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Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ,
Κύριε Βουλευτά,
Εὐγενεστάτη κ. Γεν. Πρόξενε τῆς Ἑλ-
λάδος ἐν Σμύρνῃ,
Ἀγαπητοί Νεοαρτακηνοί, εὐλογημένοι 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,

Πραγματοποιοῦμε καὶ ἐφέτος, κατὰ 
τὴν εὔσημον αὐτὴν ἡμέραν, κατὰ τὴν 
ὁποίαν ἐπανηγύριζεν ἡ ἐδῶ σεβασμία 
Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Φανερωμέ-
νης, εὐλαβικόν προσκύνημα εἰς τὸν 
ἅγιον τοῦτον χῶρον, εἰς τὸν ὁποῖον συ-
νέρρεαν πλήθη πιστῶν πανταχόθεν τῆς 
εὐλογημένης αὐτῆς περιοχῆς. Πραγμα-
τοποιοῦμε προσκύνημα μαζὶ μὲ αὐτὰ 
τὰ πλήθη, τὰ σήμερον ἀναπαυόμενα 
“ἐν οὐρανίοις θαλάμοις διηνεκῶς”, καὶ 
μὲ τοὺς ζῶντας ἀπογόνους των, κατὰ 
τοὺς καιροὺς τούτους τῆς παρακμῆς 
τῆς ὀρθοδόξου λατρείας εἰς τοὺς καθη-
γιασμένους διὰ δακρύων, στεναγμῶν, 
πόνων, κακουχιῶν ἀλλὰ καὶ θανάτου 
αἵματος τόπους τούτους, καὶ προσκυ-
νοῦμεν νοερῶς τὴν ὡς “ὄλβον θαύμα-

τος” ἐντεῦθεν κομισθεῖσαν καὶ φυλατ-
τομένην εἰς τὸν Πάνσεπτον Πατριαρ-
χικὸν Ναόν μας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν 
Φαναρίῳ ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Παναγίας 
Φανερωμένης, ψάλλοντες προθύμως 
ἑόρτιον ᾠδὴν τῇ πανυμνήτῳ Θεοτόκῳ 
χαρμονικῶς καὶ παρακαλοῦντες: “δυ-
σώπει, Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς” 
ἀπὸ πάσης “ὁρατῆς καὶ ἀοράτου ἐπι-
βουλῆς”.

Προσκυνηταὶ εἰς τὸ Tepe Manastırı, 
εἰς τὸ Kirazlı Manastırı, ἐδῶ εἰς τὸ 
Kapıdağ, ἀναλογιζόμεθα τὴν περι-
πέτειαν τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Πανα-
γίας τῆς Φανερωμένης, ἡ ὁποία ἦλθεν 
εἰς τὸν τόπον τοῦτον ὅπου ἱστάμε-
θα, ἀπὸ κάποιαν παραλιακὴν Μονὴν 
τῆς Θεοτόκου, καλουμένην Σιγριανή, 
παρὰ τὸ σημερινὸν παράλιον χωρίον 
Κουρσουμλί, κατεδαφισθεῖσαν ὑπὸ 
τῶν Σταυροφόρων, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέ-
λειψαν τὴν εἰκόνα εἰς ἔρημον τόπον. 
Ἡ εἰκὼν ἐλησμονήθη, διὰ νὰ εὑρεθῇ 
θαυματουργικῶς ἐπάνω εἰς ἕνα αἰω-
νόβιον δένδρον, τὴν 23ην Αὐγούστου 

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν

ἐπί τῶν Ἐρειπίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ἀρτάκης Κυζίκου

(23 Αὐγούστου 2017)

* * *
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τοῦ 1846, δηλαδή πρίν ἀπό 171 χρό-
νια. Ἡ ἱστορικὴ μνήμη δὲν διασώζει 
τὸ ὄνομα τοῦ προσώπου, τὸ ὁποῖον 
εἶδε τὸ ὅραμα καὶ ἀνεῦρε τὴν Εἰκό-
να τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἀπὸ Σιγρι-
ανὴ ὠνομάσθη καὶ εἶναι Φανερωμένη. 
Εἶναι μαρτυρημένον, ὅμως, ὅτι ἱδρύθη 
ἐδῶ Παρεκκλήσιον Φανερωμένης, τὸ 
ὁποῖον ἐξειλίχθη εἰς τὴν περίφημον 
αὐτὴν μέχρι τὸ ἔτος 1922 Μονὴν τῆς 
Φανερωμένης “μὲ τὰ 100 δωμάτια”. 
Καὶ ἡ Εἰκὼν θαυματουργεῖ πάντοτε 
καὶ εἶναι διὰ τοὺς ἀπείρους προσκυνη-
τάς της φυλακτήριον ἄσυλον, δῶρον 
τίμιον, ἀναφαίρετος πλοῦτος ἰαμάτων 
τῆς Κυζίκου, “ποταμὸς πεπληρωμέ-
νος τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος”. 
Τὸ τέλος τῆς περιπετείας τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς εἶναι γνωστόν. Μὲ μίαν χαρα-
κτηριστικὴν λεπτομέρειαν: Οἱ Κυζικη-
νοὶ πατέρες μας, κατὰ τὴν μαρτυρίαν 
τῆς Ἑλένης Καρατζᾶ, ἐκκινοῦντες διὰ 
τὴν μεγάλην περιπέτειαν τῆς προσφυ-
γιᾶς, ἐγκατέλειψαν ἐδῶ τὰ πάντα, ὡρι-
σμένα διασωζόμενα εἰς διαφόρους χώ-
ρους καὶ μουσεῖα. Ἐσήκωσαν ὅμως εἰς 
τοὺς ὤμους των μόνον τὴν Εἰκόνα τῆς 
Φανερωμένης καὶ μετὰ ὁδοιπορίαν 17 
ὡρῶν τὴν παρέδωκαν εἰς τὸ Πατριαρ-
χεῖον μας, μαζὶ μὲ τὸ ἀργυροῦν “ὑπο-
κάμισόν” της, ἀνταπόδομα θαύματος 
πρὸς τὴν πριγκίπισσαν Τατιάναν Πο-
τίμκιν, κτίτορα τῆς ὁμωνύμου Μονῆς 
εἰς τὸ Χάρκοβον Οὐκρανίας. 

Σήμερα συνοδεύομεν, ἀδελφοί, νο-
ερῶς τὰ ἐν οὐρανοῖς “καραβάνια” τῶν 
προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Εἰκόνος, 
καὶ προσευχόμεθα εἰς τὸν τόπον τοῦ 
θαύματος. Περιπετείας, βεβαίως, ἀντι-
μετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι. Ἡμεῖς ζῶμεν 

καὶ ἀντιμετωπίζομεν τὴν περιπέτειαν 
τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου, ἡ ὁποία 
εἶναι περιπέτεια ζωῆς καὶ σωτηρίας, αἱ 
ὁποῖαι ἐφανερώθησαν εἰς τὸν κόσμον 
διὰ τῆς Κυρίας Θεοτόκου. 

Συγχρόνως, ὅμως, κατὰ τὴν σημε-
ρινὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἀκούομεν 
ὅλοι μας καὶ μίαν φωνὴν μυστικήν. 
Εἶναι ἡ φωνὴ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία 
παίρνει τὴν πτωχικήν “μας τὴν μιλιὰ, 
καὶ τὴν ὑψώνει ὣς τὰ ἀστέρια”, μέχρι 
τὸν Θρόνον τοῦ Υἱοῦ Της, καὶ Τὸν πα-
ρακαλεῖ ἱκετευτικῶς νὰ συγχωρῇ τὰς 
ἁμαρτίας μας, νὰ ἁπαλύνῃ τοὺς πό-
νους μας, νὰ ἐλαφρύνῃ τοὺς κόπους 
μας, νὰ ἀπαντᾷ εἰς τὰς δυσπιστίας καὶ 
ὀλιγοπιστίας μας, νὰ εὐλογῇ τὴν ζωήν 
μας.

Ἡ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παναγίας τῆς Φα-
νερωμένης εἶναι τὸ «ἔνδοξο φλάμπου-
ρό» μας, τὸ λάβαρό μας, τὸ μόνο ποὺ 
μᾶς ἀπέμεινεν ἀπὸ τὰ ἐρείπια. Ἡμεῖς, 
κατέχοντες αὐτὴν προστασίαν καὶ σκέ-
πην τῆς ἡμῶν ζωῆς, προσφέρουμε «μ᾿ 
ἕνα μόνο ἀνασασμὸ» προσευχὴν καὶ 
ἱκεσίαν καὶ ἀγάπην καὶ στοργὴν καὶ 
θυσίαν αἰνέσεως καὶ δοξολογίας. Καὶ 
ἐκείνη, ἡ Φανερωμένη τοῦ Ἀρχαγγέ-
λου, ὅπως τὴν ἐγνώριζαν καὶ τὴν τι-
μοῦσαν οἱ Κυζικηνοί, γεμίζει τὴν ζωήν 
μας μὲ θεῖα καὶ ὑπερκόσμια νοήματα, 
μὲ ἄρρητα ρήματα καὶ “θάματα”: δρό-
σον τῆς χάριτος, δάκρυα κατανύξεως 
καὶ ἰατρείαν ψυχῶν καὶ σωμάτων.

Εἰς τὸν ἐρειπωμένον αὐτὸν χῶρον, 
τὸ κατοικητήριον καὶ τὸ σκήνωμα 
τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης, τὸ 
κάλλος τῆς φύσεως συμπλέκεται ἐρα-
στικῶς μὲ τὴν παρουσίαν τῆς Ἀειπαρ-
θένου εἰς ἕνα θαῦμα, εἰς μίαν ἱερὰν 



5

μυσταγωγίαν: ὅτι ἐκ τῶν ἐρειπίων, ἐκ 
τῶν λίθων, ἐγείρει ὁ Θεὸς τέκνα τῷ 
Ἀβραάμ, τὰ ὁποῖα ἔρχονται νὰ προ-
σφέρουν “θυσίαν λογικήν, ἀναίμα-
κτον” “θυσίαν ζωῆς”, τὴν Θείαν Λει-
τουργίαν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς 
καὶ σωτηρίας, παρεστηκότων καὶ συλ-
λειτουργούντων μαζί μας ἁγίων ἀγγέ-
λων καὶ ἀρχαγγέλων. 

Ἡμεῖς δὲ οἱ νοσταλγοὶ, καὶ πολλάκις 
ἀπέλπιδες ἐκ τῶν τραυμάτων τοῦ κό-
σμου καὶ τῆς ζωῆς προσκυνηταὶ, ὑπο-
βαλλόμεθα εἰς ἔκστασιν, προσευχήν, 
θάμβος. Τί κι᾿ ἂν εἶναι τὰ ποτὲ ἱερά 
μας ἐρείπια καὶ “σωριασμένες πέτρες”; 
ὅπως διερωτᾶτο καὶ ὁ Παπαδιαμάντης 
εἰς τὴν Σκιάθον, ἡμεῖς δὲ σήμερον εἰς 
τὴν Κύζικον; Δὲν εἶναι οὔτε ἐρείπια, 
οὔτε σωριασμένες πέτρες. Εἶναι ἡ «τι-
μιωτέρα τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέ-
ρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ», ἡ ὁποία 
μὲ τὴν ἀόρατον κραταιὰν παρουσίαν 
της τὰ ἁγιάζει. Καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ 
ἐρείπια δέχεται τοὺς στεναγμοὺς κάθε 
καρδιᾶς καὶ χαρίζει, ὡς ἀνταπόδωμα 
καὶ ὡς ἀντίδωρον, τὸ ἔλεος καὶ τὴν λύ-
τρωσιν, τὴν ἀνακούφισιν καὶ τὴν ἀνά-
παυσιν.

Οἱ πέτρες αὐτὲς καὶ τὰ “ντουβά-
ρια”, τὰ ὑπολείμματα, δὲν εἶναι ἁπλῶς 
ἄψυχος ὕλη, ἀλλὰ ἔχουν φωνὴν καὶ 
λαλιάν, καὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ. Δι-
ηγοῦνται, καὶ διηγούμεθα καὶ ἡμεῖς, οἱ 
βιοῦντες τὸ ποικιλόμορφον θαῦμα, “τὸ 
θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος τῶν ἀρετῶν 
τοῦ Χριστοῦ”.

Ἔχοντες τὴν βεβαιότητα αὐτήν, 
πλησιάζει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
τῆς «εὐσπλαχνίας τὴν ἄβυσσον» καὶ 
ἀποθέτει εἰς τὰς χεῖρας τῆς Θεοτόκου 

τὸ ἄγχος, τὴν ἀγωνίαν καὶ τὰς δυσκο-
λίας τὰς ὁποίας ἀντιμετωπίζομεν, τὰς 
δυσκολίας καὶ τὰ προβλήματα τῶν 
εὐθυνῶν μας καὶ τοῦ ἡμετέρου λαοῦ 
καὶ Γένους, καὶ τῶν πανορθοδόξων, καὶ 
αἰσθανόμεθα τὴν στοργὴν καὶ τὴν τρυ-
φερότητα τῆς σωστικῆς της παρουσίας 
νὰ πλημμυρίζῃ τὰ καθ᾿ ἡμᾶς πάντα:

«Σὲ ποιό καλύβι ἀγνώριστο, 
σὲ ποιά καρδιὰ θλιμμένη 
νὰ πέρασες τὴ νύχτα Σου, 
Κυρὰ Φανερωμένη; 
Ποιό μαραμένο λούλουδο 
ἡ χάρη Σου, Κυρούλα, 
κρυφὰ κρυφὰ ν᾿ ἀνάστησε, 
σὰν οὐρανοῦ δροσούλα;» 

(Ἀριστοτέλους Βαλαωρίτου, 
«Φανερωμένη»).

Πράγματι, ἡ Χάρις τῆς Παναγίας 
Φανερωμένης, μυστικῶς, «σὰν οὐρα-
νοῦ δροσούλα», πέφτει στὶς κουρα-
σμένες ψυχές μας καὶ τὶς ζωογονεῖ, 
ἀνασταίνει τὴν ἐλπίδα διὰ τὸ μέλλον, 
διὰ τὴν ἀνάστασιν τῶν πεπτωκυιῶν 
σκηνῶν τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας 
καὶ λατρείας μας, εἰς τοὺς ἀπεράντους 
τούτους τόπους τῆς Μικρασίας, εἰς 
τοὺς ὁποίους ἐσιώπησε τὸ κάλεσμα 
τῆς καμπάνας, ἐρειπώθηκαν τὰ ἱερὰ 
τῶν πατέρων μας, ἀπέθαναν ἢ κατέ-
φυγαν ἀλλοῦ, εἰς ἄλλους καλλιτέρους 
τόπους, οἱ ἄνθρωποί μας. Ἡ ἐλπὶς ὅμως 
οὐ καταισχύνει:

«Χαμογελᾶ ἡ ἀνατολὴ 
καὶ ροδοκοκκινίζει
ὀλίγο ὀλίγο ἡ καταχνιά, 
ποὺ τὰ βουνὰ στολίζει».

(Ἀριστοτέλους Βαλωρίτη, 
«Φανερωμένη»).
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Ἐντὸς ὀλίγου, θὰ φύγουμε καὶ ἐμεῖς 
ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς Φανερωμένης, ὄχι 
“μὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόμα”, ὅπως πρὸ 
αἰῶνος οἱ πατέρες μας. Θὰ φύγουμε διὰ 
νὰ ἐπανέλθουμε καὶ νὰ προσευχηθοῦμε 
δι᾿ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ διὰ τοὺς πατέρας 
μας, καὶ διὰ τοὺς ὅπου γῆς Κυζικηνούς. 
Θὰ φύγουμε μὲ γαληνιῶσαν τὴν ψυχήν 
μας, μὲ τὰ προβλήματά μας νὰ φαίνω-
νται πλέον μικρά, καὶ θὰ συνεχίζουμε 
τὸν καθημερινὸν ἀγῶνα μας μὲ μεγα-
λυτέραν αἰσιοδοξίαν καὶ θάρρος. Φεύ-
γουμε μὲ τὴν βεβαιότητα, ὅτι ἡ μεγάλη 
Μάννα μας, μᾶς συνοδεύει:

 «Ἐκεῖνος ὅπου τοῦ Θεοῦ 
τὴ Μάνα συλλογᾶται 
στὴν ἀγκαλιὰ τῆς ἀρετῆς 
στὴ σκέπη Σου κοιμᾶται! 
Ἄλλοι Σὲ κράζουν ἔλεος, 
ἐλπίδα ὁ θλιμμένος, 
βασίλισσα τῆς ἐκκλησιᾶς 
Σὲ κράζει ἡ καμπάνα. 
Ἐλεημοσύνη ὁ φτωχός, 
νερὸ ὁ διψασμένος,
μὰ ἡ δική μας ἡ καρδιά, 
Δέσποινα, αὐτὴ Σὲ κράζει ΜΑΝΑ». 

(Ἀχιλλεὺς Παράσχος).

Εἰς αὐτὴν τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, 
τὴν Ὑπέρμαχον Στρατηγὸν τοῦ Γένους 
μας, τὴν Μεγάλη Μάννα τῆς καρ-
διᾶς τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ μας Πατριαρχείου, ἀλλὰ καὶ τῆς 
καρδιᾶς «πάσης ψυχῆς Χριστιανῶν 
Ὀρθοδόξων», εὐημερούσης καὶ «θλι-
βομένης καὶ καταπονουμένης καὶ ἐλέ-
ους Θεοῦ ἐπιδεομένης», εἰς τὴν Πα-
ναγίαν τὴν Φανερωμένην, τὴν πάντο-
τε - καὶ εἰς τὰ ἐρείπιά Της παροῦσαν 
καὶ πάντοτε προστατεύουσαν, καὶ εἰς 
τὴν μεσιτείαν Της παραδίδομεν ἑαυ-
τοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ δεόμεθα καὶ 
Τὴν ἱκετεύομεν ὅλοι μαζί: Ὑπερένδοξε 
ἀειπάρθενε, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, 
προσάγαγε τὴν ἡμετέραν προσευχὴν 
τῷ Υἱῷ Σου καὶ Θεῷ ἡμῶν καὶ αἴτη-
σαι ἵνα παράσχῃ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, 
γαλήνην καὶ εὐημερίαν πᾶσιν ἀνθρώ-
ποις, φανερώσῃ δὲ ἡμῖν τὸ ἅγιον 
Θέλημά Του, καὶ σώσῃ διὰ Σοῦ τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν, ὅτι ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ 
καὶ διὰ Σοῦ μεθ᾿ ἡμῶν. 

Ἀμήν.
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Διπλωματική ἐργασία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος

Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄

Κεφάλαιον Δ`

Ἔντυπα εἰλητά καί ἀντιμήνσια

4.7.3. Εἰλητό Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίων Ἀναργύρων Χανίων. (Εἰκ. 36).
Εἰλητό, κτῆμα 

ἱεροῦ ναοῦ ἁγίων 
Ἀναργύρων Χανί-
ων, καθιερωθέν ἀπό 
τόν Θηβαϊδος Γερ-
μανό, διαστάσεων 
0,50 ἐπί 0,58. 

Ρω σ ι κ ῆ ς  τ έ -
χνης, ἔχει ὡς κύριο 
θέμα τόν Ἐπιτάφιο 
Θρῆνο, ἐπάνω τοῦ 
ὁποίου ἵσταται ὁ 
Τίμιος Σταυρός. 
Ἐπίσης, ἀπεικονί-
ζει τόν ἄναρχο Πα-
τέρα ἐπί νεφελῶν, 
τό ἅγιο Πνεῦμα ἐν 
εἴδει περιστερᾶς 
καί τούς τέσσερις 

Εὐαγγελιστές ἐντός σφαιρῶν στή σειρά Ματθαῖος Ἰωάννης, Μάρκος καί Λουκᾶς. 
Μεταξύ τῶν Εὐαγγλιστῶν καί καθέτως, πλούσιος διάκοσμος, χαρακτηριστικός 
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τῆς ρωσικῆς τέχνης, στό μέσον τοῦ ὁποίου ἐπί παραλληλογράμμου πλαισίου βρί-
σκονται ἡ στήλη μετά τοῦ ἀλέκτορος, ὁ νιπτήρ καί ὁ κάλαθος, ἐντός τοῦ ὁποίου, 
εἶναι τοποθετημένοι οἱ ἤλοι καί ἡ σφύρα. Στήν ἀπέναντι ἀκριβῶς πλευρά, σέ ἴδιο 
πλαίσιο, ἀπεικονίζονται ἡ κλίμακα, ὁ σπόγγος ἐπί καλάμου, ὁ χιτών καί ἡ λόγχη.

Τό παρόν Εἰλητό δέν ἀναφέρει πληροφορίες ὀνομασίας, χρήσεως καί καλλι-
τέχνου. Μόνο στή δυτική πλευρά τῆς ὀθόνης ἀναγράφεται: «Καθιερώθη ἐν τοῖς 
ἐγκαινίοις τοῦ ναοῦ τοῦ Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ ἐν Πάτμῳ, αלιδ΄» (1914).

4.8. Εἰλητά καί ἀντιμήνσια τῆς  Ἑλλάδος.
4.8.1. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου  

Πρέβελη Ν. Ρεθύμνης. (Εἰκ. 37).
Εἰλητό, κτῆμα 

τῆς Πατριαρχικῆς 
καί Σταυροπηγι-
ακῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου, στόν 
Πρέβελη, Νομοῦ 
Ρεθύμνης, τοῦ ΙΘ` 
αἰῶνος (1811) κα-
θιερωθέν ἐν ἁγίῳ 
Ὄρει, διαστάσεων 
0,58 ἐπί 0,73.

Εἶναι ἀναγεννη-
σιακῆς τέχνης, ἐξε-
δόθη στή Βενετία 
καί περιλαμβάνει 
ὡς κύριο θέμα τόν 
Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ἐπάνω στόν ὁποῖο ἵσταται ὁ Τίμιος Σταυρός μέ τόν ἀκάνθινο 
στέφανο καί ἐπί τοῦ ὁποίου στηρίζονται ἡ λόγχη καί ὁ σπόγγος ἐπί καλάμου, τούς 
τέσσερις Εὐαγγελιστές στή σειρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς, τήν Ἀνά-
σταση, τήν Ἀποκαθήλωση, τήν  Παναγία Τριάδα ἐπί νεφέλης, δύο τάγματα ἀγγε-
λικῶν δυνάμεων, τόν ἥλιο καί τή Σελήνη, τό Γολγοθά, τόν ἀγρό τοῦ κεραμέως, 
τό ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων, τή στήλη, τόν ἀλέκτορα, τά ἀργύρια, τό 
νιπτῆρα, τό φραγγέλιο, τό χιτῶνα, τή χεῖρα τοῦ παραδιδόντος, τούς ἤλους καί 
τούς ἀμφορεῖς.

Τό ὅλον θέμα περικλείεται ἐντός πλαισίου στίς παρυφές, τό ὁποῖο ἔχει κο-
σμηθεῖ στίς γωνίες καί ἀναγράφει: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ». ΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΕΝ ΕΝ ἘΝΕΤΗΙ-
ΣΙ 1811 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (δέν ἀναφέρει ἡμέρα) ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΟΝ (sic) ΜΕΝ 
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ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΥΡΊΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΗΝ (sic) 
ΔΕ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΑΪΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΘΕΝ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩ». Ἐπίσης, ἀναφέρει φράσεις ἀπό τόν Κα-
νόνα τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «ΑΝΩΣΕ ΕΝ ΘΡΟΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 
ΕΝ ΤΑΦΩ»1 καί ἀπό τά ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια «ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΤΕΠΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΣΕ....» 2.

Χαρακτηριστικό τῆς συνθέσεως εἶναι ὅτι τό δεσπόζον θέμα, ὁ Ἐπιτάφιος 
Θρῆνος, περιορίζεται στίς διαστάσεις μέ ἀντίθετη ἐπέκταση τῶν ἐπιμέρους θεμά-
των. Ἐπίσης, διαπιστώνουμε ὅτι τό παρόν ἄμφιο εἶναι ἡ δεύτερη κατά σειρά ἔκδοση.

Ἡ ἀρίστη κατάσταση τοῦ ἀμφίου δηλώνει τή σχεδόν καθόλου λειτουργική χρή-
ση του.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου Μακάριος Νοταρᾶς (1731-1808) 
ἐξελέγη Μητροπολίτης, περίπου τό 1764. Τή βιογραφία του συνέγραψε ὀ εὐσεβής 
ἱεροδιδάσκαλος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας καί ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 17 Ἀπριλίου.

Παρόμοιο Ἀντιμήνσιο ἐντοπίσαμε στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ στόν Κουμπέ Ρεθύμνης τό ὁποῖο δέν ἀναφέρει καθιέρωση. Ἡ 
θέση ὅπου ὑπῆρχαν τά ἅγια λείψανα, τά ὁποῖα ἤρθησαν, εἶναι φανερή. Κατά συνέ-
πεια τό ἄμφιο ἔχει δεχτεῖ πράξη ἁγιασμοῦ.

4.8.2. Ἀντιμήνσιο 
Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου 
Γεωργίου, Ἐπανω-
σήφη Ν. Ἡρακλεί-

ου. (Εἰκ. 38).
Ἀ ν τ ι μ ή ν σ ι ο 

ΙΘ` αἰῶνος (1827), 
κτῆμα τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς ἁγίου Γεωρ-
γίου, Ἐπανωσήφη, 
Νομοῦ Ἡρακλείου, 
διαστάσεων 0,58 
ἐπί 0,49.

Εἶναι ἀναγεννη-
σιακῆς τέχνης καί 
ἀπεικονίζει ὀκτώ 
(8) παραστάσεις 

1.  βλ. ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ, Κανών ὄρθρου Μ. Σαββάτου, ἐνθ’ ἀνωτ. σ.444.
2.  βλ. Αὐτόθι, Εὐλογητάρια, σ. 443.
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ἀπό τίς ὁποῖες δεσπόζει ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος, ἐπάνω στόν ὁποῖον ἵσταται ὁ Τίμιος 
Σταυρός στηρίζων τήν λόγχη καί τό σπόγγο. Ἐπίσης, περιλαμβάνει τούς τέσσε-
ρις Εὐαγγελιστές στή σειρά Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος, Λουκᾶς. Στό ἀνατολικό 
μέρος τῆς ὀθόνης ἀπεικονίζεται ἡ ἁγία Τριάδα, τήν ὁποίαν περικλείουν χερουβι-
κές Δυνάμεις. Στή βόρεια πλευρά τοῦ ἀμφίου ἀπεικονίζεται ἡ ἀλεκτοροφανία καί 
ἄλλα ἀντικείμενα τοῦ πάθους καί στή νότια ὁ «ΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ». Χαρακτηριστικά 
τοῦ ἀμφίου εἶναι ἡ δυτική ἐπίδραση στήν εἰκόνα τοῦ Ἐπιταφίου, μέ τό λαρνακοει-
δή τάφο, ἡ ἔντονη δραματική κίνηση τῶν προσώπων πού διακονοῦν στή ζωηφόρο 
Ταφή, ἡ παράδοση πού ζητεῖ τά σώματα τῶν κεκοιμημένων νά τοποθετοῦνται στό 
μνῆμα μέ τή σινδόνη καί ὁ λιτός διάκοσμος στίς γωνίες τοῦ ἀμφίου καί στούς κύ-
κλους πού περικλείουν τούς Εὐαγγελιστές.

Στίς παρυφές τοῦ ἀμφίου ἀναφέρονται οἱ γραπτές πληροφορίες: σέ βυζαντινή 
κεφαλαιογράμματη σημειογραφία ἀναγράφεται: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΙΕ-
ΡΟΝ ΕΝΩ (ΕΝ Ω) ΔΕΙ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΥΣΤΑΓΟΓΙΑΝ (sic) ΚΑΘΗ-
ΓΙΑΣΘΕΝ (sic) ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΕΛΕΤΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» καί στή 
δυτική παρυφή, «ΕΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΤΟΥ ΛΕΣΒΙΟΥ 1827 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4». Στό παρόν ἄμφιο παρατηρήθηκε ἐκτενής 
λειτουργική χρήση. Προφανῶς ἦταν Ἀντιμήνσιο, ἀπό τό ὁποῖο ἤρθησαν τά ἅγια 
Λείψανα ὡς φαίνεται καί στό ἴδιο. Ἐπίσης, ἡ πληροφορία καθιερώσεως τοῦ ἀμφίου 
κατά πᾶσαν πιθανότητα ἔχει σβήσει λόγῳ  τῆς χρήσεώς του.

4.8.3. Ἀντιμήνσιο ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίας Βαρβάρας Γεωργιούπολη Ν. Χανίων.  
(Εἰκ. 39).

Ἀντιμήνσιο πού 
ἀνήκει στόν ἱερό 
ναό ἁγίας Βαρβάρας 
Γεωργ ιουπόλ εω ς, 
Ἀποκορώνου νῦν 
δέ, στήν Πατριαρ-
χική καί Σταυροπη-
γιακή Ἱερά Μονή 
ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων στό 
Ἀκρωτήρι, Νομοῦ 
Χανίων, τοῦ ΙΘ` 
αἰῶνος (1856), ἐπί 
λινοῦ ὑφάσματος, 
διαστάσεων 0,66 ἐπί 
0,50.

Ἀναγεννησιακῆς 



12

τέχνης, μέ πλούσιο διάκοσμο, παρουσιάζει κύριο θέμα τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο ἐπί 
σινδόνος, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἐντός πλαισίου. Ἄλλες παραστάσεις περικλείονται 
ἐντός ὀβάλ κορνίζας καί περιλαμβάνουν: Τούς τέσσερις εὐαγγελιστές στή σειρά 
Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος, Λουκᾶς, τόν ἀναρχο Πατέρα εὐδοκοῦντα καί τό 
ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορευόμενον ἀπό τόν Πατέρα. Στό ἀνατολικό μέρος, δεξιά καί 
ἀριστερά τοῦ ἀνάρχου Πατρός ἀπεικονίζεται ἡ ἀλεκτοροφωνία καί ὁ Γολγοθᾶς. 
Δυτικά ὁ Πανάγιος Τάφος, ἔνθεν κακεῖθεν αὐτοῦ ἀπεικονίζονται οἱ μάστιγες, ὁ 
σπόγγος, οἱ ἤλοι, ἡ λόγχη καί ἡ κλίμακα ἐνῶ βόρεια καί νότια, ἡ Ἀνάσταση καί ἡ 
Σταύρωση.

Χαρακτηριστικά σημεῖα τοῦ θέματος εἶναι τό πλαίσιο ἐντός τοῦ ὁποίου βρί-
σκονται ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος, ὁ Τίμιος Σταυρός μέ τόν ἀκάνθινο στέφανο καί οἱ 
ἀγγελικές δυνάμεις ἱπτάμεναι.

Οἱ γραπτές πληροφορίες, τοῦ Ἀντιμηνσίου βρίσκονται σέ πλαίσιο γύρω ἀπό 
τόν Ἐπιτάφιο Θρήνο, ὅπου ἀναφέρουν: «Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ  ΤΗι ΕΓΚΡΙΣΕΙ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗι ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΗ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥΤΟ ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕ-
ΡΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ-
ΛΟΥ ΙΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΥΤΟΥ» «ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Ἰανουαρίου 1856». 

Ἡ φθορά πού ἔχει ὑποστεῖ τό παρόν ἄμφιο δηλώνει τήν πολύ λειτουργική του 
χρήση, πάντως καθιέρωση δέν ἀναφέρει, προφανῶς θά ἔχει σβήσει. Ἐπίσης, εὐκο-
λα παρατηρεῖται ράψιμο διά χάρτου ἀντί ὑφάσματος καί προχειρότητα, προφανῶς 
πρόκειται γιά προσπάθεια ἱερέως νά καλύψει τά σημεῖα φθορᾶς τοῦ ἀμφίου.

Παρόμοιο ἐντοπίσαμε:
Εἰλητό, κτῆμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, Νέου Χωρίου Ἀπο-

κορώνου Νομοῦ Χανίων. Τό ἄμφιο δέν ἀναφέρει πληροφορίες καθιερώσεως οὔτε 
καί ὑπογραφή Ἐπισκόπου. Πάντως, δείγματα λειτουργικῆς χρήσεως ὑπάρχουν, 
παρ’ ὅτι τό ἄμφιο παρουσιάζει ἀρίστη κατάσταση. Αὐτή συμπεραίνεται ἀπό τό κά-
ψιμο πού ἔχει, τό ὁποῖο προφανῶς δημιουργήθηκε ἀπό σπίθα κεριοῦ ἤ κάρβουνου 
καί τελικῶς σταμάτησε ἡ χρήση του. Ἀναφέρει, ὅμως, τή χρονολογία ἐκδόσεώς 
του: «εν αθηναις. τη. Ιανουαρί(ου) 1856» (sic).
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Τό σχέδιο 
τῆς Θείας 

Οἰκονομίας 
ἀρχίζει νά ὑ - 
λ ο  π ο ι ε ῖ τ α ι 
καί ὁλοκλη-
ρώνεται μέ 
τήν ἴδια προ-
τ ρ ε π τ ι κ ή 
προ στακτική “Χαῖρε” καί ”Χαίρετε”!

Ἡ πρώτη, σέ ἑνικό ἀριθμό, βγαίνει 
ἀπό χεὶλη ἀγγελικά καί ἀπευθύνεται σέ 
ἕναν ἄνθρωπο...

Ἡ δεύτερη, σέ πληθυντικό ἀριθμό, 
ἐκπορεύεται ἀπό χείλη θεϊκά καί ἀπευ-
θύνεται σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους....

Ἔτσι, ἡ περιπέτεια τῆς σωτηρίας τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τήν ἁμαρτία, 
τή φθορά καί τό θάνατο κινεῖται στόν 
ἀστερισμό τῆς χαρᾶς!

“Χαῖρε”, προσφώνησε ὁ ἀρχάγγελ-
λος Γαβριήλ τήν ταπεινή καί ἄσημη 
Κόρη τῆς Ναζαρέτ, πρίν τῆς ἀναγγεί-
λει ὅτι θά καταστεῖ ἡ “Χώρα τοῦ Ἀχω-
ρήτου”...

Παράξενος στ` ἀλήθεια χαιρετι-
σμός!

Νά χαρεῖ ἡ Μαρία τῆς Ναζαρέτ; Γιατί; 
Γιά τή μεγάλη πιθανότητα, ἤ μάλ-

λον βεβαιότητα, νά σηκώσει τό ἐπο-
νείδιστο βάρος, τήν κοινωνική κατα-
κραυγή καί ὁλοκληρωτική ἀπαξίωση 
ὡς ἄγαμη μητέρα, σέ μία ἀκραία συντη-

ΧΑΡΑΣ ΑΙΤΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ!

ρητική κοι-
νωνία; 

Νά χαρεῖ 
γιατί;

Γιά τήν ἐξ 
ἵσου πιθανή 
καί κατά πά-
ντα δικαιολο-
γημένη, κατά 

τίς τότε ἀντιλήψεις, ἀντίδραση τοῦ 
μνήστορός της Ἰωσήφ;

Καί ὅλα αὐτά, γιά κάποια ἀόρι-
στη προοπτική ὅτι θά κυοφορήσει τό 
Θεό;...

Ἀλήθεια!
Πόση πίστη χρειάζεται, πόση δύνα-

μη ψυχῆς καί συνάμα πόση ταπείνωση 
καί ὑπακοή ἀπαιτεῖται μέχρι νά ἀκου-
στεῖ, χωρίς πολλές σκέψεις, προβλημα-
τισμούς καί ἀμφιταλαντεύσεις, ἐκεῖνο 
τό “ἰδοῦ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι 
κατά τό ρῆμα σου”; 

Ἔτσι, ἁπλά, χωρίς πῶς καί γιατί, 
ἡ Παρθένος Μαρία δέχθηκε τή θεία 
ἐπιλογή, ὑποτάχθηκε στό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, ἀναλαμβάνοντας καί τίς ὅποιες 
συνέπειες τῆς ἐπιλογῆς της, ἐκφράζο-
ντας, χωρίς, ἵσως, καί νά τό συνειδητο-
ποιεῖ, τήν παναθρώπινη συναίνεση καί 
συνεργισμό στό ἀπό κτίσεως κόσμου 
σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου 
καί τῆς ἐπιστροφῆς του στό πρωτόκτι-
στο κάλλος!...

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη



Καί τό ἀρχαγγελικό “Χαῖρε”, συ-
μπληρωμένο ἀπό τή δίστομη ρομφαία 
τοῦ πόνου, τῆς προσφυγιᾶς καί τοῦ μη-
τρικοῦ σπαραγμοῦ δίπλα στό Σταυρό, 
ἐκφράζει σέ ὅλη τήν πληρότητά της τή 
χαρά! 

Γιατί, ἡ Θεογεννήτωρ Μαρία, μέ τήν 
ὁλοκληρωτική ἀφοσίωσή της στό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ, ἀνά τούς αἰῶνες χαίρει 
καί μακαρίζεται, καθώς ἔγινε πρότυπο, 
διδάσκαλος καί πηγή χαρᾶς γιά τό γέ-
νος τῶν ἀνθρώπων! 

Ἡ ταπείνωσή της καί ἡ αὐτόβουλη 
καί ἀνεπιτήδευτη ὑπαγωγή της στό θέ-
λημα τοῦ Κυρίου, μᾶς δείχνει τό δρόμο 
τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς, πού τήν βιώνουμε 
μόνο μέ τήν ὑποταγή μας στό θέλημά 
Του...

Μιά τέτοια στάση ζωῆς, βεβαίως, 
πόρρω ἀπέχει τῆς παθητικῆς μοιρο-
λατρείας, ἀφοῦ δέν μᾶς ὁδηγεῖ στήν 
παραίτηση, ἀλλ` ἀντίθετα μᾶς ἐνδυνα-
μώνει στόν ἀγῶνα καί τήν προσπάθειά 
μας γιά τήν προσωπική καί συλλογική 
βελτίωση καί μᾶς καθοδηγεῖ στό δρόμο 
μας πρός τή θέωση!

Μᾶς δίνει τή δύναμη νά ὑπερβοῦμε 
τίς δυσκολίες καί τίς ἀδικίες τῆς ζωῆς, 
νά ἀντιμετωπίσουμε τόν πόνο, τήν 
ἀσθένεια, τόν ἴδιο τό θάνατο, ὄχι ὡς 
δεδομένα, ἀλλά, κάτω ἀπό τό πρῖσμα 
τῆς αἰωνιότητας, ὡς προσωρινές κατα-
στάσεις, μέ ἡμερομηνία λήξεως.

Καί ταυτόχρονα μᾶς διδάσκει νά 
διακρίνουμε καί νά ξεχωρίζουμε τήν 
πάντα ἐφήμερη καί συχνά ἐπίπλαστη 
ἀνθρώπινη χαρά ἀπό τήν ἄλλη, τήν 
ἀληθινή καί μόνιμη, τή χαρά, πού μᾶς 
προσφέρει ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγά-
πη, μία χαρά, πού τίποτε καί κανείς δέν 

μπορεῖ νά μᾶς ἀφαιρέσει, πού μᾶς δίνει 
τή δύναμη νά χαιρόμαστε καί ὄρθιοι νά 
πορευόμαστε, 

ὅταν γύρω μας ὅλα ἀνατρέπονται 
καί καταστρέφονται! 

Εἶναι Ἐκείνη, πού πρώτη γεύθηκε τό 
πλήρωμα τῆς γνήσιας χαρᾶς, ἡ ὁποία 
χάρη σ` Αὐτήν κατέστη πανανθρώπι-
νο κτῆμα, προνόμιο καί δικαίωμα: Τό 
“Χαίρετε”, πού ἐξεπορεύθη ἀπό τά χεί-
λη τοῦ Ἀναστημένου Υἰοῦ της, εἶναι ἡ 
συνέχεια καί ὁλοκλήρωση τοῦ “Χαῖρε”, 
πού ἄκουσε στή Ναζαρέτ...

Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ ἀέναος πηγή 
χαρᾶς γιά τόν καθένα μας, πού, ἰδιαί-
τερα τοῦτες τίς Αὐγουστιάτικες μέρες, 
προσφεύγει στή σεπτή μορφή Τῆς καί 
προσηλώνει τό βλέμμα του στά μάτια 
της, τά γεμάτα κατανόηση, ἀγάπη, 
στοργή καί ταυτόχρονα ἐλπίδα, ψελλί-
ζοντας: 

“ἄν δέν ἤσουν  Ἐσύ, 
τί θά ἤταν ἀλήθεια ἡ ζωή μας ; …
Ἄν δέν ἤσουν  Ἐσύ, Παναγιά μας, 
Ποιᾶ χαρά θά μποροῦσε νά νιώσει ἡ 
καρδιά μας ; …
Ποιᾶ ἀγκαλιά θά μᾶς ἔκλεινε στοργική 
στίς μεγάλες καί κρίσιμες ὥρες τῶν 
πόνων;
Καί ποιό χέρι ἀπαλό μέ γλυκύτατο χάδι 
θά σκούπιζε ἀνάλαφρο τῶν ματιῶν μας 
τό δάκρυ;
Ἀλλά εἶσαι  Ἐσύ! 
Ἡ γλυκειά μας Μητέρα !
Καθημερινά στή ζωή μας....
Ἐσύ !  Ἡ χαρά μας !”
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Σ ε μ ν οπρ ε π ῶ ς 
καί ἱεροπρεπῶς, 
ἑορτάσθηκε ἀπό 
τήν Ἱερά Ἐπαρ-
χιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, κατό-
πιν ὁμοφώνου 
Ἀποφάσεώς Της, ἡ ἐπέτειος τῆς συ-
μπληρώσεως δέκα ἐτῶν (2006 – 2016), 
Ἀρχιεπισκοπικῆς Διακονίας τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης.

Συγκεκριμένα, τό πρωΐ τῆς Τετάρ-
της, 23ης Αὐγούστου 2017, ἡμέρα τῶν 
ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Πρωθιεράρχου, τελέσθηκε Συνοδική 
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, 
στήν ὁποία μετεῖχε καί ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, 
Ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λει-
τουργίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σε-
βαστείας κ. Δημήτριος ὁμίλησε σχε-
τικῶς ἀναγνώσας καί κατάλληλον τῇ 
περιστάσει Πατριαρχικόν Γράμμα, τό 
ὁποῖον καί ἐπέδωκε εἰς τόν Τιμώμενον 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρωθιεράρχην 
τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης.

Εἰς  τό  ὡ ς 
εἴρηται Σεπτόν 
Πατριαρχικόν 
Γράμμα, ὁ Πανα-
γιώτατος, μετα-

ξύ ἄλλων, ἀνέφερεν: “Ἐν τῷ προσώπῳ 
τοῦ εἰρηνωνύμου Πρωθιεράρχου τῆς 
ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας τιμῶμεν τόν ἀνε-
ξίκακον καί φιλόκαλον, τόν φιλόστορ-
γον καί εἰρηνοποιόν Ἱεράρχην, διά τόν 
ὁποῖον ἰσχύουν ἐπακριβῶς οἱ λόγοι Βα-
σιλείου τοῦ Μεγάλου. Τούτους προσφέ-
ρομεν σήμερον ὑμῖν ἐκ καρδίας, προσφι-
λέστατε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, ἅγιε 
Κρήτης, ὡς εὐχήν: εἴθε νά συνεχίσητε 
ἐπί χρόνους πολλούς καί ἐν ἀκμῇ ὑγείας 
νά εἶσθε «ἔρεισμα πατρίδος, Ἐκκλησιῶν 
κόσμος, στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀλη-
θείας, στερέωμα τῆς εἰς Χριστόν πίστε-
ως, οἰκείοις ἀσφάλεια (P.G. 32, 305Α)” .

Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης προ-
σεφώνησε ὁ, ἐπίσης ἑορτάζων τά ὀνο-
μαστήρια αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης 
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρη-
ναῖος, ἀναφερθείς μετά θερμῶν λόγων 
εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ!



Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναῖος, ἐμφανῶς συγκινημένος, 
ἐξέφρασε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιά 
ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τό 
Πρόσωπό Του καί ἀνέφερε χαρακτηρι-
στικά ὅτι ἐπιτελεῖ μόνον τό χρέος τῆς 
ἀποστολῆς του, μέ ποιμαντική ἀγωνία 
καί μέριμνα, ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της, ἀναφερθείς μετ’ εὐγνωμοσύνης 
εἰς τό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο καί τόν Σεπτό Προκαθήμενο 
Αὐτοῦ, τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τίς Μοναστι-
κές Ἀδελφότητες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί 
ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἐγγύς καί μα-
κράν, διά νά εὐχηθοῦν καταλλήλως.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, 
πραγματοποιήθηκε, μέ μεγάλη ἐπιτυ-
χία καί πάνδημη συμμετοχή, Τιμητική 
Ἐπετειακή Ἐκδήλωση, στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Πέτρου Μπεντενάκι, στήν πα-
ραλιακή Λεωφόρο τοῦ Ἡρακλείου. 
Στήν ἐκδήλωση παρουσιάσθηκε πρό-
γραμμα Βυζαντινῶν ὕμνων ἀπό τόν 
καταξιωμένο καί ἄρτιο Χορό Ψαλτῶν, 
«Οἱ Κρῆτες Μαΐστορες», καθώς καί 
σχετικά τραγούδια ἀπό τήν Παιδική – 
Νεανική Χορωδία τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητας Ἡρακλείου. Kεντρικός ὁμι-
λητής ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι-
ακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 
ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρθηκε μέ λόγο γλαφυρό στήν 
Ἀρχιεπισκοπική Δεκαετία τοῦ Πρώτου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἐπίσης, ἔγινε ἡ 
προβολή ταινίας ἀπό τούς Ἀρχιεπισκο-
πικούς βηματισμούς τῆς ἑορταζομένης 
δεκαετίας καί παρουσιάσθηκε Ἔκθεση 
φωτογραφικού ὑλικοῦ. Τήν Ἐκδήλωση 

κατέκλεισε ἡ εὐφήμως γνωστή οἰκογέ-
νεια Ζαϊμάκη, μέ τήν μουσική ἀπόδοση 
τῆς Κυριακῆς προσευχῆς.

Στήν Ἐπετειακή αὐτή Ἐκδήλωση τόν 
χαιρετισμό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
μετέφερε ὁ Ἐκπρόσωπος Αὐτοῦ, Σεβ. 
Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτρι-
ος, ἐνῶ τίς συγχαρητήριες προσρήσεις 
τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. 
Θεοδώρου, τοῦ Κρητός, ἐκόμισεν ὁ 
Ἐκπρόσωπος Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολί-
της Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσι-
μος.

Καταληκτικῶς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐξέφρασε 
τήν εὐγνωμοσύνην Αὐτοῦ πρός ὅλους 
τούς μετέχοντας εὐχηθείς ὁ Παντοκρά-
τωρ Κύριος νά χαρίζει εἰς τόν καθένα 
ἀταλάντευτη πορεία εἰς τήν ἀποστολή 
καί τό χρέος του.

Στή Συνοδική Θεία Λειτουργία καί 
τήν Ἐπετειακή Τιμητική Ἐκδήλωση 
ἔλαβαν μέρος οἱ κ.κ. Σωκράτης Βαρ-
δάκης καί Ἐμμανουήλ Θραψανιώτης, 
Βουλευτής, ὁ κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, 
Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ κ. Βασίλειος 
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Λαμπρινός, Δήμαρχος Ἡρακλείου, ὁ κ. 
Ἰωάννης Μαστοράκης, Δήμαρχος Χερ-
σονήσου, ὁ κ. Κων. Μαμουλάκης, Δή-
μαρχος Μαλεβιζίου, Ἀντιπεριφερειάρ-
χες, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Ταξίαρχος Γρηγό-
ριος Κοκολάκης, Διοικητής 5ης Μεραρ-
χίας Κρητῶν, ὁ Ταξίαρχος Κων. Λαγου-
δάκης, Γεν. Ἀστυνομικός Διευθυντής 
Κρήτης, ὁ Ταξίαρχος Ἰωσήφ Κανακου-
σάκης, Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἡρα-
κλείου, ὁ κ. Γεώργιος Ἀλεξανδράκης, 
Περιφερειακός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, 
ὁ Πλοίαρχος κ. Εὐθύμιος Δουβῆς, Λιμε-
νάρχης Ἡρακλείου, ὁ ἐλλογ. κ. Εὐάγγε-
λος Καπετανάκης, Πρόεδρος τοῦ ΑΤΕΙ 
Κρήτης, ἐκπρόσωποι τῆς Πρυτανείας 
τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, τῆς Ἐφο-
ρείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, Ἄρχο-
ντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
κληρικοί καί Μοναστικές Ἀδελφότητες 
ἀπό ὅλη τή Μεγαλόνησο Κρήτη καί 
πλῆθος πιστῶν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐχαριστεῖ ὅλους 

ὅσοι προσῆλθαν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς 
τό κάλεσμά Της καί ἐξέφρασαν μέ κάθε 
τρόπο τήν ἐποφειλομένη τιμή καί εὐχα-
ριστία, ὡς καί τόν προσήκοντα σεβα-
σμό, πρός τόν Τιμώμενο Πρωθιεράρχη 
καί Σεπτό Πρόεδρο τῆς Ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Σεβασμιώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Κάποιος Μουλατζιμπαχρής, ἀξιωματι-
κός τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ ἀπὸ τὸ 

χωριὸ Ἀλικιανοῦ, ποὺ γνώριζε ἀπὸ παιδὶ 
τὸν Γεώργιο, πλησίασε καὶ τοῦ λέει: «Ἔλα 
μωρὲ Γιωργάκη, νὰ κάμεις μιὰ δουλειὰ ποὺ 
θὰ σοῦ πῶ, γιὰ νὰ γλυτώσεις τὴ ζωή σου, 
ἐὰν θέλεις, διότι σὲ γνωρίζω ἀπὸ μικρὸ 
παιδί, καὶ σὲ λυποῦμαι νὰ ἀποθάνεις». 

Τότε ὁ Γεώργιος τὸν ρώτησε: «τί δου-
λειὰ εἶναι αὐτή, Μπαχρὴ Ἀγά;». Κι ἐκεῖνος 
τοῦ ἀποκρίθηκε: «Νὰ γίνεις Τοῦρκος. Ἔτσι 
θὰ σωθεῖς!». 

Ὁ Γεώργιος γέλασε καὶ τοῦ λέει: «Δὲν 
ἀλλάζω τὴν Πίστη μου, ὄχι μόνο ἄν μοῦ 
χαρίσετε τὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν κόσμο».

Τότε ὁ Ἀγὰς πρόσθεσε: «Ἐγὼ ἤθελα 
νὰ σοῦ κάμω αὐτὸ τὸ καλό, διότι, ὅταν 
ἤμουν μικρὸς ἀκόμη θυμοῦμαι ὅτι ἔσπασε 
τὸ πόδι του ὁ ἀδελφός μου Ἀρὶφ καὶ τοῦ 
τὸ θεράπευσε ὁ πατέρας σου. Ἀλλὰ ἀφοῦ 
δὲν δέχεσαι τὴ συμβουλή μου, μ’ ἄλλον 
τρόπο δὲ μπορῶ νὰ σὲ σώσω κι ἃς εἶναι ἡ 
ἁμαρτία τοῦ θανάτου σου δική σου. Ὅμως, 
δὲν λυπᾶσαι τουλάχιστον τοὺς γονεῖς σου 
ἢ τὴν ἀδελφή σου καὶ τὸν τυφλὸ ἀδελφό 
σου πού θὰ μείνουν ἀπροστάτευτοι; Ὁ πα-
τέρας σου εἶναι γέρος κι ἅμα ἐσὺ πεθάνεις 
μὲ τέτοιο σκληρὸ θάνατο, ὁπωσδήποτε θὰ 
πεθάνει κι αὐτὸς ἀπ’ τὴ λύπη του». 

Ὅμως, ὁ εὐλογημένος Γεώργιος ἔκλεισε 
τὸ διάλογο ὡς ἑξῆς: «Ἂν εἶναι καλὸ αὐτὸ 
ποὺ θέλεις νὰ μοῦ κάμεις, ἔχε το γιὰ τὸν 
ἑαυτό σου, κι ἐγὼ Τοῦρκος δὲν γίνομαι. 

Ἅγιος Γεώργιος Διβόλης
Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ ΡΑ Σ

Ἐξ’ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας 
(  Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου  

κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 χρόνων ἀπό τόν μαρτυρικό θάνατο 

τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Διβόλη)

Χριστιανὸς γεννήθηκα, χριστιανὸς εἶμαι 
καὶ χριστιανὸς θὰ ἀποθάνω! Μάθε δὲ ὅτι 
πρὸ πολλοῦ ἐπεθύμησα τὸ Μαρτύριο καὶ 
ζήτησα ἀπ’ τὸν Χριστό μου νὰ μὲ ἀξιώσει 
νὰ ἀπολαύσω τὸ Μαρτύριο. Καὶ τώρα, ἃς 
εἶναι δοξασμένος ποὺ μὲ ἀξίωσε. Νὰ φανῶ 
τόσο ἄφρων, νὰ καταφρονήσω τὴ θεία δω-
ρεά; Μάθε μάλιστα πὼς ἐσὺ ἔπρεπε νὰ γί-
νεις Χριστιανὸς ποὺ εἶσαι γεννημένος ἀπὸ 
μητέρα Χριστιανὴ καὶ γνωρίζεις ἀπ’ αὐτὴν 
πολὺ καλά τὰ τῆς ἁγίας μας Πίστεως. Γιὰ 
τοὺς γονεῖς τὸν ἀδελφὸ καὶ τὴν ἀδελφή 
μου μὴ σὲ μέλει, διότι ἴσα-ἴσα, ἅμα πεθά-
νω γιὰ τὸν Χριστὸ θὰ εὕρω παρρησία πρὸς 
Αὐτὸν καὶ τότε θὰ τοὺς προστατεύω πε-
ρισσότερο καὶ καλύτερα»!

Τότε τὸν παρέλαβε κατ’ ἰδίαν ἕνας 
Χριστιανὸς ἀξιωματικός, ὀνομαζόμενος 
Χατζηεμμανουὴλ Φουγλανάκης καὶ τοῦ 
λέει: «Βρὲ Γιωργάκη, κᾶνε αὐτὸ πού σοῦ 
λέει ὁ Μπαχρὴ Ἀγάς, ἔστω γιὰ νὰ τὸν ξε-
γελάσεις, νὰ γλυτώσεις τὴ ζωή σου καὶ 
ὅταν ἐπιστρέψεις στὸ σπίτι σου, πάλι Χρι-
στιανὸς εἶσαι καὶ ὁ Θεὸς σὲ συγχωρεῖ, διό-
τι βλέπει τὴν ἀνάγκη». 

Τότε τοῦ λέει καὶ ὁ Γεώργιος: «Δὲν 
φοβᾶσαι τὸν Θεὸ Καπετὰν Μανώλη, νὰ 
μοῦ λὲς αὐτὰ τὰ λόγια; Ἂν καὶ δὲν τὰ λὲς 
ἀπὸ κακία ἀλλὰ ἀπὸ πλάνη, δὲν ξέρεις τί 
λέει τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ αὐτὲς τὶς περιστά-
σεις; Ἄκουσε τί λέει ὁ Χριστός:«Πᾶς οὖν 
ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ 
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ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν Οὐρα-
νοῖς. Ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγώ 
ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν Οὐρα-
νοῖς». Λοιπόν, ἐὰν πράξω ὅπως μοῦ λέγεις, 
πρέπει ὕστερα νὰ χύσω τὸ αἷμα μου γιὰ 
τὸν Χριστό, γιὰ νὰ ἀποπλύνω τὴν ἄρνη-
ση καὶ μάλιστα ἐὰν πράξω αὐτὸ τώρα, θὰ 
ὀργισθεῖ ὁ Χριστὸς καὶ θὰ μὲ καταδικάσει 
ὡς καταφρονητὴ τῆς μεγάλης Χάριτός 
του, τὴν ὁποία μοῦ ἔδωσε καθὼς τοῦ ζήτη-
σα. Λοιπὸν ἄς μὴν ἔχει ἐλπίδα ὁ Μπαχρὴς 
ὅτι θὰ γίνει τὸ θέλημα 
του». (Βίος Ἁγίου) 

Τὸ 2017 ἑορτάσα-
με τὰ 150 ἔτη ἀπὸ τὸ 
μαρτύριο τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Διβόλη. 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, διὰ τῆς ἀνακη-
ρύξεως ἢ ὀρθότερα 
ἀναγνωρίσεως τῶν 
ἁγίων, δὲν ἁγιοποιεῖ 
ἀλλὰ ἀναγνωρίζει τὴν 
ἁγιότητα ποὺ ὑπάρχει 
καὶ μαρτυρεῖται ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτὸ 
καὶ δὲν ἔχουμε ἐπίση-
μες καὶ γραπτὲς πρά-
ξεις ἀνακηρύξεως τῶν 
ἁγίων ἀπὸ τὴν ἀρχαία 
Ἐκκλησία, ἀκριβῶς διότι δὲν χρειαζόταν 
σὲ καμιὰ περίπτωση ἐπίσημη πράξη ἁγιο-
κατατάξεως. 

Οἱ πρῶτοι, ποὺ ἔτυχαν στὴν Ἐκκλησία 
τῆς τιμῆς τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἁγιότη-
τας, ἦταν οἱ μάρτυρες, τοὺς ὁποίους τι-
μοῦσαν ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατό τους.   

Ὁμοίως τιμοῦσαν καὶ τοὺς ὁμολογη-
τές, οἱ ὁποῖοι «ἐν μέσῳ πολλῶν βασάνων 
καὶ καταπιέσεως», ὁμολογοῦσαν τὴν πίστη 
τους. Φυσικὰ οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ὁμολογη-
τές ἐμφανίζονται στοὺς διωγμούς, κατὰ τὴν 
διάρκεια τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία στερεῖται 

τὴν ἐξωτερικὴ εἰρήνη. Ἓξ αὐτοῦ δὲν ἕπε-
ται ὅτι οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἀνήκουν μόνο σ’ 
αὐτὲς τὶς δυὸ τάξεις. Σὲ κάθε ἐποχή, ἐμφα-
νίζονται οἱ ἀναντίρρητα δοκιμασμένοι καὶ 
ἁγιασμένοι, ὅσιοι πατέρες, οἱ ποιμένες, οἱ 
διδάσκαλοι καὶ οἱ δίκαιοι τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ ἀναγνώριση αὐτὴ ὅλων τῶν ἀνω-
τέρω ἁγίων, ἀκόμη καὶ τῶν τελευταίων, 
ἦταν πάντοτε αὐθόρμητη καὶ δὲν ὑπάγο-
νταν σὲ καμιὰ τυπικὴ μορφή. Καμιὰ δη-
λαδὴ πράξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς δὲν 
χρειάζονταν, ἀλλὰ αὐθόρμητα κλῆρος καὶ 

λαὸς ἔδειχναν τὴν τιμή 
τους πρὸς αὐτόν ποὺ 
ἀναγνωρίζονταν ἅγιος 
ἀπὸ τὴν συνείδηση τῆς 
Ἐκκλησίας. 

Σήμερα τὴν διαδι-
κασία ἀναγνωρίσεως 
τῶν Ἁγίων τὴν βλέ-
πουμε ἀποκρυσταλ-
λωμένη στὴν ἀπάντη-
ση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου πρὸς τὸν 
Μητροπολίτη Ρουμα-
νίας Μύρωνα, ὁ ὁποῖος 
ἐζήτησε νὰ μάθει ποιὰ 
διαδικασία ἔπρεπε νὰ 
ἀκολουθεῖται διὰ τὴν 
ἀναγνώριση τῶν Ἁγί-
ων. Ἕξι εἶναι οἱ θέσεις, 

ἐκ τῶν ὁποίων ἡ δεύτερη εἶναι καὶ ἡ οὐσι-
αστικότερη. Ἀναφέρει ὅτι περιττεύει ἡ συ-
γκέντρωση στοιχείων περὶ προσώπων ποὺ 
ἤδη ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς ἅγιοι. 

Οἱ ἀρχὲς ποὺ ἀκολουθοῦνται διὰ τὴν 
ἀναγνώριση ἑνὸς ἁγίου κατὰ τὴν ἀπάντη-
ση εἶναι οἱ ἑξῆς: 

1ον) Ἐξέλεγξη στοιχείων ἁγιότητος 
ὑπὸ Συνόδου. 

2ον) Αὐτὴ περιττεύει περὶ προσώπων 
ἤδη ἀναγνωρισμένων ὡς ἁγίων. 

3ον) Κατὰ τὴν ἀνακήρυξιν γίνεται σχε-
τικὴ ἐκκλησιαστικὴ πράξη. 



22

4ον) Ἡ πρᾶξις τῆς ἀνακηρύξεως ὑπο-
γράφεται πανηγυρικῶς ἐν τῷ ναῷ, γε-
νομένης καὶ τῆς προσηκούσης ἐκκλησι-
αστικῆς τελετῆς ὡς ἑξῆς. Κατερχομένης 
δηλαδὴ ἁπάσης τῆς Συνόδου εἰς τὸν ναὸν 
καὶ τιθεμένου ἐν τῷ μέσῳ τὸ εὐαγγέλιον 
ἐπὶ τετραποδίου, ψάλλονται τὰ τροπάρια 
«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...», 
«Ὄτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε...» 
κ.τ.λ.. Εἴτα ἀναγιγνώσκεται καὶ ὑπογρά-
φεται ὑπὸ πάντων τῶν τῆς γενικῆς Συνό-
δου μελῶν, (ἅτινα παρίστανται), ἡ πρᾶξις 
τῆς ἁγιοκατατάξεως κ.λ.π. 

5ον) Ἐπὶ τῶν ἀξιολογοτέρων ἁγίων συ-
ντάσσεται καὶ ἰδιαίτερη ἀκολουθία. Τελευ-
ταίως ἔχουμε σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ἁγιοκατα-
τάξεις ἀκολουθίες. 

6ον) Ἀναγκαία ἐστι ἡ ἀνακομιδὴ τῶν 
λειψάνων ἂν σῴζονται καὶ τὸ χρῖσμα 
αὐτῶν διὰ τοῦ ἁγίου Μύρου. 

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω διαφαίνεται σαφῶς 
ποιὰ ἦταν ἡ πράξη καὶ παράδοση τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὰ ὑπόλοιπα στοι-
χεῖα, τὰ ὁποῖα ὑποδεικνύει ἡ πατριαρχικὴ 
σύνοδος, εἶναι εἴτε μεταγενέστερα εἴτε 
πρόχειρα συνταχθέντα διὰ τὴν ἀνάγκη τῆς 
ἀπαντήσεως. Μερικὰ ἐξ αὐτῶν,ὅπως περὶ 
ἀνάγκης ἀνακομιδῆς λειψάνων, χρίσεως 
δὶ’ ἁγίου Μύρου (πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἀπαγο-
ρεύει ὁ μζ΄ ἀποστολικὸς καὶ ὁ ιη΄ τῆς Καρ-
θαγένης κανώνας) εἶναι ἐρανισμένα ἀπὸ 
τὸ ἄρθρο τῆς Καθολικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας 
(Encyclopedie catholique) στὸ ὁποῖο περι-
γράφεται ἡ πράξη τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ προϋποθέσεις οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦνται 
γιὰ νὰ γίνει κάποιος ἅγιος ἢ κατὰ τὴν 
ἔκφραση τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων 
Νεκταρίου «τὰ μαρτύρια τῆς ἀληθοῦς ἐν 
ἀνθρώποις ἁγιότητος» εἶναι, κατὰ τὸ ἴδιο 
πατριάρχη, τέσσερα. «Ὀρθοδοξία ἄμωμος, 
ἀρετῶν κατόρθωσις ἁπασῶν, ἐν αἶς ἕπεται 
ἡ περὶ τὴν πίστιν μέχρις αἵματος ἀντικα-
τάστασις καὶ τέλος ἡ παρὰ Θεοῦ ἐπίδειξις 
σημείων ὑπερφυῶν τὲ καὶ θαυμάτων». 

Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα ὑπάρχουν 
κανόνες ἁγιοκατατατάξεως; 

Δὲν ὑπάρχουν κανόνες. Ὡς ἅγιος ἀνα-
γνωρίζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὅποιος 
πρῶτα ἔχει κατοχυρωθεῖ ὡς Ἅγιος στὴ συ-
νείδηση τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, ὅπως ἀναφέρει ὁ 
Γεώργιος Τσέτσης, Μέγας Πρωτοπρεσβύ-
τερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «Ὁ 
ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ὡς Θεσμοῦ, δὲν εἶναι 
νὰ «ἀναδεικνύει», νὰ «ἀνακηρύσσει», πολὺ 
δὲ περισσότερο νὰ «ἁγιοποιεῖ» ἕνα πρό-
σωπο, ἀλλὰ νὰ μετουσιώνει ἕνα βίωμα τῶν 
πιστῶν σὲ ἐπίσημη Ἐκκλησιαστικὴ Πράξη. 
Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔπραξε τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο ἐντάσσοντας στὸ Ἑορτολόγιο τὸ 
ὄνομα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ὁ ὁποῖος, εὑρι-
σκόμενος ἐν ζωῇ ἀκόμη, εἶχε ἀναγνωρι-
σθεῖ ὡς Ἅγιος στὴν συνείδηση τῶν πιστῶν. 
Ὅπως τὸ ἔπραξε, ἐξάλλου, καὶ σὲ οὐκ ὀλί-
γες περιπτώσεις ὁσιακῶν μορφῶν, ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν, τοῦ 20οῦ αἰῶνα». 

Ἄλλη μαρτυρία ποὺ συνάγεται ἀπὸ τὴν 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρει ὅτι, δὲν 
ἦταν λίγες οἱ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες τὸ 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ τὴν ἄρνηση 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, ἀναγνώρισε 
καὶ τίμησε κάποιον ὡς ἅγιο καὶ ἀξίωσε τὴν 
ἐγγραφή του στὰ δίπτυχά της Ἐκκλησίας. 
π.χ. τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 

Ἀνατρέχοντας στὴν ἐκκλησιαστικὴ 
ἱστορία, διαπιστώνεται ὅτι δὲν εἶναι λί-
γοι ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων τὴ μνήμη τιμᾶ ἡ 
ἐκκλησία μας, χωρὶς νὰ ἔχουν παρουσιάσει 
οὔτε ἕνα θαῦμα. Ὅπως εἶναι ὁ Ἅγιος Νικό-
δημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ ὁ Ἅγιος Νικόλαος 
ὁ Καβάσιλας. 

Ἀντίθετα εἶναι ἄκυρη ἡ ἀνακήρυξη 
ἑνὸς ἁγίου ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία 
χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Μιὰ 
τέτοια χαρακτηριστικὴ περίπτωση εἶναι 
ὅταν ὁ λαὸς ἀντέδρασε καὶ ἀκύρωσε τὴν 
ἀπόφαση τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας νὰ 
ἀνακηρύξει ὡς μάρτυρα καὶ ἅγιο τὸν φα-
νατικὸ Ἀμμώνιο. 
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Τί σημαίνει «ἅγιος»; 
Στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἡ ρίζα τῆς λέ-

ξεως ἅγιος εἶναι τὸ ἁγ-, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πα-
ράγονται μιὰ σειρὰ ἀπὸ ὅρους, ὅπως τὸ 
ἁγνός, τὸ ἄγος κ.λπ. Τὴ βαθύτερη σημασία 
τῆς ρίζας αὐτῆς τὴν κρατάει τὸ ρῆμα ἄζε-
σθαι, ποὺ σημαίνει τὸ δέος σὲ μιὰ ἀπόκρυ-
φη καὶ φοβερὴ δύναμη κατὰ τὸν Αἰσχύλο. 
(Αἰσχύλου, Εὐμ. 384 κ. ε.) ἢ τὸ σέβας πρὸς 
τὸν φορέα τῆς Δύναμης, κατὰ τὸν Ὅμη-
ρο (Ὁμήρου, Ὀδύσ. 9,200 κ. ε.). Ἔτσι στὸ 
ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα ἡ ἁγιότητα συν-
δέεται μὲ τὴ δύναμη ποὺ προκαλεῖ ταυτό-
χρονα ἕλξη καὶ φόβο. 

Στὴν Ἑβραϊκὴ γλῶσσα καὶ ἰδιαίτερα 
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ σημιτικὴ λέξη 
godes, μεταφράζεται ἀπὸ τὴ Μετάφραση 
τῶν Ἑβδομήκοντα μὲ τὸ «ἅγιος», ἡ ὁποία 
συγγενεύει μὲ τὴν ἀσσυριακὴ kuddushu, 
ποὺ δηλώνει κόβω, χωρίζω, διακρίνω ρι-
ζικά, καθαιρῶ. Μὲ ἄλλα λόγια τὰ ἅγια 
πράγματα εἶναι αὐτὰ ποὺ τὰ ξεχωρίζει κα-
νεὶς ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κυρίως στὴ λατρεία 
καὶ τὰ ἀφιερώνει στὸν Θεό. 

Μὲ τὴ συμμετοχή μας στὴ Θεία Εὐχα-
ριστία ἁγιαζόμαστε κοινωνώντας μὲ τὸν 
ἕναν καὶ μόνον ἅγιο, τὸν Χριστό. 

Ἴσως δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀποκαλυπτικὸ 
σημεῖο στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν 
ἐκφώνηση τοῦ ἱερέως, ὅταν ὑψώνει τὸ Τί-
μιο Σῶμα λίγο πρὶν ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία 
μετὰ τὴ διακονικὴ προτροπὴ «Πρόσχω-
μεν» λέγων: «τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις».

 Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν 
«κοινωνία ἁγίων». Σ’ αὐτὴν ἀποβλέπει ἡ 
ἄσκηση τῶν ὁσίων, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ποτὲ 
σκοπός, ἀλλὰ μέσο πρὸς τὸν σκοπό, ποὺ 
εἶναι ἡ εὐχαριστιακὴ κοινωνία. Συνεπῶς 
ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα 
τοῦ ἁγιασμοῦ, ὄχι μόνο γιατί αὐτὴ προ-
σφέρει στὸν ἄνθρωπο τὴν τελειότερη καὶ 
πληρέστερη ἕνωση, δηλ. τὴ σωματικὴ καὶ 
τὴν πνευματική, μὲ τὸν μόνον ἅγιο, ἀλλὰ 
καὶ διότι ἀποτελεῖ τὴν τελειότερη εἰκόνα 

τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τῆς κα-
ταστάσεως ἐκείνης, στὴν ὁποία θὰ ἁγιά-
ζεται καὶ θὰ δοξάζεται ἀπὸ ὅλη τὴν κτίση 
αἰώνια καὶ ἀδιάκοπα ὁ τριαδικὸς Θεός. 

Ὁλοκληρώνοντας, ἡ παράδοση ἀνα-
φέρει καὶ ἄλλους τρόπους σύνδεσης μὲ 
τοὺς ἁγίους. Ἡ Λαογραφία ἔχει θαυμά-
σιες παραδόσεις νὰ προσφέρει σὲ ὅλους 
μας. Οἱ λόγοι καὶ οἱ πράξεις τοῦ λαοῦ, 
ἀποτελοῦν ἐκδηλώσεις τοῦ ψυχικοῦ καὶ 
κοινωνικοῦ βιώματος κάθε ἐποχῆς. Τὰ 
ἤθη, τὰ ἔθιμα, οἱ λειτουργικὲς ἐκδηλώ-
σεις ἀπὸ τὸ νὰ ἀνάψουμε τὸ κανδήλι μέ-
χρι νὰ καθαρίσουμε νὰ ἀσπρίσουμε νὰ 
πανηγυρίσουμε μὲ ἀποκορύφωμα τὴ Θ. 
Λειτουργία καὶ ὅλα τὰ συνακόλουθα ποὺ 
τόσο ὡραῖα κρατοῦμε στὸν τόπο μας καὶ 
ὄχι μόνο, οἱ θρῦλοι καὶ οἱ παραδόσεις 
δὲν γίνονται μόνο γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς 
ἁγίους καὶ ζητήσουμε τὶς πρεσβεῖες τους 
ἀλλὰ ἡ ἀναφορὰ μας σ’ αὐτοὺς ἀνακου-
φίζει καὶ δίνει λύσεις στοὺς προβλημα-
τισμοὺς καὶ ἀνησυχίες μας. Ἔτσι ἐμφα-
νίζεται καὶ ὁ Θρῦλος τῆς παρουσίας τοῦ 
σκυλοσπήλιου πλησίον τοῦ Φουρνὲ ὅπου 
ὁ θρῦλος; ἡ παράδοση; πληροφορεῖ ὅτι 
ὁ τάφος τοῦ ἁγίου βρίσκεται σ’ αὐτόν. 
Βεβαίως δυνάμεθα νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ 
ἀναφερθεῖσα σπηλιὰ μπορεῖ νὰ ὀνομά-
στηκε διότι ὄντως ἀπέρριπταν ἐκεῖ κυνά-
ρια. Σύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία ποὺ παρα-
θέτει ὁ π. Ἰωάννης Γομπάκης στὴν ἐργα-
σία του ὁ ἅγιος Γεώργιος Διβόλης ὁ ἐξ 
Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας «τὸ τίμιο ἅγιο λεί-
ψανό του ἀφοῦ τὸ ἀνακάτεψαν οἱ ἄπιστοι 
μὲ τὰ πτώματα τῶν ἄλλων Χριστιανῶν τὰ 
πέταξαν σὲ ἄγνωστο μέχρι σήμερα τόπο», 
μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι τὸ σπή-
λαιον ὀνομάστηκε σκυλόσπηλιο ἀπὸ 
τὴ φράση τῶν ἰδίων τῶν Ἀγαρηνῶν ποὺ 
ἀπέδιδαν πρὸς τοὺς Ἕλληνες, σκυλιά. Ἄς 
ἐλπίσουμε ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἀναδείξει τὰ τί-
μια αὐτοῦ λείψανα πρὸς προσκύνησιν καὶ 
θησαυρόν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 
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Μέ αἰσθήματα βαθειᾶς ὀδύνης καί 
τῆς κατ’ ἄνθρωπον λύπης, πού εἶναι 
ἀπότοκος τοῦ αἰφνίδιου θανάτου τοῦ 
κληρικοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας καί σ’ 
ὅλους ἀγαπητοῦ μας Πρωτ/ρου πατρός 
Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη, ἀλλά καί μέ 
τήν βεβαίαν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, 
σέ προπέμπομε στήν αἰωνιότητα, μέ 
ἐπικεφαλῆς τόν τεθλιμμένον Ἐπίσκοπό 
μας καί τόν ἱερό κλῆρο μά καί τόν πεν-
θηφόρο λαό τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὑπῆρξες πνευματικός γόνος τῆς 
Ἐνοριακῆς Κοινότητας τῶν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώ-
ρας Χανίων, ἐνῶ ἀνατράφηκες ὀρφα-
νός ἀπό πατέρα. Ἀλλ’ ὅπου «πίκρα καί 
ὀρφάνια καί φτωχολογιά μέ τά μάτια 
δακρυσμένα στέκεται ἡ Παναγιά» κατά 
τό λαϊκό μας τραγουδιστή. Μέσα λοι-
πόν στούς κρουνούς τῶν δακρύων τῆς 
Παναγιᾶς μας γαλουχήθηκες ἐν παι-

Ἐπικήδειος Λόγος πρός τόν μακαριστό Πρωτ/ρο 
π. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη, Ἐφημερίου  

τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Λενταριανῶν Χανίων
Ἐκφωνηθεῖς ἀπό τόν Πρωτ/ρο π. Ἀντώνιο Σαπουνάκη.  

Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου «ὁ Ποιμήν». Χανιά, 9-6-2017

«Ἐμοί γάρ τό ζῆν Χριστός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος» (Φιλιπ. 1, 21)

δείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου ἀπό τήν κατά 
σάρκα μητέρα σου καθώς καί τήν πνευ-
ματική μητέρα σου, τήν γενέτειρά σου 
Ἐνορία, ἀνατραφής μέ τά νάματα τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τίς παρα-
δόσεις τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας μά καί 
τῆς Ρωμιοσύνης μας.

Ἔχοντας ἀπό μικρό παιδί τήν Ἱερα-
τικήν κλίσην καί κλήσην σπούδασες τό 
μεγάλο τό τῆς Ἱερωσύνης Ὑπούργημα 
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης καί 
στήν ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδη-
μία Ἡρακλείου Κρήτης ἐνῶ ἀργότερα 
σέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά εἰσέλθεις στίς τά-
ξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλε-
ώς μας.

Διακόνησες μέ ἀνυπόκριτο ὑπακοή 
καί εὐλάβεια πολύ ἀπό τόν βαθμό τοῦ 
Διακόνου τόν ἀκάματο Ἐπίσκοπο καί 
Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη τότε 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί σημερι-
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νό Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, 
ἐνῶ ἀργότερα σοῦ ἀνετέθη ἀπό τόν Σε-
βασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἡ εὐθύνη 
τῆς Ἱερατικῆς Διακονίας τῆς νεοσύστα-
της Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος 
Κόκκινου Μετοχίου Χανίων ὅπου τό 
καλλίκαρπο καί πολύκαρπο ἔργο σου 
σέ διέκρινε καί σέ κατέστησε στή συνέ-
χεια διά τοῦ Ἐπίσκοπου Ποιμενάρχου 
μας Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀπο-
κορώνου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, Ἐφημέριο 
τῆς προκαθημένης τῆς Ἀγάπης Ἐνορί-
ας τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Ἐνορίας 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους 
Λενταριανῶν Χανίων. Ἀνεπιφύλακτα, 
ὅσοι σέ γνώρισαν καί συνεργάσθηκαν 
μαζί σου καί στίς δύο ἐνορίες ὅπου 
ὑπηρέτησες, ὁμιλοῦν γιά τόν εὐλαβέ-
στατο καί ἐξαίρετο κληρικό, τόν εὐγε-
νικό, πρᾶο καί μειλίχιο, τόν κομψό 
στούς τρόπους του καί στήν συμπε-
ριφορά του, τόν ἄριστο, καλλίφωνο, 
καλλικέλαδο καί ἱεροπρεπή λειτουργό 
τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστη ρίου. Ὁ παπα-Μα-
νώλης Γεωργιακάκης, ἀγάπησε τούς 
ἐνορίτες του, τούς συνεφημερίους του, 
τούς ἀδελφούς καί συλειτουργούς του, 
τούς ἱεροψάλτες, καί τούς Συνεργά-
τες τῆς Ἐκκλησίας του καί ἐκεῖνοι τοῦ 
ἀνταπέδωσαν τήν ἀγάπη τους, τήν 
ἐκτίμηση καί τόν σεβασμό τους.

Ἐδῶ, στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Λενταριανῶν κάνεις τά ὄνει-
ρά σου, τά ποιμαντικά σου σχέδια καί 
τούς ποιμαντικούς σου στοχασμούς 
προκειμένου νά ἀναδιαρθρώσεις τό 
ἐνοριακό εἶναι μέ κέντρο τό μυστήριο 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ προσφορά σου καί ἡ ὅλη σου 
καλή παρουσία στήν Ἐκκλησία μας 

ἀναγνωρίσθηκε καί ἐπικυρώθηκε ἀπό 
τόν Μητροπολίτη Ποιμενάρχη μας 
κ.κ. Δαμασκηνό, ὅταν πρό διετίας, σέ 
τίμησε μέ τό ἀνώτατο γιά ἱερεῖς ὀφφί-
κιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου, κατά τήν 
ἑόρτιο πανήγυριν τοῦ Ἱεροῦ καί μεγα-
λοπρεποῦς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλά-
μπους Λενταριανῶν Χανίων. Ὁ πατήρ 
Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκης διέθετε βα-
θειά πίστη στό Θεό, ἔδωσε μαρτυρία 
ψυχῇ καί σώματι γιά τό σταυρό τοῦ 
ράσου, γι’ αὐτό καί στά διάφορα προ-
βλήματα πού ἀντιμετώπισε καί ἀντιμε-
τώπιζε, εὕρισκε καταφύγιο, παρηγοριά, 
ἐλπίδα καί στήριγμα στόν Θεόν καί τήν 
Ἐκκλησία.

Πονοῦμε καί συγκλονιζόμαστε ὡς 
ἄνθρωποι, πού φεύγεις ἀπό τόν μάταιο 
τοῦτο κόσμο. Χαιρόμαστε ὅμως ὡς πι-
στοί καί ὡς Χριστιανοί, γιατί μεταβαί-
νεις ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν. Τήν 
φρίκην τοῦ θανάτου ἐξέφρασεν ὁ Ἀρι-
στοτέλης μέ μία μόνο λέξη. Ὁ θάνατος 
εἶπε, εἶναι τό «φοβερώτατον», ἡ δύνα-
μίς του εἶναι ἀκατανίκητη καί συντρίβει 
τήν κάθε ζωή. Οὐδείς μπορεῖ ν’ ἀποφύ-
γει τόν θάνατο, πού ἐκληρονομήσαμε 
ὅλοι, μέ τό προπατορικόν ἁμάρτημα.

Μπροστά στό θέαμα τοῦ νεκροῦ 
ἀπορεῖ καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος καί κυ-
ριεύεται ἀπό φόβο, ἀναφωνόντας τά 
ἴδια λόγια τοῦ Σταγειρίτου Φιλοσόφου: 
«ὄντως, φοβερώτατον τό τοῦ θανάτου 
μυστήριον» καί προβληματίζεται γιά 
τό φοβερό κατάντημα τοῦ ἀνθρώπου: 
«πώς ψυχή ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χω-
ρίζεται!»

Καί ὁ παπα-Μανώλης Γεωργιακά-
κης βιαστικά ἔφυγε σέ νεαρή ἡλικία!

Ἐναγώνιο καί πονεμένο παρουσιά-
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ζεται τό ἐρώτημα, κάθε φορά πού ἀπο-
θνήσκει νεαρός ἄνθρωπος, ἐξαιρέτως 
δέ ὅταν συμβαίνει νά εἶναι καί κληρι-
κός, ἀφιερωμένος στό Θεό:

Γιατί παίρνει ὁ Θεός κοντά Του νε-
αρούς ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας καί ἀφή-
νει ἀπορφανισμένο τό ποίμνιό του; Καί 
εἶναι ἀκατάληπτο καί μή ἐξηγούμενο 
αὐτό τό ἐρώτημα, ἀφοῦ καί ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος, πού ἐπιθυμοῦσε τόσο 
πολύ τήν ἕνωσή του μέ τό Χριστό, διά 
τοῦ θανάτου, ἐν τούτοις προτιμοῦσε νά 
παραμείνει στή ζωή γιά τίς ἀνάγκες τῶν 
χριστανῶν. «Ἐμοί γάρ τόν ζῆν Χριστός 
καί τό ἀποθανεῖν κέρδος. Εἰ δέ τό ζῆν 
ἐν σαρκί, τοῦτο μοί καρπός ἔργου, καί 
τί αἰρήσομαι οὐ γνωρίζω, συνέχομαι δέ 
ἐκ τῶν δυό, τήν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τό 
ἀναλύσαι καί σύν Χριστῷ εἶναι, πολλῶ 
γάρ μᾶλλον κρεῖσσον τό δέ ἐπιμένειν 
ἐν τῇ σαρκί ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς, 
καί τοῦτο πεποιθῶς οἶδα ὅτι μενῶ καί 
συμπαραμενῶ πάσιν ὑμῖν εἰς τήν ὑμῶν 
προκοπήν καί χαράν τῆς πίστεως, ἵνα 
τό καύχημα ὑμῶν περισσεύη ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ ἐν ἐμοί διά τῆς ἐμῆς παρουσίας 
πάλιν πρός ὑμᾶς» (Φιλιπ. 1, 21-26)

«Ἀλλ’ ὡς τό Κυρίῳ ἔδοξε, οὕτω καί 
ἐγένετο, εἴη τό ὄνομα Κυρίῳ εὐλογη-
μένο εἰς τούς αἰώνας»(Ἰωβ. α’, 20).

Μέσα στό Ὀρθόδοξο αὐτό πνεῦμα 

κατανόησης τοῦ μυστηρίου τοῦ θα-
νάτου ἀγαπητέ μας πάπα-Μανώλη, ἡ 
φυσική καί ἀνθρώπινη λύπη μας ἐλατ-
τώνεται ἀπό τήν ἐλπίδα καί τήν βαθειά 
πεποίθηση ὅτι «μεταβέβηκες ἐκ τοῦ 
θανάτου εἰς τήν ζωήν» καί «ἀπό τά λυ-
πηρότερα στά χρηστότερα καί θυμηδέ-
στερα» στήν αἰώνια χαρά καί ἀπόλαυ-
ση. Ἡ ἐνορία αὕτη πού τόσο ἀγάπησες 
σέ στερεῖται. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία δέν σέ 
ἔχασε. Σέ ἔχει πρεσβευτή στόν θρόνο 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, στόν οὐρανό 
ὅπου θά κοσμεῖς τόν χορό τῶν ἀγγε-
λικῶν δυνάμεων τῆς αἰωνίας δόξης τοῦ 
«Ἐσφαγμένου Ἀρνίου». Ἐκεῖ ἀπερίσπα-
στος πλέον θά παρακαλεῖς τόν Κύριο 
καί θά προσεύχεσαι γιά ὅλους μας.

Στήν βαρυπενθοῦσα οἰκογένειά σου 
ἀλλά καί στήν Ἐνοριακή σου οἰκογέ-
νεια ἐκφράζουμε τήν βαθύτατη λύπη 
μας καί εὐχόμαστε ὁλόψυχα «τόν 
ἀδελφόν καί συλλειτουργόν ἡμῶν γε-
νόμενον, τόν ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως 
ζωῆς αἰωνίου κοιμηθέντα, ἐν κόλποις 
Ἀβραάμ καί Ἰσαάκ καί Ἰακώβ ἀναπαύ-
σει καί ὥσπερ ἐπί τῆς γῆς ἐν τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ σου λειτουργόν αὐτόν κατέστησας, 
οὕτω καί ἐν τῷ οὐρανίῳ θυσιαστηρίῳ 
ἀνάδειξέ τον.»

Καλή Ἀνάσταση ἀδελφέ καί συλλει-
τουργέ μας.
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23 παιδιά ἀπό τήν Μητρόπολη 
Μποτσουάνας στά Χανιά!

ἩἹερά Μητρόπολή μας βρίσκεται 
στήν εὐχάριστη θέση αὐτές τίς 

ἡμέρες νά φιλοξενεῖ μέ τίς εὐλογίες 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ, 23 παιδιά ἀπό τήν Ὀρθό-
δοξη Μητρόπολη Μποτσουάνας, στίς 
ἐγκαταστάσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἑστίας στόν Ἅγιο Ματθαῖο!

Ἡ φιλοξενία γίνεται σέ συνεργασία 
μέ τίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας, 
τόν Δῆμο Πλατανιά, καθώς καί μέ χο-
ρηγίες τοπικῶν ἐπιχειρήσεων. Κατά τή 
διάρκεια τῆς παραμονῆς τους τά παι-
διά θά διδαχθοῦν στοιχεῖα τῆς Ἑλλη-
νικῆς Παράδοσης, τοῦ Πολιτισμοῦ καί 
τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

Τό Σάββατο 15 Ἰουλίου οἱ 23 νέεοι καί 
νέες ἀπό τήν Μητρόπολη Μποτσουάνας 
μέ συνοδούς τόν π. Χρῆστο Καρίπογλου 
καί τόν Ἀντιδήμαρχο Πλατανιά κ. Νι-
κόλαο Δασκαλάκη πραγματοποίησαν 
ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριά-
δος τῶν Τζαγκαρόλων, στήν Ἱερά Μονή 
Γουβερνέτου καί στήν Ἱερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Κορακιῶν καί ἐν συνεχείᾳ 
ἐπισκέφτηκαν τόν Προφήτη Ἠλία στήν 
περιοχή Τάφους τῶν Βενιζέλων.

Τήν Τετάρτη 19 Ἰουλίου τά παιδιά 
πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη στήν περι-
οχή τοῦ Δήμου Πλατανιά καί εἶδαν τά 
ἀξιοθέατά της περιοχῆς. Τά παιδιά συ-
νόδευσαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. 
Γεώργιος Περάκης καθώς καί ὁ πατήρ 
Εὐάγγελος Μπακαρόζος.

Στή συνάντηση παρευρέθηκε ὁ Δή-
μαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλαν-
δράκης καί ὁ Ἀντιδήμαρχος Πλατανιά 
κ. Νικόλαος Δασκαλάκης.

Κατά τήν διάρκεια ἐπίσης τῆς παρα-
μονῆς των, οἱ νέοι καί οἱ νέες ἀπό τήν 
Μητρόπολη Μποτσουάνας ἐπισκέφτη-
καν πολλούς ναούς καί ἀξιοθέατά της 
Μητροπόλεώς μας, ἔδωσαν συνέντευξη 
στό ραδιοφωνικό σταθμό της τοπικῆς 
μας Ἐκκλησίας ”Μαρτυρία” καί πρίν 
φύγουν παρακολούθησαν τήν Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ στόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Θε-
ολόγο στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου συζή-
τησαν μαζί του, τόν εὐχαρίστησαν καί 
ἔλαβαν τήν εὐλογία του.

Οἱ ἐνορίες πού φιλοξένησαν τά παι-
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διά καί τίς ὁποῖες εὐχαριστοῦμε μαζί μέ 
τούς ἐφημέριούς τους, εἶναι οἱ Ἐνορία 
Κουρνά, Βαφέ, Πλατανιά, Ἁγίας Μα-
ρίνης, Βρυσῶν Ἀποκορώνου, Κάϊνας, 
Ἁλικιανοῦ, Βατολάκου, Σκηνέ, Φουρνέ, 
Καλαθά, Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέ-
πας, Ἁγίας Μαγδαληνῆς, Πρόφ. Ἡλιοῦ, 
Ἁγίου Κων/νου καί Ἑλένης Νέας Χώρας 
καί Στύλου Ἀποκορώνου καθώς καί οἱ 
ἱστορικές μονές Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων, Γουβερνέτου, Ἁγίου Ἰω-
άννου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου καί Ἁγί-
ου Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκορώνου. 
Κεντρικός συνεργάτης ἦταν ὁ Δῆμος 
Πλατανιά, ἐνῶ χορηγοί καί ὑποστηρι-
χτές στήν προσπάθεια αὐτή ὑπῆρξαν 
ἡ Συναιτεριστική Τράπεζα Χανῖων, τά 
ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνης, τά Ξενοδο-
χεῖα τοῦ κ. Μαθιουλάκη, τοῦ κ. Καπάκη 

καί τῆς κ. Κρομυδάκη. Ἐπίσης τό Βοτα-
νικό Πάρκο καί ἡ Ταβέρνα Διογένης.

Ὑπεύθυνος καί συντονιστής τοῦ 
προγράμματος ἦταν ὁ Γενικός Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλε-
ως Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, συνοδοί 
μετά τοῦ ὑπευθύνου ἦταν ὁ π. Εὐάγγε-
λος Μπακαρόζος ὁ ὁποῖος ἐκτελοῦσε 
καί χρέη διερμηνέως, ὁ π. Δημήτριος 
Σανταμούρης, ὁ π. Χρῆστος Καρίπο-
γλου καί ὁ π. Ἀργύριος Τερζής.

Ὑπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ἦταν 
ἡ κ. Στυλιανή Περάκη. Ἐπίσης σημα-
ντικό ρόλο εἶχαν καί οἱ καθηγήτριες 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Λυκείου κ. 
Μαρίνα Χαλιβελάκη καί κ. Μαρία Πα-
ραδά οἱ ὁποῖες δίδαξαν στά παιδιά καί 
τά ξενάγησαν σέ ἕνα σύντομο ταξίδι 
στήν Ἑλληνική Γλώσσα καί πολιτισμό.
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Μία ξεχωριστή συναυλία μέ λαϊκά 
ἀγαπημένα τραγούδια ἀπό τόν 

γνωστό ἑρμηνευτή καί καλλιτέχνη Κώ-
στα Μακεδόνα καί τήν ἐξαιρετική Μαί-
ρη Δούτση, πραγματοποιήθηκε τήν 
Τετάρτη 28 Ἰουνίου στό Θέατρο τῆς 
Ἀνατολικῆς Τάφρου πού παραχώρησε 
ἡ ΚΕΠΠΕΔΗΧ -ΚΑΜ καί ὁ Δῆμος Χα-
νίων, στό πλαίσιο τῆς ἐτήσιας φιλαν-

Ὁ Μακεδόνας τραγούδησε γιά τό  
φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας!

θρωπικῆς συναυλίας πού διοργανώνει 
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας γιά τό Γενικό 
Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί τήν ἐνίσχυση 
τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου.

Τόν γνωστό καλλιτέχνη μέ τό συ-
γκρότημά του ὑποδέχτηκαν ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο 
Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό 
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Λιονάκη καί τούς συνεργάτες των, κα-
λωσορίζοντας τόν στήν  Ἱερά Μητρό-
πολή μας.

Πρίν τήν ἔναρξη τήν συναυλίας οἱ 
συνεργάτιδες τοῦ Γραφείου τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες εἶχαν καί τήν 
ἐπιμέλεια τῆς ἐκδήλωσης, κ. Στυλιανή 
Περάκη καί κ. Εὕα Ροζάκη ἀφοῦ μίλη-
σαν γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο πού κα-
θημερινά ἐπιτελεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολή 
μας, γιά τά πολυδάπανα χειρουργεῖα, 
πού μέ τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τῶν 
συνανθρώπων μας κάποιοι ἄλλοι συ-
νάνθρωποί μας σήμερα εὐχαριστοῦν 
τό Θεό γιά τό δῶρο πού λέγεται ζωή, 
εὐχαρίστησαν ἀπό σκηνῆς ὅλο τόν κό-
σμο πού καί αὐτή τή φορά ἡ ἀγάπη καί 
ἡ φιλανθρωπία του, πλημμύρισε τίς χι-
λιάδες θέσεις τοῦ θεάτρου τῆς Ἀνατο-
λικῆς Τάφρου.

Στή συνέχεια κάλεσαν τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη, νά χαιρετίσει 
τήν ἐκδήλωση, ἀφοῦ νωρίτερα πα-
ρακάλεσαν ὅλο τόν κόσμο νά τηρη-
θεῖ ἑνός λεπτοῦ σιγή γιά τόν αἰφνίδιο 
θάνατο τοῦ μακαριστοῦ Κληρικοῦ τῆς 
Μητροπόλεώς μας π. Ἔμμ. Γεωργιακά-
κη πού πρίν λίγες ἡμέρες ἐξεδήμησεν 
πρός Κύριον.

Στή συνέχεια προσέφερε στόν Κώ-
στα Μακεδόνα μία εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας τῆς Τριχερούσης ὡς εὐλογία εὐχα-
ριστώντας τόν πού ἦρθε μαζί μέ τό συ-
γκρότημά του νά τραγουδήσει γιά τό 
φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε ἀπό καρδίας ὅλο τόν κόσμο, πού 
δίνει δυναμικό παλμό παρουσίας σέ 
κάθε ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Δέν παρέλειψε ἐπίσης νά εὐχαριστήσει 
τόν στενό συνεργάτη του καί Πρω-
τοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ὁ ὁποῖος 
ἀθόρυβα ἀλλά μέ ρόλο συντονιστού 
βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε ἐκδήλω-
ση τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν Γενικό 
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρώτ. Γεώργιο 
Περάκη, τούς Κληρικούς τῆς Μητρο-
πόλεώς μας πού διακονοῦν καθημερινά 
στά Συσσίτια τῆς Μητροπόλεως, τούς 
ἐθελοντές καί τίς ἐθελόντριες, τούς συ-
νεργάτες τῶν γραφείων τῆς Μητροπό-
λεως, τούς χορηγούς καθώς καί ὅλους 
ὅσους ἀγαποῦν καί ἐνδιαφέρονται ἀπό 
κάθε γωνιά τῆς γῆς νά προσφέρουν 
βοήθεια γιά τόν συνάνθρωπο πού γο-
νατίζει ἀπό τά προβλήματα τῆς σημε-
ρινῆς κοινωνίας.
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Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ πρός τόν Σε-
βασμιώτατο καί πρός ὅλο τόν κόσμο 
ἀπηύθυνε καί ὁ γνωστός καλλιτέχνης 
διότι ὅπως εἶπε δίνεται καί σέ αὐτούς 
μέ τό τραγούδι, ἡ εὐκαιρία νά συμβά-
λουν στήν προσπάθεια πού κάνει ἡ 
Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας γιά τούς 
ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη.

To παρών στήν συναυλία ἔδωσαν 
ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου 
μας, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ὁ Δή-
μαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος 

Κουκιανάκης, ἡ Ἀντιδήμαρχος τοῦ Δή-
μου Χανῖων κ. Ἐλευθερία Ἀλιφιεράκη, 
ὁ Πρόεδρος τῆς ΔΕΥΑΒΑ κ. Ἰωάννης 
Σταματάκης, ὁ Πρόεδρος τῆς ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ ΚΑΜ κ. Ὄθωνας Χαραλαμπά-
κης, δημοτικοί σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι 
συλλόγων καί πολλοί ἄλλοι.

Σημαντική ἦταν καί ἡ συμβολή τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ὅπου ὑπό τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Ἀστυνομικοῦ Δ/ντοῦ Χα-
νίων κ. Γεωργίου Λυμπινάκη ρύθμιζε 
τήν ὁμαλή κυκλοφορία γύρω ἀπό τόν 
συναυλιακό χῶρο.
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Τήν ἐκδρομή αὐτή τήν συζητούσαμε 
πολύ καιρό πρίν. Ἔτσι, ὅταν ἦρθε 

τό πλήρωμα τοῦ χρόνου μέ τήν εὐλογία 
τοῦ Μητροπολίτου μας κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστοῦμε θερμά, 
πραγματοποιήθηκε.

Ἔτσι λοιπόν στίς 3 Ἰουλίου βρεθήκα-
με, μετά ἀπό τό ταξίδι μας μέ τό πλοῖο 
ἀπό τά Χανιά γιά Πειραιά, νά παίρνουμε 
κατεύθυνση γιά τόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο 
στήν Εὔβοια, ὥστε νά πάρουμε τό πλοῖο 
γιά τήν Σκιάθο.

Ἡ διαδρομή εἶναι πανέμορφη. Τό 
πλοῖο περνᾶ τόσο κοντά ἀπό τίς ἀκτές 
ἀκατοίκητων βραχονησίδων, ὅπου μπο-
ρεῖς νά διακρίνεις τήν πυκνή βλάστηση 
πού κατεβαίνει μέχρι τή θάλασσα. Εἶναι 
ἀπορίας ἄξιο πώς εἶναι δυνατόν ἡ πυκνή 
βλάστηση μέ τά διάφορα δέντρα καί 
τούς θάμνους νά εὐδοκιμοῦν στό θα-
λασσινό νερό ἀφοῦ ἀπό ἐκεῖ βρέχονται. 
Ἡ θάλασσα λαμπιρίζει σάν νά ὑπάρχουν 
ἀμέτρητα ἀστέρια τοῦ ἥλιου καί σέ συν-
δυασμό μέ τό πράσινο τῶν δέντρων κά-
νουν τό τοπίο μαγευτικό. 

ΣΚΙΑΘΟΣ
Τό σμαραγδένιο νησί τῶν Σπορά-

δων. Θεωρεῖται ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα 
νησιά τοῦ Αἰγαίου, κοσμικό καί τό πιό 
ἀναπτυγμένο τουριστικά. Ἀνήκει στό 
νομό Μαγνησίας καί προσφέρεται γιά 

Ἡ Προσκυνηματική ἐκδρομή 
τῆς  Ἱερᾶς Μητρόπολης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου  

στίς 02/07/2017 σέ Σκόπελο - Σκιάθο καί Ἀλόννησο.

κάθε εἴδους 
δ ι α κ ο π έ ς . 
Ἔχει ἀξιόλο-
γα ἱστορικά 
Μ ο ν α σ τ ή -
ρια, ἱστορικά 
μνημεῖα καί 
βέβαια εἶναι 
ὁ τόπος κα-
ταγωγῆς τοῦ 
μεγάλου μας 
λ ο γ ο τ έ χ ν η 
Ἀλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη. Ἡ πρωτεύουσα κτίστη-
κε γύρω στά 1830 στή θέση τῆς παλιᾶς 
πόλης καί εἶναι ἕνα νησί μέ πολυσήμα-
ντη καί μακραίωνη ἱστορία.

Ἐπισκεπτόμαστε τόν Μητροπολι-
τικό Ναό, ὁ ὁποῖος τιμᾶται τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν. Κτίστηκε τό 1846 ὅταν οἱ 
Σκιαθῆτες ἐπέστρεψαν στή παλιά τους 
πόλη ἔπειτα ἀπό 500 χρόνια μαρτυρικῆς 
ζωῆς στό Κάστρο πού βρίσκεται στό βό-
ρειο μέρος τοῦ νησιοῦ.

Μπορεῖ κανείς νά προσκυνήσει ἱερές 
εἰκόνες πού περιγράφουν ὁ Ἀλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης καί ὁ Ἀλέξανδρος Μω-
ραϊτίδης, ὅπως τήν Παναγιά τοῦ Πυργί, 
τήν Παναγιά Πρέσκλα, τήν Παναγιά 
Μεγαλομάτα καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 
Ἐπίσης μεγάλης ἱστορικῆς καί θρησκευ-
τικῆς ἀξίας εἶναι τό ξυλόγλυπτο στεφάνι 

Ἀπό τήν κα Γεωργία Ματσαμάκη, 
ἐθελόντρια τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.
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« Ὁ χορός 
τῶν Προ-
φ η τ ῶ ν » 
κ α θ ώ ς 
καί ἕνας 
Ρ ω σ ι κ ό ς 
Στ α υ ρ ό ς 
ε ὐλογ ίας 
μέ σμάλτο 
καί πολύ-
τιμες πέ-
τρες πού 
μεταφέρ-
θηκε ἀπό 

τή Ρωσία στά χρόνια της ἐπανάστασης 
τῶν Μποσελβίκων. Ὁ πολυτιμότερος 
θησαυρός ὅμως εἶναι ἡ θαυματουργή 
εἰκόνα τῆς Παναγίας Εἰκονιστρίας πο-
λιοῦχος καί προστάτης τοῦ νησιοῦ, ἡ 
ὁποία βρέθηκε στά κλαδιά ἐνός πεύκου 
ἀκτινοβολώντας θεῖο φῶς τό 1650. Στό 
ναό αὐτό γαλουχήθηκαν δυό πνευματι-
κοί διηγηματογράφοι τοῦ νησιοῦ, ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης καί ὁ Ἀλέξαν-
δρος Μωραϊτίδης. Ὁ πατέρας τοῦ Πα-
παδιαμάντη, ὁ παπάς Ἀδαμάντιος, ἦταν 
ἀπό τούς πρώτους ἐφημέριούς του ναοῦ.

Μέχρι καί σήμερα ὁ ναός τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν συνεχίζει τήν παλιά ἐκκλη-
σιαστική παράδοση τῶν Κολλυβάδων 
Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί κρατᾶ 
ζωντανά τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ νησιοῦ 
καί γιά αὐτό οἱ ἑορτές τῶν Χριστουγέν-
νων καί τοῦ Πάσχα στή Σκιάθο ξεχωρί-
ζουν στήν Ἑλλάδα.

Συνεχίζοντας θά βρεθοῦμε στό μο-
ναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Εἰκονιστρί-
ας Πολιούχου τῆς Σκιάθου. Λέγεται καί 
Κουνίστρα. Τό μοναστήρι τῆς Παναγίας 
Κουνίστρας ἱδρύθηκε τόν 17ο αἰώνα. 

Εἶναι ἀφιερωμένο στά Εἰσόδια τῆς Θε-
οτόκου καί εἶναι ἡ Πολιοῦχος τοῦ νησι-
οῦ. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, λέγεται 
ὅτι στή μονή ὑπῆρχε ἕνα παρεκκλήσιο 
ὅπου ἔμενε κάποιος ἱερομόναχος Συμε-
ών, γέροντας σεβάσμιος, ἐνάρετος, ἀνα-
χωρητής. Τίς νυχτερινές ὧρες ἔβλεπε 
ἕνα φῶς νά ἀστράφτει σέ κάποιο ὑψηλό 
δένδρο καί ἐπειδή τό ἔβλεπε συχνά ἀπο-
φάσισε νά διερευνήσει τό θαῦμα ἀλλά 
συναντοῦσε πολλές δυσκολίες.

Μόλις πλησίαζε τό φῶς αὐτό γινόταν 
ἄφαντο καί ἐκεῖνος γύριζε πολύ λυπη-
μένος. Ἔκανε προσευχή καί νηστεία καί 
παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τόν βοηθήσει 
νά τό βρεῖ. Μιά νύχτα λοιπόν πού προ-
σευχόταν ἦρθε στή καρδιά τοῦ χαρά καί 
ἀγαθή ἐλπίδα καί χωρίς δισταγμό ἔφτα-
σε ἐκεῖ πού ἦταν τό Θεῖο φῶς ὅπου πάνω 
σέ ἕνα δέντρο βλέπει νά κρέμεται ἡ εἰκό-
να τῆς Θεοτόκου. Ἡ καρδιά τοῦ γέμισε 
ἀπό εὐφροσύνη καί ἄρχισε νά ψέλνει τόν 
θεῖο καί ἀρχαγγελικό ὕμνο. Δοκίμασε νά 
ἀνέβει στό πεῦκο γιά νά φτάσει τήν Ἁγία 
εἰκόνα ὅμως τό δέντρο ἦταν πολύ ψηλό 
καί ἐκεῖνος ἡλικιωμένος πιά. 

Περίμενε λοιπόν μέχρι νά ξημερώσει 
καί πῆγε στό Κάστρο ὅπου κατοικοῦσαν 
Ὀθωμανοί καί Χριστιανοί μέ ἐπικεφαλή 
τόν σεβάσμιο ἱερέα Οἰκονόμο παπά Φρα-
γκούλη. Ἔψαλαν παράκληση καί μαζί μέ 
κάποιους ἄλλους ἔφτασαν στό σημεῖο 
πού ὑπέδειξε ὁ γέρων Συμεών. Ἐκεῖ ἀντί-
κρισαν τήν Ἁγία εἰκόνα καί ἐπέστρεψαν 
στό Κάστρο κηρύσσοντας τό θαῦμα. Τό 
ὄνομα Εἰκονίστρια ἤ Κουνίστρα , κανείς 
δέν μπορεῖ νά πεῖ μέ ἀκρίβεια ἀπό πού 
προέρχεται. Ἄλλοι λένε ὅτι τήν ὀνόμασαν 
ἔτσι καθώς ἦταν κρεμασμένη ἡ εἰκόνα 
στό δέντρο καί ἔμοιαζε νά αἰωρεῖται σάν 
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κούνια, ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπειδή 
κλονίζονταν τά δένδρα ἤ τό μέρος ἐκεῖνο 
πολύ καιρό πρίν νά βρεθεῖ ἡ εἰκόνα ὀνο-
μαζόταν Κλονίστρα, ἀποφάσισαν νά ὀνο-
μάσουν τήν Ἁγία εἰκόνα Κλονίστρα. 

3η ἡμέρα.
Σήμερα εἶναι προγραμματισμένο νά 

πᾶμε στήν Ἀλόννησο. Τό ταξίδι διαρκεῖ 
ἀπό τή Σκόπελο πού εἴμαστε 45 λεπτά. 
Φυσάει πάρα πολύ ἀλλά δέν χάνου-
με τήν καλή μας διάθεση καί ὄρεξη. Ἡ 
Ἀλόννησος εἶναι ἕνα πανέμορφο νησί 
μέ πυκνή βλάστηση καί ἀνεπανάλη-
πτες ὀμορφιές. Περιβάλλεται ἀπό μία 
συστάδα μικρότερων νησιῶν καί χαρα-
κτηριστικό του τοπίου εἶναι οἱ ἀπότομοι 
βράχοι καί οἱ πολλές θαλάσσιες σπηλιές 
στίς ὁποῖες βρίσκει καταφύγιο ἡ μεσο-
γειακή φώκια Μονάχους- Μονάχους.

Εἶναι τό δεύτερο σέ μέγεθος νησί τῶν 
Β. Σποράδων. Αὐτό πού τήν κάνει ξεχω-
ριστή ἐπίσης, εἶναι τό φυσικό τῆς κάλλος 
καί ἡ κάθε περιήγηση στό νησί εἶναι μία 
ἀνεπανάληπτη ἐμπειρία πού ζεῖ ὁ κάθε 
ἐπισκέπτης. Καταπράσινα τοπία, πυκνά 
πευκοδάση, παρθένες παραλίες μέ κατα-
γάλανα νερά καί ὑπέροχες ἀκρογιαλιές 
συνθέτουν τήν ὑπέροχη φύση της.

Ἡ Ἀλόννησος ἀνήκει στά νησιά πού 
διατηρεῖ τίς ὀμορφιές της καί προσελ-
κύει χιλιάδες φυσιολάτρες πού ἔρχονται 
κάθε καλοκαίρι στό νησί γιά νά περά-
σουν τίς διακοπές τους σέ ἕνα ἀπό τούς 
λιγοστούς ἐπίγειους παραδείσους. Θά 
ἐπισκεφθοῦμε καί τό γνωστό Λαογρα-
φικό Μουσεῖο ὅπου ἱδρύθηκε τό 2000 
ἀπό τόν Κώστα καί τήν Ἀγγέλα Μαυρί-
κη καί εἶναι τό μεγαλύτερο μουσεῖο σέ 
ὁποιοδήποτε Ἑλληνικό νησί.

Σέ αὐτό τό τετραώροφο κτίριο ὁ Κώ-
στας καί Ἀγγέλα Μαυρίκη ἑδραίωσαν 
τήν πολιτισμική κληρονομιά τοῦ νησι-
οῦ. Ἐκτός ἀπό τά ἱστορικά ἀντικείμενα 
τῆς Ἀλοννήσου, τό μουσεῖο ἑστιάζει 
στά ὅπλα καί ἀντικείμενα πού χρησι-
μοποιοῦνταν στίς πρώιμες ἡμέρες ἀπό 
τούς πειρατές τοῦ Αἰγαίου πελάγους. 
Γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ 
ὄμορφου μουσείου, κάθε ὄροφος ἀνα-
γνωρίζεται ἀπό διαφορετικά ἀντικεί-
μενα καί ζωγραφιές καλλιτεχνῶν πού 
ἐπισκέφτηκαν καί ἔζησαν στό νησί καί 
γιά τήν μνήμη τούς τά ἔργα τούς μένουν 
ἀκόμα ἐδῶ. Ὅμως, μεγάλη ἐντύπωση 
κάνει καί τό ἀγροτικό σπίτι καί τά ἀντι-
κείμενα πού χρειάζονταν οἱ ἄνθρωποι 
γιά νά περνοῦν τίς μέρες τούς ὅπως καί 
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ἡ προίκα κάθε κοριτσιοῦ πού ἔπαιρνε 
ὅταν ἦταν νά παντρευτεῖ.

Ἐπίσης τά σπίτια ἦταν ἔτσι κατασκευ-
ασμένα γιά νά χωροῦν πολλοί ἄνθρωποι 
καί τό χαρακτηριστικό σημεῖο εἶναι τό 
κατωπόρτι πού ἐμπόδιζε νά μπαίνουν 
μέσα στό σπίτι τά οἰκιακά ζῶα. Γιά νά 
μποροῦν νά ἐπιβιώσουν οἱ ἄνθρωποι, 
ἔσπερναν τά δικά τους σιτηρά καί φυ-
σικά ζύμωναν τό ψωμί τους καί τό πρό-
σφορο πού τό πήγαιναν στίς ἐκκλησίες.

Λίγο μετά ὁ δρόμος μας ὁδηγεῖ στό 
ναό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Στό 
νησί ὑπάρχουν 17 ἐξωκλήσια. Εἶναι ὁ κε-
ντρικός ναός καί ἱερέας ἐδῶ εἶναι ὁ πα-
τέρας Λουκᾶς.

4η ἡμέρα
Σήμερα ἡ ξενάγηση θά εἶναι στή 

Σκόπελο. Ἡ Σκόπελος εἶναι ἕνας κατα-
πράσινος παράδεισος! Τό νησί τῶν Β. 
Σποράδων ὅπου τό πράσινο τῶν πεύκων 
συναντᾶ τό γαλάζιο του Αἰγαίου καί δη-
μιουργοῦν τοπία ἀπαράμιλλης ὀμορφιᾶς 
πού μαγεύουν τίς αἰσθήσεις. Ἡ Σκόπε-
λος πρωτεύουσα καί τό λιμάνι τοῦ νησι-
οῦ καλωσορίζει τόν ταξιδιώτη μέ τά σπί-
τια της νά ἁπλώνονται ἀπό τή θάλασσα 
μέχρι τίς πλαγιές τῶν γύρω ὑψωμάτων. 

Ἐκεῖνο ὅμως πού ξεχωρίζει στή νησιώ-
τικη πολιτεία εἶναι τά σύμβολα τῆς Χρι-
στιανοσύνης. Πάνω ἀπό 100 ἐκκλησίες 
βρίσκονται στήν πόλη τῆς Σκοπέλου καί 
συνολικά ξεπερνοῦν τίς 350 ἐκκλησίες. 
Ἔχει ἐπίσης καί δυό λιμάνια. 

Ἐπισκεπτόμαστε καί τόν Ἱερό Ναό 
τῆς Παναγίας Ἐλευθερωτρίας ἤ ὅπως 
ἀλλιῶς λέγεται ἡ Γέννησης τῆς Θεο-
τόκου. Ἱερέας ἐδῶ εἶναι ὁ π. Ἀλέξιος, ὁ 
ὁποῖος ἱερουργεῖ ἐγώ καί 15 χρόνια καί 
προέρχεται ἀπό τόν Ὅσιο Δαυίδ ἀπό 
τήν Εὔβοια. Μᾶς καλωσορίζει, μᾶς ξε-
ναγεῖ καί μᾶς ἀναφέρει ὅτι οἱ πρῶτοι 
κάτοικοι ἦταν Κρῆτες. Ὁ ναός κτίστη-
κε τή δεκαετία τοῦ 1950 καί βρίσκεται 
μεταξύ Γλώσσας καί Λουτρακίου. Ἐκεῖ 
θά δοῦμε καί τό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου, ὁ ὁποῖος ἀνεγέρθη τό 1966-1972 
καί οἰκοδομήθηκε πάνω ἀπό τά θεμέλια 
παλιοῦ παρεκκλησίου. Θά κάνουμε μία 
μικρή στάση στόν Ναό Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων πού βρίσκεται στήν περιοχή Ἔλιος 
στό Νέο Κλῆμα.

Ὁ ναός τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 
στήν Σκόπελο μαζί μέ τά 22 ἀξιόλογα 
παρεκκλήσια καί τούς λιγοστούς ἐνορί-
τες, ἀποτελοῦν σήμερα τήν παλαιότερη 
ἀπό τίς 7 ἐνορίες στή Σκόπελο.



37

Εἶναι πιά μεσημέρι καί πηγαίνου-
με γιά φαγητό στό Πάνορμο, μιά πολύ 
γνωστή καί ὄμορφη περιοχή. Τό βράδυ 
ὑπάρχει σέ ἐπιλεγμένο ἑστιατόριο ἀπο-
χαιρετιστήριο δεῖπνο μέ ζωντανή μουσι-
κή ὅπου τό κέφι εἶναι μεγάλο καί κρατᾶ 
μέχρι ἀργά.

5η ἡμέρα.
Μετά τό πρωινό ὁ δρόμος μας ὁδηγεῖ 

στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ρηγίνου πολι-
ούχου τῆς Σκοπέλου ὁ ὁποῖος ἦταν καί 
ἐπίσκοπος Σκοπέλου. Γεννήθηκε ἀπό 
εὐσεβεῖς γονεῖς Κυπρίους στήν κατα-
γωγή καί τοῦ ἔδωσαν τό ὄνομα Ρηγίνος 
ἀρχή τοῦ 4ου αἰώνα περίπου. Τό συμπέ-
ρασμα αὐτό προκύπτει ἀπό τό γεγονός 
ὅτι πῆρε μέρος στήν ἐκκλησιαστική σύ-
νοδο τό 347 μ.Χ. μέ τό ἱερατικό ἀξίωμα 
τοῦ ἐπισκόπου πού αὐτό σημαίνει ὅτι 
τότε βρισκόταν σέ ὥριμη ἡλικία ἀλλά 
ὄχι μεγαλύτερη τῶν 50 ἐτῶν. Ἑπομένως, 
πρέπει νά γεννήθηκε μεταξύ τοῦ 298 καί 
τοῦ 305 μ.Χ.

Ἦταν ἀγαπητός καί στούς ἐνάρετους 
καί σεβαστός ἀπό τούς ἁμαρτωλούς. 
Μετά ἀπό πολλά βασανιστήρια πού 
ὑπέστη ὅταν πιάστηκε αἰχμάλωτος ἀπό 
τόν Ἔπαρχο τῆς Ἑλλάδας στίς 25 Φε-

βρουαρίου τοῦ 362, ὁ ἱεράρχης τῆς Σκο-
πέλου, ὁ Ἅγιος ἐκεῖνος ἄνθρωπος, σύρ-
θηκε βασανιζόμενος στό πέτρινο γεφύρι 
στό μικρό ποτάμι λίγο πιό κάτω ἀπό τόν 
αἰωνόβιο πλάτανο καί σάν ἄκακο ἀρνί 
προσφέρθηκε θυσία στό στέριωμα τῆς 
πίστης. 

Στή συνέχεια θά πάρουμε τόν δρόμο 
τῆς ἐπιστροφῆς. Μετά ἀπό 4 ὦρες πε-
ρίπου θά βρεθοῦμε στό Μαντούδι τῆς 
Εὔβοιας. Θά πᾶμε στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν 
Ρῶσο νά προσκυνήσουμε πρίν πάρου-
με τό δρόμο γιά τόν Πειραιά ὅπου θά 
μποῦμε στό πλοῖο γιά Χανιά.

Κλείνοντας τήν ἀφηγηματική προ-
σκυνηματική ἐκδρομή σέ αὐτά τά ὑπέ-
ροχα καί πανέμορφα νησιά πού εἴδαμε 
καί στά προσκυνήματα πού πήγαμε καί 
προσκυνήσαμε, θά ἤθελα νά εὐχαρι-
στήσω θερμά γιά ἄλλη μιά φορά ἀπό 
καρδιᾶς τόν Μητροπολίτη μας κ.κ. Δα-
μασκηνό, πού χωρίς τήν εὐλογία του θά 
ἦταν ἀδύνατο νά γίνει αὐτή ἡ ἐκδρομή.

Ἐπίσης, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στόν 
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο 
Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Λιονάκη, 
τούς ἱερεῖς π. Ἀντώνιο Τζανουδάκη καί 
τόν π. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκη. Ὅλο 
τόν κόσμο στό ποῦλμαν γιά τήν συντρο-
φιά τους, μέ τό ἀστείρευτο κέφι τους καί 
τό γραφεῖο IO TOURS τοῦ κ. Παπαμιχε-
λάκη. Εὔχομαι νά εἶναι ὅλοι καλά.
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Τήν Δευτέρα 21 τοῦ μηνός Αὐγούστου 2017 ἡ Διαβαλ-
κανική Ὁμοσπονδία Ὀρθοδόξων Νέων βρέθηκαν στό νησί 

Ἡ Διαβαλκανική Ὁμοσπονδία Ὀρθοδόξων Νέων στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!

μας καί ἔχοντας ὡς ἀφετηρία τους τήν πόλη 
μας, συναντήθηκαν μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη κ.κ. Δαμάσκηνο στόν ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό τῶν Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Σεβασμιωτατος Ποιμεναρχῆς ὑποδέ-
χτηκε τήν πολυμελῆ ὁμάδα νέων, περί τῶν 50 
ἀτόμων, ἀπό ὅλα τά Βαλκάνια καί τούς μίλησε 
μέ λόγους πατρικούς ἐνῶ τούς παρουσίασε τό 
πολυσχιδές ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ Προϊστά-
μενος τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ ὁ 
Πρωτ. π. Στυλιανός Θεοδωρογλάκης, ὁ ὁποῖος 
μίλησε στούς νέους γιά τήν ἱστορία τοῦ ναοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀποχαιρέτησε τά παιδιά 
μέ τήν εὐχή γιά καλή παραμονή στήν Κρήτη 
καί δίδοντας τούς δῶρα ἀναμνηστικά τά ὁποία 
θά τούς θυμίζουν τήν ἐδῶ παρουσία τους στή 
πόλη μας.

Τίς ἑπόμενες ἡμέρες οἱ νέοι τῆς Διβαλκα-
νικῆς ὁμοσπονδίας συνοδευόμενοι ἀπό τόν 
διευθυντή τοῦ Γραφείου Νεότητας διάκονο π. 
Δημήτριο Δερμιτζάκη πραγματοποίησαν ἐπί-
σκεψη στίς ἐκαταστάσεις τοῦ Πολιτιστικοῦ 
κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας, στό παρεκ-
κλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καί ὁλοκλήρωσαν 
τήν ἐπίσκεψη μέ μία ραδιοφωνική συνέντευξη 
στόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό Μαρτυρία ἀπό 
ἐκλεκτούς παραγωγούς τοῦ σταθμοῦ μας.
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Πεντηκοστῆς  
στήν Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτική 
ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς στήν ἱστορική Πατριαρ-
χική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων, στό Ἀκρωτήρι Χανίων.

Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε χο-
ροστατοῦντος στοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἔλαβαν μέρος ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, ἀντιπροσωπεῖες ὅλων τῶν 
Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, μετά τοῦ 

Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Πάν. Ἀρχιμ. Εἰρηναί-
ου Βερυκάκη, τῆς Γεροντίσσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Θεοξένης καί τῆς Γεροντίσ-
σης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Θεοφόρας, καθώς πλῆθος πιστῶν, τιμῶντες καί ἑορτάζο-
ντες τήν μεγάλη καί τελευταῖα δεσποτική ἑορτή, πού κατακλείει τόν μεγάλο ἐορτολογικό 
κύκλο τοῦ Τριωδίου.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων πλειάδος ἱερέων καί 
συμπροσευχούμενων ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε πανηγυρικά ὁ Ἑσπερινός της Γο-
νυκλισίας καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Θείας Εἰκόνος καί τῶν 
Ἁγίων Λειψάνων τῆς Μονῆς.

Ἀκολούθησε ἀβραμιαία φιλοξενία πρός ὅλους τους προσκυνητές τήν ὁποία ἐπιμελή-
θηκαν οἱ φιλόξενοι πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μέ ἐπικεφαλῆ τόν ἀδελφό της Μονῆς καί 
Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.
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Διήμερο πανηγυρικῶν ἑορτασμῶν στόν Ἁλικιανό 
Χανίων γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Διβόλη.

Λαμπρότατες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐκτυλίχθηκαν τό διήμερο πού μας πέρασε στόν 
Ἁλικιανό Χανίων ἐπί τή συμπλήρωση 150 ἐτῶν ἀπό τόν Μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Διβόλη, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τήν περιοχή αὐτή καί μή ἀσπαζόμενος τόν μου-
σουλμανισμό ἐκτελέστηκε σέ ἡλικία 21 ἐτῶν ἀπό τούς Τούρκους κατακτητές.

Αἰσθανόμενη τιμή καί χρέος πρός τόν Ἅγιο αὐτόν ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁλικιανοῦ μέ πρωτο-
βουλία τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ε΄Ἀρχιερατικῆς Περιφέρει-
ας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη καί τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου-
λίου, τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, καί τήν συνδρομή 
στό ὀργανωτικό ἐπίπεδό του Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη ἀποφάσισαν νά τιμήσουν τόν συντοπίτη Ἅγιό τους μέ διήμερες ἑορταστικές ἐκδη-
λώσεις.

Τήν Δευτέρα 5 Ἰουνίου πραγματοποιήθηκε στό ἱστορικό ἐκκλησάκι πού εἶναι ἀφιερωμέ-
νο στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου καί πλειάδος Κληρικῶν καί 
εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Κατόπιν ἀκολούθησε τιμητική ἐκδήλωση στόν αὔλειο χῶρο τῆς Κεντρικῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Ἁλικιανοῦ, τόν Τίμιο Σταυρό, ὅπου συμμετεῖχαν ὀ Βυζαντινός Χορός Χανίων μέ Χο-
ράρχη τόν κ. Καστρινάκη Ἰωάννη, καθώς ἠ Χορωδία Ἐνηλίκων καί ἡ Παιδική Χορωδία πού 
φέρουν τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου “Ἄγ. Γεώργιος Διβόλης” τῆς Ἐνορίας Ἁλικιανοῦ.

Τήν ἐκδήλωση πού παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιος, ὁ Δήμαρχος 
Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, 
ἐκπρόσωποι τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ἀλλά καί πλῆθος κληρικῶν καί κόσμου, συντόνισε 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος, συγχαίροντας στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας του, τόν π. 
Ἐμμανουήλ καί τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο γιά τήν ὄμορφη αὐτή πρωτοβουλία.

Στή συνέχεια τιμήθηκαν ἀθλητές καί ἀθλήτριες τῆς περιοχῆς πού ἔτρεξαν γιά τόν Ἅγιο 
Γεώργιο, καθώς καί ἄνθρωποι πού ἡ προσφορά τους στήν Ἐνορία Ἁλικιανού, ὅπως τόνισε 
στό λόγο τοῦ ὁ π. Ἐμμανουήλ, εἶναι ἀνεκτίμητη καί καρποφόρα.

Κεντρικός ὁμιλητής τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στό τελευταῖο στάδιο παράδοσης τῆς Διδακτορικῆς του καί 
ἀναφέρθηκε στήν βιωτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐξηγώντας μέ θεολογικό-ἐπιστημονικό τρόπο 
πώς γίνεται ἡ ἁγιοποίηση ἐνός Ἁγίου.

Σύντομο χαιρετισμό ἀπέδωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοπο-
τάμου κ.κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος καί ἐκεῖνος μίλησε γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Διβόλη εὐχαρι-
στώντας τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη καί τόν π. Ἐμμανουήλ γιά τήν τιμητική πρόσκλη-
ση ὥστε νά συμμετάσχει στή ὑπέροχη ἀφιερωματική αὐτή ἐκδήλωση.

Χαιρετισμό ἀπήυθηνε καί ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ἐνῶ μέ συ-
γκινητικά λόγια ὁ π. Ἐμμανουήλ ἀπένειμε εὐχαριστίες πρός ὅλους τους συνεργάτες καί 
ἀρωγούς της τιμητικῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως.
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Τήν Τρίτη 6 Ἰουνίου οἱ ἐκδη-
λώσεις κορυφώθηκαν μέ τήν Πο-
λυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναίου, καί συλλειτουργού-
ντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Λάμπης Συβρίτου 
καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμα-
σκηνοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κυρίλλου.

Ἐπίσης πρίν τό μοίρασμα τοῦ ἀντιδώρου πραγματοποιήθηκαν ὁμιλίες πρός τό σεβαστό 
ἐκκλησίασμα ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό στήν ἀρχή καί ἐν συνε-
χείᾳ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο.

Νά ἀναφερθεῖ ὅτι καί τίς δυό ἡμέρες ἄνδρες καί γυναῖκες μέ παραδοσιακές στολές ἀπό 
τόν Κρητικό χορευτικό σύλλογο οἱ ”βιγλάτορες” συμμετεῖχαν στίς ἐκδηλώσεις.

Τέλος μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες ξεναγήθη-
καν στήν περιοχή τοῦ Ἁλικιανοῦ, ὀλοκληρώνοντας τήν ξενάγηση τους στο ἐκκλησάκι τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Διβόλη.

Ἀβραμιαία φιλοξενία ἀπό τήν Ἐνορία Ἁλικιανού προσεφερθη πρός ὅλο τόν κόσμο καί 
ὅλες ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν σέ ζωντανή ἀναμετάδοση ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς 
Μητροπόλεώς μας Ρ/Σ ”ΜΑΡΤΥΡΙΑ 95,5 στά FM.
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Πάνδημο τό τελευταῖο ἀντίο στόν καλό Λευίτη, π. Ἐμμανουήλ.
Τό τελευταῖο ἀντίο εἶπαν τήν Παρασκευή 9 Ἰουνίου, στον π. Ἐμμανουήλ Γεωρ-

γιακάκη, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τήν Πέμπτη 8 Ἰουνίου σε ἡλικία 43 ἐτῶν, προκαλώ-
ντας θλίψη.

Ἀπό κοντά καί ἡ οἰκογένειά του καθώς καί ἑκατοντάδες πιστοί, φίλοι, συμμα-
θητές, συμφοιτητές, καί κληρικοί ἀπό ὅλη τήν Κρήτη πού ἔσπευσαν νά ποῦν τό 
ὕστατο χαῖρε στόν καλοσυνάτο ἱερέα τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους πού 
διακονοῦσε ἐδῶ καί ἕνα χρόνο ὁ μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου 
καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Στόν ἀκέραιο χαρακτήρα του καί τήν δημιουργική διακονία τοῦ ἀναφέρθηκε 
μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἀποτε-
λοῦσε λαμπρό παράδειγμα αὐθεντικοῦ ἱερέα πού πάντα προέτασσε τήν ἀνιδιο-
τελῆ προσφορά πρός τούς συνανθρώπους του, χωρίς κριτήρια καί διακρίσεις.

Συλλυπητήριο χαιρετισμό διά του ἐκπροσώπου Πρωτ. Μιχαήλ Πίσαρη, ἀπηύ-
θηνε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, τόν ὁποῖο ὁ μακαρι-
στός ἱερεύς ὑπηρέτησε ὡς διάκονος μία δεκαετία.

Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας, συλλυπητήριο μήνυμα 
ἀπηύθυνε ὁ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν ”ὁ Ποιμήν” Πρωτ. Ἀντώνιος Σα-
πουνάκης, ἐνῶ ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν ὁμίλησαν ἡ γνωστή ἐκφωνή-
τρια καί παραγωγός τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία, κ. Καίτη Ἀλέξις καί ὁ φιλόλογος καί Ἀνα-
γνώστης κ. Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης, Πνευματικό παιδί τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως.

Στή συνέχεια ἀναγνώστηκαν ψηφίσματα, ἀπό τόν Σύνδεσμο Ἐφημεριῶν Χανί-
ων ”ὁ Ποιμήν” τό ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Καραμουσαδάκης καί ἀπό τό 
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας.

Νά σημειωθεῖ ὅτι πάνω ἀπό τό σεπτό του σκήνωμα, κάθ ὅλη τή διάρκεια τῆς 
Ἐξόδιου Ἀκολουθίας βρίσκονταν οἱ καλοί του φίλοι, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρω-
τοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ π. Στυλιανός Σταγάκης, ὁ π. Νικό-
λαος Λαδόπουλος καί ὁ π. Μιχαήλ Πίσαρης.
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Ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στά Θοδωροῦ Χανίων.
Στό γραφικό νησάκι, πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἁγίας Μα-

ρίνης στά Χανιά, μέ τήν μεγάλη οἰκολογική σημασία καί τόν σημαντικό ρόλο του 
στήν διάσωση τοῦ προστατευόμενου κρητικοῦ αἴγαγρου, τελέστηκε τήν Πέμπτη 
8 Ἰουνίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί 
οἰκείου ἐφημερίου της Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης, συλλειτουργοῦντος τοῦ π. Στυλια-
νοῦ Σταγάκη.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐορτής των Ἁγίων Θεοδώρων τό ἐπισκέφτηκαν καί ἐφέ-
τος, πλῆθος Χανιωτών καί ξένων ἐπισκεπτῶν.

Ἐπειδή τό νησάκι φιλοξενεί ἀγρίμια καί μικρά ζῶα ἀπαγορεύεται ἡ πρόσβαση 
ἔχοντας 24ωρη φύλαξη. Ἐπισκέψιμο εἶναι μόνο τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων, ἡ 
ὁποία μεταφέρθηκε νά γίνεται στην ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Θεοδώ-
ρου τοῦ Στρατηλάτου καθόσον ἡ κανονικη ἑορτή συμπίπτει χειμερινή περίοδο καί 
ἡ πρόσβαση ἐξαιτίας ἐνδεχόμενης θαλασσοταραχης εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη.

Ἡ πρόσβαση στό νησάκι γίνεται μέ μικρά καραβάκια.
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Τελετή παράδοσης-παραλαβῆς Διοικήσεως  
στό Ναύσταθμο Κρήτης.

H τελετή παράδοσης – παραλαβῆς 
διοίκησης στόν Ναύσταθμο Κρήτης 
καί συγκεκριμένα στόν χῶρο τοῦ ἑλι-
κοδρομίου παραπλεύρως τῆς Λέσχης 
Ἀξιωματικῶν Ναυστάθμου Κρήτης, 
πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή 9 
Ἰουνίου, ὅπου κατά τήν διάρκεια τῆς 
τελετῆς, ὁ Ἀρχιπλοίαρχος Παναγιώτης 
Χατζάκης ΠΝΟ παρέδωσε καθήκοντα 
Διοικητού στό νέο Διοικητή κ. Χαρά-

λαμπο Ζησιμόπουλο.
Τῆς τελεσθήσης δοξολογικῆς δεήσεως προ-

έστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δα-
μασκηνός συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. 
Ἀμφιλοχίου.

Ἐπίσης στήν τελετή παρέστησαν οἱ Ὑπεύ-
θυνοι της Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Στρατοῦ 
Πανοσιολογιωτος Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπα-
γιαννάκης καί ὁ Πρωτ. Ἀχιλλέας Σταυρουλάκης 
(στρατιωτικός Ἱερέας), ὁ διάκονος π. Δημήτρι-
ος Δερμιτζάκης, ὁ Περιφερειάρχης Χανίων κ. 
Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων 
κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, καθώς ἐκπρόσωποι 
τῶν ἀρχῶν, τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σω-
μάτων ἀσφαλείας.



45

Τελετή παράδοσης-παραλαβῆς Διοικήσεως 
στήν 115 Π.Μ.

Τήν Παρασκευή 9 Ἰουνίου 
πραγματοποιήθηκε στήν 115 
Πτέρυγα Μάχης στό Ἀκρωτή-
ρι Χανίων ἡ τελετή παράδοσης 
παραλαβῆς νέου Διοικητοῦ.

Στήν τελεσθεῖσα δοξολογι-
κή δέηση παρέστησαν ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός καί ὁ Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος οἱ ὁποῖοι εὐχήθηκαν 
καλή καί εὐλογημένη πορεία καί στίς δράσεις ἀμφοτέρων Διοικητῶν.

Ὁ ἀπερχόμενος Διοικητής κ. Δημήτριος Φούσκας παρέδωσε στή Διοίκηση στό 
νέο Διοικητή κ. Ἰωάννη Μπιρμπίλη.

Τό παρών στήν τελετή ἔδωσαν οἱ ἀρχές τοῦ τόπου μας.

Ἡ  Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων  
στό Γαβαλοχώρι Ἀποκορώνου!

Στό γραφικό ἐξωκκλήσιο στό Γαβαλοχώρι, ὅπου διακονεῖ ὁ π. Κων/νος Μπα-
ντσίλα, τέλεστηκε τό Σάββατο 10 Ἰουνίου πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχο-
ντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί 
συμπροσευχούμενων πλειάδος ἱερέων καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στά 
ὀνομαστήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου!

 

Στή Κων/νούπολη καί συγκεκριμένα στό Φανάριον μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὡς μέλος τῆς συνοδικῆς ἀντιπροσωπείας τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, ὥστε νά νά ὑποβάλλει τά σεβάσματα τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ 
Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Μεγαλονήσου πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς ἑορτῆς τῶν ὀνομα-
στηρίων Αὐτοῦ.

Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύ-
μνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, ὡς ἐπικεφαλή, καί τούς Σεβ. Μητροπολίτες 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο 
καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, ἔγινε δεκτή ἀπό τόν Παναγιώτατο στό 
Γραφεῖο Του, μετά τή Θεία Λειτουργία τήν Κυριακή 11 Ἰουνίου.

Στήν ἑορτή τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, παρέστησαν ἐπίσης ἀπό τήν 
Ἱερά Μητρόπολή μας ὁ Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων π. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Ἱερομό-
ναχος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων 
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Ἐπιμνημόσυνος δέηση στό Π.Β.Κ.
Ἐπιμνημόσυνος δέηση τελέστηκε προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 

Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, συμπροσευχούμενου τοῦ στράτ. 
ἱερέως Πρωτ. Ἀχιλλέως Σταυρουλάκη, τοῦ διοικητοῦ τοῦ Π.Β.Κ. Ταξιάρχου Ἀνα-
στασίου Γκούμα, ἀξιωματικῶν καί ἀρχῶν τοῦ τόπου μας, ὡς φόρο τιμῆς πρός τρεῖς 
ἀξιωματικούςπου ἔχασαν τή ζωή τους σέ ἐπιχειρησιακή ἄσκηση. Πρόκειται γιά 
τούς Ἀντισμήναρχο Ἀθανάσιο Μπουρόλια, τόν Ἀνθυποσμηναγό Δημήτριο Μαρ-
κίδη καί τόν Ἀνθυπασπιστή Ἀντώνιο Σηφάκη οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ρυμουλκοῦσαν στό-
χους γιά τή διενέργεια βολῶν στό Π.Β.Κ., τά ἀεροσκάφη στά ὁποῖα ἐπέβαιναν ὡς 
πλήρωμα κατέπεσαν στήν θαλάσια περιοχή τῆς Σούδας.

Ἀποτελεῖ ἐθνική καί ἠθική ὑποχρέωσή μας, τόνισε μετάξυ ἄλλων στήν ὁμιλία 
τοῦ ὁ Δ/τῆς τοῦ Π.Β.Κ. νά βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ γιά νά τιμήσουμε τούς συ-
ναδέλφους μας ἀλλά καί τίς οἰκογένειές τους πού συνέχισαν τήν πορεία τους στή 
σκιά τῶν πεσόντων…

Γουβερνέτου π. Πορφύριος Μπικου-
βαράκης, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς 
Γερόντισσα Θεοξένη, ὁ Κρητικός Πα-
ραδοσιακός Σύλλογος Ἀροδαμός μέ 
ἐπικεφαλή τήν κ. Ἄννα Πατεράκη, τό 
κρητικό παραδοσιακό συγκρότημα μέ 
τούς Εὐάγγελο καί Γεώργιο Νικολου-
δάκη καί ἡ Ἰατρός κ. Ἀργυρῶ Γκόγκου.
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Ἔπεσε ἡ φετινή αὐλαία γιά τήν σχολή 
συμπαράστασης γάμου καί νέων γονέων!

 
Μέ τήν κ. Ἄννα Ντου-

ντουλάκη, κλινική ψυχο-
λόγο, ἡ σχολή συμβου-
λευτικῆς γάμου καί νέων 
γονέων ὁλοκλήρωσε τίς 
συμβουλευτικές συνάξεις, 
ἀνανεώνοντας τό ραντε-
βού γιά τόν Σεπτέμβριο.

Μέ συνειδητοποιημέ-
νη θρησκευτικότητα, σέ 

συνδυασμό μέ τήν ἐπιστήμη τῆς ψυχολογίας ἡ κ. Ντουντουλάκη ὁμίλησε ρεαλι-
στικά ἀναλύοντας τό θέμα: ἡ διαχείριση τοῦ θυμοῦ καί τῆς ἀποτυχίας!

Στό τέλος τῆς ὁμιλίας ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τοῦ κοινοῦ τό ὁποῖο καί αὐτή 
τή φορά εἶχε κατακλύσει ἀσφυκτικά τό πνευματικό κέντρο τῆς ἐνορίας Εὐαγγελι-
στρίας.

Τήν ἐξαίρετη ὁμιλήτρια συνεχάρει ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, εὐχαρίστησε τούς συνεργάτες τῆς Σχολῆς 
συμβουλευτικῆς γάμου καί νέων γονέων, τόν Πρωτ. Βασίλειο Φραγκιαδάκη, τόν 
Πρεσβ. Βασίλειο Γκάτση, τόν Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη, τόν κ. Χρῆστο Μπο-
τωνάκη καθώς καί ὅλο τό νεανικό κυρίως ἀκροατήριο πού συμμετέχει ἐνεργά σέ 
κάθε σύναξη.
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Πνευματική Ἑσπερίδα μέ θέμα:  
ἡ Παναγία Μητέρα μας!

Τό ἠλεκτρονικό κατάστημα ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν καί βιβλίων ”κατάνυξις” 
πραγματοποίησε τήν Τετάρτη 14 Ἰουνίου, στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ζωοδόχου Πηγῆς στίς Μουρνιές Χανίων Πνευματική Ἑσπερίδα, μέ θέμα: ”ἡ Πα-
ναγία Μητέρα μας” καί ὁμιλητή τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη.

Τήν ἐκδήλωση παρακολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκη-
νός, ὁ ὁποῖος στό χαιρετισμό τοῦ συνεχάρη θερμότατα τόν Πρωτοσύγκελλο, γιά 
τήν ἐξαίρετη πνευματική ὁμιλία πρός τό πρόσωπο τῆς Μητέρας ὅλων τῶν Χρι-
στιανῶν τήν Παναγία μας. Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς ἱερεῖς πού 
ἔδωσαν τό παρών, τόν διοργανωτή τῆς ἐκδήλωσης κ. Ἰωάννη Σκαλιδάκη, τόν συ-
ντονιστή καί Θεολόγο καθηγητή κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη καθώς καί ὅλο τό 
ἀκροατήριο.
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Νέος προσωρινός προϊστάμενος καί ἐφημέριος 
Λενταριανῶν ὁ Πρωτοσύγκελλος Δαμασκηνός!
Μετά ἀπό τίς ἐννέα ἡμέρες τῆς αἰφνίδιας ἐκδημίας τοῦ κατά πάντα ἀγαπητοῦ 

πατρός Ἐμμανουήλ Γεωργακάκη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
ἐξουσιοδότησε τόν Πρωτ. Ἀντώνιο Σαπουνάκη πού ἱερούργησε σήμερα στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους στά Λενταριανά Χανίων, νά ἀνακοινώσει στό ἐκκλησία-
σμα τήν τοποθέτηση ἄχρι καιροῦ καί μέχρι νεωτέρας ὡς προσωρινό προϊστάμενο 
καί ἐφημέριό της ἐνορίας τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνό Λιονάκη, ὁ ὁποῖος θά ἀναλάβει ἐπιπλέον καί αὐτά τά καθήκοντα τῆς διοί-
κησης, τῆς ποιμαντικῆς καί τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς πολυπληθέστερης ἐνορίας 
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Σέ κλίμα ἰδιαίτερα φορτισμένο ὁ λαός τῆς ἐνορίας Λενταριανῶν ἀποδέχθηκε 
μέ ἱκανοποίηση τήν ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἀφοῦ ὁ Πρωτο-
σύγκελλος, τυγχάνει γνωστός στήν ἐνορία Λενταριανῶν καί ἀπό τόν φίλο του 
μακαριστό πλέον πατέρα Ἐμμανουήλ μέ τόν ὁποῖο συνδέονταν ἀπό μικρά ἡλικία 
μέ δεσμούς φιλίας.

Μεταξύ ἄλλων ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος ἀνέφερε ὅτι ἡ Παναγία 
προσωποποιεῖ σάν Μητέρα ὅλων 
μας, τήν κλήση πού ἀπευθύνεται 
στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς γιά ἁγιό-
τητα…. Βιώνοντας τόν Χριστό 
καί τήν Ἐκκλησία ἀνακαλύπτου-
με τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τό 
μυστήριό της Μητρότητάς της… 
ἀνακαλύπτουμε τόν ἴδιο τόν Χρι-
στό καί τήν Ἐκκλησία….

Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε 
καί ὕμνους πού ἔψαλλε βυζαντινός χορός, ἀφιερωμένους στήν Παναγία μας.
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Ἐπίσκεψη νέου Διοικητοῦ Ναυστάθμου  
στόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας!

Μέ μεγάλη χαρά ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τήν Τρίτη 20 Ἰουνίου, 
στό Γραφεῖο του, τόν νέο Διοικητή Ναυστάθμου Κρή-
της κ. Χαράλαμπο Ζησιμόπουλο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, ἐξέφρασε τήν με-
γάλη του χαρά γιά τήν προαγωγή τοῦ νέου Διοικητού 
καί τόν καλωσόρισε στήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Ὁ νέος Διοικητής συνομίλησε μέ τόν Σεβασμιώτα-
το γιά ὅλα τά θέματα πού ἀπασχολοῦν σήμερα τήν 
κοινωνία μας ἐνῶ ἐξέφρασε τήν βαθειά του ἀγάπη καί τόν σεβασμό τοῦ τόσο πρός 
τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅσο καί πρός τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη.

Τό Γενέθλιόν του Ἁγίου Ἰωάννου  
στό  Ἀποπηγάδι Χανίων!

Σέ ὑψόμετρο 1050 μέτρων στήν περιοχή Ἀποπηγάδι στό Σέμπρωνα Χανίων, 
τέλεσε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου του Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρό-
μου, μέγα Ἀρχιερατικό πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός.

Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωναν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης,ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος Πρωτ. Γεώργιος Φρα-
τζεσκάκης, ὀ Πρωτ. Ἐλευθέριος Βομβολάκης, ὀ Πρεσβ. Στυλιανός Σταγάκης καί 
ὁ Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης, συμπροσευχούμενων τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου 
Κουκουράκη καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν πού ἀνέβηκαν στήν ὑψηλή κορυφή γιά 
νά προσκυνήσουν τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί τόν Ἅγιο Παναγιώτη.
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Ἐνθρόνιση νέας Ἡγουμένης στήν  Ἱερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν!

Μέ λαμπρότητα τελέστηκε καί φέτος 
τό Γενέθλιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου, στά Χανιά.

Τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς 
πανηγύρεως τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, τόν ὁποίο 
πλαισιωναν Ἱερεῖς τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μέ ἐπικεφαλῆ τόν Πανοσι-
ολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.

Στή Θεία Λειτουργία περέστησαν ἐπίσης Ἡγούμενοι καί Γερόντισσες μέ τίς συ-
νοδεῖες τους εκ τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἀπό ὅλη την Κρήτη, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. 
Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Ἀντιδήμαρχος Χανίων κ. Νικόλαος Βλαζάκης, ἐκπρό-
σωποι τῶν ἀρχῶν καθώς ἐπίσης πολλοί εὐλαβεῖς προσκυνητές καί φίλοι τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης τέλεσε τήν ἐνθρόνιση τῆς νέας Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Γερόντισ-
σας Θεοφόρας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μίλησε μέ θερμούς λόγους, ἀναφερόμενος στόν ρόλο 
τοῦ Μοναχισμοῦ, στήν προσφορά τῆς ἱστορικῆς Μονῆς καί στίς προσδοκίες ἀπό 
τό πρόσωπο τῆς νέας Ἡγουμένης.

Στήν προσλαλιά της ἡ Γερόντισσα Θεοφόρα, εὐχαρίστησε τόν Πνευματικό της 
Γέροντα Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρ-
χη κ.κ. Δαμασκηνό γιά τήν ἐμπιστοσύνη πρός τό πρόσωπό της, τόν Πανοσιολο-
γιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τήν μακαριστή Γερόντισσα 
Θεοσέμνη ἡ ὁποία τῆς στάθηκε καί τήν βοήθησε στά πρῶτα της βήματα, τήν Κα-
θηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσας Θεοξένης καί τήν ἀδελφό-
τητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, τούς ἱερεῖς καί ὅλες τίς ἀδελφότητες ἀπό τά 
Μοναστήρια τῆς Κρήτης, ἀνάμεσα τῶν και αντιπροσωπείας απο τήν Ἱερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, καθώς καί τούς ἑκατοντάδες εὐλαβεῖς προσκυ-
νητές πού παρίσταντο στήν εὐλογημένη αὐτή στιγμή γιά τήν Ἱερά Μονή τῶν Κο-
ρακιῶν ὅπως συγκεκριμένα εἶπε ἡ νέα Καθηγουμένη.

Μετά τό πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἡ νέα Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐδέ-
χθη τῆς εὐχές τοῦ κόσμου ἐνῶ ἀκολούθησε μοναστηριακό κέρασμα πρός ὅλους 
τους παρευρισκόμενους.
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Ἡ ”κιβωτός τοῦ κόσμου” στή Μητρόπολή μας!
Τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί συγκεκριμένα τόν Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς 

Θεοτόκου ἐπισκέφτηκαν σήμερα τό πρωί μέλη τῆς οἰκογένειας ”κιβωτός τοῦ κό-
σμου” μέ ἐπικεφαλῆς τόν π. Ἀντώνιο Παπανικολάου.

Τόν π. Ἀντώνιο καί ὅλα τά παιδιά καί μέλη τῆς ”κιβωτού” ὑποδέχτηκαν θερμό-
τατα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, μαζί μέ τόν Γενικό Ἀρχιε-
ρατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη καί τόν ἐφημέριό του Ναοῦ Πρωτ. Στυ-
λιανό Θεοδωρογλάκη.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν π. Ἀντώνιο γιά τό εὐλογημένο ἔργο ἀγάπης 
πού πραγματοποιεῖ ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἡ ”κιβωτός τοῦ κόσμου”. Παράλληλα 
συνομίλησαν γιά τά σχέδια καί τίς δράσεις τοῦ μή κυβερνητικοῦ αὐτοῦ ὀργανι-
σμοῦ.

H ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  
Πέτρου καί Παύλου στά Χανιά!

Στόν μεγαλοπρεπῆ Ναό τῶν Ἁγίων Ἀπόστολων Πέτρου καί Παύλου στά Χανιά, 
ὅπου πέρισυ τίς ἥμερες αὐτές εἶχε γίνει τό ἐπίκεντρο τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν τέ-
λεση τῆς Διορθόδοξης Θειας Λειτουργίας προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τελέσθηκε τήν Πέμπτη 29 Ἰουνίου Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ.
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Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

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

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

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

Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819

Ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  
στόν Βαφέ  Ἀποκορώνου!

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας Βαφέ Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Γεώργιος 
Μπαντουράκης, καί εἶναι ἀφιερωμένος στή σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τέ-
λεσε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων, 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, συλλειτουργούντων πλειάδος 
Κληρικῶν τῶν Ἀποκόρωνα, καί συμπροσευχούμενων ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προ-
σκυνητῶν.
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Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στή Μητρόπολή μας!
Μέ λαμπρότητα καί ἐκκλησια-

στική τάξη τελέστηκε ἡ ἑορτή τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δα-
μιανοῦ, στόν ὁμώνυμο ἱστορικό 
Ναό τῆς πόλεώς μας ὅπου διακονεῖ 
ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέσθηκε 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρου ὅπου αὐτές τίς 
ἡμέρες βρίσκεται στήν πόλη μας, καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Παρασκευή 30 Ἰουνίου, τε-
λέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
πού βρίσκεται στό Ναυτικό Νοσοκομεῖο Χανίων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου.

Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἀνδρέου στό Λουτράκι Κυδωνίας!
Στίς 4 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ-

τάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ 
Ἱεροσολυμίτου, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης.

Στό Λουτράκι Κυδωνίας, τοῦ Δήμου 
Πλατακιᾶ, σέ ἕνα μικρό γραφικό ἐξωκ-
κλήσι πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο 
Ἀνδρέα, καί στό ὁποίο διακονεῖ ὁ π. 

Χρῆστος Καρίπογλου, τελέσθηκε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἀρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων πλειάδος ἱερέων τῆς περιοχῆς!
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Ὑποδοχή τοῦ   Ἱεροῦ Λειψάνου  
τῆς Ἁγίας Ἐλπίδος στήν Ι. Μονή Κορακιῶν.

Μέσα σέ πανη-
γυρικό κλίμα καί 
μέ ἐκκλησιαστική 
ἱεροπρέπεια, πραγ-
ματοποιήθηκε τήν 
Τετάρτη 5 Ἰουλίου ἡ 
ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ 
Λειψάνου τῆς Ἁγίας 
Ἐνδόξου Μάρτυρος 
Ἐλπίδος στήν Ἱερά 
Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Κορακιῶν.

Τό Ἱερό Λείψανο 
μετέφερε ἀντιπρο-

σωπεία της Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Γέροντα Γαβριήλ, ἐνῶ τό 
ὑποδέχτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος καί χορο-
στάτησε τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἱερά Μονή Κουδουμά!
Μέ λαμπρότητα καί ἐφέτος 

ἡ γραφική Ἱερά Μονή Κου-
δουμά τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας 
ἑόρτασε τή μνήμη τῶν Ἁγίων 
Κτητόρων τῆς Εὐμενίου καί 
Παρθενίου.

Τόν Ἀρχιερατικό πανηγυ-
ρικό Ἑσπερινό τέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ἐπιχώριο Μητρο-
πολίτη κ.κ. Μακάριο γιά τήν πρόσκληση στήν λαμπρή αὐτή πανήγυρη, ἡ ὁποία 
ἀναμεταδόθηκε καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό μας σταθμό ΜΑΡΤΥΡΙΑ, στή συνέχεια 
ἀναφέρθηκε στούς Ἁγίους Κτήτορες τῆς Μονῆς καί στά θαύματά τους!
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Λαμπρός ἑορτασμός γιά τήν Παναγία  
τήν Τριχεροῦσα καί  τούς Ἁγίους Πατέρες 
προστάτες τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος!

Μέ λαμπρότητα καί 
μοναστηριάκη τάξη ἑορ-
τάσθηκε ἡ ἑορτή τῆς 
Παναγίας τῆς Τριχερού-
σης καί των των Ἁγίων 
της Προστατῶν καί το-
πικῶν Ὁσίων Γερασίμου 
καί Ἀκακίου τῶν Νέων 
Ἀσκητῶν καί τῆς μνή-
μης τοῦ λαοφιλοῦς καί 
προσφάτως ἁγιοκατατε-
χθέντος Ὁσίου Παισίου 
τοῦ Ἁγιορείτου στήν Ἱερά 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Τρίτη 11 Ἰουλίου τελέσθηκε μέγας Ἀρχιερατικός 
Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί 
συμπροσευχούμενων πλειάδος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί πατέρων τῆς 
Μονῆς. Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς 
ἀπέναντι ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐγκα-
τάσταση τῆς εἰκόνος τοῦ Ὁσίου Παισίου καί ἀρτοκλασία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλ-
λειτουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Λάμπης 
Συβρίτου καί Σφακίων Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Καραχάλιου, τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου καί ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Δαμασκη-
νοῦ Λιονάκη, καί πλειάδος Κληρικῶν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καθώς καί 
ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις.
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Λήξη Α΄ κατασκηνωτικῆς περιόδου  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Πλημμύρισε μέ χαρούμενα τρα-
γούδια, θεατρικά καί πνευματικά 
μηνύματα ἀλλά προπάντων μέ ἁγνές 
παιδικές φωνές, ἡ Κατασκήνωση τῆς 
Μητροπόλεως μας ”ο Ἅγιος Παύ-
λος” στην ἐκδήλωση τῆς ἑορτῆς 
λήξης τῆς πρώτης κατασκηνωτικῆς 
περιόδου.

Τα φετινό θέμα πού ἐπέλεξαν τά 
στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι το ” ἴνα πάντες ἐν ὤσιν”.

Τήν ἐκδήλωση πού χαιρέτισε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
αναφερθηκε στο φετινό θέμα, τό ὁποῖο περικλείει την ἑνότητα καί τήν ἐλευθε-
ρία, μέ τήν ὁποία ὅλα τά χαρίσματα τοῦ ἀνθρώπου προσφέρονται σέ ποικιλία, γιά 
ὅλους ὡς διακονία καί δόξα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, σάν νά εἶναι ὅλοι ἕνα 
σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό….

Παράλληλα συνεχάρη τα παιδιά, τήν ἀρχηγό κ. Ἔλενα Παπαδάκη πού γιά 10 
ὁλόκληρα χρόνια διακονεῖ στήν κατασκήνωση, τήν κ. Χριστίνα Κωνσταντουδάκη 
τήν ὑπαρχηγό, ἡ ὁποία εἶναι καί συγγραφεύς παιδικῶν βιβλίων, ὅλα τά στελέχη πού 
ἐθελοντικά ἐργάστηκαν σέ αὐτήν τήν κατασκηνωτική περίοδο γιά τήν ζωντάνια 
καί τήν ἀληθινή ἔκφραση πού εἶχαν, καθώς καί τούς γονεῖς γιά τήν ἐμπιστοσύνη 
πού δείχνουν στίς παιδικές κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου καί στέλνουν τά παι-
διά τους, πού μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη ὅλων, πραγματοποιήθηκαν 
μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, στόν Σεβα-
σμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο ὁ ὁποῖος παρέδωσε σέ ὅλους ἐμᾶς 

αὐτόν τό παράδεισο τόν ὁποῖο 
ὅλοι ἐμεῖς χαιρόμαστε, καί ὁ 
ὁποῖος δέν μπόρεσε νά βρίσκε-
ται σήμερα κοντά μας γιατί ἔχει 
τήν ἑορτή τῆς κατασκήνωσης 
στό Ἡράκλειο στήν Ἀρχιεπισκο-
πή. Επίσης, ὁ Σεβασμιώτατος 
εὐχαρίστησε τους πατέρες πού 
διακονοῦν, την Καθηγουμένη 
της Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς 
Γερόντισσα Θεοξένη, τούς συ-
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νεργάτες τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως, τόν μάγειρα τῆς κατασκήνωσης, καθώς 
καί ὅλους ἐκείνους πού καθημερινῶς διακονοῦν φανερῶς καί ἀφανῶς.

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο μακαριστοῦ   
Ἱερέως π. Ἔμμ. Γεωργιακάκη.

Τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί 
τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μα-
καριστοῦ Ἱερέως, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Γεωρ-
γιακάκη, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τήν Κυριακή 16 
Ἰουλίου, στόν Ἱερό Ναό πού διηκόνησε ὁ 
μόλις 43 ἐτῶν π. Ἐμμανουήλ, τά δυό τελευ-

ταῖα χρόνια ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος.
Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τά ἀποκαλυπτήρια 

της τιμητικῆς πλακέτας πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τό πνευματικό κέντρο τῆς Ἐνορίας 
ὅπου μέ ἀπόφαση τοῦ Προέδρου, π. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Συμβουλίου ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς ἡ αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ πῆρε τό ὄνομα 
τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως. Συγκινητική ἡ στιγμή ὅπου τήν σημαία γιά τά ἀποκαλυ-
πτήρια της μαρμάρινης πλακέτας τήν τράβηξαν τά τρία παιδιά τοῦ π. Ἐμμανουήλ.
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Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης: ”Ἡ  Ἁγία Μαγδαληνή 
ἔρχεται ὡς μυροφόρος νά μυρώσει τήν ὕπαρξη μας”!

Στόν ἱστορικό Ναό 
τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς 
Χαλέπας ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Νικόλαος Πατσου-
ράκης, τελέσθηκε τήν Πα-
ρασκευή 21 Ἰουλίου μέγας 
πανηγυρικός Ἑσπερινός 
προεξάρχοντος τοῦ Πα-
νοσιολογιωτάτου Πρωτο-
συγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμα-

σκηνοῦ Λιονάκη καί πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Πλῆθος κόσμου ἔσπευσε νά προσκυνήσει τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς 

Μαγδαληνῆς καί τῆς Ἁγίας Μαρκέλλας πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τούς 
σήμερα καί αὔριο.

Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: ”Ἡ  Ἁγία Μαρία 
ἡ Μαγδαληνή εἶχε ἐμπιστοσύνη καί πίστη στό Θεό”!
Μέ λαμπρότητα καί πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλ-
λειτουργούντων πλήθους Κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, 
τελέσθηκε τό Σάββατο 22 Ἰου-
λίου ἡ ἑορτή τῆς Ἰσαποστόλου 
Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς 
στόν φερώνημο Ἱερό Ναό στή 
Χαλέπα Χανίων.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία συμμετεῖχε προσευ-
χούμενο, πλῆθος εὐσεβῶν προ-
σκυνητῶν οἱ ὁποῖοι προσκύνησαν καί τμῆμα Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Μαρίας 
τῆς Μαγδαληνῆς, πού βρίσκεται κάτω ἀπό τήν εἰκόνα της.
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Λήξη τῆς Β΄ κατασκηνωτικῆς περιόδου  
στή Μητρόπολή μας!

Τήν Κυριακή 23 Ἰουλίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός μετέβη στίς κατασκηνώσεις 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅπου 
ἀπό τις 12 – 24 Ἰουλίου λειτουργησε 
ἡ Β΄ κατασκηνωτική περίοδος στήν 
ὁποία αὐτή τήν φορά ἦταν τά μι-
κρά ἀγόρια μέ ἀρχηγό τόν κ. Ἰωσήφ 
Μανουσακάκη καί ὑπαρχηγό τόν κ. 
Σταῦρο Κλαριδόπουλο.

Στήν ἔναρξη τῆς ἑορτῆς λήξης τῆς Β΄ περιόδου, στήν ὁποία παρευρέθηκαν καί 
ἄλλοι Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεώς μας, μέ ἐπικεφαλῆ τόν Πανοσιολο-
γιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, καθώς καί ἡ Καθηγουμένη 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα Θεοξένη μαζί μέ ἀδελφές της Μονῆς, ὁ 
ἀρχηγός απηυθυνε σύντομο χαιρετισμό, κάνοντας ἀναφορά στό τρόπο ζωῆς τῆς 
κατασκήνωσης, εὐχαριστώντας παράλληλα καί ὅλα τά στελέχη πού συμμετέχουν 
ἐθελοντικά ἀλλά καί τόν Σεβασμιώτατο πού μέ τήν εὐλογία του καί τήν ἄγρυπνη 
μέριμνα τοῦ ἐπιτελοῦνται τά πάντα.

Οἱ κατασκηνωτές καί τά στελέχη παρουσίασαν τήν ὄμορφα προετοιμασμένη 
ἑορτή τούς προκαλώντας συγκίνηση καί εὐχαρίστηση στούς προσκεκλημένους 
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καί κυρίως στούς γονεῖς 
τῶν παιδιῶν.

Λίγο πρίν τό τέλος, ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης, συνεχάρη τόν Ἀρχηγό 
καί τόν Ὑπαρχηγό, καθώς 
καί ὅλα τά στελέχη τῆς Κα-
τασκήνωσης, ἀπευθύνο-
ντας λογο οἰκοδομῆς πρός 
ὅλους τους παρευρεθέντες 
γονεῖς καί παιδιά, ἐνῶ, δέν 
παρέλειψε νά εὐχαριστήσει 
καί νά ἐπαινέσει τόν Πα-
νοσιολογιώτατο Πρωτο-

σύγκελλο, ὁ ὁποῖος ἄρτια συντονίζει κάθε περίοδο, τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Χρυσοπηγῆς πού κάθε χρόνο ἡ βοήθεια τούς εἶναι καρποφόρα καί εὐλο-
γημένη ἀπό τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, παρά τό κλίμα τῶν 
ἡμερῶν, δέν παύουν νά στηρίζουν ἠθικά καί ὑλικά τήν διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως μας προς τόν συνάνθρωπο.

Ὅλοι οἱ κατασκηνωτές στό τέλος εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συναντήσουν ἀπό κο-
ντά τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἐπέδωσε στό καθένα μιά ἀναμνηστική εὐλογία.
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Τέλεση Τρισαρχιερατικού Συλλείτουργου γιά 
τούς Ἀποφοίτους της Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 

Κρήτης.
Μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί σύμφωνα μέ τό μοναστηριακό τυπικό τελέσθηκε τήν 

Δευτέρα 24 Ἰουλίου, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, Τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο, ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου 
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, γιά τούς Ἀποφοίτους της 
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.

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

Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καλοσώρισε μέ λόγια ἐγκάρδια 
τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, πού διετέλεσε ἀπόφοιτος 
καί σχολάρχης στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖο, εὐχόμενος ἀμφότεροι νά ἔχουν μα-
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θουσάλια ἔτη συνεχίζοντας νά διακονοῦν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Στήν προσφώνηση ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἐκκλησιαστικῆς 

Σχολῆς Κρήτης ” ἡ Ἁγία Τριάς”, Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης καλωσόρισε τούς 
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς καί ὅλους τους παρευρισκομένους, λέγοντας ὅτι ἡ ση-
μερινή ἡμερίδα εἶναι ἀφιερωμένη στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἐκεῖ μαθητής καί ὁ ὁποῖος διετέλεσε 
καθηγητής καί διευθυντής τῆς Σχολῆς.

Στή συνέχεια τό λόγο πῆρε ὁ Πρωτ. Νικόλαος Πασχαλίδης ἐφημέριος του Ἱε-
ροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μασταμπᾶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης 
καί ὁ ὁποῖος ἔκανε μία ἱστορική ἀναδρομή στά χρόνια καί τίς στιγμές τῶν ἀποφοί-
των στηνΕκκλησιαστικῆ Σχολή Κρήτης.

Στήν Τραπεζαρία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συνεχίστηκαν οἱ ὁμιλίες καί οἱ δίαλογοι με-
ταξύ τῶν ἀποφοίτων οἱ ὁποῖοι μαζεύτηκαν ἀπό διάφορα μέρη τῆς Κρήτης καί τῆς 
Ἑλλάδος γιά νά δώσουν τό παρών καί στήν φετινή ἡμερίδα. Τήν ἡμερίδα πλαισί-
ωσε ὁ καθηγητής παιδαγωγικῆς της Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τό πρόσωπο 
καί τό παιδαγωγικό ἔργο πού ἐπιτέλεσε στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης ὁ Σε-
βασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος.

Ἀκολούθως τιμήθηκαν οἱ ἀπόφοιτοί του σχολικοῦ ἔτους 1966-67 γιά τήν συ-
μπλήρωση τοῦ ἰωβηλαίου ἔτους ἀπό τήν ἀποφοίτηση τῶν ἐνῶ παράλληλα οἱ τω-
ρινοί μαθητές τῆς σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ματθαίου πῆραν τούς βαθμούς τους ἀπό τά 
χέρια τῶν Ἀρχιερέων.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  
στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο στόν Καλαθά!

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Θεολόγου στόν Κα-
λαθά Ἀκρωτηρίου τελέσθηκε 
τήν Κυριακή 23 Ἰουλίου Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί συλλειτουργούντων τοῦ 
οἰκείου ἐφημερίου π. Βασιλεί-
ου Κιάσσου, τοῦ π. Εὐαγγέλου 
Μπακαρόζου καί τοῦ διακόνου 
π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς  
στά Χανιά!

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Ἁγία Παρασκευή στήν Ἱερά Μητρόπολή 
μας στούς Ἱερούς Ναούς πού εἶναι ἀφιερωμένοι στή μνήμη της.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
προεξῆρχε τῆς Ἀκολουθίας τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ καί Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερι-
νοῦ στίς Καλύβες Ἀποκορώνου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Μιχαήλ Βλαβογιλάκης καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Γ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέ-
ρειας.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν περιοχή Πλατάνι Σούδας ὄπυ δια-
κονεῖ ὁ π. Κυριακός Κοντάκος, τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρ-
χοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίας Παρασκευῆς στά Κοντόπουλα Κεραμειῶν ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἀντώνιος Χα-
τζησταύρου.

Πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν προσῆλθε καί τίς δυό ἡμέρες νά προσκυνή-
σουν τήν θαυματουργό Ἁγία Παρασκευή πού θεωρεῖται προστάτιδα τῶν ματιῶν 
κρατώντας ὡς τάματα λαμπάδες καί ἀρτοκλασίες.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  
στό  Ἱερό Μετόχιο τῆς Μονῆς Ἰβήρων!

Στό Ἱερό Μετόχιο τῆς Μονῆς Ἰβή-
ρων τοῦ Ἁγίου Ὅρους τέλεσε τήν 
Τρίτη 25 Ἰουλίου, ἀνήμερά της κοι-
μήσεως τῆς μητρός τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου μας, Ἁγίας Ἄννης, Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκη-
νός.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου  
καί Χειροθεσία Ψάλτου!

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τῆς 
Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσο-
βαλάντου ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός, ἱερούργησε στόν 
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν 
Πελεκαπίνα Χανίων, συλ-
λειτουργούντων πλήθους 
κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς 
μας καί συμπροσευχούμε-
νων ἑκατοντάδων εὐσεβῶν 
προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχι-
ερατικῆς Θείας Λειτουργίας 

ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν εἰς Ψάλτη Χειροθεσία τοῦ ἐκλεκτοῦ κ. Χρήστου Κα-
πνισάκη ὁ ὁποῖος διακονεῖ στό ἱερό ἀναλόγιο καί ἐκτελεῖ καί χρέη ἐπιτρόπου στό 
Ναό.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Παντελεήμονος 
στά Χανιά!

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ θαυματουργός Ἅγιος Παντελεήμων στήν Ἱερά 
Μητρόπολή μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, 
χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στόν Μουζουρά Ἀκρωτηρίου 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκης.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πα-
ντελεήμονος στό Σταλό Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς ΣΤ΄ 
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης, συλλειτουργούντων τοῦ 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπι-
τρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου 
Παπαγιαννάκη καί πλήθους κληρικῶν.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στή Χαλέπα Χανίων ὅπου διακονοῦν ὁ 
Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης μαζί μέ τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκη τελέ-
σθηκε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος ὡς τιμώ-
μενου ἐπισκέπτου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀρσενίου ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Δικαῖος 
της Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου Ὅρους Σινᾶ καί συλλει-
τουργούντων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λι-
ονάκη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Ἐκδηλώσεις μνήμης στόν Πρασέ Κυδωνίας!

Λαμπρές ἐκδηλώσεις μνήμης καί τιμῆς πραγματοποιήθηκαν τήν Κυριακή 30 
Ἰουλίου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου πού διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γε-
ώργιος Φρατζεσκάκης, στόν Πρασέ Κυδωνίας γιά τόν ἡρωικό ἱερέα Ἐμμανουήλ 
Κουκουράκη ὁ ὁποῖος συνελήθφη τήν 1η Αὐγούστου τοῦ 1941 ἀπό τούς Γερμα-
νούς καί μαζί μέ 12 συγχωριανούς τοῦ ἐκτελέστηκαν τήν ἴδια ἡμέρα στόν Ἁλικια-
νό.

Ἡ τιμητικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν τέλεση Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπρο-
σευχούμενων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λι-
ονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί πλήθους 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό παρόν στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος 
Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ἐκπρόσωποι φορέων καί πλῆθος κόσμου.

Τήν πρωτοβουλία γιά τήν ἐκδήλωση εἶχε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου ἡ Ἐνορία Πρασέ σέ συνεργασία μέ τόν Πολιτιστικό Σύλλογο.

Μετά τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό 
ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, καί 
ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκαν τά 
ἀποκαλυπτήρια της προτομῆς τοῦ 
π. Ἐμμανουήλ Κουκουράκη καί τῆς 
ἐπιτυμβίου πλάκας μέ τά ὀνόματα 
τῶν 12 ἐκτελεσθέντων.

Κατόπιν σύντομο καί ἱστορικό 
χαιρετισμό ἀφοῦ πρωτίστως συνεχάρησαν καί εὐχαρίστησαν τούς ἰθύνοντες γιά 
τήν πρωτοβουλία, ἀπηύθυναν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης καί ὁ Δήμαρχος 
Πλατανιά.

Στή συνέχεια ἀναλυτική ἱστορική ἀναδρομή γιά τά γεγονότα τῆς 1ης Αὐγού-
στου ἔκανε ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος π. Γεώργιος.

Ἀκολούθησαν ριζίτικα τραγούδια, κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή καί 
ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.
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Ἡ  Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος  
στήν  Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν.
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Με-

ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμί-
ου Προδρόμου Κορακιῶν καί στόν φερώνυμο ἐκεῖ Ναό τῆς Μεταμορφώσεως πού 
βρίσκεται ἀνάμεσα στό Πολυκλαδικό Λύκειο Χανίων καί τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης.

Τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.

Ἀπογευματινή ἐξόρμηση τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους!
Τήν Δευτέρα 8 Αὐγούστου ἡ 

Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λε-
νταριανῶν Χανίων πραγματοποίη-
σε μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, 
ἀπογευματινή ἐξόρμηση μέ 100 
προσκυνητές καί συνοδό τόν προ-
σωρινό Ἐφημέριο καί Πρωτοσύ-
γκελλο Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνό Λιονάκη.Πρῶτος 
σταθμός ἦταν ἠ Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Κορακιῶν ὅπου ξενα-
γήθηκαν ἀπό τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσα Θεοφόρα καί τούς 
προσεφέρθει μοναστηριακό κέρασμα ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς.

Στή συνέχεια μετέβησαν στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγί-
ας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ὅπου παρακολούθησαν την Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως.
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Θρησκευτικό ποιητικό γεγονός  
στήν Νέα Χώρα Χανιων!

Στό αὔλειο χῶρο τῆς Κωνστα-
ντινουπολειάδας πού βρίσκεται 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κων/νου 
καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων 
πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 
10 Αὐγούστου μέ τίς εὐλογίες 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ποιητική Ἑσπε-
ρίδα παρουσίασης τῆς ποιητικῆς 
συλλογῆς τοῦ βιβλίου ”ΑΥΤΟΣ” 
τοῦ κ. Δημητρίου Κακαβελάκη εἰς 
ἀνάμνηση τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου πρώην Κισάμου καί 

Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη.
Τήν ἐκδήλωση πού συντόνισε ἡ δημοσιογράφος κ. Ἄννα Μακράκη Καρέλα, πα-

ρακολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός, πλειάδα κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί κόσμου.

Ἀποσπάσματα ἀπό τήν ποιητική συλλογή τοῦ ποιητοῦ ἀνέγνωσαν ὁ Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ 
οἰκεῖος ἐφημέριος Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης, ὁ ἴδιος ὁ ποιητής, ὁ ἀνιψιός τοῦ 
μακαριστοῦ Ἱεράρχου, κ. Μιχαήλ Γαλανάκης Θεολόγος καθηγητής στήν Ἐκκλη-
σιαστική Σχολή Κρήτη καί ὁ κ. Δημήτριος Νικολακάκης πρόεδρος Λογοτεχνῶν 
Χανίων.

Τήν ὄμορφη καί κατανυκτική Ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν κ. Κακαβελάκη γιά αὐτήν τήν πρωτοβουλία μνή-
μης πού ἀφιερώθηκε στόν Ἱεράρχη τῆς Εἰρήνης, ἀναφέρθηκε στό πολυσχιδές ἔργο 
καί δυναμική προσωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πού ἄφησε λαμπρή 
ἱστορία καί παρακαταθήκη γιά τίς ἑπόμενες γενεές.
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Θεομητορική  Ἀρχιερατική ἀγρυπνία στά Χανιά!
Μέ κατάνυξη καί συ-

γκίνηση παρουσία ἑκα-
τοντάδων πιστῶν τελέ-
σθηκε τήν Κυριακή 13 
Αὐγούστου Θεομητορική 
Ἀρχιερατική ἀγρυπνία, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλά-

μπους Λενταριανῶν Χανίων.
Νωρίτερα εἶχε τελεστεῖ 

προεξάρχοντος τοῦ Πανο-
σιολογιωτάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου καί προϊσταμένου 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνοῦ Λιονάκη, ἡ Ἱερά 
Παράκληση μέ στόλισμα 
τοῦ ἐπιταφίου στό ὁποῖο 
διακόνησαν πολλές γυ-
ναῖκες ἀπό τήν περιοχή, ἡ 
Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, 
τῆς Λιτῆς καί τοῦ Ὄρθρου.

Στήν ἱερά ἀγρυπνία 
ἐψάλησαν τά ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου της Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπό τόν χορό τῶν 

γυναικῶν τῆς Ἐνορίας καί 
στή συνέχεια πραγματοποι-
ηθηκε ἡ λιτάνευσις τοῦ Ἐπι-
ταφίου του Θεομητορικοῦ 
Σώματος, ὑποβασταζόμενος 
ἀπό ἄντρες μέ παραδοσιακές 
κρητικές στολές, στόν αὔλειο 
χῶρο τοῦ Ναοῦ.

Τό παρών στίς Ἀκολουθί-
ες ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Χανίων 
κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας 
καθώς καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι 
τῶν Ἀρχῶν.
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Ὁ Πλατανιάς ἑόρτασε τήν Παναγία!
Στόν ἱστορικό ναό τῆς 

Παναγίας τῆς Γερογυα-
λίτισσας στόν Πλατα-
νιά Χανίων τήν Δευτέρα 
14 Αὐγούστου, πλειάδα 
πιστῶν ὅλων τῶν ἡλικιῶν 
προσῆλθαν νά προσκυνή-
σουν τήν Παναγία Θεο-
τόκο, Μητέρα τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότη-
τα ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογι-
ωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό 
τόν Πλατανιά, συμπρο-
σευχούμενων τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
τῆς Μητροπόλεώς μας 
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, 
τοῦ οἰκείου ἐφημερίου 
Πρωτ. Δημητρίου Πα-
ρασκάκη καί τοῦ Πρωτ. 
Ἀποστόλου Παρασκάκη.

Πρίν τό πέρας τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τόν ὁποῖο πα-
ρακολούθησε καί ὁ Δή-
μαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης μέ τούς συνεργάτες του, οἱ γυναῖκες 
τίς ἐνορίας Πλατανιά ἔψαλλαν τά ἐγκώμια πρός τήν Παναγιά, ἐνῶ στή συνέχεια 
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Ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός  
Της Παναγίας στά Χωραφάκια!

Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στά Χωραφάκια Χανίων μέ τή συμμε-
τοχή πλήθους πιστῶν καί σέ κλίμα ἐκκλησιαστικῆς μεγαλοπρέπειας καί λαμπρό-
τητας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τήν παρα-
μονή τῆς Παναγίας 14 Αὐγούστου 2017, συμπροσευχούμενων τοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμφι-
λοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου 
Πρωτ. Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη, τοῦ Ἱερομονάχου π.Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα 
καί τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.

στρατιῶτες ἀπό τήν 1η ΜΑΛ, πῆραν στά χέρια τούς τόν ἐπιτάφιο μέ τό Θεομητορικό 
σῶμα τῆς Παναγίας καί πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσίς του στούς κεντρικούς δρό-
μους τῆς πόλεως.



74

Μνήμη Εἰρηναίου Τσουρουνάκη!
Τό Σάββατο 19 

Αὐγούστου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρ-
χης κ.κ. Δαμασκηνός, 
ἱερούργησε στήν Ἱερά 
Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Ἁγί-
ας Τριάδος τῶν Τζα-
γκαρόλων τελώντας 
Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία καί ἐν συνε-

χείᾳ Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου κυροῦ Εἰρη-
ναίου Τσουρουνάκη.

Γιά τόν μακαριστό Ἐπίσκοπο πρῶτος ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, 
ἀναφέροντας πώς ἡ ζωή τοῦ μπορεῖ νά δώσει πάρα πολύ μηνύματα καί παραδείγ-
ματα σέ ὅλους ἐμᾶς. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή του καί ὅλοι ἐμεῖς 
νά γίνουμε συνεχιστές της παρακαταθήκης πού μας ἄφησε.

Μετά τό πέρας τοῦ μνημο-
σύνου ὁ κ. Νικόλαος Τσουρου-
νάκης ἀνιψιός τοῦ μακαριστοῦ 
ἔλαβε τό λόγο καί μίλησε γιά 
τήν πολυσχιδῆ προσωπικότη-
τα τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, 
παραδίδοντας στά χέρια τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, 
στό τέλος τῆς ὁμιλίας τοῦ τήν 
ἐπισκοπική ράβδο τοῦ μακαρι-
στοῦ, ὥστε νά τοποθετηθεῖ στό 
κειμηλιαρχεῖο τῆς Μονῆς.

Κεντρικός ὁμιλητής ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στή βιωτή καί ἔργο τοῦ κυροῦ Εἰρηναίου Τσουρουνάκη, 
ἦταν ὁ Αρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί καθηγητής τοῦ Γκράτς κ. Γρηγό-
ριος Λαρετζάκης, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε τήν ὁμιλία πού εἶχε γράψει ὁ Ἄρχοντας τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός καί ὁ ὁποῖος δέν κατάφερε νά 
παραστῆ γιά λόγους ὑγείας.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἀλεξανδρουπόλεως στά Χανιά!

Τά Χανιά καί συγκεκριμέ-
να τήν Ἱερά Μητρόπολή μας 
ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ἀλεξαν-
δρουπόλεως κ.κ. Ἄνθιμος 
συνοδευόμενος ἀπό τόν Πα-
νοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Θε-
ολόγο Κωστάκη καί τόν Ἱε-
ρολογιώτατο Ἱεροδιάκονο π. 
Χριστόδουλο Καραθανάση. 

Ὁ Σεβασμιώτατος πού ἐπισκέφθηκε τήν πόλη μας ἕνεκεν μίας κοινωνικῆς ὑπο-
χρέωσης, ἔτυχε λαμπρῆς ὑποδοχῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμα-
σκηνό καί τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.

Κατά τό διήμερο διάστημα παραμονῆς στήν πόλη μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ξεναγήθηκε τήν πρώτη ἡμέρα ἀπό τόν 
Πρωτοσύγκελλο, στά ἀξιοθέατά της πόλεώς μας, ὅπως τούς τάφους τῶν Βενιζέ-
λων στό Ἀκρωτήρι Χανίων, ὅπου ὑπῆρξε συνάντηση καί μέ τόν Δήμαρχο Χανίων 
κ. Ἀναστάσιο Βάμβουκα, καθώς καί τό γραφικό λιμάνι τῶν Χανίων.

Τήν δεύτερη ἡμέρα οἱ δυό Ἱεράρχες μετέβησαν σέ Μοναστήρια τῆς Μητροπό-
λεως καί συγκεκριμένα στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κυ-
ρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου καί στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου ὅπου 
ξεναγήθηκαν ἀπό τίς ἐκεῖ μοναστηριακές ἀδελφότητες πού τούς ὑποδέχτηκαν μέ 
χαρά.
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Ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς  
στό Πολιτιστικό μας κέντρο!

Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τό στολίδι τοῦ 
Πολιτιστικοῦ κέντρου τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί τοῦ ραδιοφωνικοῦ 
μας σταθμοῦ Μαρτυρία, ἀπό ὅπου 
καθημερινά γίνεται ἡ ἀναμετάδοση 
τοῦ Ὄρθρου καί τίς Θείας Λειτουρ-
γίας, ἀλλά καί καί τῶν Ἀκολου-

θιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ἀποδείπνου, ἑόρτασε ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, 24 
Αὐγούστου, μέ τήν τέλεση πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἱερουργοῦντος τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί πλήθους 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός του Ἁγίου Φανουρίου!

Τήν Παρασκευή 26 Αὐγούστου παρα-
μονή τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Φα-
νουρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατικό πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Φανουρίου στό Καλαμάκι Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης.

Ἑκατοντάδες εὐσεβῶν προσκυνητῶν, ἀπό νωρίς τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς 
ἔφτιαξαν τήν παραδοσιακή φανουρόπιτα καί τήν ἔκαναν προσφορά στόν Ἅγιο ὡς 
τάμα γιά κάτι πού ἔχασαν καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου τους φανερώθηκε.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου  
τοῦ Προδρόμου στά Χανιά!

Μέ λαμπρότητα τά Χανιά καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη τίμησαν τόν Ἅγιο Ἰωάννη 
τόν Πρόδρομο καί Βαπτιστῆ τοῦ Κυρίου μας.

Στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός γιά τήν ἑορτή τῆς ἀποτομῆς της Τιμίας Κεφαλῆς 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τελώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένης τῆς Κα-
θηγουμένης τῆς Μονῆς Θεοφόρας Μοναχῆς μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλήθους 
προσκυνητῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε Ἀρχιερατικό 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ 

Πρωτ. Ἐμμανου-
ήλ Τζατζάνης.

Ἀνήμερά της 
ἑορτῆς στόν ἴδιο 
Ναό τελέσθηκε 
πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ 
Πανοσιολογιω-
τάτου Πρωτοσυ-
γκέλλου Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λι-
ονάκη καί συλ-
λειτουργούντων 
πλειάδος ἱερέων.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Ζώνης  
στόν Βατουδιάρη Χανίων!

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τῆς Καταθέσεως τῆς Ἁγίας 
Ζώνης, στόν ἀφιερωμένο Ναό στόν Βατουδιάρη Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρεσβ. Ἀνδρέας Κοκκινάκης.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς, Πέμπτη 31 Αὐγούστου, ἐψάλλει ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος καί λειτουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμεναρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ συλλιτανευόντων πλήθους προσκυνητῶν.






