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Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί 
προσφιλέστατα τέκνα ἐν 
Κυρίῳ,

Διατρέξαντες ἐν νη-
στείᾳ καί προσευχῇ 
τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, φθάσαντες δέ τό σωτήριον 
πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστάμεθα 
σήμερον κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς λα-
μπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ.

Τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει 
εἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῶν 
Ὀρθοδόξων. Ἑορτάζομεν τήν Ἀνά-
στασιν τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον κατά τό 
Ἅγιον Πάσχα καί τήν πασχάλιον πε-
ρίοδον, ἀλλά κάθε Κυριακήν καί εἰς 
κάθε Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία εἶναι 
πάντοτε ὁλόφωτος πανήγυρις. Ἡ χρι-
στιανική ζωή εἰς ὅλας τάς πτυχάς της, 
εἰς τήν θείαν λατρείαν, εἰς τήν βιοτήν 
καί μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ, ἔχει 
ἀναστάσιμον πνοήν, δονεῖται ἀπό τήν 
νίκην τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ 
θανάτου καί ἀπό τήν προσδοκίαν τῆς 
αἰωνίου Βασιλείας Του.

Ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται ἀφ᾿ ἑαυ-
τοῦ νά διαχειρισθῇ τόν φόβον καί τό 

Πασχάλιον Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π.  
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

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

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ  

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ἀναπόφευκτον τοῦ θα-
νάτου, ἐνώπιον τοῦ ὁποί-
ου εὑρίσκεται καθ᾿ ὅλην 
τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς 
του καί ὄχι μόνον εἰς τό 
τέλος της. Ἡ αἴσθησις 
ὅτι ἡ ζωή του εἶναι «πο-

ρεία πρός τόν θάνατον», ἄνευ ἐλπίδος 
διαφυγῆς, δέν ὁδηγεῖ εἰς τόν ἐξανθρω-
πισμόν τῆς ἀναστροφῆς του καί εἰς 
ἐνίσχυσιν τῆς εὐθύνης καί τῆς μερί-
μνης του διά τό παρόν καί τό μέλλον. 
Μᾶλλον, ὁ ἄνθρωπος συρρικνώνεται, 
ἀποκόπτεται ἀπό τά οὐσιώδη τοῦ βίου, 
καταλήγει εἰς τόν κυνισμόν, τόν μηδε-
νισμόν καί τήν ἀπόγνωσιν, εἰς τήν φε-
νάκην τῆς ἀκωλύτου αὐτοπραγματώ-
σεως καί εἰς τόν ἀχαρίτωτον εὐδαιμο-
νισμόν τοῦ «φάγωμεν καί πίωμεν, αὔρι-
ον γάρ ἀποθνήσκομεν». Ἡ ἐπιστήμη, ἡ 
κοινωνική καί πολιτική δρᾶσις, ἡ οἰκο-
νομική πρόοδος καί ἡ εὐημερία δέν δύ-
νανται νά προσφέρουν διέξοδον. Ὅ,τι 
εἶναι δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου φέ-
ρει τό στίγμα τοῦ θανάτου, δέν σώζει, 
ἀφοῦ καί αὐτό ἔχει ἀνάγκην σωτηρίας. 
Ὁ πόθος τῆς αἰωνιότητος δέν καλύπτε-
ται μέ ἐπίγεια ἀγαθά, δέν ἱκανοποιεῖται 



4

μέ τήν παράτασιν τῆς ζωῆς μας καί μέ 
ὑποσχέσεις ψευδῶν παραδείσων.

Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει εἰς τόν 
σύγχρονον λογοκρατούμενον ἄνθρω-
πον τήν Ἀλήθειαν τοῦ σωτηριώδους 
Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως. Δι᾿ ἡμᾶς 
τούς Ὀρθοδόξους, τό Πάσχα δέν εἶναι 
ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς μας 
ἀναγεννήσεως ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, 
πρόγευσις καί βεβαιότης τῆς ἐσχα-
τολογικῆς πληρώσεως τῆς θεί-
ας Οἰκονομίας. Ὁ πιστός γνω-
ρίζει ὅτι ἡ ὑπαρξιακή πληρό-
της εἶναι δῶρον τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ. Ἐν Χριστῷ, ἡ ζωή 
μας μεταμορφώνεται, με-
τατρέπεται εἰς πορείαν 
πρός τήν θέωσιν. Οἰ 
χριστιανοί διακρίνο-
νται, κατά τόν Ἀπό-
στολον Παῦλον, ἀπό 
τούς «λοιπούς», τούς 
«μή ἔχοντας ἐλπί-
δα» (πρβλ. Α’ Θεσσ. 
δ’, 13). Ἐλπίζουν είς 
Χριστόν, ὁ ὁποῖος 
εἶναι, «ἡ ζωή καί ἡ 
Ἀνάστασις ἡμῶν», «ὁ πρῶτος 
καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν» (Ἀποκ. α’, 
17 -18).

Ἡ σωτήριος παρουσία τοῦ Χριστοῦ 
εἰς τήν ζωήν μας καί ἡ ἐλπίς τῆς ἐπου-
ρανίου Βασιλείας εἶναι ἀρρήκτως συν-
δεδεμέναι εἰς τήν χριστιανικήν ὕπαρ-
ξιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ καί πραγματώνεται 
ὡς δημιουργική καί μεταμορφωτική 
δύναμις ἐν τῷ κόσμῳ. Δέν εἶναι καθό-
λου τυχαῖον, ὅτι πρίν ὁ νεωτερικός πο-
λιτισμός κατανοήσῃ καί ἐγκαθιδρύσῃ 

τόν ἄνθρωπον ὡς δημιουργόν τῆς 
ἱστορίας, οἱ πιστοί ἐκλήθησαν νά κατα-
στοῦν «Θεοῦ συνεργοί» (πρβλ. Α’ Κορ. 
γ’, 9). Ἀποτελεῖ πλήρη παρανόησιν τῆς 
Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καί τοῦ 
κοινωνικοῦ καί φιλανθρώπου ἔργου 
τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ὑποστηρίζηται ὅτι 
ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐσωστρεφής, ἀκο-
σμική καί ἀδιάφορος διά τήν ἱστορίαν 

καί τόν πολιτισμόν.

Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα 
ἀγαπητά,

Τό Πάσχα δέν εἶναι 
ἁπλῶς ἡ μεγαλυτέρα ἑορτή 

καί πανήγυρις τῶν Ὀρθο-
δόξων. Ἀνάστασις εἶναι 

ὅλη ἡ πίστις, σύνολος 
ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, 
ὁλόκληρος ὁ πολιτι-
σμός τῆς Ὀρθοδοξί-

ας, ἡ ἀνεξάντλητος 
πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας 
ἀντλεῖ καί τρέφε-

ται ἡ ἐσχατολογική 
ὁρμή τῆς ὀρθοδόξου 

βιοτῆς καί μαρτυρίας. 
Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί ἐκ 

τῆς Ἀναστάσεως γνωρίζομεν 
οἱ πιστοί τόν αἰώνιον προορισμόν μας, 
ἀνακαλύπτομεν τό περιεχόμενον καί 
τήν κατεύθυνσιν τῆς ἀποστολῆς μας 
ἐν τῷ κόσμῳ, εὑρίσκομεν τό νόημα καί 
τήν ἀλήθειαν τῆς ἐλευθερίας μας. Ὁ κα-
τελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί 
συντρίψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου καί τό 
κράτος τοῦ θανάτου, ἀναδύεται ἐκ τοῦ 
τάφου ὡς ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου 
καί ἁπάσης τῆς κτίσεως. Αὐτό τό δῶρον 
τῆς ἐλευθερίας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά 
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ἀποδεχθῇ ἐλευθέρως, ἐντασσόμενος 
εἰς τήν «κοινότητα τῆς θεώσεως», τήν 
Ἐκκλησίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ ἐλευθερία 
εἶναι θεμέλιον, ὁδός καί προορισμός. Ἡ 
χριστοδώρητος ἐλευθερία βιοῦται καί 
ἐκφράζεται ὡς «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» 
(πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15), ὡς γεγονός κοι-
νωνίας καί ἀλληλεγγύης. «Ὑμεῖς γάρ 
ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί. μό-
νον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ 
σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε 
ἀλλήλοις» (Γαλ. ε’, 13). Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ 
«ὑπάρχομεν μέ τόν τρόπον τῆς Ἀνα-
στάσεως», ἀφορῶντες εἰς τήν «κοινήν 
ἀνάστασιν» ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς 
Βασιλείας.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, δοξάζοντες 
ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ τόν Ἀναστάντα καί 
«ἀνατείλαντα πᾶσι τήν ζωήν»  Κύριον, 

τόν Θεόν «μεθ᾿ ἡμῶν» καί «ὑπέρ ἡμῶν», 
τόν ἐπαγγειλάμενον ἔσεσθαι μεθ᾿ 
ἡμῶν μέχρι τερμάτων αἰῶνος, καί ἀνα-
βοῶντες τόν πασχάλιον πανευφρόσυ-
νον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη!», 
δεόμεθα τοῦ πανδώρου Ποιητοῦ καί 
Λυτρωτοῦ τοῦ κόσμου, ὅπως καταυγάζῃ 
τήν ζωήν πάντων ἡμῶν διά τοῦ φωτός 
τῆς πανσωστικῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ 
καί χαρίζηται τοῖς πᾶσι χαράν πεπληρω-
μένην καί πάντα τά σωτήρια δωρήματα, 
ἵνα ὑμνῆται καί εὐλογῆται τό πανάγιον 
καί ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ.

Φανάριον,  Ἅγιον Πάσχα ,βιθ´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί τά 

μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-

τριαρχείου, ἡ ὁποία συνεδριάζει ἀπό τό πρωί σέ τακτική 

συνεδρίασή της γιά τό μήνα Μάρτιο, ἐκφράζουν τόν ἀπο-

τροπιασμό τους γιά τή δολοφονική ἐπίθεση κατά πολιτῶν 

πού βρισκόντουσαν σέ δύο ἰσλαμικά Τεμένη τῆς πόλης 

Christchurch τῆς Νέας Ζηλανδίας. Ὁ Παναγιώτατος καί οἱ 

Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς καταδικάζουν ἀπερίφραστα κάθε τρο-

μοκρατική ἐνέργεια καθώς καί κάθε πράξη μίσους καί φο-

νταμενταλισμοῦ καί καλοῦν ὅλους νά ἐργαστοῦν, μέσω 

τοῦ διαλόγου, γιά τή διαφύλαξη τοῦ ἀγαθοῦ τῆς εἰρηνικῆς 

συνύπαρξης καί συνεργασίας. Στίς οἰκογένειες τῶν θυμά-

των ἐκφράζουν τά θερμά συλλυπητήρια καί τή συμπαρά-

στασή τους ἐνῶ εὔχονται κουράγιο καί ταχεία ἀνάρρωση  

στούς τραυματίες.

Ὁ Παναγιώτατος ἐπικοινώνησε μέ τόν ἐπιχώριο Μητρο-

πολίτη Νέας Ζηλανδίας Μύρωνα καί τοῦ ζήτησε νά μετα-

φέρει τό παραπάνω μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-

χείου πρός τίς Ἀρχές, τή μουσουλμανική Κοινότητα καί 

συνολικά στόν λαό τῆς Ν.Ζηλανδίας.

Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος γιά Νέα Ζηλανδία: 

Καταδικά ζουμε κάθ ε πρ ά ξη μίσου ς

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Γραφεῖο Τύπου καί  Ἐπικοινωνίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
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 Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύ-
νοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της μετά ἀπό τή χθεσινή 
ψηφοφορία στό Ἑλληνικό 
Κοινοβούλιο γιά τήν Ἀνα-
θεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Συντάγματος, καί δή τῶν 
ἄρθρων 3 καί 21, ἐπαναλαμβάνει τήν ὁμόφωνη 
Ἀπόφασή Της, γιά τούς κινδύνους, τούς ὁποίους 
ἐνέχει ἡ προτεινόμενη τροποποίηση.

 Συγκεκριμένα, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπανέρχεται 
στίς θέσεις Της γιά τά θέματα αὐτά, τίς ὁποῖες ἔχει 
ἐκφράσει δημόσια καί τονίζει τήν ἀνάγκη τῆς Συ-
νταγματικῆς κατοχύρωσης τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς 
Οἰκογένειας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό κύτταρο καί τή 
βάση τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας.

 Ἐπίσης, ἡ εἰσαγωγή τῆς ἔννοιας τῆς «οὐδε-
τεροθρησκείας» στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος 
θά δημιουργήσει ἄμεσες ἔννομες συνέπειες στήν 
Ἑλληνική Κοινωνία, ὅπως γιά παράδειγμα:

1. Τόν ἐν γένει θεσμικό ἐξοστρακισμό τῆς 
Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τόν Δημόσιο 
Βίο.

2. Τήν κατάργηση τοῦ Ὀρθόδοξου χαρακτῆρα 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

3. Τήν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν συμβό-
λων καί τῶν θρησκευτικῶν ἀργιῶν.

4. Τήν θεσμική ἀπορρύθμιση τῶν Ὀρθόδοξων 
Ἐκκλησιαστικών Καθεστώτων στήν Ἑλλάδα καί τῆς 
θεσμικῆς Ὀντότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατρι-

αρχείου, μέ προφανεῖς δυ-
σμενέστατες συνέπειες γιά 
τό Γένος μας καί ὅλο τόν 
Ἑλληνισμό.

 Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπι-
σημαίνει πρός τούς ἁρμο-
δίους τῆς Πολιτείας, ἀλλά 

καί πρός κάθε ἄνθρωπο ὅτι ἡ ἀποδόμηση θεσμῶν 
εἶναι ἐπικίνδυνη καί θά ἀποβεῖ καταστροφική, ἐάν 
βεβαίως αὐτή θά ὁλοκληρωθεῖ στή Βουλή πού θά 
προκύψει μετά ἀπό τίς ἐκλογές.

 Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή ὑβριστικά 
και ἀπαξιωτικά δημοσιεύματα σέ Μέσα Κοινωνικῆς 
Δικτύωσης εἰς βάρος Ἐκκλησιαστικῶν Προσώπων 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τά ὁποῖα σχόλια καταδικάζει 
ἀπερίφραστα, ὑποστηρίζει τό ἀναφαίρετο δικαίωμα 
τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης ἀπόψεων καί προβλημα-
τισμῶν ἀπό ὁποιονδήποτε, καθώς βεβαίως καί τό 
δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης ὅποιας διαφο-
ρετικῆςἄποψης, ἀφοῦ αὐτό ἐπιβάλλει ἡ δημοκρα-
τία καί τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου.

 Χρέος ὅλων μας εἶναι ὁ δημόσιος διάλογος νά 
διενεργεῖται μέ νηφαλιότητα καί ἐπιχειρηματολογία, 
μέ σεβασμό στή διαφορετικότητα καί στήν ἄποψη 
πού καθένας ἐκφράζει, μέ ἀποφυγή τῆς χρήσης 
μειωτικῶν χαρακτηρισμῶν, γιά ὅσους τυχόν ἔχουν 
διαφορετική ἄποψη.

Ἡράκλειο, 15 Μαρτίου 2019
 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου  

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης 15/3/2019
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, καθώς πληροφορήθηκε τήν κοίμηση 
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας 
κυροῦ Στυλιανοῦ, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπό τό 
Ρέθυμνο τῆς Κρήτης, ἐκφράζει «ἐν ἑνί στόμα-
τι» πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τούς Θεοφ. Ἐπισκό-
πους, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τό εὐσεβές ποίμνιο 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, καθώς 
καί τούς κατά σάρκα οἰκείους τοῦ μακαριστοῦ 
Ἱεράρχου, τίς θερμές συλλυπητήριες εὐχές 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἀνάπαυση τῆς 
ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ 
Στυλιανοῦ, μέ τούς Ἁγίους καί τούς δικαίους.

 Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Στυλιανός, 
ὁ ὁποῖος διεποίμανε ὑποδειγματικά τήν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας γιά περισσότε-
ρα ἀπό σαράντα χρόνια, ὑπῆρξε κατά κοινή 
ὁμολογία Ἐκκλησιαστικός Ἄνδρας μεγάλου 
πνευματικοῦ διαμετρήματος. Ἀναδείχθηκε 
δεινός στή Θεολογία, τά Γράμματα, τή συγ-
γραφή καί τήν ποίηση, ἵδρυσε τή Θεολογική 
Σχολή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Σύδνεϋ, κατέ-

λιπε μεγάλο ποιμαντικό, διοικητικό καί κοι-
νωνικό ἔργο καί ἀνόρθωσε ἐκκλησιαστικά 
τήν πέμπτη  Ἥπειρο, μέσα σέ δύσκολες περι-
στάσεις καί συνθῆκες, κατά τό διάστημα τῆς 
μακρᾶς Ἀρχιεπισκοπικῆς του διακονίας.

 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καυχᾶται διότι ἡ 
Μεγαλόνησος Κρήτη γέννησε καί ἀνέθρεψε 
τόν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο Στυλιανό, ὁ ὁποῖος 
προσέφερε τά πολλά χαρίσματα καί τίς ἀρε-
τές του, γιά τό καλό τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας καθώς καί εὐρύ-
τεραστό διάλογο μεταξύ τῶν Χριστιανῶν.

 Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ἀξίως καί δικαίως, μέ 
εὐγνωμοσύνη μνημονεύει τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανοῦ 
καί προσεύχεται: «Στυλιανοῦ τοῦ μακαριστοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας, τοῦ Κρητός, αἰω-
νία ἡ μνήμη»!

Ἡράκλειον, 26 Μαρτίου 2019
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 26/3/2019
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης ἐξ ἀφορμῆς τοῦ προσφάτως κατα-
τεθέντος σχεδίου Νέου Ποινικοῦ Κώδικα, τό 
ὁποῖο συνέταξε ἡ ἁρμόδια Εἰδική Ἐπιτροπή 
τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, καί ἤδη ἔχει 
δοθεῖ σέ δημόσια διαβούλευση, ἐκφράζει τήν 
ἔντονη ἀντίθεσή της μέ τήν προτεινόμενη κα-
τάργηση τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201, τά 
ὁποῖα ἀναφέρονται στήν κακόβουλη βλασφη-
μία, τήν καθύβριση θρησκευμάτων καί τήν 
περιύβριση νεκρού.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης θεωρεῖ ἀπαραί-
τητο μπροστά στούς σύγχρονους καί μετα-
βαλλόμενους καιρούς μας, νά μήν ἀλλοτρι-
ωθοῦμε, νά διατηρήσουμε ἀνόθευτη τήν, ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι, διαμορφωθεῖσα Ταυτότητά 
μας, νά προστατεύσουμε τή θρησκευτική 
εἰρήνη καί νά ἀπομακρύνουμε μέ κάθε τρό-
πο τή μισαλλοδοξία, τή θρησκευτική βία καί 
τό φανατισμό, δοθέντος ὅτι τό ἄρθρο 199, μέ 
τίτλο «Καθύβριση θρησκευμάτων», ἀναφέρε-
ται σέ κάθε μία θρησκεία, ἡ ὁποία ὑπάρχει 
καί δραστηριοποιεῖται νόμιμα στήν Ἑλλάδα. 
Ἡ προτεινόμενη κατάργηση τῶν παραπάνω 
ἄρθρων θά ἐπιφέρει δυσμενεῖς ἀλλαγές μέ 
φανερό ἀντίκτυπο στήν κοινωνική ζωή καί τίς 
σχέσεις τῶν ἀνθρώπων.

Ἐπίσης, ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ Θεολογία καί 
ἡ Παράδοση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἀλλά 

καί ἡ μακρά Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας, περιβάλ-
λει πάντοτε μέ ἰδιαίτερη τιμή καί σεβασμό τό 
νεκρό ἀνθρώπινο σῶμα. Αὐτή εἶναι ἡ Πα-
ράδοση τοῦ Γένους μας ἀπό τούς ἀρχαίους 
χρόνους, κατά τούς ὁποίους ἡ τιμή στόν κε-
κοιμημένο ἦταν ἱερή ὑποχρέωση καί διέκο-
πτε ἀκόμη καί πολέμους καί ἐχθροπραξίες.

Μέ αἴσθημα εὐθύνης, ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κρήτης, ὀρθώνει τόν λόγο πρός τά ἁρμόδια 
Ὄργανα τῆς Πολιτείας, πρός κάθε ἕναν πιστό 
μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τονίζοντας 
τήν ἀπαραίτητη ἀνάγκη, κυρίως σέ αὐτούς 
τούς καιρούς, νά διαφυλάξουμε ὅλοι μαζί καί 
μέ κάθε δυνατό τρόπο τήν κοινωνική καί τή 
θρησκευτική εἰρήνη καί νά συμπράξουμε στή 
συνοχή καί τήν ἑνότητα τῆς Κοινωνίας μας.

Ἔχομε εὐθύνη, σέ ἐποχές κατά τίς ὁποῖες 
εὔκολα καί ἄκριτα ἀποδομοῦνται στοιχεῖα 
τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Ταυτότητάς μας, νά 
διαφυλάξουμε τήν πίστη μας στόν Τριαδικό 
Θεό καί τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, νά προστα-
τεύσουμε τίς διαχρονικές ἀξίες τοῦ Λαοῦ μας 
καί νά διασφαλίσουμε, μέ κάθε νόμιμο τρό-
πο, τά ἱερά καί τά ὅσια τῶν Πατέρων μας, τοῦ 
Γένους καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

 
Ἡράκλειο, 12 Ἀπριλίου 2019

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης 12/4/2019
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἀνακοινωθέν Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἐκλογή νέου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας

Ἡ Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, καθώς πληροφορήθηκε τήν 
ὁμόφωνη ἐκλογή τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Χρι-
στουπόλεως κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος κατάγεται 
ἀπό τό Ἡράκλειοτῆς Κρήτης, στόν περίπυστο 
Θρόνο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, 
ἐκφράζει «ἐν ἑνί στόματι» πρός τόν νέον Ποι-
μενάρχη τῆς Αὐστραλίας, τίς ἐγκάρδιες εὐχές 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά μιά καλλίκαρπη, 
πολύχρονη καί ἐπιτυχῆ Ποιμαντορία.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καυχᾶται διότι 
ἡ Μεγαλόνησος Κρήτη ἀνέδειξε τόν ἀοίδιμο 
Ἀρχιεπίσκοπο Στυλιανό, ὁ ὁποῖος προσέφερε 
πολλά στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας, 
χαίρεται δέ καί ἀγάλλεται γιά τήν ἐπάξια ἐκλογή 
καί πάλιν ἑνός γόνου τῆς Μεγαλονήσου Κρή-
της, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. 
Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε φιλότιμα στήν 
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀπό εὐθυνοφόρες θέσεις, 

θά προσφέρει δέ τά χαρίσματα καί τίς δυνάμεις 
του ἀπό τή νέα ὑψηλή ἔπαλξη, τήν ὁποία τοῦ 
ἀνέθεσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ἀξίως καί δικαίως, 
μέ μεγάλη πνευματική χαρά, εὔχεται καί προ-
σεύχεται ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Αὐστραλίας κ. Μακάριος νά εἶναι πολύχρο-
νος, ὑγιής καί δυνατός, προσβλέπει δέ μέ βε-
βαιότητα καί προσδοκᾶ ὅτι θά ἐπιτελέσει λα-
μπρό Ἐκκλησιαστικό ἔργο στήν Πέμπτη Ἤπει-
ρο, τήν Αὐστραλία, γιά τή δόξα τοῦ Ὀνόματος 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καί τόν ἔπαινο τῆς 
Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησί-
ας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου

Ἡράκλειον, 10 Μαΐου 2019

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Στόν ὕμνο ἡ Ἐκκλη-
σία μας διά στόμα-

τος τοῦ θεογλώσσου 
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκη-
νοῦ μᾶς καλεῖ νά μήν 
περιοριστοῦμε μόνο 
στή δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, 
πού διά τοῦ θείου Φωτός καθαρίζει καί 
ἁγιάζει τίς αἰσθήσεις, ἀλλά καί στή λάμ-
ψη τοῦ ἀναστημένου προσώπου Του. 
Μᾶς καλεῖ νά καθαρίσουμε τίς αἰσθήσεις 
μας, γιά νά μπορέσουμε νά δοῦμε τόν ἐκ 
τάφου ἀναστημένο Χριστό. Μᾶς καλεῖ 
νά καθαρίσουμε τίς αἰσθήσεις μας ἀπό 
κάθε ὑλικό καί φθαρτό πρᾶγμα. Καί ὅταν 
τίς καθαρίσουμε, θά δοῦμε τό Χριστό 
«ἐξαστράπτοντα», ἀστραφτερό ἀπό τό 
ἀπλησίαστο φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Καί 
ὄχι μόνο θά τόν δοῦμε, ἀλλά καί θά τόν 
ἀκούσουμε, ἡ δέ φωνή Του θά ἀκούεται 
«τρανῶς», δηλ. δυνατά.

Ἀνατρέχοντας στήν «περί τῶν αἰσθή-
σεων» Πατερική διδασκαλία διαπιστώ-
νουμε ὅτι οἱ αἰσθήσεις δέν μολύνονται 
μονάχα ἀπό τά σαρκικά ἔργα, ἀλλά κι’ 
ὅταν τίς μεταχειριζόμαστε γιά κάποια 
ἔργα πού τά ὀνομάζει ὁ κόσμος «πνευ-
ματικά», ἐνῶ εἶναι καί αὐτά σαρκικά, 
καί περισσότερο πονηρά. Αὐτά εἶναι οἱ 
πονηρές σκέψεις πού κάνει ὁ νοῦς τοῦ 
ἀνθρώπου πού ψάχνει διαρκῶς τά θεϊκά 
πράγματα προσπαθώντας νά λύσει τό 
Μυστήριο τοῦ Θεοῦ μέ ἀνθρώπινη γνώ-
ση καί σοφία ἀπορρίπτοντας τή χάρη τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος πού εἶναι ἡ ἀληθινή 

Πασχάλιο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ
“Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα,

τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα,
καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες”.

σοφία. Σέ αὐτές σπρώ-
χνει ἡ ὑπερηφάνεια καί 
ἡ ἀσέβεια. Αὐτές δίνουν 
τροφή στή ματαιοδοξία 
ἐπειδή τάχα φαινόμα-
στε πολύξεροι στούς 

ἄλλους. Ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπό τόν 
ἀπόστολο Παῦλο πού γράφει στήν πρός 
Ἐφεσίους ἐπιστολή: «Αὐτό σᾶς λέω καί τό 
τονίζω, στό ὄνομα τοῦ Κυρίου, νά μή ζεῖτε 
πιά ὅπως οἱ εἰδωλολάτρες, πού ἀκολου-
θοῦν τούς ματαίους διαλογισμούς τους. 
Τό μυαλό τους εἶναι σκοτισμένο καί ἀπο-
ξενώθηκαν ἀπό τή ζωή πού δίνει ὁ Θεός, 
ἐπειδή ἔχουν ἄγνοια, καί ἡ καρδιά τους 
ἔχει πωρωθεῖ»[1]. Καί μολονότι ὁ μά-
ταιος λογισμός καταγίνεται μέ μάταιες 
καί ψευδεῖς ἐνασχολήσεις, καταργεῖ ἀπό 
ἀλαζονεία κι’ αὐτήν τήν παράδοση τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ὥστε ὁ χριστιανισμός νά 
καταντᾶ, στά μάτια τῶν παραπλανημέ-
νων, ἕνα σύστημα ἐπίγειας ζωῆς, χωρίς 
ἀποκαλύψεις ἀθανασίας, κατανοητότε-
ρα, χωρίς Χριστό.

Καί ὅμως ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν. Ἄς 
καθαρίσει ὁ ἄνθρωπος τή διάνοιά του 
ἀπό τήν τύφλωση τῆς πολύπλοκης γνώ-
σεως, διαφορετικά δέν θά δεῖ «ἐξαστρά-
πτοντα» τό Χριστό οὔτε τό ἀπρόσιτο 
φῶς τῆς Ἀναστάσεως, καί οὔτε θά ἀκού-
σει τρανῶς τό «Χαίρετε». Ἰδοῦ λοιπόν, 
γιατί μέσα στήν πνευματικότητα καί τή 
λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τό 
φῶς εἶναι τόσο δοξασμένο καί ταυτίζε-
ται μέ τό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 
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τοῦ Θεοῦ. Τό πρόσωπο τοῦ Λόγου εἶναι 
ἡ πηγή τοῦ φωτός, Ὁ ὁποῖος μέ τήν θυσι-
αστική Του ἀγάπη, χωρίς σκιά ἐγωϊσμοῦ, 
καί μέ τό ὑπέρτατο νόημα τῆς θεανθρω-
πίνης μορφῆς Του, τό μεταδίδει στούς 
πάντες μαζί μέ τή ζωή Του. Μέσα στόν 
ἀναστημένο Χριστό οἱ πάντες καί τά πά-
ντα πλημμυρίζουν ξανά μέ φῶς[2]. 

 Σήμερα Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα 
ἡ πλάση ὅλη γιορτάζει. Τό ἀνέσπερο φῶς 
τῆς Ἀναστάσεως καί πάλι ἔφθασε παντοῦ. 
Στόν Ἅδη, στή γῆ καί στόν 
οὐρανό. Ὁ Χριστός, πού 
εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, 
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, νίκη-
σε τόν Ἅδη καί πάτησε τό 
θάνατο, τό σατανᾶ καί τήν 
ἁμαρτία. Πέρα ἀπό αὐτά 
τό μέλλον ἀνήκει στήν 
ἀγάπη, ἀνήκει στό φῶς, 
ἀνήκει στή δικαιοσύνη, 
ἀνήκει στόν Παράδεισο. 
Καί τό φῶς τῆς Ἀναστά-
σεως λάμπει καί φωτίζει 
κάθε ψυχή καί κάθε ὕπαρ-
ξη, ἡ ὁποία ψάχνει τήν ἀλήθεια, ψάχνει τό 
Θεό καί τήν ἀληθινή πατρίδα της. 

Καί τό φῶς ἐνηνθρώπησεν, «ὁ Λόγος 
σάρξ ἐγένετο»[3]. Οἱ κακοπροαίρετοι 
ἄνθρωποι, οἱ φθονεροί, οἱ πλεονέκτες 
καί οἱ ἐγωιστές δέν δέχθηκαν τό φῶς. 
Ἀγάπησαν τό σκοτάδι, γιατί αὐτό τούς 
ταιριάζει. Αὐτό εἶναι ἡ μεγαλύτερη τρα-
γωδία γιά τόν ἄνθρωπο καί ἡ μεγαλύ-
τερη καταδίκη γιά τή ζωή του. Ἀκολού-
θησαν, ὅμως, τό φῶς, οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
φωτός, τῆς ἁπλότητος, τῆς ταπείνωσης, 
αὐτοί, πού τούς ἀποκαλεῖ ὁ Χριστός 
«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί 
τόν Θεόν ὄψονται»[4]. Αὐτοί, οἱ ταπεινοί 
καί ἄσημοι γιά τούς ἀνθρώπους ἀλλά 

δυνατοί καί ἔνδοξοι στό πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ. Οἱ πτωχοί, οἱ ταλαιπωρημένοι, 
τά θύματα τῶν ἰσχυρῶν, τά θύματα τῆς 
καταστροφῆς τῆς Δημιουργίας. Αὐτοί, 
πού χωρίς νά φταῖνε γίνονται θύματα 
τῶν ψευδο-σοφῶν καί ψευδο-ισχυρῶν 
τῆς γῆς, αὐτοί, πού ἐξαιτίας σεισμῶν καί 
καταποντισμῶν, αὐτοί, πού διά πυρός καί 
πλημμυρῶν δοκιμάζονται.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Οἱ ἡμέρες πού διέρ-

χεται ἡ ἀνθρωπότητα, 
καί ἰδιαίτερα ἡ πατρίδα 
μας, εἶναι δύσκολες καί 
πονηρές. Ὅμως ἀνέτειλε 
καί πάλιν ἐφέτος τό φῶς 
τῆς Ἀναστάσεως, τό φῶς 
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τό ἀνέσπερον 
φῶς. Ἄς στραφοῦμε ὅλοι 
πρός αὐτό, σ᾿Ἀνατολή 
καί Δύση καί σ᾿ὅλα τά 
μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, 
καί ἄς προσπέσουμε στοῦ 

ἀναστημένου Χριστοῦ τούς πόδας, κι ἄς 
Τόν παρακαλέσουμε ὁλόθερμα νά μᾶς 
ἀξιώνει πάντοτε, ὅλοι νά Τόν γνωρίζου-
με, ὅλοι νά βλέπουμε κι ὄχι μόνο νά κρα-
τοῦμε τό φῶς Του, ἀλλά ὅλοι νά βιώνου-
με τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Χριστός ἀνέστη!
Μέ πατρικές εὐχές ἐν Χριστῷ ἀναστάντι

Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός

[1] Ἐφεσ. δ, 17-18.
[2] Dimitru Staniloae Φῶς Χριστοῦ Φαίνει Πᾶσι Δοκί-
μιο Ὀρθοδόξου φιλοσοφίας Μετάφραση: Ζηνοβία Δρα-
κοπούλου – Παν. Νέλλας, Ἐποπτεία 29/1978, σσ. 943-9.
[3] Ιω. 1, 14.
[4] Ματθ. Ε, στ.8΄.
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Καί ἔρχεται ξαφνικά 
μιά στιγμή, πού 

ὅλα ἀνατρέπονται… 
Οἱ βεβαιότητές μας δι-
αψεύδονται, οἱ σταθε-
ρές μας διαλύονται, τά 
δεδομένα μας ἀμφισβητοῦνται, ἡ ζωή 
μας κλυδωνίζεται… Πρόκειται γιά τίς 
ἀπρόσμενες ἐκεῖνες περιπτώσεις, πού 
χωρίζουν τή ζωή μας σέ ἕνα πρίν καί 
ἕνα μετά, πού ὅλα φαίνονται καί εἶναι 
καί τά βλέπουμε διαφορετικά! Εἶναι 
ἐκεῖνες οἱ περιπτώσεις, πού μᾶς ἐπανα-
φέρουν στό μέτρο καί τή συναίσθηση 
τῶν ὁρίων μας καί τῶν δυνατοτήτων 
μας, σέ ἀτομικό καί σέ συλλογικό ἐπί-
πεδο… Εἶναι ἐκεῖνες οἱ περιπτώσεις, 
πού προσδιορίζουν τή πραγματική μας 
θέση μέσα στόν κόσμο καί τό φυσικό 
περιβάλλον, πού μᾶς καθαρίζουν ἀπό 
τήν ὕβρη καί τήν ἀλαζονεία καί μᾶς 
ὁδηγοῦν στή συναίσθηση τῆς μικρό-
τητάς μας μπροστά στή δύναμη τῆς 
φύσης καί τῆς ἀδυναμίας μας μπροστά 
στή δύναμη τοῦ Θεοῦ!

Σέ πολλά μέρη τοῦ πλανήτη μας, 
συχνά, πολύ συχνά, ἔντονα καί ἀκραῖα 
καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, ἐκρήξεις 
ἡφαιστείων, πυρκαϊές, τσουνάμι καί 
πλημμύρες, πέρα ἀπό τίς ὅποιες προ-
βλέψεις καί τίς ἐπιστημονικές ἀνακα-
λύψεις, ἔρχονται ξαφνικά νά σαρώσουν 
ὁλόκληρες περιοχές, χωρίς διάκριση, 
σέ ἀναπτυγμένες καί σέ ὑπανάπτυκτες 

Νά χτίσουμε Γέφυρες
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

κ.κ. Δαμασκηνοῦ

χῶρες, νά καταστρέ-
ψουν περιουσίες καί 
ἔργα ἀνθρώπων καί 
νά ἀφαιρέσουν ζωές… 
Ἔτσι, ὅπως συνέβαινε 
καί πρίν ὁ ἄνθρωπος 

ἀνακαλύψει τά μυστικά τοῦ μικρόκο-
σμου καί τοῦ μακρόκοσμου, πρίν αὐτο-
ανακηρυχθεῖ ὑπεράνθρωπος, ἐξοβελί-
ζοντας ἀπό τή ζωή τοῦ τό Θεάνθρω-
πο…

Πρίν λίγες μέρες, τό νησί μας καί 
ἰδιαίτερα ἡ περιφέρεια τῶν Χανίων βί-
ωσε τήν τραγική ἐμπειρία μιᾶς κατα-
στροφικῆς νεροποντῆς, οἱ πληγές τῆς 
ὁποίας δέν λένε νά κλείσουν, τά δά-
κρυα γιά τούς πνιγμένους δέν λένε νά 
στεγνώσουν… Ὄχι, δέν πρόκειται γιά 
τιμωρία, δέν πρόκειται γιά ὀργή Θεοῦ 
ἤ ὅπως συνηθίσαμε νά λέμε γιά θεομη-
νία! Ὁ Θεός δέν τιμωρεῖ, δέν ὀργίζεται, 
δέν μαίνεται… Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη! 
Καί μέσα ἀπό κάθε φυσικό ἤ ἄλλο γε-
γονός, ὅσο φοβερό καί νά φαντάζει 
στά μάτια μας, εὐαγγελίζεται τήν ἀγά-
πη. Ἀκόμα καί μέσα ἀπό τόν Βιβλικό 
κατακλυσμό τοῦ Νῶε, ἡ πρόνοια καί 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἐκφράζει τόσο 
τήν τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν, ὅσο τή 
σωτηρία ὅλων, προτυπώνοντας τό Βά-
πτισμα καί τή σωτηρία διά τῆς Κιβω-
τοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα, ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός σαφῶς ἀνα-
γνωρίζει τόν κατακλυσμό ὡς τό πρῶτο 
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βάπτισμα πού ἔσβησε τίς ἁμαρτίες: 
«Ἐπὶ Νῶε δι᾿ ὕδατος ὁ Θεὸς τὴν κο-
σμικὴν ἁμαρτίαν κατέκλυσε» (Ἔκδοσις 
ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» σελ. 
82). Καί οἱ πλημμύρες πού ἔπληξαν τήν 
Ἐπαρχία μας καί τόσες καταστροφές 
προκάλεσαν, τόσους ἀδελφούς μας σέ 
πένθος, σέ ἀπελπισία καί ἀπόγνωση 
βύθισαν, κάτι ἔχουν νά μᾶς ποῦν, κά-
ποιο μήνυμα τοῦ Οὐρανοῦ μᾶς μεταφέ-
ρουν! Καί αὐτό τό μήνυμα συνοψίζεται 
στή λέξη «γέφυρα»!

Ὅλοι μας νοιώσαμε νά σφίγγεται 
ἡ ψυχή μας παρακολουθώντας νά κα-
ταρρέουν ἱστορικές καί αἰωνόβιες γέ-
φυρες… Ὅλοι μας τρομάξαμε μέ τή δι-
απίστωση ὅτι χωρίς 
γέφυρες τό νησί μας 
ἀποκόπτεται, ἑκα-
τοντάδες ἄνθρωποι 
ἀπομονώνονται… 
Καί ὅλοι, ὄχι μόνο 
οἱ Κρητικοί, ἀλλά 
καί οἱ Πανέλληνες 
συνειδητοποίησαν 
τή σημασία τῆς γέφυρας, πού ἑνώνει 
τόπους καί συνδέει ἀνθρώπους! Δέν 
εἶναι αὐτό, ὅμως, τό μήνυμα τοῦ Θεοῦ! 
Οἱ γέφυρες αὐτές, οἱ ὑλικές, ἀργά ἤ 
γρήγορα θά ἀποκατασταθοῦν. Ὑπάρ-
χουν, ὅμως, καί κάποιες ἄλλες γέφυ-
ρες, πνευματικές, πού ἑνώνουν τίς 
ἀνθρώπινες ψυχές… Εἶναι οἱ γέφυρες, 
πού ἔχει γκρεμίσει ἡ νεροποντή τοῦ 
ἀτομικοῦ συμφέροντος καί ἡ πλημμύ-
ρα τοῦ ἐγωισμοῦ… Εἶναι οἱ γέφυρες, 
πού μας βοηθοῦν νά περάσουμε πάνω 
ἀπό τό ποτάμι τῆς ἰδιοτέλειας γιά νά 
συναντήσουμε τόν «ἄλλο», τό συνάν-
θρωπό μας, τόν ἀδελφό μας… Εἶναι οἱ 

γέφυρες, πού θά μᾶς ὁδηγήσουν ἀπό 
τή γῆ στόν οὐρανό, πού θά μᾶς συνδέ-
σουν μέ τόν Θεό καί γι’ αὐτές τίς γέ-
φυρες, πρέπει, ἀδελφοί μου, νά νοια-
στοῦμε! Γιά τήν ἀποκατάσταση αὐτῶν 
τῶν γεφυρῶν νά ἐνδιαφερθοῦμε! Χω-
ρίς αὐτές, εἴμαστε μόνοι, νησιά μονα-
χικά, πού τά χτυποῦν τά κύματα, χωριά 
ἀπομονωμένα, πού τά δέρνουν οἱ ἄνε-
μοι, ψυχές μοναχικές, ἀπό ἀγάπη καί 
συναίσθημα στεγνές, χωρίς ὅραμα, χω-
ρίς ἐλπίδα, χωρίς Θεό…

Ἄς «χτίσουμε», λοιπόν, μαζί μέ τίς 
ὑλικές γέφυρες καί τίς γέφυρες τίς 
πνευματικές, πού θά μᾶς βγάλουν ἀπό 
τήν ἐσωστρέφειά μας καί θά μᾶς συν-

δέσουν μέ τόν πά-
σχοντα ἀδελφό μας, 
γιά νά θεραπεύσου-
με τίς ἀνάγκες του, 
νά καλύψουμε τίς 
ἐλλείψεις του καί 
νά γεμίσουμε μέ τ’ 
ἄνθη τῆς ἀγάπης 
μας τό χάσμα π’ 

ἄνοιξε ἡ πλημμύρα κι’ ἡ νεροποντή…
Ἡ Τοπική Ἐκκλησία συμπάσχουσα 

στήν ὑλική καταστροφή καί στόν πόνο 
τῶν ἀνθρώπων ἤδη ἐπισκέφτηκε τίς 
πληγεῖσες περιοχές, ἐνημερώθηκε καί 
ξεκίνησε ἐνέργειες ἄμβλυνσης τοῦ πό-
νου τῶν ἀνθρώπων κατά τό μέτρο τοῦ 
δυνατοῦ.

Εὐχόμεθα καλή ὑπομονή. Τά ὑλικά 
μέ κόπο καί πάλι ἀνακτῶνται, τά πνευ-
ματικά ὅμως χρειάζονται ἀγώνα, ὑπο-
μονή καί ταπείνωση γιά νά ὑπερβοῦμε 
τόν ἑαυτόν μας καί νά δείξουμε τήν πα-
ράδοσή μας καί τήν φιλανθρωπία μας 
σέ ὅσους ἔχουν πληγεῖ περισσότερο.
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«Οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα 
δέ θ᾽ ὕλη τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνε-
ται ὥρη· Ὡσάν τῶν φύλλων ἡ γενιά καί τῶν 
ἀνθρώπων μοιάζει π’ ἄλλα τῶν φύλλων ἄνε-
μος στό χῶμα τά τινάζει κι ἄλλα ἀπ’ τό δάσος 
τό χλωρό τήν ἄνοιξη πετιοῦνται, διαπιστώνει 
μέ πίκρα ὁ Ἀχιλλέας στήν Ἰλιάδα. 

«ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· 
ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι 
πνεῦμα διῆλθεν ἐναὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ 
οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ».

Σάν τό χορτάρι εἶναι τοῦ ἀνθρώπου ἡ ζωή, 
σάν τό λουλούδι τοῦ ἀγροῦ· ἔτσι ἀνθίζει. Μά 
ἄνεμος πάνω του περνᾶ καί δέν ὑπάρχει πιά 
καί οὔτε πού φαίνεται ὁ τόπος πού βρισκό-
ταν, θρηνεῖ ὁ Προφητάναξ στόν 102ο Ψαλμό 
του, λές καί εἶναι συνεννοημένοι…

Ἀλλά, ἔτσι εἶναι, ἀδελφοί μου!
Στήν κοιλάδα τούτη τοῦ κλαυθμῶνος οἱ 

ἄνθρωποι ἔρχονται καί φεύγουν συνέχεια, 
γρήγορα, ἀσταμάτητα…

Σέ μία δραματική σκυταλοδρομία, τό 
τέλος τῆς ὁποίας συμπίπτει μέ τό τέλος τῆς 
ἱστορίας…

Ἐρχόμαστε στόν κόσμο αὐτό, ζοῦμε, δη-
μιουργοῦμε, ἀγωνιζόμαστε, προσπαθοῦμε, 
ἀγαπᾶμε, μισοῦμε καί φεύγουμε…..

Καί σέ λίγο, εἶναι σάν νά μήν ὑπήρξαμε, 
εἴτε ἐμεῖς, εἴτε οἱ ἄνθρωποι πού στή ζωή μας 
συναντήσαμε.

Καί αὐτή ἡ αἴσθηση τῆς ματαιότητας 
εἶναι πού μᾶς λυγίζει!

Δέν ἤρθαμε στόν κόσμο ἀπό τό μηδέν, 
γιά νά ἐπιστρέψουμε στό μηδέν!

Ὄχι, δέν εἴμαστε πλασμένοι γιά τήν ἀνυ-
παρξία! Εἴμαστε πλασμένοι γιά τήν ἀθανασία!

Πλασμένοι νά ζήσουμε αἰώνια στή μνήμη 
τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων.

Γιατί, κακά τά ψέματα «πεθαίνουν μόνο 
ὅσοι ξεχνιοῦνται»! 

Τρεῖς μῆνες χωρίς τόν Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφο  
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου

Γι’ αὐτό καί στούς κεκοιμημένους ἀδελ-
φούς μας ψάλλουμε τό «αἰωνία ἡ μνήμη»!

Καί στή ζωή μας συναντᾶμε πολλούς 
ἀνθρώπους, μέ τούς ὁποίους διασταυρώνο-
νται οἱ δρόμοι τῆς ζωῆς καί πορευόμεθα μαζί 
γιά λίγο ἤ γιά πολύ καί μετά οἱ δρόμοι μας 
χωρίζουν.

Πάντα, ὅμως, γιά κάποιο λόγο βρέθηκαν 
δίπλα μας, πάντα γιά κάποιο λόγο τούς θυ-
μόμαστε… 

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τούς θυμᾶσαι 
γιατί σου ἔκαναν καλό κι ἄνθρωποι πού τούς 
θυμᾶσαι γιατί σου ἔκαναν κακό. 

Ἄλλοι πού σέ ἔριξαν. 
Ἄλλοι πού σέ σήκωσαν. 
Ἄλλοι πού σέ ἔκαναν νά κλάψεις κι ἄλλοι 

πού σέ ἔκαναν νά γελάσεις.
Ἄλλοι, πού σοῦ φώτισαν τή ζωή μέ τό χα-

μόγελό τους καί ἄλλοι πού σοῦ τή σκότισαν 
μέ τήν κακότητά τους…

Ὑπάρχουν, ὅμως, καί κάποιοι, ἀληθινά 
θεόσταλτοι, πού τό πέρασμά τους ἀπό τή 
ζωή μας λειτουργεῖ σάν ὁδοδείκτης σωστῆς 
βιωτῆς καί σωτηρίας…

Ποῦ μας δείχνουν πώς καί πόσο νά 
ἀγαπᾶμε, πώς καί πόσο νά προσφέρουμε…

Ποῦ μας δείχνουν ὅτι μέ τήν ἀγάπη μπο-
ροῦμε νά νικήσουμε τήν ἀνυπαρξία καί τό 
θάνατο καί νά ζήσουμε αἰώνια στή μνήμη 
τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ὁ μετά 
τῶν Ἁγίων συνευφραινόμενος Γεώργιος Πα-
παδάκης, τό δένδρον τῆς ἀγάπης τό εὐσκιό-
φυλλον, ὑφ’ οὐ ἐσκέποντο πολλοί.

Καθῆκον ὅλων μας νά σπείρουμε καί νά 
καλλιεργήσουμε τό σπόρο τοῦ παραδείγμα-
τός του…

Αὐτό θά εἶναι καί τό εὐλαβέστερο θυμία-
μα στή μνήμη του!

Ἀμήν

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως  
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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Στό σημερινό μας ἄρθρο θά σᾶς παρα-
θέσουμε τίς διδασκαλίες ἐνός Ἁγίου της 
ἐκκλησίας μας τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ 
Ἀθωνίτη τά ὁποία εἶναι σύγχρονα καί μᾶς 
διδάσκουν ὅλους στήν καθημερινότητά 
μας.

Πῶς γνωρίζουμε ποιά εἶναι ἡ ἐπίγνω-
ση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ;

Ὁ Ἅγιος γέροντας ἔλεγε: εἶναι καλό 
νά ζητᾶς πάντοτε ἀπό τόν Θεό σύνεση ἐν 
πάσῃ δηλαδή τί καί πώς πρέπει νά κάνεις 
ἤ νά πεῖς. Μέ ἄλλα λόγια πρέπει νά ζητᾶς 
σέ κάθε περίπτωση τήν ἐπίγνωση τοῦ θε-
λήματος τοῦ Θεοῦ καί τήν ὁδό γιά τήν 
ἐκπλήρωσή του. Ἡ γνώση τοῦ θελήμα-
τος τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατή μέ διάφορους 
τρόπους. Ἕνας εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, οἱ 
ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀπαραίτητος καί 
ὁ φωτισμός τοῦ Θεοῦ γιά τόν τρόπο πού 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

θά πραγματοποιηθοῦν στή ζωή οἱ ἐντολές. 
Κάθε χριστιανός προκειμένου νά βρεῖ μία 
λύση στό πρόβλημά του σύμφωνα μέ τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ προσεύχεται στόν Θεό 
μέ προσοχή στήν καρδιά του καί τό πρῶτο 
πού θά γεννηθεῖ στήν ψυχή του ἀπό τήν 
προσευχή αὐτή τό δέχεται ὡς ὑπόδειξη, 
ἅμα θέλει, καί αὐτό ἰσχύει κυρίως γιά τούς 
πνευματικούς.

Γιά νά ἀκούσει ὅμως πιό ἀξιόπιστα τή 
φωνή τοῦ Κυρίου ὁ ἄνθρωπος μέσα τοῦ 
πρέπει νά ἀποβάλλει τό θέλημά του καί 
νά εἶναι ἕτοιμος γιά κάθε θυσία, ὅπως ὁ 
Ἀβραάμ, καί μάλιστα κατά τούς λόγους 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Εἶναι γεγονός 
ὅτι οἱ περισσότεροι οὔτε ἀκοῦν οὔτε κατα-
νοοῦν στήν καρδιά τούς τήν ἤρεμη φωνή 
τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἀκολουθοῦν μᾶλλον τήν 
θορυβώδη φωνή τοῦ πάθους πού κατοι-
κεῖ στήν ψυχή τους. Ἡ διέξοδος ἀπό τήν 

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας 

(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη ἀφιέρωμα  
στόν Ἅγιο Σιλουανό, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς 

 “ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’).
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δύσκολη αὐτή κατάσταση ἔρχεται μέ ἐπε-
ρώτηση στόν πνευματικό καί ὑπακοή σέ 
αὐτόν. Ἡ ὑπόδειξη τοῦ πνευματικοῦ ὅμως, 
παρά τήν ἀτέλειά της, ἄν γίνει δεκτή μέ 
πίστη καί ἐκπληρωθεῖ πραγματικά ὁδηγεῖ 
πάντα στήν πρόοδο, στό ἀγαθό. Αὐτή ἡ 
πορεία ὅμως συνήθως διαστρέφεται ὅταν 
αὐτός πού ἐρωτᾶ βλέποντας μπροστά 
τοῦ τόν ἄνθρωπο κλονίζεται στήν πίστη 
καί δέν ἀποδέχεται τόν πρῶτο λόγο τοῦ 
πνευματικοῦ ἀλλά ἀντιλέγει ἀντιπαραθέ-
τοντας τίς δικές του ἰδέες καί ἀμφιβολίες. 
Ὁ πνευματικός πατέρας ὅταν τόν ρωτοῦν 
προσεύχεται καί ζητᾶ ἀπό τό Θεό σύνεση 
ἄλλα ὡς ἄνθρωπος ἀπαντᾶ κατά τό μέτρο 
τῆς πίστεώς του σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου: καί ἠμεῖς πιστεύομεν 
διο καί λαλοῦμεν. Ὁ πνευματικός στήν 
προσπάθειά του νά μή σφάλλει ὁ ἴδιος 
ὅταν δίνει συμβουλές ὑπόκειται στήν κρί-
ση τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό μόλις συναντήσει 
ἀντίρρηση ἤ καί ἐσωτερική ἀντίσταση δέν 
ἐπιμένει συνήθως σέ ὅσα εἶπε, ὡς ἔκφραση 
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί ὡς ἄνθρωπος 
ὑποχωρεῖ. Ἔλεγε ὁ γέροντας ὁ Θεός δυό 
φορές δέν κρίνει. Γι’ αὐτό ὅταν ἐσύ κάνεις 
κάτι ὑπακούοντας σέ μένα τότε ἐγώ θά 
κριθῶ ἀπό τό Θεό ἐνῶ ἐσύ δέν θά ἔχεις νά 
ἀπολογηθεῖς.

Πῶς λειτουργεῖ ἡ προσευχή;
Ὁ Ἅγιος γέροντας ἔλεγε: «Ὅποιος προ-

σεύχεται συνεχῶς καί μέ προσοχή δοκιμά-
ζει πολλές ἀλλοιώσεις: πάλη μέ τόν ἐχθρό, 
πάλη μέ τούς ἀνθρώπους, ἀγώνα μέ τόν 
ἑαυτό του, ἀγώνα κατά τῶν παθῶν καί 
τῆς φαντασίας καί σέ ὅλες αὐτές τίς περι-
πτώσεις ὁ νοῦς θολώνει γιά τόν ἕνα ἤ τόν 
ἄλλο λόγο καί ὅλα γίνονται ἀσαφῆ. Ὅταν 
ὅμως ἔρθει ἡ καθαρά προσευχή καί ὁ νοῦς 
ἑνωμένος μέ τήν καρδιά παρίσταται ἥσυχα 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἡ ψυχή αἰσθάνεται 
μέσα τῆς τή χάρη καί παραδίδεται στό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ ἐλεύθερη ἀπό τήν ἐνέργεια 

τῶν παθῶν καί τῆς φαντασίας πού τήν 
σκοτίζουν, τότε ὁ προσευχόμενος ἀκού-
ει καθαρά τίς ὑποδείξεις τῆς χάριτος». Ὁ 
καθένας μας ὅταν ἀντιμετωπίζει ὁποιοδή-
ποτε πνευματικό θέμα πρίν ἀπό τήν κρίση 
τοῦ πνευματικοῦ πρέπει νά κρατᾶ αὐστη-
ρά τήν ἀσκητική ἀρχή: μή δέχεσαι καί μήν 
ἀπορρίπτεις. Ὅταν δέν δέχεται ὁ χριστια-
νός, προφυλάσσει τόν ἑαυτό του ἀπό τό 
κίνδυνο νά ἀποδεχτεῖ δαιμονική ἐνέργεια 
ὡς προερχόμενη ἀπό τό Θεό. Ὅταν δέν 
ἀπορρίπτει ὁ ἄνθρωπος ἀποφεύγει ἄλλο 
κίνδυνο δηλαδή νά ἀποδώσει τή θεία 
ἐνέργεια στούς δαίμονες καί ἔτσι νά ὑπο-
πέσει στό ἁμάρτημα τῆς βλαστήμιας κατά 
τοῦ Ἁγίου πνεύματος ὅπως οἱ φαρισαῖοι 
πού ἀπέδωσαν τήν ἐκδίωξη τῶν δαιμονίων 
ἀπό τό Χριστό ὡς τόν Βελζεβούλ, ἄρχοντα 
τῶν δαιμόνων. Στήν πρώτη πλάνη ἡ ψυχή 
μπορεῖ εὐκολότερα νά ἀναγνωρίσει τό 
ψεῦδος καί νά πετύχει τήν σωτηρία μέ τήν 
μετάνοια γιατί κάθε ἁμαρτία συγχωρεῖται 
ἐκτός ἀπό τήν ἀμετανόητη. Γιά ἔνθερμη 
ὅμως προσευχή πού ζητᾶ τήν θεία βοήθεια 
εἶναι ἔργο ἀπαραίτητο γιά ὅλους, προϊ-
σταμένους καί ὑποτακτικούς, γέρους καί 
νέους, δασκάλους καί μαθητές, πατέρες 
καί παιδιά. Ὁ γέροντας ἐπέμενε πώς ὅλοι 
ἀνεξάρτητα ἀπό θέση, κατάσταση, ἡλικία, 
ὅλοι πρέπει παντοῦ καί πάντα νά παρακα-
λοῦν τό θεό ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του 
νά τούς δώσει φρόνηση. Ἔτσι βαθμιαία θά 
πλησιάσει ἡ πορεία τους, τήν ὁδό τοῦ Ἁγί-
ου θελήματος τοῦ Θεοῦ μέχρι νά φτάσει 
στήν τελειότητα.

Ἀγαπητοί καί ἀγαπητές ἀναγνῶστες 
καί ἀναγνώστριες εἴδαμε πώς ἕνας ἅγιος 
μας μιλάει γιά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί πώς 
πρέπει νά τό δεχόμαστε μέ τή βοήθεια τοῦ 
πνευματικοῦ καί παράλληλα πώς ἐνεργεῖ 
ἡ προσευχή, ἡ καθαρή προσευχή στή ζωή 
μας. Εὐχόμαστε ὅλοι μας νά βρεθοῦμε σέ 
αὐτήν τήν εὐλογημένη τροχιά.
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Στήν Κρήτη, ἀλλά φαντάζομαι καί ἀλλοῦ 
στήν Ἑλλάδα, ὅταν γεννιέται ἕνα παιδί, φί-

λοι καί συγγενεῖς εὔχονται στούς γονεῖς του: 
«νά σᾶς ζήσει, νά τό δεῖτε ὅπως ἐπιθυμεῖτε». 
Κάθε εὐχή εἶναι ἀσφαλῶς καλοδεχούμενη καί 
σίγουρα ἡ συγκεκριμένη θέλει νά ἐκφράσει 
κάτι πολύ ὄμορφο γιά τήν σχέση γονέων – 
παιδιοῦ. Προσωπικά, ὅμως, τούτη ἡ εὐχή μέ 
τρομάζει. Νά ζήσει τό παιδί μου καί νά τό δῶ 
ὅπως ΕΓΩ ἐπιθυμῶ; Δηλαδή τό παιδί μου νά 
πραγματώσει τά ὄνειρα τά δικά μου; Νά με-
γαλώσει κουβαλώντας, ὡς ἱερή παρακαταθή-
κη, τά δικά μου ἐκπληρωμένα ἤ –ἀλίμονο– 
ἀνεκπλήρωτα ὄνειρα;

Τά παιδιά μας δέν μᾶς ἀνήκουν. Εἴμαστε 
διαχειριστές καί ὄχι ἰδιοκτῆτες τῶν παιδιῶν 
τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλουμε νά κάνουμε τό καλύτε-
ρο γι’ αὐτά, μέ τήν προϋπόθεση, βέβαια, ὅτι 
ξέρουμε τί εἶναι τό καλύτερο. Ξέρουμε, ὅμως, 
τί εἶναι τό καλύτερο γιά τά παιδιά μας;

Γιά παράδειγμα, ἕνας γονιός πού ταΐζει 
ἀκατάπαυστα τό παιδί του γιά νά μεγαλώσει 
καί νά εἶναι γερό, καθιστώντας το παχύσαρκο, 
ἐγκληματεῖ. Κι ὅμως, κανείς δέν θά τόν διώ-
ξει ποινικά γι’ αὐτό τό ἔγκλημα, τό ὁποῖο, τίς 
περισσότερες φορές ὑπονομεύει τή ζωή τοῦ 
παιδιοῦ του γιά πάντα! Κάποτε, μέ τόν πατέ-
ρα ἑνός ἐξαιρετικά παχύσαρκου γιά τήν ἡλικία 
του, μαθητῆ μου, μοιράστηκα τήν ἀνησυχία 
μου γιά τήν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ, ἀλλά καί τήν 
κοινωνική του ἀνάπτυξη κι ἐκεῖνος μοῦ ἀπά-
ντησε «ναί, εἶναι χοντρός, ἀλλά ἄν τόν πειρά-
ξει κανείς θά τοῦ δώσει μία σφαλιάρα καί θά 
τόνε σκορπίσει»! Ἦταν προφανές ὅτι ὁ πατέ-

Τά ὄνειρα τῶν παιδιῶν μας ἤ 
τά παιδιά τῶν ὀνείρων μας;

Χρῆστος Φραδέλλος
θεολόγος

ρας ἐκεῖνος, δέν ὑπερασπιζόταν τή σωματική 
ἰδιαιτερότητα τοῦ παιδιοῦ του, οὔτε τό δικαί-
ωμά του (τοῦ παιδιοῦ) νά ἀμύνεται ἀπέναντι 
στή λεκτική βία τῶν συμμαθητῶν του. Ὁ πατέ-
ρας αὐτός ὑπερασπιζόταν τή δική του ἀμετρο-
έπεια ἀπέναντι στήν εὐθύνη του νά μεγαλώνει 
ἕνα ὑγιές καί ἁρμονικό παιδί. Ὑπερασπιζόταν 
τή δική του ἀποτυχία, ἀδιαφορώντας γιά τόν 
καθημερινό ἀβίωτο βίο τοῦ γιοῦ του.

Ἕνας γονιός πού πηγαίνει τό παιδί του 
ἀπό δραστηριότητα σέ δραστηριότητα, στε-
ρώντας το ἀπό ἐλεύθερο χρόνο νά παίξει 
μαζί μέ ἄλλα παιδιά, δίχως πρόγραμμα καί 
προϋποθέσεις πού θέτουν ἄλλοι ἐνήλικες 
(δάσκαλοι, ἐκπαιδευτές, προπονητές κ.λπ.) 
δέν θά κατηγορηθεῖ εὔκολα γιά «κακοποίηση 
ἀνηλίκου». Ἀντιθέτως, ὅλοι θά ποῦν ὅτι εἶναι 
ἕνας γονιός πού νοιάζεται καί δέν φείδεται 
κόπων, χρόνου καί ἐξόδων γιά νά ἀναπτύξει 
τό παιδί του ὅσες περισσότερες δεξιότητες γί-
νεται. Βέβαια, οἱ γονεῖς αὐτοί θά ποῦν ὅτι τό 
παιδί τους ἔχει χρόνο γιά παιχνίδι, μιά καί ὁ 
στίβος, τό ποδόσφαιρο, τό καράτε, τό μπαλέ-
το, τό ὠδεῖο κ.λπ. εἶναι τόποι ξεφαντώματος 
καί δημιουργικῆς ἐκτόνωσης τοῦ παιδιοῦ. Τό 
παιδί περνάει καλά! Κι ὅμως, ὅλα τά παρα-
πάνω καί ἐνδεχομένως ἄλλα τόσα, δέν εἶναι 
τίποτα ἄλλο ἀπό ΣΧΟΛΕΙΑ. Ἔχουν πλαίσιο, 
κανόνες, ποινές - ἀνταμοιβές καί βέβαια τό 
ρυθμό καί τήν τήρηση τῶν κανόνων τους, 
ἐγγυᾶται ὁ εἰδικός παιδαγωγός, προπονη-
τής, γυμναστής, ἐμψυχωτής, μαέστρος. Ὁπότε 
«καταδικάζουμε» τά παιδιά μας σέ μιά ζωή 
χωρίς κουδούνι γιά σχόλασμα. Ἡ ζωή τους 
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εἶναι ἕνα ἀτέλειωτο σχολεῖο. Ἄλλο ἀναπτύσ-
σω δεξιότητες καί ἄλλο χτίζω βιογραφικό. 
Εἶναι, λοιπόν, νά ἀπορεῖ κανείς γιατί τά παι-
διά ἔχουν τόσο θυμό ἤ εἶναι ὑπερκινητικά ἤ 
ἀδιάφορα; Εἶναι ἔτσι τά παιδιά γιατί εἶναι ἐξο-
ντωμένα καί ὁ κουρασμένος ἄνθρωπος οὔτε 
θέλει, οὔτε μπορεῖ νά συνεργαστεῖ. Καί τότε 
τά πᾶμε σέ ἕναν ἄλλο εἰδικό γιά νά λύσει τόν 
γρίφο «τί ἔχει τό παιδί μου;»: στόν ψυχολόγο 
καί ἀρκετά συχνά στόν ψυχίατρο. Βέβαια, τά 
αἴτια τοῦ θυμοῦ εἶναι ποικίλα καί σίγουρα δέν 
μποροῦν νά ἀναφερθοῦν σέ τοῦτο τό σύντο-
μο σημείωμα.

Κάποτε διάβασα τή συνέντευξη ἑνός με-
λισσοκόμου, τοῦ ὁποίου τό ἔργο 
καί τά προϊόντα ἦταν πολυ-
βραβευμένα καί ἡ φήμη 
τους εἶχε ἤδη ἀρχίσει 
νά ξεπερνᾶ τά σύνορα 
τῆς Ἑλλάδας. Πραγμα-
τικά χάρηκα γι’ αὐτόν, 
γιά τή φαντασία του, τή 
δημιουργικότητά του, τήν 
ὑπομονή του καί γιά τήν ἐπιτυ-
χία του. Στό τέλος τῆς συνέντευξης, ὅμως, μέ 
περίμενε μία ψυχρολουσία. Ὁ δημοσιογρά-
φος τόν ρώτησε «θά θέλατε τά παιδιά σας νά 
ἀκολουθήσουν τό ἐπάγγελμά σας;» κι ἐκεῖνος 
ἀπάντησε: «Ὄχι, γιά κανένα λόγο. Εἶναι πολύ 
κουραστική δουλειά»! Ὁ ἄνθρωπος αὐτός 
ὀνειρευόταν γιά τά παιδιά του μιά ξεκούρα-
στη, ἄνετη, ἀβασάνιστη καί σίγουρα ἐπικερδή 
ζωή. Εἶναι τό γνωστό γονεϊκό κλισέ «θέλω 
τά παιδιά μου νά μήν ταλαιπωρηθοῦν ἤ στε-
ρηθοῦν ὅπως ἐγώ». Ἴσως, ὁ πατέρας αὐτός 
θά προτιμοῦσε τά παιδιά του νά βροῦν μία 
καλοπληρωμένη ἀργόμισθη ἐργασία –σίγου-
ρα κάπου στό δημόσιο– μέ ἄπλετο ἐλεύθερο 
χρόνο, τόν ὁποῖο θά γεμίζουν μέ ξυστό, τζό-
κερ καί ἀθλητική ἐφημερίδα, κάπου πού δέ 
θά χρειάζεται νά δοκιμαστοῦν, νά συγκριθοῦν 

μέ ἄλλους, νά μποροῦν νά πίνουν ἀβίαστα 
ὅσους φρέντο ἐσπρέσσο (μέ μιά κουταλιά 
μαύρη ζάχαρη) θέλουν καί μεγαλώνοντας νά 
μοιάζουν ὅλο καί περισσότερο μέ τόν γάλο 
τοῦ μπάρμπα-Μπρίλιου… 

Ἀλήθεια, τί σημαίνει τό «δέν θέλω νά στε-
ρηθοῦν τίποτα τά παιδιά μου»; Γιατί νά μήν 
στερηθοῦν; Τί εἶναι τά παιδιά σου, πρίγκιπες; 
Καί βέβαια, δέν μιλᾶμε ἐδῶ γιά μία στέρη-
ση καί φτώχια στήν ὁποία σέ καταδικάζουν 
ἄλλοι (βλ. πρόσφυγες). Μιλᾶμε γιά μία στέ-
ρηση πού ἐπιβάλλεις ἐσύ, ἐλεγχόμενα στόν 
ἑαυτό σου καί στό παιδί σου. Ἕνα παιδί πού 
δέν ἄκουσε ποτέ, τό «ὄχι», ἐνδεχομένως νά 

γίνει τό ἴδιο –ἄν ὄχι περισσότερο– δυ-
σλειτουργικό μέ ἐκεῖνο πού δέν 

ἄκουσε ποτέ του, τό «ναί». Ὁ 
ἄνθρωπος αὐτός (ὁ μελισσο-
κόμος) καί κάθε ἕνας πού 
ὀνειρεύεται μία ξεκούραστη 
καί πάντα ἐπικερδή ζωή γιά 

τά παιδιά του, δέν φαντάζεται 
ὅτι στήν οὐσία ὀνειρεύεται μία 

βασανιστική ζωή γιά τά παιδιά του, 
δίχως αὐτοεκτίμηση, δίχως δημιουργικότητα, 
φαντασία καί δίχως τή γεύση τῆς χαρᾶς του 
νά καταφέρνεις μόνος σου καί μέ τήν ἀξία 
σου κάτι. Γιατί ἡ δημιουργία καί ἡ πραγμά-
τωση τῶν μύχιων πόθων μας θέλουν ΚΟΠΟ. 
Εἶναι ἕνας δρόμος ἀνηφορικός, μέ ἀπογοη-
τεύσεις καί συχνά μοναχικός, ἀλλά καί ὁ μό-
νος πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ μία ζωή μέ 
νόημα καί χαρά. Τό εὐαγγέλιο τό λέει θαυμά-
σια: «Νά μπαίνετε ἀπό τή στενή πύλη, γιατί 
εἶναι πλατειά ἡ πύλη καί εὐρύχωρος ὁ δρό-
μος πού ὁδηγεῖ στήν καταστροφή καί πολλοί 
εἶναι ἐκεῖνοι πού μπαίνουν ἀπό αὐτή. Στενή 
εἶναι ἡ πύλη καί στενός ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ 
στή ζωή καί λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού τόν βρί-
σκουν» (Μτ. 7, 14).

Κάθε παιδί πού μεγαλώνει σέ ἀποστειρω-
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μένο καί ἀπόλυτα προστατευμένο περιβάλλον, 
ἀποκτᾶ τή νοοτροπία τοῦ ἐπαίτη. Πιστεύει 
ὅτι ζεῖ σέ ἕνα κόσμο πού οἱ ἄλλοι ἔχουν καί 
πού ὀφείλουν νά τοῦ δώσουν κι ἐκείνου. Δέν 
πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστός δέν ἔδωσε 
ποτέ του χρήματα σέ κανένα, χωρίς ὅμως νά 
πάψει ποτέ νά συμπονᾶ τούς ἀνθρώπους. Τό 
«ἐλεῆστε τούς φτωχούς» δέν σημαίνει δῶστε 
τους χρήματα γιά νά ζήσουν ἄλλη μιά μέρα, 
ἀλλά δῶστε τους τίς εὐκαιρίες νά ζήσουν μέ 
ἀξιοπρέπεια ὥστε νά πραγματώσουν τούς 
ἑαυτούς τους. Δεχθεῖτε τους ἰσότιμα ἀνάμεσά 
σας. Μήν λησμονοῦμε ὅτι στόν ἀρχαῖο κόσμο 
τό νά εἶσαι φτωχός σήμαινε πρωτίστως ὅτι 
δέν εἶχες τήν εὔνοια τῶν θεῶν ἤ τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ Χριστός, λοιπόν, μᾶς προσκαλεῖ νά τούς 
δεχθοῦμε ἀνάμεσά μας, πετώντας ἀπό πάνω 
τους τό στίγμα τοῦ καταραμένου ἀπό τόν Θεό. 

Ἔτσι καί τά παιδιά μας. Κάθε φορά πού κά-
νουμε ἐμεῖς αὐτό ἤ αὐτά, πού θά ἔπρεπε ἤ θά 
μποροῦσαν νά κάνουν ἐκεῖνα, τούς φερόμα-
στε σάν ἀνίκανους καί κατά συνθήκην ἐπαῖτες, 
ὁπότε σύντομα γίνονται καί καθ’ ἕξιν ἐπαῖτες 
(ἐδῶ καί μεταφορικά ὁ ὅρος, ἐπαίτης). 

Σάν ἐκπαιδευτικός, συναντῶ ὅλο καί πιό 
συχνά παιδιά πού δέν ἔχουν ὄνειρα. Δίνουν 
πανελλήνιες ἐξετάσεις καί ἐλπίζουν νά περά-
σουν σέ μία «καλή» σχολή, γιά τήν ὁποία –ὄχι 
σπάνια– δέν γνωρίζουν τίποτα περισσότερο 
ἀπό τό ὅτι ἴσως…, μᾶλλον…, πιθανῶς…, 
«ἔχει λεφτά» ἤ τουλάχιστον ἕνα κοινωνικό 
κύρος, τό ὄνομα τῆς ὁποίας (σχολῆς) δέν 
θά ντρέπονται νά ψελλίσουν σέ συγγενεῖς 
καί φίλους. Φοβᾶμαι ὅτι τά παιδιά δέν ἔχουν 
ὄνειρα, γιατί ὡς πολυάσχολα ἀπό τήν πρώι-
μη παιδική τους ἡλικία, δέν εἶχαν χρόνο καί 
εὐκαιρίες νά ἀναδυθεῖ ἀπό μέσα τους ἡ ἐπι-
θυμία γιά κάτι, ὅσο τρελό κι ἄν εἶναι αὐτό. Οἱ 
ἐνήλικες, γονεῖς στήν πλειοψηφία, ἀλλά καί 
δάσκαλοι, σπεύσαμε ἀπό πολύ νωρίς νά τά 
ἐπαναφέρουμε στή δική μας πραγματικότητα, 

νά τούς φορτώσουμε τά ὄνειρά μας καί τίς 
προσδοκίες μας. Θέλουμε ἐφήβους πού θά 
σκέφτονται σάν πενηντάρηδες κι ἐπειδή αὐτό 
τό «ὑβρίδιο» δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἁρμονι-
κά μέ τό περιβάλλον του γίνεται στεῖρο, ὅπως 
ὅλα τά σύγχρονα ὑβρίδια. 

Ταπεινά, φρονῶ, ὅτι δέν ἔχουμε δικαίωμα 
νά ἔχουμε ὄνειρα γιά τά παιδιά μας. Τά παιδιά 
μας ἔχουν τά δικά τους ὄνειρα. Οὔτε ἔχουμε 
δικαίωμα νά ἀκυρώνουμε τά ὄνειρά τους μέ 
λογιστικές καί πραγματιστικές ἐπιχειρηματο-
λογίες. Ἄς ἀφήσουμε τή ζωή νά δώσει αὐτή 
τίς ἀπαντήσεις. Οὔτε χρειάζεται νά δίνουμε 
συμβουλές, εἰδικά ἄν δέν μᾶς τό ζητᾶνε. Πα-
ρακάμπτω τό γεγονός ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό 
ἐμᾶς εἴμαστε, συχνά, οἱ πλέον ἀκατάλληλοι γιά 
νά δώσουμε συμβουλές (ἡ προσωπική ζωή 
μας, τό ἀποδεικνύει περίτρανα). Τό ὅτι εἴμα-
στε μεγάλοι σέ ἡλικία δέν μᾶς κάνει εἰδικούς. 
Ἀντίθετα μπορεῖ νά εἴμαστε ἀνόητοι μεγάλης 
ἡλικίας! Οἱ συμβουλές, ἄλλωστε, εἶναι σάν τό 
φαγητό. Πρέπει νά ξεκινᾶ ἀπό τό αἴτημα τῆς 
πείνας καί ὄχι ἐπειδή πῆγε ἡ ὥρα, τρεῖς! 

Τελευταῖο, ἀλλά ὄχι ἀσήμαντο: Ἀκόμα 
καί ἄν ποῦμε στό παιδί μας τί νά κάνει, τί νά 
σπουδάσει καί τί τό …συμφέρει νά κάνει στή 
ζωή του καί αὐτό, τελικά, μᾶς ὑπ-ακούσει, 
ἀλλά ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων τό ὁδηγήσει 
στό συμπέρασμα ὅτι ἦταν λάθος ἡ ἐπιλογή 
καί ὅτι τό ἔκανε γιά τό χατίρι μας ἤ γιά νά μᾶς 
εὐχαριστήσει (ἤ νά μή μᾶς στεναχωρήσει) 
ἡ σύγκρουση θά εἶναι ἀσύλληπτης ἔντασης. 
Δέν θά μᾶς τό συγχωρήσει ποτέ, ὅπως δέν 
θά συγχωρήσει τόν ἑαυτό του πού δέν ὑπε-
ρασπίστηκε τήν ἐπιθυμία του ἀπέναντι στήν 
ἀκαταμάχητη «ἀγάπη» τῶν γονιῶν του.

Ἄς βοηθήσουμε τά παιδιά μας νά τά 
βροῦν μέ τά δικά τους ὄνειρα, πρῶτα μέ τή 
σιωπή μας, τήν προσευχή μας (πολύ σημα-
ντικό) καί ὕστερα –ἄν μᾶς ζητηθεῖ– μέ τή δι-
ακριτική μας στήριξη.
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Μέ ἀγάπη καί 
φιλάνθρωπα συναι-
σθήματα γέμισαν τά 
Πνευματικά κέντρα 
τῶν Ἐνοριῶν τῆς 
Μη τροπόλεως στίς 
φι λαν θρωπικές συ-
ναντήσεις  πού διορ-
γανώνει ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολή μας, γιά τήν 
ἐνίσχυση τῶν κοινωνικῶν δομῶν τοῦ 
Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία.

Πρός τό παρόν οἱ Ἐνορίες Ἁγίου Χα-
ραλάμπους Λενταριανῶν, ἡ Ἐνορία Ἁγίου 
Παντελεήμονος Μακρύ Τοίχου καί ὁ Προ-
σκυνηματικός Ναός τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς 
Μαγδαληνῆς κάλεσαν τούς ἐνορίτες τους 
νά στηρίξουν τίς φιλάνθρωπες δράσεις πού 
ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἱερά Μητρόπολη καί πραγ-
ματικά τό ἀποτέλεσμα ἦταν συγκινητικό.

Ἀθρόα ἀνταπόκριση φιλανθρώπων στίς ἑσπερίδες 
ἀγάπης Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας!

Μέ λόγια εὐγνω-
μοσύνης ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός εὐ-
χαρίστησε τούς δια-
κονοῦντες Ἱερεῖς καί 
ὅλο τόν κόσμο γιά 
τό ἔργο πού ἔχουμε 
ἀνα λάβει καί κάνουμε 
ὅλοι μαζί.

Παράλληλα συνεχάρη ὅλους τούς συ-
νεργάτες του πού βοηθᾶνε στήν προσπά-
θεια αὐτή, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρω-
τοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, 
ὁ ὁποῖος βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε δρά-
ση, τούς ἱερεῖς καί ὅλο τόν κόσμο πού μέ 
τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τό στηρίζει τό 
εὐλογημένο αὐτό ἔργο πού ἔχει ὡς μο-
ναδικό σκοπό τήν βοήθεια ἐκείνων πού 
πραγματικά ἔχουν ἀνάγκη.
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Παρουσίαση βιβλίου πρωτ. Ἀγγέλου Ψυλλάκη*

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ποιμενάρχα μας 
κ. Δαμασκηνέ,
Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Πρωτοσύγκε-
λε,
Σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί,
Ἐντιμότατοι ἄρχοντες τοῦ τόπου μας,
Κυρίες καί κύριοι,

Ἐν πρώτοις θά ἤθελα καί προσω-
πικά δημοσίως νά εὐχαριστήσω ἀπό 
καρδιᾶς τόν ἀκούραστο καί ἀεικίνητο 
Πρωτοσύγκελό μας πατέρα Δαμασκη-
νό καί προσωρινό Ἐφημέριό της Ἐνορί-
ας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, 
πού μου ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά πα-
ρουσιάσω τό συγκεκριμένο βιβλίο, γε-
γονός πού μέ συγκινεῖ ἰδιαίτερα λόγω 
τῆς ἰδιαίτερης φιλίας πού ἔδενε τήν 
οἰκογένειά μας μέ τόν πατέρα Ἄγγελο 
Ψυλλάκη. Ἀπόψε θά σᾶς ἀποκαλύψω 
καί κάτι. Ὁ μακαριστός κληρικός καί 
ἄξιος λευίτης τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, 
ἀποτέλεσε καί τό δικό μου πρότυπο, 
ἀφοῦ ἀπό αὐτόν ἔχω τίς πρῶτες πα-
ραστάσεις τῆς ἱεροσύνης, ὅταν μικρός 
κάθε Κυριακή ἐκκλησιαζόμασταν οἰκο-
γενειακῶς στόν Ἱερό Ναό του, ὅπου 
ἐκεῖ διακονοῦσε ὡς ἐκκλησιαστικός 

Πρωτ. Νεκταρίου Χριστοδουλάκη

ἐπίτροπος ὁ παππούς μου Μιχαήλ Χρι-
στοδουλάκης. Τό βιβλίο αὐτό πού βρέ-
θηκε στή βιβλιοθήκη μου, ἀνῆκε στόν 
παππού μου καί μέ τήν ἐκ νέου ἔκδοσή 
του, ἔχουμε τή χαρά νά διασώσουμε τό 
χαριτόβρυτο λόγο τοῦ πατρός Ἀγγέλου 
καί κατ’ ἐπέκταση τίς ἐμπνευσμένες 
ἰδέες του.

Προχωρώντας λοιπόν γιά τήν κατα-
νόηση τοῦ ξεχωριστοῦ αὐτοῦ βιβλίου, 
εἶναι σημαντικό, νά ἀναφέρουμε σύ-
ντομα ὁρισμένα βιογραφικά στοιχεῖα 
τοῦ συγγραφέα καθώς καί χαρακτηρι-
στικά τοῦ ἔργου του.

Ὁ μακαριστός πατήρ Ἄγγελος Ψυλ-
λάκης γεννήθηκε τό 1933 στή Χώρα 
Σφακίων. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν 
Βασίλειος καί ἡ μητέρα τοῦ Εἰρήνη τό 
γένος Σανδαλάκη. Τελείωσε τό δη-
μοτικό σχολεῖο στή γενέτειρά του καί 
ἀργότερα τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή 
Κρήτης. Ἀρχικά, σπούδασε Εὐρωπαϊ-
κή καί Βυζαντινή Μουσική στό Ἐθνικό 
Ὠδεῖο Ἀθηνῶν καί ἔλαβε τρία πτυχία. 
Τό 1973 μετά ἀπό ἐπιτυχεῖς ἐξετάσεις 
εἰσῆλθε στή θεολογική σχολή τοῦ Πα-
νεπιστημίου τῆς Ἀθήνας ἀπ’ ὅπου ἀπο-
φοίτησε τό 1977.

* Ἐκφωνήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων 4-2-2019.

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΒΡΕΞΕ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
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Χειροτονήθηκε ἱερέας ἀπό τόν Μα-
καριστό Ἐπίσκοπο Κυδωνῖας Ἀγαθάγ-
γελο Ξηρουχάκη 1956 καί ὑπηρέτησε 
στίς Ἐνορίες Λίμνη καί Ζουνάκι, Εὐαγ-
γελίστρια Χαλέπας καί Ἁγίου Χαραλά-
μπους Λενταριανῶν. 

Σέ ὅλη τήν ἱερατική σταδιοδρομία 
τοῦ ἀνέπτυξε ἀξιόλογο καί ἀξιέπαι-
νο ἐκκλησιαστικό, φιλανθρωπικό καί 
κοινωνικό ἔργο. Οἰκοδόμησε ἐκ θεμε-
λίων τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλά-
μπους σέ διάστημα 8 ἐτῶν ἀπό τό 1962 
ἕως τό 1970, ὁ ὁποῖος ἐπί τῶν ἡμερῶν 
τοῦ ἁγιογραφήθηκε ἀπό τόν ἁγιογρά-
φο Κωνσταντῖνο Εὐθυμάκη. Τό 1961 
ἵδρυσε φιλόπτωχα 
συσσίτια, ταμεῖο 
ἰατροφαρμακευ-
τικῆς περίθαλψης 
ἀπόρων, ἐνοριακή 
δανειστική βιβλι-
οθήκη καί οἰκοκυ-
ρική σχολή.

Τό 1961 μέ 
δική του πρωτο-
βουλία καί ἐνέρ-
γειες οἰκοδομήθηκε τό 15ο δημοτι-
κό σχολεῖο Χανίων. Πράξη γιά τήν 
ὁποία τό 1961 τιμήθηκε τόσο ἀπό 
τή Διεύθυνση καί τή σχολική ἐφο-
ρία (254/15.10.1961) μέ τόν τίτλο τοῦ 
εὐεργέτου, ὅσο καί τό 1970 ἀπό τό 
Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί θρη-
σκευμάτων (64409/18.6.1970) μέ τήν 
ἀπονομή εὐφήμου μνείας. Σ’ ἐκεῖνον 
πάλι ὀφείλεται ἡ δημιουργία τοῦ 3ου 
Παιδικοῦ σταθμοῦ Χανῖων, ὅπου διετέ-
λεσε καί πρόεδρος ἀπό τό 1973 μέχρι 
τό 1982

Ἐργάσθηκε στή δημόσια ἐκπαίδευ-

ση ὡς καθηγητής μουσικῆς καί δίδαξε 
στό 2ο καί 8ο γυμνάσιο Χανίων καθώς 
ἐπίσης στό ἰδιωτικό γυμνάσιο Ἁλικια-
νού. Στά σχολεῖα αὐτά δημιούργησε 
παιδικές χορωδίες, ὅπου δίδαξε μαζί μέ 
ἄλλα καί τό ριζίτικο τραγούδι.

Συγγραφέας καί ἐκδότης βιβλίων, 
ἔγραψε καί ἐξέδωσε ὁ 1970 τό βιβλίο 
«Ὁ οὐρανός ἔβρεξε μαργαριτάρια», τό 
1971 «Μιά ἐνοριακή δεκαετία» ὅπου 
ἐκεῖ ἀναφέρεται ὅλο τό ἐκκλησιαστικό 
καί κοινωνικό δεκαετές ἔργο του στήν 
νεοσύστατη ἐνορία τῶν Λενταριανῶν. 
Ἔγραψε ἐπίσης ἕνα βιβλίο Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς μέ τίτλο «Μαθήματα Βυζα-

ντινῆς Μουσικῆς» 
καί τέσσερα βι-
βλία εὐρωπαϊκῆς 
μουσικῆς μέ γε-
νικό τίτλο «Νέα 
μουσική Ἀγωγή» 
γιά τίς 3 τάξεις 
τοῦ Γυμνασίου 
καί τήν Α΄ τάξη 
Λυκείου καί τίς 
ἀντίστοιχες τάξεις 

μουσικῶν σχολῶν καί ὠδείων.
Προικισμένος μέ σπάνια καλλιφω-

νία, γοήτευε μέ τήν μελωδική, φωνή 
του, μέ τήν γλυκόφθογγο ὀρθοφωνία 
του, μέ τήν ἄριστη τεχνική του καί τήν 
ἄρτια μουσική τοῦ κατάρτιση. Κυριο-
λεκτικά ὅλους τους καθήλωσε προσε-
κτικά νά τόν ἀκούσουν ὄχι μόνο ὅταν 
ἀπέδιδε Βυζαντινά μέλη καί ἐκκλησι-
αστικούς ὕμνους, ἀλλά καί ὅταν τρα-
γουδοῦσε δημοτικά ἄσματα, τά ριζίτι-
κα τραγούδια. Ἦταν ὁ πρῶτος ἱερωμέ-
νος πανελληνίως πού ἀσχολήθηκε μέ 
μεράκι, ὄρεξη, πάθος, ἐπίσημα, ὑπεύ-
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θυνα καί σοβαρά μέ τό παραδοσιακό 
κρητικό τραγούδι. Ἔδωσε πολλές συ-
ναυλίες στό ἐσωτερικό καί στό ἐξωτε-
ρικό. Πραγματοποίησε ἀρκετές ἐπίσης 
τηλεοπτικές ἐμφανίσεις στή δημόσια 
κρατική τηλεόραση καί ἔγινε πασίγνω-
στος σέ ὁλόκληρη τή χώρα μας, ὡς ὁ 
παπα-Ἄγγελος ὁ «Σφακιανομαδαρί-
της». Ἡ ἐργασία του αὐτή συνέβαλε τά 
μέγιστα στή διάδοση καί διάσωση τοῦ 
ριζίτικου τραγουδιοῦ. Ἠχογράφησε 3 
ψηφιακούς δίσκους μέ τόν τίτλο «οἱ ρί-
ζες τῆς γενιᾶς μου» καί ἦταν ὁ πρῶτος 
πού ἠχογράφησε τό 1978 τό ἱστορικό 
δημοτικό τραγούδι τοῦ «Δασκαλογιά-
νη» μέ ἐκπληκτική μουσική ἔκφραση, 
μέ ἀπαράμιλλη ἑρμηνεία καί μέ ἐξαι-
ρετική ἀφήγηση πού προκαλεῖ στόν 
ἀκροατή γνήσια συγκίνηση καί βαθιά 
ἐθνική ἔξαρση.

Γιά τό πολύπλευρο καί πολυποίκι-
λο ἐκπαιδευτικό, κοινωνικό, ἐκκλησι-
αστικό, λαογραφικό καί καλλιτεχνικό 
ἔργο του, τιμήθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν.

Ἔφυγε νωρίς ἀπό τή ζωή σέ ἡλικία 
63 ἐτῶν τό 1996, ἀφοῦ προηγουμένως 
πάλεψε γιά χρόνια μέ τήν ἀνίατη ἀσθέ-
νεια.

Τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Θεολό-
γου καί μουσικοῦ πατρός Ἀγγέλου 
Ψυλλάκη πού παρουσιάζουμε ἀπό-
ψε ἀποτελεῖται ἀπό 54 κεφάλαια, πού 
εἶναι αὐτοτελῆ γραπτά κηρύγματα 
στά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα τῶν 
Κυριακῶν ὄλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους, πολλά ἀπό τά ὁποία ἴσως ἐκφω-
νήθηκαν ἀπό τόν πολυτάλαντο κληρι-
κό ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Εἶναι ἀφιερωμένο στό Μητροπολίτη 

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Νικηφό-
ρο1. Ὁ λόγιος συγγραφέας χρησιμοποί-
ησε ὡς πηγές καί βοηθήματα ἐκτός ἀπό 
τήν Ἁγία γραφή καί τά βιβλία «Λύχνος 
τοῖς ποσί μου» τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτη Νικαίας Γεωργίου καί «Κογ-
χύλια ἀπό τήν Τιβεριάδα» τοῦ Κωνστα-
ντίνου Κούρκουλα2.

Σκοπός καί τῆς συγγραφῆς τοῦ βι-
βλίου ἕνας καί μοναδικός. Ὁ πατήρ 
Ἄγγελος ὡς καλός ποιμένας καί δεινός 
ὁμιλητής ἀγωνιᾶ καί ἀγωνίζεται ἄο-
κνα, ὥστε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νά ἐνοι-
κεῖ πλουσίως μέσα στίς καρδιές τῶν 
ἐνοριτῶν του. Ποθεῖ καί ἐπιθυμεῖ τόν 
καταρτισμό τῶν πιστῶν καί τήν πνευ-
ματική προαγωγή τους. Αὐτή λοιπόν ἡ 
ἀγωνία ἀπό τόν ἄμβωνα ἔγινε βιβλίο, 
ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ φλο-
γερός ἱεροκήρυκας στόν ἐπίλογό του: 
«Κάνε Κύριε ἡ ταπεινή μου αὐτή προ-
σφορά ἀγάπης, λατρείας, πίστεως καί 
εὐγνωμοσύνης σέ Σένα, νά γονιμοποι-
ήσει τήν σωτηρία ἔστω καί μόνον μῖας 
ψυχῆς»3.

Τό βιβλίο στήν πρώτη ἔκδοση τοῦ 
προλογίζει ὁ Γεώργιος Δημητρίου Κα-
ψωμένος4, καί στήν 2η ἔκδοση τοῦ ὁ 
πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελος 
τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀρχιμαν-
δρίτης Δαμασκηνός Λιονάκης5.

1. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 7

2. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ.176

3. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 175

4. π. Αγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ο ουρανός έβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 1970, σ.5

5. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 9
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Ὁ λόγος τοῦ βιβλίου εἶναι καθα-
ρά ἐκκλησιαστικός συνδυαζόμενος 
μέ τήν καθημερινή ὁμιλία, παντρεύο-
ντας στοιχεῖα τοῦ κρητικοῦ ἰδιώματος. 
Ὁ δόκιμος συγγραφέας χρησιμοποι-
εῖ καθημερινές καί ἁπλοϊκές πολλές 
φορές διατυπώσεις, γιά νά ἀποδώσει 
χαρακτηρισμούς ἀνθρώπων καί νά 
καυτηριάσει συμπεριφορές πού ἀπο-
δοκίμαζε. Ἡ γλώσσα του ἀπό πολλούς 
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ «θελκτική» ἀφοῦ 
ἔχριζε τῆς ἀποδοχῆς τοῦ κοινοῦ ἐκεί-
νης τῆς ἐποχῆς καί εἶναι ἡ ἴδια γλώσσα 
πού χρησιμοποιοῦσε ὁ πατήρ Ἄγγελος 
ὅταν κήρυττε καί ὁμιλοῦσε.

Χρησιμοποίει μακροπερίοδο λόγο, 
πού προσδίδει ζωντάνια, παραστατικό-
τητα καί ἀμεσότητα στά κείμενά του. 

Μέ τή συχνή χρήση τοῦ Β΄ προ-
σώπου ὁ ἐκκλησιαστικός συγγραφέας 
εὐαισθητοποιεῖ τόν ἀναγνώστη, καί 
καθιστᾶ τό ἀναγνωστικό κοινό συμ-
μέτοχο στόν προβληματισμό του. Τε-
λικός σκοπός του καί κύριος στόχος 
τοῦ εἶναι ὄχι μόνο νά διδάξει ἀλλά καί 
νά ἀφυπνίσει, ὅπως διαφαίνεται στό 
ἀπόσπασμα: «Γυναῖκες, χριστιανές γυ-
ναῖκες ὄλου τοῦ κόσμου, ἀκολουθεῖστε 
κι ἐσεῖς τό ὑπέροχο παράδειγμα τῶν 
μυροφόρων καί γίνεται μυροφόρες της 
ἐποχῆς μας, ἀπό τόν ἀγώνα καί τή θυ-
σία σας ἐξαρτᾶται ἡ ριζική μεταβολή 
τῆς κοινωνίας»6.

Ἄλλοτε ὁ λόγος του εἶναι πιό ποιη-
τικός, συγκινησιακά φορτισμένος καί 
εἰκονοπλαστικός, ὅπως εἶναι φανερό 
στό ἑξῆς χωρίο: «κι ἀπόψε πού γλυκά 

6. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 21

καί μελωδικά διαλαλοῦν οἱ φτερωτοί 
ὑπερκόσμιοι ἀοιδοί τήν ὁλόδροση, 
τήν γλυκόηχη καί μαγευτική σερενά-
τα τους, ἡ μελωδία σβήνει στήν χει-
μωνιάτικη νύχτα σάν χρυσογάλανη 
ὀπτασία. Διαλαλοῦν καί πάλι… μέ τά 
ἅγια στόματά τους «καί ἐπί γῆς εἰρή-
νη»... ἐμβατήριο λυτρωμοῦ καί ἀσίγα-
στο τραγούδι.»7.

Φανερό καί δηλωτικό τῆς διαφο-
ρετικότητας ἀποτελοῦν καί οἱ τίτλοι 
πού συχνά διαφοροποιοῦνται ἀπό τούς 
ὑπόλοιπους τῆς ἐποχῆς του. Ἐνδεικτι-
κά ἀναφέρουμε: ὁ Πραγματευτής τοῦ 
πόνου, τά βέλη τῶν δειλῶν, ἡ λίμνη τοῦ 
ὀλέθρου, οἱ δυό μαγνῆτες, τό αἴνιγ-
μα, ἡ νάρκη, ὁ χαλαστής, ἡ χρυσή γέ-
φυρα, οἱ δυό σφραγίδες, τό πεταμένο 
διαμάντι, ὁ δολοφόνος μέ τό γάντι, ἡ 
καμπάνα τοῦ θανάτου, ἡ σερενάτα τῶν 
Ἀγγέλων, τό ἀόρατο ναυαγοσωστικό, 
οἱ λαθρέμποροι, ρίζες ποτισμένες μέ 
αἷμα, τό ὅραμα, τό ἄρωμα τῆς καρδιᾶς, 
πεθαμένες ψυχές8. Πολλοί ἀπό αὐτούς 
τούς τίτλους θά μποροῦσαν νά ἀποτε-
λοῦν τίτλους σύγχρονων μυθιστορη-
μάτων. Οἱ τίτλοι αὐτοί εἶναι ἐπίκαιροι 
καί σύγχρονοι καί ἕλκουν τόν ἀναγνώ-
στη, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀποδίδουν ἕνα 
αἴσθημα πρωτοτυπίας καί προκαλοῦν 
τό ἐνδιαφέρον, καθώς εἶναι παραστατι-
κοί καί ζωντανοί.

Εἶναι ἄξιο νά ἀναφερθεῖ πώς ὁ τίτ-
λος τοῦ βιβλίου «Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια», εἶναι παρμένος ἀπό 

7. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 137

8. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 177-181
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τόν τίτλο ἑνός ἀπό τά κηρύγματα του9, 
στό ὁποῖο χαρακτηριστικά ἀναφέρει 
ὡς πνευματικά μαργαριτάρια τά ἀθά-
νατα θεϊκά λόγια «τά πολλά πού ἔχει 
βρέξει ἡ καλοσύνη τοῦ Θεοῦ γιά τή λύ-
τρωσή μας»10.

Ξεκινᾶ τά κείμενά του μέ ἀφορμή 
ἕνα ἁγιογραφικό ρητό δανειζόμενο 
ἀπό τό εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς 
Κυριακῆς τό ὁποῖο ἀναλύει καί ἐξε-
λίσσει γιά νά διδάξει, καί νά προβλη-
ματίσει τούς ἀκροατές του, ὑπό τό 
φῶς τῆς εὐαγγελικῆς διδαχῆς καί τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως, ὅπως διαβάζουμε 
στό σημεῖο τοῦ ἔργου του γιά τήν Πε-
ντηκοστή: «Τό Ἅγιον Πνεῦμα, φωτίζει, 
στηρίζει, συμπαραστέκει, θεμελιώνει, 
ἐπισκιάζει, ἐμψυχώνει καί εὐλογεῖ τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πάντοτε. Δέν 
ὑπάρχει μυστήριο πού νά μή σφραγί-
ζεται μέ τή σφραγίδα τῆς «δωρεᾶς» 
Του»11 .

Δέ διστάζει νά στοχάζεται ἐλεύθερα 
καί ποιητική ἀδεία, νά πλάθει ἱστορίες 
φαντασίας ὅπως π.χ. ὅταν ἀναφέρεται 
στό διάλογο τοῦ Χριστοῦ μέ τή Σα-
μαρείτιδα, «ἐγώ εἶμαι ἡ ζωντανή πηγή 
τῆς ἀθανασίας, ἐγώ εἶμαι ἡ κρυστάλινη 
πηγή πού γάργαρο τρέχει τό νερό τῆς 
ἀθανασίας, αἰώνιο, ἀστείρευτο, ἀκα-
τάλυτο… πιές καί σύ γυναίκα Σαμα-
ρείτισα κι ἄφησε τή στάμνα αὐτή πού 
κρατᾶς. Τό δικό μου νερό σβήνει κάθε 
δίψα καί ἀγωνία, χορταίνει τό πνεῦμα, 

9. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ.47

10. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 49

11. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 35

γαληνεύει τή συνείδηση, σταματᾶ τό 
ἄγχος»12. Καί ἀλλοῦ «Συχνά ὁ Χριστός 
ἔβλεπε τό ὅραμα τοῦ Γολγοθά σέ στιγ-
μές πού μονάχος ξεκουραζόταν στόν 
φιλόξενο ἴσκιο κάποιου πλατύφυλ-
λου δένδρου ἤ στή μουντή ἀναλαμπή 
τῶν ἄστρων… ἔβλεπε τόν Σταυρό Του 
νά λαμπιρίζει καί νά ἀκτινοβολεῖ, ἐνῶ 
συγχρόνως ἕνας ξανθομάλλης ἄγγε-
λος τοῦ πρόσφερε ἕνα ποτήρι καί τοῦ 
λέγε: Πιές το γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος»13. 

Ἀλλοῦ πάλι, ἀναλύει καθολικές 
οἰκου μενικές ἀξίες πού πρεσβεύουν τό 
«ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καί ὁδηγοῦν στούς 
ἀνθρώπους στά χρηστά ἤθη χωρίς νά 
παραβλέπει τήν κοινωνική ἠθική, ὅπως 
γράφει σέ ἕνα κείμενό του: «ἡ συγνώ-
μη εἶναι ἐκδήλωσις ἀνωτερότητος κάθε 
ψυχῆς πού ἔχει μέσα τῆς τήν ἀρετή τῆς 
μακροθυμίας καί ἀνεξικακίας. Ἡ συγ-
γνώμη εἶναι γέννημα πνευματικοῦ βι-
ώματος καί ἠθικῆς ὑποστάσεως, εἶναι 
θρέμμα καί ἀπόρροια τῆς ζωῆς «ἐν 
Χριστῷ»14. 

Εν κατακλείδι, επιλογικά χρησιμο-
ποιεί ιστορίες, νουθεσίες, προτροπές, 
προσευχές, προβληματισμούς στα κη-
ρύγματα του.

Ἄλλοτε λοιπόν περιέχει προτροπές 
καί νουθεσίες γιά θέματα πού ἅπτονται 
τῆς καθημερινότητας, καί τῆς ψυχῆς 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅπως χαρακτηρι-
στικά ἀναφέρει: «Ἄνθρωπε κουρασμέ-
νε καί πληγωμένε…, ἄν καί σύ φορής 

12. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 26

13. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 124

14. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 70
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ἀκάνθινο στεφάνι ἄν εἶσαι δυστυχι-
σμένος ὁδοιπόρος στήν πορεία τῆς 
ζωῆς σου, στρέψε καί σύ τό βλέμμα 
σου πρός τόν Σταυρόν.»15 καί ἀλλοῦ 
«Ἄν καί σύ ἀδελφέ μου, πού διαβάζεις 
αὐτές τίς λίγες γραμμές ποθεῖς τήν 
αἰωνιότητα, κᾶμε αὐτά πού σου πα-
ραγγέλει ὁ Χριστός: τήρησε πιστά τό 
Νόμο Του καί θά δῆς πώς θά ‘σαι καί 
σύ ἕνας ἐκλεκτός «συνδαιτημόνας» 
τῆς αἰωνίας εὐφροσύνης, τῆς αἰωνιό-
τητος»16.

Ἀλλοῦ παραθέτει προβληματισμούς 
καί ἀπευθύνει ἐρωτήματα στούς πι-
στούς: «Ἀγαπητέ μου ἀναγνώστα! Ἕνας 
φόβος μόνον δι-
καιολογεῖται ὑπό 
τήν ἑρμηνεία καί 
τό πνεῦμα τοῦ 
ἀπολύτου σεβα-
σμοῦ, ὁ ἱερός καί 
μεγάλος φόβος, ὁ 
μοναδικός, ὁ φό-
βος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι κι αὐτός ἰδανικό, 
ἐσύ τόν ἔχεις;»17 καί ἀλλοῦ «Ἀγαπητέ 
μου ἀναγνώστα! Ἄν μέχρι τώρα καί 
σύ ἔχασες πολλές εὐκαιρίες εἶναι ἀκό-
μα καιρός. Μήν ἀρνηθῆς καί μή χάσης 
τό δῶρο πού σοῦ κάνει ὁ Θεός. ἄκου 
πόσο καθαρά λόγια σου λέει: πρόσελ-
θε ἤδη πάντα ἕτοιμά ἐστι. Τί λές θά 
προτιμήσης τόν Θεόν; Ἄν ναί, κέρδισες 
τό εἰσιτήριον διά τούς οὐρανούς»18. 

15. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ.125

16. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 74

17. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 64

18. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 110

Τέλος ὑπέροχες εἶναι καί οἱ προσευ-
χές πού τελειώνουν κάποια ἀπό τά κη-
ρύγματα τοῦ ὅπως: «Θεέ τῆς Φάτνης! 
Κάνε πάλι νά λάμψη στόν κόσμο Σου 
ἡ εἰρήνη, δῶσε στά χείλη μας τόν τόνο 
νά σοῦ ψάλωμε ὅλοι μαζί σάν τούς 
ἀγγέλους Σου, τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις» 
καί ἀλλοῦ «Ὤ Πνεῦμα Ἅγιον, Παρά-
κλητε Ἀγαθέ, ἔλα σκήνωσε μέσα στίς 
ψυχές μας, ἀπάλλαξέ μας ἀπό τίς τοξί-
νες καί τίς ἁλυσίδες τῆς σκλαβιᾶς καί 
γέμισε μέ Χάρι Σου τήν ἄδεια ψυχή μας 
ἀπό τούς ὄμορφους καρπούς Σου»19. 

Τελειώνοντας θά ἤθελα νά σᾶς 
εὐχαριστήσω θερμά γιά τόν χρόνο καί 

τήν προσοχή σας. 
Εἶναι σημαντικό 
νά ἔχουμε ὅλοι 
στήν κατοχή μας 
ἕνα τέτοιο βιβλίο 
πού ἀποτελεῖ μέν 
κατάθεση ψυχῆς 
τοῦ μακαριστοῦ 

πατρός Ἀγγέλου Ψυλλάκη, ἀλλά καί 
ὁδηγό γιά ἐμᾶς γιά νά ἀνατρέχουμε σέ 
αὐτό ὄχι μόνο γιά τέρψη ἀλλά καί γιά 
βαθύτερο προβληματισμό καί ἀναζή-
τηση ἀφοῦ μᾶς μεταφέρει «Λόγια Κυ-
ρίου Λόγια ἁγνά»20, «ρήματα ζωῆς αἰω-
νίου»21. Εὐχαριστῶ.

19. π. Ἀγγέλου Β. Ψυλλάκη, Ὁ οὐρανός ἔβρεξε 
μαργαριτάρια, Χανιά 2019, σ. 37

20. Ψαλμός 11, 7
21. Ἰωάν. 6, 6
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Μέ ἰδιαίτερη λαμπρό-
τητα ἑορτάσθηκε στήν 
Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ 
θρησκευτική ἑορτή τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου καί ἡ ἐθνική ἑορτή 
τῆς 25ης Μαρτίου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός χοροστά-
τησε στόν Ὄρθρο καί στήν συνέχεια τέλεσε 
πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία στόν μεγαλοπρεπή καί ἱστορικό Ναό 
Εὐαγγελιστρίας Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Βασίλειος Γκάτσης.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού 

Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί  
τῆς Ἐθνικῆς μας ἑορτῆς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

παρακολούθησαν ἑκατο-
ντάδες εὐσεβεῖς προσκυ-
νητές μέ εὐλάβεια, ἔλα-
βαν μέρος ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός 
Λιονάκης, ὁ Ὁσιολογιώ-

τατος Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. Δημή- 
τριος Γρηγοριάτης καί πλῆθος Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεως.

Ἀκολούθως μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἐψάλη ἡ καθιερωμένη Δοξολο-
γία στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεως, 
Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Ἡρῶο, κατάθεση 
στεφάνων καί ἡ καθιερωμένη παρέλαση.
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὁ Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός  
στίς πληγεῖσες περιοχές

O Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δα-
μασκηνός μετέβη στίς πληγεῖσες περιοχές 
τῆς Μητροπόλεως ἀντικρίζοντας ἀπό κοντά 
τό μέγεθος τῶν φυσικῶν καταστροφῶν συ-
νοδευόμενος ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό 
Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη, τόν Ἀρχι-
ερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς Πε-

ριφερείας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, τόν Πρωτ. Γεώργιο Φρατζεσκάκη καί τόν π. 
Στυλιανό Παπαδιό.

Συγκεκριμένα μετέβη στίς περιοχές Χλιαροῦ, Σκορδαλού, Καράνου, Σέμπρωνα, 
Πρασσέ, Νέα Ρούματα, Λάκκους καί Ὁμαλό.

Τίς προηγούμενες ἡμέρες ἐπισκέφθηκε τίς περιοχές τοῦ Δήμου Πλατανιά καί τοῦ 
Ἁλικιανοῦ συνοδευόμενος ἀπό Κληρικούς τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας.

Ὁ Σεβασμιώτατος, συγκλονισμένος ἀπό αὐτά πού ἀντίκρισε, συνομίλησε μέ τούς 
πληγέντες καί τούς ἔδωσε κουράγιο στίς δύσκολες στιγμές πού περνοῦν.

Ἐπίσης γιά τήν λήψη ἄμεσων καί δραστικῶν μέτρων βοηθείας πρός τίς οἰκογένειες 
πού ἔχουν ὑποστεῖ τίς συνέπειες τῶν καταστροφικῶν πλημμυρών ὁ Σεβασμιώτατος 
συγκάλεσε ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῶν καταστροφῶν, σύσκεψη στήν ὁποία συμμε-
τεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δήμου 
Πλατανιά κ. Πολυχρόνης Σημανδηράκης καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐφημεριῶν 
Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης.

Στούς ξενώνες τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων φιλοξενήθηκαν συνάνθρωποι 
πού τά σπίτια τούς ἔχουν ὑποστεῖ σημαντικές ζημιές.

Οἱ εἰκόνες πού ἀκολουθοῦν δείχνουν τό μέγεθος τῆς καταστροφῆς πού προκάλε-
σαν οἱ ἔντονες πλημμύρες.
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Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἐμπράκτως στούς πληγέντες
Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-

χου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τήν Παρασκευή 8 Μαρτίου 
ἔ.ἔ. ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης παραχώρησε συνέντευξη 
στήν ἐκπομπή Ἐπίκεντρο τῆς Νέας τηλεόρασης 
Κρήτης καί συγκεκριμένα στούς δημοσιογράφους 
Ἐλευθέριο Κουρκουλό καί Μαρίνα Γιακουμάκη, 

σχετικά μέ τίς ἀποφάσεις ἔμπρακτης βοήθειας τῶν Κληρικῶν τῆς Κρήτης ἀλλά καί τῆς 
Μητροπόλεως μας στούς πληγέντες συνανθρώπους μας.

Ὅπως τόνισε ὁ Πρωτοσύγκελλος, ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό τήν πρώτη στιγμή βρέθηκε 
κοντά στούς πληγέντες, μέ ἐπισκέψεις πού πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μαζί μέ ἄλλους Κληρικούς στίς πληγεῖσες περιοχές, καθώς καί μέ ἔμπρακτη 
ἀρωγή 20.000 εὐρώ πού ἀποφάσισαν νά προσφερθεῖ στούς συνανθρώπους μας ἀπό 
τόν ΟΔΜΠ, μέ κοινή ἀπόφαση μεταξύ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου.

Παράλληλα ἐπισήμανε ὅτι τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἕνωσης Συνδέσµων Κλη-
ρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, οἱ πρόεδροι καί οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ἱερῶν 
Συνδέσµων τοῦ νησιοῦ, συνῆλθαν τήν Πέμπτη 7 Μαρτίου σέ ἔκτακτη γενική συνέλευση 
καί ἀποφάσισαν νά συγκεντρωθεῖ ἕνα ποσό ἀπό τό μισθό τῶν ἱερέων τῆς Κρήτης για τούς 
πλημμυροπαθεῖς του νησιοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν ἀπό τίς πλημμύρες πού προκλήθηκαν 
στήν δυτική Κρήτη, στά τέλη Φεβρουαρίου, ἐνῶ συγκινητική ἦταν καί ἡ κίνηση τοῦ συνδέ-
σμου ἐφημερίων Χανίων ”ὁ Ποιμήν” οἱ ὁποῖος κατέθεσε τό ποσόν τῶν 1000 εὐρώ.

Ἤδη σέ λογαριασμούς συνανθρώπων μας πού ἀντιμετωπίζουν ἔντονα προβλήματα 
ἔχουν μεταφερθεῖ χρηματικά ποσά, προκειμένου κάπως νά βοηθηθοῦν τά νοικοκυριά, 
ὅμως δέν θά μείνουμε σέ αὐτό τόνισε ὁ π. Δαμασκηνός, ἀλλά μέ ὅλες μας τίς προσπά-
θειες θά κάνουμε αὐτό πού πρέπει. Τέλος ἀνέφερε ὅτι ἔχει προγραμματιστεῖ ἐπίσημος 
ἔρανος τήν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας ὅπου τό προϊόν του ἐράνου θά προσφερθεῖ σέ 
αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού εἶδαν μέσα σέ μερικά λεπτά νά χάνεται τό βιός τους.
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Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων  
στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας μαρτυρησάντων, στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Νεροκούρου Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρεσβ. Πέτρος 
Λογαρίδης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Σάββατο 9 Μαρτίου τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία κατά τήν ὁποία ἱερούργησε καί ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης κ.κ. Δαμασκηνός.

Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Συγνώμης  
στήν Μητρόπολή μας

Σέ κλίμα κατάνυξης τελέστηκε σήμερα Κυριακή 10 Μαρτίου ὁ Α’ Κατανυκτικός 
Ἑσπερινός ἤ Ἑσπερινός της Συγγνώμης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας ὁ ὁποῖος πλημμύρισε ἀπό ἑκατοντάδες 
εὐσεβεῖς προσκυνητές.

Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός πλαι-
σιούμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, 
τόν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Δημήτριο Καταπίδη, τόν συνεφημέριό του Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκη καί κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁμίλησε μέ λόγια πνευματικά στό πνεῦμα τῆς ἡμέ-
ρας ὁ Θεολόγος – Κοινωνιολόγος καί Διδάσκων στό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς Πανοσι-
ολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Χρυσόπουλος ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀθηνῶν, ἀναπτύσσοντας τό θέμα: ἡ σιωπή εἶναι Χριστός, τόν ὁποῖο παρουσίασε ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος.
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Στό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ κλῆρος καί λαός ἀντάλλαξε τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης καί 
τῆς συγχωρήσεως μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς Κληρικούς, λαμβάνοντας τίς εὐχές 
τους.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο γιά τήν παρουσία του, 
τήν ἀγάπη του καί τόν πνευματικό του λόγο, ὁ ὁποῖος ἀνοίγει τήν Μ. Τεσσαρακοστή.

Ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου Πάτμου στά Λενταριανά

Στόν κατάμεστο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους Λενταριανῶν, τελέστηκε 
δυό φορές ἡ Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρε-
τισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Παρασκευή 15 Μαρτίου προεξάρχοντος στήν 
μέν πρώτη του Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνού Λιονάκη 
καί Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, καί στή μέν δεύτερή του Πανοσιολογιωτάτου 
Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου Ἄρχ. Ἀντύπα 
Νικηταρά.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων
Τό Σάββατο 16 Μαρτίου τελέστηκε Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Προφήτη Ἡλι-

οῦ στό Ἀκρωτήρι Χανίων καί κατόπιν τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Ἐλευθερίου καί Σο-
φοκλῆ Βενιζέλου.

Στή συνέχεια τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, 
συμπροσευχούμενων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου στήν Πάτμο Ἀρχιμ. Ἀντίπα Νικηταρά, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπιτζα-
νάκη, τοῦ Πρεσβ. Βασιλείου Γκάτση, τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη, Ἀρχό-
ντων τοῦ τόπου μας καί πλήθους κόσμου.

Ἡ Κυριακή της Ὀρθοδοξίας στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν
Μέ λαμπρότητα καί μέ τήν ἁρμόζουσα μεγα-

λοπρέπεια ἑορτάσθηκε ἡ Ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν 
Εἰκόνων στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν τήν Κυριακή 
τῆς Ὀρθοδοξίας ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιω-
τάτου Ἀρχιμ. Ἀντύπα Νικηταρά Προηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στήν 

Πάτμο καί συμπροσευχουμένης τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφό-
ρας μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ἀρχιμ. Ἀντίπας Νικηταράς: ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
Δαμασκηνός, πνευματικός ἀπόγονός του Ἁγίου Ἀμφιλοχίου

Προσκεκλημένος τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου 
κ. κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου, Πανοσ. 
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀντίπας Νικηταρᾶς, ὁμίλησε 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου στά Παχια-
νά Χανιων μέ θέμα: «Δυό ὀρθόδοξοι ἅγιοι. Ὁ 
Ἅγιος Νεκτάριος καί ὁ Ὅσιος Ἀμφιλόχιος ὁ Πάτμιος. Ἡ σχέσις των μέ τά Χανιά.»

Ὁ π. Ἀντίπας μέ τόν γλυκύ του λόγο, μέ εὔστοχα παραδείγματα ἀπό τήν ἀναστροφή 
του μέ τόν Ἅγιο Ἀμφιλόχιο, τήν πνευματική σχέση τοῦ Ἁγίου μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο καί 
παράλληλα μέ τήν Πνευματική του κόρη Γερόντισσα Ἀμφιλοχία κατά κόσμον Μαρίκα 
Κουφάκη, ἀνασύροντας παιδικές ἀναμνήσεις καί βιώματα, σκιαγράφησε τήν μορφή 
τοῦ νέου αὐτοῦ Ἁγίου της Ἐκκλησίας μας.

«Ἡ δύναμη τοῦ προτύπου» ὁμιλία ἀπό τήν Γερόντισσα 
Μεθοδία στή Σχολή Συμβουλευτικῆς γάμου καί νέων γονέων

Μία ἀκόμη συμβουλευτική ὁμιλία, αὐτή τήν φορά ἀπό τήν Ὀσιολογιωτάτη Γερό-
ντισσα Μεθοδία, Ἡγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Σταυροῦ Μα-
ψοῦ Κορινθίας, ἡ ὁποία εἶναι ἀπό τίς πιό καταξιωμένες Γερόντισσες με σημαντικό ἔργο 
στήν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 18 Μαρτίου στήν 
κατάμεστη ἀπό κόσμο αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ κέντρου Εὐαγγελιστρίας Χανίων στό 
πλαίσιο ὁμιλιῶν τῆς Σχολῆς Συμβουλευτικῆς Γάμου καί νέων γονέων τῆς Μητροπόλε-
ώς μας.

Ἡ Γερόντισσα στήν ὁμιλία της ἀναφέρθηκε στή δύναμη τοῦ προτύπου, ἐνῶ μετά 
τήν ὁμιλία τῆς ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τοῦ πολυπληθέστατου ἀκροατηρίου.
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Η Β’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν  
στό Σταλό Κυδωνίας

Τήν Παρασκευή 22 Μαρτίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκη-
νός, τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στόν Ἱερό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό Σταλό Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος 
Πετράκης Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς ΣΤ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, καί ἀνέγνωσε 
τήν Β΄ Στάση.

Ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τόν ἑορτασμό 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Ἐθνικῆς μας 
παλιγγενεσίας στήν Μητρόπολή μας
 «ΟΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΦΛΟΓΕΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»

Τήν Δευτέρα 25η Μαρτίου 2019 καί ὤρα 19.00 ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου 
καί τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση 
τῆς Μητροπόλεως διά τοῦ Γραφείου Νεότητος αὐτῆς καί σέ συνδιοργάνωση μέ τήν 
Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης καί την Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων μέ 
τίτλο «Ὁδοδεῖκτες τῆς Πατρίδας, Φλογεροί Ἀγωνιστές».

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων και περιελάμβανε 
ἐπίκαιρους ὕμνους ἀπό τή Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί ἐπετειακά 
τραγούδια ἀπό τίς παιδικές Χορωδίες καί τή Χορωδία Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας μέ τή συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων.
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Τό πολυπληθές κοινό εἶχε τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσει ταινία μικροῦ μήκους 
μέ πρωταγωνιστές μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου μέ θέμα τή ζωή τοῦ Δα-
σκαλογιάννη καθώς καί σύντομο θεατρικό δρώμενο ἀναφερόμενο σέ ἕνα αὐθεντικό 
ἱστορικό γεγονός μέ πρωταγωνιστῆ τόν στρατηγό Μακρυγιάννη. Κατά τή διάρκεια 
τῆς ἐκδήλωσης ἀκούστηκαν πολλές μαρτυρίες καί ἱστορικά στοιχεῖα γιά τή ζωή, τή 
δράση καί τό ἔργο τῶν δυό προαναφερθέντων ἡρώων καθώς καί τοῦ πρώτου κυβερ-
νήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια.

Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Δ/ντής τοῦ Γραφείου Νεότητος διάκονος π. Δημήτριος 
Δερμιτζάκης, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τό ἀκροατήριο καί ἄνοιξε τήν ἑορταστική ἐκδήλω-
ση μέ τήν χορωδία τῶν μικρῶν παιδιῶν τῆς Μητροπόλεως ὑπό τήν δ/νσή τῆς χοράρ-
χου Βασιλικῆς Ἀθανασιάδου Πετράκη.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ ἕναν ἐξαιρετικό χορό, τό πεντοζάλι τοῦ Δασκαλογιάννη, 
τόν ὁποῖο χόρεψαν ἐπίσης μαθητές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ὑπό τόν ἦχο τῆς κρη-
τικῆς λύρας καί λαγούτου τῶν ὀργανοπαικτῶν ἀδελφῶν Βαγγέλη καί Γιώργου Νικο-
λουδάκη. 
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Μέ ἕνα νέο ἐπαγγελματικό αὐτοκίνητο 
ἐξοπλίστηκαν τά συσσίτια τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἡ χορηγία ἀπό τήν Μαυριδάκης cars καί τήν 
Fiat πού ἐκπροσωπεῖ ὁ γνωστός ἐπιχειρηματίας κ. 
Μιχαήλ Μαυριδάκης πραγματοποιήθηκε σήμερα, 
ὡς ἀπάντηση στήν παράκληση πού εἶχε αἰτηθεῖ 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων 

τῆς Ἐπίσημης Ἀντιπροσωπείας στά Χανιά.
Ἕνα Fiat Doblo ἔρχεται νά προστεθεῖ στά αὐτοκίνητα πού καθημερινά ἐξυπηρετοῦν 

τίς ἀνάγκες τοῦ Κεντρικοῦ μας Συσσιτίου πού προσφέρει ἡμερήσια πάνω ἀπό 1500 
μερίδες σέ συνανθρώπους μας πού ἔχουν ἀνάγκη.

Ὁ κ. Μιχάλης Μαυριδάκης ἀπό τήν μεριά του τόνισε ὅτι σήμερα εἶναι μία πολύ χα-
ρούμενη ἡμέρα γιά ἐκεῖνον, γιατί τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά βάλει ἕνα μικρό λιθαράκι 
στό Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τό ἁμάξι παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μέ τούς συνεργάτες του 
στόν χῶρο τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη ὁ νέος Διοικητής 
τῆς Vης Μεραρχίας Κρητῶν

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμα-
σκηνό ἐπισκέφτηκε τήν Παρασκευή 29 Μαρτί-
ου 2019, γιά νά πάρει τήν εὐχή καί εὐλογία του, 
ὁ νέος Διοικητής τῆς 5ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ 
(Vης Μεραρχίας Κρητῶν), ὁ Ταξίαρχος Στυλια-
νός Γασπαράκης, ὁ ὁποῖος διαδέχεται τόν Ταξί-
αρχο Γρηγόρη Κοκολάκη.

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως, ὁ σεπτός 
Ποιμενάρχης καί ὁ κ. Ταξίαρχος ἀντάλλαξαν 

ἀπόψεις καί σκέψεις γιά ὑπηρεσιακά, κοινωνικά καί φιλανθρωπικά θέματα ἀλλά καί 
θέματα πού ἅπτονται τῆς ἐπικαιρότητας.

Ὁ Μητροπολίτης εὐχήθηκε στόν Ταξίαρχο καλή συνέχεια στό ἔργο πού ἀναλαμβά-
νει, προσφέροντάς του ὡς ἀναμνηστικό δῶρο μία εἰκόνα καί ἐκδόσεις τῆς Μητροπό-
λεως.
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Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν στόν Κουρνά  Ἀποκορώνου
Μέ κατάνυξη τελέστηκαν Παρακευή 29 Μαρ-

τίου οἱ Γ’ Χαιρετισμοί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
στήν Ἐνορία Κουρνά, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γε-
ώργιος Φωτάκης.

Στήν Γ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν χοροστάτησε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 

πλαισιούμενος ἀπό κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος προχείρισε σέ Ἀναγνώστη 

τόν ἀστυνομικό κ. Ἰωσήφ Τσιχλάκη ὁ ὁποῖος διακονεῖ στό Ἱερό Βῆμα καί στό Ἀναλόγιο.

Τήν Βίβλο τοῦ διαδικτύου παρουσίασε  
στά Χανιά ὁ Μανώλης Σφακιανάκης

Στό κατάμεστο καί ἀσφυκτικά πλημμυρισμένο Πολι-
τιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ καταξι-
ωμένος ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, 
πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Ἰνστιτούτου Κυβερνοασφάλει-
ας (CSI Institute), εἰδικός ἐρευνητής καί ἀναλυτής Ἠλε-
κτρονικῶν Ἐγκλημάτων Μανώλης Σφακιανάκης παρου-
σίασε μαζί μέ τίς συνεργάτιδες τοῦ κ. Κέλλη Ἰωάννου  
Δ/ντρια στό CSI καί τήν ψυχολόγο κ. Ὄλγα Τζουραμά-
νη τήν Βίβλο τοῦ διαδικτύου, μία ὠφέλιμη ἡμερίδα, πού 
σκοπό εἶχε νά πληροφορήσει καί νά ἐξοπλίσει τούς γο-
νεῖς, τούς νέους καί τά μικρά παιδιά γιά τό τί πρέπει νά 
προσέχουν ὥστε νά ἔχουν μία ἀσφαλῆ πλοήγηση στό 
διαδίκτυο.

Ἡ ἡμερίδα ὑλοποιήθηκε ἀπό τόν ραδιοφωνικό μας 
Σταθμό Μαρτυρία καί τήν προλόγισε ὁ Δ/ντής τοῦ Ρα-
διοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μαρτυρία κ. Εὐστράτιος Χατζηδά-
κης,.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης κ.κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν κ. 
Μανώλη Σφακιανάκη καί τίς συνεργάτιδές του γιά τήν 
ἐξαίρετη ὁμιλία πού πραγματικά εἶναι ἀναγκαία γιά τήν 
ἐποχή μας.
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Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως  
στό Βαρύπετρο Κυδωνίας

Τήν Γ’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ Σταυρός, 
μετά ἀπό μία σεμνή πομπή, μεταφέρεται στό σολέα τοῦ Ναοῦ, παραμένοντας ἐκεῖ ὅλη 
τήν ὑπόλοιπη ἑβδομάδα, ὅπου στό τέλος κάθε Ἀκολουθίας οἱ πιστοί τόν προσκυνοῦν.

Τήν ἡμέρα αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Τιμίου Σταυροῦ στό Βαρύπετρο Κυδωνίας ὅπου δια-
κονεῖ ὁ Ἀρχιμ. Δωρόθεος Χαροκοπάκης.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός Γ΄ Νηστειῶν καί 
Χειροθεσία Πνευματικοῦ

Τό ἀπόγευμα τῆς Γ’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κατανυ-
κτικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Κουνουπιδιανῶν, Χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Πρίν τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας χειροθετήθηκε ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τό ὀφφί-
κιο τοῦ Πνευματικοῦ ὁ ἐργατικός, ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος στό λόγο του, καί ταπει-
νός ἐφημέριος του Ναοῦ, Ἱερομόναχος π. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ἀδελφός της Ἱερᾶς 
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Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης 
Λαύρας τοῦ  Ἁγ. Ὄρους στήν ἐνορία Λενταριανῶν

Στήν πολυπληθέστατη Ἐνορία τῆς Μητροπόλεώς μας ἱερούργησε τήν Κυριακή της 
Σταυροπροσκυνήσεως ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγί-
στης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Πρόδρομος.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος καί ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ καί Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν 
Γέροντα γιά τήν εὐλογία νά Λειτουργήσουν μία τέτοια ἡμέρα μαζί.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ π. Πρόδρομος πρός τούς ἑκατοντάδες πιστούς πού βρίσκο-
νταν ἀπό νωρίς στό Ναό, ἐνῶ στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἁγιορείτης Ἡγούμενος 
μοίρασε τίς γνωστές ροδαρές πού εἶχαν φτιάξει οἱ γυναῖκες τῆς Ἐνορίας, ὡς εὐλογία.

Ἐθιμοτυπική συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μέ τό νέο Διοικητή Ναυστάθμου
Μέ ἀφορμή τήν ἀνάληψη τῶν νέων του καθηκόντων, 

ὁ νέος Διοικητής τοῦ Ναυστάθμου Κρήτης, Πλοίαρχος κ. 
Θεόδωρος Μικρόπουλος πραγματοποίησε τήν Τετάρτη 
(3/4) τό πρωί, ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τίς εὐχές καί εὐλογίες του στό 
νέο διοικητή τοῦ Ναυστάθμου, ἐνῶ ἡ συζήτησή τους κινή-
θηκε σέ ζητήματα πού ἀφοροῦν τή συνέχιση τῆς καλῆς συνεργασίας τῶν δύο πλευρῶν.

Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Κατόπιν ὁμίλησε ὁ προσκληθεῖς Καθηγούμενος ἀπό τήν Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύ-

ρας Ἁγίου Ὅρους Ἀρχιμ. Πρόδρομος ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: Σταυροαναστάσιμη 
πορεία πρός τό Ἅγιο Πάσχα.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:  
”ἡ Παναγία εἶναι τό μέσο μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος 

μεταβαίνει ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό”
Τήν Παρασκευή 5 Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα o 

Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
χοροστάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στήν Δ’ 
Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου στό Συρίλι Κυδωνίας.

Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης τονίζοντας ὅτι σήμερα εὐχαρι-
στοῦμε τήν Παναγία πού εἶναι Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ Μητέρα τῆς Ἐκκλησίας, Μητέρα ὅλων 

μας, ἡ ὁποία γίνεται φωτοδόχος λαμπάδα γιά ὅλους ἐμᾶς καί ἡ ὁποία μᾶς δίνει τόν 
τρόπο νά προσεγγίσουμε τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός Δ’ Νηστειῶν  
καί ὁμιλία Πρωτοσυγκέλλου Λαρίσης  

Ἀρχιμ. Ἀχιλλείου Τσούτσουρα
Μέ κατάνυξη καί τήν παρουσία πλήθους 

πιστῶν τελέσθηκε τό ἑσπέρας τῆς Δ’ Κυριακῆς 
τῶν Νηστειῶν, 7 Ἀπριλίου 2019, ὁ Δ’ Κατανυ-
κτικός Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς στόν μεγαλοπρεπή Ἱερό τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Χανίων, χορο-

στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἀρχιμ. Ἀχίλλειος Τσούτσουρας.
Ὁ π. Ἀχίλλειος, ἀφοῦ ἀρχικά ἐξέφρασε τή χαρά του καθώς καί τίς θερμές εὐχαρι-

στίες του πρός τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη γιά τήν εὐγενῆ πρόσκληση νά συμμε-
τάσχει στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό στή συνέχεια ἀνέπτυξε ὁμιλία μέ θέμα: «Ἀσθένεια 
καί θεραπεία στόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος».
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Ἱερατική σύναξη στήν Μητρόπολή μας
Τήν 10η τοῦ μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ. κατόπιν προ-

σκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ πραγματοποιηθηκε Ἱερατική Σύναξη 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας.

Μετά τήν καθιερωμένη προσευχή ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης καλωσόρισε τόν Πανοσιολο-
γιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμέ-
νου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος 
μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁμίλησε πρός τούς 

Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας ἀναπτύσσοντας τό θέμα: ”Ἱερέας καί Ἱεροσύνη”.
Στό δεύτερο μέρος τῆς συνάξεως ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν ὁμιλη-

τή γιά τά ὠφέλιμα πνευματικά λόγια, ἀναφέρθηκε σέ θέματα τῆς ἐπικαιρότητας, καί 
εὐχήθηκε σέ ὅλους μέ τό καλό τό Ἅγιον Πάσχα.
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Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Μέ κατάνυξη καί λαμπρότητα τελέ-

σθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Ἀκάθιστου Ὕμνου χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Πλῆθος πιστῶν, προσῆλθε στόν ἱστορικό 
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας γιά νά ἀναπέμψει δεήσεις πρός τήν 
Ὑπέρμαχο Στρατηγό, Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Κατά τήν παράδοση, ὁ Ἀκάθιστος  Ὕμνος ἐψάλη γιά πρώτη φορά στό Βυζάντιο 
στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν τό 626 μ.Χ. μετά τήν ἡρωική ἀπόκρουση 
τῶν Ἀβάρων πού εἶχαν πολιορκήσει τήν Κωνσταντινούπολη.

Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ  Ἱεροῦ Εὐχελαίου  
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν

Μέ εὐλάβεια καί κατάνυξη τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχε-
λαίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Στόν κατάμεστο Ἱερό Ναό ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἱεροπρεπῶς τήν ἀκολουθία τοῦ 
Ἱεροῦ Μυστηρίου μέ τή συμμετοχή τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου, καί ἄλλων 7 ἱερέων καί 
τοῦ διακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Μετά τήν Ἀκολουθία πραγματοποιήθηκε μέσα στό Ναό ὠφέλιμη πνευματική ὁμι-
λία ἀπό τόν Γέροντα Βαρθολομαῖο μέ θέμα:«ἡ ἐν Χριστῷ ζωή».
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Βούλιαξε ἡ ἐνορία Λενταριανῶν ἀπό προσέλευση 
καί χαρά στήν χειροτονία τοῦ π. Ἐλευθερίου.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Χανίων, τῆς 
πολυπληθέστατης ἐνορίας τῆς Μητροπόλεώς μας ἱε-
ρούργησε τό Σάββατο 13 Ἀπρ. ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ἀπό 
πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λει-
τουργίας προέβη στήν εἰς Διάκονον Χειροτονία 
τοῦ Ἀναγνώστου κ. Ἐλευθερίου Ξαγοραράκη, φιλο-

λόγου, μέ μεταπτυχιακές σπουδές καί ἐγγάμου μέ τήν ἐπίσης φιλόλογο κ. Φωτεινή 
Δερμεντζοπούλου, ὁ ὁποῖος γιά ἔτη πολλά βοηθοῦσε στό Ναό αὐτόν, ἐπιδεικνύοντας 
ἰδιαίτερο ζῆλο καί ἀφοσίωση στό ἔργο του, διακονώντας τά τελευταῖα χρόνια καί στόν 
ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας ”Μαρτυρία”.

Στήν ὁμιλία του ὁ νεοχειροτονηθεῖς ἀναφέρ-
θηκε στήν σπουδαιότητα τοῦ ὑπουργήματος τῆς 
ἱεροσύνης, εὐχαρίστησε μέ λόγια ἀγάπης τόν Σε-
βασμιώτατο Ποιμενάρχη γιά τήν χαρά αὐτή καί 
εὐλογία, τόν Πνευματικό του Πατέρα, Πρωτοσύ-
γκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας καί Ἱερατικό Προϊ-
στάμενο τοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνό Λιονάκη, πού ἡ καθοδήγησή του ἀποτέλεσε βάση καί πνευματικό σχολεῖο 
γιά τήν ἐξέλιξή του, τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Διακόνισσά του, τούς γο-
νεῖς καί φίλους πού σέ κάθε του βῆμα τόν στήριξαν ἀβραμιαία.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τήν πλευρά του ἐκφράζοντας τήν ἔκδηλη συγκίνησή του 
γιά τό γεγονός τῆς εἰσόδου ἐνός νέου μέλους στήν Ἱερατική Οἰκογένεια τόν ἐπαίνεσε 
ἰδιαιτέρως, χαρακτηρίζοντας τόν ἀκούραστο, φιλόκαλο, καί φιλόπονο, ὡς νέος πού 
διακόνησε μέ ἀγάπη ὅλους τους ἱερεῖς πού πέρασαν ἀπό τόν Ἅγιο Χαράλαμπο, μέ τε-
λευταῖο τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως π. Δαμασκηνό, ὁ 
ὁποῖος διακονεῖ τήν Ἐνορία τώρα καί παράλληλα προετοιμάζει τόν π. Ἐλευθέριο γιά 
νά ἀναλάβει τήν Ἐνορία στό μέλλον.
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Καθηγούμενος Σίμωνος Πέτρας:  
«τά κλειδιά τῆς μετανοίας»

Τήν Κυριακή Ε’ Νηστειῶν 14 Ἀπριλί-
ου ἐ.ἔ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Χα-
νίων τελέστηκε προεξάρχοντος τοῦ Σε-

βασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ τελευταῖος κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Στή συνέχεια ἐπακολούθησε ὠφέλιμη ὁμιλία ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Καθη-

γούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Ἐλισσαῖο μέ θέμα 
«τά κλειδιά τῆς μετανοίας».

Πρίν τό τέλος οἱ καλλικέλαδοι Πατέρες τῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας ἔψαλλαν κά-
ποια ὄμορφα τροπάρια.

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό 

γιά τόν Ἅγιο Ἀμφιλόχιο τόν Πάτμιο
Τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμέ-

νων Τιμίων Δώρων τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός γιά τόν 
Ὅσιο Ἀμφιλόχιο Μακρή τοῦ ὁποίου τήν 
μνήμη ἑορτάζει σήμερα 16 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἡ 
Ἐκκλησία μας, στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων ὅπου διακονεῖ 
ὡς ἱερατικός προϊστάμενος ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης.



53

Εἰσαγωγικές ὑμνωδίες Θείου δράματος στά Χανιά
Στόν ἀσφυκτικά γεμάτο ἀπό κόσμο 

περίλαμπρο Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων Πέτρου καί Παύλου Χανίων 
πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 16 Ἀπρι-
λίου ἡ μουσική ἐκδήλωση μέ τήν γνω-
στή καί χαρισματική Νεκταρία Κα-
ραντζή καί τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς 
Μ.τ.Χ.Ε. κ. Κωνσταντῖνο Στεφανάκη.

Ἡ ἐξαιρετική μουσική ἐκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε σέ κλίμα κατάνυ-
ξης καί σεβασμοῦ στήν Ὑμνολογία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος μέ τούς δυό 
ἑρμηνευτές νά προκαλοῦν ρίγη συγκίνησης στό πολυπληθές ἀκροατήριο, μεταφέρο-
ντάς τους ἔντονα τίς εἰκόνες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνός Λιονάκης, ἐνῶ ἑρμηνευτικά σχόλια πρίν τήν ἀπόδοση κάθε ὕμνου ἔκανε ὁ Ἱε-
ρατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἰωάννης Μαστοράκης.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς δυό ἑρμηνευτές 
(ψάλτες), ἀναφέροντας στόν σύντομο πνευματικό του λόγο ὅτι Πάσχα, σημαίνει πέ-
ρασμα. Καί οἱ σημερινοί ὕμνοι ἀποτέλεσαν ἕνα πραγματικό πέρασμα ἀπό τό Πάθος 
στήν Ἐλπιδοφόρα Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων 
Δώρων στά Λενταριανά Χανίων

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λε-
νταριανῶν ὅπου διακονεῖ ὡς ἱερατικός προ-
ϊστάμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύ-
γκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, 
τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός τήν Τετάρτη 17 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. 
τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 
Τιμίων Δώρων παρουσία πλήθους πιστῶν.

Κατόπιν σχετικῆς ἀνακοινώσεως ἔδωσαν 
τό παρών ὑποψήφιοι δημοτικοί καί περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι.
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Τό μοναδικό Παρεκκλήσιο τοῦ  Ἁγίου Λαζάρου 
στήν Μητρόπολη Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου

Τό μοναδικό Παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στήν Ἱερά 
μας Μητρόπολη βρίσκεται σέ 
ἕνα γραφικό ὕψωμα τῆς Ἐνορίας 
Λενταριανῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Μητροπόλεως καί Ἱερατικός 

Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, τέλεσε τόν 
Ἑσπερινό καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τήν Θεία Λειτουργία.

Πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν ὅλων τῶν ἡλικιῶν συμμετεῖχε στίς λατρευτικές ἐκδηλώ-
σεις γιά τόν ἀγαπημένο φίλο τοῦ Χριστοῦ, τό Λάζαρο.

Κυριακή τῶν Βαΐων στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τήν 21η Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 

Δαμασκηνός προέστη τῆς πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό 
Ναό Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικιανό Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
τῆς Ἔ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης.

Τόν παρών στό Ἐκκλησίασμα ἔδωσαν φορεῖς τοῦ Τόπου μας, ἐνῶ τήν ὄμορφη βαϊο-
φορεμένη ἐκκλησία λάμπρυναν μέ τίς παραδοσιακές τους στολές ”οἱ Βιγλάτορες” πού 
ἦταν παραταγμένοι μέσα στό ναό.
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Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας
Σέ κλίμα ἀπόλυτης κατάνυξης καί περισυλ-

λογῆς τελέστηκε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν 
Βαΐων, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, παρουσία πλήθους πιστῶν.

Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στίς Βρύσες Ἀποκορώνου
Μέσα σέ κλίμα ἀπόλυτης κατάνυξης καί 

πνευματικῆς περισυλλογῆς πραγματοποι-
ήθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τό ἀπό-
γευμα τῆς Μεγάλης Δευτέρας στήν Ἐνορία 
Βρυσῶν Ἀποκορώνου.

Στήν ἀκολουθία παρέστη ὁ Σεβασμιότα-
τος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, πλαισι-
ωμένος ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς 
Δ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμα-

νουήλ Βαλσαμάκη καί Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς  
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας

Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς δεσπόζει 
στήν ἀκολουθία τῆς Μ. Τρίτης. “Κύριε, ἡ 
ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,… 
μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη 
μύρα σοι πρό τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει”.

Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Εἰσοδί-
ων τῆς Θεοτόκου, χοροστάτησε κατά τόν 
Ὄρθρο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τετάρτης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός, στόν ὁποῖο οἱ χοροί τῶν ψαλτῶν ἀπέδωσαν θαυμάσια τό δοξαστικό τῆς Κασ-
σιανῆς, τό ὁποῖο ἔψαλλαν μελίρρυτα, τέρποντας τίς ἀκοές τῶν φιλόμουσων πιστῶν.
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Ἱερό Εὐχέλαιο στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων
Τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου τέλεσε 

τό μεσημέρι τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 24 Ἀπρι-
λίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων 
«ὁ Ἅγιος Γεώργιος».

Στό Μυστήριο συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνός Λιονάκης καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, μέλη τῆς Διοίκησης τοῦ Νοσοκομείου, 
τό νοσηλευτικό προσωπικό καθώς καί μεγάλος ἀριθμός συνοδῶν ἀσθενῶν καί ἀσθενεῖς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μέ λόγια ἐνθαρρυντικά ἐπαίνεσε ἀφενός τό σπου-
δαῖο καί θεάρεστο ἔργο τῶν ἰατρῶν καί τῶν νοσηλευτῶν, ἀφετέρου εὐχήθηκε γρήγορη 
καί ταχεία ἀνάρρωση στούς δοκιμαζόμενους ἀσθενεῖς.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ Κληρικοί περιῆλθαν στούς θαλάμους τοῦ νοσοκομείου, ἔχρισαν μέ 
τό ἁγιασμένο ἔλαιο τούς ἀσθενεῖς, εὐχόμενοι σέ ὅλους Καλῆ Ἀνάσταση.

Δέματα ἀγάπης ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Ἀρωγός καί συμπαραστάτης στούς οἰκονομικά δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας, 

οἱ ὁποῖοι καθημερινά ἀγωνίζονται νά ἀνταπεξέλθουν στίς δυσκολίες τῶν χαλεπῶν 
καιρῶν, στάθηκε γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη.

Περίπου 1300 δέματα ἀγάπης πού περιεῖχαν τρόφιμα ὅπως κρέας, ὄσπρια, ζυμαρικά 
καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης μοιράστηκαν τό πρωί τῆς Μεγάλης Πέμπτης σέ δοκι-
μαζόμενους ἀνθρώπους καί οἰκογένειες.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ βοήθεια αὐτή πρός τίς οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνάγκη, 
εἶναι ἀνεξάρτητή της καθημερινῆς παρέμβασης τῆς Μητροπόλεως μέ τήν διανομή 
1300 περίπου μερίδων φαγητοῦ μέσω τοῦ συσσιτίου της ἀλλά καί τήν συνεχή δράση 
της μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.
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Ἡ κορύφωση τοῦ Θείου δράματος στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας
Μέ ἱεροπρέπεια καί σέ κλίμα βαθιᾶς κατάνυξης τελέσθηκε τό ἑσπέρας τῆς Μεγά-

λης Πέμπτης ἡ κορύφωση τοῦ Θείου δράματος, ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων καί Ἀχρά-
ντων Παθῶν τοῦ Κυρίου στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ μέ τή συμμετοχή 
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Πλῆθος πιστῶν συνέρευσε εὐλαβικά στόν Ἱερό Ναό γιά νά ἀκούσουν τά Δώδεκα 
Εὐαγγέλια πού περιγράφουν τήν πορεία τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν Γολγοθά καί νά προσκυ-
νήσουν τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο.

Ἡ πρώτη Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στό Γηροκομεῖο Χανίων
Τήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἐπιταφίου βίωσαν οἱ 

ἄνθρωποι τοῦ Δημοτικοῦ Γηροκομείου Χανίων πού παρακολούθησαν τήν Ἀκολουθία 
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Παταπίου ὁ ὁποῖος βρίσκεται μέσα στόν αὔλειο χῶρο τοῦ 
Ἱδρύματος. Τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός. 

Ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε γύρω ἀπό τόν χῶρο τοῦ Γηροκομείου ἡ περιφορά 
τοῦ Ἐπιταφίου, μέ τή συνοδεία τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου.

Τό παρών στήν Ἀκολουθία καί στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος 
Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Γηροκομείου κ. Γεώργιος Κουκλά-
κης, ὑποψήφιοι περιφερειακοί καί δημοτικοί σύμβουλοι, πολιτικοί παράγοντες τοῦ τό-
που μας, τό προσωπικό τοῦ Γηροκομείου καί πλῆθος γερόντων πού παρά τή δυσκολία 
τῶν γηρατειῶν ἀκολούθησαν στήν περιφο-
ρά τοῦ Ἐπιταφίου.
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Γιά πρώτη φορά ἕξι Ἐπιτάφιοι συναντήθηκαν 
στήν πόλη τῶν Χανίων

Μέ θρησκευτική εὐλάβεια καί μέσα σέ συγκι-
νησιακό κλίμα, τελέσθηκε τό ἑσπέρας τῆς πιό 
πένθιμης ἡμέρας τοῦ ἔτους, τῆς Μεγάλης Παρα-
σκευῆς, ἡ Ἀκολουθία καί ἡ Περιφορά τοῦ Ἐπιτα-
φίου στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός χοροστάτησε στόν μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό Πέτρου καί Παύλου Χανίων ὅπου 
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Μαστοράκης καί ὁ ὁποῖος ἦταν κατάμεστος ἀπό πλήθη 
εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε στήν Πλατεία Δικα-
στηρίων γιά πρώτη φορά στά χρονικά, ἡ συνάντηση ἕξι 
Ἐπιταφίων της Μητροπόλεώς μας, τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Λενταριανῶν μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρω-
τοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη ὁ ὁποῖος εἶχε 
καί τόν συντονισμό τῆς συναντήσεως τῶν Ἐπιταφίων, 
τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας μέ τόν Πρωτ. 
Δημήτριο Καταπίδη, τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Χανίων μέ τόν Πρωτ. Γεώργιο Πατε-
δάκη, τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων μέ τόν Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη καί τοῦ Ἱ. 
Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ μέ τόν Πρωτ. Ἰωάννη Γιακουμάκη.

Τό παρών στήν Ἀκολουθία καί στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου ἔδωσαν ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος 
Βάμβουκας, περιφερειακοί καί δημοτικοί σύμβουλοι, ὑποψήφιοι περιφερειακοί καί δη-
μοτικοί σύμβουλοι καί πολιτικοί παράγοντες τοῦ τόπου μας,
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Ἡ  Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας

Πανηγυρικά μέ θρησκευτική εὐλάβεια καί λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Κυρίου μας, ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων στήν Ἱερά Μη-
τρόπολή μας.

Τό βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου ἔφτασε τό Ἅγιο Φῶς περίπου στίς 22.00 περίπου στό 
ἀεροδρόμιο Χανιῶν, ὅπου καί ἔγινε ὑποδοχή μέ τιμές ἄφιξης ἀρχηγοῦ κράτους.

Πλῆθος κόσμου συγκεντρώθηκε στό ἀεροδρόμιο.
Τό Ἅγιο Φῶς τό ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καί 

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος μαζί μέ Ἱερεῖς 
τῆς Μητροπόλεως.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε δέηση στόν χῶρο τοῦ ἀερο-
δρομίου καί κατόπιν μέ τήν συνοδεία τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς ὁμάδος μοτοσυγκλε-
τιστῶν vstorm Greek riders Χανίων μετέβη στόν Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου ὅπου χοροστάτησε στήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί τέλεσε τήν Πασχαλινή 
Θεία Λειτουργία.

Χιλιάδες πιστοί συμμετεῖχαν τόσο στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ὅσο καί στήν 
Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Νά ἀναφερθεῖ ὅτι στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως παρέστησαν, ὁ Ὑπουργός Πε-
ριβάλλοντος καί Ἐνέργειας κ. Γεώργιος Σταθάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. 
Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ἄρχοντες 
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Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου
Σέ κλίμα Ἀναστάσιμης χαρᾶς τελέστηκε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἡ 

Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν 
Ἀκρωτηρίου.

Στόν Ἑσπερινό προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός περι-
στοιχιζόμενος ἀπό Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, συμπροσευχουμένης τῆς Καθηγουμένης 
τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς, ἀντιπροσωπεί-
ας ἀπό τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Κατά τήν διάρκεια τῆς λαμπρᾶς Ἀκολουθίας, ἀνεγνώσθη τό κατά Ἰωάννην Ἱερόν 
Εὐαγγέλιον τοῦ Ἑσπερινοῦ σέ διάφορες γλῶσσες.

τοῦ τόπου μας, ἐκπρόσωποι τῶν Ἔνοπλων Δυνάμεων, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τῆς 
τοπικῆς αὐτοδιοίκησης.

Σέ ὅλους τους Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνεγνώσθη ἡ Πασχαλινή Ἐγκύκλιος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Σέ  Ἀσή Γωνιά καί  Ἐξώπολη ἡ λαμπρή πανήγυρις γιά τόν Ἅγιο 
Γεώργιο καί τό ἔθιμο τοῦ ἀρμέγματος & τῆς εὐλογίας τῶν προβάτων

Χιλιάδες πιστοί καί ἐφέτος πλημμύρισαν τήν Ἀσή Γωνιά καί τήν 
Ἐξώπολη Ἀποκορώνου γιά νά προσκυνήσουν στή χάρη τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου ὅπου εἶναι ἀφιερωμένοι οἱ Ναοί καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ-
τάζει σήμερα καί παράλληλα νά βιώσουν τό ἔθιμο τοῦ ἀρμέγματος 
καί τῆς εὐλογίας τῶν προβάτων.

Εἶναι ἕνα ἔθιμο πού οἱ ρίζες τοῦ 
χάνονται στά βάθη τῶν αἰώνων. Ἀνα-
βιώνει κάθε χρόνο στό ὀρεινό χωριό 
τῆς Ἀσή Γωνιᾶς. Οἱ κάτοικοι τοῦ χω-
ριοῦ, κτηνοτρόφοι στήν πλειοψηφία 
τους, τηροῦν εὐλαβικά τήν παρά-
δοση. Ἀρμέγουν τά ζῶα τούς δίπλα 
στήν ἐκκλησία τοῦ Ἄη Γιώργη καί μοιράζουν τό γάλα στούς προ-
σκυνητές. Πρόκειται γιά μία διαδικασία στήν ὁποία παίρνουν μέ-

ρος ἀκόμη καί τά παιδιά τῶν κτηνοτρόφων, μαθαίνοντας 
ἔτσι νά ἀναβιώνουν τό ἔθιμο.

Στήν Ἀσή Γωνιά ὅπου διακονεῖ ὁ π. Βασίλειος Χατζη-
δάκης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
τέλεσε τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί 
κήρυξε τό Θεῖο Λόγο.

Πρίν τῆς Ἀπολύσεως ἡ Ἱερά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου συνο-
δευόμενη ἀπό στρατιωτικό ἄγημα, καί κρατώντας τήν στά χέρια κρητικοί μέ παραδοσι-
ακές στολές, λιτανεύτηκε στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ μέ τόν Σεβασμιώτατο νά μοιράζει 
τήν εὐλογία του.

Τό παρών ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης καί τοπικοί 
φορεῖς.

Στήν Ἐξώπολη Ἀποκορώνου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Ἀργυρομούρι ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία καί ὁμίλησε γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο. Κατόπιν εὐλόγησε τά κοπάδια τῶν 
κτηνοτρόφων.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καί Εἰρήνης

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκαν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη 
οἱ ὁποῖοι συγκαταλέγονται στή χορεία τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων καί μάλιστα ἐκείνων πού 
μαρτύρησαν σχεδόν ἀμέσως μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε μέγα πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν ὁμώνυ-
μο Ἱερό Ναό στά Περιβόλια Χανίων.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ πού βρίσκε-
ται στήν Ἐθνική Ὁδό Χανίων - Ρεθύμνου.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ στά Περβόλια τέλεσε τή Θεία Λειτουργία ἀνήμε-
ρα τῆς ἑορτῆς ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
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Παλαϊκό προσκύνημα  
στήν  Ἱερά Μονή Χρυσοπηγής

Χιλιάδες ἄνθρωποι ἀκούραστοι περιμένοντας στήν μεγάλη οὐρά προσῆλθαν καί 
ἐφέτος στήν πανήγυρη τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγι-
ακή Μονή Χρυσοπηγής, γιά νά προσκυνήσουν τήν Παναγία.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Πέμπτη 2 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης χορο-
στάτησε τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί τῆς Καθηγουμένης τῆς 
Μονῆς Γερόντισσας Θεοξένης μετά τῆς ἀδελφότητος.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια σύναξη στελεχῶν τῆς 
Κατασκήνωσης.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς Παρασκευή 3 Μαΐου τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Συλλει-
τουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ πλαισιουμένων τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Ἱεροκήρυκος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχιμ. Νικηφόρου Κουνάλη καί Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεως.
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55 προσκυνητές ἀπό τά Χανιά 
στήν Ἱ. Μονή  Ἁγίας Εἰρήνης στό Ρέθυμνο

Μέσα στή χαρά καί 
τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως 
πραγματοποιήθηκε ἡ Πα-
νήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνης, 
ἡ ὁποία ἐφέτος συνέπεσε 
μέ τήν Κυριακή του Ἀντι-
πάσχα (ἤ Κυριακή τοῦ 
Θωμᾶ).

Στό Μέγα Ἑσπερινό, 
τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 

τῆς Διακαινησίμου, 4ης Μαΐου 2019, χοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. 
Παΐσιος, Βοηθός Ἐπίσκοπός του Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. Παρέστη-
σαν συμπροσευχόμενοι ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντο-
πόλεως κ. Γαβριήλ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, Σεβ. 
Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος.

Στό Μέγα Ἑσπερι-
νό συμμετεῖχαν ἐπίσης 
ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης, 
ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προ-
σκυνητῶν ἀπό τά Χανιά 
καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. 
Γεώργιος Περάκης, Γε-
νικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-

τροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Βογιατζόγλου, 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, καί ἄλλοι Κληρικοί.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης στό Βάμο στίς ἐκδηλώσεις 
μνήμης γιά τούς ἥρωες τοῦ  Ἀποκόρωνα

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
στό Βάμο Ἀποκορώνου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
τέλεσε τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 5 Μα-
ΐου ἐ.ἔ. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
κηρύττοντας καί τόν Θεῖο Λόγο.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος προ-
εξῆρχε τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας πού 

τελέστηκε στόν ἴδιο Ναό γιά τήν Μεταπολιτευτική Ἐπανάσταση 1895-1896 & τήν 
ἀπελευθέρωση τοῦ Ἀποκόρωνα, παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκο-
πίου Παυλόπουλου, πολιτειακῶν καί πολιτικῶν Ἀρχόντων, ἐκπροσώπων τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί πλήθους κόσμου.

Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν χῶρο τοῦ Ἡρώου Πεσόντων, προσκλητή-
ριο πεσόντων, καθώς καί κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.

Τίς ἐκδήλωσεις μνήμης γιά τούς ἥρωες τοῦ Ἀποκόρωνα διοργάνωσαν ἡ Περιφε-
ρειακή Ἑνότητα Χανίων, ὁ Δῆμος Ἀποκορώνου, τό Ἐθνικό  Ἵδρυμα «Ἐλευθέριος Κ. 
Βενιζέλος», τό Κοινωφελές Ἵδρυμα «Ἁγία Σοφία», ἡ Τοπική Κοινότητα Βάμου καί ὁ 
Πολιτιστικός Σύλλογος Βάμου «Ὁ Πρίνος».
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου τελέ-

σθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τήν Τρίτη 7 Μαΐου χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου 
Ἐφημερίου π. Βασιλείου Κιάσσου, τοῦ Ἱερομονάχου π. Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, τοῦ 
Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Πρωτ. Κων/νου Θωμαδάκη, τοῦ Πρεσβ. Ἀλεξάν-
δρου Τρύφων καί τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Τόν Θεῖο Λόγο πρός τό πολυπληθές Ἐκκλησίασμα κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης ἀναφερόμενος στή ζωή τοῦ ἀγαπημένου Μαθητοῦ τοῦ Κυρίου μας Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Στό Συρίλι Ἀποκορώνου τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου 
Ἐφημερίου Πρωτ. Σταύρου Κατσιγαράκη, τοῦ π. Βασιλείου Γκάτση καί τοῦ Διακόνου 
π. Ἐλευθερίου Ξαγοραράκη.

Θεία Λειτουργία γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο 
καί ἐκδήλωση μνήμης στούς Κάμπους Κεραμειῶν

Πανηγυρικά καί παρουσία ἑκατοντάδων 
εὐλαβῶν προσκυνητῶν τελέσθηκε ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ἡ Θεία 
Λειτουργία στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου στούς Κάμπους Κεραμειῶν, ὅπου δια-

κονεῖ ὁ π. Δημήτριος Κοκολινάκης.
Μετά τή Θεία Λειτουργία ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς 8ης Μαΐου 
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1944 καί τῶν λοιπῶν ἀγωνιστῶν, πού συμμετεῖχαν στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες 
τοῦ ἔθνους, στήν Κεντρική Πλατεία Κάμπων Κεραμειῶν.

Νά σημειωθεῖ ὅτι στίς ἐπετειακές αὐτές ἐκδηλώσεις πού συνδιοργάνωσαν ὁ Δῆμος 
Χανίων, ἡ Τοπική Κοινότητα Κάμπων, ἡ Περιφέρεια Κρήτης, ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Χα-
νίων καί ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπων Κεραμειῶν παρέστησαν Ἄρχοντες τοῦ τόπου 
μας καθώς καί ὁμάδα προσκυνητῶν ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν.

Ἑορτάσθηκε στά Χανιά ὁ Ἅγιος Χριστοφόρος
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στά Χανιά στήν περιοχή Καμίνι τῆς Λεωφόρου Σού-

δας στά Χανιά ὁ λαμπροστόλιστος ἀπό Ἁγιογραφίες Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφό-
ρου, προστάτου τῶν ὁδηγῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχο-
ντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, συ-
μπροσευχουμένων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. 
Γεωργίου Περάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κι-
σάμου καί Σελίνου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Βα-
σιλείου Φραγκιαδάκη καί πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου, στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
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Οἱ δυό Κρῆτες  Ἱεράρχες μέ 
τό νέον Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας

Στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο βρίσκονται ἀπό τίς ἀρχές τῆς ἑβδομάδος πού μας 
πέρασε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιος, ὅπου συμμετέχουν στίς ἐργασίες 
τῆς Συνόδου ἀντιπροσωπεύοντας τήν Κρήτη.

Οἱ δυό Κρητικοί Ἱεράρχες στίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν ἐκλο-
γή νέου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας στήριξαν καί ψήφισαν μαζί μέ τά ὑπόλοιπα μέλη 
ὁμόφωνα τόν νέο Κρητικό Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας κ.κ. Μακάριο, ὁ ὁποῖος ἐκλέ-
χτηκε παμψηφεί.

Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας καί μέχρι τώρα Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως, 
γεννήθηκε στό Ἡράκλειο Κρήτης τό 1973. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Με-
τεκπαιδεύτηκε στή Χριστιανική Ἠθική στό Πανεπιστήμιο τῆς Βοστώνης, στήν Ἱστο-
ρία τῆς Ἐπιστήμης στό Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ καί στή Βιοηθική στό Πανεπιστήμιο 
Monash. Τό 2002 ὑπέβαλε διδακτορική διατριβή στήν Ἰατρική Σχολή Κρήτης ὑπό τόν 
τίτλο «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικές καί ἀναπαραγωγικές προοπτικές καί ἐνδεχόμενες 
συνέπειες αὐτῆς» καί ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς μέ «ἄριστα».
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Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης: ἡ  Ἱερά Μονή Καρυδίου 
ἀποτελεῖ πνευματική ὄαση γιά τόν Ἀποκόρωνα

Πλῆθος κόσμου πλημμύρισε μέ τήν 
ἀγάπη του τήν Κυριακή 12 Μαΐου τήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίου Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκο-
ρώνου, ἀνταποκρινόμενος στήν πρόσκλη-
ση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά τήν ἐνίσχυση στό 
πολύπλευρο πνευματικό καί ἀνακαινιστι-
κό ἔργο της, ὄχι μόνο στά κτίρια ἀλλά καί 
στούς ἀνθρώπους πού προσέρχονται καθη-
μερινά καί ἀναπαύονται.

Γιά τόν σκοπό αὐτό οι φίλοι τῆς Μονῆς, 
ὁ Δῆμος καί οἱ φορεῖς πολιτισμοῦ τοῦ Ἀποκόρωνα διοργάνωσαν ὑπό τόν συντονισμό 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Χλιαρά, μέ τήν εὐγενή συμμετοχή καί προ-
σφορά πολλῶν γνωστῶν καλλιτεχνῶν τῆς παράδοσής μας, ἀνάμεσα των τῆς Χορω-
δίας τῆς Ἐνορίας Ἁλικιανοῦ ” Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διβόλης”, τῶν Κρητικῶν καλλιτεχνῶν 
Δημητρίου Βακάκη, Μανώλη Κονταροῦ, Μανώλη Κατσιγιαννάκη, μελῶν τοῦ παραδο-
σιακοῦ συλλόγου ”ὁ Χαρίλαος” καθώς καί νέων καλλιτεχνῶν τῆς περιοχῆς.
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Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός 
στόν Ἅγιο Θεράποντα Ἀποκορώνου

Παρουσία πλήθους κόσμου ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Θεράποντας στό Νιό Χωρίο Ἀπο-
κορώνου τήν Δευτέρα 13 Μαΐου ἐ.ἔ.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.

Τό παρών στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. 
Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο πού μέ τήν παρουσία του σέ αὐτή 
τήν ἐκδήλωση ἀποδεικνύει τά φιλόθεα αἰσθήματά του καί τήν ἁγιόφιλη ζωή του, γιατί 
ξαναζωντάνεψε αὐτός ὁ τόπος καί γέμισε ἀπό χαρούμενες καί ἐλπιδοφόρες φωνές. Πα-
ράλληλα εὐχαρίστησε τόν π. Ἱερεμία πού ἀκούραστα διακονεῖ στήν Ἱερά αὐτή Μονή.
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Προσβάσιμη σέ ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες καί 
ἡλικιωμένους ἡ ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἡ ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως μας εἶναι πλέον προσιτή καί 
πιό εὔκολη σέ χρήση σέ ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες ἀλλά καί 
ἡλικιωμένους χάρη στή χρήση τῶν νέων τεχνολογιῶν.

Τό εἰκονίδιο μέ τό «ἀνθρωπάκι» πού βρίσκεται στό με-
νού, στή δεξιά πλευρά τῆς σελίδας, προσφέρει τή δυνατότητα 
εὔκολης πλοήγησης σέ ἄτομα μέ προβλήματα ὅρασης, μέ κινη-
τικά προβλήματα καί σέ ἡλικιωμένους.

Πιό συγκεκριμένα:
Προσβασιμότητα στή σελίδα για ἄτομα μέ προβλήματα 
ὅρασης.

Ἡ νέα ἐφαρμογή, βοηθᾶ τούς χρῆστες πού ἔχουν διάφορα προβλήματα ὅρασης νά 
πλοηγηθοῦν στήν ἱστοσελίδα χρησιμοποιώντας μόνο τό πληκτρολόγιο, παρέχοντας 
τή δυνατότητα νά αὐξήσουν τήν ἀντίθεση τῶν περιεχομένων στόν ἱστότοπο καί νά 
μεγεθύνουν τό μέγεθος τῆς γραμματοσειρᾶς.

Ἐπίσης, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα χρησιμοποίησης ἑνός μεγαλύτερου δρομέα (κέρσο-
ρας ἤ δείκτης τοῦ «ποντικιοῦ»), ἀλλά καί τῆς ἀφαίρεσης τοῦ χρώματος ἀπό τό κείμενο 
καί τίς εἰκόνες.

Προσβασιμότητα στή σελίδα για χρῆστες μέ κινητικά προβλήματα
Ἀρκετοί ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν τό «ποντίκι» καί βασίζονται 

ἀποκλειστικά στό πληκτρολόγιό τους γιά τήν πλοήγηση σέ ἱστότοπους.
Πλέον ἡ ἱστοσελίδα ἐπιτρέπει στούς χρῆστες μέ κινητικά προβλήματα νά πλοηγη-

θοῦν χρησιμοποιώντας μόνο τό πλῆκτρο καρτέλας, τά πλῆκτρα βέλους, τό πλῆκτρο 
εἰσαγωγῆς καί τό πλῆκτρο διαστήματος.

Προσβασιμότητα στή σελίδα για ἡλικιωμένους
Ἡ ἐφαρμογή ἐπιτρέπει στούς ἡλικιωμένους χρῆστες νά προσαρμόσουν τό μέγε-

θος τοῦ κειμένου στόν ἱστότοπο, νά αὐξήσουν τό μέγεθος τοῦ δείκτη τοῦ «ποντικιοῦ» 
ἀλλά καί νά κάνουν χρήση ὑψηλότερων χρωμάτων ἀντίθεσης.

Μετά τή νέα ἀναβάθμιση, ἡ ἱστοσελίδα μας παρέχει τή δυνατότητα στούς χρῆστες 
μέ εἰδικές ἱκανότητες νά τή χρησιμοποιήσουν ἐξατομικευμένα, ἀνάλογα μέ τήν προ-
σωπική τους προτίμηση.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί  
Μνημόσυνο Πεσόντων καί  Ἀναιρεθέντων  

τῆς Μάχης τῆς Κρήτης
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργιά τελέστηκε τό πρωί τῆς Δευτέρας 20 Μαΐου ἐ.ἔ. ἱε-

ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στόν Ἱερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης τέλεσε καί Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο γιά τούς πεσόντες τῆς Μάχης τῆς Κρήτης.

Στή συνέχεια τελέστηκε ἐπίσημη Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου.

Τό παρών στή Δοξολογία ἔδωσαν οἱ 
Ἀρχές τοῦ Τόπου μας ἐνῶ τήν κυβέρνηση 
ἐκπροσώπησε ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύ-
νης κ. Εὐάγγελος Ἀποστολάκης.

Λαμπρός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Κων/νου καί 
Ἑλένης στά Χανιά

Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων 
ἑορτάσθηκε σέ πανηγυρίζοντες Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς καί Παρεκκλήσια, τό διήμε-
ρον 20ης καί 21ης Μαίου ἐ.ἔ., ἐπίκεντρον τοῦ ἑορτασμοῦ ὑπῆρξαν ὁ Ἱερός Ἐνοριακός 
Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων καί τό ὁμώνυμο Παρεκ-
κλήσιο στά Λενταριανά Χανίων.

Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κων/νου καί  Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων τελέστηκε τήν 
κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στό ὁποῖο προέστη ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Μακάριος Συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
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Πρίν τό τέλος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
προσέφερε στόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας ἕνα Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο

Στή συνέχεια ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων στούς δρόμους 
τῆς περιοχῆς πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τό παρών στήν Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔδωσαν οἱ Ἀρχές τοῦ Τόπου μας.
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Κων/

νου καί Ἑλένης πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Ἱερό Παρεκκλήσιο πού εἶναι ἀφιερωμένο στή 
μνήμη τους στά Λενταριανά Χανιῶν.

Κατόπιν προσφέρθηκε ἀπό τήν Ἐνορία καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παραδο-
σιακό κέρασμα πρός ὅλο τόν κόσμο, ἐνῶ ἀκολούθησε καί μουσικοχορευτικό κρητικό 
γλέντι μέ τό συγκρότημα τῶν ἀδελφῶν Νικολουδάκη καί τούς χορευτές ἀπό τόν Λα-
ογραφικό Ὅμιλο Χανίων.



74

Παρουσιάστηκε τό νέο βιβλίο  
τοῦ π. Γεωργίου Σεργάκη

Τήν Τετάρτη 22 Μαΐου ἐ.ἔ. παρουσιάστηκε στό 
Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας τό 
νέο βιβλίο τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Σεργάκη μέ τίτλο 
”Εὐαγγελικά Ἀκτινοβολήματα”.

Μέ ὕμνους ἀπό τήν σχολή Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας καί ὑπό τήν Δ/νση 
τοῦ Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς ΜΤΧ κ. Κων/νου 
Στεφανάκη ξεκίνησε ἡ ὄμορφη ἐκδήλωση.

Γιά τό βιβλίο ὁμίλησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνός Λιονάκης καί ὁ Ἐπίκουρος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Λίλης.

Τήν πνευματική Ἑσπερίδα πού μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν Ραδιοφωνικό μας 
Σταθμό Μαρτυρία, συντόνισε ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γε-
ώργιος Περάκης.

Μέ λόγια ἀγάπης ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τόν 
Πρωτοσύγκελλο, τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό Μαρτυρία, 
τή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως καί τόν Δ/ντή κ. Κων/νο Στεφανά-
κη, τίς ἐκδόσεις Γρηγόρη, τήν οἰκογένειά του, τόν Παραδοσιακό χορευτικό σύλλογο 
”Βιγλάτορες” καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού παρευρέθηκε.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἑσπερινός γιά 
τούς ὑποψηφίους τῶν πανελληνίων στά Χανιά

Τό Σάββατο 25 Μαΐου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε 
τό πρωί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί 
τό ἀπόγευμα τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ καί τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος στόν 
Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου Χανίων πρός τούς μαθητές καί 
μαθήτριες πού ξεκινοῦν τόν ἀγώνα τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων.

Ἡ ἑορτή λήξης τοῦ ἔτους στήν Πατριαρχική 
Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε καί 
ἐφέτος, τήν Τρίτη 28 Μαΐου ἐ.ἔ, στήν Πα-
τριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, 
στόν Ἅγιο Ματθαῖο, ἡ βραδιά ἀποφοίτη-
σης γιά τούς μαθητές τῆς Γ΄ τάξης τοῦ Λυ-
κείου, πού συνδυάστηκε μέ τήν ἑορτή τῆς 
λήξης τοῦ σχολικοῦ ἔτους. 

Οἱ μαθητές «πρωταγωνίστησαν» μέ πολύ κέφι καί μεράκι, ὀργανώνοντας μέ τή βοή-
θεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν τούς μιά βραδιά ἀξέχαστη τόσο γιά τούς ἴδιους ὅσο καί γιά ὅλο 
τόν κόσμο πού βρέθηκε στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Ματθαίου μέ τήν εὐκαιρία αὐτή. 

Τό παρών στήν ἑορτή ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός ὁ 
ὁποῖος συνεχάρη Καθηγητές καί Μαθητές, δίνοντάς τους παράλληλα καί τίς εὐχές του 
γιά καλή πρόοδο καί σταδιοδρομία, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μη-

τροπόλεως Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης Συβρίτου 
καί Σφακίων Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καραχά-
λιος, Κληρικοί, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ μας Πατριαρχείου καί συγγενεῖς τῶν 
παιδιῶν.
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Πλῆθος κόσμου στήν ἐκδήλωση  
τῆς Μητροπόλεως γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης

Μέ Ἀρχιερατικό Ἑσπερι-
νό χοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου 
καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου ξε-
κίνησε τήν Τετάρτη 29 Μαΐου 
ἡ ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τήν 
Ἅλωση τῆς Πόλης στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλέ-

νης Νέας Χώρας Χανίων.
Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό πού ὡς συμπροσευχούμενος παρέστη καί ὁ Σεβασμιώ-

τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως τό παρών ἔδω-
σαν ἐκπρόσωποι τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου μας καθώς καί 
πλῆθος κόσμου.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ στό 
Πνευματικό κέντρο τοῦ ναοῦ τήν «Κων-
σταντινουπολειάδα» πραγματοποιήθηκε 
ἐκδήλωση μέ Κεντρικό ὁμιλητή τῆς ἐκδη-
λώσεως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀρκαλοχω-
ρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέα 
ἐνῶ παραδοσιακά τραγούδια ἀπέδωσε ἡ 
χορωδία τῆς ἀδελφότητος Μικρασιατῶν 
Χανίων «ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος».
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Συγκίνηση στίς ἐκδηλώσεις μνήμης γιά  
τόν Σμηναγό Κων/νο Ἡλιάκη στήν Κάρπαθο

Τήν μνήμη τοῦ ἥρωα σμηναγοῦ 
Κων/νου Ἡλιάκη, τίμησαν τήν Πέ-
μπτη 30 Μαΐου 2019, οἱ κάτοικοι τῆς 
Καρπάθου στό πλαίσιο ἐκδηλώσεων 
τιμῆς καί μνήμης πού συνδιοργάνω-
σαν ἡ Πολεμική Ἀεροπορία καί οἱ 
Δῆμοι Καρπάθου καί Χανίων. 

Τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου ἐκπροσώπησαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος 
Περάκης καί ὁ Τεχνικός Δ/ντής τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία, (ὁ ὁποῖος κάλυψε ζωντανά τήν 
ἐκδήλωση), Πρωτ. Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης, ὅπου ἔλαβαν μέρος στήν ἐπιμνημόσυ-
νη δέηση, πού τελέσθηκε στό χῶρο τοῦ μνημείου μαζί μέ Ἱερεῖς ἀπό τήν Ἱερά Μητρό-
πολη Καρπάθου & Κάσου.

Ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἄμυνας Εὐάγγελος Ἀποστολάκης, παρέστη, ὡς ἐκπρόσωπος 
τῆς Κυβέρνησης, ὅπου κατέθεσε στέφανο καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό.

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος Χρῆστος Χριστοδούλου, ὁ 
Ἀρχηγός ΓΕΝ, Ἀντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ καί ὁ Ἀρχηγός ΓΕΑ, Ἀντιπτέραρ-
χος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης καθώς καί ἀντιπροσωπεῖες ἀπό τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί 
τά Σώματα Ἀσφαλείας, ἐκπρόσωποι πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἀρχῶν καί πλῆθος 
κόσμου.

Ὁ Σμηναγός Ἡλιάκης ἔχασε τή ζωή στίς 23 Μαΐου τοῦ 2006, μετά ἀπό δολοφονικό 
χειρισμό Τούρκου πιλότου τό ἀεροσκάφος τοῦ ὁποίου εἶχε ἀναχαιτίσει νωρίτερα, 21 
ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά τῆς νήσου Καρπάθου, ἐντός τοῦ FIR Ἀθηνῶν.
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Ἐπέστρεψε στά Χανιά τό 8 μηνῶν βρέφος
Τώρα πού ὅλα δείχνουν νά ἐπανέρχονται 

στούς φυσιολογικούς ρυθμούς καί ἡ μικρή 
αὐτή ἀγωνίστρια ἐπέστρεψε στά Χανιά κοντά 
στήν δίδυμη ἀδελφή της, ἡ οἰκογένεια ἐπιθυμεῖ 
νά ἐκφράσει τίς βαθύτατες εὐχαριστίες πρός 
ὅλους ὅσους βοήθησαν νά πραγματοποιηθεῖ τό 
χειρουργεῖο στήν καρδούλα του πού χάρισε τή 
ζωή στό 8 μηνῶν ἀγγελούδι. 

«Δέν ὑπάρχουν λόγια πού νά μπορέσουν νά ἀποτυπώσουν τήν εὐγνωμοσύνη μας 
γιά ὅλους ἐσᾶς πού ὅλο αὐτό τό διάστημα σταθήκατε δίπλα στό παιδί μας στήν πιό 
δύσκολη στιγμή μας. Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου γιά αὐτή τήν ἀγκαλιά καί τό ἐνδιαφέρον πού ἔδειξε για τήν ἄμεση διοργάνωση 
καί ὁλοκλήρωση τῆς ἔκκλησης, γιά τήν ἠρεμία πού μᾶς προσέφερε αὐτή ἡ προσευχή 
πού ἔκανε γιά τό παιδάκι μας, γιά τήν ἐνσυναίσθηση τῆς ἀγωνίας μας να κάνουμε γιά 
τό παιδί μας ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά γίνει καλά. 

Εὐχαριστοῦμε ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους, γνωστούς καί ἀγνώστους, πού ἔγι-
ναν μία ἀγκαλιά σέ αὐτή τήν δύσκολη στιγμή καί στήριξαν οἰκονομικά ὥστε νά συ-
μπληρωθεῖ τό ἀπαραίτητο ποσό. Εὐχαριστοῦμε ὅλα τά δημοσιογραφικά δίκτυα πού 
προέβαλαν τήν ἔκκληση ἀλλά καί τίς ὁμάδες στά Μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης πού 
προσέφεραν ἁπλόχερα τήν βοήθειά τους. Εὐχαριστοῦμε γιά τούς ἀγῶνες πού διοργα-
νώσατε γιά τήν συγκέντρωση τοῦ ποσοῦ. 

Εὐχαριστοῦμε τόν γιατρό μας, μά πάνω ἀπό ὅλα ἄνθρωπο πού εἴχαμε τήν εὐλογία 
νά χειρουργήσει τό μωράκι μας. Εὐχαριστοῦμε τους γιατρούς καί το νοσηλευτικό προ-
σωπικό τοῦ Ἀγλαΐα Κυριακοῦ καί τῆς Ἁγίας Σοφίας, γιατί καί αὐτοί συνέβαλαν πρίν 
τό χειρουργεῖο στήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τῆς μικρῆς. Εὐχαριστοῦμε τό θεραπευ-
τήριο «Μητέρα» γιά ὅλη τους τήν βοήθεια κατά τήν διάρκεια τῆς νοσηλείας μας. Θά 
θέλαμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι τό «Μητέρα» μᾶς ἀνακοίνωσε τήν ἡμέρα πού πλέον 
εἴχαμε κάνει τήν εἰσαγωγή ὅτι μετά τήν δημοσιοποίηση τοῦ θέματος θά παράσχει δω-
ρεάν τά νοσήλια πού ἀφοροῦσαν τό ποσό τῶν 5.000 εὐρώ τά ὁποῖα καί ἐπεστράφη-
σαν στόν λογαριασμό τῆς μικρῆς μας. Ἐπειδή ὅμως αὐτά τά χρήματα εἶναι ὅλων ἐσᾶς 
θέλουμε νά γνωρίζετε ὅτι μόλις ὁλοκληρωθοῦν ὅλες οἱ ἀπαραίτητες μετεγχειρητικές 
ἐξετάσεις ὅ,τι ἀπομείνει θά δοθεῖ σέ παιδάκι πού ἐπίσης δοκιμάζεται στήν ὑγεία του.

Δέν θά ξεχάσουμε ποτέ ὅλα ὅσα κάνατε γιά τό μικρό μας πλασματάκι. Νά σᾶς ἔχει 
ὁ Θεός καλά! Οἱ γονεῖς.». 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου εὔχεται στήν μικρή ἀγωνίστρια νά 
τήν ἔχει ὁ Θεός καλά καί ἀπό ἐδῶ καί πέρα νά εἶναι ὑγιής κοντά στήν οἰκογένειά της.
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Ἕνα ὄμορφο ἀπόγευμα στήν Αὐλή  
τοῦ  Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν

Βραδιά πνευματικῶν καί ὠφέλιμων λόγων σέ συνδυασμό μέ ὡραῖα εὔγεστα παγω-
τά καί γλυκά πραγματοποιήθηκε στήν αὐλή τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν.

Μέ λόγια χαρᾶς καί ἀγάπης ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Λιονάκης, καλωσόρισε τόν κόσμο πού ἔδωσε δυναμικό παρών πλημμυρίζο-
ντας τήν αὐλή τοῦ Ναοῦ.




