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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ἑορτάζει αὐτήν τήν ὑπαρξιακήν μετοχήν εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί
τήν ἐμπειρικήν πρόγευσιν τῶν εὐλογιῶν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐντυπωσιάζει ὁ ἀναστάσιμος καί εὐφρόσυνος
χαρακτήρ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ
ὁποία τελεῖται πάντοτε ἐν ἀτμοσφαίρᾳ
χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως καί εἰκονίζει
τήν τελικήν καινοποίησιν τῶν ὄντων,
τήν πεπληρωμένην χαράν, τήν πληρότητα τῆς ζωῆς, τήν μέλλουσαν ὑπέρχυσιν τῆς ἀγάπης καί τῆς γνώσεως.
Πρόκειται περί τῆς λυτρωτικῆς θεάσεως τοῦ παρόντος ὑπό τό φῶς τῶν
Ἐσχάτων καί τῆς δυναμικῆς πορείας
πρός τήν Βασιλείαν, περί τῆς ἀκαταλύτου σχέσεως καί συνυφάνσεως τῆς
παρουσίας καί τοῦ ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία
δίδει εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν μοναδικόν δυναμισμόν καί λειτουργεῖ διά
τούς πιστούς ὡς ἔναυσμα καλῆς μαρ-

Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ, τῆς πανσωστικῆς νίκης τῆς
Ζωῆς ἐπί τοῦ Θανάτου, εἶναι ὁ πυρήν
τῆς πίστεως, τῆς θείας λατρείας, τοῦ
ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χριστεπωνύμου ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ζωή τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, εἰς
ὅλας τάς ἐκφάνσεις καί τάς διαστάσεις
αὐτῆς, διαποτίζεται καί τρέφεται ἀπό
τήν πίστιν εἰς τήν Ἀνάστασιν, ἀποτελεῖ καθημερινόν Πάσχα. Τό πασχάλιον
αὐτό βίωμα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά
βίωσις καί τῆς ἰδικῆς μας ἀνακαινίσεως καί ἀκλόνητος βεβαιότης περί τῆς
ἐσχατολογικῆς τελειώσεως τῶν πάντων.
Κατ᾿ ἐξοχήν εἰς τήν εὐχαριστιακήν
Λειτουργίαν, ἡ ὁποία συνδέεται ἀρρήκτως μέ τήν «κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν»
τῆς Κυριακῆς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
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τυρίας ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός ἔχει ἰδιαίτερον λόγον καί ἰσχυρόν
κίνητρον διά νά ἀγωνίζεται κατά τοῦ
κοινωνικοῦ κακοῦ, διότι ζῇ ἐντόνως
τήν ἀντίθεσιν μεταξύ τῶν Ἐσχάτων
καί τῶν ἑκάστοτε ἱστορικῶν δεδομένων. Ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, ἡ φιλάνθρωπος διακονία, ἡ βοήθεια πρός τόν
ἐμπερίστατον ἀδελφόν, κατά τό Κυριακόν «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων,
ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε’, 40), καί ἡ
ἔμπρακτος ἀγάπη τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου (βλ. Λουκ. 30-37), συμφώνως καί
πρός τό Πατερικόν «Ἐκεῖνον μάλιστα
ἡγοῦ εἶναι πλησίον, τόν δεόμενον, καί
αὐτεπάγγελτος ἐπί τήν βοήθειαν βάδιζε» (Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης), ἀποτελοῦν προέκτασιν καί ἔκφρασιν τοῦ
εὐχαριστιακοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας,
ἀποκάλυψιν ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,
ἔν τε τῷ παρόντι καί ἐν τῇ Βασιλείᾳ
τῶν Ἐσχάτων.
Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ κατανοεῖται
καί τό γεγονός ὅτι ἡ λειτουργική ζωή
εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν δονεῖται
ἀπό τήν βίωσιν τῆς «κοινῆς σωτηρίας»,
τῆς δωρεᾶς τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας»
καί τῆς «κοινῆς βασιλείας», καί ἀπό
τήν προσδοκίαν τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως». Κυριαρχοῦν τό «ἡμεῖς», ἡ κοινότης τῆς ζωῆς, ἡ συμ-μετοχή καί τό
σύν-εἶναι, ἡ ἁγιαστική ταύτισις τῆς ἐν
Χριστῷ ἐλευθερίας μέ τήν θυσιαστικήν
καί δοξολογικήν ἀγάπην. Αὐτό εἶναι
καί τό συγκλονιστικόν μήνυμα τῆς
ὁλολάμπρου εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν
Ἅδην. Ὁ Κύριος τῆς δόξης, κατελθών
ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συντρί-

ψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου, ἀναδύεται νικηφόρος καί ὁλόφωτος ἐκ τοῦ τάφου,
ὄχι μόνος καί φέρων τό λάβαρον τῆς
νίκης, ἀλλά ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀδάμ καί
τῆς Εὔας, συνανιστῶν, συγκρατῶν καί
κρατύνων αὐτούς καί, ἐν τῷ προσώπῳ
αὐτῶν, ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος καί
ὁλόκληρον τήν κτίσιν.
Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς
«κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς
καταργησάσης τό κράτος τοῦ θανάτου πανσθενοῦς Ἀγάπης, ἠχεῖ σήμερον
εἰς ἕνα κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς
ἀδικίας, φαλκιδεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἰς μίαν οἰκουμένην
– Γολγοθᾶν προσφύγων καί μυριάδων
ἀθώων παιδίων. Ἀναγγέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή τῶν
ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυτον ἀξίαν. Διακηρύττει ὅτι τά παθήματα καί τά δεινά, ὁ
σταυρός καί ὁ Γολγοθᾶς, δέν ἔχουν τόν
τελευταῖον λόγον. Δέν εἶναι δυνατόν
νά θριαμβεύσουν οἱ σταυρωταί ἐπί τῶν
τραγικῶν θυμάτων των. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ Σταυρός εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς εὐσεβείας, δέν
εἶναι ὅμως ἡ ἐσχάτη πραγματικότης,
αὐτός πού ὁρίζει καί τό τελικόν σημεῖον προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ
Σταυροῦ εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ ὁδόν πρός
τήν Ἀνάστασιν, πρός τό πλήρωμα τῆς
πίστεως ἡμῶν. Ἐπί τῆς βάσεως αὐτῆς,
οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναφωνοῦμεν: «Ἰδού γάρ
ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ
κόσμῳ». Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι
εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, ἡ Ἀκολουθία τῶν
Παθῶν δέν εἶναι καταθλιπτική, ἀλλά
σταυροαναστάσιμος, ἀφοῦ τό Πάθος
προσεγγίζεται καί βιοῦται διά μέσου
τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία εἶναι «λύτρον
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λύπης». Διά τό Ὀρθόδοξον αἰσθητήριον, ἡ ἀμετάθετος σύνδεσις Σταυροῦ
καί Ἀναστάσεως εἶναι ἀσυβίβαστος
μέ κάθε μορφῆς ἐσωτερικήν φυγήν εἰς
μυστικισμούς ἤ εἰς ἕνα αὐτάρεσκον
εὐσεβισμόν, οἱ ὁποῖοι συνήθως εἶναι
ἀδιάφοροι διά τά παθήματα καί τάς περιπετείας τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἱστορίᾳ.
Τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς
Ἀναστάσεως εὑρίσκεται, εἰς τήν ἐποχήν μας, ἐπίσης ἀντιμέτωπον τόσον
μέ τήν ἀλαζονικήν αὐτοαποθέωσιν
τοῦ συγχρόνου ἐκκοσμικευμένου, λογοκρατουμένου, πεπεισμένου διά τήν
παντοδυναμίαν τῆς ἐπιστήμης, ἑαυτοκεντρικοῦ καί προσκεκολλημένου εἰς
τά γεώδη καί πρόσκαιρα ἀνθρώπου,
τοῦ ἀνθρώπου χωρίς πόθον τῆς αἰωνιότητος, ὅσον καί μέ τήν ἀπώθησιν συνόλου τῆς Ἐνσάρκου
Θείας Οἰκονομίας καί
τοῦ «σκανδάλου» τοῦ
Σταυροῦ, ἐν ὀνόματι τῆς
ἀπολύτου ὑπερβατικότητος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
ἀγεφυρώτου χάσματος
οὐρανοῦ καί γῆς.

Ἐπί πᾶσι τούτοις, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί
πεφιλημένα τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἔμπλεοι
τῆς πείρας τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, λαβόντες φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου
φωτός, ἐν παντί εὐχαριστοῦντες, τά
ἄνω φρονοῦντες, ἔχοντες δέ ἐντεῦθεν
ἤδη τόν ἀρραβῶνα καί τά ἐνέχυρα τῆς
ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς Θείας
Οἰκονομίας, ἀναβοῶμεν, ἐν Ἐκκλησίᾳ,
τό «Χριστός Ἀνέστη!», δεόμενοι ὅπως
ὁ παθών, ταφείς καί ἀναστάς Κύριος
καταυγάζῃ τάς διανοίας, τάς καρδίας
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, κατευθύνῃ
δέ τά διαβήματα ἡμῶν πρός πᾶν ἔργον
ἀγαθόν καί ἐνισχύῃ τόν λαόν Αὐτοῦ
πρός μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελίου τῆς
Ἀγάπης «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ.
α’, 8), εἰς δόξαν τοῦ «ὑπέρ πᾶν ὄνομα» ὀνόματος Αὐτοῦ.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιη΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός
Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Πασχάλιον Μήνυμα
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια·
ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τὴν
Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται.

Τ

ό χαρμόσυνο ἄγγελμα πού ἡ Ἐκκλησία κομίζει στόν κόσμο ἐν τῷ μέσῳ
τῆς νυκτός δέν ἀποτελεῖ μόνο τόν θρῆνο
καί τόν κοπετό τοῦ Ἄδη ἀλλά καί τήν πλήρωση τοῦ φωτός ἡ ὁποία κατακλύζει καί
τόν οὐρανό καί τή γῆ καί τά καταχθόνια
καί καλεῖ ὁλόκληρη τή φωτισμένη κτίση
νά ἑορτάσει τήν ἔγερση τοῦ Χριστοῦ διά
τῆς ὁποίας στερεώθηκε.
Τήν πασχάλια ἀτμόσφαιρα ἐξυψώνει
ἀκόμη περισσότερο ἡ τελετή τοῦ ἁγίου
Φωτός. Πρώτη μνεία τοῦ ἁγίου Φωτός μέ
ἱστορικές μαρτυρίες ἔχουμε τό 870 μ.Χ.,
ἐνῶ λεπτομερής περιγραφή περί τῆς τελέσεως τοῦ ἁγίου Φωτός ἀπαντᾶται στόν
Ρῶσο ἡγούμενο Δανιήλ, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τούς ἁγίους Τόπους ἐπί τῆς κυριαρχίας τῶν σταυροφόρων καί ἀναφέρει ὅτι
ὁ Βασιλεύς τῶν Ἱεροσολύμων Βαλδουΐνος
παραστέκονταν στήν τελετή βαθιά συγκινημένος καί σέ στάση ταπεινώσεως.
Στίς Ἀκολουθίες καί τά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας ἀκούγονται ὑπέροχα τροπάρια, πού μᾶς μιλοῦν γιά τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό
«τό φωτίζον καί ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπο
ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» χαρίζοντάς
του τήν ἀκτινοβολία τῆς θείας ζωῆς.

Ὅπως τό φῶς τοῦ ἡλίου εἶναι γιά τή
φύση πηγή ζωῆς, ἔτσι καί τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ χαρίζει τήν ἀληθινή ζωή στόν
ἄνθρωπο. Ἄλλωστε, ὁ Χριστός εἶπε: «Ἐγώ
εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου∙ ὁ ἀκολουθῶν
ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ’
ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς.» (Ἰω. 8, 12).
Στήν προκειμένη περίπτωση καί ἐνῶ
ὅλα τά ἀνωτέρω δίνουν ἐλπίδα καί δύναμη στόν ἄνθρωπο, δέν μποροῦν νά προσφέρουν τίποτε ἀπό μόνα τους ἄν πρωτίστως ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δέν θελήσει νά
ζητήσει καί νά βρεῖ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ.
Ὅπως ἡ δημιουργία περιμένει τήν ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου γιά νά βρεῖ τό δρόμο της, ἔτσι καί ὁ Χριστός, ὁ πατήσας
τόν θάνατον, περιμένει τήν ἀπόφαση τοῦ
ἄνθρώπου νά τόν πλησιάσει. Δυστυχῶς,
«ὁ ἐπιρρεπής εἰς τήν φαντασίαν νοῦς εἶναι
ἀκατάλληλος διά τήν θεολογίαν» καί κατ’
ἐπέκτασιν τήν ἐν Χριστῷ ζωῇ. Ἐκεῖνος
πού θέλει νά «παρίσταται τῷ Θεῷ καθαρῷ
νοΐ» πρέπει νά ἀπομακρύνεται ἀπό τήν
«σφαῖραν τῆς φαντασίας» (Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ, Βίος καί πολιτεία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου). Γι’ αὐτό, οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν δίκιο ὅταν βεβαιώνουν πώς τά πράγματα ἔχουν τή βάση τῆς
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σύστασής τους σέ ἕνα σύστημα προϋπαρχόντων λόγων πού περιέχονται στό ὑπέρτατο πρόσωπο, τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ.
Γεννᾶται ὅμως τό ἐρώτημα· ποιά εἶναι
ἡ σχέση στήν ὁποία βρίσκεται ὁ ἄνθρώπινος λόγος, ὡς ἐνσυνείδητον ὑποκείμενον
πρός τήν καθολική καί ἐνσυνείδητη λογικότητα τοῦ κόσμου; Ὑπάρχει ὁ πειρασμός
νά θεωρηθεῖ ὁ ὑποκειμενικός λόγος ἤ ἡ
ἀνθρώπινη συνείδηση ὡς τυχαῖος, πεπερασμένος καί σπάνια αὐτοφωτισμός τῆς
ἀντικειμενικῆς καί καθολικῆς λογικότητας
τοῦ κόσμου. Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής λέγει: Ὁ Θεός θέλει νά
εἶναι Αὐτός γιά τήν ψυχή, ὅτι
εἶναι ἡ ψυχή γιά τό σῶμα.
Ὁ δημιουργός θέλει νά
φανερωθεῖ μέσα ἀπ’ ὅλα
ἐπειδή βρίσκεται μέσα σέ
ὅλα κατά τρόπο κατάλληλο γιά τήν ἀνθρωπότητα. Θέλει νά εἶναι τό
πᾶν ἐν πᾶσι, περισυλλέγοντας τά πάντα καί
δίδοντας στά πάντα τήν
ὑπόστασή Του. «Καί γένηται τά πάντα ἐν πᾶσιν αὐτός
ὁ Θεός, πάντα περιλαβών καί
ἐνυποστήσας ἑαυτῷ» (P.G. 91,
1092. Βλ Φιλοσοφικά καί Θεολογικά Ερωτήματα, Αθήνα 1978 , σ.σ.198-9).
Ἰδοῦ, λοιπόν, γιατί μέσα στήν πνευματικότητα καί τή λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τό φῶς εἶναι τόσο δοξασμένο, ἡ δέ πηγή τοῦ φωτός ταυτίζεται
μέ τό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος,
ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμάς, τόνισαν τή
σημασία τοῦ θείου φωτός στόν πνευματικό βίο. Ἡ πλήρωση λοιπόν τοῦ Φωτός τό

ὁποῖο καταυγάζει τά πάντα συγκεφαλαιώνεται στόν ὕμνο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ πού ἀναφέρεται στήν ἀρχή,
«νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός…».
Ὁ ὕμνος ὁμιλεῖ καί γιά ἑορτή. Πῶς
πραγματοποιεῖται ἡ ἑορτή ὁλοκλήρου τῆς
κτίσεως μέ τήν ἔγερση τοῦ Χριστοῦ; Ἐρώτημα καίριο, διαχρονικό καί ἐπίκαιρο. Ὁ
Ἱερός Χρυσόστομος πανηγυρίζοντας τήν
ἡμέρα τοῦ Πάσχα λέγει: Ἔφθασε ἡ ποθητή
γιά μᾶς καί σωτήρια ἑορτή, ἡ ἀναστάσιμη
ἡμέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου, ἡ ἧττα τοῦ Διαβόλου. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἀναμείχθηκαν μέ τούς Ἀγγέλους
καί αὐτοί πού ἔχουν σῶμα
προσφέρουν τήν δοξολογία μαζί μέ τίς ἀσώματες
δυνάμεις. Σήμερα ὁ Κύριός μας, ἀφοῦ ἕστησε
τό τρόπαιο τῆς νίκης
Του ἐναντίον τοῦ θανάτου, μᾶς χάρισε μέ τήν
Ἀνάστασή Του τόν δρόμο γιά τήν σωτηρία. Ἄς
χαιρώμαστε, λοιπόν, ὅλοι
καί ἄς εὐφραινώμαστε. Ὁ
δέ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος μᾶς καλεῖ νά ἐξετάσουμε
ποιό εἶναι τό μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός καί Θεός
μας, σταυρώθηκε καί προσήλωσε πάνω
στόν Σταυρό τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου,
γεύθηκε τόν θάνατο καί κατέβηκε στά
ἔγκατα τοῦ Ἅδη. Ὅπως, λοιπόν, ἀκριβῶς
ἀνεβαίνοντας ἀπό τόν Ἅδη, ἑνώθηκε μέ
τό ἄχραντο σῶμα Του, ἀπό τό ὁποῖο καθόλου δέν χωρίσθηκε ἡ Θεότητα, καί ἀμέσως
ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, ἔτσι γίνεται καί σ’ ἐμᾶς, ὅταν βγαίνουμε ἀπό τόν
7

κόσμο τῆς ἁμαρτίας καί εἰσερχόμαστε, μέ
τήν μίμηση τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ,
στό μνῆμα τῆς ταπεινώσεως καί τῆς μετανοίας. Ὁ Χριστός κατεβαίνοντας ἀπό τόν
οὐρανό, εἰσέρχεται σάν σέ τάφο στό σῶμα
μας καί ἀφοῦ ἑνωθεῖ μέ τίς ψυχές μας τίς
ἀνασταίνει, ἄν καί εἶναι πράγματι νεκρές
ἀπό τήν ἁμαρτία... Ἡ Ἀνάσταση, λοιπόν,
τοῦ Χριστοῦ, σημαίνει τήν δική μας ἀνάσταση. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι
ἕνα γεγονός στό ὁποῖο ἁπλῶς πιστεύουμε
θεωρητικῶς, ἀλλά τό ζοῦμε ἐμπειρικῶς.
Ἐπαληθεύεται καί δικαιολογεῖται ὁ
ὑμνογράφος γιατί ἑορτάζουν τά πάντα
στήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλ’ οἱ σατανικότεροι ἐχθροί συνέχισαν καί συνεχίζουν καί σήμερα τόν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Κυρίου χρησιμοποιώντας
τήν ἴδια προσφιλή τους μέθοδο: τό ψέμα
καί τήν ἐξαγορά τῶν συνειδήσεων.
Τί πέτυχαν; Τίποτε! Ἡ θριαμβευτική
ἰαχή τῆς νίκης τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ θανάτου ἀντηχεῖ ἀκατάπαυστα διά μέσου τῶν
αἰώνων. Τό «Χριστός ἀνέστη» ἔγινε ὁ νικητήριος παιάνας τῆς μαρτυρικῆς πορείας
τῆς Ἐκκλησίας μας στή δισχιλιόχρονη περίπου ἱστορία της.
Τό «Χριστός ἀνέστη» ἥταν καί εἶναι
διαρκές κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι συνεχής ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ἡ ἴδια βεβαιότητα χάρισε, χαρίζει καί
τώρα, παρηγοριά σέ μυριάδες θλιμμένους οἱ ὁποῖοι, ψάλλοντας ἤ ἀκούοντας
τό «Χριστός ἀνέστη», αἰσθάνονται στό
πλευρό τους τόν παρηγορητή ἀναστάντα
Κύριο. Καί στίς πικρότατες ἀκόμα ὧρες,
αὐτές τοῦ θανάτου προσφιλῶν προσώπων, τό «Χριστός Ἀνέστη» ἔδωσε καί δίνει
τόνωση καί ἐλπίδα σέ ἀναρίθμητες καρδιές, διότι μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος
διέλυσε τόν Ἅδη καί ἄνοιξε νέα ζωή πέραν
τοῦ τάφου.
Αὐτή εἶναι ἡ δόξα καί ἡ χαρά καί ἡ
ἑορτή τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ στόν ὁποῖον πρέπει πᾶσα
δόξα τιμή καί προσκύνηση στούς αἰῶνες.
Αὐτοῦ τό ἄπειρον ἔλεος ἐπικαλοῦμαι ἐφ’
ὑμᾶς εὐχόμενος ὑγείαν μακροημέρευσιν
καί πᾶν ἀγαθόν παρά τοῦ ἀναστάντος
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Ἅγιον Πάσχα 2018
Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί παιδιά τῆς
Ἐκκλησίας.
Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
μᾶς καλεῖ νά σβήσουμε τά σκοτάδια τῆς
ἐποχῆς, νά ἀπορρίψουμε τίς σκοτεινές
σειρήνες τοῦ δίχως Θεό κόσμου καί νά
ἐπανασυνδεόμαστε συνεχῶς μέ τόν ἀναστάντα Χριστόν «τόν φωτίσαντα πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον».
Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως μεταδόθηκε καί στούς ἐχθρούς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τούς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων. Μεταδόθηκε ἀπό τούς στρατιῶτες πού φρουροῦσαν
τόν Τάφο. Τό μήνυμα τῶν ἀνθρώπων, τῶν
φρουρῶν στρατιωτῶν, πρός τούς ἐχθρούς
τοῦ Κυρίου ξεσκέπασε καί φανέρωσε ἀκόμη καλύτερα τίς διαθέσεις τους ἐναντίον
Του. Κατάλαβαν ὅτι ἡ νίκη δέν ἥταν πλέον δική τους. Μή θέλοντας ὅμως νά τό
παραδεχθοῦν καί νά ἐκτεθοῦν στόν λαό
τους, κατέφυγαν στό ψέμα. Διέδωσαν,
ἀποκαλώντας Τον πλάνο, ὅτι ὁ Χριστός
θά κλέπτονταν καί δέν θά ἀνασταίνονταν,
ὅπως, ὁ ἴδιος δίδασκε.
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ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 22
Μαρτίου 2018 στό Ἡράκλειο, καί ἐκτός
ἀπό διάφορα ἐκκλησιαστικά θέματα,
ἀσχολήθηκε μέ τίς τρέχουσες ἐξελίξεις
πού ἔχουν σχέση μέ τά ποικίλα προβλήματα πού δημιουργεῖ ἡ οἰκονομική
κρίση στούς ἀδύναμους συνανθρώπους μας, ἐπισημαίνοντας τήν ἀνάγκη
τῆς ἐπαύξησης τῶν φιλανθρωπικῶν
καί προνοιακῶν δράσεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τήν κάλυψη, κατά
τό δυνατόν, περισσοτέρων ἀναγκῶν.
Ταυτόχρονα, ἐπισημαίνει ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
στηρίζεται στό ἔλεος καί τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί βοηθεῖται, ὡς
γνωστόν, ἀπό τό περίσσευμα τῆς
ἀγάπης φιλότιμων ἀνθρώπων, τούς
ὁποίους ἡ Τοπική Ἐκκλησία εὐχαριστεῖ ἐγκάρδια μέ πολλή εὐγνωμοσύνη.
Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναφέρθηκε στό πρόσφατο θέμα τῆς φυλάκισης τῶν δύο ἀδελφῶν μας Ἑλλήνων
στρατιωτικῶν, Ἀγγέλου καί Δημητρίου, ἐκφράζει δέ τή θερμή συμπαράστασή Της πρός τούς ἴδιους καί
τίς οἰκογένειές τους καί προσεύχεται
γιά τήν ὑγεία καί τήν ἐνδυνάμωση,
ἀλλά καί γιά τήν ἄμεση ἀπελευθέρωση καί ἐπιστροφή τους στήν Πα-

τρίδα μας καί τούς οἰκείους τους.
Μέ ἀφορμή τά ὁλοένα αὐξανόμενα θανατηφόρα τροχαῖα στούς δρόμους τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης,
ἐφιστᾶ τήν προσοχή στούς ὁδηγούς
καί καλεῖ ὅλους νά τηρήσομε ὑπεύθυνη στάση στήν ἐφαρμογή τοῦ Κώδικα Ὁδικῆς Κυκλοφορίας, νά ἀποφεύγομε τήν ἀλόγιστη κατανάλωση
ἀλκοόλ καί νά ἐπιδεικνύομε πάντοτε
ὑπεύθυνη καί συνετή ὁδική συμπεριφορά, πάντοτε καί ἰδιαίτερα κατά τίς
ἑορτάσιμες ἡμέρες πού πλησιάζουν.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, εὔχεται σέ ὅλους νά
διέλθομε μέ μετάνοια καί κατάνυξη τό
ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά ἀξιωθοῦμε δέ νά ἑορτάσομε μέ πνευματική εὐφροσύνη τά
Σεπτά Πάθη καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου μας.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, συνῆλθε στίς 16 καί 17 Ἀπριλίου 2018
στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα θέματα καθώς καί μέ ἐκκλησιαστικά θέματα τῆς
ἁρμοδιότητάς της.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος προβληματίζεται ἔντονα
γιά τό γεγονός ὅτι σέ ὁλόκληρη τήν ὑφήλιο,
σήμερα, ἡ πρώτη διωκόμενη πίστη εἶναι ἡ Χριστιανική πίστη καί ἐπισημαίνει ὅτι ἡ Εὐρώπη
ἀρνήθηκε τή Χριστιανική της ταυτότητα καί
τόν πολιτισμό της, μέ τραγικές συνέπειες γιά
τόν ἄνθρωπο καί τό κοινό Εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά στηρίζεται σέ
ἄψυχους ἀριθμούς, ἀλλά στίς ρίζες καί τίς ἀξίες
τῆς Εὐρώπης, μέ τίς ὁποῖες συγκροτοῦνται οἱ
κοινωνίες καί οἱ οἰκογένειες.
Ὁ συνεχιζόμενος πόλεμος στή Συρία καί τά
ἀθῶα θύματα πού αὐτός προξενεῖ, δίδουν τήν
ἀφορμή σέ ὅλους μας νά προβληματισθοῦμε τί
κόσμο δημιουργοῦμε γιά τόν ἄνθρωπο τῆς αὔριον; Μέχρι πότε θά συνεχίζεται ὁ διωγμός τῶν
Χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή; Πόσα ἀκόμα
μνημεῖα πίστεως καί πολιτισμοῦ τοῦ πρώτου Χριστιανισμοῦ θά συνεχίσουν νά καταστρέφονται;
Ἡ Ἱερά Σύνοδος καλεῖ ὅλους νά προσευχηθοῦμε γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί
τῆς καταλλαγῆς στόν κόσμο. Ταυτόχρονα καλεῖ τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς νά ἀναλάβουν τίς
εὐθύνες τους, γιά τόν σεβασμό στό ἀνθρώπινο
πρόσωπο, τή διασφάλιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τήν ἀσφάλεια τῶν Χριστιανῶν τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν προστασία τῶν Χριστιανικῶν Μνημείων τῆς περιοχῆς αὐτῆς.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος μελέτησε εἰς βάθος τούς
Φακέλους τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
καί ὁμοφώνως ἀποφάσισε Ἀντιπροσωπεία
Αὐτῆς νά μεταβεῖ στόν ἁρμόδιο Ὑπουργό καί νά
παραδώσει Ὑπόμνημα μέ ἀναλυτικές παρατηρήσεις καί προτάσεις ἐπί τῶν Φακέλων τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Μέ τήν συμπλήρωση σαράντα ἐτῶν ἀπό τήν

κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κυροῦ Εὐγενίου ἡ Ἱερά Σύνοδος συνέστησε Ἐπιτροπή προκειμένου νά διοργανώσει Ἐκδηλώσεις
τιμῆς καί μνήμης κατά τό τρέχον ἔτος, τίς ὁποῖες
καί θά ἀποφασίσει σέ προσεχή Συνεδρία της καί
θά ἐνημερώσει τό Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ πολύ χαρά ἐπευλόγησε
τήν πρωτοβουλία τοῦ Σωματείου Ἱεροψαλτῶν
Κρήτης «Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης» γιά τήν τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς
Μεσοπαντητίσσης ἡ ὁποία ἀπό τόν Χάνδακα
μεταφέρθηκε στήν Βενετία καί ἀποθησαυρίζεται ἐκεῖ. Ὅρισε δέ ἐκπροσώπους της κατά τήν
προσκυνηματική Ἐκδήλωση αὐτή τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκη, Κωδικογράφο.
Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναφέρθηκε στόν
θάνατο, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, τοῦ Σμηναγοῦ
Γεωργίου Μπαλταδώρου, προσεύχεται γιά τήν
ἀνάπαυσή του μετά τῶν Ἁγίων καί τῶν Δικαίων,
ἐκφράζει δέ θερμά συλλυπητήρια στήν οἰκογένειά του καί τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Πατρίδος μας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπανέρχεται στό θέμα τῆς
συνεχιζόμενης κράτησης τῶν δύο Ἑλλήνων
στρατιωτικῶν, Ἀγγέλου καί Δημητρίου, καί
ἀπευθύνει πρός κάθε ἁρμόδιο ἔκκληση γιά τήν
ἄμεση ἐπιστροφή τους στήν Ἑλλάδα καί τούς
οἰκείους τους.
Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ ἀφορμή κρούσματα κλοπῆς, βεβηλώσεως καί ἱεροσυλίας Ἱερῶν
Μονῶν καί διαφόρων Ἱερῶν Ναῶν στή Μεγαλόνησο, παρακαλεῖ κάθε ἁρμόδιο γιά τή λήψη
τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων, καθώς καί τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς, γιά τήν προστασία τῶν Μοναστηριακῶν καί Ἐνοριακῶν Ναῶν, τῶν παρεκκλησίων καί ἐξωκκλησίων.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
2018, στήν αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, στό Ἡράκλειο, τριμελής
ἐξουσιοδοτημένη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο
Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί
τούς Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας κ. Μακάριο καί Ἱεραπύτνης
καί Σητείας κ. Κύριλλο, παρόντος καί
τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρώτ. Ζαχαρία Ἀδαμάκη, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων
Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης,
συνομίλησε μέ τούς Βουλευτές Ἡρακλείου κ. κ. Νικόλαο Ἠγουμενίδη, Ἰωάννη
Μιχελογιαννάκη, Ἐλευθέριο Αὐγενάκη
καί Βασίλειο Κεγκέρογλου. Ὁ Βουλευτής Ἡρακλείου κ. Νικόλαος Ἠγουμενίδης, ἐκπροσώπησε καί τούς Βουλευτές
Χανῖων, κ. Ἀντώνιο Μπαλωμενάκη καί
κ. Εὐαγγελία Βαγιωνάκη. Ἐπιστολές
καί μηνύματα ἀπέστειλαν οἱ Βουλευτές
Ἡρακλείου κ. κ. Σωκράτης Βαρδάκης καί
Σπυρίδων Δανέλλης, καί οἱ Βουλευτές
Λασιθίου κ. κ. Ἐμμανουήλ Θραψανιώτης
καί Ἰωάννης Πλακιωτάκης.
Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἐνημέρωσε τούς Βουλευτές γιά τήν πλήρη
ἀντίθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τά κατά καιρούς διαβήματά Της πρός τήν Πολιτεία,
ἀπό τό περασμένο ἔτος, γιά τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ὅπως παρουσιάζεται σέ σχέδιο ἐπιστημονικῆς ὁμάδας, μέ ὁμόφωνη
Ἀπόφασή Της προσκάλεσε ὅλους τους
Βουλευτές τῆς Κρήτης, γιά νά τούς μεταφέρει τίς θέσεις Της γιά τό σημαντικό
θέμα αὐτό.
Τήν Ἱερά Σύνοδο, ἐκτός τῶν ἄλλων,
ἀπασχολεῖ τό ἄρθρο 3, πού σύμφωνα
μέ τή δημοσιευμένη πρόταση τῆς παραπάνω ὁμάδας, ὑπό τόν κ. Γεώργιο
Κατρούγκαλο, ἀναπληρωτή Ὑπουργό
Ἐξωτερικῶν, διαγράφεται ἡ οὐσιαστική
σχέση τῆς Πολιτείας μέ τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα, καί συγκεκριμένα εἰσάγεται ἡ πρόταση: «Ἡ Ἑλληνική
Πολιτεία εἶναι θρησκευτικά οὐδέτερη».
Αὐτό οὐσιαστικά σημαίνει τήν κατάργηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ταυτότητας
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στό προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης τοῦ Ἑλληνικοῦ
Συντάγματος.
Στή συνάντηση αὐτή, ἡ ὁποία ἔγινε
σέ καλό κλίμα, τήν Παρασκευή 25 Μαΐου
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σίας συνολικά καί δή τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης. Εἰδικά δέ, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό
προτεινόμενο πρός ἀναθεώρηση ἄρθρο
3 τοῦ Συντάγματος, θεωρῶ ὅτι διακατέχεται ἀπό δογματισμό καί δυσκαμψία
καί ἀποτυπώνει μία πρωτόγνωρη πραγματικότητα γιά τήν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους
καί τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας. Εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τήν τροποποίηση αὐτή
καί θά κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατό νά
ὑπερασπιστοῦμε τό ρόλο καί τήν ἀποστολή τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας
τῆς Κρήτης».
– Βασίλειος Κεγκέρογλου: «Ἔχουμε
χαρακτηρίσει ὡς παράταξη ἀπαράδεκτη καί ἀντισυνταγματική τή διαδικασία ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος τῆς
Ἐπιτροπῆς Κατρούγκαλου. Ἀπορίας ἄξιον τυγχάνει τό γεγονός ὅτι ἡ ἐν λόγῳ
Ἐπιτροπή φαίνεται νά προωθεῖ διακοπή
τῆς σχέσης τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μέ
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί κυρίως
ὅτι ἀφαιρεῖ κάθε Συνταγματικό στήριγμα τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης. Ὡς παράταξη, καταθέσαμε συγκεκριμένη ἄποψη γιά τό πώς πρέπει νά
διαμορφωθοῦν οἱ σχέσεις τῆς Ἑλληνικῆς
Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, μέ τούς
ἀναγκαίους, ἀλλά διακριτούς ρόλους».
Τέλος, συμφωνήθηκε νεώτερη συνάντηση γιά τό σημαντικό θέμα αὐτό,
ὅπως καί γιά ἄλλα σπουδαῖα θέματα τά
ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησία τῆς
Κρήτης.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
στή διαγραφή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή περιγράφεται στό σχέδιο
ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος, καί μάλιστα στό ἄρθρο 3 μέ τήν προσθήκη τῆς
φράσης ὅτι: «Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι
θρησκευτικά οὐδέτερη». Μέ τήν προτεινόμενη αὐτή ἀφαίρεση, καταργεῖται
ὁ ἰσχύων Καταστατικός Χάρτης τῆς
Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης,
(Νόμος 4149/1961), ἡ ὁποία ὑπάγεται
στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐπί πλέον, ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἔθεσε
καί ἄλλα σημεῖα τοῦ σχεδίου ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος.
Οἱ Βουλευτές ἄκουσαν μέ πολλή
προσοχή ὅσα εἰπώθηκαν καί ἀφοῦ ἀκολούθησε διαλογική συζήτηση, τοποθετήθηκαν καταληκτικά, ὡς ἑξῆς:
– Ἰωάννης Μιχελογιαννάκης: «Δέν
ἔχομε λάβει συγκεκριμένη ἀπόφαση γιά
τό θέμα αὐτό. Βρισκόμαστε σέ διαρκῆ
διάλογο, στόν ὁποῖο θά σεβαστοῦμε
ὅλες τίς φωνές καί δή τή φωνή τῆς
Ἐκκλησίας».
– Νικόλαος Ἠγουμενίδης: «Θά μελετηθεῖ τό νομικό σκέλος τοῦ θέματος
πού τέθηκε καί στό πλαίσιο τοῦ διαλόγου θά διευκολύνουμε τήν Ἐκκλησία
τῆς Κρήτης νά ἔλθει σέ ἐπικοινωνία μέ
τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή».
– Ἐλευθέριος Αὐγενάκης: «Εἶναι
ὑποχρέωση τῆς παράταξης τῆς Νέας
Δημοκρατίας, ἀλλά καί προσωπική μου,
ὡς Βουλευτῆ Ἡρακλείου, ἡ ἀνάδειξη
καί ἡ προστασία τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλη13

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Διπλωματική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος
στό βαθύτερο νόημα τῶν ἀπεικονιζομένων γεγονότων τῆς θείας Οἰκονομίας,
ὁδηγοῦν τόν ἐρευνητή νά συμπεράνει
καί νά παραθέσει σκέψεις πού εἶναι βαθιά ριζωμένες στή λειτουργική ζωή τῆς
Ἐκκλησίας.
Ἡ ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας ἔφερε
ἀναμφίβολα πολλά θετικά στοιχεῖα στήν
ἀνθρωπότητα. Ἔφερε ὅμως καί ἀρνητικά, τά ὁποῖα ἦταν ἱκανά νά γίνουν αἰτία
παύσεως πρωτοτύπων προσωπικῶν δημιουργιῶν. Ἔτσι, χωρίς νά ἐπιθυμοῦμε
νά μειώσουμε τήν ἀξία τῶν ἐντύπων δημιουργιῶν, οἱ ἴσως ἀκαλαίσθητες, ἁπλές
ἀλλά θαυμάσιες δημιουργίες τῶν συγκεκριμένων ἱερῶν ἀμφίων, ζωγράφων
ἤ κληρικῶν, ἔγιναν παρελθόν. Τή θέση
τους κατέλαβαν οἱ ἔντυπες ὑπερφορτωμένες δημιουργίες μέ σαφή συμπύκνωση
τοῦ χώρου καί χρόνου. Τό ἴδιο συνέβη
καί μέ τούς διακόσμους τοῦ ἀμφίου. Οἱ
πολλές παραστάσεις εἰκόνων καί διακόσμου ἀπεικονίζονται σέ βάρος ὅσων ἡ
παράδοση ζητεῖ, μέ τήν αἰτιολογία τῆς
μή κατακριτέας θέσεως νά μιλοῦν πε-

«Ἡ Ὀρθόδοξη Λατρεία δέν εἶναι μόνο
προϊόν ἀλλά ταυτόχρονα καί μιά διεργασία πού προέρχεται ἀπό τό συναίσθημα,
διαπερνᾶ τήν ἀνθρώπινη λογική καί καταλήγει στή Θεία Φροντίδα»1.
Τόσο ἡ παροῦσα μελέτη ὅσο καί τόσες ἄλλες τονίζουν τή σχέση τῶν ἱερῶν
ἀμφίων καί σκευῶν μέ τή θεία Λατρεία.
Στήν προκειμένη περίπτωση, δέν μποροῦμε νά ἀποκόψουμε τό Εἰλητό ἤ τό
Ἀντιμήνσιο ἀπό τή θεία Λειτουργία. Ἄν
συναντοῦμε τόσες δυσκολίες στήν ἔρευνά του, ὅταν αὐτό εἶναι συνδεδεμένο μέ
τή θεία Λειτουργία, πόσο μᾶλλον δύσκολο θά εἶναι, ὅταν τό ἀποσυνδέσουμε ἀπ’
Αὐτήν. Σαφῶς λοιπόν λειτουργεῖ συμβολικά, βιωματικά καί λειτουργικά μέ τή
συμπυκνωμένη εἰκόνα τῆς θείας Εὐχαριστίας καί γίνεται συν-οδός καί συνοδοιπόρος πρός τόν Θεό.
Ἡ λειτουργική πράξη καί ἡ ἐντρύφηση
1. βλ. Γ. ΒΕΡΓΩΤΗ, Λεξικό λειτουργικῶν καί
τελετουργικῶν ὅρων, Ἀνάτυπο ἐπετηρίδος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Διακονία-ἀφιέρωμα Β. Στογιάννου, Θεσ. 1988, σ. 336.
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ρισσότερο στίς ψυχές τῶν λειτουργῶν
ἱερέων. Αὐτό βέβαια δέν ἐπετεύχθη ἀνώδυνα. Ζωγραφιστές δημιουργίες τῆς παρούσης μελέτης προσπαθοῦν κατά τό
δυνατόν νά ἀντιγράψουν καί νά συναγωνιστοῦν τίς ἔντυπες ἐκδόσεις. Κατά
τήν ἄποψή μας εἶναι μία ἀντίδραση στήν
ἐπιβολή τῶν ἐντύπων ὑπερφορτωμένων
δημιουργιῶν. Βεβαίως, στή γεωγραφική περιοχή, πού ἡ ἔρευνα περιορίστηκε
στήν ὑπαρξη ἀρκετῶν πρωτοτύπων παραδοσιακῶν συνθέσεων, συνέβαλε καί
ἡ ἔλλειψη συχνῆς ἐπικοινωνίας μέ τά
μεγάλα ἐκκλησιαστικά κέντρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Ἀλεξανδρείας,
τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς Ρωσίας, τῆς Μολδαβίας, τοῦ ἁγιωνύμου Ὄρους. Οἱ ἐντοπισθεῖσες δημιουργίες παραδοσιακοῦ
τύπου Εἰλητῶν καί δύο Ἀντιμηνσίων, περίπου τρεῖς αἰῶνες μετά τήν ἀνακάλυψη
τῆς τυπογραφίας δικαιολογοῦν καί τίς
δύο ἀνωτέρω θέσεις.
Ἡ ἱερότητα τῶν ἀμφίων δημιούργησε
φραγμό στήν ἔρευνα, σέ πολλούς ἴσως
ἐρευνητές, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουμε λίγες μαρτυρίες γιά αὐτά. Ἐπίσης, συνετέλεσε ἀπό τή μιά μεριά ἡ παράδοση νά καταστρέφονται τέτοιου εἴδους ἄμφια καί
σίγουρα καταστράφηκαν θαυμάσια ἔργα
τέχνης καί ἀπό τήν ἄλλη, νά δημιουργηθεῖ τελευταία μιά σωτήρια εὐαισθησία καί νά φυλάσσονται σέ ἐρμάρια στά
σκευοφυλάκια Μονῶν, Ναῶν, Μουσείων
ἤ ἀπό εὐλαβεῖς ἱερεῖς καί Ἐπισκόπους
σέ προσωπικές συλλογές. Ἐκεῖνο, ὅμως,
πού πρέπει νά τονιστεῖ εἶναι οἱ συλλογές αὐτές νά δοθοῦν σέ σκευοφυλάκια
Ἐπισκοπικά, Μοναστηριακά ἤ Ἐνοριακά
ὥστε νά μήν ἀπολεσθοῦν ἀπό ἄγνοια, ὡς
ἀναφέρθηκε στήν παροῦσα μελέτη.

Στή Κρήτη, κατά τήν ἄποψή μας, συναντοῦμε τρεῖς περιόδους παραδοσιακῶν Εἰλητῶν ἤ Ἀντιμηνσίων καί αὐτό
ἕνεκα τοῦ αὐξημένου ἀριθμοῦ ἐντοπίσεως παραδοσιακῶν ἀμφίων.
Ἡ λειτουργική χρήση τῶν ἱερῶν
αὐτῶν ἀμφίων, ἄν καί ἐξωτερικῶς παρουσιάζεται ἡ ἴδια, στήν οὐσία διαφέρει καί
κατά συνέπεια δέν δικαιολογεῖται ἡ σύγχυσή τους. Ἐπίσης, σαφῶς φαίνεται ὅτι τό
Ἀντιμήνσιο ἕπεται χρονικῶς τοῦ Εἰλητοῦ.
Δύο τρόπους καθιερώσεως τοῦ ἱεροῦ
ἀμφίου συναντήσαμε τόσο στίς πηγές
ὅσο καί στήν ἔρευνα. Πάντως, οἱ περισσότερες ἐντοπισθεῖσες δημιουργίες καθιερώθηκαν σέ ἐγκαίνια ἱεροῦ Ναοῦ.
Καθιέρωση Εἰλητῶν καί Ἀντιμηνσίων
γίνεται καί ἀπό Ἡγουμένους Μοναστηρίων καί κληρικούς ἀρκετά ἐνημερωμένους ἐπί τῶν ἐκκλησιαστικῶν «τῇ εὐχῇ
καί εὐλογίᾳ τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως».
Ἡ εἰσροή στοιχείων ξένων πρός τήν
παράδοση κατά τή δημιουργία Εἰλητῶν ἤ
Ἀντιμηνσίων θεωρεῖται ἀσυγχώρητος καινοτομία. Τελευταίως στίς ἔντυπες ἐκδόσεις συναντοῦμε ὕλη ὑφάσματος τό μετάξι, ἄν αὐτό εἶναι, ἤ καί κάτι ἄλλο. Ἐπικράτησε τό ἀπό λινοῦ ὑφασμα ὡς παραδοσιακότερο, εὐμετακόμιστο, ἀσφαλέστερο καί
σωστότερο στή συμβολική του ἔννοια.
Ἡ τάση ἀποκρυσταλλώσεως μιᾶς θεολογίας περίεργης, ὅτι τό Ἀντιμήνσιο
εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου γιά νά τελεῖται ἀπό τόν ἱερέα ἡ θεία Λειτουργία,
ἀνάγεται καί στά προηγούμενα ἔτη, ὅπου
δειλά ἀλλά σταθερά ἐπιβάλλεται. Στήν
παροῦσα μελέτη δέ δικαιολογεῖται αὐτό.
Ἴσως μιά ἔρευνα νομοκανονική, δώσει
περισσότερο φῶς στά συμπεράσματά μας
ἤ τά ἀνατρέψει.
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Συναντοῦμε, ἐπίσης, καί ὑπερόρια
Ἀντιμήνσια, μερικά ἀπό τά ὁποῖα ἔχουν
τή σφραγίδα τῆς λειτουργικῆς τους χρήσεως καί ἄλλα δέν τήν ἔχουν. Πολλά ἀπ’
αὐτά ἔχουν ὑπογραφή ἤ καθιέρωση τοῦ
οἰκείου Ἐπισκόπου. Αὐτό συναντᾶται κυρίως στίς ἔντυπες ἐκδόσεις. Ὁ λόγος πού
πολλά ἀπ’ αὐτά βρίσκονται στήν Κρήτη
εἶναι ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν, κυρίως τῶν
ἱερέων, πού κατά τίς ἐπισκέψεις τους σέ
μεγάλα Ἐκκλησιαστικά Κέντρα ἔπαιρναν
ὡς εὐλογία ἄμφια διά τήν λειτουργική
τους διακονία. Τήν πράξη συμπλήρωναν οἱ δωρεές εὐσεβῶν χριστιανῶν καί
οἱ εὐλογίες ἱεραρχῶν περιηγητῶν ἀπό τίς
Μονές τῆς νήσου.
Ἡ ὑπογραφή τοῦ καθιερώσαντος Ἐπισκόπου στά συγκεκριμένα ἄμφια, εἶναι
πράξη, κυρίως τῶν ἐντύπων ἐκδόσεων.
Σημειώνουμε ὅτι σέ κανένα παραδοσιακό Εἰλητό ἤ Ἀντιμήνσιο τῆς παροῦσης
μελέτης δέν ὑπάρχει ὑπογραφή καθιερώσαντος, ἀναγράφεται μόνο τό ὄνομα.
Ὁ αὐξημένος ἀριθμός τῶν ἀνευρεθέντων Εἰλητῶν ἔναντι τῶν Ἀντιμηνσίων
ἐπαυξάνει τήν ἄποψη τῆς διαφορετικῆς
λειτουργικῆς χρήσεως καί τοῦ συγκεκριμένου σκοποῦ κάθε ἀμφίου.
Οἱ παραστάσεις τοῦ Εἰλητοῦ ἤ τοῦ
Ἀντιμηνσίου, ἔχουν πολλές ἐπιρροές. Ἡ
ἀνάμνηση τοῦ πάθους, τά ὀνόματα μόνο
τῶν Εὐαγγελιστῶν, ἡ συμβολική ἀπεικόνιση τοῦ τετραμόρφου, ἡ εἴσοδος τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου κατά τή Μεγάλη Εἴσοδο,
στή θεία Λειτουργία καί ἡ συμπύκνωση
τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου μέ παραστάσεις ἀπό τό ἔργο τῆς θείας Οἰκονομίας καί
τῆς λειτουργικῆς ἐμπειρίας στίς ἔντυπες
ἐκδόσεις μᾶς προσφέρουν μιά μακραίωνη
παράδοση πνευματικοῦ πλούτου καί θαυ-

μάσιας λειτουργικῆς ἐμπειρίας. Σέ ὅλες,
ὅμως, τίς παραστάσεις διαπιστώνεται ὁ
συμβολικός, ὁ λειτουργικο-δραματικός
καί ὁ θεολογικός χαρακτήρας τῶν ἐξιστορουμένων θεμάτων.
Ἀπό τά ἀνευρεθέντα ἄμφια διαπιστώσαμε ἴδια σειρά Εὐαγγελιστῶν μόνο στίς
παραδοσιακές δημιουργίες ἐκτός μιᾶς
πού παρεκκλίνει ἐλαφρῶς. Στίς ἔντυπες
φαίνεται ὅτι τοποθετοῦνται ἀνάλογα
μέ τό Ἐκκλησιαστικό Κέντρο πού ἔχουν
ἐκδοθεῖ καί ὄχι πάντα. Ἐπίσης, συμπεραίνεται συμβολή στή σωστή χρονολογική
τοποθέτηση τῶν ἐπισκοπικῶν Καταλόγων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἀπό τή
σύγκριση τῶν μέχρι σήμερα δημοσιευθέντων Καταλόγων διαπιστώσαμε ὅτι ὁ δημοσιευθείς στό Περιοδικό «Ἐκκλησιαστικός Φάρος» τό ἔτος 1935 στό λδ` τόμος,
τοῦ Γερμανοῦ Μητροπολίτου Σάρδεων
συμφωνεῖ περισσότερο μέ τά ἀνευρεθέντα λειτουργικά ἄμφια τῆς μελέτης μας.
Ἀπό τήν ἔρευνα διαπιστώσαμε καί συγκρίναμε ἱστορικές μαρτυρίες πού δηλώνουν ἤ δικαιολογοῦν ἱστορικά γεγονότα
τῆς ἐποχῆς πού δημιουργήθηκαν.
Τό πολυμερές καί πολύπλευρο τρίτο
ἱερό ἄμφιο τῆς ἁγίας Τραπέζης γνώρισε
μακρά περίοδο ἀκμῆς, πρωτοτυπίας, παρακμῆς, ἀλλά δυστυχῶς καί παραχαράξεως τῆς ὀνομασίας καί τοῦ σκοποῦ του.
Ἐμεῖς ἐκ μέρους γινώσκομεν
καί ἐκ μέρους ἀναγράφουμε,
Καί εἰ μέν καλῶς ἔχουσι, τῷ Θεῷ χάρις
τῷ χορηγῷ τοιαύτην εἰ δ’ οὔν, ἐμοί
τήν μέμψιν ἐπενεκτέον τῷ παρά
τήν δύναμιν ἀπτωμένῳ.
Ἀλλ’ οὐδ’ ἐμοί ὅ γε σκοπός
ἤν ἀγαθός εἰ καί ἡ δύναμις
ἀσθενής.
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Ἐπικήδειος λόγος γιά τήν Μοναχή Νεκταρία
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν!
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Σ

ήμερα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία προπέμπει στήν αἰωνιότητα τήν πολιά
καί πολυσέβαστη πνευματική Μητέρα,
μακαριστῆ Μοναχή Νεκταρία, ἡ ὁποία
«διά πίστεως τῆς τοῦ Χριστοῦ θεοσεβεῖς καί δικαίους ἀνέπλαττε» ἡ ἴδια
θεοσεβής καί δικαία ἐκ νεότητος γενόμενη.
Ὅμως «πολλοί οἱ δίκαιοι καί οὐδείς
αὐτῶν τῆς τοῦ θανάτου ἐξουσίας ἐαυτόν ἠδυνήθη λυτρώσασθαι». Συνεπῶς
καί ἡ ἀοίδιμος Γερόντισσα ἦταν φυσικό νά ἀκολουθήσει τήν ἐν εἴδει ρέοντος ποταμοῦ ἀσυγκράτητη ροή τοῦ
ἀνθρωπίνου βίου, τοῦ «πεπληρωμένου
μέ ἀλλεπάλληλα κύματα», κατά τόν
οὐρανοφάντορα Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, Μέγα Βασίλειο.
Προτοῦ τῆς ἀποδώσουμε τόν τελευταῖο ἀσπασμό καί ἀποθέσουμε τό
σκήνωμά της προσώρας στή γῆ ἐξ ἧς
ἐλήφθη, ἅς ἀνατρέξουμε μέ τήν σκέψη
μας στήν προσωπική ἱστορική της διαδρομή, διότι ἀπό αὐτήν πολλούς καί
εὐχύμους πνευματικούς καρπούς θά
ἀποκομίσουμε.
Ἡ μακαριστή Γερόντισσα γεννήθηκε τό 1932 στόν Ἄστρικα Κισάμου.
Ἦταν τό τέταρτο παιδί τοῦ ἐνάρετου
ἱερέως Πέτρου Πλευράκη καί τῆς Μαρίας, μετέπειτα Μυροφόρας μοναχῆς.

Ἡ Ἀργυρῶ Πλευράκη ἀναθρεμμένη σέ ἐκκλησιαστικό περιβάλλον
προσῆλθε ἐπίσημα στήν Μονή Κορακιῶν, στό λιμάνι τῆς ὁποίας παιδιόθεν
ἔκανε τίς διακοπές της, στίς 5 Ἰουλίου
τοῦ 1950 σέ ἡλικία 18 ἐτῶν καί ἔλαβε
τή Μοναχική Κουρά τό 1961, λαβοῦσα
τό μοναχικό ὄνομα Νεκταρία.
Ἐκεῖ ἐγκαταβίωσε στό ἴδιο Κελί μέ
τήν κατά σάρκα μητέρα τῆς Μοναχή
Μυροφόρα καί τή θεία της, Μοναχή
Βλασία, τήν καί ἡγουμένη τῆς Μονῆς
διατελέσασα, ὡς ὑποτακτική της ὁποίας ἀσκήθηκε στήν ἰσάγγελο μοναστική
πολιτεία.
Ἔκτοτε, ἡ ἀοίδιμος Μοναχή ἀνέβαινε ἕνα-ἕνα τά σκαλοπάτια τῆς προσωπικῆς της τελείωσης, ἔχοντας καθηγητές καί ἀλληλογραφώντας μέ ὁσίους
Γέροντες, ὅπως τόν Γαβριήλ Διονυσιάτη, Ἀβιμέλεχ τόν Μικραγιαννανίτη καί
Γεράσιμο τόν Ὑμνογράφο.
Ἀφοσιώθηκε στό Θεό καί τό συνάνθρωπο…
Κατέφευγε στό Θεό καί οἱ ἄνθρωποι
κατέφευγαν σ’ αὐτήν.
Τό τηλέφωνο στό κελί τῆς ποτέ
δέν ἔπαψε νά χτυπᾶ. Ὅλοι ζητοῦσαν
μία προσευχή. Ἀμέσως, κατέβαζε τό
τηλέφωνο, ξεκινοῦσε τήν παράκληση
καί ὅταν τελείωνε, ἔβαζε πάλι τό τηλέφωνο στή θέση του, τό ὁποῖο καί πάλι
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χτυποῦσε καί πάλι ἕνα αἴτημα πνευματικό μετέφερε καί πάλι μιά νέα παράκληση ἄρχιζε…
Ἀπό τό κελί της πέρασαν χιλιάδες
ἄνθρωποι, ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου. Μπαίνανε παραμορφωμένοι καί
βγαίνανε μεταμορφωμένοι. Ὁ λόγος
της, γλυκύς σάν νέκταρ, δικαίωνε τό
ὄνομά της, μαλάκωνε τήν καρδιά τους,
τούς ἐνίσχυε ἡ γνώση της, τούς δυνάμωνε ἡ μέ παρρησία προσευχή της.
Μιλοῦσε μαζί τους μετρώντας
ἀσταμάτητα τό κομποσχοίνι της, ἐνδιαφερόνταν γιά ὅλους, τούς ἐγγύς καί
τούς μακράν καί ὅταν ἔφευγαν τούς
σφράγιζε μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί
τούς συνόδευε μέ ἀμέτρητες εὐχές.
Φύση εὐαίσθητη, ἀγαποῦσε τούς πονεμένους, συμπονοῦσε τούς ἀσθενεῖς.
Τήν εἶδα πολλές φορές μέ τό κομποσχοίνι στό χέρι νά ὑψώνει τά χέρια της καί νά
μνημονεύει δυνατά ὀνόματα ἀσθενῶν.
Ἐλεήμων, συμπαθής καί φιλάνθρωπη, τήν εἶδα ἐπίσης πολλές φορές νά
βγάζει κάτω ἀπό τό καρεκλόπανο τά
χρήματα τῆς σύνταξής της καί νά τά
μοιράζει στούς ἀναγκεμένους ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν πότε παίρνει
τή σύνταξή της καί προσέφευγαν σ’
αυτήν.
«Τί νά τά κάνω ἐγώ τά λεφτά» μοῦ
ἔλεγε; «Μοναχή εἶμαι». Εἶχε κατακτήσει σέ μεγάλο βαθμό τήν ἀρετή τῆς
ἀκτημοσύνης, ἔχοντας στά 68 χρόνια τῆς μοναστικῆς της ζωῆς, ἕνα δυό
ράσα, πού ἦταν στό μοναστήρι καί λίγα
ζωστικά τριμμένα καί φθαρμένα.
Ὑπῆρξε ἄνθρωπος τῆς ἡσυχίας, τῆς
νηστείας καί τῆς προσευχῆς. Ἐνθυμοῦμαι μικρό παιδί νά χτυπῶ τήν πόρ-

τα της καί νά μήν ἀνοίγει. Καί ὡς ἀνώριμος καί ἀδιάκριτος, νά πηγαίνω ἀπό
τήν πίσω πόρτα τοῦ κελιοῦ της, γιά νά
τήν δῶ γονατιστή μαζί μέ τήν Βλασία
καί τήν Μυροφόρα προσευχόμενες.
Δέν ἔτρωγε πολλές φορές τίποτα.
Ἔκανε τρία τριήμερα τήν μεγάλη Σαρακοστή καί τήν μεγάλη ἑβδομάδα .
Καί πάντα ἔλεγε «πρός δόξαν Θεοῦ,
ἀπό τίς πολλές μου ἁμαρτίες», γιά τίς
ὁποῖες ἔκλαιγε μετά δακρύων, φοβούμενη μήν χάσει τήν ψυχή της.
Εὐσεβής καί φιλακόλουθος διάβαζε
ἀνελλιπῶς τό Εὐαγγέλιο, τό Ψαλτήρι
καί τίς Παρακλήσεις τῶν Ἁγίων.
Πρωτοψάλτρια καί Ἐκκλησιάρχισσα μετεῖχε βιωματικά στούς ἱερούς
ὕμνους. Δυό φορές ὡς ἐφημέριος στό
μοναστήρι μεγάλη ἑβδομάδα ψάλλοντας τό ἰδού ἀναβαίνομεν εἷς Ἱεροσόλυμα ἔκλαιγε γοερῶς. Τό ζοῦσε. Ἦταν
ἀλλοῦ, συνοδεύοντας τό Χριστό στό
δρόμο τοῦ πρός τό Σταυρό!
Ὡς ἐκκλησιάρχισα ἀγάπησε τήν
εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου τοῦ Κυρίου, ἄναβε ἀνελλιπῶς τά κανδήλια κι ὅταν
χρειάσθηκε νά ἐπισκευασθεῖ ὁ ναός
μου εἶχε παράπονο ἕξι μῆνες. Μοῦ ἔλεγέ «μας ἔκλεισες τόν ναό ἀλλά ἐγώ
ὅλα τά κανδήλια τῶν Ἁγίων τά ἀνάβω
στό κελί μου γιά νά μᾶς συγχωρήσει ὁ
Θεός». Τέτοια ἁγνή καί ἄδολη ἀγάπη
εἶχε γιά τό Θεό καί τούς ἁγίους του.
Ἡ μακαρία Γερόντισσα Νεκταρία,
διεκρίνετο καί γιά τό γνήσιο Ἐκκλησιαστικό της ἦθος!
Σεβάστηκε καί τίμησε ὅλους τους
Ἀρχιερεῖς πού κατά καιρούς διαποίμαναν τή Μητρόπολή μας, καί ἰδιαίτερα
ἐσάς, Σεβασμιώτατε!
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«Τόν ἀγαπῶ», ἔλεγε, «γιατί ὅταν μέ
κοινωνά μου δίνει πολύ Χριστό! Μεγάλη μερίδα. Μοῦ γεμίζει χαρά τό στόμα
μου»! Καί ὅταν ἀσθενήσατε, Σεβασμιώτατε, κατά τίς ἡμέρες τῆς νοσηλείας σας στήν ἐντατική ὅλη νύχτα ἦταν
στό προσκεφάλι σας.
Ἀμέτρητα κομποσχοίνια!
Ἀμέτρητες παρακλήσεις!
Ἀμέτρητα δάκρυα!
Μοῦ εἶχε πεῖ τότε χαρακτηριστικά
«παρακαλῶ τόν ἅγιό μου, Νεκτάριο, νά
μήν τόν ἀφήσει»!
Καί δέν σᾶς ἄφησε, Σεβασμιώτατε, ἀλλά σας ἀπέδωσε καί πάλι στήν
Ἐκκλησία μας ὑγιῆ καί δυνατό, ποιμένα
καί πατέρα μας πνευματικό!
Εἶχα τό προνόμιο νά τήν γνωρίσω
ἀπό δέκα ἐτῶν παιδί, ὅταν ὁ μακαριστός Γέροντας τοῦ χωριοῦ μου π. Γεώργιος ὁδήγησε τά βήματά μου πρός
αὐτήν. Πάντα τήν ἔβλεπε κανείς νά
ἀποδίδει σεβασμό στήν ἱεροσύνη, νά
ἀσπάζεται τό χέρι μικρῶν καί μεγαλυτέρων ἱερέων ἐνῶ ὅλοι οἱ διατελέσαντες ἐφημέριοί της Μονῆς τήν ἐνθυμοῦνται ὡς μία εὐλαβέστατη καί εὐγενέστατη ψυχή.
Ἡ μοναχή Νεκταρία ὑπῆρξε τό πρότυπό της αὐθεντικῆς Κρητικιᾶς Μοναχῆς!
Γνήσια ἀσκήτρια, ἔλαμψε καί ἕλιωσε
φωτίζοντάς μας σά λαμπάδα πνευματική!
Ἡ ζωή της ἕνα διαρκές θυμίαμα
προσευχῆς, δοξολογίας καί ἀγάπης,
πρός τό Θεό, τούς ἀνθρώπους, ἀκόμα
καί πρός τά λουλούδια, πού καί αὐτά,
ὡς δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ θυμίαζε.
Στή σεπτή μορφή τῆς ὅλοι βλέπαμε

τή στοργική μας μανούλα, τήν ἀθόρυβη, ἄκακη, ἐλεήμονα, εὐσπλαχνική, φιλόξενη, γεμάτη ἀγάπη γιά τό Θεό καί
τούς ἀνθρώπους…
Ἀλλά, πάνω ἀπ’ ὅλα γεμάτη διάκριση! Κανένα ποτέ δέν κατέκρινε, ἔζησε
μακριά ἀπό μερισμούς, διπλωματίες,
ἀργολογίες, διχόνοιες, φατριασμούς
καί ὑπόγειες διαδρομές, μέ τό γλυκό
τῆς λόγο σβήνοντας τίς φωτιές τῆς
ἀνθρώπινης μικρότητας, μέ τό ἀγγελικό της χαμόγελο καί ἕνα «νά ναί εὐλογημένο πάντα στά χείλη της»!
Ἀξιώθηκε νά καλωσορίσει τή σημερινή Γερόντισσα Θεοφόρα, πού ἦλθε
στή Μονή της ἀπό τήν Μονή τῆς Χρυσοπηγῆς, τήν ὁποία μέ τό λόγο τῆς
στήριξε καί μέ τήν ἁγιασμένη ψυχῆ τῆς
ἀγάπησε καί στήν κατ’ ἄνθρωπο θλίψη
τῆς ὅλοι συμμετέχουμε .
Ὁ βίος καί ἡ πολιτεία τῆς προσθέτουν χρυσές σελίδες στό Μητερικό τῆς
Ἐκκλησίας μας, καί μᾶς καλοῦν πρός
μίμηση τῶν ἀρετῶν της
Πρός τήν ταπείνωσή της ἐπέβλεψε
καί ἡ Κυρία Θεοτόκος, γι’ αὐτό τήν
πῆρε κοντά τῆς τή μέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της, μέ ἀρετές κεκοσμημένη καί
πεποικιλμένη, ἀπό τήν πολυετῆ καθήλωση στό κρεββάτι τοῦ πόνου κεκαθαρμένη, ἁγιασμένη ἀπό τό Σῶμα καί
τό Αἷμα τοῦ Κυρίου!
Ἡ μακαριστή Νεκταρία, μέ τό ὀσιακό τῆς τέλος, εὐαγγελίσθηκε τήν
ἀπαρχή τῆς αἰωνιότητας.
Καί ἰδού, ἀνεβαίνει πρός τόν Οὐρανό, νά συναντήσει τό Νυμφίο τῆς Ἰησοῦ Χριστό.
Στά χέρια τῆς ἔχει τά ὀνόματα ὅσων
τήν βοήθησαν καί τῆς συμπαραστάθη20

καν ὅλα αὐτά τά χρόνια, νά τά καταθέσει στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Τό ὄνομα τῆς Κατερίνας, πού τήν
φρόντιζε τά τελευταῖα χρόνια ὑποδειγματικά καί ἀπό τή φροντίδα της ἔζησε.
Τῆς πολυαγαπημένης τῆς Σωτηρίας,
τοῦ συζύγου της καί τῶν παιδιῶν της
καί εἰδικά τῆς Θεοδωρούλας, πού ἦταν
καρπός προσευχῆς της.
Τῶν ἀνηψῶν της μέ πρῶτο τόν
Φώτη, τόν μονάκριβο ἀδελφό τῆς παπά~Μανωλη, τῆς Ἄννας, τίς κυρίες
Μαρίες, τήν Γιασεμίτσα, τήν Καλλιόπη
πού τῆς ἔδωσαν τήν καρδιά τους καί
τόσο χρόνο ἀπό τήν ζωή τους καί τίς
ἰατρούς ἄδ. Θεοπνεύστη, Κ. Γκόγκου
καί Κ. Πολυμίλη, ὅπως καί ὅλο τό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό πού
μέ τόση ἐπιστημοσύνη καί ἀγάπη τήν
περιέθαλψαν ὅλα αὐτά τά χρόνια!

νά «δώση ἐν καιρῷ τό σιτομέτριον»
(Λουκ. 12, 42), κατά τήν Εὐαγγελική
?κφραση, ὅπως ἀποδίδει τοῦτο σήμερα
ἡ Γερόντισσα Νεκταρία.
Καί τώρα ἀοίδιμε καί τιμία Μῆτερ,
ἀφοῦ ἐξεζήτησες ἐκ νεότητός σου
τά βάθη τοῦ πνεύματος τοῦ Θεοῦ καί
προσέθεσες σέ αὐτά τό κάλλος τῶν
θεοφιλῶν ἔργων σου καί τῶν μεστῶν
λόγων σου, κληροδοτεῖς σέ ἐμᾶς σοφία
Θεοῦ, σύνεση, ζῆλο, ταπείνωση, ὑπομονή καί θυσιαστική ἀγάπη πρός τό
Θεό καί τόν ἄνθρωπο.
Πενθεῖ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία
καί τό Μοναστήρι σου γιά τήν ἔξοδό
σου ἀπό τόν κόσμο αὐτό, θρηνεῖ τόν
πρόσκαιρο, ἔστω, ἀποχωρισμό, ὅλοι
πίνουμε τό πικρό ποτήρι τῆς πνευματικῆς ὀρφάνιας, ὅλοι θά σέ ἀναζητήσουμε, ὁδηγό, σύμβουλο καί στήριγμά μας!
Τούτη τήν ὥρα τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ,
δέξου τήν ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης
ὅλων μας, οἱ ὁποῖοι μυριόστομη εὐχή
ἀναπέμπουμε στόν Κύριο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς σου καί
τόν ἔπαινό σου ἐκδιηγούμενοι, σέ προπέμπουμε στήν αἰωνιότητα, ἀπευθύνοντας τό λόγο τοῦ ποιητῆ:

Σεβασμιώτατε Πάτερ, Σεβαστοί πατέρες, Σεβαστές Γερόντισσες, ὀσιώτατες
μοναχές, εὐλογημένοι Χριστιανοί,
Ὕψος μαζί καί βάθος, μεγαλεῖο καί
ματαιότητα ἀπαρτίζουν τήν ἀνθρώπινη ζωή. Ἀλλά τό βάθος καί ἡ ματαιότητα κατανικῶνται, ὅταν ἐμεῖς, οἱ φέροντες τά στίγματα καί τά χαράγματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑψώσουμε τό
βλέμμα στόν Ἀρχηγό τῆς πίστεώς μας,
ὁ Ὁποῖος θανάτω τόν θάνατο ἐπάτησε καί τήν κτίση ἐκαινοποίησε, ἀποφασισμένοι νά ἀκολουθήσουμε τήν
στενή μά τρισόλβια ὁδό. Ἡ νίκη αὐτή
ἐναντίον τοῦ βάθους, τῆς κακότητος,
τῆς ματαιότητος καί τῆς φθορᾶς ἀπόκειται στήν θέληση τοῦ ἀνθρώπου,
ὥστε νά συνεργασθῆ μέ τόν Θεό καί
νά ἀναδειχθῆ συνετός οἰκονόμος καί

«Πέρνα τώρα Γερόντισσα στό φῶς,
ζῆσε τήν χαρά τοῦ Παραδείσου,
πλούσιος πού σέ προσμένει ὁ μισθός,
ὅλη τούτη ἡ δόξα εἶναι δική σου».
Καλό παράδεισο γλυκειά μας μανούλα! Σέ παρακαλοῦμε νά μᾶς προσέχεις. Καλή ἀντάμωση!
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν Πανοσιολογιώτατο
Ἀρχιμανδρίτη καί ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδας
π. Σεραφείμ Ζαφείρη, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς “ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

Τί εἶναι, πραγματικά γιά ὅλους
ἐμᾶς, τό Εὐαγγέλιο;
Τό Εὐαγγέλιο, ἡ ἐκκλησία μας τό
ἔχει πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα καί αὐτό
δηλώνει τήν σημασία πού ἀποδίδει
ἡ ἐκκλησίας μας στό Λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν, δέ, βγαίνει ὁ Ἱερέας μέ τό Εὐαγγέλιο καί τό ὑψώνει καί πεῖ ‘’Σοφία
ὀρθῆ’’, αὐτό ἀποτελεῖ καί τή σημασία
πού θά πρέπει ὅλοι μας νά ἔχουμε γιά
τό Εὐαγγέλιο καί αὐτό ἔδειξε ὅτι εἶναι
ἡ πραγματική σοφία καί ἀπό σεβασμό ἱστάμεθα ὄρθιοι καί ἀποδίδουμε
ἀκριβῶς τήν ἀξία πού πρέπει στό Λόγο
τοῦ Θεοῦ. Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ πυξίδα
μας, ὁ χάρτης τόν ὁποῖο ἔχουμε γιά νά
μήν χαθοῦμε μέσα στή ζωή αὐτή, δεξιά

καί ἀριστερά. Εἶναι θεόπνευστο, εἶναι
ἀλάθητο, εἶναι τό γραπτό μέρος τῆς
παραδόσεώς μας, εἶναι ἡ βάση τῆς πίστεώς μας, εἶναι ὅλα αὐτά τά ὁποία ἔχει
ἡ ἐκκλησία μας καί τά τιμᾶ ὡς θεμέλιό
της πίστεως. Εἶναι ὁ θησαυρός τῆς πίστεώς μας, εἶναι τό Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο
μας ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν Χριστό καί
τό ὁποῖο ἔχουμε σάν ὁδηγό στή ζωή
μας.
Τό Εὐαγγέλιο φεύγει ἀπό τήν Ἁγία
Τράπεζα μόνον γιά τήν προσκύνηση
καί τήν λιτάνευσή του. Γιατί λιτανεύουμε τό Εὐαγγέλιο;
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
λέει ὅτι ἀκόμη καί ἐκεῖ πού ὑπάρχουν
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σαμε δυό σπουδαῖες εὐαγγελικές περικοπές, ἐκείνη τοῦ Τελώνη καί τοῦ
Φαρισαίου, καθώς καί τοῦ Ἀσώτου
υἱοῦ μέ πολλά δυνατά μηνύματα καί
ἀποδέκτες. Μιλῆστε λίγο γιά αὐτήν
τήν δυναμική τόσο αὐτῶν τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν ὅσο καί τήν γενικότερη δυναμική τῶν εὐαγγελικῶν
χωριῶν;
Στά 70 χρόνια της μαχητικῆς ἀθεΐας στήν Ρωσία, οἱ ἄνθρωποι χριστιανοί
ἀποσποῦσαν, ἔκοβαν μέ τό ψαλίδι ἀπό
τά ἀθεϊστικά κείμενα, λόγους τῆς Ἁγίας
Γραφῆς πού τούς εἶχαν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι
τοῦ καθεστῶτος γιά νά πολεμήσουν
τήν πίστη, τά ἔκοβαν καί τούς διάβαζαν γιατί δέν εἶχαν τήν δυνατότητα
πρόσβασης στήν Ἁγία Γραφή. Ὅταν, δέ,
ἔπεσε τό ἀθεϊστικό καθεστώς, τό πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τύπωσε ἑκατομμύρια ἀντίτυπα τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά τό
λαό. Εἶναι πάρα πολύ βασικό ὅτι ὁ λαός
μας, ὅ,τι ἀκούει ἀπό τό Εὐαγγέλιο τό
δέχεται μέ πολύ σεβασμό, σοβαρότητα
, ἱερότητα. Τό θαῦμα πού ἐμπεριέχεται στό Εὐαγγέλιο ἔχει ἄλλη δυναμική
καί ἡ παραβολή πού θά ποῦμε σέ λίγο
ἔχει ἄλλη δυναμική. Ἀπό τό Εὐαγγέλιο ξεκινᾶμε, ἐκεῖ στηριζόμαστε καί
στό Εὐαγγέλιο ἐπιστρέφουμε. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα ἐπόπτευσε καί ἐνέπνευσε τούς
συγγραφεῖς τῶν Εὐαγγελίων γιά μήν
κάνουν καί λάθος. Γιά τό θέμα τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου εἶναι πολύ σημαντικό γιατί, ὅπως καλά θά γνωρίζετε,
ἀκόμη καί ἄν ἔλλειπαν ὅλα καί ὑπῆρχε
μόνον αὐτή ἡ παραβολή, θά ἔφτανε νά
καταλάβουμε, νά συνειδητοποιήσουμε
ἔστω καί λίγο τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πατέρα πρός τόν πεσμένο καί ἁμαρτωλό

ὡς θέση τά Ἅγια βιβλία τῆς ἐκκλησίας
μας, ἀπό ἐκεῖ ἐκδιώκεται ἡ δύναμη τοῦ
διαβόλου καί μόνον ἡ θέα τῶν βιβλίων καί πόσον μᾶλλον τοῦ Εὐαγγελίου
εἶναι ἀλεξικέραυνο κατά τοῦ κακοῦ δηλαδή μέσα στό σπίτι μας πολλές φορές
φιλοξενοῦμε καί βάζουμε ἄλλα πράγματα, βιβλία διάφορα, ὑπάρχουν καί
περιστατικά μέσα στά γεροντικά ὅπου
ἡ ὕπαρξη βιβλίων πλάνης καί αἱρέσεων
στό σπίτι μας μπορεῖ νά δημιουργήσει μία ἀτμόσφαιρα ἀρνητική γιά τήν
πνευματική μας ζωή. Καταλαβαίνουμε
ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὡς δύναμη, ὡς
περιεχόμενο, ὡς χάρη, στάζει ἀπό τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ. Στούς δαιμονισμένους
ἐπί παραδείγματι ὁποιοδήποτε ἄλλο
βιβλίο δέν γεννᾶ ἀντίδραση. Τό Εὐαγγέλιο, ἡ θέα του, στούς ἀνθρώπους
αὐτούς, δημιουργεῖ ἀντιδράσεις τοῦ
πονηροῦ πνεύματος, ὅπως ὁ Ἁγιασμός
ἤ ἄν ἀκουμπήσουμε πάνω τοῦ χωρίς νά
τό βλέπει, κομμάτι ἀπό τό Τίμιο Ξύλο.
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ ἀκτινογραφία τῆς
ζωῆς, τῆς προσωπικότητας τοῦ Κυρίου
μας, εἶναι τά λόγια τά ἅγια τοῦ Κυρίου
μας, τά ὁποία ἦταν καί εἶναι τροφή γιά
ὅλους μας καί γιά αὐτό τό λιτανεύουμε καί ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο
τῆς θείας λατρείας μας, δέν ὑπάρχει
σχεδόν καμία ἀκολουθία στήν ὁποία
νά μήν ἐμπεριέχεται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
τό Εὐαγγέλιο. Εἶναι πολύ βασικό, προηγεῖται ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου. Τό θυμίαμα, οἱ λαμπάδες, ὅλα μέσα στήν ἐκκλησία μας ὑπάρχουν στό πυρήνα τούς ἐν
σπέρματι μέσα στό Εὐαγγέλιο, τά κατοχυρώνει τό Εὐαγγέλιο.
Μέ τήν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου ἀκού23

παπούτσια καί καινούρια δαχτυλίδια,
κάθε φορά πού ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται ἐν μετανοίᾳ παίρνει καί γίνεται καινούριος ἄνθρωπος .

ἄνθρωπο. Νομίζω ὅτι δυό λέξεις εἶναι
πολύ χαρακτηριστικές σέ αὐτήν τήν
δυναμική της παραβολῆς, ἡ μιά εἶναι
‘’ἀναστάς ‘’ καί ἡ ἄλλη ‘’δραμών’’. Ὁ
ἄσωτος λέει θά ἀναστηθῶ, θά σηκωθῶ
καί θά πάω στόν πατέρα, ἀπόφαση καί
πορεία καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά’’ δραμών’’. Ὁ ἄσωτος περπατᾶ καί ὁ πατέρας
τρέχει. Δηλαδή ὁ ἄνθρωπος περπατᾶ
στό δρόμο τῆς μετανοίας καί ὁ Θεός
τρέχει , ἕνα βῆμα ὁ ἄνθρωπος χίλια, θά
λέγαμε, ὁ Θεός. Ὁ Θεός τρέχει στήν μετάνοιά μας μέ τά χίλια, θέλει τόσο πολύ
νά μετανοήσουμε καί νά ἐπιστέψουμε
καί αὐτό εἶναι πάρα πολύ παρήγορο νά
ξέρουμε ὅτι ἔχουμε ἕναν Θεό Ἀγάπης.
Μᾶς δίνει κάθε φορά πού ἐξομολογούμαστε καί μετανοοῦμε τήν στολή τήν
πρώτη, σκέφτεστε πόσες φορές ἔχουμε
ἐξομολογηθεῖ καί πόσες στολές ἔχουμε
στήν πνευματική μας γκαρνταρόμπα.
Κάθε φορά ὁ Θεός μας δίνει καινούρια

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες σας παραθέσαμε τμῆμα τῆς συνέντευξης τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
καί ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδας π .Σεραφείμ Ζαφείρη, ὁ ὁποῖος μίλησε στήν ἐκπομπή
μας ‘’Νεανικές Ἀνησυχίες’’. Κανείς δέν
μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τό Λόγο τοῦ
Κυρίου, τό Ἱερό Εὐαγγέλιό μας καί
ὅποιος τό κάνει αὐτό, τό κάνει γιατί
γνωρίζει τήν σπουδαιότητά του καί
ἁπλά δέν ἀντέχει τήν ἀλήθεια, τήν
καθαρότητά του. Ἐμεῖς ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε πράξη τόν λόγο
τοῦ Κυρίου μας καί ἡ ὠφέλεια πού θά
λάβουμε εἶναι ἀμέτρητη γιά τήν συνέχιση τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώνα!
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Προσκυνηματική ἐκδρομή
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Ἀπό τήν κα Γεωργία Ματσαμάκη,
ἐθελόντρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

Ἡ

Ἡ Παναγία Μαυριώτισσα
τῆς Καστοριᾶς.
Τό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Μαυριώτισσας βρίσκεται 4 χιλιόμετρα μακριά
ἀπό τήν πόλη καί χρονολογεῖται ἀπό τόν
11ο αἰώνα. Ἡ τοποθεσία μέ τά πανύψηλα
πλατάνια καί ἄλλα δέντρα γύρω ἀπό τίς
ὄχθες τῆς λίμνης εἶναι μαγευτική.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα τό πρωί ἐπισκεφτήκαμε τήν Ἱ. Μονή Παναγίας τῆς Κλεισούρας ἤ Ἁγία Σοφία. Ἡ Ἱερά Μονή τῆς
Παναγίας, γυναικεῖο κοινόβιο σήμερα,
βρίσκεται ἀνάμεσα στά χωριά Βαρυκό καί
Κλεισούρα. Τό μοναστήρι κτίστηκε στή
σημερινή του μορφή στά τέλη τοῦ 17ου ἥ
ἀρχές τοῦ 18ου αἰώνα.

προγραμματισμένη προσκυνηματική ἐκδρομή σέ Μακεδονία, Μετέωρα, Πρέσπες, προσκύνημα στόν τάφο τοῦ
Ἁγίου Παϊσίου καί περίπλου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ὅπως καί σέ πολλές ἄλλες Ἱερές
Μονές ἀπό 15 Ἀπριλίου ἕως καί 22 Ἀπριλίου, ἔγινε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καί συμμετοχή τριῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς
μας, τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Παχιανῶν.
Πρωί τῆς Δευτέρας 16 Ἀπριλίου καί
μόλις ἔχουμε ἐπιβιβασθεῖ στά ποῦλμαν
καί ψάλουμε τό Χριστός Ἀνέστη καί μερικά ἄλλα τροπάρια καί ἀναχωροῦμε μέ
κατεύθυνση γιά Μετέωρα ὅπου καί θά
γίνει ἡ πρώτη μας στάση στήν Ἱ. Μονή
Βαρλαάμ.
Στά ἀνατολικά του Μετέωρου καί σέ
ὑψόμετρο 585 μέτρα ἀπό τή στάθμη τῆς
θάλασσας, ὀρθώνεται ἡ μονή Βαρλαάμ.
Τό καθολικό τῆς μονῆς τιμᾶται στούς
Ἁγίους Πάντες καί ἡ τοιχογράφηση τοῦ
κύριου ναοῦ ὁλοκληρώθηκε τό 1548 ἀπό
τόν μεγάλο Κρητικό καλλιτέχνη Φράγκο
Κατελάνο, ἐνῶ ὁ νάρθηκας ἁγιογραφήθηκε τό 1566 ἀπό τόν ἱερέα Γεώργιο ἀπό τή
Θήβα. Τό 1627 μ.Χ. ὁ ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀνακαινίστηκε καί ἁγιογραφήθηκε ἀπό τούς Στέργιο καί Κύριλλο.

Συνεχίζουμε γιά τήν Ἱ.Μ. Ἁγίας
Παρασκευῆς στή Βασιλειάδα.
Ἱδρυτής τῆς Μονῆς εἶναι ὁ ἀείμνηστος
Ἀρχιμανδρίτης π. Σεβαστιανός Στεφανόπουλος, προϊστάμενος καί ἐκ βάθρων
ἀνακαινιστῆς τῆς Ἱερᾶς γυναικείας Μονῆς
Ἁγ. Νικολάου Τσιριλόβου Καστοριᾶς καί
συνιδρυτής ὁ σημερινός καθηγούμενος π.
Σεβαστιανός Ἀμανατίδης.
Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν τό 1966 μέ πολύ
ἀγώνα καί ἱδρώτα ἀφοῦ τότε δέν ὑπῆρχε
οὔτε δρόμος, ἕνας ἀφιλόξενος τόπος. Τό
1970 ἦταν ἡ πρώτη πτέρυγα κατοικήσιμη.
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Ἐν συνεχείᾳ ἐπισκεφτήκαμε
τό Μουσεῖο κέρινων ὁμοιωμάτων
Λαογραφίας καί Προϊστορίας.
Εἶναι ἕνα μουσεῖο καταπληκτικό ὅπου
ὑπάρχουν σκηνές καθημερινοῦ βίου μέσα
στό σπίτι ἀλλά καί ἔξω ἀπό αὐτό, στό χωριό καί στό κάμπο, δοσμένη σέ θεματικές
ἑνότητες, ἤθη καί ἔθιμα ὅπως γιά παράδειγμα ὁ κύκλος τοῦ ψωμιοῦ, τοῦ μαλλιοῦ,
τρύγος καί ἄλλα, σέ ἕνα μουσεῖο 4 ἐποχῶν
καί πού σέ ὁδηγεῖ ἀπό τά σύγχρονα χρόνια ἕως τήν ἐποχή τῶν ἀρχαίων ἀνθρώπων. Ἐντυπωσιάζει ἡ ἀναπαράσταση τοῦ
παραδοσιακοῦ γάμου μέ τόν γαμπρό,τή
νύφη, τόν παπά καί τῆς μουσικῆς κομπανίας. Ἦταν πραγματικά πάρα πολύ ὡραῖο.
Συνεχίζοντας θά βρεθοῦμε
στήν σπηλιά τοῦ Δράκου.
Τό σπήλαιο βρίσκεται στή βόρεια
πλευρά τῆς πόλης, στό 2ο χίλ. τῆς Παραλίμνιας ὁδοῦ λίγο πρίν τή Μονή τῆς Παναγίας Μαυριώτισσας. Ἡ εἴσοδος ὑπάρχει
περίπου 20 μέτρα ἀπό τίς ὄχθες τῆς λίμνης
καί 14 μέτρα ἀπό τό δρόμο. Στό ἐσωτερικό
του ὑπάρχουν μεγάλα χερσαία καί λιμναία
τμήματα μέ ἐντυπωσιακά σταλακτικό διάκοσμο καθώς ὑπάρχουν 7 ὑπόγειες λίμνες,
10 αἴθουσες καί 5 διάδρομοι σήραγγες.
Ὅπως μας λέει ἡ ξεναγός, στά δυτικά
βρίσκεται ἡ πιό βαθιά λίμνη μέ τήν θερμοκρασία νά εἶναι σταθερή ὅλες τίς ἐποχές
στούς 16-18 βαθμούς, ἐνῶ ἡ ὑγρασία φτάνει στό 90%. Ἔχουν ἐπίσης ἐντοπιστεῖ παλαιοντολογικά κατάλοιπα μέ κυριότερα
τά ὀστᾶ ἀρκούδας τῶν σπηλαίων ὅπου τό
συγκεκριμένο εἶδος ἔχει ἐξαφανιστεῖ ἐδῶ
καί 10000 χρόνια.
Τό σπήλαιο ἔχει μῆκος 300 μέτρα φυσικῆς διαδρομῆς ἐνῶ ἡ ἔξοδος γίνεται

μέσω κωνικῆς σήραγγας 35 μέτρων. Εἶναι
πάρα πολύ ὄμορφο καί ἐντυπωσιακό καί
αὐτό ὀφείλεται στόν πλούσιο σταλακτικό
διάκοσμο καί στίς λίμνες πού συναντᾶμε.
Γιά τούς ἐπισκέπτες ὑπάρχουν κατασκευασμένες γέφυρες καί ἡ ἔξοδος γίνεται
μέσω τεχνικῆς σήραγγας πού λειτουργεῖ
ταυτόχρονα καί ὡς μουσειακός χῶρος.
Τό ὁδοιπορικό μας συνεχίζεται καί θά
βρεθοῦμε στίς Πρέσπες. Ὅμως μέχρι νά
φτάσουμε ἐκεῖ (Ψαράδες λέγεται ἡ περιοχή) ἀπολαμβάνουμε ἀπέραντες ἐκτάσεις μέ
βελανιδιές, ὀξιές καί ἄλλα δέντρα. Τό τοπίο
εἶναι πολύ πράσινο, ὑπέροχο καί ἀνάμεσά
τους κυλᾶ ἥσυχο τό νερό ἐνός ποταμοῦ.
Ἡ μεγάλη Πρέσπα βρίσκεται σέ ὑψόμετρο
857 μ. καί ἡ μικρή 852 μ. Ἔχει 1600 κατοίκους καί στίς δυό λίμνες ὑπάρχουν 23 εἴδη
ψαριῶν. Αὐτές οἱ λίμνες μαζί μέ τήν μικρή
Ὀχρίδα εἶναι οἱ παλαιότερες τῆς Εὐρώπης καί εἶναι πάνω ἀπό 5,5 ἑκατομμύρια
χρονῶν, ὅπως μᾶς ἐξηγεῖ ἡ ξεναγός.
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νός ἀνταποδίδει τόν χαιρετισμό μέ πολύ
συγκίνηση καί σεβασμό.
Συνεχίζοντας θά βρεθοῦμε
γιά προσκύνημα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Μάρκου. Πρώτης Φλωρίνης.
Η Ἱ. Μονή τοῦ Ἁγ. Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ἱδρύθηκε τό 1864. Κτίστηκε σέ ὑψόμετρο 950 μ. ἀπό τούς εὐσεβεῖς κατοίκους
τοῦ χωριοῦ Πρώτη. Τό 1864 ἐγκαινιάστηκε τό καθολικό τῆς Μονῆς ἀπό τόν Μητροπολίτη Μελέτιο.

Κατατάσσονται σέ ἕνα ἀπό τούς πιό
σημαντικούς ὑδροβιότοπους στήν Μεσόγειο. Ἀπό τήν πεζογέφυρα βρεθήκαμε
στόν μικρό ἀλλά καλαίσθητο ναό τοῦ Ἁγ.
Ἀχίλλειου, ὅπου καί προσκυνήσαμε.
Εἶναι μεσημέρι πιά καί καθόμαστε σέ
μία ταβέρνα γιά φαγητό. Τό τοπίο σέ συναρπάζει μέ τά γκριζοπράσινα νερά. Ἡ μεγάλη Πρέσπα ἁπλώνεται γαλήνια μπροστά μας καί ὅπως ἀκουμποῦν στίς ρίζες
τοῦ βουνοῦ καί καθρεπτίζονται στά ἥσυχα
νερά, παίζουν μέ τά χρώματα τοῦ τοπίου.
Κάποιοι πιό τολμηροί θά τολμήσουν καί
βαρκάδα μέ μικρά σκάφη.
Πηγαίνουμε γιά τήν Φλώρινα καί τήν
Ἱ.Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου. Τό μοναστήρι εἶναι
κτίσμα τοῦ 1997 μέ 25 μοναχές. Ἡ γερόντισσα Συγκλητική μας καλωσορίζει καί
μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἐπίσης καί
τά παρεκκλήσια τῆς Παναγίας Ἐγγυήτριας καί τῆς Ἁγίας Μόνικας (μητέρας τοῦ
Ἁγ. Αὐγουστίνου).
Ὅμως συνάντηση θά ἔχουμε καί στήν
Ἱ.Μ. Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας μέ
τόν Μητροπολίτη. Μέ καταγωγή ἀπό τά
Γρεβενά, ὁ κ.κ. Θεόκλητος εἶναι ἐδῶ καί
50 χρόνια στή Μητρόπολη ἀπό τά ὁποία
30 εἶναι Μητροπολίτης. Μᾶς ὑποδέχεται
μέ πολύ ἀγάπη, μέ εὐγένεια καί μέ καί μέ
πολύ θερμά λόγια ἀλλά καί ὁ π. Δαμασκη-

Ἡ Σοφία τῆς Κλεισούρας.
Ἀπό τό 1923 μέχρι τό 1949 τό μοναστήρι ἦταν γυναικεῖο. Τό 1949 ὅμως καί
πάλι δοκιμάζεται ἀπό πολεμικές πράξεις
μέ ἀποτέλεσμα νά ἐρημωθεῖ καί οἱ τελευταῖες μοναχές νά ἐγκαταλείψουν τή
Μονή. Ἀπό τότε μέχρι τό 2000 τό συντηροῦσαν οἱ κάτοικοι τῆς Φλωρίνης καί τῆς
Πρώτης. Τό ἔτος 2000 ἀνοίγει νέα σελίδα στή ζωή τοῦ μοναστηριοῦ. Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ἀμέσως
μετά τήν ἐνθρόνισή του στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Ἱ. Μητρόπολης Φλωρίνης
Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας, ἐπαναλειτουργεῖ
τήν Ἱερά Μονή.
Σήμερα τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἀποτελεῖ μία πνευματική ὄαση γιά
πολλούς ἀνθρώπους. Δεκάδες πιστοί καθημερινά ἀνηφορίζουν στό βουνό τοῦ
Ἁγίου.
Σήμερα θά δοῦμε τό μοναστήρι
τῆς Ἱ.Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό
Μικρόκαστρο.
Τό μοναστήρι τῆς Παναγίας στό Μικρόκαστρο ἐκκλησιαστικά ἀνήκει στήν
πόλη Σιάτιστα. Ὁ ναός εἶναι ἀφιερωμέ28

νος στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἀπό
τό 1953 στό χῶρο λειτουργοῦσαν διάφορα φιλανθρωπικά ἱδρύματα, π.χ. Ἀγροτική Σχολή, Πρεβεντόριο, Γηροκομεῖο,
Ὀρφανοτροφεῖο καί Οἰκονομική Σχολή.
Ἀπό τό 1981 τήν ἡγουμενία τῆς μονῆς
ἀνέλαβε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος
Ρῆνος.
Μέ τήν μονή σχετίζονται δυό ἀξιόλογα ἔθιμα ὅπως μᾶς λέει ἡ γερόντισσα
Θεολογία. Τό πρῶτο εἶναι τό ἔθιμο τῶν
καβαλάρηδων. Οἱ νέοι της Σιάτιστα ἀπό
τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ἐπισκέπτονταν τήν ἡμέρα τῆς πανηγύρεως ἔφιπποι
τό μοναστήρι ὅπου ἐκκλησιάζονταν καί
πανηγύριζαν ἀπολαμβάνοντας τήν ἐλευθερία μιᾶς ἡμέρας.
Τό δεύτερο ἔθιμο εἶναι ἡ περιφορά
στά γύρω χωριά καί στή Σιάτιστα τῆς
αὐθεντικῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας καί
ἀργότερα τοῦ πιστοῦ ἀντιγράφου της.
Ἡ εἰκόνα μεταφέρεται ὀδοιπορώντας 3,5
ὧρες περίπου καί σέ ὁποιεσδήποτε καιρικές συνθῆκες καί παραμένει στήν πόλη
μέχρι ὅτου ἐπισκεφτεῖ ὅλα τά σπίτια. Τό
ἔθιμο αὐτό διατρανώνει τήν ἁπλοϊκή πίστη τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς γιά αὐτό
καί τό τηροῦν μέ μεγάλη ἀκρίβεια, ἀλλά
ἐπιβεβαιώνει ἐπίσης καί τήν ἀλήθεια ὅτι
ἡ θαυματουργική Χάρη τῆς Παναγίας δέν
ἐξαντλεῖται ποτέ.
Μεγάλη ἐπίσης εἶναι ἡ τιμή καί ἡ
προσκύνηση πού ἀποδίδεται στό πρόσωπό Της ἀπό τίς μοναχές, τούς κληρικούς, τούς φορεῖς, τήν πολιτική ἐξουσία
καί ἐκπροσώπους ἀλλά καί ἀπό ὅλο τόν
Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό. Πρίν κλείσω τό
κεφάλαιο γιά τήν Ἱ.Μ. Μικροκάστρου, νά
ἀναφέρω ὅτι ἔγινε τρισάγιο στόν τάφο
τῆς μακαριστῆς ἀδελφῆς Εἰρήνης ἡ ὁποία

ἐκοιμήθει στίς 5/3/2012 σέ ἡλικία 61 ἐτῶν
μέ καταγωγή ἀπό τά Χανιά.
Σουρωτή.
Πηγαίνουμε γιά νά προσκυνήσουμε
τό πολύ σημαντικό αὐτό προσκύνημα
τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στήν Ἱ.Μ. Ἰωάννη τοῦ
Θεολόγου. Ὁ βίος τοῦ Ἄγ. Παϊσίου εἶναι
γνωστός. Πάρα πολλοί ἄνθρωποι περιμένουμε εὐλαβικά καί καρτερικά στή σειρά.
Μᾶς φιλοξένησαν οἱ μοναχές καί πήραμε
τό δρόμο γιά τήν ἐπιστροφή στό ξενοδοχεῖο.
Μετά τό πλούσιο πρωινό συνεχίζουμε γιά τήν Οὐρανούπολη. Θά πάρουμε
τό καράβι γιά τό ἀπόπλου τοῦ Ἄγ. Ὅρους
ὅπου εἶναι καί τό πιό σημαντικό κομμάτι
τῆς ἐκδρομῆς. Δέν φανταζόμουν ποτέ ὅτι
θά ἦταν τόσο συγκλονιστικό. Μεταφέρθηκαν μέ πολύ εὐλάβεια καί κατάνυξη ἀπό
τήν Ἱ.Μ. Ζωγράφου, Ἅγια λείψανα μέ τόν
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τό μεγαλεῖο τῆς φύσης καί τά μοναστήρια
πού συμπεριλαμβάνονται σέ αὐτήν. Ὅπως
μᾶς λέει ἡ ξεναγός, πάνω ἀπό 2.500 μοναχοί βρίσκονται ἐκεῖ καί στίς διάσπαρτες
σκῆτες ἀκόμη μερικές δεκάδες. Παίρνουμε τό θαλάσσιο δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς καί
ἡ συγκίνησή μας εἶναι μεγάλη. Δοξάζουμε τόν Πανάγαθο Θεό πού μας ἀξίωσε νά
δοῦμε καί νά θαυμάσουμε ὅλα αὐτά. Στήν
Οὐρανούπολη θά καθίσουμε γιά φαγητό.

ἡγούμενο γέροντα Ἀμβρόσιο καί τῆς συνοδείας του. Τά Ἅγια Λείψανα δέ, ἦταν τά
ἑξῆς: τό χέρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἡ κάρα
τῆς Ἁγίας Ματρώνας Χιοπολίτισσας καί
Ἅγια Λείψανα ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη Ἐλεήμονος, ἀπό τόν Ἅγ. Παντελεήμων, τῆς
Ἁγίας Βαρβάρας καί Ἁγ. Μυροφόρου Μαγδαληνῆς.
Κατά τή διάρκεια τῆς μικρῆς αὐτῆς
κρουαζιέρας (ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ αὐτός ὁ χαρακτηρισμός), μπορέσαμε νά θαυμάσουμε
τό μεγαλεῖο τοῦ Ἁγ. Ὄρους μέ τίς Ἱ.Μ. καί
πολλές ἄλλες σκῆτες. Εἴδαμε ἀπό μικρή
ἀπόσταση τῆς Ἱ.Μ. τοῦ Ἄγ. Παντελεήμων,
Ξενοφώντα, Δοχιαρείου, Ξηροποτάμου,
Σύμωνος Πέτρας, Ὁσίου Γρηγορίου, Ἁγίου
Διονυσίου καί Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Γιά 5 ὧρες
βλέπουμε καί θαυμάζουμε καί δέν πιστεύαμε στά μάτια μας τά Ἅγια αὐτά προσκυνήματα.
Πιστεύω πώς ἦταν μοναδική εὐκαιρία
γιά ἐμᾶς τίς γυναῖκες γιατί λόγο τοῦ ἄβατου ἀδυνατοῦμε νά ἐπισκεφτοῦμε τό Ἅγιο
Ὄρος. Ἔτσι μας δόθηκε ἡ εὐκαιρία ἔστω
καί ἀπό μικρή ἀπόσταση νά θαυμάσουμε

Ἑπόμενο προσκύνημα εἶναι στήν
Ἱ.Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
καί Ζωοδόχου Πηγῆς
στό Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Ἱδρύθηκε τό ἔτος 1932 ἀπό τήν μοναχή Νίνα Ἰωάννου πού καταγόταν ἀπό
τήν Χαλδεία τοῦ Πόντου. Ὁ ὁσιακή καί
ἀσκητική μορφή τῆς γερόντισσας Νίνας
ὑπῆρξε τά χρόνια ἐκεῖνα τό μεγάλο στήριγμα γιά τούς πιστούς πού κατάφευγαν
στό Μοναστηράκι ὅπως τό ὀνόμαζαν. Ἡ
γερόντισσα Νίνα ἔφυγε ἀπό τή ζωή τό
ἔτος 1938. Πολύ καιρό μετά τήν κοίμησή
της, διηγοῦνται παλιοί Πανορμίτες ὅτι τίς
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νύχτες ἔβλεπαν ἕνα παράδοξο θεϊκό φῶς
νά φωτίζει τόν τάφο της, δεῖγμα γιά τήν
Ἁγία ζωή της.
Στήν Θεσσαλονίκη θά πᾶμε στόν Ἅγιο
Δημήτριο πολιοῦχο τῆς πόλης.
Εἶναι πεντάκλιτη, βασιλική ἑλληνικοῦ τύπου. Διαθέτη ἐγκάρσιο κλίτος καί
πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο. Στό ὑπόγειο βρίσκεται ὁ χῶρος μαρτυρίου τοῦ
Ἁγίου. Ὁ πρῶτος ναός ἦταν ἕνα μικρό
προσευχητάριο πού ἱδρύθηκε μετά τό 313
μ.Χ. στό τόπο μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου.

ξίας αὐτό τοῦ Προφήτη Ἠλία, χτίστηκε τόν
16ο αἰώνα ἀπό τόν Ἅγ. Διονύσιο. Ὑπῆρχαν
πολλά παρεκκλήσια στούς πρόποδες τοῦ
Ὀλύμπου, ὅπως τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, τοῦ Ἁγ.
Γεωργίου, τῆς Ἁγ. Μαρίνας καί τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς. Σήμερα σώζονται μόνο ἐρείπια.
Τό 1821 πυρπολήθηκε ἀπό τόν Βελή Πασά
γιό τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Μετά ἀπό τριήμερη
μάχη, ὁ ἡγούμενος Μεθόδιος Παλιούρας
κρεμάστηκε μαζί μέ 12 ἄτομα μοναχούς
στή κεντρική πλατεία τῆς Λάρισας.
Κάπου ἐδῶ τελειώνει αὐτό τό προσκυνηματικό ὁδοιπορικό καί παίρνουμε τό
δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς μέ κατεύθυνση τόν
Πειραιά γιά νά ἐπιβιβαστοῦμε στό πλοῖο
πού θά μᾶς φέρει στά Χανιά.
Εὐχαριστοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν
Πανάγαθο Θεό πού μας ἀξίωσε νά δοῦμε
ὅλα αὐτά τά σεβάσμια προσκυνήματα.
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνό πού μέ τήν
εὐλογία τοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ μοναδική, ἀξέχαστη καί γεμάτη ἐμπειρία ἐκδρομή μας.
Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ τόν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν Πρωτοπρεσβύτερο Γενικό
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Γεώργιο Περάκη, συνοδούς αὐτῆς τῆς πανέμορφης προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς.

Στό Λιτόχωρο Πιερίας
θά ἐπισκεφτοῦμε τήν Ἱ.Μ.
τοῦ Ἁγ. Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπου.
Γεννήθηκε τήν τελευταία δεκαετία τοῦ
15ου αἰώνα (1490-1500). Οἱ γονεῖς τοῦ
ἦταν ὁ Νικόλαος καί ἡ Θεοδώρα Καλέτση. Φτωχοί ἄνθρωποι ἀλλά πολύ εὐσεβεῖς. Νέος ἀκόμα ἔχασε τούς γονεῖς του
καί μετά ἀπό αὐτό χρειάστηκε νά κάνει
τόν δάσκαλο καί νά καλλιγραφεῖ γιά νά
βγάζει τά πρός τό ζῆν. Στήν Ἱ.Μ. Ἄγ. Τριάδας Πηλίου βρισκόταν ὁ Ἅγιος Διονύσιος
ὅταν κατά τρόπο ἀποκαλυπτικό ἔλαβε τήν
πληροφορία ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
ὅτι πλησιάζει τό ἐπίγειο τέλος του. Ζήτησε ἀπό τούς μοναχούς της Ἄγ. Τριάδος νά
τόν μεταφέρουν στό μοναστήρι τοῦ Ὀλύμπου, ὅπου ἐπιθυμοῦσε ἐκεῖ νά κλείσει τά
μάτια του καί νά ἐνταφιαστεῖ.
Σέ ὑψόμετρο 850 μ. ἀνάμεσα σέ ἀειθαλές πράσινο καί τό ἀδιάκοπο βουητό
τοῦ νεροῦ, βρίσκεται ἡ Ἱ. Πατριαρχική καί
Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπου. Ἱδρύθηκε τό 1542 ἀπό
τόν Ἅγ. Διονύσιο.
Τό ψηλότερο ἐξωκκλήσι τῆς Ὀρθοδο
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Φλογερό μήνυμα Ἑνότητας, Ἀγάπης καί Ἐλπίδας
Στήν πρώτη συνάντηση τριῶν Χανιώτικων Ἐπιταφίων
Τῆς ἀρθρογράφου Νανῶ Κουτσάκη-Σπανουδάκη
Ἄρρηκτη καί διαχρονική
ἡ σχέση τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ μας
μέ τήν Ὀρθοδοξία
Ἀσπροπρόσωπούς μας ἔχει βγάλει
ἡ ἐκκλησία μας πολλές φορές στήν
μακραίωνη ἱστορία μας. Ἀφοῦ ἡ σχέση τοῦ ἑλληνισμοῦ μέ τήν ὀρθοδοξία
εἶναι μία σχέση ἄρρηκτης πολιτισμικῆς
καί πνευματικῆς συνέχειας. Ἀλλά καί
ὁ «στύλος» στόν ὁποῖο στηρίχτηκε τό
ἔθνος μας γιά νά διατηρηθεῖ ὄρθιο καί
νά ξαναγεννηθεῖ.
Θά’ λέγε κανείς ὅτι τό μεγαλύτερο κομμάτι ἠθῶν καί ἐθίμων μας εἶναι
οὐσιαστικά συνυφασμένο μέ τήν ζωή
καί τήν λειτουργία τῆς ἐκκλησίας μας.
Θά μπορούσαμε νά ποῦμε δηλαδή ὅτι
ἡ ὀρθοδοξία εἶναι καί πολιτισμός μας.

Καί τά τρία αὐτά ἐπιτάφια ἔκαναν
τήν ἀρχική καθιερωμένη διαδρομή
τούς ἀλλά συναντήθηκαν μπροστά
στό ἐπιβλητικό κλασικό μέγαρο τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητας Χανῖων ὅπου
τούς περίμενε καί τούς ὑποδέχτηκε ὁ
ἀντιπεριφερειάρχης Χανῖων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, μέ τήν συνεργασία τοῦ ὁποίου πραγματοποιήθηκε ἡ
συνάντηση.
Μπροστά ἦταν οἱ Ἑλληνικές καί
οἱ Βυζαντινές σημαῖες (ἀναπόσπαστα
στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας
καί πολιτισμοῦ), καί βέβαια τά θρησκευτικά σύμβολα, τά ἑξαπτέρυγα, ὁ
Σταυρός, ὁ Ἐπιτάφιος της κάθε ἐνορίας.
Ἀκολουθοῦσε τό ποίμνιο τῆς ἐνορίας.
Ἐκεῖ, προεξάρχοντος τοῦ Πρωτοσύγκελου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,
ἱερατικοῦ προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν,
Πρώτ. Δημητρίου Καταπίδη ἱερατικοῦ
προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπεριᾶς καί τοῦ Πρώτ.
Ἰωάννου Μαστοράκη Ἱερατικοῦ προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Χανῖων,
οἱ πολλοί πιστοί πού κατέκλυσαν τήν
πλατεία Ἐλευθερίας, εἶχαν τήν χαρά,
νά ἀκούσουν ἐκτός ἀπό ἕνα κομμάτι
τῶν ἐγκωμίων καί ἕνα ἐμπνευσμένο,
φλογερό μήνυμα ἀγάπης, πίστης, ἑνότητας, εἰρήνης κι ἐλπίδας.

Εὐτυχές καί εὐχάριστο ἀντάμωμα
Ἐπικεντρώνοντας, λοιπόν, στό θρησκευτικό καί πολιτισμικό ἔθιμο τῆς
περιφορᾶς-λιτάνευσης τῶν ἐπιταφίων
τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλης μας κάνουμε
φέτος μιά ξεχωριστῆ ἀναφορά. Ἀφοῦ,
φέτος, στά Χανιά μας, στήν πόλη, εἴχαμε γιά ΠΡΩΤΗ φορά μία εὐχάριστη
ἀλλαγή στήν καθιερωμένη, «μοναχική»
περιφορά τριῶν κοντινῶν ἐπιταφίων:
Τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπεριᾶς,
τῶν Πέτρου καί Παύλου Δικαστηρίων
καί τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν.
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Πληγωμένοι ἀλλά ὄρθιοι
Ἕνα μήνυμα Ἀγάπης καί Ἑνότητας
πού ἔγραψε καί διάβασε μέ τήν στεντόρεια βαθιά φωνή τοῦ σκορπώντας
ρίγη συγκίνησης ἀλλά καί αἰσθήματα
χαρᾶς, ἔκπληξης καί ἱκανοποίησης, ὁ π.
Δημήτριος Καταπίδης.
Ἕνα μήνυμα Πίστεως ἀλλά καί μήνυμα κοινωνικό καί …λογοτεχνικό.
Ἕνα μήνυμα διεξόδου στά πολλά ἀδιέξοδα ὅλων μας. Μήνυμα στούς ἄρχοντές μας.Μήνυμα …πολιτικό! Μήνυμα
περιβαλλοντικό! Μήνυμα συμπαράστασης καί ἐλπίδας.
« …Ἴνα πάντα ἐν ὦσι πρό τῆς σταυρώσεώς του», ὅπως εἶπε ὁ π. Δημήτριος, «ὥστε ἀνθισμένοι στίς καρδιές μας
ἑνωμένοι ἐπιτέλους στήν Πίστη καί
στήν Ἐλπίδα, πληγωμένοι ἀλλά ὄρθιοι
καί περιπατητές τῆς ζωῆς νά βιώνουμε
χωρίς διακρίσεις, μικροί καί μεγάλοι,

ἄρχοντες καί λαός χωρίς νά ξεχωρίζουμε ἀφοῦ μπροστά Τοῦ γονατίζουμε
εὐλαβικά οἱ πάντες…»
»Εἰρηνική ἡ πίστη μας ἀγαπημένοι μου, ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ σταυροῦ χαρά σέ ὅλο τόν κόσμο. Εἰρηνική
ἡ πορεία μας κι ἀπόψε ἀγκαλιά μέ τόν
Ἀρχηγό τῆς εἰρήνης τόν Χριστό μας.
Καί ὡς παιδιά τῶν λουλουδιῶν τῆς
Εἰρηνικῆς Του ἐπανάστασης, διατρανώνουμε κρατώντας τό φῶς Του στά
χέρια μας καί στίς καρδιές μας ὅτι, ἡ
δική Του αἰώνια καί ἀληθινή εἰρήνη
μας κάνει ΕΝΑ…»
Πραγματικές καί ὄχι ἰδεολογικές
ἀξίες
»…Δυνατούς καί χαρούμενους, ἀποφασισμένους νά ζήσουμε, νά συνεχίσουμε δυναμικά ἀκόμα κι ἄν ὁποιοιδήποτε
θέλουν νά κάνουν τήν ζωή μας ἐν τάφῳ.
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Πολιτισμικό ἄνοιγμα
Ταραγμένη ἡ ἐποχή μας. Δύσκολοι
χρόνοι γιά τήν πατρίδα καί τό Ἔθνος.
Πολλοί οἱ κίνδυνοι καί οἱ ἀπειλές. Καί
ἐκεῖ πού λές ὅτι δέν ὑπάρχει τίποτα πού
νά μπορεῖ νά μᾶς βγάλει ἀπό τό γενικό τέλμα ἀξιῶν καί προβλημάτων, ἰδού
ἡ Ὀρθοδοξία. Ἡ τοπική μας ἐκκλησία.
Ποῦ ἔρχεται νά μᾶς θυμίσει ὅτι «χαρές
καί πλούτη νά χαθοῦν καί τά βασίλεια
κι ὅλα τίποτα δέν εἶναι ἄν στητή μένει
ἡ ψυχή κι ὁλόρθη» κάνοντας ἕνα πολιτισμικό ἄνοιγμα. Ὅπως τό ἀναπάντεχο ἀλλά τόσο εὐχάριστο «ραντεβού»
τῶν τριῶν ἐπιταφίων στήν πλατεία
Ἐλευθερίας. Τό ὁποῖο ἐλπίζουμε νά θεσμοθετηθεῖ καί νά ἐμπλουτιστεῖ. Νά
πλαισιωθεῖ μέ ἀνάλογη μουσική καί νά
ἀποτελεῖ ἕνα γεγονός Πίστης καί Πολιτισμοῦ σημαντικό.
Καί ἔτσι νά προστεθεῖ ὡς μία ἀκόμα πολιτιστική ψηφίδα στή διαχρονική
σχέσης τῆς ὀρθοδοξίας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἄλλωστε τά ἤθη καί τά
ἔθιμα τῆς ὀρθοδοξίας μας ἔχουν «περάσει» μέσα στό πολιτισμικό DNA μᾶς.
Ἀποτελοῦν μέρος τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ καί ἔρχονται ἀπό τήν βυζαντινή
καί ὄχι μόνο ἐποχή.

Ἐκ τοῦ τάφου, ἐν Χριστῷ ἡ ἔκρηξη τῆς
ζωῆς. Ὅπλα μας διαχρονικά, ἀξεπέραστου βεληνεκοῦς, ἡ ἀγάπη Του ἡ σταυρική, ἡ εἰρήνη τοῦ λόγου Του, ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου διά τῆς Ἀναστάσεως,
ἡ ἐνδυνάμωσή μας σέ πραγματικές καί
ὄχι ἰδεολογικές ἀξίες…».
»Ἀπόψε, ἀγαπημένοι μου, ΟΛΟΙ….
Πικραμένοι ἀλλά Ἐλπιδοφόροι ἐνωθήκαμε γύρω Του, ὅπως τώρα ἐμεῖς
οἱ τρεῖς ἐνορίες τῆς πόλης μας.Γιά νά
ἀνανεώσουμε μέσα μας καί μεταξύ μας
τήν ἐλπίδα γιά Ζωή, Ἑνότητα καί Πίστη….»
»Σταυραναστάσιμη ἡ ζωή μας. Χαρμολύπη τά βιώματά μας καί ἡ πορεία
μας …» Ἀλλά, ρώτησε: «Θέλουμε ζωή;
Στό Χριστό!/Θέλουμε ἀνακαίνιση τῆς
ζωῆς; Στό Χριστό /…Θέλουμε ἑνωμένο
λαό καί ἄρχοντες φωτισμένους μέ Χριστό σύν Θεῶ;/Εἰρήνη μέ ἐκκλησία λαός
σου σωτηρία».
»Καλή Ἀνάσταση ἀγαπημένοι/
Μέσα μας, στό λαό μας, στούς ἄρχοντές
μας, στήν πατρίδα μας….»
Πρώτ. Δαμασκηνός Λιονάκης
Ἀμέσως μετά ὁ πρωτοσύγγελος κ.
Δαμασκηνός Λιονάκης, εὐχαρίστησε ἀπό καρδιᾶς τόν μητροπολίτη Κυδωνῖας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό, τόν ἀντιπεριφερειάρχη Χανῖων,
τήν ἑλληνική ἀστυνομία, τόν παρόντα
δήμαρχο Χανῖων καί τόν πατέρα Δημήτριο γιά τό μήνυμα ἑνότητας λαοῦ,
κλήρου καί ἀρχόντων πού καί οἱ τρεῖς
ἐνορίες θέλησαν νά δώσουν καθώς
ὅπως εἶπε «Ἄν δέν ἑνωθοῦμε, ἐάν δέν
γίνουμε ἕνα, δυστυχῶς δέν θά καταφέρουμε τίποτα»

Δημοσιεύτηκε:
http://www.haniotika-nea.gr/flogerominima-enotitas-agapis-ke-elpidas/
Ἀναρτήθηκε ἐπίσης:
http://nanosk.blogspot.gr/2018/04/e.html
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Γέροντας π. Δημήτριος Γρηγοριατής:
«Ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή κατά
τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμά».
Μέσα σέ κλίμα ἱερᾶς
συγκίνησης καί κατάνυξης τελέσθηκε τήν Κυριακή 4 Μαρτίου ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
της Β’ Κυριακῆς τῶν
Νηστειῶν στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου
στό Μειντάνι Χανίων,
χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τό πέρας τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πανοσιολογιότατος Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. Δημήτριος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
ἀπηύθυνε θερμουργό καί ἁγιοπατερικό λόγο ἀναφερόμενος στήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμά.
Τό Γέροντα π. Δημήτριο παρουσίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
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Ἀρχ. Βαρθολομαῖος Ἐσφιγμενίτης:
«Τό Μυστήριον τῆς ἐξομολογήσεως. Πνευματική
ἀνάγκη ἤ συνήθεια; Ὁ πνευματικός εἰς τήν ζωήν μας.»
Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς κατάνυξης τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, τήν Γ΄Κυριακή
τῶν Νηστειῶν, στόν περικαλλῆ Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν Χανίων χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τήν Ἀκολουθία οἱ πιστοί, πού
συμμετεῖχαν στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό, παρακολούθησαν τήν μεστή ὁμιλία
τοῦ Ἁγιορείτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, Πανοσιολογιωτάτου
Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Τό Μυστήριον τῆς ἐξομολογήσεως. Πνευματική ἀνάγκη ἤ συνήθεια; Ὁ πνευματικός ἔ?ς τήν ζωήν μας.»
Τόν Γέροντα Βαρθολομαῖο πρίν τήν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας παρουσίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἐνῶ τήν πνευματική ὁμιλία ἔκλεισε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης εὐχαριστώντας τόν σεβάσμιο Γέροντα
Βαρθολομαῖο καί τόν Πρωτοσύγκελλο π. Δαμασκηνό γιά τήν ἄψογη διοργάνωση
καθώς καί τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα πού δίνει τό παρών σέ κάθε Ἀκολουθία καί
πνευματική ὁμιλία.
Τό πρωί τῆς ἴδιας ἡμέρας, Κυριακῆς της Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἴδιο Ἱερό Ναό
κηρύττοντας στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα γιά τήν δύναμη τῆς προσευχῆς στή
ζωή τοῦ Χριστιανοῦ.
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Ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας.
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί
μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε σήμερα, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στό Μουζουρά Ἀκρωτηρίου
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκης, ἡ Κυριακή της
Σταυροπροσκυνήσεως.
Στήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε

ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ἀπό κληρικούς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχούμενου πλήθους πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε σέ ὅλους
εὐλογημένες ροδαρές, μέ τήν
εὐχή νά τούς προστατεύει ὁ Τίμιος Σταυρός.

Ἀθρόα ἀνταπόκριση φιλανθρώπων
στίς ἑσπερίδες ἀγάπης Ἐνοριῶν
τῆς Μητροπόλεώς μας!
Μέ ἀγάπη καί φιλάνθρωπα συναισθήματα γέμισαν τά Πνευματικά κέντρα τῶν
Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας στίς φιλανθρωπικές συναντήσεις πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ὅλο τόν Μάρτιο γιά τήν ἐνίσχυση τῶν κοινωνικῶν
δομῶν τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία.
Πρός τό παρόν οἱ Ἐνορίες Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, ἡ Ἐνορία Ἁγί38

ου Παντελεήμονος Μακρύ Τοίχου καί ὁ Προσκυνηματικός Ναός τῆς
Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς κάλεσαν τούς
ἐνορίτες τους νά στηρίξουν τίς φιλάνθρωπες
δράσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας καί πραγματικά τό

ἀποτέλεσμα ἦταν συγκινητικό.
Μέ λόγια εὐγνωμοσύνης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός
εὐχαρίστησε τούς διακονοῦντες Ἱερεῖς καί ὅλο τόν κόσμο γιά τό ἔργο πού ἔχουμε
ἀναλάβει καί κάνουμε ὅλοι μαζί.
Παράλληλα συνεχάρη ὅλους τους συνεργάτες του πού βοηθᾶνε στήν προσπάθεια αὐτή, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη,
ὁ ὁποῖος βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε δράση, τούς ἱερεῖς καί ὅλο τόν κόσμο πού μέ τό
περίσσευμα τῆς ἀγάπης τό στηρίζει τό εὐλογημένο αὐτό ἔργο πού ἔχει ὡς μοναδικό σκοπό τήν βοήθεια ἐκείνων πού πραγματικά ἔχουν ἀνάγκη.

39

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων.
Τήν Κυριακή 18 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Προφήτη Ἡλιοῦ στό Ἀκρωτήρι Χανίων.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τό Μνημόσυνο
τοῦ Ἐλευθερίου καί Σοφοκλῆ Βενιζέλου.
Στή συνέχεια τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων
προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου τοῦ
Σεβασμιωτάτου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἱερέων, Ἀρχόντων τοῦ τόπου μας καί πλήθους
κόσμου.
Ὁ Βενιζέλος, ὅπως τονίστηκε, μεγάλωσε τήν χώρα καί σφράγισε μέ τήν παρουσία τοῦ τόν 20ό αἰώνα καθώς συγκρότησε
ὅλους τους σύγχρονους θεσμούς τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, καί ὅτι πολιτική παρακαταθήκη καί τά διδάγματα τοῦ εἶναι διαχρονικά καί ἐπίκαιρα.
Στεφάνι ἐκ μέρους τῆς Περιφέρειας κατέθεσε στούς τάφους τῶν Βενιζέλων ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, χαιρετισμούς ἀπηύθυναν γιά τήν
προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Βενιζέλου οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ὀργανωτῶν, κ.
Ἀπόστολος Βουλγαράκης Ἀντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων, ὁ κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας Δήμαρχος Χανίων, ὁ κ. Νικόλαος Παπαδάκης Γέν Δ/τῆς τοῦ Ἱδρύματος
μελετῶν& ἐρευνῶν Ἔλ. Βενιζέλος, ἐνῶ κεντρικός ὁμιλητής ἦταν ὁ κ. Christophe
Chantepy, Πρέσβης τῆς Γαλλίας στήν Ἑλλάδα.
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Γέροντας Βενέδικτος Νεοσκητιώτης:
«Ἡ ἀγάπη καί ὁ Ἔρως κατά τόν Ἅγιον Μάξιμον
τόν Ὁμολογητήν.».
Μέσα σέ προσευχητικό
κλίμα τελέσθηκε τήν Κυριακή Δ’ Νηστειῶν 18 Μαρτίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων
Ἀναργύρων Χανίων ὅπου
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος
Πατεδάκης, ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς
μας καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν
Πανοσιολογιώτατο Ἱερομόναχο π. Βενέδικτο ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίου Σπυρίδωνος Νέας Σκήτης Ἁγίου Ὄρους ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ ἀγάπη καί ὁ
Ἔρως κατά τόν Ἅγιον Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν.»
Γιά τόν Γέροντα π. Βενέδικτο καί τό πλούσιο πνευματικό καί συγγραφικό του
ἔργο μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης, ἐνῶ τήν ὠφέλιμη πνευματική ὁμιλία
ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης εὐχαριστώντας τόν Γέροντα γιά τά
ὄμορφα λόγια του, καθώς καί τό Χριστεπώνυμο
Ἐκκλησίασμα πού ἔρχεται
κάθε ἑβδομάδα καί συμμετάσχει ἐνεργά στίς Ἀκολουθίες τίς Ἐκκλησίας μας.
41

Τελετή παράδοσης παραλαβῆς στό Π.Β.Κ.
Τήν Πέμπτη 22 Μαρτίου
2018 πραγματοποιήθηκε ἡ
τελετή Παράδοσης – Παραλαβῆς τῆς Διοικήσεως τοῦ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ἀπό τόν Ταξίαρχο Ἀναστάσιο Σ. Γκούμα στόν Ταξίαρχο
Κλεάνθη Καρατσίν. Ἡ τελετή
πραγματοποιήθηκε στό χῶρο
τοῦ Στρατωνισμοῦ τοῦ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Τήν καθιερωμένη δοξολογία τέλεσε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συμπροσευχούμενου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχ. Περιφέρειας, τοῦ Γενικοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου τόσο στόν ἀπερχόμενο ὅσο καί στό
νέο Διοικητή μετέφερε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος, προσφέροντας
ἀμφοτέρους ἀναμνηστικά της Μητροπόλεώς μας.
Στήν τελετή παρέστησαν ὁ Ἐπιτελάρχης ΓΕΕΘΑ, Ἀντιπτέραρχος (Ἴ) Νικόλαος
Χριστόπουλος, ἐκπροσωπώντας τόν Ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ, οἱ Θρησκευτικές, Πολιτικές
καί Στρατιωτικές ἀρχές τῆς πόλης τῶν Χανίων καί τῆς Κρήτης γενικότερα, πλῆθος
προσκεκλημένων ἀπό τήν τοπική κοινωνία τῶν Χανίων, καθώς ἐπίσης καί ἐκπρόσωποι τῶν Χωρῶν Χρηστῶν τοῦ ΠΒΚ.
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Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας
στά Χανιά!
Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
βρίσκεται ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας
Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Πρόδρομος συνοδευόμενος ἀπό τόν
Πανοσιολογιώτατο Γέροντα
τοῦ Ἱεροῦ Κελῖου Σκήτης Ἁγίας
Ἄννης Ἁγίου Ὄρους π.Χριστόδουλος καί τόν Ἱεροδιάκονο π.
Φανούριο.
Τούς Ἁγιορεῖτες πατέρες καλωσόρισε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ἐνῶ
τήν ξενάγηση τούς στό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης
Λαύρας ἀνέλαβε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας τό ἀπόγευμα τῆς
Παρασκευῆς ἔλαβε μέρος στήν
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου
Ὕμνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Χαραλάμπους Χανίων, ἐνῶ τό
Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Γέροντας
π. Χριστόδουλος.
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Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στήν Ἱ. Μητρόπολή μας.
Μέ ἱερά κατάνυξη τελέσθηκε τήν Παρασκευή
23.3.2018, ἡ Ἀκολουθία τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου σέ ὅλους
τους ἱερούς Ναούς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
μέ τήν συμμετοχή πλήθους
εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης χοροστάτησε στόν
Καθεδρικό Μητροπολιτικό
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἀναφερόμενος στήν πνευματική ὁμιλία του στό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἀναλύοντας
ὕμνους ἀπό τόν Ἀκάθιστο ὕμνο,
προτρέποντας τό ἐκκλησίασμα
νά εἶναι ταπεινό, μακριά ἀπό
ἐγωισμούς καί τήν ἁμαρτία πού
συνθλίβει τά πάντα.

Ἐκοιμήθη ἡ Μοναχή Νεκταρία
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν!
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ πολυσέβαστη καί
πολυαγαπημένη γερόντισσα Νεκταρία τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν
σέ ἡλικία 85 ἐτῶν. Τό πρωί τῆς Δευτέρας 26
Μαρτίου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία τῶν
προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στίς 8:00
π.μ. ἐνῶ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τό μεσημέρι
τῆς ἴδιας ἡμέρας στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου καί
ὤρα 15:00 μ.μ. κατά τήν μοναχικήν τάξιν καί ἐτάφη στό κοιμητήριο τῆς Μονῆς.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
καί τῆς Ἐθνικῆς μας ἑορτῆς
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν
Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ θρησκευτική ἑορτή τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ ἐθνική ἑορτή
τῆς 25ης Μαρτίου.
Ἀνήμερά της ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στόν
Ὄρθρο καί στήν συνέχεια τέλεσε πανηγυρική
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν μεγαλοπρεπῆ καί ἱστορικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων
συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμ. Προδρόμου, καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ καθώς καί πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἀκολούθως μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἡ καθιερωμένη Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό
Ἡρῶο, κατάθεση στεφάνων καί ἡ καθιερωμένη παρέλαση.
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Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν
Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἀρχιμ. Προδρόμου, συμπροσευχουμένου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
καί πλήθους Κληρικῶν.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο
Χανίων ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν Παναγία καί τήν 25η Μαρτίου ὑπό τήν διοργάνωση τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας μέ πλούσιο μουσικό
πρόγραμμα ἀπό τήν Βυζαντινή χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας καί τίς χορωδίες
ἐνηλίκων, μικρῶν καί μεγάλων παιδιῶν καθώς καί μέ τήν παρουσίαση 2 ταινιῶν
τοῦ σχολείου Βρυσσῶν καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Λυκείου καθώς καί δυό χορευτικά.
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Ἡ ἐκδήλωση πού παρουσίασε ὁ π. Ἰωάννης Κουκουράκης, ξεκίνησε μέ τόν
χαιρετισμό τοῦ Γραφείου Νεότητος ἀπό τόν Δ/ντή καί Διάκονο π. Δημήτριο Δερμιτζάκη, ἐνῶ ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ἀπηύθυνε ἐγκωμιαστικούς καί συγχαρητήριους λόγους πρός ὅλους τους συντελεστές καί διοργανωτές ὁ Πανοσοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
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Γέροντας Πρόδρομος Λαυριώτης:
«Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία πρότυπο μετανοίας».
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 25 Μαρτίου τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποδόσεως
τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁμίλησε μέ λόγια πνευματικά ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Πρόδρομος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας
ἀναπτύσσοντας τό θέμα «Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία πρότυπο μετανοίας».
Τόν Γέροντα Πρόδρομο καλωσόρισε καί παρουσίασε στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα
ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης.

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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Συγκινητική προσφορά ἀγάπης
καί στό τσάι τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας!
Μέ ἀγάπη καί φιλάνθρωπα συναισθήματα γέμισε τό Χαζίρειο Πολιτιστικό
κέντρο τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας, στό
τσάι ἀγάπης καί φιλανθρωπίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Ὁ κόσμος ἀνταποκρίθηκε μέ συγκινητική ἀγάπη στό κάλεσμα τοῦ ἐφημερίου της περιοχῆς καί Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεώς μας, Πρωτ. Γεωργίου Περάκη.
Τήν ἐκδήλωση εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν π. Γεώργιο, γιά τήν θερμή ἀνταπόκριση στήν
προσπάθεια αὐτῆς τῆς Μητροπόλεώς
μας, ἐνῶ παράλληλα συνεχάρη ὅλους
τους συνεργάτες του, πού βοηθᾶνε στό
φιλανθρωπικό αὐτό ἔργο, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη, ὁ ὁποῖος βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε δράση, τούς ἱερεῖς
καί ὅλο τόν κόσμο πού μέ τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τό στηρίζει τό εὐλογημένο αὐτό ἔργο πού ἔχει ὡς μοναδικό σκοπό τήν βοήθεια ἐκείνων πού πραγματικά
ἔχουν ἀνάγκη.
Τέλος, ἔδωσε πολλά συγχαρητήρια καί στήν χορωδία ἡ ὁποία τραγούδησε
ὄμορφα τραγούδια, κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα τῶν παρευρισκομένων.

49

Τά κάλαντα τοῦ Λαζάρου
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη!

Οἱ μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης μετά τοῦ καθηγητοῦ τῶν κ. Κων/νου Στεφανάκη καί Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριαρχείου, εἶπαν τά κάλαντα τοῦ Λαζάρου στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
κ.κ. Δαμασκηνό στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Σχολῆς στόν Ἅγιο Ματθαῖο.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνθουσιάστηκε μέ τίς παιδικές φωνές καί ἐξέφρασε τήν χαρά
πού ἡ παράδοση παραμένει ζωντανή ἐπαινώντας τούς ὑπευθύνους γιά τό ἔργο
ζωῆς πού ἐπιτελοῦν καί συγχαίροντας τά παιδιά γιά τόν κόπο τους!
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης στό Μνημόσυνο
τῆς μακαριστῆς Κλεοπάτρας Χορευτάκη, μητέρας
τῆς ΑΘΜ, Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας
καί Πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄.
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Νέας Ἁλικαρνασσοῦ Ἡρακλείου Κρήτης τελέστηκε τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου 31 Μαρτίου σέ κλίμα συγκίνησης τό ἐτήσιο
Μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Μητρός τοῦ Πατριάρχου τῆς Ἱεραποστολῆς κ.κ. Θεοδώρου Β/.
Στήν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ Εἰρηναῖος συλλειτουργούντων τῶν Ἱεραρχῶν
τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ.κ. Μακαρίου ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Στή Θεία Λειτουργία καί στό Μνημόσυνο ἔλαβε μέρος καί ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός ἐνῶ συμμετεῖχε συμπροσευχούμενος ὁ Πάπας καί
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ Θεόδωρος μέ τήν οἰκογένειά
του καί συγγενεῖς.
Τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. κ. Γεράσιμος ὁ ὁποῖος μέ συγκινητικά λόγια ἀναφερόμενος στήν μακαριστή
εἶπε ὅτι διακρινόταν γιά τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τήν ἀνιδιοτέλεια, τήν ἀνεξικακία
καί τήν καλοσύνη της.
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Ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 1 Ἀπριλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Δαμασκηνός προέστη τῆς πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στόν
Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικιανό Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος τῆς ‘Ἔ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης.
Τόν παρών στό Ἐκκλησίασμα ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης καί ἄλλοι φορεῖς τοῦ Τόπου, ἐνῶ τήν ὄμορφη βαϊοφορεμένη ἐκκλησία
λάμπρυναν μέ τίς παραδοσιακές τους στολές ”οἱ Βιγλάτορες” πού ἦταν παραταγμένοι μέσα στό ναό.
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Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου!
Μέσα σέ κλίμα ἀπόλυτης κατάνυξης
καί πνευματικῆς περισυλλογῆς τελέσθηκε
ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, τό ἀπόγευμα
τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων στόν Καθεδρικό
Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας .
Στήν Ἀκολουθία παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός,
πλαισιωμένος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας.
«Τόν νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον καί ἔνδυμα οὐκ ἔχω ἵνα
εἰσέλθω ἐν αὐτῷ».
Στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου στίς Στέρνες Ἀκρωτηρίου, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός
τήν Μεγάλη Δευτέρα 2 Ἀπριλίου.
Μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα πού δημιουργεῖται ἀπό τούς ἰδιαίτερους ὕμνους, τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ
Ναοῦ Ἀρχιμ. Εὐμένιος Ρενιέρης, μέ τόν εὐσεβῆ Λαό νά ὑπερεπληρώνει τόν περικαλλῆ Ναό γιά νά συμμετάσχει στήν Ἀκολουθία.

Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς
στόν Μητροπολιτικό μας Ναό.
Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Τετάρτης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός
ὅπου οἱ καλλικέλαδοι ψάλτες τοῦ
Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ ἔψαλλαν τό Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς.
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Πακέτα ἀγάπης γιά τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας.
Τά μάτια εὐγνώμονα δακρύζουν, ἡ καρδιά δονεῖται ἀπό
ἀνακούφιση, ἡ ψυχή μας ἀγάλλεται καί χαίρεται πού τόσο
πολύ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας φροντίζει νά γίνει ἡ χαρά ἀπεριόριστη καί ἡ πασχαλινή ζωή νά μήν ἔχει σύνορα ἀλλά νά πηγαίνει παντοῦ σέ ψυχές πληγωμένες καί ἀναγκεμένες, σέ παιδιά
καί γέροντες πού κάπου μάτωσαν καί ἀδικήθηκαν ἀπό τήν ζωή
τόνισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, γιά τήν φιλάνθρωπη ἀνταπόκριση τοῦ
κόσμου πού καί αὐτές τίς ἑορτές ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ γιά τήν ἐνίσχυση τῶν συνανθρώπων μας.
Ὡς Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί ὡς ἐνορία Ἄγ. Χαραλαμπους Λενταριανῶν εὐχαριστοῦμε θερμότατα πρῶτα ἀπό ὅλα τόν Θεό πού ἔχουμε τόσο φιλάνθρωπον καί φιλόπτωχον Ἐπίσκοπον πού μας ἐμπνέει μέ τήν ζωή
καί τό παράδειγμά του στήν θυσιαστική προσφορά καί διακονία τῶν ἐλαχίστων
ἀδελφῶν μας !
Ἐκ τῶν μυχίων της καρδιᾶς μας εὐχαριστοῦμε τόν κ. Ἀπόστολο Ἀλεξάκη καί
τά ΣΥΝΚΑ s\m, τήν Συναιτεριστική Τράπεζα Χανίων, τά s/m Σκλαβενίτης, τόν
κ. Γεώργιον Παπαδάκη Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφο, τόν κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο καί
τήν Μisko, τόν κ. Ἀριστοτέλη Παντελιάδη καί τά s/m Metro, τόν κ. Ἰάκωβο Χονδράκη, τόν κ. Κῶν/νό Ρειζάκη, τόν κ. Βασίλειο Ἀρχοντάκη, τόν κ. Χρυσόστομο
Ὀρφανουδάκη, τόν κ. Γιάννη Μαυρεδάκη, τόν κ. Παναγιώτη Στημαδωράκη, τόν
κ. Ἀριστείδη Κυμιωνή, τόν κ. Εὐάγγελο Λαμπάκη, τόν κ. Τζανή Κρομμυδάκη, τήν
κ. Ἄννα Γιαννούλια Ξηρουχάκη, τήν κ. Θεανώ Γερανιώτη, τόν κ. Μανώλη Κληματσάκη τήν κ. Δῶρα Κυριακάκη καί τίς ἐπιχειρήσεις τούς προσέφεραν πολλά ἀγαθά
καθώς καί δεκάδες συμπολίτες μας πού μαζί μέ τά δικά τους ψώνια πῆραν ἀπό μία
ἤ καί παραπάνω τσάντες γιά τίς κοινωνικές μας δομές!
Εὐχαριστίες ἀνήκουν καί σέ ἕνα ὁλόκληρο ἐπιτελεῖο ἀνθρώπων πού κουράστηκαν πολύ καί ἀγόγγυστα γιά τήν συσκευασία τόσων ἑκατοντάδων τσαντῶν καί
στήν διανομή τούς τόσο στό Κεντρικό συσσίτιο τῆς Μητροπόλεώς μας ὅσο καί
στό κοινωνικό παντοπωλεῖο τῆς ἐνορίας Λενταριανῶν.
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Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν!
Ὑπό τόν πένθημο ἦχο τῶν καμπάνων τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εἰσoδίων τῆς
Θεοτόκου, ἀκούστηκε τό ἀντίφωνο «Σήμερον
κρεμᾶται ἐπί ξύλου…», συγκινώντας τούς πιστούς πού βιώνουν αὐτές τίς ἡμέρες τά Ἅγια
Πάθη τοῦ Κυρίου μας.
Στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμνάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός καί ἑκατοντάδες πιστοί συμμετεῖχαν προσευχητικῶς ἀκούγοντας μέ
εὐλάβεια τά Δώδεκα Εὐαγγέλια καί βιώνοντας μέσα ἀπό τούς κατανυκτικούς ὕμνους
καί τά τροπάρια τά δραματικά ἐκεῖνα γεγονότα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου πού συντελέστηκαν γιά τήν σωτηρία μας, προσκυνώντας στό τέλος τόν Θεῖο Ἐσταυρωμένο.
To παρών στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ἔδωσαν καί ἐκπρόσωποι τῶν
Ἀρχῶν τοῦ τόπου μας.

Μέ κατάνυξη, ἱεροπρέπεια καί ἰδιαίτερη συγκίνηση τελέσθηκε τό ἑσπέρας τῆς
Μεγάλης Πέμπτης 5 Ἀπριλίου 2018 ἡ κορύφωση τοῦ Θείου δράματος, ἡ Ἀκολουθία
τῶν Ἁγίων καί Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου στόν Ἱερό του Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχούμενου τοῦ Πρωτ. Νικολάου Μαυροματάκη.
Πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε εὐλαβικά στόν Ἱερό Ναό γιά νά ἀκούσουν τά «Δώδεκα Εὐαγγέλια» πού περιγράφουν τήν πορεία τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν Γολγοθά,νά
προσκυνήσουν τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο.
Τό παρών στήν Ἀκολουθία ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας
καθώς καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Χανίων κ. Ἀντώνιος Ροκάκης.
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Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου
στήν Μητρόπολή μας

Μέ ἔκδηλη τήν συγκίνηση καί παρουσία Κληρικῶν, Τοπικῶν Ἀρχόντων,
καί πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ
τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ
Ἐπιταφίου τήν Μεγάλη Παρασκευή 6 Ἀπριλίου στόν
Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
κ.κ. Δαμασκηνό.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, πλαισιωμένος ἀπό Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, χοροστάτησε
στόν Ὄρθρο τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καί μέ τήν
συμμετοχή τῶν χορωδιῶν
τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ
Ναοῦ ἔψαλαν τά Ἐγκώμια
καί τά Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια.
Ἀκολούθησε ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, ὑπό τόν
ἦχο τῶν πένθιμων ἐμβατηρίων ἀπό τήν μπάντα
τοῦ στρατοῦ, καί μέ τήν
συνοδεία πλήθους πιστῶν.
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Συνάντηση Ἐπιταφίων στήν Περιφερειακή
Ἑνότητα Χανίων (Δικαστήρια)
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ἡ φετινή συμμετοχή τῶν
πιστῶν στήν περιφορά καί
συνάντηση τριῶν Ἐπιταφίων
ἐνοριῶν τῆς πόλεώς μας στήν
πλατεία, τῆς Περιφερειακῆς
Ἑνότητας Χανίων πρώην Νομαρχίας.
Μέ σύμμαχο τόν καλό καιρό, πλῆθος πιστῶν κρατώντας στά χέρια τους ἀναμμένες λαμπάδες οἱ ἐνήλικες καί
φαναράκια τά μικρά παιδιά,
δημιούργησαν μία βαθιά κατανυκτική ἀτμόσφαιρα, συμμετέχοντας στήν κορύφωση
τοῦ Θείου δράματος.
Μπροστά οἱ Ἑλληνικές
καί οἱ Βυζαντινές σημαῖες,
τά ἑξαπτέρυγα καί ὁ Σταυρός, ὁ Ἐπιτάφιος της κάθε
ἐνορίας, οἱ ἱερεῖς τῶν τριῶν
Ἐνοριῶν προεξάρχοντος τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί ἱερατικοῦ
προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, τοῦ Πρωτ. Δημητρίου Καταπίδη ἱερατικοῦ προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου
Παντελεήμονος Ἀμπεριᾶς καί
τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Μαστοράκη Ἱερατικοῦ προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύ57

λου Χανίων, οἱ ἑκατοντάδες
πιστοί νά ἀκολουθοῦν τήν
πομπή εὐλαβικά.
Ὁ Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης ἀπήθυνε μήνυμα πρός
τούς πιστούς μεταξύ τῶν
ὁποίων τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων κ. Ἀποστόλου
Βουλγαράκη, τοῦ Δημάρχου
Χανίων κ. Ἀναστασίου Βάμβουκα καθώς καί ἐκπροσώπων τοῦ πολιτικοῦ κόσμου,
ἀρχῶν καί φορέων τῆς πόλης.
Σύντομο χαιρετισμό μεταφέροντας τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἀπηύθυνε
ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης εὐχαριστώντας παράλληλα ὅλους
ὅσους συνέδραμαν στήν
πραγματοποίηση τῆς εὐλογημένης αὐτῆς συναντήσεως.
Οἱ Ἐπιτάφιοι στή συνέχεια ἐπέστρεψαν στούς Ἱερούς Ναούς ὅπου ἄνδρες τούς
κράτησαν ἔξω ἀπό τήν εἴσοδο, ἐνῶ πιστοί ὅλων τῶν ἡλικιῶν περίμεναν ὑπομονετικά νά περάσουν ἀπό κάτω, γιά ὑγεία, φώτιση καί δύναμη.
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Ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός
στήν Μητρόπολή μας
Μέ τίς πρέπουσες τιμές
πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός στό Ἀεροδρόμιο Χανίων ”Ἰωάννης
Δασκαλογιάννης” πού ἔφτασε
γύρω στίς 22.45 μέ πτήση τῆς
Aegean καί συνοδευόμενο ἀπό
τόν Ἱερομόναχο π. Νικηφόρο
Εἰκοσιδέκα.
Τό Ἅγιο Φῶς παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός, συνοδευόμενος
ἀπό ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως
καί μετά συντόμου δεήσεως
παρελήφθη ἀπό ἀντιπροσωπεῖες Ἐνοριῶν καί ἑκατοντάδων
πιστῶν πού εἶχαν σπεύσει στό
ἀεροδρόμιο.
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Τό Ἅγιο Πάσχα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια καί τιμή ἑορτάσθηκε ἡ λαμπρή ἑορτή τῶν ἑορτῶν, ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.
Στό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τελέσθηκε μέ κάθε λαμπρότητα
ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἑκατοντάδες πιστῶν παρακολούθησαν τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως λαμβάνοντας τό ἀνέσπερο Ἅγιο Φῶς, ἐνῶ ἔδωσαν τό παρών ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ τέως
Ὑπουργός κ. Χρῆστος Μαρκογιαννάκης, πολιτικοί παράγοντες τοῦ τόπου μας καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός ἀπεύθυνε Ἀναστάσιμο χαιρετισμό πρός τούς εὐσεβεῖς πιστούς, εὐχόμενος τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀνάστασης νά γεμίσει μέ ἀναστάσιμη ἐλπίδα καί ἀγάπη τίς
ψυχές ὄλου τοῦ κόσμου.
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Ὁ Ἑσπερινός της Ἀγάπης στήν Ἱ. Μονή Κορακιῶν
Μέσα στό Ἀναστάσιμο κλίμα τῆς ἡμέρας τῆς Λαμπρῆς τελέσθηκε τό ἀπόγευμα
τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἑορτῶν ὁ Ἑσπερινός
της Ἀγάπης στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν
στά Χανιά, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
συμπροσευχούμενων πλειάδος Ἱερέων,
τῆς Ὁσιολογιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος καί ἑκατοντάδων πιστῶν.
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιο σέ διάφορες
γλῶσσες ὅπως ἀγγλικά, γαλλικά, λατινικά, ἰταλικά, ρουμάνικα, κ.ἄ. κατά τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐνῶ στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος μοίρασε ὡς εὐλογία
σέ ὅλο τόν κόσμο κόκκινα αὐγά.

Ἡ ἑορτή τῆς Ζωδόχου Πηγῆς στήν Μητρόπολή μας
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί
μέ κάθε μεγαλοπρέπεια, μέσα στό
Ἀναστάσιμο κλίμα τῆς περιόδου
πού διανύουμε, ἑορτάστηκε ἡ Μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, κατά τό διήμερο 12
καί 13 Ἀπριλίου 2018, εἰς τήν Ἱερά
Μητρόπολή μας.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη της Διακαινησίμου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, χοροστάτησε τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ της ἑορτῆς, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγής.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος προέστη τῆς πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη καί Κληρικῶν ἀπό τήν Μητρόπολή μας ἀλλά καί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φιλανδίας καί συμπροσευχούμενης τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοξένης μετά τῆς ἀδελφότητος καί τῆς Καθηγουμένης ἀπό τήν Ἱερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Γερόντισσας Θεοφόρας.
Πλήθη πιστῶν συνέρρευσαν καί ἐφέτος προκειμένου νά ἀσπασθοῦν τήν Ἱερά
καί Χαριτόβρυτη Ἁγία εἰκόνα τῆς Παναγίας.
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Προσκυνηματική ἐκδρομή τριῶν Ἐνοριῶν
τῆς Μητροπόλεώς μας
Ἡ Ἐνορίες Ἁγίου Χαραλάμπους
Λενταριανῶν, Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων καί Ἁγίας Μαρίνας ξεκίνησαν μέ
τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἀπό τήν
Κυριακή 15 Ἀπριλίου τήν προσκυνηματική τους ἐκδρομή στήν Καστοριά,
Φλώρινα, Πρέσπες καί Θεσσαλονίκη.
Συνοδοί στήν ἐκδρομή εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελος Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π.
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης.
Οἱ ἑκατό περίπου ἐκδρομεῖς θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσουν σπάνια εἴδη
πτηνῶν ἀλλά καί βαρκάδες σέ σπήλαια τῶν Πρεσπῶν καί τῆς Καστοριᾶς! Θά προσκυνήσουν τόν τάφο τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Παϊσίου εἰς τήν Σουρωτή! Θά ἐπισκεφτοῦν τό μουσεῖο κέρινων ὁμοιωμάτων στήν Καστοριά καί φυσικά θά πραγματοποιήσουν μία ὑπέροχη περιήγηση ἀκτοπλοϊκῶς στό Ἅγιο Ὄρος,
ὅπου θά προσκυνήσουν ἐν πλῷ Ἅγια Λείψανα ἀπό τέσσερις Ἱερές Μονές τοῦ Ἄθω.

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό μας Ναό!
Τό Σάββατο 21 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτούργησε στόν Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, μέ
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ὄουλου κ.κ. Ἠλία, ὁ ὁποῖος ἀπό τό προηγούμενο Σάββατο μαζί μέ ἄλλους ἑπτά
Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως Ὄουλου
λαμβάνουν θερμοτάτης φιλοξενίας
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας.
Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ δυό Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἀντάλλαξαν λόγους
εὐχαριστήριους ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης προσέφερε ἕνα Ἐγκόλπιο
στόν Μητροπολίτη Ἠλία ὡς εὐλογία τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Συγκινητική ὑποδοχή τῆς χειρός
τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς στά Χανιά
Μέ μεγάλη εὐλάβεια πιστοί ἀπό τήν πόλη μας καί τήν
εὐρύτερη περιοχή βρέθηκαν σήμερα στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων κατά τήν ὑποδοχή τῆς ἀριστερῆς χαριτόβρυτου χειρός
τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου Μαρίας
τῆς Μαγδαληνῆς καθώς καί τεμαχίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τό Ἱερό Λείψανο πού μετέφεραν πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, ὕστερα ἀπό εὐλογία τοῦ Καθηγουμένου τους, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ.
Ἐλισαίου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἱερομόναχο π. Γερβάσιο, ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός ὑπό ἐμβατηρίων τῆς μπάντας τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ
καί στρατιωτικοῦ ἀγήματος ἀπό τήν 115 Π.Μ.
Τό παρών ἔδωσαν Κληρικοί μέ ἐπικεφαλῆς στήν τελεταρχική ἐπιτροπή τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, διοικητές στρατιωτικῶν μονάδων, ἀντιπροσωπεῖες
χορευτικῶν παραδοσιακῶν συλλόγων, οἱ μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς Κρήτης καί ἑκατοντάδες εὐσεβεῖς προσκυνητές.
Στή συνέχεια τελέστηκε ἐπίσημος δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἐνῶ στό τέλος τῆς δοξολογίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας γιά τήν μεγάλη
εὐλογία γιά τήν πόλη μας, καθώς καί τούς Πατέρες πού συνόδευσαν τό ἱερό κειμήλιο.
Ἡ ἡγιασμένη χείρα τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς φυλάσσεται στήν Ἱερά
Μονή Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική παράδοση
τό ἱερό αὐτό λείψανο εἶναι ἄφθαρτο καί διατηρεῖται σέ φυσική θερμοκρασία.
Πρόκειται γιά τήν Ἁγία πού πρώτη μαζί μέ τή Θεοτόκο ἀντίκρισαν τόν Ἀναστημένο
Χριστό καί ἄκουσαν ἀπό τά χείλη του τό «Χαῖρε», τήν Ἁγία, ἀπό τήν ὁποία ὁ Χριστός
εἶχε ἐκβάλει τά ἑπτά δαιμόνια καί μετά τήν Ἀνάστασή του, παρουσιάστηκε καί τῆς εἶπε
τό γνωστό «μή μοῦ ἅπτου».
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Λαοθάλασσα πιστῶν ἀσπάστηκε τό Ἱερό Λείψανο
τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς στό Ναό της

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τήν Τετάρτη 25 Ἀπριλίου καί παρουσία πλήθους
Κληρικῶν, Τοπικῶν Ἀρχῶν ἀνάμεσα τῶν καί τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη, καθώς καί λαοθάλασσας πιστῶν ὅπου κατέκλυσαν κυριολεκτικά τούς δρόμους γύρω ἀπό τόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίας
τῆς Μαγδαληνῆς στή Χαλέπα μέ δάκρυα στά μάτια, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσημη
ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Λειψάνου τῆς Ἁγίας καθώς καί τεμαχίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τά Ἱερά Κειμήλια μετέφεραν οἱ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους συνοδευόμενοι ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη καί τά ὑποδέχτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός στήν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πλαισιωμένος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας καθώς καί ἀπό νέες καί νέους ἀπό χορευτικούς παραδοσιακούς συλλόγους ἐνδεδυμένοι μέ τίς παραδοσιακές κρητικές φορεσιές.
Στήν ὑποδοχή παιάνιζε ἡ μπάντα τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Χανίων ἡ ὁποία
συνόδευσε μουσικά τήν πομπή μέχρι τήν ἄφιξη τῶν ἱερῶν κειμηλίων στό Ναό ὅπου
τελέσθηκε ἐπίσημος Δο ξολογία
πρ ο ε ξάρχον το ς
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί στή συνέχεια
λόγοι εὐχαριστίας
ἀπό τόν Μητροπολίτη μας καί
τούς Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
στό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιερέως
πρώην Κισάμου καί Σελίνου
κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκο στήν Κίσαμο, τελέστηκε τό 5ετές Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί
Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη τήν Κυριακή 29 Ἀπριλίου. Τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί
Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κυρίλλου καί τοῦ
ἐπιχώριου Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, ἀπουσιάζοντα ἐκτός Κρήτης,
ἐκπροσώπησε ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ. καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ι.Α.Κ. Παν. Ἀρχ. Πρόδρομος Ξενάκης.
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Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής Νικόλαος στά Χανιά
Μία ὄμορφη καί συνάμα ὠφέλιμη ὁμιλία
πραγματοποιήθηκε τήν Πρωτομαγιά στόν
χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου μέ ὁμιλητή
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας
καί Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καλεσμένος τοῦ Γραφείου νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀφοῦ
ἀνέπτυξε διάφορα ἐπίκαιρα θέματα συνδιαλέχτηκε μέ τούς νέους καί τίς νέες, καθώς καί μέ
ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλικιῶν ἀπαντώντας σέ ἐπίκαιρα ἐρωτήματα.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
κ.κ. Νικόλαο νωρίτερα ὑποδέχτηκε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη. Κατόπιν
ξεναγήθηκε στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν
λαμβάνοντας θερμότατης ὑποδοχῆς ἀπό τήν Γερόντισσα Θεοφόρα, Καθηγουμένη τῆς
Μονῆς καί τῆς ἐκεῖ ἀδελφότητος.
Τήν ὁμιλία πού παρακολούθησαν πλῆθος κόσμου κυρίως νέοι συντόνισε ὁ Πρεσβ.
Ἰωάννης Κουκουράκης ἀπό τό γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ πρίν τό
τέλος εὐχαριστήριους λόγους ἀπέδωσε καί ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Νεότητος Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.
Μέ λόγια ἀγάπης εὐχαρίστησε τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τόν Πνευματικό Μητροπολίτη γιά τήν ὑπέροχη ὁμιλία, τόν Πρωτοσύγκελλο π. Δαμασκηνό, τούς
συντελεστές τοῦ Γραφείου Νεότητος καί ὅλο τόν κόσμο πού ἔδωσε δυναμικό παρών
καί σέ αὐτή τήν ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τήν ἑπομένη γνώρισε τήν περιοχή τοῦ Ἀποκόρωνα.
Στή σύντομη ξενάγηση οἱ δυό Ἱεράρχες προσκύνησαν
σέ Ναούς τῆς περιοχῆς, συναντήθηκαν μέ τόν Δήμαρχο
Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη, ἐνῶ πῆγαν καί
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκορώνου γιά νά εὐχηθοῦν στόν Γέροντα πού διακονεῖ ἐκεῖ Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἱερεμία Χλιαρά πού ἄγει τά ὀνομαστήριά του τά χρόνια πολλά.
Στή συνέχεια, μέ λόγια συμβουλευτικά, γεμάτα ἀγάπη καί πνευματικότητα ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος
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στόν πλημμυρισμένο ἀπό ἑκατοντάδες ἀνθρώπους Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἱεράρχης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρθηκε στήν διαπαιδαγώγηση πού πρέπει νά ἔχουν τά παιδιά προσφέροντας τούς ἐλευθερία καί ταυτόχρονα
νά νιώθουν τήν αἴσθηση τῆς δικῆς μας ἀγάπης.

Ἔκθεση ζωγραφικῆς καί ὁμιλία
στό Πολιτιστικό μας κέντρο
Μέ τόν Ἁγιασμό πού τέλεσε τό Σάββατο 5 Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συνεχίζονται οἱ δράσεις τοῦ Γραφείου Νεότητος στό Πολιτιστικό μας κέντρο, τό ὁποῖο στούς τοίχους τοῦ πρώτου ὀρόφου φιλοξενεῖ τήν
ἔκθεση ζωγραφικῆς μέ τά ἔργα τοῦ κ. Φώτη Λαγουδάκη μέ τίτλο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Πρόσωπα καί τοπία τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα». Συνδιοργανωτής στήν ἔκθεση αὐτή εἶναι τό Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».
Μετά τόν Ἁγιασμό πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τόν κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο καθηγητή τοῦ Π.Κ. μέ θέμα «Ἐπιστήμη καί πολιτισμός», καί ἀνάγνωση κειμένων ἀπό τόν κ. Πολυχρόνη Κουτσάκη καθηγητού Π.Κ.
Τό παρών στήν ὁμιλία ἔδωσαν ὁ κ. Νικόλαος Παπαδάκης Γενικός Δ/ντής τοῦ
Ἱδρύματος Ἐλ. Βενιζέλος, ὁ κ. Εὐτύχιος Κονταξάκης Ἀντιδήμαρχος Χανίων, ὁ κ.
Γεώργιος Κατσανεβάκης Πρόεδρος τῆς ΑΝΕΚ, καθώς καί ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
καί Εὐαγγελιστού στά Χανιά
Μέ λαμπρότητα τελέσθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στά Χανιά στούς πανηγυρίζοντες Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στόν
φερώνυμο Ἱερό Ναό στό Συρίλι ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Σταῦρος Κατσιγαράκης.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου ὅπου
διακονεῖ ὁ π.Βασίλειος Κιάσσος.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἅγιο Χριστοφόρο
στήν περιοχή Καμίνια
Μέσα στήν Ἀναστάσιμη περίοδο
πού διανύουμε, ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, προστάτου τῶν ὁδηγῶν στόν
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό ὁ ὁποῖος βρίσκεται
στήν περιοχή Καμίνια στά Χανιά.
Μέ τή συμμετοχή εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος τελέσθηκε τήν παραμονή ὁ
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἡμέρα λήξης
τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Ξεκίνησαν τήν Δευτέρα 9 Μαΐου οἱ
ἐκδηλώσεις γιά τήν 77η Ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κρήτης.
Στό Μνημεῖο τῶν Πεσόντων τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς πεσόντες
κατά τήν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Ἀπόστολο Βουλγαράκη καί ἀπό τόν Ἀκόλουθο Ἄμυνας τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας στήν Ἀθήνα Συνταγματάρχη Demianov Sergey.
Κατόπιν ἀκολούθησε ἐνός λεπτοῦ σιγῆ καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.
Ἐπιμνημόσυνη δέηση τελέσθηκε καί στό κοιμητήριο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων
στό μνημεῖο τῶν Ρώσων Πεσόντων Ἀξιωματικῶν προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
γιά τίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις!
Τήν Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, στό
πλαίσιο τοῦ δωδεκαήμερου ἀφιερώματος τῶν δράσεων τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας καί μέ
ἀφορμή τίς προσεχεῖς προαγωγικές καί
πανελλαδικές ἐξετάσεις, πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατική Νυχτερινή Θεία
Λειτουργιά στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε λόγο πατρικό στούς παρευρισκόμενους νέους ἐκφράζοντας τήν ἀγάπη του, συμμεριζόμενος τήν ἀγωνία τους καί εὐχόμενος νά πορευθοῦν
μέ σοφία καί σύνεση, ὥστε νά κτίσουν τό μέλλον τους καί νά δημιουργήσουν μέσα σέ
αὐτό βάζοντας στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας τήν δική τους προσωπική σφραγίδα.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν ἀναμνηστικά δῶρα ὡς
στούς μαθητές.
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Πανηγυρικός ἑσπερινός
στόν Ἅγιο Θεράποντα
Παρουσία πλήθους κόσμου ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Θεράποντας στό Νιό Χωρίο
Ἀποκορώνου.
Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος ἠγεῖτο τοῦ Ἱεροῦ προσκυνήματος τῶν
δυό λεωφορείων πού ξεκίνησαν ἀπό τά Χανιά.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
στό Κιλκίς γιά τά 100 χρόνια
ἀπό τή μάχη τοῦ Σκρᾶ
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλου ἑορτάστηκε ἡ ἐπέτειος τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων
ἀπό τήν περήφανη καί καθοριστικῆς σημασίας μάχη πού κατήγαγε ὁ Ἑλληνικός
Στρατός στό Σκρά τοῦ Δήμου Παιονίας νομοῦ Κιλκίς.
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Στόν Ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός ἐνῶ τῆς
λαμπρῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε
ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ.κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτας κ.κ. Θεολόγου καί τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
Ἀκολούθησε ἡ τελετή μπροστά στό μνημεῖο τοῦ ὀρεινοῦ οἰκισμοῦ, μέ τούς Μητροπολίτες νά τελοῦν τρισάγιο στή μνήμη τῶν πεσόντων Ἡρώων, τήν ἀνάγνωση
τῶν ὀνομάτων πού ἔπεσαν στήν φονική μάχη καί τήν κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν
ἀνώτατο πολιτειακό ἄρχοντα τῆς χώρας. Ἡ τελετή ἔκλεισε μέ παρέλαση Πολιτιστικῶν Συλλόγων τῆς Κρήτης καί τῆς Λέσβου.
Στόν χαιρετισμό τοῦ ὁ Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρῆστος Γκουντενούδης τόνισε
μεταξύ τῶν ἄλλων: “Μέ τήν ἐξαιρετικά βαρύνουσα καί συμβολική δική σας παρουσία, ὅλοι ἐμεῖς οἱ συμπατριῶτες καί ἀπόγονοι ἐκείνων πού ἔπεσαν στό καθῆκον
γιά τήν Πατρίδα, τιμοῦμε τή μνήμη τους”.
Στό δικό του χαιρετισμό ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τόνισε ὅτι οἱ πρόγονοί
μας ἀπέδειξαν καί μᾶς καλοῦν καί ἐμᾶς σήμερα νά κάνουμε τό ἴδιο, ὅτι εἴμαστε
ἄξιοι ἀπόγονοι μεγάλων προγόνων, γιατί σταθήκαμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων.
“Γράφτηκε ἐδῶ, στό Σκρά, μία ἀπό τίς πιό μεγάλες καί λαμπρές σελίδες τῆς
ἰστορίας” εἶπε χαρακτηριστικά ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος καί ὑπογράμμισε τό μήνυμα ἑνότητας, ἀφοσίωσης στό καθῆκον καί αὐτοθυσίας πού ἔστειλαν οἱ πρόγονοί
μας.
“Τούτος ὁ τόπος, ὁ Ἱερός τόπος τῆς Μακεδονίας, μᾶς διδάσκει ὅτι πρέπει νά
ὑπερασπιζόμαστε καί τήν ἱστορία μας καί τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας καί
δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι τό κάνουμε” εἶπε καί ἔστειλε μήνυμα στήν γείτονα
χώρα ὅτι ἐάν θέλει νά εἰσέλθει στό ΝΑΤΟ καί τήν Εὐρωπαική Ἕνωση ὀφείλει νά
σεβαστεῖ ἕναν ἀπαράβατο ὄρο, πού εἶναι ὁ σεβασμός τῆς ἱστορίας, καθώς οὔτε
τό διεθνές δίκαιο, οὔτε τό εὐρωπαϊκό κεκτημένο ἀνέχονται τάσεις ἀλυτρωτισμοῦ.
Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔγινε δεκτός μέ ἰδιαίτερη θέρμη
ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν ἀρχῶν ἀλλά καί τούς λιγοστούς κατοίκους
τοῦ ἀκριτικοῦ καί ὀρεινοῦ οἰκισμοῦ πού ἐπιμένουν μέχρι καί σήμερα νά φυλάττουν θερμοπύλες στό Σκρά τῆς Παιονίας.
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Ἐκδηλώσεις στή Νέα Χώρα γιά τά 10 χρόνια
λειτουργίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης
Τά 10 χρόνια λειτουργίας
του ἑορτάζει ὁ Ἱερός Ναός τῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης στή Νέα
Χώρα στά Χανιά. Ἡ ἐνορία
καί ὁ π. Ἀποστόλης Διαμαντούδης μέ τίς εὐλογίες τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, διοργάνωσαν διήμερες ἐκδηλώσεις τήν
Κυριακή 13 καί τή Δευτέρα 14 Μαΐου. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ναός χτίστηκε σέ ἕνα
οἰκόπεδο στό ὁποῖο βρισκόταν ἕνα μικρό εἰκονοστάσι γιά τό προσκύνημα τῆς
Ἁγίας.
Τό 1992 μπῆκε ὁ θεμέλιος λίθος ἀπό τό νῦν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ἀπό τότε πέρασαν 16 χρόνια γιά νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐργασίες καί νά λειτουργήσει ἡ ἐκκλησία.
Τίς ἐκδηλώσεις τῆς Δευτέρας 14 Μαΐου, στό πολιτιστικό κέντρο τῆς ἐκκλησίας,
πλαισίωσαν οἱ χορωδίες τῶν Μικρασιατῶν καί τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης,
ἐνῶ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές
εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου, συνεχάρη τοῦ π. Ἀπόστολο, τόν σύλλογο Μικρασιατῶν
καί τήν χορωδία τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Αἰκατερίνης γιά τίς λαμπρές αὐτές ἐκδηλώσεις.
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Ἀγρυπνία τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν
Μέ Ἱερή κατάνυξη, Ἀναστάσιμη λαμπρότητα
καί τήν ἁρμόζουσα Ἐκκλησιαστική τάξη, τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη Ἀναστάσιμη Ἀγρυπνία στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν.
Ἑκατοντάδες εὐσεβεῖς καί φιλακόλουθοι Χριστιανοί τῆς Ἐνορίας καί τῆς πόλεως, προσῆλθαν
στήν Ἱερά Ἀγρυπνία πού τέλεσε ὁ Ἱερατικός
Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ καί Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης, συλλειτουργοῦντος τοῦ διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη, βιώνοντας
τό μεγαλεῖο ἀκόμη μία φορᾶ, τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως
τοῦ Κυρίου μας στήν Γεωργιούπολη
Τήν εἰς οὐρανούς ἔνδοξο Ἀνάληψη τοῦ
Κυρίου μας, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ὁ
ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στήν Γεωργιούπολη Χανίων, ἑόρτασε, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ
φιλάγιος Λαός τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή, ἀναφέρεται στήν ἀνάβαση τοῦ Χριστοῦ στούς
οὐρανούς καί θεωρεῖται στήν ἐκκλησιαστική παράδοση ὡς ἡ ὁλοκλήρωση τῆς
ἀποστολῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς Γῆς.
Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας προσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως, γιά νά προσκυνήσουν τήν Ἱερή Εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως καί νά μετέχουν τῶν λατρευτικῶν
Ἀκολουθιῶν.
Πλῆθος πιστῶν μέ τρία λεωφορεῖα πού ξεκίνησαν ἀπό τά Χανιά ἀπό τήν Ἐνορία
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν καί ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνας ὑπερεπλήρωσε τήν κυριώνυμο ἡμέρα τόν Ναό, στόν ὁποῖο τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, μέ τή συμμετοχή τοῦ Γεν. Ἀρχ. Ἐπιτρόπου Πρωτ.
Γεωργίου Περάκη, τοῦ Ἐφημέριου καί τῶν Ἱερέων τῆς τοπικῆς Μητροπόλεώς μας.
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Τιμήθηκε στήν Κάρπαθο ὁ ἥρωας Σμηναγός
Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης

Τή μνήμη τοῦ ἥρωα σμηναγοῦ Κων/νου Ἡλιάκη, τίμησαν τήν 18η Μαΐου οἱ
κάτοικοι τῆς Καρπάθου στό πλαίσιο ἐκδηλώσεων τιμῆς καί μνήμης πού συνδιοργάνωσαν ἡ Πολεμική Ἀεροπορία καί οἱ Δῆμοι Καρπάθου καί Χανίων. Τήν Ἱερά
Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἐκπροσώπησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ Ἱερομόναχος π. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας καί ὁ Τεχνικός Δ/ντής τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία,
(ἀπό ὀποῦ καί μεταδόθηκε ζωντανά ἡ ἐκδήλωση), Πρωτ. Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης, ὅπου ἔλαβαν μέρος στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση, πού τελέσθηκε στό χῶρο τοῦ
μνημείου μαζί μέ Ἱερεῖς ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Καρπάθου & Κάσου.
Παρόντες στό ἄγημα εἶναι ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Εὐάγγελος Ἀποστολάκης, ὁ Ἀργηγός ΓΕΑ Ἀντιπτέραρχος Χρῆστος Χριστοδούλου καί ὁ Ἀρχηγός
ΓΕΝ Ἀντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης.
Ὁ Σμηναγός Ἡλιάκης ἔχασε τή ζωή στίς 23 Μαΐου τοῦ 2006 , μετά ἀπό δολοφονικό χειρισμό Τούρκου πιλότου τό ἀεροσκάφος τοῦ ὁποίου εἶχε ἀναχαιτίσει
νωρίτερα, 21 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά τῆς νήσου Καρπάθου, ἐντός τοῦ FIR
Ἀθηνῶν.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης
Τελετή μνήμης πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή 18
Μαΐου, στό Μνημεῖο Ἑλληνο
– Νεοζηλανδῶν στόν Γαλατά,
στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων
γιά τήν 77η Ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κρήτης.
Ἡ τελετή ξεκίνησε μέ τήν
ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν
πεσόντων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
ἐνῶ ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τόν Δήμαρχο Χανίων κ. Ἀναστάσιο Βάμβουκα καί
χαιρετισμός ἀπό τήν Ἀκόλουθο Ἄμυνας τῆς Κυβέρνησης τῆς Νέας Ζηλανδίας,
Ἀντισμήναρχο Lisa D’ Oliveira.
Ἐπίσημη Δοξολογία γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμορίου
κ.κ. Νικηφόρου καί συμπροσευχούμενου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας κ.κ. Βασιλείου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐκπροσώπων τῆς Πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας καθώς καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.
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Λαοθάλασσα πιστῶν στόν Ἅγιο Κων/νο Λενταριανῶν
Ἑκατοντάδες πιστοί πού γιά ὦρες περιμέναν νά
προσκυνήσουν τήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων
Κων/νου καί Ἑλένης, προσῆλθαν στό παρεκκλήσιο
τοῦ Ἁγίου Κων/νου τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν συμμετέχοντας προσευχητικῶς στόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό πού τελέσθηκε
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου καί ἱερατικοῦ προϊσταμένου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη τήν Κυριακή 20 Μαΐου.
Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς παρακλήσεως ἀκολούθησε κρητική παραδοσιακή βραδιά μέ χορούς ἀπό τόν χορευτικό ὅμιλο ”ὁ Ψηλορείτης” καί μέ ὑπέροχες μαντινάδες καί τραγούδια ἀπό τό συγκρότημα τοῦ Μανούσου Πολλάκη.

Λαμπρός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Κων/νου & Ἑλένης
στή Νέα Χώρα Χανίων
Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα
καί ἱεροπρέπεια τελέσθηκε ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στή Νέα
Χώρα Χανίων.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ φιλοξενούμενου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ἀμοσίου κ.κ. Νικηφόρου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί εὐλαβῶν Χριστιανῶν.
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Ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν Καθεδρικό ναό
καί Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο Κ. Μητσοτάκη

Τό Σάββατο 26 Μαΐου τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό
μας Ναό ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου τελέσθηκε τό Ἀρχιερατικό
ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ τ. Πρωθυπουργοῦ Κῶν/νοῦ Μητσοτάκη, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, καί συμπροσευχούμενων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στό μνημόσυνο παρέστησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης καί πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Πρόεδρος
τῆς Ἄξ. Ἀντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί μέ τήν σύζυγό του καί τά
παιδιά τους, ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη μέ τόν κ. Ἰσίδωρο Κούβελο, ἡ κ. Ἀλεξία καί
ὁ κ. Κώστας Μπακογιάννης, ἡ κ. Κατερίνα Μητσοτάκη μέ τά παιδιά της καί ἡ κ.
Ἀλεξάνδρα Μητσοτάκη μέ τόν γιό της, βουλευτές, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν τοῦ
τόπου μας καί πλῆθος κόσμου.
Μετά τό Μνημόσυνο τελέσθηκε τρισάγιο στό μνῆμα τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός της Πεντηκοστῆς
στήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων
Δεῦτε λαοί τήν τρισυπόστατον θεότηταν προσκυνήσωμεν…

Μέ αὐτό τό κάλεσμα τῆς ἐκκλησίας, ξεκίνησαν οἱ ἑορταστικές καί
πανηγυρικές ἐκδηλώσεις γιά τήν
μεγάλη καί δεσποτική ἑορτή τῆς
Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στήν ἀνθοστόλιστη Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἔλαβαν μέρος ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
καθώς καί ἄλλων Μητροπόλεων καί πλῆθος πιστῶν, τιμῶντες καί ἑορτάζοντες
τήν μεγάλη δεσποτική ἑορτή.
Πρίν τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης εὐχαρίστησε ἀπό καρδίας
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιο πού μέ
τήν παρουσία καί τόν λόγο τοῦ λάμπρυνε τήν ἑορτή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τούς Κληρικούς πού ἔλαβαν μέρος, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο καί ἀδελφό
τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη ὁ ὁποῖος μέ τόν ἱερομόναχο π. Νικηφόρο
Εἰκοσιδέκα καί τήν ὑπόλοιπη ἀδελφότητα κοπίασαν καί βοήθησαν στίς προετοιμασίες τῆς πανηγύρεως, τά 2 λεωφορεῖα ἀπό τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
πού ἦρθαν νά προσευχηθοῦν, τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Γερόντισσα Θεοξένη μέ τήν ἀδελφότητα, τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο εὐχόμενος τοῦ χρόνια
πολλά.
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ἡμέρα κατά
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τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τήν Γενέθλιο ἡμέρα
της στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, κατά
τήν ὁποία ἀναγιγνώσκονται οἱ εὐχές τῆς γονυκλυσίας, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας καί πατέρες τῆς Μονῆς.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό Νίππος
Ἀποκορώνου καί χειροθεσία Ἀναγνώστου
Πανηγυρικά καί μέ κάθε μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ ἡμέρα τῆς ἰδιαίτερης
τιμῆς τοῦ παρακλήτου καί Παναγίου Πνεύματος στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό
Νίππος Ἀποκορώνου.
Στήν πανηγυρική καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός.
Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σέ
Ἀναγνώστη τόν ἀγαπητό δάσκαλο καί συγγραφέα κ. Εὐάγγελο Κακατσάκη.
Ὁ κ. Κακατσάκης γεννήθηκε στό Νίππος Χανίων ἀπό γονεῖς ἀγρότες τό 1948.
Εἶναι ἀπόφοιτός της Μαρασλείου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, σπούδασε στήν
Πάντειο Σχολή (σημερινό Πάντειο Πανεπιστήμιο) καί μετεκπαιδεύτηκε στίς
Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς. Ἐργάστηκε γιά 36 χρόνια ὡς δάσκαλος. Ἔχει ἀσχοληθεῖ
ἐνεργά, μέ τόν πολιτισμό καί τήν παράδοση. Εἶναι συνεργάτης, ἀπ’ τά μέσα της
10ετίας τοῦ 1970, τῆς ἐφημερίδας “Χανιώτικα νέα”. Ἐκτός τῶν ἄλλων δημοσιευμάτων τοῦ (ποιήματα, διηγήματα, ἐπιφυλλίδες, χρονογραφήματα, ἄρθρα, μελέτες
κ.λπ.) ἔχουν κυκλοφορήσει σέ βιβλία καί ποιητικές του συλλογές.
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