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Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Θείᾳ εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ ἐν 

Τριάδι προσκυνητοῦ Θεοῦ, σεπταῖς 
δέ Ὑμετέραις Πατριαρχικαῖς εὐχαῖς 
καί εὐλογίαις, εὑρισκόμεθα ἐνώπιον 
Ὑμῶν, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέ-
ραν, καθ’ ἥν ἡ Ὑμετέρα θεοτίμητος τε 
καί γερασμία Κορυφή τοῦ Πανσέπτου 
τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου, ἄγει τά σε-
πτά Αὐτῆς ὀνομαστήρια, προκειμένου 
ἵνα ὑποβάλωμεν σεβάσματα υἱικά καί 
εὐχάς ἐγκαρδίους, ἐκ προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, ἡ ἐλαχιστότης μου καί ὁ 
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντά-
κης, Ἀρχιγραμματεύς Αὐτῆς, διαβιβά-
ζοντες ἅμα καί τάς εὐχάς τοῦ Προέδρου 

Π Ρ Ο Σ Φ ΩΝΗ Σ Ι Σ 
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ 
ΚΑΤΑ ΗΜΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ 

(11.6.2015)

Αὐτῆς, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. 
Εἰρηναίου, πάντων τῶν Σεβ. Μελῶν 
Αὐτῆς καί προσφιλῶν Ἀδελφῶν καί 
Συλλειτουργῶν Σας ἁγίων Ἀρχιερέων, 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν 
Ἀδελφοτήτων καί παντός τοῦ γενναί-
ου, ἡρωϊκοῦ, φιλοθέου καί φιλογενοῦς 
λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προσφι-
λοῦς, ἐκλεκτῆς καί ἐσαεί ἀφοσιωμένης 
θυγατρός τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἅπαντες, Παναγιώτατε πάτερ καί 
Δέσποτα, γνωρίζομεν καί παρακολου-
θοῦμεν τούς καθ’ ἡμέραν ἀνυστάκτους 
ἀγῶνας καί τά πολλά καί μεγάλα πα-
λαίσματά Σας ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Κυ-
ρίου καί τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Αὐτοῦ, 
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τῶν ὁποίων τό βάρος καί τήν εὐθύνην 
προσωπικῶς ἐπωμίζεσθε. Ὁρῶμεν τήν 
μέριμναν καί τήν πατρικήν στοργήν καί 
ἀγάπην τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας 
πασῶν τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἁπανταχοῦ 
τέκνων Αὑτῆς. Εὑρισκόμεθα νοερῶς 
εἰς τάς συνεχεῖς ἐπισκέψεις καί τάς ἱε-
ράς ἱεραποδημίας Σας, γνωρίζομεν τάς 
ἱεράς πρωτοβουλίας καί τούς ὑψηλούς 
στόχους Σας. Ἔχετε τήν ἰδιαιτέραν χά-
ριν καί δύναμιν ἵνα ἀνασταίνητε τάς 
ἱεράς μνήμας τῶν προγόνων Σας, διά 
τῶν ἀναστηλώσεων τῶν ἐγκαταλε-
λειμμένων ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἀνατολῆς, 
καί τῆς τελέσεως εἰς αὐτάς τῆς ἀναι-
μάκτου ἱερουργίας, καί ἵνα μεριμνῆτε 
καί ἐργάζησθε διαρκῶς ἀποστολικῶς 
προβάλλοντες τό διαχρονικόν μήνυμα 
τῆς Ἀναστάσεως καί κηρύττοντες τήν 
εὐαγγελικήν ἀλήθειαν, μακράν φυλε-
τικῶν διακρίσεων καί διαφορῶν.

Πανθομολογουμένως, ὡς ἀμφιδέ-
ξιος καί ἱκανός οἰακοστρόφος, πηδα-
λιουχεῖτε ἀριστοτεχνικῶς τό νοητόν 
σκάφος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί 
ἅπαντες γνωρίζομεν καί ὁμολογοῦμεν 
ὅτι διά τῶν ἱερῶν ἐπιδιώξεών Σας, σή-
μερον τό μαρτυρικόν, ἀειλαμπές καί 
πολύφωτον Φανάρι, ἡ πολύπαθος Μή-
τηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλη-
σία, τυγχάνει πανορθοδόξως ἀποδε-
κτή, δυνατή καί ἀταλάντευτος εἰς τό 
ἀπολυτρωτικόν ἔργον καί εἰς τήν ὁμο-
λογίαν καί μαρτυρίαν Αὑτῆς διά τόν ἐν 
τῷ συγχρόνῳ συνεχῶς μεταβαλλομένῳ 
κόσμῳ ζῶντα δοκιμαζόμενον ἄνθρω-
πον. Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία 
καί σήμερον ἑνώνει τούς ἀνθρώπους 
διά τῆς σεμνοπρεποῦς παρουσίας Σας 

καί τῆς θεαρέστου Πατριαρχίας Σας.
Διά πάντα ταῦτα τά φανερά καί 

πολλά ἄλλα τά ἀφανῆ, τά εἰς ἡμᾶς γε-
γενημένα, εὐγνωμονοῦμεν καί εὐχαρι-
στοῦμεν τήν Ὑμετέραν Θεόλεκτον καί 
τετιμημένην Παναγιότητα.

Ἰδιαιτέρως, ὅμως, Σᾶς εὐγνωμο-
νοῦμεν καί Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καί 
καυχόμεθα ἐν Κυρίῳ, διότι ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Κρήτης, ἡ ναυαρχίς τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας, κατά τήν προσφιλῆ ἔκφρα-
σίν Σας, ἀνήκει ὀργανικῶς εἰς τήν τρο-
φόν τοῦ Γένους, τήν Μητέρα Ἐκκλη-
σίαν Κ/πόλεως. Καί ἡ ζωτικῆς φύσεως 
αὕτη σχέσις συντηρεῖται δι’ ἀκαταλύ-
των ἱστορικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν 
δεσμῶν.

Ἡ ἄμεσος ἱκανοποίησις τῶν αἰτη-
μάτων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, διά τῆς 
τροποποιήσεως ἄρθρων τινων τοῦ ἐν 
ἰσχύει Καταστατικοῦ αὐτῆς Χάρτου, 
ὡς ἡ ἀπόκτησις νομικῆς ὑποστάσε-
ως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ τρόπος 
ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, 
θέματα τοῦ ἐπισήμου Δελτίου αὐτῆς 
Ἀπόστολος Τίτος, καί πολλαί ἄλλαι 
εὐεργετικαί διατάξεις, αἵτινες ἀπό ἐτῶν 
τυγχάνουσι νομοθετικῶς ρυθμισμέναι 
καί ἤδη ἐφηρμοσμέναι εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος, ἔτυχον τῆς ἀμέσου 
ἐγκρίσεως καί προωθήσεως τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου πρός τάς Ἀρχάς τῆς 
Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί ἐρυθμίσθη-
σαν νομοθετικῶς.

Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τῆς ἐκδό-
σεως πολλῶν Κανονισμῶν κατά τό 
τελευταῖον διάστημα. Ἤδη ἐδημοσι-
εύθη ὁ ὑπ’ ἀριθμ. 3/2014 Κανονισμός 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀφορῶν εἰς 
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τό Συμβούλιον Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχι-
τεκτονικῆς καί εἰς τήν Ὑπηρεσίαν Δο-
μήσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί 
Δωδεκανήσου, καί μόλις πρό ἡμερῶν 
ἐστάλησαν πρός δημοσίευσιν εἰς τό 
Φ.Ε.Κ. καί ἕτεροι τέσσαρες Κανονι-
σμοί, κατόπιν τῆς ἐγκρίσεως παρά τῆς 
Μητρός Ἐκκλησίας (Ὑπ’ ἀριθμ. 4/2014, 
Κώδικας περί ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλ-
λήλων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὑπ’ 
ἀριθμ. 5/2015, Περί ἔκδοσης Ἐπίσημου 
Δελτίου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, Ὑπ’ ἀριθμ. 6/2015, Περί 
τῆς Λειτουργίας τοῦ Συνοδικοῦ Γρα-
φείου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί Ὑπ’ ἀριθμ. 
7/2015, Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης).

Οὕτω, τῇ φιλοστόργῳ μερίμνῃ καί 
προτροπῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί 
τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότη-
τος προσωπικῶς, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης 
ἀξιοποιήσασα τάς ἐκ τῆς κειμένης νο-
μοθεσίας παρεχομένας αὐτῇ δυνατό-
τητας, τῇ ἐγκρίσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς 
Συνόδου, ἐκδίδει δι’ ἀποφάσεων αὐτῆς, 
Κανονισμούς καί Διοικητικάς Πράξεις 
κανονιστικοῦ περιεχομένου, διά τήν 
ρύθμισιν τῶν ἐσωτερικῶν θεμάτων 
αὐτῆς, καλλιεργοῦσα καί ἐπαυξάνου-
σα τόν ἄρρηκτον σύνδεσμον τῆς ἠγα-
πημένης καί ἀφοσιωμένης θυγατρός 
Ἐκκλησίας Κρήτης καί προστάτου Μη-
τρός Ἐκκλησίας.

Εἰς καιρούς, κατ’ ἐξοχήν χαλεπούς 
καί δυσχειμέρους διά τήν πατρίδα ἡμῶν, 
βαθυσεβάστως ἐκζητοῦμεν τάς θεοπει-
θεῖς Ὑμετέρας εὐχάς δι’ ἡμᾶς, τόν Ἱερόν 

Κλῆρον, τάς Μοναστικάς Ἀδελφότητας 
καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Μεγαλονή-
σου. Ἐκφράζομεν εἰς Ὑμᾶς τήν δια-
βεβαίωσιν, ὅτι πάντες παραμενοῦμεν 
εὐθυγραμμισμένοι πρός τό Σεπτόν Κέ-
ντρον τοῦ Φαναρίου, ἀεί φωτιζόμενοι 
ἐκ τοῦ ἱλαροῦ Αὐτοῦ φωτός, προστα-
τευόμενοι ὑπό τάς πτέρυγας τοῦ ἱεροῦ 
καί μεγάλου Πατριαρχικοῦ Ὠμοφορίου 
Σας, κρατοῦντες τά ἱερά καί τά ὅσια 
τῆς πίστεως τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Υἱικῶς δέ εὐχόμεθα, πρός τόν θεῖον 
τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα, ὑπέρ δι-
αρκοῦς καί βεβαίας προστασίας τε 
καί ἀντιλήψεως τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς 
Κορυφῆς, τοῦ Ἁγιωτάτου Πατρός καί 
Αὐθέντου ἡμῶν, πρός μακροημέρευ-
σιν, ὑγιείαν καί ἐπίτευξιν πάντων τῶν 
ὑψηλῶν ὀραματισμῶν καί θεαρέστων 
καταθυμίων Ὑμῶν, πρός συνέχισιν τοῦ 
ὑψηλοῦ καί ἐμπεδομόχθου «ὑπέρ τῆς 
τῶν πάντων ἑνώσεως» πανσέπτου καί 
θεαρέστου Ὑμετέρου Οἰκουμενικοῦ 
ἔργου, τῆς μαρτυρικῆς δηλονότι καί 
θυσιαστικῆς πορείας τῆς Μητρός Ἁγί-
ας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, 
τῆς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἐκ τοῦ 
ἀνεσπέρου φωτός τῆς ἀκοιμήτου καν-
δήλας τοῦ Φαναρίου φωτιζούσης, εἰρή-
νην δέ καί καταλλαγήν πᾶσι διατρα-
νούσης.

Ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί βασί-
λευε, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσπο-
τα, ἐν μακροβιότητι καί χάριτι Κυρί-
ου πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, 
εὔκλειαν τῆς Μητρός Ἁγίας Μεγάλης 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, στερέωσίν τε 
καί πρόοδον τῆς θυγατρός Ἐκκλησίας 
Κρήτης.

Πολλά καί εὐλογημένα τά ἔτη Σας.
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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

3.2.10. Εἰλητό π. Εὐγενίου Ἀντωνοπούλου Ἁγ. Νικόλαος Λασιθίου. (Εἰκ. 13). 

Εἰ λητό τοῦ ΙΘ` 
αἰῶνος, καθιερωθέν 
παρά τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Πέτρας 
κυροῦ Δωροθέου Δια-
μαντίδη (1825-1855), 
ἐπί λινοῦ ὑφάσματος, 
διαστάσεων 0,59 ἐπί 
0,64.

Ἀναγεννησιακῆς τέ-
χνης ζωγραφική, προ-
φανῶς μέ πένα, περιέχει 
τον Ἐπιτάφιο Θρῆνο, 
ἐπάνω στόν ὁποῖο εἶναι 
ζωγραφισμένα ὁ Τίμιος 
Σταυρός ὁ σπόγγος καί 
ἡ λόγχη. 

Χ αρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 
τῆς συνθέσεως εἶναι ἡ 
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3.2.11. Εἰλητό  Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἀρετίου Μεραμβέλου. (Εἰκ. 14).

Εἰλητό τοῦ ΙΘ` αἰῶνος (1856), ἐπί λινοῦ ὑφάσματος, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
ἁγίας Τριάδος Ἀρετίου Μεραμβέλλου (τώρα φυλάσσεται στό Λαογραφικό Μου-
σεῖο Νεαπόλε-
ως) καθιερωθέν 
παρά τοῦ Θεο-
φιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Πέτρας 
κ.κ. Μελετίου 
Χ λ α π ο υ τ ά κ η 
(1855-1889).

Ἀν α γ ε ν ν η -
σιακῆς τέχνης 
ζωγραφική μέ 
ἔγχρωμα ἀνεξί-
τηλα χρώματα 
ἀπεικονίζει τόν 
Ἐπιτάφιο Θρῆνο, 
ἐπάνω τοῦ ὁποί-
ου ἵστανται ὁ Τί-

ἁπλοϊκή ἐξιστόρηση τοῦ θέματος, σχεδόν σχεδιασμένη, -αὐτό τουλάχιστον παρα-
τηρεῖται διότι δείγματα χρώματος δέν ὑπάρχουν- καί ἡ ἀκαλαίσθητη ἐξιστόρη-
ση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει ὁλόκληρη τήν ἀνατολική πλευρά 
τοῦ Εἰλητοῦ. Ἐπίσης ἀπεικονίζει τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές μέ τά σύμβολά τους 
καί στή σειρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρκος καί Λουκᾶς. Συναντοῦμε ἀκόμα, πε-
ρίγραμμα στίς παρυφές, πλήν ὁμως οἱ πληροφορίες πού μᾶς παραθέτει βρίσκο-
νται ἐντός τῆς ὀθόνης καί ἀναγράφουν σέ κεφαλαιογράμματη βυζαντινή σημει-
ογραφία. Στό βόρειο τμῆμα τῆς ὀθόνης: «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ» καί στό νότιο: 
«ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΩΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ (sic) ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ Κ.Κ. 
ΔΩΡΟΘεΟΥ», μέ συντομία καί συντμήσεις, ὡς γίνεται συνήθως στή βυζαντινή 
γραφή. Ἡ κατάσταση τοῦ ἀμφίου εἶναι σχετικῶς καλή μέ σαφεῖς ἐνδείξεις τῆς λει-
τουργικῆς χρήσεώς του. Εὑρέθη σέ παρεκκλήσιο τῆς ἐνορίας Φουρνῆς Μεραμβέ-
λου καί ἀνήκει στή συλλογή τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀχριμανδρίτου π. Εὐγενίου 
Ἀντωνοπούλου νῦν Ἐπισκόπου Κνωσοῦ.

Ἀπό σύγκριση μέ τά ἀνευρεθέντα καί μελετηθέντα ἄμφια τῆς παρούσης μελέ-
της προσδιορίζεται ἡ χρονική του τοποθέτηση στήν ἀρχή τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 
ΙΘ` αἰῶνος, περίπου τό 1853.
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μιος Σταυρός, ἡ λόγχη καί ὁ σπόγγος, καθώς ἐπίσης καί τούς τέσσερις Εὐαγγελι-
στές στό ζωόμορφο συμβολισμό τους καί στή σειρά Ἰωάννης Ματθαῖος, Μάρκος 
καί Λουκᾶς.

Τό Εἰλητό ἐμφανίζεται ἄνευ περιγράμματος στίς παρυφές, ὁ δέ δημιουργός του, 
μέ θαυμάσια δεξιοτεχνία τόσο στήν ἐξιστόρηση τοῦ θέματος ὅσο καί στίς πληρο-
φορίες γιά κάθε πρόσωπο πού εἰκονίζεται, μᾶς παραθέτει: Τά ὀνόματα τῶν Εὐαγ-
γελιστῶν, τό Χριστό μέ τά χαρακτηριστικά τῆς Θεότητός Του «Ο ΩΝ» καί τόν 
προσδιορισμό τῆς Παναγίας «Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(Ε)ΟΥ». Ἐπίσης, μέ συντμήσεις καί σέ 
κεφαλαιογράμματη βυζαντινή σημειογραφία παραθέτει: «ΘΙΣΥΑΣΤΙΡΙΟΝ (sic) 
ΘΙΟΝ (sic) Κ(ΑΙ) ΗΕΡΟΝ (sic) ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑ-
ΓΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΕΛΕΤΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΗΕΡΟΥΡΓΙΘΕΝ (sic) ΠΑΡ’ ΕΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΗΤΕΛΥΝ (sic) ΤΑ ΘΙΑ 
(sic) ΕΝ ΑΥΤΩ (sic) ΕΗΣ (sic) ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. ΙΟΥΝΑΡΙΟΥ 
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) ΙΔ` (14) ΑΩΝΣΤ (1856)». 

Ἀξίζει νά παρατηρήσουμε στό παρόν ἄμφιο τόν τονισμό καί τά ὀρθογραφικά 
παροράματα τῶν πληροφοριῶν, τήν ἔντονη δραματική κίνηση στήν εἰκόνα τοῦ 
Ἐπιταφίου Θρήνου, ὅπου τά πρόσωπα σεβίζοντα παρουσιάζουν τήν ἀνθρώπινη 
θλίψη συνάμα καί τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Μέ τήν ἀπουσία φωτοστεφάνων στίς 
Μυροφόρες γυναῖκες εἶναι προφανές ὅτι ὁ δημιουργός θέλει νά τονίσει ὅσο τό 
δυνατόν παραστατικότερα τό γεγονός τῆς ζωηφόρου Ταφῆς ἀλλά καί τήν ἀνθρώ-
πινη διάσταση τοῦ θείου δράματος. Ταυτόχρονα, δέν ἀφήνει περιθώρια φυγῆς ἀπό 
τό λειτουργικό πλαίσιο τῆς χρήσεως τοῦ ἀμφίου. Ἰδιαίτερα ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ 
ἔλλειψη λαρνακοειδοῦς τάφου. Ἡ ἔλλειψη αὐτή μᾶς ἀπόμακρύνει ἀπό τή δυτι-
κή ἐπίδραση καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν παράδοση καί ζωή τῆς ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, πού θέλει νά θάπτεται ὁ νεκρός μέ σινδόνη. Ἡ παράδοση αὐτή δια-
τηρεῖται ἀκόμη στά Μοναστήρια. Ἐπίσης, τονίζουμε τήν ἐπιρροή τοῦ ἀμφίου, ὡς 
πρός τίς γραπτές πληροφορίες ἀπό τίς ἔντυπες συνθέσεις ὅπου ζητοῦν λεπτομερή 
περιγραφή.

Τό παρόν δημοσιεύθηκε ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Εὐγένιο 
Ἀντωνόπουλο στή μελέτη του: Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΡΕΤΙΟΥ ΜΕ-
ΡΑΜΒΕΛΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, πλήν ὅμως δέν μελετήθηκε λειτουργικῶς καί θεματολο-
γικῶς.
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Ἕνα βαρύ σύννεφο 
φόβου, ἄγχους, ἀνα-

σφάλειας καί ἀπελπισίας 
ἔχει καλύψει τά τελευ-
ταῖα χρόνια ἀπ’ ἄκρη σ’ 
ἄκρη τήν πατρίδα μας καί 
λίθος βαρύς ἀπογοήτευ-
σης καί παραίτησης βα-
ραίνει τήν ψυχή μας....

Μέσα στή δίνη τῶν 
τελευταίων πολιτικῶν 
καί οἰκονομικῶν ἐξελίξεων, αἰσθανό-
μαστε ὅλοι τήν πικρή γεύση τῆς ἀπο-
τυχίας καί τῆς ματαίωσης....

Τό παρόν δυσερμήνευτο καί ἐν πολ-
λοίς ἀβίωτο. Τό μέλλον ζοφερό καί 
ἐλπίδα πουθενά!

Ζαλισμένοι ἀπό τόν καταιγισμό τῶν 
ἀντιφατικῶν ἐξελίξεων, παραδομένοι 
στήν ἀπάθεια τῆς ἥττας, ζοῦμε, κινού-
μαστε καί ἐνεργοῦμε παθητικά, καθώς 
αἰσθανόμαστε ἀνήμποροι καί ἀνίκανοι 
νά παρέμβουμε στίς καταστάσεις καί 
νά ἐλέγξουμε τά γεγονότα, “δειλοί, 
μοιραῖοι καί ἄβουλοι ἀντάμα, προσμέ-
νοντας ἴσως κάποιο θαύμα”!

Καί ὅσο δέν γίνεται τό θαῦμα, τόσο 
περισσότερο βυθιζόμαστε στή θλίψη 

Τό μαρτύριο 
καί ἡ μαρτυρία τῆς χαρᾶς!
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

καί τήν κατήφεια,τόσο 
περισσότερο ἀρνιόμαστε 
νά ζήσουμε πραγματι-
κά καί γνήσια, τόσο πε-
ρισσότερο κλεινόμαστε 
στόν ἑαυτό μας, ὑψώνου-
με τείχη στό συνάνθρω-
πό μας, ἀδιαφοροῦμε γιά 
τό διπλανό μας καί ζοῦμε 
τήν “κόλασή” μας, ἔχο-
ντας χάσει τό χαμόγελό 
μας!

Ἔχουμε ξεγράψει ἀπό τή ζωή μας τή 
χαρά...

Ἴσως ὄχι ἄδικα, ὄχι ἀδικαιολόγητα!
Εἶναι τόσα, πού μας βαραίνουν, 

τόσα, πού μας φοβίζουν, τόσα πού μας 
ἀγχώνουν...

Πῶς νά ἔχουμε τή διάθεση νά χαμο-
γελάσουμε ἤ νά χαροῦμε;;;

Κάτι τέτοιο θά ἦταν ἀληθινό μαρτύ-
ριο... Ἡ χαρά εἶναι μαρτύριο καί μαρτυ-
ρία... 

Καί σίγουρα, μέ τίς σημερινές συν-
θῆ κες καί δεδομένα, ἡ χαρά εἶναι μαρ-
τύριο! Γιατί ἡ βίωσή της προϋποθέτει 
θυσία, προϋποθέτει ἄρνηση τοῦ “κό-
σμου” καί τῶν θέλγητρών του, προ-
ϋποθέτει ἀλλαγή τρόπου σκέψης καί 
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ζωῆς, ἀπαιτεῖ ὀδυνηρή πορεία προ-
σωπικῆς καί συλλογικῆς αὐτογνωσί-
ας, ὥστε νά μάθουμε νά χαιρόμαστε 
ἤ νά λυπόμαστε γιά τά πράγματα πού 
πρέπει, τή στιγμή πού πρέπει καί μέ τό 
τρόπο πού πρέπει, ὅπως συνιστοῦσε ὁ 
Ἀριστοτέλης.

Εἶναι ἀληθινό μαρτύριο νά πάψου-
με νά λυπόμαστε καί νά σκυθρωπιά-
ζουμε γιά τήν ἔλλειψη πραγμάτων, 
πού κάποιοι μας ἔπεισαν ὅτι μας εἶναι 
ἀπαραίτητα. Εἶναι ἀληθινό μαρτύριο 
νά ὑπερβαίνουμε τή γενική κατάθλιψη 
γιατί δέν μποροῦμε νά ξοδεύουμε ὅσο 
μας εἶπαν ὅτι χρειάζεται γιά νά εἴμα-
στε εὐτυχισμένοι καί χαρούμενοι. Εἶναι 
ἀληθινό μαρτύριο νά πάψουμε νά πι-
στεύουμε στά εἴδωλα καί νά ὁμολογή-
σουμε τό Χριστό!

Γιατί ἡ χαρά μας, ἡ γνήσια χαρά μας, 
δέν θά εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό 
μία μαρτυρία τῆς πίστης μας καί τῆς 
ἐλπίδας μας στό Χριστό, τόν Μόνον, 
πού δέν θά μᾶς ἀπογοητεύσει, δέν θά 
μᾶς διαψεύσει, δέν θά μᾶς ἀποπροσα-
νατολίσει, δέν θά μᾶς ἐξαπατήσει!

Ἄν σκεφθοῦμε ὅτι ἡ πρώτη λέξη τοῦ 
Ἀναστημένου Χριστοῦ ἦταν τό “χαίρε-
τε”, τότε θά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ 

Χριστιανοί δέν ἔχουμε δικαίωμα στή 
λύπη καί τήν κατήφεια!

Ἄν θέλουμε νά λεγόμαστε καί νά 
εἴμαστε Χριστιανοί...

Ἡ πίστη μας στό Χριστό, ἡ βαθιά, 
εἰλικρινής καί ἀπροσποίητη, χωρίς 
“ἐκπτώσεις” , πού ἐπιβάλλει ἡ λογι-
κή, ἀλλά μία πίστη ἀληθινά “παιδική” 
εἶναι τό διαβατήριο πρός τήν ἠρεμία, 
τήν αἰσιοδοξία καί τή χαρά!

Ὅσα καί ἄν μας στερήσουν, ὅσο καί 
ἄν μας ἐξαπατήσουν, ὅσοι καί ἄν μας 
ἀπογοητεύσουν, ὅσο καί νά μᾶς φοβί-
σουν, ἡ αἴσθηση ὅτι δέν βαδίζουμε σέ 
τούτη τήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος 
μοναχοί, ἀλλά κάτω ἀπό τό βλέμμα 
καί τήν πρόνοια τοῦ Οὐράνιου Πατέρα 
μας, εἶναι πού θά μᾶς δώσει τή δύνα-
μη νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες τῆς 
ζωῆς, νά ἐμποδίσουμε τήν περιρρέουσα 
ἀτμόσφαιρα τῆς γενικευμένης παραί-
τησης νά ἐπιδράσει στήν ψυχή μας καί 
νά βραχυκυκλώσει τήν ἐνεργητικότητά 
μας. Εἶναι αὐτή, πού θά μᾶς ἐνισχύσει 
νά ἀδιαφορήσουμε γιά κάθε ἀνθρώπινη 
μικρότητα καί κακία, πού δηλητηριάζει 
τή ζωή μας καί θά μᾶς μετατρέψει σέ 
μαγιά, πού θά “ζυμώσει” ἕνα νέο αὔριο, 
ἕνα καλύτερο μέλλον γιά τούς ἑαυτούς 
μας, τήν κοινωνία, τήν Πατρίδα μας! 



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.
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Τό πιό μεγάλο πρόβλημα πού ἔχου-
με στή ζωή μας, ἀλήθειες πού συ-

χνά ξεχνᾶμε, εἶναι ὅτι δέν ἔχουμε οἱ ἴδιοι 
προσωπικά ἀγαπηθεῖ στή ζωή μας. Ὅταν 
δέν ἔχεις νιώσει ἀγάπη στή ζωή σου, στά 
παιδικά σου χρόνια καί οἱ περισσότεροι 
δέν ἔχουμε δεχθεῖ πλούσια ἀγάπη, ἔχου-
με δεχθεῖ συμπεριφορά πού μᾶς πλήγωσε 
κατά καιρούς αὐτό μετά βγαίνει καί ὅταν 
μεγαλώνουμε καί μᾶς μένει μία φοβία 
καί ἡ φοβία φέρνει ἀνασφάλειες καί ἡ 
ἀνασφάλεια μᾶς κάνει νά φερόμαστε μέ 
ἀγωνία, σπασμωδικά, νευρικά, πανικό-
βλητα. Τό μεγαλύτερο μυστικό τῆς Ἁγί-
ας Σαρακοστῆς εἶναι νά νιώσεις ὅτι κά-
ποιος σέ ἀγαπάει πάρα πολύ ἔτσι ὅπως 
εἶσαι. Θέλει ὁ Χριστός νά ἀλλάξεις, ἀλλά 
σέ ἀγαπάει καί πρίν ἀλλάξεις. Δέν λέει 
πρῶτα ἄλλαξε καί μετά θά σέ ἀγαπήσω. 
Πρῶτα κόψε αὐτό τό πάθος καί μετά θά 
σέ ἀγαπήσω. Ὄχι! Λέει, σέ ἀγαπῶ ὅπως 
εἶσαι. Καί ὅταν νιώσεις ὅτι σέ ἀγαπάει ὁ 
Θεός προσωπικά, τότε ἡ ψυχή σου θά χα-
λαρώσει, τότε θά ἠρεμήσεις καί τότε δέν 
θά σοῦ φταίει τίποτα στόν κόσμο. Τίπο-
τα! Εἶσαι φτωχός, εὐτυχισμένος θά εἶσαι. 
Εἶσαι πλούσιος, πάλι εὐτυχισμένος θά 
εἶσαι. Ὅ,τι καί νά σοῦ συμβαίνει στή ζωή, 
θά τό παίρνεις πολύ ἤρεμα, ἥσυχα γιατί 

«Ἀλήθειες πού συχνά 
ξεχνᾶμε»

τό πρόβλημά μας εἶναι μέσα μας. Ὅσοι 
μέ ἔχουν πλησιάσει, νά μοῦ μιλήσουν, νά 
ἐξομολογηθοῦν, ἐσεῖς πού τηλεφωνᾶτε 
στό σπίτι καί δέν μέ βρίσκετε ποτέ για-
τί δέν μπορῶ νά μιλάω σέ ὅλο αὐτό τόν 
κόσμο, αὐτό μοῦ εἶπε μία κυρία εἶχε πά-
ρει τέσσερις φορές καί δέν μέ ἔβρισκε καί 
μοῦ λέει, σήκωσέ το νά σέ ἀκούσω νά 
νιώσω λίγη παρηγοριά. Αὐτό θέλουμε, νά 
παρηγορηθοῦμε. 

Ἀλλά μήν ζητᾶτε νά παρηγορηθεῖτε 
ἀπό ἀνθρώπους ἀπόλυτα, οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι ἄνθρωποι. Ἡ ἀπόλυτη παρηγο-
ριά εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀγά-
πη πού θά σοῦ δώσει ὁ Θεός στήν ψυχή 
σου. Αὐτό ἄν τό ἔχεις καί δυναμώσεις θά 
δεῖς μετά ὅτι ἀντέχεις τά πάντα, καί θά 
μπορεῖς καί νά δίνεις, καί θά μπορεῖς καί 
νά προσφέρεις, ἀλλιῶς ἡ αἱμοδοσία πού 
πᾶμε νά κάνουμε εἶναι προβληματική. 
Ἔλεγε ὁ πατήρ Παΐσιος δέν ἀρκεῖ νά εἶσαι 
αἱμοδότης ἄν τό αἷμα σου ἔχει πρόβλημα. 
Ἄν τό αἷμα σου ἔχει πρόβλημα δέν μπο-
ρεῖς νά γίνεις αἱμοδότης. Γιά νά δώσεις 
αἷμα, πρέπει νά καθαρίσεις τό δικό σου 
αἷμα, τῆς ψυχῆς σου. Πῶς θά μιλήσω στό 
παιδί μου; Πῶς θά μιλήσω στόν ἄντρα 
μου, στήν γυναίκα μου, σέ ἕναν ἐνορίτη 
μου; Ἄν ἐγώ ὁ ἴδιος δέν νιώσω αὐτή τήν 

ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη  
τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν  

π. Ἀνδρέα Κονάνο

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
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γλύκα μέσα μου ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Κάντε κάτι νά βρεῖτε τή σχέση σας μέ τόν 
Θεό καί μετά μέ τόν ἄνθρωπό σας, μέ 
τήν οἰκογένειά σας, μέ τόν ἀδερφό σας 
καί θά νιώσετε πάρα πολύ καλά. Καί πι-
στεύω καί μέ τά ἀδέρφια σας νά μιλᾶτε. 
Τώρα μίλαγα αὐτές τίς μέρες μέ μία κυρία 
στό τηλέφωνο, μούδιασε τό στόμα μου 
μία ὥρα τῆς μίλαγα, καί τῆς ἔλεγα αὐτό 
νά μιλήσει μέ τήν ἀδερφή της, δέν μιλι-
οῦνται ἐδῶ καί δυό χρόνια. Δέν μπορεῖ νά 
τό καταλάβει, δέν μπορεῖ νά τό δεχτεῖ καί 
ἔχει βρεῖ καί πνευματικούς πού τῆς εἶπαν 
ὅτι ἔτσι εἶναι, ὅτι καλά κάνει, ὅτι κρύβεται 
λέει μαγεία. Καί τῆς λέω, ὅτι ἡ μαγεία δέν 
φεύγει χωρίς ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη εἶναι πού 
θά τά διώξει ὅλα τά κακά. Δέν μπορεῖς νά 
κάνεις πάσα χωρίς νά μιλᾶς. Δέν μπορεῖς 
νά κάνεις πάσα ὅταν ἔχεις κομματιάσει τή 
ζωή σου καί ἔχεις ἐνταχθεῖ σέ κλίκες, σέ 
παρατάξεις, σέ κόμματα. 

Ἡ ἑνότητα ποῦ εἶναι στή ζωή μας; 
Εἶστε ἑνωμένοι; Ἀγαπᾶτε ὅλοι ὅλους; 
Μπορεῖτε νά συγχωρέσετε ὅλοι ὅλους; 
Πῆγα σέ μία ἐκκλησία καί ἐγώ διαβάζω 
τίς εὐχές στή Θεία Λειτουργία τῆς Ἁγίας 
Ἀναφορᾶς, ὁ ἄλλος ἱερέας δέν τίς διά-
βαζε τίς διαβάζει ἀπό μέσα του, δέν πει-
ράζει. Τί εἶπα μέσα μου, πάνω ἀπό ὅλα ἡ 
ἀγάπη καί ἡ ἑνότητα, ἀφοῦ πάω σέ μία 
ξένη ἐκκλησία, θά κάνω αὐτό πού λέει 
ὁ ἱερέας τῆς ἐκκλησίας, δέν θά τίς δια-
βάσω θά τό κάνω ὅπως τό κάνει αὐτός. 
Γιατί; Γιά νά ἀναπαυτεῖ ἡ καρδιά του καί 
νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό μαζί. Στήν δική μου 
ἐκκλησία θά τό κάνω ὅπως μπορῶ καί 
ὅπως τό ἔχω μάθει. Ἄν δέν κάνεις ὑποχω-
ρήσεις, δέν ἀλλάζει τίποτα. Δέν θά ἀλλά-
ξει τίποτα. Μακάρι αὐτό πού θά δείξουμε 

στήν νέα γενιά αὐτή τή Σαρακοστή νά 
εἶναι ἕνα μήνυμα τέτοιας ἀγάπης, τέτοιας 
ἑνότητας, τέτοιας μεταμόρφωσης τῆς 
ζωῆς μας. 

Ρώτησα ἕνα κρητικό, πρίν ἔρθω ἐδῶ, 
ποιά εἶναι τά προβλήματά σας στήν Κρή-
τη; Ὅπως ὅλος ὁ κόσμος, λέει, ἔχουμε 
καί ἐμεῖς τά δικά μας ἀλλά κυρίως αὐτό 
εἴμαστε ὁρισμένες φορές τσακωμένοι, 
χωρισμένοι, δέν μιλιόμαστε, δέν χωνευό-
μαστε, βάζουμε λόγια, τί θά γίνει σέ αὐτό, 
τί θά ποῦμε στόν Θεό μπροστά; Ὅταν μοῦ 
μίλησε, πήγαινα στά νεκροταφεῖα βόλτα, 
εἶχα ἀπό τότε κάτι στό μυαλό καί ἔκανα 
βόλτες στά νεκροταφεῖα. Μία γιαγιά πού 
δούλευε ἐκεῖ καί μέ ἔβλεπε μέ ρώτησε, 
ἔχεις κανέναν συγγενή ἐδῶ καί ἔρχεσαι 
κάθε μέρα; Βόλτα στό νεκροταφεῖο, γιατί 
μᾶς τό εἶχε πεῖ καί μία φιλόλογος πρώτη 
γυμνασίου, νά πηγαίνετε μία φορά τόν 
μήνα στό νεκροταφεῖο νά φιλοσοφεῖτε 
τή ζωή, γιά λίγο λέει, ἀλλά ἐμένα μοῦ 
ἄρεσε καί καθόμουν ὧρες. Ἔκανα βόλ-
τες, κοίταζα, μέ ρωτάει, θές ἕνα κερί γιά 
κανένα συγγενή; Ὄχι, λέω, ἔτσι ἔρχομαι 
μόνος μου καί μοῦ εἶχε πεῖ αὐτή ἡ γιαγιά, 
εἶδες ἐδῶ μέσα ἡσυχία· κανείς δέν τσακώ-
νετε μέ τόν γείτονα, δίπλα δίπλα ἐχθροί 
μονιασμένοι, ὅσο ζοῦσαν αὐτοί οἱ δύο 
λέει ἤτανε γείτονες, καί μοῦ δείχνει δυό 
τάφους, ἄνοιγε ὁ ἕνας τό παράθυρο τό 
ἔκλεινε ὁ ἄλλος νά μήν κοιταχτοῦν τώρα 
καί οἱ δύο ἐδῶ πέρα, ἔρχεται ὁ παπάς δια-
βάζει τόν ἕνα διαβάζει καί τόν ἄλλο. Αὐτό 
εἶναι ἡ ἑνότητα. Πρέπει νά φτάσουμε ἐκεῖ 
γιά νά ἑνωθοῦμε; Πόσο θά ζήσουμε; Τί 
θά καταφέρουμε ὅταν κάνουμε αὐτές τίς 
βλακεῖες; Δέν ξέρω, δέν ξέρω… 

Καί τούς ἱερεῖς σας νά τούς ξεκουρά-
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ζετε, νά μήν βάζετε λόγια, νά μήν μετα-
φέρετε λόγια. Μοῦ εἶπε ἕνας παπάς· δέν 
κάνω πολύ παρέα μέ ἄλλους παπάδες καί 
μέ πολύ κόσμο, φοβᾶμαι πάω νά πῶ κάτι 
δέν ξέρω πῶς θά τό πάρει ὁ ἄλλος, πῶς 
θά τό μεταφέρει παρακεῖ, μήν γίνει κανέ-
να μπέρδεμα καί μετά στενοχωριόμαστε 
ὅλοι. Μήν τό κάνουμε αὐτό! Προσέχετε 
πῶς μεταφέρετε λόγια, προσέχετε πῶς 
κουτσομπολεύετε λόγια. Ἕνας φτωχός 
πού δέν εἶχε νά βγάλει προσκλητήρια γά-
μου, θά τόν πῶ σέ ἕνα πού ξέρω καί θά 
τόν πεῖ σέ ὅλο τόν κόσμο, γιατί εἶναι φτω-
χός μέ τήν κρίση. Εἶναι μία κυρία στήν 
ἐνορία πού ὅ,τι τῆς πεῖς τό ἔχουν μάθει 
πέντε γειτονιές παρακάτω, ἔτσι γλυτώ-
νετε καί τά ἔξοδα. Τῆς λέω τά νέα ποιός 
παντρεύεται, ποιός βαπτίζεται προσκλή-
σεις ὥς τό βράδυ ἔχουν φτάσει. Αὐτό δέν 
εἶναι κακό, εἶναι εὐχάριστο γεγονός ἀλλά 
τό νά μεταφέρεις πράγματα, σκάνδαλα, 
κουτσομπολιά... Ὅσοι μέ πλήγωσαν εἶναι 
λίγοι, ἀλλά ὅσοι μέ πλήγωσαν δέν εἶναι 
κοσμικοί, εἶναι χριστιανοί. Καί μοῦ τό 
ἔχουν πεῖ πάρα πολλοί αὐτό, ἔχω πληγω-
θεῖ ἀπό χριστιανούς. Ὁ γείτονάς μου δέν 
πατάει ποτέ ἐκκλησία, ὅταν ἐγώ γυρίζω 
ἀπό ἐκκλησία αὐτός πλένει τό αὐτοκί-
νητο μέ τά λάστιχα καί τούς κουβάδες 
ἀλλά, λέει, δέν μέ ἔχει πληγώσει, δέν μοῦ 
ἔχει σκάψει τόν λάκκο μου, δέν μοῦ ἔχει 
κάνει ζημιά, δέν μέ ἔχει μαχαιρώσει πι-
σώπλατα· χριστιανοί, ὅμως, τό κάνουν. 
Αὐτά ἄς τά σκεφτοῦμε, ἐγώ δέν σᾶς κάνω 
τόν ἔξυπνο, σᾶς λέω ἀπό δικά μου λάθη, 
ἀπό δικά μου πάθη νά μήν παθαίνουμε 
συνέχεια τά ἴδια. Νά μήν κάνουμε τήν 
ζωή μας κόλαση, ἀφοῦ μποροῦμε νά τήν 
κάνουμε Παράδεισο. Εἶναι πολύ ὡραῖο 

πράγμα αὐτό. Ἀκοῦς ἕνα διαζύγιο, ποιός 
κλαίει γιά τό διαζύγιο τοῦ ἄλλου, κανείς 
μόνο νά μάθουμε ἱστορίες, λεπτομέρειες 
καί περιστατικά. Κανείς δέν πονάει γιά 
τόν ἄλλο.

Οἱ ἐκπομπές μου εἶναι μία ἀποτυχία, 
ξέρετε γιατί; Ἔχω ἐπιχείρημα γιά αὐτό. 
Εἶναι μία ἀποτυχία γιατί ὅλοι τίς ἀκοῦνε 
γιά νά τίς ποῦνε στόν ἄντρα τους. Μοῦ 
λέει μία γιαγιά, πολύ ὡραῖες οἱ ἐκπομπές 
σου πρέπει νά τίς ἀκούσει ὁ ἄντρας μου 
νά διορθωθεῖ. Ποτέ δέν μοῦ εἶπε μία γυ-
ναίκα, νά τίς ἀκούω νά διορθωθῶ. Γυ-
ρίζει ὁ ἄντρας ἀπό τήν δουλειά καί τοῦ 
λέει ἔχασες, ὅτι εἶπε γιά ἐσένα. Τῆς λέω, 
δέν εἶναι γιά τόν ἄνθρωπο οὔτε γιά σένα 
εἶναι πρῶτα ἀπό ὅλα γιά μένα, τά δικά 
μου λάθη περιγράφω καί τά πάθη μου. 
Γιατί λέει, πάτερ μου ὅ,τι ἀκούω στήν 
ἐκπομπή εἶναι πολύ ὡραῖο, συγκινοῦμαι, 
εἶμαι πάρα πολύ καλά. Τήν ρωτάω, ποιοί 
εἶναι σπίτι σου τήν ὥρα πού ἀκοῦς τήν 
ἐκπομπή καί ἀπαντάει, μόνη μου, ἀλλά 
πάτερ ὅταν ἔρχεται ὁ ἄντρας μου ὅλα 
ἀλλάζουν· μπορεῖτε νά μοῦ πεῖτε για-
τί ἀλλάζω ὅταν εἶναι ὁ ἄντρας μου στό 
σπίτι; Τῆς ἀπαντάω ὅτι ἐκεῖ παίζεται τό 
παιχνίδι τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὄχι ὅταν 
εἶσαι μόνη σου. 

Ποῦ μάθατε ὅλοι νά λέτε, νά πάω λί-
γες μέρες στό μοναστήρι νά ξεκουραστῶ. 
Μά καί στόν μοναστήρι ἄν μπεῖς καί κά-
τσεις τρεῖς-τέσσερις μέρες θά ἀρχίσεις νά 
τσακώνεσαι. Ἔχω δεῖ τσακωμό σέ μονα-
στήρι ἀπό τό παράθυρο καί κρυφοκοι-
τοῦσα, τσακώνονταν δυό δόκιμοι, ὄχι 
μοναχοί, τούς μοναχούς τούς βλέπεις 
μές τά κελιά καί τσακώνονται αὐτοί τσα-
κώνονταν ἔξω, γιά δυό λεκάνες πού θά 
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ἔπλεναν τά χόρτα, ὁ ἕνας ἤθελε νά πλύ-
νει τά χόρτα στήν μεγάλη λεκάνη καί ὁ 
ἄλλος στήν πιό μικρή, ὅλο αὐτό διήρκησε 
πέντε λεπτά. Κοίταζα ἀπό τό παράθυρο 
καί γκρεμιζόταν μέσα μου αὐτή ἡ ἐντύ-
πωση ὅτι ὅλα ἐδῶ εἶναι ἀγγελικά, πουθε-
νά δέν εἶναι ἀγγελικά. Παντοῦ ὑπάρχει 
πρόβλημα. Καί στό τέλος ἕνας ἀπό τούς 
δυό εἶπε, ἄς τά πλύνουμε ἐκεῖ πού θές 
ἐσύ γιά νά τελειώνουμε, μήν τσακωνό-
μαστε. Καί στό μοναστήρι τσακώνονται 
καί στά ἀντρικά τσακώνονται καί στά 
γυναικεῖα τσακώνονται. Στά γυναικεῖα 
εὐτυχῶς φορᾶνε μαντήλι καί γλυτώνουν 
τά ξεμαλλιάσματα. 

Πῆγε ὁ πνευματικός νά τίς ἐξομο-
λογήσει καί δυό μοναχές τσακώνονταν 
μπροστά του. Καλά, λέει ὁ πνευματικός, 
δέν ντρέπεστε νά τσακώνεστε πού εἶστε 
κοντά στόν Θεό, ἀφιερωμένες. Παρέν-
θεση ὅσοι πνευματικοί ἐξομολογοῦν 
γυναικεία μοναστήρια πεθαίνουν ἀπό 
ἐγκεφαλικό ἤ ἀπό ἔμφραγμα, εἶχε γίνει 
μία στατιστική. Ἕνας πνευματικός εἶχε 
πεῖ προτιμῶ νά ἐξομολογῶ ἕναν λόχο 
ἀντρῶν τριακόσιους ὅσους νά εἶναι ἀπό 
ἕνα γυναικεῖο μοναστήρι καί ἄς ἔχει τέσ-
σερις μοναχές, δέν μπορεῖς γιατί θέλουν 
ὅλες νά βροῦν τό δίκιο τους. Ὅλες ἔχουν 
δίκιο καί ὁ πνευματικός διαιτητής. Ἡ μία 
κατηγοροῦσε τήν ἄλλη καί ὁ πνευματι-
κός τούς ἔβαλε τό ἑξῆς ἐπιτίμιο, θά τρῶτε 
γιά τίς ἑπόμενες μέρες ἀντικριστά στήν 
τραπεζαρία καί στή μέση τό πιάτο σας, 
θά τρῶτε ἀπό ἕνα πιάτο, καί ὄχι ἀπό ψυ-
γεῖα, ξηρούς καρπούς, κονσέρβες μόνο 
στήν τραπεζαρία θά τρῶτε. Ἡ μία, λέει, 
δέν πειράζει ἐγώ δέν θά τρώω. Ἔφυγε ὁ 
πνευματικός, ἡ μία τήν πρώτη μέρα δέν 

ἔφαγε τίποτα, τήν δεύτερη κοίταζε τό 
ὑπερπέραν, τήν τρίτη μέρα τέταρτη ἄρχι-
σε νά πεινάει, ὁπότε τσιμποῦσε καί κοί-
ταζε ἀλλοῦ καί τήν πέμπτη μέρα ἄρχιζαν 
νά τρῶνε ταυτόχρονα ἐπειδή πεινοῦσαν 
καί κοίταζε ἡ μία τήν ἄλλη καί χαμογέλα-
γε καί κατάλαβαν· δέν παντρευτήκαμε, 
τά ἀφήσαμε ὅλα, κάναμε θυσίες γιά νά 
τσακωνόμαστε; 

Καί ἐσεῖς ὅταν τσακώνεστε τί κατα-
φέρνετε;  Ἕνα δίκιο σᾶς τρώει. Νά μοῦ 
πεῖς ποιός ἔχει δίκιο, ἔχεις ἐσύ δίκιο πάρε 
τό ὅλο δικό σου, τί νά τό κάνεις τώρα; 
Ὄχι, λέει, νά μοῦ πεῖς ποιός ἔχει δίκιο. 
Καί τό λέει καί στήν γυναίκα του, εἶδες 
ὁ πάτερ εἶπε ὅτι ἔχω δίκιο. Τό σπίτι πῶς 
θά πάει μπροστά μέ τό πολύ τό δίκιο; 
Ὁ πάτερ Παΐσιος λέει, ὁ Χριστός μας 
εἶχε τό πιό μεγάλο δίκιο καί τό θυσίασε 
ἀπό ἀγάπη. Καί τί εἶπε, θά χάσω  Ἐγώ 
τό δίκιο Μου γιά νά τό κερδίσετε ἐσεῖς. 
Σταυρῶστε με ἐσεῖς γιά νά πεῖτε ὅτι ἔχετε 
ἐσεῖς δίκιο καί Ἐγώ ἔχω ἄδικο. Ἔτσι Τόν 
ἀγάπησαν. Γιά αὐτό ἀγαπᾶμε τόν Χρι-
στό. Γιατί ὁ Χριστός μας δέν ζήτησε τό 
δίκιο του, τό ἔδωσε. Λοιπόν, θές τό δίκιο 
σου; Τό βλέπουν τά παιδιά σου, τό βλέ-
πει ἡ κοινωνία, ἄν ἔχεις δίκιο θά τό κερ-
δίσεις κάποια στιγμή καί πάνω ἀπό ὅλα 
νά τό νιώθεις μέσα σου. Εἶμαι καλά μέ 
τόν Θεό. Λοιπόν, ἀγαπηθεῖτε, μονιάστε. 
Οἱ γυναῖκες νά γίνουν ἅγιες γυναῖκες, οἱ 
ἄντρες νά γίνουν ἅγιοι σύζυγοι, ὁ ἕνας 
νά βλέπει τά λάθη τά δικά του, ζητῆστε 
συγγνώμη ἀπό τόν ἄνθρωπό σας, μήν 
φοβᾶστε δέν θά πάρει ἀέρα, δέν παθαί-
νετε τίποτα. Ἐγώ, λέει, τοῦ ζητάω συγ-
γνώμη ἀλλά ἀπό μέσα μου, ἄν τοῦ τό πῶ 
παίρνει ἀέρα· φιλοσοφία συζύγου.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Κ.Κ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

Αγαπητά μου παιδιά,

Ἔφτασε καί ἡ φετινή σχολική χρονιά στό τέλος της. Ὅλο αὐτό 

τόν καιρό κουραστήκατε, ἀγχωθήκατε, ἀναθαρρήσατε, ἐλπίσατε μά 

πάνω ἀπ’ ὅλα ἀγωνιστήκατε. Ἀνεξαρτήτως ἀποτελέσματος τό μεγα-

λύτερο μάθημα γιά αὐτή τήν χρονιά εἶναι τό νά ἀγωνιζόμαστε γιά 

τούς στόχους μας καί τίς ἐπιθυμίες μας. Καί σέ αὐτό τό μάθημα ὄχι 

μόνο εἶστε ὅλοι ἐπιτυχόντες ἀλλά ἀποτελεῖτε ἀπό αὐτή τήν στιγμή 

καί τήν ἐλπίδα αὐτοῦ τοῦ τόπου! Εἶστε αὐτοί πού θά ἀγωνιστεῖτε γιά 

τά κακῶς κείμενα τοῦ τόπου, αὐτά πού ἐμεῖς σᾶς παραδώσαμε καί 

καλεῖστε τώρα ἐσεῖς νά διορθώσετε, ἀφοῦ ἐσεῖς εἶστε τό μέλλον.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγουν γιά ἐσᾶς οἱ πόρτες τῶν Πανε-

πιστημιακῶν Ἱδρυμάτων τῆς χώρας. Ἐκεῖ θά λάβετε ὅλα τά ἀπαραί-

τητα ἐφόδια γιά τήν μελλοντική σας πορεία. Ἀκόμα πιό ἀπαραίτη-

τα, ὅμως, εἶναι τά ἐφόδια πού λάβατε μέχρι σήμερα τόσο ἀπό τούς 

γονεῖς, ὅσο καί ἀπό τούς δασκάλους καί τούς καθηγητές σας. Σέ 

αὐτούς ὀφείλετε τό μεγαλύτερο εὐχαριστῶ.

Κατά τήν δύσκολη αὐτή περίοδο πρέπει νά δείξετε ὑπομονή καί 

μεθοδικότητα, ἀρετές πού θά ἀνταμείψουν τούς κόπους σας. 

Εἴμαστε δίπλα σας γιά ὅτι χρειαστεῖτε καί νά θυμάστε ὅτι 

δέν ἀρχίζουν καί τελειώνουν ὅλα ἐδῶ. Ἡ ζωή θα σᾶς ἐκπλήξει 

πολλές φορές. 

Καλή ἐπιτυχία καί καλή δύναμη!

Μετ’ εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

†  Ὁ Κυδωνίας & Ἀποκορώνου

Δαμασκηνός
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η ΓΙΟΓΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…

τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

2. Τό φιλοσοφικό - θρησκευτικό πλαίσιο τῆς γιόγκα

Κεντρική ἰδέα τῆς ἰνδουιστικῆς φιλοσοφίας εἶναι ὁ 
«παγκόσμιος Νόμος ντάρμα», ὁ ὁποῖος καθορίζει τή 
λειτουργία τῶν ὄντων, μέ τελικό προορισμό τήν ταύτι-
σή τους μέ τήν ἄμορφη, ὑπέρτατη οὐσία «Βράχμαν». 

Σύμφωνα μέ τίς ἱερές γραφές τοῦ Ἰνδουισμοῦ, τίς 
Οὐπανισάδες, τό Βράχμαν ὑπάρχει παντοῦ μέσα στή 
Δημιουργία· στό σύμπαν, στά φυτά, στά ζῶα, στόν 
ἄνθρωπο. Ὁ ἰνδουιστής καλεῖται νά ἀποχτήσει προσω-
πική ἀντίληψη τοῦ Βράχμαν μέσα του, ν’ ἀναγνωρίσει 
τή θεϊκή του φύση, νά ἑνωθεῖ καί νά ταυτιστεῖ μαζί της· 
νά γίνει ὁ ἴδιος «Βράχμαν», θεός. Ἡ ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ 
στόχου ὀνομάζεται λύτρωση - μόξα καί ἐξαρτᾶται ἀπό 

Περίληψη προηγουμένου:

Τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου «γιόγκα» προσδιορίζεται ἀπό τίς πανάρχαιες δοξα-
σίες καί τήν ἐξέλιξη τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης στόν Ἰνδουισμό. Οἱ ἀρχαιολογικές 
ἀνασκαφές καί τά ἱερά κείμενα ἀποτελοῦν τίς κύριες πηγές στό θέμα τῆς γιόγκα. 
Στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα δημιουργήθηκαν ἰνδουιστικές κινήσεις μέ σκοπό τή δι-
άδοση τοῦ Ἰνδουισμοῦ στήν Ἀμερική καί τήν Εὐρώπη. Ἡ ἰνδική φιλοσοφία καί ἡ 
πρακτική τῆς γιόγκα γοήτευσαν τούς Δυτικούς, πού ἀναζητοῦσαν νόημα ζωῆς. Ἡ 
Ἀνατολή φάνταζε πώς διαφύλαξε τίς πνευματικές ἀξίες πού ἔχασε ἡ Δύση. Αὐτήν 
τήν αἴσθηση ἐκμεταλλεύτηκαν, ὡς μεσσίες, ἑκατοντάδες γκουρού, ἐμπορευόμενοι 
τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τῶν ὀπαδῶν τους. Ἔκτοτε, μαθητές αὐτῶν τῶν γκουρού 
ἱδρύουν σχολές γιόγκα, προσαρμοσμένης, σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς ἀγορᾶς, 
στά ἐνδιαφέροντα καί τά πάθη τοῦ κοινοῦ πρός τό ὁποῖο ἀπευθύνονται, ἐνῶ πα-
ράλληλα στοχεύουν στήν ἁπανταχοῦ ἐπικράτηση τῆς ἰνδουιστικῆς κοσμοθεωρίας 
καί λατρείας.
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τά ἔργα - κάρμα, πού διέπραξε σέ προ-
ηγούμενες ζωές - ἄν νίκησε τίς ψευδαι-
σθήσεις - «μάγια» καί νέκρωσε τίς ἐπι-
θυμίες αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Στήν ἰνδουιστική φιλοσοφία κυρι-
αρχεῖ τό ἑξῆς ἀδιέξοδο: ἐνῶ εἶναι πα-
ραδεκτό ὅτι ὁ ἄνθρωπος, σφάλλει, δέν 
ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τῆς μετάνοιας 
καί τῆς συγχώρεσης στήν ἴδια ζωή. 
Σύμφωνα μέ τίς δοξασίες, θά ἀποσβέ-
σει τό καρμικό του χρέος ἐπιστρέφο-
ντας στή ζωή, μέσα ἀπό χιλιάδες με-
τενσαρκώσεις. 

Βεβαίως, οἱ δοξασίες, ὡς αὐθαίρε-
τες, φανταστικές ὑποθέσεις, σκορποῦν 
φροῦδες ἐλπίδες. Δέν ἐπιλύουν κάποιο 
ζήτημα, δημιουργοῦν δέ ἁλυσιδωτά 
ἀδιέξοδα. Ἀναφορικά μέ τή δοξασία 
τῆς μετενσάρκωσης, ἐπειδή ἡ ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι μοναδική, δέν συζη-
τεῖται κάν τό θέμα τῶν προηγούμενων 
ζωῶν, διότι αὐτές δέν ὑπάρχουν. 

Ἔπειτα, ὡς γνωστόν, ὅσο προσε-
κτικός κι ἄν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πά-
ντα κάποια σφάλματα ξεφεύγουν. Ἄν 
ἐξαρτᾶται ἡ λύτρωσή του ἀπό τή μή δι-
άπραξη σφαλμάτων –ὅσες φορές κι ἄν 
ἐπιστρέψει στή ζωή μέ τή μετενσάρκω-
ση– λύτρωση δέν θά ὑπάρξει. 

Μέ τό ἐπιπλέον δεδομένο ὅτι ἡ συ-
ντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἰνδῶν ζοῦν 
σέ κατάσταση ἀπίστευτης στέρησης, ἡ 
διδασκαλία ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θά 
ἐπανέρχονται στή μίζερη καί βασανι-
σμένη ζωή τους, μέχρι νά ἀποσβέσουν 
τό καρμικό τους χρέος… εἶναι ὄντως 
ἐφιαλτική. Αὐτά τά ἀδιέξοδα ἡ φιλοσο-
φική σκέψη ἐπιχειρεῖ νά ἐπιλύσει μέ τή 
γιόγκα.

1

Ὁ ὅρος «γιόγκα» κυριολεκτικά ση-
μαίνει «ἕνωση μέ τό Ἀπόλυτο, τόν θεό. 
Εἶναι κάθε μέθοδος πού ἐπιτρέπει νά 
ἐλέγχει κανείς τόν νοῦ καί τίς αἰσθή-
σεις του καί πού ἑνώνει τό ἀτομικό ὄν 
μέ τό Ὑπέρτατο Ὄν, τόν Σρί Κρίσνα».2 
Μέ τίς προσευχές –μάντρα3– καί τή 
λατρεία πρός τούς θεούς, μέ τή συγκέ-
ντρωση τοῦ νοῦ –τό διαλογισμό– καί 
τόν πρακτικό ἔλεγχο τοῦ σώματος, ἡ 
γιόγκα ὑπόσχεται τή μείωση τοῦ ἀριθ-
μοῦ τῶν μετενσαρκώσεων, ἕως καί τήν 
ὁριστική ἐξάλειψή τους. Ἔτσι, ἀναδει-
κνύεται ὡς ἡ ὑποχρεωτική ἀτομική 
προσπάθεια (αὐτό)σωτηρίας. Τό ἰδανι-
κό τοῦ γιόγκι εἶναι νά σβήσει ἡ ὕπαρξή 
του, ἀσκούμενος σ’ αὐτήν, ἡ δέ γιόγκα 
εἶναι ἡ τέχνη νά πεθάνει καί νά μήν 
γεννηθεῖ ξανά.

Ἡ μελέτη τῶν ἱερῶν κειμένων φωτί-
ζει τά πραγματικά χαρακτηριστικά τῆς 
γιόγκα, πρίν αὐτή προωθηθεῖ ἀπό τούς 
γκουρού, εἴτε μέ σκοπό τή διάδοση 
τοῦ Ἰνδουισμοῦ στή Δύση, εἴτε χάριν 
πλουτισμοῦ τῶν ἰνδουιστικῶν ὀργα-
νώσεων. Παραθέτουμε ἀποσπάσματα 

1. Ξυρίζουν τό κεφάλι γιά νά δέχονται, μέ τό δι-
αλογισμό, μεγάλη ποσότητα «κοσμικῆς  ἐνέργειας» 
στόν ἐγκέφαλο. 

2. Μπαγκαβάτ Γκιτά, Bhaktivedanta Book Trust 
1980, σ. 441. 

3.   Μάντρα, μαγικές συλλαβές, ἐπικλήσεις πρός 
τούς θεούς.
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ἀπό τή Μπαγκαβάτ Γκιτά,5 ἡ ὁποία 
«ὅπως οἱ Οὐπανισάδες περιέχουν τήν 
οὐσία τῶν Βεδῶν, ἔτσι καί ἡ Γκιτά πε-
ριέχει τήν οὐσία τῶν Οὐπανισάδων».6 
Στό ἱερό αὐτό κείμενο τῶν ἰνδουιστῶν 
ἀναπτύσσεται διεξοδικά ἡ λατρεία τοῦ 
Κρίσνα, μέ τή γιόγκα, μέ ἀφορμή τήν 
ἀποκάλυψή του στόν φίλο του Ἀρτζού-
να. 

7

Σύμφωνα μέ τό βιβλίο αὐτό, «…
πρέπει νά ἐξασκεῖ κανείς τό γιόγκα μέ 
μοναδικό σκοπό νά ἀνακαλύψει… τήν 

4. Ὁ γκουρού Shri Kapalik Yoganand Maharaja, 
κορυφαῖος ἐκφραστής τῆς Τάντρα γιόγκα.

5.  Ὅπως τή διδάσκει «ἡ Αὐτοῦ Θεία Χάρη Α.Τ. 
Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραμπουπάντα».

6.  Γιάννη Μανέτα, Οἱ  Ἱερές Γραφές τῶν Ἰνδῶν, 
Κύκλος μελέτης τῆς Βεδάντα, Ἀθήνα 2004-2012, 
σ. 14. 

7. Χειρόγραφο τῆς Μπαγκαβάτ Γκιτά τοῦ 19ου 
αἰώνα μ.Χ.

πλήρη προσωπική ἐπέκταση τοῦ Κρί-
σνα πού εἶναι παροῦσα στήν καρδιά 
τοῦ καθενός. Διαφορετικά τό γιόγκα 
δέν εἶναι παρά ἕνα παιχνίδι, ἕνα ψευτο-
γιόγκα, ἁπλῶς ἕνα χάσιμο καιροῦ…».8 

«Δέν εἶναι δυνατόν νά ἐγκαταλεί-
πεται κανείς καθημερινῶς στίς σε-
ξουαλικές ἀπολαύσεις στό σπίτι του 
ἥ σέ ἄλλα μέρη καί μετά ἀπό μερικές 
ὧρες νά μετατρέπεται σέ πνευματικό 
ἄνθρωπο, χάρη σέ κάποιο νυχτερινό 
φροντιστήριο «γιόγκα…».9 

«Αὐτές εἶναι οἱ ἀρχές τοῦ γιόγκα. 
Μπορεῖ κανείς νά διαπιστώσει πόσο δι-
αφέρουν ἀπό τίς ἀρχές τῶν δῆθεν γιό-
γκα, πού τώρα εἶναι τῆς μόδας».10 

«Μέ τόν ἔλεγχο τοῦ σώματος τοῦ 
νοῦ καί τῶν πράξεων ὁ γιόγκι θέτοντας 
τέλος στήν ὑλική του ὕπαρξη φθάνει 
στήν κατοικία Μου (στό πνευματικό 
βασίλειο). Ὁ τελικός σκοπός τοῦ γιό-
γκα δέν εἶναι ἡ ἐπίτευξη καλύτερων 
συνθηκῶν τῆς ὑλικῆς ζωῆς· τό γιόγκα 
δέν ἐξασκεῖται γιά νά μπορέσει κανείς 

8.  Μπαγκαβάτ Γκιτά σ. 171
9.  Ὅ.π., σ.171-172
10.  Ὅ.π., σ. 173

4
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νά ζήσει μέ περισσότερες ἀνέσεις, γιά 
νά ἀποκτήσει τήν ὑγεία ἤ ὁποιοδή-
ποτε ἄλλο ἀγαθό αὐτοῦ τοῦ εἴδους, 
ἀλλά γιά να θέσει τέλος στήν ὑλική 
του ὕπαρξη… Τό νά ἐγκαταλείψει κα-
νείς τήν ὑλική ζωή σημαίνει νά ἀνοίξει 
τίς πόρτες τοῦ πνευματικοῦ κόσμου, 
τῆς κατοικίας τοῦ Κυρίου… Ὁ μόνος 
τρόπος γιά νά ξεφύγει κανείς ἀπό τή 
γέννηση καί τό θάνατο, εἶναι νά συνει-
δητοποιήσει τόν Κρίσνα, τό Ὑπέρτατο 
Πρόσωπο».11 

«Ἡ ἐξάσκηση τῶν ψεύτικων γιόγκα, 
πού εἶναι σήμερα τῆς μόδας, ἀφήνο-
ντας τούς ὀπαδούς τους νά πιστεύ-
ουν, ὅτι οἱ ἀπολαύσεις τῶν αἰσθήσεων 
εἶναι θεμιτές, εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ἴδιας 
τῆς οὐσίας τοῦ γιόγκα… Ἐκεῖνοι πού 
δικαιολογοῦν τό γεγονός, ὅτι εἶναι 
γιόγκι κάνοντας καμιά γυμναστική 
ἄσκηση… πρέπει νά ξέρουν, ὅτι ἔχουν 
ἐντελῶς ἀποτύχει ὡς πρός τό σκοπό 
τοῦ γιόγκα».12 

Ἀξίζει νά ἐπισημανθοῦν ἐπιγραμμα-
τικά τά ἑξῆς σημεῖα: 

Σαφέστατα ἡ Μπαγκαβάτ Γκιτά 
ἀπορρίπτει κάθε ἰδέα συνδυασμοῦ 
τῆς γιόγκα μέ τή γυμναστική ἤ τήν 
ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Παρά 
ταῦτα τείνει νά ἐπικρατήσει ἡ περί τοῦ 
ἀντιθέτου ἄποψη. Μέ τό πρόβλημα 

11.  Ὅ.π., σ. 173-174
12.  Ὅ.π., σ. 175-176

αὐτό ἀσχολοῦνται οἱ σελίδες πού ἀκο-
λουθοῦν.

Ἀδιαμφισβήτητα, ἡ στάση ζωῆς 
πού διδάσκει ἡ Μπαγκαβάτ Γκιτά 
στόν ἰνδουιστή, σοκάρει τόν Δυτικό 
ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου ἡ ζωή ἔχει γίνει 
ἀπάνθρωπη. Μέ τόν δίχως ὅρια κατα-
ναλωτισμό, τήν ἐπίδειξη πλούτου, τόν 
ἐξοντωτικό ἀνταγωνισμό, τήν κατα-
στροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
κ.ἄ. ἔχει ἀπολέσει τό φῶς, τή δροσιά, 
τήν πνευματικότητα, τό δρόμο πρός 
τήν ἁγιότητα. Παρά ταῦτα, δέν εἶναι 
διατεθειμένος νά χαλιναγωγήσει τά 
πάθη του, πολύ δέ περισσότερο, «νά 
θέσει τέρμα στήν ὑλική του ὕπαρξη» 
ἀπό τό φόβο μιᾶς ἐνδεχόμενης μετεν-
σάρκωσης. Ἐπιθυμεῖ μέν νά φιλοσοφεῖ, 
ἐγκλωβίζεται δέ στίς ὑλικές ἀπολαύ-
σεις. 

Αὐτή τήν ἀδυναμία ἔχουν ἀντιλη-
φθεῖ οἱ δάσκαλοι τῆς γιόγκα. Κάποιοι 
ἀπ’ αὐτούς, ἀπό σεβασμό πρός τήν 
ἀλήθεια τῆς πίστης τους, ἐπιμένουν νά 
τή διδάσκουν, ὅπως ἀνέκαθεν βιώνεται 
στήν Ἰνδία. Οἱ περισσότεροι, ὅμως, μέ 
ἐπιχειρηματικό νοῦ, τήν προσαρμόζουν 
στά ἐνδιαφέροντα καί τά μέτρα τοῦ 
Δυτικοῦ κόσμου, ἔστω καί κι ἄν αὐτή ἡ 
«γιόγκα» εἶναι ψευδεπίγραφη… 
 

 ( Ἑπόμενο θέμα: 
Εἶναι ἡ γιόγκα γυμναστική ἄσκηση; 

Θρησκευτικά χαρακτηριστικά 
στή γιόγκα)
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Μία ἐλπιδοφόρα ἐπιστολή 
ἀπό τήν Μητρόπολη Κεντρώας Ἀφρικῆς!

Πρίν λίγες ἡμέρες ἔφτασε στό γρα-
φεῖο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-

μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, μία 
ἐπιστολή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.κ. 
Νικηφόρο, πού προκάλεσε ἔντονα 
συναισθήματα χαρᾶς καί συγκίνησης 
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας 
κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος μέ τήν σει-
ρά τοῦ εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο γιά 
τήν προσφορά τοῦ στό ἔργο τῆς Ἐξω-
τερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Αὐτή τή φορά χρηματοδοτήθηκε 
ἐξολοκλήρου ἡ γεώτρηση, ἕνα πολύ 
σημαντικό ἔργο γιά τούς ἀνθρώπους 
τῆς Μητροπόλεως Κεντρώας Ἀφρικῆς, 
ὥστε νά βροῦν νερό.
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Πολύ συχνά νιώθουμε 
τήν χάρη τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος νά ἀπομακρύ-
νεται ἀπό ἐμᾶς, νά βρί-
σκεται ἀλλοῦ!! Τό διαπι-
στώνουμε αὐτό, ἐξαιτίας 
τῶν λογισμῶν, τῶν παθῶν 
πού πολλές φορές ἐξουσι-
άζουν τήν ἡμέρα μας! 

Ἔτσι ὅμως εἶναι; Φεύγει 
ἡ χάρις ἀπό πάνω μας; 

Ἐγώ νομίζω πώς ὄχι... 
ἁπλά ἡ ψυχή μας ἡ ὁποία 
εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς 
πνευματικῆς μας ζωῆς καί μέσα ἀπό 
αὐτήν ἀντικατοπτρίζεται ὁ Θεός, γιά 
λίγο σκόνιζεται, θολώνει καί χάνει τήν 
λαμπρότητά του καί τήν ἀντανακλα-
στική του ἰδιότητα! 

Ὅμως, μετά ἀπό λίγο καί διαπιστώ-
νοντας ἐμεῖς οἱ ἴδιοι αὐτήν τήν ἔλλει-
ψη, ξεσκονίζουμε αὐτόν τόν καθρέπτη 
καί ἐμφανίζεται ἡ χάρις, ἐμφανίζεται ἡ 
λάμψις του!

Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας 
καί οἱ λειτουργοί αὐτῶν γίνονται δο-
χεῖα τῆς χάριτος καί αὐτό τό δοχεῖο 
ὠφείλουμε οἱ ρασοφόροι νά τό ἔχου-
με γεμάτο, ὥστε νά δίδουμε ἀπό αὐτό 
καί στούς πιστούς! Ὅταν εἶναι ἄδειο 
τότε ἡ ξηρασία ἐπηρεάζει καί τούς πι-
στούς! 

Ὑπάρχουν στιγμές πού νιώθουμε 
τόσο ἄδειοι πού φοβόμαστε ὅτι δέν 
ἔχουμε τό κουράγιο νά γεμίσουμε 
τό δοχεῖο! Δυσκολευόμαστε κάποιες 

Ἡ χάρις τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος
Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κουκουράκης

στιγμές ἐξαιτίας τῶν βιο-
τικῶν μεριμνῶν πού εἶναι 
ὁρατές!

Εἶναι ἀναγκαῖο, ὅμως, 
νά κάνουμε ἄκρη τίς βιο-
τικές μέριμνες καί νά ἀφή-
σουμε χῶρο στήν ψυχή 
μας γιά τίς πνευματικές 
μέριμνες πού τόσο εὔκολα 
ἀμμελοῦμε! Ἡ σωτηρία τῆς 
ψυχῆς μας ἔχει πρωτεύο-
ντα ρόλο καί ὠφείλουμε 
νά τό κατανοήσουμε!

Ποιός δέν θέλει νά φο-
ράει καθαρά ἐνδύματα; Ποιός θέλει νά 
ζεῖ στό σκοτάδι; Ἑπομένως, ἡ σωτηρία 
εἶναι μονόδρομος γιατί μᾶς ὁδηγεῖ στό 
φῶς, στήν ὄντως Ζωή. 

Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς 
ἐνισχύει, μᾶς φωτίζει, μᾶς καθαγιάζει, 
ἐμεῖς γιατί δέν τήν θέλουμε;

Τήν θέλουμε... ἀλλά τήν ἀναζη-
τοῦμε μέ λάθος τρόπο καί ἐκβιαστικά 
ἀπό τόν Θεό!

Χρειάζεται ὑπομονή, ἐπιμονή καί 
ἀγῶνας πνευματικός, ὥστε νά διατη-
ρήσουμε τήν ψυχή μας καθαρή ὅσο 
πνευματικά ὑψηλά καί ἄν ἔχουμε φτά-
σει! Ὁ ἀγώνας πρέπει νά εἶναι συνεχής 
καί τά ἀποτελέσματα αὐτοῦ,πλούσια! 

Ἅς προσευχόμαστε στόν Τριαδικό 
Θεό νά μᾶς φωτίζει, νά μᾶς ἐνισχύει 
καί ἐμεῖς μέ τή σειρά νά συνεχίζουμε 
τήν προσπάθεια καί τότε ἡ χάρις τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος θά εἶναι πάντοτε 
ὁδηγός μας! 
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Κύπρος. Ὄνειρο ζωῆς. Πάντα ἤθελα νά ἐπι-
σκεφθῶ τό νησί τῶν Ἁγίων. Ἔτσι βρεθήκαμε 
στό Ἀεροδρόμιο Χανίων τά γνωστά ἄτο-
μα, ἅς μου ἐπιτραπεῖ ὁ ὅρος, ἀφοῦ σέ κάθε 
ἐκδρομή πού κάνουμε ὅλοι γνωριζόμαστε 
μεταξύ μας. Μιά διαφορετική προσκυνη-
ματική ἐκδρομή ἀφοῦ θά γινόταν ἀεροπο-
ρικῶς ἀλλά καί γιατί δέν εἴχαμε ξαναπάει 
στήν Κύπρο.

Κόσμος, πολύς θόρυβος, ἔλεγχος τήν 
ὥρα τῆς ἐπιβίβασης καί ἦρθε ἡ στιγμή τῆς 
ἀναχώρησης. Ἡ διάρκεια τῆς πτήσης 1 
ὥρα καί 15 λεπτά μέχρι τήν Πάφο. Τό λε-
ω φ ορεῖο  μᾶς 
περίμενε στό 
Ἀ ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο . 
Ἀρχίζουμε τήν 
περιήγηση στήν 
πόλη. Ἡ πρώτη 
γνωριμία ἦταν 
καταπληκτική.

Ἡ  π ρ ώ τ η 
στάση θά γίνει 
στό μοναστήρι 
τοῦ Ἁγίου Νεο-
φύτου. Ὁ ἱδρυ-
τής τῆς μονῆς 
γεννήθηκε τό 1134 στά Λεύκαρα, ὅπως 
ἀναφέρει ὁ ἴδιος στήν τυπική του Διαθήκη. 
Εἶναι κτισμένη στό μυχό μιᾶς βαθειᾶς κοι-
λάδας βορειοδυτικά τῆς πόλης τῆς Πάφου 
σέ ὑψόμετρο 412 μ. ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς 
θάλασσας μέ μοναδική θέα.

Δέν εἶναι γνωστό πότε πέθανε ὁ Ἅγιος 
Νεόφυτος. Σέ χειρόγραφο πού σώζεται 
μέχρι σήμερα στήν Πανεπιστημιακή Βι-

Μιά ἐκδρομή στήν μαρτυρική Κύπρο
Γεωργία Ματσαμάκη

Ἐθελόντρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

βλιοθήκη τοῦ Ἐδιμβούργου, τοποθετεῖται 
ὁ θάνατός του μετά τό 1214 ἀφοῦ ὅρισε 
προηγουμένως διάδοχό του τόν ἀνιψιό του 
Ἠσαΐα. Ὁ Ἅγιος ἐτάφη σύμφωνα μέ ὁδηγία 
ἀπό τόν ἴδιο, στόν τάφο πού εἶχε ἑτοιμάσει 
ὁ ἴδιος σέ ξύλινο φέρετρο ἀπό ξύλο πεύκου, 
κέδρου καί κυπαρισσιοῦ πού εἶχε κατα-
σκευάσει ὅταν ζοῦσε.

Ἡ Ἐγκλείστρα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου 
εἶναι λαξεμένη στήν κατακόρυφη πλευρά 
λόφου καί ἀποτελεῖται ἀπό τόν ναό τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ καί τό νάρθηκά του τό κελί 
τοῦ Ἁγίου καί τήν Τράπεζα. Ἡ ἐγκλείστρα 

βρίσκεται πέρα 
ἀπό ἕνα χείμαρ-
ρο. Ἕνα γεφύρι 
πού χτίσθηκε 
τό 1877, φέρνει 
τόν ἐπισκέπτη 
σέ στενή πετρό-
κτιστη σκάλα μέ 
23 σκαλοπάτια 
πού ὁδηγεῖ στόν 
νάρθ ηκα τῆς 
Ἐ γ κ λ ε ί σ τρ α ς 
σέ ὕψος 4,75 
μ.. Ἕνα λαξευτό 

ἐκκλησάκι τοῦ 1159 στή μικρή σπηλιά πού 
ἔζησε καί ἀσκήτεψε ὁ Ἅγιος.

Φεύγοντας ἀπό ἐδῶ περνᾶμε μέσα ἀπό 
τήν πόλη καί θά βρεθοῦμε στή (στήλη) τοῦ 
Ἁγίου Παύλου καί τόν ἀρχαιολογικό χῶρο, 
ὁ ὁποῖος περιλαμβάνεται στόν κατάλογο 
τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς. Πρίν βρε-
θοῦμε στήν (στήλη) τοῦ Ἁγίου Παύλου, 
συναντᾶμε τήν κατακόμβη τῆς Ἁγίας Σο-
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λομονῆς. Εἶναι λαξευμένη μέσα σέ βράχο. 
Κατά τόν 10ο αἰώνα π.Χ. χρησιμοποιήθηκε 
σάν τάφος ἤ καταφύγιο ἀλλά ἀργότερα με-
τατράπηκε σέ χριστιανική ἐκκλησία ἀφιε-
ρωμένη στήν Ἁγία Σολομονή καί τούς ἑπτά 
γιούς της.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ἡ Σολομο-
νή κυνηγήθηκε ἀπό Ρωμαίους στρατιῶτες 
καί βρῆκε καταφύγιο σέ αὐτή τή σπηλιά 
πού ὅμως τήν ἔθαψαν μαζί μέ τούς ἑπτά 
γιούς της. Ἡ κατακόμβη εἶναι ἐπίσης γνω-
στή σάν «ἡ σπηλιά τῶν ἑπτά κοιμωμένων 
ἀνδρῶν». Κάτι πού τραβάει τήν προσοχή 
τοῦ ἐπισκέπτη εἶναι τά μαντηλάκια ἤ κομ-
μάτια ἀπό ὕφασμα στό δέντρο («τριμιθιά») 
πού ὑπάρχει στήν εἴσοδο τῆς κατακόμβης. 
Λέγεται ὅτι ὅσοι κρεμάσουν ἕνα κομμάτι 
ἀπό τά ροῦχα τους στά κλαδιά τοῦ δέντρου 
θεραπεύονται ἀπό χρόνια ἀσθένεια.

Στό κέντρο τῆς κάτω Πάφου βρίσκεται 
καί ἡ Ἁγία Κυριακή ἡ Χρυσοπολίτισσα. Ἀξι-
οσημείωτο εἶναι ὅτι ἐδῶ κάθε Κυριακή τε-
λοῦνται 3 Θεῖες Λειτουργίες, στίς 8:00 π.μ. 
οἱ Ὀρθόδοξοι, στίς 10:00 π.μ. οἱ Προτεστά-
ντες καί στίς 12:00 π.μ. οἱ Καθολικοί.

Κάπου ἐδῶ τελειώνει ἡ πρώτη μου μέρα 
στήν Κύπρο. Στό ξενοδοχεῖο θά βρεθοῦμε 
πρό ἐκπλήξεως ἀφοῦ ἔχει ὀργανωθεῖ μία 
Κρητικό-Κυπριακή βραδιά μέ ζωντανή μου-
σική καί πλούσιο φαγητό μαζί μέ ἄλλους 
ἐπισκέπτες ἀπό τά Χανιά.

2η ΗΜΕΡΑ
Ἀπολαμβάνουμε ἕνα πλούσιο, γευστι-

κότατο δυναμωτικό πρωινό καί ἐπιβιβαζό-
μαστε στό λεωφορεῖο. Φυσικά καί ξεκινᾶμε 
μέ προσευχή. Περνᾶμε μέσα ἀπό παραδο-
σιακά χωριά, μεταξύ αὐτῶν καί τά Λεύκαρα 
ὅπου ἐδῶ φτιάχνονται τά ὑπέροχα κεντή-
ματα καί κοσμήματα ἀπό ἀσήμι.

Βρισκόμαστε στήν Ἱερά Βασιλική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Παναγίας τοῦ 
Μαχαιρᾶ ἤ Παναγία Μαχαιριώτισα. Βρί-
σκεται στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς ὀροσειρᾶς 

τοῦ Τροόδου σέ ὑψόμετρο 870 μ. κοντά 
στήν κορυφή Κιόνια (1423). Εἶναι ἀπό τά 
παλαιότερα καί σημαντικότερα μοναστή-
ρια τῆς Κύπρου.

Κατά τή διάρκεια τῆς Εἰκονομαχίας 
(730-843 μ.Χ.) ἡ Κύπρος δέν τάχτηκε ἐνα-
ντίων τῶν εἰκόνων. Ἔτσι, πολλοί εἰκονόφι-
λοι μοναχοί ἔβρισκαν σέ αὐτή καταφύγιο. 
Ἀνάμεσα σέ αὐτούς πού ἦρθαν τότε στό 
νησί ἦταν καί ἕνας μοναχός πού ἔφερε μαζί 
του τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἀσκήτεψε σέ 
μία σπηλιά στά βουνά τοῦ Μαχαιρά ὅπου 
τοποθέτησε καί τήν θαυματουργή εἰκό-
να. Μετά τόν θάνατο τοῦ μοναχοῦ ἡ σπη-
λιά ἐρημώθηκε λόγω τῶν Ἀραβικῶν ἐπι-
δρομῶν.

Τό 1145 μ.Χ. δυό ἀσκητές ἀπό τήν Πα-
λαιστίνη, ὁ Νεόφυτος καί ὁ Ἰγνάτιος ἦρθαν 
στήν Κύπρο. Ἐνῶ φιλοξενοῦνται στήν μονή 
τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου στό ὄρος Πεντα-
δάκτυλο, ἔβλεπαν κάθε βράδυ ἕνα φῶς νά 
τρεμοσβήνει στήν ἀπέναντι ὀροσειρά τοῦ 
Τροόδου. Πλησιάζοντας σέ ἐκεῖνο τό μέ-
ρος, ἔφτασαν στή σπηλιά ἐνῶ μία φωνή 
τούς ὑπέδειξε νά πάρουν τό μαχαίρι πού 
τούς προσφέρθηκε ἐκείνη τή στιγμή γιά νά 
κόψουν τούς βάτους πού βρίσκονται στήν 
εἴσοδό της. Ἔτσι βρῆκαν τήν εἰκόνα.

Τό 1160 μ.Χ. οἱ δυό ἀσκητές πῆγαν στήν 
Κωνσταντινούπολη καί ζήτησαν τήν βοή-
θεια τοῦ Αὐτοκράτορα Μιχαήλ Κομνηνοῦ, 
γιά νά κτίσουν μοναστήρι ἀφιερωμένο 
στήν Παναγία. Ὁ Μιχαήλ Κομνηνός ἀντα-
ποκρίθηκε στό αἴτημά τους. Ἐδῶ ὅμως μό-
νασε καί ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος 
Κυπριανός πού ἐκτελέσθηκε στίς 9 Ἰουλίου 
τοῦ 1821. Κάθε χρόνο στίς 15 Αὐγούστου 
καί 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιεῖται στή 
Μονή μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Ἐπί-
σης, ἐδῶ βρίσκεται καί τό κρησφύγετο καί 
ὁ τόπος θυσίας τοῦ ἡρωικοῦ Γρηγόρη Αὐξε-
ντίου, ὁ ἥρωας τοῦ Κυπριακοῦ ἀπελευθε-
ρωτικοῦ ἀγῶνα 1955-59.

Συνεχίζουμε τό ὁδοιπορικό μας καί θά 
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βρεθοῦμε στόν Ἅγιο Ἠρακλείδιο, ἀφοῦ 
περάσαμε ἀπό πολλά χωριά πνιγμένα στό 
πράσινο, πανέμορφα μέσα στή φύση π.Χ. 
Καμπιά, Πέρα χωριό κ.λπ. Δέν εἶναι γνωστό 
πότε ἱδρύθηκε ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἠρακλει-
δίου. Στό βίο του πού γράφτηκε στά τέλη 
τοῦ 5ου αἰῶνα ἀναφέρονται κελιά καί νυ-
χτερινές ἀκολουθίες πού φανερώνουν τήν 
ὕπαρξη Μονῆς. Ὅμως, εἶναι βέβαιο ὅτι μετά 
τούς καταστροφικούς σεισμούς τοῦ 332 καί 
342 μ.Χ. κτίστηκε πάνω ἀπό τόν τάφο τοῦ 
Ἁγίου Μαυσωλεῖο ὅπου ἐκεῖ βρέθηκαν λεί-
ψανα τοῦ Ἁγίου.

Τό καθολικό τῆς Μονῆς κτίστηκε στά 
ἐρείπια τῶν δυό παλαιότερων Βασιλικῶν 
πού εἶχαν κτι-
στεῖ διαδοχικά 
ἐκεῖ καί σήμερα 
εἶναι  δίκλιτο. 
Σήμερα, ἡ Μονή 
μέ τήν βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ καί τίς 
πρεσβεῖες τοῦ 
προστάτη Ἁγί-
ου της, ἀριθμεῖ 
45 μοναχές. Ὁ 
Ἅγιος Ἠρακλεί-
διος γιός εἰδω-
λολάτρη ἱερέα 
χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Ταμασού ἀπό 
τούς Ἀποστόλους Παῦλο καί Βαρνάβα. 
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ Ἠρακλείδιος 
συνάντησε τούς τελευταίους στό Κίτιο καί 
τούς ὁδήγησε στήν Πάφο μέσω τοῦ Τροό-
δου. Βαπτίστηκε στήν κοιλάδα τῆς Σολέας, 
μαρτύρησε σέ ἡλικία 60 ἐτῶν καί τάφηκε 
στό σπήλαιο ὅπου εἶχε ζήσει καί ὅπου κή-
ρυξε τό Εὐαγγέλιο. Ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου 
αἰῶνα τό μοναστήρι ἐγκαταλείφθηκε. Τό 
1963 ἀνακαινίστηκε καί λειτουργεῖ ὡς γυ-
ναικεῖο μοναστήρι. Ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου φυ-
λάσσεται σέ Ἀσημένια θήκη.

Ἀμέσως μετά θά βρεθοῦμε στόν Τύμ-
βο τῆς Μακεδονίτισσας. Βρίσκεται στήν 

περιοχή Μακεδονίτισσα 3 χλμ. Δυτικά τῆς 
Λευκωσίας κοντά στό ὁμώνυμο μοναστήρι 
τῆς Παναγίας. Εἶναι στρατιωτικό κοιμη-
τήριο, ὅπου βρίσκονται θαμμένοι Ἕλληνες 
καί Ἑλληνοκύπριοι στρατιῶτες πού ἔπεσαν 
ὑπερασπιζόμενοι τήν Κύπρο τό καλοκαίρι 
τοῦ 1974. Αὐτό πού ἀντικρίζουμε μέ γεμίζει 
θλίψη. Οἱ τάφοι τῶν γενναίων παλικαριῶν 
μέ τή φωτογραφία τούς ἐπάνω ἀλλά καί τά 
ἄδεια μνήματα μαρτυροῦν τά τραγικά γε-
γονότα πού ἔγιναν ἐκεῖνο τό καλοκαίρι τοῦ 
1974.

Καί τό ὁδοιπορικό μας μᾶς ὁδηγεῖ στά 
φυλακισμένα μνήματα, πού βρίσκονται οἱ 
τάφοι τῶν γενναίων τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ 

ἀγῶνα, τά κα-
λιά τῶν μελλο-
θανάτων καί τό 
δωμάτιο ἀγχό-
νης. Στά φυλα-
κισμένα μνήμα-
τα εἶναι θαμμέ-
νοι δεκατρεῖς 
ἡρωομάρτυρες 
ἀπό τούς ὁποί-
ους οἱ ἐννιά 
ἐκτελέστηκαν 
μέ ἀπαγχονισμό 
στή κεντρική 

φυλακή τῆς Λευκωσίας, τρεῖς ἔπεσαν στό 
πεδίο τῆς μάχης καί ἕνας πέθανε σέ στρα-
τιωτικό νοσοκομεῖο μετά ἀπό τραυματισμό 
του σέ μάχη. Τό μοναδικό τους ἔγκλημα, 
ἦταν ἡ ἀγάπη τους γιά τήν ἐλευθερία.

Ἡ κηδεία γινόταν ἀμέσως μετά τόν 
ἀπαγχονισμό. Μοναδική παρουσία ἦταν 
τοῦ ἱερέα τῶν φυλακῶν πού ἔψαλλε τήν 
νεκρώσιμη ἀκολουθία ἔξω ἀπό τήν κλειστή 
εἴσοδο τοῦ κοιμητηρίου. Ὕστερα οἱ Ἄγγλοι 
τούς ἔθαβαν χωρίς νά παρευρίσκεται κα-
νένας συγγενής οὔτε μάνα οὔτε πατέρας. 
Οἱ γονεῖς προσκυνοῦσαν τούς τάφους τῶν 
παιδιῶν τους μετά τό τέλος τοῦ Ἀγῶνα. 
Ὅλοι τους ἦταν ἀπό 19-24 ἐτῶν. Ἀκόμα 
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ἐκεῖ ἀναπαύονται τέσσερα παλικάρια τῆς 
ΕΟΚΑ.

Οἱ Ἄγγλοι ἀρνήθηκαν νά δώσουν τίς 
σορούς στίς οἰκογένειες φοβούμενοι τή λα-
ϊκή ἐκδήλωση κατά τή κηδεία τους. Σέ τέσ-
σερις τάφους τοῦ κοιμητηρίου, οἱ Ἄγγλοι 
ἔθαψαν ἀνά δύο τούς νεκρούς γιά ἐξοικο-
νόμηση χώρου. Μετά τό τέλος τοῦ Ἀγῶνα, 
τά φυλακισμένα μνήματα ἔγιναν τόπος Ἱε-
ροῦ προσκυνήματος καί μνημεῖο ἡρωισμοῦ 
καί ἀντίστασης. Τήν ἀθανασία τους δηλώ-
νει ἡ ἐπιγραφή στόν τοῖχο τοῦ κοιμητηρίου 
«Τ’ ἀντρειωμένου ὁ θάνατος, θάνατος δέ 
λογιέται».

Συνεχίζοντας θά βρεθοῦμε στόν Κα-
θεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεο-
λόγου μέ τήν θαυμάσια τοιχογραφία στό 
κτήριο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Πρόκειται γιά 
τό ἐπιβλητικό διώροφο οἰκοδόμημα σέ νε-
οβυζαντινό ρυθμό κτισμένο μέ κιτρινόχρω-
μη πέτρα. Κτίστηκε τό 1956-1960 καί ἦταν 
ἡ κατοικία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου 
καί ἕδρα τῆς Κυπριακῆς Ἑλληνορθόδοξης 
ἐκκλησίας. Ἕνα κόσμημα.

Μπροστά ἀπό τό κτήριο στήθηκε τό 
1987 ἕνα μεγάλο μπρούτζινο ἄγαλμα τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου τοῦ Γ’. Στήν 
ἄλλη ἄκρη τοῦ κτηρίου βρίσκεται ἡ προ-
τομή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ πού 
ἀπαγχονίστηκε ἀπό τούς Τούρκους τό 
1821. Τελειώνοντας ἀπό ἐδῶ θά βρεθοῦμε 
στόν πιό πολυσύχναστο ἐμπορικό δρόμο 
στό κέντρο γιά καφέ. Ἀπό ἐδῶ ἐάν εἴχαμε 
τίς ταυτότητές μάς (μᾶς τίς κράτησαν στό 
ξενοδοχεῖο) θά μπορούσαμε νά πᾶμε ἀπό 
ἕνα σημεῖο πολύ στά κατεχόμενα. Ἡ ὥρα 
ἔχει περάσει καί ἐπιστρέφουμε στό ξενοδο-
χεῖο γιά φαγητό καί ξεκούραση.

3η ΗΜΕΡΑ
Σήμερα ξεκινᾶμε μέ προορισμό στό Μο-

ναστήρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. Λίγο 
πρίν θά γίνει μία μικρή στάση στή πλατεία 
γιά νά ἀπολαύσουμε τό ὑπέροχο τοπίο πού 

ἁπλώνεται μπροστά μας. Καταπράσινο, 
πανέμορφο, μέ πεῦκα, μέ Μαύρη Πεύκη, 
κέδρους καί χαρούπια. Ἐντύπωση κάνει ἡ 
πίστα τῶν χιονοδρόμων καί τά ραντάρ τῶν 
Ἄγγλων πού ἔχουν μείνει ὅπως μας ἐξηγεῖ 
ἡ ξεναγός.

Τό ἑπόμενο χωριό λέγεται Πρόδρομος 
ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί 
σέ ὑψόμετρο 1400 μ.. Ἐδῶ ὑπάρχει Πανε-
πιστήμιο ὅπου σπουδάζουν δασολόγοι καί 
ἔρχονται καί ἀπό τήν Ἀγγλία φοιτητές. Ἡ 
διδασκαλία γίνεται μόνο στά Ἀγγλικά.

Τό ἑπόμενο χωριό ὀνομάζεται Πε-
δουλᾶς καί φημίζεται γιά τά κεράσια του. 
Στό πιό ψηλό σημεῖο στέκεται ἕνας πολύ 
μεγάλος Σταυρός καί μία μικρή ἐκκλησία, 
ἀφιερωμένη στόν Τίμιο Σταυρό. Ὁ δρόμος 
θά μᾶς βγάλει στό Θρονί πού βρίσκεται 
3 χλμ. ἀπό τό Μοναστήρι τοῦ Κύκκου. 
Σέ αὐτήν τήν βουνοκορφή βρίσκεται τό 
Θρονί τῆς Παναγίας. Παλαιότερα ἐκεῖ 
ὑπῆρχε ἕνας ξύλινος θρόνος ὅπου τοπο-
θετοῦσαν τήν Ἁγία Εἰκόνα καί ἀνέπεμπαν 
δεήσεις πρός τήν Παναγία ὅπως ἔγινε καί 
προσφάτως, τό 1990, λόγω τῆς ἀνομβρί-
ας. Τό 1935 τή θέση τοῦ ξύλινου θρόνου 
πῆρε ἕνα τσιμεντένιο κουβούκλιο, τό 
ὁποῖο τελευταίως ἀντικαταστάθηκε μέ 
ἕνα ἄλλο, μεγαλύτερο. Στό Θρονί βρί-
σκεται καί ὁ μεγαλοπρεπής τάφος τοῦ 
προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (1913-1977), 
ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μέλος τῆς ἀδελφότητας 
τῆς Μονῆς.

Κατά μῆκος τοῦ ἀνηφορικοῦ δρόμου, 
βρίσκονται ψηφιδωτά ὑπέροχα, μέ μορφές 
πολλῶν Ἁγίων καί σέ πολύ ὄμορφα χρώ-
ματα. Κατηφορίζοντας, γυρνώντας πίσω 
δηλαδή, βρισκόμαστε στήν Ἱερά Μονή 
Κύκκου ἤ Ἱερά Βασιλική ἤ Σταυροπηγιακή 
Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου. Αὐτό πού 
βλέπουμε εἶναι πολύ δύσκολο νά τό περι-
γράψω μέ λόγια. Εἶναι πέρα ἀπό κάθε φα-
ντασία.
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Μένουμε ἄφωνοι μπροστά σέ αὐτό τό 
μεγαλειῶδες, φημισμένο καί ξακουστό μο-
ναστήρι. Εἶναι τό πιό πλούσιό τῆς Κύπρου. 
Βρίσκεται στή δυτική πλευρά τῆς κοιλά-
δας τῆς Μαραθάσας καί σέ ὑψόμετρο 1150 
μέτρα καί ἀπέχει 18 χιλ. ἀπό τήν πιό ψηλή 
βουνοκορφή τῆς Κύπρου, τόν Ὄλυμπο. 
Ἀνάμεσα σέ πλούσια βλάστηση θάμνων καί 
δέντρων, συγκεντρώνει ὅμως τίς ἀπαραί-
τητες προϋποθέσεις γιά τήν ἀπρόσκοπτη 
ἀφιέρωση τῶν μοναχῶν στήν προσευχή καί 
τήν ἄσκηση.

Ἡ ἀδελφότητα ὅμως τῆς Μονῆς δέν πε-
ριορίζεται μόνο στά θρησκευτικά της κα-
θήκοντα. Μέ τή δραστηριότητά της τή με-
τέτρεψε σέ ἕνα 
ἀπό τά σημαντι-
κότερα πνευμα-
τικά κέντρα τῆς 
Κύπρου. Ἄγνω-
στη εἶναι ἡ προ-
έλευση τοῦ ὀνό-
ματος Κύκκος. 
Σύμφωνα μέ τήν 
ἐπικρατέστερη 
ἄποψη, ὀφείλε-
ται σέ ἕνα αὐτο-
φυόμενο θάμνο 
τῆς περιοχῆς 
πού ὀνομάζεται κόκκος.

Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας 
πού ὅπως μεταδίδεται ἀπό γενιά σέ γε-
νιά, εἶναι ἔργο τοῦ Ἀπόστολου Λουκᾶ ὁ 
ὁποῖος τή ζωγράφισε ἔχοντας ὡς πρότυπό 
του τήν ἴδια τή Θεοτόκο. Ἡ Ἁγία Εἰκόνα 
εἶναι γνωστή καί ὡς Παναγία ἡ Ἐλεοῦσα 
(πηγή ἐλέους). Σ’ αὐτήν εἰκονίζεται ἡ Πα-
ναγία νά βαστάζει μέ τό δεξί της χέρι τόν 
Χριστό. Χαίρει πανορθόδοξης φήμης καί 
ἀρκετές εἰκόνες σέ πολλές χῶρες ὅπως 
στήν Ἑλλάδα, τή Ρωσία, τή Γεωργία, τή 
Βουλγαρία, τήν Αἴγυπτο καί τήν Αἰθιο-
πία εἶναι ἀφιερωμένες στήν Παναγία τοῦ 

Κύκκου, ἔνδειξη τοῦ μεγάλου σεβασμοῦ 
πού ἀπολαμβάνει ἀνάμεσα στούς ὀρθό-
δοξους λαούς.

Ἡ εἰκόνα εἶχε ἐπικαλυφθεῖ τό 1576 μέ 
ἀργυρή καί ἐπίχρυση πλάκα, ἐνῶ νέα ἐπικά-
λυψη ἔγινε τό 1795. Τό πρόσωπό Της εἶναι 
σκεπασμένο καί ποτέ δέν ἀποκαλύπτεται, 
εἴτε γιατί ἔτσι τό θέλησε ὁ αὐτοκράτορας 
Ἀλέξιος, εἴτε γιά νά ἐμπνέει περισσότερο 
σεβασμό. Ὁ ναός ἦταν μονόκλιτος ἀλλά 
ἀργότερα μετατράπηκε σέ τρίκλιτο. Ἡ ση-
μερινή ἀρχιτεκτονική τοῦ μορφή εἶναι ρυθ-
μοῦ βασιλικῆς μετά τρούλου. Ἀπό τά τρία 
κλίτη, τό μεσαῖο εἶναι ἀφιερωμένο στήν 
Παναγία, τό δεξιό στούς Ἁγίους Πάντες 

καί τό ἀριστερό 
στούς Ἀρχαγ-
γέλους Γαβριήλ 
καί Μιχαήλ. Τό 
εἰκονοστάσιο, 
ὅπως μας ἐνη-
μερώνει σχετική 
ἐπιγραφή, κατα-
σκευάστηκε τό 
1755. Τόσο αὐτό 
ὅσο καί οἱ μονές 
πού βρίσκονταν 
μέσα στό ναό, 
σώθηκαν κατά 

θαυμαστό τρόπο ἀπό τήν τελευταία πυρκα-
γιά τοῦ 1813.

Τό ὅλο ἐκκλησιαστικό διάκοσμο συ-
μπληρώνουν μονοκάντηλα, μανουάλια, 
πολυέλαιοι, ἐξαιρετικῆς ρωσικῆς τέχνης 
τοῦ 18ου καί 19ου αἰῶνα. Οἱ περισσότερες 
εἰκόνες εἶναι βυζαντινῆς τεχνοτροπίας καί 
σ’ αὐτήν περιλαμβάνονται καί ἐκεῖνες πού 
ἁγιογραφήθηκαν ἀπό τόν Κρητικό ζωγρά-
φο Ἰωάννη Κορνάρο (1745-1812). Τό κω-
δωνοστάσιο κτίστηκε τό 1822 ἀφοῦ γιά 
μεγάλο διάστημα κατά τήν Τουρκοκρατία, 
δέν ἐπιτρεπόταν ἡ χρήση τῆς καμπάνας. 
Ἔχει 6 καμπάνες καί ἡ μεγαλύτερη πού 
κατασκευάστηκε στή Ρωσία ζυγίζει 1280 
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κιλά. Ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, πανηγυρίζει τή 
μεγάλη Θεομητορική ἑορτή καί στίς 8 Σε-
πτεμβρίου.

Ἀφήσαμε συγκλονισμένοι τό πανέμορ-
φο αὐτό μοναστήρι, τό σπουδαιότερο ἀπό 
ὅσα εἴδαμε μέχρι σήμερα καί σιγά σιγά 
μπαίνουμε στήν περιοχή πού εἶναι γνωστή 
σάν Κρασοχώρια. Τό χωριό Ὅμαδος πού 
συναντᾶμε ἀρχικά εἶναι ἕνα μεγάλο χωριό 
τῆς περιοχῆς μέ τό γνωστό παραδοσιακό 
πιεστήριο σταφυλιῶν, τό Ληνό. Οἱ ἐπισκέ-
πτες θαυμάζουν τήν ἀρχιτεκτονική τοῦ 
χωριοῦ μέ τά στενά δρομάκια, τά πέτρινα 
σπίτια μέ τίς γεμάτες αὐλές ἀπό λουλούδια 
καί πρασινάδες.

Στό κέντρο τοῦ χωριοῦ, στήν πλακό-
στρωτη πλατεία καί στό μοναστήρι τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ πού, ὅπως λέγεται, τό 327 
μ.Χ. ἡ Ἁγία Εἰρήνη πέρασε ἀπό ἐδῶ καί 
ἄφησε ἕνα κομμάτι ἀπό τόν κάνναβο (σχοι-
νί) καί ἔδεσαν τά πόδια τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι 
τό ἱερότερο κειμήλιο τῆς ἐκκλησίας, τοπο-
θετημένο σέ μεγάλο Σταυρό καί, ὅπως μᾶς 
ἐξηγοῦν, τό μοναδικό κομμάτι πού ὑπάρχει 
σέ ὅλο τόν κόσμο.

Τό βράδυ συναντηθήκαμε στόν προ-
σκυνηματικό ναό τῶν Ἁγίων Ἰωακείμ καί 
Ἄννης μέ τόν θεοφιλέστατο Χωροεπίσκοπο 
Ἀμαθοῦντος κ. κ. Νικόλαο, ἐπειδή ἔλειπε 
ὁ Ἅγιος Λεμεσοῦ Πανιερότατος Λεμεσοῦ 
κ.κ. Ἀθανάσιος. Μᾶς καλωσορίζει μέ πολύ 
θερμά λόγια καί συγκινημένος ἀναφέρθη-
κε στήν φιλία καί ἀλληλοσεβασμό τῶν δυό 
νομῶν δηλαδή Λεμεσοῦ καί Χανίων.

Ὁ Πρωτοσύγκελλός μας π. Δαμασκηνός 
ἀνταπέδωσε, ἐπίσης, μέ θερμά λόγια καί 
εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο π. Νικόλαο 
καί τόν προσκάλεσε νά βρεθοῦν ἀμφότεροι 
στά Χανιά. Παίρνουμε τό δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς γιά τό ξενοδοχεῖο.

4η ΗΜΕΡΑ
Μετά τό πρωινό, σειρά ἔχει σήμερα νά 

ἐπισκεφθοῦμε τήν κοσμοπολίτικη Ἁγία 

Νάπα. Στό λεωφορεῖο ἐπικρατεῖ χαρούμενη 
ἀτμόσφαιρα. Δέν χρειάζεται νά τούς παρο-
τρύνει ὁ π. Δαμασκηνός. Συναγωνίζονται 
ποιός θά πεῖ τό καλύτερο τραγούδι!

Πρίν τήν Ἁγία Νάπα θά ἐπισκεφτοῦμε 
στό Κίτι τῆς Λάρνακας τόν ναό τῆς Πανα-
γίας τῆς Ἀγγελόκτιστης. Τό χωριό Κίτι βρί-
σκεται στή νότια πλευρά τῆς Κύπρου, 12 
χιλιόμετρα περίπου νοτιοδυτικά τῆς πόλης 
Λάρνακος καί τοῦ ἀρχαίου Κιτίου. Εἶναι ἕνα 
πεδινό χωριό καί τό κυριότερο ἀξιοθέατό 
του εἶναι ἡ ἐκκλησία Παναγία ἡ Ἀγγελό-
κτιστη γιατί κατά τήν παράδοση χτίστηκε 
ἀπό ἀγγέλους σέ μία νύχτα. Πρόκειται γιά 
βυζαντινή ἐκκλησία τοῦ 11ου αἰῶνα πού 
θεμελιώθηκε πάνω στά ἐρείπια μιᾶς παλαι-
οχριστιανικῆς Βασιλικῆς ἀπό τήν ὁποία δι-
ασώθηκε μόνο μιά ἁψίδα μέ ἕνα περίφημο 
ψηφιδωτό.

Παριστάνει τό φυσικό μέγεθος, ὄρθια 
τήν Παναγία ὁδηγήτρια νά κρατάει στό 
ἀριστερό της χέρι τόν Χριστό. Στέκεται με-
ταξύ τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. 
Ὁ ὑφιστάμενος ναός εἶναι ὅπως προανέ-
φερα κτίσμα τοῦ 11ου αἰῶνα καί ρυθμοῦ 
ἐγγεγραμμένου σταυροειδοῦς μέ τροῦλο. 
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὁ ναός ὑπέ-
στη μερικές ἀλλαγές καί προσθῆκες. Τό 
12ο αἰῶνα στά βόρεια τοῦ ναοῦ κτίστηκε 
τό μικρό παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐνῶ στά τέλη 
τοῦ 13ου αἰῶνα καί ἀρχές τοῦ 14ου αἰῶνα 
κτίστηκε στή νότια πλευρά τό Λατινικό 
παρεκκλήσι γιά ἐξυπηρέτηση τῶν θρησκευ-
τικῶν ἀναγκῶν.

Ἡ ἑπόμενη στάση μας θά εἶναι στό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, μιᾶς ἀπό τίς ἀρχαιότε-
ρες ἐκκλησίες τῆς Κύπρου, κτισμένη πάνω 
ἀπό τόν τάφο τοῦ Ἁγίου. Ὁ Ἅγιος Λάζαρος 
ἦταν Ἑβραῖος καί καταγόταν ἀπό τήν Βη-
θανία 3 περίπου χιλιόμετρα στά ἀνατολικά 
τῆς Ἱερουσαλήμ. Εἶναι γνωστός ὡς τετρα-
ήμερος καί φίλος τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως εἶναι 
γνωστό ὁ Λάζαρος ἦταν 30 ἐτῶν τό 33 μ.Χ. 
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ὅταν ὁ Χριστός τόν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν. 
Ἔζησε δέ ἄλλα 30 χρόνια στό Κίτι καί πέθα-
νε γύρω στά 63 μ.Χ. σέ ἡλικία 60 ἐτῶν.

Ἐδῶ λοιπόν τόν βρῆκαν οἱ Ἀπόστολοι 
Παῦλος καί Βαρνάβας ὅταν ἦρθαν στήν Κύ-
προ τό 45 μ.Χ. καί τόν χειροτόνησαν πρῶτο 
ἐπίσκοπο Κιτίου. Σύμφωνα μέ αὐτά ἐποί-
μασε τό ποίμνιό του γιά 18 χρόνια (45-63 
μ.Χ.) ὁπότε καί πέθανε γιά δεύτερη φορά 
καί ἐτάφη στό Κίτιο καί πού σήμερα ὑψώ-
νεται ὁ βυζαντινός Ναός του. Ὁ Ναός τοῦ 
Ἁγίου στή Λάρνακα ἦταν ἀπό πολύ παλιά 
γνωστός στό χριστιανικό κόσμο καί ἀποτε-
λοῦσε μέχρι καί τά πρῶτα χρόνια τοῦ αἰώνα 
μας, ἀπαραίτητο συμπλήρωμα στό προσκύ-
νημα τῶν Ἁγίων 
Τόπων.

Ἡ σημασία 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Λαζάρου 
αὐξήθηκε σή-
μερα μετά τήν 
ἀνεύρεση στίς 
23 Νοεμβρίου 
1972 (κατά τή 
διάρκεια ἐργα-
σιῶν ἀνακαίνι-
σης τοῦ Ναοῦ) 
μέρους τῶν λει-
ψάνων τοῦ Ἁγίου, βαθιά κάτω ἀπό τήν Ἁγία 
Τράπεζα, μέσα σέ μαρμάρινη λάρνακα. 
Ὅπως εἶναι γνωστό, τό λείψανο τοῦ Ἁγίου 
εἶχε πρωτοβρεθεῖ τό 890 μ.Χ. στόν τάφο 
του μέσα στό μικρό ναό πού ὑπῆρχε τήν 
ἐποχή ἐκείνη. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Λα-
ζάρου εἶναι μία ἀπό τίς τρεῖς ἐκκλησίες μέ 
τρεῖς τρούλους πού ὑπάρχουν στήν Κύπρο. 
Κτίστηκε στά τέλη τοῦ 9ου αἰῶνα γύρω στό 
890 μ.Χ. ἀπό τόν αὐτοκράτορα τοῦ Βυζα-
ντίου Λέοντα ΣΤ’ τόν Σοφό. Εἶναι ὅτι πο-
λυτιμότερο ἔχει νά ἐπιδείξει ἡ Λάρνακα. 
Ποιός νά μπεῖ μέσα καί νά μήν κατανυκτεῖ.

Πρίν προχωρήσουμε γιά τήν Ἁγία Νάπα, 
ὁ δρόμος θά μᾶς βγάλει στό Λιοπέτρι. 

Ἱστορικός χῶρος Λιοπετρίου, ὅπως λέγεται. 
Ἐδῶ ἔχασαν τήν μάχη γιά τήν ζωή τους 4 
παλικάρια στίς 2 Σεπτεμβρίου 1958. Μέ τόν 
ἡρωικό τους θάνατο συγκίνησαν ὅλο τόν 
Κυπριακό λαό καί προκάλεσαν παγκόσμιο 
θαυμασμό. Ὁ τόπος τῆς θυσίας τους στόν 
ὁποῖο στήθηκαν οἱ ἀνδριάντες τους ἔγινε 
ἀμέσως μετά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου 
ἐθνικό προσκύνημα. Σήμερα, ἡ πέριξ αὐλή 
διαμορφώθηκε σέ ἕνα ἑνιαῖο μνημειακό 
χῶρο γιά νά διαιωνίζει τό μεγαλεῖο τοῦ 
ἡρωισμοῦ καί τῆς αὐτοθυσίας τους.

Τό ὁδοιπορικό μας συνεχίζεται γιά τήν 
Ἁγία Νάπα καί θά ἐπισκεφτοῦμε τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώ-

στου. Τό Μονα-
στήρι τῆς Ἁγίας 
Νάπας βρίσκε-
ται στό ὁμώνυ-
μο χωριό τῆς 
ἐπαρχίας Ἀμμο-
χώστου. Τό ὄνο-
μα Ἁγία Νάπα 
σημαίνει ἅγιο 
δάσος. Ἡ περι-
οχή πῆρε τήν 
ὀνομασία της 
ἀπό τήν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας 

τῆς Νάπας, δηλαδή τήν Ἁγία τοῦ δάσους 
καί γιά συντομία ὀνομάστηκε Ἁγία Νάπα.

Πότε ἱδρύθηκε ἀρχικά τό Μοναστήρι 
δέν εἶναι γνωστό. Ἡ σπηλιά, ἡ κρυψώνα 
καί τό πηγάδι μαρτυροῦν ὅτι ἐκεῖ διαβίω-
σε χριστιανική κοινότητα ἀπό τά βυζαντι-
νά χρόνια. Τό ὄνομα Ἁγία Νάπα ἔχει δοθεῖ 
στό μέρος πρίν ἀπό τό 1366. Τό μοναστήρι 
πάντως, ὅπως σώζεται σήμερα, εἶναι κτίσμα 
τοῦ 15ου αἰῶνα ὅταν οἱ Κύπριοι ἦταν ὑπό 
ἑνετική κυριαρχία.

Σύμφωνα μέ τήν τοπική παράδοση, 
στήν σπηλιά ἡ ὁποία ἔχει γίνει ἐκκλησία, 
βρέθηκε ἀπό κάποιο κυνηγό ἡ θαυματουρ-
γή εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ 
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σκύλος τοῦ κυνηγοῦ πρῶτος ἀντίκρισε τήν 
ὁλόφεγγη εἰκόνα καί μπροστά στή θέα της 
ἄρχισε νά γαβγίζει ἐπίμονα καλώντας τόν 
κύριό του.

Στό ἄκουσμα τῆς ἀνεύρεσης τῆς εἰκό-
νας πλήθος πιστῶν ἄρχισε νά ἐπισκέπτεται 
τόν μικρό χῶρο τοῦ σπηλαίου. Ἡ εἰκόνα 
μᾶλλον τοποθετήθηκε στό σπήλαιο τήν 
περίοδο τῆς εἰκονομαχίας (7ος-8ος αἰώνας) 
καί ἔτσι διασώθηκε. Τόν 14ο αἰῶνα τό σπή-
λαιο κτίστηκε κατά τό ὑπόλοιπο ἥμισυ καί 
ἔγινε ναός.

Τό 1571 ἡ Κύπρος περνᾶ ὑπό τήν Ὀθω-
μανική κυριαρχία. Κατά τό ἔτος 1625 πλη-
ροφορούμαστε ὅτι τότε ἡ Ἁγία Νάπα ἦταν 
γυναικεῖο μοναστήρι. Μετατράπηκε ἀργό-
τερα τό 1668 σέ ἀνδρικό καί ἀπό τό 1758 
καί ἑξῆς δέν διαθέτει πιά μόνιμους μονα-
χούς. Ἀπό τό 1978 μέχρι τό 2006 τό Μονα-
στήρι ἀποτελοῦσε χῶρο συνάντησης τῶν 
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς.

Ἡ πληθυσμιακή αὔξηση τοῦ χωριοῦ 
ἐπέβαλε τήν ἀνέγερση νέας ἐκκλησίας τό 
1990. Ὁ νέος ναός, κτισμένος στά νοτιοδυ-
τικά τῆς μονῆς ἀφιερώθηκε κι αὐτός στήν 
Παναγία. Ἀμφότεροι οἱ ναοί πανηγυρίζουν 
στίς 8 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Γενε-
σίου τῆς Θεοτόκου.

5η ΗΜΕΡΑ
Εἶναι ἡ τελευταία μέρα μας στήν Κύπρο. 

Ἐπιβιβαζόμαστε στό λεωφορεῖο καί ἀπό 
τήν πανέμορφη Λεμεσό κατευθυνόμαστε 
στήν Πάφο ὅπου θά πάρουμε τό ἀεροπλά-
νο γιά Χανιά, μέ ἐνδιάμεση στάση στήν Πέ-
τρα τοῦ Ρωμιοῦ πού, ὅπως μας ἀναφέρει ἡ 
παράδοση, ἀναδύθηκε ἡ θεά τῆς ὀμορφιᾶς 
καί τοῦ ἔρωτα, ἡ Ἀφροδίτη. Τό τοπίο μα-
γευτικό. Ἡ θάλασσα ὅμως καί γιά ἀρκετά 
μίλια ἀπό τήν ἀκτή ἦταν βαμμένη κόκκινη 
λόγω τῆς βροχῆς πού εἶχε πέσει τό προη-
γούμενο βράδυ καί μετέφερε λάσπη στή 
θάλασσα.

Ἀφήσαμε τήν Κύπρο μέ βαριά καρδιά. 
Ὅμως ὄχι μόνο ἡ καρδιά μας ἀλλά καί τό 
μυαλό μας θά εἶναι γιά πολύ καιρό ἀκό-
μη σέ αὐτό τό νησί. Αὐτά πού εἴδαμε τήν 
5η ἡμέρα πού ἤμασταν ἐκεῖ ἦταν συγκλο-
νιστικά. Τό νησί πανέμορφο. Οἱ ἄνθρωποι 
εὐγενικοί, χαμογελαστοί. Δέν ἔχουμε συνα-
ντήσει πιό καθαρό νησί, ὅπου πήγαμε μᾶς 
ἔκανε ἐντύπωση καί θαυμασμό.

Ἀπό τήν θέση αὐτή θά ἤθελα νά εὐχαρι-
στήσω πρωτίστως θερμά τόν Μητροπολίτη 
μας κ. κ. Δαμασκηνό. Χωρίς τήν εὐλογία 
του θά ἦταν ἀδύνατο νά πραγματοποιηθεῖ 
αὐτή ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή. Σεβα-
σμιώτατε εὐχαριστοῦμε πολύ.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Πρωτοσύ-
γκελλό μας Ἀρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνό 
Λιονάκη, ὁ ὁποῖος μέ κατανόηση καί χαμό-
γελο μᾶς ἀνέκτηκε καί προσπαθοῦσε ἀγόγ-
γυστα ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες νά περάσουμε 
καλά.

Τούς ἄξιους ἱερεῖς π. Γεώργιο Περάκη, 
π. Ἀντώνιο Σαπουνάκη, π. Ἀντώνιο Τζα-
νουδάκη καί π. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη 
μαζί μέ τίς πρεσβυτέρες τους καί μέ τό χα-
μόγελο στά χείλη καί τήν καλοσύνη πού 
τούς διακρίνει, ἔκαναν τήν παραμονή μας 
ἀκόμα καλύτερη. Θά ἦταν παράλειψη νά 
μήν εὐχαριστήσουμε πάρα πολύ τόν κ. 
Ἀλέξη Παπαμιχελάκη καί τό γραφεῖο τοῦ 
IO TOURS γιά τήν ἄψογη διοργάνωση. 
Εἶναι μεγάλη ἐπιτυχία κάθε ἐκδρομή πού 
κάνουμε, κάθε φορά νά εἶναι καλύτερη 
ἀπό τήν προηγούμενη. Τήν κυρία Ἀνθῆ 
τήν ξεναγό μας, ἡ βοήθεια τῆς ὁποίας 
ἦταν πολύτιμη.

Εὐχαριστοῦμε ὅλη τήν χαρούμενη παρέα 
τοῦ ποῦλμαν, γνωριζόμαστε πλέον τόσο 
καλά, σάν οἰκογένεια. Σέ ὅλους αὐτούς 
τούς ἀνθρώπους πού προανέφερα ἀλλά καί 
στόν κάθε ἕνα ξεχωριστά κρατᾶμε τό χέρι 
καί λέμε νά εἶναι ὅλοι καλά, νά ἔχουν ὑγεία 
καί εὐχόμαστε νά βρεθοῦμε σύντομα σέ 
ἀκόμα μιά προσκυνηματική ἐκδρομή.
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To καλοκαίρι, ἡ ἐποχή πού πε-
ριμένουν μέ λαχτάρα μικροί καί 
μεγάλοι ἔφτασε. Ὁ καθένας ἀπό 
ἐμᾶς ἀναζητᾶ στιγμές ξενοιασιᾶς 
καί ξεκούρασης. Οἱ πόρτες τῶν 
σχολείων ἔκλεισαν καί οἱ μαθητές εἶναι 
πανέτοιμοι νά ξεκινήσουν τίς πολυπόθητες 
διακοπές τους.

Οἱ καλοκαιρινές διακοπές εἶναι μία 
περίοδος στή ζωή τοῦ παιδιοῦ πού μέ τήν 
κατάλληλη καθοδήγηση μποροῦν νά ἀπο-
τελέσουν ἀφετηρία γιά ξεκούραση ἀλλά 
καί ἐπιμόρφωση μέ τρόπο βιωματικό. Εἶναι 
σημαντικό οἱ γονεῖς νά μιλοῦν μέ τά παιδιά 
τους. Σέ κάθε τόπο πού ἐπισκέπτονται νά 
τούς ἐξηγοῦν καί νά τά ἐνημερώνουν γιά 
τήν πολιτιστική κληρονομιά καί τήν φυσι-
κή ὀμορφιά τοῦ τόπου πού ἐπισκέπτονται. 

Ἐπίσης, γιά νά κρατοῦν τό ἐνδιαφέρον 
τῶν παιδιῶν τους ζωντανό:

Οἱ γονεῖς μποροῦν νά δημιουργήσουν 
ἕνα πλάνο δράσεων σχεδιάζοντας καί ἐνη-
μερώνοντας τά παιδιά γιά τό τί θά δοῦν 
καί τί θά κάνουν ὅσον ἀφορᾶ τά παιχνίδια 
στήν θάλασσα, τίς ἐπισκέψεις σέ Μουσεῖα 
ἤ σέ ἄλλα ἀξιοθέατα.

Ἐπίσης, μποροῦν νά προγραμματίσουν 
διακοπές μέ ἄλλα ζευγάρια πού ἔχουν 
παιδιά στήν ἴδια ἤ παρόμοια ἡλικία ὥστε 
τά παιδιά τους νά ἔχουν παρέα. Καλό θά 
ἦταν νά ἐνθαρρύνουν τά παιδιά τους νά 
γνωρίσουν καί ἄλλα παιδιά ὥστε νά ἀνα-
πτύξουν τήν ἱκανότητα τῆς κοινωνικο-
ποίησής τους.

Ἡ παρέα ἐνός ἐκπαιδευτικοῦ βιβλίου 
ἐμπλουτισμένου μέ σπαζοκεφαλιές καί 
διάφορα ἐκπαιδευτικά παιχνίδια βοηθᾶ νά 

Τό καλοκαίρι ἔφτασε !!!
Γράφει ἡ κα Μαζανάκη Τριανταφυλλιά, Γραμματέας  

τοῦ  Ἱδρύματος  «Ἐκκλησιαστική Διακονία τῆς Ι.Μ.Κ.Α». 

περάσουν τά παιδιά τόν χρόνο τούς 
εὐχάριστα καί ἐποικοδομητικά.

Τά παιχνίδια στήν θάλασσα μέ 
τήν ἄμμο καί τά βότσαλα μποροῦν 
νά αὐξήσουν τήν ἀγάπη τῶν παι-

διῶν γιά αὐτά καί νά τονώσουν τίς μαθη-
ματικές ἱκανότητές τους.

Ἡ ἐνθάρρυνση τῶν παιδιῶν νά φτιά-
ξουν ἕνα λεύκωμα ζωγραφίζοντας κάθε τί 
καινούριο πού συνάντησαν καί τούς ἔκα-
νε ἐντύπωση θά βοηθοῦσε ὥστε μετά τό 
πέρας τῶν διακοπῶν νά ἔχουν ἕνα πολύ 
ὄμορφο ἀναμνηστικό πού θά τούς φτιά-
χνει τήν διάθεση στίς «καταπιεστικές» ἡμέ-
ρες τοῦ χειμώνα. 

Ἡ συμπλήρωση ἡμερολογίου καταγρά-
φοντας καθημερινά τίς ἐνασχολήσεις τους, 
τίς καινούριες ἐμπειρίες τούς ἀλλά καί τά 
συναισθήματα πού τούς δημιουργήθηκαν 
μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα ἐπιπλέον σημεῖο 
ἀναφορᾶς γιά συζήτηση μέ τούς γονεῖς 
ἐφόσον βέβαια καί τό παιδί τό ἐπιθυμεῖ.

Οἱ δραστηριότητες πού θά ἐπιλέξουν οἱ 
γονεῖς γιά τά παιδιά τους κατά τήν περίοδο 
τῶν διακοπῶν καλό θά ἦταν νά εἶναι δια-
σκεδαστικές καί ὁμαδικές, νά ἔχουν συγκε-
κριμένο στόχο καί νά ἔχουν ἐπιλεχθεῖ ἀπό 
κοινοῦ μέ τό παιδί ἤ τά παιδιά τους.

Τό δομημένο παιχνίδι εἶναι ὁ καλύτερος 
τρόπος γιά νά ἀποκτήσει γνώσεις ἕνα παι-
δί, εἶναι αὐτό πού τοῦ δίνει χαρά, καλλιερ-
γεῖ τήν φαντασία καί τίς ἱκανότητές του.

Μέ σωστή ὀργάνωση μπορεῖτε νά χα-
ρεῖτε ὄμορφες διακοπές μαζί μέ τά παιδιά 
σας. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι τό καλοκαίρι θέλει 
πολλά καί δροσερά χαμόγελα! 

Καλές διακοπές!
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Θεολόγος
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στήν Λάρισα!
Τήν Λάρισα ἐπισκέφτηκε 

ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας κ.κ. Δαμασκηνός, 1η 
Μαΐου 2015 προσκεκλημένος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Λαρίσης καί Τυρνά-
βου κ.κ. Ἰγνατίου μέ ἀφορμή 
τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τήν 
τοπική πανήγυρη πού γίνεται 
πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου.

Στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψε-
ώς του, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-

μενάρχης μας, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, Ἀρχιμ. Ἀχίλλειο Τσούτσουρα, ἐπισκέφτηκε τήν 
Παρασκευή 1 Μαΐου τήν Ἱερά Γυναικεία Μονή Παμμεγγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου καί 
ξεναγήθηκε ἀπό τήν Γερόντισσα τῆς Μονῆς Νικοδήμη Μοναχή.
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Ὁ Κυδωνίας καί   Ἀποκορώνου Δαμασκηνός 
στόν Ἱερό Ναό τοῦ  Ἁγίου Ἀθανασίου 

στό   Ὁμόλιο Λαρίσης!
Μέ θρησκευτική κατά-

νυξη καί πανηγυρικό κλίμα 
τελέστηκε ἡ ἀνακομιδή τῶν 
λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου στόν ὁμώνυμο πανη-
γυρίζοντα ναό στό Ὁμόλιο 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Λαρίσης καί Τυρνάβου. Ο 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας κ.κ. Δαμασκηνός, 
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο 
καί προέστη τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς Θείας Λειτουργίας, 
συμπροσευχουμένων πλή-
θους κληρικῶν καί ἑκατοντάδων πιστῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου συλλιτανευόντων κληρικῶν καί λαϊκῶν καί ψάλλοντας 
τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου, ἐνῶ νωρίτερα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χειροθέ-
τησε κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνά-

βου κ.κ. Ἰγνατίου, σέ 
Πρωτοπρεσβύτερο, τόν 
Αἰδεμοσιολογιώτατο π. 
Δημήτριο Παχή, μέ τόν 
ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας 
στό παρελθόν ὑπῆρξαν 
συμφοιτητές στή Θεο-
λογική Σχολή τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. 
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Προσκυνηματική ἐξόρμηση  
στήν ἑορτή τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς  Ἁγίας Εἰρήνης!

Ἑκατό περίπου προσκυνητές 
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, μέ 
ὑπεύθυνο τόν Πανοσιολογιώτα-
το Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη, ἐπισκέφτη-
καν τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Εἰρήνης 
Ρεθύμνης, στίς 4 Μαίου 2015, 
προκειμένου νά συμμετάσχουν 
στόν ἐόρτιο Ἑσπερινό τῆς Ἁγίας 
Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Εἰρή-
νης.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τελέσθηκε χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. 
Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος καλωσόρι-
σε μέ θερμά λόγια ἀγάπης τούς 
Χανιῶτες προσκυνητές, ἐνῶ πα-
ράλληλα ἔδωσε τόν λόγο στόν 
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύ-
γκελλό μας, ὅπου κήρυξε στό πο-
λυπληθές ἐκκλησίασμα στό ὁποῖο 
μεταξύ ἄλλων παρευρέθηκε καί ἡ 
Ἀντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. 
Μαρία Λιονή.
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Προκατασκηνωτική σύσκεψη 
γιά τήν νέα κατασκηνωτική περίοδο 

στίς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἡ Διακαινήσιμος ἑβδομάδα, μετά τό Πάσχα, εἶναι μία περίοδος πνευματικῆς ἀνα-

καίνισης καί χαρᾶς γιά ὅλους μας. Γιά τά στελέχη τῆς Κατασκήνωσης «Ἅγιος Παῦλος» 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι καί ἡ ἑβδομάδα πού σημαδοτεῖ τήν ἐπίσημη ἔναρξη 
τῶν προετοιμασιῶν γιά τή λειτουργία τῆς Κατασκήνωσης.

Ἡ καθιερωμένη συνάντηση τῶν στελεχῶν ἔγινε καί φέτος τήν Πέμπτη τῆς Διακαι-
νησίμου στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς. Μετά τόν πανηγυρικό ἀρχιερατικό ἑσπερινό 
γιά τή γιορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἔχοντας τήν εὐλογία τῆς θαυματουργῆς εἰκό-
νας τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς, τά στελέχη συγκεντρώθηκαν μέσα σέ ἀναστά-
σιμη ἀτμόσφαιρα ἀγάπης καί ἑνότητας. Στή συνάντηση παρευρέθηκαν ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης καί ἡ Γερόντισσα τῆς Ι. Μονῆς Θεοξένη Μοναχή. 
Ἔγινε ἕνας σύντομος ἀπολογισμός τῆς προηγούμενης χρονιᾶς, συζητήθηκαν σκέψεις 
καί προβληματισμοί, ἀκούστηκαν προτάσεις καί ἰδέες καί ἀποφασίστηκε τό θέμα τῆς 
φετινῆς κατασκηνωτικῆς χρονιᾶς. Μέ τήν εὐλογία καί τίς παραινέσεις τοῦ Ἐπισκόπου 
ὁλοκληρώθηκε ἡ συνάντηση. Τά ὁμαδαρχεία ξεκινοῦν μέ χαρά, ἐνθουσιασμό καί πολ-
λούς ὁραματισμούς, τίς προετοιμασίες γιά τήν Κατασκήνωσή μας, πού φέτος συμπλη-
ρώνει 20 χρόνια λειτουργίας της!



38

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν  Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Εἰρήνης Κρουσῶνος Ἡρακλείου!

Πανηγυρικά καί μέ κάθε μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, 5 
Μαΐου, στήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στόν Κρουσώνα Ἡρακλείου πού τήν ἐπισκέφτηκαν 
μέ τήν συνοδεία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη περίπου ἑκατό προσκυνητές ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο 
καί προέστη τῆς λαμπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας. Παράλληλα, συνεχάρη 
τήν Γερόντισσα Μαγδαληνή καί ὅλη τήν ἀδελφότητα γιά τήν λαμπρή πανήγυρη, κα-
θώς καί τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς γιά τήν πολύτιμη συμμετοχή 
καί ἀρωγή τους στήν ἑορτή ἐνῶ δέν παράλειψε νά εὐχαριστήσει τόν Πανοσιολογιώτα-
το Πρωτοσύγκελλό μας καί τούς Χανιῶτες προσκυνητές πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν 
τήν χάρη τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Εἰρήνης.

Ἑσπερινός τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
στήν Μητρόπολη Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου!
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στό Σιρίλι, χοροστάτησε καί κή-

ρυξε τόν Θεῖο Λόγο τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 7 Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
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Ἐκπροσώπηση τῆς Ι.Μ. Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου 
στό 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακῶν Μέσων  

καί   Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς!
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ πραγμα-

τοποιήθηκε ἐκπροσώπηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Ρα-
διοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ ‘’Μαρτυρία’’ καί Ὑπευθύνου τῆς διαδικτυακῆς ἰστοσελίδος 
τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη, στό 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακῶν 
Μέσων καί Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς πού τελεῖται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α.Θ. Παναγιότη-
τος καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τό ὁποῖο διοργανώνει ἡ 
Ὀρθόδοξη διαδικτυακή ἐφημερίδα ΠΕΜΤΟΥΣΙΑ. 

Τό συνέδριο ἄρχισε τίς ἐργασίες του ἀπό τήν Πέμπτη 7 Μαίου τό πρωί ἐνῶ ἡ ἐπί-
σημη ἔναρξη πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα στίς 19:00 μέ τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιο νά ἀναγνώσκει τό μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὡς Ἐκπρόσωπος αὐτοῦ. Στή 
συνέχεια, ἀκολούθησε καλωσόρισμα ἀπό τόν κ. Νικόλαο Γκουράρο, Πρόεδρο τοῦ 
Ἰνστιτούτου ‘’ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός’’, καθώς καί σύντομοι χαιρετισμοί τῶν Προκα-
θημένων.Κεντρικός ὁμιλητής ἦταν ὁ Δρ. Κων/νος Ζορμπάς, Διευθυντής τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἀκαδημίας Κρήτης ἐνῶ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ 
ὁλοκλήρωσε τήν συνεδρία τῆς πρώτης ἡμέρας πραγματοποιώντας ὁμιλία μέ θέμα  
‘’ η μετάδοση τοῦ Θείου Λόγου μέσω τοῦ διαδικτύου’’.
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Πλῆθος πιστῶν στήν ἑορτή  
τοῦ  Ἁγίου Χριστοφόρου στά Χανιά!

Τόν Ἅγιο προστάτη τῶν μεταφορῶν, 
Ἅγιο Χριστοφόρο τίμησαν μέ ἰδιαίτερη 
λαμπρότητα στά Χανιά, στόν ὁμώνυ-
μο Ἱερό Ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στή 
μνήμη του, στήν περιοχή Καμίνι τῆς λε-
ωφόρου Σούδας, μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ 
μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τήν 
παραμονή τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή 8 
Μαΐου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ καί μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
πού τελέστηκε τήν κυριώνυμο ἡμέρα, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας καί συμπροσευχουμένων 

πλήθους κλήρου καί Χριστεπώνυμου πληρώματος.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 

Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ συλλιτανευόντων πλήθους πιστῶν.
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Σέ  Πάρο, Ἀντίπαρο καί  Νάξο 
οἱ 60 προσκυνητές τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί 
μέ ἄξιους συνοδούς τόν Πρωτοσύγκελλο 
τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτα-
το Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν 
Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη 
ξεκίνησαν τήν Κυριακή 10 Μαΐου ἑξήντα 
προσκυνητές, ἀνάμεσα τῶν καί τοῦ Γενι-
κοῦ Ἀρχιερατικοῦ μας Ἐπιτρόπου Πρωτ. 
Γεωργίου Περάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ 
Χατζηδάκη καί τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Τζα-
νουδάκη, μία ὄμορφη ἐξόρμηση στά γρα-
φικά νησιά Πάρο, Νάξο καί Ἀντίπαρο.

Πρῶτος σταθμός τῶν προσκυνητῶν 
μας ἦταν ἡ ὄμορφη Ἀντίπαρος μέ τούς 
γαλανόλευκους ναούς, τά ὄμορφα σοκά-
κια καί τά καταγάλανα νερά ἐνῶ ἀκολού-
θησε ἡ Πάρος καί ἡ Νάξος.
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Ἡ  ἑορτή τῆς  Ἁγίας Φωτεινῆς στήν  Ἱερά 
Μητρόπολη  Ἱεραπύτνης καί Σητείας!

Μέ μεγαλοπρέπεια καί 
ἐκκλησιαστική λαμπρότητα 
τελέστηκε στήν Ἱερά Μητρό-
πολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας 
στίς 10 Μαΐου ἡ ἑορτή τῆς 
Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς 
τῆς Σαμαρείτιδος στόν ὁμώ-
νυμο Ἱερό Καθεδρικό Ναό 
πού εἶναι ἀφιερωμένος στή 
μνήμη τῆς Ἁγίας.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς χοροστάτησε στόν 
Ὄρθρο καί προέστη τοῦ Ἀρχι-

ερατικοῦ Συλλείτουργου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἀποδε-
χόμενος τήν εὐγενῆ πρόσκληση τοῦ Ἐπιχώριου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας 
κ.κ. Εὐγενίου.

Τήν πανήγυρη λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τούς πλῆθος Κληρικῶν, τοπικῶν ἀρχό-
ντων καί ἑκατοντάδων πιστῶν πού ἦλθαν νά προσκυνήσουν τήν Ἁγία Μεγαλομάρτυ-
ρα καί Ἰσαπόστολο Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία διακρίθηκε γιά τήν ὁλοκληρω-
τική ἀφοσίωσή της στόν Κύριό μας.

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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Ἔνα ὄμορφο ἀπόγευμα  
στόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό!

Μία ὄμορφη συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε στόν χῶρο τοῦ ραδιοφωνικοῦ 
σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας Ράδιο 
Μαρτυρία τήν Παρασκευή 16 Μαΐου, μέ 
τήν συμμετοχή τῶν Διευθυντῶν τοῦ Σταθ-
μοῦ, τῶν ὑπευθύνων ροῆς προγράμματος 
καί ἐξωτερικῶν ἀναμεταδόσεων, τῶν ἠχο-
ληπτῶν καί τῶν ἐθελοντῶν παραγωγῶν 
καί συνεργατῶν τοῦ σταθμοῦ μας.

Ἡ ὄμορφη συνάντηση ξεκίνησε μέ τό καλωσόρισμα τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ράδιο Μαρ-
τυρία κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη, ὁ ὁποῖος στή σύντομη προσφώνηση τοῦ εὐχαρίστησε 
τόν Σεβασμιώτατο καί ταπεινό Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό γιά τήν εὐλογία πού 
ἔδωσε νά πραγματοποιηθεῖ αὐτή ἡ συνάντηση, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη γιά τήν συνεχῆ προσφορά τοῦ στό σταθμό τῆς Μη-
τροπόλεώς μας μέ νέες καί ὑλοποιήσιμες ἰδέες, τόν Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη Τεχνι-
κό Διευθυντή στό Ράδιο Μαρτυρία, τόν διάκονο π. Ἰωάννη Κουκουράκη, τήν κ. Γιώτα 
Μπαλώκα, τόν κ. Ἀντώνιο Τζατζάνη, ἄμεσους συνεργάτες στήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ 
σταθμοῦ μας, καθώς καί ὅλους τούς ἀγαπητούς ἐθελοντές παραγωγούς, κληρικούς καί 
λαϊκούς τῆς Μητροπόλεώς μας καί ὄχι μόνο, πού καθημερινά καταθέτουν τήν ψυχή τους 
ὥστε νά ἀκουστεῖ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας μέσα ἀπό τά ραδιοκύματα τῶν 95,5 στά fm.

Κύριο θέμα τῆς συζήτησης ἦταν τό νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα μέ νέες ἐκπομπές 
καί ἀνανεωμένες λίστες κατά τό νυκτερινό πρόγραμμα, ἡ ἐφαρμογή τοῦ νέου ἀνανε-
ωμένου τμήματος τῶν ἐξωτερικῶν μεταδόσεων, καθώς ἐπίσης καί ἡ προβολή τῆς νέας 
αἴθουσας τοῦ Β΄στούντιο, πού μετά ἀπό χορηγίες φίλων τοῦ σταθμοῦ μας ὑλοποιήθη-
κε καί θά μπορεῖ νά ἐξυπηρετεῖ καί νά καλύπτει περισσότερες ἐκπομπές.

Στή συνέχεια, ἀκολούθησαν σχόλια καί προτάσεις ἀπό τούς παραγωγούς τά ὁποία 
ἀνέφερε ὁ διάκονος π. Ἰωάννης Κουκουρά-
κης.

Σύντομη ξενάγηση στόν τεχνικό ἐξοπλι-
σμό καί στίς νέες ἐγκαταστάσεις τοῦ σταθ-
μοῦ ἐκπομπῆς ὅπου βρίσκεται ἡ κεραία τοῦ 
σταθμοῦ στή Μαλάξα, ἔκανε ὁ Τεχνικός 
Διευθυντής Πρωτ. Κων/νος Θωμαδάκης. 
Ἐνῶ, τέλος, σχετικά μέ τό νέο τμῆμα τῶν 
ἐξωτερικῶν μεταδόσεων ἔκανε μία ἐκτενῆ 
παρουσίαση ὁ κ. Ἀντώνιος Τζατζάνης.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου στόν προμαχώνα τοῦ Μώλου!

Στούς ἀλμυρολουσμένους προ-
μαχώνες καί στό δρόμο πού ὁδη-
γεῖ πρός τόν Φάρο, τό στολίδι τοῦ 
παλιοῦ λιμανιοῦ τῆς πόλης μας , 
βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός πού εἶναι 
ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Νικόλαο, 
προστάτη τῶν ναυτικῶν.

Τήν ἐκκλησία αὐτή ἔφερε στό 
φῶς περίπου τρία χρόνια πρίν ἡ 
εὐλάβεια πιστῶν γυναικῶν πού θέ-
λησαν νά ἀποτελέσει ὁ κλειστός 

αὐτός πέτρινος ναός, τόπο λατρείας .
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε τό πρωί τῆς 20ης Μαΐου, γιά 

τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συμπροσευχουμένου τοῦ π. Δη-
μητρίου Λιόλιου καί πλήθους Χριστεπώνυμου πληρώματος.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός ἀπό τόν συ-
νεφημέριο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας π. Δημήτριο Λιόλιο. 
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Ἡ   Ἀνακομιδή τῶν Λειψάνων τοῦ  Ἁγίου 
Νικολάου στήν ἱστορική Νησίδα τῆς Σούδας!

Στό καταπράσινο πευκόδασος τῆς ἱστορικῆς 
νησίδος πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τό λιμά-
νι τῆς Σούδας τήν Τετάρτη 20 Μαΐου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός 
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία γιά τήν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα καί τήν 
Ἀνακομιδή τῶν Λει-

ψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν 

ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καί παρέστησαν Ἀξιωματικοί 
καί Ὑπαξιωματικοί ἀπό τό Ναύσταθμο Κρήτης καθώς καί 
εὐσεβεῖς Χριστιανοί.

Ἑσπερινός τῆς Ἀναλήψεως καί  
τῶν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στά Χανιά!

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία 
τοῦ μέγα πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Ἁγίων Κων/νου καί 
Ἑλένης στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στή Νέα Χώρα Χανίων 
χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμορίου 
κ.κ. Νικηφόρου τήν Τετάρτη 20 Μαΐου.

Τόν Θεοφιλέστατο καλωσόρισε ἐκ μέρους τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης. 
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως καί  
τῶν Ἁγίων Κων/νου καί  Ἑλένης  

στό Καλαμίτσι Ἀμυγδάλου καί στήν Ἀγυιά!
Τήν Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως καί τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων 

Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἱε-
ρούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως στό Καλαμίτσι Ἀμυγδάλου συλλειτουρ-
γούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλοχίου Πα-
παγιαννάκη καί κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένων πλήθους 
Χριστεπώνυμου πληρώματος

Τήν παραμονή τῆς διπλῆς ἑορτῆς τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό 
τῆς Ἀναλήψεως στήν Γεωργιούπολη Ἀποκορώνου.
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Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κων/
νου καί Ἑλένης ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς 
τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης καί 
τῆς Ἀναλήψεως ἱερούργησε στόν 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός 
Λιονάκης, συλλειτουργούντων τοῦ 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, ἱερέων 
καί συμπροσευχουμένων πλήθους 
εὐσεβῶν πού ἦρθαν νά προσκυνή-
σουν τήν χάρη τῶν Ἁγίων.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τήν Μάχη 
τῆς Κρήτης στό μνημεῖο ἡρώων στόν Ἁλικιανό Χανίων προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιο-
λογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἐπισκέφτηκε 
ἡ Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη

Συνάντηση στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας κ.κ. Δαμασκηνό καί τούς στενούς του συνεργάτες Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύ-
γκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. Γε-
ώργιο Περάκη, πραγματοποίησε τήν Πέμπτη 21 Μαΐου τό πρωί ἡ Βουλευτής τῆς Ν.Δ. 
κ. Σοφία Βούλτεψη.

Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν κά Βούλτεψη καί 
τούς συνεργάτες τούς μιλήσανε γιά τά θέματα πού ἀπασχολοῦν τόν τόπο μας καί γιά 
τήν κατάσταση στήν Ἑλλάδα καθώς καί διάφορους προβληματισμούς. 

Μετά τό πέρας τῆς συναντήσεως ὁ Σεβασμιώτατος πρόσφερε στήν Βουλευτή ἀνα-
μνηστικά δῶρα τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό 
γιά τήν 74η ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κρήτης!

Δοξολογία γιά τήν 74η ἐπέτειο 
τῆς Μάχης τῆς Κρήτης, τελέστηκε 
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου στά Χανιά 
τήν Παρασκευή 22 Μαΐου χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ καί παρουσία κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεώς μας, πολιτικῶν καί 
στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου 
μας!
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης 
στόν Πάνω Πλατανιά!

Στό ἡρωικό χωριό τοῦ Πλατανιά 
τελέστηκε σέ κλίμα συγκίνησης τό 
Σάββατο 23 Μαΐου ἐπιμνημόσυνη 
δέηση στόν εἰδικά διαμορφωμένο 
μνημειακό χῶρο στόν Ἅγιο Δημή-
τριο Πάνω Πλατανιά, γιά τούς ἥρω-
ες πού ἔδωσαν τήν ζωή τους στή 
Μάχη τῆς Κρήτης.

Ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση τελέ-
στηκε προεξάρχοντος τοῦ Πανο-
σιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη 

συμπροσευχούμενου τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη, πλήθους 
κόσμου, πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.

Σύντομος ἀλλά οὐσιαστικός ὡς πρός τά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν τότε, 
στή Μάχη τῆς Κρήτης, ἦταν ὁ χαιρετισμός τοῦ Δημάρχου Πλατανιά κ. Ἰωάννου Μα-
λανδράκη, τό ἴδιο καί ἡ ὁμιλία τοῦ προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πλατανιά, 
πού ἑστίασε καί στούς ἀνθρώπους πού ἔχασαν τότε τή ζωή τους, τό Προσκλητήριο 
τῶν ὁποίων ἀκολούθησε στή συνέχεια σκορπώντας ρίγη συγκίνησης στούς παρευρι-
σκομένους.

«Ἱερέας Γρηγόρης Προγούλης, Μανώλης Αὐγουσιανάκης, Κωστής Πρώιμος, Γιάν-
νης Βεριβάκης, Ἀνδρέας Καραπατάκης, Ἰωσήφ Βαρουξάκης, Στέφανος Ἀποστολίδης, 
Γιῶργος Ζουφαριανός, Μανώλης Πατσουράκης, Στέλιος Τσιγκουνάκης, Θρασύβουλος 
Καλαφατάκης»….

Τή σημερινή ἐκδήλωση πλαισίωσε τό ριζίτικο «Παιδιά κι ἦντα γινήκανε τοῦ κόσμου 
οἱ ἀνδρειωμένοι», πού ἀπέδωσε μέ τόν 
καλύτερο τρόπο ὁμάδα νέων τοῦ χωριοῦ 
μας, πού συγκίνησαν καί ἐντυπωσίασαν!

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ παραδο-
σιακό κέρασμα πού προσφέρθηκε σέ 
ὅλους τούς παρευρισκόμενους, πολ-
λοί ἀπό τούς ὁποίους περιηγήθηκαν 
στή συνέχεια στίς ὑπόγειες στοές τοῦ 
γερμανικοῦ καταφυγίου, πού σήμερα 
λειτουργεῖ ὡς Μουσεῖο τοῦ Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου.
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Λαμπρή ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Ξύλου στά Χανιά!
Μέ κάθε ἐπισημότητα 

καί λαμπρότητα ὑποδέ-
χτηκαν ἑκατοντάδες Χα-
νιῶτες μεγάλο τεμάχιο 
τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ στή Ἱερά Πατρι-
αρχική καί Σταυροπηγι-
ακή Μονή Χρυσοπηγῆς 
στά Χανιά τήν Κυριακή 24 
Μαΐου 2015.

Τό Τίμιο Ξύλο τό μετέ-
φερε μέ τίς εὐλογίες τοῦ 
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων 
καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπι-
τωλιάδος κ.κ. Ἠσύχιος, ὁ ὁποῖος ἔτυχε θερμοτάτης καί λαμπρᾶς ὑποδοχῆς ἀπό τόν 
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό.

Στίς 18.00 τό ἀπόγευμα συνοδεία ἀστυνομίας, τό Ἱερό Κειμήλιο τῆς Ὀρθοδοξίας 
μας ἔφτασε στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς ὅπου παραδόθηκε στήν Καθηγουμένη τῆς 
Μονῆς Θεοξένη Μοναχή, ἀκολουθώντας λιτανευτικῆς πομπῆς πρός τόν Ἱερό Ναό 
πλαισιωμένης ἀπό κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς 
Μονῆς. Στή συνέχεια, τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς ὑποδοχῆς καί τέθηκε σέ προσκύνη-
μα ἀπό τό πολυπληθές Χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀφοῦ πρῶτα εὐχαρίστησε τόν Πατρι-
άρχη Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστήνης κ.κ. Θεόφιλο καί τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Καπιτωλιάδος κ.κ. Ἠσύχιο, ἀνέφερε ὅτι εἶναι μεγάλη εὐλογία γιά τήν πόλη 

μας καί τόν τόπο μας νά 
ὑποδεχόμαστε σήμερα ἕνα 
τόσο σημαντικό κειμήλιο 
τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Στή συνέχεια, ἀκολού-
θησε Ἀρχιερατικός Ἑσπε-
ρινός χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Καπιτωλιάδος κ.κ. 
Ἠσυχίου.
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Τιμήθηκε στήν Κάρπαθο ὁ ἥρωας Ἡλιάκης!
Ἐννέα χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού ὁ 

Σμηναγός Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης ὑπερα-
σπίστηκε σέ ἀερομαχία, κοντά στήν Κάρ-
παθο, τήν πατρίδα του μέχρι τελευταίας 
ρανίδος τοῦ αἵματός του, συγκατελεγόμε-
νος καί αὐτός στή χορεία τῶν ἡρώων.

Τή μνήμη τοῦ ἥρωα σμηναγοῦ τίμησαν τήν 26η Μαΐου οἱ 
κάτοικοι τῆς Καρπάθου στό πλαίσιο ἐκδηλώσεων τιμῆς καί 
μνήμης πού συνδιοργάνωσαν ἡ Πολεμική Ἀεροπορία καί οἱ 
Δῆμοι Καρπάθου καί Χανίων.

Τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαν-
νάκης συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη ἐφη-
μέριο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων καί Διευθυντή τεχνικοῦ 
τομέα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ Μαρτυρία, ὅπου ἔλαβαν 
μέρος στό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο πού τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβρόσιος.

Τό παρών στίς ἐκδηλώσεις ἔδωσαν ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Πάνος Καμένος , ἡ 
ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἐκπρόσωποι τῶν κομμάτων, ἐκπρόσωποι ἀπό τήν Ἀντι-
περιφέρεια Χανίων καί τόν Δῆμο Χανίων, συνάδελφοί του ἀπό τήν 115 ΠΜ, συγγενεῖς, 
ἐκπρόσωποι ἀπό τήν τοπική ἡγεσία καί πλῆθος κόσμου.

Ὁμιλίες ἐκφώνησαν ὁ Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ἠλίας Λάμπρου, ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς 
Ἄμυνας κ. Πάνος Καμένος καί ὁ ἀδελφός τοῦ ἀδικοχαμένου Σμηναγοῦ κ. Φίλ. Ἡλιάκης 
ἐνῶ ὁμάδα ἀεροπορικῶν ἐπιδείξεων F-16 ‘’ZEUS’’ μεμονωμένου ἀεροσκάφους πραγμα-
τοποίησε θεαματική ἐπίδειξη, σχίζοντας τόν καταγάλανο οὐρανό.

Τρισάγιο στή μνήμη τοῦ σμηναγοῦ Κων/νου Ἡλιάκη!
Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-

νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχου-
μένων τῶν οἰκείων ἐφημερίων Πρωτ. Δημητρίου 
Λαμπαθάκη καί Πρωτ. Κων/νου Θωμαδάκη, τοῦ 
διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί παρου-
σία πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τελέσθη-
κε τό Σάββατο 23 Μαΐου τρισάγιο στό μνῆμα 

τοῦ σμηναγοῦ Κων/νου Ἡλιάκη στήν ἐνορία Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων.
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Ἐκδήλωση γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης  
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας!

Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο ἀπό τήν 
Ἅλωση τῆς Πόλεως, πεντακόσια ἑξή-
ντα δυό ἔτη μέχρι σήμερα, μέ τίς μνῆμες 
τῆς ἱστορίας μας ἀκόμα ζωντανές πραγ-
ματοποιήθηκε λαμπρή ἐκδήλωση στό 
Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγί-
ων Κων/νου καί Ἑλένης, στήν Κωνστα-
ντινουπολειάδα, τήν Παρασκευή 29 
Μαΐου 2015.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν τέλε-
ση μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Αὐτοκράτορος Κων/νου Παλαιολόγου, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀνδριανουπόλεως τοῦ χαρισματικοῦ ἱεράρχου τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη, τοῦ 
Πρωτ. Ἰωάννου Μαστοράκη, τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Ντουντουλάκη, τοῦ Πρεσβ. Βασιλείου 
Κιάσσου, τῶν διακόνων π. Καισαρίου καί π. Δημητρίου, καθώς καί πλήθους πιστῶν.

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀνδριανουπόλεως μέ ἕνα πλήρη ἱστορικό 
λόγο ταξίδεψε τούς ἀκροατές στή Βυζαντινή Πρωτεύουσα ἀναφέροντας τά γεγονότα τῆς 
Πολιορκίας τῆς Πόλης καί τίς συνθῆκες πού βίωσαν οἱ ἄνθρωποι τήν δύσκολη ἐκείνη 
ἐποχή.

Στή συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μουσική ἐκδήλωση με θρήνους καί τραγούδια ἀπό 
τήν παραδοσιακή χορωδία καί τήν ὀρχήστρα τοῦ ὠδείου: «Ἰωάννης Μανιουδάκης» ὑπό 
τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννου Καστρινάκη, καθηγητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός εὐχαρίστησε τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Ἀνδριανουπόλεως γιά τήν ἐξαιρετική ὁμιλία του καί γιά τήν πα-
ρουσία του στήν σημαντική αὐτή ἐκδήλωση, τούς μουσικούς καί τόν χοράρχη καθώς καί 
ὅλο τόν κόσμο.
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Λαμπρός πανηγυρικός ἑορτασμός  
τῆς Πεντηκοστῆς στήν Ἁγία Τριάδα  

τῶν Τζαγκαρόλων, χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον 
καί ὁ  Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας!

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρό-
τητα καί μοναστηριακό 
τυπικό ἑορτάστηκε ἡ 
Πεντηκοστή, τήν Κυρια-
κή 31 Μαΐου 2015 στήν 
Ἱερά Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζα-
γκαρόλων στό Ἀκρωτήρι 
Χανίων. 

Προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ἀνδριανουπό-

λεως κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ παρουσία πλήθους ἱερέων καί κόσμου πραγματοποιήθηκε ὁ μέγας 
πανηγυρικός Ἑσπερινός τήν παραμονή τῆς Πεντηκοστῆς στό λαμπροστόλιστο μονα-
στήρι.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος 
στό Σιναϊτικό Μετόχιον τῆς Ἁγίας Τριάδος 

στά Περιβόλια Χανίων!
Μέ ἐκκλησιαστική λα-

μπρότητα πραγματοποι-
ήθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος τήν Δευτέρα 
1 Ἰουνίου στό Σιναϊτι-
κό Μετόχιον τῆς Ἁγίας 
Τριάδος στά Περιβόλια 
Χανίων, ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Προικονήσου 
κ.κ. Ἰωσήφ καί συμπρο-
σευχούμενου τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου καί Πανιερω-

τάτου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαρᾶν καί Ραϊθῶ κ.κ. Δαμιανοῦ.
Τόν Θεῖο Λόγο πρός τούς ἑκατοντάδες πιστούς πού εἶχαν πλημμυρίσει τό Ἱερό 

Προσκύνημα, κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ.κ Ἰωσήφ, ἀφοῦ 
πρῶτα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί Πανιερώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Σινά κ.κ. Δα-
μιανό καί τόν ἐπιχώριο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό.
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Ὁλοκληρώθηκε ὁ τριήμερος πανηγυρικός ἑορτασμός 
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 

Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων!
Ὁλοκληρώθηκε ὁ τριήμερος πανηγυρικός 

ἑορτασμός στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυρο-
πηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τήν 
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ὅπου ἱερούργησε 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας, 
συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς 
μας, τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἑκατο-
ντάδων πιστῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέ-
στηκε μνημόσυνο γιά τούς ἱεροψάλτες τῆς Μη-
τροπόλεώς μας πού ἡ σημερινή ἡμέρα ἔχει καθι-
ερωθεῖ ὡς ἡμέρα ἀφιερωμένη στούς ἱεροψάλτες.

Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τό 
Σάββατο 30 Μαΐου τό ἀπόγευμα ὅπου τελέστηκε 
ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀνδριανου-
πόλεως κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί συμπροσευχουμένου 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς τελέστηκε 
Δυσαρχιερατικό Συλλείτουργο χοροστατοῦντος 
στόν Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀνδριανουπόλε-
ως καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας. Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
χειροτόνησε εἰς πρεσβύτερον τό διάκονον π. Ἰω-
άννη Κουκουράκη καί μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυ-
κλισίας καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ 
λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Πεντηκοστῆς 
καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Μονῆς στόν αὔλειο 
χῶρο τοῦ Μοναστηρῖου.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας  
στό Νίππος Ἀποκορώνου!

Στίς Κατοῦνες στό Νίππος Ἀποκορώνου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός τέλεσε ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουρ-
γία συμπροσευχουμένων κληρικῶν καί σεβάσμιου ἐκκλησιάσματος.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ  Ἁγίου Θεοδώρου!
Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Θεο-

δώρων στήν Ἁγία Μαρίνα!
Τήν Κυριακή 7 Ἰουνίου παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Γενι-

κός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί ἐφημέριος στήν περιο-
χή τῆς Ἁγίας Μαρίνας τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπε-

ρινοῦ στά Θοδωροῦ ὅπου βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός ἀφιερωμένος στή μνήμη τῶν Ἁγίων.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἡ Θεία Λειτουργία τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Μάμα-

ντος στήν Ἁγία Μαρίνα, ἱερουργοῦντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. 
Γεωργίου Περάκη, συλλειτουργούντος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς περιοχῆς 
Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη καί συμπροσευχουμένου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτο-
συγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ἐνῶ ἕνεκεν τῶν δύσκολων καιρικῶν 
συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν τήν Δευτέρα ἀναβλήθηκε ἡ Θεία Λειτουργία στό νησί 
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, γιά τό Σάββατο 13 Ἰουνίου.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό νησί Θοδωροῦ!
Πλημμύρισε ἀπό εὐσεβεῖς πιστούς ἀκόμη μία χρονιά τό γραφικό νησί Θοδωροῦ, 

πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ὅπου τελέσθηκε τό Σάβ-
βατο 13 Ἰουνίου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν ἱστορική βραχονησίδα πού ἔχει 
πάρει τό ὄνομά της ἀπό τό ὁμώνυμο Ἱερό Ξωκκλήσι, πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν μνή-
μη τῶν Ἁγίων. 

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός καί στή συνέχεια τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου συλλειτουργούντων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί οἰκείου ἐφημερίου 
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη πού ἔκλεισε τήν Πέμπτη ἕνα χρόνο στή θέση τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ε’ Ἀρχιερατικῆς Περιφε-
ρείας Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη καί πολλῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. Στήν Ἀρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία παρέστη ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, 
καθώς καί πλῆθος κόσμου πού ἦρθε νά προσκυνήσει καί κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων. Ο Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Πρωτ. Γεώργιο Περάκη γιά τήν ἄψο-
γη φιλοξενία στό νησί εὐχόμενος χρόνια πολλά σέ ὅλο τόν κόσμο!
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Η ΕΛ.ΑΣ. τίμησε τούς ἀποστράτους 
στόν Καθεδρικό Ναό Χανίων!

Π ρ ο ε ξ ά ρ χ ο ν τ ο ς 
τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συ-
μπροσευχουμένων τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λι-
ονάκη, τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμφι-
λοχίου Παπαγιαννάκη, 
τοῦ Πρωτ. Στυλιανοῦ 
Θεοδωρογλάκη, τοῦ 
Πρωτ. Εὐτυχίου Πετρά-
κη καί τῶν διακόνων π. 
Δημητρίου Δερμιτζάκη καί π. Εὐαγγέλου Γενάρη, τελέστηκε τήν Κυριακή 7 Ἰουνίου, 
δέηση ὑπέρ τῶν ἀποστράτων ἀστυνομικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.

Στήν Ἀκολουθία πα-
ρέστησαν ὁ Γενικός Περι-
φερειακός Ἀστυνομικός 
Διευθυντής Κρήτης Ὑπο-
στράτηγος κ. Καραμα-
ράκης Μιχαήλ, ὁ Βοηθός 
Γενικοῦ Περιφερειακοῦ 
Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ 
Κρήτης Ταξίαρχος κ. Δα-
σκαλάκης, ὁ Διευθυντής 
Ἀστυνομίας Χανίων Τα-
ξίαρχος κ. Γεωργιακάκης 
Ἐμμανουήλ καθώς καί ἐπί-
τιμοι, ἀπόστρατοι καί λοι-
πό ἀστυνομικό προσωπικό. 

Μέτα τό πέρας τῆς δεήσεως ἀναγνώστηκε ἀπό ἀξιωματικό τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἡ Ἡμερήσια 
Διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ΕΛ.ΑΣ.
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Εὐχές στόν Πατριάρχη ἀπό τόν Κυδωνίας & 
Ἀποκορώνου Δαμασκηνό καί τήν συνοδεία του!

Τήν Α.Θ.Π. καί Οἰκου-
μενικό μας Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαῖο ἐπισκέφτηκε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός μετά 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. 
Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη 
καί φίλων τῆς Μητροπόλεώς 

μας γιά νά εὐχηθοῦν στόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη πού τήν Πέμπτη 11 Ἰουνίου 
ἑόρτασε τά Ὀνομαστήρια τοῦ στό Φανάρι.

Ὁ Πρῶτος τῆς Ὀρθοδοξίας δέχτηκε μέ χαρά τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας 
καί τήν συνοδεία τοῦ στό Πατριαρχικό Γραφεῖο, εὐχαριστώντας τους γιά τίς ἐγκάρδιες 
εὐχές καί τά δῶρα ἀπό τήν ὄμορφη Κρήτη καί τονίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι χωρίς ἑνό-
τητα τίποτα δέν πηγαίνει μπροστά.
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Θεία Λειτουργία στά Πεμόνια Ἀποκορώνου καί 
μνημόσυνο τῆς μακαρστῆς Χρυσῆς Καπετανάκη.

Στόν Ἱερό Ναό Παναγίας στά 
Πεμόνια Ἀποκορώνου ἱερούργη-
σε τήν Κυριακή 14 Ἰουνίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός, συλλειτουρ-
γούντων τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκεί-
ου ἐφημερίου Πρωτ. Ἰωάννου Κα-
πετανάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου 
Κουκουράκη, τοῦ διακόνου π. 
Δημητρίου Δερμιτζάκη καί ἄλλων 
συμπροσευχομένων κληρικῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε καί τό τεσσαρακονθήμερο μνη-
μόσυνο τῆς μακαριστῆς Χρυσῆς Καπετανάκη, νύφης τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Καπετανάκη.

Ἐκ μέρους τῆς ἱερατικῆς οἰκογένειας ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μετέφερε τίς συλλυπητήριες προσρήσεις. Μέ λόγια συ-
γκινητικά πρός τόν πολυσέβαστο Πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη ἀνέφερε ὅτι ὁ Καλός 
Θεός τόν παρασημοφόρησε μέ ἕνα ἀκόμη ἔμβλημα στήν ἱερατική του διακονία, γιά 
περισσότερη πνευματική ἄσκηση καί ὡρίμανση.



62

Λήξη κατηχητικῶν 
της Ἐνορίας Ἁγίου  Ἰωάννου Χανίων!

Παρουσία τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογι-
ωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, 
τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας 
Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Τζατζάνη, κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας καί τή 
συμμετοχή πολλῶν παιδιών 
πραγματοποιήθηκε ἡ λήξη τῶν 

κατηχητικῶν συνάξεων τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τήν Τρίτη 16 Ἰουνίου στόν αὔλειο 
χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στά Λενταριανά Χανίων.

Ἡ ἐκδήλωση ἦταν πλημμυρισμένη ἀπό εὐχάριστες μελωδικές παιδικές φωνές τῶν 
νεαρῶν κατηχουμένων πού τραγούδησαν, ἀπήγγειλαν ποιήματα, χόρεψαν καί ἔπαιξαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στή ἀξία τῶν κατηχητικῶν σχο-
λείων γιά τά παιδιά, σέ μία ἐποχή πού βομβαρδίζεται συνεχῶς ἀπό λάθος πρότυπα καί 
ἰδέες. Τά κατηχητικά σχολεῖα προσφέρουν σημαντικά ἐφόδια στόν μαθητή, τόν θωρα-
κίζουν νά ἀνταποκριθεῖ μέ ἀγάπη καί πίστη πρός τόν Θεό, στά δύσκολα προβλήματα 
καί προκλήσεις τῆς ἐποχῆς.

Γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου σπουδαῖο ρόλο ἔχει πάντοτε ἡ Ἐνορία, ὁ ἐφημέ-
ριος καί ἡ προσφορά τῶν ἀνθρώπων.

Τά κατηχητικά σχολεῖα πλάθουν ἀληθινούς ἀνθρώπους, τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ 
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης, πού ὁ ἴδιος τά παρέλαβε ἀπό τόν Πρωτ. Μιχαήλ Μπα-
κατσάκη, καί πού τώρα τά παραδίδει στόν διάκονο π. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη.

Στή συνέχεια, ὁ διάκονος π. Ἀλέξανδρος Ξηρουχάκης ὁμίλησε γιά τήν σημασία τῆς 
κατήχησης καί τῶν κατηχητικῶν σχολείων, ἐνῶ στή συνέχεια ὑπό τούς ἤχους τῆς πα-
ραδοσιακῆς λύρας πού ὁ ἴδιος ἔπαιξε, ψυχαγώγησε τήν ὅλη ἐκδήλωση.
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Ἡ ἐτήσια σύναξη γιά τήν πρεσβυτέρα  
στήν Ἐνορία τοῦ  Ἁγίου Χριστοφόρου!

Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε 
τό Σάββατο 20  Ἰουνίου 2015, στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Χριστοφόρου Χανίων ἡ ἐτήσια σύνα-
ξη Πρεσβυτερῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μία ξεχωριστῆ ἡμέρα πού εἶναι ἀφιερω-
μένη στήν μάνα, στή σύζυγο καί σύντροφο 
τοῦ Ἱερέα. 

Ἡ τιμητική ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πολλῶν 
ἱερέων μέ τίς πρεσβυτέρες τους.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε στήν 
αἴθουσα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου ὁμιλία γιά τίς Πρεσβυτέρες ἀπό τήν ἐκπαιδευτικό καί 
Θεολόγο Πρεσβυτέρα Φωτεινή Καλλιακμάνη μέ θέμα ‘’ η Πρεσβυτέρα ὡς μητέρα καί 
μέλος τῆς Ἐνορίας’’, ἐνῶ παράλληλα μέσα στό Ναό ὁμίλησε στούς ἱερεῖς μέ τήν εὐλο-
γία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ Πρωτ. Βασίλειος Καλλιακμάνης , μέ θέμα 
‘’ Ἀκρίβεια καί Οἰκονομία στήν Ἐκκλησία’’.

Τόν Πρωτ. Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης παρουσίασε ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Χριστοφόρου, Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης, ἐνῶ γιά τό πλούσιο βιογραφικό 
του ὁμίλησε ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.

Μετά τήν ὁλοκλήρωση καί τῶν δυό ὁμιλητῶν καί ἀφοῦ πραγματοποιήθηκε διά-
λογος μέ τό ἀκροατήριο, ἀκολούθησε τράπεζα φιλοξενίας στήν αἴθουσα τοῦ ἐνορι-
ακοῦ κέντρου, ὅπου ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης ἐκ 
μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, πού ἀποχώρησε ἕνεκεν ὑποχρεώσεων 
εὐχαρίστησε τόν π. Βασίλειο Καλλιακμάνη καί τήν Πρεσβυτέρα του γιά τά ὑπέροχα 
ψυχωφελῆ λόγια, τόν Πρωτ. Βασίλειο Φραγκιαδάκη γιά τήν ὑπέροχη φιλοξενία καθώς 
καί ὅλες τίς Πρεσβυτέρες καί τούς Κληρικούς προσφεροντάς τους ὡς ἔνδειξη ἀγάπης 
ἀναμνηστικά δῶρα τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  
στόν Μουζουρά  Ἀκρωτηρίου!

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στόν Μου-
ζουρά Ἀκρωτηρίου, τελέστηκε τήν Κυριακή 21 Ἰου-
νίου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Πομενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. 
Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.

Πλῆθος κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας ἔλα-
βαν μέρος στή Θεία Λειτουργία, ὅπου μετά τό πέρας 
αὐτῆς τελέστηκε καί τό τεσσαρακονθήμερο μνη-
μόσυνο δυό ἀγαπητῶν ἐνοριτῶν τῆς Ἐνορίας Μου-
ζουρᾶ ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδου-
μνάκης.
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Ἄπ΄  ὅλα τά σχολεῖα χωρίς ὑπερβολή  
τό κατηχητικό μας μ’ ἀρέσει πιό πολύ!

Μέ αὐτό τό τραγούδι πλημμύρισε ἀπό παιδικές χαρούμενες φωνές ἡ αἴθουσα τοῦ 
πνευματικοῦ κέντρου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Στεφάνου Χανίων στήν περιοχή Κουμπές, 
τήν Τρίτη 23 Ἰουνίου στήν ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε γιά τήν λήξη τῶν κατη-
χητικῶν σχολείων τῆς Ἐνορίας.

Τήν ὄμορφη ἐκδήλωση ἐπιμελήθηκαν οἱ κατηχητές π. Νεκτάριος Βαϊγκούσης καί 
πρεσβυτέρα Μέλπω Μαζανάκη, οἱ ὁποῖοι σέ συνεργασία μέ τά ἄξια καταρτισμένα παι-
διά παρουσίασαν ἕνα πλούσιο πρόγραμμα ἀπό θεατρικό καί τραγούδια πού κέρδισαν 
τό θερμότατο χειροκρότημα ὅλων.

Ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης συνεχάρη 
τούς κατηχητές καί τά παιδιά, λέγοντας μεταξύ ἄλλων ἡ Ἐκκλησία, ὅπως πάντα ἔτσι 
καί σήμερα εἶναι μαζί μέ τήν οἰκογένεια καί τό σχολεῖο ὁ βασικός φορέας ἀγωγῆς τῶν 
παιδιῶν.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης 
ὁ ὁποῖος μετέφερε τούς ἐγκάρδιους χαιρετισμούς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνοῦ Λιονάκη, μοιράζοντας στό τέλος ἀναμνηστικά δῶρα σέ ὅλα τά παιδιά.



66

Ἐπίσκεψη τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ  Ἐπισκόπου 
Σύρου στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας!

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό ἐπισκέφτηκε τήν Τρίτη 23 Ἰου-
νίου στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Σύρου τῆς Ρω-
μαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας κ. Πέτρος Στεφάνου συνοδευόμενος ἀπό τόν π. Νικόλαο 
Ροῦσσο τῆς Μονῆς Καπουτσίνων στά Χανιά.

Στό πλαίσιο τῆς συνάντησης οἱ ἐκπρόσωποι τῶν δυό Ἐκκλησιῶν συζήτησαν καί 
ἀντάλλαξαν ἀπόψεις, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσἐφερε ἀναμνηστι-
κά δῶρα.
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Ἡ ἀγάπη ὄλου τοῦ κόσμου  
στόλισε τόν Ἅγιο Κοσμᾶ!

Ὁ ὑπόγειος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ πού βρίσκε-
ται στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, καί 
πού ἀπό ἐκεῖ τελοῦνται καί βγαίνουν στόν ἀέρα ἀπό τόν 
Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας οἱ περισσό-
τερες Ἱερές Ἀκολουθίες, ἔχει ἀρχίσει νά βρίσκεται σέ στά-
διο ὁλοκλήρωσης τῆς Ἁγιογράφησής του. 

Τήν Ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἐπιμελοῦνται φιλοτέχνως 
οἱ μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἐνῶ 
τό ὅλο ἔργο πραγματοποιεῖται ὑπό τόν συντονισμό τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τήν συνερ-
γασία τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Ἰωάννου Γιακουμάκη καί τήν ἀγάπη ὅλων τῶν δω-
ρητῶν πού συνέβαλαν σημαντικά γιά τήν ὑλοποίησή του.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου  
τοῦ Προδρόμου στό  Ἀποπηγάδι Χανίων!

Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ Γενέθλι-
ος ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου στό γραφικό Ἀποπηγάδι στίς 
23 Ἰουνίου 2015 στήν κοινότητα τοῦ 
Σέμπρωνα Χανίων, προεξάρχοντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συ-
μπροσευχούμενων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερα-

τικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς περιοχῆς 
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Χαροκοπάκη, τοῦ ἱερατικοῦ ἀε-
τοῦ, ὅπως χαρακτηριστικά τόν ὀνόμασε ὁ Πρωτοσύγκελλός μας, λόγω τοῦ ὑψομέ-
τρου πού βρίσκεται ὁ ναός τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Γεωργίου Φραντζεσκάκη, τοῦ 
Πρωτ. Ἐλευθερίου Βομβολάκη, τοῦ Πρεσβ. Στυλιανοῦ Σταγάκη, τοῦ Πρεσβ. Νικολάου 
Λαδόπουλου καί ἑκατοντάδων προσκυνητῶν.

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου κτίστηκε τό 1873, ὅπως ἐνημερωνόμαστε ἀπό 
ἀνάγλυφη πλάκα πού βρίσκεται πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ καί βρίσκεται σέ ὑψό-
μετρο 1050 μέτρων μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἐπισκέπτης νά ἀπολαμβάνει μία ἐξαίρετη θέα.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός  
τοῦ  Ἁγίου Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ  

στήν  Ἱερά Μητρόπολη Γορτύνης καί  Ἀρκαδίας!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τήν Πέμπτη 25 Ἰουνίου 

Ἀρχιερατικό συλλείτουργο στήν Ἱερά Μητρόπολη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας στή μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ, ἱερουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ. Μακαρίου συλλειτουργούντων πλήθους ἱερέων καί συ-
μπροσευχουμένων ἑκατοντάδων πιστῶν.
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Ἡ ἑορτή τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου στά Χανιά!

Παρουσία ἑκα-
τοντάδων πιστῶν 
ἑορτάστηκε ἡ μνή-
μη τῶν Πρωτοκορυ-
φαίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου 
στόν ὁμώνυμο με-
γα λοπρεπέστατο 
ναό τῆς πόλεώς μας.

Τήν Κυριακή 28 
Ἰουνίου τελέστηκε ὁ 
μεγάλος πανηγυρι-
κός Ἑσπερινός προ-
εξάρχοντος τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλήθους κληρικῶν.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργού-
ντων κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 
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Λαμπρός πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων!

Λαμπρός πανηγυρικός Ἑσπερινός τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων πού ἀνήκει στήν Ἐνορία Ἁγίου Στεφάνου Χανίων προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πλήθους ἱερέων 
καί κόσμου, τήν Δευτέρα 29 Ἰουνίου 2015.

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ὑποδέχτηκε στόν Ἱερό Ναό ὁ οἰκεῖος ἐφημέ-
ριος Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης μαζί μέ τόν συνεφημέριο π. Νεκτάριο Βαϊγκούση, ἐνῶ 
στήν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβαν μέρος πολλοί κληρικοί τῆς Μη-
τροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί 
Σελίνου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀμπεριᾶς!

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος 
στήν Ἀμπεριά Χανίων ἱερούργησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί 
Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος τήν Κυριακή 28 
Ἰουνίου 2015.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τέλεσε τό 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς μακα-
ριστῆς θείας του Ἀργυρούλας Κοσμαδάκη, 
συνοδευόμενος ἀπό τούς διακόνους τοῦ π. Ἰωάννη Τζωρτζάκη καί π. Ἐμμανουήλ Σταυ-
ρουλάκη συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, τοῦ οἰκείου συνεφημε-
ρίου τοῦ ναοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκη καί τοῦ Πρεσβ. Ἰωάννου Κουκουράκη.

Ἡ  Ἱερά Μητρόπολή μας ἐξέφρασε τήν χαρά της διά τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτά-
του μέσω τῆς  Ἐνορίας!
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Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων  
στήν Ἐνορία Κουφοῦ καί στήν Ἐνορία Βαφέ!

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 30 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός μετέβη στήν πανηγυρίζουσα Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων στόν Κουφό Κυδωνίας ὅπου τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλει-
τουργούντων πλήθους κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στήν  Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στό Βάφε Ἀποκορώνου τέλεσε τή Θεία Λει-
τουργία ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, 
μαζί μέ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀποκορώνα.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στούς Ἁγίους Ἀποστόλους
Ἀφορμώμενος ὁ Πανοσιολογιώ-

τατος Πρωτοσύγκελλός μας ἀπό τήν 
ἔντονη κατάσταση τῶν ἡμερῶν ἀνέφε-
ρε στό κήρυγμά τοῦ τήν παραμονή τῆς 
ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στίς 29 
Ἰουνίου 2015 ὅτι δέν πρέπει νά ἀπογο-
ητευόμαστε, οὔτε νά κυριαρχούμαστε 
ἀπό φοβίες τῶν ἡμερῶν, γιατί ὁ παρά-
δεισος γέμισε ἀπό Ἕλληνες καί ἡ Ἑλλά-
δα μας θά εἶναι Ἀθάνατη. 

Στήν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβαν μέρος ὁ Γενικός Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος π. Παῦλος Κλαράκης καί 
ὁ π. Στυλιανός Σταγάκης, καθώς καί ἑκατοντάδες πιστοί πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν 
στόν γραφικό παραθαλάσσιο Ἱερό Ναό πού βρίσκεται στήν περιοχή Ἅγιοι Ἀπόστολοι.




