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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν,  
υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν»!

( Ἡσ. θ΄ 5)

Ἐνθουσιωδῶς καὶ χαρμοσύνως ὁ 
Προφήτης μᾶς γνωστοποιεῖ προορατικῶς 
πρὸ αἰώνων πολλῶν τὴν ἐκ τῆς Ἀει-
παρθένου Γέννησιν τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ. 
Βεβαίως, δὲν εὑρέθη καὶ τότε, περίοδον 
ἀπογραφῆς ἐπὶ Καίσαρος Αὐγούστου, 
τόπος ἐν τῷ καταλύματι διὰ τὴν στέγασιν 
τῆς κυοφορούσης ἐκ Πνεύματος Ἁγίου 
Παρθένου καὶ οὕτως ἠναγκάσθη ὁ μνή-
στωρ καὶ φύλαξ αὐτῆς ἅγιος Ἰωσὴφ νὰ 
τὴν ὁδηγήσῃ εἰς σπήλαιον, εἰς τὴν φάτ-
νην τῶν ἀλόγων, «τοῦ τεκεῖν τὸ Παιδίον».

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὑποδέχονται, προ-
σφέροντες τὴν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Δημι-

Πατριαρχικόν Μύνυμα  
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

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

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ 
ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ουργόν: «οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον· οἱ οὐρανοὶ 
τὸν ἀστέρα· οἱ Μάγοι τὰ δῶρα· οἱ ποιμέ-
νες τὸ θαῦμα· ἡ γῆ τὸ σπήλαιον· ἡ ἔρημος 
τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον»· 
οἱ ποιμένες ἀγραυλοῦν ἐπί «τὴν ποίμνην 
αὐτῶν» καὶ φυλάσσουν «φυλακάς νυ-
κτός», καὶ ἄγγελοι θεωροῦντες ἐκστατι-
κοὶ τὸ Μυστήριον ὑμνολογοῦν (Ἑσπέρια 
Ἑορτῆς Χριστουγέννων).

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν 
Χριστουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν 
κόσμον. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων 
καμάτων καὶ πόνων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν 
κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐχθροτήτων, 
τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν ἀπογοητεύσεων, 
προβάλλει πραγματικὸν καὶ ἐπίκαιρον 
ὅσον ποτὲ τὸ μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπή-
σεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, Ὅστις κατῆλθεν 
ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον εἰς τὴν κοιλίαν τῆς 
ἀειπαρθένου Μαρίας ἵνα ἀνατείλῃ δικαι-
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οσύνην καὶ πλῆθος εἰρήνης (πρβλ. Ψαλμ. 
οα΄ 7).

Ὑπὸ τὴν σιωπὴν καὶ τὴν εἰρήνην τῆς 
ἱερᾶς Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων, Ἰησοῦς 
Χριστός, ὁ ἄναρχος, ὁ ἀόρατος, ὁ ἀκατά-
ληπτος, ὁ ἄϋλος, ὁ ἀεὶ ὤν, ὁ ὡσαύτως ὤν, 
εἰσέρχεται σαρκοφόρος, ἄσημος, ἁπλοῦς, 
πτωχός, ἄγνωστος, εἰς τό δρᾶμα τῆς ἱστο-
ρίας. Εἰσέρχεται συγχρόνως ὡς «μεγάλης 
βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος, 
[...] ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἡσ. θ΄ 6). Ναί, 
ἐρχεται ὡς ἄνθρωπος ὑπὸ Μητρὸς Παρ-
θένου καὶ λύει τὴν περιπλοκὴν τῆς ἀνο-
μίας καὶ δίδει μὲ τὴν Χάριν καὶ τὸ Ἔλεός 
Του διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, 
προορισμὸν καὶ ἀξίαν καὶ περιεχόμενον 
καὶ ὑποδειγματικὸν ἦθος καὶ πρότυπον 
εἰς τὴν ἀνθρωπίνην περιπέτειαν.

Ὁ Κύριος προσελάβετο ἅπασαν τὴν 
ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ ἡγίασεν αὐτήν. Ὁ 
προαιώνιος Θεὸς κατεδέχθη νὰ γίνῃ δι᾿ 
ἡμᾶς ἔμβρυον καὶ νὰ κυοφορηθῇ εἰς τὴν 
γαστέρα τῆς Θεοτόκου. Οὕτως ἐτίμησε 
καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ἐκ τοῦ πρω-
ταρχικοῦ σταδίου αὐτῆς καὶ ἐδίδαξε τὸν 
σεβασμὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς τῆς κυήσεως αὐτοῦ. Ὁ τὰ πάντα 
Δημιουργήσας συγκατέβη νὰ γεννηθῇ ὡς 
Βρέφος καὶ νὰ γαλακτοτροφηθῇ ὑπὸ τῆς 
Παρθένου. Οὕτως ἐτίμησε τὴν παρθενίαν 
καὶ τὴν μητρότητα, τὴν πνευματικὴν καὶ 
τὴν φυσικήν. Διὰ τοῦτο ὁ Ἅγιος Γρηγόρι-
ος ὁ Θεολόγος προτρέπει: «γυναῖκες παρ-
θενεύετε, ἵνα Χριστοῦ γένησθε μητέρες» 
(Λόγος ΛΗ’, Εἰς τὰ Θεοφάνεια, PG 36, 
313A).

Καὶ ὥρισεν ὁ Κύριος τὴν συζυγίαν τοῦ 
ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος ἐν τῇ εὐλογημένῃ 
οἰκογενείᾳ. Αὐτὸς ὁ θεσμὸς τῆς χριστια-

νικῆς οἰκογενείας ἀποτελεῖ τὸ κύτταρον 
τῆς ζωῆς καὶ τὴν θερμοκοιτίδα τῆς ὑγιοῦς 
ψυχικῶς καὶ σωματικῶς ἀναπτύξεως τῶν 
τέκνων. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ ὀφειλὴν 
τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ καθῆκον τῆς 
ἡγεσίας ἑκάστου λαοῦ ἡ διὰ ποικίλων 
τρόπων ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκο-
γενείας.

Διὰ νὰ ἀναπτυχθῆ ἓν παιδίον ὑγιῶς 
καὶ ὁμαλῶς ἀπαιτεῖται μία οἰκογένεια 
ὅπου ὁ ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ ζοῦν ἁρμονικῶς, 
ὡς ἓν σῶμα, μία σάρξ, μία ψυχή, ὑπο-
τασσόμενοι ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πάντες οἱ πνευ-
ματικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται, ὡς 
ἄλλοι ἀγραυλοῦντες ποιμένες, ἀλλὰ καὶ 
οἱ ἰθύνοντες τὰ τοῦ κόσμου, γνωρίζουν 
καὶ ἀποδέχονται τὴν θείαν ἀλήθειαν 
καὶ πραγματικότητα ταύτην, τὴν ὁποί-
αν διακηρύττομεν ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ 
Χριστούγεννα. Πάντες ὀφείλομεν νὰ 
ἐνθαρρύνωμεν τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν 
λειτουργίαν τῶν φυσιολογικῶν οἰκογε-
νειῶν διὰ νὰ ἀναπαράγουν ὑγιεῖς ψυ-
χικῶς καὶ χαρούμενους πολίτας, πλήρεις 
αἰσθημάτων ἀσφαλείας, στηριζομένους 
εἰς τὸ αἴσθημα τῆς προστασίας τοῦ ἰσχυ-
ροῦ καὶ προστατεύοντος πατρὸς καὶ τῆς 
στοργικῆς καὶ ἀγαπώσης μητρός. Οἰκο-
γενείας, εἰς τὰς ὁποίας θὰ ἀναπαύεται ὁ 
Θεός. Προσκαλοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα 
ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου 
ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅπως πολιτευόμενον 
ἀξίως τῆς ἧς ἐκλήθη κλήσεως πράττῃ πᾶν 
τὸ δυνατὸν διὰ τὴν στήριξιν τοῦ θεσμοῦ 
τῆς οἰκογενείας.

Ἀδελφοί, «ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἥμερα 
ἤγγικεν» (Ρωμ. ιγ΄ 12). Ἤδη οἱ ποιμένες 
πορεύονται πρὸς τὴν Βηθλεέμ τὸ θαῦμα 
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ἀνακηρύττοντες καὶ προσκαλοῦν ἡμᾶς 
νὰ τοὺς ἀκολουθήσωμεν, ὡς ἄλλοι «ἀστε-
ροσκόποι μάγοι χαρᾶς πληρούμενοι» 
(τροπάριον δ΄ ᾠδῆς Ὄρθρου Ἑορτῆς Χρι-
στουγέννων), «δῶρα τίμια» προσάγο-
ντες Αὐτῷ «χρυσὸν δόκιμον, ὡς Βασιλεῖ 
τῶν αἰώνων, καὶ λίβανον ὡς Θεῷ τῶν 
ὅλων, ὡς τριημέρῳ δὲ νεκρῷ σμύρναν τῷ 
ἀθανάτῳ» (Ἀνατολίου, Στιχηρὸν ἰδιόμε-
λον Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς Χριστουγέννων). 
Δηλαδὴ τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς 
πίστεώς μας καὶ τῆς δοκιμῆς μας ὡς χρι-
στιανῶν καὶ μάλιστα ὀρθοδόξων εἰς τὸ 
ἦθος καὶ τὴν παράδοσιν, τὴν οἰκογενει-
ακήν, τὴν πατερικήν, τὴν ἐκκλησιαστικήν, 
τὴν ὀρθοπράττουσαν πάντοτε ἀνὰ τοὺς 
αἰῶνας καὶ συνέχουσαν μέχρι σήμερον 
τὴν εὐλογημένην κοινωνίαν μας, τῆς 
ὁποίας κύτταρον κατὰ Θεὸν βιοτῆς καὶ 
αὐξήσεως εἶναι, ἐπαναλαμβάνομεν, ἡ 
οἰκογένεια.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα,

- 2013 χρόνια συνεπληρώθησαν ἀπὸ 
τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ·

- 2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστός, ὅπως 
τότε, δὲν παύει νὰ καταδιώκεται ἐν τῷ 
προσώπῳ τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τὸν Ἡρώ-
δην καὶ τοὺς παντοειδεῖς συγχρόνους 
Ἡρώδας·

- 2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς διώκεται 
εἰς τὰ πρόσωπα τῶν χριστιανῶν ἐν Συρίᾳ-
καὶ ὄχι μόνον·

- 2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς φεύ-
γει, ὡς πρόσφυξ μετ᾿ αὐτῶν, ὄχι εἰς τὴν 
Αἴγυπτον, ἀλλὰ εἰς τὸν Λίβανον, εἰς τὴν 
Εὐρώπην, εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἀλλαχοῦ 
δι᾿ ἀσφάλειαν ἐν τῇ ἀνασφαλείᾳ τοῦ κό-
σμου·

- 2013 χρόνια καὶ τὸ Παιδίον Ἰησοῦς 
εἶναι ἀκόμη φυλακισμένον μὲ τοὺς δύο Ἱε-
ράρχας τῆς Συρίας Παῦλον καὶ Ἰωάννην, 
μὲ τὰς Ὀρθοδόξους μοναχὰς καὶ πολλοὺς 
ἀκόμη ἀνωνύμους καὶ ἐπωνύμους χρι-
στιανούς·

- 2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς σταυρώ-
νεται μαζὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ βασανίζονται 
καὶ φονεύονται διὰ νὰ μὴ προδώσουν τὴν 
πίστιν των εἰς Αὐτόν·

- 2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς φονεύεται 
καθ᾿ ἡμέραν εἰς τὸ πρόσωπον τῶν χιλιά-
δων ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα οἱ γονεῖς των δὲν 
ἀφήνουν νὰ γεννηθοῦν·

- 2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς ἐμπαίζε-
ται καὶ ὀνειδίζεται εἰς τὸ πρόσωπον τῶν 
δυστυχισμένων παιδίων, τὰ ὁποῖα ζοῦν 
ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς οἰκογενείας, τῆς ἀνε-
χείας, τῆς πτωχείας.

Τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν καὶ τὰ παθήματα 
τῶν ἀνθρώπων ἦλθε καὶ ἔρχεται καὶ κατὰ 
τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα νὰ ἀναλάβῃ ὁ 
Κύριος, ὁ εἰπών «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ 
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, 
ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40-41). Δι᾿ 
αὐτοὺς ἦλθεν ἐκ Παρθένου, δι᾿ αὐτοὺς 
ἐγένετο ἄνθρωπος, δι᾿ αὐτοὺς ἔπαθεν, 
ἐσταυρώθη, ἀνέστη. Δι᾿ ἡμᾶς ὅλους, δη-
λαδή. Ἂς ἄρωμεν, λοιπόν, ἕκαστος ἡμῶν 
τὸν προσωπικὸν αὐτοῦ σταυρὸν διὰ νὰ 
εὕρωμεν χάριν καὶ ἔλεον εἰς εὔκαιρον βο-
ήθειαν· διὰ νὰ εἶναι «μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός», 
ὁ τεχθεὶς Ἐμμανουήλ, Σωτὴρ καὶ Κύριος. 
Ἀμήν. 

 Χριστούγεννα ,βιγ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης  

πάντων ὑμῶν.
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Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τήν 
«Χριστοῦ γένναν». Ἡ Δεσποτική ἑορ-
τή τῶν Χριστουγέννων ἀποτελεῖ κατά 
τόν ἱερό Χρυσόστομο τήν «μητρόπολιν 
πασῶν τῶν ἑορτῶν». Στούς Αἴνους τῆς 
Κυριακῆς τοῦ βαρέος ἤχου ὁμολογοῦμε 
ψαλμικῶς ὅτι «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο 
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Ἀσύλληπτη, 
ἀλήθεια, ἡ τιμή γιά τό ἀνθρώπινο γέ-
νος. «Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν διὰ 
φιλανθρωπίαν ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ 
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Θε-
οτοκίον πλ. δ’). Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ 
Θεοῦ Λόγου ἔφερε «γένους βροτείου 
τὴν ἀνάπλασιν»· «ἐξῆλθε λαῶν εἰς ἀνά-
πλασιν Λόγος», ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ὑπέ-
ροχη ἰαμβική Καταβασία τῆς ἑορτῆς. 
Οἱ ἐξαίσιοι ὕμνοι τῶν Χριστουγέννων, 
ποιήματα τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Δα-
μασκηνοῦ καί Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ, 

Mήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  
Κυδωνίας & Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ  

ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων

᾽Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ 
καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμη-
νευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. 

(Ματθ. 1, 23)

 Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται· Χριστὸς ἐτέ-
χθη ἐκ τῆς Παρθένου. 

( Ὄρθρος Χριστουγέννων)

κατανύσσουν τίς ψυχές καί προσφέ-
ρονται γιά πνευματικές ἀναβάσεις. Ὁ 
α’ ἦχος, στιβαρός καί μεγαλοπρεπής, 
προσδίδει τό ἀπαραίτητο ὕφος καί 
ἀναδεικνύει τήν ἀξιοπρόσεκτη λατρευ-
τική τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας.

 Οἱ χριστιανοί προσεύχονται καί θε-
ολογοῦν «ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς 
πνευματικαῖς» (Ἐφεσ. 5, 19). Ἡ στοργι-
κή μητέρα μας, ἡ Ἐκκλησία, γνωρίζει 
ὅτι ἀδυνατοῦμε νά ἐλέγξουμε πλήρως 
τόν νοῦ μας καί νά τόν προσηλώσου-
με σέ πολύωρες διδαχές καί μακροσκε-
λεῖς προσευχές. Συγκαταβαίνει, λοιπόν, 
στήν ἀδυναμία μας καί ἐπενδύει τά 
ὑψηλά θεολογικά νοήματα μέ εὐφρα-
ντική μουσική. Ἀντλοῦν οἱ πιστοί χαρά 
καί ἐλπίδα ἀπό τήν θεόπνευστη διδαχή 
καί τήν οὐράνια ψαλμωδία, ἀπό τά θε-
ολογικά, εὔσημα καί πάντερπνα ἀκού-
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σματα τῶν ἀναλογίων· ἡ ψυχή ἀγάλ-
λεται, ἀναπτερώνεται καί ἁγιάζεται, 
τό σκότος φυγαδεύεται, ἡ κατήφεια 
ἀπελαύνεται, ἡ ἀπόγνωση ἀποδιώκε-
ται. Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μεταμορφώνει 
καί ἀνακαινίζει τόν ἄνθρωπο! Τρανά 
παραδείγματα «καινῶν ἀνθρώπων» 
οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι 
μέ ἀγαθή διάθεση ἐγκολπώθηκαν τήν 
διδαχή τῆς Ἐκκλησίας καί ξεδίψασαν 
στούς κρουνούς τῶν Μυστηρίων της. 
Μεταξύ αὐτῶν ἀξίως ἐπαινεῖται καί 
δικαίως τιμᾶται ὁ Ἅγιος Πορφύριος 
ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ ὁποῖος ἔδει-
ξε μέ τό εὐλογημένο παράδειγμά 
του τήν ἄρση τῶν ἀδιεξόδων, 
τήν ὑπέρβαση τοῦ πόνου 
καί τοῦ θανάτου, τήν 
ἐκπλήρωση τοῦ προο-
ρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου! 
Τό νόημα τῶν Ἱερῶν 
Ἀκολουθιῶν εἶναι ὁ 
ἁγιασμός τῶν πιστῶν, 
«οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψε-
ται τὸν Κύριον» (Ἑβρ. 
12, 13). Αὐτό θά πρέπει νά 
ἀναζητηθεῖ καί στόν ἑορτα-
σμό τῶν Χριστουγέννων.

 Ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἀπορρίπτει τήν 
ζωή καί δέν βδελύσσεται τόν κόσμο. 
Δέν ἀπαξιώνει τίς ἀγαθές ἐκδηλώσεις 
ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, τήν προσφο-
ρά δώρων, μάλιστα στά παιδιά, καί τήν 
προφορά ἑορτίων εὐχῶν κατά τίς εὐλο-
γημένες αὐτές ἡμέρες. Νοηματοδοτεῖ, 
ὅμως, ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις, διότι 
τίς συνδέει μέ τό θεανδρικό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι εὐνόητο ὅτι δέν δύ-
ναται νά ἀποσυνδεθεῖ μία ἑορτή ἀπό 
τό ἑορταζόμενο πρόσωπο. Καί κατά 

τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἑορτα-
ζόμενο πρόσωπο εἶναι ὁ Χριστός μας! 
Ὁ χωρίς Χριστό ἑορτασμός τῶν Χρι-
στουγέννων δέν εἶναι παρά κενός λό-
γος. Καί μετά λύπης παρατηροῦμε ὅτι 
αὐτή ἡ κραυγαλέα ἀντινομία δέν εἶναι 
ἄγνωστη στήν χώρα μας. Ἄς μᾶς ἐπι-
τραπεῖ ἐδῶ νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἀπα-
ραίτητη γιά τόν ἀληθινό ἑορτασμό τῶν 
Χριστουγέννων εἶναι ἡ ἀγαθή πολιτεία 
μας, ἡ καταλλαγή μέ τόν ἀδελφό μας, ἡ 
μετάνοια καί ἡ εἰλικρινής ἐξομολόγησή 
μας, ἡ κοινωνία, τέλος, τῶν ἀχράντων 

Μυστηρίων, ἐφ’ ὅσον παρέχεται 
στήν ταπεινότητά μας ἡ πρός τοῦτο 

εὐλογία ἀπό τόν Πνευματι-
κό τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνα ἄς 

εἶναι τό μέλημά μας: ἡ 
ἕνωσή μας μέ τόν Χρι-
στό. Αὐτός ὁ ἑορτα-
σμός τῶν Χριστουγέν-
νων εἶναι «εὐάρεστος 
Θεῷ»!

Ἡ ἀφομοίωση τοῦ 
λόγου «μεθ’ ἡμῶν ὁ 

Θεὸς» στηρίζει τίς ψυχές 
τῶν πολυτρόπως δοκιμαζο-

μένων καί ποικίλως πασχόντων. 
Καί γνωρίζουμε ὅτι πολλοί εἶναι αὐτοί 
στήν ἐποχή μας… Ὁ ἑορτασμός τῶν 
Χριστουγέννων συμπίπτει καί πάλι μέ 
μία δυσχερῆ πραγματικότητα γιά τήν 
χώρα μας καί τόν λαό μας, ὁ ὁποῖος 
πλήττεται ἐφ’ ὅλων τῶν ἐπιπέδων. Τε-
ράστια ἀνεργία, γενική οἰκονομική 
ὕφεση, ἐπαχθής φορολόγηση, μετανά-
στευση νέων ἀνθρώπων καί κατασχέ-
σεις περιουσιῶν συνθέτουν ἕνα τοπίο 
δυσάρεστο. «Χαλεπὴ λίαν» ἡ κατά-
σταση… Πολλοί, δυστυχῶς, ἀδελφοί 
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μας φθάνουν στήν ἀποθάρρυνση, τήν 
κατάθλιψη καί τήν ἀπόγνωση. Φρο-
νοῦμε, ὅμως, ὅτι δέν ἀντιμετωπίζονται 
μέ αὐτόν τόν τρόπο τά προβλήματα 
τῆς ζωῆς. «Εἶπε Γέρων» τῆς ἐποχῆς μας 
ὅτι ἡ κατάθλιψη εἶναι ἀξόδευτη ἀγάπη. 
Ἀσπίδα, λοιπόν, κατά τῶν νόσων τοῦ 
«ἔσω ἀνθρώπου» ἀποτελεῖ ἡ διάθεση 
καί ἐκδαπάνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας στό 
ἀγαθό. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐργασίας καί 
τῆς προσφορᾶς γεύονται τήν εὐλογία 
τοῦ δοσίματος καί βιώνουν τήν ἀνά-
παυση μέσα στόν κόπο. Δέν εἶναι καλό 
νά μένει ὁ ἄνθρωπος ἀδιάθετος, νά 
μένουν οἱ δυνάμεις του ἀξόδευτες! Ἡ 
ἄοκνη διακονία τῶν Ἁγίων ἄς ἀποτελεῖ 
πάντοτε πολύτιμο δίδαγμα φιλοπονίας 
στήν ζωή μας.

Ἡ λέξη «Ἐμμανουήλ», ἡ ὁποία ἑρμη-
νεύεται μέ τήν φράση «μεθ᾿ ἡμῶν ὁ 
Θεός», μαρτυρεῖ τήν θεία φύση τοῦ 
«σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντος» Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Οἱ πιστοί χριστιανοί 
ὁμολογοῦμε τόν Χριστό ὡς «Θεὸν 
ἐνανθρωπήσαντα», ὄχι ὡς «ἄνθρωπον 
ἀποθεωθέντα»! Μεταξύ τῶν δύο ὁμο-
λογιῶν «χάσμα μέγα ἐστήρικται». Χω-
ρίς δέ τήν πίστη στήν θεότητα τοῦ Χρι-
στοῦ πνευματική οἰκοδομή δέν μπορεῖ 
νά ὑπάρξει.

Χαρά ἀνείπωτη, πνευματική, βαθειά 
καί ὑπαρξιακή πλημμυρίζει τίς καρδιές 
τῶν χριστιανῶν. Στό ταπεινό σπήλαιο 
τῆς Βηθλεέμ γεννᾶται ὁ Λυτρωτής 
τοῦ κόσμου, ἀνακλίνεται ἡ «πάντων 
χαρά»! Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων 
ἀποτελοῦσε πάντοτε φωτεινό σημεῖο 
στήν ζωή τῶν προγόνων μας, ἀφετη-
ρία ἀγαθῶν ἀλλοιώσεων καί ὄμορφων 
ἐκδηλώσεων, σταθμό πνευματικοῦ 

ἀνεφοδιασμοῦ, εὐλογία γιά οἰκογένει-
ες, χωριά καί πόλεις. Ἄν ὁ χαρακτήρας 
αὐτός τῶν Χριστουγέννων ἔχει ἀτο-
νήσει στούς καιρούς μας, ἄς ἀναζητη-
θοῦν τά αἴτια στίς καρδιές μας καί στίς 
προτεραιότητες τῆς ζωῆς μας. Ἕνα, πά-
ντως, εἶναι βέβαιο: «᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας» (Ἑβρ. 13, 8)! Οἱ πρόσκαιρες 
λύπες τῆς ζωῆς, οἱ οἰκονομικές κρί-
σεις καί κοινωνικές ἀνακατατάξεις δέν 
μποροῦν νά ἀναιρέσουν καί νά κατα-
λύσουν τό κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα 
τῶν Χριστουγέννων. Ὅποιος «ἐν ἐπι-
γνώσει» μετέχει τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ἑορτῶν καί μεταλαμβάνει τῆς θείας 
χάριτος, «ὑψηλότερός ἐστι πάντων τῶν 
λυπούντων».

Μέ ἀγαθή συνείδηση ἄς ἑορτάσου-
με, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τήν γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ καί μέ ταπείνωση ἄς 
Τοῦ ζητήσουμε: «Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν». 
Δέν ἀγνοεῖ ὁ Χριστός τά κρίματά μας, 
τήν ἀσθένειά μας, τήν θλίψη μας. Ἄν 
ἐναποθέσουμε στά χέρια Του ὁλόκλη-
ρη τήν ὕπαρξή μας, θά βροῦμε ἀνάπαυ-
ση καί εἰρήνη. Ἡ πίστη στήν ἀγαθότη-
τα καί τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ ἄς 
μᾶς ἐνισχύει σέ κάθε περίσταση. Γιά 
τόν Θεό δέν ὑπάρχει ἀμήχανο, ἀδύνα-
το, ἀδιέξοδο. Ἄν ἐμεῖς Τοῦ ἐπιτρέψου-
με, θά ἐνεργήσει στίς καρδιές μας καί 
θά εἶναι πάντοτε «μεθ’ ἡμῶν». Καί «εἰ ὁ 
Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν»;
 
 
Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
 

Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός
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2.2.  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ.
Ἡ θεία Λατρεία μυεῖ στήν ἱεροφαντική 

γλῶσσα τοῦ ἁγίου καί εἰσάγει στόν κόσμο 
τῶν συμβόλων. Εἶναι σημεῖο που καθοδη-
γεῖ, πληροφορεῖ καί ὑποδεικνύει. Τό σύμ-
βολο λαμβάνει μιά ἐντελῶς διαφορετική 
ἔννοια, πού προέρχεται ἀπό τή λειτουργική 
καί πατερική Παράδοση. Ἡ θεία Λειτουρ-
γία εἶναι γεμάτη ἀπό σημεῖα καί σύμβολα, 
ἀπό κινήσεις καί συμβολικές πράξεις, φορ-
τωμένες μέ βαρύ θεολογικό καί ἐσχατολο-
γικό νόημα. Σέ κάθε λειτουργική Σύναξη ἡ 
Ἐκκλησία συναντᾶ τόν ἐρχόμενο Κύριο καί 
ἀπολαμβάνει τό πλήρωμα τῆς Βασιλείας 
πού ἔρχεται ἐν δυνάμει.1 Τό ὁρατό ἀντα-
νακλᾶ τό ἀόρατο. Πολύ χαρακτηριστικά 
ὁ Θεόδωρος Μοψουεστίας (350-428 μ.Χ.) 
γιά πρώτη φορά τονίζει ὅτι ἡ εὐχαριστια-
κή θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ ἀνάμνηση τῆς 

1.  ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ Πρωτοπρεσβυτέρου, ἔνθ’ 
ἄνωτ. σ. 47.

Διπλωματική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
Ι΄ μέρος

Ἀναστάσεως καί ὅτι ἡ λιτανεία τῆς Με-
γάλης Εἰσόδου, δηλαδή ἡ μεταφορά τῶν 
δώρων ἀποτελεῖ τήν ἐπι-τάφιο πορεία τοῦ 
Χριστοῦ.2 Κατά τό Συμεών Θεσσαλονίκης 
(1430 μ.Χ.), «...τά μικρά δοκοῦντα ταύτης 
πλήρης σοφίας εἰσί καί ὅσῳ μικρά τισί νομι-
ζόμενα, μᾶλλον μείζονος γνώσεως, ὅτι καί 
τό τοῦ Θεοῦ μωρόν δοκοῦν τοῖς ἀνθρώποις 
σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί καί τό ἀσθε-
νές, ἰσχυρότερον καί ὅτι μία μέν καί ἁπλή ἡ 
τοῦ Θεοῦ ζῶσα σοφία ἐν αὐτῇ δέ οἱ θησαυ-
ροί τῆς σοφίας εἰσί τῆς γνώσεως».3 Συνεπῶς 
κάθε λειτουργικό ἄμφιο ἤ ἀντικείμενο τῆς 
λατρείας, ὅσο μικρό καί ἄν φαίνεται, ἔχει 
καί συμβολική καί θελογική σημασία καί 
«ἀποτελεῖται ἀπό δύο στοιχεία, τό ὑλικό καί 
τό πνευματικό, ὅπως ὁ ἄνθρωπος σύγκειται 

2.  Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Λειτουργικοί τύποι Αἰγύ-
πτου καί Ἀνατολῆς, Ἀθῆναι 1961, σ.σ. 150-174.

3.  βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί τῆς 
θείας προσευχῆς, κεφ. τκβ`, PG 155, 585 D-588 Α.

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄

Κεφάλαιο β`

Θεματολογία - Συμβολισμός

Θεολογία
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ἀπό δύο στοιχεῖα».4 Γι’ αὐτό ἀκριβῶς παρέ-
δωσε διπλά τά μυστήρια ὁ Κύριος, «ἵνα καί 
ἡμᾶς διπλῶς κατά τε τό ἀόρατον καί ὁρατόν 
ἁγιάσῃ, τήν ψυχήν λέγω καί τό σῶμα».5 

Οἱ παραστάσεις ἀναμνήσεως τῆς σω-
τηριώδους Οἰκονομίας βοηθοῦν στήν διά 
τῶν ὁρατῶν ὑπόθεση τῶν μελλόντων. Ἡ 
ἁγία Τράπεζα συμβολίζει τόν τόπο τῆς 
ταφῆς τοῦ Χριστοῦ. Σ’ αὐτήν ἱερουργεῖται 
ὁ ἀληθινός καί οὐράνιος Ἄρτος, ἡ μυστική 
καί ἀναίμακτος Θυσία καί γίνεται βρώση 
καί πόση αἰωνίου ζωῆς.6 Εἶναι τετραμερής 
ἡ ἁγία Τράπεζα, διότι ἀπ’ αὐτήν ἐτράφη καί 
τρέφονται πάντοτε τά πέρατα τῆς οἰκου-
μένης καί στύλους ἔχουν τούς τεθημένους 
ἀποστόλους στίς γωνίες.7 Εἰδικότερα, ὁ Συ-
μεών Θεσσαλονίκης, παραθέτει ὅτι ἡ ἱερά 
Τράπεζα τυποῖ «τοῦ Θεοῦ τόν θρόνον καί 
τήν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί τό σεβάσμι-
ον μνῆμα».8 «Τό ὁρατό ἀντανακλᾶ τό ἀόρα-
το, ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία, ὁλόκληρη ἡ δημι-
ουργία ἀναμειγνύεται μέ τούς ἀγγέλους καί 
τούς ἁγίους, εἰκονίζουν μυστικῶς τίς ἀγγε-
λικές τάξεις, συντονίζονται μέ τήν ἀργόρυθ-
μη μεγαλόπρεπη μελωδία τοῦ χερουβικοῦ 
ὕμνου καί εἰσέρχονται στήν ἁγία πόλη, στά 
ἅγια τῶν ἁγίων. Ἡ ἀναφορά τῆς λατρείας 
στή Βασιλεία, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐπη-
ρεάσει τούς ἑρμηνευτές τῆς λατρείας καί τά 
κείμενά της καί νά τά συνδέσει μέ τή βασι-
λική πομπή, τά βασιλικά σύμβολα τῆς κατά 

4.  βλ. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Τό λειτουργικό ἔργο 
Συμεών τοῦ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 
129.

5.  βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί τῆς 
ἱερᾶς τελετῆς τοῦ ἁγίου Μύρου, κεφ. σπθ`, ἔνθ’ 
ἀνωτ. στ. 524 D.

6.  ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
Ἱστορία ἐκκλησιαστική καί μυστική θεωρία, PG 98, 
388 C.

7.  ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί ἁγίου 
Ναοῦ, κεφ. ρλγ`, ἔνθ’ ἀνωτ. 341 Β.

8.  βλ. Τοῦ Αὐτοῦ, Περί τῆς ἱερᾶς Λειτουργίας, 
κεφ. לη`, ἔνθ’ ἀνωτ. 292 A.

κόσμον ἐξουσίας, τά σκῆπτρα, τίς ρομφαῖες 
καί νά δώσουν πλουσιώτατες περιγραφές μέ 
ἔντονη συμβολική σημασία».9 Τήν πομπή 
αὐτή ἔρχονται νά συμπληρώσουν τά ἀπει-
κονιζόμενα ἀντικείμενα τοῦ πάθους καί τά 
νεκρικά ἔθιμα τῶν Ἰουδαίων καί τῶν το-
πικῶν παραδόσεων στά ὑπό ἔρευνα ἄμφια. 
Ὁ τρόπος τοποθέτησης τοῦ Ἐπιταφίου κατά 
τή Μεγάλη Παρασκευή δηλώνει σαφῶς 
τήν ἐπί τοῦ Τάφου (ἁγία Τράπεζα) τοποθέ-
τηση τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, ἀπό 
νεκρώσιμες προάγονται σέ λατρευτικές, 
γιά νά δώσουν τό μήνυμά τους στή λει-
τουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Στίς ἔντυπες 
συνθέσεις συναντοῦμε παραστάσεις θυμι-
άματος καί κανδύλες, καθαρά λειτουργικά 
ἔθιμα τῆς νεκρώσιμης καί ἐπιμνημόσυνης 
Ἀκολουθίας. Μιά καθαρά λειτουργική εἰκό-
να συναντᾶται στήν Παλαιά Διαθήκη στόν 
Προφήτη Ἠσαϊα: «Καί εἶδον τόν Κύριον 
καθήμενον ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπηρμέ-
νος καί πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ καί 
Σεραφείμ εἰστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ...... καί 
ἐκέκραγεν ἕτερον πρός τό ἕτερον καί ἔλεγον 
ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης 
ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ».10 

Παραστάσεις πού συναντοῦμε καί στίς 
ἀποκλειστικά μοναδικές παραδοσιακές δη-
μιουργίες καί στίς ἔντυπες ἐκδόσεις εἶναι:

Σταυρός: Ξύλο σέ ἀνάλογο σχῆμα ἐπά-
νω στό ὁποῖο ὁ Χριστός ἔπαθε.

Λόγχη: Συμβολίζει τή λόγχη μέ τήν 
ὁποία κέντησε ὁ στρατιώτης τήν πλευρά 
τοῦ ἐσταυρωμένου Κυρίου.11 

Σπόγγος: Συμβολίζει τό σπόγγο μέ τόν 
ὁποῖο πότισαν ὄξος καί χολή τόν ἐπί Σταυ-
ροῦ Κύριον.12 

Στέφανος:  Εἶναι  ἀντικείμενο ἰσχυ ρῆς 

9.  βλ. Τ. ΤΖΟΜΠΑΝΗ ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 54.
10.  Ἠσ. στ`, 1-3.
11.  Ἰω. ιθ`, 34.
12.  Ἰω. ιθ`, 29.



11

θρησκευτικῆς σημασίας τόσο στούς  Ἕλλη-
νες ὅσο καί στούς Λατίνους. Στήν Παλαιά 
Διαθήκη εἶναι τό σύμβολο τῆς εὐτυχίας καί 
τῆς χαρᾶς,13 τῆς νίκης.14 καί τῆς κοσμήσε-
ως.15 Στήν Καινή Διαθήκη ἔμφανίζεται ὡς 
στέφανος τῆς δόξης,16 τῆς νίκης,17 τῆς καυ-
χήσεως,18 τῆς δικαιοσύνης,19 τῆς ζωῆς.20  Ὁ 
ἀκάνθινος στέφανος τοῦ Χριστοῦ,21 τόν 
ὁποῖο ἐπέθηκαν στό Χριστό κατά τό πά-
θος, συμβολίζεται σαφῶς στά λειτουρ-
γικά  ἄμφια τῆς παρούσης μελέτης. Στή 
ζωή, ὅμως, τῆς Ἐκκλησίας ξεφεύγει ἀπό 
τήν ἔννοια τοῦ πάθους πού σέ ἀρχικά στά-
δια προϊδεάζεται ὁ πόνος, ὁ ὁποῖος μέλλει 
νά στεφθεῖ μέ στέφανο ἀπό ἄνθη ἀρετῆς. 
Εἶναι δηλαδή τό σύμβολο τοῦ δεσποτι-
κοῦ κατορθώματος κατά τό ὁποῖο διά τοῦ 
Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως συσταυρώ-
νονται καί συνανασταίνονται ὁ μικρόκο-
σμος καί ὁ μακρόκοσμος.

ΙΣ.ΧΡ.ΝΙ.ΚΑ: Ἰ(ησοῦς) Χ(ριστός) 
ΝΙΚΑ. Φράση πού συναντοῦμε ἐκατέρω-
θεν τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Συμβολίζουν τήν 
διά τοῦ Σταυροῦ νίκη τοῦ Ἰησοῦ. 

Λαρνακοειδής Τάφος: Σύμβολο τοῦ ζω-
ηφόρου μνήματος τοῦ Χριστοῦ. Διαπιστώ-
νεται ἡ δυτική ἐπίδραση εἰκονογραφήσεως.

Χείρ: Τή συναντοῦμε στήν ταφική τέ-
χνη. Δηλώνει τή χείρα τήν ραπίσασα τόν 
Ἰησοῦν.22 

Τανάλια, σφύρα, ἧλοι, κάλαθος, κλί-
μαξ, φραγγέλιον, σχοινίον: Περιγράφουν 

13.  Γεν. δ`, 57.
14.  Σοφ. Σολ. β`, 8 καί δ`, 2.
15.  Ἰουδ. γ`, 7.
16.  Πρξ. ιδ`, 13.
17.  Φιλ. δ`, 1.
18.  Α` Θε. β`, 19.
19.  Β` Τιμ. δ`, 8.
20.  Ἀπ. β` , 10.
21.  Μθ. κζ`, 29.
22.  Μθ. κστ`, 67, Μρ. ιδ`  65, Λκ. κβ`, 21, Ἰω. 

ιη` 22 καί ιθ`, 3.

ὅσο τό δυνατόν παραστατικότερα τά ἅγια 
Πάθη τοῦ Χριστοῦ.

Χιτών: Συμβολίζει τό Χιτώνα τοῦ Χρι-
στοῦ καί τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ χι-
τώνας δέ διαιρεῖται.

Ζάρια:  Συμβολίζουν τόν κλῆρο πού 
ἔβαλαν οἱ στρατιῶτες ἐπί τόν ἱματισμό τοῦ 
Ἰησοῦ.23 

Ἀργύρια: Συμβολίζουν τήν τιμή τοῦ 
τετιμημένου Χριστοῦ, πού ἔλαβε ὁ Ἰούδας 
ἀπό τούς Φαρισαίους καί Γραμματεῖς, διά 
νά προδώσει τόν Ἰησοῦ.24 

Ἀλέκτωρ: Σύμβολο τῆς ἐγγρήγορσης 
καί τῆς ἑτοιμότητας. Στίς ὑπό μελέτη πα-
ραστάσεις συμβολίζει τήν ἄρνηση τοῦ 
ἀποστόλου Πέτρου.25 

Στήλη: Ἡ τυπολογία της, στήν Παλαιά 
καί στήν Καινή Διαθήκη, μαζί μέ τόν ἐπ’ 
αὐτῆς ἀλέκτορα, προμηνύει τό τέλος τοῦ 
φόβου καί τῆς σκιᾶς τοῦ θανάτου καί τό 
φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτό ἐκπληρώθηκε 
κατά τό πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ.

Ἀμφορεῖς: Συμβολίζουν τά σκεύη πού 
περιεῖχαν τή σμύρνη καί τήν ἀλόη -νεκρι-
κή παράδοση τῶν Ἰουδαίων - μέ τήν ὁποία 
ἔραναν τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ κατά τήν Ἀπο-
καθήλωση καί τήν Ταφή.26 

Κρατήρ: Σέ μερικές ἔντυπες ἐκδόσεις 
συναντοῦμε τόν κρατήρα. Συμβολίζει με-
ταφορικά τή θλίψη καί τήν πικρία,27 τήν 
Ἀνάμνηση καί τή ζωή.28 

Ρομφαία: ἐνθυμίζει τήν μετά μαχαιρῶν 

23.  Μθ. κζ`, 35, Μρ. ιε`, 24, Λκ. κγ`, 34 καί  
Ἰω. ιθ`, 24.

24.  Μθ. κστ`, 15.
25.  Μθ. κστ`, 34, κστ`, 74, κστ`, 75, Μρ. ιδ`, 

30, ιδ`, 68, ιδ`, 72, Λκ. κβ`, 34, κβ`  60-61, κγ`, 38 
καί Ἰω. ιη`, 27.

26.  Ἰω. ιθ`, 39.
27.  Ἰω. ιθ`, 39.
28.  Μθ. κστ`, 26-29.
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καί ξύλων ἔξοδο τοῦ ὄχλου διά νά συλλά-
βουν τόν Ἰησοῦν.29 

Φωτιστικά ἀντικείμενα – Δοχεῖα: Καν-
δύλα ἤ λυχνία, ὄργανο ἀρχαιοπρεπές, ἰδι-
αίτερα δεμένο μέ τή λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας. Συμβολίζει τήν ἄναρχη καί 
ἀτελεύτητη χάρη τῆς θείας ἐλλάμψεως καί 
ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ.30 Ἐπίσης εἶναι σύμβο-
λο τῆς αὐτοθυσίας, τῆς ταπεινοφροσύνης 
καί τῆς περισυλλογῆς. Τό λάδι εἶναι σύμ-
βολο τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ.31 

Θυμίαμα: Κατάλοιπο τῆς Ἑβραϊκῆς 
τελετουργικῆς πράξεως. Συμβολίζει τήν 
προσφορά, ὡς πνευματικό μύρο, πρό τοῦ 
ἐνταφιασμοῦ. Ἀπεικονίζεται ἰδιαίτερα τό 
«Κατζίον».

Γολγοθᾶς - ἥλιος - Σελήνη: Ὁ Γολγοθᾶς 
δηλώνει τόν τόπο τῆς σταυρικῆς θυσίας 
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη περι-
γράφουν τό γεγονός τῆς συσκοτίσεως τῆς 
γῆς κατά τό Πάθος.32 

Πανάγιος Τάφος, ἁγία πόλη Ἱερουσα-
λήμ, ἀποκύλιση τοῦ Λίθου:33 Καί οἱ τρεῖς 
αὐτές παραστάσεις μᾶς μεταφέρουν στό 
γεωγραφικό χῶρο τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου 
διαδραματίστηκε τό Πάθος καί ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ. Οἱ δύο πρῶτες παραστά-
σεις συναντῶνται στά ἔντυπα ἄμφια καί 
ἰδιαιτέρως στά Ἱεροσολυμητικῆς προέλευ-
σης καθώς καί στά τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τρίτη 
– ἡ ἀποκύλιση τοῦ λίθου- συναντᾶται στά 
ἁγιορείτικα.

Εἰσοδος Εὐαγγελίου, Χερουβικός 

29.  Μθ. κστ`, 47, Μρ. ιδ`, 43, ιδ`, 48, Λκ. κβ`, 
36-38, κβ`, 49-53, καί Ἰω. ιη`, 10-11.

30.  ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Περί ἁγ. Ναοῦ, κεφ. 
ριγ` ἔνθ’ ἀνωτ. στ. 318 C.

31.  Γ. ΜΕΝΤΙΔΑΚΗ, Πρωτοπρεσβυτέρου, Τύ-
πος καί συμβολισμός στήν ὀρθόδοξη λατρεία, τ.Α`, 
Ἡράκλειο 1997, σ. 83.

32.  Μθ. κζ`, 45, Μρ. ιε`, 33, καί Λκ. κγ`, 44.
33.  Μθ. κη`, 2, Μρ. ιστ`, 3 καί 4, Λκ. κδ`, 2, 

καί  Ἰω. κ`, 1.

ὕμνος, ἐπίδοσις τοῦ Ἄρτου, ριπίδια εἰς 
χείρας Ἀγγέλων: Οἱ παραστάσεις αὐτές 
εἶναι σαφῶς ἐπηρεασμένες ἀπό τή λει-
τουργική πράξη καί ἀπό τήν εἰκονογρά-
φηση τῆς θείας Λειτουργίας στούς Να-
ούς. Ἴσως ἡ σχεδόν σύγχρονη ἐξέλιξη 
τοῦ ἱεροῦ ἀμφίου καί ἡ εἰκονογραφική 
παρουσίαση τῆς θείας Λειτουργίας συ-
νεπικουρουμένη μέ τή δυσκολία εἰκονο-
γραφήσεως τῶν Ναῶν, κατά τή μεγάλη 
νύχτα τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ζήτη-
σε νά ἐν-τυπώσει τίς παραστάσεις αὐτές 
στό Εἰλητό καί τό Ἀντιμήνσιο. Βεβαίως, ὁ 
λιτανευτικός χαρακτήρας τῆς Ἐκκλησίας, 
πού συναντᾶται σέ πολλές λειτουργικές 
καί λατρευτικές Πράξεις καί Συνάξεις, 
ἐμφανίζεται καί ἐδῶ. Γι’ αὐτό καί οἱ ἀπει-
κονίσεις παραστάσεων ἀπό τό δωδεκά-
ορτο ἔχουν τή σημασία τους καί προσφέ-
ρουν τό μήνυμά τους.

Πρόσωπα: Τά πρόσωπα τά ὁποῖα 
ἐμφανίζονται ἀνάλογα στά παραδοσια-
κοῦ τύπου καί στά ἔντυπα ἱερά ἄμφια πε-
ριγράφουν μέ λυρική πιστότητα τό θεῖο 
δράμα, χωρίς ὅμως νά ξεφεύγουν ἀπό τήν 
ἐσχατολογική ἐλπίδα καί τό μήνυμα πού 
δίνουν τόσο ἡ ἱλαρότητα τῶν προσώπων 
ὅσο καί τά φωτοστέφανά τους. Πρόσωπα 
πού συμμετεῖχαν στό θεῖο δράμα εἶναι: Ἡ 
Παναγία, ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος, ἡ Μα-
ρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μαρία τοῦ Κλωπᾶ, ἡ 
Μαρία τοῦ Ἰακώβου, ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολό-
γος καί Εὐαγγελιστής, τά ὁποῖα σεβίζοντα 
διακονοῦν στό ἔργο τῆς Ἀποκαθηλώσεως 
ἤ τῆς Ταφῆς, ἀνάλογα μέ τήν περίοδο πού 
ἀνήκουν τά ἱερά ἄμφια. Οἱ Ἄγγελοι, μέ τά 
ἐπί χείρας ριπίδια, τά Χερουβείμ καί τά Σε-
ραφείμ, σεβίζοντες, συμπληρώνουν τό θεῖο 
δρᾶμα τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ καί ἴσως 
τήν καταληφθεῖσα λειτουργική πράξη ριπι-
σμοῦ τῶν τιμίων Δώρων ἀπό τούς Διακό-
νους.



13

Ἑορτάζεται τήν 4η Δεκεμ-
βρίου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου 

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, κο-
ρυφαίου ὑμνογράφου καί μελω-
δοῦ καί πρώτου συστηματικοῦ 
θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας, 
δημιουργοῦ τῆς Ὀκτωήχου καί 
συγγραφέως τῆς Νεκρωσίμου 
Ἀκολουθίας. Ἡ «γοργογλυκό-
στροφος ἀηδών», ὅπως χαρα-
κτηρίζεται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Δαμασκηνός ἀπό τόν Ἅγιο 
Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, γεννήθηκε στήν 
Δαμασκό τῆς Συρίας ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, 
ἐπί Λέοντος Γ’ τοῦ Ἰσαύρου. Ὁ ἐνάρετος πα-
τέρας του Σέργιος, ἀνώτατος κρατικός ἀξι-
ωματοῦχος, διέθετε πολλά χρήματα σέ ἱερα-
ποστολές καί ἀγαθοεργίες, μάλιστα δέ στήν 
ἀπελευθέρωση αἰχμαλώτων χριστιανῶν. Ἕνας 
ἀπό αὐτούς τούς αἰχμαλώτους στάθηκε καί ὁ 
μοναχός Κοσμᾶς, κατοπινός διδάσκαλος τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου καί τοῦ θετοῦ ἀδελφοῦ του 
Κοσμᾶ, μετέπειτα Ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ καί 
Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ «εὐμετάδοτος» 
μοναχός Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος εἶχε σπουδάσει καί 
κατεῖχε πλῆθος ἐπιστημῶν, Φιλοσοφία, Ρητο-
ρική, Μουσική, Μαθηματικά, Ἀστρονομία καί 
Θεολογία, ἀνέλαβε τόν καταρτισμό καί τήν 
διαπαιδαγώγηση τῶν δύο ἀγαθῶν καί ἰσαδέλ-
φων νέων. Ὅταν βεβαιώθηκε ὅτι οἱ νέοι ἀνε-
δείχθησαν «μαθηταὶ ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον», 
τούς παρέδωσε μέ χαρά στόν Σέργιο καί ὁ 
ἴδιος ζήτησε νά ἀναχωρήσει γιά περισσότερη 
ἡσυχία καί πνευματική ἀδολεσχία. Ὁ Ἰωάννης 
τιμήθηκε ἀπό τόν ἀρχηγό τῶν Σαρακηνῶν μέ 
ὑψηλό πολιτικό ἀξίωμα, ὅμοιο μέ αὐτό τοῦ 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός!

πατέρα του. Σταθερή, ὅμως, ἐπι-
θυμία του ὑπῆρξε ἡ ἀπόσυρση 
ἀπό τόν κόσμο καί ἡ ὁλοκληρω-
τική ἀφιέρωσή του στόν Κύριο.

Τό 726 ὁ Λέων Γ’ ὁ Ἴσαυρος 
ἀπαγορεύει μέ ἄνομο διάταγ-
μα τήν προσκύνηση τῶν ἁγίων 
εἰκόνων. Οἱ παραβάτες ἔχουν 
νά ἀντιμετωπίσουν ὀργή καί 
βασανιστήρια. Θεόπνευστη πα-
ράδοση αἰώνων ἀθετεῖται, εἰκό-
νες καίγονται καί ἄνθρωποι τοῦ 

Θεοῦ κατηγοροῦνται γιά εἰδωλολατρία καί 
τυπικισμό! Τότε ὁ ἀνδρεῖος καί πιστός Ἰωάν-
νης, ἐμπνεόμενος ἀπό τό ψαλμικό «ἐλάλουν 
ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων 
καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην» (Ψαλ. 118, 46), ἔλα-
βε τήν ἀπόφαση νά ἐλέγξει τήν ἀσέβεια τοῦ 
Λέοντος. Ὁ «ὀξυγράφος γραμματεὺς» ἀφο-
σιώνεται «ὅλῃ ψυχῇ καὶ διανοίᾳ» στήν ὑπε-
ράσπιση τῆς ἀληθείας· ἐλέγχει δι’ ἐπιστολῶν 
τά αἱρετικά φρονήματα τῶν εἰκονομάχων καί 
θεμελιώνει μέ λόγο ἁγιογραφικό καί πατερικό 
τήν τιμητική προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων.

Γιά νά πλήξουν τόν Ἅγιο καί νά ἀκυρώ-
σουν τήν φωνή του, οἱ κακόδοξοι εἰκονο-
μάχοι τόν συκοφαντοῦν στόν ἄρχοντα τῶν 
Σαρακηνῶν ὡς προδότη καί ἐπίβουλο τῆς 
χώρας του. Πρός τοῦτο χρησιμοποιεῖται πλα-
στογραφημένη ἐπιστολή. Ὁ Ἰωάννης κατα-
δικάζεται· ἡ δεξιά του, ἡ ὁποία «ἐν δυνάμει 
πολλῇ» ὑπηρέτησε τήν ἀλήθεια, θά ἀποκοπεῖ 
καί θά κρεμασθεῖ στήν ἀγορά. Στήν καρδι-
οστάλακτη καί ἔμμετρη ἱκεσία τοῦ Ἁγίου ἡ 
Θεοτόκος ἀνταποκρίνεται καί συγκολλᾶ τό 
κομμένο χέρι του, τό ὁποῖο προηγουμένως 

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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τοῦ ἔφεραν ἀπό τήν ἀγορά! Τήν λύπη διαδέ-
χεται ὁλονύκτια προσευχή, εὐχαριστίες πρός 
τόν Θεό καί ἐγκώμια πρός τήν Θεοτόκο. Ὁ 
λόγος τοῦ θαύματος διαφημίζεται καί ἡ σκευ-
ωρία καταπίπτει. Ὁ ὁμολογητής Ἰωάννης πα-
ρακαλεῖ τόν ἄρχοντα νά τόν ἀποδεσμεύσει 
ἀπό τά πολιτικά καθήκοντά του, ἀπελευθε-
ρώνει τούς δούλους του, μοιράζει τήν περιου-
σία του καί μεταβαίνει στήν Μονή τοῦ Ἁγίου 
Σάββα «ποθῶν τὸν βίον τῆς ἀσκήσεως».

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης διέπρεψε ὡς ὑποτακτι-
κός στό αὐστηρότατο Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου 
Σάββα, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ἐπιδό-
θηκε στήν ἄσκηση, τήν μελέτη καί συγγραφή 
καί σέ βαθύ γῆρας παρέδωσε τήν ἁγία ψυχή 
του στόν Κύριο. Στήν ἀρχή τῆς μοναστικῆς 
του ζωῆς καί γιά λόγους ἐκκοπῆς θελήματος 
καί φρονήματος τοῦ ἀπαγορεύθηκε ἡ συγ-
γραφή, ἡ ψαλμωδία καί ἡ διατύπωση λόγων 
φιλοσοφίας. Μετά, ὅμως, ἀπό θερμές καί 
ἐπίμονες παρακλήσεις φίλου του μοναχοῦ, ὁ 
ὁποῖος πενθοῦσε γιά τόν θάνατο τοῦ κατά 
σάρκα ἀδελφοῦ του, παρέβη τήν ἀρχική ἐντο-
λή, συνέταξε νεκρώσιμο τροπάριο καί ἄρχισε 
νά τό ψάλλει μέ τήν μελωδική φωνή του. Ἕνε-
κα τῆς παρακοῆς αὐτῆς ὁ Γέροντας τόν ἔδιωξε 
ἀπό τό κελλί του. Ὁ Ἰωάννης θυμήθηκε τότε 
τήν ὀλέθρια παρακοή τῶν πρωτοπλάστων 
καί «ἔκλαυσε πικρῶς». Ἀκολούθως ζήτησε 
νά μήν ἰσχύσει ἡ ποινή τῆς ἀποβολῆς ἀπό 
τήν Μονή, ἀντί τῆς ὁποίας ὑποχρεώθηκε νά 
καθαρίσει ὅλα τά ἀποχωρητήρια τῆς Μονῆς. 
Μόλις μέ εὐχαρίστηση καί προθυμία ἀνέλαβε 
τό ἐγχείρημα, ὁ Γέροντας θαύμασε, τόν ἀγκά-
λιασε καί ἐγκωμίασε τήν ὑπακοή του. Λίγες 
ἡμέρες ἀργότερα ἡ Θεοτόκος φανερώθηκε 
στόν Γέροντα καί τοῦ συνέστησε νά λύσει τόν 
κανόνα τοῦ καλοῦ ὑποτακτικοῦ του καί νά 
τοῦ ἐπιτρέψει νά ὑμνεῖ τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ 
καί νά ἐλέγχει τίς πλάνες τῶν ἀσεβῶν.

Γιά αἰῶνες ὁ πιστός λαός τοῦ Κυρίου οἰκο-

δομεῖται, τρέφεται καί τέρπεται μέ τίς θεῖες 
διδαχές καί τίς ἀγγελικές καί οὐράνιες ψαλ-
μωδίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 
Ὁ «χρυσοῤῥόας ποταμὸς» ἀρδεύει τίς καρ-
διές τῶν πιστῶν καί σκεπάζει τίς θάλασσες 
τῶν αἱρέσεων! Μεγάλο μέρος τῆς Ἐκκλησι-
αστικῆς Μουσικῆς ἀποτελοῦν οἱ συνθέσεις 
τοῦ Ἁγίου. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀποθησαυρίσει 
λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 
στίς Δεσποτικές ἑορτές καί ἐγκώμια στήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους.

Ἄγει σήμερα τά ὀνομαστήριά του καί ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός. Πρό ἑνός 
ἔτους ὁ «Ἄγγελος» τῆς Ἐκκλησίας τῶν Χανί-
ων «ἠσθένησε παραπλήσιον θανάτου· ἀλλ’ ὁ 
Θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν». Ἐπανῆλθε, μέ τήν βο-
ήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν θαυματουργική ἐπέμ-
βαση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στά πολυεύθυνα 
καθήκοντά του, στήν σταυρική ἐπισκοπική 
του διακονία… Μέ θέρμη καί  εἰλικρίνεια ἄς 
παρακαλέσουμε τόν Κύριο νά ἐνισχύει τόν 
Ποιμενάρχη μας, νά τοῦ χαρίζει ὑγεία καί νά 
τόν ἀξιώνει νά ποιμαίνει θεαρέστως τόν λαό 
τοῦ Θεοῦ.

Δέν ἀγνοοῦν οἱ φιλόθεες ψυχές ὅτι ὁ 
Ἐπίσκοπος ἵσταται «εἰς τύπον καὶ τόπον 
Χριστοῦ». Αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική διδασκα-
λία καί πραγματικότητα ἀποτελεῖ ὑπόμνηση 
τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης 
πρός τούς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κατά 
Θεόν πολιτεία τοῦ ποιμνίου ἀναπαύει τόν 
ἀγαθό Ποιμένα, ὅπως ἡ πρόοδος τῶν τέκνων 
εὐφραίνει τούς γονεῖς. Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη 
μεταξύ Ἐπισκόπου καί λαοῦ ἀναπαύει τόν 
Θεό καί εἶναι μυρίων ἀγαθῶν πρόξενος. Αὐτή 
ἡ ἀγάπη ἄς πρυτανεύει πάντοτε στήν Μητρό-
πολη τῶν Χανίων, ὥστε κληρικοί καί λαϊκοί, 
προφυλασσόμενοι ἀπό τό πάθος τῆς διχο-
στασίας, νά βαδίζουμε «ὁμοθυμαδὸν» πρός 
τήν «ἄνω Σιών». Ἀμήν.
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Πρόκειται γιά τήν καθεδρική ἑορτή 
τῆς πόλης μας.

Πρόκειται γιά τόν ἱερό καθεδρικό 
μας ναό, τήν ἱστορική τριμάρτυρη, τήν 
ἀγάπη τῶν Χανιωτῶν.

Πρόκειται γιά τήν Ἐκκλησία τῶν 
θρύλων καί τῶν παραδόσεων, τήν ἀπο-
θήκη τῶν καθολικῶν, τό σαπουναριό 
τῶν Τούρκων, τό λατρευτικό κέντρο 
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς κοινότη-
τας τῶν Χανίων τοῦ 1860, τό σημερινό 
μεγαλόπρεπο καί ἐπιβλητικό ναό τῆς 
πόλης μας.

Πέρα ὅμως καί πάνω ἀπ’ αὐτά πρό-
κειται γιά τήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς 
Παναγίας πού ἡ ὕπαρξη καί ἡ παρουσία 
της στά Χανιά ξεπερνᾶ τά χίλια ἔτη καί 
συνεχίζει καί σήμερα ἀπό τόν πρόναο 
τῆς τριμάρτυρης, ὅπου βρίσκεται, νά 
ἑλκύει, νά σαγηνεύει καί κυριολεκτικά 
νά συνεγείρει ὅλους μας.

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων, ἡ πρώτη καί 
κύρια ἑορτή τῆς πόλης μας ἀποτελεῖ 
ἀσφαλῶς λαϊκή ἀναγνώριση τῆς ἱστο-
ρικῆς διαδρομῆς της γιά μία μεγάλη 

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ 
«ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» 

τοῦ Προϊσταμένου τοῦ ἱεροῦ Μητροπολητικοῦ Ναοῦ  
Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη

χρονική περίοδο δέκα αἰώνων, ἀλλά 
καί ὑπέρτατη ἀναγνώριση καί τιμή στό 
πρόσωπο τῆς Παναγίας.

Λειτουργοῦμε καί ἀντλοῦμε ἀπό τό 
παρελθόν, ζωογονοῦμε τό παρόν καί 
ἐμπνεόμαστε γιά τό μέλλον, ἤ καλύτερα 
ζοῦμε τήν ἑνότητα παρελθόντος, παρό-
ντος καί μέλλοντος μέσα στό αἰώνιο 
καί διαχρονικό παρόν τῆς Ἐκκλησίας 
μας, «σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις», μέ τό μεγά-
λο ὅραμα τῆς λύτρωσης, τῆς σωτηρίας, 
τοῦ ἁγιασμοῦ, τῆς θέωσης, τήν ἴδια τήν 
ἀγάπη, τήν ἴδια τήν ἀλήθεια καί τή ζωή 
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Γιά μία φορά ἀκόμα χαιρόμαστε τήν 
ἡμέρα καί τήν ἑορτή, προπάντων τό σε-
πτό πρόσωπο τῆς Παναγίας, τῆς κοινῆς 
μάνας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, 
τοῦ Θεανθρώπου, πράξη καί πρακτική 
ἑνότητας γῆς καί οὐρανοῦ, θείου καί 
ἀνθρώπινου, τριαδοκεντρικῆς καί πα-
νανθρώπινης κοινωνίας, κοινωνίας μέ 
ἀπόλυτη πληρότητα, ἑνότητας, συμφω-
νίας καί ζωῆς.

Δέ μένει κανένα κενό νά πού μπο-
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ρεῖ νά προκαλέσει τρανταγμούς, φόβο, 
ἀπελπισία ἤ καί θάνατο.

Ἡ εἰρηνική διαδρομή τῆς θεανθρώ-
πινης πορείας εἶναι διαδρομή καί πο-
ρεία ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας, ζωῆς καί 
χαρᾶς, πληρότητας καί κοινωνίας.

Οἱ ἐπιθέσεις τοῦ κακοῦ μέ ὁ - 
ποιαδήποτε μορφή καί διάστασή 
του δέ βρίσκουν ἀνταπόκριση ἀ - 
κό μα καί ἡ ἔνδεια καί ἡ πείνα, ἡ ἀσθέ-
νεια καί ὁ θάνατος ἔχουν ἀδυναμίες 
ὑπέρβασης καί ὑπερανάβασης καί μπο-
ρεῖ ὁ ἄνθρωπος πού βρίσκεται κάτω ἀπό 
τήν χαρά τοῦ Θεοῦ καί μέσα ἀπό αὐτές 
τίς μορφές τοῦ κακοῦ πού εἶναι ἔσχα-
τες ἐπιθετικές 
ἐ κ φ ρ ά σ ε ι ς 
πάνω του νά 
τίς ξεπεράσει 
καί νά φτάξει 
τή λύτρωση, 
τόν ἁγιασμό 
καί νά ζή-
σει τή θέω-
ση μέσα στή 
χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος «τά ἀσθενῆ 
τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ἵνα καταισχύ-
νει τούς ἰσχυρούς» καί «ἐδόθη σκόλοψ 
τῇ σαρκί μου ἵνα   μή ὑπεραίρομαι» 
(Παῦλος).

Τόσο μεγάλο θησαυρό, ἀληθινά θεϊ-
κό δῶρο ἔχουμε στήν πόλη μας καί τήν 
περιοχή μας.

Κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Παναγίας, 
εἶναι ἡ θέση καί ἡ παρηγοριά τῶν πεν-
θούντων, τῶν γονιῶν πού κλαῖνε τόν 
πρόωρο καί βίαιο θάνατο τῶν παιδιῶν 
τους ἀπό ἀτύχημα ἤ ναρκωτικά.

Κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Παναγί-
ας, εἶναι ἡ θέση τῶν ἀνήμπορων, τῶν 

ἐγκαταλελειμμένων, τῶν μοναχικῶν 
ἀνθρώπων, τῶν νεόπτώχων καί τῶν 
νεοάνέργων. Ἐκεῖ θά βροῦν ἀληθινή 
ἀνακούφιση.

Κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Παναγίας, 
εἶναι ἡ θέση ἀσφάλείας τῶν πάσης φύ-
σεως πασχόντων «ἐν ἀσθενίαις κατα-
κειμένων καί ἐν φυλακαῖς εὑρισκομέ-
νων καί τῶν ἐν ἀνάγκαις καί θλίψεσιν».

Τέτοια ἦταν καί ἡ καταφυγή τῶν 
πατέρων καί τῶν παππούδων μας 
στούς ἀγῶνες των γιά τήν λευτεριά καί 
τήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα.

Εἶναι ἡ χαρά μας ὅπως ἦταν ἡ χαρά 
τῶν πατέρων καί τῶν παππούδων μας 

τήν 1η Δε-
κεμβρίου τοῦ 
1913, ὅπου 
στήν Πανα-

γία κατέ-
φυγαν γιά νά 
ἀναπέμψουν 
δ ο ξ ο λ ο γ ί α 
στό Θεό γιά 
τό θαῦμα πού 

ἀξιώθηκαν, τῆς λευτεριᾶς τοῦ νησιοῦ 
καί τῆς ἕνωσης.

Ἡ Παναγία ἦταν ἡ ἐμπιστοσύνη 
τους καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἡ μόνη 
ἐγγύηση πού ἔχουμε γιά τό παρόν καί 
τό μέλλον,γιά τόν τόπο καί ἐμᾶς τούς 
ἴδιους.

Τήν ἑορτάζουμε καί τήν τιμοῦμε 
καί ὀφείλουμε ὅλοι μας νά μετέχου-
με σ’ αὐτήν τήν χαρά τῆς πόλεώς μας 
μάλιστα πιό πολύ ὡς χρέος πρός τούς 
πατέρες μας πού μας ἐξασφάλισαν μέ 
τούς ἀγῶνες καί τίς προσευχές των 
στήν Παναγία, τή λευτεριά καί τήν 
ὀμορφιά τῆς Κρήτης.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

τῆς κ. Ἑλένης Βασάλου, Θεολόγου

Περίληψη τοῦ θέματος:
Ὁ Ἰνδουισμός εἶναι μία ἀρχαία εἰδωλολατρική πολυθεϊστική θρησκεία, πού ἀναφέ-

ρεται σέ πάνω ἀπό 300 ἑκατομμύρια θεούς καί ἡμίθεους. Ἡ λατρεία τους συμπλέκεται 
μέ μυθολογίες καί γιορτές, μέ δοξασίες τῆς ἀστρολογίας καί πρακτικές τῆς μαγείας, μέ 
καθαρμούς στόν ποταμό Γάγγη… Ὁ Ἰνδουιστής ζεῖ δίχως τό ὄνειρο νά βελτιώσει τήν 
ποιότητα τῆς ζωῆς του. Ὑπομένει τή φτώχεια καί τίς στερήσεις μέ τήν ἰδέα ὅτι ἔτσι ὁρί-
ζει γι’ αὐτόν ὁ Παγκόσμιος Νόμος ντάρμα, ἐλπίζει δέ νά πραγματώσει τήν προσωπική 
του λύτρωση σέ ἑπόμενες ζωές, πού φυσικά δέν ὑπάρχουν. 

Τόν Ἰνδουισμό ἐπέλεξε πρῶτο, μεταξύ τῶν Ἀνατολικῶν θρησκειῶν, ἡ Θεοσοφία 
γιά τή διάδοση τῶν ἰδεῶν της στό πλαίσιο τῆς Νέας Ἐποχῆς (Ν.Ε.). Οἱ δοξασίες τοῦ 
Ἰνδουισμοῦ εἶναι συγγενικές μ’ ἐκεῖνες τῆς Θεοσοφίας, διότι ὑπηρετοῦν τόν «ἀνθρω-
ποκτόνο» καί «ψεύστη»,1 ὅπως χαρακτηριστικά ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὀνομά-
ζει τόν διάβολο, ὑπόσχονται δέ ψευδῶς τήν αὐτοσωτηρία. Μέ ὄχημα τόν Ἰνδουισμό, ἡ 
Θεοσοφία ἐλπίζει νά ἐπιτύχει τόν πάγιο ἀντίχριστο στόχο της, δηλαδή οἱ ἄνθρωποι νά 
μήν ἐλπίζουν στήν ἐν Χριστῷ σωτηρία τους, ἀλλά σ’ ἐκείνην πού, τάχα, θά προέρχεται 
ἀπό τόν ἑαυτό τους. 

Ὁ ἐν λόγῳ συμφυρμός κυρίως Ἰνδουισμοῦ, λοιπῶν Ἀνατολικῶν θρησκειῶν καί Θε-
οσοφίας, στό πλαίσιο τῆς Ν.Ε. εἶναι «πολύτιμος», διότι συσκοτίζοντας πνευματικά τόν 
ἄνθρωπο νεκρώνει σταδιακά τά χαρίσματα μέ τά ὁποία τόν προίκισε ὁ Θεός - Σωτή-
ρας του, καί ἔτσι δημιουργεῖται τό μοντέλο τοῦ παγκοσμιοποιημένου πολίτη τῆς Ν.Ε. 
πού στόχος της εἶναι ἡ παγκόσμια κυριαρχία.

✴✴✴
Θά ἀκολουθήσει σειρά ἄρθρων στά ὁποῖα θά παρουσιάζονται τά βασικά στοιχεῖα 

πού ἀφοροῦν τίς δοξασίες καί τή ζωή τῶν πιστῶν τῶν Ἀνατολικῶν θρησκειῶν, καθώς 
καί πώς αὐτά τά στοιχεῖα μεταμφιέζονται σήμερα προκειμένου νά προσληφθοῦν ἀπό 
τόν Δυτικό ἄνθρωπο. 

1.  Ἰω 8,44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. 
ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθεία οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν 
λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.



19

Ὁ Ἰνδουισμός εἶναι ἕνα σύνολο φιλο-
σοφικοθρησκευτικῶν παραδόσεων καί 
μαγικῶν πρακτικῶν στήν Ἰνδία, τό ὁποῖο 
μέχρι σήμερα προσδιορίζει τήν κοινωνι-
κή δομή, τόν τρόπο ζωῆς καί τό περιθώ-
ριο τῶν ἐπιλογῶν ὑπό τή σκιά τῶν νόμων 
τοῦ ντάρμα καί τῆς σαμσάρα. Οἱ πρῶτες 

ἱ σ τ ο ρ ι κ έ ς 
ἐ ν δ ε ί ξ ε ι ς 
αὐτῆς τῆς 
θ ρ η σ κ ε ί α ς 
ἐντοπίστη-
κ α ν  σ τ ήν 

κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ 
ποταμοῦ, στίς πό-
λεις Mohenjo - Daro 
καί Harappa καί 
χ ρ ον ολογ ο ῦν τα ι 
γύρω στό 3000 π.Χ. 

Ἀπό τό 1500 π.Χ. ὀργανώθηκε ἡ κοι-
νωνική ζωή γύρω ἀπό τέσσερις τάξεις: 
τούς ἱερεῖς - βραχμάνους, τούς πολεμι-
στές, ἀριστοκράτες - Ξαντρίγια, τούς 
ἐμπόρους - Βαϊσίγια καί τούς καλλιερ-
γητές - Σούντρα. Ὑπῆρχε, ἐπίσης, ἕνας 

μεγάλος ἀριθμός ἀνθρώπων πού θεω-
ροῦνταν ἀνέγγιχτοι καί θρησκευτικῶς 
ἀκάθαρτοι, διότι ἀσχολοῦνταν μέ κατώ-
τερα, «ταπεινά» ἐπαγγέλματα. Μέ τήν 
πάροδο τῶν χρόνων οἱ τάξεις ὑποδιαιρέ-
θηκαν καί ἱεραρχήθηκαν ἀνάλογα μέ τό 
βαθμό καθαρότητας τοῦ ἐπαγγέλματος. 

Ἡ κοινωνική ζωή συνδέθηκε ἄρρηκτα 
μέ τή θρησκευτική, τήν ὁποία καθόριζαν 
λεπτομερῶς οἱ βραχμάνοι, ὡς μυημένοι 
στήν ἱερή καί ἀπόκρυφη γνώση. Μέ προ-
σευχές πρός τούς θεούς - ὁ ἀριθμός τῶν 
ὁποίων ξεπερνᾶ τά 300 ἑκατομμύρια - μέ 
καθαρμούς στό Γάγγη ποταμό, μέ προ-
σφορές, μαγικές τελετουργίες καί αἱμα-
τηρές θυσίες, κυρίως, ὅμως, μέ τή σύν-
θεση καί διδασκαλία ἱερῶν παραδόσεων 
καί νόμων, οἱ βραχμάνοι, παντίτ, ἀστρο-
λόγοι, παλμολόγοι διαχειρίζονταν τήν 
πίστη καί τή ζωή τῶν Ἰνδουιστῶν, ἀσκώ-
ντας τόν ἀπόλυτο πνευματικό ἔλεγχο. 
Δίδασκαν, μάλιστα, ὅτι ἡ κοινωνική τάξη 
στήν ὁποία γεννιέται ἕκαστος προκύπτει 
ἀπό τήν ποιότητα τῶν ἔργων - κάρμα, 
πού διέπραξε κατά τή διάρκεια τῶν προ-

ΜΕΡΟΣ Α΄ - Ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ

Λατρεία ἰνδουιστικοῦ εἰδώλου
Λουτρό στό Γάγγη γιά τή συγχώρεση  

τῶν ἁμαρτιῶν 
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ηγούμενων μετενσαρκώσεών του. Ἔτσι, 
ἔμαθαν στόν Ἰνδουιστή ν’ ἀποδέχεται τά 
καθήκοντα καί τίς ὑποχρεώσεις ἑκάστης 
κάστας, ὡς ἐξιλέωση γιά τό προσωπικό 
καρμικό του χρέος.

Οἱ βραχμάνοι συγκέντρωσαν ὅλες τίς 
δοξασίες στά ἱερά κείμενα τῶν Βεδῶν 
(1500-1000 π.Χ.) καί τῶν Οὐπανισάδων 
(800-500 π.Χ.). Οἱ κύριες διδασκαλί-
ες ἀφοροῦν τό ντάρμα (τόν παγκόσμιο 
Νόμο), τό κάρμα (τά ἔργα), τή μόξα 
(τήν ταύτιση τοῦ ἐσωτερικοῦ Βράχμαν-
ἐαυτοῦ μέ τό παγκόσμιο Βράχμαν - «θε-
ϊκή πραγματικότητα») καί τή σαμσάρα 
(μετενσάρκωση). 

Ντάρμα εἶναι ὁ παγκόσμιος Νόμος, 
ὁ ὁποῖος ὁρίζει τή δομή καί λειτουρ-
γία τοῦ κόσμου, τῆς κοινωνίας καί τῆς 
ἠθικῆς. Ὁρίζει τήν κοινωνική τάξη, στήν 
ὁποία γεννιέται κάποιος καθώς, ἐπίσης, 
καί τίς ὑποχρεώσεις του. Δέν ἐπιτρέπει 
τήν ἀλλαγή τῆς κοινωνικῆς τάξης καί 
τῶν συνθηκῶν ζωῆς. Ἡ διδασκαλία αὐτή 

ἔσπασε τά φτερά τῶν ἐλπίδων ἑκατομμυ-
ρίων ἀνθρώπων μέχρι σήμερα, ἐνῶ τούς 
καθήλωσε σέ μία ζωή πανομοιότυπη μ’ 
ἐκείνη τῶν προγόνων τους, κατά τούς 
ἱστορικούς χρόνους. 

Ἡ μόνη περίπτωση ὁ Ἰνδουιστής ν’ 
ἀλλάξει τήν κατάστασή του εἶναι ν’ ἀγω-
νιστεῖ νά φτάσει τή μόξα. Αὐτή εἶναι ἡ 
ἀτομική του ὑποχρέωση, τό κύριο μέ-
λημά του. Ὁ θεϊκός ἐαυτός του, ἄτμαν 
- «ψυχή», νά ἑνωθεῖ καί ν’ ἀπορροφηθεῖ 
ἀπό τή θεϊκή οὐσία πού ὑπάρχει καί δι-
αχέεται στό σύμπαν. Ἡ μόξα, σύμφωνα 
πάντα μέ τήν ἰνδουιστική φιλοσοφία, δέν 
εἶναι εὔκολο νά ἐπιτευχθεῖ, διότι ὑπάρ-
χει ὁ κόσμος μέ τίς ψεύτικες ἐντυπώσεις 
(μάγια) πού ἀποσποῦν τόν ἄνθρωπο ἀπό 
τόν κύριο στόχο του.

Τόν ἀσφυκτικό νόμο τοῦ ντάρμα συ-
μπληρώνουν οἱ δοξασίες πού ἀφοροῦν 
τό κάρμα καί τή σαμσάρα. Κάθε πράξη, 
κάρμα, πού δέν συμφωνεῖ μέ ὅσα ὁρίζει ὁ 
παγκόσμιος Νόμος καί οἱ θεοί, πιστώνε-

Θυσία 
γιά τήν 
ἀπόκτη-
ση πλού-
του

Τελετουργική 
θυσία ζώου 
πρός τούς 
θεούς 

Λατρεία 
τοῦ θεοῦ 

Σίβα 

Θυσία γιά 
μακροη-
μέρευση 



21

ται νά πληρωθεῖ σέ ἑπόμενο κύκλο ζωῆς. 
Ἡ ψυχή, ἄτμαν, προκειμένου νά καθαρ-
θεῖ, ν’ ἀποσβέσει τό καρμικό της χρέος, 
μεταβαίνει, μετά τό θάνατο τοῦ σώματος, 
σέ ἄλλον ἄνθρωπο, ζῶο ἤ φυτό, μέχρι 
νά σταματήσει ὁ κύκλος τῶν μετενσαρ-
κώσεων. Πρακτικά, ὅμως, οἱ μετενσαρ-
κώσεις εἶναι ἀτελείωτες, διότι, ὅσο κι ἄν 
προσέξει ὁ Ἰνδουιστής, δέν εἶναι δυνατόν 
νά μήν ἀποκλίνει ἀπό τίς τόσο λεπτομε-
ρεῖς ὑποχρεώσεις πού ὅρισαν οἱ βραχμά-
νοι. Κάποια λάθη, πάλι, θά τοῦ στερή-
σουν τή λύτρωση... 

Εἶναι ἀντιληπτή ἡ φιλοσοφικά ἀδι-
έκβατος κατάσταση στήν ὁποία περιπί-
πτουν οἱ δοξασίες τοῦ Ἰνδουισμοῦ. Κα-
θορίζουν ἀσφυκτικά τήν ζωή τοῦ  Ἰνδου-
ιστῆ, ἐνῶ ἐξανεμίζουν τή δυνατότητα 
σωτηρίας ἀπό τά δεινά αὐτοῦ τοῦ κό-
σμου. Ὅσες φορές κι ἄν ζήσει κάποιος, ὡς 
ἄνθρωπος, θά σφάλει, ὁπότε τά βάσανά 
του δέν θά τελειώσουν ποτέ. Οὐσιαστι-
κά, λύτρωση γι’ αὐτόν δέν ὑπάρχει. 

Σ’ αὐτό τό ἐφιαλτικό ἀδιέξοδο, ἔρχεται 
ν’ ἀναπτερώσει τίς ἐλπίδες τῆς σωτηρίας 
ἡ γιόγκα. Μέ τήν προσευχή καί λατρεία 
πρός τούς θεούς, καί μέ τό διαλογισμό 
καί τόν πρακτικό ἔλεγχο τοῦ σώματος, 
ὑπόσχεται τή μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
μετενσαρκώσεων - ἀκόμη καί τήν ὁριστι-
κή ἐξάλειψή τους. Ἰνδουιστής πλέον ἀπε-
λευθερώνεται, ταυτίζεται μέ τό Βράχμαν.  
Ἔτσι, ἡ γιόγκα ἀναδεικνύεται ὡς ὑπο-
χρεωτική ἀτομική προσπάθεια (αὐτό)
σωτηρίας. Τό ἰδανικό τοῦ Ἰνδουιστῆ εἶναι 
νά σβήσει ἡ ὕπαρξή του ἀσκούμενος σ’ 
αὐτήν. Γιόγκα εἶναι ἡ τέχνη νά πεθάνει 
καί νά μήν γεννηθεῖ ξανά.2

2.  «Μέ τόν ἔλεγχο τοῦ σώματος τοῦ νοῦ καί 

Στό σύνολο τῶν ἰνδουιστικῶν δοξα-
σιῶν ἐξέχουσα θέση κατέχει ἐκείνη πού 
ἀφορᾶ τούς ἀβατάρα. Πιστεύουν ὅτι, 
κατά καιρούς, οἱ θεοί ἐνσαρκώνονται σέ 
ζωντανό ἄνθρωπο3 ἤ ζῶο. Γι’ αὐτό λα-
τρεύουν τούς ἀβατάρα ὡς ἐπίγειους θε-
ούς, οἱ ὁποῖοι μάλιστα, ἐν σχέσει μέ τίς 
ἄλλες θεότητες, ἔχουν τό πλεονέκτημα 
τῆς ἄμεσης ἐπικοινωνίας μαζί τους.

(Ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος μέ θέμα: 
Βασικά ζητήματα τοῦ Ἰνδουισμοῦ  

ἀπό τήν χριστιανική ὀπτική). 

τῶν πράξεων ὁ γιόγκι θέτοντας τέλος στήν ὑλική 
του ὕπαρξη φθάνει στήν κατοικία Μου (στό πνευ-
ματικό βασίλειο). Ὁ τελικός σκοπός τοῦ γιόγκα δέν 
εἶναι ἡ ἐπίτευξη καλύτερων συνθηκῶν τῆς ὑλικῆς 
ζωῆς· τό γιόγκα δέν ἐξασκεῖται γιά νά μπορέσει 
κανείς νά ζήσει μέ περισσότερες ἀνέσεις, γιά νά 
ἀποκτήσει τήν ὑγεία ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀγαθό 
αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἀλλά γιά νά θέσει τέλος στήν 
ὑλική του ὕπαρξη… Τό νά ἐγκαταλείψει κανείς 
τήν ὑλική ζωή σημαίνει νά ἀνοίξει τίς πόρτες τοῦ 
πνευματικοῦ κόσμου, τῆς κατοικίας τοῦ Κυρίου» 
Μπαγκαβάτ Γκιτᾶ σ. 173 

3.  Αὐτήν τή δοξασία ἐκμεταλλεύονται Γκου-
ρού, σύγχρονοι ἀπατεῶνες - ἔμποροι τῆς σωτηρίας 
τῆς ψυχῆς - ἐμφανιζόμενοι ὡς ἐνσάρκωση κάποιου 
θεοῦ. Ἱδρύουν διεθνεῖς παραθρησκευτικές, ὀργανώ-
σεις μέσω τῶν ὁποίων ἐλέγχουν ἀπόλυτα τούς ὀπα-
δούς τους, ἀπό τούς ὁποίους ἀξιώνουν τήν ἀπόλυτη 
λατρεία καί ἀφοσίωση. Μέ ψεύδη καί καλοστημέ-
να τεχνάσματα ἐξαπατοῦν ὅσους προστρέχουν στή 
βοήθειά τους, ἐπιτείνοντας τό ψυχικό κενό καί δη-
μιουργώντας ἐν τέλει μία χαοτική κατάσταση στόν 
πνευματικό τους προσανατολισμό.

Προσκύνηση 
τοῦ Γιόγκι 
ὡς θεοῦ
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Ἅς μελετήσουμε τώρα δι’ ὀλίγων τα κυ-
ριότερα προβλήματα πού δημιουργοῦνται 
στήν σχέση τῶν συζύγων.

1. Ἡ ἀπαισιόδοξη στάση μας ἀπέναντι 
στά προβλήματα τοῦ γάμου. Ἡ ἀπογοήτευ-
σή μας ἀπό τήν μή πραγματοποίηση τῶν 
προσδοκιῶν μας μέσα στόν γάμο. Ἀρκε-
τές φορές ἡ ζωή μᾶς ἐπιφυλάσσει δυσάρε-
στες ἐκπλήξεις, ὅπως εἶναι τά οἰκονομικά 
προβλήματα ἤ τα προβλήματα ὑγείας πού 
μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διογκώνονται 
καί μᾶς ἀποθαρρύνουν, ἀσθένειες σοβαρές 
ἤ καί στήν χειρότερη περίπτωση ἀπώλεια 
ἀγαπημένων προσώπων.

Όλα αὐτά μᾶς κλονίζουν καί μᾶς κά-
νουν νά λέμε πώς ἀλλιῶς τά περιμέναμε 
καί ἀλλιῶς τά βρήκαμε, ξεχνώντας πώς 
ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια εἶναι μέν λιμάνι 
στό ὁποῖο καταφεύγουμε καί βρίσκουμε 
τήν ἠρεμία μας, ἀλλά κυρίως εἶναι πέλαγος 
ὁπού παλεύουμε μέ τά κύματα τῆς ζωῆς. Ὁ 
γάμος ἔχει δυσκολίες, γιατί εἶναι ἀγώνας 
πρός τήν αὐτογνωσία, γιά νά σπάσεις τό 
κέλυφος τῆς ἐγωπάθειας καί τοῦ ἀτομι-
σμοῦ σου καί ἐπιπλέον μεγάλη εὐθύνη γιά 
νά ἀναθρέψεις τά παιδιά σου.

2. Οἱ ὑπερβολικές ἀπαιτήσεις ἀπό 
τόν σύζυγό μας. Ὁ σύζυγος εἶναι ἱερέας, 

εἶναι ὅμως, ὅπως εἴπαμε καί παραπάνω, 
ἄνθρωπος σάν ὅλους τούς ὑπόλοιπους 
ἀνθρώπους, μέ προτερήματα ἀλλά καί μέ 
ἐλαττώματα καί ἀδυναμίες (π.χ. νευρικός, 
ἀπότομος κ.ἄ.). Μήν περιμένουμε ἑπο-
μένως νά ἔχει φωτοστέφανο καί νά εἶναι 
ἅγιος ὁλοκληρωμένος, χωρίς ἀτέλειες καί 
προβλήματα. Καί οἱ δύο σύζυγοι μοιάζουμε 
μέ δύο πέτρες πού μέ τήν καθημερινή τριβή 
λειαίνονται καί γίνονται στρογγυλές καί 
ὄμορφες.

Ὁ γάμος λοιπόν εἶναι ὁ κατεξοχήν κα-
τάλληλος δρόμος γιά τούς ἐγγάμους γιά 
νά λειάνουν καί νά ἐξομαλύνουν τόν χα-
ρακτήρα τους καί νά φτάσουν καί οἱ δύο 
στήν ὡριμότητα. Οἱ ἄνθρωποι μόνοι τους 
θεωροῦν τόν ἑαυτό τους τέλειο, στήν καθη-
μερινή ἐπαφή τους ὅμως μέ τόν πλησίον, ἐν 
προκειμένω μέ τόν σύζυγο, ταπεινώνονται 
καί ἔτσι προσελκύουν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. 
Μέ ἀμοιβαῖες λοιπόν ὑποχωρήσεις καί θυ-
σία τοῦ ἐγωϊστικοῦ μας ἐαυτοῦ, ἀνεχόμενοι 
ἀλλήλων ἐν ἀγάπη καί ἀλλήλων τά βάρη 
βαστάζοντες , κατά τόν λόγο τοῦ ἀποστό-
λου, μαθαίνουμε νά μή διογκώνουμε τά 
ἐλαττώματα τοῦ συζύγου καί νά μή δικαι-
ολογοῦμε συνεχῶς τόν ἑαυτό μας. Στίς κρί-
σιμες καταστάσεις φταῖμε καί οἱ δύο, εἴτε ὁ 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

(Ὁμιλία ἀπό τήν πρεσβυτέρα Σοφία Κουτσούρη-Δορμπαράκη, φιλόλογο καθηγήτρια, 
στίς πρεσβυτέρες τῆς ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί ἀποκορώνου, στίς 15 Ἰουνίου 2013)

Β΄
Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος
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ἕνας μήν ἀντέχοντας τόν ἄλλον εἴτε ζορίζο-
ντάς τον μέ τήν συμπεριφορά του.

Νά διηγηθῶ καί κάτι πού διάβασα. Ἕνας 
ἄντρας εἶχε τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ γυναί-
κα του ἦταν γεμάτη πάθη καί ἀδυναμίες 
καί γι’ αὐτό ἤθελε μία νέα σύζυγο πού νά 
τόν καταλαβαίνει. Ὅταν μετά ἀπό κάποιο 
δυσάρεστο γεγονός ἔκανε ἕνα βῆμα πρός 
τήν ταπείνωση, συμπέρανε ὅτι ἡ γυναίκα 
του χρειαζόταν ἕναν νέο σύζυγο. Ἅς ἀνα-
λογιστοῦμε λοιπόν μήπως φταῖμε ἐμεῖς γιά 
πολλά ἄσχημα στήν οἰκογένεια καί ὄχι ὁ 
σύζυγος! Μήπως πρέπει πρῶτα ἐμεῖς νά 
ἀλλάξουμε!

3. Ἡ ἐγωϊστική μας συμπεριφορά πρός 
τόν σύζυγο, ἡ ὁποία ἐκφράζεται ἄλλοτε μέ 
λόγια πικρά καί προσβλητικά καί ἄλλοτε 
μέ μοῦτρα, ὑπονοούμενα καί πεῖσμα νά γί-
νει τό δικό μας.

Αὐτός ὁ ἐγωϊσμός εἶναι ἡ ἀτομική βόμ-
βα ὄχι μόνο στίς συζυγικές σχέσεις, ἀλλά 
καί σέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες σχέσεις (παιδιά, 
ἐργασία, συγγενεῖς, κοινωνία, ἐκκλησία) καί 
καταστρέφει ὅ,τι μέ κόπο κτίζει τό ζευγάρι. 
Λόγια ὅπως ἐσύ δέν ξέρεις τίποτα, ἐγώ ἔχω 
δίκιο, ἤ κάτσε στήν κουζίνα σου, δέν ἔχεις 
τό δικαίωμα νά μιλᾶς, δέν πρέπει νά ξεστο-
μίζονται μέσα στό χριστιανικό σπίτι.

Ἀσφαλῶς τό ζευγάρι θά διαφωνήσει καί 
κάποτε μπορεῖ λόγω ἀνθρώπινης ἀτέλειας 
νά τσακωθεῖ. Ἀκόμα καί οἱ πιό προχωρημέ-
νοι πνευματικά σύζυγοι ἔχουν τίς δύσκολες 
στιγμές συνύπαρξης καί ἡ κοινή τους ζωή 
διέρχεται ἀπό κάποια στάδια κρίσης, καί 
τοῦτο διότι εἶναι δύο διαφορετικές προσω-
πικότητες μέ διαφορετικούς χαρακτῆρες 
καί ἡ διαφωνία εἶναι ὁ κανόνας στίς ἀνθρώ-
πινες σχέσεις. Αὐτό ὅμως εἶναι διαφορε-
τικό ἀπό τό νά θέλει ὁ ἕνας νά ἐπιβάλλει 
τήν γνώμη καί τήν θέλησή του στόν ἄλλο 
μέ ἕναν τρόπο καταπιεστικό καί τυραννικό, 
λές καί ὁ ἄλλος εἶναι ὑποτελής καί δοῦλος 

του. Ὑπακοή καί ὑποταγή ὀφείλει ὁ ἕνας 
στόν ἄλλο μέ γνώμονα ὅμως τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, κατά τόν λόγο τῆς Γραφῆς: ὑποτασ-
σόμενοι ἀλλῆλοις ἐν φόβω Θεόν.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ κάθε διαφωνία ἀνά-
μεσα στό ζευγάρι πρέπει νά γίνεται μέσα 
σέ κλίμα σεβασμοῦ στήν προσωπικότητα 
τοῦ συζύγου καί μέσα σέ μία πολιτισμένη 
ἀτμόσφαιρα, ποτέ σύγκρουση μετωπική μέ 
προσβολές καί διάθεση ἐξόντωσης.

Νά φροντίζουμε νά λύνουμε συγκεκρι-
μένα προβλήματα καί ὄχι νά ξύνουμε πλη-
γές τοῦ παρελθόντος καί νά διαφωνοῦμε 
στό παρόν γιά πράγματα πού ἴσχυαν στό 
παρελθόν. Π.χ.: Θυμᾶσαι πέρυσι τί μοῦ 
ἔκανες; ἤ σοῦ τάχω μαζεμένα ἀπό τότε πού 
παντρευτήκαμε...

Ποτέ νά μήν τσακωνόμαστε μπροστά 
στά παιδιά μας, γιατί ἔτσι δημιουργοῦμε 
πληγές στήν ψυχή τους καί ἄν παρ’ ἐλπίδα 
συμβεῖ αὐτό, νά σπεύσουμε νά συμφιλιω-
θοῦμε γρήγορα, γιά νά μάθουν τά παιδιά 
μας ἄμεσα ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους ὅτι οἱ γο-
νεῖς τους μπορεῖ νά μάλωσαν λίγο, ἀλλά 
ξέρουν νά συμφιλιώνονται. Καί τό συγ-
γνώμη μας νά εἶναι εὔκολο στά χείλη καί 
στήν καρδιά μας καί νά τό ἐννοοῦμε στήν 
πράξη, ὄχι νά τό λέμε γιά νά ξεφορτω-
θοῦμε τόν σύζυγο, μέσα μας ὅμως νά βρά-
ζουμε ἀπό θυμό καί ὀργή.

Καί τό τελευταῖο: Οἱ συγκρούσεις καί 
οἱ διαφωνίες μας νά μή διαρκοῦν πολύ. 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συμβουλεύει: 
Ὁ ἥλιος μή ἐπιδυέτω ἐπί τῷ παροργισμῷ 
ὑμῶν (Ἐφ. 4, 26). Εἶναι τραγικό νά ἔρχεται 
ἡ νύκτα καί ἐμεῖς νά μήν ἔχουμε συμφιλιω-
θεῖ μέ τόν σύζυγο, νά κρατᾶμε μοῦτρα, νά 
πικραίνει ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά στιβά-
ζουμε στήν ψυχή μας πίκρες πού τήν δη-
λητηριάζουν καί δύσκολα ξεχνιοῦνται, σάν 
τά παλιά κρυώματα πού εἶναι δύσκολο νά 
θεραπευτοῦν.
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4. Ἐρχόμαστε μετά ἀπό αὐτά στό τέταρ-
το δηλητήριο πού δηλητηριάζει τίς συζυγι-
κές μας σχέσεις.

Εἶναι οἱ παρεξηγήσεις πού δημιουρ-
γοῦνται ἀπό μία λανθασμένη ἤ ἀνύπαρκτη 
ἐπικοινωνία μέ τόν σύζυγό μας καί ὀφείλο-
νται στό ὅτι δυσκολευόμαστε νά ἐκφρά-
σουμε τά ἀρνητικά μας συναισθήματα.

Πολλές φορές δέν ἐκφράζουμε στόν σύ-
ζυγό μας τά παράπονά μας ἀπό αὐτόν, τίς 
ἀπογοητεύσεις μας ἀπό κάποια δυσάρεστα 
γεγονότα, τόν θυμό μας γιά κάτι πού μᾶς 
προσβάλλει καί μᾶς ταπεινώνει, τήν ἀντίρ-
ρησή μας σέ κάτι πού δέν συμφωνοῦμε, 
ἐπειδή φοβόμαστε μήπως μᾶς παρεξηγήσει, 
μήπως θυμώσει μαζί μας, μήπως συγκρου-
στοῦμε μαζί του, μήπως λέγοντας δέν 
μπορῶ, δέν θέλω, δέν μοῦ ἀρέσει, κινδυνεύ-
ουμε νά χάσουμε τήν ἀγάπη του γιά ἐμᾶς. 
Μέ αὐτόν τόν τρόπο συσσωρεύουμε μέσα 
μας ὅλα αὐτά τά ἀρνητικά συναισθήματα, 
τά ὁποῖα ἄν δέν ἐκδηλωθοῦν σωστά καί συ-
νετά καί στήν ὥρα τους, θά ἐκραγοῦν, ὅπως 
ὁ ἀέρας μέσα στήν χύτρα πού βράζει καί 
δέν γίνεται σωστή ἀποσυμπίεση.

Γι΄ αὐτό πρέπει νά καλλιεργοῦμε τήν 
εἰλικρινή ἐπικοινωνία μέ τόν σύζυγο, τόν 
ἐποικοδομητικό διάλογο μαζί του πού θά 
ξεκαθαρίζει τόν οὐρανό τοῦ σπιτιοῦ καί τῆς 
ψυχῆς μας ἀπό τά σκοτεινά σύννεφα τῶν 
παρεξηγήσεων. Ὁπού τά ζευγάρια ἔχουν μά-
θει νά ἐπικοινωνοῦν, ἐκεῖ ἀποφεύγονται οἱ 
παρεξηγήσεις, οἱ ὁποῖες συνήθως δημιουρ-
γοῦνται ἀπό τήν κούραση πολλές φορές τῶν 
συζύγων, ἀπό τά προβλήματα καί τίς δυσκο-
λίες, πάνω στά ὁποῖα δουλεύει ὁ πειρασμός 
γιά νά κλέψει τήν χαρά ἀπό τίς ψυχές.

Ὅπως ὅμως εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐκφρά-
ζονται τά ἀρνητικά συναισθήματα, ἡ λύπη, 
ἡ ψυχική κόπωση, ἡ ἀπογοήτευση, ὁ θυ-
μός, ἐξίσου λυτρωτικό εἶναι ἡ ἔκφραση καί 
τῶν θετικῶν συναισθημάτων, τῆς χαρᾶς, 

τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, τῆς ἀγάπης, τῆς τρυφε-
ρότητας, τῆς αἰσιοδοξίας, τοῦ ἔρωτα.

Πολλές φορές δέν θεωροῦμε ἀπαραίτη-
το νά ἐπαινέσουμε τόν σύζυγο γιά κάποια 
ἐπιτυχία του, νά τόν εὐχαριστήσουμε γιά 
μία προσφορά του, νά τοῦ ἐκφράσουμε τήν 
ἀγάπη μας γι’ αὐτόν. Ἴσως ντρεπόμαστε νά 
ἐκδηλωθοῦμε, ἴσως λανθασμένα πιστεύ-
ουμε πώς οἱ τρυφερότητες ταιριάζουν πιό 
πολύ στούς νέους, ἴσως σκεφτόμαστε τί θά 
πεῖ ὁ σύζυγος ἀφοῦ δέν τόν ἔχουμε συνηθί-
σει σέ τέτοιες ἐκδηλώσεις. Καί ὅμως πόσο 
κάνουμε λάθος! Ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης 
ἀνάμεσα στό ζευγάρι ἀποδεικνύει τό νοιά-
ξιμο τοῦ ἑνός γιά τόν ἄλλον κι ἐκφράζει 
τήν πεποίθηση τῶν συζύγων πώς ὁ σύζυ-
γος εἶναι τό πολυτιμότερο πρόσωπο στήν 
ζωή τῆς γυναίκας του μετά τόν Θεό καί 
τό ἀντίστροφο, πώς ὁ ἕνας δέν εἶναι γιά 
τόν ἄλλον δεδομένος, πού σημαίνει ὅτι ἡ 
ἔκφραση τῶν συναισθημάτων εἶναι οὐσία 
καί ὄχι λόγια τοῦ ἀέρα.

Δυστυχῶς στήν πραγματικότητα τά πε-
ρισσότερα ζευγάρια μοιάζουν νά ἔχουν ἕνα 
κόσκινο στό στόμα πού συγκρατεῖ κάθε 
καλό λόγο πού πάει νά βγεῖ. Κι ὅμως δυό 
τρυφερές λέξεις, ἄν καί στοιχίζουν ἐλάχι-
στα, κάνουν τήν ζωή μας πιό ξεκούραστη 
καί τίς καρδιές μας πιό ἀνάλαφρες.

5. Καί τό τελευταῖο πού ἔχουμε νά 
ποῦμε γιά τόν κλονισμό τῆς συζυγικῆς 
σχέσης: Ἡ παραμέληση τοῦ γάμου μας. Ὁ 
γάμος σκοτώνει τόν ἔρωτα, ἰσχυρίζονται 
κάποιοι κι ἔχουν δίκιο, ὅταν βλέπουν ζευ-
γάρια νά ζοῦν συμβατικά, τυπικά, σάν δύο 
ξένοι κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη, λές καί δέν 
ἀγαπήθηκαν ποτέ. Εἶναι λυπηρό σύζυγοι 
πού ξεκίνησαν ὄμορφα τήν συζυγική τους 
ζωή, ὅμως δέν τήν φρόντισαν, τήν ἄφησαν 
νά ἐκφυλιστεῖ, τήν παραμέλησαν καί τήν 
ὁδήγησαν στόν θάνατο, σάν τό φυτό πού 
ἄν δέν τό ποτίζεις μαραίνεται.
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Τό χριστιανικό ὅμως ζευγάρι πού ἔχει 
ὁδηγηθεῖ στόν γάμο ὄχι ἀπό ὑποχρέωση ἤ 
συμφέρον ἤ πάλι ἀπό ἕναν κοσμικό κι ἐπι-
φανειακό ἔρωτα, ἀλλά ἀπό ἀληθινή ἀγάπη 
καί ἀπό ἐπίγνωση ὅτι ὁ γάμος εἶναι μυστή-
ριον μέγα, εἰς Χριστόν καί εἰς τήν ἐκκλησί-
αν καί ἕνεκεν τοῦτον καταλήψει ἄνθρωπος 
τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί προ-
σκολληθήσεται πρός τήν γυναίκα αὐτοῦ 
καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν, φρο-
ντίζει τήν σχέση του, τήν καλλιεργεῖ, δίνει 
προτεραιότητα σ’ αὐτήν.

Στά πλαίσια αὐτά προηγοῦνται οἱ σύζυ-
γοι ἀπό τά παιδιά, τά ὁποῖα εἶναι οἱ καρ-
ποί τοῦ γάμου καί τῆς ἀγάπης τῶν γονιῶν 
τους, ἀπασχολοῦν καί τούς δύο μέ τήν 
ἀνατροφή καί τά προβλήματά τους, ἀλλά 
δέν πρέπει νά γίνονται αἰτία νά παραμε-
λοῦν οἱ σύζυγοι τήν συζυγία τους ἐξαιτίας 
τους.

Ἐπιπλέον αὐτή ἡ συζυγική σχέση ἔχει 
προτεραιότητα καί ἀπό τήν σχέση μέ τούς 
γονεῖς καί τά πεθερικά του ζευγαριοῦ, οἱ 
ὁποῖοι διακριτικά πρέπει νά βρίσκονται 
στό πλευρό τοῦ ζευγαριοῦ γιά νά τό στηρί-
ζουν καί νά τό βοηθοῦν καί ὄχι γιά νά δημι-
ουργοῦν προβλήματα καί χωρισμούς.

Σέ τελευταία ἀνάλυση ἡ συζυγική σχέ-
ση ὄχι μόνο ἀντέχει στόν χρόνο, ἀλλά φου-
ντώνει καί καλλιεργεῖται ὅταν καί οἱ δύο 
σύζυγοι ἀφιερώνουν λίγο χρόνο ὁ ἕνας γιά 
τόν ἄλλον καί δίνουν προτεραιότητα στήν 
μεταξύ τους ἐπικοινωνία.

Μπορεῖ βέβαια ἡ κόπωση νά εἶναι με-
γάλη καί οἱ μέριμνες τῆς σύγχρονης ζωῆς 
πολλές, οἱ ὑποχρεώσεις τῆς ἱερατικῆς 
οἰκογένειας νά μήν ἀφήνουν πολλά πε-
ριθώρια, ὅταν ὅμως ὑπάρχει πραγματική 
ἀγάπη βρίσκουν οἱ σύζυγοι τούς τρόπους 
νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους εἴτε μέ 
ἕναν καλό λόγο, μ’ ἕνα τηλεφώνημα, ἕνα 
μήνυμα στό κινητό, μία σύντομη βόλτα, 

μία μικρή ἐκδρομή, ἕνα δωράκι, ἕνα πεί-
ραγμα ἀκόμη... Ἡ ἀγάπη εἶναι ἁπλή, μά 
θέλει τρόπο λέει ἕνα τραγούδι σύγχρονο, 
ἀλλά καί κόπο θά προσθέταμε. Γιατί μή 
ξεχνᾶμε ἡ ἀγάπη εἶναι εὐρηματική καί γε-
μάτη ὄμορφες ἐκπλήξεις καί ὅταν ἐκφράζε-
ται δέν πέφτει τό ζευγάρι στήν παγίδα τῆς 
πλήξης καί τῆς ρουτίνας πού σκοτώνει καί 
δηλητηριάζει τήν συζυγία.

Ἔτσι κάθε μας ἡμέρα, παρ’ ὅλες τίς δυ-
σκολίες, γίνεται εὐκαιρία οὐσιαστικής συ-
νάντησης μέ τόν σύζυγο, πραγματική συ-
νοδοιπορία, κι ὅπως περνοῦν τά χρόνια, 
ἀποκτοῦμε τό ἄρωμα τοῦ παλιοῦ καλοῦ 
κρασιοῦ, πού ὅσο παλιώνει τόσο πιό εὔγε-
στο καί χυμῶδες γίνεται. Στό σημεῖο αὐτό 
ἄς θυμηθοῦμε τό ἐξαιρετικό βιβλίο τῆς 
Τζουλιάνας Σμέμαν, συζύγου τοῦ π. Ἀλε-
ξάνδρου Σμέμαν, Τό ταξίδι μου μέ τόν π. 
Ἀλέξανδρο, ἕνα βιβλίο γραμμένο μέ τρυ-
φερότητα πού προβάλλει μπροστά μας τήν 
εἰκόνα ἑνός συζυγικοῦ δεσμοῦ στεφανωμέ-
νου ἀπό ἀμοιβαῖο σεβασμό καί ἀγάπη, κοι-
νούς ἀγῶνες, ἀλλά καί κοινό ἔρωτα στόν 
Σωτήρα Χριστό, μέσα σέ δοκιμασίες, πο-
λέμους, ἀνέχειες ἀλλά καί στιγμές χαρᾶς, 
πνευματικῆς εὐδαιμονίας καί δημιουργίας 
πρός δόξαν Θεοῦ. Ἕνας ἱερατικός ἔγγαμος 
βίος ἁγιασμένος καί ἀξιομίμητος. Ἀξίζει νά 
τό διαβάσουμε, θά μᾶς τονώσει ἀρκετά.

Συμπερασματικά λοιπόν ἡ πρεσβυτέρα 
ὡς σύζυγος εἶναι αὐτή πού θά στηρίξει τόν 
ἱερέα σύζυγό της, θά τόν παρηγορήσει, θά 
συμπορευτεῖ μαζί του στήν συζυγική σχέ-
ση μέ πνεῦμα ἀγάπης, συνεργασίας καί τα-
πείνωσης, κι ἔτσι ἑνωμένοι καί οἱ δυό καί 
μονοιασμένοι θά προχωρήσουν στό δεύτε-
ρο μεγάλο ἀγώνισμα τῆς οἰκογένειας: τήν 
ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους, διότι γιά νά 
εἶναι κάποιος καλός γονιός πρέπει πρῶτα 
νά εἶναι καλός σύζυγος.

Συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος.
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Τά Χριστούγεννα εἶναι 
ἡ ἀγαπημένη γιορτή 

μικρῶν καί μεγάλων. Ἰδιαι-
τέρως, ὅμως, οἱ μικροί μας 
φίλοι πού περιμένουν μέ 
λαχτάρα τά δῶρα τους ἀπό 
τόν Ἅγιο Βασίλη ἔχουν ἀπίστευτη χαρά! Ἡ 
ἀτμόσφαιρα στό σπίτι πού ἔχει «ντυθεῖ» τά 
γιορτινά του, μέ τό χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο ἤ τό παραδοσιακό καράβι στολισμένο 
μέ τά πολύχρωμα φωτάκια, ἡ μαμά πού φτιά-
χνει διάφορες λιχουδιές στήν κουζίνα, οἱ χα-
ρούμενες φωνές τῶν μικρότερων ἤ μεγαλύτε-
ρων μελῶν τῆς οἰκογενείας φαντάζουν μαγι-
κά στά ματάκια τῶν μικρῶν παιδιῶν. Βλέπο-
ντας τό χαμόγελο στό πρόσωπο τῶν παιδιῶν 
μας οἱ γονεῖς πλημυρίζουμε  ἀπό εὐτυχία.

Χαρακτηριστικό αὐτῶν τῶν γιορτῶν εἶναι 
καί ἡ προσφορά δώρων κυρίως στά παιδιά. 
Κάποιες φορές ὅμως οἱ γονεῖς, φίλοι καί 
συγγενεῖς τό παρακάνουμε μέ τά δῶρα πού 
προσφέρουμε στά παιδιά. Ἡ ὑπερπροσφορά 
παιχνιδιῶν καί ἄλλων ὑλικῶν ἀγαθῶν πολ-
λές φορές μπερδεύει τό παιδί πού  δέν ξέρει 
μέ ποιό νά ἀσχοληθεῖ πρῶτα καί στό τέλος 
ἁπλῶς κοιτάζει, ἀγγίζει τά παιχνίδια του γιά 
λίγα λεπτά καί τά ἀφήνει στήν ἄκρη.

Πολλές φορές ἡ ἐντύπωση πού δημιουρ-
γεῖται στό παιδί εἶναι ὅτι τά Χριστούγεν-
να εἶναι μία γιορτή πού ἁπλῶς λαμβάνουν 
δῶρα. Θά πρέπει νά βοηθήσουμε τά παιδιά 
μας νά καταλάβουν ὅτι τά Χριστούγεννα 
εἶναι γιορτή ἀγάπης καί προσφορᾶς! Εἶναι 
γιορτή μοναδική! Ὁ τρόπος εἶναι ἁπλός: Θά 
πρέπει νά ἐνθαρρύνουμε τό παιδί μας νά 
λάβει μέρος στό στόλισμα τοῦ σπιτιοῦ, τοῦ 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου ἀλλά καί ὅπου 
ἀλλοῦ χρειάζεται. Μποροῦμε νά βγάλουμε 
φωτογραφίες μέ τά παιδιά μας κάνοντας τή 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΑΙΔΙΑ 
Τῆς κας Μαζανάκη Τριανταφυλλιᾶς, 

Γραμματέως τοῦ  Ἱδρύματος  Ἐκκλησιαστική Διακονία  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

διαδικασία αὐτή ξεχωριστή!
Ἐπίσης, καλό θά ἦταν 

νά παρακινήσουμε τό παιδί 
μας νά μοιραστεῖ καί νά χα-
ρίσει πράγματα σέ ἄλλους 
ἀνθρώπους. Μποροῦμε νά 

διαλέξουμε μαζί μέ τό παιδί μας παιχνίδια, 
ροῦχα καί ἄλλα εἴδη  γιά ἄλλα παιδιά πού τά 
ἔχουν ἀνάγκη καί νά πᾶμε, μαζί μέ τό παιδί, 
νά τά προσφέρουμε ὥστε νά μάθει νά μοιρά-
ζεται καί νά προσφέρει. 

Ἐπιπρόσθετα, μποροῦμε νά πᾶμε στά 
καταστήματα νά ἀγοράσουμε δῶρα γιά τά 
μέλη τῆς οἰκογένειάς μας, τά ὁποία θά προ-
σφέρουμε μέ πολύ ἀγάπη καί φροντίδα τήν 
ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων γύρω ἀπό τό Χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι .

Τέλος, εἶναι πολύ σημαντικό νά καταλά-
βει τό παιδί πώς ὄχι μόνο τά δῶρα πού ἀγο-
ράζουμε ἀλλά πολύ περισσότερο τά δωράκια 
πού φτιάχνουμε οἱ ἴδιοι ἀφιερώνοντας τόν 
πολύτιμο χρόνο μας, τήν δημιουργική φα-
ντασία μας καί τήν ἀγάπη μας ἔχουν πολύ με-
γαλύτερη ἀξία. Ἔχουν συναισθηματική ἀξία. 
Μία κάρτα φτιαγμένη μέ κολάζ, ἕνα στολίδι ἤ 
ἀκόμη καί μία ζωγραφιά μέ δυό λόγια ἐνθου-
σιασμοῦ καί ἀγάπης, εἶναι δῶρα φτιαγμένα 
ἀπό καρδιᾶς. Εἶναι δῶρα ξεχωριστά. Δῶρα 
μεγαλύτερης ἀξίας! 

Αὐτά τά Χρι-
στούγεννα ἄς δι-
δάξουμε τά παιδιά 
μας πώς τά Χρι-
στούγεννα εἶναι 
γιορτή ἀγάπης καί προσφορᾶς! Ἄς δώσουμε 
καί ἄς πάρουμε ἀγάπη ἀπό τούς ἀνθρώπους 
γύρω μας γιατί ἡ  προσφορά πρός τόν συνάν-
θρωπο… εἶναι εὐτυχία.

Καλά Χριστούγεννα !!!!
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Πόσο σημαντική εἶναι ἡ ἀργία τῆς Κυ-
ριακῆς γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό;

Ἡ Κυριακή γνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἀφι-
ερωμένη στόν Κύριο ἀπό τήν ὁποία 
παίρνει καί τό ὄνομά της. Εἶναι μία 
μέρα πού πηγαίνουμε στήν ἐκκλησία 
προκειμένου νά ἐλαφρύνει ἡ ψυχή μας 
ἀπό  ὅσα κουβαλάει καί ὅσα ἐπιδέχεται 
ὅλη τήν ἑβδομάδα, νά ξαλαφρώσει ἡ 
σκέψη μας, νά ἐναποθέσουμε στό Θεό 
τήν ἐλπίδα καί τήν προσευχή μας, νά 

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη  
μέ τόν  Σεβασμιότατο μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἄνθιμο,  

στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ‘’ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

κοινωνήσουμε ὅταν εἴμαστε ἕτοιμοι τό 
σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου, νά ἀκού-
σουμε κάτι ἀπό τό Εὐαγγέλιο πού θά 
μᾶς ἀνοίξει ἕνα διαφορετικό ὁρίζοντα 
στό βιοποριστικό μας δρόμο καί νά 
γυρίσουμε στό σπίτι μας, νά ξεκουρα-
στοῦμε, οἱ οἰκογενειάρχες νά φᾶνε μέ 
τήν οἰκογένειά τους, νά βγοῦν κάπου 
ἔξω νά χαροῦν τά παιδιά τους καί ὅλη 
ἡ μέρα παίρνει τό νόημα της, τό περιε-
χόμενό της ἀπό τήν λειτουργία τῆς Κυ-
ριακῆς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ, 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Μή ἔχοντας οἰκογενειακή ἀνάπαυση 
καί γαλήνη πού μᾶς προσφέρει ἡ ἡμέ-
ρα τῆς Κυριακῆς ὁδηγηθήκαμε πιό
γρήγορα στήν κατάργησή της;

Σήμερα, ἔτσι ὅπως εἶναι ἡ κατάστα-
σητῆς ζωῆς μας, καί νά μήν ἦταν ἀργία 
ἡ Κυριακή, ἔπρεπε σήμερα νά θεσπι-
στεῖ, δηλαδή καταλαβαίνουμε ὅλοι ὅτι 
εἶναι τόσο βαριά ἡ ἑβδομάδα μας, τόσο 
μεγάλα τά προβλήματά μας, πού καί ἄν 
δέν ἦταν ἀργία, ἔπρεπε νά τήν ψάξου-
με καί τήν ἐφεύρουμε καί νά φτιάξου-
με ἀργία γιατί τό πνεῦμα καί τό σῶμα 
τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά ξεκουραστεῖ 
γιά λίγο. Ὑπάρχει ἕνα δεδομένο τό-
σων αἰώνων, εἶναι μία κατάκτηση τοῦ 
ἀνθρωπισμοῦ στόν πλανήτη μας πού 
ὅταν ἔγινε ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς ἔπα-
ψαν οἱ ἄνθρωποι νά εἶναι δοῦλοι, δηλα-
δή, πλέον, ἔγιναν ἐργαζόμενοι καί μία 
μέρα τῆς ἑβδομάδος ἀνῆκε σέ αὐτούς 
καί δέν ἀνῆκε στόν ἐργοδότη τους καί 
πάνω σέ αὐτήν τήν ἡμέρα στηρίχτηκαν 
τόσα ἐργασιακά κεκτημένα, δεδομένα, 
διεκδικήσεις πού ἔγιναν κεκτημένα καί 
διεκδικήσεις τῶν ἐργαζομένων σέ ὅλο 
τόν κόσμο. Ἔρχεται σήμερα ἡ πολι-
τεία μας καί λέει νά τήν καταργήσου-
με. Αὐτό θά μείνει στήν ἱστορία πέραν 
τῆς θεολογικῆς καί τῆς πνευματικῆς 
σημασίας τῆς ἡμέρας σάν μία ἐποχή, 
ἡ ὁποία κατήργησε κάποια κεκτημένα 
τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ 
ἐργατικοῦ δικαίου καί ὁ ἄνθρωπος ξα-
ναγυρίζει στήν δουλεία καί μᾶς στενα-
χωρεῖ πάρα πολύ.

Πιστεύετε ὅτι θά ὁδηγηθοῦμε στήν 
πλήρη κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυ-

ριακῆς ἤ ὁ κόσμος ἤ μία μερίδα τοῦ 
κόσμου θά ἀντιδράσει περισσότερο; 

Νομίζω ὅτι καί ἄν δέν ἀντιδράσει...ὁ 
κόσμος σιωπηλά θά ἀρνηθεῖ αὐτήν τήν 
κατάργηση, δηλαδή, ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι 
πολλοί ἄνθρωποι δέν πηγαίνουν στήν 
ἐκκλησία τήν Κυριακή παρ΄όλα αὐτά ἡ 
μέρα ἔπρεπε νά παραμείνει ὡς ἀργία, 
νά μᾶς θυμίζει ὅτι τέτοια μέρα πρέ-
πει νά σεβαστοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, 
νά δοῦμε τήν οἰκογένειά μας,νά νοια-
στοῦμε γιά κάτι διαφορετικό ἀπό ὅσα 
κάνουμε  ὅλη τήν ἑβδομάδα, γιά ὅσους 
θέλουν νά εἶναι στήν ἐκκλησία, γιά 
ὅσους θέλουν νά μείνουν νά ξεκουρα-
στοῦν, γιά ὅσους δέν μποροῦν νά εἶναι 
τό πρωί τῆς Κυριακῆς στήν ἐκκλησία 
καί πηγαίνουν σέ βραδυνές ἀκολουθί-
ες μέσα στήν ἑβδομάδα. Ἄν καταργη-
θεῖ διά νόμου, τότε γυρνᾶμε σέ ἄλλες 
ἐποχές. Φανταστεῖτε,αὐτό πού θά κα-
ταργηθεῖ σήμερα ἄν δέν τό σαμποτά-
ρει ὁ κόσμος, δέν τό ἀπορρίψει, δέν τό 
περιφρονήσει, σέ δέκα χρονιά θά εἶναι 
πλέον δεδομένο καί θά ἀπαιτοῦν τότε 
οἱ ἐργοδότες ἀπό τούς ἐργαζομένους 
τους...οὔτε διακαιώματα... οὔτε  παρα-
πάνω στό μισθό... ὅλα θά καταργηθοῦν. 

Πιστεύετε ὅτι βοήθησε καί ἡ ἐκκλη-
σία στήν κατάργηση τῆς ἀργίας μέ τήν 
χαλάρωση τῶν κανόνων τῆς ἐκκλησί-
ας π.χ. Τό Σάββατο πού γίνονται πολ-
λοί γάμοι, βαπτίσεις καί οἱ ἄνθρωποι 
ξενυχτοῦν καί ἔτσι δέν πᾶνε στήν Κυ-
ριακάτικη Θεία Λειτουργία;

Ἔχετε δίκιο ἀπό αὐτή τήν ἄποψη, ἀλλά 
ὅμως ἡ ἐκκλησία δέν εἶναι γιά νά φορ-
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τώνει βαριά φορτία, δυσβάσταχτα 
στούς ἀνθρώπους. Ἄν πηγαίνει ἕνας 
χριστιανός ὅλες τίς Κυριακές τοῦ χρό-
νου στήν ἐκκλησία καί τύχει ἕνα Σάβ-
βατο βράδυ, δυό, τρία...τό χρόνο νά 
εἶναι σέ ἕναν γάμο καί νά χρειαστεῖ νά 
μείνει παραπάνω καί νά ξενυχτήσει, 
τότε τήν ἄλλη μέρα ἅς μήν πάει, θά 
βρεῖ τόν τρόπο νά ἀναπαυτεῖ ἡ ψυχή 
του, νά πάει σέ μία ἄλλη ἀκολουθία, νά 
περάσει τή Δευτέρα τό πρωί νά ἀνάψει 
ἕνα κερί καί ἔτσι οἱ ψυχές ἀναπαύονται 
ἀλλά ἡ ἐκκλησιά θεωρεῖ ὅτι ὑπάρχει 
ὁ ναός, ὑπάρχει ἡ καμπάνα καί καλεῖ 
τούς ἀνθρώπους καί αὐτός πού δέν θά 
μπορεῖ, ἅς βρεῖ μία ἄλλη μέρα νά ΄ρθεῖ 
νά ξεκουραστεῖ ἡ ψυχή του μέσα στό 
ναό καί ξεκουράζει τίς συνείδήσεις μέ 
τό νά λέει ἡ ἐκκλησία ‘’δεν πειράζει’’, 
ἄν δέν μπορεῖς πήγαινε σέ ἕναν γάμο, 
μυστήριο εἶναι καί ἐκεῖνο... Φιλάνθρω-
πη εἶναι ἡ ἐκκλησία. 

Πολλοί ἄνθρωποι βρίσκουν ἴσως σάν 
πρόφαση γιά νά ἀποφύγουν νά πᾶνε 
στήν ἐκκλησία, τήν σκέψη ὅτι ὅλη τήν 
ἑβδομάδα ἐργάζομαι...τήν Κυριακή 
θέλω νά ξεκουραστῶ καί δέν μπορῶ 
νά πάω ἐκκλησία καί ἐπίσης μέ ἐνο-
χλεῖ καί ὁ κτύπος τῆς καμπάνας. Ποιά 
εἶναι ἡ ἄποψή σας; 

Αὐτές εἶναι κάποιες ἄποψεις πού κα-
νείς τίς λέει ὅταν δέν μπορεῖ νά ἐκτι-
μήσει τήν σοβαρότητα κάποιων συμ-
βολισμῶν. Ἐλᾶτε ἐδῶ στόν Ἔβρο, στήν 
Θράκη, νά ἀκοῦτε τόν μουεζίνι πέντε 
φορές τήν ἡμέρα καί τότε θά σᾶς πῶ
ἄν σας ἐνοχλεῖ ὁ κτύπος τῆς καμπά-
νας. Τό ἴδιο μπορεῖ νά συμβεῖ καί σέ 

ἄλλους χώρους στήν πατρίδα μας. Κά-
ποια στιγμή πρέπει νά καταλάβουμε 
ὅτι ὁ πολιτισμός μας πρέπει νά ἔχει ἔνα 
χρῶμα, ὅπως καί ἡ πατρίδα μας ἔχει 
ἔνα χρῶμα, ὅπως καί ἡ γλώσσα μας 
ἔχει ἔνα χρῶμα, τό ἴδιο καί ὁλόκληρος 
ὁ πολιτισμός μας πού διαποτίζεται ἀπό 
τήν πίστη πρέπει νά ἔχει ἔνα χρῶμα. 
Βλέπετε τί συμβαίνει σέ ὁλόκληρη τήν 
Εὐρώπη πού ἀποχριστιανίστηκε καί 
ἔκλεισαν οἱ ναοί, δίωξαν τό Χριστό, 
ποτίστηκαν μέ τά νάματα τῆς γαλλικῆς 
ἐπαναστάσεως καί σήμερα ἡ Εὐρώπη 
ψάχνει νά βρεῖ μία πολιτιστική ταυ-
τότητα γιά νά ἀποτρέψει τόν κίνδυνο 
πού ἔχει ἀπό τό Ἰσλάμ, δηλαδή, νά μήν 
βλέπουμε τά πράγματα. «Μέ ἐνοχλεῖ 
ἐμένα ἡ καμπάνα πού χτυπάει» γιατί 
νά προσέξουμε ὅτι ἄν ἡ πατρίδα μας 
δέν ἔχει ἔνα χρῶμα τότε δέν θά μείνει 
ἄχρωμη ἀλλά θά ΄ρθοῦν ἄλλα χρώ-
ματα, τά βίαια νά καταπλακώσουν τό 
τόπο. Νά σοβαρευτοῦμε κάποια στιγ-
μή καί νά μήν λέμε πράγματα πρόχειρα 
ὅπως ὅτι μας ἐνοχλεῖ ἡ καμπάνα γιατί 
θά ἔρθουν καιροί πού θά εὐχόμασταν 
νά χτυποῦσαν οἱ καμπάνες...

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες σας παρα-
θέσαμε τμῆμα τῆς συνέντευξης τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλε-
ξανδρουπόλεως, ὁ ὁποῖος μίλησε στήν 
ἐκπομπή μας ‘’Νεανικές Ἀνησυχίες’’. 
Σίγουρα κανείς δέν θά γίνει πλουσιό-
τερος ἐργαζόμενος τήν Κυριακή ἀλλά 
θά γίνουμε περισσότερο ἄσωτοι χω-
ρίς ἐπιστροφή. Ἡ ἐπιστροφή μας στήν 
ἀγκαλιά τοῦ Κυρίου εἶναι μονόδρομος, 
ἀρκεῖ νά τό καταλάβουμε! 
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ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων γεννήθη-
κε στήν Ἀμμαθούντα τῆς Κύπρου* 

περίπου στά μέσα του 6ου αἰώνα μ.Χ.. 
Οἱ γονεῖς του, Ἐπιφάνιος καί Εὐκοσμία, 
τόν ἀνέθρεψαν μέσα σέ κλίμα εὐσέβειας 
καί πίστεως. Ὁ Ἰωάννης ἤθελε νά ὑπηρε-
τήσει καί νά ἀφιερωθεῖ στή διακονία τῆς 
Ἐκκλησίας, ὡστόσο, ὑπάκουσε στό θέλη-
μα τῶν γονιῶν του καί νυμφεύθηκε.

Ἡ οἰκογενειακή ζωή τοῦ Ἁγίου ὑπῆρξε 
πρότυπο. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ εἶχε γεμίσει 
τόν συζυγικό βίο. Δυό ἀγγελούδια μέ τήν 
σειρά, δῶρα τοῦ Θεοῦ καί αὐτά ἦρθαν 
νά αὐξήσουν τήν χαρά στήν εὐλογημένη 
οἰκογένεια.

Ἡ ἀνέφελη ὅμως ζωή δέν ἔχει κάτι 
τό μόνιμο στόν κόσμο αὐτό. Ὁ γαλανός 
οὐρανός τῆς οἰκογενειακῆς εὐτυχίας 
συννέφιασε κάποια ἡμέρα. Πρῶτα, ἡ σύ-
ζυγος καί ὕστερα τά δυό παιδιά ἁρπάχτη-
καν ἀπό τό δρεπάνι τοῦ θανάτου καί ἔφυ-
γαν σέ μικρό χρονικό διάστημα. Ὁ ἅγιος 
δέν ἀπελπίζεται ἀλλά ἀποδεικνύοντας 
τήν πίστη του στό Τριαδικό Θεό, δείχνει 
ὑπομονή καί ἀφιερώνεται ὁλοκληρωτι-
κά στό θέλημά Του καί στή διακονία τῶν 
πονεμένων ἀδελφῶν του. 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(12 Νοεμβρίου)

Ἔτσι, ὅλοι οἱ πονεμένοι, οἱ βασανι-
σμένοι, οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά βρίσκουν 
προστασία καί στήριξη ἀπό τόν Ἅγιο. 
Παράλληλα, ἐπιδίδεται στήν ἄσκηση τῶν 
ἀρετῶν, τῆς συμπάθειας πρός τούς πά-
σχοντες, τῆς ἀγάπης πρός τούς συναν-
θρώπους, τῆς φιλευσπλαχνίας πρός τούς 
ἐνδεεῖς, τῆς φιλαδελφείας καί τῆς ἐλεη-
μοσύνης πρός τούς πτωχούς, τῆς ἱλαρό-
τητας καί τῆς ἀγαθότητας πρός τούς πά-
σχοντας, τῆς ἐπιείκιας καί τῆς συγχωρη-
τικότητας πρός τούς ἀνθρώπους πού τόν 
ἔθλιβαν, τῆς ἀνυποκρίτου προσφορᾶς 
«ἐν πληρότητι τῆς καθαρᾶς καί ἀδόλου 
ψυχῆς αὐτοῦ»1.

Ἡ φήμη του διαδίδεται παντοῦ τό 
παράδειγμά του φωτίζει τίς καρδιές.Ἡ 
ἀνιδιοτελής καί πλούσια ἀγάπη του διδά-
σκει καί συγκινεῖ μικρούς καί μεγάλους. 
Οἱ Χριστιανοί καμαρώνουν καί οἱ εἰδω-
λολάτρες θαυμάζουν καί ζητοῦν νά τόν 
γνωρίσουν καί νά τόν ἀκούσουν.

Τόν καιρό ἐκεῖνο, λίγο πρίν τό 610 
μ.Χ. ὁ πατριαρχικός θρόνος εἶχε χηρέψει. 
Πρόκριτοι καί λαοί καλοῦν στήν ἱστορι-
κή θέση τόν Ἰωάννη.

Ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος κάλεσε 

Ἐπιμέλεια κειμένου: κ. Γκούντελος Κων/νος, Θεολόγος 
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τόν Ἰωάννη νά τοῦ ἀναγ-
γείλει τήν ἐπιθυμία του νά 
ἀναλάβει τό πατριαρχικό 
ἀξίωμα καί ὑπούργημα. 

Ὁ Ἰωάννης ἀντιστέκε-
ται, προβάλλει διάφορες 
ἀντιρρήσεις γιά νά ξεφύ-
γει. Τελικά, ὅμως, ὑποχω-
ρεῖ γιατί αἰσθάνεται πώς ἡ 
ἀπαίτηση τοῦ αὐτοκράτορα καί ἡ θέληση 
τοῦ λαοῦ δέν εἶναι κάτι ἀνθρώπινο ἀλλά 
κάλεσμα ἀπό τόν οὐρανό, θέλημα Θεοῦ.

Τό 610 μ.Χ. ἀνακηρύσεται Πατριάρ-
χης Ἀλεξάνδρειας καί γίνεται ποταμός 
πού μεταδίδει τήν ἀγάπη σέ κάθε ὕπαρ-
ξη, ὅπου καί ἄν βρίσκεται.

Μόλις ἀνέβηκε στό θρόνο, ἡ πρώτη 
του πράξη ἦταν νά συγγαλέσει σέ σύσκε-
ψη τούς οἰκονόμους τῆς Ἐκκλησίας καί 
τούς κληρικούς. Ἀφοῦ τούς μίλησε σάν 
στοργικός πατέρας, τούς ζήτησε νά γυρί-
σουν ὅλη τήν πόλη καί νά καταγράψουν 
μέ τό ὄνομά τους «ὅλους τους κυρίους 
καί δεσπότες του»2. Κύριοι καί δεσπότες 
γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη ἦταν οἱ φτωχοί καί 
οἱ ζητιάνοι, ἐπειδή αὐτοί εἶναι πού θά μᾶς 
βοηθήσουν νά κληρονομήσουμε τήν βα-
σιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἔτσι, ὁ ἐλεήμων ἱεράρχης ξεκινᾶ τό 
μεγάλο ἔργο του, μέ τή βοήθεια τῶν ἀφο-
σιωμένων συνεργατῶν του, κληρικῶν καί 
λαϊκῶν καί μελετώντας προσεκτικά τά 
διάφορα προβλήματα. Ἔπειτα, ἀνοίγουν 
οἱ καρδιές, ἀνοίγουν τά χέρια, ἀνοίγουν 
τά ταμεῖα. Τά σχέδια ὑλοποιοῦνται. Ἡ 
Ἀλεξάνδρεια ἀποκτᾶ νοσοκομεῖα, πτω-
χοκομεῖα, ξενῶνες γιά τούς περαστι-
κούς, μαιευτήρια γιά τίς ἄπορες μητέρες, 
ὀρφανοτροφεῖα γιά τά ὀρφανά καί τά 
ἀπροστάτευτα παιδιά, συσσίτια γιά τούς 

φτωχούς καί ἕνα σωρό 
ἄλλα ἔργα ἀγάπης προ-
βάλλονται παντοῦ.

Οἱ φροντίδες τοῦ κα-
λοῦ καί φλογεροῦ ποιμέ-
νος δέν περιορίστηκαν 
μόνο στήν ἀνακούφιση 
τῆς φτώχιας καί τῆς δυ-
στυχίας. Κτίζει ναούς γιά 

νά οἰκοδομηθεῖ πνευματικά τό πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀλεξάνδρεια. Ὅταν 
ἀνέλαβε στά χέρια του τό πηδάλιο τῆς 
Ἐκκλησίας στήν Ἀλεξάνρεια ὑπῆρχαν 
7 ναοί. Σέ μικρό χρονικό διάστημα ὁ 
φλογερός ποιμένας τούς δεκαπλασίασε. 
Ἑβδομήντα Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί ναοί 
ἔχουν κτιστεῖ στήν Ἀλεξάνδρεια, στολί-
δια καί λιμάνια, παρηγοριᾶς καί σωτηρί-
ας τῶν ψυχῶν. Οἱ ναοί ἐπανδρώνονται 
ἀνάλογα. Εὐλαβεῖς καί ἀφοσιωμένοι ἱε-
ρεῖς ἀναλαμβάνουν τή διδασκαλία καί 
τήν καθοδήγηση τῶν πιστῶν. Ἡ διαφώ-
τιση προσφέρεται μέ ζῆλο, τά ζιζάνια τοῦ 
κακοῦ καί τῶν αἱρέσεων ξεριζώνονται τό 
ἕνα μετά τό ἄλλο. Τά πάντα διατίθενται 
μέ σύστημα καί προσοχή γιά τή δημι-
ουργία μιᾶς καινούριας κοινωνίας, τῆς 
κοινωνίας στήν ὁποία θά βασιλεύει τό 
θέλημά τοῦ Χριστοῦ. Γιά τή δημιουργία 
αὐτῆς τῆς κοινωνίας ὁ φλογερός ἱεράρ-
χης προσφέρει τά πάντα. Τά πάντα γιά 
τούς ἄλλους, τά πάντα στούς ἄλλους. 
Γιά τόν ἑαυτό του δέν ξέρει νά κρατήσει 
τίποτα ἄλλο, ἐκτός ἀπό αὐτά πού ἦταν 
ἀπαραίτητα γιά μία ζωή ἁπλή καί φτω-
χική. Ὅ,τι καλό καί φανταχτερό τό ἔδινε 
στούς ἄλλους.

Στίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰώνα ( 614 μ.Χ.) 
ὁ βασιλιάς τῶν Περσῶν Χοσρόης μέ πο-
λυπληθές ἐκστρατευτικό σῶμα πέρασε 



32

τόν Εὐφράτη, κατέλαβε πόλεις καί χω-
ριά, ἔφτασε μέχρι τά Ἱεροσόλυμα. Ἡ πόλη 
παραδόθηκε χωρίς τέλος στή φωτιά καί 
στό μαχαίρι. Χιλιάδες πιστοί φονεύθη-
καν, μνημεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ὁ 
ναός τῆς Ἀνάστασης, λεηλατήθηκαν καί 
παραδόθηκαν στή φωτιά.

Τότε, πλῆθος προσφύγων κατέφυ-
γαν ἀπό τήν Παλαιστίνη στήν Ἀλεξάν-
δρεια. Ὁ ἐλεήμων ἱεράρχης προστάτευε 
καί ἐνίσχυε πνευματικά καί ὑλικά 7.500 
πρόσφυγες, καθημερινῶς. Παράλληλα, 
βοηθοῦσε τήν λεηλατημένη πόλη τῶν Ἱε-
ροσολύμων στέλνοντας τροφές, χρήματα 
καί ἐργάτες γιά τήν ἀνοικοδόμηση τῆς 
πόλης καί τῶν ναῶν πού εἶχαν καταστρα-
φεῖ.

Ἔπειτα, ἀπό πολλές παρακλήσεις τοῦ 
Πατρικίου Νικήτα, ἐπάρχου τῆς Αἰγύ-
πτου, ἐξαδέλφου τοῦ αὐτοκράτορα Ἡρα-
κλείου, ὁ Ἅγιος δέχτηκε νά τόν συνοδεύ-
σει ὡς τήν Κων/πολη γιά νά προσφέρει 
τίς εὐλογίες του στόν αὐτοκράτορα πού 
πολύ τής ζητοῦσε. Μέ δάκρυα ἀποχαι-
ρέτησε τά ἀγαπημένα του παιδιά, μπῆκε 
στό πλοῖο καί ξεκίνησε. Ὅταν τό πλοῖο 
ἔφθανε κοντά στή Ρόδο, εἶδε ἕνα ὅρα-
μα. Στό ὅραμα ἐμφανίστηκε ἕνας νέος, ὁ 
ὁποῖος τόν καλεῖ στήν Κύπρο γιά νά συ-
ναντήσει τόν Βασιλέα τῶν Βασιλέων πού 
τόν περιμένει.

Ὁ ἅγιος ἐνημέρωσε τόν Πατρίκιο Νι-
κήτα γιά τό ὅραμα καί τοῦ ζητάει νά κα-
τευθυνθοῦν πρός τήν Κύπρο. Ἐκεῖνος μέ 
βαθειά συγκίνηση προπέμπει τόν Ἅγιο 
Ἰωάννη στή Κύπρο καί τόν ἀποχαιρετᾶ.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης κοιμήθηκε τό 619 
μ.Χ. στήν πατρίδα του τήν Κύπρο σέ ἡλι-
κία 64 ἐτῶν, ὅπως ἀναφέρει τό Συναξά-
ρι. Κηδεύτηκε στό Ναό τοῦ Ἁγίου Τύχω-

νος στήν Ἀμμαθούντα καί ἡ μνήμη του 
τιμᾶται 12 Νοεμβρίου.

Ὁ τίμιος καί σεπτός ἱεράρχης, ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ ἐλεήμων, ὁ πολυέλεος καί 
πολυεύσπλαχνος ἔκανε πράξη τήν ἀγά-
πη πρός τόν πονεμένο συνάνθρωπο δη-
μιουργώντας τίς προϋποθέσεις γιά μία 
κοινωνία πού θά βασιλεύει το θέλημα 
τοῦ Χριστοῦ, τό θέλημα τῆς ἀγάπης,τῆς 
συμπόνιας,τῆς ἀλληλεγγύης,χωρίς νά 
ὑπάρχει ἡ σκέψη τοῦ προσωπικοῦ συμ-
φέροντος ἀλλά πώς θά βοηθηθεῖ καί θά 
ἀναπαυθεῖ ὁ συνανθρώπος μας. Νά ἔχου-
με τήν καρδιά μας ἕτοιμη νά δεχτεῖ μέσα 
τῆς τόν πλησίον μέ ὅλες τίς περιστάσεις 
καί τίς ἀνάγκες του. 

*: Ἡ Ἀμμαθούντα ἦταν ἀρχαία πόλη Κράτος. 
Βρίσκεται κοντά στή σημερινή Λεμεσό.

1: Πανηγυρική Ἀσματική ἀκολουθία, Εἰς τήν 
Μετάθεσιν μέρους τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν 
Ἁγίοις πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, σελ 13.

2: Πανηγυρική Ἀσματική ἀκολουθία, Εἰς τήν 
Μετάθεσιν μέρους τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν 
Ἁγίοις πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, σελ 13.

3: Πανηγυρική Ἀσματική ἀκολουθία, Εἰς τήν 
Μετάθεσιν μέρους τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν 
Ἁγίοις πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, σελ 13.

Βιβλιογραφία
Ἀνδρέας Θεοδώρου, Βασική Δογματική 

Διαδασκαλία, Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Ἐκδόσεις 
Ἀποστολική Διακονία.

.- ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα Σωτηριολογι-
κά, Ἐκδόσεις Ἀποστολική Διακονία

Μικρός Εὐεργετινός, ἔκδοση Πέμπτη, Ἱερά 
μονή Παρακλήτου Ὡροπός Ἀττικῆς 2008.

Πανηγυρική Ἀσματική ἀκολουθία, Εἰς τήν 
Μετάθεσιν μέρους τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν 
Ἁγίοις πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Ἐκδόσεις Ἀποστο-
λική Διακονία.

Διαδικτυακοί ἰστότοποι 
www.synaxaristis.gr ( Μέγας Συναξαριστής)
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Ὅπως καί σέ προηγούμενες παρό-
μοιες ἐκδρομές τῆς Μητροπόλεώς 

μας, ἔτσι καί τούτη τή φορά ἀπό τό λι-
μάνι τῆς Σούδας ξεκινήσαμε γιά τό λι-
μάνι τοῦ Πειραιᾶ. Ἤμασταν 82 ἄτομα, 
δύο ποῦλμαν .

Ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης 
κ.κ. Δαμασκηνός μας ἔδωσε τήν εὐλο-
γία του καί τόν εὐχαριστοῦμε θερμά. 
Γιά τούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ 
τῆς Μητροπόλεώς μας «Μαρτυρία» 
ἐπισημαίνω ὅτι στό ξεκίνημα κάθε μέ-
ρας μετά ἀπό παρότρυνση τοῦ Πρω-
τοσυγκέλου π. Δαμασκηνοῦ ψάλαμε 
τό ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας, 
τήν  Ὑπερμάχω Στρατηγό, καί πολλούς 
ἄλλους Ὕμνους. 

Ἡ διαδρομή πού ἀκολουθήσαμε 
ἦταν μέσω τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ, περιφε-
ρειακά τῆς Θήβας, μιᾶς βιομηχανικῆς 
περιοχῆς πού μᾶς καλωσορίζει γιά 
καφέ. Συνεχίζοντας στήν Ἐθνική ὁδό, 
θά σταματήσουμε πάλι ἔξω ἀπό τήν 
Λαμία, στή Στυλίδα, γιά 20 λεπτά.

Στή Λάρισα καί τήν τοποθεσία 
Εὐαγγελισμός θά γίνει ἡ ἑπόμενη 
στάση. Μετά ἀπό 7 ὧρες περίπου δια-
δρομῆς φθάνουμε στήν Κατερίνη, στήν 

Προσκυνηματική ἐκδρομή  
στήν Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη - Ἀϊβαλί 

καί σέ πολλά ἄλλα ἱερά προσκυνήματα 

ἀπό 27/10 ἕως 5/11/2013

Ι.Μονή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. 
Πρόκειται γιά ἕνα γυναικεῖο μοναστή-
ρι ἰδιαιτέρου κάλους. Ἕνας εὐλογημέ-
νος τόπος! Ἡ ὀμορφιά πού ἀντικρίζου-
με εἶναι δύσκολο μέ λόγια νά περιγρα-
φεῖ. Μᾶς ξεναγεῖ ἡ ἀδελφή Μακρινά.

Ἡ Ὁσιολογιωτάτη Καθηγουμένη 
Αἰκατερίνα εἶναι λίγο ἄρρωστη, ἀλλά 
θά τήν δοῦμε ἀργότερα στήν τράπεζα 
καί θά πάρουμε τήν εὐχή της.

Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ 
τοῦ Σύρου ἱδρύθηκε τό ἔτος 1983 σάν 
ἰδιωτικό Ἡσυχαστήριο μέ τήν εὐλογία 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ 
Βαρνάβα καί τό ἔτος 1985 ὑπάχθηκε 
ἐπίσημα στήν Ι.Μητρόπολη Κύπρου 
καί Κατερίνης . Ἡ Μονή ἔχει τήν ἰδι-
αίτερη εὐλογία νά εἶναι ἡ μοναδική 
Μονή στόν Ὀρθόδοξο κόσμο που τιμᾶ 
τόν θαυματουργό τοῦτο Νηπτικό Πα-
τέρα τῆς ἐκκλησίας μας. Στήν μνήμη 
του στίς 28 Ἰανουαρίου προσκυνητές 
ἀπό πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδας ἀλλά καί 
τό ἐξωτερικό ἔρχονται στήν Μονή νά 
Τόν προσκυνήσουν, νά Τόν παρακαλέ-
σουν, νά Τόν εὐχαριστήσουν.

Ἡ ποιμαντική ἐξόρμηση μᾶς ὁδηγεῖ 
τό βράδυ ἀργά στήν Κομοτηνή. Στόν 

Γράφει ἡ κ. Γεωργία Ματσαμάκη
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Μητροπολιτικό Ναό μᾶς ὑποδέχεται 
ὁ Μητροπολίτης Μαρωνίας καί Κομο-
τηνῆς κ.κ. Παντελεήμονας, ὁ μικρότε-
ρος Μητροπολίτης τῆς Ἑλλάδος (41 
ἐτῶν). Ὁ Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στήν 
Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Μᾶς καλωσό-
ρισε  θερμά, ἐνῶ καί ὁ π. Δαμασκηνός 
τόν εὐχαρίστησε που μᾶς ὑποδέχθηκε 
παρά τό προχωρημένο τῆς ὥρας καί 
ἀναχωροῦμε γιά τό ξενοδοχεῖο πού θά 
διανυκτερεύσουμε. 

Τό πρωινό μᾶς τονώνει καί μέ νέες 
δυνάμεις ἀναχωροῦμε γιά τήν Πόλη. Ἡ 
μεγάλη διαδρομή πού ἔχουμε νά δια-
σχίσουμε σήμερα δέν μᾶς ἐμποδίζει νά 
ἔχουμε καλή διάθεση.  Ἄλλωστε, τό γε-
γονός ὅτι θά συναντήσουμε  στό Φα-
νάρι τόν Παναγιώτατο Πατριάρχη κ.κ.  
Βαρθολομαῖο καί τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνό που θά 
μᾶς παρουσιάσει στόν Πατριάρχη μᾶς 
γεμίζει μέ πολύ μεγάλη χαρά. Στή δια-
δρομή ἀπό Κομοτηνή μέχρι τά σύνορα 
γιά νά μποῦμε στή Τουρκία που διήρ-
κησε 1ώρα καί 15 λεπτά  το τοπίο που 
βλέπουμε μᾶς ἐντυπωσιάζει. Ὁ ἥλιος 
μόλις ἔχει ἀνατείλει. Ὑπάρχει ὁμίχλη 
καί τά δέντρα ἔχουν ντυθεῖ τά φθινο-
πωρινά τους χρώματα. Συναγωνίζονται 
ποιός θά ἐπικρατήσει περισσότερο. 
Φθάνουμε στά σύνορα, περνᾶμε χωρίς 

καθυστέρηση τόν Ἑλληνικό ἔλεγχο καί 
λίγα μέτρα πιό πέρα βρισκόμαστε στό 
Τούρκικο ἔδαφος. Μπαίνουμε στή σει-
ρά μέ τά λεωφορεῖα καί περιμένουμε 
νά γίνει καί ἐδῶ ὁ ἀπαραίτητος ἔλεγ-
χος. Ἔπειτα, ξεκινᾶμε γιά τήν Κωνστα-
ντινούπολη. Ἡ πρώτη πόλη τοῦ Τουρ-
κικοῦ ἐδάφους λέγεται Ἀνδριανούπολη 
καί ἡ περιοχή Κυψέλη καί σέ αὐτό τό 
σημεῖο θά πάρουμε μαζί μας καί τόν 
ξεναγό  Μουσταφά πού θά ἀποδειχθεῖ 
μεγάλη βοήθεια στήν συνέχεια. Προ-
χωρώντας, θά βρεθοῦμε στή πόλη Ρε-
δεστού καί στήν κωμόπολη Μάλγαρα 
μέ τούς τριάντα χιλιάδες κατοίκους. 
Ἐδῶ θά κάνουμε στάση γιά φαγητό. Τό 
μενού περιέχει σουτζουκάκια μέ πιλά-
φι καί γιαούρτι. Πεντανόστιμο! Ἔπειτα, 
συναντοῦμε τήν πόλη Ἡράκλεια τοῦ 
Μαρμαρά καί τή θάλασσα τοῦ Μαρμα-
ρα καί ἐν συνεχεία τήν Συλιβρία. Πλη-
σιάζουμε τήν Κωνσταντινούπολη, μιά 
πόλη χτισμένη πάνω σε δύο Ἠπείρους, 
τήν Εὐρωπαϊκή καί τήν Ἀσιατική. 

Στό ξενοδοχεῖο φτάσαμε στίς 18.00 
περίπου. Εἶναι πολύ ὡραῖο καί ἄνετο. 
Τακτοποιούμαστε στά δωμάτια καί 
πᾶμε γιά βραδυνό φαγητό σέ κοντινό 
ἑστιατόριο. Τό πρωινό εἶναι πλουσιοπά-
ροχο. Ὅτι ἤθελες ἦταν πάνω στό μπου-
φέ. Στίς 8.30 ἀναχωροῦμε. Τό ὁδοιπο-
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ρικό μας συνεχίζεται καί ἐπισκεπτόμα-
στε τήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς 
στό Βαλουκλή που εἶναι γυναικεῖο μο-
ναστήρι καί ἀμέσως μετά θά βρεθοῦμε 
στήν Παναγία τῶν Βλαχερνῶν. Ἐντύ-
πωση καί θαυμασμό προκαλεῖ ἡ ὀροφή 
τῆς ἐκκλησίας καί ὁ τροῦλος πού εἶναι 
πολύγωνος μέ θαυμάσιες ἁγιογραφίες 
καί σέ ἀπίθανους χρωματισμούς που 
δένουν ἁρμονικά μεταξύ τους. Ἀμέσως 
μετά θά βρεθοῦμε στόν Κεράτιο κόλπο 
καί μέ καραβάκι που τό ἔχουμε ναυλώ-
σει γιά ὅλη τήν ἡμέρα θά ἐπισκεφτοῦμε 
τά τρία πιό γνωστά νησάκια. 

Ἐπισκεπτόμαστε τή θεολογική σχο-
λή τῆς Χάλκης. Ἡ Μονή αὐτή τιμᾶται 
ἔπ΄ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος . Ἡ 
παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἱδρυτής τῆς 
Μονῆς τυγχάνει ὁ Μέγας Πατριάρχης 
Φώτιος. Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριά-
δος ἐξ ἀρχῆς ἦταν καί παράμεινε ὑπό 
τήν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκονομικοῦ Πα-
τριαρχείου. Ἡ Ἱερά Θεολογική Σχολή, ἡ 
ὁποία ἱδρύθηκε τό 1844 καί ἀνέστειλε 
τήν λειτουργία της γιά τούς γνωστούς 
λόγους τό 1971, παραμένει δυστυχῶς 
μέχρι σήμερα κλειστῆ ἀδίκως καί ἀντι-
συνταγματικῶς. Τό νησί πού θά δοῦμε 
λέγεται Πρίγκηπος. Ἐδῶ θά μείνουμε 
γιά δύο  ὧρες καί 30 λεπτά. Θά ξεναγη-
θοῦμε καί θά φᾶμε. Ὁ καιρός εἶναι θαυ-

μάσιος καί ἔτσι θά νοικιάσουμε ἅμαξες 
ἀφοῦ αὐτοκίνητα δέν ὑπάρχουν καί θά 
πᾶμε βόλτα τό γύρω τοῦ νησιοῦ.

Ἐδῶ ὑπάρχουν θαυμάσιες μονοκα-
τοικίες, οἱ περισσότερες εἶναι κλειστές, 
ἐπειδή χρησιμοποιοῦνται γιά ἐξοχι-
κές κατοικίες. Τελειώνοντας ἀπό ἐδῶ 
παίρνουμε τό καραβάκι γιά τό γυρισμό 
στή Πόλη πρίν ὅμως θά κάνουμε κρου-
αζιέρα στό Βόσπορο. Εἶναι γεγονός 
ὅτι μιά κρουαζιέρα στό Βόσπορο εἶναι 
μία ἐμπειρία μοναδική. Μᾶς δόθηκε ἡ 
εὐκαιρία  νά δοῦμε καί ἀπό θαλάσσης 
τήν Πόλη, τόσο ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή 
πλευρά, ὅσο καί ἀπό τήν Ἀσιατική. Σέ 
κάθε περίπτωση, κάθε ἐπισκέπτης που 
ἐπισκέπτεται τήν Κωνσταντινούπο-
λη θά πρέπει νά κάνει κρουαζιέρα στό 
Βόσπορο γιατί εἶναι μοναδική, ἀνεπα-
νάληπτη ἐμπειρία, που δέν θά ξεχάσει 
ποτέ. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ξενα-
γός μᾶς 52.000 πλοῖα περνοῦν ἀπό τό 
Βόσπορο καί πάρ΄ὅλα αὐτά τό νερό 
εἶναι πεντακάθαρο. Αὐτή τήν ἰδιαίτερα 
ὄμορφη μέρα κοντά μας εἴχαμε καί τόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. 
Δαμασκηνό. Διπλή χαρά καί εὐλογία 
νά μᾶς συντροφεύει . 

Τήν ἑπόμενη μέρα, μετά τό πρωι-
νό θά ἐπισκεφτοῦμε στό Φανάρι τόν 
Παναγιώτατο κ.κ. Βαρθολομαῖο.  Τό 
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ραντεβού ἦταν γιά τίς 9.30 ἀκριβῶς! 
Στή λαμπρή αἴθουσα μέ πολύ κατάνυ-
ξη μπαίνει ὁ Παναγιώτατος καί ἀμέσως 
τόν προσφωνεῖ ὁ Μητροπολίτης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός. Νιώθουμε νά μᾶς 
πλημυρίζει εὐλογία καί χαρά μεγάλη. 
Ἀλλά καί ὁ Παναγιώτατος δέν ἀμελεῖ 
καί ἀφοῦ μᾶς μιλᾶ μέ θερμά λόγια πού 
βρισκόμαστε ἐκεῖ δέν παραλείπει νά 
θυμηθεῖ τόν καιρό πού βρέθηκε στά 
Χανιά μας καί τίς ὄμορφες ἀναμνήσεις 
πού ἔχει. Εἶναι δύσκολο νά περιγράψω 
τά αἰσθήματα πού μᾶς διακατέχουν 
βλέποντας καί χαιρετώντας τόν Πα-
ναγιώτατο. Ἐπίσης, εἶναι δύσκολο νά 
περιγράψω καί τήν αἴθουσα πού μᾶς 
δέχθηκε. Τά ἔπιπλα, οἱ κουρτίνες ,οἱ 
πολυέλαιοι, τά χαλιά καί τά ἄλλα κα-
λαίσθητα ἀντικείμενα που εἴδαμε μᾶς 
ἔκαναν πολύ μεγάλη ἐντύπωση καί μᾶς 
προκάλεσαν θαυμασμό. 

Πέρνουμε τήν εὐχή του καί ἀναχω-
ροῦμε μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις γιά 
τό μουσεῖο τῆς Χώρας. Δέν εἶναι γνω-
στή ἡ ἀκριβής ἡμερομηνία τῆς ἱδρύ-
σεως τῆς Μονῆς τῆς Χώρας. Τό κτίριο 
κτίστηκε στό μέσο Ἱερᾶς Νεκρόπολης 
ὅπου ἔχει ἐνταφιασθεῖ ἀπό τούς χρι-
στιανούς Ἁγίους ὁ Βαβύλας καί οἱ 84 
πιστοί του. Ἡ ἐκκλησία τῆς Μονῆς 
τῆς Χώρας ἔχει ἀφιερωθεῖ στόν Κύριο 

ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί ἀποτελοῦσε τό 
κέντρο ἑνός μεγάλου συγκροτήματος. 
Ἔχει ψηφιδωτά μέ παραστάσεις ἀπό τό 
βίο τῆς Ἁγίας Ἄννας καί τοῦ Ἰωσήφ, 
τήν Γέννηση τῆς Παναγίας, τήν γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ καί τά θαύματα πού 
ἔχει κάνει καί πάρα πολλές ἄλλες πα-
ραστάσεις ἀπό τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. 

Ἐπίσκεψη στήν Ἁγία Σοφία ἀφιερω-
μένη στή Σοφία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἁγία Σοφία ἕνα ἀριστούργημα 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Τό σύμβολο τῆς 
Κωνσταντινούπολης ἀπό τά μνημεῖα 
τοῦ κόσμου. Εἶναι μνημεῖο ἀπαράμιλ-
λης σημασίας μέ τήν ἀρχιτεκτονική 
της, τά μωσαϊκά της καί τίς κατασκευές 
που προστέθηκαν μετά τήν Ὀθωμανι-
κή ἐποχή, ἐπιπρόσθετα μέ τό θρησκευ-
τικό καί πολιτικό της παρελθόν στίς 
διάφορες περιόδους. Γιά ἕνα μεγάλο 
χρονικό διάστημα ἀπό τήν ἡμέρα τῆς 
κατασκευῆς της ὡς τίς ἡμέρες μας δι-
ατήρησε τή σπουδαιότητά της καί σέ 
κάθε περίοδο τράβηξε τήν προσοχή. 
Ἡ αἰώνια αὐτή κατασκευή διατήρη-
σε πάντα το πολιτικό της ἐνδιαφέρον 
στή Βυζαντινή ἐποχή, στήν Ὀθωμανι-
κή ἐποχή καί στήν Τουρκική Δημοκρα-
τία. Τό κτίσιμό της ὀφείλεται σέ δύο 
ὀνομαστούς ἕλληνες ἀρχιτέκτονες τόν 
Ἀνθέμιο καί τόν Ἰσίδωρο καί ἡ ἐντολή 
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ἦταν νά χτιστεῖ ἔτσι ὥστε νά ζήσει αἰώ-
νια καί ναός ὅμοιός του νά μήν ὑπάρχει 
πουθενά. Οἱ δύο ἀρχιτέκτονες γιά νά 
πρωτοτυπήσουν συνδύασαν τό ρυθ-
μό τῆς ὀρθογώνιας βασιλικῆς μέ τήν 
ὁποία εἶχαν χτιστεῖ οἱ πρῶτοι χριστια-
νικοί ναοί καί τοῦ περίκεντρου ναοῦ 
μέ τροῦλο. Ἔτσι γεννήθηκε τό σχέδιο 
τῆς Ἁγίας Σοφίας καί ὁ νέος ρυθμός, ἡ 
βασιλική μέ τροῦλο. Ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν 
προσέφεραν ὑλικά καί χρήματα. Πολύ-
τιμα μάρμαρα, δυσεύρετα ὑλικά, ἀπό 
κάθε γωνία τοῦ κράτους μεταφέρθη-
καν στήν Πόλη. Δέκα χιλιάδες ἐργάτες 
καί διαλεχτοί τεχνίτες ἐργάστηκαν γιά 
πέντε χρόνια, χωρίς διακοπή γιά νά 
ὁλοκληρωθεῖ τό ἔργο. Ἡ Ἁγία Σοφία 
ἐγκαινιάστηκε τό  537μ.Χ.  Τό θαυμα-
στό εἶναι ὅτι ὁ Τροῦλος δέν φαίνεται 
νά στηρίζεται πουθενά ἀλλά μοιάζει 
νά κρέμεται ἀπό τόν οὐρανό μέ χρυσή 
ἁλυσίδα. Ὅταν εἰσέρχεται κανείς στήν 
ἐκκλησία γιά νά προσευχηθεῖ  αἰσθάνε-
ται ὅτι τό κτίσμα αὐτό δέν εἶναι ἔργο 
ἀνθρώπινης δύναμης. Ἡ ψυχή ὑψώνε-
ται πρός τόν οὐρανό καί ὁ ἄνθρωπος 
νιώθει ὅτι ὁ Θεός εἶναι κάπου ἐκεῖ κο-
ντά καί εὐχαριστιέται καί αὐτή  νά βρί-
σκεται ἐκεῖ εἰς τήν ἐκλεκτή κατοικία 
του. 

Ἐπίσης, θά πρέπει νά τονισθεῖ 

ὅτι χρησιμοποιήθηκε 916 χρόνια ὡς 
ἐκκλησία, 481 χρόνια ὡς τζαμί καί ἀπό 
τό 1935 συνεχίζει τή λειτουργία της ὡς 
μουσεῖο. Σήμερα, θεωρεῖται ἕνα ἀπό τά 
σημαντικότερα μνημεῖα τῆς παγκόσμι-
ας κληρονομιᾶς καί θαῦμα τῆς ἀρχιτε-
κτονικῆς. 

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά τά θαυμαστά 
καί συγχρόνως λυπητερά που εἴδαμε 
συνεχίζουμε καί βρίσκουμε τόν ὀβε-
λίσκο τοῦ Θεοδοσίου πού βρίσκεται 
πάνω σε βάθρο στόν ἱππόδρομο καί 
ἔχει σταλεῖ ἀπό τήν Αἴγυπτο ἀφοῦ τό 
εἶχε ζητήσει ὁ Κῶν/νός ὁ Α΄ σέ ἐπιστο-
λή πού εἶχε στείλει πρός τούς Αἰγυπτί-
ους τό 337. Ἄν καί δέν εἶναι βέβαιο πότε 
ἔγινε ἡ μεταφορά τοῦ ὀβελίσκου ἀπό 
τήν Αἴγυπτο, λέγεται ὅτι πιθανότατα 
νά μεταφέρθηκε τό 390. Συνεχίζουμε 
καί βρισκόμαστε μπροστά στήν ἑλι-
κοειδή στήλη τῶν ὀφέων. Στό μνημεῖο 
τά τρία φίδια εἶναι τυλιγμένα τό ἕνα 
πάνω στό ἄλλο καί ἔχει ὕψος 7 μέτρα. 
Ἡ στήλη τοῦ Κων/νου τοῦ Πορφυρο-
γέννήτου ἤ χάλκινη στήλη βρίσκεται 
ἀμέσως μετά στή μέση τοῦ ἱπποδρόμου 
μέ ὕψος 32 μ. καί δημιουργήθηκε ἀφοῦ 
σκαλίστηκαν πέτρες σέ διαφορετικές 
διαστάσεις. 

Τό ὁδοιπορικό μας συνεχίζεται καί 
θά βρεθοῦμε στήν κλειστή ἀγορά μέ 
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τά 4000 μικρά καί μεγάλα καταστή-
ματα. Ἐδῶ μπορεῖ κανείς νά βρεῖ ὅτι 
ἐπιθυμεῖ. Μένουμε κατάπληκτοι! Ὅλοι 
μας μπαίνουμε ἀπό τήν ἴδια πύλη μέ τά 
χρυσαφικά καί τά δερμάτινα. Πρέπει 
νά προσέξουμε γιά νά βγοῦμε καί πάλι 
ἔξω γιατί πολύ εὔκολα χάνεσαι. Ὅλοι 
ψωνίζουν λίγο ἤ πολύ. Ὑπάρχει κοσμο-
συρροή, ἄνθρωποι ἀπό ὅλο τόν κόσμο 
παζαρεύουν καί ψωνίζουν. Καί ἀφοῦ 
εἶχε περάσει ἡ ὥρα μέσα σέ φοβερή κί-
νηση (20.000.000 ἄνθρωποι) παίρνου-
με τό δρόμο γιά τό ξενοδοχεῖο. 

Τήν ἑπόμενη μέρα ἀποχαιρετοῦμε 
τήν Κων/νούπολη. Γιά τρεῖς ἡμέρες 
εἴδαμε πολλά, ζήσαμε ἄλλα τόσα. Ἡ 
Πόλη εἶναι ἀνεξάντλητη καί θά μείνει 
στή μνήμη μας γιά πάντα. 

Ἀφοῦ μᾶς περιμένει μία μέρα πολύ 
κουραστική , θά κατευθυνθοῦμε μέ 
προορισμό τήν Σμύρνη.

Θά περάσουμε ἀπό τήν γέφυρα καί 
τήν εὐρωπαϊκή πλευρά στήν Ἀσιατική. 
Ἡ γέφυρα εἶναι πολύ φαρδιά μέ τρεῖς 
λωρίδες ἀνόδου καί τρεῖς λωρίδες κα-
θόδου που ὅμως ἀλλάζουν σύμφωνα 
μέ τήν κυκλοφορία που ὑπάρχει.

Ἡ πινακίδα μας πληροφορεῖ ὅτι 
βρισκόμαστε πλέον στήν Ἀσιατική 
πλευρά. Ἀλλάξαμε Ἤπειρο καί γι’ αὐτό 
γίνεται ἔλεγχος στά διαβατήρια τῶν 
ὁδηγῶν. Κατά κάποιον τρόπο εἶναι 
σάν σύνορα μέσα στήν Τουρκία. Προ-
χωροῦμε πάντα μέ κατεύθυνση πρός 
Σμύρνη καί προσπερνᾶμε τήν περι-
οχή τῆς Χρυσούπολης δεξιά καί τήν 
Χαλκηδόνα ἀριστερά. Καί ὅπως προ-
χωρᾶμε οἱ οὐρανοξύστες καί ἀπό τίς 
δυό πλευρές ἔχουν ὅ,τι χρώματα καί 
σχέδια μπορεῖς νά φανταστεῖς. Βλέ-
πουμε τήν Προῦσα μέ τούς οὐρανοξύ-
στες που διαδέχονται τά πολύ φτωχικά 

σπιτάκια, τά φτιαγμένα ἀπό λαμαρίνες. 
Φθάνουμε στόν κόλπο τῆς Νικοδήμιας 
ἤ κόλπο τοῦ Ἀστακοῦ καί παίρνουμε τό 
καραβάκι γιά Προῦσα. Κατά τή διάρ-
κεια τοῦ ταξιδιοῦ πού διήρκησε 45 λε-
πτά μας ἀκολουθοῦν σμήνη ἀπό γλά-
ρους πού τούς ταΐζουμε πετώντας ψωμί 
στόν ἀέρα. Μεγάλα καί μικρά καράβια 
μας συνοδεύουν κατά τήν διάρκεια τοῦ 
ταξιδιοῦ. Διασχίσαμε τή θάλασσα τοῦ 
Μαρμαρά, τήν περιοχή Βασίλειο τῆς 
Βυθωνίας, Νίκαια, Βασίλειο Πόντου 
καί Βασίλειο τῆς Περγάμου καί τό χω-
ριό Τσιφλίμ πού ἔχει τό ὄνομά του ἀπό 
τούς πολλούς τσιφλικάδες. Ἐπίσης, πε-
ράσαμε τήν πόλη Γιάλοβα μέ τούς 120 
χίλ κατοίκους πού ὅμως τό καλοκαίρι 
φτάνουν καί τίς 220 χίλ.. Στό βάθος 
ξεχωρίζει ἡ ὁροσειρά τοῦ Ποσειδώνα. 
Μετά φτάνουμε στό Νομό Προῦσα. 
Ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς βλέπουμε πολ-
λούς ἐλαιῶνες, κάτι πού δέν βλέπαμε 
πρίν. Βρισκόμαστε στήν περιοχή Κίος 
καί φτάνουμε στήν Προῦσα μέ τούς 
1150 χίλ. κατοίκους . Ἐδῶ ἡ πόλη φημί-
ζεται γιά τό γλυκό κάστανο. Ἡ ἐπίσκε-
ψή μας διήρκησε 1 ὥρα καί 30 λεπτά. 
Ἔπειτα, ἐπισκεφτήκαμε τήν ἀγορά μέ 
τά μεταξωτά. 

Ἐν συνεχείᾳ, παίρνουμε τό δρόμο 
γιά τόν Νάρκηστο, περιοχή που θά κα-
θήσουμε γιά φαγητό καί θά συνεχίσου-
με γιά Σμύρνη, που ἀπέχει ἀκόμη τρεῖς 
ὧρες. Κατά τήν διαδρομή συναντᾶμε 
καί τή λίμνη Ἀπολωνία. Ἀντικρίζουμε 
ἕνα ὑπέροχο θέαμα μέ ἀπέραντες ἐκτά-
σεις ἐκτροφῆς ἀλόγων. Προσπερνᾶμε 
καί τόν Νομό Πάνορμο. Ἑπόμενος νο-
μός, ὁ Νομός Μαγνησίας. Μετά ἀπό 
δώδεκα ὦρες ταξιδιοῦ φτάνουμε στή 
Σμύρνη, μέ τά 3 ἑκατομμύρια καί 500 
χιλ κατοίκους.
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1 9 1 3  -  2 0 1 3 
100 χρόνια ἀπό τήν ἕνωση τῆς Κρήτης 

μέ τήν Ἑλλάδα
Συνοδική Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλοπρέ-

πεια στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, γιά τά 100 χρόνια τῆς Ἑνώ-
σεως τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λά-
μπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας 
καί Χερρονήσου κ.κ. Νεκταρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, 
Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί 
Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Κλῆρος καί λαός γέμισαν ἀσφυκτικά τόν Ἱερό Ναό. Ἀνάμεσά τους ἐκπρόσωποι τῆς 
Κυβερνήσεως, τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τῆς Περιφέρειας καί 
τοῦ Δήμου.

Οἱ λαμπρές πανηγυρικές ἐκδηλώσεις στό φρούριο τοῦ Φιρκᾶ, ὁλοκληρώθηκαν μέ 
τήν ὁμιλία τοῦ Δημάρχου Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη στό φρούριο τοῦ Φιρκᾶ, τήν 
ἔπαρση τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, τούς 21 χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς ἀπό τήν 
φρεγάτα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ Ἁδρίας καί τήν θεαματική ἐπίδειξη ἀπό τήν ὁμάδα 
Ζεῦς τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας μέ τό πολεμικό ἀεροσκάφος F-16.
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«Πολλά μποροῦν νά λεχθοῦν γιά τή 
σημερινή ἱστορική ἐπέτειο τῆς ἐκατοντα-
ετίας ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν 
Ἑλλάδα. Θά μοῦ ἐπιτρέψετε ὅμως νά πε-
ριοριστῶ στήν ἐπισήμανση τῶν παρακά-
τω ἑπτά σημείων:

1ο. Οἱ ἰδεολογικές προϋποθέσεις πού 
ὁδήγησαν πρίν 100 χρόνια, τό 1913, στήν 
ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα, δια-
μορφώνονται στό τέλος τοῦ 18ου αιώνα, 
μέ τό κίνημα τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτι-
σμοῦ, συνέχεια καί συνέπεια τῆς γαλλικῆς 
ἐπανάστασης τοῦ 1789 καί τῆς ἀρχῆς τῶν 
ἐθνοτήτων, ἡ ὁποία τελικά κέρδισε τή 
μάχη, μέ ἀποτέλεσμα την ἰσχυροποίηση 
καί ὁριστική διαμόρφωση τῶν ἐθνικῶν 
κρατῶν, μέ πρῶτο τό Ἑλληνικό κράτος 
στό χῶρο τῆς Βαλκανικῆς στίς ἀρχές τοῦ 
19ου αιώνα.

2ο. Τό μεγαλεῖο τῶν ἑλληνοφώνων 
ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Κρήτης ἔγκει-
ται καί ἑδράζεται στό γεγονός ὅτι, καθ’ 
ὅλη τή διάρκεια τοῦ 19ου αιώνα, ἡ παρα-
δοσιακή χριστιανική ἑλληνόφωνη κρητι-
κή κοινωνία, ἀταλάντευτα, μέ δυσεύρετη 
συνέπεια καί σταθερότητα, διεκδικεῖ, δι-
αμορφώνει προϋποθέσεις καί προχωράει 
σέ ἐπαναστάσεις, συστοιχιζόμενη, παρό-
λη τήν αὐστηρά παραδοσιακή της δομή, 
μέ τά προωθημένα εὐρωπαϊκά κινήματα, 
πού στοχεύουν στό τέλος τῶν αὐτοκρατο-
ριῶν καί συνακόλουθα στή διάλυση καί 
τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. 

3ο. Οἱ συνεχεῖς ἐπαναστάσεις τῶν 
χριστιανῶν τῆς Κρήτης τοῦ 19ου αἰώνα, 
μέ τή σαφέστατα μεγάλη πληθυσμιακή 
ὑπεροχή ἔναντι τῶν μουσουλμάνων, συ-

γκροτοῦν ἔνα φαινόμενο δυσεύρετο στά 
Βαλκάνια καί ἄγνωστο στό μικρασιατικό 
χῶρο. Οἱ καθ’ ὁλοκληρία ἑλληνόφωνοι 
χριστιανοί τῆς Κρήτης, στοχεύουν μέ τίς 
ἐπαναστάσεις, ἕως καί περί τό 1850 στή 
διεύρυνση τῶν προνομίων τους. Συνεπῶς, 
στή βελτίωση τῶν συνθηκῶν τῆς διαβίω-
σής τους, ἐρχόμενοι ἐκ τῶν πραγμάτων σέ 
ἀντιπαλότητα καί ρήξη μέ τό μουσουλμα-
νικό πληθυσμό τῆς Κρήτης, οἱ ὁποῖοι, ἄν 
καί ἑλληνόφωνοι ἐξισλαμισθέντες στήν 
πλειοψηφία τους, μέ τά δικαιώματα πού 
ἡ σαρία διά τῆς Πύλης τούς διασφαλίζει, 
αὐθαιρετοῦν καί καταπιέζουν τή χριστια-
νική πλειονότητα τῆς Κρήτης.

4ο. Ἡ διεύρυνση τῆς ἑλληνικῆς ἐπι-
κράτειας, μέ τήν ἐνσωμάτωση τῶν Ἑπτα-
νήσων τό 1864 καί τῆς Θεσσαλίας τό 
1881, ἡ συνακόλουθη ἰσχυροποίηση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ κράτους καί ἡ ἐξακτίνωση 
τοῦ ἐθνικοῦ μας κέντρου τῆς Ἀθήνας καί 
στήν Κρήτη, μέ τή δημιουργία προξενεί-
ων καί συλλόγων, τήν ἔκδοση ἐφημερί-
δων, τήν ἐγκατάσταση δασκάλων, καθη-
γητῶν, δικηγόρων, γιατρῶν, πού ἔχουν 
ἀποφοιτήσει ἀπό τό Ἐθνικό Πανεπιστή-
μιο, συγκεκριμενοποιοῦν τόν στόχο τῆς 
συνεχοῦς ἐπαναστατικῆς διάθεσης τῶν 
Κρητῶν. Hχριστιανική Κρήτη διασκελίζει 
τό γενικό αἴτημα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς 
διεύρυνσης τῶν προνομίων. Θεωρητικά 
ἀποσαφηνισμένη συστοιχίζεται μέ τήν 
ἐθνική ἰδέα καί διεκδικεῖ δυναμικά τήν 
ἕνωσή της μέ τήν Ἑλλάδα. Ἡ περίοδος 
τῆς αὐτόνομης Κρητικῆς Πολιτείας θά 
παρέλθει καί ἡ ἕνωση θά γίνει πραγματι-
κότητα.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ  
ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ  

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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5ο. Ἡ χαρισματική προσωπικότητα 
τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καθόρισε τίς 
ἐξελίξεις στήν πορεία πρός τήν ἕνωση. 
Παράλληλα, ἡ Κρήτη, μετά τό 1903, ἀκο-
λουθεῖ, στήν πορεία γιά τήν ἕνωση, τή 
δυναμική ἐπιλογή τοῦ Βενιζέλου, γνωρί-
ζει πρώτη ἀνά τό πανελλήνιο τόν ἐθνικό 
διχασμό καί μερίζεται σέ βενιζελικούς καί 
ἀντιβενιζελικούς. Ὁ Βενιζέλος μέ τό κίνη-
μα στό Θέρισο τό 1905 κέρδισε τή μάχη. 
Κυριαρχεῖ στήν Κρητική Πολιτεία. Ἀπο-
δυναμώνονται πλέον οἱ ἐσωτερικές διε-
νέξεις τοῦ παρελθόντος, ὅπως αὐτές τῶν 
καραβανάδων καί τῶν ξυπόλυτων, ἀλλά 
καί ἄλλες ποικίλες ἀντιθέσεις καί ἀντι-
παλότητες. Καί ὅταν ἡ διεθνής συγκυρία 
τό ἐπέτρεψε, μέ τίς συνθῆκες Λονδίνου 
καί Βουκουρεστίου, τό 1913 ὁ Βενιζέλος 
πραγματοποίησε τήν ἕνωση τῆς Κρήτης 
μέ τήν Ἑλλάδα.

6ο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, καθ’ ὅλη 
τή διάρκεια τῶν ἐπαναστατικῶν διεργα-
σιῶν τοῦ 19ου καί τοῦ 20ου αιώνα, βρί-
σκεται στήν πρώτη γραμμή. Διαδραματί-
ζει μείζονα καί πρωτοποριακό ρόλο στίς 
πάμπολλες διεργασίες καί πρωτοβουλίες 
πού τελεσιουργοῦνται στήν Κρήτη. Πα-
ρεμβαίνει καθοριστικά στά δρώμενα καί 
στίς ἀποφάσεις. Μέ τούς Σφακιανούς 
ἐπίσκοπο Γρηγόριο Παπαδοπετράκη καί 
ἐψηφισμένο ἐπίσκοπο Παρθένιο Κελαϊδή, 
τόν ἀρχιμανδρίτη Παρθένιο Περίδη, τούς 
ἐπισκόπους Διονύσιο Καστρινογιαννάκη, 
Δωρόθεο Κλωνάρη, Χρύσανθο Τσεπετά-
κη, Τίτο Ζωγραφίδη, τόν ἡγούμενο Γα-
βριήλ τοῦ Ἀρκαδίου, τούς ἐπώνυμους καί 
ἀνώνυμους κληρικούς ἐδῶ στήν Κρήτη, 
μέ πρωτοπόρα τήν Ἐκκλησία, προχωρή-
σαμε ἀπό τήν ἐθναρχική στήν ἐθνική συ-
νείδηση.

7ο. Ἡ πολιτιστική καί πνευματική 
ταυτότητα τῆς χριστιανικῆς Κρήτης, πού 

τό 1913 ἑνώθηκε μέ τόν ἐθνικό κορμό, 
ἀποτελεῖ κατ’ οὐσίαν συνέχεια καί συ-
νέπεια τῆς ἐκστρατείας στήν Κρήτη τοῦ 
Νικηφόρου Φωκᾶ, τό 961. Ὁ Νικηφόρος 
Φωκᾶς ἐπανασύνδεσε τήν Κρήτη πολι-
τικά, πολιτιστικά καί κοινωνικά μέ τήν 
αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινούπολης 
καί μέ τό πνευματικό κέντρο τοῦ Ὀρθό-
δοξου κόσμου, τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο. Στά δίσεκτα χρόνια τῆς Ὀθωμανικῆς 
κυριαρχίας τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
διαφύλαξε στήν Κρήτη, ἀλλά καί σ’ ὁλό-
κληρη τή Βαλκανική καί τή Μικρά Ἀσία, 
τήν ὀρθόδοξη χριστιανική παρακαταθή-
κη, ἡ ὁποία μέσα ἀπό τήν ἰδεολογική πο-
ρεία τῆς ἀρχῆς τῶν ἐθνοτήτων, ὁδήγησε 
τήν Κρήτη στήν ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, 
μέ τούς ὁμόγλωσσους καί ὁμόθρησκους 
Ἕλληνες.

Ὁ μετέπειτα Ρεθύμνης Χρύσανθος τό 
1897 στό στρατόπεδο τοῦ Ἀκρωτηρίου θά 
ἐκφωνήσει στό λόγο του: «Τέκνα φυσικά 
τῆς Ἑλλάδος, αὐτήν καί μόνον ἀναγνω-
ρίζομεν Μητέρα μας, αὐτήν καί Ἔθνος 
μας, ὑπέρ αὐτῆς ἀγωνιζόμεθα τόν ἄνισον 
τοῦτον ἀγώνα, μετ’ αὐτῆς καί θά ἀποθά-
νομεν. Δέν γνωρίζομεν ἄλλον λαόν, ἐκτός 
τοῦ Ἑλληνικοῦ, μέ τόν ὁποῖον νά μᾶς συν-
δέουν τό ἴδιο αἷμα, ἡ ἴδια γλώσσα καί ἡ 
ἴδια ἱστορία … σέ παρακαλοῦμεν θερμῶς 
μέ δάκρυα εἰς τούς ὀφθαλμούς, Πάτερ 
ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπως εἴμεθα 
ἑνωμένοι μέ τήν Ἑλλάδα κατά τό φρό-
νημα καί τό αἴσθημα νά μᾶς ἑνώσης καί 
πολιτικῶς»[1].

 
  

[1] Νανάκη Α., Τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο στήν ὕστερη Ὀθωμανική 
αὐτοκρατορία, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 
393-394
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Μέ μεγαλοπρέπεια πραγματοποι-
ήθηκε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό ἡ 
Ἐκδήλωση Πολιτισμοῦ τῆς Ἐνορίας τοῦ 
Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Χανίων ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ 
τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρή-
της μέ τήν Ἑλλάδα.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ ἔκθεση 

Ἐκδήλωση Πολιτισμοῦ τῆς Ἐνορίας 
τοῦ   Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

φωτογραφίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν 
Εἰσοδίων τῶν Νέων χωρῶν καί τῆς 
Κρήτης.

Κατόπιν, ὁ Ἱερατικός προϊστάμε-
νος τοῦ Ναοῦ, Πρωτ. Στυλιανός Θε-
οδωρογλάκης, ἀπηύθυνε χαιρετισμό 
πρός τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας κ.κ. Δαμασκηνό, τόν Πανοσιολο-
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γιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πανοσιολο-
γιώτατο Καθηγούμενο καί Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαν-
νάκη, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί προ-
σκεκλημένο γιά νά ὁμιλήσει π. Μακά-
ριο Γρινιεζάκη (λέκτορα τῆς Ἀνωτάτης 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης 
καί Δρ. Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Κρή-
της), τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς 
μας, τόν Βουλευτή κ. Κυριάκο Βιρβιδά-
κη, τούς ἐκπροσώπους τῆς Νομαρχίας 
καί τοῦ Δήμου καθώς καί σέ ὅλο τόν 
κόσμο πού γέμισε τό Ναό.

Λίγα λόγια πρίν τήν ὁμιλία γιά τό βι-
ογραφικό του π. Μακαρίου ἀνέφερε ὁ 
μαθητής του, Πρωτ. Εὐτύχιος Πετράκης.

Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε μέ τούς 
κατανυκτικούς ὕμνους της ἡ χορωδία 
«Στέφανος Μελωδῶν» τοῦ κ. Κων/νου 
Στεφανάκη, πρωτοψάλτου τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ Χανίων.

Μέ τόν χαιρετισμό καί τίς εὐχαρι-
στίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἔκλεισε αὐτή 
ἡ ὄμορφη καί οὐσιαστική ἐκδήλωση 
πού γιά ἀκόμη μία φορᾶ αὐτές τίς Ἅγιες 
ἡμέρες ἔστειλε ἕνα μήνυμα Ἀγάπης καί 
Ἀνθρωπιᾶς.
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21 χρόνια 

ράδιο μαρτυρία
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Ἡ Τρίτη 19 Νοεμβριου, ἡ Ἑορταστική ἡμέρα, ξεκίνησε μέ Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας που τελέστηκε στό Ἱερό 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στό Πολιτιστικό μας Κέντρο, γιά τά 
21 χρόνια δυναμικῆς παρουσίας στά ἐρτζιανά τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ 
‘’Μαρτυρία’’.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας 
τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χει-
ροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἱε-
ρέα π. Ἰωάννη Γιακουμάκη, πού διακο-
νεῖ στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀπό τό ὁποῖο πραγματο-
ποιοῦνται οἱ καθημερινές ἀναμεταδό-
σεις τοῦ ὄρθρου τῆς Θείας Λειτουργίας 
καί τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ 
καί τοῦ Ἀποδείπνου.
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Στή συνέχεια μέ ἔνθερμο ἐνθουσι-
ασμό καί συναισθήματα χαρᾶς καί συ-
γκίνησης ἑορτάστηκαν τά 21 χρόνια 
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μαρτυρία 
σέ μία ὄμορφη ἐκδήλωση πού ἐκτυλί-
χθηκε στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, παρουσία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-
λου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, 
τῆς Ὀσιολογιωτάτης Γερόντισσας τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένης 
Μοναχῆς, ἐκπροσώπων τοῦ Δήμου καί 
τῆς Περιφέρειας καί ἀμέτρητου κόσμου 
πού κατέκλεισε τήν αἴθουσα ἐκδηλώ-
σεων.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε καί συ-
ντόνισε ἡ κ. Εὐαγγελία Σεφερλή, πα-
ραγωγός τοῦ Ράδιο Μαρτυρία, ἡ ὁποία 
κάλεσε στό βῆμα ὡς πρῶτο ὁμιλητή 
τόν Πρώτ. Κων/νο Θωμαδάκη, γιά νά 
διαβάσει τό μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
γιά τά 21 χρόνια τοῦ Ράδιο Μαρτυρία 
καί στήν συνέχεια νά παρουσιάσει ὡς 
τεχνικός διευθυντής τίς ἐργασίες πού 
γίνονται γιά τό νέο ἱστό τοῦ σταθμοῦ 
σέ συνεργασία μέ τό ὀπτικοακουστικό 

ὑλικό πού ἐπιμελήθηκε ὁ κ. Ἀντώνιος 
Τζατζάνης.

Χαιρετισμό στή συνέχεια καί φανε-
ρά συγκινημένος ἀπηύθυνε ὁ ἐμπνευ-
στής τοῦ Ράδιο Μαρτυρία Σεβασμιώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναῖος.

Τόν λόγο, κατόπιν, ἔλαβε ἡ καταξιω-
μένη δημοσιογράφος τῆς Νέας Τηλεό-
ρασης Κρήτης κ. Αἰκατερίνη Πολύζου, 
ἡ ὁποία μίλησε γιά τήν ἀξία καί προ-
σφορά τοῦ εθελοντισμοῦ στήν πόλη 
μας.

Ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τόν Διευ-
θυντή τοῦ Ράδιο Μαρτυρία, κ. Εὐστρά-
τιο Χατζηδάκη πού εὐχαρίστησε ὅλο 
τόν κόσμο γιά τήν προσέλευσή του 
στήν πανηγυρική αὐτή ἐκδήλωση καί 
παράλληλα, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στά 21 
χρόνια του Ράδιο Μαρτυρία, παρουσί-
ασε τήν δομή τοῦ νέου χειμερινοῦ προ-
γράμματος τοῦ σταθμοῦ, μέ τούς νέους 
καί παλαιούς παραγωγούς. 

Ὁ ἠχολήπτης κ. Ἰωάννης Κουκου-
ράκης ἀναφέρθηκε ἐκτενέστερα στίς 
ἐκπομπές τοῦ Ράδιο Μαρτυρία, ἐνῶ ὁ 
ραδιοφωνικός παραγωγός κ. Ἀντώνι-
ος Τζατζάνης ὁλοκλήρωσε τόν κύκλο 
ὁμιλιῶν ἀναφερόμενος στόν ἐθελοντι-
σμό στό ραδιόφωνο.
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Συγκινητική ἡ στιγμή πού τιμήθηκε 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λός μας, λαμβάνοντας τήν τιμητική 
πλακέτα τοῦ σταθμοῦ γιά τήν μεγάλη 
του προσφορά καί τίς δημιουργικές 
ἀλλαγές πού πραγματοποιήθηκαν καί 
συνεχίζονται νά πραγματοποιοῦνται 
στό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας στά Χανιά, 
μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Τιμητική πλακέτα ἔλαβαν, ἐπίσης, 
ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Γιακουμάκης γιά 
τήν καθημερινή του διακονία στό Ἱερό 
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ, ὅπου καθημερινῶς πραγ-
ματοποιοῦνται οἱ ἀναμεταδόσεις τοῦ 
ὄρθρου, τῆς Θείας Λειτουργίας, κα-
θώς καί οἱ ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ 
καί τοῦ Ἀποδείπνου, ὁ Πρώτ. Χρῆστος 
Παπουτσάκης, ὅπου στηρίζει συνεχῶς 

καί ἀδιαλείπτως τόν Ραδιοφωνικό μας 
σταθμό, καθώς καί οἱ τεχνικοί συνερ-
γάτες τοῦ Σταθμοῦ μας γιά τήν ἐθελο-
ντική τους προσφορά, κ. Ἰωάννης Γρυ-
φάκης καί κ. Ἀντώνιος Βλάχος.

Εὐαρέσκεια ἀπό τά χέρια τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ἔλαβαν οἱ 
ἑξήντα περίπου παραγωγοί τοῦ σταθ-
μοῦ μας, συνοδευομένη μέ ἕνα κόκκι-
νο τριαντάφυλλο γιά τήν προσφορά 
καί τόν ἐθελοντισμό τούς στό Ράδιο 
Μαρτυρία. Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος 
ἀπηύθηνε χαιρετισμό εὐχαριστώντας 
ὅλους ὅσους ἐργάζονται στό σταθμό, 
καθώς καί ὅλους τούς ἀκροατές πού 
ἀγκαλιάζουν τό Ράδιο Μαρτυρία.

Τήν ἐκδήλωση κόσμησαν ὑπέροχα 
τραγούδια ἀπό τήν χορωδία Μικρα-
σιατῶν Χανίων ‘’ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος’’, 
τό παραδοσιακό Κρητικό Συγκρότημα 
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μέ τούς Ξηρουχάκη καί Μπαλωμενάκη 
καθώς καί οἱ ὑπέροχες χορευτικές φι-
γοῦρες τοῦ παραδοσιακοῦ χορευτικοῦ 
ὁμίλου ‘’Αροδαμός’’.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδήλωσης 
προσφέρθηκε σέ ὅλους τούς παρευ-

ρισκομένους ἀβραμιαία φιλοξενία μέ 
παραδοσιακά νηστίσιμα κεράσματα 
προσφορά καί χορηγία γιά τό Ράδιο 
Μαρτυρία ἀπό τοπικές ἐπιχειρήσεις 
τῆς πόλης μας.
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Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἑπτά Χρόνια Ἀρχιερατείας

Τά ἑπτά χρόνια Ἀρχιερα τείας 
καί διακονίας στήν τοπική μας 
Ἐκκλησία ἔκλεισε, τήν Πέμπτη 
07 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός ἀπό τότε πού ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τό 2006 διά τῆς τιμίας 
ψήφου τῶν Ἀρχιερέων, τόν ἀνέ-
δειξε νέο Μητροπολίτη στήν 
Χριστοφρούρητη καί Παναγιο-
σκέπαστη Ἱερά Μητρόπολη Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου. Σύσ-
σωμο τό διοικητικό προσωπικό 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὑποδέχτηκε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας μέ μία 
εὐχάριστη ἔκπληξη καί πολλά ὄμορφα ἄνθη εὐχόμενοι ὅλοι πολυχρόνιον δυναμικῆς 
καί δημιουργικῆς Ἀρχιεροσύνης.



54

Ἡ  ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου στά Χανιά
Μέ ἰδιαίτερη Ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκτα-

ρίου στόν πρῶτο πανελλαδικά Ἱερό Ναό ἀφιερωμένο στήν μνήμη του, στήν περιοχή 
Παχαιανῶν Χανίων, ὅπου βρίσκονται καί τά Ἱδρύματα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἔμπνευση 
καί στοργική ἀσπίδα τῆς μακαριστῆς Γεροντίσσης Ἀμφιλοχίας Κουφάκη.

Ὑποδοχή τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσης
Χιλιάδες κόσμου συνέρρεε την 

Παρασκευή 08 Νοεμβρίου στόν 
Ἱερό Ναό νά προσκυνήσει τήν 
εἰκόνα τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου 
Προστάτου ἀλλά καί γιά νά ὑπο-
δεχτεῖ τήν θαυματουργική εἰκόνα 
τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσης ἀπό 
τήν Ἱερά Μονή Μικροκάστρου. 
Ἐκεῖ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Σισα-
νίου καί Σιατίστης κ.κ. Παύλου 
καί συμπροσευχουμένων τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Καθηγου-
μένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, 
πλήθους ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Γεροντίσσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μικροκά-
στρου Θεολογίας Μοναχῆς μέ τήν ἀδελφότητα καί τῆς Γεροντίσσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Χρυσοπηγῆς Θεοξένης Μοναχῆς μέ ἀδελφές τῆς Μονῆς ἐψάλλει δοξολογία γιά τήν 
ὑποδοχή τῆς εἰκόνος.
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Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός
Τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. Παύλου.

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
Νυχτερινή Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 

Πρωτοσυγκέλλου μας καί μέ τήν παρουσία στό ἱερό ἀναλόγιο τῆς ἀδελφότητας τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Μικροκάστρου χαρίζοντας στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τίς μελωδικές 
ἀγγελικές φωνές τους.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν Ἱερό Ναό  

τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου
Ἀρχιερατικό συλλείτουργο τελέστηκε τό Σάββατο 

09 Νοεμβρίου ἱερουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Παύλου καί τοῦ 
οἰκείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Τήν λαμπρή ἑορτή ἔκλεισε ἡ 
περιφορά τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσης σέ δρόμους τῆς πόλης μας ἀκολου-
θώντας πλῆθος τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος.

Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό 
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου καί Ἑλέ-

νης στήν περιοχή τῆς Νέας Χώρας Χανίων 
ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τήν Κυριακή 10 Νοεμ-
βρίου συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί ἱερατικοῦ προϊσταμένου τοῦ ναοῦ 
Πρωτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη καί ἄλλων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν 
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας, 
Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν 
Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Πανά-
ρετο Ψαραύτη, τόν Διάκονο π. Εὐάγγελο 
Γενάρη καί τήν καθηγήτρια τοῦ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἄννα Καραμα-
νίδου εὐχήθηκε χρόνια πολλά στον Πρωτ. 
Νικόλαο Νερατζάκη, ἐφημέριο τῆς ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Παρηγοριᾶς, ὁ ὁποῖος φέτος 
συμπληρώνει 30 χρόνια ἱεροσύνης, πνευματικῆς διακονίας καί προσφορᾶς.

Μεγαλειώδης Ἀποσπερίδα Ἀγάπης καί Συγκίνησης
Μεγαλειώδης καί συγκινητική ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου στήν ἐκδήλωση πού 

πραγματοποίησε ἡ Μητρόπολή μας τήν Κυριακή 10 Νοεμβρίου, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ Δαμασκηνοῦ, τήν διοργάνωση καί τόν καθημερινό 
ἀγώνα τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονά-
κη μαζί μέ συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀνεπανάληπτη βραδιά Ἀγάπης γιά τό 
Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεώς μας πού καθημερινά διανέμει περίπου 700 με-
ρίδες σέ ἀναγκεμένους ἀδελφούς, φτάνοντας μαζί μέ τίς Ἐνορίες τῆς πόλεώς μας τόν 
ἀνησυχητικό ἀριθμό τῶν 1300 μερίδων.
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Ἡ  Πανήγυρις τοῦ  Ἁγίου Μηνᾶ στό Ἡράκλειο
Μέ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια καί θρησκευτική κατάνυξη ἑορτάσθηκε τη Δευτέρα 

11 Νοεμβρίου στό Ἡράκλειο, ὁ Πολιοῦχος τῆς πόλεως , Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Μηνᾶς 
ὁ θαυματουργός, μέ Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τῶν 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητρο-
πολίτων Σητείας κ.κ. Εὐγενίου, Ἀρκαλοχωρίου κ.κ. Ἀνδρέα, Πέτρας κ.κ. Νεκταρίου, 
Κισάμου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί Ρεθύμνου κ.κ. Εὐγενίου.

Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος 
στόν Παζινό

Στόν γραφικό καί ὄμορφο πετρόκτιστο Ἱερό Ναό πού βρίσκεται στόν Παζινό, στό 
Ἀκρωτήρι Χανίων, καί πού εἶναι ἀφιερωμένος στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Ἐλεήμονος, τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπα-
ραστατουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἡ  ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ματθαίου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
Στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, 

τήν Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, 
στήν Ἐκκλησιαστική σχολή, χο-
ροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρί-
του καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος 
συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκεί-
ου Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου καί Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Μπουρουντί 
καί Ρουάντας κ.κ. Ἰννοκεντίου, 
ἀποφοίτου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Σχολῆς, ὁ ὁποῖος στό τέλος τοῦ 
ἑσπερινοῦ ἀπηύθυνε χαιρετισμό 
λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι 
ἐκεῖ κάτω στήν Ρουάντα καί στό 
Μπουρουντί ὑπάρχει τό καντήλι 
ἀναμμένο καί ἡ φλόγα του μένει 
ἄσβεστη, ἐπειδή ὅλος ὁ κόσμος 
βάζει λάδι σέ ἐκεῖνο τό καντήλι. 
Καί τό λάδι εἶναι οἱ προσευχές 
πού κάνουμε ὅλοι γιά ἐκείνους 
τούς ἀνθρώπους.
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Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, 
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, τελέστηκε 
Πανηγυρικό πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου καί συλ-
λειτουργούντων τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Μπουρουντί 
καί Ρουάντας κ.κ. Ἰννοκεντίου 
καί τοῦ οἰκείου καί Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας  Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ Λιτάνευση τῆς εἰκόνας 
τοῦ Ἁγίου Ματθαίου στόν περίβολο χῶρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς περνώντας μέ 
συνθῆκες ἔντονης βροχῆς ἔξω ἀπό τά διδακτήρια καί τήν Ἐκκλησιαστική Ἑστία καί 
ὁλοκληρώνοντας τήν περιφορά μέ ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Κυδωνῖας καί Ἀποκορώνου κυροῦ Νικηφόρου Συντζανάκη.
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Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στά Χανιά

Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
Χοροστατοῦντος τοῦ Σε-

βασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ τελέ-
στηκε Μέγας Πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τήν 
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, πο-
λιούχου τῆς πόλης μας, στόν 
Ἱερό Καθεδρικό Ναό Χανίων.

Μετά τό πέρας τοῦ  Ἑσπε-
ρινοῦ, πραγματοποιήθηκε 
χειροθεσία εἰς Πρωτοπρεσβύ-
τερον τοῦ π. Εὐτυχίου Πετράκη πού χρόνια διακονεῖ στόν Ἱερό Ναό.

Πολυαρχιερατική  
Θεία Λειτουργία

Τήν Πέμπτη 21 Νοεμβρίου τελέστηκε 
πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων 
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κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Εὐγε-
νείου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπουρου-
ντί καί Ρουάντας κ.κ. Ἰννοκεντίου.

Ἑορταστική Ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο 
Χανίων γιά τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Παρουσία πολλῶν κληρικῶν τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, πλήθους κόσμου καί τοπικῶν 
ἀρχῶν πραγματοποιήθηκε ἑορταστική ἐκδή-
λωση τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 21 Νοεμβρίου 
στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιά τήν Θεο-
μητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. 
Ὑπέροχες ψαλμωδίες καί μελωδίες ἔδωσαν μία 
κατανυκτική ἀτμόσφαιρα στήν βραδυά.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό 
Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε τήν Κυριακή 25 Νοεμβρίου στόν Ἱερό 
Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτο-
συγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πολλῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς 
μας καί πλήθους πιστῶν.

Τρίτη 26 Νοεμβρίου

Ἡ Σητεία τίμησε τήν πολιοῦχο της  
Ἁγία Αἰκατερίνη
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Πολυαρχιερατική Νυχτερινή Θεία Λειτουργία 
Σέ πανηγυρική ἀτμόσφαιρα, μέ ἀπόλυτη κατάνυξη καί μεγαλοπρέπεια, τελέστηκε ἡ 

πρώτη ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στό Ἱερό Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς 
τήν Κυριακή 01 Δεκεμβρίου, στή Μεταμόρφωση στό Κάστρο.

Μέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ τελέστηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία ὅπου ἀκούστηκε γιά πρώτη φορά 
καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη μετά τήν πρόσφατη ἁγιο-
κατάταξή του.
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Ἡ  Ἑορτή τῆς  Ἁγίας Βαρβάρας

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 

Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη καί συμπροσευχουμένων κλήρου καί λαοῦ 
τῆς Μητροπόλεώς μας τελέστηκε πανηγυρικός 

ἑσπερι-
νός τήν 
Τρίτη 03 
Δεκ εμ-
β ρ ί ο υ 
ἐπί τῄ ἑορτῄ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, στό ὁμώ-
νυμο Ἱερό προσκύνημα στήν περιοχή τῶν 
Μουρνιῶν Χανίων.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
Ἡ Ἁγία τῆς Χριστιανοσύνης καί προστάτιδα τοῦ Πυροβολικοῦ, 

Ἁγία Βαρβάρα, ἑορτάστηκε τήν Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου μέ τήν δέ-
ουσα μεγαλοπρέπεια στόν ὁμώνυμο 
Ἱερό Ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στή 
μνήμη της στό Πεδίο Βολῆς Κρήτης, 
προεξάρχοντος  τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί συλλειτουργούντων ἱερέων τῆς 
Μητροπόλεώς μας  τελέστηκε ἠ 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πα-

ρουσία τῆς στρατιωτικῆς καί πολιτικῆς ἡγεσίας.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε 

ἐπίσημος Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφι-
λοχίου καί συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. Στή 
συνέχεια, ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τῆς ἡμερησίας διαταγῆς τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Π.Β.Κ., 
Ταξιάρχου Λάζαρου Σκυλάκη.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
Μολονότι ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός εἶχε δηλώσει ὅτι δέ 

θά ἑορτάσει τά ὀνομαστήριά του τήν Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου καί ὅτι τήν ἡμέρα αὐτή θά 
μεταβεῖ στό Μοναστήρι του, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων γιά νά 
τελέσει ἐκεῖ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, κλῆρος καί λαός μετά τοῦ συνεορτάζοντος 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ἐπεφύλασσαν 
μία εὐχάριστη ἔκπληξη γιά τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου. 

Μέσα σέ κατανυκτικό μοναστηριακό κλίμα ἀλλά καί μέ μία εὐφορία χαρᾶς καί ἀγά-
πης στόν κατάμεστο ἀπό ἱερεῖς καί Χριστεπώνυμο πλήρωμα πού ἦρθε νά εὐχηθεῖ διά 
τήν ἑορτή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας καί Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου μας πραγματοποιήθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, στό λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος φανερά συγκινημέ-
νος εὐχαρίστησε τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τίς εὐχές τους καθώς καί ὅλο 
τόν κόσμο πού παρά τήν κακοκαιρία τῶν ἡμερῶν ἀψήφισε τό κρύο καί ἦρθε νά καταθέ-
σει εὐχές καί δῶρα. Τέλος, εὐχαρίστησε καί εὐχήθηκε ἔτη πολλά στόν Πρωτοσύγκελλο 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό, συγχαίροντάς τον γιά τήν ἀφοσίωσή του καί γιά τόν δημιουργικό 
ἀγώνα πού δίνει καθημερινά ἀπό τό διακόνημα τῆς Πρωτοσυγκελλίας του, γευόμενος 
πολλές φορές τά βέλη τοῦ φθόνου καί τῆς συκοφαντίας. Δέντρο, ὅμως, πού ὅλοι τό πε-
τροβολοῦν εἶναι αὐτό πού ἔχει γιά νά δώσει, εἶπε ἀναφορικά, ὁπότε ὅποιος κάνει ἔργο 
ἄξιο καί εὐεργετικό δέν πρέπει νά φοβᾶται τίποτα.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στό Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὅπου 
δέχτηκε μαζί μέ τόν Πρωτοσύγκελλο τίς εὐχές κλήρου καί λαοῦ.

Στόν Σεβασμιώτατο καί στόν Πρωτοσύγκελλο ἔδωσαν προσωπικά τίς εὐχές τους ὁ 
Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ξυνίδης, ὁ 
Ἀντιδήμαρχος κ. Μανοῦσος Λιονάκης, ἡ Πρόεδρος καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ ΚΑΜ κ. Νάνσυ Ἀγγελάκη καί κ. Νικόλαος Βλαζάκης ἀντίστοιχα περιφερειακοί 
καί δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς καί παρέλαση ἀπό πολλούς παράγοντες τῆς τοπικῆς 
μας κοινωνίας.
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Ἡ  Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Νικολάου

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στή Σπλάντζια
Μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός τελέστηκε τήν Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου γιά τήν ἑορ-

τή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, στον Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
στήν Σπλάντζια Χανίων, συλλειτουργούντων πολλῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας 
καί συμπροσευχουμένων πλήθους κόσμου. Μετά τήν ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας ἀνέθεσε τό λειτούργημα τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος στόν ἄξιο συ-
νεφημέριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας, πρεσβύτερο π. Δημήτριο Λιόλιο. 

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Γαλατά
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στό Γαλατά Χανίων την Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 

τελέστηκε Μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη συμπαραστατουμένου ἀπό Ἱερεῖς 
καί πλήθους Χριστεπώνυμου πληρώματος πού παρευρέθηκε γιά νά τιμήσουν τή μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στούς Ἀρμένους
Στούς Ἀρμένους τελέ-

στηκε τήν Παρασκευή 06 
Δεκεμβρίου Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ παρου-
σία ἱερέων καί πλήθους 
πιστῶν, ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς  τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Ἐπισκόπου Μυρῶν 
τῆς Λυκίας. Μετά τό πέ-
ρας τῆς Θείας Λειτουργί-
ας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέ-
δωσε ἐπαίνους σέ πρώην ἐπιτρόπους τοῦ Ναοῦ γιά τήν διακονία τους, στό πρόγραμμα 
‘’ Βοήθεια στό Σπίτι’’ καί στίς κοπέλες τοῦ παιδικοῦ σταθμοῦ.

Θεία Λειτουργία στή Σούδα
Στήν Πάνω Σούδα, ὅπου ὑπάρχει ὁ περίλα-

μπρος Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Λιονάκης τέλεσε Θεία Λειτουργία 
τήν Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου συμπαραστα-
τούμενος ἀπό Ἱερεῖς τῆς πόλεώς μας, πλήθους 
κόσμου καί ἐκπροσώπων ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ 
Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ.



71

Ἐπισκέψεις Ἐλπίδας καί Εὐγνωμοσύνης
Ἐπίσκεψη ἐλπίδας καί εὐγνωμοσύνης σέ 

ἀνθρώπους πού αὐτές τίς γιορτινές μέρες ἡ 
ἀσθένεια τούς κράτησε μακριά ἀπό τό σπίτι 
τους πραγματοποίησε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός 
Λιονάκης στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων 
τή Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου, στό πλαίσιο τῶν 
καθιερωμένων ἐπισκέψεων τῆς Δευτέρας, μέ 
κλιμάκιο ἐργαζομένων τῆς Μητροπόλεώς 
μας μεταφέροντας τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί μοιράζοντας εὐχές γιά γρήγορη ἀνάρ-
ρωση, κομποσκοίνια στούς συνοδούς τῶν ἀσθενῶν καί τήν εἰκόνα τοῦ νέου Ἁγίου τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Στή συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψη στόν οἶκο εὐγηρίας Ἁγία Σκέπη, ὅπου 
φιλοξενεῖ τήν εὐεργέτιδα καί φίλη τῆς Μητροπόλεώς μας Ἄννα Νικολουδάκη, ὅπου 
τῆς εὐχήθηκαν μαζί μέ ὅλους τους παρευρισκομένους τά χρόνια πολλά γιά τήν ὀνομα-
στική της ἑορτή μέσα σέ κλίμα χαρᾶς καί συγκίνησης. 
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Ἡ  Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Σπυρίδωνα
Στήν περιοχή τοῦ Ἀρωνίου Ἀκρωτηρίου τελέστηκε τήν Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, 

παραμονή, τῆς ἑορτῆς Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιο-
λογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη στόν σπηλαιώδη Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
Στόν Ἱστορικό Ἱερό 

Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρί-
δωνος στήν πόλη τῶν 
Χανίων τελέστηκε πα-
νηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία τήν Πέμπτη 12 Δε-
κεμβρίου στή μνήμη τοῦ 
Ἁγίου ἱερουργοῦντος 
τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του Πρωτοσυγκέλλου 
Ἄρχ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη.



73

Ἐγκαίνια στό Χριστουγεννιάτικο Παζάρι  
τῆς Μητροπόλεώς μας

Μέσα στό Χριστουγεννιάτικο 
πνεῦ μα πραγματοποιήθηκαν τά 
ἐπίσημα ἐγκαίνια στά περίπερα 
τοῦ φιλανθρωπικοῦ Παζαριοῦ 
ἀγάπης καί φιλανθρωπίας τό 
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου γιά τούς 
ἐμπερίστάτους ἀδελφούς μας, 
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἐλευθερίου στά Χανιά
Τήν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στήν πανηγυ-

ρική Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου πού 
βρίσκεται στήν περιοχή τῶν Μουρνιῶν Χανίων, 
ἱερούργησε καί ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
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Ἑσπερίδα ἐπί τή 1700η ἐπετηρίδι  
ἀπό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Διατάγματος  

τῶν Μεδιολάνων (313 μ.Χ. - 2013 μ.Χ.)
 Μέ ὑπέροχες ὁμιλίες καί ὕμνους δι-

ανθίστηκε ἡ Σύναξη προβληματισμοῦ, 
τήν Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, στήν Ἐνο-
ρία τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης ἐπί 
τῇ συμπλήρωσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς 
ἐκδόσεως τοῦ Διατάγματος τῆς Ἀνε-
ξιθρησκίας στό Ἐνοριακό Πολιτιστικό 
Κέντρο τῆς Ἐνορίας, στην «Κωνστα-
ντινουπολειάδα».

Τήν Σύναξη χαιρέτησαν ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρω-
τοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός 
Λιονάκης, ὁ Ἐφημέριος καί Ἱερατικός 

προϊστάμενος τοῦ ΝαοῦΠρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης, ἐνῶ κεντρικός ὁμιλητής ἦταν 
ὁ Καθηγητής τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας στό Πανεπιστήμιο Granz τῆς Αὐστρίας καί 
Ἄρχων Πρωτονάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Δρ. Γρηγόριος Λαρε-
τζάκης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό Διάταγμα τῆς Ἀνεξιθρησκίας καί τά μηνύματα 
πού ἐκπέμπει στή σύγχρονη κοινωνία μας’’.

H ἐκδήλωση πλαισιώθηκε ἀπό Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους γιά τό πρόσωπο καί τό 
ἔργο τοῦ Μεγάλου Κων/νου, ἀπό τόν Βυζαντινό Χορό Χανίων, ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ 
Διδάσκοντος Καθηγητοῦ τῆς Μουσικῆς τῆς Ἀνωτάτου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἡρα-
κλείου Κρήτης κ. Ἰωάννου Καστρινάκη.
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Ἡ  Πυροσβεστική τίμησε  
τούς Ἁγίους Τρεῖς Παῖδες ἐν Καμίνῳ

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ τελέστηκε 
ἐπίσημη Δοξολογία στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τήν Τρίτη 17 
Δεκεμβρίου, ὅπου τό Πυροσβεστικό Σῶμα Χανίων ἑόρτασε τή μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν 
ἐν Καμίνῳ Παίδων, παρουσία τοῦ Διοικητοῦ  Ἰωάννου Μαραγκάκη καί Προσωπικοῦ 
τῆς Ὑπηρεσίας, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων κ. Ἀποστόλου Βουλγαράκη, ἐκπρο-
σώπων ἀπό τόν Δῆμο καί τήν Περιφέρεια καθώς καί ἀπό ἄλλα σώματα ἀσφαλείας.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

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

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

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

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Βυζαντινές μελωδίες  
στήν Εὐαγγελίστρια Χανίων

Πλημμύρισε ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας Χανίων την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου ἀπό 
τούς ἤχους καί τίς βυζαντινές μελωδίες, ἀπό τό ἀνδρικό καί γυναικεῖο τμῆμα τῆς χο-

ρωδίας ‘’Στέφανος Μελωδών’’ καθώς 
καί ἀπό τίς μαθητικές φωνές τῶν Ἱε-
ροσπουδαστῶν καί Ἱεροσπουδαστριῶν 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης 
ὑπό τήν γενική διεύθυνση τοῦ Πρω-
τοψάλτου καί Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς κ. Κῶν/νοῦ Στεφανάκη, 
ἐνόψη τῆς ἑορτῆς τῆς ἐνανθρωπήσεως 
Τοῦ Σωτῆρος καί Τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν 
τοῦ Δωδεκαημέρου.Τήν ἐκδήλωση λά-
μπρυναν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβα-

σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου.
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Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Στέφανο
Νυχτερινή Θεία Λει-

τουργία τελέστηκε τήν 
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 
στήν Ἐνορία Ἁγίου Στε-
φάνου Κουμπέ Χανίων, 
γιά τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρω-
τοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, 
συμπροσευχουμένων τοῦ 
ἐφημερίου καί ἱερατικῶς 
προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ 

Πρωτ. Ἰωάννου Τσιτσιρίδη καί τοῦ συνεφημερίου Πρεσβ. Νεκταρίου Βαϊγκούση.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στά Περβόλια
Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τήν Κυριακή 22 Δεκεμβρίου τελέ-

στηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογι-
ωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλήθους ἱερέων καί 
κόσμου.
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Χριστουγεννιάτικες Ἐκδηλώσεις  
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων μέ τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τρα-
γούδησαν τά κάλαντα μέ τήν συνοδεία παραδοσιακῆς λύρας καί κιθάρας. Στή συνέ-
χεια, ταλαντούχα παιδιά ἑρμήνευσαν ρόλους ἀπό τό θεατρικό «Ἀπό τή Ρώμη στό Βυ-
ζάντιο». Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης μεταφέροντας τίς πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ πού ἀπουσιάζει στίς Βρυξέλλες γιά νά παραστεῖ στήν 
ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Βελγίου καί εὐχαριστώντας τόν ἐφημέριο Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Τζατζάνη καί ὅλους ὅσους ὀργάνωσαν τήν ὑπέροχη αὐτή ἐκδήλωση.

Δέυτερος σταθμός ἡ Ἐνορία Εὐαγ-
γελιστρίας Χανίων, ὅπου ἡ Μικτή Χο-
ρωδία καί Ὀρχήστρα Εὐαγγελιστρίας 
ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννου 
Περάκη ἀπέδωσε Χριστουγεννιάτικους 
ὕμνους καί τραγούδια μέ τή συνοδεία 
ἁρμονίου μέσα στό χῶρο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ.
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Μέ ἕνα στολισμένο καράβι στήν εἴσοδο 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χα-
λέπας καί μέ χαρούμενα χριστουγεννιάτι-
κα τραγούδια, ὑποδέχτηκαν τούς ἐνορίτες 
τους ὁ Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης καί ὁ 
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκης εὐχόμε-
νοι μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτο-
σύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη 
ἔτη πολλά καί εὐτυχισμένο τό 2014.

H Ἐνορία Ἁγίου Χριστοφόρου Χανίων διοργάνωσε μία Χριστουγεννιάτικη ἐκδή-
λωση μέ παιδικές φωνές νά τραγουοῦν τά κάλαντα ἀπό ὅλο τόν Ἑλλαδικό χῶρο,νά 
ἀπαγγέλλουν ποιήματα καί νά παίζουν τό θεατρικό μέ τίτλο «Τά παιδιά χαίρονται τά 
Χριστούγεννα σκορπώντας χαρά καί αἰσιοδοξία σέ ὅλους».
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Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

Τό ἀπόγειο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε μέ τήν Μεγάλη Χρι-
στουγεννιάτικη Ἐκδήλωση στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπου νέοι, 
νέες καί παιδιά μέ τήν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων καί μέ τόν συντονισμό τῆς νεα-
νικῆς χορωδίας ἀπό τήν κ. Ἕλλη Παπαλιονάκη-Παγωνίδη καί τῆς παιδικῆς χορωδίας 
ἀπό τήν κ. Βασιλική Ἀθανασιάδου-Πετράκη, ταξίδεψαν ὅλους τούς παρευρισκομέ-
νους μαζί μέ τό ὑπέροχο θεατρικό μέχρι τή φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε 
μέ τήν Βυζαντινή Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ 
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς π. Βασιλείου Κιάσσου.

Ἔκπληξη τῆς βραδιᾶς οἱ δυό νέοι ἀπό τήν Ρωσία πού τραγούδησαν τά κάλαντα στά 
ρώσικα.

Τήν ἐκδήλωση κόσμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως 
ἀπηύθυνε χαιρετισμό μεταφέροντας τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Πανάρετος Ψαραύτης, ὁ Πρωτ. 
Νικόλαος Νερατζάκης, ἡ Ὀσιολογιωτάτη Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς 
Θεοξένη Μοναχή μέ τήν συνοδεία της καί πλῆθος κόσμου.
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Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα  
στό Μητροπολιτικό Γραφεῖο

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στά Χανιά
Παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε νυχτερινή Θεία 

Λειτουργία στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη καί ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος ἀνέγνωσε τό Χριστουγεν-
νιάτικο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, 
εὐχόμενος πρός ὅλους ὑγεία καί χρόνια πολλά.
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Ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου 
στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί 

ἡ ἑορτή τῆς Οἰκογενείας
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο τελέ-

στηκε τήν Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου στήν 
Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς Χανίων γιά 
τήν ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτό-
κου δηλαδη τῆς συγκεντρώσεως τῶν 
πιστῶν γιά τήν ἀπόδοση τιμῆς στή 
Μητέρα τοῦ Σωτῆρος. Τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας 
προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος συλλει-
τουργοῦντος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί 
συμπροσευχουμένων ἱερέων, τῆς ὀσι-
ολογιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, Γερόντισσας Θεοξένης καί 
πλήθους κόσμου.
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Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση γιά τά παιδιά
Μέ χαρούμενα Χριστουγεννιάτικα στολίδια, τραγούδια, διάθεση ἀλλά καί μέ πολ-

λά παιδιά γέμισε τό πολιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας στήν ὁδό Ἀντωνίου 
Γιάνναρη 2 τήν Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου. 

Τήν ἐκδήλωσή χαιρέτησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Λιονάκης, ἡ Πρόεδρος τῆς ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ κ. Νάνσυ Ἀγγελάκη καί ὁ 
Διευθυντής τοῦ Ράδιο Μαρτυρία κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης. 

Γιά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε σέ συνδιοργάνωση μέ τήν 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ αὐτή ἡ ἐκδήλωση ψυχαγωγίας μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας γιά τούς μικρούς μας φίλους καί εἰδικά μία ἡμέρα σάν καί αὐτή πού 
εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἑορτή τῆς οἰκογένείας γιά τήν Μητρόπολή μας.
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Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου καί 
πανευφήμου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου 
καί πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων, στά Χανιά

Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ τελέστηκε 
τήν Κυριακή 29 Δεκεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου Χανίων ἡ ἀρχαιοπρε-
πής Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ 
ἀδελφοθέου καί πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων.

Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνάμεσά τους, ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων 
Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ Ἱερατικός προϊστάμενος καί ἐφημέριος τοῦ 
Ναοῦ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιεδάκης, ὁ διάκονος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων π. Ἰωακείμ Γιακουμάκης καί ὁ διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.
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Βράβευση ἀριστούχων φοιτητῶν  
στό Χαζίρειο πολιτιστικό κέντρο

Τούς κόπους μίας ὁλόκληρης χρονιᾶς, 
συνυφασμένους μέ τό συστηματικό διάβα-
σμα καί τή σκληρή δουλειά εἶδαν νά ἀνα-
γνωρίζονται οἱ ἀριστεύσαντες φοιτητές ἰα-
τρικῆς ἀπό τά Χανιά πού βραβεύτηκαν τήν 
Κυριακή 26 Δεκεμβρίου ἀπό τό Χαζίρειο 
Πολιτιστικό Κέντρο στίς ἐγκαταστάσεις 
τοῦ Ἱδρύματος στήν Ἁγ. Μαρίνα.

Πλῆθος Χριστεπώνυμου πληρώματος κατέκλυσε ἀπό νωρίς τόν Ἱερό Ναό γιά νά 
παρακολουθήσει τήν ξεχωριστή αὐτή Θεία Λειτουργία.
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Ἀποκορωνιώτικη ἑορταστική ἐκδήλωση  
στήν ἐνορία Γεωργιουπόλεως

Τά ὑπέροχα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, τά ἐμπνευσμένα θεατρικά μέ τήν καθοδή-
γηση τοῦ δασκάλου Βαρδῆ Ζυμβραγουδάκη, ἡ φιλοξενία καί ἡ ἀγάπη τοῦ ἐφημερίου 
Γεωργιουπόλεως Ἀρχιμ. Παναρέτου Ψαραύτη μαζί μέ τά κατηχητικά σχολεῖα, τήν χο-
ρωδία ἀλλά καί τά παραδοσιακά κεράσματα τῶν ἐνοριτῶν ἐνθουσίασαν τήν Δευτέρα 
30 Δεκεμβρίου ὅλο τόν κόσμο πού βρέθηκε στό πνευματικό κέντρο τῆς ἐνορίας.



87

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου

Τά κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς  
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.




