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«Συγκλονισμένοι παρακολουθοῦμε ἀπό τήν πρώτη στιγμή τίς δρα-
ματικές ἐξελίξεις στήν περιοχή τῆς Ἀττικῆς ἐξαιτίας τῶν μεγάλων πυρ-
καγιῶν πού καταστρέφουν ἀνθρώπινες ζωές, τίς περιουσίες τῶν κατοί-
κων καί κατακαίουν τόν ζωτικό δασικό της πλοῦτο. Οἱ προσευχές μας, 
αὐτές τίς δύσκολες ὧρες, ἐντείνονται καί ἑνώνονται μέ ἐκεῖνες τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου, τῶν Μητροπο-
λιτῶν τῶν πληγεισῶν περιοχῶν καί ὅλων ὅσοι συμπάσχουν. Εὐχόμαστε 
νά βοηθήσει ὁ Θεός ὥστε νά σταματήσει αὐτή ἡ τεράστια ἀνθρώπινη 
καί οἰκολογική καταστροφή, πού ἀναμφίβολα ἔχει ἀνυπολόγιστες συ-
νέπειες, καί νά ἐνδυναμώσει τούς συγγενεῖς τῶν θυμάτων, τούς τραυ-
ματίες καί ὅλους τούς πληγέντες. Παράλληλα, μετέχουμε στήν ἀγωνία 
τῶν ἐπίσης δοκιμαζομένων ἀπό τίς πυρκαγιές κατοίκων τῆς Κρήτης 
καί ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκφράζοντας τήν βαθειά συμπάθεια 
καί συμπαράσταση τῆς Μητρός Ἐκκλησίας».

Δήλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
γιά τίς καταστροφικές πυρκαγιές στήν Ἀττική 

καί ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος

* * *

Ἐνημερωτικό Δελτίο

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

24  Ἰουλίου 2018
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Ἱερώτατοι Ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι, εὐλα-
βέστατοι λοιποὶ κληρικοί, εὐγενεστά-
τη κ. Γενικὴ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν 
Σμύρνῃ, ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ λοιπὰ 
εὐλογημένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ 
τὰ καταγόμενα ἐκ τῆς ἱστορικῆς ταύτης 
Μητροπόλεως Κυζίκου, καὶ ὅλοι οἱ πα-
ρακολουθοῦντες δορυφορικῶς τὴν θεί-
αν λειτουργίαν μας, 

Μᾶς ἠξίωσεν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ 
συναχθοῦμε καὶ ἐφέτος ἐδῶ εἰς αὐτὰ τὰ 
σεπτὰ ἐρείπια μεγάλου σεβάσματος τῆς 
Πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας, προκειμέ-
νου νὰ ἀποδώσωμεν εὐλαβῶς τὴν μεγί-
στην τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν, τοὐτέ-
στι τὴν Κοίμησιν τῆς Παναγίας μας. 
Ἐπὶ τριακοσίας ἑξήκοντα πέντε ἡμέρας 
κατ’ ἔτος ἡ Φανερωμένη τῆς Κυζίκου 
κοσμεῖ, εὐλογεῖ, ἁγιάζει καὶ φυλάττει 
ἀγρύπνως τὸν πάνσεπτον Πατριαρ-
χικὸν Ναόν μας καὶ τὸ Σεπτὸν Κέντρον 
τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐν Φαναρίῳ. 
Μίαν ἐξ αυτῶν τῶν ἡμερῶν, προσδιο-
ριζομένην ἀπὸ τετραετίας εἰς τὴν 23ην 
Αὐγούστου, ὁ Πατριάρχης ἀποδίδει 
τὸ ὀφειλόμενον χρέος εὐγνωμοσύνης 
πρὸς τὴν Θεοτόκον, προσερχόμενος 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΥΖΙΚΟΥ

(23 Αὐγούστου 2018)

* * *
αὐτοπροσώπως μετὰ τῆς συνοδείας του 
ἐνταῦθα εἰς τὴν ἀρχαίαν ἑστίαν της, καὶ 
τελῶν πρὸς τιμήν της τὴν πανηγυρικὴν 
Θείαν Λειτουργίαν, συμπροσευχομέ-
νου πλήθους πιστῶν, μάλιστα δὲ ἐκ τῶν 
ἀπογόνων τῶν ἐντεῦθεν ὑπὸ λίαν τρα-
γικὰς συνθήκας ἐκριζωθέντων πρὸ ἑνὸς 
σχεδὸν αἰῶνος εὐσεβῶν ὁμογενῶν καὶ 
ἐντοπίων. Ἐρχόμεθα ἐδῶ διὰ νὰ εἴπωμεν 
εἰς τὴν Φανερωμένην τὸ μεγάλο «εὐχα-
ριστῶ» τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ 
Πατριάρχου ἔναντι ὅσων καθημερινῶς 
Ἐκείνη μᾶς εὐεργετεῖ. Ἐρχόμεθα διὰ νὰ 
ἁγιάσωμεν διὰ τῆς Θείας Λειτουργίας 
τὸν τόπον ποὺ ἀγριεύει, διατελῶν ἀλει-
τούργητος ἐπὶ μακρὸν καὶ ἀλιβάνιστος. 
Ἐρχόμεθα διὰ νὰ μνημονεύσωμεν τοὺς 
πολλοὺς Ἁγίους τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ 
καὶ τὰς ψυχὰς τῶν κεκοιμημένων προ-
γόνων μας. Τόσον ἐκείνων ποὺ ηὗραν 
ἀνάπαυσιν εἰς αὐτὰ τὰ γνωστά των καὶ 
λίαν προσφιλῆ χώματα, ὅσων καὶ ἐκεί-
νων ποὺ ἀναπαύονται εἰς ἄλλην γῆν, 
ἀποθανὀντες μὲ ἀθεράπευτον τὴν νο-
σταλγίαν τῆς πατρίδος των! Ἐρχόμεθα 
διὰ νὰ διατηρήσωμεν ἀναμένην τὴν 
κανδήλαν τῆς μνήμης, τὸ φέγγος τῆς 
ὁποίας εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητον 
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διὰ νὰ βαδίσωμεν μὲ ἀσφάλειαν τὴν 
σκληρὰν ὁδόν, ποὺ ὡς Ἐσταυρωμένη 
Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως καὶ 
ὡς εὐσεβὲς Γένος ἔχομεν ἐνὠπιόν μας 
εἰς τὰς πολλαχῶς καὶ πολυτρόπως δυ-
σκόλους ἡμέρας ταύτας! Ἐρχόμεθα διὰ 
νὰ λατρεύσωμεν τὸν Πανάγιον Υἱὸν 
τῆς Φανερωμένης, νὰ Τὸν δοξολογή-
σωμεν, νὰ Τοῦ προσφέρωμεν τὴν ἀναί-
μακτον ἱερουργίαν τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ Τοῦ εἴπωμεν τὸ 
παράπονον τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης, 
καὶ νὰ Τοῦ ἐκφράσωμεν τὴν ἐλπίδα τὴν 
ὁποίαν στηρίζομεν εἰς τὴν φιλανθρω-
πίαν, τὴν ἀγάπην, τοὺς οἰκτιρμοὺς καὶ 
τὸ πολὺ ἔλεός Του! Νὰ Τοῦ εἴπωμεν τὸ 
«ἡμάρτομεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπι-
όν Σου» καὶ συνεπείᾳ τούτου «ἐταπεί-
νωσας ἡμᾶς ἕως σφόδρα»! Ἀλλὰ καὶ νὰ 
Τὸν βεβαιώσωμεν: «Σοὶ μόνῳ λατρεύο-
μεν, οὐκ οἴδαμεν προσκυνεῖν θεῷ ἀλλο-
τρίῳ»! Νὰ Τοῦ ἐκφράσωμεν τὴν εὐγνω-
μοσύνην μας δι’ ὅλας Του τὰς εὐεργε-
σίας, τὰς φανερὰς καὶ προδήλους τῆς 
ἁγίας δεξιᾶς Του, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀφανεῖς 
καὶ κεκαλυμμένας τῆς ἐξ ἴσου ἁγίας ἀρι-
στερᾶς Του, καὶ νὰ Τὸν παρακαλέσωμεν 
διὰ καλλιτέρας ἡμέρας, ἡμέρας ἀναψύ-
ξεως καὶ ἀνατάσεως δι’ ὅλους τοὺς Χρι-
στιανούς, καὶ ὅλον τὸν ἐμπερίστατον 
κόσμον μας. Ἐρχόμεθα ἀκόμη διὰ νὰ 
ψηλαφήσωμεν τὰς ρίζας καὶ τὴν ἱστορί-
αν μας ποὺ ἔχουν βάθος ἀμέτρητον, νὰ 
ἐμπνευσθοῦμε ἀπὸ τὰ ὁρώμενα καὶ ἀπὸ 
ὅσα ἡ γνῶσις τοῦ νοὸς καὶ ἡ μυστικὴ 
φωνὴ τῆς καρδίας θὰ μᾶς πληροφορή-
σουν, καὶ νὰ ἀντλήσωμεν δυνάμεις διὰ 
τὸ σήμερον καὶ τὸ αὔριον. Ὁ Ἀνταῖος 
ἐκεῖνος τῆς μυθολογίας ἐλάμβανε δύ-
ναμιν πατώντας εἰς τὴν γῆν. Καὶ ἐμεῖς 
λαμβάνομεν πολλὰς δυνάμεις πατώ-

ντας, γονυπετώντας καὶ προσευχόμενοι 
εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων μας. Γῆν πο-
τισμένην μὲ πολὺν εἰρηνικὸν ἱδρῶτα, μὲ 
πολλὰ δάκρυα καὶ μὲ πολὺ μαρτυρικὸν 
αἷμα, ὅπως τῶν Ἁγίων Ἐννέα Μαρτύ-
ρων τῶν ἐν Κυζίκῳ, ὅπως τοῦ Ἁγίου 
Μάρτυρος Μύρωνος, ὁμοίως ἐν Κυζίκῳ 
ἀθλήσαντος, καὶ ἄλλων πολλῶν.

Ἀλλά, εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ Κυρίαν 
πάντων ἡμῶν ἄς ἐπιστρέψωμεν. Δὲν μᾶς 
ἤρκεσε μία ἡμέρα πανηγύρεως τῆς πα-
νεκλάμπρου καὶ «πεποικιλμένης τῇ θείᾳ 
δόξῃ» ἑορτῆς τῆς πανσέπτου Κοιμήσε-
ως καὶ εἰς οὐρανοὺς σεβασμίας Μετα-
στάσεώς Της, ἔστω καὶ ἄν ἐκάμαμε προ-
ετοιμασίαν δύο ὁλοκλήρων ἑβδομάδων 
μὲ νηστείαν, μὲ προσευχήν, μὲ μικρὰς 
καὶ μεγάλας Παρακλήσεις εἰς τὴν Χά-
ριν Της, μὲ προεόρτιον ἡμέραν καὶ 
ἀναλόγους ὕμνους, μὲ μεγαλοπρεπῆ 
Ἑσπερινὸν καὶ δοξαστικὸν ὀκτώηχον 
πάντερπνον. Συνεχίζομεν τὸν εὐκλεῆ 
ἑορτασμὸν ἐπὶ ἐννέα ἀκόμη μεθεόρτους 
ἡμέρας μέχρι τῆς σήμερον. Σήμερον 
τὸν κατακλείομεν μὲ τὰ «Ἐννιάμερα» 
τῆς λαϊκῆς εὐσεβείας, μὲ τὴν «Ἀπόδο-
σιν» τῆς Θεολογικῆς ὁρολογίας. Καὶ ἡ 
Ἀπόδοσις φέρει σχεδὸν τὰ ἴσα τῆς κυ-
ρίως ἑορτίου ἡμέρας, τοὐλάχιστον ὅσον 
ἀφορᾶ εἰς τὴν ὑμνολογίαν καὶ τὴν ὅλην 
ἱερὰν Ἀκολουθίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν 
συμμετοχήν, τὴν κατάνυξιν, τὴν γλυ-
κερὰν χαρμολύπην καὶ τὸν ἱερὸν ἐνθου-
σιασμὸν τῶν πιστῶν. Καὶ σήμερον οἱ 
πιστοὶ κυκλώνουν τὸ Θεοδόχον σῶμα 
τῆς πανάγνου Θεομήτορος εἰς τὴν ζω-
αρχικὴν καταστολὴν καὶ ἀνθρωπίνην 
κατάπαυσίν του, κομίζοντες τὰ πρό-
σφορα τῆς εὐσεβείας των, τοὺς ἄρτους, 
τὰ ἄνθη, τὰ κεριὰ καὶ τὰ θυμιάματα τῆς 
εὐλαβείας των, τὰ δάκρυα τῆς καρδίας 



6

των, τὴν μελωδίαν τῶν ὕμνων καὶ τὴν 
εὐωδίαν τῶν προσευχῶν των. Καὶ πάνυ 
πρεπόντως! Διότι Ἐκείνη εἶναι «μετὰ 
Θεὸν ἡ θεός, τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος 
ἡ ἔχουσα», κατὰ τὴν χαρακτηριστικὴν 
ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης. 
Εἶναι τὸ μεθόριον μεταξὺ κτίσεως καὶ 
Κτίστου. Ἡ ἀκροτάτη κορυφὴ τῶν πλα-
σμάτων τοῦ Θεοῦ, τὸ χρυσοπλοκώτα-
τον κάλλος ὅλης τῆς Δημιουργίας, ἡ 
«τιμιωτέρα τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέ-
ρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ»! Ἡ Θυγα-
τέρα τοῦ Οὐρανίου Βασιλέως, ἡ ἔχουσα 
ὅλην τὴν δόξαν Της ἔσωθεν, ἐκ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Λόγου ποὺ ἐκυοφόρησεν. Ἡ Κυρία 
τῶν Ἀγγέλων καὶ τῶν πάντων Βασίλισ-
σα – Παντάνασσα! Ἀλλὰ παραλλήλως 
εἶναι καὶ ἡ γλυκυτάτη Μητέρα ὅλων τῶν 
Χριστιανῶν, ἀσφαλὲς καταφύγιον καὶ 
φιλόστοργος ἀγκάλη διὰ κάθε πιστόν! 
Εἶναι πρὸς τούτοις καὶ ἡ Ὑπέρμαχος 
Στρατηγὸς τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, 
τὸ ὁποῖον πολλάκις μεγάλως εὐηργέ-
τησε καὶ ἀποφασιστικῶς ἐπροστάτευ-
σεν εἰς κρισίμους ὥρας καὶ δυσκόλους 
περιστάσεις. Τί φυσικώτερον, λοιπόν, 
ἀπὸ τὸ νὰ σπεύσωμεν ὅλοι ἀγαλλομένῳ 
ποδὶ διὰ νὰ κυκλώσωμεν καὶ πάλιν τὸ 
ζωοδόχον σκῆνος Της, νὰ καταφιλή-
σωμεν εὐλαβῶς τὰς κατεσταλμένας τι-
μίας χεῖρας καὶ τοὺς ἀχράντους πόδας 
Της, νὰ Τῆς ψάλλωμεν μαζὶ μὲ τοὺς ἐκ 
περάτων θαυμαστῶς συναθροισθέντας 
ἁγίους Ἀποστόλους ἀπὸ τὸ κέντρον 
τῆς ψυχῆς μας «ᾠδὴν τὴν ἐξόδιον» καὶ 
νὰ λάβωμεν τὴν πολύτιμον εὐχήν Της; 
Εἰς ὅλα αὐτὰ μᾶς συνοδεύουν τὰ κρίνα 
τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, 
ἐδῶ εἰς τό ἐρειπωμένο Μοναστήρι της, 
εἰς τὸ Kirazlı Manastırı τῆς Κυζικηνῆς 
Χερσονήσου. 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!
Μετὰ ἀπὸ ὀλίγον θὰ ἐπιστρέψωμεν 

ὅλοι εἰς τὰ ἴδια, εἰς τὰ συνήθη ἔργα καὶ 
τὰς εὐθύνας μας. Μὲ ὅλα τὰ προβλήμα-
τα καὶ τὰς δυσκολίας τῆς καθημερινότη-
τος. Ὅμως, δὲν θὰ εἴμεθα ἀσυνόδευτοι. 
Μαζί μας θὰ εὑρίσκεται νοερῶς ἡ Χάρις 
τῆς Ἀκοιμήτως κεκοιμημένης Θεομήτο-
ρος, σκέπουσα, προστατεύουσα, διαφυ-
λάττουσα, παρηγοροῦσα, ἐνισχύουσα 
καὶ δροσίζουσα τὶς ψυχές μας μέσα στὸ 
καῦμα καὶ τὸν αὐχμὸ τῶν ἡμερῶν καὶ 
τὶς περιστάσεις τοῦ βίου. Ἡ Παναγία δι-
αρκῶς θὰ εὑρίσκεται πρέσβυς μας ἐνώ-
πιον τοῦ Θρόνου τῆς Χάριτος, δεομέ-
νη εἰς τὸν Χριστὸν μετὰ παρρησίας γιὰ 
ὅλους ὅσοι θελήσαμε νὰ τιμήσωμε τὴν 
ἀθάνατον Κοίμησίν της, ἤ μᾶλλον, ὀρθό-
τερα, νὰ τιμηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἴδια, διὰ τῆς 
συμμετοχῆς μας στὴν μεγάλη Της ἑορτή. 
Ἂς Τὴν παρακαλέσωμε, λοιπόν, μαζὶ μὲ 
μᾶς νὰ ἐνθυμῆται καὶ κάθε ἐμπερίστατον 
συνάνθρωπόν μας, κάθε ἀσθενῆ, κάθε 
ἀγωνιῶντα, κάθε ἀδικούμενον, κάθε κα-
ταπιεζόμενον, κάθε παρηγκωνισμένον 
καὶ λησμονημένον, κάθε κοπιῶντα καὶ 
πεφορτισμένον! Καὶ ὅταν θἀ ἔλθῃ ἡ ὥρα 
τοῦ καθενός μας νὰ ἀνακληθῶμεν εἰς 
τὴν ἄνω, τὴν αἰωνίαν καὶ μένουσαν Πα-
τρίδα, Ἐκείνη νὰ εἶναι νυμφαγωγὸς καὶ 
ἐγγυήτρια τῆς σωτηρίας μας!

Χαίρετε πλεῖστα, Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν 
Κυρίῳ, καὶ πληροῦσθε πάντοτε ἀπὸ Θεο-
μητορικὴν ἀγαλλίασιν καὶ γλυκύτητα. Μὴ 
λησμονῆτε τὴν σημερινὴν ἁγίαν ἐμπειρί-
αν ποὺ ἔχουμε ἐδῶ καὶ κάμετε τάμα εἰς 
τὸν ἑαυτόν σας νὰ ἔλθετε καὶ πάλιν! Καὶ 
τοῦ χρόνου καὶ τὸ ἐπιὸν ἔτος, καὶ εἰς ἔτη 
πολλά! Νὰ εἶσθε ὅλοι εὐλογημένοι παρὰ 
Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, 
τῆς Τρισηλίου Μιᾶς Θεότητος! Ἀμήν.
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 5 
Ἰουνίου 2018 στό Ἡράκλειο σέ Συνε-
δρία, γιά τήν ἀντιμετώπιση ἐκκλησια-
στικῶν θεμάτων τῆς ἁρμοδιότητός Της. 
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τή βαθειά 
Της ἀνησυχία γιά τά συνεχῶς αὐξα-
νόμενα περιστατικά κλοπῶν καί βε-
βηλώσεων Μονῶν καί Ναῶν σέ ὅλη 
τήν Κρήτη, τόπων ἀφιερωμένων στή 
λατρεία τοῦ Θεοῦ καί καθαγιασμένων 
ἀπό τήν προσευχή καί τήν εὐλάβεια 
τῶν ἀνθρώπων, τά ὁποῖα σεβάστη-
καν ἐνίοτε στήν πορεία τῆς Ἱστορί-
ας μας, ἀκόμα καί κατακτητές. Γιά τά 
φαινόμενα αὐτά, γιά τά ὁποῖα ἡ Ἱερά 
Σύνοδος ἔχει ἀπευθυνθεῖ καί πρός τίς 
ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους, θά 
ἀποστείλει προσεχῶς Συνοδική Ἐγκύ-
κλιο μέ κατάλληλες ὁδηγίες πρός τίς 
Ἱερές Μονές καί τίς Ἐνορίες τῆς Κρή-
της, ταυτόχρονα δέ παρακαλεῖ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους τῆς Μεγαλονήσου, 
νά συμβάλουν στήν προστασία καί τή 
διαφύλαξη τῶν ἱερῶν σεβασμάτων της. 
Ἐπίσης, ἐν ὄψει τῆς ἀρχῆς τοῦ καλο-
καιριοῦ, ἡ Ἱερά Σύνοδος καλεῖ ὅλους 
νά ἐντείνομε τήν προσοχή μας γιά τήν 
προστασία τῆς φύσης καί τήν ἀπο-
τροπή τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν, 

οἱ ὁποῖες κάθε χρόνο, κυρίως κατά 
τή θερινή περίοδο, καταστρέφουν 
τή δημιουργία τοῦ Θεοῦ καί ἀπει-
λοῦν ἀνθρώπινες ζωές καί περιουσίες. 
Οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς δέχθηκαν μέ μεγάλη 
χαρά τήν πρόσφατη ἐκλογή τοῦ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. Μύρωνος Κτιστάκη, μέχρι 
πρότινος Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι-
επισκοπῆς Κρήτης, σέ Μητροπολίτη 
Νέας Ζηλανδίας, ἀπό τήν Α. Θ. Πανα-
γιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. 
κ. Βαρθολομαῖο καί τήν Ἁγία καί Ἱερά 
Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, καί εὔχεται στόν Ἐψηφισμένο Μη-
τροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρω-
να καλή καί καρποφόρα Ἀρχιερατεία. 
Τέλος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τοῦ 
σχολικοῦ καί ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, ἡ 
Ἱερά Σύνοδος χαιρετίζει τούς Διδασκά-
λους καί Καθηγητές, τή μαθητιῶσα καί 
σπουδάζουσα νεολαία τοῦ τόπου μας, 
εὔχεται δέ καλή ἐπιτυχία στούς δια-
γωνιζόμενους τῆς ἐξεταστικῆς αὐτῆς 
περιόδου καί καλή πρόοδο στούς σκο-
πούς καί τούς εὐγενεῖς στόχους τους.

Ἀπό τήν  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
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Ἐξ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Συνο-
δική Ἀντιπροσωπεία μετέβη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τῇ Δευτέρᾳ, 11ῃ 
Ἰουνίου ἐ.ἔ., διά νά μετάσχῃ εἰς τά Ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἀποτελεῖτο ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ὡς καί 
τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρ-
θολομαίου καί Βαρνάβα, καί τῆς τελεσθείσης Πατριαρχικῆς Χοροστασίας ἐν τῷ 
Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο τήν Ἀντι-
προσωπείαν ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ὅπου ἤκουσεν τήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τόν σεβα-
σμόν, τήν ἀφοσίωσιν καί τά ἑόρτια σεβάσματα τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, 
τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τάς 
εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης καί διεβεβαίωσε διά τήν ἀγά-
πην καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἅπαντα τά τέκνα Αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 2 Ἰουλίου 
2018 στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα 
τῆς ἁρμοδιότητός Της.

 Ἡ Ἱερά Σύνοδος, γιά μιά ἀκόμη φορά, συζήτησε τό θέμα τῶν Σκοπίων, καί ἐπα-
νέρχεται στή θέση τήν ὁποία καί στό πρόσφατο παρελθόν διατύπωσε, ὅτι ἡ Μακε-
δονία εἶναι μία, Ἑλληνική καί ἀδιαπραγμάτευτη!

 Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει ἐκ νέου τή θέση της γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακε-
δονίας καί ὑπενθυμίζει στούς ἁρμοδίους τά λόγια τοῦ μεγάλου Ἐθνάρχου, Ἐλευ-
θερίου Βενιζέλου, πρίν τούς ἀγῶνες τοῦ 1912-13, ὅτι: «ὁ Μακεδονικός ἀγῶνας 
πρέπει νά γίνει τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς».

Ἀπό τήν  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἡ  Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δηλώνει τήν ἀμέριστη 
συμπράστασή Της στούς πληγέντες

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ βαθειά ὀδύνη συμμετέχει 
στό βαθύτατο πόνο, τόν ὁποῖο βιώνουμε ὡς  Ἔθνος, μέ τήν τραγωδία ἡ ὁποία συ-
ντελεῖται στήν Ἀττική, μέ τίς καταστροφικές πυρκαγιές καί τά τραγικά ἀποτελέ-
σματά τους, κυρίως δέ γιά τά ἀνθρώπινα θύματα, τά ὁποῖα θρηνοῦμε.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δηλώνει τήν ἀμέριστη συμπράστασή Της στούς πλη-
γέντες καί ἐντείνει τίς προσευχές Της στόν Θεό, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μαρτυ-
ρικῶς τελειωθέντων καί τήν ἐνίσχυση τῶν τραυματιῶν, τῶν ἐμπεριστάτων καί ἐν 
γένει ὅλων τῶν θυμάτων τῆς πύρινης λαίλαπας.

Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς μεγάλης τραγωδίας στεκόμαστε ὅλοι μαζί μέ πόνο ψυχῆς 
καί ἀνυπόκριτη ἀλληλοσυμπαράσταση, γιά τήν ὑπέρβαση τοῦ ἀδιεξόδου καί τήν 
ἐπούλωση τῶν ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν πληγῶν, στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων 
καί τήν ἀνθρώπινη κτίση.

Ὁ Θεός ἄς ἔλθει βοηθός καί σκεπαστής ὅλων μας!
Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 24ῃ Ἰουλίου 2018

Ἐκ τῆς  Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε τήν 30 καί 
τήν 31 Ἰουλίου 2018 στό Ἡράκλειο σέ 
Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα 
θέματα τῆς ἁρμοδιότητός Της, ἐνημερώ-
θηκε δέ ἀπό τήν Ἀντιπροσωπεία Της γιά 
τήν πρόσφατη συνεδρίαση στό Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμά-
των, γιά σημαντικά θέματα τῆς Τοπικῆς 
Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀναφέρθηκε μέ βα-
θειά ὀδύνη στά τραγικά γεγονότα τῶν 
καταστροφικῶν πυρκαγιῶν τῆς Ἀττικῆς 
καί τέλεσε Συνοδική δέηση, κατά τήν 
ἔναρξη τῶν Συνοδικῶν ἐργασιῶν, γιά τήν 
ἀνάπαυση τῶν ἀνθρωπίνων θυμάτων. 
Μέσα σέ αὐτή τήν θλιβερή κατάσταση, 
τό Πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας 
μας, προβάλλει ὡς παρηγορία καί στή-
ριγμα πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅπως 
ὑπῆρξε πάντοτε ἀπαντοχή καί ἐλπίδα γιά 
τό Γένος μας σέ δύσκολες καταστάσεις.

Μέσα στό βίωμα αὐτό τῆς Θεομητο-
ρικῆς προστασίας καί παρηγορίας, ἡ Ἱερά 
Σύνοδος μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της, 
ἀπέστειλε Συνοδική Ἐγκύκλιο σέ ὅλες τίς 
Ἱερές Μονές καί τίς Ἐνορίες τῆς Μεγαλο-
νήσου Κρήτης, γιά τήν τέλεση δεήσεων, 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Συνοδική δέηση τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης  
γιά τά θύματα τῶν πυρκαγιῶν

καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Δεκαπενταυ-
γούστου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μαρ-
τυρικῶς τελειωθέντων στήν Ἀττική καί 
ἐνίσχυσεως τῶν ἐμπερίστατων συναν-
θρώπων μας ἀπό τήν καταστροφή αὐτή. 
Ἡ Παναγία βίωσε τόν πόνο τοῦ Σταυροῦ 
τοῦ Υἱοῦ Της, γεύθηκε ὅμως πρώτη τήν 
ἐλπίδα καί τή χαρά τῆς Ἀνάστασής Του.

Μαζί μέ τά παραπάνω, ἡ Ἱερά Σύνο-
δος ἀποφάσισε ὅλες οἱ Ἐκκλησιαστικές 
Ἐπαρχίες τῆς Μεγαλονήσου νά ἀναλά-
βουν κατάλληλες πρωτοβουλίες γιά τή 
συλλογή χρημάτων, φαρμάκων, τροφί-
μων καί ἄλλων ἀπαραιτήτων εἰδῶν, προ-
κειμένου ἡ Ἐκκλησία Κρήτης νά στηρίξει 
ἔμπρακτα τίς ἀνάγκες τῶν πληγέντων 
συνανθρώπων μας.

Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν ὄψει τῆς 
εὐλογημένης περιόδου τοῦ Δεκαπενταυ-
γούστου, εὔχεται σέ ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους τῆς Μεγαλονήσου νά διέλθουν μέ 
ὑγεία καί πνευματική καρποφορία τίς 
ἡμέρες αὐτές καί νά ἑορτάσουν τή μεγά-
λη Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου.

Ἐκ τῆς  Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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« Πα ν α γ ί α 
μου»! Ὄνομα 
μυριοειπωμέ-
νο, ἐπίκληση 
θερμή, ἱκεσία 
ταπεινή, καρ-
διακή. Μπρο-
στά στήν εἰκό-
να τῆς Παναγίας γόνατα κάμπτονται 
καί χέρια ὑψώνονται, δάκρυα χύνο-
νται, καρδιές ἀνοίγονται, ὀνόματα 
μνημονεύονται, «πᾶσαι αἱ γενεαὶ» δε-
ητικῶς προσεύχονται…

Στήν σπλαγχνική Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ καταφεύγουμε σέ κάθε περί-
σταση τοῦ βίου, αὐτῆς τό ὄνομα προ-
φέρουμε καί τήν βοήθεια ἐπιζητοῦμε.

Κατά δέ τόν μῆνα Αὔγουστο, ὁ 
ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στήν χάρη 
της, ἀμέτρητες παρακλήσεις ἀναπέ-
μπονται στήν Παναγία ἀπό τούς πι-
στούς χριστιανούς.

Ναοί Ἐνοριῶν καί Ἱερῶν Μονῶν 
γεμίζουν ἀπό ἀνθρώπους ὅλων τῶν 
ἡλικιῶν· οἱ Παρακλητικοί Κανόνες 
κατανύσσουν ψυχές καί ἀρωματίζουν 
τά αὐγουστιάτικα ἀπογεύματα, δρο-
σίζουν «τοὺς βαστάσαντας τὸ βάρος 
τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα»…

“Παναγία μου”

Π λ ῆ θ ο ς 
ἐπιθέτων καί 
προσωνυμιῶν 
ἀπέδωσε στήν 
Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ ἡ ἀγάπη 
καί ἡ εὐγνω-
μοσύνη τῶν 

πιστῶν· Γοργοεπήκοος, Παντάνασσα, 
Γιάτρισσα, Παυσολύπη, Παραμυθία, 
Χρυσοπηγή καί Καταφυγή εἶναι ἐλά-
χιστα ἀπό αὐτά.

Ἡ Παναγία μας, «ἡ μόνη ἁγνὴ καὶ 
ἄχραντος Παρθένος», εἶναι «ἡ μετὰ 
Θεὸν προστασία ἡμῶν».

Δέεται ἀδιαλείπτως ὑπέρ τοῦ κό-
σμου, ἀποσοβεῖ κινδύνους καί ἀποδι-
ώκει πειρασμούς, προστατεύει ἔθνη 
καί λαούς, θεραπεύει ἀρρώστους, 
καλεῖ σέ μετάνοια, παρηγορεῖ καί 
χαροποιεῖ θλιβομένους, ἐνθαρρύ-
νει ἀπογοητευμένους, νουθετεῖ κυ-
βερνῆτες, προφυλάσσει τούς νέους, 
στηρίζει τούς γέροντες, διατρέχει θά-
λασσες καί βουνά, πόλεις καί χωριά, 
ἀσφαλίζει ψυχές, στερεώνει στό ἀγα-
θό, μοιράζει χαρίσματα, μεριμνᾶ γιά 
πνευματικές καί βιοτικές ἀνάγκες, 
τακτοποιεῖ λογισμούς, λύνει παρεξη-

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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γήσεις, καταλλάσσει καί εἰρηνεύει.
Συμπαρίσταται στίς χῆρες καί τά 

ὀρφανά, στίς πονεμένες μητέρες, 
στούς ἀγωνιστές τῆς βιοπάλης, σέ 
ὅσους ἀσκοῦνται κατά τῆς ἁμαρτίας 
καί ποθοῦν τήν πνευματική τελείωση.

«Μυριάκις» προφέρεται τό ὄνομα 
τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου καθη-
μερινῶς, ἀλλά «ἀπειράκις» ὁ κόσμος 
ὁλόκληρος δέχεται τίς εὐεργεσίες τῆς 
ἁγνῆς Θεομήτορος!

Ἡ Παναγία μας, ἡ ὁποία ποτέ δέν 
ἁμάρτησε οὔτε μέ τόν λογισμό, ἀλλά 
ἀφιερώθηκε στόν Θεό καί ὑπηρέτησε 
τό σχέδιό Του γιά τήν σωτηρία τοῦ 
γένους τῶν ἀνθρώπων, βρίσκεται μέ 
τό σῶμα της στόν Παράδεισο, ὅπου 
μέ μητρική παρρησία καί ἀρχοντική 
ἀγάπη ἱκετεύει τόν Υἱό καί Θεό της 
γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων.

Καί γνωρίζουμε ὅτι «πολὺ ἰσχύει 
δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δε-
σπότου»!

Εἶναι, ὅμως, ἀνάγκη νά τονίσου-
με ὅτι ἡ Θεοτόκος δέν παραβιάζει 
κλειστές πόρτες, ἀλλά στέκεται μέ 
σεβασμό πρός τό ἀνθρώπινο πρόσω-
πο καί τήν θεόσδοτη ἐλευθερία του. 
Προτρέπει μητρικῶς, δέν ἐξαναγκάζει 
δυναστικῶς!

Ἀναπαύεται στήν πνευματική ζωή 
μας, στήν ἀγαθή μας προαίρεση καί 
τήν ὑπακοή μας στό θέλημα τοῦ Υἱοῦ 
καί Θεοῦ της.

Ὅποιος τιμᾶ καί ἐργάζεται τίς 
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, ὅποιος μέ φιλό-

τιμο ἀγωνίζεται γιά τήν σωτηρία καί 
τόν ἁγιασμό του, ὅποιος «ἀγαθοποι-
εῖ», εὐεργετεῖ καί ἀμνησικακεῖ, αὐτός 
δρέπει τούς καρπούς τῆς ἰσχυρῆς θε-
ομητορικῆς προστασίας.

Τό πέρασμα τῆς Παναγίας χαρίζει 
ἐλπίδα, παύει τήν λύπη, μελώνει τόν 
πόνο, ἀναιρεῖ τήν κατήφεια, ἀποδιώ-
κει τήν ἀπελπισία.

Ἡ παρουσία της εἶναι πρόξενος 
εἰρήνης, χαρᾶς καί καλῆς ἀνησυχίας, 
ἀφορμή μετανοίας, διόρθωσης καί 
τελείωσης.

Πόσο ἀπαραίτητη, ἀδελφοί μου, 
εἶναι στήν σημερινή δύσκολη πραγ-
ματικότητα ἡ καταφυγή στήν Μητέ-
ρα τοῦ Θεοῦ…

Πόσο χρειάζονται τήν μητρική 
στοργή τῆς Ἀειπαρθένου ἄνθρωποι 
πού ἀποκάμνουν καί ἀπογοητεύονται 
ἀπό τήν λύπη καί τά προβλήματα…

Ὁ ὀρθόδοξος λαός μας εἶναι ζυ-
μωμένος μέ τήν τιμή στήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο.

Τό παράδειγμα τῶν ἁπλοϊκῶν προ-
γόνων μας, οἱ ὁποῖοι «οὐκ ἔγνωσαν 
γραμματείας», ἀλλά μέ ἐλπίδα κατέ-
φευγαν στήν Παναγία καί ἀνακουφί-
ζονταν στίς δυσκολίες καί τίς θλίψεις 
τῆς ζωῆς, μᾶς διδάσκει, ἀδελφοί μου, 
νά μήν ὑποκύπτουμε στήν ἀπελπι-
σία καί τήν ἀπόγνωση, ἀλλά μέ θάρ-
ρος νά καταφεύγουμε στήν Παναγία 
μας, νά ἀνοίγουμε τήν καρδιά μας, νά 
ἐξωτερικεύουμε τόν πόνο μας καί νά 
ἔχουμε τήν βεβαιότητα ὅτι δέν θά φύ-
γουμε «κατῃσχυμμένοι». Ἀμήν.
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Ὁ Ναός χωρίζεται σέ τρία μέρη: στόν 
Πρόναο, τόν κυρίως Ναό καί τό Ἱερό 
Βῆμα. Τό Ἱερό χωρίζεται ἀπό τόν κυρί-
ως Ναό μέ τό τέμπλο.

Καί τά τρία μέρη τοῦ ναοῦ εἶναι δι-
ακοσμημένα μέ εἰκόνες. Ἡ λέξη «δια-
κόσμηση» ἐντούτοις δέν εἶναι πλήρως 
ἐπαρκῆς, ἐπειδή οἱ εἰκόνες εἶναι κάτι 
περισσότερο ἀπό μία ἁπλή «διακό-
σμηση» ἤ «τέχνη». Ἔχουν ἕνα ἱερό καί 
λατρευτικό λειτούργημα. Φανερώ-
νουν τήν κοινωνία μας, τήν πραγματι-
κή ἑνότητά μας μέ τόν «οὐρανό»-τήν 
πνευματική καί ἔνδοξη διάσταση τῆς 
ἐκκλησίας.

Ἑπομένως οἱ εἰκόνες εἶναι κάτι πε-
ρισσότερο ἀπό φωτογραφίες. Σύμφω-
να μέ τή διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας φέρνουν ἀληθινά κοντά 
μας ἐκείνους πού ἀναπαριστοῦν, εἶναι 
μία πνευματική πραγματικότητα καί 
ὄχι ἁπλῶς ἕνα σύμβολο. Ἡ εἰκονο-
γραφία εἶναι μία μυσταγωγική τέχνη, 
στήν ὁποία τό ὁρατό ἀποκαλύπτει τό 
ἀόρατο.

Ἡ πρό τῆς Εἰκονομαχίας εἰκονο-
γραφική παράδοση διακρίνεται γιά 
τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς τῶν θεμάτων 
εἰκονογραφήσεως τῶν χώρων λατρεί-
ας. Ἡ θεματολογία τῶν κατακομβῶν 
στηρίζεται σέ ἑλληνιστικά πρότυπα καί 

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ -
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ἐπιμέλεια: Εὐάγγελος Τσουκάρας (Θεολόγος - Φιλόλογος)

σκηνές ἀπό τήν Παλαιά καί Καινή Δι-
αθήκη. Ἡ εἰκονογραφία τῆς περιόδου 
αὐτῆς ἐπεδίωκε μέσω τῶν παραστά-
σεων καί τῶν συμβόλων νά μεταδώσει 
μία ἐξέχουσα διδασκαλία.

Βεβαίως ἡ τεχνική της ἐκφράσεως 
τῆς εἰκόνας πρό καί μετά τήν Εἰκο-
νομαχία δέν εἶναι ξένη ἡ μιά ἐκ τῆς 
ἄλλης. Ἡ Εἰκονομαχία ἐπέδρασε βαθέ-
ως ὡς πρός τήν κατάταξη τῶν εἰκόνων 
ἐντός τοῦ ναοῦ καί τήν ἐπιλογή τῶν 
θεμάτων, διατήρησε ὅμως τήν λειτουρ-
γικότητα καί τόν συμβολικό χαρακτή-
ρα τῆς εἰκόνας.

Τίς πρῶτες περιπτώσεις χριστια-
νικῆς ζωγραφικῆς τίς συναντοῦμε στίς 
κατακόμβες καί πρόκειται γιά σύμβο-
λα καί διακοσμητικά (ἄγκυρα, ἰχθύς, 
ἄμπελος, καράβι). Τά σύμβολα αὐτά 
ἐκφράζουν τή χριστιανική πίστη καί 
βοηθοῦν τούς πιστούς νά στηριχθοῦν 
στόν ἀγώνα τους (ἡ ἄγκυρα συμβολίζει 
τήν ἐλπίδα, τό πλοῖο τήν Ἐκκλησία). Ἡ 
αἰτία χρησιμοποίησης αὐτῶν τῶν συμ-
φωνιῶν ἔχει νά κάνει μέ τό φόβο τῶν 
χριστιανῶν ἀπέναντι στούς διῶκτες 
τους καί ἀπέναντι στήν εἰδωλολατρία.

Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία εἶναι ἡ 
χριστιανική τέχνη πού καλλιεργήθηκε 
γιά τήν ἁγιογράφηση τῶν βυζαντινῶν 
ναῶν. Οἱ μορφές τῶν Ἁγίων ἐμφανί-
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ζονται νά συμμετέχουν στήν ἄκτιστη 
δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γίνεται χρή-
ση τῶν δύο διαστάσεων καί λείπει ἡ 
προοπτική καί τό βάθος. Τά πρόσωπα 
δέν ἀπεικονίζονται μέ φυσικότητα καί 
τά ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά τους 
εἶναι μεταμορφωμένα καί ἀλλοιωμένα. 
Δέν ἰσχύουν οἱ γήινες ἀναλογίες ἀφοῦ 
τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα μετέχουν 
στή Θεία χάρη. Ὅπως λέει ὁ Μέγας 
Βασίλειος «ἡ τιμή τῆς εἰκόνος πρός τό 
πρωτότυπον διαβαίνει». Ἡ ὕλη ἐξαγιά-
ζεται καί λαμβάνει τήν ἐνέργεια καί τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ. Οἱ εἰκόνες ζωντανεύ-
ουν τή ζωή καί τίς μορφές τῶν Ἁγίων. 
Γίνονται βιβλία γιά τούς ἀγράμματους 
(Ἰ. Δαμασκηνός). Ὁ ρόλος τῆς εἰκόνας 
εἶναι λειτουργικός καθώς μᾶς βοηθάει 
νά πετύχουμε τήν ἕνωση μέ τόν Θεό.

Δύο σημαντικές σχολές ἁγιογραφί-
ας πού εἶχαν ὡς ἀφετηρία τήν Κωνστα-
ντινούπολη, ἦταν ἡ Μακεδονική καί ἡ 
Κρητική, ἐπειδή τά περισσότερα μνη-
μεῖα τῆς πρώτης σώζονται στή Μακε-
δονία μέ κέντρο τή Θεσσαλονίκη, πού 
παρουσίαζε μεγαλύτερη πνευματική 
καί καλλιτεχνική κίνηση, ἐνῶ τῆς δεύ-
τερης ἡ τελική διαμόρφωση ἔγινε στήν 
Κρήτη γύρω στά τέλη τοῦ 15ου αἰώνα.

Ἐκτός αὐτοῦ οἱ κυριότεροι ἐκπρό-
σωποι ἦταν Κρητικοί. Τά ἔργα τῆς 
Μακεδονικῆς σχολῆς ἀνάγονται στόν 
14ο αἰώνα καί κυριότερος ἐκπρόσωπος 
εἶναι ὁ Μανουήλ Πανσέληνος ἀπό τή 
Θεσσαλονίκη.

Τά ἔργα ἐμπνέονται ἀπό τόν ἀνα-
γεννητικό ἄνεμο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. 
Εἶναι ἔργα ζωγραφικῆς τῆς αὐλῆς καί 

τῶν μορφωμένων τάξεων. Τά χαρακτη-
ρίζουν οἱ ζωηρές κινήσεις, ἡ ἐλευθερία 
καί ὁ ρεαλισμός. Οἱ τόνοι τῶν χρωμά-
των εἶναι ζωηροί. Οἱ σκηνές τῶν τοι-
χογραφιῶν παρατίθενται σέ συνεχεῖς 
ζῶνες, πού συνήθως δέν διαχωρίζονται 
ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη.

Ἡ Κρητική σχολή ἐκφράζει τό Βυ-
ζαντινό ἰδεαλισμό. Εἶναι ἡ τέχνη τῆς 
αὐστηρῆς ὀρθοδοξίας καί τῶν μο-
ναχῶν. Τά ἔργα της τά χαρακτηρίζουν 
οἱ σκιεροί χρωματισμοί, οἱ συγκρατη-
μένες κινήσεις, ἡ λιτότητα καί ἡ ὑπο-
βλητικότητα. Οἱ διάφορες σκηνές στίς 
τοιχογραφίες χωρίζονται μέ κόκκινες 
κάθετες ταινίες, μέ τέτοιο τρόπο ὥστε 
νά ἐμφανίζονται ὡς φορητές εἰκόνες 
μέσα σέ ἐρυθρά πλαίσια.

Οἱ βυζαντινοί ναοί εἶναι καταστό-
λιστοι ἀπό πλῆθος εἰκονογραφικῶν 
παραστάσεων τίς ὁποῖες οἱ εἰδικοί τίς 
ἔχουν κατατάξει σέ ὁμάδες, τίς ὁποῖες 
ὀνομάζουμε εἰκονογραφικούς κύ-
κλους.

α) Δογματικός κύκλος: περιλαμβά-
νει τίς παραστάσεις: 1) τοῦ Ἰησοῦ ὡς 
διδασκάλου στήν κεντρική εἴσοδο τοῦ 
κυρίως ναοῦ, 2) τοῦ Παντοκράτορα 
τοῦ τρούλου, ὁ ὁποῖος περιστοιχίζεται 
ἀπό οὐράνιες δυνάμεις, 3) τῶν προ-
φητῶν ἀνάμεσα στά παράθυρα τοῦ τυ-
μπάνου τοῦ τρούλου, οἱ ὁποῖοι ἀνήγ-
γειλαν τόν Ἰησοῦ ὡς Μεσσία, 4) τῶν 
τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν στά σφαιρικά 
τρίγωνα τοῦ τρούλου, οἱ ὁποῖοι διέδω-
σαν τό λόγο τοῦ Χριστοῦ, 5) τῆς Πλα-
τυτέρας στήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἔνθρο-
νη μέ τόν Ἰησοῦ βρέφος στήν ἀγκαλιά 
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Της, ὡς ἡ γέφυρα πού ἕνωσε τή γῆ μέ 
τόν οὐρανό, 6) τῆς Ἁγίας Τριάδος μέ 
τήν συμβολική παράσταση τῆς φιλοξε-
νίας τοῦ Ἀβραάμ, πάνω στό ἡμικύκλιο 
τοῦ ἱεροῦ, 7) τήν Ἑτοιμασία τοῦ Θρό-
νου πάνω στόν ὁποῖο ὑπάρχει τό Εὐαγ-
γέλιο καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ὡς περιστε-
ρά, κάτω ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα, ὅπου 
συμβολίζεται ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ 
Κυρίου.

β) Λειτουργικός κύκλος: Στόν 
χῶρο τοῦ ἱεροῦ βήματος εἰκονίζονται: 
1) ἡ Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τε-
λοῦν ἄγγελοι στόν οὐρανό, 2) ἡ Μετά-
ληψη τῶν Ἀποστόλων ἀπό τό Χριστό, 
3) οἱ μορφές τῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν, 
κάτω ἀπό τήν Πλατυτέρα στή κόγχη 
(Μ. Βασιλείου, Ἰ. Χρυσοστόμου, Γρη-
γορίου Θεολόγου, Κυρίλλου Ἀλεξαν-
δρείας, Μ. Ἀθανασίου κ.ἄ.), οἱ ὁποῖοι 
κρατοῦν λειτουργικά εἰλητάρια.

γ) Ἱστορικός κύκλος: Στίς καμάρες 
καί στούς τοίχους τοῦ κυρίως ναοῦ 
ζωγραφίζονται παραστάσεις ἀπό τήν 
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας: 1) Σκηνές ἀπό 
τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, (Γέννηση, Βάπτι-
ση, Σταύρωση, Ἀνάσταση, Ἀνάληψη), 
σκηνές θαυμάτων, 2) Σκηνές ἀπό τή 
ζωή τῆς Θεοτόκου, (Γέννηση, Εἰσόδια, 
Κοίμηση), 3) Σκηνές ἀπό τή ζωή τῶν 
Ἁγίων, (μαρτύρια, θαύματα), κ.λπ. 4) 
Προσωπογραφίες Ἁγίων ἀνδρῶν (νό-
τιος τοῖχος) καί γυναικῶν (βόρειος 
τοῖχος). Σέ αὐτόν τόν εἰκονογραφι-
κό κύκλο ἀνήκουν καί οἱ εἰκόνες τοῦ 
τέμπλου. Ἀριστερά τῆς Ὡραίας Πύ-
λης εἰκονίζεται ὁ Δεσπότης Χριστός, 
περιβεβλημένος μέ ὅλη Του τή δόξα. 

Δεξιά τῆς Ὡραίας Πύλης εἰκονίζεται ἡ 
Θεοτόκος μέ τόν Κύριο στίς ἄχραντες 
ἀγκάλες Της, ἡ Ὁποία ὡς ἡ στοργική 
μητέρα τοῦ κόσμου, δέεται γιά τούς πι-
στούς. Δεξιά τοῦ Κυρίου εἰκονίζεται ὁ 
τίμιος Πρόδρομος, ὁ μείζων ἐν γεννη-
τοῖς γυναικῶν προφήτης (Λουκ. 7: 28) 
καί αὐτός δεόμενος. Δεξιά τῆς Θεοτό-
κου ὁ τιμώμενος ἅγιος τοῦ ναοῦ ἤ πα-
ράσταση Δεσποτικῆς ἤ Θεομητορικῆς 
ἑορτῆς στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένος 
ὁ ναός. Στό πάνω μέρος τοῦ τέμπλου 
εἰκονίζονται σκηνές ἀπό τήν ἐπίγεια 
ζωή τοῦ Κυρίου (Δωδεκάορτο) καί οἱ 
μορφές τῶν ἀποστόλων καί ἄλλων ἐπι-
φανῶν ἁγίων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ἀντουράκης Γ., Χριστιανική ζωγραφι-

κή, Ἀθήνα.
Καραγιάννης Βασίλειος, Ἡ ἔννοια τῆς 

εἰκόνας στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, 
Τέρτιος, Κατερίνη 1987.

Σμέμαν Ἀλέξανδρος, Λειτουργία καί 
ζωή, Ἁρμός, Ἀθήνα 2007.
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Ποιά εἶναι ἡ σημερινή κατάσταση 
τῶν κατηχητῶν;

Ἡ κατήχηση σήμερα ἀνατίθεται στούς 
κατηχητές μας. Κατηχητές θεωροῦνται 
ὅλα ἐκεῖνα τά μέλη τῆς ἐκκλησίας, κυρίως 
ἀπό τήν τάξη τῶν λαϊκῶν, πού εἴτε ἔχουν 
κατάρτιση θεολογική εἴτε ἀπό ἐπιθυμία 
ἱεραποστολική καί ἐπιτελοῦν τό ὕψιστο 
αὐτό ἔργο τῆς ἐκκλησίας μας. Ὁ κατηχη-
τής εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας. Καί 
ὡς ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας ὀφείλει νά 
εἶναι ἐνεργό μέλος, νά μαθαίνει τά ἱερά 
μυστήρια, νά τά ζεῖ, νά τά ἀγαπᾶ καί νά 
ἔχει ὡς κύριο μέλημά του τήν μεταλαμπά-
δευση τῆς ὀρθοδόξου φλόγας τοῦ πρός 
ὅλους.

Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΕΣ

Ποιό εἶναι τό κύριο γνώρισμα τοῦ 
κατηχητῆ;

Κύριο γνώρισμα τοῦ κατηχητῆ εἶναι ἡ 
βίωση τῆς ὀρθοδόξου λατρείας. Πρώτον 
νά εἶναι ὑπόδειγμα συμμετοχῆς στά ἱερά 
μυστήρια τῆς ἐκκλησίας μας. Δέν μπορεῖ 
γιά παράδειγμα νά διδάσκει καί νά παρα-
κινεῖ τά παιδιά τοῦ στό νά ἀγαποῦν τήν 
ἐκκλησία καί ὁ ἴδιος νά μήν τήν ἀγαπᾶ 
ἤ ἀκόμη νά ὠθεῖ τά παιδιά μέ μαθήματα 
συμμετοχῆς στό μυστήριο τῶν μυστη-
ρίων, τήν θεία λειτουργία, καί ὁ ἴδιος ὡς 
κατηχητής νά μήν συμμετέχει ποτέ στήν 
εὐχαριστία. Καί δεύτερον νά προσπαθεῖ ὁ 
κατηχητής νά βιώνει σέ βάθος τήν ὀρθό-
δοξη λατρεία. Αὐτό εἶναι περισσότερο βι-
ωματικό καί ἔχει σχέση μέ τόν προσωπικό 

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας 

(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη 
μέ τόν πατέρα Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, 

στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ‘’ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)



19

πνευματικό ἀγώνα. Ἀπό τή μία ἡ βίωση 
τῆς λατρείας ἔχει ἕνα ἐξωτερικό παρά-
γοντα καί ἀπό τήν ἄλλη ὑπάρχει ὁ ἐσω-
τερικός παράγοντας τῆς βίωσης πού δέν 
φαίνεται καί δέν διδάσκεται μέ λόγια. Θά 
λέγαμε ὅτι ὅταν ὁ κατηχητής βιώνει τήν 
λατρεία καί συγχρόνως κάποιες καταστά-
σεις πού οἱ μαθητές του δέ γνωρίζουν τότε 
γίνεται ὡς ἄλλη βασίλισσα τῶν μελισσών 
καί προσελκύει στήν νοητή κυψέλη πολ-
λές ψυχές τίς ὁποῖες τίς καθιστά ἐργάτρι-
ες τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Τό βίωμα ἔχει 
σχέση μέ τή συμπεριφορά τοῦ κατηχητῆ. 
Ὁ κατηχητής δέν χρειάζεται πολλές φο-
ρές νά γνωρίζει ὁλόκληρη τήν Θεολογία 
ἀπέξω καί νά ἔχει πτυχία πανεπιστημιακά. 
Ἀρκεῖ καί μόνο ἡ εὐλάβειά του, ἡ ὅλη πα-
ρουσία του στόν ὀρθόδοξο ναό, τό πώς θά 
μπεῖ, πώς θά ἀνάψει τό κερί του, πώς θά 
σταθεῖ καί θά ἀσπαστεῖ τίς ἅγιες εἰκόνες, 
τό πώς θά προσκυνήσει αὐτές, τό πώς θά 
σταθεῖ στό ναό, τό πώς καί μέ ποιό τρόπο 
θά χαιρετίσει τόν ἱερέα στό ναό ἤ ἔξω ἀπό 
τό ναό, τό πώς θά μοῦ μιλήσει μέσα στό 
ναό, ὅλα αὐτά πού δείχνουν τό ἦθος του 
καί τήν ὀρθοπραξία παρατηροῦνται ἀπό 
τούς κατηχούμενούς του καί διδάσκονται 
μέ τήν βιωματική πράξη του.

Τί εἶναι ὅμως αὐτό πού μᾶς κάνει νά 
μήν καταπιανόμαστε μέ λατρευτικά θέ-
ματα ὅσον ἀφορᾶ τήν κατήχηση;

Ἡ ἐξήγηση ὅσο σκληρή κι ἄν σας φα-
νεῖ εἶναι ἡ ἀγευσία μας, ἡ μή βίωση πρωτί-
στως τῆς ὀρθοδόξου λατρείας μας. Κατά 
συνέπεια, ἀφοῦ δέ γνωρίζουμε τίποτα γιά 
τήν λατρεία μας πώς εἶναι δυνατόν νά τήν 
διδάξουμε στά παιδιά μας. Ἀφοῦ λείπει τό 
βίωμα ὅπως εἴπαμε παραπάνω πῶς εἶναι 
δυνατόν νά γίνει μία κατήχηση λειτουρ-
γική; Ἐδῶ φυσικά ὑπάρχει ὁ παράγοντας 

τῆς ἐπιμορφώσεως τῶν στελεχῶν τῆς 
ἐκκλησίας μας. Καί ὅταν λέμε γιά ἐπιμόρ-
φωση δέν ἐννοοῦμε μόνο τό νά καθίσει 
κάποιος στό θρανίο γιά νά μάθει κάτι πού 
δέν ξέρει ἀλλά νά προσπαθήσει ἀπό μό-
νος του μέ τή βοήθεια τοῦ θεοῦ καί τοῦ 
πνευματικοῦ πατέρα, τοῦ γέροντός του, 
νά ἀσκεῖται στήν κατά Χριστόν μάθηση, 
ἡ ὁποία σέ τελική ἀνάλυση εἶναι ἀνώτερη 
ἀπό ὅλες τίς ἄλλες κοσμικοῦ τύπου ἐπι-
μόρφωσης. Ὁ κατηχητής ὀφείλει, τέλος, 
νά συμμετέχει στά ἐκκλησιαστικά δρώ-
μενα. Αὐτό σημαίνει ὅτι συνεργάζεται 
ἄρρηκτα μέ τόν τοπικό ἐπίσκοπο, γίνε-
ται συγκοινωνός τῶν προβλημάτων, τόν 
χαρῶν καί τῶν θλίψεων, προσπαθεῖ σέ 
ἀνακύπτοντα προβλήματα νά συμμετέ-
χει ἐνεργά καί θυσιαστικά στήν ἐπίλυσή 
τους, γίνεται κατά κάποιο τρόπο τό αὐτί, 
τό χέρι, ἐννοώντας συνεργάτης καλός καί 
εὐπειθής τῶν ἀγωνιῶν τοῦ ἐπισκόπου, 
γιά τό καλό της ποιμνῆς τοῦ Κυρίου μας. 
Ὁ κατηχητής διακρίνεται μέ τά χαρίσματα 
τῆς ὑπομονῆς, τῆς καρτερίας καί κυρίως 
τῆς ταπεινώσεως. Ζητᾶ ὁ κατηχητής κα-
θημερινά στήν προσευχή του μέ αἴτημα: 
γνωρίσω μοί Κύριε ὁδόν ἔν ἡ πορευσο-
μαι. Μέ ὅλα τά παραπάνω προσπαθῶ νά 
ἐξηγήσω τό πόσο ὁ κατηχητής πρέπει νά 
εἶναι καί ἐκκλησιαστικά συνδεδεμένος μέ 
τό σῶμα τῆς ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί καί ἀγαπητές ἀναγνῶστες καί 
ἀναγνώστριες εἴχαμε τήν χαρά νά φιλοξε-
νήσουμε τόν πατέρα Θεμιστοκλῆ Χριστο-
δούλου ὅποιος μέ τήν ἐμπειρία του μέ τό 
βίωμα τού μας καθοδήγησε, μᾶς φώτισε 
γύρω ἀπό τό θέμα τῆς κατήχησης καί τοῦ 
ρόλου τοῦ κατηχητῆ. Αὐτό πού μένει ἀπό 
μας εἶναι μόνον ἡ ἐφαρμογή.

 Καλή συνέχεια σέ ὅλους!
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Μία ὄμορφη βραδιά μέ χιλιάδες συ-
νανθρώπων μας νά δίνουν δυναμικό 
παλμό καί γιά ἕνα καλό καί φιλάνθρω-
πο σκοπό ἔλαβε χώρα στό θέατρο τῆς 
Ἀνατολικῆς Τάφρου, τό Σάββατο 18 
Αὐγούστου, μέ ἑρμηνεύτρια τήν γνω-
στή σέ ὅλους Γλυκερία καί τό συγκρό-
τημά της.

Ἡ συναυλία ξεκίνησε μέ τόν χαιρε-
τισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος εὐχα-
ρίστησε τόν πρῶτο συνεργάτη του καί 
Πρωτοσύγκελλό του Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νό Λιονάκη, τούς Κληρικούς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, ὅλους τούς συνεργά-
τες τῆς Μητροπόλεως, τήν κ. Γλυκερία 
καί τό συγκρότημά της, καθώς καί ὅλο 

Χιλιάδες χειροκροτήματα 
στή φιλανθρωπική συναυλία τῆς Μητροπόλεώς μας 

μέ τή Γλυκερία

τόν κόσμο τονίζοντας στό λόγο του 
ὅτι Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι μαζί.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασαν ἡ κ. 
Στυλιανή Περάκη καί ἡ κ. Εὔα Ροζάκη.

Τήν σκυτάλη ἀμέσως πῆρε ἡ Γλυ-
κερία ἡ ὁποία τραγούδησε παλαιές 



καί νέες ἐπιτυχίες μαζί μέ τόν ἐξαίρετο 
τραγουδιστή Βασίλη Προδρόμου, ἐνῶ 
χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια καί ὁ 
χορευτικός σύλλογος Ἀροδαμός.

Μέ τό θερμότατο χειροκρότημα τοῦ 
κόσμου ὁ ὁποῖος χόρεψε καί σιγοτρα-
γούδησε μέ τήν ἑρμηνεύτρια ἔκλεισε ἡ 
ὄμορφη φιλανθρωπική συναυλία.

Μέ τις εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τήν 
ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ ἔχων τόν γενικό 
συντονισμό τῆς ἐκδήλωσης Πανοσιο-
λογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος μετέ-
φερε τίς εὐγνώμονες εὐχές τοῦ Μητρο-
πολίτου μας καί ἀπευθυνόμενος στήν 
ἑρμηνεύτρια, στό συγκρότημα καί στήν 
λαοθάλασσα φιλανθρώπων προσώπων 
τοῦ τόπου μας πού παρακολούθησε 

μέχρι τό τέλος τή συναυλία, ἀνέφερε 
ὄτι” σημερα προσφερατε ὅλοι ἐσεῖς 
ἕνα ποτήρι νερό στούς πυροπλήκτους 
ἀδελφούς μας”.

Θά ἦταν παράλειψη στήν ἐπιτυχη-
μένη αὐτή ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλε-
ώς μας νά μήν εὐχαριστήσουμε τούς 
συνεργάτες πού βοήθησαν καί ἐργά-
στηκαν γιά τήν διεξαγωγή της, ὅπως 
τόν π. Κυριακό Κοντάκο, τόν π. Εὐάγ-
γελο Γενάρη, τήν Ὑπ. Δημ. Σχέσεων κ. 
Στυλιανή Περάκη, τήν Ὑπ. Χορηγιῶν κ. 
Εὔα Ροζάκη, τήν Γραμματέα τοῦ Ἱδρύ-
ματος Ἐκκλησιαστική Διακονία κ. Τρι-
ανταφυλλιά Μαζανάκη, τόν κ. Ἐλευθέ-
ριο Ξαγοραράκη, τόν κ. Ἀργύριο Κα-
λαγάνη, τόν κ. Κων/νο Αὐγουλά, τόν 
κ. Κων/νο Καρατζᾶ, τόν φωτογράφο κ. 
Εὐτύχιο Μανιουδάκη, τήν κ. Ἀναστα-
σία Γεωργαράκη, τήν κ. Μαρίνα Βαμ-
βακά, τήν κ. Φωτεινή Δερμετζοπούλου, 
τόν κ. Δημήτριο Βεδέ, τά ΜΜΕ τοῦ 
τόπου μας, τούς χορηγούς, τούς ἐπώ-
νυμους καί ἀνώνυμους πού δέν θέλουν 
νά ἀναφερθοῦν τά ὀνόματά τους, κα-
θώς καί ὅλο τόν κόσμο πού στήριξαν 
καί στηρίζουν κάθε φιλάνθρωπη κίνη-
ση τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μεγάλη συμμετοχή νέων στό ἀθλητικό 
πανόραμα τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν

Μέ τήν συμμετοχή πολλῶν 
νέων καί παιδιῶν πραγματο-
ποιήθηκε τό ἀθλητικό Πα-
νόραμα πού διοργάνωσε ἡ 
Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους 
Λενταριανῶν στίς ἀθλητικές 
ἐγκαταστάσεις Ἀμπεριᾶς.

Μέ τό ἀθλητικό πανόρα-
μα ξεκίνησε ἡ ἔναρξη τῶν 
τριήμερων ἐκδηλώσεων πού 
πραγματοποιεῖ ἡ Ἐνορία Λε-
νταριανῶν μέ τίς εὐχές τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 

κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὕστερα ἀπό πρωτοβουλία τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί ἱερατικοῦ 
προϊσταμένου Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη.

Συγκινητική ἦταν ἡ ἀνταπόκριση τῶν διδασκάλων τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς, 
των παιδιῶν καί τῶν γονέων τούς στό κάλεσμα αὐτό τῆς Ἐνορίας, ἀλλά καί ἡ ἐθε-
λοντική δυναμική παρουσία τῶν νέων της Ἐνορίας.

Τήν ἐπιμέλεια καί τόν συντονισμό τῶν ἀθλοπαιδιῶν εἶχε ὁ ἔμπειρος Γυμναστής 
κ. Ἀναστάσιος Μαραγκουδάκης.

Μετά τό πέρας τῶν ἀγωνισμάτων προσῆλθε στούς χώρους τῶν ἀθλοπαιδιῶν ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός ὅπου τόν ὑποδέχτηκε ὁ π. Δαμα-
σκηνός Λιονάκης.

Μέ λόγια ἀγάπης εὐχαρίστησε καί καλωσόρισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρω-
τοσύγκελλος τόν ταπεινό Ἐπίσκοπο πού ἦρθε νά ὁμιλήσει στά παιδιά καί νά τά 
συγχαρεῖ ἀπονέμοντας τούς τό τιμητικό μετάλλιο τῆς ἐνορίας καί τόν δίκαιο ἔπαι-
νο. Παράλληλα, εὐχαρίστησε τούς χορηγούς τῆς ἐκδήλωσης, τόν κ. Ἄκη Παινεσά-
κη ὁ ὁποῖος προσέφερε δωροεπιταγές ἀξίας 10.00 € ἀπό τά καταστήματα Italian 
factory, τό Πρόεδρο τοῦ Ἐπιμελητηρίου Χανίων κ. Ἀντώνιο Ροκάκη ὁ ὁποῖος προ-
σέφερε τό χρηματικό ποσό για τά ἀναμνηστικά μετάλλια, τά ΣΥΝΚΑ, τά S.M. 
Σκλαβενίτης, τόν Ὅμιλο Χιωτάκη, τόν Ὅμιλο Λαμπάκη, τά Φίνο Μάρκετ, τά νερά 
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Κρήτης καί τόν Ξυλόφουρνο 
Στέφανου Μαλαδάκη.

Μέ ἐγκωμιαστικά λόγια ὁ 
Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν 
Πρωτοσύγκελλο καί γί ΄αὐτήν 
τήν ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση, 
ὁ ὁποῖος ὅπως τόνισε μπρο-
στά στά τόσα καθήκοντα πού 
ἔχει ὡς Πρωτοσύγκελλος δέν 

ξεχνᾶ νά διακονεῖ τήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους στήν ὁποία ἔχει δώσει ζωή κυ-
ριολεκτικά. Μέσα σέ ἕνα χρόνο κατόρθωσε μία ἐνορία πού δέν τήν γνώριζε σχε-
δόν κανείς, νά μονιάσει καί νά ἀδελφοποιήσει ὅλους τους ἀνθρώπους.

Παράλληλα, εὐχαρίστησε τούς διδασκάλους καί τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν γιά 
τή σωστή ἀγωγή πού δίνουν στά παιδιά τους, τόν Γυμναστή κ. Τάσο Μαραγκου-
δάκη πού ἦταν ἡ ψυχή τῆς ἐκδηλώσεως, τά παιδιά καί τούς ἀθλητές πού ἔλαβαν 
μέρος στά ἀθλήματα καί ὅλους τους ἐθελοντές τῆς Ἐνορίας πού διακονοῦν μέ 
ἀγάπη.

Τέλος, εὐχήθηκε σέ ὅλο τόν κόσμο καλό καλοκαίρι μέ μία πατρική συμβουλή. 
Ὅποτε ξεκινᾶτε νά πᾶτε κάπου νά κάνετε τόν Σταυρό σας. Ὁ Σταυρός βοηθᾶ καί 
προστατεύει ὅλους τους ἀνθρώπους.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Χαράλαμπο 
καί μνημόσυνο διατελεσάντων Ἐφημεριῶν τῆς Ἐνορίας

Στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους Λενταριανῶν τελέσθηκε Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία ἱερουργουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θεία Λειτουρ-
γίας τελέσθηκε τό Ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως 
τῶν ψυχῶν τῶν διατελεσάντων Ἐφημεριῶν τῆς Ἐνο-
ρίας Πρωτ. Ἄγγελου Ψυλλάκη μέ τήν συμπλήρωση 
τῶν 22 ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία του καί Πρωτ. Ἐμμα-
νουήλ Γεωργιακάκη μέ τήν συμπλήρωση ἑνός ἔτους 
ἀπό τήν ἀδόκητο μετάθεσή του πρός τόν Οὐρανό.

Στόν Θεῖο λόγο τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρ-
θηκε στή ζωή καί διακονία τῶν δυό ἐφημεριῶν, μία 
διακονία ἀγάπης καί ἀφοσίωσης στόν ἄνθρωπο.

Παράλληλα, συνεχάρη τόν νέο Ἱερατικό Προϊ-
στάμενο τοῦ Ναοῦ καί Πρωτοσύγκελλο Πανοσιο-
λογιώτατο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, λέγοντας 
ὅτι τό ἔργο πού ἔχει κάνει ἐδῶ καί ἕνα χρόνο ἀπό 
τότε πού ἀνέλαβε τήν Ἐνορία, εἶναι πάρα πολύ ση-
μαντικό διότι ἀδελφοποίησε τούς ἀνθρώπους, ἔφερε 
πάρα πολλούς νέους στήν Ἐνορία τήν ὁποία ὀργά-
νωσε, ἀνακαινίζοντας παράλληλα καί τό Ναό, καί 
ἔκανε γνωστή σέ ὅλο τόν κόσμο τήν Ἐνορία Λεντα-
ριανῶν. Ἐπίσης, ἀνακοίνωσε στόν κόσμο καί στήν 
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ὅτι θά τόν ἀφήσει 
καί ἄλλο νά συνεχίσει τό ἔργο του, παρατείνοντας 
τήν διακονία του, κάτι πού ἔκανε ὅλο τόν κόσμο 
πολύ χαρούμενο.

Μέ συγκινητικά λόγια γιά τόν πατέρα τῆς ἐκ μέ-
ρους τῆς οἰκογενείας τοῦ π. Ἐμμανουήλ ὁμίλησε καί 

ἡ φιλόλογος θυγατέρα τοῦ μακαριστοῦ κ. Χρυσή μέ συγκινητικά λόγια τονίζοντας καί 
ἐκείνη ὅτι ὁ π. Δαμασκηνός στόν ἕνα χρόνο πού εἶναι στήν Ἐνορία ἔκανε πολλά πράγ-
ματα πού φαίνονται ἀλλά καί πού δέν φαίνονται…

Στήν συνέχεια τελέσθηκε λιτανευτικῶς ἡ μετακομιδή τόν ὀστῶν τοῦ π. Ἄγγελου 
Ψυλλάκη ἀπό τό Ναό καί ἡ ἐναπόθεση τους στό νεοανεγερθέν ταφικό μνημεῖο πλη-
σίον τοῦ Ναοῦ.
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π. Ἀνδρέας Κονάνος: Ἅγιοι τῆς διπλανῆς πόρτας

Μία ἀκόμη πνευματική ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῶν τριήμερων 
ἀφιερωματικῶν ἐκδηλώσεων στή μνήμη τῶν διατελεσάντων ἐφημεριῶν Πρωτ. 
Ἄγγελου Ψυλλάκη καί Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη, πού διοργανώνει ἡ Ἐνορία 
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου 
καί Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους, μέ ὁμιλητή τόν ἀγαπητό π. Ἀνδρέα Κονάνο.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μίλησε στόν κατάμε-
στο ἀπό κόσμο Ναό γιά τούς Ἁγίους της διπλανῆς πόρτας, ἀνθρώπους τῶν καθη-
μερινῶν συναναστροφῶν μας πού φτάνουν στά ὅρια τῆς Ἁγιότητος ἐφαρμόζοντας 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στήν καθημερινή τους ζωή.

Τόν π. Ἀνδρέα Κονάνο καλωσόρισε καί προσφώνησε ὁ Πρωτοσύγκελλός μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ἐνῶ μέ λόγια ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πρός τό πρό-
σωπό του ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος 
ἔκλεισε τήν ὄμορφη καί ψυχωφελῆ ὁμιλία μέ λόγια πατρικά καί συμβουλευτικά 
πρός ὅλους.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τίμησε μέ τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐνορίας 
Λενταριανῶν τόν π. Ἀνδρέα Κονάνο, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τόν 
Πρωτοσύγκελλο καί ὅλο τόν κόσμο γιά τήν ὄμορφη αὐτή πνευματική ἑσπερίδα.
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Ἐκδήλωση μνήμης γιά τόν μακαριστό Ἐφημέριο 
π. Ἄγγελο Ψυλλάκη

Ἡ Ἐνορία Λενταριανῶν μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου καί Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη διοργάνωσε τήν Δευτέρα 4 Ἰουνίου ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στή μνήμη 
τοῦ π. Ἄγγελου Ψυλλάκη, Θεολόγου καί μουσικοδιδασκάλου.

Τήν ἐκδήλωση προλόγισε 
ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος τῆς Μητροπόλεώς 
μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης 
ὁ ὁποῖος ὕστερα ἀπό ἔρευνα 
ἐντελεχή μετέφερε στό ἀκροα-
τήριο καί στούς συγγενής του 
π. Ἄγγελου σπουδαῖες πληρο-

φορίες γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργου τοῦ ἀγαπητοῦ κληρικοῦ. Κατόπιν τό 
λόγο ἔλαβε ὁ π. Βασίλειος Κιάσσος πού στά χρόνια του π. Ἄγγελου διακονοῦσε στό 
Ἱερό Ἀναλόγιο ὡς πρωτοψάλτης, καί ὁ ὁποῖος μέ βαθειά συγκίνηση μίλησε γιά τόν π. 
Ἄγγελο. Ἀκολούθησε μία βιντεοπαρουσίαση ἀπό ἕνα αὐθεντικό βίντεο κλίπ πού τρα-
γουδοῦσε ὁ π . Ἄγγελος καθώς προβλήθηκε καί φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν ζωή του.

Τό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδήλωσης τό ὁποῖο παρουσίασε ὁ κ. Βαρδής Σελιανακης, 
περιελάμβανε ριζίτικα τραγούδια ἀπό τόν 
Λαογραφικό Ὅμιλο, μαντινάδες γιά τόν π. 
Ἄγγελο πού ἔγραψαν ὁ κ. Πέτρος Τσακι-
ράκης καί ὁ π. Ἀποστόλος Διαμαντούδης, 
καθώς καί πλούσιο παραδοσιακό μουσικο-
χορευτικό πρόγραμμα πού ἐπιμελήθηκε τό 
συγκρότημα τοῦ Μανούσου Πολλάκη καί 
τοῦ χορευτικοῦ συλλόγου Καγιαλές.
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Χιλιάδες προσευχές στό Συρικάρι Κισάμου

Παραπάνω ἀπό δυό χιλιάδες πιστοί, ἀπ’ ὅλο τόν Νομό Χανίων, ἀνταποκρίθη-
καν εἰς τό κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, ἡ ὁποία ὀργά-
νωσε προσκύνημα εἰς τήν γενέτειρα γῆ τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν 
Νικηφόρου του Λεπροῦ, στό ὄμορφο καί καταπράσινο Συρικάρι τῆς Ἐπαρχίας 
Κισάμου, ὅπου ἀνεγείρεται Ἱ. Ναός, ὁ πρῶτος στήν Κρήτη, ἀφιερωμένος εἰς τόν 
Ὅσιο Νικηφόρο. Εἰς τό προαύλιο τοῦ νεοανεγειρόμενου Ἱ. προσκυνηματικοῦ 
αὐτοῦ Ναοῦ τελέστηκε Ἱ. Παράκλησις τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί ἀκο-
λούθησε ἡ εὐλογία τῶν ἄρτων ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ, ὁ ὁποῖος καί μετεῖχε τῆς Ἱ.Παρακλήσεως μετά πλειάδας προσκυνητῶν ἐκ 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπό τήν εὐθύνη ὀργανώσεως 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχ. κ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ χαιρέτισε 
καί καλωσόρισε τόν Σεβ. Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, ἐξέφρασε τήν βαθιά συγκί-
νηση καί χαρά τοῦ διά τήν τέλεση τῆς Ἱ. Παρακλήσεως, ὡς καί τήν πορεία ἐργα-
σιῶν τοῦ Ἱ. προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, τά θυρανοίξια τοῦ ὁποίου, ὅπως ἀνακοίνωσε, 
θά τελέσει ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μέ τήν 
συμμετοχή καί ἄλλων Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τό ἑσπέρας τῆς 
Τρίτης 2 Ὀκτωβρίου.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ 
ὁποῖος χαρούμενος γιά τήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση ἐπαίνεσε τόν πρωτεργάτη καί 
ἐμπνευστῆ της π. Δαμασκηνό, ὅλους τους συντελεστές, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο 
πού παρευρέθηκε.

Μέ λόγια ἀγάπης καί ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης εὐχα-
ρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη γιά τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ τριήμερου 
αὐτοῦ ἀφιερώματος καθώς καί ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν πραγμάτωση τῆς 
ἐπιτυχημένης αὐτῆς ἐκδήλωσης, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε στάδιο μνήμης καί ἀγαπημέ-
νων θυμησῶν τόσο στούς συγγενεῖς τῶν ἀγαπητῶν κληρικῶν ὅσο καί σέ ὅλο τόν 
κόσμο.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στή νησίδα Θοδωροῦ

Στό γραφικό νησάκι, πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἁγίας Μα-
ρίνης στά Χανιά, μέ τήν μεγάλη οἰκολογική σημασία καί τόν σημαντικό ρόλο 
του στήν διάσωση τοῦ προστατευόμενου κρητικοῦ αἴγαγρου, τελέστηκε σήμερα 
Ἀρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλει-
τουργοῦντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ  Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί 
οἰκείου ἐφημερίου της Ἐνορίας ὅπου ἀνήκει ἡ νησίδα, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρό-
που τῆς ΣΤ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη, τοῦ Πρωτ. 
Ἐλευθερίου Βομβολάκη καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη συμπροσευ-
χούμενου τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Τζομπανάκη καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Ἐπειδή τό νησάκι φιλοξενεῖ ἀγρίμια καί μικρά ζῶα ἀπαγορεύεται ἡ πρόσβαση 
ἔχοντας 24ωρη φύλαξη ἐνῶ ὅταν εἶναι ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων ἠ πρόσβαση στό νησάκι 
γίνεται μέ μικρά καραβάκια.
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Γέμισε δασκάλους ἡ αὐλή  
τοῦ  Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν

Μία ὄμορφη βραδιά 
πραγματοποίησε ἡ Ἐνο-
ρία Ἁγίου Χαραλάμπους 
Λενταριανῶν τήν Δευτέ-
ρα 11 Ἰουνίου ὕστερα ἀπό 
πρωτοβουλία τοῦ Ἱερα-
τικοῦ Προϊσταμένου τῆς 
Ἐνορίας καί Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-
λου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη καί τίς εὐχές καί 
εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ.

Καλεσμένοι τῆς βραδιᾶς ἦταν οἱ δάσκαλοι τῶν σχολείων τῆς Ἐνορίας Λενταρι-
ανῶν, καθώς καί τά προεδρία τῶν συλλόγων γονέων καί κηδεμόνων, σέ ἕνα γεῦμα 
ἐπικοινωνίας, συζητήσεων καί συνεργασίας.

Τό παρών στήν ἐκδήλω-
ση ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος 
Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμ-
βουκας, ὁ ὁποῖος συζήτησε 
μέ τόν Πρωτοσύγκελλο καί 
τούς παρευρισκομένους 
γιά θέματα βελτίωσης τῶν 
συνθηκῶν στά σχολεῖα τῆς 
Ἐνορίας.

Ἔκπληξη τῆς βραδιᾶς 
ἦταν ἡ προσφορά κλιματι-
στικοῦ ἀξίας χιλίων εὐρώ 
ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγίου Χα-

ραλάμπους στό 19ο Δημοτικό Σχολεῖο, ὕστερα ἀπό τήν ὑλοποίηση τῆς βιβλιοθή-
κης στό πρῶτο εἰδικό σχολεῖο δωρεά τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν.

Στή συνέχεια ὄμορφα παραδοσιακά τραγούδια ὤθησαν πολλούς ἀπό τούς δα-
σκάλους νά σύρουν τόν χορό, ἐνῶ ἡ βραδιά ἔκλεισε μέ εὐχαριστήριους λόγους 
πρός τόν Πρωτοσύγκελλο καί τήν Ἐνορία γιά τήν ὄμορφη αὐτή καί πρωτότυπη 
βραδιά.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε τόν Ἁγιασμό στό  
2ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακῶν Μέσων καί  Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς

Μέ διεθνή ἀνταπόκριση ἀπό ὅλο τόν κόσμο 
ξεκίνησε τίς ἐργασίες του τό δεύτερο διεθνές 
συνέδριο ψηφιακῶν μέσων καί ὀρθόδοξης ποι-
μαντικῆς στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης στό 
Κολυμβάρι Χανίων.

Τό συνέδριο πού διεξάγεται μέ τίς εὐλογίες 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί 
Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί τήν διοργάνωση 
τῆς ἰστοσελίδας Πεμπτουσίας, φιλοξενεῖ πλειάδα 
ἀκαδημαϊκῶν ὁμιλητῶν, Μητροπολιτῶν καί λα-
ϊκῶν ἐπιστημόνων ὅπου μέ διάφορες συνεδρίες 
καί ὁμιλίες ἀναπτύσσεται τό κεντρικό θέμα τοῦ 
συνεδρίου ὅπου εἶναι ”ἡ ψηφιακή οἰκουμένη, ὡς 
χῶρος ἐπανέκφρασης τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ 
ζῶντος λόγου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Κατά τήν ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ συνεδρίου τελέ-
σθηκε ὁ καθιερωμένος Ἁγιασμός προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ, καί στή συνέχεια ἀκολούθησαν προσφωνήσεις, 
χαιρετισμοί ἐκπροσώπων τῶν Προκαθημένων.

Χαιρετισμό καί λόγους εὐχαριστήριους πρός 
ὅλους ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος.

Κεντρικοί ὁμιλητές τῆς βραδιᾶς ἤταν ὁ Καθηγητής κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης ὁ 
ὁποῖος μίλησε γιά τήν ὀρθόδοξη ποιμαντική στήν ψηφιακή ἐποχή καί ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθη-
κε στά ψηφιακά μέσα καί τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία.

Σκοπός τοῦ δεύτερου συνεδρίου εἶναι νά συνεχίσει δυναμικά αὐτό πού ξεκίνησε τόν 
Μάϊο τοῦ 2015 μέ τό πρῶτο Διεθνές Συνέδριο. Ἐκεῖ μπῆκαν τά θεμέλια, τώρα πρέπει νά 
χτισθεῖ τό οἰκοδόμημα. Πρέπει νά διευρυνθοῦν οἱ ἀπαντήσεις στά φλέγοντα ἐρωτήμα-
τα πού παραμένουν καί διογκώνονται. Πρέπει νά καταρτισθοῦν ἁπτές καί ἐφαρμόσιμες 
ποιμαντικές προτάσεις. Προτάσεις πού νά προσλαμβάνουν τό ψηφιακῶς ζείν καί πράτ-
τειν μέσα ἀπό τό πρίσμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνθρωπολογίας, τοῦ Χριστιανικοῦ Ἤθους καί 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ζωῆς. Έτσι ἐνῶ στό Πρῶτο Συνέδριο τοῦ 2015 ἀναδείχθηκαν τά 
φλέγοντα ζητήματα, τό Δεύτερο θά ἐπικεντρωθεῖ στήν συγκρότηση συμπαγοῦς θεο-
λογικοῦ λόγου, θά δώσει προτεραιότητα στήν κατάθεση τῆς ἐμπειρίας τῶν διακονητῶν 
τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λόγου στά Ψηφιακά Μέσα καί φιλοδοξεῖ νά προχωρήσει στήν κατάρ-
τιση σαφῶν ποιμαντικῶν καί τεχνικῶν κατευθύνσεων στή χρήση τους.
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Παρουσίαση βιβλίου ”Καλύβες  Ἱστορία - Μνημεῖα”
Μέ μεγάλη χαρά καί ἰδιαίτερο ἐνθουσιασμό οἱ κάτοικοι 

τῶν Καλυβῶν καί ὄχι μόνο παρευρέθηκαν τήν Παρασκευή 22 
Ἰουνίου 2018 στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Καλύβες Ἱστορία 
– Μνημεῖα» τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη θεολόγου-ἱστο-
ρικοῦ, πού πραγματοποιήθηκε στήν πλατεία τῶν Καλυβῶν.

Τό παρών στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἔδωσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος χαιρέτησε 
τήν ἐκδήλωση, συγχαίροντας τόν π. Μιχαήλ καί γιά αὐτό τό 
πολύτιμο βιβλίο του τό ὁποῖο θά ἀποτελέσει ἱστορική παρα-
καταθήκη στόν κάθε ἀναγνώστη.

Παράλληλα, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καί 
τούς ὁμιλητές τῆς παρουσίασης γιά τίς σημαντικές 
τους σημειώσεις στόν προλογισμό τοῦ βιβλίου καθώς 
καί στήν παρουσίαση τῶν βιωμάτων τοῦ συγγραφέως, 
τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνό Λιονάκη, τήν κ. Στέλλα Ἀλιγιζάκη, Καθηγή-
τρια Φιλόλογο - Ἱστορικό, τόν κ. Μιχαήλ Ἀνδριανάκη, 
Ἀρχαιολόγο, Ἐπίτιμο Ἔφορο Ἀρχαιοτήτων, τήν καθη-
γήτρια Ἀγγλικῶν κ. Ἔρη Χατζηδάκη καθώς καί τήν συ-
ντονίστρια τῆς παρουσίασης κ. Ἀργυρώ Μπενάκη, Ἀντιδήμαρχο Κοινωνικῆς Προστασίας καί 
Ἀλληλεγγύης τοῦ Δήμου Ἀποκόρωνου.

Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ μία διεξοδική ἔρευνα καί μελέτη τοῦ χώρου τῶν Καλυβῶν κατά 
τό πέρασμα τῶν αἰώνων ἕως τίς ἡμέρες μας, γραμμένο μέ ἁπλότητα ἀλλά καί σεμνότητα ἑνός 
ἱερέως πού ἀγαπᾶ, εὐγνωμονεῖ καί προβάλλει τήν ἐνορία του.

Στήν ἀφήγηση πρῶτα καταγράφεται ἡ ἱστο-
ρία τοῦ τόπου κι ἔπειτα ἀκολουθεῖ ἡ παρουσί-
αση τῶν μνημείων ἐμπλουτισμένη μέ πολλές 
φωτογραφίες ἀλλά καί μέ φανερή τήν ἐπιτυχῆ 
παρέμβαση τῶν ἐργασιῶν ἀναστήλωσης ὅλων 
τῶν ἐκκλησιῶν ὑπό τόν π. Μιχαήλ.

Ἐπίσης τήν παρουσίαση παρακολούθησαν 
Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Δήμου Χανίων κ. Δημήτριος Φρα-
γκάκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων 
καί πλῆθος κόσμου.
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Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τήν ἑορτή τῶν 
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 

στά Χανιά
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 

Δαμασκηνός ἀφ’ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τῶν 
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου, χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό καί εὐλόγησε τούς ἄρτους στόν 
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεώς μας ὅπου 
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Μαστοράκης καί 
στόν ὁποῖο Ναό τελέσθηκε τό καλοκαίρι τοῦ 

2016 ἡ Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό συμπροσευχήθηκαν Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας 
καί πλῆθος κόσμου.

Στόν Ἱστορικό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στό Βατόλακ-
κο Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Γομπάκης, τέλεσε τόν πανηγυρικό 
Ἑσπερινό ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης 
συμπροσευχούμενου τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περά-
κη καί ἄλλων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός παρευρέθηκε στό Σπήλι στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων ὅπου συλλειτούργησε μέ τόν ἐπιχώ-
ριο Μητροπολίτη κ.κ. Εἰρηναῖο στόν ὁμώνυμο Ναό τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων 
Ἀποστόλων.

Στήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί στόν μεγαλοπρεπῆ Ναό τῆς πόλεώς μας ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἀφιερωμένος στή μνήμη τῶν Ἁγίων αὐτῶν Ἀποστόλων, ἱερούργησε ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπροσευχού-
μενου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου ὅπου κήρυξε 
πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί τόν Θεῖο Λόγο.
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Ἡ ἑορτή τῆς συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
στά Χανιά

Στόν γραφικό Ἱερό Ναό τῶν Ἁγί-
ων Ἀποστόλων ἀπό τούς ὁποίους 
ἔχει πάρει καί τό ὄνομά της ἡ παρα-
θαλάσσια περιοχή καί στόν ὁποῖο 
διακονεῖ ὁ π. Παῦλος Κλαράκης, 
τελέσθηκε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς 
Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀπο-
στόλων πανηγυρικό Ἀρχιερατικό 
Συλλείτουργο ἱερουργούντων τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χρι-
στοφόρου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας πραγματοποιήθηκε λι-
τάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στόν 
αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ συλλειτα-
νευόντων κλήρου καί λαοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στήν 
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στόν 
Κουμπέ Χανίων ὅπου διακονοῦν ὁ 
Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης καί ὁ 
Πρεσβ. Νεκτάριος Βαϊγκούσης, στό 
παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρ-
χοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου, 
συμπροσευχούμενου τοῦ Πανοσιο-
λογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
πλήθους κόσμου.
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Τά Χανιά ὑποδέχθηκαν πιστό ἀντίγραφο  
τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου

Παρουσία Στρατιωτικοῦ Ἀγήμα-
τος καί τῆς μπάντας τοῦ Πολεμικοῦ 
Ναυτικοῦ, πλήθους Ἱερέων καί πιστῶν 
πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 30 
Ἰουνίου ἡ Ὑποδοχή πιστοῦ ἀντιγρά-
φου τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας 
τοῦ Κύκκου, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν 
ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στήν Κύπρο.

Τήν Ἱερά Εἰκόνα μετέφερε ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης Ἀγαθόνικος Κυκκώτου 
μαζί μέ τήν συνοδεία του, καί ἀφοῦ 
ἀποδόθηκαν τιμές ἀπό τό Ἄγημα μέ 
λιτανευτική πομπή ἡ Ἱερά Εἰκόνα με-
ταφέρθηκε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων Χανίων ἐπάνω σέ εἰδικά 
διαμορφωμένο ὄχημα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ.

Τήν Ἱερά Εἰκόνα ὑποδέχθηκαν ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δα-
μασκηνός μαζί μέ τόν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρο, 
συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Πρω-
τοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνό Λιονάκη, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ 
τελετάρχης τῆς πομπῆς καί ἀπό Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στήν συνέχεια τήν Ἱερά Εἰκόνα πού τήν μετέφεραν ἄντρες Κρητικοί μέ παραδο-
σιακές στολές, τοποθετήθηκε στόν Ἱερό Ναό πρός εὐλογία καί προσκύνηση τῶν 
πιστῶν οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό.

Ἀμέσως μετά τελέστηκε ἐπίσημη δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, καί στήν συνέχεια ὁ Μέγας πανηγυρικός 
Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου.

Στήν προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς Ἱε-
ρεῖς ὅπου μετέφεραν τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας ὡς μεγάλη εὐλογία γιά τόν τόπο 
μας, ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο  
στούς  Ἁγίους Ἀναργύρους

Ἀρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε τήν τελευταία Κυριακή τοῦ Ἰουνίου στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Χανίων, ἱερουργοῦντος τοῦ φιλοξενούμενου Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ.κ. Δαμασκηνοῦ συλλειτουργούντων τῶν Κληρικῶν ἀπό τήν Ἱερά Μονή τῆς 
Παναγίας Κύκκου καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία μας τιμάει τήν μνήμη τους.

Ἐξετάσεις Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς  
τῆς Μητροπόλεώς μας

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί συμμετοχή σπου-
δαστῶν διεξήχθησαν οἱ ἐξετάσεις για πτυχίο 
καί δίπλωμα βυζαντινῆς μουσικῆς στή σχο-
λή Βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας.

Οἱ ἐξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στήν 
εἰδικά διαμορφωμένη αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τήν ἐξεταστική Ἐπιτροπή στελέχωσαν: ὁ κ. Κων/νος Στεφανάκης διευθυντής 
τῆς σχολῆς καί πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς, ὁ Πρωτ. Νεκτάριος Χριστοδουλάκης, ὁ 
Πρεσβ. Βασίλειος Κιάσσος, ἡ κ. Τριανταφυλλιά Μαζανάκη, ὁ κ. Χαράλαμπος Τζι-
νευράκης ὡς πρωτοψάλτες καί καθηγητές βυζαντινῆς μουσικῆς.

Ὁ κ. Κων/νος Κωστουράκης εἶχε ὁριστεῖ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ  Ὑπουργείου Παι-
δείας.

Γιά ἄλλη μιά χρονιά ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
μας προσφέρει στά ἱερά ἀναλογία καί στήν ἐκπαίδευση, διακόνους τῆς ἱερᾶς τέ-
χνης τῆς βυζαντινῆς μας μουσικῆς.
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Φιλανθρωπικός ἀγώνας ποδοσφαίρου γιά τούς 
Νοσοκομειακούς Ξενῶνες τῆς Μητροπόλεώς μας

Τήν Δευτέρα 2 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε Φιλανθρωπικός Ἀγώνας Ποδοσφαί-
ρου ὑπέρ τῶν Νοσοκομειακῶν Ξενώνων ”Θαλπωρή” τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ 
ὁποίοι ἀπό τήν ἡμέρα πού ἐγκαινιάστηκαν προσφέρουν πραγματικό καταφύγιο 
καί θαλπωρή στούς συνοδούς ἀσθενῶν πού νοσηλεύονται στό Γενικό Νοσοκο-
μεῖο Χανίων.

Ὁ Ἀγώνας διοργανώθηκε ἔπειτα ἀπό πρωτοβουλία τού Διοικητικοῦ Συμβου-
λίου τῶν Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών καί συμμετεῖχαν οἱ ὁμάδες ”Βετεράνοι 
Γουέμπλει”, ἡ ὁμάδα τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χανίων καί τῶν Παλαίμαχων Πο-
δοσφαιριστῶν Α.Ο.Β.Κ. Πέργαμος.

Τρίτη 3 Ἰουλίου ὄ Πρόεδρος τῶν Παλαίμαχων ποδοσφαιριστῶν καί τῆς ὁμάδος 
Πέργαμος τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὁμίλου Βρυσῶν Κυδωνίας κ. Δημήτριος Ἀκουμιανάκης, 
παρέδωσε στόν ὑπεύθυνο Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη τό ποσό τῶν 400 εὐρώ πού 
μαζεύτηκε ἀπό τόν ἀγώνα.

Ὁ κ. Χατζηδάκης ἀφοῦ μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ γιά τήν φιλάνθρωπη αὐτή κίνηση καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ Πρόεδρος 
τοῦ Νοσοκομειακοῦ Ναοῦ στόν ὁποῖο ἀνήκουν καί οἱ ξενῶνες, οἱ ὁποῖοι δημι-
ουργήθηκαν ὕστερα ἀπό εἰσήγησή του καί τίς εὐχές τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, 
εὐχαρίστησε τόσο τά μέλη τῶν ποδοσφαιρικῶν Ὁμίλων καί ὁμάδων πού ἔλαβαν 
μέρος ὅσο καί τούς ἀθλητές γιά τή συμπαράστασή τους στό κοινωνικό καί φιλαν-
θρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
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Ἀρχιμ. Ἀγαθόνικος Κυκκώτης:  
«Ἡ καταστροφή τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς 

στήν κατεχόμενη Κύπρο».
Μία ὁμιλία πού ἀφύπνισε 

μνῆμες τοῦ παρελθόντος ἀλλά 
καί ἔντονες συγκινήσεις πραγ-
ματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 2 
Ἰουλίου στό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀγαθόνικος 
Κυκκώτης ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε 

μία ὁμιλία σχετικά μέ τήν καταστροφή τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στήν κατε-
χόμενη Κύπρο.

Τό παρών στήν ὁμιλία ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκη-
νός, ὁ ὁποῖος ἔντονα συγκινημένος στό τέλος ἀπό τήν ὁμιλία καί ἀπό τήν βιντεο-
προβολή, χαιρέτησε τό ἀκροατήριο καί εὐχαρίστησε τόσο τόν ὁμιλητή π. Ἀγαθό-
νικο ὅσο καί ὅλους ὅσους βοήθησαν στήν ὑποδοχή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου τίς 
προηγούμενες ἡμέρες, ξεκινώντας ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο 
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πρωτ. Γεώργιο Πατεδάκη 
μέχρι τούς συνεργάτες στά γραφεῖα ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο γιά τόν δυναμικό 
πνευματικό παλμό πού δείχνει σέ κάθε κάλεσμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἐπίσης παρών ἦταν ὁ πρώην βουλευτής κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, ὁ Δήμαρχος 
Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Κυπρίων 
Χανίων κ. Γιάννης Χατζηϊωάννου καί ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης 
τοῦ  Ἱεροσολυμίτου στήν  Ἱερά Μητρόπολη 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου!

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα η Ἱερά Μη-
τρόπολη Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί 
Βιάννου τίμησε τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Ἀνδρέα Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱερο-
σολυμίτου, ὑμνογράφου καί ἀσματογρά-
φου τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καί συντά-
κτη τοῦ θεσπεσίου Μεγάλου Κανόνος.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, στόν κατάμεστο ἀπό πλῆθος πιστῶν καί προσκυνητῶν Ἱερό Μητροπολιτικό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ ἑορτάζων Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέας, συλλειτουργού-
ντων τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου τοῦ Σεβ. 
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονή-
σου κ.κ. Γερασίμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρου.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης 3ης Ἰουλίου τελέστηκε στόν Πανηγυρίζοντα Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό στό Ἀρκαλοχώρι Μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρ-
χοντος τοῦ Ἐπιχώριου Μητροπολίτου Σεβ. Ἀρχιερέως κ.κ. Ἀνδρέου.

Τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συνοδευόμενος ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό 
Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη καί δυό λεωφορεῖα προσκυνητῶν ἀπό τά Χανιά, 
μεταφέροντας τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος ἄγει καί τά ὀνομαστήριά του.
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Λαμπρή ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας 
τοῦ   Ὁσίου Δαβίδ στήν   Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος 

καί χειροθεσία Ἀναγνώστου
Τή μεγάλη εὐλογία τῆς 

ἐλεύσεως καί τῆς παραμονῆς 
τῆς Τιμίας καί Ἠγιασμένης 
Κάρας τοῦ Ὁσίου Γέροντος 
Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ἔχουν 
ἀπό χθές ὁ Ἱερός Κλῆρος καί 
ὁ φιλάγιος Λαός τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας.

Πανηγυρικά καί μέ κάθε 
λαμπρότητα ἡ ἱστορική Πα-
τριαρχική καί Σταυροπηγια-
κή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν 

Τζαγκαρόλων ὑποδέχτηκε τήν Τίμια Κάρα τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τήν ὁποία κόμισε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων κ.κ. 
Χρυσόστομος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογίωτατο Πρωτοσύγκελλό του 
Ἀρχιμ. Νικόδημο, τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ Ἀρχιμ. Γα-
βριήλ Ἐμμανουηλίδη καί τόν Μοναχό π. Γαλακτίωνα.

Ἡ Τίμια Κάρα, ἡ ὁποία ἔφτασε λιτανευτικῶς μέ συνοδεία ἀστυνομίας καί τι-
μητικοῦ ἀγήματος καί τῆς μπάντας τοῦ Στρατοῦ, ὑποδέχτηκε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καί πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς.

Τῆς τελεταρχικῆς 
ἐπιτροπῆς προΐστα-
το ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτο-
σύγκελλός μας καί 
ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνός Λιονάκης.

Στή σ υνέχεια , 
τελέσθηκε ἐπίση-
μη Δοξολογία ὅπου 
πρίν τό τέλος της ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποι-
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μενάρχης καλωσόρισε καί 
εὐχαρίστησε γιά τήν μεγά-
λη εὐλογία τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Χαλκί-
δος καί τήν συνοδεία του.

Στήν ἀντιφώνησή του 
ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος 
εὐχαρίστησε τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη γιά 
τήν ἀβραμιαία φιλοξενία, 
τόν Πρωτοσύγκελλο καί 
ὅλο τόν κόσμο.

Κατόπιν, τελέσθηκε 
ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ καί ἐν συνέχειᾳ 
ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς 
ἀπέναντι ἀπό τήν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας τῆς Τρι-
χερούσης καί τῆς εἰκό-
νος τοῦ Ὁσίου Παισίου 
καί ἀρτοκλασία ὑπό τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Χαλκίδος κ.κ. 
Χρυσοστόμου.

Πρίν τό τέλος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη, ὁ ὁποῖος, 
ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, διακονεῖ χρόνια πολλά μέ ἀγάπη στήν Τοπική μας 
Ἐκκλησία.

Τό Ἱερό Ἀναλόγιον 
λάμπρυναν μέ τίς καλ-
λικέλαδες φωνές τους ὁ 
Πρωτοψάλτης πρωτά-
του Ἁγίου Ὄρους Γέρο-
ντας Ἰάκωβος, ὁ Ἄρχων 
Μελωδός τῆς Μ.Χ.Ε. κ. 
Στεφανάκης Κων/νος, ὁ 
Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς κ. Ἐμμανουήλ 
Μανιαδάκης καί χορός 
ψαλτῶν.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός γιά τήν Παναγία τήν 
Τριχεροῦσα καί τούς Ἁγίους Πατέρες προστάτες 

τῆς  Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος!
Μέ λαμπρότητα καί μονα-

στηριάκη τάξη ἑορτάσθηκε ἡ 
ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Τριχε-
ρούσης καί των των Ἁγίων της 
Προστατῶν καί τοπικῶν Ὁσί-
ων Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν 
Νέων Ἀσκητῶν καί τῆς μνήμης 
τοῦ λαοφιλοῦς καί προσφά-
τως ἁγιοκατατεχθέντος Ὁσίου 

Παισίου τοῦ Ἁγιορείτου στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθη-
κε ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό 
Συλλέιτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασιωτάτου Μητροπολίτου 
Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων 
Σποράδων κ.κ. Χρυσοστόμου καί 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τῶν Πανοσιο-
λογιωτάτων Πρωτοσυγκέλλων 
Ἀρχιμ. Νικοδήμου ἀπό τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Χαλκίδος καί Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, τοῦ Καθηγουμένου Γέροντος 

Γαβριήλ καί πλήθους κληρικῶν 
καί ἀδελφῶν τῆς Μονῆς.

Πρίν τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης χειροθέτησε σέ 
Πνευματικό τόν π. Ἀλέξανδρο 
Τρύφων Ἐφημέριο τῶν ἐνοριῶν 
Καθιανῶν καί Καμπανίου. Ἔτσι, 
ὁ π. Ἀλέξανδρος ἔλαβε ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο τήν ἐντολή, 
τήν Χάρη καί τήν Εὐλογία τοῦ 



45

 Κυρίου νά τελεῖ τό Μυστή-
ριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως 
καί νά ἀναγεννᾶ τά μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας 
ἡμέρας στόν κατάμεστο ἀπό 
κόσμο αὔλειο χῶρο τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς παρατέθηκε πνευματι-
κή ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Χαλκίδος 
κ.κ. Χρυσόστομο μέ θέμα ”ὁ 
Ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης”.

Τήν Ὁμιλία προλόγισε ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτο-
σύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νός Λιονάκης, ἐνῶ μετά τό 
πέρας τῆς ὁμιλίας ἔλαβε τόν 
λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, 
ὅπου εὐχαρίστησε τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Χαλ-
κίδος κ.κ. Χρυσόστομο τιμώ-
ντας τον μέ τήν Εὐαρέσκεια 
τῆς Μητροπόλεώς μας καί μέ 
μία Ἁγιογραφημένη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Μαρίνης στά Χανιά
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί βυ-

ζαντινή μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε 
ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγα-
λομάρτυρος Μαρίνης στήν ὁμώνυμη 
περιοχή τῆς πόλεώς μας.

Τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα τελέ-
στηκε ὁ μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερι-
νός.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς 
τελέστηκε ὁ ἐόρτιος Ὄρθρος καί 

ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλ-
λειτουργοῦντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιε-
ρατικοῦ Ἐπιτρόπου καί οἰκείου Ἐφη-
μερίου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ἕκτης 
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γε-
ωργίου Πετράκη καί πλήθους κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Εὐχόμαστε ἡ Χάρις τῆς Ἁγίας Μαρίνας νά εἶναι σέ ὅλο τόν κόσμο ὁ ὁποῖος τήν 
ἐπικαλεῖται.
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Πανηγυρική  Ἀγρυπνία 
στήν  Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους

Σέ κλίμα κατάνυξης καί μο-
ναστηριακού τυπικοῦ τελεῖται 
αὐτή τήν ὥρα Ἱερά Ἀγρυπνία γιά 
τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη 
στό ὁμώνυμο Καθολικό της Ιερᾶς 
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας.

Στήν Ἱερά Ἀγρυπνία προεξάρχει 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελ-
φείας κ. Μελίτων, συμπροσευχομέ-
νου τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἰβήρων Ἀρχιμ.  Ναθαναήλ, 
τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς Γέροντος Προδρόμου, τού 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Δευ-
τέρας Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας 
Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη καί 
πλήθους Ἱερομονάχων, Κληρικῶν 
καί Λαϊκῶν.
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Ἑορταστική ἐκδήλωση λήξης 
Α΄ Κατασκηνωτικῆς Περιόδου

Μέ κεντρικό θέμα «σύν-
ἀγωνίζεσθαι» ξεκίνησε ἡ κατα-
σκηνωτική περίοδος τῶν κορι-
τσιῶν δημοτικοῦ σχολείου πρίν 
λίγες ἡμέρες.

Τήν Τρίτη 10 Ἰουλίου καί ὤρα 
19:30, ἄνοιξαν οἱ πύλες τῆς Κα-
τασκήνωσης γιά νά ὑποδεχτοῦν 
τούς γονεῖς, τούς συγγενεῖς καί 
τούς φίλους τῶν μικρῶν μας 
παιδιῶν.

Τά παιδιά παρουσίασαν τούς 
καρπούς τῆς κατασκηνωτικῆς τους ζωῆς μέσα ἀπό ὑπέροχους ὕμνους, ἕνα πρωτό-
τυπο θεατρικό καί παραδοσιακούς χορούς στόν ὑπέροχο χῶρο τῶν ἐκδηλώσεων 
τῆς Κατασκήνωσης τοῦ Ἁγίου Παύλου.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό ὁ 
ὁποῖος ἀπεύθυνε λόγο ἐγκάρδιο καί εὐχαριστήριο πρός τό ἀρχηγεῖο, τά στελέχη 
καί ὅσους συνέδραμαν σέ αὐτή τήν πρώτη περίοδο, ἐνῶ τούς διένειμε ἀναμνηστι-
κό δῶρο ἀπό τήν παρουσία τους.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Μέ ἰδιαίτερη κατάνυ-
ξη τελέσθηκε τήν Δευτέ-
ρα 23 Ἰουλίου, στήν Ἱερά 
Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή τῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζα-
γκαρόλων, Ἀρχιερατικό 
Συλλείτουργο, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου 

Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ἀρκαλοχωρίου Κα-
στελλίου καί Βιάννου κ.κ. 
Ἀνδρέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ.κ. Κυρίλλου, 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί 
συμπροσευχούμενου τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. 
Γερασίμου γιά τήν ἐτήσια 
σύναξη τῶν Ἀποφοίτων τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.

Στή συνέχεια, τελέσθηκε καί μνημόσυνο ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων διδασκάλων καί 
τῶν τεθνεώτων μαθητῶν καί διακονητῶν τῆς Γεραρᾶς αὐτῆς Σχολῆς ἡ ὁποία γιά 
πολλά χρόνια εἶχε τήν ἕδρα της στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων.

Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε μέ λόγια 
ἐγκάρδια τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο καί ὅλους τούς 
Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πού σήμερα συλλειτούργησαν εὐχόμενός τους 
νά ἔχουν εὐλογημένα καί ἔτη πολλά διακονώντας τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Στήν προσφώνηση ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἐκκλησιαστικῆς 
Σχολῆς Κρήτης « ἡ Ἁγία Τριάς», Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης καλωσόρισε τούς 
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς καί ὅλους τους παρευρισκομένους.
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Στήν Τραπεζαρία τῆς 
Μονῆς ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς 
ἀπηύθυναν λόγους εὐχαρι-
στιῶν τονίζοντας τήν σπου-
δαιότητα καί τήν συμβολή 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τρι-
άδος τῶν Τζαγκαρόλων στήν 
προετοιμασία Κληρικῶν καί 
σπουδαίων ἐπιστημόνων.

Κεντρικός ὁμιλητής ἦταν 
ὁ Πρωτ. Φιλοκτήμων Αὐγου-

στινάκης καί ἱερατικός προϊστάμενος Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ Σητείας, ὁ ὁποί-
ος ἔκανε μία ἱστορική ἀναδρομή στά χρόνια καί τίς στιγμές τῶν ἀποφοίτων στήν 
Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, ἀναφερόμενος κυρίως στό ἔργο τοῦ τιμώμενου γιά 
ἐφέτος Μακαριστοῦ Ἱεράρχου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Φιλοθέου Βουζουνε-
ράκη, ὁ ὁποῖος προήδρευσε στή Σχολική Ἐφορεία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Σχολῆς 
κατά τά ἔτη 1973-1975.

Στήν Τραπεζαρία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συνεχίστηκαν οἱ ὁμιλίες καί οἱ διάλογοι με-
ταξύ τῶν ἀποφοίτων καί Καθηγητῶν οἱ ὁποῖοι μαζεύτηκαν ἀπό διάφορα μέρη τῆς 
Κρήτης καί τῆς Ἑλλάδος γιά νά δώσουν τό παρών καί στήν φετινή ἡμερίδα.

Ἀκολούθως οἱ τωρινοί μαθητές τῆς σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ματθαίου πῆραν τούς 
βαθμούς τους ἀπό τά χέρια τῶν Ἀρχιερέων.

Πρίν τό τέλος τῶν ἀφιερωματικῶν ἐκδηλώσεων στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος 
ὁ σύνδεσμος ἀποφοίτων ἀπένειμε εὐεργετήριο ἐνθύμιο πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας γιά τόν μακαριστό  Ἱεράρχη κυρό Φιλόθεο, ἐνῶ τήν ἐκδή-
λωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στά Χανιά
Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Ἁγία 

Παρασκευή στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, πού εἶναι ἀφιερωμένοι στή σεπτή 
μνήμη της.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας 
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στήν 
περιοχή Πλατάνι τῆς Σούδας ὅπου διακονεῖ ὁ 

π. Κυριακός Κοντάκος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβα-
σμιώτατος τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
στίς Καλύβες Ἀποκορώνου, ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος τῆς Γ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
πραγματοποιήθηκε λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς συλλιτα-
νευόντων πλήθους πιστῶν.

Στόν ἴδιο Ναό τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό.
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Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο γιά τά θύματα 
τῆς ἀνείπωτης τραγωδίας πού ἔπληξε τήν Ἀττική

 «Συμμεριζόμεθα τόν μεγάλο πόνο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ»

Τά αἰσθήματα βαθιᾶς ὀδύνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογένειας τῆς Πόλης γιά τήν 
τραγωδία πού ἔπληξε τήν Ἀττική, μέ δεκάδες θύματα 
καί χιλιάδες συνανθρώπους μας νά δοκιμάζονται, κα-
θώς καί τήν συμπαράσταση τῆς Μητρός Ἐκκλησίας 
πρός τό σύνολο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐξέφρασε γι’ ἄλλη 
μιά φορά ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ 

ὁποῖος σήμερα τό πρωί, ἀμέσως μετά τή Θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποία χοροστάτησε, στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, τέλεσε Τρισάγιο στή μνήμη τῶν ὅλων ὅσοι ἔχασαν τή ζωή 
τους ἐξαιτίας τῶν καταστροφικῶν πυρκαγιῶν.

«Παρακολουθοῦμε ὅλοι μέ ἀγωνία καί μέ ἄγχος τίς λεπτομέρειες ἀπό τά Μέσα Γενικῆς 
Ἐνημερώσεως. Ἦτο μία πραγματική τραγωδία. Συμπάσχουμε μέ τόν ἑλληνικό λαό, ἐμεῖς τό 
σημερινό ἐδῶ μικρόν Ποίμνιο, μέ τόν μεγάλο πόνο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἰδιαιτέρως τῶν 
κατοίκων τῆς Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν. Σκεφτεῖτε πόσο μεγάλη τραγωδία εἶναι, στά καλά 
καθούμενα, νά εἶσαι καλά, νά πηγαίνεις γιά διακοπές, μέσα στή καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ, καί 
νά χάνεις ἀπό τή μία στιγμή στήν ἄλλη τά πάντα», σημείωσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, σέ 
ὁμιλία του στήν Κοινοτική Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει παραχωρηθεῖ ἀπό τό Πατριαρ-
χεῖο πρός ἐξυπηρέτηση τῆς Ρουμανικῆς Κοινότητας τῆς Πόλεως.

«Εὐχόμεθα νά μήν ὑπάρξουν ἄλλα θύματα», συνέχισε ὁ Παναγιώτατος καί πρόσθεσε: «Τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἐγώ προσωπικῶς, συμμερίστηκα αὐτόν τόν πόνο τῶν ἀδελφῶν μας 
καί ἔσπευσα νά ἐκφράσω τή συμπάθεια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχι-
επίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τούς Μητροπολίτας, τῶν ὁποίων αἱ 
Ἐπαρχίαι ἰδιαιτέρως ἐπλήγησαν, ὅπως εἶναι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής, 
ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωποῦ […] Συνελυπήθην τόν Πρόεδρο τῆς 
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος, διότι αὐτήν τήν στιγμή φέρουν 
εἰς στούς ὤμους τῶν τό βάρος, τόν πόνο, τήν θλίψη, τόν καημό, τήν τραγωδία, ὁλοκλήρου του 
ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ ἄρχοντες τῆς Ἑλλάδος, καί ἡ προσευχή μας εἶναι πρώτον γιά τήν ἀνάπαυ-
ση τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων αὐτῆς τῆς τραγωδίας, γι’ αὐτό κάναμε πρό ὀλίγου τό Τρισάγιον 
εἰς τόν Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἀλλά καί ὑπέρ τοῦ νά θεραπεύσει ὁ Ἅγιος Θεός, πού εἶναι 
Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί πάσης παρακλήσεως, ὅλες τίς πληγές πού ἄνοιξε αὐτή ἡ τραγωδία. 
Νά γίνουν καλά οἱ τραυματισμένοι, νά μήν ὑπάρξουν ἄλλα θύματα, καί τό Κράτος καί ὅλοι οἱ 
φορεῖς καί οἱ ἐθελονταί, οἱ ἰδιῶτες, οἱ πάντες, νά συνδράμουν ὥστε νά ἐπουλωθοῦν οἱ πληγές 
καί νά ἀνακουφιστεῖ ὁ πόνος τῶν πληγέντων ἀδελφῶν μας. Γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι πάρα πολλές 
χῶρες, ἡ Τουρκία ἐκ τῶν πρώτων, ἡ Ρουμανία ἐπίσης, πού ἔστειλε χθές ἀεροπλάνα πυροσβε-
στικά, καί πολλοί ἡγέτες συμμερίστηκαν τόν πόνο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί σπεύδουν νά βοη-
θήσουν ἠθικῶς καί ὑλικῶς σέ αὐτήν τήν ἀνείπωτη τραγωδία, τήν ὁποία, ὅπως εἶπε καί ὁ Μα-
καριότατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, «δέν χωράει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου», καί δέν μποροῦμε νά 
τήν περιγράψουμε μέ λόγια, παρά μόνον νά βιώσουμε καί ἐμεῖς τόν πόνο καί τήν θλίψη τῶν 
πονεμένων συνανθρώπων μας, ὁμόδοξων καί ὁμογενῶν».

Τά θερμά συλλυπητήρια καί τή συμπαράστασή του πρός τόν Ἑλληνικό λαό ἐξέφρασε καί ὁ 
παριστάμενος Πρέσβης τῆς Ρουμανίας στήν Ἄγκυρα, κ. Gabriel Sopanda.
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Ἡ μνήμη τοῦ  Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 
Παντελεήμονος στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ καί 
ἀναργύρου πού τιμᾶται τήν 27η Ἰουλίου, μαζί μέ τήν μνήμη τοῦ τυφλοῦ πού ὁ ἴδιος 
ἐθεράπευσε καί πού ἐμαρτύρησε μέ τόν διά ξίφους θάνατο, λαμβάνοντας τοιουτοτρό-
πως καί αὐτός τόν ἁμαράντινο στέφανο τῆς δόξης.

Στόν Ἅγιο Παντελεήμονα εἶναι ἀφιερωμένοι στήν Ἱ. Μητρόπολή μας πολλοί ὁμώ-
νυμοι Ἐνοριακοί Ναοί ὅπου τίμησαν τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας, 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε τόν πανηγυρικό 
Ἑσπερινό στό Φουρνέ Κυδωνίας, ὅπου κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας προχείρισε 
σέ Πνευματικό τόν Ἐφημέριο καί Ἱερατικό Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ Πρεσβ. Ἐμμανουήλ 
Σκαλίδη.

Στόν ἴδιο Ναό ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τέλεσθηκε Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Πανοσιο-
λογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς εἰκό-
νος τοῦ Ἁγίου.

Νά σημειωθεῖ ὅτι πλῆθος κόσμου καί τίς δύο ἡμέρες ἔδωσε δυναμικό παλμό σάν 
ἐκκλησίασμα, συμπροσευχούμενο μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς Πατέρες τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας γιά τόν τιμώμενο Ἅγιο καί τούς πληγέντες ἀδελφούς μας στήν Ἀττική.

Ἡ ἑορτή τῆς  Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στά Χανιά
Στίς 28 Ἰουλίου ἑορτάσθηκε πανηγυρικά μέ 

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἡ 
ἑορτή τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στόν 
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν Πελεκαπίνα Χανίων, 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Προκόπιος Σηφαλάκης.
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Ἑκατοντάδες προσκυνητές στόν Ὅσιο Νικηφόρο 
τόν Λεπρό

Ἑκατοντάδες πιστοί, ἀπ’ ὅλο τόν 
Νομό Χανίων, ἀνταποκρίθηκαν εἰς 
τό κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κισάμου καί Σελίνου, ἡ ὁποία ὀργά-
νωσε προσκύνημα εἰς τήν γενέτειρα 
γῆ τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πατρός 
ἠμῶν Νικηφόρου του Λεπροῦ, στό 
ὄμορφο καί καταπράσινο Συρικάρι 
τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου τήν Κυρια-
κή 29 Ἰουλίου, ὅπου ἀνεγείρεται Ἱ. 
Ναός, ὁ πρῶτος στήν Κρήτη, ἀφιε-
ρωμένος εἰς τόν Ὅσιο Νικηφόρο. 

Εἰς τό προαύλιο τοῦ νεοανε-
γειρόμενου Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ 
τελέστηκε ἡ Ἱερά Παράκλησις 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κισάμου καί Σε-
λίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί ἀκο-
λούθησε ἡ εὐλογία τῶν ἄρτων 
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
ὁ ὁποῖος καί μετεῖχε τῆς Ἱερᾶς 
Παρακλήσεως μετά πλειάδας 
προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπό τήν εὐθύνη 
ὀργανώσεως τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχ. κ. Δαμασκηνοῦ Λι-
ονάκη, ὁ ὁποῖος προΐστατο ἑκατοντάδων προσκυνητῶν ἀπό τήν Μητρόπολή μας.



55

Ἑορτή λήξης 2ης Κατασκηνωτικῆς περιόδου  
στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας

Μέσα σέ εὐχάριστη, φιλική καί οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε 
ἡ ἐορτή ληξής της Β’ κατασκηνωτικῆς περιόδου της Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τήν 
ὁποία καί εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός μέ τήν παρουσία του.

Ἐπίσης, πραγματοποιήθηκαν τά ἐγκαίνια τῶν 
ἀνακαινισμένων ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων μέ χο-
ρηγία τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος.

Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς ὁ Σε-
βασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, οἱ ἐκπρόσω-
ποι τοῦ Ἱδρύματος Νιάρχος κ. Καθάριος Χρῆστος καί κα. Κουτρουμπούση Ἀσημί-
να καθώς ἐπίσης γονεῖς, συγγενεῖς καί φίλοι τῶν κατασκηνωτῶν.

Τά παιδιά προσπάθησαν νά ἀποδώσουν μέσα ἀπό θεατρικά, τραγούδια καί χο-
ρούς ὅσα ἀφομοίωσαν κατά τήν παραμονή τους στήν κατασκήνωση, ὅλα δοσμένα 
μέ τήν παιδική ἀθωότητα καί πρωτοτυπία, πού ξέρει νά προσελκύει καί νά συναρ-
πάζει μικρούς καί μεγάλους.

Στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τά παιδιά γιά τή 
συμμετοχή τους, τούς γονεῖς γιά τήν ἐμπιστοσύνη τους καί τή στήριξή τους, τά 
στελέχη κι συνεργάτες γιά τήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά καί τήν ἀγάπη τους, τόν Πα-
νοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη πού ἔχει την εὐθύ-

νη τῆς κατασκήνωσης γιά τό ἀνύστακτο 
ἐνδιαφέρον πού ἐπιδεικνύει καθημερινά 
σέ ὅλες τίς κατασκηνωτικές περιόδους 
μαζί μέ τό Γραφεῖο Νεότητος καί τήν 
Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπη-
γής για τήν ἀγάπη τους γιά παιδιά καί τό 
σημαντικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολη μέσω τῶν κατασκηνώσεων.
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1200 τσάντες ἀπό τό Κεντρικό μας Συσσίτιο  
γιά τόν Αὔγουστο

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας βρίσκεται στήν εὐχάριστη θέση νά ἀνακοινώσει ὅτι 
κατά τό τελευταῖο τριήμερο καί ἐν ὄψει τοῦ 15 Αὐγούστου, προχώρησε στήν δια-
νομή τσαντῶν ἀγάπης σέ 1200 ἄτομα τῆς Μητροπόλεώς μας.

Οἱ τσάντες περιέχουν τρόφιμα ὅπως κρέας, κοτόπουλα, ὄσπρια, ζυμαρικά καί 
ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ βοήθεια αὐτή πρός τίς οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνά-
γκη, εἶναι ἀνεξάρτητη τῆς καθημερινῆς παρέμβασης τῆς Μητροπόλεως μέ τήν δι-
ανομή 1200 μερίδων φαγητοῦ μέσω τοῦ συσσιτίου της ἀλλά καί τήν συνεχή δράση 
της μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.

Ἡ εὐαισθησία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ἀγώνας 
καί ἡ ἐργατικότητα τῶν συνεργατῶν, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νοῦ Λιονάκη, τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῶν ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριών, ἡ στή-
ριξη κάποιων ἀνθρώπων μας χάρισε τήν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ ἰδιότροπου ταξιδιοῦ 
γιά τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ πού μένουν κλειστά τά Συσσίτια μας!

Σύντομο Χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τά παιδιά, ἐπαινώντας τούς 
γονεῖς καί ἐγκωμιάζοντας τήν κατασκήνωση ὡς μιά διέξοδο τῶν παιδιῶν ἀπό τήν 
καθημερινότητά τους.

Τέλος, τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη κ.κ. Δαμασκηνό ἐνῶ ἀπηύθυνε λόγο εὐχαριστιακό πρός τούς ἐκπροσώπους 
ἐξαίροντας τήν ὅλη προσφορά τοῦ Ἱδρύματος Νιάρχος στούς ἀνά τόπους τῆς Χώ-
ρας μας καί συγκεκριμένα στήν κατασκήνωση καί ἀναφερόμενος μέ γλαφυρό καί 
μνημονιακό τρόπο στόν ἱδρυτή τοῦ Ἱδρύματος κ. Νιάρχο Σταῦρο.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας τέλεσε τόν Ἁγιασμό  
στήν ἐκδήλωση ”Ἀγροδιατροφική σύμπραξη 2018”

Τήν Πέμπτη 9 Αὐγούστου, ὁλοκληρώθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία τό πολιτιστικό 
ἀντάμωμα μέ τούς ἀπόδημους Κρῆτες “Ἐπιστροφή στίς Ρίζες μας 2018 Νο 2”. Η 
ἐκδήλωση εἶχε θέμα “Τό χθές, τό σήμερα καί τό αὔριο στίς σχέσεις τοῦ ἀπόδημου 
Κρητικοῦ μέ τήν Γενέτειρά του τήν Κρήτη” καί διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἀγροδια-
τροφική Σύμπραξη τῆς Περιφέρειας Κρήτης, τόν Πολιτιστικό Σύλλογο Ἁγιᾶς του 
Δήμου Χανίων, τήν Παγκρητική Ἕνωση Ἀμερικῆς καί τό Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Κρητῶν μέ στόχο τήν προώθηση τῶν πιστοποιημένων κρητικῶν προϊόντων στό 
ἐξωτερικό. 

Τόν Ἁγιασμό στήν ἐκδή-
λωση τέλεσε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἐν 
συνεχείᾳ ἀπηύθυνε πατρικό 
χαιρετισμό προς τούς πα-
ρευρισκομένους.

Στήν ἐκδήλωσή μας τίμη-
σαν μέ τήν παρουσία τους 
ἐκπρόσωποι, τῆς Κεντρικῆς 
καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοί-
κησης, δεκάδες ὁμογενεῖς, 
ἀλλά καί πολλοί ἐνδιαφερόμενοι καί φίλοι οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν τίς ὁμιλίες 
καί συζήτησαν γιά τίς προοπτικές τῆς συνεργασίας μας μέ τίς χῶρες τοῦ ἐξωτε-
ρικοῦ.

Μετά τό τέλος τῶν πολύ ἐνδιαφερουσῶν ὁμιλιῶν ἀκολούθησε κρητικό γλέντι 
μέ πρωταγωνιστές αὐθεντικές κρητικές γεύσεις καί παραδοσιακά ριζίτικα τραγού-
δια!
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Τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας  
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Χανίων

Νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους Λενταριανῶν, στόν ὁποῖο διακονεῖ ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.

Ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα τῆς Κυ-
ριακῆς 12 Αὐγούστου ξεκίνησαν οἱ 
Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς Λιτῆς, 
τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ἐγκωμίων τῆς Πανα-
γίας καί τῆς Περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου 
τῆς Παναγίας τόν ὁποῖο εἶχαν στολίσει 
μέ ἀγάπη οἱ γυναῖκες τῆς Ἐνορίας, καί 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Νυχτερινῆς Θείας 
Λειτουργίας στήν ὃποία συμμετεῖχαν ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δα-

μασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Εὐμένιος Ρενιέρης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετράκης, ὁ Πρωτ. 
Νικόλαος Μαυροματάκης, ὁ Πρεσβ. Βασίλειος Κιάσσος, ὁ Διάκονος Δημήτριος 
Δερμιτζάκης καί συμπροσευχουμένου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
καί προσωρινοῦ Ἐφημερίου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Κληρικῶν τῆς Μητρο-
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Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου 
Ὄρους Βαρθολομαῖος:«Παναγιά ἡ Μητέρα ὅλων»

Τήν Δευτέρα 13 Αὐγούστου στόν Ἱερό 
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χωραφακί-
ων τελέσθηκε ἡ Ἱερά Παράκλησις πρός τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Μετά τό πέρας τῆς Παρακλήσεως πραγ-
ματοποιήθηκε Πνευματική Ὁμιλία ὑπό 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Βαρθο-
λομαίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους, μέ θέμα «Πανα-
γιά ἡ Μητέρα ὅλων».

Τήν ἐπίκαιρη καί ὄμορφη πνευματική ὁμιλία παρακολούθησε καί ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τά ὄμορφα πνευματικά λόγια γιά 
τήν Μητέρα ὅλων μας τήν Παναγία. Παράλληλα εὐχαρίστησε καί τόν οἰκεῖο ἐφη-
μέριο Ἱερομόναχο Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα πού διακονεῖ μέ ἀγάπη τήν Ἐνορία του.

πόλεώς μας, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσας Θεο-
φόρας, καί ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν πού ἀπό νωρίς προσῆλθαν στόν 
Ἱερό Ναό καί προσευχήθηκαν στήν Παναγία μας.

Τά Ἱερά Ἀναλόγια κόσμισαν μέ τίς καλλικέλαδες φωνές τούς ψάλτες τοῦ συν-
δέσμου Ἱεροψαλτῶν Χανίων Γεώργιος ὁ Κρής, ἐνῶ γύρω ἀπό τόν Ἐπιτάφιο καί τό 
κόλυβο τῆς Παναγίας στέκονταν ἄντρες καί γυναῖκες μέ παραδοσιακές Κρητικές 
φορεσιές.
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Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας 

στά Χανιά

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου στό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στά Χανιά, τήν παρα-
μονή τῆς ἑορτῆς Τρίτη 14 Αὐγούστου.

Ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχούμενων τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Προ-
δρόμου καί ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἐσφιγμένου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου, Κληρικῶν καί πλήθους 
εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐπίκαιρα καί διδακτικά γιά τό πρόσωπο τῆς Πανα-
γίας μας καί εὐχήθηκε σέ ὅλους πατρικῶς, ἰδιαιτέρως δέ στούς κατ’ ὄνομα ἑορτά-
ζοντες καί ἑορτάζουσες.
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Τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ»  
σέ Λιτσάρδα καί Πλατανιά

Μέ λαμπρή Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
συλλειτουργούντων τοῦ Πρωτ. 
Γρηγορίου Τζαγκαράκη Ἐφημε-
ρίου της Ἐνορίας Λιτσάρδας, 
τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκου-
ράκη καί τοῦ Διακόνου Δημη-
τρίου Δερμιτζάκη, κορυφώθη-
κε ὁ πανηγυρικός ἑορτασμός 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στήν Λιτσάρδα Ἀποκορώνου 

ὅπου πανηγυρίζει ὁ ὁμώνυμος 
περικαλλής Ἱερός Ναός, μέ τόν 
πιστό Λαό νά συμμετέχει ὁμο-
θυμαδόν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες 
γιά τήν Δέσποινα τοῦ κόσμου. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ 
Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
συλλιτανευόντων πλήθους κό-
σμου.

Παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέ-
στηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Πλατανιά Κυδωνίας στόν παραθαλάσ-
σιο Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Γερογυαλιτίσσης, κατά τόν ὁποῖο ἐψάλλησαν καί 
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Σέμπρωνα 
Κυδωνίας

Τό Σάββατο 18 Αὐγούστου ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στήν κορυφή 
τοῦ Ἀποπηγαδιοῦ τοῦ Σέμπρωνα 
Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Γεώργιος Φραντζεσκάκης καί σέ 
ὑψόμετρο 1.100 μέτρων.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν 
μέρος ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτρο-
πος τῆς Ε΄ Ἀρχιερ. Περιφέρειας 

Πρωτ. Ἐμμ. Χατζηδάκης, ὁ Πρωτ. Ἀντ. Κουκουράκης, ὁ Διάκονος Δήμ. Δερμιτζά-
κης συμπροσευχούμενου τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου ἀλλά καί πλήθους πιστῶν.

τά ἐγκώμια τῆς Θεοτόκου καί 
ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθη-
κε μεγάλη λιτανεία τῆς Ἱερῆς 
Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος 
στούς κεντρικούς δρόμους τῆς 
πόλεως, μέ συνοδεία ἀντρῶν 
καί γυναικῶν μέ κρητικές πα-
ραδοσιακές στολές, μέ πάνδη-
μη τή συμμετοχή τοῦ κόσμου 
πού ἔσπευσε νά τιμήσει τήν 
Ὁδηγήτρια καί Παρηγορή-
τρια ὅλων καί νά καταθέσει 
τόν σεβασμό, τήν τιμή καί τήν 

προσευχή του στόν Ἐπιτάφιό της. Τῆς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχ. Δαμασκηνός Λιονάκης 
ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τόν Πλατανιά, συμπροσευχούμενου τοῦ Γέν. Ἀρχιερ. Ἐπι-
τρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρα-
σκάκη καί τοῦ Πρωτ. Ἀποστόλου Παρασκάκη, τοῦ Δημάρχου Πλατανιά κ. Ἰωάν-
νου Μαλανδράκη καί πλήθους κόσμου.
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Παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Μιχάλη Καλογιαννάκη 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας

Παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ θεολό-
γου καί ἀριστούχου διδάκτορος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
Καλογιαννάκη Μιχάλη, μέ τίτλο «Δεκαπεντασύλλαβες Ἀλήθειες».

Συντονιστῆς τῆς παρουσίασης ἦταν ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος 
μέσα ἀπό τόν λόγο τοῦ ἀναφέρθηκε σέ ὑπέ-
ροχα σημεῖα τοῦ βιβλίου καθώς καί σημα-
ντικές στιγμές τῆς ζωῆς τοῦ συγγραφέως 
μέ τόν ὁποῖο ἦταν καί συμμαθητές στήν 
Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης.

Γιά τήν ζωή τοῦ κ. Καλογιαννάκη μίλησε 
ὁ ἐπίσης συμμαθητής καί ὑπεύθυνος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς μας Σχολῆς στόν Ἅγιο Ματθαῖο, κ. Ἀντώνιος Κονταράκης, ἐνῶ γιά τό βι-
βλίο μίλησε καί ἡ καθηγήτριά τους στό σχολεῖο φιλόλογος κ. Μαρία Καληωράκη.

Συγκινητικός στό λόγο του ἦταν καί πατέρας τοῦ κ. Καλογιαννάκη, ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρθηκε μέ εὐγνωμοσύνη καί ἀγάπη πρός τόν υἱό του λέγοντας ὁ Θεός νά 
χαρίζει δύναμη σέ ἐκεῖνο καί σέ ὅλο τόν κόσμο.

Στή συνέχεια μίλησε γιά τό βιβλίο του ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας.
Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώ-

τατος Ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος συνεχάρη 
τούς ὁμιλητές καί τόν συγγραφέα γιά τό 
ἐξαιρετικό πόνημά του, καθώς καί γιά 
τήν ὄρεξη πού ἔχει νά συνεχίζει νά προ-
σφέρει τίς γνώσεις του καί τίς ἐμπειρίες 
ζωῆς τοῦ μέσα ἀπό τά βιβλία του.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Σκηνέ Κυδωνίας 
καί Τρισάγιο στή Μνήμη τῶν Νεοζηλανδῶν 

Μαχητῶν
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-

γία τελέσθηκε τήν Κυριακή 19 
Αὐγούστου στήν Ἐνορία Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στό Σκηνέ Κυδωνίας ὅπου δια-
κονεῖ ὁ π. Νικόλαος Λαδόπου-
λος, ἱερουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. 

Γερασίμου μέ ἀφορμή τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ ἐξαδέρφου του, καί συμπρο-
σευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Μύρωνος.

Ἀργότερα τήν ἴδια ἡμέρα στό συμμαχικό κοιμητήριο τῆς Σούδας Χανίων ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Μύρωνας τέλεσε τρισάγιο ὑπέρ 
τῶν Νεοζηλανδῶν Μαχητῶν πού ἔπεσαν στό πεδίο τῆς μάχης κατά τήν Μάχη τῆς 
Κρήτης, συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. Γερασίμου.
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Ἡ  Ἱερά Μονή Κορακιῶν τίμησε μέ ἐκδήλωση  
τήν Παναγία

Μία ὄμορφη ἑορτή ἀφιερωμέ-
νη στήν Παναγία μας, πραγματο-
ποιήθηκε στόν αὔλειο χῶρο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Ἀκρωτη-
ρίου.

Τήν ἑορτή τίμησε μέ τήν πα-
ρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιο-
νάκης ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁμιλητής 

τῆς βραδιᾶς μέ μία πνευματική - διδακτική καί καρποφόρα ὁμιλία γιά τήν Πανα-
γία, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσα Θεοφόρα μετά τῆς ἀδελφότη-
τος καί πλήθους κόσμου.

Τό ἀφιέρωμα πλημμύρισε ἐπίσης μέ τραγούδια χορωδίας παιδιῶν πού τραγού-
δησαν ὄμορφα τραγούδια γιά τήν Παναγία.

Τήν ὄμορφη ἀφιερωματική ἑορτή πρός τήν Παναγία ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν Πρωτοσύγκελλο γιά 
τήν ὄμορφη πνευματική ὁμιλία, τήν Καθηγουμένη Θεοφόρα γιά τόν συντονισμό, 
τά παιδιά γιά τά ὄμορφα τραγούδια τους, καθώς καί ὅλους ὅσους παρευρέθηκαν 
εὐχόμενος ἡ Παναγία Μητέρα ὅλων νά Πρεσβεύει πάντοτε γιά ὅλους.
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Ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς  
στό Πολιτιστικό μας κέντρο!

Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τό στολίδι τοῦ Πολιτιστικοῦ 
κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας καί τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ Μαρτυρία, 
ἀπό ὅπου καθημερινά γίνεται ἡ ἀναμετάδοση τοῦ Ὄρθρου καί τίς Θείας Λειτουρ-
γίας, ἀλλά καί τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ἀποδείπνου, ἑόρτασε τό 
διήμερο πού μας πέρασε.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τέλεσε τή Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
συμπροσευχουμένων ἑκατοντάδων πιστῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συμπροσευχούμενων Κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, καί πλήθους εὐσεβῶν πιστῶν.
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Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

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

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

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

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819

Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Τίτου 
στό Ἡράκλειο Κρήτης

Μέ τήν δέουσα λαμπρότη-
τα τελέσθηκε τό Σάββατο 25 
Αὐγούστου ὄ Ὄρθρος καί τό 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
στόν ἱστορικό Ἱερό Καθεδρι-
κό Ναό τοῦ Ἁγίου Τίτου στό 
Ἡράκλειο Κρήτης, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναίου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Μύρωνος, τοῦ Σεβ. Ποι-
μενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
Κρήτης Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Προδρόμου Ξενάκη, Κληρικῶν ἀπό ὅλες 
τίς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί συμπροσευχούμενων ἑκατοντάδων 
πιστῶν. 

Μετά τό τέλος τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἐπιμνημόσυνη δέηση, 
στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ, γιά τούς σφαγιασθέντες τήν 25η Αὐγούστου τοῦ 1898.

Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων ἀπό τίς πολιτικές καί στρατιωτιωτικές Ἀρχές 
τοῦ Ἡρακλείου.
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Ἑορτή τελευταίας κατασκηνωτικῆς περιόδου 
στίς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας

Μέσα σέ εὐχάριστη, 
φιλική καί οἰκογενεια-
κή ἀτμόσφαιρα πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ γιορτή 
λήξης τῆς Δ’ κατασκη-
νωτικῆς περιόδου ἀγο-
ριών τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, τήν ὁποία 
καί εὐλόγησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρ-
χης κ.κ. Δαμασκηνός.

Τά παιδιά μέ τόν ἀρχηγό, τόν ὑπαρχηγό καί τούς ὁμαδάρχες προσπάθησαν νά 
ἀποδώσουν μέσα ἀπό πρωτότυπα τραγούδια καί μέ μία ταινία μικροῦ μήκους μέ 
τόν τίτλο «ἡ πηγή μου» ὅσα ἀφομοίωσαν κατά τήν παραμονή τους στήν κατα-
σκήνωση, ὅλα δοσμένα μέ τήν παιδική ἀθωότητα καί πρωτοτυπία, πού ξέρει νά 
προσελκύει καί νά συναρπάζει μικρούς καί μεγάλους.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό τέλος μίλησε μέ συγκινητικά καί εὐγνώμονα λόγια εὐχα-
ριστώντας ἀρχικά τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο πού δη-
μιούργησε αὐτόν τόν καταπράσινο παράδεισο, τούς Ἱερεῖς καί ὅλους τούς συνερ-
γάτες τῆς Μητροπόλεώς μας πού ἔχουν τήν ἐπίβλεψη ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες μέ 
πρῶτο συντονιστή τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό 
Λιονάκη, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ἐκεῖνος παρών στήν ἑορταστική αὐτή ἐκδήλωση, ἰδι-
αιτέρως τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς γιά τήν πολύτιμη βοήθειά 
τους καί τέλος τά παιδιά καί τούς γονεῖς, τά στελέχη, τόν Ἀρχηγό, τόν Ὑπαρχηγό 
καί τούς ὁμαδάρχες.

Ὅλοι μαζί ἔδωσαν ραντεβού γιά τό ἑπόμενο καλοκαίρι γιά νά ξαναζήσουν μέσα 
στήν Ἀγάπη Τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγκαλιά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Φανουρίου  
στόν Κάτω Γαλατᾶ

Μέ λαμπρότητα καί τή συμμετοχή 
πλήθους πιστῶν ἑορτάσθηκε ἡ σεπτή 
μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρ-
τυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανούς στον 
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στόν Κάτω Γαλατά 
Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργι-
ος Σεργάκης.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, 
Δευτέρα 27 Αὐγούστου, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ 

Ὄρθρου καί στή συνέχεια 
τέλεσε τήν Πανηγυρική 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία, πλαισιούμενος ἀπό 
Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως.

Τήν παραμονή τῆς 
ἑορτῆς, Κυριακή 26 Αὐγού-
στου 2018, μέ τίς ἐκατοντά-

δες παραδοσιακές φανουρόπιτες 
νά κυριαρχοῦν, στόν προαύλειο 
χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τελέσθηκε 
ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερι-
νός, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσι-
ολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί 
τή συμμετοχή πολλῶν Κληρικῶν.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου  
τοῦ Προδρόμου στήν Ἱερά Μονή  

Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν

Στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός γιά τήν ἑορτή τῆς ἀποτομῆς της Τιμίας Κεφαλῆς 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τελώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένης τῆς Κα-
θηγουμένης τῆς Μονῆς Θεοφόρας Μοναχῆς μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλήθους 
προσκυνητῶν.
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Ἑκατοντάδες συνάνθρωποι στή φιλανθρωπική 
συναυλία ἀπό τό ”ΣυνΆνθρωπο” γιά τήν ἀνακαίνιση 
τοῦ κτηρίου τῆς «Στέγης Κοριτσιῶν Ἁγ. Νεκταρίου»

Ἡ ἀγάπη τῶν Χανιωτῶν ἀκόμη μία φορά στήριξε τόν ”ΣυνΆνθρωπο” γιά ἕνα 
εὐλογημένο καί καλό σκοπό.

Αὐτό φάνηκε στήν μεγαλειώδη συ-
ναυλία, πού διοργάνωσε τό φιλανθρω-
πικό σωματεῖο «ΣυνΆνθρωπος», μέ τούς 
Γιάννη Κότσιρα, Ἀντώνη Μιτζέλο καί 
Κασσιανή Λειψάκη, ἡ ὁποία ξεσήκωσε, 
συγκίνησε, προσφέροντας στιγμές δια-
σκέδασης ἐνῶ συγχρόνως ἔφτασε κοντά 
στόν στόχο της: τήν συγκέντρωση χρη-
μάτων γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνακαίνιση τοῦ κτιρίου τῆς «Στέγης Κοριτσιῶν Ἁγ. 
Νεκταρίου» ἡ ὁποία φιλοξενεῖ σήμερα 18 κορίτσια ἡλικίας ἀπό 4 ἕως 18 ἐτῶν.

Τήν Φιλανθρωπική συναυλία παρακολούθησαν ὁ Κωδικογράφος τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης, ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νός Λιονάκης καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου καί Ἱερατικός 
Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπου ἀνήκει καί ἡ Στέγη τοῦ Κορι-
τσιοῦ, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καθώς καί ἑκατο-
ντάδες συνάνθρωποί μας.




