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Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί,
«Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνὸν ἀλλ’ ἢ
τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;» (Ψαλμ.
132). Ἡ ἐρώτησις αὕτη τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ
ἔρχεται εἰς τὴν σκέψιν μας καθὼς ἀτενίζομεν τὰ προσφιλῆ πρόσωπά σας κατὰ τὴν
παροῦσαν Σύναξιν ἡμῶν τῶν ἐχόντων τὸ
μέγα προνόμιον καὶ τὴν ὑψίστην καὶ πολυεύθυνον τιμὴν νὰ διακονῶμεν τὸν πανίερον, ἱστορικὸν καὶ μαρτυρικὸν τοῦτον
Θρόνον ὡς ἀρχιερεῖς αὐτοῦ, διαδεχθέντες εἰς τὸν κλῆρον τῆς ἐπισκοπῆς σειρὰν
μακρὰν προκατόχων, ἐν οἷς πλῆθος ὅλον
ἁγίων ἀνδρῶν στερεωσάντων τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τοῦ κόπου, τῶν ἱδρώτων καὶ ἐνίοτε τοῦ αἵματος αὐτῶν. Κύριος ὁ Θεὸς δῴη
αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ζωὴν αἰώνιον ἐν τῇ
κοινωνίᾳ τῶν ἁγίων Του.
Δόξαν καὶ αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐν
Τριάδι Θεῷ ἡμῶν, διότι ἠξίωσεν ἡμᾶς τῆς
μεγάλης δωρεᾶς ὅπως συνέλθωμεν ἐπὶ τὸ
αὐτὸ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου, ἔχοντες
Αὐτόν, κατὰ τὴν διαβεβαίωσιν τοῦ Ἰδίου

(Ματθ. ιη΄ 20), παρόντα ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν
καὶ τὴν ἀγάπην Αὐτοῦ συνέχουσαν ἡμᾶς
(Β’ Κορ. ε΄ 14), «σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν
ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμω
τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄ 3), μαρτυροῦντες
καὶ ἐπιβεβαιοῦντες ὅτι «ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν» (Α’ Κορ. ι΄ 17), μία Ἐκκλησία,
«καίπερ καθ’ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἕως περάτων τῆς γῆς διεσπαρμένη» (Εἰρηναίου,
Ἔλεγχος Ψευδωνύμου Γνώσεως Α΄ 10, 1).
Εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας πάντας
καὶ ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν, διότι προθύμως
ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν ἡμετέραν πρόσκλησιν ἐσπεύσατε νὰ ἔλθητε ἐνταῦθα
ἀπὸ ἐγγὺς καὶ ἀπὸ μακρὰν διαδηλοῦντες
οὕτω τὴν ἀγάπην καὶ ἀφοσίωσιν ὑμῶν
πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Θρόνον τοῦτον, τοῦ ὁποίου τὸν σταυρόν, ὡς
ἄλλοι συν-Κυρηναῖοι μετὰ τοῦ Πατριάρχου αἴρετε, ἐφ’ ᾧ ἕκαστος ἐξ ὑμῶν ἐτάχθη.
Πλήρεις χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας εὐχόμενοι αἰσίαν καὶ ἐν παντὶ
εὐχάριστον τὴν παραμονὴν ὑμῶν εἰς τὴν
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νὰ λάβῃ ἀποφάσεις διοικητικῆς φύσεως,
ἐνῷ οἱ ἐν λόγῳ Μητροπολῖται οὐδέποτε
ἔπαυσαν νὰ ἀποτελοῦν, καὶ κατὰ τὴν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέλη τῆς Ἱεραρχίας τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὡς διαποιμαίνοντες ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου τούτου.
Ὑποδεχόμενοι καὶ τούτους τοὺς ἀδελφοὺς ἀρχιερεῖς ἐν πολλῇ ἀγάπῃ καὶ τιμῇ
δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας ὅπως ἀποστείλωμεν δι’ αὐτῶν πρὸς τὸν εὐσεβῆ καὶ
πιστὸν λαὸν τῶν ἐπαρχιῶν των ὁλόθυμον
τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν εὐχαριστοῦντες αὐτὸν διὰ τὴν ἀφοσίωσίν του
πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τὴν ὁποίαν
ἀφοσίωσιν καὶ ἐπιδεικνύουν ἐνθέρμως
κατὰ τὰς ἐκεῖ κατὰ καιροὺς ἐπισκέψεις
ἡμῶν. Εἴη Κύριος ὁ Θεὸς βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς αὐτῶν ἐν πᾶσιν.

ἱστορικὴν Πόλιν ταύτην, τὴν μεγάλην
πνευματικὴν τροφὸν τοῦ Γένους μας καὶ
τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ.
Εἰς τὴν παροῦσαν Σύναξιν ἐκλήθησαν
νὰ συμμετάσχουν πάντες οἱ φέροντες τὸ
ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὡς συναποτελοῦντες
τὸ ἱερὸν σῶμα τῆς Ἱεραρχίας αὐτοῦ, ἀνεξαρτήτως τῶν διοικητικῶν διαβαθμίσεων
ἐν τῇ κανονικῇ διαρθρώσει του. Ὡς εἶναι
γνωστόν, κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν, πάντες οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ἴσοι ἐξ
ἐπόψεως μυστηριακῆς χάριτος, ἡ δὲ διάκρισις καὶ διαβάθμισις αὐτῶν κατὰ τὴν
διοίκησιν οὐδόλως ἐπηρεάζει τὴν ἰσότητα
ταύτην. Ἡ παροῦσα Σύναξις, μὴ ἔχουσα
διοικητικὸν χαρακτῆρα, ἀποτελεῖ τὸν φυσικὸν χῶρον πάντων τῶν ἐπισκόπων τοῦ
Θρόνου, τοὺς ὁποίους καὶ ὑποδεχόμεθα
μετὰ πλείστης χαρᾶς.
Μετὰ πολλῆς χαρᾶς ὡσαύτως ὑποδεχόμεθα εἰς τὴν παροῦσαν Σύναξιν καὶ τοὺς
ἀδελφοὺς ἀρχιερεῖς τοὺς διαποιμαίνοντας
τὰς ἐν Ἑλλάδι ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου εὐχαριστοῦντες αὐτοὺς διὰ τὴν
πρόθυμον ἀνταπόκρισίν των εἰς τὴν πρόσκλησιν ἡμῶν. Ὡς γνωστόν, οἱ Ἱεράρχαι
οὗτοι διὰ τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς
Πράξεως τοῦ ἔτους 1928 ἔχουν διοικητικῶς τὴν ἀναφορὰν αὐτῶν εἰς τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον τῆς ἁγιωτάτης ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας καὶ ἀποτελοῦν ἰσότιμα μέλη, καθ’ ὅσον αἱ ἐπαρχίαι τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», τὰς
ὁποίας οὗτοι διαποιμαίνουν, διοικοῦνται
ἐπιτροπικῶς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ταύτης
βάσει τῆς ἐν λόγῳ Πράξεως. Ἡ συμμετοχὴ
αὐτῶν εἰς τὴν παροῦσαν Σύναξιν οὐδόλως προσκρούει εἰς τὰς προβλέψεις τῆς
μνημονευθείσης Πράξεως, δοθέντος ὅτι
ἡ Σύναξις αὕτη, ὡς ἤδη ἐσημειώθη, δὲν
ἔχει διοικητικὸν χαρακτῆρα, οὔτε καλεῖται

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
Τὴν ἀπόφασιν ἡμῶν, συνοδικῇ διαγνώμῃ ληφθεῖσαν, ὅπως συγκαλέσωμεν
τήν παροῦσαν Σύναξιν ὑπηγόρευσαν
πολλοὶ καὶ ἐπιτακτικοὶ λόγοι. Καὶ πρώτιστα πάντων τὸ ὅτι «ἀπορφανισθέντες
ἀφ’ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ
καρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ
πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ»
(Α΄ Θεσ. β΄ 17). Εἰς μίαν ἐποχήν, κατὰ τὴν
ὁποίαν περισσεύει ἡ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἐπικοινωνία διὰ τοῦ διαδικτύου καὶ
ἄλλων μέσων τῆς συγχρόνου τεχνολογίας, ἡ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον κοινωνία
τῶν ἀνθρώπων τείνει νὰ ἀτροφήσῃ. Εἶναι
δὲ αὕτη ὅ,τι πολυτιμότερον καὶ ἱερώτερον
διαθέτομεν ὡς κατ’ εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ πλασθέντες, ἡ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον κοινωνία, ἄνευ τῆς ὁποίας ἡ ζωὴ
ἡμῶν καθίσταται κόλασις. Εἶναι γνωστὴ ἡ
ἀποδιδομένη εἰς τὸν ἅγιον Μακάριον τὸν
Αἰγύπτιον διήγησις, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐρω-
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διαδικτύῳ καὶ προξενεῖ σύγχυσιν, ἐνίοτε
δὲ καὶ σκανδαλισμόν, εἰς τοὺς ἀποδέκτας
αὐτῆς, τόσον ἐκ τοῦ ποιμνίου ὑμῶν ὅσον
καὶ εἰς ὑμᾶς αὐτούς, τοὺς ὑπευθύνους
ποιμένας. Ἀποτελεῖ, συνεπῶς, ἀνάγκην
ἡ ὑπεύθυνος ὑπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας
ἐνημέρωσις ὑμῶν, διὰ νὰ ἐνημερωθῇ ἐν
συνεχείᾳ καὶ δι’ ὑμῶν ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ
Θεοῦ, ὥστε μετ’ ἐμπιστοσύνης νὰ ἀποβλέπῃ εἰς τοὺς κοπιῶντας καὶ μοχθοῦντας
πνευματικοὺς αὐτοῦ ταγούς, τοὺς ἀόκνως
ἐργαζομένους διὰ τὴν πλοήγησιν τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας ἐν μέσῳ πολλάκις
ἀντιξόων καιρικῶν συνθηκῶν πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ ἀποστολῆς ἐν τῷ
συγχρόνῳ κόσμῳ.
Αἱ συνθῆκαι, ὑπὸ τὰς ὁποίας βιοῖ καὶ
δρᾷ ὁ ἱερὸς οὗτος θεσμός, εἶναι εἰς πάντας
ὑμᾶς γνωσταί. Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐν τῇ
ἕδρᾳ τοῦ Πατριαρχείου ὁμογενείας, ὀφειλομένη εἰς τὰς γνωστὰς ἱστορικὰς συγκυρίας, προβληματίζει, ὡς εἶναι φυσικόν, τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἀλλ’ ἡ ἀθρόα
προσέλευσις προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, μαρτυροῦσα τὴν πρὸς τὸν ἱερὸν
θεσμὸν ἀφοσίωσιν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
τέκνων αὐτοῦ, ἀναπληροῖ τὰ ἐλλείποντα
καὶ ζωογονεῖ ἐκ νέου τοὺς ἄλλοτε σφύζοντας ὑπὸ λαοῦ ἱερούς του χώρους. Δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας ταύτης, ἵνα εὐχαριστήσωμεν καὶ συγχαρῶμεν πάντας τοὺς
ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀδελφοὺς ἱεράρχας,
οἵτινες ἐνθαρρύνουν ἢ ὀργανώνουν τὰς
προσκυνηματικὰς ταύτας ἐπισκέψεις, οὐχὶ
σπανίως ἡγούμενοι οἱ ἴδιοι τούτων, καλλιεργοῦντες οὕτω καὶ ἀναδεικνύοντες τὴν
ἔμφυτον εἰς τὰς ψυχὰς τοῦ ποιμνίου των
ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν.
Λίαν εὐχάριστον καὶ σημαντικὸν διὰ
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον γεγονὸς
ἀποτελεῖ ἡ δυνατότης οὐχὶ μόνον ἐπισκέψεως, ἀλλὰ καὶ τελέσεως τῆς θείας λατρεί-

τήσας ὁ ἅγιος εὑρεθὲν καθ’ ὁδὸν κρανίον ἀνῆκον εἰς ἀρχιερέα τῶν εἰδώλων πῶς
εἶναι ἡ ἐν τῇ κολάσει κατάστασις ἔλαβε
τὴν ἀπάντησιν: «οὐκ ἔστι πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον θεάσασθαί τινα, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον ἑκάστου πρὸς τὸν ἑτέρου νῶτον
κεκόλληται· ὡς οὖν εὔχῃ ὑπὲρ ἡμῶν, ἐκ μέρους τις θεωρεῖ τὸ πρόσωπον τοῦ ἑτέρου»
(Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ἀποφθέγματα P.G.
34, 257).
Οὐδέν, συνεπῶς, δύναται νά ὑποκαταστήσῃ τὴν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον
κοινωνίαν, οὔτε ἡ δι’ ἀλληλογραφίας οὔτε
ἡ διὰ τηλεφώνου ἤ ἄλλου μέσου, πολλῷ
δὲ μᾶλλον ἡ τείνουσα σήμερον νὰ ὑποκαταστήσῃ τὰ πάντα ψηφιακὴ λεγομένη
διὰ τοῦ διαδικτύου ἐπικοινωνία, ἡ ὁποία
ψευδαίσθησιν μόνον προσωπικῆς κοινωνίας παρέχει ἐπιτείνουσα ἐν πολλοῖς τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀπόστασιν καὶ ἀποξένωσιν. Δὲν εἶναι τυχαῖον οὔτε ἀσήμαντον
τὸ ὅτι καὶ ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνία συμπληροῦται μόνον ὅταν λάβῃ τὴν προσωπικὴν αὐτῆς μορφὴν ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ
Θεοῦ: «βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν
αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 12).
Ἡ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον αὕτη
κοινωνία ὑπῆρξε τὸ πρῶτον κίνητρον
τῆς παρούσης Συνάξεως. Δεύτερος καὶ ἐξ
ἴσου σημαντικὸς λόγος τῆς συγκλήσεως
αὐτῆς ὑπῆρξεν ἡ ἀνάγκη ἐνημερώσεως
ὑμῶν περὶ τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου ἐν τῷ
Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ὑπάρχει βεβαίως πληθὺς μέσων ἐνημερώσεως εἰς τὰς ἡμέρας μας, ἀλλ’ αὕτη ἐνίοτε,
ἵνα μὴ εἴπωμεν ἐν πολλοῖς, ἀποτελεῖ ἐν τῇ
οὐσίᾳ παραπληροφόρησιν, ὑποκινουμένη
ὑπὸ πολλῶν ἐμφανῶν καὶ ἀφανῶν σκοπιμοτήτων, οὐχὶ σπανίως ἐχθρικῶν πρὸς τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἡ τοιαύτη
παραπληροφόρησις ἀπαντᾷ κυρίως ἐν τῷ
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λίας μείζονος καὶ εὐρυτέρας σημασίας
διὰ τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον, ὡς εἶναι ἡ
προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος,
τὸ ὁποῖον σήμερον διατρέχει τὸν ἔσχατον κίνδυνον ἐξ αἰτίας τῆς ἀλογίστου καὶ
ἐγωϊστικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου.
Οὕτω, ἐν ἔτει ἤδη 1989, πρῶτον παγκοσμίως μεταξὺ ὅλων τῶν θρησκευτικῶν
ἱδρυμάτων, τὸ ἡμέτερον Πατριαρχεῖον δι’
ἐγκυκλίου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου,
ἐπεσήμανε τὴν κρισιμότητα τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος καὶ τὴν ἀνάγκην ὅπως ἡ
Ἐκκλησία συμβάλῃ διὰ τῶν πνευματικῶν
καὶ θεολογικῶν αὐτῆς δυνάμεων εἰς τὴν
διαμόρφωσιν συνειδήσεως καὶ συμπεριφορᾶς σεβασμοῦ πρὸς τὴν δημιουργίαν
τοῦ Θεοῦ, τὴν δοθεῖσαν εἰς τὸν ἄνθρωπον
«ἐργάζεσθαι αὐτὴν καὶ φυλάσσειν» (Γεν.
Β΄ 15), καθιέρωσε δὲ διὰ Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τὴν 1ην Σεπτεμβρίου, ἀρχὴν τῆς
Ἰνδίκτου καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους,
ὡς ἡμέραν προσευχῶν διὰ τὴν προστασίαν
τῆς δημιουργίας.
Τὴν πρωτοβουλίαν ταύτην τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Δημητρίου ἐσυνέχισε
καὶ ἀνέπτυξε περαιτέρω ἡ ἡμετέρα Μετριότης διὰ σειρᾶς ὅλης ἐνεργειῶν, ὡς ἡ
ὀργάνωσις διεθνῶν ἐπιστημονικῶν συμποσίων μεταξὺ θρησκευτικῶν ἡγετῶν καὶ
εἰδικῶν ἐπιστημόνων πρὸς ἐπίλυσιν συγκεκριμένων οἰκολογικῶν προβλημάτων,
ὡς καὶ δι’ ἄλλων δραστηριοτήτων, ὅπερ
ἀνέδειξε τὸ ἡμέτερον Πατριαρχεῖον πρωτοπόρον παγκοσμίως εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν ἑνὸς προβλήματος, τὸ ὁποῖον σήμερον
ἀναγνωρίζεται ὡς τὸ πλέον, ἴσως, σοβαρὸν καὶ ἐπεῖγον πρόβλημα τῆς ἀνθρωπότητος, ὡς μαρτυρεῖ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι
καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ἀνθρωπότητος
ἀναπτύσσει σήμερον πρωτοβουλίας ἐπειγούσης ἀντιμετωπίσεως αὐτοῦ, μεταξὺ

ας καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς θείας Εὐχαριστίας
εἰς χώρους, ἔνθα οἱ πρόγονοι ἡμῶν ἐλάτρευον τὸν Θεόν, ἐν Καππαδοκίᾳ, Πόντῳ,
Ἀνατολικῇ Θρᾴκῃ καὶ Μικρᾷ Ἀσίᾳ, ἀδείᾳ
τῶν ἑκασταχοῦ τοπικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἡμετέρα
Μετριότης ἐπισκέπτεται καὶ τελεῖ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τακτικῶς εἰς τὰς περιοχὰς
αὐτάς, μόλις δὲ προσφάτως εἴχομεν τὴν
συγκινητικὴν ἐμπειρίαν νὰ τελέσωμεν καὶ
πάλιν τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν μαρτυρικὸν χῶρον τῆς Τραπεζοῦντος τῇ συμμετοχῇ πολλῶν πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος, καὶ
ὄχι μόνον, ἐπὶ δὲ τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς
ταύτης καὶ ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς ἱστορικῆς
Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐν τῇ Κυζικηνῇ Χερσονήσῳ, ἡ ἐφέστιος εἰκὼν τῆς
ὁποίας μετὰ τὴν καταστροφὴν τεθησαύρισται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ ἡμῶν
Ναῷ. Τὸ αὐτὸ πράττουν καὶ ἄλλοι ἐμπερίστατοι ἀδελφοὶ ἱεράρχαι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν περιοχῶν αὐτῶν.
Ἀλλ’ ἡ ἀποστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου δὲν ἐξαντλεῖται εἰς τὸ χρέος
αὐτοῦ, ὅπως διατηρῇ ζῶσαν τὴν ἣν παρέλαβε παρὰ τῶν πατέρων ἁγιαστικὴν καὶ
ποιμαντικὴν παρουσίαν του ἐν τῷ κανονικῷ αὐτοῦ κλίματι. Ἡ Θεία Πρόνοια καὶ
ἡ Ἱστορία ἐπέθηκαν ἐπὶ τῶν ὤμων του τὴν
μείζονα εὐθύνην ὅπως διασφαλίζῃ τὴν
ἑνότητα συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ μεταφέρῃ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν νοοτροπίαν αὐτῆς εἰς τὸν ἄνθρωπον κάθε
ἐποχῆς. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
ὑπῆρξε πάντοτε φορεὺς καὶ διαμορφωτὴς
πνευματικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἀξιῶν, καὶ ἡ
φωνή του ἐξακολουθεῖ νὰ ἀκούηται μετὰ
προσοχῆς εὐρύτερον καὶ ἐκτὸς τοῦ στενοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ χώρου.
Πιστὸν εἰς τὸ χρέος του τοῦτο ἔναντι
συνόλου τῆς ἀνθρωπότητος τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀνέλαβε πρωτοβου-

6

Πατριαρχεῖον ὑπῆρξε πρωτοπόρον εἰς τὴν
δημιουργίαν τῆς συγχρόνου Οἰκουμενικῆς
Κινήσεως διὰ τῶν Ἐγκυκλίων Ἰωακεὶμ τοῦ
Γ΄ τὸ 1902 καὶ τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τὸ 1920 καὶ οὐδένα λόγον ἔχει νὰ
λυπῆται δι’ αὐτό.
Ἡ συμμετοχὴ ἡμῶν εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν, εἴτε ὑπὸ τὴν μορφὴν τῶν
θεολογικῶν διαλόγων, εἴτε διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς διαχριστιανικοὺς ὀργανισμούς,
κατ’ οὐδένα λόγον προσκρούει εἰς τὴν
πίστιν ἡμῶν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀποτελεῖ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ὁποίαν ὁμολογοῦμεν εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως
ἡμῶν, ἐν οὐδεμιᾷ δὲ περιπτώσει ὑποδηλοῖ
ἢ συνεπάγεται ἀπάρνησιν ἢ νόθευσιν τῶν
δογμάτων τῆς πίστεως ἡμῶν ἤ, ὡς κακοβούλως διαδίδουν τινές, εἰς «συγκρητισμόν» καὶ δημιουργίαν ὑπερ-εκκλησίας.
Ἀντιθέτως, διὰ τῆς συμμετοχῆς ἡμῶν εἰς
τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν καὶ ἰδίᾳ διὰ τῶν
θεολογικῶν διαλόγων δίδεται ἡ μαρτυρία
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ καταδεικνύεται ἡ ὑπεροχὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ σεβασμὸς
πρὸς τὴν ὁποίαν ἔχει ἐμφανῶς αὐξηθῆ εἰς
τὴν ἐποχήν μας ἐν τῇ Δύσει ἀκριβῶς λόγῳ
τῆς προβολῆς αὐτῆς διὰ τῆς συμμετοχῆς
ταύτης. «Ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ», κατὰ
τὴν Ἀποστολικὴν προτροπήν (Ἐφ. δ΄ 15),
οὐδὲν ἔχομεν νὰ ζημιωθῶμεν.
Ἡ μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν καταλλαγὴ ἡμῶν καθίσταται ἰδιαιτέρως ἐπιτακτικὴ ἐν τῷ χώρῳ τῆς λεγομένης Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, ἔνθα διαβιοῖ μέγα μέρος
τοῦ ποιμνίου τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου.
Εἰς πλείστας Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Εὐρώπῃ καὶ Ἀμερικῇ
αἱ σχέσεις ἡμῶν μετὰ τῶν ἐκεῖ διαβιούντων
Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν
εἶναι καὶ πρέπει νὰ παραμείνουν ἁρμονικαί, ὀφείλομεν δὲ νὰ συγχαρῶμεν τοὺς

τῶν ὁποίων καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς
Γαλλίας διοργανουμένη κατὰ τὸν προσεχῆ
Δεκέμβριον διεθνὴς Διάσκεψις ἐν Παρισίοις, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκλήθη ἵνα μετάσχῃ καὶ
ἡ ἡμετέρα Μετριότης. Σημειωτέον ὅτι καὶ
ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουσα ἤδη τὴν κρισιμότητα τοῦ ζητήματος
συμμετέχει εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτὴν διὰ
τῆς ἐκδόσεως προσφάτως εἰδικῆς Παπικῆς
ἐγκυκλίου, κατὰ τὴν ἐπίσημον παρουσίασιν τῆς ὁποίας ἐκλήθη διὰ πρώτην φορὰν
ὡς μόνος θεολογικὸς σχολιαστὴς ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Οὕτω, διὰ τῶν ταπεινῶν καὶ περιωρισμένων αὐτοῦ δυνάμεων τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον ἀναδεικνύεται καὶ σήμερον
πρωτοπόρον εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν
κρισίμων προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου, τὰ
ὁποῖα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφήνουν ἀδιάφορον τὴν Ἐκκλησίαν. Ἡ σπουδαιότης τοῦ
γεγονότος τούτου διὰ τὸ κῦρος καὶ τὴν
διεθνῆ ἀναγνώρισιν τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ μόλις εἶναι ἀνάγκη νὰ τονισθῇ. Δόξα τῷ ἁγίῳ
Θεῷ καὶ τούτου ἕνεκα!
Ἕτερος τομεύς, εἰς τὸν ὁποῖον τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀνέπτυξε
πρωτοβουλίας καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ διαδραματίζῃ ἡγετικὸν ρόλον εἶναι ἐκεῖνος
τῆς καταλλαγῆς μεταξὺ τῶν χριστιανῶν
καὶ τῶν θρησκειῶν. Ὁ τομεὺς οὗτος τῶν
πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑφίσταται ὑπό τινων κύκλων ἐπ’
ἐσχάτων ἐκστρατείαν διαβολῆς καὶ κατασυκοφαντήσεως ὡς δῆθεν προδοτικὸς τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἀλλ’ ἡ καταλλαγὴ
τῶν ἀνθρώπων μετ’ ἀλλήλων καὶ μετὰ τοῦ
Θεοῦ ἀποτελεῖ αὐτὸν τοῦτον τὸν σκοπὸν
τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου καὶ
τῆς σταυρικῆς Αὐτοῦ θυσίας (Ρωμ. ε΄ 10,
Β΄ Κορ. ε΄ 19), ἡ δὲ ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία οὐ παύεται δεομένη «ὑπὲρ τῆς
τῶν πάντων ἑνώσεως». Τὸ Οἰκουμενικὸν
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συνισταμένου εἰς τὴν ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ κοινωνίαν, ἥτις προϋποθέτει πλήρη
συμφωνίαν ἐν τῇ πίστει τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου οὐδεμία οἰκονομία χωρεῖ.
Πάντων τούτων θεωρουμένων τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καλλιεργεῖ τὰς ἀγαθὰς σχέσεις αὐτοῦ μετὰ τῶν
λοιπῶν χριστιανῶν εἰς πάντα τὰ ἐπίπεδα
ἀπὸ τῆς μικροτέρας ἐνορίας καὶ ἐπισκοπῆς
μέχρι καὶ τῆς ἀνωτάτης ἡγεσίας αὐτοῦ.
Οὕτως, ἡ ἡμετέρα Μετριότης ὑποδέχεται μετὰ χαρᾶς, ἀγάπης καὶ τιμῆς πάντας
τοὺς ἀντιπροσώπους ἢ καὶ ἀρχηγοὺς τῶν
ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν καὶ ἀνταποδίδει αὐτὰς φιλοφρόνως, ὡς ἁρμόζει εἰς πεπολιτισμένην καὶ
δὴ καὶ χριστιανικὴν συμπεριφοράν. Τοῦτο
ἰσχύει ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἥτις
ἀποτελεῖ τὴν μεγαλυτέραν χριστιανικὴν
κοινότητα καὶ οἱ μετὰ τῆς ὁποίας ἱστορικοὶ δεσμοὶ πλήρους κοινωνίας ἐν τῇ πίστει
καὶ τοῖς Μυστηρίοις ἐπὶ μίαν ὅλην χιλιετίαν δὲν παύουν νὰ ἀποτελοῦν κοινὸν
κτῆμα, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου ὀφείλομεν
νὰ ἐπανεύρωμεν καὶ ἀνοικοδομήσωμεν
τήν, ὡς μὴ ὤφελεν, ἀπολεσθεῖσαν πλήρη
κοινωνίαν.
Ἐπὶ τῷ τέλει τούτῳ διεξάγεται ὁ πανορθοδόξως ἀποφασισθεὶς ἐπίσημος θεολογικὸς διάλογος, περὶ τῆς πορείας τοῦ
ὁποίου θὰ ἐνημερώσῃ τὸ ἱερὸν σῶμα ὁ
Ὀρθόδοξος συμπρόεδρος αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ
ἀνταλλάσσονται ἐπισκέψεις ἐπὶ τοῦ ἀνωτάτου ἐπιπέδου, διὰ τῶν ὁποίων ἐπιβεβαιοῦται ἡ θέλησις ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν,
ὅπως ἐν ἀγάπῃ καὶ ἀληθείᾳ χωρήσουν
εἰς τὴν πλήρη μετ’ ἀλλήλων κοινωνίαν.
Οὕτως, ἐκτὸς τῆς εἰθισμένης ἀνταλλαγῆς
ἐπισκέψεων ἐπισήμων Ἀντιπροσωπειῶν
κατὰ τὰς Θρονικὰς Ἑορτὰς ἑκατέρας τῶν

ἀδελφοὺς ἱεράρχας τῶν περιοχῶν τούτων
διὰ τὴν συμβολήν των εἰς τὴν καλλιέργειαν καὶ προαγωγὴν τῶν καλῶν τούτων
σχέσεων, ἐκ τῶν ὁποίων πολλὰ ὠφελεῖται
τὸ ποίμνιον αὐτῶν. Χάρις εἰς τὰς σχέσεις
ταύτας ἐξασφαλίζονται διὰ τὸ Ὀρθόδοξον
ποίμνιον οἱ ἀπαραίτητοι χῶροι λατρείας
καὶ ἐξυπηρετοῦνται ζωτικαὶ ἀνάγκαι διαβιώσεως αὐτοῦ. Θὰ ἀπετέλει ἔνδειξιν
ἀχαριστίας ἐκ μέρους ἡμῶν, ἐὰν δὲν ἀνεγνωρίζομεν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν ἀνυπόκριτον ἀγάπην, μετὰ τῶν ὁποίων περιβάλλουν τὸ ποίμνιον ἡμῶν οἱ ἀνήκοντες εἰς
ἄλλας Ἐκκλησίας καὶ Ὁμολογίας ἀδελφοὶ
χριστιανοὶ καὶ ἂν δὲν ἀνταπεδίδομεν καὶ
ἡμεῖς πρὸς αὐτοὺς τὰ αὐτὰ αἰσθήματα καὶ
τὴν αὐτὴν συμπεριφοράν.
Ὀφείλομεν νὰ ἀναγνωρίσωμεν πάντες
ὅτι ἡ ἐποχὴ τῶν ἀμιγῶν θρησκευτικῶς κοινωνιῶν καὶ ἐθνῶν παρέρχεται ἤδη, καὶ οἱ
λαοὶ καλοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἑτερότητα ὡς συστατικὸν στοιχεῖον τῶν κοινωνιῶν των, ἐὰν δὲν θέλουν νὰ ὁδηγηθοῦν
εἰς συγκρούσεις καὶ ἀναταραχάς. Ἡ συνύπαρξις καὶ συμβίωσις τῶν Ὀρθοδόξων
μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν ἀποτελεῖ ἤδη
ἀναπότρεπτον πραγματικότητα εἰς τὸν
χῶρον τῆς Διασπορᾶς ἐξαπλουμένη ταχέως καὶ ἐντὸς τῶν ἄλλοτε ἀμιγῶς Ὀρθοδόξων ἐθνῶν καὶ κοινωνιῶν καὶ ὑποχρεοῦσα
τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν νὰ προσαρμόσῃ διὰ
τῆς οἰκονομίας τὴν ὅλην ποιμαντικὴν
αὐτῆς ζωήν. Οὕτως, ἐπὶ παραδείγματι, ἡ
αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεικτῶν γάμων
ἀποτελεῖ πλέον πραγματικότητα, ἡ ὁποία
ὑποχρεώνει τὴν Ἐκκλησίαν νὰ ἀποδεχθῇ
τὴν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων κοινὴν προσευχὴν καὶ λατρείαν, ὅπερ καὶ ἐφαρμόζει
ἤδη εἰς πάσας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.
Τοῦτο οὐδόλως ἀποτελεῖ ἐκτροπὴν ἐκ τοῦ
θεμελιώδους στοιχείου διαχωρισμοῦ τῶν
Ὀρθοδόξων ἐκ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν,
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κόσμῳ σήμερον κατάστασιν ἀρκεῖ διὰ νὰ
πείσῃ πόσον ἀληθὴς καὶ πόσον ἐπίκαιρος
εἶναι ὁ λόγος οὗτος. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δίδει καὶ ἐν τῷ χώρῳ τούτῳ τὴν
μαρτυρίαν του.
Ἀλλ’ ὡς ἤδη ὑπῃνίχθημεν, ἡ θεία Πρόνοια ἐπέθεσεν ἐπὶ τῶν ὤμων τοῦ ἱεροῦ
τούτου θεσμοῦ, τὸν ὁποῖον χάριτι Θεοῦ
πάντες ἡμεῖς διακονοῦμεν, καὶ μίαν ἄλλην
βαρεῖαν εὐθύνην, ἐκείνην τῆς διασφαλίσεως τῆς ἑνότητος τῆς ὅλης Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Τὸ πρωτεῖον τιμῆς, τὸ ὁποῖον
οἱ ἱεροὶ Κανόνες τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν
Συνόδων ἀνεγνώρισαν εἰς τὸν ἐπίσκοπον
Κωνσταντινουπόλεως, τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον ὑποχρεοῦται καὶ σήμερον
νὰ ἐκπληρώσῃ ἐπ’ ἀγαθῷ συνόλου τῆς
Ὀρθοδοξίας.
Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς εὐθύνης αὐτοῦ διὰ
τὴν κανονικὴν τάξιν καὶ ἑνότητα συνόλου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τό Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον γίνεται ἀποδέκτης
προσφυγῶν πρὸς ἐπίλυσιν ζητημάτων
ἀναφυομένων εἰς τὰς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μετ’ ἀλλήλων ἢ ἐνίοτε
καὶ ἐντός τινων ἐξ αὐτῶν, τὰς ὁποίας καὶ
διὰ καταλλήλων ἐνεργειῶν ἐπιλύει, ὡς συνέβη πρὸ ἐτῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Βουλγαρίας, ἐν τῷ Πατριαρχείῳ Ἱεροσολύμων καὶ ἐν
τῇ Ἐκκλησίᾳ Κύπρου, ἢ προσφάτως κατὰ
τὴν μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Ἱεροσολύμων καὶ Ρουμανίας διένεξιν.
Ἀτυχῶς καὶ ὡς μὴ ὤφελε τὰ τοιαῦτα
ζητήματα δὲν παύουν διαρκῶς νὰ ἀναφύωνται, καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
διὰ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου προσπαθεῖ νὰ ἐξεύρῃ τὰς καταλλήλους λύσεις. Ὡς
ἔχετε ἀσφαλῶς πληροφορηθῆ, ἀνεφύη
κατ’ αὐτὰς σοβαρὰ διένεξις μεταξὺ τῶν
πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας

Ἐκκλησιῶν, ἡ ἡμετέρα Μετριότης παρέστη
προσωπικῶς εἰς τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου
Πάπα Φραγκίσκου ἐν Ρώμῃ πρὸ διετίας,
συνηντήθη μετ’ αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπὶ
τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ
τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως ἐκεῖ τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Ἀθηναγόρου μετὰ τοῦ Πάπα Παύλου Ϛ΄, ἐδέχθημεν δὲ τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ νῦν
Πάπα εἰς τὴν ἕδραν ἡμῶν κατὰ τὴν Θρονικὴν Ἑορτὴν τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου
τὸν παρελθόντα Νοέμβριον.
Αἱ συναντήσεις αὗται καὶ αἱ ὑπογραφεῖσαι κατ’ αὐτὰς Κοιναὶ Δηλώσεις, εὗρον
εὐρεῖαν ἀπήχησιν ἀνὰ τὸν κόσμον καὶ
ἀνέδειξαν τὴν παρουσίαν καὶ τὴν σπουδαιότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
διεθνῶς. Οὕτω, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀντὶ
νὰ ἀπομονοῦνται προβάλλονται καὶ γίνονται γνωστὰ ἀνὰ τὸν κόσμον ἐπ’ ὠφελείᾳ
ἑαυτῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ Γένους ἡμῶν.
Τὸ πνεῦμα τοῦτο τῆς καταλλαγῆς καὶ
συμβολῆς εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν
τῶν ἀνθρώπων, τὸ ὁποῖον ἀπορρέει ἐκ τοῦ
Εὐαγγελίου καὶ χαρακτηρίζει κατ’ ἐξοχὴν
τὴν ἁγίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡμῶν,
ὡδήγησε τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
εἰς τὸ νὰ ἐπεκτείνῃ πέραν τοῦ χριστιανικοῦ
χώρου τὴν προσπάθειαν τοῦ διαλόγου.
Οὕτως, ἀπὸ ἐτῶν ἤδη ἡγεῖται τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου μεταξὺ Χριστιανῶν,
Ἰουδαίων καὶ τοῦ Ἰσλάμ, διὰ τοῦ ὁποίου
ἐπιδιώκεται οὐχὶ τόσον ἡ ἐξέτασις τῶν θεολογικῶν διαφορῶν, ὅσον ἡ καλλιέργεια
καὶ προώθησις τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς πεποιθήσεως, τὴν ὁποίαν προσωπικῶς ἐτονίσαμεν
πρὸ ἐτῶν εἰς τὰ πλαίσια τῆς διαθρησκειακῆς συναντήσεως τοῦ Βοσπόρου, ὅτι «ὁ
πόλεμος ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας ἀποτελεῖ πόλεμον κατὰ τῆς θρησκείας». Καὶ ἓν
μόνον βλέμμα εἰς τὴν κρατοῦσαν ἐν τῷ
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φικὸν κλῖμα ἐξαπολύσασαι Κοινὰ Μηνύματα, τὰ ὁποῖα εἶχον εὐρεῖαν ἀπήχησιν.
Κατὰ τὴν τελευταίαν τοιαύτην Σύναξιν τῶν Προκαθημένων, τὴν ὁποίαν συνεκαλέσαμεν ἐνταῦθα κατὰ μῆνα Μάρτιον
τοῦ παρελθόντος ἔτους 2014, ἐλήφθη τῇ
προτάσει ἡμῶν μία ὄντως ἱστορικὴ ἀπόφασις: ἡ σύγκλησις ἐνταῦθα κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος 2016 τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ
σημασία καὶ σπουδαιότης τοῦ γεγονότος
τούτου μόλις εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπογραμμισθῇ. Ἤδη ἀπὸ τοῦ 1923 τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον ἐμελέτα τὴν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου ἐν ἔτει 1925 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἐπέτειον τῆς μνήμης τῆς
Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου μὴ δυνηθὲν νὰ
τὴν πραγματοποιήσῃ ἔνεκα τῶν γνωστῶν
ἱστορικῶν συγκυριῶν.
Τὴν προσπάθειαν ἐπανέλαβε τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν ἔτει 1930, ὅτε
καὶ συνῆλθε πρὸς τοῦτο ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Πανορθόδοξος Προπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπή, ἀλλὰ καὶ πάλιν δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ
πραγματοποίησις τῆς Συνόδου λόγῳ τῆς
διεθνοῦς καταστάσεως. Τὸ θέμα ἐπανῆλθε
κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς δεκαετίας τοῦ
1960, ὅτε καί ἀπεφασίσθη πανορθοδόξως
ἡ σύγκλησις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ὡρίσθη
ὁ τρόπος προπαρασκευῆς αὐτῆς. Παρὰ τὸ
ὅτι ἡ προπαρασκευὴ αὕτη ἐξεκίνησεν ἀμέσως, ἡ ὁλοκλήρωσις αὐτῆς διὰ διαφόρους
λόγους καθυστέρησεν ἀνεπιτρέπτως ἐπὶ
πέντε περίπου δεκαετίας λόγῳ ἐνδορθοδόξων προβλημάτων.
Περὶ τῆς σημερινῆς καταστάσεως τῆς
προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου θέλει ἐνημερώσει τὸ ἱερὸν τοῦτο
σῶμα ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Περγάμου, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων καὶ πρό-

καὶ Ἱεροσολύμων ὡς πρὸς τὴν κανονικὴν
δικαιοδοσίαν ἐν τῷ ἐμιράτῳ τοῦ Κατάρ,
πρὸς ἐπίλυσιν τῆς ὁποίας ἐργαζόμεθα
ἐντόνως, παραμένει δὲ ἀνοικτὸν καὶ τὸ
ἐσωτερικὸν θέμα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καὶ
Σλοβακίας, τῆς ὁποίας ἡ κανονικότης
ἀμφισβητεῖται τόσον ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ταύτης ὅσον καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καὶ πολλῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Διὰ ταῦτα καὶ ἄλλα παρόμοια ζητήματα, ὡς ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ κρατοῦσα διαίρεσις
τοῦ ἐκεῖ Ὀρθοδόξου ποιμνίου, τὸ ἡμέτερον Πατριαρχεῖον δέχεται προσφυγὰς καὶ
μεριμνᾷ διὰ τὴν ἐπίλυσίν των. Ἐκ παραλλήλου ἀναπτύσσει πρωτοβουλίας πρὸς
στενοτέραν συνεργασίαν καὶ σύσφιγξιν
τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, ὥστε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
νὰ ἀποκτήσῃ ἑνιαίαν φωνὴν καὶ νὰ καλλιεργηθῇ ἐν αὐτῇ ἡ συνείδησις ὅτι παρὰ τὸ
ὅτι κατὰ τὴν κανονικὴν αὐτῆς διάρθρωσιν συνίσταται ἐκ πολλῶν αὐτοκεφάλων
Ἐκκλησιῶν δὲν παύει νὰ εἶναι μία Ἐκκλησία, ἐκφραζομένη «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ
καρδίᾳ».
Οὕτως, ἀπὸ τοῦ πρώτου ἤδη ἔτους τῆς
Πατριαρχίας ἡμῶν προέβημεν εἰς τὴν σύγκλησιν διὰ πρώτην φορὰν Συνάξεων τῶν
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων ἐπὶ τρεχόντων ἐν τῷ κόσμῳ ζητημάτων, ἐπὶ τῶν
ὁποίων ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καλεῖται
νὰ ἀρθρώσῃ ἑνιαῖον λόγον. Μέχρι στιγμῆς
ἐπραγματοποιήθησαν πέντε τοιαῦται Συνάξεις, ἅπασαι ἐνταῦθα ἐν τῷ ἱερῷ Κέντρῳ
πλὴν τῆς ἐν Πάτμῳ καὶ τῆς ἐν ἔτει 2000,
ἥτις ἔλαβε χώραν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐπ’
εὐκαιρίᾳ τῶν ἐκεῖ ἑορτασμῶν ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ
εἰς τὴν νέαν χιλιετίαν. Ἅπασαι αἱ Συνάξεις
αὗται ἐπραγματοποιήθησαν εἰς λίαν ἀδελ-
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Δευτέρα παρατήρησις ἐπὶ τοῦ θέματος
τούτου εἶναι ἡ διευκρίνησις περὶ τῆς φύσεως τῆς συγκαλουμένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου. Κατὰ τὴν ἐπιλογὴν τῆς ὀνομασίας τῆς Συνόδου ταύτης ὑπὸ τῆς Α΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως
ἀπεφεύχθη συνειδητῶς ὁ χαρακτηρισμὸς
αὐτῆς ὡς Οἰκουμενικῆς Συνόδου διὰ τὸν
λόγον ὅτι δὲν καλοῦνται ὡς μέλη αὐτῆς
οἱ ἐκ τῆς Δύσεως χριστιανοί, ὡς συνέβαινε πάντοτε ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ κατὰ
τὴν σύγκλησιν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἡ
αὐθεντία τῆς Συνόδου ταύτης ἐκτείνεται,
συνεπῶς, μόνον εἰς τὸν χῶρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χωρὶς τοῦτο νὰ σημαίνῃ
ὅτι δὲν δύναται νὰ λάβῃ αὕτη ἀποφάσεις
ἀναφερομένας εἰς τὰς σχέσεις τῆς Ὀροδοξίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικόν κόσμον.
Τέλος, θὰ ἦτο παράλειψις ἐὰν δὲν ἐπεσημαίνομεν πρὸς τὸ ἱερὸν τοῦτο σῶμα
τὰς δυσκολίας τὰς ὁποίας ἀντιμετωπίζει
τὸ ὅλον ἐγχείρημα τῆς πραγματοποιήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Αἱ
πλεῖσται καὶ σοβαρώτεραι ἐκ τῶν δυσκολιῶν τούτων προέρχονται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι εἰς πολλὰς ἒκ τῶν κατὰ τόπους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔχει, ἀτυχῶς, διεισδύσει τὸ πνεῦμα τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἐνίοτε
δὲ καὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ καταδικασθέντος
ὡς αἱρέσεως ἐθνοφυλετισμοῦ, τό ὁποῖον
μετατρέπει τὴν Ἐκκλησίαν εἰς θεραπαινίδα
κρατικῶν πολιτικῶν ἐπιδιώξεων.
Οὕτω, τινὲς τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, τελοῦσαι ἐν στενῇ συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Κυβερνήσεων τοῦ τόπου των
καὶ ἀπολαμβάνουσαι ἄφθονον τὴν οἰκονομικήν των ὑποστήριξιν, προσπαθοῦν διὰ
παντὸς μέσου, περιλαμβανομένης καὶ τῆς
προετοιμαζομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, νὰ προωθήσουν πολιτικῆς φύσεως
συμφέροντα καὶ σχεδιασμούς, ἐπιφέρουσαι διὰ τοῦ τρόπου τούτου ρήγματα εἰς τὴν

εδρος τῶν Διορθοδόξων Προπαρασκευαστικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ τῶν Προσυνοδικῶν
Πανορθοδόξων Διασκέψεων. Ἡμεῖς θὰ
περιορισθῶμεν εἰς γενικωτέρας τινὰς παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ σοβαρωτάτου τούτου
θέματος.
Ἐν πρώτοις ὀφείλομεν νὰ ἐπισημάνωμεν τὴν σπουδαιότητα καὶ τὴν ἀνάγκην
τῆς ἀμέσου συγκλήσεως τῆς Συνόδου. Ἡ
μακρὰ καθυστέρησις τῆς πραγματοποιήσεώς της ἔχει ἤδη ἐκθέσει σοβαρῶς τὴν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἔναντι τοῦ λοιποῦ
χριστιανικοῦ κόσμου καὶ πέραν τούτου,
μέχρι σημείου νὰ ἐντρεπώμεθα κυριολεκτικῶς, ὅταν ἐρωτώμεθα πότε ἐπὶ τέλους
θὰ συνέλθῃ ἡ ἐξαγγελθεῖσα Σύνοδος. Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τονίζει καὶ διδάσκει
εἰς τὴν Ἐκκλησιολογίαν της τὴν συνοδικότητα, ἀλλ’ ἐν τῇ πράξει δὲν ἐφαρμόζει
αὐτὴν εἰς οἰκουμενικὸν ἐπίπεδον παρέχουσα τὴν εἰκόνα συνομοσπονδίας Ἐκκλησιῶν ἀντὶ ἐκείνης τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
Πᾶσα περαιτέρω ἀναβολὴ συγκλήσεως
τῆς Συνόδου ἐκθέτει τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν
οὐχὶ μόνον εἰς τὰ ὄμματα τῶν μὴ Ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῶν ἰδίων αὐτῆς
ἐκκλησιολογικῶν ἀρχῶν καὶ πιστευμάτων. Εἰς τὸν καλοπροαίρετον ἀντίλογον,
ὁ ὁποῖος ἀκούεται, ὅτι ἡ προετοιμασία
τῆς Συνόδου θὰ ἔδει νὰ εἶναι πληρεστέρα
καὶ νὰ περιλαμβάνῃ θέματα περισσότερον
φλέγοντα καὶ ἐπίκαιρα, ἡ ἀπάντησις εἶναι
ὅτι τὸ μεῖζον καὶ προέχον εἶναι αὐτὴ αὕτη
ἡ πραγματοποίησις τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία
θὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἀπαρχὴν καὶ ἄλλων Συνόδων, κατὰ τὰς ὁποίας θὰ ἐξετασθοῦν τὰ
πλέον φλέγοντα καὶ ἐπίκαιρα ζητήματα.
Τὸ καλλίτερον εἶναι ἐχθρὸς τοῦ καλοῦ,
κατὰ τὴν γνωστὴν ρῆσιν, καὶ θὰ ἦτο κρῖμα
ἐπιζητοῦντες τὸ τέλειον νὰ ἀπολέσωμεν
τὸ ἀναγκαῖον.
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τησιν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου πάντων τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν τοῦ
Θρόνου, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἐπιτρέπει εἰς
αὐτοὺς νὰ ἀσκοῦν τὸ ἐκ τῶν ἱερῶν Κανόνων ἀπορρέον δικαίωμα καὶ χρέος των, καὶ
σφυρηλατεῖ ἔτι μᾶλλον τοὺς μεταξὺ τοῦ
ἱεροῦ Κέντρου καὶ τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου δεσμούς.
Πάντα ταῦτα καὶ ὅσα εἰσέτι παρελείφθησαν, ἵνα μὴ μακρηγορήσωμεν ὑπερβαλλόντως, μαρτυροῦν ὅτι ἡ χάρις τοῦ
Θεοῦ, «ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ
ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», δὲν ἔπαυσε
σκέπουσα καὶ κατευθύνουσα τὸν ἱερὸν
τοῦτον θεσμὸν εἰς ἐπιτέλεσιν τῆς ὑψηλῆς
αὐτοῦ ἀποστολῆς, παρέχουσα ἡμῖν τὴν βεβαίαν ἐλπίδα ὅτι οὐδεμία ἀντίξοος δύναμις
ἢ ἀνθρωπίνως τυχὸν δυσοίωνος πρόβλεψις δὲν θὰ ἰσχύσῃ νὰ ἀνακόψῃ ἢ παρεμποδίσῃ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς
ταύτης. Διότι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, κατὰ τὸ
Παύλειον, «οἶδε καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδε καί
περισσεύειν∙ ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι μεμύηται
καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι» (πρβλ. Φιλ. δ΄, 1213). Πορευομένη διὰ μέσου τῶν αἰώνων
ὡς ὁ Ἀπόστολος, «διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας,
διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας» (Β΄ Κορ. ς΄,
8-9) γνωρίζει, ὡς ἐκεῖνος, ὅτι ἡ δύναμις
τοῦ Θεοῦ «ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄
Κορ. ιβ΄, 9). Οἱ δέκα ἑπτὰ περίπου αἰῶνες
τοῦ ἱστορικοῦ βίου της μαρτυροῦν καὶ ἐπιβεβαιοῦν τὸ τοῦ ψαλμῳδοῦ «Κύριος ἐμοὶ
βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει
μοι ἄνθρωπος» (Ψαλμ. 117, 6).

ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον ὡς ὑπερεθνικὴ Ἐκκλησία
ἀντιπαλεύει πρὸς τὰς τοιαύτας τάσεις, διότι θέτει ὑπεράνω ὅλων τὴν ἑνότητα καὶ τὸ
συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιμετωπίζον ἐν
τῇ διακονίᾳ ταύτῃ οὐχὶ σπανίως προσπαθείας, φανερὰς ἠ ἀφανεῖς, ὑπονομεύσεως
τοῦ ρόλου του ὡς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας
καί ἐγγυητοῦ τῆς ἑνότητος αὐτῆς.
Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί,
Διὰ τῶν ἀνωτέρω ἠθελήσαμεν νὰ λάβητε γνῶσιν, ἔστω καὶ ἀκροθιγῶς, τοῦ ἔργου,
τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖται ἐν τῷ ἱερῷ Κέντρῳ
εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς,
ἥτις ἀνετέθη ὑπὸ τῆς Θείας Προνοίας εἰς
τὴν Πρωτόθρονον ταύτην Ἐκκλησίαν, τὴν
ὁποίαν πάντες ἡμεῖς ἔχομεν τὸ μέγα προνόμιον νὰ διακονῶμεν. Τὸ πολυεύθυνον
καὶ πολυεπίπεδον τοῦτο ἔργον διεξάγεται
ἐπιτυχῶς παρὰ τὰ περιωρισμένα εἰς τὴν
διάθεσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
μέσα καὶ τὸν συρρικνωθέντα μετὰ τὴν διακοπὴν τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τῆς Χάλκης ἀριθμὸν τῶν στελεχῶν
αὐτοῦ, χάρις εἰς τὴν ἐργατικότητα καὶ ἀφοσίωσιν τοῦ διοικητικοῦ καὶ λοιποῦ προσωπικοῦ τῶν Πατριαρχείων, πρὸς τὸ ὁποῖον
ἐκφράζομεν καὶ αὖθις τὴν εὐαρέσκειαν τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ ἡμῶν προσωπικῶς.
Ἰδιαιτέρως ἐπιθυμοῦμεν νὰ μνημονεύσωμεν τὴν συμβολὴν τῶν ἁγίων ἀδελφῶν
τῶν ἑκάστοτε συγκροτούντων τὴν περὶ
ἡμᾶς Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, ἥτις μετὰ
τοῦ Πατριάρχου ἐποπτεύει τὴν ὅλην πορείαν τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας λαμβάνουσα τὰς ἀπαραιτήτους καὶ οὐχὶ πάντοτε
εὐχερεῖς ἀποφάσεις. Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέραν ἱκανοποίησιν καὶ δοξάζομεν τὸν δωρεοδότην Κύριον, διότι ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας ἡμῶν ἐπανῆλθε τὸ καθεστὼς τῆς ἐκ
περιτροπῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν συγκρό-

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου,
ἀλλὰ ζῇ ἐν τῷ κόσμῳ (πρβλ. Ἰω. ιζ΄, 6). Τὰ
προβλήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου ἀποτελοῦν καὶ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας,
διότι ἀποτελοῦν προβλήματα τοῦ ποιμνί-
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ὡρισμένας περιπτώσεις ἀπειλοῦν αὐτὴν
ταύτην τὴν ὑπόστασίν της. Τοῦτο ἰσχύει
ἰδιαιτέρως εἰς περιοχάς, ὅπου διαβιοῦν ἀπὸ
αἰώνων καί Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, πρὸς
τὰς ὁποίας ἔχομεν διαρκῶς ἐστραμμένην
τὴν σκέψιν καὶ τὰς προσευχάς μας. Πρὸ
τοῦ κινδύνου τούτου ἓν μόνον ἀντίδοτον
διαθέτομεν: τὸ κήρυγμα καὶ τὴν προσπάθειαν τῆς εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς. Ὁ διάλογος τῆς καταλλαγῆς δὲν εἶναι σήμερον
πολυτέλεια, εἶναι ζωτικὴ ἀνάγκη πρώτιστα
δι’ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Διὰ
τοῦτο καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
δι’ ὅλων τῶν δυνάμεών του ἡγεῖται κάθε
προσπαθείας καταλλαγῆς. Οἱ καιροὶ εἶναι
κρίσιμοι καὶ ἡ εὐθύνη καὶ τὸ χρέος ἡμῶν
ὡς Ἐκκλησίας τοῦ παθόντος ὑπὲρ τοῦ κόσμου Κυρίου καλοῦν πάντας ἡμᾶς εἰς τὴν
ἐκπλήρωσίν του.
Ταύτας τὰς σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήματα
ἡμῶν ᾐσθάνθημεν τὴν ἀνάγκην νὰ ἐκθέσωμεν εἰς τὴν ἀγάπην σας ὡς εἰσαγωγὴν
εἰς τὸ ἔργον τῆς παρούσης Συνάξεως. Δι’
αὐτῶν ἠθελήσαμεν νὰ καταστήσωμεν
ὑμᾶς κοινωνούς «τοῦ ἔργου τῆς πίστεως
καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος» (Α΄ Θεσ. α΄, 3) τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐνεπιστεύθη
εἰς ἕνα ἑκαστον ἐξ ἡμῶν τὴν ὑψίστην τιμὴν
καὶ εὐθύνην τῆς ἐπισκοπικῆς διακονίας.
Προσβλέποντες μετὰ πολλῆς χαρᾶς εἰς
τὴν ἀνταλλαγὴν μεθ’ ὑμῶν τῶν ἀπασχολούντων πάντας ἡμᾶς προβληματισμῶν
καὶ σκέψεων περὶ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς
εὐθύνης ταύτης, κηρύσσομεν τὴν ἔναρξιν
τῶν ἐργασιῶν τῆς παρούσης Συνάξεως
ἐναποθέτοντες αὐτὴν εἰς τὴν πνοὴν τοῦ
Παρακλήτου.
«Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε. Καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης
ἔσται μεθ’ ὑμῶν» (Β΄Κορ. ιγ΄, 11-12).

ου της. Τὸ γνωρίζετε αὐτὸ ὅλως ἰδιαιτέρως
ὅσοι ἐξ ὑμῶν ποιμαίνετε λαὸν εἰς τὰς ἐπαρχίας σας. Τὰ προβλήματα ταῦτα διαφέρουν
ἀπὸ περιοχῆς εἰς περιοχήν, ἀλλὰ καθίστανται διαρκῶς καὶ περισσότερον κοινά. Αἱ
παραδοσιακῶς χριστιανικαὶ κοινωνίαι
ἐκκοσμικεύονται ραγδαίως, καὶ τοῦτο καθιστᾶ ἀναγκαίαν τὴν προσαρμογὴν τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τὰς νέας κοινωνικὰς συνθήκας χωρὶς νὰ ἀλλοιωθῇ ὁ πυρὴν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς
ἁγίοις πίστεως (πρβλ. Ἰούδα 3-4).
Ἡ ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
διακρίνεται διὰ τὴν ἀφοσίωσιν αὐτῆς
εἰς τὴν Παράδοσιν. Διὰ μέσου ὅμως τῶν
αἰώνων ἀσκοῦσα τὴν καλῶς νοουμένην
οἰκονομίαν ἐπέτυχε τὴν προσαρμογὴν εἰς
τὰς ἑκάστοτε συνθήκας χωρὶς τὴν ἀπομάκρυνσιν ἐκ τοῦ πυρῆνος τοῦ Εὐαγγελίου.
Μὲ ὁδηγὸν τὸ Κυριακόν «τὸ σάββατον
διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον» (πρβλ. Μάρκ. β΄,
27) καὶ ἐφαρμόζουσα τὸν ὄντως χρυσοῦν
ἀκροτελεύτιον Κανόνα τῆς Πενθέκτης
Οἰκουμενικῆς Συνόδου [κανὼν 102] ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔθεσε τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον, τὴν εἰκόνα ταύτην τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὡς ὕψιστον κριτήριον εἰς
τὰς ἑκάστοτε ἀποφάσεις της. Τοῦτο βεβαίως προϋποθέτει πνευματικὴν διάκρισιν
καὶ διασφαλίζεται μόνον διὰ συνοδικῶν
ἀποφάσεων. Διὸ καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ γνωμῶν
μεταξὺ τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ
τοιούτων θεμάτων κρίνεται λίαν χρήσιμος
καὶ ἀναγκαία. Ἡ παροῦσα Σύναξις ἔχει ὡς
σκοπὸν νὰ προσφέρῃ εἰς ἡμᾶς καὶ τὴν δυνατότητα ταύτην.
Τέλος, ὀφείλομεν νὰ ἐπισημάνωμεν τὸ
γεγονὸς ὅτι πέραν τῶν ἐκ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν κοινωνιῶν κινδύνων ἡ Ἐκκλησία
σήμερον εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος πρὸς
γενικωτέρας ἀναταραχάς, αἱ ὁποῖαι εἰς
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ἀριθμ. πρωτ. 402

Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 15ῃ Αὐγούστου 2015
ἀνυπόκριτης στοργῆς Της, πάντοτε καί
ἰδιαίτερα στούς δύσκολους καί ποικίλως
ἀπαράκλητους καιρούς μας.
Μέσα στό χαρμόσυνο πνεῦμα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Τοπική Ἐκκλησία
ἀπευθύνεται σέ ὅλους ἐσᾶς, τά εὐλογημένα παιδιά Της, καί σᾶς προτρέπει νά μένετε ἀταλάντευτα προσανατολισμένοι, μέ
ὑγιές καί ἀνόθευτο Ἐκκλησιαστικό ἦθος
καί φρόνημα, σέ ὅσα παραγγέλλει ἡ Ἁγία
μας Ἐκκλησία. Νά μή δελεάζεσθε ἀπό τίς
ὁποιεσδήποτε «πνευματικές σειρῆνες τῆς
ἐποχῆς», καί νά ἀποφεύγετε νά παρασύρεσθε ἀπό τίς κενοφωνίες τῶν καιρῶν μας.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α’ Τιμ. 3,15), μέ κανονικό αἴσθημα εὐθύνης καί ἄδολη εὐαισθησία
καί ὁ μόνος ρυθμιστής γιά τά ἀναφυόμενα ἑκάστοτε προβλήματα. Εἶναι Ἐκείνη,
ἡ ὁποία ἐπαγρυπνεῖ καί μᾶς κατευθύνει
μέ πιστότητα «ἐπί τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ»
(Πράξ. 4,18· 5, 28). Εἶναι ὁ ἀψευδής Κανόνας τῆς Πίστεως καί ὁ θεματοφύλακας
τῆς αὐθεντικῆς Ἀποστολικῆς Παρακαταθήκης.
Δυστυχῶς, πολλοί συνάνθρωποί μας,
ἀκόμη καί ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο,
παρωθοῦν στόν πειρασμό τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν κατά καιρούς ἀναφυομένων δοκιμασιῶν, ὅπως γιά παράδειγμα αὐτῶν πού
βιώνει σήμερα ἡ Πατρίδα μας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἀνεύθυνα κινδυνολογοῦν, παραπληροφοροῦν τούς ἀνθρώπους γιά διάφορα πνευματικά καί ἐκκλησιαστικά θέματα,
παρερμηνεύουν ἐπικίνδυνα ἤ ἑρμηνεύουν

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς,
τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκ
κλησίας Κρήτης, ἀπευθύνεται σήμερα,
κατά τή μεγάλη Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ὁποία οἱ Ἅγιοι
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουν «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», πρός ὅλους ἐσᾶς,
τά πιστά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζει τήν ἀγάπη καί τίς ἑόρτιες ἐπιστηρικτικές εὐχές Της.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ θεσπέσιους
ἐξόδιους ὕμνους μεγαλύνει τή Μητέρα τοῦ
Θεοῦ καί τήν παρακαλεῖ ἀδιάλειπτα, μέ
βαθύτατο σεβασμό, νά μήν παύσει ποτέ,
μέ τίς ἀνύστακτες πρεσβεῖες Της, νά δέεται πρός τόν Κύριο γιά τή σωτηρία ὁλόκληρου τοῦ κόσμου.
Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Ἑορτή
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, προβάλλει
κάθε χρόνο, ὡς «ἡμέρα εὐφρόσυνος» καί
αἰτία χαρᾶς καί ὄχι ὡς ἡμέρα λύπης ἤ πένθους. Ἡ Θεομητορική σκέπη καί ἡ ἀκαταμάχητη προστασία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ τήν πυξίδα τῆς πνευματικῆς
καί τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Γένους μας,
προσκαλεῖ δέ ὅλους ἐμᾶς νά ἀκούσομε
μυστηριακά, δηλαδή ἐκκλησιαστικά, τή
Μητρική φωνή Της καί νά γευθοῦμε ἐσωτερικά τόν γλυκασμό καί τή θαλπωρή τῆς
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τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, καταστάσεις μή διαφημιζόμενες, ὅπως μαρτυροῦνται καί καταγράφονται στό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας,
στά τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς,
τήν κάθαρση, τό φωτισμό καί τή θέωση.
Στό πνεῦμα αὐτό, ἡ Παναγία μᾶς προσκαλεῖ σήμερα νά παραμείνομε στήν
Ἐκκλησία, τή σώζουσα Κιβωτό τῶν
ἀνθρώπων, ἡ ὁποία, ὡς ἱερά παρακαταθήκη, μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ Προφῆτες,
οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι καί οἱ φιλογενεῖς
Πρόγονοί μας, μέ τή λογική καί τήν ἐν
πνεύματι ἀνεπιτήδευτη λατρεία τοῦ Τρισάγιου Θεοῦ.

ἐπιλεκτικά λόγους συγχρόνων Ἁγίων Πατέρων καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐξαγγέλλουν ψευδοπροφητεῖες καί
«ἀποκαλύψεις» γιά ἐπικείμενα γεγονότα,
καλλιεργοῦν κλίμα πνευματικῆς τρομοκρατίας, διχασμοῦ, ἐκφοβισμοῦ καί ἀπογοητεύσεως, «πλανῶντες καί πλανώμενοι»
(Β’ Τιμ. 3,13), περιφρονοῦντες τήν Ἐκκλησία μέ ἀνυπακοή τυφλώσεως. Μέ τόν
τρόπο αὐτό ἐπιφέρουν δυσθεράπευτους
τραυματισμούς στόν Ἀποστολοπαράδοτο
Θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, τό μόνο ταμεῖο τῆς
Χάριτος, ἐκτρεπόμενοι σέ «προσωποληψίες» (Ἰακ. 2,1), ἰδιοτέλειες, φανατισμούς καί
ζηλωτισμούς, θέτουν δέ τούς ἑαυτούς τους
ὑπεράνω τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ποιμαντική ἀγωνία
καί μέ Ἐκκλησιαστική διάκριση, ἐφιστᾶ
τήν προσοχή ὅλων στά πολλά καί διάφορα
διαδιδόμενα καί ἰδιαίτερα στό χῶρο τοῦ
Διαδικτύου καί τῶν ἄλλων Μέσων ἐνημέρωσης, περί πολέμων, καταστροφῶν καί
συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου καί προτρέπει νά προσευχόμαστε ἀδιατάρακτα,
γιά τά ὅσα συμβαίνουν στούς καιρούς μας
καί νά μένομε ἀκλόνητοι καί ἀμετακίνητοι
στή σώζουσα Διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας
Ἐκκλησίας, ἐνωτιζόμενοι μέ προσοχή τό
παράγγελμα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν
Παύλου, πρός τόν πρῶτο Ἐπίσκοπο καί
Πάτρωνα τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἅγιο Ἀπόστολο Τίτο: «μωράς δέ ζητήσεις καί γενεαλογίας καί ἔρεις καί μάχας νομικάς περιίστασο, εἰσί γάρ ἀνωφελεῖς καί μάταιοι»
(Τίτ. 3,9).
Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Παναγίας
καί τῶν Ἁγίων τῆς Πίστεώς μας, δέν εἶναι
ζωή περιεργαζόμενη καί ἀσχολούμενη
μέ ἑρμηνεῖες καί διδασκαλίες ἀλλοτρίων,
προφητεῖες ἤ θαυματολογίες, ἀλλά εἶναι
μέθεξη, ἐργασία τῶν ἀρετῶν καί ἀγῶνας

Ἀγαπητοί ἀδελφοί μας,
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, εὔχεται ἐγκάρδια,
νά ἔχετε ὅλοι, πλούσια τή Θεομητορική
προστασία καί τόν διαρκῆ φωτισμό τοῦ
Θεοῦ, στά πρόσωπα, τίς οἰκογένειες, τά
ἔργα καί τούς καθημερινούς ἀγῶνες τῆς
ζωῆς σας, μακρυά ἀπό τίς ὑπερβολές, τήν
ἀνεκκλησίαστη ζωή καί τούς «βεβήλους
καί γραώδεις μύθους» (Α’ Τιμ. 4,7), μέ ξεκάθαρη Ὀρθόδοξη πορεία.
Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου
Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ
Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων
Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί
Βιάννου Ἀνδρέας
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Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
Κεφάλαιον γ `
Παραδοσιακά εἰλητά καί ἀντιμήνσια
Διπλωματική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος
3.2.12. Εἰλητό Ἱ. Μονῆς Ἀγκαράθου Ν. Ἡρακλείου. (Εἰκ. 15).
Εἰλητό κτῆμα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου τοῦ
ΙΘ` αἰῶνος (1857), ἐπί
λινοῦ ὑφάσματος, καθιερωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χερρονήσου κυροῦ Μελετίου,
διαστάσεων 0,82 ἐπί 0,61.
Ζωγραφική, προφανῶς
μέ πένα, Κρητοβενετικῆς
τέχνης περιέχει ὡς κύριο
θέμα τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο,
ἐπάνω τοῦ ὁποίου ἵσταται
ὁ Τίμιος Σταυρός, στηρίζων τήν λόγχη καί τόν
σπόγγο ἐπί καλάμου καί
τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές μέ τά σύμβολά τους καί στή σειρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς. Ὁλόκληρο τό θέμα βρίσκεται σέ ἄριστη κατάσταση.
Χαρακτηριστικό τοῦ ἀμφίου εἶναι ἡ πλούσια παρουσίαση τοῦ θέματος, ἡ ὁποία χωρίς
ἀμφιβολία ἔχει εἰκονογραφηθεῖ ἀπό ἁγιογράφο, τά ἔνδεκα πρόσωπα πού δέ χαρακτηρίζο-
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νται μέ ὀνόματα ἀλλά σαφῶς εἰκονίζουν πρόσωπα πού διακόνησαν στή ζωηφόρο Ταφή
σεβίζοντα καί μέ ἔντονη δραματική κίνηση μαζί μέ δύο ἄλλα πού μόλις διακρίνονται, ὁ
Χριστός ἐπί σινδόνος, ὁ λαρνακοειδής τάφος καί οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές μέ τά σύμβολά
τους νά κοιτάζονται ἀμφότεροι, ὁ διάκοσμος μέ τά ἄστρα, ἴσως δεῖγμα τῆς ἀπόλήξεως τῆς
ἡμέρας καί τῆς διαδοχῆς τῆς νύκτας, ὅπου ἀμυδρῶς ἐμφανίζονται τά ἄστρα. Ἄν λάβουμε
ὑπ’ ὄψη τό γεγονός ὅτι τήν Θ` ὥρα τῆς ἡμέρας ὁ Χριστός «ἀφῆκε τό πνεῦμα»,1 τό χρόνο
πού χρειάστηκε γιά τή θανάτωση τῶν ληστῶν καί τό λογχισμό τῆς πλευρᾶς, 2 τό χρόνο
πού χρειάστηκε ὁ Ἰωσήφ νά ζητήσει τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τόν Πιλάτο,3 τήν πορεία πρός
τό Γολγοθᾶ καί τό χρόνο τῆς Ἀποκαθηλώσεως, σαφῶς δικαιολογεῖται ἡ λήξη τῆς ἡμέρας
πού ἐμφανίζεται στήν παροῦσα ὀθόνη. Ἀκόμα, ἀπεικονίζεται ἡ γῆ μέ λίγα χόρτα - δεῖγμα
τῆς θλίψεως καί τοῦ πένθους-. Ὅλα αὐτά συμπληρώνουν ἀλλά ταυτόχρονα συμπυκνώνουν τό χῶρο καί τό χρόνο σέ μιά τόσο μικρή ὀθόνη. Δηλώνουν, ἐπίσης, τή φαντασία καί
τόν ψυχικό κόσμο τοῦ καλλιτέχνη.
Τό παρόν Εἰλητό φέρει πλαίσιο στίς παρυφές, ἐντός τοῦ ὁποίου στή δυτική καί νότια πλευρά ἀναγράφονται πληροφορίες σέ κεφαλαιογράμματη βυζαντινή σημειογραφία:
«ΘΥΣΙΑΣΘΥΡΙΟΝ (sic) ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ (sic) ΚαΘΙΕΡΩΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΣΤΕ (sic) ΕΠ’ ΑΥΤΩ (sic) ΤΗΣ ΑΝΕΜΑΚΤΟΥ (sic) ΘΙΣΥΑΣ (sic) ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΕΡΡΟΝΙΣΟΥ (sic)
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 1857». Ἐπίσης, ἐντός τῆς ὀθόνης ἐκατέρωθεν τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ ἀναφέρεται: «Ἰ(η)C(ους) ΧΡ(ιστός) ΝΙΚΑ» καί ἐπάνω τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου
«ΘΡΙΝΟΣ (sic) ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ».
Ὁ Μελέτιος Ἐπίσκοπος Χερρονήσου ἦταν Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Κερᾶς. Τό ἔτος 1842
μ.Χ. χειροτονεῖται ἀντικανονικῶς ἀπό τό Μητροπολίτη Κρήτης Καλλίνικο Χούγια (18421843). Ἀπομακρύνθηκε διά τό ἀντικανονικό τῆς χειροτονίας του ἀπό τό Μητροπολίτη
Κρήτης Χρύσανθο (1843-1850) προφανῶς τό 1843 μ.Χ. Ἕτερη μαρτυρία τοῦ ἰδίου Ἱεράρχου, χωρίς ὅμως νά διασταυρώνεται, ἔχουμε νά ὑπογράφει ὡς Ἐπίσκοπος Χερρονήσου τό
1860, τήν ὁποία χρονολογία παραθέτει μέ ἐπιφύλαξη ὁ μακαριστός καθηγητής Τωμαδάκης Νικόλαος. Φρονοῦμε ὅτι ὁ καθηγητής ὀρθῶς διατύπωσε τίς ἐπιφυλάξεις του,4 διότι τό
παρόν ἄμφιο μᾶς παραθέτει χρονολογία 1856. Κατά συνέπεια, ὁ Μελέτιος ἐπανῆλθε στόν
ἐπισκοπικό Θρόνο Χερρονήσου τουλάχιστο πρό τοῦ 1856.
3.2.13. Εἰλητό Ἱ. Μονῆς Κυρίας Γωνιᾶς Κολυμπάρι Ν. Χανίων. (Εἰκ. 16).
Εἰλητό τοῦ ΙΘ` αἰῶνος (1864), κτῆμα τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κυρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμπάρι Κισσάμου Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν παρά τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κισσάμου κ. Γερασίμου Στρατηγάκη (1860-1866), διαστάσεων
0,69 ἐπί 0,65.
Ζωγραφική, προφανῶς μέ πέννα, ἀναγεννησιακῆς τέχνης περιέχει τόν Ἐπιτάφιο
1 βλ. Μθ. κζ`, 50.
2 Ἰω. ιθ`, 31-35.
3 Μθ. κζ`, 58 καί Ἰω. ιθ`, 38.
4 Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Εἰδήσεις καί ἔγγραφα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἐπί Τουρκοκρατίας, ἔνθ’ ἀνωτ.
σ.212.
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Θρῆνο, ἐπάνω τοῦ ὁποίου
ἵσταται ὁ Τίμιος Σταυρός
στηρίζων τήν λόγχη καί τόν
σπόγγο. Ἀπεικονίζονται,
ἐπίσης, οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές μέ τά σύμβολά
τους καί στή σειρά Ἰωάννης,
Ματθαῖος, Λουκᾶς, Μάρκος.
Ἡ κατάστασή τοῦ ἀμφίου
εἶναι ἐλαφρῶς ταλαιπωρημένη, ἐνῶ ἐνδεικτική εἶναι ἡ
λειτουργική χρήση του.
Στοιχεῖα πού ἀξίζει νά
παρατηρήσουμε εἶναι: α) Ὁ
Ἐπιτάφιος Θρῆνος περισσότερο σύνθετος, χαρακτηριστικό τῆς τρίτης περιόδου
τοῦ Ἀντιμηνσίου καί ἡ ἐπισφράγιση ὅτι ὁ δημιουργός
τοῦ ἀμφίου εἶναι ἁγιογράφος, β) Ὁ Τίμιος Σταυρός, ὁ
ὁποῖος κοσμεῖται μέ ἀκάνθινο στέφανο καί γ) Τά ζωόμορφα σύμβολα τῶν Εὐαγγελιστῶν ἐντός κυκλικοῦ περιγράμματος, τά ὁποῖα κρατοῦν εἰλητάρια ἀνοιγμένα καί ἀναφέρουν τίς πρῶτες λέξεις τῶν πρώτων
χωρίων ἑκάστου Εὐαγγελίου. Ὁ Ἰωάννης, «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος....»,5 ὁ Ματθαῖος, «Βίβλος
γενέσεως [Ἰησοῦ Χριστοῦ...»,6 ὁ Λουκᾶς, «Ἐπειδή περ πολλοί ἐπεχείρησαν ....»7, καί ὁ Μάρκος, «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ....».8
Ἐσωτερικές γραπτές μαρτυρίες ἐντός τοῦ ἱεροῦ ἀμφίου μᾶς πληροφοροῦν γιά τή χρήση, τό σκοπό, τή χρονολογία καί τόν Ἐπίσκοπο πού τό καθιέρωσε. Σέ κεφαλαιογράμματη
βυζαντινή σημειογραφία ἀναφέρεται: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΕ (sic) ΕΝ ΑΥΤΩ (sic) ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» καί κάτωθεν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου,
«ΙΕΡΟΥΡΓΗΘΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Κ.Κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ ΙΩΞΔ` (1864) ΙΟΥΛΙΟΥ Α`». Παρατηροῦμε συντακτικό παρόραμα στή φράση, «ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ», μέ σωστή γραφή
«ΕΝ ΑΥΤΩ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΝ». Ἐπίσης, παρατηρεῖται λάθος στή χρονολόγηση
τοῦ ἀμφίου, ὅπου ἡ δεύτερη γραμμή τοῦ (Α) δέν φαίνεται. Προφανῶς ὁ καλλιτέχνης ἐπιθυμοῦσε νά γράψει τή χρονολογία μέ ἀραβικούς ἀριθμούς καί κατά τήν ὥρα τῆς γραφῆς
τούς μετέτρεψε σέ ἑλληνικούς καί λησμόνησε νά διορθώσει ἤ δέν μπόρεσε, δεδομένου ὅτι
δέν συγχωροῦνται παροράματα στό ὕφασμα.
5
6
7
8

Ἰω. α`, 1.
βλ. Μθ. α,1.
Λκ. α`, 1
Μρ. α`, 1.
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Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης κατά τίς
κρίσιμες τοῦτες ἡμέρες, τίς ὁποῖες
περνᾶ ἡ Χώρα μας ἐκφράζει τήν
ἀγωνία της γιά τό παρόν καί τό
μέλλον μας καί ἀπευθύνει πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐγενῆ
καί ἡρωϊκό Κρητικό Λαό τή θερμή παράκληση καί προτροπή νά
διαφυλάξουμε ὅλοι μαζί τήν ἀγάπη, τήν ἑνότητα, τήν ὁμόνοια, τήν
ὁμοψυχία καί τή νηφαλιότητα.
Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου, μέ πατρική ἀγάπη, στοργή καί ἐνδιαφέρον, ἀπευθυνόμαστε στόν Κρητικό Λαό μας καί παρακαλοῦμε νά μήν ἀφήσουμε,
γιά κανένα λόγο, νά ἐπέλθει διχασμός καί διχόνοια.
Θεωροῦμε ἀπαραίτητο μπροστά στά σύγχρονα διλήμματα καί τίς κομβικές
ἀποφάσεις νά κάνουμε τέτοιες ἐπιλογές, οἱ ὁποῖες θά ὁδηγήσουν τόν Τόπο καί τόν
Λαό μας σέ διέξοδο ἀπό τά ἀδιέξοδα, στήν Εὐρώπη τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, χωρίς παλινωδίες
καί πειραματισμούς.
Τοῦτες τίς ὧρες τῆς συλλογικῆς εὐθύνης εἶναι ἀνάγκη νά σταθοῦμε μέ σύνεση,
ὑπομονή καί τήν ἔντονη προσευχή μας πρός τόν Πανάγαθο Τριαδικό Θεό.
Ἡράκλειο, 1 Ἰουλίου 2015
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ἁγίου Μηνᾶ 25, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ•ΤΗΛ-FAX: 2810 288658•
e-mail: isynodec@otenet.gr•www.ekklisiakritis.com
Last
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Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Μ

έσα στό
πνευματικό
καί οἰκονομικόπολιτικό “κατα
χείμωνο” τοῦ
φετινοῦ καλοκαιριοῦ, ὁ Αὔγουστος, ὁ μῆνας τῆς
Παναγιᾶς, ἔρχεται
νά ζεστάνει τήν
καρδιά μας, νά
στηρίξει τή ζωή
μας, νά θερμάνει τήν ἐλπίδα μας....
Ἔρχεται πιστός, ἀθεράπευτα πιστός,
στό ἐτήσιο ραντεβού του, ἀλλά φέτος
πολύ διαφορετικός...
«Τῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαί χειμάζουσι
τήν ταπεινήν μας ψυχήν καί συμφορῶν
νέφη, τήν ἡμετέραν καλύπτουσι Πατρίδα...»
Τοῦτο τόν παράξενο Αὔγουστο, ὁ
Αὐτοκράτορας τῆς Νίκαιας Θεόδωρος
B΄ ὁ Λάσκαρις, περισσότερο ἀπό κάθε
ἄλλη φορά, γίνεται, μέ τόν Μεγάλο
Παρακλητικό του Κανόνα, τό στόμα
κάθε Ὀρθόδοξης καί Ἑλληνικῆς καρδιᾶς, ὁ ἐκφραστής τῆς πονεμένης καί
πάντα προδομένης Ρωμιοσύνης, πού
παλεύει μόνη της σέ μιά ἀδυσώπητη
θύελλα ἀτομικῶν καί ἐθνικῶν κινδύνων καί συμφορῶν.
Ἐγκλωβισμένοι στά πολλαπλά προσωπικά καί συλλογικά μας ἀδιέξοδα,

πνιγμένοι στήν
ἀτομική καί ἐθνική μας μοναξιά,
ψά λ λουμε τ ήν
ἀπόγνωσή μας:
«Καί πού λοιπόν ἄλλην εὑρήσ ω ἀν τί ληψιν;
Πού προσφύγω;
Πού δέ καί σωθήσομαι;»
Καί ἐκεί, μέσα
στίς ἐκκλησιές καί τ` ἀναρίθμητα
ἐξωκκλήσια, τά γλυκά Αὐγουστιάτικα
βράδια, μέ τίς αὔρες τῆς θάλασσας ἤ
τόν ἀνασαμό τῶν βουνῶν, ὁ ἄρρωστος
αὐτοκράτορας τῆς ἐξόριστης Αὐτοκρατορίας τῶν Ρωμαίων μᾶς δείχνει
τό «πού», μᾶς παίρνει στοργικά ἀπό τό
χέρι καί μᾶς ὁδηγεῖ στά πόδια τῆς Μάνας τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἄνθρώπων καί
μᾶς καλεῖ νά ἐναποθέσουμε στά πόδια
Της τόν πόνο καί τήν ἀγωνία μας, τά
πάθη καί τίς ἀμαρτίες μας, τούς φόβους καί τίς ἀνησυχίες μας...
Νά ξαναγίνουμε, στήν πίστη, παιδιά
καί νά νοιώσουμε κατάβαθα στήν ψυχή
μας τήν ἀσφάλεια πού νοιώθαμε στήν
ἀγκαλιά τῆς μάνας μας καί μέ ἐμπιστοσύνη νά ἀναθέσουμε σ`Αὐτήν “τήν
πᾶσαν ἐλπίδα μας...”!
Τώρα, πού“ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά, μᾶς σπᾶσαν τῆς ψυχῆς τά φτερά...”,
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Αὐτή μᾶς μένει μόνη ἐλπίδα καί ἀπαντοχή, ἡ Παναγιά μας, ἡ Μητροπάρθενος, Θεόνυμφος καί Θεονύμφευτος, ἡ
“τό φῶς τετοκυῖα, τό θεῖον καί προαιώνιον”, στήν ἀσέληνη νύχτα τῆς θλιμμένης μας ζωῆς τό φῶς τό χαρμόσυνον,
τῶν τρεμάμενων βημάτων μας ὁ ὁδηγός καί τό στήριγμα!
Τί κι’ ἄν ξέρουμε τόσο λίγα γι’
αὐτήν; Τί κι’ ἄν οἱ Γραφές ἐλάχιστες
πληροφορίες δίνουν, ἐλάχιστα λόγια
τίς ἀναφέρουν;
Μέσα στήν κραυγάζουσα σιωπή
της, ἡ Παναγία εἶναι τόσο δική μας,
τόσο κοντά μας, τόσο γνωστή μας!
Στή γλυκιά μορφή της οἱ Χριστιανοί, σέ κάθε τόπο καί σέ κάθε χρόνο,
ἀποθέτουν στά γόνατά της τήν ἐλπίδα τους, παίρνουν κουράγιο, βρίσκουν
ἀπαντοχή καί ἀποκτοῦν πρότυπο ἀξεπέραστο ταπείνωσης, ἐγκαρτέρησης
καί ὑπομονῆς..
Μόνο σ’ αὐτήν θά βροῦμε στίς θλίψεις μας παραμυθία, στά ἀδιέξοδά μας
Φανερωμένη σωτηρία, τή ζωοδόχο
Πηγή, πού θά μᾶς δροσίσει στό καμίνι
τῆς ζωῆς, τή Γοργοϋπήκοο στά αἰτήματά μας πρέσβειρα καί μεσίτρια, τήν
Πορταΐτισσα, πού θά μᾶς ἀνοίξει τή
θύρα τῆς ἐξόδου ἀπό τά ἀδιέξοδά μας,
τήν Ὁδηγήτρια, πού θά μᾶς δείξει τόν
δρόμο πρός τή σωτηρία, τήν Ἐλεοῦσα,
πού θά μᾶς λυπηθεί, γιά τίς ἀτομικές
καί ἐθνικές μας δυστυχίες, τήν Ἐλευθερώτρια, πού θά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν
σκλαβιά τῶν παθῶν καί τῆς ἀμαρτίας,
τήν παντοδύναμη Σκέπη καί φρουρό,
πού θά μᾶς προστατεύσει ἀπό τούς
κινδύνους καί συμφορές, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, πού θά συντρίψει ἐπιθέ-

σεις καί έπιβουλές ὁρατῶν καί ἀοράτων «φίλων» καί ἐχθρῶν...
Η Παναγιά μας!....
Τό ἁγνότερο λουλούδι τῆς ἀνθρωπότητας, ἡ ἰδανική Γυναίκα, ἡ Μάνα, ἡ
ἀποκατάσταση τῆς Εὔας, ἡ ἀνόρθωση
τῶν ἀνθρώπων, ἡ κατάπτωση τῶν δαιμόνων, τῶν Ἀγγέλων ἡ Κυρία, ἡ Δέσποινα τοῦ Κόσμου!
Ἄς βαδίσουμε πρός Αὐτήν!
Μᾶς περιμένει, ὅπως κάθε μάνα τό
πονεμένο παιδί της…
Καί ἐνωτίζεται τήν προσευχή μας:
«Μητέρα, πού τό μέγεθός σου, ἐπιτρέπει νά πάρει
ὁ πόνος τή μορφή ἀκύμαντης θάλασσας,
ὅταν τόν ἀντικρύζεις καθηλωμένο
στό Σταυρό,
μή πάψεις νά διαμένεις στά μάτια
μας,
σήμερα, πού δοκιμαζόμενα ἐκεῖνα,
χορηγοῦν σέ ὅλους, τήν ὑπέρ πάντα
ἀλήθεια.
Ὅχι τή λογική τῶν θηρίων,
Ἀλλά ἐκείνην τοῦ ποιμνίου
Τοῦ καινούριου σου παιδιοῦ,
Μάντρα τῶν θελόντων σωθῆναι,
Τῆς παραμυθίας χώρα ἀπέραντη,
καταστόλιστη μ’ ὅλες τίς χάρες τῆς
ἄνοιξης,
ἐπίτρεψε στούς δούλους σου τήν
εἴσοδο,
ὥστε νά μποροῦν ὄρθιοι,
νά συνεχίσουν νά ἄδουν ἀδιάκοπα,
σέ σένα, εὐχαριστήριους ὕμνους,
Ὑπέρμαχη σέ ὅλους τούς κινδύνους,
Στρατήγισσα».
(Ν. Γ. Πετζίκης)
23

Ἡ Σύναξις τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Ἀπό 29 Αὐγούστου ἕως καί 2 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Ἁγία Τριάδα τοῦ Πέραν.
Η Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος γιά τόν ἑορτασμό τῆς Ἰνδίκτου
στήν Πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
συγκάλεσε ἅπασα τήν Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Στίς ἐργασίες τίς Συνάξεως συμμετεῖχε καί
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
Κατά τό διάστημα αὐτό δόθηκε ἡ εὐκαιρία
στούς Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου νά
συζητήσουν γιά θέματα τόσο γιά τήν Πανορθόδοξο Σύνοδο τοῦ 2016, ἀλλά καί
γιά τά τρέχοντα ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν Ἱεραρχία καθώς καί ἐπίκαιρα ζητήματα πολυποίκιλα πού ἀφοροῦν τό Χριστεπώνυμο πλῆθος ἀνά τήν Οἰκουμένη.
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Τό ἐπάγγελμα τοῦ ψυχολόγου

Τ

ά τελευταῖα χρόνια ἡ ἐπιστήμη τῆς ψυχολογίας καί τό ἐπάγγελμα τοῦ ψυχολόγου μπαίνουν ὅλο καί πιό συχνά στήν ζωή μας
καί στά σπίτια μας μέσα ἀπό τήν τηλεόραση,
συγκεκριμένα, τίς διάφορες ἐκπομπές κοινωνικοῦ περιεχομένου ποικίλης σοβαρότητας καί τά δελτία εἰδήσεων. Οἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι πλέον ἔχουν κάποια πληροφόρηση
γιά τό τί κάνει ἕνας ψυχολόγος. Οἱ πληροφορίες αὐτές συχνά εἶναι ἀποσπασματικές, ἐλλιπεῖς καί ἀσαφεῖς δημιουργώντας μία σύγχυση
ἡ ὁποία ἐντείνεται ὅταν λάβουμε ὑπόψη καί
τούς διάφορους τομεῖς ἐξειδίκευσης ἑνός ψυχολόγου.
Τό παρόν ἄρθρο ἔχει σκοπό νά ἀποσαφηνίσει, ὅσο τό δυνατό, ὁρισμένα θέματα γιά
τήν ἄσκηση τοῦ συγκεκριμένου ἐπαγγέλματος.
Ἕνα πρῶτο θέμα στό ὁποῖο θέλουμε νά
ἀναφερθοῦμε εἶναι αὐτό τῶν εἰδικοτήτων
στήν ψυχολογία. Ὅπως συμβαίνει μέ ὅλες τίς
ἐπιστῆμες πού ἐξελίσσονται, ἔτσι καί στήν
ψυχολογία ὑπάρχουν διάφοροι τομεῖς στούς
ὁποίους μπορεῖ νά ἐπιλέξει νά εἰδικευτεῖ ἕνας
ψυχολόγος. Γιά νά πάρουμε τά πράγματα ἀπό
τήν ἀρχή, γιά ὅσους ἀσκοῦν τό ἐπάγγελμα
τοῦ ψυχολόγου στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχουν
ἐπίσημα, νομικά κατοχυρωμένες εἰδικότητες.
Πρακτικά, αὐτό σημαίνει ὅτι ὑπάρχει μειωμένος ἔλεγχος στίς ὑπηρεσίες πού δύναται
νά παρέχει ἕνας ψυχολόγος. Ὅπως ἔχουν τά
πράγματα σήμερα, μετά τήν ἀπόκτηση πτυχίου ψυχολογίας, βγαίνει ἡ ἄδεια ἄσκησης τοῦ
ἐπαγγέλματος. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ἡ περαιτέρω ἐξειδίκευση (κατά τή γνώμη μας ἀναγκαία
γιά τή σωστή ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματος)
ἐναπόκειται στήν ἐπιθυμία τοῦ πτυχιούχου.
Ὅταν συζητᾶμε γιά ἐξειδίκευση ἀναφερόμαστε σέ μεταπτυχιακά διπλώματα εἰδίκευσης (masters), διδακτορικούς τίτλους ἤ / καί

πολυετῆ σεμινάρια εἰδίκευσης, στήν ἔρευνα,
στήν ψυχοθεραπεία ἤ σέ ἄλλα πεδία. Εἶναι
πολύ θετικό τό γεγονός ὅτι, ὅταν ἕνας ψυχολόγος ἀναζητᾶ ἐργασία στό δημόσιο ἤ στόν
ἰδιωτικό τομέα, λαμβάνεται ὑπόψη ἡ ἐκπαίδευση πού ἔχει λάβει μετά τό βασικό του πτυχίο. Ἀλλά καί οἱ ψυχολόγοι πού ἐπιλέγουν νά
ἐργαστοῦν ὡς ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, στά
δικά τους ἰδιωτικά γραφεῖα, ἀρχίζουν ὅλο καί
περισσότερο νά συνειδητοποιοῦν ὅτι τό βασικό πτυχίο ψυχολογίας συχνά δέν ἐπαρκεῖ
γιά νά κάνουν σωστά τή δουλειά τους. Παρόλα αὐτά, ἕνας ψυχολόγος μέ ἄδεια ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος (γιά τήν ὁποία μοναδικό προαπαιτούμενο εἶναι τό πτυχίο) ἔχει τό
δικαίωμα νά ἀνοίξει τό δικό του γραφεῖο καί
νά παρέχει ὑπηρεσίες ψυχολόγου κατά βούληση, πράγμα τό ὁποῖο δέν ἰσχύει σέ πολλές
ἄλλες χῶρες οἱ ὁποῖες ἔχουν παράδοση στόν
συγκεκριμένο τομέα παροχῆς ὑπηρεσιῶν.
Ἐδῶ τίθεται καί ἕνα ἄλλο θέμα ἀναφορικά μέ τίς εἰδικότητες. Καθώς τό πεδίο τῆς
ψυχολογίας διευρύνεται καί οἱ γνώσεις συσσωρεύονται, γίνεται ὅλο καί περισσότερο κατανοητό ὅτι ἕνας ψυχολόγος δέν μπορεῖ νά
ἀντιμετωπίσει ἱκανοποιητικά ὅλα τά θέματα
πού ἅπτονται τῆς συμπεριφορᾶς. Ἐνδεικτικά, ἕνας ψυχολόγος εἶναι δύσκολο νά εἶναι
ταυτόχρονα καί παιδοψυχολόγος καί ἐξειδικευμένος στίς μαθησιακές δυσκολίες καί
τίς εἰδικές ἀνάγκες καί ἐξειδικευμένος στήν
ψυχοπαθολογία καί ψυχοθεραπεία ἐνηλίκων
καί ἐξειδικευμένος στήν νευροψυχολογία καί
ἐξειδικευμένος στίς ἐξαρτήσεις καί ἐξειδικευμένος στίς ψυχοσωματικές παθήσεις καί
ἐξειδικευμένος στήν διαχείριση ἀνθρώπινων
πόρων. Ἡ λίστα εἶναι πολύ μεγάλη. Γιά αὐτόν
ἀκριβῶς τό λόγο, εἶναι πολύ σημαντικό νά
γίνεται μία πολύ προσεκτική ἐπιλογή τῶν πελατῶν ἐκ μέρους τῶν ψυχολόγων, ἀνάλογα
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μέ τά θέματα πού ἔχουν ἐκπαιδευτεῖ νά ἀντιμετωπίσουν. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, εἶναι σημαντικό νά γίνεται καί ἐκ μέρους τῶν πελατῶν
μία σωστή ἐπιλογή ἀναφορικά μέ τό ποιός
ἐπαγγελματίας τῆς ψυχικῆς ὑγείας εἶναι κατάλληλος γιά νά τούς ἐξυπηρετήσει ἱκανοποιητικά. Γι’ αὐτό τό λόγο κανένας ψυχολόγος δέ θά δυσανασχετήσει σέ μία ἐνδεχόμενη
ἐρώτηση τοῦ πελάτη γιά τήν ἐκπαίδευσή του
καί τό πεδίο ἐξειδίκευσής του.
Τά θέματα πού θίγονται παρακάτω ἀφοροῦν περισσότερο στήν δουλειά ἑνός ψυχολόγου πού ἔχει ἐξειδικευτεῖ στήν συμβουλευτική ἤ στήν κλινική ψυχολογία.
Ἕνα ζήτημα πού πρέπει νά συζητηθεῖ εἶναι
καί αὐτό τῆς συνταγογράφησης φαρμάκων.
Οἱ ψυχολόγοι δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά γράφουν φάρμακα, καθώς δέν εἶναι γιατροί καί
ἔχουν περιορισμένες γνώσεις γιά τό πώς λειτουργεῖ τό ἀνθρώπινο σῶμα. Παρόλα αὐτά,
ἀνάλογα μέ τήν ἐκπαίδευση καί τό ἐνδιαφέρον πού δείχνει καθένας, γνωρίζουν συνήθως
ἀρκετά πράγματα γιά τό πῶς ἐπιδροῦν τά
φάρμακα, καθώς καί σέ ποιές περιπτώσεις θά
ἦταν ὠφέλιμη ἤ / καί ἀναγκαία ἡ φαρμακοθεραπεία. Ἔτσι, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά παραπέμψουν σέ κάποιο ψυχίατρο, κατόπιν συνεννόησης, γιά παράλληλη φαρμακοθεραπεία
καί ψυχοθεραπεία ἤ σέ κάποιο γιατρό ἄλλης
εἰδικότητας γιά ἐξετάσεις. Ὅσον ἀφορᾶ τό
τελευταῖο, ὑπάρχουν ὁρισμένες ψυχολογικές
διαταραχές, περισσότερο ἤ λιγότερο ἤπιες,
οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά συνδέονται ἄμεσα μέ κάποιες σωματικές παθήσεις. Γιά παράδειγμα,
εἶναι γνωστό ὅτι οἱ διαταραχές τῶν ὁρμονῶν
τοῦ θυρεοειδοῦς εἶναι δυνατό νά συνοδεύονται ἀπό μεταβολές τῆς διάθεσης, αἰσθήματα ἀδικαιολόγητης κατάθλιψης καί ἐκνευρισμοῦ. Γι’ αὐτό τό λόγο, σέ κάθε περίπτωση
κρίνεται ἰδιαίτερα σημαντική ἡ γνώση τοῦ
ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ ἑνός ὑποψήφιου γιά ψυχοθεραπεία πελάτη.
Ὅσον ἀφορᾶ τήν φαρμακοθεραπεία

τώρα, ἡ ἰδέα ὅτι ὅποιος ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ φάρμακα γιά νά ἀντιμετωπίσει μία ψυχολογική δυσκολία εἶναι ἀπαραίτητα σοβαρά
διαταραγμένος ἤ «τρελός» ἀποτελεῖ μύθο.
Πόσο σοβαρά ἄρρωστοι θεωροῦμε ὅτι εἴμαστε ὅταν παίρνουμε ἕνα παυσίπονο γιά τόν
πονοκέφαλο καί πόσο σοβαρά προβληματιζόμαστε γιά τό ἄν θά τό πάρουμε; Ἐπίσης,
ὑπάρχει περίπτωση ἕνας ἄνθρωπος μέ ὑψηλά
ἐπίπεδα σακχάρου στό αἷμα του, γιά παράδειγμα, νά διστάσει νά πάρει ἰνσουλίνη ἐφόσον ξέρει ὅτι αὐτό θά τόν βοηθήσει; Στό τελευταῖο παράδειγμα, οἱ διαβητικοί γνωρίζουν
ὅτι τό φάρμακο ἀπό μόνο του δέν ἐπαρκεῖ γιά
τήν ἀντιμετώπιση τοῦ διαβήτη. Εἶναι ἐξίσου
σημαντικό νά προσέχουν τήν διατροφή τους
καί νά γυμνάζονται γιά καλύτερα ἀποτελέσματα. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καί μέ τήν
φαρμακοθεραπεία τῶν ψυχολογικῶν δυσκολιῶν. Συχνά τά φάρμακα ἀπό μόνα τους δέν
ἐπαρκοῦν, καθώς λειτουργοῦν περισσότερο
ὡς ἀνασταλτικά τῶν συμπτωμάτων καί λίγο
συντελοῦν στήν κατανόηση καί ἐπεξεργασία
τῶν θεμάτων πού ὁδήγησαν σέ μία ψυχική
δυσφορία. Σήμερα, εἶναι διεθνῶς παραδεκτό ὅτι ὁ συνδυασμός φαρμακοθεραπείας
καί ψυχοθεραπείας ἀποφέρει καλύτερα ἀποτελέσματα στήν θεραπεία πολλῶν ψυχικῶν
διαταραχῶν. Νά τονίσουμε φυσικά, ὅτι ὅταν
ἕνας ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τίς ὑπηρεσίες ἑνός
ψυχολόγου δέν σημαίνει ὅτι θά χρειαστεῖ νά
καταφύγει καί στήν φαρμακοθεραπεία.
Στή συνέχεια, θά θέλαμε νά ἀναφερθοῦμε
σέ ἁδρές γραμμές στό ζήτημα τοῦ ποιοί
ἄνθρωποι μπορεῖ νά χρειαστεῖ νά ἀναζητήσουν τήν βοήθεια ἑνός ψυχολόγου καί τί θά
πρέπει νά περιμένουν ἀπό αὐτόν.
Ἕνας διαχωρισμός πού γίνεται συνήθως
εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι μέ σοβαρότερα προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας ἐπισκέπτονται ψυχιάτρους, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι πού ἀντιμετωπίζουν
προβλήματα τῆς καθημερινότητας ἀπευθύνονται σέ ψυχολόγους. Αὐτός ὁ διαχωρισμός
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εἶναι ἐν πολλοῖς λανθασμένος. Οἱ ἐξειδικευμένοι στήν κλινική ψυχολογία ἐπιστήμονες
ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀντιμετωπίσουν
ψυχοθεραπευτικά μία μεγάλη γκάμα ψυχοπαθολογικῶν συμπεριφορῶν καί ὄχι μόνο
θέματα πού χρήζουν μιᾶς ἁπλούστερης συμβουλευτικῆς διαδικασίας.
Σέ αὐτό τό σημεῖο καλό εἶναι νά ἀναφερθοῦμε καί σέ ἕναν ἀκόμη διαχωρισμό. Ὅπως
καί μέ τήν περίπτωση τῶν φαρμάκων, ἕνας
ἄνθρωπος πού ἐπισκέπτεται ἕνα ψυχολόγο
δέν σημαίνει ἀπαραίτητα ὅτι ἀντιμετωπίζει
μία σοβαρή ψυχική διαταραχή καί ὡς ἐκ τούτου στιγματίζεται ἄν ἀναζητήσει θεραπεία
(τό ζήτημα τοῦ στίγματος τῶν ἀτόμων πού
ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας
εἶναι φυσικά ἕνα τεράστιο καί πολύπλοκο
θέμα πού δέ θά συζητηθεῖ, ὅμως, ἐδῶ). Ψυχολόγο μπορεῖ νά ἐπισκεφθεῖ ὁποιοσδήποτε
βιώνει μία ψυχική δυσφορία καί ὁ ὁποῖος νιώθει ὅτι, στή δεδομένη στιγμή, δέν μπορεῖ νά
ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικά κάποιες καταστάσεις ἤ δυσάρεστα συναισθήματα. Ἀπό
τήν ἄλλη πλευρά, τίς ὑπηρεσίες ἑνός ψυχολόγου μπορεῖ νά ἀναζητήσει ἕνας ἄνθρωπος
ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσει βαθύτερα τόν
ἑαυτό του καί τά κίνητρά του, βελτιώνοντας
ἔτσι τήν ποιότητα ζωῆς του. Ὅσο καί ἄν μοιάζει παράδοξο, οἱ περισσότερο «ψυχικά ὑγιεῖς»
ἄνθρωποι εἶναι ἐκεῖνοι πού μποροῦν νά ἀποκομίσουν τά μεγαλύτερα ὀφέλη ἀπό μία ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
Σέ αὐτό τό σημεῖο, θά πρέπει νά θίξουμε
τό θέμα τοῦ χρόνου, συγκεκριμένα τῆς διάρκειας μιᾶς ἀποτελεσματικῆς γιά τόν πελάτη
ψυχοθεραπευτικῆς διαδικασίας. Συχνά, οἱ
ἄνθρωποι θεωροῦν ὅτι μία ἤ δύο θεραπευτικές συνεδρίες εἶναι ἀρκετές γιά νά ἐπιλύσουν τό ὅποιο ζήτημα τούς ἀπασχολεῖ. Στίς
περισσότερες περιπτώσεις αὐτό, δυστυχῶς,
δέν ἰσχύει. Ἔτσι, ὁ πελάτης μπορεῖ ν’ ἀπογοητευτεῖ ἀπό τόν ἑαυτό του καί ἀπό τόν ἐπαγγελματία ψυχικῆς ὑγείας πού ἔχει ἐπισκεφτεῖ

καί, ἐνδεχομένως, νά χάσει τίς ἐλπίδες του
ὅτι μπορεῖ νά βοηθηθεῖ. Συνήθως, μιά ἀποτελεσματική ψυχοθεραπευτική διαδικασία
μπορεῖ νά ἀπαιτήσει ἑβδομάδες, μῆνες ἤ καί
χρόνια, καθώς καί ὑπομονή καί ἐπιμονή ἐκ
μέρους τοῦ ψυχολόγου καί τοῦ πελάτη. Ἡ
διάρκεια μιᾶς θεραπείας προσδιορίζεται σέ
συνεργασία τοῦ ψυχολόγου μέ τόν πελάτη
του μέ βάση τίς ἐξατομικευμένες ἀνάγκες καί
ἐπιθυμίες τοῦ τελευταίου.
Τέλος, θά θέλαμε νά συζητήσουμε ἐν
συντομίᾳ γιά τήν «θεραπευτική συμμαχία».
Ὁ ὅρος ἀναφέρεται στήν ἐμπιστοσύνη πού
ἀναπτύσσεται σταδιακά ἀνάμεσα στόν ψυχολόγο καί τόν πελάτη του καί διευκολύνει
τήν θεραπευτική διαδικασία. Τό θέμα τοῦ
ἀπόρρητου τῆς ταυτότητας καί τῶν θεμάτων
πού συζητᾶ ὁ πελάτης εἶναι θεμελιῶδες καί
ἰσχύει σέ κάθε περίπτωση. Ἐκτός ἀπό αὐτά
πού συνήθως θά ἀναφέρει ὁ ψυχολόγος σέ
μία πρώτη συνάντηση γιά τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο ἐργάζεται, ὁ πελάτης ἔχει τήν δυνατότητα –καί τήν ὑποχρέωση ἀπέναντι στόν
ἑαυτό του– νά ρωτήσει ὁτιδήποτε τόν ἀπασχολεῖ γιά τήν διαδικασία τῆς ψυχοθεραπείας
καί τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους μπορεῖ νά
ὠφεληθεῖ ἀπό αὐτήν. Ἐπίσης, κατά τήν διάρκεια τῶν συναντήσεων μέ τόν ψυχολόγο
του μπορεῖ πάντα νά ζητᾶ διευκρινήσεις καί
νά συζητᾶ αὐτό πού συμβαίνει, ἰδιαίτερα ἄν
θεωρεῖ ὅτι κάτι δέν τόν ἱκανοποιεῖ ἤ τόν προβληματίζει. Αὐτές οἱ ἐρωτήσεις σέ καμία περίπτωση δέν θίγουν τόν ψυχολόγο. Ἀντίθετα
τόν βοηθοῦν νά κατανοήσει περισσότερο τόν
πελάτη του καί νά κάνει καλύτερα τή δουλειά
του. Ἡ ψυχοθεραπευτική διαδικασία εἶναι
πάντα ἀμφίδρομη καί βασίζεται στήν καλή
ἐπικοινωνιακή σχέση καί ἀλληλεπίδραση τῶν
ἐμπλεκόμενων σέ αὐτήν.
Ἑλένη Στιβανάκη,
Ψυχολόγος, μέ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Εἰδίκευσης στήν Κλινική Ψυχολογία
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Δημοτικά καί λαϊκά ἄσματα
ἀφιερωμένα στήν Παναγία
Τῆς κας Μαζανάκη Τριανταφυλλιᾶς, Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος
Ἐκκλησιαστική Διακονία τῆς Ι.Μ.Κ.Α., Ἀποφοίτου τῆς σχολῆς
Διοίκησις Ἐπιχειρήσεων καί Ὀργανισμῶν, Μουσικοῦ.
καιριοῦ θεωρεῖται ἀπό τίς κορυφαῖες γιορτές τῆς Χριστιανοσύνης. Ἡ προετοιμασία
τῶν πιστῶν γιά τήν μεγάλη ἑορτή ξενικά
τήν πρώτη τοῦ Αὐγούστου μέ νηστεία καί
φθάνει μέχρι τό Δεκαπενταύγουστο.
Πολυάριθμες εἶναι οἱ ἐκκλησίες καί οἱ
ἱερές Μονές πού εἶναι ἀφιερωμένες στήν
χάρη της. Σε πολλές ἀπό αὐτές ὑπάρχουν
θαυματουργές εἰκόνες οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν πανελλήνια θρησκευτικά προσκυνήματα, ὅπως ἡ Παναγία τῆς Τήνου, ἡ Παναγία Σουμελά, στήν Κύπρο ἡ Παναγία τοῦ
Κύκκου, ἡ Τροοδότισσα, ἡ Χρυσορροϊάττισσα καί πολλές ἄλλες.
Ἡ παρουσία τῆς Παναγίας μας εἶναι
ἐμφανής σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ
μας καί δέν θά ἦταν δυνατόν νά μήν «χρωματίσει» πολύ ὄμορφα καί τήν Λαογραφία,
τήν δημοτική μας ποίηση καί τά δημοτικά
μας τραγούδια.
Ἀκολουθοῦν μερικά τραγούδια μέ τά
ὁποῖα ὁ λαός μας ἐπικαλεῖται τήν Παναγία:

«Τήν Παναγιά παρακαλῶ
καί λέω τσή νά ραίνει
μέ τή ντροσά τοῦ οὐρανοῦ
ὅλη τήν οἰκουμένη.
Τήν Παναγιά παρακαλῶ
βάλσαμο νά σταλάζει
στοῦ πονεμένου τήν καρδιά
πού βαριαναστενάζει.
Τήν Παναγιά παρακαλῶ
καί τσή ζητῶ τή χάρη
στοῦ καθενούς τή σκοτεινιά
νά φέγγει σᾶ φεγγάρι».
(Ἀπειραθίτικα δίστιχα ἀπό τή Νάξο)

Ὁ Αὔγουστος μῆνας, εἶναι μῆνας ἀφιερωμένος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Εἶναι
ἀφιερωμένος στήν Παναγία Δέσποινα, τήν
Μάνα πού ἀγκαλιάζει ὅλο τόν κόσμο καί
γίνεται βάλσαμο στήν καρδιά κάθε πονεμένου, ἰσχυρός πρέσβης πρός τόν Υἱό της
καί Θεό μας γιά τήν σωτηρία ὅλων μας.
Περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο ἱερό πρόσωπο, ὁ λαός μας ἀγαπᾶ, σέβεται , τιμᾶ καί
ἐπικαλεῖται τήν Παναγία σέ κάθε δύσκολη
καί ὄχι μόνο στιγμή τῆς ζωῆς του. Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἤ ὅπως
ἀλλιῶς ὀνομάζεται τό Πάσχα τοῦ Καλο-

«Ὤ Παναγιά μου, Τηνιακιᾶ,
μέ τά πολλά καντήλια
γιάτρεψε τό παιδάκι μου,
νά σοῦ τά κάμω χίλια»
(γιά τή Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου)
Τραγούδια ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα μιλοῦν
γιά τήν συμπαράστασή Της σέ κάθε περίσταση. Προσευχές, ἐπικλήσεις, δίστιχα
βγαλμένα ἀπό τήν καθημερινή ζωή τῶν
χριστιανῶν σέ χαρές καί λύπες.
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«Χριστέ μου, δῶς΄μοῦ ὑπομονή
καί Παναγιά ἐλπίδα,
Νά ζήσω νά τήν ξαναδῶ
τήν εὔμορφή μου ἐλπίδα».

Στό τραγούδι πού ἀκολουθεῖ, ἀφιερωμένο στήν Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκκου, «τήν Παναίαν τῆς κορφῆς μέ τό θρονί στήν μέση»,
ὁ ἄγνωστος λαϊκός ποιητής, ἀποδίδει στήν
ἐμβρυοτόκο Κυρία Θεοτόκο τήν ὑψίστη
τιμή νά προσηκώνεται σ΄αὐτήν ὁ Υἱός της,
νά τήν τοποθετεῖ στόν δικό Του θρόνο καί
νά ἀποδέχεται τά αἰτήματα τῆς «Τζυρᾶς
τοῦ κόσμου».

(Τήνου)

« Ἔλα Παναγιά μου, σῶσε,
νοῦν καί λογισμόν μέ δῶσε,
νοῦν καί λογισμόν καί γνώση
καί γλυτσά φωνήν καμπόσην
νά θυμοῦμαι τά τραγούδια,
τά παλιά καί τά καινούρια»
(Δημοτικό τραγούδι Ρόδου)
Παιδικά νανουρίσματα:
«Ὁ ὕπνος στά ματάκια του
κι ἡ γειά στήν κεφαλή του,
κι ἡ Παναγία κι ὁ Χριστός
νά΄ναί πάντα μαζί του»
«Κοιμήσου μές στήν κούνια σου
καί στά παχιά πανιά σου,
ἡ Παναγιά ἡ Δέσποινα
νά εἶναι συντροφιά σου»
Τοῦ γάμου:
«Νύφη μου τριαντάφυλλο,
κούκλα μου στολισμένη
Σοῦ εὔχομαι στήν Παναγιά,
νά σαί στερεωμένη.
Ὅσα καλοπατήματα
μ΄ἐβγάλαν στήν αὐλή σου,
Τόσες φορές ἡ Παναγιά
νά βλέπει τό κορμί σου».
«Ἔλα Θεέ τζιαι Παναγιά
μέ τόν Μόνο(γ)ενή σου
Τζιαί εὐλόα μας τούντην δουλειά,
πουναί πού τή βουλή σου».

«Οὖλες Τζυράες τές λαλοῦν
τζί΄οὖλες Τζυράες εἶναι
Μά σάν τοῦ Τζύκκου τήν Τζυρᾶν
ἄλλην καμμιάν ἐν ἔσιῃ,
Πρῶτα δκιαβαίνει ἡ χάρη τῆς
τζιαι ταπισῶν ὑβρέσιη».
Στό πρόσωπο τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου
ὁ κάθε ἄνθρωπος, σέ κάθε περίσταση τῆς
ζωῆς τους, βρίσκει γαλήνη καί προστασία.
Ἡ ἀγκαλιά Της χωρᾶ τά πάντα καί τούς
πάντες. Δέν εἶναι τυχαῖος ὁ χαρακτηρισμός
«Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν».

(Σάμου)

«Κυρά Φανερωμένη μου,
τοῦ Λευκαδίτη σκέπη,
Χαρά στόν πού σέ προσκυνᾶ,
χαρά στόν πού σέ βλέπει
Σεμνή Παρθένο νά κρατᾶς
στ΄ἀπέριττο Θρονί σου,
τό γιόκα σου τόν ἀκριβό
καί τό μονογενῆ σου»
(γιά τήν Φανερωμένη Λευκάδας)

(Νάξου)

Πηγή:
e-theotokario.blogspot.gr
(Κῶς)

(Κύπρου)
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
π. Ἰωάννης Κουκουράκης
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν μακαριστό π. Εὐστράτιο
ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἅγιου Γεωργίου Κεραμειῶν στήν Μυτιλήνη,
στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ‘’ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

«Τό ταξίδι ἑνός μετανάστη» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου πού σας παραθέτουμε ὡς
ἕνα φόρο τιμῆς στόν μακαριστό πιά πατέρα Εὐστράτιο, ὁ ὁποῖος ἔφυγε ἀπό τήν
ζωή πρίν λίγο καιρό γιά τό δικό του ταξίδι.
Ἦταν ἔνας γνήσιος ἀληθινός πατέρας, ὁ
ὁποῖος ἀγκάλιαζε ὅλους τούς ἀνθρώπους
καί ἰδιαίτερα ὅλους ἐκείνους πού ἄφηναν
πίσω πατρίδα, σπίτι, οἰκογένεια...τούς μετανάστες. Ἔχουμε νά ἀκούσουμε τήν μαρτυρία τοῦ πατέρα Εὐστρατίου καί ἐλπίζουμε
νά ἀποτελέσει παράδειγμα γιά ὅλους μας.

μεταδώσει τήν διδασκαλία Του, νά δώσει
τά φῶτα Του, τήν ἀγάπη Του, τήν εἰρήνη
καί τήν ταπείνωσή Του. Ὁ Χριστός μας
ἔδωσε κάποια παραδείγματα μέ τήν ζωή
Του, τήν στάση καί τόν λόγο Του, τό ζητούμενο εἶναι ἄν ἐμεῖς ἀντιλαβανομαστε
ὅλα αὐτά γιατί μόνον ὅταν συμβεῖ αὐτό
θά μπορέσει πραγματικά νά ἀλλάξει ὁ κόσμος.
Πῶς ἀντιμετωπίζετε ὡς νησί τούς
μετανάστες;
Κοιτάχτε, ἐμεῖς ἐδῶ στήν Μυτιλήνη,
ἐπειδή ζήσαμε τό 1912 τήν προσφυγιά καί
εἴμαστε ξεριζωμένοι ἀπό τά ἀπέναντι παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ξέρουμε τί σημαίνει καί θεωροῦμε ὅτι εἴμαστε κοντά
σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού σήμερα
ξεβράζονται συνεχῶς ἀπό τούς ἀνθρώ-

Πάτερ, ὁ πρῶτος μετανάστης ἦταν
ὁ Χριστός;
Ἦταν ὁ πρῶτος Ξένος... δέν γεννήθηκε
ἐκεῖ πού μεγάλωσε καί ἔζησε...ἀργότερα
ἐπέστρεψε. Δέν ἦταν τυχαῖο ὅτι βρέθηκε
μακρυά ἀπό ἐκεῖ πού γεννήθηκε γιά νά
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πους πού ἐκμεταλλεύονται τήν ἀνάγκη
τους, ἀπό τούς δουλεμπόρους στό νησί
μας. Ἡ Λέσβος περιθάλπτει, ὅσο μπορεῖ,
αὐτούς τούς ἀνθρώπους. Δέν ἔχει ὑπάρξει
ἄνθρωπος πού νά μήν ἔχει βοηθηθεῖ, νά
μήν ἔχει πιεῖ ἕνα ποτήρι νερό, νά μήν ἔχει
πάρει ἕνα ροῦχο, νά μήν ἔχει ἕνα ζεστό
πιάτο φαγητό, νά μήν ἔχει λάβει τήν ἀγάπη μας καί νά τούς δώσουμε τήν ἐλπίδα
γιά τήν ἑπόμενη ἡμέρα, γιά τό αὔριο. Γιατί
ἄν ἔμεναν στό τόπο τους, ἡ ἑπόμενη μέρα
θά τούς ἔβρισκε νεκρούς.
Ἔρχονται συνέχεια μετανάστες;
Καθημερινά ἔρχονται 100-150 ἄνθρωποι. Προσπαθοῦμε νά βοηθήσουμε, τρέχουμε πανικόβλητοι γιατί γιά νά δώσεις
σέ καθέναν ἀπό μία μερίδα φαγητό, σέ
ἕνα παιδάκι ἕνα κουτί γάλα, αὐτό δημιουργεῖ δυσχέρειες ἀλλά ὅμως μέσα ἀπό τήν
ἀγάπη τοῦ κόσμου, μέσα ἀπό τόν ἀγῶνα
τόν δικό μας τά καταφέρνουμε. Ἐν συνεχείᾳ μεταφέρονται σέ ἕνα κέντρο συγκέντρωσης ὅπου γίνεται ταυτοποίησή τους
καί μετά φεύγουν γιά τήν Ἀθήνα καί ἀπό
ἐκεῖ εἶναι τά πράγματα λίγο δύσκολα γιατί
ἄλλοι χάνονται..δέν ξέρουμε. Δυστυχῶς,
κάποιοι καί ἐκεῖ τούς ἐκμεταλλεύονται,
δέν ἀφήνουν κανένα πού νά μήν τόν
ἐκμεταλευτοῦν γιατί στή ζωή ὑπάρχουν
τά ἀρνιά ἀλλά καί οἱ..λύκοι. Οἱ μετανάστες βλέπουν τήν χώρα μας ὡς ἕνα πέρασμα γιά νά βρεθοῦν στήν Εὐρώπη ἀλλά
λόγω κάποιων νόμων ἡ μετακίνηση τούς
αὐτή δυσκολεύει, μέ ἀποτέλεσμα ὅσοι
δέν ἔχουν τά ἀπαραίτητα ἔγγραφα ἠ δέν
ἀνήκουν σέ ἐμπόλεμες χῶρες, τελικά ἐπιστρέφουν πίσω. Οἱ πληροφορίες πού μας
ἔρχονται ἀπό τήν ἀπέναντι πλευρά εἶναι
ὅτι εἶναι παρά πολλοί καί εἶναι συγκεντρωμένοι σέ στρατόπεδα μέ σκοπό νά πε-

ράσουν στήν Ἑλλάδα γιά νά σωθοῦν ἀπό
τούς ISIS καί ἀπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο πού
ἔχει ξεσπάσει μέ ὅλους ἐκείνους πού εἴτε
εἰναι ἀλλόδοξοι εἴτε δέν συμφωνοῦν μέ
τούς Τζιχαντιστές.
Ἡ ἐκκλησία μας μέ τήν σειρά τῆς προσπαθεῖ καί καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά βοηθήσει ὅλους αὐτούς
τούς ἀνθρώπους ἀνοίγοντας τήν ζεστή
της ἀγκαλιά γιά νά μπορέσει νά ἐπανέλθει
τό χαμόγελο στά χείλη τῆς κάθε ψυχῆς,
ἀπό τό πιό μικρό παιδάκι πού ἔμελλε
στά χρόνια τῆς ἀθωότητάς του νά βιώσει αὐτήν τήν τραγική κατάσταση μέχρι
τόν πιό μεγάλο πού ἄφησε πίσω του, τόν
κόπο μιᾶς ζωῆς. Ἅς γίνουμε ὅλοι ἐμεῖς
μία ζέστη ἀγκαλιά γιά νά χωρέσει ὅλους
αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού δέν ξέρουμε
ποτέ μήπως χρειαστεῖ καί ἐκεῖνοι κάποια
στιγμή νά κάνουν τό ἴδιο καί γιά ἐμᾶς.
Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες σᾶς παραθέσαμε ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς συγκλονιστικῆς συνέντευξης, τήν ὁποία μπορεῖτε
νά ἀναζητήσετε στό ἀρχεῖο τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
ἕνα ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στόν μακαριστό
πιά π.Εὐστράτιο ὁ ὁποῖος νέος σέ ἡλικία
ἀλλά ἔχοντας πολλά προβλήματα ὑγείας,
ἀγωνίστηκε μέχρι τήν τελευταία στιγμή,
γιά αὐτούς τούς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριός
μας ἀποφάσισε νά τόν καλέσει κοντά Του
γιατί καί ἀπό ἐκεῖ πού θά εἶναι, μπορεῖ νά
βοηθήσει, νά καθοδηγήσει ὅλους ἐμᾶς νά
πράξουμε τό αὐτονόητο πού τόσο εὔκολα ξεχνᾶμε καί δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν
λόγο τοῦ Κυρίου... τήν ἀγάπη. Νά δίδουμε
ἀγάπη, τόση πού νά μήν θυμόμαστε πόση
δώσαμε καί σέ πόσους... ἀλλά νά συνεχίζουμε ...νά συνεχίζουμε στό νῦν καί ἀεί...
Καλή συνέχεια σέ ὅλους!

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Θεολόγος

Λαμπρός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στά Χανιά.
Μέ εὐλάβεια καί κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεώς μας τήν Τετάρτη 1η Ἰουλίου 2015.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ μέγας
πανηγυρικός Ἑσπερινός παρουσία τοῦ Γενικοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεώς μας
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί
ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ ναοῦ Πρωτ. Γεωργίου Πατεδάκη, πλήθους ἱερέων καί κόσμου.
Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέστηκε λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων πολλῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τόν Ἅγ. Ἀθανάσιο τόν
Ἀθωνίτη στό Λαυριωτικό Μετόχι τοῦ Ἁγίου Ὅρους στά Χανιά!
Στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου
τελέστηκε τό Σάββατο 4 Ἰουλίου τό ἀπόγευμα μέ τή
δέουσα μεγαλοπρέπεια καί κατάνυξη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, στό Λαυριώτικο Μετόχι πού βρίσκεται στήν
περιοχή Μουρνιές Χανίων.
Στή συνέχεια, ὁ Πρωτοσύγκελλος μετέφερε στόν
Γέροντα πού διακονεῖ στό Ἱερό αὐτό Μετόχιον τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, πρός τόν Ἡγούμενο τῆς Λαυριωτικῆς Μονῆς καί πρός ὅλη τήν
Ἁγιορείτικη ἀδελφότητα τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας.
Στήν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας, συμπροσευχούμενων τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, τοῦ Πρεσβ. Κυριάκου
Κουρνιδάκη καί τοῦ Πρεσβ. Παύλου Μαζανάκη καθώς καί πλήθους πιστῶν.
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Ἁγιασμός στίς κατασκηνώσεις
τῆς Μητροπόλεώς μας στόν Ἅγιο Παῦλο!
Ἄν καί οἱ ἡμέρες γιά τόν Ἑλληνικό λαό εἶναι δύσκολες, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός μετέδωσε ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας στά
παιδιά τῆς πρώτης Κατασκηνωτικῆς περιόδου, πού
ξεκίνησε τήν Πέμπτη 2 Ἰουλίου, μέ τόν Ἁγιασμό πού
τέλεσε στόν αὔλειο χῶρο τῆς Κατασκήνωσης, παρουσία τῶν στελεχῶν καί τῶν κατασκηνωτῶν.
Ἡ ἀπογοήτευση ὅταν πιστεύουμε στόν
Θεό δέν ἔχει θέση στήν καρδιά τοῦ Χριστιανοῦ. Ἡ ἑνότητα καί ὄχι ἡ διχόνοια θά
φέρουν τά προσδοκώμενα ἀποτελέσματα
καί στά ὁμαδικά παιχνίδια πού σέ λίγο θά
ἀσχοληθεῖτε ἀλλά καί στήν ἴδια σας τήν ζωή
τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας
Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς στά Χανιά!
Τήν Δευτέρα 6 Ἰουλίου τελέστηκε ὁ μεγάλος πανηγυρικός
Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας Κυριακῆς,
στό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς, στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Πρεσβ.
Βασιλείου Κανδανολέοντος, τοῦ Πρεσβ. Ἀλεξάνδρου
Τρύφωνος, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένης Μοναχῆς μέ τήν ἀδελφότητα καί
πλήθους πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν χάρη
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς.
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Μελωδική ἀποσπερίδα στήν Ἐνορία Μουρνιῶν!
Ἡ ὑπέροχη καλοκαιρινή βραδιά τῆς Δευτέρας 6 Ἰουλίου πλημμύρισε μέ μελωδικούς
ὕμνους ἔντεχνων τραγουδιῶν ἀπό τήν χορωδία ἐνηλίκων καί παιδιῶν ‘’ἡ Ζωοδόχος
Πηγή’’ πού ἔλαβε χώρα στήν Ἐνορία Ζωοδόχου Πηγῆς στίς Μουρνιές Χανιῶν ὑπό τόν
συντονισμό τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Ἰωάννου Δρακακάκη καί τήν διεύθυνση τοῦ
χοράρχου κ. Δημητρίου Κολλίντζα.
Τραγούδια ἀναλλοίωτα στό πέρασμα τοῦ χρόνου, κράτησαν συντροφιά στόν κόσμο πού γέμισε τήν πλατεία τοῦ αὔλειου χώρου τῆς Ἐνορίας, ἐνῶ παράλληλα κέρδισαν
τό θερμότατο χειροκρότημα τοῦ κοινοῦ.
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος μετέφερε τούς χαιρετισμούς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί εὐχαρίστησε τόν Πρωτ. Ἰωάννη Δρακακάκη, τόν
χοράρχη, τούς χορωδούς καί ὅλους τούς συντελεστές, λέγοντας πώς αὐτές οἱ ὄμορφες καλοκαιρινές ἐκδηλώσεις μέσα στό ἔντονο κλίμα ἀγωνίας καί ἄγχους τῶν ἡμερῶν
ἀποτελοῦν ψυχική ὄαση στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.
Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν, ἐπίσης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ε Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ.
Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης, ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Σαριδάκης, ὁ Πρωτ. Κων/νος Τσαγκαράκης, ὁ Πρεσβ. Νικόλαος Μυσιρλάκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἐμμανουήλ Κεμεσίδης καί ὁ
δημοτικός σύμβουλος κ. Εὐτύχιος Κονταξάκης.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Κυριακῆς
στό Ντερέ Κυδωνίας!
Μέ μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τήν Τρίτη 7 Ἰουλίου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό στό Ντερέ Κυδωνίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Προκοπίου
στίς Βρύσες Κυδωνίας!
Τήν Τρίτη 7 Ἰουλίου πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Προκοπίου ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου
πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό
στίς Βρύσες Κυδωνίας συμπροσευχουμένων κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἀρκετῶν πιστῶν.
Λίγο ἔξω ἀπό τό χωριό Βρύσες ὑπάρχει τό ἐρημοκλήσι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, πού εἶναι ἀπό τά
ἐλάχιστα τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς πού ἔχουν διασωθεῖ σέ ὁλόκληρη τήν Κρήτη.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀκολουθία
τῆς Λιτῆς γιά τήν Παναγία τήν Τριχεροῦσα
καί τούς Ἁγίους Ἀκάκιο καί Γεράσιμο!
Τό Σάββατο 11 Ἰουλίου τελέστηκε μέ ἁπλότητα, λόγω τῶν καταστάσεων τοῦ πολύπαθου
Ἔθνους μας καί ἀπόλυτη κατάνυξη, στήν Ἱερά
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, ὁ Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός καί ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς γιά τήν
Παναγία τήν Τριχεροῦσα καί τούς Ὁσίους Ἀκάκιο καί Γεράσιμο τούς νέους ἀσκητές.
Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί στήν Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένων πλήθους Κληρικῶν τῆς
Μητροπόλεώς μας, καθώς καί τῆς εὐγενικῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Εὐφημίας στά Χανιά!
Τήν Πα ρ α σκευή 11 Ἰουλίου
ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός
τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό ἐξωκλήσι
πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν μνήμη τῆς Ἁγίας Εὐφημίας στό Μανωλιόπουλο Κυδωνίας.
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Ἡ λαμπρή ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης
καί τῶν Ἁγίων Ἀκακίου καί Γερασίμου στήν Ἱερά
Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων!
Κλῆρος καί λαός ἑόρτασαν τήν Παναγία τήν
Τριχεροῦσα καί τούς Ὁσίους Ἀκάκιο καί Γεράσιμο τούς Νέους Ἀσκητές στήν Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων τήν Κυριακή 12 Ἰουλίου 2015.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προέστη
στόν Ὄρθρο καί στήν συνέχεια τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων
πλειάδας ἱερέων καί παρουσία πλήθους πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τίς εἰκόνες, τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης καί τῶν Ἁγίων Ἀκακίου καί Γερασίμου πού ἐπιβλητικές καί μεγαλόπρεπες ὑποδέχονται τόν κόσμο στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ.

Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν καί ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων Ἀθανάσιος Καραχάλιος συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Νικάκη καθώς καί πολλοί ἄλλοι Κληρικοί.
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Στόν Αἰδεσ/το Πρωτοπρεσβύτερο καί Ἀκαδημαϊκό Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν π. Γεώργιο Μεταλληνό ἔδωσε εὐλογία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας νά
ὁμιλήσει καί νά κηρύξει.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν κ. Νικήτα Εἰκοσιδέκα, δόκιμο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων, τονίζοντας ὅτι παρά τίς δύσκολες ἐποχές ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐμπνέει τούς νέους μας νά ἀφοσιωθοῦν σέ ἕνα τόσο δύσκολο διακόνημα, ὅπως αὐτό τῆς
ζωῆς τοῦ Μοναχοῦ. Ὁ δόκιμος Νικήτας διακονεῖ στήν Ἱερά μας Μονή μέ ἀφοσίωση καί
αὐταπάρνηση, βοηθώντας καί αὐτός μαζί μέ τούς πατέρες καί τήν ὑπόλοιπη ἀδελφότητα στήν εὔρυθμη λειτουργία τῆς Μονῆς. Ἡ χάρις τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης καί
τῶν Ἁγίων Ἀκακίου καί Γερασίμου νά τόν συνοδεύουν καί νά τοῦ εὐχηθοῦμε πάντοτε
ἄξιος.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό βιβλιοπωλεῖο ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, βρίσκεται στήν ὁδό Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στό ἰσόγειο τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως.
Σέ ἕνα ὄμορφο διαμορφωμένο χῶρο πού ἐπιμελεῖται
ὁ ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου π. Ἰωάννης Μαλεφάκης μποροῦμε νά βροῦμε ἀπό θυμιάματα, εἰκόνες, ἱερατικά σκεύη καί μία πλούσια συλλογή
ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλία Πατέρων καί συγγραφέων πού πραγματεύονται τήν ὀρθόδοξη
Μαρτυρία.
Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.
Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Ἡ ἑορτή λήξης τῆς Α’ κατασκηνωτικῆς περιόδου
στίς παιδικές κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας.

Πλημμύρισε μέ χαρούμενα τραγούδια, θεατρικά καί πνευματικά μηνύματα ἀλλά
προπάντων μέ ἁγνές παιδικές φωνές ἡ Κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεώς μας ‘’ὁ Ἅγιος
Παῦλος’’ στήν ἐκδήλωση τῆς ἑορτῆς λήξης τῆς πρώτης κατασκηνωτικῆς περιόδου στίς
12 Ἰουλίου.
Οἱ ὁμάδες παρουσίασαν στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
κ.κ. Δαμασκηνό, στήν Ὀσιολογιωτάτη Γερόντισσα τῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή, σέ πολλούς ἱερεῖς καί κηδεμόνες τῶν
παιδιῶν μία καταπληκτική ἐκδήλωση μέ
παραδοσιακά τραγούδια καί χορούς.
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συγχαίροντας τά
παιδιά, τήν ἀρχηγό, τήν ὑπαρχηγό, ὅλα τά στελέχη πού ἐθελοντικά ἐργάστηκαν σέ
αὐτήν τήν κατασκηνωτική περίοδο γιά τήν ζωντάνια καί τήν ἀληθινή ἔκφραση πού
εἶχαν, καθώς καί τούς γονεῖς γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν στίς παιδικές κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου καί στέλνουν τά παιδιά τους, πού μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καί τήν ἀγάπη ὅλων, πραγματοποιήθηκαν μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία πάρ’ ὅλες τίς δύσκολες κατάστασεις, μέ τίς ὁποῖες δοκιμάζεται ἔντονα αὐτές τίς ἡμέρες τό Γένος μας.
Τίς Κατασκηνώσεις, ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, τίς
λάβαμε κληρονομιά ἀπό τόν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης καί τότε Μητροπολίτη Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος πραγματικά ἔδωσε ἕνα μέρος τῆς ἱστορίας τῆς
ζωῆς του γιά αὐτές τίς κατασκηνώσεις. Μία κληρονομιά γιά τήν ὁποία τόν εὐχαριστοῦμε
καί θά προσπαθήσουμε νά συνεχίσουμε τό ἄξιο ἔργο πού μας ἄφησε ὡς παρακαταθήκη.
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Στή συνέχεια, εὐχαρίστησε τήν Ὀσιολογιωτάτη Γερόντισσα τῆς Χρυσοπηγῆς πού
μαζί μέ τήν ἀδελφότητα συντονίζουν καί δίνουν μέ τήν δική τους παρουσία καί διακονία παλμό στήν κατασκήνωση.
Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος στούς πατέρες πού διακονοῦν,
στούς γιατρούς καί στήν μαγείρισσα τῆς κατασκήνωσης, καθώς καί σέ ὅλους ἐκείνους
πού καθημερινῶς διακονοῦν φανερῶς καί ἀφανῶς.
Μέ θερμά λόγια ἐξέφρασε τήν χαρά του καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, εὐχαριστώντας τά παιδιά γιά τούς ὑπέροχους χορούς καί τραγούδια τους, γιά
τήν ζωντάνια καί τά χειροκροτήματά τους, τήν τοπική μας Ἐκκλησία καθώς καί ὅλους
ὅσους διακόνησαν σέ αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο ὥστε νά ἀπολαύσουμε αὐτή τήν
ὑπέροχη ἐκδήλωση.
Στή συνέχεια, οἱ δυό Ἱεράρχες μοίρασαν στά στελέχη καί στούς κατασκηνωτές ἀναμνηστικά μπλουζάκια (χορηγία τοῦ καταστήματος Italian factory outlet τοῦ κ. Κυριάκου Παινεσάκη) μέ ἀφορμή τά 20 χρόνια κατασκήνωσης, καθώς καί τό περιοδικό τῆς
κατασκήνωσης, ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἑορτή λήξης τῆς Β’ Κατασκηνωτικῆς περιόδου
στόν Ἅγιο Παῦλο Χανίων!
Τήν Πέμπτη 23 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε μέσα σέ κλίμα παιδικῶν χαμόγελων καί
χαρούμενων τραγουδιῶν ἡ ἑορτή τῆς λήξεως τῆς Β’ Κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν
ἀγοριῶν στίς ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας στόν Ἅγιο
Παῦλο, στόν καταπράσινο καί εὐλογημένο τόπο.
Στήν ἑορτή παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή καθώς καί οἱ γονεῖς καί συγγενεῖς τῶν παιδιῶν.
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Ὅλος ὁ εὐλογημένος αὐτός τόπος, ξεκινώντας ἀπό τό Ναό τοῦ Ἁγίου Παύλου, τό
μετόχι, ὁ χῶρος, τά δέντρα καί τά φυτά πού ἔχουν φυτευτεῖ ἐδῶ θυμίζουν τήν δημιουργία, καθώς βέβαια καί ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν πού συμπληρώνει αὐτή τήν δημιουργία, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στόν χαιρετισμό του. Ἔτσι, ὁ μακρόκοσμος καί ὁ μικρόκοσμος τῆς δημιουργίας ἔρχεται καί συνάπτεται σέ αὐτόν τόν
εὐλογημένο τόπο, πού ἔχει νά δώσει πάρα πολλά στά παιδιά, ὅπως διδάγματα Ἁγίας
Γραφῆς, βίους Ἁγίων, παιχνίδια, συναδελφική ἀλληλεγγύη, προσωπική ἐπικοινωνία,
φιλία, γεγονότα ξένα στίς σημερινές ἡμέρες μας.
Σέ αὐτόν τόν τόπο εἴκοσι χρόνια μετά τήν ἔναρξή του, θά μπορούσαμε νά ποῦμε
ὅτι ἔχει χτιστεῖ μία δημιουργία καί σέ αὐτό ὀφείλουμε νά ἀναγνωρίσουμε ὅλοι τήν
προσπάθεια ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι πραγματικά μέ τόν δικό τους τόν τρόπο προσέφεραν, ἰδιαιτέρως ὅμως τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης, ὅπου ἦταν ἡ πνοή σέ
αὐτόν τόν εὐλογημένο χῶρο καί ὅλα αὐτά τά δέντρα καί τά φυτά μαρτυροῦν τόν δικό
του κόπο καί ἱδρώτα. Τόν εὐχαριστοῦμε ἀκόμα πού παρά τό δύσκολο πρόγραμμά του,
βρίσκεται καί σήμερα ἀνάμεσά μας.
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
ὅλους τους Πατέρες, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τήν Ὀσιολογιωτάτη Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Θεοξένη Μοναχή μέ τήν ἀδελφότητα,
τούς συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας,
τόν ἀρχηγό τῆς β’κατασκηνωτικῆς περιόδου κ. Δρανδάκη Ἰωάννη,τόν ὑπαρχηγό
κ. Πενταράκη Εὐάγγελο, γιά τήν προσπάθεια καί τίς θυσίες πού ἔχουν κάνει,
ἰδιαιτέρως τοῦ ἀρχηγοῦ, πού ἄν καί πρίν
ἀρχίσουν οἱ κατασκηνώσεις παντρεύτηκε,
στή συνέχεια ἦρθε ἐθελοντικά νά προ43

σφέρει στίς κατασκηνώσεις. Ἐπίσης,
ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε ἀναμνηστικά δωράκια στούς ὁμαδάρχες καί τούς βοηθούς ὁμαδαρχῶν,
τούς ἰατρούς τῆς κατασκήνωσης, τίς
μαγείρισσες καθώς καί ὅλους τους
γονεῖς τῶν παιδιῶν, πού συνεχίζουν
ἐδῶ καί εἴκοσι χρόνια νά δείχνουν
τήν ἐμπιστοσύνη τούς στό ἔργο καί
στήν προσπάθεια τῶν κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας.
Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἀπέδωσε σύντομο χαιρετισμό λέγοντας ἐγκάρδια, Δόξα
τῷ Θεῷ γιά τοῦτον τόν τόπο, γιά τά παιδιά μας, γιά τήν τοπική Ἐκκλησία καί τόν
Σεβασμιώτατο, γιά τούς συνεργάτες, τόν Πρωτοσύγκελλο καί ὅλους τούς ἱερεῖς, γιά
τήν Γερόντισσα, καί τίς ἀδελφές, γιά τοῦτο τό θαῦμα τό ὁποῖο πάντοτε ὑπάρχει, ὅταν
μαζεύονται τά παιδιά, ὅταν τά παιδιά κάνουν τή δική τους τήν γιορτή. Μία ἑορτή σάν
τήν σημερινή ὅπου θαυμάσαμε τήν ἐλευθερία καί τόν αὐθορμητισμό τῶν παιδιῶν.  

Ἡ ἑορτή λήξης τῆς τρίτης κατασκηνωτικῆς
περιόδου στίς κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου!
Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, τραγούδια καί χορούς ἔκλεισε καί ἡ τρίτη κατασκηνωτική
περίοδος στίς 4 Αὐγούστου στίς κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γεμίζοντας τά νέα παιδιά μας μέ εὐλογημένα διδάγματα, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός. Ὁ ἐθελοντισμός, τό
ὁμαδικό πνεῦμα καί ἡ δημιουργικότητα τῶν κοριτσιῶν, μᾶς ἔκαναν
σήμερα κοινωνούς σέ αὐτήν τήν
ὄμορφη ἐκδήλωση.
Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας
Ἀρχιμ Δαμασκηνό Λιονάκη, στούς
ἱερεῖς, στήν Γερόντισσα τῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή, στήν
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ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, στήν ἀρχηγό,
τήν ὑπαρχηγό, στά στελέχη, στά παιδιά,
καθώς καί σέ ὅλους ὅσους διακόνησαν
ἐθελοντικά γιά νά φτάσει ἡ σημερινή
ἑορταστική ἡμέρα.
Ἡμέρα πλημμυρισμένη ἀπό παράλληλα συναισθήματα χαρᾶς καί ὁλοκλήρωσης μίας περιόδου, πού γέμισε τά παιδιά
μας μέ καρποφόρα μηνύματα.

Ἑορτή λήξης τῆς Δ’ κατασκηνωτικῆς περιόδου
τῶν κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας!
Ἀκόμα μία κατασκηνωτική περίοδος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
τίς εὐλογίες τοῦ
Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί τήν διακονία καί φροντίδα
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρω45

τοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τῶν
Κληρικῶν μας, τῆς Γεροντίσσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Χρυσοπηγῆς Θεοξένης Μοναχῆς καί τῆς ἀδελφότητος, τῶν συνεργατῶν τῆς
Μητροπόλεώς μας, τῶν
στελεχῶν καί ὁμαδαρχῶν
καθώς καί ὅλων ὅσων προσέφεραν μέ ἀγάπη κάθε
βοήθεια, ὁλοκληρώθηκε μέ
ἀπόλυτη ἐπιτυχία.
Τήν Πέμπτη 27 Αὐγούστου πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορτή λήξης τῆς Δ’ καί τελευταίας
περιόδου στόν καταπράσινο χῶρο τῶν κατασκηνώσεων πού γέμισε ἀπό τραγούδια,
χορούς καί θεατρικά ἀπό τούς ἴδιους τούς κατασκηνωτές.
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀσωμάτων
ἀπό τόν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνό!
Τά ἐγκαίνια τοῦ πάνσεπτου καμαροσκέπαστου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἀσωμάτων στόν
Βαφέ Ἀποκορώνου τέλεσε τήν Δευτέρα
13 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός.
Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἀσωμάτων εἶναι ἕνας
ἀπό τούς τρεῖς ναούς πού ὑπάρχουν στόν
ἑλλαδικό χῶρο, βορειονατολικά τοῦ οἰκισμοῦ Βαφές κοντά στά Χανιά, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀρχαιολόγος κ. Φιωλιτάκη Ἀναστασία ἡ ὁποία μαζί μέ τόν κ. Μιχάλη Ἀνδριανάκη προϊστάμενο τῆς 28ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, συμμετεῖχαν στίς
ἀρχαιολογικές ἐργασίες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πού ξεκίνησε ἐντατικά τίς ἐργασίες συντήρησης τό 1992 μέ τόν εὐεργέτη μακαριστό Παναγιώτη Κωστάκη καί τόν οἰκεῖο ἐφημέριο
π. Γεώργιο Μπαντουράκη.
Πρόκειται γιά ἕνα μικρῶν διαστάσεων μονόχωρο, καμαροσκέπαστο ναό (15,5Χ10
μ.), κατασκευασμένο ἀπό ἀργολιθοδομή. Στό ἐσωτερικό του διατηρεῖται μεγάλο
τμῆμα ἀπό ἀνεικονικό διάκοσμο, πού χρονολογεῖται πιθανόν στόν 15ο αἰῶνα.
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Ὅπως διαπιστώθηκε κατά τή διάρκεια ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν καί ἐργασιῶν ἀποκατάστασης, ὁ ναός αὐτός ἦταν θεμελιωμένος πάνω στά ἐρείπια παλαιότερου. Πρόκειται
γιά ἕνα ναό μέ τό ἴδιο περίπου πλάτος καί μεγαλύτερο μῆκος. Στά δυτικά ἐκτείνεται ὁ
νάρθηκας. Συστάδες τάφων ἀποκαλύφθηκαν στά δυτικά καί στά ἀνατολικά τοῦ ναοῦ.
Στό ναό προστέθηκε καί δεύτερο κλίτος λίγο ἀργότερα ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ ἀρχικοῦ.
Στά ΒΑ τοῦ ναοῦ ἐκτείνονται τά θεμέλια μικροῦ κτιρίου ὀρθογώνιας κάτοψης. Ἡ
χρήση τοῦ ὡστόσο δέν ἔχει διευκρινιστεῖ καί πιθανόν νά σχετίζεται μέ τή λειτουργία
τοῦ παρακείμενου ναοῦ.
Ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἕως τώρα δεδομένα καί κυρίως ἀπό τή μελέτη τῆς κεραμικῆς, ὁ χῶρος βρισκόταν σέ χρήση σίγουρα στόν 6ο αἰῶνα. Ἡ περίοδος ἀκμῆς του
φαίνεται ὅτι ἦταν ἀπό τόν 6ο ἕως τόν 8ο αἰῶνα. Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς ἐλάχιστες
σωζόμενες ἐγκαταστάσεις τῆς ἐποχῆς αὐτῆς στήν ἐπαρχία τοῦ Ἀποκόρωνα, γιά τήν
ὁποία δέν ὑπάρχουν πολλές ἱστορικές καί ἀρχαιολογικές μαρτυρίες. Κατά τόν 12ο
αἰῶνα φαίνεται ὅτι καταστρέφεται ὁ ἀρχικός ναός. Τό 15ο αἰῶνα χτίστηκε ὁ σημερινός
ναός τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων.
Τήν παραμονή τῶν ἐγκαινίων ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ ἐόρτιου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ.
Στή συνέχεια, ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης τῆς Μητροπόλεώς μας πρός τήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία ὁ Πανοσιολογιώτατος ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεως ἀπένειμε στήν
κ. Φιωλιτάκη καί ἀναμνηστική πλακέτα ἐνῶ δέν παρέλειψε ἀκόμη μία φορᾶ νά εὐχαριστήσει τόν μακαριστό κτήτορα Παναγιώτη Κωστάκη γιά τήν ἀνεκτίμητη προσφορά
του στήν τοπική μας Ἐκκλησία καθώς καί τόν ἐργατικό ἐφημέριο π. Γεώργιο Μπαντουράκη.
Στή συνέχεια, τελέστηκε ὁ Ἁγιασμός τῶν ἀλόγων τῆς περιοχῆς, ἕνα ἔθιμο πού λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα.
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Ἀνήμερα τῶν ἐγκαινίων ἐκομίσθησαν
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας τά Ἅγια Λείψανα καί ἐναποτέθηκαν
ἐπί τοῦ Ἁγίου Δισκαρίου ὅπως ὁρίζει τό
Τυπικό τῶν Ἐγκαινίων καί στή συνέχεια
τελέστηκαν τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
καί ἡ πρώτη πανηγυρική Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία.
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Πανηγυρικῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στή σημασία τῶν Ἐγκαινίων καί στό συμβολισμό τῆς κάθε ἐνέργειας, εὐχαριστώντας ὅλους ὅσους συνέδραμαν γιά νά φτάσουμε
στήν σημερινή εὐλογημένη ἡμέρα.
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Ὁ Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνός
προσευχήθηκε μέ ποίμνιό του, στόν Ὅσιο Νικηφόρο
τόν λεπρό.
Τήν Δευτέρα 13 Ἰουλίου ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη πραγματοποίησε προσκυνηματική
ἐξόρμηση στήν ὅμορη Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου.
Ἑκατό εἴκοσι περίπου ἄτομα μέ συνοδό
τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη ξεκίνησαν τήν
Δευτέρα τό ἀπόγευμα ἀπό τά Χανιά μέ πρῶτο
σταθμό τό Τσατσαρωνάκειο πολύκεντρο πολιτιστικό κέντρο. Ἐκεῖ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος ὑποδέχτηκε τούς ἐκδρομεῖς μας προσφέροντας ἀρχοντική φιλοξενία καί ξενάγηση στό μουσεῖο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου.
Ἀνάμεσα στούς ἐκδρομεῖς ἦταν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος
Περάκης μαζί μέ ἐνορίτες του ἀπό τήν Ἁγία Μαρίνα, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Πλατανιά Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης μέ ἐνορίτες ἀπό τήν ἐκεῖ Ἐνορία, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Τζανουδάκης, ὁ Πρεσβ. Βασίλειος Κιάσσος καί ὁ Πρεσβ. Εὐάγγελος Μπακαρόζος.
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Στή συνέχεια, οἱ ἐκδρομεῖς μετέβησαν στήν Ἱερά Μονή Παρθενῶνος, ὅπου ἡ Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Μαρκέλλα Μοναχή τούς ξενάγησε στούς χώρους τῆς Μονῆς καί
ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκης, ὁ ὁποῖος συντονίζει καί τήν
ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου, μίλησε γιά τήν ἱστορία τῆς Μονῆς.

Μετά καί ἀπό αὐτήν τήν
ὄμορφη ξενάγηση πού συνοδεύτηκε ἀπό παραδοσιακά
γλυκίσματα πού εἶχε ἑτοιμάσει ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς,
οἱ ἐκδρομεῖς μας πορεύτηκαν
πρός τόν Καθεδρικό Ναό τῆς
Μητροπόλεως, ὅπου ἐκεῖ τελέστηκε ἡ παράκλησις τοῦ
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
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μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένου τοῦ οἰκείου
Μητροπολίτου Κισάμου καί
Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου.
Μετά τό τέλος τῆς παρακλήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κισάμου καί
Σελίνου μέ λόγια ἐγκάρδια
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας, τούς πατέρες καί
ὅλη τήν χανιώτικη προσκυνηματική ἀποστολή, πού ἦρθαν νά παραστοῦν στήν παράκληση πού γίνεται κάθε Δευτέρα πρός χάρη τοῦ Ἁγίου καί νά προσκυνήσουν τό τίμιο
λείψανό του, ἐνῶ παράλληλα ἀναφέρθηκε στόν φωτεινό βίο τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἐνῶ
ἔζησε ἀπό μικρός τό βάσανο τῆς νόσου τοῦ Χάνσεν καί ἐνῶ τό πρόσωπο καί τό σῶμα
τοῦ παραμορφώθηκαν, ὁ ἴδιος μέ τήν ἀγάπη πού εἶχε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, μεταμορφώθηκε σέ ἕνα φωτεινό ὁδοδείκτη καί παράδειγμα πρός μίμηση.
Στήν Ἀντιφώνηση τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Ἀμφιλόχιο, λέγοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι οἱ προσκυνηματικές ἐκδρομές προσφέρουν πολύτιμο πνευματικό μάθημα στή ζωή τῶν Χριστιανῶν.
Πρίν τήν ἀναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στό μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας καί συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Κισάμου καί
Σελίνου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας, τῶν πατέρων καί ὄλου τοῦ
κόσμου.
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Πνευματική ὁμιλία στόν Βαφέ
ἀπό τόν Ἁγιορείτη Γέροντα Δημήτριο Γρηγοριάτη!
Τό τριήμερο ἑορταστικό πρόγραμμα
τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων
Ἀσωμάτων ὁλοκληρώθηκε τήν Τρίτη 14
Ἰουλίου μέ τήν ἀξιολογότατη πνευματική
ὁμιλία ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος π. Δημητρίου Γρηγοριάτη, μέ θέμα ‘’ἡ κατά Χριστόν Ἠσυχία’’.
Στήν πνευματική ὁμιλία παρέστησαν ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ἱερεῖς ἀπό τήν περιοχή τοῦ Ἀποκόρωνα καί πλῆθος κόσμου ἐνῶ τόν Γέροντα προσφώνησε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης.
Τήν πνευματική ὁμιλία, μέ ἐνθουσιώδη
λόγια χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συγχαίροντας τόν Γέροντα π.
Δημήτριο καί καταθέτοντας παράλληλα καί
ἐκεῖνος τήν δική του πνευματική ἐμπειρία
σχετικά μέ τήν ‘’κατά Χριστόν ἠσυχία’’, λέγοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι τό σημαντικότερο
στήν ζωή τοῦ Χριστιανοῦ ἔιναι νά μήν χάσουμε τόν Χριστό ἀπό μέσα μας.
Νωρίτερα, πρίν τήν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας,
τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτου Κωστάκη εὐεργέτου
διά τήν συντήρηση καί ἀποκατάσταση τοῦ
ἱστορικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων.
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Τό χορευτικό γαϊτανάκι μέ χορευτές τήν ἀγάπη,
τήν ἐλπίδα καί τήν προσφορά!

Μέ μαντινάδες, παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, μέ τήν πρωτόγνωρη συμμετοχή
17 συλλόγων καί 270 χορευτῶν πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, μέ πάνδημη συμμετοχή τῶν Χανιωτῶν, τό χορευτικό γαϊτανάκι, ἠ γιορτή προσφορᾶς καί ἐλπίδας πού εὐαισθητοποίησε ἀκόμη μία φορᾶ ὅλο τόν κόσμο καί
ἐνεργοποίησε ἀκόμα καί στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς τούς κάλυκες ἀγάπης καί
ἀλληλεγγύης πρός τόν συνάνθρωπο.
Μέ λόγια ἀγάπης καί ἀπεριόριστης ἐκτίμησης ὁ καλόκαρδος Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε ὅλο
τόν κόσμο πού γέμισε ἀσφυκτικά τό θέατρο τῆς Ἀνατολικῆς Τάφρου,
εὐχαριστώντας ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη πού συντόνισε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία τήν
ὅλη ἐκδήλωση μέχρι τόν μικρότερο, γιά τήν ἄψογη διοργάνωση τοῦ
πολιτιστικοῦ αὐτοῦ ἀνταμώματος μέ μοναδικό στόχο τήν ἀγάπη καί
τήν προσφορά, τούς κληρικούς καί τούς στενούς του συνεργάτες,
τά παιδιά τοῦ προγράμματος Ξένιος Ζεύς, γιά τήν σημαντική τους ἀρωγή σέ κάθε
προσπάθεια τοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν Δήμαρχο Χανίων κ. Ἀναστάσιο
Βάμβουκα, την Πρόεδρο τῆς ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ κ. Ἀμαλία Κωτσάκη γιά τήν συνδιοργάνωση καί τήν παραχώρηση τοῦ χώρου τῆς Ἀνατολικῆς Τάφρου, καθώς καί τούς
πολύτιμους χορηγούς πού στήριξαν μέ κάθε τρόπο τήν διοργάνωση αὐτή.
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Εἶναι πολύ συγκινητικό καί ἐλπιδοφόρο
τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, τώρα πού ἡ
Ἑλλάδα μας πονᾶ καί ζεῖ
σέ ἕνα ἀμφίβολο παρόν,
οἱ Ἕλληνες νά εἶναι περισσότερο ἑνωμένοι καί νά συνεχίζουν νά
προσφέρουν καί νά στηρίζουν τίς δράσεις
κοινωνικῆς προσφορᾶς τῆς Μητροπόλεώς
μας κρατώντας τρόφιμα ἤ προσφέροντας
ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους.
Τήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας τίμησαν μέ τήν παρουσία
τούς ὁ γείτονας Ἱεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου
κ.κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ.
Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ἡ Πρόεδρος τῆς
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ κ. Ἀμαλία Κωτσάκη,
δημοτικοί καί περιφερειακοί σύμβουλοι,
παράγοντες τοῦ τόπου μας καί πλῆθος
ἀνθρώπων.
Τό ἀποτέλεσμα ἀκόμα μία φορᾶ ἔδωσε ἐλπίδα στόν συνάνθρωπο πού ἀγωνιᾶ
καί ὑποφέρει, στά νοικοκυριά πού δυσκολεύονται ὁλοένα καί περισσότερο,
στόν ἄρρωστο πού δέν ἔχει νά πληρώσει τά φάρμακά του, στόν κάθε ἕνα ἀπό
ἐμᾶς, στόν διπλανό μας.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μαρίνης στά Χανιά!
Τήν Παρασκευή 17
Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός
ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
τῆς Ἁγίας Μαρίνης
στήν ὁμώνυμη περιοχή κωμοπόλεως τῶν
Χανίων, ὅπου διακονεῖ
ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ.
Γεώργιος Περάκης.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τέλεσε στόν ἴδιο ναό τόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.

56

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό στρατόπεδο
τῆς 1ης ΜΑΛ στό Μάλεμε!
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου πού βρίσκεται μέσα στό στρατόπεδο τῆς 1ης ΜΑΛ
τελέστηκε τήν Τρίτη 21 Ἰουλίου, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων ἱερέων τῆς
Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένων ἀξιωματικῶν καί στρατεύσιμων.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε καί τό ἐτήσιο μνημόσυνο γιά τούς Καταδρομεῖς καί ἀεροπόρους πού θυσιάστηκαν στήν Κύπρο τό 1974.
41 χρόνια ἔχουν περάσει μετά τή θυσία τῶν ἡρωικῶν Καταδρομέων καί ἀεροπόρων
στήν μαρτυρική Κύπρο, τούς ὁποίους δέν θά ξεχάσουμε ποτέ, τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.
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Πάνδημη συμμετοχή κόσμου στό Ἱερό Προσκύνημα
τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς!
Τήν Τετάρτη 22 Ἰουλίου στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς
Μαγδαληνῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, συλλειτουργούντων πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένων ἑκατοντάδων πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν χάρη τῆς Ἁγίας.

Τήν Τρίτη ἄφ’ ἑσπέρας τελέστηκε πανηγυρικά ἡ Ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ γιά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας
Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς στόν φερώνυμο Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό
τῆς πόλεώς μας.
Στήν Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινόυ προέστη ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συμπροσευχουμένων
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου
Πρωτ. Νικολάου Χαροκοπάκη καί πλειάδας Ἱερέων καί Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στό Μετόχι
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὅρους!
Στό μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἰβήρων στό Στύλο Ἀποκορώνου, πού εἶναι ἀφιερωμένο στούς
Ἁγίους Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί
Ἄννα, τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, τό
Σάββατο 25 Ἰουλίου τιμώντας τήν
Κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννης μητρός
τῆς Ὑπαραγίας Θεοτόκου μας.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τήν Ἁγία Παρασκευή
στό Πλατάνι Χανίων!
Παρουσία πλήθους πιστῶν στίς 25 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε τόν μεγάλο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό γιά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό
στήν περιοχή Πλατάνι στή Σούδα Χανίων.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στά Χανιά.
Μέ μεγαλοπρέπεια καί θρησκευτική ἱεροπρέπεια τελέστηκε πανηγυρικά ἡ ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στά Χανιά.
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν Κάϊνα Ἀποκορώνου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
τέλεσε τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένων ἑκατοντάδων πιστῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στόν Φουρνέ Κυδωνίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό συμπροσευχουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί πλήθους Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Στόν ὀρεινό Ὁμαλό ὁ π. Στυλιανός Παπαδιός τέλεσε τήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ μαζί μέ τόν π. Θεοφάνη Δανιήλ συμπροσευχουμένων τῶν
πιστῶν τῆς ἐκεῖ περιοχῆς.

Στό γραφικό ξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν περιοχή Λουτράκι
Κυδωνίας ὁ Πρωτ. Κατσιαδάκης Δημήτριος τέλεσε μέ τόν οἰκεῖο ἐφημέριο
π. Χρῆστο Καρίπογλου τήν Θεία Λειτουργία.

Ἐκδημία ἱερέως π. Μανούσου Χιωτάκη
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου μετά συγκινήσεως ἀναγγέλει τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως π.
Μανούσου Χιωτάκη, ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων
Χανίων, ὁ ὁποῖος ἔφυγε σέ ἡλικία 49 ἐτῶν.
Ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλει τήν Τρίτη 28/7/2015 καί ὤρα
11.30 π.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἅς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στά Χανιά!
Μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια
ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρός
ἡμῶν Εἰρήνης τῆς ἐκ
Καππαδοκίας ἀσκησάσης ἐν τῇ Μονῇ Χρυσοβαλάντου, στό Πασακάκι Χανίων.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, 29 Ἰουλίου, πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
συλλειτουργούντων πλήθους κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένων εὐλαβῶν Χριστιανῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν χάρη τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.
Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος ἱεροκήρυκας ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη
Κορίνθου.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ μέγαλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Προκοπίου
Σηφαλάκη, τοῦ π. Ἰωακείμ Γιακουμάκη καί τοῦ π.
Στυλιανοῦ Σταγάκη.
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Μνημόσυνον Γέροντος
Σπυρίδωνος Μικραγιαννανίτου!
Τήν Τρίτη 28 Ἰουλίου ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, τέλεσε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στό παρεκκλήσι τοῦ Πολιτιστικοῦ κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας, τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ
Γέροντος Σπυρίδωνος Μικραγιαννανίτου ἀπό τό Ἅγιο Ὅρος. Μέ λόγια συγκινητικά ὁ
Πανοσιολογιώτατος ἀναφέρθηκε ἀκόμη μία φορᾶ στό ἀηδόνι τοῦ Ἁγίου Ὅρους, στόν
ταπεινό Γέροντα πού ἀπό μικρή ἡλικία ἀφιερώθηκε στήν μοναχική ζωή.
Στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, πού προσφάτως μέ τήν ἀγάπη καί τήν προσφορά τῶν πιστῶν ἁγιογραφήθηκε ἀπό τίς φιλότεχνες μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, καθημερινά τελοῦνται ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία καθώς καί οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ἀποδείπνου καί ἐκπέμπονται σέ ζωντανή ἀναμετάδοση
ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας ‘’Ράδιο Μαρτυρία 95,5 fm’’.

Μετά ἀπό πενήντα χρόνια ἔσμιξαν ξανά
οἱ ἀπόφοιτοί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς!
Τούς δυνατούς δεσμούς φιλίας ἀπέδειξαν καί φέτος ἐκεῖνοι πού ἀποφοίτησαν πρίν
πενήντα χρόνια ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή τῆς Ἁγίας Τριάδος, στήν ἐτήσια συνάντησή τους πού πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 30 Ἰουλίου 2014, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Οἱ ἀπόφοιτοι μετά ἀπό πενήντα χρόνια ξαναθυμήθηκαν τά μαθητικά τους χρόνια
καί προσευχήθηκαν στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
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κ.κ. Εἰρηναίου, συλλειτουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί πολλῶν
Κληρικῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε μέ λόγια ἐγκάρδια τόν Σεβασμιώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, πού διετέλεσε ἀπόφοιτος καί
σχολάρχης στήν Ἐκκλησιαστική
Σχολή, καθώς καί ὅλους ὅσους ἦρθαν στήν ἐτήσια αὐτή σύναξη ἀποφοίτων. Συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης συνεχάρη τήν πρωτοβουλία αὐτῆς
τῆς συνάξεως, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, τούς συντελεστές καθώς καί ὅλους πού ἦρθαν καί
συμμετεῖχαν στή σύναξη αὐτή
ἀψηφώντας τήν ἀπόσταση.
Στή συνέχεια, ἀκολούθησαν ὁμιλίες καί ἀπόδοση ἐπαίνων μέσα στό ναό καθώς καί
στήν Τραπεζαρία τῆς Μονῆς,
ἐνῶ οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν παράθεση
γεύματος στήν Τραπεζαρία
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας
στόν Ἅγιο Ματθαῖο, προσφορά ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, μέ τήν ἐπιμέλεια καί σπουδή τοῦ Προέδρου ἀποφοίτων Πρωτ. Ἀντωνίου
Σαπουνάκη καί τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
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Μεγαλειώδης ἐκδήλωση στήν Ἀγυιά.
Τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἰουλίου ἡ Ἐνορία Ἀγυιᾶς Κυρτωμάδου πραγματοποίησε
μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία στήν αὐλή τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης κρητική
παραδοσιακή ἐκδήλωση μέ κρητικά τραγούδια καί παραδοσιακούς χορούς.
Ἀπό νωρίς ὁ αὔλειος χῶρος τοῦ ναοῦ
γέμισε ἀσφυκτικά μέ θαμῶνες πού ἦρθαν
νά παρακολουθήσουν τό συγκρότημα τοῦ
Μιχάλη καί Δημητρίου Κουνάλη καί νά ἀπολαύσουν τήν ξεχωριστή παρουσία τοῦ χορευτικοῦ συλλόγου πού ἀποτελοῦνταν ἀπό παιδιά τοῦ χωριοῦ.
Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος καί διοργανωτής τῆς ἐκδήλωσης π.
Στυλιανός Σταγάκης, ἐνῶ πέρα ἀπό τούς ἑκατοντάδες θαμῶνες παρέστησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, Ἀντιδήμαρχοι ἀπό τόν Δῆμο Χανίων καί πολλοί παράγοντες
τοῦ τόπου μας.
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Παρουσίαση βιβλίου στόν αὔλειο χῶρο
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας
στόν Φρέ Ἀποκορώνου!
Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας στόν Φρέ Ἀποκορώνου πραγματοποιήθηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Μανώλη Μακριδάκη μέ τίτλο “ Ὁ Φρές στό διάβα τῶν αἰώνων- Οἱ Οἰκογένειες τοῦ Φρέ”!
Τό βιβλίο προλόγισε καί παρουσίασε ὁ δάσκαλος κ. Βαγγέλης Κακατσάκης, ἐνῶ
παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ἱερεῖς, παράγοντες
τοῦ τόπου μας καί πλῆθος κόσμου.
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Δεκάδες πιστοί ἀπό τά Χανιά στήν ὑποδοχή
τῶν Τιμίων Δώρων στήν Κίσαμο.
Τήν Δευτέρα 3 Αὐγούστου ἡ ὅμορη Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου, ὑποδέχτηκε μέ μεγάλη λαμπρότητα τά Τίμια Δῶρα τῶν Μάγων ἀπό τήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Δεκάδες πιστοί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τίς
εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὅπου μετεῖχε καί στήν λαμπρή ὑποδοχή καί
μέ ἐπικεφαλῆ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη ξεκίνησαν ἀπό τά Χανιά καί προσῆλθαν στήν Κίσαμο νά προσκυνήσουν τά
Τίμια Δῶρα καί νά συμπροσευχηθοῦν στόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό.
Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή πού ἦταν ἄριστα ὀργανωμένη, ἔλαβε χώρα τό ἀπόγευμα τῆς
Δευτέρας στήν κεντρική πλατεία τῆς Κισάμου,ἐνῶ παρόντες ἐκτός ἀπό τόν οἰκεῖο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Ἀμφιλόχιο ἦταν καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιος.
Μέ τήν συνοδεία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου, Τιμητικοῦ Ἀγήματος
ἀπό ἄνδρες τῆς 1ης ΜΑΛ, τῆς μουσικῆς μπάντας, Παραδοσιακῶν Κρητικῶν Συλλόγων καί ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπό ὅλη τήν Κρήτη, τά Τίμια Δῶρα μεταφέρθηκαν στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ὁ ὁποῖος ἄγει τό ἰωβηλαῖο ἑορτασμοῦ 150 χρόνων
λειτουργίας.
Στήν ἐπίσημη Δοξολογία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου
καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος καί στόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιος συμπροσευχουμένων τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Σκινέ καί
χειροθεσία σέ Πνευματικό τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου!
Μέ εὐλάβεια καί δέουσα ἐκκλησιαστική λαμπρότητα τελέστηκε ὁ μεγάλος πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν
περιοχή Σκινέ Κυδωνίας στά Χανιά, στίς 6 Αὐγούστου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἔ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, τοῦ Πρωτ.
Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Χαροκοπάκη, τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Φραντζεσκάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου
Πρεσβ. Νικολάου Λαδόπουλου, τοῦ Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Σκαλίδη καί τοῦ διακόνου π.
Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Πρίν τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀπένειμε τό ὀφίκιο τοῦ Πνευματικοῦ στόν π. Νικόλαο Λαδόπουλο, ἕναν καταξιωμένο κληρικό, ὅπως
ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος διακονεῖ μέ ἀγάπη πολλά χρόνια τήν Ἐκκλησία.
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Ὁ Ἀνδίδων Χριστοφόρος στά Χανιά!
Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό ἐπισκέφθηκε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ἀνδίδων Χριστοφόρος τήν Τετάρτη 5 Αὐγούστου
στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως. Ἐκεῖ οἱ δυό ἱεράρχες συζήτησαν καί ἀντάλλαξαν εὐχές γιά τίς Ἅγιες
ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου.
Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας καί παραμονή τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁ Θεοφιλέστατος
μετέβη στό μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
στόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως στό Κάστρο,
ὅπου τελέστηκε Πολυαρχιερατική νυχτερινή Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου, συμπροσευχουμένης τῆς Γεροντίσσης τῆς Μονῆς Θεοξένης Μοναχῆς καί τῆς ἀδελφότητας τῆς Μονῆς.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Φρέ Ἀποκορώνου!
Στόν
Ἱερό
Ναό Εὐαγγελιστρίας πού βρίσκεται στό χωριό
Φρέ στόν Ἀποκόρωνα, ὅπου διετέλεσε ἐφημέριος
ὁ Ποιμενάρχης
μας, τελέστηκε
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. Δαμασκηνοῦ τήν Κυριακή 9
Αὐγούστου 2015.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, μνημόσυνο γιά
τούς πεσόντες τοῦ ἱστορικοῦ χωριοῦ.
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Ἡ Ἀπόδοση τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
στό Π.Β.Κ.

Μέ τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια καί ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ τελέστηκε
τήν Πέμπτη 13 Αὐγούστου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τήν Ἀπόδοση τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στό
ὁμώνυμο παρεκκλήσι πού βρίσκεται
στό Πεδίο Βολῆς Κρήτης.
Στήν Θεία Λειτουργία παρέστη
ὁ ὑποστράτηγος καί διοικητής τοῦ
Π.Β.Κ. κ. Λάζαρος Σκυλάκης, ἀξιωματικοί, στρατεύσιμοι καί παράγοντες τοῦ τόπου μας.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς
εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας, συλλιτανευόντων τῶν κληρικῶν καί
τῶν πιστῶν γύρω ἀπό τόν Ἱερό Ναό!
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Ἑκατοντάδες πιστοί στήν ἑορτή
τῆς Μεγαλόχαρης στά Χανιά!
Πλημμύρισαν ἀπό ἑκατοντάδες πιστούς οἱ ναοί τῆς
πόλεώς μας πού εἶναι ἀφιερωμένοι στήν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μας.Πιστοί
ἀπό κάθε πλευρά τῆς πόλης
μας μέ τάματα στά χέρια καί
μέ κατάνυξη προσκήνυσαν
τήν Μεγαλόχαρη, πού ὑποδέχτηκε ὅλο τόν κόσμο στό κέντρο κάθε ναοῦ, ἀκούγοντας
τά προβλήματα σάν μάνα, τίς
ἀνάγκες του.
Στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας στό Ἀρώνι
τελέστηκε ὁ μεγάλος πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ συμπροσευχούμενων τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου π.
Μιχαήλ Κογιαννάκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας
καί πλήθους πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν
Ἱερά Εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας τῆς Ἀρωνιανῆς.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ
λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος συλλιτανευόντων τῶν ἱερέων καί τῶν εὐσεβῶν πιστῶν.
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Χιλιάδες πιστοί συνέρρευσαν ἀπό νωρίς
τῆς Τετάρτης στήν παραθαλάσσια περιοχή
τοῦ Πλατανιά, γιά νά προσκυνήσουν τήν
εἰκόνα τῆς Παναγίας στόν Ἱερό Ναό τῆς
Παναγίας τῆς Γυρογυαλιτίσσης τῆς Φανερωμένης καί νά λάβουν μέρος στόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τελέστηκε
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τῆς
Παναγίας ὑποβασταζόμενος ἀπό κρητικούς ἄνδρες μέ παραδοσιακές στολές καί ψάλλοντας τά ἐγκώμια γυναῖκες ἀπό τήν ἐνορία, στούς κεντρικούς δρόμους τοῦ Πλατανιά, ἐνῶ ἡ πομπῆ συγκεντρώθηκε παρουσία τοῦ Δημάρχου Πλατανιά κ. Ἰωάννη Μαλανδράκη, τοῦ Ἀντιδημάρχου κ. Νικολάου Δασκαλάκη, πλήθους παραγόντων τῆς
περιοχῆς καί ἑκατοντάδων πιστῶν, στήν κεντρική πλατεία ὅπου ἔγινε δέηση γιά τούς
ἁπανταχοῦ Πλατανιανούς. Στή συνέχεια, τελέστηκε τρισάγιο μπροστά στό σπίτι τοῦ
μακαριστοῦ ἐφημερίου τοῦ Πλατανιά, πατρός Γεωργίου Μαραμπουτάκη καί ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο πεσόντων ἡρώων.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στήν
Σπλάντζια Χανίων ἡ Παναγία μέ τόν μεγαλοπρεπέστατο στολισμό της δέσποζε στό
κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ τήν χορωδία νά
ψάλλει τά ἐγκώμια καί στήν συνέχεια μέ
τήν λαμπρή περιφορά στό ἑνετικό λιμάνι
Χανίων συλλιτανευόντων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπλαζάκη καί
τοῦ συνεφημερίου τοῦ π. Δημητρίου Λιόλιου καθώς καί ἑκατοντάδων εὐσεβῶν πιστῶν.
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Πανηγυρικά ἑόρτασε ὁ παλαιοχριστιανικός ναός τῆς Παναγίας στήν Ἀγυία ζωντανεύοντας μνῆμες καί παραδόσεις μιᾶς μακρινῆς καί ἀξέχαστης περιόδου.Τήν Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τέλεσε ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος Πρεσβ. Στυλιανός Σταγάκης μαζί μέ τόν π. Νικόλαο Λαδόπουλο, ἐνῶ δεκάδες πιστοί ἀπέδωσαν τιμές
στήν Θεομήτορα.

Στά Τσικαλαριά καί στό Λουτράκι Κυδωνίας ἀπό νωρίς
οἱ γυναῖκες ἀνθοστόλισαν τούς Ἐπιταφείους καί τίς εἰκόνες γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας ἐνῶ
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στόν Φρέ Ἀποκορώνου ὁ π. Ἐμμανουήλ Μπλανοῦσα τέλεσε μέ τούς ἐνορίτες τοῦ τόν μεγάλο
πανηγυρικό Ἑσπερινό στό ὄμορφο ἱστορικό ξωκλήσι.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στά Τρίκαλα!
Τά ὄμορφα καί γραφικά Τρίκαλα καί συγκεκριμένα τήν Ἱερά Μητρόπολη Τρίκκης καί
Σταγῶν ἐπισκέφτηκε στίς 18 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
π. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, ὅπου μέ τήν ἄδεια τοῦ οἰκείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ἀλεξίου τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως συγγενικοῦ του προσώπου.

Ὁ Ἀχρίδος Ἰωάννης στήν Μεταμόρφωση στό Κάστρο!
Τό Ἱερό Μετόχιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Κάστρο,
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
ἐπισκέφτηκε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καί Μητροπολίτης Σκοπίων κ.κ. Ἰωάννης,
συνοδευόμενος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου
καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιο.
Ὁ Μακαριώτατος πού εἶχε ἔρθει στήν Κρήτη προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου,
ἔλαβε λαμπρῆς ὑποδοχῆς ἀπό τήν Γερόντισσα τῆς Μονῆς Θεοξένης Μοναχή καί ἀπό τήν ἀδελφότητα, ἡ ὁποία τόν καλωσόρισε μεταφέροντάς του τίς φιλάδελφες εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ πού ἕνεκεν ὑποχρεώσεων βρίσκεται ἐκτός Κρήτης.
Στή συνέχεια, ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως
ὅπου τέλεσε Δοξολογία καί κατόπιν προσφέρθηκε δεῖπνο πού ἑτοίμασε ἡ ἀδελφότητα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ πού βρίσκεται στό Πολιτιστικό κέντρο
τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δευτέρα 24 Αὐγούστου 2015.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε στό
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου
ἐφημερίου Πρωτ. Ἰωάννου Γιακουμάκη, τοῦ
ἱερομονάχου π. Ἱερεμίου Χλιαρᾶ καί τοῦ διακόνου π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀκολούθησε μία ἑορταστική ἐκδήλωση ἀφιερωμένη
στόν Ἅγιο Κοσμᾶ, μέ τραγούδια ἀπό τίς χορωδίες τῆς Μητροπόλεώς μας καί μέ ἕνα
διδαχτικό θεατρικό ἀπό τήν ζωή τοῦ Πατρο - Κοσμᾶ, τήν ὁποία παρακολούθησαν ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή καί ἑκατοντάδες κόσμου πού γέμισαν τήν αἴθουσα τοῦ Ποιλιτιστικοῦ κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Νέος Πρωτοπρεσβύτερος στήν Ἱερά Μητρόπολη
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου!
Τήν Τετάρτη 26 Αὐγούστου, παραμονή τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε τόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στόν Κάτω Γαλατά.
Ἑκατοντάδες πιστοί ἀκόμη μία χρονιά κατέκλεισαν τόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Φανουρίου καί προσέφεραν τίς λεγόμενες φανουρόπιτες καί τούς ἄρτους πού ἔκαναν ὡς τάμα
στήν χάρη τοῦ Ἁγίου.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στόν οἰκεῖο ἐφημέριό τοῦ ναοῦ π. Γεώργιο
Σεργάκη τιμώντας τήν πολύπλευρη ἱερατική του διακονία.
Ὁ π. Γεώργιος εἶναι ἕνας ἱερέας φιλομαθής, ἐνάρετος
καί εὐλογημένος κληρικός, ἕνας ἄνθρωπος πού συνδέει καί
ἑνώνει μέ πνεῦμα ἀγάπης τούς ἀνθρώπους τόνισε μεταξύ
ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.Ταυτόχρονα,
μέ τά χαρίσματα τά ὁποῖα διαθέτει γνωρίζει καί συνδυάζει
τήν παράδοση, τήν πίστη καί ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα χρειάζονται, ἔτσι ὥστε νά δώσει σέ
ὅλους τήν δυνατότητα νά γνωρίσουν ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ Ὀρθοδοξία μας.
Ὁ τιμηθεῖς μέ τό ὀφφίκιο π. Γεώργιος, ἔμπλεος
χαρᾶς καί συγκινήσεως ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη
τοῦ πρός τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, εὐχαριστώντας παράλληλα τον πνευματικό
του, Πρωτ. Σπυρίδωνα Κουφό, τήν πρεσβυτέρα του,
καθώς καί ὅλους τούς κληρικούς καί λαϊκούς πού συμμετεῖχαν στήν μεγάλη χαρά καί εὐθύνη πού τοῦ ἀνάθεσε ἀκόμη μία φορᾶ ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία.
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Ἑκατοντάδες πιστοί μέ τά πόδια στό Ἱερό
Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στήν Ἐθνική Ὁδό!
Γέμισε ἀκόμα μία χρονιά ἡ Ἐθνική Ὁδός
Χανίων- Ρεθύμνης μέ τούς ἑκατοντάδες πιστούς νά προχωροῦν μέ μία λαμπάδα ἤ μέ
μία Φανουρόπιτα οἱ περισσότεροι στό χέρι,
γιά νά ἐκπληρώσουν τό τάμα πρός τόν Ἅγιο
Φανούριο πού κάποια στιγμή τούς φανέρωσε
κάτι.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Φανουρίου στήν Ἐθνική Ὁδό πραγματοποιήθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Χρήστου Παπουτσάκη,
πολλῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἑκατοντάδων πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας εὐλογήθηκαν οἱ ἑκατοντάδες Φανουρόπιτες, ταξίματα τῶν πιστῶν.
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη
τόν Πρόδρομο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν!
Μέ θρησκευτική λαμπρότητα καί ἀκολουθώντας τό μοναστηριακό τυπικό ἑορτάστηκε ἡ Ἀποτομή τῆς Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στήν ἱστορική
Ἱερά Μονή Κορακιῶν.
Στήν Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ πού τελέστηκε 28 Αὐγούστου προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, συμμετεῖχαν κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος ἱερομόναχος π. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγαθαγγέλη
Μοναχή μέ τήν ἀδελφότητα, ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Χρυσοπηγῆς, ὅπου λάμπρυναν μέ τίς καλλικέλαδες φωνές τούς τό Ἅγιο Ἀναλόγιο, καί
πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν.
Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
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Ἀποτομή
τῆς Κεφαλῆς
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου
στά Χανιά!
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
στά Χανιά, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης, ἑορτάσθηκε τό Σάββατο 29 Αὐγούστου ἡ Ἀποτομή τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου,
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἑκατοντάδων πιστῶν.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Ἀποτομή της Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί στά Ἀσκορδαλού Κυδωνίας,
ὅπου διακονεῖ ὁ π. Στυλιανός Παπαδιός,
στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν καθώς καί σέ πολλούς Ναούς πού
εἶναι ἀφιερωμένοι στόν ταπεινό Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο.
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