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Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί, προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Δοξάζομεν τόν Πανάγιον καί Πανοικτίρμονα
Θεόν, διότι ἠξιώθημεν
καί ἐφέτος νά φθάσωμεν εἰς τήν πανέορτον ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, τήν
ἑορτήν τῆς σαρκώσεως τοῦ προαιωνίου
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ «δι᾿ ἡμᾶς τούς
ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν». Διά τοῦ «ἀεί μυστηρίου» καί «μεγάλου θαύματος» τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, τό «μέγα τραῦμα», ὁ ἐν σκότει καί
σκιᾷ καθήμενος ἄνθρωπος, καθίσταται
«υἱός φωτός καί υἱός ἡμέρας»[1], ἀνοίγει
δι᾿ αὐτόν ἡ εὐλογημένη ὁδός τῆς κατά
χάριν θεώσεως. Ἐν τῷ θεανδρικῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας καί διά τῶν ἱερῶν
μυστηρίων της, γεννᾶται καί μορφοῦται
ὁ Χριστός εἰς τήν ψυχήν καί τήν ὕπαρξίν μας. «Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος», θεολογεῖ
ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ἐφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, ἀεί γεννᾶται
θέλων κατά πνεῦμα διά φιλανθρωπίαν
τοῖς θέλουσι· καί γίνεται βρέφος, ἑαυτόν
ἐν ἐκείνοις διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς καί

τοσοῦτον φαινόμενος,
ὅσον χωρεῖν ἐπίσταται
τόν δεχόμενον»[2]. Δέν
εἶναι «Θεός – Ἰδέα», ὡς
ὁ θεός τῶν φιλοσόφων,
οὔτε Θεός κεκλεισμένος
εἰς τήν ἀπόλυτον ὑπερβατικότητά του
καί ἀπροσπέλαστος, ἀλλά εἶναι ὁ «Ἐμμανουήλ», ὁ «Θεός μεθ᾿ ἡμῶν»[3], εὑρίσκεται ἐγγύτερον εἰς ἡμᾶς, ἀπό ὅσον ἡμεῖς οἱ
ἴδιοι εἰς τόν ἑαυτόν μας, εἶναι «καί ἡμῶν
αὐτῶν συγγενέστερος»[4].
Ἡ πίστις εἰς τήν ἀπρόσιτον καί ἄσαρκον Θεότητα δέν μεταμορφώνει τήν
ζωήν τοῦ ἀνθρώπου, δέν αἴρει τήν πόλωσιν μεταξύ ὕλης καί πνεύματος, δέν
γεφυρώνει τό χάσμα μεταξύ οὐρανοῦ καί
γῆς. Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι
ἡ φανέρωσις τῆς ἀληθείας περί Θεοῦ καί
ἀνθρώπου, ἡ ὁποία σώζει τό ἀνθρώπινον
γένος ἀπό τούς σκοτεινούς λαβυρίνθους,
τόσον τοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ ἀνθρωπομονισμοῦ, ὅσον καί τοῦ ἱδεαλισμοῦ καί τοῦ
δυϊσμοῦ. Ἡ καταδίκη τοῦ νεστοριανισμοῦ καί τοῦ μονοφυσιτισμοῦ ἐκ μέρους
τῆς Ἐκκλησίας σηματοδοτεῖ τήν ἀπόρριψιν δύο καθολικωτέρων τάσεων τῆς
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ἀνθρωπίνης ψυχῆς, καί δή ἀφ᾽ ἑνός τῆς
ἀπολυτοποιήσεως τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ καί ἀφ᾽ ἑτέρου τῆς ἐξιδανικεύσεως
τῆς ἰδεαλιστικῆς ἐκδοχῆς τῆς ζωῆς καί
τῆς ἀληθείας, παρεκκλίσεων ἰδιαιτέρως
διαδεδομένων καί εἰς τήν ἐποχήν μας.
Ὁ σύγχρονος «νεστοριανισμός» ἐκ
φράζεται ὡς πνεῦμα ἐκκοσμικεύσεως, ὡς
ἐπιστημονισμός καί ἀπόλυτος προτεραιότης τῆς χρηστικῆς γνώσεως, ὡς ἀπόλυτος
ἰδιονομία τῆς οἰκονομίας, ὡς αὐτοσωτηρική ἀλαζονεία καί ἀθεΐα, ὡς ὁ «μή πολιτισμός» τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί τοῦ
εὐδαιμονισμοῦ, ὡς νομικισμός καί ἠθικισμός, ὡς «τέλος τῆς αἰδοῦς» καί ταύτισις
τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καί τῆς μετανοίας
μέ τήν λεγομένην «ἠθικήν τῶν ἀδυνάτων»,
Ὁ «μονοφυσιτισμός» πάλιν ἐκπροσωπεῖται
σήμερον ἀπό τάς τάσεις δαιμονοποιήσεως
τοῦ σώματος καί τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου,
ἀπό τόν πουριτανισμόν καί τά σύνδρομα
«καθαρότητος», τήν ἐσωστρεφῆ ἄκαρπον
πνευματικότητα καί τούς ποικίλους μυστικισμούς, ἀπό τήν περιφρόνησιν τοῦ ὀρθοῦ
λόγου, τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἀπό
τήν ἄρνησιν τοῦ διαλόγου καί τήν ἀπόρριψιν τοῦ διαφορετικοῦ, μέ ἐπικίνδυνον
ἐκφραστήν, ἐν ὀνόματι τῆς «μόνης καί
ἀποκλειστικῆς ἀληθείας», τόν θρησκευτικόν φονταμενταλισμόν, ὁ ὁποῖος τρέφεται
ἀπό ἀπολυτοποιήσεις καί ἀπορρίψεις καί
τροφοδοτεῖ τήν βίαν καί τήν διάσπασιν.
Εἶναι προφανές ὅτι, τόσον ἡ νεστοριανίζουσα ἀποθέωσις τοῦ κόσμου, ὅσον καί
ἡ μονοφυσιτίζουσα δαιμονοποίησίς του,
ἀφήνουν τόν κόσμον καί τήν ἱστορίαν, τόν
πολιτισμόν καί τούς πολιτισμούς, ἐκτεθειμένους εἰς τάς δυνάμεις τοῦ «νῦν αἰῶνος»,
καί παγιώνουν τοιουτοτρόπως τήν αὐτονόμησιν καί τά ἀδιέξοδά των.

Ἡ χριστιανική πίστις εἶναι ἡ βεβαιότης τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τοῦ
Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος προσέλαβε
φιλανθρώπως τήν ἡμετέραν φύσιν καί
ἐχαρίσατο ἡμῖν πάλιν τό διά τῆς πτώσεως
ἀπολεσθέν «καθ᾽ ὁμοίωσιν», ἱκανώσας
ἡμᾶς εἰς τήν κατ᾽ ἀλήθειαν ζωήν ἐν τῷ
Σώματι Αὐτοῦ, τῇ Ἐκκλησίᾳ. Σύνολος ἡ
ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζει τό μυστήριον τῆς θεανθρωπότητος. Ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρ ἀνέλαβεν «ἐκκλησίας σάρκα»[5] καί ἔδειξε, «πρῶτος καί μόνος»,
«τόν ἀληθινόν ἄνθρωπον καί τέλειον καί
τρόπων καί ζωῆς καί τῶν ἄλλων ἕνεκα
πάντων»[6]. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ὁ τόπος τῆς «κοινῆς σωτηρίας», τῆς
«κοινῆς ἐλευθερίας» καί τῆς ἐλπίδος τῆς
«κοινῆς βασιλείας», εἶναι ὁ τρόπος τῆς
βιώσεως τῆς ἐλευθεροποιοῦ ἀληθείας, ὁ
πυρήν τῆς ὁποίας εἶναι τό ἀληθεύειν ἐν
ἀγάπῃ. Ἡ ἀγάπη αὐτή ὑπερβαίνει τά ὅρια
τῆς ἁπλῆς ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, καθ᾽
ὅτι ἡ πηγή καί τό πρότυπον αὐτῆς εἶναι
ἡ ὑπερβαίνουσα τόν ἀνθρώπινον λόγον
θεία φιλανθρωπία. «Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τόν
υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἀπέσταλκεν
ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽
αὐτοῦ. Ἐν τούτῳ ἐστίν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι
ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τόν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι
αὐτός ἠγάπησεν ἡμᾶς … Ἀγαπητοί, εἰ
οὕτως ὁ Θεός ἠγάπησεν ἡμᾶς, καί ἡμεῖς
ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν»[7]. Ὅπου
ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός.
Αὐτή ἡ σωτηριώδης ἀλήθεια πρέπει
νά ἐκφράζεται καί εἰς τόν τρόπον μέ τόν
ὁποῖον ἑορτάζομεν τό σεπτόν Γενέθλιον τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους
Σωτῆρος ἡμῶν. Ἡ ἑορτή εἶναι πάντοτε
«πλήρωμα χρόνου», καιρός αὐτογνωσίας,
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εὐχαριστίας διά τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρώπου ἀγάπης, μαρτυρία τῆς ἀληθείας τῆς θεανθρωπότητος καί τῆς ἐν Χριστῷ
ἐλευθερίας. Ὁ χριστοτερπής ἑορτασμός
τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι μία
πρᾶξις ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκοσμίκευσιν, εἰς τόν ἀποχρωματισμόν τῆς ἑορτῆς
καί τήν μετατροπήν της εἰς «Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν» καί εἰς πανήγυριν τοῦ
Ἔχειν, τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς ματαιοδοξίας, καί δή εἰς ἕνα κόσμον πλήρη
κοινωνικῶν ἐντάσεων, ἀξιολογικῶν ἀνατροπῶν καί συγχύ-σεως, βίας καί ἀδικίας,
ὅπου τό «παιδίον Ἰησοῦς» εὑρίσκεται καί
πάλιν ἀντιμέτωπον μέ ἄτεγκτα συμφέροντα ποικιλωνύμων ἐξουσιῶν.

στάσεως καί τήν προσδοκίαν τῆς αἰωνιότητος»[9]. Τό σύγχρονον ἰδεολόγημα
περί «μεταχριστιανικῆς» ἐποχῆς εἶναι
ἄτοπον. «Μετά Χριστόν», τά πάντα εἶναι,
καί μένουν εἰς τόν αἰῶνα, «ἐν Χριστῷ».
Κλίνοντες εὐσεβοφρόνως τά γόνατα
ἐνώπιον τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ καί τῆς βρεφοκρατούσης Παναγίας
Μητρός Αὐτοῦ, καί προσκυνοῦντες τόν
ἐνανθρωπήσαντα «παντέλειον Θεόν»,
ἀπονέμομεν, ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου, τοῖς ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνοις τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας
τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν ἐπί τῷ
Ἁγίῳ Δωδεκαημέρῳ, εὐχόμενοι ὑγιεινόν,
ἀγλαόκαρπον καί εὐφρόσυνον τόν νέον
ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.
Χριστούγεννα ‚βιη’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
———————————————-

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί
πεφιλημένα τέκνα,
Γενεά παρέρχεται καί γενεά ἔρχεται,
καί αἱ ἐπερχόμεναι ἐξελίξεις εἶναι κατ᾿
ἄνθρωπον δυσκόλως προβλέψιμοι. Ἡ
γνησία πίστις, ὅμως, δέν ἔχει διλήμματα.
Ὁ Λόγος ἐγένετο σάρξ, ἡ «ἀλήθεια ἦλθε»
καί «παρέδραμεν ἡ σκιά», μετέχομεν ἤδη
τῆς Βασιλείας ἐν τῇ πορείᾳ πρός τήν τελείωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐνσάρκου Θείας
Οἰκονομίας. Ἔχομεν ἀκλόνητον τήν βεβαιότητα, ὅτι τό μέλλον ἀνήκει εἰς τόν
Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας»[8], ὅτι ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί θά παραμένῃ τόπος ἁγιασμοῦ καί ἐνθέου βιοτῆς,
ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, πρόγευσις τῆς δόξης τῆς Βασιλείας, ὅτι θά συνεχίσῃ «νά δίδῃ τήν εὐαγγελικήν μαρτυρίαν» καί «νά διανέμῃ ἐν τῇ
οἰκουμένῃ τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: τήν ἀγάπην Του, τήν εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην,
τήν καταλλαγήν, τήν δύναμιν τῆς Ἀνα-

Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Θ
 είαν
Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων,
μετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
[1] Α’ Θεσσ. ε’, 5.
[2] Μαξίμου Ὁμολογητοῦ Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε καί οἰκονομικά, PG 90,
1181.
[3] πρβλ. Ματθ. α’, 23
[4] Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς, ΣΤ’, PG 150, 660.
[5] Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρό τῆς
ἐξορίας, PG 52, 429.
[6] Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς, Στ´, PG 150, 680.
[7] Α΄ Ἰωάν. δ´, 9-11.
[8] Ἑβρ. ιγ’, 8.
[9] Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη
2016), Προοίμιον.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Οἰκογένεια θά ὑποβαθμισθεῖ θεσμικά μέ τίς
ὅποιες δυσμενεῖς νομικές συνέπειες.
3. Ἐπαναλαμβάνει τήν ἐξ ἀρχῆς θέση καί
Ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, στήν ὁποία
ὁμόφωνα ἐμμένει, δηλαδή, τή διατήρηση τοῦ
ὑπάρχοντος ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τῶν κληρικῶν στό Ἑνιαῖο Μισθολόγιο καί στήν Ἑνιαία
Ἀρχή Πληρωμῶν τοῦ Κράτους, χωρίς ὁποιαδήποτε ἀλλαγή ἀπό αὐτό πού ἰσχύει σήμερα.
4. Διαφωνεῖ μέ τό κείμενο «Σχέδιο υλο
ποίησης της Συμφωνίας Πολιτείας – Εκκλησίας», τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε τήν Τρίτη, 12
Φεβρουαρίου 2019, καί ἀναφορικά μέ τό περιεχόμενό του, ἐπιγραμματικά ἐπισημαίνει τά
παρακάτω:
Α. Τό κείμενο αὐτό εἶναι ἕνα γενικό περιγραφικό νομικό πλαίσιο, τό ὁποῖο ἔχει ἀσάφειες καί κενά. Ἐπίσης, παρά τό γεγονός ὅτι
ἀναφέρεται μόνο στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
δόθηκε στήν Ἐκκλησία Κρήτης, ὡς σχέδιο, τό
ὁποῖο στό μέλλον ἡ Κυβέρνηση προτίθεται νά
ἐφαρμόσει ἀναλογικά καί γιά τήν Ἐκκλησία
τῆς Κρήτης.
Β. Ἡ ὑπογραφή τῆς προτεινόμενης Σύμβασης δέν διασφαλίζει τό μέλλον τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, καθώς, κάθε Σύμβαση
μπορεῖ νά καταγγελθεῖ ἤ νά παραβιασθεῖ
μονομερῶς μέ διάφορα νομικά προσχήματα,
ὅπως ἔχει συμβεῖ στό παρελθόν.
Γ. Ἡ ἀναφερόμενη ἔννοια τῆς «ἀφηρημένης ἀποζημίωσης» δέν κατοχυρώνει μελλοντικά τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, διότι,
ὅπως, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρεται στό κείμενο,
«Η Πολιτεία παραιτείται από την απευθείας
μισθοδοσία του κλήρου».

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 25 Φεβρουαρίου
2019, στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε, γιά μιά
ἀκόμη φορά, μέ τό θέμα τῆς τροποποίησης
τῶν ἄρθρων 3 καί 21 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, πού ἀφοροῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στόν θεσμό τῆς Οἰκογένειας, καθώς
καί θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας
καί τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐνημερώθηκε ἀπό τόν
Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ.
Ἀμφιλόχιο καί τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριο
Μηλαθιανάκη, Νομικό Σύμβουλο, γιά τίς
πρόσφατες συναντήσεις τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στήν
Ἀθήνα, στίς ὁποῖες συμμετεῖχαν, καθώς καί
γιά τό «Σχέδιο υλοποίησης τῆς Συμφωνίας
Πολιτείας-Εκκλησίας», τό ὁποῖο δόθηκε στή
δημοσιότητα, καθώς καί στήν Πατριαρχική
Ἀντιπροσωπεία, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας,
Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων καί ὁμόφωνα
ἀποφάσισε τά ἑξῆς:
1. Ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες καί τήν
εὐγνωμοσύνη τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πρός
τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο, γιά τή ρητή καί σταθερή
ὑποστήριξη τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης, στά σπουδαῖα αὐτά ζητήματα.
2. Διατυπώνει μέ ἔμφαση τήν ἀντίθεσή Της στήν προτεινόμενη τροποποίηση τῶν
ἄρθρων 3 καί 21 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, διότι ἡ τυχόν εἰσαγωγή τῆς ἔννοιας τῆς
«οὐδετεροθρησκείας» θά ἐπιφέρει τήν ὁλική
ἀποβολή τοῦ Ὀρθόδοξου χαρακτῆρα τῆς
ταυτότητας τοῦ Γένους μας, ἡ δέ Ἑλληνική
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νά ἐνεργεῖται γιά τό καλό τοῦ λαοῦ καί τοῦ
Τόπου μας, μέ συνείδηση τοῦ χρέους καί τῆς
ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τήν ἐπερχόμενη περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐκφράζει πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς
Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Μεγαλονήσου, θερμές πατρικές εὐχές, γιά
πνευματική περισυλλογή καί ἐνδυνάμωση.

Δ. Ἐφ᾽ ὅσον τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο προσκαλέσει τήν Ἐκκλησία Κρήτης, θά κατατεθοῦν
περισσότερες λεπτομέρειες καί ἐπιχειρήματα,
σχετικά μέ τήν συγκεκριμένη πρόταση.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά προασπισθεῖ μέ κάθε
νόμιμο τρόπο, τά δίκαια τῶν κληρικῶν, οἱ
ὁποῖοι, ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια προσφέρουν πολλές καί ποικίλες ὑπηρεσίες
πρός τήν κοινωνία καί τόν ἄνθρωπο. Τό
πνευματικό, κοινωνικό, προνοιακό καί πολιτιστικό ἔργο τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μεγαλονήσου,
μέ τή μέριμνα τῶν κληρικῶν, δέν θά παύσει

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀνακοινωθέν Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης γιά τίς καταστροφικές πλημμύρες

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
γιά τίς ἀλόγιστες ἀνθρώπινες ἐπεμβάσεις στό
φυσικό περιβάλλον καί συνειδητοποιοῦμε,
γιά μιά ἀκόμη φορά, τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη, νά ἐπαναπροσδιορίσουμε, ὡς πρόσωπα
πρωτίστως, ὡς Κοινωνίες, ὡς Φορεῖς, ὡς
Κρήτη, τή σχέση μας μέ ὁλόκληρη τή κτίση,
ὡς δημιουργία τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης προσεύχεται ἰδιαίτερα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν πέντε συνανθρώπων μας – θυμάτων τῶν ἐκτάκτων αὐτῶν
καιρικῶν φαινομένων καί ἐκφράζει θερμά
συλλυπητήρια στούς οἰκείους τους.
Ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης θά ἀναλάβει,
τό ἑπόμενο διάστημα, κατάλληλες πρωτοβουλίες, γιά τή στήριξη καί συνδρομή τῶν πληγέντων, μέσῳ τῶν οἰκείων Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλη
σίας Κρήτης μέ περισυλλογή καί θλίψη παρακολουθεῖ τίς καταστροφικές συνέπειες
τῶν πλημμυρῶν καί τῶν ἀκραίων καιρικῶν
φαινομένων στή Μεγαλόνησο Κρήτη, τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ μεγαλύτερη ἔνταση καί
συνέπειες στή Δυτική Κρήτη καί ἐκφράζει
τή θερμή συμπαράσταση καί τήν ἀγάπη Της
στούς πληγέντες, μέ κάθε τρόπο, ἀπό τίς συνέπειες τῶν φαινομένων αὐτῶν.
Τά μηνύματα συμπαράστασης, μέ πρώτο τό συλλυπητήριο Τηλεγράφημα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποτελοῦν ἐπιστηριγμό
καί ἐνθάρρυνση γιά ὁλόκληρη τή Μεγαλόνησο,αὐτές τίς δύσκολες ὧρες, κατά τίς ὁποῖες
εἶναι ἐμφανής ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία, μπροστά στά φυσικά φαινόμενα καί τά ἀποτελέσματά τους.
Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς μεγάλης δυσκολίας
ἀναλογιζόμαστε ὅλοι μαζί τίς εὐθύνες μας,

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2019
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
« Ἔ σω σ ε λ α ό ν,
θαυματουργῶν Δεσπότης, Ὑγρόν θαλάσσης κῦμα χερσώσας πάλαι. Ἑκών δέ τεχθείς ἐκ Κόρης,
τρίβον βατήν, Πόλου τίθησιν ἡμῖν˙ ὅν κατ’
οὐσίαν, Ἴσoν τε Πατρί, καί βροτοῖς δοξάζομεν» (εἰρμός τῆς α’ Ὠδῆς τοῦ Ἰαμβικοῦ κανόνος τῶν Χριστουγέννων).
Ὁ Δεσπότης Χριστός ἔσωσε τόν Ἰσραηλιτικό λαό μέ θαυματουργικό τρόπο τήν
παλαιά ἐποχή, ἀφοῦ μετέβαλε σέ ξηρά τά
κυματώδη ὕδατα τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας.
Τώρα, ὅμως, ἀφοῦ γεννήθηκε μέ τήν θέλησή Του -ὁ Χριστός- ἀπό Κόρη Παρθένο,
ἄνοιξε εὐκολοδιάβατο τό δρόμο ἀπό τήν γῆ
στόν οὐρανό. Αὐτόν πού εἶναι κατά τή θεία
Του φύση ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα καί
κατά τήν ἀνθρώπινη φύση Του ὁμοούσιος
μέ μᾶς τούς ἀνθρώπους, Τόν δοξάζουμε.
Ὁ ἀνωτέρω εἰρμός τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀγαπητά μου παιδιά καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ ὁρόσημο καί
ἐλπίδα διά τήν ἀνθρωπότητα. Ὁρόσημο διότι τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἦλθε καί «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα
τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» καί ἐλπίδα διότι τό
«μεσότειχον τοῦ φραγμοῦ (Προς Γαλάτας,
δ΄ 4-7)» διαλύθηκε, τό βαθύ ὀντολογικό
χάσμα μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου χάθηκε
στό ἔλεος τῆς ἀμετρήτου φιλανθρωπίας
τοῦ Θεοῦ.
Ἡ προτύπωση τῆς διαβάσεως τῆς
Ἐρυθρᾶς Θάλλασας, πού ἀναφέρεται στήν

Παλαιά Διαθήκη προεικονίζει τήν διέλευση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἄκτιστη οὐσία,
στήν κτιστή διαταραγμένη καί καταταλαιπωρημένη φύση τοῦ ἀνθρώπου. Δηλώνει
τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί
ὁλόκληρης τῆς δημιουργίας καί τήν καλεῖ
νά μεταβεῖ ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Γίνεται
ὁ μεσίτης, πού μᾶς γνωρίζει τόν Πατέρα ὡς
ὁ πρωτότοκος ἀδελφός τοῖς πᾶσι. Ποιός; Ὁ
Υἱός καί Λόγος Τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁμοούσιος μέ
τόν Πατέρα κατά τήν θεότητα καί ὁμοούσιος μέ τόν ἄνθρωπο κατά τήν ἀνθρώπινη
φύση χωρίς νά κληρονομήσει τήν ἁμαρτία.
Ποία δόξα ἐπεφύλαξε ὁ Θεός σέ μᾶς
τούς ἀνθρώπους! Πόσο ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο! Αὐτό γίνεται γνωστό στό σωτηριολογικό Του ἔργο ὅπου διά τῆς θείας Οἰκονομίας τιμᾶται ὁ ἄνθρωπος ὥστε ἀπό δοῦλος
νά γίνει υἱός. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ
διεργάζεται τή σωτηρία. Ξεπερνᾶ τήν προτύπωση καί τήν προφητεία τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καί ἐμφανίζεται ὡς ἄνθρωπος.
Ἔλαβε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση ἐκτός ἀπό
τήν ἁμαρτία, συναναστράφηκε μαζί μας,
μᾶς δίδαξε, μᾶς εὐεργέτησε, μᾶς θεράπευσε καί ἔδειξε πρῶτος τό δρόμο τῆς θυσίας
καί τῆς Ἀναστάσεως προσφέροντας σέ μᾶς
τήν αἰώνιο ζωή καί τό μέγα ἔλεος.
Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, συνεπῶς,
ἀποτελεῖ τό πρῶτο σπουδαῖο γεγονός
τῆς θείας Οἰκονομίας, δηλ. τῆς σωτηρίας
τοῦ ἄνθρώπου καί τῆς κτίσεως. Γίνεται τό
φάρμακο μέ τό ὁποῖο πραγματοποιείται ἡ
ἀπαρχή τῆς ἰατρείας τῆς πεσούσης ἕνεκα
τῆς ἁμαρτίας ἀνθρώπινης φύσεως καί ἀνυψώνεται στόν οὐρανό. «Χριστός ἐπί γῆς,
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συναντήσουν ὡς ἐνήλικες, ἡ οικογένεια
καταρρέει παραμένοντας ὁ καθένας στά
ἀτομικά του προβλήματα ἐνῶ τά παιδιά
ἀπορροφημένα σέ ὀθόνες σκορποῦν τόν
χρόνο τους μακριά ἀπό τό παιχνίδι, τή
μελέτη καί φυσικά τόν ποιοτικό χρόνο μέ
τούς γονεῖς τους, μιμούμενα ἐν τέλει τούς
ἴδιους τούς γονεῖς τους. Τί κάνουμε λοιπόν
γιά ὅλα αὐτά; Κρίνουμε τά πάντα ἀπό τό
σαλόνι μας περιμένοντας κάτι νά ἀλλάξει
ἀπό ἐκεῖ; Τί πιθανότητες ἄραγε ὑπάρχουν
γιά νά γίνει αὐτό; Μᾶς φταῖνε οἱ ἀρχές,
ἡ οἰκονομική κρίση, οἱ δάσκαλοι, ἡ ἴδια
ἡ ἐκκλησία! Οἱ δικές μας οἱ εὐθύνες δέν
ὑπάρχουν πουθενά; Δέν
μποροῦμε νά περάσουμε
χρόνο μέ τά παιδιά; Δέν
μποροῦμε νά τούς διδάξουμε νά κρίνουν καί νά
σκέφτονται λύσεις γιά
τά προβλήματά τους;
Δέν μποροῦμε νά τούς
διδάξουμε τήν Ὀρθοδοξία;
Ὁ ἀπολυτοποιημένος
σκοπός τῆς λεγόμενης
οἰκονομικῆς κρίσης καί
τά διάφορα τεχνάσματα
ὥστε νά ἐμφανίζονται
ὅλο καί περισσότεροι
πτωχοί γιά νά τούς ἐξουσιάζουν οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, τό ἐπιβεβαιώνει. Ὅσο κι ἄν δημιουργοῦν ἑταιρείες μή
κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα παγκοσμίου
ἐμβελείας, ὑπάρχουν ἄνθρωποι δυστυχισμένοι οἱ ὁποῖοι καταλήγουν στόν ὑγρό
τάφο τῆς Μεσογείου ἤ καί ὅσοι βρεθοῦν
σέ κάποια στεριά ζοῦν σέ καταστάσεις
τραγικές πού εἶναι ντροπή γιά τή σύγχρονη «προηγμένη» Εὐρώπη. Καί, ἀπ’ αὐτούς
κάποιοι ἐγείρουν δικαιώματα καί ἀξιώσεις
γιά τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ τόπου μας,

ὑψώθητε» μᾶς καλοῦσε ὁ ὑμνωδός περίπου
40 ἡμέρες τώρα. Μᾶς καλοῦσε σέ προετοιμασία καί ὑποδοχή τοῦ νέου αὐτοῦ χαρμοσύνου γεγονότος πού ἡ Ἐκκλησία πολύ
σοφά ἔχει θεσπίσει νά ἑορτάζεται ἕκαστον
ἔτος γιά νά μᾶς θυμίζει τήν ἅπαξ καί διά
παντός ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου καλώντας μας σέ ἐγρήγορση καί μετάνοια.
Καί ἐμεῖς, πολλάκις μηρυκάζοντες τήν
μίζερη ἐνδοκοσμική σοφία φυτοζωοῦμε μέ
ἰδεολογίες καί στεῖρες γνώσεις οἱ ὁποῖες
δίδουν στήν καλλίτερη περίπτωση λύσεις
καί ἀπαντήσεις μέχρι τό θάνατο. Πέραν
αὐτοῦ, τί μέλει γενέσθαι; Τί ἀπαντήσεις δίνει ἡ σοφία τῶν ἀνθρώπων στίς ὑπαρξιακές
μας ἀναζητήσεις; Ἀντί
νά προσέξουμε καί νά
διορθώσουμε τίς λανθασμένες ἐπιλογές μας,
γινόμαστε κριτές τῶν
πάντων ἄνευ κριτικῆς
ἱκανότητος, μηρυκάζοντες ὅ,τι μᾶς προσφέρουν οἱ λεγόμενοι ψευδοσωτῆρες τῆς οἰκουμένης ἤ οἱ προστάτες τοῦ
Θεοῦ «Χριστιανοί» μέ
ὑπέρμετρο ζῆλο, ὡς ὑπερασπιστές τῆς πίστεως,
καί οἱ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετοι στήν πίστη καί τήν Ἑλληνορθόδοξη
παράδοση ἐξαργυρώνοντας συναλλαγματικές διά τήν πρόσκαιρη καί παροδική ἀξία
καί τιμή πού τούς ἐδώθη ὡς ἀντάλλαγμα.
Τά νοσοκομεῖα μᾶς κρούουν τόν κώδωνα
τοῦ κινδύνου μέ τίς σοβαρότατες πλέον
ἐλλείψεις, ἡ παλαιότερα ἔνδοξη Παιδεία
μας πνέει τό κύκνειο ἄσμα μακριά ἀπό τήν
ἄμεση διδασκαλία τῆς κριτικῆς ἱκανότητας
στερώντας ἀπό τά παιδιά τήν δυνατότητα
ἀντιδράσεως στά κακῶς κείμενα πού θά
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ὅλοι γύρω μας συνηγοροῦν μέ λόγια παχυλά πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, ἀλλά τό
ἀποτέλεσμα συνεχῶς παρουσιάζει ἀρνητικό πρόσημο. Τί συμβαίνει λοιπόν; Μήπως
εἴμαστε οἱ ἴδιοι φταῖχτες τῆς σημερινῆς
ἠθικῆς πρωτίστως καταπτώσεως καί μετά
οἱ γύρω μας; Ἐμεῖς, ἀκολουθοῦμε τό Χριστό; Διδασκόμαστε ἀπό τήν οὐράνια συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ ἤ προσπαθοῦμε νά
δικαιολογήσουμε τίς ἐνοχές μας στίς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων γιά νά δικαιολογηθοῦμε
στή συνείδησή μας;
Ἐμπρός λοιπόν, ποτέ δέν εἶναι ἀργά
ἀρκεῖ ἡ ἀπόφαση καί ἡ ἀρχή. Ἄς γίνει
αὐτή τά φετεινά Χριστούγεννα. Μόνο
τότε θά αὐξηθεῖ καί θά καρποφορήσει ἡ
ζωή μας γιατί θά δοκιμάζεται στήν ἐμπειρία τῶν πειρασμῶν καί τῶν συκοφαντιῶν.
Θά χρειαστεῖ εὐθύς καί ἀληθινός τρόπος
ζωῆς βγαλμένος ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς
Ἐκκλησίας.
Ἡ διά θαυματουργικοῦ τρόπου σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται ἀπό τά βάθη τῶν
αἰώνων ὡς παλαιά καί νέα, ὡς παροῦσα
καί μέλουσα διότι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον»
ὁ Χριστός, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, γιατί
στή δόξα Του χωροῦμε ὅλοι, χωροῦμε στήν
δική Του βασιλεία, καί ζητᾶ: ἀνοίξετε τήν
ψυχή σας, καθαρίστε την γιά νά κατοικήσω καί ἐγώ θά σηκώσω ὅλες τίς ἁμαρτίες
καί τούς προβληματισμούς σας, ἐγώ θά σᾶς
ἀναπαύσω!
Χριστός ἐτέχθη Ἀληθῶς ἐτέχθη
Εἰς ἔτη πολλά καί εὐλογημένο τό νέο
ἔτος 2019
Ὁ Μητροπολίτης

ὅτι τάχα τούς ἐνοχλοῦν. Καί νά ἦταν μόνο
αὐτοί! Καί ἐμεῖς ξεχάσαμε τήν παράδοσή
μας, τήν πίστη μας, τήν συναδέλφωσή μας,
τή φιλία μας, τό σεβασμό στό συνάνθρωπο
καί τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ κάθε προσώπου.
Ἀντί νά προσπαθήσουμε νά βιώσουμε ἀληθινά χριστιανικά καί παραδοσιακά Χριστούγεννα, ἀποϊεροποιοῦμε τά πάντα καί
πολύ περισσότερο τή ζωή μας. Δυστυχῶς,
πολλάκις γινόμαστε μάρτυρες αὐτῆς τῆς
ἐπιλογῆς βιώνοντας καί αὐτόν τόν θάνατον εἴτε τόν προσωπικό εἴτε πολύ στενῶν
συγγενῶν μας αὐτές τίς ἡμέρες χαρᾶς,
ἀκολουθώντας τή διασκέδαση καί τήν
ἁμαρτία.
Ἀλήθεια, ποῦ εἶναι ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη πού
ἡ Ἐκκλησία διαλαλεῖ αὐτές τίς ἡμέρες; Χωρίς Χριστό εἰρήνη δέν ὑπάρχει. Τό «δόξα
ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη» ἦταν
μόνο γιά τήν ἐποχή τῆς παρουσίας τοῦ
Χριστοῦ; Καί ὅμως, ἡ εἰρήνη ὑπάρχει καί
προσφέρεται καί σήμερα σέ ὅσους τή ζητοῦν ὡς δῶρο ἀπό τό Χριστό ἐπειδή προσπαθοῦν νά βιώσουν τήν «ἐν Χριστῷ ζωή».
Οἱ Πατέρες διατύπωσαν τή διδασκαλία
τους ζῶντας αὐτήν τήν ἐν Χριστῷ ζωή μετά
ἀπό ἐμπειρία, περισυλλογή καί ἄσκηση
πνευματική. Λογικό καί ἀληθές τοῦτο, ἐν
ἀντιθέσει πρός τή διάχυτη σημερινή στεῖρα
γνώση ἄνευ ἐμπειρίας. Στή ζωή τους δέν
ἦταν δύσκολο νά διατυπώσουν φράσεις
καί κείμενα, πού ὅπως καί σήμερα γίνεται ἀπό πολλούς, ἀλλά τό βίωμα τό ὁποῖο
ἀπέκτησαν ὡς δῶρο Θεοῦ γιά τή δόξα τοῦ
ἴδιου Θεοῦ πού ἔγινε κατώτερος ἀπό τούς
ἀγγέλους γιά νά ἀνυψώσει τό ἀνθρώπινο
γένος στήν οὐράνια δόξα.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Προσδιορίζοντας τή ζωή μας ὅλοι
προσδοκοῦμε γιά ἕνα καλλίτερο κόσμο.
Ὅλοι ζητοῦμε τό ἀγαθό γιά τή ζωή μας,
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ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΕΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦO ΜΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
495/296057-57
IBAN:GR4001104950000049529605757

&

ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
176495001
IBAN:GR8506900010000000176495001

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.

Ὑποδοχή λειψάνων τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Μ

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

έ τήν χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τή συγκατάνευση τῶν Πατέρων τῆς Ἁγιορείτικης
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου
Παύλου, Κλῆρος καί
Λαός ὑποδεχόμεθα ἱερά Λείψανα τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν τῆς Τρισηλίου Θεότητος Φωστήρων, τῶν μοναδικῶν αὐτῶν
προσωπικοτήτων, μέ τό πάντα ἐπίκαιρο
καί ἐπαναστατικό μήνυμά τους, πού ἔρχεται ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων νά μᾶς θυμίσει τή χριστιανική αὐθεντικότητα, νά προτείνει λύσεις καί νά δώσει κατευθύνσεις,
πού γεμίζουν ἐλπίδα καί ἀπελευθερώνουν.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἀδελφοί μου,
ὑπῆρξαν ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες πού δέν διακρίθηκαν μόνο σ’ ἕναν
τομέα ἀλλά παντοῦ. Ὅλοι τους χαρακτηρίζονταν γιά τή θεολογική ἀλλά καί τήν
εὐρύτερη ἐπιστημονική τους συγκρότηση, τή ριζοσπαστική κοινωνική τους παρουσία, τήν ἀνοικτότητα τοῦ πνεύματος
καί τήν κριτική στάση τούς ἀπέναντι σέ
κάθε μορφῆς ἐξουσία.
Ἡ ἀγάπη γιά τούς Πατέρες δέν εἶναι
θεωρητικό κατασκεύασμα, ἔχει κόστος.
Εἶναι πράξη πού ἀπαιτεῖ ὑπευθυνότητα
καί διάθεση γιά διαρκῆ προσφορά.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες στηρίζουν μέ κάθε
τρόπο τούς φτωχούς, τούς κυνηγημένους καί τούς ἀπροστάτευτούς της
ἐποχῆς τους. Θεωροῦν αὐτονόητο νά θυσιαστοῦν γιά τόν κάθε ἕναν ἀπό αὐτούς.

Ἡ περιθωριοποίηση
τῶν κοινωνικά ἀδύνατων δέν συνάδει μέ
τό ὀρθόδοξο ἦθος.
Κάθε ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ἀνεπανάληπτη
προσωπικότητα, εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
«Μέ ποιό δικαίωμα» ἀναρωτιέται ὁ Χρυσόστομος «μπορεῖ κανείς νά περιφρονεῖ
ἐκείνους τούς ὁποίους ὁ Θεός τόσο τιμᾶ
ὥστε τούς δίνει τό Σῶμα καί τό Αἷμα
τοῦ Υἱοῦ του;». Μάλιστα, ἡ ἐπιμονή του
νά κτίσει τό λεπροκομεῖο, ὄχι σέ κάποια
ὑποβαθμισμένη περιοχή τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλά στήν πλουσιότερη συνοικία ἔξω ἀπ’ τήν πόλη, ἐκεῖ πού ζοῦσαν
μεγάλοι γαιοκτήμονες καί οἱ ὁποῖοι
ἔβλεπαν τήν οἰκονομική ἀξία τῶν πολυτελῶν οἰκημάτων νά μειώνεται λόγω τῆς
γειτνίασης μέ τό κτήριο αὐτό, ἀπετέλεσε
καί τήν ἀφορμή γιά τήν ὁριστική δίωξή
του, πού θά τόν ὁδηγοῦσε στήν ἐξορία
καί στό βασανιστικό θάνατο.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ζητᾶνε ἀπό τούς
χριστιανούς τῆς ἐποχῆς τους, τῆς κάθε
ἐποχῆς, νά ἀνακαλύψουν τήν αὐθεντική
θρησκευτικότητα, αὐτή πού ἀπελευθερώνει τόν ἄνθρωπο, μακριά ἀπό δεισιδαιμονίες, προλήψεις καί φοβίες.
Ἄνθρωποι μέ ἀνοιχτούς πνευματικούς
ὁρίζοντες, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τονίζουν κατ’ ἐπανάληψιν στά κείμενά τους
τήν ἀξία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς παιδείας.
Ὁ Γρηγόριος ἀντιδρώντας στίς ἀπό12

ψεις κάποιων ἀκραίων καί φοβικῶν χριστιανῶν, πού ἀρνοῦνταν τή μελέτη τῆς
κλασικῆς παιδείας, ὑποστηρίζει πώς εἶναι
«ἀγροῖκοι καί ἀγράμματοι», ὅσοι δέ δέχονται τήν ἀξία της. Ἀποκαλεῖ τήν πόλη
τῶν Ἀθηνῶν πού ἦταν κέντρο σπουδῆς
τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ,
«Χρυσή Ἀθήνα τῶν Γραμμάτων».
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δέν ἤθελαν τούς
χριστιανούς νέους ἀνθρώπους χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς εὐρύτητα γνώσεων,
χωρίς γενικότερο προβληματισμό. Τούς
ἤθελαν μέσα στήν κοινωνία καί τή ζωή,
μετόχους τῶν κοινωνικῶν ἀνησυχιῶν καί
φιλοσοφικῶν ρευμάτων.
Καί οἱ τρεῖς ἀντιδροῦν σέ μία ἐπιφανειακή πνευματικότητα, σέ ἕνα ἀκίνδυνο
χριστιανισμό, σέ μιά πίστη πού τυφλώνει
καί σέ μία ἐκκλησία πού δέν εἶναι ἡ ὁδός
τῆς ἀληθινῆς σωτηρίας καί ζωῆς, ἀλλά
ἕνα μέσο στά χέρια τῶν ἰσχυρῶν γιά τή
χειραγώγηση καί ἐκμετάλλευση ἀνθρώπων καί λαῶν.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δέν μποροῦν νά
συμβιβαστοῦν μέ τήν ὑποκρισία τῶν βολεμένων χριστιανῶν: «ξέρω πολλούς»,
λέει ὁ Χρυσόστομος, «πού νηστεύουν
καί προσεύχονται καί στενάζουν, ἐπιδεικνύοντας κάθε λογής ἀδάπανη εὐλάβεια.
Ἐνῶ οὔτε ἕνα ὀβολό δέ δίνουν στούς θλιβόμενους. Τί κέρδος ἔχουν ἀπό τήν ὑπόλοιπη ἀρετή τους; Γι’ αὐτούς ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν εἶναι κλειστή». Καί ὁ Γρηγόριος συμπληρώνει: «Μή τεντώνεις τά
χέρια σου στόν οὐρανό ἀλλά στά χέρια
τῶν φτωχῶν. Ἄν ἐκτείνεις τά χέρια σου
στά χέρια τῶν φτωχῶν ἔπιασες τήν κορυφή τοῦ οὐρανοῦ».
Μελετώντας κανείς τίς θέσεις τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν γιά θέματα ἀγωγῆς τῶν

νέων, συναντᾶ στά κείμενα τούς προβληματισμούς καί προτάσεις, ὅμοιες μέ τίς
πλέον προωθημένες τῆς ἐποχῆς μας στίς
ἐπιστῆμες τῆς Παιδαγωγικῆς καί τῆς Ψυχολογίας. Δυστυχῶς, ὅμως, ἀκόμα παραμένουν ἄγνωστες, ὄχι ἁπλά στό εὐρύ κοινό ἀλλά καί στόν ἐκπαιδευτικό κόσμο.
Ἡ παιδεία κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες
πρέπει νά ἀποτελεῖ δρόμο ἀπελευθέρωσης προσωπικῆς καί κοινωνικῆς, ὄχι διαδικασία ἐξαναγκασμοῦ καί ἀνελευθερίας.
Τά βασικά στοιχεῖα τῆς ἀληθινῆς παιδείας γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι: ἡ
ἀγάπη, ἡ ἐλευθερία καί ὁ σεβασμός τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου. Καί οἱ τρεῖς τονίζουν πώς ἡ σχέση παιδαγωγοῦ μαθητή
εἶναι μία σχέση ἐλευθερίας καί δημιουργίας. Ὁ διάλογος εἶναι τό καλύτερο μέσο
γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπός τῆς ἀγωγῆς.
Ἡ ἐξουσιαστικότητα καί ὁ δογματισμός
ὄχι μόνο δείχνουν ἔλλειψη ἀγάπης, ἀλλά
καί δέ φέρνουν κανένα οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα. Ὁ ἐκπαιδευτικός ὀφείλει πρώτιστα νά σέβεται τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας
πού χάρισε ὁ δημιουργός στά παιδιά καί
νά μή φυλακίζει τίς ἀνησυχίες τους, ἀλλά
νά ἀνοίγει δρόμους.
Μέ ἁπλά λόγια οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὑποστηρίζουν πώς ἡ Παιδεία πρέπει νά εἶναι
στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι τοῦ
συστήματος, ὅπως δυστυχῶς ἔχει καταντήσει στίς μέρες μας.
Ἀφιερώθησαν στό ἔργο τῆς διαπλάσεως τῶν ἀνθρώπων, ἐγκαινιάζοντας
καί καθιδρύοντας τήν εὐεργετική συνεργασία μεταξύ Ἐκκλησίας καί Παιδείας,
Ναοῦ καί σχολείου, ἐπιτυγχάνοντας τήν
ἀμοιβαία μεταλαμπάδευση τῆς οὐράνιας
γνώσης καί τῆς θύραθεν παιδείας στό
ἑλληνικό Γένος.
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Πρωταγωνιστές τῆς εὐεργετικῆς αὐ
τῆς μίξης ὑπῆρξαν οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι συνδέοντας τά ἑλληνικά
γράμματα μέ τίς ἀλήθειες τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ κατέστησαν τήν ἑλληνική γλώσσα κύριο ὄχημα τοῦ λόγου τῆς
Ἱερᾶς Παράδοσεως. Καί δι’ αὐτοῦ τοῦ
τρόπου ἔκτισαν ἕναν πεφωτισμένο καί
συνάμα εὐλογημένο ἀπό τόν Φωτοδότη
Κύριο πολιτισμό, τόν Ἑλληνορθόδοξο
πολιτισμό, ὁ ὁποῖος ἐπί γενεές τώρα φωτίζει τούς λαούς πού τόν υἱοθέτησαν.
Αὐτή εἶναι ἡ πλουσιότερη καί ἀξιολογότερη κληρονομιά πού κατέχουμε,
ἀδελφοί, ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες,
ἀφοῦ ὁμιλοῦμε ἀκόμη τήν ἴδια γλώσσα
καί χρησιμοποιοῦμε τά ἴδια γράμματα
πού χρησιμοποίησαν οἱ Τρεῖς ἐκεῖνοι
παμμέγιστοι φωστῆρες. Ἡ παιδεία τους
δέν περιορίζεται, δέν φυλακίζεται, οὔτε
ὁριοθετεῖται ἐντός τῶν ἐθνικῶν μας
συνόρων. Φτερουγίζει ὅπου ὑπάρχουν
Ἕλληνες καί ὅπου βρίσκεται πνεῦμα φιλελληνικό καί ἐλεύθερο, γιατί κατά τόν
Ἰσοκράτη «Ἕλληνας καλεῖσθαι τούς τῆς
ἡμετέρας παιδεύσεως μετέχοντας…»,
ἰδίως δέ στόν Εὐρωπαϊκό χῶρο, ὀποῦ
ἐναγωνίως ἀναζητοῦνται ρίζες, ἀρχές
καί ἀξίες!
Στήν ἀνηφορική αὐτή πνευματική
πορεία, ὅπου συναντῶνται ἡ ἀρχαιοελληνική ἀντίληψη γιά τήν οἰκουμενικότητα τῆς παιδείας καί ἡ ὀρθόδοξη πίστη
γιά τήν μοναδικότητα τοῦ προσώπου,
διαμορφώνεται τό πρότυπό του χριστιανοῦ παιδαγωγοῦ, πού γνωρίζει νά ψυχοανατέμνει τήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση καί
νά καλλιεργεῖ τήν ἀδαμάντινη αἰώνια
ψυχή της.
Ὅπως ὡραία λέει ὁ Χρῆστος Γιαν-

ναρᾶς, ὅσοι κάνουν τούς σχεδιασμούς
γιά τήν παιδεία δείχνουν πώς δέν τούς
ἐνδιαφέρει « ἡ κατά κεφαλήν καλλιέργεια ἀλλά τό κατά κεφαλήν εἰσόδημα».
Συνεχίζουμε νά ἐγκληματοῦμε σέ βάρος
τῶν νέων ἀνθρώπων. Ξεκόψαμε τή γνώση ἀπό τή ζωή, τόν ἔρωτα, τήν ὀμορφιά.
Ὑποτάξαμε τήν ἀγάπη στήν ἀναγκαιότητα καί γι’ αὐτό ἀποτύχαμε.
Ἡ ἀγάπη, λέει ἕνας ἅγιος της Ἐκκλησίας μας, εἶναι πιό γλυκιά καί ἀπό τή ζωή.
Προσφέρουμε σήμερα παιδεία ἀγάπης;
Ὄχι. Τότε πῶς θέλουμε παιδεία ζωῆς;
Ἄν θέλουμε νά τιμήσουμε τούς Τρεῖς
Ἱεράρχες δέ χρειάζεται νά τό κάνουμε
μέσα ἀπό ἀκίνδυνες τυπικές γιορτές.
Ἀπαιτεῖται μελέτη τοῦ ἔργου τους,
τῆς προσφορᾶς τους, ἀλλά κυρίως ἡ μίμηση τῆς στάσης ζωῆς τους.
Ἀδελφοί μου,
Λείψανα τῶν μεγάλων αὐτῶν Ἁγίων
εὑρίσκονται ἀνάμεσά μας στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν καί
θά παραμείνουν ἕως τήν 3η Φεβρουαρίου, πηγή ἀκένωτης εὐλογίας, ἁγιασμοῦ
καί ἐπιστηριγμού, «παρηγοριά καί καταφύγιο ἀσφαλές ἀπό τά κακά πού πάντοτε μᾶς βρίσκουν στή ζωή», κατά τόν ἱερό
Χρυσόστομο.
Προσκυνώντας τά Ἅγια Λείψανα τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν, προσκυνοῦμε τήν ἁγία
ζωή τους, τήν ἀγάπη τούς πρός τόν Θεό,
τόν ἄνθρωπο καί ὅλη τήν κτίση, τήν πίστη τους, τίς ἀρετές τους, τούς βλέπουμε, τούς ἀγγίζουμε, τούς ἀσπαζόμαστε
μέ ἀγάπη, διότι δι’ αὐτῶν ἐνεργεῖ ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εὐχόμεθα νά εἶναι πάντοτε μαζί σας, νά σκεπάζει καί νά στηρίζει τή ζωή σας. ΑΜΗΝ!
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ
Τοῦ πρωτ. Γεωργίου Περάκη, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ι.Μ.Κ.Α.
καί ἐφημέριος τῆς Ἁγ. Μαρίνας Χανίων
λάκη καί ἀπέκτησε 4 εὐλογημένα παιδιά.
Προσκλήθηκε στήν ἱεροσύνη ἀπό τόν
ἀείμνηστο Ἀγαθάγγελο Ξηρουχάκη καί
τόν Μάιο τοῦ 1956 χειροτονήθηκε Διάκονος στό μοναστήρι τῆς Χρυσοπηγῆς
καί σέ λίγες ἡμέρες πρεσβύτερος στόν
Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ν. Χώρας.
Διακόνησε ἀπό τό 1956 τήν Ἐνορία
Θερίσου καί Δρακώνας (στήν Δρακώνα
πήγαινε μέ τά πόδια), ἀπό τό 1961 -1969
τήν Ἐνορία Ἀρωνίου Πυθάρι καί Ἀργουλιδέ καί ἀπό τό 1969 ἕως 1994 τήν Ἐνορία Βλαχερωνίτισσας –Ξαμουδοχωρίου.
Δέν εἶχε πανεπιστημιακά πτυχία.
Πολλές φορές ὁ πατήρ Ἰωάννης ἀρθρογραφοῦσε σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά
καί πάντοτε ὁ λόγος τοῦ ἦταν ζεστός,
ἀληθινός, εὐαγγελικός.
Δημιούργησε ἐρανικές ἐπιτροπές σέ
ὅλες τίς ἐνορίες πού διακόνησε καί ἀνακαίνισε Ναούς, κοιμητήρια, ἐξωκλήσια,
ὑπῆρξε πρωτεργάτης στή δημιουργία
συλλόγων κυρίων καί δεσποινίδων καί
ἐργαζόμενος πάντοτε γιά τό καλό ἐργάστηκε γιά τήν ἀγάπη τῶν ἐνοριτῶν του
μέ πραότητα, μέ ταπείνωση, μέ σύνεση,
μέ ἀφιλοχρηματία, μέ θυσία πραγματική
ἀποτρέποντας πολλές φορές αἱματοχυσίες, ἀπέτρεψε φονικά καί συμφιλίωσε
οἰκογένειες μέ ριζωμένο τό μίσος στίς
καρδιές τους.

Σεβασμιώτατε, πάτερ καί Δέσποτα,
Ἅγιε Πρωτοσύγκελλε,
Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί
παιδιά τῆς ἐκκλησίας.
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνῖας καί Ἀποκορώνου καί ἐξ’ ὀνόματος τῶν ἀδελφῶν κληρικῶν ἀπευθύνω
λόγον ἀγάπης καί τιμῆς στό πρόσωπον
τοῦ μέχρι χθές ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ πατρός Ἰωάννου Μαυρίγιαννη.
Ὁ μακαριστός γέροντας γεννήθηκε τό
1928 στό χωριό Βληθιά Σελίνου ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Ἐμμανουήλ καί τήν Ἀλεξία. Τά πρῶτα τοῦ γράμματα διδάχθηκε
στό Δημοτικό Σχολεῖο Καλάμου, φοίτησε
μετά στό Γυμνάσιο Παλαιόχωρας καί λόγω
Γερμανικῆς κατοχῆς στό Α καί Β Γυμνάσιο
Χανῖων, ἐργαζόμενος παράλληλα σκληρά
σάν κηπουρός στήν περιουσία του.
Σάν νέος ἀκόμα ἦταν πλούσιος μέ
αἰσθήματα φιλοπατρίας καί ἀλτρουισμοῦ
καί μάλιστα διέσωσε ἀπό βέβαιο θάνατο
μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τοῦ ἕναν πατριώτη
πού συμμετεῖχε στήν ἀντίσταση κατά
τῶν Γερμανῶν.
Τό 1951 φοίτησε στό ἀνώτερο ἐκκλησιαστικό φροντιστήριο καί μετέπειτα
ὑπηρέτησε στό Στρατό Ξηρᾶς στήν Κόρινθο καί Χανιά. Τόν Μάρτιο τοῦ 1956
παντρεύτηκε τήν Εὐαγγελία Στρογγυ15

Μέ δική του πρωτοβουλία ἔγινε ὁ
δρόμος στό φαράγγι τοῦ Θερίσσου
καί ὅπως ἔγραφαν οἱ ἐφημερίδες τῶν
Χανῖων μέχρι τότε ἦταν «τό φαράγγι τοῦ
Κλαυθμῶνος»

Ἱερό Εὐαγγέλιό μας χαιρετᾶς ὅλους, μᾶς
μιλᾶς μυστικά καί στέλνεις σέ μᾶς τό
δικό σου μήνυμα. Νά κρατᾶμε ψηλά τήν
ἱεροσύνη μας. Ψηλά τό εὐαγγέλιο καί τίς
ἀλήθειές του στήν καρδιά μας. Νά μήν
φοβόμαστε τά δύσκολα, νά ἀνοίγουμε
πόρτες, νά μπεῖ ὁ Χριστός στίς ψυχές
τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι ἡ εὐθύνη μας,
αὐτή ἡ ἀποστολή μας.

Σεβασμιώτατε,
Πέρα ἀπό χαρίσματα πού ἔδωσε ὁ
Θεός στόν πατέρα Ἰωάννη τοῦ ἔδωσε καί
τήν γνώση καί τόν τρόπο νά ἐμβολιάζει
ἄγρια δέντρα. Ἔτσι σέ ὅλες τίς ἐνορίες
ἀξιοποίησε αὐτό τό γεγονός καί μόνο
στό Ἀρώνι καί στό πυθάρι ἐμβολίασε 800
δέντρα χωρίς βεβαίως νά παραμελεῖ τόν
ἐγωκεντρισμό τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων
μέ τά κατηχητικά του, μέ τά κηρύγματά
του, μέ τόν μαχητικό ἀντιαιρετικό τοῦ
λόγο προσπαθώντας τίς «ἄγριες ψυχές»
νά τίς ἐντάξει στό καλιέλαιον δένδρον
τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία.
Ὁ π. Ἰωάννης ἦταν πιστός μέχρι θανάτου, ζοῦσε τό θαῦμα. Ὁ γιατρός πού πιστοποίησε τό 1994 τήν ἄσχημη κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ἐδῶ καί δέκα χρόνια
ἔχει φύγει γιά τόν οὐρανό, ὁ π. Ἰωάννης
ὅμως συνέχισε γιά ἄλλα εἴκοσι τέσσερα
χρόνια νά παλεύει, ὄχι μέ τήν ἀρρώστια
δέν «φοβόταν», ἀλλά μέ τόν ἀγώνα γιά
πνευματική του καλλιέργεια ἦταν αὐστηρά νηστευτής, ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς
καί προστάτης τῶν ὀρφανῶν ὄχι μόνο
τῶν ἐγγονῶν του (πέρασε δυστυχῶς καί
ἀπό αὐτό τό καμίνι ὁ π. Ἰωάννης καί δοκιμάσθηκε σάν χρυσάφι καί ἔλαμψε ἡ ψυχούλα του.

Πατέρα Ἰωάννη,
Σέ ἀγκαλιάζει ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐγνωμοσύνη ὅλων μας, ἰδιαίτερα ὅσων εὐλογήθηκαν, ὅσων ἁγιάσθηκαν, ὅσων βαπτίστηκαν, ὅσων στεφανώθηκαν, ὅσων
κατάλαβαν ἀπό ἐσένα, ὅσων οἱ παλάμες
τῶν χεριῶν τούς γέμισαν ἀπό τό ἀντίδωρο τῆς διακονίας σου.
Πατέρα Ἰωάννη,
Ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς
μας, ὁ σύνδεσμος ἱερέων «Ὁ ποιμήν» σέ
εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὑπηρεσία σου σάν
κληρικός τῆς Μητροπόλεώς μας.
Αὐτή τήν ὥρα καί αὐτή τή μέρα τή
Χριστουγεννιάτικη πού ἀνοίγουν τά
οὐράνια καί μιλοῦν οἱ ἄγγελοι καί φέρνουν δῶρα στόν Χριστό οἱ Μάγοι ἐμεῖς
διά τῶν εὐχῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί τίς προσευχές τῶν
ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν προσφέρουμε ἀκριβό δῶρο «ὡς ὁλοκάρπωμα
θυσίας» τόν π. Ἰωάννη στόν ἕν σπηλαίω
Γεννηθέντα καί Μέγαν Ἀρχιερέα Ἰησοῦ
Χριστό ὅπως ἀξιωθεῖς τῆς τιμῆς τῆς Θείας Ἱερουργίας στό ὑπερουράνιο θυσιαστήριο.
Καλό Παράδεισο
Αἰωνία σου ἡ μνήμη.

Πατέρα Ἰωάννη,
Αὐτήν τήν ὥρα πού βρίσκεσαι στό
κέντρο τῆς Ἐκκλησίας κρατώντας στά
τιμημένα καί κουρασμένα χέρια σου τό
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ
Τοῦ πρωτ. Γεωργίου Περάκη, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ι.Μ.Κ.Α.
καί ἐφημέριος τῆς Ἁγ. Μαρίνας Χανίων
Σεβασμιώτατε, πάτερ καί Δέσποτα,
Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί παιδιά τῆς ἐκκλησίας.
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνῖας καί Ἀποκορώνου καί ἐξ’ ὀνόματος τῶν ἀδελφῶν κληρικῶν αὐτῆς καί τοῦ
Ἁγίου Πρωτοσυγκέλλου πού βρίσκεται σέ
προσκυνηματική ἱεραποδημία ἀπευθύνω
λόγω ἀγάπης καί τιμῆς στό πρόσωπο τοῦ
μέχρι χθές ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ π.
Ἀντωνίου Τσουρλάκη τοῦ δασκάλου μας,
τοῦ συνεφημερίου μας πού βρίσκεται σήμερα στό κέντρο αὐτῆς τῆς θολόκτιστης
ἐκκλησίας πού μέσα σέ αὐτήν γλυκόφθογγος ὁ ἴδιος καί καλλικέλαδος ἔκανε τίς ἱερές ἀκολουθίες «ἄκουσμα καί λάλημα τερπνόν» γιά ὅλους τους συμπροσευχομένους
πιστούς.
Σέ αὐτήν ἐδῶ τήν ἐκκλησία πού πρίν
τρεῖς μέρες γιόρταζε καί σήμερα πενθεῖ
τό μισεμό σου συγκεντρωθήκαμε ὅλοι, ἡ
οἰκογένειά σου, οἱ συγγενεῖς σου, οἱ φίλοι
σου καί οἱ γνωστοί σου γιά νά σέ ἀποχαιρετήσουμε. Καί ἐσύ κρατώντας τό εὐαγγέλιό μας διδάσκεις μελωδικά τούς φθόγγους μιᾶς ἄλλης σημαντικῆς.

Μετά ὑπηρετεῖ τήν στρατιωτική του
θητεία ὡς ἔφεδρος ὑπαξιωματικός στήν ἀεροπορία καί ἀμέσως μετά παντρεύεται τήν
Κωνσταντίνα Μούγλαλη μετά τῆς ὁποίας
δημιουργεῖ εὐλογημένη οἰκογένεια μέ δυό
παιδιά. Μέ τήν εὐχή τοῦ Γέροντά του π. Ἰωάννου Σπανουδάκη τό 1959 χειροτονεῖται
Διάκονος ἀπό τό μακαριστό Μητροπολίτη
Κυδωνῖας καί Ἀποκορώνου Νικηφόρο καί
ὑπηρετεῖ τήν ἐκκλησία ὡς διάκονος ἐννέα
ὁλόκληρα ἔτη. Πρῶτα διάκονος εἰς τόν
Ἐπίσκοπο, τοῦ διάκονος στόν Ἅγιο Λουκᾶ,
διάκονος στήν Παναγία τῶν Εἰσοδίων.
Ἐδῶ ἀξίζει νά καταθέσουμε τήν προσφορά τοῦ π. Ἀντωνίου στά κατηχητικά της
Τριμάρτυρης ἀλλά διάκονος καί στόν Ναό
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἠλιουπόλεως
Ἀττικῆς. Ὁλοκληρώνει τήν ἐκπαίδευσή του
στό Ἐθνικό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν ὅπου λαμβάνει
καί τό πτυχίο τοῦ διδασκάλου Βυζαντινῆς
μουσικῆς.
Τό 1968 ὁ π. Ἀντώνιος χειροτονεῖται
πρεσβύτερος στήν Β Ἐφημεριακή θέση
Ἁγίου Νικολάου Σούδας καί συγχρόνως
διορίζεται δάσκαλος Βυζαντινῆς μουσικῆς,
στό Ὠδεῖο Χανῖων καί στήν Ἐκκλησιαστική
Σχολή Κρήτης.
Ἐδῶ ἀρχίζει ἕνα λαμπρό ἔργο διδασκαλίας Βυζαντινῆς Μουσικῆς στούς ἱεροσπουδαστές. Ἐκδηλώσεις, συναυλίες στό
Χρυσόστομο, στό Ὠδεῖο Χανῖων, ἑορτές
μέ ἀποκορύφωμα τήν παρουσία βυζαντινοῦ χοροῦ στήν Εὐαγγελίστρια Χαλέπας
κατά τήν ἐπέτειο μνήμης τῶν τραγικῶν
ἀτυχημάτων τό Δεκέμβριο 1970 πού ὁ μα-

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ὁ π. Ἀντώνιος γεννήθηκε τό 1934 στίς
στέρνες Ἀκρωτηρίου ἀπό πτωχούς ἀλλά
εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Ἀντώνιο καί τή Μαρία. Τά πρῶτα τοῦ γράμματα τά ἔμαθε στό
χωριό του καί ἀμέσως μετά τό Δημοτικό
γράφεται στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης ἀπό ὅπου καί ἀποφοίτησε τό 1957.
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Πατέρα Ἀντώνιε,
Ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς
μας, ὁ σύνδεσμος ἱερέων «ὁ Ποιμήν» σέ
εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὑπηρεσία σου ὡς
Πρόεδρος γιά εἴκοσι χρόνια, γιά τούς
ἀγῶνες σου, τίς διεκδικήσεις σου ἀπό τίς
ὁποῖες πολλοί ὠφελήθηκαν.
Ἀλλά καί ἑκατοντάδες ἱερεῖς ἀπό ὅλη
τήν Κρήτη σέ εὐχαριστοῦν γιατί τούς μετέδωσες τήν μουσική κατάρτιση, νά γίνουν «παγλωσα στόματα» οἱ μαθητές σου
κάποτε… καί τώρα ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου νά
ὑμνοῦν, νά δοξολογοῦν ἀξίως…

καριστός Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων ἔφερε τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου
Παταπίου καί ἀπευθυνόμενος στό Ἅγιο Κυδωνῖας καί Ἀποκορώνου εἶπε: «Θεωροῦμε
Εὐτυχῆ τόν Διευθυντή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς Κρήτης νά ἔχει συνεργάτη τόν πατέρα Ἀντώνιο εἰς τήν σφυρηλάτησιν ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους στούς ἱεροσπουδαστές».
Ὁ π. Ἀντώνιος ἀπό τό 1970 ἕως τό 1974
ὑπηρετεῖ στόν Καθεδρικό Ναό τῶν Εἰσοδίων καί μετά ἀπό ἀπόσπασή του στή Μητρόπολη Ξάνθης ὑπηρετεῖ στό Κοιμητήριο
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Χανῖων ἕως καί σήμερα
μέ τήν ἰδιαιτερότητα νά διακονεῖ ἄλλοτε
καί τήν Ἐνορία Στερνῶν καί ἄλλοτε Καθιανά καί Ἀρώνι μέ ζῆλο ὑψηλό, στά ἐνοριακά
καθήκοντα καί στά προβλήματα τῶν Ἐνοριῶν αὐτῶν, ἀνακαίνιση ἐκκλησιῶν, ἐνοριακά κέντρα κ.λ.π.
Τό 1972 δόθηκε στόν π. Ἀντώνιο τό
ὀφφίκιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου καί εὐαρέσκεια μέ τόν Σταυρό τοῦ Τάγματος τοῦ
Ἀποστόλου Τίτου.
Πέραν ὅμως ἀπό τά ὀφφίκια καί τίς τιμές ὁ π. Ἀντώνιος συνέχιζε ὡς πρεσβύτερος νά διακονεῖ τήν Μητρόπολή μας εἴτε
σάν Διευθυντής στήν Σχολή Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας γιά πολλά χρόνια εἴτε ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱερατικοῦ
Συνδέσμου «ὁ Ποιμήν». Ὁ π. Ἀντώνιος
ὑπῆρξε εὐθύς καί εἰλικρινής μέ ἀνοικτό
χαρακτήρα καί συναδελφική ἀλληλεγγύη.
Ἐπισκεπτόταν συχνά τό Ἅγιο Ὅρος, ἐξομολογοῦνταν καί ἐπέστρεφε μέ ἐφόδια πνευματικά.

Σεβασμιώτατε,
Ἐπιτρέψατέ μου νά τελειώσω τήν ὁμιλία μου μέ τούς στίχους ἀπό ἕνα γνωστό
ψαλτοτράγουδο. ΤΟ ΣΠΙΝΟ.
Ἕνα παιδάκι γοητευμένο ἀπό τό μελωδικό κελάηδημα αὐτοῦ τοῦ πτηνοῦ, τοῦ
ἀπευθύνει λόγο καί τό ρωτάει.
Σπίνε μ’ ἀρέσει τό ψάλσιμό σου
τά λέγεις ὅλα, ὅλα καλά
Μά ποιός εἶναι διδάσκαλός σου
ποῦ σου μαθαίνει τά Μουσικά.
Μά ποιός εἶναι ὁ δάσκαλός σου
ποῦ σου μαθαίνει τό ΔΙ-ΓΑ-ΒΟΥ-ΠΑ.
Μάθε παιδάκι διδάσκαλός μου
πού μου μαθαίνει τή μουσική
Εἶναι ὁ πλάστης ὄλου τοῦ κόσμου,
ἡ πρόνοιά του ἡ Πατρική.
Αὐτή ἡ πρόνοια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἔδωσε στά Χανιά, στήν Κρήτη, σέ αὐτό τόν εὐλογημένο τόπο ΔΩΡΟ τόν π. Ἀντώνιο. Πάν
δώρημα τέλειον ἄνωθεν ἐστί καταβαῖνον».
Καί ἐμεῖς σήμερα ἡ ἐκκλησία τῶν Χανίων προσφέρουμε «τά σά ἐκ τῶν σῶν»
ἐσένα π. Ἀντώνιε στόν μεγάλο δωρεοδότη
ὅπως ἀξιωθεῖς τήν Λειτουργίαν… εἰς τόν
Ὑπερουράνιο θυσιαστήριο.

Πατέρα Ἀντώνιε,
Σέ ἀγκαλιάζει ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐγνωμοσύνη ὅλων μας, ἰδιαίτερα ὅσων ἐλεήθηκαν, ὅσων βαπτίστηκαν, ὅσων στεφανώθηκαν, ὅσων μετάλαβαν ἀπό ἐσένα, ὅσων
οἱ παλάμες τῶν χεριῶν τούς γέμισαν ἀπό
τό ἀντίδωρο τῆς ἀγάπης τῆς ἱερῆς διακονίας σου.

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

18

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη ἀφιέρωμα
στόν Ἅγιο Σιλουανό, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς
“ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’).

Στό σημερινό μας ἄρθρο θά σᾶς παραθέσουμε βιώματα καί ἐμπειρίες ἑνός Ἁγίου τῆς
ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ
Ἀθωνίτη, τά ὁποία εἶναι σύγχρονα καί μᾶς
διδάσκουν ὅλους στήν καθημερινότητά μας.

παιδική του ἡλικία συνάντησε ἕναν βιβλιοπώλη πού προσπάθησε νά ἀποδείξει στόν
πατέρα του ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι θεός καί
γενικά ὅτι ὁ θεός δέν ὑπάρχει. Τότε ὁ Ἅγιος
Σιλουανός, ὁ κατά κόσμον Συμεών, σκέφτηκε μέσα τοῦ τό ἑξῆς: ποῦ εἶναι λοιπόν
αὐτός ὁ θεός; Ὅταν μεγαλώσω θά γυρίσω
ὅλη τή γῆ καί θά τόν ἀναζητήσω.
Ἡ ἀπάντηση δέν ἄργησε νά ἔρθει. Ὁ συνεργάτης του ὅταν πῆγε σέ ἕνα προσκύνημα ἐνός σπουδαίου Ἀσκητῆ καί ἐπέστρεφε
ἀπό αὐτό διηγούταν γιά τό συγκεκριμένο
Ἀσκητή καί πόσα θαύματα ἔκανε ὁ ἴδιος.
Τότε ὁ Συμεών σκέφτηκε ὅτι ἄν αὐτός ἦταν
ἅγιος ἄρα ὁ Θεός εἶναι μαζί μας καί δέν
ὑπάρχει ἀνάγκη νά γυρίσω ὅλο τόν κόσμο
γιά νά τόν βρῶ.
Ἡ χαρά τοῦ Συμεών ἦταν μεγάλη καί

Ποιά ἦταν τά παιδικά καί νεανικά χρόνια του Ἁγίου Σιλουανοῦ;
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός γεννήθηκε τό 1866
καί προσῆλθε στόν Ἄθωνα τό 1892. Στήν
παιδική του ἡλικία εἶχε κάποια βιώματα τά
ὁποία ἀρχικῶς τόν ἀποθάρρυναν ἀπό τήν
Ἐκκλησία καί στή συνέχεια ἐκεῖνος προσπάθησε νά ἀναζητήσει τήν ἀλήθεια. Ὁ
κατά κόσμον Συμεών ἔγινε μεγάλος, δυνατός καί ἐργαζόταν κοντά στό χωριό καί
ἐργαζόταν συνεταιρικά ὡς ξυλουργός. Στήν
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ξαναβρῆκε τήν πίστη του, προσκολλήθηκε στόν θεό καί προσευχόταν μέ δάκρυα
καί τότε ἔνιωσε μία δυνατή ἐσωτερική μεταβολή πρός τόν Μοναχισμό. Ὁ πατέρας
τοῦ τοῦ εἶπε θά τελειώσεις τό στρατό καί
μετά θά πᾶς γιά μοναχός. Πολλές κοπέλες
ἔβλεπαν τόν Συμεών καί τόν ἤθελαν ὡς
σύζυγο, τόν ποθοῦσαν καί τότε ἄρχισαν οἱ
πρῶτοι πειρασμοί. Ὁ Συμεών εἶχε πραγματικά ὡς πρότυπο τόν πατέρα του πού ἐνῶ
ἦταν ἀγράμματος, ἦταν πράος καί σοφός
ἄνθρωπος καί ἔλεγε ὅτι ἕνα τέτοιο γέροντα ἤθελε, πράο καί συνετό, ὁ ὁποῖος θά
κάνει ὑπομονή μαζί του καί θά τόν βοηθήσει πνευματικά. Ἐργαζόταν σέ ἕνα κτῆμα,
ὅπου ἐκεῖ κάποιες φορές ἔπινε βότκα ἀλλά
δέν μεθοῦσε καί ταυτόχρονα μποροῦσε νά
μεταφέρει πάρα πολύ βαριά ἀντικείμενα,
μποροῦσε νά σπάσει ἀντικείμενα μεγάλου
πάχους, εἶχε μία σπανία ἀντοχή καί στή ζέστη καί στό κρύο μποροῦσε νά τρώει πολύ
καί νά ἐργάζεται πολύ. Κάποια μέρα λοιπόν
τήν ὁποία κατασπατάλησε, ὄχι μέ σωφροσύνη, ἀποκοιμήθηκε ἐλαφρά καί εἶδε στόν
ὕπνο του πώς ἕνα φίδι μπῆκε μέσα τοῦ ἀπό
τό στόμα του. Δοκίμασε φοβερή ἀηδία καί
τότε ἄκουσε μία φωνή νά τοῦ λέει κατάπιες στό ὄνειρό σου φίδι καί δέ σου ἄρεσε
τό ἴδιο δέ μου ἀρέσει κι ἐμένα νά βλέπω τά
ἔργα σου. Μετά ἀπό αὐτό ξεκίνησε ἡ ριζική
ἀλλαγή στή ζωή τοῦ μιά ζωή πού εἶχε πάρει κακό δρόμο. Αἰσθάνθηκε βαθιά ντροπή
γιά τό παρελθόν του καί ἄρχισε νά μετανοεῖ
θερμά ἐνώπιον Τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπόφαση νά
εἰσέλθει σέ μοναστήρι μετά τό τέλος τῆς
στρατιωτικῆς του θητείας ἐπέστρεψε μέ διπλή δύναμη. Γεννήθηκε μέσα τοῦ ἡ πικρή
γεύση τῆς ἁμαρτίας καί αὐτό ἄλλαξε τή
στάση τοῦ ἀπέναντι σέ ὅλα τά πράγματα.
Ἔλεγε ὁ Συμεών ὅτι παρεκάλεσε πολύ
τό Θεό ὅταν ἀποφάσισε νά γίνει μοναχός

Νά οἰκονομήσει τά πράγματα ὥστε νά μπορέσει νά πραγματοποιήσει τό σκοπό του
καί πραγματικά ὁ θεός τά ταχτοποίησε μέ
ἄριστο τρόπο. Ἀπό τά νεανικά τοῦ χρόνια
κατάλαβε ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά
τήν εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων εἶναι νά
συνειδητοποιεῖ ὁ καθένας τό λάθος του καί
νά ζεῖ μέ εἰρήνη καί νά χαίρεται καί βεβαίως
νά μήν συγκατατίθεται ποτέ στούς λογισμούς καί μόλις ἔρχονται νά τούς διώχνει
ἀμέσως.
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός δέχτηκε ἕνα σύνηθες τό φῶς κάποια νύχτα στό κελί του καί
ὁ λογισμός του, τοῦ ἔλεγε δέξου τό αὐτό
εἶναι ἡ χάρη. Ἡ ψυχή τοῦ ταράχτηκε καί
ἦταν σέ μεγάλη ἀπορία. Ἡ προσευχή συνεχῶς ἐνεργοῦσε μέσα του καί μετά ἀπό
αὐτό ἀλλά τό πνεῦμα τῆς συντριβῆς ἔφυγε καί σέ ὤρα προσευχῆς τοῦ ἦρθε γέλιο.
Τό γέλιο ἔπαψε ξαφνικά ἀλλά τό πνεῦμα
Μετανοίας δέν ξαναγύρισε. Τότε κατάλαβε
ὅτι συνέβη κάτι ἀνάρμοστο. Εἶχε βιώσει τό
πρῶτο πειρασμό καί ἄρχισε νά συνομιλεῖ μέ
τούς δαίμονες, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν συχνά ἐπιθέσεις λέγοντάς του: «εἶσαι ἅγιος τώρα» ἤ
«δέν θά σωθεῖς» καί τότε συνομιλοῦσε μαζί
τους ὁ Ἅγιος λέγοντάς τους: «γιατί ἀντιφάσκετε συνέχεια;». Καί τοῦ ἀπάντησαν οἱ
δαίμονες: «ἐμεῖς ποτέ δέ λέμε τήν ἀλήθεια».
Στή μεγάλη τήν δυσκολία τοῦ ἐμφανίστηκε
ὁ Κύριος μέ ἀκατάληπτο τρόπο στό νεαρό
δόκιμο γιά νά τόν βοηθήσει καί τό σῶμα
τοῦ γέμισε ἀπό τή φλόγα τῆς χάριτος τοῦ
Ἁγίου πνεύματος καί ἔτσι ὁ Κύριος ἦταν
πάντοτε μαζί του.
Πῶς χαρακτηρίζεται ὁ Ἅγιος τήν πραγματική ζωή τοῦ χριστιανοῦ;
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ἔλεγε ὅτι ἡ πνευματική ζωή εἶναι παράδοξη καί ἀκατάλη20

Τί εἶναι ἡ ἁμαρτία;

πτη. Βλέπουμε ἀπό τή μία μεριά δαιμονικές
προσβολές καί ἀπό τήν ἄλλη Θεοφάνεια
καί τό φῶς τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγε ὅτι ὑπάρχουν
τρία εἴδη πνευματική ζωῆς. Στό πρῶτο
εἶδος ἀνήκει ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων,
δηλαδή οἱ ἄνθρωποι ἕλκονται στήν πίστη
μέ λίγη χάρη καί περνοῦν τή ζωή τους μέ
μέτριο ἀγώνα καί ἴσως πρός τό τέλος τῆς
ζωῆς τούς γίνονται δεκτικοί της μεγάλης
χάρης τοῦ Θεοῦ. Στό δεύτερο εἶδος ἀνήκουν οἱ ἄνθρωποι πού ἀρχικά ἔχουν μέτρια
χάρη ἀλλά ἀσκοῦνται πρόθυμα στήν προσευχή καί στόν ἀγώνα κατά τῶν παθῶν καί
μέ τήν ὀδυνηρή ἄσκηση ἀξιώνονται νά λάβουν χάρη καί φτάνουν σέ ὑψηλά μέτρα τελειότητας. Καί τό τρίτο μέρος τό πιό σπάνιο
εἶναι ὅταν στήν ἀρχή τοῦ βίου ὁ ἄνθρωπος
ἐξαιτίας τοῦ ζήλου τοῦ δέχεται ἀπό νωρίς
τήν μεγάλη χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία βέβαια
θέλει πάρα πολύ ἀγώνα προκειμένου νά
τήν διατηρήσεις καί περνᾶς μέσα ἀπό πολλές ὀδύνες καί δυσκολίες γιά νά διατηρήσεις αὐτό τό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος ἔλεγε ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι φαινόμενο πνευματικό καί οἱ ρίζες τοῦ βρίσκονται στό βάθος τῆς πνευματικῆς φύσης
τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἁμαρτία δημιουργεῖται
ἀπό τήν ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν
αἰώνια θεία ζωή καί ἡ ἁμαρτία, ὅταν συντελεστεῖ, ἀντανακλᾶται στήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου πού ἁμάρτησε, στήν ἐξωτερική
του ἐμφάνιση, σέ ὅλη του τήν ἀνθρώπινη
φύση. Ὅταν διαπράττει τήν ἁμαρτία δέν
αἰσθάνεται τίς συνέπειές της, ὅπως αἰσθάνεται ὁ πνευματικός ἄνθρωπος. Ὁ σαρκικός ἄνθρωπος δέν ἀντιλαμβάνεται τήν
ἀλλαγή τῆς καταστάσεώς του μέ τήν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας γιατί μένει πάντοτε σέ
πνευματικό θάνατο. Ἀντίθετα, ὁ πνευματικός ἄνθρωπος σέ κάθε κλήση τοῦ θελήματός του πρός τήν ἁμαρτία βλέπει μέσα τοῦ
τήν ἀλλαγή τῆς πνευματικῆς του καταστάσεως ἐξαιτίας τῆς μείωσης τῆς χάριτος. Γιά
τόν ἅγιο Σιλουανό τό φοβερότερο ἀπ’ ὅλα
ἦταν ἡ στέρηση τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ καί
τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ καί βεβαίως ἡ συνείδηση ὅτι προσέβαλε τό Θεό, ἕναν τέτοιο
Θεό, πράο καί ταπεινό. Αἰσθανόταν βαθιά
ὀδύνη γιατί ἁμάρτησε κατά τῆς Ἁγίας ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Γιατί μερικοί συντρίβονται γιά τίς
ἁμαρτίες τους ἄλλοι λιγότερο καί ἄλλοι
καθόλου;
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ἔλεγε ὅτι τό πρόβλημα αὐτό εἶναι πολύ βαθύ καί αὐτό
γιατί ἔχει νά κάνει μέ τά ψυχολογικά βιώματά του καθενός. Βεβαίως ὑπάρχει καί ὁ
δεύτερος παράγοντας, τό αὐτεξούσιό του
ἀνθρώπου. Τά δυό αὐτά, τό αὐτεξούσιό του
ἀνθρώπου καί ἡ ἐνέργεια τῆς θείας χάριτος,
συνθέτουν τήν ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή
καί ὅταν αὐτά βρίσκονται σέ ταύτιση τότε
πραγματικά ἡ μετάνοια εἶναι μεγάλη, ἡ
συντριβή εἶναι μεγάλη καί ἡ παρουσία τοῦ
Θεοῦ εἶναι μεγάλη.

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες καί ἀναγνώστριες βλέπουμε αἰσθανόμαστε τί ἦταν αὐτό
πού ἔνιωθε ὁ Ἅγιος καί δέν ἦταν τίποτα
ἄλλο ἀπό μία μεγάλη συντριβή μεγάλη μετάνοια καί βεβαίως μεγάλη ἀγάπη πρός τόν
θεό τῆς Εἰρήνης τό θεό τῆς ἀγάπης. Εὐχόμαστε κι ἐμεῖς νά καταφέρουμε νά νιώσουμε τήν ἴδια συντριβή πού ἔνιωθε ὁ Ἅγιος
Σιλουανός.
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Ὁδοιπορικό σέ Θεσσαλονίκη, Ἀλβανία,
Δαλματικές Ἀκτές καί Ἰωάννινα
Τῆς κ. Γεωργίας Ματσαμάκη, Ἐθελόντρια Ι.Μ.Κ.Α.

Π

ολλές ἐγκάρδιες εὐχαριστίες ἀπευθύνουμε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Δαμασκηνό πού γιά
ἀκόμη μία φορά μέ τήν εὐλογία του ἔγινε ἡ πολυήμερη προσκυνηματική αὐτή
ἐκδρομή ἀπό τίς 16 ἕως τίς 24-10-2018
σέ Θεσσαλονίκη, περιοχές τῆς Ἀλβανίας, τῶν Δαλματικῶν Ἀκτῶν καί Ἰωάννινα. Εὐχαριστοῦμε θερμά καί τόν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνό
Λιονάκη καί τόν π. Γεώργιο Σεργάκη πού
μᾶς συνόδευσαν, μᾶς στήριξαν καί ἔκαναν πολύ ὑπομονή μαζί μας.
Φθάσαμε Πειραιά καί μέ πολύ καλή
διάθεση καί καλό καιρό ἐπιβιβαστήκαμε
στό ποῦλμαν. Στήν περιοχή Τέμπη κάναμε τήν δεύτερη στάση. Ἡ πρώτη εἶχε
γίνει στό Σχηματάρι. Ξεκινᾶμε γιά Θεσσαλονίκη καί ἡ ξενάγηση ξεκινᾶ ἀπό τόν
ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ὁ ναός τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου εἶναι πολιοῦχος τῆς
πόλης. Στό ὑπόγειο τοῦ ναοῦ βρίσκεται
ὁ χῶρος μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου. Ἡ κάρα
καί μέρος τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου ἐπιστράφηκαν τό 1978 καί τοποθετήθηκαν
σέ ἀργυρή λειψανοθήκη. Σέ πολύ μικρή
ἀπόσταση βρίσκεται καί ὁ ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας εἶναι καί ἀπό τούς παλαιότερους ἤ σπουδαιότερους χριστιανικούς
ναούς τῆς πόλης ὁ ὁποῖος καί παραμένει
ἀκέραιος μέσα στό βάθος τοῦ χρόνου καί
λειτουργεῖ μέχρι σήμερα ὡς Καθεδρικός
Ναός τῆς Θεσσαλονίκης ἀποτελώντας

ταυτόχρονα ἀναγνωρισμένο μνημεῖο
Παγκόσμιας κληρονομιᾶς.
Λευκός Πύργος
Ὁ Λευκός Πύργος τῆς Θεσσαλονίκης
εἶναι ὀχυρωματικό ἔργο Ὀθωμανικῆς
κατασκευῆς τοῦ 15ου αἰώνα. Σήμερα
θεωρεῖται χαρακτηρισμένο μνημεῖο τῆς
Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκε ὡς
κατάλυμα φρουρᾶς Γενίτσαρων καί ὡς
φυλακή θανατοποινιτῶν. Σήμερα λειτουργεῖ ὡς μουσεῖο καί εἶναι ἕνα ἀπό τά
πιό γνωστά κτίσματα σύμβολα πόλεων
στήν Ἑλλάδα. Τό 1912 μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης τό μνημεῖο
περιῆλθε στήν κυριότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Δημοσίου καί στήν κορυφή του ὑψώθηκε
ἡ Ἑλληνική σημαία.
Τό πρῶτο βράδυ ἡ διανυκτέρευση θά
γίνει στή Θεσσαλονίκη. Τό πρωί μπαίνουμε στό ποῦλμαν. Διασχίζουμε ἀπέραντες ἐκτάσεις μέ ροδακινιές καί βερικοκιές. Βλέπουμε σέ μικρή ἀπόσταση καί τό
ἐργοστάσιο πού παράγει τίς κομπόστες.
Γενικά τό τοπίο εἶναι καταπράσινο καί
στό βάθος ἡ μονάδα παραγωγῆς ρεύματος τῆς γύρω περιοχῆς. Πηγαίνουμε γιά
προσκύνημα (ἐκτός προγράμματος) στό
Μικρόκαστρο καί στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ γερόντισσα
Θεολογία μέ τήν μακαριστή Εἰρήνη εἶναι
ἀπό τίς πρῶτες μοναχές τῆς μονῆς. Ἡ μακαριστή ἀδελφή Εἰρήνη καταγόταν ἀπό
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τά Χανιά. Θά πρέπει νά ἀναφέρω ἐδῶ ὅτι
ὁ π. Δαμασκηνός εἶναι παλιός γνώριμος
ἐδῶ. Ὅταν ἦταν στή Θεσσαλονίκη φοιτητής ἔρχονταν πολύ συχνά στή μονή. Ἡ
γερόντισσα Θεολογία μας καλωσορίζει
μέ πολύ ἀγάπη καί μᾶς μιλᾶ γιά τήν ἱστορία τῆς Μονῆς καί τήν πορεία της. Ἐπίσης κάναμε τρισάγιο στόν Τάφο τῆς μακαριστῆς ἀδελφῆς Εἰρήνης πού ἐκοιμήθη
στίς 5-3-2012 καί ἦταν 61 ἐτῶν καί στόν
Τάφο τῆς μακαριστῆς Θεοδώρας πού
ἐκοιμήθη στίς 12-6-2017. Ἦταν 90 ἐτῶν.
Τό ὁδοιπορικό μας συνεχίζεται καί φθάνουμε στά σύνορά της Κρυσταλλοπηγῆς.
Μετά ἀπό τόν ὑποχρεωτικό ἔλεγχο ταυτοτήτων περνᾶμε στό Ἀλβανικό
ἔδαφος καί ἡ πρώτη πόλη πού θά περάσουμε λέγεται Bilisht. Εἶναι κομόπολη
μέ Ὀρθόδοξους ἕλληνες κατοίκους. Στό
Tren, ἕνα ἄλλο χωριό, παράγουν μῆλα.
Ἡ Κορυτσά εἶναι πόλη στήν νοτιοανατολική Ἀλβανία καί ἕδρα τοῦ ὁμώνυμου νομοῦ. Βρίσκεται κοντά στά
Ἑλληνικά σύνορα καί ὁ πληθυσμός τῆς
εἶναι 78.000 περίπου καθιστώντας τήν
ἕκτη μεγαλύτερη πόλη στήν Ἀλβανία.

Ἔχει πέντε ἐνορίες, τήν Μ. Παρασκευή
συναντῶνται μέ τούς ἐπιτάφιους. Λέγεται πώς τήν ὀνομασία Κορυτσά τήν
ἔχει πάρει ἀπό τά ὄμορφα κορίτσια πού
κατοικοῦν ἐκεῖ. Εἶναι πολύ ἔντονο τό
Ἑλληνικό στοιχεῖο καί εἶναι ἀξιοσημείωτο τό γεγονός ὅτι ἔχει ἀρκετό νερό πού
ἄλλες πόλεις δέν ἔχουν παρά λίγες ὧρες
τῆς ἡμέρας. Εἶναι βιομηχανική περιοχή.
Παράγει ζάχαρη, οἰνόπνευμα, μπύρα,
δέρματα, καί ὑφαντουργικά προϊόντα.
Στολίδι της ἤ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Ἀναστάσεως.
Ἀμέσως μετά θά βρεθοῦμε στήν λίμνη Ὀχρίδα. Ἡ λίμνη αὐτή βρίσκεται στά
ὀρεινά σύνορα μεταξύ τῆς νοτιοδυτικῆς
πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας
τῆς Μακεδονίας καί Ἀνατολικῆς Ἀλβανίας. Εἶναι μία ἀπό τίς βαθύτερες καί
ἀρχαιότερες λίμνες τῆς Εὐρώπης μέ μοναδικό ὑδάτινο οἰκοσύστημα.
Τήν Τρίτη ἡμέρα βρεθήκαμε στά σύνορα γιά τό Μαυροβούνιο. Συναντᾶμε
μεγάλες ἐκτάσεις μέ λωτούς καί μηλιές.
Δίπλα μας κατά μῆκος μας συντροφεύει ἕνα πράσινο ποτάμι, ἀπό τά πράσινα

ξεχνᾶμε ὅποιο φόβο νιώθουμε στήν σχετικά ἤρεμη θάλασσα. Κάποιες στιγμές
βεβαία τό πλοῖο ἔγερνε πότε ἀπό τήν
μία πότε ἀπό τήν ἄλλη καί ἡ γνωστή
παρέα μέ πρωτοπόρο τόν π. Δαμασκηνό
κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά διασκεδάσουν τήν ὅλη κατάσταση. Ἀντικρίζουμε
ἀπέναντι στήν ἀκτή ἕνα πολύ μεγάλο ξενοδοχεῖο πού εἶχε βομβαρδιστεῖ τό 1991
καί ἔκτοτε παραμένει ἔτσι.
Παίρνουμε τόν δρόμο γιά τήν Ἀλβανία καί συγκεκριμένα γιά τά Τίρανα
ὅπου θά μᾶς δεχτοῦν στόν καθεδρικό
ναό τῆς Ἀναστάσεως. Πρίν ὅμως θά περάσουμε ἀπό τό Μαυροβούνιο καί πάλι
ἀφοῦ τώρα παίρνουμε ἄλλη διαδρομή.
Θά χρησιμοποιήσουμε καραβάκι νά περάσουμε ἀπό τό Καμενάρι, ὅπως λέγεται, καί θά βγοῦμε στό Πεπεταν. Συνεχίζοντας περνᾶμε ἀπό τοῦνελ, πού ἀπό τή
μία πλευρά τοῦ ἔχει θέα τήν Ἀδριατική
θάλασσα καί σέ μία μικρή ἀπόσταση
μέσα στή θάλασσα βρίσκεται ἕνα νησάκι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Νικόλαο.
Ὅμως στάση θά γίνει λίγο ἀργότερα γιά
νά δοῦμε καί νά θαυμάσουμε τό ὑπέροχο
τοπίο καί τό νησάκι τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
Στενή λωρίδα γῆς ἑνώνεται μέ τό νησί.
Στήν κορυφή δεσπόζει ὁ ναός τοῦ Ἁγίου
Στεφάνου καί γύρω γύρω εἶναι καλυμμένο μέ σπίτια, ὅλα μέ κόκκινα κεραμίδια.

νερά πού ἔχει. Βλέπουμε σέ μικρή ἀπόσταση τή μοναδική ὀρθόδοξη ἐκκλησία
στήν περιοχή, τῆς Ὑπαπαντῆς. Ὅπως
διασχίζουμε τήν περιοχή ἡ βλάστηση
ὀργιάζει ἀλλά καί τά βουνά πού μαυρίζουν κάνουν ἐντύπωση. Λέγεται πώς
ἀπό αὐτά ἔχει πάρει τό ὄνομά του.
Ἐνῶ ἔχει βραδιάσει περνᾶμε ἀπό τό
τελωνεῖο καί βρισκόμαστε στήν Κροατία. Ἐκεῖ θά μείνουμε στήν πόλη Τσάφ. Ἡ
Κροατία πού ἐπίσημα λέγεται Δημοκρατία τῆς Κροατίας εἶναι χώρα τῆς νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης. Σημαντική πηγή
εἰσοδήματος, κυρίως τό καλοκαίρι, εἶναι
ὁ τουρισμός. Ἡ χώρα ὑπερηφανεύεται
γιά τήν πολιτιστική, καλλιτεχνική καί
ἐπιστημονική συνεισφορά της στόν κόσμο καθώς καί γιά τήν κουζίνα τά κρασιά καί τά ἀθλητικά της ἐπιτεύγματα.
Τήν 4η μέρα βρεθήκαμε στό Ντουμπρόβνικ. Δικαίως ἔχουν πεῖ ὅτι εἶναι
τό ὀμορφότερο μέρος πού ὑπάρχει τόσο
στή Μεσόγειο ὅσο καί στόν κόσμο. Τό
μαργαριτάρι τῆς Ἀδριατικῆς καί ἔχει
43.770 κατοίκους. Ἦταν γιά αἰῶνες μετά
τήν Βενετία τό σημαντικότερο λιμάνι
τῶν Βενετῶν στήν Ἀδριατική. Ἀπό ἐδῶ
θά μποῦμε σέ πειρατικό καράβι γιά νά
κάνουμε μία μίνι κρουαζιέρα. Θαυμάσαμε τό μέρος. Εἶναι τόσο ὄμορφα αὐτά
πού ἀντικρίζουμε ὥστε νά μᾶς κάνει νά
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Χόρμοβο. Ἑπόμενη πόλη εἶναι τό Δερβιτσάνι. Βρίσκεται στό νότιο τμῆμα τῆς
χώρας στό νομό Ἀργυροκάστρου. Ἔχει
Ἑλληνικό πληθυσμό καί οἱ κάτοικοι εἶναι
Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. Ἐντύπωσή μας
κάνει ὅτι παντοῦ μιλᾶνε Ἑλληνικά, οἱ
ταμπέλες εἶναι στά Ἑλληνικά καί οἱ ὁδοί
τούς εἶναι στά Ἑλληνικά. Δοκιμάσαμε
καί τό πεντανόστιμο φαγητό του πού γίνεται στή γάστρα.
Θά συνεχίσουμε μέ κατεύθυνση τό
Ἀργυρόκαστρο. Πανέμορφη πόλη τῆς
Ἀλβανίας πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ. Βρίσκεται σέ μία κοιλάδα. Ἐκεῖ δεσπόζει τό
φρούριο τοῦ Ἀργυρόκαστρου, ὅπου κάθε
πέντε χρόνια διεξάγεται τό Ἐθνικό Φορολογικό φεστιβάλ τοῦ Ἀργυρόκαστρου.
Σέ αὐτή τήν πανέμορφη πόλη βρήκαμε
τόν χρόνο νά περπατήσουμε καί νά πᾶμε
νά δοῦμε καί νά θαυμάσουμε ἀπό κοντά
τά τείχη τοῦ κάστρου. Τό Ἀργυρόκαστρο
εἶναι προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀλβανίας.
Ὁ χρόνος περνᾶ ἀπίστευτα γρήγορα.
Θά πᾶμε νά ἐπισκεφτοῦμε τό Ἑλληνικό
στρατιωτικό νεκροταφεῖο τῶν Ἑλλήνων
πεσόντων τοῦ 1940-41. Τό χωριό λέγεται
Βουλιαράτες. Ὁ ναός εἶναι ἀφιερωμένος
στήν Ἁγία Σκέπη. Εἶναι νύκτα, βρέχει καί
ἡ ὁρατότητα εἶναι πολύ περιορισμένη.
Βλέπουμε μόνο ἀπό τά λιγοστά φῶτα

Μετά ἀπό πολλές πόλεις καί χωριά μετά τόν ἔλεγχο στό Μαυροβούνιο
περνᾶμε στήν Ἀλβανία. Ἔχουμε πάρει
τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Ὁ ποταμός
Μπούνα θά μᾶς συντροφεύει γιά πολλές
ὧρες μέχρι νά βρεθοῦμε στόν Καθεδρικό
Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Ἀπό τό 1992 ἕως
τό 1998 τήν ἱεραποστολική καί ποιμαντική προσπάθεια στήν Ἀλβανία εἶχε ἐπωμιστεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
Τό ὁδοιπορικό μας συνεχίζεται καί θά
περάσουμε ἀπό τήν πόλη Δυρράχιο. Εἶναι
ἡ δεύτερη μεγαλύτερη πόλη καί τό κυριότερο λιμάνι τῆς Ἀλβανίας. Ὁ δρόμος
θά μᾶς φέρει στήν περιοχή πού φέρει τό
ὄνομα Ἄγ. Βλάσιο μέ Μονή καί Ναό τοῦ
Ἄγ. Βλασίου. Ἑπόμενη πόλη λέγεται Φιρι
μέ 78.000 κατοίκους. Τό ἀξιοσημείωτο
εἶναι ὅτι ἀπό τή λεωφόρο πού περνᾶμε
ἀπό ἀριστερά εἶναι οἱ ἐργατικές κατοικίες πολύ παλιές βαμμένες μέ ἔντονα χρώματα γιά νά καλύπτουν τήν ἀσχήμια καί
ἀπό δεξιά οἱ καινούριες. Πλήρης ἀντίθεση. Ἑπόμενος τόπος εἶναι τό Τεπελένι.
Τό Τεπελένι εἶναι πόλη στήν ὁμώνυμη ἐπαρχία τοῦ νομοῦ Ἀργυροκάστρου
στά νότιό της Ἀλβανίας. Ἡ τοποθεσία
τοῦ εἶναι στρατηγικῆς σημασίας καί 300
μέτρα πάνω ἀπό τόν ποταμό βρίσκονται
τά ἐρείπια ἀρχαίας ἀκρόπολης. Ὁ Ἀλή
Πασάς γεννήθηκε στό γειτονικό χωριό,
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εἶναι τά Φιλιατρά. Ἔχει ἀπέραντες πορτοκαλεῶνες καί ἐλαιῶνες. Φθάνοντας
στά Ἰωάννινα θά κάνουμε μικρή στάση.
Στή μέση της λίμνης ὡς γνωστό εἶναι τό
νησί τῆς κ. Φροσύνης καί ἀπολαμβάνουμε τόν γύρω τῆς λίμνης. Ἔτσι παίρνουμε
τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Ἡ διαδρομή
ἀπό τά Ἰωάννινα ὅπως προχωρᾶμε εἶναι
μαγευτική. Τό τοπίο ντυμένο μέ τά χρώματα τοῦ φθινοπώρου μας θυμίζει πώς ὁ
χειμώνας εἶναι κοντά. Βγαίνουμε στή γέφυρα τοῦ Ρίου Ἀντιρίου.
Ἡ διαδρομή ἀπό ἐκεῖ καί μετά πρέπει νά εἶναι γρήγορη χωρίς καθυστέρηση θέλουμε νά προφθάσουμε τό πλοῖο
γιά τά Χανιά. Ἔφτασε στό τέλος ἄλλη
μιά θαυμάσια προσκηνυματική ἐκδρομή
γεμάτη μέ πολλές ἐμπειρίες. Αὐτά πού
εἴδαμε, πού ζήσαμε καί πού βιώσαμε θά
μᾶς συντροφεύουν. Στήν ὑπόλοιπη ζωή
μας θά θυμόμαστε τήν κάθε μέρα, τήν
κάθε ὥρα, τήν κάθε στιγμή.
Θέλω νά εὐχαριστήσω γιά ἄλλη μιά
φορά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
μας κ.κ. Δαμασκηνό. Χωρίς τήν εὐλογία
του δέν θά πραγματοποιούταν αὐτό τό
προσκηνυματικό ὁδοιπορικό. Ὅμως καί
στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνό Λιονάκη
καί τόν π. Γεώργιο Σεργάκη ἐκφράζω τίς
πιό θερμές μου εὐχαριστίες.

τοῦ Ναοῦ. Ὅμως μποροῦμε καί ἔτσι νά
διακρίνουμε τά μνήματα καί τά ὀνόματα τῶν παλληκαριῶν χαραγμένα πάνω
στούς σταυρούς. Ψάλουμε τρισάγιο καί
τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Ἡ ὅλη εἰκόνα μας γεμίζει θλίψη καί δάκρυα πλημμυρίζουν τά
μάτια μας. Μέ πολύ βαριά καρδιά παίρνουμε τόν δρόμο πού θά μᾶς βγάλει
στούς Ἁγίους Σαράντα.
Γίνεται ἡ τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο. Ἀπόψε ὡς εἴθισται τελευταία βραδιά μαζί μέ τό δεῖπνο ὑπάρχει καί ζωντανή μουσική. Ἐδῶ βρίσκεται καί ἕνα ἄλλο
ἐκδρομικό ἑλληνικό γκρούπ καί ἡ παρέα
εἶναι μεγαλύτερη καί τό κέφι εἶναι πιό ζωντανό. Τό πρωί θά βρεθοῦμε στήν ἑλληνική ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.
Ὅμως ὁ π. Κοσμᾶς τυγχάνει νά εἶναι καί
πολύ καλός γνώριμος ἀπό πολύ παλιά
ἀπό τότε πού ἦταν στά Χανιά μέ τόν π.
Δαμασκηνό. Ἡ χαρά τούς ἦταν πολύ μεγάλη πού βρέθηκαν μετά ἀπό τόσα χρόνια. Οἱ ξεναγοί μας ἐνημερώνουν πώς
ὅπου εἶναι χωριά μέ Ἕλληνες ἡ λειτουργιά γίνεται στούς ναούς καί στίς δυό
γλῶσσες. Ἡ διαδρομή μέχρι τά σύνορα
εἶναι καταπράσινη μέ πολλά διάσπαρτα
μικρά χωριουδάκια. Περνᾶμε τά σύνορα
καί εἴμαστε σέ ἑλληνικό ἔδαφος μέ κατεύθυνση τήν Ἠγουμενίτσα - Ἰωάννινα - Ρίο
Ἀντίριο. Ἡ πόλη πού θά συναντήσουμε
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Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί τό σχέδιο τῆς σωτηρίας
μέσα ἀπό ὕμνους τῶν Χριστουγέννων
Ὁμιλία στό πλαίσιο τῆς Χριστουγεννιάτικης ἐκδήλωσης
τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Ν. Χανίων «Γεώργιος ὁ Κρής», 17/12/2018
Ἀλεξάνδρα Ζερβουδάκη
Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας
Ε.ΔΙ.Π. τμήματος Φιλολογίας Π.Κ.

Ὁ

ἄνθρωπος ὑπῆρξε τό τελευταῖο
καί τό πιό ἀγαπητό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι, σέ
ἀντίθεση μέ ὅλα τά ὑπόλοιπα δημιουργήματα, ἔλαβε ζωή μέσα ἀπό τήν πνοή
τοῦ ἴδιου του Δημιουργοῦ! Ἡ παρακοή,
λοιπόν, καί πτώση τῶν πρωτοπλάστων,
πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἔξοδο ἀπό
τόν παράδεισο καί τή διακοπή τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό, ὑπῆρξε ἕνα γεγονός πού ἔθλιβε βαθύτατα τόν φιλεύσπλαχνο Δημιουργό. Ἅμα τή πτώσει,
ξεκινᾶ καί ἡ κατάστρωση τοῦ σχεδίου
τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἔκπτωτου ἀνθρώπου. Αὐτό προετοιμάστηκε
κατά τήν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί, ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ
χρόνου, ἀποκαλύφτηκε στήν κτίση μέ
τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ, πού μέ τό πάθος καί τήν

ἀνάστασή Του ἦρθε νά ἐγκαινιάσει τή
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Κορυφαῖο, συνεπῶς, γεγονός τῆς
σχέσης Θεοῦ καί κτίσης εἶναι ἡ ἔνσαρκη παρουσία τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ καί τήν ὑπέρτατη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ πρός τήν ἀνθρωπότητα.
Ἡ ἅπαξ διά παντός ἐνανθρώπηση τοῦ
Θεοῦ Λόγου τέμνει καθοριστικά τήν
ἱστορία τῶν σχέσεων τῆς ἀνθρωπότητας μέ τόν ἄκτιστο Θεό, καθώς ὁ Ἰησοῦς Χριστός προσλαμβάνει καί ἀνακεφαλαιώνει ὁλόκληρη τήν κτίση, τήν
κάνει σῶμα Του καί τήν ὁδηγεί στόν
τελικό της σκοπό, τή σωτηρία. Μέ τήν
ἐνανθρώπησή Του ἤ κτίση ξεπερνᾶ τά
ὅρια τῆς φθαρτότητας, ζωοποιεῖται καί
μπορεῖ νά μετάσχει στίς θεῖες μεταμορφωτικές ἐνέργειες. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός
δέν εἶναι ἁπλῶς καί μόνο ὁ δημιουρ-
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τί πρὸς γηΐνους ἤλυθας;…» βρίσκει τήν
ἀπάντησή της στόν ἴδ΄ οἶκο τοῦ δευτέρου κοντακίου «Τὴν φάτνην ἐγὼ διὰ
τὸ γένος οἰκῶ…» και παρακάτω «τοῖς
σπαργάνοις ἐνειλοῦμαι διὰ τοὺς πάλαι
χιτῶνας δερματίνους φορέσαντας…».
Ἀντίστοιχα στό τέλος τοῦ πρώτου κοντακίου γίνεται μία ἀναφορά στούς
πρωτοπλάστους, πού ἐμφανίζονται
στό δεύτερο κοντάκιο στή Γέννηση,
καθώς ἡ Παρθένος ἀναφέρει «Ἐμὲ
ὁρῶσιν οἱ ἐκβληθέντες τοῦ Παραδείσου
τῆς τρυφῆς».
Στή σημερινή λειτουργική πράξη στόν Ὄρθρο τῆς 25ης Δεκεμβρίου
ψάλλεται τό προοίμιο τοῦ πρώτου κοντακίου καί εἶναι τό πολύ γνωστό «Ἡ
Παρθένος σήμερον τὸν Ὑπερούσιον τίκτει». Τό ὅτι τό σχέδιο τῆς σωτηρίας
εἶναι αὐτό πού πραγματοποιεῖται μέ τή
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ διατρανώνεται
ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κοντακίου:
Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ * ἤνοιξε, δεῦτε
ἴδωμεν· τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ * ηὕραμεν, δεῦτε λάβωμεν τὰ τοῦ παραδείσου
* ἐντὸς τοῦ σπηλαίου· ἐκεῖ ἐφάνη * ῥίζα
ἀπότιστος * βλαστάνουσα ἄφεσιν, ἐκεῖ
ηὑρέθη * φρέαρ ἀνόρυκτον, οὗ πιεῖν
Δαυὶδ * πρὶν ἐπεθύμησεν· ἐκεῖ παρθένος
* τεκοῦσα βρέφος τὴν δίψαν ἔπαυσεν
εὐθὺς * τὴν τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαυίδ·
(Οἶκος Α΄, στίχοι 1-8)

γός μιᾶς «νέας κατάστασης» γιά τήν
ἀνθρωπότητα, ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα
εἶναι ὁ ἴδιος ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν1.
Τά γεγονότα τῆς Γέννησης εὔγλωττά μας παρουσιάζουν τά κατά Ματθαῖον καί κατά Λουκᾶν εὐαγγέλια. Οἱ
βιβλικές ἀφηγήσεις σέ συνδυασμό μέ
τίς ἀναφερόμενες στήν Παλαιά Διαθήκη προφητεῖες καί τίς ὁμιλίες τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας χρησίμευσαν ὡς πρώτη ὕλη γιά τή συγγραφή
ἐμπνευσμένων λειτουργικῶν κειμένων,
τά ὁποία αὐτές τίς ἡμέρες ἀκοῦμε νά
ψάλλονται στούς ἱερούς ναούς μέσα
σέ ἕνα κλίμα πανηγυρικό. Ὅπως εἶναι
φυσικό, ἀπό τά κείμενα αὐτά δέν θά
μποροῦσαν νά ἀπουσιάζουν οἱ ἄμεσες
ἤ ἔμμεσες ἀναφορές στή σχέση τοῦ κορυφαίου γεγονότος τῆς Γέννησης μέ
τήν ἐκπλήρωση τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ
γιά τήν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας.
Πῶς, ὅμως, αὐτό παρουσιάζεται στή
βυζαντινή ὑμνογραφία; Ἅς ἐξετάσουμε
ὁρισμένα κείμενα.
Τά δυό κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ
Μελωδοῦ μέ θέμα τῆς Γέννηση τοῦ
Χριστοῦ ἀποτελοῦν τήν ποιητική μεταφορά καί μετάπλαση ἴσως τῆς πιό συγκινητικῆς ἱστορίας τῆς χριστιανοσύνης. Οἱ δυό ὕμνοι βρίσκονται σέ στενή
συνάφεια μεταξύ τους καί ὁ ἕνας ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ ἄλλου. Ἔτσι, ἡ ἐρώτηση τῆς Παρθένου πού ἀπαντᾶ στόν
γ΄ οἶκο τοῦ 1ου κοντακίου καί ἀφορᾶ
στήν αἰτία τῆς θείας σαρκώσεως «τί σοὶ
καὶ τοῖς πτωχεύσασι; Ποιητὰ ουρανοῦ

Καθώς προχωρᾶ τό κοντάκιο διαπιστώνουμε ὅτι τό πρωταγωνιστικό πρόσωπο δέν εἶναι ὁ σαρκωθεῖς Χριστός
ἀλλά ἡ Πάναγνη μητέρα του, ἡ γέφυρα
τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἡ φύσει
ὅμως ἄνθρωπος, πού ὡς ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά κατανοήσει ὁρισμένα ἀπό τά

1. Ηρ. Ψάλτη, «Τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τήν ἀνθρώπινη σωτηρία», στό http://www.
pemptousia.gr/2015/05/lytr2/ (τελευταία πρόσβαση 16/12/2018)
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μυστήρια της θείας σάρκωσης. Τό βρέφος πού μόλις γεννήθηκε εἶναι βέβαια
Γιός τῆς ἀλλά ταυτόχρονα εἶναι καί Πατέρας Της καί Θεός καί Θεός τῶν πάντων. Καί ἀπορημένη ἐρωτᾶ θέλοντας
νά μάθει τόν λόγο τῆς θείας σάρκωσης:
«Εἰπέ μοι, τέκνον, * πῶς ἐνεσπάρης μοι * ἢ πῶς ἐνεφύης μοι· ὁρῶ σε,
σπλάγχνον, * καὶ καταπλήττομαι, […]
Ὑψηλὲ βασιλεῦ, * τί σοι καὶ τοῖς πτωχεύσασι; Ποιητὰ οὐρανοῦ, * τί πρὸς γηΐνους ἤλυθας; (Οἶκοι Β’ στίχοι 4-10- Γ΄
στίχοι 1-2)

τῶν νηπίων Ακολουθει ἡ προσκύνηση
τῶν Μάγων στό Χριστό, ἀφοῦ προηγουμένως αὐτοί «προσεκύνησαν τὸ
δῶρο τῶν δώρων, τὸ μῦρο τῶν μύρων»
δήλ. τήν Θεοτόκο, τήν Πηγή ὅλων τῶν
δώρων καί ὅλων τῶν ἀρωμάτων, λέγοντας στόν νεογέννητο Χριστό:
[…] «Δέξαι * δώρημα τρίϋλον, ὡς
τῶν Σεραφὶμ * ὕμνον τρισάγιον· μὴ
ἀποστρέψῃς * ὡς τὰ τοῦ Κάϊν, ἀλλ᾿
ἐναγκάλισαι αὐτὰ * ὡς τὴν τοῦ Ἄβελ
προσφοράν, διὰ τῆς σε τεκούσης, * δι᾿
ἧς ἡμῖν ἐγεννήθης, παιδίον νέον, * ὁ πρὸ
αἰώνων Θεός.»

Αὐτό πού ἡ ἴδια δέν κατανοεῖ,
ἔρχονται νά τό ἐπιβεβαιώσουν οἱ Μάγοι, πού φτάνουν στό σπήλαιο γιά νά
προσκυνήσουν τόν προαιώνιο Θεό. Η
Μητέρα ἀκούει τήν διαβεβαίωση τῶν
ξένων σοφῶν, ὅτι τό γεγονός αὐτό τῆς
θείας ἐνανθρωπήσεως προφητεύτηκε
καί αὐτή ἔγινε «ἀπάτορος υἱοῦ μήτηρ
καὶ τροφός», καθώς ἦρθε στόν κόσμο
«παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός».
Ἀκολουθεῖ ἕνας διάλογος ἀνάμεσα
στήν Θεοτόκο καί τούς Μάγους. Στόν
διάλογο αὐτό ἀξιοσημείωτο γεγονός
ἀποτελεῖ ἡ συνάντηση τῶν Μάγων μέ
τόν Ἰωσήφ ὅπου ὁ Ρωμανός παίρνει
ἀφορμή νά διακηρύξει μέ ποιητικό τρόπο τήν Ἄσπιλη Σύλληψη τοῦ Χριστοῦ
καί τό Ἀειπάρθενό της Θεοτόκου, τήν
ὁποία ὀνομάζει «ἀπαράνοικτο πύλη, ἣν
ὁ Χριστὸς μόνος διώδευσεν» και «Θύρα
ἀνοιχθεῖσα και μηδαμῶς κλαπεῖσα τὸν
τῆς ἁγνείας θησαυρόν».
Στή συνέχεια τοῦ διαλόγου προβάλλονται τά ἱστορικά γεγονότα τά
σχετικά μέ τό ἄστρο καί τήν πορεία
τῶν Μάγων, τόν Ἡρώδη καί τήν σφαγή

Ἡ Μητέρα – Θεοτόκος, ἡ Πηγή
ὅλων τῶν δώρων, πού δέχθηκε τά δῶρα
καί ἄκουσε ἀπό τό στόμα τῶν Μάγων
τήν ἀλήθεια γιά τόν Γιό της, πρέπει νά
παρακαλέσει γιά τό γένος της καί θά
εἶναι πλέον ἡ μόνη μεσίτρια ἀνάμεσα
στούς ἀνθρώπους καί στόν Γιό-Θεό
της. Ἔτσι ἐπισημαίνεται ὁ κομβικός ρόλος τῆς Παρθένου Μαρίας, τῆς μητέρας τοῦ νεογέννητου Θεοῦ στό σχέδιο
τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων:
Νέα νῦν καὶ φαιδρὰ * βλέπουσα ἡ
ἀμώμητος [ … ] τὸν πάντων τούτων *
κτίστην καὶ κύριον * ἱκέτευε λέγουσα·
«Τριάδα δώρων, * τέκνον, δεξάμενος,
τρεῖς αἰτήσεις δὸς * τῇ γεννησάσῃ σε·
ὑπὲρ ἀέρων * παρακαλῶ σε καὶ ὑπὲρ
τῶν καρπῶν τῆς γῆς * καὶ τῶν οἰκούντων ἐν αὐτῇ· διαλλάγηθι πᾶσι, * δι᾿
ἐμοῦ ὅτι ἐτέχθης, παιδίον νέον, * ὁ πρὸ
αἰώνων Θεός.
[ … ] ἀλλὰ ὑπὲρ πάντων * ἐγὼ δυσωπῶ σε· ἐποίησάς με * ὅλου τοῦ γένους
μου * καὶ στόμα καὶ καύχημα· ἐμὲ γὰρ
ἔχει * ἡ οἰκουμένη σου σκέπην κραται29

άν, * τεῖχος καὶ στήριγμα· ἐμὲ ὁρῶσιν
* οἱ ἐκβληθέντες τοῦ παραδείσου τῆς
τρυφῆς, * ὅτι ἐπιστρέφω αὐτούς· λάβῃ
αἴσθησιν πάντα * δι᾿ ἐμοῦ ὅτι ἐτέχθης,
παιδίον νέον, * ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
(Οἶκοι ΚΒ’ –ΚΓ΄)
Σέ αὐτά ἀκριβῶς τά λόγια τῆς Παναγίας συνοψίζεται ἡ θεία οἰκονομία
καί αἰτιολογεῖται ἡ θεία κένωσις. Ὁ
Θεός σαρκοῦται, γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος, ὅπως ἐπισημαίνεται στόν τελευταῖο οἶκο τοῦ κοντακίου (Οἶκος ΚΔ΄,
στίχοι 1-3):
Σῶσον κόσμον, σωτήρ· * τούτου γὰρ
χάριν ἤλυθας· στῆσον πάντα τὰ σά· *
τούτου γὰρ χάριν ἔλαμψας ἐμοὶ καὶ τοῖς
μάγοις * καὶ πάσῃ τῇ κτίσει·

στήν Παρθένο ὅτι σώζει τό γένος τῶν
ἀνθρώπων γιά λογαριασμό της καί
μέσω αὐτῆς:
«Ὦ μῆτερ, * καὶ διὰ σὲ καὶ διὰ σοῦ *
σῴζω αὐτούς. Εἰ μὴ σῶσαι τούτους ἠθέλησα, * οὐκ ἂν ἐν σοὶ ᾤκησα, οὐκ ἂν ἐκ
σοῦ ἔλαμψα, * οὐκ ἂν μήτηρ μου ἤκουσας· τὴν φάτνην ἐγὼ * διὰ τὸ γένος σου
οἰκῶ, μαζῶν δὲ τῶν σῶν * βουλόμενος
νῦν γαλουχῶ, ἐν ἀγκάλαις φέρεις με *
χάριν αὐτῶν· (Οἶκος ΙΔ΄, στίχοι 3-7)
Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι, λοιπόν, τό
μέσο της ἀνθρώπινης σωτηρίας. Στόν
ὕμνο χαρακτηρίζεται πρέσβειρα (Ι.8)
καί μεσίτρια (ΙΑ.8) ἐνώπιον τοῦ γιοῦ
της, ἡ ὁποία μεταφέρει σ’ ἐκεῖνον τίς
προσευχές τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι
μία βασίλισσα, πού κυβερνᾶ τόν κόσμο,
γιατί ἀπό τή στιγμή πού κυοφόρησε τή
δύναμη τοῦ Χριστοῦ στή μήτρα της,
ἔχει ἐξουσία πάνω σέ ὅλα (2.3-4) καί
ἐπίσης ἐκείνη πού θεραπεύει τίς πληγές
τῆς ἀνθρωπότητας μέσω τοῦ γιοῦ της.
Μάλιστα στό τέλος τοῦ κοντακίου ὁ
Χριστός τῆς δίνει τήν ἐξουσία νά πράξει ὡς ἀρχόντισσα καί νά ἀνακοινώσει
ἐκείνη τά καλά νέα της σωτηρίας στόν
Ἀδάμ2:
«Ταῦτα, μῆτερ, πᾶσιν ἀνάγγειλον, *
ἐν τούτοις πλουτίσθητι, ἐκ τούτων βασίλευσον, * διὰ τούτων εὐφράνθητι.»
(Οἶκος ΙΗ΄, στίχοι 5-6)

Στό δεύτερο κοντάκιο τοῦ Ρωμανοῦ
μέ θέμα τή Γέννηση τοῦ θεανθρώπου,
ὁ ποιητής ἐπικεντρώνεται στήν φανταστική ἀφήγηση τῆς προσκύνησης
τῶν Πρωτοπλάστων, δίνοντάς μας μιά
ἐντελῶς πρωτότυπη ποιητική δημιουργία. Τό προοίμιο καί ὁ α΄ οἶκος τοῦ συγκεκριμένου κοντακίου σώζονται καί
ψάλλονται καί σήμερα κατά τήν 26η
Δεκεμβρίου.
Στό κοντάκιο αὐτό δέν θά ἀπασχολήσει τόν ποιητή τό θέμα τῆς Γέννησης. Ἐξάλλου, ὅπως εἴδαμε αὐτό τό ἔχει
πραγματευτεῖ σέ προηγούμενο κοντάκιο. Ἐδῶ γίνεται φανερό ὅτι ὁ Ρωμανός
πρωτίστως ἑστιάζει στό ρόλο τῆς Θεοτόκου ὡς μεσίτριας. Στόν ὕμνο αὐτό οἱ
προβολεῖς πέφτουν στό πρόσωπο τῆς
Παρθένου προκειμένου νά τονιστεῖ ἡ
διά τοῦ προσώπου τῆς λύτρωση, ἄρα
καί ὁ ρόλος τῆς στό σχέδιο τῆς σωτηρίας. Τό βρέφος Χριστός ἀποκαλύπτει

Τόν ποιητή θά ἀπασχολήσει καί τό
ζήτημα τῆς λύτρωσης ἀπό τήν ἀρχι2. J.H Barkhuizen, “Romanos the Melodist:
“On Adam and Eve and the nativity”: introduction
with annotated translation”, Acta Patristica and
Byzantina 19 (2008): 9.
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κή παλαιά πτώση. Ἡ Παναγία μέ τή
γέννηση τοῦ Χριστοῦ θά λυτρώσει τό
ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν ἁμαρτία καί
τή φθορά τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος: «Οὐκ οἶδα σποράν, οἶδά σε λύτην
τῆς φθορᾶς» ἀναφέρει χαρακτηριστικά
στόν Α΄ οἶκο ἀπευθυνόμενη στόν Υἱό
της. Καί, ἄν καί τό κύριο γεγονός γύρω
ἀπό τό ὁποῖο ἐκτυλίσσεται ἡ πλοκή
συνδέεται μέ τή Γέννηση καί τήν ἐπίδραση πού αὐτή εἶχε γιά τήν ἀνθρωπότητα, ὁ Ρωμανός ἐπίσης βάζει τό βρέφος Χριστό νά ἐπισημαίνει σύντομα,
κάτι πού ὡστόσο δέν περνᾶ ἀπαρατήρητο στό κοντάκιο, τό μελλοντικό του
πάθος, ἐπιβεβαιώνοντας τήν κεντρική
ἰδέα ὅτι τό κοντάκιο ἀσχολεῖται κατεξοχήν μέ τή σωτηριολογική ἔκβαση τῆς
Γέννησης τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ἀνθρωπότητα παρά μέ τήν Γέννηση καθαυτή.
«Τὸν ἐν ταῖς χερσί σου φερόμενον
* τὰς χεῖρας ἡλούμενον μετὰ μικρὸν
ὄψει με, * ὅτι στέργω τὸ γένος σου· ὃν
σὺ γαλουχεῖς * ἄλλοι ποτίσουσι χολήν·
ὃν καταφιλεῖς * μέλλει πληροῦσθαι
ἐμπτυσμῶν· ὃν ζωὴν ἐκάλεσας, * ἔχεις
ἰδεῖν κρεμάμενον ἐν σταυρῷ * καὶ δακρύσεις ὡς θανόντα, ἀλλ᾿ ἀσπάσει με
ἀναστάντα, * ἡ κεχαριτωμένη.
Ὅλων δὲ τούτων ἐν πείρᾳ * βουλήσει μου γενήσομαι, καὶ πάντων τούτων
αἰτία * διάθεσις γενήσεται ἣν ἐκ πάλαι * ἕως ἄρτι πρὸς τοὺς ἀνθρώπους *
ἐπεδειξάμην ὡς Θεός, * σῶσαι ζητῶν.»
(Οἶκοι ΙΣΤ΄, στῖχος 5- ΙΖ΄ στῖχος 4)

παρά ὡς βιβλικές μορφές: ὡς οἱ νέοι
Ἀδάμ καί Εὔα ἀντιπροσωπεύουν τήν
νέα ἐν Χριστῷ κτίση. Γίνονται τά σύμβολα τῆς ἀνθρωπότητας πού γιορτάζει
τό μυστήριο τῆς λύτρωσης. Στό κοντάκιο, οἱ πρωτόπλαστοι ξυπνοῦν στόν
Ἅδη ἀπό τόν ὕπνο τοῦ θανάτου καί
ἔρχονται στό σπήλαιο νά παρακαλέσουν τήν Μαρία νά τούς ὑπερασπιστεῖ.
Εἰσάγονται στό β΄ μέρος τοῦ ὕμνου,
ἀμέσως μετά ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς
Παναγίας. Πρώτη ἡ Εὔα πού συντρίβεται ἀπό τή συναίσθηση τῆς εὐθύνης
της ἀλλά δέν παύει νά ἐλπίζει. Ἐλπίζει
στή λύτρωση καί στόν ἀνθρώπινο δεσμό πού τή συνδέει μέ τή μητέρα τοῦ
Θεοῦ. Τήν Παρθένο καί τόν Ἰησοῦ τούς
ὀνομάζει «τοὺς ἐξ ἡμῶν», δηλαδή ἀπογόνους τῶν ἀνθρώπων. Ἀντίστοιχα ὁ
Ἀδάμ, ὅταν παρακαλεῖ τήν Παναγία,
προσπαθεῖ νά τήν εὐαισθητοποιήσει
ἐπισημαίνοντας τή μητρότητα πού τή
συνδέει μέ τήν Εὔα λέγοντας «μὴ παρίδῃς τὴν τεκοῦσα».
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ πραγμάτωση τοῦ σχεδίου τῆς σωτηρίας στό
συγκεκριμένο κοντάκιο δομεῖται μέσα
ἀπό χαρακτηριστικές ἀντιθέσεις πού
ἀντιπαρατάσσουν τόν παλιό κόσμο μέ
τόν νέο κόσμο, ὅπως αὐτός διαμορφώνεται γιά τούς ἀνθρώπους μέ τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀντιθετική αὐτή
διάσταση ἐκφράζεται γλαφυρά ἀπό
τήν Εὔα πού ἀπευθυνόμενη στόν Ἀδάμ
λέει (Οἶκος ΣΤ΄, στίχοι 3-4) «τὰ ἀρχαῖα
* γὰρ παρῆλθε/ καὶ νέα πάντα * δείκνυσιν ὁ τῆς Μαριὰμ * γόνος Χριστός».
Τό ἀκροατήριο, ἀκούγοντας τόν διάλογο ἀνάμεσα στόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα

Στό κοντάκιο εἰσάγονται καί οἱ
πρωτόπλαστοι. Ὅμως, ὁ Ἀδάμ καί ἡ
Εὔα παρουσιάζονται περισσότερο ὡς
σύμβολα τῆς ἔκπτωτης ἀνθρωπότητας
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ἄλλη ὁ Ρωμανός προβάλλει ἔντονα
τό ζήτημα τῆς ἐξύψωσης τῆς Θεοτόκου μέσω τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ,
ὁ ὁποῖος ἐμφατικά δηλώνει ὅτι χάρη
σέ ἐκείνην καί μέσω ἐκείνης θά σώσει
τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ Μαρία γίνεται ὁ
νέος παράδεισος πού ἀποκαθιστᾶ τό
ἀνθρώπινο γένος καί πληγώνει τόν
διάβολο, παρέχοντας στόν ἄνθρωπο
τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας.

καί ἐν συνεχείᾳ ἐκεῖνον μέ τή Μαρία,
παίρνει μία γεύση τοῦ χαμένου παλαιοῦ παραδείσου: ἀκοῦν –καί μέσω τῆς
ἀκρόασης μποροῦν νά ὀπτικοποιήσουν
τά λεγόμενα– γιά τήν ἐξαπάτηση, τήν
ἀνυπακοή, τήν ἁμαρτία, τή νίκη καί τή
χαρά τοῦ φιδιοῦ καί φυσικά τή θλιβερή ἔκβαση γιά τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα.
Καί αὐτός ὁ παλιός παράδεισος ἔρχεται ἐπίσης σέ ἀντίθεση μέ τό σπήλαιο
τῆς Βηθλεέμ, ὅπου ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα
ἀντιλαμβάνονται τόν νέο παράδεισο,
τή Μαρία, ἀπό τήν ὁποία γεννήθηκε τό
δέντρο τῆς ζωῆς, ὁ καρπός τοῦ ὁποίου
ἡ γεύση δέν φέρνει θάνατο ἀλλά τήν
ἀπελευθέρωση ἀπό τήν κατάρα τοῦ
παλαιοῦ παραδείσου3:
Ἔγνων, ὦ γύναι, τὸ ἔαρ * καὶ τῆς
τρυφῆς ὀσφραίνομαι ἧς ἐξεπέσαμεν
πάλαι· * καὶ γὰρ ὁρῶ παράδεισον νέον,
ἄλλον, * τὴν παρθένον φέρουσαν κόλποις * αὐτὸ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς * ὅπερ
ποτὲ Χερουβὶμ ἐτήρει τὸ ἅγιον * πρὸς
τὸ μὴ ψαῦσαι <ἐ>μέ· τοῦτο τοίνυν
ἄψαυστον * ἐγὼ βλέπων φυόμενον,
ᾐσθόμην πνοῆς, * σύζυγε, τῆς ζωοποιοῦ
τῆς κόνιν ἐμὲ * ὄντα καὶ ἄψυχον πηλὸν
ποιησάσης ἔμψυχον· (Οἶκος Ζ΄)
Ἐπίσης τό κοινό βρίσκεται ἤδη ἀπό
τήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας ἐνώπιον τῆς ἀμώμου σύλληψης τῆς Μαρίας καί τῆς ἀδιάκοπης παρθενίας της, καθώς ὅλος ὁ
α΄ οἶκος εἶναι ἀφιερωμένος σέ αὐτήν
τήν πτυχή τοῦ χαρακτήρα: κυοφόρησε
χωρίς ἀνθρώπινη παρέμβαση, γέννησε
τόν Χριστό ἀντίθετα ἀπό τή φύση καί
ἀφότου γέννησε τόν Χριστό ἡ παρθενία τῆς παρέμεινε ἄθικτη. Ἀπό τήν

Στήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τῶν
Χριστουγέννων μποροῦμε ἐπίσης νά
ἀκούσουμε δυό ἀπό τούς ὡραιότερους
κανόνες τῆς ὑμνογραφίας μας σέ ἦχο
α΄, ἔργα δυό ἀδελφῶν, ἕναν ἀσματικό,
ποίημα τοῦ Κοσμᾶ, ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ, καί ἕναν ἰαμβικό, ποίημα τοῦ Ἰωάννου μοναχοῦ τοῦ Δαμασκηνοῦ.
Ὁ πρῶτος ἐκ τῶν δυό, στηριγμένος
ξεκάθαρα στίς βιβλικές ἀφηγήσεις, περιγράφει τά γεγονότα τῆς Γέννησης,
τήν προσκύνηση τῶν ποιμένων καί τῶν
μάγων, τήν ἐξύμνηση τῶν ἀγγέλων,
ἐξαίροντας ταυτόχρονα τήν Θεοτόκο
ὡς μητέρα τοῦ σαρκωμένου Χριστοῦ.
Ξεκινᾶ μέ τόν πολύ γνωστό εἱρμό τῆς
ἅ΄ ὠδῆς, στόν ὁποῖο ὁ ὑμνωδός καλεῖ τούς πιστούς καί ὅλη τήν πλάση
νά ὑμνήσουν καί νά μετάσχουν στόν
ἑορτασμό τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ,
ἐπισημαίνοντας ἔτσι τόν πανηγυρικό
χαρακτήρα τῆς ἑορτῆς:
Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.
Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.
Ἄισατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ
ἀνυμνήσατε λαοί·
ὅτι δεδόξασται.

3. Ὅ.π., 4-5.
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των (λύει δε, πολυπλόκους/σειρὰς παραπτωμάτων) (στ, 2)

Μέ τόν πιό εὔγλωττο τρόπο ὁ
ὑμνωδός ἔρχεται νά περιγράψει μελωδικά ὅσα παραδίδουν τά βιβλικά κείμενα. Ὡς πρός τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
παρουσιάζει τό σχέδιο τῆς σωτηρίας,
παρατηροῦμε ὅτι ἤδη ἀπό τό πρῶτο
τροπάριο, ὁ σοφός δημιουργός ἐμφανίζεται νά ἀναδημιουργεῖ «τὸν κατ’
εἰκόναν Θεοῦ γενόμενον» (α΄, 1), καθώς βλέπει «τὸν ἄνθρωπον χερσὶν ὃν
ἐποίησε… ὀλλύμενον» (α΄, 2). Σέ ἀρκετά τροπάρια γίνεται ἀναφορά στήν διπλή φύση τοῦ Χριστοῦ, στό δόγμα τῆς
ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου, ἐνῶ πολύ
συχνές εἶναι καί οἱ μνεῖες σέ προφητεῖες καί προτυπώσεις πού ἀφοροῦν
στή Γέννηση (ὅπως ρήσεις πού ἀπαντοῦν στόν προφήτη Ἠλία, στούς Ψαλμούς, στούς Ἀριθμούς κ.ἀ.). Ὅμως, καί
οἱ εὐθεῖες ἀναφορές στή σωτηρία τῆς
ἀνθρωπότητας λόγω τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀρκετές.
Ὁ Χριστός ὁ Θεός, ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ
«ἐνανθρωπήσας, ἀνεκτήσατο ἡμᾶς»
(α΄, 3), καθώς ο Θεός, «Θεὸς εἰρήνης
και Πατὴρ οἰκτιρμῶν» ἀπέστειλε στήν
ἀνθρωπότητα τόν ἄγγελό του, κατά τή
ρήση τοῦ Ἠσαΐα (9.6) γιά νά ὁδηγήσει
τόν ἄνθρωπο ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς
(ε΄, εἱρμός) καί νά τόν θεοποιήσει καθ’
ὁλοκληρίαν:
«… καὶ δούλους ἡμᾶς ἐχθροῦ καὶ
ἁμαρτίας, ἠλευθέρωσας Χριστέ· ὅλον τὸ
καθ’ ἡμᾶς δὲ Πτωχεύσας, καὶ χοϊκὸν ἐξ
αὐτῆς ἑνώσεως, καὶ κοινωνίας ἐθεούργησας» (ε, 1)
Έτσι, ὃν Πατὴρ γεννᾷ... ἦλθε σαρκωθεὶς στή φάτνη καί σπαργανώνεται μέ
τά κουρέλια, προκειμένου νά λύσει τίς
πολύπλοκες σειρές τῶν παραπτωμά-

Σαφῶς περισσότερες εἶναι οἱ ἀναφορές στό σχέδιο τῆς σωτηρίας στόν
δεύτερο ψαλλόμενο κατά τήν ἑορτή
τῶν Χριστουγέννων κανόνα, στόν ἰαμβικό κανόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ, μέ ἀρχή Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν Δεσπότης.
Σέ ἀρκετά σημεῖα ἐπισημαίνεται τό
γεγονός τῆς ἑκούσιας σάρκωσης (ἐκὼν
τεχθείς, προῆλθε τοῖς βροτοῖς ἐκουσίως,
σαρκωθεὶς ἐκών), πού πραγματοποιεῖται
λόγω τῆς θεϊκῆς συμπάθειας, πού σηματοδοτεῖ τή μετοχή τοῦ Θεοῦ στά πάθη
τοῦ ἀνθρώπου («ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς συμπαθῶς ἀφιγμένον» δ΄, 2). Παίρνοντας
σάρκα ἀπό τήν ἄσπιλη Κόρη καθιστᾶ
διαβατό τόν δρόμο γιά τόν οὐρανό:
Ἐκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ κόρης, τρίβον
βατήν, πόλου τίθησιν ἡμῖν (α΄, ειρμός),
καθώς μέ τήν ἕνωση τῆς θεϊκῆς καί τῆς
ἀνθρώπινης φύσης, λύεται τό προπατορικό ἁμάρτημα πού βασανίζει τή γενιά τῆς Εὔας:
Ἤνεγκε γαστὴρ ἠγιασμένη Λόγον
[…] μιγέντα μορφῇ τῇ βροτησίᾳ Θεόν,
Εὔας τάλαιναν νηδὺν ἀρᾶς τῆς πάλαι λύοντα πικρᾶς… (α, 1)
Ὁ Δαμασκηνός ἐπανειλημμένως
ἐπισημαίνει ὅτι ὁ Χριστός σαρκοῦται
γιά νά λύσει τήν ἁμαρτία, ὅπως ἀναφέρεται στό 2ο τροπάριο τῆς γ΄ ὠδῆς:
«… ἀλλ’ ἐπ’ ἐσχάτων Λόγος παχυνθεὶς σαρκί, τὸν πεπτωκότα, Ἵνα πρὸς
αὐτὸν ἑλκύσῃ πρωτόκτιστον» (γ΄, 2)
… στό 1ο τροπάριο τῆς δ΄ ὠδῆς:
«Ἶσος προῆλθες τοῖς βροτοῖς ἑκουσίως,
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Ὕψιστε, σάρκα προσλαβὼν ἐκ Παρθένου,
Ἰοὸν καθᾶραι τῆς δρακοντείας κάρας,
ἄγων ἅπαντας πρὸς σέλας ζωηφόρον.
Θεὸς πεφυκώς, ἐκ πυλῶν ἀνηλίων».
… ἤ στό 1ο τροπάριο τῆς στ΄ ὠδῆς,
ὅπου συμπυκνώνεται ἡ σχετική μέ τή
γέννηση θεολογία:
Ὃς ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς θεὸν θεὸς λόγος
Νυνὶ κρατύνει, μὴ σθένουσαν τὴν
πάλαι Ἰδὼν φυλάξαι, τὴν καθ’ ἡμᾶς
οὐσίαν, Καθεὶς ἑαυτὸν δευτέρα κοινωνία, Αὖθις προφαίνων τῶν παθῶν ἐλευθέραν.
Ἐδῶ σέ μιά δεύτερη κοινωνία ὁ
Θεός, ἀντί νά δώσει κάτι δικό του,
ὅπως κατά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, παίρνει ἀνθρώπινη ὑπόσταση καί
ἔτσι δυναμώνει τήν παλαιά ἀσθενῆ
ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἀπελευθερώνει ἀπό τά πάθη, ὅπως ἦταν πρίν περιπέσει στήν ἁμαρτία.

Ὅλο τόν ὕμνο διατρέχει ἐπίσης ἡ
ἀντίθεση ἀνάμεσα στό σκοτάδι, πού
συνδέεται μέ τήν ἁμαρτία, καί τό φῶς,
πού συνδέεται μέ τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καί τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου,
ὅπως στούς παρακάτω στίχους:
«Ἄγων ἅπαντας πρὸς σέλας ζωηφόρον, Θεὸς πεφυκώς, ἐκ πυλῶν ἀνηλίων»
(δ΄, 1)
ἤ
«Ὁ λαὸς εἶδεν, ὁ πρὶν ἠμαυρωμένος
Μεθ’ ἡμέραν φῶς τῆς ἄνω φρυκτωρίας»
(ε, 2).
Ἔτσι μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ,
ἀπελευθερωμένος ἀπό τό σκοτάδι τῆς
ἁμαρτίας, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ὑμνωδός
στό τελευταῖο τροπάριο τοῦ κανόνα,
ὁ πιστός στόν Θεό λαός γεμίζει χαρά
καθώς συναισθάνεται τήν ἀναγέννησή
του:
«Πόθου τετευχώς, καὶ Θεοῦ παρουσίας, Ὁ χριστοτερπὴς λαὸς ἠξιωμένος, Νῦν ποτνιᾶται τῆς παλιγγενεσίας».

Στόχος εἶναι νά ἀνοίξει τό δρόμο
στόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο προκειμένου
νά φτάσει κοντά στόν Θεό, καί νά ἑνώσει τόν κόσμο μέ τίς ἄυλες οὐσίες τῶν
ἀγγέλων:
«Ἴνα κρατοῦντος ὤλεσε θυμοφθόρου,
Κόσμον συνάπτων ταῖς ἀΰλοις οὐσίαις,
Τιθεὶς προσηνῆ τὸν τεκόντα τῇ κτίσει»
(ε, 1)

Κλείνω μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι τό
σχέδιο τῆς σωτηρίας πού ξεκινᾶ νά
ὑλοποιεῖται μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
πού σύντομα θά γιορτάσουμε, εἶναι
τό μεγαλύτερο δεῖγμα τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, πού θυσίασε
τόν Υἱό καί Λόγο του γιά χάρη μας. Ὁ
Θεός ἀποφάσισε γιά τή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου, τώρα ὁ ἄνθρωπος καλεῖται
νά ἀποφασίσει ὁ ἴδιος γιά τή σωτηρία
του!
Χρόνια πολλά!

… καί νά ἐπιστρέψει ἔτσι τόν πλανημένο ἄνθρωπο ὡς καλός ποιμήν, στό
«κοπάδι» καί τόν παράδεισο:
«Ἥκεις πλανῆτιν πρὸς νομὴν
ἐπιστρέφων, Τὴν ἀνθοποιὸν ἐξ ἐρημαίων
λόφων, Ἡ τῶν ἐθνῶν ἔγερσις, ἀνθρώπων
φύσιν» (η΄, 2)
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Μέ λαμπρότητα τιμήθηκαν στήν Μητρόπολή μας τά
105 χρόνια ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα
Μέ κάθε ἐπισημότητα ἑορτάστηκε ἡ ἐπέτειος τῆς Ἕνωσης τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα
τό Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018. Το πρωί τοῦ
Σαββάτου τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου
καί Βίαννου κ.κ. Ἀνδρέου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ.
Γεωργίου Περάκη, τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Γ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ.
Μιχαήλ Βλαβογιλάκη καί τῆς Δ’ Ἀρχιερατικῆς
Περιφέρειας Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἐπίσημη Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό τῆς
Μητροπόλεώς μας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναίου καί συμπροσευχούμενων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Κατελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῶν πολιτικῶν, θεσμικῶν καί
στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
Τήν κυβέρνηση ἐκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων
Δικαιωμάτων τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Μαρία Γιαννακάκη.
Ἐπίσης, τό παρών ἔδωσαν μεταξύ ἄλλων καί ὁ Ἀρχηγός Στόλου, Ἀντιναύαρχος,
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Ἰωάννης Παυλόπουλος, οἱ Βουλευτές Χανίων, κ. Βάλια Βαγιωνάκη καί κ. Ἀντώνης
Μπαλωμενάκης, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος
Βάμβουκας καί πολλοί ἄλλοι.
Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη πομπή πρός τό Φρούριο Φιρκά ὅπου ἔγινε ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας μέ τίς μπάντες τῶν ἐνόπλων δυνάμεων νά παιανίζουν στρατιωτικά ἐμβατήρια.

Πανηγυρική Ἀρχιερατική Ἀγρυπνία γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο
τόν Καυσοκαλυβίτη στήν Ἱ. Μονή Χρυσοπηγής
Μέ πνευματική ἀγαλλίαση καί χαρά
ἐορτάστηκε καί φέτος στην Ἱ. Μονή Χρυσοπηγής Χανίων η μνήμη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη. Στήν ἀγρυπνία συλλειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωριου κ. Ανδρέας και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ἐνώ συμμετειχαν ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγουμενός της Ι. Μονῆς Ἐσφιγμένου, Ἁγίου Ὅρους,
π. Βαρθολομαῖος, ἱερεῖς, ἠ αδελφότητα της Μονής και μεγαλο πληθος προσκυνητῶν, ἐκ των ὁποίων πολλοί νέοι.
Μετά τό πέρας τῆς ἀγρυπνίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Εἰρηναῖος καί
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ευχηθηκαν σέ ὅλους νά ἔχουν τήν
εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πορφυριου, πού εἶναι δώρο Θεοῦ, χαρά καί ἐλπίδα γιά τό πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ Ἀρχιερεῖς, ἐπίσης, εὐχήθηκαν τήν ἑπόμενη χρονιά νά ἑορταστεῖ ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου στόν νέο Ναό πρός τιμήν του στη Μονή, τοῦ ὁποίου ἡ ἀνέγερση συνεχίζεται.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Η Αγία τῆς Χριστιανοσύνης καί προστάτιδα τοῦ Πυροβολικοῦ Ἁγία Βαρβάρα
ἑορτάστηκε μέ τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στή μνήμη της, στό Πεδίον Βολῆς
Κρήτης.
Ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Προδρόμου Ξενάκη, τοῦ Κωδικογράφου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ.
Νήφωνος Βασιλάκη, πλήθους Κληρικῶν, συμπροσευχομένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.
Πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τίμησε μέ
εὐαρέσκεια τῆς Μητροπόλεώς μας τόν Διοικητή τοῦ Π.Β. Κ. Ταξίαρχο Κλεάνθη Καρατσίν. Τό κείμενο τῆς Εὐαρέσκειας ἀνέγνωσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Κατόπιν Ἀκολούθησε ἐπίσημος Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου, συμπροσευχουμένων τῶν Δυό Ἀρχιερέων καί τῶν Κληρικῶν, στήν
ὁποία παρέστησαν οἱ Ἄρχοντες τοῦ Τόπου μας, οἱ
Στρατιωτικές Ἀρχές καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Σωμάτων
Ἀσφαλείας.
Νά σημειωθεῖ ὅτι μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας
Κλῆρος καί Λαός εὐχήθηκε τά χρόνια πολλά στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό καί στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό
Λιονάκη γιατί παράλληλα μέ τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας ἡ Ἐκκλησία μας στίς 4 Δεκεμβρίου τιμᾶ καί
τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καί
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στήν
Ἐνορία Μουρνιῶν στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Δρακακάκης.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἅγιο Νικόλαο
στά Κεραμιά καί Χειροθεσία Οἰκονόμου
Παρουσία ἑκατοντάδων πιστῶν τελέσθηκε τήν Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στή χάρη τοῦ Ἁγίου Νικολάου στόν Γέρο Λάκκο Κεραμιῶν.
Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος κατά τή διάρκειά του χειροθέτησε σέ Οἰκονόμο τόν ἐφημέριο τῆς
Ἐνορίας Κεραμιῶν Πρεσβ. Κυριάκο Κουρνιδάκη.

Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Νικολάου
στή Σούδα Χανίων
Μέ λαμπρότητα καί θρησκευτική κατάνυξη ἡ περιοχή τῆς Σούδας Χανίων ἑόρτασε
τόν πολιοῦχο καί προστάτη της Ἅγιο Νικόλαο στόν ὁμώνυμο μεγαλοπρεπῆ Ναό πού
εἶναι ἀφιερωμένος στή μνήμη του.
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Τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός συλλειτουργούντων πλήθους
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχούμενων τοῦ Δημάρχου Χανίων κ.
Ἀναστασίου Βάμβουκα, τῶν Πολιτικῶν καί
Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου μας.
Τό παρών ἔδωσε καί ἡ Ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Μαρία Κόλλια Τσαρούχα.
Πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης χειροθέτησε σέ
Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἄξιο Ἐφημέριο ὅπως ἀνέφερε, τῆς Ἐνορίας π. Κυριακό Κοντάκο.
Κατόπιν ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στούς δρόμους τῆς Σούδας
καί στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἐπίσημος Δοξολογία στό Ναύσταθμο Κρήτης.

Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
στά Χανιά καί στήν Κίσαμο
Μέ λαμπρότητα καί θρησκευτική κατάνυξη σήμερα Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου ἑόρτασε ἡ
Κίσαμος τόν πολιοῦχο τῆς Ἅγιο Σπυρίδωνα,
μέ πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί πλήθους Κληρικῶν, ἐνῶ στά Ἱερά Ἀναλόγια ἀπέδιδαν ὕμνους καλλικέλαδοι ψάλτες.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στήν ὁποία τό παρών ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, Ἀντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Φορέων, ἐκπρόσωποι
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχι-
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επίσκοπο Κρήτης καί τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας γιά τήν λαμπρή Θεία Λειτουργία, τούς Κληρικούς, τούς Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τούς
ψάλτες, τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου καί ὅλο τόν κόσμο
πού ἦρθε νά προσευχηθεῖ αὐτή τήν ἡλιόλουστη ἡμέρα
στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα.
Θερμότατες εὐχαριστίες ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπόλιτης Κισάμου καί Σελίνου καί προς την
διεύθυνση τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας ”Μαρτυρία” που μετέδωσε
ζωντανά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος εὐχαρίστησε
τούς δυό Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς καί ὅλο τόν κόσμο καί ἀναφέρθηκε στήν ζωή τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στούς κεντρικούς δρόμους τῆς Κισάμου, μέ τήν συνοδεία ἀγήματος τοῦ
Στρατοῦ, ἐνῶ τήν εἰκόνα κρατοῦσαν στά χέρια τούς ἄντρες μέ παραδοσιακές κρητικές φορεσιές. Ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου καθ’ ὅλη τήν διάρκεια συνόδευε μέ ἀνάλογα ἐμβατήρια, ἐνῶ στή λιτάνευση ἀκολουθοῦσαν παραδοσιακοί σύλλογοι, οἱ ἐθελόντριες τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀντιπροσωπεῖες σχολείων καί πλῆθος κόσμου.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τελέσθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν Ἁγία Μαρίνα Νέας Κυδωνίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχομένων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικού Ἐπιτρόπου καί Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ΣΤ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη,
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν, ἐνῶ τό παρών ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας.
Τήν Κυριώνυμο ἐπίσης ἡμέρα τῆς ἑορτῆς στήν πόλη τῶν Χανίων στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ὅπου βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τελέσθηκε πανηγυρική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου ἐφημερίου του Ναοῦ Πρωτ. Ἐμμ.
Τζατζάνη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο στίς
Μουρνιές καί στό Γεράνι Κυδωνίας

Λαμπρά καί μεγαλοπρεπῶς τελέστηκε τό
ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 14 Δεκεμβρίου ὁ
Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός,
ἐπί τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στό ὁμώνυμο Ἱστορικό Μοναστήρι στήν περιοχή Μουρνιές στά Χανιά, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης
Δρακακάκης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ πανηγυρίζων Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἦταν κατάμεστος, ἀπό πλῆθος πιστῶν πού ἔσπευσαν νά τιμήσουν τόν προστάτη τους.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στό Γεράνι Κυδωνίας, ὅπου
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τερεζάκης πλαισιωμένος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Συνοδική Ἐκδήλωση γιά τά 40 χρόνια
ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου
Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκαν οἱ Ἐκδηλώσεις Μνήμης καί Εὐγνωμοσύνης που
διοργανώθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κατά τό τετραήμερο
13,14,15 καί 16 Δεκεμβρίου στίς Μοῖρες, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση σαράντα ἐτῶν
ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης καί Προέδρου
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κυροῦ Εὐγενίου, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης.
42

Τήν Κυριακή 16 Δεκεμβρίου τό πρωί τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Μοιρῶν Τρισαρχιερατικῆ Θεία Λειτουργιά, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων ὑπ’ αὐτοῦ τῶν Σεβασμ. Ἁγίων Ἀρχιερέων Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου.
Ἐν συνεχείᾳ, τελέσθηκε Συνοδικό Ἱερό Μνημόσυνο εἰς μνήμην τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Εὐγενίου στό ὁποῖο παρέστησαν πλήν τῶν προαναφερθέντων Ἀρχιερέων καί οἱ Σεβ. Ἅγιοι Ἀρχιερείς Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, Κισάμου
καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, καί ὄ
Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος.
Στήν Ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
Κρήτης Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, ὁ Κωδικογράφος τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης καί πολλοί Κληρικοί.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου πραγματοποιήθηκαν τά ἀποκαλυπτήρια
ἐπετειακῆς ἐπιγραφῆς ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνῶ ἀργότερα τελέσθηκε Τρισάγιο στήν
προτομή τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου κυροῦ Εὐγενίου καί ἀκολούθησε ὁμιλία περί
αὐτοῦ, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριο, ἡ
ὁποία μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό Μαρτυρία.
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κ. Παναγιώτης Γρηγορίου «Ἡ ποιότητα τῆς
σχέσεως τοῦ ζεύγους καί οἱ ἐπιπτώσεις στή
διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν».
Μία ἐξαιρετική καί συμβουλευτική ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας στά πλαίσια
τῆς Σχολῆς Συμβουλευτικῆς Γάμου καί Νέων
Γονέων, τήν ὁποία συντονίζει μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μέ
συνεργάτες τόν Πρωτ. Βασίλειο Φραγγιαδάκη, τόν Πρεσβ. Βασίλειο Γκάτση καί τόν
Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη.
Ὁμιλητῆς αὐτή τήν φορά ἦταν ὁ ἐξαίρετος Ψυχίατρος κ. Παναγιώτης Γρηγορίου, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ποιότητα τῆς σχέσεως τοῦ ζεύγους καί οἱ ἐπιπτώσεις στή
διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν», τόν ὁποῖο χειροκρότησε γιά τήν κατάμεστη ἀπό συμβουλές ὁμιλία του τό ἀκροατήριο πού ὅπως καί τίς περισσότερες φορές τό
ἐκπροσωποῦν νέοι γονεῖς καί νιόπαντρα ζευγάρια.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας τήν ὁποία συντόνισε καί αὐτή τήν φορά ὁ παραγωγός τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ κ. Χρῆστος Μποτωνάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή, μεταφέροντας τοῦ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί προσφέροντας ἕνα ἀναμνηστικό δῶρο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Οἱ μαθητές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἔψαλλαν
τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
Παραδοσιακά τραγούδια καί κάλαντα ἔψαλλαν σήμερα τό πρωί στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ματθαίου, οἱ μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς Κρήτης.
Μέ εὐχές καί συμβουλές ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης εὐχαρίστησε τόν Σχολάρχη κ. Θωμά Παναγιώτου, τούς καθηγητές καί μαθητές, προτείνοντας νά μή σταματήσουν ποτέ νά ἀγωνίζονται καί νά διαβάζουν.
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Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε σέ ὅλους τό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ τούς μαθητές τούς περίμενε ἀκόμη μία ἔκπληξη, λαμβάνοντας ὡς
εὐλογία ἀπό τά χέρια τοῦ Σεβασμιωτάτου μας ἕνα ἀθλητικό χειμερινό μπουφάν, προσφορά τοῦ καταστήματος Italian Factory.

Νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν
Μέ θρησκευτική κατάνυξη τελέσθηκε τήν Τετάρτη 19
Δεκεμβρίου Νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου γιά τήν
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ
Θεοφόρου καί γιά τήν Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Θεοφόρα ἕνεκεν τῶν ὀνομαστηρίων της.

Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός
συλλειτουργούντων, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκη, τοῦ Πρεσβ. Βασιλείου Κιάσσου
καί τοῦ Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη.
Μέ λόγους ἀγάπης ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης εὐχήθηκε στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας χρόνια πολλά στήν Καθηγουμένη τῆς Μονῆς.
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Τσάντες ἀγάπης μοιράστηκαν ἀπό τήν Μητρόπολή μας
Συνεχίζοντας τό φιλανθρωπικό της ἔργο ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί τίς ἡμέρες τῶν
Χριστουγέννων καί κάνοντας πράξη καθημερινά τά λόγια τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ «Ἀφοῦ προσφέρατε σέ ἕναν ἀπό τούς πτωχούς ἀδελφούς σας, σέ ἐμένα προσφέρατε», μοίρασε κρέας καί διαφόρων εἰδῶν τροφίμων σέ περίπου ἐξακόσιες οἰκογένειες καί ἄτομα πού ἀδυνατοῦν νά καλύψουν τίς βασικές ἀνάγκες σίτισής τους.
Τό Κεντρικό μας Συσσίτιο ἔμπνευση καί ἐπιθυμία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ μέ τήν βοήθεια τοῦ ὑπευθύνου κ. Εὐθυμίου Σημανδηράκη, τῆς μαγείρισσας
κ. Μαρίας Αὐγέρου τῆς ἀγαπητῆς κ. Γεωργίας Ματσαμάκη, μέ ὁμάδα ἐθελοντῶν καί
ἐθελοντριών, τήν ἀρωγή Κληρικῶν καί τήν εὐγενική προσφορά χορηγῶν τοῦ τόπου
μας, ἐνίσχυσε τίς οἰκογένειες αὐτές πού πραγματικά ζοῦν στά ὅρια τῆς φτώχειας ὥστε
νά γεμίσουν καί ἐκεῖνες τό γιορτινό τους τραπέζι.
Αὐτό εἶναι μέρος μόνο ἀπό τό ἔργο τοῦ φιλόπτωχου τό ὁποῖο ἐνισχύει ἄπορους συνανθρώπους μας προκειμένου νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους καί νά πληρώσουν χρέη
καί λογαριασμούς, δαπανηρά χειρουργεῖα καί φάρμακα.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας εὐχαριστεῖ ὅλους τούς δωρητές πού ἡ συμπαράστασή τους
πάντα εἶναι συγκινητική.

Ἐκοιμήθη ὁ Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Ἔξαρχος Μίνωας Ζομπανάκης
Μία κορυφαία προσωπικότητα διεθνῶς,
στόν χῶρο τῆς οἰκονομίας καί Ἔξαρχος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μίνωας Ζομπανάκης, «ἔφυγε» ἀπό τήν ζωή σέ ἡλικία 92 ἐτῶν.
Ὁ μακαριστός Μίνωας Ζομπανάκης, Αρχοντας Ὀφφικιάλιος τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας πού εἶχε τιμηθεῖ μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Ἐξάρχου ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, εἶχε καταγωγή ἀπό τίς Καλύβες
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Ἀποκορώνου, καί τά τελευταῖα χρόνια μοίραζε τό χρόνο τοῦ μεταξύ τῆς Ἀθήνας καί
τῶν Χανίων.
Ὁ 90χρονος Κρητικός ξεκίνησε τή ζωή τοῦ ταπεινά καί φτωχικά: ἦταν τό δεύτερο
ἀπό ἑπτά παιδιά μιᾶς οἰκογένειας στήν Κρήτη. Μεγάλωσε σέ ἕνα σπίτι μέ χωμάτινα
πατώματα, χωρίς ἠλεκτρικό βέβαια ὅπως ἦταν ὅλα τά χωριά τῆς Ἑλλάδας ἐκείνη τήν
ἐποχή καί χωρίς τρεχούμενο νερό.
Ἀπό τό σπίτι τοῦ ἔφυγε στά 17, ξεφεύγοντας ἀπό τή γερμανοκρατούμενη Κρήτη
ἐπάνω σέ ἕνα ἀνοιχτό πλοιάριο λαθρεμπόρων. Κατάφερε νά βγεῖ ζωντανός ἀπό ἐκεῖνο
τό ταξίδι τῶν 200 ναυτικῶν μιλίων καί νά φτάσει στήν Ἀθήνα, ὅπου γράφτηκε στό
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ τελέστηκε τήν Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου στίς 14:00
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στίς Καλύβες.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης στήν γιορτή Κατηχητικῶν
τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στήν
Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν μετά ἀπό 25 ὁλόκληρα χρόνια, ἡ Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τοῦ
κατηχητικοῦ σχολείου μέ συμμετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ παιδιῶν.
Ἄλλος ἕνας στόχος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καρποφόρησε ἀπό τήν
ἡμέρα πού ἀνέλαβε διακονία στόν Ἱερό αὐτό ναό ὕστερα ἀπό τόν ἀδόκητο θάνατο τοῦ
μακαριστοῦ ἐφημερίου π. Ἐμμ. Γεωργακάκη.
Σέ μία χαρούμενη ἀτμόσφαιρα, πλημμυρισμένη ἀπό ὕμνους τραγούδια καί ἕνα ἐπίκαιρο θεατρικό δρώμενο ἀπό τόν βιβλίο τοῦ Α. Παπαδιαμάντη, μέ τήν καθοδήγηση
τῶν κατηχητριών Φωτεινῆς Δερμετζοπούλου καί Ἔλενας Διαμαντούδη κατάφεραν νά
ταξιδέψουν τούς θεατές στά γεγονότα τῶν ἡμερῶν καί νά συγκινήσουν, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μίλησε ἐπίκαιρα τόσο πρός τούς γονεῖς πού συνόδευσαν τά
παιδιά τούς ὅσο καί πρός ὅλο τόν κόσμο πού παρευρέθηκε.
Μέ εὐχαριστήριους λόγους ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἀκόμα μία φορά γιά τό
δραστήριο ἔργο πού συνεχίζει νά ἐπιτελεῖ γιά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ἀπό τότε
πού ἀνέλαβε διακονία, ὁ στενός συνεργάτης καί Πρωτοσύγκελλος τοῦ π. Δαμασκηνός
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Λιονάκης, τῆς δυό κατηχήτριες καί τά παιδιά καί τήν παρουσιάστρια τῆς ἑορτῆς κ.
Καίτη Ἀλέξη καθώς καί ὄλον τόν κόσμο.
Νωρίτερα ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος καί ἱερατικός προϊστάμενος
τοῦ Ναοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, τούς Κληρικούς, τούς γονεῖς γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν στά κατηχητικά τῆς ἐνορίας
Λενταριανῶν, τίς ἄξιες κατηχήτριες κ. Φωτεινή καί κ. Ἕλενα, τήν κ. Καίτη Ἀλέξη, τά
παιδιά καί ὅλους του παρευρισκόμενους.
Μετά τό πέρας τῆς ἑορτῆς οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου ἀδελφότητας τῆς Ἐνορίας
πού ἀπό νωρίς τό πρωί τραγούδησαν τά κάλαντα σέ γειτονιές τῶν Λενταριανῶν σκορπώντας χαρά καί εὐχές τά ἔψαλλαν καί στόν Σεβασμιώτατο.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος μοίρασε μαζί μέ τίς εὐχές του καί ἀναμνηστικά δῶρα τῆς
Ἐνορίας πρός ὅλα τά παιδιά.

Ἡ Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τῆς Μητροπόλεώς μας
Σέ κλίμα ἑορταστικό καί χαρμόσυνο πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 ἡ Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τῆς Μητροπόλεως μας στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων
τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, παρουσία τοῦ Σεβασβιώτατου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Π.Β.
Κρήτης Κλεάνθους Καρατσίν, καθώς Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως μας ἀλλά καί πλήθους κόσμου.
Μέ κοντάκια καί ὕμνους ἀπό τήν Βυζαντινή χορωδία ξεκίνησε ἡ βραδιά ὑπό τή
διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος πρωτοψάλτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου κ. Κωνσταντίνου Στεφανάκη.
Ἀκολούθησε βίντεο ἀπό τόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων μέ θέμα τή συμβολική τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱερό Ναό καί τήν λατρεία, μέ ἀφηγητή τόν πρωτοπρεσβύτερο Πρωτ.
Γεώργιο Πατεδάκη, ἐνῶ τήν ἐπιμέλεια εἶχε ὁ Ἀντώνης Τζατζάνης.
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Ἡ παιδική χορωδία στή συνέχεια πῆρε τή σκυτάλη, τραγουδώντας σκοπούς χριστουγεννιάτικους, ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κᾶ Βασιλικῆς Ἀθανασιάδου – Πετράκη γεμίζοντας τή σκηνή χαρούμενες φωνοῦλες οἱ ὁποῖες ἑνώθηκαν λίγο ἀργότερα μέ αὐτές
τῶν μεγάλων γιά νά μᾶς τά ποῦνε… μέ τά πανελλήνια κάλαντα.
Ἡ χορωδία τῶν ἐνηλίκων τῆς Μητροπόλεώς μας, πῆρε θέση καί τραγουδώντας βυζαντινά κ παραδοσιακά κάλαντα ὑπό τή διεύθυνση τῆς κ. Ἕλλης Παπαλιωνάκη – Παγωνίδου.
Ἕνα βίντεο ἀπό τήν μακρινή Ἀφρική ἦρθε νά δώσει ἕναν ξεχωριστό παλμό μέ ἕνα
χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Τήν ἐπιμέλεια εἶχε ὁ Ἰάκωβος κάτοικος τῆς Οὐγκάντα.
Τά φῶτα κλείνουν, τό σκηνικό ἀλλάζει κ ἡ αὐλαία ἀνοίγει γιά νά ὑποδεχτεῖ τά παιδιά τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη, τά ὁποία παρουσίασαν τό θεατρικό μέ τίτλο «Χριστούγεννα στό κόσμο».
Νά ἀναφέρουμε ἐδῶ τήν ἄκρως σημαντική προσφορά ἐπιταγῆς γιά τό πολύτιμο
ἔργο τῶν συσσιτίων διά χειρός τοῦ διοικητοῦ τοῦ Π.Β. Κρήτης.
Τήν ὄμορφη ἑορτή ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἀπευθύνοντας Χριστουγεννιάτικο χαιρετισμό, δίνοντας τίς ἐγκάρδιες πατρικές του εὐχές, σέ ὅλους ὅσους συνετέλεσαν στήν περάτωση τῆς ἐκδήλωσης.
Ἀπό τό γραφεῖο νεότητας τῆς Μητρόπολης μοιράστηκαν δῶρα σέ ὅλα τά μικρά
παιδιά πού συμμετεῖχαν ἐνῶ προσφέρθηκε κέρασμα ἀπό τήν κουζίνα τῶν συσσιτίων γιά ὅλους τους παρευρισκόμενους, τοῦ ὁποίου τήν ἐπιμέλεια εἶχε ὁ κ. Εὐάγγελος
Σγουράκης καί ἐθελοντές.
Τήν παρουσίαση τῆς γιορτῆς καθώς κ τήν ἐπιμέλεια τῶν κειμένων εἶχε ἡ κα. Δῶρα
Τζατζάνη.
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Κοσμοπλημμύρα στήν ἀγρυπνία τῆς Ἐνορίας
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε τήν
Δευτέρα 24 πρός ξημερώματα Τριτης 25 Δεκεμβρίου νυχτερινή Θεία Λειτουργία τῆς
Μητρόπολης τῶν ἑορτῶν, τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱερό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος
τῆς Μητροπόλεώς μας καί Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Τό μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἀνέγνωσε πρίν τό τέλος
τῆς Λειτουργίας ὁ π. Δαμασκηνός.
Τό παρών ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης μαζί μέ
τήν οἰκογένειά του, πλῆθος κόσμου ἀνάμεσά τους καί πολλοί νέοι.
Μετά τό πέρας τῆς Νυχτερινῆς Θείας Λειτουργίας οἱ γυναῖκες της Φιλοπτώχου
ἀδελφότητος ἔψαλλαν τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα μέσα στό ναό.

Τά Χριστούγεννα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Μέ ἐκκλησιαστική Χριστουγεννιάτικη λαμπρότητα καί μέ
κάθε ἱεροπρέπεια ἑορτάστηκε στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
στά Χανιά ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ
τήν τέλεση νυχτερινῆς Θείας
Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρ. Κυδωνίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Πλῆθος πιστῶν προσῆλθε μέ εὐλάβεια στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό γιά νά ἑορτάσει τήν κατά Σάρκα Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου μας καί νά κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
50

Μέ κατάνυξη ἀνεγνώσθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τό ἐόρτιο Χριστουγεννιάτικο
Μήνυμα τῆς Α.Π.Θ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα αἰσιοδοξίας πού προσφέρει ἡ
κατά Σάρκα Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, κλείνοντας μέ τά ἐπιλογικά λόγια ”Ὁ Λόγος ἐγένετο σάρξ, ἡ «ἀλήθεια ἦλθε» καί «παρέδραμεν
ἡ σκιά», μετέχομεν ἤδη τῆς Βασιλείας ἐν τῇ
πορείᾳ πρός τήν τελείωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας. Ἔχομεν ἀκλόνητον τήν βεβαιότητα, ὅτι τό μέλλον ἀνήκει εἰς τόν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι «χθές καί
σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί θά παραμένῃ τόπος ἁγιασμοῦ καί ἐνθέου βιοτῆς, ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου,
πρόγευσις τῆς δόξης τῆς Βασιλείας, ὅτι θά συνεχίσῃ «νά δίδῃ τήν εὐαγγελικήν μαρτυρίαν» καί «νά διανέμῃ ἐν τῇ οἰκουμένῃ τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: τήν ἀγάπην Του, τήν εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην, τήν καταλλαγήν, τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν προσδοκίαν τῆς αἰωνιότητος». Τό σύγχρονον ἰδεολόγημα περί «μεταχριστιανικῆς» ἐποχῆς
εἶναι ἄτοπον. «Μετά Χριστόν», τά πάντα εἶναι, καί μένουν εἰς τόν αἰῶνα, «ἐν Χριστῷ».”
Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, εὐχήθηκε
πρός ὅλο τόν κόσμο χρόνια πολλά τονίζοντας ὅτι ὁ Χριστός, ἀποτελεί τήν ἐγγύηση
τῆς σωτηρίας, ὁ Ἴδιος ἀναπαύει, ἐλεεῖ καί εἰρηνεύει.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Τήν Πέμπτη μετά τήν κατά Σάρκα τοῦ Κυρίου Γέννηση, 27 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα
μνήμης καί τιμῆς τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, Θεοδώρου τοῦ
Γραπτοῦ καί Θεοδώρου Κων/πόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς
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τόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στόν Κουμπέ Χανίων ὅπου διακονοῦν ὁ Πρωτ. Ἰωάννης
Τσιτσιρίδης ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος
καί ὁ π. Νεκτάριος Βαϊγκούσης ὡς συνεφημέριος.
Στή Θεία Λειτουργία πῆραν μέρος
ἐπίσης ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης,
ὁ Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωνσταντάκης, ὁ Πρωτ.
Ἀντώνιος Κουκουράκης, ὁ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης, ὁ Πρεσβ. Γεώργιος Μπαντουράκης, ὁ Πρέβ. Εὐάγγελος Γενάρης, ὁ Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Ξηρουχάκης καί ὁ Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης ἐνῶ μεταξύ τοῦ κόσμου πού ἀπό πολύ νωρίς κατέκλυσε
τό Ναό, παρέστησαν καί ἐκπρόσωποι φορέων τοῦ τόπου μας.
Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, τόν Πρωτοσύγκελλο, ὅλους τους Κληρικούς
καί τόν κόσμο, προσέφερε στόν Μητροπολίτη ἕνα ἀναμνηστικό δῶρο τῆς Ἐνορίας ὡς
ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. Γεωργίου Περάκη
συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Τσιτσιρίδη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Δρακακάκη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Πατσουράκη, τοῦ Πρεσβ.
Ἰωάννου Τσαπάκου, τοῦ Πρεσβ. Νεκταρίου Βαϊγκούση καί τοῦ Πρεσβ. Ἀλεξάνδρου
Ξηρουχάκη.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός πρός βραβευθέντες
φοιτητές ἰατρικῆς: ”κάποια στιγμή μπορεῖ νά σᾶς χρειαστοῦμε”
Τήν σκληρή δουλειά καί τούς κόπους μιᾶς ὁλόκληρης χρονιᾶς εἶδαν
νά ἀναγνωρίζονται οἱ ἀριστεύσαντες
φοιτητές ἰατρικῆς ἀπό τά Χανιά πού
βραβεύτηκαν χθές ἀπό τό Χαζίρειο
Πολιτιστικό Κέντρο στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύματος στήν Ἁγ. Μαρίνα. Οἱ νέοι ἐπιστήμονες πέρα ἀπό τήν ἠθική ἱκανοποίηση πού αἰσθάνθηκαν παρέλαβαν ἀπό τό Ἵδρυμα καί χρηματικό ποσό, προκειμένου νά βοηθηθοῦν στή συνέχιση τῶν σπουδῶν τους.
Τήν ὄμορφη τελετή ἀπονομῆς χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καί Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Γεωργίου Νικολάου Χαζίρη, συγχαίροντας τούς
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νέους ἐπιστήμονες εὐχόμενος νά συνεχίσουν μέ τίς σπουδές
τούς τό δύσκολο καί εὐλογημένο ἔργο τοῦ ἰατροῦ. Παράλληλα
εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη, τοῦ Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ.
Γεώργιο Περάκη ὅπου εἶναι καί Ἀντιπρόεδρος στό συμβούλιο τοῦ Κληροδοτήματος, τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, τούς
ἐκπροσώπους φορέων καί συλλόγων καί ὅλο τόν κόσμο πού
παρευρέθηκε καί γέμισε τήν αἴθουσα τοῦ Χαζιρείου Πολιτιστικοῦ Κέντρου.
Τέλος, ἀπευθυνόμενος στούς βραβευθέντες φοιτητές τούς
συνεχάρη γιά τόν ζῆλο καί τήν προσπάθεια τούς λέγοντας χαριτολογώντας πώς κάποια στιγμή μπορεῖ νά σᾶς χρειαστοῦμε ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι.
Ὁ ἐφημέριος της Ἁγίας Μαρίνας καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Χαζίρειου Πολιτιστικοῦ Κέντρου Ἄγ. Μαρίνας Πρωτ. Γιῶργος Περάκης μίλησε καί ἐκεῖνος μέ συγκίνηση γιά τήν ἐκδήλωση καί τή σημασία πού ἔχει νά ἀναγνωρίζονται οἱ προσπάθειες τῶν νέων ἀνθρώπων, καί πρίν τήν ἀνάγνωση τοῦ ἐπισήμου
πρακτικοῦ, μία ἔκπληξη ἀπό τήν ἠχογραφημένη τηλεφωνική συνέντευξη τοῦ π. Γεωργίου μέ τόν νέο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Μύρωνα Κτιστάκη,
ὁ ὁποῖος καί ἐκεῖνος πρόσφατα ἔλαβε τό πτυχίο τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, προκάλεσε
ἔντονες συγκινήσεις.
Νά σημειωθεῖ, τέλος, ὅτι τήν ἐκδήλωση παρακολούθησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 6ης
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης, ὁ Ἐφημέριος της Ἐνορίας Γαλατά Πρωτ. Ἐλευθέριος Βομβολάκης, ὁ Ἐφημέριος της Ἐνορίας Πλατανιά Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης, ὁ Ἐφημέριος της Ἐνορίας Μουρνιῶν Πρωτ. Ἰωάννης Δρακακάκης,
πλῆθος κόσμου καθώς ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, καί ἐκπρόσωποι τοπικῶν ἀρχῶν καί φορέων.
Στό πλαίσιο τῆς χθεσινῆς ἐκδήλωσης τιμήθηκαν
ἐπίσης οἱ φοιτητές ἀπό τήν Ἁγία Μαρίνα πού πέρασαν σέ κάποια σχολή κατά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2019.
Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσαν οἱ χορευτές τοῦ παραδοσιακοῦ συλλόγου ὁ Ψηλορείτης οἱ ὁποῖοι χόρεψαν
στό ρυθμό τῆς λύρας τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη
καί τοῦ Μιχαήλ Φράρου, καθώς καί ἡ καταπληκτική
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60μελής χορωδία τῆς Ἐνορίας Μουρνιῶν «ἡ Ζωοδόχος Πηγή», ὑπό τόν συντονισμό
τοῦ χοράρχου Δημητρίου Κολλίντζα.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν ἀπονομή τῶν ὑποτροφιῶν καί διπλωμάτων στούς
ἀριστεύσαντες, καί πρίν τόν τελικό χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε μέ ἕνα
Σταυρό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο γιά τήν ἄψογη διοργάνωση τῶν βραβείων ἡ
ὁποία γίνεται γιά 11η συνεχόμενη χρονιά.

Ἐκοιμήθη ὁ Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος τῆς Μεγάλης
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Γεώργιος Παπαδάκης
Ἐκοιμήθη ὁ Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος τῆς Μεγάλης
του Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί Μέγας Εὐεργέτης τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Γεώργιος Παπαδάκης.
Βαθύτατα θλιμμένοι ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καί ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης δηλώνουν πώς ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί ἡ κοινωνία
εἶναι ἀπό σήμερα φτωχότερη.
Ὁ μακαριστός κ. Γεώργιος Παπαδάκης εἶχε τιμηθεῖ μέ τό ὀφφίκιο του Άρχοντος
Ὀρφανοτρόφου τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀπό τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, ἀναγνωρίζοντας καί τιμῶντας τήν προσφοράν του πρός τόν
ἄνθρωπο.
Ἡ σχετική Ἀκολουθία τῆς χειροθεσίας εἶχε τελεστεί τήν Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου
τοῦ 2017, παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκτιμώντας τήν ἐπί ἔτη πολλά ἀθόρυβη φιλανθρωπια του μεγάλου ὀρφανοτρόφου τοῦ τόπου μας, μετά ἀπό σχετική εἰσήγηση στον Παναγιώτατο
και Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ἀπένειμε τόν τιμητικό καί ἱστορικό
τοῦτο τίτλο, ὡς ἔνδειξη ἀγάπης πατρικῆς καί πρός ἀνταμοιβή τῆς προσφορᾶς του γιά
τήν εὐεργεσία τοῦ πρός τόν συνάνθρωπο.
Ὁ Γεώργιος Παπαδάκης διετέλεσε Δημαρχος Γεωργιούπολης ἀπό τό 2002 μέχρι τό
2006 ἐνῶ δραστηριοποιοῦνταν μέ ἐπιτυχία στόν ξενοδοχειακό κλάδο (ξενοδοχεῖο ΑΣΤΕΡΑΣ Pilot).
Ὑπῆρξε βετεράνος πιλότος τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, διοικητής τῆς 115 Π.Μ. καί
Ἀρχηγός τοῦ σμήνους αεροπορικων ἐπιδείξεων, “Χρυσό Σμήνος”.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέστηκε τήν Πέμπτη 3 Ἰανουαρίου στίς 12:00 μ.μ. στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Δημητρίου και Χαραλάμπους στό κτῆμα τοῦ ξενοδοχείου Pilot.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.
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Σύναξη Νέων στήν Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς
Καί φέτος πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 29 Δεκεμβρίου ἡ
Σύναξη Νέων. Ἡ ἡμέρα ἄρχισε
μέ Θεία Λειτουργία στό Καθολικό της Μονῆς καί συνεχίστηκε
στόν συνεδριακό χῶρο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Αρχικά ἡ χορωδία
νέων της ἐνορίας Μουρνιῶν, μέ
τήν εὐλογία τοῦ ἐφημερίου τους
Πρωτ. Ἰωάννου Δρακακάκη, τραγούδησαν παραδοσιακά κάλαντα,
δίνοντας Χριστουγεννιάτικη νότα
στή σύναξη. Στή συνέχεια ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἀπηύθυναν ἐγκάρδιο καλωσόρισμα στόν ὁμιλητή καί στούς
συμμετέχοντες νέους. Ὁ ἐξαιρετικός ὁμιλητής, π. Ματθαῖος Χάλαρης, ἀνέπτυξε μέ
λόγο ἄμεσο καί καρδιακό τό θέμα «Ἀναζητώντας πορεία». Τήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία
τοῦ ἀκολούθησε διάλογος, στόν ὁποῖο ἐκφράστηκαν οὐσιαστικοί προβληματισμοί καί
ἀναζητήσεις ἀπό τούς νέους πού συμμετεῖχαν.
Στή συνέχεια ἔγινε κοινή τράπεζα καί τό πρόγραμμα συνεχίστηκε μέ ὁδοιπορία στά
μονοπάτια τοῦ μοναστικοῦ βιότοπου, προσκύνημα στά σπηλαιώδη παρεκκλήσια, ἐπίσκεψη στόν βοτανικό κῆπο τῆς Μονῆς καί στό Κέντρο Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης. Τέλος, ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μέ Ἑσπερινό, πού ἔψαλαν νέοι στό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας
Κυριακῆς. Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς Σύναξης ἐπιβεβαιώθηκε ὁ λόγος μέ τόν ὁποῖο ὁ π.
Ματθαῖος ξεκίνησε τήν ὁμιλία του, ὅτι «αὐτό πού κυρίως θά μᾶς μείνει εἶναι ἡ σχέση
ἀγάπης καί κοινωνίας», σχέση πού τήν ἐμπνέει ἡ ἕν Χριστῷ συμπόρευση καί ἑνότητα.

55

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: εἶναι πολύ μεγάλη
εὐλογία νά ξεκινάει κανείς τό νέο ἔτος μέ τήν Θεία Λειτουργία
Μέ κάθε λαμπρότητα καί σύμφωνα μέ τό μοναστηριακό τυπικό τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Πηγή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Χλιαρά, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Εὐμενίου Ρενιέρη, τοῦ Ἱερομονάχου Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα
καί τοῦ Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος καί Πατέρες τῆς Μονῆς.
Εἶναι πολύ μεγάλη εὐλογία νά ξεκινάει κανείς τό νέο ἔτος μέ τήν Θεία Λειτουργία
τόνισε πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ἀλλά ἀκόμη περισσότερο μέ τήν Θεία Κοινωνία, νά ἔχει τόν Χριστό στή ζωή
του. Ἐπίσης, πολύ μεγάλη εὐλογία εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος κοιτάζει τόν οὐρανό καί
πορεύεται πρός τήν αἰωνιότητα νά ἀκολουθήσει αὐτά τά ὁποία διδάσκουν οἱ Ἅγιοί της
Ἐκκλησίας μας, καί οἱ ὁποῖοι τά ἄφησαν ὡς παρακαταθήκη στούς προγόνους μας καί
ἐμεῖς τά κρατοῦμε στήν πορεία τῆς δικῆς μας ζωῆς.
Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε στόν ἐπί πολλά ἔτη εὐεργέτη τῆς Μητροπόλεώς μας μακαριστό Γεώργιο Παπαδάκη τοῦ ὁποίου νωρίτερα τελέστηκε καί τό τριήμερο μνημόσυνό του, τόν ἀθόρυβο καί ταπεινό ἄνθρωπο, τόν φιλάνθρωπο καί εὐγενικό, τόν αὐτοδημιούργητο πού ξεκίνησε μέ δυσκολίες, καί δέν ἐπέτρεψε νά ζήσουν ἄλλοι ἄνθρωποι
μέ δυσκολίες βοηθώντας μέ κάθε τρόπο.
Τέλος εὐχήθηκε σέ ὅλο τόν κόσμο ἡ νέα χρονιά νά εἶναι ἕνας σταθμός στή ζωή τοῦ
κάθε ἀνθρώπου, ἕνας σταθμός ὁ ὁποῖος θά τοῦ δώσει τήν δυνατότητα νά ξεπεράσει τίς
δυσκολίες, τίς ἀνησυχίες, τίς ἀγωνίες του, τά λάθη, τίς ἀνασφάλειές του καί νά φτάσει
σέ ἕνα καλύτερο ἐπίπεδο ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καί ὁ προορισμός μας.
Στή συνέχεια τελέσθηκε Ἁγιασμός στό νέο Ἠγουμενεῖο της Μονῆς προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί ἡ εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας.
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Δοξολογία γιά τό νέο ἔτος στόν Καθεδρικό μας Ναό
καί κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας Περιφέρειας Χανίων
Τήν καθιερωμένη Δοξολογία γιά τήν
ἔναρξη τῆς νέας ἡμερολογιακῆς χρονιᾶς τέλεσε ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς πόλεώς
μας, συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ
Τόπου μας, διοικητῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῆς
Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας.
Μετά τή Δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σέ ὅλο τόν κόσμο χρόνια πολλά
καί εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος, εὐλογημένο, εἰρηνικό καί δημιουργικό, μέ ἀγάπη καί μέ
τή χάρη Θεοῦ νά ξεπερνᾶμε ὅλα τά προβλήματα.
H καθιερωμένη κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας στή Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων πραγματοποιήθηκε τήν συνέχεια μετα τήν ἐπίσημη δοξολογία στό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων τῆς Θεοτόκου.
Στήν τελετή προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισσάμου καί Σελίνου κ.κ.
Ἀμφιλόχιος συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμεναρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Κληρικῶν
καί Τοπικῶν Ἀρχόντων.

Τό ὕστατο χαῖρε στόν φιλάνθρωπο Γεώργιο Παπαδάκη
Σέ κλίμα βαθιᾶς θλίψης στήν Γεωργιούπολη Ἀποκορώνου, τελέσθηκε ἡ ἐξόδιος
Ἀκολουθία τοῦ σπουδαίου φιλάνθρωπου
Χανιώτη Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς
Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὑποπτεράρχου ἐα καί σπουδαίου ἐπιχειρηματία,
ὁ ὁποῖος ξεκίνησε μέ δυσκολίες ὅμως μέ
ἀγάπη πρός τό Θεό, μεράκι καί προσωπική ἐργασία δημιούργησε μία τεράστια ξενοδοχειακή μονάδα προσφέροντας ἐργασία σέ πολλούς συνανθρώπους μας.
Ἡ οἰκογένεια, συγγενεῖς, φίλοι, ἀγαπημένοι ἀλλά καί ἄνθρωποι πού ἁπλά τόν θαύμαζαν ακολουθησαν λιγο πρίν τίς 12 τό μεσημέρι, τήν νεκρική πομπή, συνοδεύοντας το φέρετρο μέ τή σορό τοῦ Γεωργίου Παπαδάκη, στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Χαραλάμπους καί
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Δημητρίου μέσα στήν Ξενοδοχειακή μονάδα pilot, ὅπου ἐψάλη η ἐξόδιος ἀκολουθία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχούμενου τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τού Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τοπλοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Σπανουδάκη, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Δ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλασαμάκη,
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσας Θεοξένης καί τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν
Γερόντισσας Θεοφόρας, τοῦ Δημάρχου Χανίων κ. Ἀναστασίου Βάμβουκα, τοῦ Δημάρχου
Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη, ἀρχόντων τοῦ τόπου μας, ἐκπροσώπων φορέων καί συλλόγων καί ἀντιπροσωπείας Ἀξιωματικῶν της Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.
Μέ συγκινητικά λόγια ἀγάπης μίλησαν γιά τόν Μακαριστό ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριαρχείου τόν ἐπικήδειο πού ἀπέστειλε ὁ Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καθώς καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης:
Ἐπικήδειους ἐπίσης ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ ὁποῖος ἀνακοίνωσε τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, κεντρικός δρόμος τῆς περιοχῆς νά λάβει τό ὄνομα τοῦ μακαριστοῦ, ἀλλά καί νά φιλοτεχνηθεῖ ἡ προτομή του, πού θά τοποθετηθεῖ στήν ἰχθυόσκαλα ἡ ὁποία δημιουργήθηκε
μέ ἐνέργειες τοῦ κ. Παπαδάκη ἐπί δημαρχίας του, ὁ Σμηναγός Γεώργιος Ἀνδρουλάκης
ἐκ μέρους τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, συνάδελφοι καί φίλοι τοῦ μακαριστοῦ.

Κάλαντα καί εὐχές ἀπό τόν Ποιμενάρχη
στούς ἀσθενεῖς του Νοσοκομείου Χανίων
Ποιμαντική ἐπίσκεψη στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων
πραγματοποίησε τήν Παρασκευή 4 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὥστε νά εὐχηθεῖ περαστικά στόν πάσχοντα συνάνθρωπο καί στούς οἰκείους του.
Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευαν ὁ στενός συνεργάτης του
καί Πρωτοσύγκελλος Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ἱερέας τοῦ Νοσοκομειακοῦ Ναοῦ Πρωτ.
Σταῦρος Κατσιγαράκης, ὁ ἐφημέριος της Ἐνορίας Μουρνιῶν
Πρωτ. Ἰωάννης Δρακακάκης μαζί μέ τήν χορωδία τῆς Ἐνορίας του καί τόν χοράρχη κ.
Δημήτριο Κολλίντζα, συνεργάτες τῆς Μητροπόλεως, καθώς ὁ Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου κ. Μηνᾶς Βουλγαρίδης καί ὁ Ὑποδιοικητής κ. Γεώργιος Ζουρίδης.
Ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τίς εὐχές γιά γρήγορη ἀνάρρωση προσέφερε στούς ἀσθε58

νεῖς καί στούς συνοδούς τούς γλυκίσματα τά ὁποία ἑτοίμασαν μέ ἀγάπη οἱ κυρίες τῆς
Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν.
Μέ λόγια συμπονετικά ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε σέ ὅλους τους ἀσθενεῖς, περνώντας ἀπό ὅλες τίς κλινικές καί δίνοντας μία εὐλογία στούς νοσηλευομένους ἀλλά καί
στούς θεράποντες ἰατρούς καί νοσηλευτές, ἐνῶ παράλληλα στούς διαδρόμους ἡ Χορωδία τῆς Ἐνορίας Μουρνιῶν ἔψαλλε τά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
”Χωρίς τό φῶς δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ὁ ἄνθρωπος”
Μέ λαμπρότητα καί τήν παρουσία πλήθους
πιστῶν ἑορτάστηκαν τά Θεοφάνεια στά ἡλιόλουστα Χανιά.
Νωρίς τό πρωί, τελέστηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη
κ.κ. Δαμασκηνό στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἀκολούθησε ἡ τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί στή συνέχεια λιτανευτική πομπή
μέ ἐπικεφαλή τόν Σεβασμιώτατο, ἡ ὁποία κατευθύνθηκε στήν κεντρική προβλήτα τοῦ
λιμανιοῦ, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ τελετή κατάδυσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ καθαγιασμός
τῶν ὑδάτων.
Ἀρκετοί κολυμβητές ἔπεσαν στή θάλασσα γιά νά ἀνασύρουν τόν Τίμιο Σταυρό. Κατά
τήν τελετή, τιμές ἀπέδωσε τό στρατιωτικό ἄγημα τοῦ Ναυτικοῦ.
Ἀπευθυνόμενος στούς πιστούς, o Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε ὑγεία, καλή χρονιά καί
πλούσια τήν εὐλογία τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ, εὐχόμενος το Ἅγιο Φῶς νά φωτίζει ὅλα
τά σκοτάδια τοῦ κόσμο, διότι χωρίς τό φῶς δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἄνθρωπος, τά τεχνικά
φῶτα εἶναι ἐκεῖνα τά ὁποία φέρνουν τό σκοτάδι στήν ἀνθρωπότητα, ἐνῶ τό φῶς τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο μένει στόν αἰώνα.
Στήν τελετή παραβρέθηκαν οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, οἱ στρατιωτικές ἀρχές,
ἐκπρόσωποι φορέων καί πλῆθος πιστῶν.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης στά ὀνομαστήρια τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς
τῆς Θείας Ἐπιφανείας καί
μέσα σέ πανηγυρικό κλίμα ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν
Μητροπολιτικόν Ναό τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, ὁ Πανηγυρικός
Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός ἐπί τή Ἱερά Μνήμη
τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου καί Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ.
Παντελεήμονος, Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, Ἄρτης κ.κ. Καλλινίκου, Τρίκκης καί
Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου
καί τοῦ ἐπιχώριου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου ὁ ὁποῖος
ἄγει καί τά ὀνομαστήριά του, τούς ὁποίους καί πλαισίωναν πολλοί Ἱερεῖς καί Διάκονοι
μεταξύ αὐτῶν καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ι.Μ.Θ. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φώτιος Ζαρζαβατσάκης.
Τόν Ἑσπερινό Θεῖο Λόγο πρός τό παριστάμενο Ἐκκλησίασμα ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος καί ὁμίλησε περί τῆς προσωπικότητας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τόν ἀσκητικό Βίο του, κάνοντας παράλληλα ἀναφορά στά χαρίσματα πού ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος ὡς δωρεά τοῦ Κυρίου, ἐνῶ καταλήγοντας εὐχήθηκε
ἐκ μέρους ὅλων τῶν παρισταμένων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων, στόν Μητροπολίτη Ἰωάννη
Ἔτη Πολλά.
Πρό τῆς Ἀπολύσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ ἑορτάζων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδά κ.κ. Ἰωάννης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε θερμά ὅλους τους παρισταμένους Ἀρχιερεῖς
πού ἐκοπίασαν καί ταξίδεψαν ἀπό τίς Ἐπαρχίες τους γιά νά βρεθοῦν στήν περιοχή τοῦ
Λαγκαδᾶ παρά τό δυσμενές τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἐτίμησε κατά τό ἔθος τούς νέους
της ἐπαρχίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀψηφώντας τό τσουχτερό κρύο καί μέ σύμμαχο τό θάρρος
καί τήν τόλμη πού τούς διακρίνει, βούτηξαν στά παγωμένα νερά τῆς ἐξωτερικῆς πισίνας τοῦ κολυμβητηρίου τοῦ Λαγκαδᾶ, τῆς Λίμνης Κορώνειας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί
στήν Λίμνη τῆς Βόλβης, γιά νά ἀνασύρουν ἐκ τῶν Ὑδάτων τόν Τίμιο Σταυρό, ἐπιδίδοντάς τους τόν προβλεπόμενο ἔπαινο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
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Ἡ Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων
ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτά της
Παρουσία ἑκατοντάδων
φίλων καί ἐνοριτῶν ἡ Ἐνορία
Ἁγίου Νεκταρίου ἔκοψε τήν
Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς στό κέντρο Κανάρια διαθέτοντας τά
ἔσοδα στό μεγάλο κοινωνικό
της ἔργο.Τήν Ἁγιοβασιλόπιτα
εὐλόγησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, μεταφέροντας τίς εὐχές καί
εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συγχαίροντας ἐν συνεχείᾳ τόν Ἱερατικό Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη καί τούς συνεφημερίους του, Πρωτ. Χρύσανθο Σταυρουλάκη καί Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετράκη, καί εὐχαριστώντας ὅλο τόν κόσμο
πού ἔδωσε τό παρών γιά νά στηρίξει μία ἐνορία τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία εἶχε
τήν εὐλογία μέ τήν βοήθεια τοῦ νέου Ἁγίου της Ἐκκλησίας μας Ἀμφιλοχίου Μακρή,
στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο καί τό ἑορτολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, νά δημιουργηθεῖ ὁ πρῶτος Ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ἑλλάδα.
Στή συνέχεια ὁ π. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους πού διακονοῦν προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στήν Ἐνορία, τούς χορηγούς της ἐκδήλωσης καί ὅλο τόν
κόσμο.
Ἡ ὄμορφη ἐκδήλωση πλαισιώθηκε ἀπό κρητικό παραδοσιακό πρόγραμμα ὅπου
λύρα παραδοσιακή ἔπαιξε ὁ ἱερέας τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου π. Ἀλέξανδρος
Ξηρουχάκης, καί χόρεψαν παιδιά ἀπό τόν παραδοσιακό σύλλογο τοῦ Λαογραφικοῦ
Ὁμίλου Χανίων Ἁγιασμενάκη.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης στήν Ἱ.Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους
Στήν Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου
Ὅρους βρίσκεται ἀπό τίς 11 Ἰανουαρίου ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, τόν Πρωτ. Νικόλαο Πατσουράκη, καί εὐσεβεῖς πιστούς ἀπό τήν Μητρόπολή μας.
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἐλισαῖος εὐχαρίστησε
μέ λόγια θερμά τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό γιά τήν πολύκαρπη καί
ταπεινή ἐπισκοπική διακονία του, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο ὁ ὁποῖος
εἶχε διακονήσει στό παρελθόν στήν Μονή αὐτή καί εἶχε ἀφήσει ἡ παρουσία τοῦ τίς
καλύτερες τῶν ἐντυπώσεων, τόν προικισμένο Πρωτοσύγκελλο Πανοσιολογιώτατο
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐξοπλισμένος μέ παιδεία καί ἀγάπη πρός τήν ἐκκλησία καθώς καί τήν ὑπόλοιπη συνοδεία γιά τήν εὐλογημένη ἐκεῖ παρουσία της καί γιά
τήν συμμετοχή της στήν Ἱερά Ἀγρυπνία ὑποδεχόμενοι τό νέο ἔτος.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στήν Ἱ. Μητρόπολή μας
Παρουσία εὐλαβών προσκυνητων ἑορτάστηκε τήν Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου ἡ μνήμη
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στους ὀρεινούς Λάκκους
Κυδωνίας
Στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τόν Ἀρχιερατικό πανηγυρικό
Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στό Μάλεμε συμπροσευχουμένου τοῦ
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τοῦ
Πατμίου καί λαμπρό Συλλείτουργο στήν Ι. Μητρόπολή μας
Τό Σάββατο 19 Ἰανουαρίου
ἐ.ἔ. τελέστηκαν μέ λαμπρότητα ὁ Ὄρθρος, ἡ Ἀκολουθία τῶν
Ἐγκαινίων καί ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό
Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου
Ἀμφιλοχίου τοῦ Πατμίου πού
βρίσκεται στό ὑπόγειο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας κ.κ. Ἀμφιλοχίου.
Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος, στόν ὁποῖο ἔχει ἀφιερώσει ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας το Εορτολόγιον τοῦ 2019, εἶχε ὡς πνευματικό του τόν Ἅγιο Νεκτάριο καί ἦταν
Ἐκεῖνος πού ἔφερε στά Χανιά τμῆμα Ἁγίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν πόλη
μας καί κτίσθηκε ὁ πρῶτος Ναός στήν Κρήτη εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου.
Στήν Ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ρούστικων Ἰωάννης Κουφουδάκης, ὁ Ἱερομόναχος π. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωνσταντάκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης, ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετράκης καί ὁ διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης, ἐνῶ ἑκατοντάδες κόσμου
παρακολούθησαν εὐλαβικά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο πού μεταδόθηκαν ζωντανά καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό Μαρτυρία.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π.
Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, γιά τήν σημερινή μεγάλη
εὐλογία, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας καί τούς
Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Πρόφ. Ἡλιοῦ Ρούστικων, τήν Ὀσιολογιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, τούς Ἱεροψάλτες καί τόν Πρωτοψάλτη Ἄρχοντα Ἰάκωβο Γιαμαῖο, τούς ἐκπροσώπους τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί ὅλο
τόν κόσμο πού ἦρθε μά συμμετάσχει στή μεγάλη χαρά τῆς Ἐκκλησίας μας.
Παράλληλα, εὐχαρίστησε τήν πρωτεργάτρια τῆς Ἐνορίας καί πνευματική κόρη τοῦ
Ἁγίου Ἀμφιλοχίου μακαριστῆ Γερόντισσα Ἀμφιλοχία (Μαρίκα Κουφάκη), καθώς καί
ὅλους τους συνεργάτες μέ πρωτοκορυφαῖο τόν γέροντα π. Μάρκο Παπαδάκη καθώς
καί τούς νῦν συνεφημερίους τοῦ Πρωτ. Χρύσανθο Σταυρουλάκη καί Πρωτ. Ἐμμανου63

ήλ Πετράκη, τονίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι ἀπό σήμερα μαζί μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο, τήν
Ἁγία Φιλοθέη, τούς Ὁσίους Ἰωάννη Ἐρημίτη, Νίκωνα Μετανοεῖτε, προστίθεται καί ἡ
Ὀσιακή μορφή τοῦ Γέροντος Πνευματικοῦ τῆς Πάτμου, Ἁγίου Ἀμφιλοχίου γιά νά συμπληρωθεῖ ἔτσι ἡ εὐλογημένη συνοδεία τῶν Ἁγίων Προστατῶν τῆς Ἐνορίας μας.
Εὐχαριστήριους λόγους ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός καί ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας κ.κ. Ἀμφιλόχιος γιά τήν εὐλογημένη αὐτή ἡμέρα
πού ἀποτελεῖ ἑορτή γιά τήν Ἐκκλησία μας.

π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός ”ἡ ἀγάπη θέλει κόπο”
Μία ἀκόμη ἐξαιρετική ὁμιλία ἀπό τόν Γενικό
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας Πρωτ. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανό, πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 20 Ἰανουαρίου στήν κατάμεστη
ἀπό κόσμο αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ κέντρου
Εὐαγγελιστρίας Χανίων στό πλαίσιο ὁμιλιῶν τῆς
Σχολῆς Συμβουλευτικῆς Γάμου καί νέων γονέων
τῆς Μητροπόλεώς μας, πού μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ συντονίζει ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, μαζί μέ τόν Πρωτ.
Βασίλειο Φραγκιαδάκη, τόν Πρεσβ. Βασίλειο Γκάτση καί τόν Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη.
Μέ λόγια πού μιλᾶνε στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων
καί κυρίως τῶν νέων ὁ π. Θεμιστοκλῆς ἀνέπτυξε τό θέμα ”ἡ ἀγάπη θέλει κόπο”, ἕνα
θέμα ἐπίκαιρο καί συνάμα συμβουλευτικό.
Γιά τό συγγραφικό ἔργο καί τίς ὁμιλίες τοῦ π. Θεμιστοκλέους μίλησε ὁ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης
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Τό ἀδιαχώρητο τῆς ἀγάπης τους ἀπέδειξαν στήν
κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Μητροπόλεώς μας
Τό ἀδιαχώρητο τῆς ἀγάπης τους ἀπέδειξαν στό κέντρο Πορτοκάλι ἀμέτρητοι φίλες
καί φίλοι πού ἔδωσαν τό παρών στήν κοπή τῆς ἐτήσιας Πρωτοχρονιάτικης Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Δευτέρα 21 Ἰανουαρίου 2019.
Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ συνδέσμου Ἐφημεριῶν ὁ
Ποιμήν, τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας, τοῦ Γραφείου Τύπου καί τοῦ Ρ/Σ
”Μαρτυρία”, τοῦ Γραφείου Νεότητος, τοῦ Ξενῶνος συνοδῶν Ἀσθενῶν ”Θαλπωρή”,
τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τοῦ Θεοχαριδείου,
εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί τοῦ Προέδρου Ἐφημεριῶν ὁ
”Ποιμήν” Πρωτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη.
Νά γονατίσουμε μπροστά στήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας στήν ὁποία θά ἐναποθέσουμε
τίς ἐλπίδες μας στίς δύσκολες στιγμές πού περνᾶμε σάν ἔθνος καί παράλληλα εὐχαριστοῦμε ὅλο τόν κόσμο πού στηρίζει ἕνα ἔργο εὐλογημένο ἀπό τό Θεό, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης στό λόγο του, ἕνα ἔργο πού εἶναι τοῦ κόσμου ὄλου γιά τόν
κόσμο πού ἔχει ἀνάγκη.
Στή συνέχεια ἀποδόθηκαν τιμητικές ευαρεσκειές της Μητροπόλεώς μας, ἀπό τόν
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Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, σέ Κληρικούς πού ἔλαβαν μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδῶν καθώς καί σέ παιδιά Κληρικῶν
πού εἰσήχθηκαν σέ σχολές τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης.
Τό παρών ἔδωσαν ὁ Περιφερειάρχης
Χανίων Σταῦρος Ἀρναουτάκης ὁ ὁποῖος
προσέφερε στήν Μητρόπολη μας το ποσόν
τῶν 10.000 εὐρώ, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ.
Θεόδωρος Σταθάκης, Ἀντιδήμαρχοι, Δημοτικοί καί Περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς
ἐκπρόσωποι καί φορεῖς συλλόγων.
Ἕνα θερμότατο εὐχαριστῶ ἀπό τίς συνεργάτιδες τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Στέλλα
Περάκη καί κ. Εὕα Ροζάκη ἀπηύθυνε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί πρός ὅλους τους χορηγούς πού στήριξαν καί αὐτή τήν φορά τήν φιλανθρωπική κίνηση τῆς Μητροπόλεώς μας, πού χωρίς τήν δική τους συμβολή τά πράγματα θά ἦταν πολύ δυσκολότερα.
Συγκεκριμένα τά δῶρα καί τά ἐδέσματα ἦταν προσφορά τοπικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ
τόπου μας, καθώς καί ἡ μεγάλη χορηγία τοῦ κ. Παπασηφάκη πού γιά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσέφερε δωρεάν τό κέντρο συνεστίασης καί ψυχαγωγίας Πορτοκάλι
Ηall πού γέμισε ἀσφυκτικά κυριολεκτικά.
Στή συνέχεια ὁ γνωστός καλλιτέχνης Κώστας Φιωτάκης ταξίδεψε τόν κόσμο σέ
ἕνα μουσικό ταξίδι κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα.
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Βραδιά φιλανθρωπίας ἀπό τήν Μαντολινάτα Χανίων
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε μέ τήν συνδιοργάνωση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας καί τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χανίων τήν Τετάρτη 23
Ἰανουαρίου ἡ ὄμορφη συναυλία τῆς Χορωδίας καί Μαντολινάτα Χανίων τοῦ κ.
Ἀντωνίου Κωστουράκη στό κατάμεστο
ἀπό κόσμο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Τήν ὑπέροχη συναυλία ἡ ὁποία ἦταν
ἕνα μουσικό ἀφιέρωμα στήν Ἑπτανησιακή Μουσική καί ἀντί εἰσόδου καλοῦσε
τόν κόσμο νά φέρουν τρόφιμα γιά τό Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεώς μας πού
καθημερινά στηρίζει 700 συνανθρώπους μας καί γιά τήν Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων, παρακολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καί ἱερατικός προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου, Κληρικοί καί ἄρχοντες τοῦ τόπου μας.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στά Χανιά
Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στή Νέα Χώρα Χανίων τήν Παρασκευή 25 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ.
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀποστόλου Διαμαντούδη καί
τοῦ Διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη.Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν πολλοί προσκυνητές ἀνάμεσά τους καί οἱ κτήτορες τοῦ Ναοῦ ἀπό τήν οἰκογένεια Λαρεντζάκη.
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Πλήθη ἀνθρώπων καί εὐχῶν στήν ἔναρξη τῶν Γ΄ Χαραλάμπειων
Μέ ἀθρόα προσέλευση, κληρικῶν, λαϊκῶν καί τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου μας πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 28 Ἰανουαρίου στό ψυχαγωγικό κέντρο Κανάρια ἡ ἔναρξη τῶν
Γ’ Χαραλάμπειων πού διοργανώνει γιά τρίτη φορά στά χρονικά ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου
Χαραλάμπους Λενταριανῶν μέ συντονιστῆ τόν ἱερατικό προϊστάμενο τῆς Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.
Τά Γ’ Χαραλάμπεια τά ὁποία ἀφιερώνονται στόν Ἅγιο Χαράλαμπο ἀλλά καί στόν
μακαριστό πατέρα Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ ἐμπνευστής τους,
διανθίζονται στό πλαίσιο τῶν δυό ἑβδομάδων πού θά διαρκέσουν μέ πλούσιες λειτουργικές, πνευματικές, πολιτιστικές καί κοινωνικές ἐκδηλώσεις.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἐνορίας Λενταριανῶν τήν ὁποία εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός.
Στή συνέχεια η φιλόλογος – δημοσιογράφος καί παραγωγός τοῦ web tv Μαρτυρία τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Βίκυ Κόλλια, χαιρέτησε ὅλο τόν κόσμο, διαβάζοντας τό
πλούσιο πρόγραμμα τῶν Γ’ Χαραλάμπειων καί καλώντας ἀκολούθως στο βῆμα τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη
χρονιά σέ ὅλους, χαιρετίζοντας καί ἐκεῖνος μέ τή σειρά τοῦ τήν ἔναρξη τῶν Γ΄Χαραλάμπειων, συγχαίροντας τόν στενό του συνεργάτη καί Πρωτοσύγκελλό του π. Δαμασκηνό γιά τήν ἀφιερωματική αὐτή πρωτοβουλία καί γιά ὅλες τίς πλούσιες ἐκδηλώσεις πού
τά περιλαμβάνουν, δίνοντάς του γιά τήν ἔναρξη αὐτῶν τῶν δράσεων ενα ἀναμνηστικό
στεφάνι ἐλιᾶς καί τιμώντας τόν μέ ἕναν ἐπιστήθιο σταυρό ὡς ἐλάχιστη ἀναγνώριση
γιά τήν μεγάλη προσφορά του καί ἀγώνα του γιά τήν Ἐκκλησία.
Τόν κόσμο ψυχαγώγησε μέ τίς ἐξαιρετικές μαντινάδες καί τραγούδια τό παραδοσιακό κρητικό συγκρότημα τοῦ Μανώλη Κατσιγιαννάκη, ἐνῶ ὁ παραδοσιακός χορευ-
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τικός σύλλογος Βιγλάτορες ξεσηκωσε τόν κόσμο μέ τίς φιγοῦρες του, κερδίζοντας τό
θερμότατο χειροκρότημα.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση πλήν τῶν προαναφερομένων ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, οἰ Θεματικοί Αντιπεριφερειαρχες Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερής
καί κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης, περιφερειακοί σύμβουλοι, ἀντιδήμαρχοι, δημοτικοί
σύμβουλοι καί ἐκπρόσωποι φορέων καί συλλόγων.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μοίρασαν τήν εὐλογία τους
σέ ἑκατοντάδες πιστῶν στά Χανιά.
Ἐκατοντάδες πιστοί ὑποδέχτηκαν σήμερα τό ἀπόγευμα τά Χανιά στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανών τήν
ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, Ἁγίου Ὅρους, πού μετέφερε τά ἱερά
λείψανα τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στό
πλαίσιο των ἐπιτυχημένων Γ’ Χαραλάμπειων πού διοργανώνει ἐφέτος γιά τρίτη φορά
ἡ Ἐνορία Λενταριανῶν μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τήν πρωτοβουλία τοῦ ἱερατικοῦ προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ καί Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Πλῆθος κόσμου, τοπικῶν ἀρχόντων, ἀνάμεσα τῶν καί ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, στρατιωτικῶν ἀρχῶν, σωμάτων ἀσφαλείας, παραδοσιακῶν κρητικῶν συλλόγων καί ἀντιπροσωπειῶν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί τῶν Σαμαρειτῶν, βρίσκονταν στή θερμότατη ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν κειμηλίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τά ὁποῖο
ἔφτασαν στό Ναό στίς 4:30 μ.μ. συνοδευόμενα ἀπό τούς μοτοσικλετιστές (vstorm
greek riders), καί τά παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, μετά
στρατιωτικῶν ἐμβατηρίων ἀπό τήν μπάντα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ καί ἀπόδοση
τιμῶν ἀπό στρατιωτικό ἄγημα.
Ἀκολούθησε ἐπίσημη Δοξολογία.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
”ἐμεῖς θά συνεχίσουμε τήν παράδοσή μας,
νά ἑορτάζουμε τούς Τρεῖς Ἱεράρχες Ι
Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν – Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τῶν Προστατῶν τῆς Παιδείας
καί τῶν Γραμμάτων τελέστηκε μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στόν περίλαμπρο καί ἀνακαινισμένο Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανών μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων πλήρους Κληρικῶν καί συμπροσευχουμένων ἑκατοντάδων εὐσεβῶν
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προσκυνητῶν, καθηγητῶν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Πατριαρχικῆς
Σχολῆς Κρήτης καί μαθητῶν.
Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στούς
Τρεῖς σπουδαίους προστάτες
τῆς Παιδείας καί Πατέρες τῆς
Ὀρθοδοξίας μας, εὐχόμενος
χρόνια πολλά σέ ὅλους, στήν
Παιδεία μας, στούς μαθητές καί τούς ἐκπαιδευτικούς, τονίζοντας ὅτι παρότι πολλοί
δέν θέλουν νά ἑορτάζουμε αὐτή τήν ἡμέρα, ἐμεῖς θά συνεχίσουμε τήν παράδοσή μας.
Νά σημειωθεῖ ὅτι στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ὅπου διακονεῖ
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης πραγματοποιοῦνται αὐτές τίς ἡμέρες μέ πρωτοβουλία του καί μέ τίς εὐλογίες
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου τά Γ’ Χαραλάμπεια.
Τό παρών στή λατρευτική σύναξη ἔδωσαν ὁ Δ/ντής τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Μηλιαράκης, ὁ Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.
Ἀλέξανδρος Παπαδερός, καθηγητές καί ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων.

Γέροντας Ἄνθιμος Ἁγιοπαυλίτης:
”οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς Νηπτικοί Πατέρες”
Μία ὑπέροχη ὁμιλία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πραγματοποιήθηκε
στό πλαίσιο τῶν Γ’ Χαραλάμπειων μέ ὁμιλητή τόν Ὁσιολογιώτατο Ἱερομόναχο π.
Ἄνθιμο ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ θέμα ”οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς Νηπτικοί Πατέρες”.
Στήν ὁμιλία πού προλόγισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ ὁ
κόσμος γέμισε ἀσφυκτικά τό Ναό.
Μέ λόγια εὐγνωμοσύνης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης χαιρέτησε τόν ὁμιλητή
γιά τήν ἐξαίρετη ὁμιλία του, ἡ ὁποία μεταδόθηκε ζωντανά καί ἀπό τόν ραδιοφωνικό
σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας Ράδιο Μαρτυρία.
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Ἑκατό συνταξιούχους ἐκπαιδευτικούς τίμησε
ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός
Μία πολύ ὄμορφη ἐκδήλωση κατάμεστη ἀπό κόσμο καί συγκινήσεις ὅπου συνταξιοῦχοι ἐκπαιδευτικοί μεταξύ τῶν ὁποίων καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας πού
εἶχαν καί τήν διακονία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, μετά ἀπό χρόνια, συναντήθηκαν, ἔκλαψαν,
θυμήθηκαν καί τιμήθηκαν πραγματοποιήθηκε στήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῶν Γ’ Χαραλάμπειων.
Ἀνήμερα τῆς ἡμέρας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν συνταξιοῦχοι δάσκαλοι καί καθηγητές τιμήθηκαν μέ εἰδική Εὐαρέσκεια πού τούς ἀπένειμε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός συγχαίροντας ἀρχικά τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη γιά τήν συγκινητική αὐτή κίνηση, καθώς καί
κάθε ἕναν ἐκπαιδευτικό προσωπικά γιά τά χρόνια πού ἀφιέρωσαν στήν ἐκπαίδευση.
Συγκινητική ἦταν καί ἡ ὁμιλία τῆς φιλολόγου – δημοσιογράφου καί παραγωγοῦ
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ κ. Βίκης Κόλλια, ὅπου μίλησε γιά τούς ἐκπαιδευτικούς.
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Τά ἱερά σεβάσματα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
στό Νοσοκομεῖο Χανίων
Μέ συγκίνηση καί σεβασμό ὑποδέχτηκε
κλῆρος καί λαός σήμερα στό Νοσοκομεῖο
Χανίων τά Ἱερά Σεβάσματα τῆς Ὀρθοδοξίας
μας, τά Τίμια Λείψανα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Τά Ἱερά Σεβάσματα κόμισαν οἱ Ἁγιοπαυλίτες Πατέρες συνοδευόμενοι ἀπό τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τά ὑποδέχτηκαν στήν Κεντρική
Εἴσοδο τοῦ Νοσοκομείου ὁ Ἐφημέριος του Νοσοκομείου Πρωτ. Σταῦρος Κατσιγαράκης, ὁ Ἐφημέριος της Ἐνορίας Μουρνιῶν Πρωτ. Ἰωάννης Δρακακάκης, ὁ Ἐφημέριος
Κόκκινου Μετοχῖου π. Εὐάγγελος Γενάρης, ὁ Ἐφημέριος Ὀρθουνίου π. Κων/νος Τσιχλιᾶς, ὁ Διοικητής τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων κ. Μηνᾶς Βουλγαρίδης, Ἰατρικό
καί Νοσηλευτικό προσωπικό, ἀσθενεῖς καί συνοδοί τους.
Στή συνέχεια τά Ἱερά Σεβάσματα πέρασαν γιά εὐλογία καί προσκύνηση ἀπό τούς
ἀσθενεῖς σέ ὅλους τους θαλάμους τοῦ Νοσοκομείου.

Ὕμνοι καί Ψαλμοί στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν
Ὕμνους ἀφιερωμένους στήν Ὑπαπαντή
τοῦ Σωτῆρος καί στήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καλλικέλαδοι Ψάλτες ἀπό τήν Βυζαντινή Χορωδία ”Στέφανος Μελωδών”
ὑπό τοῦ Χοράρχου κ. Κων/νοῦ Στεφανάκη, Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. καί
γνωστῶν Ἱεροψαλτῶν ἀπό τήν Ἀθήνα ἀπέδωσαν στό πλαίσιο τῶν Γ’ Χαραλάμπειων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους τήν
Πέμπτη 31 Ἰανουαρίου.
Τήν Συναυλία, παρακολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ
ὁποῖος εὐλόγησε καί τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Χορωδίας ἀπονέμοντας τούς εὐχαριστήριους λόγους, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης,
ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὅρους Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Πρόδρομος
Λαυρεώτης μέ τήν συνοδεία του, οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Παύλου, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου.
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Στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν καί στό Δημοτικό Γηροκομεῖο
Χανίων τά Ἅγια Λείψανα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Μέ μεγάλη χαρά ὑποδέχτηκαν
στό Δημοτικό Γηροκομεῖο Χανίων,
τήν πρώτη του Μηνός Φεβρουα
ρίου, τά Ἱερά Σεβάσματα τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν, οἱ γιαγιάδες καί οἱ παπποῦδες τοῦ Δημοτικοῦ Γηροκομείου
Χανίων.
Τά Ἅγια Λείψανα τά ὁποῖα ἔφτασαν μέ συνοδεία τῆς Ἀστυνομίας, τά
κόμισε ὁ Πρωτ. Νικόλαος Πατσουράκης συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἁγιορείτη Γέροντα Ἰωάσαφ καί τά ὑποδέχτηκαν στή Εἴσοδο τοῦ Γηροκομείου ὁ Ἐφημέριος της Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας π. Βασίλειος Γκάτσης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Γηροκομείου
Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουκλάκης μετά
τῆς Διοικήσεως, Κρητικοί μέ παραδοσιακές στολές, καθώς καθηγητές καί μαθητές
ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική καί Πατριαρχική
Σχολή Κρήτης.
Στή συνέχεια κομίστηκαν στήν Ἱερά
Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου ὅπου τά ὑποδέχτηκε ἡ Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Θεοφόρα, καί
μετά συντόμου δεήσεως τέθηκαν σέ προσκύνηση ἀπό τούς εὐσεβεῖς προσκυνητές.

74

Ἀρχιερατική Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν
Παρουσία πλήθους πιστῶν τελέστηκε τήν παραμονή τῆς Δεσποτικοθεομητορικῆς
ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος μας, Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο σέ Νυχτερινή
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί Συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τῶν Ἁγιορειτῶν
Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου καί Κληρικῶν, συμπροσευχουμένου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἀρχιμ. Προδρόμου.
Μέ ἀδελφικά λόγια ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε στήν Ἐνορία Λενταριανῶν ὅπου τελοῦνται τά Γ’ Χαραλάμπεια τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη τῆς ὅμορης Μητροπόλεως εὐχαριστώντας τό γιά τήν συμμετοχή του στήν
εὐχαριστιακή αὐτή σύναξη.
Παράλληλα, ἐξέφρασε τήν χαρά του στόν στενό του συνεργάτη καί Πρωτοσύγκελλο π. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος σέβεται καί ἀγαπᾶ τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται
στόν τόπο μας καί ἰδιαιτέρως στό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.
Ἤδη ὑπάρχει μία ἀδελφική, πνευματική σχέση μεταξύ Ἁγίου Χαραλάμπους καί Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τοῦ Κισαμίτη Ἁγίου σημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης. Ὑπάρχει παρεκκλήσιο καί Ἅγιο Λείψανο τοῦ Ὁσίου στόν Ἅγιο Χαράλαμπο καί
ὑπάρχει ἐπίσης καί μία πνευματική καί ἀδελφική ἐπικοινωνία, μέ τίς συχνές προσκυνηματικές ἐκδρομές πού πραγματοποιούνται στό Συρικάρι, μέ τίς παρακλήσεις καί Θεῖες
Λειτουργίες συνεορτάζοντας ὅλοι μαζί τον Τοπικό Ἅγιό της Κισάμου
Σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης Κισάμου καί Σελίνου
προσέφερε στόν π. Δαμασκηνό ἕνα ἱστορικό κειμηλιακό σταυρό πού θά ἀποτελεῖ κόσμημα γιά τήν Ἐνορία. Ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας ὁ π. Δαμασκηνός προσέφερε ἕνα ἐγκόλπιο στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη τῆς ὅμορης Μητροπόλεως τό ὁποῖο τοῦ ἔδωσε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης.
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Μία συγκινητική ἐκδήλωση στό ”Μίκης Θεοδωράκης”
Ράγισαν καρδιές στό θέατρο ”Μίκης Θεοδωράκης” στήν ἀφιερωματική πραγματοποιηθείσα ἐκδήλωση γιά τίς πονεμένες μητέρες τῶν
ὁποίων τά παιδιά ἔχουν ἐκδημήσει προς Κύριον.
Ἡ ἐκδήλωση ἡ ὁποία ἐντάσσεται στό πλαίσιο
τῶν Γ’ Χαραλάμπειων πού διοργανώνει ἡ Ἐνορία
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, προλογήθηκε μέ λόγια συγκίνησης ἀπό τήν Πρόεδρο τοῦ
Συλλόγου Μικρασιατῶν Χανίων κ. Στέλλα Γκοτζάνη Χαριτάκη καί τήν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου
Αἱμοδοτῶν ὁ “ Ἅγιος Ἰωάννης” κ. Δέσποινα Ροδουσάκη.
Ἰδιαίτερη μνεία ἔγινε καί γιά τούς γονεῖς πού ἔχασαν παιδιά ἀπό τή μεγάλη “πληγή” τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, αὐτή τῶν τροχαίων δυστυχημάτων ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ
συλλόγου Ἀρωγῆς καί Ἀλληλεγγύης Οἰκογενειῶν Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων
κ. Σταῦρο Πολέντα.
Μέ λόγια συγκινητικά καί παραμυθητικά πρός τίς μητέρες ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τονίζοντας πώς δέν πρέπει νά χάνουμε ποτέ τήν ἐλπίδα, νά πιστεύουμε στήν Ἀνάσταση καί νά ἔχουμε ὡς παράδειγμα τήν Παναγία πού εἶναι ἡ πρώτη
Μάνα πού βίωσε αὐτόν τόν δυσβάκτακτο πόνο.
Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης καί συντονιστῆς τῶν Γ’ Χαραλάμπειων, ἀναφέρθηκε στήν ἡμέρα πού κατά τή χριστιανική παράδοση εἶναι ἀφιερωμένη στή μητέρα, σημειώνοντας ὅτι στήν ἐκδήλωση αὐτήν θά βραβευτοῦν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό περίπου 70 μητέρες, ἐνῶ
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μεταξύ των, ὑπάρχουν μητέρες πού δέν κατάφεραν λόγω τοῦ μεγάλου πόνου πού αἰσθάνονται, νά παρευρεθοῦν ὡστόσο οἰκεῖοι τους θά παραλάβουν γιά αὐτές τά βραβεῖα.
Στά πλαίσια τῶν “Γ’ Χαραλάμπειων”, ἡ τοπική μας ἐκκλησία, Ἱερά Μητρόπολης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί ἡ Ἐνορία Ἁγ. Χαραλάμπους Λενταριανῶν, θέλοντας νά
τιμήσουν τη μεγάλη Δεσποτικοθεομητορική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, κατά τήν χριστιανική παράδοση, ἡμέρα τῆς μητέρας θέλησε νά τιμήσει φέτος, τίς πονεμένες μητέρες,
τίς μητέρες πού ἔφυγαν τά παιδιά τους ἀπό διάφορες αἰτίες. Πέρυσι τιμήθηκαν οἱ πολύτεκνες καί οἱ τρίτεκνες μητέρες, φέτος θέλουμε νά στηρίξουμε αὐτή τήν εὐαίσθητη
μερίδα μητέρων πού θέλουν περισσότερη αγαπη, περισσότερη στήριξη, περισσότερη
πίστη, δείχνοντας πρῶτα ἀπό ὅλα τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μητέρας μας πού πρώτη θρήνησε τόν μονογενῆ υἱόν της”, σημείωσε, προσθέτοντας “η τοπική μας ἐκκλησία θά συναντήσει περίπου 70 τέτοιες τέτοιες μητέρες, Ὑπάρχουν καί πολλές ἄλλες
οἱ ὁποῖες λόγω τῆς συγκινησιακῆς ἀτμόσφαιρας καί τῆς μεγάλης ὀδύνης πού ὑπάρχει
στήν καρδιά τους, δέν θέλησαν νά ἐμφανιστοῦν, ὡστόσο χαιρετίζουν καί εὐχαριστοῦν
γιά αὐτήν τήν ἐκδήλωση τήν τοπική μας ἐκκλησία”.
Μετά τίς ὁμιλίες τηρήθηκε ἐνός λεπτοῦ σιγῆ γιά τούς κεκοιμημένους, ἐνῶ ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν χορωδία Μικρασιατῶν Χανίων πού τραγούδησε νοσταλγικά τραγούδια.

Ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτά του
τό ἵδρυμα «Ἁγία Σοφία»
Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» καί ὁ Σύλλογος Φίλων τοῦ Ἱδρύματος ἔκοψαν τήν πρωτοχρονιάτικη
Ἁγιοβασιλόπιτά τους τό βράδυ τοῦ
Σαββάτου.
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στό κέντρο «ΡΙΖΙΤΙΚΟ» στόν Τζιτζιφέ Ἀποκορώνου, μέ στόχο τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ προγράμματος «Βοήθεια στό
Σπίτι».
Τήν Ἁγιοβασιλόπιτα εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός
συμπροσευχούμενων τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, κληρικῶν τοῦ Ἀποκόρωνα τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη καί
ἑκατοντάδων φίλων τοῦ Ἱδρύματος.
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Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος: ”μποροῦμε μέ τήν
καλλιέργεια τῶν ταλάντων πού μας ἔδωσε ὁ Θεός νά
ἀποκτήσουμε τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο τελέσθηκε τήν Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ἱερουργοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. Γερασίμου καί Συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, στό πλαίσιο τόν Γ’ Χαραλάμπειων.
Στό κήρυγμά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος τόνισε μεταξύ ἄλλων ὅτι μποροῦμε μέ τήν καλλιέργεια τῶν ταλάντων πού μας ἔδωσε ὁ Θεός νά ἀποκτήσουμε τά
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά γίνουμε ἄνθρωποι χαριτωμένοι.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Γεράσιμο πού
συλλειτούργησαν στήν εὐλογημένη εὐχαριστιακή σύναξη καί μέ τήν παρουσία τοῦ λάμπρυνε τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους καί ἔχει ξεκινήσει ἀπό τίς 28 Ἰανουαρίου.
Εὐχαριστήριους λόγους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἀπηύθυνε καί στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη πού παρά τίς τόσες ὑποχρεώσεις τοῦ ἔχει κάνει ἔργο λαμπρό στήν Ἐνορία του. Εἶναι ἕνα πρόσωπο, ὅπως εἶπε,
πού μπορεῖ νά βρίσκει συνεργάτες καί νά τούς ἀξιοποιεῖ ἐκεῖ πού θά ἀναπαύεται ὁ
καθένας ἀποδίδοντας ἔτσι μέ χαρά τήν διακονία του πού ἔχει ἀναλάβει. Ἐπίσης τόν
συνεχάρη γιά τήν πρωτοβουλία νά τιμηθοῦν ἄνθρωποι πού διηκόνησαν στό παρελθόν
στην Ἐνορία, ἄνθρωποι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου καί Ἐπίτροποι.
Τέλος, εὐχαρίστησε καί τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερά Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμ. Πρόδρομο, γιά τήν εὐλογημένη τοῦ παρουσία
του στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐνορίας.
Μέ τήν σειρά τοῦ ὁ π. Δαμασκηνός καλωσόρισε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γεράσιμο
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στήν Ἐνορία του καί εὐχαρίστησε ἀμφοτέρους τούς Ἀρχιερεῖς γιά τήν παρουσία τους
στήν Ἐνορία καί στά τρίτα Χαραλάμπεια, καθώς καί ὅλους τους Κληρικούς καί Λαϊκούς.
Εἰς ἀνάμνηση τῆς πρώτης ἐπισκέψεως στήν Ἐνορία ὁ π. Δαμασκηνός προσέφερε
διά μέσου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στόν φιλοξενούμενο
Μητροπολίτη κ.κ. Γεράσιμο ἕνα Ἀρχιερατικό Ἐγκόλπιο καί στόν Γέροντα Πρόδρομο
ἕναν Ἐπιστήθιο Σταυρό.

Μία ὑπέροχη συναυλία μέ τήν Νεκταρία
Καραντζή στά Γ’ Χαραλάμπεια
Μέ ὑπέροχους βυζαντινούς ὕμνους
καί τραγούδια τῆς παράδοσης ἐμπνευσμένα ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη πλημμύρισε τό Πνευματικό Κέντρο Χανίων
στήν μεγαλειώδη συναυλία τῆς Νεκταρίας Καραντζῆ ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῶν Γ’ Χαραλάμπειων τήν Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2018.
Τήν συναυλία παρακολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λίονακης, Δημοτικοί καί
Περιφερειακοί σύμβουλοι καί πλῆθος κόσμου.
Εὐχαριστήριους λόγους ἀπηύθυνε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος στήν
γνωστή ἑρμηνεύτρια καί τίς ἐξαίσιες συνερμηνεύτριες Μαίρη Δακτυλίδη καί Χαραλαμπία Πνευματικοῦ, στό μουσικό σχῆμα τοῦ Γιάννη Μελαμπιανάκη καί στούς Χορηγούς τῶν Γ΄Χαραλαμπείων.
Στή συνέχεια, κάλεσε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό νά χαιρετήσει καί αὐτή τήν ὑπέροχη ἐκδήλωση καί νά προσφέρει παράλληλα τό ποσό τῶν ἐσόδων πού συγκεντρώθηκε ἀπό τίς δυό παρουσιάσεις, στούς ἐκπροσώπους τοῦ ΕΛΕΠΑΠ καί τοῦ ΚΗΦΑΑΜΕΑ ἀντίστοιχα.
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Παρουσίαση βιβλίου π. Ἄγγελου Ψυλλάκη
στά Γ’ Χαραλάμπεια
Μία ὄμορφη ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στόν μακαριστό ἐφημέριο καί κτήτορα τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν π. Ἄγγελο Ψυλλάκη ἔλαβε
χώρα στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων στό πλαίσιο
πολιτιστικῶν δράσεων τῶν Γ’ Χαραλάμπειων.
Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός
Λιονάκης, ἐνῶ γιά τό βιβλίο τοῦ π. Ἀγγέλου, τό
ὁποῖο εἶναι πραγματικά ἕνας θησαυρός κηρυγμάτων, ὁμίλησαν ἡ γνωστή δημοσιογράφος καί παραγωγός τοῦ σταθμοῦ μας κ. Καίτη Ἀλέξη καί ὁ
Πρωτ. Νεκτάριος Χριστοδουλάκης ὁ ὁποῖος συγκέντρωσε ἀπό τό προσωπικό τοῦ ἀρχεῖο πολύτιμο ὑλικό καί πληροφορίες.
Τήν σύνταξη καί φιλολογική ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου διαχειρίστηκε ἡ φιλόλογος κ.
Φωτεινή Δερμεντζοπούλου-Ξαγοραράκη.
Μέ λόγια ἐκτίμησης πρός τόν μακαριστό ἱερέα καί διδάσκαλο μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, εὐχαριστώντας παράλληλα τό στενό του ἀκούραστο συνεργάτη π. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος μέ τίς δράσεις καί ἐνέργειες ἔχει λαμπρύνει
τήν πολυπληθέστατη Ἐνορία τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μετά τίς ὁμιλίες ἀκολούθησαν ριζίτικα τραγούδια ἀπό τόν παραδοσιακό σύλλογο
Κρητικές Μαδάρες, ἐνῶ ὁ χορευτικός παραδοσιακός ὅμιλος Χανίων τῆς κ. Στέλλας
Ἁγιασμενάκη χόρεψε στούς ρυθμούς τοῦ παραδοσιακοῦ συγκροτήματος τοῦ Στρατῆ
Σκαράκη κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα τοῦ κόσμου.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση πλήν τῶν προαναφερομένων ἔδωσαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί καί Ἄρχοντες τοῦ Τόπου μας, ἐκπρόσωποι φορέων, πλῆθος κόσμου καί ἄνθρωποι τῆς Ἐνορίας
Λενταριανῶν.
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Μία γευστική ἐκδήλωση στά Γ’ Χαραλάμπεια

Μία διαφορετική γευστική ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στήν αἴθουσα τοῦ πολιτιστικοῦ
κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν «π. Ἐμμανουήλ Γεωργακάκης», στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων τῶν Γ’ Χαραλάμπειων, μέ πρωτοβουλία τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἱερατικοῦ προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Διαγωνιζόμενοι ἀπό τήν Ἐνορία καί ὄχι μόνο καθώς καί μαθητές ἀπό τό σχολεῖο
δεύτερης εὐκαιρίας ἔλαβαν μέρος σέ ἕνα γευστικό διαγωνισμό χορτόπιτας, κρίθηκαν
ἀπό τούς Ἀρχιμάγειρες τῆς Λέσχης Ἀρχιμαγείρων Κρήτης κ. Κων/νό Τσιβουράκη καί
κ. Ἰωάννη Κατσιφαράκη, ἀπό τόν οἰκεῖο Ἐφημέριο καθώς καί ἀπό τούς ἐκπαιδευόμενους σέφ τῆς σχολῆς τῆς κ. Ἰωάννας Ζουριδάκη, Status Hotel Studies καί οἱ νοστιμότερες πίτες, ἔφεραν δῶρα καί τιμητικές διακρίσεις.
Πάνω ἀπό 50 χορτόπιτες συμμετεῖχαν στόν διαγωνισμό, οἱ ὁποῖες νά σημειωθεῖ
προσφέρθηκαν μετά τό πέρας τῆς ἐκδήλωσης σέ ἄπορες οἰκογένειες τῆς ἐνορίας.
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Ἕνας τεράστιος συνωστισμός ἀνθρώπων
στήν ὁμιλία τοῦ π. Ἀνδρέου Κονάνου
Δέν ἔπεφτε οὔτε καρφίτσα
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν στήν
ὁμιλία τοῦ λαοφιλοῦς Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀνδρέου
Κονάνου πού πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου
στό πλαίσιο τῶν Γ’ Χαραλάμπειων μέ θέμα ὁμιλίας: ”οἱ λο-

γισμοί μποροῦν νά σέ τρελάνουν”.
Ὁ ἀγαπητός ὁμιλητής ἀπευθύνθηκε
στό πολυπληθές ἀκροατήριο ἀπό ὅλη τήν
Κρήτη, μέ λόγια πνευματικά σέ ἀνθρώπους
ὅλων τῶν ἡλικιῶν.
Τήν ὁμιλία παρουσίασε ἡ φιλόλογος δημοσιογράφος κ. Βίκυ Κόλλια, ἐνῶ
ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ καί
Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης τόν εὐχαρίστησε πού ἀποδέχτηκε καί αὐτή τή φορά μέ ἀγάπη τήν πρόσκληση.
Ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός προσέφερε στόν π. Ἀνδρέα ἕνα ἐπιστήθιο Σταυρό εὐχαριστώντας τον γιά τά ὄμορφα λόγια
πού μιλᾶνε στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
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Πανηγυρικό Συλλείτουργο
γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Διβόλη
Μέ κάθε λαμπρότητα ἑόρτασε ἡ
Ἐνορία Ἁλικιανοῦ τόν τοπικό μας
Ἅγιο Γεώργιο τόν Διβόλη.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ὅπου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ.κ. Δωρόθεος συνιερούργησε
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἁλικιανοῦ, ἐπί τή ἱερά μνήμη
τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Διβόλη, ἐκ Φολεγάνδρου καταγομένου καί ὁ
ὁποῖος μαρτύρησε τό 1866.
Στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἔλαβαν μέρος πλήθους Ἱερέων τῆς περιοχῆς, προεξάρχοντος αὐτῶν τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, συμπροσευχούμενου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σαφίτας κ. Δημητρίου,
ἐνῶ παρά τήν πίπτουσα βροχή,τό παρών ἔδωσαν μαθητές τῶν Ἐκπαιδευτηρίων ὅλων
τῶν Βαθμίδων τῆς περιοχῆς, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Ἀντιδημάρχος Χανίων κ. Γεώργιος Κουκλάκης, ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων καί πολιτιστικῶν Συλλόγων καί πλήθους εὐσεβῶν πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ μετέβη
καί προσκύνησε τό πλησίον τοῦ Ναοῦ Παρεκκλήσιο, πού ἔχει ἀνεγερθεῖ στόν τόπο τοῦ
μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ Διβόλη.
Τό ἑσπέρας, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ παρακολούθησε Συναυλια ἀπό τή
Χορωδία Ἐνηλίκων τῆς Ἐνορίας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἁλικιανοῦ στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
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Ἐγκαίνια ἔκθεσης ζωγραφικῆς στά Γ’ Χαραλάμπεια

Μία ὄμορφη ἔκθεση ζωγραφικῆς πού ἐπιμελήθηκε ἡ ὁμάδα τῶν Καλλιτεχνικῶν Δια
δρομῶν ἐγκαινίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, στην αίθουσα Ἐμμανουήλ Γεωργακάκης,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν.
Ὄμορφες ζωγραφιές τίς ὁποῖες φιλοτεχνεῖ
μία ὁμάδα κυριῶν γέμισαν μέ ὑπέροχα ἔργα
τούς τοίχους τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου τῆς
Ἐνορίας.
Τά ἔργα προσφέρονται σέ εἰδική - συμβολική τιμή καί τά ἔσοδα θά προσφερθοῦν στό
κοινωνικό παντοπωλεῖο τῆς Ἐνορίας.
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Παλλαϊκή συμμετοχή στόν ἑσπερινό
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν
τελέστηκε τό Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 ὁ μέγας πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός
Ἑσπερινός πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου καί Θαυματουργοῦ Χαραλάμπους, στόν Ὁμώνυμο
Ἱερό Ναό στά Λενταριανά Χανίων ὅπου διακονεῖ ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Στήν ἱερά αὐτή ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λιβύης ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας
καί συγχοροστάτησαν μαζί του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαφίτας κ. Δημήτριος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.
Ὁ Ἱεράρχης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀφοῦ καλωσόρισε τούς φιλοξενουμένους
Ἀρχιερεῖς καί τούς εὐχαρίστησε εὐγνωμόνως γιά τήν παρουσία τους στήν ἑορτή τοῦ
μεγάλου Ἁγίου μας, συνεχάρη καί τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο καί Ἱερατικό Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ π. Δαμασκηνό πού γιά τήν χάρη τοῦ Ἁγίου πραγματοποίησε μέ πολύ κόπο τά εἰκοσαήμερα Γ’ Χαραλάμπεια πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου.
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Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν
Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο τελέστηκε
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου
Χαραλάμπους στόν ὁμώνυμο
Ἱερό Ναό στά Λενταριανά Χανίων ὅπου διακονεῖ ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Συλλείτουργου προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βρυούλων κ. Παντελεήμονας καί
συνιερούργησαν μαζί του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως
κ. Θεοφύλακτος τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας, ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Σαφίτας κ. Δημήτριος
τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, καί ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος καί εὐγνωμόνως
εὐχαρίστησε τούς τρεῖς Ἱεράρχες γιά
τήν χαρά καί τήν τιμή τῆς παρουσίας
τους.

Μεθεόρτιος Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός καί
Λιτάνευση Εἰκόνος καί Ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
Μέ τόν μεθεόρτιο πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό κορυφώθηκαν οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στην
Ἐνορία Λενταριανῶν ὅπου διακονεῖ ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
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Χορ ο σ τατοῦν το ς
τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Σαφίτας κ.
Δημητρίου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας
καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων
Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Τριπόλεως κ.
Θεοφύλακτου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ Κληρικοί καί πλῆθος κόσμου κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Χαραλάμπους Λενταριανῶν καί συμμετεῖχαν τόσο στόν Πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό
ὅσο καί στήν λιτάνευση τῆς θαυματουργοῦ καί πανσέπτου Ἱερᾶς Εἰκόνας καί Ἱεροῦ
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου στούς κεντρικούς
δρόμους τῆς περιοχῆς παιανίζοντας ἐμβατήρια ἡ Στρατιωτική Μουσική τῆς 5ης
Ταξιαρχίας, συνοδεία ἀγήματος τῆς 1ης
ΜΑΛ, ἀντιπροσωπειῶν πολιτιστικῶν καί
παραδοσιακῶν συλλόγων, σχολείων, καί
τῶν ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν πολιτικῶν
καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
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Ἐγκαίνια στό Μουσεῖο Μικρασιατῶν
παρουσία τεσσάρων Ἱεραρχῶν
Ἐγκαινιάστηκε χθές στό κέντρο τῶν Χανίων
ἐπί τῆς ὁδοῦ Σφακίων ἀρ. 25, τό Μουσεῖο Στέγης, Ἔρευνας καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀδελφότητας
Μικρασιατῶν Νομοῦ Χανίων “Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος”.
Ὁ Ἁγιασμός τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Βρυούλων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κ. Παντελεήμονα συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σαφίτας κ.
Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.
Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Κληρικῶν,
τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Γερόντισσας Θεοξένης καί πλήθους κόσμου.
Μέ συγκίνηση γιά τίς Ἀλησμόνητες πατρίδες πού ἔχει τήν τιμή νά διακονεῖ στά
Βουρλά, ἀναφέρθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμονας.
Ὅπως ἐπεσήμανε χαρακτηριστικά, «θεωρῶ ἰδιαίτερη τήν εὐλογία στό πρόσωπο τό
δικό μου γιατί βρίσκομαι σήμερα ἀνάμεσα ὄχι ἁπλά κατοίκους τῆς εὐλογημένης αὐτῆς
νήσου, ἀλλά γιατί σέ αὐτή κατοικοῦν καί πολλοί πού κατάγονται ἀπό τήν μαρτυρική
ἐπαρχία μου τά Βουρλά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί χαίρω ἰδιαίτερα γιατί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι
πού ἄθελά τους ξεριζώθηκαν ἀπό τίς ὄχι ξεχασμένες ἀλλά ἀλησμόνητες πατρίδες καί
μεταφυτεύτηκαν εἰς τήν μητροπολιτική Ἑλλάδα. Ἔφεραν στήν πατρίδα ὅλες αὐτές τίς
ἱερές παραδόσεις, ἔφεραν τήν πίστη τους, ἔφεραν τήν γλώσσα τήν ἑλληνική ἀνόθευτη,
ἔφεραν τά ἱερά ὅσια μέσα στόν πρόχειρο μπόγο μέ τόν ρουχισμό τούς πάνω στήν πλάτη καί μέσα σέ αὐτόν νά κρύβουν ἕνα εὐαγγέλιο, ἕνα δισκοπότηρο, ἱερά λείψανα, γιά
νά τά φέρουν καί νά τά σώσουν στή νέα πατρίδα».
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Μέ συγκίνηση ἀναφέρθηκε στόν χαιρετισμό της ἤ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Μικρασιατῶν Νομοῦ Χανίων κᾶ Στέλλα Γκοζάνη Χαριτάκη τονίζοντας ὅτι «ὅλα τά ἱερά κειμήλια πού συλλέξαμε καί θά δεῖτε εἶναι θησαυροί τῆς καρδιᾶς, εἶναι θησαυροί γιά ἐμᾶς
μεγάλοι, γιατί εἶναι τά πατρογονικά μας. Μέ πολύ ἀγάπη φροντίζουμε ἐδῶ στήν πόλη τῶν
Χανίων νά διατηροῦμε ψηλά τό ἦθος, τίς ἀξίες καί ὅτι μας παρέδωσαν οἱ πρόγονοί μας
καί παράλληλα νά μεταλαμπαδεύουμε στά παιδιά μας τήν ἀγάπη γιά τήν Μικρά Ἀσία».
Ἡ ἴδια συνεχίζοντας ἀναφερόμενη στόν χῶρο τοῦ Μουσείου ἐπεσήμανε ὅτι παραχωρήθηκε ἀπό τήν μακαριστή Ἄννα Νικολουδάκη στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων καί ὁ Σεβασμιώτατος ὡς πρόεδρος τῆς διοικοῦσας ἐπιτροπῆς, μᾶς τό παραχώρησε ως πρός τήν χρήση, μέ τήν στήριξη καί βοήθεια ὅλο αὐτό τόν καιρό καί τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας».

π. Λίβυος: πῶς τό σκοτάδι γίνεται φῶς
κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο
Μέ συνεχῶς αὐξανόμενο πνευματικό ἐνδιαφέρον, πλῆθος πιστῶν συμμετέχει στίς ἐνοριακές
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις «Γ΄ Χαραλάμπεια 2019»
πού πραγματοποιοῦνται στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλαμπους στά Λενταριανά Χανίων τά ὁποία ἄξια
συντονίζει μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Ὁ Ἱερός Ναός ἦταν κατάμεστος ἀπό Κληρικούς καί Λαϊκούς ολων τῶν ἠλικιών οι
ὁποῖοι μέ μεγάλη προσοχή ἄκουσαν τήν ὑπέροχη ὁμιλία πού ἔκανε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Πύργου Μονοφατσίου Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν π. Χαράλαμπο πού ἀνέλυσε πνευματικά τό θέμα: πῶς τό σκοτάδι γίνεται φῶς
κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο, παρουσίασε στό ἀκροατήριο ὁ π. Δαμασκηνός, μιλώντας γιά
τό πλούσιο συγγραφικό του ἔργο καί γιά τίς πολλές πνευματικές ὁμιλίες του.
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Ἠλίας Λιαμής: «Ἡ ἀγάπη εἶναι τέχνη.
Ἀνατρέφοντας παιδιά ναρκισσισμοῦ»
Μία ἀκόμη ἐξαιρετική ὁμιλία ἀπό τόν Καθηγητή κ. Ἠλία Λιαμῆ, πραγματοποιήθηκε
στή Σχολή Συμβουλευτικῆς Γάμου καί Νέων Γονέων τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου.
Τήν ὁμιλία πού εἶχε ὡς θέμα:«Ἡ ἀγάπη εἶναι τέχνη. Ἀνατρέφοντας παιδιά ναρκισσισμοῦ», παρακολούθησε πλῆθος κόσμου, ἐνῶ τόν κ. Λιαμή παρουσίασε ὁ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης.

Τά Γ΄ Χαραλάμπεια στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων
Μέ τό γνωστό τραγούδι «ὑπομονή» ἀλλά καί μέ ἄλλα τραγούδια ἀπό τήν χορωδία τῆς Ἐνορίας Μουρνιῶν ἡ «Ζωοδόχος Πηγή», μέ κεράσματα πού προσέφεραν οἱ
γυναῖκες τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν καί μέ εὐχές πού μοίρασαν ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Δρακακάκης καί ὁ Πρωτ. Σταῦρος
Κατσιγαράκης, γιά γρήγορη ἀνάρρωση καί ἄμεση ἐπιστροφή στίς οἰκεῖες τους, πλημμύρισε τό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων.
Ἡ ἀλτρουιστική αὐτή πρωτοβουλία, ἦταν μία ἀκόμη κίνηση πού πραγματοποιήθηκε
στό πλαίσιο τῶν Γ΄ Χαραλάμπειων πού μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου καί ὑπό τόν συντονισμό τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου καί Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Μέ τραγούδια καί χορούς ἔκλεισε ἡ αὐλαία
τῶν Γ’ Χαραλάμπειων
Στό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης ἔπεσε ἡ αὐλαία τῶν Γ’
Χαραλάμπειων, πού γιά 17 ὁλόκληρες ἡμέρες μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί ὑπό τόν συντονισμό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου καί Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν πλημμύρισαν τήν πόλη καί Μητρόπολή μας μέ
πλῆθος θρησκευτικῶν, πολιτιστικῶν, κοινωνικῶν καί φιλανθρωπικῶν ἐκδηλώσεων.
Συγκινημένος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
τῆς Μητροπόλεως ἀπηύθυνε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό γιά τήν ἐμπιστοσύνη του, καθώς καί σέ ὅλους τους συνεργάτες του,
μέ πρῶτο τόν στενό του συνεργάτη στήν Ἐνορία Λενταριανῶν κ. Ἐλευθέριο Ξαγοραράκη. Ὅπως τόνισε στό λόγο
τοῦ μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε πώς ὅλοι ἔχουμε ἰδέες, ὅλοι
ἔχουμε ὁράματα, ἀλλά σκοπός εἶναι νά ἔχεις δίπλα σου,
καλούς, εὐλογημένους καί ὑπάκουους συνεργάτες. Ἐπίσης εὐχαρίστησε ὅλους τους χορηγούς τῶν ὁποίων ὅπως εἶπε οἱ πόρτες τούς ἦταν ἀνοιχτές καίτοι δέν ἦταν Λενταριανοί.
Τέλος εὐχαριστίες ἀπέδωσε καί στά παιδιά τῆς ὁμάδος τῶν Λενταριανῶν ”ἡ γειτονιά μας”,
τά ὁποία ἑτοίμασαν τήν σημερινή βραδιά, μέ τό ἐξαιρετικό συγκρότημα τῶν Ἐντέχνως Λαϊκοί καί τόν Λαογραφικό σύλλογο Καγιαλές πού κέρδισαν τίς καλύτερες ἐντυπώσεις χάριν
στίς ἐξαιρετικές ἐκτελέσεις καί χορούς.
Τήν ἐκδήλωση πού παρουσίασε ἡ κ. Κίκη Δούκα, ξεκίνησε μέ ἕνα φωτογραφικό ἀφιέρωμα στήν Ἐνορία Λενταριανῶν, ἀπό τά πρῶτα χρόνια πού ἄρχισε νά συγκεντρώνεται
κόσμος στήν περιοχή. Στή συνέχεια ἀκολούθησαν συνεντεύξεις πού ἔδωσαν ἄνθρωποι τῆς
Ἐνορίας στόν ἐκ Λενταριανῶν ὁρμώμενο γνωστό δημοσιογράφο κ. Δημήτριο Σκουλούδη.
Κατόπιν τό συγκρότημα Ἐντέχνως Λαϊκοί καί οἱ χορευτές τοῦ Συλλόγου Καγιαλές
τραγούδησαν καί χόρεψαν ἀντίστοιχα ἀγαπημένα λαϊκά τραγούδια μίας ἄλλης ἐποχῆς
κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα τοῦ ἀκροατηρίου.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἐπίσης οἱ Ἀντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου Χανίων κ. Κυριάκος Καζάκος καί κ. Γεώργιος Ξανθουδάκης, καθώς καί ἐκπρόσωποι συλλόγων καί φορέων.
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Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: “ἡ Ἁγία
Φιλοθέη εἶχε εἰρήνη στήν ψυχή καί τήν ζωή της’’
Στόν ὑπόγειο Ναό, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων ὅπου
διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος
Παπαγιαννάκης ὡς ἱερατικός προϊστάμενος καί ὅπου τό ἕνα κλίτος τοῦ εἶναι
ἀφιερωμένο στήν Ἁγία Φιλοθέη τελέστηκε τήν Τρίτη 19 Φεβρουαρίου ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε μέ ἕνα σταυρό τόν
ἱερατικό προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ π. Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος κλείνει ἕνα χρόνο διακονίας
καί προσφορᾶς στό Ναό καί στήν Ἐνορία αὐτή σηκώνοντας καθημερινά καί ἐκεῖνος
τόν δικό του Σταυρό.
Μέ λόγια συγκίνησης ὁ π. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
γιά τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ στό πρόσωπό του, εὐχαριστώντας παράλληλα τούς συνεφημερίους τοῦ Πρωτ. Χρύσανθο Σταυρουλάκη καί Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετράκη, καθώς
καί ὅλο τόν κόσμο.

Στήν τελική εὐθεία ἡ ΜΦΗ «Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος»
Ἕνα εὐλογημένο ἔργο, ἡ Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων, «Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος», πού θά γίνει ἑστία θαλπωρῆς καί φροντίδας γιά τούς ἡλικιωμένους του τόπου
μας μπαίνει στήν τελική εὐθεία μέ τήν βοήθεια καί τῆς Περιφέρειας Κρήτης.
Τήν Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου ὑπεγράφη στήν ΠΕ Χανίων ἀπό τόν Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, ἡ προγραμματική σύμβαση γιά τήν ὑλοποίη92

ση τοῦ ἔργου πού ἐντάσσεται στό Ε.Π.
Κρήτης 2014-2020 μέ προϋπολογισμό
1.787.838,72 εὐρώ για τήν ἀποπεράτωση, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
καί προμήθεια ἐξοπλισμοῦ της Μονάδας
Φροντίδας Ἡλικιωμένων (ΜΦΗ) «Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος».
Ὅπως ἀναφέρεται στή σημερινή σχετική ἀνακοίνωση τῆς Περιφέρειας Κρήτης,
δρομολογεῖται τό ἔργο γιά τήν ἀποπεράτωση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων, διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου καί προμήθεια ἐξοπλισμοῦ Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων
(ΜΦΗ) «Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος» στά Χανιά.
Ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης ὑπέγραψε στήν Π.Ε. Χανίων
παρόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου κ. Ἀπόστολου Βουλγαράκη, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Γερόντισσας Θεοξένης, τῆς Δ/ντριας Τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν ΠΕ Χανίων κ. Ἑλένης Δοξάκη, τήν προγραμματική σύμβαση γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου πού ἐντάσσεται στό
Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 μέ προϋπολογισμό 1.787.838,72 εὐρώ.
Στήν σημαντικότητα τοῦ ἔργου ἀναφέρθηκαν, ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Περιφερειάρχης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης καί ἡ Καθηγουμένη τῆς Μονῆς, λέγοντας, ὅτι, τό ἔργο ἔχει
εὐρύτερη κοινωνική-ἀνθρωπιστική διάσταση καθώς θά παρέχει φροντίδα σέ ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας μέσα σέ σύγχρονες συνθῆκες.
Ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ Γερόντισσα εὐχαρίστησαν μέ λόγια θερμά γιά τό ἐνδιαφέρον καί την στήριξη τόν Περιφερειάρχη καί τόν Ἀντιπεριφερειάρχη.
Τό ἔργο ἀφορᾶ στήν ἀποπεράτωση τῶν κτιριακῶν ὑποδομῶν, τήν διαμόρφωση τοῦ
περιβάλλοντα χώρου καί τήν προμήθεια ἐξοπλισμοῦ τῆς Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) «Παναγία Γοργοϋπήκοος» πού βρίσκεται στήν Χρυσοπηγή Δ.Ε. «Ἐλ.
Βενιζέλου» τοῦ Δήμου Χανίων.
Τό κτίριο εἶναι διώροφο συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 2.214,96 τ.μ. κατασκευασμένο σέ οἰκόπεδο ἰδιοκτησίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
Χρυσοπηγῆς. Στό κτίριο ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ ἐργασίες κατασκευῆς τοῦ φέροντα
ὀργανισμοῦ, τῶν τοιχοποιιῶν, ἐπιχρισμάτων, δαπέδων, μαρμάρων σέ κλιμακοστάσια,
μόνωσης δώματος, ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν ξύλινων κουφωμάτων, ντουλαπῶν σέ
θαλάμους ἀνάπαυσης. Ἐπίσης ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ στούς θαλάμους διαμονῆς καί τά
W.C. αὐτῶν, οἱ ὑδραυλικές ἐγκαταστάσεις ὕδρευσης καί ἀποχέτευσης, καθώς ἡ τοποθέτηση τῶν εἰδῶν ὑγιεινῆς καί οἱ ἠλεκτρικές ἐγκαταστάσεις.
Μέ τήν ὁλοκλήρωσή του τό κτίριο, θά μπορεῖ νά λειτουργήσει ὡς Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων μέ τήν ἐπωνυμία: ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ»” , μέ δυνατότητα φιλοξενίας 33 ἀτόμων.
Ἡ πράξη συγχρηματοδοτεῖται ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Ταμεῖο Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης
(ΕΤΠΑ). Τό ἔργο θά ὑλοποιήσει ἡ Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε. Χανίων.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
”ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος ὁμολόγησε τόν Χριστό
μέ τήν ζωή του”
Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα τελέστηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου καί
Ἐπισκόπου Σμύρνης, ὁ ἐόρτιος πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Κόκκινου Μετοχῖου στά Χανιά τήν Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε καί ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Νά ἀναφερθεῖ ὅτι πλήθους πιστῶν συνέρρευσε στόν Ἱερό Ναό γιά νά συμπροσευχηθεῖ καί νά συνεορτάσει τήν Ἱερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου.
Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στόν βίο τοῦ Ἁγίου
Πολυκάρπου, ὁ ὁποῖος, ὅπως τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος, ὁμολόγησε μέ
τή ζωή τοῦ τό Χριστό καί ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νά δεχτεῖ καί τό Μαρτύριο τοῦ αἵματος
καί νά δοξάζεται αἰωνίως ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀπό τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ στήν
Οὐράνια Βασιλεία…
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε στό πνευματικό κέντρο τοῦ
Ναοῦ ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου ”Ὠδή στά πάθη” τοῦ μακαριστοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Γεωργακάκη, πρώην ἱερατικοῦ προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ.
Τό βιβλίο παρουσίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἐμπνεύστηκε καί ὑλοποίησε τήν ἔκδοσή του πρός τιμήν τοῦ
καρδιακοῦ του φίλου π. Μανώλη, ἡ κ. Καίτη Ἀλέξη, δημοσιογράφος καί παραγωγός
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ Μαρτυρία καί ἡ Ἰατρός κ. Πηνελόπη Ντουντουλάκη.
Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, τίμησε μέ τήν εὐαρέσκεια τῆς Μητροπόλεώς μας, ὕστερα ἀπό σχετική πρόταση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου καί τοῦ Ἐφημερίου της Ἐνορίας π. Εὐαγγέλου Γενάρη τόν πρώην ἱερατικό
προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Νικόλαο Πατσουράκη.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Μεγάλη συμμετοχή στήν ἐθελοντική αἱμοδοσία
τῆς Μητροπόλεώς μας

Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία διεξήχθει ἡ ἐθελοντική αἱμοδοσία πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στό Πολιτιστικό μας κέντρο μέ τήν ἀρωγή
τοῦ Νοσοκομείου Χανίων καί τοῦ Συλλόγου ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν “ὁ Ἅγιος Ἰωάννης”.
Εἶναι ἐλπιδοφόρο καί εὐχάριστο πού πολλοί συνάνθρωποί μας ἀνταποκρίθηκαν
στό κάλεσμα τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἀφιέρωσαν 10 λεπτά ἀπό τόν χρόνο τους, γιά
νά προσφέρουν τό πολύτιμο αὐτό ἀγαθό, σέ συνανθρώπους μας πού τό χρειάζονται.
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