην, διατί ἐπουλήθηκε ὁ Κύριος καί
τήν Παρασκευή, διατί ἐσταυρώθη». Τόνιζε, ἐπίσης, τήν ἀξία τῆς προσευχῆς: «Σᾶς
συμβουλεύω νά μάθετε ὅλοι τό “Ἄγγελος Πρωτοστάτης”, ἄνδρες καί γυναῖκες,
5. Η. Γ. Μετοχιανάκης, «Εἰσαγωγή στήν Παιδαγωγική», τόμ. Α΄, Ἡράκλειο 2000.
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παιδιά καί κορίτσια νά τό λέγετε εἰς τήν
προσευχήν σας». Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εὐλαβοῦνταν πολύ τήν Παναγία μας: «Νά
ἔχετε εὐλάβειαν εἰς ὅλους τούς Ἁγίους
τῆς Ἐκκλησίας μας, ναί, μά περισσότερον
νά ἔχετε χίλιες φορές εἰς τήν Δέσποινά
μας τήν Θεοτόκον Μαρίαν... εἶναι κυρά
καί βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς
καί πάσης νοητῆς κτίσεως».
Γιά τήν ἀναμόρφωση ὅλης της τότε,
σκλαβωμένης, ἑλληνικῆς κοινωνίας,
στόχευε στήν ἀδερφοποίησή των πολιτών6, διδάσκοντας ἀγάπη: «Τό κύριον ὄνομα τοῦ Θεοῦ μας εἶνε καί λέγεται
ἀγάπη... πρέπει νά ἔχωμεν δυό ἀγάπας·
ἀγάπην εἰς τόν Θεόν μας, καί εἰς τούς
ἀδερφούς μας... Καί καθώς ἕνα χελιδόνι
χρειάζεται δυό πτερούγας διά νά πετᾶ
εἰς τόν ἀέρα, οὕτω καί ἡμεῖς χρειαζόμεθα αὐτάς τάς δυό ἀγάπας». Δίπλα δίπλα
ὅμως τοποθετοῦσε καί τήν ταπείνωση:
«Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε, χριστιανοί μου;
Τήν ταπείνωση ἀγαπᾶτε ἤ τήν ὑπερηφάνειαν;... Ὁ χριστιανός χρειάζεται δυό
πτέρυγας διά νά πετάξη, νά ὑπάγη εἰς
τόν Παράδεισον, τήν ταπείνωσιν καί τήν
ἀγάπην».
Σήμερα, στήν «ἐλεύθερη» κοινωνία
μας, τί ἀναζητοῦν οἱ ἄνθρωποι; Οἱ περισσότεροι, ἴσως, πούν: «Νά εἴμαστε
καλά» ἤ «νά περνᾶμε καλά» ἤ πιό συγκεκριμένα «εὐτυχία». Πῶς ὅμως ἀντιλαμβάνονται οἱ ἄνθρωποι τήν ἔννοια
αὐτή; Σίγουρα ἀνάμεσα στίς διαστάσεις
της περιλαμβάνουν τήν ὑγεία, τά ὑλικά ἀγαθά καί ἀνέσεις, τίς σπουδές στό
πανεπιστήμιο, μιά «καλή» ἐργασία, τήν

εὔρεση ἰδανικού συντρόφου, καί τή δημιουργία σωστῆς οἰκογένειας. Ἄραγε,
μήπως ἡ σταυροαναστάσιμη ἀγάπη τοῦ
Πατροκοσμᾶ μπορεῖ νά βοηθήσει σέ
ὅλες τίς παραπάνω ἀναζητήσεις; Γιατί
συνήθως οἱ ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται
τήν ἀγάπη περισσότερο στή συναισθηματική τῆς διάσταση, ἁγνοώντας τό βαθύτερο ὑπαρξιακό τῆς περιεχόμενο, τό
ὁποῖο μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἀληθινή
εὐτυχία.
Δύσκολα μποροῦν νά καλυφθοῦν
ὅλα αὐτά τά θέματα σέ ἕνα μικρό ἄρθρο.
Ἴσως χρειάζεται νά γίνουν ἀτελείωτες
συζητήσεις καί νά γραφοῦν ὁλόκληροι
τόμοι. Ὅμως νά, ὁ Πατροκοσμᾶς ἦρθε
καί φέτος στίς 24 Αὐγούστου. Τήν ἡμέρα
πού ἄδικα μαρτύρησε καί ἐκπληρώθηκε
ἔτσι ὁ βαθύτερος ὑπαρξιακός τοῦ πόθος: «Τόν Χριστόν μου παρακαλῶ νά μέ
ἀξιώση νά χύσω καί τό αἷμα μου διά τήν
ἀγάπην του, καθώς τό ἔχυσε καί ἐκεῖνος
διά τήν ἀγάπην μου». Πατροκοσμά, σέ
παρακαλοῦμε, πέρασε καί ἀπό τήν πόλη
μας, σήμερα... σίγουρα ἔχεις πολλά ἀκόμη νά μᾶς πεῖς...
«Ἐδῶ, χριστιανοί μου, πῶς πηγαίνετε...» σήμερα;
Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τήν Ἱερά
Μονή Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
καί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων, γιά τήν προκήρυξη τοῦ
Παγκόσμιου Ὀρθόδοξου Μαθητικοῦ
Διαγωνισμοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (www.eptalofos.
com.gr), ἀφορμή τῆς ὁποίας εἶναι τό
παρόν ἄρθρο, μιά μικρή ὁμάδα παιδιῶν
πού ἐργάζεται γι’ αὐτό τό διαγωνισμό,
καί ὅλους ὅσους βοήθησαν στή σύνταξη
αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου.

6. Γ.Δ. Μεταλληνός, «Παράδοση καί Ἀλλοτρίωση», Ἔκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1989, σελ. 85-110.
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Ἡ Μονοήμερη προσκυνηματική μας
ἐκδρομή στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Μαρίνας Βόνης
Γράφει ἡ κ. Γεωργία Ματσαμάκη

Σ

καί πολλοί ἱερεῖς, πολλοί προσκυνητές,
γνωστά πρόσωπα ἀπό προηγούμενες
ἐκδρομές ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι πού
ἤτανε γιά πρώτη φορά μαζί μας. Ἄλλωστε 6 λεωφορεῖα, περίπου 350 ἄτομα
δέν εἶναι καί μικρός ἀριθμός ἀνθρώπων. Δόξα τῷ Θεό.
Ἡ διαδρομή Χανιά Ἡράκλειο διήρκησε περίπου τρεῖς ὧρες, ἀντικρύζοντας στό πλάϊ τοῦ δρόμου τίς ἀνθισμένες σφάκες. Θά ἔλεγα πώς ἤτανε
σάν νά μᾶς κρατοῦσαν καί αὐτές συντροφιά σέ ὅλη τήν διαδρομή μέχρι

τίς 17 Ἰουλίου ἡμέρα κατά τήν
ὁποία ἡ ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν
Ἁγία μεγαλομάρτυρα Μαρίνα ἀποφασίσαμε νά ἐξορμήσουμε πηγαίνοντας
στή χάρη της στήν Ἱερά Μονή πού βρίσκεται στή Βόνη στό Ἡράκλειο. Στόν
ἑορτασμό αὐτό στήν μνήμη τῆς Ἁγίας
Μαρίνας πού συμμετεῖχε καί ὁ Μητροπολίτης καί ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός λόγω καί τοῦ προσωπικοῦ
τασσίματός του, μᾶς συνόδευε καί ὁ
Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς
μας Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἀλλά
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τό Ἡράκλειο. Μικρή στάση ἔγινε στή
περιοχή Σκαλέτα. Βλέπουμε τό Ἡράκλειο νά ξεπροβάλει σιγά σιγά καί ἡ
αἴσθηση ὅτι εἴμαστε ἤδη στό Ἡράκλειό
μας χαροποιεῖ ἰδιαίτερα γιατί σύντομα θά βρεθοῦμε στόν τελικό προορισμό μας. Περνᾶμε ἀπό πολλά χωριά
καί ἀπολαμβάνουμε τούς ἀτελείωτους
ἀμπελῶνες ὅπως στήν περιοχή Ἀρχάνες καί φθάνουμε στήν Ἱερά Μονή τῆς
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στίς
10.00 ἡ ὥρα.
Ἡ ἐκκλησία διακρίνεται ἀπό μακριά
ὅπως καί ἡ κοσμοσυρροή καί φυσικά τό
πανηγύρι μέ τούς ἐμπόρους καί μικροπωλητές νά διαλαλοῦν τήν πραμάτια
τους. Φθάνοντας στήν Μονή αἰσθανόμαστε πολύ μεγάλη συγκίνηση. Δέν

εἶναι τυχαῖο πού λένε ὅτι τό μεγαλύτερο προσκύνημα τῆς Κρήτης εἶναι ἐδῶ.
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Μαρίνας εἶναι
γνωστός. Ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πιό ἀξιοθαύμαστες Ἁγίες τῆς ἐκκλησίας μας,
ἀφοῦ ὁμολόγησε καί μαρτύρησε τήν
πίστη της καί τήν ἀγάπη τῆς στόν Χριστό σέ ἡλικία μόλις 15 ἐτῶν. Πληθώρα
θαυμάτων ἔχουν γίνει τόσο κατά τό
παρελθόν ὅσο καί σήμερα.
Στήν Ἱερά Μονή διαμένουν δυό μοναχές ὑπό τήν ἠγουμενία τῆς μοναχῆς
Τιμοθέης Πλομάκη, ἡ ὁποία διακονεῖ
μέ ζῆλο καί θερμή ἀγάπη ἐδῶ καί περίπου 20 ἔτη. Κατάπληξη καί θαυμασμό
προκαλεῖ καί τό γεγονός καί τό γεγονός ης ἀθιγγάνας πού γέννησε ἕνα
φίδι μετά ἀπό φρικτούς πόνους ὅπως
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ἔντρομοι εἶδαν ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι. Ὁ π. Γεώργιος ἀπό τή Βόνη πού
ἤτανε παρών ἀντιλήφθηκε ἀμέσως ὅτι
πρόκειται γιά θαῦμα καί παίρνοντας
τήν Ἁγία Λόγχη ἔκανε τό σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ καί τό φίδι ψόφησε ἀμέσως.
Τό φίδι αὐτό φυλάγεται μέχρι σήμερα
στήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Μαρίνας στόν
κάτω Ναό. Ἐπιπλέον προσκυνήσαμε
καί ἄλλα λείψανα ἁγίων ὅπως γιά παράδειγμα τῶν Ἁγίου Νικόδημου Ἁγιορίτου, Ἁγίου Φωτίου Πατριάρχου Κων/
λεως, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Γέροντος Ἐφραίμ ???, Τίμιο Ξύλο.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τήν
περιφορά τῶν εἰκόνων ἀναχωροῦμε
γιά τήν Ἱερά Μονή Ἀγκαράθου. Τό καθολικό τῆς Μονῆς εἶναι ἀφιερωμένο

στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει τέμπλο,
μέ ἀποτέλεσμα νά φαίνεται ἡ Ἁγία
Τράπεζα καί ὅλος ὁ χῶρος μέσα στό
Ἱερό. Ἡ Μονή τό ὄνομα τό πῆρε ἀπό
τό γεγονός ὅτι παλαιότερα ὑπῆρχαν
διάσπαρτοι θάμνοι ἀγκαράθων. Στήν
νοτιοδυτική πλευρά τοῦ Ναοῦ στόν
αὔλιο χῶρο ὑπάρχει θαυματουργή ροδιά. Τρώγοντας ρόδι ἀπό τό συγκεκριμένο δέντρο ἔχουν βοηθηθεῖ πολλές
γυναῖκες νά κάνουν παιδιά. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό προϋπόθεση ἀποτελεῖ ἡ
μεάλη πίστη. Σήμερα, στήν Μονή βρίσκονται δέκα μοναχοί, ὅπως μας πληροφόρησε ὁ Γέροντας Πρόδρομος, μέ
ἡγούμενο τόν Μοναχό Γεράσιμο Μαρματάκη μέ καταγωγή ἀπό Χανιά. Συνε-
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χίζουμε μέ κατεύθυνση τόν Κρουσώνα,
ὅπου θά ἐπισκεφτοῦμε τήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Εἰρήνης. Πρίν ἀπό αὐτό ὅμως
θά καθίσουμε γιά φαγητό πολύ κοντά
στήν Ἱερά Μονή.
Βρισκόμαστε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Εἰρήνης Κρουσώνα μέ τίς ὑπέροχες
Ἁγιογραφίες. Προσκυνήσαμε τό Ἅγιο
Λείψανο τῆς Ἁγίας. Ἡ Μονή ἔχει ἐννιά
μοναχές μέ τή Γερόντισσα Μαγδαληνή.
Ὁ Ναός εἶναι δίκλιτος, δεξιά ἀφιερωμένος στήν Ἁγία Εἰρήνη καί ἀριστερά
στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Στόν
αὔλιο χῶρο καί πίσω ἀπό τό Ἱερό τῆς
Μονῆς ὑπάρχει παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Νεκτάριο, καί ἐπίσης
Ταφικό παρεκκλήσι τοῦ 16ου αἰώνα.

Ἐδῶ βρέθηκαν τά ὀστά τῶν σφαγιασθέντων, ἀπό τούς Τούρκους, μοναχῶν
κατά τό ἔτος 1822. Θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι μέ πολύ κατάνυξη τελέσθηκε καί ὁ ἐσπερινός πρίν ἀναχωρήσουμε
καί πάρουμε τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς
γιά τά Χανιά.
Θά ἦταν παράλειψη νά μήν εὐχαριστήσουμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Δαμασκηνό καί τόν
Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχ. Δαμασκηνό
Λιονάκη. Ἐπίσης τούς ἱερεῖς πού εἴχαμε κοντά μας, τούς ὁδηγούς μας καί τό
τουριστικό γραφεῖο IO Tours μέ τόν κ.
Ἀλέξη Παπαμιχελάκη.
Τέλος καί τό Θεό Δόξα
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Κατασκήνωση
Ἱεράς Μητροπόλης Κυδωνίας κ Ἀποκορώνου

Ἅγιος Παῦλος
Γράφτηκε ἀπό τόν Π.Σ. Στέλεχος
Γιά ἄλλο ἕνα καλοκαίρι στήν περιοχή Ἅγιος Παῦλος στό Ἀκρωτήρι Μελέχα Χανίων γιά τέσσερα δωδεκαήμερα ὁ τόπος ζωντάνεψε ἀπό τήν παρουσία δεκάδων
παιδιῶν πού βρέθηκαν στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου. Ἡ φετινή θερινή περίοδος ἀποτέλεσε καί τήν 17η ἐπέτειο λειτουργίας αὐτῆς τῆς προσπάθειας τῆς ὁποίας ἡ ὠφελιμότητα ἐπιβεβαιώνεται γιά ἄλλη μιά
φορά ἀπό τήν συμμετοχή τῶν κατασκηνωτῶν τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός χρόνο μέ τόν
χρόνο αὐξάνεται. Κι αὐξάνεται διότι στόν Ἅγιο Παῦλο ξεδιπλώνει κ παρουσιάζεται μέσα σέ λίγες μέρες ἕνας ἐναλλακτικός τρόπος συμβίωσης μεταξύ τῶν παιδιῶν.
Ο μετουσιωμένος χῶρος τοῦ παλαιοῦ μικροῦ μοναστηριοῦ, τό φυσικό τοπίο σέ συνδυασμό μέ τήν μικρή κοινωνία τῆς κατασκήνωσης ἀποτελεῖ γιά τά παιδιά μιά ἐμπειρία
ἀπό τίς λίγες πού ριζώνουν βαθειά στίς καρδιές τους. Διότι τά συστατικά τῶν ἀναμνήσεων ὅλων ὅσων ἔζησαν κάποιο δωδεκαήμερο ἐκεῖ ἀποτελοῦνται ἀπό ὄμορφες
στιγμές ὁμαδικότητας, δράσης καί ψυχαγωγίας μακριά ἀπό τήν θόρυβο τοῦ ἄστεως.
Το τραγούδι, ὁ χορός, ὁ ἀθλητισμός, τά παιχνίδια, ἡ συλλογικότητα στό κάθε τί στό
πρόγραμμα τῆς κατασκήνωσης ἔχει νά προτείνει στόν καθένα τήν διαφορετική ἀντιμετώπισή του νά σκέφτομαι μόνο τόν ἑαυτό μου. Ἡ συμβίωση στόν Ἅγιο Παῦλο μέ
ἄλλα παιδιά εἶναι ἀφορμή γιά νά ἀνακαλύψουμε τήν σχέση μας μέ τούς ἄλλους καί
τήν ἀπόκτηση νέων φίλων. Παρουσιάζονται εὐκαιρίες γιά ἀποδοχή τῶν ἄλλων, γιά
συμβιβασμούς, γιά διεκδικήσεις ἡ συγχώρεση ἤ καί ἀκόμα γιά βελτίωση τοῦ χαρακτήρα! Ἡ ψυχαγωγία ἀποδεικνύεται ἔμπρακτα ὅτι βρίσκει ἔδαφος ἐκεῖ στό ὕπαιθρο
χωρίς νά ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν στήριξη τῶν pc games, τοῦ internet καί τῆς τηλεόρασης. Ἡ ὅλη δραστηριότητα τῆς κάθε κατασκηνωτικῆς περιόδου ἔχει τόσες πολλές
πτυχές πού τό κάθε παιδί ἐκπλήσσεται καί ἐντυπωσιάζεται ἀπό κάτι διαφορετικό.
Και βέβαια ὁ φυσικός τόπος τῆς περιοχῆς ἀποτελεῖ χρόνια τώρα ἴσως τήν πιό σημαντική λεπτομέρεια πού συγκροτεῖ τήν ὅλη ὑπόσταση τῆς κατασκήνωσης. Ἡ
ἀνατολή τοῦ ἥλιου πίσω ἀπό τούς ἀπέναντι λόφους, ἡ γλυκιά σιγαλιά τίς νύκτες
κάτω ἀπό τόν ἔναστρο οὐρανό, τό πλῆθος τῶν δέντρων καί ἄλλα στοιχεῖα ἀποτυπώνουν νοσταλγικές θύμισες... Βέβαια ὅπως καί κάθε χρόνο ἡ ὀμορφιά τῆς κατασκηνωτικῆς κοινωνίας ἐπαληθεύεται ἀπό τήν συνδρομή τῶν ἴδιων τῶν στελεχῶν πού μεριμνοῦν καί προφέρουν ἐθελοντικά τό ἔργο τους. Ἔργο πού πραγματώνουν μέ ἀγάπη. Ἔργο τοῦ ὁποίου μοναδικό κίνητρο εἶναι ἡ συνέχεια αὐτῆς τῆς
προσπάθειας πού σίγουρα ἔχει πολλά νά προσφέρει στά παιδιά τοῦ τόπου μας...
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01-07-2013
Ἁγιασμός στή κατασκήνωσή μας «Ὁ Ἅγιος Παῦλος»,
μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
πού τόν ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Πανάρετος Ψαραύτης.

Α΄κατασκηνωτική περίοδος
Κορίτσια δημοτικοῦ
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Β’ κατασκηνωτική περίοδος
Ἀγόρια Γυμνασίου-Λυκείου
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Γ’ κατασκηνωτική περίοδος
Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου
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Δ’ κατασκηνωτική περίοδος
Ἀγόρια Δημοτικοῦ
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Μέ θέα τόν εἰδυλλιακό φάρο στό λιμάνι τῶν Χανίων, ἡ Ἱερά Μητρόπολη παρέθεσε γεῦμα στά περισσότερα Στελέχη (ἀγόρια-κορίτσια), πού ἐθελοντικά καί μέ
ἀγάπη ἐργάστηκαν στήν Κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεώς μας ‘’Ὁ Ἅγιος Παῦλος’’.
Μέ θερμά λόγια πρός τά νέα αὐτά παιδιά, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, γιά τήν ὀργάνωση αὐτοῦ τοῦ γεύματος
εὐχαριστίας, εὐχαρίστησε ὅλα τά παιδιά ἕνα ἕνα ξεχωριστά, συμβουλεύοντάς τα
πώς ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό ὅσα πτυχία καί νά ἔχει εἶναι νά
πετύχει στό πανεπιστήμιο τῆς ζωῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀνθρωπιᾶς.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης

Πέμπτη 4 Ἰουλίου

Ἑορτή Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης
Ἀρχιερατικό συλλείτουργο πραγματοποιήθηκε
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα,
ἱερουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων, Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέα, Λάμπης, Συβρίτου καί
Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ. Μακαρίου.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
γιά τήν Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τελέστηκε μέ τή δέουσα μεγαλοπρέπεια καί κατάνυξη Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
στό Λαυριώτικο Μοναστήρι πού
βρίσκεται στήν περιοχή Μουρνιές
Χανίων.
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Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Κυριακῆς
Σάββατο 06 Ἰουλίου

Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
στό μετόχι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στό Βαρύπετρο
Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός πραγματοποιήθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στό μετόχι τῆς Ἁγίας
Κυριακῆς στό Βαρύπετρο, πού διακονεῖ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί
Σταυροπηγιακής Μονῆς τῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων μέ τήν Καθηγουμένη Γερόντισσα Θεοξένη μοναχή.

Μέγας Πανηγυρικός
Ἑσπερινός
γιά τήν Ἁγία Κυριακή
στήν Χαλέπα
Στό παραθαλάσσιο ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, στήν περιοχή Χαλέπα, τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός,
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Ἀρχιμ. Παναρέτου Ψαραύτη παρουσία
πλήθους πιστῶν.
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Κυριακή 07 Ἰουλίου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν Ἅγιο Πανελεήμονα
Μέσα σέ πνεῦμα χριστιανικῆς κατάνυξης καί ἰδιαίτερης λαμπρότητας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός, ἱερούργησε τό πρωί στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς πόλης μας. Ἀπόσπασμα ἀπό τόν λόγο του:
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἀποτελοῦν ὁδοδεῖκτες μιᾶς χριστιανικῆς ζωῆς. Τά γνήσια πρότυπα πού πρέπει νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος διότι τά πρότυπα αὐτοῦ τοῦ κόσμου φτάνουν ὡς τήν στιγμή τοῦ
θανάτου. Ἀπό κεῖ καί ἑξῆς τί μέλη γενέσθαι? Αὐτά
μᾶς τά διδάσκουν μόνο ὁ Χριστός καί οἱ Ἅγιοί Του.
Ἡ σωτηρία ὅμως τοῦ ἀνθρώπου δέν ἐξαρτᾶται
μόνο ἀπό τόν Θεό. Αὐτή βεβαίως ναί μέν προσφέρεται ὅμως εἶναι καί ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου μεταξύ
ἄλλων πού πρέπει νά ἐπιλέξει γιά νά τήν ἔχει. Αὐτό
γιατί ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Θεία Λειτουργία γιά τήν Ἁγία Κυριακή στήν Χαλέπα
Στό παραθαλάσσιο ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, στήν περιοχή Χαλέπα, τελέστηκε ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στή μνήμη τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, ἱερουργοῦντος
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Τετάρτη 10 Ἰουλίου

Ἄφιξη τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
στήν Ἁγία Τριάδα
τῶν Τζαγκαρόλων
Μέ χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες καί πλῆθος κληρικῶν καί προσκυνητῶν, ἔγινε ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν θαυματουργῶν καί νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, ἐκ τῆς νήσου Λέσβου, στό
ἱστορικό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων.
Τά Ἱερά Λείψανα μετέφερε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου
κ.κ. Ἰακώβου, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἄρχ. Ἰάκωβος Καραμούζης, τόν ὁποῖο ὑποδέχθηκε στό
ἀεροδρόμιο στίς 12:00 μμ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ πού ἀπουσιάζει γιά ἐργασίες τῆς συνόδου, στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ὡς συνοδικός.
Στήν Ἁγία Τριάδα παρέλαβε τά Ἱερά Λείψανα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων
κ.κ. Εἰρηναῖος μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
π. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη.
Στή συνέχεια τελέστηκε δοξολογία καί κατόπιν ἀκολούθησαν σύντομες ὁμιλίες ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο, ἀπό τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖο
καί τέλος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο
τῆς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου
Ἀρχιμ. Ἰάκωβο.
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Ὁ ἑορτασμός τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος
τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης καί τῆς μνήμης
τῶν Ὁσίων Γερασίμου καί Ἀκακίου, στήν Ἱερά
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Πέμπτη 11 Ἰουλίου
Μέ χριστιανική μεγαλοπρέπεια καί μοναστηριακή κατάνυξη πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἡ
ἀκολουθία τῆς λιτῆς, γιά τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης ἀλλά καί γιά
τήν μνήμη τῶν Ὁσίων Γερασίμου καί Ἀκακίου
τῶν νέων ἀσκητῶν, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων καί προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου.
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Παρασκευή 12 Ἰουλίου
Ἑόρτιος ὄρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί
Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου.
Στό λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος ἐξήγησε ὅτι τό
τρίτο χέρι στή θαυματουργή εἰκόνα δέν θέλει νά
μᾶς δείξει ὅτι ἡ Παναγία ἔχει τρία χέρια, ἀλλά ὅτι σέ
κάθε πρόλημα καί ἀνάγκη μας, ἀφοῦ ἐπικαλεστοῦμε
μέ πίστη τήν χάρη της θά μᾶς δώσει τό χέρι βοηθείας
πού ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη, ὅπως τό ἔκανε καί
στόν Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό πού τόν βοήθησε ὅταν
ζήτησε τήν ἀρωγή της. Στή συνέχεια μίλησε καί γιά
τούς ὁσίους καί θεοφόρους πατέρες, Γεράσιμο καί
Ἀκάκιο τούς νέους ἀσκητές, τῶν ὁποίων τήν μνήμην
ἑόρταζε.

Τρίτη 16 Ἰουλίου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
στή μνήμη τῆς Ἁγίας Μαρίνης
Προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων τοῦ ἐφημερίου τῆς
ἐνορίας Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, πλήθους ἱερέων καί χριστεπώνυμου πληρώματος, μέσα σέ κλίμα ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητας, ἑορτάστηκε καί ἐφέτος, ἡ μνήμη
τῆς Ἁγίας Μαρίνης στήν ὁμώνυμη περιοχή τῆς πόλης μας.
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Παρασκευή 19 Ἰουλίου

Ἐτήσια ἐπετειακή ἐκδήλωση
γιά τά 50 χρόνια ἀποφοίτησης
ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα
καί ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκαν καί ἐφέτος οἱ ἐκδηλώσεις γιά τά 50 χρόνια ἀποφοίτησης ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική
Σχολή Κρήτης ὅπου ἔλαβαν
χώρα στήν Ἐκκλησιαστική
Σχολή τοῦ Ἁγίου Ματθαίου
στά Χανιᾶ καί στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων στό Ἀκρωτήρι.
Μεγάλη ἡ συμμετοχή των
ἀποφοίτων, πού παρακολούθησαν μετά τόν ὄρθρο καί τό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο ἱερούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ.
Εἰρηναῖος καί ὁ οἰκεῖος, Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τις
ὁμιλίες καί τά συγκινητικά ἀνέκδοτα γράμματα ἀπό τά χρόνια τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου στήν αἴθουσα τῆς
Περιφερειακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας.
Μετά τό πέρας τῶν συγκινητικῶν ὁμιλιῶν ἀκολούθησε ἡ ἀπονομή τῶν
βαθμῶν στούς νῦν μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Γυμνασίου-Λυκείου ἀπό
τον Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖο καί στή συνέχεια
προσφέρθηκε γεῦμα.
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Στήν Ἁγία τριάδα τῶν Τζαγκαρόλων ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐπετειακή ἐκδήλωση τῶν
ἀποφοίτων γιά τά 50 χρόνια ἀποφοίτησης ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης,
μέ Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Στή συνέχεια τιμήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναός ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς,
ἀπονέμοντάς του ὁ σύλλογος ἀποφοίτων ἕνα ἀναμνηστικό πίνακα πού ἀπεικονίζει τήν πρώτη Ἐκκλησιαστική Σχολή πού λειτούργησε στό ἱεροδιδασκαλίο της
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Ἐπίσης ἀπόφοιτοι τῆς ἴδιας χρονιάς καί συμμαθητές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Εἰρηναίου ἔλαβαν ἀπό τά χέρια του, ἀναμνηστικό ἔπαινο.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τίς ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποίος χαιρέτισε ἐγκάρδια τήν ἐκδήλωση ἀφιερώνοντας μία μαντινάδα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ.
Εἰρηναῖο, ‘’γενιάς πουλί, καλῆς αὐγῆς ἀηδόνι, ὅλος ὁ κόσμος σ΄ἀγαπᾶ καί σ΄ἀποκαμαρώνει’’ καί μέ τήν συγκινητική ὁμιλία, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων, ὁ ὁποῖος συγκινημένος εὐχαρίστησε τόσο τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ὅσο καί ὅλο τόν κόσμο γιά τήν ἀγάπη του, πρός τό
πρόσωπό του.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία
Παρασκευή 19 Ἰουλίου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Κυπάρισσο
Στον ὄμορφο ἠμιορεινό Κυπάρισσο καί μέ τήν παρουσία πλήθους πιστῶν,
πραγματοποιήθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη καί ἱερέων της περιοχῆς.

Σάββατο 20 Ἰουλίου

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στόν Προφήτη Ἠλία
Σέ κλίμα χριστιανικῆς κατάνυξης καί μεγαλοπρέπειας τελέστηκε νυχτερινή
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία στήν περιοχή τοῦ Ἀκρωτηρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Δευτέρα 22 Ἰουλίου

Ὁμιλία γιά τούς νέους
Μέ μία ἐπίκαιρη ὁμιλία γιά τούς νέους καί πού ἀπό τά πρῶτα λεπτά καθήλωσε τούς ἀκροατές πού παρευρέθηκαν
στόν δημοτικό κινηματογράφο ‘’Κήπος’’,
ξεκίνησε τόν λόγο του, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Τό παρόν στήν ὁμιλία ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, πολλοί ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς
μας, ἡ πρόεδρος τῆς ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
κ. Νάνσυ Ἀγγελάκη μαζί μέ τόν ἀντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Βλαζάκη, πλῆθος κόσμου, ἀνάμεσά τους καί νέα παιδιά.
Μέσα σέ μία ὥρα ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος, συμβούλεψε καί μέ
πνευματικά λόγια προσέγγισε καί προβλημάτισε μέσα ἀπό τήν ὁδό τῆς νουθεσίας
τούς νέους καί τίς νέες τοῦ τόπου μας. Νέοι τῆς σύγχρονης ἐποχῆς καί τῶν συγκεχυμένων σκοπῶν, νέοι μέ προβλήματα καθημερινότητας ἀκόμη καί ἐπιβίωσης,
νέοι δυναμικοί καί ἐπαναστάτες, βρίσκουν διέξοδο σέ κάθε τροχοπέδι τῆς ζωῆς
μέ τήν ἀληθινή πίστη στό Θεό καί τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη. ‘’ Ὅποιον δρόμο καί ἄν
ἀκολουθήσετε στήν ζωή σας, ἀνέφερε χαρακτηριστικά, ὁ προορισμός μόνον ἐν
Κυρίῳ (Α΄ πρός Κορινθ. 7, 39) εἶναι ἀπαραίτητος καί σωτήριος. Μη θυσιάσετε τόν
Ἕνα γιά τό τίποτα!
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Πέμπτη 25 Ἰουλίου

Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων
Πάντων στήν Κάλυμνο
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός σήμερα τό πρωί ἱερούργησε στήν Ἱερά
Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα στήν Κάλυμνο, ὅπου τελέστηκε ἡ Θεία
Λειτουργία μέσα σέ κλίμα ἰδιαίτερης μεγαλοπρέπειας καί λαμπρότητας. Ἡ Ἱερά Μονή εἶναι ἀφιερωμένη στούς Ἁγίους Πάντες, ἀλλά
πλέον ἐξαιτίας τῆς παρουσίας τοῦ
Νέου Ἁγίου, τοῦ Ἁγίου Σάββα,
πλέον ἡ Μονή εἶναι γνωστή ὡς ἡ
Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἰβήρων στά Χανιά
Tό μετόχι τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἰβήρων στό Στύλο
Ἀποκορώνου, πού εἶναι
ἀφιερωμένο στούς Ἁγίους
Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί
Ἄννα ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἰβήρων
τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμ.
Ναθαναήλ μαζί μέ τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητῶν
Μέσα σέ κλίμα ἔντονου ἐνθουσιασμοῦ τελέστηκε τό ἀπόγευμα μέ ἐπιτυχία
τό παγκόσμιο συνέδριο Κρητῶν μέ τίτλο
‘’οι Κρῆτες στόν κόσμο 1913-2013 ‘’ .
Στό Πνευματικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε Ἁγιασμός προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναίου.
Κατόπιν ἀκολούθησε δεῖπνο στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή
τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ὅπου τούς ὑποδέχθηκαν ἐκεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης,
μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο καί Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη καί τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
Πέμπτη 25 Ἰουλίου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Κάλυμνο
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, πλῆθος ἱερέων καί
κόσμου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικού Ἑσπερινοῦ, σέ ἐξωκλήσι τῆς
Καλύμνου ἀφιερωμένο στήν Ἁγία Παρασκευή,
μέ τίς εὐλογίες τοῦ οἰκείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Παϊσίου.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στά Περιβόλια
Παρουσία πλήθους πιστῶν, πραγματοποιήθηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἁγία Παρασκευή στά Περιβόλια Χανίων, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Παρασκευή 26 Ἰουλίου

Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία
στήν Κάλυμνο
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Παρασκευή 26 Αὐγούστου

Ἁγιασμός στόν Ἀγροτικό Αὔγουστο
Μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό ξεκίνησε καί ἐφέτος ὁ Ἀγροτικός Αὔγουστος
στήν Δυτική Τάφρο τῆς πόλης μας, ὅπου τοπικές ἐπιχειρήσεις ἐκθέτουν τά κρητικά
παροδοσιακά τους προϊόντα. Ὁ Ἁγιασμός τελέστηκε ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο
Καθηγούμενο τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη μέ τήν παρουσία καί ἱερέων τῆς πόλης μας.

Ἀνάμεσα στά περίπτερα μέ τά παραδοσιακά προϊόντα βρίσκεται καί τό περίπτερο τῆς Ἱερᾶς Πατραρχικῆς καί Σταυροπηγιακής Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων μέ τό γνωστό ἐξαιρετικό κρασί καί τό βιολογικό της λάδι.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα
Παρασκευή 26 Ἰουλίου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Κάλυμνο
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Παντελεήμονος τελέστηκε
στήν Κάλυμνο στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος, μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
στό Κόκκινο Μετόχι
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, τέλεσε Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Κόκκινο Μετόχι.

56

Σάββατο 27 Ἰουλίου

Θεία Λειτουργία στήν Χαλέπα
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στή Χαλέπα.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό βιβλιοπωλεῖο ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, βρίσκεται στήν ὁδό Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στό ἰσόγειο τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως.
Σέ ἕνα ὄμορφο διαμορφωμένο χῶρο πού ἐπιμελεῖται
ὁ ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου π. Ἰωάννης Μαλεφάκης μποροῦμε νά βροῦμε ἀπό θυμιάματα, εἰκόνες, ἱερατικά σκεύη καί μία πλούσια συλλογή
ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλία Πατέρων καί συγγραφέων πού πραγματεύονται τήν ὀρθόδοξη
Μαρτυρία.
Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.
Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Κυριακή 28 Ἰουλίου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στήν Ἐνορία Πέτρου καί Παύλου Χανίων
Στήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Χανίων ἱερούργησε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ἱερέων καί
πλήθους πιστῶν ἀνάμεσά των καί τῶν Κρητῶν ἀπό τό παγκόσμιο συνέδριο.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Μάλεμε
Ἐπιμνημόσυνη δέηση, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας,
τελέστηκε στό Μάλεμε ὑπέρ τῶν πεσόντων καταδρομέων στήν 1η ΜΑΛ καί καί
τῶν χειριστῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, στίς ἐπιχειρήσεις τῆς Κύπρου τόν Ἰούλιο 1974.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Ἡρῶο Πεσόντων καί
κατάθεση στεφάνου ἀπό τούς Κρῆτες
Ἐπιμνημόσυνη Δέηση τελέστηκε τήν Κυριακή στό Ἡρῶο Πεσόντων, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
Μετά τό πέρας τῆς δεήσεως ὁ πρόεδρος τοῦ παγκοσμίου συμβουλίου Κρητῶν
κ. Ἀντώνης Τσουρδαλάκης κατέθεσε στέφανο στή μνήμη τῶν ἡρωῶν πού θυσιάστηκαν γιά τήν πατρίδα.

Ἐτήσια Φιλανθρωπική Συναυλία τῆς Μητρόπολεως
Μεγαλειώδης μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ, ἀπό τήν εὐαισθητοποίηση καί τήν ἁθρόα προσέλευση των Χανιωτῶν καί ὄχι μόνο, ἡ φιλανθρωπική συναυλία πού ὀργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας στό θέατρο τῆς Ἀνατολικῆς Τάφρου μέ τόν γνωστό καλλιτέχνη Μιχάλη Τζουγανάκη.
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Μέ συγκινητικά λόγια ὁ γνωστός καλλιτέχνης
φανέρωσε τίς κοινωνικές του εὐαισθησίες μέσα ἀπό
τά τραγούδια πού ἑρμήνευσε τόσο ὁ ἴδιος, ὅσο καί ὁ
υἱός του Ἀλέξανδρος Τζουγανάκης. ‘’Εἴμαστε ἄνθρωποι εἶπε ὁ γνωστός καλλιτέχνης καί δέν κάνουμε τίποτα ἄλλο ἀπό τό χρέος μας σέ τέτοιες προσπάθειες
γιά τό κοινωνικό καλό.
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος
εὐχαρίστησε τόν κ. Τζουγανάκη
γιά τήν φιλανθρωπική συναυλία, προσφέροντας τοῦ τιμητικῆ
πλακέτα ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεώς μας. Στή συνέχεια εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη γιά τήν
ἄψογη διοργάνωση τῆς συναυλίας ἀπό πλευρά τῆς
Μητροπόλεώς μας, τήν κ. Νάνσυ Ἀγγελάκη πρόεδρο
τῆς ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ γιά τήν συνδιοργάνωση τῆς
συναυλίας, τήν κ. Στέλλα Περάκη ὑπεύθυνη δημοσίων σχέσεων τῶν συσσιτίων τῆς Μητροπόλεως πού
ἐργάστηκε νυχθημερόν καί ἡ ὁποία ἔκανε τίς ἐπαφές μέ τούς Καλλιτέχνες, καθώς καί ὄλα τά παιδιά
τοῦ προγράμματος Ξένιος Ζεύς, πού ἀπασχολοῦνται
στήν Μητρόπολή μας.
Κατόπιν ἀπηύθηνε χαιρετισμό καί ὁ Δήμαρχος
Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης, εὐχαριστώντας
τόν καλλιτέχνη καί ἄνθρωπο κ. Μιχάλη Τζουγανάκη,
πού στους χαλεπούς καιρούς πού ζουν τά νοικοκυριά
δέν σταματᾶνε νά πραγματοποιοῦνται εὐαισθητοποιημένες κινήσεις ἀπό ἀνθρώπους μέ κοινωνικές εὐαισθησίες.
Μετά τό πέρας τῆς συναυλίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος πῆρε τόν λόγο καί εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατο, τόν κόσμο, τούς συνεργάτες του
καί τόν κ. Μιχάλη Τζουγανάκη, γιά τήν καταπληκτική καί ὄμορφη αὐτή βραδιά, μία βραδιά ἀνθρωπιᾶς
καί στήριξης στόν συνάνθρωπο πού δυσκολεύεται νά
προσπεράσει τούς σκοπέλους τῆς καθημερινότητας.
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Δευτέρα 29 Ἰουλίου

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στήν Ἐξώπολη
Στήν ὄμορφη Ἐξώπολη Ἀποκορώνου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός, τέλεσε νυχτερινή Θεία Λειτουργία, συμπροσευχουμένων καί ἱερέων
ἀπό τήν Γ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια.
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Ἑορτή γιά τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου

Πέμπτη 01 Αὐγούστου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Χανίων, πραγματοποιήθηκε προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, συμπροσευχουμένων ἱερέων καί πλήθους κόσμου, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ γιά τήν
ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, καί ἡ Παράκληση πρός τήν Παναγία.

Παρασκευή 02 Αὐγούστου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Χανίων πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ γιά τήν εὔρεση
καί ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιακόνου
Ἁγίου Στεφάνου. Μετά
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τόν νέο συνεφημέριο τῆς ἐνορίας π. Νεκτάριο
Βαϊγκούση, εὐχόμενος τοῦ καλή ποιμαντική δράση στό
νέο τοῦ διακόνημα.
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Κυριακή 04 Αὐγούστου

Θεία Λειτουργία στά Μεσκλά
Στό καταπράσινο χωριό Μεσκλά πού βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θετόκου,πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στά Χανιά
Δευτέρα 05 Αὐγούστου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στό παραθαλλάσιο ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος στήν περιοχή τῆς Χαλέπας τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς καί
Σταυροπηγιακής Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη.

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς πραγματοποιήθηκε νυχτερινή Θεία Λειτουργία στό μεγαλοπρεπές Καθολικό
τοῦ Ἱεροῦ Ἠσυχαστηρίου τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, πού εἶναι μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς,
στήν περιοχή Κάστρου Βαρυπέτρου καί πού εἶναι ἡ
πρώτη χρονιά πού ἑόρτασε μετά τά ἐγκαίνια πού τέλεσε ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
τό Σεπτέμβριο τοῦ 2012, ὅπου ἱερούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
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Τρίτη 06 Αὐγούστου

Θεία Λειτουργία στά Περιβόλια
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στά
Περιβόλια Χανίων ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Τρίτη 06 Αὐγούστου

Ἀναζήτηση Λόγου Θεοῦ καί Ἀνθρώπου
Μέ τόν τίτλο αὐτό γραμμένο στό
προσκλητήριο καί τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, ἡ ἐνορία Πρόφ. Ἠλία,
μέ πρωτοβουλία τού ἐφημερίου Πρώτ.
Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκη, τήν αἰγίδα καί
συνδιοργάνωση τοῦ Δήμου Χανίων καί
τήν τιμητική συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
μαζί μέ τόν βυζαντινό χορό τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ μέ χοράρχη-Πρωτοψάλτη τόν
κ. Κων/νο Στεφανάκη, πραγματοποίησε
στούς τάφους τῶν Βενιζέλων, Ἐτήσιο Θρησκευτικό Ποιητικό Γεγονός εἰς ἀνάμνηση
τοῦ ἀρχιερέα τῆς εἰρήνης κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη στό πρῶτο μέρος καί εἰς ἀνάμνηση τοῦ τραγικοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἀτομικῆς βόμβας πού
ἔπεσε στήν Χιροσίμα καί στό Ναγκασάκι, μέ ἀναφορά στήν τραγωδία τοῦ πιλότου Κλαύδιου Ἤθερλυ
πού ἔριξε τίς δυό ἀτομικές βόμβες.
Τήν ἐκδήλωση στόλισαν μέ τήν παρουσία τους καί συμμετοχή τους σέ
ποιητικά καί ἱστορικά ἀναγνώσματα
ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, λόγιοι
ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καθηγητές, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου καί πλῆθος κόσμου.
Ἐκ μέρους τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς
μας ἀπήγγειλαν ποιήματα δίνοντας χρῶμα στό
ὄμορφο αὐτό ἀφιέρωμα, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
( τήν Παρθένον ἐπικαλεῖσθε), ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος
Παπαγιαννάκης ( Ἤρθανε πάλι τά Σπερνά ποιήμα τοῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη), ὁ Πρώτ. Στυλιανός
Θεοδωρογλάκης, ὁ Πρώτ. Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκης καί ὁ Πρώτ. Εὐτύχιος Πετράκης.
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Τετάρτη 07 Αὐγούστου

Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ
στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης & Σητείας
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς μνήμης
τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη τοῦ θαυματουργοῦ, κτήτορος καί
ἀνακαινιστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προδρόμου Καψά, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός μετέβει στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης
καί Σητείας ὅπου χοροστάτησε στόν
Ὄρθρο καί στή Θεία Λειτουργία Συνιερούργησε στό Ἀρχιερατικό συλλείτουργο μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης & Σητείας κ.κ. Εὐγένιο καί πλήθους κληρικῶν πού ἔλαβαν μέρος.

Κυριακή 11 Αὐγούστου

Θεία Λειτουργία στήν Ἁγία Τριάδα
στό Καλαμίτσι
Στό Καλαμίτσι Ἀλεξάνδρου ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, μαζί μέ τόν ἐφημέριο
τῆς ἐνορίας π. Νικόλαο Γιαννακουδάκη.
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Δευτέρα 12 Αὐγούστου

Ὁ Πλατανιᾶς τῆς ἱστορίας καί τῶν ἀναμνήσεων
Μέ αὐτό τόν τίτλο τιτλοφορεῖται τό
νέο βιβλίο τοῦ κ. Τιμολέοντα Φραγκάκη,
πού παρουσιάσθηκε ἐπίσημα στόν αὔλειο
χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου
στόν Πλατανιᾶ. Μία ὑπέροχη βραδιά ξετυλίχθηκε στήν αὐλή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ τήν
πανοραμική θέα, ἀφοῦ πρῶτα πραγματοποιήθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί
τῆς παρακλήσεως στήν Παναγία ἀπό τόν
ἐφημέριο τοῦ Πλατανιᾶ Πρώτ. Δημήτριο
Παρασκάκη. Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου-λευκώματος,
ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη,
τήν Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αἰγαίου κ. Εὐαγγελία Μήτρου- Αὐγουσιανάκη
καί τόν δημοσιογράφο κ. Γεώργιο Γεωργακάκη, πού στόλισαν μέ τήν παρουσία καί
τόν λόγο τους, τίς σελίδες τοῦ ὑπέροχου βιβλίου.
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Τετάρτη 14 Αὐγούστου

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο ἀπό τά τρία χρόνια
τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθίμου
Ἀρχιερατικό μνημόσυνο, γιά τά τρία χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία εἰς Κύριον τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθίμου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τῶν Σεβασμιώτατων Μητροπολιτων
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγενίου καί Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου
κ.κ. Ἀνδρέου.
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Ὁ ἑορτασμός τῆς Παναγίας στόν Πλατανιᾶ
Τετάρτη 14 Αὐγούστου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Μέ λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια καί θρησκευτική κατάνυξη τελέσθηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικός, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πρώτ. Δημητρίου
Παρασκάκη, ἐφημερίου τοῦ Πλατανιᾶ, τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἁγίας Μαρίνης, Πρώτ.
Γεωργίου Περάκη καί τοῦ ἱεροδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων π. Ἰωακείμ Γιακουμάκη, ὁ ὁποῖος γιά πρώτη φορά κήρυξε ἐξ ἄμβωνος
καί μίλησε γιά τήν Παναγία.
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Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
Νυχτερινή Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Γυρογυαλιτίσσης τῆς Φανερωμένης.

Μέ καλλίφωνους ὕμνους οἱ κυρίες τῆς ἐνορίας, ἔψαλλαν τά ἐγκώμια πρός τήν
Ὑπεραγία Θεοτόκο, καί στήν συνέχεια πραγματοποιήθηκε γιά πρώτη φορά μέ παρουσία στρατιωτῶν ἀπό τή 1η ΜΑΛ, ἡ λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στούς δρόμους
τοῦ Πλατανιᾶ.
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Σάββατο 17 Αὐγούστου

Χειροτονία εἰς πρεσβύτερον
Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Μόδι πραγματοποιήθηκε ἡ
χειροτονία εἰς πρεσβύτερον, τοῦ διακόνου π. Χρήστου Καρίπογλου.
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Δευτέρα 19 Αὐγούστου

Ἡ ἀνθρωπογεωγραφία τῆς Κάινας
Στήν Κάινα Ἀποκορώνου
πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπιστημονική παρουσίαση τοῦ βιβλίου
τοῦ κ. Ἰάσονα Μαυροματάκη,
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ.
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος συνεχάρει τέτοιες δημιουργικές προσπάθειες πού ἀνάβουν τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ καί
ἀφυπνίζουν μνῆμες παρελθόντος ἀπό τά χωριά καί τούς ἀνθρώπους τοῦ Ἀποκόρωνα.

Ἀρχιερατική νυχτερινή Θεία Λειτουργία
στά Τσικολιανά Βάμου!
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πνεύματος Τσικολιανῶν πραγματοποιήθηκε Ὄρθρος καί
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλῆθος ἱερέων καί κόσμου.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἀπονομή ἐπαίνου
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας σέ πρώην ἐπιτρόπους τῆς ἐνορίας τοῦ
Βάμου τῆς περιόδου 1963-2009.
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Πέμπτη 22 Αὐγούστου

Εἰρηναία 2013

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Νεροχωρίου πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μέ
τίτλο ‘Εἰρηναία 2013’, μέ ἀναφορά στά
100 χρόνια ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης
μέ τήν Ἑλλάδα, τά 400 χρόνια ἁγιοτριαδίτικης μοναστηριακῆς ὀρθόδοξης
μαρτυρίας καί στήριξης τοῦ ἑλληνισμοῦ
τῆς Κρήτης, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου
πρώην Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη.

Παρασκευή 23 Αὐγούστου

Μία ὄμορφη βραδυά σέ μία ὡραία γειτονιά
Σέ μία ὄμορφη καί παραδοσιακή γειτονιά τῆς πόλης μας, ὅπου οἱ ἄνθρωποι
ἔχουν τήν δυνατότητα νά κάθονται ὅπως παλιά στήν αὐλή τούς σπιτιού τους, χωρίς τήν ἐνόχληση μηχανοχημάτων, στό στενό τῆς Ἀντωνιάδου, πλῆθος κόσμου
πανηγύρισε χθές στήν οἰκία τῆς οἰκογενείας τοῦ κ. Δημητρίου καί κ. Σοφίας Γκιώνη, τό ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Χοζοβιωτίσσης πού πέρυσι εἶχε
χαρίσει ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός στήν συγκεκριμένη
οἰκογένεια ἐν΄ὄψῃ τῆς παραμονῆς τῆς Ἀπόδοσης τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου.
H Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας πραγματοποιήθηκε προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Πανηγύρισε καί ἐφέτος μέ ἰδιαίτερη τιμή καί λαμπρότητα τό ἐκκλησάκι τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, προστάτου τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Παρασκευή 23 Αὐγούστου
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐψάλλει
στή μνήμη τοῦ Ἁγίου, ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,
τοῦ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ π. Ἰωάννου Γιακουμάκη, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γεροντίσσης Θεοξένης καί πλήθους προσκυνητῶν.

Μετά τόν Ἑσπερινό ἀκολούθησε ἡ
ἐκδήλωση τῶν νέων τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ ἀφιερώματα στό δάσκαλο
καί παιδαγωγό Ἅγιο Κοσμᾶ καί μέ μελωδικά ἀκούσματα ἀπό τῆς φωνές τῆς
χορωδίας νέων καί μικρῶν παιδιῶν. Συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τό
ἑορταστικό ἀφιέρωμα καί ἐπηρεασμέ75

νος ἀπό τό ἔντονο κλίμα τῶν κρίσεων, ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι ἔλεγε ὁ
Ἅγιος Κοσμᾶς κάποτε...κάντε παιδιά!!!
...Σήμερα τά παιδιά φορολογοῦνται!’’

Σάββατο 24 Αὐγούστου

Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Κυριακή 25 Αὐγούστου

Ἡ λαμπρή ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τίτου
στό Ἡράκλειο
Μέ κάθε ἐπισημότητα καί λαμπρότητα ἑορτάστηκε στό Ἡράκλειο καί ἐφέτος ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τίτου. Τελέσθηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναίου συμπροσευχουμένων καί
ὅλων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Συνόδου, ἀνάμεσά των καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στά Χανιά
Δευτέρα 26 Αὐγούστου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Μέ τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια τελέστηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν μνήμη
στοῦ Ἁγίου Φανουρίου στόν
φερώνυμο Ἱερό Ναό στό Καλαμάκι Χανίων προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
πλήθους ἱερέων καί πιστῶν.
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
εἶναι ὁ π. Γεώργιος Σεργάκης.

Τρίτη 27 Αὐγούστου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία
συμπροσευχουμένων πολλῶν
ἱερέων τῆς τρίτης Ἀρχι ερ ατικῆς Περιφερείας, στόν Ἅγιο
Φανούριο Ἐνορίας Κάϊνας στήν Ἐθνική ὁδό, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρώτ. Χρῆστος Παπουτσάκης.
Στή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προχείρησε σέ Πνευματικό τόν π.
Φανούριο Πάππα.
78

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κάρας
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
Στήν ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων, πραγματοποιήθηκε μέ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια καί λαμπρότητα ἡ ἑορτή τῆς μνήμης τῆς Ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί ἡ ὑποδοχή Τιμίου Λειψάνου, τῆς σιαγόνος τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ, πού ἔφερε στήν Μητρόπολή μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος.

Τετάρτη 28 Αὐγούστου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός

Πέμπτη 29 Αὐγούστου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
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