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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Χάριτι Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμε-

ρον εἰς τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος, 
συνεχίζοντες «διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος 
ἡμᾶς»[1] συμμαρτυρεῖν καὶ λόγον δι-
δόναι «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»[2], 
ζῶντες ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἐν Χριστῷ καὶ 
κατὰ Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἐπηγγείλατο 
νὰ εἶναι μαζί μας «πάσας τὰς ἡμέρας 
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»[3].

Παρῆλθον εἰκοσιοκτὼ ἔτη ἀπὸ τήν, 
συνοδικῇ ἀποφάσει, καθιέρωσιν ὑπὸ 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς 
ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας προ-
στασίας τοῦ περιβάλλοντος», κατὰ τὴν 
ὁποίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἀναπέμπονται εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι 
«ὑπὲρ τῆς ὅλης δημιουργίας». Ἡ σχετικὴ 
πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος ἐκάλεσε σύ-
μπαντα τὸν ὀρθόδοξον καὶ τὸν λοιπὸν 
χριστιανικὸν κόσμον, ὅπως ἀναπέμπῃ 
κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν εὐχαριστηρίους 
δεήσεις πρὸς τὸν Κτίστην τῶν ὅλων διὰ 
τὸ «μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας»[4] 
καὶ ἱκεσίας διὰ τὴν προστασίαν αὐτῆς.

Ἐκφράζομεν τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἱκα-
νοποίησιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος 
διὰ τὴν ἀπήχησιν καὶ τὴν πλουσίαν 

καρποφορίαν τῆς ἐν λόγῳ πρωτο-
βουλίας τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος 
Ἐκκλησίας. Ἀνεδείξαμεν τὰς πνευμα-
τικὰς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως 
καὶ τὴν ἀνάγκην μετα-νοίας καὶ ἐπανι-
εραρχήσεως τῶν ἀξιῶν τοῦ συγχρόνου 
ἀνθρώπου. Ἐβεβαιώθη, ὅτι ἡ ἐκμετάλ-
λευσις καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς κτίσεως 
ἀποτελοῦν διαστρέβλωσιν καὶ κακὴν 
ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ 
ὄχι ἀναγκαίαν συνέπειαν τῆς βιβλικῆς 
ἐντολῆς «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνε-
σθε…»[5], ὅτι ἡ ἀντιοικολογικὴ συ-
μπεριφορὰ εἶναι προσβολὴ τοῦ Δημι-
ουργοῦ καὶ ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν Του, 
καὶ ὅτι λειτουργεῖ κατὰ τοῦ ἀληθοῦς 
προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ βιώσιμος ἀνάπτυ-
ξις εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν 
καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκ-
κλη σία προέβαλε καὶ προβάλλει τὸ 
οἰκοφιλικὸν δυναμικὸν τῆς Ὀρθοδό-
ξου ἡμῶν πίστεως, ἀναδεικνύουσα τὴν 
εὐχαριστιακὴν χρῆσιν τῆς κτίσεως, τὴν 
λειτουργίαν τοῦ πιστοῦ ὡς «ἱερέως» 
τῆς Δημιουργίας, ὁ ὁποῖος ἀδιαλεί-
πτως ἀναφέρει αὐτὴν εἰς τὸν Κτίστην 
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τῶν ἁπάντων, καὶ τὴν ἀνυπέρβλητον 
ἀξίαν τοῦ ἀσκητικοῦ πνεύματος, ὡς 
ἀντιδότου κατὰ τοῦ συγχρόνου εὐδαι-
μονισμοῦ. Ὄντως, ὁ σεβασμὸς τῆς δη-
μιουργίας ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς 
ὀρθοδόξου παραδόσεως.

Προκαλεῖ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν τὸ 
γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ 
οἰκολογικὴ κρίσις συνεχῶς ἐπιτείνεται, 
ἡ ἀνθρωπότης, ἐν ὀνόματι τῆς οἰκο-
νομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν τεχνο-
λογικῶν ἐφαρμογῶν, κωφεύει εἰς τὰς 
πανταχόθεν ἐκκλήσεις πρὸς ριζικὴν 
ἀλλαγὴν συμπεριφορᾶς ἀπέναντι εἰς 
τὴν κτίσιν. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ προ-
ϊοῦσα ἀλλοίωσις τοῦ φυσικοῦ περι-
βάλλοντος ἀποτελεῖ συνέπειαν ἑνὸς 
συγκεκριμένου προτύπου οἰκονομικῆς 
ἀναπτύξεως, τὸ ὁποῖον ἀδιαφορεῖ διὰ 
τὰς ἀντιοικολογικὰς ἐπιπτώσεις του. Τὰ 
βραχυπρόθεσμα ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἄνοδον 
τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου εἰς ὡρισμένας 
περιοχὰς τῆς ὑφηλίου, ἁπλῶς ἐπικαλύ-
πτουν τὴν ἀλογίαν τῆς ἐκμεταλλεύσε-
ως καὶ συλήσεως τῆς δημιουργίας. Ἡ 
οἰκονομικὴ δραστηριότης, ἡ ὁποία δὲν 
σέβεται τὸν οἶκον τῆς ζωῆς, εἶναι οἰκο-
ανομία καὶ ὄχι οἰκο-νομία. Ὁ ἄκρατος 
οἰκονομισμὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως 
συμπορεύεται σήμερον μὲ τὴν ἁλμα-
τώδη ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς 
τεχνολογίας, ἡ ὁποία, παρὰ τὰ πολλὰ 
εὐεργετήματά της, συνοδεύεται ἀπὸ 
ἔπαρσιν ἔναντι τῆς φύσεως καὶ ὁδηγεῖ 
εἰς ποικιλομόρφους ἐκμεταλλεύσεις 
αὐτῆς. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γνωρί-
ζει, ἀλλὰ δρᾷ ὡς νὰ μὴ ἐγνώριζε. Γνω-
ρίζει ὅτι ἡ φύσις δὲν αὐτοανακαινίζεται 
εἰς τὸ διηνεκές, ἀδιαφορεῖ ὅμως διὰ 
τὰς ἀρνητικὰς συνεπείας τοῦ «τεχνο-

πωλίου» διὰ τὸ περιβάλλον. Αὐτὸ τὸ 
ὄντως ἐκρηκτικὸν μῖγμα τοῦ ἀκράτου 
οἰκονομισμοῦ καὶ τοῦ ἐπιστημονισμοῦ, 
ἤτοι τῆς ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης 
εἰς τὴν δύναμιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς 
τεχνολογίας, ἐπιτείνει τοὺς κινδύνους 
διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας 
καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον.

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σοφῶς καὶ 
σαφῶς κατωνόμασε τοὺς κινδύνους 
τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», τῆς 
αὐτονομήσεως αὐτῆς ἀπὸ τὰς ζωτικὰς 
ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ὁποῖαι ὑπη-
ρετοῦνται μόνον ἐντὸς βιωσίμου φυ-
σικοῦ περιβάλλοντος, καὶ προέτεινε 
μίαν οἰκονομίαν «τεθεμελιωμένην εἰς 
τὰς ἀρχὰς τοῦ Εὐαγγελίου»[6] καὶ τὴν 
ἀντιμετώπισιν τοῦ συγχρόνου οἰκο-
λογικοῦ προβλήματος «ἐπὶ τῇ βάσει 
τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς παραδό-
σεως»[7]. Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησί-
ας ἀπαιτεῖ, ἐνώπιον τῶν συγχρόνων 
ἀπειλῶν, «ριζικὴν ἀλλαγὴν νοοτροπίας 
καὶ συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι εἰς τὴν 
κτίσιν, πνεῦμα ἀσκητισμοῦ, «ὀλιγαρ-
κείας καὶ ἐγκρατείας»[8], ἔναντι τῆς 
«ἀπληστίας»[9], τῆς «θεοποιήσεως 
τῶν ἀναγκῶν καὶ τῆς κτητικῆς στάσε-
ως»[10]. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος 
ἀνεφέρθη μετ᾿ ἐμφάσεως καὶ εἰς τὰς 
«κοινωνικὰς διαστάσεις καὶ τὰς τρα-
γικὰς ἐπιπτώσεις τῆς καταστροφῆς τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλοντος»[11].

Ἀκολουθοῦντες τὰς ἀποφάσεις τῆς 
Συνόδου ταύτης, ὑπογραμμίζομεν, 
εἰς τὴν παροῦσαν ἐγκύκλιόν μας, τὴν 
στενὴν συνάφειαν τῶν περιβαλλο-
ντικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν προβλη-
μάτων καὶ τὴν κοινὴν ρίζαν αὐτῶν ἐν 
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τῇ χωρὶς Θεὸν «ἄφρονι καρδίᾳ», ἐν τῇ 
πτώσει καὶ ἁμαρτίᾳ, ἐν τῇ κακῇ χρήσει 
τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώ-
που. Τῆς καταστροφῆς τῆς φύσεως καὶ 
τῆς κοινωνίας προηγεῖται πάντοτε μία 
ἐσωτερικὴ «ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν», μία 
πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ καταστροφή. 
Ὅταν τὸ ἔχειν κυριεύσῃ τὸν νοῦν καὶ 
τὴν καρδίαν μας, τότε ἡ στάσις μας τό-
σον ἔναντι τοῦ συνανθρώπου, ὅσον καὶ 
πρὸς τὴν κτίσιν, εἶναι ἀναποφεύκτως 
κτητικὴ καὶ ἀνοίκειος. Τὸ «σαπρὸν 
δένδρον» ποιεῖ, κατὰ τὸ Βιβλικόν, πά-
ντοτε «καρποὺς πονηρούς»[12].

Τονίζομεν, ἀντιστοίχως, ὅτι καὶ ὁ 
σεβασμὸς πρὸς τὴν κτίσιν καὶ πρὸς 
τὸν ἄνθρωπον ἔχουν τὴν αὐτὴν πνευ-
ματικὴν πηγὴν καὶ ἀφετηρίαν, τὴν 
ἐν Χριστῷ δηλαδὴ ἀνακαίνισιν τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τὴν κεχαριτωμένην 
ἐλευθερίαν του. Ὡς ἡ καταστροφὴ τοῦ 
περιβάλλοντος καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία 
συμπορεύονται, ἔτσι καὶ ἡ οἰκοφιλικὴ 
συμπεριφορὰ καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀλλη-
λεγγύη εἶναι ἀδιαίρετοι.

Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι διὰ τὴν ἀντι-
μετώπισιν τῆς συγχρόνου πολυδιαστά-
του κρίσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πολιτι-
σμού του καὶ τοῦ οἴκου του, ἀπαιτεῖται 
πολύπλευρος κινητοποίησις καὶ κοινὴ 
προσπάθεια. Ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα προ-
βλήματα, οὕτω καὶ αἱ σοβοῦσαι ἀλλη-
λοπεριχωρούμεναι κρίσεις τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος καὶ τῆς κοινωνίας, εἶναι 
ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν χωρὶς 
τὴν διαχριστιανικὴν καὶ διαθρησκει-
ακὴν συνεργασίαν. Ὁ διάλογος εἶναι 
ἐδῶ πρόσφορος χῶρος διὰ νὰ ἀναδει-
χθοῦν αἱ ὑπάρχουσαι οἰκοφιλικαὶ καὶ 
κοινωνικαὶ παραδόσεις, διὰ οἰκολο-

γικὴν καὶ κοινωνικὴν εὐαισθητοποί-
ησιν, καθὼς καὶ διὰ ἐποικοδομητικὴν 
κριτικὴν τῆς ἀποκλειστικῶς τεχνολο-
γικῆς καὶ οἰκονομικῆς προόδου καὶ τῶν 
ἀτομοκεντρικῶν καὶ κοινωνιοκρατικῶν 
προτύπων, εἰς βάρος τῆς κτίσεως καὶ 
τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου.

Κατακλείοντες, ὑπογραμμίζομεν 
καὶ πάλιν τὸ ἀδιαίρετον τοῦ σεβασμοῦ 
πρὸς τὴν δημιουργίαν καὶ πρὸς τὸ 
ἀνθρώπινον πρόσωπον, καλοῦμεν πά-
ντας τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως 
εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστα-
σίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ 
τὴν ἑδραίωσιν τῆς ἀλληλεγγύης, καὶ 
δεόμεθα πρὸς τὸν ἀγαθοδότην Κύριον, 
πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμα-
καρίστου, νὰ χαρίζῃ εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ 
«καῦσιν καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσε-
ως»[13] καὶ «παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ 
καλῶν ἔργων»[14].

 ,βιζ’ Σεπτεμβρίου α΄
 Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης  
πάντων ὑμῶν

[1] Ρωμ. η΄, 38
[2] πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ΄, 15
[3] Ματθ. κη΄, 20
[4] Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου, 
1/9/1989
[5] Γεν. α΄, 22
[6] Ἐγκύκλιος, §15
[7] ὅ. π., §15
[8] Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς 
τὸν σύγχρονον κόσμον, §10
[9] ὅ. π., §10
[10] Ἐγκύκλιος, §14
[11] ὅ. π.
[12] Ματθ. ζ’, 17
[13] Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, 
Λόγος, πα΄
[14] Ἑβρ. ι’, 24
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Μέ πάνδημη συμμετοχή καί τήν 
πρέπουσα λαμπρότητα, ἑορτάσθηκε 
ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, κατόπιν 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, στά Χανιά, μετά ἀπό τίς ἀνά-
λογες Τιμητικές Ἐκδηλώσεις πού πραγ-
ματοποιήθηκαν στό Ἡράκλειο, στίς 23 
Αὐγούστου 2017.

Συγκεκριμένα, ἡ 2η κατά σειράν 
Συνοδική Ἐπετειακή Ἐκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε, μέ μεγάλη ἐπιτυχία, τό 
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 24ης Σεπτεμ-
βρίου ἐ.ἔ., στό Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων, μέ τή στήριξη τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητας Χανίων.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στό πρῶτο μέρος τῆς Ἐκδήλωσης, 
τήν ὁποία συντόνισε ὁ Πανοσιολ. 
Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ἀρχι-
γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πα-
ρουσιάσθηκε πρόγραμμα Βυζαντινῶν 
ὕμνων ἀπό τόν καταξιωμένο Ἱεροψαλ-
τικό Χορό, «Βυζαντινός Χορός Χανί-
ων», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννου 
Καστρινάκη.

Στό δεύτερο μέρος ἀκούσθηκαν δύο 
Παραδοσιακά Ριζίτικα Τραγούδια, ἀπό 
ἕνα ἑνιαῖο σχῆμα, εἰδικά γιά τήν Ἐκδή-
λωση αὐτή, ἑπτά Παραδοσιακῶν Συλ-
λόγων τοῦ Νομοῦ Χανίων καί συγκε-
κριμένα: τοῦ Ἱστορικοῦ Λαογραφικοῦ 
καί Καλλιτεχνικοῦ Συλλόγου «Κρητι-
κές Μαδάρες», τοῦ Πολιτιστικοῦ Μορ-
φωτικοῦ Συλλόγου Καντανιωτῶν «Ἡ 
Καντανία», τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ὁμίλου 
«Ὁ Ἀποκόρωνας», τοῦ Πολιτιστικοῦ 
Παραδοσιακοῦ Συλλόγου Σελίνου, τοῦ 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
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Παραδοσιακοῦ Συλλόγου «Ἐτεόκρη-
τες», τοῦ Συλλόγου Ριζιτῶν «Ἡ Κίσσα-
μος» καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου 
τῶν ἀπανταχοῦ Ἀνατολικοσελινιωτῶν 
«Τό Ψηλάφι».

Kεντρικός ὁμιλητής ἀπό πλευρᾶς 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης ἦταν ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε μέ 
λόγο ζωηρό καί καρδιακό στούς νεανι-
κούς προβληματισμούς καί σέ ἐπιστο-
λογραφία τοῦ Τιμωμένου Ἀρχιεπισκό-
που, καθώς καί σέ πτυχές τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς Του προσφορᾶς καί μαρτυρίας.

Ἐπίσης, στήν Ἐκδήλωση ἔγινε ἡ 
προβολή ταινίας τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου 
Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνων, μέ 
τήν ἐπιμέλεια τῆς Κινηματογραφικῆς 
Ὁμάδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου καί παρουσι-
άσθηκε Ἔκθεση φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ, 
ἀπό τούς Ἀρχιεπισκοπικούς βηματι-

σμούς τοῦ Τιμωμένου Πρωθιεράρχου.
Καταληκτικῶς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-

πος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος 
γιά περισσότερα ἀπό τριάντα χρόνια 
ἀρχιεράτευσε στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ἐξέφρασε 
τίς εὐχαριστίες καί τήν χαρά του γιά 
τήν ὡραία αὐτή Συνοδική Ἐκδήλωση 
καί ἀναφέρθηκε μέ λόγους σεβασμοῦ 
στήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, 
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαῖο καί τήν Μητέρα Ἐκκλησία 
Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπίσης, εὐχα-
ρίστησε θερμῶς τούς διοργανωτές τῆς 
Ἐκδηλώσεως καί τά Μουσικά Σχήματα, 
τά ὁποῖα ἔλαβαν μέρος καί ἐσημείωσε 
τήν ἐπιθυμία του νά πορεύεται πάντοτε 
πρός τά ἐμπρός, κατά τό Θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καί τό χρέος τῆς ἀποστολῆς Του, 
στή διακονία τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κρήτης.

Στή Ἐπετειακή Τιμητική Ἐκδήλωση 
ἔλαβαν μέρος οἱ κ. Εὐαγγελία Βαγιω-
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νάκη, Βουλευτής Χανίων, ὁ κ. Ἀπόστο-
λος Βουλγαράκης, Ἀντιπεριφερειάρχης 
Χανίων, ὁ κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, 
Δήμαρχος Χανίων, ὁ κ. Θεόδωρος 
Σταθάκης, Δήμαρχος Κισάμου, Θεμα-
τικοί Ἀντιπεριφερειάρχες, Ἀντιδήμαρ-
χοι, Ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν, 
Πολιτικῶν, Δικαστικῶν καί Ἐκπαιδευ-
τικῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου, Ἄρχοντες τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Κληρι-
κοί καί Μοναστικές Ἀδελφότητες καί 
πλῆθος ἀνθρώπων, ἀπό ὅλη τή Μεγα-
λόνησο Κρήτη.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐχαριστεῖ ὅλους 

ὅσοι προσῆλθαν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς 
τό κάλεσμά Της καί στίς δύο Συνοδικές 
Ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις, στό Ἡράκλειο 
καί στά Χανιά, καί ἐξέφρασαν τά φιλο-
πάτορα αἰσθήματά τους, τήν ἐποφει-
λομένη τιμή καί εὐχαριστία, ὡς καί τόν 
προσήκοντα σεβασμό, πρός τόν Τιμώ-
μενο Πρωθιεράρχη καί Σεπτό Πρόεδρο 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, 
Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖο.

Ἐκ τῆς  Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης
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ἩἹερά Ἐπαρ-
χιακή Σύνο-

δος τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, συνῆλθε 
σήμερα, 10 Ὀκτω-
βρίου 2017 σέ Τα-
κτική Συνεδρία-
ση καί ἀποφάσισε 
ὁμόφωνα νά ἐκ-
φράσει τίς θέσεις της γιά τό πρός ψή-
φιση σχέδιο Νόμου γιά τή Νομική Ἀνα-
γνώριση τῆς Ταυτότητας φύλου καί νά 
τίς κοινοποιήσει πρός κάθε ἁρμόδιο 
καί ὑπεύθυνο παράγοντα τῆς Πολιτεί-
ας, ἰδιαιτέρως δέ στούς Βουλευτές τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.

Κανένα ἀνθρώπινο δικαίωμα, τό 
ὁποῖο δέν ἐξέταζεται ἀπό τούς εἰδικούς 
ἐπιστημονικούς φορεῖς καί δέν με-
λετᾶται σέ βάθος, ἀπό τά ἁρμόδια ἐρευ-
νητικά κέντρα, μέ ἄνεση χρόνου καί 
μακρυά ἀπό τά λεγόμενα, ψηφοθηρι-
κά κυρίως, ὀφέλη καί τήν λανθασμένη 
χρήση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, 
πού ἀπό δικαιώματα τείνουν νά γίνουν 
ἕνας ἄχρωμος δικαιωματισμός, δέν βο-
ηθεῖ τόν ἄνθρωπο νά ἀναπτύξει ὑγιῶς 
τήν ψυχοσωματική του ἰσορροπία.

Κάθε Ἔθνος – Κράτος σαφῶς ὀφεί-

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

λει νά ἐφαρμόζει 
τά προβλεπόμενα 
ἀπό τίς διατάξεις 
τῶν λεγομένων 
ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων, ἀλλά 
κάθε Κράτος εἶναι 
ἐλεύθερο καί ἔχει 
τό δικαίωμα καί τό 

χρέος νά ζεῖ μέ τή δική του ταυτότητα, 
ὡς ἐπίσης καί κάθε λαός ἔχει φυσικά τή 
δική του ἰδιοπροσωπεία. Γι’ αὐτό καί τά 
ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν ἐφαρμόζο-
νται μέ τόν ἴδιο τρόπο, σέ κάθε Κρά-
τος, ὅπως π.χ., οἱ ἀμβλώσεις καί ἄλλα 
παρόμοια θέματα, πού δέν ἰσχύουν σέ 
μερικά Εὐρωπαϊκά Κράτη.

Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ Πολιτεία καί 
τά ὄργανά της νομοθετοῦν, ἀλλά νο-
μοθεσίες χωρίς ἠθικούς κανόνες καί 
ἰδεώδη τοῦ Ἑλληνικοῦ καί τοῦ Χρι-
στιανικοῦ Πολιτισμοῦ δέν προάγουν 
τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου καί δή τῶν 
νέων παιδιῶν τῆς Χώρας μας.

Ἡ «ὁμονοοῦσα μυρμηγκοφωλιά», 
πού σημειώνει χαρακτηριστικά ὁ με-
γάλος Ντοστογιέφσκυ, γεγονός πού 
ἀνέφερε στά ἔργα του ὡς τό τελευταῖο 
μαρτύριο τῆς ἀνθρωπότητας, τείνει σέ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
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μιά «προβατοποίηση» τῶν Κοινωνιῶν, 
γιά νά ὑποταχθοῦν, στή συνέχεια, στήν 
παγκοσμιοποίηση τῶν οἰκονομικῶν 
πολυεθνικῶν συμφερόντων, τά ὁποῖα 
μέ τήν ἀριθμοτυραννία ἀδυνατίζουν 
κάθε μορφή ἔκφρασης τοῦ Χριστιανι-
κοῦ, ὡς καί κάθε ἄλλου Πολιτισμοῦ, μέ 
σκοπό τή διολίσθηση στήν ὑλοκρατία, 
τήν ἀθεῒα καί τόν ἀμοραλισμό.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ἀγωνιᾶ καί δι-
ερωτᾶται, ἐν μέσῳ ἑνός περιβάλλοντος 
νεοπτωχείας, ἀνεργίας καί μαζικῆς με-
τανάστευσης νέων ἐπιστημόνων καί 
ὄχι μόνον στό ἐξωτερικό, ποῦ ὁδη-
γούμαστε μέ τό νομοσχέδιο περί τῆς 
νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας 
φύλου;

Δέν εἶναι καί αὐτό ἕνα στοιχεῖο ἀπο-
δόμησης τῆς Χριστιανικῆς πίστης καί 
τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ, ὅπως 
ἄλλωστε καί ἡ κατάργηση τῆς προ-
σευχῆς στά σχολεῖα καί ἡ παύση τῆς 
ὡδῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, κατά τήν 
ἔπαρση καί τήν ὑποστολή τῆς σημαίας 
στά σχολεῖα; Τί ἄρα γε σηματοδοτεῖ ἡ 
τροποποίηση τοῦ ἰσχύοντος Συντάγ-
ματος μέ τή σχεδιαζόμενη ἀποβολή 
τῆς Συνταγματικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα, 
καί μέ τήν προσθήκη μιᾶς ἀόριστης 
οὐδετεροθρησκείας, ὅπως ἤδη ἔχει 
δημοσιευθεῖ στό ἐν λόγῳ σχέδιο τρο-
ποποίησης τοῦ Συντάγματος; Τί συμ-
βαίνει μέ τό θέμα τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πατρί-
δας μας καί μέ τά νέα σχετικά βιβλία, 
ὡς καί τόσα ἄλλα θέματα, τά ὁποῖα 
βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος;

Ἄρα γε, ὅλα τά παραπάνω εἶχαν 
ὡς ὅραμα καί στόχο οἱ ἱδρυτές τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Μιά τέτοια ἰσο-
πέδωση καλλιεργοῦσαν; Σίγουρα, ὄχι! 
Γιά τό λόγο αὐτό, ἀποτελεῖ ἐπιτακτι-
κή ἀνάγκη καί μήνυμα πρός ὅλους, 
στούς σημερινούς κρίσιμους καιρούς, 
νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσε-
ων καί τῆς εὐθύνης μας γιά τόν Τόπο 
αὐτό, τήν Ἱστορία, τήν Παράδοση, τόν 
Πολιτισμό καί τήν Ταυτότητά του καί 
ἰδιαίτερα οἱ φορεῖς τῆς ἐξουσίας πού 
νομοθετοῦν.

Ὡς Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, καλοῦμε ὅλους σέ 
μιά συνετῆ, ὑπεύθυνη καί ἄμεση ἀντι-
μετώπιση τῶν προβλημάτων καί τῶν 
καταστάσεων, ἀντί νά ὁδηγούμαστε 
σέ βιαστικές ἐνέργειες, πού καλλι-
εργοῦν ἕνα ἄλλο κλίμα καί ἕνα ἄλλο 
ἦθος, τό ὁποῖο θά δημιουργήσει μεί-
ζονα προβλήματα στόν Τόπο καί τήν 
Πατρίδα μας.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκφράζει τήν κά-
θετη ἀντίθεση καί διαφωνία της στό 
πρός ψήφιση Νομοσχέδιο γιά τή νο-
μική ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύ-
λου καί θά ἀπευθύνει προσεχῶς ποι-
μαντική Ἐγκύκλιο γιά τήν ἐνημέρωση 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς 
Λαοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κρήτης.

 
 Ἡράκλειο, 10 Ὀκτωβρίου 2017

Ἡ  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος  
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης



11



12

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

4.8.4. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτο Ν. Χανίων.  
(Εἰκ. 40).

Εἰλητό κτῆμα Πα-
τριαρχικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κυρίας τῶν 
Ἀγγέλων Γουβερνέ-
του, στό Ἀκρωτήρι, 
Νομοῦ Χανίων, τοῦ 
ΙΘ` αἰῶνος (1854), 
διαστάσεων 0,58 ἐπί 
0,68.

Ἀναγεννησιακῆς 
τέχνης, περιλαμβά-
νει ὡς κύριο θέμα τόν 
Ἐπιτάφιο Θρῆνο μέ 
ἔντονη κίνηση τῶν 
προσώπων. Ἐπάνω 
αὐτοῦ ἵσταται ὁ Τίμι-
ος Σταυρός, στηρίζων τή λόγχη καί τό σπόγγο ἐπί καλάμου. Χαρακτηριστικό εἶναι 
ὅτι καί οἱ Εὐαγγελιστές δεσπόζουν στά ἐπί μέρους θέματα, τά ὁποῖα εἶναι ἀρκετά. 
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Ἀπεικονίζονται: Ἀριστερά τοῦ Ἐπιταφίου, ἡ Ἀνάσταση, ἡ ἀποκύληση τοῦ λίθου, τό 
κουβούκλιον τοῦ παναγίου Τάφου καί ὁ Γολγοθᾶς, δεξιά, τό μαστίγιο, ἡ Σταύρωση 
καί ὁ ἀλέκτωρ. Στό ἀνατολικό μέρος τῆς ὀθόνης ὁ Εὐαγγελισμός, ἡ Γέννηση, ἡ 
Παναγία Τριάς, ἡ Ἀνάληψη, ἡ Πεντηκοστή. Ἄξιον παρατηρήσεως τῆς συνθέσεως 
εἶναι οἱ γραπτές πληροφορίες, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν στό δυτικό μέρος τῆς ὀθόνης 
καί ἀναφέρουν: «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ» σέ ἕνα μικρό πλαίσιο, τό ὁποῖο  χρησι-
μοποιεῖται καί ὡς βάση τοῦ δεσποτικοῦ θέματος. Σέ δύο ἄλλα πλαίσια ἀναφέρε-
ται: «ΑΝΤΙΜΙΝΣΙΟΝ (sic) ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» καί στό δεύτερο, 
πού εἶναι καί μεγαλύτερο, ἀναφέρεται σέ μικρογράμματη γραφή. «Μνήσθιτι (sic) 
Κύριε ἐν τῇ Βασιλεία Σου Διονυσίου, Ἰωακείμ τῶν Ἱερομονάχων, Νικολάου, Καλῆς, 
Ξανθῆς, Ἀναστασίας καί Ἀναστασίας, Μνήσθιτι (sic) Κύριε τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν ὀυ 
(sic) χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ σῶον ἔντιμον ὑγιᾷ μακροημε-
ρεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Σῆς ἀληθείας». Ὅπισθεν δέ τοῦ Εἰλητοῦ 
ἀναφέρεται: «Ἰωακείμ  Οἰκονομίδου Ἱερομονάχου (κτῆμα τοῦ ὁποίου ἦταν τό πα-
ρόν ἀντιμήνσιον).... Φεβρουάριος 1875».

Τό παρόν δύναται νά χαρακτηριστεῖ ὥς διαφορετική ἔκδοση, καθώς τό αὐτό 
ὑπάρχει εἰς τήν Ἱ. Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων, 
τό ὁποῖον ἀναφέρει: «Ἐν Ἀθήναις 1854 Κ. Κολμάν ἐλιθογράφησεν. Ἐκ τῆς λιθογρα-
φίας Ἰωάννου Ἀγγελοπούλου Τρικαλινοῦ. Τύποις Χ. Χριστοδούλου», ἄν καί εἶναι 
τῆς ἴδιας χρονολογίας.

4.8.5. Εἰλητό Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Ν. Ἡρακλείου.  
(Εἰκ. 41).

Εἰλητό  ΙΘ` αἰῶνος 
(1870), κτῆμα τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς ἁγίου Γεωργίου 
Ἐπανωσήφη «καθιερωθέν 
παρά τοῦ πρώην ΄΄Καρπά-
θου καί Κάσσου Νείλου΄΄, 
διαστάσεων 0,54 ἐπί 0,62. 

Εἶναι ἀναγεννησιακῆς 
Τέχνης μέ πολλές ἐπιρρο-
ές ἀπό τό ἁγιορείτικο τοῦ 
Μοναχοῦ Θεοφίλου καί 
ἀπό τοῦ Μακαρίου Μητρο-
πολίτου Κορίνθου τοῦ Νο-
ταρᾶ (1764-1808). Ἀπει-
κονίζει ὡς κύριο θέμα τόν 
Ἐπιτάφιο Θρῆνο τόν τίμιον 
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Σταυρό, τή λόγχη καί τό σπόγγο καί τήν ἁγία Τριάδα ἐπί νεφέλης στό ἀνατολικό 
σημεῖο τῆς ὀθόνης. Ἐπί μέρους θέματα παριστάνονται: Ὁ Γολγοθᾶς καί δύο τάγμα-
τα ἀγγελικῶν δυνάμεων. 

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ συμπίεση τοῦ χώρου γιά παραστάσεις πρόσθετες τῆς 
ἁγιορειτικῆς καινοτομίας, χωρίς, ὅμως, αὐτό νά μειώνει τό κάλλος καί τό ἔντονο 
δραματικό στοιχεῖο τοῦ κυρίως θέματος. Τά πρόσωπα πού διακονοῦν στή ζωηφόρο 
Ταφή εἶναι: Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μαρία τοῦ Κλωπᾶ, ἡ 
Μάρθα καί ἡ Μαρία, αἱ ἀδελφαί τοῦ Λαζάρου, ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος –οἱ κηδευ-
τές- καί ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ἄλλες παραστάσεις 
οἱ ὁποῖες λαμβάνουν σχεδόν δεσπόζοντα ρόλο στό ὅλο θέμα λόγω τῶν πλαισίων 
πού περικλείονται ἀπό στέφανα δάφνης ἀπεικονίζουν: Τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές 
στίς γωνίες τῆς ὀθόνης στή σειρά Ματθαῖος, Ἰωάννης, Μάρκος καί Λουκᾶς, τῶν 
ὁποίων ἀναγράφονται τά ὀνόματα, παραστάσεις ἀπό τό δωδεκάορτο, τή Γέννηση, 
τή Σταύρωση, τήν Ἀνάσταση καί τό διάλογο τοῦ Κυρίου μέ τή Μαρία τή Μαγδα-
ληνή ΄΄Μή μου ἄπτου΄΄1. Καί ἐδῶ, ὅμως, ὑπάρχουν ἡ λεπτομέρεια καί ἡ θαυμάσια 
τεχνική, οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζουν κάθε εἰκόνα. Ἐπίσης, ἀπεικονίζει Ἱεράρχες, προ-
φανῶς ἐπηρεασμένος ὁ δημιουργός, ἀπό τούς Ἱεράρχες πού εἶναι ζωγραφισμένοι 
στίς κόγχες τῶν Ἱερῶν Βημάτων. Ἔτσι, ἀπεικονίζονται: Στό βόρειο τμῆμα τῆς ὀθό-
νης ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας καί στό νότιο ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος. 

Οἱ γραπτές πληροφορίες τοῦ ἱεροῦ ἀμφίου βρίσκονται στίς παρυφές τῆς ὀθό-
νης καί ἀναφέρουν: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ Κ(ΑΙ) ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ 
ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥ-
ΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡ(ΙΣΤ)ΟΥ ΑΓΙΑΣΘΕΝ Κ(ΑΙ) ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΧΑΡΙΤΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΖΩΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ». Στή δυτική πα-
ρυφή γράφει: «ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΧΕΙΡ ΔΕ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΚΩΝ(ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΛΕΣΒΙΟΥ 1870 ΜΑΪΟΥ 26». Ἐπίσης, πληροφορεῖ γιά τήν 
καθιέρωση τοῦ ἀμφίου. «Ὁ πρώην Καρπάθου καί Κάσσου Νεῖλος καθιέρωσεν ἐν 
ἁγ(ίῳ) Ὄρει τῇ 13 Νοεμβρίου 1901». Ἀκόμα, ἀναφέρει φράσεις ἀπό τά Ἀναστάσιμα 
εὐλογητάρια καί τά ἐγκώμια: «ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΠΛΑΓΗ ΩΡΩΝ 
ΣΕ 2», πάνω ἀπό τά δύο τάγματα τῶν ἀγγέλων καί «ΑΝΩ ΣΕ ΕΝ ΘΡΟΝΩ3», κάτω 
ἀπό τή νεφέλη πού περικλείει τήν ἁγία Τριάδα, καί κάτω τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ 
«ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΝ ΤΑΦΩ4». Ἐπίσης ἀναφέρει: «Ἀφιέρωμα προηγουμένου Βασιλείου 
Ἁγιορείτου ( Ξηροποταμηνοῦ) ἐκ Βουλισμένης (χωριό τοῦ Ν. Ἡρακλείου) τῇ Ἱερᾷ 
Μονῇ Ἐπανωσήφη εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ τε κ(αί) τῶν γονέων του Παντελεήμονος 
κ(αί) Καλλιόπης 1934 Ἰουνίου 15».

1.  βλ. Ἰω. κ`, 17.
2.  βλ. ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ, Ὄρθρος Μ. Σαββάτου, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 443.
3.  βλ. Αὐτόθι, σ.444.
4.   βλ. Αὐτόθι, σ.444.



15

Ἡ κατάσταση τοῦ ἀμφίου χαρακτηρίζεται ἀρίστη. Ἐπίσης παρατηρήθηκε ὅτι δέν 
ἔχει λειτουργική χρήση.

Ἕτερα ἄμφια συναντήσαμε: 
1.  Ἀντιμήνσιο στό Χωριό Φρέ Ἀποκορώνου Νομοῦ Χανίων στήν οἰκία τοῦ 

μακαριστοῦ π. Εὐαγγέλου Πριγκιπάκη, νῦν κτῆμα τοῦ ὁμωνύμου ἐγγονοῦ αὐτοῦ 
καί ἱερέως π. Εὐαγγέλου Πριγκιπάκη.

2.  Ἀντιμήνσιο στό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καλυβιανῆς, Νομοῦ Ἡρακλείου, 
τό ὁποῖο καθιέρωσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρκαδίας κ. Βασίλειος (1902-
1941) στίς 14 Νοεμβρίου 1927. Τό παρόν ἀναγράφει «ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΕ-
ΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΟΜΒΟΛΟΓΑ». Ἀπό αὐτό συμπεραίνουμε ὅτι στήν Κρήτη κυκλο-
φόρησαν τουλάχιστον δύο ἐκδόσεις τοῦ παρόντος ἱεροῦ ἀμφίου.

4.8.6. Εἰλητό π. Κωνσταντίνου Περβολαράκη Νεάπολη 
Ν. Λασιθίου. (Εἰκ. 42).

Εἰλητό πού ὑπάρ-
χει στή συλλογή τοῦ 
Αἰδεσιμολογιωτά-
του Πρωτοπρεσβυ-
τέρου π. Κωνστα-
ντίνου Περβολαρά-
κη, ἐφημερίου ἱεροῦ 
ναοῦ Μεγάλης Πα-
ναγίας Νεαπόλεως 
Νομοῦ Λασιθίου, 
ἐπί λινοῦ ὑφάσμα-
τος, τοῦ ΙΘ` αἰῶνος 
(1837), καθιερωθέν 
παρά τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου 
Πέτρας κ.κ. Τίτου 
Ζωγραφίδη (1889-
1922), διαστάσεων 0,68 ἐπί 0,52.

Εἶναι ἀναγεννησιακῆς τέχνης, μᾶλλον ἀντιγραφή μέρους τοῦ θέματος ἀπό 
ἐκεῖνο πού χαλκοχαράχθηκε μέ δαπάνη τοῦ Μακαρίου (Νοταρᾶ) Μητροπολίτου 
Κορίνθου. Ὡς κύριο θέμα φέρει τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ἐπάνω τοῦ ὁποίου ἵσταται 
ὁ Τίμιος Σταυρός, στηρίζων τή λόγχη καί τό σπόγγο ἐπί καλάμου. Ἕτερα θέματα 
ἀπεικονίζονται: Οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές στή σειρά Ἰωάννης, Ματθαῖος, Μάρ-
κος, Λουκᾶς, ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ἀποκαθήλωση. Στό ἄνω μέρος τοῦ Εἰλητοῦ, ἐξι-
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στοροῦνται ἡ ἁγία Τριάδα ἐν μέσῳ δύο ἀγγελικῶν ταγμάτων, ὁ ἥλιος καί ἡ σελή-
νη, ἐνῶ στό κάτω μέρος ὁ ναός τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων καί 
δεξιά καί ἀριστερά, παραστάσεις ἀπό τό Πάθος, δηλαδή τή στήλη, τήν ἀλεκτωρο-
φωνία, τό φραγγέλιο, τό νιπτῆρα, τή χεῖρα τοῦ παραδιδόντος, τούς ἤλους, τή μά-
χαιρα, τό χιτῶνα, τόν ἀμφορέα πού περιεῖχε τό ὄξος καί τή χολή, τόν κάλαθο μέ τή 
σφύρα, τήν τανάλια καί τό Γολγοθᾶ. Ἡ παροῦσα σύνθεση ἀναγράφει: Μία φράση 
ἀπό τό πρῶτο τροπάριο τῶν ἀναστασίμων Εὐλογηταρίων «Τῶν ἀγγέλων ὁ Δῆμος 
κατεπλάγη ὁρῶν Σε»5 καί ἀπό τόν Κανόνα τοῦ ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 
«....καί κάτω ἐν τάφῳ»6. Ἐπίσης στό πλαίσιο, τό ὁποῖον ὑπάρχει στίς παρυφές τοῦ 
Εἰλητοῦ, ἀναφέρεται: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ 
ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ». Ἐπίσης, μᾶς παραθέτει τήν ὑπογραφή τοῦ χαλκογρά-
φου, κάτω ἀπό τόν ἀπόστολο Μάρκο, «Κ. Χάονας» καί στή δυτική παρυφή τῆς 
ὀθόνης, «ΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΕΝ ΕΝ ΛΙΒΟΡΝΩι ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Κ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΛΟΜΟΝΤΕ ΕΝ ΕΤΕΙ 1837. ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ 
ΔΕ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΤΡΑΣ Κ. Κ. ΤΙΤΟΥ (Ζωγρα-
φίδη 1889-1922) ΑלΚΑ`».

Τό παρόν ἱερό ἄμφιο δέ δύναται νά θεωρηθεῖ ἴδιο μέ αὐτό τοῦ Μακαρίου, Μη-
τροπολίτου Κορίνθου διότι: α. Ἀπουσιάζει τό πρῶτον μέρος τῆς φράσεως τῶν 
ἐγκωμίων «Ἄνω σε ἐν θρόνῳ», β. Ἀπουσιάζει ὁ ἀγρός τοῦ κεραμέως, γ. Ὑπάρχει δι-
αφορετική χρονολογία χαλκοχαράξεως -τό παρόν χρονολογεῖται τό 1837 ἐνῶ τοῦ 
Μακαρίου τό 1811-, δ. Διαφέρει ὡς πρός τή δαπάνη. Δηλαδή τό παρόν ἐχαλκοχα-
ράχθη διά δαπάνης τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Βαλαμόντε, ἐνῶ τό ἄλλο, διά δαπάνης τοῦ 
Μακαρίου Μητροπολίτου Κορίνθου.

Ἀπό τίς δεκαέξη (16) παρόμοιες συνθέσεις πού ἐντοπίσαμε, κατά τήν ἄποψή 
μας, διακρίνονται σέ πέντε ἐκδόσεις καί μία τό πρωτότυπο ἕξι:

Ἡ πρώτη ἔκδοση τυπώθηκε στήν Ἀθήνα μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ βιβλιοπωλείου 
Φοίνιξ. Ἡ δεύτερη, τό 1916 διά δαπάνης Νεοφύτου Ἱερομονάχου Κομβολογᾶ στό 
Ἅγιον Ὄρος. Ἡ τρίτη ἀπό τό τυπογραφεῖο Ἀντωνίου Σ. Γεωργίου, στήν Ἀθήνα. 
Τήν τέταρτη ἔκδοση δέ δυνάμεθα νά ὁριοθετήσουμε, ὁδηγηθήκαμε, ὅμως, σ’ αὐτό 
τό συμπέρασμα, ἀπό τήν ἀλλαγή τῆς λέξεως «χαλκοχαραχθέν» σέ «ἐχαλκοχα-
ράχθ» καί ἡ πέμπτη ἔκδόθηκε ἀπό τό τυπογραφεῖο τοῦ Ἀνδρέου Ἀπέργη Ἑρμοῦ 61 
Ἀθῆναι, ὅπου ἀναφέρεται ἡ χρονολογία καί ἡ ἡμερομηνία «27 Φεβρουαρίου 1963». 

Παρόμοια ἄμφια συναντήσαμε:
1.  Ἀντιμήνσιο στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή τοῦ Σωτῆρος 

Χριστοῦ, Ἀρκαδίου, Νομοῦ Ρεθύμνης, καθιερωθέν «παρά τοῦ πρώην Βάρνης κ. 
Ἰωάσαφ ἐν ἔτει 1863 Ὀκτωβρίου 5».

2.  Εἰλητό, κτῆμα τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας 

5. βλ. ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ, Ὄρθρθρο Μ. Σαββάτου, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 443.
6. βλ. Αὐτόθι, σ. 444.
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Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, στό Ἀκρωτήρι Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν ἀπό τό 
Θεο φιλέστατο Ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου κ. Δωρόθεο Κλωνάρη (1892-1903), 
τό 1901.

3.  Εἰλητό στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Γεωργίου, Ἐπανωσήφη, Νομοῦ Ἡρακλείου. 
Καθιέρωση δέν ἀναφέρει. Ἀναφέρει, ὅμως, ὅτι ἐξεδόθη ἀπό τόν Νεόφυτο Ἱερομό-
ναχο τόν Κομβολογᾶ στό ἁγιώνυμο Ὄρος τό 1916.

4.  Εἰλητό, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἀγκαράθου, Νο-
μοῦ Ἡρακλείου, «καθιερωθέν παρά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλο-
νίκης κ.κ. Γεναδίου (1912-1951) 13-12-1920».

5.  Εἰλητό, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Καλυβιανῆς), 
τοῦ Νομοῦ Ἡρακλείου, πού καθιέρωσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας Βα-
σίλειος Μαρκάκης (1902-1941) στίς 21 Μαΐου 1906.

6.  Εἰλητό, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἀγκαράθου, 
Νομοῦ Ἡρακλείου, πού καθιέρωσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπισκόπου Πέτρας καί Το-
ποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης κ.κ. Τίτος Ζωγραφίδης (1889-1922), 
«Μηνί Αὐγούστῳ 1920».

7.  Εἰλητό, κτῆμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία) 
Νεαπόλεως, Νομοῦ Λασιθίου πού  καθιέρωσε ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέ-
τρας Διονύσιος Μαραγκουδάκης (1923-1953), στίς 25-9-1927.

8.  Ἀντιμήνσιο, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἀγκαράθου, 
Νομοῦ Ἡρακλείου, πού καθιερώθηκε ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κρήτης 
Τίτο Ζωγραφίδη (1922-1933), ἐν μηνί «Ὀκτωβρίῳ αלκζ`».

9.  Ἀντιμήνσιο, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Εἰρήνης Κρουσῶνος, Νομοῦ 
Ἡρακλείου, πού καθιερώθηκε ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κρήτης κ. Τίτο 
Ζωγραφίδη (1922-1933), ἐν μηνί «Ὀκτωβρίῳ αלκζ`». Παρατηρήθηκε ὅτι: α) Τό 
ὕφασμα τοῦ ἀμφίου εἶναι μεταξωτό καί β) Τό ὄνομα τοῦ καθιερώσαντος Μητρο-
πολίτου ἔχει χαραχθεῖ ἐπάνω στό ὕφασμα μέ ξυράφι.

10.  Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στά Περβόλια 
Κυδωνίας τοῦ Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν ἀπό τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Ἀγαθάγγελο Ξηρουχάκη (1936-1958) “ ἐν τῷ παρεκ-
κλησίῳ Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου, Κοιμητήριον Ἅγιος Προκόπιος” τήν 26-9-1956. 

11.  Εἰλητό κτῆμα τῆς ἐνορίας Μέσα Λασίθι, στό Ὀροπέδιο Λασιθίου, πού 
καθιέρωσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Διονύσιος Μαραγκουδάκης 
(1923-1953), τό 1934.

12.  Εἰλητό, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἀγκαράθου 
Νομοῦ Ἡρακλείου, πού καθιερώθηκε ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κρή-
της κ. Τιμόθεο Βενέρη τόν Β` (1934-1941), τό 1940. Ἐπίσης, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι 
τό παρόν ἄμφιο, “ἀφιερώθη ὑπό Τιμοθέου Καλαμπερίδη εἰς Ναόν Ἅγ. Τριάδος εἰς 
Σγουροκεφάλι 1946”.



18

13.  Ἀντιμήνσιο, κτῆμα τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κυρίας τῶν Ἁγγέλων (Γουβερνέτο) στό Ἀκρωτήρι Νομοῦ Χανίων. Καθιερώθηκε 
ἀπό τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κρήτης κ. Εὐγένιο Ψαλιδάκη (1950-1978), 
στίς 30 Μαΐου 1971. Τό παρόν βρίσκεται στή Μονή, ἐξαιτίας τῆς εὐγενικῆς προ-
σφορᾶς τοῦ εὐλαβεστάτου Διακόνου Παύλου Λουκογιωργάκη, νῦν δέ ἱερέως, τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Ἐδωρήθη σ’ αὐτόν, ἀπό τό Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυρό Θεόδωρο, στόν ὁποῖο 
ἀνῆκε. Ἐνδεικτικά εἶναι τά ἀρχικά γράμματα τοῦ Ἀντιμηνσίου μέσα σέ κύκλο “Μ. 
Θ.”, πού σημαίνουν Μητροπολίτης Θεόδωρος.

14.  Εἰλητό, κτῆμα τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας 
τῶν Ἀγγέλων (Γουβερνέτο) στό Ἀκρωτήρι Νομοῦ Χανίων, πού καθιερώθηκε ἀπό 
τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Νικηφόρο Συτζα-
νάκη (1959-1975) στίς 13 Σεπτεμβρίου 1970, στόν ἱερό ναό ἁγίου Στυλιανοῦ, στόν 
Κλαδισσό Χανίων.

15.  Ἀντιμήνσιο, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Παληανῆς, 
Νομοῦ Ἡρακλείου πού καθιέρωσε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί 
πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Βενέδικτος (1958-1980), στίς 25 Σεπτεμβρίου 1972, στόν 
ἱερό ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στό Ἀμάν Ἰορδανίας. Στό παρόν συναντή-
σαμε διαγραφή τῆς ὑπογραφῆς τοῦ καθιερώσαντος αὐτό. Ἡ διαγραφή ἔγινε διά 
λευκοῦ χρώματος. Κατά συνέπεια μέ ἐπιφύλαξη ἀναφέρουμε ὡς καθιερώσαντα 
τοῦτο τό Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Βε-
νέδικτο.

16.  Ἕτερα δύο Εἰλητά ὑπάρχουν στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορα-
κιῶν, στό Ἀκρωτήρι Νομοῦ Χανίων, τό ἕνα, καί τό ἄλλο στήν Ἱερά Μονή ἁγίας 
Εἰρήνης στό Κρουσῶνα, Νομοῦ Ἡρακλείου, τά ὁποῖα στεροῦνται καθιερώσεως. 
Τό Εἰλητό πού ἐντοπίσαμε στή Μονή τῆς ἁγίας Εἰρήνης εἶναι ἐφθαρμένο καί τό 
ὕφασμα μεταξωτό, ξένο, δηλαδή, πρός τήν παράδοση. Ἐπίσης, στήν ἀπεικόνιση 
τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπάρχουν ἀρχικά γράμματα, τά ὁποῖα, κατά τήν ἀπο-
ψή μας, σημαίνουν: Ζ(ωοδόχος) Π(ανάγιος) Ζ(ωαρχικός)  Τ(άφος) Ν(αζωραίου) 
Χ(ριστοῦ). Τό τελευταῖο (ω) ἤ (CD) δέ δυνάμεθα νά ἑρμηνεύσουμε, παρά τίς 
προσπάθειες πού κάναμε. Πάντως τασσόμεθα περισσότερο ὑπέρ τῆς δευτέρας 
γραφῆς καί ἴσως ἐννοεῖ τό χαλκογράφο ἤ τόν ἐκδοτικό οἶκο πού ἐχαλκοχάραξε 
ἤ ἐκτύπωσε τό ἄμφιο.

Ἀπό αὐτά τά περισσότερα παρουσιάζουν περιορισμένη λειτουργική χρήση. 
Μοναδική ἐξαίρεση παρουσιάζει αὐτό πού ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τό Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου κ. Δωρόθεο. Γι΄ αὐτό, ὅμως, δικαιολογεῖται μᾶλλον 
συναισθηματική χρήση, καθώς ἀνήκει στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά 
Μονή ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, στό Ἀκρωτήρι, Νομοῦ Χανίων, τῆς ὁποίας 
Μονῆς ὁ Κισάμου καί Σελίνου Δωρόθεος ἦταν ἀδελφός.
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Τρία χρόνια ἔχουν περάσει ἀπό τήν 
ὑπερφυῆ γέννησή Της, μία ἀκόμη 

ἀπόδειξη ὅτι τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώ-
ποις, δυνατά παρά τῷ Θεῷ…

Καί ἰδοῦ σήμερα, “ὡς τριετίζουσα 
δάμαλις”, ὁδηγεῖται καί προσφέρεται 
ἀπό τούς ὑπέργηρους γονεῖς Της στό 
Ναό, ἐκεῖ ὅπου κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό 
Δαμασκηνό, “φυτευθεῖσα καὶ πιανθεῖσα 
τῷ Πνεύματι ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος, 
πάσης ἀρετῆς καταγώγιον γέγονεν”.

Εἰσοδιάζοντας σήμερα ἡ τρίχρονη 
παιδούλα τῆς Ναζαρέτ στό Ναό, ὡς 
κατ’ ἀρχάς ἐκπλήρωση τοῦ τάματος 
τῶν γονέων Της, πού λυτρώθηκαν ἀπό 
τόν ὀνειδισμό τῆς ἀτεκνίας, ἐγκαινιά-
ζει ταυτόχρονα καί τό μεγάλο κεφά-
λαιο τῆς σωτηρίας τοῦ πεπτωκότος 
ἀνθρώπου.

Ἡ εἴσοδός Της στό Ναό ἀποτελεῖ 
τό «προοίμιο τῆς μελλούσης ἐπισκιά-
ζειν αὕτη θείας χάριτος», ὅπως δηλώνει 
ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Γερμανός, ὁ ὁποῖος προσθέτει: «Τίς 
ἔγνω τοιοῦτον πώποτε; Τίς εἶδεν ἤ τίς 
ἤκουσεν τῶν νῦν ἤ τῶν πάλαι, θῆλυ 
προσαγόμενον εἰς τά τῶν ἁγίων ἐνδό-
τερα ἅγια;».

Ἡ τριετίζουσα ἀμνάς εἰσέρχεται καί 
ἀφιερώνεται στό Ναό, γιά νά ἀποβῆ «ὁ 
καινότατος καί καθαρώτατος καί ἀμό-

Πάσης ἀρετῆς καταγώγιον γέγονεν!

λυντος τόμος, οὐ χειρί γραφησόμενος, 
ἀλλά πνεύματι χρυσοθησόμενος», νά 
γίνει ἡ Ἴδια ὁ καθαρότατος Ναός τοῦ 
Σωτῆρος.

Ἡ Ἐκκλησία μας, μέ τό γνωστό ὕμνο 
τοῦ «Ἁγίου Κοσμά τοῦ Μελωδοῦ, Ἐπι-
σκόπου Μαϊουμᾶ, τολμᾶ νά ἀποκαλεῖ 
τήν Θεοτόκο «Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χε-
ρουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως 
τῶν Σεραφίμ». Δέν εἶναι σχῆμα λόγου, 
οὔτε λυρική ἔξαρση. Ὡς συνήθως, ἡ λα-
τρευτική μας ποίηση μιλά γιά τά γεγο-
νότα, τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων: Ἡ 
θέση τῆς Θεοτόκου στό θεῖο σχέδιο τῆς 
καθολικῆς σωτηρίας ὄντως εἶναι ἀνώτε-
ρη καί ἀπό ἐκείνη τῶν ἀγγέλων, διότι οἱ 
ἄγγελοι, ὡς ἀσώματες ὑπάρξεις, δέν θά 
μποροῦσαν νά προσφέρουν τό σῶμα, 
τήν ὑλικότητα, γιά τήν πραγματοποίη-
ση τοῦ μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως.

Ἐνῶ ἡ Θεοτόκος, προσφέροντας 
τόν ἑαυτό της στόν Θεό, ἀξιώθηκε νά 
κυοφορήσει τόν ἴδιο τόν Δημιουργό, 
Ἐκεῖνον πού ἔπλασε καί τά Σεραφείμ 
καί τά Χερουβείμ.

Μία γυναῖκα, λοιπόν, πού γεννήθη-
κε μέσα στήν πτωτική ἀνθρωπότητα, 
μέσα στήν ἱστορία, διά τῆς θελήσεώς 
της ἀλλά καί ὅλου τοῦ βίου της, ἑλκύ-
ει τήν θεία χάρη, γίνεται συνεργός τοῦ 
Θεοῦ στό σχέδιο τῆς σωτηρίας.

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
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Γίνεται ἡ νέα Εὔα, διά τῆς ὁποίας 
ἡ «ἀρά» τῆς πρώτης Εὔας, ἐκλείπει. 
Καί δι’ αὐτῆς γεννάται ὁ Νέος Ἀδάμ, 
ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός Λόγος, γιά νά 
διορθώσει τό σφάλμα τοῦ προπάτορος 
Ἀδάμ καί νά νικήσει τόν θάνατο γιά 
χάρη τοῦ ἀνθρώπου.

Γι` αὐτό καί ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάν-
νης, κατάπληκτος ἀπό τό μεγαλεῖο Της, 
προκαλεῖ τόν πιστό νά ἐρευνήσει καί 
νά βρεῖ παρόμοια θαυμαστή ὕπαρξη: 
“Οὐδὲν ἐν βίῳ οἶον ἡ Θεοτόκος Μαρία. 
Περίελθε, ὦ ἄνθρωπε, πᾶσαν τὴν κτίσιν 
τῷ λογισμῷ καὶ βλέπε εἰ ἐσὰν ἴσον ἢ 
μεῖζον της ἁγίας Θεοτόκου Παρθένου. 
Περινόστησον τὴν γῆν, περίβλεψον 
τὴν θάλασσαν, πολυπραγμόνησον τὸν 
ἀέρα, τοὺς οὐρανοὺς τῇ διανοίᾳ ἐρεύ-
νησον, τὰς ἀόρατους πάσας Δυνάμεις 
ἐνθυμηθῇ καὶ βλέπε ἐστὶν ἄλλο τοι-
οῦτον θαῦμα ἐν πάσῃ τὴ κτίσει;”.

Καί ὅλα αὐτά, παρ` ὅλον ὅτι ἐλάχι-
στες εἶναι οἱ ἐμφανίσεις της καί οἱ ἀνα-

φορές τῶν Εὐαγγελίων στό πρόσωπό 
της. Τό μήνυμά της ἀνήκει στήν κατη-
γορία τῶν σημείων. Ἤδη ὁ Προφήτης 
Ἠσαΐας χρησιμοποιεῖ τή λέξη σημεῖο 
προφητεύοντας τήν Ἐνανθρώπηση: 
«διά τοῦτο δώσει κύριος αὐτός ὑμῖν 
σημεῖον ἰδοῦ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἔξει 
καί τέξεται υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα 
αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Ησ. 7, 14). Τό ἴδιο 
καί ἡ Ἀποκάλυψη: «Καί σημεῖον μέγα 
ὤφθη ἐν τῷ ουρανώ, γυνή περιβεβλη-
μένη τόν ἥλιον, καί ἡ σελήνη ὑποκάτω 
τῶν ποδῶν αὐτῆς, καί ἐπί τῆς κεφαλῆς 
αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα» (Απ. 
12, 1). Σημεῖο ἀντινομικό, ἀναιρετικό 
τῆς λογικῆς τοῦ κόσμου, ἀφοῦ συνθέ-
τει τήν παρθενία καί τήν μητρότητα: 
«Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία 
καί ξένον ταῖς παρθένοις ἡ παιδοποιία», 
ψάλλει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, καί 
καταλήγει «ἐπί σοί Θεοτόκε ἀμφότερα 
ᾠκονομήθη». Πρόκειται γιά ἕνα σημεῖο 
πού δόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό.
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Ἡ παρουσία, κατά ταῦτα, τῆς Θε-
οτόκου στή ζωή μας εἶναι σημεῖο, πού 
πρέπει νά ἀποκαλύψουμε καί νά κατα-
νοήσουμε, σέ ὅλες τίς διαστάσεις του.

Καί πρῶτα-πρῶτα νά συνειδητοποι-
ήσουμε ὅτι Θεοτόκος σημαίνει ὑποτα-
γή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ: γένοιτό μοι 
κατά τό ρῆμα σου ἤταν ἡ αὐθόρμητη 
καί ἄμεση ἀντίδρασή Της στόν ἀγγε-
λικό χαιρετισμό! Χωρίς πώς καί γιατί 
ὑποτάσσεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
ἔστω καί ἐάν ἔτσι ἐξέθετε τόν ἐαυτό 
της στόν ὀνειδισμό ἤ καί τό λιθοβολι-
σμό, πού ἀπειλούσαν κάθε ἀνύπανδρη 
μητέρα τῆς ἐποχῆς καί τῆς κλειστῆς 
κοινωνίας της.

Καρτερία, ὑπομονή καί ἀνδρεία: 
γεννᾶ τόν Θεάνθρωπο σέ ἕναν στάβλο 
μέσα σέ ἀνύπαρκτες συνθῆκες ὑγιεινῆς 
καί ἀνέσεως. Στή συνέχεια γίνεται πρό-
σφυγας στήν Αἴγυπτο, ἐπιστρέφει σέ 
πολύ φτωχικές συνθῆκες στή Ναζαρέτ 
καί συμπάσχει σέ ὅλους τούς ἐξευτελι-
σμούς καί τό Πάθος τοῦ Υἱοῦ της, χω-
ρίς ἕνα “γιατί σέ μένα” ἀπό τά χείλη Της 
νά ἀκουστεῖ. Καί ὅταν «κοφτερό σπα-
θί πέρασε ἀπό τήν καρδιά Της», ὅταν 
βρισκόταν κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ 
Υἱοῦ της, παρά τό ἀνυπολόγιστο ψυχι-
κό ἄλγος της, ὅταν ἔβλεπε τόν Θεό καί 
ταυτόχρονα σπλάχνο της, σταυρωμέ-
νο, δε λύγισε, ἀλλά στάθηκε δίπλα στό 
Σταυρό ὄρθια, ἀνδρεία καί ἀξιοπρεπής!

Μά πάνω ἀπ` ὅλα Θεοτόκος σημαί-
νει ἀγάπη διά θυσίας ἐνεργουμένη, θυ-
σίας τοῦ ἑαυτοῦ μας γιά τούς ἄλλους.

Ὑποταγή, καρτερία, ὑπομονή, ἀν-
δρεία καί θυσία…

Ἀρετές θά λέγαμε καθαρά στρατιω-
τικές, πού πράγματι συνθέτουν τόν ἀνά 
τούς αἰῶνες χαρακτῆρα τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ στρατοῦ, ἀρετές, χάρη στίς ὁποῖες 
οἱ  Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Πατρίδος 
μας “χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν 
τρόπαια”, ἀνέτρεψαν προβλέψεις καί 
δεδομένα, διέψευσαν βαθυστόχαστες 
ἀναλύσεις καί ἀπέδειξαν ὅτι “ἡ μεγα-
λοσύνη τῶν ἐθνῶν δέν μετριέται μέ τό 
στρέμμα, μέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα 
μετριέται καί τό αἷμα”!

Ἡ Παναγία εἰσοδεύει σήμερα εἰς τά 
Ἅγια τῶν Ἁγίων καί μᾶς καλεῖ, ταπεινή 
Ὁδηγήτρια αὐτή, νά εἰσοδεύσουμε μαζί 
της, ὡς ἄτομα καί ὡς λαός, στά Ἅγια 
τῶν Ἁγίων τῆς πίστης καί τῆς παρα-
δόσεώς μας, πού εἶναι ζυμωμένη μέ τά 
δάκρυα καί τήν παρουσία Της, ὥστε νά 
ἐξοδεύσουμε, ἐπιτέλους, ἀπό τή δίνη 
τῆς πολλαπλῆς κρίσεως, πού μαστίζει 
τόν τόπο μας, ρημάζει τίς ψυχές μας, 
σβήνει τίς ἐλπίδες μας, σκοτώνει τά 
ὄνειρά μας…

Σ’ αὐτήν ἄς στραφοῦμε σήμερα καί 
μαζί μέ τόν μεγάλο μας ποιητή Ἄγγελο 
Σικελιανό, γονατιστοί ἄς προσευχη-
θοῦμε:
Παρθένα μάννα, τό πικρό ποτῆρι
ὡς τήν στερνή τό ‘πιαμε στάλα· δράμε
ἐκεῖ, πού τά ἴδια σπλάχνα σου ξεσκί-
ζουν.
Ἄνοιξ’ τό δρόμο, ἀκοίμητη, νά πάμε
ὅπου τουφέκι καί λιβανιστήρι.
Οἱ ἄρματωμένοι τούς ναούς φροντί-
ζουν!
Στό ναό σου, ὅλος νά μπῇ ὁ στρατός 
σου, κάμε!
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23 Νοεμβρίου 2017

Ἄχ, τυφλέ κρητικέ!
Τά Χανιά γιόρταζαν τήν Πολιοῦχο τούς Παναγία στή γιορτή τῶν 

Εἰσοδίων της. Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός κόντευε στό Δοξαστικό τῶν 
Στιχηρῶν. Ἀπό τό δεσποτικό χάζευα τίς μεγάλες φυσιογνωμίες τῶν 
ἁγιογραφιῶν τοῦ παλαιοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ. Ὁ ποιμενάρχης πού μέ προ-
σκάλεσε καί μοῦ παραχώρησε τό θρόνο του, στεκόταν σιωπηλός καί 
εὐγενής δίπλα μου στό παραθρόνιο προσευχόμενος. Οἱ ἱερεῖς φαινόταν 
ἀπό τήν ὡραία πύλη ἕτοιμοι γιά τήν εἴσοδο. Οἱ ψάλτες «πετοῦσαν» σέ 
ὕψη καλλιτεχνικῆς μαεστρίας. Ὁ εὐσεβής λαός, μιά διαρκῆς προσκυ-
νηματική ροή, σάν σύρσιμο, καθώς ἔφερνε καί ἀκουμποῦσε πάνω στήν 
ἐφέστια εἰκόνα τό ἀκριβότερο ἀπόσταγμα τῆς ψυχῆς του, δάκρυα κι 
ἐλπίδες. Συνθέσεις λουλουδιῶν στόλιζαν τίς μεγάλες εἰκόνες τοῦ τέ-
μπλου καί κυρίως τήν γιορτάζουσα τῶν Εἰσοδίων, καλυμμένες μέ ἀση-
μένια «πουκάμισα», δεῖγμα τῆς πατροπαράδοτης κρητικῆς εὐσέβειας. 
Στίς λιγοστές καρέκλες ἐναλλάσσονταν οἱ πολλοί στριμωγμένοι ὄρθιοι 
πού κατέκλυσαν τό Ναό καί ζοῦσαν τό μυστήριό της πανηγύρεως στήν 
πανδαισία κινήσεως, ἤχων χρωμάτων καί κάθε μορφῆς καλῆς ἐκκλησι-
αστικῆς τέχνης, ἐνῶ ἔξω στήν πλατεία ἀκουγόταν ὁ λαός πού, ἔστω κι 
ἀπό ‘κεῖ, αἰσθανόταν τήν θαλπωρή τῆς Παναγιᾶς στή γιορτή της.

Σέ κάποια χαλαρή στιγμή τά μάτια ἔπεσαν στό ἑξῆς ἀθόρυβο θέ-
αμα· μιά κυρία συνόδευε ἕνα μεγαλύτερο ἄνδρα πρός τίς εἰκόνες τοῦ 
τέμπλου. Προχωροῦσε στά δεξιά του, μέ τό δεξί της χέρι κρατοῦσε τό 
δικό του καί μέ τ’ ἀριστερό της εἶχε ἀγκαλιάσει τή μέση του καί τόν κα-
θοδηγοῦσε προσεκτικά. Ἐκεῖνος βαστοῦσε ἕνα γερό κρητικό ξύλινο ρα-

Ἄχ, τυφλέ κρητικέ!
† Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως 

κ.κ. Ἀνθίμου
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βδί, χωρίς καμμιά ἰσιάδα κι ἔκανε μικρά βήματα, ἐρευνητικά μέχρι πού 
οἱ μύτες τῶν παπουτσιῶν τοῦ σκόνταψαν στό κάτω σκαλί τοῦ σολέα 
μπροστά στήν εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων, ὅπου τόν ἔφερε ἡ κυρία πού τόν 
συνόδευε. Τότε, τοῦ ψιθύρισε κάτι καί ἔδειξε νά τόν παρακινεῖ νά ἀνέ-
βει τό σκαλοπάτι γιά νά φιλήσει τήν ἀνθοστολισμένη εἰκόνα πού γιόρ-
ταζε. Ὅμως, ἐκεῖνος ἔκανε λίγα ἑκατοστά πίσω, ἕνα μικρό βῆμα, ἔκλινε 
τό γόνατό του καί ἄρχισε νά χαμηλώνει. Ἡ κυρία τόν βοήθησε κι ὅταν 
καί τά δυό γόνατά του ἔφτασαν στό δάπεδο, ἔγειρε τό κεφάλι νά κά-
νει μετάνοια. Ἡ κυρία ἔβαλε τό χέρι τῆς στό δεύτερο μαρμάρινο σκαλί, 
ἐπειδή μέ τήν ὁρμή τοῦ σίγουρα θά χτυποῦσε τό μέτωπό του στήν κόψη 
τοῦ σκαλιοῦ. Ὅταν ἐκεῖνος αἰσθάνθηκε τό χέρι της πού κάλυπτε τήν 
κόψη τοῦ ἐπάνω σκαλιοῦ, σύρθηκε πιό πίσω μέ τά γόνατά του προκει-
μένου τοῦ κεφάλι του νά φτάσει στό δάπεδο τοῦ Ναοῦ, κι ὄχι στό ὑπε-
ρυψωμένο δεύτερο σκαλοπάτια. Ἔκανε τρεῖς τέτοιες μετάνοιες κι ἔπειτα 
σηκώθηκε ἀργά, ὑποβασταζόμενος καί καθοδηγούμενος πλησίασε τήν 
εἰκόνα, τήν ἀσπάστηκε κάνοντας τρεῖς φορές τό σταυρό τοῦ μεγαλό-
πρεπα καί σταθερά. Ἔκανε πάλι πίσω καί στηριζόμενος στήν κυρία καί 
καθοδηγούμενος στράφηκε πρός τά κάτω. Τότε εἶδα ὅτι ἦταν τυφλός, 
τά βλέφαρα τῶν ματιῶν τοῦ ἦταν μισόκλειστα. Τοῦ παραχώρησαν μία 
καρέκλα κάτω ἀπό τόν ἄμβωνα ἐνῶ δίπλα τοῦ στάθηκε σεμνά ἡ κυρία 
πού τόν συνόδευε. Μέχρι τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ γύρισα καί τόν εἶδα 
πολλές φορές. Ἔκανε διαρκῶς τό σταυρό του καί ἕνα ἐλαφρό μειδίαμα 
εἶχε ὀμορφύνει τό πρόσωπό του. Τόν ἀγκάλιασα μέ τά μάτια μου, καθώς 
κατεβαίνοντας ἀπό τό θρόνο στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁδηγήθηκα ἀπό 
τούς διακόνους στό ἱερό βῆμα.

Δέν τόν ἔβγαλα ἀπό τό νοῦ μου ὅλο τό βράδυ. Τήν ἄλλη μέρα, ἀνή-
μερά της Ἑορτῆς τόν ἔψαχνα, μά δέν τόν εἶδα. Τόν βρῆκα ξανά στή λι-
τανεία στό πεζοδρόμιο νά «κοιτᾶ» μέ τά κλειστά του μάτια κρατώντας 
πάλι τό χέρι τῆς ἴδιας κυρίας πού τόν συνόδευε. Πόσο θά ἤθελα νά βγῶ 
ἀπό τήν ἐπίσημη πομπή νά πάω κοντά του, νά τόν ἀσπαστῶ, ὅμως δί-
στασα ἐπειδή θά ξάφνιαζα τόσο πολύ τήν σεμνότητα καί τήν ἁπλότητά 
του.

 
Ἄχ, τυφλέ κρητικέ!

πόσο καλύτερα εἶδες ἀπό μας,
πόσο πιό εὐδιάκριτα διέκρινες
τήν Παναγιά μας στή γιορτή τῶν Εἰσοδίων της



26

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, παιδιά τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
καί ἐξ ὀνόματος τῶν ἀδελφῶν κλη-
ρικῶν αὐτῆς, ἀπευθύνω λόγον ἀγάπης 
καί τιμῆς στό πρόσωπο τοῦ μέχρι χθές 
ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ πατρός 
Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη.

Βέβαια, ἡ καμπάνα τῆς Παναγίας 
σήμανε καί σήμερα ἀλλά σήμανε ὄχι 
χαρμόσυνα ἀλλά πένθιμα γιά νά στεί-
λει τό μήνυμα στούς ἀνθρώπους σέ ὅλο 
τό χωριό, στά σπιτικά, στούς ἀγρούς 
καί στά μποστάνια ὅτι ὁ καλός ἐργάτης 
κεκοίμηται.

Ὁ π.Ἰωάννης γεννήθηκε στό Στύλο 
Ἀποκορώνου τό 1944, υἱός τοῦ Νικολά-
ου καί τῆς Μαρίας, ἀνθρώπων πτωχῶν 
γεωργῶν, ὅμως, χάρισαν στήν Τοπι-
κή Ἐκκλησία στό (γεώργιο) τοῦ Θεοῦ 
((Αροτριέα ἱκανόν)), νέον μέ ἀγάπη 
στήν Ἐκκλησία καί αὐτό τό τόπο. 

Μετά τό Δημοτικό στή ἰδιαίτερη 
πατρίδα τοῦ φοίτησε στήν Ἱερατική 
Σχολή Κρήτης στήν Ἁγία Τριάδα ἀπό 
ὅπου καί ἀπεφοίτησε τό 1963 ὁπότε 
ἀρραβωνιάστηκε ἀπό τά χωραφάκια 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ  
ΣΤΟΝ Π. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Γράφει ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος τῆς Ι.Μ.Κ.Α.  
καί  Ἐφημέριος της Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας πρωτ. Γεώργιος Περάκης

τήν Ἐλπινίκη Τσιτωνάκη τήν ὁποία καί 
παντρεύτηκε τό 1965 καί δημιούργησε 
εὐλογημένη οἰκογένεια μέ τά δυό του 
παιδιά Νίκο καί Μαρία.

Ὁ π. Ἰωάννης ἔλαβε τήν Ἄγ. Ἱερω-
σύνη ἀπό τά χέρια τοῦ Μητροπολίτου 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Νικη-
φόρου καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1966 χει-
ροτονεῖται Διάκονος στήν Ἱερά Μονή 
Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου καί 
τόν Νοέμβριο τοῦ ἴδιου ἔτους πρεσβύ-
τερος στό ναό τῆς Παναγίας Χωραφα-
κίων.

Πενήντα ἕνα ὁλόκληρα χρόνια Δι-
ακονίας στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ἁπλός καί δημιουργικός ὁ π. Ἰωάν-
νης. Ἐργάστηκε μέ τίς δυνατότητές 
του ἀνακαινίζοντας Ναούς καί ἐξωκ-
κλήσια καί προσφέροντας τίς ὑπηρε-
σίες του στήν Ἱερά Μητρόπολη, στά 
μοναστήρια τοῦ Ἀκρωτηρίου, τίς κα-
τασκηνώσεις Ἅγιος Παῦλος πού κάθε 
τετραγωνικό μέτρο τό ἔχει πατήσει μέ 
τή λεβεντιά του καί τό ἔχει ποτίσει μέ 
τόν ἱδρώτα του. Ἱδρώτας εὐλογημένος 
ἄλλοτε καθαρίζοντας, ξεχερσώνοντας, 
κλαδεύοντας τά δέντρα, ποτίζοντας 
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φτιάχνοντας συνεχῶς τά λάστιχα, γο-
νατίζοντας ἑκατοντάδες φορές γιά νά 
κάνει τό ἄνυδρο αὐτό κομμάτι τῆς γῆς 
τοῦ Ἀκρωτηρίου Παράδεισο γιά τά 
δικά μας τά παιδιά.

Δίκαια λοιπόν ὁ ἀπό Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου Ἀρχιεπίσκοπος Κρή-
της κ.κ. Εἰρηναῖος τόν ἐπαινεῖ καί τόν 
ἐνθαρρύνει. Καί ἐσεῖς Σεβασμιώτα-
τε ἀναγνωρίζοντας τόν εὐλογημένο 
μόχθο του καί τήν ἀγάπη του γιά τήν 
ἐκκλησία τοῦ ἀπονέμετε τό ὀφίκκιο 
τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου.

Δέν ξεχνάει ὅμως κανείς τούς 
ἀγῶνες τοῦ Πατρός Ἰωάννου ἀλλά καί 
τῶν συνεργατῶν του γιά τήν προάσπι-
ση τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἐνορίας της, 
τῆς περιουσίας τῆς Μητροπόλεως καί 
τῶν Μοναστηριῶν ἀπό ἐπίβουλους.

Σεβαστέ π. Ἰωάννη 
Μέσα στήν Οἰκογένειά σου ἤσουν 

τό ὑπόδειγμα τοῦ συζύγου καί πατέρα 
σκορποῦσες τήν σιγουριά, τήν ἀσφά-
λεια, τήν ἐμπιστοσύνη, τήν καλοσύνη, 
τήν φιλοξενία, τά ντρέτα λόγια.

Στήν Ἐνορία σου οἱ κάτοικοι τῶν 
χωραφακίων θά ἀναλογίζονται πόσες 
φορές σέ εἶδαν νά χύνεις τόν ἱδρώτα 
τῆς εὐθύνης καί νά καίγεσαι σάν τήν 
λαμπάδα γιά νά διακονήσεις τό Θεό 
καί τόν ἄνθρωπο. 

Θά θυμοῦνται πόσες φορές σήκω-
σες γι’ αὐτούς τά ροζιασμένα σου χέρια 

στόν οὐρανό, πόσες φορές τά ἅπλωσες 
γιά νά τούς μεταδώσεις τή χάρη τοῦ 
Χριστοῦ νά μαλακώσει τίς θλίψεις τους 
καί νά ἁπαλύνεις τούς πόνους τους.

Γι’ αὐτό σήμερα Γέροντα, ὁ Ἐπίσκο-
πός σου, οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς 
μας (τ’ ἀδέρφια σου τά Πνευματικά) οἱ 
ἐνορίτες σου Δοξάζουμε τό Θεό πού 
μας χάρισε ἐσένα σάν λειτουργό του.

Σοῦ ἀποδίδουμε μέ βαθιά τιμή καί 
συγκίνηση τόν τελευταῖο ἀσπασμό, 
σοῦ φιλοῦμε τό χέρι σου γιά ὕστατη 
φορά.

Νά εἶσαι σίγουρος γέροντα ὅτι σέ 
ἀγκαλιάζει ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐγνωμοσύνη 
ὅλων μας, ἰδιαίτερα δέ ὅσων εὐλογήθη-
καν, ὅσων ἁγιάσθηκαν, ὅσων ἐλεήθη-
καν, ὅσων βαπτίσθηκαν, ὅσων στεφα-
νώθηκαν, ὅσων μετάλαβαν ἀπό σένα, 
ὅσων οἱ παλάμες γέμισαν ἀπό τό ἀντί-
δωρο τῆς ἀγάπης καί τῆς διακονίας σου.

Σέ εὐχαριστοῦμε γιά ὅτι ἔκαμες, γιά 
ὅτι πρόσφερες.

Σεβαστέ Πατέρα Ἰωάννη ἀξιομα-
κάριστε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ πο-
ρεύου ἐν εἰρήνῃ, ἐκόπιασες μέσα στήν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί διακόνησες 
αὐτή «ἐν κόποις καί μόχθοις». Ἔχεις 
συνοδοιπόρους τούς ὑπέρ τῆς Ἐκκλη-
σίας κόπους σου. Ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς 
καί τοῦ θανάτου θά σοῦ ἀποδώσει τόν 
Στέφανο τῆς ζωῆς.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη. Καλό Παρά-
δεισο.
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Ἑκατοντάδες συνάνθρωποί μας καί 
εὐχές πλημμύρισαν τήν Κυριακή 

19 Νοεμβρίου τό Πολιτιστικό μας κέ-
ντρο, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορ-
τή γιά τά 25 χρόνια τοῦ ραδιοφωνικοῦ 
μας σταθμοῦ Μαρτυρία, ἡ ὁποία περι-
ελάμβανε, τήν παρουσίαση τοῦ νέου 
μας προγράμματος, χαιρετισμούς, μου-
σική ἐκδήλωση καί μία φωτογραφική 
ἔκθεση ἀφιέρωμα στά 25 χρόνια δυνα-
μικῆς παρουσίας.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν 
ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός, ὀ Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός, 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης 
Συβρίτου καί Σφακίων Ἀρχιμ. Ἀθανά-
σιος Καραχάλιος, ὁ Γενικός Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περά-
κης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, 
ὁ π. Ὑπουργός κ. Χρῆστος Μαρκογιαν-
νάκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. 

25 χρόνια 
θυσία, διακονία, ἐκπομπές  

καί  Μαρτυρία!
Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ Ἀντιδή-
μαρχος τοῦ Δήμου Χανίων κ. Γεώργιος 
Φραγγεδάκης, ὁ κ. Ἰωσήφ Μαρκάκης 
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀντιπεριφερει-
άρχου, ὁ Περιφερειακός σύμβουλος 
κ. Γεώργιος Κονταξάκης, ὁ Διοικητής 
τῆς 5ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ Ταξίαρχος 
Γρηγόριος Κοκολάκης, ἐκ μέρους τοῦ 
Λιμενάρχου Χανίων ὁ Πλωτάρχης Βα-
σίλειος Σημαντηράκης, ὁ Ὑπεύθυνός 
της στρατιωτικῆς μπάντας Ταγματάρ-
χης Νικόλαος Λαφάτας, οἱ Ἄρχοντες 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Θρόνου κ. Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδερός, κ. Σεραφείμ Κα-
στανάκης καί κ. Σπυρίδων Λιονάκης, 
ἡ Πρόεδρος Ἐφετῶν Κρήτης κ. Κῶν/
νά Γιαννοπούλου, ὁ κ. Ἀντώνιος Ρο-
κάκης ἀπό τόν ἐπιχειρηματικό κύκλο, 
ὁ κ. Σταῦρος Πολέντας πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Ἀρωγῆς καί 
Ἀλληλεγγύης Οἰκογενειῶν Θυμάτων 
Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ὁ Ἅγιος 
Χριστόφορος», ὁ πρόεδρος τῶν ἐφέ-
δρων ἀξιωματικῶν Χανίων κ. Ἀθανά-
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σιος Μανιουδάκης, ἡ πρόεδρος τῶν 
Μικρασιατῶν Χανίων ὁ ”Ἅγιος Πολύ-
καρπος” κ. Στυλιανή Γκοζάνη Χαριτά-
κη, ἐκπρόσωποι τῶν γραμμάτων καί 
τοῦ πολιτισμοῦ καί ἐκατοντάδες φίλοι, 
συνεργάτες καί παραγωγοί τοῦ ραδιο-
φωνικοῦ μας σταθμοῦ.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἠ γνω-
στή ἐκφωνήτρια – ραδιοφωνική παρα-
γωγός τῆς ΕΡΤ, καί τώρα καί τοῦ Μαρ-
τυρία, κ. Καίτη Ἀλέξη με τό ἰδιαίτερο 
ποιητικό ὕφος πού τήν χαρακτηρίζει 
κερδίζοντας τό χειροκρότημα τοῦ κό-
σμου.

Μέ τήν παρουσίαση τοῦ νέου προ-

γράμματος ξεκίνησε ἡ ὄμορφη ἑορτή 
ἐνῶ στήν συνέχεια οἱ φίλοι καί παρα-
γωγοί τοῦ σταθμοῦ μας μέσα ἀπό ἕνα 
βίντεο συνεντεύξεων κατέθεσαν τίς 
εὐχές τους γιά τά 25 χρόνια παρουσίας 
στά ἐρτζιανά κύματα, ξεκινώντας μέ τίς 
εὐχές τοῦ ὀραματιστοῦ τοῦ σταθμοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της κ.κ. Εἰρηναίου.

Στή συνέχεια, ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Πρωτοσύγκελλος ἀνέγνωσε τόν 
χαιρετισμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου γιά τήν 
ἑορτή τοῦ Σταθμοῦ μας.

Κατόπιν ο Διευθυντής τοῦ Σταθ-
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μοῦ κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό μας 
Πατριάρχη γιά τίς εὐχές καί εὐλογίες 
του, τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κρήτης γιά τήν μεγάλη κληρονομιά 
καί παρακαταθήκη, τόν Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη γιά τήν πατρική του ἀγά-
πη καί ἐμπιστοσύνη πρός τό πρόσωπό 
του καί τόν Πανοσιολογιώτατο Πρω-
τοσύγκελλο γιά τίς ἀστείρευτες καί 
δημιουργικές του ἰδέες, τόν Τεχνικό 
Διευθυντή Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη 
γαί τήν ἀμέριστη συνεργασία του, χαι-
ρέτισε καί εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο 
γιά τόν δυναμικό του παλμό κάθε χρό-
νο στήν ἑορτή τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας 
σταθμοῦ. Παράλληλα, εὐχαρίστησε 
τούς χορηγούς της βραδιᾶς, τήν σχολή 
σέφ τῆς ἀγαπητῆς κ. Ἰωάννας Ζουριδά-
κη status hotel studies μέ τίς ἐξαιρετι-

κές δημιουργίες τους, τίς ἐκδόσεις Κυ-
πρής, τόν κ. Στέφανο Μαλαδάκη μέ τά 
ἀρτοποιήματά του καί ὅλα τά Μ.Μ.Ε. 
τῆς πόλεώς μας γιά τήν συνεργασία 
καί προβολή τῆς ἐκδηλώσεως.

Ἀμέσως μετά τούς ὑπέροχους χαι-
ρετισμούς ἡ κ. Καίτη Ἀλέξη καλωσό-
ρισε τό μουσικό συγκρότημα μέ τούς 
Δημήτριο Κολίτζα, Βιργινία Ντοκάκη, 
Ἀνδρέα Σαλμανή καί Δημήτριο Κολια-
κουδάκη, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό ὄμορφες 
ἔντεχνες ἐπιλογές ταξίδεψαν τά ἀκρο-
αματικό κοινό σέ ἕνα ὄμορφο μουσικό 
ταξίδι.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, 
ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλο τόν 
κόσμο γιά τήν δυναμική του προσέ-
λευση, εὐχήθηκε καί ἐκεῖνος χρόνια 
πολλά στόν Ἐκκλησιαστικό Σταθμό 
τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, συγχαίρο-
ντας ὅλους ἐκείνους πού ἐργάζονται μέ 
ἀγάπη καί ἀφοσίωση ἀπό κάθε διακό-
νημα. Τέλος, εὐχαρίστησε τόν στενό 
συνεργάτη του καί Πρωτοσύγκελλο π. 
Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Τεχνικό Δι-
ευθυντή Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη μέ 
τόν συνεργάτη τοῦ κ. Ἰωάννη Γρυφά-
κη καί τόν Διευθυντή τοῦ σταθμοῦ κ. 
Εὐστράτιο Χατζηδάκη.
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Μέ αἰσθήματα βα-
θυτάτης χαρμο-

λύπης, πόνου καί ὀδύ-
νης κατευωδώνουμε 
πρός τήν οὐράνιον Βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ, τόν 
ἀγαπητόν ἀδελφόν καί συμπρεσβύτερον 
π. Γεώργιον Γκιοργκινέ. Ἀπό τήν θέσιν 
αὐτήν ἐκφράζομαι τήν θλίψιν καί τόν πό-
νον ἀλλά καί τήν ἀγάπην πρός τό πρό-
σωπόν του, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος 
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου συμμε-
τέχει σέ ἕνα Θεολογικό Συνέδριο στήν 
Κατερίνη, καθώς καί τήν θλίψιν καί τά 
συλλυπητήρια πρός τήν οἰκογένειάν του 
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας π. Δαμασκη-
νοῦ Λιονάκη καί τοῦ Γεν. Ἀρχ. Ἐπιτρόπου 
μας π. Γεωργίου Περάκη, οἱ ὁποῖοι εὑρί-
σκονται ἐκτός Ἑλλάδος συνοδεύοντες μέ 
τήν εὐχήν τοῦ Ἐπισκόπου μας τήν πνευ-
ματικήν καί προσκυνηματικήν ἐκδρομήν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν Ἰταλία, 
καθώς καί τά προσωπικά μας καί ὁλο-
κλήρου τοῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεώς 
μας αἰσθήματα καί συλλυπητήρια πρός 
τήν Ἐνορίαν καί τήν οἰκογένειάν του.

Ὁ π. Γεώργιος Γκιοργκινές ἐγεννήθη 
ἐν ἔτει 1939 στήν Κοινότητα Ἁγίου Δημη-
τρίου εἰς τήν Νῆσον Λῆμνον καί ἐφοίτησε 
στήν Εἰδική Σχολή Ἱερατικῆς Μορφώσε-
ως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λήμνου.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ  
ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΕ

Ἐχειροτονήθη Διά-
κονος τήν 30-4-1977 
καί Πρεσβύτερος τήν 
19-5-1977 ὑπό τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Λήμνου κυροῦ 

Παντελεήμονος καί ἐδιορίσθη στήν Ἐνο-
ρία Πορτιανοῦ Λήμνου μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. 
143/4-6-1977 ΦΕΚ (398/104/1-6-1977 
Διοριστήριον ἔγγραφον).

Τό ἔτος 1981 ἐζήτησε καί ἔλαβε Ἀπο-
λυτήριον Γράμμα ἀπό τήν Ἱεράν Μητρό-
πολιν Λήμνου γιά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί μέ τό ὑπ’ 
ἀριθμ. 1036/30-4-1981 ἔγγραφον ἐδιο-
ρίσθη εἰς τήν Ἐνοριαν Λίμνης-Ζουνακί-
ου Κυδωνίας καί ἀνέλαβεν τά καθήκο-
ντά του αὐθημερόν ἐπιδείξας θεάρεστον 
ἐργατικότητα καί προσφορά, χαρακτη-
ριστικά δέ εἶναι τά ἔγγραφα εὐαρεσκεί-
ας τοῦ Σεβασμιωτάτου πρώην Μητρο-
πολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. 
Εἰρηναίου. Γράφει ὁ Ἐπίσκοπος: «Συγχαί-
ρων καί ἐκφράζων τήν εὐαρέσκειαν τῆς 
Μητροπόλεώς μας διά τήν ἀθόρυβον καί 
ἀδιάκοπον ποιμαντικήν σου διακονίαν 
εὔχομαι εὐλογημένην καί καρποφόρον 
συνέχειαν».

Τό ἔτος 1991 ἀνεχώρησε γιά λίγο και-
ρό στήν Αὐστραλία ὅπου ὑπηρέτησε καί 
ἐκεῖ τήν Ἐκκλησία καί ἐπανέκαμψε πάλι 
εἰς τήν Ἐνορίαν του εἰς τήν ὁποίαν ὑπη-
ρέτησε μέχρι χθές.

Γράφει ὁ Πρωτ. Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος ΣΤ΄ Περιφέρειας καί 
Ἐφημέριος τῆς  Ἐνορίας Σταλοῦ Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πρωτοχρονιᾶς στά Χανιά!

Ἡ 1η Σεπτεμβρίου εἶναι 
ἡ ἀρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους, «ἀρχή Ἰνδίκτου» ὅπως 
τήν ἀναφέρουν τά ἐκκλησια-
στικά μας βιβλία.

Ἐφέτος, ὅπως καί πέρισυ, 
πραγματοποιήθηκε γιά δεύ-
τερη συνεχῆ χρονιά, λαμπρός 
ἑορτασμός γιά τήν ἡμέρα 
αὐτή, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ 
Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ 

Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς στή Χαλέπα Χανῖων.
Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου ξεκίνησαν μέ τόν κα-

θιερωμένο Ἁγιασμό πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μα-
γδαληνῆς προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχούμενων πλειάδος Κληρικῶν καί εὐσεβῶν 
προσκυνητῶν.

Ἀκολούθως μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν αὔλειο καί εἰδικά διαμορφω-
μένο πευκόφυτο χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμα-
σκηνός, ἀφοῦ πρωτίστως εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο γιά τήν ἀθρόα ἀνταπόκριση 
προσφορᾶς στό ἔργο τοῦ κεντρικοῦ συσσιτίου καί αὐτήν τήν εὐλογημένη ἡμέρα, 
τόν Πρωτοσύγκελλο π. Δαμασκηνό πού συντόνισε τήν ἐκδήλωση καί ὅλους τους 
συνεργάτες του, ἀνέγνωσε τό Πατριαρχικό Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικοῦ 
μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
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Ἑκατοντάδες κόσμου γέμισαν τό ὄμορφο ἀλσάκι, πού παραδόθηκε σέ παραδο-
σιακά κρητικά ἀκούσματα πού ἐπιμελήθηκε τό συγκρότημα τοῦ γνωστοῦ κρητι-
κοῦ καλλιτέχνη Γεωργίου Χαιρέτη.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν πλῆθος Κληρικῶν καί  ἀρχόντων τοῦ τό-
που μας ἀνάμεσα τούς ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Χρῆστος Μαρκογιαν-
νάκης, ὁ Δήμαρχος Χανῖων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, Ἀντιδήμαρχοι, Πρόεδροι 
Ὀργανισμῶν, Περιφερειακοί καί Δημοτικοί σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι τῶν Σωμάτων 
Ἀσφαλείας.

Κατόπιν ὁ Πρωτοσύγκελλος, 
ἀνέφερε ἐκτενῶς τό ἀπολογιστι-
κό-κοινωνικό ἔργο τῆς Μητροπό-
λεώς μας κατά τό ἔτος πού πέρα-
σε, ἀναγγέλοντας παράλληλα καί 
τίς ἐπερχόμενες κοινωνικές μας 
δράσεις, εὐχόμενος ἡ νέα χρονιά 
νά εἶναι πάμφτωχη σέ λύπες καί 
πάμπλουτη σέ χαρές.
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Μέ λόγια θερμά ὁ π. Ἰωάννης Κουκουρά-
κης εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συνέδραμαν 
στήν προπαρασκευή τῆς ἐκδηλώσεως, εὐχαρι-
στώντας πρωτίστως τόν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη γιά τήν εὐλογία, τήν Διεύθυνση τοῦ 
Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ «Μαρτυρία» καί 
τοῦ web tv ὅπου τήν μετέδοσαν ζωντανά, τήν 
ὑπεύθυνη δημοσίων σχέσεων τῆς Μητροπό-

λεως κ. Στυλιανή Περάκη, τόν κ. Παναγιώτη Σπανουδάκη γιά τήν παρουσίαση, τήν 
κ. Ἰωάννα Δαλάκα γιά τήν φιλολογική ἐπιμέλεια τῶν κειμένων, τόν Διευθυντή τοῦ 
ἀρχείου τῆς ΕΡΤ κ. Βασίλειο Ἀλεξόπουλο, τόν π. Γεώργιο Τζατζάνη γιά τόν τεχνικό 
ἐξοπλισμό καί τόν κ. Ἀντώνιο Τζατζάνη γιά τό μοντάζ καί τήν τεχνική ὑποστήριξη, 
τούς χοράρχες κ. Βασιλική Ἀθανασιάδου-Πετράκη καί κ. Ἕλλη Παπαλιονάκη-Παγω-
νίδου, καί τις κυρίες Εἰρήνη Σωτηρίου καί Δήμητρα Μπουρδάκη γιά τήν διακόσμηση 
τοῦ χώρου στό πνεῦμα τῆς ἡμέρας.

Ἑορταστική ἐκδήλωση 
γιά τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου!

Μία ὄμορφη ἐκδήλωση μνήμης 
γιά τό ἔπος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή 
27 Ὀκτωβρίου στό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό τό 
Γραφεῖο Νεότητος, ὑπό τήν ἐπιμέ-
λεια τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου 
Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη 
καί τῶν συνεργατῶν του.

Ἡ ἐκδήλωση πού ἦταν ἕνα ἀφιέρωμα 
στό ὕψωμα 731 μέσα ἀπό ὀπτικοακου-
στικό πού παραχώρησε ἡ διεύθυνση τοῦ 
ἀρχείου τῆς ΕΡΤ, περιελάμβανε ἀφηγή-
σεις καί τραγούδια ἀπό τίς χορωδίες παι-
διῶν καί ἐνηλίκων.

Στήν ἐκδήλωση τό παρών ἔδωσε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτο-

σύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί νέοι 
ἄνθρωποι κυρίως.
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Μέ ἀνεπανάληπτη ἐπιτυχία 
πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέ-
ρα 13 Νοεμβρίου ἡ φιλανθρω-
πική χοροσπερίδα τῆς Μητρο-
πόλεώς μας μέ πρωταγωνιστές 
τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου καί τήν 
ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάν-
θρωπο πού ἀκόμη μία φορᾶ 
πλημμύρισε τήν αἴθουσα.

Ἡ ἐτήσια χοροσπερίδα πού 
αὐτή τήν φορά τήν εὐθύνη καί 

τήν διοργάνωση ἀνέλαβε η Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν προσφέροντας 
ὅλα τά ἔσοδα στό κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεώς μας, ἔλαβε χώρα στό κέντρο 
Κανάρια ἐνῶ τήν ψυχαγωγία τοῦ κόσμου ἀνέλαβαν κερδίζοντας τό θερμό χειροκρότη-
μα, ὁ Στέλιος Βαμβακάς μέ τό συγκρότημά του καί ὁ χορευτικός παραδοσιακος σύλ-
λογος ”Ἀροδαμός” οἱ ὁποῖοι τραγούδησαν καί χόρεψαν δωρεάν προσφέροντας καί 
ἐκεῖνοι μέ τόν δικό τους μοναδικό τρόπο στά Συσσίτια τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μέ παλμό καί ἀθρόα συμμετοχή 
ἡ φιλανθρωπική ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τέλος, τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, τονίζοντας με-
ταξύ ἄλλων ὅτι εἶναι ἰδιαίτερη χαρά βλέποντας τούς νέους πού ἔρχονται ἀντίθετα στό 
ρεῦμα τῆς ἐποχῆς ἐρχόμενοι νά δώσουν σέ ὅλους ἐμᾶς τούς μεγαλύτερους ἕνα σπου-
δαῖο γεγονός τό ὁποῖο εἶναι νά μάθουμε νά ἔχουμε τήν Ἑλληνική σημαία μπροστά 
μας…. Εἶναι ἀνάγκη ὅλοι μας γιά νά μή χαθεῖ τό  Ἔθνος νά ποῦμε ἕνα ΟΧΙ στήν σημε-
ρινή κατάπτωση…
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Σήμερα μέ τίς εὐλογίες τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, καί ὁ ὁποῖος 
ἕνεκεν Ἀρχιερατικῶν ὑποχρε-
ώσεων εἰς τό Ἡράκλειο, δέν 
κατάφερε νά εἶναι στήν φιλαν-
θρωπική αὐτή Ἑσπερίδα, προ-
σφέρουμε καί ἐμεῖς σάν ἐνορία 
τό δικό μας λιθαράκι βοηθείας 
στά Συσσίτια τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, τόνισε μεταξύ ἄλλων 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρω-

τοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὅπου εἶναι καί ὁ ἱερατικῶς προϊστάμε-
νος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους. Μέ εὐχαριστήριους λόγους ὁ Πρωτοσύγκελλος 
εὐχαρίστησε ὅλους του Κληρικούς καί τίς ἐνορίες τους γιά τό δυναμικό παρών, τούς 
συνεργάτες τῶν γραφείων κ. Στυ-
λιανή Περάκη, κ. Τριανταφυλλιά 
Μαζανάκη, τήν κ. Εὔα Ροζάκη καί 
τήν κ. Γεωργία Ἀνδρεδάκη, τήν 
Πρεσβυτέρα τοῦ μακαριστοῦ ἱε-
ρέως Ἐμμ. Γεωργιακάκη κ. Εἰρήνη 
Γεωργιακάκη ἡ ὁποία μαζί μέ τήν 
Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Λενταρι-
ανῶν, διακόνησαν προσφέροντας 
στήν διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης. 
Θερμό εὐχαριστῶ ἀπένειμε ὁ π. Δαμασκηνός στόν Στέλιο Βαμβακά καί τό συγκρότημά 
του, στόν χορευτικό σύλλογο Ἀροδαμό καί σέ ὅλους τους χορηγούς πού προσέφεραν 
στήν σημερινή φιλανθρωπική ἐκδήλωση. Τέλος, εὐχαρίστησε τόν Πρωτ. Γεώργιο Γρα-
δούλα ὁ ὀπoίος μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Στα-
γών ἔφερε τήν Παναγία τῆς Ἐπισκέψεως ὡς μεγάλη εὐλογία γιά τήν Μητρόπολή μας.

Τήν ἐκδήλωση προλόγισε 
ἡ συνεργάτιδα τῶν Γραφεί-
ων τῆς Μητροπόλεώς μας κ. 
Στυλιανή Περάκη, ἡ ὁποία 
ἔδωσε στή συνέχεια τό βῆμα 
στόν παραδοσιακό τραγου-
διστή, ὁ ὁποῖος ξεσήκωσε μέ 
τίς ὑπέροχες ἐκτελέσεις του 
καί τά ὄμορφα τραγούδια 
του ὅλο τόν κόσμο.
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἁγιασμός καί ἀποκαλυπτήρια ἀνδριάντος 
Μητροπολίτου Εἰρηναίου Γαλανάκη  

στό Β’ παγκ. συνέδριο Ἀποκορωνιωτῶν!
Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 

Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, καί συμπροσευχούμενων τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. 
Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ τελέσθηκε Ἁγιασμός, τό ἀπόγευμα τῆς Πέ-
μπτης 31 Αὐγούστου στό Ἰνστιτοῦτο Ἐπαρχιακοῦ Τύπου 
(Ἵδρυμα Ἁγία Σοφία) στούς Ἅγιους Πάντες Ἀποκορώνου, 
γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Β’ Παγκοσμίου Συνε-
δρίου Ἀποκορωνιωτῶν.

Στή συνέχεια, στόν σημεῖο πού βρίσκεται ὁ ἀνδριά-
ντας του ἀείμνηστου Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί 

Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη, τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνος δέηση καί πραγ-
ματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια, ἀκολουθώντας καταθέσεις στεφάνων, τήρηση 
ἐνός λεπτοῦ σιγῆς και ανάκρουση τού Ἐθνικοῦ μας  Ὕμνου.

Πρίν τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου σύντομους χαιρετισμούς ἀπέδω-
σαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς 
Ἐπιτροπῆς καί Πρόεδρος τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Ἁγία Σοφία», ἀναφερόμε-
νος στή σπουδαία θέση τοῦ Ἀποκόρωνα καί τήν σημασία τῆς θέσεως αὐτῆς δια-
χρονικά, καθώς καί στόν πολιτισμό πού διαφυλάττει ἡ περιοχή αὐτή.
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Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο 
τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Ἀμφιλοχίας!

Τήν Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου τελέ-
σθηκε τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τῆς 
γερόντισσας Ἀμφιλοχίας (κυρίας Μα-
ρίκας Κουφάκη) ”τῆς μανούλας” στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων.

Πέρασαν 9 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία 
της καί οἱ μνῆμες εἶναι νωπές καθώς καί 
τό ἔργο πού ἄφησε ἐξακολουθεῖ νά ὑφί-
σταται γιά νά ὑπενθυμίζει, τήν σπου-
δαία διακονία της στόν Ἅγιο Νεκτάριο.

Στήν Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ.κ. Ἀρσενίου ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο 
Λόγο.

Μετά τό πέρας τῆς Δισαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὅλοι οἱ ἐκκλησιαζόμε-
νοι κατέβηκαν στήν αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου, ὅπου παρετέθη δεξίωση 
μέ καφέ, στήν μνήμη τῆς μακαριστῆς γερόντισσας.

Εὐχόμεθα ὁ Χριστός νά ἀναπαύει τήν ψυχή της, νά ἔχουμε τήν εὐχή της καί νά 
ἀποτελεῖ παράδειγμα σέ ὅλους μας, διακονίας πρός τόν ἄνθρωπο καί ἀγάπης πρός 
τόν Θεόν.

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
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Ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου  
στό Σκονίζο Κυδωνίας!

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότη-
τα ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τοῦ 
Γενεθλίου της Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου στήν Ἱερά Μη-
τρόπολή μας στούς Ἱερούς 
Ναούς πού Τῆς εἶναι ἀφιε-
ρωμένοι.

Στό γραφικό Σκονίζο 
Κυδωνίας, τέλεσθηκε μέγας 
πανηγυρικός Ἑσπερινός 

προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη καί τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρωτ. Ἰωάννου Γομπάκη συμπροσευχούμενων 
καί πλειάδος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Νά σημειωθεῖ ὅτι τρία λεωφορεῖα ἦρθαν ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους 
Λενταριανῶν γιά νά προσκυνήσουν τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Παρακλήσεως πρός τήν Ὑπεραγία Θεο-
τόκο, ὅπου ἔψαλλαν γυναῖκες ἀπό τόν Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας Μαρίας τῆς 
Μαγδαληνῆς, πραγματοποιήθηκε ὅπως κάθε χρόνο λαμπρό παραδοσιακό πανη-
γύρι στήν κεντρική πλατεία τοῦ χωριοῦ ὅπου, ὁ Πρωτοσύγκελλος ἀφοῦ μετέφερε 
τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ πρός 
ὅλους, εὐχαρίστησε τόσο τόν π. Ἰωάννη πού διακονεῖ μέ ἀγάπη τίς Ἐνορίες Βατο-
λάκου-Σκονίζου, ὅσο τούς διοργανωτές ἀπό τήν οἴκ. Δασκαλάκη, καθώς καί ὅλο 
τόν κόσμο πού παρευρέθηκε στήν εὐλογημένη ἑορτή τῆς Παναγίας μας.

Τό παρών ἔδωσε καί Γενικός Γραμματέας τοῦ Δήμου Χανίων κ. Δημήτριος Φρα-
γκάκης.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τό Γενέθλιον  
τῆς Παναγίας στό Πατελάρι!

Μέ λαμπρότητα τελέσθηκε τήν Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου ὁ Μέγας Πανηγυρι-
κός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τήν ἑορτή τοῦ Γενεθλίου της Ὑπεραγίας Δεσποι-
νίς ἠμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἡ πρώτη Θεομητορική ἑορτή τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, στό Πατελάρι Κυδωνίας. 

Τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό τόν οἰκεῖο ἐφημέριο Πρωτ. Δημήτριο Ξε-
κουκουλωτάκη καί ἄλλων κληρικῶν.

Πλῆθος προσκυνητῶν προσῆλθαν γιά νά προσκυνήσουν τήν Εἰκόνα τῆς Θε-
ομήτορος, ἡ ὁποία, ὅπως τόνισε στό Θεῖο Λόγο τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης, μεσιτεύει γιά ὅλους τους ἀνθρώπους, ἀφουγκραζόμενη τίς δεήσεις καί τίς 
προσευχές, ἐνδυναμώνοντάς τους στίς θλίψεις καί στίς στεναχώριες τους.
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ στά Λευκά ὅρη,  
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας!

Στά Λευκά ὅρη καί συ-
γκεκριμένα στήν δύσβατη 
περιοχή δρῦς, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός ἀνήμερα τοῦ 
Γενεθλίου της Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου μας, ἐγκαινίασε 
τόν ἐπί δεκαετίας τοῦ 1960 
ἐκεῖ χτισμένο Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου.

Σύμφωνα μέ τήν τάξη τῶν ἐγκαινίων ὁ Σεβασμιώτατος ντυμένος μέ λευκή στο-
λή σύμβολο καθαρότητος καί ἁγνότητος, μέ Ἱερό δέος μετέφερε τά Λείψανα γύρω 
ἀπό τόν νέο ναό.

Ἐν συνεχείᾳ, τοποθέτησε τά ἱερά Λείψανα σέ εἰδική ὀπή στήν Ἁγία Τράπεζα 
(Φυτόν) μαζί μέ διάφορα ὑλικά καί ἀρώματα πού συμβολίζουν τά μύρα μέ τά 
ὁποῖα ὁ Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας ἄλειψε τό σῶμα Τοῦ Κυρίου.

Ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε ἡ ὅλη διαδικασία τέλεσε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία στόν 
ἐγκαινιασμένο πλέον ναό δίνοντας σαφέστατη ἐντολή στόν οἰκεῖο ἐφημέριο Πρωτ. 
Στυλιανό Παπαδιό ὥστε νά τελοῦνται 7 Θεῖες Λειτουργίες καθημερινά καθώς καί 
κάθε 40 ἡμέρες νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία στόν νεοεγκαινιασμένο Ναό.

Στό λόγο τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν π. Στυλιανό καί ὅλους τους 
ἱερεῖς πού συμμετείχαν στην τέλεση τῶν ἐγκαινίων, τόν κ. Ἐμμανουήλ Σολιδάκη, 
Ἀντιδήμαρχο τοῦ Δήμου Πλατανιά γιά τήν ὅλη ὀργάνωση, καθώς καί ὅλο τόν κό-
σμο πού παρευρέθηκε τήν εὐλογημένη αὐτή ἡμέρα πού ἑορτάζει ἡ Παναγία μας, 
στή Μαδάρα τῶν Λευκῶν Ὀρέων.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχι-
ερατικῆς Θείας Λειτουργίας 
ἀκολούθησε παραδοσιακό 
πανηγύρι μέ κρητικά ἐδέ-
σματα.

Τό παρών ἔδωσαν ἐπίσης 
ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Πε-
ριβάλλοντος κ. Νικόλαος 
Καλογερής καί ὁ Δήμαρχος 
Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μα-
λανδράκης.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στό Κοινωφελές Ἵδρυμα 
“Ἰουλιανός Τσιράκης”!

Τήν Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. 
Δαμασκηνός παρέστη στό Κοινω-
φελές Ἵδρυμα “Ἰουλιανός Τσιράκης” 
στό Σκινέ Κυδωνίας, ὅπου πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια ἐπετειακή 
ἐκδήλωση εἰς μνήμην τοῦ μακαρι-
στοῦ Ἰουλιανοῦ Τσιράκη.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν 
εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί ἐν συνεχεία αποδωθηκαν χαιρετισμοί ἀπό τον Αντι-
περιφερειάρχη Χανίων κ. Ἀπόστολο Βουλγαράκη καί ἀπό τον Δήμαρχο Πλατανιά 
κ. Ἰωάννη Μαλανδράκη.

Κεντρικός ὁμιλητής καί συντονιστῆς ἦταν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, Αρχο-
ντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Πανεπιστημιακός Ἰατρός Δρ. Σεραφείμ Κα-
στανάκης, ὁ ὁποίος ἀνέπτυξε ἐπιστημονικά τό θέμα: «Τό ἰατρικό λειτούργημα 
στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου».

Κατόπιν ἀκολούθησαν παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τόν Σύλλογο ”Κρητικές 
Μαδάρες” καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ βράβευση μαθητῶν τῆς Πρωτο-
βάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης σχολείων τῆς περιοχῆς ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη.

Τό Πολιτιστικό Κέντρο Σκινέ συστήθηκε τό 1994 καί ἡ σύστασή του ἐπικυρώ-
θηκε μέ Προεδρικό Διάταγμα τό 1995. Μέ βάση τήν τροποποίηση τοῦ 2008, τό 
Δ.Σ. ἀποτελεῖται ἀπό ἐννέα μέλη, δυό ἐκ τῶν ὁποίων ἀπό τήν οἰκογένεια Ἐμμα-
νουήλ Στύλ. Τσιράκη.

Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ἀπό συστάσεώς του εἶναι ὁ καθηγητής 
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν δρ Σεραφείμ Γ. Καστανάκης, 

ἀκαδημαϊκός καί ἀντιπρόεδρος ὁ 
Στυλιανός Ἐμμανουήλ Τσιράκης, 
πρωτότοκος γιός τῶν Ἱδρυτῶν καί 
ἀδελφός τοῦ Ἰουλιανοῦ Τσιράκη.

Στή διάρκεια τῆς παρουσίας του 
στόν τόπο μας τό Ἵδρυμα ἔχει φι-
λοξενήσει πολλές καί σημαντικές 
ἐκδηλώσεις πολιτισμοῦ καί ἐπιμόρ-
φωσης.
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Ἁγιασμούς γιά τή νέα σχολική χρονιά  
στήν  Ἱ. Μητρόπολή μας!

Τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια-
σμοῦ σέ σχολεῖα καί ἐκπαι-
δευτήρια τῆς Μητροπόλεώς 
μας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 
τήν Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, 
ἡμέρα ἔναρξης τῆς νέας σχο-
λικῆς χρονιᾶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος σέ κάθε 
σχολεῖο μιλησε στά παιδιά ὡς 
πνευματικός πατέρας τονιζο-
ντας μεταξύ ἄλλων ὅτι στούς γονεῖς μας ὀφείλουμε τό ζῆν καί στούς διδασκάλους 
μας τό εὖ ζῆν.

Εὔχομαι ὅπως σας βλέπω σήμερα μέ τό χαμόγελο τῆς χαρᾶς καί τῆς ὄρεξης νά 
εἶστε ἔτσι μέ τήν ἴδια ὄρεξη καί αἰσιοδοξία ὅλη τήν σχολική χρονιά.

Εὔχομαι νά εἶστε εὐλογημένα καί νά ξεπεράσετε στή γνώση καί στή σοφία 
ὅλους ἐμᾶς καί νά ἐπιτύχετε πολλά περισσότερα ἀπό ὅσα ἔχουμε ἐπιτύχει ἐμεῖς.

Στήν πρώτη φωτογραφία ἀπό τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ στό 6ο Γυμνασίου Χανί-
ων, τῆς περιοχῆς Λενταριανῶν συμπροσευχούμενου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρω-
τοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμι-
τζάκη καί παρόντων τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων κ. Ἀπόστολου Βουλγαράκη, 
τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Χανίων κ. Γεωργίου Λυμπινάκη, τῆς Ἀντιδημάρχου 
Χανίων κ. Ἐλευθερίας Ἀλιφιεράκη, των Καθηγητῶν καί τῆς μαθητιώσας νεολαίας.

Οἰ υπόλοιπες φωτογραφίες 
ἀπό τόν Ἁγιασμό στά ἐκπαι-
δευτήρια Θεοδωροπούλου 
συμπροσευχουμένων τοῦ π. 
Ἀθανασίου Καψαλάκη, τοῦ 
διακόνου π. Ἐλευθερίου Ξε-
κουκουλωτάκη καί παρόντων 
τοῦ κ. Κων/νου Θεοδωρόπου-
λου, τῶν διδασκάλων καί τῶν 
σπουδαστῶν.

Εὐχαριστοῦμε τόν κ. Ἐλευ-
θέριο Ξαγοραράκη γιά τήν 
ἀρχική φωτογραφία.
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Λαμπρός ἑορτασμός στόν πανηγυρίζοντα Ναό 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Λενταριανῶν!

Μέ λαμπρότητα καί μεγα-
λοπρέπεια ἑορτάστηκε σήμερα 
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 
ἡ ἑορτή τῆς παγκόσμιας Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ στόν περικαλλῆ Ἱερό 
Ναό Ὑψώσεως Τιμίου καί Ζω-
οποιοῦ Σταυροῦ Λενταριανῶν 
Χανίων.

Στήν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς 
Ἐνορίας Λενταριανῶν Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συμπροσευχούμενων τοῦ 
Πρωτ. Νικολάου Μαυροματάκη, τοῦ Πρεσβ. Στυλιανοῦ Σταγάκη τοῦ διακόνου π. 
Δημητρίου Δερμιτζάκη καί ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν πού προσῆλθαν 
νά προσκυνήσουν τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας. 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε στόν καταστόλιστο καί πλημμυρι-
σμένο ἀπό τήν εὐωδία τῶν βασιλικῶν Ἱερό Ναό, πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου καί συλλειτουργούντων 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλειάδος πιστῶν. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος, ἀφοῦ μετέφερε πρός ὅλο τόν κόσμο τίς εὐχές καί τίς πατρικές εὐλογίες τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπουσιάζει γιά τίς ἐργά-
σιες ἐνός θεολογικοῦ συνεδρίου στό ἐξωτερικό, εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο, μι-
κρούς καί μεγάλους πού ἦρθαν νά προσκυνήσουν καί νά λάβουν τήν χάρη καί 
εὐλογία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εὐχαρίστησε ἐπίσης καί ὅλους ἐκείνους πού μέ ἀγά-
πη καί ἐθελοντισμό διηκόνησαν στά διάφορα διακονήματα τῶν προετοιμασιῶν.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο Μικρασιατῶν!
Ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις 

Ἐθνικῆς Τιμῆς καί Μνήμης για 
τά 95 χρόνια ἀπό τή Γενοκτο-
νία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας 
πραγματοποιοῦνται αὐτές τίς 
ἡμέρες στήν πόλη μας.

Τήν Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 
τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέη-
ση προεξάρχοντος τοῦ Πανοσι-
ολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη 
καί συμπροσευχούμενου τοῦ 
Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Πετράκη 

καί πάροντών του Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων κ. Ἀποστόλου Βουλγαράκη, τῆς 
Ἀντιδημάρχου κ. Βαρβάρας Περάκη, τῆς Προέδρου τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν ὁ 
Ἅγιος Πολύκαρπος, κ. Στυλιανής Γκοζάνη – Χαριτάκη καί πλήθους πολιτικῶν καί 
στρατιωτικῶν ἀρχῶν, στό Μνημεῖο ἀφιερωμένο στά θύματα τῆς Γενοκτονίας τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας.

Στά πλαίσια τῆς ἐκδηλώσεως τά μέλη τῆς χορωδίας τῆς Ἀδελφότητας Μικρα-
σιατῶν, κ. Ἑλένη Βαβουδάκη, κ. Μαρίνα Νομικοῦ καί κ. Ζωή Παπαφράγκου, συ-
νοδεία κιθάρας ἔκαναν μία σύντομη ἀφήγηση κειμένων μέ ἀναφορά στή Μικρα-
σιατική καταστροφή.

Τίς ἐκδηλώσεις διοργανώνουν ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ Περιφερειακή Ἑνότη-
τα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων, ἡ Ὁμοσπονδία Προσφυγικῶν Σωματείων Ἑλλάδος 
καί ἡ Ἀδελφότητα Μικρασιατῶν Ν.Χανίων «Ἅγιος Πολύκαρπος»
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Ὁ ἑορτασμός τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης 
στά Χανιά!

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στον Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Παντελεήμονος Κόκκινου Μετοχίου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρεσβ. Εὐάγγελος Γενάρης.

Πλῆθος κόσμου μέ εὐλάβεια προσκύνη-
σε τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδι-
ωτίσσης ζητώντας τήν μεσιτεία της.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς πολλοί πιστοί 
καί φιλέορτοι Χριστιανοί τόσο ἀπό τήν 
πόλη ὅσο καί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή, 
ἀνέβηκαν στά ὀρεινά καί ὄμορφα Κερα-
μειά Χανίων, ὅπου στήν περιοχή Σπηλιάρια 
βρίσκεται ὁ ἀφιερωμένος στήν Παναγία 
τήν Μυρτιδιώτισσα Ναός, ὅπου διακονεῖ 

ὁ Πρεσβ. Κυριάκος Κουρνιδάκης, καί παρακολούθησαν τόν μεγάλο πανηγυρικό 
Ἑσπερινό πού τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-
λου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν!

Τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Σεπτέμ-
βρη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός, τέλεσε Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Χαραλάμπους Χανίων στόν ὁποῖο 
διακονεῖ μετά τήν κοίμηση τοῦ π. 
Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη, μέ τίς εὐλο-
γίες τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς 
Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό μνημόσυνο τοῦ πατρός τοῦ Ἱεροψάλτου Ἰωάννου 
Καστρινάκη καί ἄλλων μακαριστῶν ἀδελφῶν.

Ἐκδήλωση στό Γηροκομεῖο Χανίων  
γιά τήν Παγκόσμια ἡμέρα τρίτης ἡλικίας!

Στό Δημοτικό Γηροκομεῖο Χανίων πραγ-
ματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 2 Ὀκτωβρίου 
ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τούς παπποῦδες 
καί γιαγιάδες τοῦ τόπου μας.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσε καί ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιο-
λογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμα-
σκηνό Λιονάκη καί τόν οἰκεῖο ἐφημέριό της 
περιοχῆς π. Βασίλειο Γκάτση.

Στόν Χαιρετισμό τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τήν διοίκηση καί τό προσωπι-
κό πού διοργανώνουν τέτοιες ἐκδηλώσεις γιά τούς γηραιούς του τόπου μας στούς 
ὁποίους ὀφείλουμε πάρα πολλά ὅλοι μας.

Κεντρική ὁμιλήτρια τῆς βραδιᾶς ἦταν ἡ δημοσιογράφος-φιλόλογος καί συ-
νεργάτιδα στό web tv τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Βασιλεία Κόλλια. Τήν ἐκδήλωση 
πλαισίωσε κρητική παραδοσιακή μουσική μέ τόν Παῦλο Παπαδάκη καί τό συ-
γκρότημα τοῦ ἐνῶ χόρεψαν χορευτές ἀπό τόν χορευτικό σύλλογο ”Ἀροδαμό”.
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Ἁγιασμός στό Πολιτιστικό Κέντρο  
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας

Τήν Δευτέρα 2 τοῦ 
μηνός Ὀκτωβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε Ἁγιασμός, 
στούς χώρους τοῦ Πο-
λιτιστικοῦ μας Κέντρου 
καί συγκεκριμένα στίς 
αἴθουσες πού πραγματο-
ποιοῦνται τά μαθήματα 
Βυζαντινῆς μουσικῆς καί 
τῶν λοιπῶν δράσεων της 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ, παρευρέθηκαν ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Κωνσταντῖνος Στεφανάκης 
Αρχοντας Ὑμνωδός τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Καθηγητές καί μαθη-
τές τῆς Βυζαντινῆς Σχολῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, καθώς καί οἱ ὑπεύθυνοι τῶν 
ὑπολοίπων τμημάτων, στήν πλειονότητά τους, πού δραστηριοποιοῦνται στό Πο-
λιτιστικό Κέντρο, ἡ κ. Ἕλλη Παπαλιονάκη-Παγωνίδου, ἡ κ. Εἰρήνη Σωτηρίου, ὁ κ. 
Νικόλαος Τσικαλάκης καί ἡ κ. Δήμητρα Μπουρδάκη.

Στόν λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στούς Ἁγίους της προηγούμενης 
ἡμέρας τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Κουκουζέλη καί τόν Ἅγιο Ρωμανό τόν Μελωδό, οἱ 
ὁποῖοι τυγχάνουν καί ἅγιοι προστάτες τῶν ἱεροψαλτῶν, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης δέν ἦταν καλλίφωνος ἀλλά μέ τήν ἐπιμονή του, τήν προσευχή τοῦ 
ἔγινε ἀπό ἀϊδιόφωνος … ἀηδόφωνος. Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στό πόσο σημαντική 
εἶναι ἡ παράδοσή μας ἡ ὁποία εἶναι στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς μας ὅπως καί τό πα-
ραδοσιακό τραγούδι καί ὁ χορός.

Στήν συνέχεια τόν λόγο ἔλαβε ὁ Διευθυντής τῆς σχολῆς εὐχαριστώντας τό Σε-
βασμιώτατο γιά τήν παρουσία του καί τήν εὐλογία πού δίδει κάθε χρόνο τέτοιο 
καιρό ἐνῶ κατεύθυνε τούς ὑποψηφίους μαθητές πώς θά δηλώσουν τήν ἐγγραφή 
τους.
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Ὁ ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Διονυσίου  
τοῦ  Ἀρεοπαγίτου στά Χανιά!

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στίς 3 Ὀκτωβρίου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερο-
μάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, προστάτου τῶν δικαστικῶν καί τοῦ δικα-
στικοῦ σώματος, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μέ τήν 
τέλεση Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἱερουργοῦντος του Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία  
γιά τόν Ἅγιο  Ἰωάννη τόν Ἐρημίτη!

Μέ κάθε λαμπρότητα καί 
μοναστηριακή τάξη ἑορτάστη-
κε τό Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου ἡ 
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Ἐρημίτου καί τῶν σύν αὐτῶ 
ἐνενήντα ὀκτώ Πατέρων στήν 
Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν 
Ἀγγέλων Γουβερνέτου.

Στήν πανηγυρική Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε, ἱερούργη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί πλειάδος κληρικῶν καί 
συμπροσευχούμενων τοῦ Κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παν. Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Βε-
ρυκάκη μετά τῆς ἀδελφότη-
τος καί ἄλλων ἀδελφοτήτων 
Ἱερῶν Μονῶν καί πλήθους 
εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Στό τέλος τελέσθηκε ἠ λι-
τάνευσις τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος 
τοῦ Ἁγίου συλλιτανευόντων 
εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Πνευματική ἑσπερίδα στόν Ἅγιο Χαράλαμπο 
Λενταριανῶν!

Μία ὄμορφη καί παράλληλα πνευ-
ματική συντροφιά ἀγάπης ἀφιερωμένη 
στό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ ἐφημερίου 
π. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη πραγμα-
τοποιήθηκε τό Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου 
στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ὁμώνυμου Ἱεροῦ 
Ναοῦ μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε ὁ οἰκεῖος 
Ἐφημέριος καί Πρωτοσύγκελλος τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μέ 
ἀρωγούς τό Ἐκκλησιαστικό του Συμβούλιο καί ὅλους τους ἐθελοντές καί ἐθελό-
ντριες πού ἐργάστηκαν πολύ καιρό πρίν.

Στήν ἐκδήλωση πού παρευρέθηκε πλῆθος κόσμου, ἔδωσαν τό παρών ὁ Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κονταξάκης οἱ Δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ἀριστείδης 
Παπαδογιάννης, κ. Πέτρος Χατζησταύρου καί κ. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, οἱ ὁποῖοι 
καθένας μέ τήν σειρά τοῦ ἀπέδωσαν σύντομους χαιρετισμούς, χαιρετώντας τό ἄξιο 
ἔργο πού ἐδῶ καί μῆνες συντελεῖται στόν Ἅγιο Χαράλαμπο ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο.

Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ Πρωτοσύγκελλος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε 
πρῶτα ἀπό ὅλους τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό πού τοῦ ἐμπι-
στεύθηκε τήν ἀξιοσέβαστη αὐτή ἐνορία, στή συνέχεια ἀπένειμε εὐχαριστήριους 
λόγους πρός ὅλους ἐκείνους πού κρατᾶνε τήν Ἐνορία σέ δράση. Σήμερα μαζευ-
τήκαμε ἐδῶ γιά νά γίνουμε ὅλοι μία οἰκογένεια τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος στό λόγο του.

Ἔκπληξη τῆς βραδιᾶς ἦταν τό ἀφιερωμένο ἡμερολόγιο τοίχου στόν μακαριστό 
π. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη καί στίς δράσεις τῆς Ἐνορίας.
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Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία  
γιά τόν Ἅγιο Μανουήλ τόν Κρητικό!

Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέ-
σθηκε στίς 15 Ὀκτωβρίου στον Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγιᾶς 
Μυκόνου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί 
συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
κ.κ. Δωροθέου Β’, ἐπί τή ἱερά μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Νεομάρτυρος Μανουήλ τοῦ Κρη-
τός, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἐπί δεκαετίες στή Μύ-
κονο καί, ἀναχωρήσας ἐξ αὐτῆς γιά ἐπαγ-

γελματικές του δραστηριότητες, μαρτύρησε στή Χίο, πρίν 225 χρόνια.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ εὐχαρίστησε τόν, συνοδευόμενο ἀπό τόν 

Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, Σεβασμιώτατο 
κ. Δαμασκηνό γιά τήν παρουσία του, εἰπῶν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα χαρισματικό, μέ 
ἁπλοϊκό καί εἰρηνικό ὕφος Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος μέ ἀγωνία γιά τά καθημερινά προ-
βλήματα τῶν ἀνθρώπων ἐργάζεται στήν ἱστορική Μητρόπολη τῶν Χανίων καί με-
ριμνᾶ προσωπικά γιά τή λειτουργία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῶν Χανίων, μέ 
ὅλα τά προβλήματα, πού σήμερα ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση, καί 
τοῦ εὐχήθηκε πολυχρόνια, ὑγιεινή καί καλλίκαρπη ποιμαντορία.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουρ-
γίας, οἱ Ἀρχιερεῖς ἐτέθησαν ἐπικε-
φαλῆς τῆς πανδήμου λιτανείας τῆς 
ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυ-
ρος Μανουήλ,

Στίς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἐπε-
λέγησαν μέ τόν Ἐθνικό Ὕμνο, παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Μυκόνου κ.Κῶν. 
Κουκᾶς καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Ὑπολιμέναρχης Μυκόνου, μαθητές τοῦ Γε-
νικοῦ Λυκείου καί τοῦ Πολιτιτιστικοῦ Συλλόγου “ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ” καί Κρῆτες, 
οἱ ὁποῖοι ζοῦν στή Μύκονο καί κάθε χρόνο ἰδιαιτέρως τιμοῦν τό συντοπίτη τους 
Ἅγιο Μανουήλ.

Τήν ἐπιμέλεια τῆς Πανηγύρεως εἶχε ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Πέτρος Μαραγκός, 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Μυκόνου, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ 
ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε καί συνεχάρη, μαζί μέ τούς συνεργάτες τοῦ Ἐπιτρόπους, 
Ἱεροψάλτες καί Διακονητές τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μυκόνου.
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Ἁγιασμός καί ὁμιλία στήν Σχολή συμβουλευτικῆς 
γάμου καί νέων γονέων τῆς Μητροπόλεώς μας!

Δέν ἔπεφτε οὔτε καρφίτσα στόν 
Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας, 
ὅπου ἡ Σχολή συμβουλευτικῆς γάμου 
καί νέων γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας, ξεκίνησε τίς ἐργασίες της 
τήν Δευτέρα 16 Ὀκτωβρίου μέ τόν 
καθιερωμένο Ἁγιασμό καί τήν ἐξαιρε-
τική ὁμιλία ἀπό τόν Πανοσιολογιώ-

τατο Ἀρχιμ. Ἀνδρέα Κονάνο μέ τό ἐπίκαιρο θέμα ”ὅλα τοῦ γάμου δύσκολα”!
Τό Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη 

τῶν ἐργασιῶν τῆς Σχολῆς συμ-
βουλευτικῆς γάμου καί νέων 
γονέων, ὅπου μετά τήν πρώτη 
ἐπιτυχημένη χρονιά συνεχίζει 
γιά δεύτερη χρονιά τήν παρο-
χή πνευματικῶν συνάξεων στά 
νέα ζευγάρια καί γονεῖς, τέλεσε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης κ.κ. Δαμασκηνός, συμπρο-
σευχούμενων τῶν ἁρμοδίων 
ἱερέων για τήν λειτουργία τῆς 
σχολῆς, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου μας Ἀρχιμ.Δαμασκηνοῦ Λιονά-
κη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ.Γεωργίου Περάκη, τοῦ Πρωτ. Βα-
σιλείου Φραγκιαδάκη, τοῦ π.Βασιλέιου Γκάτση καί τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη.

Στόν εἰσαγωγικό του λόγο ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ ἄλλων εὐχαρίστησε ὅλους 
τους συνεργάτες τῆς σχολῆς γονέων που προσπαθοῦν μέ τή δική τους τήν μαρ-
τυρία καί ψάχνουν ὁμιλητές πού θά μιλήσουν στίς ψυχές τῶν συνανθρώπων μας, 
ὥστε ὅσο τό δυνατόν νά λύνονται τά προβλήματα στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέ 
ἀγάπη καί πνευματικότητα καί παράλληλα νά βοηθήσουν νά κατανοήσουμε ποιά 
εἶναι ἡ ἀληθινή πορεία τοῦ ἀνθρώπου.

Τέλος εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀνδρέα Κονάνο καθώς καί 
ὅλο τόν κόσμο πού ἀνταποκρίθηκε θετικά σέ αὐτήν τήν συμβουλευτική σύναξη, 
εὐχόμενος καλή δύναμη καί καλή πορεία, ὥστε τό φετινό ταξίδι νά εἶναι εὐλογη-
μένο, καρποφόρο καί δημιουργικό.

Στό πλούσιο συγγραφικό καί πνευματικό ἔργο τοῦ π. Ἀνδρέου ἀναφέρθηκε ὁ 
Πρωτοσύγκελλος π. Δαμασκηνός, καλώντας ἐν συνεχείᾳ τόν ὁμιλητή στό βῆμα.
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Κατόπιν ο ἁπλοϊκός π. Ἀν-
δρέας ὅπως πάντα μέ τόν γλα-
φυρό του τρόπο παρουσίασε 
στό κοινό, τά προβλήματα πού 
δημιουργοῦνται μέσα σέ ἕνα 
γάμο.

Προβλήματα πού τόν κλονί-
ζουν, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά γίνει 
ἀληθινό μαρτύριο ἤ προσπερ-
νώντας τά μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ 
νά γίνουν πραγματική εὐτυχία 
στήν κοινή ζωή τοῦ ζευγαριοῦ. 

Ἀπολαυστικός ὅπως πάντα, ἄγγιξε μέ τόν λόγο τίς ψυχές τῶν παρευρισκομένων.
Ἄλλοτε ἡ μοναδική προσέγγιση τοῦ λόγου τοῦ π. Ἀνδρέα χάρισε γέλιο, ἄλλοτε 

τούς συγκίνησε ἀγγίζοντας τήν ψυχή τους, ἄλλοτε ἔνιωσαν τά πολλά τούς λάθη, 
τίς ἐλλείψεις, τίς ἀτέλειες καί τήν ἀπουσία μέσα στό γάμο.

Ἕνα εἶναι σίγουρο… ὅλοι ἔφυγαν μέ προβληματισμό, σκέψη… ἀλλά καί μέ τήν 
ἐλπίδα ὅτι ὑπάρχει ἡ θεία Χάρη καί ὁ Χριστός, πού ὅλα μπορεῖ νά τά ἀλλάξει.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τόν Ἅγιο Ἀπόστολο 
καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ!

Πανηγυρικά καί μέ κάθε 
λαμπρότητα τελέσθηκε τήν 
παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου 
καί Εὐαγγελιστού Λουκᾶ, μέ-
γας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευ-
χούμενων τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη 

καί πλειάδος κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Πλῆθος κόσμου ἦρθε νά προσκυνήσει τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στόν κε-

ντρικό Ἱερό Ναό τῆς πόλεώς μας.
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Ἐπιμνημόσυνη Δέηση ἀπό τούς Ἐφέδρους 
Ἀξιωματικούς στά Χανιά!

Τήν Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου τε-
λέσθηκε Ἐπιμνημόσυνη Δέηση προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί 
συμπροσευχούμενων Κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεώς μας, ὑπέρ τῶν πε-
σόντων ἀνδρῶν κατά τό ἔτος 1974 
στήν Κύπρο, στρατευσίμων τῆς ΕΛ-
ΔΥΚ, καταδρομέων τῆς 1ης ΜΑΛ 
καί Ἀξιωματικῶν τῆς Πολεμικῆς 

Ἀεροπορίας, στό ἀντίστοιχο Μνημεῖο πού βρίσκεται στήν δυτική πλευρά τοῦ πάρ-
κου Εἰρήνης καί Φιλίας τῆς πόλεως Χανίων.

Στήν ἐκδήλωση πού συντόνισε ὁ σύνδεσμος ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Χανιῶν καί 
πραγματοποιήθηκε ὕστερα ἀπό ἐπιθυμία τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξι-
ωματικῶν Διαμερίσματος Μόρφου τῆς Κύπρου, μέ τήν εὐκαιρία ἐπίσκεψης τῶν 
στά Χανιά, τό παρών ἔδωσαν πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές τοῦ τόπου μας.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Γεράσιμο 
Νεροκούρου!

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτά-
σθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γερασί-
μου τήν Παρασκευή 20 Ὀκτωβρίου 
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Νε-
ροκούρου Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Κων/νος Τζαγκαράκης.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέσθηκε 
πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δα-
μασκηνοῦ.

Πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν 
προσῆλθαν στό Ναό νά προσκυνήσουν τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καί νά ζητήσουν τήν 
εὐλογία του, ἀνάμεσα τούς διδάσκαλοι καί μαθητές ἀπό τά σχολεῖα τῆς περιοχῆς.
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Δοξολογία στά Χανιά ἐπί τή ἑορτή  
τοῦ  Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς Ἀστυνομίας!

Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τε-
λέσθηκε τήν Παρασκευή 20 
Ὀκτωβρίου ἡ ἐπίσημος Δοξο-
λογία ἐπί τή ἑορτή τοῦ Ἁγί-
ου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμί-
ου προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συ-
μπροσευχούμενουν πλήθους 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς 
μας καί τῆς Ἡγεσίας τῆς Το-

πικῆς Ἀστυνομίας, τῶν Ἀρχῶν τῆς Περιφερείας, τοῦ Δήμου καί τῶν ἐνόπλων δυ-
νάμεων.

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

Τόν πανηγυρικό της ἡμέρας, τήν ἡμερήσια διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνο-
μίας, ἀνέγνωσε ἀξιωματικός της Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.

Τῆς Κρήτης τά πατήματα”  
στήριξαν τό Κεντρικό μας Συσσίτιο!

Μία μεγαλοπρεπῆ μουσικοχορευτική παρασταση ἐκτυλίχθηκε τήν Κυριακή 22 
Ὀκτωβρίου στό Ὠδεῖο Χανίων ἀπό τόν Λαογραφικό Ὅμιλο Χανίων, σέ συνδιοργά-
νωση μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τόν ΔΟΚΟΙΠ τοῦ Δήμου Χανίων.

 Η παράσταση πού ξεκίνησε απο τή μινωική ἐποχή μέ τούς τελετουργικούς 
κυκλικούς χορούς ἔφτασε μέχρι τό σήμερα μέ τίς μουσικές, τούς χορούς καί τά 
τραγούδια τοῦ κάθε νομοῦ, ἀναδεικνύοντας τίς χορευτικές τοπικές παραλλαγές 
καί παρουσιάζοντας μέ ἔρευνα καί γνώση χορούς «περιορισμένης διάδοσης».

Τήν ἐκδήλωση κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακρᾶς 
διαρκείας γιά τίς ἀνάγκες τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου καί συντόνισε ἡ κ. Στυλιανή Ἁγιασμενάκη, χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώ-



58

τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός λέγοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι σήμερα συγκε-
ντρωθήκαμε ὅλοι ἐμεῖς ἐδῶ γιά νά δώσουμε δύναμη, κουράγιο καί βεβαίως μιά 
παρηγοριά σέ κάποιους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν περισσότερο χτυπηθεῖ ἀπό 
τήν οἰκονομική ἀνέχεια πού ὑπάρχει στήν πατρίδα μας. Πρόσωπα τά ὁποῖα πολλές 
φορές δέν ἐκφράζονται, πρόσωπα τά ὁποῖα πολλές φορές παραμένουν κλειστά 
καί σιωπηλά μέσα στά σπίτια τους καί γιά τό ὁποία πραγματοποιεῖται πολλές φο-
ρές πολύς κόπος καί προσπάθεια νά γνωρίσουμε πού βρίσκονται αὐτοί οἱ ἄνθρω-
ποι γιά νά τούς βοηθήσουμε εἶναι ἐκεῖνα τά ὁποία ἀπασχολοῦν ἐκτός τῶν ἄλλων 
τίς κοινωνικές μας δομές. Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει καί ἄλλες δομές πλήν τῶν συσ-
σιτίων. Ἰδιαίτερη εὐαισθησία δείχνει στό νά βοηθήσει ἀνθρώπους πού ἔχουν προ-
βλήματα ὑγείας καί χρειάζεται νά μεταφερθοῦν ἀκόμη καί στό ἐξωτερικό. Σέ ὅλες 
αὐτές τίς ἐνέργειες ὁ κόσμος εἶναι ἐκεῖνος πού στηρίζει καί βοηθάει ἀπό τό ὑστέ-
ρημά του, ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης του. Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός καί ὅλοι οἱ συνεργάτες ειμαστε οἱ διαχειριστές 
του εὐλογημένου ἔργου τῆς ἀγάπης σας.

Τιμοῦμε καί εὐχαριστοῦμε τόσο τόν Λαογραφικό Σύλλογο Ἁγιασμενάκη, τόν 
ΔΟΚΟΙΠ, τούς συνεργάτες καί ὅλους ἐσᾶς πού μέ τίς προσπάθειες καί τήν ὑπο-
στήριξή σας, δίνεται ἡ εὐλογία νά συνεχίσουμε τό ἔργο μας, τό ἔργο σας.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν πλήν τῶν προαναφερομένων, ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΟ-
ΚΟΙΠ κ. Μανοῦσος Φοβάκης, ὁ Αρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί δάσκα-
λος καί λαογράφος κ. Σταμάτης Ἀποστολάκης καί πλῆθος κόσμου.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Δημητρίου 
στά Χανιά!

Τόν Ἅγιο Δημήτριο τόν Μυροβλύτη 
ἑόρτασαν τά Χανιά στούς Ἱερούς Να-
ούς πού εἶναι ἀφιερωμένοι στή μνήμη 
του.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου 
στά Κουνουπιδιανά ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Δημήτριος Ἀλεξανδράκης, τε-
λέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἀρχιε-
ρατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Βερυκάκη Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου καί πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἐνο-
ρία Κατσιφαριανῶν ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Δημήτριος Κοκολινάκης συνιερουργού-
ντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στόν γραφικό Πλατανιά καί γενέτει-
ρά του, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιο-
νάκης προεξῆρχε τοῦ μεγάλου καί πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ πού τελέσθηκε στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μέ τήν μεγάλη ἱστορία, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Δημήτριος Παρασκάκης συμπροσευχούμενου τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρό-
που Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί ἄλλων Ἱερέων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ 
πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πού τήν πῆραν στά χέρια 
τούς ἄνδρες μέ παραδοσιακές στολές στούς δρόμους τοῦ Πάνω Πλατανιά.
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Ἡ ἐπέτειος τοῦ ”ΟΧΙ” στά Χανιά!
Μέ τήν πρέπουσα λα-

μπρότητα πραγματοποιήθη-
καν στήν Ἱερά Μητρόπολή 
μας, τό Σάββατο 28 Ὀκτω-
βρίου, ἐκδηλώσεις, τόσο ἐπί 
τή ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης 
ὅσο καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετεί-
ου τοῦ 1940.

Μέ τήν Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία πού τελέσθηκε 

στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, γιά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης ξεκίνησαν οἱ ἑορ-
ταστικές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπετειακή μας ἑορτή.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργί-
ας τελεσθηκε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐπίσημη Δοξο-
λογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου, ἐπί τήν εὐκαιρία τῆς 
ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» μέ τή συμμετοχή 
τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιω-
τικῶν ἀρχῶν. Τόν πανηγυρικό της ἡμέ-
ρας ἀνέγνωσε ἡ φιλόλογος κ. Ἀναστασία Μαλούκου. Τήν κυβέρνηση ἐκπροσώπη-
σε ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Παῦλος Πολάκης.

Στήν συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός μετεβη συνο-
δευομενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιο-
νάκη, τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πανοσιολογιώ-
τατο Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη καί ἄλλους Κληρικούς καί συνεργάτες στό 
σημεῖο ὅπου πραγματοποιήθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἐνῶ ἀκολούθησε ἡ καθιε-
ρωμένη μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση.



61

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας  
στήν ΚΘ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη!

Μέ ἀπόφαση τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος καί ὑπό τήν αἰγί-
δα τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερω-
νύμου ξεκίνησε τίς 
ἐργασίες της, στή 
Λεπτοκαρυά Πιερί-
ας, μέ τή φιλοξενία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κί-
τρους, Κατερίνης καί 
Πλαταμῶνος κ.κ. Γεωργίου, στίς 30 Ὀκτωβρίου, ἡ «ΚΘ΄ Πανορθόδοξη Συνδιά-
σκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἔκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέμα-
τα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ θέμα: «Ψευδοπροφῆτες – Ψευδομεσσίες καί 
ἔσχατα». Στη Συνδιάσκεψη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ 
ὁποίος τήν Τρίτη 31 Ὀκτωβρίου ἦταν καί ὁ συντονιστής τῆς Συνδιασκέψεως καί 
ἀνέγνωσε καί τό μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου.

Στήν Συνδιάσκεψη ἡ ὁποία θά λάβει χώρα μέχρι καί τήν Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, 
συμμετέχουν Ἐντεταλμένοι Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου.

Οἱ Συνδιασκέψεις αὐτές διοργανώνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί 
ἀσχολοῦνται μέ τή μελέτη τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετώπισης τῆς σύγχρονης ποικι-
λόμορφης πλάνης.

Τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί 
Τυρνάβου κ.κ. Ἰγνάτιος, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

Στό πλαίσιο τοῦ Προγράμματος, θά λάβουν τόν λόγο καί Ἐντεταλμένοι τῶν 
Ἱερῶν Μητροπόλεων, γιά νά παρουσιάσουν τή δράση τους.
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Στήν Κάτω Ἰταλία οἱ 50 ἐκδρομεῖς  
ἀπό τήν  Ἱ. Μητρόπολή μας!

Στήν Κάτω Ἰταλία βρίσκο-
ντα ἀπό τήν Κυριακή 29 Ὀκτω-
βρίου, οἱ πενήντα ἐκδρομεῖς 
ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη, 
πού συνοδεύουν ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. 
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης 
καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος 
Περάκης.

Μαζί τους βρίσκονται ὁ 
Πρωτ. Γεώργιος Μαθιουδάκης καθώς καί ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Παπαδοκοκολάκης.
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Λαμπρή ὑποδοχή τῆς Παναγίας  
τῆς ”Ἐπισκέψεως” στά Χανιά!

Μέ τήν δέουσα 
λαμπρότητα ὑποδέ-
χτηκε ὁ κλῆρος καί 
ὁ λαός τῆς Μητρο-
πόλεώς μας τήν Ἱερά 
καί θαυματουργῆ 
εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας τῆς Ἐπισκέψε-
ως ἀπό τά Τρίκαλα 
τήν παραμονή τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Παχιανά Χανίων.

Ἡ εἰκόνα τοποθετημένη πάνω σέ ὄχημα τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας Χανίων, 
καί ὑπό τούς ἤχους τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Χανίων, ἔφτασε γύρω στίς 4:30 
μ.μ. στόν Ἱερό Ναό, ὅπου τήν ὑποδέχτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δα-
μασκηνός μαζί μέ τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἀμέτρητο Χριστεπώνυμο 
πλήρωμα πού ἦρθε νά προσκυνήσει καί νά ζητήσει τήν μεσιτεία της.

Τήν Ἱερά Εἰκόνα συνόδευσε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Τρίκκης καί Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου ὁ Πρωτ. Γεώργιος Γραδούλας, ὁ ὁποῖος 
εἶναι καί Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὑπεύθυνος τῶν κατασκηνώ-
σεων.

Μέ λόγια χαρᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώ-
τατο Τρίκκης καί Σταγών κ.κ. Χρυσόστομο γιά τήν μεγάλη εὐλογία πού πλημμύ-
ρισε τήν Ἱερά Μητρόπολή μας. 
Λόγια εὐχαριστήρια ἀπηύθυνε 
ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος καί 
στόν Πρωτ. Γεώργιο πού τήν 
συνόδευσε μαζί μέ τήν Πρε-
σβυτέρα του, στόν Πανοσιο-
λογιώτατο Πρωτοσύγκελλο 
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη 
πού ἐπιμελήθηκε τῶν προετοι-
μασιῶν τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ 
Δερμιτζάκη ἱερατικό προϊστά-
μενο τοῦ Ναοῦ μαζί μέ τούς 
συνεφημερίους, τόν Διοικητή 
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τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώμα-
τος κ.Δημοσθένη Μπαντου-
ράκη καί ὅλους τους ἄντρες 
τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρε-
σίας, τήν Φιλαρμονική τοῦ 
Δήμου Χανίων, τόν παρα-
δοσιακό χορευτικό σύλλογο 
”Ζάλος”, καθώς καί ὅλο τόν 
κόσμο γιά τήν ἀθρόα προ-
σέλευσή του, ἡ ὁποία δείχνει 
τήν ζωντάνια τοῦ παλμοῦ 
τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Στήν Ἀντιφώνηση τοῦ ὁ π. Γεώργιος εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Τρίκκης καί Σταγών τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, τονίζοντας τούς 
ἰσχυρούς δεσμούς φιλίας πού διατηροῦν ἀπό παλιά οἱ δυό Μητροπολίτες, μεταφέ-
ροντας τήν εὐχή του ὅτι μέ τήν πρώτη εὐκαιρία καί ἀφοῦ τό ἐπιτρέψουν οἱ πολλές 
ὑποχρεώσεις, θά ἐπισκεφτεῖ τά ἀγαπημένα τοῦ Χανιά.

Στή συνέχεια τελέσθηκε ὁ ἐόρτιος πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τήν μεγάλη ἑορ-
τή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, κατό-
πιν ἡ Ἱερά παράκλησις καί τέλος τελέσθηκε νυχτερινή Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου.

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Πρίν τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι στήν λαμπρή πανήγυρη τοῦ 
Ἁγίου ἀξίζει νά τιμοῦμε τούς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ πού διακόνησαν ὥστε νά βιώνουμε 
σήμερα τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία. Ἔτσι αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα θά τιμήσουμε 
τόν Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Πετράκη ἀπονέμοντας τοῦ τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυ-
τέρου.

Στή συνέχεια πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις 
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ 
Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου 
στούς δρόμους πέριξ τοῦ 
Ναοῦ συλλιτανευόντων 
πλήθους κόσμου.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος  
στά Χανιά!

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λα-
μπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας στό ἱστο-
ρικό Ἱερό Μετόχι πού βρίσκεται 
στόν Παζινό Χανίων.

Στήν Ἀρχιερατική πανηγυρι-
κή Θεία Λειτουργία ἱερούργησε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός συλλειτουρ-
γούντων τοῦ οἰκείου ἐφημερί-
ου καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
τῆς Β΄Ἀρχιερατικῆς Περιφερεί-
ας Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. 

Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, πλήθους Κληρικῶν καί συμπροσευχούμενων εὐσεβῶν 
προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς εἰκό-
νος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στόν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς.

Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος κτίστηκε τόν 16ο αἰ. στό χωριό Πα-
ζινός (Γαλαγκάδο) Κυδωνίας. Τό μοναστηριακό συγκρότημα οἰκοδομήθηκε σύμ-
φωνα μέ τίς ἀρχές τῆς δυτικῆς μοναστηριακῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ὅπου ὁ ναός, μονό-
χωρος μέ ὀξυκόρυφη καμάρα, εἶναι προσκολλημένος στή βόρεια πλευρά.

Λαμπρός ἑορτασμός στό Σαμωνά  Ἀποκορώνου!
Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τήν Τρίτη 15 Νοεμβρίου 

στόν ἰστορικό Σαμωνά της ἐπαρχίας Ἀποκορώνου, μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῶν Ἁγί-
ων Ὁμολογητῶν Γουρίου, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη 
τούς τήν ἡμέρα αὐτήν. Στον πανηγυρίζοντα Ναό ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων τοῦ Πανοσιο-
λογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνί-
ου Κουκουράκη, τοῦ π. Ἀθανασίου Σταμάτη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης 
καί Τυρνάβου, τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί συμπροσευχούμενων 
τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου π. Εὐαγγέλου 
Μπακαρόζου καί τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ματθαίου  
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή!

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

Ἀνήμερά της ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική 
Τρισεαρχιερατικῆ Θεία Λειτουργία κατά τήν ὁποία 
προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακί-
ων κ.κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Τό παρών στήν Θεία Λειτουργία ἔδωσαν ὁ Ἀντι-
περιφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαρά-
κης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβου-
κας, Ἀντιδήμαρχοι, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
μας Πατριαρχείου καί ἐκπρόσωποι τῶν γραμμάτων 
καί τῶν τεχνῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ 
Ἁγίου Ματθαίου προστάτου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Σχολῆς συλλιτανευόντων πλήθους κληρικῶν, 
ἀρχῶν τοῦ Τόπου μας, καθηγητῶν καί μαθητῶν κα-
θώς καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν καί ὁλοκληρώθηκε 
μέ τήν τέλεση ἐπιμνημοσύνου δεήσεως στό μνῆμα 
τοῦ πρώην Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-
νου κυροῦ Νικηφόρου Συτζανάκη.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ Ἀκο-
λουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων τοῦ Πανοσι-
ολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 
Λιονάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλ-
λου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης Συβρίτου καί 
Σφακίων Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Καραχάλιου, τοῦ Ἀρχιε-
ρατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας 
καί ὑπευθύνου Ἱερέως τῆς Σχολῆς Πανοσιολογιωτά-
του Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, 
πλήθους Κληρικῶν, καθηγητῶν, ἀποφοίτων, μα-
θητῶν καί Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Πανηγυρικά ἑόρτασαν τά Χανιά  
τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας!

Λαμπρός ἑορτασμός πραγ-
ματοποιήθηκε στήν Ἱερά Μη-
τρόπολή μας μέ ἀφορμή τήν 
ἑορτή τῆς Θεομητορικῆς 
ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου, Πολιούχου τῶν Χανίων 
καί τήν ἑορτή τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων τήν Δευτέρα 20 καί 
τήν Τρίτη 21 Νοεμβρίου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς πραγμα-
τοποιήθηκε μέγας πανηγυρικός Ἀρχι-
ερατικός Ἑσπερινός στόν Μητροπολι-
τικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως 
κ.κ. Ἀνθίμου καί συγχοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ.

Τό πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας 
τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 21 Νοεμβρίου, τελέσθηκε στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτι-
κό Ναό τῶν Χανίων Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στο ὁποῖο προέστη ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἄνθιμος συλλειτουργουντων 
των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, Πέ-
τρας καί Χερρονήσου κ.κ. Γερασίμου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κυρίλλου, και 
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.

Τό Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἄνθιμος ὅπου στό 
μεστό θεολογικῶν μηνυμάτων καί 
ἐπίκαιρο λόγο του, μίλησε μέ ἐνάρ-
γεια καί ζωντάνια γιά τό τίμιο πρό-
σωπο τῆς Παναγίας, γιά τό νόημα 
τῆς ἑορτῆς, τήν σημερινή κατάσταση 
τῆς χώρας μας, τονίζοντας τήν ἀνά-
γκη νά παραμείνουμε πιστοί καί ἀφο-
σιωμένοι στά ἱερά καί τά ὅσια τῶν 
πατέρων μας.

Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
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μενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς μετέχοντες Ἀρχιε-
ρεῖς καθώς καί τόν τελετάρχη καί συντονιστῆ τῆς πανηγύρεως Πανοσιολογιώτα-
το Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, μαζί μέ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό 
Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη καί Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη.

 Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
σέ κεντρικούς δρόμους τῆς πόλης, στήν ὁποία, ἐκτός ἀπό τούς πέντε συλλειτουρ-
γοῦντες Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἔλαβε μέρος πλειάδα 
κληρικῶν τῆς Ι. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν 
τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν. Κατά τή λιτάνευση τελέσθηκε ἡ 
ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Χανίων.

Μετά τό πέρας τῆς λιτανεύσεως τελέσθηκε ἐπίσημος Δοξολογία στόν Μητρο-
πολιτικό Ναό προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου καί παρουσία τῶν 
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί στήν συνέχεια ἐπιμνημόσυνη δέηση στό 
Ἡρῶο πεσόντων.
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Ἡ Μητρόπολή μας τίμησε τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις 
στό Πνευματικό Κέντρο!

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

Τήν μουσική ἐκδήλωση δι-
οργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολη 

Κυδωνίας & Ἀποκορώνου, ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων, τό 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων καί οἱ Μονάδες τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων Ν. Χανίων.

Ἡ ἐκδήλωση πού συντόνισε ὁ κ. Ἰωσήφ Μαρκάκης 
εἰδικός συνεργάτης Π.Ε. Χανίων σέ θέματα δημοσῖων 
σχέσεων, ξεκίνησε μέ μία θεολογική ὁμιλία γιά τά Εἰσό-
δια τῆς Παναγίας ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτο-
σύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἄνθιμος, ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ἐκπρόσωποι ἀρχῶν, φορέων καί ἑκα-

τοντάδες πολίτες.
Ἀκολούθησε προβολή βίντεο σχετι-

κοῦ μέ τήν διπλή γιορτή καί ὁμιλία γιά 
τήν Ἡμέρα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπό 
Ταγματάρχη ΠΒ Σταθάκη Ἰωάννη.

Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστηκε μέ ἀπονομή 
εὐαρεσκειῶν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη 
μας προς στούς Διοικητές τῶν Μονά-

δων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τοῦ Νομοῦ Χανίων, ὅπως καί στήν ἡγεσία τῆς Το-
πικῆς Ἀστυνομίας. Ἔκπληξη τῆς βραδιᾶς ἦταν 
ἡ Εὐαρέσκεια πού ἐκ μέρους τοῦ κλήρου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀπένειμε ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλο στόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη μας, γιά τήν ταπεινό-
τητα, τήν καλοσύνη, τήν πραότητα πού τόν 
διακρίνει καί τόν φιλάνθρωπο χαρακτήρα του.

Τό μουσικό πρόγραμμα περιελάμβανε κρη-
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Ἑορτή  Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης  
στήν Ἱ.Μ. Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου!

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τῆς 
Ἁγίας Αἰκατερίνης στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό 
στή Νέα Χώρα Χανίων ὅπου τελέσθηκε πανη-
γυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων 
πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτά-
νευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης συλλιτανευόντων εὐσεβῶν Χρι-
στιανῶν στούς δρόμους τῆς περιοχῆς.

Στό Ἱερό παρεκκλησιό της Ἁγίας Αἰκατερίνης στά Λενταριανά Χανίων τέλεσε 
τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης παρουσία πλήθους Χριστεπώνυμου πληρώματος.

τική μουσική καί τραγούδια ἀπό τόν 
Σταῦρο Ψαρουδάκη καί μουσικό πρό-

γραμμα ἀπό τήν Σ.ΜΣ / 5ης ΤΑΞ.ΠΖ. 
(V Μεραρχίας Κρητῶν).
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Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός  
τοῦ  Ἁγίου Στυλιανοῦ στόν Κλαδισό Χανίων!

Μέ λαμπρότητα καί τήν παρουσία 
πλήθους κόσμου τελέστηκε στίς 25 
Νοεμβρίου 2017 ὁ Μέγας Πανηγυρι-
κός Ἑσπερινός του Ἁγίου Στυλιανοῦ 
τοῦ Παφλαγόνος, προστάτου τῶν 
βρεφῶν στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στόν 
Κλαδισό Χανίων.

Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε καί 
κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός 

πλαισιούμενος τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. Γεωργίου Μαθιουδάκη 
καί πλειάδας Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο μακαριστοῦ 
 Ἱερέως π. Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη!

Τήν Κυριακή 26 Νοεμβρίου τελέσθηκε Δυ-
σαρχιερατικῆ Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου στά Χωραφάκια Ἀκρω-
τηρίου ἱερουρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολιτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων 
κ.κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμεναρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ 
καί πλήθους Κληρικῶν.

Πρίν τήν Ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε τό Ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύ-
σεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως Πρωτ. Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη, πού γιά 
ἔτη πολλά ὑπηρέτησε διακονικά στήν ἐνορία αὐτή.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν καί τά ἀπο-
καλυπτήρια τιμητικῆς πλάκας ἔξω ἀπό τήν 
αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ἀπό τούς 
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, παρουσία συγ-
γενῶν καί φίλων, ὡς ἐλάχιστο ἀφιέρωμα τιμῆς 
καί μνήμης πρός τήν προσφορά τοῦ μακαρι-
στοῦ ἱερέως. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!




