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Ἀδελφοί καὶ τέκνα 
     ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
 

Διά τῆς χάριτος καί τῆς φιλανθρωπίας 
τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα ἀπό τῆς αὔριον εἰς 
τό στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς, τῆς καταλληλοτέρας περι-
όδου διά τήν στροφήν τῆς ἀνθρωπίνης 
ψυχῆς, τῆς ἰδικῆς μας ψυχῆς, πρός τόν 
Κύριον.

Ἡ περίοδος αὐτή εἶναι μία διαρκής 
κατάνυξις ἐνώπιον τοῦ ἐκτυλισσομένου 
καθ᾿ ἡμέραν μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, τοῦ 
μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Διά τοῦτο ἡ παρεχομένη εἰς ἡμᾶς εὐκαι-
ρία τῶν Ἱερῶν Νηστειῶν ἔχει ἓν ἰδιαίτερον 
χαρακτηριστικόν: τήν ἀνάνηψιν καὶ τήν 
νῆψιν τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία καλεῖται ἰδιαιτέ-
ρως κατὰ τὴν γέμουσαν θείων προτροπῶν 
καὶ ἁγιότητος περίοδον αὐτήν νὰ συνει-
δητοποιήσῃ τὰ παροδικὰ καὶ τὰ ὁρώμενα 
καὶ νὰ μεταβῇ σταδιακῶς πρό ς τά μείζονα 
καί τά κρείττονα, πρός τά ἀόρατα.

Ἀναγλύφως καὶ ἐπιγραμματικῶς 

Ἀνδρέας ὁ Κρήτης διὰ τοῦ Μεγάλου Κα-
νόνος του ὁμιλεῖ πρὸς ἑαυτὸν καὶ πρὸς 
πᾶσαν ψυχὴν θλιβομένην καὶ καταπονου-
μένην ὑπὸ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν περι-
σπασμῶν τῆς παρούσης ζωῆς. Συναισθα-
νόμενος ὁ Ἅγιος τὸ βάρος τῆς πονεμένης 
ἀπό τή ν ἁμαρτίαν ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἐν 
ἀγωνίᾳ κραυγάζει: «Ψυχή μου, ψυχή μου, 
ἀνάστα τί καθεύδεις;». Ἡ κραυγὴ αὐτὴ 
ὁδηγεῖ εἰς τὴν συνειδητοποίησιν τῆς μα-
ταιότητος καὶ εἰς τὸν ἀνέκφραστον φό-
βον τοῦ τέλους τῆς ἐπιγείου ζωῆς: «τὸ 
τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις (ψυχή μου) θο-
ρυβεῖσθαι». Ἐνώπιον τοῦ ἀπροσδοκήτου 
τέλους τῆς ζωῆς ποὺ ἔρχεται «ὡς κλέ-
πτης ἐν νυκτί», καλεῖ ἑαυτὸν ὁ τῆς Κρή-
της Φωστὴρ καὶ κάθε πονεμένην καὶ ὑπὸ 
τοῦ φόβου τῆς ἀνασφαλείας διακατεχο-
μένην ψυχήν: «Ἀνάνηψον», λοιπόν, «ἵνα 
φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ παντα-
χοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Ἡ Ὀρθόδοξος Πατερικὴ διδασκαλία 
καὶ φωνὴ μᾶς καλεῖ, κατὰ τὸ ἐνώπιόν 
μας στάδιον, νὰ συναισθανθῶμεν ὁ κα-

†  Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ –

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
* * *

Ἀριθμ. Πρωτ. 118

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
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θεὶς «ποῖοι εἴμεθα, ποῦ εὑρισκόμεθα καὶ 
ποῦ ὑπάγομεν», ποῦ κατευθυνόμεθα δη-
λαδή. Νὰ αἰσθανθῶμεν τὸ μάταιον τοῦ 
προσκαίρου βίου καὶ νὰ μετανοήσωμεν 
δι᾿ ὅσα «ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ, ἐν λόγοις 
ἢ ἐν ἔργοις, ἐν ἐπιτηδεύμασι καὶ πάσαις 
(ἡμῶν) ταῖς αἰσθήσεσιν» εἰργάσθημεν 
μέχρι τοῦδε ὄχι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον καὶ 
τὸν νόμον τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ καὶ 
νὰ ἀνανήψωμεν. Μόνον τότε θὰ εὕρωμεν 
ἔλεος καὶ χάριν καὶ θὰ μᾶς φεισθῇ ὁ ἐτά-
ζων καρδίας καὶ νεφροὺς καὶ τὰ κρύφια 
πάντα τῶν ἀνθρώπων καὶ τούς λογισμούς 
γιγνώσκων Κύριος καὶ δέν θά μᾶς κατα-
λογίσῃ τούς ἀδίκους λογισμούς, οἱ ὁποῖοι 
ὁδηγοῦν εἰς μάταια καί ἀνώφελα ἔργα.

Ὁ ἐνώπιόν μας ἀγὼν συμποσοῦται εἰς 
τὴν νῆψιν καὶ εἰς τὴν ἀνάνηψίν μας, εἰς 
τὴν μετάνοιαν. Διὰ τῆς μετανοίας, διὰ 
τῆς ἐπιγνώσεως τῆς καταστάσεώς μας 
δηλαδή, καὶ διὰ τῆς ἐξομολογήσεως, ἡ 
ζωή μας στεφανώνεται διὰ «τῆς ἀφέσε-
ως τῶν ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦ πληρώματος 
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν». Ἡ ἀνάνη-
ψις ταυτίζεται πρὸς τὴν συνείδησιν τοῦ 
μετανοοῦντος ἀνθρώπου (Πρβλ. Β΄ Κορ. 
α΄, 12 καὶ Ρωμ. β΄, 15). Ἡ συνείδησις 
εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Καλούμεθα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ 

νὰ βιώσωμεν τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας 
καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὡς χρόνον 
συνειδησιακῆς νήψεως καὶ ἀνανήψεως, 
ὡς στιγμὴν αἰωνιότητος τῆς Ὀρθοδόξου 
ταυτότητός μας. Δηλαδή, καλούμεθα 
νὰ ζήσωμεν καὶ νὰ συμβιώσωμεν μὲ τὸν 
Χριστόν. Νὰ ζήσωμεν ἐκκλησιαστικῶς 
καὶ πνευματικῶς. Διότι μόνον εἰς τὴν ἐν 
Χριστῷ ζωὴν ὑπάρχει ἡ δυνατότης νὰ 
ἀνανήψῃ ἡ συνείδησίς μας καὶ νὰ ἀνέλ-
θωμεν εἰς τὸν χῶρον τῆς πραγματικῆς 

ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀλανθάστων κριτη-
ρίων πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ λύτρωσίν μας.

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς εὐλογημένης 
ταύτης περιόδου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης καὶ ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπισκέπτονται πᾶσαν 
Ὀρθόδοξον Χριστιανὴν ψυχὴν κοπιῶσαν 
καὶ πεφορτισμένην καὶ ἀπαραμύθητον 
ὑπὸ τῶν ἀξιῶν καὶ ἡδονῶν καὶ ἀπολαύ-
σεων τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ κόσμου τούτου, 
συμπορεύονται καὶ συμπροσεύχονται 
πρὸς τὸν «προσερχόμενον σφαγιασθῆναι 
καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς Βα-
σιλέα τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριον τῶν 
κυριευόντων»: Ἀξίωσον, Κύριε, πάντας 
τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς ἐν εἰρήνῃ καὶ 
συντριβῇ καρδίας νὰ διαπορευθοῦν τὴν 
ἱερὰν περίοδον καὶ τὸ ἀνοιγόμενον στά-
διον, «χαριτῶν καὶ δυναμῶν ὅπως προ-
φθάσωμεν, ἐκτελέσαντες τὸν δρόμον 
ἀνδρικῶς, τὴν κυρίαν ἡμέραν τῆς Ἀναστά-
σεώς Σου, καὶ ἐν χαρᾷ στεφανηφοροῦντες 
αὐτὴν ἀκαταπαύστως αἰνέσωμεν» (πρβλ. 
ποίημα κυρίου Θεοδώρου, Τριώδιον).

Εὐλογοῦντες πατρικῶς ὑμᾶς, τέκνα 
ἀγαπητὰ καὶ πιστὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησί-
ας, καὶ ἡνωμένοι μαζί σας ἐν προσευχαῖς 
καὶ δεήσεσιν, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας 
τὴν δύναμιν τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ καὶ τὰς πρεσβείας τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου, τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καὶ πά-
ντων τῶν Ἁγίων, ὥστε ἅπαντες ἀξίως 
τῆς κλήσεως ἡμῶν ὡς Ὀρθοδόξων νὰ 
πολιτευθῶμεν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τοι-
ουτοτρόπως τῆς τρυφῆς καὶ τῆς δόξης 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, εἰς  Ὃν τὸ 
κράτος καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ 
δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν.

 Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιζ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων 
ὑμῶν



4.4.1. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἀκρωτήρι Ν. Χανίων. Εἰκ. 31.
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Διπλωματική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄

Κεφάλαιον Δ`

Ἔντυπα εἰλητά καί ἀντιμήνσια

4.4.  Εἰλητό Ἀλεξανδρείας.

Εἰλητό κτῆμα τῆς Πα-
τριαρχικῆς καί Σταυ-
ρ οπηγιακῆς  Ἱερ ᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων στό 
Ἀκρωτήρι, Νομοῦ Χα-
νίων, τοῦ ΙΗ` αἰῶνος 
ΑΨΛ (1730), ἐπί λινοῦ 
ὑφάσματος, διαστάσε-
ων 0,60 ἐπί 0,74.
Εἶναι ἀναγεννησιακῆς 
τέχνης, μέ πλούσιο 
διάκοσμο καί πολλές 
παραστάσεις καί δί-
δει ὡς κύριο θέμα τόν 
Ἐπιτάφιο Θρῆνο. Ἄλλα 
θέματα πού παρουσι-
άζει εἶναι: Οἱ τέσσερις 
Εὐαγγελιστές μέ σειρά 
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Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος, Λουκᾶς. 
Στό ἀνατολικό κεντρικό σημεῖο τῆς 
ὀθόνης ἀπεικονίζει τόν ἄναρχο Πατέ-
ρα μέ τά χαρακτηριστικά γράμματα «Ο 
ΩΝ» καί στό δυτικό φτερωτό λέoντα 
μετά ἀνοικτοῦ βιβλίου. Βορείως καί νο-
τίως, ἀντικείμενα τοῦ Πάθους, δηλαδή 
τούς ἥλους, τήν κλίμακα, τό μανδήλιο, 
τή σφύρα, τήν τανάλια, τή λόγχη, τόν 
κάλαμο, τό σπόγγο ἐπί καλάμου, τή 
στήλη, τόν ἀλέκτoρα, τό νιπτῆρα, τόν 
ἀμφορέα μέ τό ὄξος καί τή χολή ἤ τά 
σμῦρνα καί τήν ἀλόη, τό λέντιο, τή 
χεῖρα τοῦ παραδιδόντος καί τό φραγ-
γέλιο.

Ἡ ὅλη σύνθεση πλούσια διακοσμη-
μένη περικλείεται ἀπό πλαίσιο στίς 
παρυφές, στό ὁποῖον ἀναγράφεται σέ 
Βυζαντινή σημειογραφία, μέ πολλές 
συντμήσεις καί δύο συντομογραφίες: 
«ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕ-
ΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΕΠ ΑΥΤΟΥ 
ΑΓΙΑΝ ΘΕΙΑΝ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΝ ΑΓΙΑΣ-
ΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙΝ Τ’ ΕΞΟΥΣΙΑΝ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥΡΓΕΙΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ

ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΧΡ(ΙΣΤΟΥ) ΤΟΥ 
Θ(ΕΟ)Υ ΗΜΩΝ. ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΔΕ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕ-
ΓΑΛΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ 
ΚΥΡΙΟΥ κΥΡΙΟΥ....» Ἐπίσης, ἀναφέρει: 
«ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙ-
ΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΗΒΑιΔΟΣ 
ΑΡΣΕΝΙΟΥ1 ΕΤΕΙ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΨΛ»(1730).
Χαρακτηριστική εἶναι ἡ συμβολική ση-
μασία τῶν παραστάσεων, ἰδιαιτέρως 
τοῦ φτερωτοῦ λέοντος καί οἱ πλούσιες 
περιγραφικές μαρτυρίες. 
Ἡ λειτουργική χρήση τοῦ Εἰλητοῦ, 
εἶναι ἐλάχιστος. Ἀξίζει νά σημειώσουμε 
τήν ἀλληλοεπιρροή τῶν θεμάτων μέ τά 
ἔντυπα ἄμφια τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου 
διπιστώνονται μηδαμινές ἀλλαγές. 
Ἐπίσης, ὁ φτερωτός λέων σύμβολίζει 
τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀλεξανδρείας, κα-
θώς ὁ λέων εἶναι καί ἡ ζωόμορφη ἀπει-
κόνιση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ὁ 
ὁποῖος εἶναι καί ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἀλεξανδρείας.

1.  Ὁ Γερμανός Ἐπίσκοπος Θηβαΐδος ἐξελέγη τό 1710 μ.Χ.

4.5. Εἰλητά καί ἀντιμήνσια Ἀντιοχείας.
4.5.1. Ἀντιμήνσιο π. Κωνσταντίνου Περβολαράκη Νεάπολη Ν. Λασιθίου. Εἰκ. 32.

Ἀντιμήνσιο ΙΘ` αἰῶνος (1852). Συ-
μπεριλαμβάνεται στή συλλογή τοῦ 
αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέ-
ρου π. Κωνσταντίνου Περβολλαράκη 
στή Νεάπολη Λασιθίου ἐπί λινοῦ ὑφά-
σματος, τό ὁποῖο ἐγκαινιάσθη «ἔνδον 
τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἀναστάσεως», διαστάσεων 0,68 
ἐπί 0,58. 

Εἶναι Ἀναγεννησιακῆς τέχνης μέ 
πλούσιο θεματολόγιο καί ἀκόμη πλου-
σιότερο διάκοσμο, περιλαμβάνει τόν 
Ἐπιτάφιο Θρῆνο στό βάθος τοῦ ὁποίου 
ἵστανται ὁ Τίμιος Σταυρός, τό ἀνθρω-
πόμορφο τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν 
στή σειρά Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρ-
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ΑΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥΡΓΕΙΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ 
ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΧΡ(ΙΣΤ)
ΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟΥ) ΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ 
Κ(ΑΙ) ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑ ΤΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΤΡΙ-
ΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥ ΠΟ-
ΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Κ.Κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 
(1850-1885) ΑΩΝΒ` (1852)». Στή δυτι-
κή παρυφή ἀναγράφεται : «’Εγκαινιά-
σθη ἔνδον τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἀναστάσεως». Ἐπίσης, σέ 
ἀραβική γραφή ἀναγράφει: «Μνήσθητι 
Κύριε τῶν δούλων σου Μητροπολίτου 
Φιλαρέτου Νουφῖτος καί Γουῖτος καί 
Δημητρίου τῶν γονέων αὐτοῦ».

Ἀπό σύγκρισή μας μέ παρόμοια 
πού ἐντοπίσαμε καί ἀπό τόν τόμο τῆς 
Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου, 
Παράδοση - ἱστορία - τέχνη, τόμος Β`, 
Ἅγιον Ὄρος 1996, σ. 555, δημοσιευθέν, 

κος, Λουκᾶς. Στό 
ἀνατολικό μέρος τῆς 
ὀθόνης περιλαμβάνει 
τόν ἄναρχο Πατέρα 
καί τό ἅγιο Πνεῦμα 
ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπο-
ρευόμενο. Στό δυτικό, 
ἀπεικονίζεται ὁ Μυ-
στικός Δεῖπνος καί, 
ἔνθεν κακεῖθεν ἐξι-
στοροῦνται οἱ πρωτο-
κορυφαῖοι ἀπόστολοι 
Πέτρος καί Παῦλος. 
Βόρεια καί νότια τῆς 
ὀθόνης, ἀπεικονίζο-
νται γεγονότα καί 
ἀντικείμενα τοῦ θεί-
ου Πάθους - ἡ στή-
λη, ἡ ἀλεκτοροφα-
νία, τό χερνιβόξυστο, 
ὁ κρατῆρας, τό σχοινίον, ἡ χείρ τοῦ 
παραδιδόντος, ἡ κλίμακα, ἡ λόγχη, ὁ 
σπόγγος, ὁ χιτῶνας τοῦ Χριστοῦ, ὁ δί-
σκος μέ τή σφύρα, ἡ ἀξίνη, ὁ ἥλιος -. 
Ὅλα τά θέματα περικλείονται μέ πλού-
σιο διάκοσμο ἐκ τοῦ φυτικοῦ βασιλείου 
σέ διάφορα σχήματα. Χαρακτηριστι-
κά τοῦ ἀμφίου εἶναι: Ὁ περιορισμός 
τοῦ κυρίου θέματος καί ὁ ὀνοματικός 
προσδιορισμός κάθε προσώπου. 

Οἱ γραπτές πληροφορίες πού μᾶς 
παραθέτει τό ἱερό ἄμφιο στίς παρυφές 
του, ἀναφέρουν σέ κεφαλαιογράμμα-
τη βυζαντινή σημειογραφία μέ πάρα 
πολλές συντμήσεις: «Θ(Ε¨ {ΘΥΣΙΑΣ-
ΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ} Κ(ΑΙ) ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ 
ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙΝ Τ’ ΕΞΟΥΣΙ-
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συμπεραίνουμε ὅτι ἐτυπώνετο τό ἴδιο 
συνεχῶς ἀπό τό 1724 καί 1731 ἕως του-
λάχιστον τό 1852. 

Παρόμοια ἄμφια ἐντοπίσαμε: 
1.  Ἀντιμήνσιο στή συλλογή τοῦ 

Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. 
Εὐγενίου Ἀντωνοπούλου, Ἱεροκήρυκος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας, στόν 
Ἅγιο Νικόλαο, Λασιθίου. «Ἐγκαινιά-
σθησαν ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τῆς τοῦ Κυρί-
ου Ἀναστάσεως τό ἔτος ᾳωξγ` (1863)». 
Ἡ λέξη «ἐγκαινιάσθησαν» σημαίνει ὅτι 
ἁγιάσθηκαν ἀρκετά Ἀντιμήνσια, ἀδό-
κιμη μέν ἀλλά λογική ἐάν ὁ καθιερώ-
σας ἤ συντάξας τίς πληροφορίες σκέ-
πτονταν τόν ἀριθμόν τῶν ἐγκαινιασθέ-
ντων Εἰλητῶν. Ἐπίσης, οἱ διαφορετικές 
χρονολογίες καθιερώσεως στόν ἴδιο 

ναό σέ πολύ μικρά χρονικά διαστήμα-
τα μᾶς ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ 
καθιέρωση ἔγινε μέ τήν ἀκολουθία «ἐπί 
καθιερώσει Ἀντιμηνσίου».

2.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Πανα-
γίας Καλυβιανῆς, Νομοῦ Ἡρακλείου, 
«καθιερωθέν ἔνδον τοῦ Πανιέρου Ναοῦ 
τῆς Ἀναστάσεως 1871».

3.  Εἰλητό στή συλλογή τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης 
καί Ἀρκαδίας κυροῦ Κυρίλλου (τοῦ 
ἀπό Κισάμου καί Σελίνου 1980-2005). 
Καθιέρωση δέν ἀναφέρει.

4.  Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή 
Προφήτου Ἡλιοῦ, στά Ρούστικα, Νο-
μοῦ Ρεθύμνης. «Ἐγκαινιάσθη στή (;) ἐν 
τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς τοῦ Κυρίου Ἀνα-
στάσεως ἐν ἔτει ᾳωξγ` (1863). 

4.6. Εἰλητά καί ἀντιμήνσια  Ἰεροσολύμων 

Ἀπό τήν ἔρευνα προκύπτει ὅτι ἡ 
Κρήτη εἶχε ἰσχυρούς συναισθηματι-
κούς δεσμούς μέ τήν ἁγία πόλη τῆς 
Σιών. Ἄν σ’ αὐτούς προσθέσουμε τήν 
ἐπιθυμία τῶν πιστῶν, ἡ ὁποία ὑπάρχει 
ἀνέκαθεν, νά ἐπισκεφτοῦν τή γῆ πού 
ἔζησε, περπάτησε καί ἔπαθε ὁ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί τή μικρότε-
ρη ἀπόσταση πού ὑπάρχει ἀπό τήν Βα-
σιλεύουσα, δικαιολογεῖται ὁ μεγάλος 
ἀριθμός Ἀντιμηνσίων ἤ Εἰλητῶν πού 
ὑπάρχουν στήν Κρήτη.

Στήν παροῦσα ἔρευνα ἐντοπίσαμε 
συνθέσεις, οἱ ὁποῖες σημειωτέον τυγ-
χάνουν ἀπαράλλακτες ἀπό τό 1775, τό 

παλαιότερο, ἕως τό 1911 τό νεώτερο, 
μέ μοναδική ἐξαίρεση τό ὄνομα τοῦ 
Πατριάρχου, τό ὁποῖο μάλιστα ἔμπαινε 
μέ ξεχωριστή σφραγίδα στό ἄμφιο. Ἀπό 
τή μελέτη αὐτῶν καί τή σύγκρισή τους 
ὑποθετικῶς προκύπτει: α. Οἱ διαφορε-
τικές ἔκδόσεις, θέση πού καταγράφεται 
μέ ἐπιφύλαξη, διότι δέν παρατηρεῖται 
πάντοτε αὐτό, ἐπειδή πολλές φορές τό 
ὄνομα τοῦ Πατριάρχου τυπώνεται μέ 
σφραγίδα, γι’ αὐτό τό λόγο εἶναι καί 
πιό ἔντονη ἡ ἀποτύπωση, καί β. Τό ὅτι 
μέ τήν ἀλλαγή τοῦ Ἐπισκόπου ἀλλάζει 
καί τό Ἀντιμήνσιο καί τό Εἰλητό, θέση 
πού δέν ἰσχύει ἀπόλυτα.
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«Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε», παραγγέλ-
λει, ἀδελφοί μου, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
στήν Α’ Πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή 
του (5, 18)· χέρι δέ ἀσκητικό καί ἅγιο 
ἔχει γράψει ὅτι ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμ-
βάνοντος ἀνθρώπου διεγείρει τήν φι-
λοτιμία τοῦ ἀγαθοδώρου Θεοῦ. Ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος κινεῖται στόν εὐλογημένο 
χῶρο τῆς εὐχαριστίας, εὐγνωμονεῖ Θεό 
καί ἀνθρώπους, χαίρεται τήν ζωή, εἰρη-
νεύει καί ἀναπαύεται. Ἄν, ὅμως, τά βέλη 
τῆς ἀχαριστίας πληγώσουν τήν καρδιά 
του, ὁδηγεῖται στόν γογγυσμό, προ-
βάλλει μέ ἀναισχυντία ἀπαιτήσεις καί 
δικαιώματα, θυμομαχεῖ καί θεομαχεῖ.

Σημειώνει ὁ μακαριστός π. Παΐσι-
ος ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία εἶναι ἡ 
ἀχαριστία καί ὁ μεγαλύτερος ἁμαρ-
τωλός εἶναι ὁ ἀχάριστος! Τό πνεῦμα 
τῆς ἀχαριστίας προσβάλλει τήν ἄπει-
ρη ἀγαθότητα «τοῦ διδόντος Θεοῦ 
πᾶσιν ἁπλῶς» (Ἰακ. 1, 5). Ὁ ἀχάριστος 
ἄνθρωπος δέν ἱκανοποιεῖται, δέν ἀνα-
παύεται, δέν δοξολογεῖ. Δέν  ἀναγνω-
ρίζει τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες 
ραγίζουν ἀκόμη καί γρανιτένιες καρ-
διές. Δέν ἀνταποκρίνεται πρεπόντως 
στήν προσφορά τοῦ ἀδελφοῦ. Ὅταν 
λαμβάνει, θεωρεῖ ὅτι ἀξίως λαμβάνει· 
ὅταν δέν λαμβάνει, ὀργίζεται καί μέμ-
φεται. Δέν νοεῖται, ὅμως, ὑγιαίνουσα 
πνευματική ζωή καί σχέση μέ τόν Θεό 
χωρίς εὐγνώμονα διάθεση καί εὐχαρι-
στία. Πρίν ἀρχίσει κανείς νά μετρᾶ κο-

Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε

μποσχοίνια καί μετάνοιες, χρειάζεται 
νά συναισθανθεῖ τίς μεγάλες εὐεργε-
σίες τοῦ Θεοῦ στήν ἀναξιότητά του, 
ὅπως διδάσκει πάλι ὁ π. Παΐσιος.

Ὁ ἀχάριστος «κινεῖ τὴν πτέρναν 
κατὰ τοῦ εὐεργέτου». Συκοφαντεῖ ὡς 
πονηρό τόν ἀγαθό Θεό, ἀτιμάζει καί 
τόν εὐεργέτη συνάνθρωπο. Ὅταν πά-
σχει κανείς ἀπό πνευματική τύφλωση, 
ὅταν δέν διακρίνει τίς τεράστιες οὐρά-
νιες εὐλογίες τοῦ μεγάλου Θεοῦ, πῶς 
θά ἀναγνωρίσει καί θά ἐκτιμήσει τίς 
ἀσυγκρίτως μικρότερες εὐεργεσίες τοῦ 
συνανθρώπου… Χρειάζεται, ὅμως, νά 
ἐννοήσουμε ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού 
βλάπτεται ἀπό τό πάθος τῆς ἀχαριστί-
ας. Κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς βλάψει, 
σημειώνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἄν 
ἐμεῖς δέν βλάπτουμε τόν ἑαυτό μας! 
Ὅποιος εὐεργετεῖ τόν πλησίον καί δέν 
λαμβάνει εὐχαριστία, ἔχει τόν μισθό 
του ἀπό τόν Θεό. Ὁ ἀγνώμων, ὅμως, 
ἀδικεῖ τήν αἰώνια ψυχή του. Ἡ ἀχαρι-
στία, λοιπόν, τόν ἀχάριστο βλάπτει· 
αὐτόν ἐκταράσσει καί τυφλώνει, αὐτόν 
τραυματίζει καί καθιστᾶ ἀνάξιο τῶν 
θείων εὐλογιῶν καί τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν.

Εἴθε, ἀδελφοί μου, ἡ ἐνθύμηση τῶν 
πολλῶν καί μεγάλων θείων δωρημά-
των νά τραυματίσει τίς καρδιές μας, 
ὥστε νά ἡττηθοῦμε ἀπό τό ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ καί νά κερδίσουμε τήν Βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν.

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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Β. Τό θεολογικό ὑπόβαθρο τῶν με-
ταμοσχεύσεων.

3. Ὁ θάνατος καί ἡ δυνατότητα προ-
σφορᾶς ὀργάνων.

Ἡ προσπάθεια παράτασης τῆς ζωῆς 
ἐκφράζει τή φυσική πάλη τοῦ ἀνθρώπου μέ 
τό θάνατο. Γιά τούς συγγενεῖς καί τόν για-
τρό ἔχει μεγαλύτερη ἀξία αὐτό τό ὑπόλοιπο 
τῆς ζωῆς παρά τό παρελθόν της. Ἴσως ἔχει 
μεγαλύτερη ἀξία γιά τόν ἀσθενή καί τήν 
ψυχή του, ἀφοῦ μέ τή μετάνοια θά περά-
σει στήν αἰωνιότητα. Ὁ θάνατος εἶναι συγ-
χρόνως γεγονός ἱερό καί τρομερό. Ἡ ἀξιο-
πρέπεια τοῦ ἀνθρώπου δέν προστατεύεται 
μέ τήν ὑποβοήθηση τοῦ θανάτου. Γιά τήν 
Ἐκκλησία εἶναι ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό 
τό σῶμα ἀφοῦ «τό σῶμα χωρίς πνεύματος 
νεκρόν ἐστιν»1. Τή στιγμή τοῦ θανάτου κα-
τανοεῖται ἡ ἐγγύτητα τοῦ Θεοῦ. Μέ τό θά-
νατο δέν ἐπηρεάζεται ἡ ψυχή, ἄν καί στα-
ματοῦν ἀμετάκλητα οἱ ψυχικές ἐκδηλώσεις 
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ θάνατος εἶναι μυστήριο, 
ἀφοῦ δέν εἶναι ἕνα φυσικό γεγονός πού 
μπορεῖ νά ὁριστεῖ μέ σαφήνεια, ἀλλά πνευ-
ματικό πού προσεγγίζεται μέ δέος.  

Ἡ τεχνολογία προσφέρει τή δυνατότη-
τα νά συντηρηθοῦν στή ζωή ἄνθρωποι πού 
σέ ἄλλες ἐποχές θά πέθαιναν. Μᾶς ὁδήγησε 
ὅμως σέ τόσο διαφορετικό θάνατο ἀπό τόν 
κοινά ἀποδεκτό, ὥστε νά ἀμφιβάλλουμε  

1. Ἰακ. β, 26.

ἄν μία κατάσταση ἀσυνήθιστου θανάτου, 
εἶναι θάνατος ἤ ἔκφραση ζωῆς. Ἡ μηχανική 
ὑποστήριξη ἔχει ἀξία ὅταν χαρίζει ἀνακού-
φιση καί προοπτική ζωῆς. Ἡ παράταση τῆς 
ζωῆς, ὅταν δέν ὑπάρχει ἐλπίδα ἐπανόδου, 
εἶναι ἔκφραση τῆς ἀνάγκης γιά ἀθανασία 
στό βιολογικό ἐπίπεδο καί ἀπόδειξη ἀπιστί-
ας. Ὅπως δέν ἔχουμε δικαίωμα νά ἐπισπεύ-
σουμε τό θάνατο δέν ἔχουμε δικαίωμα καί 
νά τόν παρατείνουμε. Ὅταν ἡ ἀντίληψη, ἡ 
συνείδηση, ἡ σκέψη, ἡ βούληση, τό συναί-
σθημα καί ὁ ἐγκέφαλος δέν λειτουργοῦν, 
τότε ἀδυνατοῦν νά ἐκδηλώσουν τήν ψυχή, 
καί μιλοῦμε πλέον γιά ἐγκεφαλικά νεκρό. Σ’ 
αὐτές τίς περιπτώσεις δέν παρέχεται ἡ θεία 
Κοινωνία, παρά μόνο ἡ προσευχή.  Ἡ προ-
σπάθεια νά κρατηθεῖ μέ κάθε μέσον στή ζωή 
κάποιος ταλαιπωρεῖ τήν ψυχή. «Ὁ βιασμός 
πού ἀσκεῖται στούς φυσικούς νόμους γιά νά 
ἐπιβιώσει ὁ ‘ἐγκεφαλικά νεκρός’ δότης εἶναι 
μεγαλύτερος ἀπ’ αὐτόν πού ἀπαιτεῖται γιά 
νά ζήσει μέ μεταμόσχευση ὁ λήπτης»2. Σε-
βασμός στόν ἄνθρωπο σημαίνει ὅτι τοῦ ἐπι-
τρέπουμε νά πεθάνει, χωρίς τήν ταλαιπωρία 
τῆς μηχανικῆς ὑποστήριξης, τήν ἀγωνία καί 
τήν ἀμφιβολία. Ὁ θάνατος γιά τήν Ἐκκλη-
σία εἶναι συνέχιση τῆς ὕπαρξης. 

Ἡ εἰκόνα τῆς δημιουργίας τῆς Εὔας ἀπό 
τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ, δείχνει τή σωματι-
κή συγγένεια τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ἡ 
διάθεση προσφορᾶς ὀργάνων καταξιώνει 
τήν ἴδια τήν πράξη καί ἀποτελεῖ κατάθεση 

2. Νικόλαος, μητροπολίτης Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς, ὅ.π., σ. 177.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
τοῦ πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη,  

ἐφημερίου ἐνορίας Καλυβῶν Ἀποκορώνου

Δ΄ ΜΕΡΟΣ
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ψυχῆς. Στήν Θεία Εὐχαριστία ἔχουμε με-
τάγγιση ζωῆς ἀπό τό Θεό στόν ἄνθρωπο. 
Ὁ Χριστός αὐτοπροσφέρεται ἀνιδιοτελῶς 
γιά νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος καί νά ἑνωθεῖ 
μαζί Του. Ἡ δωρεά ὀργάνων δέν εἶναι ἁπλά 
γιά νά ζήσει ὁ λήπτης, ἀλλά γιά νά κατα-
ξιώνεται τό πνεῦμα τῆς προσφορᾶς, κατά 
τό πρότυπο τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ 
ἀγαπητική κοινωνία τῶν ἀνθρώπων.

4. Ἡ Ἐκκλησία ἀπέναντι στίς μεταμο-
σχεύσεις. 

Τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ εἶναι «σημεῖα» 
τῆς Βασιλείας Του. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει σκο-
πό νά ἀπαλλάξει τούς ἀνθρώπους ἀπό τό 
φόβο τοῦ θανάτου καί τό θάνατο ὡς ὁρι-
στικό χωρισμό ἀπό τό Θεό.3 Αὐτό δέν ση-
μαίνει ἀδιαφορία γιά τή ζωή ἀλλά ἔνταξή 
της ζωῆς στήν ἐν Χριστῷ αἰώνια προο-
πτική του ἀνθρώπου. Ἡ Ἐκκλησία ἀντι-
μετωπίζει τίς μεταμοσχεύσεις μέ σεβασμό 
ἀπέναντι στή ζωή. Βλέπει μέ φιλανθρωπία, 
κατανόηση καί συμπάθεια ὅτι σχετίζεται 
μέ τήν ἀνάγκη γιά ζωή ἀλλά καί μέ τό θά-
νατο τοῦ ἀνθρώπου. Σέβεται καί τό λήπτη 
καί τό δότη, γι’ αὐτό καί τό κριτήριο τῶν 
μεταμοσχεύσεων εἶναι νά μήν βλάπτεται ἡ 
ψυχή ἤ νά ὑποβιβάζεται ἡ ζωή. Ἀποδέχεται 
καί εὐλογεῖ κάθε ἐπιστημονικό ἐπίτευγμα 
σύμφωνο μέ τήν θεολογική παράδοση. Οἱ 
βασικοί ἄξονες πού προσδιορίζουν τίς με-
ταμοσχεύσεις εἶναι:

1. Ἡ πνευματική ζωή ὑπερτερεῖ τῆς βιο-
λογικῆς ἐπιβίωσης.

2. Ἡ ζωή, ὁ θάνατος, ἡ ψυχή, τό σῶμα, 
καί ἡ ψυχοσωματική ἑνότητά τους ἀποτε-
λοῦν δῶρα Θεοῦ καί μυστήριο. 

3. Ἡ φιλανθρωπία τοῦ δότη εἶναι ἀνώ-
τερη ἀπό τήν ἀνάγκη γιά πρόσκαιρη ἐπιβί-
ωση τοῦ λήπτη.

3. Γεώργιος Ἰ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική ἠθι-
κή, ὅ.π., σ. 606.

4. Ἡ δωρεά ὀργάνων ὅταν εἶναι ἐλεύθε-
ρη, συνειδητή καί ἀβίαστη εἶναι προσφορά.

5. Κάθε ὠφελιμιστική ἤ χρησιμοθηρική 
λογική εἶναι ξένη καί ἀπορριπτέα, ἀνήθικη 
καί ἀνεπίτρεπτη.

Βέβαια, ὅσο θεωρεῖται ἁμαρτία ἡ λήψη 
ὀργάνων ἀπό ἐγκεφαλικά νεκρό, ἄλλο 
τόσο εἶναι ἁμαρτία ἡ ἄρνηση τῆς μεταμό-
σχευσης. Τό δίλημμα τῆς θέας δυό ἀνθρώ-
πων πού πεθαίνουν, ἐνῶ μπορεῖ νά ζήσει 
ὁ ἕνας δεχόμενος, ἔστω καί ἀκούσια, τήν 
προσφορά τοῦ ἄλλου, παραμένει ἀναπά-
ντητο. Ὁ λήπτης ἔχει τή μοναδική εὐκαι-
ρία τῆς πνευματικῆς ὠφέλειας. Βέβαια ἡ 
κοινωνία ἀδυνατεῖ νά ἀπαντήσει ἀνάμεσα 
στήν ἀποδοχή τοῦ θανάτου καί στήν ἐπι-
θυμία γιά ζωή τοῦ λήπτη.

Πρέπει ὅμως νά σημειώσουμε ὅτι, παρά 
τίς ραγδαῖες καί ταχύτατες ἐξελίξεις τῆς 
ἰατρικῆς τεχνολογίας καί τά συνειδησιακά 
προβλήματα πού ἀναφύονται συνεχῶς, ἡ 
Ἐκκλησία σήμερα φαίνεται νά ἀπουσιάζει. 
Κληρικοί καί θεολόγοι δέν ἔχουν καμιά 
ἐπίσημη ἐνημέρωση. Ἔτσι συχνά ἐκφρά-
ζουν ἀπόψεις ἀστήρικτες  θεολογικά πού 
εἶναι περισσότερο ἰδεολογήματα καί προ-
σωπικές θέσεις παρά ἐπίσημες διακηρύξεις. 
Ἡ παραπλάνηση ἀπό ζηλωτές μοναχούς, 
κληρικούς ἤ θεολόγους, μέ θέσεις μονό-
πλευρες, στηριγμένες στό γράμμα τῆς 
Γραφῆς καί τῶν πατέρων ἐπιτείνουν τήν 
σύγχυση. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τήν ἄγνοια τῶν 
εἰδικῶν, ὑπάρχει ἄγνοια καί στό λαό πού 
ἀντιμετωπίζει τίς καταστάσεις αὐτές «κατά 
τό δοκοῦν». Εἶναι ἔξω ἀπό τήν παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀντιμετώπιση σοβαρῶν 
προβλημάτων μέ προσωπικές θέσεις, ἐγκυ-
κλίους ἤ περιστασιακές ἀποφθεγματικές 
διακηρύξεις ἱεραρχῶν. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει 
νά λάβει θέση συνοδικά καί νά προβεῖ σέ 
ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ καί κυρίως τῶν στε-
λεχῶν της.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

(λόγω ἐπικαιρότητας, στή σειρά τῶν θεμάτων «Ἡ γιόγκα πίσω  
ἀπό τίς μάσκες» ἀποτελεῖ τό ἀφιέρωμα πού ἀκολουθεῖ) 

’Αφιέρωμα στή Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι
Τίς ἡμέρες τῆς Λαμπρῆς, τοῦ φωτός 

καί τῆς συγχώρεσης πού πηγάζει ἀπό τήν 
ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ, τίς ἡμέρες ὅπου διασαλπί-
ζεται πρός κάθε κατεύθυνση ἡ συντριβή 
τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου ἀπό τόν 
Θεάνθρωπο καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου, 
ἐπέλεξε ἡ Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασου-
άτι νά περιοδεύσει στήν Κρήτη1 γιά νά 
μεταδώσει τίς διδασκαλίες τῆς γιογκικῆς 
αὐτοθέωσης, σύμφωνα μέ τήν ἰνδουιστι-
κή διδασκαλία. 

Ἡ Σιβαμούρτι προσηλυτίστηκε στόν 
Ἰνδουισμό ἀπό τόν γκουρού Σατυανάντα 
Σαρασουάτι. Ἐντάχτηκε στό κοινόβιό 
του, τό ἄσραμ Μπιχάρ στό Μονγκύρ τῆς 
Ἰνδίας, καί μυήθηκε στίς μαγικές τεχνικές 
του καί τό διαλογισμό τοῦ συστήματος 
γιόγκα Νίντρα. Στή συνέχεια τῆς ἀνα-
τέθηκε νά ἱδρύσει κέντρα Γιόγκα στήν 
Εὐρώπη γιά τόν προσηλυτισμό τοῦ Δυτι-
κοῦ κόσμου στήν ἰνδουιστική φιλοσοφία 
καί στίς πρακτικές τοῦ Σατυανάντα. 

Τόν ἀνωτέρω στόχο ἐπιχειρεῖ νά τόν 
ἐπιτύχει μέ παραπλανητικούς τρόπους. 
Ἀπό τά πολλά παραδείγματα ἐνδεικτικό 

1.  http://www.satyanandayoga.gr/el/ashram-
paiania/yoga_science_of_life.html

εἶναι τό ἑξῆς: Καλεῖ τούς χριστιανούς νά 
γιορτάσουν τά Χριστούγεννα στό ἄσραμ, 
δημιουργεῖ τόν ἀνάλογο διάκοσμο καί 
μέσα ἀπό αὐτόν περνάει τήν τιμή ὄχι 
πρός τόν Χριστό, ἀλλά πρός τόν γκου-
ρού τῆς ὀργάνωσης, ἡ εἰκόνα τοῦ ὁποίου 
κατέχει τήν κεντρική θέση. 

Ἡ ἴδια μέ χριστουγεννιάτικη στολή 
παραπλανητικά δείχνει σά νά προσεύχε-
ται ἐμπρός ἀπό ἕνα χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, ἐνῶ διδάσκει τό γιογκικό διαλο-
γισμό:

τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου
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✴✴✴
Ἡ Σιβαμούρτι βρῆκε πάλι τήν εὐκαι-

ρία νά ἀγρεύσει νέους ὀπαδούς. Μέ 
ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό 
τήν ἵδρυση τοῦ Κέντρου Γιόγκα Σατυα-
νάντασραμ Ἑλλάδος, ἀκολούθησε τά 
βήματα τοῦ γκουροῦ της στίς πόλεις πού 
ἐκεῖνος ἐπισκέφτηκε. Σύμφωνα μέ τήν 
τακτική ὅλων τῶν γκουροῦ, ἡ κ. Σιβα-
μούρτι ἐπινοεῖ κάθε τόσο νέες ὀνομασίες 
γιά τή γιόγκα, προκειμένου νά δίνει τήν 
ἐντύπωση πώς ἡ γιόγκα μέ τή νεότερη 
ὀνομασία εἶναι πιό ἀποτελεσματική ἀπό 
τίς προηγούμενες. Συνδέει τή γιόγκα 
μέ τά ἐνδιαφέροντα τοῦ κοινοῦ πρός τό 
ὁποῖο ἀπευθύνεται. Στή συγκεκριμένη 
περιοδεία δράττεται τῆς εὐκαιρίας νά 
ἐμφανίσει τή γιόγκα Γιάτρα ὡς τήν «ἐπι-
στήμη τῆς ζωῆς», ὡς τή νέα μέθοδο πού 
θά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν ἐπίλυση 
τῶν ἐσωτερικῶν του συγκρούσεων καί 
στήν εὐτυχία. Διαψεύδεται ὅμως ἀπό 
τά ἴδια τά βιβλία της, καθώς καί ἀπό 
τίς λατρευτικές καί μαγικές πρακτικές 
τῆς ἰνδουιστικῆς ὀργάνωσης, τήν ὁποία 
ὑπηρετεῖ. Χαρακτηριστικά εἶναι τά παρα-
δείγματα πού ἀκολουθοῦν:

1) Στό βιβλίο τοῦ Παραχάμσα Σα-
τυανάντα «Γιόγκα Νίντρα» –ἐκδ. Σχολή 
Γιόγκα τοῦ Μπιχάρ, Μονγκύρ– τό ὁποῖο 
μετέφρασε ἡ ἴδια ἡ Σιβαμούρτι τό 1982, 
ὁ γκουρού Σατυανάντα ψευδῶς βεβαι-
ώνει ὅτι ἡ γιόγκα εἶναι ἐπιστήμη καί δέν 
ἔχει θρησκευτική χροιά, διότι ἐπιλέγει 
θρησκευτικά σύμβολα: τήν εἰκόνα τοῦ 
Χριστοῦ, ἰσότιμα μέ τοῦ Βούδα, ἑνός 
Γκουροῦ ἤ ἐνός μαγικοῦ φυλακτοῦ ὡς 
παραψυχικοῦ συμβόλου, δηλ. ἑνός ἀντι-
κειμένου αὐτοσυγκέντρωσης2 καί ἐπί-

2.  Παραχάμσα Σατυανάντα «Γιόγκα Νίντρα», 
ἐκδ. Σχολή Γιόγκα τοῦ Μπιχάρ, Μονγκύρ, σελ.13-14.

κλησης ΟΜ3, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πιό ἱερός 
ἰνδουιστικός ἦχος καί ταυτίζεται μέ τήν 
ἀνώτατη θεϊκή ἔννοια Μπράχμαν. Ἡ ἑνό-
τητα μέ τό Μπράχμαν εἶναι ὁ σκοπός 
τοῦ ἀσκούμενου στή γιόγκα, σκοπός ξε-
κάθαρα θρησκευτικός.

Στή συνέχεια περιγράφει πώς, κατά 
τίς ἀσκήσεις ὁραματισμῶν καί διαλο-
γισμοῦ, «μπορεῖ νά ἐμφανίζονται ἐνο-
χλητικές ἤ τρομακτικές μορφές, ὅπως 
δαίμονες, δράκοι, φαντάσματα, ἑρπε-
τά, διάβολοι… Βαθμιαῖα οἱ ὄψεις τους 
ἀλλάζουν σέ ὄμορφους κήπους, ναούς, 
ἁγίους, τό σταυρό, ἕνα φέρετρο δίπλα σέ 
τάφο, πουλιά, ἡλιοβασίλεμα, τόν ἀνώτε-
ρο ἑαυτό σας... τό σῶμα σας ἀνυψώνεται 
ἀπό ρεύματα ἀέρα πάνω ἀπό τήν ξηρά, 
ἐξαγνίζεται ἀπό λεπτά χρώματα, νεκρό 
σῶμα πού καίγεται σέ φωτιά, ὄρθιος 
Χριστός, Βούδας σέ ἠρεμία, Χριστός 
πού δείχνει συμπόνια… Τελικά, ἑδραι-
ώνεστε στήν κατάσταση τοῦ καθαροῦ 
διαλογισμοῦ»4. Μέ αὐτές τίς εἰκόνες 
ὑποβάλλεται ὁ ἀσκούμενος, εἰσάγεται 
στό χῶρο τῶν δαιμονικῶν ἐπιδράσεων 
καί σέ καμία περίπτωση δέν τεκμηριώ-
νονται ἐπιστημονικά, οὔτε θεραπεύουν 
κάποια ἀσθένεια. Τουναντίον θέτουν σέ 
κίνδυνο τήν ψυχική ὑγεία καί ἰσορροπία 
τοῦ ἀσκούμενου στή γιόγκα. 

Κορυφαῖος εἶναι ὁ διαλογισμός «Χρυ-
σό αὐγό»: «…Κοιτάξτε τόν ἑαυτό σας καί 
ἀποκτῆστε τήν ἐπίγνωση ἑνός χρυσοῦ 
αὐγοῦ στό κέντρο τοῦ ἐγκεφάλου σας… 
ἕνα χρυσό αὐγό, πολύ μικρό, πολύ μικρό. 
Αὐτή εἶναι ἡ ἕδρα τῆς ἀνώτερης συνει-
δητότητάς σας… Προσπαθῆστε νά ταυ-
τιστεῖτε μέ αὐτό. Προσπαθῆστε νά δεῖτε 
τόν ἑαυτό σας σάν τό χρυσό αὐγό… Πεῖτε 

3.  Ὅ.π. σελ. 47,52,74,76-77 κ.α.
4.  Ὅ.π. σελ.15,18,51,67,68,90 κ.α.
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στόν ἑαυτό σας: Πέρα ἀπό τό νοῦ, τό 
σῶμα, τίς αἰσθήσεις, τό Κάρμα, τή φύση, 
καθετί πού εἶναι φυσικό, νοητικό, παρα-
ψυχικό, ἀσυνείδητο, ὑπάρχω μέ τή μορφή 
αὐτοῦ τοῦ χρυσοῦ αὐγοῦ. Πεῖτε στόν νοῦ 
σας: Εἶμαι ἐκεῖνο. Χάρι Ὄμ Τάτ Σάτ»5. 

2) Στό βιβλίο τῆς «Γιόγκα Ἀναζητώ-
ντας ἀπαντήσεις» ἡ Σουάμι Σιβαμούρτι 
ἐπαναλαμβάνει τό ἴδιο ψεῦδος τοῦ γκου-
ροῦ της, ὅτι δηλ. «ἡ γιόγκα δέν εἶναι θρη-
σκεία, εἶναι ἐπιστήμη… οἱ πρακτικές της 
σᾶς φέρνουν πιό κοντά στήν καρδιά τῆς 
δικῆς σας θρησκείας», εἶναι εὐεργετική 
«γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά ἀφοσιωθοῦν 
στήν προσευχή»6. Στή συνέχεια, μετα-
ξύ ἄλλων πληροφοριῶν, ἡ Σιβαμούρτι 
ἀναφέρει π.χ. ὅτι «τό κίρταν εἶναι βασικό 
στοιχεῖο στή ζωή τοῦ ἄσραμ» καί ἐξηγεῖ 
πώς ἀπαγγέλλοντας τό μάντρα «Χάρε 
Ράμα» δημιουργοῦνται «στό ἄσραμ ἰσχυ-
ρές δονήσεις… πνευματικές δονήσεις»7, 
ἀποκαλύπτοντας ἔτσι τήν ἔντονη παρου-
σία τῶν πονηρῶν πνευμάτων κατά τή 
διάρκεια τῶν διαλογισμῶν στή γιόγκα. 
Αὐτή τή δαιμονική παρουσία ἡ Σιβα-
μούρτι παραπλανητικά τήν ἐμφανίζει ὡς 
δῆθεν συσσώρευση νοητικῆς ἐνέργειας, 
ὡς κάτι θετικό, ὥστε οἱ ἀσκούμενοι στή 
γιόγκα νά τήν ἀποδεχτοῦν καί νά προ-
χωρήσουν στίς διαλογιστικές ἀσκήσεις, 
χωρίς φόβους καί ὑποψίες. Μέ τήν ἴδια 
παραπλανητική τακτική, παρουσιάζει τά 
δαιμονικά τεχνάσματα ὡς χαρίσματα πού 
ἀποκτᾶ ὁ διαλογιζόμενος στό μάντρα 
τοῦ ΟΜ, πού θεωρεῖται ἀπό τούς ἰνδουι-
στές ἡ ὕψιστη προσευχή8. 

5.  Ὅ.π. σελ.109-110. 
6. Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι  «Γιόγκα 

Ἀναζητώντας ἀπαντήσεις», ἐκδ. Γκαρούντα 
Ἑλλάς, 2007, σελ. 19.

7.  Ὅ.π. σελ. 51-52.
8.  Ὅ.π. σελ. 125-129.

Εἶναι καταπληκτικό, πῶς ξέφυγε στή 
Σιβαμούρτι ἡ ὁμολογία ὅτι «μιά γυναίκα 
ὅποτε ἔλεγε τό μάντρα, ὅλο τό σῶμα της 
πηδοῦσε λίγα μέτρα πιό πέρα, σά νά ἦταν 
βάτραχος. Ἦταν ἀπελπισμένη, γιατί δέν 
μποροῦσε νά τό ἐλέγξει… Καθόταν σέ 
ἕνα σημεῖο καί ξαφνικά ἔβρισκε τόν ἑαυ-

τό της ἀλλοῦ… 
ὁ δάσ κα λό ς 
της … δέν ἤξε-
ρε πῶς νά τήν 
χειριστεῖ…»9. 
Βεβαίως ἡ σχέ-
ση τοῦ Σατυα-
νάντασραμ μέ 
τή λατρεία τῶν 
ἰνδουιστικῶν 
δ α ι μ ο ν ι κ ῶ ν 

ὀντοτήτων ὡς θεῶν ἀποκαλύπτεται, ἐπί-
σης, καί ἀπό φωτογραφίες τίς ὁποῖες ἔχει 
ἀναρτήσει ἡ ἴδια ἡ ὀργάνωση στήν ἱστο-
σελίδα της. 

Στίς φωτογραφίες, μεταξύ ἄλλων, 
εἰκονίζεται ὁ σημερινός ἀρχηγός τῆς 
ὀργάνωσης, ὁ Νιρατζανανάντα, καθώς 
καί ἡ Σουάμι Σιβαμούρτι, νά διαλογί-
ζονται καί νά προσφέρουν θυσίες στά 
πνεύματα πού ἐπικαλοῦνται, ἐνώπιον 
τοῦ βωμοῦ. 

9.  Ὅ.π. σελ. 133-134.
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Στή φωτογραφία εἰκονίζονται ὁ Νιρα-
τζανανάντα καί ἡ Σιβαμούρτι νά διαλογί-
ζονται ὡς γκουροῦ, ἐπίγειοι θεοί, ἔμπρο-
σθεν τῆς ἀναπαράστασης τοῦ ἰνδουιστι-
κοῦ θεοῦ Γκανέσα. 

Ὡς γνωστόν τό καθημερινό πρόγραμ-
μα στό ἄσραμ περιλαμβάνει: τελετές-θυ-
σίες πρός τιμήν τῶν ἰνδουιστικῶν θεῶν, 
ἀπαγγελίες μάντρας, ὧρες διαλογισμοῦ σέ 
στάση γιόγκα, ἰνδουιστική ὀνοματοδοσία 
τοῦ λάτρη, χορτοφαγικά γεύματα, τυπικό 
μοναστηριοῦ.

Ἡ Σουάμι ἐπιδιώκοντας νά δώσει ἐπιστη-
μονικό κύρος στίς διδασκαλίες της, δέχεται 
τήν ἀνυπόστατη θεωρία τῆς μετενσάρκω-
σης καί τή συνδέει μέ δοξασίες τοῦ χώρου 
τῶν ἀστρολόγων καί τῶν πνευματιστῶν - 
μέντιουμ10. Φθάνει, μάλιστα, νά ἰσχυριστεῖ, 
πώς ἡ μητέρα πού ἀσκεῖται στή γιόγκα, κατά 
τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης της «μπορεῖ 
νά ἀλλάξει ἐντελῶς τή δομή τοῦ DNA τῶν 
κυττάρων τοῦ ἐμβρύου»11. 

Ἡ γιόγκα ἐμφανίζεται μέ τό προσωπεῖο 
τῆς ἐπιστήμης - χωρίς, βεβαίως, νά ἔχει τήν 
παραμικρή σχέση μέ αὐτήν. Ὁ ὅρος ὅμως 
«ἐπιστήμη» ἔχει βαρύτητα καί κύρος στή 
συνείδηση τοῦ κόσμου. Στήν πραγματικό-
τητα, ἡ Σιβαμούρτι ἐπιδιώκει ν’ ἀναδείξει 
τά ψεύδη τῶν μαγικῶν πρακτικῶν της ὡς 
ἐπιστήμη. Ἐκτός αὐτοῦ ὑπάρχει βαθύτερος 
λόγος, ἡ ἐπιδίωξη νά εἰσχωρήσει, ἔντεχνα, 
ἡ γιόγκα σέ ὅλους τους τομεῖς τῆς ζωῆς 

10.  Ὅ.π. σελ. 74-81.
11.  Ὅ.π. σελ. 74.

μας καί νά γίνει ὁ τρόπος πού σκεπτόμα-
στε καί ζοῦμε. Σύμφωνα μέ τό ἐπίσημο 
περιοδικό «Γιόγκα» τοῦ κέντρου «ΣΑΤΥΑ-
ΝΑΝΤΑΣΡΑΜ» Ἑλλάδας12 «οἱ διάφορες 
τεχνικές τῆς Γιόγκα ἀποσκοποῦν στήν 
ἀλλαγή ὁλόκληρου τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου καί ἐξάρτησής του ἀπό τούς νό-
μους τοῦ κάρμα καί τῆς μετενσάρκωσης». 

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τά 
διάφορα κέντρα Γιόγκα δημιουργοῦν σχε-
τικά προγράμματα γιά τούς μαθητές τῶν 
σχολείων, γιά τούς ἐργαζόμενους, γιά ὅσους 
ἐπιθυμοῦν νά γυμναστοῦν, νά διασκεδά-
σουν, νά θεραπευτοῦν κ.ἄ. Γι’ αὐτό ἡ Σιβα-
μούρτι προτείνει οἱ ἀσκούμενοι στή γιόγκα 
νά διαλογίζονται ὄχι μόνο κατά τή διάρκεια 
τῶν σχετικῶν ἀσκήσεων, ἀλλά ἐπίσης καί 
κατά τή διάρκεια τῆς ἐργασίας στό σπίτι, 
στό χωράφι, στό γραφεῖο, στό ἰατρεῖο, σέ 
κάθε στιγμή13. Οὐσιαστικά, οἱ προσπάθειες 
τῆς Σιβαμούρτι στοχεύουν στό νά ἀλλοιώ-
σουν τόν πολιτισμό μας καί τήν χριστιανική 
μας συνείδηση, ἐνστερνιζόμενοι τήν ἰνδουι-
στική θρησκεία καί φιλοσοφία.

Τελευταῖα, τό Κέντρο Σατυανάντα 
ἐμφανίζεται, ἐπίσης, μέ φιλάνθρωπο προ-
σωπεῖο, προτείνοντας τή συλλογή χρημά-
των γιά τά φτωχά παιδιά τῆς περιοχῆς τοῦ 
ἄσραμ, μέ κύριο στόχο τήν ἐπέκταση τῶν 
κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων καί τῶν προ-
σηλυτιστικῶν δραστηριοτήτων του.

Τίς ἀνωτέρω πληροφορίες θέτουμε ὑπό 
τήν κρίση τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ καί 
ἐφιστοῦμε τήν προσοχή, διότι σύμφωνα 
μέ τό λόγο τῆς Καινῆς Διαθήκης «πολλοὶ 
πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον»14, «Τεκνία, 
φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων»15.

12.  Περιοδικό «Γιόγκα», «ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑΣ-
ΡΑΜ» Ἑλλάδα, τεῦχος 28/ 1982, σελ. 12-13.

13.  Σιβαμούρτι Σαρασουάτι «Γιόγκα Ἀναζητώ-
ντας ἀπαντήσεις», 2007, σελ. 86-87.

14.  Β΄ Ἰω. 7.
15.  Α΄ Ἰω. 5, 21.
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Κύριε Γιανναρά σᾶς καλωσορίζουμε 
στήν Ραδιοφωνική μας Συντροφιά. Θέ-
λωντας νά μοιραστοῦμε μαζί σας σκέ-
ψεις, προβληματίσμους γυρώ ἀπό τίς 
ἀνθρώπινες σχέσεις στό χτές καί τό σή-
μερα θέλουμε νά ξεκινήσουμε τήν συζή-
τησή μας μέ τήν ἑξῆς ἐρώτηση:

Τί εἶναι τελικά σχέση;

Τό νόημα αὐτῆς τῆς λέξης εἶναι τόσο 
πλούσιο πού δέν μπορεῖ νά περιοριστεῖ σέ 
ἕναν ὁρισμό γιατί ἔχει καί ἐπιμέρους ση-
μασίες! Γιά παράδειγμα οἱ περισσότεροι 
ἄνθρωποι ὅταν μιλᾶνε γιά σχέση ἐννο-
οῦν ἕναν ἁπλό συσχετισμό ἤ μία προ-
σέγγιση γιά ἕνα συντονισμό, ὅλα αὐτά τά 
λένε σχέση! Στήν ἑλληνική παράδοση ὁ 
ὁρισμός τῆς λέξης σχέσης εἶναι πιό κοντά 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  (Α΄ ΜΕΡΟΣ)

στήν ἔννοια τῆς συνάντησης τῆς συνεύ-
ρεσης, νά βρεθοῦμε μαζί. Ἡ ἀμεσότητα,ἡ 
ἐμπειρία τῆς συναναστροφῆς συγκροτεῖ 
σχέση. Σέ μία τέτοια συγκρότηση χρει-
άζονται κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, 
γιά νά σχετιστεῖς μέ τόν ἄλλον πρέπει 
νά βγεῖς ἀπό τό ἐγώ σου, ἄν προσέλθεις 
σέ μία συνάντηση μέ τόν ἄλλο καί εἶσαι 
θωρακισμένος μόνο στίς ἐγωιστικές σου 
ἀπόψεις, δέν μπορεῖς νά πετύχει σχέση. 
Γιά νά πετύχει ἡ σχέση πρέπει νά παραι-
τηθεῖς ἀσυνείδητα ἀπό τέτοιες θωρακί-
σεις τοῦ ἐγώ γιά νά μπορέσεις νά πλησι-
άσεις τόν ἄλλο.

Ἀπό τήν ἄλλη ἡ σημερινή γενιά ἀπο-
φεύγει νά συνάψει σχέσεις μέ ἀποτέλε-
σμα νά παίζει ἀμοιβαία παιχνίδια ποιά 
εἶναι ἡ ἄποψή σας;

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας 

(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική ἐκπομπή Νεανικές Ἀνησυχίες μέ καλεσμένο 
τόν καθηγητή πανεπιστημίου Φιλοσοφίας-Θεολογίας κ. Χρήστου Γιανναρᾶ)
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Θά ξεκινοῦσα ἀπό πιό παλιά γιά νά 
σᾶς ἀπαντήσω ἐπικαλούμενος καί λίγο 
τήν φαντασία σας. Νά φέρουμε ὡς εἰκό-
να πώς μεγαλώνει ἕνα παιδί πρίν χρόνια 
μέσα σέ μία ἀγροτική οἰκογένεια. Γιά νά 
ἱκανοποιήσει κάποιες βασικές ἀνάγκες 
ὅπως νά ἔχει θερμότητα, νά ἔχει φῶς, θά 
πρέπει νά ἔρθει σέ σχέση μέ κάποια ὑλι-
κά πράγματα. Γιά νά ἀνάψεις μία φωτιά 
δέν ἀρκεῖ νά βάλεις ἕνα σπίρτο ἀναμμέ-
νο κάτω ἀπό τά ξύλα πρέπει νά σεβαστεῖς 
τά ξύλα νά σεβαστεῖς τά χούγια τούς, 
τίς ἰδιαιτερότητές τους, τό ἴδιο καί ὅταν 
θέλεις νά ἀνάψεις ἕνα λυχνάρι, πρέπει 
νά σεβαστεῖς τό ὑλικό αὐτό, δέν τό κά-
νεις ἀπό πρόθεση αὐτό στήν ἀγροτική 
οἰκογένεια γινόταν αὐτονόητα. Καί αὐτό 
εἶναι τό πολύτιμο γιά τήν κάθε ὥρα κάθε 
στιγμή ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγροτικῆς οἰκο-
γένειας ἔβγαινε ἀπό τό ἐγώ του, μέ ἀπο-
τέλεσμα νά σεβόταν τήν ὕλη τῶν πραγ-
μάτων. Αὐτό ἤτανε πολύ μεγάλο δῶρο! 
Χωρίς νά τό καταλαβαίνεις σέ βγάζει ἀπό 
τό ἐγώ σου! Σκεφτεῖτε σήμερα πώς με-
γαλώνει ἕνα παιδί πατάει ἕνα κουμπί καί 
ἔχει φῶς, πατᾶ ἕνα ἄλλο κουμπί καί ἔχει 
θερμότητα, πατάει ἕνα τρίτο κουμπί καί 
ἔχει μουσική, ἕνα τέταρτο καί ἔχει εἰκόνα 
ἀσυνείδητα καί πάλι τοῦ δημιουργεῖται ἡ 
αἴσθηση ὅτι εἶναι παντοδύναμος. Αὐτό 
εἶναι τό ψευδές αἴσθημα τῆς παντοδυ-
ναμίας τοῦ ὁποίου ἐπαναλαμβάνω εἶναι 
ἀσυνείδητο. Τό καταλαβαίνουμε αὐτό 
ἴσως ὅταν τό παιδί φτάνει σέ μία ἡλικία 
νά ἐρωτευθεῖ καί δέν ξέρει νά ἐρωτευτεῖ. 
Δέν ξέρει νά βγεῖ ἀπ’ τό ἐγώ του, δέν ξέ-
ρει νά σεβαστεῖ, νομίζει ὅτι θά πατήσει 
ἕνα κουμπί καί θά ἔχει ἔρωτα γι’ αὐτό 
τό πράγμα δέν φταίει τό σημερινό παιδί, 
τό ὅτι δέν ἔχει μάθει νά σχετίζεται. Δέν 
φταίει τό παιδί ἀλλά ὅμως εἶναι πρόβλη-
μα. Βγαίνουν συνεχῶς γενεές ἀνέραστων 

ἀνθρώπων, ἀνθρώπων πού δέν ξέρουν νά 
ἀγαπήσουν. 

Στίς οἰκογενειακές σχέσεις ὁ ρόλος 
τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας στήν σύγ-
χρονη αὐτή ἐποχή ἔχει ἀλλάξει σέ σχέ-
ση μέ παλιότερα;

Μιλώντας κοινωνιολογικά, λαμβά-
νοντας ὑπόψη ὅτι ὑπάρχουν καί ἑξαιρέ-
σεις, οἱ σχέσεις αὐτές ἔχουν ἀλλάξει. Ἡ 
σχέση πατρότητας, ἡ σχέση μητρότητας, 
ἡ σχέση τῶν παιδιῶν μέ τούς γονεῖς, οἱ 
σχέσεις τῶν παιδιῶν μέσα στό σχολεῖο, 
τί εἶναι ὁ δάσκαλος. Τί ἦταν ὁ δάσκαλος, 
Ἔχουν γίνει κοσμογονικές μεταβολές 
καί ἔχουν καί διεθνῆ χαρακτῆρα καί δυ-
στυχῶς δέν ἔχει ἐμφανιστεῖ μία ἀντιπρό-
ταση, ὄχι μέ τήν ἔννοια νά καταργεῖ κάτι, 
ἁπλῶς νά φωτίζει καί νά δείχνει κάποιες 
διεξόδους ἀπ’ αὐτόν τόν ἀκοινώνητο 
βίο. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζοῦμε φοβερή 
μοναξιά. Μπορεῖ μέσα σέ ἕνα γάμο νά 
ὑπάρχει φοβερή μοναξιά, τά μέλη μιᾶς 
οἰκογένειας νά ζοῦν μία φοβερή μοναξιά, 
γιατί ὁ καθένας ἔχει τή δουλειά του, τά 
ἐνδιαφέροντά του τήν ἀπασχόλησή του, 
δέν κοινωνεῖται ἡ ζωή, ἱκανοποιοῦνται 
ἀτομικές εὐχαριστήσεις !

Βλέπουμε πόσο ἔχουν ἄλλαξει οἱ 
ἀνθρώπινες σχέσεις στήν ἐποχή μας μέ 
σποτέλεσμα νά μήν ὑπάρχουν αὐτονόη-
τα σέ αὐτές. Σᾶς παραθέσαμε ἔνα ἐλά-
χιστο ἀπόσπασμα τῆς συνέντευξης μέ 
τόν κ. Χρῆστο Γιανναρά καί θά ἀκολου-
θήσει καί δεύτερο μέρος στό ἑπόμενο 
τεῦχος. Τίς ραδιοφωνικές μας ἐκπομπές 
μπορεῖτε νά τίς ἀναζήτησετε στό δια-
δίκτυο, στήν ἰστοσελίδα τοῦ γραφείου 
Νεότητος. (gnimka.com)
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Πανηγυρική δοξολογία γιά τό νέο ἔτος  
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας!

 
Τήν καθιερωμένη Δο-

ξολογία γιά τήν ἔναρξη 
τῆς νέας ἡμερολογιακῆς 
χρονιᾶς τέλεσε ἀνήμε-
ρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, 
στόν Ἱερό Μητροπολιτι-
κό Ναό τῆς πόλεώς μας, 
συμπροσευχούμενων τοῦ 

Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου 
ἐφημερίου Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκων-
σταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Ἱερομονάχου Πορφυρίου Μπι-
κουβαράκη, τῶν διακόνων π. Εὐαγγέλου Γενάρη καί π. Δημητρίου Δερμιτζάκη, 
καί παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου μας, διοικητῶν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας.

Μετά τή Δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε χρόνια πολλά καί καλή χρο-
νιά, εὐλογημένη, εἰρηνική καί δημιουργική, μέ λιγότερα προβλήματα στόν κόσμο.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καρύδι!
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωρ-

γίου στό Καρύδι Ἀποκορώνου, 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς, 
τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
συλλειτουργούντων πλειάδος 
Κληρικῶν καί συμπροσευχουμέ-
νων εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Τό παρών ἔδωσαν ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστο-

λος Βουλγαράκης καί ὁ Δήμαρ-
χος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος 
Κουκιανάκης.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ 
Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν 
Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Μονῆς.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

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

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

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

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στήν  Ἱ.Μ. Κορακιῶν γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη!

Πανηγυρικά καί συμφώνως 
μέ τό μοναστηριακό τυπικό 
ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
τό Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στήν 
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Κορακιῶν, ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλει-
τουργούντων τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Καθηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέ-
λων Γουβερνέτου Ἀρχιμ. Εἰρη-
ναίου Βερυκάκη, τοῦ Πρωτ. 
Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ 
Πρωτ. Νικολάου Πατσουράκη, 
τοῦ Πρεσβ. Ἰωσήφ Πλανάκη, 
τοῦ Πρεσβ. Βασιλείου Κιάσσου, 
τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερ-
μιτζάκη, συμπροσευχουμένης 
τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένης 
Μοναχῆς, τῆς Καθηγουμένης 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Θε-

οφόρας Μοναχῆς μέ τήν ἀδελφότητα καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε, ὅπως συνηθίζεται 

κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή, ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Μονῆς προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στό 
Ἡγουμενεῖο τῆς Μονῆς.

Νά σημειωθεῖ, ἐπίσης, ὅτι 
μέσα στό κατάμεστο ἀπό πλῆθος 
κόσμου Ἡγουμενεῖο, μία ὁμά-
δα παιδιῶν ἔψαλλε τά κάλαντα 
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
καί πῆραν τήν εὐχή του ἀφοῦ τά 
εὐχαρίστησε γιά αὐτή τήν εὐχά-
ριστη ἔκπληξη.
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Ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων στήν Μητρόπολή μας!
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 

ἑορτάσθηκε στά γραφικά Χανιά ἡ Δε-
σποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Νωρίς τό πρωί τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί 
ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ, συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμέ-
νων ἑκατοντάδων πιστῶν, ἀρχόντων τοῦ 
τόπου μας καί διοικητῶν τῶν Σωμάτων 
Ἀσφαλείας καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου 
Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἱερεῖς ἁγίασαν ὅλους τούς πιστούς 
πού προσῆλθαν νά λάβουν τή χάρη καί τή φώτιση τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ἔλαβε χώρα ἡ Λιτάνευση τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό πρός τό λιμάνι τῆς πόλης, ὅπου καί πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Νά σημειωθεῖ ὅτι παρά τά ἔντονα καιρικά φαινόμενα πού ἐπικρατοῦσαν ἀπό τό 
πρωί τήν ὥρα πού ὁ Σεβασμιώτατος ἔψαλλε τόν “ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου 
Κύριε…” σταμάτησε ἡ βροχή καί βγῆκε γιά λίγο ὁ ἥλιος.
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Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον  
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας!

Πανηγυρικά ἑορτάστηκε τό 
Σάββατο 14 Ἰανουαρίου ἡ ἑορτή 
τῆς Ἀποδόσεως τῶν Θεοφανείων, 
μέ τήν τέλεση Ἀρχιερατικῆς Θεί-
ας Λειτουργίας ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Παντελεήμονος στήν περι-
οχή Κόκκινο Μετόχι στά Χανιά.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας 
Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος 

τέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ διακόνου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ 
π. Εὐαγγέλου Γενάρη. Συμμετεῖχαν καί ἔλαβαν μέρος στή Θεία Λειτουργία ὁ Πρω-
τοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λι-
ονάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης καί ἕτεροι 
Κληρικοί παρουσία πλήθους εὐλαβῶν Χριστιανῶν, συγγενῶν καί φίλων τοῦ νεο-
χειροτονηθέντος.

Ὁ νεοχειροτονηθεῖς στήν προσφώνησή του μεταξύ ἄλλων, ἐξέφρασε τίς υἱϊ-
κές εὐχαριστίες του πρός τόν ταπεινό Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη γιά τήν πατρι-
κή ἀγάπη πού περιέβαλε πρός τό πρόσωπό του. Εὐχαρίστησε παράλληλα τόν 
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας, τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί 
ὅλους τους Κληρικούς πού τόν βοήθησαν στά βήματα τῆς ἱερατικῆς του διακο-
νίας. Θερμά εὐχαριστῶ ἀπέδωσε στήν οἰκογένειά του, στή σύζυγο καί στά παιδιά 
του καθώς καί πρός ὅλους τους συγγενεῖς καί φίλους. Παρακάλεσε δέ, ὅλους τους 
παρισταμένους ἀδελφούς νά εὐχηθοῦν καί νά προσευχηθοῦν νά καταστεῖ ἄξιος 
λειτουργός της τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του ἐξῆρε τήν προσωπικότητα καί τήν 
ἀφοσίωση τοῦ διακόνου καί τοῦ εὐχήθηκε ἡ ἱερατική του διακονία νά εἶναι καρ-
ποφόρος. Οἱ πειρασμοί θά ὑπάρχουν ἀλλά ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα καί ὅπου ὑπάρχει 
ἐλπίδα, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὑπάρχει καί ἡ μετάνοια, ὑπάρχει καί ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ, καί ὅπου ὑπάρχει πίστη, ὑπάρχει καί ὁ Χριστός μέσα στήν Ἐκκλησία μας, ὁ 
ὁποῖος εἶναι Ἐκεῖνος πού κρατεῖ καί διευθετεῖ τά πάντα…

Ὁ νέος Πρεσβύτερος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας θά διακονεῖ στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κόκκινου Μετοχίου παραλαμβάνοντας ἀπό τόν μέχρι 
σήμερα οἰκεῖο καί ἄξιο ἐφημέριο Πρωτ. Νικόλαο Πατσουράκη καί ἀπό τήν ἑπόμε-
νη ἡμέρα θά τελεῖ ὡς ὁρίζει ἡ παράδοση γιά 40 ἡμέρες τή Θεία Λειτουργία.
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός  
γιά τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Καλυβίτη!

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λα-
μπρότητα τελέστηκε ἑσπέρας 
τοῦ Σαββάτου 14 Ἰανουαρίου 
ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερι-
νός γιά τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν 
Καλυβίτη στήν περιοχή Κυρ-
τωμάδου, προεξάρχοντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη καί συμπροσευχούμε-
νων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου 
Περάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου 

π. Στυλιανοῦ Σταγάκη, τοῦ π. Νικολάου Λαδόπουλου καί τῆς Καθηγουμένης τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένης Μοναχῆς, ἡ ὁποία προσκόμισε γιά προσκύ-
νηση τό ἱερό λείψανο τῆς τίμιας χειρός τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου.

Γιά τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Καλυβίτη ἀναφέρθηκε στό κήρυγμά του ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος, τονίζοντας ὅτι τόν χαρακτήριζε ἡ μεγάλη πίστη 
του στό Θεό καί ἀποφασιστικότητά του, ὥστε νά μήν τόν ἐνδιαφέρουν τοῦ κό-
σμου τά τερπνά, τά θέλγητρα καί τά φόβητρα.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: ὁ Ἅγιος 
Ἀντώνιος ταύτισε τή ζωή του μέ τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ!

Στό ἱστορικό Μάλεμε πού βρί-
σκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου, τελέστηκε τήν Δευτέρα 
16 Ἰανουαρίου μέγας πανηγυρικός 
καί Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
συμπροσευχουμένων τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς 
μας, καί πλήθους σεβαστοῦ ἐκκλησιάσματος.

Τό παρών ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Ἀντιδή-
μαρχος κ. Νίκος Δασκαλάκης καί ἄλλοι τοπικοί παράγοντες τῆς περιοχῆς.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος 
ταύτισε ὅλη του τήν ζωή μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί ὅλη του ἡ ζωή ἀποτέλεσε 
ἕνα σπουδαῖο παράδειγμα γιά ὅλους ἐμᾶς… Τέλος ἔκλεισε μέ τήν εὐχή ὁ Ἅγιος 
Ἀντώνιος νά δώσει σέ ὅλους μας τήν δυνατότητα νά νιώσουμε καί νά βιώσουμε 
αὐτήν τήν πορεία στά βήματα τοῦ Χριστοῦ πού ἔζησε καί βίωσε καί ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος.

Ἐπίσης, ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Ἰωάννης Κουκουράκης εὐχαρίστησε τόν Σε-
βασμιώτατο πού ἡ παρουσία του λάμπρυνε τήν ἑορτή τῆς Ἐνορίας καί εὐχήθηκε 
καί ἐκεῖνος μέ τήν σειρά του χρόνια πολλά σέ ὅλο τόν κόσμο.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Κυρτωμάδο!
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 

ἑορτάστηκε ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καλυβί-
της στό Κυρτωμάδο Κυδωνίας τήν Κυ-
ριακή 15 Ἰανουαρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. 

Γεωργίου Περάκη καί πλειάδος Κληρικῶν. Τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης ἀναφερόμενος στήν ὁσιακή καί γεμάτη καλοσύνη ψυχῆ τοῦ 
Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου συλλιτανευόντων πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μέ Κληρικούς 
τῆς Μητροπόλεώς μας, στό Ἅγιον Ὄρος!

Στό Περιβόλι τῆς Πανα-
γιᾶς, στήν Ἱερά Μονή Ἰβή-
ρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπι-
σκέφτηκε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός συνοδευόμενος 
ἀπό τόν Πανοσιολογιώτα-
το Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη καί 
τόν Ἱερομόναχο π. Νικηφό-
ρο Εἰκοσιδέκα.

Στό διάστημα τῆς ἐκεῖ 
παραμονῆς του καί συ-
γκεκριμένα τήν Τετάρτη 

18 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης συμμετεῖχε στήν Δε-
σποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων 
μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας κ.κ. Κύριλλο.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μέ τήν συνοδεία του 
πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη στό 
Κονάκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγ-
μένου καθώς μετέβησαν καί στήν 
Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας ὅπου 
παρευβρέθηκαν στά ὀνομαστήρια 
τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς.
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Θεία Λειτουργία στήν Ἁγία Μαγδαληνή 
καί ἐγκατάσταση νέου Ἐφημερίου!

Τήν Κυριακή 22 
Ἰανουαρίου τελέ-
στηκε στόν Ἱερό 
Προσκυνηματικό 
Ναό Ἁγίας Μαρίας 
τῆς Μαγδαληνῆς 
Θεία Λειτουργία 
Ἱερουργοῦντος τοῦ 
Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ω -
τάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου μας Ἀρχιμ. 

Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πρωτ. Χαραλάμπους Καμηλάκη, (ἱερατικῶς προϊστα-
μένου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ρεθύμνου καί συμμαθητού τοῦ νέου Ἐφημερί-
ου), τοῦ Πρωτ. Νικολάου Μαυροματάκη καί τοῦ Πρωτ. καί νέου Ἐφημερίου Πρωτ. 
Νικολάου Πατσουράκη.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Πρωτ. Χαράλαμπος Καμηλάκης, ἐνῶ μετά τό πέρας τῆς 
Θείας Λειτουργίας ὁ Πρωτοσύγκελλος καί μέχρι σήμερα, προσωρινός Ἐφημέριος 
τοῦ Ναοῦ, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἐγκατέστησε τόν Πρωτ. Νικόλαο Πα-
τσουράκη ὡς νέο ἐφημέριό τοῦ Ναοῦ, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, προσφέροντας τοῦ συμβολικά καί ἕνα σταυρό. Τέλος, 
ὁ Πρωτοσύγκελλος εὐχαρίστησε ὅλους τούς συνεργάτες, τούς ἐπιτρόπους, τούς 
βοηθούς καί τόν Πρωτοψάλτη τοῦ Ναοῦ γιά τήν πολύτιμη συνεργασία πού εἶχε 
τούς 10 αὐτούς μῆνες πού διακόνησε προσωρινά.
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Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. Παῦλος: 
«Πόσο καλά γνωρίζεις τό παιδί σου;»!

Μία ὄμορφη ὁμιλία, γεμάτη δυνατά μηνύματα καί θετικές σκέψεις γιά τά νιόπα-
ντρα ζευγάρια καί τούς νέους γονεῖς, πραγματοποιήθηκε στό πνευματικό κέντρο 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας, στά πλαίσια τῶν ὁμιλιῶν πού διοργα-
νώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέσω τοῦ Γραφείου γάμου καί συμβουλευτικῆς νέων 
γονέων, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί ὑπό τόν συντονισμό καί προετοιμασία ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύ-
γκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.

Ὁ ὁμιλητής πού καθήλωσε πεντακόσια καί πλέον 
ἄτομα στό κατάμεστο ἐνοριακό κέντρο ἦταν ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. 
Παῦλος, ὁ ὁποῖος πραγματεύτηκε τό ἐπίκαιρο καί δια-
χρονικό συνάμα θέμα: «Πόσο καλά γνωρίζεις τό παιδί 
σου;».

Μετά τό πέρας τῆς δίωρης καί πλέον ὁμιλίας σθε-
ναρά προβληματισμένο τό ἀκροαματικό κοινό ὑπέ-
βαλε ἐρωτήσεις στόν Σεβασμιώτατο καί ἀναπαύτηκε 
σύντομα ἀπό τίς τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις.

Παραθέτουμε κάποια ἐλάχιστα σημεῖα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου:
— Ὁ Θεός ἀγαπάει τά παιδιά μας πιό πολύ καί ἀπό ἐμᾶς! Ἀφῆστε τα νά ἔχουν 

καί νά ζήσουν τήν ἐλευθερία τους!
— Στά πεθερικά μας ὀφείλουμε σεβασμό, ὀφείλουμε νά τά λέμε μάνα-πατέρα, 

πῆρες τό δῶρο καί ξεχνᾶς τόν δωροεδότη;
— Ὅπως φροντίζουμε καί κάνουμε ἐμβόλια στά παιδιά μας γιά νά σώσουμε τό 

σῶμα τους, ἔτσι πρέπει νά τά πηγαίνουμε καί στήν Ἐκκλησία γιά νά σώσουμε τήν 
ψυχή τους!

Τέλος, τήν ὄμορφη ὁμιλία, ἡ ὁποία μεταδόθηκε ζωντανά καί ἀπό τόν ραδιο-
φωνικό σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας, ἔκλεισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος μετέφερε καί πάλι τόν θερμό 
χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος 
μετέβη στό Ἡράκλειο γιά 
ἐργασίες τῆς Συνόδου, καί 
εὐχαρίστησε μέ λόγια θερμά 
τό Σεβασμιώτατο πού ὁ πνευ-
ματικός του λόγος σίγουρα 
ἀποτέλεσε φάρμακο ψυχῆς 
γιά ὅσους τόν ἄκουσαν.
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Συνέντευξη Τύπου γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο 
τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεώς μας!

Σημαντικό καί πολύπλευρο εἶναι 
τό κοινωνικό ἔργο πού ἐπιτέλεσε 
καί τό 2016 ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, 
ὅπως ἐπισημάνθηκε σέ συνέντευξη 
Τύπου, πού παραχώρησαν σήμερα 
τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης καί ἡ ὑπάλληλος τοῦ προγράμματος Ξένιος Δίας κ. 
Στυλιανή Περάκη, στήν αἴθουσα τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στή διάρκεια τῆς συνέντευξης παρουσιάστηκε τό ἀπολογιστικό ἔργο φιλαν-
θρωπίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τό ἔτος 2016.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τόνισε ὅτι ὑπάρχουν στιγμές 
πού ἐνῶ βρισκόμαστε σέ πλήρη ἀμηχανία, ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία μας 
δίνει τήν ἐλπίδα νά συνεχίσουμε τό ἔργο μας. Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιτελεῖ καί κοι-
νωνικό ἔργο τό ὁποῖο δέν θά ὑπῆρχε ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ ἐκλεκτοί καί πολύτιμοι 
συνεργάτες καί συμπαραστάτες μας ὅπως ὁ Πρωτοσύγκελλος, ὁ Γενικός Ἀρχιερα-
τικός Ἐπίτροπος, οἱ ἱερεῖς, οἱ συνεργάτες, οἱ ἐθελοντές καί τά παιδιά τοῦ προγράμ-
ματος τοῦ Ξένιου Διός. Ἐπιπλέον, θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς 
μου καί νά δώσω τήν εὐλογία μου σέ ὅλους τους γνωστούς καί ἀγνώστους, πού 
μας βοηθοῦν γιά νά συνεχιστεῖ αὐτή ἡ προσπάθεια.

Στή συνέχεια, ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης παρουσίασε 
τό ἀναλυτικό σχέδιο τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἀπολογισμοῦ τῆς Μητρόπολής μας, ὅπως 
ἔχει διαμορφωθεῖ μέχρι σήμερα σέ χρηματικά ποσά καί τρόφιμα, ἀναφέροντας ὅτι 
οἱ ἐκδηλώσεις καί οἱ πρωτοβουλίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες εὐλο-
γοῦνται ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη καί συντονίζονται ἀπό ὅλους τους 
συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας, ἔχουν ἕνα καί μόνο στόχο, νά ἀνακουφίσουν 
τόν ἀνθρώπινο πόνο καί τήν δυστυχία τῶν συνανθρώπων μας.

Συγκεκριμένα:
Ἀπό τό ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἔχει δωθεῖ τό ἔτος 2016 τό 

ποσόν τῶν 732.000 εὐρώ ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 219.000 εὐρώ προέρχονται ἀπό τίς 
Ἐνορίες.

Ἀπό τό Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεως, χωρίς τήν ἐνοριακή συμμετοχή, 
ἔχουν δοθεῖ 85.000 μερίδες φαγητοῦ καί περίπου 8.000 τσάντες.

Τέλος, ἡ ὑπάλληλος τοῦ προγράμματος Ξένιος Δίας καί Δημοσῖων Σχέσεων 
τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Στυλιανή Περάκη, προσκάλεσε γιά μία ἀκόμη φορᾶ ὅλο 
τόν κόσμο στήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση πού θά λάβει χώρα στό κέντρο Πορτο-
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Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Γηροκομείου Χανίων 
εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας!

Σέ ἑορταστική ἀτμόσφαιρα 
πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή 
27 Ἰανουαρίου ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβα-
σιλόπιτας στό Δημοτικό Γηροκο-
μεῖο Χανίων.

Τήν Ἁγιοβασιλόπιτα εὐλόγησε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός, συμπροσευχούμενων 

τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, Κληρικῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τῶν ἡλικιωμένων καί τοῦ προσωπικοῦ.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχήθηκε μία εὐλογημένη χρονιά πρός 
ὅλο τόν κόσμο καί εἰδικά πρός τούς ἡλικιωμένους μας, στούς ὁποίους ὅπως ἀνέ-
φερε, χρωστᾶμε πολλά καί πού γιά ἐκείνους γίνεται ἡ ἑορταστική αὐτή ἐκδήλωση, 
περιηγήθηκε στά δωμάτια τοῦ γηροκομείου, μαζί μέ τούς συνεργάτες του καί τόν 
Πρόεδρο τοῦ Γηροκομείου κ. Γεώργιο Κουκλάκη, προσφέροντας στούς ἡλικιωμέ-
νους μία Εἰκόνα γιά εὐλογία.

κάλι τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου καί ὤρα 12:30 μ.μ., καί ὅπου θά πραγματοποιηθεῖ 
ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Μητροπόλεως καί τῶν δομῶν τῆς καθώς καί τοῦ 
Συνδέσμου Ἐφημεριῶν “ὁ Ποιμήν”, εὐχαριστῶντας τόν Γιῶργο καί Νίκο Στρατάκη 
μέ τό συγκρότημά τους καί τόν χορευτικό παραδοσιακό Σύλλογο “τά Σφακιά” 
πού θά ψυχαγωγήσουν τόν κόσμο ἀφιλοκερδῶς, καθώς καί ὅλους τούς χορηγούς 
πού ἡ βοήθεια καί ἀρωγή τούς εἶναι πολύ σημαντική σέ κάθε δράση τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.
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Καταιγισμός ἀγάπης στήν κοπή 
Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Μητροπόλεώς μας!

Καταιγισμός ἀγάπης στό Πορτοκάλι ἀπό 
ἀμέτρητους φίλους καί φίλες πού ἔδωσαν 
τό παρών στήν κοπή τῆς ἐτήσιας Πρωτο-
χρονιάτικης Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου.

Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, τοῦ συνδέσμου Ἐφημεριῶν ὁ 
Ποιμήν, τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστικῆς Δι-
ακονίας, τοῦ Γραφείου Τύπου καί τοῦ Ρ/Σ 
“Μαρτυρία”, τοῦ Ξενῶνος συνοδῶν Ἀσθενῶν “Θαλπωρή”, τοῦ Κεντρικοῦ Συσ-
σιτίου, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τοῦ Θεοχαριδείου, εὐλόγησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχούμενων τοῦ Πανο-
σιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί τοῦ Προέδρου Ἐφημεριῶν ὁ 
“Ποιμήν” Πρωτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη.

Εὐχαριστοῦμε ὅλο τόν κόσμο πού στηρίζει ἕνα ἔργο εὐλογημένο ἀπό τό Θεό, 
τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στό λόγο του, ἕνα ἔργο πού εἶναι τοῦ 
κόσμου ὄλου γιά τόν κόσμο πού ἔχει ἀνάγκη.

Στή συνέχεια ἀποδόθηκαν τιμητικές εὐαρέσκειες τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, σέ Κληρικούς πού ἔλαβαν μεταπτυχιακούς 
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καί διδακτωρικούς τίτλους σπουδῶν καθώς καί σέ παιδιά Κληρικῶν πού εἰσήχθη-
καν σέ σχολές τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης.

Τό παρών ἔδωσε ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης ὁ 
ὁποῖος προσέφερε στήν Μητρόπολή μας τό ποσόν τῶν 5.000 εὐρώ, ὁ Δήμαρχος 
Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας ὁ ὁποῖος προσέφερε τό ποσόν τῶν 8.000 εὐρώ, 
ὁ Θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά 
κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, Ἀντιδή-
μαρχοι τοῦ Νομοῦ μας καί Δημοτικοί σύμβουλοι.

Τήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση πλαισίωσαν μέ τήν ἐξαιρετική παραδοσιακή 
μουσική καί τραγούδια τους, τό συγκρότημα τοῦ Γιώργου καί Νίκου Στρατάκη 
πού ἦρθαν ἀπό τό Ἡράκλειο, καθώς καί ὁ παραδοσιακός χορευτικός σύλλογος 
τά Σφακιά, πού ἀμφότεροι συμμεριζόμενοι τό ἔργο πού προσφέρει ὅλα αὐτά τά 
χρόνια ἡ Μητρόπολή μας πρός τόν συνάνθρωπο, τραγούδησαν καί χόρεψαν ἀντί-
στοιχα ἀφιλοκερδῶς, κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα ἀπό ὅλο τόν κό-
σμο πού εἶχε γεμίσει ἀσφυκτικά τό κέντρο Πορτοκάλι στήν γέφυρα τοῦ Γερανίου.

Τιμητική πλακέτα ἀπεδόθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Σήφη 
Παπασηφάκη πρόεδρο τοῦ χορευτικοῦ συλλόγου “τά Σφακιά”, καθώς ἐπίσης καί 
ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο στά Στρατάκια, γιά τήν προσφορά 
τους στήν Μητρόπολη καί γενικότερα στόν ἀναγκεμένο ἀδελφό, ὅπου ἀφιερώθη-
κε ἡ σημερινή ἐκδήλωση.

Ἕνα θερμότατο εὐχαριστῶ ἀπεδόθη καί πρός ὅλους τους χορηγούς πού στήρι-
ξαν καί αὐτή τήν φορά τήν φιλανθρωπική κίνηση τῆς Μητροπόλεώς μας, πού χωρίς 
τήν δική τους συμβολή τά πράγματα θά ἦταν πολύ δυσκολότερα. Συγκεκριμένα τά 
δῶρα καί τά ἐδέσματα ἦταν προσφορά τοπικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ τόπου μας.

Μικροί καί μεγάλοι ἐν συνεχείᾳ, γέμισαν τήν πίστα χορέυοντας καί τραγουδώ-
ντας ἀγαπημένα τραγούδια καί ἐπιτυχίες τοῦ κρητικοῦ συγκροτήματος.
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Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Χανιά!
Μέ κάθε λαμπρότητα τιμήθηκε ἡ ἑορ-

τή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στόν Καθεδρικό 
Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Δευτέ-
ρα 30 Ἰανουαρίου.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέσθηκε Θεία 
Λειτουργία πρός τιμήν τῶν Τριῶν Φω-
στήρων τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 
καί Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπι-
σκόπου Καισαρείας, ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συλειτουργούντων τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Πε-
ριφερείας Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τῶν οἰκείων Ἐφημερίων, Πρωτ. Στυλιανοῦ 
Θεοδωρογλάκη καί Πρωτ. Εὐτυχίου Πετράκη, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμι-
τζάκη καί συμπροσευχούμενου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη, εὐσεβῶν πιστῶν, καθηγητῶν, διδασκάλων καί μαθητῶν κυρίως.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τόν πανηγυρικό της ἡμέρας ἀνέγνωσε 
καθηγητής τῆς Δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε μία ὄμορφη ἐκδήλωση γιά 
τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πού διοργάνωσε στό Πολιτιστικό μας κέντρο τό 
Γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπου τό παρών ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Γερόντισ-
σα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένη Μοναχή, καί πλήθους κόσμου, παιδα-
γωγῶν καί μαθητῶν.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας ὑπέρ τῆς παιδείας 



37

Ἐπίσκεψη τοῦ Ὑποστράτηγου Λαγουδάκη 
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας!

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό ἐπισκέφτηκε σήμερα, Τε-
τάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, στό πλαίσιο τῆς ἐθιμοτυπίας, ὁ νέος Γενικός Περιφε-
ρειακός Ἀστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Ὑποστράτηγος Κωνσταντῖνος Λαγου-
δάκης.Κατά τή διάρκεια τῆς συζήτησης, ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε τήν πάντα 
ἄριστη συνεργασία τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, ἐνῶ ὁ κ. 
Λαγουδάκης μέ τή σειρά του διαβεβαίωσε τόν Σεβασμιώτατο αὐτή ἡ καλή συνερ-
γασία μεταξύ τῆς Ἀστυνομίας θά συνεχιστεῖ, ἀφοῦ ἡ διαφύλαξη τῆς τάξης καί τῆς 
ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν ἀποτελεῖ γιά ὅλους βασική προτεραιότητα.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, τοῦ εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία στό δύσκολο ἔργο πού 
ἐπιτελεῖ.

καί περιελάμβανε ἕνα ὄμορφο ντοκιμαντέρ πού παραχώρησε ἡ ΕΡΤ γιά τούς τρεῖς 
Ἱεράρχες, βράβευση τῶν μαθητῶν πού ἔλαβαν μέρος στόν διαγωνισμό τοῦ Γρα-
φείου Νεότητος γιά τούς τρεῖς Ἱεράρχες, καθώς καί μουσικό πρόγραμμα ἀπό τό 
συγκρότημα “Ἀντίφωνο”.

Τήν ἐκδήλωση στό τέλος χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τούς 
τρεῖς μεγίστους Φωστῆρες τῆς παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, ἐνῶ παράλληλα εὐχα-
ρίστησε τό Γραφεῖο Νεότητας καί ὅλους τούς συντελεστές πού βοήθησαν σέ αὐτή 
τήν ὄμορφη ἐκδήλωση.
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Παρουσίαση βιβλίου στό Χαζίρειο!
Μιά ξεχωριστῆ ἐκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε τήν Κυ-
ριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 τό 
ἀπόγευμα στό Χαζίρειο Πολι-
τιστικό Κέντρο Ἁγίας Μαρί-
νας, μέ τήν παρουσίαση τοῦ 
βιβλίου «Ἕνα Σεργιάνι» τοῦ κ. 
Γεωργίου Κουτουλάκη. 

Στήν παρουσίαση παραβρέ-
θηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Γενικός Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος καί ἐφημέριος της Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας Πρωτ. Γεώργιος Περά-
κης καί πλῆθος κόσμου.

Τό βιβλίο «Ἕνα Σεργιάνι» εἶναι μία ποιητική Συλλογή πού ἀποτυπώνει ὁ συγ-
γραφέας σκέψεις, συναισθήματα, ἀγωνίες καί προβληματισμούς γιά τό χθές, τό 
σήμερα καί τό αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Τό παλιό χωριό, οἱ γειτονιές, τά σοκάκια, τά ἐπαγγέλματα, οἱ παραγωγικές μο-
νάδες τῆς περιοχῆς καί προπάντων ὁ ἄνθρωποι μιλᾶνε μέ τό ποιητικό τάλαντο 
τοῦ συγγραφέα καί δημιουργοῦν στόν ἀναγνώστη τήν νοσταλγία γιά τό χθές πού 
ἔφυγε.

Ἦταν ἕνας ὄμορφος περίπατος στά παλιά…
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα 

τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου Χανίων!
Στό Ἱστορικό καφέ 

“Κῆπος”, ὅπου εἶχε γε-
μίσει ἀπό ἐθελοντές καί 
ἀνθρώπους πού στηρί-
ζουν τήν δομή τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Παντοπωλείου 
Χανίων, πραγματοποιή-
θηκε ἡ εὐλογία τῆς Ἁγιο-
βασιλόπιττας τήν Δευτέ-
ρα 6 Φεβρουαρίου.

Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός, συμπροσευχούμενων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Γουβερνέτου Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Βερυκάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Μαστοράκη, τοῦ 
Ἱερομόναχου Πορφυρίου Μπικουβαράκη, τῆς ἁρμόδιας Ἀντιδημάρχου Ἐλευθερί-
ας Ἀλιφιεράκη, καθώς φίλων καί ἐθελοντῶν τῆς κοινωνικῆς αὐτῆς δομῆς!

Μῖας δομῆς, πού ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, “μέ τήν συνερ-
γασία καί τήν ἀγάπη ὅλων, παρά τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν, μπορεῖ καί συνεχίζει 
τήν φιλανθρωπική δράση πού ἔχει ἀναλάβει”.

Τόν χῶρο στέγασης τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου Χανίων, τόν ἔχει παραχω-
ρήσει ἡ Ἱερά Μονή Γουβερνέτου καί μέ τήν συνεργασία τοῦ Δήμου καί τῶν ἐθε-
λοντῶν γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια ὥστε σέ ἀναγκεμένους συνανθρώ-
πους μας, νά βρίσκονται τά ἀπαραίτητα καί τά ἀναγκαία γιά τίς καθημερινές τους 
ἀνάγκες, στά ράφια τοῦ Παντοπωλείου.
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150 χρόνια ἀπό τό Μαρτύριο 
τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου Διβόλη!

Παρουσία πλήθους πιστῶν, μέσα στά καταπράσινα περιβόλια πορτοκαλιῶν, 
στό μικρό ἐκκλησάκι πού εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 
Διβόλη, τελέσθηκε τήν Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, μέ 
συμμετοχή καί κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Οἱ πολίτες ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκληση τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου τῆς 
Ε’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, νά τιμήσουν τή μνή-
μη τοῦ συμπατριώτη τους, Νεομάρτυρα Γεωργίου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας προσφέρθηκε κέρασμα πρός ὅλους τους προσκυνητές.

Ὁ νεομάρτυρας αὐτός γεννήθηκε στίς 24 Μαΐου 1846 στόν Ἁλικιανό. Ὁ πατέ-
ρας του ἦταν ἱερέας καί ὀνομαζόταν Νικόλαος Δεβόλης, ἡ δέ μητέρα του Αἰκατε-
ρίνα. Κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1866 ὁ Γεώργιος συνελήφθη ἀπό τούς Τούρκους 
μαζί μέ ἄλλους ἐπαναστάτες καί μέ κάθε μέσο προσπαθοῦσαν νά τόν κάνουν νά 
ἀρνηθεῖ τόν Χριστό καί νά ἀσπασθεῖ τόν μουσουλμανισμό γιά νά σώσει τή ζωή 
του. Ἀλλά ὁ Γεώργιος, παρ’ ὅλες τίς ἀπειλές καί τά φρικτά βασανιστήρια, ἔμεινε 
σταθερός στή χριστιανική του πίστη καί ἔτσι τόν ἀποκεφάλισαν τό 1867, δεχόμε-
νος τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ, ἔγραψε ὁ ὑμνογρά-
φος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
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Ἄρχοντας ὀρφανοτρόφος τῆς Μεγάλης 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ὁ Γεώργιος Παπαδάκης.

Μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος 
Ὀρφανοτρόφου τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας τίμησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός τόν ἀπό ἐτῶν φιλάνθρωπον 
καί εὐεργέτην, Ἐντιμολογιώτατον κύ-
ριον Γεώργιον Παπαδάκη ἀναγνωρί-
ζοντας καί τιμῶντας τήν προσφοράν 
του πρός τόν ἄνθρωπο.

Ἡ σχετική Ἀκολουθία τῆς χειρο-
θεσίας ἔγινε τήν Πέμπτη 9 Φεβρου-
αρίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγί-
ου Χαραλάμπους, μετά τό πέρας τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκτιμώντας τήν 
ἀθόρυβη φιλανθρωπία τοῦ μεγάλου 
ὀρφανοτρόφου τοῦ τόπου μας, ἔλα-
βε τήν ἀπόφαση, ἀφοῦ στό πρόσφα-
το τάξιδι πού εἶχε πραγματοποιήσει 
στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, 
εἰσηγήθηκε στόν Οἰκουμενικό μας 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, νά τοῦ 
ἀπονείμει τόν τιμητικό καί ἱστορικό 
τοῦτο τίτλο- ὡς ἔνδειξη ἀγάπης πα-
τρικῆς καί πρός ἀνταμοιβή τῆς προ-
σφορᾶς του γιά τήν εὐεργεσία του 
πρός τόν συνάνθρωπο, ἀλλά καί γιά 
νά ἀποτελεῖ οὖτος παράδειγμα πρός 
μίμησιν πολλῶν εἰς δόξαν Θεοῦ. Στήν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, 
ὁ Παναγιώτατος καί Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης συγκινήθηκε καί ἔδωσε τήν 
εὐχή καί τήν εὐλογία του, ἀλλά καί τόν τιμητικό τίτλο στό Πατριαρχικό του γράμ-
μα, ὡς Αρχοντας Ὀρφανοτρόφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τό παρών ἔδωσαν 
πλῆθος Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσο-
πηγῆς Γερόντισσα Θεοξένη, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισ-



42

Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Χαραλάμπους στά Χανιά!
Τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-

μασκηνός ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους 
Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκης, συλλειτουργούντων 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλή-
θους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στό λόγο του πρός τό πολυπληθές καί εὐσεβές ἐκκλησίασμα ὁ Σεβασμιώτατος 
ἐξῆρε τήν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τοῦ ὁποίου ἡ δυνατή πίστη 
πρός τόν Θεό, ἀποτελεῖ ὁδοδείχτη καί παράδειγμα στή ζωή τοῦ κάθε Χριστιανοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρ-
χοντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκηκαι συμπρο-
σευχουμένου κλήρου καί λαοῦ. Πρίν τήν ἔναρξη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ 
πραγματοποιήθηκε μέ λαμπρότητα ἡ ὑποδοχή τμήματος τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγί-
ου, τό ὁποῖο προσκόμισε στόν Ἱερό Ναό λαμβάνοντας θερμοτάτης ὑποδοχῆς, ὁ 
Ἱερομόναχος ἀπό τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων, π. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας.

σα Θεοφόρα, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, μέ ὅλους 
τους Ἀντιδημάρχους, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ἡ οἰκογένεια, οἱ φίλοι τοῦ ἀγαπητοῦ 
κ. Παπαδάκη καθώς καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς χειροθεσίας ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ ἀπένειμε καί τιμητική 
εὐαρέσκεια τῆς Μητροπόλεώς μας, λέγοντας πώς εἶναι πραγματική εὐλογία στίς 
ἡμέρες μας νά ὑπάρχουν τέτοιοι ἄνθρωποι, μέ φιλάνθρωπα συναισθήματα καί 
ἐνδιαφέρον γιά τόν συνάνθρωπο. Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τόν κ. Παπαδάκη ὥστε νά 
συνεχίσει τό ἔργο του, ἕνα ἔργο συνεχοῦς προσφορᾶς.

Συγκινημένος ὁ κ. Γεώργιος Παπαδάκης, εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό μας 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκη-
νό, λέγοντας μεταξύ ἄλλων, “ ἐσεῖς πολλά μοῦ δώσατε, ἐγώ λίγα σᾶς ἔδωσα”.



43

Α΄ Χαραλάμπεια 2017!
Μέ κατάνυξη, πραγ-

ματοποιήθηκε ἡ καταλη-
κτική ἐκδήλωση τιμῆς καί 
μνήμης πρός τόν προστά-
τη Ἅγιο Χαράλαμπο στά 
Λενταριανά Χανίων, στά 
Α΄ Χαραλάμπεια 2017, τό 
Ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 
ἀνήμερά της ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου, πού διοργανόνται 
γιά πρώτη φορᾶ ὑπό τόν 
συντονισμό τοῦ οἰκείου 

ἐφημερίου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη.
Τήν ἐκδήλωση λάμπρυνε ἡ Πνευματική ὁμιλία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρω-

τοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη μέ θέμα: Ἁγιότητα - Ἅγιοι - Ἁγια-
σμός.

Ἡ Ἁγιότητα εἶναι γιά ὅλους τόνισε μεταξύ ἄλλων στήν ὄμορφη, πνευματική καί 
ἐπίκαιρη, πνευματική ὁμιλία του πρός τό εὐσεβές ἀκροατήριο πού εἶχε κατακλήσει 
τόν Ἱερό Ναό, ὁ Πρωτοσύγκελλός μας.

Γιά νά γνωρίσουμε τήν 
Ἁγιότητα χρειάζεται μέσα ἀπό 
τήν προσευχή καί τήν ταπει-
νότητα νά ἀφουγκραστοῦμε 
τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα 
καί στίς πράξεις τῆς καθημε-
ρινῆς μας ζωῆς. Ὅπως καί στίς 
ἡμέρες μας ὑπάρχουν Ἅγιοι, 
ἔτσι ὑπάρχει καί Ἁγιότητα. 
Τό μόνο πού χρειάζεται, εἶναι 
νά ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπό τά 
μικρά καί ὑλικά τῆς καθημε-

ρινῆς μας ζωῆς, καί νά συγκεντρωθοῦμε στά μεγάλα καί πνευματικά τῆς Ἐκκλησι-
αστικῆς μας ζωῆς….

Τέλος, οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ Βυζαντινούς ὕμνους καί ὠδαῖς ἀπό 
τήν χορωδία τοῦ μουσικολογιωτάτου διδασκάλου κ. Ἰωάννη Καστρινάκη.
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Ἐκδήλωση Μνήμης “Ἀκρωτήρι 1897”.
Ἐκδήλωση μνήμης, γιά τήν Ἐπα-

νάσταση τοῦ 1897 καί τήν ἐπέτειο 
τοῦ βομβαρδισμοῦ τοῦ Ἐπανα-
στατικοῦ Στρατοπέδου Ἀκρωτη-
ρίου, διοργάνωσε ἡ Περιφερειακή 
Ἑνότητα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων, 
ἡ Δημοτική Κοινότητα Κουνουπι-
διανῶν, τό Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν 
καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος Κ. Βενι-
ζέλος» καί οἱ πολιτιστικοί φορεῖς 
τοῦ Ἀκρωτηρίου Χανίων, στούς 
Τάφους τῶν Βενιζέλων, τήν Κυρια-
κή 12 Φεβρουαρίου 2017.

Ἡ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν 
ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν 
πεσόντων ἀγωνιστῶν, στό ἄγαλ-
μα τοῦ Σπύρου Καγιαλέ, προεξάρ-
χοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνοῦ Λιονάκη καί κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀκολούθησε προσκλητήριο 
πεσόντων, κατάθεση Στεφάνων, 
ἑνός λεπτοῦ σιγῆ καί ἀνάκρουση 

τοῦ  Ὕμνου τῆς Κρήτης καί τοῦ Ἐθνι-
κοῦ  Ὕμνου.

Στό δεύτερο μέρος τῶν ἐκδηλώ-
σεων πού ἔλαβαν χώρα στό Λύκειο 
Ἀκρωτηρίου, πραγματοποιήθηκαν 
χαιρετισμοί, ὁμιλία γιά τήν ἐπέτειο 
ἀπό τόν Βασίλειο Διγαλάκη,Πρύτα-
νη Πολυτεχνείου Κρήτης, συναλία μέ 
τίτλο “Κρήτης Μεγαλυνάρι” ἀπό την-
Χορωδία Χανίων καί Κρητικοί χοροί.
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Ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτά του 
ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν “Γεώργιος ὁ Κρῆς”.

Τήν Κυριακή 12–2–2017 
πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή τῆς 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ 
συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν “Γεώρ-
γιος ὁ Κρῆς” στά νέα γραφεῖα 
τους στή Σχολή τοῦ Ἁγίου Ματ-
θαίου.

Τήν Ἁγιοβασιλόπιτα εὐλό-
γησε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Λιονάκης συμπρο-
σευχούμενου τοῦ π. Βασιλείου 
Κιάσσου, τοῦ Προέδρου τοῦ 
Συλλόγου κ. Νικολάου Γιαννακάκη καί τῶν συναδέλφων ἱεροψαλτῶν τοῦ Συνδέ-
σμου.

Στόν χαιρετισμό του ὁ Πρωτοσύγκελ-
λος, εὐχήθηκε καλή καί δημιουργική 
χρονιά στοῦ καλλικέλαδους ψάλτες τῆς 
Μητροπόλεώς μας, μεταφέροντας τίς 
εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος 
βρίσκεται αὐτές τίς ἡμέρες στήν Ἀθήνα.
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Σταῦρος Μπαλογιάννης: «Αἴτια ψυχολογικῶν 
ἀντιθέσεων στόν χῶρο τῆς οἰκογένειας»!

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιή-
θηκε τήν Δευτέρα 13 Φεβρου-
αρίου ἡ 5η ὁμιλία τοῦ Γραφεί-
ου γάμου καί συμβουλευτικῆς 
νέων γονέων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας στό Πνευματι-
κό Κέντρο τῆς Εὐαγγελιστρίας 
Χανίων, μέ ὁμιλητή αὐτή τήν 
φορά τόν ἐξαίρετο καθηγητή 
νευρολογίας τοῦ Ἀριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. 
Σταῦρο Μπαλογιάννη ὁ ὁποῖος 
ἀνέλυσε τό θέμα: «Αἴτια ψυχο-

λογικῶν ἀντιθέσεων στόν χῶρο τῆς οἰκογένειας»!
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ἐκπροσωπώντας τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας κ.κ. Δαμασκηνό, πλειάδα κληρικῶν καί ἕνα πολυπληθές ἀκροατήριο ἀπό νέα 
ζευγάρια καί γονεῖς πού γέμισε ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου, 
παρακολουθώντας μέ πολύ προσοχή τήν συμβουλές τοῦ κ. Μπαλογιάννη.

Τήν εὐθύνη τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἔχουν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ 
Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης, ὁ Πρεσβ. Βασίλειος Γκάτσης καί ὁ Πρεσβ. Ἀλέ-
ξανδρος Ξηρουχάκης.
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Ὁ “Ὁρίζοντας” ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιττά του!
Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ 

Συλλόγου ἐθελοντικῆς προ-
σφορᾶς καί στήριξης “Ὁρί-
ζοντας” εὐλόγησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός τήν Τετάρτη 15 
Φεβρουαρίου, συμπροσευχού-
μενου τοῦ Γεν. Ἀρχ. Ἐπιτρόπου 
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί 

τοῦ Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη, ἀνήμερά της ἡμέρας πού εἶναι ἀφιερωμένη 
στόν παιδικό καρκίνο.

Τό παρών ἔδωσαν ὁ Πρό-
εδρος τοῦ Συλλόγου κ. Σπύ-
ρος Ἀδοντάκης, ἐκπρόσωποι 
ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου 
πού γέμισε τό ξενοδοχεῖο 
Ἀκάλι, ὅπου πραγματοποιή-
θηκε ἡ ἐκδήλωση.

Ὁ Σύλλογος Ἐθελοντικῆς 
Προσφορᾶς καί Στήριξης 
«Ὁρίζοντας» εἶναι μή κερδο-
σκοπικοῦ χαρακτήρα σύλλογος, πού δραστηριοποιεῖται στά πλαίσια τοῦ ἐθελο-
ντισμοῦ.

Ἱδρύθηκε τό 2004, μέ σκοπό τήν στήριξη ἀτόμων πού πάσχουν ἀπό καρκίνο, 
καλύπτοντας ἀνάγκες πού ἄλλοι σύλλογοι ἀδυνατοῦσαν καθώς προσέφεραν βο-
ήθεια σέ παιδιά ἕως καί 18 ἐτῶν.

Ὁ Σύλλογος στηρίζει παιδιά μέ νεοπλασματικές ἀσθένειες, ἀλλά ἁπλώνει τή 
δράση του καί ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά του καί σέ μεγαλύτερες ἡλικίες.
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Ἡ προσφορά τοῦ ΚΕΝΑΠ 
στήν κοινωνία τῶν Χανίων”.

Μία ἐνημερωτική ὁμιλία 
σχετικά μέ τίς δράσεις τοῦ 
ΚΕΝΑΠ στήν κοινωνία τῶν 
Χανίων, πραγματοποιήθη-
κε στό Πολιτιστικό κέντρο 
τῆς Μητροπόλεώς μας, τό 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 
ἀπό τόν Διοικητή τοῦ ΚΕ-
ΝΑΠ, Ἀρχιπλοίαρχο τοῦ 
Π.Ν. Γεώργιο Τσόγκα.

Τό παρών στήν ὁμιλία ἐκτός τῶν ἀτόμων πού παρευρέθηκαν, ἔδωσαν ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
Ἀξιωματικοί τοῦ Π.Ν..

Ἡ ἐνημερωτική ὁμιλία ξεκίνησε μέ καλωσόρισμα ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Γρα-
φείου Τύπου καί Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, καί μέ τήν ἀνά-
γνωση τοῦ πλούσιου βιογραφικοῦ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ ΚΕΝΑΠ.

Κατόπιν τόν λόγο ἔλαβε ὁ Διοικητής ὁ ὁποῖος παρουσίασε τήν πλούσια στρα-
τιωτική δράση τοῦ ΚΕΝΑΠ, μέ εἰδικά σεμινάρια καί ἐκπαιδεύσεις, οἱ ὁποία ὅπως 
ἀνέφερε εἶναι συνεχῶς ἀναπτυσσόμενη. Τά σεμινάρια δέ τῶν δράσεων καί ἐκπαι-
δεύσεων λαμβάνουν στρατιωτικοί ἀπό πολλές χῶρες καί ἔχουν νά κάνουν κυρίως 
μέ τακτικές κατά τῆς πειρατίας καί τρομοκρατίας στίς θαλάσσιες περιοχές.

Τέλος τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Διοικητή τοῦ ΚΕΝΑΠ γιά τήν πρωτοβουλία τῆς ἐνημε-
ρωτικῆς αὐτῆς παρουσιάσεως.



49

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία 
στό Καρύδι Ἀποκορώνου!

Στήν Ἱερά Μονή Ἁγί-
ου Γεωργίου στό Καρύδι 
Ἀποκορώνου, ὅπου δια-
κονεῖ ὁ Ἀρχιμ. Ἱερεμίας 
Χλιαρᾶς, τέλεστηκε τήν 
Δευτέρα 20 Φεβρουαρί-
ου, Νυχτερινή Θεία Λει-
τουργία, ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ, συλλειτουργούντων καί συμπροσευχούμενων πλειάδος Κληρικῶν τῆς 
περιοχῆς τοῦ Ἀποκορώνου, μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Γ’ Ἀρχιερα-
τικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, καί τῆς Δ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέ-
ρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκη.

Τό παρών στή Θεία Λειτουργία ἐκτός ἀπό πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἔδω-
σε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Ἡ κατανυκτική Νυχτερινή Θεία Λειτουργία τελέστηκε στό πλαίσιο τῶν νυχτε-
ρινῶν πού τελεῖ ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, μία φορά 
τό μῆνα στήν περιοχή τοῦ Ἀποκόρωνα.
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Πνευματική Ἑσπερίδα στόν Ἅγιο Παντελεήμονα 
στήν Ἀμπεριά!

Μία κατανυκτική καί πα-
ράλληλα πνευματική Ἑσπερίδα, 
ἔλαβε χώρα τήν Κυριακή 19 Φε-
βρουαρίου στό Πνευματικό κέ-
ντρο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος 
στήν Ἀμπεριά Χανίων. 

Πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος κατέχει 
master στόν τομέα τῆς Λει-
τουργικῆς καί πραγματεύθηκε 
μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, τό ἐπί-
καιρο θέμα: “οἱ Ἀκολουθίες τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς”.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ διαιτολόγος - δι-
ατροφολόγος κ. Ἰωάννα Πετράκη 
ἀνέπτυξε τό θέμα: “Νηστεία, ἁρμο-
νία σώματος καί ψυχῆς”.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσε 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιο-
νάκης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς 
μας καί πλῆθος κόσμου.

Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε τό 
ἠλεκτρονικό κατάστημα ἐκκλησια-

στικῶν εἰδῶν καί βιβλίων Κατάνυξις.
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Μεγάλη συμμετοχή στήν ἐθελοντική αἱμοδοσία 
τῆς Μητροπόλεώς μας!

Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυ-
χία διεξήχθει ἡ ἐθελο-
ντική αἱμοδοσία πού 
διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολή μας τήν Τε-
τάρτη 22 Φεβρουαρίου 
στό πολιτιστικό μας κέ-
ντρο μέ τήν ἀρωγή τοῦ 
Νοσοκομείου Χανίων 
καί τοῦ Συλλόγου ἐθε-
λοντῶν αἱμοδοτῶν “ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης”.

Εἶναι ἐλπιδοφόρο 
καί εὐχάριστο πού πολ-
λοί συνάνθρωποί μας 

ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἀφιέρωσαν 10 λεπτά 
ἀπό τόν χρόνο τους, γιά νά προσφέρουν τό πολύτιμο αὐτό ἀγαθό, σέ συνανθρώ-
πους μας πού τό χρειάζονται.

Παράλληλα μέ τήν αἱμοδοσία ὑπῆρχε κλιμάκιο γιά ἐθελοντές δότες μυελοῦ 
τῶν ὀστῶν καθώς καί ἐντελεχής ἐνημέρωση καί γιά τήν νέα αὐτή δράση.
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Μία συναυλία, δυό ἐποχές…!
Μέ αὐτό τόν τίτλο ἡ Μικτή 

Χορωδία καί Ὀρχήστρα τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Χα-
λέπας, σέ συνδιοργάνωση μέ τήν 
Ἱερά Μητρόπολή μας, τήν Περι-
φερειακή Ἑνότητα Χανίων καί τό 
Δῆμο Χανίων, πραγματοποίησε 
μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία τήν Πα-
ρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στό 
Πνευματικό κέντρο Χανίων, μία 
συναυλία ἀφιερωμένη στόν Χα-
νιώτη Μουσικό καί Παιδαγωγό 
Μιχαήλ Βλαζάκη.

Τό παρών ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἱερεῖς, ἐκπρόσωποι 
ἀρχῶν τοῦ τόπου μας καί πλῆθος κόσμου.

Τήν Διεύθυνση τῆς συναυλίας ἀνέλαβε ὁ Γιάννης Περάκης καί τήν ἐνορχή-
στρωση ἡ Εἰρήνη Κόλλια κερδίζοντας τόσο ἀμφότεροι ὅσο καί οἱ χορωδοί καί οἱ 
ὀργανοπαῖχτες στό τέλος, τό θερμότατο χειροκρότημα!

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας π. Βασίλειος 
Γκάτσης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε γιά τήν τιμή τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, 
τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο καί ὅλο τόν κόσμο, συνεχάρει μέ ἰδιαίτε-
ρη χαρά τήν Χορωδία καί Ὀρχήστρα τῆς Ἐνορίας του γιά τό ἐξαιρετικό ἀποτέλε-
σμα.

Ὁ Μιχάλης Βλαζάκης δίδαξε, μεταπολεμικά, Μουσική σέ ἰδιωτικά ἐκπαιδευ-
τήρια τῶν Χανίων καί στό Βενιζέλιο Ὠδεῖο. Θεωρεῖται ὁ πρῶτος, μετά τόν Κερ-
κυραῖο Μποχάγιερ, διευθυντής τῆς περίφημης Χορωδίας καί Μαντολινάτας τοῦ 
Ὠδείου Χανίων.

Ὑποστήριξε ἀνιδιοτελῶς, πολλούς νέους τῆς ἐποχῆς του νά ἀσχοληθοῦν μέ τή 
μουσική καί ὑπηρέτησε μέ πάθος, ὅλα αὐτά τά χρόνια, τήν τέχνη του.

Μοναδική καί ἀξεπέραστη, μέχρι σήμερα, ἡ προσφορά τοῦ Μιχάλη Βλαζάκη 
στό Ριζίτικο τραγούδι. Κατάφερε, μέ ἐλάχιστα ἠχοληπτικά μέσα, νά ἠχογραφήσει 
σπουδαίους “ριζίτες τράγου- διστάδες”, ἀπό ὅλες τίς ἐπαρχίες τῶν Χανίων καί στή 
συνέχεια μετέφερε ἀτόφιους τούς ἤχους στό πεντάγραμμο.

Ὁ Μιχάλης Βλαζάκης ἔγραψε ἀρκετά τραγούδια καί διασκεύασε πάρα πολλά, 
γιά τετράφωνη χορωδία.

Ἕνα μικρό δεῖγμα τῆς δουλειᾶς του ἀποτέλεσε τό πρῶτο μέρος τῆς συναυλίας, 
ἀπό αὐθεντικές παρτιτοῦρες τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, τίς ὁποῖες ἐμπιστεύτηκε ἡ 
οἰκογένειά του.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στήν  Ἱ.Μ. Κορακιῶν καί 

Μνημόσυνο τῆς Μοναχῆς Μαριάμ!

Τό Σάββατο 25 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποινενάρχης μας ἱερούργησε 
στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου, συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογι-
ωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλειάδος Ἱερέων 
τῆς Μητροπόλεώς μας, συμπροσεχουμένης τῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισ-
σας Θεοφόρας καί τῆς ἀδελφότητος, καθώς καί πλῆθος κόσμου.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε 
τό Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς μοναχῆς τῆς Μονῆς Μαριάμ, 
ἡ ὁποία ὅπως ἀνέφερε στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος διακόνησε μέ ἀγάπη καί 
ταπείνωση γιά πολλά χρόνια τήν Ἱερά Μονή καί ἦταν ἀγαπητή σέ ὅλο τόν κόσμο.
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Ἑσπερινός τῆς Συγνώμης στήν Μητρόπολή μας!
Μέσα σέ κλίμα κατά-

νυξης καί περισυλλογῆς 
τελέστηκε τήν Κυριακή 
26 Φεβρουαρίου ὁ Ἅ Κα-
τανυκτικός Ἑσπερινός 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πα-
ντελεήμονος Ἀμπεριᾶς 
Χανίων, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ καί συμπροσευχούμενων πλειάδος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἑκα-
τοντάδων πιστῶν.

Μετά τό πέρας τοῦ κατανυκτικοῦ 
Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε στό 
Ναό πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν Πα-
νοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης Συβρίτου 
καί Σφακίων Ἀρχιμ. Ἀθανάσιο Καρα-
χάλιο, μέ θέμα “ ὁ πλοῦτος τῆς Συγνώ-
μης”.

Τόν ὁμιλοῦντα παρουσίασε ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ 

ὁποῖος ἀνέφερε στοιχεῖα ἀπό τήν ζώη καί τήν Πνευματική του διακονία, στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων ὅπου διακονεῖ.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τήν ὑπέροχη καί ἐπίκαιρη ὁμιλία συγχαίρο-
ντας τόν π. Ἀθανάσιο γιά τήν 
πνευματική τροφή πού προ-
σέφερε πρός τό ποίμνιο τοῦ 
Θεοῦ, σήμερα πού εἰσαγόμεθα 
στήν κατανυκτική πορεία τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρο-
κοστῆς.

Σύντομο εὐχαριστιακό λόγο 
ἀπέδωσε καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ 
Ναοῦ Πρωτ. Δημήτριος Κατα-
πίδης, ὁ ὁποῖος μέ τήν σειρά 
του εὐχήθηκε καλή Σαρακοστή 
πρός ὅλο τόν κόσμο.






