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Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π.
καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
ἐπί τῇ Ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου!
†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον»
(Ἀναβαθμοὶ Α΄ ἤχου).
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν
τῶν ἔργων σου καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν»
(Μέγας Βασίλειος).

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα
εὐλογημένα ἐν Κυρίῳ,
Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ 1η Σεπτεμβρίου
ἑκάστου ἔτους ἔχει ἀφιερωθῆ πρωτοβούλως ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου -προσφάτως δὲ καὶ ὑπὸ τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας- εἰς τὴν
προσευχὴν διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Κατ᾿ αὐτήν, παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως τὸν Ὕψιστον ὅπως
φαιδρύνῃ τὴν δημιουργίαν Του ὥστε νὰ

εἶναι εὐχάριστος καὶ καρποφόρος ἡ ἐν
αὐτῇ διαβίωσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἐντὸς
αὐτοῦ τοῦ αἰτήματος περιλαμβάνεται
ἀσφαλῶς καὶ ἡ παράκλησις ὅπως αἱ
ἀναπόφευκτοι φυσιολογικαὶ κλιματικαὶ
ἀλλαγαὶ συμβαίνουν καὶ ἐπιτρέπωνται
ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ἀντοχῆς, τοῦ μὲν
ἀνθρώπου πρὸς ἐπιβίωσιν αὐτοῦ, τῆς δὲ
φύσεως πρὸς ἀειφορίαν αὐτῆς.
Ἐν τούτοις, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴτε
κατὰ ἓν μέρος τῆς ἀνθρωπότητος, εἴτε
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ἐνίοτε καὶ ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς, συμπεριφερόμεθα ἀντιθέτως πρὸς τὸ αἴτημα
τοῦτο. Καταπιέζομεν τὴν φύσιν κατὰ
τρόπον ὥστε νὰ ἐπέρχωνται ἀπρόβλεπτοι καὶ ἀνεπιθύμητοι κλιματικαὶ καὶ
περιβαλλοντικαὶ ἀλλαγαί, δυσμενεῖς
διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν αὐτῆς
καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ διὰ τὴν ζωήν
μας. Τὸ δὲ ἀθροιστικὸν ἀποτέλεσμα
τῶν ἐνεργειῶν ἐπὶ μέρους ἀνθρωπίνων προσώπων ἀλλὰ καὶ ἄλλων
ἐκτεταμένων ἰδιωτικῶν καὶ κρατικῶν
προσπαθειῶν πρὸς ἀναμόρφωσιν τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος, εἰς τρόπον
ὥστε νὰ παράγῃ περισσότερα ἀγαθὰ
διὰ τοὺς ἐκμεταλλευομένους αὐτό,
ἔχει ὡς μόνον ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν τῆς ἐναρμονίως λειτουργούσης καλῆς λίαν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.
Ὅσοι ἀντιλαμβανόμεθα τὸν διογκούμενον καθημερινῶς κίνδυνον τῆς
κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἰς τὸν πλανήτην
μας, ἕνεκα ἀνθρωπίνων ἐνεργειῶν,
ὑψοῦμεν φωνὴν ἐπισημάνσεως αὐτοῦ
καὶ προσκαλοῦμεν ἅπαντας νὰ μελετήσωμεν τί εἶναι δυνατὸν νὰ πράξωμεν «διὰ νὰ μὴ ἐξαφανισθῇ ἡ ζωή, χάριν
τοῦ πλούτου» (Διακήρυξις Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν).
Ὅθεν, ἡμεῖς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καταβάλλομεν ἀπὸ ἐτῶν προσπαθείας ἐνημερώσεως τῶν πιστῶν τῆς
Ἐκκλησίας μας καὶ ὅλων τῶν καλοπροαιρέτων ἀνθρώπων περὶ τῶν μεγάλων
κινδύνων τοὺς ὁποίους συνεπάγεται ἡ
ηὐξημένη (κατά)-χρῆσις τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν, ἡ ὁποία ἐπαπειλεῖ μεγάλην κλιματικὴν ἀλλαγὴν καὶ θέτει εἰς
κίνδυνον τὴν ἀειφορίαν τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐδιδάχθημεν ὑπὸ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
νὰ περιορίζωμεν κατὰ τὸ ἐφικτὸν τὰς
ἀνάγκας μας. Εἰς τὸ ἦθος τοῦ καταναλωτισμοῦ ἀντιτάσσομεν τὸ ἦθος τῆς
ἀσκητικότητος. Ἓν ἦθος αὐτοπεριορισμοῦ τῶν ἀναγκῶν εἰς τὸ ἀπαραίτητον.
Τοῦτο δὲν συνεπάγεται στέρησιν ἀλλὰ
τὴν ἐκλογίκευσιν τῆς καταναλώσεως καὶ τὴν ἠθικὴν καταδίκην τῆς
σπατάλης. «Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ
σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα»
(Α΄ Τιμ. ς΄ 8), μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς
μετὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν πέντε
ἄρτων καὶ τὸν χορτασμὸν ἐξ αὐτῶν
πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν, ἐκτὸς γυναικῶν καὶ παιδίων, ἔδωκεν ἐντολὴν νὰ
περισυλλεγοῦν τὰ περισσεύματα «ἵνα
μή τι ἀπόληται» (Ἰωάν. ς΄ 12). Ἀτυχῶς,
αἱ σύγχρονοι κοινωνίαι ἐγκατέλιπον
τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἐντολῆς ταύτης,
ἐπιδοθεῖσαι εἰς τὴν σπατάλην καὶ τὴν
ἄλογον χρῆσιν πρὸς ἱκανοποίησιν κενοδόξων αἰσθημάτων εὐμαρείας. Αἱ
συμπεριφοραὶ αὗται δύνανται ὅμως
νὰ ἀλλαγοῦν πρὸς ἐξοικονόμησιν πόρων καὶ ἐνεργείας διὰ τῆς καταλλήλου
ἀγωγῆς.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν τῷ κοινῷ Δημιουργῷ Κυρίῳ ἡμῶν,
Οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα οἱ καταστροφεῖς τῆς κτίσεως μὲ τὴν ἀπληστίαν μας,
μὲ τὴν προσήλωσίν μας εἰς τὴν γῆν, εἰς
τὰ ἐπίγεια ἀγαθά, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦμεν συνεχῶς νὰ αὐξήσωμεν, ὡς ὁ
«ἄφρων πλούσιος» τοῦ Εὐαγγελίου.
Λησμονοῦμεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐν τῷ
Ὁποίῳ καὶ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ
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ἐσμέν. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἀντιμετώπισις τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως δύναται
νὰ ἐπιτευχθῇ συντετονισμένως, πάντοτε ὅμως ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διὰ τῆς
Χάριτος τοῦ Ὁποίου εὐλογοῦνται αἱ
ἀνθρώπινοι προσπάθειαί μας καὶ πᾶσα
ἡ κτίσις καινουργεῖται καὶ παλινδρομεῖ
εἰς τὸ πρῶτον, ὡς ἐδημιουργήθη «καλὴ
λίαν» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ
εὐθύνη τοῦ συνδημιουργοῦ καὶ προικισθέντος διὰ τοῦ αὐτεξουσίου ἀνθρώπου εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι μεγάλη.
Ἡ γῆ ὁμοιάζει μέ «γιγαντιαῖον
σωρὸν ἀπὸ ἀκαθαρσίαν» (Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος, Ἐγκύκλιος 2015).
Καὶ αἱ ἀκαθαρσίαι αὐταὶ δὲν εἶναι μόνον ὑλικαί, ἀλλὰ πρωτίστως πνευματικαί. Εἶναι ἀκαθαρσίαι προερχόμεναι
ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀπὸ ἐμπαθῆ νοήματα τοῦ
ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου. Ἡμεῖς ὅμως, οἱ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μὲ βεβαίαν
τὴν πίστιν πρὸς τὸν Δημιουργὸν πάσης τῆς κτίσεως καὶ Παντοκράτορα
Κύριον, καλούμεθα νὰ ἐπιτελέσωμεν καὶ εἰς τὸ θέμα τῆς προστασίας
πάσης τῆς κτίσεως ἔργον εὐαγγελιστοῦ, ἔργον ἀποστολικόν: νὰ ἀναζωπυρώσωμεν, δηλαδή, τὴν χαρμόσυνον εὐαγγελικὴν ἀγγελίαν εἰς τὸν
σύγχρονον ταραγμένον κόσμον καὶ
νὰ ἀφυπνίσωμεν τὴν ὑπνώττουσαν
πνευματικὴν φύσιν τοῦ πολλαπλῶς,
πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως δοκιμαζομένου ἀνθρώπου καὶ νὰ μεταδώσωμεν μήνυμα ἐλπίδος καὶ εἰρήνης καὶ
πραγματικῆς χαρᾶς· τῆς εἰρήνης καὶ
τῆς χαρᾶς τοῦ Χριστοῦ.
Ταῦτα φρονοῦντες καὶ ταῦτα πρεσβεύοντες, καὶ διακηρύττοντες τὴν

ἀλήθειαν ταύτην ἀπὸ τῶν βαθμίδων
τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καλοῦμεν πάντας εἰς ἐγρήγορσιν νοός,
εἰς ἀπαλλαγὴν ἐμπαθῶν λογισμῶν
καὶ συμφεροντολογικῶν κινήσεων,
ὥστε νὰ ζῶμεν ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὸν
πλησίον καὶ μὲ τὴν λίαν καλῶς δημιουργηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσιν, καὶ
εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα μετὰ τοῦ
«τρανώσαντος τὴν φύσιν τῶν ὄντων»
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου: «Εὐλογητὸς
εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν
ποίησιν τῶν ἔργων σου καθ᾿ ἑκάστην
ἡμέραν∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ κτίσας
φῶς καὶ σκότος καὶ διακρίνας αὐτὰ ἀπ᾿
ἀλλήλων∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ποιῶν
πάντα καὶ μετασκευάζων, ἐκτρέπων
σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα
συσκοτάζων∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ
ποιήσας ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα σὴν καὶ
ὁμοίωσιν, ὁ ποιήσας ἡμέραν εἰς ἔργα
φωτός, καὶ νύκτα εἰς ἀνάπαυσιν τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως…».
Τοῦτο εἶναι τὸ μήνυμά μας, αὐτὴ
εἶναι ἡ πεποίθησίς μας, αὐτὴ ἡ προτροπή μας πρὸς πάντας: Στῶμεν καλῶς,
στῶμεν μετὰ φόβου, ἐνώπιον τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.
Ἡ δὲ τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς
κτίσεως, ὁρατῆς καὶ ἀοράτου, Κυρίου
ἡμῶν Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων καὶ μετὰ τοῦ
κόσμου παντός, νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.
,βιε΄ Σεπτεμβρίου α΄
† Ὁ Κωνσταντινιουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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υνῆλθε, τῇ προσκλήσει καί ὑπό τήν
προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό 29ης Αὐγούστου μέχρι
καί τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 2015, ἐν τῷ Ἱερῷ
Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς Σύναξιν ἡ σεβασμία
Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μετά
καί τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ὑπό τήν κανονικήν
αὐτοῦ προστασίαν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας καί τῶν ὑπ᾿
αὐτόν Οὐκρανῶν καί Καρπαθορρώσσων.
Κατ᾿ αὐτήν συνεζητήθησαν, κατόπιν
ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων, μέ πρώτην αὐτήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τά
θέματα τῆς πορείας πρός τήν Ἁγίαν καί
Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον, τῶν
Διαλόγων μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, τῆς Βιοηθικῆς,
τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ. .
Μετ᾿ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος συνεζητήθη τό μεταναστευτικόν πρόβλημα μέ
τήν ποιμαντικήν, ἀνθρωπιστικήν καί τάς
ἄλλας διαστάσεις αὐτοῦ.
Συναφῶς, ἡ Σύναξις τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξ ἀφορμῆς τῶν τελευταίων
γεγονότων ἀπευθύνει πρός τούς ἐγγύς καί
τούς μακράν ἔκκλησιν πρός σεβασμόν τῆς
ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τοῦ
καί ἱερέως τῆς κτίσεως καί ἔχοντος ἀπό
Θεοῦ τήν ἐντολήν διαφυλάξεως αὐτῆς.
Συναφῶς, ἡ Σύναξις ἀποκηρύσσει πᾶσαν
μορφήν βίας, φανατισμοῦ, ἀποϊεροποιήσεως, ἥτις καθιστᾷ τόν ἄνθρωπον ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως.
Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
ὑπό τάς παρούσας περιστάσεις, μετά πολλοῦ προβληματισμοῦ καί βαθείας θλίψεως,
διαπιστώνει ὅτι ἀκόμη καί σήμερον σταυρώνεται ὁ Χριστός καί χριστιανικοί πληθυσμοί αὐτόχθονες ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί ἐν
Ἀφρικῇ μέ πλουσίαν πολιτιστικήν κληρονομίαν καί προσφοράν, ἀναγκάζονται ὑπό

τήν πίεσιν καί τήν βίαν τῶν θρησκευτικῶν
φονταμενταλιστῶν νά ἐγκαταλείψουν τάς
πατρογονικάς των ἑστίας καί πρόσφυγες,
ὅπως ἄλλοτε ὁ Χριστός, διωκόμενος ὑπό
τοῦ Ἠρώδου ἔφυγεν εἰς Αἴγυπτον, νά ζητήσουν τήν φιλόξενον ἀσφάλειαν τῆς Δύσεως,
ἀφέντες εἰς ἐρείπια τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ των, τά ὁποῖα ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες.
Ἐνώπιον τῆς τραγικῆς αὐτῆς πραγματικότητος, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἀναμιμνησκομένη τῶν ἰδικῶν της
δεινῶν, ἵσταται ἀλληλέγγυος πρός τάς
χριστιανικάς ταύτας κοινότητας καί στηρίζει ἐνώπιον τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν τό
δικαίωμα παντός λαοῦ νά λατρεύῃ ἐλευθέρως τόν Θεόν αὐτοῦ καί νά διακηρύσσῃ
ὅτι ἡ θρησκεία πρέπει νά ἑνώνῃ τούς λαούς καί τούς πολιτισμούς καί νά καθίσταται θεμέλιον πολιτισμοῦ καί ἀνθρωπιᾶς.
Ὡσαύτως, οἱ Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στρέφουν τήν σκέψιν
καί τήν προσευχήν των πρός τάς χιλιάδας
τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν
μας καί εὔχονται διά τήν παῦσιν τῶν διαιρέσεων καί τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης
καί τῆς ἑνότητος τοῦ εὐσεβοῦς οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν πίστιν καί τό
βάπτισμα παρά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.
Οἱ συναχθέντες Ἱεράρχαι ἀπευθύνουν
τήν εὐλογίαν αὐτῶν εἰς τούς πιστούς τῶν
ἑκασταχοῦ θεοσώστων ἐπαρχιῶν τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ὡς καί πρός «πᾶσαν
ψυχήν Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων», ὁμοῦ
μέ τήν ἔκφρασιν τοῦ σεβασμοῦ των πρός
τούς Μακ. Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν εὐχήν νά ἴδουν
πραγματοποιουμένην κατά τό προσεχές
ἔτος τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς
Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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Συγχαρητήριο μήνυμα
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
στούς ἐπιτυχόντες
στά ΑΕΙ καί ΤΕΙ!
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν φετινῶν βάσεων εἰσαγωγῆς
στήν Τριτοβάθμια ἐκπαίδευση θά ἤθελα ἀπό καρδιᾶς νά σᾶς
ἐκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια. Οἱ κόποι σας ἀπέφεραν καρπούς καί τώρα καλεῖστε νά ξεκινήσετε ἔναν καινούριο ἀγῶνα στήν Πανεπιστημιακή Ἐκπαίδευση. Πάντα θά
προσεύχομαι ὁ Θεός νά σᾶς δώσει τήν δύναμη, στίς δύσκολες συγκυρίες τῆς πατρίδας μας, νά ὁλοκληρώσετε μέ ἐπιτυχία καί αὐτό τό ἐπίτευγμά σας.
Σᾶς προτείνω νά εὐχαριστήσετε τούς γονείς σας, τούς δασκάλους καί τούς καθηγητές σας πού μέ κόπους ὑλικούς καί
πνευματικούς σᾶς χάρισαν τά ἐφόδια νά γεύεστε σήμερα τήν
χαρά τῆς ἐπιτυχίας καί πού βοήθησαν καθοριστικά στό νά
πραγματοποιήσετε τόν στόχο σας.
Ὅσα παιδιά ὅμως δέν καταφέρατε νά εἰσαχθεῖτε σέ σχολή
τῆς προτιμήσεώς σας, θέλω νά σᾶς πώ νά μήν ἀπογοητεύεστε. Νά τό ἀντιμετωπίσετε σάν μία ἀκόμα ἐμπειρία καί νά
διδαχθεῖτε ἀπό αὐτήν, νά πεισμώσετε καλοπροαίρετα καί εἶτε
νά ἀγωνιστεῖτε ἐκ νέου εἶτε νά στρέψετε σέ διαφορετική κατεύθυνση τήν προσπάθειά σας. Ὅλοι χρειάζονται! Κανένας
δέν περισσεύει! Σέ κάθε περίπτωση ὅμως νά ἔχετε πίστη στόν
Θεό καί ἐκεῖνος θά σᾶς ὁδηγήσει.
Καλή δύναμη
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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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
3.2.14. Εἰλητό Ἐνορίας
Σπηλιᾶς Κισσάμου.
(Εἰκ. 17).

Εἰλητό ΙΘ` (1887),
κτῆμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Σπηλιᾶς, Κισσάμου,
Νομοῦ Χανίων, διαστάσεων 0,57 ἐπί 0,65 καθιερωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Κισσάμου καί Σελίνου
κ.κ. Παρθενίου Μπιτσάκη (1887-1892).
Ζ ωγρ α φ ι κ ή ἀν α γεννησιακῆς Τέχνης
μέ ἔντονη ἐπιρροή ἐκ
τῶν ἐντύπων ἐκδόσεων κρατᾶ πολλά παραδοσιακά στοιχεῖα παρά
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τήν ὄψιμη χρονικά δημιουργία του. Ἀπεικονίζει τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, στόν ὁποῖο
παραστέκονται ἡ Παναγία, οἱ Μυροφόρες γυναῖκες καί διακονοῦν ὁ Ἰωσήφ, ὁ
Νικόδημος καί ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ἐπάνω τοῦ Ἐπιταφίου ἵσταται ὁ Τίμιος
Σταυρός στηρίζων τήν λόγχη καί τόν σπόγγο ἐπί καλάμου καί στό βάθος διακρίνεται τοπίο μέ λόφους, προφανῶς θά ἐννοεῖ τόν Γολγοθᾶ. Ἐπίσης, ἀπεικονίζει
κλίμακα, ἡ ὁποία χρησιμοποιήθηκε γιά τήν Ἀποκαθήλωση. Χαρακτηριστικό τοῦ
ἀμφίου εἶναι ἡ ἀπεικόνιση τῶν Εὐαγγελιστῶν στήν ἀνθρώπινη μορφή τους. Αὐτό
δικαιολογεῖται λόγω τῆς χρονικῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τή χρήση τῶν παραδοσιακῶν ἀμφίων ἀλλά ταυτόχρονα μᾶς ὁδηγεῖ σέ συμπεράσματα τά ὁποῖα μποροῦν
νά ἀναιρέσουν σημερινές λανθασμένες ἀπόψεις περί τοῦ Ἀντιμηνσίου, ὅπως εἶναι
ἡ ἀπουσία τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Ἐπισκόπου καί ἡ ἁπλότητα τῶν παραστάσεων. Τό
ἄμφιο περικλείεται ἀπό πλαίσιο πού εἶναι τοποθετημένο στίς παρυφές ἀλλά οἱ
πληροφορίες πού μᾶς παραθέτει εἶναι γραμμένες ἐντός τῆς ὀθόνης, ἐπιρροή τῆς
α` καί β` περιόδου τοῦ Ἀντιμηνσίου. Σέ μικρογράμματη ἑλληνική σημειογραφία
ἀναγράφεται ἁπλά καί σύντομα: «Ἱερουργηθέν (sic) καί καθιερωθέν παρά τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου (sic) Κισσάμου καί Σελίνου κ.κ. Παρθένίου Μπιτσάκη ἐν ἔτει
1887 Σεπτεμβρίου 20».
Ἐπίσης, παρατηρήθηκε φθορά στό ἄμφιο, προφανῶς ἀπό κάψιμο, τό ὁποῖο ἐπιδιορθώθηκε μέ μπάλωμα.
3.2.15. Εἰλητό Ἱ. Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς Ν. Ἡρακλείου. (Εἰκ. 18).

Εἰλητό τοῦ ΙΘ` αἰῶνος, ἐπί λινοῦ ὑφάσματος, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Καλυβιανῆς, Νομοῦ Ἡρακλείου, καθιερωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου κ.κ. Νικοδήμου (1887-1900).
Ἀναγεννησιακῆς τέχνης ζωγραφική, προφανῶς μέ πένα, ἀπεικονίζει τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ἐπί σινδόνος καί ἐπάνω σέ τραπέζι σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου. Ὁ δημιουργός τοῦ ἀμφίου εἶναι προφανῶς ἐπηρεασμένος ἀπό τή
λειτουργική παράδοση. Ἐπίσης, ἀπεικονίζει τόν Τίμιο Σταυρό στηρίζοντα τόν
σπόγγο καί τήν λόγχη, καθώς καί τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές στό ζωόμορφο
συμβολισμό τους.
Χαρακτηριστικό τοῦ ἀμφίου εἶναι ἡ ἁπλῆ ἐξιστόρηση τῶν θεμάτων πού παραθέτει καί οἱ πληροφορίες τῆς χρήσεως καί καθιερώσεώς του βρίσκονται ἐντός τῆς
ὀθόνης. Ἐπίσης, πολύ εὔκολα διακρίνεται ἡ λειτουργική χρήση του.
Οἱ ἐσωτερικές πληροφορίες τοῦ ἀμφίου σέ κεφαλαιογράμματη βυζαντινή σημειογραφία καί μέ πολλές συντμήσεις ἀναφέρουν: Στόν τίμιο Σταυρό τά χαρακτηριστικά Του: «Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ». Ἀκόμα, ἀναγράφει τά ὀνόματα τῶν Εὐαγγελιστῶν στή σειρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Λουκᾶς, Μάρκος. Γιά τήν ὀνομασία τοῦ
ἀμφίου καί τόν καθιερώσαντα Ἐπίσκοπο ἀναγράφει: «ΘΗΣΙΣΤΗΡΙΟΝ (sic) ΘΙΟΝ
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(sic) ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΤΕΝ (sic) ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΙΜΟΥ (sic)».

Τό παρόν ἄμφιο, ὁρίζεται χρονικῶς στό ΙΘ` αἰῶνα καί μεταξύ τῶν ἐτῶν 18871900, ἔτη κατά τά ὁποῖα, ἐπισκόπευσε στήν Ἐπισκοπή Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ὁ
Ἐπίσκοπος κυρός Νικόδημος.
Ἐπίσης, διαπιστώθηκε στό παρόν ἄμφιο σύγχυση τῶν ὀνομάτων τοῦ τετραμόρφου. Εἰδικότερα, συγχέει ὁ δημιουργός τοῦ ἔργου τά ζωόμορφα σύμβολα
τοῦ Μάρκου καί τοῦ Λουκᾶ. Πάντως, σέ κανένα ἄλλο τῆς παρούσης μελέτης δέν
ὑπάρχει αὐτή ἡ σύγχυση. Ἡ ἄποψη ὅτι θά μποροῦσε ἑτέρα χεῖρα νά ἔγραψε τούς
λανθασμένους χαρακτηρισμούς ἀπορρίπτεται, διότι ὁ γραφικός χαρακτήρας τῶν
γραπτῶν πληροφοριῶν εἶναι ἴδιος καί συνεπῶς τοῦ δημιουργοῦ τῆς ὀθόνης.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΗΜΩΝ
«Χαίρε Σιών,
Ἁγ ία Μήτηρ
τῶν Ἐκκλησιῶν,
Θεοῦ κατοικητήριον σύ γάρ
ἐδέξω πρώτη,
ἄφεσιν ἀμαρτιῶν, διά τῆς
Ἀναστάσεως»
Δ ο ξ ά ζ ο μ ε ν,
Μακαριώτατε
καί Θεοστήρικτε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Ἀραβίας, Πέραν τοῦ
Ἰορδάνου, Κανά τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίας
Σιών, κύριε μοί Κύριε Θεόφιλε. Δοξάζομεν καί ὑμνοῦμε τόν ἐν Ὑψίστοις Θεόν,
ὁ Ὁποῖος ὁδήγησε τά βήματά μας στήν
Ἁγία Γῆ καί μᾶς ἀξίωσε νά βαδίσουμε
στον τόπο, ὅπου «ἔστησαν οἱ πόδες» τοῦ
Κυρίου. Τό τόπο στόν ὁποῖο ἔλαβε χώρα
ἡ ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Στόν τόπο πού ἡ Παναγία μας –τό καθαρότερο ἀνθρώπινο πλάσμα πού ποτέ
ἀνέδειξε ἡ ἀνθρωπότητα– εὐαγγελίζεται
τό μέγα μυστήριο τῆς ἐνανθρωπίσεως
τοῦ Θεοῦ.
Ἐκεῖ πού ὁ Θεός συγκαταβαίνει καί
μέσα σέ ἕνα σπήλαιο ἀλόγων ζώων, γεννιέται ὡς τέλειος ἄνθρωπος.
Ἐκεῖ πού ὁ Κύριός μας καλεῖ τούς
πρώτους Μαθητές Του, πραγματοποιεῖ
τά Θαύματά Του, ἐκβάλλει δαιμόνια, θεραπεύει ἀσθένειες…
Ἐκεῖ πού γιά πρώτη φορᾶ ἀκούστηκαν
ἀπό τό στόμα τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ τά

λόγια τῶν Μακαρισμῶν καί
ἡ σωτήριος διδασκαλία Του,
οἱ θαυμαστές
Παραβολές καί
ἡ ὑπόδειξη τοῦ
δρ ό μ ο υ π ο ύ
ὁδηγεῖ στήν
ὄν τω ς Ζ ω ή ,
πού δέν εἶναι
ἄλλη ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν ἴδιο τόν
Δημιουργό.
Ρίγη συγκινήσεως μᾶς διακατέχουν
καί μᾶς συγκλονίζουν ἀπό τή σκέψη ὅτι
τώρα πατᾶμε στήν Ἁγία Γῆ, ἐκεῖ πού ὁ
Χριστός ἀνασταίνει τόν Λάζαρο· ἐκεῖ πού
παραδίδει τό Μυστήριό τοῦ Σώματος καί
Αἵματός Του· ἐκεῖ πού προδίδεται ἀπό
τούς Μαθητές Τοῦ· ἐκεῖ πού μαστιγώνεται καί ἐξευτελίζεται ἀπό τό ἴδιο Τοῦ
τό δημιούργημα, τόν ἄνθρωπο· ἐκεῖ πού
Σταυρώνεται, θάπτεται ἀλλά καί Ἀνασταίνεται καταπατώντας μέ τόν θάνατό
Του τό κράτος τοῦ θανάτου!
Ἐκεῖ πού τό Ἅγιο Πνεῦμα –ἐν εἴδει
πυρίνων γλωσσῶν– κατέστησε σοφούς
τούς μέχρι τότε ἀγραμμάτους ψαράδες
καί συγκρότησε τήν Ἐκκλησία, τήν Κιβωτό καί Σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους·
τό μυστικό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Γι’ αὐτό, Μακαριώτατε καί Θειότατε
Πάτερ καί Δέσποτα δέν θεωροῦμε τήν
παρουσία μας ἐδῶ ὡς μιά συνηθισμένη
πνευματική ἀποδημία, ἕνα ἁπλό ταξίδι
στούς Ἁγίους Τόπους, ἀλλά μία πολύτιμη ἐμπειρία ζωῆς, μιά οὐράνια ἐμπειρία,
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γιατί, ἡ ζωή στήν Ἁγία Γῆ εἶναι μεταξύ
οὐρανοῦ καί γῆς, ὅπως ἔλεγε ἕνας ἅγιος
γέροντας.
Εἶναι μία ἀναβάπτιση πνευματική,
ἀλλά ταυτόχρονα καί ἐθνική, πού μας
ὑπενθυμίζει τό χρέος μας, τό χρέος ὅλων
τῶν Ἑλλήνων νά ἀγκαλιάσουν καί νά
στηρίξουν τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο
τῶν Ἱεροσολύμων καί τούς Ἀκρίτες Πατέρες, τούς ἀκοίμητους φρουρούς τῶν
Θερμοπυλῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, οἱ ὁποῖοι, αἰῶνες τώρα,
ἀγωνίζονται καί συχνά θυσιάζονται,
ἀντιμετωπίζοντας πλεῖστες ὅσες καί παντοδαπές, ἀόρατες καί ὁρατές ἐπιβουλές!

δεχθοῦμε τή Χάρη τοῦ Παναγίου Τάφου!
Ἤλθαμε ἐδῶ, γιά νά γνωρίσουμε, νά
θαυμάσουμε καί νά μιμηθοῦμε τήν ἀγωνιστικότητα καί τήν πίστη τῶν Ἱεροσολυμιτῶν Πατέρων καί Ὑμῶν!
Δέν ἤλθαμε γιά νά προσφέρουμε!
Ἤλθαμε γιά νά ζητήσουμε!
Νά ζητήσουμε τίς θεοπειθεῖς Πατριαρχικές Σας εὐλογίες καί εὐχές γιά τήν
ἑκάστου ἰδίαν χρείαν ἀλλά καί γιά τήν
Πατρίδα μας καί τό Λαό μας, ὁ ὁποῖος
χρόνια τώρα ἀνεβαίνει τό Γολγοθά του,
μέ σιωπή καί ἀξιοπρέπεια.
Ἤλθαμε νά Σᾶς παρακαλέσουμε νά
προσευχηθεῖτε γιά τούς ἀνέργους, τούς
πτωχούς, τούς ἀπολυμένους, τούς ἀσθενεῖς, καί πάνω ἀπ` ὅλα γιά τά παιδιά μας,
γιά τούς νέους καί τίς νέες τῆς Πατρίδος
μας, πού βλέπουν τά ὄνειρά τους νά σβήνουν, τή ζωή τους νά χάνεται, τήν ἐλπίδα
τους νά μαραίνεται, τό μέλλον τους νά
σκοτεινιάζει καί τήν ἀπελπισία νά τούς
στερεῖ κάθε ἰκμάδα καί θέληση γιά δράση
στή ζωή!
«Καί Σοῦ, Μακαριώτατε καί Θειότατε
Πατριάρχα κ. Θεόφιλε,
ὁ Παντοκράτωρ ὑπερασπιοῖ·
κατευθυνοῖ σου τά διαβήματα
καί ἑδράσοι σε ἐπί βάσιν ἀσάλευτον.
Ὁ θρόνος σου ὡς ἥλιος ἐναντίον αὐτοῦ
καί οἱ ὀφθαλμοί αὐτοῦ ἔσοιντο βλέποντες
ἐπί σέ,
καί οὐδέν οὐ μή ἄψηταί σου τῶν χαλεπῶν,
καθότι αὐτός σε ἐξελέξατο
καί τέθεικεν ὡς σκέπην ἐπί βουνοῦ ....
καί ὡς πόλιν ἐπ’ ὄρους ἀνύψωσεν,
μακρύνων ἀπό σοῦ πᾶσαν πεῖραν πραγμάτων λυπηρῶν
καί πᾶσαν ἐπιβουλήν ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν».

Μακαριώτατε,
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης καί
Πατέρας μας κ. Δαμασκηνός, μέ τίς
εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ ὁποίου πραγματοποιοῦμε τούτη τήν ἱερά ἀποδημία,
ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, σύμπας ὁ Ἱερός
της Κλῆρος καί ἅπας ὁ εὐσεβής της καί
πιστός Λαός, διά ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι ἀξιωθήκαμε νά βαδίσουμε πάνω στά ἴχνη τῆς
ἐπίγειας παρουσίας τοῦ Σωτῆρος μας,
μαζί μέ τούς καλούς καί ἄξιους Κληρικούς πού μας συνοδεύουν, καταθέτουμε
ἐνώπιόν Σας τήν ἀγάπη καί τήν ὁλόθερμη συμπαράσταση ὅλων στό κλυδωνιζόμενο ἀλλ’ οὐδέποτε καταποντιζόμενο
Πατριαρχεῖο τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας
καί τόν ἀξιόθρονο καί δεινό οἰακοστρόφο του.
Μιά συμπαράσταση, πού δέν ἐξαντλεῖται ἀπό ἐπισκέψεις μας, ὅπως ἡ σημερινή, ἀλλά παραμένει πάντα ζωντανή
καί ἐνεργῆ στίς διαρκεῖς πρός τόν Κύριο
προσευχές μας!
Ἀλλά δέν ἤρθαμε ἐδῶ τόσο γιά νά
ἐνισχύσουμε, ὅσο γιά νά ἐνισχυθοῦμε!
Ἤλθαμε ἐδῶ, γιά νά ζητήσουμε καί νά

ΑΜΗΝ!
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Τό Εὐαγγέλιο τῆς Χαρᾶς!
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Κ

αί μόνο ἡ ὀνομασία τοῦ ἱεροῦ Βιβλίου τοῦ Χριστιανισμοῦ, Εὐαγγέλιο, καλή, δηλαδή, καί χαρούμενη
ἀγγελία, εἴδηση, ἀρκεῖ νά μᾶς θυμίζει
ὅτι εἴμαστε πλασμένοι νά ζοῦμε καί νά
βιώνουμε τή χαρά, τήν ἄδολη, ἀπροσποίητη καί βαθειά χαρά πού πηγάζει
ἀπό τήν κοινωνία μας μέ τό Θεό.
Μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς τονίζει,
ἐπίσης, ὅτι ἐκεῖνο πού διώχνει τή χαρά
δέν εἶναι ἄλλο, παρά ἡ ἁμαρτία καί ἡ
ἔλλειψη ἐπικοινωνίας μας μέ τό Θεό
καί τό συνάνθρωπο, πού μᾶς μετατρέπει σέ «ζητιάνους τῆς χαρᾶς καί κυνηγούς τῆς ἀλήθειας»!
Τό Εὐαγγέλιο, κατά ταῦτα, δέν εἶναι
ἄλλο, παρά ὁ ὁδοδείκτης πρός τήν
ὄντως χαρά καί πηγή κάθε χαρᾶς, τό
Χριστό!
Χαίρετε, ἦταν ἡ πρώτη Του λέξη
πρός τούς μαθητές Του μετά τήν Ἄνάσταση!
Μία λέξη, πού φαίνεται ὅτι ἀντιβαίνει καί ἀκυρώνει ἄλλους λόγους Του,
ὅπως “ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε” καί
“μακάριοι οἱ πενθοῦντες”(Ματθ. ε’ 4)...
Χαίρετε!
Μία λέξη τόσο δύσκολα νά βιωθεί,
ἀκόμα καί ἀπό τούς θεωρούμενους
πιστούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ταυτίσει τήν πίστη τους μέ τή θλίψη
καί τήν κατήφεια, δίνοντας ἀφορμές
στούς ὑπεναντίους νά κατηγοροῦν τήν
πίστη καί τήν Ἐκκλησία μας!

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅμως,
εἶναι Σύναξη χαρούμενων ἀνθρώπων...
Ἀνθρώπων, πού ξέρουν ὅτι τή χαρά
τους «οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ αὐτῶν» (Ἰω
16,22), πού μέσα στήν Ἐκκλησία καί
τήν κοινωνία τους μέ τό Θεό γεύονται
στήν πληρότητά τους τούς καρπούς
του Ἅγίου Πνεύματος «ἀγάπη, χαρά,
εἰρήνη» (Γαλ. Ε’ 22).
Ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη....
Πόσο μᾶς λείπουν σήμερα...
Μᾶς λείπουν, γιατί “ἐπλεόνασεν
ἡ ἁμαρτία”, ὁ ἐγωισμός καί ἡ αὐταρέσκεια...
Μᾶς λείπουν, γιατί μπορεῖ νά λέμε
“πάτερ ἡμῶν” κάθε πρωί, ἀλλά ὅλη τή
μέρα μας τή ζοῦμε σά νά εἴμαστε ὀρφανοί...
Μᾶς λείπουν, γιατί ἔχουμε τό Χριστό στά χείλη καί μακριά ἀπ` τήν καρδιά μας...
Καί ἔτσι, ἀντί νά εἴμαστε φωτεινές
πηγές χαρᾶς, μεταβαλλόμαστε σέ πομπούς καί δημιουργούς θλίψης γιά τό
συνάνθρωπό μας, πού δέν τόν βλέπουμε σάν ἀδελφό μας, ἀλλά σάν τήν “κόλασή” μας!
Καί ἔτσι ζοῦμε σέ μία κόλαση, πού οἱ
ἴδιοι “ἀνεπαισθήτως” δημιουργήσαμε,
χωρίς ἐλπίδα, χωρίς χαμόγελο, χωρίς
ὄνειρο...
Μέ τήν καρδιά μας νά σφίγγεται
ἀπό ἄγχος καί ἀνασφάλεια, μέ τή σκέψη μας νά θολώνει ἀπό φόβους καί
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ἀγωνίες, μέ τήν ἀτομική καί συλλογική
μας ζωή νά βαδίζει σέ μονοπάτια σκοτεινά!
Ζοῦμε μέσα σέ μιά γενικευμένη θλίψη, βιώνουμε τή θλίψη, τήν ἐκπέμπουμε, τή μοιραζόμαστε καί.... ἀντί νά τήν
διαιροῦμε, τήν πολλαπλασιάζουμε!
Ἔχοντας διασπάσει τούς δεσμούς μέ
τό Θεό, τόν Ὁποῖο “ἐξορίσαμε“ ἀπό τή
ζωή μας, διαρρηγνύουμε καί τούς δεσμούς μας μέ τούς συνανθρώπους μας,
νοθεύουμε σχέσεις καί συναισθήματα,
κλεινόμαστε στά τείχη τῆς ἀτομικότητάς μας καί ἀντιμετωπίζουμε τόν ἄλλο
ὡς ἀντίπαλο καί ὡς ἐχθρό...
Ἀδιαφοροῦμε
γιά τίς ἀνάγκες
καί τίς ἐπιθ υ
μίες του καί τόν
“κερνᾶμε” θλίψεις,
ἐπιχαὶροντας καί
ἱκανοποιούμενοι
μέ τό ... κατόρθωμά μας, ἀφοῦ μᾶς
δίνει μιά ψευδαίσθηση δύναμης καί ἰσχύος καί αὐτοπραγμάτωσης στήν ἔντονα ἀνταγωνιστική πραγματικότητα!
Ὅμως, τό “μάχαιραν ἔδωκες, μάχαιραν θά λάβης” δέν εἰπώθηκε μόνο
γιά τόν Πέτρο... Εἰπώθηκε γιά κάθε
ἄνθρωπο, γιά τόν καθένα μας, ὁ ὁποῖος
πληγώνει τόν ἀδελφό του μέ τό μαχαίρι τοῦ πόνου, τῆς ἀχαριστίας, τῆς κακοπιστίας, τῆς συκοφαντίας...
Καταπτοημένοι ἀπό τήν ὑλική καί
τήν πνευματική μας ἔνδεια καί πενία,
μέσα στή δίνη μίας πραγματικότητας,
πού ξεπερνάει τούς ἐφιάλτες μας ὁδηγηθήκαμε στό σημεῖο νά μή χαιρόμα-

στε, νά μή γελᾶμε, νά μήν ἀγαπᾶμε....
Καί τή χαρά τήν ἀληθινή ἀδιάφορα νά τήν κοιτᾶμε καί βιαστικά νά τήν
προσπερνᾶμε!
Μία χαρά ὄχι ἐξωπραγματική, ἐπιπόλαιη καί ἀνεδαφική, ἀλλά τή βαθειά
χαρά, πού ἐδράζεται πάνω στή δύναμη
τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία μᾶς ἐνισχύει σέ
κάθε δυσκολία μας καί μᾶς στηρίζει
στίς κατ` ἄνθρωπον θλίψεις τῆς καθημερινότητάς μας, προσφέροντάς τους
διάσταση αἰωνιότητας.
Ἀδιάψευστοι οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου
“ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε” καί “μακάριοι οἱ πενθοῦντες”, ἀλλ’ ἐξ ἴσου ἀδιάψευστη εἶναι καί ἡ
διαβεβαίωσή Του
“ἐγώ νενίκηκα
τόν κόσμον”!
Γι` αὐτό καί ὁ
Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος μᾶς συμβουλεύει «πάσαν
χαρὰν ἡγήσασθε,
ἀδελφοί μου, ὅταν
πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις» (Ιακ.
Α’ 2) καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς
προσκαλεῖ νά χαιρόμαστε μαζί του, ὁ
ὁποῖος μέσα ἀπό τή φυλακή τῆς Ρώμης ἔγραφε στήν πρός Κολασσαείς
ἐπιστολή του «χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί
μου» (α’ 24).
Περνώντας, λοιπόν, μέσα ἀπό τήν
“κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος”, ἄς μή χάσουμε ποτέ ἀπό τόν οὐρανό μας, ὅσα
μαῦρα σύννεφα κι` ἄν τόν σκεπάζουν,
τόν πολικό μας ἀστέρα, τό Χριστό!
Ἀκολουθώντας Τον εἶναι βέβαιο ὅτι
“ἡ λύπη ἡμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται»
(Ἰω. ιστ’ 20).
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Εἰσηγητική ὁμιλία τοῦ Διευθυντοῦ
τοῦ Γραφείου Νεότητος, Δημητρίου Δερμιτζάκη
«…εἶναι καλός ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού ξέρει μονάχος του νά
ξεχωρίζει τό σωστό ἀλλά εἶναι ἄριστος ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος
πού ξέρει νά συμμορφώνεται μέ τίς σωστές ὑποδείξεις…»
Τονίζει ὁ Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιώντας
τούς λόγους τοῦ Ἀρχαίου Ποιητῆ Ἠσιόδου
Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα,
Πανοσιολογιώτατε Πρωτοσύγκελε
π. Δαμασκηνέ,
Πατέρες,
Γερόντισσα Θεοξένη καί Καθηγουμένη
τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
τῆς Χρυσοπηγῆς,
Ἀγαπητοί Προσκεκλημένοι,
Ἀδελφοί μου !

Ἄραγε ποιό μπορεῖ νά εἶναι τό κριτήριο
μιᾶς σωστῆς ὑπόδειξης κατά τόν Μέγα Βασίλειο καί τόν Ἡσίοδο;
Σωστή ὑπόδειξη εἶναι αὐτό πού μας
ὠφελεῖ. Αὐτό πού μας προσφέρει πληρότητα. Αὐτό πού ἱκανοποιεῖ τήν ὕπαρξή μας.
Τόν ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό κόσμο τοῦ
ἀνθρώπου.
Στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει : «ὁ καρπὸς τοῦ
Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
πρᾳότης, ἐγκράτεια·» (5, 22).
Σέ ἄλλη συνάφεια τῆς Καινῆς Διαθήκης στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο ὅταν
οἱ Μαθητές τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ
στάλθηκαν ἀπό τόν ἴδιο γιά νά ρωτήσουν
τόν Χριστό ἄν εἶναι αὐτός πού περιμένουν
μέ τά λόγια. «…σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον
προσδοκῶμεν;» ὁ Χριστός ἀπαντᾶ: «πορευθέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ ἀκούετε
καὶ βλέπετε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ
περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ
εὐαγγελίζονται·…» (Ματθαῖος 11, 3)
Ἀλλά γιατί νά προχωρᾶμε σέ εἰδικές
ἀναφορές. Ἡ Καινή Διαθήκη λέγεται καί
ἀλλιῶς «Εὐαγγέλιο». Πού σημαίνει Καλή
Ἀγγελία ἀφοῦ προσφέρεται ἀπό αὐτήν ἕνα
εὐχάριστο μήνυμα. Ἕνα μήνυμα πού δίδει
στόν ἄνθρωπο σωτηρία καί ἑπομένως πλη-

Σήμερα βρίσκεται ἐδῶ ἡ νεότητα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Καλούμαστε νά συμπορευθοῦμε ὡς πνευματικοί ἄνθρωποι καί
ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες καί γιατί
ὄχι ὡς ὁδηγοί ἄλλων ἀνθρώπων. Καλούμαστε νά δώσουμε τίς σωστές ὑποδείξεις. Καλούμαστε νά κάνουμε γνωστό σέ ἀνθρώπους
πού τώρα ἀρχίζουν νά γνωρίζουν αὐτήν τήν
ζωή, ποιές εἶναι οἱ σωστές ὑποδείξεις.
Ὡς ἀφετηρία ἔχουμε τίς εὐλογίες τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου ὁ ὁποῖος ἐν συνόδῳ
ὅρισε νά δημιουργηθοῦν Γραφεῖα Νεότητας στίς Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς καί
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μέ Πρόεδρο καί ἄξιο
ἐμπνευστῆ τόν ἀπό Κυδωνῖας καί Ἀποκορώνου Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο
καί τήν πατρική καθοδήγηση καί σκέπη τοῦ
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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ὅλη τήν πορεία καί τόν τρόπο δράσης τοῦ
Γραφείου μας πρός τούς Νέους.
«…ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν
σπόρον αὐτοῦ..» (Λουκάς η΄, 4). Τό Γραφεῖο
Νεότητας θά σπείρει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ὡς
ὁ Σπορέας στήν παραβολή πού διαβάσαμε
ἀπό τό χθεσινό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς.
Ὁ Σπόρος αὐτός εἶναι ἴδιος γιά ὅλους διότι
ὡς γνωστόν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνας.
Δέν ὑπάρχει ἐξαίρεση γιά κανέναν. Τό ἔδαφος ὅμως μέσα στό ὁποῖο θά πέσει αὐτός ὁ
σπόρος εἶναι στό χέρι τοῦ καθενός νά φροντίσει νά εἶναι ἔφορο. Ἡ συμμόρφωση στίς
σωστές ὑποδείξεις εἶναι στή διάθεση τοῦ
καθενός. Τό Γραφεῖο Νεότητας θά σεβαστεῖ
τήν ἐλευθερία καί τήν προσωπικότητα τοῦ
κάθε νέου.
Ἡ πορεία πρός τόν Θεό εἶναι προσωπικό
γεγονός καί ζητᾶ πρωτοβουλία καί ἐπιλογή
προσωπική. Ἐμεῖς θά εἴμαστε τό στήριγμα
αὐτῆς τῆς πορείας ὥστε νά μήν ὑπάρξει
ποτέ προσωπολατρία ἀλλά μία πνευματική
καρποφορία στήν συμπόρευση γιά τήν κατάκτηση αὐτῆς τῆς πρόσκαιρης ζωῆς ἀλλά
καί τῆς ἀτελεύτητης ἄλλης ζωῆς!
Θά εἴμαστε παρόντες. Σεβασμιώτατε,
παρακαλοῦμε πολύ εὐχηθεῖτε νά ὑπάρξει
ἀνταπόκριση στούς νέους της Θεοσώστου
ἐπαρχίας Σας. Νά ἀποδεχθοῦν τήν πρόσκληση ἡ ὁποία εἶναι πρόσκληση Χριστοῦ,
ὥστε μέσα στήν κοινωνία τῶν πολλῶν
ἰδεῶν καί κατευθύνσεων νά γνωρίσουν τήν
συνειδητή Ὀρθόδοξη χριστιανική ζωή πού
δίδει πληρότητα σέ ὅλους τους ἀνθρώπους
ἀνεξαρτήτως φυλῆς, καταγωγῆς καί προσωπικότητας.

ρότητα. Εἶναι τό μήνυμα τοῦ μυστηρίου τῆς
Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο τό
ὁποῖο περικλείει τήν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός «ἐκ Πνεύματος Ἀγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» ὥστε
νά εἶναι ὁρατός πλέον καί ψηλαφητός· τόν
Σταυρόν, τήν Ταφή, τήν Τριήμερο Ἀνάσταση τήν εἰς Οὐρανόν ἀνάβαση, τήν ἐκ Δεξιῶν Καθέδρα καί τῆς ἐνδόξου Δευτέρας
Παρουσίας (ἀπό τήν εὐχή πρίν τήν προσφορά τῶν τιμίων Δώρων στήν Θεία Λειτουργία).
Τό Γραφεῖο Νεότητας καλεῖται νά ὑποδείξει αὐτήν τήν πληρότητα πού προσφέρει
ἡ Ἐκκλησία μας στούς νέους ἀνθρώπους.
Καλεῖται νά ἀναδείξει τήν Πνευματική
φύση τοῦ ἀνθρώπου σέ μία ἐποχή ὅπου ἡ
κοινωνία μας στρέφεται περισσότερο στήν
λατρεία τῆς ὕλης καί τήν περιφρόνηση τῆς
ψυχῆς. Σέ μία ἐποχή ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀπό
τήν παιδική του ἡλικία διδάσκεται νά ἱκανοποιεῖ τίς ἐπιθυμίες τῆς σαρκός καί ὄχι
τοῦ πνεύματος πιστεύοντας πώς ἡ ἱκανοποίηση αὐτῶν θά ὁδηγήσει πρός τήν εὐδαιμονία. Τελικά, αὐτή ἡ εὐδαιμονία ὁδηγεῖ σέ
ἀτραπούς σωτηρίας ἤ καταστροφῆς; Καθένας γνωρίζει περί τούτου.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιθυμεῖ μία νεολαία
πού νά ζεῖ τό Πάσχα δηλαδή τήν Ἀνάσταση πού σημαίνει εὐφροσύνη, χαρά καί ζωή!
Ἐν ἀντιθέσει πρός τήν κοσμική εὐδαιμονία
πού σημαίνει πόνος, θλίψη, στεναχώρια,
πάθος, ἄρνηση τῆς ζωῆς !
Τό πώς θά μιλήσουμε στούς νέους γιά
ὅλα τά παραπάνω ἔχουμε καλεσμένο ὁμιλητή γιά σήμερα τόν πατέρα Ἀνδρέα Κονάνο πού θά μᾶς δώσει ἀπαντήσεις.
Τόν εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα πού δέχθηκε τήν πρόσκλησή μας νά εἶναι ἐδῶ, ἀνάμεσά μας, σέ αὐτήν τήν πρώτη κίνηση τοῦ
Γραφείου μας.
Πάτερ Ἀνδρέα, γιά ἐμᾶς ἡ ὁμιλία Σας μέ
θέμα «Πῶς μιλᾶμε στά παιδιά γιά τόν Θεό
σήμερα» εἶναι βαρυσήμαντη. Θά χαράξει

(Θά μᾶς βρεῖτε στά γραφεῖα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ ἐπί τῆς Ἀντωνίου
Γιάνναρη κάθε Παρασκευή καί Σάββατο
στίς 10:00 π.μ. μέ 12:00 μ.μ., στά τηλέφωνα (28210)-27805/27807 καί στό ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο grafeio.neotitas.imka@
hotmail.com.)
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΤΟΝ Π. ΜΑΝΟΥΣΟ ΧΙΩΤΑΚΗ
Τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
π. Γεωργίου Περάκη

«Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται Δικαιοσύνη»
Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί Πατέρες.
Μέ αἰσθήματα θλίψης ἀποχαιρετοῦμε τόν π. Μανοῦσο Χιωτάκη. Ἕναν
σχετικά νέο κληρικό τῆς Μητροπόλεώς
μας, ἕντεκα χρόνια ἱερατικῆς διακονίας
στήν Μητρόπολη Κισάμου, χειροτονημένος ἀπό τόν ἀοίδημο Μητροπολίτη
Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο
στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα καί μέ
τό «ὀφίκιο τοῦ οἰκονόμου κεκοσμημένον» καί δυό χρόνια στήν Μητρόπολή
μας ἐργαζόμενον μέ φιλότιμο εἴτε στόν
ναό τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων εἴτε στίς ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου, μακρινές καί κοντινές.
Τρυφερός καί εὐαίσθητος ὁ π. Μανοῦσος μέ ἀγάπη πολλή. Ἄραγε γιατί
νά εἶναι μειονέκτημα Θεέ μου νά διαθέτεις εὐαισθησία ἀφοῦ καί... «τό χαράκι τοῦ βουνοῦ εὐαισθησίες ἔχει»...
ὅπως λέγει ἡ μαντινάδα τῆς Κρήτης.
Καί μεῖς στήν παραζάλη τοῦ κόσμου
τούτου π. Μανοῦσο γινόμεθα σκληροί
πιστεύοντας ὅτι μέ πυρωμένα σπιρούνια καί παγωμένες καρδιές θά πατή-

σουμε καί θά κατακτήσουμε τό ψεύτικο αὔριο.
Μή κλαῖς παππούλη γιά αὐτά πού
ἀφήνεις, τήν σύντροφο τῆς ζωῆς σου
καί τά παιδάκια σου «...ἐμβλέψατε εἰς
τά πετεινά τοῦ Οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδέ θερίζουσι, οὐδέ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καί ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ
οὐράνιος τρέφει αὐτά...» Μάτθ. 6, 26.
Ξέρω. Πῆρες κι ἐσύ βαρύ κρυολόγημα σέ τούτη τή γῆ. Κατάπιες πολύ
κρύο. Ἀπανωτοί οἱ χειμῶνες στή ζωή
σου. Τόση ἀπουσία στοργῆς!!! Τόση
ἀπουσία ἀγάπης ἀληθινῆς!!!Τόσος ὁ
ἐγωισμός ὁ δικός μας!!! Πῶς ἐσύ νά
μήν ἀρρωστήσεις;
Δέν κλαῖς ἐσύ, εἶμαι σίγουρος, γιατί μιλοῦσες πάντοτε μέ τήν ἠρεμία καί
τήν σιωπή σου, γιατί γνώριζες τόν χαιρετισμό τῆς Παναγίας. «Χαῖρε σιγή δεομένων πίστης» καί μέ τό βιβλίο πολύ
συχνά στό χέρι πάνω ἀπό τίς λεβεντοχιονοσκέπαστες κορφές τῶν σφακιανῶν βουνῶν κι ἐνῶ σοῦ ἀνοίγονταν
καί ἄλλοι δρόμοι στήν ζωή σου ἀναζή21

πολη, ὅπου καί νά σέ ἔστελνε πήγαινες
ἀγόγγυστα.
Πάντα ἀναζητοῦσες «Ἐκεῖνον». Νά
μήν περάσει Κυριακή καί ἄν ἤσουν ἄρρωστος νά μήν κοινωνήσεις «Ἐκεῖνον». Καί
νά μήν ζωστεῖς «εἰς τό φῶς πού περιβάλλεται Αὐτός ὡς ἱμάτιον».
Καί τώρα φεύγεις ἀπό κοντά μας μέ
τό κατευόδιο καί τήν προσευχή τῶν
κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί
τοῦ Ἐπισκόπου μας πού στό πρόσωπό
σου ἔβλεπε τή μαρτυρία τοῦ Θεοῦ καί
τήν δική μας.
Ἐνδεδυμένος τήν μία καί μοναδική
ἱερατική σου στολή στά 13 χρόνια. Μέ
αὐτή χειροτονήθηκες, μέ αὐτήν φεύγεις γιά τό Ὑπερουράνιο καί Νοερό
Θυσιαστήριον, τήν Θεία Ἱερουργία.

τησες τήν ἱεροσύνη τήν τιμημένη ἀπό
τόν μακαριστό παππού τῆς Κρήτης καί
ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου κ. Εἰρηναῖο, τήν ὁποίαν καί ἔλαβες τό 2002
ἀπό τά Πανάχραντα χέρια του.
Ἐνδύθηκες τόν ζυγόν τοῦ Θεοῦ,
ἀγάπησες καί ἀγαπήθηκες. Πῆρες τό
πετραχήλι σου καί μέ τό βλέμμα σου
σεμνό καί ταπεινό περπάτησες τό ἡρωικό Σέλινο. Σέ αὐτά τά χωριά πού βιώνουν τόν ξεριζωμό, τήν μετανάστευση,
λειτουργοῦσες τίς σαράντα ἐκκλησίες
τοῦ χωριοῦ σου καί εἶχες γιά προσκομιδή «τήν ζωή τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων».
Στά Πλεμενιανά βάπτισες, στεφάνωσες, λειτούργησες, πῆρες τόν
ἱδρώτα, τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τῶν
ἀνθρώπων καί τήν ζύμωσες μέ τά δάκρυα καί τήν ἔκανες πρόσφορο στήν
εὐχαριστία τοῦ Θεοῦ.
Στήν Μητρόπολή μας ἔμεινες μόνο
δυό χρόνια. Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό
πού σέ γνωρίσαμε. Μέ ἀπόλυτη ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο καί στήν Μητρό-

Πατέρα Μανοῦσο,
Ὁ αἰφνίδιος θάνατός σου ὑπῆρξε
τό καλύτερο κήρυγμα νά εἴμαστε πανέτοιμοι πάντοτε νά χαιρετίσουμε τήν
αἰώνια ἄνοιξη.
Καλό ταξίδι Γέροντα, τήν Εὐχή σου!
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Ἐκδρομή μέ τά στελέχη
τῆς κατασκήνωσης!
Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
πραγματοποίησαν ἐκδρομή τά στελέχη τῶν κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ ἐκδρομή τους ἔτυχε τῆς προσφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά
τήν ἐθελοντική τους παρουσία καί διακονία στίς κατασκηνωτικές περιόδους
γιά τό ἔτος 2015.
Τήν ἐκδρομή συνόδευσαν ὁ Δ/ντής τοῦ γραφείου νεότητος διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης καί ὁ π. Ἰωάννης Κουκουράκης.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Μέ τό δισάκι μας στόν ὦμο καί τίς
πρῶτες ψιχάλες νά μᾶς γνέφουν φθινοπωρινούς χαιρετισμούς, ἡ κατασκηνωτική ὁμάδα τῆς Μητρόπολής μας
ἀντάμωσε καί πάλι, γιά ἕνα ταξίδι διαφορετικό ἀπό τά ἄλλα. Στίς ἀποσκευές μας οἱ ἀναμνήσεις ἀπό τήν φετινή
κατασκηνωτική περίοδο ἀλλά καί ἡ
ὄρεξη πού ποτέ δέν μᾶς ἔλειψε γιά περιηγήσεις καί περιπλανήσεις προσκυνηματικοῦ χαρακτήρα.
Ἀκολουθώντας τήν ἐθνική ὁδό Ρεθύμνου – Ἡρακλείου κάναμε τήν πρώ-

τη μας στάση στή περιοχή τοῦ Μπαλί.
Χαζέψαμε τίς πανέμορφες παραλίες μέ
τά γαλαζοπράσινα νερά της καί τραβήξαμε γιά τό λόφο τῆς Ἁγίας Ὑπακοῆς.
Πρώτη μας στάση ἡ Μονή Ἀττάλης ἤ
Μπαλή ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἰωάννη
τόν Πρόδρομο. Περάσαμε κάτω ἀπό
τίς πέτρινες καμάρες καί τίς κληματόβεργες, γιά νά ὁδηγηθοῦμε στό προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς. Γραπτά στοιχεῖα
ἀποδεικνύουν τήν ὕπαρξή της κατά
τήν πρώιμη Βενετική περίοδο. Ἐντυπωσιαστήκαμε μέ τήν μοναστηριακή
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λογίας. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὁ τρόπος
ἐργασίας τῶν παππούδων μας. Ἡ μονή
ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἀρχιερέα Σιλβέστρο
τόν 13ο αιῶνα, ἐνῶ ὁ καμαροσκέπαστος μονόχωρος ναός οἰκοδομήθηκε
τό 1627. Τό δεύτερο κλίτος προστέθηκε τόν 20ο αιῶνα καί εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Νικόλαο. Ἕνα καταπράσινο σκεπαστό καλντερίμι μᾶς ὁδηγεῖ
στό κεντρικό τῆς ἀνδρικῆς μονῆς. Μιά
ἐντυπωσιακή ἑνετική κρήνη φαντάζει
μόνη καί ἔρημη χωρίς τό μαρμάρινο
λιοντάρι πού κάποτε στόλιζε τήν ὄψη
της. Κατά τήν Τουρκοκρατία ἡ μονή
ὑπέστη ἀλλεπάλληλες καταστροφές
ἀπό τούς κατακτητές, καθώς ἀπετέλεσε ὁρμητήριο ἐπαναστατῶν. Τό 1957
ἡ μονή ἀνακαινίστηκε καί λίγα χρόνια
μετά, χαρούμενες φωνές ἀπό τήν παιδική κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης πλημύρισαν τούς
χώρους τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος. Στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ θαυμάζουμε τό παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο καί
τή λαϊκή ἐκκλησιαστική ξυλογλυπτική
τοῦ 19ου αιῶνα. Ἐκεῖ ὁ πατήρ Ἀρσένιος, Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, μᾶς ὑποδέχεται. Μᾶς μιλάει γιά τό μοναστήρι.
Ὅμως μέ ἀγωνία ξεπερνάει τήν ἱστορία

ἀρχιτεκτονική της καί κατευθυνθήκαμε στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ. Ἡ πέτρα
σέ συνδυασμό μέ τό μάρμαρο καί τό
σεμνό ξύλινο τέμπλο δένουν μέ ἀπόλυτη ἁρμονία. Ἀρχικά, ὁ ναός ἦταν μονόχωρος ἀλλά μέ τήν ἀνακατασκευή του
μετατράπηκε σέ δίκλιτο. Ἀφήσαμε γιά
ἀρκετή ὥρα τά βλέμματά μας, νά ἀποθανατίσουν τήν κάθε γωνιά του καθώς
ὁ Ἡγούμενος πατήρ Παρθένιος μας
ξεναγοῦσε στήν ἱστορία τῆς Μονῆς.
Ἐπισκεφτήκαμε μερικούς ἀπό τούς χώρους τῆς μονῆς, ὅπως τό παρεκκλήσιο
τῆς μονῆς καί τήν ἐντυπωσιακά τοιχογραφημένη τράπεζα τοῦ 17ου αιῶνα
πού φιλοξενεῖ ἐκθέματα ἀπό φωτογραφίες σύγχρονες παραδοσιακοῦ χαρακτήρα. Ἀπολαύσαμε τήν ἠρεμία μέ θέα
τό πέλαγος τῆς Μεσογείου. Τό κέρασμα φυσικά δέν ἔλειψε, ὅπως ἐπιτάσσει
ἡ φιλοξενία κάθε μονῆς, ἕνα νερό, μία
πορτοκαλάδα, ἕνα κομμάτι ἄρτος.
Συνεχίζουμε τό δρόμο μας πρός τό
Ἡράκλειο στήν ὀρεινή περιοχή τοῦ χωριοῦ Ἀσίτες, προκειμένου νά συναντήσουμε μία ἀπό τίς ἰστορικότερες μονές
τῆς Κρήτης, τήν Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη. Ἐκεῖ φιλοξενεῖτε
ἕνα μουσεῖο λαϊκῆς τέχνης καί τεχνο24

ἐνδότερά τῆς ψυχῆς μας πού δέν περιγράφονται μέ λόγια, παρά μόνο μέ
σκίρτημα καρδιᾶς ἀποτυπωμένο στά
πρόσωπα τοῦ καθενός μας.
Κεῖνο πού μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ἦταν
ἡ ὑγρασία τοῦ χώρου, τό ἀτέλειωτο
ἁγίασμα πού ἀναβλύζει ἀπό τήν ἐποχή
τοῦ Ἁγίου καί ἐξαιτίας τῆς προσευχῆς
Του. «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις
αὐτοῦ»! Λειψανδρία εἶχε καταβάλει τήν
περιοχή καί ἰδού ἅμα τοῦ αἰτήματος
ἅμα καί τῆς δωρεᾶς. Ὕδωρ ἀνέβλυσε
μέσα ἀπό τίς πέτρες! «ποταμοὶ… ὕδατος ζῶντος»! καί τό νερό δέν τελειώνει
ποτέ ὅσο καί ἄν ζητήσει κανείς !
Ἄλλο πού μας ἔκανε ἐντύπωση
μέσα στήν σπηλιά ἦταν τό ἀπολιθωμένο θηρίο ἀπό τά χέρια τοῦ Ἁγίου! Ἕνα
λιοντάρι τήν ἐποχή ἐκείνη στέκεται ἡ
αἰτία νά ἐγκαταλείψουν οἱ κάτοικοι
τήν περιοχή. Ὁ Ἅγιος ὅμως τό ἡμερεύει καί τό ἀπολιθώνει γιά τήν δόξα τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ!
Μέ βήματα ἀργά καί βαριά κατευθυνθήκαμε πρός τά πάνω, στόν κεντρικό Ναό, στό ἐσωτερικό του ὁποίου

καί τήν ἀξία τῶν κτιρίων καί τονίζει
τήν ἀνάγκη μας νά ἔχουμε μυστηριακή
ζωή γιά νά κερδίσουμε τήν αἰώνια ζωή!
Τό ταξίδι μας συνεχίζεται πρός τό
χωριό «Ἅγιος Μύρων» γιά νά ἐπισκεφτοῦμε τόν ὁμώνυμο ναό. Πρέπει νά
διασχίσουμε τήν κατάφυτη λοφώδη περιοχή, μέ τούς ἀμπελῶνες δεξιά καί ἀριστερά μας. Ἡ λαχτάρα μας νά προσκυνήσουμε στό Σπήλαιο Ἀσκήσεως τοῦ
Ἁγίου Μύρωνος ἐκμηδενίζει τήν ὅποια
ταλαιπωρία. Ὁ ναός κατά τᾶς γραφᾶς
ὑπῆρξε ἕδρα ὀρθόδοξης ἐπισκοπῆς,
ἀπό τά πρωτοβυζαντινά χρόνια καί
ἕως τήν περίοδο τῆς ἐνετοκρατίας. Ὁ
ναός ἀρχικά ἦταν παλαιοχριστιανική
βασιλική πού κατά τόν 11ο αιῶνα μετατράπηκε σέ τετράστυλο σταυροειδῆ μέ
τροῦλο. Κοιτάζοντας τή στοίχιση τῆς
πέτρας καί τά τυφλά ἀψιδώματα στούς
ἐξωτερικούς τοίχους, θαυμάζουμε τήν
τεχνική τῶν παλαιῶν χτιστάδων.
Κατηφορίζουμε πρός τό παρεκκλήσι πού βρίσκεται κάτω ἀπό τό ναό, τό
ἱερό σπήλαιο ὅπου ἀσκήτεψε ὁ Ἅγιος.
Ἡ ἔκπληξη καί τό δέος κυρίεψε τά
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μᾶς περιμένει στόν Ἅγιο Γεώργιο. Ἕνας
Ναός καμάρι γιά τό χωριό! Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο εἶναι ἰδιαίτερα περίτεχνο μέ
πλούσια διακοσμητικά στοιχεῖα. Ἐκεῖ
συμπροσευχηθήκαμε μέ τούς χωριανούς
τελώντας τήν συνηθισμένη ἀκολουθία
τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου καί συμμετέχοντας στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση
ἐνός κεκοιμημένου ἀδελφοῦ τοῦ χωριοῦ.
Παραπλεύρως τοῦ ναοῦ βρίσκεται
τό ἐκκλησιαστικό μουσεῖο, τό ὁποῖο
εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας Κυρίλλου. Κοιτᾶμε μέ προσοχή τίς παλιές βυζαντινές εἰκόνες, τά
ἱερά σκεύη καί τά ἄμφια. Προσπαθοῦμε
νά διαβάσουμε τά κιτρινισμένα ἀπό τό
πέρασμα αἰώνων χειρόγραφα βιβλία
καί νά ἑρμηνεύσουμε τά γραφόμενα.
Ὅμως βραδιάζει καί πρέπει νά ἀναχωρήσουμε γιά τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς… καί φτάνει στό τέλος της
καί ἡ φετινή μας ἐκδρομή… κλείνει γιά
τά καλά καί τό φετινό καλοκαίρι μέ τίς
δράσεις τῶν κατασκηνώσεων… ἀνυπομονοῦμε γιά τοῦ χρόνου, ὅπου θά ξανά
ἀνταμώσουμε πάλι στά ἴδια μέρη…

ὑπάρχει ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου. Πρόσφατα
ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν Λειψάνων
Του. Ἀντικρίσαμε τόν ἀνοιχτό τάφο καί
τά ἱερά λείψανα πού ἔχουν τήν ἀρχή
τους ἀπό τόν 4ο αἰῶνα! Προσκυνήσαμε εὐλαβικά τή Χάρη του καί ἀκούσαμε
τόν ἤρεμο καί ἥσυχο ἀλλά φλογώδη
λόγο τοῦ παπᾶ Νικόλα ἐφημερίου καί
Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, γιά τόν ἅγιο,
τήν ἱστορία του καί τά διάφορα θαύματά του ἕως τίς μέρες μας.
Γιά λίγο ξαποστάσαμε. Ἀνανεώσαμε τίς δυνάμεις μας τρώγοντας καί πίνοντας. Ἀπολαύσαμε τήν θέα καί τήν
ἠρεμία τοῦ χωριοῦ καί γενικότερά τῆς
ἐπαρχίας Μαλεβιζίου. Ὅμως, ἡ μέρα
κυλᾶ καί τό πρόγραμμα τῆς ἐκδρομῆς
ἐπιτάσσει νά φύγουμε.
Ἡ τελευταία διαδρομή θά καταλήξει στό Ζαρό. Τό γραφικό κεφαλοχώρι
μέ τά πολλά νερά καί τήν παραδοσιακή
ἀρχιτεκτονική του. Ἐκεῖ μας ὑποδέχεται ὁ πατήρ Λέανδρος. Ἡ φιλοξενία τοῦ
Ἀβραμιαία. Μᾶς ὁδηγεῖ στήν λίμνη καί
μᾶς κρατᾶ συντροφιά μέ ἕναν καφέ. Ἀναχωρεῖ ὅμως νωρίτερα γιά νά σημάνει τήν
καμπάνα. Εἶναι ἡ ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ καί
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

Η ΓΙΟΓΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…
Περίληψη προηγουμένων:
Τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου «γιόγκα» προσδιορίζεται ἀπό τίς πανάρχαιες δοξασίες καί τήν ἐξέλιξη τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης στόν Ἰνδουισμό. Οἱ ἀρχαιολογικές
ἀνασκαφές καί τά ἱερά κείμενα ἀποτελοῦν τίς κύριες πηγές στό θέμα τῆς γιόγκα.
Στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα δημιουργήθηκαν ἰνδουιστικές κινήσεις μέ σκοπό τή διάδοση τοῦ Ἰνδουισμοῦ στή Δύση. Ἡ ἰνδική φιλοσοφία καί ἡ πρακτική τῆς γιόγκα
γοήτευσαν τούς Δυτικούς, πού ἀναζητοῦσαν νόημα ζωῆς. Αὐτή τή γοητεία ἐκμεταλλεύτηκαν, ὡς μεσσίες, ἑκατοντάδες γκουρού, ἐμπορευόμενοι τή σωτηρία τῆς
ψυχῆς τῶν ὀπαδῶν τους, μέ σκοπό ἡ ἰνδουιστική κοσμοθεωρία καί λατρεία νά
κυριαρχήσει σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς τους.
Στό φιλοσοφικό-θρησκευτικό πλαίσιο τοῦ Ἰνδουισμοῦ, πρώτιστα, ὁ Ἰνδουιστής
καλεῖται νά ἐξέλθει ἀπό τόν κύκλο τῶν ἀτέρμονων μετενσαρκώσεων καί νά ὁδηγηθεῖ στή μόξα - λύτρωση. Ἡ δέ σωτηρία ἀποτελεῖ ἀτομική του εὐθύνη. Παράλληλα, ὅμως, ἀντιλαμβάνεται τήν ἀδυναμία του νά εἶναι ἡ ζωή του ἀψεγάδιαστη καί
ἐξ αὐτοῦ τοῦ καρμικοῦ χρέους ἐγκλωβίζεται ξανά στόν κύκλο ἀπ’ τόν ὁποῖο ἀπεγνωσμένα ἐπιθυμεῖ νά ξεφύγει. Σ’ αὐτό τό τραγικό ἀδιέξοδο ἡ φιλοσοφική σκέψη
προτείνει τή γιόγκα ὡς ἀσφαλές μέσο γιά τήν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας.

3. Εἶναι ἡ γιόγκα γυμναστική ἄσκηση;
Θρησκευτικά χαρακτηριστικά στή γιόγκα
Ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει, πώς ἡ γιόγκα συνδέεται ἄρρηκτα μέ τίς δοξασίες
τοῦ ντάρμα-Παγκόσμιου Νόμου, τοῦ
κάρμα-ἔργων, τῆς σαμσάρα-μετενσάρκωσης καί μόξα-λύτρωσης. Τό πρῶτο,
λοιπόν, θρησκευτικό στοιχεῖο εἶναι οἱ
δοξασίες, οἱ μαγικοθρησκευτικές θεωρήσεις, οἱ τελετουργικοί καθαρμοί καί

Πολλοί θεωροῦν τή γιόγκα ὡς
ἄσκηση γυμναστικῆς, ἐπειδή μ’ αὐτή τή
μορφή προβάλλεται ἀπό τά γυμναστήρια. Προσεκτική μελέτη ἀποδεικνύει
ὅτι ἡ γιόγκα οὔτε γυμναστική εἶναι,
οὔτε ὡς γυμναστική μόνο ἐμφανίζεται.
Τή θέση αὐτή, καταρχήν, ἀποδεικνύουν
τά θρησκευτικά χαρακτηριστικά της.
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οἱ προσευχές στό πλαίσιο τῶν ἀσκήσεων γιόγκα, ἀφιερωμένες π.χ. στόν Σίβα
πού ὀνομάζεται «ὁ Κύριος τῆς γιόγκα»,
στόν Κρίσνα, στήν Κάλι, στήν Ντούργκα, στόν γκουρού κ.ἄ.

ἱερές συλλαβές, καί «κίρταν»2 γιά τήν
ἀπαγγελία προσευχῶν πρός τούς θεούς
καί τούς γκουρού, μέ «μάνταλες»3 γιά
τήν αὐτοσυγκέντρωση, μέ «μούντρες»4
γιά τόν ἔλεγχο τῆς «ἐνέργειας»5 «πράνα»,6 μέ «τσάκρας»7 τά ὁποῖα πρέπει νά
ἰσορροπήσουν, μέ «νάντις»8 πού δραστηριοποιοῦνται.
Συνδέεται, ἐπίσης, μέ ἀστρολογικές
δοξασίες, τάχα πώς οἱ πλανῆτες ἐπηρεάζουν τά τσάκρας, μέ «σίντις»9 γιά τήν

2. Κίρταν: εἶναι γιογκικό τραγούδι τοῦ ὁποίου
οἱ συλλαβές εἶναι μάντρα.
3. Οἱ μάνταλες: εἶναι συμβολικές γραφικές
παραστάσεις. Ἔχουν ἀποκτήσει τή δύναμη - ἐνέργεια τῆς «θεότητας» στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένες μέσα ἀπό μαγικές τελετές καί δηλώνουν τήν
παρουσία της. Οἱ μάνταλες χρησιμοποιοῦνται γιά
νά γίνει πιό ἰσχυρός ὁ διαλογισμός μέ τήν αὐτοσυγκέντρωση καί προσήλωση τοῦ ἀσκούμενου στή
Γιόγκα καί γιά τήν ἕνωσή του μέ τήν ἐνέργεια τῆς
«θεότητας», τά ὁποῖα στήν πραγματικότητα εἶναι
δαιμονικές ὑπάρξεις. Στά πλαίσια τῆς Ν. Ἐποχῆς
παρουσιάζονται, πρός ἐξοικείωση, ὡς διακοσμητικά χώρων.
4. Μούντρα: Στάση, συμβολική - μαγική χειρονομία.
5. Ἡ λέξη «ἐνέργεια» χρησιμοποιεῖται μέ ἀποκρυφιστική σημασία. Δέν ἀφορᾶ τόν ὅρο, ὅπως τόν
ἐννοεῖ ἡ ἐπιστήμη (π.χ. κινητική, μηχανική, ἠλεκτρομαγνητική, πυρηνική-ἀτομική, θερμική, χημική, ἡλιακή αἰολική, γεωθερμική, ὑδροηλεκτρική
κ.ἄ.).
6. Πράνα: Σύμφωνα μέ τήν ἰνδουιστική φιλοσοφία, πράνα ὀνομάζεται ἡ ἐνέργεια ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τόν Ἀκάσα πού δημιούργησε ὅ,τι ὑπάρχει
στό σύμπαν.
7. Τσάκρας: Ἑπτά κέντρα «ἐνέργειας» κατά
μῆκος τῆς σπονδυλικῆς στήλης καί σέ ἄλλα σημεῖα
τοῦ σώματος.
8. Νάντις: «ἐνεργειακά» κανάλια, μεταφέρουν
τήν πράνα.
9. Σίντις: Πνευματιστικές (μαγικές) αἰσθήσεις
οἱ ὁποῖες, ἐνῶ ἀποτελοῦν δαιμονικά τεχνάσματα,
στό χῶρο τῆς παραθρησκείας θεωροῦνται ἱκανότητες τοῦ νοῦ πού ἔχει ἀσκηθεῖ στό διαλογισμό.

Σίβα, ὁ Κύριος τῆς γιόγκα

Ἡ γιόγκα γεννήθηκε σέ προχριστιανικό εἰδωλολατρικό χῶρο, ὅπου βασίλευε ἡ πολυθεΐα καί ἡ μαγεία. Ὁ Ἰνδουιστής ἀναγάγει τά πάντα στό θεῖο, τό
ὁποῖο, πιστεύει πώς ὑπάρχει παντοῦ,
μέσα στόν ἴδιο, στά ζῶα καί στά φυτά
καί μ’ αὐτό ἀγωνίζεται νά ταυτιστεῖ.
Ἑπομένως, ἡ βάση καί ὁ προορισμός
τῆς γιόγκα εἶναι τό θρησκευτικό βίωμα.
Ἐπιπλέον, ὁ ἀσκούμενος στή γιόγκα
συνδέει τίς σωματικές στάσεις καί ἀναπνοές μέ τό διαλογισμό, προκειμένου
μέ τή μετοχή ὅλων τῶν αἰσθήσεών του
νά ὁδηγηθεῖ στή λύτρωση. Ὁ δέ διαλογισμός θεωρεῖται ἀποτελεσματικός,
μόνο ὅταν συνδέεται μέ «μάντρας»1
1. Μάντρα: ἐπανάληψη ἱερῶν ἤχων (ὤμ, ὤμ
κ.ἄ.) κατά τή διάρκεια διαλογισμῶν.
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ἀπόκτηση ὑπερφυσικῶν δυνατοτήτων,
μέ ὁράματα ἐξωτικά (δηλ. δαιμονικά)·
μέ τελετές καρμικοῦ καθαρισμοῦ,10 μέ
«ἐνεργειακές θεραπεῖες», 11 μέ ἀποκρυφιστικές τελετουργίες, μυήσεις καί
σύμβολα πού δέν ἔχουν τέλος…
Νά ἐπισημάνουμε πώς ὅλες οἱ στάσεις γιόγκα ἔχουν θρησκευτικό συμβολισμό. Ἀναφέρονται σέ ἰνδικές δοξασίες. Δέν ἀναπαριστοῦν ἁπλῶς μύθους τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά ταυτίζονται
μέ τούς ἀναφερόμενους φανταστικούς
θεούς.
Γιά παράδειγμα, στή γνωστή Χάθα
γιόγκα, στή στάση τοῦ λωτοῦ, ἡ θέση
τῶν ἑνωμένων χεριῶν (Ναμαστέ Μούντρα) εἶναι ἡ στάση τῆς προσευχῆς.
Τά χέρια ἑνώνονται γιά τήν ἀφύπνιση
τῆς ἐνέργειας Κουνταλίνι πού, σύμφωνα μέ τίς δοξασίες, βρίσκεται μέ μορφή φιδιοῦ, κουλουριασμένη στή βάση
τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Ἄλλη δοξασία ταυτίζει τήν κουνταλίνι μέ τή θεά
Κάλι. Τά δέ χέρια ἑνωμένα ἐκφράζουν
εὐγνωμοσύνη καί ταπείνωση, ἔναντι
τοῦ ἰνδουιστικοῦ θεοῦ πρός τόν ὁποῖο
ἀναφέρεται ὁ ἀσκούμενος π.χ. τόν
Σίβα τήν Κάλι κ.ἄ.

Στάσεις Χάθα γιόγκα

Τό ξύπνημα τῆς Κουνταλίνη

Ἀναφορικά μέ τή λέξη Χάθα, ἡ λέξη
ἀποτελεῖται ἀπό δύο μάντρας –μαγικές
συλλαβές, προσευχές– τό Ha καί τό
Tha. Τό Ha σημαίνει ἥλιος καί ταυτίζεται μέ τήν ἀρσενική ἐνέργεια τοῦ Σίβα.
Τό Tha σημαίνει σελήνη καί δηλώνει τή
θηλυκή ἐνέργεια τῆς Σάκτι. Πρόκειται
γιά δοξασίες, πού ἀφοροῦν τή θεοποίηση καί λατρεία τοῦ ἥλιου, τῆς σελήνης
καί ὅλων τῶν στοιχείων τῆς φύσεως,
στά ὁποῖα πιστεύουν πώς ἐνυπάρχει ἡ
παρουσία τοῦ Σίβα.
Νά σημειωθεῖ, πώς ἡ ἕνωση τῶν ἀντίθετων ἐνεργειῶν καί ἐν τέλει ἡ ἑνότητα
μέ τή συμπαντική ἐνέργεια - Μπράχμαν
κυριαρχεῖ στίς στάσεις (ἀσάνας) στίς

10. Καρμικός καθαρισμός: Εἶναι ἡ ἐκμετάλλευση τῆς πίστης στή δοξασία ὅτι ἡ κατάσταση τῆς
ζωῆς τοῦ ὄντος ἐξαρτᾶται ἀπό τό κάρμα, τά ἔργα
τῶν προηγούμενων ζωῶν του. Ἡ ἐκμετάλλευση
ἐπεκτείνεται, περαιτέρω, μέ τήν ψευδή ὑπόσχεση
τοῦ καρμικοῦ καθαρισμοῦ τοῦ οἰκογενειακοῦ δέντρου.
11. Ἐνεργειακές θεραπεῖες: Ψευδοθεραπεῖες
πού συμπλέκονται μέ τήν ἀποκρυφιστική χρήση
τοῦ ὄρου ἐνέργεια.
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ἀναπνευστικές ἀσκήσεις - πραναγιάμα
καί στό διαλογισμό, ἐνῶ συμπλέκεται μέ
μαγικές πρακτικές. Ἐδῶ ὁ ὅρος «ἐνέργεια» ἔχει παραψυχολογική σημασία.

σχέση ἔχουν μέ τίς ἀσκήσεις γυμναστικῆς, ἐνῶ σοβαρό θέμα ἐγείρεται γιά ὅσους Χριστιανούς, πιθανῶς
ἀσκοῦνται, μή ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τους
τό περιεχόμενο τῶν διαλογισμῶν καί
ὅλο αὐτό τό μαγικοθρησκευτικό σκηνικό.

Ἑνότητα μέ τή συμπαντική ἐνέργεια

Οἱ δέ ἀσάνες ἀναπαριστοῦν μύθους
ἰνδουιστικῶν θεῶν, ἀσκητῶν, ἡρώων
καί ζώων, τῶν ὁποίων μιμοῦνται τίς
ἀφύσικες, γιά τόν ἄνθρωπο, στάσεις
τους.
Γιά παράδειγμα, ἡ Hanumasana,
εἶναι ἡ στάση τοῦ μυθικοῦ θεοῦ Χανουμάν, προκειμένου νά βρεῖ τή σύζυγο
τοῦ θεοῦ Ράμα. Ἡ Upavista Konasana
- ἡ στάση τῆς καθιστῆς γωνίας, συνδέει ἐρωτικά τό σῶμα μέ τή Μητέρα Γῆ.
Ἡ Σαλάμπα Σιρσάσανα, μέ τήν αὐξημένη ροή αἵματος στό κεφάλι, βοηθᾶ
στό νά ἀφυπνιστεῖ τό Sahasrara Τσάκρα - ἐνεργειακό κέντρο πού βρίσκεται
πάνω ἀπό τό κεφάλι, καί ἐπηρεάζει ὅλα
τά ἄλλα τσάκρας, καθώς καί τόν ἔλεγχο τῆς συνείδησης. Ὅταν ἡ ἐνέργεια
Κουνταλίνι ἑνώνεται μέ τό Sahasrara
Τσάκρα, ὁ γιόγκι ἐπιτυγχάνει τό Σαμάντι, γίνεται φωτισμένος καί ἑνωμένος
μέ τό σύμπαν καί τόν θεό.
Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα, πού ἀποτελοῦν τόν κορμό τῆς γιόγκα, οὐδεμία

( Ἑπόμενο θέμα: Διαλογισμοί
καί διδασκαλίες τῶν γκουροῦ δασκάλων γιόγκα)
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28η Ὀκτωβρίου - Ἡ Ἑορτή τοῦ Μεγάλου ΟΧΙ
Τῆς κας Μαζανάκη Τριανταφυλλιᾶς, Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος
Ἐκκλησιαστική Διακονία τῆς Ι.Μ.Κ.Α., Ἀποφοίτου τῆς σχολῆς
Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων καί Ὀργανισμῶν, Μουσικοῦ.

Ἡ

«ἐμποδίων μεταξύ τῶν λαῶν»; Τά
ἐμπόδια αὐτά λοιπόν εἶναι κάθε
τί πού διαχωρίζει τό ἕνα ἔθνος
ἀπό τό ἄλλο θρησκεία, ἤθη, ἔθιμα, ἰδιαιτερότητες, ἐθνικά σύνορα κλπ. Δηλαδή γιά τήν ἐπίτευξη
«Εἰρήνης» ἀπαραίτητη «θεωρείται» ἡ ἰσοπέδωση τῶν λαῶν. Ἡ δημιουργία
μίας μάζας πού θά «καταναλώνει» ἕνα εἶδος
«τροφῆς». Θά ἔχει συγκεκριμένες ἀνάγκες οἱ
ὁποῖες θά ἱκανοποιοῦνται ἐλεγχόμενα ἀπό
ἕνα ἑνιαῖο κέντρο Διοίκησης συγκεκριμένα.
Μήπως δέν συμβαίνει σέ κάποιο βαθμό αὐτό
στίς μέρες μας; Ποῦ εἶναι τά ἐθνικά καί θρησκευτικά μας σύμβολα στά δημόσια κτίρια;
Ἐπιδιώκεται καί προωθεῖται ἡ ἀποκαθήλωσή
τους καί ἀπό τά σχολεῖα. Τά σχολεῖα πού ὅπως
καί νά ἔχει, μέ ὅσα προβλήματα κι ἄν ἔχουν
στήν λειτουργία τούς ἀποτελοῦν τό κέντρο
ἐκπαίδευσης τῶν νέων πολιτῶν. Ἐπιδιώκεται
καί δρομολογεῖται ἡ κατάργηση τῶν παρελάσεων. Γίναμε πολύ «προοδευτικοί» καί «πολυπολιτισμικοί». Ἀκόμη καί ποιός ξέρει γιά πόσο
ἀκόμη θά γίνεται ἡ κατάθεσις στεφάνων. Ποῦ
εἶναι ἡ παρουσία τῶν Ἀρχῶν κατά τήν τέλεση τῆς Δοξολογίας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου; Ἔτσι
τιμοῦμε τούς νεκρούς μας; Αὐτούς πού ἀγωνίσθηκαν γιατί εἶχαν ὅραμα καί ἰδανικά;
Ἅς προβληματιστοῦμε λοιπόν ὅλοι γιά τό
τί εἴχαμε, τί ἔχουμε καί τί πρόκειται νά ἔχουμε
στό μέλλον. Ἅς ἀναλογιστοῦμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού τιμοῦμε τήν 28η Ὀκτωβρίου πέρασαν
τά πάνδεινα μέ κατάληξη νά χάσουν τήν ζωή
τους γιά νά ἔχουμε τήν Ἑλλάδα πού μας παρέδωσαν ὅπως ἀκριβῶς μας τήν παρέδωσαν κι
ὄχι ὅπως τήν διαμορφώσαμε καί τήν διαμορφώνουμε. Ἄς συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ πόλεμος δέν γίνεται μόνο μέ τά τουφέκια. Τίποτα
δέν κατακτήθηκε χωρίς ἀγώνα καί θυσία.

28η Ὀκτωβρίου εἶναι Ἐθνική ἑορτή. Τέτοια μέρα κάθε
χρόνο ἑορτάζουμε τό μεγάλο
ΟΧΙ πού εἶπαν οἱ Ἕλληνες πρόγονοί μας στούς Ἰταλούς πού
ἤθελαν νά καταλάβουν τήν πατρίδα μας. Αὐτή τή μέρα πού νιώθουμε ἐθνική ὑπερηφάνεια. Ἡ γαλανόλευκη
κυματίζει ὑπερήφανα στά σχολεῖα, στά δημόσια κτίρια καί στά σπίτια. Παρελαύνει ὁ στρατός, τά σχολεῖα, οἱ σύλλογοι καί τά σωματεῖα.
Γίνεται κατάθεση στεφάνων στά ἡρῶα, γιά νά
τιμήσουν τούς ἡρωικούς νεκρούς. Ψάλλεται ὁ
Ἐθνικός μας Ὕμνος. Τελεῖται Δοξολογία. Ἰδιαίτερη Δοξολογία συνταγμένη καί μελοποιημένη εἰδικά γιά τήν ἡμέρα αὐτή.
Αὐτή ἦταν ἡ πραγματικότητα μέχρι τώρα.
Ἀναλογιστήκαμε πού πᾶμε;
Οἱ πρόγονοί μας εἶπαν τό μεγάλο ΟΧΙ
στούς Ἰταλούς. Ἔγινε πόλεμος. Μήπως στίς μέρες μας δέν ἔχουμε πόλεμο; Σᾶς παραθέτω μερικούς ἀπό τούς στίχους τῆς Δοξολογίας τῆς
28ης Ὀκτωβρίου.
«Ταλαιπωρία ἐταλαιπωρήθημεν, ἐλογίσθημεν ὠς πρόβατα σφαγῆς»
Μήπως σήμερα δέν ὑπάρχει ἀντίστοιχη ταλαιπωρία τοῦ κόσμου;
«οἱ ἀγροί ἡμῶν διεμερίσθησαν οἱ οἰκοι ἐρημώθησαν και ἡμεῖς περιηβρίσθημεν»
Μήπως οἱ ἀγροί (ἀκίνητη περιουσία τῶν
πολιτῶν) δέν διαμερίζεται; Δέν ξεπουλάει ὁ
κόσμος τήν περιουσία του ὅσο ὅσο; Μήπως οἱ
οἶκοι δέν ἐρημώθησαν; Μέ τά νέα ἤθη καί ἔθιμα δέν γίνεται προσπάθεια διάλυσης τῆς οἰκογένειας; Μήπως δέν περιυβρίζονται καί ἐξαπατοῦνται οἱ πολίτες ἀπό ὅσους «ἄρχουν»; Δέν
γίνεται προσπάθεια στό ὄνομα τῆς Ἑνωμένης
Εὐρώπης γιά κατάργηση «τῶν ἐμποδίων» μεταξύ τῶν λαῶν; Καί τί ἐννοεῖτε μέ τόν ὄρο
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Ὁ ρόλος τοῦ πνευματικοῦ πατέρα
τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη, Ἐφημερίου Ἁγίου Ἀντωνίου Μάλεμε
Ἕνας μεγάλος πατέρας τῆς Ἐκκλησίας
μας λέγει:
Ἀνδρόγυνο χωρίς πνευματικό εἶναι
γήπεδο μέ ποδοσφαιριστές πού παίζουν
χωρίς διαιτητή. Ὁ κοινός πνευματικός
εἶναι ὅπως ὁ μαραγκός, πού χειρίζεται
μόνος του τό ξύλο καί ξέρει πώς θά τό
φέρει στίς διαστάσεις του. Ἔτσι, καί ὁ κοινός πνευματικός χειρίζεται μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό τήν ἁρμονία τοῦ ἀνδρογύνου,
πού μετά τό γάμο ἔχει γίνει σάρκα μία.

παρουσία τήν συμβουλή καί τήν προσευχή τοῦ πνευματικοῦ ἡ οἰκογένεια παύει
νά εἶναι ἕνα γήπεδο χωρίς κανόνες χωρίς
ἐποπτεία ἀλλά μετατρέπεται σέ ἕνα γήπεδο ἀρετῶν καί ἀληθινῆς ἀγάπης! Ὅταν
τά ζευγάρια δοῦν τήν παρουσία τοῦ πνευματικοῦ ὡς πατέρα πού προσεύχεται γιά
τήν πρόοδο τούς τότε δέν ἔχουν νά φοβηθοῦν καμία ἀπολύτως δυσκολία ἀλλά
συνεχίζουν τόν βίο τούς ἕν ἁρμονία καί
Ἀγάπη!

Ἀγαπητοί μου ἀδερφοί ἀντιλαμβανόμαστε πλήρως τά προαναφερθέντα καί
πιστεύουμε ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ πνευματικοῦ πατέρα στά ἀνδρόγυνα ἔχει καθοριστικό ρόλο, προλαβαίνει προβλήματα
στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσής τους καί αὐτό
γιατί τά ζευγάρια συμβουλεύονται τόν
πνευματικό τους πατέρα ὄχι μόνον ὅταν
τό πρόβλημα ἔχει φτάσει στό ἀπροχώρητο γιατί τότε μπορεῖ νά εἶναι καί ἀργά
ἀλλά ὅταν χρειάζονται νά πάρουν μία σοβαρή ἀπόφαση γιά τήν οἰκογένειά τους
γιά τήν περαιτέρω ζωή τους! Σήμερα τά
νέα ζευγάρια ἔχοντας νά ἀντιμετωπίσουν
τίς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς οἱ ὁποῖες δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό τήν οἰκονομική
κρίση εἴτε ἀπό τήν βαθύτερη πνευματική
κρίση ἡ ὁποία καί προϋπῆρχε τῆς οἰκονομικῆς, διαπίστωναν καί διαπιστώνουν
ὅτι πολλά πράγματα εἶναι ἀδύνατον νά
τά διαχειριστοῦν μόνοι τους χωρίς τήν
βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία τούς χαρίζει
τήν φώτιση, τόν ἁγιασμό, τήν δύναμη νά
τά ἀντιμετωπίσουν καί ὅλα αὐτά μέ τήν

Ὅμως, ἡ παρουσία τοῦ πνευματικοῦ
ὡς συμβούλου προϋποθέτει ὅτι τό ζευγάρι ἔχει καλλιεργήσει τήν εἰλικρίνεια καί
τήν ἀλήθεια μέσα του γιατί διαφορετικά
τό ψέμα δέν ὁδηγεῖ πουθενά καί ὁ πνευματικός πατέρας δέν θά μπορέσει νά βοηθήσει τό ζευγάρι γιά τή πρόοδό του!
Κλείνοντας αὐτή τή σύντομή μας ἀναφορά γιά τό ρόλο τοῦ πνευματικοῦ, σας
παραθέτουμε ἕναν σύντομο λόγο, μιά
συμβουλή ἐνός ἀκόμη πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἀφορᾶ τήν ἐπιλογή κοινοῦ
πνευματικοῦ ὁδηγοῦ στή ζωή τοῦ ζευγαριοῦ! Νά εὐχηθοῦμε πραγματικά τά ζευγάρια σήμερα νά προσπαθοῦν νά ζοῦν ἔν
Χριστῷ καί ὄχι μακριά ἀπό Αὐτόν πού
χάρισε τά πάντα!
Ὄταν, ὅμως, τό ξύλο τό πελεκᾶνε δύο
μαστόροι ὁ καθένας μέ τή δική του γνώμη, ποτέ το ξύλο δέν θά πάρει ὁριστική
μορφή, πάγια. Ἔτσι, δέν θά ὑπάρξει προκοπή καί στό ἀνδρόγυνο, πού δέν ἔχει
κοινό πνευματικό».
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Θεολόγος

Ἡ πρώτη νυχτερινή Θεία Λειτουργία στόν Ἀποκόρωνα
γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος!
Στούς γραφικούς Μαχαιρούς στόν
Ἀποκόρωνα Χανίων, ἕνα χωριό εἴκοσι
προσώπων, τελέστηκε τήν Δευτέρα 31
Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ἡ πρώτη νυχτερινή
Θεία Λειτουργία γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό
ἔτος.
Στή Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν
ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Τουρλίτης, ὁ π. Ἐμμανουήλ Μπετεινάκης, ὁ π. Νικόλαος Γιαννακουδάκης, ὁ π. Εὐάγγελος Μπακαρόζος καί ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος π. Γεώργιος Μαστραντωνάκης ἐνῶ παρέστησαν ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Παπαδοκοκολάκης, ὁ Πρωτ. Χρῆστος
Παπουτσάκης καί ὁ π. Σπυρίδωνας Βαϊδάκης καθώς καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ.
Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας, μετέφερε τούς ἐγκάρδιους χαιρετισμούς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ πού γιά ἐκκλησιαστικούς λόγους βρίσκεται στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, λέγοντας παράλληλα ὅτι μέ
τήν 1η τοῦ Σεπτέμβρη πού ξεκινάει καί τό νέο Ἐκκλησιαστικό ἔτος, συνεχίζεται καί ἡ
παράδοση πού ξεκίνησε ὁ Σεβασμιώτατος, γιά τήν τέλεση τῆς νυχτερινῆς Θείας Λειτουργίας τήν τελευταία Δευτέρα τοῦ μήνα στά χωριά τοῦ Ἀποκόρωνα.
Παράλληλα, εὐχαρίστησε τόν οἰκεῖο ἐφημέριο π. Γεώργιο, ὅλους τους ἱερεῖς καθώς
καί τόν κόσμο πού ἔλαβε μέρος στήν κατανυχτική αὐτή νυχτερινή Θεία Λειτουργία!
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Ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τόν Ἅγιο Μάμα
στήν Ἁγία Μαρίνα!
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στήν περιοχή τῆς
Ἁγίας Μαρίνης τέλεσε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου
Μάμαντος, 1 Σεπτεμβρίου, τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη,
τοῦ Πρωτ. Σταύρου Κατσιγαράκη, τοῦ π. Στυλιανοῦ Σταγάκη καί ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

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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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Νεκτάριο Χανιῶν καί
μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Ἀμφιλοχίας Μοναχῆς!
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων ἱερούργησε τήν Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τελώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ.
Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Δερμιτζάκη μετά
τῶν συνεφημερίων Πρωτ. Χρυσάνθου Σταυρουλάκη καί Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Πετράκη,
τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί συμπροσευχουμένων τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη καί ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἀφοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τό μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τή ἑορτή τῆς
Ἰνδίκτου, τέλεσε τό μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας
Ἀμφιλοχίας Μοναχῆς κατά κόσμον Μαρίκας Κουφάκη, ἡ
ὁποία, ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, μέ τό θυσιαστικό της
ἔργο καί τήν ἀγάπη τῆς πρός τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο προσέφερε καί διακόνησε ὅλη
της ζωή τόν Ἅγιο Νεκτάριο καί τά παιδιά, παρέχοντας τούς ἀκόμα καί στίς σημερινές
ἐποχές στέγη καί φροντίδα καθώς καί προίκα γιά τόν γάμο τους.
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Λαμπρή ἐκδήλωση στόν Ἁλικιανό γιά τά 40 χρόνια
ἱεροσύνης τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη!
Μία λαμπρή ἐκδήλωση πού ἀφύπνισε ἔντονες συγκινήσεις τονίζοντας τήν δράση καί τό
ἔργο τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, γιά
τά 40 χρόνια πού ὑπηρετεῖ ἄξια καί διακονεῖ
στόν Ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, ἔλαβε χώρα τήν
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στήν Ἐνορία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στόν Ἁλικιανό Χανίων.
Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν τέλεση
Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας πού ἦρθαν νά τιμήσουν τόν π. Ἐμμανουήλ.

Τόν ὅλο συντονισμό τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τούς δυό Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς, τούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου καί τόν εὐλογημένο λαό τοῦ
Θεοῦ πού ἡ ἀγάπη του γιά τόν π. Ἐμμανουήλ πλημμύρισε
τόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Στήν τιμητική προσφώνηση πρός τόν π. Ἐμμανουήλ ὁ
Πανοσιολογιώτατος ὡς πρῶτος ὁμιλητής ἀνέφερε μεταξύ
ἄλλων στό λόγο του ὅτι εἶναι μεγάλη εὐλογία νά ὑπάρχουν ἱερεῖς ὅπως ὁ π. Ἐμμανουήλ.
Εἶναι ὁ παπάς ἀγωνιστῆς τῆς πίστης καί τῆς ζωῆς, πού ἀγωνίζεται γιά νά ὑπερβαίνει τά
ἐμπόδια καί τίς ἀνθρώπινες ἐλλείψεις, στόν ὁποῖο ἡ Θεία Χάρη ἀνεπλήρωσε πλουσίως
τά ἐλλείποντα, ἀναδεικνύοντάς τον ἄριστο οἰκογενειάρχη, τίμιο κοινωνικό ἐργάτη καί
συνάμα ἱεροπρεπῆ τῶν Μυστηρίων τοῦ Κυρίου Λειτουργό καί κτήτορα Θυσιαστηρίων
πολλῶν, ἐπί τῶν ὁποίων ἡ ἀναίμακτος τελεσιουργεῖται Θυσία καί διάπυρες πρός τόν
Κύριο ὑπέρ τοῦ κόσμου ἀναπέμπονται δεήσεις καί προσευχές.
Εἶναι τέλος, ἐκεῖνος πού ξέρει ὅτι ‘’ἀφ’ ἐαυτοῦ οὐδείς δύναται ποιείν οὐδέν’’, πού ξέρει
νά ἐπιλέγει, νά ἐκτιμᾶ, νά τιμᾶ τούς ἐν Κυρίῳ ἀγαπητούς του στό ἔργο του συνεργούς,
προσφέροντας σέ ὅλους ἐμᾶς ἕνα μεγάλο μάθημα ζωῆς.
...Ὑπάρχουν δέντρα ψηλά, μέ ὄμορφα φύλλα καί ἄνθη χρωματιστά, ἀλλά μέ τό πρῶτο
ἀέρινο φύσημα τά φύλλα τοῦ πέφτουν καί τά ἄνθη, μέ τίς πρῶτες σταγόνες βροχῆς, χάνουν τό ἄρωμά τους...
Ὑπάρχουν ὅμως καί δέντρα χωρίς ὕψος, πού δέν θέλουν νά ξεπεράσουν τό ὕψος τῶν
ἄλλων δέντρων, πού στέκονται ἀνάμεσα σέ πολλά δέντρα, ἤρεμα ἀρκούμενα στή δική
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τους χαρά, πού λάμπει στό φῶς τῶν φύλλων καί τή λάμψη τῶν
ἀνθῶν τους, πού κανένας ἄνεμος, καμία καταιγίδα δέν μπορεῖ
νά τά θίξει, ἀλλά ταπεινά καί ἀφανῆ διαχέουν σέ ὅλους πλούσια τήν πνευματική τους εὐωδία.
Ἕνα τέτοιο δέντρο σαράντα χρόνια τώρα ἁπλώνει τά κλαδιά τῆς ἀγάπης του καί διαχέει τήν μυστική εὐωδία του στήν
Ἐνορία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἁλικιανοῦ, τήν ὁποία κυριολεκτικά ἀνέστησε καί πνευματικά καί ποιμαντικά καί κοινωνικά
ἐπέκτεινε, τά φύλλα τοῦ ὁποίου μέ τή λύρα τοῦ ἀνέμου τραγουδᾶνε ριζίτικα, τά ἄνθη εὐωδιάζουν ρακόμελο καί οἱ καρποί
τοῦ γλυκοί σάν μέλι....
Στή συνέχεια, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης πού γνώριζε τόν π. Ἐμμανουήλ ἀπό
τά χρόνια πού φοιτοῦσαν στήν τροφό Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης σκιαγράφησε τήν
προσωπικότητα τοῦ παπᾶ Μανώλη ἀπό τά μαθητικά τους χρόνια μέχρι τήν ἕως τώρα
δημιουργική πορεία του, ἀναφέροντας μεταξύ ἄλλων ὅτι ὁ παπά Μανώλης ἀπό πολύ
μικρός ἦταν πνεῦμα ἀνήσυχο, μέ τάξη καί ὀργάνωση σέ ὅ,τι ἔκανε.
Ἕνα ἐκ τῶν πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ παπᾶ Μανώλη, νῦν ἱερέας, καί στό παρελθόν συνεφημέριος τοῦ παπᾶ Μανώλη, ὁ Πρωτ. Κων/νος Τζαγκαράκης ἀναφέρθηκε μέ
λόγια συγκινητικά στήν ὁμιλία του γιά τά χρόνια πού πέρασαν μαζί στήν πρώτη τους
Ἐνορία στά Κεραμειά κάνοντας λόγο μεταξύ ἄλλων γιά τό δημιουργικό καί πνευματικό οἰκοδόμημα πού ἄφησε ἐκεῖ ὡς παρακαταθήκη ὁ π. Μανώλης.
Ἦταν λίγο μετά τό Πάσχα τοῦ 1982 ὅταν ὁ τότε Μητροπολίτης Κύδωνιας καί Ἀποκορώνου καί νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ἐρηναῖος μου πρότεινε νά ὑπηρετήσω ὡς
Ἱερέας στά Κεραμειά καί συγκεκριμένα στίς ἐνορίες Κοντοπούλων καί Μαλάξας.
Πρίν προλάβω νά πάω, ἀκόμα ὡς λαϊκός γιά νά δῶ τήν ἐνορία, νά γνωρίσω τούς
ἀνθρώπους της καί νά δῶ πού μπορῶ νά μείνω μετά τήν χειροτονία μου, ἕνας ἄνθρωπος
ἕνας Ἱερέας τῆς περιοχῆς τῶν Κεραμειῶν, τῆς ἐνορίας τῶν Κάμπων, εἶχε ἤδη φροντίσει,
εἶχε ἤδη μιλήσει μέ τούς ἐπιτρόπους τῶν Κοντοπούλων καί εἶχε ἤδη βρεῖ τό τόπο πού θά
ἦταν τό σπίτι τοῦ Ἱερέα.
Ἦταν ὁ παπά Μανώλης ὁ ἄνθρωπος πού ἄρχισε νά μοῦ συμπαραστέκεται στό δύσκολο αὐτό λειτούργημα τῆς Ἱεροσύνης, ἀκόμα πρίν τόν γνωρίσω.
Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ ἀγκάλιασε ὡς πραγματικός ἀδελφός
καί πατέρας.
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Μέ τίς συμβουλές του στά πρῶτα μου βήματα στήν Ἱεροσύνη, στήν συμπεριφορά μου
στούς ἐνορίτες μου, στόν τρόπο συνεργασίας μου μέ τό Ἐκκλ. Συμβούλιο, στήν σωστή
τέλεση τῶν Ἱερῶν μυστηρίων καί ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Καί ὅλα αὐτά μου τά δίδαξε εἴτε νουθετώντας με μέ λόγια εἴτε βλέποντας τόν νά τά
κάνει ὁ ἴδιος πράξη. Πολλές φορές σέ λειτουργίες καθημερινές ἤ πανηγύρεις πού συλλειτουργούσαμε, μετά τό τέλος οἱ ἄνθρωποι πάντα εἶχαν κάτι νά τοῦ ποῦν, νά τόν ρωτήσουν, νά πάρουν τήν συμβουλή του.
Ἀγάπησε τούς ἐνορίτες του καί αὐτοί τοῦ τό ἀνταπέδωσαν. Πρόσφερε ἁπλόχερα τήν
βοήθειά του, ἔκανε βίωμα τά λόγια του Εὐαγγελίου. Ἦταν κοντά στούς γέροντες, στούς
νέους ἀλλά καί στά παιδιά. Πάντα κοντά στούς ἀρρώστους καί πονεμένους, παρών καί
στίς χαρές τῶν ἐνοριτῶν του. Καί δέν ἦταν ἁπλά παρών ἀλλά συμμετεῖχε – συμμεριζόταν
στήν λύπη τους μέ λόγια συμπονετικά καί παρηγορητικά, στήν χαρά τους, τραγουδώντας μαντινάδες καί ριζίτικα τραγούδια.
Ἀλλά καί στήν καθημερινότητα τοῦ χωριοῦ, στό δρόμο, στό καφενεῖο πάντα κοντά τους.
Θυμᾶμαι μερικές φορές πού πήγαμε μαζί στό καφενεῖο στούς Κάμπους, νά βγάζει ἀπό τό
ντουλαπάκι τοῦ αὐτοκινήτου τοῦ τό πιεσόμετρο καί νά μετράει τήν πίεση στούς γέροντες.
Πῶς λοιπόν καί οἱ ἐνορίτες του νά μήν ἀνταποδώσουν καί αὐτοί; Νά ἀγκαλιάσουν
τόν παπά Μανώλη μέ τήν σειρά τους, καί ὁρισμένοι νά ἀποκτήσουν μεγαλύτερο δεσμό
βαπτίζοντας τά παιδιά τους καί γίνοντας σύντεκνοι...

Στήν συνέχεια, ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τήν Πρωτοψάλτη
στό Ἱερό στασίδι τῆς Ἐνορίας κ. Αἰκατερίνη Κολοκυθά μέ θέμα
ὁ παπά Μανώλης στόν Ἁλικιανό.
Στήν ὁμιλία της ἡ κ. Αἰκατερίνη ἀναφέρθηκε στήν ἐξαίρετη
διαδρομή πού ἔκανε στόν Ἁλικιανό ὁ παπά Μανώλης καθώς
καί στά ἔργα πού ἀκόμη καί σήμερα ὡς ἄοκνος ἐργάτης τοῦ
Κυρίου μας συνεχίζει μέ τόν ἴδιο ζῆλο νά δημιουργεῖ.
Ὁ παπά Μανώλης ὅπως ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ἡ κ. Κολοκυθά, καθιέρωσε μία ἄλλη σχέση ἀνάμεσα στήν ἐκκλησία καί τόν κλῆρο της. Μέ
τόλμη, διορατικότητα καί ἀνοιχτό μυαλό, σέ μία ἐποχή μάλιστα μέ ἔντονα ταμπού
καί φαλλοκρατικές ἀντιλήψεις, ἔβαλε ἰσότιμα τή γυναίκα μέσα στήν ἐκκλησία, πού
ἀπέδειξε στή συνέχεια ὅτι μπορεῖ ἰσάξια μέ τό ἄλλο φύλο, νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες της. Ὅσες ἀναλάβαμε τέτοιο ρόλο, ἰδιαίτερα ἐμεῖς πού ὑπηρετήσαμε τό ψαλτήρι
μας, ὀφείλομε ἀποκλειστικά σ’ ἐκεῖνον αὐτή μας τή δραστηριότητα καί τόν εὐγνωμονοῦμε.
Θά μποροῦσα νά μιλῶ ὦρες ὁλόκληρες γιά τήν προσφορά του, θά σταθῶ ὅμως ἐνδεικτικά σ’ ἕνα κομμάτι αὐτῆς τῆς προσφορᾶς, γιατί θεωρῶ ὅτι ἔπαιξε σημαντικό ρόλο σ’
αὐτήν τήν ἀλλαγή.
Ἀπό τόν πρῶτο κιόλας καιρό ἔκανε ἀγωνιώδη προσπάθεια νά φέρει τά παιδιά μας
μέσα στήν ἐκκλησία. Ξεκίνησε κατηχητικά μαθήματα καί δημιούργησε παιδική χορωδία,
ὥστε νά ἀποκτήσουν, στό μέτρο βέβαια τοῦ δυνατοῦ, μουσική ἀλλά καί ἐκκλησιαστική
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παιδεία, πού θά τά βοηθήσει νά ἀποκτήσουν ὅλα ἐκεῖνα τά ἐφόδια πού θά σφυρηλατήσουν μία ὁλοκληρωμένη καί ὑγιῆ προσωπικότητα στή μετέπειτα ζωή τους.
Παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια πού ἀνέκυψαν, καθώς γνωρίζετε ὅτι γιά νά
εὐοδωθεῖ μία προσπάθεια δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό μία πλευρά, ἡ προσπάθεια συνεχίστηκε μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή καί τελικά ἀπέδωσε καρπούς.
Ὁ παπά Μανώλης ἔχει ἀκόμα πολλά νά προσφέρει. Ἡ ἐκκλησία μας χρειάζεται ὅσο
ποτέ ἄλλοτε τίς ὑπηρεσίες του. Νά εἶναι σίγουρος ὅτι θά εἴμαστε πάντα κοντά του, νά
συνεπικουροῦμε καί νά στηρίζουμε τό πλούσιο ἔργο του. Τόν εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπ’ τήν
καρδιά μας γιά ὅσα μας προσέφερε, γιά ὅσα ἀκόμα θά μᾶς προσφέρει, καί εὐχόμαστε
νά τοῦ δίνει ὁ θεός - τόν ὁποῖο μέ ἀφοσίωση, πίστη καί συνέπεια ὑπηρετεῖ - δύναμη καί
ὑγεία γιά νά συνεχίσει τήν προσφορά του καί νά ὑλοποιήσει τά ὁράματα καί τούς στόχους πού ἐξακολουθεῖ νά θέτει γιά τό καλό της ἐνορίας μας.
Στήν συνέχεια, οἱ χορωδίες ἐνηλίκων καί παιδιῶν τῆς
Ἐνορίας ἀπέδωσαν ὄμορφα τραγούδια δίνοντας ἀκολούθως
τή σκυτάλη στήν ὁμιλία τοῦ παπᾶ Μανώλη ὁ ὁποῖος σθεναρά συγκινημένος εἶπε μεταξύ ἄλλων στήν προσλαλιά του,
ὅτι εἶναι καλύτερα οἱ ἄνθρωποι νά μᾶς βρίζουν καί νά μᾶς
κακολογοῦν, παρά νά μᾶς ἐπαινοῦν καί νά μᾶς τιμοῦν, ὅπως
λέγει ὁ Γέρων Ἰωσήφ ἀπό τή Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Δέν ξέρω, λοιπόν, μετά ἀπό τά σοφά αὐτά λόγια τοῦ Γέροντος κι ὕστερα ἀπό ὅσα ἄκουσα ἐδῶ, ἄν πρέπει νά χαίρομαι
ἤ νά ντρέπομαι. Ἄν πρέπει νά πανηγυρίζω ἤ νά λυποῦμαι. Ἄν πρέπει νά ἀνησυχῶ ἤ νά
ἀναπαύομαι. Τούτη τήν ὥρα, αἰσθάνομαι τήν γλώσσα μου νά δυσκολεύεται, περισσότερο
ἀπό ὅτι τοῦ Μωυσῆ.Τά χέρια μου νά τρέμουν, τά πόδια μου μέ δυσκολία νά μέ σηκώνουν.
Τό μυαλό μου θολωμένο καί ἀδύναμο. Η συναισθηματική φόρτιση νά μέ προβληματίζει
ἰδιαίτερα. Ὅμως, πρέπει καί θά προσπαθήσω νά ψελλίσω λίγα λόγια.
Τίποτα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι τυχαῖο. Ὅλα βρίσκονται κάτω ἀπό τήν πρόνοια, τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Εὐχαριστῶ τό Θεό, πού χάρη στό δικό του ἔλεος
καί τή δική του ἀνοχή, ἀνταποκρίθηκα στό κάλεσμά του. Τό χέρι τοῦ Θεοῦ, μέ τήν προτροπή τῶν μακαριστῶν μου γονιῶν, μέ ὁδήγησε στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Ναοῦ τοῦ χωριοῦ μου, ἀπό
τήν παιδική μου ἡλικία. Τό χέρι τοῦ Θεοῦ μέ ὁδήγησε, λίγο ἀργότερα, στή μάνα καί τροφό
Ἱερατική Σχολή τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τό χέρι τοῦ Θεοῦ, διά τοῦ Ἐπισκόπου μου, μέ ὁδηγεῖ
στίς 7 Σεπτεμβρίου τοῦ 1975, μέ τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία μου, εἰς τήν εὐλογημένη,
λίαν ἀγαπητή, πρώτη μου ἐνορία, τήν ἐνορία τῶν Κάμπων καί Κατωχωρίου Κεραμειῶν.
Παρά τή μεγάλη μου ἀγάπη στά ὀρεινά χωριά, (λόγω τῆς καταγωγῆς μου) τό χέρι
τοῦ Θεοῦ, μέ ἐκσφενδονίζει διά τοῦ διορατικοῦ καί ἐμπνευσμένου Ἐπισκόπου μου, τό
Σεπτέμβριο τοῦ 1988 καί μέ ἐγκαθιστᾶ, σ’ αὐτή τήν Ἁγιοτόκο καί ἠρωοτόκο ἐνορία, τήν
ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Διβόλη, τοῦ πατρός Ἀλυπίου, τοῦ πατρός Ἐλευθερίου Καψωμένου, τῆς Γερόντισσας Ἀκακίας, τοῦ πατρός Μεθοδίου καί πολλῶν ἄλλων, ὀσιακῶν
μορφῶν.
Δέν μπορῶ νά σᾶς κρύψω, ὅτι ὅταν ἦλθα καί βρέθηκα ἐδῶ, ἄγνωστος ἀνάμεσα σέ
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ἀγνώστους, ξένος ἀνάμεσα σέ ξένους, ἀπό τά ἄγρια βουνά τῶν Κεραμειῶν, στόν ἤρεμο
καί καταπράσινο κάμπο τοῦ Κερίτη, ἀπό τά πουρνάρια, τά κυπαρίσσια καί τίς ἐλιές,
στίς πορτοκαλιές, τίς λεμονιές καί τά ἀβοκάντο.Παρά τήν ὀμορφιά, τήν εὐωδία καί τήν
ἀπεραντοσύνη τοῦ κάμπου, νόμιζα ὅτι βρισκόμουν σέ χῶρο περιορισμένο, σέ χῶρο ἀφιλόξενο, σέ χῶρο ξένο, πού δέ μέ θέλει, δέ μου ταιριάζει, δέ μου ἁρμόζει, δέ μου ἀνήκει.
Τό ἔλεος, ὅμως, καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἔδωσε πάλι τή λύση.Οἱ ἄγνωστοι γρήγορα ἔγιναν
γνωστοί. Οἱ ξένοι γρήγορα ἔγιναν φίλοι, ἔγιναν δικοί. «Γνώρισα τά ἐμᾶ καί γνωρίστηκα
ὑπό τῶν ἐμῶν» κατά τήν εὐαγγελική ρήση. Ἔδωσα τό χέρι μου καί ἑκατοντάδες χέρια
μου δόθηκαν. Ἄνοιξα τήν ἀγκαλιά μου καί ἑκατοντάδες ἀγκαλιές ἄνοιξαν. Ἄνοιξα τήν
καρδιά μου καί ἄνοιξαν ἑκατοντάδες καρδιές. Ἄνοιξα τό σπίτι μου καί ἄνοιξαν ὅλα τά
σπίτια. Ἔδειξα ἐμπιστοσύνη, μοῦ ἐδόθηκε ἀπεριόριστη . Ἔδειξα σεβασμό, μέ περιέβαλαν
μέ βαθύτατο. Ἔδωσα ἀγάπη, πλημμύρισα ἀπό ἀγάπη. Ἔτσι, μέ τή χάρη καί τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ, πορευτήκαμε καί φθάσαμε στό σήμερα.
Ἔχουν περάσει 27 χρόνια καί νομίζω εἶναι χθές. «Ὡσεί μία ἡμέρα ἐν ὀφθαλμοίς σου Κύριε». Καί ἔρχομαι στό σήμερα. Δέ θεωρῶ ὅτι ἀνήκει σέ μένα, καμία τιμή καί κανένας ἔπαινος. Ἀνήκουν στή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τά οἰκονόμησε ἔτσι. Κι ὕστερα σέ κείνους πού χάραξαν αὐτό τό δρόμο, αὐτήν τήν πορεία. Αρχίζοντας ἀπό τούς σεβαστούς μου δασκάλους
, μερικοί ἐκ τῶν ὁποίων, καί χαίρομαι γι’ αὐτό, μᾶς τιμοῦν ἀπόψε μέ τήν παρουσία τους.
Συνεχίζοντας μέ τόν πνευματικό μου πατέρα καί φθάνοντας σέ κείνους, πού ὅλα αὐτά
τά χρόνια συμπορεύτηκαν, συνεργάσθηκαν, συνέβαλαν, συμπάσχησαν γι’ αὐτό πού, χάριτι Θεοῦ, λέγεται, ζῶσα πορευομένη Ἐνορία Ἁλικιανοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, τήν εὐαρέσκεια
τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῆς ἐνορίας μας, θά τίς μοιραστῶ ἀπόψε μέ ἄλλους 49, στούς
ὁποίους καί πιστεύω, ὅτι ὀφείλεται ὅ,τι ἔγινε, ἄν ἔγινε...
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Σύντομους χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Ἀπόστολος
Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ἐνῶ εὐχετήρια ἐπιστολή ἀπέστειλε καί ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Μουσούρων Ἀστυνόμος Β΄κ. Ἐμμανουήλ Κρασαδάκης.
Στή συνέχεια, ἀκολούθησαν ὕμνοι ἀπό τήν Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἐνορίας τήν
ὁποία διεύθυνε ὁ υἱός τοῦ παπᾶ Μανώλη κ. Ἐλευθέριος Χατζηδάκης.

Εὐχές καί συγχαρητήριους λόγους ἀπέδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός καί στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, οἱ ὁποῖοι εὐχήθηκαν στόν πατέρα Μανώλη μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ νά συνεχίσει τό δημιουργικό ἔργο τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο πού ἐδῶ καί
σαράντα χρόνια ἄξια πράττει.
Ἀκολούθησε ἐπίδοση εὐαρεσκειῶν στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖο καί στόν π. Μανώλη, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, ἀπόδοση τιμητικῆς πλακέτας ἀπό τήν Ἐνορία Ἁλικιανοῦ στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχι42

επίσκοπο Κρήτης, καί ἁγιογραφημένη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας ἀπό τήν Ἐνορία Ἁλικιανοῦ. Ὁ σύνδεσμος Κληρικῶν μέ τήν σειρά του
ἀπένειμε στόν π. Ἐμμανουήλ ἕναν ἐπιστήθιο Σταυρό καί ἐκεῖνος μέ τήν σειρά του ἀπένειμε στόν σύνδεσμο μία ἁγιογραφημένη εἰκόνα, καθώς ἁγιογραφημένη εἰκόνα παρέλαβε ἀπό τά χέρια τοῦ π. Ἐμμανουήλ καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας.
Στή συνέχεια, ἡ ἐνορία Ἁλικιανοῦ καί ὁ π. Μανόλης τίμησαν μέ ἐπαίνους ὅλους
ἐκείνους πού ὅλα αὐτά τά χρόνια βρίσκονται στό πλευρό τῆς ἐνορίας καί τοῦ π. Μανόλη.  

43

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Περβολίτσα
Ἀκρωτηρίου!
Μέ μεγάλη συμμετοχή εὐλαβῶν προσκυνητῶν τελέστηκε τήν Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ὁ μεγάλος πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Περβολίτσα στό Ἀκρωτήρι Χανίων
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τό Γενέσιον
τῆς Θεοτόκου στά Χανιά!
Στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στά Κουνουπιδιανά Χανίων
τελέστηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, ὁ μεγάλος πανηγυρικός
Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
συμπροσευχουμένων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί εὐλαβεστάτου Χριστεπωνύμου πληρώματος.
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Ἀπονομή ὀφικίου Πρωτοπρεσβυτέρου
στόν π. Γεώργιο Τζομπανάκη!
Κάθε ἱερέας σηκώνει ἕνα πολύ
μεγάλο σταυρό, τόσο προσωπικό
ὅσο καί τόν σταυρό τῆς Ἐνορίας, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
στό κήρυγμά του στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίας Τριάδος στόν Βαμβακόπουλο, ὅπου τέλεσε Ἀρχιερατική
νυχτερινή Θεία Λειτουργία, τήν
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
Ἡ Μητρόπολή μας, γνωρίζοντας τήν διακονία τοῦ π. Γεωργίου Τζομπανάκη, καθώς καί τήν
προσφορά του στούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη, τούς ὁποίους καθημερινά καί παντοιοτρόπως παρηγορεῖ, ἀποφάσισε νά τοῦ ἀπονέμει τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, ὥστε νά φέρει ἀκόμα ἕνα σταυρό ἐπί τοῦ στήθους του, γιατί πραγματικά σηκώνει
πάρα πολλούς σταυρούς. Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά στηρίζει νά συνεχίσει τό ἔργο του τόσο
εἰς τό μυστήριό τῆς ἐξομολογήσεως καθώς καί σέ ὅλη τήν προσφορά τῆς διακονίας
του, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας πρίν τήν χειροθεσία σέ Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Γεωργίου Τζομπανάκη.
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Ἁγιασμός γιά τή νέα σχολική χρονιά
ἀπό τόν Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνό!
Σήμερα ξεκινάει ἕνας χρόνος δημιουργικός, ἕνας χρόνος ὁ ὁποῖος θά σᾶς δώσει
περισσότερη γνώση, περισσότερη ἐμπειρία καί θά σᾶς
προετοιμάσει περισσότερο καί
καλύτερα γιά νά μπορέσετε νά
ἀντεπεξέλθετε σέ ἕναν πάρα
πολύ δύσκολο κόσμο,τόνισε
μετά τόν ἁγιασμό στά ἐκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
Ζωντας τόν κόσμο πού εἴμαστε
εἶναι γεγονός ὅτι δέν ζοῦμε σέ μία
ἁγία κοινωνία, οὔτε βρισκόμαστε σέ
κάποιο παράδεισο, γι’ αὐτό τό λόγο
εἶναι ἀναγκαία ἡ προετοιμασία.
Σήμερα πόσο ἐπίκαιρο καί διαχρονικό στό πέρασμα τῶν αἰώνων
εἶναι τό ἀρχαῖο γνωμικό ‘’στους γονεῖς μου ὀφείλω τό ζῆν στοῦ διδασκάλους μου τό εὖ ζην’’. Γιαυτό τόν
λόγο χρειάζεται ἀπό τούς μαθητές
προετοιμασία, ὑπομονή, πρόοδος, μελέτη καί ἐπιμονή.
Ἡ ἅμιλλα ἡ ὁποία θά
ἔχετε θά εἶναι τόσο πολύ
εὐγενής ἔτσι ὥστε νά σέβεστε καί τούς συμμαθητές σας, ταυτόχρονα ὅμως
θά ἀποκτᾶτε καθημερινῶς
καί μία καλύτερη γνώση
γιά τήν ζωή σας.
Τέλος, εὐχήθηκε σέ διδασκάλους καί μαθητές
καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά καρποφόρα
καί κατάμεστη ἀπό ὑγεία
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Ἑσπερινός της Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στά Χανιά!
Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ Ὕψωσις
τοῦ Τιμίου Ξύλου στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.
Τόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό τέλεσε στίς 13 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός στόν
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἀργουλιδέ στό
Ἀκρωτήρι Χανίων συμπροσευχουμένων ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἑκατοντάδων πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν
τόν Τίμιο Σταυρό.

Στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁλικιανοῦ Χανίων τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης παρουσία Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλήθους εὐσεβῶν
προσκυνητῶν.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Νικήτα
στόν Ἀχεντριά Ἡρακλείου!
Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί θρησκευτική
ἱεροπρέπεια ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Νικήτας στόν
Ἀχεντριά Ἡρακλείου. Στον μεγάλο πανηγυρικό
Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἀποδεχόμενος τήν
πρόσκληση τοῦ οἰκείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου, νά συμμετέχει στίς λατρευτικές
Ἀκολουθίες γιά τόν θαυματουργό Ἅγιο Νικήτα.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ κήρυξε γιά τόν
Ἅγιο Νικήτα ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς 15 Σεπτεμβρίου τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος στόν Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ἀνδρέου.
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Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κήρυξε τό Θεῖο
Λόγο, ἀφοῦ πρωτίστως εὐχαρίστησε γιά τήν ἐγκάρδια πρόσκληση καί ἀβραμιαία φιλοξενία
στόν εὐλογημένο αὐτό τόπο, τόν
οἰκεῖο Μητροπολίτη κ.κ. Ἀνδρέα.
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Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης
στίς Βρύσες Ἀποκορώνου!
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Θεομητορική ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης 24 Σεπτεμβρίου στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό στό Φιλίππου στίς Βρύσες Ἀποκορώνου, ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Δ΄Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης.
Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ συλλιτανευόντων εὐσεβῶν πιστῶν.
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Ἐόρτιος πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐγκαινίων
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου!
Τήν Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου,
τό ἑσπέρας, τελέστηκε στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου ἑόρτιος πανηγυρικός
Ἑσπερινός τῶν ἐγκαινίων, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς
μας καί πλήθους εὐσεβῶν πιστῶν.
Τέλος, ὁ Πανοσιολογιώτατος μέ
λόγια θερμά εὐχαρίστησε τόν ἐφημέριό του Ἱεροῦ Ναοῦ π. Βασίλειο Κιάσσο πού ἄξια
προετοίμασε καί τελειοποίησε τόν Ἱερό Ναό γιά τήν αὐριανή ἡμέρα τῶν ἐγκανίων.
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,
ἀπό τόν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνό!
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου 26 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῶν
Ἐγκαινίων στόν φερώνυμο τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἱερό Ναό,
στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου.
Ἀνήμερα τῶν ἐγκαινίων μεταφέρθηκαν στόν Ἱερό Ναό
τά μαρτυρικά Ἅγια Λείψανα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί στήν συνέχεια τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί κατόπιν ἡ πρώτη
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῆς Καθαγιασθείσης
Ἁγίας Τραπέζης.
Τά τελούμενα παρακολούθησαν ἑκατοντάδες πιστοί,
οἱ ὁποῖοι ἦταν κατάμεστοι ἀπό χαρά βλέποντας τό Ναό
πού ἔχτισαν μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ἐγκαινιάζεται
σήμερα.
Πρό τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
τόν ἐφημέριό τῆς Ἐνορίας π. Βασίλειο Κιάσσο, τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο καί ὅλους ὅσους συνετέλεσαν καί διακόνησαν γιά τήν δημιουργία αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ.
Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στή σημασία τῶν Ἐγκαινίων, λέγοντας ὅτι μόνο Λείψανα Ἁγίων
Μαρτύρων τοποθετοῦνται στήν Ἁγία Τράπεζα διότι oi
Ἅγιοι Μάρτυρες ‘’συναπέθανον τόν Χριστόν’’.
Εἶναι εὐλογημένη ἡ σημερινή ἡμέρα, μία ἡμέρα προσφορᾶς τοῦ κόσμου γιά τήν δημιουργία καί τήν καθιέρωση αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ.
Μετά τό πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μοιράστηκε σέ
ὅλους τούς πιστούς μαζί μέ τό ἀντίδωρο καί τόν ἄρτο, μικρό τεμάχιο ἀπό τό σάβανο (ὕφασματος) ἐμποτισμένο μέ
κηρομαστίχη ὡς εὐλογία.
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Στή Ρωσία οἱ 140 ἐκδρομεῖς
τῆς Μητροπόλεώς μας!
Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ξεκίνησαν
οἱ 140 περίπου ἐκδρομεῖς τῆς
Μητροπόλεώς μας ἀπό τά
Χανιά καί ἔφτασαν ἀπολύτως
ἀσφαλεῖς στήν Ρωσία στίς 28
Σεπτεμβρίου.
Συνοδοί στή ὄμορφη αὐτή
ἐξόρμηση ὁρίστηκαν ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος

Παπαγιαννάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, καί
ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης, ἐνῶ τήν
ἐκδρομή ἐνέλαβε τό ταξιδιωτικό γραφεῖο
kalamaki travel.
Ἐπισκέφτηκαν Ἱερές Μονές, ἱστορικούς τόπους, πλατεῖες, μουσεῖα, περπάτησαν σέ πεζόδρομους, παρακολούθησαν
παραστάσεις μπαλέτου, ξεναγήθηκαν
σέ μερικούς ἀπό τούς πιό ἐνδιαφέροντες
ἱστορικούς σταθμούς τοῦ Μοσχοβίτικου
μετρό πού ἀποτελοῦν ἀληθινά ἔργα τέχνης. Χαρακτηριστική στιγμή ἦταν ὅταν οἱ
ἐκδρομεῖς μας παρέστησαν στά ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης Ἁγιογραφίας τοῦ συντοπίτη μας
Ἁγιογράφου κ. Ἔμμ. Μπετεινάκη στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰσαακίου.
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“Σμύρνη Πατρίδα τῆς καρδιᾶς μας...
93 χρόνια μετά”
Τήν Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων, ἐπετειακή ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς γιά τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε ἡ ἀδελφότητα Μικρασιατῶν Ν. Χανίων ‘’ο Ἅγιος Πολύκαρπος’’ σέ συνδιοργάνωση μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τήν Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ἑνότητα
Χανίων, τόν Δῆμο Χανίων καί τήν Ὁμοσπονδία προσφυγικῶν σωματείων Ἑλλάδος γιά τά 93 χρόνια ἀπό
τήν Μικρασιατική Καταστροφή.
Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ἡ πρόεδρος τῆς ἀδελφότητος Μικρασιατῶν κ. Στυλιανή Γκοτζάνη - Χαριτάκη,
ἡ ὁποία εὐχαρίστησε μεταξύ ἄλλων καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου γιά τήν συμπαράσταση, στήριξη καί ἐποικοδομητική συνεργασία πού
ἔχουν ἀναπτύξει ὅλο αὐτόν τόν καιρό, καθώς καί γιά
τήν παροχή στέγης ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεώς μας,
(στήν ὁδό Σφακίων 25, ἀπό τήν δωρεά πού ἔκανε πρός
τήν Μητρόπολη ἡ κ. Ἄννα Νικολουδάκη), στήν Ἀδελφότητα Μικρασιατῶν, ὅπου στό μέλλον θά στεγάσουν
τήν ἱστορία τους.
Στή συνέχεια, ἀνέλαβε ἡ χορωδία τῆς Ἀδελφότητος
Μικρασιατῶν μέ χοράρχη τήν κ. Γεωργία Ρακοπούλου
ὅπου ἀφύπνισε μνῆμες τοῦ παρελθόντος μέ τίς ὑπέροχες ἑρμηνεῖες μικρασιατικῶν τραγουδιῶν.
Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἡ
βουλευτής Χανίων κ. Βάλια Βαγιωνάκη, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ἡ Ἀντιδήμαρχος Χανίων κ. Βαρβάρα Περράκη καί πλῆθος
κόσμου.
Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κάνοντας τήν εὐχή ποτέ κανείς λαός νά μήν
βιώσει ποτέ τό δράμα πού βίωσαν οἱ Μικρασιάτες. Στή
συνέχεια, εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους πού συνέβαλαν
στήν ὑπέροχη καί συγκινητική αὐτή ἐκδήλωση καθώς
καί τήν κίνηση νά μαζέψουν τρόφιμα γιά τά συσσίτια
τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη
τοῦ νέου δικαστικοῦ ἔτους!
Στό Δικαστικό Μέγαρο Χανίων τελέστηκε τήν Πέμπτη 1
Ὀκτωβρίου ὁ Ἁγιασμός, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
καί συμπροσευχούμενου τοῦ
ἐφημερίου τῆς περιοχῆς Πρωτ.
Ἰωάννου Μαστοράκη, γιά τό
νέο δικαστικό ἔτος παρουσία
τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου
Χανίων, τῶν δικαστικῶν, τῶν
εἰσαγγελικῶν λειτουργῶν καί
τῶν ὑπαλλήλων.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ στήν συνέχεια εὐχήθηκε γιά τό νέο δικαστικό ἔτος, νά τό φυλάει ἡ χάρις τοῦ
Θεοῦ καί οἱ ἀκοίμητες πρεσβεῖες πάντων τῶν Ἁγίων καί εἰδικά τοῦ Ἁγίου Διονυσίου,
νά εἶναι φωτισμένο, εὐλογημένο, ἰσόρροπον καί ἀσφαλές.
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Ἁγιασμός καί ἔναρξη μαθημάτων
στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς
τῆς Μητροπόλεώς μας!
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 1
Ὀκτωβρίου 2015 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς
μας πού βρίσκεται στό Πολιτιστικό Κέντρο στήν ὁδό Αντ.
Γιάνναρη 2.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος πρός τούς καθηγητές
καί τούς μαθητές τῆς Σχολῆς,
τούς εὐχαρίστησε γιά τό ἔργο
πού κάνουν στήν Σχολή αὐτή πού ἔχει ἀφήσει λαμπρό παρελθόν καί προετοιμάζει ἕνα
νέο λαμπρό μέλλον. Ἐπίσης, τόνισε ὅτι μέ τήν προσπάθεια καί τήν ἐλπίδα καθώς καί
μέ τήν σωστή μελέτη καί συνεργασία μέ τούς καθηγητές, τά ἀποτελέσματα θά εἶναι
θετικά.
Στό φυτώριο αὐτό τῆς βυζαντινῆς σχολῆς σπουδάζουν κάθε χρόνο πολλοί σπουδαστές, μαθαίνουν τήν βυζαντινή τέχνη καθώς καί παραδοσιακή μουσική καί προάγονται σέ ἀνώτερες τάξεις, λαμβάνοντας στό τέλος ἐπίσημο πτυχίο ἀπό τό Ὑπουργεῖο
Παιδείας. Τά μαθήματα στή σχολή πραγματοποιοῦνται ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας.
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Στούς Ἁγίους Τόπους
100 προσκυνητές τῆς Μητροπόλεώς μας!
Μέ τίς εὐλογίες καί
εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ξεκίνησαν τήν Παρασκευή τό
βράδυ 100 περίπου προσκυνητές ἀπό τήν Ἱερά
Μητρόπολή μας γιά τούς
Ἁγίους Τόπους, 2 Ὀκτωβρίου.
Τούς προσκυνητές
συνόδευσαν ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μαζί
μέ τόν Πρωτ. Ἰωάννη Δρακακάκη, τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, τόν Πρωτ. Νικόλαο Πατσουράκη καί τόν Πρωτ. Σταῦρο Κατσιγαράκη, δίνοντας τήν εὐκαιρία στούς
πιστούς νά γνωρίσουν τούς Ἁγίους Τόπους πού λαμπρύνουν τήν Ὀρθοδοξία μας καί
παράλληλα συγκινοῦν καί ἀφυπνίζουν γεγονότα τοῦ Εὐαγγελίου μας.
Τήν ἐκδρομή ἀνέλαβε τό ταξιδιωτικό γραφεῖο TIGIRIS TRAVEL.
Οἱ προσκυνητές μας ἐπισκέφτηκαν τό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου
Χριστοῦ μας στήν Βηθλεέμ, τούς Τάφους τῶν Νηπίων πού σφαγιάσθησαν ἀπό τόν
Ἡρώδη, τόν Φρικτό Γολγοθά, τόν Πανάγιο καί
Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μας, τόν Ἰορδάνη
ποταμό, Ἱερές Μονές καί
Ἱερούς Ναούς, τό Ὅρος
τῶν Ἐλαιών, τόν Τάφο
τῆς Παναγίας στήν Γεθσημανή, τό Ὅρος Θαβώρ,
τή Ναζαρέτ, τήν Κανά
τῆς Γαλιλαίας καί ἄλλους
σπουδαίους τόπους τῆς
περιοχῆς.
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Τήν Πέμπτη 9 Ὀκτωβρίου οἱ
προσκυνητές τῆς Μητροπόλεώς
μας στούς Ἁγίους Τόπους ὁλοκλήρωσαν τό ὁδοιπορικό τους μέ
τήν ἐπίσκεψη στό Πατριαρχεῖο
Ἱεροσολύμων καί στήν συνάντησή τους μέ τήν Α.Θ.Μ. καί Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο.
Ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεώς
μας καί τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀπηύθυνε εὐχαριστήριο χαιρετισμό πρός τόν Πατριάρχη ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης:
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Πατριάρχης, πού ἐγκάρδια ὑποδέχτηκε τήν Μητροπολιτική μας
Ἀποστολή, εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας, ὅλους τούς προσκυνητές
καί ἔστειλε ἐγκάρδιους χαιρετισμούς στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό.
Στή συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ἀνταλαγή δώρων καί φιλοξενεία στούς χώρους τοῦ Πατριαρχείου!
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
του Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου
στήν Τσακίστρα Κεραμειῶν!
Τήν Τρίτη 6 Ὀκτωβρίου στήν Τσακίστρα Κεραμειῶν, τελέστηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καί τῶν σύν αὐτῶ
98 Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων, Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη,
τοῦ π. Δημητρίου Κοκολινάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Παναγιώτου Μητριτσάκη καί τοῦ διακόνου
π. Εὐαγγέλου Γενάρη.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
γιά τούς Ἁγίους Σέργιο καί Βάκχο!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα
ἑορτάστηκε στό Γαβαλοχώρι
Ἀποκορώνου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό πού
τούς εἶναι ἀφιερωμένος.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, 7 Ὀκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ὁ
Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ π. Δημητρίου Κοκολινάκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου π. Κωνσταντίνου Μπαντσίλα, τοῦ διακόνου π. Εὐαγγέλου Γενάρη καί συμπροσευχουμένων τοῦ π.
Σπυρίδωνος Βαϊδάκη, τοῦ π. Εὐαγγέλου Μπακαρόζου καί πλήθους πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τῶν Ἁγίων συλλιτανευόντων πλήθους Κληρικῶν καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

62

Ὁ Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνός
στήν Χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου
Τρίκκης & Σταγῶν Χρυσοστόμου!
Τήν Κυριακή 11 Ὀκτωβρίου 2015 o Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός παρέστη στήν χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου
Τρίκκης καί Σταγῶν κ.κ. Χρυσοστόμου στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγήτου στήν
Ἀθήνα.
Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας συνόδευαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης.
Τῆς λαμπρῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος,
συλλειτουργούντων τῶν Σέβ. Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Μητροπολίτου πρώην Τρίκκης κ. Ἀλεξίου, τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ,
Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, Σύρου κ. Δωροθέου, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Φλωρίνης
κ. Θεοκλήτου, Κερκύρας κ. Νεκταρίου, Κορίνθου κ. Διονυσίου, Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, Θηβῶν κ. Γεωργίου, Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη, Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμοθέου, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Λαρίσης κ. Ἰγνατίου,
Καρθαγένης κ. Ἀλεξίου, Ἄρτης κ. Ἰγνατίου, Σάμου κ. Εὐσεβίου, Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Ἐλασσῶνος
κ. Χαρίτωνος, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου
καί τοῦ Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμεντος.
Στόν χειροτονητήριο λόγο του ὁ νέος Μητροπολίτης μεταξύ ἄλλων εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό, καθώς τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη
μέ τόν ὁποῖο διαθέτει καί χρόνια φιλία καθώς
καί τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο
Παπαγιαννάκη διά τῶν ὁποίων, ὅπως ἀνέφερε μοιραστήκαμεν τήν ἀγάπην καί τόν πόθον
διά τό Ἱερόν Θυσιαστήριον καί τούς ὁραματισμούς γιά τήν ἐκκλησιαστική πορεία.
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Ἄνοιξε τίς πύλες τοῦ τό Γραφεῖο Νεότητος
τῆς Μητροπόλεώς μας!
Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς εὐφορίας
πραγματοποιήθηκε ἡ ἔναρξη λειτουργίας τοῦ
νεοσύστατου Γραφείου Νεότητος πού ἀπό
σήμερα ξεκινᾶ τίς δράσεις του καί τούς ὁραματισμούς του, μέ ἐνεργό δυναμικό του, τούς
νέους καί τίς νέες του τόπου μας.
Νωρίς τό ἀπόγευμα τελέστηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στό παρεκκλήσι τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας στόν Ἅγιο Κοσμᾶ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τήν εὐχή του γιά
τήν σωστή καί ἐποικοδομητική λειτουργία τοῦ νέου αὐτοῦ Γραφείου, πραγματοποιώντας τήν ἐπιθυμία τῆς Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου γιά
τήν συγκρότησή τους, σέ ὅλες τίς Μητροπόλεις, μετά τό Διεθνές Συνέδριο πού ἔλαβε
χώρα στήν Κων/πολη τό 2014.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ξενάγηση στήν ἔκθεση
ζωγραφικῆς πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, μέ ζωγραφιές παιδιῶν πού
ἐπισκέφτηκαν τό κέντρο περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης καί στήν συνέχεια ἐκδήλωση
στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων, μέ πρῶτο ὁμιλητή τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε τόν λόγο του μέ μία φράση ἀπό τό ἔργο τοῦ
συγγραφέα Χαλίλ Γκιμπράν ‘’ὁ κῆπος τοῦ Προφήτη’’:
Στή συνέχεια ἔλαβε τόν λόγο ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Νεότητος Διάκονος π.
Δημήτριος Δερμιτζάκης πού ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι ὡς ἀφετηρία ἔχουμε τίς εὐχές
καί εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ
ὁποῖος ἐν συνόδῳ ὅρισε νά δημιουργηθοῦν Γραφεῖα Νεότητας στίς Μητροπόλεις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς καί Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μέ Πρόεδρο καί ἄξιο ἐμπνευστῆ τόν ἀπό Κυδωνίας
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καί Ἀποκορώνου Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο καί τήν πατρική καθοδήγηση
καί σκέπη τοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τήν ὁμιλία τοῦ Διευθυντοῦ, ἀκολούθησε ἡ πνευματική καί καθηλωτική ὁμιλία μέ θέμα ‘’πῶς μιλᾶμε στά παιδιά γιά τόν Θεό’’, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ.
Ἀνδρέου Κονάνου, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἀναφέρθηκε στήν καρποφόρα καί ὠφέλιμη
κατήχηση, στό ἔργο καί τή εὐελιξία τοῦ κατηχητῆ, στή σχέση τοῦ κατηχητῆ μέ τόν κατηχούμενο, μέ ἕνα τρόπο ὄχι ἔξωθεν ἐπιβολῆς ἀλλά μέ ἕνα βιωματικό τρόπο ἀγάπης.
Τήν ὅλη ἐκδήλωση συντόνισε ὁ Πρεσβ. Ἰωάννης Κουκουράκης στενός συνεργάτης
τοῦ Γραφείου Νεότητος. Σύντομο χαιρετισμό ἀπεύθηνε ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἐμμανουήλ
Φραγκάκης ἐνῶ τήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας ἀποδίδοντας εὐχαριστίες ἀκόμη μία φορά γιά τήν ἄψογη αὐτή διοργάνωση καί γιά
τό κάλεσμα τῶν νέων του τόπου μας, εὐχόμενος καλή ἀρχή στό νέο αὐτό Γραφεῖο τῆς
Μητροπόλεώς μας.
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Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ μεγάλη
φιλανθρωπική ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας
στό ἱστορικό καφέ ‘’Κήπος’’!
Μπορεῖ οἱ καιροί νά εἶναι δύσκολοι, μπορεῖ νά ἄλλαξαν οἱ ἐποχές ὁ ἄνθρωπος ὅμως δέν ἄλλαξε
καί συνεχίζει παρόλες τίς δυσκολίες
νά προσφέρει ἀπό τό περίσσευμα
τῆς ἀγάπης του στόν συνάνθρωπο. Αὐτό ἀπέδειξε ἡ φιλανθρωπική
ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας
ὅπου ἡ ἀπρόσμενη προσέλευση τοῦ
κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Συνεχίζουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις νά στηρίζουμε τά συσσίτια τῆς Μητροπόλεώς
μας, ἕνα ἔργο δικό σας πού ἐμεῖς ἁπλά συντονίζουμε, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός στό ἱστορικό καφέ Κῆπος, ὅπου πραγματοποιήθηκε
τήν Τρίτη 13 Ὀκτωβρίου ἡ μεγάλη φιλανθρωπική ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μεγάλη σέ συναισθήματα καί ἀγάπη γιά τόν διπλανό μας.
Ἄλλη μία φορά οἱ Χανιῶτες ὁπλίστηκαν μέ τό αἴσθημα τῆς ἀρωγῆς πρός τόν συνάνθρωπο καί ἔδωσαν δυναμικό παρόν, γεμίζοντας ἀσφυκτικά τήν καφετέρια.
Τήν ὄμορφη ἐκδήλωση προλόγισε καί συντόνισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἐνῶ ὁ ἐκλεκτός καλεσμένος καί ὁμιλητής
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Κονάνος, κέρδισε τό ἀκροατήριο του, μιλώντας
αὐτή τήν φορά γιά τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέσα στήν οἰκογένεια καί κατ’ ἐπέκτασιν στήν κοινωνία. Μέ τό μικρόφωνο στό χέρι ὁ π. Ἀνδρέας εἶχε μία ὄμορφη ὁμιλία
κινούμενος σέ ὅλη τήν αἴθουσα μήν ἀφήνοντας κανένα ἀκροατή παραπονεμένο.
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Μετά τό πέρας τῆς ὄμορφης αὐτής ἐκδήλωσης καί βραδιᾶς ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλός μας εὐχαρίστησε μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
τόν ὁμιλοῦντα π. Ἀνδρέα Κονάνο, τούς κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας, τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, τά παιδιά ἀπό τό πρόγραμμα τοῦ Ξένιος Δίας κ. Στυλιανή Περάκη
καί κ. Εὔα Ροζάκη γιά τήν προετοιμασία, τόν π. Νικόλαο Γιαννακουδάκη Ὑπεύθυνο
τῶν Συσσιτιῶν καί τήν κ. Μαρία Αὐγέρου γιά τά ὑπέροχα κεράσματα, τόν κ. Βασίλειο
Σταθάκη γιά τήν παραχώρηση τῆς αἴθουσας καί τό κέρασμα πού προσέφερε, ὅλους
ὅσους ἐθελοντικά ἐπώνυμα καί ἀνώνυμα προσφέρουν στό φιλανθρωπικό ἔργο καί
ἀγῶνα τῆς Μητροπόλεώς μας καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού ἀνταποκρίθηκε μέ χαρά
στό κάλεσμα αὐτό ἀγάπης καί συμπαράστασης πρός τόν συνάνθρωπο.
Σύντομο χαιρετισμό ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Χανίων ἀπηύθυνε καί ὁ Ἀντιδήμαρχος κ.
Ἐμμανουήλ Φραγκάκης
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Κλῆρος καί λαός ἀποχαιρέτησαν τόν Μακαριστό
Μητροπολίτη Πέτρας & Χερρονήσου
κυρό Νεκτάριο!
Στόν Ἱερό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας 17
Ὀκτωβρίου ἐψάλη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναίου.
Στήν Ἐξώδιο Ἀκολουθία ἔλαβαν μέρος ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός καθώς καί οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Εὐγένιος, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ.
Μακάριος, Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέας, Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, Κορίνθου κ.κ. Διονύσιος, Κισάμου
καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος καί
Αὐστρίας κ.κ. Ἀρσένιος.
Ἐπικηδείους πρός τόν Μακαριστό Ἱεράρχη ἐκφώνησαν ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Μύρων κ.κ. Χρυσόστομος ὡς
ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ. Κύριλλος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ.κ. Ἀρίσταρχος
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Τίτος
Γαρεφαλάκης ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης καί Τοποτηρητής τῆς
χηρευούσης Μητροπόλεως κ.κ. Εἰρηναῖος,
κληρικοί, ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως,
πολιτικοί καί πολιτειακοί Ἄρχοντες, μέ τελευταῖο ἐπικήδειο τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως
Πέτρας καί Χερρονήσου Ἀρχιμ. Τίτου Ταμπακάκη.
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Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν Ἅγιο Λουκᾶ Χανίων!
Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλης μας ὅπου διακονοῦν
ὁ Πρωτ. Δημήτριος Λαμπαθάκης, ὡς ἱερατικός προϊστάμενος μαζί μέ τόν Πρωτ. Ἀντώνιο
Τσουρλάκη καί τόν Τεχνικό Διευθυντή τοῦ
Ρ/Σ ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη
τό Σάββατο καί τήν Κυριακή 17 καί 18 Ὀκτωβρίου ἀντίστοιχα.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Δισαρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό κηρυγματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ.
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Δοξολογία γιά τόν Ἅγιο Ἀρτέμιο
προστάτη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας!
Τόν Προστάτη τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σώματος Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Ἀρτέμιο ἑόρτασε
ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία μέ Δοξολογία πού τελέστηκε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν ἐπίσημη Δοξολογία παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχόντων τοῦ Τόπου μας,
ἐκπρόσωποι τῶν Ἀστυνομικῶν, Πυροσβεστικῶν, Λιμενικῶν καί Στρατιωτικῶν Σωμάτων.
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἀξιωματικός τῆς ΕΛ.ΑΣ. ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ζωή καί στόν μαρτυρικό βίο τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου.
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Τά Ἁγιοδημητριάτικα κουλούρια,
ἕνα ἔθιμο πού ἀναβιώνει στόν Πλατανιά!
Παραμονές τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, προστάτου τοῦ Πλατανιά Χανίων καί οἱ φοῦρνοι τῶν νοικοκυράδων ἔχουν ἀνάψει
γιά νά ψήσουν τά Ἁγιοδημητριάτικα κουλούρια.
Μέ προτροπή τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό
τόν ὄμορφο Πλατανιά καί σέ συνεργασία μέ τόν δραστήριο
Πολιτιστικό καί Ἀναπτυξιακό Σύλλογο Πλατανιά, πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος ἡ ἀναβίωση τοῦ ἐθίμου τῶν Ἁγιοδημητριάτικων κουλουριῶν προκειμένου νά μήν χαθεῖ τό ἔθιμο.
Ἕνα ἔθιμο πού ξυπνᾶ μνῆμες παρελθόντος, τότε πού οἱ
νοικοκυρές μαζεύονταν στό σημεῖο
προπαρασκευῆς ὅπου βρίσκονται
παραδοσιακοί ξυλόφουρνοι, καί μέσα
σέ ἕνα κλίμα χαρᾶς ἑτοίμαζαν ὅλες μαζί τά κουλούρια τοῦ Ἁγίου Δημητρίου πού θά μοίραζαν τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου.
Γιαγιάδες, κόρες καί παιδιά μάζεψαν καί φέτος τά ὑλικά
γιά τήν παρασκευή τοῦ νόστιμου αὐτοῦ κουλουριοῦ καί μαζεύτηκαν σέ σπίτια
γιά νά τά ἑτοιμάσουν, συνεχίζοντας
μία γευστική παράδοση πού δέν πρέπει
νά χαθεῖ, γιατί ὅπως τόνισε καί ὁ Πρωτοσύγκελλός μας, ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό
καί τούς Ἁγίους καί οἱ παραδόσεις καί τά
ἔθιμα κρατᾶνε ἑνωμένο τό Ἑλληνορθόδοξο Γένος μας.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
στό Ἅγιον Ὄρος!
Στό Ἅγιον Ὄρος ἔχει μετέβη
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός γιά προσευχή καί μελέτη. Τήν Πέμπτη
22 Ὀκτ. 2015 ἐπισκέφτηκε τήν
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου ἐνῶ
πρόκειται σήμερα νά πραγματοποιήσει ἐπίσκεψη καί σέ ἄλλες
Μονές.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο Πεσόντων!
Ἡ Ἡμέρα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἑορτάστηκε τό Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2015
στό Πάρκο Εἰρήνης καί Φιλίας τῶν Λαῶν. Προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση
καί πραγματοποποιήθηκε κατάθεση στεφάνου ἐκ μέρους τῆς ἀντιπεριφέρειας Χανίων
ἀπό τόν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Ἀπόστολο Βουλγαράκη.
Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἑνός λεπτοῦ σιγῆ καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας
Ὕμνου.
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Ἑκατοντάδες πιστοί στόν Ἅγιο Δημήτριο
στόν Πλατανιά Χανίων!
Πλημμύρισε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στόν
Πλατανιά Χανίων ἀπό ἑκατοντάδες πιστούς, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου, στόν ὁμώνυμο
Ἱερό Ναό ὅπου τελέστηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Πρωτ.
Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Χαροκοπάκη, τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τερεζάκη,
τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Γομπάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Δρακακάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη, τοῦ Πρεσβ. Στυλιανοῦ Σταγάκη καί τοῦ διακόνου π. Εὐαγγέλου Γενάρη.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ προσφέρθηκαν ἐκ μέρους τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Ἀναπτυξιακοῦ Συλλόγου Πλατανιά τά Ἁγιοδημητριάτικα κουλούρια καθώς καί χοιρινό
μέ σέλινο πού εἶναι τό παραδοσιακό πιάτο τῆς ἡμέρας.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός
«Ἡ Ἁγία Σκέπη προστάτευσε τό Ἔ  θνος μας
τήν 28η Ὀκτωβρίου»!
Μέ αὐτά τά λόγια χαιρέτισε μεταξύ ἄλλων τήν ὄμορφη
ἐπετειακή ἐκδήλωση πού ἔλαβε χώρα στό Πολιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Δαμασκηνός τήν Τρίτη 27 Ὀκτωβρίου 2015.
Ἡ προστασία τῆς Παναγίας καθόλη τήν διάρκεια
τοῦ ἀγώνα ἦταν ἔντονη καί
ὀφθαλμοφανής, σέ ὅλα τά
στρατεύματα τά ἑλληνικά πού
μάχονταν πάνω στήν Ἀλβανία. Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες μαρτυρίες ἀπό ἀνθρώπους πού ἔχουν διηγηθεῖ γεγονότα
ὅπου ἦταν ἔκδηλη ἡ παρουσία τῆς Παναγίας... Μπορεῖ σήμερα νά μήν ἔχουμε πολέμους ὅπως ἐκεῖνο τόν πόλεμο. Ἔχουμε ὅμως ἕνα ἄλλο πόλεμο, καί ἐδῶ χρειάζεται νά
σκεφτοῦμε κατά πόσο μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε ὅλη αὐτή τήν δυσκολία ἡ ὁποία
ἔρχεται στίς ἡμέρες μας. Καί ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπό τό σοφό παράδειγμα τῶν προγόνων μας πού ἔζησαν τήν περίοδο 1940-1945 καί οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τήν ζωή τους
πολλές φορές στόν βωμό τῆς
ἐλευθερίας ἐπειδή εἶχαν τά
ἰδανικά ἐκεῖνα τά ὁποία εἶναι
φυτεμένα στή ζωή τοῦ κάθε
Ἕλληνα καί τοῦ κάθε ἀνθρώπου πού ζεῖ στήν εὐλογημένη αὐτή χώρα πού λέγεται
Ἑλλάδα.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, τούς συνερ74

γάτες του, τήν Διεύθυνση τῆς χορωδίας τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Κρήτης ὑπό τόν
συντονισμό τοῦ Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κων/νου Στεφανάκη, τήν Διεύθυνση τῆς Μεικτῆς Χορωδίας τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τόν συντονισμό τῆς κ. Ἕλλης Παπαλιονάκη-Παγωνίδου, τούς μαθητές τῆς
Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης γιά τίς ὑπέροχες ἱστορικές ἀφηγήσεις,
ποιήματα καί τά μικρά θεατρικά πού μας μετέφεραν στά χρόνια του πολέμου. Τέλος,
εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο πού παρευρέθηκε στήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση ἱστορικῆς
μνήμης.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης, τῶν Ἁγίων Τεσσάρων
Μαρτύρων καί ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στήν Μητρόπολή μας!

Μέ λαμπρότητα καί κάθε ἐπισημότητα ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης, τῶν
Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πού μαρτύρησαν στό Ρέθυμνο καθώς καί ἡ ἑορτή τῆς
Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στήν Μητρόπολή μας.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί ἱερατικῶς προϊσταμένου Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Μπλαζάκη, τοῦ συνεφημερίου Πρεσβ. Δημητρίου Λιόλου καί τοῦ διακόνου π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη, τέλεσε Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Σπλάντζιας καί συγκεκριμένα στό κλίτος πού εἶναι ἀφιερωμένο στούς Τέσσερις Μάρτυρες, ὅπου φυλάσσεται τμῆμα
τῶν λειψάνων τους καθώς καί ἡ
μάχαιρα ἀπό τήν ὁποία σφαγιάσθηκαν.
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Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στόν Καθεδρικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὅπου προεξῆρχε τῆς Ἐπισήμου Δοξολογίας ἐπί τή Ἐθνική Ἐπετείω,
παρουσία Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς πολιτικῆς, καί στρατιωτικῆς ἐξουσίας. Τήν
Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ὑγείας κ. Παῦλος Πολάκης.

Κατόπιν ο Ἱερός Κλῆρος, οἱ Ἀρχές τοῦ
τόπου καί ὁ λαός μετέβησαν ἐν πομπῇ στό
Μνημεῖο Ἡρώων, ὅπου ἐψάλει ἐπιμνημόσυνη δέηση καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων.
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Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν μαθητική καί στρατιωτική Παρέλαση, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στήν ἑορτή
τῶν Τεσσάρων Μαρτύρων στό Ρέθυμνο!
Μέ θρησκευτική μεγαλοπρέπεια καί
τήν παρουσία πλήθους πιστῶν πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς 28ης Οκτωβρίου 2015 ἡ λιτανεία τῆς εἰκόνος τῶν
Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύμνῳ Μαρτυρισάντων, στούς δρόμους
τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου.
Ἀποδεχόμενος τήν πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη, μετεῖχε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινόυ καί τῆς Λιτάνευσης
τῶν Τιμίων Καρῶν τῶν Ἁγίων Τεσσάρων
Μαρτύρων.
Τῆς λαμπρῆς τελετῆς προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δωδώνης
κ.κ. Χρυσόστομος, συμπορευομένων τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ.
Ἀνδρέου, τοῦ Ἐπιχωρίου Μητροπολίτου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων
Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος καί Ἀμορίου κ.κ. Νικηφόρου.
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