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***
τῆς δραστηριότητος καὶ τῆς πορείας των
ἐντὸς τοῦ κόσμου τούτου –αὐτῶν τῶν
ἰδίων ἀλλὰ καὶ πάντων ὅσων θὰ ἐπίστευον εἰς τὸν Χριστόν–. Μὲ μίαν χαρακτηριστικὴν ὅμως λεπτομέρειαν: “ὅτι κλαύσετε
καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ ἡ λύπη
ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται…καὶ ὑμεῖς
οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία”
(Ἰωάν ις΄, 20-22).
Τὴν ἀναστάσιμον ταύτην καὶ ὑπερκόσμιον χαρὰν πρῶται ἐβίωσαν αἱ λίαν πρωῒ
ἐλθοῦσαι ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου
Μυροφόροι Γυναῖκες διὰ τοῦ μονολεκτικοῦ Κυριακοῦ λόγου “Χαίρετε” (Ματθ.
κη΄, 9). Τὴν ἰδίαν ἀναστάσιμον χαρὰν
βιοῦσα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως διακηρύττει σήμερον στεντορίᾳ τῇ φωνῇ: “Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου,
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν
αὐτῇ” (πρβλ. Ψαλμ. 117, 24). Ὁ ἔσχατος

Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,
“ Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον” (Ἰωάν.
ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς
τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς
καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης
Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ
σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως∙ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως· ἀπὸ τῆς
κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι
“ζωὴ πολιτεύεται”, διαλυομένης τῆς κάθε
εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου.
Ὁ Κύριος πολλάκις προειδοποίησε,
κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον παρουσίαν
Του, τοὺς Μαθητάς Του περὶ τῆς θλίψεώς
των ἐξ αἰτίας τῆς σταυρικῆς Του θυσίας
ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὡς καὶ ἕνεκα
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τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου, διακηρύττομεν “κατὰ τὴν φωταυγῆ ταύτην νύκτα”,
ὅτι προέκτασις καὶ τέλος τοῦ σταυροῦ
καὶ τῆς θλίψεως καὶ διασκέδασις τοῦ
κάθε ἀνθρωπίνου πόνου καὶ τῆς κάθε
δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ διαβεβαίωσις: “Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς” (Ἰωάν.
ιδ΄, 18-19). “ Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος” (Ματθ. κη΄, 20). Αὐτὸ τὸ μήνυμα
πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ὅλοι, νὰ ἀκούσῃ
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀφήσῃ
τὸν ἑαυτόν του νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν συμπορευόμενον μαζί του. Ναί, νὰ Τὸν ἴδῃ
δίπλα του. Καὶ θὰ Τὸν ἴδῃ, μόνον ἐὰν
ἀκούῃ καὶ βιώνῃ τὸν λόγον Του εἰς τὴν
ζωήν του.
Τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς κατισχύσεως
τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς νίκης τοῦ
ἱλαροῦ φωτὸς τῆς πασχαλίου λαμπάδος ἐπὶ τοῦ σκότους τῆς ἀκαταστασίας,
καὶ τῆς διαλύσεως, διὰ τοῦ ἀνεσπέρου
Φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως, τῶν θλίψεων
καὶ τῶν προβλημάτων εὐαγγελίζεται τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ καλεῖ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους νὰ τὸ βιώσουν. Τοὺς καλεῖ
νὰ σταθοῦν μὲ πίστιν καὶ ἐλπίδα ἐνώπιον
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἐνώπιον τοῦ
μυστηρίου τῆς ζωῆς∙ τοὺς καλεῖ νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν κρατοῦντα τὰ ἡνία πάσης
κτίσεως Ἀναστάντα Κύριον, τὸν Κύριον
τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης.
Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ
τέκνα! Αὐτοῦ τοῦ δεσπόζοντος τῆς ζωῆς
καὶ κυριεύοντος τοῦ θανάτου Κυρίου
ἡμῶν ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιζ´

ἐχθρός, ὁ θάνατος, ἡ λύπη, τὰ προβλήματα, ἡ φθορά, ἡ θλῖψις, ἡ δοκιμασία,
σκυλεύονται καὶ καταργοῦνται ὑπὸ τοῦ
Νικητοῦ Θεανθρώπου Κυρίου.
Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς ἑνὸς κόσμου εἰς
τὸν ὁποῖον τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας μεταδίδουν συνεχῶς δυσαρέστους
πληροφορίας περὶ τρομοκρατικῶν
ἐνεργειῶν, περὶ πολέμων κατὰ τόπους,
περὶ καταστροφικῶν φυσικῶν φαινομένων, προβλημάτων λόγῳ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, πείνης, προσφυγικοῦ προβλήματος, ἀνιάτων ἀσθενειῶν,
πτωχείας, ψυχολογικῶν καταπιέσεων,
αἰσθήματος ἀνασφαλείας καὶ λοιπῶν
συμπαρομαρτουσῶν ἀνεπιθυμήτων καταστάσεων.
Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων
“σταυρῶν”, τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι αἴρομεν μὲ “γογγυσμούς”, ἔρχεται ἡ
Μήτηρ μας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμποροῦμεν νὰ
εἴμεθα χαρούμενοι, διότι ὁ ἀρχηγός μας
Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς αὐτῶν, εἶναι ὁ
φορεὺς τῆς χαρᾶς, ὁ φαιδρύνας τὰ σύμπαντα.
Ἡ χαρά μας στηρίζεται εἰς τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν
τὴν ἀπόλυτον βεβαιότητα, ὅτι τὸ ἀγαθὸν
εἶναι ὁ νικητής, διότι ὁ Χριστὸς ἦλθεν
εἰς τὸν κόσμον “καὶ ἐξῆλθεν ἵνα νικήσῃ”
(πρβλ. Ἀποκ. ς΄, 2). Ὁ κόσμος εἰς τὸν
ὁποῖον θὰ ζήσωμεν αἰωνίως εἶναι ὁ Χριστός: τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά,
ἡ εἰρήνη.
Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, παρὰ τοὺς καθημερινοὺς
σταυροὺς καὶ τὰς θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ γεγονὸς τῆς χαρᾶς.
Βιώνει ἐντεῦθεν, ἐν τῇ παρούσῃ καὶ ἀπὸ
τῆς παρούσης ζωῆς, τὴν Βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ. Ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου
τῆς Ὁρθοδοξίας, ἀπὸ τῶν σπλάγχνων

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Τό γεγονός τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἀποτελεῖ γιά τή συνείδηση τῆς Ἁγίας
μας Ἐκκλησίας τήν φλόγαν γιά τή συμμετοχή ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος,
ὥστε μ’ αὐτήν τήν ἀναστάσιμη φλόγα νά πορεύεται ἀταλάντευτη στούς
αἰῶνες. Γι’ αὐτό τό λόγο ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου μας εἶναι γιά ὁλόκληρο τόν
κόσμο, καί ἰδιαίτερα γιά τόν Ὀρθόδοξο, «ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρις πανηγύρεων» καί ὅλοι οἱ πιστοί «ἀγαλομένῳ ποδί» προσερχόμενοι «βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνήσωμεν» διά νά
ἀπολαύσουμε τήν πλούσια πνευματική
τράπεζα τοῦ Ἀναστάντος Λυτρωτοῦ
μας. Ἡ κοινωνία τῆς Βασιλείας τοῦ
Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν ὑψίστη τιμή τοῦ
Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Ταυτόχρονα,
βασιλεία καί κοινωνία χωρίς αἰωνιότητα θά ἦταν μάταιη στήν πορεία τῆς
ἀνθρωπότητος. Ἄρα, ἡ ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό ἐπιστέγασμα τῆς
Βασιλείας καί τήν πιστότητα ὅτι ὑπάρχει αἰωνίως.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μέ ἐμφανή ἐνθουσιασμό ἔδωσαν στά συγγράμματά τους ἀληθινή διάσταση στό μεγάλο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Στό

περί ἀνακεφαλαιώσεως ἔργο τοῦ Ἁγίου
Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνου
ἐντάσσεται τό γεγονός τῆς Βασιλείας
τοῦ Χριστοῦ στό γενικότερο σχέδιο τῆς
σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, σε
μία βασιλεία πού ἔχει παρελθόν παρόν
καί μέλλον στό θεανδρικό Πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου συντελέσθηκε ἡ ἀναδημιουργία τοῦ πεπτωκότος
ἀνθρώπου καί ὁλόκληρης τῆς κτίσεως.
Ἡ ἐνανθρώπηση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ δύο
κορυφαῖοι σταθμοί τοῦ ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας. Διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, ὁ Θεός εἰσέρχεται στήν
ἱστορία, κατά ἄλλους, στήν θεραπεία
τῆς Δημιουργίας, ἐνῶ διά τῆς Ἀναστάσεώς Του, ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται στήν
αἰωνιότητα.
Ἡ ἔπαρση τοῦ χοϊκοῦ Ἀδάμ ἀπέκοψε τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τή ζωή καί
τό ὁδήγησε στόν πνευματικό θάνατο.
Ἀντίθετα, ἡ ἔσχατη ὑπακοή καί ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ νίκησε τό θάνατο
καί ἐπανένωσε τήν ἀνθρωπότητα μέ τή
ζωή. Τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ ἔγινε αἰτία
νά ξαναγίνει πάλι ὁ ἄνθρωπος ἀθάνατος. Ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία προῆλθεν ἐκ
τοῦ ξύλου, ἐξαλείφθηκε διά τοῦ ξύλου
τῆς ὑπακοῆς, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐσταυρώθη ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπακούων
5

στό Θεό, συνετέλεσε στήν κατάργηση
τῆς γνώσεως τοῦ κακοῦ. Ἔτσι, ἄνθισε
στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων ἡ γνώση
τοῦ καλοῦ. Ἐπειδή τό κακό συνίσταται
στήν ἀνυπακοήν, τό καλό συνίσταται
στήν ὑπακοήν. Ὥστε διά τῆς μέχρι θανάτου, καί δή θανάτου Σταυροῦ ὑπακοῆς Του, ἐξιλέωσε τήν ἀρχαία διά τοῦ
ξύλου προκληθεῖσαν ἀνυπακοή... Ἦταν
δίκαιο καί ἀναγκαῖο, αὐτός ὁ ὁποῖος,
κατέστη ὁρατός, νά ὁδηγήση ὅλα τά
ὁρατά στή συμμετοχή τοῦ Σταυροῦ
Του καί ἔτσι ὑπό τήν ὁρατή Του μορφήν καί ἐπίδραση ἔγιναν τά πάντα καί
αἰσθητά .
Ὁ Ἀναστάς Χριστός, ἀνακεφαλαίωσε στόν ἑαυτό του τόν πεπτωκότα
ἄνθρωπο καί διά τοῦ ἑκουσίου Πάθους
καί τῆς Ἀναστάσεώς Του συνέτριψε
ὁλοκληρωτικά καί μόνιμα τό κράτος
τοῦ διαβόλου καί κατήργησε τόν «ὁλετήρα τῆς κτίσεως». Ἔδωσε ὅμως καί
κανόνες ζωῆς οἱ ὁποῖοι ὅταν ἀκολουθηθοῦνται ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο καί
τήν κτίση, στήν ἀληθινή βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, σέ ἕνα ἀληθινό ἠθικό βίο παλαιό, σύγχρονο καί αἰώνιο, πιστά τοποθετημένο στήν ἀλήθεια πού εἶναι ὁ
Χριστός.
Τά σύγχρονα προβλήματα προκαλοῦν τήν Ἐκκλησία καί τήν ἐξωθοῦν
σέ ἐπανερμηνεία καί ἐπαναθεώρηση
τῶν παραδοσιακῶν Της ἀντιλήψεων.
Πλανῶνται ἐρωτήματα: ῎Εχει ἡ Ἐκκλησία τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά νά δώσει ἀπάντηση σέ ἐρωτήματα, τά ὁποῖα
ἐπιτακτικά θέτει ἡ σύγχρονη κοινωνία
καί ἐπιστήμη; Μήπως ὁ λόγος Της εἶναι
μόνο πνευματικός καί δέν μπορεῖ νά
εἶναι συμβατός μέ τήν πραγματικότη-

τα τῆς ἐξελίξεως; Μήπως τό δόγμα, ἡ
πίστη τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐπέβαλε ἕνα
τυποποιημένο ἦθος, τό ὁποῖο χαρακτηρίζει ἡ ἀκαμψία, ἡ ἀνελαστικότητα
καί ἡ ἀδυναμία προσαρμογῆς στή νέα
πραγματικότητα; Γιά ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγο ὁ ὁποῖος
δίνει ἀληθινές ἀπαντήσεις χωρίς νά
παρεκκλίνει ἀπό τήν παραδεδομένη διδασκαλία Της.
Στή σκέψη τῶν ἑλλήνων Πατέρων,
τό ἦθος καί ἡ ἠθική προσδιορίζουν τόν
χριστιανικό τρόπο ζωῆς, τόν ὁποῖον
προβάλλει καί ἐπαγγέλλεται ἡ Ἐκκλησία.
῾Η δημιουργικότητα εἶναι συνυφασμένη μέ τή φύση τοῦ ἀνθρώπου,
ὁ ὁποῖος, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί ὡς
ἐλεύθερο πρόσωπο ἔχει μιά μοναδικότητα στό στερέωμα τοῦ κτιστοῦ κόσμου. ῾Ο ἄνθρωπος ὡς «ψυχή ζῶσα»
εἶναι δημιουργικό πνεῦμα, ἔχει δηλ. στή
φύση του κάτι ἀπό τή θεία δημιουργικότητα. Αὐτό εἶναι πράγματι εὐλογία,
τή σημασία τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζει
καί ἐξαίρει κάθε νοήμων ἄνθρωπος.
῾Ωστόσο, ὁ ἄνθρωπος ὡς ἐλεύθερο
πρόσωπο ὀφείλει νά λειτουργεῖ κριτικά. ῎Αν ἡ δημιουργικότητα εἶναι ἀνεξέλεγκτη καί ἄκριτη, τότε παύει νά εἶναι
αὐθεντική. ῾Η «διάκρισις τῶν πνευμάτων» εἶναι ἀνάγκη νά συνοδεύει τή
δημιουργικότητα. Στήν ᾿Ορθόδοξη
παράδοση ἡ δημιουργικότητα βρίσκει
τήν ὁλοκλήρωσή της ὅταν διασώζεται
ἡ θεία προέλευσή της. Κατά συνέπεια,
ἡ ᾿Ορθόδοξη ἠθική εἶναι ρεαλιστική,
ἀλλά συγχρόνως καί ἔντονα ἀσκητική
καί ἐσχατολογική.
Σέ ποιά ἄλλη θρησκεία συναντάται
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τῆς ἁμαρτίας καί δίδει τρόπους ζωῆς
στήν σκοτεινή ζωή τῆς ἀνθρωπότητος,
διέξοδα στά ἀδιέξοδα, προσφέρει στό
μίσος ἀγάπη, στήν σκληρότητα καλοκαγαθία, στήν ἔπαρση ταπείνωση, στή
φυγοπονία αὐτοθυσία, στόν θάνατο
ἀνάσταση, στήν ὕπαρξη αἰωνιότητα.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Προσδοκία
ὅλων εἶναι τό αἰώνιον Πάσχα. Ἡ Ἁγία
μας Ἐκκλησία ὑπενθυμίζει ἕκαστον
ἔτος τό Πάσχα ὡς παρελθόν καί παρόν.
Μᾶς δίδει τρόπους ἐλευθερίας γιά νά
ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τά δεσμά τῆς
ἁμαρτίας, νά διαβοῦμε ἀπό τό θάνατο
τῆς ἁμαρτίας στήν ἐκ τάφου ἀνατέλουσα ζωή τῆς σωτηρίας. Νά χαροῦμε
λαμπροφανῶς. Νά προσδοκοῦμε τό
αἰώνιο Πάσχα στό ὁποῖον θά συνδοξαζόμαστε μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Χριστός Ἀνέστη! Ἅγιον Πάσχα 2017
Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός.

τόση ἀγάπη, κένωση, θυσία καί προσφορά τοῦ Δημιουργοῦ πρός τή Δημιουργία; Ὁ μικρόκοσμος καί ὁ μακρόκοσμος ἐντάσσονται στό ἔργο τῆς Θείας
Οἰκονομίας. Ὁ μικρόκοσμος δηλ. ὁ
ἄνθρωπος, ἐπιφορτίζεται καί πάλι τό
σκοπό καί τή διακονία του στή Δημιουργία. Καλεῖται νά δημιουργεῖ κριτικά, νά ὁδηγεῖ στό Χριστό πρωτίστως
τόν ἑαυτόν του καί δι’ αὐτοῦ τό κόσμημα, τόν κόσμον, πού τοῦ προσέφερε ὁ
Θεός γιά νά ζήσει, καί νά παραδώσει
δημιουργικά στίς ἐπερχόμενες γενεές.
Νά ἀκολουθήσει ἕναν τρόπο ζωῆς πού
θά φέρει τά στίγματα τοῦ παθόντος καί
ταφέντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ,
τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασμοῦ, τοῦ καλοῦ,
ὅπως ἀκριβῶς τό δημιούργησε ὁ Θεός.
Τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
καθένα μέ τήν ἐνέργειά του, διακονεῖ
στό ἔργο αὐτό. Ἡ ἐνανθρώπηση ἀνετέθη ἀπό τόν Πατέρα στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό, ὁ ὁποῖος, «μορφή δούλου
λαβών» ὁμοιώθη τοῖς ἀνθρώποις πλήν
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Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
Κεφάλαιον Δ`
Ἔντυπα εἰλητά καί ἀντιμήνσια
Διπλωματική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος
4.6.1. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτο Ν. Χανίων. Εἰκ. 33.
Εἰλητό κτῆμα τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν
Ἀγγέλων Γουβερνέτου, στό Ἀκρωτήρι Νομοῦ Χανίων, ἐπί λινοῦ ὑφάσματος, τοῦ
ΙΗ` αἰῶνος (1775), διαστάσεων 0,55 ἐπί 0,65.
Εἶναι ἀναγεννησιακῆς τέχνης καί φέρει ὡς κύριο θέμα τόν
Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ἐπάνω στόν ὁποῖο ἵσταται
ὁ Τίμιος Σταυρός μέ
τόν ἀκάνθινο στέφανο. Ὡς ἐπί μέρους θέματα παρουσιάζει: Τό
Θεό Πατέρα, τό ἅγιον
Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς, τούς τέσσερις
εὐαγγελιστές στή σειρά Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος, Λουκᾶς,
τό «μακαριστό Ναό
τοῦ ἁγίου καί δεσποτικοῦ Μνήματος», βό8

ρεια καί νότια τή στήλη. Ἀπεικονίζονται, ἐπίσης, ἡ ἀλεκτοροφωνία, τά ἀργύρια,
ὁ νιπτήρας, ὁ κρατήρας, τό φραγγέλιο, ἡ χεῖρα τοῦ παραδιδόντος, ἡ κλίμακα, ὁ
χιτῶνας, ὁ σπόγγος, ἡ λόγχη, ἡ ἀξίνη, οἱ ἧλοι καί οἱ ἀμφορεῖς.
Τό ὅλο θέμα κοσμεῖ πλουσιότατος διάκοσμος ἀπό τό φυτικό βασίλειο. Στίς παρυφές τοῦ ἀμφίου ἀναγράφονται οἱ πληροφορίες σέ βυζαντινή σημειογραφία καί
μέ πολλές συντμήσεις: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ
ΕΝ Α(ΥΤ)Ω ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΕΧΕΙΝ Τ΄ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥΡΓΕΙΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ. ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ Κ.Κ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ (1775-1787) ΑΨΟΕ (1775)».
Ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι: α. Τό ὅτι ἀπό νωρίς ἀρχίζει νά περιορίζεται τό κεντρικό θέμα καί νά τείνουν πρός ἴση παρουσίαση οἱ ἐπί μέρους παραστάσεις, οἱ
ὁποῖες σαφῶς εἶναι ἐπηρεασμένες ἀπό τή λειτουργική παράδοση. π.χ. ὁ συμβολισμός τῶν παθῶν, τῆς ζωηφόρου Ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεως καί β. Ἡ μαρτυρία τῆς
λειτουργικῆς παραδόσεως τῶν Ἱεροσολύμων μέ τόν Τίμιον Σταυρόν καί τόν ἀκάνθινο στέφανον ὑπάρχει καί σήμερα ἀκόμα στήν Κρήτη, ὅπου στέφανος ἀκάνθινος
κοσμεῖται μέ ἄνθη καί τοποθετεῖται ἐπάνω στόν Τίμιο Σταυρό μετά τήν ἔξοδό Του
στόν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς.
Κατά τήν ἀποψή μας, τό ἱερό ἄμφιο ἀποτελεῖ ἕνα τύπο, ὁ ὁποῖος ἐπαναλαμβάνεται. Μέ τήν ἀλλαγή κάθε Πατριαρχείας συμπληρώνεται μόνο τό ὄνομα τοῦ
Πατριάρχου μέ σφραγίδα. Συμπέρασμα νέας ἐκδόσεως σέ κάθε Πατριαρχεία εἶναι
ἀδύνατον νά βγεῖ. Δυνάμεθα ὅμως ἀπ’ ὅσα συλλέξαμε στήν παροῦσα μελέτη νά
ὁρίσουμε πέντε ἐκδόσεις: μία τό 1775, μία τό 1839, μία τό 1871, μία τό 1883 καί
μία τό 1891, ὅπου μέ σαφήνεια ἀναφέρεται ἡ χρονολογία ἐκτυπώσεως. Τό εὑρισκόμενο στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς, Τοπλοῦ, ἀναφέρει χρονολογία ἐκδόσεως 1839, τό εὑρισκόμενο στήν Ἱερά Μονή Ἀγκαράθου Ἡρακλείου τό
1871 καί τό εὑρισκόμενο στήν Ἱερά Μονή ἁγίας Τριάδος, στό Ἀκρωτήρι Χανίων
1891. Ἀπό τή μελέτη συνάγεται ὅτι ἡ λειτουργική χρήση τῶν ἐντύπων αὐτῶν συνθέσεων εἶναι περιορισμένη, ἴσως λόγῳ τοῦ πλήθους πού ὑπάρχουν στήν Κρήτη, ἥ
ἐπειδή δέν εἶναι ἐξασφαλισμένο ἄν ἔχουν καθιερωθεῖ. Γι’ αὐτό τό λόγο τά περισσότερα βρίσκονται σέ ἄριστη κατάσταση. Ἐπίσης, ὅσα ἀπ’ αὐτά ἔχουν καθιερωθεῖ
ἀπό τοπικό Ἐπίσκοπο δείχνουν εὐρεία λειτουργική χρήση.
Παρόμοια ἐντοπίσαμε:
1. Εἰλητό στόν ἱερό ναό Μεγάλης Παναγίας, στή Νεάπολη Λασιθίου στερεῖται
μαρτυρία καθιερώσεως.
2. Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς, Τοπλοῦ, Σητείας Λασιθίου στερεῖται πληροφορίες καθιερώσεως.
3. Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Γεωργίου, Ἐπανωσήφη Ἡρακλείου καθιε9

ρώθηκε ἀπό τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Χερρονήσου Ἀγαθάγγελο (Παπαδάκη
1896-1900) στίς «6 Δεκεμβρίου 1869». Φρονοῦμε ὅτι ἡ χρονολογία αὐτή εἶναι λάθος. Θά ἦταν σωστό τό 1896 καί ἀπό παρόραμα ἀντεστράφησαν τά δύο τελευταῖα
ψηφία. Δέν ἀναφέρει σέ ποιό Ναό.
4. Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Καλυβιανῆς Ἡρακλείου καθιερώθηκε τό
1841. Δέν ἀναφέρει ἄλλες πληροφορίες.
5. Εἰλητό στήν ἴδια Μονή. Καθιερώθηκε τό 1871 «ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολήμων».
6. Ἀντιμήνσιο στή συλλογή τοῦ π. Εὐγενίου Ἀντωνοπούλου στόν ἅγιο Νικόλαο, Λασιθίου. Καθιερωθέν «ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολήμων»
τό 1879.
7. Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Παναγίας
Ἀκρωτηριανῆς, Σητεία Λασιθίου καθιερωθέν «ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολήμων» τό 1879.
8. Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή Παναγίας, Σαββαθιανῶν στό Ἡράκλειο. Στερεῖται πληροφοριῶν καθιερώσεως.
9. Εἰλητόν στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Γεωργίου, Ἐπανωσήφη Ἡρακλείου. Στερεῖται
καθιερώσεως καί εἶναι ἀχρησιμοποίητο.
10. Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στήν Ἀνώπολη
Ἡρακλείου. Καθιερώθηκε ἀπό τόν Χερρονήσου Διονύσιο (Καστρινογιαννάκη τόν
ἀπό Ρεθύμνης 1883-1896) στίς 18-8-1883 στήν ἴδια Ἱερά Μονή.
11. Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου, στό
Ἡράκλειο, καθιερώθηκε ἀπό τόν Χερρονήσου Διονύσιο στίς 18-8-1883 στήν ἴδια
Ἱερά Μονή. Τή χρονολογία αὐτή ἔγινε τό ἐγκαίνιον τῆς σαλευθείσης ἁγίας Τραπέζης τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.
12. Ἀντιμήνσιο στήν ἴδια Μονή, καθιερώθηκε ἀπό τόν ἴδιο Ἱεράρχη στίς 3-71883.
13. Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Γεωργίου στό Σελινάρι, Νομοῦ Λασιθίου, καθιερώθηκε «ἐν τῷ πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολήμων» τό 1883,
προφανῶς μέ Ἀκολουθία ἐπί καθιερώσει Ἀντιμηνσίου.
14. Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, στό Ἀκρωτήρι Χανίων καθιερώθηκε « ἐν τῷ Πανιέρῳ ναῷ
τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολήμων», τό 1883 προφανῶς μέ Ἀκολουθία ἐπί καθιερώσει
Ἀντιμηνσίου.
15. Εἰλητό στόν ἱερό ναό ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στό Καβούσι τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνης, «ἐγκαινιάσθη ἐν τῷ ἐγκαινισμῷ τῆς Ἐκκλησίας Προφήτου Ἡλιοῦ
τῇ 30 Ἰουνίου 1884. Ὁ Ρεθύμνης κ(αί) Αὐλοποτάμου Ἱερόθεος» (Μπραουδάκης
1883-1896).
16. Εἰλητό στή συλλογή τοῦ π. Εὐγενίου Ἀντωνοπούλου, στή Νεάπολη τοῦ
Νομοῦ Λασιθίου, καθιερώθηκε ἀπό τόν «Πέτρας Τίτον» Ζωγραφίδην (1889-1922).
10

17. Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου, στόν Πρέβελη Νομοῦ Ρεθύμνης «καθιερωθέν ἐν Κεραμέ τῇ 7-11891 παρά τοῦ....» ἔχει σβήσει τό ὄνομα τοῦ καθιερώσαντος Ἀρχιερέως προφανῶς
θά ἐννοεῖ τόν Ἐπίσκοπο Λάμπης καί Σφακίων Εὐμένιο Ξηρουδάκη (1886-1898), ὁ
ὁποῖος ἐποίμενε τότε τήν Ἐπισκοπή.
18. Εἰλητό στή συλλογή τοῦ π. Εὐγενίου Ἀντωνοπούλου, στόν ἅγιο Νικόλαο
Λασιθίου. Οἱ πληροφορίες ἔχουν σβήσει.
19. Εἰλητό. Στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίας Τριάδος τῶν
Τζαγκαρόλων, στό Ἀκρωτήρι Χανίων. Πληροφορίες καθιερώσεως δέν ἀναφέρει.
20. Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Καριωτίσσης,
ἀφιερωμένη στό Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου, Κερά, στήν Ἐπαρχία Πεδιάδος Νομοῦ
Ἡρακλείου, «καθιερωθέν ἐν τῷ σεπτῷ ἱερῷ ναῷ ἁγίου Γεωργίου, Μονῆς Χοζεβᾶ,
ιβ` - 12 – 1893».
21. Ἀντιμήνσιο στή Ἱερά Μονή Ἀπεζανῶν Νομοῦ Ἡρακλείου καθιερώθηκε
«ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ ἁγίου Χαραλάμπους ἔτους σωτηρίου αωלγ` Μηνός Φεβρουαρίου
κα`» (21-2-1893), προφανῶς ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Νικόδημο Κατσαράκη ἐκ Βιάνου,
(1887 - 12-12-1900) ὅτε καί ἐποίμενε τήν Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας.
22. Εἰλητό στόν Ἱερό ναό ἁγίου Δημητρίου Κατσαμπᾶ Ἡρακλείου, καθιερωθέν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κρήτης κ. Τιμόθεον Κστρινογιαννάκη
(1882-1897) «ἐν τῷ Μητροπολητικῷ ἱερῷ ναῷ ἁγίου Μηνᾶ», στίς 16-4-1895.
23. Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή ἀγίου Γεωργίου, στό Σελινάρι Λασιθίου, καθιερωθέν «ἐν ἱερῷ ναῷ ἁγίων Πέτρου καί ἁγίας Ταβιθᾶ ἐν Ἰώπη αωלγ` Ἰανουαρίου 15»
( 15-1-1893).
24. Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Κουφῆς Πέτρας, (Νεάπολη Λασιθίου), καθιερωθέν
«ἐν ἱερῷ ναῷ ἁγίων Πέτρου καί ἁγίας Ταβιθᾶ ἐν Ἰώπη αωלγ` Ἰανουαρίου 15» (151-1893).
25. Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζωοδόχου
Πηγῆς (Χρυσοπηγή) Χανίων «ἐγκαινιάσθη τό 1899» ὑπό Νικηφόρου Ζαχαριάδη
(1887-1912), Ἐπισκόπου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.
26. Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Καλέργη Νομοῦ
Ἡρακλείου, (Μετόχι Μονῆς Βυργινῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας), καθιερωθέν «ἐν ἱερῷ ναῷ τῶν Προπατόρων ἐν Χωρίῳ Ποιμένων τῇ 17-12-1895».
27. Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λασιθίου. Ἡ καθιέρωσή Του δέ φαίνεται. Πάντως καί λειτουργική χρήση παρουσιάζει καί τό ὅτι
εἶναι Ἀντιμήνσιο δηλώνει ὅτι ἔχει καθιερωθεῖ. Ἀναφέρει ἐπίσης: «Ἀφιέρωμα Ἀλεξάνδρου καί Καλλιόπης τῶν προσκυνητῶν τῇ 29η Μαρτίου 1906». Ἀπό τήν πληροφορία αὐτή συνάγεται ὅτι τά περισσότερα ἄμφια ἔχουν ἔρθει ὡς εὐλογία ἤ ἀφιερώσεις ἀπό διάφορα πνευματικά κέντρα καί ἰδιαιτέρως τῶν Ἱεροσολύμων. Ἐπίσης,
δικαιολογεῖται καί τό πλῆθος τῶν ἀμφίων αὐτῶν πού ὑπάρχει ἀπό τό ἐκκλησιαστικό αὐτό Κέντρο.
11

28. Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου. Δέν ἀναγράφονται πληροφορίες καθιερώσεως τοῦ ἀμφίου.
29. Εἰλητό στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Περιβολίων Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων. Τό παρόν ἄμφιο μετέφερε ὁ πρόσφυγας ἱερέας π. Ἰωάννη Χατζηϊωάννου ἀπό τά Καράμπουρνα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Καθιέρωση δέν ἀναφέρεται,
μᾶλλον δέν ἔχει καθιερωθεῖ.
30. Εἰλητό. Στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στήν Ἀνώπολη
Νομοῦ Ἡρακλείου, καθιερωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κισάμου καί
Σελίνου κ.κ. Εὐδοκίμου (1938-1956) «ἐν Ἱερῷ Ναῷ τῶν Εἰσοδίων (Ντεκέ) Ἡρακλείου τῇ 1-4-1945 Β` Κυριακή Νηστειῶν». Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Εὐδόκιμος ἀναπληροῦσε τόν Μητροπολίτη Κρήτης Βασίλειο (1941-1950), ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο
ἐξόριστος στήν Ἀθήνα ἀπό τίς γερμανικές δυνάμεις κατοχῆς, γι’ αὐτό δικαιολογεῖται ἡ παρουσία του στό Ἡράκλειο. (Ντεκές εἶναι περιοχή τῆς πόλεως Ἡρακλείου στή Φορτέτσα -φρούριο-).
31. Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Νομοῦ Ἡρακλείου,
καθιερωθέν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἰορδάνου, Εὐστράτιο, «τῇ 28 Σεπτεμβρίου
1903».
32. Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζωοδόχου
Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς), Χανίων. Καθιέρωση δέν ἀναφέρει. Τό ὅτι, ὅμως, εἶναι Ἀντιμήνσιο προϋποθέτει πράξη ἁγιασμοῦ. Χαρακτηριστική, ἐπίσης εἶναι ἡ λειτουργική
χρήση τοῦ ἀμφίου. Παρατηρήθηκε κάψιμο στήν νοτιοανατολική γωνία τῆς ὀθόνης.
33. Εἰλητό στήν ἴδια Μονή, καθιέρωση δέν ἀναφέρει φαίνεται, ὅμως, ἡ λειτουργική του χρήση.
Τό παρόν ἄμφιον δημοσιεύθηκε ἀπό τόν Καθηγητή Σπυρίδωνα Δημ. Κοντογιάννη, ἐν Μεγάλῃ Ἑλληνικῇ Ἐγκυκλοπαιδείᾳ, πλήν ὅμως, δέν ἔχει γίνει διάκριση
ἐκδόσεων.
4.7. εἰλητά καί ἀντιμήνσια ρώσικα.
4.7.1. Ἀντιμήνσιο Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου Ν. Ἡρακλείου.
(Εἰκ. 34)
Ἀντιμήνσιο ἐπί λινοῦ ὑφάσματος τοῦ ΙΗ` αἰῶνος (1706), κτῆμα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου, διαστάσεων 0,40 ἐπί 0,32 καί μέ τό
φόντο 0,58 ἐπί 0,49.
Εἶναι ρωσικῆς τέχνης καί περιλαμβάνει τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο ὡς δεσπόζον θέμα
ἐπάνω τοῦ ὁποίου ἵστανται ὁ Τίμιος Σταυρός, ἡ λόγχη, ὁ σπόγγος καί ἡ κλίμακα.
Στό ἀνατολικό μέρος τῆς ὀθόνης, εἰκονίζεται ὁ ἄναρχος Πατήρ ἐπί νεφελῶν καί στό
κέντρο σχεδόν τό πανάγιον Πνεῦμα ἀντλῶν τήν ἐκπόρευσή Του ἐκ τοῦ Πατρός. Στό
δυτικό μέρος σέ μινιατούρα ἀπεικονίζεται ἡ ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ καί οἱ ἀμφορεῖς μέ τή σμύρνην καί τήν ἀλόη. Ἐπίσης, εἰκονίζονται οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές μέ
τά σύμβολά τους καί στή σειρά Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος καί Λουκᾶς.
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Τό ὅλον θέμα περικλείει πλούσιος διάκοσμος μέ ροκοκό
σχέδια, ἐνώ στίς θέσεις
πού σέ ἄλλα ἔντυπα
ἄμφια συναντοῦμε
εἰκόνες, συναντοῦμε
τήν ἀρχαϊκή παράδοση
τῶν γραπτῶν πληροφοριῶν, νά εἶναι δηλαδή διατυπωμένες ἐντός
τῆς ὀθόνης. Χαρακτηριστικό, ἐπίσης, εἶναι
τό μεγάλο φόντο πού
περικλείει τήν ὅλη σύνθεση, ἀναγκαῖο γιά τή
λειτουργική του χρήση.
Οἱ πληροφορίες πού ἀναφέρονται σέ Ρωσική γραφή ἀναφέρουν: «ΤΟ ΘΕΙΟ
Α’ΥΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΓΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ», δεξιά καί ἀριστερά τοῦ ἀνάρχου Πατρός. Τά δύο ὄρθια εἰλητάρια
ἀναφέρουν δύο προτάσεις ὀριζοντίως ἀναγινωσκόμενες. Ἡ πρώτη γράφει: «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ....», προφανῶς τό κενό πού ὑπάρχει στίς στῆλες εἶναι γιά νά γραφεῖ ὁ Ναός
στόν ὁποῖον πρόκειται νά ἐναποτεθεῖ τό ἄμφιο, καί ἡ δεύτερη, «ΚΑΘΑΓΙΑΣΤΗΚΕ
ΔΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΥΟ».
Καί κάτω τοῦ Ἐπιταφίου στή μεγάλη ἐπιγραφή ἀναφέρει: «ΑΥΤΟ ΔΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΕΓΙΕΒΙΤΣ ΕΠΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ....
(ὄνομα Πατριάρχου δέν ἀναφέρεται) ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ 7215 ΚΑΙ ΑΠΟ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 1706».
Παρόμοιο ὑπάρχει στήν Ἱερά Μονή Καλυβιανῆς Νομοῦ Ἡρακλείου. Ἐπίσης,
παρόμοιο ἔχει δημοσιευτεῖ στόν κατάλογο κειμηλίων Ἁγίου Ὄρους μέ χρονολογία
1707, δηλαδή ἕνα χρόνο μετά. Ἐμεῖς συμπληρώσαμε μεταφρασμένες τίς γραπτές
πληροφορίες στίς ὁποῖες βοήθησε ὁ Διάκονος π. Εἰρηναῖος Βερυκάκης. Τόν εὐχαριστοῦμε καί ἀπ’ αὐτή τή θέση.
Χαρακτηριστικά, ἐπίσης, εἶναι τό ἔντονο λειτουργικό δράμα τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τά σμήρνα καί ἡ ἀλόη, τά ἀρώματα, καί οἱ λειτουργικές ἐπιδράσεις, με τή
χρήση τῶν ριπιδίων ἀπό τούς ἀγγέλους, πού μᾶς θυμίζουν παλαιότερη καί συγκεκριμένη λειτουργική πράξη τῶν διακόνων κατά τή θεία Λειτουργία.
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4.7.2. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου Ν. Ἡρακλείου.
(Εἰκ.35).
Εἰλητό, κτῆμα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἀγκαράθου, Νομοῦ Ἡρακλείου, τοῦ ΙΘ`
αἰῶνος (1815), ἐπί
μεταξωτοῦ ὑφάσματος διαστάσεων 0.60 ἐπί 0,74.
Εἶναι ἀναγεννησιακῆς τέχνης καί
μέ ἀρκετές παραστάσεις. Ὡς κύριο
θέμα παρουσιάζει τόν Ἐπιτάφιο
Θρῆνο, τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές
στή σειρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς, τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τήν
Ἀνάσταση, τόν ἄναρχο Πατέρα καί τό Μυστικό Δεῖπνο. Ἐπίσης ἀπεικονίζει, ἀγγελικές Δυνάμεις, σέ σφαῖρες, ὅπου ἀναγράφεται ἡ ἀρχή τοῦ πρώτου Ἀναστασίμου
Εὐλογηταρίου «Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν σε»1, τό Γολγοθᾶ, τήν Πεντηκοστή, τήν Ἀνάληψη, τή Μεταμόρφωση.
Τά ἀνωτέρω θέματα περικλείονται ἀπό πλαίσιον στίς παρρυφές, τοῦ ὁποίου, οἱ
γωνίες κοσμοῦνται μέ κλάδους δάφνης καί ἀναγράφει λιτά μέ κεφαλαιογράμματη
γραφή: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ» κάτω δέ τοῦ πλαισίου πληροφορούμεθα τόν δωρητή καί ἀποστολέα.
«Ἀνανίας Ἀδάμ Κουζάνος ἀνέθετο, πέμψας ἐκ Μολδαβίας αωιε` (1815) Ὀκτωβρίου α` «. Ἐπίσης, κάτω ἀπό τή μικρογραφία τῆς Πεντηκοστῆς καί σέ πλαίσιο τό
ὁποῖον χρησιμοποιεῖται ὡς στήριγμα τῆς παραστάσεως, ἀναφέρει: «Ἐχαλκοχαράχθη διά χειρός Τοῦ Δημητρίου Κουδολέο», πού εἶναι καί ὁ δημιουργός τῆς παρούσης ἐκδόσεως. Τό ἴδιο πλαίσιο -στήριγμα- ὑπάρχει καί στήν ἀντίθετη θέση μέ τήν
ἴδια χρήση (στήριγμα) καί προφανῶς εἶναι ὁ χῶρος τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Ἐπισκόπου. Ὡστόσο, τό παρόν στερεῖται ὑπογραφῆς πράγμα πού δέν ἐπέτρεψε τή χρήση
του καί κατά συνέπεια ἡ κατάστασή του εἶναι ἀρίστη.
1 βλ. ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ, Εὐλογητάρια ὄρθρου Μ. Σαββάτου, ἐνθ’ ἀνωτ. σ. 443.
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Περί χαρισμάτων
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Ὁ

δωρεοδότης Θεός στόλισε καί πλούτισε, ἀδελφοί μου, μέ ποικίλα χαρίσματα τίς εἰκόνες Του, τούς ἀνθρώπους.
Κανείς δέν εἶναι ἄμοιρος ταλάντων! Ὁ
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς διδάσκει
ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἔρχεται στόν κόσμο
μέ ἰδιαίτερη ἀποστολή, τονίζει ὅτι ὅλοι
μας εἴμαστε ἀπεσταλμένοι τοῦ Θεοῦ καί
συμπληρώνει ὅτι ἡ ἐργασία τοῦ σιδηρουργοῦ εἶναι ἰδιαίτερη, ἐμπνευσμένη ἀπό τόν
Θεό, ὅπως καί τοῦ ξυλοκόπου καί τοῦ λογοτέχνη καί τοῦ πολιτικοῦ. Διαφορετικά
εἶναι τά χαρίσματα τοῦ κάθε πιστοῦ στό
σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, ὅπως
διαφορετική εἶναι καί ἡ λειτουργία τοῦ
κάθε ὀργάνου στό ἀνθρώπινο σῶμα.
Τά φυσικά καί πνευματικά χαρίσματα,
ἡ σωματική ὑγεία, ἡ ρώμη καί ἀντοχή, ἡ
ὀξύνοια, ἡ μνήμη καί ἡ ἡγετική ἱκανότητα,
ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη, εἶναι ὅλα δείγματα
τῆς θείας φιλανθρωπίας. Δέν εἶναι, λοιπόν,
καλό νά τά αὐτονομοῦμε ἀπό τόν δωρεοδότη Θεό καί νά τά ἀπολυτοποιοῦμε,
διότι τότε προσφέρουμε θυσία στό «ἐγώ»
μας. «Τό χάρισμα μοῦ τό ἔδωσε ὁ Θεός,
γιά νά γίνω καλός», τόνιζε ἀναφερόμενος
στό διορατικό του χάρισμα ὁ ταπεινός π.
Πορφύριος. Ὅταν τά χαρίσματα γίνονται
ἀφορμή συντριβῆς, δοξολογίας τοῦ Θεοῦ
καί ὠφελείας τοῦ πλησίον, ὁ ἄνθρωπος
βαδίζει καλῶς· ὅταν, ὅμως, γίνονται ἀφορμή κομπασμοῦ καί ὑπεροπτικοῦ φρονήματος, ὁδηγοῦν τόν χαρισματοῦχο σέ δρόμους ἐπικίνδυνους γιά τήν σωτηρία του.
Ἡ πνευματική αὐτάρκεια δέν εἶναι ἀρεστή
στόν Θεό καί δέν ὠφελεῖ τόν ἄνθρωπο. Τά

χαρίσματα εἶναι τοῦ Θεοῦ· δικό μας ἔργο
εἶναι ἡ διαφύλαξη καί καλλιέργειά τους.
Ἡ ἀλήθεια αὐτή δέν εἶναι συνετό νά παραθεωρεῖται. Ἄν δέν ταιριάζει στόν ἐπαίτη
νά καυχᾶται γιά τίς ἐλεημοσύνες τῶν περαστικῶν, ἐπιτρέπεται οἱ «ἠλεημένοι ὑπὸ
Κυρίου» νά καυχῶνται «ὡς μὴ λαβόντες»;
Ἄν συμβεῖ νά ζηλέψουμε ἤ νά φθονήσουμε τόν ἀδελφό μας ἕνεκα τῶν χαρισμάτων του, ἄν αἰσθανθοῦμε μειονεξία
καί φθάσουμε νά κατηγορήσουμε ὡς προσωπολήπτη τόν ἀπροσωπόληπτο Θεό,
τοῦτο ἄς γνωρίζουμε: Ὅλοι ἔχουμε λάβει
πολλά χαρίσματα καί ὅλοι μποροῦμε νά
ἀντλήσουμε ἀπό τήν δεξαμενή τῆς θείας
χάριτος καί νά αὐξηθοῦμε πνευματικῶς.
Οἱ δέ εὐλογημένοι ἀδελφοί μας εἶναι στηριγμός καί βοήθειά μας. Τά χαρίσματα,
ἡ κατά Θεόν πρόοδος καί οἱ ἀρετές τοῦ
πλησίον δέν μᾶς ἀπειλοῦν, ἀλλά μᾶς εὐεργετοῦν. Αὐτό ἀπέδειξαν οἱ χαρισματοῦχοι
Γέροντες τῶν καιρῶν μας, οἱ ὁποῖοι κανένα δέν ἔβλαψαν, ἀλλά πολλούς ὠφέλησαν
καί ἀνέβασαν στόν Παράδεισο.
Διδάσκει, ἀδελφοί μου, ὁ π. Παΐσιος
ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε στόν κάθε ἄνθρωπο
αὐτά πού τόν ὠφελοῦν, ὅ,τι θά τόν βοηθήσει, ἄν τό ἀξιοποιήσει, νά σωθεῖ. Ἄς ἀναπαυθοῦμε, λοιπόν, στό θεῖο θέλημα καί
ἄς προσπαθήσουμε νά καλλιεργήσουμε
«τὸ δοθὲν ἡμῖν τάλαντον». Καί ἄς παρακαλοῦμε τόν ἀγαθό Κύριο νά μᾶς χαρίζει
ἀρχοντική ἀγάπη, ὥστε τά χαρίσματα καί
οἱ ἀρετές τῶν ἀδελφῶν μας νά εὐφραίνουν τήν ψυχή μας, «ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ
πεπληρωμένη». Ἀμήν.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2017 στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητός της.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθηκε γιά τίς πρόσφατες Συναντήσεις Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Αὐτῆς, μέ τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο,
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τόν
ἐξοχ. Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιο Τσίπρα.
Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέτασε τό θέμα τῆς διδασκαλίας καί τοῦ περιεχομένου
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί ἀποφάσισε νά προβεῖ στίς ἀπαραίτητες
ἐνέργειες πρός τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο, καθώς θεωρεῖ ἀπαραίτητη τή διδασκαλία
τῆς πνευματικῆς Παράδοσης τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ μας, μέσα ἀπό τό μάθημα αὐτό.
Μέ τήν εἴσοδό μας στήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν πιστό λαό τῆς Μεγαλονήσου νά διέλθομε
ὅλοι μέ μετάνοια καί προσευχή τήν ἐπικείμενη περίοδο καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσομε μέ χαρά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 16 Μαρ
τίου 2017, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ζωῆς τῆς
Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μεταξύ ἄλλων, ἐξέτασε καί τό θέμα πού προέκυψε τελευταῖα,
τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τῶν Κανονικῶν Ἐπισκόπων τους, ἀπό ὁρισμένους
κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, κατά τή Θεία Λειτουργία, τά Ἱερά Μυστήρια καί τίς Ἱερές Ἀκολουθίες.
Οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ ποιμαντική ἀγάπη καί
στοργικό ἐνδιαφέρον, προσκαλοῦν τούς κληρικούς αὐτούς νά σταματήσουν τήν
παραπάνω λανθασμένη συμπεριφορά. Μάλιστα, ὁρίσθηκε, μέ ὁμόφωνη Συνοδική
Ἀπόφαση, τριμελής Ἐπιτροπή, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας
καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο, τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Φιλόθεο Σπανουδάκη, Ἡγούμενο
καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ζαχαρία Ἀδαμάκη, Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων
Κληρικῶν Ἐκκλησίας Κρήτης, προκειμένου νά συναντηθοῦν καί νά διαλεχθοῦν
μαζί τους, τίς ἑπόμενες ἡμέρες.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναμένει μέ ἀγαθές ἐλπίδες τά καλά ἀποτελέσματα τῆς συνάντησης αὐτῆς, ἐπιφυλάσσεται δέ γιά τά προβλεπόμενα ἀπό τούς Θείους καί
Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἰσχύουσα Νομοθεσία.
Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν πιστό καί εὐλογημένο λαό τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης νά διανύσομε μέ ὑγεία καί δύναμη, τό ὑπόλοιπο τῆς κατανυκτικῆς
περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί νά ἑορτάσομε αἰσίως «τά
Πάθη τά Σεπτά» καί τήν Ἁγία τοῦ Κυρίου μας Ἀνάσταση, μέ πιστότητα στά κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
τοῦ πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη,
ἐφημερίου ἐνορίας Καλυβῶν Ἀποκορώνου
Ε΄ ΜΕΡΟΣ
5. Θέσεις καί ἀντιθέσεις γιά τίς μεταμοσχεύσεις.
Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή γιά τίς μεταμοσχεύσεις πού συνέστησε ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ὑπέβαλε τό 1999 στή Σύνοδο τῆς
Ἱεραρχίας, κείμενο ἀπό 55 ἄρθρα. Στό κείμενο ἡ Ἐκκλησία δέχεται τίς μεταμοσχεύσεις στή βάση τῆς ὑπέρβασης τοῦ ἀτομικισμοῦ καί τῆς φιλοζωΐας, μέ τήν ἀγάπη, τή
συναλληλία καί τήν καλλιέργεια θυσιαστικού φρονήματος. Ἡ Ἐκκλησία προβάλλει
τήν προστασία τοῦ προσώπου, τό σεβασμό
στήν ἐλευθερία καί τήν τιμή τοῦ δότη1. Δότης εἶναι μόνο ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προσφέρει
συνειδητά τά ὄργανά του. Ἀπορρίπτει τή
λήψη ὀργάνων ἀπό ἀνεγκέφαλα βρέφη,
τήν ἐμπορευματοποίηση τῶν μεταμοσχεύσεων, τήν εἰκαζόμενη συναίνεση καί δέχεται ὑπό ὄρους τή συγγενική συναίνεση.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅμως δέν ἔχει
τοποθετηθεῖ γιά τίς μεταμοσχεύσεις. Ἔτσι
οἱ θέσεις (ὑπέρ ἤ κατά), πού ἐκφράζονται
ἀπό ἐκκλησιαστικούς κύκλους ἤ μεμονωμένα ἄτομα δέν εἶναι ἐπίσημες θέσεις
της. Ὡστόσο μποροῦν νά βοηθήσουν στήν
ὀρθότερη κατανόηση τοῦ θέματος καί στή
διατύπωση τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀπό τίς ἀπόψεις ἱεραρχῶν καί πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν πού ἔχουν διατυπωθεῖ σημειώνουμε τίς παρακάτω:
Ὁ πρώην ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος διακρίνει ἕνα πεδίο περιορισμένης ἀγάπης καί αὐτοπροσφορᾶς. Ζητᾶ νά

διευκρινίσει ἡ ἰατρική τόν ὄρο «ἐγκεφαλικός θάνατος», γιά νά καθοριστεῖ ἡ διάκρισή του ἀπό τόν καρδιακό θάνατο2.
Ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου
Βλασίου Ἰερόθεος θεωρεῖ ὅτι ἡ μελέτη τοῦ
θέματος μπορεῖ νά γίνει σέ ἕξι ἐπίπεδα:
ἀλτρουιστικό - ψυχολογικό, κοινωνικό,
βιοηθικό, νομικό, ἰατρικό καί θεολογικό.
Προβάλλει τήν πατερική θέση ὅτι ὁ νοῦς
δέν ἐμπεριέχεται σέ ἕνα μόνο ὄργανο τοῦ
σώματος ἀλλά σέ ὅλο τό σῶμα. Ὁ θάνατος εἶναι μυστήριο φοβερό καί ἄγνωστο γι’
αὐτό στεκόμαστε μπροστά τοῦ μόνο σέ κατάσταση προσευχῆς3.
Ὁ μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης
ὑποστήριξε ὅτι ὁ σεβασμός στό σῶμα εἶναι
παράλληλος μέ τό σεβασμό στούς ἄλλους.
Τό νεκρό σῶμα δέν εἶναι πράγμα οὔτε περιουσία τῆς κοινωνίας. Προτείνει τήν ἀποδοχή τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου καί ἡ Ἐκκλησία νά ἐπιτρέπει τίς μεταμοσχεύσεις.4
Ὁ καθηγητής Γεώργιος Μαντζαρίδης κάνει τήν διάκριση ἀνάμεσα στά κίνητρα τῆς
αὐτοθυσίας καί τῆς αὐτοκτονίας. Θεωρεῖ
ὅτι τά ὄργανα τοῦ νεκροῦ δέν εἶναι ἀνταλλακτικά ἀλλά συστατικά της ἑνιαίας καί
ἀδιαίρετης προσωπικῆς ὑπάρξεως. Τονίζει
τόν ἰδιαίτερο πνευματικό ρόλο τῆς καρδιᾶς
καί ἀπορρίπτει τήν εἰκαζόμενη συναίνεση.5
Ὁ καθηγητής Παναγιώτης Μπούμης
δέχεται ὅτι ἡ προσφορά ὀργάνων ὡς προ2. Νικόλαος, μητροπολίτης Μεσογαίας καί
Λαυρεωτικῆς, ὅ.π., σ. 227.
3. Ὅ.π., σ. 227-228.
4. Ὅ.π., σ. 228-229.
5. Ὅ.π., σ. 229-231.

1. Δαμασκηνός Μοναχός Ἁγιορείτης, ὅ.π., σ.
275-276.
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σφορά ἀγάπης καί αὐτοθυσίας δέν ἀπαγορεύεται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ἀδύνατος ὁ
προσδιορισμός τοῦ χρονικοῦ σημείου τοῦ
χωρισμοῦ τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα. Ὁ θάνατος δέν ταυτίζεται μέ τήν παύση τῆς ἐγκεφαλικῆς λειτουργίας. Ἡ καρδιά εἶναι ἡ ἕδρα
τῆς ψυχῆς καί ἡ παύση τῆς λειτουργίας τῆς
πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς στιγμή τοῦ ὁριστικοῦ χωρισμοῦ τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα. 6
Τέλος ὁ καθηγητής Βασίλειος Γιούλτσης
ἐνῶ εἶναι ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων δέχεται ὅτι οὔτε «κατά ἄκραν οἰκονομίαν» δέν
πρέπει ἡ Ἐκκλησία νά δεχτεῖ τήν διακοπή
τῆς μηχανικῆς ὑποστήριξης γιά νά γίνει
ἀφαίρεση ὀργάνων.7

Harvard, ἡ ὁποία καθόρισε καί τά κριτήρια
γιά τήν διάγνωσή του, ταυτίζοντας τό μή
ἀναστρέψιμο κῶμα, πού εἶναι κατάσταση
ζωῆς, μέ τόν θάνατο. Ὁ ὁρισμός τοῦ θανάτου ἀπό τήν ἐπιτροπή πρόσφερε ἀπό τή μία
τή δυνατότητα στούς γιατρούς νά αἴρουν
τή θεραπευτική ὑποστήριξη ἀσθενῶν, οἱ
ὁποῖοι δέν ἔχουν προοπτική ἐπιβίωσης καί
ἀπό τήν ἄλλη ἐλαχιστοποίησε τίς ἀντιρρήσεις γιά τή λήψη ζωτικῶν ὀργάνων ἀπό
«ἐγκεφαλικά νεκρούς». Πλῆθος ἐπιστημόνων ἀντιτάσσονται στόν ἐγκεφαλικό θάνατο μέ σημαντικά ἐπιχειρήματα, ἐνῶ ἡ πληροφόρηση τοῦ κοινοῦ χαρακτηρίζεται ἀπό
ἀνακρίβειες καί ἀναλήθειες.
2. Ἀκόμη καί ἄν θά μποροῦσε νά διαγνωσθεῖ ἡ ὁλοσχερής καταστροφή τοῦ
ἐγκεφάλου αὐτή δέν ταυτίζεται μέ τό σωματικό θάνατο. Ἐφόσον ἡ συνειδητή ἐσωτερική ζωή καί τό πρόσωπο διατηροῦνται
μετά τό θάνατο, δέν ἔχουμε κανένα λόγο
νά δεχτοῦμε ὅτι παύουν νά ὑπάρχουν μέ τή
νέκρωση τοῦ ἐγκεφάλου. Ἑπομένως αὐτό
πού μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ συνάφεια ψυχῆς
καί σώματος, ἡ ὁποία καταδεικνύεται ἀπό
τή ζωή τοῦ ὑπόλοιπου σώματος.
3. Τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι δῶρο τοῦ
Θεοῦ, ναός τοῦ Θεοῦ καί μέλος τοῦ Χριστοῦ. Δέν ἀνήκει στόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος
δέν μπορεῖ νά τό διαχειρίζεται κατά βούληση. Ἡ παρέμβαση ὀργάνων ἴσως ἐνέχει τόν
κίνδυνο παρέμβασης στό ρόλο τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν ἡ ζωή βρίσκεται στά χέρια τοῦ Θεοῦ
ἔχουμε δικαίωμα παρέμβασης σ’ αὐτήν;
4. Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά ἐνεργεῖ
κατά τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Ἡ χριστιανική ἀνθρωπολογία βλέπει τήν πραγματική
ζωή μέσα ἀπό τό πέρασμα τοῦ θανάτου. Μέ
τίς δωρεές ἱστῶν καί ὀργάνων τηροῦνται
ἄραγε οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί ἰδίως ἡ
ἐντολή τῆς ἀγάπης;8
5. Ἐνῶ ὁ ὀργανισμός τοῦ λήπτη

6. Η αμφισβήτηση των μεταμοσχεύσεων.
Ἡ προβολή καί ἡ δημοσιότητα πού ἔχει
λάβει τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων προκαλοῦν ὑποψίες γιά συμφέροντα, φιλοδοξίες καί ἀδιαφανεῖς στόχους. Τό κόστος,
τά διλήμματα καί οἱ ἐλπίδες τῶν ἀσθενῶν
ἐγκυμονοῦν κινδύνους ἐκτροπῶν. Στήν
Ἑλλάδα ὑπάρχουν πλῆθος μετανάστες καί
μοναχικοί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἄθελά τους
μποροῦν νά γίνουν «δότες». Ἡ ὑπερβολική εὐαισθητοποίηση γιά τήν παράταση τῆς
ζωῆς συνανθρώπων μας, ἡ μετεγχειρητική
κατάσταση τῶν ὁποίων συχνά δέν εἶναι καί
τόσο ἱκανοποιητική, δέν εἶναι ἀνάλογη γιά
τήν καταστροφή τῶν ἐμβρύων πού δημιουργήθηκαν πειραματικά ἤ μέ τόν ἀριθμό
τῶν ἀμβλώσεων.
Οἱ θέσεις-ἀμφισβητήσεις πού διατυπώνονται εἶναι οἱ ἑξῆς:
1. Ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος δημιουρ
γήθηκε τό 1968, ἀπό μία ἐπιτροπή τοῦ
6. Ὅ.π., σ. 332.
7. Ὅ.π., σ. 332-333.

8. Γεώργιος Ἰ. Μαντζαρίδης, ὅ.π., σ. 605.
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ματισμούς καί τραύματα στό χῶρο τῶν
ἀξιῶν;
11. Οἱ συγγενεῖς εἶναι συζητήσιμο
κατά πόσο μποροῦν νά ἔχουν ἄποψη γιά
τή δωρεά ὀργάνων. Ὡς ὑπεύθυνοι πού
ἐπωμίζονται τήν περίθαλψη τοῦ ἀσθενοῦς
ἔχουν τό δικαίωμα νά ἔχουν κάποιο λόγο.
Ἡ συναίνεση ὅμως εἶναι καθαρά προσωπική ἀπόφαση. Ἡ οἰκονομία εἶναι ἡ ἐπιεικής
ἐφαρμογή τῶν ἱερῶν Κανόνων κατά περίπτωση μέ στόχο τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ἀφαίρεση τῆς ζωῆς χωρίς τή βούληση
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά μέ τή συναίνεση τῶν
συγγενῶν γιά νά ζήσει κάποιος ἄλλος, γίνεται «κατ’ οἰκονομίαν» ἤ ἀποβλέπει στή
σωτηρία κάποιου;
12. Οἱ μεταμοσχεύσεις προκαλοῦν
ἀνεξέλεγκτη ἐκμετάλλευση τοῦ ἀγαθοῦ
τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας.
13. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει ἀποφασίσει
συνοδικά καί οἱ θέσεις πού διατυπώθηκαν
εἶναι ἁπλές τοποθετήσεις ἤ προτάσεις πού
θά μποροῦσαν νά ὁδηγήσουν σέ σκέψεις
καί προβληματισμούς καί νά συντελέσουν
σέ τελική διαμόρφωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς
θέσης. Ἡ ἠθική τῶν «θέσεων» τῆς Ἐκκλη
σίας τῆς Ἑλλάδος κινεῖται ἀνθρωποκεντρικά, «βιοηθικά» καί προτεσταντικά χωρίς
θεολογικό ὑπόβαθρο. Ἀφοῦ λοιπόν οἱ θέσεις εἶναι γυμνές ἀπό κάθε θεολογική στήριξη, ὁδηγοῦν στά κριτήρια τῆς ἐπιστήμης,
πού κατασκευάζει ἕνα θάνατο γιά χρησιμοθηρικούς σκοπούς.
14. Οἱ ὅροι «δότης» καί «λήπτης» θυμίζουν δοῦναι καί λαβεῖν συναλλασσομένων καί προσβάλλουν τόν ἄνθρωπο. Ἡ
ἁρπαγή τῶν ὀργάνων γίνεται γιά πνευματική δῆθεν ὠφέλεια καί ὁ δότης κατεβαίνει
στόν τάφο ἀκρωτηριασμένος. Ἄν καί ἐνεργεῖ αὐτόβουλα δέν μπορεῖ νά δωρίσει τά
ὄργανά του στούς συγγενεῖς του καί, παρά
τήν προσφορά του, ὁ λήπτης παραμένει
ἄγνωστος.

ἀντιδρᾶ ἀπορρίπτοντας τό μόσχευμα
τόν «βιάζουμε» μέ τήν ἀνοσοκαταστολή,
ἀλλοιώνοντας τή φυσιολογία του γιά νά
δεχτεῖ τό μόσχευμα.
6. Οἱ μεταμοσχεύσεις καταργοῦν
τό ἄβατο τῆς ψυχοσωματικῆς ὀντότητας.
Ἀλλοιώνεται ἡ ἱερότητα καί ἡ μοναδικότητα τοῦ προσώπου ἀφοῦ ἐνδιαφερόμαστε
μόνο γιά ζωτικά ὄργανα πού συμμετέχουν
στή ζωή δύο προσώπων. Τά βασικά ὄργανα
τοῦ ἀνθρώπου (καρδιά, αἷμα, ἧπαρ, νεφροί)
συνδέονται στήν Ἁγία Γραφή καί στήν
ὀρθόδοξη παράδοση μέ τήν πνευματική
ζωή τοῦ πιστοῦ.
7. Ἡ ἀσάφεια τοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ
θανάτου εἶναι τό μεγαλύτερο πρόβλημα.
Δέν μποροῦμε νά ἐπαιρόμαστε γιά τό θάνατο ἀλλά νά τόν δεχόμαστε μέ ταπείνωση.
Ὁ θάνατος δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται εὐκαιρία ἀλαζονείας. Ὁ νεκρός εἶναι ἱερός καί
σεβαστός καί ἀποδέκτης συμπάθειας, ἀγάπης καί προσευχῆς. Δέν εἶναι δότης, δέν
μποροῦμε νά τόν σκοτώνουμε καί νά ἐπικεντρώνουμε τό ἐνδιαφέρον μας στά ὄργανα
πού μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε. Ἀντίθετα πρέπει νά ἀποβλέπουμε νά τόν κρατήσουμε ἔστω ἀκόμη λίγο στή ζωή.
8. Σημαντικό στοιχεῖο πού μᾶς δυσκολεύει νά καθορίσουμε τήν ἔξοδο τῆς
ψυχῆς ἀπό τό σῶμα καί τόν ὁριστικό θάνατο, εἶναι οἱ περιπτώσεις τῶν ἀνθρώπων
μέ ἐπιθανάτιες ἤ μεταθανάτιες ἤ ἐξωσωματικές ἐμπειρίες (θεωρήθηκαν νεκροί
καί ἐπανῆλθαν στή ζωή). Αὐτό σημαίνει
ὅτι ἀκόμη καί μετά τήν ἔξοδο τῆς ψυχῆς
ἀπό τό σῶμα ἔχουν συνείδηση τοῦ περιβάλλοντος.
9. Τά μοσχεύματα εἶναι πολύ λιγότερα ἀπό τούς λῆπτες. Τά κριτήρια ἐπιλογῆς
τοῦ λήπτη εἶναι κοσμικά καί ἀνθρώπινα
ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἶναι πνευματικά.
10. Ἐπιτρέπεται νά ἀντιστεκόμαστε
τόσο ἐπίμονα στή φυσιολογική φθορά τοῦ
ἀνθρώπου προκαλώντας τόσους προβλη-

21

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

(Β΄ ΜΕΡΟΣ)

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική ἐκπομπή Νεανικές Ἀνησυχίες μέ καλεσμένο
τόν καθηγητή πανεπιστημίου Φιλοσοφίας -Θεολογίας κ. Χρήστο Γιανναρᾶ)

Κύριε Γιανναρά τί εἶναι ἡ ψυχή;

Κύριε Γιανναρά πώς περιγράφεται
ἡ σχέση ψυχῆς καί σώματος;

Ἡ λέξη ψυχῆ εἶναι ἀπό τίς πιό δύσκολες καί στή βίβλο καί στή χριστιανική γραμματεία. Η ψυχή εἶναι πολυσήμαντη μέσα στήν Ἁγία Γραφή καί
τήν πατερική γραμματεία. Φανερώνει
πολλά πράγματα. Ἡ Ἁγία Γραφή χρησιμοποιεῖ τήν λέξη ψυχῆ σέ διάφορες
περιστάσεις, πρός δήλωση τοῦ ὅλου
ἀνθρώπου. Ἡ σύνδεση μεταξύ τοῦ
σώματος καί τῆς ψυχῆς, μεταξύ τοῦ
σώματος καί τῆς ἴδιας τῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας, εἶναι τέλεια, ὁλοκληρωτική.

Ἡ ἀρχική σχέση τῆς ψυχῆς μέ τό
σῶμα τήν ὁποία περιγράφει ἡ Γένεση εἶναι ἡ πνοή τῆς ζωῆς τήν ὁποία
ἐμφυσᾶ ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, ὥστε
ὁ τελευταῖος νά καταστεῖ ψυχή ζῶσα.
Ἡ πρώτη ἔννοια τῆς ψυχῆς εἶναι αὐτή
τῆς ἐνέργειας πού ζωογονεῖ μία ὕπαρξη
καί τή διατηρεῖ στή ζωή. «…οἱ ἑβδομήκοντα μεταφραστές τῆς ΠΔ μετέφεραν
στά ἑλληνικά μέ τή λέξη ψυχῆ τό ἑβραϊκό nephesch, πού εἶναι ἕνας πολυσήμαντος ὅρος. Ψυχή ὀνομάζεται κάθε
τί τό ἔμβιο, συνηθέστατα ὅμως μέσα
στή Γραφή πρόκειται γιά τόν ἄνθρωπο.
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νους πού ἔχουν ἀντίθετες ἀπόψεις
γύρω ἀπό τό θέμα τῆς ψυχῆς;

Δηλώνει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ ζωή
ἐκδηλώνεται στόν ἄνθρωπο. Δέν ἀναφέρεται σέ ἕνα μόνο τμῆμα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης – τό πνευματικό, σέ
ἀντίθεση πρός τό ὑλικό- ἀλλά σημαίνει τόν ὁλόκληρο ἄνθρωπο, ὡς ἑνιαία
ζωντανή ὑπόσταση. Ἡ ψυχή δέν κατοικεῖ ἁπλῶς στό σῶμα, ἀλλά ἐκφράζεται
μέ τό σῶμα, πού καί αὐτό, ὅπως καί ἡ
σάρκα ἤ ἡ καρδιά ἀντιστοιχεῖ στό ἐγώ
μας, στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο πραγματοποιοῦμε τή ζωή. Ψυχή εἶναι ἕνας
ἄνθρωπος, εἶναι κάποιος…».

Ἔτσι λοιπόν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὅπως καί ἡ μνήμη καί ἡ συνείδησή
του, δέν ἐξαφανίζονται μέ τό βιολογικό
θάνατο τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ὑπάρχουν
ἀθάνατα, καί μετά τό βιολογικό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτά ὑπάρχουν ὑποστατικά δηλαδή ὀντολογικά καί ὄχι
βέβαια, μέ τήν ἔννοια τῆς μετενσάρκωσης. Ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχουν καί μετά
θάνατον εἶναι τό ὅτι ὄχι μόνο οἱ ψυχές
τῶν ἁγίων ἐμφανίζονται σέ ζωντανούς
μετά τόν βιολογικό τους θάνατο, ἀλλά
καί ὅτι τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ψυχές ἄλλων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἐμφανισθεῖ σέ ζωντανούς μετά τόν βιολογικό τους θάνατο.

Κύριε Γιανναρά τί συμβαίνει μετά
τό χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα;
Ἡ ψυχή κινεῖ καί ζωοποιεῖ τό σῶμα.
Μετά τόν χωρισμό της ἀπό τό σῶμα
συνεχίζει νά ζεῖ, νά ὑπάρχει, καί νά ἔχει
συνείδηση. Ἡ ψυχή συνεχίζει καί ἔχει
τήν ἴδια ὑπόσταση καί ὕπαρξη μετά τό
χωρισμό της ἀπό τό σῶμα. Αὐτό τό βεβαιώνει καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὅταν εἶπε
στούς μαθητές νά μήν φοβηθοῦν ἀπό
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά θανατώσουν τό σῶμα, ἀλλά δέν ἔχουν τήν
δύναμη νά θανατώσουν καί τήν ψυχή.

Βλέπουμε πόσο ἔχουν διαστρεβλωθεῖ ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς καί πώς ἔχει
αὔτη ἀντίκτυπο στόν ἄνθρωπο. Σᾶς παραθέσαμε ἔνα ἐλάχιστο ἀπόσπασμα τῆς
συνέντευξης μέ τόν κ. Χρῆστο Γιανναρά καί θά ἀκολουθήσει καί τρίτο μέρος
στό ἑπόμενο τεῦχος. Τίς ραδιοφωνικές
μας ἐκπομπές μπορεῖτε νά τίς ἀναζήτησετε στό διαδίκτυο, στήν ἰστοσελίδα
τοῦ γραφείου Νεότητος (gnimka.com).

Κλείνοντας τί θά λέγατε σέ ἐκεί-
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Ἀνακηρύχθηκε Ἑταῖρος τῆς ΟΑΚ
ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος!

Σ

έ Ἑταῖρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὁ Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἀνακηρύχθηκε τήν Τετάρτη
10 Μαίου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς
τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου,
Φωτιστῶν τῶν Σλάβων, στή μνήμη
τῶν ὁποίων ἔχει ἀφιερωθεῖ τό Παρεκκλήσι τοῦ Ἱδρύματος, ὅπου πρίν τήν
τελετή τελέσθηκε λαμπρός πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συμπροσευχούμενων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων
κ.κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί
Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου, του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου, του Σεβ. καί Ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Κισάμου καί
Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, του Σεβ.
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί
Χερρονήσου κ.κ. Γερασίμου, του Σεβ.

Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κυρίλλου καί του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί
Λαυρεωτικής κ.κ. Νικολάου.
Τήν τελετή πού πραγματοποιήθηκε στό μεγάλο ἀμφιθέατρο τοῦ Ἱδρύματος, ἄνοιξε ὁ Γενικός Δντής τῆς
ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπάς, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν 50ετή πορεία τοῦ Ἱδρύματος «ὑπό τήν κραταιά
προστασία τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί
Μεθοδίου, τήν εὐχή τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
καί τήν πατρική εὐχή καί εὐλογία τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τοῦ μεγάλου Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ καί πνευματικοῦ προστάτου τοῦ Ἱδρύματος».
Ἀναφέρθηκε ἐπίσης εἰς τήν πολυετῆ προσφορά τοῦ τιμωμένου Πρωθιεράρχου, καί ὅπως εἶπε: «μέσω τοῦ
συγκεκριμένου προσώπου τιμᾶται ὄχι
μόνο τό Ἐπισκοπικό ἀξίωμα, ἀλλά καί
ὅλο τό Ἱερό Βουλευτήριο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης» κάνοντας μνεία εἰς τούς
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ἀοιδίμους προκατόχους τοῦ τιμωμένου Ἀρχιεπισκόπου κ. Εἰρηναίου.
Ἀκολούθως τόν λόγο ἔλαβε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ.κ. Ἀμφιλόχιος
ὑπό τήν διπλή ἰδιότητα τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ
ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
καί τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ.κ. Αμφιλόχιος μετέφερε: «τήν πατρικήν εὐχήν καί Πατριαρχικήν εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου», καθώς ὅπως
εἶπε: «...ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης τελεῖ ὑπό τήν πνευματικήν αἰγίδα
καί ἀδαπάνητον μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου». Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε εἰς τούς ἀκατάλυτους δεσμούς τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου μέ τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν τίς ρίζες τους ἀπό τήν φοίτησή
του εἰς τήν γεραρά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, καί ἑστίασε τόν λόγο
του εἰς τήν προσφορά τοῦ τιμωμένου εἰς τό Ἵδρυμα. «Ἀπό τό 1960 ὡς
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου

καί Σελίνου μέ πρωτοφανῆ ζῆλον καί
αὐτοθυσίαν συμπορεύεστε μετά τοῦ
τότε Ἐπισκόπου Σας, Σεβασμιωτάτου
κυροῦ Εἰρηναίου (Γαλανάκη) καί τοῦ
ἑτέρου συγκηρηναίου κ. Ἀλέξανδρου
Παπαδεροῦ εἰς τό ἔργον σχεδιασμοῦ
διά τήν ἀνέγερσιν τῆς Ἀκαδημίας»,
σημείωσε, κάνοντας εἰδική ἀναφορά
εἰς τήν ἐπί 30 ἔτη συμμετοχή τοῦ τιμωμένου εἰς τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος,
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
«Δι’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐμμονήν
σας εἰς τήν θυσίαν διά τήν διακονίαν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἀποτυπώνεται κατά τήν εὐδόκιμον καί ἀγλαόκαρπον πεντηκονταετῆ καί πλέον
διακονίαν Σας εἰς τό Ἱερόν ἐτοῦτο
Καθίδρυμα, Σᾶς τιμᾶ σήμερον ἀξιοχρέως καί ὀφειλετικῶς ἡ Ὀρθόδοξος
Ἀκαδημία Κρήτης», κατέληξε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.
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Ἀκολούθως καί ἰδιαίτερα συγκινημένος ὁμίλησε ὁ τιμώμενος Ἱεράρχης,
ὁ ὁποῖος σημείωσε: «δέν περίμενα
νά συμβεῖ ὅλο αὐτό σέ ἐμένα, νιώθω ἄβολα πού σᾶς κούρασα τόση
ὥρα». Σημείωσε δέ στήν ὁμιλία του:
«Ἐνθυμοῦμαι τόν μακαριστόν καί
ἀλησμόνητον Ἱεράρχην τῆς Τοπικῆς
Μητροπόλεως, τόν Σεπτόν Εἰρηναῖον
Γαλανάκην, πόσον ὀνειρεύθηκε καί
ἀγάπησε τοῦτο τόν Τόπο, τοῦτο τό
Ἵδρυμα τῆς Ἀκαδημίας μας.
Στήν τελετή ἀνακήρυξης ἔδωσαν
τό παρών καί ἀναφώνησαν τό ”ἄξιος” πρός τόν τιμώμενο Ἱεράρχη, οἱ
Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ. Παν.
Ἀρχ. Πρόδρομος Ξενάκης, Πρωτοσύγκελλοι, Καθηγούμενοι καί γυναικεῖες Μοναστικές Ἀδελφότητες
ἀπό τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης
καί Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Μεγαλονήσου, Κληρικοί ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, ὡς
ἐπίσης καί ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς
Αὐτοδιοικήσεως, Ἀντιπεριφρειάρχες, Δήμαρχοι ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη,
ὡς καί οἱ Διοικητές Μονάδων τοῦ
Στρατοῦ, Ναυτικοῦ, Πυροσβεστικῆς,
Ἀστυνομίας, ὁ Ἀντιπρύτανης τοῦ
Πολυτεχνείου Κρήτης, Ἀνώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί, Ἄρχοντες τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκπρόσωποι
Φορέων, Ἀρχῶν, Συλλόγων καί ἑκατοντάδες κόσμου.

Ἀκολούθησε χαιρετισμός τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου,
ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου
Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας
κ.κ. Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος «συνεχάρη
τό Ἵδρυμα διά τήν ἀπόφασή του αὐτή,
τιμῆς στόν καταξιωμένο Ἱεράρχη τῆς
Κρήτης καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν
Θρόνου, ὁ ὁποῖος διακρίνεται διά τό
ἀσκητικό του φρόνημα, τήν μοναστική νηστεία, τήν ἀνιδιοτέλεια καί πολλά ἄλλα χαρίσματα», ὅπως σημείωσε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου
κ.κ. Ἀνδρέας.
Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τοῦ
Πρακτικοῦ ὑπό τοῦ Γεν. Δντοῦ Δρ.
Ζορμπᾶ, καί ἡ ἀπονομή τῆς τιμητικῆς
διακρίσεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου
κ.κ. Εὐγενίου, ὡς ἐκπροσώπου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης στό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ ἑταίρου μέλους τοῦ
Δ.Σ. Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων κ.
Ἀπόστολου Βουλγαράκη.
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περίπου αἰῶνες ἀπ’ τήν ἀποφράδα γιά τόν
ἑλληνισμό μέρα, πού ἄνοιξε ἡ Κερκόπορτα
στά τείχη τῆς Πόλης.
Ἄν καί ὁ ὀθωμανικός δεσποτισμός ἔφερε
τούς Ἕλληνες σέ δεινότατη θέση, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἐρήμωση τῶν περιουσιῶν
τους, τό παιδομάζωμα, τή μετατροπή τῶν
ἐκκλησιῶν σέ τζαμιά, ἐντούτοις πολλές γενιές Ἑλλήνων γεννήθηκαν καί πέθαναν μέ
τό ὄνειρο τῆς ἐλευθερίας. Τά λίγα προνόμια
πού παραχωροῦνταν σέ λίγους ἀποτελοῦν
ἐλάχιστες ἑξαιρέσεις καί δίνονταν περισσότερο γιά τήν Ἐξυπηρέτηση τῆς Ὑψηλῆς Πύλης καί τοῦ Σουλτάνου.
Παρά τήν καταπίεση ὅμως τῆς ὀθωμανικῆς βίας, ὁ λαός μας κατόρθωσε νά μήν
ἀφομοιωθεῖ, ἀλλά νά διατηρήσει τήν ἐθνική
του ταυτότητα καί ὑπόσταση. Ἱερεῖς καί δάσκαλοι, μάθαιναν στά ἑλληνόπουλα τήν περήφανη καταγωγή τους, τήν ἔνδοξη ἱστορία
τῶν προγόνων τους, τήν πίστη στό Χριστό,
τή μητρική τους λαλιά, κι ἔτσι διαφύλαξαν
τήν ἑνότητα, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν ἐλπίδα τῆς λευτεριᾶς.
Μιά ἐλπίδα πού τήν ἐνίσχυε καί τήν διατράνωνε ἡ προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων τοῦ
ἐξωτερικοῦ, λογίων καί ἐμπόρων, πού μετέφεραν τίς ἰδέες τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης.
Ἡ ἰδέα τῆς ἰσότητας τῶν ἀνθρώπων, τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας,
καθώς καί ἡ ἀνάγκη γιά τή διεκδίκησή τους,
μεταλαμπαδεύτηκαν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη στήν
ὑπόδουλη Ἑλλάδα.
Στό ἐσωτερικό, αὐτήν τήν ἐλπίδα τήν
ἔκανε νά φαίνεται πραγματοποιήσιμη ἡ κλεφτουριά, ἡ «μαγιά τῆς λευτεριᾶς» κατά τό
Μακρυγιάννη. Οἱ πιό περήφανοι καί ἀνυπότακτοι ραγιάδες ἀποτέλεσαν τό στήριγμα τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ πού τούς ἀγάπησε, τούς
θαύμασε, τούς ἔνιωσε προστάτες του. Συγχρόνως ἡ ψυχή τῶν Ρωμιῶν θερμαίνεται ἀπό
τά ἐθνικό-ἀπελευθερωτικά κηρύγματα τῶν

Σεβασμιότατε, Σεβαστοί Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων
Ἀσφαλείας, Κυρίες καί κύριοι
«Ἕνας λαός γράφει τήν ἱστορία του, ὄχι
νιά νά ἀφηγηθεῖ τό παρελθόν του, ἀλλά
γιά νά δηλώσει αὐτό πού θέλει νά εἶναι στό
μέλλον». Ὅσα χρόνια κι ἄν περάσουν, ἡ 25η
Μαρτίου θά παραμένει ἡ κορυφαία, ἡ μοναδική καί ταυτόχρονα διπλή γιορτή γιά κάθε
Ἕλληνα, γιά κάθε χριστιανό. Κι αὐτό γιατί
ὡς χριστιανοί, γιορτάζουμε τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, γιορτή καλῶν μαντάτων
γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία καί τῆς λύτρωσης τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά σκοτάδια τοῦ
θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας, ἡμέρα χαρᾶς καί
ἀγαλλίασης. Συμβολικά ἡ ἡμέρα αὐτή ταυτίστηκε μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ λαοῦ γιά νά
ὑποδηλώσει ὅτι τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας
τοῦ ἀνθρώπου ἐξομοιώνεται μέ τή λύτρωση
τοῦ ἔθνους ἀπό τή σκλαβιά.
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ»
Ἀλήθεια, πόσο μεγάλο καί πόσο βαθύ
εἶναι τό νόημα πού κρύβει μέσα της αὐτή
ἡ ἀπαίτηση, χρησιμοποιώντας μόνο τρεῖς
λέξεις, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δυό εἶναι φαινομενικά ἀντίθετες. Ἀπό τή μία ἡ λευτεριά,
ἡ δυνατότητα νά ἐνεργεῖ ὁ καθένας μόνος
του σύμφωνα μέ τά πιστεύω του καί τίς
προσωπικές του ἐπιθυμίες, ἡ βασική προϋπόθεση γιά κάθε τί ὄμορφο καί δημιουργικό
στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἡ διάθεση γιά ζωή,
ἡ ἀρχή. Ἀπό τήν ἄλλη ὁ θάνατος, ἡ παραίτηση ἀπό τή ζωή, τό τέλος. Στή μέση ἕνα ἤ
διαζευκτικό, πού ἀντί νά τίς χωρίσει, ὅπως
ὄφειλε, τίς ἕνωσε, τίς ἔδεσε καί τίς ἔκανε
νά μοιάζουν ἴδιες. Καί πράγματι, γιά τούς
Ἕλληνες τοῦ ’21, πού κοιτάζουν τόν κατακτητή τους μέ περιφρόνηση καί τόν τάφο
τούς μ’ ἀδιαφορία, δέν ὑπῆρχε τρίτη λύση.
Ἔπρεπε νά νικήσουν καί νά λευτερωθοῦν ἤ
νά πεθάνουν. Εἶχαν ἤδη περάσει τέσσερις
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Μοριά ὅτι «ὁ Θεός ὑπόγραψε γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί ὅτι δέν παίρνει πίσω
τήν ὑπογραφή του».
Ὀργανώθηκαν πολλές ταυτόχρονες
ἑστίες ἐπανάστασης σέ ὅλη τή Βαλκανική,
δυσκολεύοντας ἔτσι τήν πολλαπλή ἀποστολή ὀθωμανικοῦ στρατοῦ γιά τήν κατάπνιξή τους, ἐνῶ παράλληλα, ἔδιναν χρόνο
στόν ἀγώνα τῆς Πελοποννήσου καί βοηθοῦσαν νά ἑδραιωθεῖ ἐκεῖ ἡ Ἐπανάσταση
μετά τίς πρῶτες νίκες πού ἐνθάρρυναν τούς
ἀγωνιστές.
Στά πεδία τῶν μαχῶν σημειώθηκαν νίκες
πού ἔκαναν τούς Εὐρωπαίους νά κοιτάξουν
στό νότο. Οἱ σφαγές στή Χίο, τά Ψαρά, ἡ
ἀπέλπιδα Ἔξοδος τῶν Μεσολογγιτῶν, τό
ἡρωικό Ζάλογγο, ἡ Νάουσα καί τό Ἀρκάδι
γρήγορα ἔγιναν γνωστά ἀπό τούς φιλελεύθερους Εὐρωπαίους στούς λαούς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου.
Ἕνα μεγάλο φιλελληνικό κίνημα γεννήθηκε κι ἀνδρώθηκε στά μεγάλα εὐρωπαϊκά
κράτη, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὁποίου προσδοκοῦσαν τήν ἀναγέννηση τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ μέ τήν ἀπελευθέρωση
τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων. Ἕνα κίνημα πού
πρόσφερε χρήματα, ὑπηρεσίες, ἀλλά καί
τό ἁγνό αἷμα ἀνθρώπων μέ εὐγενική ψυχή.
«Εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες. Οἱ νόμοι μας, ἡ λογοτεχνία μας, ἡ θρησκεία μας, ἡ τέχνη μας,
ἔχουν τίς ρίζες τους στήν Ἑλλάδα», γράφει
ὁ Πέρσι Σέλευ. Τό ἑλληνικό ζήτημα ἔγινε
ὑπόθεση τῆς Εὐρώπης, τῆς ἀνθρωπότητας
καί τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ φιλελληνισμός τοῦ
Μπάιρον, τοῦ Βίκτορος Οὐγκώ, τοῦ ζωγράφου Εὐγένιου Ντελακρουᾶ, ἀποτέλεσαν μία
ἀγωνιστική καί δραματική ἔκφραση τοῦ ρομαντικοῦ ἐθνικισμοῦ, ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἦταν μία
φωνή διαμαρτυρίας ἀπέναντι στό παλαιό
καθεστώς, στήν ἀπολυταρχία τῶν πολυεθνικῶν αὐτοκρατοριῶν καί τοῦ Αὐστριακοῦ
καγκελάριου Μέτερνιχ.
Οἱ φιλέλληνες κι οἱ ρομαντικοί, ἄσκη-

Ἑλλήνων διανοούμενων: τοῦ Ρήγα Φεραίου,
πού μέσα στό Θούριο συνόψισε καί χώρεσε
ὅλα ὅσα μποροῦσε νά ζητήσει κάθε ἄνθρωπος πού ἤθελε νά ζεῖ ἐλεύθερος, τοῦ Ἀδαμάντιου Κοραῆ, τοῦ Εὐγένιου Βούλγαρη καί
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πού ἐμψύχωνε καί ξεσήκωνε τόν λαό, μέ τίς φωτισμένες
διδαχές του προφητεύοντας τή λευτεριά.
Στήν ἱστορία, ἀναφέρεται πλῆθος προσπαθειῶν καί ἐξεγέρσεων πρίν ἀπό τήν
ἐπανάσταση τοῦ ’21. Γνωστά παρέμειναν τά
ἐπαναστατικά κινήματα τοῦ Λάμπρου Κατσώνη, τά Ὀρλωφικᾶ, ἀλλά καί σέ τοπικό
ἐπίπεδο, ἡ ἐπαναστατική προσπάθεια τῶν
Σφακιανῶν, οἱ ὁποῖοι μέ πρωτεργάτη τό Δασκαλογιάννη, ἐπιχείρησαν νά ἀποτινάξουν
τόν Τουρκικό ζυγό. Οἱ ἐπαναστατικές αὐτές
κινήσεις ὅμως, ἦταν ἀρκετά ἀνοργάνωτες,
εἶχαν τοπικό χαρακτήρα, γι’ αὐτό καί δέν
ἔφεραν τό ποθητό ἀποτέλεσμα, ἀλλά πνίγηκαν στό αἷμα.
Μιά ἀπό τίς ὀργανώσεις πού δημιουργήθηκαν μέσα στό ἰδεολογικό καί πολιτικό
κλίμα πού ἐπικρατοῦσε τήν ἐποχή ἐκείνη στή
Δύση ἦταν ἡ Φιλική Ἐταιρία, πού συντόνισε
τήν προετοιμασία τοῦ ξεσηκωμοῦ φροντίζοντας κάθε δυνατή λεπτομέρεια, μυώντας
στίς τάξεις τῆς ψυχωμένους πατριῶτες, καί
καταρτίζοντάς τους σέ φρόνημα, ὀργάνωση
καί ὑλικά μέσα. Ἡ Φιλική Ἐταιρία μέ ἄρτια
ὀργάνωση καί ἄκρα μυστικότητα, σέ δυσμενεῖς συνθῆκες, ὑπερπήδησε ὅλα τά ἐμπόδια,
διέψευσε τίς ἐλπίδες ὅτι ἡ ἐλευθερία θά ἐπέλθει ἀπό τήν φιλανθρωπία τῶν χριστιανῶν
βασιλέων καί βοήθησε νά δημιουργηθεῖ τό
κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα γιά τήν ἐξάπλωση τῆς ἐπαναστατικῆς ἰδέας.
Αὐτός ὁ ἰδιότυπος ἀγώνας, νά ἀφυπνίσεις ἕνα λαό πού γεννήθηκε, μεγάλωσε καί
ἔζησε ὑπόδουλος, δέν ἦταν κάτι εὔκολο. Τό
δύσκολο αὐτό ἔργο τό ἀνέλαβαν ἄνθρωποι
σεβαστοί, μέ φλογερή καρδιά καί πύρινο
λόγο ὅπως ὁ Παπαφλέσσας καί ὁ Κολοκοτρώνης. Ὁ Κολοκοτρώνης διαλαλοῦσε στό
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Ὁ Δασκαλογιάνης γεννήθηκε τό 1722
(ἤ τό 1730) στήν Ἀνώπολη Σφακιῶν τῆς
Κρήτης καί καταγόταν ἀπό τήν παλιά οἰκογένεια τῶν Βλάχων, ἡ ὁποία εἶχε ἀποκτήσει
σημαντικό πλοῦτο ἀπό ναυτικές ἐπιχειρήσεις. Ὁ μικρός Ἰωάννης, ἀπέκτησε ἱκανή
μόρφωση στό ἐξωτερικό, πιθανότατα στήν
Ἰταλία, ταξίδεψε πολύ ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ
ἐμπορικοῦ του στόλου καί διασυνδέθηκε
μέ πολλές ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς
ἐποχῆς του. Οἱ συντοπίτες τοῦ τόν ἀποκαλοῦσαν «Δάσκαλο» ἤ «Δασκαλογιάννη»
γιά τή μόρφωση, τή γλωσσομάθεια καί τό
σεβασμό πού ἐνέπνεε.
Καί ὁ τρομαγμένος ραγιάς καταλαβαίνει
πιά ὅτι ὁ Τοῦρκος δέν εἶναι ἀνίκητος. Καί
παίρνει πάνω του τόν ἀγώνα. Οἱ ἐπιτυχίες,
ἔρχονται ἡ μιά μετά τήν ἄλλη καί τήν 1η
ἡμέρα τοῦ 1822 ἡ Α’ Ἐθνοσυνέλευση τῆς
Ἐπιδαύρου, μέσα σέ ἕναν ἀκράτητο ἐνθουσιασμό καί παρά τίς ἀντιθέσεις πολιτικῶν
καί στρατιωτικῶν, διακηρύττει γιά τό Ἔθνος
ἐνώπιον Θεοῦ κι ἀνθρώπων, «Τήν πολιτικήν αὐτοῦ ὕπαρξιν καί Ἀνεξαρτησίαν» καί,
μάλιστα, μέ ἕνα σύνταγμα, ἀπό τά δημοκρατικότερα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Μετά ἀπό
σκληρούς ἀγῶνες ὀχτώ χρόνων καί μέ τή
βοήθεια τῶν τριῶν μεγάλων δυνάμεων, τό
πολυπόθητο ὄνειρο πῆρε σάρκα καί ὀστά.
Ἡ Γενιά τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821
ὅμως δέν ἦταν ὑπεράνθρωπη. Οὔτε ὅλη τήν
Ἑλλάδα ἀπελευθέρωσε, οὔτε ἀπαλλαγμένη ἀπό ἀδυναμίες ἐμφανίστηκε, ἀφοῦ, δυστυχῶς, σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἀγώνα δέν
ἔλειψαν οἱ προσωπικές κόντρες, ὁ τυφλός
κομματισμός, οἱ ἀντιδικίες, ὁ παροπλισμός
ἄξιων ὁπλαρχηγῶν, τά μίση καί ὁ ἀλληλοσπαραγμός, τά ὁποία ἔθεσαν σέ κίνδυνο τήν
νικηφόρα ἔκβασή του.
Παρόλα αὐτά, ἡ γενιά ἐκείνη, ἔθεσε ἕνα
σκοπό καί κατάφερε νά τόν φέρει σέ πέρας.
Ὀκτώ χρόνια πολεμοῦσαν οἱ Ἕλληνες ἀπέναντι σέ μιά πανίσχυρη αὐτοκρατορία μέ
ἀκατάβλητο θάρρος, ἀπαράμιλλο ἡρωισμό

σαν πίεση στίς Εὐρωπαϊκές Δυνάμεις ὥστε
νά ἀλλάξουν τήν πολιτική τους. Γιατί στόν
ἀγώνα τῶν Μεσολογγιτῶν καί τῶν Σουλιωτῶν, ἔβλεπαν τούς Ἀθηναίους πού ἀγωνίστηκαν στό Μαραθώνα. Οἱ νίκες τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Νικηταρᾶ, τοῦ Μιαούλη
καί τοῦ Κανάρη, θύμιζαν τίς ἐπιτυχίες τῆς
Σαλαμίνας καί τῶν Πλαταιῶν. Ὁ χαμός τοῦ
Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου καί τοῦ Μπότσαρη, ἡ
ἀγέρωχη θυσία τοῦ Παπαφλέσσα, θύμιζαν
τόν ἀρχαῖο πόθο γιά ἐλεύθερη ζωή. Ἡ πεισματική αὐτοθυσία τοῦ Ἀθανάσιου Διάκου,
ἐνσάρκωνε τόν ἡρωισμό τῶν Θερμοπυλῶν
λίγα χιλιόμετρα ἀπό τήν ἀρχαία τοποθεσία.
Θυσίες πού χάραξαν τίς σελίδες τῆς Ἱστορίας, ἥρωες πού πότισαν μέ τό αἷμα τούς τή
δική μας ἐλευθερία. Οἱ μέχρι χθές ἐνάντιοι
στήν ἐπανάσταση Εὐρωπαῖοι, πού θεωροῦσαν τούς Ἕλληνες παράνομους μιᾶς καί
κινδύνευε ἀπό τόν ξεσηκωμό τους ἡ ὑπάρχουσα τάξη πραγμάτων, ἡ ἐλέω θεοῦ μοναρχία, ἀρχίζουν νά ἀναρωτιοῦνται πλέον γιά
τό ποιός πρεσβεύει τό νόμο καί ποιός ὄχι.
Μεγάλες ὑπῆρξαν οἱ μορφές πού σημάδεψαν τόν Ἀγῶνα αὐτό: Ἐμμανουήλ Παπάς,
Διάκος, Κολοκοτρώνης, Ἀνδροῦτσος, Παπαφλέσσας, Κανάρης, Μιαούλης, Νικηταρᾶς,
Μπότσαρης, Καραϊσκάκης, ἀλλά καί γυναῖκες ὅπως ἡ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ἡ
Μαντώ Μαυρογένους ἀλλά καί ἡ φτωχότερη
ὅλων, ἡ χήρα Χατζηκώσταινα, ἡ Πανωραία, ἡ
γνωστή ψωροκώσταινα πού ἔβγαλε τό ἀσημένιο δαχτυλίδι πού φοροῦσε καί ἕνα γρόσι
πού εἶχε στήν τσέπη της, καί τά ἀκούμπησε
στό τραπέζι τῆς ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς, προσφέροντάς τα στό μαρτυρικό Μεσολόγγι.
Ψυχή τῆς ἐπανάστασης στήν Κρήτη ὁ
Δασκαλογιάννης, πού ἄν καί εἶχε στήν κατοχή του τέσσερα τρικάταρτα καράβια, θυσίασε τά πλούτη του γιά τήν ἀπελευθέρωση
τοῦ τόπου μας. Ἀναμφίβολα ἀποτελεῖ ἁδρό
τύπο ἀγωνιστῆ καί ἡ δράση τοῦ ἐκπροσωπεῖ ὄλον τόν ἀνά τούς αἰῶνες ἡρωισμό τοῦ
κρητικοῦ λαοῦ.

29

κρή ἀπόπειρα «βίαιης ἀνατροπῆς» τῆς τότε
ἰσχύουσας Τάξεως. Γι’ αὐτό καί οἱ σύγχρονοι
ἐπίγονοι τῆς «Ἱερᾶς Συμμαχίας» ἐπιδιώκουν
τήν ὑποταγή μας, τό σκύψιμο τοῦ κεφαλιοῦ
μας μέ τήν ὑποβάθμιση τοῦ ἱστορικοῦ ἐκείνου ἔπους καί γενικότερά της ἱστορικῆς μας
κληρονομιᾶς.
Τό ἀθάνατο μήνυμα ὅτι ὁ ἄνθρωπος νοεῖται ἄνθρωπος μόνο ζῶντας σέ συνθῆκες
ἐλευθερίας, μᾶς καλεῖ νά ἐπαναστατήσουμε
ἐνάντια σ’ ὅλα αὐτά τά νοσηρά φαινόμενα
στή ζωή μας, πού μας ὁδηγοῦν σέ ἠθικό μαρασμό. Μᾶς καλεῖ νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας, ὥστε νά βελτιωθοῦμε ὡς ἄτομα καί
ὡς πολίτες.
Καθίσταται λοιπόν ἀναγκαία ἡ ἀφύπνισή μας καί ἡ προβολή ἀντιστάσεων ἄμυνας
ἀπέναντι σέ ὁτιδήποτέ μας ὑποδουλώνει
πνευματικά καί ψυχικά. Αὐτό εἶναι καί ἐπιβεβλημένο καί ἐφικτό, ἀφοῦ πρῶτα κτίσουμε σέ στέρεες βάσεις τό ἐκπαιδευτικό μας
σύστημα, διδάξουμε σωστά τή γλῶσσα μας
καί καλλιεργήσουμε στά σχολειά μας τήν
κριτική σκέψη. Τά λόγια τοῦ Κολοκοτρώνη πρός τούς νέους στίς 8 Ὀκτωβρίου στήν
Πνύκα εἶναι σήμερα πιό ἐπίκαιρα ἀπό ποτέ:
«Εἰς ἐσᾶς μένει νά ἰσάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπο, ὀποῦ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί,
διά νά γίνη τοῦτο, πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέλια της Πολιτείας τήν ὁμόνοιαν, τήν θρησκείαν, τήν φρόνιμον ἐλευθερία».
Ὁραματιζόμενοι λοιπόν τήν ἀνασυγκρότηση τῆς νέας Ἑλλάδας, ἄς ξεκινήσουμε τήν
ἀναζήτηση τῆς ἀνθρώπινης ποιότητας παντοῦ, ἄς ξεκαθαρίσουμε σέ ποιό εἶδος κοινωνίας ἐπιθυμοῦμε νά ζήσουμε καί ἄς ἐξασφαλίσουμε εὐνομία, κοινωνική δικαιοσύνη, σωστή λειτουργία θεσμῶν, ἀξιοπρέπεια
καί αὐτοσεβασμό.
Γιατί, αὐτήν τήν Ἑλλάδα ἐπιθυμοῦμε, καί
γι’ αὐτήν ὀφείλουμε νά ἐργαστοῦμε σκληρά
-ὅλοι ἑνωμένοι- ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ
ὑπέρλαμπρου καί πάντα ἐπίκαιρου ἔπους
τοῦ 1821.

καί ἀγάπη γιά τή λευτεριά. Οἱ
ἥρωες τοῦ 1821 ἐμψυχώθηκαν ἀπό τά ἰδανικά τῆς φυλῆς
μας καί τή σκέψη ὅτι ὁ ἀγώνας ἦταν δίκαιος καί ἱερός. Ὁ
Διονύσιος Σολωμός, στούς
«Ἐλεύθερους Πολιορκημένους» περιγράφει ἀκριβῶς αὐτή τή βίαιη σύγκρουση τοῦ
ἀνθρώπου - ἀγωνιστῆ μέ τήν ἴδια τή ζωή
πού τόν καλεῖ νά ζήσει, πεπεισμένος ὅτι ἕνας
τιμημένος θάνατος εἶναι προτιμότερος ἀπό
μία ζωή συμβιβασμένη μέ τό ἄδικο καί τή
σκλαβιά. Γι’ αὐτό καί ὁ ποιητής τούς ὀνομάζει ἐλεύθερους, γιατί προσπέρασαν τή φυσική τους ἐλευθερία καί κατέκτησαν μία ἄλλη,
ἀνώτερη, ἐσωτερική, πού διασώζεται ἁγία.
Νά γιατί ὁ Ἀγώνας τοῦ ’21 παραμένει διαχρονικός, κι ἐπίκαιρος γιά μᾶς τούς Νεοέλληνες. Ἡ Ἐλευθερία θέλει ἀρετή καί τόλμη,
θέλει θυσίες γιά νά τήν ἀποκτήσουμε, καί
προπαντός, γιά νά τή διατηρήσουμε. Σήμερα
πού ὅλα ἀλλάζουν στό ὅραμα τῆς παγκοσμιοποιημένης οἰκονομίας, σήμερα πού πολλά
κράτη ἑνώνονται μέ νέες συνθῆκες καί νέες
συμφωνίες, δυστυχῶς οἱ κίνδυνοι πού πάντα
ἀπειλοῦσαν τοῦτο τόν τόπο, ἐξακολουθοῦν
νά ὑπάρχουν. Σέ μία περίοδο ὅπου ἡ ἐδαφική μας κυριαρχία ἐξακολουθεῖ νά ἀμφισβητεῖται, πού ἡ χώρα μας στενάζει κάτω ἀπό
μία βαθιά οἰκονομική, κοινωνική καί ἠθική
κρίση, ἡ σημερινή ἡμέρα δέν πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται ἁπλά ὡς μιά ἑορταστική ἐπέτειος, ἀλλά ὡς τή μέρα πού μας ὑποχρεώνει νά
ἀναζωπυρώσουμε τήν ἱστορική μας κληρονομιά, συνειδητοποιώντας τήν ταυτότητά
μας καί ἐπαναπροσδιορίζοντας τό ρόλο μας
ὡς ἔθνος καί ὡς πολίτες. Ἡ ἐξέγερση ἐκείνη τῶν ὑποδουλωμένων Ἑλλήνων πού συγκλόνισε γιά ἑπτά ὁλόκληρα χρόνια ὅλη τήν
πολιτισμένη ἀνθρωπότητα, δέν στρεφόταν
μόνο ἐνάντια στά συμφέροντα τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Στρεφόταν καίρια καί κατά τῶν συμφερόντων τῆς «Ἱερᾶς
Συμμαχίας» πού δέν ἀνεχόταν τήν παραμι-
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο
στήν Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια
Τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο στήν Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια τελέστηκε τήν Πέμπτη
2 Μαρτίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ραφαήλ στά Περιβόλια Χανίων χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλήθους
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Στό λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ ἄλλων εὐχήθηκε καλό ὑπόλοιπο τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί εὐλογημένο τό στάδιο τῆς νηστείας. Ἀγωνιζόμαστε ὅλοι μας σέ ἕνα πνευματικό ἀγῶνα, ὅπου μέ τή νηστεία καί τήν ἀλληλοσυγχώρεση πορευόμαστε πρός τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ…
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Η Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!
Μέ τή δέουσα λαμπρότητα καί μέ τήν παρουσία πλήθους προσκυνητῶν τελέστηκε τήν Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 ἡ ἀκολουθία τῆς Α’ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
μέ τή συμμετοχή Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό βιβλιοπωλεῖο ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, βρίσκεται στήν ὁδό Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στό ἰσόγειο τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως.
Σέ ἕνα ὄμορφο διαμορφωμένο χῶρο πού ἐπιμελεῖται
ὁ ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου π. Ἰωάννης Μαλεφάκης μποροῦμε νά βροῦμε ἀπό θυμιάματα, εἰκόνες, ἱερατικά σκεύη καί μία πλούσια συλλογή
ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλία Πατέρων καί συγγραφέων πού πραγματεύονται τήν ὀρθόδοξη
Μαρτυρία.
Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.
Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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112 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ Θερίσου!

Τό Σάββατο 4 Μαρτίου μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἐπανάστασης τοῦ Θερίσου τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Θέρισο Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο ὑπέρ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καί τῶν σύν αὐτῶ ἀγωνισαμένων
ἐπαναστατῶν τοῦ κινήματος τοῦ Θερίσου τό 1905.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ἐπιμνημόσυνος δέηση εἰς
τόν ἀνδριάντα τοῦ Ἐθνάρχη Ἐλευθερίου Βενιζέλου στήν πλατεία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως Τῆς Θεοτόκου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ.
Κατόπιν ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγῆ καί ἡ ἀνάκρουση
τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.
Τό παρών στήν ἐπετειακή ἐκδήλωση ἔδωσαν οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, πολιτικές καί στρατιωτικές Ἀρχές καί πλῆθος κόσμου.
Τό Β΄Μέρος τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων περιελάμβανε: Ριζίτικο ἀπό τό Σύλλογο «Ἐπανάσταση τοῦ Θερίσου 1905», χαιρετισμούς ἀπό τούς ὀργανωτές καί
ὁμιλία ἀπό τόν κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, Ἀντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δία
Βίου Μάθησης & Ἀπασχόλησης Περιφέρειας Κρήτης.
Τέλος, τά παιδιά τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τοῦ τ. Δήμου Θερίσου τίμησαν τήν
ἐπέτειο καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψη στό Μουσεῖο Θερίσου.
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Ἡ Κυριακή της Ὀρθοδοξίας
στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν!
Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἱερουργούντως
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀπόστολου Καρυεώτη ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Τουρλίτη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου
Κουκουράκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκη καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί συμπροσευχουμένης τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας, τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς καί πλήθους πιστῶν.
Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μέτρο καί ἡ ἐγγύηση τῆς πορείας τῆς ἀληθινῆς.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο καί
στήν συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων γύρω ἀπό τήν
Ἱερά Μονή, συλλιτανευόντων τῶν εὐσεβῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν στά χέρια καί ἐκεῖνοι Εἰκόνες Ἁγίων.
Στό Ἡγουμενεῖο τῆς Μονῆς κατόπιν πραγματοποιήθηκε πνευματική σύναξις,
ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ καλωσόρισε τόν π. Ἀπόστολο ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος,
τοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία νά πεῖ ἕνα πνευματικό λόγο πρός τούς πιστούς.
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Ὁμιλία μέ θέμα: ”ἡ εὐχή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ”!
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 5 Μαρτίου 2017
τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
Νέας Χώρας Χανίων, ὁ δεύτερος Κατανυκτικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ
ὁποῖος στό σύντομο λόγο
του καλωσόρισε τόν Ἁγιορείτη ὁμιλητή καί παλαιό
συμφοιτητή, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀπόστολο
Καρυεώτη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Ἁγίου Ὄρους.
Ἀκολούθως τό λόγο πῆρε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ καλωσόρισε καί ἐκεῖνος τόν ὁμιλητή καί καλό
του φίλο, μίλησε στήν γεμάτη ἀπό κόσμο αἴθουσα τῆς Κων/πουλειάδας, γιά τόν
ζωή καί τά διακονήματα τοῦ π. Ἀποστόλου στό Ἅγιο Ὄρος.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ π. Ἀπόστολος ἀνέπτυξε τήν ὁμιλία του μέ θέμα: ”ἡ εὐχή τοῦ
Ἁγίου Ἐφραίμ”. Μία ὁμιλία, πού χαρακτηρίστηκε ὡς πνευματικό ὁδοιπορικό στήν
περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσαρακοστῆς, διότι περιεῖχε λόγους νουθεσίας
μεγάλων Ἁγίων καί Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
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Τσάι ἀγάπης στήν Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας
Χαλέπας
Μέ πνευματικούς λόγους ἀγάπης, μέ συμβουλές
καί νουθεσίες, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε τόν
φιλάνθρωπο κόσμο πού
ἔδωσε τό παρών στό πρῶτο
τσάι ἀγάπης στήν Ἐνορία
Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας
τήν Τρίτη 7 Μαρτίου.
Στή συνέχεια, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μας πῆρε τό λόγο καί τόνισε ὅτι ἡ ἀγάπη
τοῦ κόσμου σέ συνεργασία μέ τήν Τοπική μας Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζουν καθημερινά δύσκολες περιπτώσεις ἀτόμων καί οἰκογενειῶν πού ἡ κρίση τῶν ἡμερῶν τούς
ξημέρωσε ἕνα αὔριο πού τούς στερεῖ τήν ἐλπίδα τῆς δημιουργίας. Πανάκριβα χειρουργεία κυρίως παιδιῶν, ἀξιοπρεπέστατες οἰκογένειες πού κινδυνεύουν νά βρεθοῦν στό δρόμο, καταχρεωμένοι ἐνοικιαστές εἶναι μερικά ἀπό τά παραδείγματα
πού ἀντιμετωπίζουμε ἡμερησίως.
Τέλος, ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος π.Βασίλειος Γκάτσης εὐχαρίστησε καί ἐκεῖνος μέ
τήν σειρά του, τόν Σεβασμιώτατο, τόν Πρωτοσύγκελλο καί ὅλους ὅσους συνδράμουν στό πολύτιμο αὐτό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
στήν Γ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια
Τήν Πέμπτη 9 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός
τέλεσε τό Μέγα Ἀπόδειπνο στήν Γ΄Ἀρχιερατική Περιφέρεια, συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,
τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Γ΄Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Μιχαήλ
Βλαβογιλάκη, πλήθους Κληρικῶν τῆς περιοχῆς καί Χριστεπωνύμου πληρώματος.
Ἐν συνεχείᾳ τελέστηκε ἡ καθιερωμένη Παναποκορωνιώτικη σύναξις τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Νέος Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριαρχείου ὁ κ. Σταμάτης Ἀποστολάκης!
Τόν ἀγαπητό δάσκαλο, λαογράφο, συυγγραφέα καί
ποιητή Σταμάτη Ἀποστολάκη χειροθέτησε σέ Ἄρχοντα Προστάτη τῶν Γραμμάτων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μέ τίς εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου καί
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, τήν Παρασκευή 10 Μαρτίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κων/νου καί
Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων, μετά τό τέλος τῆς Δευτέρας Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο μας.
Τό Πατριαρχικό γράμμα τῆς Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου ἀνέγνωσε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Ἐν συνεχείᾳ, μέ λόγους πατρικούς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης χαιρέτισε τό νέο
Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου λέγοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι εἶναι ἰδιαίτερη τιμή γιά ἐμᾶς, γιά τήν οἰκογένειά σας ἀλλά καί γιά τήν ἀδελφότητα τῶν ὀφφικιάλων
διότι τό πρόσωπό σας ἔχει προσφέρει τόσα στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ὅσα καί στήν Ἱερά
Μητρόπολη Κισσάμου καί Σελίνου, ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδο πού διακονήσατε τόν
Μακαριστό Γέροντα Μητροπολίτη πρώην Κισσάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο. Ἡ ἀγάπη
του πρός τήν παιδεία, πρός τήν παράδοση καί ἰδιαιτέρως πρός τά παιδιά ἔδωσε σέ μᾶς τό
ἔναυσμα, νά προτείνουμε τό πρόσωπό σας στόν Παναγιώτατο καί Ἐκεῖνος μέ πολύ χαρά
καί ἱκανοποίηση ἐδέχθη τήν πρότασή μας καί μᾶς ἔδωσε τήν εὐλογία καί τήν τιμή νά κάνουμε τήν χειροθεσία καί ταυτόχρονα νά εἶστε κοντά στούς ἀνθρώπους πού ἀγαπήσατε
καί σᾶς ἀγάπησαν, στήν Ἐνορία σας, ἀλλά καί στόν χῶρο στόν ὁποῖο διακονήσατε….
Σθεναρά συγκινημένος ὁ κ. Ἀποστολάκης ἔλαβε τόν λόγο καί εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατο καί Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη, τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο, τούς ἱερεῖς, τούς συγγενεῖς καί ὅλο τόν κόσμο γιά τήν
μεγάλη τιμή πού τόν ἀξιῶσε ὁ Θεός νά βιώσει.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἐφημέριος καί Ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης, καθώς καί πολλοί φίλοι του μίλησαν γιά τό πλούσιο ἔργο καί τήν προσωπικότητα τοῦ κ. Σταμάτη Ἀποστολάκη. Ἑνός ἀνθρώπου πού ὄντως ἀφιέρωσε τήν ζωή του στά
γράμματα καί τόν πολιτισμό.
Πάντα ἄξιος.
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Η Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν
στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Παταπίου στήν Χαλέπα!
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παταπίου πού βρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Γηροκομείου Χανίων τελέστηκε ἡ Β΄Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τήν Παρασκευή 10
Μαρτίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
συμπροσευχούμενων τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου
Πρεσβ. Βασιλείου Γκάτση, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί πλήθους
πιστῶν.
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π. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης:
”Κύριε φώτισόν μου τό σκότος”!
Στόν κατάμεστο ἀπό εὐσεβεῖς
Χριστιανούς, Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Χριστοφόρου, στήν περιοχή Καμίνια
στά Χανιά τελέστηκε τήν Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ὁ Κατανυκτικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Δαμασκηνοῦ.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ
ἀκολούθησε πνευματική ὁμιλία ἀπό
τόν Πανοσιολογιώτατο Ἁγιορείτη
Ἱερομόναχο ἀπό τήν Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας π. Ἀθανάσιο μέ θέμα: ”Κύριε φώτισόν μου τό σκότος”, μία ὁμιλία
βιωματική καί κατάμεστη ἀπό πλούσια πνευματικά γεγονότα ἀπό τή ζωή τοῦ Γέροντα καί σύγχρονων Ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας μας!
Τόν π. Ἀθανάσιο παρουσίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Τήν πηγαία πνευματική ὁμιλία ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή γιά τά ὄμορφα πνευματικά λόγια καί παραδείγματα, καθώς καί ὅλους τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς πού ἔδωσαν καί δίνουν τό
παρών σέ κάθε Ἀκολουθία καί
ὁμιλία!
Τέλος, καί ὁ ἐφημέριος τοῦ
Ναοῦ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης εὐχαρίστησε τόν
Σεβασμιώτατο, τόν Πρωτοσύγκελλο, τόν π. Ἀθανάσιο μέ τόν
ὁποῖο διατηροῦν καί στενή φιλία, τούς κληρικούς καί ὅλο τόν
κόσμο γιά τήν συμμετοχή του.
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κ. Καλλιόπη Βογιατζῆ “προγεννητική ἀγωγή”!
Ἕνα σοβαρό θέμα μέ συμβουλές γιά τά νέα ζευγάρια καί
γονεῖς πραγματεύθηκε τήν Δευτέρα 13 Μαρτίου, ἡ Σχολή συμβουλευτικῆς γάμου καί νέων
γονέων στό Πνευματικό κέντρο
Εὐαγγελιστρίας Χανίων. Ὁμιλήτρια ἦταν ἡ ἐξαιρετική ὀδοντίατρος κ. Καλλιόπη Βογιατζή ἡ
ὁποία ἄν καί ἰατρός ἀνέλυσε τό
σημαντικό θέμα προγεννητική
ἀγωγή καί μέ θεολογικές προσεγγίσεις.
Τήν κ. Βογιατζή εὐχαρίστησε θερμότατα ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μεταφέροντας τήν εὐχή καί εὐχογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ εὐχαρίστησε ἐπίσης τούς Ἱερεῖς τῆς
σχολῆς συμβουλευτικῆς γάμου καί νέων γονέων καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού
ἔδωσε τό παρών καί σέ αὐτήν τήν συνεδρία.
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Τσάι Ἀγάπης στόν Ἅγιο Παντελεήμονα
Μακρύ Τοίχου!
Μέ τήν ἀγάπη του ὁ κόσμος στήριξε καί τό δεύτερο
τσάι ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας πού πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 15 Μαρτίου
στό πνευματικό κέντρο τῆς
Ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος στό Μακρύ Τοῖχο ὅπου
διακονεῖ ὁ Πρεσβ. Παῦλος
Κλαράκης.
Μέ ζεστά καί ἀληθινά
λόγια γιά τά προβλήματα,
κυρίως τά ἰατρικά, πού βιώνουν πολλές οἰκογένειες τοῦ
τόπου μας, μίλησε, καλωσορίζοντας παράλληλα τό σεβαστό ἐκκλησίασμα, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό.
Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε
μουσικά ὁ ψάλτης τῆς Ἐνορίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος
μαζί μέ τήν κόρη του κράτησαν μουσική συντροφιά στό
φιλάνθρωπο ἀκροατήριο.
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Τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο στό Κυρτωμάδο
Κυδωνίας!
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Καλυβίτου τελέσθηκε τήν
Πέμπτη 16 Μαρτίου τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο. Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό
ὁ ὁποῖος βρισκόταν σέ ἐργασίες
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐπαρχίας
Κρήτης, ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος,
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ
ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου, εὐχήθηκε στόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ.
Γεώργιο Περάκη, στόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ε’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, στόν οἰκεῖο ἐφημέριο Πρεσβ. Στυλιανό Σταγάκη,
σέ ὅλους τούς Ἱερεῖς καί εὐσεβεῖς Χριστιανούς καλό καί εὐλογημένο ὑπόλοιπο τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
ὁ νέος διοικητής τοῦ Π.Β.Κ.
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, πραγματοποίησε σήμερα,
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, ὁ νέος
Διοικητής τοῦ Πεδίου Βολῆς Κρήτης,
Ταξίαρχος κ. Ἀναστάσιος Γκούμας.
Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ νέος Διοικητής συζήτησαν τά θέματα πού
ἀφοροῦν τήν Μητρόπολή μας, τήν πόλη μας καθώς καί γιά τήν καλή συνεργασία μεταξύ τοῦ Πεδίου Βολῆς Κρήτης καί τῆς Μητροπόλεώς μας πού ὑπάρχει ὅλα
αὐτά τά χρόνια.
Ἡ συνάντηση ἔκλεισε μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου στό νέο Διοικητή γιά
καλή ἐπιτυχία στά καθήκοντά του.
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Ἀκολουθία Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!
Στή Γ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο χοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ἡ ὁποία τελέσθηκε σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα στόν κατάμεστο ἀπό εὐσεβεῖς πιστούς Ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης
Χρυσοβαλάντου στήν Πελεκαπίνα Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Προκόπιος Σηφαλάκης.
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Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας
Ἁγίου Ὄρους στήν Ἐνορία Κόκκινου Μετοχῖου!
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Κόκκινο Μετόχι ὅπου διακονεῖ ὁ
π. Εὐάγγελος Γενάρης, τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Γέροντα Πρόδρομο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους.
Ὡς φῶς τῆς Παναγίας καί καιόμενη λαμπάδα προσφώνησε τόν Γέροντα Πρόδρομο στό καλωσόρισμά του ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
στό λόγο του μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας.
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Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στήν Ἱ.
Μητρόπολή μας καί Μνημόσυνο Βενιζέλων!
Στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιοῦ στό γραφικό
Ἀκρωτήρι Χανίων, ὅπου
βρίσκονται οἱ Τάφοι τῶν
Βενιζέλων, ἑορτάσθηκε ἡ
Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως μέ Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, τήν Κυριακή 19 Μαρτίου συλλειτουργούντων τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου
Κουκουράκη καί τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκη.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Ἐλευθερίου καί Σοφοκλῆ Βενιζέλου.
Ἐν συνεχείᾳ τελέστηκε ἐπιμνημόσυνος δέηση στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ Πρωτ. Εὐτυχίου Πετράκη καί
τοῦ Πρεσβ. Βασιλείου Κιάσσου.
Τό παρών ἔδωσαν μεταξύ ἄλλων ἐπίσης, ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ὑγείας κ.
Παῦλος Πολάκης, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε τήν κυβέρνηση, οἱ βουλευτές κ. Ἀντώνης Μπαλωμενάκης , κ. Βάλια Βαγιωνάκη, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καί κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Δήμαρχος
Ἡράκλειου κ. Βασίλειος Λαμπρινός, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος
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Βουλγαράκης, ὁ Προέδρος τοῦ Ἱδρύματος
Ἐρευνῶν καί Μελετῶν
«Ἐλευθέριος Βενιζέλος»
κ. Νικόλαος Παπαδάκης, ὁ θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης Κρήτης,
κ. Νικόλαος Καλογερής,
ἡ πολιτευτής τῆς ΝΔ κ.
Ἔλβη Στασσίνου, o πρώην βουλευτής τῆς ΝΔ κ.
Χρῆστος Μαρκογιαννάκης, ὁ πρώην βουλευτής
τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Εὐτύχης Δαμιανάκης, Δήμαρχοι, ἐκπρόσωποι τῆς αὐτοδιοίκησης,
φορέων, στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί σωμάτων ἀσφαλείας.

Ὁ Κεντρώας Ἀφρικῆς στήν Εὐαγγελίστρια
Χανίων!
Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων ἱερούργησε μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.κ.
Νικηφόρος τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως συλλειτουργούντων πλῆθος
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Πλῆθος κόσμου στό τσάι ἀγάπης
στήν Ἁγία Μαγδαληνή!
Μέ ἐκδηλώσεις φιλανθρωπίας συνεχίζει καθημερινά ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας νά συνεχίσει τό εὐλογημένο ἔργο τῶν
Συσσιτίων καί τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, προκειμένου νά ἐνισχύσει οἰκογένειες
καί ἀνθρώπους πού βρίσκονται
ἀντιμέτωποι μέ τίς δυσκολίες
τῶν καιρῶν. Σέ συνεργασία μέ
τίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς
μας κάθε ἑβδομάδα πραγματοποιοῦνται φιλανθρωπικές συναντήσεις ἀγάπης, πού ἡ εὐαισθησία τῶν συνανθρώπων μας, ἀνταποκρίθηκε δίνοντας κάθε φορά δυναμικό τό παρών. Στόν Ἱερό
Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας Μαγδαληνῆς Χαλέπας ὅπου εἶχε γεμίσει ἀσφυκτικά
καί ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Νικόλαος Πατσουράκης, ὁμίλησε μέ πνευματικά λόγια καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλoς Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, τήν Τρίτη 21
Μαρτίου, ἐκθέτοντας τήν κατάσταση τῶν ἀγωνιζόμενων συνανθρώπων μας πού
ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς τούς ἔχει φέρει σέ σημεῖα ἀπελπισίας. Μποροῦμε ὅλοι νά βοηθήσουμε τούς ἀσθενεῖς καί κυρίως τά μικρά παιδιά ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης
μας, μποροῦμε ὅλοι νά γίνουμε μέτοχοι στό ἔργο τοῦ Κυρίου μας, ἀνέφερε μεταξύ
ἄλλων ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλoς μας. Ἡ κρίση τῶν ἡμερῶν μας
θά νικηθεῖ μόνο μέ
τήν ἀγάπη πού δείχνουμε ὁ ἕνας στόν
ἄλλο… Εἶναι μία δοκιμασία πού ἄν ἀκολουθήσουμε τά λόγια
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ θά βιώσουμε πνευματικές
εὐεργεσίες.
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Καθηγούμενος Ι.Μ.Μ. Λαύρας Γέροντας Πρόδρομος:
«Σταυροαναστάσιμη πορεία πρός τό Ἅγιον Πάσχα»!
Στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου,
ὅπου τό καλοκαίρι πού πέρασε πραγματοποιήθηκε ἡ Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἱερουργοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
τελέστηκε τήν Κυριακή 19 Μαρτίου ὁ
Κατανυκτικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχούμενων
πλήθους Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας
καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν.
Μετά τό πέρας τοῦ κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης
Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Πρόδρομο, μέ θέμα «Σταυροαναστάσιμη πορεία
πρός τό Ἅγιον Πάσχα».
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Ἐθνικῆς μας
ἑορτῆς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα
ἑορτάσθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ θρησκευτική καί
ἐθνική ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε
στόν Ὄρθρο καί στήν συνέχεια
τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν μεγαλοπρεπή καί ἱστορικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωνσταντάκη,
τοῦ Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Πρωτ.
Νικολάου Πατσουράκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρεσβ. Βασιλείου Γκάτση καί τοῦ
διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.
Ἀκολούθως, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἡ καθιερωμένη Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό
Ἡρῶο, κατάθεση στεφάνων καί ἡ καθιερωμένη παρέλαση.
Τίς ἐκδηλώσεις παρακολούθησαν ὁ Γενικός Γραμματέας Ἐμπορίου κ. Ἀντώνιος
Παπαδεράκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Ἀντιδήμαρχοι, ἐκπρόσωποι φορέων καί συλλόγων καί πλῆθος κόσμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, ἀφ’ ἑσπέρας χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ
Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας στόν Φρέ Ἀποκορώνου καί ἔψαλε τήν Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν. Τήν Ἀκολουθία παρακολούθησε
ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης καί πλῆθος κόσμου.
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Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ
καί τῶν Χαιρετισμῶν προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου.

Ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας
γιά τήν 25η Μαρτίου στό Πνευματικό Κέντρο!
Στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα Ἀνήμερα
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς μας ἑορτῆς, λαμπρή ἐπαιτειακῆ
ἐκδήλωση μέ τίτλο «Ὕμνος γιά τήν Σωτηρία …Ὕμνος γιά τήν ἐθνική ἐλευθερία».
Τήν Ἐκδήλωση ἐπιμελήθηκε τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας
σέ συνδιοργάνωση μέ τήν
Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων καί σέ συνεργασία μέ
τήν χορωδία Βυζαντινῆς
μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν παιδική χορωδία καί τήν θεατρική ὁμάδα τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας.
Γιά τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου μίλησε στόν προλογικό του λόγο ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Νεότητος Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Γέροντα
Βενέδικτο ἀπό τήν Νέα Σκήτη τοῦ Ἅγιου Ὄρους, τούς Ἱερεῖς, τόν θεματικό Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Νικόλαο Καλογερή, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Φραγκιαδάκη,
καί ὅλο τόν κόσμο πού ἔδωσε δυναμικά τό παρών.
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Θερμά εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους
τούς συνεργάτες καί βοηθούς ὅπου
χωρίς τήν φιλότιμη ἀρωγή τους θά
ἦταν ἀδύνατο νά πραγματοποιηθεῖ ἡ
ὄμορφη αὐτή ἱστορική ἐκδήλωση.
Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθηνε τό
Γραφεῖο Νεότητος καί στήν συντονίστρια καί σκηνοθέτη τῆς ἐκδηλώσεως,
στήν καταπληκτική κ. Καίτη Ἀλέξις.
Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους καί τραγούδια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ
1821, μικρά θεατρικά δρώμενα καί ἀνάγνωση ὄμορφων στίχων τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ ἀπό τόν Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν.
Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός ὁ
ὁποῖος εὐχαρίστησε τό Γραφεῖο Νεότητος, τήν Περιφέρεια καί ὅλο τόν κόσμο, πού
παρευρέθηκε στήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση.
Ἡ Ἐλευθερία ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί ὡς δῶρο τοῦ
Θεοῦ πρέπει νά τήν δοῦμε μέσα σέ αὐτό τό πνεῦμα καί μέσα στήν δικαίωση
ὅπως ἀκριβῶς ἐκφράζεται
μέσα ἀπό τήν πίστη καί τήν
ἐλπίδα πού ἔχουμε στό Θεό…
τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος.
Συγχαρητήρια ἀπέδωσε
καί ὁ Θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής, γιά τήν ὑπέροχη αὐτή
ἐκδήλωση πού κέρδισε ἐπάξια
τό θερμό χειροκρότημα ὅλων
τῶν ἀκροατῶν.
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Κατανυκτικός Ἑσπερινός καί χειροθεσία Ἀναγνώστου!
Στόν κατάμεστο ἀπό
πλῆθος Χριστιανῶν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους
στά Λενταριανά Χανίων
τελέσθηκε τήν Κυριακή
26 Μαρτίου ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Πρίν τό
τέλος τῆς Ἀκολουθίας ὁ
Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν
κ. Ἐλευθέριο Ξαγοραράκη, ἀπόφοιτο φιλολογίας, ὁ ὁποῖος διακονεῖ πολλά χρόνια
μέ ἀγάπη στόν Ἱερό Ναό.
Μέ λόγια πατρικά καλωσόρισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τό λαμπρό αὐτό
νέο πού ἔχει σκοπό στό μέλλον νά ἀκολουθήσει ἱερατική πορεία.
Στήν ἀντιφώνηση τοῦ ὁ κ. Ἐλευθέριος εὐχαρίστησε μέ ἀγάπη τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο, τόν πνευματικό του
πατέρα Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη καί ὅλους ὅσους ἦταν ἀρωγοί στίς προσπάθειές του.
Ἀκολούθως τελέσθηκε πνευματική ὁμιλία μέ θέμα «Ἡ χαρά ὡς στοιχεῖο τῆς
Χριστιανικῆς ζωῆς» ἀπό τόν πολυγραφότατο Γέροντα Βενέδικτο ἀπό τή Νέα
Σκήτη.
Γιά τό πλούσιο συγγραφικό ἔργο τοῦ π. Βενεδίκτου μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Μετά τό πέρας τῆς
ὁμιλίας ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο Γέροντα Βενέδικτο γιά τήν ὄμορφη
πνευματική ὁμιλία ἡ ὁποία
ἔδωσε ἕνα ἐλπιδοφόρο
τόνο χαρᾶς μέσα στήν Μεγάλη καί Ἁγία Τεσσαρακοστή.
53

«Μυστική Προσευχή»!
Τήν Δευτέρα 27 Μαρτίου
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τήν Περιφερειακή
Ἑνότητα Χανίων καί τήν Ἕνωση Πνευματικῶν Δημιουργῶν
Χανίων, πραγματοποίησε στό
Πνευματικό Κέντρο Χανίων,
ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ
βιβλίου ”Μυστική Προσευχή”,
τό ὁποῖο ἐκδόθηκε μέ εἰσαγωγή καί ἐπιμέλεια τοῦ Δρ.
Κωνσταντίνου Φουρναράκη
-φιλολόγου, καί τό ὁποῖο πραγματεύεται μία ”συνομιλία” τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη μέ τόν Χριστό.
Τό βιβλίο παρουσίασαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ κ. Σταμάτης Ἀποστολάκης, δάσκαλος-λαογράφος, καί ὁ κ.
Σήφης Μιχελογιαννάκης, τέως βουλευτής Χανίων. Τήν ὅλη πνευματική
μυσταγωγία συντόνισε ὁ συγγραφέας- ἱστορικός ἐρευνητής κ. Δημήτριος Νικολακάκης, ἐνῶ ἀποσπάσματα κειμένων
ἀνέγνωσε ἡ δικηγόρος κ. Ρόζα Μοτάκη-Κονταδάκη.
Τό παρών ἔδωσε πλῆθος ἱερέων καί κόσμου, ἀλλά καί τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.
Σύντομο χαιρετισμό στήν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης, ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος μίλησε ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Ἐν συνεχείᾳ γιά τό σημαντικό αὐτό ἐκπόνημα μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Πολύ εὔστοχες ἐπίσης στιγμές καί γεγονότα ἀπό τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ μεγάλου Ἱεράρχη σημείωσαν στίς ἐξαιρετικές ὁμιλίες τους καί οἱ ὑπόλοιποι ὁμιλητές.
Τελευταῖος ἔλαβε τό λόγο ὁ Δρ. κ. Κων.νος Φουρναράκης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τούς καταξιωμένους ὁμιλητές καί ὅλο τόν κόσμο πού τίμησε μέ τήν παρουσία
τοῦ τήν ὄμορφη αὐτή πνευματική ἑσπερίδα.
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Λαμπρή ὑποδοχή Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου στόν Ἅγιο Χριστοφόρο Χανίων!

Παρουσία πλήθους Κληρικῶν καί κόσμου πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 28
Μαρτίου λαμπρά ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Βασίλειος
Φραγκιαδάκης.
Τό Τίμιο Λείψανο πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους
κόμησαν Πατέρες τῆς Μονῆς καί ἔγινε δεκτό ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στά προπύλαια τοῦ Ναοῦ, μέ τήν συνοδεία τῆς μουσικῆς
στρατιωτικῆς μπάντας τῆς 5ης ταξιαρχίας πεζικοῦ καί ἀντιπροσωπειῶν νέων ἀπό
κρητικούς παραδοσιακούς συλλόγους.
Τό Τίμιο Λείψανό του τό ὁποῖο διατηρεῖται πάνω ἀπό 1600 χρόνια θά βρίσκεται
στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου καθημερινά ἀπό τίς 7 τό πρωί μέχρι τίς 9 τό
βράδυ μέχρι τήν Κυριακή τό μεσημέρι 2 Ἀπριλίου.
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Τσάι φιλανθρωπίας στήν Ἐνορία
Ἁγίου Φανουρίου Κάτω Γαλατᾶ!
Παρουσία πλήθους φιλάνθρωπων
πραγματοποιήθηκε τό τσάι ἀγάπης
στήν Ἐνορία Ἁγίου Φανουρίου Κάτω
Γαλατᾶ, ὅπου διακονεῖ μέ ἀγάπη ὁ
Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης.
Μέ λόγια ἀγάπης ὁ π. Γεώργιος καλωσόρισε τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ὁ ὁποῖος παρευρέθηκε ἐκ μέρους
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο
πού εὐαισθητοποιεῖται στά μεγάλα κοινωνικά προβλήματα καί προσπαθεῖ νά βοηθήσει μέ κάθε τρόπο τόν συνάνθρωπό του.
Γιά τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος,
ἀφοῦ πρωτίστως μετέφερε τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, μία ἀγάπη ἡ ὁποία εἶναι συνέχεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς πνευματικῆς μας
ζωῆς.
Μία ἀγάπη πού θεραπεύει ἀσθενεῖς, φτωχούς ντύνει καί τρέφει καί ἀναπαύει
ἀπό τά βάσανα τόν κόσμο πού ὑποφέρει.

Τό τσάι ἀγάπης στήν Ἐνορία Μουρνιῶν!
Πλῆθος κόσμου ἔδωσε τό παρών
στό φιλανθρωπικό τσάι ἀγάπης τῆς
Ἱεράς Μητροπόλεώς μας, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἐνορία Μουρνιῶν, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης
Δρακακάκης.
Μέ λόγια ἀγάπης καλωσόρισε
τούς ἱερεῖς καί τόν κόσμο ὁ π. Ἰωάννης, προβάλοντας τόσο ἐκεῖνος ὅσο καί ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης τό φιλανθρωπικό ἔργο πού ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, τό ὁποῖο ὅπως σχετικά
ἀνέφεραν οἱ δυό Ἱερεῖς, τό στηρίζουν αὐτές οἱ φιλανθρωπικές κινήσεις καί ἡ ἀγάπη τοῦ κόμου.
56

Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
Μέσω τῆς Θεοτόκου ἦρθε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
στούς ἀνθρώπους”!
Μέ κατάνυξη καί μέ τή
συμμετοχή πλήθους πιστῶν
τελέσθηκε τήν Παρασκευή 31
Μαρτίου 2017 ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν
Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου, ἔμπροσθεν τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο πεσόντων
ἀστυνομικῶν στά Χανιά!
Ἐπιμνημόσυνη δέηση τέλεσε τό Σάββατο 1 Ἀπριλίου στό
Ἀστυνομικό Μέγαρο Χανίων ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός, στά ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου γιά
τούς ἀστυνομικούς πού ἔπεσαν
κατά τήν ὥρα τοῦ καθήκοντος.
Στήν ἐκδήλωση τό «παρών»
ἔδωσαν μεταξύ ἄλλων ὁ Γ. Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη
κ. Δημήτρης Ἀναγνωστάκης, ὁ Ἐπιτελάρχης τῆς ΕΛΑΣ, Ἀντιστράτηγος Μιχάλης
Καραμαλάκης, ἀνώτατοι ἀξιωματικοί τῆς ΕΛΑΣ, τό Ἐπιτελεῖο τῆς ΕΛΑΣ στήν
Κρήτη, οἱ βουλευτές κ. Βάλια Βαγιωνάκη καί κ. Ἀντώνης Μπαλωμενάκης, τό σύνολο τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, μέλη τῶν οἰκογενειῶν τῶν πεσόντων καί πολίτες.
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107 χρόνια ἀπό τήν καθέλκυση τοῦ Θ/Κ Ἀβέρωφ!
Τό Σάββατο 1 Ἀπριλίου πραγματοποιήθηκε στό
Πνευματικό Κέντρο Χανίων
ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στήν
ἱστορία τοῦ θρυλικοῦ θωρηκτοῦ “Ἀβέρωφ”.
Ἡ ἐκδήλωση ἀφοροῦσε
τά 107 χρόνια ἀπό τήν καθέλκυση τοῦ θωρηκτοῦ
“Γ. Ἀβέρωφ” τοῦ πλοίου
πού ἄλλαξε τήν μοίρα τῆς
Ἑλλάδας μέ τή συμμετοχή
του στούς νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους. Παράλληλα, βραβεύτηκε ὁ ἀρχηγός Στόλου ἀντιναύαρχος
Ι. Παυλόπουλος, ὁ ὁποῖος τιμήθηκε μέ εὐαρέσκεια τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν
ὁποία ἐπέδωσε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ
ὁποῖος ἀπουσίαζε ἕνεκεν ἐργασιῶν τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀρχηγός στόλου, σθεναρά συγκινημένος ἀπό τά
λόγια πού τοῦ εἶπε ὁ Πρωτοσύγκελλός
μας, προσέφερε τό Θυρεό τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.
Ἀκολούθησε συναυλία ἀπό τήν μπάντα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.
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Κατανυκτικός Ἑσπερινός στήν Ἱ. Μητρόπολή μας!
Ὁ τελευταῖος Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τελέσθηκε τήν
Κυριακή 2 Ἀπριλίου στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου
Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π.
Φιλόθεος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος μίλησε
μέ θέμα «Ἡ ἁγία ἀγάπη τοῦ Θεοῦ- Ἐλπίδα μέσα στήν ἀσωτία μας».
Γιά τόν π. Φιλόθεο ὁμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης.
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης εὐχαρίστησε τόν Γέροντα γιά τόν ὑπέροχο πνευματικό του λόγο, ὁ ὁποῖος θά βοηθήσει τούς Χριστιανούς στό ὑπόλοιπό
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
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Ἀθρόα ἀνταπόκριση φιλανθρώπων στό τσάι
ἀγάπης τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας!
Μέ ἀγάπη καί φιλάνθρωπα
συναισθήματα γέμισε τό Χαζίρειο Πολιτιστικό κέντρο τῆς
Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας, στό
τσάι ἀγάπης καί φιλανθρωπίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ
κόσμος ἀνταποκρίθηκε μέ συγκινητική ἀγάπη στό κάλεσμα
τοῦ ἐφημερίου τῆς περιοχῆς καί
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεώς μας, Πρωτ. Γεωργίου Περάκη.
Τήν ἐκδήλωση εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ
ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν π. Γεώργιο, γιά τήν θερμή ἀνταπόκριση στήν προσπάθεια αὐτῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι ὁ π. Γεώργιος δέν
ἐργάζεται ἄξια μόνο στήν Μητρόπολη, ἀλλά καί στήν Ἐνορία. Παράλληλα, συνεχάρηκε
ὅλους τούς συνεργάτες του πού
βοηθᾶνε στό φιλανθρωπικό
αὐτό ἔργο, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη, ὁ ὁποῖος
βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε δράση, τούς ἱερεῖς καί ὅλο τόν κόσμο πού μέ τό περίσσευμα τῆς
ἀγάπης του τό στηρίζει τό εὐλογημένο αὐτό ἔργο πού ἔχει ὡς μοναδικό σκοπό τήν
βοήθεια ἐκείνων πού πραγματικά ἔχουν ἀνάγκη.
Τέλος, ἔδωσε πολλά συγχαρητήρια καί
στήν πρωτοεμφανιζόμενη χορωδία τῆς Ἐνορίας, ἡ ὁποία τραγούδισε
ὄμορφα τραγούδια, κερδίζοντας τό θερμότατο
χειροκρότημα τῶν παρευρισκομένων.
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Βυζαντινές μελωδίες στόν Ἱ.Ν. Εὐαγγελιστρίας Χανίων!
Μέ φόντο τό ἐπιβλητικό ἱερό τοῦ
ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας
Χανιῶν, πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη
4 Ἀπριλίου ἡ ἐκδήλωση μέ τίτλο «δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα,
καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου»,
στίχος ἀπό τήν εὐχή (προσευχή τῆς
Μεγάλης Τσσαρακοστῆς), τοῦ Ἁγίου
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.
Ἀναμφίβολα ἦταν μία μοναδική εὐκαιρία γιά ὅσους βρέθηκαν στόν Ἱερό Ναό
νά ἀπολαύσουν ὕμνους τῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς ἐνόψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ
Πάσχα, πού προγραμμάτισε ἡ Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης καί ἡ
Βυζαντινή χορωδία ”Στέφανος Μελωδῶν”
ἀπό τό ἀνδρικό καί γυναικεῖο τμῆμα τῆς
χορωδίας καί ἀπό τήν χορωδία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ
Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Κων/νου Στεφανάκη.
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος παρά τό βεβαρυμένο πρόγραμμά του ἔδωσε ἔστω καί γιά λίγο τό
παρών καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συγχαίροντας ἀμφότεροι τόν κ. Κων/νο Στεφανάκη καί ὅλους τούς χορωδούς γιά τήν ὑπέροχη κατανυκτική ἑσπερίδα μέ τίς βυζαντινές μελωδίες πού ἀποτέλεσαν εἰσαγωγή γιά τήν
Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση πού προλόγισε καί παρουσίασε μέσα ἀπό ὑμνολογικά σχόλια ὁ θεολόγοςδικηγόρος κ. Βασίλειος
Μαροπάκης, ἔδωσαν
πλήν τῶν προαναφερομένων, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός
μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης, πλειάδα Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Γερόντισσα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν καί πλῆθος κόσμου.
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Τό τσάι ἀγάπης στήν Ἐνορία Σκινέ!
Μέ συγκινητικά λόγια, ἀναφερόμενος στίς περιπτώσεις τῶν ἀδελφῶν μας πού
ὑποφέρουν καί δυστυχοῦν, ἀλλά καί ἐκείνων πού δοκιμάζονται στό κρεβάτι τῆς
ἀσθενείας ὁμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, στό φιλανθρωπικό τσάι ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού
πραγματοποιήθηκε στήν Ἐνορία Σκινέ τήν Πέμπτη 6 Ἀπριλίου.
Μποροῦμε ὅλοι νά βοηθήσουμε, τούς συνανθρώπους μας, τόνισε ὁ Πρωτοσύγκελλος, γιά νά παύσουν τά δάκρυα καί νά ἔρθει τό Πάσχα καί ἡ χαρά σέ αὐτούς
τούς Σταυρωμένους, ἐνῶ παράλληλα μετέφερε καί τίς πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ πού ἕνεκεν ἱερατικῶν ὑποχρεώσεων
δέν μπόρεσε νά παρευρεθεῖ.
Στή συνέχεια, ὁ π. Νικόλαος Λαδόπουλος ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Σκινέ εὐχαρίστησε τόν Πρωτοσύγκελλο, τούς ἱερεῖς ἀπό τίς ὅμορες Ἐνορίες π. Ἐμμανουήλ
Σκαλίδη καί π. Στυλιανό Σταγάκη καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού ἀνταποκρίθηκε
μέ ἀγάπη στό κάλεσμα αὐτό τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κυριακή τῶν Βαΐων στήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Ἀποκορώνου!
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στόν λαμπροστόλιστο
ἀπό Βάϊα, Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ
στόν Ἁλικιανό Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Χατζηδάκης, ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ
Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα,τήν Κυριακή τῶν
Βαΐων στίς 9 Ἀπριλίου ἐ.ἔ.
Ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τό πρωί τῆς Βαϊοφόρου τελέσθηκε ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ συλλειτουργούντων
πλεῖδος Ἱερέων καί συμπροσευχούμενων πλήθους πιστῶν.
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Ἁγιασμός σχολείου δεύτερης εὐκαιρίας
στό Κατάστημα Κράτησης ”Κρήτη 1”!
Τήν Παρασκευή
7 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε τόν
Ἁγιασμό γιά τήν
ἔναρξη σχολείου
δεύτερης εὐκαιρίας στό κατάστημα
κράτησης Κρήτη 1
στήν περιοχή τῆς

Ἀγυιᾶς, ὅπου διακονεῖ ὁ π. Στυλιανός Σταγάκης.
Ἡ ἐκπαίδευση μέσα στίς φυλακές ἀποτελεῖ προτεραιότητα τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης» τόνισε ὁ γενικός γραμματέας Ἀντεγκληματικής Πολιτικῆς τοῦ ὑπουργείου, κ. Εὐτύχης Φυτράκης, πού παραβρέθηκε στήν τελετή.
Στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων παρέστησαν ἱερεῖς, ἡ Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Χρυσοπηγῆς Καθηγουμένη Θεοξένη, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ὑγείας, κ. Παῦλος
Πολάκης, καθώς καί ἐκπρόσωποι ἀρχῶν καί φορέων τοῦ τόπου μας.
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Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν
στήν Ἱ.Μητρόπολή μας!
Ὑπό τόν πένθημο ἦχο τῶν καμπάνων τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εἰσoδίων τῆς Θεοτόκου, ἀκούστηκε τό ἀντίφωνο «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου…», συγκινώντας τούς πιστούς πού βιώνουν αὐτές τίς ἡμέρες τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου
μας.
Στήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καί ἑκατοντάδες πιστοί συμμετεῖχαν προσευχητικῶς ἀκούγοντας μέ εὐλάβεια τά Δώδεκα Εὐαγγέλια καί βιώνοντας μέσα ἀπό τούς κατανυκτικούς ὕμνους καί τά τροπάρια τά δραματικά ἐκεῖνα γεγονότα τῶν Παθῶν τοῦ
Κυρίου πού συντελέστηκαν γιά τήν σωτηρία μας, προσκυνώντας στό τέλος τόν
Θεῖο Ἐσταυρωμένο.
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Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας!
Παρουσία πλήθους πιστῶν
τελέστηκε σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στά
Χανιά.
Στήν Ἀκολουθία χοροστάτησε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχούμενων Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς
μας.
Νά ἀναφερθεῖ ὅτι στήν Ἀκολουθία παρέστησαν, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, ἐκπρόσωποι τῶν Ἔνοπλων Δυνάμεων, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης.
Στήν συνέχεια, μέ συνοδεία
στρατιωτικοῦ ἀγήματος, πραγματοποιήθηκε ἡ περιφορά τοῦ
Ἐπιταφίου, ὁ ὁποῖος ὑποβασταζόμενος ἀπό Κρητικούς μέ παραδοσιακές στολές, κατευθύνθηκε πρός τήν Κεντρική Ἀγορά
τῆς πόλεώς μας, ὅπου τελέστηκε δέηση.
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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στά Χανιά!
Πανηγυρικά μέ θρησκευτική εὐλάβεια καί λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἡ ἑορτή τῶν
ἑορτῶν καί πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.
Τό βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου ἔφτασε
τό Ἅγιο Φῶς περίπου στίς 11 στό ἀεροδρόμειο Χανίων, ὅπου καί τοῦ ἔγινε
ὑποδοχή μέ τιμές ἄφιξης ἀρχηγοῦ κράτους.
Πλῆθος κόσμου συγκεντρώθηκε στό ἀεροδρόμιο.
Τό Ἅγιο Φῶς μετέφερε ἀπό τήν Ἀθήνα ὁ Πρωτ. Κων/νος Θωμαδάκης Δ/ντής
Τεχνικοῦ Τομέα τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία καί τό ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός μαζί μέ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί
τέλεσε τήν Πασχαλινή Θεία
Λειτουργία στόν Καθεδρικό
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου,
ὅπου χιλιάδες πιστοί συμμετεῖχαν τόσο στήν Ἀκολουθία
τῆς Ἀναστάσεως ὅσο καί στήν
Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
Νά ἀναφερθεῖ ὅτι στήν
Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως
παρέστησαν, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος
Βάμβουκας, ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, ἐκπρόσωποι τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῶν
Σωμάτων Ἀσφαλείας, τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης.
Σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς
Μητροπόλεώς μας ἀνεγνώσθη ἡ Πασχαλινή Ἐγκύκλιος.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τούς Ἁγίους
Ραφαήλ, Νικόλαο καί Εἰρήνη!
Μέσα σέ Ἀναστάσιμο κλῖμα παρουσία ἑκατοντάδων πιστῶν τελέσθηκε
τήν Δευτέρα τοῦ Πάσχα, στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί
Εἰρήνης, στά Περβόλια Χανίων, ὅπου
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Σπυρίδωνας Κουφός, λαμπρός Ἀρχιερατικός πανηγυρικός Ἑσπερινός στή μνήμη τῶν Ἁγίων.
Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ καί πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένων πλειάδος ἱερέων τῆς
Μητροπόλεώς μας.
Πρίν τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε τό Θεῖο κήρυγμα ἀναφερόμενος στήν βιωτή τῶν τριῶν αὐτῶν Νεοφανῶν Ἁγίων πού μαρτύρησαν σχεδόν μετά τήν Ἅλωση τῆς Κων/πόλεως.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καί Εἰρήνης στά Χανιά!
Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα
ἡ μνήμη τῶν Νεοφανῶν Μαρτύρων Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στά Χανιά.
Στόν Προσκυνηματικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ πού βρίσκεται ἐπί τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Χανίων
– Ρεθύμνης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως
καί συμπροσευχούμενων ἑκατοντάδων πιστῶν.
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ στά
Περβόλια Χανίων ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης, συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας,
παρουσία πλειάδος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ὁ λαμπρός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ
Γαλατᾶ στήν Ἀσή Γωνιά!
Μέ ἕνα διαφορετικό
τρόπο ἐδῶ καί πολλά
χρόνια οἱ Ἀσηγωνιῶτες
ἑορτάζουν τόν προστάτη Ἅγιο Γεώργιο στό
γραφικό ἐκκλησάκι πού
εἶναι ἀφιερωμένο στή
μνήμη του.
Ἡ Ἄση Γωνιά ἔχει
συνδεθεῖ μέ τήν εὐλογία
τῶν κοπαδιῶν τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἕνα μοναδικό ἔθιμο στήν Κρήτη.
Οἱ βοσκοί τῆς περιοχῆς θεωροῦν προστάτη τους τόν Ἅη-Γιώργη καί στίς 23
Ἀπριλίου συρρέουν μέ τά κοπάδια τους στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἅη-Γιώργη τοῦ Γαλατᾶ
ὅπου διακονεῖ ὁ π. Βασίλειος Χατζηδάκης.
Ἡ ἐκκλησία βρίσκεται πολύ κοντά
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ κι εἶναι ἰδιαίτερο
τό θέαμα τῶν αἰγοπροβάτων νά ἔχουν
περικυκ λώσει τίς
προτομές τοῦ Βενιζέλου καί τοῦ Γύπαρη
περιμένοντας τή σειρά τους νά κατέβουν
στό ἐκκλησάκι. Στή
συνέχεια, ἀφοῦ μποῦν σέ μία εἰδικά διαμορφωμένη μάντρα ἀρμέγονται ἕνα ἕνα
καί μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τό γάλα μοιράζεται στούς πιστούς.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς φέτος στή Θεία Λειτουργία ἱερεούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, συμπροσευχούμενων
τοῦ Περιφερειάρχου Κρήτης κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη, τοπικῶν ἀρχόντων καί ἑκατοντάδων πιστῶν πού
ἦρθαν ἀπό πολλά μέρη τῆς Κρήτης καί ὄχι μόνο γιά νά προσκυνήσουν στόν Ἅγιο
Γεώργιο τόν Γαλατά.
Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στό χωριό μέ τήν συνοδεία στρατιωτικοῦ ἀγήματος καί συλλιτανευόντων τῶν πιστῶν.
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Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαος:
”Γάμος, μυστήριο καί καθημερινότητα”!
Ἑκατοντάδες συνανθρώπων μας προσῆλθαν τήν Δευτέρα 24 Ἀπριλίου στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων ὅπου
παρακολούθησαν τήν ἐξαιρετική ὁμιλία πού διοργάνωσε τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας σέ
συνεργασία μέ τήν Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων μέ ὁμιλητή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καί
Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαο.
Τό θέμα τῆς ὁμιλίας πού ἀνέλυσε ὁ Σεβασμιώτατος ἦταν ὁ γάμος ὡς μυστήριο
καί καθημερινότητα στό σήμερα.
Τήν ἀνοιχτή ὁμιλία τήν ὁποία συντόνισε ὁ π. Ἰωάννης Κουκουράκης, προλόγισε ὁ Δ/ντής τοῦ Γραφείου Νεότητος διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.
Τέλος τό λόγο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος
εὐχαρίστησε ἐγκάρδια τόν Ἀρχιερέα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, γιά τόν ἐπίκαιρο
καί ταυτόχρονα συμβουλευτικό λόγο πού ἄγγιξε ὅλες τίς ἡλικίες.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό παρών στήν πνευματική ὁμιλία ἔδωσαν Κληρικοί,
τοπικοί Ἄρχοντες, ἐκπρόσωποι τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν καί κυρίως νέοι
ἄνθρωποι.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί
ἀπονομή ὀφφικίου Πρωτοπρεσβυτέρου!
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος
Γεώργιος στόν ὁμώνυμο Ἱερό
Ναό στόν Ἁλίκαμπο Ἀποκορώνου, ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἐμμανουήλ Μπετινάκης.
Στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχούμενων πλειάδος εὐσεβῶν προσκυνητῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν
τόν Μεγαλομάρτυρα καί Τροπαιοφόρο Ἅγιο Γεώργιο.
Πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε στόν ἐπί πολλά ἔτη ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Ἐμμανουήλ Μπετινάκη τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, εὐχόμενος καλή δύναμη στήν διακονία τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου μας.
Κατόπιν στήν ἀντιφώνησή του ὁ νέος Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, σθεναρά συγκινημένος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί τό ποίμνιό
του γιά τήν μεγάλη τους ἀγάπη καί τιμή, τήν στήριξη καί συνεργασία τούς στό
ἐνοριακό ἔργο.
Στή συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ.
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π. Σπυρίδων Βασιλάκος:
”Ἡ ἀλήθεια τῶν παραμυθιῶν”!
Τήν Δευτέρα 24 Ἀπριλίου ἡ
Σχολή Συμβουλευτικῆς Γάμου
καί Νέων Γονέων, πραγματοποίησε ἀκόμη μία συμβουλευτική ὁμιλία στό Πνευματικό Κέντρο Εὐαγγελιστρίας Χανίων.
Ὁμιλητῆς ἦταν ὁ Πρωτ. Σπυρίδωνας Βασιλάκος, ὁ ὁποῖος
διακονεῖ στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Θηβῶν
καί εἶναι καί ὑπεύθυνος τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφώνου
τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τόν
ὁποῖο καλωσόρισε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, μαζί μέ
τούς συνεργάτες τῆς Σχολῆς Συμβουλευτικῆς γάμου καί νέων γονέων Πρωτ. Βασίλειο Φραγκιαδάκη, Πρεσβ. Βασίλειο Γκάτση καί Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη.
Μέ ὁδηγό γνωστά παραμύθια πού μᾶς ἔλεγαν οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες
μας ὁ π. Σπυρίδωνας ἀνέφερε στό ἀκροατήριο πού ἀποτελεῖτο κυρίως ἀπό νέους
καί νέες, πώς μποροῦν αὐτά τά παραμύθια νά μεταλαμπαδευθοῦν στά παιδιά μέ
ἔννοιες καί συμβολισμούς μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή.
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Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο
γιά τόν μακαριστό πρώην Κισάμου καί Σελίνου
κυρό Εἰρηναῖο Γαλανάκη!
Ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λάμπης, Συβρίτου
καί Σφακίων κ.κ.
Εἰρηναίου καί συλλειτουργούν των
τῶν Σεβ ασμι ωτάτων Μητροπολιτῶν: Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ.
Ἀμφιλοχίου, τελέστηκε τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Κίσαμο, Ἀρχιερατικό συλλείτουργο καί ἐν συνεχείᾳ τό 4ετές Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη.
Ἀκολούθησε Τρισάγιο ἐπί τοῦ μνήματος τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, συμπροσευχούμενων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου.
Τό παρών στήν προσευχητική αὐτή σύναξη ἔδωσαν ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί
Φορέων, καί πλῆθος κόσμου.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Εἰρήνης στό Ρέθυμνο!
Πανηγυρικά καί μέ λαμπρότητα τιμήθηκε ἡ Ἁγία Εἰρήνη στό ἱστορικό Μοναστήρι πού εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη της στήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή 5 Μαΐου, τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου.
Μαζί τους συλλειτούργησαν ὁ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Κουλουριώτης, ὁ
Παν. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, καί ἄλλοι κληρικοί.
Στήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Περιφερειακῆς
Ἑνότητος Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονῆ, ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης καί πολλοί πιστοί, μεταξύ τῶν ὁποίων προσκυνητές ἀπό τήν Μητρόπολή μας
μέ ἐπικεφαλῆ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.
Τέλος, μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιος εὐχαρίστησε θερμά τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό καί τούς Πρωτοσυγκέλλους π. Δαμασκηνό καί
π. Ἀθανάσιο, γιά τήν τιμητική συμμετοχή τους στήν Πανήγυρη, τούς Ἄρχοντες
τοῦ τόπου καί τούς πιστούς πού κι ἐφέτος ἔγιναν συνεορταστές καί συγκοινωνοί
στήν χαρά καί στήν Χάρη τῆς Ἁγίας Εἰρήνης κατά τήν εὔσημο αὐτή ἡμέρα γιά τό
ἱστορικό Μοναστήρι της.
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Ἐκδήλωση μνήμης στόν Ἀποκόρωνα!
Ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης μέ
θέμα: “Ἡ μεταπολιτευτική Ἐπανάσταση 1895-1896 καί ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ἀποκόρωνα” πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 7 Μαΐου στόν
Βάμο Ἀποκορώνου.
Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε ὁ
Δῆμος Ἀποκορώνου, τό Κοινωφελές
Ἵδρυμα “Ἁγία Σοφία”, ἡ Τοπική Κοινότητα Βάμου καί ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος
Βάμου “Ὁ Πρίνος”.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ Δοξολογία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια τέλεσε καί ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Ἡρῶο παρουσία τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων
καί κόσμου. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε κατάθεση τῶν στεφάνων καί πρίν τόν
Ἐθνικό Ὕμνο, τήρηση ἑνός λεπτοῦ σιγῆ.
Μετά τό χαιρετισμό τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη,
ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, ὡς Προέδρου τοῦ
Δ.Σ. τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος “Ἁγία Σοφία”. Ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμός τοῦ
Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βάμου “Ο ΠΡΙΝΟΣ”, κ. Κυριάκου Λιμαντζάκη. Στή συνέχεια, ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ κεντρικοῦ ὁμιλητῆ κ. Γεωργίου
Λιμαντζάκη καί κατόπιν ἡ ἀνάγνωση τῶν ὀνομάτων τῶν Πεσόντων ἀπό τήν κ.
Ὄλγα Γαλάνη μέλος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βάμου, ὑπεύθυνη Δημοσῖων Σχέσεων καί τελετάρχη τῆς ἐκδήλωσης. Ἡ ἀπαγγελία τοῦ ποιήματος ἔγινε ἀπό τήν κ.
Στυλιανή Παντελάκη καί ἡ ἐκδήλωση τελείωσε μέ παραδοσιακούς χορούς ἀπό νέα
παιδιά τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βάμου μέ χοροδιδάσκαλο τόν κ. Σήφη Παπασήφη ὑπό τούς παραδοσιακούς ἤχους τοῦ κρητικοῦ συγκροτήματος τοῦ Γιώργου
Πετρακάκη (λύρα) καί Παντελῆ Ρεβελάκη (λαοῦτο) ἀπό τόν Βάμο.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου στό Σούρη Ἀποκορώνου!
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στό ἱστορικό
χωριό Σούρη στόν Ἀποκόρωνα,
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Μπετεινάκης.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου στά Χανιά!
Τόν Ἅγιο Χριστοφόρο προστάτη
τῶν ὁδηγῶν τίμησε ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας στόν περίλαμπρο Ἱερό Ναό ὅπου
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Δευτέρα 8 Μαΐου τελέσθηκε, Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων
κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἑκατοντάδων πιστῶν πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν τόν Ἅγιο Προστάτη τῶν Ὁδηγῶν.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου μίλησε ἐπίκαιρα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, ἐνῶ τό ἀναλόγιο τοῦ Ναοῦ κόσμησαν μέ τήν παρουσία τους καλλικέλαδοι ψάλτες.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς
εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
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«9η Μαΐου – Ἡμέρα Λήξης τοῦ Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου»!
Ξεκίνησαν τήν Τρίτη 9
Μαΐου οἱ ἐκδηλώσεις γιά
τήν 76η Ἐπέτειο τῆς Μάχης
τῆς Κρήτης.
Στό Μνημεῖο τῶν Πεσόντων τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἐπιμνημόσυνη δέηση
γιά τούς πεσόντες κατά τήν
διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση
στεφάνου ἀπό τόν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Ἀπόστολο Βουλγαράκη καί
ἀπό τόν βοηθό ΑΚΑΜ τῆς Ρωσικῆς
Πρεσβείας στήν Ἀθήνα Πλωτάρχη
Zayats Nikita.
Κατόπιν ἀκολούθησε ἑνός λεπτοῦ σιγή καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.
Στή συνέχεια μετέβησαν στό
Κοιμητήριο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ὅπου
ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στά μνημεῖα πεσόντων Ρώσων στρατιωτικῶν.
Ἀκολούθησε Κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή καί ἀνάκρουση τῶν
Ἐθνικῶν Ὕμνων Ἑλλάδος καί Ρωσίας.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης
σέ μνημεῖο τῆς 42ας, στά Τσικαλαριά!
Στό μνημεῖο πού εἶναι ἀφιερωμένο στό στρατιωτικό ἐκστρατευτικό σῶμα
Αὐστραλῶν καί Νεοζηλανδῶν (ANZAC) εἰς Μνήμην τῆς Μάχης τῆς 27ης Μαΐου
1941 στά Τσικαλαριά Χανίων, τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων γιά τά 76 χρόνια ἀπό
τήν ἱστορική Μάχη τῆς Κρήτης.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν μεταξύ ἄλλων ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος
Εὐάγγελος Ἀποστολάκης, ὁ θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας καί ἐκπρόσωποι ἐπίσημων
ἀρχῶν τῆς Αὐστραλίας καί τῆς Νέας Ζηλανδίας.

Τά Χανιά τίμησαν τήν ἀνακομιδή
τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου!
Μέ λαμπρή πανηγυρική
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε τό Σάββατο 20 Μαΐου,
ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, καί συλλειτουργούντων
τοῦ Πρωτ. Δημητρίου Καταπίδη καί τοῦ Πρεσβ. Δημητρίου Λιόλιου, τιμήθηκε ἡ ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου
στόν γραφικό προμαχῶνα τοῦ Παλαιοῦ Λιμανιοῦ Χανίων.
Πλῆθος κόσμου νέων καί παιδιῶν, ἐκμεταλευόμενο
τήν ἡλιόλουστη εὐλογημένη ἡμέρα ἦρθαν καί προσκύνησαν μέ εὐλάβια τόν προστάτη τῶν θαλασσῶν Ἅγιο
Νικόλαο.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφέρθη
πλούσιο κέρασμα πρός ὅλους τους προσκυνητές.
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Λαμπρές Ἀρχιερατικές Ἀκολουθίες στά Χάνια
γιά τούς Ἁγίους Κων/νο καί Ἑλένη!
Πανηγυρικά ἑορτάστηκαν οἱ
Ἰσαπόστολοι Ἅγιοι Κων/νος καί
Ἑλένη στούς Ἱερούς Ναούς τῆς
Μητροπόλεώς μας πού τούς εἶναι
ἀφιερωμένοι.
Στόν ἐπιβλητικό Ναό τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης στήν
Ἀγυιά Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ
π. Στυλιανός Σταγάκης, χοροστάτησε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός τελώντας Ἀρχιερατικό πανηγυρικό Ἑσπερινό συμπροσευχούμενου
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί πλειάδος Κληρικῶν καί εὐσεβοῦς Ἐκκλησιάσματος.
Στόν Ἱστορικό Ναό τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης ὅπου βρίσκεται στό κέντρο τῆς πόλεώς μας στήν περιοχή τῆς Νέας Χώρας Χανίων καί ὅπου διακονοῦν
ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης καί ὁ Πρωτ. Γεώργιος Ντουντουλάκης, τελέστηκε
Ἀρχιερατικός καί πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. Ἰουστίνου, συμπροσευχούμενου
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, πλήθους Κληρικῶν, τῆς Ὁσιολογιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γεροντίσσης Θεοξένης καί Χριστεπώνυμου
πληρώματος.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς ὑποδέχθηκε ἐκ
μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος, μεταφέροντας τήν εὐχή καί τό καλοσώρισμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, πρός τόν παλαιό συμφοιτητή του, ὅπως ἀνέφερε ὁ π. Δαμασκηνός.
Στήν ἀντιφώνηση ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰουστίνος, χαιρέτησε
τόν ταπεινό Μητροπολίτη μας,
στέλνοντας τήν ἀγάπη του καθώς
καί τόν Πρωτοσύγκελλο καί ὅλο
τόν κόσμο πού ἦρθε νά προσκυνήσει στή χάρη τῶν Ἁγίων πού
τιμᾶ ἡ ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα.
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Χειροτονία Διακόνου ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας!
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης στόν Ἱερό
Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐτελέσθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό ἡ εἰς διάκονο χειροτονία
τοῦ π. Ἐλευθερίου Ξεκουκουλωτάκη.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε ἱερούργησε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη (Ἀρχ. Ἐπιτρόπου Β΄Ἄρχ. Περιφερείας), τῶν οἰκείων ἐφημερίων Πρωτ. Στυλιανοῦ
Θεοδωρογλάκη καί Πρωτ. Εὐτυχίου Πετράκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμ. Παπαδοκωνσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Πρεσβ.
Νικολάου Λαδόπουλου καί τοῦ διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη.
Ὁ νεοχειροτονηθεῖς κατά τό λόγον του μεταξύ ἄλλων, εὐχαρίστησε πρωτίστως τόν Τριαδικό Θεό καί τόν σεπτό Ποιμενάρχη,
πού τό πιό σημαντικό ὄνειρο πού εἶχε ἀπό τήν παιδική του ἡλικία,
σήμερα γίνεται πραγματικότητα.
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, μέ πατρικά καί ὠφέλιμα λόγια, ἀπευθύνθηκε στόν π. Ἐλευθέριο, λέγοντάς του ”καλεῖσαι νά ὁμολογήσεις τό Χριστό στούς ἀνθρώπους
καί νά βιώσεις τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Νά διδάξεις
ἔργῳ καί λόγῳ τήν κατάργηση τῆς λατρευτικῆς προσκύνησης τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος, τήν πηγή κάθε κακοῦ, ὡς ἄλλοτε ἔπραξε ὁ
Μ. Κων/νος καταργώντας τήν προσκύνηση τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος ἐθεωρεῖτο καί ἐλατρεύετο ὡς ὁ ἐπί γῆς Θεός.
Καλεῖσαι νά ἔχεις ὅραμα φωτεινό πού εἶναι σπάνιο στήν ἐποχή
μας. Νά προσφέρεις τόν ἴδιο τόν ἑαυτό σου ὡς προσφορά-εὐχαριστία στό Χριστό γιά νά τόν ἁγιάζει καί νά τόν θεώνει, νά ὑπακοῦς
στό θέλημά Του, στούς Ὑπευθύνους τῆς Μητροπόλεως μέ πρῶτον
τόν Ἐπίσκοπόν σου, ὅπως ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ ἄκουσε τή φωνή
τοῦ Θεοῦ πού τοῦ εἶπε, ἔξελθε ἐκ τῆς χώρας σου καί νά ἐγκατασταθεῖς σέ χώρα μακριά πού θά σοῦ δείξω (Γένεσις 12,1)…”
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε μνημόσυνο
γιά τούς ἀγωνιζομένους στήν περίοδο τῆς Μάχης τῆς Κρήτης καί
ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε ἐπίσημος Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχούμενων Κληρικῶν, ἐκ μέρους τῆς Περιφέρειας τοῦ Περιφερειάρχου κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου κ. Ἀπόστολου Βουλγαράκη, ἀρχόντων τοῦ τόπου μας καί ἐκπροσώπων
τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, καθώς καί
πλήθους κόσμου.
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Ἕνα ὄνειρο ἔγινε πραγματικότητα….
Τό ἀπό δεκαετίας ὅραμα
καί ὁ πόθος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ γιά δημιουργία
ἐκκλησιαστικοῦ μουσείου
στό παλαιό Ἐπισκοπεῖο τῆς
Μητροπόλεώς μας στήν περιοχή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
παραδόθηκε τήν Δευτέρα
22 Μαΐου ἀπό τόν ὑπεύθυνο
Μηχανικό κ. Κων/νο Χατζηδάκη καί τούς συνεργάτες.
Φορέας ὑλοποποίησης τοῦ ἔργου, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε μέσω ΕΣΠΑ,
ὑπῆρξε τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ καί συγκεκριμένα ἡ διεύθυνση
ἀναστηλώσεως βυζαντινῶν καί μεταβυζαντινῶν μνημείων.
Σκόπος καί ὅραμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὅπως καί ὁ ἴδιος εἶχε
δηλώσει καί στό παρελθόν, εἶναι τό παρόν μνημεῖο νά λειτουργήσει ὡς χῶρος φύλαξης ἐκκλησιαστικῶν ἀντικειμένων καί κειμηλίων, ἱερῶν εἰκόνων καί ἀμφίων, ὡς
χῶρος πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στήν Κάρπαθο
γιά τόν ἥρωα Κων/νο Ἡλιάκη!
Στήν Κάρπαθο μετέβη σήμερα τό πρωί ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός
συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη καί τόν
Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη,
ὥστε νά παραστεῖ στίς ἐκδηλώσεις τιμῆς στή μνήμη τοῦ σμηναγοῦ Κώστα Ἡλιάκη, ὁ ὁποῖος
ἔχασε τή ζωή του στίς 23 Μαΐου τοῦ 2006 κατά τή διάρκεια ἀερομαχίας ἑλληνικῶν
καί τουρκικῶν μαχητικῶν.
Μπροστά στό μνημεῖο τοῦ ἥρωα Κων/νου τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνος δέηση
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό καί τόν Ἐπιχώριο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβρόσιο συμπροσευχουμένων
πλειάδος κληρικῶν, συγγενῶν, πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
Τό παρών ἔδωσαν μεταξύ ἄλλων ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἄμυνας, κ. Πάνος Καμμένος, ὁ ἀρχηγός ΓΕΕθΑ, ὁ ἀρχηγός ΓΕΑ, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ὑγείας κ.
Παῦλος Πολάκης, ὁ δήμαρχος Καρπάθου, κ. Ἠλίας Λάμπρου, ἀλλά καί ἐκπρόσωποι ἀπό τήν περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου.
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Μέ λαμπρότητα ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας
στά Χανιά!

Μέ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική τάξη ἑορτάστηκε στίς 25 Μαΐου στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό στήν Γεωργιούπολη Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ π. Δημήτριος Σανταμούρης, ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλειάδος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Νά σημειωθεῖ ὅτι πλῆθος πιστῶν τόσο ἀπό τά Χανιά ὅσο καί ἀπό τόν Ἀποκόρωνα, ἔσπευσαν στόν Ἱερό Ναό γιά τόν σημερινό ἑορτασμό καί γιά νά προσκυνήσουν τήν Εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.
Τό παρών στήν λατρευτική σύναξη ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Πρωτ. Θεόδωρος Μπατάκας:
“Πνευματικός προσανατολισμός τῆς οἰκογένειας”!
Στό κατάμεστο ἀπό νέους κυρίως ἀνθρώπους, Πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Εὐαγγελιστρίας Χανίων πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 22 Μαΐου ἡ πνευματική ὁμιλία τῆς Σχολῆς Συμβουλευτικῆς Γάμου καί νέων γονέων τῆς Μητροπόλεώς μας!
Ὁμιλητής αὐτή τή φορά μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἦταν ὁ π. Θεόδωρος Μπατάκας, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἔλαβε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό
τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τούς ὑπολοίπους Κληρικούς τῆς Σχολῆς Συμβουλευτικῆς Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας, Πρωτ. Βασίλειο Φραγκιαδάκη, Πρεσβ. Βασίλειο Γκάτση καί Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη, παρέθεσε πνευματική ὁμιλία μέ θέμα: ”ὁ πνευματικός προσανατολισμός τῆς οἰκογένειας”!

Πανηγυρικός Ἑσπερινός
τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς στά Χανιά!
Πα ν ηγ υ ρ ι κ ά
καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη
τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Σπλάν τ ζι α Χαν ί ων,
ὅπου φυλάσσεται
τίμιο λείψανο τῆς
Ἁγίας, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχούμενων τῶν οἰκείων ἐφημερίων Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπλαζάκη καί Πρεσβ. Δημητρίου Λιόλιου.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: ”ἥρωες ὅπως
ὁ Τζιλιβάκης πρέπει νά γίνονται πρότυπά μας”!

Ἡ πράξη τοῦ ἥρωα Στεφάνου Τζιλιβάκη ἀποτελεῖ παρακαταθήκη γιά ὅλους
ἐμᾶς, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός κατά τήν τέλεση τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἥρωα κατοδρομέα πού ἔπεσε στήν Κύπρο τό 1974
καί τά λείψανα τοῦ ὁποίου ἔφτασαν στά Χανιά 43 ὁλόκληρα χρόνια μετά.
Ὁ Χανιώτης ἔφεδρος Ἀνθυπασπιστής ἦταν στό πλήρωμα πού τό 1974 ἀπογειώθηκε ἀπό τό Μάλεμε καί καταρρίφθηκε στήν Κύπρο, κατά τήν τουρκική εἰσβολή.
Τά λείψανα τοῦ Ἐφέδρου Ἀνθυπασπιστῆ Καταδρομῶν ἀρχικά βρέθηκαν στό Στρατόπεδο τῆς 1ης ΜΑΛ, ὅπου καί ἀποδόθηκαν στρατιωτικές τιμές, ἐνῶ ἀπό ἐκεῖ μέ
πομπή μετακινήθηκαν στό σπίτι του καί στή συνέχεια στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου στό Μεϊντάνι Χανίων.
Σημειώνεται πώς ἡ τελετή παράδοσης 17 ταυτοποιηθέντων λειψάνων Ἑλλαδιτῶν πεσόντων κατά τήν περίοδο τοῦ 1964 καί τήν τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974, ἡ
ὁποία ὀργανώθηκε ἀπό τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε τήν
Παρασκευή σέ Ἱερό Ναό τῆς Λευκωσίας.
Στήν ἐξόδιο ἀκολουθία πού τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό
Μεϊντάνι, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, παραβρέθηκαν ἐκπρόσωποι
τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς πόλης μας.
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Ἐκδήλωση γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης
στήν Κωνσταντινουπολειάδα Χανίων!

Ἐλπιδοφόρο καί ἀφυπνιστικό μήνυμα ἀλλά καί ἐπίκαιρο ταυτόχρονα ἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός κατά τόν χαιρετισμό του
στήν Ἐπετειακή ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στήν Κωνσταντινοπολειάδα,
τό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης στή Νέα Χώρα
Χανίων.
Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη συνόδευε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε καί τόν κόσμο καλώντας στό βῆμα τήν ἐξαίρετη φιλόλογο καί ἀντιδήμαρχο τῆς πόλεώς μας κ. Βαρβάρα Περράκη, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τό θέμα:“Μάης 1453… «Πᾶρθεν»!
Στή συνέχεια, ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης παρουσίασε
τήν χορωδία τῆς Ἐνορίας Ζωοδόχου Πηγῆς Μουρνιῶν μέ ἐπικεφαλῆ τόν Πρωτ.
Ἰωάννη Δρακακάκη καί χοράρχη τόν κ. Δημήτριο Κολίντζα, ἡ ὁποία ἀπέδωσε μικρασιάτικα καί ἱστορικά τραγούδια τῆς ἅλωσης.
Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐκπρόσωποι
τῶν Ἀρχῶν.
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Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαγδαληνῆς Χανίων
τό ”ὕστατο χαῖρε” στόν Κων/νο Μητσοτάκη.
Σέ κλίμα βαθιᾶς συγκίνησης ἡ οἰκογένεια τοῦ Κρητικοῦ
π. Πρωθυπουργοῦ καί Ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Ν.Δ. Κων/
νου Μητσοτάκη, ὁ λαός τῶν
Χανίων ἀλλά καί οἱ ἄνθρωποι
πού ἔφτασαν ἀπό κάθε γωνιά
τῆς Ἑλλάδας, ἦρθαν νά ἀποδώσουν φόρο τιμῆς στόν Ἱερό
προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας Μαγδαληνῆς Χανίων τήν Τετάρτη 31 Μαΐου.
Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ
μακαριστοῦ Κων/νου Μητσοτάκη τελέσθηκε στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὅπου γιά
τόν σκοπό αὐτό μετέβη στήν
Ἀθήνα καί ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός.
Κατόπιν ἡ σορός τοῦ μακαριστοῦ Κων/νου μεταφέρθη
τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στά Χανιά, μέ τιμές ἐν ἐνεργείᾳ Πρωθυπουργοῦ,
στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς, ὅπου τήν Τετάρτη, στίς 2 τό μεσημέρι,
ἐψάλλη τρισάγιο Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί
Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, συμπροσευχούμενων
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, πλειάδος
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας ἀλλά καί ὅμορων Μητροπόλεων καί
χιλιάδων ἀνθρώπων.
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