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Φίλτατε ποιμενάρχα ἡμῶν τῶν Ἰμβρίων
καί λοιποί Ἱερώτατοι καί προσφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ ΜακεδονίαςΘρᾴκης,
Τίμιον πρεσβυτέριον,
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, συμπατριῶται, συνέκδημοι, φίλοι, προσκυνηταί ὅλοι μας τῆς Μεγαλόχαρης,

τοῦ νά πατήσω καί αὖθις τό ἱερόν της
ἔδαφος».
Χαίρομαι πού τή λατρεία μου γιά
τό νησί μας τήν γνωρίζουν καί τήν
ἀναγνωρίζουν καί οἱ νέοι τῆς Ἴμβρου,
πρός τούς ὁποίους εἶχα τή χαρά νά
ἀπευθυνθῶ πρίν ἀπό τρία χρόνια στόν
σύλλογό μας στήν Ἀθήνα καί νά τούς
προτρέψω νά ἀγαποῦν, νά σκέπτωνται
καί νά ἐπισκέπτωνται τόν τόπο τῆς καταγωγῆς των.
Εὔχομαι νά τούς ἔπεισα! Ἕνας ἀπό
αὐτούς ἔγραφε γιά τόν Ἴμβριο Πατριάρχη ὅτι «εἶναι γνωστός παντοῦ γιά
τήν ἀγάπη πού ξεχειλίζει ἀπό τά βάθη
τῆς ψυχῆς του γιά χώματα ἁγιασμένα,
γιά λόγγους καί βουνά, γιά θάλασσες
κι᾿ ἀκρογυαλιές, γιά ἐξωκκλήσια ἀμέτρητα ἐρημικά πού ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ
φωλιάζει μέσα τους, ἐνῷ Ἅγιοι καί
Ἄγγελοι ταξιδεύουν γύρω τους καί φωτίζουν τήν ἀληθινή πορεία πού πρέπει
νά ἔχῃ ὁ καθένας μας».
Τόν εὐχαριστῶ αὐτόν τόν νέο συ-

Ἰδού καί πάλιν ὅλοι ἐμεῖς στήν Ἴμβρο,
στό νησί τῆς καρδιᾶς μας, τῶν καϋμῶν
μας, τῶν πατέρων μας, τῆς ἀτέλειωτης
νοσταλγίας μας.
Ἐμένα προσωπικά μέ ἐκφράζουν ὡς
ἄριστα τά λόγια τοῦ μεγάλου συμπατριώτου μας ἀπό τό Γλυκύ πού ἔχω τήν
τιμή νά φέρω τό ὄνομά του ἐδῶ καί
53 χρόνια ἔγραφε λοιπόν ὁ Βαρθολομαῖος ὁ Κουτλουμουσιανός τό 1830
στόν τότε Μητροπολίτη Ἴμβρου: «οὔτ᾿
ἔπαυσα, οὔτε θέλω παύσει, ἐν ὅσῳ ζῶ,
ἐνθυμούμενος αὐτήν −τήν Ἴμβρον−μέ
τόν ἔνθερμον πόθον εἰς τήν καρδίαν
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μπατριώτη μας, χαίρω διότι συμπίπτουμε καί συμπορευόμεθα καί τόν
συγχαίρω πού αἰσθάνεται καί γράφει
τόσο ὡραῖα.
Καί γιά νά συνεχίσω μέ τήν ἀγάπη
πρός τήν πατρίδα τοῦ καθενός μας γενικά, ἀκοῦστε τί ἔγραψε κάποιος ξένος
(Στίβεν Πρέσφλιντ): «Ποιά εἶναι αὐτή
ἡ δύναμη πού ἀσκεῖ ἐπάνω μας ἡ γενέτειρα γῆ καί μᾶς ἔχει αἰχμαλώτους;
Νομίζουμε ὅτι τήν κρατᾶμε ἐμεῖς, ἀλλά
μᾶς κρατᾶ ἐκείνη. Δέν ἀνήκει σέ μᾶς,
ἀλλά ἐμεῖς ἀνήκουμε σέ ἐκείνη».
Κι᾿ ἐπειδή κι᾿ ἐμεῖς ἀνήκουμε ὁλοκληρωτικά, ψυχῇ τε καί σώματι, σ᾿
αὐτήν τήν γενέτειρα γῆ, γυρίζουμε σ᾿
αὐτήν, τώρα περισσότεροι καί συχνότερα, ἀραιότερα καί λιγώτεροι εἰς τό
παρελθόν, ὅταν τραγικά ὀρφανέψαμε
ἀπό πατρίδα, γέμισαν οἱ ψυχές μας ἀπό
πληγές, φύγαμε «μέ σχισμένα τά πανιά
τῆς ἐλπίδας καί τσακισμένα τά ξάρτια
τῶν ὀνείρων» μας, ἤπιαμε τά πικρά
ὕδατα τῆς Μερᾶς (  Ἔξοδ. 15, 25).
Καί ἡ Ἴμβρος ἔγινε ἡ «γῆ τῶν ἀπουσιῶν», ὅπως θά ἔλεγε ἡ Κική Δημουλᾶ.
Ὅπου κι᾿ ἄν ταξιδέψαμε ὅλες αὐτές τίς
πονεμένες δεκαετίες, ἡ Ἴμβρος ἐξακολούθησε νά μᾶς πληγώνῃ, γιά νά παραφράσουμε τόν μικρασιάτη νομπελίστα ποιητή μας.
Καί ἔρχονται τώρα, μέ τή χάρι τῆς
Παναγίας, μετά τίς καταιγίδες καί τίς
ἀντάρες, καλύτεροι χρόνοι καί καιροί,
καί γυρίζουμε στήν πατρίδα πιό γελαστοί καί πιό αἰσιόδοξοι γιά ἕνα καλύτερο καί δικαιότερο αὔριο.
Ὄχι βέβαια ὅτι βρίσκουμε τώρα «τίς
δώδεκα πηγές τῶν ὑδάτων εἰς Αἰλείμ»
(  Ἔξοδ. 15, 27, ἀριθμ. 33,9), οὔτε τήν

«πηγήν τοῦ ἀενάου ποταμοῦ» (Σ. Σολομ. 11, 6), ὅπως λέγει ἡ Παλαιά Διαθήκη˙ ἀντιθέτως˙ ὕστερα ἀπό τά
παιδικά μας χρόνια, ὅταν τό νησί μας
ἔσφυζε ἀπό ζωή, τώρα ἐπιστρέφουμε
«μέσα σέ τοῦτα τά χωριά τ᾿ ἀποδεκατισμένα», γιά νά θυμηθοῦμε καί πάλι τόν
Σεφέρη.
Βρίσκουμε ὅμως καί ἕνα σχολεῖο
ὅπου διδάσκεται ἐπί τέλους ἡ γλῶσσα
τῶν πατέρων μας καί ἀνοίγει τώρα τό
μεγαλύτερο σχολεῖο μας πού κάνει
καί τίς ἐλπίδες μας μεγαλύτερες καί
τίς εὐχαριστίες μας θερμότερες πρός
ὅλους ἐκείνους, Ἰμβρίους καί μή, ὁμογενεῖς καί ἀλλογενεῖς, πρόσωπα καί
θεσμούς, πού κάνουν τά ὄνειρά μας
πραγματικότητα.
Περιμένουμε οἱ Ἴμβριοι καί τήν
ἀπόδοσι τοῦ αὐτονοήτου δικαιώματος
νά κληρονομοῦμε τίς περιουσίες τῶν
πατέρων μας, ἀνεξαρτήτως ὑπηκοότητος.
Ἄλλωστε, ὅσοι ἐξ ἡμῶν ἔχασαν τήν
ὑπηκοότητα, δέν τήν ἔχασαν ἐξ ὑπαιτιότητός των, ἀλλά σάν ἀποτέλεσμα τοῦ
ξεκληρίσματός μας, πρίν ἀπό 50 χρόνια
ἀκριβῶς, μετά τό περίφημο κατάπτυστο πρόγραμμα διαλύσεως, τό ὁποῖο
σήμερα φαίνεται ὅτι θά παραπεμφθῇ
στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου –
αὐτό καί οἱ ἐμπνευσταί του καί οἱ ἐκτελεσταί του. Καί νά ποῦμε ὅτι εἶναι ἄδικο καί παράλογο νά θεωρῆσαι ξένος
καί πολίτης δευτέρας κατηγορίας στόν
τόπο σου, εἴτε αὐτός εἶναι ἐνόριος εἴτε
παραμεθόριος.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν
Κυρίῳ, παρατήρησε κάποιος ὅτι «τό
4

Αἰγαῖο συμβολίζει διαφορετικές πτυχές γιά τούς δύο Ἕλληνες νομπελίστες,
αὐτή τοῦ φωτός καί τοῦ γαλάζιου γιά
τόν Ὀδυσσέα Ἐλύτη καί αὐτή τῆς προσφυγιᾶς, γιά τόν Γιῶργο Σεφέρη».
Ἔ, λοιπόν, ἐμεῖς οἱ Ἴμβριοι σάν γνήσιοι Αἰγαιῶτες, ἔχουμε μαζί μέ τόν
Σεφέρη, νωπές τίς ἐμπειρίες τῆς προσφυγιᾶς καί ἀνοιχτές τίς οὐλές τῶν
πληγῶν τοῦ προσφάτου παρελθόντος
μας, ἀλλά λουζόμαστε καί μέ τόν Ἐλύτη μέσα στό φῶς καί μέσα στό γαλάζιο τοῦ Αἰγαίου καί τό χαιρόμαστε καί
ἐλπίζουμε καί ἀνασυγκροτούμεθα καί
αἰσιοδοξοῦμε.
Ἔλεγε ὁ Σεφέρης πάλι στίς «Δοκιμές» του: «Δέ γυρεύω μήτε τό σταμάτημα, μήτε τό γύρισμα πρός τά πίσω˙
γυρεύω τό νοῦ, τήν εὐαισθησία καί τό
κουράγιο τῶν ἀνθρώπων πού προχωροῦν ἐμπρός». Ἄς ἀποδείξουμε ἑνωμένοι καί συνεργαζόμενοι καί αἰρόμενοι
ὑπεράνω μικροτήτων ὅτι διαθέτουμε
καί νοῦ καί εὐαισθησία καί κουράγιο.
Καί, ὑπεράνω ὅλων, ἀγάπη καί πάθος γιά τήν πολύπαθη καί πολυπόθητη
πατρίδα, γιά τήν ὁποία μποροῦμε ἀβίαστα νά λέμε: «τήν ἡμέρα σέ ἀναπολῶ
καί τή νύχτα σέ ὀνειρεύομαι».
Μαζί μέ τά ἄλλα εὐχάριστα πού
συμβαίνουν γύρω μας τόν τελευταῖο
καιρό, νά ἀναφέρουμε καί τήν ἐνεργό
συμμετοχή τοῦ στοιχείου μας στίς πρόσφατες δημοτικές ἐκλογές πού ἐξησφάλισε τήν ἐκλογή ὁμογενῶν προέδρων καί συμβούλων σέ ἀρκετά χωριά,
καθώς ἐπίσης καί νά χαιρετίσουμε τήν
ἵδρυση τοῦ Συνδέσμου τοῦ Σχοινουδίου πού θά βοηθήσῃ τήν ἀνάπτυξι τοῦ
πιό μεγάλου ἀλλά καί τοῦ πιό ἄτυχου

χωριοῦ τοῦ νησιοῦ μας, ὡς καί τήν
σύστασι τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου πού θά ἀσχοληθῇ
εἰδικῶς μέ τά θέματα τῶν σχολείων μας
καί τῆς Παιδείας.
Ἐλπιδοφόρες καί εὐοίωνες ἐξελίξεις πού μᾶς κάνουν νά αἰσθανώμεθα
εὐγνωμοσύνη καί νά ἐκφράζουμε τίς
εὐχαριστίες μας σέ ὅσους συνέβαλαν
σ᾽αὐτές.
Φυσικά καί δέν λησμονοῦμε καί τήν
συνέχισι τῆς πολύτιμης προσφορᾶς σέ
ὅλα τά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν
τῶν ἐν Ἀθήναις καί ἐν Θεσσαλονίκῃ
σωματείων μας, πρός τούς ἐκπροσώπους τῶν ὁποίων ἐκφράζουμε τήν Πατριαρχική εὐαρέσκειά μας αὐτή τήν
ἐπίσημη στιγμή.
Εὐχαριστοῦμε τήν Παναγία μας πού
δέν μᾶς ἐγκαταλείπει, ἀλλά μᾶς σκέπει καί μᾶς νοιάζεται καί μᾶς φροντίζει
σάν μητέρα στοργική.
Εἶναι ἡ πιό μεγάλη Μάνα τοῦ κόσμου, διότι στούς πατέρες μας ποῦἐγέννησε τόν πιό μεγάλο Υἱό, τόν Υἱόν τοῦ
Θεοῦ καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.
Σήμερα, στή γιορτή της, χαιρετίζουμε καί εὐλογοῦμε ὅλες τίς Ἰμβριώτισσες
μητέρες, τίς ἐδῶ καί τίς ἐν ἀποδημίᾳ,
καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυσι
τῶν ψυχῶν ἐκείνων πού ἔφυγαν, ἀφοῦ
μᾶς ἐδίδαξαν τήν πίστι στό Θεό καί τήν
ἀγάπη πρός τήν πατρίδα.
Ἐάν ἔχουμε σήμερα μέσα μας αὐτό
τό πάθος γιά τήν Ἴμβρο, τό ὀφείλουμε
σ᾽αὐτές καί στούς πατέρες μας πού μᾶς
ἐγαλούχησαν καί μᾶς ἐξέθρεψαν ἐν
παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου.
Αἰωνία τους ἡ μνήμη!
5

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
Κεφάλαιον γ `
Παραδοσιακά εἰλητά καί ἀντιμήνσια
Διπλωματική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος
3.1.1. Εἰλητό π. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη. (Εἰκ. 3)

Εἰλητό τοῦ ΙΗ` αἰῶνος (1786), ἐπί
λινοῦ ὑφάσματος, καθιερωθέν παρά

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Γερασίμου τοῦ Β` τοῦ Ραπτό6

«ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ Κ(ΑΙ)
ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΤΗΝ
ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ
ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
αψπστ` (1786) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΓ»
(13).
Παρατηρεῖται ἡ προσθήκη τῶν τόνων καί τῶν πνευμάτων στίς λέξεις,
ἄγνωστο, ὅμως, ἀπό ποιόν ἔγινε, καί
ὀρθογραφικό παρόραμα στόν τονισμό τῆς λέξεως ἀγίου (sic). Ἐπίσης,
συντακτικό παρόραμα ἐμφανίζεται
στή φράση «ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ».
Κατά τήν ἄποψή μας ἡ θέση τοῦ ἐπιθέτου «ΑΓΙΟΣ» εἶναι πλεονασμός καί
ἀσυνήθιστο τόσο στίς πληροφορίες
τῶν Εἰλητῶν καί Ἀντιμηνσίων ὅσο καί
στίς προσφωνήσεις τῶν ὀνομάτων τῶν
Ἀρχιερέων.

πουλου1 στίς 13 Σεπτεμβρίου 1786. Τό
παρόν ἄμφιο ἀνήκει στή συλλογή τοῦ
αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος,
τῆς πόλεεως τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λασιθίου.
Κρητοβενετικῆς τέχνης ζωγραφική,
πιθανόν μέ πέννα, ἐξιστορεῖ ἕνα σύμπλεγμα τῆς Ἄκρας Ταπεινώσεως, τοῦ
λαρνακοειδοῦς Τάφου καί τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, στόν ὁποῖο στηρίζονται ἡ
λόγχη καί ὁ σπόγγος. Ἐπίσης, ἐξιστορεῖ τούς Εὐαγγελιστές μέ τό ζωόμορφο συμβολισμό τους, ἐντός κυκλικοῦ
περιγράμματος καί στή σειρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρκος καί Λουκᾶς.
Τό ὅλο θέμα περικλείει πλαίσιο στίς
παρυφές, ἐνῶ δέ λείπει ὁ καλαίσθητος
ἁπλός διάκοσμος τόσο στίς γωνίες τοῦ
ἀμφίου ὅσο καί στό λαρνακοειδή Τάφο
- σαφής δυτική ἐπιρροή-. Ἡ συμπλεγματική παράσταση ἀποδεικνύεται ἀπό
τούς χαρακτηρισμούς τῶν εἰκονιζομένων παραστάσεων: Στήν ἐπιγραφή τοῦ
Σταυροῦ «Ι(ΗΣΟΥΣ) Ν(ΑΖΩΡΑΙΟΣ)
Β(ΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ) Ι(ΟΥΔΑΙΩΝ)»
καί τῆς Ἄκρας Ταπεινώσεως μέ τό χαρακτηρισμό, «ΑΜΝΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ».
Οἱ πληροφορίες του εἶναι γραμμένες στίς παρυφές του καί ἀναφέρουν σέ
κεφαλαιογράμματη βυζαντινή σημειογραφία:

Ἡ ἱστορία τοῦ παρόντος ἱεροῦ ἀμφίου, ὅπως μοῦ ἀφηγήθηκε ὁ π. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης εἶναι:
«Τό παρόν Εἰλητόν ἀνῆκε εἰς τόν ἱερέαν π. Ζαχαρία Φθενόν ἀπό τό Βραχάσι Λασιθίου, ὁ ὁποῖος τελευταίως εἶχε
χάσει τό φῶς του. Ἐγώ (ὁ π. Εὐάγγελος)
τότε φοιτητής, μετά ἀπό πολλή ἐργασία
πού προσέφερα στόν ἱερέα, τό παρέλαβα ἀπό αὐτόν μέ τόν ὁποῖον ἤμασταν
γείτονες τό 1957».
Ἀπό τόν π. Εὐάγγελο, ἐπίσης, πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ ἴδιος ἱερέας κατεῖχε πολλά Ἀντιμήνσια, τά ὁποῖα ἀπώλεσαν ἀνευλαβῶς οἱ κληρονόμοι του,
μή γνωρίζοντες τήν ἀξία καί τό σκοπό
τους.

1. Γεράσιμος ὁ Β΄Ραπτόπουλος ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Πέτρας πρό τοῦ 1777. Ἡ μαρτυρία συνάγεται ἀπό ἀναφορά πού προσυπογράφει τό αὐτό ἔτος
πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη διά τοῦ ὁποίου
ζητεῖται ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης Ζαχαρία Μαριδάκη (1769-1786). Ι. ΑΛΕΞΑΞΗ, ΕΕΚΣ, τ. Β΄(1939), σ.268.
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3.2 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΙΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΑ ΤΗΣ Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
3.2.1. Ἀντιμήνσιον Ἐνορίας Σπηλιᾶς Κισσάμου. (Εἰκ. 4).

Ἀντιμήνσιο ΙΘ` αἰῶνος, (1814),
κτῆμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσας, τῆς Ἐνορίας Σπηλιᾶς,
Κισσάμου, Νομοῦ Χανίων, «καθιερωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κισσάμου κυροῦ Σεραφείμ», (1813
-1818) διαστάσεων 0,55 ἐπί 0,69 καί ἐπί
λινοῦ ὑφάσματος.
Ἀναγεννησιακῆς τέχνης ζωγραφική, ἀπεικονίζει τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο
μέ πολλή ἁπλότητα καί λιτότητα παρά
τήν καλαισθησία τῆς παραστάσεως.
Χαρακτηριστικό τῆς εἰκόνος εἶναι ὁ
λαρνακοειδής τάφος, καθαρά ἐπιρροή
ἐκ τῆς ἑσπερίας. Στό ἀνατολικό μέρος τῆς ὀθόνης ἀπεικονίζεται ὁ Τίμιος
Σταυρός στηρίζων τήν λόγχη καί τόν
σπόγγο ἐπί καλάμου. Ἐπίσης, ἀπεικονίζονται οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές μέ τά
ζωόμορφα σύμβολά τους καί στή σειρά
Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς.
Τό ἄμφιο ἔχει δείγματα χρωμάτων, τά

ὁποῖα μέ τό χρόνο ἔχουν χάσει τό τονισμό τους. Στό ἴδιο δέν ὑπάρχει περίγραμμα στίς παρυφές, ἐνῶ οἱ πληροφορίες πού μᾶς παραθέτει βρίσκονται
ἐντός τῆς ὀθόνης καί ἀναφέρουν σέ κεφαλαιογράμματη τονισμένη βυζαντινή σημειογραφία: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ (ιερον) ΙΕΡΟΥΡΓΗΘΕΝ
ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΔΙ΄ ΑΥΤΟΥ ΤΑΣ
ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ + (προφανῶς
ἀντί τελείας.) ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΥΠΟ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΥ(ΡΙΟΥ) ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΝ ΕΤΕΙ ᾳΩΙΔ` ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤω (sic) ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ Β`.
Ἡ λειτουργική χρήση τοῦ ἀμφίου
εἶναι μεγάλη. Χρησιμοποιεῖται ἀκόμα
καί σήμερα στίς θεῖες Λειτουργίες πού
γίνονται στά Ἐξωκκλήσια, ὅπου δέν
εἶναι σίγουρο ἄν ἔχουν ἐγκαινιασθεῖ.
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Κλῖνον τό φιλάγαθον οὖς σου, «Τριχεροῦσα»
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
γυναικῶν ὅλων τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν, ἡ
ὑπερδεδοξασμένη μεταξύ
ὅλων τῶν Ἀγγέλων καί
τῶν Ἁγίων, ἡ Πλατυτέρα
τῶν Οὐρανῶν, ἡ Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων καί τῶν
Ἀνθρώπων, ἡ Τιμιωτέρα
τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέρα τῶν Σεραφείμ, ἡ
Μητέρα τοῦ Οὐρανοῦ καί
τῆς Γῆς.
Ἡ Μεγάλη Μάννα μέ
τά τόσα ὀνόματα καί κοσμητικά ἐπίθετα καί τίς τόσες Ἐκκλησίες!
Ὅπως ἡ σήμερον ἑορταζομένη «Τριχεροῦσα»!
Κάθε ὥρα, κάθε ἡμέρα, κάθε ἐποχή
εἶναι διά τόν Ἕλληνα καί τήν Ἑλληνίδα
ἕνας ἀτέλειωτος διάλογος μέ τήν «Κυρία
τῶν Ἀγγέλων», τήν Μητέρα Παναγιά, τήν
ἱερή ἀγαπημένη τῶν Ἑλλήνων, πού ἐνσαρκώνει τόν ἀρχετυπικό μητρικό ἑταῖρο σέ
ὅλα τά φανερά καί μυστικά ζητήματα τῆς
ζωῆς, μέ ἀφετηρία διάφορες ἀφορμές ἀπό
τή μνήμη Της.
Ἡ τιμή τήν ὁποίαν ἀπονέμει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη τιμή πού ἀπέδωσε
ποτέ σέ ἄνθρωπο ἐπί τῆς γῆς. Καί τοῦτο,
διότι δέν ὑπῆρξε ποτέ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος
ἔφθασε εἰς τό ὕψος τῆς ἁγιότητος καί τῆς
τελειότητος, ὅπως ἡ Παναγία Μητέρα μας.
Τήν Προσωπικότητα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἱστόρησαν Ἐπιφανεῖς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας· ὑμνωδοί καί ποιηταί τήν
ἐξύμνησαν μέ ἄφθαστες μουσικές ἁρμονί-

«...Ποῖον δέ φθέγξασθαι στόμα ἤ ποία γλῶσσα
λαλῆσαι περί τῆς μεγαλωνύμου... Θεοτόκου Μαρίας, μητρός τοῦ Κυρίου...
Αὕτη γάρ καί τάς τῶν
οὐρανῶν δυνάμεις ἐξένισε...» ἀναφωνεῖ ὁ Ἐπιφάνιος, Ἐπίσκοπος Κύπρου.
Ποῖος δηλαδή εἶναι ἱκανός, ποῖον δέ στόμα θά
ἐκφράσῃ καί ποία γλῶσσα
θά λαλήσῃ διά τήν Μεγαλώνυμον Θεοτόκον Μαρίαν, τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου... Διότι Αὐτή
ἔκαμε νά γεμίζουν ἀπό ἔκπληξιν καί αὐτές
οἱ δυνάμεις τῶν Οὐρανῶν».
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἡ Πρώτη
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κορυφαία τῆς Ἀνθρωπότητος! Ἡ μετά Θεόν Θεός! Ἡ «τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος κατέχουσα». Στρατιές
ὁλόκληρες ἀπό ἁγίους καί ἁγίες ἔχει νά παρουσιάσῃ τό Συναξάρι τῆς Ἐκκλησίας. Μά
ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ Μοναδική, ἡ ἀνωτέρα
ὅλων, ἡ ὑπερτέρα πάσης ὁρατῆς καί ἀοράτου κτίσεως, τό κεφάλαιον τῶν θαυμάτων,
ἡ μόνη ἡ ὁποία ἔγινεν ὅλη κατοικητήριον
τῆς ὅλης Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὑπερέβη κατά τήν καθαρότητα καί τόν
ἁγιασμόν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί
αὐτές τίς ἄϋλες καί Ἀγγελικές δυνάμεις. Τό
ὑπεροχώτερον καί ἁγιώτερον πλάσμα τό
ὁποῖον ἐγνώρισε ποτέ ὁ κόσμος. Κανένα
πλάσμα ἐπί τῆς γῆς ἔλαβεν τόσην χάριν,
ὅσην ἡ Κεχαριτωμένη. Καί κανένα πλάσμα
ἐκέρδισεν τόσην θέωσιν, ὅσην ἡ Θεοτόκος.
Εἶναι ἡ ὑπερευλογημένη μεταξύ τῶν
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πλήρης πασῶν τῶν χαρίτων τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος».
Καταθέτει τήν ἁγία διάθεσι τῆς ψυχῆς
Της, τήν ἁγνότητα, τήν καθαρότητα, τήν
πίστι, τήν ὁλόψυχη ὑπακοή Της καί τήν βαθύτατη ταπείνωσίν Της.
Γεμάτη ἀπό πνευματικούς θησαυρούς,
ἐκφράζει τήν εὐγένεια τῆς καθαρωτάτης
ψυχῆς Της, καί ὄχι τήν εὐγένεια καταγωγῆς ἤ κοινωνικῆς θέσεως, διά τήν ὁποίαν καυχῶνται συνήθως οἱ ἄνθρωποι, ἀφοῦ
εἶναι κενοί, ἄδειοι ἀπό κάθε προσωπική
ἀξία.
Οἱ Ὑμνογράφοι τήν ἀποκαλοῦν «κῆπον
χαρίτων»καί «Παράδεισον», εἰς τόν ὁποῖον
ἐξήνθησαν ὅλα τά πολύχρωμα καί μυροβόλα λουλούδια τῆς ἀρετῆς· δι’ αὐτό καί «ἐποίησεν εἰς Αὐτήν μεγαλεῖα ὁ Δυνατός...»!
Τιμή ἐξαίρετη αὐτή διά τήν Παναγία
μας. Μαζί Της ὅμως, τιμᾶται καί σώζεται
καί ἀναπλάσσεται κάθε ἄνθρωπος καί ὡς
γυναῖκα πού ἦτο, μαζί Της ὑψώνεται εἰς τιμήν καί ὕψος κάθε Γυναῖκα καί Μητέρα.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, Τριχεροῦσα,
Ὁ Οὐρανός ἄνω Σέ εὐφημεῖ, ἡ γῆ κάτω
Σέ ἀνυμνεῖ, πλήθη ἀνθρώπων ὑμνοῦν τήν
ἄφατον δόξαν καί τήν ἀνείκαστόν Σου χάριν, ὑπερευλογημένη Θεοτόκε!
Πανευλαβῶς, πρό τῆς Ἀχράντου Εἰκόνος Σου, Τριχεροῦσα, ἅπαντες πιστῶς γονυπετεῖς προστρέχομεν· λαλιαί καί λόγοι
πάντων τῶν πιστῶν Σέ εὐφημοῦν καί ἐκλιπαροῦντες καί παρακαλοῦντες σύν δάκρυσιν, προσπίπτοντες εἰς Σέ, ἐκβοῶμεν:
«Κλῖνον τό φιλάγαθον οὖς σου, «Τριχεροῦσα», Ἁγνή Παρθένε, ὡς ἔχουσα συμπάθειαν δαψιλῆ καί εὐσπλαγχνίαν ἀμέτρητον·
μή διαλείπῃς ἀγαθή καί ὑπέρ τοῦ κόσμου
πρεσβεύειν, φυλάττουσα, σκέπουσα, καθαγιάζουσα καί δαιμόνων ἀφαρπάζουσα·
ἀσθενείας καί νόσους ἴασαι καί τούς βαρεῖς
πόνους ἐλάφρυνον. Γενοῦ τό ἀκρωτήριον
τῆς καλῆς ἐλπίδος διά τούς πλέοντας εἰς
τόν ὠκεανόν τοῦ βίου!

ες, ψαλμούς καί αἴνους, μέ γλυκύφθογγα
ἄσματα· ἄλλοι παρέστησαν τήν σεπτή Παναγία μορφή Της μέ τόν χρωστῆρα, σπανίως μόνη Της, σχεδόν πάντοτε μέ τόν μικρό
Χριστό στήν ἀγκαλιά Της.
Τό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
κατά τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία κατέχει
κεντρικό ρόλο στό ἔργο τῆς «θείας οἰκονομίας», κεντρική θέσι στό «Μυστήριο τῆς
Εὐσεβείας», στήν ἐκπλήρωσι δηλαδή τῆς
«ἀρχαίας καί ἀληθινῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ».
«Κανέναν δέν ἀγάπησε ὁ Θεός περισσότερο ἀπό Αὐτήν, καί κανένας δέν ἀγάπησε τόν Θεό περισσότερο ἀπό Αὐτήν»,
σημειώνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Ὑπῆρξε τό μοναδικό ἀνθρώπινο πρόσωπο
πού προσείλκυσε τόν Θεό καί ἀποδεχόμενη τήν ἔλευσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσέφερε στό Θεό τήν προπτωτική ὡραιότητα πού Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε.
Ἡ Παναγία Μητέρα μας προσφέρει τόν
ἑαυτόν της καί δέχεται νά διακονήσῃ τό
ἔργο τῆς σωτηρίας καί μέ τό νά γίνῃ Θεοτόκος, ἔγινε ἡ γέφυρα διά νά περάσει ὁ
Θεός ἀπό τούς Οὐρανούς στή Γῆ, ἀπό τήν
αἰωνιότητα στό χρόνο καί ἀπό τό ἄπειρο
στό χῶρο.
Ὅλα τά παράδοξα συναντῶνται κατά
θαυμαστό τρόπο στό πρόσωπο καί στή ζωή
τῆς Παναγίας Μητέρας.
Ἡ Θεοτόκος ἦλθε στή ζωή ὄχι διά τόν
ἑαυτόν της, ἀλλά διά νά ἐξυπηρετήσῃ τήν
παγκόσμια σωτηρία.
Ἡ ἴδια πραγματοποίησε μέσα της καί
προσέφερε στόν Θεό ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού Τόν προσείλκυσαν στή Γῆ. «Ἔγινε
Μητέρα Ἐκεῖνου, τοῦ Ὁποίου ἄξιζε νά γίνῃ
Μητέρα», τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας.
Ὁ Θεός ὁ Ἅγιος, χωρίς καμμία ἐπιφύλαξι, σωρευτικά μετέδωκε στήν ὡραία
καί ἁγνή ψυχή της τίς χάριτές Του καί τίς
πνευματικές Του δωρεές. Τό βεβαιώνει ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος. Ἡ Παναγία, λέγει, «ἦτο

10

ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ
ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΕΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦO ΜΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
495/296057-57
IBAN:GR4001104950000049529605757

&

ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
176495001
IBAN:GR8506900010000000176495001

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.

«Ἀπό τήν 9ην Ἰουλίου 1821
στόν Ἰούλιο τοῦ 1974 καί στό σήμερα»

Π

Τοῦ Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεώργιου*

ολλαπλή, ἀλλά πάντα θλιβερή, ἡ
διαδρομή τῆς σκέψης μας, μέσα
στόν Ἰούλιο, Σεβασμιώτατε, κυρίες καί
κύριοι. Ξεκινᾶ ἀπό τήν θλιβερή ἐπέτειο
τῆς 9ης Ἰουλίου 1821, τήν «πλήρη αἱμάτων», πού πιστοποίησε, ὅμως , τήν κοινή φύτρα τῶν Κυπρίων μέ τούς ἄλλους
Ἕλληνες, προσπερνᾶ τήν, ἀπαισίας μνήμης, 15η Ἰουλίου 1974, μέ τήν προδοσία
τῶν Ἑλληνοφώνων τῆς Χούντας καί τῆς
ΕΟΚΑ Β΄ καί τή διάνοιξη τῶν πυλῶν
τῆς Κύπρου στόν ἐχθρό, καί φτάνει μέχρι τήν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 20ης Ἰουλίου 1974, τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς καί
κατάκτησης.
Στήν πρώτη, ὁ καθένας μας, νοιώθει
μαζί μέ τή θλίψη, καί περηφάνια. Στόν
μεγάλο ξεσηκωμό τοῦ γένους, πότισε καί ἡ Κύπρος, τό δέντρο τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, μέ ἄφθονο μαρτυρικό
αἷμα. Τό αἷμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου της,
τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν, καί πολλῶν
ἄλλων τέκνων της, κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Στή δεύτερη νοιώθει ὁ κάθε Κύπριος ντροπή καί ἀγανάκτηση. Θέλει νά
στρέψει ἀλλοῦ τή μνήμη του, νά ὑπερβεῖ τήν καταισχύνη. Τόσα χρόνια μετά
νά ἀναβιώσει ὁ Ἐφιάλτης μας, ὁ Ἰούδας, ὁ Πήλιος Γούσης… δέν τό χωρεῖ τό
μυαλό μας. Πῶς ἄνθρωποι, μέ ἑλληνικά ὀνόματα, ἀπετόλμησαν μίαν τέτοια
προδοσία;

Στήν τρίτη καί φοβερότερη, τά ἐπακόλουθα τῆς ὁποίας βιώνουμε ἀμείωτα
μέχρι σήμερα, παραλύουν τά γόνατά
μας, σβήνει ἡ φωνή μας. Ἀφουγκραζόμαστε μέ δέος τούς στεναγμούς τῶν
προγόνων μας ἀπό τήν κατεχόμενη γῆ
μας, αἰσθανόμαστε νά μᾶς καταδιώκουν
οἱ ἐρρινύες γιά τόν ἐκτουρκισμό τοῦ τόπου μας, πού ἐμπεδώνεται ἐδῶ καί 40
χρόνια.
Καί νά θέλαμε, δέν θά μπορούσαμε, Σεβασμιώτατε καί Κρῆτες ἀδελφοί,
νά μή σᾶς ζηλέψουμε, νά μή σᾶς καλοτυχίσουμε. Ὅσα κι ἄν ἦταν τά βάσανά
σας, τελείωσαν. Οἱ ταλαιπωρίες καί οἱ
ἐθνικές περιπέτειές σας ἔληξαν. Ἀπολαμβάνετε τή θαλπωρή τῆς μητρικῆς
ἀγκάλης. Νοιώθετε τήν ἀσφάλεια τῆς
ἐλεύθερης πατρίδας.
Ἡ Κύπρος, πού εὐνοήθηκε τό ἴδιο μέ
σας ὡς πρός τήν ἐθνική καταγωγή, πού
ἀδικήθηκε, ὅμως, ἀπό τήν γεωγραφική
της θέση, δέν εὐτύχησε, παρά τίς ἑκατόμβες τῶν θυσιῶν τῶν τέκνων της,
νά ἀπολαύσει τή χαρά τῆς ἐλευθερίας.
Ὅταν οἱ συνθῆκες ἐπέτρεψαν τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης, τῆς Ἠπείρου,
τῆς Μακεδονίας καί τῶν νήσων τοῦ
Αἰγαίου, εἴχαμε ἤδη, δυστυχῶς, περιέλθει σέ χειρότερη καί στυγνότερη δουλεία ἀπό τήν Τουρκική, τήν Ἀγγλική, οἱ
ὑποχθόνιες μεθοδεύσεις τῆς ὁποίας ἐπεσώρευσαν, σ’ ἐμᾶς, τά σημερινά δεινά.

* ὁμιλία στήν Κωνσταντινουπολειάδα στά Χανιά 06 Ἰουλίου 2014
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Παραμερίζοντας, ὡστόσο, γιά λίγο,
τή συγκίνηση καί τή συναισθηματική
φόρτιση πού νοιώθω, τόσο ἐγώ ὅσο καί
οἱ συνεκδρομεῖς μου, θά προσπαθήσω
νά ἀνταποκριθῶ στίς ἀπαιτήσεις τῆς
ὁμιλίας πού, ὁ Πρόεδρος τῶν Κυπρίων
τῶν Χανίων, μοῦ ἀνέθεσε. Εὐχαριστῶ
τόσο αὐτόν, ὅσο καί ὅλους τούς συμπατριῶτες μου, πού μέ προσκάλεσαν,
καθώς καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, πού
υἱοθέτησε τήν πρόσκλησή τους καί μέ
δέχτηκε ἀδελφικά.
Σκοπός τῶν ἡμερῶν μνήμης εἶναι ἡ
κινητοποίηση τῶν ψυχικῶν δυνάμεών
μας γιά δράση πρός ἐξουδετέρωση τῶν
ἀνεπιθύμητων συμβάντων. Ὀφείλουμε,
σέ αὐτές, νά προβαίνουμε, ὄχι μέ ἀπόγνωση, ἀλλά μέ ἐλπίδα καί πίστη στό
μέλλον, σέ ἀνασύνταξη δυνάμεων καί
νά ἀναζητοῦμε ἐρείσματα τοῦ ἀγώνα
μας.
Δεκατέσσερις αἰῶνες πρίν τόν Χριστό ἡ Κύπρος ἦταν Ἑλληνική. Ὑπῆρχαν
σαφέστατες ἱστορικές μαρτυρίες γιά
τοῦτο. Κι ἀπό τότε, ἀπό τά πανάρχαια
χρόνια, ἡ Κύπρος ἀγωνίζεται νά κρατήσει τήν Ἑλληνική της ψυχή, μέσα στά
ἀλλεπάλληλα κύματα τῶν βαρβάρων,
πού ξέσπαζαν πότε ἀπό τά βάθη τῆς
Ἀνατολῆς καί πότε ἀπό τή Δύση, μέ τίς
ἴδιες πάντα ἀφελληνιστικές διαθέσεις.
Τό 1911, στή διάρκεια τῆς Γ’ Σταυροφορίας, ἡ Κύπρος ἀπεσπάσθη βίαια ἀπό
τήν Ἑλληνική Βυζαντινή αὐτοκρατορία.
Ἔζησε, μέχρι τό 1570, τή στυγνή καταπίεση, θρησκευτική καί ἐθνική, τῶν Λατίνων. Καί ἀπό τό 1570, τή στυγνότερη
καταπίεση, τούς ἐξανδραποδισμούς καί
τά παιδομαζώματα τῆς πρώτης Τουρκοκρατίας.

Σέ ὅλους τούς μακρούς καί ἀσέληνους αἰῶνες τῆς δουλείας, ὁ Κυπριακός
Ἑλληνισμός δέν ξέχασε τήν ἐθνική καταγωγή του, οὔτε καί ἀποπροσανατολίστηκε ἀπό τίς ἐπιδιώξεις του. Μόνιμη
ἐπιδίωξή του, ἡ ἀπελευθέρωση καί ἡ
ἐνσωμάτωση στόν ἐθνικό κορμό.
Βακτήρια καί ὑποστηριγμός τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, σέ ὅλες τίς περιόδους τῆς δουλείας ἦταν ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία του. Ἡ Ἑλληνική Ὀρθοδοξία λειτούργησε ὡς ἀσπίδα προστασίας, πού διαφύλαξε τήν πολιτιστική
καί ἐθνική ταυτότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κυπριακοῦ λαοῦ καί δέν τόν ἄφησε νά
ἀφομοιωθεῖ ἀπό τούς κατακτητές του.
Ἰδιαίτερα, κατά τήν διάρκεια τῆς
Τουρκοκρατίας, ἡ Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ταυτίζεται μέ τήν Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων πού ἀγωνίζονται συνεχώς νά διατηρήσουν ὅ,τι
ἱερό, πρόσκαιρα, ἔχασαν: Τήν ἐθνική
τους ἐλευθερία. Σειρά ἀρχιεπισκόπων
καί μητροπολιτῶν, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Τουρκικῆς κατάκτησης, ἐξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν,
ἐκθρονίστηκαν, ὑπερασπιζόμενοι τά δίκαια τοῦ λαοῦ. Σπουδαιότερος ἀνάμεσα
σέ ὅλους, μέ μοναδική θέση στό πάνθεο
τῶν ἡρώων μας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, τή θυσία τοῦ ὁποίου τιμοῦμε
σήμερα.
Ἀνῆλθε στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο
τό 1810, ὅταν ἄρχισε νά κυοφορεῖται
ὁ μεγάλος ξεσηκωμός τοῦ γένους. Κι
ἀμέσως, τό 1812, βλέποντας τήν πατρίδα νά πάσχει «μέγαν αὐχμόν παιδείας»
καί «ἔλλειψιν ἑλληνικῶν μαθημάτων»,
ἱδρύει τήν «Ἑλληνικήν Σχολήν» πού ἐξελίχθηκε στή συνέχεια στό σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο.
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Καταλάβαινε πώς ἡ πνευματική
ἄνωση ἑνός λαοῦ, ἐξαρτᾶται ἀπό τήν
ἔκταση καί τήν ποιότητα τῆς Παιδείας του. Διερευνώντας διεξόδους γιά
τή φυλή, στά τρομερά ἀδιέξοδα τῶν
καιρῶν του καί τρόπους ἐπιβίωσης τοῦ
γένους, μέσα στόν ἀριθμητικό κατακλυσμό τῶν βαρβάρων, συνειδητοποιοῦσε
πώς ὁ Ἑλληνισμός δέν εἶχε ποτέ τήν
εὔνοια τῶν ἀριθμῶν. Μοίρα τοῦ πάντα,
ἀπό τά μυθικά χρόνια, ἡ ποιότητα. Καί
πρός αὐτή τήν κατεύθυνση ἔπρεπε νά
προσανατολισθεῖ στήν βελτίωση τῆς
ποιότητάς του, στήν πνευματική του
προόδου καί προκοπή. Ἔτσι συνέλαβε τό νόημα τῆς Παιδείας στό δουλωμένο γένος ὁ Κυπριανός καί κάτ’ αὐτό
τόν τρόπο προχώρησε, πέραν ἀπό τή
στοιχειώδη Παιδεία, στήν ἵδρυση τῆς
ἀνώτερης Ἑλληνικῆς Σχολῆς. Ἡ Σχολή,
ὅπως σημειώνεται στό Πρακτικό τῆς
σύστασής της, θά βοηθοῦσε στήν καλυτέρευση τῶν ἠθῶν ἀλλά καί θά συνέβαλλε στή διαφύλαξη καί στήν ἐνίσχυση τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας καί
ἐλπίδας. Ἦταν ἡ πρώτη μεγάλη εὐεργεσία τοῦ Κυπριανοῦ πρός τήν πατρίδα.
Καί πράγματι, μποροῦμε σήμερα νά
ὁμολογοῦμε, πώς ἡ Ἑλληνική Παιδεία
στάθηκε σχεδία τοῦ βίου μας. Ἴσως αὐτή
τή δύναμη τῆς Παιδείας νά ἔχουν ὑπόψη τούς ὅσοι ἐπιχειροῦν σήμερα νά μᾶς
ἀποκόψουν ἀπό τό ἑλληνικό πρότυπο
Παιδείας κι ὅσοι ἔθεσαν ὡς στόχο ζωῆς
τήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας μας.
Ἐκεῖνο, ὅμως, πού προσέδωσε στόν
Κυπριανό κορυφαία θέση στή συνείδηση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦταν ἡ
ὑπέρτατη θυσία του.
Ἀμετάθετος στόχος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ὡς Ἐθνάρχου τῶν

ἀλύτρωτων Κυπρίων, ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου. Στό στόχο αὐτό
ἀποσκοποῦσαν ὅλες οἱ ἐπί μέρους ἐνέργειές του. Ἡ καρδιά του σκιρτοῦσε στήν
προσδοκία τῆς ἐπανάστασης καί στό
ὅραμα τῆς ἀπελευθέρωσης. Μά ἐκτός
ἀπό τόν πατριωτισμό, διέθετε καί σύνεση καί διορατικότητα.
Εἶχε σωστή ἀντίληψη τῆς ἰδιότυπης
θέσης τῆς Κύπρου, πού βρισκόταν τότε
στό κέντρο τοῦ Σουλτανικοῦ Κράτους.
Κάθε ἀπόπειρα ἔνοπλης ἐξέγερσης τῶν
Κυπρίων ἦταν σίγουρο πώς θά καταπνιγόταν ἀμέσως στό αἷμα ἀπό δυνάμεις πού θά ἀποβιβάζονταν γρήγορα
ἀπό τίς γύρω περιοχές, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ
κύρια ἑστία τῆς ἐπανάστασης, ἡ κυρίως Ἑλλάδα, βρισκόταν μακριά καί δέν
θά μποροῦσε νά προσδοκᾶται βοήθεια
ἀπό ἐκεῖ. Γιά αὐτό τό λόγο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, πού ἦταν ἀπό καιρό μυημένος στή Φιλική Ἑταιρεία καί
προσδοκοῦσε μέ ἀγωνία τήν ἐξέγερση
τοῦ ἔθνους, ὑποσχέθηκε ἀμέριστη τήν
ἠθική καί ὑλική ὑποστήριξη στόν κυοφορούμενο ἀγώνα. Ὁ Κανάρης εἶχε
προσεγγίσει πολλές φορές τίς βόρειες
ἀκτές τῆς νήσου καί φόρτωσε πολεμοφόδια καί τρόφιμα γιά τῆς ἐπαναστατημένες περιοχές. Ἱστορικές μαρτυρίες
ἀναφέρουν ὅτι κατά τίς παραμονές τῆς
ἔκρηξης τῆς ἐπανάστασης, στόν καθεδρικό ναό τῆς Λευκωσίας, γινόταν καθημερινά εἰκονικές κηδεῖες καί μέ τά
φέρετρα μεταφερόταν ὄπλα καί πυρομαχικά πού διοχετεύονταν ἀπό ἐκεῖ, μέ
ὑπόγεια σήραγγα, πρός τήν Πελοπόννησο καί τήν κυρίως Ἑλλάδα. Ἐξέγερση στήν ἴδια τήν Κύπρο, ἦταν πρακτικά
ἀδύνατη καί ἐθνικά ἐπιζήμια.
Κι ὅμως ἡ Κύπρος δέν διέφυγε τήν
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καταστροφή. Ἡ Κύπρος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπός της πλήρωσαν μέ τό αἷμα τούς
τήν ταπείνωση καί τόν ἐξευτελισμό, πού
ὑφίστατο ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία
στήν ξηρά καί στή θάλασσα ἀπό τίς δυνάμεις τῆς ἐπανάστασης.
Ὁ Κυπριανός δέν ἦταν ἀπροετοίμαστος γιά αὐτή τήν θυσία. Τά ὕπουλα
σχέδια τοῦ αἱμοσταγοῦς διοικητῆ, περιῆλθαν ἔγκαιρα σέ γνώση του. Πολλοί
τόν προέτρεψαν νά φύγει κι εἶχε τήν
εὐχέρεια. Μέ αὐτό θά ἦταν ἀντίθετο
πρός τίς ἀρχές καί τίς πεποιθήσεις του.
Ἦταν ἀνάγκη νά στηρίξει τόν λαό του
μέ τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῶν διακηρύξεών του.
Ὅταν κάποιος μπορεῖ ἐνσυνείδητα
νά πεθάνει, γνωρίζει τί ἀκριβῶς ζητᾶ.
Καί ὁ Κυπριανός ἤξερε τί ζητοῦσε. Ἐπεδίωκε τήν στήριξη τοῦ ποιμνίου του στή
γῆ τῶν πατέρων του, μέχρι τήν ἡμέρα
πού θά δημιουργοῦνταν οἱ προϋποθέσεις γιά τή λύτρωση, τήν ἐθνική του
ἀποκατάσταση.
Ἔτσι τήν 9η Ἰουλίου 1821 ἀπαγχονίζεται, μέ τή συναίσθηση ὅτι ἡ θυσία του
θά ριζώσει βαθύτερα στίς ψυχές τῶν
ὑποδούλων τήν πίστη στήν Ἑλληνική
ἰδέα. Μπροστά στήν ἀγχόνη ξεδιπλώθηκε ὅλο τό παρελθόν τῆς φυλῆς του.
Τά μάτια τοῦ ἐκτόξευσαν τή λάμψη τῆς
περηφάνειας, πού δέν σβήνει οὔτε στήν
πτώση, οὔτε στό θάνατο, κι ἄφησε στό
λαό του τό σπέρμα γιά μία νέα ζωή.
Ἀπαγχονίστηκε ὁ Κυπριανός, καρατομήθηκαν οἱ Μητροπολίτες κι ἕνα
πλῆθος,500 περίπου, προκρίτων, κληρικῶν καί λαϊκῶν. Πεθαίνοντας, ὅμως,
ὁ Κυπριανός, ἔδωσε στόν λαό του μηνύματα πίστης καί ἐγκαρτέρησης καί
ἐμμονῆς στά ἐθνικά δίκαια. Ἄν ἔφευγε

γιά νά γλυτώσει τή ζωή του, τότε εἶναι
ἀμφίβολο ἄν θά ἐξακολουθοῦσε, ἡ Κύπρος, γιά μακρό διάστημα νά διατηρεῖται ἑλληνική καί χριστιανική. Σέ μίαν
περίοδο, μάλιστα, πού οἱ περισσότεροι
ἀπό τούς κατοίκους ζοῦσαν σέ κατάσταση ἀμάθειας καί πνευματικοῦ σκότους,
ἐξαιτίας τῆς τουρκικῆς κακοδιοίκησης,
τῆς φτώχειας καί τῆς ἐξαθλίωσης ὁ κίνδυνος τοῦ μαζικοῦ ἐξισλαμισμοῦ, πού
θά ὁδηγοῦσε σέ σταδιακό ἐκτουρκισμό, ἦταν ἰδιαίτερα μεγάλος. Ὁ Κυπριανός, μέ τόν θάνατό του, ἔγινε θρύλος.
Ὁ τάφος τοῦ ἔγινε τάφος ζωαρχίας γιά
νά ἀντλεῖ ὁ λαός τοῦ τά στοιχεῖα γιά τή
νέα του ζωή, πού θά ἀπεργαζόταν τήν
ἐλευθερία του. Στή θυσία τοῦ ὀφείλουμε καί τό ὅτι σήμερα ἐξακολουθοῦμε νά
εἴμαστε Ἕλληνες καί νά παλεύουμε γιά
τήν ἑλληνική ταυτότητά μας.
Σέ μία ἐναλλαγή τῆς κατοχῆς, τό
1878, ἡ Κύπρος ἔγινε κτήση τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ Ἕλληνες τῆς
Κύπρου δέχτηκαν τήν ἀλλαγή ὡς προσωρινό γεγονός, πού θά τούς ὁδηγοῦσε
στήν ἕνωση μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα,
ὅπως ἔγινε μέ τά Ἐπτάνησα λίγα χρόνια
πρίν, τό 1864. Ὅταν, ὅμως, πείστηκαν
ὅτι οἱ Ἄγγλοι οὐδέποτε θά τούς παραχωροῦσαν τήν ἐλευθερία τους, ξεσηκώθηκαν, τό 1955, σέ ἕνα ἐπικό, τετραετῆ
ἀγῶνα, μέ ἐπικεφαλῆ πάλι τήν Ἐκκλησία τους.
Ὁ ἀπελευθερωτικός μας ἀγώνας ἔγινε γιά τήν ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα. Δέν
μπόρεσε, ὅμως νά ὑλοποιήσει πλήρως
τόν στόχο του. Ἄμοιροι πολιτικῆς παιδείας, χωρίς τήν στήριξη τοῦ ἐθνικοῦ
κέντρου καί ὑπό τήν πίεση τῶν ἰσχυρῶν
τῆς γῆς, συρθήκαμε στά πλοκάμια τῆς
Ἀγγλικῆς διπλωματίας καί στά νύχια
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τῆς Τουρκικῆς βουλιμίας. Συμβιβαστήκαμε, μέ μία ἐλλειμματική ἀνεξαρτησία μέ πολλά σπέρματα τῆς διαίρεσης
τῆς Ἀγγλικῆς δολιότητας. Ὁ ἀγώνας
ἐκεῖνος, ὡστόσο, τερμάτισε τήν ἀποικιοκρατία. Δέν ἦταν οὔτε λίγο οὔτε ἀμελητέο αὐτό. Κι ἄφησε ἀνοικτή τήν προοπτική τῆς μελλοντικῆς βελτίωσης τῆς
ἐλευθερίας πού ἐπιτεύχθηκε.
Δέν μπορέσαμε, δυστυχῶς, νά ἀνταποκριθοῦμε στίς ἀπαιτήσεις οὔτε τῆς
Ἱστορίας, οὔτε τῆς στοιχειώδους λογικῆς. Ἐνῶ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακά
ριος, ἀπό τήν θέση τοῦ ἐκλεγμένου
Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
προσπαθοῦσε νά ἀντιμετωπίσει τίς δολοπλοκίες τῶν Ἄγγλων καί τίς ἐπεκτατικές, ἐπεμβατικές βλέψεις τῆς Τουρκίας πού εἶχε, ἐν τῷ μεταξύ, παρακινήσει
τούς Τουρκοκυπρίους σέ ἀνταρσία, μία
μικρή μειοψηφία Ἑλλήνων τῆς Κύπρου,
στράφηκε ἐναντίον του.
Τό σύνθημα τῆς Ἕνωσης τῆς Κύπρου
μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα, μαγνήτιζε πολλούς καί τότε καί σήμερα. Γιά αὐτό τόν
σκοπό διεξήχθη ὁ ἀπελευθερωτικός μας
ἀγώνας, καί γιά τήν εὐόδωσή του ἔγιναν τόσες θυσίες. Ἡ ἀποδοχή τῆς λύσης
τῆς ἀνεξαρτησίας, ἀπό τόν Μακάριο,
ἦταν ἀποτέλεσμα ἀδήριτης ἀνάγκης. Οἱ
Ἄγγλοι ἀπειλοῦσαν μέ διχοτόμηση τήν
Κύπρο κι ἡ Τουρκία καραδοκοῦσε ἀπό
τότε, ἀφοῦ ἡ Ἀγγλική πονηριά τήν ἐνέπλεξε στό θέμα, γιά πλήρη κατάληψη
τῆς Κύπρου.
Θά ἔπρεπε νά ἐπικρατήσει ἡ λογική. Κι αὐτή τή λογική χρησιμοποιοῦσε
ὁ Μακάριος. Μέσα ἀπό τίς παγίδες, μέ
πολλή δεξιοτεχνία προσπαθοῦσε νά
πετύχει τόν μόνιμο στόχο τῆς Ἕνωσης.
Ἡ μικρή αὐτή μειοψηφία δέν μποροῦσε

νά κατανοήσει τίς δυσκολίες. Κι ἔγινε
θύμα τῶν ἐχθρῶν τῆς Κύπρου, ὑπηρετώντας τά καταχθόνια σχέδιά τους.
Καταστροφική ὑπῆρξε ἡ συγκυρία τῆς
ἐπιβολῆς τῆς ξενοκίνητης δικτατορίας
στήν Ἑλλάδα τό 1967. Τό Ἐθνικό κέντρο τό ἐκπροσωποῦσε, τότε, μία ὁμάδα παρανοϊκῶν καί ταυτόχρονα ἀδίστακτων δικτατόρων πού ὀργάνωσε μίαν
ἄρτια μηχανή παραπληροφόρησης καί
ὑπόσκαψης τοῦ Μακαρίου στήν Ἐθνική
Φρουρά, στά σχολεῖα, στά σωματεῖα.
Κατάφερε νά διεισδύσει ἀκόμα καί στήν
Ἐκκλησία, ὀδηγώντας σέ ἀδελφοκτόνο
σπαραγμό.
Ὅλοι αὐτοί, ὅσοι, εἴτε ξεγελάστηκαν
ἀπό εὔηχα συνθήματα, εἴτε φθόνησαν
γιά τόν ἕνα ἤ γιά τόν ἄλλο ἰδιοτελῆ
λόγο τόν Μακάριο, εἴτε ἐξαγοράστηκαν
ἀπό ξένους, δροῦσαν, στό σκότος καί
ὑπόσκαψαν συστηματικά τά θεμέλια
τοῦ Κυπριακοῦ Κράτους. Ἀνατινάξεις
ἀστυνομικῶν σταθμῶν, γεφυρῶν, σπιτιῶν, δολοφονίες ἀντιφρονούντων, συχνές ἀπόπειρες ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, γίνονταν ἐν ὀνόματι
τῆς Ἕνωσεις. Οἱ θλιβεροί αὐτοί νυχτοβάτες ἀποδείχτηκαν, κατά τά προφητικά λόγια τοῦ Μακαρίου, «οἱ νεκροθάπτες τῆς Ἑνώσεως».
Πάρα τίς ξεκάθαρες προειδοποιήσεις
τοῦ Προέδρου Μακαρίου, ὅτι ἡ Τουρκία
καραδοκοῦσε κι ὅτι θά θρηνούσαμε ἐπί
ἐρειπίων, τό κακό δέν ἀπεφεύχθη. Καί
μετροῦμε σήμερα 40 ὁλόκληρα χρόνια
ἀπό τότε. Δέν θά ἀναφερθῶ στό πραξικόπημα, γιατί δέν τό ἀντέχω. Δέν ἔχω
τήν ψυχική δύναμη νά ἀναφερθῶ σέ
μίαν τόσο μεγάλη προδοσία, σέ ἕνα τέτοιον αὐτοεξευτελισμό. Δέν ἀντέχω στή
σκέψη ὅτι προσφέραμε ἄφατη ἀγαλλία16

ση στούς Τούρκους καί στούς Ἄγγλους,
στόν Κίσιγκερ καί στό Ἐτζεβίτ. Δέν
μπορῶ νά βρῶ μίαν, ἔστω καί ἀδύνατη,
δικαιολογία γιά νά τήν προτάξω στούς
ἥρωές μας: Τόν Αὐξεντίου, τόν Μάτση,
τόν Παλληκαρίδη. Τί νά τούς πῶ; Ὅτι
τήν ψυχική ἀνάταση ἐκείνων, γιά τήν
Κύπρο καί τήν ἐλευθερία της, κι ἤρθαμε
ἐμεῖς, ἐλάχιστα χρόνια μετά, νά προσφέρουμε τήν πατρίδα μας στήν Τουρκία;
Τό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου
1974 ἀκολούθησε, στίς 20 Ἰουλίου, ἡ
Τουρκική εἰσβολή. Γιά αὐτήν, ἐξάλλου,
ἔγινε τό πραξικόπημα, αὐτήν ἐξυπηρετοῦσε ἡ μεγάλη προδοσία.
Ἡ Τουρκία, ἐκτός ἀπό τούς φόνους,
τούς βιασμούς, τίς ὑλικές καταστροφές, κατέκτησε, σέ δύο ἀλλεπάλληλες
φάσεις τοῦ ἴδιου ἐγκλήματος, καί κατακρατεῖ ἔκτοτε, τό 37% τοῦ ἐδάφους
μας. Ἐκτόπισε ὅλους τούς Ἕλληνες γηγενεῖς κατοίκους ἀπό τήν περιοχή καί,
παραγνωρίζοντας κάθε ἔννοια δικαίου,
τουρκοποιεῖ τά κατεχόμενα καί προγραμματίζει κατάληψη ὁλόκληρής τῆς
Κύπρου.
Καί ἐμεῖς, σιγά-σιγά, ἀποπροσανατολιστήκαμε. Στραφήκαμε στήν εὐμάρεια.
Ξεχαστήκαμε στήν ἄνετη προσωρινότητα. Παραγνωρίσαμε τήν ἀρετή. Κι
ὅταν ἡ σήψη, βαθμιαία, ἐπικράτησε καί
ὁδηγηθήκαμε στήν οἰκονομική χρεοκοπία, δέν ἀνανήψαμε. Ὁ ἀγώνας γίνεται,
τώρα, γιά ἀνάκτηση τῆς καλοπέρασης
πού χάσαμε κι ὄχι γιά ἀπελευθέρωση.
Ἡ παιδεία μας, ἀκολουθώντας, δυστυχῶς, τό ἐθνικό κέντρο, παραμέλησε
τίς διαχρονικές μας ἀξίες καί ἡ νέα γενιά περιφρόνησε τήν προγονική σοφία.
Μία ἀνεξήγητη ροπή πρός ἰσοπέδωση
τῶν πάντων κυριαρχεῖ σέ κάθε ἡλικία.

Ξεχαστήκαμε στά μισά τοῦ δρόμου.
Καί εἴμαστε ἡ ἴδια γενιά πού ἔζησε τήν
ὀδύνη τοῦ ἐκπατρισμοῦ καί θά ἔπρεπε
νά διατηρεῖ ἐναργῆ τόν πόθο τῆς ἐπιστροφῆς. Ἀντ’ αὐτοῦ μπαινοβγαίνουμε,
κάτω ἀπό τούς δοτούς περιορισμούς
τοῦ κατακτητῆ, τίς προσωπικές ταπεινώσεις καί τόν ἐθνικό ἐξευτελισμό, στά
κατεχόμενα, καί ἐνισχύουμε τήν οἰκονομία τους. Νοιώθουμε βαθύτατα ὑποχρεωμένοι γιατί ὁ παράνομος κάτοχος
τοῦ δικοῦ μας σπιτιοῦ καταδέχεται νά
μᾶς ἀνοίξει τήν πόρτα, ἴσως καί νά μᾶς
προσφέρει ἕνα καφέ.
Καί τό χειρότερο, κάτι πού ἀγγίζει
τά ὅρια τῆς ἐσχάτης προδοσίας, μερικοί πωλοῦν σήμερα, σέ ἐξευτελιστικές
τιμές, πραγματικά ἀντί πινακίου φακῆς,
τίς περιουσίες τους στά κατεχόμενα,
στήν Τουρκία. Τήν ὑποβοηθοῦν, ἔτσι,
στήν ὑλοποίηση τῶν στόχων της. Μαζί
μέ τήν ἠθική πώρωση παρουσιάστηκε,
δηλαδή, ὡς νοσηρό κοινωνικό φαινόμενο καί ἡ ἐθνική πώρωση.
Ἡ κατάσταση εἶναι ἀξιοθρήνητη καί
στό ἐπίπεδο τῶν στόχων τοῦ ἀγῶνα
μας, ὅπως προβάλλονται ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία μας. Παρασυρθήκαμε στή
διαδικασία τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν μέ στόχο ὄχι τήν ἀποκατάσταση
τῶν δικαιωμάτων τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά
τόν συμβιβασμό μέ τήν ἁρπαγή καί
τήν ἀδικία. Αὐτό ἑδραίωσε τήν διεθνῆ
προπαγάνδα τῆς Τουρκίας γιά τή φύση
τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος, παρουσιάζοντάς το σάν δικοινοτικῆ διαφορά
καί θέτοντας τόν ἑαυτό της στό ἀπυρόβλητο. Παίρνει μάλιστα τά εὔσημα, ἀπό
τόν διεθνῆ παράγοντα, ὡς ἐνθαρρύνουσα τή λύση τοῦ προβλήματος. Τό πόσο
πέτυχε σέ αὐτό τόν στόχο της ἡ Τουρ17

κία, μέ τή δική μας συνέργεια, φαίνεται
καί ἀπό τίς μέχρι σήμερα ὑποβληθεῖσες
προτάσεις γιά λύση τοῦ Κυπριακοῦ,
ἀλλά καί ἀπό τίς δικές μας διεκδικήσεις:
Οὔτε ὑπαινιγμός γιά εἰσβολή καί κατοχή, οὔτε λόγος γιά ἐποικισμό καί ἐθνικό
ξεκαθάρισμα.
Τήν τακτική τῆς κατοχικῆς δύναμης εἶχε ἀντιληφθεῖ ἔγκαιρα ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος. Πιεζόμενος κι ἐκεῖνος
ἀπό τόν διεθνῆ παράγοντα καί ἔχοντας
ὑποσχέσεις γιά παρεμβάσεις πρός τήν
Τουρκία, δέχτηκε τή διαδικασία τῶν συνομιλιῶν. Ὅταν διαπίστωσε, ὅμως, τούς
σχεδιασμούς καί τήν τακτική της Τουρκίας, δέν δίστασε νά κηρύξει τόν μακροχρόνιο ἀγῶνα καί νά τόν ἀφήσει ὡς
σωστική παρακαταθήκη γιά τό λαό του.
Ἡ συνέχιση, ἔκτοτε, τῶν συνομιλιῶν
ὁδήγησε στήν σταδιακή ἀποδοχή ὅλων
τῶν ἀπαιτήσεων τῶν Τούρκων, χωρίς
κανένα ἀποτέλεσμα. Κι ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νά παίζουμε τό παιχνίδι τους.
Γιά αὐτό καί εἶναι ἀνάγκη, νά κατανοήσουμε τούς σχεδιασμούς τῶν Τούρκων καί τίς μεθοδεύσεις τους, προκειμένου νά προστατευθοῦμε ἀπό τούς
θανάσιμους κινδύνους συνεπάγονται
γιά μᾶς. Ὁ Νιχάτ Ἐρίμ, ὄχι μόνο καθόρισε, ἀπό τό 1956, τόν στόχο τῆς κατάληψης ὁλόκληρης τῆς Κύπρου ἀπό τήν
Τουρκία, ἀλλά κατάρτισε καί σχεδιάγραμμα σταδιακῆς ὑλοποίησής του, πού
ἐφαρμόστηκε κατά γράμμα μέχρι τώρα.
Σήμερα, ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νά βάλει
τίς τελευταῖες πινελιές στό σχέδιό της,
νά ὁλοκληρώσει τόν ἀνόσιο στόχο της.
Καί ἡ προσπάθειά της ἐξελίσσεται μέ
τρεῖς ταυτόχρονα τρόπους:
-μέ τίς συνομιλίες ἀπό τίς ὁποῖες
προσδοκᾶ κατάργηση τῆς Κυπριακῆς

Δημοκρατίας καί δημιουργία ἐνός μορφώματος τό ὁποῖο νά μπορεῖ, ἀνά πάσα
στιγμή, νά διαλύσει, καί νά μᾶς καταστήσει ὁμήρους της, ἀφοῦ τότε δέν θά
ἔχουμε διεθνῆ ὑπόσταση.
-μέ τόν ἐποικισμό, ὅταν καταφέρει
μέ τίς διεθνεῖς σχέσεις της καί παραπλανώντας τόν διεθνῆ παράγοντα, νά
τόν νομιμοποιήσει, θά ἔχουμε τήν τύχη
τῆς Ἀλεξανρέττας. (Σήμερα, ὅπως καταγγέλλουν οἱ ἴδιοι οἱ Τουρκοκύπριοι,
ὑπάρχουν, στό κατεχόμενο μέρος τῆς
πατρίδας μας, πέραν τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου ἔποικοι). Ὁ ἐποικισμός εἶναι
ὁ πρῶτος καί μεγαλύτερος κίνδυνος.
Ἔστω καί ἄν μας ἀναγνωρίσουν ὅλα τά
ἄλλα ἀπαράγραπτα δικαιώματά μας, ἄν
παραμείνουν οἱ ἔποικοι θά γίνουμε μία
μικρή μειοψηφία. Θά ζητήσουν τότε οἱ
Τοῦρκοι ἑνιαῖο κράτος καί ἐμεῖς θά καταποντιστοῦμε.
-τρίτος τρόπος μέ τόν ὁποῖο θά
προσπαθήσουν νά ὁλοκληρώσουν τήν
πλήρη κατάληψη τῆς Κύπρου, εἶναι ὁ
ἐκφοβισμός. Μέ τόν ἐκφοβισμό, τή δημιουργία κλίματος ἀνασφάλειας στήν
πλευρά μας, δέν θά μείνει ἄλλη ἐπιλογή, στόν λαό μας, ἀπό τήν φυγή καί θά
ἔχουμε τήν τύχη τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου.
Ἡ Κύπρος βρίσκεται, χωρίς ἀμφιβολία, αὐτή τή στιγμή στήν κρισιμότερη
φάση τῆς ἐθνικῆς της ζωῆς. Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Κύπρου βρίσκεται, σήμερα, σέ
τροχιά ἀφανισμοῦ ἀπό τόν τόπο στόν
ὁποῖο ζεῖ ἐδῶ καί 35 αἰῶνες.
Τί πρέπει, λοιπόν, νά κάνουμε; Θά
παρακολουθήσουμε παθητικά τήν ἔκβαση τῶν πραγμάτων; Ἔχουμε ὑποχρέωση
νά ἀντισταθοῦμε στήν ὑλοποίηση τῶν
Τουρκικῶν στόχων καί νά τούς μαται18

ώσουμε. Ὀφείλουμε νά ἀναχαιτίσουμε
τήν ψυχολογική κατάρρευση τοῦ λαοῦ,
νά ἀνορθώσουμε τό ἠθικό του, νά τοῦ
ἐμπνεύσουμε πίστη στίς δυνάμεις του.
Εἶναι γεγονός πώς τά συγκριτικά
ὑλικά μεγέθη, μέ ἀντίπαλο τήν Τουρκία,
εἶναι συντριπτικά σέ βάρος μας, ὅπως,
ἐξ ἄλλου, ἦταν πάντα στήν ἱστορική
ἀναδρομή τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι, ὅμως,
ἐπιλογή ἡ παράδοση γιατί ὁ ἀντίπαλος
εἶναι ἰσχυρός; Στήν Ἱστορία μας, ἀποδείχτηκε πολλές φορές, ὅτι τό ψυχικό σθένος καταβάλλει τόν ἀριθμό. Καί ὅπως
φάνηκε ξεκάθαρα καί κατά τή διάρκεια
τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας, ἀγῶνα, ὅταν
ὑπάρχει πίστη σέ σκοπό, τά ὅπλα καί τά
πυρομαχικά τοῦ ἐχθροῦ ἀποδεικνύονται ἄχρηστα σιδερικά.
Χωρίς νά παραγνωρίζουμε τήν ἐπιβαλλόμενη σύνεση στίς κινήσεις καί
στίς προσπάθειές μας, ἄλλο τόσο θά
πρέπει νά ἀγνοήσουμε τίς φωνές τῶν
λεγόμενων ρεαλιστῶν γιά «ἀμετακίνητα τετελεσμένα», καί οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὡς «ἐθνική αὐτοκτονία» κάθε
ἀντίσταση στά σχέδια τοῦ κατακτητῆ.
Οὔτε ὁ Παλαιολόγος, οὔτε ὁ Ἐθνομάρτυς Κυπριανός, οὔτε ὁ Λεωνίδας, οὔτε
ὁ Αὐξεντίου, πού ἀγωνίστηκαν γιά τήν
πατρίδα, ἐν γνώσει τους ὅτι πέθαιναν, ἀνέμεναν νά κριθοῦν οἱ πράξεις
τους ἀπό Ἐφιάλτες, ἀπό Περσόφιλους,
Ἀγγλόφιλους ἤ Τουρκόφρονες. Ἄλλοι
εἶναι οἱ αἰώνιοι κριτές τους: Ἐκεῖνοι πού
τούς ἔχουν, ἔκτοτε, φυλακτό στήν καρδιά τους καί δακρύζουν στην προσφορά
τοῦ ὀνόματός τους. Ἡ ἐθνική ἀντίσταση δέν ὑπῆρξε ποτέ καί δέν εἶναι ἐθνική αὐτοκτονία. Ἀντίθετα, θά πρέπει νά
εἶναι ἡ πρώτη προτεραιότητα τῆς ζωῆς
μας.

Ὀφείλουμε, λοιπόν, πρῶτα νά πληροφορήσουμε εἰλικρινῶς τόν λαό γιά τίς
δυσκολίες καί τίς θυσίες πού θά ἀπαιτηθοῦν. Νά ἀποκαλύψουμε, ὅσον φοβερά
καί ἄν εἶναι, τά σχέδια τῶν Τούρκων.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πάντοτε ἐρεβοκτόνος.
Ἀποκαλύπτει τίς πραγματικές διαστάσεις τοῦ ὁποιουδήποτε προβλήματος
καί παρέχει τή δυνατότητα, εὔκολη ἤ
δύσκολη, ἀντιμετώπισής του.
Νά ἀπαιτήσουμε, ὕστερα, ἀγωνιστική διάθεση ἐκ μέρους τῶν ἡγετῶν μας,
διαφάνεια στή ζωή καί ἠθική στόν τρόπο συμπεριφορᾶς τους. Δέν μπορεῖς μέ
σάπια ἡγεσία καί διεφθαρμένες συμπεριφορές νά ὀργανώσεις ἀποτελεσματικά καί νά φέρεις σέ πέρας ἕναν ἀγῶνα,
ἀπό τήν ἔκβαση τοῦ ὁποίου κρίνονται
τά πάντα.
Θά πρέπει, κατόπιν, νά πρωτοστατήσουμε στήν ἀλλαγή πλεύσης τοῦ ἀγώνα
μας. Οἱ συνομιλίες, ὅπως γίνονται, δέν
ὁδηγοῦν πουθενά. Ἦταν ὁ σχεδιασμός
τῆς κατοχικῆς δύναμης γιά ἀποτελμάτωση τοῦ θέματός μας, γιά ἀποπροσανατολισμό καί ἠμῶν τῶν ἰδίων καί τῶν
ξένων. Κάθε ὑποχώρησή μας ὁδηγεῖ σέ
νέες διεκδικήσεις τῶν Τούρκων. Στούς
συμβιβασμούς δέν ὑπάρχει τέρμα ὅταν
ὑπάρξει ἀρχή. Ὀφείλουμε, λοιπόν, νά
πρωτοστατήσουμε σέ ἐπαναφορά τοῦ
θέματός μας ὡς θέματος εἰσβολῆς καί
κατοχῆς, μέ αἰτήματα τήν ἀπελευθέρωση καί ὄχι τήν ἐπανένωση. Μποροῦν οἱ
Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας νά ἀντιτεθοῦν
σέ ἕνα τέτοιο αἴτημά μας ποῦ θά τεκμηριώνεται πλήρως; Ἀφοῦ, ὅμως, ἐμεῖς
συμβιβαζόμαστε μέ ὅλο καί λιγότερα,
ποιός ὁ λόγος νά μεριμνοῦν ἐκεῖνοι;
Ἀσφαλέστατα δέν ἔχουν νόημα
καί δέν ὁδηγοῦν σέ λύση, ἀλλά ἐμπε19

δώνουν τήν κατοχή καί προωθοῦν τά
τελικά σχέδια τῶν Τούρκων οἱ ἐπιλεγμένες θρησκευτικές τελετές-θέατρα
σέ ὁρισμένους ἀπό τούς ἐλάχιστους
συντηρημένους κατεχόμενους ναούς
μας, παρουσία ξένων, Μουσουλμάνων
καί ἀθέων, καί, δορυφορική μετάδοση
στόν ἔξω κόσμο, γιά ἐξυπηρέτηση τῶν
τουρκικῶν προπαγανδιστικῶν σκοπῶν.
Ἐπιθυμοῦμε νά λατρεύσουμε τόν Θεό
μας ἐκεῖ πού τόν λάτρευσαν καί οἱ πρόγονοί μας, ἐκεῖ πού δημιουργήθηκαν τά
παιδικά βιώματά μας κι ἐκεῖ πού βρίσκεται καθημερινά ἡ καρδιά μας, ὄχι ὅμως
μέ ἐκποίηση τῶν ἐθνικῶν δικαίων μας.
Ἀποτελεῖ μέτρο οἰκοδόμησης ἐμπιστοσύνης ἡ παροχή βήματος καί εὐκαιρίας
προπαγάνδας στόν ἐχθρό.
Ἔχουμε χρέος, πιστεύω, νά τοποθετηθοῦμε, καί ὡς Ἐκκλησία καί ὡς λαός,
καί πάνω στό πρόβλημα τῆς ἐκποίησης
τῶν κατεχόμενων περιουσιῶν μας ἀπό
τούς κατόχους τους πρός τήν Τουρκία.
Ἔχω τή γνώμη ὅτι δέν εἶναι δικαίωμα τῶν κατόχων τους νά πωλοῦν στήν
Τουρκία τήν περιουσία τους. Γιατί δέν
πωλοῦν ἁπλῶς κάποια στρέμματα γῆς
πού τούς ἀνήκει. Ἐκχωροῦν, ταυτόχρονα, μέρος τῆς κρατικῆς κυριαρχίας μας
πού ἀνήκει σέ ὅλους μας. Ὅσο κι ἄν
δημιούργησαν τετελεσμένα, ἔστω κι
ἄν φραστικά ἀνακήρυξαν «κράτος», οἱ
Τοῦρκοι, μέ τή δύναμη τῶν ὅπλων, ὅλα
εἶναι παράνομα. Ἕνα κράτος ἑδράζεται
ἐπί κάποιου ἐδάφους. Ἐπί ποίου ἐδάφους ἔχει ἀνακηρυχθεῖ τό ψευδοκράτος; Σέ δικό μας ἔδαφος πού δέν τούς
ἀνήκει. Δέν θά χρειάζεται πιά, οὔτε
συμφωνία, οὔτε ὑπογραφή μας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ὅτι κάτι τέτοιο ἀγγίζει τά ὅρια τῆς ἐσχάτης προδοσίας.

Ἴσως κάποιοι νά μᾶς ποῦν ὑπερβολικούς, δέν εἴμαστε ὅμως. Μά σας ξεγελᾶ τό ἀνυποψίαστο τοῦ λαοῦ καί ἡ
ἀδιαφορία τῶν ἰθυνόντων. Θυμηθεῖτε
τόν Τιτανικό. Τήν ὥρα πού τό θαυμαστό ὑπερωκεάνιο βυθιζόταν, ἡ μουσική συνέχιζε νά παίζει καί οἱ ἄνθρωποι
φορώντας τά γιορτινά τους, ἀνίδεοι,
χόρευαν καί λικνίζονταν. Γιά αὐτό καί
προβάλλει σήμερα ἐνώπιόν μας, ὅσο
ποτέ ἄλλοτε, ἐπιτακτική ἡ εὐθύνη μας
γιά τό μέλλον τοῦ τόπου. Νά εὐαισθητοποιήσουμε τόν λαό ὥστε νά κατανοήσει τόν κίνδυνο πού διατρέχουμε,
ἀλλά καί νά τόν ἐμψυχώσουμε, νά τοῦ
ἐμφυσήσουμε τήν ἐλπίδα γιά τό μέλλον. Πότε ἄλλοτε ἡ λησμοσύνη τοῦ
πλέον πρόσφατου παρελθόντος, συνδεδεμένη μέ τήν ἀδιαφορία γιά τό προσεχές μέλλον, δέν κατέστησαν τόν βίον
τόσον ἀβέβαιον.
Κάθε φορά πού «ὠδίνες θανάτου
καί κίνδυνοι Ἅδου» περικύκλωναν τόν
Ἑλληνισμό, αὐτός σωζόταν μέ τή βοήθεια δυό παραγόντων: α) Ἑνός λέιμματος, ἔστω καί μικροῦ, πού ἔμενε σταθερό στίς ἀξίες καί τίς παραδόσεις τοῦ
ἔθνους καί γινόταν ἡ ζύμη γιά νά ζυμωθεῖ «ὅλον τό φύραμα» καί β) Τοῦ Θεοῦ
πού ἐρχόταν πάντα βοηθός στίς δικές
μας προσπάθειες.
Καί οἱ δυό αὐτοί παράγοντες ὑφίστανται καί σήμερα καί γιά μᾶς στήν
Κύπρο. Ἅς τούς χρησιμοποιήσουμε γιά
τή σωτηρία τοῦ τόπου καί τῶν παιδιῶν
μας.
Ἡ βοήθεια ὅλων τῶν Ἑλλήνων
Κυπρῖων, ὅπου κι ἄν βρίσκονται, καί ἡ
συμπαράσταση ὁλόκληρου τοῦ ἔθνους
εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν
εὐόδωση τοῦ ἀγῶνα μας.
20

Χριστιανικά στοιχεῖα
στή θρησκευτική καί κοινωνική ζωή
τῶν μουσουλμάνων τῆς Κρήτης
Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης*
Α΄ μέρος
Εἰσαγωγή
Τό 1669 μετά ἀπό ἕνα 24χρονο αἱματηρό καί διαρκῆ πόλεμο ἡ Κρήτη ἔπεσε
στά χέρια τῶν Τούρκων. Οἱ νέοι κατακτητές δήμευσαν ἀμέσως τά δημόσια
κτίρια καί μετέτρεψαν τίς ἐκκλησίες,
στίς πόλεις καί στά κεφαλοχώρια σέ
τζαμιά. Κατεδάφισαν μοναστήρια καί
ἐκκλησίες καί ἀπαγόρεψαν τήν ἐπισκευή ἤ ἀνέγερση ναῶν. Κατέσχεσαν
τίς περιουσίες τῶν χριστιανῶν καί ὅλη
τήν εὔφορη γῆ, ἀφήνοντάς τους τίς
ἄγονες καί ὀρεινές περιοχές. Ὑποχρέωναν τούς χριστιανούς σέ ἀγγαρεῖες γιά
ὅλες τίς δουλειές. Ἅρπαζαν τίς γυναῖκες
καί τίς κόρες τῶν χριστιανῶν γιά τά χαρέμια καί ὅσες ἀρνοῦνταν ὑφίσταντο
μαρτύρια μέχρι θανάτου, μπροστά στά
μάτια τῶν γονέων, τῶν ἀνδρῶν καί τῶν
παιδιῶν τους. Ἅρπαζαν ἐπίσης τά ἀγόρια τῶν χριστιανῶν ἀπό 8-13 ἐτῶν. Τό
παιδομάζωμα στοίχισε 15 χιλιάδες παιδιά πού στάλθηκαν στά τάγματα τῶν
Γενιτσάρων, ἀποκτηνώθηκαν, ξέχασαν
γονεῖς, πατρίδα καί πίστη. Οἱ Τοῦρκοι
ἐπέβαλαν ποικίλους φόρους στούς ρα-

γιάδες γιά νά συντηροῦνται καί τούς
εἰσέπρατταν ἀκόμη καί σέ περιπτώσεις
καταστροφῆς τῆς παραγωγῆς ἤ ἀφορίας. Τά μαρτύρια πού ὑπέστη ὁ χριστιανικός πληθυσμός ὀφείλονταν στήν
ἀγριότητα καί τά ἔνστικτα τοῦ κατακτητή στό ὅτι δέν φαίνονταν διατεθειμένοι οἱ χριστιανοί νά ἀλλάξουν τήν
πίστη τους, ἀλλά καί στό γεγονός ὅτι
οἱ Κρῆτες χριστιανοί συνειδητά βοήθησαν στόν ἀγῶνα τῶν Ἐνετῶν. Ἡ προέλευση τῶν μουσουλμάνων τῆς Κρήτης
τούς ὁδήγησε νά διατηρήσουν ἤ νά
ἀντιγράψουν πολλά στοιχεῖα ἀπό τή
ζωή καί τίς συνήθειες τῶν Χριστιανῶν,
ἀλλά καί σημαντικά στοιχεῖα στόν κοινωνικό καί τόν θρησκευτικό βίο τους.
1. Ἡ προέλευση τῶν μουσουλμάνων τῆς Κρήτης
Ἀμέσως μετά τήν κατάκτηση τῆς
Κρήτης κλήθηκαν τά ἀρχοντόπουλα
ἀπό τίς ἐπαρχίες νά δηλώσουν ἀλλαγή
τῆς θρησκείας τους γιά νά εἶναι ἐλεύθερα. Οἱ Βενετοί ἄρχοντες πρῶτοι καί
μετά οἱ φεουδάρχες ἐξισλαμίσθηκαν

* Ἡ ἐργασία αὐτή ὑποβλήθηκε στό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογικῶν σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στό μάθημα τῆς Θρησκειολογίας τό Μάιο τοῦ 2014.
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ἀμέσως ὁμαδικά καί ἀπό συμφέρον γιά
νά σώσουν τήν ζωή καί τίς περιουσίες.
Οἱ Τοῦρκοι στήν πραγματικότητα δέν
τούς βίασαν, ἀλλά οἱ ἴδιοι δέχτηκαν
χωρίς συζήτηση ἀκόμη καί τήν περιτομή. Μετά ἀκολούθησαν οἱ ὑποδεέστεροι τῶν ἀρχόντων, οἱ πλούσιοι καί
τέλος ὁλόκληρα χωριά. Εἰδοποιοῦσαν
τόν πασά πού ἔστελνε τό χότζα, πού
τύλιγε τό χωριό μέ ὀργιά, γονάτιζε κι
ἔκανε δέηση στόν Ἀλλάχ καί ἀπλώνοντας τά χέρια τοῦ ἔκανε μουσουλμάνο ἀκόμη καί τόν ἱερέα τοῦ χωριοῦ.
Πολλοί βέβαια παρουσίασαν ἐκούσια
τόν ἐξισλαμισμό τους γιά νά πετύχουν
ἐλευθερία καί προνόμια.
Ἡ εὔκολη προσχώρηση τῶν Ἐνετῶν
πού δέν εἶχαν ἀφομοιωθεῖ ἀπό τούς
ντόπιους Κρῆτες, ἔδωσε τήν ἰδέα τοῦ
ἐξισλαμισμοῦ γιά νά γίνει ἡ Κρήτη
κλειδί τριῶν ἠπείρων στή διάδοση τοῦ
Ἰσλάμ. Ἡ Κρήτη μεταβλήθηκε σέ τόπο
μαρτυρίου καί θρήνου καί περισσότερο
ἀπό κάθε ἄλλη περιοχή τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ὑπέφερε φρικτά.
Τό δουλεμπόριο, οἱ φόνοι, οἱ καταπιέσεις, οἱ φόροι, ἡ ἀπομύζηση τοῦ μόχθου τῶν ὑποδούλων, ἡ ἀνασφάλεια
καί οἱ βίαιοι ἐξισλαμισμοί, εἶχαν ὡς
ἀποτέλεσμα νά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν
χριστιανῶν σέ 150 χιλιάδες.
Μέ τό τέλος τοῦ Κρητικοῦ πολέμου,
οἱ Κρῆτες ἀπευθύνθηκαν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο παρακαλώντας καί
ζητώντας νά ἐπιτραπεῖ ὁ ἐπιφανειακός
ἐξισλαμισμός. Τό πατριαρχεῖο ὅμως
ἀρνήθηκε προβάλλοντας τό Καινοδιαθηκικό «ὅστις ἀρνήσηταί μοι…»1.
Ἀπευθύνθηκαν καί στό πατριαρχεῖο

Ἀλεξανδρείας, τό ὁποῖο ἐπίσης ἀπαγόρευσε αὐστηρά τή διπλοπροσωπεία.
Ὁ Κρητικός στήν καταγωγή ὅμως (καταγόταν ἀπό τό Χάντακα), Νεκτάριος
Πελοπίδας, πατριάρχης Ἱεροσολύμων
(1661-1669), φάνηκε συγκαταβατικός καί ἐπέτρεψε τόν «κατ’ ἐπίφασιν
ἰσλαμισμό» καί προτιμῶντας ἀνάμεσα
σέ δυό κακά τό βέλτιστο, ἀπάντησε
θετικά καί ἀνέχτηκε μέ ἐπιείκεια τούς
κρυπτοχριστιανούς. Ἔτσι, μέ τήν ἄδεια
τοῦ πατριάρχη, ἦταν φανερά Τοῦρκοι
καί κρυφά χριστιανοί. Ὁ Νεκτάριος
Πελοπίδας κατηγορήθηκε ὅτι μέ τήν
ἐνέργειά του αὐτή ὑποβοηθοῦσε τούς
σκοπούς τῆς πύλης. Τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο ἐπέβαλε ἐπιτίμια γιά τήν
ἐπιστροφή τῶν ἀλλαξοπιστούντων
ἀφοῦ ἐπεδίωκε τήν ἑνότητα καί τόν
περιορισμό τῆς ἀρνησιθρησκείας καί
ἀργότερα πέτυχε τήν ἀπαγόρευση ἀπό
τήν Πύλη τοῦ βίαιου ἐξισλαμισμοῦ.
Μετά τό 1715 ἄρχισαν πιέσεις μέ
τήν ἄδεια τῆς Πύλης ἀλλά οἱ χριστιανοί ἄντεχαν μέ ἐπιμονή στήν πίστη
τους. Οἱ ὑποκινήσεις ὅμως τῶν Ρώσων (1711, 1730, 1741, 1762, 1768),
ἡ ἐπανάσταση τοῦ Δασκαλογιάννη
(1770) καί ὁ ρωσοτουρκικός πόλεμος
(1787-1792), ἐπαύξησαν τίς πιέσεις.
Ἀναγκάστηκαν ὁλόκληρα χωριά νά
ἐξισλαμισθοῦν μέ ποικίλα βασανιστήρια, καταπιέσεις, ἀναίτιους φόνους καί
δημεύσεις περιουσιῶν. Οἱ ἐξωμοσίες
τότε, ὀφείλονται στή δράση τῶν γενιτσάρων, πού εἶχαν ἀπεριόριστη ἰσχύ
καί διαρκῶς καταπατοῦσαν τό δίκαιο
καί τήν ἔννομη τάξη. Ἔμπαιναν ἀπροειδοποίητα στούς ναούς, ἔβριζαν, βασάνιζαν, ἔσερναν σέ ἀγγαρεῖες τούς
χριστιανούς, ἅρπαζαν ὅ,τι ἤθελαν καί

1. Ματθ. 10,33.
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2. Οἱ ἰδιαίτερες κατηγορίες τῶν
μουσουλμάνων τῆς Κρήτης

σκότωναν ἀναίτια. Ὁλόκληρα ἡγουμενοσυμβούλια ἀφανίστηκαν ὅταν
ἀρνήθηκαν νά προσαρμοστοῦν στίς
ἀπαιτήσεις τῶν γενιτσάρων. Ὁ φόνος
γενίτσαρου τιμωροῦνταν πολύ σκληρά, ἀφανίζονταν οἱ συγγενεῖς τοῦ φονιᾶ, βασανίζονταν ἀκόμη καί οἱ ἀθῶοι
συγχωριανοί του καί ἐπιβάλλονταν
ἀποζημιώσεις καί κατασχέσεις περιουσιῶν.
Μιά μερίδα χριστιανῶν, οἱ «λινοβάμβακοι» ἤ κρυπτοχριστιανοί, δέν
ἤθελαν νά ἐξισλαμισθοῦν ἀλλά δέν
ἄντεχαν τίς πιέσεις καί προσποιήθηκαν
ὅτι ἔγιναν μουσουλμάνοι γιά νά ἐπιβιώσουν. Οἱ ἀλλαξοπιστοῦντες χριστιανοί, ἦταν οἱ χειρότεροι καταπιεστές
τῶν χριστιανῶν.
Συνοψίζοντας, σημειώνουμε ὅτι οἱ
μουσουλμάνοι τῆς Κρήτης προέρχονταν: α) ἀπό τούς Τούρκους κατακτητές κυρίως ἀξιωματικούς καί στρατιῶτες πού ἐγκαταστάθηκαν μετά τό
1669. β) Ἀπό τούς ἐξισλαμισμένους Βενετούς, ντόπιους ἄρχοντες καί πλούσιους πού θέλησαν νά σώσουν τίς περιουσίες τους. γ) Ἀπό τούς ντόπιους
Κρῆτες, ἑκούσια ἤ βίαια ἐξισλαμισμένους χριστιανούς, ἀπό ἀθρόες ἤ μεμονωμένες προσελεύσεις καί ἀπό τούς λινοβάμβακους, φανερά μουσουλμάνους
ἀλλά κρυφά χριστιανούς, πού ἀφομοιώθηκαν σταδιακά, ἀφοῦ ἔχασαν τήν
πίστη τους2. Καί δ) ἀπό τούς γενίτσαρους πού μεταφέρθηκαν τό 18ο καί
στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα καθώς καί
τούς Αἰγύπτιους καί Βεγγάζιους πού
μεταφέρθηκαν στήν Κρήτη.

α) Τά τάγματα τῶν γενιτσάρων
Οἱ πρῶτοι μουσουλμάνοι κατακτητές μετά τό 1669 ἦταν αὐτοί πού ἐγκαταστάθηκαν στίς πόλεις ἤ γύρω ἀπ’
αὐτές. Ἀρκετοί, ἐπίσης, ἐγκαταστάθηκαν στίς πιό εὔφορες περιοχές, πῆραν
μεγάλες ἐκτάσεις καί ἦταν οἱ μεγαλοκτηματίες τῆς ὑπαίθρου (φεουδάρχες)
στήν Κρήτη. Στόν πόλεμο γιά τήν κατάκτηση τῆς Κρήτης εἶχαν λάβει μέρος
Τοῦρκοι, Ἄραβες, Αἰγύπτιοι, Τυνήσιοι,
Ἀλγερινοί, Ἀλβανοί καί ἄλλοι ἀπό τά
Βαλκάνια καί τή Μικρά Ἀσία. Ἐπειδή ἡ
Πύλη δέν μποροῦσε νά διατηρεῖ στρατό στήν Κρήτη, τόν ὁποῖο χρειαζόταν
σέ ἄλλες περιοχές, μετέφερε τόν στρατό της ὅπου εἶχε ἀνάγκη. Γιά τήν φρούρηση τοῦ νησιοῦ ὀργάνωσε ἕνα στρατό
καί τόν ἔθεσε στή διάθεση τῶν Ἀγάδων. Ὁ στρατός αὐτός ἀποτελοῦνταν
ἀπό Τούρκους, ἀπό μουσουλμάνους
πού μεταφέρθηκαν ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας, ἀπό ἐγχώριους ἐξισλαμισμένους καί ἀπό τά παιδιά
πού ἅρπαξαν μέ τό παιδομάζωμα3. Ὁ
στρατός πού δημιουργήθηκε χωρίστηκε σέ τμήματα, σέ Ὀρτάδες (περίπου
ἕνα σύνταγμα κάθε ὀρτά). Εἰδικά στήν
Κρήτη, τά μέλη τῶν ὀρτάδων, ἐπειδή
ἀποτελοῦνταν στήν πλειονότητά τους
ἀπό ντόπιους μουσουλμάνους, λέγονταν γερλῆδες (yerli ἀπό τήν τουρκική λέξη yer= γῆ) ἤ γερλῆδες γενίτσα3. Ἡ καταδυναστεία καί ἡ φορολογία τήν
πρώτη δεκαετία μετά τήν ἅλωση τῆς Κρήτης ἀνάγκασε 60.000 χριστιανούς νά ἐξισλαμισθοῦν, Παναγιώτης Κ. Κριάρης, Ἱστορία τῆς Κρήτης (νέα)
ἀπό ἀρχαιοτάτων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων, τ.
2, ἐν Χανίοις 1931, σ. 78.

2. Νίκος Ἀνδριώτης, «Χριστιανοί καί μουσουλμάνοι στήν Κρήτη 1821-1924», Μνήμων, τ. 26,
(Ἀθήνα 2004), σ. 63.
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ροι (yeniceri προέρχεται ἀπό τό yeni=
νέος καί ceri= στρατός). Ὁ ἀρχηγός
τους ὀνομαζόταν γερλή Ἀγάς ἤ γενιτσαραγᾶς ἤ γερλαγασής καί εἶχε ἕδρα
στό Ἡράκλειο4. Ἦταν ἀντίστοιχος μέ
τόν στρατιωτικό διοικητή μιᾶς περιφέρειας καί φαίνεται ὅτι ἦταν ἕνα ἀπό
τά σημαίνοντα πρόσωπα στή διοίκηση.
Ὅλα τά παιδιά μετά τήν περιτομή τους,
ἐντάσσονταν σέ ἕνα ὀρτά, κι ἔτσι ὅλοι
οἱ μουσουλμάνοι τῆς Κρήτης ἀπό 14
ἐτῶν ἀνῆκαν στά τάγματα αὐτά5.
Οἱ γενίτσαροι ὁρκίζονταν στό ἱερό
καζάνι τοῦ ὀρντᾶ. Στό καζάνι αὐτό
παρασκευαζόταν τό φαγητό καί κάθε
ὀρντᾶς εἶχε τό δικό του. Ἦταν κάτι σάν
σημαία καί στίς πορεῖες καί στίς ἐκστρατεῖες τό μετέφερε ἐπίλεκτη φρουρά ἡ
ὁποία πάντοτε προπορευόταν.
Στά τάγματα τῶν γερλήδων ἐντάχθηκαν ἐπίσης οἱ γενίτσαροι πού
ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ἐπί σουλτάνου Μαχμούτ
Α΄ (1730-1754) γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ
θρόνου καί πολλοί ἀπ’ αὐτούς ἐγκαταστάθηκαν στήν δυτική Κρήτη. Φυσικά,
ἐντάχθηκαν στά ἴδια τάγματα καί οἱ

γενίτσαροι πού ἔφτασαν στήν Κρήτη
τό 1808, μετά τήν διάλυση τῶν γενιτσαρικῶν ταγμάτων6.
Οἱ γενίτσαροι στηριζόμενοι στήν
ἀπεριόριστη ἰσχύ τους ποδοπατοῦσαν
τό δίκαιο καί κάθε ἔννομη τάξη. Οἱ
ὀρτάκηδες καί μόνο ἀπό τόν τίτλο τους
ἀπαλλάσσονταν ἀπό κάθε τιμωρία καί
οὖτε οἱ πασάδες δέν γλύτωναν ἄν ἐναντιώνονταν σ’ αὐτούς7. Γι’ αὐτό ἡ Πύλη
ἤθελε νά βρεῖ τρόπο περιορισμοῦ τῆς
δύναμής τους, ἀφοῦ ἦταν ἀναγκασμένη νά ὑποκύπτει στίς ἀξιώσεις τους.
Τελικά, στάλθηκε στήν Κρήτη ὁ Χατζή Ὀσμᾶν τό 1812, πού ἐξολόθρευσε
τούς γενίτσαρους τιμαριούχους καί
ἀρκετούς ἀπό ὅσους ἐνέχονταν σέ
ἐγκλήματα ἐναντίον χριστιανῶν ἤ δέν
πειθαρχοῦσαν στήν ἐξουσία. Ἀναφέρεται ὅτι τό 1813 ὀργάνωσε σφαγή τῶν
γενιτσάρων καί στά τρία κάστρα (μιά
νύκτα ἀντίστοιχη ἐκείνης τοῦ Ἁγίου
Βαρθολομαίου) ἐξολοθρεύοντας ἀγάδες καί μπέηδες. Ὁ διάδοχός του, Ρεσίτ
Μουσταφά ἤ Κιουταχής πασάς, ἀπαγχόνισε πολλούς μεταξύ 1815-1816. Τό
1826 ὅταν ἐκδηλώθηκε ἐπανάσταση
ἐναντίον τοῦ σουλτάνου Μαχμούτ Β΄
ἐκεῖνος κατέσφαξε 15.000 γενίτσαρους
καί αὐτό ἦταν τό τέλος τῶν γενιτσαρικῶν ταγμάτων.

4. Ὁ γενιτσαραγᾶς ἦταν ὁ διοικητής ὅλων τῶν
ταγμάτων καί εἶχε βοηθό ἕνα γραμματέα τό γεννιτσαρεφένδη. Κάθε τάγμα διοικοῦνταν ἀπό γεννιτσαραγασή καί εἶχε ἀπεριόριστο ἀριθμό μελῶν.
Οἱ ὀθωμανοί τῆς Κρήτης ἦταν καταταγμένοι σέ
25 λόχους ὀτρά ἤ ὀντά πού ἀριθμοῦσαν 20-100
ἄνδρες. Λεπτομέρειες γιά τήν ὀργάνωση καί διοίκηση τῶν ταγμάτων αὐτῶν στήν Κρήτη βλ. Παναγιώτης Κ. Κριάρης, Ἱστορία τῆς Κρήτης (νέα) ἀπό
ἀρχαιοτάτων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων, τ. 2, ἐν
Χανίοις 1931, σ. σ. 104-105.
5. Στόν Χάνδακα ὑπῆρχαν πέντε τάγματα ἤ
ὀρντάδες αὐτοκρατορικῶν γενιτσάρων (οἱ ὀνομαζόμενοι kapu-kulu), πού τό καθένα εἶχε δύναμη
5000 ἀνδρῶν, καί 28 ὀντζάκια (στρατῶνες) γερλήδων γενιτσάρων. Στά Χανιά ὑπῆρχαν τρεῖς ὀρντάδες (τάγματα).

6. Ὁ βεζύρης Ἀλεμαντάρ Μουσταφά φοβούμενος ἐξέγερση τῶν γενιτσάρων κατά τοῦ θρόνου
θέλησε νά διαλύσει τά τακτικά τάγματα τῶν Νιζάμ, ἀλλά οἱ γενίτσαροι στασίασαν καί τόν δολοφόνησαν. Μέ τήν ἀνάρρησή του ὁ Μαχμούτ Β΄
(1807-1839), διέλυσε τά τάγματα τῶν γενιτσάρων.
Βλ. Παναγιώτης Κ. Κριάρης, ὅ.π., σ. 127.
7. Στά Χανιά σκότωσαν τόν πασά Σουλφικάρ
καί πέταξαν τό πτῶμα του στά σκυλιά, γιατί περιόρισε στή Σπλάντζια μερικούς ἀντάρτες, Ἰωάννης
Δ. Μουρέλλος, Ἱστορία τῆς Κρήτης, ἔκδοσις Δευτέρα, Ἡράκλειον 1950, σ. 88.
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Μετά τό 1830 ἡ αἰγυπτιοκρατία
βελτίωσε καί εὐνόησε τήν θέση τῶν
χριστιανῶν ἀφοῦ διακήρυξε ἰσονομία
καί ἀσφάλεια. Ὁ διοικητής Μουσταφά πασάς περιόρισε τίς αὐθαιρεσίες
τῶν μπέηδων καί ἐπέβαλλε τήν τάξη
καί τήν εἰρήνη8. Ἔτσι, οἱ μουσουλμάνοι
πού πλούτιζαν μέ τήν παράνομη φορολογία καί τίς ἁρπαγές, ἄρχισαν πιά νά
πουλοῦν τίς περιουσίες τους γιά νά ζήσουν ἤ νά φύγουν ἀπό τήν Κρήτη.

τους. Τούς κρυπτοχριστιανούς πρόδιδαν ἀθέλητα οἱ γυναῖκες ἤ τά παιδιά
τους πολλές φορές. Σέ πολλούς ἀκόμη καί ἡ ὑποψία τούς στοίχισε τήν ζωή
καί τήν περιουσία. Πολλοί διατήρησαν
τήν πίστη τους μέχρι τό ‘21 καί ἄλλοι
φανερώθηκαν μετά τό 1856 ἐπωφελούμενοι ἀπό τό Χάττι Χουμαγιοῦν. Ἀρκετοί ὅμως συνήθισαν τόν τουρκικό βίο
ἤ γοητεύθηκαν ἀπό εἰσοδήματα ἤ βαρέθηκαν νά ὑποκρίνονται καί νά ζοῦν
συνεχῶς μέ τό φόβο τῆς ἀποκάλυψης,
ἐξισλαμίσθηκαν σταδιακά καί ἐντάχθηκαν στά ἐγχώρια τάγματα τῶν γενιτσάρων. Στό χωριό Γέννα τοῦ Ρεθύμνου,
ὅταν ἔρχονταν νά προσκυνήσουν οἱ
Ἀμπαδιῶτες ἀπό τό Βαθειακό, ἔπιανε
τρόμος τούς κατοίκους. Οἱ χριστιανοί
προσποιοῦνταν ὅτι ὁ ναός τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου ἦταν τέμενος ἀλλά ἡ συχνότητα καί ἡ καταπίεση τούς μετέτρεψε
σέ μουσουλμάνους. Ὅσοι ἐξισλαμίσθηκαν πρόσφεραν φανατικότερες ὑπηρεσίες στήν Πύλη καί βασάνιζαν σκληρότερα τούς χριστιανούς ἀπό ὅ,τι οἱ
Τοῦρκοι.
Μετά τήν παράδοση τῆς Σούδας
καί τῆς Σπιναλόγκα (1715) οἱ Κρῆτες
ἔμειναν ἐντελῶς ἀπροστάτευτοι στούς
Τούρκους, ἀφοῦ ἐξέλιπαν οἱ χαΐνηδες
καί πολλοί ἀλλαξοπίστησαν. Μόνο οἱ
κρυπτοχριστιανοί ζοῦσαν ἀνθρωπιστική ζωή. Οἱ ὀνομαστές οἰκογένειες
Κουρμούλης (εἶχαν γενάρχη τό Μιχαήλ
ἤ Χουσεΐν ἀγά Κουρμούλη), Κερίμης,
Μπεχλούλης, Σαρτζετάκης κ.α. ἦταν
λινοβάμβακοι καί πρόσφεραν ἐξαιρετικές ὑπηρεσίες στόν ἑλληνισμό 9.
Ἦταν φρουροί τῆς ἐθνικῆς ἰδέας, προ-

β) Οἱ κρυπτοχριστιανοί ἤ λινοβάμβακοι.
Ὅπως ἀναφέραμε ἦταν αὐτοί πού
μετέβαλαν πρός τό θεαθῆναι τή θρησκεία τους. Ἀκολουθοῦσαν φανερά τό
Ἰσλάμ, πήγαιναν στά τζαμιά καί συμμετεῖχαν στήν προσευχή μέ τούς ἄλλους
μουσουλμάνους, ἀλλά κράτησαν χριστιανικές συνήθειες στή καθημερινή
ζωή τους. Διέσωσαν ἔτσι τήν προγονική πίστη τους καί τή μεταβίβαζαν ἀπό
γενιά σέ γενιά, μέσα στήν οἰκογένειά
8. Τό 1830 ἡ Κρήτη παραχωρήθηκε ὡς ἀνταμοιβή στό Μοχάμεντ Ἄλι. Τό Αἰγυπτιακό καθεστώς ἦταν ἐπαχθέστερο γιά τούς μουσουλμάνους
παρά γιά τούς χριστιανούς. Τήν περίοδο αὐτή πολλά κτήματα πέρασαν στούς χριστιανούς, ἀφοῦ ὁ
Γ. διοικητής Μουσταφά πασάς φέρθηκε σκληρά
στούς Τούρκους μέ συνέπεια πολλοί νά φύγουν
πουλῶντας τήν περιουσία τους. Τό 1840 τό νησί
ξαναπέρασε στούς Τούρκους. Ἀπό τό 1821 ὡς τό
1866 ἄλλαξε ἐντυπωσιακά ὁ πληθυσμιακός χάρτης
τῆς Κρήτης. Ἐνῶ τό 1821 ζοῦσαν στό νησί 160.000
μουσουλμάνοι καί 129.000 χριστιανοί, τό 1866 καταγράφονται 200.000 χριστιανοί καί μόνο 60.000
μουσουλμάνοι. Ἀπό τό 1830 ἡ μείωση ἀφορᾶ στόν
πληθυσμό τῶν μουσουλμάνων τῆς ὑπαίθρου καί
ὀφείλεται στίς ἀπώλειες ἀπό τίς μάχες καί ἀπό
πανώλη, στήν ἐγκατάσταση πολλῶν στίς πόλεις
καί στήν ἀποδημία σημαντικοῦ ἀριθμοῦ σέ ἄλλες
περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας. Βλ. σχετικά: Douglas
Dakin, Ἡ ἐνοποίηση τῆς Ἑλλάδας 1770-1923,
Ἀθήνα 1989, 168 καί Νίκος Ἀνδριώτης, ὅ.π., 86.

9. Κωνσταντῖνος Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρῆτες, ἐν Χανίοις 1929, σ. 32.
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σποιοῦνταν τούς ἀληθινούς καί νομοταγεῖς μουσουλμάνους καί σήκωσαν τά
ὅπλα κατά τῶν γενιτσάρων τό ‘21. 10

ἦταν μία ὁμάδα Τυνήσιων ἤ Ἀλγερινῶν
πού ἐπιτέθηκαν ἀπό τήν Ἁγιά Γαλήνη,
νικήθηκαν καί φυλακίσθηκαν ἀπό τούς
Βενετούς καί ἀπελευθερώθηκαν μετά
τήν κατάκτηση τῆς Κρήτης. Πρῶτα
ἐγκαταστάθηκαν στόν Πλάτανο καί
στή συνέχεια ἁπλώθηκαν. Κατά πάσα
πιθανότητα ἀπό τόν ἀρχηγό τους πού
τόν ὀνόμαζαν ἀμπά (πατέρας) πῆραν
τήν ὀνομασία Ἀμπαδιῶτες. Διέφεραν
στά ἤθη, ἔθιμα ἀπό τούς ἄλλους μουσουλμάνους, ἦταν ἄγριοι, φανατικοί,
αἱμοχαρεῖς καί διέπρατταν αἴσχη καί
ἐγκλήματα. Εἶχαν μίσος κατά τῶν χριστιανῶν καί τό ἴδιο οἱ χριστιανοί τούς
μισοῦσαν καί ἀπέφευγαν ὁποιαδήποτε
ἐπαφή ἤ συναλλαγή μαζί τους.
Οἱ Ἀμπαδιῶτες ὅταν ἐγκληματοῦσαν κατά τῶν χριστιανῶν, σέ περιόδους ἐπαναστάσεων καί ὅταν δέν
αἰσθάνονταν ἀσφάλεια, πήγαιναν μέ
τίς οἰκογένειές τους καί ἐγκαθίσταντο
ὁμαδικά στό Ἡράκλειο.11 Στό Κρητικό
λεξιλόγιο παρέμεινε ἡ λέξη ἀμπαδιώτης νά σημαίνει βάρβαρος καί ἀτίθασος.
Στό Σέλινο (νοτιοδυτικά τοῦ νομοῦ
Χανίων) ὑπῆρχε πάντα μεγάλος ἀριθμός μουσουλμάνων καί ἦταν πολυπληθέστεροι ἀπό τούς χριστιανούς.12 Στό

γ) Οἱ Ἀμπαδιῶτες καί οἱ Σελινιῶτες Τοῦρκοι.
Ἰδιαίτερη κατηγορία τῶν Τουρκοκρητικῶν τῆς ὑπαίθρου ἦταν οἱ λεγόμενοι Ἀμπαδιῶτες πού κατοικοῦσαν
κυρίως στήν περιοχή Ἁμαρίου τοῦ Ρεθύμνου, νοτιοανατολικά τῆς Ἴδης. Ἡ
Ἀμπαδιά περιελάμβανε τά χωριά: Ἀποδούλου, Σάτα, Κλῆμα, Λοχριά, Ἄδρακτος, Πλάτανος, Βαθειακό, Κουροῦτες,
Νίθαυρη, Ἁγία Παρασκευή, Ἅγιος Ἰωάννης, Χλιαρός καί Ρίζικας.
Οἱ Ἀμπαδιῶτες ὑποστήριζαν καυχόμενοι ὅτι ἦταν οἱ μόνοι γνήσιοι Τοῦρκοι
στήν Κρήτη. Τούς ἄλλους Τούρκους
τούς θεωροῦσαν Ἐνετούς, πρώην φεουδάρχες πού τούρκεψαν γιά νά μή
χάσουν τίς περιουσίες τους καί γι’ αὐτό
τούς μισοῦσαν καί δέν τούς ὑπολήπτονταν. Οἱ Ἀμπαδιῶτες διακρίνονταν ἀπό τούς ἄλλους Τούρκους ἀφοῦ
εἶχαν διαφορετική σωματική διάπλαση.
Ἦταν σωματώδεις, μελαμψοί, μέ παχιά
χείλη καί λεπτή μύτη. Προέρχονταν
ἀπό κάποια ἀραβική φυλή καί εἶχαν
ἰδιάζοντα τρόπο ὁμιλίας πού προσιδίαζε στά ἀραβικά. Ἀπό κάποιους ἐρευνητές θεωρήθηκαν ὡς ἀπόγονοι τῶν
Σαρακηνῶν, ἄν καί εἶναι ἀπίθανη αὐτή
ἡ ἄποψη. Ἦταν μᾶλλον Ἄραβες πού
πολέμησαν στό πλευρό τῶν Τούρκων
στόν Κρητικό πόλεμο καί οἱ Τοῦρκοι
τούς ἐγκατέστησαν στήν περιοχή. Ἴσως

11. Βασίλειος Ψιλάκης, ὅ.π., σ. 32.
12. Ὁ Ψιλάκης ἀναφέρει ὅτι στό Σέλινο μετά
τό 1770 ὁλόκληρα χωριά ἀσπάσθηκαν τό Ἰσλάμ.
Οἱ κάτοικοι ἀπό τά χωριά Σάσαλος, Κατσοματάδες, Φλώρια, Μυλωνές, κ.ἀ. ἀπελπισμένοι καί
ἀπηυδισμένοι ἀπό τήν καταπίεση, ἀφοῦ σφράγισαν καί περιέζωσαν τίς ἐκκλησίες μέ νηματόκερο,
προσῆλθαν μέ τούς ἱερεῖς τους καί ἀλλαξοπίστησαν στό μουσουλμάνο καδή τῆς Καντάνου. Ὑποστηρίζει ὅτι τά ὀνόματα τῶν χωριῶν Κακοδίκι,
Κοπετοί, Σκλαβοπούλα, εἶναι ὀνόματα πού θυμίζουν τερατουργήματα. Βασίλειος Ψιλάκης, ὅ.π., σ.
34 – Βλ. καί Παναγιώτης Κ. Κριάρης, ὅ.π., σ. 92.

10. Βασίλειος Ψιλάκης, Ἱστορία τῆς Κρήτης
ἀπό τῆς ἀπωτάτης ἀρχαιότητος μέχρι τῶν καθ’
ἡμᾶς χρόνων, (μεταγλωττισμένη), τ. 3, ἐν Χανίοις
1909, σ. 49.
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Σέλινο κατοικοῦσαν 5.000 Τοῦρκοι
καί 3.000 χριστιανοί. Ὑπῆρχαν πολλά
ἀμιγῶς μουσουλμανικά χωριά: Κάντανος, Δρῦς, Ἀληγοί, Στροβλές, Φλώρια,
Μυλωνές, Μπεγριανά, Μεσόρουμα,
Κεφάλι καί Καρπατσουλιανά. Στό Κάδρος καί στόν Ἀζωγυρέ μέχρι τό 1821
ζοῦσαν μόνο μουσουλμάνοι, ἐνῶ στούς
Στράτους καί στίς Ἀχλαδιάκες κατοικοῦσαν ἀπό 20 οἰκογένειες ἀποκλειστικά ἐξωμότες.
Οἱ γενίτσαροι τοῦ Σελίνου ἦταν οἱ
πιό θρησκόληπτοι μουσουλμάνοι τῆς
Κρήτης, εἶχαν ἀπεριόριστη ἰσχύ καί δέν
γνώριζαν κανένα φραγμό. Ὁ ἐμπαιγμός
τῆς χριστιανικῆς πίστης στήν Κρήτη
δέν ὑπῆρξε σέ κανένα ἄλλο μέρος τῆς
αὐτοκρατορίας13.

Οἱ φοβερότεροι γενίτσαροι τῆς
Κρήτης καί ὡς ἄνθρωποι καί ὡς πολεμιστές ἦταν οἱ Σελινιῶτες. Πολλές
χριστιανικές οἰκογένειες ὑπέφεραν καί
ἐξοντώθηκαν τό 1820-21 ὅταν «τό Σέλινον διετέλει ἐν πλήρῃ τρομοκρατία».14
Ἰδίως στά εὔφορα χωριά τοῦ Σελίνου
ὑπῆρχαν 5-10 γεννίτσαροι βασανιστές
(Βεργέρηδες, Καούρηδες, Τζινιαλῆδες,
Βεντούρηδες, Μεμένηδες, Τζεβρέμηδες, Τόρηδες, Τσούνηδες, Μαέστρηδες
κ.ἄ.), ὅσων παρέμεναν χριστιανοί μέ
ὑπεράνθρωπη καί τραγική ἐγκαρτέρηση.

13. «Ἡ Κρήτη διωκεῖτο ὅπως ἤθελεν ὁ προφήτης», Παναγιώτης Κ. Κριάρης, ὅ.π., σ. 148.

14. Παναγιώτης Κ. Κριάρης, ὅ.π., σ. 198.
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Ἐκκλησία καί ἐνορία
* τοῦ πρώτ. Νεκταρίου Χριστοδουλάκη
ἐφημερίου Ι. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Σούδας
Σεβασμιώτατε
Οἱ θεόπνευστοι ἅγιοι Ἀπόστολοι, γιά
νά μᾶς βοηθήσουν νά κατανοήσουμε τό
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, χρησιμοποίησαν διάφορες εἰκόνες. Τήν ὀνόμασαν
Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομῆ, νύμφη
Χριστοῦ, γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαόν τοῦ Θεοῦ,
οἶκον πνευματικόν, οἶκον Θεοῦ, σῶμα
Χριστοῦ. Ἀπό ὅλες αὐτές τίς ὀνομασίες
ἡ τελευταία ἐκφράζει κατά τόν καλύτερο
τρόπο τήν πραγματικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἅγιο Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ. Κεφαλή τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Σώματος εἶναι ὁ Χριστός, καί μέλη ὅλοι οἱ
βαπτισθέντες χριστιανοί. Δηλαδή, μέλη
εἶναι τό σύνολο τῶν ἀνά τήν οἰκουμένη
πιστῶν, ἐκείνων πού ζοῦν σήμερα, ἐκείνων πού ἔζησαν πρίν ἀπό ἐμᾶς καί ἐκείνων πού θά ζήσουν μέχρι τῆς δευτέρας
παρουσίας τοῦ Κυρίου.
Στήν ἐκκλησιαστική πραγματικότητα ἡ βασική μονάδα ὀργανώσεως, ὁ πυρήνας τῆς ποιμαντικῆς καί διοικητικῆς
δομῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὡς «σώματος Χριστοῦ» καί ἐν Χριστό κοινωνίας, εἶναι ἡ
Ἐνορία. Ἡ Ἐνορία εἶναι τό κύτταρο τῆς
Ἐκκλησίας. Διοικητικά ἡ Μία Ἁγία Καθολική Ἀποστολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία,
διαιρεῖται σέ Πατριαρχεῖα, Ἀρχιεπισκοπές, Μητροπόλεις καί Ἐνορίες.
Ὁ πιστός ζεῖ τό μυστήριό τῆς Ἐκκλησίας στήν ζωή καί πράξη τῆς Ἐνορίας του,

μέσα στήν ὁποία, ἀγωνιζόμενος καί ἁγιαζόμενος, ἑνώνεται μέ τόν Χριστό, τόν
Κύριο τῆς Ἐκκλησίας, καί τούς ἐν Χριστῷ
ἀδελφούς του».
Κέντρο τῆς Ἐνορίας εἶναι ὁ Ἱερός
Ναός της, ἀπ’ ὅπου καί ἀντλεῖ τήν ὀνομασία της. Δεν εἶναι τυχαῖο ὅτι, κατά κανόνα, κτίζεται στό κέντρο τῆς συνοικίας
ἤ τοῦ χωριοῦ καί οἱ τροῦλοι καί τό καμπαναριό προεξέχουν τῶν παρακείμενων
κτιρίων. Ὁ Ναός ἐπιτελεῖ ἕνα σημαντικότατο ρόλο στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Στό
Ναό ὁ πιστός κάνει τή μεγάλη ὑπέρβαση τοῦ χρόνου καί τοῦ χώρου. Ἐνῶ βρίσκεται στή γῆ μετέχει τοῦ οὐρανοῦ, ἐνῶ
εἶναι μέρος τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, κοινωνεῖ
μέ τόν κόσμο τῶν νοερῶν καί πνευματικῶν δυνάμεων, ἐνῶ ζεῖ μέσα στούς περιορισμούς τοῦ χρόνου, γεύεται τήν αἰωνιότητα. «Ἐν τῷ ναῷ ἑστῶτες τῆς δόξῃς
Σου, ἐν Οὐρανῷ ἐστάναι νομίζομεν».
Στό Ναό καί ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα βρίσκεται τοποθετημένο ὅτι πολυτιμότερο ὑπάρχει στή γῆ. Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τό Ἅγιο Ἀρτοφόριο. Καί στό
ἕνα καί στό ἄλλο βρίσκεται ὁ αἰώνιος καί
Ἄχραντος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Στό πρῶτο,
εἶναι γραμμένος στό χαρτί, στό δεύτερο
εἶναι φυλαγμένος στά εὐχαριστιακά εἴδη
τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου. Καί μέ τό ἕνα
καί μέ τό ἄλλο ὁ Κύριος συνδιαλέγεται
μαζί μας.
Ὁλόκληρη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ξε-

* Ὁμιλία ἀπό τήν τιμητική ἐκδήλωση στίς 8-7-2014
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κινᾶ καί περιστρέφεται γύρω ἀπό τό Ἅγιο
Ποτήριο, ἀπό τή Θεία Λειτουργία, πού
ἑνώνει τούς πάντες στό ἕνα σῶμα καί
αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ὅπου ὑπάρχει ὁ Χριστός, ἐκεῖ ὑπάρχει καί ἡ Ἐκκλησία καί ἡ
ἑνότητα καί ἡ Ζωή καί γι’ αὐτό τό λόγο
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἐπιτρέπει τήν
Θεία Κοινωνία στούς αἱρετικούς καί τούς
ἑτεροδόξους.
Καί ἐπειδή σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοσή μας ὁ πιστός σώζεται μόνο ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί διά
τῶν ἱερῶν μυστηρίων, ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε τήν σπουδαιότητα καί τήν ἱερότητα τοῦ λειτουργικοῦ καί ποιμαντικοῦ
ἔργου πού ἔχει ὁ κληρικός νά ἐπιτελέσει!
Διότι, τό κατεξοχήν ἔργο τοῦ κληρικοῦ
εἶναι συνυφασμένο μέ τά ἱερά Μυστήρια της Ἐκκλησίας μας καί μέ τή σωτηρία
τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του, πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐμπιστεύτηκε. «ποίμαινε τά πρόβατά μου, βόσκε τά ἀρνία μου»
«προσέχετε οὔν ἐαυτοίς καί παντί τῷ
ποιμνίῳ ἐν ὤ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον
ἔθετο ἐπισκόπους» (Πράξ. 20,28)
Αὐτός γιά νά τελέσει τό τριπλό ἔργο
του, δηλαδή τό Ἁγιαστικό, τό Διδακτικό
καί τό Διοικητικό του ἔργο,
εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιτύχει
μόνος του. Χρειάζονται ἀπαραιτήτως συνεργάτες, συναντιλήπτορες καί συμπαραστάτες, ὅπως οἱ ἱεροψάλτες,
οἱ νεωκόροι, οἱ ἐπίτροποι
καί τό βοηθητικό προσωπικό καί ὅλοι αὐτοί πρέπει νά
βρίσκονται σέ μία πνευματική ὁμοθυμία, ἁρμονική συνεργασία καί ἐγρήγορση.
Ὅπως γνωρίζουμε ἔργο
τοῦ Ἱεροψάλτη εἶναι ἡ Ἱερά

ψαλμωδία τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας
μας, τούς ὁποίους ἁγιασμένοι καί θεόπνευστοι ὑμνογράφοι ἔγραψαν καί μᾶς
παρέδωσαν. Ὁ ἱεροψάλτης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ συναγμένου καί συμπροσευχομένου λαοῦ, καθώς ψάλλει τούς ὕμνους
καί ἀπαγγέλει τά ἀναγνώσματα γίνεται
μυσταγωγός. Δέν εἶναι μόνο ἕνας ἁπλός
βοηθός τοῦ λειτουργοῦ ἱερέως ἀλλά κάτι
περισσότερο, ὁ ἀναντικατάστατος παραστάτης του, ὁ ἀπαραίτητος παράγων τῆς
λατρείας. Ἕνας κρίκος μιᾶς ἁλυσίδας πού
σκοπό ἔχει τήν μεταρσίωση τῶν πιστῶν.
Ὁ Ἱερεύς λειτουργεῖ, ὁ ψάλτης εἶναι συλλειτουργός. Δέν εἶναι ἄνευ σημασίας τό
γεγονός ὅτι κατά τήν ὀρθόδοξη λειτουργική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν
μπορεῖ νά τελεσθεῖ θεία Λειτουργία χωρίς τή συμμετοχή καί τήν παρουσία σ’
αὐτήν τοῦ ἱεροψάλτη.
Οἱ ψάλτες εἶναι μιμητές τῶν ἀγγελικῶν χορῶν, μάλιστα ἡ τοποθέτησή
τους καθιερώνεται μέ χειροθεσία ἀπό τόν
ἴδιο τόν Ἐπίσκοπο καί ἀνήκουν στούς κατώτερους βαθμούς τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.
Μέσα στό ἐκκλησιαστικό σῶμα, ξεχωριστή θέση κατέχει ὁ θεσμός τῶν Ἐκκλη-
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λογισμό, ἑκάστου οἰκονομικοῦ ἔτους. Ἀσχολοῦνται
ἐπιμελῶς μέ τή διοίκηση
τῆς ἐνορίας, τή διαχείριση
ὁποιωνδήποτε προβλημάτων πού ἀναφύονται, τήν
ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἐπιμελοῦνται καί προνοοῦν
γιά τόν ἐξωραϊσμό, τόν
ἐξοπλισμό, τή διακόσμηση
καί ἁγιογράφηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, καθώς καί τή συντήρηση τῶν
ἱερῶν παρεκκλησίων καί τήν ἀνέγερση
Ἐνοριακῶν κέντρων.
Σήμερα ἀποδίδουμε τήν ὀφειλόμενη
τιμή, τόν δίκαιο ἔπαινο, ἕνα μεγάλο δημόσιο εὖγε καί τίς ἄπειρες εὐχαριστίες
μας, σέ σεμνούς, φιλότιμους, φιλόθεους
καί φιλάγιους διακόνους τῆς Ἐνορίας
μας, πού ἐπί σειρά δεκαετιῶν ἀναλίσκονται ψυχικά καί πνευματικά καί σωματικά ὑπηρετώντας μέ ὄρεξη καί μεράκι
τόσο στό λατρευτικό ὅσο καί τό διοικητικό ἔργο τῆς ἐνορίας μας. Ἀναγνωρίζουμε καί τιμοῦμε τούς κόπους καί τούς
μόχθους τους, τήν ὁλόθερμη ἀφοσίωσή
τους καί τίς καθημερινές θυσίες τους, καθώς ἐπίσης καί τίς τυχόν στεναχώριες καί
θλίψεις πού δοκίμασαν κατά τήν ἄσκηση
τοῦ ἱεροῦ καθήκοντός τους.
Πρῶτα ἀπό ὅλους τόν Πρωτοψάλτη
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας κ. Ἐμμανουήλ Μιχαλάκη γέννημα καί θρέμμα αὐτοῦ τοῦ
τόπου πού ἐπί 30 συναπτά ἔτη διακονεῖ ὑποδειγματικά καί τέλεια τό πρῶτο
ψαλτήρι τοῦ ναοῦ μας. Μέ τίς ἄριστες
μουσικές γνώσεις του, τήν αὐστηρή προσήλωσή του στήν τάξη καί στό τυπικό
της Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Τήν φιλότιμη
προσπάθειά του γιά τήν δημιουργία χο-

σιαστικῶν Συμβούλων ἤ Ἐπιτρόπων ὅπως
λέγονταν παλιότερα. Ἀποτελοῦν τούς
πλέον ἄμεσους συνεργάτες τοῦ Ἐφημερίου καί νοηματοδοτοῦν τήν ἐκπροσώπηση τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου στήν Ἐκκλησιαστική Διοίκηση, πού διορίζονται ἀπό
τήν κεφαλή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τόν
Ἐπίσκοπο. Μαζί μέ τόν ἐφημέριο συνεδριάζουν, συσκέπτονται, ὁραματίζονται
ἀποφασίζουν γιά τήν καλή καί ἀποδοτική λειτουργία τῆς Ἐνορίας, γιά τή συνεχῆ
πρόοδο, τήν ἐν Χριστῷ προκοπή καί
πνευματική ἀναβάθμισή της. Περιφρουροῦν τήν ἀκίνητη καί κινητή περιουσία
τοῦ Ναοῦ. Διαχειρίζονται τά ἱερά χρήματα, μέ ὑπευθυνότητα καί φόβο Θεοῦ.
Φροντίζουν ὥστε ὁ Ναός νά καταστεῖ
κέντρο λατρείας καί διδαχῆς τοῦ Θείου
λόγου. Ἐνδιαφέρονται γιά τήν εὐταξία
ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ κατά τίς λατρευτικές συνάξεις. Νοιάζονται γιά τήν εὐπρέπεια καί τή σεμνότητα, τήν εὐλάβεια καί
τό σεβασμό τοῦ ἱεροῦ χώρου. Ἐκπληρώνουν τίς οἰκονομικές ὑποχρεώσεις τῆς
ἐνορίας πρός τήν ἱερά μητρόπολη καί
ἀποδίδουν τίς ἐτήσιες εἰσφορές ὑπέρ τῶν
ἱεραποστολικῶν, κοινωνικῶν, φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων της. Συντάσσουν
καί ψηφίζουν τόν ἀπολογισμό, προϋπο30

ρωδιῶν, καί τόν ἀξιέπαινο ζῆλο του γιά
τήν διάδοση τῆς ψαλτικῆς τέχνης, τήν
προτροπή καί ὤθηση στό ἱερό ἀναλόγιο
ἀτόμων πού ἐπιθυμοῦν νά ψάλλουν κατά
τίς ἱερές ἀκολουθίες μέ τόν γλυκό, φιλόξενο καί πάντα εὐγενικό τρόπο του.
Τόν κ. Γεώργιο Γιαννουλάκη γιά τήν
δεκαπεντάχρονη προσφορά τοῦ στό
ἀριστερό ψαλτήρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας.
Ἕνα ἔντιμο, δραστήριο καί ἀνιδιοτελῆ
ἄνθρωπο μέ πλούσια κοινωνική προσφορά. Χρημάτισε ἐπί δεκαετία ταμίας τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου Ἁγίου Νικολάου Σούδας μέ σημαντική καί καθοριστική συμβολή στήν ἁγιογράφηση τοῦ
ὡς ἄνω ἱεροῦ ναοῦ. Ἀνάλαβε καί τίμησε
ὑπεύθυνες ἡγετικές θέσεις στό Ναυταθλητικό κέντρο Σούδας, στήν Ἀγροτικό
συνεταιρισμό, στόν πολιτιστικό σύλλογο
Σούδας καί ἐπί σειρά ἐτῶν μόνιμα ἐκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο Σούδας καί
τόση ἄλλη ποικίλη ἀξιόλογη προσφορά
καί δραστηριότητα.
Τούς ἐκλεκτούς, ἄριστους, δημιουργικούς συνεργάτες μου στό Ἐκκλησιαστικό
συμβούλιο τῆς Ἐνορίας μας, τούς κυρίους
Ἰωάννη Κουκουράκη καί Ἐμμανουήλ Πατσάκη πού συμπορευόμαστε μαζί σχεδόν
σέ ὁλόκληρη τήν μέχρι σήμερα 18χρονη
ἐδῶ ἱερατική διακονία καί σταδιοδρομία
μου. Διακονοῦν ἐπί 17 συνεχῆ ἔτη μετά
εὐλαβείας καί φόβο Θεοῦ, μέ συνέπεια,
ὑπευθυνότητα καί τιμιότητα, ἀκούραστα,
ἀβίαστα ἄψογα καί ὑποδειγματικά, ἐπιτελοῦν ἔργο σπουδαῖο καί σοβαρό, ἀξιομίμητο καί ἀξιοζήλευτο. Ὅτι ἔχει γίνει μέ τή
χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ἐνορία μας τά τελευταία χρόνια εἶναι καρπός κοινῆς προσπάθειας καί προϊόν της ἀμοιβαίας ἀγάπης καί τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας μας. Ὁ
κ. Ἰωάννης Κουκουράκης εἶναι ὁ πρῶτος

πού ἔρχεται στό Ναό, ἀνάβει τά καντήλια
τό πρωί καί ὁ τελευταῖος πού φεύγει. Ὁ
κ. Ἐμμανουήλ Πατσάκης εἶναι ὁ μόνιμος
βοηθός μου στό ἱερό βῆμα προετοιμάζει
τά πρόσφορα, κόβει τό ἀντίδωρο, ἀνάβει
τό θυμιατό, φροντίζει γιά τό ζέο καί ἔχει
τήν ἐπιστασία καί ἐπίβλεψη τῶν παιδιῶν
τοῦ ἱεροῦ.
Τήν κ. Ρόδο Πατσάκη μιά εὐλαβέστατη, πολύτεκνη καί καλλίτεκνη μητέρα, πού πρόσφερε μία κόρη της, τή Θεοδώρα μοναχή στό ἱερό Ἡσυχαστήριο
Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας
στήν Αἴγινα. Μιά εὐσεβέστατη γυναίκα
πού διακονεῖ ἀκούραστα τό ἱερό ἀναλόγιο τοῦ Ναοῦ μας ὅλες τίς καθημερινές ἀκολουθίες, στούς Ἑσπερινούς
τῶν Σαββάτων, στά Ἀπόδειπνα τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς, στίς Παρακλήσεις τοῦ
Δεκαπενταύγουστου, ἐπί 17 ὁλόκληρα
ἔτη «ὅπως ἡ διψασμένη ἔλαφος τρέχει
μέ πόθον πρός τάς πηγάς τῶν ὑδάτων»,
ἔτσι σπεύδει νά συμμετάσχει στίς ἱερές
ἀκολουθίες καί «ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή της νά
αὐλίζεται εἰς τόν οἶκο τοῦ Κυρίου»
Τήν κ. Παγώνα Τζουγανάκη γιά τήν
30χρονη προσφορά καί διακονία της,
στήν Ἐνορία μας, ἀπό παλιά ὡς μέλος τοῦ
φιλανθρωπικοῦ συλλόγου Ἁγίου Νεκταρίου Σούδας, μέχρι καί σήμερα ὡς μέλος τῆς
εἰδικῆς ἐνοριακῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἐνορίας
μας. Ἡ ξεχωριστή ἐνορίτισσα μέ τήν πολυετῆ, πολύχρονη καί ἀδιάκοπη θητεία καί
προσφορά. Ἡ Ὑπεύθυνή του Ἐνοριακοῦ
μας Κέντρου, πάντα πρόθυμη νά βοηθήσει καί νά ἐξυπηρετήσει ὅλους ὅσοι χρησιμοποιοῦν τήν αἴθουσα γιά τίς ἐκδηλώσεις
τους. Κυρίως ὅμως σ’ ἐκείνη ἀποκλειστικά καί μόνο ὀφείλεται ἡ λαμπερότητα, ἡ
καθαριότητα καί ἡ εὐπρέπεια τοῦ ἱεροῦ
Ναοῦ μας πού καθημερινά κυριολεκτικά
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Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
μας κ.κ. Βαρθολομαίου
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
καί στήν ἐπετειακή ἐκδήλωση τῆς συμπληρώσεως
τῶν 20 ἐτῶν τῆς Αὐτοῦ
Θειοτάτης Παναγιότητος
στόν Πατριαρχικό θρόνο,
ἡ παραδοσιακή χορωδία
καί ὁ Βυζαντινός χορός
Χανίων τοῦ κ. Ἰωάννη Καστρινάκη ἔδωσαν ἠχηρό
παρόν καί μεγαλειώδεις
ἐμφανίσεις ἀποσπώντας
τά πλέον κολακευτικότερα σχόλια ὅλων τῶν παρισταμένων. Στό
σημεῖο αὐτό νά θυμηθοῦμε καί νά μνημονεύσουμε τήν ἠχογράφηση ψηφιακοῦ
δίσκου μέ ὕμνους καί τραγούδια πού συνόδευσαν τήν καλαίσθητη ἔκδοση τοῦ
ἱστορικοῦ τόμου τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
γιά τήν συμπλήρωση τῶν ἑκατό χρόνων
ζωῆς καί λειτουργίας της.

ἀστράφτει χάρη στούς συνεχεῖς κόπους
καί διαρκεῖς μόχθους της, πού αἰσθάνεται
βιωματικά καί ἔντονα τό ψαλμικό στίχο
«ἠγάπησα Κύριε εὐπρέπειαν οἴκου σου»
ὡς μόνιμη φροντίδα καί ἐνασχόλησή της.
Τόν μουσικολογιώτατο καθηγητή τῆς
Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
Κρήτης κ. Ἰωάννη Καστρινάκη. Τόν καταξιωμένο Πρωτοψάλτη, ἐπιδέξιο χοράρχη καί χαρισματικό δάσκαλο. Σήμερα μέ
τή συμπλήρωση 10 ἐτῶν ἀπό τήν ἵδρυση
τῆς Παραδοσιακῆς Χορωδίας τοῦ Ὠδείου
«Ἰωάννης Μανιουδάκης», τῆς ὁποίας τά
μέλη διδάσκει καί διευθύνει, μέ τήν ἀφορμή τῆς παρουσία τους καί τῆς συμμετοχή
τους στήν ἐνοριακή μας ἐκδήλωση, θέλουμε νά τιμήσουμε, νά ἐπαινέσουμε καί
νά εὐχαριστήσουμε γιά τήν πολύχρονη
καί πολύκαρπη προσφορά του στά πολιτιστικά δρώμενα τοῦ τόπου καί τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Γνωρίζεται Ἐσεῖς Σεβασμιώτατε καλύτερα ἀπό ὁποιοδήποτε
ἄλλο τίς ὑπηρεσίες, τήν συνεισφορά καί
τήν συμμετοχή του στίς πιό κορυφαῖες
ἐκδηλώσεις τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Στίς ἐπισκέψεις τοῦ Παναγιωτάτου

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί
εὐσεβές ἀκροατήριο
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει, ὅτι κανένας ἐργαζόμενος δέν ἀμείβεται καί κανένας ἀγωνιζόμενος δέν στεφανώνεται
«ἄν μή νομίμως ἀθλήση». Εὐχηθῆτε ὁ Κύριος πού μοιράζει τά χαρίσματα σέ κάθε
ἄνθρωπο καί τόν καλεῖ εἰς ἔργον διακονίας στήν Ἁγία Ἐκκλησία Του, νά εὐλογεῖ
πλούσια τά πρόσωπα, τά ἔργα, τή ζωή
καί τίς οἰκογένειες τῶν τιμώμενων σήμερα προσώπων καί νά τούς ἀξιώσει θείων
δωρεῶν καί χαρίτων ἀντιπροσφέροντάς
τους σέ βαθμό ἐκατονταπλασίονα, ὅτι
ἔχουν προσφέρει ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ
τήν καρδιά τους. Εὐχαριστῶ.
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ
Β΄ μέρος
δ. π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν Πανοσιολογιώτατο
καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἅγιας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαῖας στό Ρέθυμνο,
π. Βασίλειο Παπαδάκη, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ‘’ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

Πολλοί ἄνθρωποι, πιστεύουν, ἰσχυρίζονται ὅτι γνωρίζουν, ὅτι εἶναι ματιασμένοι καί προσέρχονται στούς Ἱερεῖς
καί τούς ζητοῦν νά τούς διαβάσουν
τήν εὐχή καί αὐτό ξέρετε μέ τί ἰσοδυνάμει; Μέ τό νά πᾶμε στόν καρδιολόγο
μας καί νά τοῦ ποῦμε, γράψε μας μιά
στεφανιογραφεῖα νά κάνουμε... γινόμαστε ἐμεῖς οἱ εἰδικοί... Ὁ πνευματικός
μας θά κρίνει ἄν πάσχουμε ἀπό κάτι
καί ἄν αὐτό ὠφείλεται σέ κάποια δαιμονική ἐπίρροια ἤ στίς ἁμαρτίες μας.
Εἶναι ἀπαράδεκτο νά ἀποδίδουμε ὁτιδήποτε κακό συμβαίνει σέ ἐμᾶς σέ
διαμονική ἐπίρροια ἤ σέ κακόβουλες
σκέψεις ἄλλων χωρίς ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά

κάνουμε τήν αὐτοκριτική μας. Ὁ διάβολος χαίρεται ὅταν καθετί πού μας
συμβαίνει τό ἀποδίδουμε σέ ἐκεῖνον
καί ὄχι σέ ἐμᾶς.
Τί ἀπαντήση μπορῶ νά δώσω σέ
ἐκεινούς πού μου λένε ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ματιάζονται ἤ
μή καί σέ ἀνθρώπους πού ματιάζουν ἤ μή;
Ἐκεῖνο πού μπορεῖτε νά τοῦ ἀπαντήσετε εἶναι ὅτι τό μάτι ὡς ὄργανο
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, καθώς καί
ἡ κακή διαθέση τῆς ψυχῆς μας δέν
μποροῦν νά κάνουν κακό σέ κάποιον
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συνάθρωπό μᾶς ἀπό ἀποστάση. Αὐτή
εἶναι ἡ θεολογία τῆς ἐκκλησίας μας.
Ὁ διάβολος μπορεῖ νά μᾶς κάνει κάποιο κακό πού μπορεῖ νά ὠφειλεται
στό δικό του φθόνο ἤ στό κατά παραχωρήση θέλημα τοῦ Θεοῦ ἤ γιατί
μπορεῖ νά μήν ἔχουμε ἐξομολογηθεῖ
ἤ γιατί μπορεῖ νά μήν ἔχουμε πνευματική ζωή. Γιά παράδειγμα, ἄν ἔχω
ἕναν ξάδερφο τόν ὁποῖο φθονῶ γιατί
μπορεῖ νά εἶναι πιό μορφωμένος ἀπό
ἔμενα καί ἐκεῖνος δέν ἐξομολογεῖται,
δέν κοινωνᾶ, δέν ἔχει πνευματική ζωή,
τότε ἐξαιτίας τοῦ φθόνου πού ἔχω
γιά τόν ξάδερφό μου, νά
ἐπιτρέψει ὁ Κύριος νά
τόν πειράξει ὁ διάβολος,
γιά νά τόν παιδαγωγήσει.
Διαγνώση καί θεραπεία,
ἐπαναλαμβάνω, γίνεται
μόνον ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Ἐπίσης, μπορεῖ αὐτό πού
ἐμεῖς νομιζουμε ὅτι εἶναι
βασκανία-μάτι, νά εἶναι
κάποιο πρόβλημα ὑγείας,
δηλαδή μπορεῖ νά νομίζουμε ὅτι μᾶς
μάτιασαν καί...ἐμεῖς νά ἔχουμε πάθει
κάποια ἴωση, νά ἔχουμε ἀρρωστήσει,
γιατί τήν προηγουμένη μέρα εἴχαμε
ντυθεῖ ἐλαφρά ἤ γιατί ἄλλαξε ὁ καιρός.
Νά προσθέσουμε σέ αὐτό τό σημεῖο τρία σημαντικά ἐρωτήματα.
Πρῶτον, μᾶς ἐρωτοῦν «μά Πάτερ, μέ
ξεματιάζει ἡ γειτόνισσα καί μοῦ περνάει ὁ πονοκέφαλος, πώς γίνεται αὐτό;»
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἡ ἐξής: Ὁ διάβολος
ἔχωντάς μᾶς ρίξει στήν παγίδα αὐτή,
προκειμένου νά ἰσχυροποιήσει τήν

ἄποψή μας, ὅτι δηλαδή μπορεῖ ὁ γείτονας μέ μαγικό τρόπο νά μᾶς θεραπεύσει,νά ἄρει τόν πονοκέφαλό μας μέ
ἀποτέλεσμα νά μᾶς ρίξει σέ ἀκόμη μεγαλύτερη πλάνη...εἶναι μία ἀπάτη τοῦ
διαβόλου. Δεύτερον, εἴμαστε σέ ἔνα
τραπέζι, μᾶς ρίχνει κάποιος μιά ματιά
καί μᾶς πιάνει πονοκέφαλος. Ἰσχύει
αὐτό; Ναί ἰσχύει αὐτό..ποῦ ὅμως ὠφείλεται αὐτό; Δέν ὠφείλεται στήν κακή
ἐνέργεια τοῦ συναθρώπου μᾶς πού
φεύγει ἀπό τό μάτι του σάν βολίδα,
ἀλλά στό γεγονός ὅτι δέν ἀντέξαμε,
δέν ἀνεχθήκαμε αὔτη τήν ὄντως κακή
διάθεση τοῦ συναθρώπου μας, πού μας κοίταξε ἄσχημα, μᾶς εἰρωνεύτηκε. Ἄν εἴμαστε ψυχικά
δυνατοί, δέν θά στεναχωρηθοῦμε καί δέν θά
μᾶς πιάσει πονοκέφαλος
ἀπό τήν θλίψη μας. Τρίτον, μᾶς ἐρωτοῦν «Εἶναι
κακό νά λέμε τό Πάτερ
ἠμῶν γιά τό ξεμάτιασμα;»
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Τό «Πάτερ
ἠμῶν» δεν βγῆκε γιά τό ξεμάτιασμα,
τό «Πάτερ ἠμῶν» δημιουργήθηκε γιά
ἄλλο λόγο.
Κάποια ἀκροάτρια εἶπε τό
ἐξῆς:Ἔχω δεῖ λουλούδια νά μαραίνωνται, ἔχω δεῖ ἄνθρωπο νά χάνει
τίς αἰσθήσεις του ἀπό τήν βασκανία. Τι ἔχετε νά πεῖτε γιά αὐτό;
Κοιτάχτε. Αὐτό δέν ἀποδεικνύεται
ἀπό πουθενά..ἐμεῖς δεχόμαστε κάτι
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εἴτε μέ βάση τήν λογική ἤ μέ βάση
τήν πίστη. Τό νά θεωροῦμε ὅτι ἔνας
ἄνθρωπος μπορεῖ νά μαραίνει λουλούδια, νά προκαλεῖ λυποθυμία μέ τό βλέμμα του, αὐτό εἶναι ξεκάθαρη προσβολή στό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτήν
τήν ἄποψη πού μας θέτει ἡ ἀκροάτρια,
τήν ἀπορρίπτουν κατηγορηματικά οἱ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ
Μέγας Βασίλειος...γιατί διαφορετικά
θά πρέπει νά ἀπορρίψουμε τόν Μέγα
Βασίλειο καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρέπει, ἐπιτέλους, ξεκάθαρα
νά ἀπορρίψουμε αὐτές τίς ἀπόψεις
πού μας διχάζουν ἀλλά νά δεχτοῦμε
αὐτά πού λένε οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλοι ψάχνουμε νά βροῦμε μία
γρήγορη λύση στά προβλήματά μας
καί τήν ἀναζητοῦμε ἀπό τούς ἱερεῖς
παροτρύνωντάς τούς, νά μᾶς διαβάσουν μία εὐχή, χωρίς ἐμεῖς νά κάνουμε
ἀπολύτως τίποτα γιά νά διορθώσουμε
τήν πνευματική μας κατάσταση πού
εἶναι ὑπεύθυνη γιά τίς πολλές δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε. Χωρίς ἐξομολογήση, χωρίς μετοχή στά μυστήρια,

χωρίς Θεία Εὐχαριστεία, εἶναι ἀδύνατον νά τά καταφέρουμε ἀλλά διαρκῶς
θά πέφτουμε στίς παγίδες τοῦ πονηροῦ.
Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες σᾶς παραθέσαμε τό δεύτερο τμῆμα τῆς συνέντευξης τοῦ καθηγούμενου π Βασιλείου Παπαδακη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἅγιας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαῖας στό
Ρέθυμνο, μέ θέμα τή βασκανία-τό μάτι.
Ἐμεῖς εὐχόμαστε πραγματικά ὅλοι μας
νά μήν κάνουμε οὔτε κακές σκέψεις
γιά τούς συνανθρώπους μας, οὔτε κακές πράξεις ἀλλά νά ζοῦμε ἀγαπητικά,
πνευματικά ὥστε νά μήν δεχόμαστε τά
πυρά τοῦ πονηροῦ πού χρησιμοποιεῖ τίς δικές μας ἀδυναμίες γιά νά μᾶς
βλάψει καί προπάντων νά μήν πέφτουμε σέ σύγχυση σέ θέματα ὅπως αὐτό
πού ἀναπτύξαμε σέ αὐτό καί τό προηγούμενό μας ἄρθρο. Τά μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας, εἶναι τά πνευματικά μας
ὅπλα γιά νά προστατευθοῦμε, τίποτα
ἄλλο...
Καλή συνέχεια σέ ὅλους!
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

Ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Βασικά σημεῖα προηγουμένων
Χαρακτηριστικά τοῦ Ἰνδουισμοῦ εἶναι ἡ πολυθεΐα, ὁ διαχωρισμός τῶν κοινωνικῶν τάξεων μέ βάση τήν καθαρότητα τοῦ ἐπαγγέλματος καί τό νόμο τοῦ Ντάρμα, καθώς καί οἱ δοξασίες σχετικά μέ τό κάρμα καί τίς ἀτέρμονες μετενσαρκώσεις.
Ὁ Ἰνδουιστής ἐπιδιώκει τήν αὐτοσωτηρία του, δηλ. τήν ταύτισή του μέ τό ἀόριστο
Βράχμα, μέσα ἀπό τίς ἀσκήσεις Γιόγκα πού ὑπόσχονται τήν ἀπόσβεση τοῦ καρμικοῦ του χρέους, σύμφωνα μέ τίς δοξασίες τῶν βραχμάνων.
Στόν Ἰνδουισμό χάθηκε τό πρόσωπο τοῦ ἄκτιστου Θεοῦ, καθώς καί ἡ διάκρισή του ἀπό τόν κτιστό κόσμο. Ὁ Δημιουργός ταυτίζεται μέ τά κτίσματα καί τά
κτίσματα τιμῶνται ὡς θεοί. Χάθηκε τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου, διότι στερεῖται
προσωπικῆς ψυχῆς καί ἐλεύθερων ἐπιλογῶν. Χάθηκε, ἐπίσης καί ἡ ἠθική διάκριση
μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ, ἀναφορικά μέ τίς ἐνέργειες τῶν θεῶν καί τῶν ἀνθρώπων.
Γι’ αὐτούς τούς λόγους ἡ Θεοσοφία ἐπέλεξε τόν Ἰνδουισμό πρῶτο, μεταξύ τῶν
Ἀνατολικῶν θρησκειῶν, προκειμένου νά διαδώσει τίς ἰδέες της κατά τή Νέα Ἐποχή (Ν.Ε.), προφανῶς ἐπειδή ἡ πνευματική συσκότιση πού ὁ Ἰνδουισμός δημιουργεῖ, διευκολύνει τά μέγιστα τήν ἐπικράτησή της παγκοσμίως.

Ὁ Ἰνδουισμός ἀπό τήν ἀφάνεια στό προσκήνιο
κι ἔτσι ἄρχισαν οἱ πρῶτες πληροφορίες γιά τίς πρακτικές τους, νά φτάνουν
στήν Δύση.1
Περί τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα δημιουργήθηκαν ἰνδουιστικές κινήσεις
μέ σκοπό τή διάδοση τῆς θρησκείας

Ὁ Ἰνδουισμός γιά αἰῶνες παρέμενε
στήν ἀφάνεια. Πρίν ἀπό 400 χρόνια
περίπου, Ἄγγλοι στήν Ἰνδία ἐντυπωσιάστηκαν καί προβληματίστηκαν ἀπ’
ὅσα ἄκουγαν γιά τούς θαυματοποιούς
πού ζοῦσαν στά Ἰμαλάια κι ἔκαναν τά
πιό περίεργα πράγματα. Ταξιδιῶτες
μπῆκαν στούς χώρους τῶν ἐρημιτῶν

1. http://www.bestrong.org.gr/el/health/fitness/
exercise_and_activity/alternativeactivities/ Yoga/
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καί στή Δύση. Ἡ πρώτη κίνηση εἶναι
ἡ «Ἀποστολή Ραμακρίσνα»,2 τό 1897,
ἡ ὁποία ἵδρυσε κέντρα σέ πολλά μέρη
τοῦ κόσμου. Τήν ἀκολούθησαν πλῆθος
αὐτόκλητων γκουρού, ἀρχικά πρός τήν
Ἀμερική καί κατόπιν πρός τήν Εὐρώπη.
Τήν ἐξόρμησή τους, ὅμως, προετοίμασε ἡ Ἕλενα Μπλαβάτσκυ (1831-1891).

Θρησκείας» καί τήν ἀνάδειξη «τῶν
βραχμανικῶν, βουδιστικῶν καί ζωροαστρικῶν φιλοσοφιῶν», καθώς καί τῶν
κρυμμένων μυστηρίων τῆς Φύσης καί
τῶν «ψυχικῶν καί πνευματικῶν δυνάμεων πού βρίσκονται σέ λήθαργο στόν
ἄνθρωπο».3
Τό 1875 ἵδρυσε4 τή Θεοσοφική Ἑταιρεία στή Ν. Ὑόρκη. Ἐκεῖ συνεργάστηκε μέ τόν ἀρχηγό τῶν Μασόνων καί
Ἑωσφοριστῶν Ἀμερικανό Στρατηγό
Ἄλμπερτ Πάικ γιά τή δημιουργία γυναικείων μασονικῶν στοῶν.
Ἡ Ἕ. Μπλαβάτσκυ ἐπέβαλε στόν
Ἄ. Πάικ τήν ἐφαρμογή τοῦ Πνευματισμοῦ σ’ ὅλες τίς μασονικές στοές,5 ὁ δέ
Ἄ. Πάικ τῆς ἀπένειμε τόν 33ο καί τελευταῖο βαθμό τῆς Μασονίας. Τό 1882

Ὁ Σρί Ραμακρίσνα (1836-1886)

3. http://www.blavatsky.gr/el/hpblavatsky-category/e-p-blavatsky-biography/144-elene-petrovnablavatsky.html
http://www.theosophicalsociety.gr/Greek_Site/
Gr_HomeFrames.html
4. Τή Θεοσοφική Ἑταιρεία ἵδρυσε σέ συνεργασία μέ τόν Χένρυ Στηηλ Ὄλκοττ (1832-1907), ὁ
ὁποῖος ἀνακηρύχθηκε πρῶτος πρόεδρος τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας. Τό ὄνειρό του ἦταν ἡ δημιουργία μιᾶς Παγκόσμιας Ἀδελφότητας, ἡ ὁποία μέ τή
Συγκριτική μελέτη ὅλων τῶν θρησκειῶν θά μποροῦσε ν’ ἀποδείξει τήν κοινή καταγωγή τους. Σέ
ἔκταση τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας στό Μαντρᾶς τό
1882 δημιούργησε βιβλιοθήκη, τήν Παγκόσμια Βιβλιοθήκη τῶν Θρησκειῶν, καθώς καί ναούς ὅλων
τῶν θρησκειῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπάρχουν μέχρι σήμερα.
Στήν αἴθουσα τῶν διαλέξεων τοποθετήθηκαν οἱ
ἀνδριάντες τοῦ Κρίσνα, τοῦ Βούδα, τοῦ Ζωροάστρη καί τοῦ Ἰησοῦ. Στή θέση τοῦ Μωάμεθ τοποθέτησε κείμενο στήν Ἀραβική ἀπό τό ἱερό Κοράνιο,
ἐπειδή ἡ ἀπεικόνιση τοῦ προφήτη ἀπαγορεύεται.
Στά ἐγκαίνια τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Ἀντυάρ, ὀκτώ
ἱερεῖς ἀπό διάφορες θρησκεῖες καί δόγματα διάβασαν εὐχές».
http://www.mystica.gr/bios_Olcott.htm
5. Ἀρχιμανδρίτη Χαράλαμπου Βασιλόπουλου,
Ξεσκέπασμα τῆς Θεοσοφίας, ἐκδ. Ὀρθόδοξου Τύπου, σ. 31-32, 35

Ἡ Μπλαβάτσκυ ἀπό τό 1853 ἐπισκέπτεται τήν Ἰνδία, τήν Ἰαπωνία, τό
Θιβέτ, τό Λαντάκ. Γνωρίζει σαμάνους
καί μέλη τῆς «Λευκῆς Ἱεραρχίας» ἤ
«Λευκοῦ Ἀδελφάτου» τῶν Ἰμαλαΐων
καί συνεργάζεται μαζί τους, μέ σκοπό τή δημιουργία «μιᾶς Παγκόσμιας
Ἀδελφότητας τῆς Ἀνθρωπότητας, χωρίς διάκριση φυλῆς, φύλου, χρώματος
ἤ πίστης», τήν προώθηση τῆς «μελέτης ἱερῶν Κειμένων τῆς Παγκόσμιας
2. Ὁ Σρί Ραμακρίσνα (1836-1886) θεωρεῖται
ἅγιος καί προφήτης τοῦ Ἰνδουισμοῦ, πνευματικό
ἀνάστημα ὅπως «οἱ Κρίσνα, Βούδας, Σάνκαρα,
Νάνακ καί Τσαϊτάνγια πού ἐμφανίστηκαν σέ κρίσιμες στιγμές τῆς ἰνδικῆς ἱστορίας, γιά νά ἐκπληρώσουν τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς ἐποχῆς στήν
ὁποία γεννήθηκαν». Ἡ «Ἀποστολή Ραμακρίσνα»
ἱδρύθηκε γιά τή διάδοση τῶν ἰδεῶν τοῦ Ἰνδοῦ φιλοσόφου.
http://www.vedanta.gr/?page_id=45&lang=el.
http://www.vedanta.gr/?page_id=49&lang=el
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Α΄ Κοινοβούλιο τῶν Θρησκειῶν τοῦ Κόσμου, Σικάγο 1893

μετέφερε τήν ἕδρα τῆς Θεοσοφίας στό
Ἀντυάρ τοῦ Μαντρᾶς, σημερινό Τσενάι, στήν Ἰνδία.

λία του στό Α΄ Κοινοβούλιο τῶν Θρησκειῶν τοῦ Κόσμου,7 στο Σικάγο 1893:
«Ἄν κάποιος ἀπό αὐτό τό ἀκροατήριο ἐλπίζει ὅτι αὐτή ἡ ἑνότητα θά ἔρθει
μέ τό θρίαμβο μιᾶς ὁποιασδήποτε θρησκείας καί τόν ἀφανισμό τῶν ἄλλων, σ’
αὐτόν δέν ἔχω παρά νά πῶ: Ἀδερφέ μου
οἱ ἐλπίδες σου θά διαψευσθοῦν. Μήπως
ἐπιθυμῶ οἱ Χριστιανοί νά γίνουν Ἰνδουιστές; Πρός Θεοῦ! Μήπως ἐπιθυμῶ οἱ
7. «Βασικοί φορεῖς του ἦσαν τέσσερεις ὀργανώσεις: «Ὁ Παγκόσμιος Σύνδεσμος γιά Θρησκευτική Ἐλευθερία» (International Association for
Religious Freedom ARF), «Ὁ Παγκόσμιος Σύνδεσμος τῶν Θρησκειῶν» (World Congress of FaithsWCF), «Ὁ Ναός τῆς Κατανόησης» (Temple of
Understanding) καί «Τό Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν
Θρησκειῶν γιά τήν Εἰρήνη» (World Conference
on Religion and Peace WCRP). Σ’ αὐτό τό «Κοινοβούλιο», τό ὁποῖο μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ὡς
ἡ «ἀφετηρία τῆς ἱεραποστολικῆς ἐκστρατείας τοῦ
Ἰνδουισμοῦ-Βουδισμοῦ γιά τήν πνευματική ἅλωση
τῆς Δύσεως», συμμετεῖχαν, μεταξύ τῶν ἄλλων καί
οἰ Anagarika Dharmapala (ἱδρυτής βουδιστικῆς
ἑταιρείας) καί Σουάμι Vivekananda (Ραμακρίσνα),
οἱ ὁποῖοι καί δραστηριοποιήθηκαν στήν συνέχεια
στίς ΗΠΑ καί ἵδρυσαν πληθώρα ἰνδουιστικῶν καί
βουδιστικῶν ὀργανώσεων».
http://egolpio.wordpress.com/2011/04/06/
ecumenism-2/

Ἡ Ἕλενα Μπλαβάτσκυ
καί ὁ Ἄλμπερτ Πάϊκ

Στά καταστατικά τῶν θεοσοφικῶν
καί μασονικῶν στοῶν ὑπάρχουν κοινές
ἀρχές.6 Αὐτές διδάχτηκαν στήν Ἕλενα
Μπλαβάτσκυ ἀπό τή Λευκή Ἀδελφότητα. Τή γραμμή τῆς Λευκῆς Ἀδελφότητας ἀκολούθησε, ἐπίσης, καί ὁ Σουάμι Βιβεκανάντα (1863–1902) στήν ὁμι6. http://www.theosophicalsociety.gr/Greek_
Site/Gr_HomeFrames.html
http://tektones-larissas.blogspot.com/2009/06/
blog-post_17.html

39

Ἰνδουιστές ἤ οἱ Βουδιστές νά γίνουν Χριστιανοί; Πρός Θεοῦ! ... Οἱ Χριστιανοί δέν
πρέπει νά γίνουν Ἰνδουιστές, οὔτε Βουδιστές, οὔτε καί αὐτοί νά γίνουν Χριστιανοί. Ἀλλά κάθε θρησκεία θά πρέπει νά
ἀφομοιώσει τό πνεῦμα τῶν ἄλλων θρησκειῶν, διατηρώντας ὡστόσο τίς ἰδιαιτερότητές της, προκειμένου νά ἀναπτυχθεῖ
σύμφωνα μέ τούς δικούς της νόμους».8
Μέ τόν ἑνωτικό του λόγο κατάφερε νά κερδίσει
τό ἀκροατήριο,
τό ὁποῖο ἔβλεπε
μ’ ἐνθουσιασμό
καί ρομαντισμό
τίς ἰδέες τῆς ἀνεξερεύνητης Ἀνατολῆς. Ὁ καθένας
Ὁ Σουάμι
προσέλαβε τό μήΒιβεκανάντα
νυμα πού ἤθελε ν’
(1863–1902)
ἀκούσει. Γιά τόν
Βιβεκανάντα, ὅμως, ἄνοιγε ἕνας ἄλλος
ὁρίζοντας. Τό σχέδιό του ἀποκάλυψε
στούς φοιτητές τοῦ Μαντρᾶς, μετά τήν
ἐπιστροφή του ἀπό τό Σικάγο:
«Αὐτό εἶναι τό μεγάλο ἰδανικό πού
βρίσκεται τώρα μπροστά μας, κι ὁ καθένας πρέπει γι’ αὐτό νά ὁπλισθεῖ –ἡ
ἅλωση τοῦ κόσμου ἀπό τήν Ἰνδία– τίποτε λιγότερο ἀπό αὐτό... Σήκω Ἰνδία, καί
κυρίευσε τόν κόσμο μέ τήν πνευματικότητά σου... Τώρα εἶναι ὁ καιρός νά ἐργαστοῦμε γιά νά εἰσδύσουν οἱ πνευματικές ἰδέες τῆς Ἰνδίας βαθιά στή Δύση. Γι’
αὐτό, νέοι τοῦ Μαντρᾶς, σᾶς παρακαλῶ
ἀκριβῶς αὐτό νά σκέπτεστε. Πρέπει νά
πορευθοῦμε, πρέπει νά κυριεύσουμε ὅλο

τόν κόσμο μέ τήν πνευματικότητα καί τή
φιλοσοφία μας. Δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική λύση· ἤ θά τό κάνουμε ἤ θά πεθάνουμε. Ἡ μόνη προϋπόθεση ἐθνικῆς
ζωῆς, μιᾶς ἀφυπνισμένης καί γεμάτης
δύναμη ἐθνικῆς ζωῆς, εἶναι ἡ κυριαρχία
τοῦ κόσμου μέ βάση τήν ἰνδική σκέψη».9
Μέ τό ὅραμα τοῦ εὐαγγελισμοῦ τοῦ
κόσμου ἀπό τόν Ἰνδουισμό ἱδρύθηκαν
Ἑταιρεῖες Βεδάντα, σταδιακά στίς μεγάλες πόλεις τῆς Ἰνδίας, τῆς Ἀμερικῆς
καί τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες μεταφέρουν
τίς ἀρχές τοῦ Ἰνδουισμοῦ, μέσα ἀπό τή
μάσκα ἑνωτικῶν θρησκειακῶν λόγων:
«Ὁ ἄνθρωπος εἶναι Θεός. Ἔτσι εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ ἄνθρωπος πού πρέπει νά ἀπεργαστεῖ τή σωτηρία του… Ἄν μία θρησκεία
εἶναι ἀληθινή, τότε καί ὅλες οἱ ἄλλες
εἶναι ἀληθινές. Ἔτσι ἡ ἰνδουιστική πίστη
εἶναι δική σας ὅσο καί δική μου. Ἐμεῖς οἱ
Ἰνδουιστές ὄχι ἁπλῶς ἀνεχόμαστε, ἀλλά
ἑνωνόμαστε μέ κάθε θρησκεία, προσευχόμενοι στό τζαμί τοῦ Μωαμεθανοῦ, λατρεύοντας μπροστά στή φωτιά
τοῦ Ζωροάστρη, καί γονατίζοντας στό
σταυρό τοῦ Χριστιανοῦ. Ξέρουμε ὅτι
ὅλες οἱ θρησκεῖες ἐξίσου, ἀπό τόν χαμηλότερο φετιχισμό μέχρι τήν ὑψηλότερη ἀπολυτότητα, δέν εἶναι ἄλλο παρά
πολλές προσπάθειες τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς ν’ ἁρπάξει καί νά συνειδητοποιήσει τό Ἄπειρο. Ἔτσι μαζεύουμε ὅλα αὐτά
τά λουλούδια καί, δένοντάς τα μαζί μέ
τό σχοινί τῆς ἀγάπης, τά κάνουμε ἕνα
θαυμάσιο μπουκέτο λατρείας».10
Στό ἑπόμενο τεῦχος «Ἡ τακτική
τοῦ Βιβεκανάντα καί τῆς Θεοσοφίας».
9. Ἱερομονάχου Seraphim Rose, Ἡ Ὀρθοδοξία
καί ἡ θρησκεία τοῦ μέλλοντος, σ. 57
10. ό.π. σ. 59

8. http://www.egolpion.com/orama_neaepoxh.
print.el.aspx
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Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
Ὁ Φλογερός κοινωνικός ἀναμορφωτής
Τό ἀκόλουθο κείμενο εἶναι ἡ παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης πού πραγματοποιήθηκε στίς 24 Αὐγούστου 2014 στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας
καί πού ἦταν ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό προστάτη Ἅγιό του

Σ

τό στερέωμά μας τό ἐθνικό λάμπουν, κατά καιρούς, ἀστέρια
πολύφωτα καί λαμπρά πού καταυγάζουν τόν ὁρίζοντα τοῦ Γένους μας καί
ὁριοθετοῦν τήν πορεία του. Χάρις σέ
αὐτά ὁ λαός μας βάδισε μέχρι τώρα
μέσα ἀπό ἀγκάθια καί τριβόλους, πέρασε Συμπληγάδες, ἀντιμετώπισε παγίδες, ἀπέφυγε κρημνούς. Τό φῶς πού
τά πνευματικά αὐτά ὁρόσημα διέχυναν
στό διάβα τοῦ ἦταν πολύτιμο γιά τήν
ὑπέρβαση τῶν σκοπέλων καί γιά τήν
ἀποφυγή τῶν παγίδων.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τοῦ
ὁποίου τή μνήμη ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει ἀπό ἀπόψε, ταπεινός καλόγερος
στά χρόνια της τουρκικῆς σκλαβιᾶς,
φλογερός ὅμως στήν ψυχή καί ἀδούλωτος στό φρόνημα, τέθηκε ὁλόκληρος στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί στή
διακονία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ πατροΚοσμᾶς διέβλεψε τό μεγάλο κίνδυνο
πού ἀπειλοῦσε τό Γένος μας στά χρόνια της Τουρκοκρατίας, καί πού ἐλλοχεύει σέ κάθε κρίσιμη ἱστορική καμπή.
Ἄν ὁ λαός μας συνέχιζε νά βρίσκεται
στό σκοτάδι τῆς ἀμάθειας, ἄν δέ γνώριζε ἔγκαιρα τό χρέος τοῦ ἀπέναντι
στήν ἱστορία τῶν πατέρων του, θά ἔχα-

νε πρῶτα τήν ψυχή του καί ὕστερα τόν
ἐθνισμό του.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Πατροκοσμᾶς, ὅπως ἔχει καταγραφεῖ στή
συνείδηση τοῦ λαοῦ μας, γεννήθηκε
τό 1714 ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς στό Μέγα
Δένδρο τῆς Αἰτωλίας. Ἔμαθε γράμματα
σέ κρυφά καί φανερά σχολειά καί κατέληξε στό Ἅγιον Ὅρος, στή Μονή Φιλοθέου. Μέ τίς εὐλογίες τῶν ἑκάστοτε
Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν ἐξῆλθε ἀπό
τόν Ἄθωνα τουλάχιστον τρεῖς φορές
καί περιόδευσε τά περισσότερα μέρη
τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά νά ἀποτρέψει τούς
ἐξισλαμισμούς. Δέ δεχόταν χρήματα, οὔτε ἀμοιβή γι’ αὐτά πού εἶπε καί
ἔκανε. Ὁ ἴδιος γιά νά ἐξοικονομήσει
πόρους γιά τή διαβίωσή του κατά τίς
ἱεραποστολικές του περιοδεῖες ὕφαινε
σακιά στόν ἀργαλειό.
Δίδασκε μέ τόν ἁπλό λόγο του, τήν
ἀσκητική ζωή του, μέ τίς προφητεῖες
του γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους,
μέ τό πάθος του γιά κοινωνική δικαιοσύνη, μέ τόν ζῆλο του γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς
δηλώνει ὁ ἴδιος στήν τελευταία ἐπιστολή πρός τόν ἀδελφό του ὅτι ἵδρυσε 10 ἑλληνικά (ἀνώτερα) σχολεῖα καί
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200 κοινά (κατώτερα). Ἕξι μῆνες μετά
θά ἱδρύσει πολύ περισσότερα. Κάποιοι γράφουν ὅτι ἔφτασαν τά 1.200.
Σέ σωζόμενη ἐπιστολή τοῦ πρός τούς
Παργίους ὑπογραμμίζει ὅτι πρέπει νά
ἱδρύσουν σχολεῖο γιά τήν διαφύλαξη
τῆς Πίστεως καί τήν Ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Τό πέρασμά του
ἄφησε ἀνεξίτηλα ἴχνη
στήν ψυχή τῶν ὑποδούλων ὄχι μόνο στήν
γενέτειρά του Αἰτωλία, ἀλλά
καί στήν Ἤπειρο, στήν Δυτική Μακεδονία καί σέ ὅλα
τά μέρη τά ὁποῖα ἐπισκέφθηκε κατά τίς περιοδεῖες του.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός δέν πῆρε στά
χέρια τοῦ τουφέκι, ἀλλά
μέ τήν πνευματική καί
ἠθική ἀναγέννηση τῶν
ὑποδούλων προετοίμασε
τό ἔδαφος γιά τήν μεγάλη
Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἡ
συμβολή του στήν ἐθνική
ἀφύπνιση ἦρθε σέ μία πολύ
δύσκολη ἐποχή, ὅταν τό
Γένος κινδύνευε νά ἀπογοητευθεῖ ἀπό τίς πολλές
καί ἀτυχεῖς ἐξεγέρσεις. Μέ
τόν μαρτυρικό θάνατό του
στήν ἀγχόνη τῶν δημίων
του στό Κολικόντασι τῆς
Βορείου Ἠπείρου στίς 24
Αὐγούστου τοῦ 1779 ὁ Πατροκοσμᾶς γίνεται θρύλος, σύμβολο καί
πρότυπο γιά τούς ὑποδούλους. Ἀπό
τά πρῶτα χρόνια μετά τό μαρτύριό του
θεωρήθηκε Ἅγιος ἀπό τόν λαό μας καί
ἡ ἁγιοκατάταξή του ἐπισημοποιήθηκε

τό 1961 ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ὁ πρῶτος βιογράφος τοῦ εἶναι
ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό
περίφημο «Νέον Μαρτυρολόγιον», τό
ὁποῖο ἐξεδόθη τό 1799.
Τίς διασωθεῖσες διδαχές του δέν
τίς ἔγραψε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος. Ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ἐκτός ἀπό
μερικές ἐπιστολές
δέν ἄφησε ἄλλο γραπτό. Τά κηρύγματά
του διαδόθηκαν ἀπό στόμα
σέ στόμα, ἄν ὄχι αὐτούσια,
ὁπωσδήποτε τά κύρια σημεῖα τους, καί ἀργότερα
πεπαιδευμένοι καλόγεροι
ἀνέλαβαν νά τά γράψουν,
ὥστε νά τά γνωρίζουμε
ἐμεῖς σήμερα.
Ὁ πατρο-Κοσμᾶς μιλοῦσε μέ περισσή ἁπλότητα τή γλώσσα τοῦ λαοῦ,
ἀκόμα χρησιμοποιοῦσε
πρακτικά παραδείγματα καί
παραβολές, γιά νά γίνεται ἀντιληπτός ἀπό ὅλους
τους ἀκροατές του. Κάτω
ὅμως ἀπό τόν ἐξωτερικό
γλωσσικό μανδύα κρύβεται ἡ ἀληθινή σοφία τοῦ
Θεοῦ, γι’ αὐτό ὁ λόγος τοῦ
μετά ἀπό τόσα χρόνια διατηρεῖ καί σήμερα τή φρεσκάδα καί τήν ἐπικαιρότητά του.
Τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου ὑπέρ
τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ὑπέρ
τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν, κατά
τῆς πλεονεξίας καί τῆς ἀδικίας, ὑπέρ
τῆς σφυρηλατήσεως τῶν κοινοτικῶν
δεσμῶν καί τῆς ἀλληλεγγύης, βοήθη43

σε τήν ψυχική ἑνότητα τῶν Ρωμιῶν καί
συνετέλεσε στήν ἀποφυγή ἐπικίνδυνων διχασμῶν καί ἐρίδων μεταξύ ὁμοεθνῶν. Ἀκολουθοῦν κείμενα στά ὁποῖα
ἔχει καταγραφεῖ τό φλογερό κήρυγμά του γιά κοινωνική δικαιοσύνη καί
ἀλληλεγγύη.
(1) Ἐγώ τώρα πού περιπατῶ καί διδάσκω εἰς τόν κόσμον, λέγω πώς τόν
κύρ Κώστα τόν ἀγαπῶ ὡσάν τά μάτια
μου. Μά ἐσύ δέν τό πιστεύεις. Θέλεις
νά μέ δοκιμάσεις πρώτον, καί τότε νά
μέ πιστεύσεις. Ἐγώ ἔχω ψωμί νά φάγω,
ἐσύ δέν ἔχεις. Ἀνίσως καί σοῦ δώσω
κομμάτι καί σέ ὀποῦ δέν ἔχεις, τότε φανερώνω πώς σέ ἀγαπῶ. Ἄμμοι ἐγώ νά
φάγω ὅλο τό ψωμί καί ἐσύ νά πεινᾶς,
τί φανερώνω; Πῶς ἡ ἀγάπη ὀποῦ ἔχω
εἰς σέ εἶναι ψεύτικη. Ἔχω δυό ποτήρια
κρασί νά πιώ, ἐσύ δέν ἔχεις. Ἀνίσως καί
δώσω καί σέ ἀπ’ αὐτό νά πιείς, τότε φανερώνω πώς σέ ἀγαπῶ. Ἀμή ἀνίσως καί
δέ σου δώσω, εἶναι κάλπικη ἡ ἀγάπη.
Εἶσαι λυπημένος. Ἀπέθανεν ἡ μήτηρ
σου, ὁ πατήρ σου. Ἀνίσως καί ἔλθω νά
σέ παρηγορήσω, τότε εἶναι ἀληθινή ἡ
ἀγάπη μου. Ἀμή ἀνίσως σύ κλαίεις καί
θρηνεῖς καί γῶ τρώγω, πίνω καί χορεύω, ψεύτικη εἶναι ἡ ἀγάπη μου. Τό
ἀγαπᾶς ἐκεῖνο τό φτωχό παιδί; Ἄν τό
ἠγάπας, τοῦ ἔπαιρνες ἕνα ὑποκάμισο
ὀποῦ εἶναι γυμνό, νά παρακαλεῖ καί
ἐκεῖνο διά τήν ψυχήν σου. Τότε εἶναι
ἀληθινή ἡ ἀγάπη, ἀμή τώρα εἶναι ψεύτικη. Δέν εἶναι ἔτσι, χριστιανοί μου; Μέ
ψεύτικην ἀγάπην δέν πηγαίνομεν εἰς
τόν παράδεισον.
(2) Ὁ Πανάγαθος καί ὁ Πολυέλεος
Θεός εἶναι καί λέγεται ἀγάπη. Εἶναι καί
λέγεται Τριάς. Παρακινούμενος ὁ Κύριος ἀπό τήν εὐσπλαχνίαν τοῦ ἔκαμε

πρώτον δέκα τάγματα ἀγγέλους. Οἱ
ἄγγελοι εἶναι πνεύματα πύρινα, ἄυλα,
καθώς εἶναι ἡ ψυχή μας. Τό κάθε τάγμα
εἶναι ὡς τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. Ποιός
ἐπαρακίνησε τόν Θεόν καί τούς ἔκαμεν; Ἡ εὐσπλαχνίαν του. Πρέπει καί
ἠμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀνίσως καί θέλομεν νά λέγομεν τόν Θεόν μας πατέρα,
νά εἴμεθα εὔσπλαχνοι, νά κάμνωμεν
τούς ἀδελφούς μας νά εὐφραίνωνται
καί τότε νά λέγωμεν τόν Θεόν πατέρα.
«Πάτερ ἠμῶν ὁ ἐν τοίς οὐρανοίς…». Εἰ
δέ καί εἴμεθα ἄσπλαχνοι, σκληρόκαρδοι καί κάμνομεν τούς ἀδελφούς μας
καί φαρμακεύονται καί βάνομεν τόν
θάνατον εἰς τήν καρδίαν τῶν, καί τό
αἷμα μας νά χύσωμεν διά τήν ἀγάπην
τοῦ Χριστοῦ, δέ σωζόμαστε.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δέν ἄνοιγε ἁπλῶς
σχολεῖα, ἀλλά τόνιζε ὅτι τό σχολεῖο
εἶναι προθάλαμος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
ἐπιτυχημένη προσπάθειά του νά σταματήσει τούς ἐξισλαμισμούς βοήθησε
τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους, διότι ἐκείνη τήν ἐποχή ὅποιος χανόταν γιά τήν
Ὀρθοδοξία χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνισμό. Ὁ ἐξισλαμισμένος τούρκευε, γινόταν φανατικός ἀνθέλληνας, γι’ αὐτό
καί ἔχει μείνει ὡς ἀρνητική γιά τό Γένος μας ἔννοια ἡ λέξη «γενίτσαρος».
Ἡ παιδεία, στήν ὁποία πίστευε ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς, δέν ἦταν μία ἁπλή κατάρτιση
καί ἐκμάθηση τεχνοκρατικῶν γνώσεων, ἀλλά μιλοῦσε γιά μία Παιδεία,
ἡ ὁποία πρωτίστως θά διά-μορφώνει
ἀνθρώπους, θά διαπλάθει ἀνθρώπινους χαρακτῆρες.
Σχετικές διδαχές τοῦ Ἁγίου ἀκολουθοῦν.
(1) Νά σπουδάζετε …, ἀδελφοί μου,
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νά μανθάνετε γράμματα ὅσον ἠμπορεῖτε. Καί ἅμα δέν ἐμάθετε οἱ πατέρες, νά σπουδάζετε τά παιδιά σας, νά
μανθάνουν τά ἑλληνικά, διότι καί ἡ
Ἐκκλησία μας εἶναι εἰς τήν ἑλληνικήν.
Καί ἄν δέν σπουδάσης τά ἑλληνικά,
ἀδελφέ μου, δέν ἠμπορεῖς νά καταλάβεις ἐκεῖνα ὀποῦ ὁμολογεῖ ἡ Ἐκκλησία
μας. Καλύτερον, ἀδελφέ μου, νά ἔχης
ἑλληνικόν σχολεῖον εἰς τήν χῶραν σου,
παρά νά ἔχης βρύσες καί ποτάμια· καί
ὡσάν μάθης τό παιδί σου γράμματα,
τότε λέγεται ἄνθρωπος.
(2) Καί διά τοῦτο πρέπει νά στερεώνετε σχολεῖα ἑλληνικά, νά φωτίζωνται οἱ ἄνθρωποι· διότι διαβάζοντας
τά ἑλληνικά τά ηὔρα ὀπόύ λαμπρύνουν
καί φωτίζουν τόν νοῦν τοῦ μαθητοῦ
ἀνθρώπου. Καθώς φωτίζει ὁ ἥλιος τήν
γῆν, ὅταν εἶναι ξαστεριά, καί βλέπουν
τά μάτια μακρυά, ἔτσι βλέπει καί ὁ νοῦς
τά μέλλοντα· ἀπεικάζουν ὅλα τά κάλά
καί τά κακά, φυλάγονται ἀπό κάθε λογής κακόν καί ἁμαρτίαν· διατί τό σχολεῖον ἀνοίγει τήν ἐκκλησίαν, μανθάνομεν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς,
τί εἶναι ὁ ἄγγελος, τί εἶναι ἡ ἀρετή, τί
εἶναι ἡ κόλασις. Τά πάντα ἀπό τό σχολεῖον τά μανθάνομεν.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός εἶναι
ὁ πρῶτος πού μέ ζῆλο ἐπέμεινε στήν
καθιέρωση τῆς κυριακάτικης ἀργίας,
καθώς καί τῶν ἄλλων γιορτῶν τοῦ
χρόνου γιά νά πηγαίνει ὁ ἐργαζόμενος
λαός στήν ἐκκλησία, νά μορφώνεται
χριστιανικά καί νά ἀναπαύεται. Στό
κείμενο πού ἀκολουθεῖ ὁ Ἅγιος ἀναλύει τό μεγαλεῖο τῆς Κυριακῆς.
Πρέπει καί ἠμεῖς, ἀδελφοί μου, νά
χαιρώμεθα πάντοτε, μά περισσότερον
τήν Κυριακήν, ὅπου εἶναι ἡ Ἀνάστα-

σις τοῦ Χριστοῦ μας. Διότι Κυριακήν
ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Κυριακήν ἡμέραν μέλλει ὁ
Κύριος νά ἀναστήση ὄλον τόν κόσμον.
Πρέπει καί ἠμεῖς νά ἐργαζώμεθα τᾶς
ἐξ ἡμέρας διά ταῦτα τά μάταια, γήινα
καί ψεύτικα πράγματα, καί τήν Κυριακήν νά πηγαίνωμεν εἰς τήν ἐκκλησίαν
καί νά στοχαζώμεθα τᾶς ἁμαρτίας μας,
τόν θάνατον, τήν κόλασιν, τόν Παράδεισον, τήν ψυχήν μας ὀποῦ εἶναι τιμιωτέρα ἀπό ὄλον τόν κόσμον, καί ὄχι
νά πολυτρώγωμεν καί πολυπίνωμεν
καί κάμνωμεν ἁμαρτίας. Οὔτε νά ἐργαζώμεθα καί νά πραγματευώμεθα τήν
Κυριακήν. Ἐκεῖνο τό κέρδος ὀποῦ γίνεται τήν Κυριακήν εἶναι ἀφωρισμένο
καί κατηραμένο, καί βάνετε φωτιά καί
κατάρα εἰς τό σπίτι σας καί ὄχι εὐλογίαν… Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διά νά μήν
πάθετε κανένα κακόν μήτε ψυχικόν,
μήτε σωματικόν, ἐγώ σας συμβουλεύω
νά φυλάττετε τήν Κυριακήν ὡσάν ὀποῦ
εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τόν Θεόν.
Ὁ πατρο-Κοσμᾶς μιλᾶ καί γιά τήν
εὐθύνη τῶν γονέων γιά τήν κατάσταση
τῆς νεολαίας. Καλεῖ τούς μεγάλους νά
κάνουν τήν αὐτοκριτική τους καί τούς
συμβουλεύει νά ζοῦν πρῶτα οἱ ἴδιοι τήν
ἀρετή καί τήν ἠθικότητα γιά νά μπορέσουν νά διαπαιδαγωγήσουν σωστά τά
παιδιά τους. Παρατίθεται σχετική νουθεσία τοῦ Ἁγίου.
Ἕνα δένδρο ὡσάν τό κόψης, εὔθύς
ξεραίνονται τά κλαριά· ἀμή ὡσάν ποτίζης τήν ρίζαν, στέκονται δροσερά τά
κλωνάρια. Ὁμοίως εἴστενε καί οἱ γονεῖς, ὡσάν τό δένδρον. Καί ὅταν ποτίζεται ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα, πού
εἴστενε ἡ ρίζα τῶν παιδιῶν, μέ νη45

στεῖες, προσευχές, ἐλεημοσύνες, μέ
καλά ἔργα, φυλάγει ὁ Θεός τά παιδιά
σας· ὡσάν ξηραίνεστε οἱ γονεῖς μέ τίς
ἁμαρτίες, θανατώνει ὁ Θεός τά παιδιά
σας καί σᾶς βάνει εἰς τήν κόλασιν μαζί
τους. Εἶναι μία μηλιά καί κάνει ξινά
μῆλα. Ἐμεῖς τώρα τί πρέπει, νά κατηγοροῦμεν τή μηλιά ἤ τά μῆλα; Τή μηλιά.
Λοιπόν κάμνετε καλά ἐσεῖς οἱ γονεῖς,
ὀπόύ εἴστενε ἡ μηλιά, νά γίνωνται καί
τά μῆλα γλυκά.
Στήν ἐποχή τῶν γρήγορων ταχυτήτων καί τῶν ραγδαίων τεχνολογικῶν
ἐξελίξεων πού διανύουμε οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι καί περισσότερο οἱ νέοι
χρειαζόμαστε ἀκόμη περισσότερο τά
διδάγματα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ γιά νά
μήν ἀπομονωθοῦμε· γιά νά μήν γίνουμε ἀπαθεῖς θεατές τῆς ὑλιστικῆς παγκοσμιοποίησης, ἡ ὁποία γεννᾶ οἰκονομικές κρίσεις σάν τή σημερινή καί τίς
ἐξαπλώνει ὑπερπηδώντας τά σύνορα·
γιά νά ἀντισταθοῦμε στήν ἐπικράτηση
τοῦ ὑλιστικοῦ συμφέροντος πού δρᾶ
εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης· γιά νά ἀγωνισθοῦμε ὥστε κάθε λαός νά διατηρήσει
τήν ἐθνική κυριαρχία του καί τήν πολιτιστική ἰδιοπροσωπία τοῦ χωρίς νά

μεταμορφωθεῖ σέ ἄμορφη καί ἄβουλη
μάζα.
«Ἕνας ἄνθρωπος, ἀδερφοί μου,
ὅπου δουλεύει ἕνα ἀμπέλι, βέβαια πρέπει νά φάγη καί κανένα σταφύλι. Ὁμοίως καί ἐγώ, Χριστιανοί μου, βλέπετε
διά ἐσᾶς πώς ἀγανακτῶ καί κοπιάζω
καί πώς κινδυνεύω τήν ζωή μου διά τήν
ἀγάπην σας καί εἶμαι ἕτοιμος νά χύσω
καί τό αἷμα μου, ἄν εἶναι θέλημα Θεοῦ,
καί τότε θέλετε ἐγνωρίσει σωστά τήν
ἀγάπην μου. Τό λοιπόν καί ἐγώ τώρα
θέλω τόν μισθόν τοῦ κόπου μου. Ἡ
πληρωμή μου δέν εἶναι ἄσπρα καί φλωριά, δέν θέλω ἐγώ τέτοια, οὔτε ἔχω τί
νά τά κάμω ἤ πού νά τά βάλω. Ἀλλά
θέλω νά μοῦ δώσετε διά τόν κόπον μου
μίαν ὑπόσχεσιν, νά μοῦ τάξετε αὐτά
ὅλα ὀποῦ σας εἶπα νά τά φυλάξετε καί
νά τά βάλετε μέσα εἰς τήν καρδίαν σας
καί πάντα αὐτά τά θεία λόγια νά εἶναι
ἡ κουβέντα σας καί τό μίλημά σας,
ὅταν ἀνταμώνεσθε. Διατί εἶναι λόγια
του Παναγίου Πνεύματος, εἶναι πολύ
τιμιώτερα καί καλύτερα ἀπό τζοβαΐρια
(= κοσμήματα) καί μαργαριτάρια καί
καλότυχοι ἐκεῖνοι ὀποῦ τά βάνουν εἰς
τόν νοῦν τους καί εἰς τήν καρδίαν τούς
ὡσάν θησαυρούς πολύτιμους.»
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Κατασκηνώσεις
Ἅγιος Παῦλος
Κατά παράδοση μέ τήν ὁλοκλήρωση κάθε κατασκηνωτικῆς περιόδου λαμβάνει χώρα ἑορτή λήξης μέ τήν συμμετοχή τῶν κατασκηνωτῶν καί τῶν ὁμαδαρχῶν.

Α΄ κατασκηνωτική περίοδος κορίτσια δημοτικοῦ
Κοντά στα χαριτωμένα παιδιά, ὅπως τά
προσφώνησε, βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, τήν
Πέμπτη 10 Ἰουλίου μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τήν Ὀσιολογιωτάτη Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή. Μέ ἕνα
παραδοσιακό τραγούδι τά κορίτσια τῆς
πρώτης κατασκηνωτικῆς περιόδου , πού
ἔχουν σάν θέμα ‘’Παράδοση καί Πνευματική Ἀρχοντιά τῆς Κρήτης’’ ὑποδέχτηκαν μεταξύ ἄλλων δρωμένων, τούς ἐκλεκτούς
καλεσμένους τους. Ἐκ μέρους τῶν κοριτσιῶν ἀπηύθηνε χαιρετισμό ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς
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κατασκήνωσης κ. Ἔλενα Παπαδάκη, ἡ ὁποία προσέφερε ὡς ἀναμνηστικό στά κορίτσια
καί τό νέο βιβλίο τῆς Κατασκήνωσης Ἅγιος Παῦλος, προσφορά τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί πού ἐπιμελήθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς. Ἀπό τά
χέρια τῶν Σεβασμιωτάτων ἔλαβαν ἀναμνηστικά δῶρα τά στελέχη τῆς κατασκήνωσης,
πού μέ τόν ἐθελοντισμό καί τήν ἀγάπη τούς πρός τά παιδιά ἀποτελοῦν φωτεινό παράδειγμα νέων τῶν ἡμερῶν μας.

Β΄ κατασκηνωτική περίοδος Ἀγόρια γυμνασίου-λυκείου
Τήν Δευτέρα 21 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε μέσα σέ
κλίμα παιδικῶν χαμόγελων καί χαρούμενων τραγουδιῶν ἡ
ἑορτή τῆς λήξεως τῆς Β’ Κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν
ἀγοριῶν στίς ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς
Μητροπόλεώς μας στόν Ἅγιο Παῦλο.
Τό θέμα τῆς κατασκηνωτικῆς αὐτῆς περιόδου ἦταν καί
αὐτή τή φορά νά κρατήσουμε τήν παράδοση τῆς Κρήτης, ἕνα θέμα πού παρουσίασαν τά ἀγόρια τῆς περιόδου
αὐτῆς μαζί μέ τά στελέχη, ἀρχηγό καί ὁμαδάρχες, μέ ἔκδηλο ἐνθουσιασμό, μέσα ἀπό τά παραδοσιακά τραγούδια μέ
τή συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων
καθώς καί μέ τά ἐπιτυχημένα θεατρικά
τους.
Τήν ἑορτή παρακολούθησαν πολλοί γονεῖς καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος Πρώτ. Γώργιος Περάκης,
ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές
εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἐνθουσια49

σμένος ἀπό τήν ὑπέροχη παρουσίαση τῶν παιδιῶν μέ θέμα τήν παράδοση, τούς ἀφιέρωσε μία μαντινάδα: ‘’Ἡ ρίζα τρέφει τόν βλαστό καί ὁ βλαστός τά ὕψη, χωρίς τή ρίζα ὁ
βλαστός κάτω στή γῆ θά σκύψει’’.

Γ΄ κατασκηνωτική περίοδος
Κορίτσια γυμνασίου-λυκείου
Οἱ ὁμάδες τῶν κοριτσῖων σπίθες, πηγές,
ρίζες, ἀξίες, θησαυροί,
φῶτα καί καρποί παράδοσης, παρουσίασαν
στόν Σεβασμιώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναῖο, στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, στήν Ὀσιολογιωτάτη
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Γερόντισσα τῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή, σέ πολλούς ἱερεῖς καί κηδεμόνες τῶν
παιδιῶν μία καταπληκτική ἐκδήλωση μέ παραδοσιακά τραγούδια καί χορούς.
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συγχαίροντας τά παιδιά, τήν ἀρχηγό, τήν ὑπαρχηγό, ὅλα τά στελέχη πού ἐθελοντικά ἐργάστηκαν σέ αὐτήν
τήν κατασκηνωτική περίοδο γιά τήν ζωντάνια καί τήν ἀληθινή ἔκφραση πού εἶχαν,
καθώς καί τούς γονεῖς γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν στίς παιδικές κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου καί στέλνουν τά παιδιά τους πού σέ αὐτές τίς κατασκηνώσεις
δίνεται ἡ εὐκαιρία στά παιδιά τους νά ἀκούσουν καί τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποκτήσουν πνευματικά ἀντισώματα πού θά τά χρησιμοποιήσουν στή ζωή τους.
Τίς Κατασκηνώσεις, πού ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, τίς λάβαμε κληρονομιά ἀπό τόν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης καί τότε Μητροπολίτη
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος πραγματικά ἔδωσε ἕνα μέρος τῆς
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ἱστορίας τῆς ζωῆς του γιά αὐτές τίς κατασκηνώσεις. Μία κληρονομιά γιά τήν ὁποία τόν
εὐχαριστοῦμε καί θά προσπαθήσουμε νά συνεχίσουμε τό ἄξιο ἔργο πού μας ἄφησε ὡς
παρακαταθήκη. Στη συνέχεια, εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό
μας καί τήν Ὀσιολογιωτάτη Γερόντισσα τῆς Χρυσοπηγῆς πού μαζί μέ τήν ἀδελφότητα
συντονίζουν καί δίνουν μέ τήν δική τους παρουσία καί διακονία παλμό στήν κατασκήνωση. Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος στούς πατέρες πού διακονοῦν, στούς γιατρούς καί στήν μαγείρισσα τῆς κατασκήνωσης, καθώς καί σέ ὅλους
ἐκείνους πού καθημερινῶς κοπιάζουν φανερῶς καί ἀφανῶς. Μέ θερμά λόγια ἐξέφρασε
τήν χαρά του καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, εὐχαριστώντας τά παιδιά
γιά τούς ὑπέροχους χορούς καί τραγούδια τους, γιά τήν ζωντάνια καί τά χειροκροτήματά τους, τήν τοπική μας Ἐκκλησία καθώς καί ὅλους ὅσους διακόνησαν σέ αὐτόν τόν
εὐλογημένο τόπο ὥστε νά ἀπολαύσουμε αὐτή τήν ὑπέροχη ἐκδήλωση.
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Δ΄ κατασκηνωτική περίοδος Ἀγόρια δημοτικοῦ

Ὅλα τά ὡραῖα γρήγορα τελειώνουν ...Μέ αὐτή τή φράση στό μυαλό καί τήν σκέψη, τά παιδιά τῆς τελευταῖας κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν φετινῶν κατασκηνώσεων
τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ γεμάτες δημιουργικότητα καί πνευματικά ἀγαθά ἀποσκευές
τους, ἀνανέωσαν τό ραντεβού τους γιά τήν ἑπόμενη χρονιά, εὐχαριστώντας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνό καί ὅλους ὅσους διακόνησαν γιά νά περάσουν
ὑπέροχα τίς ἡμέρες τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου. Ἡ ὑπέροχη ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ
τούς ὕμνους τῶν ὀκτώ ὁμάδων, μέ μία ξεχωριστῆ παντομίμα ἀπό τή ζωή στήν κατασκήνωση, μέ παραδοσιακά τραγούδια καί κρητικούς χορούς μέ τή συνοδεία λύρας καί
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λαούτου πού ἔπαιζαν τά ἴδια τά παιδιά, καί ὁλοκλήρωσαν τήν ἑορτή μέ τόν ὕμνο τῆς
κατασκήνωσης.Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χαιρέτησε τήν ἐκδήλωση σθεναρά
εὐχαριστημένος γιά τήν τέλεια λειτουργία τους καί αὐτή τή χρονιά, εὐχαριστώντας μέ
λόγια θερμά ὅλους ὅσους ἐθελοντικά διακόνησαν σέ ἡμέρες πού ὁ ἐθελοντισμός ὁλοένα καί ἐλαττώνεται καί προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα σέ στελέχη καί κατασκηνωτές.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Λιονάκης

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στά Χανιά
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στόν ὁμώνυμο ἱστορικό ναό, πού βρίσκεται στό κέντρο τῶν Χανίων καί ὁ ὁποῖος μετά τήν ἅλωση τῆς
πόλης ἀπό τούς Τούρκους τό 1645 ἦταν ὁ μόνος ὀρθόδοξος ναός πού παρέμεινε σέ
λειτουργία καί πού ὡς τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα παρέμεινε ὡς καθεδρικός τοῦ Ἐπισκόπου Κυδωνίας. Τήν παραμονή τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Δευτέρα 30 Ἰουνίου
2014 τελέστηκε μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου συνεπικουρούμενου ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν οἰκεῖο ἐφημέριο Πρωτ. Γεώργιο Πατεδάκη καί πλῆθος ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς Τρίτη 01 Ἰουλίου 2014 τελέστηκε Ἀρχιερατικό
Συλλείτουργο προεξάρχοντος τιμῆς ἕνεκεν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων
καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
πολλῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἑόρτιος πανηγυρικός Ἑσπερινός
στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὑακίνθου
Στήν Δαφνοκορφή τῆς ἐνορίας Ἁλικάμπου ἑορτάστηκε πανηγυρικά ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Ὑακίνθου τήν Τετάρτη 02 Ἰουλίου 2014 σέ ἕνα ξωκλήσι σέ σχῆμα παραδοσιακοῦ κούμου πού ἔχει ἀφιερώσει ἡ οἰκογένεια Πολάκη στή μνήμη τοῦ Ἁγίου. Μέ φόντο
ἕνα καταπληκτικό ἡλιοβασίλεμα νά κρύβεται πίσω ἀπό τά κρητικά βουνά τελέστηκε ὁ
μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός παρουσία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Θωμαδάκη, τοῦ οἰκείου
ἐφημερίου π. Ἐμμανουήλ Μπετεινάκη, τοῦ π. Νικολάου Γιαννακουδάκη καί πλήθους
πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας προσφέρθηκε τράπεζα φιλοξενίας μέ παραδοσιακά κρητικά ἐδέσματα.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ
Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό
Ἑσπερινό τήν Παρασκευή 04 Ἰουλίου
2014. Στήν συνέχεια, ὁ Πανοσιολογιώτατος εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενο τῆς
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπου ἀνήκει
αὐτό τό μετόχι, πανοσιώτατο Ἀρχιμ.
Πρόδρομο, πού ὅπως εἶπε ἀποτελεῖ
ἕναν ἀρχοντικότατον, εὐγενέστατον καί
φιλοξενότατον ἄνθρωπο καί στό ὁποῖο
αὐτό μετόχι τῆς πόλεώς μάς μᾶς εἶναι ὑπεύθυνος ὁ ὁσιώτατος μοναχός Ἰωαννίκιος.
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Ὁ Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος στά Χανιά
Τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου καί Ἑλένης στή Νέα Χώρα Χανίων ἐπισκέφθηκε στό
πλαίσιο προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος
μαζί μέ πολλούς προσκυνητές ἀπό τήν ὄμορφη Κύπρο, τελώντας Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, τήν Κυριακή 06
Ἰουλίου. Στήν συνέχεια εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας καί τήν φιλόξενη ὅπως εἶπε ἐνορία τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης, στήν ὁποία διακονεῖ ὁ Πρωτ.
Ἀντώνιος Σαπουνάκης. Μετά τό πέρας τῆς Θεία Λειτουργίας, τελέστηκε μνημόσυνο ὑπέρ τῶν ἡρώων Κυπρίων ἀγωνιστῶν καί στή συνέχεια ἀκολούθησε ὁμιλία στήν
Κωνσταντινουπολειάδα, ὅπου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου ἀναφέρθηκε μέ
λόγια συγκινητικά γιά τήν Κύπρο καί τούς θανάσιμους κινδύνους πού τήν ζώνουν τήν
περίοδο αὐτή μέ κύριο θέμα τῆς ὁμιλίας του: ‘’ἀπό τήν 9ην Ιουλίου τοῦ 1821, στόν
Ἰούλιο τοῦ 1974 καί στό σήμερα’’. Τήν ἐξαιρετική ἐκδήλωση χαιρέτησαν πολιτικοί καί
στρατιωτικοί ἐκπρόσωποι καθώς καί ὁ πρόεδρος Κυπρίων ἀγωνιστῶν στά Χανιά.
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Μουσικοχορευτική ἐκδήλωση
στήν Πλατεία τῆς Τριμάρτυρης
Ἡ ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων πραγματοποίησε στήν γραφική πλατεία τῆς Μητροπόλεώς μας πλούσια μουσικοχορευτική
ἐκδήλωση πολιτισμοῦ, ἀναγνώρισης καί τιμῆς προσώπων καί ἀξιῶν τοῦ τόπου μας,
μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τήν Κυριακή
6 Ἰουλίου. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ βυζαντινούς ὕμνους πού ἀπόδωσε ἡ βυζαντινή
χορωδία ‘’ Στέφανος Μελωδών’’ καί ἕνα κρητικό ριζίτικο τραγούδι ἀπό τίς ‘’Κρητικές
Μαδάρες’’. Στή συνέχεια ἀκολούθησε ὑποδοχή τῶν προσκεκλημένων, χαιρετισμός ἀπό
τόν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. Στυλιανό Θεοδωρογλάκη καί οἱ βραβεύσεις τῶν
προσώπων πού μέ τόν χαρακτήρα τους καί τήν προσωπικότητά τους προσέφεραν ὁ
καθένας ξεχωριστά τό δικό τους λιθαράκι στό κεφάλαιο πολιτισμός. Την ἐκδήλωση
πλαισίωσαν ἐπίσης παραδοσιακές μελωδίες καί κρητικοί χοροί ἀπό τό συγκρότημα
τοῦ Γ. Καραζεπούνη ‘’ Ὁ Φάρος’’. Στό κλείσιμο, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός σθεναρά εὐχαριστημένος ἀνέφερε ὅτι τά πρόσωπα καί οἱ ἀξίες πού προβάλλουν τόν πολιτισμό δημιουργοῦν ἕνα ποιοτικό ἐπίπεδο σέ κάθε κοινωνία.
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Ἁγιασμός στήν ὁμάδα τοῦ Πλατανιά
Στήν ὁμάδα τοῦ Πλατανιά τέλεσε τόν ἁγιασμό
ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλός μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τήν Κυριακή 6
Ἰουλίου στό γήπεδο τῆς
ὁμάδος, μαζί μέ τόν ἐφημέριό της ἐνορίας Πλατανιά Πρωτ. Δημήτριο
Παρασκάκη. Διοίκηση
καί παῖχτες ἔλαβαν μέρος στήν ἀκολουθία τοῦ
ἁγιασμοῦ, πού τελέστηκε γιά νά ἐνισχυθεῖ τό πνεῦμα τῆς ὁμαδικότητος.

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
στήν Ἱερά Μονή Κουδουμά
Τήν Ἱερά Μονή Κουδουμά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ἐπισκέφτηκε τήν Πέμπτη
10 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Παρθενίου καί
Εὐμενίου, ὅπου ἔλαβε μέρος στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μαζί μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ. Μακάριο καί Νειλουπόλεως κ.κ. Γεννάδιο.
Μετά τή
Θεία Λειτουργία, τελέστηκε ὁ Ἐγκαινισμός τοῦ νέου
Μουσείου-Σκευοφυλακείου τῆς ἱστορικῆς
Μονῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νειλουπόλεως κ.κ. Γεννάδιο συμπροσευχουμένων τῶν δυό ἱεραρχῶν καί τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
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Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης
στά Χανιά
Στήν σεβάσμια Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ἑορτάστηκε ἡ
Παναγία ἡ Τριχεροῦσα καί οἱ Ἅγιοι Γεράσιμος καί Ἀκάκιος οἱ νέοι Ἀσκητές.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή
11 Ἰουλίου τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς
μπροστά στήν ἐπιβλητική καί θαυματουργῆ
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου καί
συμπροσευχουμένων πλήθους ἱερέων καί κόσμου.
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Ἀνήμερά της ἑορτῆς, Σάββατο 12 Ἰουλίου, τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου
καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, πλήθους κληρικῶν καί κόσμου.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό βιβλιοπωλεῖο ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, βρίσκεται στήν ὁδό Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στό ἰσόγειο τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως.
Σέ ἕνα ὄμορφο διαμορφωμένο χῶρο πού ἐπιμελεῖται
ὁ ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου π. Ἰωάννης Μαλεφάκης μποροῦμε νά βροῦμε ἀπό θυμιάματα, εἰκόνες, ἱερατικά σκεύη καί μία πλούσια συλλογή
ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλία Πατέρων καί συγγραφέων πού πραγματεύονται τήν ὀρθόδοξη
Μαρτυρία.
Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.
Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο Γερανίου
Στόν ὄμορφο ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου στό Γεράνι Χανίων πραγματοποιήθηκε
τήν Κυριακή 13 Ἰουλίου Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας) κ.κ. Γενναδίου καί
συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἁγιασμός στόν ‘’ Πολυχῶρο’’
τοῦ Δήμου Πλατανιά

Ἁγιασμός τελέστηκε τήν Δευτέρα 14 Ἰουλίου στόν ‘’Πολυχῶρο’’ τοῦ Δήμου Πλατανιά προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου καί συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου
κ.κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
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Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πλατανιά Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη καί τοῦ
Πρεσβ. Χρήστου Καρίπογλου. Πολιτικοί ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως ἀνάμεσα τούς
καί ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν κ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης καθώς
καί τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ἔδωσαν δυναμικά τό παρόν στό κάλεσμα τοῦ Δημάρχου κ. Ἰωάννη Μαλανδράκη ἀλλά καί τοῦ Δήμου ὁλόκληρου γιά τήν ἔναρξη τοῦ πολιτιστικοῦ αὐτοῦ γεγονότος μέ κύριο θέμα ἐφέτος τό Κρητικό Κρασί, μέ μία παράδοση
3500 χρόνων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ πραγματοποιήθηκε τό κόψιμο τῆς κορδέλας καί στή συνέχεια ἀκολούθησε ξενάγηση στά περίπτερα μέ τά παραδοσιακά προϊόντα καί γεύσεις τῆς κρητικῆς γῆς.Κατόπιν, ἀκολούθησαν χαιρετισμοί καί ἕνα πλούσιο
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Ἁγιασμός στό «Ὀλέα» τοῦ Πλατανιά
Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στό ἐμπορικό κέντρο Ὀλέα
στόν Πλατανιά τήν Τετάρτη 16 Ἰουλίου, παρουσία πλήθους κόσμου καί τοπικῶν ἀρχῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε καλές δουλειές στό νέο ἐμπορικό καί καλαίσθητο αὐτό
κέντρο πού συμβάλει στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας σέ μία δύσκολη ἐποχή γιά τούς
νέους μας.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μαρίνας στά Χανιά
Τά Χανιά τίμησαν μέ μεγαλοπρέπεια τήν μνήμη τῆς Ἁγίας Μαρίνας, στόν ὁμώνυμο
Ἱερό Ναό στήν περιοχή τῆς Ἁγίας Μαρίνας.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων
τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ
Πρωτ. Σπυρίδωνος Κουφοῦ, τοῦ Πρωτ.
Γεωργίου Πετράκη, τοῦ Πρωτ. Ἐλευθερίου
Βομβολάκη, τοῦ Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Γομπάκη, τοῦ Πρεσβυτέρου Γεωργίου Σεργάκη καί πλήθους ἀμέτρητων πιστῶν τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν μνήμη τῆς
Ἁγίας Μαρίνας τήν Τετάρτη 16 Ἰουλίου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Πέμπτη 17 Ἰουλίου, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πλήθους ἱερέων καί κόσμου πού ἦρθε νά προσκηνύσει τήν θαυματουργή
καί προστάτιδα τῆς περιοχῆς, Ἁγία Μαρίνα.
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τόν Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα
καί μεγαλοπρέπεια τελέσθηκαν
τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στό Βάμο
Ἀποκορώνου, τό Σάββατο 19
Ἰουλίου 2014, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ.
Δαμασκηνό συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς
μας. Ἀνάμεσα σέ ἐκείνους πού ἔλαβαν μέρος στή Θεία Λειτουργία ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ οἰκείος ἐφημέριος
Πρεσβ. Σπυρίδων Βαϊδάκης, ὁ Πρεσβ. Εὐάγγελος Μπακαρόζος, ὁ διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης καί παρουσία πλήθους πιστῶν καί κατοίκων τῆς περιοχῆς , καθώς
καί ἀπό τήν εὐρύτερη μητροπολιτική μας περιφέρεια, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν κοινωνοί τῆς
μεγάλης χαρᾶς τῶν Ἐγκαινίων τοῦ περικαλλοῦς αὐτοῦ ναοῦ.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ στά Χανιά
Στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Πρόφ. Ἡλιοῦ στά Καθιανά τέλεσε τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τό Σάββατο 19 Ἰου
λίου 2014.

Στή συνέχεια, μετέβη στό γραφικό ἐκκλησάκι τοῦ Πρόφ. Ἡλιοῦ στό Ἀκρωτήρι,
στήν περιοχή τῶν Τάφων τῶν Βενιζέλων, ὅπου ἐτέλεσε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς
στά Χανιά
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε στόν ὁμώνυμο ἱστορικό ναό τῆς
πόλεώς μας, ἡ μνήμη τῆς Ἰσαποστόλου καί Μυροφόρου Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.
Στόν Μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τελέστηκε τήν Δευτέρα 21 Ἰουλίου προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς Τρίτη 22 Ἰουλίου τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί συμπροσευχουμένων πλήθους κληρικῶν καί κόσμου.
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Μνῆμες καί συγκίνηση στή συνάντηση τῶν
ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
Κρήτης!
Τούς δυνατούς δεσμούς φιλίας ἀπέδειξαν καί τίμησαν καί ἐφέτος οἱ ἀπόφοιτοι
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, στήν ἐτήσια
συνάντησή τους πού πραγματοποιήθηκε
τήν Πέμπτη 24 Ἰουλίου 2014 στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. Στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου
Ματθαίου οἱ ἀπόφοιτοι ξαναθυμήθηκαν
τά μαθητικά τους χρόνια καί προσευχήθηκαν στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό πού τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Οἱ πρωινές ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν παράθεση γεύματος
στήν Τραπεζαρία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, προσφορά ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν τελετή ὀνοματοδοσίας ὅπου ἔλαβε
χώρα στό Ἀκρωτήρι τό ἴδιο ἀπόγευμα, γιά τόν
ἀείμνηστο καθηγητή τῆς Σχολῆς Γεώργιο Φαλδαμῆ, στόν ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένη ἡ φετινή
ἡμερίδα-σύναξη τῶν ἀποφοίτων, τελέστηκε
Ἀρχιερατικό τρισάγιο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου.

Ἡ ἀπογευματική σύναξη τῶν ἀποφοίτων ὁλοκληρώθηκε στήν Ἱερά Πατριαρχική καί
Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, μέ τέλεση Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί στήν
συνέχεια, μέ μία σεμνή τελετή βράβευσης τῶν ἀποφοίτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1963-64,
ἐπί τῇ συμπληρώσει τοῦ Ἰωβηλαίου ἔτους ἀπό τήν ἀποφοίτηση τῶν.
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Στό ὡραιοπλούμιστο Μοναστήρι μέ τό φυσικό καλοκαιρινό ἀεράκι οἱ ἀπόφοιτοι
στή συνέχεια δείπνησαν, στόν μεγάλο αὔλειο χῶρο, ἀφοῦ πρῶτα ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας εὐλόγησε τήν τράπεζα φιλοξενίας πού εἶχε ἑτοιμάσει ἡ φιλόξενη
ἀδελφότητα.

Θεία Λειτουργία στή μνήμη τῆς Ἁγίας Χριστίνης
Στόν ἰδιωτικό Ἱερό Ναό τῆς οἴκ. Ἰωάννου Γλεντουσάκη τελέστηκε τήν Πέμπτη
24 Ἰουλίου ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας
Χριστίνης Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί
συμπροσευχουμένων ἱερέων καί πλήθους
κόσμου.

Ἡ ἑορτή τῆς κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης
στά Χανιά
Σέ κλίμα θρησκευτικῆς κατανύξεως ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τῆς κοιμήσεως τῆς Ἁγίας
Ἄννης τήν Παρασκευή 25 Ἰουλίου, μητρός
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στό Ἰβηρικό Μετόχιον στό Στύλο Ἀποκορώνου, μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, πλαισιουμένου ἀπό πολλούς
πατέρες τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στά Χανιά
Μέ κάθε λαμπρότητα καί ἱεροπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τῆς μνήμης τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Παρασκευῆς σέ πολλούς ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στά Περβόλια Χανίων ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τόν μέγα
πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁμώνυμο
ἱερό ναό.
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς
στίς Καλύβες Ἀποκορώνου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό
τήν Παρασκευή 25 Ἰουλίου.

Θεία Λειτουργία
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς Σάββατο 26 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στήν περιοχή Κοντόπουλα, παρουσία πλήθους ἱερέων καί κόσμου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἄρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στίς
Καλύβες Ἀποκορώνου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς εἰκόνος
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στά γραφικά παραθαλάσσια
στενά δρομάκια τῶν Καλυβῶν, συλλιτανευόντων
πλήθους κόσμου καί κατοίκων τῆς περιοχῆς.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό τήν Κυριακή 27 Ἰουλίου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Φουρνέ Χανίων παρουσία πλήθους ἱερέων ἀνάμεσα τους καί τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Ἐμμανουήλ Σκαλιδάκη καί πλήθους πιστῶν πού πῆγαν νά πάρουν τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου.

Στόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν Ἀμπεριά Χανίων, ὅπου
διακονεῖ ταπεινά καί ἀφοσιωμένα ὁ Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης, τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης.
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Τό λαοῦτο ἀγάπης πού ἔδωσε ἐλπίδα
σέ χιλιάδες συνανθρώπους μας

Προσφέροντας ἕνα κρητικό λαοῦτο στόν γνωστό κρητικό καλλιτέχνη κ. Μιχάλη
Τζουγανάκη, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, εὐχαρίστησε τόν
κόσμο γιά τήν μεγαλειώδη προσέλευσή του, πού ἀκόμη μία φορᾶ ἀνταποκρίθηκε δυναμικά στό κάλεσμα φιλανθρωπίας τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου καί τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου.
Μέ λόγια ἀγάπης καί ἀπεριόριστης ἐκτίμησης ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν συντονιστή πολλῶν ἐκδηλώσεων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἐμπνευστῆ τῶν συναυλιῶν,
ὅπως εἶπε, γιά τήν ἄψογη διοργάνωση τῆς μεγαλύτερης στήν πενταετία συναυλίας
ἀγάπης πού ἔχει γίνει στήν Ἀν. Τάφρο καί τά παιδιά τοῦ προγράμματος Ξένιος Ζεύς,
γιά τήν σημαντική τους ἀρωγή σέ κάθε προσπάθεια τοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας,
τόν Δήμαρχο Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη καί τήν Ἀντιδήμαρχο Τεχνικῶν ἔργων
καί Πρόεδρο τῆς ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ κ. Νάνσυ Ἀγγελάκη γιά τήν συνδιοργάνωση καί
τήν παραχώρηση τοῦ χώρου τῆς Ἀνατολικῆς Τάφρου, τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς κ.
Χρῆστο Μαρκογιαννάκη, τόν Βουλευτή Χανίων κ. Μανοῦσο Βολουδάκη, τόν Βουλευτή Χανίων κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη, τόν Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γιῶργο Κονταξάκη,
τούς πολύτιμους χορηγούς πού στήριξαν μέ κάθε τρόπο τήν συναυλία αὐτή, καθώς καί
τήν ὑπάλληλο δομῆς τῶν Συσσιτίων κ. Στυλιανή Περάκη ἡ ὁποία μαζί μέ παιδιά τοῦ
προγράμματος ἐργάστηκε νυχθημερόν γιά τήν ὑπέροχη αὐτή βραδυά.
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Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος στούς κληρικούς καί λαϊκούς
πού διακονοῦν στό Κεντρικό Συσσίτιο καθώς καί στό προσωπικό τῶν γραφείων. Οἱ
750 μερίδες καθημερινοῦ φαγητοῦ, ὅπως ἀνέφερε ἡ κ. Στέλλα Περάκη, ὁ Ξενώνας Συνοδῶν Ἀσθενῶν πού ἑτοιμάζεται στό Νοσοκομεῖο Χανίων, ἡ καθημερινή σπουδή στά
χιλιάδες προβλήματα καί ἡ προσπάθεια ἀντιμετώπισης τους , εἶναι κάποιες ἀπό τίς
δυναμικές πρωτοβουλίες πού χάρη στήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἱερά
μας Μητρόπολη. Μέ λόγια συγκινητικά ἀπηύθυνε χαιρετισμό πρός τούς ἑκατοντάδες
συνανθρώπους μας πού εἶχαν πλημμυρίσει ἀσφυκτικά τήν Ἄν. Τάφρο ὁ γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης γιατί δίνεται καί σ’ αυτόν, ὅπως εἶπε, ἡ εὐκαιρία νά νιώσει περισσότερο ἄνθρωπος σέ αὐτήν τήν δύσκολη ἐποχή πού βιώνουμε ὅλοι μας.
Ἀνάμεσα στό χείμαρο κόσμου ἦταν καί ἡ γνωστή καί πολύ ἐπιτυχημένη καλλιτέχνιδα τοῦ μουσικοῦ πενταγράμμου κ. Μελίνα Ἀσλανίδου πού ἦρθε καί αὐτή, γνωστή
γιά τίς φιλανθρωπικές τίς εὐαισθησίες, νά στηρίξει τήν φιλανθρωπική αὐτή ἐκδήλωση.
Συγκινητική ἡ στιγμή, ὅταν ὁ Μιχάλης Τζουγανάκης κάλεσε στήν πίστα τόν Πρεσβ.
Γεώργιο Σεργάκη παραδίδοντάς του τήν λύρα γιά νά τόν συνοδεύσει σέ παραδοσιακές
κοντυλιές. Τήν ἐκδήλωση στόλισαν μέ τήν παρουσία τους καί τίς χορευτικές τους φιγοῦρες ὁ παραδοσιακός χορευτικός ὅμιλος ‘’οι Βιγλάτορες’’.
Μέ ὑπέροχα τραγούδια καί χορό, ἡ συναυλία ἀγάπης ἔκλεισε τήν αὐλαία τῆς γύρω
στίς 00:30 δίνοντας τή σκυτάλη στό ἑπόμενο ἐτήσιο ραντεβού, μέ τήν εὐχή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ χρόνου νά μήν ὑπάρχουν ἐνδεεῖς
ἀδελφοί καί πληγωμένοι ἄνθρωποι.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου
στά Χανιά
Μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη
τῆς Ὁσίας Μητρός ἠμῶν Εἰρήνης
τῆς ἐκ Καππαδοκίας ἀσκησάσης
ἐν τηι Μονήι Χρυσοβαλάντου,
στό Πασακάκι Χανίων.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 27 Ἰουλίου, τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ μέγαλου πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Προκοπίου
Σηφαλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Δερμιτζάκη καί τοῦ Πρωτ. Σταύρου Κατσιγαράκη.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα
28 Ἰουλίου, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ πλαισιωμένου
ἀπό πλήθους κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί εὐλαβῶν Χριστιανῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν χάρη τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.
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Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στό Βαφέ
Νυχτερινή Θεία Λειτουργία τελέστηκε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων στό Βαφέ Ἀποκορώνου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πλήθους ἱερέων τῆς
Μητροπόλεώς μας τήν Τρίτη 29 Ἰουλίου 2014.

Ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου
Στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Χανίων στήν περιοχή Κουμπές
τό Σάββατο 2 Αὐγούστου, ἀνήμερά τῆς ἑορτῆς, ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης. Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν
ἐπίσης μέρος ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης καί ὁ συνεφημέριος τοῦ
ναοῦ Πρεσβ. Νεκτάριος Βαϊγκούσης.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στούς Ἀρμένους
Ἀποκορώνου
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε τήν Κυριακή 3 Αὐγούστου στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου στούς Ἀρμένους Ἀποκορώνου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ.
Ἐμμανουήλ Νικολακάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Καβρουλάκη ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή
Ἀθηνῶν πού ὅμως ἡ καταγωγή τοῦ εἶναι ἀπό τούς Ἀρμένους, τοῦ Πρεσβ. Ἐμμανουήλ
Τζανουδάκη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Περιστερίου καί τοῦ Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Νικολακάκη ἀπό τήν Ἐνορία Νιό Χωριό Ἀποκορώνου.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παίδων ἐν
Ἐφέσῳ στό μετόχι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στό Βαρύπετρο!
Στό σπηλαιώδη καί καταπράσινο ἀπό
πλούσια βλάστηση ὀρεινό παρεκκλήσιο τῶν
Ἑπτά Παίδων ἐν Ἐφέσῳ πού βρίσκεται στό
μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, στήν
Ἱερά Μονή Ἁγίας Κυριακῆς στό Βαρύπετρο
Χανίων τελέστηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς
τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παίδων, Κυριακή 3 Αὐγούστου 2014, ὁ μέγας πανηγυρικός
Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου
Ψαράκη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Γερμανίας,
ὁ ὁποῖος κήρυξε καί ἀναφέρθηκε στή ζωή καί
τή δράση τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παίδων, τῆς Ὀσιολογιωτάτης Γεροντίσσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Χρυσοπηγῆς Θεοξένης Μοναχῆς καί πλήθους κόσμου πού ἀψήφισε τό ἀνηφορικό μονοπάτι καί ἀνέβηκε νά προσευχηθεῖ στή χάρη
τῶν Ἁγίων.
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Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως στά Χανιά
Νυχτερινό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο τελέστηκε τήν
Τρίτη 05 Αὐγούστου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Κάστρο, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
πλήθους κληρικῶν τῆς
Μητροπόλεώς μας καί ἑκατοντάδων πιστῶν. Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός ἀνήκει στήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς καί ἐγκαινιάστηκε ἀπό τήν Α. Θ.
Π. καί Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο.

Ὑποδοχή τοῦ Καθηγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου στά Χανιά
Ἀκολουθώντας τό μοναστηριακό τυπικό πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 07
Αὐγούστου στή Μεταμόρφωση στό Κάστρο, στό μετόχι τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς,
θερμή ὑποδοχή τοῦ Καθηγουμένου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Πανοσιολογιωτάτου Γέροντος Ἀρχιμ. Φιλοθέου μετά τῆς
συνοδείας του, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πρωτ. Βασίλειο
Φραγκιαδάκη, τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοξένη Μοναχή μέ τήν ἀδελφότητα. Μετά τό γεῦμα, ὁ π. Φιλόθεος μετέβη στήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ἁγίας Τριάδος,
ὅπου τόν ὑποδέχτηκε ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, μαζί μέ τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς.
Ἀφοῦ ξεναγήθηκε στούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
καί προσκύνησε τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Τριχερούσης καί τῶν Ἁγίων Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν Νέων Ἀσκητῶν, καθώς καί τά ἱερά λείψανα
τῶν Ἁγίων, ὁδηγήθηκε στό Μεγάλο Ἡγουμενεῖο
τῆς Μονῆς γιά ἕνα παραδοσιακό κέρασμα.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Φρέ
καί ἀποκαλυπτήρια ἀναμνηστικῆς πλάκας
στό Βάμο
Στό Φρέ Ἀποκορώνου ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τήν Κυριακή 10 Αὐγούστου 2014 τελώντας παράλληλα καί τό μνημόσυνο γιά
τούς ἡρωικούς πεσόντες τῆς περιοχῆς.
Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος, μετέβη στόν Βάμο Ἀποκορώνου, ὅπου ἐτέλεσε μνημόσυνο γιά τούς ἀποφοιτήσαντες μαθητές τοῦ σχολείου Βάμου, πραγματοποιώντας καί
τά ἀποκολυπτήρια τῆς ἀναμνηστικῆς πλάκας γιά τούς μακαριστούς ἀδελφούς.

Ἐγκαίνια στήν αἴθουσα λαογραφικῶν ἐκθεμάτων
στό Γαβαλοχώρι
Ἑσπερινός τελέστηκε στό
Γαβαλοχώρι Ἀποκορώνου τήν
Κυριακή 10 Αὐγούστου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πολλῶν κληρικῶν τῆς περιοχῆς καί πλήθους τοπικῶν
ἀρχόντων καί κόσμου.
Στήν συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε ἁγιασμό γιά τά ἐγκαίνια τῆς αἰθούσης μέ λαογραφικά ἐκθέματα. Κατόπιν, ἀκολούθησε πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα μέ τήν παρουσία τοῦ χορευτικοῦ συλλόγου Βοιωτῶν Κοζάνης καί παραδοσιακῶν συλλόγων τῆς Κρήτης.
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Μελωδικοί ὕμνοι πλημμύρισαν
τόν Ἱερό Ναό Πρόφ. Ἡλιοῦ
Μέ φόντο ἕνα ὁλόγιομο φεγγάρι, ὕμνους μελωδικούς καί ἀναγνώσματα τῶν οἴκων τοῦ Ὁσίου
Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ ἀπό ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς μας πλημμύρισε
ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ
στήν περιοχή Τάφοι τῶν Βενιζέλων
στό Ἀκρωτήρι Χανίων τήν Δευτέρα 11 Αὐγούστου 2014. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τόν χαιρετισμό τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε νά ἀναγιγνώσκει καί τό προοίμιο τοῦ πρώτου
οἴκου τοῦ κοντακίου τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, σέ μετάφραση τοῦ κοινωνιολόγου καί ποιητοῦ κ. Παναγιώτη Σινόπουλου, δίνοντας τή σκυτάλη ἀναγνωσμάτων
στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί στούς
ὑπολοίπους ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας πού διάβασαν, μέ ἰδιαίτερο τρόπο ὁ καθένας,
τούς ὑπέροχους οἴκους. Ἀνάμεσα στούς οἴκους μελωδικότατος χορός ἱερέων ἔψαλλε
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τροπάρια καί ὕμνους τοῦ Ὁσίου. Τήν ὅλη ἐκδήλωση προλόγισε καί τοποθετήθηκε μέ
ἱστορικές εἰσηγήσεις ὁ καθηγητής κ. Δημήτριος Κακαβελάκης.
Τό πλῆθος ἀκροατῶν ἀνάμεσα τῶν, βουλευτῶν καί τοπικῶν ἀρχόντων μέ τό θερμό χειροκρότημά του, εἶπε εὐχαριστημένο ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στήν ὄμορφη αὐτή
Αὐγουστιάτικη παρουσίαση, πού πραγματοποιήθηκε στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Π.Β.Κ.
Στόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πού βρίσκεται στό χῶρο ἐκτοξεύσεων τοῦ Πεδίου Βολῆς Κρήτης, τελέστηκε τήν Τρίτη 12 Αὐγούστου 2014 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων ἱερέων, ἀξιωματικῶν, ὁπλιτῶν καί προσωπικοῦ
τῶν μονάδων τοῦ Π.Β.Κ.

Σάν νά ἦταν ὁ ‘’παππούς’’ ἐκεῖ...
Ἐκδήλωση μνήμης καί ἱστορικῆς ἀναδρομῆς γιά τό ἔργο καί τήν πολυσχιδῆ προσωπικότητα τοῦ πρώην Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη,
τοῦ παπποῦ, ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν οἱ ἄνθρωποι πού τόν ἀγάπησαν, πού στηρίχτηκαν καί γαλουχήθηκαν ἀπό τίς πνευματικές του συμβουλές, πραγματοποιήθηκε στό
ἱστορικό καφέ τῆς πόλης μας ‘’ Κῆπος’’.
Τό παρόν στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἐμμανουήλ
Σκουλάκης, ὁ νεοεκλεγεῖς Δήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Βάμβουκας, Περιφερειακοί καί
Δημοτικοί σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, ὁ ἐφοπλιστής κ. Γεώργιος Βαρδινογιάννης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀνέκ κ. Γιῶργος
Κατσανεβάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ἔλ. Βενιζέλος κ. Νικόλαος Παπαδάκης, ὁ
διευθυντής τῆς Ο.Α.Κ. κ. Κων/νος Ζορμπάς καί ὁ πρώην Διευθυντής κ. Ἀλέξανδρος
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Παπαδερός, ἄνθρωποι τῶν τεχνῶν καί τῶν γραμμάτων καί πλῆθος ἱερέων καί κόσμου
πού ἦρθε νά τιμήσει ἀκόμη μία φορᾶ τόν ὁραματιστή Γέροντα.
Ὁρόσημο καί σταθμό στήν ἱστορία τῆς Κρήτης ἀποτελεῖ αὐτή ἡ ἐκδήλωση, ἡ ὁποία
διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, τό ἱστορικό καφέ Κῆπος καί τήν συμμετοχή τοπικῶν φορέων καί τῆς οἰκογενείας τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα, καθώς πρόσωπα
τῆς Ἐκκλησίας ξεφεύγουν ἀπό τά στενά ὅρια τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί δίνουν μηνύματα στήν εὐρύτερη κοινωνική ζωή καί στόν κόσμο ὅλο, τόνισε στό χαιρετισμό του
μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός. Ἄλλωστε, πώς
εἶναι δυνατόν νά μήν συμβεῖ κάτι τέτοιο, καθώς ὁ μακαριστός Γέροντας, παιδιόθεν
γνώρισε τήν φτώχεια καί τήν ἀγωνία γιά μάθηση ὀδοιπορώντας πολλά χιλιόμετρα γιά
νά ξεκινήσει τίς Γυμνασιακές του σπουδές, νά τίς ὁλοκληρώσει ἀργότερα στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, στήν Ἁγία Τριάδα, ὅπου ἐτάχθει Μοναχός, καί νά τίς συνεχίσει στή θεολογική σχολή Ἀθηνῶν, μέσα σέ πραγματικά δύσκολα χρόνια...
Σάν νά ἦταν ὁ παππούς ἐκεῖ! Ὅλα στήν ἐκδήλωση τῆς 13 Αὐγούστου ἔφερναν ἔντονα
στή σκέψη τοῦ κάθε παρευρισκομένου, τήν ἐποχή πού ἔζησε ὁ Γέροντας. Οἱ περιγραφές
τοῦ συντονιστοῦ κ. Δημητρίου Νικολακάκη, τά ποιήματα πού διάβασε ὁ κ. Εὐάγγελος
Κακατσάκης, οἱ μελωδικότατοι ὕμνοι ἀπό τόν βυζαντινό χορό Χανίων, τό πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τή ζωή τοῦ Γέροντος, τά ριζίτικα καί οἱ παραδοσιακοί χοροί ἀπό
τούς Παραδοσιακούς Κρητικούς Συλλόγους «Μετερίζι» καί «Σταυραετοί» καί τά ἀληθινά λόγια πού ἀκούστηκαν ἀπό ἀνθρώπους πού ἔζησαν καί μεγάλωσαν μαζί του, ἔδωσαν
τήν ἐντύπωση πώς ὁ Γέροντας Εἰρηναῖος ἦταν ἐκεῖ. Ἅς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στό Ἱερό
Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, μετέβη τήν Πέμπτη 14 Αὐγούστου στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο, γιά νά
συμμετάσχουν στίς πανηγυρικές ἐκδηλώσεις πρός τιμή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου μας.
Μέ τήν ἄφιξη τούς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλό μας ἔλαβαν θερμή ὑποδοχή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης καί Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα, ὅπου μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῶν εἴκοσι ἐτῶν τῶν Παυλείων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμονας, παρασημοφόρησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, μέ τόν Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Στή συνέχεια, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ὀλυμπιάδα Μοναχή, ὑποδέχτηκε καί προσέφερε ἀβραμιαία φιλοξενία στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας καί στήν ἐκλεκτή συνοδεία του, τόν Σεβαμιώτατο
Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικαίας κ.κ. Ἀλέξιο καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἐντινετσκ κ.κ. Νικόδημο.
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Τό ἴδιο ἀπόγευμα στήν Καστανιά τοῦ Βερμίου τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός, ὄπου χοροστατησε καί κήρυξε τό θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κίτρους καί Κατερίνης κ.κ. Γεώργιος, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμιώτατοι Νικαίας κ.κ.
Ἀλέξιος, ὁ ὁποῖος προέστη καί τῆς λιτανείας τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός, Ἐντίνετσκ κ.κ. Νικόδημος (Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας) καί
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανῖας κ.κ. Παντελεήμων.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
Παναγίας συλλιτανευόντων πλήθους ἱερέων καί εὐσεβῶν πιστῶν.
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Μέ κάθε ἱεροπρέπεια καί λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν Παναγία Σουμελά στό Βέρμιο Ὅρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
Ναούσης καί Καμπανίας τήν Παρασκευή 15 Αὐγούστου 2014.
Χιλιάδες προσκυνητῶν συνέρρευσαν στό ὅρος Βέρμιο γιά νά χαιρετίσουν καί νά
προσκυνήσουν τήν θαυματουργή Εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἀλλά καί νά παρακολουθήσουν τήν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πού πραγματοποιήθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικαίας κ.κ. Ἀλεξίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος μετέβη στό
Βέρμιο μαζί μέ τήν συνοδεία του, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους κ.κ. Γεωργίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐντίνετσκ
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος καί τό τρισάγιο στό μνημεῖο τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη.
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Ἁγιασμός στό θέατρο «Κρεμαστός»
Στό δημοτικό θέατρο ‘’Κρεμαστός’’ στόν Ἐμπρόσνερο Ἀποκορώνου, τέλεσε τόν
Ἁγιασμό γιά τά ἐγκαίνια τοῦ θεάτρου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, παρουσία τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους κόσμου τήν Τρίτη 19 Αὐγούστου 2014.
Χαιρετισμό γιά τήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση ἀπηύθυναν ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης
κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Γρηγόριος Μαρκάκης.
Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν ἐγκαινίων στολίστηκαν μέ πλούσιο παραδοσιακό πρόγραμμα
ἀπό τραγούδια καί χορούς, μέ ἕνα θεατρικό ἀπό τό μονόπρακτο τοῦ Τσέχοφ, μέ τίτλο
‘’ οι βλαβερές συνέπειες τοῦ καπνοῦ΄΄ καί μέ τήν ἱστορική ἀναδρομή τοῦ θεάτρου ἀπό
τόν Πολιτικό Μηχανικό κ. Μανώλη Χιωτάκη.

Τό βλέμμα τοῦ Εἰρηναίου ἀτενίζει τό Νεροχώρι
Στό χωριό πού γεννήθηκε καί ἔζησε τά παιδικά του
χρόνια, τό χωριό πού ἀγάπησε ὁ μεγάλος Ἱεράρχης πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυρός Εἰρηναῖος Γαλανάκης,
πραγματοποιήθηκαν μέσα σέ κλίμα ἀναμνήσεων, τά
ἀποκαλυπτήρια της προτομῆς τοῦ Γέροντα πού ἄφησε
καί ἔγραψε ἱστορία τήν Παρασκευή 22 Αὐγούστου 2014.
Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε τό Κοινωφελές Ἵδρυμα Ἁγία Σοφία, ἡ οἰκογένεια Γαλανάκη, ὁ Σύλλογος Καταγομένων ἀπό τήν πρώην Κοινότητα Παϊδοχωρίου «Ἡ Παναγία», ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Παϊδοχωρίου, Νεροχωρίου καί Ἁγίων Πάντων καί ἡ
Ὁμοσπονδία Σωματείων Ἀποκορώνου Ἀττικῆς.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
στά Χανιά
Μέ κάθε ἱεροπρέπεια καί θρησκευτική
λαμπρότητα ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός, προστάτης τοῦ Πολιτιστικοῦ
Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στή
μνήμη του καί πού βρίσκεται μέσα στό Πολιτιστικό μας Κέντρο.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Σάββατο 23
Αὐγούστου, τελέστηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, στόν κατάμεστο ἀπό πλήθους κόσμου Ἱερό Ναό.

Στήν συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πολιτιστικοῦ μας
Κέντρου , ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στόν προστάτη Ἅγιο τοῦ
Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου μέ
τίτλο: Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ φλογερός, κοινωνικός
ἀναμορφωτής.
Μία ἐκδήλωση πού παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀρχιμ. Ἄμφ. Παπαγιαννάκης, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς
μας, ἡ Γερόντισσα καί Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Θεοξένη Μοναχή,
ὁ βουλετής Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης καί πλῆθος κόσμου.
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Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 24 Αὐγούστου, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
συμπροσευχουμένων τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Ἰωάννου Γιακουμάκη καί ἄλλων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
στήν Ἐνορία Γαβαλοχωρίου
Τήν καθιερωμένη νυχτερινή Θεία Λειτουργία σέ περιοχή τοῦ Ἀποκόρωνα τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός, τήν Δευτέρα 25 Αὐγούστου
στήν Ἐνορία Γαβαλοχωρίου Ἀποκορώνου,
στόν Ἱερό Ναό Σέργιου καί Βάκχου, παρουσία πλήθους ἱερέων τῆς περιοχῆς καί
ἐνοριτῶν.

Ἱερά πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στά Χανιά
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 26 Αὐγούστου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου
στήν Ἐθνική Ὁδό τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου
ἐφημερίου Πρωτ. Χρήστου Παπουτσάκη καί πολλῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας εὐλογήθηκαν οἱ ἑκατοντάδες Φανουρόπιτες, ταξίματα
τῶν πιστῶν.
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Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου στό Καλαμάκι Χανίων
τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό
Ἑσπερινό ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Σπυρίδωνος
Κουφοῦ καί τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρεσβ. Γεωργίου Σεργάκη.

Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη 27 Αὐγούστου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου στό Καλαμάκι Χανίων.

Στήν Ἐθνική Ὁδό Χανίων-Ρεθύμνης
καί στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου,
ἱερούργησε τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
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Ἡ Ἀποτομῆ τῆς κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου στά Χανιά
Μέ τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια καί θρησκευτική κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ Ἀποτομή
τῆς τιμίας κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στά Χανία.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 28 Αὐγούστου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης, παρουσία πλήθους ἱερέων,
τοπικῶν ἀρχόντων καί ἑκατοντάδων πιστῶν.

Στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ,
ἀκολουθώντας τό μοναστηριακό τυπικό, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς
Μητροπόλεώς μας, τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς μέ τήν ἀδελφότητα καί μέ τή συνοδεία ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων ἀπό τίς μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή 29 Αὐγούστου, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας καί συμπροσευχουμένων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Ἱερομονάχου π. Ἱερεμίου Χλιάρα καί πολλῶν ἄλλων πατέρων, τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Ἀγαθαγγέλης Μοναχῆς μέ τήν ἀδελφότητα καί πλήθους χριστεπώνυμου πληρώματος. Στό Ἱερό
Ἀναλόγιο καλλικέλαδες φωνές ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
ἔψαλλαν τά τροπάρια καί τούς ὕμνους γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο.
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Τούς Δημάρχους Χανίων καί Ἀποκορώνου
ὅρκισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
Τήν Πέμπτη 28 Αὐγούστου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος ὅρκισε καί τόν νεοκλεγέντα Δήμαρχο Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη καί τό νέο δημοτικό συμβούλιο στόν
Ἀποκόρωνα, μέ τήν συμμετοχή ἱερέων τῆς περιοχῆς.

Τήν ὁρκωμοσία τοῦ νεοεκλεγέντος Δημάρχου Χανίων κ. Τάσου Βάμβουκα καί τοῦ
νέου δημοτικοῦ συμβουλίου Χανίων τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός, στόν αὔλειο χῶρο πίσω ἀπό τό Δημαρχεῖο Χανίων, τήν Παρασκευή 29
Αὐγούστου 2014.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στήν Ἐνορία Ἁλικάμπου
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν Ἁλίκαμπο Ἀποκορώνου τελέστηκε τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Αὐγούστου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς
Μητροπόλεώς μας καί πλήθους κόσμου. Τελέσθηκε καί τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ
ἐφημερίου τῆς ἐνορίας π. Ἰωάννου Θωμαδάκη.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση
γιά τούς ἥρωες Ἐπαναστάτες τῶν Βρυσῶν
Ἐπιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στίς Βρύσες Ἀποκορώνου γιά τούς ἥρωες
ἐπαναστάτες τῆς περιοχῆς,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, μέ τή
συμμετοχή ἱερέων, τοπικῶν
ἀρχόντων, φορέων καί πλήθους κόσμου στίς 31 Αὐγούστου 2014.
Ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας φόρο τιμῆς στούς ἥρωες ἐπαναστάτες ἀπέδωσαν μέ τῆς ἐξαιρετικές ὁμιλίες τούς ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς τέταρτης Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης καί ὁ Πρωτ. Νικόλαος Νερατζάκης, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καί ἀπόγονός τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Δημητρίου Νερατζῆ πού
φονεύθηκε σέ αὐτόν τό τόπο καί τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει τό Μνημεῖο!
95

