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Πατριαρχικό μήνυμα
ἐπί τῇ ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου
στροφήν τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου
καί ὡς ἐκ ταύτης ταραχήν τῆς κτίσεως
καί διάσπασιν τῆς κορωνίδος τῆς δημιουργίας, τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καί
ἀπειλήν αὐτῆς ταύτης τῆς συνεχίσεως
τῆς ζωῆς.
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί
ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἤδη ἀπό πολλῶν
ἐτῶν ἀξιολογοῦντες τά σημεῖα τῶν
καιρῶν, ἀλλά καί ἐν πιστότητι εἰς τό
εὐχαριστιακόν χρέος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ἀνεκηρύξαμεν καί ἀφιερώσαμεν τήν 1ην Σεπτεμβρίου ἑκάστου
ἔτους, ἀρχήν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἰς ἱκετηρίους καί ἱλαστηρίους δεήσεις ὑπέρ τῆς διαφυλάξεως τῆς
κληροδοτηθείσης ἡμῖν δημιουργίας τοῦ
Θεοῦ, τοῦ περιβάλλοντος. Κατά τήν
ἡμέραν ταύτην, κλίνομεν γόνυ ψυχῆς
καί καρδίας καί ἐξαιτούμεθα παρά τοῦ
Θεοῦ Λόγου νά ἐπιβλέψῃ φιλανθρώπως
ἐπί τήν δημιουργίαν Αὐτοῦ καί, παραβλέπων τάς ἁμαρτίας καί τήν ἀπληστίαν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, νά «ἀνοίξῃ τήν
χεῖρα Αὐτοῦ καί νά πληρώσῃ χρηστότητος τά σύμπαντα» καί νά ἀνασχέσῃ τήν
καταστροφικήν πορείαν τοῦ κόσμου.
Εἶναι βεβαίως ἀληθές, ὅτι κατά τάς
τελευταίας δεκαετίας ἐπετεύχθη σημα-

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
Ἡ κοινή Μήτηρ πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τό
Σῶμα τοῦ αἰωνίου Κυρίου, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἱερουργεῖ φιλοστόργως διά πασῶν τῶν ἐνεργειῶν
αὐτῆς, μάλιστα δέ διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς προσφορᾶς τῶν δώρων
Αὐτοῦ πρός τόν Δημιουργόν αὐτῶν, τό
μυστήριον τῆς σωτηρίας τῶν τέκνων
αὐτῆς. Καί πράττει τοῦτο, ἔχουσα καί
ἀποδεικνύουσα τήν ἀπέραντον καί ἀδιάκριτον ἀγάπην πρός πᾶν μέλος αὐτῆς,
εἰς τόν βαθμόν κατά τόν ὁποῖον τήν ἐπιδεικνύει καί ὁ ἐπουράνιος Πατήρ ἡμῶν.
Τήν παρουσίαν πάντων τῶν τέκνων
της ἔχουσα πάντοτε ἐν τῇ προσευχητικῇ
μνήμῃ αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία, διατηρεῖ ζωηρόν ἐνδιαφέρον καί μέριμναν διά πᾶν
ὅ,τι ἔχει σχέσιν καί ἐπηρεάζει τήν ζωήν
αὐτῶν. Διό καί δέν μένει ἀσυγκίνητος
καί ἀδιάφορος ἐκ τῆς συνεχιζομένης καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος,
ἡ ὁποία καθ᾿ ἡμέραν συντελουμένη,
ἕνεκα τῆς ἀπληστίας τοῦ ἀνθρώπου καί
τῆς ματαίας φιλαργύρου σπουδῆς καί
κερδοφορίας, συνιστᾷ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀπο3

ντική πρόοδος, οὐχί βεβαίως ἐπαρκής,
εἰς τόν τομέα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, μέ τήν διαρκῆ εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης, τήν λῆψιν
προληπτικῶν καί ἀνασταλτικῶν μέτρων,
τήν λειτουργίαν προγραμμάτων ἀειφορίας, τήν στροφήν πρός ἠπίας μορφῆς
πηγάς ἐνεργείας καί πολλά εἰσέτι καρποφόρα καί ἀξιόλογα μέτρα καί δράσεις,
εἰς ἅς συνέβαλον καί αἱ προσπάθειαι καί
ἡ μέριμνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ἐν συνεργασίᾳ
καί μετά διεθνῶν οἰκολογικῶν ἱδρυμάτων καί ὀργανισμῶν.
Ἑορτάζοντες καί ἐφέτος τήν ἑορτήν
τῆς Βυζαντινῆς Ἰνδικτιῶνος καί εἰσερχόμενοι εἰς ἕνα νέον ἐνιαυτόν τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου, ἀπευθυνόμεθα πρός
τό εὐλογημένον Ὀρθόδοξον πλήρωμα
καί πρός τόν κόσμον ὅλον καί καλοῦμεν
πάντας εἰς συνεχῆ ἐπαγρύπνησιν, εὐαισθητοποίησιν καί συστράτευσιν τῶν
δυνάμεων πρός ἐπιστροφήν εἰς μίαν κατάστασιν, ἄν ὄχι εἰς τήν πρωτόπλαστον
ἀπολύτως εὐχαριστιακήν καί δοξολογικήν, ἀλλά τουλάχιστον εἰς ἀποπνέουσαν
τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου.
Ἡ ἄνευ φραγμῶν ληστρική ἐκμετάλλευσις τῶν φυσικῶν πόρων τῆς δημιουργίας, ἀποτελοῦσα τήν κυρίαν αἰτίαν
καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, εἶναι κατά τήν μαρτυρίαν τῆς θεολογίας, τῆς τέχνης καί τῆς λογοτεχνίας
ἀποτέλεσμα πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου,
παρακοῆς πρός τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου
καί μή συμμορφώσεως πρός τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία παρέχει τό ἀντίδοτον διά τήν θεραπείαν τῶν οἰκολογικῶν
προβλημάτων, καλοῦσα τούς πάντας εἰς

ἀποκατάστασιν τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ
εἰς τό ἀρχαῖον, τό πρωτότυπον κάλλος.
Ἡ ἀνόρθωσις τῆς πεπτωκυΐας φύσεως
τοῦ ἀνθρώπου, τῇ ἐπιπνοίᾳ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί τῇ μετοχῇ εἰς τάς δωρεάς
αὐτοῦ, ἀποκαθιστᾷ καί τήν ἁρμονικήν
σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν καί
τήν δημιουργίαν, τήν ὁποίαν ἐποίησεν ὁ
Θεός πρός χαράν, τέρψιν καί ἀπόλαυσιν
αὐτοῦ, ἀλλά καί ἀναγωγήν αὐτοῦ εἰς τόν
Ἴδιον, τόν Πλάστην.
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ ἡμᾶς «ἐπεξεργάσασθαι ἐν Λόγῳ Θεοῦ καί Πνεύματι ζωοποιῷ τόν ξύμπαντα κόσμον», ὡς ὁ
σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος Συμεών
ἐν τῷ στύλῳ, καί ἀπό τῶν αἰσθητῶν καί
φυσικῶν νά ἀναβαίνωμεν εἰς τά «μετά
τά φυσικά» καί νά κύπτωμεν εἰς «τά
τῆς θεολογίας ἁπλᾶ καί ἀπόλυτα μυστικά θεάματα», ὥστε ἀπό τῆς κτίσεως νά
ἀναγώμεθα εἰς τόν Κτίστην.
Ἡ ἐνοικοῦσα ἐπίπνοια τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος εἶναι αὐτή ἡ ὁποία θεοῖ τόν
μέτοχον αὐτῆς καί ἑνοποιεῖ συγχρόνως
τόν ἄνθρωπον μέ τό περιβάλλον αὐτοῦ,
ὥστε νά αἰσθάνεται αὐτό ὡς μέρος τοῦ
ἑαυτοῦ του καί νά σέβεται αὐτό ὡς κάτι
τό ἱερόν, χωρίς νά παρασύρεται εἰς καταχρήσεις καί ὑπερβολάς.
Ὁ σεβασμός καί ἡ τροφή τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἀσφαλῶς
καί δέν ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ἀπλήστου
χρήσεως αὐτοῦ, ἀλλά διά τοῦ σεβασμοῦ
αὐτοῦ, δηλαδή τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ
τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν συνάνθρωπον,
τοῦ ἀνθρώπου πρός τά ἔμβια ὄντα, ἀλλά
καί τά ἔχοντα ἰκμάδα καί προσφοράν
ζωῆς «καλά λίαν» καί ἐν σοφίᾳ καί ἁρμονίᾳ πλασθέντα μόνῳ τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου ὁρατά τε καί ἀόρατα στοιχεῖα τῆς
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φύσεως. Τοιουτοτρόπως θά δυνηθῶμεν
νά πίωμεν ὕδωρ ἐκ τῆς ζωοποιοῦ πέτρας, νά βλέπωμεν τόν αἰσθητόν ἥλιον
καί ἀναγώμεθα εἰς τόν νοητόν ἥλιον τῆς
δικαιοσύνης, νά ἀτενίζωμεν τόν ὑλικόν
στῦλον τοῦ Ὁσίου Συμεών καί νά βλέπωμεν τόν ἀληθινόν στῦλον τοῦ φωτός,
νά βλέπωμεν τάς νεφέλας τῶν ὑδάτων
μέ στόχον νά εἰσέλθωμεν εἰς τήν νεφέλην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τήν κατάπαυσιν, ὅπου πρόδρομος ὑπέρ ἡμῶν
εἰσῆλθε Χριστός, νά σπουδάσωμεν ἀπογραφῆναι μετά τῶν πρωτοτόκων εἰς τήν
ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίαν. Μόνον ὑπό τοιοῦτον φρόνημα κινούμενοι, ἐν σεβασμῷ
τῆς προσφορᾶς ἑκάστου ἐμβίου ὄντος
καί φυτοῦ εἰς τήν παγκόσμιον λειτουργίαν τῆς ζωῆς, θά ἐπιλύσωμεν αὐτομάτως διά τῆς Θείας Χάριτος καί ὄχι διά
τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυνάμου βίας πάντα
τά περιβαλλοντικά μας προβλήματα. Τό
μήνυμα τοῦτο ζωῆς, εἶναι μήνυμα ὑποχρεώσεως νά συνεχίσωμεν τόν πνευματικόν ἀγῶνα καί τήν προσπάθειαν,
προσευχόμενοι, προτρεπόμενοι, παρακαλοῦντες, ἱκετεύοντες, ἐφιστῶντες τήν
προσοχήν πάντων εἰς τήν ἀναγκαιότητα
προστασίας ἡμῶν αὐτῶν ἀπό τῆς ἐπερχομένης ὀργῆς ἐπί τήν κτίσιν λόγῳ τῆς
ἀλλοιώσεως αὐτῆς.
Ἡ συνεχής προσήλωσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τά γήϊνα καί φθαρτά εἶναι ἡ προκαλοῦσα καί τά προβλήματα εἰς τήν δημιουργίαν, καθότι, ὅσον περισσότερον
στρεφόμεθα εἰς τήν γῆν, τόσον περισσότερον ἀπομακρυνόμεθα τοῦ οὐρανοῦ
καί τοῦ Θεοῦ.
Τήν ὀφειλετικήν καί σωτηριώδη δέσμευσιν αὐτῆς ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ
περιβάλλοντος καί τῆς συνεχίσεως ἐν

πνευματικῇ καί ὑλικῇ ἀκμῇ τῆς ἐπί τοῦ
πλανήτου ἡμῶν ζωῆς, τοῦ κόσμου τοῦ
Θεοῦ, ἀναλαβοῦσα ἐν φόβῳ Θεοῦ ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καί καλλιεργοῦσα ἀδιαλείπτως, μελετᾷ τήν πραγματοποίησιν Οἰκολογικοῦ
Συνεδρίου κατά τόν προσεχῆ Ἰούνιον ἐν
τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς ἐπί τοῦ θέματος «Θεολογία, Οἰκολογία καί Λόγος: διάλογος
διά τό περιβάλλον, τήν λογοτεχνίαν
καί τάς τέχνας». Στόχος αὐτοῦ ἡ ἀφύπνησις τῆς παγκοσμίου συνειδήσεως
ἐπί τῆς εἰδικῆς καί ἰδιαιτέρας σημασίας
πτυχῆς τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς διαστάσεως τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καί
τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ περιβάλλοντος εἰς
τό «ἀρχαῖον κάλλος», τό φυσικόν, τό ἱερόν, τό ἅγιον, τό τέλειον, ὡς ἐξῆλθεν ἐκ
τῶν χειρῶν τοῦ τεχνουργήσαντος αὐτό
Θεοῦ Λόγου, εἰς ἀπόλαυσιν καί τροφήν
ἡμετέραν, μετά ἰδιαιτέρων ἀναφορῶν εἰς
τήν σχέσιν αὐτοῦ πρός τήν τέχνην καί
τήν λογοτεχνίαν.
Ἔχοντες «ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον τήν μνήμην τῶν κριμάτων» τοῦ
Κυρίου, μαρτυροῦμεν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ
τούτου Κέντρου τῶν πανορθοδόξων
τοῦ λόγου τό ἀληθές καί ἐφιστῶμεν
τήν προσοχήν πάντων ἐπί τῶν ἐπαπειλουμένων δεινῶν, τά ὁποῖα ἡ Χάρις
τοῦ Κυρίου ἐκ φιλανθρώπου προνοίας
ἀσφαλῶς δέν θά ἐπιτρέψῃ, καλοῦντες
τούς πάντας εἰς ἐπιστράτευσιν πρός καί
διά τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος
ἡμᾶς κόσμου ἐπιστροφήν εἰς τήν Πηγήν
τῆς Ζωῆς, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου,
τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου καί πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.
͵βιδ΄ Σεπτεμβρίου α΄
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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
3.2.2 Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Ἀρσάνι Ρεθύμνης. (Εἰκ. 5).

Εἰλητό τοῦ ΙΘ` αἰῶνος (1816), κτῆμα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου Νομοῦ Ρεθύμνης ἐπί λινοῦ ὑφάσματος καθιερωθέν παρά τοῦ Θεοφι-

λεστάτου Ἐπισκόπου Ρεθύμνης κυροῦ
Γερασίμου Περδικάρη ἤ Κοντογιαννάκη
(1810 - 1822 μ.Χ). Ὁ Γεράσιμος Περδικάρης ἤ Κοντογιαννάκης, Ἐπίσκοπος
6

Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, φυλακίστηκε ἀπό τούς Τούρκους τό 1821 ἐπομπεύθηκε καί μετά ἀπό πολλά βασανιστήρια ἀπαγχονίστηκε τό 1822.1 Διά τῆς
ἀπό 21 Σεπτεμβρίου 2000 ἀποφάσεως
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνεγνωρίσθη Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων Ἐπισκόπων,
κληρικῶν καί λαϊκῶν πού ἐμαρτύρησαν
τήν περίοδο αὐτή. Ἡ μνήμη τους τελεῖται τήν 23ην Ἰουνίου.
Ἀναγεννησιακῆς τέχνης ζωγραφική
προφανῶς μέ μολύβι, διότι ἔχει ἔντονα δείγματα ἀπωλείας τῶν ἀπεικονιζομένων παραστάσεων, καθώς ἐπίσης
καί προσθήκη ἔγχρωμης ζωγραφικῆς
στά φωτοστέφανα τῶν ἁγίων. Ὡς κύριο θέμα φέρει τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο καί
χωρίς ὑπερβολή εἶναι ἐφάμιλλο τῶν
ἐντύπων ἀμφίων στή λεπτομέρεια καί
τήν μικρογραφική ἱκανότητα τοῦ ζωγράφου.
Παρατηρώντας τή λεπτομέρεια καί
τήν πλούσια θεματολογία του μέ τά
εἴκοσι ἑπτά πρόσωπα καθώς καί τήν
ἔντονη λειτουργική καί συμβολική του
σημασία, ὁ μελετητής μένει ἔκθαμβος
μπροστά στή συμπύκνωση τοῦ χώρου.
Πράγματι, ὁ δημιουργός του -ἄγνωστο
ποιός εἶναι- ἦταν μεγάλος ζωγράφος.
Τό ἱερό ἄμφιο ἀπεικονίζει: Τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο μέ τόν ἔντονον ἐσχατολογικό χαρακτῆρα τῶν διακονούντων
προσώπων στή ζωηφόρο Ταφή τοῦ
βασιλέως Χριστοῦ. Τό συμπέρασμα
αὐτό συνάγεται ἀπό τήν εὐλαβική στάση τῶν προσώπων στόν ἐπί τοῦ τάφου
Ἰησοῦ καί ἀπό τήν ἀπουσία τῆς πένθι-

μης στάσης τῶν ἰδίων, ἐν συγκρίσει μέ
ἄλλες παραστάσεις.
Συγκεκριμένα τό ἄμφιο παρουσιάζει:
1. Τόν Ἰησοῦ ἐπί τοῦ τάφου μέ τά
χαρακτηριστικά στό φωτοστέφανο «Ο
ΩΝ», τόν Ἰωσήφ, τό Νικόδημο, τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τόν ἀγαπημένο μαθητή Ἰωάννη, τίς Μυροφόρες Μαρία τοῦ
Κλωπᾶ καί τή Μαγδαληνή Μαρία, τῶν
ὁποίων ἀναφέρει τά ὀνόματα, καί δύο
Ἀγγέλους.
2. Τόν τίμιο Σταυρό μέ τόν ἀκάνθινο στέφανο, στόν ὁποῖο στηρίζονται
ἡ λόγχη καί ὁ σπόγγος, ἐνῶ γύρω ἀπ’
αὐτόν ἀγγελικές δυνάμεις μέ πολυόμματα καί Χερουβίμ καί τήν κλίμακα πού
χρησιμοποιήθηκε γιά τήν Ἀποκαθήλωση. Ἐπάνω δέ ἀπό τό Σταυρό, δέν λείπει
ἡ ἀναθηματική ἐπιγραφή «Ι(ΗΣΟΥΣ)
Ν(ΑΖΩΡΑΙΟΣ) Β(ΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ)
Ι(ΟΥΔΑΙΩΝ)» καί δύο κανδῆλες δείγματα τῶν νεκρικῶν ἐθίμων.
3. Μιά ἀψίδα πού περικλείει τό θέμα
τοῦ Ἐπιταφίου, δεῖγμα τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ἐπί τῆς ὁποίας ἀναφέρεται: «ΤΑ
ΠΟΛΥΟΜΜΑΤΑ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΑΣΙΓΗΤΟΙΣ ΣΕ ΥΜΝΟΙΣ ΔΟΞΟΛΟΓΕΙ»
ἔνθεν καί ἔνθεν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
καί πάνω ἀπό τά Χερουβίμ ἀναγράφεται: «ΤΑ ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΑ ΣΕΡΑΦΙΜ
ΤΑΙΣ ΑΠΑΥΣΤΑΙΣ ΦΩΝΑΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΥΨΕΙ». Περιγράφει δηλαδή, μέ μικρές παραλήψεις καί ἀλλαγές τούς δύο
πρώτους στίχους τοῦ ὕμνου: «Ἡ ἀσώματος φύσις, τά Χερουβίμ, ἀσιγήτοις
σέ ὕμνοις δοξολογεῖ. Ἑξαπτέρυγα ζῶα,
τά Σεραφίμ, ταῖς ἀπαύστοις φωναῖς σέ
ὑπερυψεῖ»2. Κάτω τοῦ τάφου, σέ ἑτέρα

1. Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Εἰδήσεις καί ἔγγραφα τῆς
Ἐκλησίας τῆς Κρήτης ἐπί Τουρκοκρατίας, ΕΕΒΣ,
ἔτ. Ι`, Ἀθῆναι 1933, σ. 512.

2. βλ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, Μέγα Ἀπόδειπνον, ἔκδ. Ἀστέρος, ἔκδ. Β`, Ἀθῆναι 1984, σ. 134.
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ΡΙΟΝ ΘΥΟΝ (sic) Κ(ΑΙ) ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ
ΤΕΛΥΣΘΑΙ (sic) ΕΝ ΑΥΤΩ ΤΑΙΣ ΘΥΑΙΣ (sic) ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΙΣ». Νότια: «ΙΕΡΟΥΡΓΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΤΗΣ ΖΩΑΡΧΙΚΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ». Δυτικά: «ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΗΜΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥΓΙΝΑΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ», καί βόρεια:
«ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΕΣ (sic) ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΥΑΙΣ (sic) Κ(ΑΙ) ΙΕΡΑΙΣ ΤΕΛΕΤΑΙΣ».
Στίς τέσσερις γωνίες, πάλι ἐντός τοῦ
πλαισίου, ἕνας πολύ ἁπλός διάκοσμος
μέ ἄνθος ἐκ τοῦ φυσικοῦ βασιλείου,
ἐνώ στή βορειοδυτική γωνία τῆς ὀθόνης, εἶναι γραμμένη ἡ χρονολογία τοῦ
Εἰλητοῦ «αωιστ» (1816).
Ἡ θεματολογία τοῦ παρόντος ἀμφίου εἶναι μᾶλλον ἀντιγραφή ἀπό τήν
ἔντυπη ἔκδοση τῆς Βασιλικῆς Μονῆς
τοῦ Βατοπεδίου, πού βρίσκεται στό
ἁγιώνυμο Ὄρος, μέ μικρές ἀλλαγές.

ἀναθηματική ἐπιγραφή, ἐπί τῆς ὀρθῆς
πλακός καί μεταξύ δύο Ἀγγέλων γονατιστῶν ἀναγράφεται τό τροπάριον: «Ὁ
εὐσχήμων Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου καθελών τό ἄχραντό Σου σῶμα σινδόνι καθαρά εἰλήσας....».3
4. Τούς Εὐαγγελιστές μέ μιά πλουσιοτάτη συμβολική σημασία μέ τά
συμβολικά ὀνόματα τῆς πρώτης περιόδου τοῦ Ἀντιμηνσίου, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἀναγράφεται καί ἡ μεταφορά τῆς
φράσεως τῆς θείας Λειτουργίας: Τόν
ἐπινίκιον ὕμνον «ἄδοντα» στόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, νοτιοανατολικά τῆς
ὀθόνης, «βοῶντα» στό Λουκᾶ, βορειοδυτικά, «κ(αί) κραγότα» στό Μάρκο,
νοτιοδυτικά, «κ(αί) λέγοντα» στό Ματθαῖο, βορειοανατολικά.4
5. Βορειοανατολικά τῆς ὀθόνης, τό
Γολγοθᾶ μέ τούς τρεῖς Σταυρούς καί τά
ἀντικείμενα τοῦ πάθους, -ἥλους, σφύρα, κλίμακα, τανάλια, σκεῦος, ὅπου
ἀνέμιξαν τό ὄξος καί τή χολή, τά ἀργύρια τῆς προδοσίας, τόν ἥλιο καί τή σελήνη ἔνθεν καί ἔνθεν τῆς ἀψίδος, τήν
ἁγία πόλη Ἱερουσαλήμ -νοτιοανατολικά-, τόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆς -νότια-,
τό Χιτῶνα τοῦ Ἰησοῦ, νοτιοδυτικά, τό
Ναό τῆς Ἀναστάσεως, τή στήλη μέ τό
φραγγέλιο, τό σχοινί καί μετά βίας μόλις διακρίνεται ἡ παράσταση τοῦ λεντίου, βόρεια τῆς ὀθόνης.
Τό ὅλο θέμα περικλείεται ἀπό πλαίσιο στίς παρυφές, ἐντός τοῦ ὁποίου
ἀναγράφεται σέ κεφαλαιογράμματη
βυζαντινή σημειογραφία μέ τόνους καί
πνεύματα: Ἀνατολικά: «ΘΥΣΙΑΣΤΗ-

3.2.3. Εἰλητό ἱεροῦ Ναοῦ
Γενεθλίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
Μέσης Ρεθύμνης. (Εἰκ. 6).
Εἰλητό ΙΘ` αἰῶνος, κτῆμα τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ Γενεθλίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Μέσης, Νομοῦ Ρεθύμνης, διαστάσεων 0,59 ἐπί 0,80, καθιερωθέν παρά
τοῦ Θεοφιλεστάτου ἁγίου Ἀρκαδίας
κυροῦ Μαξίμου (1825-1843).
Ζωγραφική ἀναγεννησιακῆς τέχνης
μέ ἐμφανή δείγματα χρωμάτων ἀπεικονίζει τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο ἐπί λαρνακοειδοῦς τάφου, δεῖγμα τῆς ἐπιρροῆς τοῦ
ἀμφίου ἀπό τή δύση. Ἐπάνω τοῦ Ἐπιταφίου ἵσταται ὁ Τίμιος Σταυρός στηρίζων τή λόγχη καί τό σπόγγο καί θαυμάσια τοποθετημένα γύρω τοῦ σώματος

3. βλ. ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ, Ὄρθρος
Μ. Σαββάτου, ἔκδ. Σαλιβέρου, Ἀθῆναι 1930, σ.433.
4. Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Κείμενα Λειτουργικῆς, τ.
Γ`, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 263.
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ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙΝ ΤΕ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥΡΓΕΙΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ
(ΤΟΠΩ) ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΜΩΝ (sic) ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ aΓΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ
- ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΩΚΕ` (1825)».
Ἐπίσης, ἐντός τοῦ ἀμφίου ἀναγράφεται
ἡ ἀναθηματική ἐπιγραφή «Ι(ΗΣΟΥΣ)
Ν(ΑΖΩΡΑΙΟΣ) Β(ΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ)
Ι(ΟΥΔΑΙΩΝ)», τά ἀρχικά «Ι(ΗΣΟΥ)Σ
Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ ΝΙΚΑ», ὁ χαρακτηρισμός
τῆς εἰκόνας «ΥΜΝΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ», ὁ χαρακτηρισμός στό φωτοστέφανο τῆς Παναγίας, «Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(Ε)ΟΥ», τοῦ Χριστοῦ
«Ο ΩΝ» καί τά ὀνόματα τῶν Εὐαγγελιστῶν «ΙΩ(ΑΝΝΗΣ), ΜΑΤ(ΘΑΙΟΣ),
ΛΟΥ(ΚΑΣ), ΜΑΡ(ΚΟΣ)». Ἀκόμη στή
δυτική πλευρά τοῦ ἀμφίου ἀναγράφεται: «ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΡΟΔΑΜΝΙΑΣ Κ(ΑΙ) ΤΕΚΝΩΝ». Πρόκειται
προφανῶς γιά τούς δωρητές, οἱ ὁποῖοι
ἀνέλαβαν τή δαπάνη τοῦ ἀμφίου.

τοῦ Ἰησοῦ ὁ Ἰωσήφ, ὁ Νικόδημος, ὁ
Ἰωάννης, ὁ Θεολόγος, ἡ Παναγία καί οἱ
Μυροφόρες γυναῖκες. Ἄξια παρατηρήσεως εἶναι ἡ εὐλάβεια τῶν προσώπων
καί ἡ λεπτότητα τῆς διακονίας των στή
ζωηφόρο Ταφή, ἡ ἀνθρώπινη διάσταση
τοῦ θρήνου μπροστά στό μυστήριο τοῦ
θανάτου, γι’ αὐτό ἴσως καί νά μήν τοποθέτησε ὁ ἁγιογράφος φωτοστέφανα
στίς Μυροφόρες, τό θυμίαμα, δεῖγμα
τῶν νεκρικῶν ἐθίμων καί ἡ σινδόνη,
διά τῆς ὁποίας ἐνειλήχθη τό σῶμα.
Ἐπίσης, ἀπεικονίζεται τό τετράμορφο
τῶν Εὐαγγελιστῶν στή σειρά Ἰωάννης,
Ματθαῖος, Λουκᾶς, Μάρκος. Τό ὁλο
θέμα τοῦ ἀμφίου περικλείεται ἀπό πλαίσιο στίς παρυφές, τό ὁποῖο στίς τέσσερις γωνίες κοσμεῖται μέ καλλιτεχνικό
διάκοσμο ἐκ τοῦ φυτικοῦ βασιλείου. Οἱ
πληροφορίες πού ἀναγράφονται στό
ἱερό ἄμφιο εἶναι γραμμένες σέ κεφαλαιογράμματη βυζαντινή σημειογραφία καί ἀναφέρουν: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΤΕ (sic) ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΑΝ ΙΕΡΟΥΓΙΑΝ
ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ Τ(ΗΣ) ΧΑΡΙΤΟΣ
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Περί πλάνης
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Ἀ

λεύονται, ἀλλά μέ πείσμονα διάθεση ἀκολουθοῦν τό θέλημά τους. Τέτοιοι ἄνθρωποι
καταντοῦν «ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες», ἀδικοῦν
τήν ψυχή τους καί προκαλοῦν προβλήματα
στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Προκειμένου νά γνωρίσει ὁ πιστός τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀνάγκη νά παραιτηθεῖ «παντὸς ἰδικοῦ του», ὅπως τονίζει ὁ
μακαριστός π. Σωφρόνιος. Εἶναι σημαντικό,
ἀδελφοί μου, νά προσεύχεται κανείς χωρίς
«κρατούμενα» καί νά ἐφαρμόζει ἀνεπιφυλάκτως καί ἀπροϋποθέτως ὅ,τι τοῦ ὑποδεικνύει
ὁ Θεός! Ἄν, λοιπόν, ἐμμένει κανείς στόν λογισμό του, δέν ἐπιτρέπει στόν Χριστό νά ἐνεργήσει στήν ψυχή του.
Ἔλεγε ὁ π. Παΐσιος: «Δέν μέ ἐνδιαφέρει
πόσο ἁμαρτωλός εἶναι κάποιος. Μέ ἀνησυχεῖ
ἄν ἔχει γνωρίσει τόν ἑαυτό του». Ὁ αὐτοθεωρούμενος ὡς «ὑγιὴς τῷ πνεύματι» βιώνει
μία λανθασμένη πνευματική κατάσταση. Δέν
μπορεῖ νά προχωρήσει στήν ἀληθινή γνώση
τοῦ ἑαυτοῦ του, νά γνωρίσει τήν πνευματική του ἀσθένεια καί νά ζητήσει τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ. Χωρίς, ὅμως, τήν τελωνική συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός μας καί τήν «ἐκ βαθέων» ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους δέν μπορεῖ
νά οἰκοδομηθεῖ ζωή ἐν Χριστῷ, δέν μπορεῖ
νά ὑπάρξει πνευματική αὔξηση καί ἁγιασμός.
Ἡ ἀνθρώπινη κρίση ἔχει, ἀδελφοί μου,
χαρακτῆρα σχετικό. Πολλές φορές, τό θεωρούμενο ὡς ἀγαθό καί τέλειο δέν εἶναι
παρά ἡ ἀντανάκλαση τῶν ἁμαρτωλῶν μας
θελημάτων. Ἐπειδή, δέν εἶναι λίγοι ὅσοι
κατά καιρούς νικήθηκαν ἀπό τό πνεῦμα τῆς
πλάνης καί «περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν», ἄς
ταπεινωθοῦμε «ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ
Θεοῦ», ὥστε ἀπλανῶς νά βαδίσουμε πρός
τόν Παράδεισο. Ἀμήν.

πό τά ἁμαρτωλά πάθη ἄλλα εἶναι, ἀδελφοί μου, χονδροειδῆ καί εὐδιάκριτα καί
ἄλλα λεπτά καί δυσδιάκριτα. Ἡ διάκριση τῶν
«ἐξ ἀριστερῶν» πειρασμῶν, οἱ ὁποῖοι σχετίζονται μέ χονδροειδῆ πάθη καί κακίες, εἶναι
εὐκολότερη ἀπό ἐκείνη τῶν «ἐκ δεξιῶν» πειρασμῶν, στούς ὁποίους ὑπάγονται ἡ πλάνη
καί ἡ αἵρεση. Ἡ «ὑπερηφάνεια τοῦ νοός»,
διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι
δύσκολο νά διαγνωσθεῖ, ἑπομένως καί νά
καταπολεμηθεῖ καί θεραπευθεῖ. Τό πνεῦμα
τῆς πλάνης εἶναι λεπτό. Συχνότατα, συμβαίνει νά βρίσκεται κανείς σέ πλάνη καί νά τό
ἀγνοεῖ, ἐπαναπαυόμενος στά πραγματικά ἤ
νομιζόμενα χαρίσματά του καί ἐξαπατώμενος ἀπό τούς ἐπαίνους ἀνθρώπων καί πονηρῶν πνευμάτων.
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης τονίζει ὅτι δύο πράγματα εἶναι ἀπαραίτητο νά
συνυπάρχουν στήν ψυχή τοῦ χριστιανοῦ:
ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ ἀπιστία στόν ἑαυτό
του. Ὅταν κάποιος «μετὰ φόβου καὶ τρόμου»
κατεργάζεται τήν σωτηρία του, συμβουλεύεται ἀνθρώπους πνευματικούς καί σοφούς,
μελετᾶ μέ διάθεση μαθητείας καί ἐφαρμογῆς
τούς θείους λόγους καί βαδίζει μέ συνέπεια
στά ἴχνη «ἁγίων Θεοῦ ἀνθρώπων». Ὁ συνετός χριστιανός ὑποτάσσεται στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ καί ἐμπιστεύεται τούς λογισμούς
του στήν διάκριση τοῦ Πνευματικοῦ του, τόν
πρῶτο λόγο τοῦ ὁποίου δέχεται μέ πίστη.
«Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον
αὐτῶν ἐπιστήμονες», κραυγάζει ὁ μεγαλοφωνότατος Προφήτης Ἡσαΐας (5, 21). Καί ὁ
μακαριστός π. Παΐσιος διδάσκει ὅτι ἀποτελεῖ
ἀρχή πλάνης τό νά πιστεύει κανείς στόν λογισμό του. Ἐπιρρεπεῖς στήν πλάνη εἶναι ὅσοι
δέν ταπεινώνονται, δέν ρωτοῦν, δέν συμβου-
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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.

Χριστιανικά στοιχεῖα
στήν θρησκευτική καί τήν κοινωνική ζωή
τῶν μουσουλμάνων τῆς Κρήτης.
Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης*
Β΄ μέρος
Α) Οἱ ἐξισλαμισμοί, ὁ ἐποικισμός
τῆς Κρήτης, οἱ σχέσεις τῶν μουσουλμάνων μέ τούς χριστιανούς καί ἡ ἐνδυμασία τους.
Οἱ ἐξισλαμισμένοι ὀνομάζονταν
μπουρμαλάρ ἤ μπουρμάδες (ἀπό τό
Burma)1, ἤ ξεκουκούλωτοι (ἐπειδή δέν
φοροῦσαν κάλυμμα στήν κεφαλή), ἤ
μουρτάδες (δηλ. γυρισμένοι καί ἐξωμότες), ἰσλαμοχριστιανοί, ψευδότουρκοι,
λινοβάμβακοι, τουρκορωμηοί, κρυφοί,
κρυπτοχριστιανοί καί Ἕλληνες.
Γιά νά γίνει κάποιος μουσουλμάνος
ἀπαιτοῦνταν ἡ ὁμολογία πίστης, εἴτε βίαια, εἴτε ἐκούσια, μπροστά σέ μουσουλμάνο: «Ἕνας εἶναι ὁ θεός, ὁ Ἀλλάχ καί ὁ
προφήτης του ὁ Μωάμεθ». Φοροῦσε τό
τουρμπάνι στό κεφάλι καί ὁδηγοῦνταν
στόν ἰμάμη ἤ στόν καδή, πού ἔλεγχε

τούς λόγους τῆς μεταστροφῆς, ἐξακρίβωνε τήν ἡλικία του καί προχωροῦσε
στήν κατήχηση. Σέ περιόδους εἰρήνης
ἀκολουθοῦσαν τελετές, τόν ἕντυναν μέ
πολυτέλεια καί τοῦ ἔκαναν δῶρα. Μέ
πομπή τόν ἔφερναν στούς δρόμους τῆς
πόλης μέ θόρυβο βασταζόμενο καί ἐπιδεικνυόμενο στό λαό καί ὁλοκληρωνόταν ἡ γιορτή μέ δημόσια περιτομή τοῦ
νεοφώτιστου 2. Συχνά, τόν ὀνόμαζαν
Ἀβδουλλάχ πού σημαίνει δοῦλος τοῦ
θεοῦ γιά νά προβάλλεται ἡ μεταστροφή
του.
Σέ περιπτώσεις ὁμαδικῶν ἐξισλαμισμῶν δέν τηροῦνταν ὅλες οἱ διαδικασίες (περιτομή, τελετές κ.λπ.), πολλοί
δέν ἔκαναν περιτομή καί τό 18ο αἰῶνα
ἀρκοῦνταν οἱ ἰμάμηδες νά ἀγγίζουν μέ
τό χέρι καί νά λένε «ἄιντε Τοῦρκος».
Οἱ ἐξισλαμισμένοι καταγράφονταν στίς
καταστάσεις τοῦ ἱεροδικείου μέ τό νέο
τους ὄνομα ἔχοντας πλέον δύο ὀνόματα, (τούς ἀποκαλοῦσαν ὅμως μέ τό

1. Τά Χανιά τό 1645 τά κατέλαβαν Ἀλγερινοί
πού ἔφεραν μεγάλα σαρίκια ἀπό λευκό στριμμένο ὕφασμα. Οἱ ἄλλοι κατακτητές τούς ὀνόμασαν
μπουρμάδες ἀπό τό Burma = στριμμένο. Κατ’ ἐπέκταση ἀργότερα οἱ Τοῦρκοι ὀνομάστηκαν μπουρμάδες καί ἡ ἔκφραση γιά τούς χριστιανούς εἶχε
ὑβριστική σημασία. Κωνσταντῖνος Γ. Φουρναράκης, ὅ.π., σ. 1.

2. Μανόλης Γ. Πεπονάκης, Ἐξισλαμισμοί καί
ἐπανεκχριστιανισμοί στήν Κρήτη (1645-1899), Ρέθυμνο 1997, σ. 72-73.

* 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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μουσουλμανικό), ἐνῶ συνήθως διατηροῦσαν τά ἑλληνικά τους ἐπίθετα3. Ἡ
προσχώρηση στό Ἰσλάμ σήμαινε γιά τήν
ἑλληνική κοινότητα ὅτι «ἐτούρκεψε»,
δηλαδή, ἐκτός ἀπό τή μουσουλμανική
πίστη, ὅτι προσχωροῦσε πιά καί στήν
τουρκική κοινότητα. Φυσικά, οἱ περισσότεροι ἐξισλαμισμένοι δέν καταλάβαιναν τή σημασία τῆς νέας πίστης ἀλλά
εἶχαν δικαίωμα στή ζωή.4 Στήν ἀρχή, οἱ
ἀπερίτμητοι εἶχαν φορολογικές ἐπιβαρύνσεις λόγω τῆς ἔλλειψης ἐμπιστοσύνης καί τῆς θρησκευτικῆς τους ἀστάθειας. Ἀργότερα, εἶχαν τά ἴδια δικαιώματα
στήν κρατική μηχανή καί τή δικαιοσύνη.
Οἱ μουσουλμάνοι σ’ ὅλη τήν Κρήτη
κατοίκησαν σέ πύργους στήν ὕπαιθρο
ἤ σέ μεγαλοπρεπεῖς ἐπαύλεις στίς πόλεις καί τά περίχωρα. Ἰδιαίτερα ὅμως οἱ
ἐγκαταστημένοι στά χωριά, ὅπου ὑπερίσχυαν τῶν χριστιανῶν εἶναι φανερό
ὅτι ἦταν ἐξισλαμισμένοι. Ἐκτός ἀπό τό
Ἁμάρι καί τό Σέλινο, τό Μονοφάτσι (νότια τοῦ Ἡρακλείου), ἦταν ἡ πολυπληθέστερη ἐπαρχία τῆς Κρήτης σέ ἀριθμό
μουσουλμάνων καί ἀπό τούς πολλούς
ἐξισλαμισμένους θεωροῦνταν μάλιστα
τουρκική ἐπαρχία.5
Χριστιανοί καί Τουρκοκρῆτες κατοι-

κοῦσαν στίς ἴδιες συνοικίες τῶν πόλεων
ἤ τῶν χωριῶν, συγχρωτίζονταν μεταξύ
τους, ἔκαναν κουμπαριές, δανείζονταν
καί συνεταιρίζονταν. Στό Ρέθυμνο ἡ
ἔξαρση τοῦ φανατισμοῦ ἦταν τακτικό
φαινόμενο, ὅπως καί οἱ σφαγές ἐναντίον
τῶν χριστιανῶν. Ἐδῶ, ἐπειδή οἱ Τουρκοκρῆτες ἦταν φτωχότεροι σέ σχέση
μέ τίς ἄλλες περιοχές τοῦ νησιοῦ, ἐνῶ
παράλληλα ἦταν χρεωμένοι στούς χριστιανούς, οἱ ἀναταραχές ἀποσκοποῦσαν
στήν ἀποφυγή νά ἀποπληρωθοῦν τά
χρέη. Ἀντίθετα, στίς ἀνατολικές περιοχές οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν δύο στοιχείων
ἦταν ὁμαλότερες καί ὁ φανατισμός λιγότερος. Μετά τή Μεγάλη ἐπανάσταση
βέβαια, οἱ μουσουλμάνοι συμπεριφέρονταν στούς χριστιανούς σάν νά ἦταν κατώτερα ὄντα.
Τό 1856 ὅταν ἔγινε ἡ παραχώρηση τοῦ σαπωνοποιείου στά Χανιά (τῆς
πρώην ἐκκλησίας, τῆς σημερινῆς Τριμάρτυρης) ἀπό τό Βελή πασά γιά τήν
ἀνοικοδόμηση ναοῦ, οἱ φανατικοί Ὀθωμανοί δυσαρεστήθηκαν θεωρώντας ὅτι
εἶναι ἐνάντια στό Κοράνι6. Ἀντιδροῦσαν
καί παρεμπόδιζαν μέ διάφορους τρόπους, ἰδίως οἱ γείτονες, τήν πρόοδο τῶν
ἐργασιῶν. Ἕνας Ὀθωμανός γείτονας ἀξίωνε νά μήν ἀνοιχθεῖ πόρτα ἀπό τό ἱερό
βῆμα βόρεια, νά εἶναι ψηλός ὁ βόρειος
τοῖχος τοῦ ναοῦ γιά νά μήν εἶναι ὁρατό
τό σπίτι του καί νά παραμείνει χαμηλό
τό καμπαναριό. Ἔφτασε μέ ἀναφορά του
μέχρι τήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά δέν

3. Κωνσταντῖνος Γ. Φουρναράκης, ὅ.π., σ. 35.
4. Παναγιώτης Κ. Κριάρης, ὅ.π., σ. 88.
5. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ψιλάκης στό Μονοφάτσι μετά τό 1770 προσῆλθαν καί ἐξισλαμίσθηκαν
ὁμαδικά καί χωρίς περιτομή μέ τόν ὅρο μόνο νά
διώξουν τούς χοίρους στά δάση. Βασίλειος Ψιλάκης, ὅ.π., σ. 29. - Ὑπολείμματα μουσουλμανικῶν
ὀνομάτων ἦταν τά Σαρακίνα (κλέφτης, πειρατής),
Κανλί Καστέλι (ματωμένο φρούριο), Νεύς Ἁμάρι
(ἕδρα τῆς ἐπαρχίας), Ἀζιζιές (ἡ Σούδα) καί Φιστικλή (Ἀρμένοι Ἀποκορώνου). Τό χωριό Σκηνές στήν
Κυδωνία, ἀνῆκε ἐξ ὁλοκλήρου ὡς τιμάριο στό Σακήρ Βέη Ἀναζαδέ καί τά κτήματά του τά καλλιεργοῦσαν οἱ χριστιανοί.

6. Ἀρ. πρωτ. 74, 11/23 Ἰουλίου 1856, Βασιλικόν Ἑλληνικόν Προξενεῖον εἰς Κρήτην (Ν. Θεοδωρίδης), πρός τό ἐπί τοῦ Βασιλικοῦ Οἴκου καί τῶν
Ἐξωτερικῶν Σχέσεων Ὑπουργεῖον (Α. Ραγκαβήν),
Προξενεῖα καί Ὑποπροξενεῖα Ἑλλάδος εἰς Κρήτην,
φ.36,3, 1856, Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
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κατάφερε νά ἐμποδίσει τό ἔργο. Τελικά, ὅσοι μουσουλμάνοι ζοῦσαν κοντά
πούλησαν τά σπίτια τους καί σταδιακά
ἐγκατέλειψαν τήν περιοχή. Νά σημειωθεῖ ὅτι στά Χανιά χριστιανοί καί μουσουλμάνοι ζοῦσαν σέ διαφορετικές συνοικίες, ἐκτός ἀπό λίγες ἑξαιρέσεις, ἐνῶ
στήν Κάνδανο ζοῦσαν στίς ἴδιες συνοικίες εἰρηνικά, ὅταν δέν ὑπῆρχαν πολεμικά γεγονότα.
Οἱ μουσουλμάνοι διακρίνονταν ἀπό
τούς χριστιανούς ἀπό τήν ἐνδυμασία
καί τή φυσιογνωμία τους. Τό σχῆμα
τῶν ἐνδυμάτων ἦταν ὅμοιο μέ τῶν χριστιανῶν, ἐνῶ οἱ διαφορές σχετίζονταν
μέ τό χρῶμα καί τίς λεπτομέρειες. Οἱ
μουσουλμάνοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, φοροῦσαν ζωηρά καί ἐπιδεικτικά χρώματα
ἐνῶ οἱ χριστιανοί ταπεινά καί σεμνά.
Ἀντί γιά τήν κόκκινη ζώνη τῶν μουσουλμάνων καί τό πράσινο γιλέκο, οἱ
χριστιανοί φοροῦσαν σκούρα ζώνη καί
ἐρυθρό γιλέκο. Τό φέσι τῶν μουσουλμάνων ἦταν κοντό χωρίς τσάκιση, ἐνῶ τῶν
χριστιανῶν μακρύ μέ τσάκιση πίσω. Τό
μουσουλμανικό μαντήλι ἦταν κόκκινο ἤ
ἄλλο χρῶμα, ἐνῶ τῶν χριστιανῶν μαῦρο
ἤ λευκό. Τό σαρίκι τῶν μουσουλμάνων
ἦταν λευκό, πράσινο ἤ πολύχρωμο, ἐνῶ
τῶν χριστιανῶν μαῦρο ἤ λευκό. Φοροῦσαν ὅλοι στιβάνια, λευκά ἤ μαῦρα,
καί μόνο κάποιοι γεροντότεροι μουσουλμάνοι κόκκινα παπούτσια. Σαλβάρι
ἔφεραν οἱ μπέηδες καί οἱ ἀγάδες, κίτρινο
ἤ πράσινο ἀπό ἐριοῦχο δέρμα7.
Οἱ γενίτσαροι σκότωναν ὅποιο χριστιανό ἐμφανιζόταν μέ ἐπιμελημένη
ἀμφίεση ἤ εἶχε ἀρρενωπό παράστημα
καί τιμωροῦσαν μέ πιστολισμό «ἐν μέσῃ

ὁδῷ»8. Ἡ συγγένεια ἀλλαξοπιστούντων
μέ χριστιανούς ἔσωσε πολλούς, ἐνῶ οἱ
πιό εὔποροι ἐξαγόραζαν τήν προστασία
τους μέ δῶρα καί ἐκδουλεύσεις. Ἀκόμη
καί οἱ Τοῦρκοι τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας
θεωροῦσαν τούς ἐξωμότες τῆς Κρήτης
ἄγριους, μέθυσους, αἱρετικούς καί ληστές λόγω τῆς καταπίεσης πού ἐπέβαλαν στούς πρώην ὁμόθρησκούς τους9.
Τό 1878 οἱ σχέσεις τῶν δύο στοιχείων
ἦταν τεταμένες λόγω τῶν παραβιάσεων
τῶν δικαιωμάτων ἀπό τούς μουσουλμάνους μετά τό 1869, ὅταν ἡ σύγκρουση
εἶχε πάρει θρησκευτική διάσταση μέ συλήσεις καί καταστροφές ναῶν καί μονῶν.
Τό 1889 ἀποτέλεσε τομή, μετά τή σύντομη ἐπικράτηση τῶν μουσουλμάνων,
τήν ἔχθρα ἀπό τίς συστηματικές καταστροφές. Ἡ θέση τῶν μουσουλμάνων τῶν
μακρινῶν περιοχῶν ἔγινε δυσχερής. Ἡ
ὀργάνωση στρατιωτικῶν θρησκευτικῶν
συνδέσμων γιά ἄμυνα καί καταστροφές
ἀπό τούς Τουρκοκρῆτες, ἐπέφερε τήν
ὁριστική διάσταση τῶν δύο μερῶν. Στίς
πόλεις μοχλός πίεσης ἦταν οἱ ἀχθοφόροι
καί οἱ λεμβοῦχοι Αἰθίοπες καί Βεγγάζιοι. Μετά τό 1896 τά ἐπεισόδια ἔξω ἀπό
τίς πόλεις, ἡ μείωση τῶν μουσουλμάνων
στίς ἀγροτικές περιοχές, ὁ συνωστισμός
τους στίς πόλεις, ἡ ἐγκατάλειψη τῶν περιουσιῶν καί οἱ καταστροφές ἤ ἁρπαγές
ἀπό τούς χριστιανούς, ἀνάγκασαν τούς
Τουρκοκρῆτες στήν ὁριστική φυγή τους
τό 1898 ἀπό τό νησί.
Β) Ἡ θρησκευτική ζωή καί οἱ γιορτές.
Ἡ θρησκεία ἀποτελοῦσε γιά τούς
μουσουλμάνους πολιτικό πλεονέκτημα
καί τούς προσέφερε αἴσθημα ὑπεροχῆς.
8. Παναγιώτης Κ. Κριάρης, ό.π., σ. 110.
9. Ἰωάννης Δ. Μουρέλλος, ό.π., σ. 79.

7. Κωνσταντῖνος Γ. Φουρναράκης, ό.π., σ. 3-4.
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Πρίν ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1866
χριστιανοί καί μουσουλμάνοι ζοῦσαν
σέ γενικές γραμμές ἁρμονικά. Βέβαια,
ὁ τραυματισμός ἤ ὁ φόνος ἐνός μουσουλμάνου ἔπαιρνε πάντα χαρακτήρα ἐθνικῆς ἤ θρησκευτικῆς διαφορᾶς
καί μέ τήν ὑποκίνηση τῶν μπέηδων καί
τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν ὁδηγοῦσε σέ
ἔξαρση τοῦ φανατισμοῦ.
Οἱ μουσουλμάνοι τῶν πόλεων στή
θρησκευτική ζωή καί τήν ἐνδυμασία
τους, θύμιζαν τούς Τούρκους στίς ἄλλες
τουρκικές πόλεις τῆς αὐτοκρατορίας.
Ἀντίθετα, στά χωριά προσαρμόζονταν
στή ντόπια συμπεριφορά, ἡ θρησκευτική ζωή τους εἶχε ἔντονα συγκρητιστικά
στοιχεῖα καί στοιχεῖα λαϊκῆς προέλευσης καί πολλοί τηροῦσαν χριστιανικές
θρησκευτικές συνήθειες. Οἱ μουσουλμάνοι τῶν χωριῶν καί οἱ ἐξισλαμισμένοι,
παράλληλα μέ τίς τελετές τοῦ ἰσλάμ,
δέχονταν συνήθειες καί ἀντιλήψεις χριστιανικές.
Γενικά, οἱ ἐξισλαμισμένοι δέν ἀκολουθοῦσαν πιστά τό Κοράνι, τό ὁποῖο
καί δέν γνώριζαν, ὅπως ἀγνοοῦσαν
καί τό μουσουλμανικό ἡμερολόγιο. Τό
ἰσλάμ ἀντιμετώπιζε τούς Κρῆτες μουσουλμάνους μέ ἐπιείκεια, δέν ἐπέβαλλε
ἐνεργό συμμετοχή στή λατρεία καί δέν
ἀπαιτοῦσε νά ἀρνηθοῦν τίς χριστιανικές
τους συνήθειες. Μόνο τόν πρῶτο αἰῶνα
οἱ γενίτσαροι πιεζόμενοι ἀπό τούς ἱεροδίκες γνώριζαν βασικές ἀρχές τοῦ ἰσλάμ
καί δέν ἔπαιρναν μέρος σέ χριστιανικές
γιορτές.
Οἱ ἐξισλαμισμένοι τηροῦσαν μονογαμία, ἔπιναν κρασί, ἔτρωγαν χοιρινό,
ἐπικαλοῦνταν καί σέβονταν τήν Παναγία (τήν ἀποκαλοῦσαν Μεϊρέ μάνα), τόν
Χριστό καί τούς ἁγίους, ἰδίως τόν Ἅγιο

Ἰωάννη, τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα καί τόν
Ἅγιο Γεώργιο. Ἔκαναν τάματα στά μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἡ γιορτή τοῦ
ὁποίου συνέπιπτε μέ τή γιορτή τῆς ἄνοιξης τῶν μπεκτασήδων, ἀποδέχονταν τήν
εὐλογία τῶν ἱερέων, ἔβαφαν αὐγά καί
ἔκαναν κουλούρια καί καλιτσούνια τό
Πάσχα10. Ἄναβαν τά καντήλια στά ἐξωκκλήσια, δέχονταν τήν εὐλογία τῶν ἱερέων καί ἐπικαλοῦνταν τήν βοήθεια τῆς
Παναγίας γιά νά ἀνακουφίσει τίς ἔγκυες
γυναῖκες τους.
Πολλές χριστιανικές συνήθειες τηροῦσαν οἱ μπεκτασῆδες πού πίστευαν
σέ ἕνα εἶδος Τριάδας (Θεός-ΜωάμεθἈλή), σέβονταν τούς ἁγίους, τηροῦσαν
μονογαμία, ἀδιαφοροῦσαν γιά τήν περιτομή καί ἔπιναν κρασί. Ζοῦσαν ἕνα
εἶδος ἰσλαμισμοῦ μέ χριστιανικές συνήθειες. Οἱ δερβίσηδες τῆς Κρήτης ζοῦσαν
ἀσκητικά καί ἀπέφευγαν τίς θρησκευτικές διαμάχες κι ἔτσι εὕρισκαν ἀπήχηση
καί στούς χριστιανούς συντελώντας σέ
μία διάδοση λατρείας Χριστιανό - μουσουλμανικῆς.
Τήν Μεγάλη Πέμπτη κατά τήν ἀνάγνωση τῶν 12 εὐαγγελίων οἱ ἄρρωστες
ὀθωμανίδες εἰσέρχονταν στήν ἐκκλησία καί στέκονταν κάτω ἀπό τό ἀναγιγνωσκόμενο εὐαγγέλιο ἀπό τόν ἱερέα.
Συμμετεῖχαν στίς τελετές γιά ξηρασία
ἤ στίς τελετές γιά τίς θεομηνίες καί
στούς ἐξορκισμούς τῆς πανούκλας. Γίνονταν, κυρίως οἱ ἐξισλαμισμένοι πρώην
χριστιανοί, σύντεκνοι τῶν χριστιανῶν
ἀναλαμβάνοντας τά ἔξοδα τοῦ βαπτί10. Ἐμμανουήλ Σ. Ἀγγελάκις, Σητειακά: ἤτοι
συμβολή εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Σητείας ἀπό τῶν
ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς, Τόμος
Β΄, τχ. Β΄, Ἀθῆναι 1949, σ. 4. - Μανόλης Γ. Πεπονάκης, ὅ.π., σ. 75-76.
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σματος, χωρίς ὅμως νά παρευρίσκονται
στήν τελετή.
Γιόρταζαν τήν πρωτομαγιά, τήν πρωτοχρονιά, τόν κλείδονα, δέχονταν τή
μαγεία καί τό μάτιασμα, πίστευαν ὅτι διάφορες ἀρρώστιες ὀφείλονταν στή δράση πονηρῶν πνευμάτων καί χρησιμοποιοῦσαν γητειές καί διάφορες εὐχές.11
Εἶχαν περίπου τά ἴδια ἔθιμα μέ τούς χριστιανούς, χόρευαν τούς ἴδιους χορούς,
τραγουδοῦσαν τά ἴδια τραγούδια καί
χρησιμοποιοῦσαν τά ἴδια μουσικά ὄργανα, τήν λύρα καί τή φλογέρα. Ἀπάγγειλαν ἤ ἔψαλλαν τά ἴδια Κρητικά δίστιχα
(μαντινάδες), καί τά ἴδια ἐρωτικά τραγούδια στήν ἑλληνική γλῶσσα. Διέφεραν στό περιεχόμενο μόνο τά πολεμικά
τραγούδια πού διηγοῦνταν διαφορετικά
κατορθώματα, πάθη ἤ γεγονότα.
Οἱ πιστοί τῆς νέας θρησκείας εἶχαν
ἐξασφαλισμένους τόπους λατρείας. Οἱ
μουσουλμάνοι χρησιμοποιοῦσαν ὡς χώρους λατρείας τούς χριστιανικούς ναούς
πού ἅρπαζαν μέ τή βία ἀπό τούς χριστιανούς12 καί γι’ αὐτό στήν Κρήτη κτίστηκαν λίγα τζαμιά. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
στή Σπλάντζια ἦταν τό Χουγκιάρ Τζαμισί, ὁ Ἅγιος Φραγκίσκος στό Συντριβάνι τό Γιουσούφ πασά Γιαλί τζαμισί στά
Χανιά, τό τζαμί τῆς Νερατζές ἡ πρώην
Ἁγία Αἰκατερίνη στό Ρέθυμνο, τό Βεζίρ
τζαμί ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Τίτου καί τό Βαλιντέ τζαμί ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
στό Ἡράκλειο ἦταν οἱ κυριώτεροι χῶροι

λατρείας τους.13 Ἄλλοι ναοί μεταβλήθηκαν σέ σταύλους, χάνια, σαπωνοποιεῖα,
ἐλαιαποθῆκες κ.λπ.
Οἱ Τοῦρκοι στήν Κρήτη ἔκτισαν κυρίως τεκέδες κοντά στίς τρεῖς πόλεις ὅπου
–ὅπως καί στά τζαμιά– οἱ μουσουλμάνοι
λάτρευαν τούς ἁγίους τῆς πίστης των,
πρόσφεραν πρός τιμήν τους ζῶα καί ζητοῦσαν τή βοήθειά τους. Στούς πολυάριθμους τόπους προσκυνήματος κυρίως
τάφους καί μέρη πού ἔζησαν μάρτυρες
τοῦ Κρητικοῦ πολέμου ἔκαναν ἐπισκέψεις καί προσεύχονταν.
Οἱ Κρῆτες μουσουλμάνοι δέν δια
κρίνονταν γιά τή συμμετοχή τους στή
λατρεία. Ἀπό τό 1830 ὥς τό 1856 ἔδειξαν τή μεγαλύτερη θρησκευτική ἀδιαφορία, ἡ ὁποία ἐνισχύθηκε μέ τήν
ἐλαστικότητα τῆς Αἰγυπτιοκρατίας καί
τοῦ Μουσταφᾶ πασᾶ στή διοίκηση. Οἱ
μουσουλμάνοι ἔφτασαν στήν ἀπάθεια
νά βλέπουν ἀδιάφορα τή μετατροπή
τζαμιῶν σέ καταστήματα. Τήν περίοδο
1841-1856 ἡ ἐλεύθερη τέλεση τῆς χριστιανικῆς λατρείας καί ἡ ἀνοικοδόμηση
ναῶν προκάλεσε ἀντιδράσεις, ἰδίως γιά
τή χρήση τῆς καμπάνας. Τό Χάττι Χουμαγιοῦν, οἱ ὁμαδικοί ἐκχριστιανισμοί
καί οἱ ἀποκαλύψεις κρυφῶν, ἔκρουσαν
τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Συνειδητοποίησαν ὅτι κινδυνεύουν νά συρρικνωθοῦν καί νά χάσουν τά πλεονεκτήματά
τους.
Οἱ θρησκευτικές τελετές τῶν μουσουλμάνων ἀποτελοῦσαν μετά τό 1866
εὐκαιρίες ἐπίδειξης δύναμης. Ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν χριστιανῶν,
πρόβαλλαν τήν ἱερότητα τῶν ἀντικειμέ-

11. Κωνσταντῖνος Γ. Φουρναράκης, ό.π., σ.
7-8.
12. Ἀναφορά τῶν κατοίκων Ἀβδοῦ Πεδιάδος
πρός τόν Ἰσμαήλ πασά γιά τήν ἐπικείμενη μετατροπή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ τους σέ τζαμί (17/29
Ὀκτωβρίου 1865), Αὐτοκρατορικόν Ρωσικόν Ὑποπροξενεῖον εἰς Ἡράκλειον, αα23, φ.3β, Ἀρχεῖο Ἰωάννου Μητσοτάκη, Ἱστορικό Μουσεῖο Κρήτης.

13. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, Ἐκκλησία καί
ἀγῶνες τῆς Κρήτης (1856-1905), Χανιά 2011, σ.
105-107.
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νων τῆς λατρείας. Τό 1882 ἡ μεταφορά
ὑφάσματος στό Ἡράκλειο ἀπό τή Μέκκα ἔγινε ἀφορμή γιά πάνδημες θρησκευτικές ἐκδηλώσεις. Τότε ἄρχισαν πάλι τό
προσκύνημα στή Μέκκα πού εἶχε παραμεληθεῖ ἀπό τό ‘21. Στίς 22/6/1867 ἕνας
μουσουλμάνος κληρικός ὀνομαζόμενος
Μπαμπάς ἀπό τήν Κων/πολη ἔφερε μία
τρίχα τοῦ Μωάμεθ. Τόν ὑποδέχτηκε ὁ
διοικητής καί οἱ μουσουλμάνοι ἔτρεχαν
γιά νά προσκυνήσουν σέ ἕνα τεκέ, ὅπου
ἀπέθεσε τήν τρίχα14. Οἱ θρησκευτικοί
λειτουργοί βέβαια φρόντιζαν νά ἐξάπτουν τό δεδομένο φανατισμό τῶν μουσουλμάνων.
Οἱ λινοβάμβακοι τηροῦσαν τή Μεγάλη Σαρακοστή, ἔκρυβαν εἰκόνες στά
σπίτια τους καί ἐκπλήρωναν φανατικά
τά χριστιανικά τους καθήκοντα. Πολλοί
εἶχαν διατηρήσει ἐκκλησίες στά ὑπόγεια
τῶν σπιτιῶν τους, στίς ὁποῖες καλοῦσαν
κρυφά τούς ἱερεῖς γιά νά τελέσουν τή
Θεία Λειτουργία ἤ ἄλλα μυστήρια (Γάμους, Βαπτίσεις κ.λπ.). Εἶχαν τουρκικά
κύρια ὀνόματα, ἤ δύο ὀνόματα, ὅμως
βάπτιζαν τά παιδιά τους κι ἔκαναν γάμους τῶν παιδιῶν τους μεταξύ τους.
Δέν πάντρευαν τίς κόρες τους μέ τούς
ἄλλους ἐξωμότες ἤ τούς Τούρκους καί
χρησιμοποιοῦσαν τό τέχνασμα τῆς
ἁρπαγῆς χριστιανῶν κοριτσιῶν γιά τά
ἀρσενικά παιδιά τους. Λόγω τῶν δυσκολιῶν τῆς διπλῆς ζωῆς, πολλές κρυπτοχριστιανές γυναῖκες ἔφευγαν μέ τά παιδιά τους ἐκτός Κρήτης ὅπου μποροῦσαν

νά ζήσουν χριστιανικά. Ὅταν ἀποκαλύπτονταν ἤ ἀνακαλύπτονταν, κατά τούς
μουσουλμάνους ἡ πράξη τους ἦταν σάν
νά εἶχαν διαπράξει τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα. Ἡ ἄρνηση τοῦ Ἀλλάχ δέν εἶχε
κανένα ἔλεος. Ἀκολουθοῦσε φυλακή,
ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου καί θανάτωση γιά τούς ἄνδρες, ἐκτός ἄν μεταστρέφονταν ὁριστικά στό Ἰσλάμ. Ὅσοι
ἀρνοῦνταν τή δημόσια ὁμολογία ἔγιναν
νεομάρτυρες.
Οἱ κρυπτοχριστιανοί διατήρησαν
συνθήματα ἐπικοινωνίας μεταξύ τους,
οἱ γονεῖς μετέδιδαν τήν χριστιανική
ἀλήθεια στά παιδιά τους καί ζοῦσαν συνεχῶς μέ τό φόβο τῆς ἀποκάλυψης15. Διέσωσαν στήν καρδιά τους τήν προγονική πίστη καί τήν μεταβίβαζαν μέσα στήν
οἰκογένειά τους. Στό Μονοφάτσι ὅταν
ἐξισλαμίσθηκαν ὁμαδικά μετά τό 1770
ἀπαντοῦσαν οἱ κρυφοί γιά τίς περιποιημένες ἐκκλησίες τους, ὅτι οἱ πατέρες
τους τούς παρήγγειλαν νά μήν τίς καταστρέφουν, γιατί εἶναι τόπος ὅπου κατοικεῖ ὁ Θεός, ἀλλά χλεύαζαν τίς εἰκόνες.16
Πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι πρόσφεραν ἐξαιρετικές ἐθνικές ὑπηρεσίες καί
συχνά προστάτευαν τούς ἄλλους χριστιανούς ἀπό τίς αὐθαιρεσίες τῶν Τούρκων. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ φράση πού
κυκλοφοροῦσε τό 1862 στήν Κρήτη
λόγω τῆς ὕπαρξης πολλῶν κρυφῶν χριστιανῶν:
«— Τοῦρκος εἶσαι Μουσταφά; —
Τοῦρκος μά τήν Παναγιά!»17.

14. Ἀρ. πρωτ. 53, 26/6/67, Ὑποπροξενεῖον τῆς
Ἑλλάδος εἰς Ἡράκλειον (Ἰ. Μπαρουξάκης) πρός
Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν (Χ. Τρικούπη), Ὑποπροξενεῖον Ἡρακλείου, Προξενικόν Πρακτορεῖον Ρεθύμνου, φ.ἀακ/ΙΑ, 1867, Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

15. Ἰωάννης Δ. Μουρέλλος, ὅ.π., σ. 112.
16. Βασίλειος Ψιλάκης, ὅ.π., σ. 29.
17. Ἡ Λυδία λίθος, ἡ ἐν Κρήτῃ Ἀνεξιθρησκεία,
τ. 73, σ. 135-136, Ἱστορική Συλλογή 62, Ἀρχεῖο Π.
Βλαστοῦ, Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης.
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Ἡ Πραγματικότητα
τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη

Ὁ

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ
τῶν οὐρανῶν…». Ἀπό τούς οὐρανούς
λοιπόν σημαίνει τό «ἐξ ὕψους». Ποιούς
Οὐρανούς ὅμως; Αὐτούς ποῦ βλέπουμε; Ὄχι βέβαια, διότι ὅταν φτάσαμε τό
φεγγάρι θά ἔπρεπε νά πιάναμε καί τόν
Θεό. Τό διευκρινίζει ὅμως νωρίτερα
πάλι τό Σύμβολο τῆς πίστεως. «..τὸν
ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν
ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί…». Οἱ οὐρανοί αὐτοί εἶναι οἱ πρό
πάντων τῶν αἰώνων, οἱ οὐρανοί αὐτοί
εἶναι ὁ ἄκτιστος χῶρος καί ἄφθαρτος
τόπος τῆς αἰωνιότητας. (Χαρακτηριστικό εἶναι τό παράδειγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁ ὁποῖος ἀνῆλθε ἕως
τρίτου οὐρανοῦ καί εἶδε ἄρρητα ρήματα, τά ὁποία δηλαδή δέν ἐκφράζονται
ἀλλά βιώνονται). Πρόκειται λοιπόν γιά
οὐρανούς τελείως διαφορετικούς ἀπό
αὐτούς πού ξέρουμε. Οὐρανούς πού
δέν μποροῦμε οὔτε νά δοῦμε, οὔτε νά
πιάσουμε, οὔτε νά κατανοήσουμε. Καί
γιατί εἶναι ψηλά; Διότι εἶναι τό κατά
πάντα καί διά πάντα ἀνώτεροι ἀπό τήν
γῆ ! Ἡ γῆ εἶναι τό φθαρτό, τό κτιστό,
τό πεπερασμένο μέ ἀρχή καί τέλος, ἐνῶ
οἱ Οὐρανοί ἀπό ὅπου ἦρθε ὁ Χριστός
πολύ ψηλά ὄχι μέ τήν ἔννοια τοῦ ὕψους
ἀλλά ὡς κάτι τό πολύ ἀνώτερο καί διαφορετικό σύμπασας τῆς κτίσης δηλαδή
τό ἄκτιστο, τό ἄφθαρτο, τό ἄχωρο, τό
ἄχρονο καί ἀτελεύτητο.
Ἦρθε ὁ εὔσπλαχνος «ἐκ Πνεύματος

Τριαδικός Θεός μας εἶναι Ἄναρχος καί Ἀτελεύτητος. Ὡς Ἄναρχος
καί ἀτελεύτητος εἶναι αἰώνιος καί ὄχι
ἐφήμερος. Ὡς αἰώνιος καί μή ἐφήμερος
εἶναι Πραγματικός, δηλαδή αὐτός πού
ὑπάρχει πράγματι καί δέν εἶναι πλασματικός οὔτε φανταστικός, δηλαδή
δημιούργημα κάποιας κτιστῆς ἀλληλουχίας .
Ἡ Πραγματικότητα λοιπόν εἶναι ἕνα
ἰδίωμα πού ἀνήκει στόν Θεό μας, τόσο
ὥστε νά ταυτίζεται μέ τό πρόσωπό
Του, ἔτσι παρατηροῦμε στήν μέν Παλαιά διαθήκη νά ὀνομάζει τόν ἑαυτό ὡς
«ὁ Ὤν» (ἔξδς 3, 14) αὐτός δηλαδή πού
εἶναι, αὐτός πού ὑπάρχει, ἤ ἀλλιῶς ὡς
ἡ μόνη πραγματικότητα. Στήν δέ Καινή Διαθήκη νά ὀνομάζει ὁ Χριστός τόν
ἑαυτό του ὡς τήν Ἀλήθεια (Ἰω. 14,6)
καί ἡ Ἀλήθεια δέν εἶναι ἄλλο τίποτα
ἀπό τήν Πραγματικότητα αὐτό δηλαδή
πού εἶναι.
Γιά νά μιλήσω γιά αὐτήν τήν Πραγματικότητα- τόν Τριαδικό Θεό μας, θά
ἤθελα νά λάβω ἀφορμή ἀπό τό Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο τοῦ πλ τοῦ τετάρτου. «Ἐξ ὕψους κατήλθες ὁ εὔσπλαχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ἵνα
ἡμᾶς ἐλευθερώσης τῶν παθῶν, ἡ ζωή
και ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε, δόξα
Σοι».
«…ἐξ’ ὕψους…» ἦλθε ὁ Θεός μας,
τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γιά νά γίνει αὐτό κατανοητό θά
ἤθελα νά τό συνδυάσουμε μέ ἕναν στίχο ἀπό τό σύμβολο τῆς πίστεως: «…διὰ
18

Ἁγίου και Μαρίας τῆς Παρθένου» λαμβάνοντας σάρκα καί ὀστά. Δέν μποροῦσε νά ἔρθει διαφορετικά. Ἔπρεπε
αὐτό τό κάτι ἄλλο τό κάτι διαφορετικό
τό κάτι ἀνώτερο νά λάβει ἀπό τήν σάρκα μας δλδ τήν ὕλη μας γιά νά ἔρθει,
ὥστε νά γίνει μέρος μας, ἀλλιῶς πῶς
νά εἰσέλθει; Ἔτσι λαμβάνοντας ἀπό τήν
ὕλη μας κατῆλθε, διότι αὐτή ἡ ὕλη εἶναι
χαμηλά, ὡς ὑποδεέστερη αὐτῆς τῆς
ἀνώτερης «ὕλης» ἀπό τήν ὁποία ἦρθε
ὁ Χριστός.
Καί ἦρθε γιά κάποιο
λόγο. Γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά πάθη
μας καί νά γίνει ἡ ζωή
μας καί ἡ Ἀνάστασή
μας. Ποιά εἶναι αὐτά
τά πάθη; Εἶναι γενικά
ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία.
Εἶναι ἡ εἰδωλολατρία,
τό ψέμα, ὁ φόνος, ἡ μοιχεία, ὁ φθόνος, ἡ ζήλεια.
Εἶναι ἡ φθορά, εἶναι ὁ
θάνατος. Καί ἐφόσον
μας ἐλευθέρωσε ἀπό
ὅλα αὐτά ἀποδίδεται
σέ αὐτόν ἡ Δόξα, ὄχι διότι πρέπει ἀπό
φόβο μήπως μας συντρίψει μέ τήν δύναμη καί ἐξουσία του ἀλλά ὡς εὐχαριστία καί εὐγνωμοσύνη.
Τά παραπάνω βεβαίως ἐπισφραγίσθηκαν μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ.
Κάθε Πάσχα ψάλλουμε: «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας…» δία τοῦ θανάτου πάτησε τόν
θάνατο καί χάρισε ζωή καί νίκη κατά
τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας.
Αὐτή εἶναι ἡ Πραγματικότητα! Διότι ὁ Θεός μένει εἰς τούς αἰώνας! Ἐξ’
οὐ καί τό ρηθέν γιά τήν Ἐκκλησία «πύ-

λαι ἄδου οὔ καταισχύσουσιν αὐτήν»
(Ματθ. 16,17-18). Κάποιοι στήν τηλεόραση χλευάζουν καί κοροϊδεύουν τήν
Ἐκκλησία λέγοντας «τί φοβᾶσαι γιά
ὅτι καί ἄν πάθεις; ἐδῶ λές πώς δέν θά
σέ συντρίψουν οὔτε αὐτές οἱ πύλες τοῦ
Ἅδη». Πράγματι ἔτσι εἶναι. Ὅμως ὅλη ἡ
Ἑλλάδα καί ἐν προκειμένου ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἐπιλογή νά εἴμαστε μέρος αὐτῆς
τῆς πραγματικότητας ἤ ὄχι. «ὅστις θέλει ὁπίσω μου ἐλθείν» (Ματθ. 16, 24 κ΄
Μαρκ 8, 34) λέει ο Χριστός. Δέν ἀναγκάζει κανέναν. Καί
μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νά
πάψει νά ὑπάρχει στήν
Ἑλλάδα ἀλλά ὁ Θεός
καί κατ’ ἐπέκταση ἡ
Ἐκκλησία Του καί ὁ λόγος Του, δέν θά πάψει
ποτέ νά ὑπάρχει. Ὄχι
γιατί εἶναι καί στήν Ρωσία, καί στήν Ἀμερική,
καί στήν Εὐρώπη καί
στήν Ἀφρική ἡ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἀλλά
γιατί ὁ Χριστός ὑπάρχει πάντοτε.
Νά μήν μακρηγορῶ ὅμως καί νά καταλήξω λέγοντας πώς ὑπάρχουν πολλές πραγματικότητες. Μᾶλλον ἄπειρες
πραγματικότητες. Κάθε ζωντανό μάτι
ζεῖ τήν δική του πραγματικότητα. Ἀλλά
ὅμως αὐτές ἔχουν ἀρχή καί τέλος. Ἡ
Πραγματικότητα τοῦ Χριστοῦ μένει
εἰς τόν αἰῶνα ! Ἐμεῖς μέ ποιά πραγματικότητα θέλουμε νά βρισκόμαστε; Μέ
πραγματικότητες πού σβήνουν καί χάνονται ὥστε νά χαθοῦμε καί ἐμεῖς ἤ μέ
τήν Πραγματικότητα ἐκείνη πού ὑπάρχει ἀπό πάντα καί γιά πάντα ὥστε νά
εἴμαστε καί ἐμεῖς μαζί της εἰς τόν αἰῶνα;
19

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
δ. π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κκ Δαμασκηνό, στό πλαίσιο τῆς
ἐκπομπῆς ‘’ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

Σεβασμιώτατε, σᾶς καλωσορίζουμε στήν νεανική μας συντροφιά, στό
σταθμό μας καί στήν ἐκπομπή μας. Θά
θέλαμε νά μοιραστοῦμε μαζί σας σκέψεις, ἀπορίες σχετικά μέ τόν ρόλο πού
διαδραματίζει ἕνας μητροπολίτης στήν
μητρόπολή του.

τήν ἐξειδικεύσουμε λίγο περισσότερο καί νά μιλήσουμε ἀντί θεολογικῆς,
ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως διότι ἡ
ἐκκλησιολογία εἶναι μέσα στή στή θεολογία. Πρῶτος, ὁ ἱερός Αὐγουστίνος
τόνιζε ὅτι Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός
ὁ παρατεινόμενος στούς αἰῶνες, ἀμέσως δίδεται καί τό στίγμα τῆς ὁρατῆς
καί ἀοράτου παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχει ἕνα θαυμάσιο βιβλίο τοῦ
Ἅγιου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογιτοῦ τοῦ
5ου αἰῶνα τό ὁποῖο ἀποδίδεται στόν
Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρειοπαγίτη, τό
ὁποῖο δέν τό ἔχει γράψει ὁ ἴδιος καί
ἀναφέρεται περί οὐρανίου καί ἐπί γῆς

Θέλουμε νά σᾶς ρωτήσουμε ἀπό
θεολογικῆς ἀπόψεως τί συμβολίζει
ἕνας μητροπολίτης γιά τήν μητρόπολη καί γενικότερα γιά τήν ἐκκλησία;
Θά ἤθελα αὐτήν τήν ἐρώτηση νά
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Γιά αὐτό ἄν θά πάτε σέ μία ἀρμένικη
ἐκκλησία, θά δεῖτε ὅτι τό ἐπιγονάτιο
δέν εἶναι στή μορφή τοῦ ρόμβου πού
ἔχουμε ἐμεῖς ἀλλά σάν μία πετσέτα ἡ
ὁποία κρέμεται ἀπό τήν μέση ἀπό τήν
δεξιά πλευρά τοῦ ἱερέως. Αὐτό τονίζει
ὅτι εἶναι διάκονος, ὁ ἐπίσκοπος καί ὁ
Χριστός μέσα στήν ἐκκλησία ἀνέφερε: Οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι. Ὅποιος, λοιπόν, ξεφύγει ἀπό
αὐτήν τήν πορεία, βρίσκεται σέ λάθος
πορεία. Ἀκόμα καί ὁ ἵδιος ὁ ἐπίσκοπος
ἄν δέν μάθει νά εἶναι ἕνας διάκονος,
θά χάσει τό δρόμο του.

ταξιαρχίας καί ἐκεῖ παρά πολύ χαρακτηριστικά τονίζεται ποιός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ ἐπισκόπου καί τί σημαίνει ὁ
ἐπίσκοπος μέσα στήν ἐκκλησιολογία
καί γενικότερα στή θεολογία. Ὁ ἐπίσκοπος, λοιπόν, σέ ὅλη τήν πατερική
γραμματεία καί σέ ὅλη τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία ἀναφέρεται ὅτι εἶναι
ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς. Σέ
κάθε μητρόπολη ἔχουμε μία ἐκκλησία,
«ὅπου ὁ ἐπίσκοπος ἐκεῖ καί ἡ ἐκκλησιά» μας λέει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος. Ἄρα τό πρῶτο πού πρέπει νά
σκεφτοῦμε εἶναι ὅτι ὁ ἐπίσκοπος ἔχει
τήν πληρότητα τῶν χαρισμάτων τοῦ
Θεοῦ τά ὁποία προσφέρει σέ ὅλους
τους ἀνθρώπους καί γιά αὐτό δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει τοπική ἐκκλησία χωρίς Ἐπίσκοπο. Ἑπομένως, ὅποιος ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν ἐπίσκοπο, θέτει
αὐτομάτως τόν εὐατό του καί ἐκτός
Ἐκκλησίας καί βρίσκεται σέ μία λανθασμένη κατάσταση ἡ ἀλλιῶς βρίσκεται
μέσα σέ αἵρεση. Ἑπομένως, ὅ,τι εἶναι
ὁ Χριστός γιά τήν ἐκκλησία, ἔτσι εἶναι
καί ὁ ἐπίσκοπος γιά τό ζωντανό σῶμα,
σέ μιά γεωγραφική περιοχή τήν ὁποία
ἔχει στήν δικαιοδοσία του. Ἔτσι, θά
μπορούσαμε νά κατανοήσουμε καί πιό
εἶναι καί τό ἔργο του γιά αὐτό καί ὁ
ἐπίσκοπος εἶναι καί διάκονος. Λέγει ὁ
Χριστός στούς μαθητές Του ὅταν ἔνιψε τά πόδια τῶν μαθητῶν ὅτι καί Ἐγώ
εἶμαι ὁ Διακονῶν καί τό ἐπιγονάτιο
τό ὁποῖο φέρει ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ἱερέας, συμβολίζει τό λέντιο, δηλαδή τήν
πετσέτα μέ τήν ὁποία ἀπέμαξε δηλαδή ἐσκούπισε τά ποδιά τῶν μαθητῶν.

Ποιά εἶναι τά καθήκοντα ἐνός
ἐπισκόπου σέ μιά μητρόπολη, στήν
μητρόπολή του;
Οἱ ἁρμοδιότητες ἐνός ἐπισκόπου
πέραν ἀπό τόν ἐκκλησιολογικό χαρακτήρα τόν ὁποίον ἔχουν, τό ὁποῖο
εἶναι τό ἱερατικό ἀξίωμα πού ἔχει, εἶναι
καί τό ποιμαντικό, εἶναι καί τό βασιλικό. Εἶναι τρία χαρίσματα τά ὁποῖα
ἔχει ὁ ἐπίσκοπος καί τά ὁποία μπορεῖ
νά τά προσφέρει μέσα στά ὅρια τῆς
ἐπαρχίας του, μόνον σέ ἐκείνους πού
ἔχουν τήν δυνατότητα, τήν ἱκανότητα. Τά τρία αὐτά ἀξιώματα δίδουν τό
δικαίωμα στόν ἐπίσκοπο νά ἀναθέτει
ἁρμοδιότητες στούς προϊσταμένους
τῶν ἐνοριῶν καί ἔτσι ἡ ἐνορία, τό μικρότερο κύτταρο μιᾶς ἐπισκοπῆς,
ἀναφέρεται στόν ἐπίσκοπο καί ὁ ἐπίσκοπος στήν σύνοδο καί ἡ σύνοδος
στόν πατριάρχη καί ὁ πατριάρχης πάλι
στήν συνοδό καί ἔτσι αὑτή ἡ ἑνότητα
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ἐνορία πού ἔχει δώσει τό βάρος πχ
στή διακονία τῶν παιδιῶν, ἄλλη ἐνορία
στούς γέροντες. Ὅλα χρειάζονται ἀλλά
κάθε ἐνορία ἀνάλογα μέ τά προβλήματά της, τις ἀνάγκες καί τίς δυνατότητες, δίνει ξεχωριστά βάρος σέ κάτι.
Πρέπει νά ταυτιζόμαστε μέ τά προβλήματα τοῦ ποιμνίου, νά σκύβουμε
σέ αὐτά γιά νά μποροῦμε νά δίδουμε
τήν κατάλληλη λύση. Αὐτό θά πρέπει
νά κάνει ὁ ἐπίσκοπος στή μητρόπολή
του, ὁ ἱερέας στήν ἐνορία του. Ἑπομένως, τό πιό δύσκολο, λοιπόν, εἶναι ἡ
ἑτοιμότητα πού πρέπει νά δείχνουμε
σέ ὅ,τι προκύπτει γιά νά δώσουμε καί
τήν σωστή λύση.

δέν διασπᾶται καί ἔτσι ὁ χιτῶνας τοῦ
Χριστοῦ δέν τεμαχίζεται. Θυμηθεῖτε
τά εὐαγγέλια τῆς Μ. Ἑβδομάδας ὅπου
τόν χιτῶνα τοῦ Κύριου δέν τόν τεμάχισαν ἀλλά τόν ἔβαλαν σέ κλῆρο. Ὁ
χιτῶνας τοῦ Κύριου ἔχει μεγάλη σημασία γιατί συμβολίζει τήν ἑνότητα τῆς
ἐκκλησίας. Τά ἱερατικά καθήκοντα τοῦ
ἐπισκόπου ἀνάγονται στήν μεγάλη ἐπιστήμη τῆς λειτουργικῆς.Τό βασιλικό ἥ
ἀλλιῶς τό δοικητικό καθῆκον ἀνάγεται
στούς κανόνες πού θεσπίζονται μέσα
ἀπό τίς συνόδους ἐνῶ τά ποιμαντικά
καθήκοντα ἐκφράζονται μέσα ἀπό
τίς ἀνάγκες τοῦ κόσμου. Κοιτᾶμε νά
δοῦμε ἄν κάποιος ἄνθρωπος χρειάζεται πνευματική καθοδηγήση, νά τόν
βοηθήσουμε. Ὅλα πρέπει νά τά δοῦμε
μέσα στό πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί τῆς
ἑνότητας.Ἄν δέν κάνουμε ὅλα τά παραπάνω, τότε ἔχουμε σίγουρα χάσει
τήν πορεία μας.

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες στίς λίγες γραμμές πού σας παραθέσαμε
ἀπό τόν λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχη μας, μποροῦμε μέ τήν σειρά μας νά ποῦμε ὅτι ὁ μητροπολίτης
ἔχει πολλαπλή ἀποστολή καί κοπιάζει
πάντοτε ὥστε τό ποίμνιό του νά εἶναι
σέ πνευματική ἐγρήγορση στίς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου. Ἐμεῖς ὀφείλουμε
νά στηρίζουμε τό ἔργο τοῦ οἰκείου
μητροπολίτη καί νά συστρατευόμαστε
μέ ἐκεῖνον πού εἶναι ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας διαφορετικά ὅπως τόνισε
καί ὁ ἴδιος, γινόμαστε αἱρετικοί.
Καλή συνέχεια σέ ὅλους!

Ὑπάρχει κάποιο ἀπό τά παραπάνω καθήκοντα πού μας ἀναφέρατε
πού θεωρεῖτε πιό δύσκολο;
Τό πιό δύσκολο,προσωπικά θεωρῶ,
ὅτι δέν εἶναι κάποιο ἀπό τά παραπάνω
γιατί αὐτά ἐκφράζονται ἀλλά τό πώς ὁ
ἐπίσκοπος ἀνά πάσα στιγμή θά εἶναι
ἕτοιμος καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά
δώσει λύσεις στά ἑκάστοτε ἐμφανιζόμενα προβλήματα, εἴτε αὐτό ἔχει σχέση μέ τή λειτουργική παράδοση τῆς
ἐκκλησίας μας, εἴτε αὐτό ἔχει σχέση
μέ τή διοίκηση, εἴτε αὐτό ἔχει σχέση
μέ τή ποιμαντική. Κοιτάζουμε τήν κάθε

δ. π. Ἰωάννης Κουκουρακης
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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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 προηγουμένου
Ὁ Ἰνδουισμός γιά αἰῶνες παρέμενε στήν ἀφάνεια. Πρίν ἀπό 400 χρόνια περίπου,
περιηγητές στήν Ἰνδία ἐντυπωσιάστηκαν ἀπό τούς θαυματοποιούς πού ζοῦσαν
στά Ἰμαλάια, μπῆκαν στούς χώρους τῶν ἐρημιτῶν, ὁπότε ἄρχισαν νά διαδίδονται
οἱ πληροφορίες γιά τίς πρακτικές τους στήν Δύση.1
Στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα δημιουργήθηκαν ἰνδουιστικές κινήσεις μέ σκοπό τή
διάδοση τῆς θρησκείας. Πρώτη ἡ «Ἀποστολή Ραμακρίσνα, μέ τήν παράλληλη
στήριξη τῆς Ἕλενας Μπλαβάτσκυ καί τῆς Λευκῆς Ἀδελφότητας. Ἀκολούθησε ὁ
Σουάμι Βιβεκανάντα μέ ὅραμα τόν εὐαγγελισμό τοῦ κόσμου. Ἱδρύθηκαν Ἑταιρεῖες
Βεδάντα στίς μεγάλες πόλεις τῆς Ἰνδίας, τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες
μεταφέρουν τίς ἀρχές τοῦ Ἰνδουισμοῦ.

«Ἡ τακτική τοῦ Βιβεκανάντα καί τῆς Θεοσοφίας».
Ὁ Βιβεκανάντα ἔπαιξε τό παιχνίδι
του σέ δυό ἐπίπεδα. Στό πρῶτο στήριξε
τίς ἰδέες γιά τήν «Παγκόσμια Ἀδελφότητα τῆς Ἀνθρωπότητας, χωρίς διάκριση φυλῆς, φύλου, χρώματος ἤ πίστης»,
ἐνῶ στό δεύτερο ἐπίπεδο προώθησε
τήν κοσμοθεωρία τοῦ Ἰνδουισμοῦ καί
τίς μαγικοθρησκευτικές πρακτικές του,
ὡς τήν πνευματικότητα πού ἁρμόζει νά
κυριαρχήσει στόν κόσμο.

Σουάμι Βιβεκανάντα

1. http://www.bestrong.org.gr/el/health/fitness/exercise_and_activity/alternativeactivities/Yoga/
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Αὐτές οἱ δύο στάσεις ἔρχονται σέ
ἀντίθεση. Ἡ μία ἀναιρεῖ τήν ἄλλη. Διότι ἐνῶ, ὑποτίθεται, ἀγωνίζεται γιά τά
πανανθρώπινα ἰδανικά, ταυτοχρόνως
προγραμματίζει «τήν κυριαρχία τοῦ
κόσμου μέ βάση τήν ἰνδική σκέψη». Νά
εἰσχωρήσει δηλ. ὁ Ἰνδουισμός σέ κάθε
πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ Δυτικοῦ ἀνθρώπου, διότι ἡ ἰνδική σκέψη εἶναι ταυτισμένη μέ τήν ἰνδική θρησκεία. Αὐτόν
τό στόχο ἐπιδιώκει νά τόν πετύχει
μέσω τῆς γιόγκα.2
Οὐσιαστικά, ὁ Βιβεκανάντα υἱοθέτησε μέν τίς οἰκουμενικές ἰδέες, ἀλλά
τίς ὑπέταξε στήν ἰνδουιστική θρησκεία.
Γιά παράδειγμα, ὁ ὅρος Βράχμαν πού
δηλώνει τή θεϊκή οὐσία πού διαχέεται
στό σύμπαν, δέν ὁρίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, ἄρα δέν ἀποκλείει
ὁτιδήποτε σέ ἄλλη θρησκεία ὀνομάζεται «θεός». Ἑπομένως, ἑνώνεται μέ τά
πάντα καί τά πάντα κατατείνουν στήν
ἑνότητα μαζί του.3
Παρόμοια τακτική ἐφάρμοσε καί
ἡ Θεοσοφία. Προσέλαβε καί στήριξε,
βεβαίως, τίς οἰκουμενικές ἰδέες. Ἀποτελοῦν, μάλιστα, τό καταστατικό της.
Οἱ διάδοχοι τῆς Ἕλενας Μπλαβάτσκυ

ἀγωνίστηκαν μέ ζῆλο γιά τή δημιουργία τῆς Παγκόσμιας Θρησκείας. Ἡ
Ἀλίκη Μπέιλη (1880-1949) γράφει:
«…Ἀνατέλλει ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν
ὁποίαν ὅλαι αἱ θρησκεῖαι θὰ θεωροῦνται ὡς προερχόμεναι ἀπό μίαν μεγάλην πνευματικὴν πηγήν· ὅλαι θὰ θεωροῦνται ὅτι ἀποτελοῦν ἐν τῷ συνόλῳ
των τὴν ἐνιαίαν ρίζαν ἀπὸ τὴν ὁποίαν
εἶναι ἀναπόφευκτον νὰ προβάλῃ ἡ καθολικὴ παγκόσμιος θρησκεία. Δὲν θὰ
ὑπάρχουν τότε οὔτε χριστιανοὶ οὔτε
εἰδωλολάτραι, οὔτε Ἰουδαῖοι οὔτε ἐθνικοί, ἀλλ’ ἁπλῶς καὶ μόνον ἕνα μέγα
σῶμα πιστῶν, ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ
ὅλας τὰς τρεχούσας θρησκείας. Οὗτοι
θ’ ἀποδέχονται τὰς ἰδίας ἀληθείας, ὄχι
ὡς θεολογικὰς ἀντιλήψεις, ἀλλ’ ὡς
οὐσιώδεις διὰ τὴν πνευματικὴν ζωήν·
θὰ ἵστανται ὅλοι ἡνωμένοι ἐπάνω εἰς
τὸ ἴδιον βάθρον τῆς ἀδελφότητος καὶ
τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων· θ’ ἀναγνωρίζουν τὸ γεγονός ὅτι εἶναι υἱοὶ τοῦ
Θεοῦ καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ ἐπιδιώκουν νὰ
συνεργασθοῦν μὲ τὸ θεῖον Σχέδιον,
ὅπως τοὺς τὸ ἀποκαλύπτουν οἱ πνευματικοὶ ἡγέται τῆς φυλῆς, καὶ τὸ ὁποῖον
τοὺς ὑποδεικνύει τὸ ἑπόμενον βῆμα,
ποὺ πρέπει νὰ κάμουν ἐπὶ τῆς Ἀτραποῦ
τῆς Προσεγγίσεως πρὸς τὸν Θεόν. Μία
τοιαύτη Παγκόσμιος Θρησκεία δὲν
ἀποτελεῖ νωχελῆ ὀνειροπόλησιν, ἀλλὰ
κάτι τὸ ὁποῖον σήμερον προσλαμβάνει
μορφὴν σαφῆ».4

2. «Καί αὐτή ἡ θρησκεία ἐπιτυγχάνεται μέσω
αὐτοῦ πού, στήν Ἰνδία, ἀποκαλοῦμε γιόγκα – δηλ.
ἕνωση. Γιά τόν δραστήριο, εἶναι ἕνωση ἀνάμεσα
στόν ἄνθρωπο καί τό σύνολο τῆς ἀνθρωπότητας.
Γιά τόν μυστικιστή, ἕνωση μεταξύ τοῦ κατώτερου καί τοῦ ἀνώτερου ἑαυτοῦ του. Γιά τόν λάτρη,
ἕνωση τοῦ ἰδίου μέ τό Θεό τῆς ἀγάπης. Καί γιά
τόν φιλόσοφο, ἡ ἕνωση ὅλης τῆς ὕπαρξης. Αὐτό
σημαίνει Γιόγκα» http://www.vedanta.gr/?page_
id=49&lang=el
3. «Ὁ ἄλλος στόχος του ἦταν ἡ ἑνοποίηση τῆς
Ἀνατολῆς μέ τή Δύση μέσα ἀπό τό ἀρχαῖο ἰνδικό μήνυμα τῆς ἑνότητας ὅλης τῆς δημιουργίας».
http://www.vedanta.gr/?page_id=49&lang=el

Ἡ Θεοσοφία ἔπαιξε κι αὐτή τό ἴδιο
4. Ἀλίκη Μπέηλυ, Τά προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητος, κεφ. Στ΄ Τό πρόβλημα τῶν Ἐκκλησιῶν, σ.
206

26

παιχνίδι μ’ ἐκεῖνο τοῦ Βιβεκανάντα γιά
τούς δικούς της ὅμως λόγους. Ἀποδέχτηκε μέν τήν ἰνδουιστική διδασκαλία, ἀλλά ἄνοιξε τόν ὁρίζοντα πέρα
ἀπό τόν Ἰνδουισμό, στή διάδοση κάθε
θρησκείας, ἰδεολογίας, ὀργάνωσης καί
πολιτικῆς πού ἔχει ἀντίχριστο προσανατολισμό. Αὐτό τό ἔκανε, ἐπειδή οἱ
πεποιθήσεις της ταυτίζονται μ’ ἐκεῖνες
τοῦ σατανισμοῦ. Ἐπιδιώκει δηλ. τή συνειδητή ἀντιστροφή τοῦ περιεχομένου
τῆς Ἁγίας Γραφῆς,5 καί τή γελοιοποίηση τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ, τῆς Θεοτόκου καί γενικά τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Γι’ αὐτό, συνιστᾶ στούς ὀπαδούς της
«ν’ ἀντιστέκονται ἰδιαιτέρως στή χριστιανική θεολογία καί νά διαδώσουν
τή γνώση τῶν ἀνυπέρβλητων διδασκαλιῶν αὐτοῦ τοῦ ἁγνοῦ ἐσωτερικοῦ
συστήματος τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς πού
καθρεφτίζονται στίς πανάρχαιες Βέδες καί στή φιλοσοφία τοῦ Γκαουτάμα
Βούδα, τοῦ Ζωροάστρη καί τοῦ Κομφούκιου»,6 θεωρώντας ὅτι μέσα ἀπ’
αὐτόν τόν συμφυρμό, θά δημιουργηθεῖ
ἀποφασιστικό ρῆγμα στούς Χριστιανούς, δικαιώνοντας ἔτσι τήν ἰδεολογία
της.
Ὅπως προκύπτει ἀπό τά στοιχεῖα
πού ἔχουν δημοσιευτεῖ, ἡ ἐξάπλωση
τῶν ἰνδουιστικῶν δοξασιῶν στό Δυτικό
κόσμο, εἶναι ἔργο τῆς Θεοσοφίας μέ τή
σύμπραξη, βεβαίως, τῶν γκουρού. Μέ

τήν ὑποστήριξή της, ἡ ἰνδική πνευματικότητα εἰσχώρησε στήν κοσμοθεωρία
καί τήν πρακτική ὅλων τῶν ὀργανώσεων τῆς Ν. Ἐποχῆς, διότι ὅπως προαναφέρθηκε, θεωρήθηκε «κατάλληλη» γιά
τόν τύπο τοῦ πολίτη τῆς Ν. Ἐποχῆς.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ Θεοσοφία ἐναγκαλίστηκε τή Ν. Ἐποχή, ἐπειδή ἀνέκαθεν ἐπεδίωκε οἱ ἀντίχριστες
ἰδέες της ν’ ἀποκτήσουν παγκόσμια
ἐμβέλεια καί ἀποδοχή. Ἔτσι, μεθοδικά,
φέρεται νά ὑπηρετεῖ τά πανανθρώπινα
αἰτήματα σέ ἐκδηλώσεις πού ἀφοροῦν
τήν εἰρήνη, τή δικαιοσύνη, τή συναδέλφωση τῶν λαῶν, τήν κατάργηση
τῶν φυλετικῶν κ.ἄ. διακρίσεων, τήν
ἐξάλειψη τῶν οἰκονομικῶν ἀνισοτήτων, τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἐνῶ εὐκαιριακά συνδέει αὐτά τά
αἰτήματα μέ σεμινάρια γιόγκα, διαλογισμοῦ καί κάθε ἐναλλακτικῆς, «ἐνεργειακῆς» πρακτικῆς… Προωθεῖ, ἐπίσης, ἐναλλακτικές θεραπεῖες μέ ἄμεσο
στόχο τή μετατροπή τῆς ἐπιστήμης σέ
μεταφυσική, καί ἀπώτερο, ὁ ἄνθρωπος
ν’ ἀποδεχτεῖ τίς ἰδέες τῆς Ν. Ἐποχῆς,
τῶν ὁποίων, ὅμως, ἀρχιτέκτονας εἶναι
ἡ Θεοσοφία:
«Στίς ἰδέες του (ἔνν. τοῦ Κινήματος
τῆς Ν. Ἐποχῆς) πού εἶναι προεκτάσεις
τῶν θεοσοφικῶν θέσεων, προστέθηκαν
πρακτικές, ὅπως γιόγκα, καί διαλογισμός, πρακτικές μαντικῆς ὅπως ἀστρολογία, ταρό καί ἄλλες μέθοδοι ὅπως
ὕπνωση, ἀστρικά ταξίδια, ἀναδρομές
σέ προηγούμενες ζωές, μαγνητοθεραπεῖες καί κάθε ἐναλλακτική πρακτική
σχετική μέ ἐνέργειες. Σήμερα, βρισκόμαστε στήν καρδιά τῆς Νέας Ἐποχῆς

5. Νικόλαος Ἰ. Σταυριανίδης, Θεοσοφία καί
Καμπάλα, http://aktines.blogspot.gr/2012/07/blogpost_5227.html
6.
http://www.blavatsky.gr/el/hpblavatskycateg ory/e-p-blavatsky-biography/144-elenepetrovna-blavatsky.html
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καί αὐτό διαπιστώνεται ἀπό τά συνθήματα πού χρησιμοποιεῖ ἡ πολιτική, ἡ
θρησκεία καί ἡ κοινωνία –πρός τό παρόν μόνο τυπικά– καθώς καί ἀπό τήν
πληθώρα τῶν ἐναλλακτικῶν σχολῶν,
θεραπειῶν καί προϊόντων πού κατακλύζουν τήν ἀγορά. Τό διαπιστώνουμε
στήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καί στίς
νέες ἀνακαλύψεις της πού τήν μετατρέπουν ἀπό φυσική σέ μεταφυσική…
Ἡ διεύρυνση τῆς ἀνθρώπινης συνειδητότητας μέσω ἐσωτερικῆς παράδοσης,
ἰδεῶν, τεχνολογίας, ἐπιστήμης καί πρακτικῆς ἐσωτερικῶν τεχνικῶν, ἔχει ἀρχίσει νά δίνει τούς καρπούς της. Διαμορφώνεται ἤδη μιά νέα κουλτούρα αὐτή
τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς συνύπαρξης τῶν
φυλῶν, τῶν κρατῶν καί τῶν θρησκειῶν
–κυρίως αὐτῶν– ἡ μεγάλη στροφή
πρός τήν οἰκολογία καί πρός τόν σεβασμό κάθε εἴδους ζωῆς, ἡ ἐνίσχυση
τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων καί ἡ
τάση γιά παγκόσμια ἰσότιμη ζωή βασισμένη στή δικαιοσύνη, τήν ἀξιοκρατία,
τήν ἀλληλεγγύη καί τήν ἀλτρουϊστική
προσφορά… Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὑποστεῖ
μία διεύρυνση συνειδητότητας τέτοιου
τύπου ὥστε νά μπορεῖ νά καρπωθεῖ καί
νοητικά καί πνευματικά τίς εὐεργετικές παροχές τῆς Νέας Ἐποχῆς…»7
Πράγματι, ὅσα ἰσχυρίζεται τό ἀνωτέρω κείμενο τῆς Θεοσοφίας διαπιστώνουμε ὅτι λαμβάνουν χώρα στίς
ἡμέρες μας. Θυγατρικές ὁμάδες τοῦ
Ἰνδουισμοῦ καί τῆς Θεοσοφίας συνεργάζονται ἄρρηκτα καί ἐμφανίζουν τίς

δοξασίες τους ὡς ἐπιστήμη, προκειμένου νά πετύχουν τόν προαναφερθέντα
στόχο: Ἐκμεταλλευόμενες ὅτι ὁ Δυτικός ἄνθρωπος ἔχει θεοποιήσει τίς δυνατότητες τοῦ λογικοῦ του στό χῶρο
τῆς ἐπιστήμης, προσπαθοῦν νά μετατρέψουν τήν ἐπιστήμη ἀπό φυσική σέ
μεταφυσική.
Στό ἑπόμενο τεῦχος:
«Οἱ δοξασίες τοῦ Ἰνδουισμοῦ
διεισδύουν στό Δυτικό κόσμο».

7. Ἡ Ἐπίδραση τοῦ Θεοσοφικοῦ Κινήματος
στή Νέα Ἐποχή. http://www.blavatsky.gr/el/varius/
theosophy/89-the-impact-of-the-theosophicalmovement-on-the-new-age.html
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ἐπιμέλεια: Εὐάγγελος Τσουκαράς θεολόγος-φιλόλογος

Ὁ

Ναός χωρίζεται σέ τρία μέρη:
στόν Πρόναο, τόν κυρίως Ναό
καί τό Ἱερό Βῆμα. Τό Ἱερό χωρίζεται
ἀπό τόν κυρίως Ναό μέ τέμπλο.
Καί τά τρία μέρη τοῦ ναοῦ εἶναι διακοσμημένα μέ εἰκόνες. Ἡ λέξη «διακοσμήση» ἐντούτοις δέν εἶναι πλήρως
ἐπαρκῆς, ἐπειδή οἱ εἰκόνες εἶναι κάτι
περισσότερο ἀπό μία ἁπλή «διακόσμηση» ἤ «τέχνη». Ἔχουν ἕνα ἱερό καί
λατρευτικό λειτούργημα. Φανερώνουν τήν κοινωνία μας, τήν πραγματική ἑνότητά μας μέ τόν «οὐρανό» - τήν
πνευματική καί ἐνδοξη διάσταση τῆς
ἐκκλησίας.
Ἑπομένως, οἱ εἰκόνες εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό φωτογραφίες. Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθδοξης
Ἐκκλησίας φέρνουν ἀληθινά κοντά
μας ἐκείνους πού ἀναπαριστοῦν, εἶναι
μία πνευματική πραγματικότητα καί
ὄχι ἁπλῶς ἕνα σύμβολο. Ἡ εἰκονογραφία εἶναι μία μυσταγωγική τέχνη,
στήν ὁποία τό ὁρατό ἀποκαλύπτει τό
ἀόρατο.
Ἡ πρό τῆς Εἰκονομαχίας εἰκονογραφική παράδοση διακρίνεται γιά
τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς τῶν θεμάτων
εἰκονογραφήσεως τῶν χώρων λατρεί-

ας. Ἡ θεματολογία τῶν κατακόμβων
στηρίζεται σέ ἑλληνιστικά πρότυπα καί
σκηνές ἀπό τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη. Ἡ εἰκονογραφία τῆς περιόδου
αὐτῆς ἐπεδίωκε μέσω τῶν παραστάσεων καί τῶν συμβόλων νά μεταδώσει
μία ἐξέχουσα διδασκαλία.
Βεβαίως, ἡ τεχνική τῆς ἐκφράσεως
τῆς εἰκόνας πρό καί μετά τήν Εἰκονομαχία δέν εἶναι ξένη ἡ μιά ἐκ τῆς
ἄλλης. Ἡ Εἰκονομαχία ἐπέδρασε βαθέως ὡς πρός τήν κατάταξη τῶν εἰκόνων
ἐντός τοῦ ναοῦ καί τήν ἐπιλογή τῶν
θεμάτων, διατήρησε ὅμως τήν λειτουργικότητα καί τόν συμβολικό χαρακτήρα τῆς εἰκόνας.
Τίς πρῶτες περιπτώσεις χριστιανικῆς ζωγραφικῆς τίς συναντοῦμε στίς
κατακόμβες καί πρόκειται γιά σύμβολα καί διακοσμητικά (ἄγκυρα, ἰχθύς,
ἄμπελος, καράβι). Τά σύμβολα αὐτά
ἐκφράζουν τήν χριστιανική πίστη καί
βοηθοῦν τούς πιστούς νά στηριχθοῦν
στόν ἀγῶνα τους (ἡ ἄγκυρα συμβολίζει
τήν ἐλπίδα, τό πλοῖο τήν Ἐκκλησία). Ἡ
αἰτία χρησιμοποίησης αὐτῶν τῶν συμφωνιῶν ἔχει νά κάνει μέ τό φόβο τῶν
χριστιανῶν ἀπέναντι στούς διῶκτες
τους καί ἀπέναντι στήν εἰδωλολατρία.
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Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία εἶναι ἡ
χριστιανική τέχνη πού καλλιεργήθηκε
γιά τήν ἁγιογραφιση τῶν βυζαντινῶν
ναῶν. Οἱ μορφές τῶν Ἁγίων ἐμφανίζονται νά συμμετέχουν στήν ἄκτιστη
δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γίνεται χρήση τῶν δυό διαστάσεων καί λείπει ἡ
προοπτική καί τό βάθος. Τά πρόσωπα
δέν ἀπεικονίζονται μέ φυσικότητα καί
τά ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά τους
εἶναι μεταμορφωμένα καί ἀλλοιωμένα. Δέν ἰσχύουν οἱ γήινες ἀναλογίες ἀφοῦ τά εἰκονιζόμενα
πρόσωπα μετέχουν στή
Θεία χάρη. Ὅπως λέει ὁ
Μέγας Βασίλειος, «ἡ
τιμή τῆς εἰκόνος πρός
τό πρωτότυπον διαβαίνει». Ἡ ὕλη ἐξαγιάζεται καί λαμβάνει τήν
ἐνέργεια καί τήν χάρη
τοῦ Θεοῦ. Οἱ εἰκόνες
ζωντανεύουν τή ζωή
καί τίς μορφές τῶν
Ἁγίων. Γίνονται βιβλία
γιά τούς ἀγραμμάτους (Ι. Δαμασκηνός).
Ὁ ρόλος τῆς εἰκόνας
εἶναι λειτουργικός καθώς μας βοηθάει νά
πετύχουμε τήν ἕνωση
μέ τό Θεό.
Δυό σημαντικές σχολές ἁγιογραφίας πού εἶχαν ὡς ἀφετηρία τήν Κωνσταντινούπολη, ἦταν ἡ Μακεδονική καί ἡ
Κρητική, ἐπειδή τά περισσότερα μνημεῖα τῆς πρώτης σώζονται στήν Μακεδονία μέ κέντρο τή Θεσσαλονίκη, πού
παρουσίαζε μεγαλύτερη πνευματική
καί καλλιτεχνική κίνηση, ἐνῶ τῆς δεύ-

τερης ἡ τελική διαμόρφωση ἔγινε στήν
Κρήτη γύρω στά τέλη τοῦ 15ου αἰῶνα.
Ἐκτός αὐτοῦ οἱ κυριότεροι ἐκπρωσωποι ἦταν Κρητικοί. Τά ἔργα τῆς
Μακεδονικῆς σχολῆς ἀνάγονται στόν
14ο αἰῶνα καί κυριότερος ἐκπρόσωπος
εἶναι ὁ Μανουήλ Πανσέληνος ἀπό τήν
Θεσσαλονίκη.
Τά ἔργα ἐμπνέονται ἀπό τόν ἀναγεννητικό ἄνεμο ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς. Εἶναι ἔργα ζωγραφικῆς τῆς
αὐλῆς καί τῶν μορφωμένων
τάξεων. Τά χαρακτηρίζουν
οἱ ζωηρές κινήσεις, ἡ
ἐλευθερία καί ὁ ρεαλισμός. Οἱ τόνοι τῶν
χρωμάτων εἶναι ζωηροί. Οἱ σκηνές τῶν
τοιχογραφιῶν παρατίθενται σέ συνεχεῖς
ζῶνες, πού συνήθως
δέν διαχωρίζονται ἡ
μιά ἀπό τήν ἄλλη.
Ἡ Κρητική σχολή
ἐκφράζει τόν Βυζαντινό ἰδεαλισμό. Εἶναι ἡ
τέχνη τῆς αὐστηρῆς
ὀρθοδοξίας καί τῶν
μοναχῶν. Τά ἔργα της
τά χαρακτηρίζουν οἱ
σκιεροί χρωματισμοί,
οἱ συγκρατημένες κινήσεις, ἡ λιτότητα καί ἡ ὑποβλητικότητα. Οἱ διάφορες
σκηνές στίς τοιχογραφίες χωρίζονται
μέ κόκκινες κάθετες ταινίες, μέ τέτοιο
τρόπο ὥστε νά ἐμφανίζονται ὡς φορητές εἰκόνες μέσα σέ ἐρυθρά πλαίσια.
Οἱ βυζαντινοί ναοί εἶναι καταστόλιστοι ἀπό πλῆθος εἰκονογραφικῶν
παραστάσεων τίς ὁποῖες οἱ εἰδικοί τίς
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ἔχουν κατατάξει σέ ὁμάδες, τίς ὁποῖες
ὀνομάζουμε εἰκονογραφικούς κύκλους:
α) Δογματικός κύκλος,· περιλαμβάνει τίς παραστάσεις: 1) τοῦ Ἰησοῦ ὡς
διδασκάλου στήν κεντρική εἴσοδο τοῦ
κυρίως ναοῦ, 2) τοῦ Παντοκράτορα
τοῦ τρούλου, ὁ ὁποῖος περιστοιχίζεται
ἀπό οὐρανιές δυνάμεις, 3) τῶν προφητῶν ἀνάμεσα στά παράθυρα τοῦ τυμπάνου τοῦ τρούλου, οἱ ὁποῖοι ἀνήγγειλαν τόν Ἰησοῦ ὡς Μεσσία, 4) τῶν
τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν στά σφαιρικά
τρίγωνα τοῦ τρούλου, οἱ ὁποῖοι διέδωσαν τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, 5) τῆς Πλατυτέρας στήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἔνθρονη μέ τόν Ἰησοῦ βρέφος στήν ἀγκαλιά
Της, ὡς ἡ γέφυρα πού ἕνωσε τή γῆ μέ
τόν οὐρανό, 6) τῆς Ἁγίας Τριάδος μέ
τήν συμβολική παράσταση τῆς φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ, πάνω στό ἡμικύκλιο
τοῦ ἱεροῦ, 7) τήν Ἑτοιμασία τοῦ Θρόνου πάνω στόν ὁποῖο ὑπάρχει τό Εὐαγγέλιο καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ὡς περιστερά, κάτω ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα, ὅπου
συμβολίζεται ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ
Κυρίου.
β) Λειτουργικός κύκλος: στό χῶρο
τοῦ ἱεροῦ βήματος εἰκονίζονται: 1) ἡ
Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τελοῦν
ἄγγελοι στόν οὐρανό, 2) ἡ Μετάληψη
τῶν Ἀποστόλων ἀπό τόν Χριστό, 3) οἱ
μορφές τῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν, κάτω
ἀπό τήν Πλατυτέρα στήν κόγχη (Μ.
Βασιλείου, Ι. Χρυσοστόμου, Γρηγορίου
Θεολόγου, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας,
Μ. Ἀθανασίου κ.ἄ.), οἱ ὁποῖοι κρατοῦν
λειτουργικά εἰλητάρια.
γ) Ἱστορικός κύκλος: Στίς καμάρες
καί στούς τοίχους τοῦ κυρίως ναοῦ
ζωγραφίζονται παραστάσεις ἀπό τήν

ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας: 1) σκηνές ἀπό
τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ (Γέννηση, Βάπτιση, Σταύρωση, Ἀνάσταση, Ἀνάληψη),
σκηνές θαυμάτων, 2) σκηνές ἀπό τήν
ζωή τῆς Θεοτόκου (Γέννηση, Εἰσόδια,
Κοίμηση), 3) σκηνές ἀπό τήν ζωή τῶν
Ἁγίων (μαρτύρια, θαύματα) κλπ., 4)
Προσωπογραφίες Ἁγίων ἀνδρῶν (νότιος τοῖχος) καί γυναικῶν (βόρειος
τοῖχος). Σέ αὐτόν τόν εἰκονογραφικό κύκλο ἀνήκουν καί οἱ εἰκόνες τοῦ
τέμπλου. Ἀριστερά τῆς Ὡραίας Πύλης εἰκονίζεται ὁ Δεσπότης Χριστός,
περιβεβλημένος μέ ὅλη Του τή δόξα.
Δεξιά της Ὡραίας Πύλης εἰκονίζεται ἡ
Θεοτόκος μέ τόν Κύριο στίς ἄχραντες
ἀγκαλιές Της, ἡ Ὁποία ὡς ἡ στοργική
μητέρα τοῦ κόσμου δέεται γιά τούς πιστούς. Δεξιά τοῦ Κυρίου εἰκονίζεται ὁ
τίμιος Πρόδρομος, ὁ μείζων ἐν γεννητοίς γυναικῶν προφήτης (Λούκ.7:28)
καί αὐτός δεόμενος. Δεξιά τῆς Θεοτόκου ὁ τιμώμενος Ἅγιος τοῦ ναοῦ ἤ παράσταση Δεσποτικῆς ἤ Θεομητορικῆς
ἑορτῆς στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένος
ὁ ναός. Στό πάνω μέρος τοῦ τέμπλου
εἰκονίζονται σκηνές ἀπό τήν ἐπίγεια
ζωή τοῦ Κυρίου (Δωδεκάορτο) καί οἱ
μορφές τῶν ἀποστόλων καί ἄλλων ἐπιφανῶν ἁγίων.
Βιβλιογραφία

Ἀντουράκης Γ, Χριστιανική ζωγραφική,
Ἀθήνα
Καραγιάννης Βασίλειος, Ἡ ἔννοια τῆς
εἰκόνας στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, Τέρτιος, Κατερίνη 1987
Σμέμαν Ἀλέξανδρος, Λειτουργία καί
ζωή, Ἁρμός, Ἀθήνα 2007

31

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Θεολόγος

Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός
στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάμαντος
Στήν περιοχή τῆς Ἁγίας Μαρίνας ἑορτάστηκε μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στόν ὁμώνυμο ἱερό ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στή μνήμη τοῦ Ἁγίου, ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μάμαντος, τήν Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου. Ἐκεῖ, τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, πλήθους ἱερέων καί κόσμου.
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης
Νέας Χώρας
Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης στή Νέα Χώρα Χανίων τελέσθηκαν
μέ κάθε ἐπισημότητα καί συμφώνως πρός
τήν Ἐκκλησιαστικήν Τάξιν, τό Σάββατο 6
Σεπτεμβρίου 2014, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό. Μετά τό
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ
π. Ἀπόστολο Διαμαντούδη καθώς καί ὅλους ὅσους, ἐμφανῶς καί ἀφανῶς ὅλα αὐτά τά
χρόνια συνέβαλαν γιά νά ἔρθει αὐτή ἡ ἡμέρα.

Ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στά Χανιά
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, ἑορτάστηκε τό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου,
ἡ μεγάλη αὐτή Θεομητορική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Καράνου Χανίων. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου, τελέστηκε Ἀρχιερατική
πανηγυρική Θεία Λειτουργία ὅπου προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλήθους κόσμου.
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Μία ὄμορφη παρέα σέ μία εὐλογημένη αὐλή
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στή Δρακώνα Κεραμειῶν τελέστηκε τήν Δευτέρα
8 Σεπτεμβρίου μία ὄμορφη σύναξη πού διοργάνωσε ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος Πρωτ. Νικό
λαος Χαροκοπάκης μαζί μέ τό ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Στήν ὄμορφη παρέα, μέ τά σπιτικά κεράσματα, τίς συζητήσεις καί τά πνευματικά λόγια, παρευρέθηκε καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης.

Ἐπιστημονικό Σεμινάριο γιά τό μυστήριο τῆς
ἐξομολογήσεως στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης
Ἑξήντα καί πλέον κληρικοί ἀπό τίς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τήν Μητρόπολη
Λέρου συμμετέχουν στό πρῶτο πιστοποιημένο
ἐπιστημονικό σεμινάριο πού διοργανώνεται στήν
Ὀρθόδοξον Ἀκαδημία Κρήτης, σέ συνεργασία μέ
τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀπό 9 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου. Τό θέμα τοῦ Σεμιναρίου ἦταν «Εἰσαγωγή στό
ἱερό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως» καί τελεῖ ὑπό
τήν αἰγίδα καί τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Κατά τήν
ἔναρξη τοῦ σεμιναρίου,ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος τόνισε τή σημασία τῆς σημαντικῆς αὐτῆς πρωτοβουλίας τῆς ΟΑΚ καί τοῦ ΙΠΕ καί ἐπεσήμανε τήν παγκρήτια διάσταση τοῦ ἐπιστημονικοῦ αὐτοῦ σεμιναρίου πρός ὄφελος τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ μητροπολίτης Κισάμου κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τῆς ΟΑΚ, ὑπογράμμισε τά βασικά σημεῖα τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως.
Τό παρόν ἔδωσε καί ὁ μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός.
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Βραδιά ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης στό Φρέ
Ἡ ἐνορία τοῦ Φρέ
Ἀποκορώνου μαζί μέ τόν
Παραδοσιακό Μουσικό
Σύλλογο Ἀποκορώνου
«Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ» διοργάνωσαν τήν Τετάρτη 10
Σεπτεμβρίου, χοροεσπερίδα στήν πλατεία τοῦ
χωριοῦ. Ὅλα τά ἔσοδα διατέθηκαν γιά ἕνα πεντάχρονο παιδί πού ζητώντας
μία δεύτερη εὐκαιρία στή ζωή χρειάζεται ἄμεσα νά μεταφερθεῖ σέ νοσοκομεῖο τοῦ ἐξωτερικοῦ γιά μία σειρά ἀπό ἐγχειρίσεις καί νοσηλεία. Ἑκατοντάδες ἄνθρωποι ἔδωσαν τό
παρόν, ἀποδεικνύοντας τήν ἀλληλεγγύη τούς πρός τόν συνάνθρωπο. Δυναμική ἦταν
καί ἡ παρουσία τοῦ κλήρου πού προσπάθησε μέ τόν δικό του τρόπο νά ἐνισχύσει τήν
ἐκδήλωση.

Ἐτήσια ἐκδήλωση τοῦ συνδέσμου κληρικῶν
Τήν ἐτήσιά του ἐκδήλωση πραγματοποίησε ὁ σύνδεσμος κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, «ὁ Ποιμήν», στίς Καλύβες Ἀποκορώνου καί συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τήν Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ὅπου τελέστηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε αὐτή τή σύναξη
καί τήν τράπεζα, εὐχαριστώντας τόσο τόν Πρόεδρο τοῦ συνδέσμου Ἐφημερίων, καθώς
καί ὅλο τό συμβούλιο καί τούς συντελεστές τῆς ὄμορφης αὐτῆς ἐκδήλωσης.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία ἐπί τή Ὑψώσει τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν Ἐνορία Ἁλικιανοῦ
Χανίων τό Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό
Πατελάρι Κυδωνίας τέλεσε τόν ἑσπερινό
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης μέ τόν οἰκεῖο Ἐφημέριο Πρωτ.
Δημήτριο Ξεκουκουλωτάκη καί παρουσία
ἑκατοντάδων πιστῶν.

Θεία Λειτουργία
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακή
14 Σεπτεμβρίου, στόν μεγαλοπρεπῆ
ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικιανό τελέστηκε πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί
ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός
στήν Ἁγία Σοφία στήν Παρηγοριά Χανίων
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Σοφίας στήν Παρηγοριά Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Νικόλαος Νερατζάκης τελέστηκε Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πλήθους κληρικῶν καί χριστεπώνυμου πληρώματος, τήν
κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης, τήν Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Ἁγιασμός σέ σχολεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας
Τόν καθιερωμένο ἁγιασμό ἐπί
τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τοῦ
νέου σχολικοῦ ἔτους τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός μαζί μέ τόν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη
καί ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας σέ
σχολεῖα τῆς πόλης μας, εὐχόμενοι ἡ
νέα σχολική χρονιά νά εἶναι δημιουργική καί καρποφόρα.
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Ἐκδήλωση τῆς ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Μέ πολλές εὐχές γιά μία
καλῆ ἀγωνιστική ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί ἀπό
ὅλους ὅσους παρευρέθηκαν
στήν ὄμορφη ἐκδήλωση τῆς
παρουσίασης τῶν νέων ἐμφανίσεων καί μεταγραφῶν τῆς
τοπικῆς μας ὁμάδας τῆς ΠΑΕ
Πλατανιά, πού ἐκπροσωπεῖ
τήν πόλη μας στό πρωτάθλημα τῆς Σοῦπερ Λίγκ. Ἡ ποδοσφαιρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 σέ γνωστό ξενοδοχεῖο στόν Πλατανιά.
Τήν τοπική μας Ἐκκλησία ἐκπροσώπησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος
Περάκης καί ὁ ἐφημέριος τοῦ Πλατανιά Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης.

Ἁγιασμός στόν παραδοσιακό σύλλογο ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ
Τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τέλεσε τήν Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, στόν Ἰωσήφ καί
Μαρία Βιγλάκη μαζί μέ τόν ἐφημέριό του Ἁλικιανοῦ, ὅπου στεγάζεται ἡ σχολή τῶν
Βιγλατόρων, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στή Δρακώνα
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στή Δρακώνα Κεραμειῶν πραγματοποιήθηκε τήν
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος
τοῦ ταπεινοῦ μας Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πλήθους
κληρικῶν καί πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο
τῶν ἁπανταχοῦ Λευκορειτῶν προμάχων γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε μέ εὐαρέσκεια τῆς
Μητροπόλεώς μας τόν ἰατρό κ. Γεώργιο Χαλεβελάκη γιά τήν πίστη του στίς ρίζες τῆς
Ὀρθόδοξης παράδοσης καί τήν ἀναγωγή του στίς ρίζες τοῦ Λευκορείτικου Κρητικοῦ
πολιτισμοῦ, μέ ἀφορμή καί τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Χαλεβελάκη ‘’ἡ διαδρομή ἀπό τίς ρίζες τῶν Λευκῶν Ὀρέων στό θαυμαστό κόσμο τῆς ἰατρικῆς’’.

Τήν Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 στόν Ἱερό
Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στήν Ἐνορία Γεωργιουπόλεως Ἀποκορώνου ὅπου ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης μέ τόν οἰκεῖο Ἐφημέριο π.
Ἐμμανουήλ Μπετεινάκη συμπροσευχουμένων καί
πλήθους Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας
τῆς Μυρτιδιώτισσας
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τήν Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου.

Θεία Λειτουργία
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί Παναγίας τῆς
Μυρτιδιώτισσας στά Τσικολιανά στό Βάμο Ἀποκορώνου, ὅπου
διακονεῖ ὁ π. Σπυρίδων Βαϊδάκης, ἱερούργησε, τήν Τετάρτη
24 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένων
πλήθους ἱερέων καί πιστῶν πού
ἦρθαν νά τιμήσουν τήν Παναγία τήν Μυρτιδιώτισσα στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένο τό
ἀριστερό κλίτος τοῦ Ναοῦ.

Στόν ἑορτάζοντα Ἱερό
Ναό στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί
ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί παρουσία πλήθους ἱερέων καί
κόσμου.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου στά Χανιά
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στόν νεοανεγειρόμενο Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν Καλαθά
Ἀκρωτηρίου, τελέστηκε τήν Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στή
μνήμη τοῦ Ἁγίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Μαδαρό Κεραμειῶν, ὅπου διακονεῖ ὁ π. Κυριάκος Κουρνιδάκης, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας καί συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλήθους πιστῶν.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Φουρνέ
Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Φουρνέ
Κυδωνίας τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τήν Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων
τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Ἐμμανουήλ Σκαλίδη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί πλήθους χριστεπώνυμου πληρώματος.

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
στίς Βρύσες Ἀποκορώνου
Νυχτερινή Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στόν
Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στίς Βρύσες Ἀποκορώνου ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Πανοσιολογιωτάτου
Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη πλήθους κληρικῶν καί κόσμου. Μετά τό πέρας
τῆς κατανυκτικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο, πού εἶχε καί ἐπέτειο χειροτονίας καί μοναχικῆς κουρᾶς, νά
συνεχίσει νά διακονεῖ ἄξια τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί παράλληλα συνεχάρη τόν
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Δ΄Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας καί οἰκεῖο Ἐφημέριο Πρωτ.
Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκη γιά τήν ὀργάνωση καί τό ἔργο πού κάνει στήν Ἐνορία του.
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Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ Δημάρχου Χανίων
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
Ἐθιμοτυπική συνάντηση πραγματοποίησε τήν Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014
στό γραφεῖο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Βάμβουκας συνοδευόμενος ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα, κ.
Δημήτρη Φραγκάκη καί τον Ὑπεύθυνο
θεμάτων ὑλοποίησης κοινῶν προγραμμάτων Ἐκκλησίας - Δήμου γιά τήν ἐνίσχυση καί στήριξη κοινωνικῶν ὁμάδων,
κ. Νικόλαο Τζατζάνη, μέ τήν εὐκαιρία ἀνάληψης καθηκόντων τοῦ νέου Δημάρχου. Στό
πλαίσιο τῆς συναντήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἄρχ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο
Παπαγιαννάκη συζήτησαν διάφορα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἐπιβεβαίωσαν
τήν ἀγαστή συνεργασία Ἐκκλησίας - Δήμου σέ θέματα πού ἀπασχολοῦν τίς κοινωνικές
ὁμάδες.

Τά Χανιά ἑόρτασαν τήν Παναγία τήν
Γοργοϋπήκοο
Στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου πού ἀνήκει στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγής, ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς, Τετάρτη 01 Ὀκτωβρίου, παρουσία πλήθους πιστῶν καί μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τόν Ἱερό Ναό.
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Ἁγιασμός στή σχολή βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς
Μητροπόλεώς μας
Στή σχολή βυζαντινῆς μουσικῆς ὅπου λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Πολιτιστικό μας κέντρο, τελέστηκε τήν Πέμπτη 02 Ὀκτωβρίου,
Ἁγιασμός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί ἄλλων ἱερέων δίνοντας παράλληλα τίς καλύτερες εὐχές γιά ἀκόμα
μία δημιουργική χρονιά στόν Διευθυντή τῆς σχολῆς π. Βασίλειο Κίασσο, τούς καθηγητές καί τούς σπουδαστές.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε ἡ ἑορτή τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς
Μητροπόλεώς μας τήν Παρασκευή 3
Ὀκτωβρίου 2014. Τῆς πανηγυρικῆς
Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός καί οἱ ἱερεῖς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Τό παρόν στό ἐκκλησίασμα
ἔδωσε ὁ δικηγορικός σύλλογος Χανίων,
καθώς καί ἐκπρόσωποι τοῦ δικαστικοῦ κλάδου. Τόν πανηγυρικό της ἡμέρας ἐκφώνησε
ὁ δικηγόρος καί ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σπυρίδων Λιονάκης, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στή ζωή καί ἔργο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου.
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Ἀπονομή εὐαρέσκειας στούς ἰατρούς
τοῦ Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Κρήτης
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί συμπροσευχουμένων τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανοσιολογιωτάτου
Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί ἀθρόας τῆς ἀδελφότητος. Μετά
τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἐγκάρδια τούς ἰατρούς - ἀξιωματικούς καί νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ Ναυστάθμου Κρήτης γιά τήν φροντίδα καί
εὐασθησία πού δείχνουν ὅποτε ἀντιμετωπίζει θέμα ὑγείας ὁποιοσδήποτε ἀδελφός τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς. Στή συνέχεια, ἀκολούθησε συζήτηση μέ τούς τιμωμένους στό μεγάλο
Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς καί κατόπιν μοναστηριακή τράπεζα στήν τραπεζαρία.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στά Καθιανά Χανίων
Στόν Ἱερό Ναό Πρόφ. Ἡλιοῦ ἱερούργησε τήν Κυριακή 5
Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, συλλειτουργοῦντος
τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Πανοσιολογιωτάτου
Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π.
Ἀλεξάνδρου Τρύφων καί ἄλλων
κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς
μας. Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας, τελέστηκε καί Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τιμῶντας τήν μνήμη τῶν γονέων,
γιαγιάδων, πάππων, προπάππων τῆς περιοχής, πού ἔσπερναν, θέριζαν, ἁλώνιζαν καί
ἔτρεφαν τίς οἰκογένειές τους δουλεύοντας σκληρά τήν γη στο πλαίσιο τῶν δράσεων
τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Καθιανῶν «Σπορᾶς -Θερισμοῦ- Ἁλωνισμοῦ».
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Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἐγκαινίασε
τό κοινωνικό ἰατρεῖο-φαρμακεῖο Κατσιφαριανῶν
Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τελέστηκε
τήν Κυριακή 5 Ὀκτωβρίου 2014 ὁ Ἁγιασμός στό Κοινωνικό ἰατρεῖο-φαρμακεῖο, παρουσία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,
τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Κοκολινάκη, τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους
κατοίκων τῆς περιοχῆς καί ὄχι μόνο.
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Ἁγιασμός στό Κεντρικό Λιμεναρχεῖο Χανίων
Στό Κεντρικό Λιμεναρχεῖο Χανίων τέλεσε τόν Ἁγιασμό ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τήν Δευτέρα 6 Ὀκτωβρίου 2014, μέ ἀφορμή καί τήν ἀνάληψη καθηκόντων τοῦ νέου Λιμενάρχη (Λ.Σ.) Χανίων Πλωτάρχη Ἰωάννου Ὀρφανοῦ.

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
49

Ἑορτή στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Ἐρημίτη
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου στήν περιοχή Τσακίστρα Κεραμιῶν, τελέστηκε τήν Δευτέρα 6 Ὀκτωβρίου μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάνου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί ἄλλων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου πού
ἀσκήτεψε μέχρι τήν κοίμησή του στή Μονή Καθολικοῦ, τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός μεθεόρτιος Ἑσπερινός τήν Τρίτη 7 Ὀκτωβρίου 2014, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου
Σάββα πού βρίσκεται λιγο πρίν ἀπό τήν Ἱερά Μονή Γουβερνέτου, πλησίον τῆς περιοχῆς Κουμαρέ, συμπροσευχουμένων τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Βερυκάκη, κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί πατέρων τῆς
ἀδελφότητος τῆς Μονῆς.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός στήν μνήμη
τῶν Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου
Ἀνήμερά της ἑορτῆς, Τρίτη 07 Ὀκτωβρίου, τελέστηκε
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου
Ἐφημερίου π. Κωνσταντίνου
Μπαντσίλα, τοῦ π. Ἐμμανουήλ
Μπετεινάκη, τοῦ διακόνου π.
Δημητρίου Δερμιτζάκη καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη καί πλήθους πιστῶν.

3ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου
Τήν Τετάρτη 9 Ὀκτωβρίου ξεκίνησε στή Ρόδο
τίς ἐργασίες του τό 3ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ «Πατριαρχικοῦ Δικτύου γιά
τήν Ποιμαντική Διακονία
στόν χῶρο τῆς Ὑγείας»,
μέ θεματικό ἄξονα «Τό
τραῦμα». Τήν Μητρόπολή
μας ἐκπροσώπησαν μέ τίς
εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης καί ὁ κ. Ἀντώνιος Τζατζάνης. Στό συνέδριο
συμμετάσχουν πάνω ἀπό 250 σύνεδροι ἀπό δίαφορα μέρη τῆς ὑφηλίου καί ἔχουν σάν
κύριο στόχο τους νά ἐξετάσουν τήν θεολογική - ἰατροεπιστημονική ἔνοια τοῦ τραύματος.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στά Χανιά
Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Μέ τή δέουσα λαμπρότητα καί ἱεροπρέπεια τελέστηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, τήν Παρασκευή 17 Ὀκτωβρίου,
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεώς μας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεώς μας τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς μέ Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλήθους ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας, τό Σάββατο 18 Ὀκτωβρίου 2014.
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Ἡ Ἐνορία Ἁλικάμπου τίμησε τόν μακαριστό
π. Ἰωάννη Θωμαδάκη
Τόν μακαριστό ἱερέα π. Ἰωάννη Θωμαδάκη
τίμησε ἡ Ἐνορία Ἁλικάμπου τελώντας τό τρίμηνο μνημόσυνό του τήν Κυριακή 19 Ὀκτωβρίου
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, συμπροσευχουμένων τοῦ
Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, τοῦ Πρωτ. Κων/νου
Θωμαδάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Ἐμμανουήλ
Μπετεινάκη καί παρουσία πλήθους πιστῶν.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίας
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στόν σπηλαιώδη Ναό Ἁγίου Γερασίμου στό Μόδι Χανίων τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ μέγα πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τήν Κυριακή 19 Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Χρήστου Καρίπογλου καί ἄλλων κληρικῶν καί πλήθους κόσμου. Τό
σπήλαιο βρίσκεται στήν πλαγιά ἐνός λόφου πού εἶναι καλυμμένος ἀπό ἕνα ἀρχαῖο ἐλαιώνα καί σύμφωνα μέ τήν παράδοση τό ἐπέλεξε ὁ Ἅγιος Γεράσιμος, ὁ πολιοῦχος τῆς Κεφαλληνίας, ἀφοῦ εἶχε ἐκάρη μοναχός σέ ἡλικία σαράντα ἐννέα ἐτῶν καί ἀφοῦ νωρίτερα
πέρασε ἀπό δυό ἄλλα σπήλαια τῆς πόλεώς μας, στό Νίο Χωριό καί στά Περιβόλια. Στήν
εἴσοδο τῆς βραχοσκεπῆς
ἔγκειται ἡ τεράστια λαξευτή
πέτρινη γούρνα ἀπό ὅπου
σύμφωνα μέ τήν παράδοση
ὁ Ἅγιος ἔπινε νερό τό ὁποῖο
συσσωρευόταν ἀπό τήν
σταγονοροή ἑνός σταλακτίτη τοῦ σπηλαίου.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Γερασίμου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Νεροκόρου Χανίων τήν Δευτέρα 20 Ὀκτωβρίου,
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Πατσουράκη, τοῦ
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνη, τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Φραγκιαδάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Κων/νου Τζαγκαράκη, τοῦ Πρεσβ. Πέτρου Λογαρίδη, τοῦ Πρεσβ. Στυλιανοῦ Σταγάκη καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Ἁγιασμός καί ἔναρξη κατηχητικῶν σχολείων
στήν Ἐνορία Ἁγίου Στεφάνου
Μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό ἀπό τόν
Πρωτ. Ἰωάννη Τσιτσιρίδη καί τόν συνεφημέριο π. Νεκτάριο Βαϊγκούση τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Χανίων ξεκίνησαν
τά κατηχητικά τῆς Ἐνορίας, τήν Κυριακή
19 Ὀκτωβρίου 2014.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου
Θεία Λειτουργία
Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἑορτάστηκε μέ τή δέουσα λαμπρότητα, τήν Δευτέρα 20 Ὀκτωβρίου 2014,
τό κλίτος πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν
Ἅγιο Ἀρτέμιο. Στή Θεία Λειτουργία
ἱερούργησε ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης συμπροσευχουμένου τοῦ συνεφημερίου τοῦ ναοῦ Πρεσβ. Μανούσου
Χιωτάκη καί πλήθους κόσμου.

Ἡ Δοξολογία
Στή συνέχεια, τελέστηκε Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό τῆς πόλεώς μας, χοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου γιά τήν ἑορτή τοῦ προστάτου τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Ἁγίου Ἀρτεμίου. Παράλληλα, τελέστηκε δέηση ὑπέρ μακαρίας
μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος ἀγωνισαμένων πεσόντων καί πάντων τῶν Ἀνδρῶν καί Γυναικῶν τοῦ Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας, τῶν ἀδίκως τελειωθέντων ἐν τῇ ὥρα τοῦ καθήκοντος, καθώς καί τῶν ἐν
εἰρήνῃ τελειωθέντων ἀδελφῶν, τοῦ Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Μετά τό πέρας
τῆς Δοξολογίας ἀναγνώστηκε ἡ ἡμερήσια Διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς ἀστυνομίας ἀπό τήν Ὑπαστυνόμο Β’ κ. Νικηφοράκη. Σύσσωμη ἦταν ἡ παρουσία καί συμμετοχή
τῶν Ἀξιωματικῶν - Ὑπαξιωματικῶν, καί ὅλων τῶν Ὑπηρετούντων καί Ἐργαζομένων στό
Σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, καθώς καί τῶν συνταξιούχων τοῦ Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, παρουσία ἐκπροσώπων τῶν Στρατιωτικῶν καί Τοπικῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων τοῦ Νομοῦ μας, καθώς καί Ἐνοριτῶν καί πλήθους κόσμου.
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Ἁγιασμός στήν ἔκθεση
γιά τά τροχαία ἀτυχήματα
Τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τήν Δευτέρα 20 Ὀκτωβρίου στήν ἔκθεση γιά τά τροχαία ἀτυχήματα πού
πραγματοποιεῖ στά Χανιά καί συγκεκριμένα στήν περιοχή τοῦ Βλητέ στό mega place
τό τμῆμα Τροχαίας Χανίων προκειμένου νά εὐαισθητοποιήσει τήν κοινή γνώμη καί τά
μικρά παιδιά σέ θέματα ἀσφαλείας στούς δρόμους. Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκε καί ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος, ἐκπρόσωποι τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἐκπρόσωποι ἀπό τόν Δῆμο καί
τήν Περιφέρεια καθώς καί πλῆθος κόσμου.

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
στόν Φονέ Ἀποκορώνου
Τήν καθιερωμένη Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
στίς Ἐνορίες τοῦ Ἀποκόρωνα τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουργούντων πολλῶν ἱερέων, τήν Δευτέρα 20
Ὀκτωβρίου 2014, στήν ἐπαρχία Φονέ Ἀποκορώνου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος,
ὅπου διακονεῖ μέ ἀγάπη, ὁ Πρεσβ. Ἀργύριος Τερζής.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Ἡρῶο Πεσόντων
Ἡ Ἡμέρα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἑορτάστηκε τήν Παρασκευή 24 Ὀκτωβρίου 2014
στό Πάρκο Εἰρήνης καί Φιλίας τῶν Λαῶν. Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση καί πραγματοποποιήθηκε κατάθεση στεφάνου ἐκ μέρους τῆς ἀντιπεριφέρειας Χανίων ἀπό τόν κ. Νικόλαο
Καλογερή. Στη συνέχεια, ἀκολούθησε ἐνός λεπτοῦ σιγῆ καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ
μας Ὕμνου.

εἰς Διάκονον Χειροτονίαν
τοῦ πατρός Ἰωάννου Κουκουράκη
Μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου
Χανίων ἡ Θεία Λειτουργία τό Σάββατο 25 Ὀκτωβρίου 2014, στήν ὁποία προέστει ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὅπου κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας
ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ Ἰωάννου Κουκουράκη συνεργάτου τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ Ράδιο Μαρτυρία, ὁ ὁποῖος εἰσέρχεται εἰς τόν ἔγγαμον Ἱερόν
Κλῆρον τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
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Τά Χανιά τίμησαν τόν Ἅγιο Δημήτριο τόν Μυροβλύτη
Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε στή Μητρόπολή μας ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης στούς ὁμώνυμους πανηγυρίζοντες ναούς πού εἶναι ἀφιερωμένοι στή μνήμη τοῦ
Ἁγίου.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στά
Κουνουπιδιανά τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ
μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς, Σάββατο 25 Ὀκτωβρίου.
Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στόν
Πλατανιά.

Θεία Λειτουργία
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Κυριακή
27 Ὀκτωβρίου, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κατσιφαριανῶν,
ὅπου τιμήθηκε τό ἀριστερό κλίτος τοῦ Ναοῦ
πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Δημήτριο.

Στόν Πλατανιά ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης.
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
καί Δημητρίου στήν Γεωργιούπολη
Τά Ἐγκαίνια τοῦ Πάνσεπτου Ἱεροῦ Ναοῦ πού ἡ σεβαστή οἰκογένεια τοῦ κ. Γεωργίου
Παπαδάκη ἀφιέρωσε στή μνήμη τῶν Ἁγίων Χαραλάμπους καί Δημητρίου, τέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός στή Γεωργιούπολη τοῦ Δήμου
Ἀποκορώνου τήν Δευτέρα 27 Ὀκτωβρίου 2014. Μετά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων
τελέστηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν ἐγκαινιασμένη Ἁγία Τράπεζα, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας καί συλλειτουργούντων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτουγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλήθους
ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἡ Μητρόπολή μας τίμησε τήν Ἁγία Σκέπη καί
τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940
Δεύτερα 27 Ὀκτωβρίου, παραμονή τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου καί τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἡ Μητρόπολή μας Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου διοργάνωσε ἐκδήλωση στό
Πολιτιστικό της Κέντρο. Παρουσία τοῦ Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, πλήθους
ἱερέων καί κόσμου ἔλαβε χώρα μία ἐξαίσια ἐκδήλωση μνήμης. Ἡ Βυζαντινή χορωδία
τῆς Μητροπόλεώς μας ὕμνησε τήν Ἁγία Σκέπη, τήν Παναγία μας. Ἡ παιδική χορωδία
καί ἡ χορωδία ἐνηλίκων μέ τραγούδια ἀφιερωμένα στήν ἐθνική μας ἑορτή, ἀπέδωσαν
φόρο τιμῆς στούς ἥρωες τοῦ 1940. Σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα, μέ συνοδεία ἕνα κερί,
διαβάστηκε τό ποίημα «ἄν θέλεις νά λέγεσαι ἄνθρωπος». Κορυφαία στιγμή τῆς ἐκδήλωσης ἦταν τό ντοκιμαντέρ «καταφύγια τοῦ ‘40» τῆς κινηματογραφικῆς ὁμάδας τῆς
μητροπόλεώς μας. Μέσα ἀπό συνεντεύξεις συμπολιτῶν μας πού ἔζησαν τά γεγονότα
ἐκείνης τῆς περιόδου καθώς καί περιήγηση σέ περιοχές τῆς μητροπόλεώς μας πού φιλοξενοῦσαν καταφύγια κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου, μάθαμε πληροφορίες γιά τήν
καθημερινότητα καί τόν τρόπο πού προσπαθοῦσαν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νά προφυλαχτοῦν τήν δύσκολη ἐκείνη ἐποχή.
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Συρίλι, Κυδωνίας

Ἐνορία Πέτρου καί Παύλου

κ. Σταύρος Χατζηδάκης

κ. Μαρία Ἀνιφαντάκη

Ἅγιος Σπυρίδωνας, Χανίων

κ. Γεωργία Στρατηνάκη
κ. Ἀθηνά Παπουτσάκη

κ. Βασιλική Φιωτάκη
Μαχαιροῖ Ἀποκορώνου

κ. Ἑλένη Μυλωνάκη

κ. Νικόλαος Νικολακάκης
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Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου
στή Σπλάντζια ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός, τήν Τρίτη 28 Ὀκτωβρίου 2014, τελώντας Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία γιά τούς Ἁγίους
τέσσερις Μάρτυρες, συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί ἱερέων τῆς
Μητροπόλεώς μας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς πραγματοποιήθηκε λιτανεία τῆς εἰκόνος τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύμνῳ Μαρτυρισάντων, στούς δρόμους τῆς πόλεως τοῦ
Ρεθύμνου. Τό παρόν ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη.
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