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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυ-
ρίῳ,

  Συνεπληρώθησαν 
ἤδη εἰκοσιεννέα ἔτη ἀπό 
τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγά-
λης Ἐκκλησίας, τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου 
ὡς «Ἡμέρας Προστασίας τοῦ περιβάλ-
λοντος». Καθ᾿ ὅλον αὐτό τό διάστημα 
τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπῆρξεν 
ἐμπνευστής καί πρωταγωνιστής ποικί-
λων δράσεων, αἱ ὁποῖαι ἐκαρποφόρησαν 
πλουσίως καί ἀνέδειξαν τό οἰκολογικόν 
πνευματικόν δυναμικόν τῆς ὀρθοδόξου 
ἡμῶν παραδόσεως.

Αἱ οἰκολογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπετέλεσαν 
ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, διά νά ἀνα-
δείξῃ τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς τῆς χριστια-
νικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας 
καί νά προβάλῃ τήν ἀλήθειαν ὅτι οὐδέν 
ὅραμα διά τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος 
ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἔχει ἀξίαν, ἐάν δέν περιλαμ-
βάνῃ καί τήν προσδοκίαν ἑνός κόσμου, 
ὁ ὁποῖος θά λειτουργῇ ὡς πραγματικός 
«οἶκος» τοῦ ἀνθρώπου, εἰς μίαν ἐποχήν 
κατά τήν ὁποίαν ἡ συνεχῶς διογκουμένη 
ἀπειλή κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
κυοφορεῖ μίαν παγκόσμιον οἰκολογικήν 
καταστροφήν. Ἡ ἐξέλιξις αὕτη εἶναι ἡ 

Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου  
κ.κ. Βαρθολομαίου γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου

Ἀριθμ. Πρωτ. 738
† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
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συνέπεια μιᾶς συγκεκρι-
μένης ἐπιλογῆς τρόπου 
οἰκονομικῆς, τεχνολο-
γικῆς καί κοινωνικῆς 
ἀναπτύξεως, ἡ ὁποία δέν 
σέβεται οὔτε τήν ἀξί-

αν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε τήν 
ἱερότητα τῆς φύσεως. Εἶναι ἀδύνατον 
νά ἐνδιαφερώμεθα πραγματικῶς διά τό 
ἀνθρώπινον πρόσωπον καί ταυτοχρόνως 
νά καταστρέφωμεν τό φυσικόν περιβάλ-
λον, τήν βάσιν τῆς ζωῆς, κατ᾿ οὐσίαν δη-
λαδή νά ὑπονομεύωμεν τό μέλλον τῆς 
ἀνθρωπότητος.

Παρά τό γεγονός ὅτι δέν θεωροῦμεν 
ὀρθόν νά κρίνωμεν τόν νεωτερικόν πο-
λιτισμόν ἐπί τῇ βάσει «ἁμαρτολογικῶν 
κριτηρίων», ἐπιθυμοῦμεν νά ὑπογραμ-
μίσωμεν ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος εἰς τήν ἐποχήν μας συν-
δέεται μέ τήν ἀλαζονείαν τοῦ ἀνθρώπου 
ἔναντι τῆς φύσεως καί τήν ἐξουσιαστικήν 
σχέσιν του πρός αὐτήν, καθώς καί μέ τό 
εὐδαιμονιστικόν πρότυπον τοῦ «πολλῶν 
δεῖσθαι» ὡς γενικῆς στάσεως ζωῆς. Ὅσον 
λανθασμένον εἶναι τό νά πιστεύωμεν ὅτι 
εἰς τό παρελθόν ὅλα ἦσαν καλλίτερα, τό-
σον ἄτοπον εἶναι νά κλείωμεν τά ὄμμα-
τα ἐνώπιον ὅσων συμβαίνουν σήμερον. 
Δέν ἀνήκει τό μέλλον εἰς τόν ἄνθρωπον, 
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ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ ἀκαταπαύστως τεχνη-
τάς ἀπολαύσεις καί νέας ἱκανοποιήσεις, ὁ 
ὁποῖος ζῇ διά τόν ἑαυτόν του καί ἀγνοεῖ 
τόν πλησίον, εἰς τόν ἄνθρωπον τῆς προ-
κλητικῆς σπατάλης, οὔτε εἰς τόν ἀδικη-
τήν καί ἐκμεταλλευτήν τῶν ἀδυνάτων. 
Τό μέλλον ἀνήκει εἰς τήν δικαιοσύνην καί 
τήν ἀγάπην, εἰς τόν μετοχικόν πολιτισμόν 
τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς 
ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας.

Τοιοῦτον ἦθος καί τοιοῦτος πολιτισμός 
διασώζεται εἰς τήν θεανθρωπίνην ἐκκλη-
σια-στικήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Εἰς τήν μυστηριακήν καί λατρευτικήν ζωήν 
τῆς Ἐκκλησίας βιοῦται καί ἐκφράζεται ἡ 
εὐχαριστιακή θεώρησις, νοηματοδότησις 
καί χρῆσις τῆς δημιουργίας. Αὐτή ἡ σχέσις 
μέ τόν κόσμον εἶναι ἀσύμβατος μέ κάθε 
εἴδους ἐσωστρέφειαν καί ἀδιαφορίαν διά 
τήν πλάσιν, μέ κάθε μορφῆς δυϊσμόν πνεύ-
ματος καί ὕλης καί ὑποτίμησιν τῆς ὑλικῆς 
πραγματικότητος. Τοὐναντίον, ἡ εὐχαρι-
στιακή ἐμπειρία εὐαισθητοποιεῖ καί κινη-
τοποιεῖ τόν πιστόν εἰς οἰκοφιλικήν δρᾶσιν 
ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ 
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας ὑπεγράμμισεν ὅτι εἰς τά 
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας «καταφάσκεται 
ἡ δημιουργία καί ὁ ἄνθρωπος ἐνδυναμώ-
νεται διά νά λειτουργῇ ὡς οἰκονόμος, φύ-
λαξ καί “ἱερεύς” αὐτῆς, προσάγων ταύτην 
δοξολογικῶς τῷ Δημιουργῷ» (Ἐγκύκλι-
ος, §14). Κάθε εἴδους κατάχρησις καί κα-
ταστροφή τῆς κτίσεως καί ἡ μετατροπή 
της εἰς ἀντικείμενον πρός ἐκμετάλλευσιν 
ἀποτελεῖ διαστρέβλωσιν τοῦ πνεύματος 
τοῦ χριστια-νικοῦ Εὐαγγελίου. Δέν εἶναι 
διόλου τυχαῖον, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ «οἰκολογική μορ-
φή» τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι 
ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διέσωσε τήν Θείαν 
Εὐχαριστίαν ὡς πυρῆνα τῆς ζωῆς της.

Συνεπῶς, ἡ οἰκολογική δραστηριοποί-
ησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν 
ἀνε-πτύχθη ἁπλῶς ὡς ἀντίδρασις εἰς τήν 
σύγχρονον πρωτοφανῆ οἰκολογικήν κρί-
σιν, δέν ἐδημιουργήθη ἀπό αὐτήν, ἀλλά 
ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησί-
ας, προέκτασιν τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους 
εἰς τήν σχέσιν τοῦ πιστοῦ μέ τήν φύσιν. 
Αὐτή ἡ ἐγγενής οἰκολογική συνείδησις 
τῆς Ἐκκλησίας ἐξεδηλώθη εὐθαρσῶς καί 
εὐστόχως ἐν ὄψει τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν 
κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ζωή 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι βιωμένη 
οἰκολογία, ἔμπρακτος καί ἀκατάλυτος 
σεβασμός τῆς κτίσεως. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
γεγονός κοινωνίας, νίκη κατά τῆς ἁμαρ-
τίας καί τοῦ θανάτου, κατά τῆς αὐτοδικαι-
ώσεως καί τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀπό τά 
ὁποῖα ἐκπορεύεται ἡ καταστροφή τοῦ πε-
ριβάλλοντος. Ὁ Ὀρθόδο-ξος πιστός εἶναι 
ἀδύνατον νά παραμένῃ ἀδιάφορος ἔναντι 
τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως. Ἡ μέριμνα καί ἡ 
φροντίς διά τήν πλάσιν εἶναι συνέπεια καί 
ἔκφρασις τῆς πίστεως καί τοῦ εὐχαριστια-
κοῦ ἤθους του.

Εἶναι προφανές ὅτι διά τήν ἀποτελε-
σματικήν συμβολήν εἰς τήν ἀντιμετώ-
πισιν τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων ἡ 
Ἐκκλησία ὀφείλει νά τά γνωρίζῃ καί νά τά 
μελετᾷ. Γνωρίζομεν ἅπαντες ὅτι ἡ μεγα-
λυτέρα ἀπειλή διά τό περιβάλλον καί τήν 
ἀνθρωπότητα εἶναι σήμερον ἡ κλιματική 
ἀλλαγή καί αἱ καταστροφικαί ἐπιπτώσεις 
της δι᾿ αὐτήν ταύτην τήν ζωήν ἐπί τῆς 
γῆς. Αὐτή ἡ θεματική ἐκυριάρχησε καί 
κατά τό ἕνατον οἰκολογικόν Συμπόσιον, 
τό ὁποῖον διωργάνωσε τό Οἰκουμενικόν 
Πατριαρχεῖον τόν παρελθόντα Ἰούνιον 
εἰς τάς νήσους τοῦ Σαρωνικοῦ Σπέτσες 
καί Ὕδραν, μέ τίτλον «Γιά μιά πιό πράσι-
νη Ἀττική. Διασώζοντας τόν πλανήτη καί 
προστατεύοντας τούς κατοίκους του». 
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Δυστυχῶς, ἡ πρόσφατος καταστροφική 
πυρκαϊά εἰς τήν Ἀττικήν καί αἱ ἀναμενό-
μεναι συνέπειαι τῆς προκληθείσης μεγά-
λης περιβαλλοντικῆς καταστροφῆς ἀπο-
τελοῦν τραγικήν ἐπιβεβαίωσιν τῶν θέσε-
ων τῶν συνέδρων διά τήν σοβαρότητα 
τῆς οἰκολογικῆς ἀπειλῆς.

 
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα 
τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 Ὁ οἰκολογικός πολιτισμός τῆς Ὀρθο-
δοξίας εἶναι ἡ ὑλοποίησις τοῦ εὐχαριστια-
κοῦ ὁράματος τῆς δημιουργίας, τό ὁποῖον 
συμπυκνοῦται καί ἐκφράζεται εἰς τήν συ-
νολικήν λειτουργίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς. Αὐτό εἶναι τό αἰώνιον μήνυμα τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-σίας εἰς τό θέμα τῆς 
οἰκολογίας. Ἡ Ἐκκλησία λέγει καί κη-
ρύττει «ἀεί ταὐτά» καί «περί τῶν αὐτῶν», 
συμφώνως καί πρός τά ἀνυπέρβλητα λό-
για τοῦ Ἱδρυτοῦ καί κεφαλῆς αὐτῆς: «ὁ 
οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λό-
γοι μου οὐ μή παρέλθωσι» (Λουκ. κα’, 33). 
Στοιχοῦσα τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Μήτηρ 
Ἐκκλησία καλεῖ τάς ἀνά τήν οἰκουμένην 
Ἀρχιεπισκοπάς καί Μητροπόλεις αὐτῆς, 
τάς ἐνορίας καί τάς ἱεράς Μονάς, νά ἀνα-
πτύξουν πρωτοβουλίας καί συντονισμέ-
νας δράσεις, προγράμματα περιβαλλο-
ντικῆς εὐαισθητοποιή-σεως, νά ὀργανώ-
σουν συνέδρια καί ὁμιλίας, ὥστε οἱ πιστοί 
νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ προστασία 
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι πνευμα-
τική εὐθύνη ἑκάστου ἐξ ἡμῶν. Τό φλέγον 
θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τά αἴτια 
καί αἱ ἐπιπτώσεις του διά τόν πλανήτην 
καί τήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων 
ἀποτελοῦν εὐκαιρίαν διά προσεγγίσεις καί 
συζητήσεις ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς θε-
ολογικῆς οἰκολογίας καί διά συγκεκριμέ-
νας πρακτικάς παρεμβάσεις. Εἶναι ζωτικῆς 
σημασίας νά δοθῇ ἔμφασις εἰς τήν δρᾶσιν 

εἰς τοπικόν ἐπίπεδον. Ἡ ἐνορία ἀποτελεῖ 
τό κύτταρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, 
χῶρον προσωπικῆς παρουσίας καί μαρτυ-
ρίας, ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας, λει-
τουργικήν καί διακονικήν κοινότητα.

Ἰδιαιτέρα μέριμνα πρέπει νά ἐπιδειχθῇ 
διά τήν ὀργάνωσιν τῆς ἐν Χριστῷ διαπαι-
δαγωγήσεως τῆς νέας γενεᾶς, ὥστε νά 
καλλιεργῆται εἰς αὐτήν τό οἰκολογικόν 
ἦθος. Ἡ ἐκκλησιαστική κατήχησις πρέπει 
νά ἐνσταλάζῃ εἰς τήν ψυχήν τῶν παιδίων 
καί τῶν νέων τόν σεβασμόν πρός τήν «κα-
λήν λίαν» πλᾶσιν, κίνητρα διά δραστηριο-
ποίησιν εἰς τήν προστασίαν τοῦ περιβάλ-
λοντος καί τήν ἐλευθεροποιόν ἀλήθειαν 
τῆς ἁπλότητος, καί τῆς λιτότητος καί τοῦ 
ἀσκητικοῦ ἤθους, τοῦ μετοχικοῦ τρόπου 
τοῦ βίου καί τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης. 
Εἶναι ἀπαραίτητον, οἱ νέοι νά κατανοή-
σουν τήν εὐθύνην των διά τήν ἐφαρμογήν 
ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν συνεπειῶν 
τῆς πίστεώς μας, νά γνωρίσουν καί νά 
γνωστοποιήσουν τήν καθορι-στικήν συμ-
βολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν 
ὑπόθεσιν τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος.

Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα 
πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν 
ἔτος καί δαψιλῆ καρποφορίαν τῶν πνευ-
ματικῶν ὑμῶν ἀγώνων, ἐπικαλούμεθα δέ 
ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ζωηφόρον χάριν καί τό ἀμέ-
τρητον ἔλεος τοῦ πανδώρου Κυρίου καί 
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς πίστεως 
ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμ-
μακαρίστου, ἧς τήν τιμίαν εἰκόνα, τό σε-
πτόν κειμήλιον τοῦ Γένους, ἑορτίως, εὐσε-
βοφρόνως καί ἐν ταπεινώσει σήμερον κα-
τασπαζόμεθα.

,βιη’ Σεπτεμβρίου α’
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



6

Ὁἀ ρ χ α ι -
ό τ ε ρ ο ς 

γνωστός Ἐρη-
μίτης Ἅγιος 
τῆς  Κρήτης 
εἶναι ὁ Ἅγιος 
Κ ο σ μ ᾶ ς  ὁ 
Ὁμολογητής, 
ὁ ὁποῖος κοι-
μήθηκε τό ἔτος 658 μ.Χ.. Ἡ βιογραφία 
του μᾶς εἶναι γνωστή ἀπό τήν παλαίτυπη 
σειρά «Acta Sanctorum»,καθώς καί ἀπό 
ἄλλες πηγές.

Ὅπως ἀναφέρει ἡ παραπάνω πηγή, ὁ 
Κρητικός Νότος δέν ἦταν τόσο φημισμέ-
νος τά χρόνια ἐκεῖνα γιά τόν πλοῦτο, ὅσο 
γιά τό πλῆθος τῶν ἀνδρῶν πού ἀσκού-
νταν στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἀνήκει στήν κατηγο-
ρία τῶν ἀσκητῶν πού ἀφιερώθηκαν στόν 
Θεό μέ βαθειά ἄσκηση καί τέλεια ἀποτα-
γή ἐκ τοῦ κόσμου, μέσα σέ σπήλαιο πού 
βρισκόταν στά νότια παράλια τῆς Κρή-
της. Οἱ πνευματικοί του ἀγῶνες ἔγιναν 
πολύ γνωστοί. Ὅπως συνάγεται ἀπό τόν 
βίο του ἔζησε μέ θεϊκή φλόγα καί ἀσκή-
θηκε μέ μεγάλο πόθο ψυχῆς, ἀντιμαχό-
μενος τό κοσμικό φρόνημα.

Ὁ ἐν λόγῳ 
Ἅγ ι ο ς  σ τ ό 
σπήλαιο ὅπου 
ἀ θ λ ή θ η κ ε 
π ν ε υ μ α τ ι κ ά 
ἀπ ο κτῶν τα ς 
μεγάλες ἀρε-
τές, στό ἴδιο 
σπήλαιο ἐντα-

φιάσθηκε μέ ἀφάνεια. Οἱ γειτονικοί κά-
τοικοι τῆς ἐρημιᾶς μέσα στήν ὁποία ἔζη-
σε δημιούργησαν λατρεία γιά αὐτόν καί 
ἐπειδή ἦταν δύσκολη ἡ πρόσβαση στόν 
Τόπο τοῦ σπηλαίου του, μετέφεραν τό 
σκήνωμά του σέ πόλη, στολίζοντάς το μέ 
ἰδιαίτερο τρόπο.

Παρατήρησαν ὅμως ὅτι ὅσο χρονικό 
διάστημα, περίπου γιά τρία χρόνια καί 
ἕξι μῆνες, τό σῶμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Ἐρημίτη, βρισκόταν στήν πόλη αὐτή, μα-
κρυά ἀπό τόν τόπο τῆς ἄσκησής του, ἐπι-
κράτησαν ξηρασίες, χάθηκαν τεράστιες 
σοδειές σιτηρῶν καί σταμάτησε ὁ οὐρα-
νός νά δίδει βροχή. Τήν κατάσταση αὐτή 
οἱ ἄνθρωποι τήν αἰτιολόγησαν ἐξ αἰτίας 
τῆς μεταφορᾶς τοῦ λειψάνου τοῦ ἐρημί-
τη στόν κόσμο, γι᾽ αὐτό καί ἀποφάσισαν 
νά ἐπιστρέψουν τό λείψανό του στό σπή-

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 960 ΧΡΟΝΙΑ
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λαιο τῆς ἄσκησής του. Τότε σταμάτησε ἡ 
ξηρασία, ἔπεσε ἄφθονη βροχή καί ἡ γῆ 
χόρτασε ἀπό νερό. Στό σπήλαιο αὐτό τό 
σῶμα τοῦ Ἁγίου ἔμεινε μέσα σέ ταφικό 
μνημεῖο, τιμώμενο ἀπό ὅλους μέ περισσή 
εὐλάβεια.

Τό ἔτος 1058, Βενετσιάνοι ἔμποροι 
ἦλθαν μέ πλοῖο στά νότια παράλια τῆς 
Κρήτης, πέρασαν τά δύσβατα μέρη πού 
ὁδηγοῦσαν στόν τόπο τῆς σπηλιᾶς πού 
ἦταν θαμμένος ὁ Ἅγιος τό 658, ἔκλε-
ψαν τό σῶμα του καί τό μετέφεραν στή 
Βενετία, στό γνωστό Νησί τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Μείζονος. Σχετικές πλη-
ροφορίες ὑπάρχουν στό βιβλίο “DELLE 
INSCRIZIONI VENEZIANE”. Τό ἄφθαρ-
το σκήνωμα τοῦ Ἁγίου παρέμενε στή 
Βενετία, στόν παραπάνω ἀναφερόμενο 
Ναό, μέσα σέ μιά λάρνακα.

Πρίν ἀπό περίπου 20 χρόνια τό Μο-
ναστῆρι τῆς Παναγίας τοῦ Κουδουμᾶ, τῆς 
Ἱερᾶς ΜητρόπολεωςΓορτύνης καί Ἀρκα-
δίας, ἄρχισε νά μελετᾶ καί νά ἀσχολεῖται 
μέ τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Ἐρημίτη. Τό Μο-
ναστήρι αὐτό σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ πρός 
τόν Ἅγιο Κοσμᾶ, ἀνακαίνισε ἕνα ἀπό τά 
σπήλαια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀφιέρωσε Ἱερό 
Ναό στό ὄνομά του, καί κάθε χρόνο γιορ-
τάζει τή μνήμη του, πού εἶναιστίς 2 Σε-
πτεμβρίου, στό συγκεκριμένο σπήλαιο.

Στό διάβα τοῦ χρόνου, ἡ Ἱερά Μονή 
Κουδουμᾶ ἦρθε, κατά τήν ἐκκλησιαστι-
κή τάξη, σέ ἐπαφή μέ τό παραπάνω Μο-
ναστήρι στή Βενετία, παρακαλῶντας νά 
δοθεῖ τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ 
Ἁγίου.

Μετά ἀπό ἐπισκέψεις τῶν πατέρων 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ μαζί μέ εἰδι-
κούς ἐρευνητές καί μετά ἀπό μιά μακρά 
ἱστορία συνεννοήσεων, στήν τελευταία 
ἐπίσκεψη τῆς Ἀντιπροσωπίας τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τοῦ Κουδουμᾶ στή Βενετία, ἀφοῦ 
προηγήθηκαν μελέτες, ἐγκρίσεις τῶν 
Ἰταλικῶν ἀρχαιολογικῶν ὑπηρεσιῶν, μέ 
ἄδεια τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πατριαρ-
χείου Βενετίας, στίς 16 Ὀκτωβρίου 2018, 
ἔγινε ἡ τελευταία φάση τῆς ἀποσφράγι-
σης τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Ἐρημίτη.

Τελικά, δόθηκε στή Ἱερά Μονή Κου-
δουμᾶ ἀπό τούς Ρωμαιοκαθολικούς μο-
ναχούς τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 
Μείζονος τῆς Βενετίας καί τό Ρωμαιο-
καθολικό Πατριαρχεῖο Βενετίας, ἱκανό 
μέρος ἀπό τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη, μέρος ἀπό τό ὕφα-
σμα πού κάλυπτε τόν Ἅγιο, τέσσερα με-
γάλα τμήματα ἀπό τή ζωγραφική ἐπι-
φάνεια τῆς εἰκονομαχικῆς λάρνακας τοῦ 
8ου αἰῶνα πού κάλυπτε τόν Ἅγιο καθώς 
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καί οἱ ἀρχαῖες κλειδαριές της, γιά νά φι-
λοξενηθοῦν γιά πάντα στό Μοναστήρι 
τοῦ Κουδουμᾶ. Ἡ λάρνακα ξανακλείσθη-
κε καί σφραγίσθηκε μέ βουλοκέρι.

Στίς 17 Ὀκτωβρίου 2018 ἡ ἀποστολή 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ ἀναχώρησε 
μέ πλοῖο ἀπό τή Βενετία, τά ἐν λόγῳ ἱερά 
λείψανα ἔφθασαν στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, στίς 20 Ὀκτω-
βρίου 2018 καί ἀπό ἐκεῖ κατέφθασαν στό 
Μοναστήρι τοῦ Κουδουμᾶ ὅπου ἔγινε 
ἡ ὑποδοχή τους καί ἀκολούθησε ἱερά 
ἀγρυπνία.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης χαιρετίζει μέ βα-
θειά πνευματική ἀγαλλίαση, τήν ἔλευση 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτηστόν τόπο 
τῆς ἄσκησής του, τή Μεγαλόνησο Κρή-
τη. Ἡ ἐπανακομιδή τμήματος τοῦ ἱεροῦ 
λειψάνου Του στόν Τόπο μας ἀποτελεῖ, 
ἀπό πλευρᾶς ἀρχαιότητας, τό δεύτερο 
σπουδαιότερο γεγονός ἐπιστροφῆς τιμί-
ου λειψάνου, στή Μεγαλόνησο Κρήτη, 
μετά τήν ἐπανακομιδή τῆς Τιμίας Κάρας 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου 
Ἐπισκόπου τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά ἀποστείλει τά 
κατάλληλα εὐχαριστήρια γράμματα στό 
Ρωμαιοκαθολικό Πατριάρχη Βενετίας καί 
στή Ρωμαιοκαθολική Ἱερά Μονή Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Μείζονος Βενετίας.

Γιά νά τιμηθεῖ κατάλληλα τό σπου-
δαῖο αὐτό Ἱστορικό γεγονός καί νά πλη-
ροφορηθεῖ ὁ εὐσεβής λαός τοῦ Θεοῦ, ἡ 
Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε τά παρακάτω:

1. Τό Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018 
στήν Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ νά τελεσθεῖ 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο.

2. Τήν Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, κατά 
τήν ὁποία ἑορτάζεται ἡ ἐπέτειος τῆς ἐπα-

νακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου 
Ἀποστόλου Τίτου, τά ἱερά λείψανα τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη νά μεταφερ-
θοῦν στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου 
Τίτου Ἡρακλείου, ὅπου θά τελεσθεῖ Συ-
νοδική ΘείαΛειτουργία. Ἡ Τιμία Κάρα 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου καί τά ἱερά 
λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ θά λιτανευ-
θοῦν ἀπό κοινοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας 
ἡμέρας, κατά τήν καθιερωμένη λιτάνευ-
ση, στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου.

3. Τή Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 Συνοδι-
κή Ἀντιπροσωπεία νά μεταφέρει τά ἱερά 
Λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἀπό τόν Ἱερό 
Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Τίτου Ἡρα-
κλείου, στήν Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ, ὅπου 
θά τοποθετηθοῦν σέ κατάλληλο χῶρο.

4. Νά γίνουν εἰδικές ἐκδόσεις σχετικά 
μέ τόν βίο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, προκειμέ-
νου νά γνωστοποιηθεῖ στό λαό τοῦ Θεοῦ, 
ἡ ἀσκητική πολιτεία καί ἡ μαρτυρία τοῦ 
ἀρχαιότερου γνωστοῦ Ἐρημίτη καί Ὁμο-
λογητή τῆς Μεγαλονήσου.

5. Νά ὀργανωθεῖ τριήμερο ἐκδηλώ-
σεων μέ σχετική Ἐπιστημονική Ἡμερίδα, 
ἐντός τοῦ μηνός Μαΐου 2019, στό ὁποῖο 
θά κληθοῦν ἀπό τή Βενετία ἄνθρωποι 
πού σχετίζονται μέ τά παραπάνω, οἱ 
ὁποῖοι θά τιμηθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία 
τῆς Κρήτης.

6. Νά καθιερωθεῖ, κατ᾽ ἔτος, ἡ τρίτη 
Κυριακή μηνός Μαΐου, ὡς ἡ ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς τῆς ἐπανακομιδῆς τῶν ἱερῶν λει-
ψάνων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη 
στήν Ἱερά Μονή τοῦ Κουδουμᾶ.

Ἀπό τήν  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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 ἩἹερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης συνῆλθε στίς 10 Νοεμβρίου 

2018, στό Ἡράκλειο, σέ ἔκτακτη Συνεδρία καί 
ἀσχολήθηκε μέ θέματα πού εἶναι στήν ἐπικαι-
ρότητα τίς ἡμέρες αὐτές, καί συγκεκριμένα: α. 
τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση ἄρθρων τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, β. τή μισθοδοσία τοῦ 
ἱεροῦ κλήρου καί γ. τήν ἐκκλησιαστική περι-
ουσία.

 Ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε τά μείζονος 
σημασίας θέματα αὐτά καί μελέτησε τίς διά-
φορες ἐκκλησιαστικές, κοινωνικές, νομικές 
καί ἄλλεςπροεκτάσεις καί παραμέτρους, μέ 
συναίσθηση τῆς σπουδαιότητας τῶν θέσεων 
καί Ἀποφάσεών Της ἔναντι τοῦ  Ἔθνους καί 
τῆς Ἱστορίας.

 Γιά τό θέμα τῆς προτεινόμενης ἀναθεώ-
ρησης ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος 
ἀπό τήν Κυβέρνηση ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα 
ἀποφάσισε καί δηλώνει τά ἑξῆς:

 1. Θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τήν ἀναθεώρη-
ση τοῦ ἄρθρου 21, τό ὁποῖο ἀναφέρεται καί 
προστατεύει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, 
πού σύμφωνα μέ τό ἰσχύον Σύνταγμα ἀποτελεῖ 
«θεμέλιο τηςσυντήρησης και της προαγωγής 
του Έθνους» καί τελεῖ ὑπό τήν προστασία τοῦ 
Κράτους καί δηλώνει ρητῶς τήν ἀντίρρησή 
Τηςστήν ἀπάλειψη τῆς διατύπωσης αὐτῆς ἀπό 
τό Σύνταγμα. Ἀρχιερεῖςκαθώς καί κληρικοί 
τῆς Μεγαλονήσου δέχονται συνεχῶς αἰτήματα 
καί διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ γιά τά προβλήματα 
πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ θεσμός τῆς οἰκο-
γένειας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό πρῶτο κύτταρο 
τῆς κοινωνίας μας καί μάλιστα σέ μέρες πού 

ἡ Πατρίδα μας ἔχει ἔντονο δημογραφικό πρό-
βλημα. Ἡ οἰκογένεια χρειάζεται σαφῆ Συνταγ-
ματική προστασία καί ὄχι ἀποδόμηση.

 2. Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατ᾽ ἀρχήν, διαφω-
νεῖ ρητά μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, καθώς οὐδεμία 
Ἐθνική, κοινωνική ἤ νομική ἀνάγκη ἐπιβάλ-
λειτοῦτο. Αὐτή τή θέση, ἐξέφρασε καί ὁ Πα-
ναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαῖος, στό ἀπό 1ης Αὐγούστου 
2017 Σεπτό Πατριαρχικό Του γράμμα, πρός 
τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος.

  Σέ κάθε περίπτωση, ἡ Ἐκκλησία Κρή-
της διαφωνεῖ μέ τήν προτεινόμενη προσθή-
κη τῆς φράσης: «Η Ελληνική Πολιτεία είναι 
θρησκευτικά ουδέτερη», στό 3ο ἄρθρο τοῦ 
Συντάγματος. Δηλώνει τόν σεβασμό Της σέ 
κάθε θρήσκευμα, τό ὁποῖο προστατεύεται καί 
σήμεραἐπαρκῶς ἀπό τό Σύνταγμα (ἄρθρο 
13, παρ.2) καί τή νομοθεσία τοῦ Κράτους. 
Οἱ νομικές προεκτάσεις τῆς προτεινόμενης 
εἰσαγωγῆς τῆςφράσης ὅτι «Η Ελληνική Πο-
λιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη» δέν εἶναι 
σαφεῖς. Κάθε πειραματισμός καί ἀκροβασία 
στό θέμα αὐτό θά ἐπιφέρει στό μέλλον ἀρνη-
τικές συνέπειες εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Τί 
σημαῖνει ἄραγε, γιά τόν λαό καί τήν Ἐκκλησία, 
ὁ ἐν λόγῳ ὅρος περί θρησκευτικῆς οὐδετε-
ρότητας τῆς Ἑλλάδας; Πῶς ἑρμηνεύεται ἀπό 
πλευρᾶς τῆς Πολιτείας;

 Ἐπίσης, ἡ προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ 
ἄρθρου 3, δέν κατονομάζει ρητά τή δικαιοδο-
σιακή ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, 
δηλαδή ὅτι εἶναι Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία ὑπό 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
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τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καθώς καί ὅτι 
διοικεῖται μέ δικό Της Καταστατικό Χάρτη.

 Γιά τό θέμα τῆς ἀξιοποίησης τῆς Ἐκκλησι-
αστικῆς Περιουσίας, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφω-
να ἀποφάσισε καί δηλώνει τά ἑξῆς:

 Ὅσα ἀκούγονται καί φημολογοῦνται 
γιάἀμύθητη δῆθεν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, 
δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα. 
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαχρονικά ἔδωσε τό 
μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας Της ὑπέρ 
ἀναξιοπαθούντων ἀνθρώπων, ὑπέρ τοῦ Τα-
μείου Ἐφέδρων Πολεμιστῶν, γιά ὑποτροφίες 
ἄπορων φοιτητῶν καί ἐνίσχυσε τίς προνοια-
κές δομές τῆς Ἐκκλησίας, γιά τή στήριξη καί 
τή βοήθεια ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας 
σέ ὅλη τήν Κρήτη. Ἐπίσης, μεγάλο μέρος τῆς 
περιουσίας Τηςδόθηκε στήν Πολιτεία γιά νά 
καλύπτει τή μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. 
Ἡ σημερινή ὑπάρχουσα ἐκκλησιαστική πε-
ριουσία στήν Μεγαλόνησο, στό μεγαλύτερό 
της μέρος εἶναι ἄνευ ἀξίας καί εἶναι ἀδύνατο 
αὐτή νά καλύψει τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν 
τῆς Κρήτης. Συνεπῶς, γιά ποιό «κοινό τα-
μεῖο» συζητοῦμε, τό ὁποῖο θάεἶναι ἱκανό νά 
καλύψει τίς μισθολογικές ἀνάγκες τῶν κλη-
ρικῶν μας;

 Γιά τό θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ 
Κλήρου ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε 
καί δηλώνει:

 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τιμᾶ τούς κλη-
ρικούς Της καί ἀναγνωρίζει ὅτι ἐργάζονται 
φιλότιμα στήδιακονία τους. Ὁ ρόλος τοῦ Κρη-
τικοῦ Ἱερέα εἶναι ὄχι μόνο Ἐκκλησιαστικός, 
ἀλλά Ἐθνικός καίκοινωνικός. Ἰδιαίτερα στά 
χρόνια αὐτά τῆς παρατεινόμενης κρίσης, ὁ 
κληρικός τῆς Κρήτης εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνέ-
λαβε πολύπτυχους ρόλους καί πρωτοβουλίες 
γιά τήν ἀντιμετώπιση καθημερινῶν προβλη-
μάτων καί δυσκολιῶν τοῦ λαοῦ μας, διαφυ-
λάττοντας τήν κοινωνική συνοχή. Στό πλαίσιο 
αὐτό ἡ Ἱερά Σύνοδος δηλώνειἀπερίφραστα 
ὅτι ἡ ὑπάρχουσα νομοθετημένη μισθοδοσία 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, πού ἐπί σειρά δεκαετιῶν 
ἔχει δοκιμασθεῖ, δέν χρήζει ὁποιασδήποτε 

ἀλλαγῆς. Ὅσα δημοσιεύθηκαν γιά τήν ἀλλα-
γή τοῦ καθεστῶτος στή μισθοδοσία τῆς κλη-
ρικῶν, δέν διασφαλίζουν τά ἐργασιακά δι-
καιώματα καί ἀφήνουν κενά καί ἀσάφειες σέ 
πολλά ἐπίπεδα. Μέ τόν τρόπο αὐτό, τό μέλλον 
τῶν ἑκατοντάδων κληρικῶν τῆς Κρήτης, ὡς 
καί τῶν οἰκογενειῶν τους, κάποιες ἀπό τίς 
ὁποῖες εἶναι πολύτεκνες, εἶναι μετέωρο καί 
ἀμφισβητούμενο. Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά διασφα-
λίσει μέ κάθε νόμιμοτρόπο τήν ἀξιοπρέπεια 
τῶν κληρικῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους, πού 
ὑπηρετοῦν τήν Ἐκκλησία Κρήτης καί δέν θά 
ἐπιτρέψει τή βίαιη δυσμενῆ μεταβολή τοῦ 
ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τους, μέ ἀναίτιες 
καταστρατηγήσεις κατοχυρωμένων δικαιω-
μάτων τους.

 Ἄν σήμερα πολλοί σιωποῦν γιά τήν ἐπι-
χειρούμενη καταπάτηση τῶν ἐργασιακῶν δι-
καιωμάτων τῶν κληρικῶν, νά γνωρίζουν ὅτι 
αὔριο εἶναι ἐνδεχόμενο νά βρεθοῦν καί αὐτοί 
στήν ἴδια θέση.

 Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης δηλώνει ὅτι οὐδεμία 
ἐπίσημη ἤ ἀνεπίσημη ἐνημέρωση εἶχε γιά ὅσα 
ἀνακοινώθηκαν σχετικά μέ τά παραπάνω καί 
ἐκφράζει τή δυσαρέσκεια καί τήν ἔντονη δι-
αμαρτυρία Της πρός τήν Ἑλληνική Πολιτεία.

 Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μαζί 
μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Συνδέσμων τῶν 
Κληρικῶν τῆς Κρήτης, πού ἐκφράζουν τούς 
ἐννιακόσιους καί πλέον κληρικούς τῆς Κρή-
της, θά μεταβοῦν ἄμεσα στούς Ἀρχηγούς 
τῶν Κομμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, 
γιά νά καταθέσουν Ὑπόμνημα καί νά ὑπο-
στηρίξουνἐπίσημα τίς παραπάνω θέσεις τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἐπίσης, θά κληθοῦν οἱ 
Βουλευτές καθώς καί ἄλλοιΦορεῖς τῆς Με-
γαλονήσου Κρήτης, γιά νά ἐνημερωθοῦνγιά 
τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά ὅλα τά 
παραπάνω θέματα, τά ὁποῖα ἅπτονται τῆς 
Ἱστορίας καί τῶν Παραδόσεων τοῦ Κρητικοῦ 
λαοῦ.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο  
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν Κρήτη 
γιά τά 50 χρόνια τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 

στό Κολυμπάρι καί 
στά θυρανοίξια τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου 

στό Συρικάρι Κισάμου

Μεγάλη εὐλογία γιά τήν Κρήτη ἡ 
ἄφιξη τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκου-

μενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου τόν ὁποῖο ὑποδέχτηκαν στό 
ἀεροδρόμιο Χανίων οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης μέ ἐπικε-
φαλῆς τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖο, Κληρικοί, ἐκπρόσωποι 
τῆς Κυβέρνησης, τῶν σωμάτων ἀσφα-
λείας καί ἐκπροσώπων τοῦ στρατοῦ.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέ-
φτηκε τήν Κρήτη τό διήμερο 2-3 Ὀκτω-
βρίου στό πλαίσιο τοῦ ἐπετειακοῦ ἑορ-

τασμοῦ τῶν 50 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.

“Είμαι πολύ χαρούμενος καί συγκι-
νημένος πού ἀξιώνομαι νά πατήσω γιά 
ἀκόμη μιά φορᾶ τά ἁγιασμένα καί ἡρω-
ικά χώματα τῆς μεγαλονήσου Κρήτης”, 
σημείωσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, 
προσθέτοντας ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἀκαδη-
μία Κρήτης, μέ τίς δράσεις καί τά συ-
νέδρια πού πραγματοποιεῖ ἐκπέμπει τό 
μήνυμα καί τή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, ἕνα μήνυμα πού εἶναι πάντα ζωντα-
νό καί δυναμικό.
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Χιλιάδες πιστοί προσῆλθαν στό 
Συρικάρι Κισάμου γιά νά παρακολου-
θήσουν τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τά 
ὁποία τελέστηκαν ὑπό τοῦ Παναγιω-
τάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας 
κ.κ. Βαρθολομαίου, παρουσία τοῦ Μα-
καριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων 
κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσο-
στόμου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναίου καί τῶν Ἀρχιερέων τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, 
ἐκπροσώπων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
Πρωτοσυγκέλλων καί Καθηγουμέ-
νων, Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Μονα-
ζουσῶν, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρα-
τίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, κυ-
βερνητικῶν καί πολιτειακῶν ἐκπροσώ-
πων καθώς καί ἀντιπροσωπειῶν τῶν 
σωμάτων ἀσφαλείας καί τῶν ἐνόπλων 
δυνάμεων.

Τό 2012 διά ἐνεργειῶν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου 
καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου ὁ τοπικός 
μας Ὅσιος Νικηφόρος συγκαταλέχθη-
κε στούς νέους Ὁσίους τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου καί τῆς περί Αὐτόν 
Ἁγίας καί  Ἱερᾶς Συνόδου.

Πρόκειται γιά τόν πρῶτο ἀριστουρ-
γηματικό Ναό στή γενέτειρα τοῦ 

 Ὁσίου, πού ἐντός ἐλαχίστων μηνῶν δη-
μιουργήθηκε μέ τήν συμβολή πολλῶν 
πιστῶν καί τόν συντονισμό τῆς ἐρα-
νικῆς ἐπιτροπῆς.

Τά θυρανοίξια σφραγίζουν τόν λα-
μπρό τόπο καταγωγῆς τοῦ Ὁσίου Νι-
κηφόρου τό σπίτι τοῦ ὁποίου ἀνακαινί-
σθηκε καί ἀναπαλαιώθηκε πλησίον τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ.

Εὐχαριστήριο χαιρετισμό πρός τόν 
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαῖο, στούς Προκαθημένους τῶν 
Ἐκκλησιῶν, στήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύ-
νοδο Κρήτης, πρός τίς Ἐνορίες, τούς 
χορηγούς ἀλλά καί πρός ὅλο τόν κό-
σμο ἀπηύθυνε συγκινημένος ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου 
κ.κ. Ἀμφιλόχιος.

Στήν Ἀντιφώνησή του ὁ Προκαθή-
μενος τῆς Ὀρθοδοξίας εὐχαρίστησε 
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. 
Ἀμφιλόχιο γιά τόν περικαλλῆ αὐτό 
Ναό τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τόν ὁποῖο 
ὅπως εἶπε σήμερα παραδίδουμε στήν 
κοινή λατρεία. Κατόπιν ἀναφέρθηκε 
στήν βιωτή τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου ὁ 
ὁποῖος ὅπως εἶπε ἦταν ἄτυχος κατά τήν 
κοσμική ἔκφρασην καί ἀντίληψη, ἀλλά 
κατά Θεόν κατέστη σκεῦος ἐκλογῆς 
καί ἔνσαρκος Ἄγγελος καί φωτοειδής 
νοῦς.
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Τήν Τρίτη 2 Ὀκτωβρίου τελέσθηκαν 
τά ἐγκαίνια τῆς Μονάδας Αὐξημένης 
Φροντίδας τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύμα-
τος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου 
καί Σελίνου, ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου 
καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου.

Πρόκειται περί νέας δομῆς τοῦ 
Ἀννουσάκειου, εὐγενής χορηγία τοῦ 
Ἱδρύματος «Ἰωάννης Σ. Λάτσης» πού 

Μιά εἰκόνα τοῦ νέου Ὁσίου Ἀμφι-
λοχίου τοῦ Πατμίου, προσέφερε κατά 
τήν διάρκεια ἐπισήμου γεύματος την 
Τετάρτη 3 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβ. Ποιμε-
νάρχης κ.κ. Δαμασκηνός στόν Πανα-
γιώτατο καί Οἰκουμενικό μας Πατριάρ-
χη κ.κ. Βαρθολομαῖο.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εὐχα-
ρίστησε τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας ἰδι-
αίτερα συγκινημένος γιά τό εὐλογη-
μένο αὐτό δῶρο μέ τό νέο Ἅγιο τῆς 
Ἐκκλησίας μας.

Νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ 

θά συμβάλλει ἔμπρακτα στήν ἀνακού-
φιση ἀσθενῶν οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται σέ 
λίαν ἐμπερίστατη κατάσταση.

 Ὁσίου Ἀμφιλοχίου, εἶναι ἐργόχειρο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων.

Λαμπρή καί Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου 
τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τελέστηκε στήν Ἱερά 
Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμβάρι 
Χανίων, χοροστατοῦντος τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου τήν Τετάρτη 3 
Ὀκτωβρίου.

Στήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν 
συμπροσευχόμενοι ὁ Πατριάρχης Ἱε-

ροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ.κ. Ἀνα-
στάσιος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναῖος, οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Κρήτης καί τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου, καθώς πλῆθος πιστῶν.

Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης 
ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Μ. Ἱερομνή-
μονος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. στόν διευθυντή 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, 
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πού ἑορτάζει τήν πεντηκονταετηρίδα 
της, Δρα Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ.

Τῆς Πατριαρχικῆς χοροστασίας 
ἀκολούθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ νέου 
Κειμηλιαρχείου τῆς Μονῆς, σέ πλήρως 
ἀνακαινισμένους χώρους τῆς Μονῆς.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στό 
μεγάλο ἀμφιθέατρο τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης πραγματοποιή-
θηκε ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 50 

Ἀναχώρησε στίς 4 Ὀκτωβρίου τό 
πρωί ἀπό τό ἀεροδρόμιο Χανίων ὁ Πα-
ναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατρι-
άρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μαζί μέ τόν 
Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, 
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ.κ. Ἀνα-
στάσιο, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομο, καί ἄλλους Προκαθημέ-
νους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Κατά τήν ἀναχώρηση τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ μας Πατριάρχου στό ἀεροδρόμιο 
Χανίων βρέθηκαν οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης μέ πρῶτο 
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρη-
ναῖο, Πρωτοσυγκέλλοι, Ἀρχιμανδρίτες 
καί Κληρικοί, ἐκπρόσωποι τῆς Κυβέρ-
νησης καί των Ενόπλων Δυνάμεων, οἱ 
ὁποῖοι χαιρέτησαν καί εὐχήθηκαν καλό 

ταξίδι στόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρ-
χη καί στήν συνοδεία του.

χρόνια κοινωνικῆς καί ἐπιστημονικῆς 
προσφορᾶς της, μέ κεντρικούς ὁμι-
λητές τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό 
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί 
τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπιο Παυλόπουλο, ἐνῶ σύντομους 
χαιρετισμούς ἀπηύθυναν οἱ Προκα-
θήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
Κυβερνητικοί καί Πολιτειακοί ἐκπρό-
σωποι, καθώς καί οἱ Ἑταῖροι τῆς Ο.Α.Κ.
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40 μέρες πρό τοῦ Σταυ-
ροῦ τοῦ Κυρίου ἐγένετο 
ἡ Μεταμόρφωση. Σή-
μερα, 40 μέρες μετά τή 
Μεταμόρφωση, ἔχουμε 
τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως 
τοῦ Τίμίου Σταυροῦ. Αὐτό δηλώνει ὅτι ἡ 
λατρεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι λογική.

Ἡ ὑπέρβαση τοῦ χρόνου στό ἑορτο-
λόγιο τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα 
οἱ ἑορτές νά μήν περιορίζονται μόνο σέ 
καθορισμένες ἡμερομηνίες ἀλλά νά ἐπε-
κτείνονται σ’ ὁλόκληρο τό χρόνο ὅπως 
συμβαίνει στήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως ἡ 
ὁποία ἐκτός ἀπό τό Πάσχα ἐπαναλαμβά-
νεται κάθε Κυριακή.

Οἱ μεταξύ μας εὐχές στίς ἑορτές χρό-
νια πολλά ἤ καί τοῦ χρόνου ἀποκαλύ-
πτουν ὅτι οἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν 
βαθύτερο διδακτικό περιεχόμενο. 

Ἡ καθιέρωση τῆς πρώτης Σεπτεμβρί-
ου ὡς ἡμέρας ἐνάρξεως τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ἔτους διασώζει τήν ἱστορική συ-
νέχεια στό ἔργο καί τά γεγονότα λογικά. 
Παράδειγμα, ἡ σύλληψις τοῦ Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου πού προηγήθηκε κατά 
ἔξι μῆνες τῆς συλλήψεως τοῦ Κυρίου 
(Εὐαγγελισμός) ἀφοῦ τοποθετεῖται στίς 
23 Σεπτεμβρίου καί αὐτή τοῦ Γενεθλίου 
τῆς Θεοτόκου προϋποθέτει τήν ἐξέλιξη 
τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας καί το-
ποθετεῖται στίς 8 Σεπτεμβρίου. 

Ἡ πρώτη χριστιανική ἑορτή εἶναι Κυ-
ριακή, τό λεγόμενο στή λειτουργική ὁρο-
λογία ἑβδομαδιαῖο Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας.

Στό διάβα τοῦ χρόνου διαμορφώθηκε 
ἑορτολογικά ἡ ἑβδομάδα ὁπότε ὁρίστη-

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  
τήν 14ην Σεπτεμβρίου 2018  

Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Λενταριανά
καν οἱ ἡμέρες μνήμης 
τῶν ἡμερῶν τῆς Ἑβδο-
μάδος, ἀλλά καί διαμορ-
θώθηκε ὁ κύκλος τοῦ 
κινητοῦ ἑορτολογίου μέ 
κέντρο τό Πάσχα.

Μέ βάση τά ἀνωτέρω θά σᾶς παρου-
σιάσουμε τήν ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
καί πῶς αὐτή εἰσῆλθε στήν παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας.

Α. Ἡ τιμητική προσκύνηση  
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ εἰσαγωγή του  

στή χριστιανική λατρεία. 
Ἡ σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου, ἐκτός 

τοῦ ὅτι προσέφερε τή σωτηρία σ’ ὁλό-
κληρο τόν κόσμο, ἁγίασε τόν ἴδιο τόν 
Τίμιο Σταυρό καί τόν μετέτρεψε ἀπό ση-
μεῖο καταδίκης, κυριολεκτικά κατάρας 
(Πρβλ. Δευτερον. 21, 23: «ὅτι κεκατη-
ραμένος ὑπό Θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπί 
ξύλου»), σέ ἀφορμή χαρᾶς καί καύχησης 
ἐν Κυρίῳ (Γαλ. 6, 14: «ἐμοί δε μη γένοι-
το καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοί 
κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ κόσμῳ»· πρβλ. 
Κολασ. 1, 20 καί 2, 14).

Μέ βάση λοιπόν τήν παύλεια τιμή 
ἀπέναντι στή σταυρική θυσία τοῦ Χρι-
στοῦ, κατά φυσικό τρόπο ἀπό πολύ νω-
ρίς ἀποδόθηκε τιμή καί ἀξία καί σέ ὅ,τι 
συνδεόταν μέ τή θυσία τοῦ Χριστοῦ τούς 
ὕλους, τή λόγχη, τόν κάλαμον….. καί φυ-
σικά κατά κύριο λόγο μέ τόν Τίμιο Σταυ-
ρό. Συνεπῶς, ὁ σταυρός εἶναι τό πρῶτο 
ἱερό ἀντικείμενο τῆς θρησκείας μας στό 
ὁποῖο ἱστορικά ἀποδίδεται τιμητική 



17

προσκύνηση (V. Grumel, Images (culte 
des), Dictionaire de Teologie Catholique, 
Paris 1923-1950, VII, παρά Ene Branişte, 
Liturgica Generalā I, Calaţi 2002, σ. 171, 
σημ. 22). Ἀσφαλῶς, ἡ ἀνοικοδόμηση 
τοῦ εἰδωλολατρικοῦ Ναοῦ στόν τόπο 
τῆς σταυρώσεως ἀπό τόν αὐτοκράτορα 
Ἀδριανό ἐπεδίωξε νά «σκεπάσει» τά κα-
τάλοιπα τοῦ τόπου τῆς Σταυρώσεως καί 
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ (Eὐσεβίου Και-
σαρείας, Εἰς τόν βίον τοῦ Κωνσταντίνου, 
P.G. 20, 1085C· Ἀλεξάνδρου Κορακίδη, 
Ἡ εὕρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἀθῆναι 
1983, σ. 58-59). Ὅμως, ἡ διάδοση τῆς 
τιμῆς πρός τόν Τίμιο Σταυρό ἦταν τόσο 
εὐρεῖα τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες, ὥστε 
ἀπετέλεσε καί μία ἐκ τῶν κατηγοριῶν, 
τίς ὁποῖες ἀπηύθυναν οἱ εἰδωλολάτρες 
ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ὀνομάζοντάς 
τους «σταυρολάτρες», μέ ἀποτέλεσμα νά 
ἐμφανισθοῦν ἀντιρρητικοί λόγοι ἀπένα-
ντι σ’ αὐτές τίς τοποθετήσεις ἀπό μέρους 
τῶν ἀπολογητῶν τοῦ β΄ καί γ΄ αἰῶνα 
(Τερτυλλιανός, Apologeticum, XVI, P.L. 
τόμ. Ι, 365 κ.ἑξ.· Minucius Felix, Octavius, 
IX-XII, P.L. τόμ. ΙΙΙ, 260 κ.ἑξ.· Ὡριγένης, 
Κατά Κέλσου, P.L. τόμ. 11, 869B-C).

Ἀξιόλογη μαρτυρία τοῦ δ΄ αἰῶνα πάνω 
στό θέμα τῆς τιμητικῆς προσκύνησης τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ εἶναι τά λόγια τοῦ Ἰου-
λιανοῦ τοῦ Ἀποστάτη: «...τό τοῦ σταυ-
ροῦ προσκυνεῖτε ξύλον, εἰκόνας αὐτοῦ 
σκιαγραφοῦντες ἐν τῷ μετώπῳ καί πρό 
τῶν οἰκημάτων ἐγγράφοντες» (Κυρίλλου 
Ἀλεξανδρείας, Λόγοι κατά Ἰουλιανοῦ, 
P.G. τόμ. 76, 796D-797 Α ). Ἀξιοσημείωτο 
εἶναι τό γεγονός ὅτι στή Ρουμανία στήν 
περιοχή τῆς Τρανσυλβανίας, πάνω στίς 
ὀροφές, στίς εἰσόδους τῶν σπιτιῶν τῶν 
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἀλλά καί στίς 
διασταυρώσεις τῶν δρόμων, ἀκόμη καί 
σήμερα συναντᾶμε ἀνάλογα μέ τήν περί-
πτωση σιδερένιους ἤ ξύλινους σταυρούς. 

Καί μέχρι ἐδῶ ἔχουμε ἔμμεσες μαρτυρίες 
περί τῆς τιμῆς στόν Τίμιο Σταυρό.

Ὑπάρχουν ὅμως στήν ἴδια περίοδο καί 
οἱ ἄμεσες μαρτυρίες. Ἐπίσης, στούς βίους 
τῶν ἁγίων, μαρτύρων καί ἀσκητῶν, βλέ-
πουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ νά κατέχει 
κεντρική θέση. 

Στό βίο γιά παράδειγμα τοῦ ἁγίου 
μεγαλομάρτυρα Προκοπίου (8 Ἰουλίου) 
ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἅγιος Προκόπιος, πρίν 
ἀκόμη γίνει χριστιανός, εἶδε σέ ὀπτασία 
ἕναν κρυστάλλινο σταυρό καί ἄκουσε 
ταυτόχρονα νά τοῦ παρουσιάζεται διά 
φωνῆς ὁ ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς. Στή συ-
νέχεια, ὁ ἅγιος ἔκανε λάβαρο καί σημαία 
του τό φανερωθέν σημεῖο τοῦ σταυροῦ. 

Ἐπίσης, ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀναχωρη-
τής (26 Νοεμβρίου) ἔφερε ὡς ἄσκηση καί 
πνευματική προστασία ἐσωτερικά, κατά-
σαρκα, σιδερένιες ἀλυσίδες πού σχημάτι-
ζαν τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ σέ σχῆμα Χ. 
Καί βέβαια γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἅγιοι ἀπό-
στολοι Πέτρος καί Ἀνδρέας μαρτύρησαν 
μετά χαρᾶς μέ σταυρικό θάνατο μέ τό 
κεφάλι, ὅμως, πρός τήν κάτω πλευρά τοῦ 
σταυροῦ.

Τόση ἦταν ἡ εὐλάβεια καί ἡ τιμή τῶν 
ἀρχαίων χριστιανῶν πρός τόν Τίμιο 
Σταυρό, ὥστε συνόδευε τήν καθημερι-
νή ζωή τους σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις της, 
ἀκόμη καί στήν κάλυψη τῶν βιολογικῶν 
τους ἀναγκῶν. Ἐπ’ αὐτοῦ εἶναι χαρα-
κτηριστικά τά λόγια τοῦ Τερτυλλιανοῦ: 
«ὁπουδήποτε καί ἄν πρόκειται νά πᾶμε 
ἤ γιά ὁπουδήποτε καί ἄν πρέπει νά ἀνα-
χωρήσουμε, ὅταν φτάνουμε καί ὅταν 
ἀναχωροῦμε, ὅταν φορᾶμε τά παπούτσια 
μας, ὅταν κάνουμε τό λουτρό μας, ὅταν 
τρῶμε, ὅταν ἀνάβουμε τό φῶς, ὅταν πέ-
φτουμε νά κοιμηθοῦμε, ὅταν καθόμαστε 
στό κάθισμα, ὅταν ἀρχίζουμε ὁποιαδή-
ποτε συζήτηση, κάνουμε στό μέτωπό μας 
τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ» (Ὅ.π., 3, 11). Τό 
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ἴδιο ἀναφέρει καί ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱερο-
σολύμων (Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 34, σ. 168: «ἐπί 
μετώπου μετά παρρησίας δακτύλους ἡ 
σφραγίς ((=νά κάνεις μέ τά δάχτυλά σου 
τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέ θάρρος καί 
ἐμπιστοσύνη)) καί ἐπί πάντων ὁ σταυ-
ρός γενέσθω: ἐπί ἄρτων βιβρωσκομένων 
καί ἐπί ποτηρίων πινομένων, ἐν εἰσόδοις, 
ἐν ἐξόδοις, πρό τοῦ ὕπνου, κοιταζομέ-
νοις καί διανισταμένοις, ὁδεύουσι καί 
ἠρεμοῦσι. Μέγα τό φυλακτήριον, δωρε-
άν διά τούς πένητας, χωρίς καμάτου διά 
τούς ἀσθενεῖς ἐπειδή παρά Θεοῦ ἡ χάρις. 
Σημεῖον πιστῶν καί φόβος δαιμόνων»).

Δύο ὅμως γεγονότα ἔπαιξαν καθο-
ριστικό ρόλο στήν ἀνάπτυξη τῆς τιμῆς 
ἔναντι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί στήν προ-
έκτασή της ἀπό θέμα εὐλάβειας σέ λει-
τουργικό ἀντικείμενο πού διαδραμάτισε 
πρωτεύοντα ρόλο στή χριστιανική λα-
τρεία.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ θαυμαστή ἐμφάνιση 
τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ στό Μ. Κων-
σταντῖνο κατά τήν καθοριστική νίκη του, 
διά τῆς βοηθείας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπί 
τοῦ Μαξεντίου τό 312 (Εὐσεβίου Καισα-
ρείας, Εἰς τόν βίον τοῦ Κωνσταντίνου, 
P.G. 20, 944Α-C. Πρίν ἀπό τόν Εὐσέ-
βιο μαρτυροῦν τό γεγονός οἱ ἱστορικοί: 
1) Λακτάνιος, στό βιβλίο του «Περί τοῦ 
θανάτου τῶν διωκτῶν τῶν χριστιανῶν», 
πού ἔγραψε τό 314 καί 2) Νακτάριος ὁ 
ρήτωρ στό βιβλίο του «Πανηγυρικός εἰς 
τόν Κωνσταντῖνον», πού ἔγραψε τό 321, 
ἐνῶ ὁ Εὐσέβιος ἔγραψε τά ὡς ἄνω γύρω 
στό 330-335 (βλ. Ἀρχιμ. Μελετίου Καλα-
μαρᾶ, νῦν Μητροπ. Νικοπόλεως καί Πρε-
βέζης, Τό σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
Ἀθῆναι 1970, σ. 27).

Αὐτό τό θαυμαστό γεγονός ἐπηρέ-
ασε ὄχι μόνο τό Μ. Κωνσταντῖνο ἀλλά 
καί τήν ἐν γένει ζωή τῆς ρωμαϊκῆς αὐτο-
κρατορίας, καθόσον ὁ σταυρός ὡς τρό-

πος καταδίκης καταργήθηκε καί μάλιστα 
ἀντικατέστησε τή μέχρι τότε διακόσμη-
ση τῶν λαβάρων, βασιλικῶν σκήπτρων, 
διαδημάτων κ.ἄ., καί τό δεύτερο εἶναι ἡ 
εὕρεση τοῦ ξύλου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τό 
326 καί ὀφειλόταν στήν ἐπιμονή τῆς εὐσε-
βοῦς βασιλίσσης ἁγίας Ἑλένης, σύμφωνα 
μέ τήν παράδοση, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται 
ἀπό πολλούς πατέρες καί ἐκκλησιαστι-
κούς συγγραφεῖς τοῦ δ΄- ε΄αἰῶνα (Ὅπως: 
Εὐσέβιος, ὅ.π., 1090C-D· Κύριλλος Ἱερο-
σολύμων, Ἐπιστολἠ πρός Κωνστάντιον, 
P.G. 33, 1168B· Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, 
Oratio de obitu Theodosii, P.L. 16, 1042 
κ.ἑξ.· Θεοδώρητος, Ἐκκλησιαστική Ἱστο-
ρία, P.G. 82, 960A-C).

Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων ἐκτός 
τοῦ ὅτι ἀναφέρεται στήν τιμητική προ-
σκύνηση τοῦ τόπου τῆς Σταυρώσεως 
καί τοῦ ξύλου τοῦ Σταυροῦ κάνει μνεία 
καί τῆς διαδόσεως τῆς τιμητικῆς προ-
σκύνησης τοῦ Σταυροῦ διά τῆς ἀνά τήν 
οἰκουμένη μεταφορᾶς τεμαχίων τοῦ Τι-
μίου ξύλου: «κἄν ἀρνήσασθαι βουληθῇς, 
ὁ τόπος ἐλέγχει σε φαινόμενος, ὁ μακά-
ριος οὖτος Γολγοθᾶς, ἐν ᾧ νῦν, διά τόν 
ἐν αὐτῷ σταυρωθέντα συγκεκροτήμεθα· 
καί τοῦ ξύλου τοῦ σταυροῦ πᾶσα λοιπόν 
ἡ οἰκουμένη κατά μέρος ἐπληρώθη» (P.G. 
33, 4 Κατήχ., 468Β-469A).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
ἐκτός τοῦ ὅτι, ὅπως καί οἱ πρό αὐτοῦ πα-
τέρες, μαρτυρεῖ γιά τή σημείωση τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ ἀλλά καί τή χρήση αὐτοῦ 
τοῦ σταυροῦ στή λατρευτική ζωή καί τόν 
καθ’ ἡμέραν βίο, κάνει λόγο καί γιά τιμη-
τική προσκύνηση τοῦ ξύλου τοῦ Σταυροῦ 
μέσα σέ εἰδικές λειψανοθῆκες (P.G. 48, 
826 «οὗτος ἐν τῇ ἱερᾷ τραπέζῃ… ἐν σκεύ-
εσιν ἀργυροῖς, ἐν χρυσέοις, ἐν μαργαρί-
ταις…»).

Ἡ εἴσοδος τοῦ Σταυροῦ στή λατρεία 
τῆς Ἐκκλησίας συνδέεται ἀσφαλῶς μέ 
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τήν εὕρεση τῶν λειψάνων τοῦ ξύλου τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. Ὅμως σημεῖο ἐκκίνησης 
αὐτῆς τῆς ἐπίσημης εἰσόδου τοῦ Σταυροῦ 
στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἀπετέλεσαν 
τά ἐγκαίνια (13 Σεπτεμβρίου 335) τοῦ με-
γάλου Ναοῦ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου στόν 
τόπο τῆς σταυρώσεως καί τῆς ταφῆς τοῦ 
Κυρίου πού περιελάμβανε καί τή βασιλι-
κή τοῦ Σταυροῦ, ὅπου ἐναποτέθηκε ἀπό 
τότε τό μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ ἀνευρε-
θόντος τότε Τιμίου Ξύλου.

Ἔκτοτε ἡ ἐπιθυμία νά προσκυνή-
σουν οἱ χριστιανοί τόν Τίμιο Σταυρό 
μαζί μέ ὅλους τούς ἄλλους προφανεῖς 
λόγους δημιούργησε τό μεγάλο 
προσκυνηματικό ρεῦμα πρός τούς 
Ἁγίους Τόπους.

Κατ’ ἀρχάς ἔχουμε δύο 
ἐτήσιες ἐπίσημες ἡμέρες 
τιμητικῆς προσκύνησης 
τοῦ Τιμίου Ξύλου 
μέσα σέ ἀνάλο-
γες λατρευτικές 
συνάξεις. Ἡ μία 
στίς 13 Σεπτεμ-
βρίου, ἡμέρα κατά 
τήν ὁποία σύμφωνα 
μέ τήν προσκυνήτρια 
Αἰθερία (πρός τά τέλη 
τοῦ ε΄ αἰῶνα) βρέθηκε ὁ Τίμι-
ος Σταυρός, καί ἡ ἄλλη τή 
Μ. Παρασκευή. Αὐτές τίς 
δύο ἑορτές τίς περιγρά-
φει ἡ προσκυνήτρια Αἰθε-
ρία (Marin Branişte, Insemnarile de 
calatorie ale peregninei Egeria, περιοδ. 
Mitropolia Olteniei, ἀριθμ. 4-6, Craiova 
1982, σ. 364-365. Ε. Θεοδώρου, Τό ὁδοι-
πορικόν τῆς Αἰθερίας ἐξ ἑπόψεως λει-
τουργικῆς, Θεολογία 61 (1990), σ. 132-
137. Αἰθερίας, ὁδοιπορικόν τῶν ἁγίων τό-
πων καί Σινᾶ, μετάφρ. ἱερομ. Νικοδήμου 
Μπαρούση, Ἀθήνα 1989, σ. 84-91).

Ἀργότερα λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν 
προσκυνητῶν καί τῆς ἀθρόας συμμε-
τοχῆς τῶν πιστῶν στίς ἑορτές αὐτές 
ἡ ἐπίσημη τιμητική προσκύνηση τοῦ 
Σταυροῦ γινόταν τίς τρεῖς ἡμέρες τῆς Μ. 
Ἑβδομάδας (Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή, 
Μ. Σάββατο).

Ἡ ἐπιστροφή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
μετά τήν κλοπή του τό 614 ἀπό τούς 
Πέρσες, ὅταν λεηλάτησαν τούς Ἁγίους 
Τόπους καί κατέσφαξαν χιλιάδες ἱερο-

σολυμίτες πατέρες, καί ἡ ἐπίσημη το-
ποθέτησή του τό 629-630 ἀπό τόν 
αὐτοκράτορα Ἠράκλειο στό Ναό τοῦ 

Παναγίου Τάφου ἔδωσε ἄλλη μία 
ἀφορμή γιά ἑορταστικές 

ἐκδηλώσεις. Λίγο ἀργότερα 
τό 634 ὁ ἴδιος αὐτοκράτο-
ρας, λόγῳ τῶν ἀραβικῶν 
ἐπιδρομῶν στούς Ἁγίους 

Τόπους, μετέφερε 
τόν Τίμιο Σταυρό 

στήν Κωνστα-
ντινούπολη καί 

τόν ἐναπέθεσε 
στό Ναό τῆς Ἁγίας 

Σοφίας (Θεοφάνη Ὁμο-
λογητή, Χρονογραφία, 

P.G. 108, 691).
Ἡ χωρίς διάκριση μερικές 
φορές εὐλάβεια τῶν χρι-
στιανῶν ἀλλά καί οἱ καλλι-
τεχνικές καί διακοσμητικές 

ὑπερβολές , πού δυστυχῶς 
διασώζονται μέχρι σήμερα (Πρβλ. 

«διαμαρτυρία» τοῦ Ἰ. Φουντούλη διά 
τήν πληθώρα δικέφαλων ἀετῶν πάνω σέ 
ὁ,τιδήποτε ὑπάρχει μέσα στην Ἐκκλησία, 
βλ. θεία λατρεία καί τέχνη – σχέσεις λα-
τρείας καί τεχνῶν στόν ὀρθόδοξο ναό, 
περιοδ. Ὀρθοδοξία, τεῦχ. β΄, Ἀπρίλι-
ος-Ἰούλιος 1996, σ. 229-230), ὁδήγησαν 
τούς αὐτοκράτορες Θεοδόσιο καί Ἰου-
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στινιανό νά ἀπαγορεύσουν διά νόμου τό 
σκάλισμα, τή σχεδίαση κ.λ.π. τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ σέ τόπους πού ἀντιβαίνουν στή 
γνήσια εὐλάβεια καί ἔχουν τόν κίνδυνο 
τῆς καταφρονήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
ὅπως εἶναι οἱ δρόμοι ἀκόμη καί τά δάπεδα 
τῶν ἐκκλησιῶν (Cod. Iustinianus, I, 1, τίτ. 
8, παρά Ene Branişte, ὅ.π., σ. 174· Ioanne 
Cabassutio, Notitia Consilliorum Sanctae 
Ecclesiae, Lugduni, 1670, σ. 43). Αὐτή τήν 
ἀπαγόρευση μέ τό ἴδιο σκεπτικό ἔρχεται 
νά τήν ἐπικυρώσει ἡ ἐν Τρούλλῳ σύνοδος 
(692) μέ τόν 730 κανόνα της (Μάλιστα ὁ 
κανόνας θέτει τό βάρος τῆς προσκύνη-
σης στήν ἐνσυνείδητη τιμητική προσκύ-
νηση, χρησιμοποιῶντας τίς ἐκφράσεις: 
«ὅθεν καί νῷ καί λόγῳ καί αἰσθήσει τήν 
προσκύνησιν αὐτῷ ἀπονέμοντες…». Ὁ 
δέ Βαλσαμών ἑρμηνεύοντας τά ὡς ἄνω 
σημειώνει: «…νῷ μέν, δι’ εὐχαριστίας 
σιωπηρᾶς· λόγῳ δέ διά τῆς πρός πάντας 
ὁμολογίας τοῦ γεγονότος ἀγαθοῦ πρός 
ἡμᾶς· καί αἰσθήσει, ὅταν καί πραγματικῶς 
τοῦτον ὁρῶντες, κατασπαζώμεθα», βλ. 
Σύνταγμα …, Ράλλη - Ποτλῆ, τόμ. β΄, σ. 
475). Ἡ ἑβδόμη Οἰκουμενική Σύνοδος 
(787) μέ τή συμπλήρωση τοῦ ἔργου της 
ἀπό τή Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
(869) διατυπώνει ἐπίσημα καί ὁριστικά τή 
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τή 
θέση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῶν ἱερῶν 
εἰκόνων στή λατρεία, διευκρινίζοντας ὅτι 
ἡ τιμητική προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκό-
νων θά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογη μέ τήν 
προσκύνηση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί 
τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ (Ene 
Branişte, ὅ.π., σ. 174 καί σημ. 64, ὅπου πα-
ραπομπή σέ μετάφραση στα ρουμανικά 
ἀπό τόν ἴδιο τοῦ σχετικοῦ κειμένου ἀπό 
τά Πρακτικά τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, βλ. Ene Branişte, teologia Icoanelor, 
περιοδ. Studii Teologice, 1952, ἀριθμ. 11-
12, σ. 1078-1114).

Ἀργότερα, μετά τήν περίοδο τῆς 
εἰκονομαχίας, μέσα στά γενικότερα 
πολύ εὐνοϊκά πλαίσια ἀναπτύξεως τῆς 
χριστιανικῆς λατρείας καί ἰδιαίτερα τῆς 
ἀκμῆς τῆς ὑμνογραφίας, ἔχουμε καί ἰδι-
αίτερη ἀκολουθία Χαιρετισμῶν γιά τόν 
Τίμιο Σταυρό, πού συμπεριλαμβάνε-
ται στό Ὡρολόγιο. Γενικότερα, γιά τό 
Σταυρό στά ἐκκλησιαστικά λειτουργικά 
βιβλία, Παρακλητική, Τριώδιο, Πεντη-
κοστάριο, μαζί μέ τά προεόρτια καί τῆς 
κυριωνύμου ἡμέρας τῆς Ὑψώσεως, χω-
ρίς νά συμπεριλαμβάνονται τά τροπάρια 
τῶν Μηναίων καί τοῦ Ὡρολογίου, ἔχου-
με πάνω ἀπό 1750 ὕμνους πάσης φύσε-
ως ἀφιερωμένους στόν Τίμιο Σταυρό. 
(C. Buzescu, Sfīnta Cruce în imnologia 
cultului ortodox, περιοδ. “Ortodoxia”, 
1982, ἀριθμ. 2, σ. 281).

Αὐτό καί μόνο δείχνει πόσο βαθιά στή 
λατρευτική μας συνείδηση ἔχει ἐμπεδωθεῖ 
ἡ τιμή καί ἡ προσκύνηση τοῦ Τιμίου καί 
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ἑπομένως, ἡ τιμή καί προσκύνηση τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ ἐκδηλώθηκε, ὅπως εἴδα-
με μέχρι τώρα, 

- μέ τήν ἐπίκληση τῆς δυνάμεώς του 
στίς διάφορες συνθῆκες τοῦ βίου, 

- μέ τήν προσκύνηση τοῦ Τιμίου ξύ-
λου, 

- τά ἱερά προσκυνήματα, 
-τήν ἀνοικοδόμηση μέχρι σήμερα καί 

ἀφιέρωση ἐκκλησιῶν στόν Τίμιο Σταυρό, 
- μέ ἐγκωμιαστικούς λόγους τῶν πα-

τέρων τῆς Ἐκκλησίας, (Β. Ψευτογκᾶ, Αἱ 
περί τοῦ σταυροῦ καί πάθους τοῦ Κυρί-
ου ὁμιλίαι τῶν ἀνατολικῶν πατέρων καί 
συγγραφέων ἀπό τοῦ ΙΙ μέχρι καί τοῦ ΙV 
αἰῶνος, Θεσσαλονίκη 1985.) 

- μέ εἰδικές ἀκολουθίες καί πληθώρα 
σχετικῶν ὕμνων κ.ἄ.
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2. Οἱ  Ἑορτές τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
α) Ἑορτή τῆς  Ὑψώσεως  

τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Πρόκειται γιά τήν πιό παλαιά καί πιό 

σημαντική ἑορτή ἀφιερωμένη στόν Τί-
μιο Σταυρό. Στήν πραγματικότητα αὐτή 
τήν ἡμέρα ἐνθυμούμαστε καί ἑορτάζου-
με δύο διαφορετικά γεγονότα ἀπό τήν 
ἱστορία τοῦ ξύλου τοῦ Τιμίου καί Ζωο-
ποιοῦ Σταυροῦ. 

Τό πρῶτο γεγονός εἶναι ἡ εὕρεση τοῦ 
Σταυροῦ πάνω στόν ὁποῖο σταυρώθηκε 
ὁ Χριστός καί ἡ πανηγυρική ὕψωση καί 
προβολή του γιά εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τό Μακάριο Ἱεροσο-
λύμων στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 335. 

Τό δεύτερο γεγονός εἶναι ἡ ἐπιστρο-
φή, ὅπως εἴδαμε, τοῦ λεηλατηθέντος ἀπό 
τούς Πέρσες Σταυροῦ τό 629, ἐπί αὐτο-
κράτορα Ἠρακλείου, ἡ ἐναπόθεσή του 
στήν Ἐκκλησία τοῦ Σταυροῦ, πού βρίσκε-
ται στό συγκρότημα τοῦ Μεγάλου Ναοῦ 
τοῦ Παναγίου Τάφου τῶν Ἱεροσολύμων 
καί ἡ ἐν συνεχείᾳ ἐπίσημη ἀνύψωση ἐνώ-
πιον τοῦ λαοῦ καί ἐναπόθεσή του σέ προ-
σκύνηση ἀπό τόν Πατριάρχη Ζαχαρία 
στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 630.

Βέβαια, θά πρέπει ἐδῶ νά λεχθεῖ ὅτι 
καί στήν περίπτωση τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώ-
σεως ἔχουμε ἐφαρμογή τοῦ λειτουργικοῦ 
πλέον ἔθους, τῆς συνδέσεως μεγάλων 
δεσποτικῶν καί θεομητορικῶν ἑορτῶν μέ 
τά ἐγκαίνια μεγάλων ναῶν πού ἀνεγέρ-
θηκαν στά Ἱεροσόλυμα ἤ στούς τόπους 
γενικά πού συνέβησαν αὐτά τά γεγονότα. 
Ἔτσι, ὅπως ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως 
συνδέεται μέ τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων 
τοῦ Ναοῦ στό Θαβώρ (6 Αὐγούστου), ἡ 
ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μέ 
τά ἐγκαίνια τοῦ θεομητορικοῦ καθίσμα-
τος στά Ἱεροσόλυμα (15 Αὐγούστου), ἡ 
ἑορτή τῶν Εἰσοδίων μέ τά ἐγκαίνια τοῦ 
ναοῦ «Ἅγια τῶν Ἁγίων» στή θέση τοῦ 

Ναοῦ τοῦ Σολομώντα (21 Νοεμβρίου), 
τό ἴδιο καί ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως συνδέε-
ται μέ τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Σταυροῦ 
στά Ἱεροσόλυμα στίς 13 Σεπτεμβρίου 335 
(Ἰ. Φουντούλη, Λειτουργική Α΄, Θεσσα-
λονίκη 2004, σ. 126.

Γένεση καί διάδοση τῆς ἑορτῆς.
Τό ἔτος 335 στίς 13 Σεπτεμβρίου ἔγι-

ναν τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστά-
σεως, τοῦ Μαρτυρίου πού κτίστηκε ἀπό 
τό Μ. Κωνσταντῖνο πάνω στόν τόπο τῆς 
ταφῆς τοῦ Χριστοῦ. (Εὐσεβίου Καισαρεί-
ας, ὅ.π., 1085Α-Β· Ἰ. Φουντούλη, Λογι-
κή Λατρεία, ἔκδ. β΄, Ἀθήνα 1984, σ. 222· 
Ene Branişte, Liturgica Generalā, ὅ.π., σ. 
175, σημ. 69, ὅπου μέ παραπομπή στόν 
A. Baustark (βλ. Rits et fêtes liturgiques, 
περιοδ. «Irénikon», 1935, ἀριθμ. 1, σ. 41) 
δίδεται ἡ πληροφορία ὅτι ἡ ἡμερομηνία 
αὐτή συμπίπτει μέ τά ἐγκαίνια τοῦ εἰδω-
λολατρικοῦ ρωμαϊκοῦ ναοῦ τῆς Ἀφρο-
δίτης, πού οἰκοδομήθηκε ἀπό τό ρωμαῖο 
αὐτοκράτορα Ἀδριανό στόν τόπο τοῦ 
Παναγίου Τάφου καί φυσικά γίνεται ἡ 
ἀνάλογη παρατήρηση περί τῆς ἀκολου-
θούμενης ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς ἀπό 
τό Μ. Κωνσταντῖνο. Ὅπως δηλαδή ὁ 
αὐτοκράτορας Ἀδριανός μέ τήν ἀνοικο-
δόμηση τοῦ εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ θέλησε 
νά «σκεπάσει», ὅπως προείπαμε, τά ἴχνη 
τῆς χριστιανοσύνης, τό ἀντίθετο ὁ Μ. 
Κωνσταντῖνος θέλησε νά ἀναδείξει τούς 
ἁγίους τόπους πού συνδέθηκαν μέ τή ζωή 
τοῦ Κυρίου.). Τήν ἑπόμενη μέρα, δεδομέ-
νου ὅτι εἶχαν συγκεντρωθεῖ μέ τήν εὐκαι-
ρία τῆς ἑορτῆς τῶν ἐγκαινίων πλῆθος 
ἐπισκόπων, κληρικῶν καί πιστῶν ἀπό 
διάφορα μέρη, ὁ ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων 
Μακάριος ἀνύψωσε πάνω στόν ἄμβωνα 
τόν Τίμιο Σταυρό προκειμένου νά τόν 
δοῦν καί νά τόν προσκυνήσουν τά συγκε-
ντρωθέντα πλήθη (Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π.· Ἀ. 
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Κορακίδη, ὅ.π., σ. 62.). Ἔτσι γεννήθηκε ἡ 
ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
(«ἐντεῦθεν ἤρξατο ἡ σταυροφανεία») 
(Χρονικόν Πασχάλιο, P.G. 92, 713.).

Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ ἑορ-
τή τῶν ἐγκαινίων τῆς 13ης Σεπτεμβρίου 
ἀτόνησε. Παρότι ἔχει εἰδική ἀκολουθία 
πού διασώζεται μέχρι σήμερα στό Μη-
ναῖο τοῦ Σεπτεμβρίου καί διαρκοῦσαν 
οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ὀκτώ ἡμέρες, 
κατέληξε σήμερα νά παίζει ἕνα προεόρτιο 
ἑορταστικό ρόλο ἔναντι τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ὑψώσεως στίς 14 Σεπτεμβρίου, ἡ ὁποία 
ἀπέκτησε δεσπόζουσα θέση στό ἑορτο-
λόγιο τῆς Ἐκκλησίας, καθότι «ἴσα φέρει 
τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ».

Σύμφωνα μέ ἕνα ἁρμενικό λειτουργικό 
κείμενο (λεκτσιονάριο) τῆς Ἱερουσαλήμ 
τοῦ 420 τή δεύτερη ἡμέρα τῶν ὀκταήμε-
ρων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων μέ ἀφορ-
μή τήν ἐπέτειο τῶν ἐγκαινίων «ἔδειχναν 
τόν Τίμιο Σταυρό σ’ ὁλόκληρο τό ἐκκλη-
σίασμα» (A. Renoux, Le codex armenien 
Jerusalem 121, II edition…, Turnhout, 
Brepols, 1971 (Patrologia Orientalis 36), 
σ. 363, παρά A.G. Martimort, ὅ.π., σ. 114, 
σημ. 8.). Ἡ προσκυνήτρια Αἰθερία διατυ-
πώνει τήν ἄποψη ὅτι ἡ μέρα τῶν ἐγκαινίων 
τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως (Μαρτυρίου) 
συμπίπτει μέ τήν ἡμέρα τῆς εὑρέσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, καί μάλιστα δέ ἐπί τούτῳ 
ὁρίστηκε κατά τή γνώμη της ἡ πραγματο-
ποίηση τῶν ἐγκανίων νά γίνει τήν ἡμέρα 
τῆς εὑρέσεως, ὥστε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά 
ἔχει τή δυνατότητα διπλῆς πνευματικῆς 
χαρᾶς (Πρβλ. Marin Branişte, ὅ.π., σ. 378.).

Ἡ ἄποψη αὐτή δεν εἶναι ἀνακριβής, 
ἐπειδή ἡ ἑορτή τῶν ἐγκαινίων καί ἡ ἑορτή 
τῆς Ὑψώσεως καί ἡ ἑορτή τῆς εὑρέσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἑορτάζονταν ἀνέκα-
θεν καί μέχρι σήμερα ξεχωριστά καί σέ 
διαφορετικές ἡμερομηνίες. 

Θεωρῶ ὅτι καλό εἶναι νά μήν ἀνα-

φερθῶ στό πῶς ἑορτάζεται ἡ ἑορτή τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στή Ρωμαιολαθοκική 
Ἐκκλησία καί τήν Αἰθιοπική Ἐκκλησία 
καθώς ὁ Χρόνος δέν ἐπαρκεί.

Πάντως, ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως, ἔχο-
ντας ἱεροσολυμήτικη καταγωγή, στήν 
ἀρχή εἶχε ἕναν τοπικό χαρακτήρα μέχρι 
τή μεταφορά τοῦ Τιμίου Ξύλου γιά πε-
ρισσότερη ἀσφάλεια στήν Κωνσταντι-
νούπολη τό 634 - 635. Αὐτή ἡ μεταφο-
ρά λόγῳ καί τῆς ὁλοένα αὐξανόμενης 
σημασίας τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς 
λειτουργικοῦ κέντρου, καθότι ἦταν καί 
πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας, ἔδωσε 
μία περαιτέρω ὤθηση γιά τήν ἐξάπλωση 
τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως.

Ἡ τελετή τῆς Ὑψώσεως, διά τῆς ὁποί-
ας τιμᾶται ὁ Τίμιος Σταυρός στίς 14 Σε-
πτεμβρίου, στά Ἱεροσόλυμα διατηρήθηκε 
μέχρι σήμερα, ὅπως ὁρίζεται στήν τάξη 
τῆς ἀκολουθίας τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 
καί συγκεκριμένα: τήν παραμονή γίνε-
ται ἀρχιερατική λειτουργία μέ Λιτή στό 
Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Τήν ἑπόμενη μέρα, 
μετά τή λειτουργία, ὁ προεστώς μεταφέ-
ρει τό σταυρό στόν τόπο τῆς εὑρέσεως 
καί ὁ χορός ψάλλει «Σταυρόν χαράξας 
Μωϋσῆς......». Μετά ἀπό τήν προσευχή 
στόν τόπο τῆς εὑρέσεως ὁ ἐπίσκοπος 
Θαβώρ πηγαίνει ἐν πομπῇ στό Γολγοθᾶ, 
ὅπου γίνεται ἡ πανηγυρική Ὕψωση τοῦ 
Σταυροῦ καί ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλυση. Τέ-
λος, ὅλοι ὁδηγοῦνται στόν Πατριάρχη, 
ὅπου ψάλλεται πολυχρονισμός (Περιοδ. 
«Νέα Σιών», Ἱερουσαλήμ, Αὔγουστος-
Ὀκτώβριος 1961, σ. 234.).

Στήν Κωνσταντινούπολη, τῆς ἑορτῆς, 
14 Σεπτεμβρίου, προηγοῦνταν ἐπί τετρα-
ήμερο ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ. Στίς 
14 γίνοταν ἡ πανηγυρική Ὕψωση, ὅπως 
παλαιά στά Ἱεροσόλυμα, καί στή συνέχεια 
ἡ ἑορτή ἐπεκτείνονταν μέχρι τήν προσε-
χή Κυριακή (Dictionaire d’ Archéologie 
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chrétienne et de Liturgie, ed. F. Cabrol, H. 
Leclerq καί H. Marron, Paris 1903 κ.ἑξ. 
ΙΙΙ, 3139.).

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως σέ ἀντίθεση μέ 
τίς ἄλλες δεσποτικές ἑορτές τιμᾶται μέ 
αὐστηρή νηστεία, καθόσον εἶναι ἀνάμνη-
ση τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ καί 
εἶναι σάν τή Μ. Παρασκευή. Γι’ αὐτό καί 
στα βιβλικά ἀναγνώσματα τῆς θείας λει-
τουργίας, τό μέν ἀποστολικό ἀνάγνωσμα 
ἀναφέρεται στή σημασία τῆς σταυρικῆς 
θυσίας καί τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ (Α΄ 
Κοριν. 1, 18-24), τό δέ εὐαγγελικό περι-
γράφει σκηνές τῆς σταυρώσεως (Ἰωάν. ιθ΄, 
6-11, 13-20, 25-28, 30). Ὅλη ἡ ὑμνογρα-
φία τῆς ἡμέρας κινεῖται στό ἐκτενέστατο 
πεδίο τῶν προτυπώσεων τοῦ μυστηρί-
ου τοῦ σταυροῦ, ὡς αὐτό καταγράφεται 
στήν Π.Δ., τῆς περιγραφῆς τῆς σταυρικῆς 
θυσίας τοῦ Χριστοῦ καί τῶν καρπῶν της 
καθώς καί τῆς ἀπό μέρους τῶν πιστῶν 
συμμετοχῆς στό μυστήριο τοῦ σταυροῦ 
τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὄντως ἕνα οὐσιαστικό 
τρίπτυχο τό ὁποῖον δηλώνει πολλά στή 
συνείδηση τοῦ κάθε Χριστιανοῦ.

Δέν θά ἀναφερθῶ στήν ἑορτή τῆς Συ-
ροπροσκηνήσεως, οὔτε στήν Πρόοδο τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, ἄς τό αφήσουμε για ἄλλη 
φορά.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί.
Μετά ἀπό ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν προ-

ηγούμενα καθίσταται πλέον φανερό γιατί 
ἡ Ἐκκλησία ἔχει δώσει τόσο μεγάλη λει-
τουργική σημασία, τέτοια ἑορτολογική 
καί ὑμνολογική ἔκταση στόν Τίμιο Σταυ-
ρό. Ἐμεῖς μονάχα μέ πίστη, συνείδηση καί 
συναίσθημα ἄς ἀναφωνοῦμε εὐκαίρως 
ἀκαίρως: «Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ σῶσον 
ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου».

Τό κέντρο τοῦ λειτουργικοῦ ἑορτα-
σμοῦ βρίσκεται σ΄ αὐτήν τήν τελετή τῆς 
ὑψώσεως, πού ἔδωσε τό ὄνομά της καί 

στήν ἑορτή. Καί γίνεται σ΄ ὅλους τούς 
ναούς κατά μίμηση τῆς πράξεως τῶν Ἱερο-
σολύμων, μέ τή διαφορά ὅτι ἐκεῖ ὕψωναν 
τό «τίμιον ξύλον». Η τελετή γίνεται στό 
τέλος τοῦ ὄρθρου κατά τήν ψαλμωδία 
τοῦ ἁσματικοῦ Τρισαγίου, πού κατακλεί-
ει τήν μεγάλη Δοξολογία. Λιτανευτικά, μέ 
τή συνήθη πομπή, μεταφέρεται ὁ τίμιος 
Σταυρός σέ δίσκο μέ κλάδους βασιλικοῦ 
ἐπί τῆς κεφαλής τοῦ ἱερέως στή μέση τοῦ 
ναοῦ, στήν θέση τοῦ ἀρχαίου Ἄμβωνος, 
ἀπό ὅπου στήν ἀρχαῖα ἐποχή γίνονταν 
ἡ Ὕψωση. Ὁ Σταυρός θυμιάται, ὑψοῦται 
πρός τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα καί 
προσκυνεῖται. Καί πάλι ἡ ἔννοια τῶν λει-
τουργικῶν αὐτῶν πράξεών μας εἶναι σκο-
τεινή. Εἶναι ἀπομίμηση τῶν κινήσεων τῆς 
εὑρέσεως τοῦ Σταυροῦ; Εἶναι ὕψωση γιά 
νά τόν ἰδοῦν οἱ πιστοί καί νά τόν προσκυ-
νήσουν, ὅπως ἔγινε τότε καί ὅπως θέλει 
ἡ συναξαριστική παράδοσις; Εἶναι εὐλο-
γία τῶν τεσσάρων περάτων τοῦ κόσμου; 
Εἶναι συμβολισμός τῆς ὑψώσεως καί τῆς 
δόξης τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ; Εἶναι 
κάτι πού θυμίζει τούς βασιλικούς θριάμ-
βους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί τήν ὕψωση 
τῶν νικητῶν; Ἴσως καί ὅλα αὐτά μαζί. Γιατί 
ὑψώνοντας τό Σταυρό, «ὑψώνουμε», δηλ. 
δοξάζομε, τό ἄχραντο πάθος τοῦ Χριστοῦ, 
πού ἔγινε αἰτία νά νεκρωθεῖ ὁ αἰώνιος 
ἐχθρός τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν, ὁ σα-
τανᾶς, καί νά ὑψωθοῦμε ἐμεῖς πού πέσαμε 
θύματά του. «Ὑψώνουμε» τό Χριστό, πού 
ὑψώθηκε καί ἔλυσε τή φθορά καί συνέτρι-
ψε δι΄ αὐτοῦ τό θάνατο. «Ὑψώνουμε» τό 
Χριστό, πού κρεμάσθηκε ἐπάνω του σάν 
«βότρυς πλήρους ζωῆς» γιά νά μᾶς ἑλκύ-
σει στό Θεό. Γιατί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ 
ἔγινε τό δένδρο τῆς ζωῆς, πού μᾶς χάρι-
σε τήν ἀθάνατη βρώση, τό Σῶνα καί τό 
Αἷμα Του τό ἀντίδοτο τῆς θανατηφόρου 
τροφῆς, πού ἄντλησαν οἱ προπάτορές μας 
ἀπό τό δένδρο ἐκεῖνο τῆς παλαιᾶς Ἐδέμ.
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ἩἘκκλησία ὡς ζωντανός ὀργανι-
σμός παρακολουθεῖ τίς διεργασίες 

τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς 
Ἐκκλησία πού ἀφουγκράζεται τήν ἀγωνία 
τῶν ἀνθρώπων ἐνθαρρύνει κάθε προσπά-
θεια ἀλλά ταυτόχρονα καί ἀνησυχεῖ.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ζεῖ καί ἀνα-
πνέει, μέσα στό κοινωνικό σῶμα. Προτρέ-
πει, νουθετεῖ, στέργει προσπαθειῶν, ἐργά-
ζεται πνευματικῶς ἐπάνω στό θεμέλιο τῶν 
ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς κοινωνίας. Τό θέατρο 
Κρήτης ὡς τελετουργική πράξη, ὡς μεθο-
δολογία ἀλλά καί ὡς ὑπέρμαχο τῶν λεπτο-
μερειῶν, ὅταν ἀκολουθεῖ τήν ἑλληνορθό-
δοξη παράδοση, συνοδοιπορεῖ μέ τήν κοι-
νωνία τῆς Κρήτης καί τό Ἐκκλησιαστικό 
σῶμα στήν ἀποκάλυψη καί ἐμπέδωση τῆς 
ἀλήθειας.

Ὑπενθυμίζω ὅτι, κατά τό παρελθόν, τό 
ΔΗΠΕΘΕΚ ἕνας ἀπό τούς πιό ζωντανούς 
καί παραγωγικούς ὀργανισμούς μέ ποιο-
τικά ἔργα καί ἀξιόλογους καλλιτεχνικούς 
συνεργάτες, εἶχε κερδίσει τήν ἐμπιστοσύ-
νη καί τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας. Πλῆθος 
παρουσιάσεων, κατά τά Χριστούγεννα ἤ 
τό Πάσχα, μέ κείμενα τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας, παρουσίαση λαογραφικῶν καί 
παραδοσιακῶν ἠθῶν καί ἐθίμων καί μέ 
τήν συνεργασία τόσο μέ τόν Σύνδεσμο Ἱε-
ροψαλτῶν «Γεώργιος ὁ Κρής» ὅσο καί μέ 
Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας, συμπλή-
ρωνε τό νόημα καί τήν ἔννοια τῶν ἑορτῶν 
προσφέροντας τόν ξεχασμένο παραδοσι-
ακό χαρακτήρα τους. Ὅλα αὐτά γίνονταν 
ὑπό τήν καλλιτεχνική καθοδήγηση τοῦ κ. 
Μιχάλη Ἀεράκη. Γνωρίζω πλεῖστες ὅσες 
ἐκδηλώσεις καί παρεμβάσεις ὄχι μόνον 
στήν Χανιώτικη Κοινωνία ἀλλά καί ἔξω 
ἀπό αὐτήν. Οἱ ἄνθρωποι, στίς ἀρχές τοῦ 
ἔτους 2000 καί μετά, εἶχαν νοιώσει μία 

Παρέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου  

γιά τό ΔΗΠΕΘΕΚ
ψυχική ἐφορία καί ἀνακούφιση καί εἶχαν 
βιώσει τό πνεῦμα καί τό κλῆμα τῶν ἁγίων 
ἡμερῶν. Ἀργότερα ἡ προσπάθεια συνεχί-
ζονταν καί καρποφοροῦσε δημιουργικά.

Γνωρίζω πολύ καλά τόν διακαή πόθο 
τοῦ κ. Ἀεράκη νά παρουσιάσει εἰς ὅλα τά 
Μοναστήρια τῆς Κρήτης, τήν ἱστορία καί 
τόν ρόλο πού ἔχουν διαδραματίσει στό 
πέρασμα τῶν αἰώνων. Ἐπαινῶ καί εὐλογῶ 
τήν σκέψη του. Τέτοιες ὀραματικές καί δι-
εισδυτικές σκέψεις ἡ τοπική Ἐκκλησία τίς 
ἔχει ἀνάγκη. Ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀνοίξου-
με τίς πόρτες σέ σωστές καί προσεγμένες 
καλλιτεχνικές ματιές, κάτι πού συμβαίνει 
ἀπό τήν ἐποχή τῶν πρώτων Χριστιανικῶν 
αἰώνων. Ἡ Ἐκκλησία δέν θαυμάζει πρόσω-
πα, ἐγκωμιάζει μόνον τήν κοινωνική συ-
μπεριφορά. Τόν τελευταῖο καιρό λυποῦμαι 
μέ τήν διαρκή διελκυστίνδα ἀντιπαραθέ-
σεων πού τό μόνον κέρδος πού προσφέρε-
ται εἶναι ὁ τραυματισμός τοῦ ΔΗΠΕΘΕΚ.

Ἡ τοπική Ἐκκλησία ἀνησυχεῖ μήπως τό 
θέατρό μας χάσει τόν πνευματικό του προ-
σανατολισμό, τό ὁποῖον, τό μόνον πού ἔχει 
ὡς ἀποστολή εἶναι ἡ προσφορά. Ἡ Ἐκκλη-
σία δέν γνωρίζει ποιές πρωτοβουλίες θά 
ἀναληφθοῦν ἕως τό ἀπώτερο μέλλον. Ἐπι-
σημαίνει μόνον τήν φενάκη τῆς στείρας 
ὑπεραπλουστεύσεως τῶν γεγονότων πού 
οὕτως ἤ ἄλλως ἔχουν καταγραφεῖ στήν 
συλλογική μνήμη τῶν Κρητικῶν καί ὄχι 
μόνον. Ἐάν ἀπολεσθεῖ ἡ πνευματική τάξη 
τοῦ θεσμοῦ, τό ΔΗΠΕΘΕΚ κινδυνεύει νά 
διολισθήσει σέ ἄγνωστους ἀτραπούς.

Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι θά δοθοῦν οἱ κα-
λύτερες λύσεις «ἐπ’ ὠφελεία» τοῦ Χανιώτι-
κου καί ἐν γένει τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ καί τῆς 
κοινωνικῆς προσφορᾶς τῆς ΔΗΠΕΘΕΚ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
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ὉὈρθόδοξος Χριστιανικός κόσμος, Σε-
βασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, ἀγαπητοί 

μου συνεφημέριοι, ἐντιμότατοι πολιτικοί καί 
στρατιωτικοί Ἄρχοντες, ἀγαπητοί μου ἀδελ-
φοί,

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός κόσμος πα-
νηγυρίζει καί φέτος τά Εἰσόδια στά Ἅγια τῶν 
Ἁγίων τῆς τρίχρονης παιδίσκης, τῆς ἐκλεγμέ-
νης ἀπό τό Θεό, ὥστε νά γίνει Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰσέρχεται στά Ἅγια τῶν Ἁγίων Ἐκείνη, 
πού ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ ἔμψυχος Κιβωτός 
τοῦ Θεοῦ, Ἐκείνη, πού μέ τήν ἁγιότητά Της 
ξεπέρασε τήν ἁγιότητα ὅλων τῶν Ἀγγελικῶν 
Ταγμάτων, Ἐκείνη, πού σάν χρυσό θυμιατήρι 
δέχθηκε στά μητρικά Της σπλάγχνα τό Πῦρ 
τῆς Θεότητας. Ἐκείνη, λοιπόν, εἰσέρχεται στά 
Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου φυλάσσεται τό μάννα, 
πού ἔθρεψε τούς Ἑβραίους στήν ἔρημο, Ἐκεί-
νη πού θά ἔτρεφε τό Δημιουργό τοῦ κόσμου, 
Ἐκείνη θά γεννοῦσε το Ουράνιο Μαννα, τόν 
Χριστό, πού μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του τρέ-
φει τούς ἀνθρώπους, Ἐκείνη πού προείδαν 
οἰ Προφῆτες, ὀ Μωυσής σάν τήν φλεγόμενη, 
ἀλλά μή καιγόμενη Βάτο, ὁ Ἰακώβ, σάν τήν 
Κλίμακα, πού ἕνωνε τήν γῆ μέ τόν οὐρανό, ὀ 
Αββακούμ, σάν τήν ἔνδροσο Πόκο καί ὀ Δα-
νιήλ, σάν τό Ὄρος τό Ἅγιο καί ἀλατόμητο.

Εἶναι, βέβαια, γεγονός ὅτι τό τρυφερό 
αὐτό ἀλλά καί γεμάτο θεολογικά μηνύμα-
τα περιστατικό τῆς ζωῆς τῆς Θεοτόκου δέν 
καταγράφεται στά Εὐαγγέλια, ὅπως ἄλλωστε 
καί ἡ Κοίμησή Της, ἀλλά διασώθηκε σέ κά-
ποιο ἀπό τά λεγόμενα ἀπόκρυφα κείμενα, τό 
ὁποῖο ὀνομάζεται «Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰα-

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
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κώβου» καί τό ὁποῖο, βέβαια, δέν ἔχει καμία 
σχέση μέ τόν Ἰάκωβο τόν Ἀδελφόθεο.

Ἡ Ἐκκλησία, χωρίς νά ἐνστερνίζεται τίς 
ἰδέες τοῦ ἀπόκρυφου αὐτοῦ κειμένου, δέχθη-
κε ὅτι πρόκειται γιά ἕνα πραγματικό γεγονός, 
καί αὐτή ἡ ἑορτή ἀρχίζει νά καθιερώνεται στή 
λειτουργική ζωή της ἀπό τόν 6ο αἰώνα μ.Χ. 
Ἀναφορές τῆς ἑορτῆς βρίσκουμε στόν ἅγιο 
Σωφρόνιο Ἱεροσολύμων, στόν ἅγιο Ἀνδρέα 
Κρήτης, ἐνῶ εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας ἐκφωνοῦν τόν 8ο αἰώνα πα-
νηγυρικούς λόγους κατά τήν ἑορτή τῶν Εἰσο-
δίων.

Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου στό ναό, παρά 
τούς ἀμφίβολους λογισμούς πού μπορεῖ νά 
προκαλεῖ στούς πολλούς, οἱ ὅποιοι σκέπτο-
νται γήινα καί «ἀλλοτριόφρονα», ἀποτελεῖ τό 
«προοίμιο τῆς μελλούσης ἐπισκιάζειν αὕτη 
θείας χάριτος», ὅπως δηλώνει ὁ Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, ἀποτελοῦν 
τό προπαρασκευαστικό στάδιο τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 

Ἀσφαλῶς, κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ τριετίζουσα Κόρη προσέρχεται, γιά νά 
ἀφιερωθεῖ στό ναό, γιά νά ἀποβεῖ «ὁ καινό-
τατος καί καθαρότατος καί ἀμόλυντος τόμος, 
οὐ χειρί γραφησόμενος, ἀλλά πνεύματι χρυ-
σοθησόμενος». 

Καί τοῦτο ἔπρεπε, κατά τή θεία τάξη, νά 
προηγηθεῖ, γιατί ἕνα πράγμα εἶναι δυνατό νά 
σταθεῖ ὡς ἀκατόρθωτο γεγονός στόν παντο-
δύναμο Θεό, τό «συνελθεῖν αὐτῶ (τῷ Θεῷ) 
τῷ ἀκαθάρτῳ», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Πα-
λαμᾶς.

Ἑπομένως, ἄν ὁ Θεός, ὄχι ἀπό ἀδυναμία 

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη



27

ἀλλά ἐξαιτίας τῆς φύσης του, ἀδυνατεῖ νά 
ἐπικοινωνήσει μέ τό ἀκάθαρτο, πόσο μᾶλλον 
ἀμόλυντη καί καθαρότατη ἔπρεπε νά εἶναι ἡ 
Παρθένος Μαρία, προκειμένου ὁ Υἱός καί Λό-
γος τοῦ Θεοῦ νά δανειστεῖ τά ἄσπιλα αἵματά 
της καί νά ἀναπλάσει «διά Πνεύματος Ἁγίου 
αὐτός δι’ ἑαυτόν» τήν ἀνθρωπινή του φύση;

Δίκαια, λοιπόν, ἡ γιορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου ἀποκαλεῖται «θειοτάτη πανήγυρις» 
ἀλλά καί εὔλογα ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀνυ-
μνεῖται ὡς «θεοκαλλώπιστον ἠγιασμένον» 
δῶρο τοῦ Κυρίου.

Τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, Σεβα-
σμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἀγαπημένοι 
ἀδελφοί, εἶναι ἡ κορυφαία προσφορά τῆς 
ἀνθρωπότητος στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονο-
μίας, δηλαδή στήν ἔμπρακτη φανέρωση τῆς 
φροντίδος τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. 

O ἄνθρωπος ἐπιλέγει τό θάνατο ἀντί τῆς 
ζωῆς πού τοῦ προσφέρει ὁ Θεός, καί ὁ Θεός 
βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά διαβεῖ ἀπό τή λήξη 
τοῦ θανάτου στήν αἰωνιότητα τῆς ἀγάπης. 

Αὐτή ἡ σωτήρια παρεμβολή γίνεται μέ τή 

σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ οὕτως 
ὥστε ἡ σωτηρία νά μήν εἶναι μία ἀφηρημένη 
ἤ μαγική τελετουργία, ἀλλά μία χειροπιαστή 
καί λογική πραγματικότητα ἤ δυνατότητα. 

Τό πρόσωπο - κλειδί στήν ὄντως παράδο-
ξη αὐτή ἱστορία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ 
Θεοτόκος πού τίκτει τήν ἀλήθεια καί τή ζωή 
στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

H Παναγία εἶναι τό πρόσωπο μέ τίς πε-
ρισσότερες ἐπωνυμίες, πού εἶναι τόσες πολ-
λές ὅσες καί οἱ ποικιλόμορφες ἐκφράσεις τῆς 
ζωντανῆς παρουσίας της στήν πορεία τοῦ Γέ-
νους τῶν Ἑλλήνων καί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων. 
Aπ' ὅλες αὐτές ἡ πιό σημαντική, ἴσως, εἶναι ἡ 
ἐπωνυμία Mητερα, μιά λέξη πού κρύβει μέσα 
τῆς κι ἀπό μόνη της μιά φοβερή δυναμική. 

Πολλοί ἐντοπίζουν τήν ἰσχύ της στίς λέ-
ξεις Ὑπέρμαχος Στρατηγός, γνωστές ἀπ' τό 
Κοντάκιό της. Τοῦτο δέν εἶναι ἀντίφαση, δι-
ότι ἡ ἱστορική καταγραφή μαρτυρεῖ, πώς ἡ 
Ὑπέρμαχος Στρατηγός λειτουργεῖ πάντοτε ὠς 
μητρική προστασία. 

Η Μητέρα Θεοτόκος βίωσε ἡ ἴδια τόν 
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πόνο, που σαν ρομφαία διέσχισε καί κέντρισε 
τήν καρδιά της. Ἔτσι, ἡ παρουσία της στη ζωή 
μας δεν εἶναι θεωρία, ἀλλά κατανόηση καί 
ἀλληλεγγύη. Kαι δέν θά μποροῦσε να γίνει δι-
αφορετικά, ἀφοῦ ἡ κορύφωση τοῦ πόνου της 
συνέβη, ὅταν ἀντίκρισε τον Άρχοντα τῆς εἰρή-
νης, τόν Υἱό της, ἐπάνω στόν Σταυρό. Αὐτή 
ἡ ἐμπειρία εἶναι, πού ἅπαξ διά παντός μας 
φανερώνει, ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι θυσία, ὄχι τῶν 
ἄλλων, ἀλλά τοῦ ἐαυτοῦ μας γιά τούς ἄλλους. 
Γι' αὐτό κι αὐτόκλητα ἡ Παναγία προστατεύει 
τούς ὅπου γῆς ἀδικουμένους καί κατατρεγμέ-
νους. Αυτός εἶναι καί ὁ λόγος πού συνδέθηκε 
ἡ γιορτή τῆς Παναγίας μέ τήν ἡμέρα τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας.

O Χριστός φέρνει τήν ἐπί γῆς εἰρήνη, σε-
βόμενος τίς ἐπιλογές τῆς ἀνθρώπινης ἐλευ-
θερίας καί ἡ Ἐκκλησία του δέν παύει νά προ-
σεύχεται καί νά ἐργάζεται για τήν εἰρήνη τοῦ 
σύμπαντος κόσμου. 

H ἐμπειρία φανερώνει, ὡστόσο, ὅτι οἱ 
ἀνθρώπινες ἐπιλογές, πολλές φορές ὑπηρε-
τοῦν τή βία καί τό θάνατο, παρατείνοντας δι-
ηνεκῶς τήν προδοσία σέ βάρος τοῦ Χριστοῦ. 

Ἰδίως ἡ ἐμπειρία τοῦ ὀρθόδοξου ἑλληνι-
σμοῦ καί τῆς οἰκουμενικῆς ὀρθοδοξίας κα-
ταγράφει βάναυσες ἐπιθέσεις καί ἡρωικές 
ἀντιστάσεις. Τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας μας 
εἶναι, δυστυχῶς, ποτισμένο μέ ἄφθονο αἷμα. 
Κι ἀκριβῶς ἐπειδή τό ἄδικο δέν τό εὐλογεῖ ὁ 
Θεός, ὅποτε μᾶς κάλεσε τό καθῆκον, γιά τοῦ 
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος 
τήν ἐλευθερία, ἀντισταθήκαμε γενναία στό 
ποικιλόμορφο κακό μέ τά φρικτά τοῦ προσω-
πεῖα, ὄχι θυσιάζοντας ἀλλά θυσιαζόμενοι καί 
πάντοτε γιά τό δίκαιο ἀγωνιζόμενοι.

«Κανείς ποτέ δέν μπόρεσε νά μᾶς πείσει, 
ἀφοῦ πᾶμε μέ τό μέρος τῶν ἰσχυρῶν ἀλλά 
πού δέν πράττουν τίποτα δίκαιο, νά ζοῦμε 
δοῦλοι μέ ἀσφάλεια, ἀλλά πάντοτε ἀγωνιζό-
μαστε γιά τά πρωτεῖα, τήν τιμή καί τή δόξα», 
διαπίστωνε ὁ Δημοσθένης στον «Περί τοῦ 
Στεφάνου» λόγο τοῦ τό 330 π.Χ.. 

«Εἴμαστε ἕνας λαός μέ παλικαρίσια ψυχή, 

πού κράτησε τά βαθιά κοιτάσματα τῆς μνή-
μης του σέ καιρούς ἀκμῆς καί σέ αἰῶνες 
διωγμῶν καί ἄδειων λόγων. Τώρα ποῦ ὁ 
τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει νά θέλει νά 
μᾶς κάνει τρόφιμους ἐνός οἰκουμενικοῦ παν-
δοχείου, θά τήν ἀπαρνηθοῦμε ἄραγε αὐτή τή 
μνήμη; Θά τό παραδεχτοῦμε τάχα νά γίνουμε 
ἀπόκληροι;» διερωτᾶται στή σύγχρονη ἐποχή 
με ἀγωνία ὁ Γιῶργος Σεφέρης στίς «Δοκι-
μές» του.

Καί νά, πού τώρα, χρόνια πολλά μετά, 
φαίνεται ὅτι παραδεχθήκαμε «νά γίνουμε 
ἀπόκληροι» ἤ, κατά πώς ἔλεγε ἕνας ἄλλος 
μεγάλος Ἕλληνας, ὁ Μακρυγιάννης, ὅτι «κα-
ταντήσαμε ἡ παλιόψαθα τῶν Ἐθνῶν»…

Μέ θιγμένη τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια, 
καταπτοημένοι ἀπό τήν οἰκονομική δυσπρα-
γία, φοβισμένοι ἀπό τήν περιρρέουσα ἀνα-
σφάλεια, ἐξασθενημένοι ἀπό τήν φτώχεια καί 
τήν ἀνεργία, ἀπελπισμένοι ἀπό τήν κυριαρ-
χοῦσα ἀπαισιοδοξία, ἀποπροσανατολισμέ-
νοι ἀπό τήν παντελή ελλειψη οραματος καί 
προοπτικῆς, οἱ Ἕλληνες φαίνεται ὅτι βαδίζου-
με στά σκοτεινά, , ὅτι κατεβαίνουμε σέ ἕνα 
δρόμο χωρίς ἐλπίδα, χωρίς ἐπιστροφή, σέ 
μιά πορεία μακριά ἀπό τίς μακραίωνες πα-
ραδόσεις μας, ἀλλοτριωτική του ὀρθοδόξου 
ἤθους καί τοῦ ἐθνικοῦ μας φρονήματος, μιά 
πορεία ἀληθινά αὐτοκτονικῆ, …

Ἄλλο, ὅμως, τό «φαίνεσθαι» καί ἄλλο τό 
«εἶναι» της Ελληνικής ψυχῆς! Τῆς ἀδάμαστης 
ψυχῆς τοῦ διαχρονικοῦ  Ἕλληνα, πού, τέτοιες 
μέρες, πρίν 78 χρόνια, «πετοῦσε» στά βουνά 
τῆς Πίνδου καί της αιματοποτισμένης Βορει-
ου Ἠπείρου μας, πεινασμένος, ἐξουθενωμέ-
νος, διχασμένος καί ἀπό την τότε δικτατορια 
καταπιεσμένος.

Ἀλλά καί ἀποφασισμένος!
Γιατί εἶχε ἀναβαπτισθεῖ στήν κολυμβήθρα 

τῆς Ἐθνικῆς μνήμης καί τῆς Ὀρθόδοξης Πα-
ράδοσής του, γιατί ἤξερε σέ Ποιόν νά στηρι-
χθεῖ καί Ποιόν νά ἐμπιστευθεῖ!

Δέν «πέποιθεν ἐπ’ ἄρχοντας καί ἐπί υἱούς 
ἀνθρώπων», ἀλλά στόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου!
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Δέν θέλησε νά ἐπιρρίψει τίς εὐθύνες του 
στήν ἀπουσία στιβαρῆς ἡγεσίας, ἀλλά συ-
σπειρώθηκε καί πολέμησε ὑπό τήν ἡγεσία 
τῆς πληγωμένης Παναγιᾶς!

Οἱ νέοι ἐκείνης της, ὄχι καί τόσο μακρινῆς 
καί καθόλου, στήν καθημερινότητά της, ἡρω-
ικῆς, ἐποχῆς ἔφευγαν πρός τό μέτωπο καί 
περιγελοῦσαν τό θάνατο, μέ τῆς Σπαρτιάτισ-
σας μάνας τήν προτροπή «ἤ τάν ἤ ἐπί τάς», 
ἀλλά καί τῆς Χριστιανῆς ἡ εὐχή «ἡ Παναγιά 
μαζί σου» νά ἠχεῖ!

Αὐτή ἡ «πληγωμένη» ἀπό τό ἄδικο Πα-
ναγία τῆς Ἑλλάδας εἶναι πού τούς ἐνέπνευσε 
ελπιδα καί ὑπομονή, θάρρος καί ἀπαντοχή, 
δύναμη καί ὁρμή, ὦστε «κείνους πού πράξαν 
τό κακό νά πάρει μαῦρο σύννεφο», και ο Ελ-
ληνικός στρατός να εἰσοδεύσει στή Κορυτσά 
τη μέρα τῶν Εἰσοδίων της!

Μπορεί από μερικούς, λέγοντας αὐτά, 
να κριθούμε φανατισμένοι, ἐθνικιστές, θρη-
σκοληπτοι ή καί τρελοί! Καί δέν θά εἶναι ἡ 
πρώτη φορά! Καί τό 1821 “ὁ κόσμος μᾶς 
ἔλεγε τρελούς”, σημείωνε ὁ Μακρυγιάννης. 
Ἀλλά, αὐτή ἡ εὐλογημένη “τρέλα” εἶναι πού 
σηματοδοτεῖ τήν πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στό 
ἱστορικό γίγνεσθαι, μέσα ἀπό πολύμορφες 
Συμπληγάδες, βάρβαρους Κύκλωπες καί ἐπι-
κίνδυνες Σειρῆνες!

Αὐτή ἡ εὐλογημένη «τρέλα» εἶναι πού 
σήμερα ἔφερε κοντά μας δυό ἐκλεκτούς Ἱε-
ράρχες τῆς Μακεδονίας μας, τούς Σεβασμιώ-
τατους Μητροπολίτες Βεροίας κ. Παντελεή-
μονα καί Λαγκαδά κ. Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι, ἐν 
καιρῷ χειμῶνος, διέσχισαν τήν Ἑλλάδα, ἀπό 
τήν αἱματοβαμμένη γῆ τῆς Μακεδονίας, γιά 
τήν ἐλευθερία τῆς ὁποίας καί Κρητικά πα-
λικάρια ἀγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν, καί 
προσῆλθαν στήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο 
Κρήτη, γιά νά μᾶς ἐκφράσουν, μέ τή συμπρο-
σευχητική παρουσία τους, τήν Πανελλήνια 
ἑνότητα καί νά μᾶς θυμίσουν, στίς ἐποχές 
αὐτές τίς χαλεπές, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε 
πάντοτε γιά τό Γένος μας ἡ Κιβωτός τῆς σω-
τηρίας! 

Εἴτε τό θέλουμε, εἴτε ὄχι, αὐτή εἶναι ἡ 
πραγματικότητα! Στίς δύσκολες στιγμές του, 
τό Γένος μας συσπειρωνόταν γύρω ἀπό τήν 
Ἐκκλησία του, τό μόνο “θεσμό”, πού μένει 
ὄρθιος, ὅταν ὅλα καταρρέουν, τό μόνο ἀξιό-
πιστο ἡγέτη του, πού μπορεῖ τό σῶμα του νά 
διέπεται ἀπό τίς ἀνθρώπινες αδυναμιες, πάθη 
και ελλείψεις, καθοδηγεῖται, ὅμως, ἐμπνέει 
καί ἐμπνέεται, ζωοποιεῖ καί ζωοποιεῖται ἀπό 
τήν Θεία Κεφαλή του, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ 
Ὁποῖος ἐπαναλαμβάνει πρός τούς κατά και-
ρούς διῶκτες Αὐτοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, 
τούς λόγους Του πρός τόν πρώην διώκτη Του 
Ἀπόστολο Παῦλο «σκληρόν σοί πρός κέντρα 
λακτίζειν»!.

Γι’ αὐτό, ὅπως εἶναι ἀδύνατο νά ἡττηθεῖ ὁ 
Χριστός, τό ἴδιο εἶναι ἀδύνατο νά ἡττηθεῖ καί 
ἡ Ἐκκλησία Του!

Ἀδελφοί μου, 
Κατά τή σημερινή γλυκιά τῶν Εἰσοδίων 

τῆς Θεοτόκου ἑορτή, ἄς στρέψουμε τό βλέμ-
μα μας στήν πονεμένη Της μορφή καί ἄς τήν 
ἱκετεύσουμε, μαζί μέ τόν Πατριάρχη Γερμανό: 
«Ἀλλ’, ὦ μοί Δέσποινα, 
μόνη τό ἐμόν ἐκ Θεοῦ ψυχαγώγημα, 
τοῦ ἐν ἐμοί καύσωνος ἡ θεία δρόσος, 
τῆς ξηρανθείσης μου καρδίας ἡ θεόρρυτος 
ρανίς, 
τῆς ζοφερᾶς μου ψυχῆς ἡ τηλαυγεστάτη 
λαμπάς, 
τῆς ἐμῆς πορείας ἡ ποδηγία, 
τῆς ἀσθενείας μου ἡ δύναμις, 
τῆς γυμνώσεως ἡ ἀμφίεσις, 
τῆς πτώχειας ὁ πλοῦτος, 
τό τῶν ἀνιάτων τραυμάτων τό ἴαμα, 
ἡ τῶν δακρύων μου ἀναίρεσις, 
τῶν στεναγμῶν μου ἡ κατάπαυσις, 
τῶν συμφορῶν μου ἡ μεταποίησις, 
τῶν ὀδυνῶν μου ὁ κουφισμός, 
τῶν δεσμῶν μου ἡ λύσις,
τῆς σωτηρίας μου ἡ ἐλπίς,
εἰσάκουσάν μου της προσευχῆς!».

ΑΜΗΝ!
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Δέν ξεχνᾶμε
Ἠλέκτρα Τσίκα-Μαράκη

Συνταξιοῦχος δασκάλα, μέλος Δ.Σ. Ἀδελφότητος Μικρασιατῶν Ν. Χανίων  
«ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος»

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2007 ἡ Διεθνής  Ἕνωση 
Μελετητῶν Γενοκτονιῶν, ἀναγνώρισε ἐπί-

σημα, τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῶν Ἀρμέ-
νων. Οἱ Τουρκικές κυβερνήσεις ἀρνοῦνται ὅτι 
ὑπῆρξε Γενοκτονία. Ἀποδίδουν τό θάνατο τῶν 
Ἑλλήνων στόν πόλεμο, στόν λιμό καί σέ ἄλλες 
κοινωνικές ἀναταράξεις.

Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων τό 1998 ἀνακήρυξε 
τήν 14η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα ἐθνικῆς μνήμης 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ.Α.

Ἀπό τό 1908 ἕως τό 1922 ὁ ἑλληνισμός τῆς 
Ἀνατολῆς, ὁδηγήθηκε σέ ὁριστική ἐξαφάνιση 
μέσα σέ αἵματα, δάκρυα, φωτιά καί ἀτέλειωτο 
πόνο.

Οἱ διωγμοί ἄρχισαν μέ κατάργηση τῶν 
προνομίων, μέ στρατολογία τῶν Χριστιανῶν, 
μέ ἄγρια φορολογία, μέ ἐπιτάξεις, μέ ἐξισλα-
μισμό, δολοφονίες, σφαγές, διώξεις, πυρ-
πολήσεις ὁλόκληρων πόλεων καί χωριῶν μέ 
ἀθρόες ἀπελάσεις καί ὁμαδικές καταστροφές. 
Οἱ Τούρκικες ὠμότητες πῆραν μορφή ὀργα-
νωμένης γενοκτονίας κατά τή διάρκεια τοῦ Α’ 
Παγκοσμίου πολέμου, τοῦ πολέμου τῶν πο-
σοστῶν καί τῆς μοιρασιᾶς.

Ἐπιδιωκόμενος σκοπός τῶν Τούρκων καί 
τῶν Γερμανῶν συνεργατῶν συμμάχων τούς 
ἦταν ἡ ἐκκαθάριση τοῦ Μικρασιατικοῦ χώρου 
ἀπό τίς μειονότητες καί ἡ ὁμογενοποίηση τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας.

Ἄρχισαν μέ τήν ἐξόντωση μέ ὁμαδική σφα-
γή Ἀρμενικοῦ λαοῦ, 800.000 θύματα. Ἀργό-
τερα ἀκολουθεῖ ἡ ἐξόντωση τοῦ Ποντιακοῦ 
Ἑλληνισμοῦ μέ 353.000 θύματα.

Γιά τούς Ἕλληνες τῆς Θράκης καί τῆς Μ. 
Ἀσίας θά χρησιμοποιήσουν ἄλλα μέτρα ἀφανι-
σμοῦ τους. Πρῶτο σχέδιο εἶναι ἡ ἐπιστράτευση 

ὅλων τῶν ἀνδρῶν ἕως 45 χρονῶν χωρίς δικαί-
ωμα ἐξαγορᾶς, γιά νά ἐπανδρώσουν τά τάγμα-
τα ἐργασίας, τά λεγόμενα «ἀμελέ ταμπουροῦ».

Τούς ἔστελαν κάτω ἀπό αὐστηρή φρούρη-
ση, σέ δραματικές συνθῆκες ζωῆς, νά ἐργα-
στοῦν ἀναγκαστικά σέ δρόμους, σιδηροδρο-
μικές γραμμές, σέ λατομεῖα, σέ σήραγγες, σέ 
ἰδιωτικά ἀγροκτήματα. Πρόκειται γιά καθαρή 
αἰχμαλωσία. Ἡ πείνα, οἱ ἀρρώστιες, οἱ ἀπάν-
θρωπες κακουχίες ἔφερναν τόν θάνατο. Ἡ 
τροφή ἐλάχιστη.

Ἡ δίψα ἀνυπόφορη. Ἐργάζονται 18 ὦρες 
καί τό μαστίγιο φτιαγμένο ἀπό οὐρά βοδιοῦ, 
ἔκανε αὐλακιές στίς πλάτες καί τό σῶμα τούς 
γεμάτο μέ πληγές. Διανυκτέρευαν σέ βρώμι-
κες ἀνθυγιεινές στροῦγκες. Γιά κρεβάτι εἶχαν 
τό χωματένιο δάπεδο. Δέν εἶχαν δικαίωμα νά 
καθαρίσουν, οὔτε νά πλυθοῦν.

Τά θύματα ὑπολογίζονται σέ ἑκατοντάδες χι-
λιάδες. Γιά νά ὑπολογίσουμε τό ποσοστό θανά-
του, στό σύνολο τῶν Ταγμάτων Ἐργασίας, ἀνα-
φέρω σάν παράδειγμα τό Β’ Τάγμα Ἐργασίας 
στό χωριό Κιλίς τῆς Ἄγκυρας. Ἀπό τούς 3.000 
ἄνδρες πού ὑπηρετοῦσαν πέθαναν οἱ 2.300.

Διαβολικός ἐγκέφαλος αὐτῆς τῆς φρίκης 
εἶναι ὁ διαβόητος ἄγγελος τοῦ ἀργοῦ θανάτου, 
τῶν Ταγμάτων Ἐργασίας, ὁ Ἀρχιστράτηγος τοῦ 
Τουρκικοῦ στρατοῦ, Γερμανός στρατηγός Λίμαν 
Φόν Σάντερς. Τή δική του σφραγίδα φέρνει ἡ 
ἔμπνευση, ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἐφαρμογή τους.

Δεύτερος στόχος τῶν Τούρκων γιά τήν ὁμο-
γενοποίηση τῆς Μ.Α. εἶναι ὁ ἐκτοπισμός πού 
πῆρε γρήγορα μορφή γενοκτονίας μέ ἀμέτρη-
τους θανάτους. Τό νέο σχέδιο ὀνομάστηκε ἀπό 
τούς ἱστορικούς «Λευκός Θάνατος»». Σημα-
ντική μερίδα ἀνθρώπων ἔσβησε χωρίς νά χρη-
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σιμοποιηθεῖ οὔτε μία σφαίρα, οὔτε ξιφολόγχη. 
Τούς ἔβγαζαν, στό δρόμο στά μέσα τοῦ χειμώ-
να, κάτω ἀπό πυκνό χιόνι, ἀρρώστους, νέους, 
ἡλικιωμένους, γυναικόπαιδα, μικρές κοπέλες, 
νά διανύσουν ἀπόσταση ἑκατοντάδων χιλιομέ-
τρων, μέ ἐξαντλητική ἀναγκαστική ἐργασία μέ 
ἐλάχιστη τροφή, ἐλάχιστο ὕπνο. Βέβαιος ἦταν 
ὁ θάνατος ἀπό τό κρύο, τίς καταιγίδες, τόν 
παγετό, τούς ἀνέμους, τό χιόνι, τίς ἀτέλειωτες 
πορεῖες στά ἐνδότερά της Ἀνατολῆς, μόνο μέ 
τά ροῦχα πού φοροῦσαν. Κάνουν αἱμοπτύσεις, 
τρέμουν ἀπό τόν τύφο. Κι αὐτά τά ἀνθρώπινα 
ράκη, δέχονται συνεχεῖς ἐπιθέσεις ἀπό ὀρδές 
ἄτακτων αἱμοβόρων Τούρκων.

Τούς ὑποχρέωναν νά κάνουν γυμνοί μπά-
νιο καί ἐξαφάνιζαν τά ροῦχα τους. Στά χωριά 
τους ἐγκαθίστανται 
Τοῦρκοι ἀπό τό ἐσωτε-
ρικό της Ἀνατολῆς. Τά 
λεηλατοῦν, τά καῖνε. 
Δέν πρέπει νά μείνει 
τίποτα, πού νά μαρτυ-
ρεῖ τήν ἀνθηρότητα τῆς 
ζωῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μετά τήν ἀπόβαση 
τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στή Σμύρνη τό 1919, 
ἡ Τουρκική κυβέρνηση διέταξε νά συγκεντρω-
θοῦν οἱ ἄντρες τῶν πόλεων (15-45 χρονῶν) 
καί τῶν χωριῶν στίς πλατεῖες. Ἄρχιζε ἡ πορεία 
πρός τό ἄγνωστο. Ἀφ’ ἑνός ζυγοῦ ὁδηγοῦνται 
στήν ἐξορία μέσα ἀπό ἀπροσπέλαστα βουνά. 
Τό μέλλον τους... ἀβέβαιο.

Οἱ σοφοί καί τά Βιβλία λένε. Κανείς πόνος 
δέν μπορεῖ νά εἶναι ἰσοδύναμος μέ τόν ψυχικό 
πόνο. Ἄν ὅμως ρωτήσουμε τούς μάρτυρες πού 
τά κορμιά τους βασανίστηκαν καί πάνω τους 
σελάγισε ὁ θάνατος, θά μάθουμε πώς τίποτα 
δέν ὑπάρχει πιό βαθύ, πιό ἱερό ἀπό ἕνα σῶμα 
πού βασανίζεται, ὁ ἀνθρώπινος πόνος εἶναι 
μία θεότητα.

Ὁ Μικρασιάτης Ἠλίας Βενέζης στό Βιβλίο 
του Νο 31.328 περιγράφει ὅσα ἔζησε στά 
«ἀμελέ ταμπουροῦ».

Πόνεσε, πείνασε, δίψασε, βασανίστηκε, 
ἔσπασε πέτρες κάτω ἀπό τόν καυτό ἥλιο, περ-
πάτησε στό ἄγνωστο μέ ἀτελεύτητες πορεῖες. 
Ἡ καυτή ὕλη τοῦ βιβλίου του εἶναι σάρκα πού 
στάζει τό αἷμα της καί πλημμυρίζει τίς σελίδες.

Σπαράζει ἡ ἀνθρώπινη καρδιά στό διάβα-
σμά του.

Σπάραξε καί ἡ δική μου, γιατί ἔνιωσα 
Βαθιά στό εἶναι μου, τά ψυχικά καί σωματι-
κά βασανιστήρια, τή δίψα, τόν πόνο, τό κρύο, 
τήν ἀβάσταχτη ζέστη, τή λαχανιασμένη πορεία 
τούς στό ἄγνωστο, τήν ἄθλια ζωή ὅλων τῶν 
δυστυχισμένων πλασμάτων πού καταδικάστη-
καν στήν πιό ἀπάνθρωπη δουλεία.

Καί σάν ὅραμα Δαντικό, εἶδα, παππού μου 
Κωνσταντή καί τό δικό σου τέλος.

Γιατί κι ἐσύ ἤσουν 
μέσα στό ἀνθρώπινο 
κοπάδι τῶν ἀνδρῶν 
πού ἄφησαν μαζί μέ 
χιλιάδες χριστιανούς 
στά κάτεργα αὐτά, τά 
κόκαλά τους.

Τά δάκρυά μου, νά 
δροσίσουν τό βασανι-

σμένο σῶμα σου καί νά ἐλαφρώσουν τήν ψυχή 
σου.

Ἐγώ, τό ἐγγόνι σου, ἐμεῖς τά ἐγγόνια σας, 
ἀγωνιζόμαστε νά κρατήσουμε τή θυσία σας 
ζωντανή.

Ἡ μνήμη σας ἔγινε πνεῦμα.
Κι ἐμεῖς θά γίνουμε γέφυρα γιά τίς ἑπόμε-

νες γενιές.
Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1922 ὁ Ἑλληνισμός 

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, βαριά τραυματισμέ-
νος ἀποχωρεῖ ἀπό τίς πανάρχαιες ἑστίες του.

Ἄφησε πίσω του 2.400 ἑλληνικές πόλεις 
καί χωριά.

Θρήνησε 1.250.000 νεκρούς.
Ἔχασε 302.000.000 χρυσές λίρες
Μέτρησε 1.500.000 πρόσφυγες.

16/9/2018
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Χαιρετίζουμε τό νέο καί διδακτικό 
ἔτος μέ τίς καλύτερες εὐχές καί 

τή διαχρονική ἔγνοια μας γιά τά παι-
διά μας, τή χαρά τοῦ παρόντος καί τήν 
ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος.

Σήμερα τό πρωί, Δευτέρα 12 Σε-
πτεμβρίου, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου 
διδακτικοῦ ἔτους, στά σχολεῖα τῆς 
Πατρίδας μας κτυπᾶ τό κουδούνι καί 
καλεῖ διδάσκοντες καί διδασκόμενους 
στήν τάξη. 

Τό σχολεῖο ἀνοίγει, τά μαθήματα 
ἀρχίζουν.

Πρῶτο μάθημα ἡ τέλεση τοῦ Ἁγια-
σμοῦ γιά τήν ἔναρξη τοῦ μεγάλου καί 
Ἱεροῦ διδακτικοῦ ἔργου τῶν Σχολείων.

«Ἀπό Θεοῦ ἄρχεσθαι», παράδοση 
κλασική καί χριστιανική αἰώνων, πού 
στά μεγάλα καί ἱερά ξεκινήματα τῆς 
ζωῆς ἐπικαλούμαστε καί τή βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ.

Ἀκολουθοῦν οἱ χαιρετισμοί τῶν 
ἐκπροσώπων ὅλων τῶν ἐμπλεκόμε-
νων φορέων στή διαδικασία γιά τήν 
ὁμαλή καί ἀποδοτική διδακτική καί 
παιδαγωγική τάξη καί γενικότερα τήν 
ἀπρόσκοπτη ἁρμονική λειτουργία τῶν 
Σχολείου.

Εὐχές πολλές καί θερμές στά παιδιά, 
στούς ὤμους τῶν ὁποίων πέφτει τό πε-
ρισσότερο βάρος τῆς διδακτικῆς διαδι-
κασίας.

Τά παιδιά ὀφείλουν νά ὑπομένουν 
τίς προτροπές τῶν γονιῶν γιά μάθηση 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ 
Τοῦ π. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, 

Ἐφημέριου τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων

καί τή διδακτική της ἴδιας της μάθησης 
ἀπό τούς δασκάλους τους, πού καί στίς 
δυό περιπτώσεις ὄχι σπάνια προκα-
λοῦνται τριβές καί ἐντάσεις βλαπτικές 
γιά ὅλους καί προπάντων ἀναποτελε-
σματικές γιά τούς ἴδιους τους στόχους 
τοῦ σχολείου καί τῆς μετάδοσης στά 
ἴδια τά παιδιά τοῦ γνωστικοῦ ἀντικει-
μένου, πού εἶναι βασική προϋπόθεση 
γιά τήν πρόοδο, γιά τό παρόν καί τό 
μέλλον τῶν παιδιῶν.

Εὐχές ἐπίσης πολλές καί θερμές 
στούς ἴδιους τους διδάσκοντες πού 
συχνά καί πυκνά λειτουργοῦν κάτω 
ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες μέσα στό ἴδιο 
τό σχολικό περιβάλλον, ἀλλά καί στό 
οἰκογενειακό τους περίγυρο καί τήν 
κοινωνία γενικότερα πού ζοῦν.

Πέρα ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἐπισημαίνεται 
πάντοτε γιά τό δάσκαλο ἡ ἀνάγκη νά 
ἔχει ὑπομονή καί ἐπιμονή, πληρότητα 
γνώσεων καί μεράκι διδακτικῆς καί 
μετάδοσης τῶν γνώσεών του στούς 
μαθητές του καί πλέον τούτων τοῦ 
ἤθους, τῆς καλοσύνης, τῆς εὐγένειας, 
τῆς ἐμπιστοσύνης, πού ὅλα αὐτά εἶναι 
δυνάμεις πού ἐμπνέουν καί κερδίζουν 
τό μαθητή.

Εὐχές πολλές τέλος καί Θερμές καί 
στούς γονιούς τῶν παιδιῶν πού καί 
ἐκεῖνοι κάτω ἀπό τίς μεγάλες δυσκολί-
ες, οἰκονομικές κι ἄλλες, τῆς σημερινῆς 
πραγματικότητας, ἔχουν τήν εὐθύνη 
τῆς φροντίδας τῶν παιδιῶν τους γιά 
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τήν ἀπρόσκοπτη 
συμμετοχή τῆς 
στό Σχολεῖο τους 
καί ταυτόχρονα 
ὀφείλουν νά ἐξα-
σφαλίζουν εὐνοϊ-
κές συνθῆκες γιά 
τήν ἐποικοδομη-
τική μελέτη τῶν 
παιδιῶν τους καί τήν καθημερινή προ-
ετοιμασία τους, γιά τή διδακτική τάξη.

Εἶναι ἀνάγκη νά γνωρίζουμε ὅλοι 
μας ὅτι ἔχουμε τεράστιες εὐθύνες ὄχι 
μόνο ἀπέναντι στά παιδιά μας, τά μι-
κρότερα καί τά μεγαλύτερα, ἀλλά καί 
ἀπέναντι στό σχολεῖο καί τήν εὔρυθμη 
λειτουργία του χωρίς διδακτικά κενά, 
χωρίς τούς κραδασμούς πού προκα-
λοῦνται ἀπό τίς συχνές καί πυκνές 
προγραμματικές ἀλλαγές τοῦ τρόπου 
διδασκαλίας ὁρισμένων μαθημάτων 
καί τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων γιά 
τά ἀνώτερα καί ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά 
ἱδρύματα τῆς Πατρίδας τους.

Γιά τοῦτο προεκτείνουμε τίς εὐχές 
μας, ὄχι μόνον νά εἶναι περισσότερες 
ἀλλά καί πλέον ζεστές γιά τούς πολιτει-
ακούς παράγοντες πού ἔχουν τήν κύρια 
αὐτή εὐθύνη τῆς ἀπρόσκοπτης, ὁμαλῆς 
καί ἀποδοτικῆς λειτουργίας τοῦ Σχο-
λείου, νά λειτουργοῦν ὄχι πολιτικάντι-
κα καί κομματικά, ἀλλά μέ τήν εὐθύνη 
τοῦ χρέους καί τῆς τιμῆς ἀπέναντι στά 
παιδιά μας καί τήν Πατρίδα μας.

Τά Σχολεῖα μας δέν ἀνήκουν ὡς τσι-
φλίκι σέ κανένα κόμμα ἤ πολιτική πα-
ράταξη, ἀνήκουν στήν Πατρίδα μας καί 
ἔχουν τήν ἀποστολή νά φιλοξενοῦν τά 
παιδιά μας καί νά μαθαίνουν σ’ αὐτά μέ 
τή βοήθεια τῶν δασκάλων τους: «Γράμ-

ματα, σπουδάγμα-
τα καί τοῦ Θεοῦ τά 
πράγματα» ὅπως 
τραγουδοῦσαν τά 
παιδιά τῶν προγό-
νων μας, σέ ἐκεῖνα 
τά πολύ δύσκολα 
χρόνια της μαύρης 
καί ἀπάνθρωπης 

ὀθωμανικῆς δουλείας.
Καί οἱ πολιτικοί μας εἶναι κι αὐτοί 

ἄνθρωποι ὅπως εἴμαστε ὅλοι μας μέ 
τίς ὅποιες ἀδυναμίες των, καί παρά τόν 
ὅποιο φωτισμό ἔχουν λάβει ἀπό τά πα-
νεπιστήμια καί τά σχολεῖα πού σπού-
δασαν ἔχουν καί ἐκεῖνοι τήν ἀνάγκη 
τοῦ Θεϊκοῦ φωτισμοῦ. Δέν μποροῦν νά 
ἀποφασίζουν κατά τό δοκοῦν καί μερι-
κές φορές ἀλόγιστα γιά τήν μοίρα τῶν 
παιδιῶν.

Μή ξεχνοῦμε καί ἐμεῖς καί οἱ πολιτι-
κοί μας ὅτι αὐτά πού γνωρίζουμε (γνω-
σιολογία) εἶναι πολύ λιγότερα (ἐλαχι-
στότατα) ἀπό ἐκεῖνα πού δέ γνωρίζου-
με, γι’ αὐτό θεωροῦμε φρόνιμο νά ἀφή-
νουμε καί στό Θεό νά παίρνει ἐκεῖνος 
τήν εὐθύνη τουλάχιστον γιά ὅσα δέν 
γνωρίζουμε.

Εὐλογημένος ὁ νέος σχολικός καί 
διδακτικός χρόνος.

Εὐλογημένα τά παιδιά καί οἱ δάσκα-
λοι τῶν παιδιῶν μας.

Εὐλογημένοι οἱ γονεῖς καί πάντες οἱ 
ἐμπλεκόμενοι στή σχολική ζωή καί δι-
αδικασία.

Εὐλογημένο τό ἔθνος καί ὁ λαός 
μας «ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος».

Γιά τά Σχολεῖα μας, γιά τήν οἰκογέ-
νεια, γιά τά παιδιά μας ἰδιαίτερα καί 
τήν κοινωνία γενικότερα.
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Πρόσφυγας ὁ καημός. 
Κρατάει τῆς μνήμης τά θυμιατήρια. 
Μαζί μέ τῆς μοίρας τόν ἀνείπωτο 
ξεριζωμό, ταξίδεψε ἡ καρδιά τῆς 
Μικρασίας ξεριζωμένη. 

Μ έ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί περίσ-
σια χαρά, ὑποδεχθήκαμε στόν 

Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λε-
νταριανῶν στίς 14-10-2018 τίς ἱερές 
κειμηλιακές εἰκόνες, πού ἔφεραν μαζί 
τους, στόν κόρφο τους ὡς ὅτι πολυτι-
μότερο εἶχαν οἱ πρόγονοί μας, ἀπό τή 
γῆ τῆς Ἰωνίας, ὅταν 
βίαια ἐκδιώχθηκαν 
ἀπό τίς πατρογονι-
κές τους ἑστίες, τόν 
μαῦρο Σεπτέμβρη 
τοῦ 1922. 

Οἱ εἰκόνες αὐτές 
καταμαρτυροῦν τήν 
πορεία μας μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου. 
Εἶναι οἱ Μάρτυρες τῆς ζωῆς μας, πού 
ἄνθιζε στήν ἀλησμόνητη πατρίδα τῆς 
ψυχῆς μας, τήν ἀγαπημένη Μικρασία. 
Καταμαρτυροῦν τίς κακουχίες πού πε-
ράσαμε, τις δυσκολίες πού βιώσαμε γιά 
νά ξαναφτιάξουμε πάλι τά σπιτικά μας 
καί νά ξεκινήσουμε μία νέα ζωή στή μη-
τέρα Ἑλλάδα. Ξαναγεννηθήκαμε μέσα 
ἀπό τίς στάχτες τῆς καταστροφῆς, σάν 
τόν φοίνικα. 

Οἱ εἰκόνες αὐτές, εἶναι οἱ Μάρτυρες 
τῆς ἐκ νέου ἄνθισης τοῦ Μικρασιάτικου 
στοιχείου, ἐδῶ στά ὄμορφα Χανιά μας. 

Νοιώθουμε βαθειά εὐγνωμοσύνη 

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 
ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΩΝ

γιά τούς Μικρασιάτες πού μᾶς ἐμπι-
στεύτηκαν τά ἱερά αὐτά κειμήλια, πού 
τά φυλάσσουν στά εἰκονοστάσια τῶν 
σπιτικῶν τους μέ εὐλάβεια. Εἶναι τά 
ἀόρατα νήματα πού τούς ἑνώνουν μέ 
τήν ἀπέναντι πλευρά τοῦ Αἰγαίου, τήν 
ἀγαπημένη Ἰωνία. 

Τά ἱερά αὐτά κειμήλια, σηματοδο-
τοῦν τίς ὑπέρτατες ἀξίες τῆς κατα-
γωγῆς μας, τήν ἀνάγκη νά διαφυλάξου-
με ὅτι πολυτιμότερο ὑπάρχει γιά ἐμᾶς, 
Πατρίδα, Θρησκεία, Οἰκογένεια... 

Κλείνουμε εὐλαβικά τό γόνυ, σέ ἕνα 
κομμάτι τῆς Ἱστο-
ρίας μας, πού εἶναι 
ἕνα κομμάτι τῆς 
Ἱστορίας τῆς Νεό-
τερης Ἑλλάδας καί 
ἕνα κομμάτι τῆς 
καρδιᾶς μας. 

Ἰδιαίτερα εὐχαρι-
στοῦμε τούς συνδιοργανωτές τοῦ προ-
σκυνήματος, γιά τήν πολύτιμη συνει-
σφορά τους, στήν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ 
ἐγχειρήματος. 

Τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου καί τόν Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη μας κ.κ. Δαμασκηνό. Τήν 
ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταρι-
ανῶν καί τόν Ἅγιο Πρωτοσύγκελο Πα-
τέρα Δαμασκηνό Λιονάκη, πού στέκο-
νται φύλακες ἄγγελοι δίπλα μας. 
Γιά τό Δ.Σ τῆς ἀδελφότητας Μικρασιατῶν 

Ν. Χανίων «Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος»
Ἡ Πρόεδρος

Στέλλα Γκοζάνη - Χαριτάκη
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Σκιρτήσαμε ὅλοι ἀπό χαρά καί ἀγαλλία-
ση στό ἄκουσμα τῆς προγραμματισμέ-

νης μας ἐκδρομῆς: Προσκύνημα στά Ἱερο-
σόλυμα. Ἕνα ταξίδι ξεχωριστό, μιά παρέα 
καί μία σχέση ἀγαπητική γιά νά προσκυ-
νήσουμε τόν τόπο πού ἐστάθησαν οἱ πόδες 
τοῦ Κυρίου… γιά νά πάρουμε μαζί του τόν 
δρόμο πρός Ἐμμαούς, νά κουβεντιάσουμε 
μαζί του… νά συνδειπνήσουμε, νά βρε-
θοῦμε κοντά πολύ κοντά, νά ἀνοιχτοῦν τά 
μάτια τῆς καρδιᾶς μας… καί ἄς τόν χάνου-
με μετά…

Ἔτσι λοιπόν μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί μέ 
τούς σεβαστούς πατέρες πατέρα Ἐμμανου-
ήλ ἐφημέριο Ἁλικιανού, πατέρα Ἀντωνίου 

Στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας…
Γράφει ὁ Πρωτ. Γεώργιος Περάκης

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί  Ἐφημέριος Ἁγίας Μαρίνας

ἐφημέριο Τσικαλαριῶν καί πατρός Γεωρ-
γίου ἐφημέριο Ἁγίας Μαρίνας ξεκινήσαμε 
γιά νά φτάσουμε τόν ἄφθαστο... σάν διψα-
σμένα ἐλάφια πού ἀναζητοῦν τό τρεχούμε-
νο νερό… ἔτσι καί ἡ ψυχή μας… σέ ἀποζη-
τάει Θεέ μου.

Πρῶτο μας βράδυ στό χωριό τῶν ποι-
μένων (Μπέτ Σαχούρ) στά Ἀραβικά χίλια 
μέτρα ἀνατολικά τῆς Βηθλεέμ.

Βηθλεέμ ἑτοιμάζου… πλησιάζουν Χρι-
στούγεννα, ψιλόβροχο μία παγερή νύκτα 
καί γιά σένα Χριστέ μου δέν ὑπάρχει κα-
τάλυμα νά σέ φιλοξενήσει... γιά μᾶς ὅμως 
ὑπάρχει «τόπος ἐν τῷ καταλύματι» μέ τήν 
φροντίδα τοῦ τουριστικοῦ μας γραφείου 
ΙΟ Tours τοῦ κ. Ἀλέξη Παπαμιχελάκη.

Μιά νύχτα πού τά ἔχει ὅλα… ἀστέρια 

Ἀποχαιρετισμός στήν 
Παλαιστίνη

Οἱ ἐκδρομεῖς μας Ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων  
στόν Ἰορδάνη

Συμβολική Βάπτιση  
στόν Ἰορδάνη Ποταμό

Ἡ εὐλογία τοῦ Ἰορδάνη Ἡ Παναγία  
ἡ Ἱεροσολυμίτισσα

Ἡ ὑδρία στήν Μονή 
Κανά τῆς Γαλιλαίας
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καί Μάγους, Ποιμένες καί ἀγγέλους, μιά 
μητέρα λεχώνα νά φεύγει στή προσφυγιά, 
νά θηλάζει ὡς θεογάλακτο τροφοῦσα τόν 
ἄρτο τῆς ζωῆς… Ἐκεῖ στήν ἔρημο τοῦ Ἰορ-
δάνη στόν Ἅγιο Γεράσιμο τόν Ἰορδανίτη… 
Ἐκεῖ πού ἡ Ἑλλάδα-ἡ Ὀρθοδοξία γίνονται 
ἕνα… ἕνα καί ἐμεῖς μπροστά στή φάτνη 
τῶν ἀλόγων ψέλνουμε… Δεῦτε εἴδομεν πι-
στοί πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός…

Τό ταξίδι βέβαια συνεχίζεται. Μπορεῖ 
νά εἶναι ἕνα ὄνειρο… ἀκολουθοῦμε ὅμως 
ἀπό κοντά… Ἐκεῖ στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδά-
νη «αὐτόν πού ἐν τῇ προλαβούσῃ ἑορτῇ 
νήπιον εἴδομεν ἐν τῇ παρούσῃ τέλειον 
ὁρῶμεν».

Ὁ Ἰορδάνης ποταμός μπροστά μας θο-
λός στά γήινα μάτια μας… Ἀπέναντι στά 
εἴκοσι μέτρα ἡ Ἰορδανία, ἑκατοντάδες 
προσκυνητές παρακολουθοῦν τήν Τελετή 

τοῦ Ἁγιασμοῦ «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου 
σου Κύριε…». Οἱ προσκυνητές συμβολικά 
«λούζονται ἰορδάνεια ρεῖθρα…», ὁ Σήφης, 
ὁ Ἀργύρης, ὁ Στέλιος, ἡ Ἄννα, ἡ Μαρία 
κ.ἄ.. Ὅλοι μας νοιώθουμε νά ἀνοίγουν οἱ 
οὐρανοί… οἱ οὐράνιοι πού τόσο δύσκολα 
ἀνοίγουν…

Ζοῦμε τό θαῦμα… τή χαρά, σέ τόπους 
πού ὑπάρχει μῖσος, νοιώθουμε μεγάλη 
ἀγάπη. Καλεσμένος ὁ Χριστός στό Γάμο 
τῆς Κανᾶ καλεσμένοι ὅμως κι ἐμεῖς… στό 
πρῶτο θαῦμα τοῦ Χριστοῦ μας… τελειώνει 
τό κρασί ὁ Χριστός ὅμως γεμίζει τίς ὑδρίες 
ἕως ἄνω… ἡ χαρά συνεχίζεται καί στό με-
γάλο γκρούπ τῶν ἱερέων μέ τίς οἰκογένειές 
τους ἀπό τή Μολδαβία «σύνορα ἡ ἀγάπη 
δέν γνωρίζει». 

Σίγουρα πηγαίνοντας στό δρόμο γιά τά 
Ἱεροσόλυμα δέν μπορεῖς νά μιλήσεις γιά 

Συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλο



37

τουριστικό προορισμό. Τό χῶρο δέν κατα-
κλύζουν τουρίστες ἀλλά προσκυνητές ἀπό 
ὅλο τόν κόσμο, ὅλα τά χρώματα καί ὅλες 
τίς φυλές πού θέλουν νά πατήσουν «τά 
ἅγια χώματα». 

Δέν μποροῦμε νά ξεχωρίσουμε τήν μία 
ἡμέρα ἀπό τήν ἄλλη, ἴσως ὅλα νά εἶναι μία 
ἡμέρα.. ἡ ὄγδοη ἡμέρα.

Μπροστά μας τά τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ, 
ἡ σφραγισμένη Χρυσή Πύλη… ἀπό ἐδῶ 
πέρασε ὁ Χριστός… ἐδῶ ἀκούστηκαν τά 
Ὡσαννά… ἀπέναντι ὁ κῆπος τῆς Γεσθη-
μανῆς, ἡ ἐλιά πού δάκρυσε ὁ Χριστός, ὁ 
τόπος τῆς προδοσίας. Εἴμαστε καί ἐμεῖς 
Χριστέ μου ἐδῶ…

Καί λίγο πιό πάνω ἡ πύλη τῶν Λεόντων 
καί στό βάθος τοῦ δρόμου τό Πραιτώριο… 
Ἀπό μακριά ἀκούγονται οἱ φωνές τοῦ 
ὄχλου πρός τόν Πιλάτο «Σταυρωθήτω». Ἡ 
φυλακή τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ὁδός τοῦ μαρ-
τυρίου…Ἀπό αὐτό τό σημεῖο ὁ Χριστός 
σηκώνει τό Σταυρό στούς ὤμους τοῦ μαζί 
μέ τίς δικές μας ἁμαρτίες καί δέν ὑπάρχει 
ἀπό μας κανένας Σίμων.

Ψηλά ὁ Γολγοθάς, ἡ σταύρωση, τά Θεία 
Πάθη, τό μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθεις 
ἐν τή βασιλεία σου, ἡ Ἀποκαθήλωση καί … 
ἡ Ζωή ἐν Τάφῳ κατετέθης Χριστέ…

Σάββατο πρός Κυριακή ὅλοι συμμετέ-

χουμε στήν ἀγρυπνία ἔξω ἀπό τόν Ναό τῆς 
Ἀναστάσεως. Τριάντα ἱερεῖς ἀπό ὅλα τά 
μέρη τοῦ κόσμου γύρω ἀπό τό κουβούκλιο 
τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἕξι ἱερεῖς μεταξύ 
αὐτῶν ὁ π. Ἐμμανουήλ καί ἡ ταπεινότητά 
μου συλλειτουργοῦμε μέσα στό κουβού-
κλιο μέ τόν πατριώτη μας Ἅγιο Κονσταντί-
νης καί κάνουμε προσκομιδή στό Τάφο τοῦ 
Χριστοῦ…

Οἱ εὐλογίες πέραν ἀπό τίς προσδοκίες 
μας…Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός.

Τό Χριστός Ἀνέστη ἀκούγεται παντοῦ. 
Εἶναι τό μάννα, ἡ τροφή τοῦ κόσμου…ἡ 
χαρά ἀπό τό κενό μνημεῖο.

Ἀλήθεια … τόν συναντήσαμε τόν 
Χριστό καί στά ἀσκητήρια Ἁγίου Σάββα, 
Ἁγίου Θεοδοσίου, Χοζεβᾶ Σαραντάριου, 
Βηθανία, Θαβώρ καί ἐκεῖ στή λίμνη τῆς 
Τιβεριάδος νά ψάχνει τούς σημερινούς του 
μαθητές. Βέβαια τό πλοῖο τῆς καρδιᾶς μας 
κλυδωνιζόμενον ὑπό τῶν κυμάτων: ἥν γάρ 
ἐναντίον ὁ ἄνεμος»… καί ὁ γλυκός τοῦτος 
Ἰησοῦς νά περπατᾶ στά κύματα καί νά μᾶς 
λέει «μή φοβεῖσθε. Θά ἔρθει τοῦ πόνου ἡ 
ἄνοιξη… καί τά μύρα τῆς χαρᾶς» …μοῦ 
ἁπλώνει τό χέρι… καί τότε ξύπνησα. Ἦταν 
ἡ ἐκδρομή μας στά Ἱεροσόλυμα. Εὐχαρι-
στοῦμε Ἀλέξη καί Κυριάκο γιά ὅλα. Δέν 
ἦταν ὄνειρο…
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Ξεκίνησε τό Σάββατο 1ης Σεπτεμβρίου 
2018, τό ἀπόγευμα, ἡ Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν, 
Μητροπολιτῶν καί Ἀρχιεπισκόπων, τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου.

Στή σύναξη μετέχει καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.

Ἡ Σύναξη λαμβάνει χώρα στόν Ι. Ναό Ἁγίας 
Τριάδος Σταυροδρομίου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Σύμφωνα μέ σχετικό δελτίο τοῦ Γραφείου 
Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου:

Τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Σύναξης τῆς 
Ἱεραρχίας τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν καί 
Ἀρχιεπισκόπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἡ 
ὁποία συνεκλήθη κατόπιν προσκλήσεώς του, 
καί συνέρχεται ἀπό σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, 
μέχρι καί τή Δευτέρα, 3η Σεπτεμβρίου 2018, 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου 
Κωνσταντινουπόλεως, κήρυξε τό ἀπόγευμα ὁ 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.

Στή Σύναξη, πού πραγματοποιεῖται ὑπό τήν 
προεδρία τοῦ Πατριάρχου, μετέχουν περισσότε-
ροι ἀπό ἑκατό Ἱεράρχες, ἀπό τήν Ἕδρα του καί 
ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, καί θά συζητηθοῦν 
θέματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί δι-
ορθοδόξου ἐνδιαφέροντος.

Στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ὁ Παναγιώ-
τατος, ἐπεσήμανε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι «κατά 
καιρούς ἀντιμετωπίζομεν δυσκολίας καί πειρα-
σμούς, καί τοῦτο ἐπειδή λελανθασμένως τινές 
νομίζουσιν ὅτι δύνανται νά ἀγαπώσι τήν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν ἀλλ’ οὐχί καί τό Οἰκουμενικόν 
Πατριαρχεῖον, ἀγνοοῦντες ὅτι αὐτό ἐνσαρκώνει 
τό γνήσιον ἐκκλησιαστικόν ἦθος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας».

Στή συνέχεια τῆς ὁμιλίας του τόνισε:
«Κατά τήν πρώτην χιλιετίαν, οἱ μακάριοι 

προκάτοχοι ἡμῶν ἀντιμετώπισαν τόν πειρα-
σμόν τῶν αἱρέσεων. Ὁ μέγας πειρασμός τῆς 
δευτέρας χιλιετίας, ὅστις ἐκληροδοτῆθη καί 
εἰς τήν ἥν νῦν διανύομεν, εἶναι τά δικαιοδοσι-

Τό Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τίς ἐργασίες της 
ἡ Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου

ακά καθεστῶτα. Πηγή τοῦ προβλήματος τούτου 
εἶναι ὁ ἐθνοφυλετισμός, αἱ τάσεις ἐπεκτατισμοῦ 
καί ἡ ἀθέτησις τῶν ὁρίων τῶν ὑπό τῶν Πατρι-
αρχικῶν καί Συνοδικῶν Τόμων καθορισθέντων. 
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει τήν εὐθύ-
νην νά θέση τά πράγματα ἐν ἐκκλησιαστικῇ καί 
κανονικῇ εὐταξίᾳ, διότι μόνον αὐτό ἔχει τά τε 
κανονικά προνόμια καί τήν εὐχήν καί εὐλογί-
αν τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συ-
νόδων νά ἐπιτελῆ τό ὑψηλόν καί ἐξαιρετικόν 
τοῦτο χρέος ὡς φιλόστοργος Μήτηρ καί ἀρχή 
τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐάν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρ-
χεῖον ἀποποιηθῆ τῶν εὐθυνῶν του καί ἀπομα-
κρυνθῆ ἀπό τήν διορθόδοξον σκηνήν, τότε αἵ 
τοπικαί Ἐκκλησίαι θά πορεύωνται «ὡς πρόβατα 
μή ἔχοντα ποιμένα» (Ματθ. 9, 36), ἀναλισκό-
μεναι εἰς ἐκκλησιαστικάς πρωτοβουλίας, αἱ 
ὁποῖαι συγχέουσι τήν ταπείνωσιν τῆς πίστεως 
μέ τήν ὑπεροψίαν τῆς ἐξουσίας. Ὅλη ἡ μεγα-
λωσύνη τοῦ Πατριαρχείου ἠμῶν ἐξαντλεῖται εἰς 
τήν διακονίαν τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 
μοναδικότης αὐτοῦ δέν ἔγκειται εἰς τήν κατο-
χήν ὑπερανθρώπου κοσμικῆς τίνος δυνάμεως, 
ἀλλ’ εἰς τήν ταπεινήν καί ἀνιδιοτελῆ βούλησιν 
αὐτοῦ νά ὑποτάξη τόν πειρασμόν τῆς ἐξουσίας 
εἰς τήν χάριν καί νά μεταβάλη τήν ἀνασφάλει-
αν καί τόν φόβον τοῦ κατέχειν καί κατακρατεῖν 
εἰς ἐλευθερίαν καί δωρεάν. Ἐνταῦθα ζῶμεν τήν 
τελικήν δόξαν τοῦ πνεύματος, τήν ταυτιζομένην 
τῇ ἄκρᾳ ταπεινώσει, τήν δύναμιν, ἡ ὁποία «ἐν 
ἀσθενείᾳ τελειοῦται». (Β΄ Κορ. 12, 9)

Ἀναδημοσίευση ἀπό “Φῶς Φαναρίου”
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Ὁλοκληρώθηκαν τή Δευτέρα, 3η 
Σεπτεμβρίου, οἱ ἐργασίες τῆς Σύ-

ναξης τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν 
καί Ἀρχιεπισκόπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου, πού συνεδρίασαν ὑπό τήν 
προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου Βαρθολομαίου, ἀπό τήν 1η Σεπτεμ-
βρίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος 
Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά τή διάρκεια τῆς Συνάξεως, πού 
ξεκίνησε μέ ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου, 
τέθηκαν ζητήματα πού ἀπασχολοῦν 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀλλά καί 
διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος. Εἰσηγή-
σεις πραγματοποίησαν οἱ Μητροπολί-
τες Γέρων Περγάμου Ἰωάννης, Γέρων 
Πριγκηποννήσων Δημήτριος, Γαλλίας 
Ἐμμανουήλ, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελ-
λίου καί Βιάννου Ἀνδρέας, Προύσης 
Ἐλπιδοφόρος, Ἀδριανουπόλεως Ἀμφι-
λόχιος, Σμύρνης Βαρθολομαῖος καί οἱ 
Ἐπίσκοποι Ἀβύδου Κύριλλος καί Χρι-
στουπόλεως Μακάριος. Κατόπιν τῶν 
εἰσηγήσεων ἀκολούθησε ἐκτενής δια-
λογική συζήτηση, μέ ἐρωτήσεις πρός 
τούς ὁμιλητές καί τοποθετήσεις ἐπί 
τῶν εἰσηγήσεων ἐκ μέρους τῶν συμμε-
τεχόντων Ἱεραρχῶν.

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς σύναξης τῆς Ἱεραρχίας 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Ἐνημερωτικό Δελτίο
Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

 

Οἰκουμενικός Πατριάρχης: Ἀγωνιζόμεθα διά τήν ἑνότητα 
καί εὐστάθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας

Στήν καταληκτήρια ὁμιλία του, o 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τόνισε ὅτι, 
«ἡ διακονική καί ἐσχατολογική ταυ-
τότης τῆς Ἐκκλησίας ἀπειλεῖται σήμε-
ρον ὄχι μόνον ἀπό τήν ἐκκοσμίκευσιν, 
ἀλλά καί ἀπό τήν κλειστότητα καί τήν 
ἐσωστρέφειαν μιᾶς πνευματικότητος, ἡ 
ὁποία παρεισέρχεται εἰς τήν Ἐκκλησί-
αν. Εἴμεθα κληρονόμοι καί φύλακες τῆς 
ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν Πατέρων, 
τῆς ὀρθῆς πίστεως, τῆς ὀρθῆς λατρείας 
καί δοξολογίας καί τῆς ἐν Χριστῷ καί 
κατά Χριστόν ὀρθοπραγίας, τῆς ἐλευ-
θεροποιοῦ ἀληθείας, τῆς φιλοκαλίας 
καί τῆς φιλανθρωπίας, τοῦ κοινοτι-
κοῦ πνεύματος καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς 
ἀλληλεγγύης, ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἀρρή-
κτου ἱστορικῆς συνεχείας μιᾶς παρα-
δόσεως, μαρτυρηθείσης διά τῆς ὁμολο-
γίας καί τῆς θυσίας τῶν Ἁγίων, διά τῆς 
ὀρθοδόξου εὐσεβείας καί τῆς πνευμα-
τικότητος, διά τοῦ θαύματος τῆς θεο-
λογίας τῶν Πατέρων, διά τοῦ σταυρο-
αναστασίμου ἤθους τῆς ἀσκήσεως, διά 
τοῦ εὐχαριστιακοῦ τρόπου τοῦ βίου, 
διά τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος. Ἕκα-
στος ἐξ ἠμῶν, Ἱερώτατοι ἀδελφοί, καί 
ἅπαντες ὁμού, κλῆρος καί λαός, εἴμεθα 
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διάκονοι καί ὑπερασπισταί αὐτῶν τῶν 
ἀληθειῶν καί τῶν εὐλογιῶν ἐνώπιον 
Θεοῦ καί ἀνθρώπων».

Σέ ἄλλο σημεῖο, εἶπε χαρακτηριστι-
κά, ὅτι, «ἀγωνιζόμεθα διά τήν ἑνότητα 
καί εὐστάθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας καί διά 
τήν κοινήν ἐκκλησιαστικήν μαρτυρίαν. 
Ἀνεφέρθημεν εἰς τήν παροῦσαν σύνα-
ξιν ἐκτενῶς εἰς τά διορθόδοξα θέμα-
τα. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς 
ὑπεύθυνον διά τήν διαφύλαξιν τῆς ἑνό-
τητος, τόν συντονισμόν τῶν διορθοδό-
ξων σχέσεων καί τῶν πανορθοδόξων 
πρωτοβουλιῶν, λειτουργεῖ τήν ἔνθε-
ον αὐτοῦ διακονίαν ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ 
οἰκουμένῃ πιστόν εἰς τάς ἀμεταθέτους 
ἐκκλησιολογικάς καί κανονικάς ἀρχάς 
τῆς Παραδόσεως τῶν Πατέρων».

 
Στή συνέχεια, τῆς ὁμιλίας του, ὁ Πα-

τριάρχης, πρόσθεσε:
«Καλλιεργοῦμεν εὐθαρσῶς καί τήν 

συνάντησιν μέ τόν σύγχρονον κόσμον, 
ἐν τῷ ὁποίῳ ἡ Ἐκκλησία ζῆ καί δίδει 
τήν μαρτυρίαν της. Αἱ μεγάλαι προ-
κλήσεις τῶν καιρῶν, ἡ κυριαρχία τῆς 

τεχνολογίας καί τῶν ἐπιτευγμάτων της, 
ἡ ἐκκοσμίκευσις, ἡ παγκοσμιοποίησις, 
ἡ προιοῦσα συρρίκνωσις καί λήθη τῆς 
κοινωνικῆς καί κοινοτικῆς διαστάσε-
ως τῆς ἐλευθερίας, ἡ κοινωνική ἀδικία, 
ὁ εὐδαιμονισμός, ἡ καταστροφή τοῦ 
περιβάλλοντος, ἀλλά καί ὁ ἐθνοφυ-
λετισμός, ὁ θρησκευτικός φονταμετα-
λισμός, ἡ σύγκρουσις τῶν πολιτισμῶν 
καί ἄλλαι ἀπειλαί κατά τῆς ἱερότητος 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀπαιτοῦν 
κοινᾶς ἀπαντήσεις, κοινήν μαρτυρί-
αν, κοινήν πορείαν πρός τό μέλλον. Ὁ 
Ἅγιος Περγάμου προσφυέστατα ὑπεν-
θυμίζει αὐτό τό χρέος τῆς Ὀρθοδοξίας: 
“Στόν κόσμο πού ἔρχεται, ἡ Ὀρθοδοξία 
δέν μπορεῖ νά δώσει τή μαρτυρία τῆς 
κατατεμαχισμένη, ἀλλά «ἐν ἐνί στό-
ματι καί μία καρδία». Τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο ἔχει χρέος νά ὑπενθυμίζει 
σέ ὅλους τήν καθολικότητα καί οἰκου-
μενικότητα τῆς Ἐκκλησίας, προβάλ-
λοντας τό πνεῦμα τῆς καταλλαγῆς καί 
τῆς ὑπερβάσεως τῶν ἀντιθέσεων, καί 
διακονώντας τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθο-
δοξίας”».
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ὉἈλέξανδρος Ραπτόπουλος, τοῦ  ὁποίου 
τό ὄνομα φέρει τό στρατόπεδο τῆς 

μαρτυρικῆς Ἁγιᾶς πού σήμερα τόν τιμᾶ, 
ὑπῆρξε διαχρονικά μιά σημαντική προσω-
πικότητα τῆς Ἑλλάδας καί ἰδιαίτερα τῆς 
Κρήτης. 

Γεννήθηκε στήν Ἄνω Βιάννο τό 1889 
ἀπό μάνα Βιαννίτισα, ἔχει ὅμως ζακυνθινή 
καταγωγή ἀπό τόν παππού του, γόνο τῆς 
ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας τῶν Καψοκέ-
φαλων τοῦ 15ου αἰώνα.

Κατατάχτηκε στόν Α΄ κρητικό στρατό, 
στήν Κρητική Πολιτοφυλακή στά 19 του 
χρόνια καί νιόπαντρος τέσσερα χρόνια 
μετά, τό Σεπτέμβρη τοῦ 1912 στό 1ο Ἀνε-
ξάρτητο Σύνταγμα Κρητῶν μέ τό ὁποῖο 
πολέμησε στούς βαλκανικούς πολέμους 
γιά τή δημιουργία τῆς νέας Ἑλλάδας, ὅταν 
οἱ ἐπί πέντε αἰῶνες τουρκοκρατούμενοι 
βαλκανικοί λαοί συμμάχησαν, γιά νά ἀπο-
τινάξουν τόν ἀβάσταχτο ζυγό τους. Πολέ-
μησε στό μέτωπο τῆς Ἠπείρου ὥς τόν Ἰού-
λιο τοῦ 1913 καί ἀπό τότε ὥς τόν Μάρτιο 
τοῦ 1914 στό Μακεδονικό.

Στό ἠπειρωτικό μέτωπο μάλιστα ἔγραψε 
ἕνα θαυμάσιο ἡμερολόγιο μοναδικό στήν 
ἀνατολική Κρήτη γιά τήν Ἤπειρο, τό ὁποῖο 
ἐκδόθηκε τό 2011 μέ χορηγία τῆς Περιφέ-
ρειας καί τή δική μου ἐπιμέλεια. Σ’ αὐτό 
βλέπομε τήν αὐταπάρνηση τοῦ στρατοῦ 
τῆς ἑτοιμοπόλεμης καί ὥριμης ἀπό τά λάθη 
τῆς Ἑλλάδας πού εἶχε στό πηδάλιό της τόν 
μεγάλο πολιτικό της τόν Ἐλ. Βενιζέλο.

Ἡ ζωή, ὁ ἀγώνας καί ἡ θυσία  
τοῦ Ἀλέξανδρου Ραπτόπουλου 

Ἄννα Μανουκάκη-Μεταξάκη, φιλόλογος-συγγραφέας
(Ὁμιλία στήν ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ἡ 5η Ταξιαρχία Κρήτης  
στό στρατόπεδο Ἁγιᾶς «Ἀλέξανδρος Ραπτόπουλος, 6-10-2018). 

Μετά τήν ἀπόλυσή του ἔζησε μόνο ἕνα 
χρόνο μέ τή γυναίκα του καί τήν κόρη 
τους, γιατί τό Σεπτέμβριο τοῦ 1915 κατα-
τάχθηκε πάλι στό 1ο Σύνταγμα Κρητῶν 
γιά 8 μῆνες. Ὕστερα στή Μικρασιατική 
Ἐκστρατεία πολεμώντας στό Ἐσκί Σεχίρ 
τραυματίστηκε μέ μία ὀβίδα πού τοῦ θρυμ-
μάτισε τό πόδι. Παρέμεινε 1,5 χρόνο στόν 
Εὐαγγελισμό καί ὕστερα γύρισε στή Βιάν-
νο ἀνάπηρος, μονιμοποιήθηκε καί μετατά-
χθηκε σέ πολεμική διαθεσιμότητα. 

Στό διάστημα τῶν 18 χρόνων, ἀπό τό 
1922 ὥς τό 1940, ἀφοσιώθηκε στήν οἰκογέ-
νειά του πού πέρασε φοβερές ἀτυχίες μέ τό 
θάνατο τῶν δύο συζύγων του (ἡ πρώτη τό 
1918 καί ἡ δεύτερη τό 1935), τριῶν ἀπό τά 
πέντε παιδιά του καί τοῦ μοναδικοῦ ἀδερ-
φοῦ του. Συγχρόνως ὅμως ἀγωνίζεται γιά 
τή Βιάννο. Πρωταγωνιστής στήν ἵδρυση 
τοῦ Συνεταιρισμοῦ, τοῦ Γυμνασίου καί πρό-
εδρος τῆς Κοινότητας, πρωτοπόρος στό 
Διαφωτισμό τῆς Βιάννου στό Μεσοπόλεμο.

Μέ τήν κήρυξη τοῦ πολέμου ἀναλαμ-
βάνει φαλαγγάρχης τῆς ΕΟΝ. Δημιουργεῖ 
παρατηρητήρια γιά τούς νέους καί ὀργα-
νώνει τήν Πολιτοφυλακή. Παραγγέλλει 
στούς ἐπιστρατευμένους πού φεύγουν, 
«κανένας νά μή χτυπηθεῖ στήν πλάτη».

Στίς 30-5-1941 εἶναι παρών στήν παρά-
δοση τῶν ὅπλων στά Πεζά. Συνεννοεῖται 
μέ τούς 11 ἀξιωματικούς πού ἀρνοῦνται 
νά παραδώσουν τά ὅπλα τους, τούς στέλ-
νει στόν Τσούτσουρο καί ὁ ἴδιος ἐπιστρέ-
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φει στή Βιάννο μαζί μέ ἕναν ἀπό αὐτούς, 
τόν Γ. Φωκέα, πού ἀργότερα ἔστειλε στά 
Χανιά ὑπεύθυνο τῆς Ὀργάνωσης πού δη-
μιούργησε. Ἀπό τή Βιάννο ὀργανώνει τή 
συγκέντρωση καί συντήρηση τῶν κατα-
διωκόμενων Ἑλλήνων καί Συμμάχων πού 
καταφεύγουν στίς σπηλιές τοῦ Τσουτσού-
ρου, γιά νά φύγουν στή Μέση Ἀνατολή, 
ὅπου μέ τό συμμαχικό στρατό θά πολε-
μήσουν τόν Ἄξονα. Συγχρόνως, ξεκινᾶ 
τήν πρώτη ἀντιστασιακή ὀργάνωση ΚΕΕ 
(Κρητική Ἐπαναστατική Ἐπιτροπή) τουλά-
χιστον γιά τήν ἀνατολική Κρήτη, μέ μέλη 
ἀπό τή Βιάννο, τό ἀνατολικό Μονοφάτσι 
καί τήν Πεδιάδα καί πρωτοπόρους τρεῖς 
ἀκόμη ἀνώτερους ἀξιωματικούς τῆς περι-
οχῆς καί τέσσερις κατώτερους Ἑλλαδίτες. 
Τό 1ο πρωτόκολλο τῆς Ὀργάνωσης πού 
ὑπογράφηκε 3 Αὐγούστου 1941 στό χωριό 
Φιλίππω τῶν Ἀστερουσίων, ἡ ὡριμότητα 
σκέψεων καί ἀποφάσεων πού περιέχει, 
δείχνει ὅτι ἄρχισε νά ἑτοιμάζεται ἤδη ἀπό 
τόν Ἰούνιο, ἀποτελεῖ «Ἐθνικό Μνημεῖο».

17-9-41 ὁ ὑπαρχηγός τῆς ὀργάνωσης 
Ἀντώνης Φάκαρος μέ 10 συνεπιβάτες 
περνᾶ μέ μία σαπιόβαρκα στήν Αἴγυπτο 
καί ἐνημερώνει τήν ἐκεῖ Ἑλληνική Κυβέρ-
νηση προσκομίζοντάς της ὅλα τά ἔγγρα-
φα τῆς Ὀργάνωσης. Ἡ Κυβέρνηση ἀνα-
γνωρίζει ὡς πρώτη καί μόνη Παγκρήτια 
Ἀντιστασιακή Ὀργάνωση τήν ΚΕΕ καί τῆς 
προσθέτει τό ἐπίθετο «Ἐθνική», καί τόν 
Α.Ρ. ὡς ἀρχηγό της καί τόν Ἀντώνη Φά-
καρο ὡς σύνδεσμό της μέ τήν Ὀργάνω-
ση. Τό Νοέμβριο ὁ Φάκαρος ἔρχεται ἀπό 
τήν Αἴγυπτο μέ ἐπιστολές τῆς Κυβέρνη-
σης πρός τόν Α.Ρ., ἔγγραφα πολύτιμα καί 
φαρμακευτικό ὑλικό. Ὁ Α.Ρ. ὀργανώνει 
παρά τήν ἀναπηρία του ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη 
ὅλη τήν Κρήτη, δημιουργώντας ἐπαρχια-
κές καί νομαρχιακές ἐπιτροπές, οἱ ὁποῖες, 

κρίνοντας ἀπό τή νομαρχιακή Ἡρακλεί-
ου, ἀποτελοῦνται ἀπό τούς ἰσχυρότερους 
πνευματικά, οἰκονομικά, καί πολιτικά, 
τοπικούς παράγοντες. Τά 14 μέλη τῆς 
ὀργάνωσης πού ἐκτελέστηκαν μεταξύ τῶν 
62 Μαρτύρων 3 καί 12 Ἰουνίου τοῦ 1942, 
ὅπως ὁ Δήμαρχος Ἡρακλείου Μηνᾶς Γε-
ωργιάδης καί τά ἀδέρφια του Μανόλης 
καί Τίτος, ὁ δικηγόρος Γ. Σκουλᾶς, ὁ βι-
ομήχανος Ἀντ. Καστρινάκης ἀποτελοῦν 
δείγματα. Στά Χανιά ὁ Α.Ρ. ἦρθε ἀρχές τοῦ 
Ἰανουαρίου τοῦ 1942, συνάντησε τόν γεν-
ναῖο μαχητή τῶν ἀγώνων καί τῶν πολέ-
μων Ἐμμ. Νικολούδη, συνεννοήθηκαν καί 
μαζί ἀνάθεσαν στόν Κωνσταντῖνο Μπα-
σιᾶ νά βρεῖ κατάλληλους ὅρμους γιά τά 
συμμαχικά ὑποβρύχια καί νά ὀργανώσει 
τούς νέους τοῦ Σελίνου. Πράγματι ὁ Κων-
σταντῖνος Μπασιᾶς ὀργάνωσε τήν ἐπαρ-
χία Σελίνου, ὅρκισε μάλιστα κατά τόν ἴδιο 
200 νέους. Στό πρακτικό τῆς ὁρκωμοσίας 
ὅμως, ἔχουν ὑπογράψει 109.

Ἦταν νέοι ἕτοιμοι νά πολεμήσουν στήν 
περίπτωση ἀπόβασης συμμαχικῆς γιά τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης - διαδόσεις τῶν 
βρετανῶν, γιά νά κρατοῦν σέ ἑτοιμότητα 
τούς Γερμανούς σέ βάρος τῆς στρατιωτικῆς 
τους δύναμης στά μέτωπα τῶν πολέμων.

Ὁ Κωνσταντῖνος Μπασιᾶς, ἀρχιφύ-
λακας στό φοβερό κάτεργο τῆς Ἁγιᾶς, 
θά προσπαθήσει, μέ ἀπόφαση βέβαια τῆς 
Ὀργάνωσης Χανίων, νά βοηθήσει τόν 
Ἀλέξανδρο Ραπτόπουλο νά ἀποδράσει 
στό διάστημα ἀπό 22 Μαΐου ἕως 3 Σεπτεμ-
βρίου τοῦ 1942, πού ἔμεινε ἔγκλειστος 
ὥς τήν ἐκτέλεσή του. Ἔτσι μαρτυροῦν οἱ 
συνθηματικές ἐκφράσεις τῶν ἐπιστολῶν 
του πρός τήν κόρη του Ἀταλάντη. Ἦταν 
μάταιη προσπάθεια, γιατί ὁ Ραπτόπουλος 
σκέφτηκε τά ἀντίποινα τῶν Γερμανῶν στή 
Βιάννο καί στά ὀρφανά παιδιά του.
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Ὅμως οἱ γερμανικές ἀρχές τό 1942 
εἶχαν ἁπλώσει τό κατασκοπευτικό τους 
δίκτυο παντοῦ στρατολογώντας πεινα-
σμένους, δειλούς, τυχοδιῶκτες καί τά 
λοῦμπεν στοιχεῖα τῆς κοινωνίας. Ἔμαθαν 
γιά τήν Ὀργάνωση (Κ.Ε.Ε.Ε.) καί τά ὑπο-
βρύχια πού ἄραζαν στόν Τσούτσουρο φέρ-
νοντας μαζί τούς Βρετανούς, ἀσυρμάτους 
καί ὅπλα, τά ὁποῖα ὁ Ραπτόπουλος ἔκρυβε 
στά τέσσερα παραλιακά του μετόχια καί 
στίς ἀπόκρυφες σπηλιές. Ἔμαθαν ἰδίως 
γιά τά τελευταῖα τῆς ἀποστολῆς τῆς 15ης 
Ἰανουαρίου 1942, πού προορίζονταν γιά 
τούς ἀντάρτες τοῦ Ψηλορείτη. Ἔτσι, τέλη 
Ἰανουαρίου τοῦ 1942 κύκλωσαν τόν Τσού-
τσουρο καί ἄλλα χωριά τῶν Ἀστερουσίων, 
συνέλαβαν μέλη τῆς Ὀργάνωσης καί γέμι-
σαν τίς φυλακές Ἡρακλείου.

Ὁ Ραπτόπουλος, ἔμπειρος στρατιω-
τικά, διαβασμένος ἄνθρωπος καί βαθιά 
πολιτικοποιημένος, ἤξερε τί τόν περίμενε. 
Μποροῦσε νά φύγει στήν Αἴγυπτο, ὅπως 
τόν παρακαλοῦσαν τά δυό παιδιά, πού τοῦ 
ἔμειναν ὀρφανά ἀπό διαφορετικές μανά-
δες, ἡ Ἀταλάντη καί ὁ Δημοσθένης. 

Δέκα μέρες πρίν τόν συλλάβουν οἱ 
Γερμανοί, πέφτοντας στά πόδια του στό 
πόρτεγο τοῦ ἀρχοντικοῦ τους καί παρα-
καλῶντας τον νά φύγει, πῆραν τήν ἀπά-
ντησή του: «ἐγώ παιδιά μου τήν κεφαλή 
μου τήν ἤβαλα στόν ντρουβά». Καί στήν 
ἐρώτηση τῆς Ἀταλάντης: «ἐμεῖς τί θά 
ἀπογίνομε;» πῆραν τήν ἀπάντηση: «ἐσᾶς 
παιδιά μου θά σᾶς φροντίσει ἡ πατρίδα». 
Δέκα μέρες μετά τόν συνέλαβε στό σπίτι 
του μέσα ἡ ἰταλική ἀστυνομία, τό βράδυ 
τῆς 22ας Φεβρουαρίου 1942. Τήν ἑπομένη 
τόν μετέφεραν στίς φυλακές τῆς Νεάπο-
λης.

Ὅλα τά ἔγγραφα, τίς καταστάσεις τῶν 
μελῶν, ὁλόκληρο τό ἀρχεῖο τῆς Ὀργά-

νωσης τά ἔδωσε νά τά κρύψουν ἔμπιστα 
μέλη της, γιά νά μήν καεῖ ἡ Βιάννος καί 
οἱ κοντινές της περιοχές πού συμμετεῖχαν 
στήν Ὀργάνωση. Μετά ἀπό λίγες μέρες οἱ 
Ἰταλοί τόν παρέδωσαν στούς Γερμανούς, 
στόν φοβερό Hartman πού τόν ἀνέκρινε 
κατ’ ἀντιπαράσταση μέ μέλη τῆς Ὀργάνω-
σης καί μέ προδότες.

Στά σημειώματα πού ἔστειλε αὐτός 
ὁ συνειδητός ἄνθρωπος καί πατριώτης 
σέ μέλη τῆς Ὀργάνωσης πού κινδύνευ-
αν ἔγραφε: «Καί κιμά νά μέ κόψουν δέ θά 
μαρτυρήσω τίποτα».

Παρόμοια διαβάζουμε καί στό λιτό καί 
λακωνικό ἡμερολόγιο τῶν φυλακῶν.

Στίς 22 Μαΐου ὁδηγεῖται στό κάτεργο 
τῆς Ἁγιᾶς, ὅπου τόν περίμεναν φυλακι-
σμένα μέλη τῆς Ὀργάνωσης, καθώς καί ὁ 
Κωνσταντῖνος Μπασιᾶς πού ἑτοίμασε τήν 
ἀπόδρασή του. Στίς 24 Ἰουλίου καταδικά-
στηκε σέ θάνατο, σύμφωνα μέ τό κατηγο-
ρητήριο: «Λόγω παροχῆς ἀρωγῆς εἰς τόν 
ἐχθρόν. Ἦτο ἐντεταλμένος διά τήν Κρήτην 
τῆς εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Ἀγγλίας τελού-
σης, εἰς Αἴγυπτον καταφυγούσης, ἑλλη-
νικῆς κυβερνήσεως. Ἡ ἀποστολή του συ-
νίστατο εἰς τήν ὀργάνωσιν ἐνόπλου ἀντι-
στάσεως ἐναντίον γερμανικῶν δυνάμεων 
κατοχῆς εἰς Κρήτην. Πρός τόν σκοπόν 
τοῦτον εἶχον ἀποσταλεῖ εἰς αὐτόν ὅπλα ἐξ 
Αἰγύπτου. Κατά τόν χειμώνα 1941-42 διηύ-
θυνε πολλάκις τήν ἐνέργειαν ἀποστολῶν 
εἰς Αἴγυπτον πρώην ἄγγλων στρατιωτῶν 
καί ἑλλήνων ἐθελοντῶν, ἐπιθυμούντων νά 
καταταχθῶσιν εἰς τόν ἀγγλικόν στρατόν.» 

Ὅλο τό διάστημα αὐτό, τά παιδιά του 
ἔμεναν συχνότατα στά Χανιά γιά νά τά 
βλέπει ἔστω ἀπό μακριά, γιατί μετά τά 
σαμποτάζ τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1942 στό νομό 
Ἡρακλείου οἱ Γερμανοί ἀπαγόρευαν κάθε 
ἐπαφή μέ τούς κρατούμενους. Ἤθελε ὅμως 
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νά νιώθει πώς ἦταν δίπλα του ζωντανά 
καί δυνατά. Ὅ,τι ἔζησε καί ἔνιωσε ἐκεῖνο 
τό δύσκολο καιρό, τίς ἰδέες του, τίς ψυχο-
λογικές του μεταπτώσεις, τόν ἀγώνα του 
κατά τή σύγκρουση στήν ψυχή του τοῦ 
πατρικοῦ καθήκοντος ἀπέναντι στό πατρι-
ωτικό του χρέος, ὅλα φαίνονται καθαρά 
μέσα στίς ἐπιστολές καί στά σημειώματά 
του πρός τά παιδιά του.

1/9/42 ἦρθε στά Χανιά ὁ ὑπουργός 
προπαγάνδας Γκαίμπελς, γιά νά τονώσει 
τό ἠθικό τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ μπρός 
στό ἐνδεχόμενο τῆς ἥττας τῶν Γερμανῶν 
στήν Ἀφρική. Ἐκεῖνος μᾶλλον διέταξε τήν 
ἐκτέλεση τοῦ Ἀλέξανδρου Ραπτόπουλου, 
καθώς καί τοῦ ὑπαρχηγοῦ του, Ἐμμανου-
ήλ Σταματουλάκη, μαζί μέ πέντε ἀκόμη 
πατριῶτες. 5/9/1942 ἡ ἐφημερίδα τῶν Χα-
νίων «Παρατηρητής» δημοσιεύει τό γε-
γονός, καθώς καί τό κατηγορητήριο τῶν 
ἐκτελεσθέντων. Ἡ κόρη του, Ἀταλάντη, 
ἄκουσε τήν εἴδηση μπρός στά δικαστή-
ρια, ὅπου πρωί-πρωί πῆγε νά βρεῖ καί νά 
ἀγοράσει ἕνα πεπόνι πού τῆς εἶχε ζητήσει 
ἐκεῖνος. Τό ἀγόραζε ἀπό ἕνα γεροντάκι, 
ὅταν ἄκουσε τόν ἐφημεριδοπώλη νά φω-
νάζει τό φοβερό νέο. Ἔπεσε κάτω λιπό-
θυμη. «Ξυπνῶντας ἦταν ἀπό πάνω μου 
ὁ Νομάρχης Χανίων Νικόλαος Σκουλᾶς. 
“Παιδί μου”, μοῦ λέει, “ὁ πατέρας σου εἶναι 
ἥρωας. Ζεῖ καί θά ζεῖ, γιατί οἱ ἥρωες δέν 
πεθαίνουν”. Καί μέ ἔστειλε μέ τό αὐτοκίνη-
το τῆς Νομαρχίας στή Βιάννο μαζί μέ ἕνα 
χωροφύλακα.»

Αὐτή εἶναι ἁδρά δοσμένη, γιά νά μή 
σᾶς κουράσω, ἡ πορεία τοῦ συνειδητοῦ 
ἀνθρώπου καί ἀγωνιστῆ τῆς ἐλευθερίας 
καί τῆς προόδου στόν πόλεμο καί στήν 
εἰρήνη. Δέν κράτησε τίποτε γιά τό ἄτομό 
του, γιατί εἶχε ἔντονη μέσα του ὄχι μόνο 
τήν ἐθνική ἀλλά καί τήν κοινωνική συνεί-

δηση καί εὐθύνη καί θεωροῦσε πραγμα-
τικό καί μοναδικό συμφέρον τοῦ ἀτόμου 
τό συμφέρον τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, τό 
συμφέρον τοῦ ἔθνους. 

Τήν ἰσόρροπα ἀναπτυγμένη του προ-
σωπικότητα, τήν ἐξυπνάδα, τήν παιδεία, 
τήν ὡριμότητά του, τήν ἀγωνιστική καί 
αἰσιόδοξη ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς, παρά 
τίς μεγάλες του ἀτυχίες (τούς ἕξι θανάτους 
ἀγαπημένων του προσώπων, τήν ἀναπηρία 
του, τό βάρος τῶν εὐθυνῶν του ἀπέναντι 
στά παιδιά του), τά βλέπομε στόν κατα-
σταλαγμένο θαυμασμό τῆς βιαννίτικης 
κοινωνίας καί στίς καταγραμμένες ἀφηγή-
σεις, πολύ περισσότερο ὅμως στά δύο του 
ἡμερολόγια, τῶν βαλκανικῶν πολέμων καί 
τῆς ἑξάμηνης κράτησής του στίς φυλακές 
τό 1942. Κυρίως ὅμως στά 36 αὐθεντικά, 
ἐξομολογητικά καί ἀνθρώπινα γράμματά 
του, πού ἔγραψε φυλακισμένος: 33 στά 
παιδιά του καί 3 στίς ἀνιψιές του. Ἀπό αὐτά 
τά 8 ἔχουν ποιητική μορφή, εἶναι ἐμπνευ-
σμένα ποιήματα, δείγματα τῆς ρομαντικῆς 
καί συναισθηματικῆς του φύσης, τῆς μόρ-
φωσής του καί τοῦ ταλέντου του. 

Τά γράμματα καί τά ἡμερολόγιά του –
προσωπικά του ἀρχεῖα– πού μελέτησα καί 
ἐξέδωσα μέ τή χορηγία τῆς Περιφέρειας 
Κρήτης, συμπληρώνουν τήν προσφορά 
τῆς θυσίας του, καθώς ἀποτελοῦν σοβαρή 
ἱστορική πηγή, ἀνασυγκροτοῦν τήν ἱστο-
ρική μνήμη καί μᾶς διδάσκουν ὄχι μόνο 
πατριωτισμό καί ἱστορία, ἀλλά καί τίς δι-
αχρονικές ἠθικές ἀξίες τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. 
Ἀποδεικνύουν, ἐπίσης, τή δύναμη καί τό 
σθένος πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει 
σέ ὑψηλά ἰδανικά. Δείχνουν ὅμως καί τόν 
ἐσωτερικό ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι τοῦ 
ὑπεράνθρωπου Ἀλέξανδρου Ραπτόπου-
λου, πού μέ θυσίες καί αἵματα, παλεύοντας 
μέ χίλιους πειρασμούς, κρατᾶ τήν ἀξιοπρέ-
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πεια καί τήν ἐσωτερική του ἐλευθερία καί 
προχωρεῖ συνειδητά στή θυσία. 

Ὁ Ἀλέξανδρος Ραπτόπουλος μᾶς παι-
δαγωγεῖ ὄχι μόνο μέ τήν παρακαταθήκη 
τῆς θυσίας του ἀλλά καί μέ τά γραπτά του 
κείμενα, πού, ἀφοῦ ἐκδόθηκαν, θά μείνουν 
κτῆμα ἐς ἀεί. Στά κείμενά του βλέπομε 
πώς ἡ ζωή εἶναι ἀξιοβίωτη, ὅταν στρατεύ-
εται σέ εὐγενεῖς σκοπούς. Ἡ πραγματικό-
τητα πού ζεῖ καί ἀναπνέει ἕξι μῆνες στά 
μπουντρούμια ἀποτελεῖ, ἐπίσης, ἔμπρακτο 
μάθημα ἀγωγῆς τοῦ πολίτη.

Ἐννέα μέρες πρίν τήν ἐκτέλεσή του, 
στήν ἀπομόνωση τῶν ντούγκλας γρά-
φει στήν ἀνιψιά του: «Εἶμαι ὑπερήφανος, 
γιατί καί τάς ὑπολειπομένας μου δυνά-
μεις δίνω γιά τήν πατρίδα». Στήν ἑξάμη-
νη ὀδύσσειά του τόν βοήθησε ἡ αἴσθηση 
τοῦ χρέους, ἡ πίστη του στό Θεό καί τό 
γράψιμο τῶν ποιημάτων καί τῶν γραμμά-
των, μέ τά ὁποῖα στήριζε τά παιδιά του, 
πού τόν στήριζαν. Πρίν τήν ἐκτέλεσή του 
ἡ ψυχή του εἶναι ὁλοκάθαρη. Συγχώρεσε 
τούς προδότες του καί ἀπαιτεῖ νά κάνουν 
τό ἴδιο καί τά παιδιά του: «Συγχωρήσετε 
τούς ἐχθρούς μου καί ἐστέ ὑπερήφανοι.» 
Ὁ τόνος στό «ἐστέ» εἶναι ἐπιτακτικός. 
Θέλει νά τά ἀπαλλάξει ἀπό τό μίσος καί 
τήν ἐκδίκηση, νά τά ὠθήσει νά δοῦν μόνο 
τό μέλλον. 

Τήν παραμονή, ὅπως βλέπομε στό 
σημείωμά του, θυμᾶται τήν ἀγαπημένη 
Βιάννο καί στιχουργεῖ μέ βάση τή μελω-
δία γνωστοῦ τραγουδιοῦ: «Σᾶς πληρο-
φορῶ μέ ὑπερηφάνεια ὅτι αὔριο τελειώ-
νουν τά βάσανά μου. Ἐκτελῶ τό ὑπέρτατο 
καθῆκον μου, προσφέροντας τή ζωή μου 
στήν πατρίδα. Ἄν μ’ ἀγαπᾶτε, δέ θέλω νά 
κλάψετε. Θά τό ’χει βάρος ἡ καρδιά μου. 
Τοῦτο μόνο θέλω ἀπό σᾶς σάν μνημόσυνο. 
Νά μαζεύεστε κάποτε οἱ συγγενεῖς καί οἱ 

φίλοι καί ἐνῶ θά παίζει τό πιάνο ἡ Ἐλπινί-
κη, νά τραγουδᾶτε τό παρακάτω τραγούδι 
πού ἔγραψα ἀπόψε, ἄγρυπνος, περιμένο-
ντας τήν ἐκτέλεσή μου. 

Κάποια νύχτα τοῦ Γενάρη,
πού δέν εἶχε οὔτε φεγγάρι, 
προδοθήκαμε.

Τό πρωί ἀποχαιρετᾶ ψύχραιμα καί πα-
ραγγέλλει στά παιδιά του: 

3η Σεπτεμβρίου 1942
Ἀγαπητά μου παιδιά

Σᾶς ἀφήνω τόν ὕστατον χαιρετισμόν καί 
τήν εὐχήν μου. Συγχωρήσετε τούς ἐχθρούς 
μου καί ἐστέ ὑπερήφανοι. Τήν ἄβαφη κου-
βέρτα ἔχει ἡ κ. Σοφία. Τάς παραγγελίας μου 
ἐκτελέσετε. Καλήν πρόοδον. Σᾶς φιλῶ. 

Α. Ραπτόπουλος 
 
Δεμένος στό στύλο, μέ τό σῶμα καί 

τό πνεῦμα του σέ ἀνάταση καί ὀρθή τήν 
κεφαλή του σίγουρα θά βλέπει τά παιδιά 
του νά ζοῦν σέ μία πατρίδα ἐλεύθερη καί 
μέ τούς δικούς του ἀγῶνες. 

Στή δικαίωση αὐτοῦ τοῦ μεγάλου  
Ἕλληνα ἄς βιώσομε τή δικαίωση τῶν χιλιά-
δων ἀγωνιστῶν, ἐπώνυμων καί ἀνώνυμων. 
Ἄς ἀγωνιστοῦμε γιά τήν ἱστορική δικαιο-
σύνη. Γιά νά ’χουν θέση στήν ἱστορία, πού 
θά γράψουν οἱ ἱστορικοί, ὅλες οἱ ὀργανώ-
σεις καί οἱ πρῶτες καί οἱ τελευταῖες καί 
ὅλοι οἱ ἀγωνιστές πού ἔδωσαν τήν ἰκμάδα 
καί τή ζωή τους γιά τήν πατρίδα καί τόν 
ἄνθρωπο, ὅπως ὁ πάντα παρών ἀνάπηρος 
ταγματάρχης Α.Ρ. Τότε θά εἶναι ἡ ψυχή μας 
ἱκανή γιά τούς ἀγωνιστές, δηλαδή ἐπανα-
στατημένη καί ἄγρυπνη. 

Εὔχομαι νά εἶναι καί γιά τήν δύσκολη 
ἀποστολή σας, φρουροί καί θεματοφύλακες 
τῆς πατρίδας, ἕνα παράδειγμα φωτεινό καί 
ἀπαιτητικό ὁ Ἀλέξανδρος Ραπτόπουλος.
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὁ ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Μάμαντος,  
στό Πάρκο Μόρφου στά Λενταριανά

Παρουσία πλήθους πιστῶν ἀνά-
μεσά των καί Κυπρίων ἀδελφῶν, 
τελέσθηκε ὁ μέγας πανηγυρικός 
Ἑσπερινός γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Μάμαντος, Πολιούχου τῆς κατεχό-
μενης πόλης Μόρφου Κύπρου, στό 
Πάρκο Μόρφου στά Λενταριανά 
(στήν ὁδό Ἐμμανουήλ Δερουκάκη) 
στό Εἰκονοστάσι, πού εἶναι ἀφιερω-
μένο στόν Ἅγιο Μάμα.

Ἀκολούθως τελέσθηκε Τρισάγιο ὑπέρ Ἀναπαύσεως τῶν Ψυχῶν τῶν Κυπρίων 
Ἀδελφῶν μας καταγόμενων ἀπό τήν ἐπαρχία Μόρφου, πού φονεύθηκαν ἤ ἀγνο-
οῦνται κατά τήν τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιω-
τάτου Πρωτοσυγκέλλου.

Τό κάλεσμα πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγ. Χαραλάμπους Λενταρι-
ανῶν καί τόν Ἱερατικό προϊστάμενο τῆς Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τήν Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων, τόν Δῆμο Χανί-
ων καί τό Σύλλογο Κυπρίων Νομοῦ Χανίων.

Τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τέλεσαν ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης καί ὁ 
Πρωτ. Δημήτριος Κλεοβούλου, συμπροσευχούμενου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ὁ ὁποῖος ἀπηύθηνε χαιρετισμό, 
μεταφέροντας πρός ὅλους τίς εὐχές τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
εὐχόμενος νά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Μάμαντος πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμάει 
αὔριο τή μνήμη του.
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Νυχτερινή Θεία Λειτουργία  
στό  Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ  Ἁγ. Νεκταρίου 

Μετοχίου τῆς  Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν
Μέ κατάνυξη καί πλῆθος πιστῶν τελέ-

σθηκε τήν Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου νυχτερι-
νή Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη στό Ἱερό Παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν,μέ 
ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λει-
ψάνων τοῦ Ἁγίου συμπροσευχούμενης τῆς 
Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θε-
οφόρας μετά τῆς Ἀδελφότητος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
οἱ προσκυνητές εἶχαν τήν εὐλογία νά ἐπι-
σκεφτοῦν τόν χῶρο πού ὑπάρχουν τά προ-
σωπικά ἀντικείμενα τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου 
τοῦ Πατμίου, τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας 
πού πρόσφατα ἔγινε ἡ Ἁγιοκατάταξή του 

ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἡ ὁποία συ-
νεδρίασε στό Φανάρι, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου καί ὁ ὁποῖος Ὅσιος εἶχε Πνευματική σχέση μέ τήν μακαριστή Γερό-
ντισσα Ἀμφιλοχία (Μαρίκα) Κουφάκη.

Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Ἀμφιλοχία τῆς ὁποίας συμπληρώνονται στίς 5 Σε-
πτεμβρίου 10 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία της, εἶχε ὡς πνευματικό της πατέρα τόν 
Ὅσιο Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποίος τῆς προσέφερε μέρος τοῦ σπονδύλου τοῦ Ἁγ. Νεκταρί-
ου πού ἦταν ὁ δικός του Πνευματικός.
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Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο 
τῆς Ἀμφιλοχίας Μοναχῆς 

10 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή της.
Τήν Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τῆς γερό-

ντισσας Ἀμφιλοχίας (κυρίας Μαρίκας Κουφάκη) ”τῆς μανούλας” στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων.

Πέρασαν 10 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία της καί οἱ μνῆμες εἶναι νωπές καθώς τό 
ἔργο πού ἄφησε ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται γιά νά ὑπενθυμίζει, τήν σπουδαία δια-
κονία της στόν Ἅγιο Νεκτάριο.

Στήν Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός συλλειτουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιωτά-
του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη καί τῶν συνε-
φημερίων τοῦ Πρωτ. Χρύσανθου Σταυρουλάκη καί Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετράκη 
καθώς καί τοῦ Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη, συμπροσευχουμένης τῆς Καθη-
γουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσας Θεοφόρας καί πλήθους κό-
σμου.
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Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου  
σέ Τζιτζιφέ καί Σκονίζο

Στίς 8 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας 
πανηγυρίζει τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγί-
ας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀει-
παρθένου Μαρίας.

Μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια ἑορτά-
σθηκε ἡ Θεομητορική ἑορτή τοῦ Γενε-
θλίου τῆς Θεοτόκου στήν Ἱερά Μητρό-
πολή μας.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Γενε-

θλίου τῆς Θεοτόκου στόν Τζιτζιφέ Ἀποκορώνου συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου 
ἐφημερίου Πρωτ. Μιχαήλ Χριστουλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ 
Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη καί συμπροσευχούμενου τοῦ Πρωτ. Ἐμμ. Παπα-
δοκωνσταντάκη καί πλήθους προσκυνητῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τό Σκονίζο Βατολάκου Κυδωνιας πλημμύρισε απο 
κόσμο, ἀνάμεσά του καί ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, γιά νά 
ἑορτάσει τήν Γενέθλιο ἡμέρα τῆς Παναγίας μας στό γραφικό ἐκκλησάκι πού εἶναι 
ἐκεῖ.

Ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ ὁποίου εἶναι καί τό χω-
ριό του, συμπροσευχούμενου τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Ἰωάννου Γομπάκη καί 
πλήθους προσκυνητῶν ἀπό τήν περιοχή, καθώς καί πολλῶν προσκυνητῶν ἀπό 
τήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν στήν ὁποία διακονεῖ ὡς Ἱερατικός 
προϊστάμενος ὁ Πρωτοσύγκελλος.
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«Καλῶς Ἀνταμωθήκαμε 2018»
Τήν Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου η Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σούδας, πού φι-

λοξένησε δυό μικρές ἀντιπροσωπευτικές χορευτικές ὁμάδες ἀπό τήν Καβάλα καί 
συγκεκριμένα χορευτές καί χορεύτριες ἀπό τήν «Κρητική Ἀδελφότητα Καβάλας» 
καί ἀπό τόν Σύλλογο Φίλων Παραδοσιακοῦ Πολιτισμοῦ Καβάλας «Λαϊκότροπο», 
διοργάνωσε στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μία πετυχημένη μουσικοχορευτι-
κή ἐκδήλωση μέ τίτλο, «Καλῶς Ἀνταμωθήκαμε 2018», μέ τή συμμετοχή πλήθους 
κόσμου.

Στήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση, ἐκτός ἀπό τούς μακρινούς ἐπισκέπτες μας συμμετεῖχαν 
ἐπίσης καί δυό τοπικοί μουσικοχορευτικοί ὅμιλοι τοῦ Νομοῦ μας, «ὁ Ἀροδαμός» 
καί «οἱ Βιγλάτορες», προσφέροντας ἕνα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο θέαμα.

Τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐκπροσώπησε, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφε-
ρε τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συ-
νεχάρη τόν ἄξιο ἐφημέριό του Ἁγίου Νικολάου Σούδας Πρεσβ. Κυριακό Κοντάκο 
καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, καθώς καί τούς παραδοσιακούς συλλόγους πού 
ὅπως τόνισε κρατᾶνε ζωντανή τήν φλόγα τῆς παράδοσης σέ κάθε περιοχή.

Τό παρόν στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καθώς καί 
πλῆθος κόσμου πού χειροκρότησε τούς μουσικούς καί τούς χορευτές πού χόρε-
ψαν παραδοσιακούς χορούς.
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Ἁγιασμός ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας  
στό 6ο Γυμνάσιο Ἀμπεριᾶς

Ἐπί τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, τό πρωί τῆς 11ης τοῦ μηνός Σεπτεμ-
βρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός μετέβει στό 6ο Γυ-
μνάσιο Ἀμπεριᾶς, ὅπου καί ἐτέλεσε τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό. Στούς σύντομους 
χαιρετισμούς του, ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε ὅλα τά παιδιά νά ἔχουν μία εὐλο-
γημένη ἀπό Θεό καί δημιουργική ἀπό τήν δική τους μεριά σχολική χρονιά καί πα-
ράλληλα νά ἔχουν καινούργιες ἐμπειρίες, καινούργιες καί περισσότερες γνώσεις, 
καλές φιλίες καί καλούς καθηγητές.

Μέ τραγούδια καί χορούς ἑορτάσθηκε ἡ ἔναρξη  
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους στήν Ἁγία Μαγδαληνή

Μία ὑπέροχη φι-
λανθρωπική βραδιά μέ 
μουσική καί τραγού-
δια πραγματοποιήθηκε 
στόν αὔλειο πευκόφυτο 
χῶρο τῆς Ἁγίας Μαρίας 
τῆς Μαγδαληνῆς στή 
Χαλέπα μέ ἀφορμή τήν 
ἔναρξη τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Ἔτους καί τήν 

ἡμέρα περιβάλλοντος πού ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἑορτάζει κάθε χρόνο αὐτές τίς 
ἡμέρες.

Μέ τόν καθιερωμένο Ἑσπερινό καί Ἁγιασμό γιά τό νέο Ἐκκλησιαστικό ἔτος, 
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πού τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονά-
κης ξεκίνησε ἡ πλημμυρισμένη ἀπό κόσμο ἑορταστική φιλανθρωπική ἐκδήλωση.

Κατόπιν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Προσκηνυματικοῦ Ναοῦ Πρωτ. Νικόλαος Πα-
τσουράκης καλωσόρισε ὅλο τόν κόσμο καλώντας στό βῆμα τόν Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε τό Πατριαρχικό Μήνυμα γιά τήν 
ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί εὐχήθηκε σέ ὅλους καλό ἐκκλησιαστικό ἔτος μέ ὑγεία καί 
Ἀγάπη Θεοῦ.

Στή συνέχεια, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος μέσα ἀπό ἕνα ρεαλιστι-
κό λόγο ἀναφέρθηκε μέ ἀριθμούς καί ὀνόματα στό ἀπολογιστικό ἔργο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας κατά τό παρελθόν ἔτος, εὐχαριστῶντας καί ὅλο τόν κόσμο πού 
βοήθησε καί ἀγκάλιασε καί αὐτή τήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν πλήν τῶν προαναφερομένων ὁ Γενικός Ἀρχι-
ερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί, ὁ 
Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης 
Μαλανδράκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Ἀντιδή-
μαρχοι καί Δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι φορέων, καθώς 
καί ἑκατοντάδες κόσμου πού γέμισαν μέ τήν ἀγάπη τούς τήν αὐλή τῆς Ἁγίας Μα-
γδαληνῆς, τραγούδησαν μέ τόν ἄξιο τραγουδιστή Ἐλευθέριο Μαθιουδάκη καί τό 
συγκρότημά του καί χόρεψαν μέ τό παραδοσιακό χορευτικό σύλλογο ”Ψηλορεί-
τη” κρητικά καί νησιώτικα τραγούδια.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τήν Παναγία  
τήν Γιάτρισσα στή Λιτσάρδα Ἀποκορώνου

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 
ἑορτάσθηκε ἡ Παναγία ἡ Γιάτρισσα στή 
Λιτσάρδα Ἀποκορώνου προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πλή-
θους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλα-
μπου Κουκιανάκη καί ἑκατοντάδων πιστῶν.

Ἡ πρώτη νυχτερινή  Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
γιά τό νεοκαταταχθέντα Ἅγιο Ἀμφιλόχιο Μακρῆ
Στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-

ρόλων τελέσθηκε τήν Τρίτη τό βράδυ ἡ πρώτη νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλ-
λειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ 
Ρουστίκων Ἀρχιμ. Ἰωάννου, Κληρικῶν καί Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, συμπροσευ-
χούμενων πλήθους πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν καί τήν λειψανοθήκη μέ 
τμήματα ἀπό τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τοῦ Γέροντος τῆς Πάτμου.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας
Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς ἀνατάσεως καί μέ τή δέουσα λαμπρότητα, 

τελέστηκε καί ἐφέτος ἡ ἱερά πανήγυρις τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στούς Ἱερούς 
Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 13 
Σεπτεμβρίου πλῆθος πιστῶν ἔσπευσε στόν 
ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἀκρω-
τηρίου, Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων, προκειμένου νά προσκυνή-

σουν τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό, τό ἁγιώτερο σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανικῆς πίστεως, πού ἀποτελεῖ σημεῖο νίκης, ἐλπίδος, ζωῆς, καί ἀναστάσεως.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχούμενου τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Ἱερομονάχου π. 
Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Πρεσβ. Βασιλείου 
Κιάσσου καί τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Ἀνήμερα τῆς μεγάλης θρησκευτικῆς ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό 
Ναό Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικιανό Χανίων ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιερατικόυ Ἐπιτρόπου τῆς 6ης 
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας καί οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδά-
κη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμ. Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ 
Πρωτ. Ἰωάννου Γομπάκη, τοῦ Πρεσβ. Νικολάου Λαδόπουλου, τοῦ Πρεσβ. Ἐμμαν. 
Σκαλίδη καί τοῦ Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Ἐπίσης, ἑκατοντάδες πιστοί προσῆλθαν καί στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Τιμίου 
Σταυροῦ Λενταριανῶν, ὅπου διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, γιά νά προσκυνήσουν τό ἱερότατο σύμβολο τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, τό ὁποῖο εἶναι ποτισμένο ἀπό τή ζωηφόρο Χάρη τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στό ὀμορφοστολισμένο αὐτό παρεκκλήσιο τελέ-
σθηκε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τοῦ  Τιμίου 
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Σταυροῦ στούς δρόμους τῆς Ἐνορίας. Κατόπιν ἀκολούθησε κήρυγμα ἀπό τόν 
Πρωτ. Γεώργιο Σεργάκη.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς κήρυξε στόν ἴδιο Ναό ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης μετά τήν πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία.

Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
” Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας”

Τήν Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα ὁλοκληρώ-
θηκε τό τριήμερο ἑορταστικό πρόγραμμα γιά τήν Δεσποτική 
ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού πραγματοποίησε 
ἡ Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν στό παρεκκλήσιο 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μέ τήν πνευματική ὁμιλία τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί μέ θέμα ”Ο Σταυρός 
τοῦ Χριστοῦ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας”.  Μέ λόγια Πνευματικά 

καί θεολογικά ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ὁμίλησε στό σεβαστό ἐκκλησίασμα, 
κάνοντας μία ἰστορικολειτουργική προσέγγιση της Δεσποτικῆς ἑορτῆς.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος καί ἱερατικός προϊστά-
μενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λεντα-
ριανῶν Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλό-
χιος Παπαγιαννάκης, ὁ Πρωτ. Νικόλαος Μαυρο-
ματάκης, ὁ Περιφερειακός Σύμβολος κ. Γεώργιος 
Κονταξάκης καί πλῆθος κόσμου.

Τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε μέ λόγια ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πρός τό πρό-
σωπό του ὁ στενότατος συνεργάτης του καί Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νός, εὐχόμενος πρός ὅλους ὁ ζωοποιός Τίμιος Σταυρός νά εἶναι στήριγμα καί ἀρω-
γός στήν ζωή μας.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στό διετές Ἀρχιερατικό 
Μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου

Τό Σάββατο 15 Σεπτεμ-
βρίου ἐ.ἔ. τελέσθηκε στόν 
Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας 
Φωτεινῆς Ἱεράπετρας τό Δι-
ετές Ἀρχιερατικό Μνημό-
συνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Μητρο-
πολίτου Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας κυροῦ Εὐγενίου.

Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου, στήν ὁποία χορο-
στάτησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός, τελέ-
σθηκε Ἀρχιερατικό Συλλεί-

τουργο, κατά τό ὁποῖο προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ.κ. Δαμασκη-
νός καί συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
καί ὁ ἐπιχώριος Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κύριλλος.

Ἁγιασμός στήν Ἀκαδημία βόλεϊ Χανίων
Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας 

ἀγωνιστικῆς χρονιάς ἡ Ἀκα-
δημία Βόλεϊ Χανίων πραγμα-
τοποίησε στό κλειστό στάδιο 
Χανίων Ἁγιασμό στό Σάββα-
το 15 Σεπτεμβρίου.

Τόν Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευ-
χούμενου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιο-
νάκη, τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Πατεδάκη, τῆς διοικήσεως, τῶν προπονητῶν καί τῶν 
ἀθλητῶν.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μέ τήν συνοδεία του  
στήν Ἱερά Μονή  Ὁσίου Ἐφραίμ στήν Νέα Μάκρη καί 
στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Παντανάσσης Κερατέας
Τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Ἐφραίμ στήν Νέα Μάκρη 

καί τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Παντανάσσης Κερα-
τέας ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανο-
σιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό 
Λιονάκη καί τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφό-
ρα, πηγαίνοντας πρός τήν Πάτμο γιά νά παραστοῦν στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις 
γιά τήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου Μακρῆ.

Στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Παντανάσσης Κερατέας τόν Σεβασμιώτατο μέ τήν 
συνοδεία του ὑποδέχτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυ-
ρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαος.

Καί στίς δύο Μονές ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ συνοδεία του ἔλαβαν θερμοτάτης 
ὑποδοχῆς ἀπό τίς Καθηγουμένες καί τίς ἀδελφότητες ἐνῶ ξεναγήθηκαν καί στούς 
χώρους τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί στά ἐργαστήρια τῶν διακονημάτων των.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μέ τήν συνοδεία του στήν Πάτμο 
γιά τήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ  Ἁγίου Ἀμφιλοχίου Μακρῆ

Στήν γραφική καί εὐλογημένη Πάτμο 
βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό 
τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελ-
λο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τήν 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου 
Προδρόμου Κορακιῶν Γερόντισσα Θε-
οφόρα συμμετέχοντας καί παρακολου-

θώντας ἀπό κοντά τίς πανηγυρικές ἐκδηλώσεις γιά τήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ Νέου 
Ἁγίου της Ἐκκλησίας μας Ἀμφιλοχίου Μακρῆ τοῦ Γέροντος τῆς Πάτμου.

Σήμερα τελεῖται γιά τρίτη ἡμέρα Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος 
τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ.κ. Θεοδωρήτου.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός  
στήν Παναγία τήν Μυρτιδιώτισσα

Μέ κατάνυξη καί τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική τάξη τελέστηκε, στίς 23 Σε-
πτεμβρίου, ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τήν Παναγία Μυρτιδιώ-
τισσα, στόν ὀμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου.

Στήν Ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, συμπρο-
σευχουμένων τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου π. Βασιλείου Κιάσσου, τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ 
Μπακατσάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη καί τοῦ Διακόνου Δημητρίου 
Δερμιτζάκη.

Ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα, πλῆθος πιστῶν συνέρρεε στό Ναό γιά νά προσκυνή-
σει τή χαριτόβρυτο εἰκόνα τῆς Παναγίας καί νά λάβει τήν εὐλογία της.

Μέγας πανηγυρικός Ἐσπερινός γιά τήν Θεομητορική ἑορτή τῆς Παναγίας τε-
λέσθηκε καί στά Σπηλιάρια Κεραμιῶν, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχούμενων τοῦ 
οἰκείου Ἐφημερίου π. Κυριάκου Κουρνιδάκη καί τοῦ Πρωτ. Νικολάου Μαυρομα-
τάκη.

Πλῆθος κόσμου ξεκίνησε νωρίς ἀπό τά Χανιά μέ τή συνοδεία τοῦ Πρωτοσυ-
γκέλλου γιά νά πάει νά προσκυνήσει στό γραφικό καί ἱστορικό Ἐκκλησάκι τήν 
Παναγία Μητέρα μας.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε λαμπρή ἑορτή στήν πλατεία 
τοῦ χωριοῦ μέ τραγούδια καί παραδοσιακούς χορούς ἐνῶ τιμήθηκε ἡ πολύτεκνη κ. 
Καλλιόπη Λυβιάκη ἡ ὁποία εἶχε γεννήσει 17 παιδιά καί εἶναι ἐν ζωῇ τά 13.
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Ἁγιασμός ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας στήν 
Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ  Ἁγίου 
Ματθαίου, προστάτου τῆς 
Πατριαρχικῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Κρήτης, ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε τόν 
Ἁγιασμό ἐπί τήν ἔναρξη τῆς 
νέας σχολικῆς χρονιᾶς, κα-
λωσορίζοντας τούς νέους 
μαθητές καί εὐχόμενος στόν 
Σχολάρχη κ. Θωμά Παναγιώ-
του, καθώς καί σέ ὅλους τους 

καθηγητές, στούς συνεργάτες στήν Ἐκκλησιαστική Ἑστία, στούς Ὑπαλλήλους τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας καί τους μαθητές νά ἔχουν μία καλή καί εὐλογημένη χρονιά 
στήν Ἐκκλησιαστική μας Σχολή ἡ ὁποία ἀποτελεί φυτώριο γιά αὐριανούς ὑπεύθυ-
νους πολίτες, κληρικούς καί σωστούς οἰκογενειάρχες.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ προσφέρθηκε πρωινό στήν τραπεζαρία τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας. Ἐκεῖ, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στούς μαθητές εὐχόμενός 
τους καί πάλι νά ἔχουν καλή πρόοδο καί ἐπιτυχίες στή ζωή τους. Στήν συνέχεια, 
σύντομους χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβου-
κας καί ὁ Σχολάρχης τῆς Σχολῆς κ. Θωμάς Παναγιώτου.

Σημαντικό γεγονός γιά τήν Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης ειναι 
τό μεγάλο ποσοστό ἐπιτυχίας τῶν ἀποφοιτησάντων στό Πανεπιστήμιο καί σέ 
Ἀνώτερες Ἐκκλησιαστικές Σχολές.

Στήν Ἐκκλησιαστική μας Σχολή ἐπίσης λειτουργεῖ μέ ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἑστία, ἡ ὁποία καλύπτει στούς μαθητές τά ἔξοδα σίτισης καί 
διαμονῆς.
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Ἀρχιερατικό συλλειτουργό  
γιά τήν Ἁγία Ἀκυλίνα στό Ζαγκλιβέρι

Μέ λαμπρό πολυαρχιερα-
τικό Συλλείτουργο τιμήθηκε 
στό Ζαγκλιβέρι ἡ μνήμη τῆς 
Ἁγίας ἐνδόξου Νεοπαρθενο-
μάρτυρος Ἀκυλίνης πού στίς 
27 Σεπτεμβρίου τοῦ 1764 
ὑπέστη φοβερό μαρτύριο 
ἀπό τούς Τούρκους στή γε-
νέτειρά της.

Μετά τόν σεμνομεγα-
λόπρεπο πολυαρχιερατικό 
Ἑσπερινό πού τελέστηκε 

χθές, Τετάρτη 26η Σεπτεμβρίου τ.ἔ., σήμερα Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου ἐψάλη τό 
πρωί ὁ Ὄρθρος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ καί ἀκολούθησε τό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο πρός δόξαν Θεοῦ 
καί τιμή τῆς Μάρτυρός Του Ἁγίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας καί 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί 
Ἀρδαμερίου κ.κ. Θεοκλήτου.

Τούς Ἀρχιερεῖς πλαισίω-
σαν Κληρικοί τόσο τῆς το-
πικῆς Μητροπόλεως, ὅσο καί 
ὁμόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων. 
Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ κυριώνυ-
μος ἡμέρα τιμᾶται ἰδιαιτέρως 
ἀπό τούς Ζαγκλιβερινούς, οἱ 
ὁποῖοι μέχρι τό τέλος τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας προσῆλθαν μέ 

εὐλάβεια νά ἀφήσουν ἕνα λουλούδι στήν συντοπίτισσα Ἁγία τους, νά καταθέσουν 
τό παράπονό τους, μά καί τήν εὐχαριστία τους γιά τή δωρεά πού πλουτίζει τήν 
Κωμόπολή τους.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
σύντομα θά δοῦμε νά λειτουργεῖ ἡ νέα μονάδα 

φροντίδος ἡλικιωμένων
Λαμπρά καί πανηγυρικά 

ἑορτάσθηκε ἡ Παναγία ἡ Γορ-
γοϋπήκοος στόν Ἱερό Ναό τῆς 
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-
ακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χα-
νίων.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
τελέσθηκε ὁ μέγας πανηγυρι-
κός καί Ἀρχιερατικός Ἑσπερι-
νός χοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευ-
χουμένων Κληρικῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοξένης μετά τῆς 
ἀδελφότητος καί πλήθους κόσμου.

Ἀνήμερα τῆς Θεομητορικῆς 
ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο 
Λόγο, μιλῶντας γιά τήν Πανα-
γία τήν Γοργοϋπήκοο, ἡ ὁποία 
σπεύδει ἄμεσα σέ κάθε παρά-
κληση καί ἱκεσία μας. Παράλ-
ληλα, ἀνακοίνωσε ἀνήμερα τῆς 
ἡμέρας τῆς ἀφιερωμένης στήν 
Τρίτη ἡλικία, ὅτι σύντομα μέ 

τίς ἐνέργειες τῆς Καθηγουμένης Γερόντισσας Θεοξένης καί τῆς ἐπιτροπῆς, ἀλλά 
καί τήν βοήθεια ὅλων, θά δοῦμε νά λειτουργεῖ ἡ νέα μονάδα φροντίδας ἠλικιωμέ-
νων ‘’Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος’’, ἕνα ἔργο πού ἔγινε πρός Δόξαν Θεοῦ.
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Ἁγιασμός στή Σχολή Βυζαντινῆς μουσικῆς  
τῆς Μητροπόλεώς μας

Τήν Δευτέρα 1 
Ὀκτωβρίου 2018 
τό ἀπόγευμα πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ 
ἔναρξη τῶν μαθη-
μάτων τῆς Σχολῆς 
Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας στό 
Πολιτιστικό μας 
Κέντρο μέ τήν τέ-

λεση τοῦ καθιερωμένου Ἁγιασμοῦ ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.

Μέ λόγια ἀγάπης ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος ἀπευθύνθηκε πρός 
τόν Διευθυντή τῆς Σχολῆς κ. Κων/νο Στεφανάκη, στούς καθηγητές, στούς σπου-
δαστές, ἀλλά καί στούς ἀποφοιτήσαντες μεταφέροντας τίς πατρικές εὐλογίες τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί ἀναφερόμενος στή σημασία 
καί στήν διαχρονική ἀξία τῆς Ἱερᾶς τέχνης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, εὐχόμενος 
σέ ὅλους δύναμη γιά μία καλῆ, εὐλογημένη καί καρποφόρα χρονιά.

Στή συνέχεια ἀπένειμε ὁ Πρωτοσύγκελλος τά διπλώματα στούς ἀποφοιτήσα-
ντες σπουδαστές.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  
στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐρημίτη

Μέ κάθε λαμπρότητα καί μονα-
στηριακή τάξη ἑορτάστηκε τήν Κυ-
ριακή 7 Ὀκτωβρίου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καί τῶν 
σύν αὐτῶ ἐνενήντα ὀκτώ Πατέρων 
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυρο-
πηγιακή Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων 
Γουβερνέτου.

Στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία πού τελέσθηκε, ἱερούργη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός συλλειτουργούντων κληρικῶν καί συμπροσευχουμένων τοῦ Καθηγου-
μένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παν. Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Βερυκάκη μετά τῆς ἀδελφότητος καί 
ἄλλων ἀδελφοτήτων Ἱερῶν Μονῶν καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἠ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς εἰκό-
νος τοῦ Ἁγίου συλλιτανευόντων εὐσεβῶν προσκυνητῶν καθώς καί τά ἐγκαίνια 
τῆς ἀνακαινισμένης τραπέζης τῆς Μονῆς ὑπό τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Πλημμύρισε ἀπό μελωδίες καί κόσμο τό Πολιτιστικό Κέντρο 
τῆς Μητροπόλεώς μας στήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση  

τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν
Κατάμεστη ἀπό κόσμο ἦταν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης ἡ αἴθουσα τοῦ Πολιτιστι-

κοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας στή μουσική φιλανθρωπική ἐκδήλωση πού δι-
οργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἡ Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν σέ 
συνεργασία μέ τή ἀδελφότητα Μικρασιατῶν Νομοῦ Χανίων «Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος», 
γιά τήν ἐνίσχυση μέ τρόφιμα τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Λενταριανῶν.

Τήν ἐκδήλωση στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἡ χορωδία τῆς ἀδελφότητας Μικρασιατῶν 
Νομοῦ Χανίων καί ἡ Στρατιωτική Μουσική τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ χαιρέτισε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ἐνῶ συντονίστρια τῆς βραδιᾶς ἦταν ἡ 
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν κ. Στέλλα Χαριτάκη.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς 
Μητροπόλεώς μας καί Ἱερατικός Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λε-
νταριανῶν Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώρ-
γιος Περάκης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, δημοσιογρά-
φοι καί πλῆθος κόσμου πού τῆς ἀπέδωσε τό ὁλόθερμο χειροκρότημά του.

Τέλος, τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος, ἐπειδή ὁ 
Σεβασμιώτατος ἔπρεπε νά παραστεῖ καί σέ ἄλλη ἐκδήλωση, εὐχαριστώντας τούς συ-
ντελεστές καί ὅλο τόν κόσμο πού προσέφερε ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης του καί 
σέ αὐτή τήν κοινωνική καί φιλανθρωπική δομή τοῦ ”Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τῆς 
Ἐνορίας Λενταριανῶν”.
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Τά στελέχη τῆς Μητροπόλεώς μας 
ἐπισκέφτηκαν τόν Μητροπολίτη Ἀργολίδος

Στό Ναύπλιο βρέθηκαν τήν Πα-
ρασκευή 12 Ὀκτωβρίου 2018 πενή-
ντα στελέχη τῆς Κατασκήνωσης τοῦ 
Ἁγίου Παύλου Ἀκρωτηρίου ἀπό τήν 
Ἱερά Μητρόπολή μας.

Τόν π. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη καί 
τά ὑπόλοιπα στελέχη ὑποδέχθηκε ὁ 
Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ.κ. Νε-

κτάριος, ὁ ὁποῖος μέ χαρά ξενάγησε στό ἱστορικό κέντρο τῆς πόλης.
Κατόπιν τά στελέχη τῆς κατασκήνωσης ἀπό τά Χανιά τῆς Κρήτης ἐπισκέφτη-

καν τόν Ἱερό ναό Εὐαγγελιστρίας Ναυπλίου καί τίς ὑποδομές τοῦ συσσιτίου καί 
ἐνημερώθηκαν ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ συσσιτίου Πρωτ. Ἐλευθέριο Μίχο.

Τά παιδιά μέ τούς συνοδούς τους γευμάτισαν στό πνευματικό κέντρο τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ Εὐαγγελιστρίας, τραγούδησαν καί χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια τῆς 
Κρήτης.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος ἀπό μεριᾶς του μίλησε στά παιδιά γιά τήν μεγά-
λη του ἀγάπη γιά τήν κατασκήνωση καί τούς εὐχήθηκε ὅ,τι καλύτερο γιά τή ζωή 
τους. Παράλληλα εὐχήθηκε μέσω τῶν παιδιῶν καί στόν Σεβασμιότατο Ποιμενάρ-
χη κ.κ. Δαμασκηνό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε  
στόν Πατριαρχικό Ναό στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο

Σεπτή ἐντολή τῆς Α.Θ.Π. οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου χοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός στό σεπτό 
κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου.

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, 
μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σγουράκη, δέχτηκε σέ 
ἀκρόαση ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατρι-
άρχης τό Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου στό Πατριαρχικό 
του γραφεῖο στό Φανάρι, ὅπου συζήτησαν διάφορα 
θέματα.
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Ἔντονες συγκινήσεις καί μνῆμες στήν Ἐνορία Λενταριανῶν ἀπ’ 
τήν ὑποδοχή  Ἱερῶν κειμηλιακῶν εἰκόνων ἀπό τήν Μικρά  Ἀσία

Μία πρωτόγνωρη κίνηση ἔλαβε χώρα 
στήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λε-
νταριανῶν πού ὑποδέχθηκε μέ ἰδιαίτερη 
συγκίνηση τήν Κυριακή 14 Ὀκτωβρίου, 
τίς Ἱερές κειμηλιακές εἰκόνες ἀπό τήν 
Μικρασία πού διαφυλάττουν μικρασιά-
τες ἀδελφοί μας ὡς Ἱερή παρακαταθήκη 
στά σπίτια τους γιά πολλά χρόνια. 

Τίς εἰκόνες πού ἔφεραν στά χέρια Μι-
κρασιάτες συνάνθρωποί μας, ὑποδέχτη-
κε πλῆθος κόσμου ὑπό ἐμβατηρίων τῆς 
μπάντας τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ στόν 
αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ καί μέ εἰδική λι-
τανευτική πομπή προεξάρχοντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ἱερατικοῦ προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰσήχθη-
σαν στόν Ναό ὅπου τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐπι-
μνημόσυνος δέηση ὑπέρ μακαρίας μνήμης τῶν Μικρασιατῶν ἀδελφῶν μας.

Τριάντα περίπου ἱερές εἰκόνες, Ἱερά κειμήλια τοποθετήθηκαν στό κέντρο τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ. Πρόκειται γιά Ἱερά Κειμήλια πού μέ πόνο διέσωσαν οἱ πρόσφυγες 
φεύγοντας ἀπό τήν Μικρά Ἀσία.

Οἱ κατατρεγμένοι ἀδελφοί μας, τά χρόνια της Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, 
προκειμένου νά σωθοῦν ἀπό τήν σφαγή, μπορεῖ νά ἔφευγαν μέ ἐλάχιστα ροῦχα, 
ἀλλά μαζί τους ἔπαιρναν τίς Εἰκόνες ἐκεῖνες πού τούς συνέδεαν μέ τήν πίστη τους.

Καί κάθε μία ἀπό αὐτές τίς Εἰκόνες πού κρατοῦσαν στά χέρια τους οἱ ἀπόγονοι 
τῶν προσφύγων, ἔχει τήν δική της μοναδική ἱστορία, γι’ αὐτό καί ἡ συγκίνηση πού 
πλημμύρισε τόν Ἱερό Ναό ἦταν ἔκδηλη.

Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση ὁμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος, 
μεταφέροντας τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ 
ὁποῖος βρίσκεται αὐτές τίς ἡμέρες στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἐξηγώντας 
τήν σημασία αὐτῶν τῶν εἰκόνων καί τόν συμβολισμό γιά τό πῶς πρέπει νά βλέ-
πουμε ἐμεῖς τίς Ἱερές Εἰκόνες.

Τό παρών ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Θεματικός 
Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής, ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμε-
ων καί ἑκατοντάδες κόσμου πού σχηματίζοντας οὐρές προσκυνοῦσαν τίς εἰκόνες 
μέχρι ἀργά τό βράδυ.
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Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνός  
«ἡ Θεολογία τῆς ὡραιότητος»

Μέ ἕνα μεστό Θεολογικό λόγο ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. 
Δαμασκηνό ὁλοκληρώθηκε τό τριήμερο λατρευτικό πρόγραμμα τῆς προσκύνησης 
τῶν Ἱερῶν Σεβασμάτων ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους 
Λενταριανῶν, μετά τήν τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Νά ἀναφέρουμε ὅτι γιά πρώτη φορά στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους 
Λενταριανῶν συγκεντρώθηκαν πάνω ἀπό τριάντα εἰκόνες πού μέ πόνο διέσωσαν 
οἱ πρόσφυγες φεύγοντας ἀπό τήν Μικρά Ἀσία.

Μέ λόγια συγκίνησης ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καί ἀπέδωσε τιμή καί 
ἔπαινο στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη 
πού ἀγκάλιασε καί ἀνέδειξε αὐτή τήν πρωτοβουλία, στήν Πρόεδρο Μικρασιατών 
Χανίων κ. Στέλλα Χαριτάκη καί στούς Μικρασιάτες ἀδελφούς, πού τούς χαρακτή-
ρισε ὡς κομιστές τῆς Ἑλληνορθόδοξης παραδόσεως καί τῆς ἐπιλογῆς τῶν προ-
γόνων σας, ὁ ὁποῖοι ἀντί τῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν πῆραν μαζί τους τά σεμνία τῆς 
πίστεώς μας ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες.
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Ἑκατοντάδες πιστοί στόν Ἅγιο Λουκά Χανίων
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστη-

κε ἡ πανήγυρις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί 
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, στόν φερώνυμο 
Ἱερό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας ὅπου 
διακονοῦν ὁ Πρωτ. Δημήτριος Λαμπα-
θάκης ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος μέ 
συνεφημερίους του τόν Πρωτ. Ἀντώνιο 
Τσουρλάκη καί τόν Πρωτ. Κων/νο Θω-
μαδάκη, Τεχνικό Δ/ντή τοῦ Ρ/Σ Μαρτυ-
ρία ὅπου κάλυψε ζωντανά τίς διήμερες 
πανηγυρικές Ἀκολουθίες.

Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ὅπου κήρυξε καί 
τόν Θεῖο Λόγο.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέ-
σθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλει-
τουργούντων πλήθους Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας καί συ-
μπροσευχουμένων ἑκατοντάδων 
εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀνάμεσα 
τῶν καί πολλῶν μαθητῶν ἀπό σχολεῖα τῆς περιοχῆς.
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Ἀρχιερατικό συλλείτουργο στά Χωραφάκια 
Ἀκρωτηρίου - Ἐτήσιο Μνημόσυνο  
Ἱερέως Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη

Τήν Παρασκευή 19 Ὀκτωβρίου 2018 
τό πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης κ.κ. Δαμασκηνός, ὑποδέχθηκε 
στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου στά Χωραφάκια Ἀκρωτηρίου, τόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης 
Σιβρύτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖο, ὁ 
ὁποῖος προσῆλθε προκειμένου νά συμ-
μετάσχει στή Θεία Λειτουργία καί στό 
ἐτήσιο ἱερό Μνημόσυνο γιά τήν ἀνά-
παυση τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυ-

τέρου Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη διατελέσαντος ἐπί πολλά χρόνια ὡς Προϊστά-
μενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων προεξῆρχε στό Ἀρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας ἀλλά καί 
πολλῶν Ἱερέων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τέλεσαν τό τεσ-
σαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰωάννου.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Εἰρηναῖος ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρθηκε μέ συγκινητικά λόγια καί στήν ζωή τοῦ συμμαθητοῦ του π. Ἰωάννου 
καί συλλυπήθηκε τούς οἰκείους του.

Στή συνέχεια ὁ Ἱερομόναχος π. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας προσωρινός ἐφημέρι-
ος τῆς Ἐνορίας Χωραφακίων εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς γιά τήν παρουσία τους, 
τούς κληρικούς καί ὅλο τόν κόσμο, ἐνῶ ἀναφέρθηκε καί στόν μακαριστό π. Ἰωάν-
νη Παπαδομανωλάκη.
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Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: ”ὁ Ἅγιος Γεράσιμος 
βρῆκε τήν ἡσυχία μέσα ἀπό τήν κοινωνία τῶν προσώπων”

Πανηγυρικά καί μεγαλόπρεπα ἑορτάσθηκε ὁ 
Ὅσιος Πατέρας ἡμῶν Γεράσιμος μέ Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ συλλει-
τουργούντων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Κων/
νου Τζαγκαράκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμ. Παπαδοκων-
σταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, 
τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη, τοῦ Πρεσβ. Πέ-
τρου Λογαρίδη, τοῦ Πρεσβ. Ἀλεξάνδρου Ξηρου-

χάκη καί τοῦ Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη.
Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.
Παράλληλα ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν π. Κων/νο πού διακονεῖ στό Ναό 

καί τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο, τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας καί τόν ὅλο 
τόν κόσμο πού ἔδωσε δυναμικό παλμό καί σέ αὐτή τήν πανήγυρη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ  Ἁγίου Ἀρτεμίου, 
προστάτου τῆς Ἀστυνομίας

Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τελέσθηκε τήν Παρασκευή 20 
Ὀκτωβρίου ἡ ἐπίσημος Δοξολογία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου 
προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπό-
λεώς μας, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου κ. Ἀπόστολου Βουλγαράκη, ἐκπροσώπων τοῦ Δή-
μου, τῆς Ἡγεσίας τῆς Τοπικῆς Ἀστυνομίας καί τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε τά δέοντα στούς ἀστυνομικούς καί τό διοικητικό προ-
σωπικό γιά τήν προσφορά τους στήν κοινωνία.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας, τήν ἡμερήσια διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας, 
ἀνέγνωσε ἀξιωματικός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
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Ἑκατοντάδες κόσμου ἀποχαιρέτησαν  
τόν π. Ἀντώνιο Τσουρλάκη

Ἑκατοντάδες κόσμου 
ἀποχαιρέτησαν τόν π. 
Ἀντώνιο Τσουρλάκη, τόν 
λευίτη κληρικό πού δια-
κόνησε πολλά χρόνια μέ 
ἀγάπη καί ὑπακοή ὡς ἐφη-
μέριος στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Λουκᾶ Χανίων.

Τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία 
τέλεσε ὀ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός, μέ τή συμμετοχή 
πλήθους Ἱερέων, ἐνῶ ἡ συ-
γκίνηση ἦταν ἔκδηλη τόσο 
τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν Κληρικῶν, ὅσο καί τῶν πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό λόγο του μίλησε μεταξύ ἄλλων γιά τήν εὐλάβεια καί τήν 
ἱεροπρέπεια ἑνός ἀκούραστου Κληρικοῦ, πού δέν σταμάτησε τή διακονία του καί 
τήν προσφορά του μέχρι καί τήν τελευταία του στιγμή.

Ἐπαίνεσε τήν εὐσέβειά του, τό ἦθος του, τόν ζῆλο του καί τήν ἀγάπη του γιά 
τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τήν ἀφοσίωσή του στό ἔργο του.

Τέλος, ἐξέφρασε τήν ἀγάπη του καί τά συλλυπητήριά του πρός τούς οἰκείους 
του, ἐκφράζοντας τήν πεποίθησή του πώς θά ἔχουν ἕναν ἀληθινό πρέσβη στόν 
θρόνο τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου.

Κατόπιν γιά τόν π. Ἀντώνιο μίλησαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. 
Γεώργιος Περάκης μεταφέροντας τή θλίψη καί συγκίνηση ὅλων τῶν Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας καί συνεφημέριος 
τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως, Πρωτ. Δημήτριος Λαμπαθάκης, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Συμβουλίου καί ἄλλων συλλόγων.

Ἄς εἶναι Αἰωνία ἡ μνήμη του!
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας  
στήν Πανορθόδοξη συνδιάσκεψη μέ θέμα  

«Αἱρετικές θεωρήσεις περί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων».  
Στή Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὑπό τήν αἰγί-
δα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου 
πραγματοποιήθηκε στή Λεπτοκαρυά Πιερίας, ἡ «Λ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη 
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέ-
σεων καί παραθρησκείας».

Ἡ Συνδιάσκεψη ἔγινε μέ τή φιλοξενία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κί-
τρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεωργίου, ἀπό 22 ἕως 24 Ὀκτωβρίου 2018, 
μέ θέμα: «Αἱρετικές θεωρήσεις περί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων».

Στή Συνδιάσκεψη συμμετεῖχαν Ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη-
σιῶν καί οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου.

Στή Συνδιάσκεψη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος 
χαιρέτησε καί ἀνέγνωσε καί τό μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου.
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Τόν Διοκλείας κ. Κάλλιστο καί τόν Γάνου καί Χώρας 
κ. Ἀμφιλόχιο ὑποδέχθηκε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας 
στήν Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
Τό μεσημέρι τῆς Πέμπτης 25 Ὀκτωβρίου o Σε-

βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καί ἡ 
ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυρο-
πηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων 
ὑποδέχθηκαν τόν Ἐπίσκοπο Διοκλείας κ.κ. Κάλλι-
στο πού βρίσκεται στήν πόλη μας στό πλαίσιο μίας 
προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς, καί τόν Μητροπολίτη 
Γάνου καί Χώρας κ.κ. Ἀμφιλόχιο. 

Στούς χώρους τῆς Μονῆς τούς ξενάγησαν 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς 
Μητροπόλεως μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονά-
κης μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννά-
κη, ἐνῶ στή συνέχεια παρατέθηκε τράπεζα φιλο-

ξενίας πού εἶχε ἑτοιμάσει ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τόν Ἅγιο Δημήτριο 
στόν Πλατανιά Κυδωνίας

Στήν Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου στόν Πλατα-
νιά Κυδωνίας τελέσθηκε τήν παραμονή τοῦ Ἁγί-
ου Δημητρίου μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό προεξῆρχε ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ Δα-
μασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό 
τόν γραφικό Πλατανιά, συμπροσευχουμένου 

τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεωργίου Περά-
κη, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς 6ης Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Πρωτ. Γεωργίου 
Πετράκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου 
Δρακακάκη, τοῦ Πρωτ. Δημητρίου Κατσιαδάκη καί τοῦ Πρεσβ. Στυλιανοῦ Σταγάκη.

Τό παρών ἔδωσαν ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου καί ἑκατοντάδες εὐλαβῶν προσκυ-
νητῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν καί νά πάρουν τήν εὐλογία τοῦ Ἁγ. Δημητρίου.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός ”ὁ Ἅγιος Δημήτριος 
ἀπέρριψε κάθε κοσμική τιμή γιά τήν Δόξα τοῦ Χριστοῦ”
Μέ τήν πρέπουσα μεγαλοπρέ-

πεια καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους 
πιστῶν ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρί-
ου τοῦ Μυροβλύτου στήν Ἱερά Μη-
τρόπολή μας.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός προεξῆρχε στήν πανηγυρι-
κή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
πού τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Δημητρίου στόν Πλατανιά Κυ-
δωνίας, συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεώς 
μας Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρασκά-
κη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωνσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκου-
ράκη, τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη, τοῦ Πρεσβ. Ἰωάννου Κουκουράκη καί τοῦ 
Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε μεταξύ ἄλλων στόν βίο καί τά 
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Παράλληλα, εὐχήθηκε χρόνια πολλά καί στόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τόν π. 
Δημήτριο, ὁ ὁποῖος διακονεῖ μέ ἀγάπη τόσα χρόνια τήν ἱστορική αὐτή Ἐνορία.

Μία Ἐνορία μέ ἱστορία 170 ἐτῶν, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τίς ἱστορικές φωτο-
γραφίες πού συγκέντρωσε ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανιᾶ καί τίς παρουσίασε 
στόν χῶρο τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας.
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Ἐγκαίνια Ναοῦ ἀπό τόν Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό
Μέ λαμπρότητα καί κατάνυξη τελέστηκε ἡ τελε-

τή τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Μανουήλ καί Ἰωάννου τῶν ἐκ Σφακίων καταγομέ-
νων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δα-
μασκηνό, στήν Ἐνορία Παζινοῦ Ἀκρωτηρίου, ὅπου 
διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, Τήν 
Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου τελέστηκε ὁ Μέγας 
Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων, χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ 
ὁποῖος προσκόμισε ἱερά μαρτυρικά λείψανα γιά τόν 
καθαγιασμό τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί 
στή συνέχεια ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων μέ τήν ἁρμό-
ζουσα τάξη καί εὐπρέπεια.

Ἀκολούθησε ἡ πρώτη πανηγυρική Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ π. Ἀμφι-
λόχιος ἀνέφερε ὅτι μία ἐκδρομή στά Σφακιά τό 1994 
ὑπῆρξε ἡ ἀφορμή νά γίνει αὐτός ὁ Ναός πού σήμε-
ρα ἐγκαινιάζεται μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Περνώ-
ντας ἀπό τά Ἀσκύφου, ὅπως τόνισε σέ ἐκείνη τήν 
ἐκδρομή, ὅπου βρίσκεται καί ὁ περικαλλής Ναός 
τῶν Ἁγίων Μανουήλ καί Ἰωάννου πού εἶναι καί οἱ 

παιδαγωγοί τους, ἔγινε ἡ ἀφορμή νά φτιάξουν στόν Παζινό Ἀκρωτηρίου ἕνα Ναό γιά 
νά τιμῶνται οἱ τοπικοί αὐτοί Ἅγιοι καί στήν πόλη μας.

Στή συνέχεια, εὐχαρίστησε τόν Θεό καί τήν Παναγία, τούς Ἁγίους τῶν ὁποίων οἱ 
πρεσβεῖες σκέπουν τήν Ἐνορία αὐτή καί ἰδιαίτερα τόν Σεβασμιώτατο καί ὅλους τους 
Κληρικούς πού παρευρέθηκαν στή σημερινή τελετή τῶν Ἐγκαινίων καθώς καί ὅλο τόν 
κόσμο πού μέ εὐλάβεια ἦρθε σήμερα ἐδῶ νά προσευχηθεῖ. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τίς 
Ἐνοριακές ἐπιτροπές, τόν Ἱεροψάλτη, τούς Ἐνορίτες, τούς χορηγούς καί ὅλους τους 
χωριανούς. Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του προσέφερε ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας, πρός τόν 
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἕνα ἐγκόλπιο γιά νά θυμᾶται τήν ἡμέρα αὐτή.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἀνέφερε μέ ταπείνωση ὅτι 
οἱ εὐχαριστίες δέν ἀνήκουν σέ ἐκεῖνον ἀλλά στόν π. Ἀμφιλόχιο καί σέ ὅλους ἐκείνους 
πού ἐργάστηκαν καί ἀγωνίστηκαν γιά νά γίνει αὐτό τό εὐλογημένο ἔργο. Ἔτσι μέσα 
στήν κοινωνία τῶν προσώπων θά μπορέσουμε ὅλοι ἐμεῖς μαζί ἀπό κοινοῦ ἀπό ἐδῶ καί 
στό ἑξῆς στό Ναό αὐτό νά ἐκφράζουμε τήν Εὐχαριστία μας πρός τόν Θεό.

Τό παρών στά Ἱερά Ἐγκαίνια ἔδωσε καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Κληρικοί καί πλῆθος κόσμου.
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Ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου  
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας

Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί μέσα 
σέ κλίμα Ἐθνικῆς Ὑπερηφάνειας πραγμα-
τοποιήθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, 
τήν Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐκδηλώ-
σεις, τόσο ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σκέπης 
ὅσο καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ 1940.

Μέ τήν Πανηγυρική Δοξολογία στό 
Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
πού τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-

σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ξεκίνησαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις, 
ἐνῶ τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἀνέγνωσε ἡ φιλόλογος κ. Βαρβάρα Περάκη.

Στήν συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στό Ἡρῶο συνοδευόμενος ἀπό τόν 
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί ἄλλους 
Κληρικούς, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἐνῶ ἀκολούθησε ἡ κα-
θιερωμένη μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ πώς στίς ἐκδηλώσεις ἦταν παροῦσα σύσσωμη ἡ πολιτική 
καί στρατιωτική ἡγεσία τοῦ τόπου καί πλῆθος πιστῶν.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στά Χανιά
Τήν μνήμη τῶν Ἁγίων ἰαμα-

τικῶν καί θαυματουργῶν Ἀναρ-
γύρων, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ καί 
τῆς μητρός αὐτῶν Θεοδότης, 
τίμησε μέ τήν δέουσα ἱεροπρέ-
πεια ὁ ὁμώνυμος Ἱστορικός Ἱε-
ρός Ναός τῶν Ἁγίων στά Χανιά, 
στόν ὁποῖο διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Γεώργιος Πατεδάκης.

Τήν Κυριώνυμο ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 
ἐ.ἔ. τελέσθηκε Ἀρχιερατική 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Τήν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου 
ἐ.ἔ. τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ὁ 
μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός 
μετ’ ἀρτοκλασίας στό Ναυτι-
κό Νοσοκομεῖο Χανίων προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί συμπροσευχομένου τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων 
κ.κ. Εἰρηναίου, Κληρικῶν, τῆς 
Διοικήσεως καί τοῦ προσωπι-
κοῦ.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων Χανίων ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης 
τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπε-
ρινό συμπροσευχομένων Κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός:  
”ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἔφτασε στήν ἁγιότητα καί  

τήν αἰωνιότητα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ”
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος καί οἱ 

Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, τό-
νισε μεταξύ ἄλλων στό κή-
ρυγμα τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, 
ἀνήμερα τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν 
Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργί-
ου στό Καρύδι Ἀποκορώνου, 
ἦταν πρόσωπα φωτισμένα ἀπό 
τή χάρη τοῦ Θεοῦ, καί τήν χάρη 
αὐτή τήν προσφέρουν σέ ὅλους 
τους ἀνθρώπους.

Καί ὁ Ἅγιος Γεώργιος πού 
ἔφτασε στήν ἁγιότητα καί αἰω-
νιότητα μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, 
αὐτή τήν ἁγιότητα τήν προσέ-
φερε καί τήν προσφέρει μέσα 
ἀπό τό μαρτύριο πού τόν ὁδή-
γησε στήν αἰωνιότητα σέ ὅλο 
τόν κόσμο καί σέ ὅλους ἐμᾶς μέ 
τίς πρεσβεῖες του.

Πλῆθος πιστῶν προσῆλθε 
στήν γραφική Ἱερά Μονή τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου καί παρακο-
λούθησε τήν Ἀρχιερατική Θεία 

Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. καί Ἱεροεπιστάτου τῆς 
Μονῆς Ἱερεμίου Χλιαρᾶ, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Δ΄Ἀρχιερατικῆς Πε-
ριφερείας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκων-
σταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη καί τοῦ Διακόνου Δημητρίου Δερ-
μιτζάκη.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη  
στήν Ἀσή Γωνιά γιά τούς ἡρωικούς Μανιάτες

Ἐπιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
στήν Ἀσή Γωνιά γιά τούς πεσόντες Μανιάτες ἐπί τουρκοκρατίας στά βουνά τῆς 
Ἀσή Γωνιᾶς Χανίων. 

Οἱ ἐκδηλώσεις στήν Ἀσή Γωνιά Χανίων, ἀνήμερα τῆς γιορτῆς τῆς Ἀνακομιδῆς 
τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου γίνονται πρός τιμήν καί μνήμη τῶν χιλίων ἐθε-
λοντῶν Μανιατῶν, οἱ ὁποῖοι κατά τή διάρκεια τῶν Μεγάλων Κρητικῶν Ἐπανα-
στάσεων τοῦ 1866-1869 μέ ἀρχηγό τό Δημήτριο Πετροπουλάκη, ξεκίνησαν ἀπό 
τήν ἕδρα τοῦ Δήμου, τό Γύθειο, καί πότισαν μέ τό αἷμα τους τά ἱερά χώματα τῆς 
Κρήτης, ἐνισχύοντας τόν ἀπελευθερωτικό τους Ἀγῶνα.

Ἰ. Σκουλούδης: “Περιμένοντας τή νηστεία καί  
τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων”

Τήν Κυριακή 4 Νοεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Χαραλάμπους Λενταριανῶν πραγματοποιήθηκε μία 
ἐξαίρετη λαογραφική ἐκδήλωση τήν ὁποία ὁ κόσμος 
πού τήν παρακολούθησε ἔμεινε ἐνθουσιασμένος.

Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ἡ γνωστή παρουσιά-
στρια καί παραγωγός τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθ-

μοῦ κ. Καίτη Ἀλέξη παρουσιάζοντας ἐν συνεχείᾳ στό ἀκροατήριο τόν κεντρικό ὁμιλη-
τή τῆς ἐκδήλωσης, τόν Κισαμίτη Λαογράφο κ. Ἰωάννη Σκουλούδη.

Ὁ κ. Ἰωάννης πῆρε στή συνέχεια τό λόγο καί ὁδήγησε μέ περισσή γλαφυρότητα 
καί ἄριστη γνώση τοῦ ἀντικειμένου στόν δρόμο τῶν δρώμενων, τῆς νηστείας καί τῆς 
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀπό λαογραφικῆς ἀπόψεως.

Τήν ἐκδήλωση πού πλαισίωσε μέ ὄμορφους ὕμνους ἡ χορωδία τῆς Ἐνορίας, ἔκλει-
σε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος καί Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, εὐχαρίστησε τόν κ. Σκουλούδη, τήν κ. 
Ἀλέξη, τήν χορωδία τῆς Ἐνορίας, ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο πού μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη 
παρακολούθησε τήν ὁμιλία.
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Τούς Προστάτες τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας  
τίμησε ἡ 115 Πτέρυγα Μάχης

Μέ τίς καθιερωμένες 
ἐκδηλώσεις ἑορτάστηκε 
τήν Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 
στήν 115 Πτέρυγα Μάχης 
ἡ ἑορτή τῶν προστατῶν 
τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας 
Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί 
Γαβριήλ μέ τήν παρουσία 
Θρησκευτικῶν, Πολιτικῶν 
καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.

Τήν Δοξολογία τέλεσε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος 
ἀπό ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ὁ Σεβασμιώτατος ξεναγήθηκε ἀπό τόν Διοικη-
τή στούς χώρους τῆς 115 Πτέρυγας Μάχης.

Ἡ Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου 
στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα 
πραγματοποιήθηκε τήν Πέ-
μπτη 8 Νοεμβρίου ἡ Ὑποδο-
χή τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγιᾶς 
τῆς Ἔλωνας καί τῶν Ἀχρά-
ντων Παθῶν ἀπό τήν Ἱερά 
Μονή Παντοκράτορος, στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου 
στά Παχιανά.

Ἡ ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου μας, πλήθους 
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καθώς καί λαοθάλασσας πιστῶν ὅπου κα-
τέκλυσαν κυριολεκτικά τοῦ δρόμους γύρω ἀπό τόν Ἱερό Ναό καί μέ δάκρυα στά 
μάτια ὑποδέχθηκαν τά Ἱερά Σεβάσματα.
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Στήν ὑποδοχή παιάνιζε ἡ 
μπάντα τοῦ Δήμου Χανίων 
καί τα υποδέχθηκε στά προ-
πύλαια τοῦ Ναοῦ ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός.

Κατόπιν τελέστηκε δέη-
ση καί στήν συνεχεία ἀκο-
λούθησαν λόγοι εὐχαριστίας 
ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη 
κ.κ. Δαμασκηνό πρός τίς συνοδεῖες τῶν ἱερῶν σεβασμάτων.

Παράλληλα, ἐκτενέστατο εὐχαριστῶ γιά ὅλους ὅσους συνδιακόνησαν γιά τήν 
λαμπρή αὐτή ὑποδοχή ἐκφώνησε ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πανοσιο-
λογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης.

Ἀκολούθησαν ἀντιφωνήσεις ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀρχιμ. Θεόκλητου Ντούλια πού 
μέ τήν συνοδεία του μετέφεραν ὡς μεγάλη εὐλογία γιά τόν τόπο μας τήν Παναγία 
τήν Ἔλωνα καί ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀλέξιο Παντοκρατορινό πού 
μετέφερε μέ τήν συνοδεία του τά Ἄχραντα Πάθη ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παντοκρά-
τορος, ἐνῶ στή συνέχεια ἀκολούθησε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τόν 
Ἅγιο Νεκτάριο πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη του στίς 9 Νοεμβρίου.

Τήν κυριώνυμον τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου στά 
Παχιανά Χανίων, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Στήν συνέχεια σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή ἐνῶ στρατιωτικά ἐμβατήρια 
ἀπέδωσε ἡ μπάντα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Νά σημειωθεῖ ὅτι στίς ἱερές ἀκολουθίες ἔψαλλε πολυμελής χορός Ἱεροψαλτῶν 
ὑπό τήν χοραρχίαν τοῦ Πρωτοψάλτου Ἰακώβου Γιαμαίου, παλαιοῦ καί σεβαστοῦ 
καθηγητοῦ βυζαντινῆς μουσικῆς στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης.
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Ἑκατοντάδες παρουσίες ἐλπίδος σέ φιλανθρωπική 
ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Μήνυμα ἐλπίδος ἔδωσαν ἀκόμη μία φορά οἱ φι-
λάνθρωποι τῆς Μητροπόλεώς μας στήν ἐκδήλωση 
πού πραγματοποιήθηκε στά Κανάρια τήν Δευτέρα 
12 Νοεμβρίου 2019.

Εὐχαριστίες πρός ὅλο τόν κόσμο, τούς Κληρι-
κούς καί τούς Συνεργάτες καί ἰδιαιτέρως πρός τήν 
φιλόπτωχη ἀδελφότητα τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Λενταριανῶν καί τῶν ἐκεῖ διακονούντων 
πού ἀνέλαβε τήν Ἐκδήλωση γιά δεύτερη συνεχή 
χρονιά προσφέροντας ὅλα τά ἔσοδά της πρός τό 
Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀπηύ-
θυνε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός, λέγοντας πώς τό ἔργο τῶν Συσσιτίων εἶναι 
δικό σας ἔργο, δική σας προσφορά.

Ὀνομαστικές εὐχαριστίες μέ τήν εὐχή τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἀπέδωσε ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νός Λιονάκης πρός ὅλους ἐκείνους πού στήριξαν 
καί αὐτή τήν φιλάνθρωπη βραδιά ἡ ὁποία θά βοη-
θήσει πολλούς συνανθρώπους μας.

Κεντρική παρουσιάστρια τῆς φιλανθρωπικῆς 
ἐκδήλωσης ἦταν ἡ κ. Στυλιανή Περάκη, ἡ ὁποία 
μαζί μέ τήν κ. Τριανταφυλλιά Μαζανάκη, τήν κ. Εὔα 

Ροζάκη ἐργάστηκαν πυρετωδῶς γιά τήν πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς.
Τήν βραδιά πλαισίωσαν μέ παραδοσιακά κρητικά τραγούδια τό συγκρότημα τοῦ 

Γιώργου Μαγγελάκη καί μέ χορούς ὁ παραδοσιακός χορευτικός σύλλογος οἱ ”Βιγλά-
τορες” πού κέρδισαν τό θερμότατο χειροκρότημα ἀπό τούς ἑκατοντάδες θαμῶνες πού 
γέμισαν τό κέντρο Κανάρια.

Τήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους Ἄρχοντες τοῦ Τόπου 
μας καί ἐκπρόσωποι συλλόγων.
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Ὁ Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός  
ἄνοιξε τήν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς στόν ἑορτάζοντα 

Ἱερό Ναό τοῦ  Ἁγίου Σαμωνᾶ  Ἀποκορώνου
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σαμωνᾶ Ἀποκορώνου ἄνοιξε τήν περίοδο τῆς Σαρα-

κοστῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τελώντας, σήμερα Πέ-
μπτη 15 Νοεμβρίου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων Κληρικῶν 
καί συμπροσευχομένων πιστῶν ἀνάμεσα τῶν καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτο-
σύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλα-
μπος Κουκιανάκης κάτοικοι τοῦ Ἀποκόρωνα καί ἐνορίτες ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγίου 
Χαραλάμπους Λενταριανῶν, ὅπου πραγματοποίησαν προσκυνηματική ἐξόρμηση!

Θυρανοίξια Ἱεροῦ παρεκκλησίου ἀπό  
τόν Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμα-
σκηνό στήν Ἐνορία Ἁγίων Ἀναργύρων τα θυ-
ρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ὁσίων 
Πατέρων Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καί 
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Στά Θυρανοίξια παρέστησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης, ὁ Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Παπαδοκωνσταντάκης, ὁ Πρωτ. Γεώργιος Ντουντουλάκης, ὁ Πρωτ. 
Ἰωάννης Μαστοράκης, ὁ Πρωτ. Σταῦρος Κατσιγαράκης, ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Σαρι-
δάκης, ὁ Πρωτ. Εὐτύχιος Πετράκης, ὁ Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης καί ἑκα-
τοντάδες πιστοί.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ματθαίου στήν 
Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης στά Χανιά

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Ματ-
θαῖος στήν Ἐκκλησιαστική Πατριαρχική 
Σχολή Κρήτης στήν ὁμώνυμη πευκόφυτη 
περιοχή στό Ἀκρωτήρι Χανίων.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανη-
γυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουρ-
γούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-

λίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτο-
συγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη Προέ-
δρου τοῦ Συνδέσμου Ἐφημεριῶν Χανίων καί πλήθους Κληρικῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ματθαίου προστάτου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς συλ-
λιτανευόντων πλήθους κληρικῶν, ἀρχῶν τοῦ Τόπου μας, καθηγητῶν καί μαθητῶν 
καθώς καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν καί ὁλοκληρώθηκε μέ τήν τέλεση ἐπιμνημοσύ-
νου δεήσεως στό μνῆμα τοῦ πρώην Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κυροῦ Νικηφόρου Συντζανάκη.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου 
καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. τοῦ Οἴκ. Θρόνου Ἀμφιλοχίου 
Παπαγιαννάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Εὐμενίου Ρενιέρη, τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, πλήθους Κληρικῶν τόσο τῆς 
Μητροπόλεώς μας ὅσο καί ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου, τοῦ Δ/ντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Θωμά Παναγιώτου, καθηγητῶν, ἀποφοίτων, 
μαθητῶν καί Χριστεπώνυμου πληρώματος.



87

Ἕνας κόσμος εὐχῶν γιά τό Ράδιο Μαρτυρία

Ἕνας κόσμος εὐχῶν ἔδωσε τό παρών γιά νά εὐχηθεῖ στόν ἀγαπημένο Ραδιοφωνικό 
Σταθμό Μαρτυρία πού ἔκλεισε τά 26 χρόνια δυναμικῆς παρουσίας στά ἐρτζιανά κύμα-
τα τῶν 95,5 μεγακύκλων τῶν fm.

Τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης 
καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Βεροίας Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, ὁ Γενικός 
Ἄρχ. Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί ἄλλων Μητροπόλεων, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα Θεοξένη, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος 
Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Δήμαρχος Ἀποκο-
ρώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ἑκατοντάδες ἐκπρόσωποι φορέων καί συλλόγων 
καί χιλιάδες φίλοι, παραγωγοί καί συνεργάτες τοῦ Σταθμοῦ μας.

Κατά τήν ἄφιξή τους οἱ τρεῖς Μητροπολίτες συνοδευόμενοι ἀπό τούς Πρωτοσυ-
γκέλλους ἔλαβαν θερμοτάτης ὑποδοχῆς στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ σταθμοῦ ὅπου ἄνδρες 
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καί γυναῖκες ἀπό τόν παραδοσιακό σύλλογο ”Βι-
γλάτορες” τούς καλωσόρισαν μέ μαντινάδες.

Κατόπιν συνοδευόμενοι ἀπό τον Δ/ντή τοῦ 
Σταθμοῦ κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη προχώρησαν 
στό στούντιο ὅπου ἔκαναν δηλώσεις ζωντανά 
στόν ἀέρα, ἀναφερόμενοι στήν ἔκπληξη τῆς ση-
μερινῆς ἑορτῆς πού ἦταν ἡ ἀδελφοποίηση τῶν 
σταθμῶν τῶν τριῶν Μητροπόλεων.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ φιλόλογος καί παραγωγός τοῦ σταθμοῦ μας κ. Ἀνδρο-
νίκη Κοκοτσάκη, ἡ ὁποία κάλεσε πρῶτο στό βῆμα τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύ-
γκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε τό Μήνυμα τοῦ Παναγιωτά-
του καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Στή συνέχεια ὁ Διευθυντής τοῦ Σταθμοῦ συγκινημένος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κό-
σμου καλωσόρισε καί ὁμίλησε μέ εὐχαριστήριο λόγο πρός ὅλους, γιά τήν πορεία τοῦ 
σταθμοῦ ἐδῶ καί 26 χρόνια, τήν ἀδελφοποίηση τοῦ Μαρτυρία μέ τούς Ραδιοφωνικούς 
Σταθμούς τῶν Μητροπόλεων Βεροίας καί Λαγκαδᾶ, καί γιά τούς μελλοντικούς στό-
χους τοῦ σταθμοῦ.

Μετά τήν παρουσίαση τοῦ προγράμματος μέσα ἀπό βιντεοπροβολή τήν ἐκδήλωση 
ἀνέλαβε μουσικά ἡ χορωδία τῆς ἐνορίας Μουρνιῶν ”ἡ Ζωοδόχος Πηγή” ἡ ὁποία τρα-
γούδησε ἀγαπημένα τραγούδια.

Ἔκπληξη τῆς βραδιᾶς ἦταν ὅταν μικρά παιδιά ἀπό τήν ἐκπο-
μπή τοῦ σταθμοῦ μας Γύρω Γύρω ὅλοι μέ παραγωγούς τίς δα-
σκάλες κ. Ἀργυρώ καί Ἑλένη Σεργάκη ἔσβησαν τά 26 κεράκια 
τῆς τούρτας τοῦ σταθμοῦ τραγουδώντας, νά ζήσεις Μαρτυρία 
καί χρόνια πολλά μεγάλη νά γίνεις στά ἐρτζιανά.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ὅλους ἕναν πρός ἕνα γιά 
τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στό Ραδιοφωνικό μας Σταθμό ἐδῶ καί 26 χρόνια, τόν ὁποῖο 
ξεκίνησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.

Σύντομο χαιρετισμό γιά τό ἔργο πού καρποφόρησε, γιά τόν σταθμό πού δίνει κα-
θημερινά Μαρτυρία, ἀπηύθυναν μέ συγκίνηση ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος, καί ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας ὁ ὁποῖος προσέφερε καί 
στούς φιλοξενουμένους Μητροπολίτες ἀναμνηστικά τοῦ Δήμου μας.
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Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός  
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στά Χανιά

Μέ Θρησκευτικό συναγερμό, μέ 
καρδιά πάλλουσα ἀπό Ἱερά συναι-
σθήματα, μέ τίς προσήκουσες τιμές, 
τίς καμπάνες νά ἠχοῦν χαρμόσυνα, 
ὁ Ἱερός κλῆρος καί τό χριστεπώνυμο 
πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
μας τίμησαν τό πρόσωπο τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου τελώντας τόν Πανη-
γυρικό Πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό διά τήν Μεγάλη Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων της, εἰς 
τόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λα-
γκαδά, Λητής καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανῖας κ. Παντελεήμωνος καί τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχομένων τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρου 
Μπίρδα, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἀρδαμερίου καί Ἁγίου Ὅρους, Ἀρχιμ. Ἰγνατίου Ριγανᾶ, τοῦ 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, πλήθους 
Κληρικῶν καί ἀπό τίς τρεῖς Μητροπόλεις καί ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Τούς δύο Ἀρχιερεῖς καλωσόρισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκη-
νός, εὐχαριστώντας τους καί εὐχαριστώντας καί ὅλους τούς Κληρικούς πού ἦρθαν 
ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος νά τιμήσουν τήν  Ἔφορο Παναγία μας.

Τόν πανηγυρικό Λόγο τῆς Ἑορτῆς ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, ὅπου ἀναφέρθηκε στήν Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου.
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Τά Χανιά ἑόρτασαν τήν Πολιοῦχο τους

Μέ μεγαλοπρέπεια καί θρησκευτική κατάνυξη ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, τίμησε 
τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς μητέρας τοῦ Κυρίου μας μέ ἀφορμή τά 
Εἰσόδια, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν προοίμιο τῆς ἐπερχόμενης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων.

Ἀνήμερα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία εἶναι 
καί ἡ προστάτιδα τῆς πόλεώς μας τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεή-
μονος καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρε-
ντίνης κ. Ἰωάννου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Σεβ. Ποιμε-
νάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στή Θεία Λειτουργία ἐπίσης ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιγραμμα-
τέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Κωδικογράφος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Ἀρχιμ. 
Νήφων Βασιλάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Βεροίας, Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀλέξιος 
Ἰστρατόγλου, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος 
Παπαγιαννάκης, Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρίτες καί Αἰδεμοσιολογιώτατοι Πα-
τέρες τόσο ἀπό τήν Μητρόπολή μας ὅσο καί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης καί Καμπανίας ὁ 
ὁποῖος μίλησε μέ λόγια πνευματικά γιά τήν Μητέρα ὅλων μας τήν Παναγία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός πρίν τή λιτανευτική πομπή 
εὐχαρίστησε τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς, τόν τελετάρχη καί συντονιστῆ τῆς πανηγύρεως 
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, μαζί μέ τόν Γε-
νικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισοῦ Ἀρδαμερίου καί Ἁγί-
ου Ὄρους Ἀρχιμ. Ἰγνάτιο Ριγανᾶ, τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπό-
λεώς μας Πρωτ. Γεώργιο Περάκη καί τόν Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη, ὅλους πού 
συνέβαλαν στήν ἄρτια ὀργάνωση τῆς πανηγύρεώς τους καί εὐχήθηκε πρός τούς 
ἑορτάζοντες καί τίς ἑορτάζουσες καί τόν εὐσεβῆ λαό χρόνια πολλά, εὐλογημένα 
καί καλῆ δύναμη διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
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Μέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε η λιτάνευση τῆς θαυμα-
τουργῆς εἰκόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σέ κεντρικούς δρόμους τῆς πόλης, 
στήν ὁποία, ἐκτός ἀπό τούς πέντε συλλειτουργοῦντες Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἔλαβε μέρος πλῆθος κληρικῶν, ἐκπροσώπων τοπικῶν πο-
λιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν. Κατά τή λιτάνευση τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τῆς 
ἀρτοκλασίας ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Χανίων.

Μετά τό πέρας τῆς λιτανεύσεως τελέσθηκε ἐπίσημος Δοξολογία στόν Μητρο-
πολιτικό Ναό προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου καί παρουσία 
τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν μέ τή συμμετοχή τῆς Βουλευτοῦ κ. Βά-
λιας Βαγιωνάκη, τοῦ Περιφεριάρχου Κρήτης κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, τοῦ Ἀντι-
περιφεριάρχου κ. Ἀποστόλου Βουλγαράκη, τοῦ Δημάρχου Χανίων κ. Ἀναστασίου 
Βάμβουκα, τοῦ Θεματικοῦ Ἀντιπεριφεριάρχου κ. Νικολάου Καλογερῆ, τῶν Περι-
φερειακῶν Συμβούλων, τῶν Ἀντιδημάρχων τῆς πόλεως, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας 
καί τῶν λοιπῶν φορέων.
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Μεγαλειώδης ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο 
γιά τήν Παναγία καί τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Μέ μουσική ἐκδήλωση ἀφι-
ερωμένη στά Εἰσόδια τῆς Θε-
οτόκου καί στήν ἡμέρα τῶν 
Ἐνόπλων Δυνάμεων ὁλοκλη-
ρώθηκαν οἱ ἑορταστικές ἐκδη-
λώσεις στήν Πόλη μας.

Τήν μουσική ἐκδήλωση δι-
οργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λη Κυδωνίας & Ἀποκορώνου, 

ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων, τό Πνευματικό Κέντρο Χανίων 
καί οἱ Μονάδες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων Ν. Χανίων.

Ἡ ἐκδήλωση πού συντόνισε ὁ κ. Ἰωσήφ Μαρκάκης εἰδικός συνεργάτης Π.Ε. 
Χανίων σέ θέματα δημοσίων σχέσεων, ξεκίνησε μέ ὕμνους ἀπό τήν Βυζαντινή χο-
ρωδία τοῦ συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Στέφανος Μελωδῶν ὑπό τοῦ Χοράρχου Κων/
νου Στεφανάκη Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. καί κατόπιν ἀκολούθησε μία θε-
ολογική ὁμιλία γιά τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτο-
σύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.

Στή συνέχεια τιμήθηκαν μέ τήν Εὐαρέσκεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τρία 
πρόσωπα, ὁ διοικητής τοῦ Ναυστάθμου Ἀρχιπλοίαρχος Π.Ν. Ἀγραφιώτης Γεώργι-
ος τοῦ ὁποίου τήν Εὐαρέσκεια ἀπένειμε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης 
καί Καμπανῖας κ. Παντελεήμων, ὁ διοικητής τοῦ ΚΕΝΑΠ Ἀρχιπλοίαρχος Στυλια-
νός Κωστάλας τοῦ ὁποίου τήν Εὐαρέσκεια ἀπένειμε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκα-
δά, Λητής καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης καί ὁ Δικαστικός Λειτουργός πού συμμετεῖχε 
γιά πολλά χρόνια καί στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο κ. Χαρίλαος Νταϊλιάνης τοῦ 
ὁποίου τήν Εὐαρέσκεια ἀπένειμε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἐκπρόσωποι πολιτικῶν, πολιτειακῶν ἀρχῶν 
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καί ἀρχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί 
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, πρόεδροι 
φορέων καί ἑκατοντάδες πολίτες πού 
πλημμύρισαν τό Πνευματικό Κέντρο.

Τό μουσικό πρόγραμμα παρουσιά-
στηκε ἀπό τήν Μπάντα τοῦ Στρατοῦ / 
5ης ΤΑΞ.ΠΖ. μέ μαέστρο τόν Νικόλαο 
Λαφάτα καί τήν μπάντα τοῦ Πολεμι-
κοῦ Ναυτικοῦ μέ μαέστρο τόν Λεωνί-
δα Βλάχο, ἐνῶ τραγούδησαν ὁ Κώστας 
Φιωτάκης, ὁ Δημήτριος Κολίντζας καί 
ἡ Βιργινία Ντοκάκη κερδίζοντας τό 
θερμότατο χειροκρότημα.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:  
ἡ  Ἁγία Αἰκατερίνη ἔγινε νύμφη τοῦ Χριστοῦ

Μέ τήν συμμετοχή πολλῶν χριστιανῶν ἑορτάσθη-
κε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκα-
τερίνης τῆς πανσόφου, στόν ὁμώνυμο περικαλλῆ Ἱερό 
Ναό της, στή Νέα Χώρα Χανίων, τόν ὁποῖο ἀνεγείρουν 
μέ ἔνθεο ζῆλο καί πολλή ἀγάπη οἱ πιστοί κάτοικοι τῆς 
περιοχῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, χοροστάτησε στήν 
ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί ὁμίλησε 
γιά τήν ἀγάπη τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης πρός τόν Θεό μέ 
τόν ὁποῖο ἑνώθηκε πνευματικά καί ἔγινε νύμφη Θεοῦ. 
Εὐχήθηκε δέ ἡ μεγαλομάρτυς Ἁγία νά μᾶς στηρίζει καί 
νά εἶναι βοηθός καί ἀρωγός ὅλου τοῦ κόσμου.

Στό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χειρο-
θέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν οἰκεῖο Ἐφημέριο π. 
Ἀπόστολο Διαμαντούδη, ἐπαινέσας τον γιά τήν διακο-
νία καί προσφορά του στήν Ἐκκλησία.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Στυλιανοῦ στά Χανιά
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τελέστηκε στίς 26 Νοεμβρίου Ἀρχι-

ερατική Θεία Λειτουργία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό 
ὅπου τιμᾶται ἡ μνήμη του στόν Κλαδισό Χανίων.

Στήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός 
πλαισιωμένος ἀπό τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. Γεώργιο Μαθιουδάκη κα-
θώς καί ἀπό πλειάδα Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-
λου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Νά ἀναφερθεῖ ὅτι μεγάλη ἦταν ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ὅπου κατέκλυσε τόν Ἱερό 
Ναό γιά νά συμπροσευχηθεῖ καί νά ἑορτάσει τόν Ἅγιο Στυλιανό.
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Πνευματικές συμβουλές  
ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀργολίδος  

στή Σχολή Γονέων καί Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας
Μέ πνευματικές συμβουλές καί 

λόγια ἀγάπης ὁμίλησε στή Σχολή 
Συμβουλευτικῆς Γάμου καί Νέων Γο-
νέων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολί-
δος κ. Νεκτάριος ἀναπτύσσοντας τό 
θέμα: «Ὁ Ἐκκλησιασμός ὑποχρέωση, 
καθῆκον ἤ ἀνάγκη ὑπαρξιακή;».

Τήν ὁμιλία παρακολούθησαν ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ἡ Καθηγου-
μένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα Θεοξένη, ἡ Καθηγουμένη τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, ὁ Ἀντιδήμαρχος Χανίων κ. Γεώργι-
ος Κουκλάκης, νέοι καθώς καί ἄνθρωποι μεγαλυτέρων ἡλικιῶν.

Τήν ἐκδήλωση πού συντόνισε ὁ κ. Χρῆστος Μποτωνάκης παραγωγός τοῦ Ρ/Σ 
Μαρτυρία, ἔκλεισε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἀπευθύνοντας εὐχαριστή-
ριους λόγους, πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο γιά τίς πολύτι-
μες πνευματικές συμβουλές, τόν συντονιστή τοῦ Γραφείου Συμβουλευτικῆς γάμου 
καί νέων γονέων Παν. Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τούς συ-
νεργάτες του Πρωτ. Βασίλειο Φραγκιαδάκη, Πρεσβ. Βασίλειο Γκάτση καί Πρεσβ. 
Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη καί τέλος ὅλο τόν κόσμο πού γιά τρίτη χρονιά ἔχει ἀγκα-
λιάσει καί αὐτό φαίνεται μέ τήν παρουσία του τή σχολή αὐτή.




