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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητά,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἐφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφα-
νερώθη συγχρόνως ὁ τέλειος ἄνθρωπος 
καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου. Oἱ σύγχρονοι ἄνθρω-
ποι ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μεταπτω-
τικὴν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν 
καθημερινῶς διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ 
Ψαλμῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 
ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστό-
τητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 
- Ρωμ. γ΄ 12-13). 

Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ 
δὲν ἠδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ φαντασθῇ 
τὴν ἀσύλληπτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν 
ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη. Μόνον οἱ πολὺ 
φωτισμένοι ἄνθρωποι διῃσθάνθησαν 
καὶ πρὸ Χριστοῦ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρω-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ,  
ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ  

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

πίνου προσώπου καὶ εἰς τὴν ἀπορίαν 
τοῦ Ψαλμῳδοῦ «τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι 
μιμνήσκῃ αὐτοῦ;» (Ψαλμ. Η΄ 5), διεκή-
ρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ 
ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας 
αὐτὸν» (ἐ.ἄ. 6).

Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου ἐφανέρωσεν 
ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί, ἔκτοτε, 
ἐπαναλαμβάνουν κατ᾿ ἔτος διακηρύ-
ξεις κρατῶν, κυβερνήσεων καὶ κοινω-
νικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις 
ἀναφερόμεναι εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὰ δικαιώ-
ματα αὐτοῦ. 

Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας 
βλέπομεν καθημερινῶς τὸν χείρι-
στον ἐξευτελισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου, τὴν ἀτίμωσιν καὶ τὸν δι-
ασυρμὸν αὐτοῦ. Ὀφείλομεν, λοιπόν, 
ἐὰν θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς δόξης 
καὶ τιμῆς διὰ τῆς ὁποίας περιέβαλε τὸ 
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ἀνθρώπινον πρόσωπον ὁ «δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ 
ἡμᾶς γενόμενος» Δημιουργὸς μας, νὰ 
πράξωμεν πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ νὰ παύσῃ 
ἡ ἐσχάτως διογκουμένη ἐξευτελιστικὴ 
διὰ τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον συμπερι-
φορά. 

Παρακολουθοῦμεν ἔκπληκτοι τὸ 
ἐπαναλαμβανόμενον συνεχῶς «δρᾶμα 
τῆς Βηθλεέμ». Διότι περὶ δράματος πρό-
κειται καὶ ὄχι περὶ χαρμοσύνου γεγονό-
τος, ἐφ᾿ ὅσον ἀγνοεῖται ὁ σπαργανούμε-
νος ἐν φάτνῃ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, 
καὶ τὸ δημιούργημά Του, ὁ ἄνθρωπος, 
δὲν ἀντιμετωπίζεται ὡς «εἰκὼν Θεοῦ».

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας καὶ 
ἡ θεολογία της διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος καὶ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἀξιοῦνται 
πλήρους σεβασμοῦ, διότι ἡνώθησαν μὲ 
τὸν Θεὸν εἰς τὸν σαρκωθέντα Κύριον. 
Ὅθεν, ὀφείλομεν ὅλοι νὰ ἐντείνωμεν 
τὰς προσπαθείας μας διὰ νὰ γίνῃ ὑπὸ 
πάντων σεβαστὴ ἡ ὑπερτάτη ἀξία τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου.

Μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ 
βαθείας θλίψεως τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης 
παρακολουθοῦμεν τὰ ὁσημέραι ὀγκού-
μενα κύματα ταῦτα βίας καὶ βαρβα-
ρότητος, τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νὰ 
μαστίζουν διαφόρους περιοχὰς τοῦ πλα-
νήτου μας, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Μέσην 
Ἀνατολήν, καὶ μάλιστα τοὺς γηγενεῖς 
ἐκεῖ χριστιανούς, εἰς τὸ ὄνομα συχνά-
κις τῆς θρησκείας. Δὲν θὰ παύσωμεν 
δὲ νὰ διακηρύττωμεν ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ 
τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς 
πάντας, τοὺς ἀδελφοὺς Προκαθημέ-

νους τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν λοιπῶν 
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τοὺς ἐκπρο-
σώπους τῶν Θρησκειῶν, τοὺς Ἀρχηγοὺς 
Κρατῶν, πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς 
θελήσεως, μάλιστα δὲ πρὸς τούς, κα-
τόπιν ὑποκινήσεων ἤ μὴ θέτοντας τὴν 
ἰδίαν ζωὴν αὐτῶν εἰς κίνδυνον διὰ νὰ 
ἀφαιρέσουν ἀνθρωπίνους ζωάς, συναν-
θρώπους - δημιουργήματα καὶ αὐτὰ τοῦ 
Θεοῦ-, καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι 
οὐδεμία εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ μορφὴ 
ἀληθοῦς καὶ γνησίας θρησκευτικότητος 
ἢ πνευματικότητος ἄνευ ἀγάπης πρὸς 
τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον. Οἱονδήπο-
τε ἰδεολογικόν, κοινωνικὸν ἢ θρησκευ-
τικὸν μόρφωμα περιφρονεῖ τὸν κατ᾿ 
εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον καὶ 
διδάσκει ἢ ἐπιτρέπει τὸν θάνατον συ-
νανθρώπων μας, μάλιστα δὲ μὲ βάναυ-
σον καὶ πρωτόγονον τρόπον,  οὐδεμίαν 
ἀσφαλῶς ἔχει σχέσιν μὲ τὸν Θεὸν τῆς 
ἀγάπης.

Στρέφοντες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τοὺς 
ὀφθαλμούς μας εἰς τὴν κρατοῦσαν σή-
μερον ἐν τῷ κόσμῳ κατάστασιν ἀπο-
στρέφομεν τὸ πρόσωπόν μας ἐκ τῶν 
θλιβερῶν γεγονότων μισαλλοδοξίας 
καὶ ἐχθρότητος, τὰ ὁποῖα μαστίζουν τὴν 
ἀνθρωπότητα καὶ φθάνουν πλέον, διὰ 
τῶν συγχρόνων μέσων γενικῆς ἐπικοι-
νωνίας, εὐχερέστερον εἰς τὰς ἀκοὰς καὶ 
τὴν ὅρασίν μας προκαλοῦντα τρόμον 
διὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, καὶ προβάλλο-
μεν ὡς ἰσχυρὸν ἀντίδοτον εἰς τὴν σύγ-
χρονον βίαν τὴν καταπλήξασαν τοὺς 
μάγους καὶ τὸν κόσμον «ἐσχάτην πτω-
χείαν» τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ πάντο-
τε ὡς ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ μυστικὴ δύ-
ναμις τοῦ Θεοῦ, ἡ μυστικὴ δύναμις τῆς 
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Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ μυστικὴ δύνα-
μις τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. Ἡ δύνα-
μις ἡ ὁποία νικᾷ καὶ ὑπερβαίνει διὰ τῆς 
ἀγάπης τὴν κάθε εἴδους βίαν καὶ κακίαν.

Οὕτως ἀποτιμῶντες κατὰ τὰ ἐφε-
τεινὰ Χριστούγεννα τὴν κατάστασιν 
τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, εὐχόμεθα 
ὅπως βιώσωμεν οἱ πάντες τὴν χαρὰν 
τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ 
προσώπου, τοῦ συνανθρώπου, καὶ τὴν 
παῦσιν τῆς βίας κάθε μορφῆς, τὴν νί-
κην ἐπὶ τῆς ὁποίας διὰ τῆς ἀγάπης προ-
βάλλει καὶ προσφέρει ὁ σάρκα λαβὼν 

«μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος», ὁ «Ἄρχων 
εἰρήνης» καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Χριστός.

Αὐτοῦ τοῦ τεχθέντος καὶ ἐνανθρω-
πήσαντος Κυρίου τῆς δόξης, τῆς εἰρήνης 
καὶ τῆς ἀγάπης ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον 
Ἔλεος καὶ ἡ εὐδοκία εἴησαν μετὰ πά-
ντων.

Χριστούγεννα ,βιδ΄

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης  

πάντων ὑμῶν.
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Ὀκτακόσια χρόνια περίπου πρίν 
τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὁ Προ-

φήτης Ἠσαΐας προφήτευε λέγοντας τό 
χωρίο πού μόλις ἀκούσατε. Δώθηκε 
σέ μᾶς παιδίον πού εἶναι ὁ προαιώνι-
ος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Δόθηκε 
σέ μᾶς, ἐπίσης, εἰρήνη ἀπεριόριστη. 
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
ὀνομάζει τά Χριστούγεννα «Μητρό-
πολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν». Ἀπό τά 
Χριστούγεννα ξεκινάει ἡ ἱστορία τοῦ 
Χριστιανισμοῦ. Ὁ Αἰώνιος καί Ἄναρ-
χος Θεός, ἔρχεται στον κόσμο μας, γί-
νεται ἄνθρωπος, προσφέρεται σέ μᾶς 
ὡς βρέφος σπαργανούμενο. Ὁ Τέλειος 
Θεός γίνεται καί τέλειος ἄνθρωπος. 
«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» ὡς εὐαγγελι-
κό ἄγγελμα χαρᾶς καί ζωῆς πού μόνο 
ὁ Θεός μπορεῖ νά δώσει στήν ἀγάπη 
του, στό πλᾶσμα του, στή δημιουργία 
του. Πράγματι, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ 
Θεοῦ μπαίνει θεανθρώπινα στόν κό-
σμο καί τήν ἱστορία, ἁγιάζει τόν κόσμο 
καί τέμνει τήν ἱστορία στήν πρό καί ἐν 
Χριστῷ ζωῇ καί λειτουργίᾳ της, μέ κυ-
ρίαρχο στόχο νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρω-
πο πρός τό ἀρχέτυπο κάλλος τοῦ δημι-
ουργοῦ του. Μόνον ὡς Θεοπρεπέστατο 
μυστήριον κατανοεῖται τό «ἄνθρωπον 

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ γιά τά Χριστούγεννα!

θελῆσαι γενέσθαι» τοῦ Ἱερ. Χρυσοστό-
μου, τόν ἄναρχον, παντοδύναμον καί 
δημιουργικόν Λόγον τοῦ Θεοῦ καί νά 
δώσει τήν δυνατότητα στόν ἄνθρωπον 
νά γίνεται Θεός, στόν κόσμο νά γίνε-
ται οὐρανός, στή φθορά να φτάνει τήν 
ἀφθαρσία, στό πρόσκαιρο νά προε-
κτείνεται στό αἰώνιο. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ 
Χριστοῦ μέσα στήν ἀνθρώπινη ἱστο-
ρία, μέσα στή ζωή μας, εἶναι γεγονός 
ἀνεπανάληπτο καί συγκλονιστικό. Ἕνα 
γεγονός πού προσδιορίζει τήν ἀξία τοῦ 
ἀνθρώπου καί τόν προορισμό του. Καί 
αὐτό ἔγινε γιά μᾶς, πού ἐνῶ δημιουρ-
γηθήκαμε μέσα στό χρόνο, προοριζό-
μαστε νά κληρονομήσουμε τήν αἰωνι-
ότητα. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ σκοπός καί 
τό κέντρο τῆς ζωῆς μας. Ἐπιβεβαιώνει 
μέ τήν σάρκωσή Του καί τήν παρου-
σία Του στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, τήν 
ἀξία τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας μέ στόχο τή 
σωτηρία μας. Ἐπιβεβαιώνει καί ἀποδει-
κνύει τό μέγεθος τῆς ἀγάπης καί τῆς 
φιλανθρωπίας Του. Ἐπιβεβαιώνει τό 
σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἀποκαλύπτει 
σέ κάθε ἄνθρωπο τούς ξεχασμένους 
δεσμούς του μέ τό Δημιουργό. Προσδί-
δει σέ ὅλους τό χαμένο ἀρχέτυπο κάλ-
λος. Λαμβάνει λοιπόν σῶμα ἀνθρώ-

«Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη 
καὶ ἡττᾶσθε….. Ὅτι Παιδίον 
ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός, καὶ ἐδόθη 

ἡμῖν. Καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ 
ἔστιν ὅριον…»
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πινο, γίνεται ἄνθρωπος σέ ὅλα, ἐκτός 
ἀπό τήν ἁμαρτία, καί δέν δείχνει σέ μᾶς 
μόνο τόν χαμένο Παράδεισο καί τήν 
χαμένη δόξα, ἀλλά μᾶς προτρέπει νά 
ἀγωνιζόμαστε, ὅσο βρισκόμαστε στή 
γῆ, γιά νά ἀποκτήσουμε καθαρή σχέση 
μέ τόν Θεόν καί τόν πλησίον μας. Μιά 
σχέση γεμάτη ἀγάπη καί εἰρήνη. Στό 
Ἱερό Εὐαγγέλιο ἀκοῦμε «καί καλέσου-
σι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι 
μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». 
(Ματθ. α΄, 23). Ἐμμα-
νουήλ, εἶναι ὄνομα μέ 
τεράστια σημασία καί 
τεράστιες ἐπιπτώ-
σεις. Σ’ ἕνα ὄνομα 
περικλείεται ὅλο τό 
μυστήριο τῆς ἐναν-
θρώπησης τοῦ Θεοῦ. 
Ὁλόκληρο τό Εὺαγ-
γέλιο συνοψίζεται 
στό χαροποιό αὐτό 
ἄγγελμα πρός τούς 
ταπεινούς ποιμένες 
«ἰδοῦ εὐαγγελίζο-
μαι χαράν μεγάλην, 
ἥτις ἔσται παντί τῷ 
λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν 
σήμερον Σωτήρ, ὅς 
ἐστι Χριστός Κύριος» (Λουκ. Β΄10,11) 
Ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους θεολό-
γους τοῦ 20ου αἰῶνα, ὁ π. Ἰουστῖνος 
Πόποβιτς, ἐρωτηθείς κάποτε, «τί ἔγινε 
τά Χριστούγεννα;» ἀπάντησε μέ μιά 
μόνο βαρυσήμαντη λέξη: “Σεισμός”. 
Δηλαδή, ἡ ριζικότερη ἀνατροπή στήν 
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ Θεός, 
ἔγινε ἄνθρωπος!!! Ἐάν μέχρι τότε ἡ δη-
μιουργία τοῦ κόσμου ἐκ τοῦ μηδενός 
ἦταν τό μέγιστο θαῦμα, ἡ ἐνσάρκωση 

τοῦ Λόγου, ὑπερέβη κάθε θαῦμα. Ὁ 
Ἐμμανουήλ, λοιπόν, ἦλθε νά μείνει μαζί 
μας. Ἄρα, δέν ἔχουμε Θεόν ἀπρόσιτο, 
μακρυνό, ἀόριστο, νεφελώδη. Εἶναι κο-
ντά μας. Τά Χριστούγεννα, συνεπῶς, 
ἑορτάζουμε τήν ἔνσαρκη ἐπιδημία ἤ 
μέ ἄλλα λόγια, τόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ 
στούς ἀνθρώπους, «ἵνα πρός τόν Θεόν 
ἡμεῖς ἐνδημήσωμεν» κατά τόν ἱερό 
Χρυσόστομο, καί….. «Αὐτός ἐνηνθρώ-
πησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», κατά 

τόν Μέγα Αθανάσιο. 
Ἀγαπητοί μου ἀδελ-
φοί. Στήν ὠδή τοῦ 
Ἠσαΐου καταγρά-
φεται: Μεθ’ ἡμῶν 
ὁ Θεός γνῶτε ἔθνη 
καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ’ 
ἡμῶν ὁ Θεός, (Ἠσ, 
8,9) τοῦτο ἀποτε-
λεῖ τήν πεμπτουσί-
αν τῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν καί δή, 
ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων, 
οἱ ὁποῖοι ἔχουμε 
γνωρίσει τίς εὐεργε-
σίες τοῦ Θεοῦ. Πλει-
άδα γεγονότων τῆς 
ἱστορίας μας δικαιο-

λογοῦν τήν ὀφειλόμενη ἐμπιστοσύνη 
μας στό Θεό. Λαμπρά παραδείγματα 
μᾶς διδάσκουν πῶς οἱ πρόγονοί μας καί 
οἱ γονείς μας ἔδειξαν ἐμπιστοσύνη στό 
Χριστό. Πίστεψαν στό πρόσωπό Του 
καί ἤλπιζαν στή βοήθειά Του. Μήπως 
πρέπει, ἀδελφοί, καί ἐμεῖς οἱ Χριστια-
νοί τοῦ 21ου αἰῶνα, πού οἱ οἰωνοί τόν 
προδιαγράφουν σκοτεινό καί δύσκολο, 
ἕως καί ἀπελπιστικό, ἐξ’ αἰτίας τῶν δυ-
σμενῶν ἐξελίξεων παγκοσμίως, χρειά-
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ζεται νά δοῦμε τά Χριστούγεννα ἀπό 
ἄλλη ὀπτική γωνία; Ὁ Χριστός ἦλθε 
νά ζήσει μαζί μας καί μάλιστα στά δύ-
σκολα, δέν εἶναι ὁ ἀπών ἀλλά ὁ μέγας 
παρών, «ὁ μεθ’ ἡμῶν Θεός». Βέβαια, 
εἶναι πολύ δύσκολο γιά τόν ἄνθρωπο, 
τῆς σημερινῆς ὑλιστικῆς ἐποχῆς, πού 
τόν ἔχει κυριεύσει ἡ ἐπιδημία τῆς κα-
τάθλιψης, νά ὑπερβεῖ τόν πειρασμό τοῦ 
ξέφρενου καταναλωτισμοῦ αὐτῶν τῶν 
ἡμερῶν καί νά ἀτενίσει, πέραν ἀπό τόν 
Χριστουγενιάτικο διάκοσμο, τό αὐθε-
ντικό νόη-μα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς 
ἑορτῆς. Δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι 
ἀπό μᾶς βασιζόμαστε στό «μεθ’ ἡμῶν 
χρῆμα», στή «μεθ’ ἡμῶν ἐξουσία», στήν 
«μεθ’ ἡμῶν προστασία τῶν ἰσχυρῶν», 
ἄν καί γιά πολλοστή φορά διαψευ-
στήκαμε πανηγυρικά καί εἰσπράξαμε 
πικρία, φόβο, ἀνασφάλεια, κατάθλι-
ψη, δουλεία. Ἀκόμα, καταφρονοῦμε 
τίς σωτήριες καί φιλάνθρωπες ἐντολές 
τοῦ Θεοῦ, διώχνουμε τόν Ἐμμανουήλ 
ἀπό τήν κοινωνική καί οἰκογενειακή 
μας ζωή καί μένουμε ἔρημοι καί ἀπελ-
πισμένοι στόν ταλαίπωρο κόσμο μας. 
Σήμερα, πού τά ἐφετινά Χριστούγεννα 
μᾶς βρίσκουν σέ κατάσταση κρίσιμη. 
Σήμερα, πού ἡ οἰκονομική δυσπρα-
γία καί ἡ πτώχεια ἀπευθύνεται καί 
μαστίζει πολλούς συμπατριῶτες μας, 
ἀποτελοῦν αἰτία λύπης καί ἀνησυχί-
ας πολλῶν, δημιουργοῦν μέσα μας καί 
γύρω μας μία καταθλιπτική ἀτμόσφαι-
ρα καί ἀνασφάλεια, ἐνίοτε κατάθλιψη 
καί αἴσθημα δουλείας, ἠχοῦν καί πάλι 
οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων, γιά 
νά διαλαλήσουν ὅτι ὁ Θεός γίνεται 
ἄνθρωπος: «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο 
καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» ( Ἰωάν. α΄ 14). 

Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς Κύριος μᾶς 
ἀπεκάλυψε, ὅτι ὁ Θεός μας δέν εἶναι 
ὁ ψυχρός θεός τῶν φιλοσόφων, οὔτε 
ὁ ἀπρόσιτος θεός τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά 
εἶναι ὁ «Ἐμμανουήλ», δηλαδή ὁ «μεθ’ 
ἡμῶν… Θεός» (Ματθ. α΄ 23). Ἔτσι καί 
τώρα μέσα στό σκότος πού μᾶς πε-
ριβάλλει μποροῦμε νά δοῦμε Φῶς, νά 
ἐλπίσουμε, νά χαροῦμε. Ὁ Ἐμμανουήλ 
ἦλθε καί θέλει νά εἶναι μαζί μας γιά 
νά μᾶς ἐμπνέει τήν ἀγάπη, τήν πίστη, 
τήν φιλανθρωπία, τήν δικαιοσύνη, τήν 
εἰρήνη. Πρέπει ὅμως καί ἐμεῖς νά Τόν 
θέλουμε, νά Τόν ζητοῦμε, νά μή Τόν 
διώχνουμε ἀπό κοντά μας μέ τήν ἀπι-
στία μας καί τόν ἐγωϊσμό μας. Πόσο 
ὡραία γίνεται ἡ ζωή μας, ὅταν ὁ Χρι-
στός βασιλεύῃ στίς ψυχές μας! Ὅπου 
καί ὅσες φορές ὁ Χριστός ἔγινε δεκτός 
μέ ἀγάπη καί πίστη ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους, ἐκεῖ ἐξανθρωπίσθηκε ἡ ζωή τους 
καί τά ἀνθρώπινα πρόσωπα βρῆκαν τό 
νόημα καί τόν σκοπό τους. Δέν μένει 
τίποτα πλέον στή ζωή μας παρά μόνο 
ἡ ἐπιστροφή στόν Ἐμμανουήλ τῶν Χρι-
στουγέννων, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν. Εἶναι ἀνάγκη ὁλοκληρωτική 
νά Τόν ἀνακαλέσουμε ἀπό τήν ἐξορία, 
πού ἀτυχῶς ἑμεῖς τόν στείλαμε. Καί 
Ἐκεῖνος πού γεννήθηκε ἐν Βηθλεέμ τῆς 
Ἰουδαίας ἀποκλείεται νά διαψεύση τό 
ὄνομά Του «Ἐμμανουήλ»!!! Μεθ’ ἡμῶν 
ὁ Θεός μαζί μας ὁ Θεός. Αὐτός θά ἐπα-
νακάμψει στίς ψυχές μας! Χρόνια πολ-
λά καί εὐλογημένα.

Χριστούγεννα 2014
Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές

Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
Δαμασκηνός
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Διπλωματική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄

Κεφάλαιον γ `

Παραδοσιακά εἰλητά καί ἀντιμήνσια

3.2.4. Ἀντιμήνσιον  Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Λασιθίου. (Εἰκ. 7).

Ἀντιμήνσιο τοῦ ΙΘ` αἰῶνος, ἐπί 
λινοῦ ὑφάσματος, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης, 
Λασιθίου, διαστάσεων 0,55 ἐπί 0,57.

Ἀναγεννησιακῆς τεχνικῆς ζωγραφι-
στό ἔγχρωμο περιλαμβάνει τόν Ἐπιτά-
φιο Θρῆνο ἐπάνω στόν ὁποῖο ἵστανται 
ὁ Τίμιος Σταυρός, ἡ λόγχη καί ὁ σπόγ-
γος καθώς καί οἱ τέσσερεις Εὐαγγελι-
στές στή σειρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, 
Μάρκος, Λουκᾶς μέ τό ζωόμορφο συμ-
βολισμό τους.

Χαρακτηριστικό τῆς συνθέσεως 
εἶναι ἡ λιτή ἀπεικόνιση τῶν ἐξιστορου-
μένων γεγονότων καί προσώπων. Ἡ 
ἐμφάνιση τοῦ ἀμφίου εἶναι ἄριστη. Συ-
γκρίνοντάς το μέ τά ἄλλα τῆς παρού-
σης μελέτης συμπεραίνουμε ὅτι εἶναι 
δημιουργία τοῦ ΙΘ` αἰῶνος. Μοναδική 

ἐξαίρεση θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει ἡ 
ἔλλειψη τοῦ στεφάνου ἐπάνω στόν Τί-
μιο Σταυρό.

Τό παρόν ἄμφιο στερεῖται πλαισίου 
στίς παρυφές, ἐνῶ ἐντός τῆς ὀθόνης 
ἀναγράφονται οἱ γραπτές πληροφο-
ρίες σέ κεφαλαιογράμματη βυζαντι-
νή σημειογραφία: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ 
ΘΕΙΟΝ Κ(ΑΙ) ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ 
ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑ-
ΝΑΓΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΕΛΕΤΑΡΧΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΟΥΡΓΗΘΕΝ ΠΑΡ’ 
ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΥΕΡΑΣ (sic) ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΥΝ 
(sic) ΤΑ ΘΥΑ (sic) ΕΝ ΑΥΤΩ, ΥΣ (sic) 
ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΝ ΕΤΗ (sic) 
ΣΩΤΗΡΙΩΔΥ (sic)». Πληροφορίες τοῦ 
ὀνόματος τοῦ καθιερώσαντος Ἐπισκό-
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που καί τοῦ ἔτους καθιερώσεως δέν 
ἀναφέρονται. Τό ὅτι ἔχει καθιερωθε~ι 
αὐτό δηλώνεται μέ δύο στοιχεῖα. α) Δι-
ότι εἶναι Ἀντιμήνσιο, πού σημαίνει ὅτι 
προενεργήθηκε ἡ πράξη ἁγιασμοῦ καί 
β) Διότι  ἀναφέρει  ὄνομα Ἐπισκοπῆς. 
Διαπιστώθηκε, ἐπίσης, προσθήκη στό 
χρωματισμό τοῦ ἀμφίου. Ἡ λέξη ΙΕΡΑΣ 
δηλώνει τήν Ἐπισκοπή Ἱεραπύτνης. 
Χρονολογικό σήμαντρο στό  Ἀντιμήν-
σιο δέν ἔχουμε, ἐν τούτοις δυνάμεθα 
νά τό ὁρίσουμε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1800-
1832 μ.Χ. Οἱ λόγοι πού μᾶς ὁδήγησαν 
σ’ αὐτό τό συμπέρασμα εἶναι οἱ ἑξῆς: 

1) Παραδοσιακά ἄμφια τῆς τρίτης 
περιόδου ἔχουμε στήν Κρήτη μετά τό 
1800 περίπου καί 2) Ἡ λέξη «ΥΕΡΑΣ» 
(Ἱερᾶς), πού ἀναγράφεται στό ἄμφιο, 
δηλώνει συγκεριμένα γεωγραφικά ὅρια 
τῆς Ἐπισκοπῆς, ὁ ὁποία συστάθηκε μέ 
τό ὄνομα αὐτό κατά τήν ἔναρξη τῆς 
ὀθωμανικῆς Κυριαρχίας (1669 μ.Χ.), 
ὅπου οἱ Ὀθωμανοί ἀνασυνέστησαν 
τίς καταργηθεῖσες ἀπό τούς Ἑνετούς 
Ὀρθόδοξες Ἐπισκοπές στήν Κρήτη. 
Μέ τήν ὀνομασία αὐτή μαρτυρεῖται ἡ 
Ἐπισκοπή ἕως τό 1832 μ.Χ., ἔτος κατά 
τό ὁποῖο προσηρτήθη καί ἡ Ἐπισκοπή 
Σητείας μέ τήν ὀνομασία Ἱεροσητείας.1 

1.  Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ἱεραπύτνης Μητρόπολις, 
ἐν ΘΗΕ, τ. 6, Ἀθῆναι 1965, σ. 770.
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Εἰλητό κτῆμα τῆς 
Πατρ ιαρχικῆς  κα ί 
Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων, 
Ἀκρωτηρίου Χανίων, 
τοῦ ΙΘ` αἰῶνος (1837). 

Ἡ τέχνη του εἶναι 
ζωγραφική ἐπί λινοῦ 
ὑφάσματος μέ πινέ-
λο. Περιέχει ὡς κύριο 
θέμα τόν Ἐπιτάφιο 
Θρῆνο, ἐπάνω στόν 
ὁποῖο ἵσταται ὁ Τίμιος 
Σταυρός στηρίζων τήν 
λόγχη καί τόν σπόγγο. 
Ἐπίσης, ἀπεικονίζει τό 
ἀνθρωπόμορφο τῶν 
τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν στή σειρά, 
Ματθαῖος, Ἰωάννης, Λουκᾶς καί Μάρ-
κος, τό  ὄρος τῶν ἐλαιῶν καί τό Γολ-
γοθᾶ. Ἀπό τά πρόσωπα πού διακονοῦν 
στή ζωηφόρο Ταφή ἄλλα ὑποδηλώ-
νουν τήν ἀνθρώπινη θλίψη καί ἄλλα 
τήν εὐλάβεια πρός τόν θεάνθρωπο Ἰη-
σοῦ, ἐνῶ οὔτε οἱ ἄγγελοι λείπουν ἀπό 
τό θεῖο δράμα. Ἐπίσης, παρατηροῦμε 
τό λαρνακοειδή τάφο, δεῖγμα τῆς ἐπιρ-
ροῆς ἀπό τή δύση, καί τίς ἀψίδες, προ-
φανῶς λειτουργική ἐπίδραση ἀπό το 
Ἅγιο Βῆμα καί τίς τάξεις τῶν Χερουβίμ.

Στίς παρυφές του ἀναγράφεται σέ 
κεφαλαιογράμματη βυζαντινή γραφή: 
«ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕ-
ΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩ-
ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  1837».

Ἡ κατάσταση τοῦ Εἰλητοῦ εἶναι ἄρι-
στη, ὅμως, ἔχει δείγματα λειτουργικῆς 

χρήσεως. Τό γεγονός τῆς ἀπουσίας 
ὑπογραφῆς Ἐπισκόπου δικαιολογεῖται 
ἀπό τήν παράδοση νά μήν ὑπογράφει ὁ 
Ἀρχιερεύς ἐπί τοῦ Εἰλητοῦ ἤ τοῦ Ἀντι-
μηνσίου. Δέν ἀναφέρεται, ὅμως, οὔτε 
τό ὄνομα τοῦ καθιερώσαντος τό ἄμφιο 
Ἐπισκόπου. Ἡ πράξη αὐτή δέν μάς ξε-
νίζει οὔτε καί μᾶς προβληματίζει ἄν 
ἔχει καθιερωθεῖ. Στήν παροῦσα μελέ-
τη συναντήσαμε ἄλλο ἕνα ἄμφιο ἀλλά 
Ἀντιμήσιο. Ἀμφότερα μᾶς ὁδηγοῦν στό 
συμπέρασμα ὅτι ἔχουν ὑποστεῖ πράξη 
ἁγιασμοῦ ἔστω κι ἄν δέν ἀναφέρεται  
ὄνομα ἤ  ὑπογραφή Ἀρχιερέως λόγω 
τῆς χρήσεώς των. 

Ἡ λεπτομέρεια πού παρουσιάζεται 
στό ἄμφιο τοῦ δίδει μεγάλη ἀξία, φαί-
νεται, ὅμως, μιά εὐγενής ἄμιλλα στήν 
τέχνη, ὅπου ὁ ἄγνωστος δημιουργός 
προσπαθεῖ νά μιμηθεῖ τή λεπτομέρεια 
τῶν ἐντύπων ἀμφίων.

3.2.5  Εἰλητό  Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων. (Εἰκ. 8).
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Η Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμε-

ρα, 18 Δεκεμβρίου 2014, στό Ἡράκλειο 
σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχο-
ντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότη-
τάς της.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μετά ἀπό αἰτή-
ματα πολλῶν ἐτῶν γιά τήν ρύθμιση καί 
ἐπίλυση σημαντικῶν θεμάτων πού ἀφο-
ροῦν στή λειτουργία καί στήν ταυτότη-
τά της, ἀνακοινώνει μέ ἰδιαίτερη χαρά 
ὅτι ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ψήφισε στις 
27 Νοεμβρίου 2014 τό Νόμο 4310/2014, 
πού δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 258/τ.Α’/8-
12-2014, μέ τόν ὁποῖο ἐπιλύονται με-
γάλα καί βασικά θέματα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Μεγαλονήσου.

Συγκεκριμένα,  τροποποιήθηκαν 
ἄρθρα τοῦ Καταστατικοῦ Νόμου 
4149/1961 τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τά 
ὁποῖα ρυθμίζονται τά ἑξῆς χρονίζοντα 
θέματα: Ἡ ἔκδοση τοῦ ἐπίσημου Δελτί-
ου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Ἀπόστολος 
Τίτος» καί ἄλλες συναφεῖς ἐκδόσεις τοῦ 
Δελτίου αὐτοῦ, ὁ καταρτισμός ἐφεξῆς 
τοῦ τριπροσώπου γιά τήν ἐκλογή τοῦ 
ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης ἀπό 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης ὡς ἰδίου Νομικοῦ Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου καί ἡ σαφής 
πρόβλεψη ἐφαρμογῆς τῶν Κανονισμῶν 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ἡ Ἰερά Σύνοδος ἐκφράζει ὁμόφωνα 
τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς βαθύτατες 
εὐχαριστίες της πρός τήν Αὐτοῦ Θειο-
τάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί τήν 
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου γιά τήν ἔγκριση τῶν ὁμο-
φώνων Ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου γιά τά θέματα αὐτά, 
καθώς καί γιά τήν προώθησή τους στα 
ἁρμόδια ὄργανα τῆς Πολιτείας.

Ἐπίσης, ἐκφράζει θερμές εὐχαριστί-
ες πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί 
πρός τόν ἁρμόδιο Ὑπουργό Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων κ. Ἀνδρέα Λοβέρ-
δο, τούς συνεργάτες του στό Ὑπουργεῖο, 
καθώς καί στούς Βουλευτάς ὅλων τῶν 
πολιτικῶν παρατάξεων, ἰδιαιτέρως δέ 
πρός τούς Βουλευτές τῆς Κρήτης, οἱ 
ὁποῖοι συνέβαλαν καθοριστικά στήν 
τακτοποίηση τῶν σημαντικῶν αὐτῶν 
ζητημάτων. 
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Ἐπιπλέον, ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατά τη 
σημερινή της Συνεδρία, ἀναφέρθη-
κε στήν ὑπογραφή Προγραμματικῶν 
Συμβάσεων, μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου 
Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καί 
Πρόνοιας, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης, καί τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», οἱ ὁποῖες 
ἀφοροῦν στήν ὑλοποίηση προγράμ-
ματος βοήθειας καί ἐνίσχυσης τῶν φι-
λανθρωπικῶν καί προνοιακῶν δομῶν 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τη διανομή 
τροφίμων καί γευμάτων σέ οἰκογένει-
ες ἀπόρων, ἐνδεῶν καί ἀστέγων συ-
νανθρώπων μας, καθώς καί μέ βοήθεια 
πρός τά συσσίτια καί τίς τράπεζες τρο-
φίμων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν 
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Μεγαλονή-
σου καί τῶν  Ἐνοριῶν τους.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐκφράζει βαθύ-
τατες εὐχαριστίες προς τόν κ. Βασίλειο 
Κεγκέρογλου, Ὑφυπουργό Ἐργασίας, 
Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καί Πρόνοιας, 
ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐγενῆ πρωτοβουλία, 
ἐξασφάλισε καί ὑπέγραψε τίς παραπά-

νω Συμβάσεις, πού θά συμβάλουν κα-
θοριστικά στήν ἐνδυνάμωση καί στήν 
ἐπαύξηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου 
τῆς Ἐκκλησίας, προς ὄφελος τοῦ Λαοῦ, 
κατά τούς δύσκολους καιρούς πού δια-
νύει ἡ Χώρα μας.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπερχόμενης 
μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Πίστεώς μας, τῶν 
Ἁγίων Χριστουγέννων καί τῶν ὑπολοί-
πων Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, 
ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 
εὔχεται στόν εὐσεβῆ καί φιλογενῆ Κρη-
τικό Λαό, νά ἑορτάσει μέ πνευματική 
εὐφροσύνη τήν Θεία Ἐνανθρώπηση τοῦ 
Σωτήρος ἡμῶν Χριστοῦ καί νά ἀντλή-
σει δύναμη καί θάρρος στούς καθημερι-
νούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς κατά τό νέο ἔτος 
2015, ἀπό Ἐκεῖνον πού μέ τη Θεία Του 
Συγκατάβαση ἀπετέλεσε καί ἀποτελεῖ 
τήν πηγή τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, τῆς ἄφα-
της χαρᾶς καί τῆς διαρκοῦς παρηγοριάς 
τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό τήν Ἱερά  Ἑπαρχιακή Σύνοδο  
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης
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ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
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Τά Παναγιοφρούρητα Χανιά καί 
ὁλόκληρος ὁ ὑπό τόν Ἥλιον Ορ-

θόδοξος Χριστιανικός κόσμος πανη-
γυρίζουν σήμερα τά Εἰσόδια στά Ἅγια 
τῶν Ἁγίων τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ καί 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἄνθρωποι καί Ἄγγελοι συγχορεύ-
ουν καί συναγάλλονται σήμερα μαζί 
μέ τόν φιλόχριστο Λαό τῶν Χανίων, 
ἑδῶ, στόν πνευματικό Παρθενῶνα τῆς 
Κυρίας Θεοτόκου. Εὐφραίνεται καί πα-
νηγυρίζει ἡ γῆ καί οἱ πιστοί σπεύδουν 
μέ κάθε εὐλάβεια νά τιμήσουν τήν πα-
νύμνητο Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ἡ 
Ὁποία εἰσέρχεται στά ἁγιότερα μέρη 

Τά Χανιά ἑορτάζουν
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

τοῦ ἐπιγείου ναοῦ τοῦ Θεοῦ καί κατα-
ξιώνεται νά γίνει ὁ ὑπέρλαμπρος Ναός 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Κάθε φορά, πού ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, ὁ νοῦς καί ἡ σκέψη μας ἀμέσως 
στρέφεται πρός Ἐκείνη, πού εἶναι «ἡ κι-
βωτός ἡ χρυσωθεῖσα τῷ πνεύματι»·

• σ’ Ἐκείνη, πού μέ τήν εἴσο-
δό της στό Ναό ἄνοιξε τίς πόρτες τῆς 
ζωῆς καί μέ τήν Κοίμησή της ἔκλεισε 
τίς πύλες τοῦ θανάτου·

• σ’ Ἐκείνην, τήν ὁποία «οὐκ 
ἀνθρωπίνη γλῶττα, οὐκ ἀγγέλων νοῦς 
ὑπερκόσμιος κατ’ ἀξίαν εὐφημεῖσθαι 
δύναται» καί «δι’ ἧς ἡμῖν δέδοται τήν 
δόξαν Κυρίου τηλαυγῶς κατοπτρίζε-
σθαι», κατά τόν Ἰωάννη τό Δαμασκηνό!

• Στήν Παναγία, ἡ ὁποία «ἔλυ-
σε τόν δεσμόν καί τήν λύπην καί τόν 
στεναγμόν τῆς καταδικασμένης Εὔας», 
κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο·

• «ἡ μέν γάρ Εὔα πρόφασις γεγέ-
νηται θανάτου τοῖς ἀνθρώποις, δι’ ἧς 
εἰσῆλθεν θάνατος εἰς τόν κόσμον, ἡ δέ 
Μαρία πρόφασις ζωῆς, δι’ ἧς ἐγεννήθη 
ἡμῖν ζωή», ὅπως χαρακτηριστικά ὡσαύ-
τως τονίζει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου.

Ὁ ἀοίδιμος καί σοφός Μητροπολί-
της Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός ὑπο-
γραμμίζει, μάλιστα, ὅτι «δέν νοεῖται καί 
δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ἡ Ἐκκλησία χωρίς 
τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἡ 
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Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὑπε-
ραγία Θεοτόκος. Ὅταν πεῖ κανείς τό 
‘Θεοτόκος’ συμπεριλαμβάνει σ’αὐτό 
ὅλη τήν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας, γιατί 
διά τοῦ ὀνόματος τούτου καί στό πρό-
σωπο τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας ἐκφρά-
ζεται ὅλο τό θεῖο μυστήριο τοῦ προσώ-
που τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Πλατυτέρα, 
ζωγραφουμένη στό ἠμιθόλιο τῆς κόγ-
χης τοῦ ἱεροῦ Βήματος μετά τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, αὐτό ἀκριβῶς συμβολίζει, 
τήν Ἐκκλησία, δηλαδή, μετά τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ εἰς τό μέσον αὐτῆς...Καί 
ἡ Ὁδηγήτρια εἶναι ἡ ἐπίγεια Ἐκκλησία, 
πού ὁδηγεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά 
τούς συνενώσει σέ Σῶμα Χριστοῦ.»

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀποτελεῖ τή 
σύνοψη καί τήν ὁλοκλήρωση ὅλων 
τῶν προεικονίσεων, τῶν προφητειῶν 
καί τῶν προτυπώσεων τῆς Παλαιᾶς Δι-
αθήκης!

Εἶναι ἡ Ἐδέμ ἡ νοητή, στήν ὁποία 
αὐτός ὁ Κύριος ἐνηυλίσθη.

Εἶναι ἡ ρίζα, ἀπό τήν ὁποία τό ἄνθος 
τοῦ Ἰεσσαί ἀνεβλάστησε καί τό γένος 
μας «δόξῃ καί τιμῇ» ἐστεφάνωσε.

Εἶναι ἡ στάμνος ἡ χρυσή, «ἡ τόν 
οὐράνιον ἄρτον ἐν γαστρί χωρήσασα, 
τόν εἰς βρῶσιν καί ρῶσιν τοῖς πιστοῖς 
διδόμενον» κατά τόν Ἅγιο Βασίλειο 
Σελευκείας.

Αὐτήν ἡ βάτος προεζωγράφισε, 
οἱ θεόγραφες πλάκες προεχάραξαν, 
ἡ κιβωτός τοῦ νόμου προϊστόρησε, 
ἡ λυχνία καί ἡ τράπεζα καί ἡ ράβδος 
Ἀαρών ἡ βλαστήσασα, ἐμφανῶς προε-
τύπωσαν.

Αὐτήν ἡ κάμινος, μέ τό πῦρ τό δρο-
σίζον, καί ἡ σκηνή τοῦ Ἀβραάμ καί ἡ 
κλῖμαξ τοῦ Ἰακώβ σαφῶς προεμήνυ-
σαν. (Ἰω. Δαμασκηνός).

Ἡ Θεοτόκος, ὀνομασία τήν ὁποία 
ἀπέδωσε στήν Ἁγία Παρθένο τό 431 
ἡ Γ΄ ἐν Ἐφέσῳ Οίκουμενική Σύνοδος, 
«διά τό τόν Θεόν Λόγον σαρκωθῆναι 
καί ἐνανθρωπῆσαι καί ἐξ αὐτῆς τῆς 
συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τόν ἐξ αὐτῆς 
ληφθέντα ναόν», «ὑπάρχει», ὅπως 
ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας, «ὁ ἁπάντων 
τῶν λόγων ἐπίλογος· πάσης τῆς Βί-
βλου, παλαιᾶς καί νέας, ἡ τελείωσις· 
στοιχεῖον πάντων γραμμάτων κρύφιον, 
τό Ἄλφα καί τό Ὠμέγα, ἡ ἀρχή καί τό 
τέλος, μετά τόν Τόκον Της» (Κανών εἰς 
τήν Θεοτόκον, Παρασκευή ἑσπέρας).

Γιατί, ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου προ-
έρχεται ἀπό τή θέλησή του καί τή συ-
νεργασία του μέ τό Θεό. Σώζεται μόνο 
μέ τόν «Θεανθρώπινον συνεργισμόν», 
κατά τόν ἱερό Δαμασκηνό, καί μέ τή 
«συζωή» Θεοῦ καί ἀνθρώπου, σύμφω-
να μέ τόν Νικόλαο Καβάσιλα.

Ἡ Παναγία, λοιπόν, μέ τή συγκατά-
θεσή της στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ τή 
μέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐκφράζει τήν 
πρόθεση τοῦ ἀνθρώπου νά σωθεῖ καί 
ταυτόχρονα εἶναι ἡ ἁγνότερη προσφο-
ρά τῆς ἀνθρωπότητας στό Θεό Λόγο, 
γιά νά σαρκωθεῖ. Ἔγινε «ἡ χώρα τοῦ 
Ἀχωρήτου, ἡ ὁποία ἐχώρησε καί οὐκ 
ἐστενοχώρησε» Ἐκεῖνον, τόν ὁποῖον 
δέν χωροῦν τά μεγέθη τοῦ οὐρανοῦ. 
(Κανών 7ης Σεπτεμβρίου, ᾠδή στ΄).

Εἶναι ἐκείνη, πού μέ τήν ἐλεύθερη 
καί ἀβίαστη συμμετοχή της στό σχέ-
διο τῆς Θείας Οἰκονομίας κατέστησε 
τόν ἑαυτό της κλίμακα μεταξύ Θεοῦ 
καί ἀνθρώπου καί ἀπέβη τρανό παρά-
δειγμα τῆς κατά Θεόν ζωῆς, αἰώνιο καί 
διαχρονικό πρότυπο βιοτῆς γιά κάθε 
ἄνθρωπο, Προστασία καί Σκέπη τοῦ 
Γένους τῶν Ἑλλήνων. 
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 Ἁδελφοί μου, 
Σέ ὅλες τίς κρίσιμες, ἀλλά καί με-

γάλες στιγμές τοῦ Ἔθνους μας, ἀπό τή 
μεγαλειώδη νίκη στή ναυμαχία τῆς Σα-
λαμίνας μέχρι τό ἔπος τοῦ ’40, ἡ σωτη-
ρία καί ἡ δόξα συναρτήθηκε μέ τή θεία 
προστασία. 

Ἀπό τότε, μάλιστα, πού ὁ Σταυρός 
μέ τό «ἐν τούτῳ νίκα» τοῦ Μ. Κωνστα-
ντίνου χάραξε στόν οὐρανό τήν αὐγή 
τοῦ βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ, πάντο-
τε ἕνας Ἔφιππος Ἅγιος ἤ ὁ λαμπρός 
Ἀρχάγγελος ὁδηγεῖ τίς τύχες τῆς Ρω-
μιοσύνης.

Μά πιό πολύ ἀπ’ ὅλους εἶναι ἡ Πα-
ναγία, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, πού, μέ 
τή βοήθειά της ἀμυνόμενος ὁ πιστός 
Λαός, τό 626 γκρέμισε τά στίφη τῶν 
Ἀβάρων ἀπό τά τείχη τῆς Βασιλεύ-
ουσας Πόλης, τό 862 καταπόντισε τά 
πλοῖα τῶν Σκυθῶν στόν Κεράτιο καί 
τό 673 καί τό 718 κατετρόπωσε τούς 
Ἄραβες. 

Εἶναι ἡ ἴδια, πού εὐλόγησε τόν ξε-
σηκωμό τοῦ 1821, τή μέρα τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, καί ἐκείνη, πού 
πληγώθηκε πρώτη καί μάτωσε ἀπό 
τόν ἄνανδρο τορπιλισμό τῆς «Ἔλλης», 
τό Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1940, εἶναι 
ἡ Παναγία πού «τῶν χρυσοφόρων 
ὀρδῶν ἐστόρεσε τή δύναμη», καί κατε-
πτόησε «κείνους πού πράξαν τό κακό», 
πού ἀμφισβήτησαν τήν παρουσία τοῦ 
Θεοῦ καί πίστεψαν στόν Ὑπεράνθρωπο 
ἄνθρωπο καί ὁδήγησε τό στρατό μας 
τή μέρα τῶν Εἰσοδίων της στήν εἴσοδο 
τῆς Κορυτσᾶς, τήν πρώτη συμμαχική 
νίκη τοῦ Πολέμου. 

Εἶναι ἡ ἴδια, πού καί σήμερα εὐλογεῖ 
καί σκέπει τίς τιμημένες καί δοξασμέ-
νες Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Πατρίδος 

μας, εἶναι ἡ ἴδια στήν Ὁποία καταφεύ-
γει καί σήμερα ὁ Λαός μας, ἀπό ποικοι-
λώνυμους βαρβάρους πολιορκημένος, 
ἀπό τά δεινά τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς 
συγκυρίας καθημαγμένος, ἀπό τούς 
πάντες ἐξαπατημένος, ἀπό τήν ἀπελπι-
σία ἐξουθενωμένος...

 
Γι’ αὐτόν τό Λαό, Παναγία μου, 
 
θά ξεθαρρέψω
νά σοῦ δεηθῶ γι’ αὐτό πού κρύβω 

μυστικό:
καμιά παράκληση δέν ἔχω γιά τόν 

ἑαυτό μου·
γιά ὅλον ἐτοῦτον τό λαό μας θά 

σοῦ δεηθῶ,
πού ἀγρίεψε πιά ἀπ’ τόν πόνο καί 

ἁπελπίστη,
ζητάει λιγάκι εἰρήνεψη, ν’ ἀνασά-

νει.
Ἄλλοτε τοῦ τήν ἔδινες πλουσιο-

παρόχως,
πικρό παράπονο τόχει, πού τόν 

ἀμέλησες.
Μάνα τους σέ λέγαν, καί μάνα 

τους στεκόσουν.
Δεῖξε τους πάλι τήν καρδιά σου, 

Εἰρηνοφόρα μου.
Στούς ταπεινούς, ἡ ταπεινή φανε-

ρώσου,
Περιστερά πάλι τοῦ Νῶε μαντα-

τοφόρα,
στήριξε στή γαλήνη σου τούς 

φτωχούς ἀνθρώπους.
 

ΑΜΗΝ!
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 

στά Χανιά

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τελέστηκε τήν Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στόν 

ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό τῆς πόλεώς μας προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ.κ. Γεωργίου, 
συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτη-
νής κ.κ. Παντελεήμονος καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Στό 
κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος 
τόνισε μεταξύ ἄλλων ὅτι αὐτές οἱ ἑορτές, αὐτές οἱ ἀργίες δέν πρέπει νά ἀποτελοῦν 
γιά τόν πιστό ἡμέρες ξεκούρασης, ἀλλά ἀντίθετα πρέπει νά ἀποτελοῦν ἀφορμές 
γιά περισυλλογή, γιά περίσκεψη. Ἡ Ἐκκλησία μας τοποθετεῖ αὐτές τίς ἑορτές στό 
ἑορτολόγιον, ὄχι γιά νά δώσει μία ἀνάπαυλα στήν καθημερινότητα, μία εὐχάριστη 
παρένθεση στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς πού ἀντιμετωπίζουμε ἀλλά γιά νά προβλημα-
τιστοῦμε καί νά ἀδράξουμε ἕνα πνευματικό προσανατολισμό γιά τήν σωτηρία μας. 
Αὐτές οἱ ἑορτές εἶναι εὐκαιρίες μετάνοιας, εὐκαιρίες ἐξομολογήσεως...
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλεί-

τουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Καστελ-
λίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ.κ. Γεωργίου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς 
κ.κ. Παντελεήμονος, Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ συμπροσευχουμένων πλήθους κληρικῶν καί Χριστεπώνυμου 
πληρώματος, ἀνάμεσά τους πολιτικοί καί στρατιωτικοί ἄρχοντες τοῦ τόπου μας.

Μετά τό πέρας τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἡ λι-
τάνευσις τῆς εἰκόνος, τῆς Παναγίας στούς κεντρικούς δρόμους τῆς πόλεώς μας, ἐνῶ 
ἔξω ἀπό τό Δημαρχεῖο Χανίων τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας. Μετά τήν λι-
τάνευση τῆς εἰκόνος, πραγματοποιήθηκε παρουσία τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί τῶν 
τριῶν σωμάτων, ἐπίσημος Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἐνῶ παράλληλα τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας, τόν ἀνέγνωσε 
ἀξιωματικός τοῦ ναυτικοῦ.
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Μουσική  Ἐκδήλωση
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέ 

τήν συνεργασία τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων τῆς Πατρίδος μας, 
τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας 
Χανίων καί τοῦ Δήμου Χανίων 
πραγματοποίησε μέ ἀπόλυτη 
ἐπιτυχία τήν μουσική ἐκδήλωση  
τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 21ης 
Νοεμβρίου 2014 προς τιμήν τῆς 
Θεοτόκου καί τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας 
στό Πνευματικό Κέντρο Χανί-
ων. Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε 
μουσικά μέ τήν ὑπέροχη φωνή 
της ἡ ἀγαπητή Νεκταρία Καραντζῆ καί ἡ μπάντα τοῦ στρατοῦ τῆς V Ταξιαρχίας 
Κρητῶν.
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Μέ μεγαλοπρέπεια, 
ἑορτάστηκε ἡ ἐπετειακή 
ἐκδήλωση γιά τά 22 χρό-
νια πού ἔκλεισε ὁ Ραδιο-
φωνικός Σταθμός ‘’ Ράδιο 
Μαρτυρία’’ τήν Τετάρτη 
19 Νοεμβρίου 2014 στό 
Πολιτιστικό Κέντρο τῆς 
Μητροπόλεώς μας. 

Τό πρωί τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στό Παρεκκλήσι τοῦ Ἁγί-
ου Κοσμᾶ, ὅπου γίνονται οἱ καθημερινές 
ἀναμεταδόσεις τοῦ Ὄρθρου, τῆς Θείας 
Λειτουργίας, τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ἀπόδει-
πνου καί τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἕνεκεν τῆς ἑορτῆς 
τοῦ σταθμοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό λόγο τοῦ εὐχα-
ρίστησε μεταξύ ἄλλων ὅλους τους συνερ-

22 Χρόνια Ράδιο Μαρτυρία 
γάτες τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ συγ-
χαίροντάς τους γιά τό ἐθελοντικό τους 
διακόνημα καί εὐχαριστώντας τους γιά τίς 
ὡραῖες ἐκπομπές.

Ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα ἑκατοντάδες 
φίλοι καί φίλες προσῆλθαν γιά νά εὐχηθοῦν 
ἀπό κοντά τά χρόνια πολλά στό σταθμό 
τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού 22 χρόνια 
κρατάει συντροφιά, στίς διψασμένες ψυχές 
τῶν ἀκροατῶν του, μεταδίδοντας τό μήνυ-
μα τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τό μήνυμα τῆς 
Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας.

Τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση τίμησαν μέ 
τήν παρουσία τούς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκη-
νός καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες 
Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ.κ. 
Γεώργιος καί Μαρωνείας καί Κομοτηνής 
κ.κ. Παντελεήμονας, οἱ ὁποῖοι νωρίτερα 
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ἔφτασαν στήν πόλη μας καί ὁ πρῶτος σταθ-
μός τῆς ὀλιγοήμερης ἐπισκέψεώς τους, 
στάθηκε ὁ ραδιοφωνικός μας σταθμός.

Ἐκεῖ τούς ὑποδέχτηκαν Κρητικοί μέ 
παραδοσιακές στολές ἀπό τόν χορευτικό 
σύλλογο ‘’οι Βιγλάτορες’’ λέγοντάς τούς 
μαντινάδες καί προσφέροντας στούς δυό 
φιλοξενουμένους Μητροπολίτες παραδο-
σιακά ἀναμνηστικά δῶρα. 

Στή συνέχεια, οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν 
στόν ραδιοθάλαμο τοῦ σταθμοῦ μας, ὅπου 
ἀπηύθυναν ζωντανά στόν ἀέρα, σύντομους 
χαιρετισμούς καί τίς εὐχές τους, γιά τά 22 
χρόνια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ραδιοφώνου.

Τήν ὅλη ἐκδήλωση συντόνισε ὑπέροχα, 
ἡ ὑπεύθυνη δημοσίων σχέσεων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας κ. Στυλιανή Περάκη, δίνοντας 

πρῶτα τόν λόγο στόν Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό 
Λιονάκη, γιά νά ἀναγνώσει τό μήνυμα τοῦ 
Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιά τήν ἑορτή 
τοῦ σταθμοῦ μας.

Στή συνέχεια, τό λόγο ἔλαβε ὁ Διευ-
θυντής τοῦ σταθμοῦ κ. Εὐστράτιος Χα-
τζηδάκης ἀναφέροντας μεταξύ ἄλλων τόν 
βασικό κορμό τοῦ νέου προγράμματος 
χειμώνας 2014-15 καί εὐχαριστώντας πα-
ράλληλα τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κρήτης, τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς ἱερεῖς, 
τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, τίς στρατιω-
τικές ἀρχές, τά σώματα ἀσφαλείας καί ὅλο 
τόν παρευρισκόμενο κόσμο.

Μετά τήν παρουσίαση τοῦ νέου προ-
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γράμματος, ἀκολούθησε παρουσίαση καί 
ἐνημέρωση γιά τήν τεχνική ὑποδομή τοῦ 
σταθμοῦ μας καθώς καί γιά τίς νέες ἐργα-
σίες πού πρόσφατα ὁλοκληρώθηκαν στήν 
Μαλάξα, σχετικά μέ τόν ἱστό τῆς κεραίας 
ἀπό τόν Τεχνικό Διευθυντή, Πρωτ. Κων/νο 
Θωμαδάκη.

Σύντομους χαιρετισμούς καί εὐχές τίς 
ὁποῖες ἀνακοίνωσε ἡ κ. Στυλιανή Περάκη, 
πέραν ἀπό τίς ἑκατοντάδες, πού ἀπό τό 
πρωί δίδονταν στό τηλεφωνικό κέντρο τοῦ 
σταθμοῦ μας ἀπό ὅλο τόν κόσμο, ἔστειλαν 
ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Χρῆστος 
Μαρκογιαννάκης καί ὁ Βουλευτής Χανίων 
κ. Μανοῦσος Βολουδάκης.

Στή συνέχεια, ἀποδόθηκαν τιμητι-

κές πλακέτες γιά τήν προσφορά τούς στό 
σταθμό, στόν ἐμπνευστή τῆς ἰδέας Σε-
βασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης, στόν 
πρῶτο Διευθυντή καί νῦν Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη μας, στόν νῦν Διευθυντή καί 
στόν Τεχνικό Διευθυντή τοῦ σταθμοῦ μας 
γιά τήν προσφορά τούς στό Ἐκκλησιαστικό 
Ραδιόφωνο.

Μέ τήν καλλικέλαδη φωνή τῆς κ. Νε-
κταρίας Καραντζή, ἡ αἴθουσα γέμισε μέ 
ὑπέροχες μελωδίες, κερδίζοντας ἄξια στό 
τέλος τό θερμό χειροκρότημα ὅλων τῶν 
παρευρισκομένων.

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τούς 
χαιρετισμούς καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές τῶν 
Σεβασμιωτάτων καί Ἁγίων Ἀρχιερέων.
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Γ) Ὁ γάμος καί ἡ θέση τῆς γυναίκας.

Οἱ μικτοί γάμοι ἦταν πρόβλημα καί 
ἀπαγορεύονταν. Οἱ μουσουλμάνοι πού 
πρωτοκατοίκησαν στήν Κρήτη δέν 
ἔφεραν ὅμως μαζί τους γυναῖκες, γι’ 
αὐτό ἅρπαξαν μέ τή βία γυναῖκες καί 
τίς νυμφεύθηκαν. Ἡ γυναίκα ἔπρεπε 
νά ἀσπασθεῖ τό Ἰσλάμ ἀλλιῶς ὁ γάμος 
ἔπρεπε νά διαλυθεῖ ἀμέσως. Ἀλλά οἱ 
Τουρκοκρῆτες ἐπέτρεπαν στίς γυναῖκες 
τους νά παραμένουν χριστιανές. Οἱ γυ-
ναῖκες πού παντρεύονταν μουσουλμά-
νους, συνήθως ἀσπάζονταν τό Ἰσλάμ 
μετά τό γάμο τους (ἐθελούσια ἤ μετά 
ἀπό πιέσεις), γιά νά ἀναλάβουν τήν 
κηδεμονία καί τήν ἀνατροφή τῶν παι-
διῶν τους καί γιά νά κληρονομήσουν 
τήν περιουσία, σέ περίπτωση θανάτου 
τοῦ συζύγου. Ὁ κλῆρος δέν ἐπέτρεπε 
στίς γυναῖκες πού εἶχαν παντρευτεῖ 
μουσουλμάνους τή μετάληψη.

Ὁ κλῆρος μέ πειθώ καί πιέσεις προ-
σπαθοῦσε νά ἐμποδίσει τίς χριστιανές 
νά ἐργάζονται σέ σπίτια μουσουλ-
μάνων, ἀφοῦ σέ πολλές περιπτώσεις 

Χριστιανικά στοιχεῖα  

στήν θρησκευτική καί τήν κοινωνική ζωή 

τῶν μουσουλμάνων τῆς Κρήτης.

Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης*

Γ΄ μέρος

οἱ Τοῦρκοι πίεζαν τίς ὑπηρέτριες νά 
ἀσπασθοῦν τή θρησκεία τους. Ἀνα-
φέρονται, ἄν καί σπάνια, περιπτώσεις 
ἀνδρῶν πού γιά νά νυμφευτοῦν μου-
σουλμάνες ἀλλαξοπιστοῦσαν. Ὅταν 
οἱ μουσουλμάνοι σέβονταν τήν πί-
στη τῶν χριστιανῶν γυναικῶν τους, 
ἐκεῖνες καλοῦσαν ἱερεῖς γιά ἱεροπραξί-
ες στά σπίτια τους καί ἐνταφιάζονταν 
χριστιανικά. Οἱ γυναῖκες μποροῦσαν 
νά ἀνάβουν τό καντήλι τό Σάββατο 
στά εἰκονίσματα πού διατηροῦσαν, νά 
ζοῦν χριστιανικά καί οἱ σύζυγοι διέθε-
ταν, ἀκόμη καί ἄν δέν ἔπιναν, γιά τή 
γυναίκα καί τούς φίλους της κρασί στό 
δεῖπνο. 

Ἀπό τό 1770 μέχρι τό 1821 ὑπῆρχαν 
πολλοί κρυφοί χριστιανοί, κυρίως ἀνά-
μεσα στά παιδιά τῶν μουσουλμάνων, 
τά ὁποῖα ἀνατρέφονταν ἀπό χριστια-
νές μητέρες, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀσπασθεῖ 
πιεζόμενες τήν μουσουλμανική πίστη 
ἀλλά κρυφά παρέμεναν χριστιανές.

Ὑπῆρχαν ὅμως καί ἐξισλαμισμοί συ-
ζύγων ἑλληνίδων οἱ ὁποῖες ἀρνήθη-
καν τούς ἄνδρες τους, ὅπως καί γάμοι 

* 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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γυναικῶν πού ἦταν παντρεμένες μέ 
χριστιανούς καί τίς ἐξανάγκασαν οἱ 
μουσουλμάνοι μέ τή βία νά τούς πα-
ντρευτοῦν. Μετά τό 1770 ἦταν συχνές 
οἱ ἁρπαγές γυναικῶν (κεπήνι) ἀπό γε-
νίτσαρους, οἱ ὁποῖοι τίς πήγαιναν στόν 
ἱεροδίκη γιά τή νομιμοποίηση τοῦ 
γάμου. Ἀπό 1670 μέχρι τό 19ο αἰῶνα 
παρά τίς ἀπαγορεύσεις τῆς Πύλης δέν 
περιορίσθηκε τό φαινόμενο. Συχνά οἱ 
παντρεμένες διατηροῦσαν τά ὀνόματά 
τους καί τήν πίστη τους. 

Οἱ μουσουλμάνοι ὅταν ἐρωτεύ-
ονταν μία χριστιανή τήν ἀπήγαγαν 
βίαια1. Ἀνάμεσα στούς χριστιανούς 
ἀκόμη καί στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα σέ 
ἀρκετές περιοχές στήν Κρήτη ὑπῆρχε ἡ 
συνήθεια τῆς κλοπῆς τῶν νεαρῶν γυ-
ναικῶν, μέ τή θέλησή τους καί τῶν γο-
νέων τους συνήθως, ἡ ὁποία κατέληγε 
βέβαια σέ γάμο. Οἱ μουσουλμάνοι τῆς 
Κρήτης, ἰδίως οἱ ἔποικοι, εἶχαν τρεῖς 
γυναῖκες καί ἡ μία θεωροῦνταν νόμι-
μη (ἡ ὀνομαζόμενη κεντριστή), ἐνῶ οἱ 
ἄλλες σκλάβες. 

Οἱ περισσότερες μουσουλμάνες πού 
ἦταν πρώην χριστιανές μιλοῦσαν τό 
καθαρό κρητικό ἰδίωμα χωρίς ἐπιδρά-
σεις ἀφοῦ δέν γνώριζαν παρά ἐλάχιστα 
ἀπό ἄλλη γλῶσσα. Ἀπέκτησαν νέες 
συνήθειες μέσα στά χαρέμια. Μετα-
χειρίζονταν ἔλαια, ἀρώματα καί καλ-
λυντικά γιά τό πρόσωπο καί τό δέρμα, 
καί ἔβαφαν σημεῖα τοῦ προσώπου καί 
τά νύχια τους. Ὕφαιναν, ἔπλεκαν καί 
κεντοῦσαν ἀφοῦ ἦταν περιορισμένες 

1.  Ὁ Κριάρης ἀναφέρει τό φόνο ἀπό τό Ντου-
νόπαπα καί τό Δημήτρη Τυράκη τριῶν γενιτσάρων 
ἀπό τίς ἀνατολικές ἐπαρχίες πού εἶχαν ἀπαγάγει 3 
νέες καί τίς ἔφεραν στό μετόχι τοῦ θεολόγου. Πα-
ναγιώτης Κ. Κριάρης, ὅ.π., σ. 113

καί ἔγκλειστες. Μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν 
ἰδεῶν καί τήν ἐπίδραση νέων ἀντιλή-
ψεων ἀπό τό 19ο αἰῶνα, ἐκσυγχρονί-
σθηκαν καί ἀπαλλάχθηκαν ἀπό τίς πα-
λιές θρησκευτικές ἀντιλήψεις καί τούς 
περιορισμούς. Προσοικειώθηκαν ἔθιμα 
καί ἤθη καί βγῆκαν μέ νέες ἀρχές καί 
ἰδέες στήν κοινωνία. Μέ τή σπουδή τῆς 
ἑλληνικῆς γλῶσσας ἀπέκτησαν ἐγκυ-
κλοπαιδικές γνώσεις, μορφώθηκαν 
στά σχολεῖα γεγονός πού ἐπέδρασε 
εὐεργετικά στή ζωή τους. Ἡ μουσική, 
τά γράμματα καί ἡ ζωγραφική τράβη-
ξαν τό ἐνδιαφέρον τους καί μποροῦσαν 
νά περπατοῦν στούς δρόμους καί στά 
δημόσια μέρη ἐλεύθερα καί χωρίς συ-
νοδεία. 

Ἀπό τό 1834 ἀναφέρεται ὅτι οἱ ἐξι-
σλαμισμένοι μποροῦσαν νά ἐπιστρέ-
ψουν στό χριστιανισμό ἡ διοίκηση 
ἀπαγόρευσε αὐστηρά τήν ἀρνησιθρη-
σκία, τίς βαπτίσεις καί τίς περιτομές καί 
τό συμβούλιο τῶν Χανίων ἀπαγόρευσε 
τίς γενετήσιες σχέσεις χριστιανῶν καί 
μουσουλμάνων.2 Ἀπό τό 1831 εἶχαν 
γίνει ἐκχριστιανισμοί παιδιῶν καί γυ-
ναικῶν πού βρίσκονταν στά χαρέμια 
Ἀλβανῶν καί Τουρκοκρητῶν αἰχμάλω-
τοι καί ἔπρεπε νά ἐλευθερωθοῦν. Κά-
ποιες γυναῖκες παρέμεναν στά χαρέμια 
γιατί δέν ἤθελαν νά ἀποχωρισθοῦν τά 
παιδιά πού εἶχαν γεννήσει κατά τήν 
αἰχμαλωσία καί ὅσες δραπέτευσαν 
μέ τά παιδιά τούς ὑπέστησαν διώξεις, 
ἀφοῦ οἱ μουσουλμάνοι ἀπαιτοῦσαν 
νά ὑποστοῦν τά παιδιά περιτομή καί 
νά μήν ἀνατραφοῦν χριστιανικά ἀφοῦ 
εἶχαν μουσουλμανικό αἷμα.  

Τό 1841 καταργήθηκε ἡ θανατική 

2.  Μανόλης Γ. Πεπονάκης, ὅ.π., σ. 96.
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ποινή στούς ἀρνησίθρησκους, ὅσοι 
ἐκχριστιανίζονταν δέν εἶχαν τό δικαί-
ωμα κληρονομιᾶς κατά τόν ἰσλαμικό 
νόμο καί οἱ μουσουλμάνοι τούς ἀπει-
λοῦσαν μέ φυλακίσεις καί κατάσχεση 
περιουσίας. Ἀλλά ὁ Μουσταφά πασάς 
μέ ἐπεμβάσεις στά συμβούλια τῶν πό-
λεων πέτυχε τήν ἀπελευθέρωση νεο-
φώτιστων. Ἀργότερα, ἀπασχολοῦσαν 
τίς ἀρχές χωρικοί πού ἐκχριστιανίσθη-
καν ὅταν ἀνῆκαν σέ σημαντικές οἰκο-
γένειες ἤ ἦταν ἰσχυρό τό μουσουλμα-
νικό στοιχεῖο στά χωριά τους. Ἀκόμη, 
ὅσοι κατεῖχαν σημαντικές θέσεις καί 
μεταστράφηκαν ἤ συγκρούστηκαν 
μέ μουσουλμάνους διεκδικώντας τήν 
περιουσία τους, ἤ πρώην μουσουλμά-
νοι πού ἄλλαξαν θρησκεία ἤ πρώην 
ἐξισλαμισμένοι στρατιῶτες τοῦ Αἰγυ-
πτιακοῦ στρατοῦ, ὀρφανά πού εἶχαν 
μεταφερθεῖ στήν Αἴγυπτο τήν περίοδο 
τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821. Κυρίως γυ-

ναῖκες καί παιδιά χριστιανῶν γυναικῶν 
παντρεμένων μέ μουσουλμάνους γιά 
νά παντρευτοῦν χριστιανούς. Πολλές 
παντρεύονταν χριστιανούς ἄλλοτε χω-
ρίς δυσκολία ἤ μέ περιπέτειες ἤ ὀργά-
νωναν τήν ἀπαγωγή τους οἱ χριστιανοί 
γιά νά τίς παντρευτοῦν. Μουσουλμά-
νες παντρεύτηκαν μέ τή συγκατάθεση 
τῆς μητέρας τους καί ἡ ἀποκάλυψη ἔγι-
νε μέ τό γάμο. 

Τά παιδιά μουσουλμάνου καί χρι-
στιανῆς συνήθως ἐπέμεναν ὅτι εἶχαν 
βαπτισθεῖ ἀπό μικρά καί σ’ αὐτά ἡ 
ἐκκλησία ἐπέβαλε τή χρίση μέ Ἅγιο 
Μύρο ἤ δήλωναν ὅτι εἶχαν βαπτισθεῖ 
χωρίς νά ἔχουν βαπτισθεῖ. Τό 1821 γυ-
ναῖκες πού ἦταν φανερά μέ μουσουλ-
μάνους ζητοῦσαν νά ἀνανεώσουν τό 
βάπτισμα καί οἱ ἀποκαλύψεις γίνο-
νταν ἤρεμα καί χωρίς νά προκαλοῦν. 
Ἄν καί κάποιοι ἔσχιζαν δημόσια τό 
τουρμπάνι.
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Μέ μία ὑπέροχη ἐκδήλωση ἑόρτασε 
τόν ἐρχομό τῶν Χριστουγέννων 

τήν Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-
νου. Ἡ αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέ-
ντρου τῆς Μητροπόλεώς μας παρουσία 
τοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
ἱερέων καί πλήθους κόσμου, πλημμύ-
ρισε ἀπό ὕμνους ὑπέρ τῆς Γεννήσεως 

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση 
τῆς Μητροπόλεώς μας 

στό πολιτιστικό της κέντρο

ἀπό τήν βυζαντινή μας χορωδία ὑπό 
τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Δημη-
τρίου Κιτάκη. Ὁ διάκονος π. Ἰωάννης 
Κουκουράκης μέ τό κείμενό του μᾶς 
προβλημάτισε κατά πόσο ἐν ἔτῃ 2014 
νιώθουμε καί βιώνουμε τό πραγματικό 
νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. 
Στή συνέχεια, μέ κάλαντα καί ὄμορφα 
τραγούδια μᾶς διασκέδασαν οἱ χορω-
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δίες τῆς Μητροπόλεώς μας παιδική 
καί μικτή ὑπό τῶν χοραρχῶν κ. Βίσσης 
Ἀθανασιάδου καί κ. Ἕλλης Παγωνίδου. 
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τό θεατρικό 
«ὁπωσδήποτε...ναί», πού ἐπιμελήθηκε 
ἡ κ. Ἀμφιθέα Πολυχρονάκη, δίνοντάς 
μας ἕνα μάθημα ἀγάπης, πίστης καί 
ἐλπίδας μέ ἕνα διαφορετικό παραμυ-

θένιο τρόπο. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
πού εὐχαρίστησε ὅλους τους συντελε-
στές τῆς ὄμορφης Χριστουγεννιάτικης 
ἑορτῆς, εὐχόμενος πρός ὅλο τόν κόσμο 
αὐτά τά Χριστούγεννα τό μήνυμα τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου νά γεμίσει 
χαρά καί ἐλπίδα κάθε οἰκογένεια!
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Ἦρθαν καί αὐτά τά Χριστούγεν-
να. Ἦρθαν δηλαδή; Ἦρθαν τώρα 

ὅπως καί τόσα χρόνια. Κάποιες συνη-
θισμένες προετοιμασίες μέ λίγα ψώ-
νια παραπάνω, ἕνα καινούργιο ροῦχο, 
ἕνα σχετικά γεμάτο τραπέζι καί σέ ὅλα 
αὐτά λίγη φιλανθρωπία καί λίγος τυπι-
κός ἐκκλησιασμός νά συμπληρώνουν 
τό σκηνικό τῶν Χριστουγέννων. Ὅμως, 
ἡ Βηθλεέμ καί ὅλη ἡ οἰκουμένη ἑτοι-
μάζεται νά ὑποδεχθεῖ τόν Θεάνθρωπο, 
τόν Λυτρωτή. Ἐμεῖς τελικά πῶς ἐπιλέ-
γουμε νά τόν ὑποδεχθοῦμε;

Στίς μεγαλουπόλεις δρόμοι φωτί-
στηκαν μέ ἠλεκτρικά λαμπιόνια καί δια-
κοσμητικές γιρλάντες ἐνῶ τά καταστή-
ματα φωταγωγήθηκαν μέ πολύχρωμες 
ἐπιγραφές. Ἀκόμη καί τά χωριά μας μι-
μήθηκαν ὄχι τόσο αὐτή τήν ἐξωστρεφῆ 
φολκλορική πρακτική τῶν πόλεων, ὅσο 
τήν σπατάλη χρημάτων γιά τά περιβό-
ητα ρεβεγιόν. Ἄραγε ἄν συνειδητοποι-
ούσαμε πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί 
τόν λόγο τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Του, θά 
ἐπαναλαμβάναμε τό ἴδιο.

Παλαιότερα, βέβαια, τά πράγματα 
ἤτανε κάπως διαφορετικά. Αὐτές τίς 
μέρες, ὅπως καί ἄλλες μεγάλες γιορτές 
τῆς Χριστιανοσύνης τίς περνούσαμε 
μέ μία ξεχωριστή χαρά καί νοσταλγία 
γιατί ἤτανε μία εὐκαιρία νά ἀνατρανί-
σουμε ἀπό τήν καθημερινή ρουτίνα καί 
νά ξεκλέψουμε λίγες ἡμέρες χαρᾶς. Τά 

Ἦρθαν τά Χριστούγεννα;
διάκονος π. Ἰωάννης Κουκουράκης

παιδιά ξεχύνονταν καί γέμιζαν τά σο-
κάκια μέ τίς χαρούμενες φωνές τους 
καί ἔβλεπες τόν Χριστό νά περπατᾶ 
στά πρόσωπά τους καί νά καλησπερίζει 
ὁ ἴδιος τούς ἄρχοντες καί τίς ἀρχόντισ-
σες καί ὅπως ἔλεγε ὁ Μακαριστός Γέ-
ροντας Ἐπίσκοπος Κισάμου Εἰρηναῖος 
στό βιβλίο του: «Ὁ Χριστός σημάδεψε 
τήν Κρήτη».

Ἡ ἀρχή τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώ-
που, ὁ πόνος καί ὁ θάνατος, ἡ σωτηρία 
καί ἡ αἰωνιότητα, ὅλα αὐτά τά αἰώνια 
προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου περνοῦσαν 
ἀπό τήν καρδιά τῶν παππούδων μας, 
μά ἔβρισκαν τήν λύση στήν παραδοσι-
ακή πίστη πού τή θέρμαινε ἡ Ἐκκλησία 
μέ τίς γιορτές, τά σύμβολα, τά ἔθιμα 
καί τά πανηγύρια της. Τά σύμπαντα 
ὅλα δοξάζουν τήν γέννηση τοῦ Κυρίου 
καί ἡ Ἐκκλησία διατρανώνει τό μήνυ-
μα τῆς ἐλπίδας, τῆς γεννήσεως καί ὅλα 
τά προβλήματά μας βρίσκουν τήν λύση 
πού ἀναζητοῦν.

Σήμερα, τά πράγματα ἄλλαξαν. Τά 
παιδιά μας ντρέπονται νά βγοῦνε στό 
δρόμο καί νά τραγουδήσουν αὐθόρμη-
τα αὐτά τά ἀνεπανάληπτα τραγούδια 
τῆς παράδοσής μας, πού περιγράφουν 
τόσο παραστατικά τήν Γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ καί ἀποτελοῦν τήν παράδοσή 
μας πού τείνει νά ἐκλείψει. Πέραν ὅμως 
ἀπό αὐτά ἄν δοῦμε βαθύτερα τήν Γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ, εἴμαστε σίγουροι 
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ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι νά γιορτάσουμε τά 
Χριστούγεννα; Γιατί ὁ Χριστός ἦρθε 
στόν κόσμο γιά νά λυτρώσει τόν κό-
σμο ἀπό τήν πείνα, ἀπό τήν ὀρφάνια, 
τήν βία καί τήν ἐκμετάλλευση. Ἦρθε 
νά σταματήσει τίς ἐχθρότητες μεταξύ 
τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν καί νά 
παγιώσει τήν εἰρήνη. Καί ὅμως ἡ βία 
παραμένει ἀκόμη φαινόμενο διαχρονι-
κό, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου καί τοῦ 
Σαίξπηρ πού τήν ἔκαναν ποίημα, ὡς 
τήν σημερινή ἐποχή πού θεμελίωσε τήν 
παγκοσμιοποίησή της πάνω σέ ἐμφυλί-
ους καί γενοκτονίες.

Παρακαλᾶμε τόν Κύριο, νά στεί-
λει τόν Υἱό του, νά μᾶς λυτρώσει ἀπό 
ὅλα τά δεινά. Νά ζήσουμε αὐτό τό Μυ-
στήριο τό ξένο καί παράδοξο καί ἐμεῖς 
θά πλέκουμε ἐγκώμια καί ὕμνους ἀπό 
πόθο γιά Σένα, Θεοτόκε πού θά μᾶς 
χαρίσεις τόν Υἱό τόν Ἀγαπητό καί ὅση 
εἶναι ἡ πρόθεσή μας γιά αὐτό τόση 
ἀνάλογα δίνε σέ μᾶς τή δική σου δύνα-
μη γιά νά ἐλπίζουμε στήν ἐπίσκεψη τοῦ 
Κυρίου μας στό λαό πού δοκιμάζεται.

Ἀκόμα βλέπουμε ἀπίστευτες εἰκό-
νες πού κάνουν τόν γύρω τοῦ κόσμου 
μέ παιδιά νά πεθαίνουν ἀπό τήν ἔλλει-
ψη μίας ἀσπιρίνης, ἀπό τήν ἔλλειψη 
νεροῦ. Νά ἀποκεφαλίζονται ἄνθρω-
ποι μπροστά στήν κάμερα καί ἀπό τήν 

ἄλλη πλευρά ἕνας ἄλλος κόσμος νά 
ἀπολαμβάνει μέ τόν τρόπο τοῦ αὐτές 
τίς γιορτινές ἡμέρες, τίς βλέπει μέσα 
ἀπό τό δικό του πρίσμα καί τίς ἑρμη-
νεύει ὅπως αὐτός θέλει ἀλλά ὡς μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά κάνουμε 
τόν ἀπολογισμό μας, νά δοῦμε ἄν τά 
φετινά Χριστούγεννα μᾶς ἔφεραν πιό 
κοντά στό χρέος καί τήν εὐθύνη πού 
ἔχουμε γιά νά γίνουμε ἡ ἀνάσα τοῦ 
κόσμου, τό φῶς πού θά φωτίσει, τό 
ἅλας πού θά νοστιμίσει τήν ἐποχή μας. 
Μπροστά στήν φάτνη Του, ἅς καθρε-
πτίσουμε ὅλοι τους ἑαυτούς μας γιά νά 
διαπιστώσουμε τί ἄλλαξε στή ζωή μας. 
Τά Χριστούγεννά μας καλοῦν νά ξα-
ναγεννηθοῦμε, νά συνεχίζουμε νά πι-
στεύουμε, γνωρίζοντας πολύ καλά πού 
βρίσκεται ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας 
καί μέ ποιό τρόπο μποροῦμε νά τήν 
ἀποκτήσουμε. Χριστούγεννα σημαίνει 
ὅτι δέν μποροῦμε νά κατορθώσουμε 
μόνοι μας κάτι, αὐτό ἔλλειπε, καί μᾶς 
τό ἔφερε καί τό πρόσφερε ὁ ἴδιος ὁ 
Θεός, τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν φτώ-
χειά μας, καί τήν ἀναγέννησή μας μέσα 
στήν ζωοδόχο Ἐκκλησία Του. Παρακα-
λοῦμε τήν Παρθένο σήμερον νά φέρει 
στόν κόσμο τόν Χριστό γιά νά εὐφραν-
θοῦμε καί νά ἀναγεννηθοῦμε.

Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι 
τό μοναδικό γεγονός, πού δίνει νόημα 
στό παρελθόν, λύση στό παρόν, ἐλπίδα, 
τήν μόνη ἐλπίδα γιά τό μέλλον. Ἔχου-
με χρέος νά τό διακηρύττουμε γιά νά 
φανερωθεῖ μέσα ἀπό ἐμᾶς στόν κόσμο. 
Τοῦτο τό ἔργο εἶναι ἡ ἀποστολή μας, ἡ 
οὐσία τῆς ὑποστάσεώς μας καί τότε θά 
ἔρθουν πραγματικά τά Χριστούγεννα 
μέσα μας καί θά ἀναφωνήσουμε: «Χρι-
στός ἐπί γῆς Δοξάσατε!!»
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

Βασικά σημεῖα προηγουμένου
Ὁ Ἰνδουισμός γιά αἰῶνες παρέμενε στήν ἀφάνεια. Στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα, μέ 

τή στήριξη τῆς Θεοσοφίας καί τῆς Λευκῆς Ἀδελφότητας, δημιουργήθηκαν ἰνδουι-
στικές κινήσεις μέ σκοπό τή διάδοση τῶν ἀρχῶν τοῦ Ἰνδουισμοῦ στήν Ἀμερική καί 
τήν Εὐρώπη. 

Ὁ Βιβεκανάντα προώθησε τόν στόχο τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας τῆς ἰνδου-
ιστικῆς κοσμοθεωρίας συνδέοντάς τον μέ τίς ἰδέες γιά τήν «Παγκόσμια Ἀδελ-
φότητα τῆς Ἀνθρωπότητας, χωρίς διάκριση φυλῆς, φύλου, χρώματος ἤ πίστης». 
Παράλληλα, οἱ διδάσκαλοι τῆς Θεοσοφίας ἀγωνίστηκαν μέ ζῆλο γιά τή δημιουρ-
γία τῆς Παγκόσμιας Θρησκείας, πού θά ἐνσωματώνει στοιχεῖα ἀπό τίς τρέχουσες 
θρησκεῖες. Ἔτσι, στήριξαν τήν ἐξάπλωση τῶν ἰνδουιστικῶν δοξασιῶν στόν Δυτικό 
κόσμο καί τή διείσδυσή τους στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης, ὥστε, ἀπό τόν συμφυρμό 
τῶν θρησκειῶν καί ἀπό τήν μετατροπή τῆς ἐπιστήμης σέ μεταφυσική, νά πάρει 
σάρκα καί ὀστά τό πανθρησκειακό ὅραμα τῆς Θεοσοφίας.

Θυγατρικές ὁμάδες τοῦ Ἰνδουισμοῦ 
καί τῆς Θεοσοφίας συνεργάζονται 
ἄρρηκτα καί ἐμφανίζουν τίς δοξασίες 
τους ὡς ἐπιστήμη. Ἐκμεταλλευόμενες 
ὅτι ὁ Δυτικός ἄνθρωπος ἔχει θεοποι-
ήσει τίς δυνατότητες τοῦ λογικοῦ του 
στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης, προσπαθοῦν 
νά μετατρέψουν τήν ἐπιστήμη ἀπό φυ-
σική σέ μεταφυσική. 

Γιά νά διασκεδάσουν τίς ὑποψίες, 
σπεύδουν νά τόν βεβαιώσουν ἐκεῖνο 

Οἱ δοξασίες τοῦ  Ἰνδουισμοῦ διεισδύουν στό Δυτικό κόσμο.

πού ἐπιθυμεῖ ν’ ἀκούσει, ὅτι π.χ. οἱ τε-
χνικές τῆς γιόγκα ἤ τοῦ διαλογισμοῦ 
δέν ἔχουν ἀπολύτως καμία σχέση μέ 
τή θρησκεία, ἀλλά «εἶναι ἐπιστήμη».1 
Πρόκειται γιά τρανταχτό ψέμα, διότι 

1.  «Ἡ Γιόγκα εἶναι καθαρή ἐπιστήμη… δέν 
ὑπάρχει καμιά θρησκευτική χροιά…», Παραμχάμ-
σα Σατυανάντα, Γιόγκα Νίντρα, 1990.

«Ἡ Γιόγκα δέν εἶναι θρησκεία, εἶναι ἐπιστή-
μη…», Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, Γιόγκα. 
Ἀναζητώντας ἀπαντήσεις, 2007, σ. 19.
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στίς γιογκικές τεχνικές εἶναι ἐνσωμα-
τωμένες οἱ μαγικές ἐπικλήσεις ἰνδουι-
στικῶν καί ἄλλων θεοτήτων. 

Ἑκατοντάδες γκουρού, μάντεις, 
μάγοι καί μαθητές τους - μέ βάση τήν 
αὐθυποβολή καί τή συνεργεῖα τῶν πο-
νηρῶν πνευμάτων, ὑπόσχονται τήν ἐπί-
τευξη αὐτογνωσίας καί αὐτοελέγχου. 
Διδάσκουν διαλογισμούς γιά τή «διεύ-
ρυνση τῆς συνείδησης», προσανατολι-
σμένης ὅμως, στήν ἀποδοχή τῶν ἰνδου-
ιστικῶν δοξασιῶν γιά τό κάρμα, τή 
μόξα καί τή σαμσάρα. Ταυτίζουν κάθε 
δοξασία, διαλογισμό, μαγική τέχνη μέ 
τήν ἐπιστήμη καί, ὡς ἐκ τούτου, τά προ-
βάλλουν ὡς ἱκανά νά θεραπεύσουν τό 
ἄγχος καί τίς σωματικές ἀσθένειες. 

Τήν ἴδια τακτική ἀκολουθοῦν οἱ 
«ἐνεργειακοί θεραπευτές» μέ τίς «ἐνερ-
γειακές θεραπεῖες» τίς ὁποῖες δικαιολο-
γοῦν ὡς «ἐναλλακτικές». Συμφύρουν 
ἰνδουιστικές παραδόσεις καί μαγικές 
ἐπικλήσεις μέ τήν ψευδῆ ὑπόσχεση θε-
ραπείας ἀσθενειῶν, ὅπως βαθμούς μυ-
ήσεων, διαλογισμούς, δοξασίες πώς ὁ 
θεραπευτής γίνεται κανάλι τῆς συμπα-
ντικῆς ἐνέργειας, τήν ὁποία διοχετεύει 
ἀπό τά χέρια του στό σῶμα τοῦ πάσχο-
ντος, ἐνεργειακές πέτρες κ.α.. Βεβαίως, 
τέτοιες μέθοδοι δέν ἀναγνωρίζονται 

ἀπό τήν ἰατρική ἐπιστήμη, διότι τόσο 
ἡ διάγνωση τῆς ἀσθένειας, ὅσο καί ἡ 
ἀντιμετώπισή της, ἐλέγχονται ὑπεύθυ-
να ἀπό ἀνεξάρτητα ἐργαστήρια καί μέ 
ἀναγνωρισμένες διεθνῶς μεθόδους.2 

Οἱ ἰνδουιστικές ὁμάδες προτείνουν 
τό διαλογισμό, ὡς ἀπαραίτητο μέρος 
τοῦ καθημερινοῦ μας προγράμματος, 
γιά κάθε ἀνάγκη, κυρίως ὅμως γιά τήν 
ἀντικατάσταση τῆς καθημερινῆς προ-
σευχῆς καί ἐπικοινωνίας μέ τόν Κύριό 
μας. Μάλιστα, προκειμένου νά πλα-
νήσουν καί νά προσεταιριστοῦν τούς 
Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, φθάνουν νά 
διδάσκουν τό ψεῦδος, ὅτι ἡ εὐχή «Κύ-
ριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με» «εἶναι ἡ 
τέλεια τεχνική διαλογισμοῦ… πού ἔχει 
ἡ χριστιανική θρησκεία».3 

Ὁ διαλογισμός –σέ συνδυασμό μέ 
τίς ἀσκήσεις γιόγκα, μέ πρόσχημα τή 
γυμναστική καί τή χαλάρωση4– προ-
τείνεται, ἐπίσης, σέ προγράμματα ἐπι-
χειρήσεων γιά τούς ἐργαζόμενους, μέ 
τήν ὑπόσχεση τῆς ἀποδοτικότερης 
ἐργασίας. 

2.  Ὑπάρχει τεράστια εὐθύνη τῶν ἐπιστημόνων 
τό νά μήν ἐπιτρέψουν νά συμβεῖ αὐτό τό ἀνοσιούρ-
γημα. Νά ὑπερασπιστοῦν τό κύρος τῶν σπουδῶν 
τους καί τό μόχθο πού κατέβαλαν. Νά ὁρίσουν μέ 
σαφήνεια τά ὅρια τῆς ἐπιστήμης πού ὑπηρετοῦν, ἐν 
σχέσῃ μέ τίς παραθρησκευτικές ἰδέες καί πρακτι-
κές. Ταυτοχρόνως, ἔχοντας συνείδηση τῆς κοινω-
νικῆς τους εὐθύνης, νά ἐνημερώσουν τούς πολίτες, 
οἱ ὁποῖοι ἐν ἀγνοίᾳ πέφτουν συχνά θύματα ἐπιτη-
δείων, πού ἐμφανίζονται ὡς ἐπιστήμονες, ἐνῶ οἱ 
διδασκαλίες τους ἀνήκουν στό χῶρο τῶν δοξασιῶν 
καί τοῦ πνευματισμοῦ. 

3.  Ρόμπερτ Νάτζεμυ. Ἡ νοερή προσευχή, περι-
οδικό Ἁρμονική ζωή, τ. 9, 1985, σ. 25.

4.  Ἡ γιόγκα ἐμφανίζεται μέ τό μανδύα τῆς γυ-
μναστικῆς, ἀκριβῶς ἐπειδή στοχεύει νά υἱοθετηθεῖ 
εὐρύτερα καί ἐλκυστικότερα, ἀρχικά ὡς τρόπος 
ἄσκησης καί ἐν συνεχείᾳ ὡς τρόπος σκέψης καί 
ζωῆς.
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Ἀνάλογη διείσδυση ἐπιχειρεῖται στίς 
τρεῖς βαθμίδες ἐκπαίδευσης. Σέ ἰδιωτι-
κά σχολεῖα ἔχουν ξεκινήσει προγράμ-
ματα γιόγκα, ἐνῶ καλλιεργεῖται ἡ ἰδέα 
τά προγράμματα ν’ ἀρχίζουν ἀπό τήν 
προσχολική ἐκπαίδευση καί τούς παι-
δικούς σταθμούς, ὡς ἡ τελευταία λέξη 
στήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν μας. 

Στίς δημοσιευμένες ὁδηγίες τῶν 
γκουρού πρός τούς δασκάλους γιό-
γκα τονίζεται οἱ ἀσκήσεις πού προο-
ρίζονται γιά τά μικρά παιδιά νά εἶναι 
ἀκριβῶς οἱ ἴδιες μ’ ἐκεῖνες τῶν ἐνηλί-

κων, μέ μάντρας,5 ἁπλῶς νά περνοῦν 
τά μηνύματά τους μέσα ἀπό τό παιχνί-
δι καί τό παραμύθι, γιά νά κεντρίζουν 
τό ἐνδιαφέρον τους. Τελικός στόχος 
τῶν ἐν λόγῳ ἀσκήσεων εἶναι οἱ μικροί 
μαθητές νά διδαχτοῦν καί νά βιώσουν 
τίς πρακτικές χαλάρωσης καί διαλογι-
σμοῦ, προσαρμοσμένες στήν ἀντίληψη 
τῆς ἡλικίας τους.6 

5.   Μάντρα: ἱερή συλλαβή ἤ φράση πού ἐπα-
ναλαμβάνεται κατά τή διάρκεια τοῦ διαλογισμοῦ.

6.  «Τό οὐσιῶδες εἶναι πώς ἡ χάθα γιόγκα πρέ-
πει νά διδαχτεῖ μέ τρόπο πού νά εἶναι διασκεδα-
στικός γιά τά παιδιά, ὥστε νά μή βαριοῦνται, καί 
ἀρκετά ἐνεργητικός, ὥστε νά τά κουράσει, καί νά 
μπορέσουν στό τέλος νά καθίσουν ἥσυχα γιά τή 
χαλάρωση καί τό διαλογισμό», Λήδα Shantala, 
Γιόγκα γιά παιδιά, http://www.shantala.gr/yoga_
children.html



36

Εἶναι τραγικό οἱ γονεῖς νά νομίζουν 
ὅτι τά παιδιά τους ἀθλοῦνται καί ἀπα-
σχολοῦνται δημιουργικά, καί νά μήν 
ἀντιλαμβάνονται τό ἀνήθικο παιχνίδι, 
πού οἱ ἰνδουιστικές ὀργανώσεις παί-
ζουν στίς πλάτες τίς δικές τους καί τῶν 
ἀθώων παιδιῶν τους. Παραπλανοῦν 
καί ποδηγετοῦν τούς ἀνυποψίαστους, 
αὐριανούς ὀπαδούς τους… 

Τό τοπίο συμπληρώνουν διαλέξεις, 
ταινίες, συνεργασίες μέ τήν Τοπική 
Αὐτοδιοίκηση σέ ἑορταστικές ἐκδηλώ-
σεις, ἐκθέσεις βιβλίων ἤ διαλέξεις στό 
Ἀνοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο… Διδα-
σκαλίες γιά τή διεύρυνση τῆς συνειδή-
σεως, πρακτικές ἐπικοινωνίας μέ τή συ-
μπαντική ἐνέργεια, ὑποσχέσεις γιά τήν 
ἀπόκτηση ὑπερφυσικῶν ἱκανοτήτων… 
Προτάσεις γιά ἐναλλακτικές διακοπές, 
οἰκολογικές καλλιέργειες, ἐνεργειακά 
βραχιόλια, μάνταλες γιά κάθε χρήση… 
Παιδικά ἐργαστήρια ζωγραφικῆς μέ 
ἀγγέλους, ρεϊκοπαιχνίδια… Ἀτέλειω-
τος ὁ κατάλογος τῶν τεχνασμάτων μέ 
τά ὁποία διεκδικοῦν τόν πνευματικό 
προσανατολισμό τῆς ἀνθρωπότητας, 
κατά τήν Νέα Ἐποχή.

Τελευταία προβάλλεται, ἔντεχνα, 
τό αἴτημα τῆς μετατροπῆς τοῦ Ὀρθό-
δοξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 
σέ θρησκειολογία. Μεμονωμένα πρό-
σωπα καί κομματικές παρατάξεις, φιλι-
κά προσκείμενες στίς ἰνδουιστικές καί 
θεοσοφικές ἀντιλήψεις, προγραμματί-
ζουν καί ἐπιδιώκουν νά τίς ἐπιβάλλουν 
στόν Ὀρθόδοξο λαό. 

Ἡ ἀνωτέρω τακτική ἁπλώνεται σέ 
παγκόσμια κλίμακα. Θιασῶτες αὐτῶν 
τῶν ἰδεῶν ἐπιδιώκουν τήν ἐπικράτηση 
ἑνός πανθρησκειακοῦ, συγκρητιστικοῦ 
μορφώματος, εἴτε ἀφελῶς πιστεύοντας 

ὅτι ὁ πολίτης στή Νέα Ἐποχή ἔτσι θ’ 
ἀντιμετωπίσει τίς θρησκευτικές συ-
γκρούσεις, εἴτε, ὡς στρατευμένοι ἐργά-
τες τῶν ὁμάδων τοῦ κινήματος New 
Age, ὑπηρετοῦν τήν πνευματική σύγ-
χυση πού δημιουργοῦν τά πολυθρη-
σκευτικά μορφώματα, διευκολύνοντας 
τόν παγκόσμιο ἔλεγχο ἀπό τή «Νέα 
Τάξη Πραγμάτων» τοῦ 21ου αἰώνα…

✴✴✴

Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες ἀνα-
φέρθηκαν ἐνδεικτικά καί ἐπιγραμμα-
τικά. Στόν παραθρησκευτικό χορό 
προστίθενται, ἐπίσης, ὁμάδες τοῦ 
Βουδισμοῦ κ.ἄ. εἰδωλολατρικῶν θρη-
σκειῶν. Θά ἀκολουθήσει σειρά ἄρθρων, 
ὅπου θά παρουσιαστεῖ ἕκαστο θέμα 
ἀναλυτικά. 

Ἑπόμενο θέμα:  Ἡ Γιόγκα.
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Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἡμέρα 
πού ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 

μας ἑορτάζει τήν κατά σάρκα γέννηση 
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ 
τῆς Ἰουδαίας. Ἀπό τότε ἀρχίζει καί ἡ 
ἐκκλησιαστική μας πορεία.

Αὐτή ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ «ἐν 
σαρκί» εἶναι ἕνα πάρα πολύ σημαντικό 
γεγονός γιατί αὐτό σηματοδοτεῖ τήν 
ἔναρξη τῆς σωτηριώδους οἰκονομίας 
καί τῶν γεγονότων πού ὁδηγοῦν τόν 
ἄνθρωπο στήν λύτρωση ἀπό τήν ἁμαρ-
τία καί στήν δυνατότητα τῆς ἀναστά-
σεως καί τῆς θεώσεως. 

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ὅπως 
καί τῆς πρώτης ἡμέρας ἑκάστου ἔτους, 
ἑορτάζονται μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα 
καί μεγαλοπρέπεια. Οἱ Καππαδόκες 
ὀνόμαζαν τά Χριστούγεννα Μικρό Πά-
σχα.

Οἱ ἄνθρωποι πέρα ἀπό τό πνευμα-
τικό καί λατρευτικό μέρος τῆς ἑορτῆς 
φρόντισαν νά διατηρήσουν καί νά δια-
τηροῦν ἕνα κλίμα μεγάλης προετοιμα-
σίας καί ἑορταστικῆς διάθεσης μέ πολ-
λά ἤθη καί ἔθιμα μερικά ἐκ τῶν ὁποίων 
εἶναι τά κάτωθι:

Τό στόλισμα  
τοῦ Χριστουγεννιάτικου ἐλάτου 
Ὅσον ἀφορᾶ τό στόλισμα τοῦ Χρι-

Χριστούγεννα καί Πρωτοχρονιά
Ἤθη καί Ἔθιμα 

Γράφει ἡ Τριανταφυλλιά Γ. Μαζανάκη 
Γραμματέας τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία τῆς Ι.Μ.Κ.Α

στουγεννιάτικου ἐλάτου δέν συμπε-
ριλαμβάνεται στά ἑλληνικά ἔθιμα. Οἱ 
Ἕλληνες κατά παράδοση στόλιζαν ἀντί 
γιά δέντρο ἕνα καράβι. Πιό συγκεκρι-
μένα, μέ τήν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ 
ζυγοῦ, προσπάθησαν νά ἀναπτύξουν 
τήν ναυτιλία καί τό ἐμπόριο. Πολλοί 
ἄνδρες κυρίως ἐργάστηκαν στά καρά-
βια. Κατά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν τῶν 
Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς 
οἱ ναυτικοί γύριζαν στά σπίτια τους καί 
γιά τό λόγο αὐτό οἱ νοικοκυρές στόλι-
ζαν ἕνα καράβι.

Τό 1833 ἔφτασε στήν Ἑλλάδα τό 
πρῶτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο τό 
ὁποῖο στολίστηκε στά ἀνάκτορα τοῦ 
Ὄθωνα στό Ναύπλιο. Ἀπό τόν δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο καί μετά 
τό ἔλατο ἀντικατέστησε τό 
καράβι σιγά σιγά σέ ὅλα τά 
ἑλληνικά σπίτια. Τό στόλι-
σμα τοῦ δέντρου ἀποδίδεται 
ὅτι καθιερώθηκε στήν Δύση 
ἀπό τόν Μαρτίνο Λούθηρο, 
ἱδρυτή τῆς Προτεσταντικῆς 
Ἐκκλησίας, ὅταν σύμφωνα 
μέ τήν παράδοση, καθώς 
περπατοῦσε ἕνα βράδυ 
στό δάσος, εἶδε τά ἀστέ-
ρια νά λάμπουν ἀνάμεσα 
στά κλαδιά. Τότε συνέλαβε 
τήν ἰδέα νά βάλει τό δέντρο 
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μέσα στό σπίτι καί νά τό στολίσει μέ 
κεριά πού θά συμβόλιζαν τόν ἔναστρο 
οὐρανό ἀπ’ ὅπου ἦρθε ὁ Χριστός στόν 
κόσμο.

Τά κάλαντα 
Τά κάλαντα εἶναι 

ἕνα πολύ παλιό ἔθιμο 
τό ὁποῖο συνδέεται 
μέ τό δωδεκαήμερο. 
Ὁμάδες παιδιῶν ἀφη-
γοῦνταν μέ μουσικό 
ρυθμό τή γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ προαναγγέλ-
λοντας τόν ἐρχομό τῆς 
ἑορταστικῆς περιόδου. 
Ὁ νοικοκύρης ἤ ἡ νοι-

κοκυρά ἀντάμειβε τά παιδιά πού ἔφερ-
ναν τό χαρμόσυνο μήνυμα στό σπιτικό 
τους ἀποβλέποντας μέ αὐτή τήν πράξη 
στήν μελλοντική ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν 
στό σπίτι τους.

Ἡ βασιλόπιτα 
Ἡ β ασ ι λόπιτα 

εἶναι ἕνα ἔθιμο τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς καί 
ἔχει τίς ρίζες του στίς 
ἀρχέγονες ἀγροτι-
κές τελετές ὅπως τά 
Κρόνια πού λατρεύ-
ονταν στήν Ἑλλάδα, τά Σατουρνάλια 
στήν ἀρχαία Ρώμη κ.λπ. 

Στήν ὀρθόδοξη παράδοσή μας ἡ 
βασιλόπιτα εἶναι συνδεδεμένη μέ ἕνα 
γεγονός πού συνέβη στήν πόλη Και-
σαρεία τῆς Καππαδοκίας. Ἐπίσκοπος 
Καισαρείας ἦταν τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ 
Μέγας Βασίλειος, ὁ ὁποῖος εἶχε πλού-
σια φιλανθρωπική δράση. Ἵδρυσε στήν 
περιοχή του νοσοκομεῖα, γηροκομεῖα, 

ὀρφανοτροφεῖα καί φρόντιζε συστημα-
τικά γιά τήν ἀνακούφιση τῶν πτωχῶν 
καί τῶν ἀδυνάτων. Σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση ὁ Μέγας Βασίλειος ἤθελε 
νά ἐπιστρέψει τά κοσμήματα πού εἶχαν 
παραδοθεῖ ἀπό τόν λαό σέ ρωμαῖο 
ἀξιωματοῦχο πού ἀπειλοῦσε νά κατα-
στρέψει τήν περιοχή. Μήν γνωρίζο-
ντας ὅμως σέ ποιόν ἀνῆκε ποιό κόσμη-
μα ἔδωσε διαταγή νά τοποθετήσουν τά 
κοσμήματα μέσα σέ τεράστιες πίτες καί 
τά κομμάτια τους νά μοιραστοῦν στούς 
κατοίκους. Μέ θαυματουργικό τρόπο ὁ 
κάθε κάτοικος βρῆκε μέσα στό κομμά-
τι τῆς πίτας πού πῆρε τό κόσμημα πού 
εἶχε δώσει γιά τήν σωτηρία τῆς πόλης.

Δέν θά μποροῦσε ὅμως ἡ οἰκογένεια 
νά μήν γιορτάσει τά Χριστούγεννα καί 
τήν Πρωτοχρονιά γύρω ἀπό τό εὐλο-
γημένο τραπέζι καί νά μήν ἀπολαύσει 
τά πλούσια ἐδέσματα τῆς νοικοκυρᾶς.

Στίς κουζίνες τῶν σπιτιῶν τά σύ-
γκλινα, τό χοιρινό, τά ἐντόσθια, τό 
ζυμωτό ψωμί, τό βραστό, τό Κρητικό 
πιλάφι «κυριαρχοῦν» τῆς γαλοπούλας.

Γλυκίσματα ὅπως τά μελομακάρο-
να, οἱ κουραμπιέδες καί τά αὐγοκαλά-
μαρα στολίζουν καί εὐωδιάζουν ὁλό-
κληρο τό σπίτι.

Τό προζύμι καί τό Χριστόψωμο εἶχαν 
τήν ξεχωριστή θέση σέ κάθε σπίτι. Τό 
ἀνάθρεμμα τοῦ χοίρου πού σφάζονταν 
τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων κυ-
ριαρχοῦσε στά περισσότερα χωριά. Τήν 
δεύτερη μέρα τῶν Χριστουγέννων ἀπό 
τό κρέας τοῦ χοίρου ἔφτιαχναν λουκά-
νικα, ἀπάκια, πηχτή, σύγκλινο, ὀμαθιές 
καί τσιγαρίδες. Στήν Ἀνατολική Κρήτη 
ἔφτιαχναν ἐπίσης τήν λεγόμενη ξιγκό-
πιτα.
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Ἀπό τά ἔθιμα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἡ 
«καλή χέρα» καλά κρατεῖ. Συνηθίζεται 
νά δίδεται στά παιδιά, πού θά ἐπισκε-
φτοῦν τό σπίτι τήν ἡμέρα ἐκείνη, χρη-
ματικό ποσό. 

Τό ἔθιμο τοῦ ποδαρικοῦ, ἐπίσης, ἔχει 
διατηρηθεῖ μέ ἰδιαίτερο ζῆλο καί στίς 
μέρες μας μέ τόν νοικοκύρη τοῦ σπι-
τιοῦ νά προσέχει ποιόν θά ὑποδεχθεῖ 
πρῶτο στό σπίτι του. Ἐπίσης, πολλοί 
βάζουν μία πέτρα στό σπίτι τους γιά νά 
εἶναι γερό ἤ μεταφέρουν νερό γιά νά 
τρέχουν τά καλά ὅλο τό χρόνο σάν τό 
νερό.

Σέ ἄλλα μέρη, ὅπως τό Ἡράκλειο, 
ὑπάρχει τό ἔθιμο τῆς μπουγάτσας. Οἱ 
Ἠρακλειῶτες ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρο-
νιᾶς καταναλώνουν μεγάλες ποσότη-
τες μπουγάτσας θέλοντας νά εἶναι γλυ-
κιά ἡ πρώτη τους γεύση. 

Ἀκόμη, στήν Πέλλα ἀναβιώνει τό 
ἔθιμο τῆς «Κόλιντα Μπάμπω», τό 
ὁποῖο ἔχει σχέση μέ τή σφαγή τῶν νη-
πίων ἀπό τόν στρατό τοῦ Ἡρώδη. Οἱ 
κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἀνάβουν φωτιές 
καί φωνάζουν «Κόλιντα Μπάμπω. Σύμ-
φωνα μέ τό ἔθιμο ἀνάβουν τίς φωτιές 
γιά νά μάθουν οἱ ἄνθρωποι γιά τήν 
σφαγή καί νά προφυλαχτοῦν.

Στήν Φλώρινα, ἐπίσης, ἀνάβουν 
φωτιές στίς 12 τά μεσάνυχτα, οἱ ὁποῖες 
συμβολίζουν τή φωτιά πού ἄναψαν οἱ 
ποιμένες στή Βηθλεέμ γιά νά ζεσταθεῖ 
ὁ νεογέννητος Χριστός. 

Στήν Ρόδο καί τά Δωδεκάνησα 
χαρακτηριστικό ἔδεσμα τῶν ἡμερῶν 
εἶναι οἱ δίπλες, οἱ ὁποῖες ἐξακολου-
θοῦν νά παρασκευάζονται καί στίς μέ-
ρες μας. 

Τήν Πρωτοχρονιά ἕνα ἀπό τά ἔθιμα 
πού ἀναβιώνουν ἐπίσης στά Δωδεκά-

νησα μέχρι τίς μέρες μας εἶναι τό ἔθιμο 
τῆς «μπουλουστρίνας», τοῦ φιλοδω-
ρήματος δηλαδή ἀπό τούς συγγενεῖς 
(παπποῦδες, γιαγιάδες, θείους κ.λπ.).

Στή Σάμο, ἐκτός τῶν ἄλλων, φτιά-
χνουν τή λεγόμενη «πηχτή», δηλαδή 
χοιρινό κρέας βρασμένο μέ λεμόνι πού 
τό ἀφήνουν νά πήξει γιά νά τό φάνε 
τά Χριστούγεννα. Τήν παραμονή τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς τοποθετοῦν ἕνα ρόδι 
πίσω ἀπό τήν πόρτα γιά νά τό σπάσουν 
μέ τό ποδαρικό, ὥστε νά εἶναι τό σπίτι 
γεμάτο εὐτυχία ὅλο τό χρόνο.

Στήν Στερεά Ἑλλάδα μαζί μέ ὅλα τά 
παραπάνω ἀναβιώνει καί τό ἔθιμο τοῦ 
βασιλόψωμου. Τό ὄνομά του προσδι-
ορίσθηκε ἀπό τήν ἡμέρα τῆς κατανά-
λωσής του, δηλαδή τό μεσημέρι τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς. Οἱ νοικοκυρές ἐκτός 
ἀπό τό ἀλεύρι κατά τήν παρασκευή 
του ἔβαζαν μέσα στό μίγμα καί ρεβίθι 
ἀλεσμένο, βασιλικό καί νερό. Πάνω 
του δημιουργοῦν διάφορα σχήματα καί 
παραστάσεις εἴτε αὐτές ἀφοροῦν τήν 
ὑγεία, εἴτε τήν οἰκογένεια. Παράλληλα 
μέ τό Βασιλόψωμο οἱ νοικοκυρές φτιά-
χνουν καί τίς λεγόμενες βασιλοκου-
λοῦρες.

Αὐτά καί πολλά ἀκόμη εἶναι τά ἤθη 
καί ἔθιμα τῶν Χριστουγέννων καί τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς ἀνά τήν Ἑλλάδα, πού 
ἀναβλύζουν ἀπό τήν παράδοσή μας, 
στολίζουν τήν ζωή μας καί συσφίγγουν 
τίς σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τῶν 
μελῶν τῆς οἰκογένειας, ἀλλά καί με-
ταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ Θεοῦ. Ἅς 
διατηρήσουμε καί ἄς μεταλαμπαδεύ-
σουμε στίς ἑπόμενες γενιές ὅσα περισ-
σότερα ἀπό αὐτά μποροῦμε. 

Ἅς ἔχουμε εὐλογημένες γιορτές μέ 
ὑγεία, ἀγάπη καί εἰρήνη.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
στήν  Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος

Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Θεολόγος
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μέ πολυαρχιερατικό συλλείτουργο 
στόν πλήρη ἀπό πιστούς πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ἄμπλιανης 
στήν Ἱστορική Πόλη τῆς Λαμίας, τιμήθη-
κε ἡ Ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ 

Τρ ο π α ι -
ο φ όρ ου, 
ἑ ο ρ τ ά -
στηκε ἡ Ἀνάμνηση τῶν Ἐγκαινίων τοῦ συγκε-
κριμένου Ναοῦ καί ἄρχισε στήν οὐσία ἡ πρώτη 
Ἡμέρα τῆς Ἐνάρξεως τῆς ΚΣΤ΄ (26ης) Πανορθο-
δόξου Τριημέρου Συνδιασκέψεως τῶν Ἐντεταλ-
μένων ἐπί τῶν Αἱρέσεων Ἐκπροσώπων τῶν Πα-
τριαρχείων, Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν 
Μητροπόλεων.

Τό ἀπόγευμα στίς 5 ἔγινε ἡ ἔναρξη τῆς ΚΣΤ΄ Πα-
νορθοδόξου Τριημέρου Ἀντιαιρετικῆς Συνδιασκέψε-
ως. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός ἀνέγνωσε ὡς ἐκπρό-
σωπος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου τό Μήνυμά του. 
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Λαμπρός ἑορτασμός στή μνήμη τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου 

Λαμπρή ὑποδοχή τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας  
τῆς Ὀλυμπιωτίσσης στά Χανιά

Πανηγυρικά, παραδοσιακά καί μεγαλόπρεπα μέ 
κάθε ἱεροπρέπεια ὁ Ἱερός κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός 
τῆς πόλεως καί Μητροπόλεώς μας ὑποδέχθηκαν τήν 
θαυματουργή Ἱερή Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὀλυ-
μπιωτίσσης τό Ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 8 Νοεμβρίου 
2014, τήν ὁποία μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ἐλασσῶνος κ.κ. Χαρίτων, στό πλαίσιο τοῦ 

ἑορτασμοῦ, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ ἐδῶ καί χρόνια νά γίνεται στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεώς μας.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στή συνέχεια, ἐψάλλει ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερι-

νός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ἐλασσῶνος κ.κ. Χαρίτωνος. 
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
Μέ τήν τέλεση τοῦ λα-

μπροῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Συλλείτουργου συνεχί-
στηκαν καί ὁλοκληρώθηκαν 
τήν Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 
οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις στά 
Χανιά μέ ἀφορμή τήν ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τήν 
ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ 
εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς 
Ὀλυμπιωτίσσης. Στήν πανηγυ-
ρική Θεία Λειτουργία ἱερούρ-
γησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνας καί ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένων πλήθους ἱερέων καί 
ἑκατοντάδων πιστῶν. 

Μετά τή Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τῆς 
Παναγίας τῆς Ὀλυμπιωτίσσης καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου σέ κε-
ντρικούς δρόμους τῆς πόλης μας.
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Φιλανθρωπική ἐκδήλωση  
τῆς Μητροπόλεώς μας!

Τεράστια ἦταν ἀκόμη μία 
φορά ἡ προσέλευση τῶν φι-
λάνθρωπων πιστῶν στή δι-
οργανωθεῖσα φιλανθρωπική 
ἐκδήλωση πού πραγματοποί-
ησε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας 
πού ἔλαβε χώρα στό κέντρο 
‘’Κανάρια’’ τήν Κυριακή 9 Νο-
εμβρίου 2014. Ἕνα μεγάλο 
εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός στόν Πανο-

σιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη πού σέ συνεργασία μέ τήν 
ὑπάλληλο τῶν Συσσιτίων κ. Εὔα Ροζάκη, ἀπό τό πρόγραμμα Ξένιος Ζεύς, καί πολλούς 
ἄλλους συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας κατάφεραν νά ἐπιτύχουν καί νά πραγμα-
τοποιήσουν τόν σκοπό τῆς φι-
λανθρωπικῆς ἐκδήλωσης, τῆς 
ὁποίας τά ἔσοδα θά διατεθοῦν 
γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Κεντρικοῦ 
Συσσιτίου. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε 
τόν Ὑπεύθυνο ἱερέα τῶν Συσσι-
τίων π. Νικόλαο Γιαννακουδά-
κη, τούς Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν, τήν 
μαγείρισσα κ. Μαρία Αὐγέρου 
καθώς καί ὅλους τούς ἐθελοντές 
καί ἐθελόντριες.
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Ἡ ἑορτή τοῦ   Ἁγίου  Ἰωάννου  
τοῦ Χρυσοστόμου στά Χανιά

Στόν κατάμεστο ἀπό πλῆθος κόσμου 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου στό Ξα-
μουδοχώρι Χανίων τελέστηκε τήν Πέμπτη 
13 Νοεμβρίου Θεία Λειτουργία προεξάρχο-
ντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη 
καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Νικο-
λάου Μαυροματάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου 

Τουρλίτη, τοῦ Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Θεοφάνους 
Δανιήλ καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη ἐνῶ τούς ὕμνους τῆς πανηγύρεως 
ἀπέδωσε ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκης. 

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας στόν Δήμαρχο Χανίων

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη πραγματοποί-
ησε τήν Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 
στό Δήμαρχο Χανίων κ. Τάσο Βάμβουκα ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Γενικό 
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεώς 
μας Πρωτ. Γεώργιο Περάκη καί τόν Ὑπεύ-
θυνο Οἰκονομικῶν καί Γραφείου Τύπου κ. 
Εὐστράτιο Χατζηδάκη.
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Ἑορτή στή μνήμη τοῦ  Ἁγίου Ματθαίου
Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί θρησκευτική κατάνυξη, ὅπως ἁρμόζει στήν ἱστορία 

καί παράδοσή της, ἡ Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης ἑόρτασε καί ἐτίμησε καί 
φέτος τήν ἱερά μνήμη τοῦ προστάτου καί ἐφόρου της, Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγε-
λιστοῦ Ματθαίου στόν ὁμώνυμο λοφίσκο τοῦ Ἁγίου Ματθαίου τῆς πόλης τῶν Χανίων.

Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στήν τροφό Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχο-

λή Κρήτης τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός, τό Σάββατο 15 Νοεμβρίου, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ, συμπροσευχουμένων πλήθους ἱερέων, 
ἀποφοίτων ἀλλά καί σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς. 
Στή συνέχεια, ἀναφέρθηκε καί στήν πρόσφατη 
μετονομασία τῆς Σχολῆς σέ Πατριαρχική μέ τήν 
πρωτοβουλία τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαί-
ου, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί μέ τήν συγκατά-
θεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. 

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
Τήν κυριώνυμον ἡμέρα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 

στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Ματθαίου τελέσθηκε Ἀρχι-
ερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλ-
λειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-

τουργίας ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου καί ἐπιμνημό-
συνη δέηση ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου κτήτορος τῆς Σχολῆς Νικηφόρου Ἀρχιερέως.
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Ἐγκαίνια στόν Ξενώνα Συνοδῶν Ἀσθενῶν, 
Θαλπωρή

Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τίς 
καθημερινές ἐνέργειες τοῦ 
Προέδρου τοῦ Νοσοκομει-
ακοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιω-
τάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη 
καί τήν ἀρωγή τοῦ συλλόγου 
Ὁρίζοντα ὁλοκληρώθηκαν οἱ 
ἐργασίες καί τήν Δευτέρα 17 
Νοεμβρίου 2014 πραγματο-
ποιήθηκε ἡ τελετή ἐγκαινίων στόν ξενώνα Θαλπωρή, ἕναν ξενῶνα πού, ὅπως εἶπε ὁ 
Σεβασμιώτατος, θά ἀποτελεῖ θαλπωρή καί ἀγκαλιά στό μέλλον γιά ὅσους συνοδεύουν 
ἀνθρώπους πού ἔχουν θέματα ὑγείας.
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Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική  Ἀντίσταση
Στόν Καθεδρικό Ναό Εἰσο-

δίων τῆς Θεοτόκου τελέστη-
κε τήν Κυριακή 23 Νοεμβρίου 
2014 Ἐπίσημος Δοξολογία γιά 
τήν Ἐθνική Ἀντίσταση, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ καί συμπροσευχουμένων 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρω-
τοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου 
Ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ 
Θεοδωρογλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Εὐτυχίου 

Πετράκη, τῶν διακόνων π. Εὐαγ-
γέλου Γενάρη καί π. Δημητρίου 
Δερμιτζάκη.

Τό παρόν στήν Δοξολογία 
ἔδωσαν ὁ Βουλευτής Χανίων κ. 
Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ Δή-
μαρχος Χανίων κ. Τάσος Βάμ-
βουκας, ἐκπρόσωποι ἀπό τήν 
Περιφέρεια καί τίς στρατιωτικές 
ἀρχές τοῦ τόπου μας, ἐνῶ τόν 
πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἀνέγνω-
σε ἡ Ἀντιδήμαρχος Πολιτισμοῦ 
κ. Βαρβάρα Περράκη.
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“ρουά μάτ” στή δυστυχία 
τῶν συνανθρώπων μας

Δέν σταματοῦν οἱ φιλάνθρωπες καί ἐλπιδοφόρες προσπάθειες γιά τήν στήριξη τοῦ 
φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Αὐτή τή φορά ἡ Σκακιστική Ἀκαδημία Χανίων διέθεσε ὅλα τά ἔσοδα ἀπό τά παρά-
βολα τῶν ἀγώνων πού διεξήχθησαν τήν Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 στόν Πνευματι-
κό Κέντρο Χανίων, ὑπέρ τῶν Συσσιτίων τῆς Μητροπόλεώς μας κάνοντας πραγματικό 
‘’ρουά ματ’’ στόν πόνο καί τήν δυστυχία τῶν συνανθρώπων μας, προσφέροντας καί 
αὐτή τό δικό της περίσευμα ἀγάπης στόν ἀγώνα αὐτό πού ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολή μας, μέ τή βοήθεια ὅλου τοῦ κόσμου.

120 σκακιστές ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί ὅλων τῶν συλλόγων κατέκλυσαν τήν Κυριακή 
τό πρωί τό Πνευματικό Κέντρο Χανίων σέ ἕνα πρωτάθλημα σκάκι λίγο διαφορετι-
κό ἀπό τά ἄλλα. Πέραν τοῦ ὅτι οἱ νεαροί ἀθλητές ἀγωνίσθηκαν στό ἀγαπημένο τους 
ἄθλημα, ἔδωσαν καί ἕνα διαφορετικό κοινωνικό μήνυμα.

Ὅλα τά ἔσοδα τῶν παραβόλων 600 εὐρώ περίπου, ἀπεδόθησαν διά χειρός Προέ-
δρου τῆς Σκακιστικῆς Ἀκαδημίας Χανίων, κ. Παπαδημητράκη Ἰωάννου, στόν Πανοσι-
ολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί κατ’ ἐπέκταση πρός 
τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Ἀποκορώνου,σέ μιά σεμνή τελετή 
στά πλαίσια ἔμπρακτης ἔνδειξης ἀλτρουισμοῦ καί ἀλληλεγγύης τῶν νεαρῶν σκα-
κιστῶν τῆς πόλης μας.
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Κλῆρος καί λαός τίμησαν τά 101 χρόνια 
ἀπό τήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα

Μέ τή δέουσα λαμπρότητα πού ἁρμόζει στήν ἱστορική αὐτή ἡμέρα, τῆς Ἑνώσεως 
τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα, τελέστηκε τήν Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου 
ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, τοῦ Πρωτ. Εὐτυχίου Πετράκη, τοῦ δια-
κόνου π. Εὐαγγέλου Γενάρη καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε ἐπίσημος δοξολογία χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συγχοροστα-
τούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Τό παρόν στή Δοξολογία ἔδωσαν ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Εὐάγγελος Μεϊμα-
ράκης, ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κ. Μανώλης Μαματζάκης 
πού ἐκπροσώπησε τήν Κυβέρνηση, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Χρῆστος Μαρκο-
γιαννάκης, ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης 
κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Δήμαρχος Χανιῶν κ. Τάσος Βάμβουκας,ἐκπρόσωποι τῶν 
ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, ἀντιπροσωπεῖες ἀπό σχολεῖα τοῦ 
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τόπου μας καί πλῆθος κόσμου πού ἔλαβε μέρος στή δοξολογία γιά τήν ἱστορική αὐτή 
ἡμέρα.

Στή συνέχεια Κρητικοί μέ παραδοσιακές φορεσιές παρέλαβαν στά χέρια τούς τήν 
γαλανόλευκη καί μέ ἐπικό βηματισμό, συνοδευόμενο ἀπό τίς τιμές πού ἀπέδιδαν οἱ 
στρατιωτικές μπάντες, κατευθύνθηκαν στό ἱστορικό φρούριο τοῦ Φιρκᾶ στό λιμάνι 
Χανίων, ὅπου τήν 1 Δεκεμβρίου τοῦ 1913 παρουσία τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθε-
ρίου Βενιζέλου καί τοῦ πρίγκιπα Γεωργίου ὑψώθηκε ἡ γαλανόλευκη ἐπισφραγίζοντας 
τήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα.

Τέλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονο-
μικῶν, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης καί ὁ Δήμαρχος Χανίων ὕψωσαν τήν ἑλληνική ση-
μαία τήν ὥρα πού τρία μαχητικά ἀεροσκάφη πραγματοποιοῦσαν ἐντυπωσιακή διέλευ-
ση πάνω ἀπό τό φρούριο τοῦ Φιρκᾶ.
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Νυχτερινή Θεία Λειτουργία 
στήν μνήμη τοῦ  Ἁγίου Πορφυρίου

Τόν Ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη τί-
μησαν στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί συγκε-
κριμένα στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος στό Κάστρο μέ κατανυκτική πολυαρ-
χιερατική νυχτερινή Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργοῦντος 
τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἑόρτιες εὐχές στόν Ποιμενάρχη μας
Πλημμύρισε μέ εὐχές τό Ἐπισκοπεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπου ἑκατοντάδες Χα-

νιῶτες μεγάλοι καί μικροί, τοπικοί ἄρχοντες καί στρατιωτικές ἀρχές ἦρθαν νά εὐχηθοῦν 
τά χρόνια πολλά στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό καί στόν Πανο-
σιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη πού ταπεινά ἑὀρτασαν, 
ἀνήμερά τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ τήν Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Σάββα τοῦ  Ἠγιασμένου 
στά Χανιά

Μέ ἱεροπρέπεια καί 
ἀπόλυτη κατάνυξη ἑορτά-
στηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου 
καί Θεοφόρου Πατρός 
ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἠγια-
σμένου στό ὁμώνυμο 
ἐξωκκλήσι τῆς Ἐνορίας 
Ἁγίου Φανουρίου Κάτω 
Γαλατά. Τήν παραμο-
νή τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 
04 Δεκεμβρίου, τέλεσε 

τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπροσευχομένων τοῦ Πρωτ. Σπυρίδωνος Κουφοῦ καί τοῦ 
οἰκείου Ἐφημερίου Πρεσβ. Γεωργίου Σεργάκη. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Πα-
ρασκευή 05 Δεκεμβρίου, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων ἱερέων 
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Νικολάου στά Χανιά

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό του 

Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Χανίων 
στήν Σπλάντζια, χοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός τήν παραμονή τῆς μεγάλης 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τήν Πα-
ρασκευή 05 Δεκεμβρίου. Κλῆρος καί 
λαός συμπροσευχήθηκαν καί ἑόρτασαν 
τόν Ἅγιο Νικόλαο, προστάτη τῶν ναυ-
τικῶν.
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Θεία Λειτουργία
Στόν Ἅγιο Νικόλαο στόν Γαλατά ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 

κ.κ. Δαμασκηνός τό Σάββατο 06 Δεκεμβρίου, τελώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
παρουσία πλήθους ἱερέων καί κόσμου.

Στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Σπλάντζια Χανίων τέλεσε τή Θεία 
Λειτουργία ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονά-
κης παρουσία ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας, τοῦ διοικητοῦ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος 
Πλωτάρχου Λ.Σ. Ἰωάννου Ὀρφανοῦ καί ὑπηρετούντων στό Λιμενικό Σῶμα, καθώς καί 
ἑκατοντάδων πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἡ λι-
τάνευσις τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στό γραφικό λιμάνι τῆς πόλεώς μας, συλλιτανευόντων 
πλειάδας κληρικῶν καί Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Η Cyta στηρίζει δυναμικά γιά 3η συνεχόμενη 
χρονιά τό ἔργο τῶν Συσσιτίων  

τῆς Μητροπόλεώς μας
Συνέντευξη Τύπου παραχώρη-

σαν, τήν Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός μέ τό Γενικό 
Διευθυντή τῆς Cyta Ἑλλάδος, κ. 
Χρίστο Λιμνατίτη, καί τήν Ὑπεύ-
θυνη Δημοσίων Σχέσεων τῶν 
δράσεων τῆς ΙΜΚΑ, κ. Στέλλα 
Περάκη μέ ἀφορμή τήν ἀνανέ-
ωση τῆς χορηγίας τῆς ἑταιρείας 
Τηλεπικοινωνιῶν –γιά τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά– πρός τό Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τήν 
προμήθεια 100 κιλῶν κρέατος, ἀνά ἑβδομάδα γιά ἕνα ἀκόμη ἔτος, μέ ἄμεση ἰσχύ.
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Παρουσίαση βιβλίου
Παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, πλήθους ἱερέ-

ων, κόσμου καί ἀρχόντων τοῦ τόπου μας πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλί-
ου ‘’ἱερέας Ἰωάννης Ματωνάκης ὁ ἐλεήμων ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ”, στήν ἐνορία Γερανίου 
τήν Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 ἀμέσως μετά τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τε-
λέσθηκε στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό. Τήν παρουσίαση 
τοῦ βιβλίου ἔκανε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός 
Λιονάκης. 

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

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

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

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

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Δοξολογία γιά τούς προστάτες  
τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος στήν  Ἱερά 
Μητρόπολη Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου

Τούς Ἁγίους τρεῖς παῖδες ἐν καμίνῳ, Ἀνανία, Ἀζαρία καί Μισαήλ προστάτες τοῦ 
Πυροσβεστικοῦ σώματος τίμησαν τήν Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στόν Καθεδρικό Ναό 
τῆς Μητροπόλεώς μας μέ ἐπίσημο δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Στή Δοξολογία παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης 
Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Διοικητής Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Χανίων 
κ. Ἰωάννης Μαραγκάκης, διοικητές τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῆς ἀστυνομίας καθώς 
καί ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου.

Ἡ   Ἱερά Μητρόπολή μας τίμησε τόν ἐπίτροπο 
τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Στεφάνου

Τόν γηραιό ἀλλά κατάμεστο ἀπό ἀγά-
πη καί νεανικό φρόνημα γιά νά προσφέρει 
ἀκόμη καί τώρα στήν ἐκκλησία κ. Νικόλαο 
Βιτετζάκη τίμησε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας 
ὕστερα ἀπό σχετική εἰσήγηση τοῦ ἐφημερίου 
τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Στεφάνου Χανίων Πρωτ. 
Ἰωάννου Τσιτσιρίδη καί τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ συμβουλίου. Τήν Εὐαρέσκεια ἀπένειμε 
ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
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Χειροτονία Διακόνου 
στήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς 

στά Περιβόλια Χανίων
Τήν Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 ὁ Σεβα-

σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός 
τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ας Παρασκευῆς στά Περιβόλια Χανίων, κατά 
τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τήν εἰς Διά-
κονον Χειροτονίαν τοῦ Ἀντωνίου Χατζησταύ-
ρου, ὁ ὁποῖος εἰσέρχεται εἰς τόν ἔγγαμον Ἱερόν 
Κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὡς ἄμι-
σθος κληρικός.

Ἀπευθυνόμενος στό νεοχειροτονηθέντα Δι-
άκονον π. Ἀντώνιο, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας τόν παρότρυνε νά εἶναι διάκονος 
τῆς Ἀγάπης καί νά ὑπηρετεῖ τό μυστήριό τῆς 
ἱεροσύνης γιά τό ποίμνιο πού θά τοῦ στέλνει ὁ 
Θεός στήν πορεία τῆς ζωῆς του.
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Μελωδικό ταξίδι  
στό πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων  

ἀπό τήν Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Χανίων
Σέ ἕνα πλούσιο κατάμεστο 

ἀπό μελωδικά Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη 
μας ταξίδεψε ἡ χορωδία τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Χανίων 

ὅπου διακονεῖ ὁ π. Βασίλειος Γκά-
τσης, τήν Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 
2014, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰω-
άννου Περράκη.

Χριστουγεννιάτικο δεῖπνο ἀγάπης καί 
συντροφιᾶς στήν Τρίτη ἡλικία

Ἑορταστικό δεῖπνο πραγματοποιήθηκε 
τήν Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στό Γηροκομεῖο 
Χανίων. Στό δεῖπνο παρευρέθηκε ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος μετέφερε 
τίς Χριστουγεννιάτικες εὐχές τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Τό παρόν ἐπίσης ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Χανί-
ων κ.Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ἐκπρόσωποι 
τοπικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν καθώς καί 
πλῆθος κόσμου πού ἦρθε νά χαιρετίσει τούς 
παποῦδες καί τίς γιαγιάδες τοῦ τόπου μας!
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Χριστούγεννα στά Χανιά
Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρό-

τητα καί μέ κάθε ἱεροπρέπεια 
ἑορτάστηκε στόν Καθεδρικό 
Ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου στά Χανιά ἡ μεγάλη 
Δεσποτική ἑορτή τῆς Γεννή-
σεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τήν Τετάρτη 24 Δε-
κεμβρίου 2014, μέ τήν τέλεση 
νυχτερινῆς Θείας Λειτουργίας 
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδο-
κωσταντάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη καί τῶν διακό-
νων π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί π. Εὐαγγέλου Γενάρη.
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Ἡ  ἑορτή τοῦ  Ἀρχιδιακόνου καί Πρωτομάρτυρος 
Ἁγίου Στεφάνου στά Χανιά

Μέ μεγαλοπρέπεια καί κάθε ἱεροπρέπεια ἑορτάστηκε πανηγυρικά στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό τῆς πόλεώς μας, ἡ ἑορτή τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Ἁγίου Στεφάνου.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τελέστηκε ὁ μέγας πανη-

γυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, 

τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη καί πλήθους ἱερέων. Στή συνέχεια, ὁ Πρωτο-
σύγκελλός μας ἀναφέρθηκε στή ζωή καί τήν δράση 
τοῦ καλοσυνάτου π. Ἰωάννου Τσιτσιρίδη ἀναφέροντας μεταξύ ἄλλων ὅτι  τιμοῦμε τή 
συμπλήρωση πεντηκονταετοῦς πολυκάρπου, καλλικάρπου, εὐόρκου καί εὐδοκίμου δι-
ακονίας τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Τσιτσιρίδη. Στή συνέχεια, ὁ συνεφημέριος τοῦ Ἱερού Ναοῦ 

π. Νεκτάριος Βαϊγκούσης ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς 
στήν πνευματική διακονία τοῦ π. Ἰωάννου, πού 
ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά ἔχει μία πατρική ἀγκα-
λιά γιά ὅλο τόν κόσμο, προσφέροντας του  ἐκ 
μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἕναν ἱε-
ρατικό σταυρό, ἐνῶ τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν 
σχολείων τίμησαν τόν π. Ἰωάννη μέ μία ἀνθοδέ-
σμη γεμάτη ἀπό παιδικά συναισθήματα.
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Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί 
πανευφήμου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου 

καί πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων
Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-

του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
τελέστηκε τήν Κυριακή 28 Δεκεμβρί-
ου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου 
Χανίων ἡ ἀρχαιοπρεπής Θεία Λειτουρ-
γία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου 
Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου 
καί πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων. 
Πλῆθος Χριστεπώνυμου πληρώματος 
κατέκλυσε ἀπό νωρίς τόν Ἱερό Ναό γιά 

νά παρακολουθήσει τήν ξεχωριστή αὐτή Θεία Λειτουργία.

Βραβεύτηκαν οἱ ἀριστεύσαντες τῆς ἰατρικῆς  
ἀπό τό Χαζίρειο ἵ δρυμα στήν Ἁγία Μαρίνα

Τούς κόπους μίας ὁλόκλη-
ρης χρονιᾶς, συνυφασμένους 
μέ τό συστηματικό διάβασμα 
καί τή σκληρή δουλειά εἶδαν 
νά ἀναγνωρίζονται οἱ ἀριστεύ-
σαντες φοιτητές ἰατρικῆς ἀπό 
τά Χανιά πού βραβεύτηκαν 
τήν Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 
ἀπό τό Χαζίρειο Ἵδρυμα στίς 
ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύματος 

στήν Ἁγ. Μαρίνα. Οἱ 11 νέοι ἐπιστήμονες πέρα ἀπό τήν ἠθική ἱκανοποίηση πού αἰσθάν-
θηκαν, παρέλαβαν τό βραβεῖο τοῦ ‘’Γεωργίου Ν. Χαζίρη’’ πού ἀντιστοιχεῖ σέ ἕνα ἀξιόλο-
γο χρηματικό ποσό, προκειμένου νά βοηθηθοῦν στή συνέχιση τῶν σπουδῶν τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συνεχάρη ὅλους τούς νέους αὐτούς ἐπιστήμονες 
τονίζοντας ὅτι μολονότι οἱ καιροί πού ζοῦμε εἶναι δύσκολοι βλέπουμε τούς νέους μας νά 
ἔχουν ὁράματα καί νά συνεχίζουν δυναμικά τόν ἀγῶνα γιά τήν πρόοδο καί τήν ἐπιστήμη.
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Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση  
στήν ἐνορία Μουρνιῶν

Μιά ὑπέροχη ἑορταστική ἐκδήλωση στό πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων πραγματο-
ποιήθηκε τήν Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 στό ἐνοριακό κέντρο τῶν Μουρνιῶν ὅπου 
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Δρακακάκης.




