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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πεφιλημένα τέκνα,

παραμένει «ἀνέκφαντον» μυστήριον. «Τὸ
μέγα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως μυστήριον, ἀεὶ μένει μυστήριον»[8].
Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ παράδοξον γεγονὸς
«τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ
ἀπὸ τῶν γενεῶν»[9], εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς
κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου.
«Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία∙
οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ
τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι
ἡμᾶς»[10].
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη
σωτηριώδης ἀλήθεια διὰ
τὸν ἄνθρωπον. Ἀνήκομεν
εἰς τὸν Χριστόν. Τὰ πάντα
εἶναι ἡνωμένα ἐν Χριστῷ. Ἐν
Χριστῷ ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις μας, ἀποκαθίσταται τὸ
κατ᾿ εἰκόνα καὶ ἀνοίγεται εἰς πάντας τοὺς
ἀνθρώπους ἡ ὁδὸς τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν. Διὰ
τῆς προσλήψεως ὑπὸ τοῦ Θείου Λόγου τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, διὰ τοῦ κοινοῦ θείου
προορισμοῦ καὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας θεμελιοῦται ἡ ἑνότης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Δὲν σώζεται ὅμως μόνον ἡ ἀνθρωπότης,
ἀλλὰ σύμπασα ἡ κτῖσις. Ὡς ἡ πτῶσις τῶν
πρωτοπλάστων συμπαρασύρει ὅλην τὴν

Χάριτι Θεοῦ ἠξιώθημεν νὰ φθάσωμεν
καὶ πάλιν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς κατὰ
σάρκα Γεννήσεως τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ
ἐλθόντος εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ εἶναι»[1], τὴν ἀπαλλαγὴν
ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τὴν δουλείαν εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου
καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον, νὰ μᾶς
δωρήσῃ δὲ τὴν κατ᾿ ἀλήθειαν ζωὴν καὶ τὴν χαρὰν
τὴν μεγάλην, ἣν «οὐδεὶς
αἴρει ἀφ᾿ ἡμῶν»[2].
Ὑποδεχόμεθα τὸν «παντέλειον Θεόν»[3], τὸν
ὁποῖον «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς
τὴν γῆν»[4], ὁ ὁποῖος καθίσταται ἡμῖν «καὶ ἡμῶν αὐτῶν συγγενέστερος»[5]. Ὁ κενωθεὶς Θεὸς Λόγος συγκαταβαίνει εἰς τὸ πλανηθὲν πλάσμα αὐτοῦ
«συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καὶ ἀκατάληπτον»[6]. Ὁ «ἀχώρητος παντὶ» χωρεῖται ἐν
τῇ γαστρὶ τῆς Παρθένου, ὁ μέγας ὑπάρχει
ἐν σμικροῖς. Τὸ μέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς
πίστεώς μας, τὸ πῶς ὁ ὑπερούσιος Θεὸς
«ὑπὲρ ἄνθρωπον γέγονεν ἄνθρωπος»[7],
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πλᾶσιν, οὕτω καὶ ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς ὁλόκληρον
τὴν δημιουργίαν. «Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτῖσις
γνωρίζεται, υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι»[11]. Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς καλεῖ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ
Γέννησιν ὡς τὴν «κοινὴν ἑορτὴν πάσης τῆς
κτίσεως», ὡς « τὰ σωτήρια τοῦ κόσμου, τήν
γενέθλιον ἡμέραν τῆς ἀνθρωπότητος»[12].
Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον πλήρη βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν
θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ
2018 συμπληροῦνται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ
τὴν Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ
τὰς φοβερὰς ἐμπειρίας καὶ καταστροφὰς
τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ
κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ
σέβωνται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ
κράτη. Ὅμως, ἡ ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως
αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλαι δὲ καταχρήσεις
καὶ σκόπιμοι παρερμηνεῖαι τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν πραγμάτωσίν των. Συνεχίζομεν νὰ μὴ διδασκώμεθα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν
ἢ νὰ μὴ θέλωμεν νὰ διδαχθῶμεν. Οὔτε αἱ
τραγικαὶ ἐμπειρίαι βίας καὶ ἡ καταρράκωσις
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ διακήρυξις ὑψηλῶν ἰδανικῶν, ἀπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς βίας καὶ τῶν πολέμων, τὴν ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Οὔτε,
βεβαίως, ἡ ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ
αἱ ἐκπληκτικαὶ κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης,
οὔτε ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν πολυπόθητον
εἰρήνην. Τοὐναντίον, εἰς τὴν ἐποχὴν μας ὁ
εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων αὐξάνεται
καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις καταστρέφει τοὺς

ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. «Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καὶ φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ
Θεός»[13]. Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι
«ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ»[14], ὅτι τὸ
ὑπέρλογον μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ
Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως
τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθειαν
περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ
Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς
τὸν πυρῆνα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει
ἡ ἀγάπη, ἥτις «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»[15], ἡ
ἀγάπη «ἐκ καθαρᾶς καρδίας»[16]. Ἐνῶ ὁ
αὐτόνομος, ὁ αὐτογνώμων καὶ αὐτάρκης,
ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακαριζόμενος
ἄνθρωπος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν
ἑαυτὸν του καὶ τὴν ἀτομικὴν του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας
του, ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κατεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς τὸν
πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ μέλημα
τοῦ πιστοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων, ἀλλὰ τὸ «ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ
δικαιώματα Χριστοῦ»[17], ἐν ταπεινώσει
καὶ εὐχαριστίᾳ.
Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,
τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης
ὡς ἐλευθερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος καί
ἡ ἐγγύησις διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Στηριζόμενοι ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους δυνάμεθα νά ἀντιμετωπίσωμεν
τὰς μεγάλας προκλήσεις τοῦ παρόντος, αἱ
ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ
καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος.
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Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς
ἀπάντησιν εἰς τὸν σύγχρονον «ἀνθρωποθεὸν» καὶ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016): «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔναντι τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ»,
προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον» ὡς ἔσχατον
μέτρον τῶν πάντων: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλὰ Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα»[18]. Ἀναδεικνύει δὲ τὴν σωτηριώδη
ἀλήθειαν τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὸ Σῶμα
Του, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τόπον καὶ τρόπον
τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, ὡς “ἀληθεύειν ἐν
ἀγάπῃ”[19] καὶ ὡς μετοχήν, ἤδη ἐπὶ τῆς γῆς,
εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ»[20].
Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ
βεβαίωσις καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι τὴν ἱστορίαν, ὡς πορείαν πρός τὴν Βασιλείαν τῶν
Ἐσχάτων, κατευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.
Βεβαίως, ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν
Βασιλείαν, ἡ ὁποία δὲν συντελεῖται μακρὰν
ἤ ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος, τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν περιπετειῶν αὐτῆς, ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἄνευ
δυσκολιῶν. Ἐν μέσῳ αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία
μαρτυρεῖ περὶ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ
ἁγιαστικὸν, ποιμαντικὸν καὶ μεταμορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς. «Ἡ γὰρ ἀλήθειά ἐστι
τῆς Ἐκκλησίας καὶ στῦλος καὶ ἑδραίωμα…
Στῦλός ἐστι τῆς οἰκουμένης ἡ Ἐκκλησία…
καὶ μυστήριόν ἐστι, καὶ μέγα, καὶ εὐσεβείας
μυστήριον»[21].

καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, χαρίζηται εἰς ὅλους κατὰ
τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ,
ὑγιείαν κατ᾿ ἄμφω, εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς
ἀλλήλους ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς
τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ
τὰ ἔργα διακονίας αὐτῆς, ἵνα δοξάζηται τὸ
ὑπεράγιον καὶ ὑπερύμνητον ὄνομα Αὐτοῦ.
Χριστούγεννα ͵βιζ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Θείαν Λει
τουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, μετὰ τὸ
Ἱερὸν Εὐαγγέλιον.
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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαντος ἐν ἡμῖν Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν
ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ πεπληρωμένῃ, τὰς
ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Εὐχόμεθα ἐκ Φαναρίου, ὅπως ὁ σαρκωθεὶς καὶ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Κύριος
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Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας
γιά τά Χριστούγεννα τοῦ ἔτους 2017
«Νέον βρέφος γάρ,
ἐξ ὄρους τῆς Παρθένου,
Ἐξῆλθε λαῶν,
εἰς ἀνάπλασιν Λόγος».

Τ

συγχύσεως γενομένης͵ οὐδὲ ἀφανισμοῦ τῶν
οὐσιῶν, ἀλλ' ἑνώσεως ἀρρήτου τινὸς καὶ
ἀφράστου», μᾶς παραθέτει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Οἱ ἄνθρωποι ἔλαβαν ἀπό τό Θεό
τή γνώση καί τήν ἀλήθεια ἀλλά τήν κατακάλυψαν μέ ξύλα καί λίθους, ὥστε προῆλθε
ἀνατροπή.
Ἡ «συγκατάβασις» τοῦ Χριστοῦ πού
πραγματοποιεῖται μέ τή γέννησή Του δέν
εἶναι ἀνάλογη μέ τή φύση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
μέ τά πεπερασμένα ὅρια τοῦ ἀνθρώπου.
Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Χριστός λαμβάνει καί
τήν ἀνθρώπινη φύση ἐκείνη ὅμως πού
εἶχε ὁ ἄνθρωπος πρίν τήν πτώση του στήν
ἁμαρτία καί πού στό γεγονός αὐτό ἐνυπάρχει ἡ ἐλευθερία.
Στούς ὁρισμούς πού δόθηκαν κατά καιρούς γιά τή σημασία τῆς ἐλευθερίας ἀπό διαφόρους παλαιούς καί νέους φιλοσόφους,
ἡ ἐλευθερία παρουσιάζεται ὡς τρόπος
ζωῆς ἤ συμπεριφορᾶς, πού ἐναρμονίζεται
μέ τήν ἠθική καί τή λογική κάθε ἀνθρώπου. Μέ μιά τέτοια θεώρηση, ὅμως, ποιός
μπορεῖ νά ἐγγυηθεῖ ὅτι ἡ ἠθική ἤ ἡ λογική
τῶν ἀνθρώπων θά προσδιορίσει ἀντικειμενικά τήν ἐλευθερία; Ὅλοι γνωρίζουν πόση
ἀνηθικότητα καί παραλογισμός κρύβεται
πολλές φορές πίσω ἀπό ἀνθρώπινες ἐνέργειες καί πρόσωπα φαινομενικά ἠθικά ἤ
λογικά. Δυστυχῶς, στήν περίπτωση αὐτή
ὀρθώνεται ἕνα ἀνυπέρβλητο ἀδιέξοδο. Τί
νά προταχθεῖ; Ἡ συλλογική ἤ ἡ ἀτομική

ό γεγονός τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἱστορικό καί δέν ἀμφισβητεῖται ἀπό τήν ἱστορική ἔρευνα. Tό νέο
βρέφος, ὁ Θεός Λόγος, ἐξῆλθεν ἐκ τῆς
κοιλίας τῆς Παρθένου γιά νά ἀναπλάσει
τούς λαούς. Βέβαια γιά 17 αἰῶνες ὁμολογεῖται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως ὡς μαρτυρία παλαιά καί νέα: «Τόν δι’ ἡμᾶς τούς
ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς
Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα».
Ἀνατρέχοντας στό γεγονός τῆς θείας
ἐνανθρωπήσεως διαπιστώνουμε τό μέγεθος τῆς ὑψίστης δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ. Γιατί
ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος; Ἐπειδή θέλησε μέ
τόν ἴδιο του τόν ἑαυτόν νά θεραπεύσει τό
δημιούργημά του. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται
ἄνθρωπος, γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος υἱός
τοῦ Θεοῦ. Φορεῖ ἀνθρώπινη σάρκα, γιά νά
μιλήσει καί συμπεριφερθεῖ ἁπλᾶ, ἀνθρώπινα. Ἡ κίνηση αὐτή ἐθεράπευσε τήν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων καί ταυτόχρονα
ἀνύψωσε τόν ἄνθρώπο στή δόξα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας στρέφεται
κυρίως γύρω ἀπό τό ἀκατάληπτο καί ἀπρόσιτο τῆς θείας φύσεως, και δι’ αὐτῆς στό
ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ· δηλαδή
στίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀξία τοῦ
ἀνθρώπου ὡς ὕπαρξη προορισμένη γιά τήν
αἰωνιότητα. «Τῇ γάρ ἑνώσει καί τῇ συναφείᾳ ἕν ἐστιν ὁ Θεός Λόγος καί ἡ σάρξ, οὐ
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ἀνάμεσά μας. Μᾶς τίμησε ἰδιαίτερα μέ τήν
ἐπίσκεψή Του, ὑπέροχα, ἀνυπέρβλητα, μοναδικά, καθώς ἕνωσε τήν δική μας ἀνθρώπινη φύση μέ τή δική Του τή Θεϊκή καί τήν
ἀνύψωσε.
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στήν
ἱστορία ὁδηγεῖ στήν ἀναδημιουργία τοῦ
ἀνθρώπου, στήν ἀνάπλασή του ἀπό τό κατάντημα στό ὁποῖο τόν ὁδήγησε ἡ ἁμαρτία, ὥστε νά ἐπανέλθει καί πάλι στήν πρότερη κατάστασή του.
Πάρα πολλά ἔγιναν στό πέρασμα τῶν
αἰώνων, πού δέν εἶναι δυνατό νά ἐξιστορήσουμε. Θά ἀναφέρουμε μόνο ἕνα ἀπό
αὐτά∙ τήν ἐκκοσμίκευση
τῶν Χριστουγέννων!
Πρόκειται γιά ἑορτασμό ἐντελῶς κοσμικό πού
μεταβάλλει τό μέγα καί
ὑπερκόσμιο γεγονός, σέ
ἐγκόσμιο καί καθαρά ὑλιστικό. Σέ μία σύγχρονη
εἰδωλολατρεία.
Οὔτε λόγος γίνεται γιά
πνευματική προετοιμασία, δηλαδή νηστεία, μετάνοια, Θεία Λειτουργία,
θεία Κοινωνία, ἀλλά καί
ἔμπρακτη ἀγάπη, καλοσύνη, ἐλεημοσύνη καί στοργή στόν συνάνθρωπο.
Φτάσαμε νά κατανοοῦμε πώς ἔρχονται τά Χριστούγεννα, ἀπό
τίς στολισμένες βιτρίνες τῶν ἐμπόρων, ἀπό
τά φωτάκια πού ἀναβοσβήνουν στά μπαλκόνια, ἀπό τά ἔλατα πού πωλοῦνται στούς
δρόμους, ἀπό κάποιες προσκλήσεις σέ
γεύματα «ἑορταστικά» δηλαδή ἐκδηλώσεις
τοῦ κόσμου.
Μέ ἄλλα λόγια, μιλοῦμε γιά ἀπολυτοποίηση τῆς ὕλης, γιά τήν ἄκρατη κοσμικότητα, γιά τήν ἀπόρριψη κάθε πνευματικῆς
πλευρᾶς τῆς ζωῆς. Μιλᾶμε γιά Χριστούγεννα χωρίς Χριστό!

ἐλευθερία; Ποιός μπορεῖ ν’ αμφισβητήσει ὅτι συνήθως γιά χάρη τῆς ἐλευθερίας
καταπιέζονται ἀνθρώπινες συνειδήσεις,
καταστρέφονται τεράστιες σέ οἰκονομικό
ἀντίκρυσμα περιουσίες, πωλοῦνται ἤ ἀγοράζονται ἀκόμα καί ὁλόκληροι λαοί στά
τραπέζια τῶν διεθνῶν συναντήσεων καί
χύνονται ποτάμια αἵματος; Λίγοι ἐλεύθεροι, κατά τήν ἀνθρώπινη σοφία, μποροῦν
νά σκορπίσουν τόν πανικό καί τόν ὄλεθρο
σ’ ὁλόκληρο τόν πλανήτη. Τό δε πρόβλημα
τῆς ὑπακοῆς καί τῆς ἐλευθερίας ἐμφανίζεται ὀξύτερο τελευταῖα μετά τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἐξουσίας καί τῆς αὐθεντίας. Χωρίς τήν αὐτοϋπέρβαση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τό χάρισμα
τῆς ὑπακοῆς μία τέτοια
ἐλευθερία εἶναι μόνο κατ’
ἐπίφαση ἐλευθερία καί
ὁδηγεῖ στή δουλεία.
Μέ τή διαπίστωση
αὐτή φτάνουμε σ’ ἕνα ἀπό
τά πιό κρίσιμα σημεῖα τῆς
χριστιανικῆς ἠθικῆς, δηλαδή στή θέση τῆς ἐλευθερίας ἀνάμεσα στίς σύγχρονες μορφές ὑπακοῆς.
Διαπιστώνεται λοιπόν
πώς τό ἀληθινό νόημα τῆς
ἐλευθερίας βρίσκεται στό
Χριστό. Γιά τήν ὀρθόδοξη
χριστιανική ἠθική, ἡ ἐλευθερία προσφέρεται μόνο ἀπό τό Θεό κι ἡ
ὑπακοή τοῦ ἀνθρώπου ἀνάγεται στό Θεό,
ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποιός τήν ἀξιολογεῖ
ἤ τήν κατευθύνει. Μέσα στήν προοπτική
αὐτή βιώνουμε τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Ἄραγε πῶς θέλουμε νά τήν ἑορτάσουμε;
Κοσμικά ἤ πνευματικά; Ἀσφαλῶς τά Χριστούγεννα ἔχουν νόημα βαθύτερα πνευματικό, ἅγιο καί σωτήριο. Γιατί δέν ἑορτάζουμε ἕνα ὁποιοδήποτε γεγονός, ἀλλά
τήν ἴδια τήν ἐμφάνιση, μέ σάρκα καί ὀστᾶ,
τοῦ υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στή γῆ κι
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λαδή ἡ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ Αὐτόν, ἡ
Θέωσή του, ἡ ἀνύψωσή του στόν οὐρανό.

Τά ὑλικά ἀγαθά, μέ λογική καί μέτρο
καί στό βαθμό πού μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα,
δέν τά ἀπορρίπτουμε, «τά λαμπάκια καί τό
δέντρο καλά εἶναι, μή μένουμε ὅμως μόνο
σ’ αὐτά»! (Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος).
«Ἡ ζωή δέν μπορεῖ νά καταναλώσει τά
πάντα καί ἡ καταναλωτική κοινωνία δέν
μπορεῖ οὔτε καί θά μπορέσει ποτέ νά δώσει τά πάντα!» (Ένγκαρ Μορέν στό βιβλίο
«Πνεῦμα τῶν καιρῶν»). Λοιπόν, ἄς προετοιμαστοῦμε ὅσο καλύτερα μποροῦμε γιά
τά πνευματικά Χριστούγεννα. Μᾶς εἶναι
ἀπαραίτητη ἡ εὐφροσύνη τους καί ἀποτελεῖ
ἀπόδειξη ὅτι μέσα μας ὁ Χριστός γεννᾶται.
Τά Χριστούγεννα στήν καρδιά τοῦ
χειμῶνα, εἶναι ἡ στιγμή ὅπου τό φῶς ἀρχίζει νά θριαμβεύει πάνω στό σκοτάδι, πράγμα πού συμβολίζει τήν ἐμφάνιση τοῦ ἡλίου
τῆς δικαιοσύνης.» (J. Daniélou, Ἁγία Γραφή
καί Λειτουργία. Ἡ βιβλική θεολογία τῶν
μυστηρίων καί τῶν ἑορτῶν κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1981, σσ. 308,
313-314). Ἀλήθεια! Πόσο ἀνταποκρίνεται
ὁ ἑορτασμός τῶν περισσότερων ἀνθρώπων
στή σημασία τῶν Χριστουγέννων; Ἀποτελεῖ ἀποκάλυψη Θεοῦ, νά γίνουμε δηλ. θεοί
κατά χάριν ὅταν φύγουμε ἀπό τή γῆ στόν
οὔρανό ὅπως καί ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος
ὅταν ἔφυγε ἀπό τόν οὔρανό καί ἦλθε στή
γῆ, ἤ μήπως ἀποτελεῖ μία ἀκόμη εὐκαιρία
ἐθιμοτυπίας, μία γιορτή ρουτίνας καί ἕνα
κατεστημένο ἁμαρτίας, πού σιγά-σιγά μᾶς
ἀηδιάζει καί μᾶς σπρώχνει στίς πιό ἀντιχριστιανικές ἐκδηλώσεις, μέ τή μάταιη ἐλπίδα
νά σπάσουμε τή μονοτονία μας; Ἄς κρατήσουμε τήν ἰσορροπία, τό μέσον.
Τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων, εἶναι
ἀπό τά πλέον χαρμόσυνα καί ἐλπιδοφόρα
ἀγγέλματα τῆς ἱστορίας. Συνεπῶς, ὅταν
ἀποδοθεῖ στά Χριστούγεννα τό πραγματικό νόημα, κι ὅταν ἑορτάζονται ἀληθινά
καί ὀρθόδοξα, ἐπιτυγχάνεται καί ὁ μέγας
σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, δη-

Ἀγαπητά μου παιδιά.
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καλεῖ καί πάλιν
ὅλους στήν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος
ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα καλεῖται νά
ἀνυψωθεῖ στόν οὐρανό καί νά ἐπανέλθει
στήν πρό τῆς ἁμαρτίας κατάσταση. Τοῦτο
ὅμως δέν μποροῦσε νά πραγματοποιηθεῖ
μόνο μέ τίς δικές του δυνάμεις. Ὁ χαμένος
παράδεισος καί ἡ πανανθρώπινη προσδοκία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου πραγματοποιοῦνται μόνο μέ τή συγκτάθεση καί
τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου. Τό ἔργο τῆς
θείας Οἰκονομίας προσφέρεται ὡς δωρεά
τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Σκοπός εἶναι
ἡ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου στόν οὐρανό.
Ἡ θεϊκή συγκατάβαση, ἀποτελεῖ τό πρῶτο
γεγονός τῆς θεανθρώπινης παρουσίας τοῦ
Θεοῦ στή γῆ.
Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά βιώσουμε τά Χριστούγεννα παραδοσιακά, χριστιανικά ὅπως τά βίωναν οἱ
πρόγονοί μας. Τό βίωμα αὐτό λαμβάνει νόημα μόνο ὅταν βιώσουμε καί πνευματικά
τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Καλούμαστε ἀπό τό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ
νά ἀφήσουμε τήν καλοπέρασή μας, νά κινήσουμε τό σῶμα μας τήν ἁγία νύκτα στήν
Βηθλεέμ (τήν Ἐκκλησία) καί νά βιώσουμε
μέ ταπείνωση τό θαῦμα τῆς συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ καί προσωπικά ὥστε νά βιώσει τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ζωή καί
ἡ ψυχή μας.
Εὔχομαι πατρικῶς εὐλογημένα καί χαρούμενα Χριστούγεννα μέ ὑγεία καί δύναμη· Χριστούγεννα χριστιανικά, οἰκογενειακά, παραδοσιακά.
Εἰς ἔτη πολλά.
Χριστούγεννα 2017
Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός

8

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλη
σίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 16 Ἰανουαρίου
2018 στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς
ἁρμοδιότητός της.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀσχολήθηκε ἐκτενῶς καί
μέ τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, σέ
σχέση πρός τή χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδονία»
ἤ παράγωγου αὐτοῦ, τό ὁποῖο βρίσκεται στήν
ἐπικαιρότητα.
Ἀρχικῶς, ἡ Ἱερά Σύνοδος, πληροφορηθεῖσα ἀπό τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως γιά
πρόσφατα «ἐρωτήματα» κύκλων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος: «ἄν ἡ Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἀποφάσισε νά συμπορευθεῖ μέ τό νεοναζιστικό μόρφωμα τῆς Χρυσῆς
Αὐγῆς», γνωρίζει πρός κάθε κατεύθυνση, ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, οὔτε μέ τή Χρυσή
Αὐγή, οὔτε μέ ὁποιοδήποτε ἄλλο κόμμα ἤ
Πολιτικό Φορέα, ταυτίζεται ἤ συμπορεύεται.
Ἐπίσης, γνωρίζει σαφῶς τίς ἁρμοδιότητές της
καί δέν ἐπιθυμεῖ, οὔτε δύναται νά ἀναλάβει
ἄλλους ρόλους, οἱ ὁποῖοι δέν τῆς ἀνήκουν.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης,
ὡστόσο, αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσει τή γνώμη καί τή θέση της γιά τό θέμα τῆς
ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, δημόσια καί ὑπεύθυνα, ὅπως ἔχει δικαίωμα κάθε Ἕλληνας πολίτης τῆς Πατρίδας μας.
Μέ πλήρη ἐπίγνωση, λοιπόν, ὅτι τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς Χώρας, σύμφωνα μέ τό
Σύνταγμα καί τήν ἐντολή τοῦ λαοῦ, τήν ἀσκεῖ
ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, ἡ Ἱερά Σύνοδος διατυπώνει τή θέση της, γιά τό φλέγον αὐτό ζήτημα.
Ὡς Κρῆτες Ἀρχιερεῖς, ἔχομε τήν εὐθύνη
καί τό ἱερό χρέος ἔναντι τοῦ αἵματος τῶν
Προπατόρων μας, Κρητῶν Μακεδονομάχων,
νά ἀρθρώσομε λόγο καί νά διατυπώσομε
ξεκάθαρη θέση γιά τό ἐξαιρετικά σημαντικό
Ἐθνικό αὐτό θέμα.

Συγκεκριμένα, ὑπενθυμίζομε, σύμφωνα
μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ ὅτι ὁ μισός ἐκ τοῦ συνολικοῦ
ἀριθμοῦ τῶν Μακεδονομάχων ἦταν Κρῆτες.
Εἰδικότερα, ὁ ἀριθμός τῶν Κρητῶν Μακεδονομάχων (1903-1908), ἀνῆλθε σέ 3.015
(2.976 ἄνδρες καί 39 ὁπλαρχηγούς), ἀπό δέ
τούς τρεῖς μεγάλους ὁπλαρχηγούς, οἱ δύο
ἦταν Κρῆτες.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος διατυπώνει ρητῶς καί
εὐθέως, σεβόμενη τήν Ἱστορία, τήν Ἐθνική
μας Ταυτότητα καί τό αἷμα τῶν Προπατόρων
μας, ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία, Ἑλληνική καί
ἀδιαπραγμάτευτη!
Ὁποιοσδήποτε γεωγραφικός προσδιορισμός δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτός, μέ
τό ὄνομα αὐτό ἤ παράγωγό του. Ἔχομε ὅλοι
εὐθύνη ἔναντι τῆς Ἱστορίας καί τοῦ Ἔθνους
μας.
Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος προσεχῶς θά ἐνημερώσει τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, μέ σχετική Ἐγκύκλιό της καί θά ἀπευθύνει κατάλληλα Συνοδικά Γράμματα σέ ὅλους τούς ἁρμόδιους, στά
ὁποῖα θά διατυπώνει εὐθαρσῶς τή θέση τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης.
Τέλος, ὑπενθυμίζομε, τά λόγια τοῦ μεγάλου Ἐθνάρχου, Ἐλευθερίου Βενιζέλου, πρίν
τήν ἑποποιΐα τοῦ 1912-13: «ὁ Μακεδονικός
ἀγῶνας πρέπει νά γίνει τό Εὐαγγέλιο τῆς
Ἑλληνικῆς Φυλῆς».
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἀντιμήνσια καί Εἰλητά τῆς Κρή της
Χανιά ΒΕ΄
Κεφάλαιον Δ`
Ἔντυπα εἰλητά καί ἀντιμήνσια
Διπλωματική ἐργασία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Δαμασκηνοῦ
ΙΔ΄ μέρος
4.8.7. Εἰλητό ἱεροῦ ναοῦ ἁγίων Ἀναργύρων Χανίων. Εἰκ. 43.
Εἰλητό, κτῆμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἁγίων Ἀναργύρων, Χανίων, ἐπί λινοῦ ὑφάσματος, τοῦ Κ` αἰῶνος (1924), “καθιερωθέν παρά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χρυσοστόμου τῇ 16-2-1930 ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγ.
Βασιλείου”, διαστάσεων 0,76 ἐπί 0,57.
Εἶναι ἀναγεννησιακῆς τέχνης καί φέρει
ὡς κύριο θέμα τόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, ἐπάνω τοῦ
ὁποίου ἵσταται ὁ Τίμιος
Σταυρός. Ἐπίσης, δεξιά
καί ἀριστερά τοῦ Ἐπιταφίου δεσπόζουν σχεδόν
ἰσοδύναμα ἡ Σταύρωση
καί ἡ Ἀνάσταση. Ἄλλες
ἐπί μέρους παραστάσεις
ἀπεικονίζονται: Οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές, στή
σειρά Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκάς, Ἰωάννης,
στήν ἀνατολική πλευρά
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τῆς ὀθόνης, δύο τάγματα ἀγγελικῶν Δυνάμεων, τά ὁποῖα κοιτάζουν μέ ἔκσταση
τό γεγονός τῆς ταφῆς τοῦ Θεανθρώπου καί ἀναμεσά τους ἡ ἁγία Τριάδα. Στό δυτικό κεντρικό σημεῖο, ἐξ ἄλλου, ἔχει τό κουβούκλιο τοῦ Παναγίου Τάφου καί τή
στήλη μέ τό φραγγέλιον, τό νιπτῆρα, τή χεῖρα τοῦ παραδιδόντος, τούς ἀμφορεῖς
μέ τή σμύρνα καί τήν ἀλόη, τόν ἀλέκτορα, στή δεξιά πλευρά τοῦ κουβουκλίου, καί
στήν ἀριστερή, ἀλληλοστηρίζονται ἡ κλίμακα, ἡ λόγχη, ὁ κάλαμος καί ὁ σπόγγος,
ὁ χιτών, τά ἀργύρια καί τά ἀντικείμενα διά τήν Ἀποκαθήλωση, σφῦρα, τανάλια,
ἥλους.
Τό ὅλον θέμα περικλείεται ἐντός τοῦ πλαισίου πού βρίσκεται στίς παρυφές, διακοσμημένο στίς γωνίες, ἐνῶ στίς τρεῖς πλευρές ἰσαρίθμων παρυφῶν ἀναγράφει σέ
βυζαντινή σημειογραφία: “ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ” καί στή δυτική, ἡ ὁποία διαφέρει στό μέγεθος,
σέ τρεῖς θέσεις: “ΗΓΙΑΣΤΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΓΚΑΙ-ΝΙΟΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ μηνός Φεβρουαρίου ιστ` ἔτους Σωτηρίου, α/λ` ” καί ἡ ὑπογραφή “ ὁ Ἀθηνῶν Χρυσόστομος”. Δεξιά καί ἀριστερά τῆς
δυτικῆς παρυφῆς, “ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα, ἐν ἐμοί μένει
κἁγώ ἐν αὐτῷ”12 καί “ Ἐάν μή φάγητε τήν σάρκαν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί
πίητε Αὐτοῦ τό αἷμα οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς (sic)”. Ἄλλες γραπτές πληροφορίες
ἀναφέρουν: “Δωρεῖται τῷ ἐκκλησιαστικῷ Ὀρφανοτροφείῳ”. “ἔργον Αἰδ. Γ. Στεφανοπούλου, Ἰχνογράφου Ἀθῆναι 1924”.
Ἕτερα 13 ὅμοια ἄμφια ἐντοπίσαμε στήν παροῦσα ἔρευνα.
1. Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στά Περβόλια
Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀγαθαγγέλου Νινολάκη (1912-1935) τήν 23η -8-1927.
2. Εἰλητό ἄραφο στόν ἱερό ναό ἁγίων Ἀναργύρων Χανίων, καθιερωθέν ἀπό
τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀγαθαγγέλο Νινολάκη
(1912-1935), στίς 14-9-1933 «ἐν Νίπῳ Ἀποκορώνου τοῦ Νομοῦ Χανίων ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ».
3. Εἰλητό στόν ἱερό ναό ἁγίου Νικολάου (Σπλάντζιας) Χανίων, καθιερωθέν
ἀπό τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγελο Ξηρουχάκη (1936-1958), στίς 16 Σεπτεμβρίου 1936, στόν ἱερό ναό ἁγίου Γεωργίου Περγάμου Βρυσσῶν Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων.
4. Ἀντιμήνσιο στόν ἱερό ναό ἀγίων Ἀναργύρων Χανίων καθιερωθέν ἀπό τό
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγελο Ξηρουχάκη
(1936-195), στίς 29-9-1940, στόν ἱερό ναό ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ εἰς θέσιν
Πλατάνια τοῦ χωριοῦ Στύλου Ἀποκορώνου, Νομοῦ Χανίων.
5. Ἀντιμήσιο στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή Ζωοδόχου
1. βλ. Ἱω. στ`, 56.
2. βλ. Ἱω. στ`, 53.
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Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) καθιερωθέν ὑπό τοῦ ἴδίου Ἐπισκόπου καί στόν ἴδιο ναό. Τό
σημείωμα καθιερώσεως τοῦ ἀμφίου ἔχει γράφει προφανῶς ἀπό ἄλλο πρόσωπο,
διότι παρατηροῦνται δύο γραφικοί χαρακτῆρες.
6. Ἀντιμήνσιο στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στίς Κορακές τοῦ Ἀκρωτηρίου Χανίων, καθιερωθέν ἀπό τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγελο Ξηρουχάκη (1936-1958), στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (Νεροκούρου) Χανίων, στίς 9-3-1951, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν
ἁγίων.
7. Εἰλητό στόν ἱερό ναό ἁγίας Παρασκευῆς στίς Καλύβες Ἀποκορώνου τοῦ
Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν ἀπό τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγελο Ξηρουχάκη (1936-1958) στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος στό φουρνέ Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων, στίς 4-7-1954.
8. Εἰλητό στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στά Περβόλια Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων. Ὁ “ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Συτζανάκης 1959-1975) ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΝ ΕΝ ΑΓ(ΙΩΙ) ΓΕΩΡΓΙΩΙ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΙ
11ΗΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 1959 ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΨΕΩΣ”.
9. Εἰλητό στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή ἁγίας Τριάδος
στό Ἀκρωτήρι, Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Νικηφόρου Συτζανάκη (1959-1975) τήν 1ην
Νοεμβρίου 1970 “ἐν Ἱερῷ Ναῷ ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν (Χανίων).
10. Εἰλητό στόν ἱερό ναό ἁγίων Ἀναργύρων Χανίων καθιερωθέν ἀπό τόν ἴδιο
Ἱεράρχη καί στόν ἴδιο ναό.
11. Εἰλητό στόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στά Περβόλια Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων, καθιερωθέν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορινθίας Παντελεήμονος στίς 7-6-1973 στόν ἱερό ναό ἁγίας Τριάδος στό Βαμβακόπουλο Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων.
12. Εἰλητό στόν ἱερό ναό ἀγίου Γεωργίου στό Φουρφουρά, Νομοῦ Ρεθύμνης.
“ Ὁ Λάμπης καί Σφακίων θεόδωρος (Τζεδάκης 1975-1988) καθιέρωσε κατά τά
ἐγκαίνια τοῦ ἱ(εροῦ) ναοῦ ἁγ(ίου) Νεκταρίου στήν ἀνώπολη (Σφακίων) τῇ Κυριακῇ
6 Ἰουλίου 1975”.
13. Εἰλητό στόν ἱερό ναό ἁγίων Ἀναργύρων Χανίων, καθιερωθέν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖο Ἀθανασιάδη
(1975-σήμερα), στίς 24-6-1980, στόν ἱερό ναό Γενεθλίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
στόν Τερσανᾶ Ἀκρωτηρίου, Νομοῦ Χανίων.
Ἀπό τήν ἔρευνα ἐντοπίσαμε ὅτι ὑπάρχουν διαφορετικές ἐκδόσεις καί διαφορετικά τυπογραφεῖα. Ἔτσι ἔχουμε: Α` ἔκδοση 1924, Β`, 1931, Γ`, 1936, Δ`, 1937 καί
σαφῶς μιά Ε` γιά τά νεώτερα. Αὐτό συμπεραίνεται ἀπό τό ὀρθογραφικό παρόραμα πού βρίσκεται στή βορειοδυτική ἐπιγραφή, ὅπου στή λέξη κἁγώ, ἔχει δασεία
(῾) ἀντί γιά ψιλή (κἀγώ-κἁγώ). Σέ καμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἁπλό
τυπογραφικό λάθος ἄλλά λάθος τῆς χαλκογραφίας. Ἐπίσης σέ ὅλες τίς ἐκδόσεις,
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ὑπάρχει ἕτερο ὀρθογραφικό παρόραμα, “οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν’ ἑαυτοῖς” μέ σωστή
γραφή “ἐν ἑαυτοῖς”.
Τυπογραφεῖα: α`. Λιθογραφεῖον Μάρκου Καλλιοπούλου, Μιαούλη 18, Ἀθῆναι,
β`. Τύποις Νικολ. Ν. Νικολάου, Καπνικαρέας 3, Ἀθῆναι.
Στήν Κρήτη Εἰλητά ἠ Ἀντιμήνσια τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἔχουμε ἀρκετά. Χαρακτηριστικό, δέ, εἶναι ὅτι ἡ ἴδια παράσταση δεσπόζει στίς
ἐκδόσεις ἀρκετά ἔτη. Στήν παροῦσα ἔρευνα διαπιστώνεται αὐτό, καθώς Εἰλητά
καθιερωθέντα τό 1946 ἀλλά καί τό 1983 εἶναι πανομοιότυπα.
4.8.8. Ἀντιμήνσιο ἱεροῦ ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Περβόλια
Κυδωνίας Ν. Χανίων. Εἰκ. 44.

Ἀντιμήνσιο, κτῆμα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στά Περβόλια
Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων, τοῦ Κ` αἰῶνος, “καθιερωθέν παρά τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Ἀγαθαγγέλου (Ξηρουχάκη 1936-1958)
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας (Χανίων), Μηνί Ὀκτωβρίῳ 1946”, διαστάσεων 0,53 ἐπί 0,70.
Χαρακτηριστικά τοῦ ἐντύπου αὐτοῦ ἄμφίου εἶναι ἡ ἁπλότητα, ἡ ὁποία ἀγγίζει
τίς παραδοσιακοῦ τύπου συνθέσεις τῆς δευτέρας περιόδου μέ κεντρικό θέμα τήν
ἄκραν Ταπείνωση, τόν Τίμιο Σταυρόν ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ καί τό ζωηφόρο δεσποτικό
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Μνῆμα - θά λέγαμε, μιά παράσταση περισσότερο Ἐπιταφίου χωρίς ὅμως νά δηλώνεται καί αὐτό - καί τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές στή σειρά Μάρκος, Λουκάς,
Ἰωάννης, Ματθαῖος. Ἐπάνω στόν Τίμιο Σταυρό στηρίζονται ἡ λόγχη καί ὁ σπόγγος ἐπί καλάμου, οἱ δέ γραπτές πληροφορίες πού εἶναι διατυπωμένες καί [εντός
το~υ [αμφίου καί στίς παρυφές παραθέτουν: Ἐντός τοῦ θέματος ἐπί τοῦ Σταυροῦ
ἀναγράφεται ἡ ἐπιγραφή σέ βυζαντινή σημειογραφία, “Ι(ΗΓΟΥΣ) Ν(ΑΖΩΡΑΙΟΣ)
Β(ΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ) Ι(ΟΥΔΑΙΩΝ)” καί δεξιά καί ἀριστερά τοῦ Χριστοῦ, “Ι(ΗΣΟΥ)
C ΧΡ(ΙΣΤΟΣ) ΝΙ-ΚΑ”. Στίς δύο πλευρές τοῦ ὅλου θέματος ὁριζοντίων καί ἀντικριστῶς ἀναφέρει: “ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΝ ΜΕΓΑΝ ΔΙΕΛΗΛΥΘΟΤΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΩΜΕΘΑ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΤΩι ΘΡΟΝΩι ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΝΑ ΛΑΒΩΜΕΝ ΕΛΕΟΝ (sic) ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ
ΕΥΡΩΜΕΝ ΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ (Ἐβρ. δ` 14, 16)”. Περιμετρικῶς δέ καί
στίς ὁριζόντιες πλευρές ἀναφέρει. “ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΕΙΣ ΤO ΕΠΙΤΕΛΕΙΝ EΠ’ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ
ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΘΕΟΥ”.
Ἡ χρήση τοῦ Ἀντιμηνσίου εἶναι περιορισμένη. Ἄξια παρατηρήσεως εἶναι ὅτι
ὑπάρχει μιά εὐγενής ἅμιλλα τῆς παραδοσιακῆς μορφῆς καί τῆς νεότερης, κατά τήν
ὁποίαν ὁ δημιουργός προσπαθεῖ νά ἱκανοποιήσει καί τίς δύο παραδόσεις. Εἰδικότερα οἱ γραπτές πληροφορίες εἶναι διατυπωμένες καί ἐκτός τῆς ὀθόνης στίς
παρυφές, (νεώτερη) καί ἐντός (παραδοσιακή), ἀλλά καί ἡ ἁπλή ἐξιστόρηση τοῦ
θέματος.
Πανομοιότυπες συνθέσεις ὑπάρχουν: Δύο Εἰλητά στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Παληανῆς, στό Νομό Ἡρακλείου, καθιερωθέντα: Τό μέν πρῶτο
“ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Μαθιᾶς τῇ ιδ` Σεπτεμβρίου α/ογ` ” ἀπό τό
Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Εὐγένιο Ψαλιδάκη (1950-1978), τό δέ
δεύτερο “ἐν τῷ Παρεκκλησίῳ Γενεσίου τοῦ Προδρόμου Παληανῆς τήν κα` Σεπτεμβρίου α/οε` (1975)” ἀπό τόν ἴδιο Ἀρχιεπίσκοπο καί ἕνα τρίτο, καθιερωθέν ἀπό
τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖο Ἀθανασιάδη (1975-σήμερα), στόν ἱερό ναό ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Αγυιᾶς
Κυδωνίας, Νομοῦ Χανίων, τό Μάϊο τοῦ 1983. Ἐπίσης, παρόμοιο ἐντοπίσαμε στόν
ἱερό ναό ἁγίου Γεωργίου στό Φουρφουρά, Νομοῦ Ρεθύμνης, “ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ ΕΝ
ΤΩΙ ΙΕΡΩΙ ΝΑΩΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ
ΣΩΤΗΡΙΩι 1974 ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΝΒΡΙΩι 17. Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Τίτος»
Συλληγαρδάκης (1968-1988).
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Ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
στό Σαλέντο τῆς Ἰταλίας

H ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓIΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΑΛΕΝΤΟ (ΙΤΑΛΙΑΣ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΛΕΝΤΟ

Τ

ήν Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
στό Πανεπιστήμιο τοῦ Σαλέντο
(Ἀπουλίας) ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Α΄ ἀναγορεύτηκε
ἐπίτιμος Διδάκτορας τῆς Σχολῆς Ἀρχαιολογίας καί Καλῶν Τεχνῶν σέ μιά λαμπρή τελετή πού συμμετεῖχε σύσσωμη
ἡ Πρυτανική Ἀρχή, ἡ πλειονότητα τῶν
καθηγητῶν καί φοιτητῶν καί πλῆθος
κόσμου. Σύμφωνα μέ τό πρωτόκολλο,
τήν ἔναρξη τῆς τελετῆς σήμαναν χαρμόσυνα οἱ φωνές τῆς Πολυφωνικῆς
Χορωδίας τοῦ Πανεπιστημίου, ἐνῶ ὁ
Πρύτανης Vincenzo Zara ἀπηύθυνε
χαιρετισμό στόν Πατριάρχη καί στούς
παρισταμένους. Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία
τῆς καθηγήτριας Katia Mannino, προέδρου τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Συμβουλίου
τῆς Σχολῆς Ἀρχαιολογίας καί Καλῶν
Τεχνῶν, καί κατόπιν ὁ «Ἐγκωμιαστικός
Λόγος» («Laudatio») τοῦ διακεκριμένου καί ἐπίτιμου καθηγητῆ ἀρχαιολο-

γίας Francesco D’Andria, κατά πρόταση τοῦ ὁποίου ἀπενεμήθη στόν Πατριάρχη ὁ ἐν λόγῳ τίτλος. Ἡ τελετή κορυφώθηκε μέ τόν «Θεωρητικό Λόγο»
(«Lectio Magistralis») στά ἰταλικά του
ἴδιου του Πατριάρχη, καί ἔκλεισε ὑπό
τούς εὐχάριστους ἤχους τῆς Χορωδίας
πού ἑρμήνευσε ἀποσπάσματα ἔργων
τῶν Vivaldi, Bach καί Dvorak. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ὁ Παναγιώτατος
συνοδεύμενος ἀπό τούς Μητροπολίτες
Τρανουπόλεως Γερμανό, Ἰταλίας Γεννάδιο, Πέτρας καί Χεροννήσου Γεράσιμο, τόν Μέγα Ἀρχιδιάκονο Ἀνδρέα καί
ἕναν Ἁγιορείτη μοναχό, ἐπισκέφθηκαν
τήν Καθολική Μονή τῶν Μοναζουσῶν
τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Βενέδικτου
(μονή ἐντός τῆς πόλης πού ἀσκεῖ καί
κοινωνική δράση), καί κατόπιν τήν
παλαιά Μονή τῆς Θεοτόκου Santa
Maria delle Cerrate, πού μέχρι τά τέλη
τοῦ 10ου αἰώνα (πρίν τήν εἰσβολή τῶν
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φαλεῖς τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν τῶν μακρινῶν αὐτῶν ἀπογόνων τῶν ἀρχαίων
καί βυζαντινῶν Ἑλλήνων, ὁ Πατριάρχης ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος δημότης σέ
μία σεμνή τελετή πού ἔλαβε χώρα στό
ἀναγεννησιακό κάστρο (1600 μ.Χ.) τῆς
ὀνομαστῆς κωμόπολης τῶν ἑλληνοφώνων, τό Καστρινιάνο τῶν Ἑλλήνων
(Catrignano dei Greci). Ἐν συνεχείᾳ
ξεναγήθηκε στή βυζαντινή κρύπτη τῆς
Ἁγίας Χριστίνας, πού χρονολογεῖται
ἀπό τό 959 μ.Χ., καί εἶναι γνωστή
στούς Ἰταλούς βυζαντινολόγους χάρη
στό ζωγραφικό της διάκοσμο μέ ὡραῖες
τοιχογραφίες, ἔργα ἐνυπόγραφα τοῦ
βυζαντινοῦ Θεοφύλακτου, πιθανῶς
τοῦ 10ου αἰώνα μ.Χ. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α΄ καί τῆς Συνοδείας τοῦ στό
Σαλέντο ὁλοκληρώθηκε τήν Κυριακή
4 Δεκεμβρίου μέ τήν τέλεση τῆς θείας
λειτουργίας στόν ἱερό Ὀρθόδοξο ναό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Λέτσε.

Νορμανδῶν τό 1017 μ.Χ.) ἦταν τό σημαντικότερο Ὀρθόδοξο μοναστήρι τῆς
Ἀπουλίας. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι
ὑπῆρξε σωστική ἡ ἐπέμβαση (σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο τοῦ Σαλέντο καί τόν Δῆμο τῆς περιοχῆς) τοῦ
ἐξαιρετικά δραστήριου μή κυβερνητικοῦ Ἰταλικοῦ ὀργανισμοῦ FAI (Fondo
Ambiente Italiano), o ὁποῖος συντήρησε πρόσφατα τό πρώην ὀρθόδοξο καθίδρυμα, καί τό κατέστησε ἐπισκέψιμο.
Ἐπιστρέφοντας στό πρόγραμμα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στό Σαλέντο,
τό ἀπόγευμα τῆς προηγούμενης μέρας,
τῆς Πέμπτης, τελέσθηκε «Οἰκουμενική
Προσευχή» στόν περίλαμπρο Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στή Λέτσε (ἐξαίρετο δεῖγμα τῆς
τέχνης Μπαρόκ τοῦ 1659 μ.Χ.), χωροστατούντων τοῦ Μητροπολίτη Λέτσε
Umberto D’Ambrosio καί ὅλων τῶν
Ἐπισκόπων της Μητροπόλεως Σαλέντο, ἤτοι τοῦ Μπρίντιζι, τοῦ Ὄτραντο,
τῆς Ὀστούνης, τοῦ Ναρντό καί τῆς
Γκαλλίπολης, ἐνῶ τό Σάββατο ἀφιερώθηκε στή συνάντηση τοῦ Παναγιωτάτου μέ τούς δώδεκα ἑλληνόφωνους
δήμους τοῦ Σαλέντο. Ἀπό τούς ἐπικε-

Χρύσα Δαμιανάκη
Καθηγήτρια Ἱστορίας τῆς Τέχνης
Πανεπιστήμιο τοῦ Σαλέντο (Ἰταλίας)
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Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
Ὁμιλία τῆς Προέδρου τῆς Ἀδελφότητας Μικρασιατῶν Νομοῦ Χανίων,
κ. Στέλλας Γκοζάνη - Χαριτάκη με θέμα τό Βίο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
Κυρίες καί Κύριοι Καλησπέρα σας,
«Ὡς στύλος ἀκλόνητος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ καί λύχνος ἀείφωτος τῆς
οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπε.
Ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ Μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων τήν σκοτόμαιναν, μάκαρ. Διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ,
πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.»
Τοῦτο τό Ἀπολυτίκιον ψάλλει ἡ
Ἐκκλησία μας πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου
Χαραλάμπους, τή μνήμη τοῦ ὁποίου τιμοῦμε, κάθε ἔτος, στίς 10 Φεβρουαρίου.
Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος γεννήθηκε
στή Μαγνησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τό
90 μ.Χ. Ἐκεῖ ἔζησε ὅλη του τή ζωή, ὅπου
καί ἐμαρτύρησε τό 202 μ.Χ., στά 113
τοῦ χρόνια. Μεγαλωμένος ἀπό γονεῖς,
εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ὑπῆρξε, ὡς νέος,
παράδειγμα συνετῆς ζωῆς. Καθώς μεγάλωνε, μεγάλωνε καί ἡ πίστη τοῦ στό
Χριστό, παράλληλα καί ἡ ἐπιθυμία του
νά βοηθήσει τούς Χριστιανούς καί τούς
εἰδωλολάτρες νά κατακτήσουν τή Σωτηρία τους.
«εἶναι κρίμα, εἶναι τρομερό, εἶναι ἀδιανόητο νά ζοῦνε οἱ ἄνθρωποι στήν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας καί νά πᾶνε κατόπιν στήν κόλαση», ἔλεγε. Δέν μποροῦσε
νά ἡσυχάσει, ὅταν σκεπτότανε, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι μακριά ἀπό τό Χριστό,
πού δέν ξέρουν ποιός εἶναι ὁ προορισμός
τους καί γιατί ζοῦν ἐδῶ στή γῆ.
Ἔτσι, τό 130 μ.Χ. ἔγινε ἱερέας, «στύλος ἀκλόνητός της Ἐκκλησίας Χριστοῦ»,

καί μέ τά φλογερά τοῦ κηρύγματα, ἀφιερώθηκε εἰς τήν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ.
Τά χρόνια πού ἦταν ὑπέργηρος ὁ
Ἅγιος, μαίνονταν οἱ διωγμοί κατά τῶν
Χριστιανῶν. Αὐτοκράτορας στή Ρώμη
ἦταν ὁ Σεβῆρος πού μισοῦσε τούς Χριστιανούς καί διοικητής στήν περιοχή
τῆς Μαγνησίας ὁ ὁμοϊδεάτης τοῦ Λουκιανός. Ἄπειρα τά βασανιστήρια καί οἱ
θάνατοι τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας
πού ἐξαπέλυε. Ἡ δραστηριότητα τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους τόν ἐξόργιζε πολύ.
Σιδεροδέσμιο ζήτησε καί ἔφεραν μπροστά του τόν γέροντα κληρικό, πού ἦταν
τότε 113 ἐτῶν πιά.
Τοῦ ζητάει ὑποταγή στούς θεούς του,
ἐκεῖνος μέ ἠρεμία καί θάρρος τόν ἀποκρούει, ἀγνοώντας τίς ἀπειλές του γιά
βασανιστήρια. Ὁ τύραννος διατάζει νά
τόν γδάρουν ζωντανό! Ὁ Ἅγιος ὑπομένει
καί προσεύχεται:
«Θεέ μου, Σέ εὐχαριστῶ, διότι μου
ἔκανες τήν μεγάλην τιμήν καί μοῦ ἔδωσες τήν περιπόθητη εὐκαιρία νά καταταγῶ μεταξύ τῶν Μαρτύρων. Θεέ μου
βοήθησε μέ. Δός μου ὑπομονή νά μείνω
πιστός. Σᾶς εὐχαριστῶ καί σας, παιδιά
μου, πού μου βασανίζετε τό σῶμα. Μ’
αὐτό, πού κάνετε, μοῦ χαρίζετε τήν εὐτυχία τῆς ψυχῆς καί τήν ἀτελείωτη χαρά
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ».
Δυό ἀπό τούς δήμιους πετᾶνε τά μαχαίρια, ζητοῦν συγχώρεση ἀπό τόν Χαράλαμπο, φωνάζουν ὅτι εἶναι πιά Χρι18

στιανοί καί αὐτοί. Μετά ἀπό αὐτούς τό
ἴδιο κάνουν καί (3) γυναῖκες πού παρακολουθοῦν τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου. Ὁ
Λουκιανός διατάζει τόν ἀποκεφαλισμό
καί τῶν (5). Ἡ Ἐκκλησίας μας τούς γιορτάζει ὅλους, στίς 10 Φεβρουαρίου, μαζί
μέ τόν Ἅγιο Χαράλαμπο.
Αὐτοί πού συνεχίζουν νά τόν βασανίζουν ἔκπληκτοι βλέπουν ὅτι τά ἐργαλεῖα τῆς φρίκης πού χρησιμοποιοῦν, δέν
ἐπιτελοῦν τό ἔργο τους. Παραιτοῦνται,
ἐνῶ ἀξιωματοῦχοι καί ὁ ἴδιος ὁ Λουκιανός, πού ἐπιμένουν στόν βασανισμό του,
πλήττονται ἀπό τόν
Ὕψιστο. Ὁ λαός τῆς
Μαγνησίας παρακαλεῖ
τόν Ἅγιο νά σταματήσει τήν ὀργή τοῦ Κυρίου καί αὐτοί θά πιστέψουν σέ Ἐκεῖνον.
Ὁ Χαρ ά λ α μ π ο ς
τότε προσεύχεται:
«Σέ εὐχαριστοῦμεν,
Δέσποτα, διότι πάντοτέ μας προστατεύεις.
Ἴδε τώρα τήν ταπείνωσιν τῶν πεπεδημένων
δούλων Σου καί λύσε
τους ἀπό τά ἀόρατα
αὐτά δεσμά, εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Σου».
Μόλις εἶπε τά λόγια αυτα, ἀκούστηκε
ἀπό τόν Οὐρανό Φωνή, πού τοῦ ἔλεγε:
«Χαῖρε, ἀθλητά Χαράλαμπε, συνόμιλε τῶν Ἀγγέλων καί ὁμότροπε τῶν
Ἀποστόλων. Ἤκουσα τήν δέησίν σου καί
δίδω τήν ἴασιν εἰς τούς ἀσεβεῖς».
Ἀμέσως, γιατρεύτηκαν ὅλοι, ὅσοι τιμωρήθηκαν!
Ὁ Ἅγιος μεταφέρθηκε στό σπιτάκι

του, ὅπου ἔγινε προσκύνημα. Πηγαίνανε
οἱ κάτοικοι τῆς Μαγνησίας καί τῶν περιχώρων καί τόν βλέπανε. Κατάκοιτος καί
ἐξαντλημένος ἀπό ὅσα ἔπαθε, τούς δίδασκε τί πρέπει νά κάνουν, γιά νά σωθοῦνε.
Ἐκεῖνοι ἐξομολογοῦνταν τις αμαρτίες
τους. Πολλοί ειδωλολατρες πιστεύανε
καί βαπτίζονταν. Ὁ Ἅγιος ἔκανε πολλά
θαύματα καί πολλές θεραπεῖες ἀσθενῶν.
Τυφλοί ἀναβλέπανε, κουτσοί περιπατούσανε, δαιμονιζόμενοι ἀπαλλάσσονταν
ἀπό τά δαιμόνια καί βρίσκανε γαλήνη.
Καί πολλές ἄλλες ἀρρώστιες μέ τήν εὐχή
τοῦ Ἁγίου ἐξαφανιζόντανε. Ἀκόμη καί ἀναστάσεις νεκρῶν ἔγιναν
μέ τήν προσευχή τοῦ
Ἁγίου.
Στη Ρώμη, ὁ Σε
βῆρος ἔμαθε ὅλα αὐτά
καί θ ύμωσε πολύ.
Ἔδωσε διαταγή γιά νέα
βασανιστήρια. Στρατιῶτες μπήξανε καρφιά
μέ πολλή σκληρότητα καί ἀσπλαχνία στό
σῶμα τοῦ Μάρτυρος.
Τόν δέσανε ἀπό τή μεγάλη γενειάδα του καί
τόν σέρνανε. Ὕστερα, ὁ αὐτοκράτορας
διέταξε νά του καρφώσουν στό στῆθος
μία μεγάλη σούβλα, νά φέρουν ξύλα, ν’
ἀνάψουν φωτιά καί νά καῖνε τόν Ἅγιο,
ὥσπου νά ξεψυχήσει.
Καί στήν πυρά ἄντεξε ὁ Ἅγιος. Στεκόταν εὐθυτενής μέσα στίς φλόγες καί ἡ
ὀργή τῶν διωκτῶν τοῦ μεγάλωνε. Προσπάθησε ὁ Σεβῆρος νά τόν κατατροπώσει μέ τεχνάσματα, μέ διλήμματα, νικήθηκε κατά κράτος.
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Στό τέλος, διέταξε τή θανατική του
καταδίκη, ἀλλά ὁ Ἅγιος παρέδωσε τήν
ἁγιασμένη τοῦ ψυχή στό Χριστό εἰρηνικά, πρίν προλάβει ὁ δήμιος νά τοῦ κόψει
τό κεφάλι.
Το Ἅγιό του λείψανο, μέσα σέ πολύτιμα μύρα καί ἀρώματα ἐνταφιάστηκε σε χρυση θήκη. Κατόπιν τό Ἅγιο καί
πανσεβάσμιο λείψανο τοῦ ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, μοιράστηκε χάριν εὐλαβείας στούς ἁπανταχοῦ
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Διώχνει δέ τό
Ἅγιο λείψανο τά βάσανα καί κάθε ἀσθένεια, ἀπό ὅσους τόν παρακαλοῦνε.
Ὑπάρχουν καί σήμερα σέ πολλούς Ναούς καί Μοναστήρια τεμάχια λειψάνων
του Αγίου Χαραλαμπους. Η Αγία καί
πάντιμος Κάρα τοῦ βρίσκεται ἐπάνω στά
Μετέωρά της Θεσσαλίας, εἰς τό Μοναστήρι του Αγίου Πρωτομαρτυρος Στεφάνου. Ἰδίως φυλάττει τούς ἀνθρώπους
ἀπό τήν φοβερή νόσο τῆς πανώλης. Γι’
αὐτό καί ὁ Ἅγιος ἀπεικονίζεται πατώντας τήν πανώλη, ἡ ὁποία παρουσιάζεται, σάν ἕνα τερατόμορφο γύναιο πού
ξερνάει καπνούς ἀπό τό στόμα. Ὅσες
φορές ἐνέσκηπτε ἡ φοβερή αὐτή ἀρρώστια, κατεβάζανε οἱ Πατέρες τήν Ἁγία
Κάρα τοῦ κάτω στίς πόλεις και το κακό
σταματοῦσε ἀμέσως. Τό 1812 ἡ τρομερή
ἀρρώστια ἐθέριζε ὅλη τήν Ἤπειρο. Τότε
κάποιος, Μολοσσός ὀνόματι, πατέρας
τοῦ Ζώτου Μολοσσοῦ, πού ἔγραψε τό
λεξικό των Αγίων Πάντων, ἐπῆγε στά
Μετέωρα κι’ ἔφερε στήν Ἤπειρο τήν Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Ἔτσι
σταμάτησε τό θανατικό.
Στήν Πρέβεζα ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος εἶναι πολιοῦχος. Στήν εἰκόνα του
κρεμᾶνε πλῆθος ἀφιερωμάτων. Ἀπό τά

ἀφιερώματα χαρακτηριστικό εἶναι ἕνα
πουκαμισάκι πού κατασκευάζεται ἀπό
πανί. Αὐτό γίνεται σέ μία μέρα! Κάποια
νύχτα συγκεντρώνονται σ’ ἕνα σπίτι μερικές γυναῖκες, ὅπου γνέθουν καί ὑφαίνουν βαμβάκι. Μ’ αὐτό τό ὕφασμα, πού
γίνεται σέ μία μέρα φτιάχνουν τό πουκαμισάκι. Γι’ αὐτό λέγεται καί μονομερίτικο.
Τό ἀφιέρωμα αυτο ξεκιναει ἀπό ἕνα γεγονός πού ἀναφέρεται στήν θαυματουργή δράση τοῦ Ἁγίου. Κάποτε τόν Ἅγιο
Χαράλαμπο τόν ἐπισκέφτηκαν χωρικοί
πού ἐγκατέλειψαν τήν πατρίδα τους κι
ἔτρεξαν κοντά τοῦ γιατί ἡ πανώλη τούς
θέριζε καθημερινῶς. Ἀπό εὐγνωμοσύνη δέ διότι ὁ Ἅγιος στάθηκε προστάτης
τους, τοῦ ἔκαναν δῶρο ἕνα πουκάμισο
πού γνέθηκε καί πλέχθηκε ἀπό βαμβάκι
καί ράφτηκε μέσα σέ μιά μέρα.
Ἐπίσης, ὁ Ἅγιος εἶναι προστάτης ὅλων
τῶν ζώων. Παλαιότερα οἱ ζευγολάτες,
τήν παραμονή τῆς γιορτῆς του, ἀνάβανε
στά σπίτια τούς κοντά στό τζάκι μία μεγάλη λαμπάδα ἀπό καθαρό κερί εἰς μνήμην του Αγίου καί καιγότανε ὅλη τήν νύχτα. Το πρωί πηγαίνανε πρόσφορο στήν
Ἐκκλησία γιά νά λειτουργηθεῖ. Καί ὅλα
αὐτά γιά νά φυλάξει ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος τά βόδια τοῦ γερά καθ’ ὅλη τή χρονιά. Γι’ αὐτό στή Κρήτη οἱ τσοπάνηδες,
ὅταν τά ζωντανά τούς δέν πᾶνε καλά,
τόν παρακαλοῦνε νά τά θεραπεύσει.
Στήν Ἀθήνα ὑπάρχουν δυό Ναοί πού
γιορτάζουνε στίς 10 Φεβρουαρίου. Ὁ
ἕνας εἶναι στά Ἰλίσια καί ὁ ἄλλος στό πεδίο τοῦ Ἄρεως.
Ἰδιαιτέρως ἐπίσης τιμᾶται καί μεγαλοπρεπῶς ἑορτάζεται στά Φιλιατρά τῆς
Πελοποννήσου, καθώς καί στόν Πύργο
τῆς Ἠλείας.
20

Τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους διατηρεῖται μέχρι
σήμερον τόσο ζωηρή, ἄν καί πέρασαν
αἰῶνες, καί μολονότι δέν εἶχε συγγράμματα πού νά διαβάζονται καί νά τόν φέρνουν στό μυαλό μας. Αὐτό ὀφείλεται στή
μεγάλη ἁγιότητά του, στά σκληρά μαρτύριά του καί στά πολλά θαύματά του,
πού ἔχει κάμει μέχρι σήμερα καί κάμει
συνεχῶς.
Θά ἀναφέρουμε ἀκόμη δυό θαύματά
του ἀπό τά νεότερα χρόνια.
Το ἕνα ἔγινε στά Φιλιατρά τό 1943,
στό καιρό τῆς μαύρης Κατοχῆς τῆς
Ἑλλάδος ἀπό τούς Γερμανούς. Τό Γερμανικό Στρατηγεῖο ἀπό τήν Τρίπολη διέταξε τόν Γερμανό Διοικητή τῶν Φιλιατρῶν,
Κοντάου ὀνόματι, γιά κάποιο σαμποτάζ
πού εἶχαν κάνει οἱ ἀντάρτες, νά κάψουν
τήν πόλη τῶν Φιλιατρῶν, νά σκοτώσουνε ἕνα ἀριθμόν προκρίτων Φιλιατρινῶν
καί νά συλλάβουνε 1.500 ἄλλους Φιλιατρινούς καί νά τούς στείλουν στή Γερμανία, ἀπό ὅπου φυσικά δέν ἐπρόκειτο νά
γυρίσει κανένας πίσω.
Ὁ ἀξιωματικός Κοντάου ἔδωσε μέ τήν
σειρά τοῦ διαταγή στούς στρατιῶτες του
νά προχωρήσουν τήν ἄλλη ἡμέρα, στίς
ἕξι τό πρωί στήν ἐκτέλεση τῆς διαταγῆς.
Αὐτό, τό ἔμαθε ὁ ἱεροκήρυκας Ἀρχιμανδρίτης Θεόδωρος Κωτσάκης, μέ καταγωγή ἀπό τά Φιλιατρά. Ἐπῆρε κάποιον
πού μιλοῦσε γερμανικά καί πῆγε στό
σπίτι τοῦ Γερμανοῦ στρατηγοῦ στή Τρίπολη. Σταθήκανε στό διάδρομο. Ἀλλά
ἀκούσανε μέσα στό γραφεῖο τοῦ στρατηγοῦ φωνές, κακό, βρισιές, ἀναστάτωση
μεγάλη. Κάποια Ἑλληνίδα τόν τράβηξε
ἀπό τό ράσο νά φύγουν, γιά νά μήν τούς
ἐκτελέσουν ἐπί τόπου καί αὐτούς.

Ἄπρακτος ἔφυγε ὁ ἱεροκήρυκας καί
εἰδοποίησε ὅλα τά σπίτια τῶν Φιλιατρινῶν στήν Τρίπολη νά προσευχηθοῦν
τή νύκτα στόν Ἅγιο Χαράλαμπο, τόν πολιοῦχο τῶν Φιλιατρῶν, γιά νά βάλει τό
χέρι του.
Ὁ Ἅγιος ἄκουσε τήν προσευχή τους
καί ἔκανε τό θαῦμα. Παρουσιάστηκε
σάν γέροντας σοβαρός, μεγαλοπρεπής,
ἱεροπρεπής, ἱεροφορεμένος καί μέ κατάλευκη γενειάδα στόν ὕπνο τοῦ Κοντάου.
Ἤτανε μία φυσιογνωμία, πού δέν τήν
εἶχε δεῖ ποτέ στή ζωή τοῦ ὁ προτεστάντης Γερμανός. Ὁ σεβάσμιος γέροντας
τοῦ εἶπε μέ γλυκύτητα:
— Άκουσε, παιδί μου, τή διαταγή πού
ἔλαβες νά μήν τήν ἐκτελέσεις.
Τό ὄνειρο ἦταν ζωηρό καί τοῦ ἔκανε
ἐντύπωση. Ξύπνησε καί ξανακοιμήθηκε, ἀλλά μέ τήν ἀπόφαση νά ἐκτελέσει
τή διαταγή. Ξανά παρουσιάζεται ὁ Ἅγιος
στόν ὕπνο του καί τοῦ λέγει:
— Αυτό πού σου εἶπα νά κάμεις. Τήν
διαταγή νά μή τήν ἐκτελέσεις. Μή φοβηθεῖς. Ἐγώ θά φροντίσω νά μήν τιμωρηθεῖς.
Ξαναξύπνησε καί στό μυαλό τοῦ
στριφογύριζαν τά λόγια πού τοῦ εἶπε.
Ἀλλά ἦταν ἀδύνατο νά μήν ἐκτελέσει
τήν διαταγή, διότι θά ἐκτελοῦσαν αὐτόν
οἱ Γερμανοί. Ξανακοιμήθηκε. Ξαναπαρουσιάζεται καί ἐκ τρίτου ὁ σεβάσμιος
γέροντας καί τοῦ λέγει:
— Σου εἶπα νά μήν φοβηθεῖς. Ἐγώ θά
φροντίσω καί δέν θά τιμωρηθεῖς. Θά σέ
φυλάξω δέ ἐσένα καί ὅλους τους ἄνδρας
σου καί θά γυρίσετε πίσω στά σπίτια σας,
χωρίς νά πάθει κανένας τίποτε.
Στή συνέχεια, τή νύχτα ἐκείνη, ὁ Γερμανός ἀξιωματικός, ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε,
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ἄκουσε στόν ὕπνο τοῦ φωνές καί κλάματα, κάπου ἐκεῖ δίπλα, στήν αὐλή του.
Ὕστερα πλησίαζαν ζωντανές μορφές, πού
ἔμοιαζαν σάν γυναῖκες, γυναῖκες πολλές,
πού κτυποῦσαν κεφάλια καί στήθια ἀπό
ἀφόρητη δυστυχία καί πόνο. Θρηνοῦσαν,
ἀγανακτοῦσαν καί καταριόντουσαν ἀπό
πόνο γιά τήν σφαγή τῶν παιδιῶν τους
καί τῶν ἐγγονῶν τους, πού ἐπρόκειτο νά
γίνει. Ὅλες αὐτές οἱ φωνές γίνανε ὕστερα
σύννεφο καί ἀνέβαιναν πρός τά ὕψη τοῦ
Οὐρανοῦ, χωρίς νά πέφτει τίποτε στή γῆ.
Καί ἀκόμη ἔβλεπε στόν ὕπνο τοῦ ὁ Γερμανός ἀξιωματικός κάτι σκοτεινόμακρα
σύννεφα, πού ἔβγαιναν ἀπό τό δωμάτιό
του καί ἀνέβαιναν καί σκίαζαν τόν ἥλιο, ὁ
ὁποῖος κρυβότανε ἀπό τά σύννεφα αὐτά
σάν νά ἤτανε ἄνθρωπος καί σκοτείνιαζε
τά πρόσωπα τῶν στρατιωτῶν του. Ἄλλοι
ἀπό τούς Γερμανούς τρόμαζαν καί ἄλλοι
ζητοῦσαν βοήθεια, κάμνοντας τόν Σταυρό τους. Καί ὅλοι τους τρέχανε νά κρυφτοῦνε πίσω ἀπό κορμούς τῶν ἐλιῶν.
Ἀπό τόν τρόμο τοῦ ξύπνησε. Πῆγε
νά μιλήσει, ἀλλά δέν μποροῦσε, παρά
κρατοῦσε ἀνοιχτό τό στόμα του καί κοίταζε τήν εἰκόνα τοῦ ὀνείρου του. Κοίταζε τό γέρο ἐκεῖνο, πού τόν εἶδε μέσα
στό ὄνειρό του τρεῖς φορές καί ὁ ὁποῖος
εἶχε μορφή Ἁγίου της Ὀρθοδοξίας. Ὅταν
συνῆλθε ἀπό τούς ἐφιάλτες, ἄρχισε νά
σκέφτεται τό κακό, πού ἐπρόκειτο νά γίνει: Νά σκοτώνονται ἄνθρωποι καί σάν
τά σκυλιά νά μένουν ἄθαφτοι. Νά καίγονται σπίτια σέ ἕνα λεπτό, πού ἀπαιτοῦσαν χρόνια γιά νά κτισθοῦν!
Οἱ σκέψεις αὐτές τόν ἀναστάτωσαν.
Ἀλλά πάλι ἔλεγε:
— Εγώ εἶπα νά κάψω τήν πόλη. Καί
θά τήν κάψω.

Τότε ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος, ἐμφανίσθηκε ξανά μπροστά τοῦ ἀπειλητικός
καί ἐπίμονος. Μέ φωνή δυνατή καί ἐπιτακτική του εἶπε:
— Πρόσεξε! Ἡ πόλις δέν θά καεῖ καί
οἱ κάτοικοι δέν θά συλληφθοῦν. Εἶναι
ἀθῶοι. Τό ἀκοῦς;
Σηκώθηκε τότε ὁ Γερμανός, καί μέ
τρεμάμενη φωνή τηλεφώνησε στήν Τρίπολη, στό Γερμανό Διοικητή τῆς Πελοποννήσου. Καί ὁ Διοικητής πήγαινε νά
ἀγριέψει, γιά νά ἐκτελεστεῖ ἡ διαταγή
του, ἀλλά δέν μποροῦσε. Τί εἶχε συμβεῖ;
Καί ὁ ἴδιος, τό ἴδιο βράδυ εἶχε δεῖ στό
ὄνειρό του τόν Ἅγιο Χαράλαμπο ὅπως
τόν εἶδε καί τοῦ τόν περιέγραψε στό τηλέφωνο ὁ ἀξιωματικός του ἀπό τά Φιλιατρά. Τελικά ἀποφάσισε καί εἶπε στόν
ἀξιωματικό τῶν Φιλιατρῶν:
«Γράψατε. Ἀναστέλλω τήν καταστροφήν τῆς πόλεως. Ἔλθετε ἀμέσως ἐνώπιόν
μου αὔριον μεσημβρία».
Ὅταν ξημέρωσε ἀνακοινώθηκε ἡ ἀνάκληση τῆς ἀποφάσης τῶν Γερμανῶν.
Ξεχύθηκαν στό ἄκουσμα χαρούμενοι οἱ
ἄνθρωποι στά καφενεῖα, στή πλατεία,
στούς δρόμους...
Μια ομάδα, τότε, ἀπό Γερμανούς
στρατιῶτες καί ὑπαξιωματικούς, ἔχοντας
στή μέση τόν ἀξιωματικό τους Κοντάου
καί δυό Ὀρθοδόξους ἱερεῖς, περνοῦσαν
ἀπό τούς δρόμους καί πηγαίνανε ἀπό τή
μία Ἐκκλησία στήν ἄλλη. Ἀρχίσανε ἀπό
τόν Ἅι Γιάννη, ἀπό τόν Ἅγιο Νικόλαο,
τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο καί τελικά κατευθύνονταν πρός τήν Παναγιά.
Ὁ ἀξιωματικός ἔψαχνε νά βρεῖ τήν
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, πού εἶδε στόν ὕπνο
του. Ὅταν τοῦ ἀνοίξανε τήν πόρτα τοῦ
Ναοῦ τῆς Παναγίας, ἀνεγνώρισε μέσα
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στίς εἰκόνες τόν Ἅγιο Χαράλαμπο, πού
εἶδε στόν ὕπνο του καί τόν πρόσταζε. Ἡ
φωνή τοῦ κόπηκε. Σκέπασε μέ τά χέρια
τοῦ τό πρόσωπό του. Ἔπειτα, ἔκαμε τόν
Σταυρό του καί εἶπε μερικές προσευχές
στή γλώσσα του, τίς ὁποῖες οἱ ἱερεῖς δέν
μπορέσανε να τις ερμηνεύσουν. Ρώτησε,
στή συνέχεια, τούς ἱερεῖς νά τοῦ ποῦνε
ποιός ἤτανε ὁ γέροντας τῆς εἰκόνας. Τοῦ
διηγηθήκανε, ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Ἅγιος
Χαράλαμπος πού ὑπέστη πολλά μαρτύρια γιά τό Χριστό. Τοῦ εἴπανε ἔπειτα
γιά τά θαύματα πού ἔκανε καί κάνει καί
ἄλλα πολλά.
Ὅπως δέ τοῦ εἶπε τοῦ Φρουράρχου,
ὁ Ἅγιος, αὐτός καί ὅλοι οἱ ἄνδρες τῆς
φρουρᾶς ἐκείνης ἐπέστρεψαν, ὅταν τελείωσε ὁ πόλεμος, στή Γερμανία καί στά
σπίτια τους, χωρίς νά πάθη κανείς τούς
τίποτε.
Ὁ Γερμανός διατήρησε ζωηρότατη τή
μνήμη τοῦ θαύματος κι εὐγνωμονοῦσε
τόν Ἅγιο. Στά ἑπόμενα χρόνια, πολλές
φορές ὁ Γερμανός αὐτός μέ τήν γυναίκα του, τά παιδιά του καί μέ ἄλλους πατριῶτες τοῦ πήγαινε στίς 10 Φεβρουαρίου στά Φιλιατρά καί προσευχόταν μέ
πίστη στόν Ἅγιο. Στήν καρδιά τοῦ ἄνθισε
ἡ Ὀρθοδοξία.
Το ἄλλο θαῦμα ἀφορᾶ σέ πολύ πρόσφατο θαῦμα τοῦ Ἁγίου, στόν Πύργο τῆς
Ἠλείας, ὅπου εἶναι πολιοῦχος Ἅγιος.
Στις 26 Μαρτίου 1993, ὁ μεγάλος
σεισμός τοῦ Πύργου στίς 14:10 τό ἀπόγευμα, διαμοιράστηκε σέ δυό σεισμούς
τῶν 5,5 καί 5,8 R καί ἀπό ἄποψη χρόνου
3 λεπτά κενό μεσολάβησαν μεταξύ τῶν
μεγάλων δονήσεων, μέ ἀποτέλεσμα οἱ
ζημιές νά μήν εἶναι φοβερές. Αὐτή ἡ διαμοίραση τοῦ σεισμοῦ ἦταν ἐπιστημονι-

κά ἐντυπωσιακό φαινόμενο. Πολύ καιρό
πρίν γίνονταν συνεχεῖς μικρές δονήσεις
τά βράδια, σάν προειδοποίηση, ὥστε
οἱ κάτοικοι νά ἔχουν πάρει τά στοιχειώδη μέτρα καί νά εἶναι σέ ἑτοιμότητα
γιά τήν ὥρα τοῦ μεγάλου σεισμοῦ. Τήν
ὥρα τοῦ σεισμοῦ πολλά μικρά παιδάκια
μέ τά ἀθώα μάτια τούς εἶδαν ὅπως λένε
τόν «παππού» νά κρατάει μέ ἁπλωμένα
τά χέρια τοῦ τά σπίτια τοῦ Πύργου γιά
νά μήν πέσουν. Μετά τό σεισμό, πολλοί
κάτοικοι εἶδαν στόν ὕπνο τους τόν Ἅγιο
Χαράλαμπο νά τούς ἀναφέρει ὅτι μέ
δική του παρέμβαση ὁ μεγάλος σεισμός
χωρίστηκε σέ δυό μικρότερους καί γιά
αὐτό ἔγινε καί περιφορά τῆς εἰκόνας τοῦ
Ἁγίου στήν πόλη.
Κυρίες καί Κύριοι,
Ἐλπίζω μέσα ἀπό τίς γραμμές τοῦ κειμένου μου νά σᾶς μετέφερα λίγη ἀπό τή
συγκίνηση καί τήν κατάνυξη πού ἔνοιωσα, καί νιώθω κάθε φορά, διαβάζοντας
τή ζωή καί τή δράση τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, «τήν Θείαν ἄθλησιν» τοῦ ὁποίου
τιμοῦμε, μέσα ἀπό τίς σεμνές ἐκδηλώσεις πού διοργανώνουμε φέτος.
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Πανασιολογιότατο Πρωτοσύγκελο Πατέρα Λιονάκη, ἐμπνευστῆ καί πρωτεργάτη τῶν
ἐκδηλώσεων τούτων, πού πραγματοποιοῦνται μέ τίς εὐλογίες τοῦ Ποιμενάρχου μας, κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Εἴθε ὁ Ἅγιος νά μᾶς προστατεύει πάντα.
Ἡ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας
Μικρασιατῶν Νομοῦ Χανίων
Στέλλα Γκοζάνη - Χαριτάκη
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Πλημμύρα ἀγάπης στήν εὐλογία
τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεώς μας!
Ἑκατοντάδες φιλάνθρωποι συμπολίτες μας ἔδωσαν δυναμικό παρών ἀκόμη
μία φορά στήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση
τῆς Μητροπόλεώς μας πού πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 22 Ἰανουαρίου γιά
τήν ἐνίσχυση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου καί τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου
στό κέντρο Πορτοκάλι ὅπου ἦταν καί ὁ
μεγάλος χορηγός της βραδιᾶς.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τό καλωσόρισμα τοῦ κόσμου καί τήν ἐκτενῆ ἀναφορά στό ἀπολογιστικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας κατά τό προηγούμενο
ἔτος, στήν προσπάθεια ἀλλά καί τόν καθημερινό ἀγώνα γιά προσφορά στό συνάνθρωπο, ἀπό τήν φιλόλογο κ. Στυλιανή Περάκη, ὑπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιουμένος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη,
τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ.
Γεώργιο Περάκη, τόν Πρόεδρο τοῦ συνδέσμου Κληρικῶν Πρωτ. Ἀντώνιο Σαπουνάκη, Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, τόν Περιφερειάρχη Χανίων κ. Ἀπόστολο Βουλγαράκη, τόν Δήμαρχο Χανῖων
κ. Ἀναστάσιο Βάμβουκα καί τούς ὑπευθύνους τῶν δομῶν τῆς Μητροπόλεως,
εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τοῦ συνδέσμου Κληρικῶν
“ὁ Ποιμήν” καί τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία καί τῶν δομῶν της, εὐχόμενος ἡ νέα χρονιά νά εἶναι πλούσια σέ
χαρές καί πάμπτωχη σέ πόνους καί δυστυ-
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χίες. Κατόπιν εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο, τόν Γενικό
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, ὅλους τους Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας, τούς στενούς
συνεργάτες του καί τέλος ὅλο τόν κόσμο
πού ὅπως ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος ἀκόμη καί σέ δύσκολες στιγμές βοηθάει καθένας ἀπό τό δικό του μετερίζι.
Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπηύθυνε ὁ
Σεβασμιώτατος στόν μεγάλο χορηγό
της βραδιᾶς πού κάλυψε ὅλη τήν φιλοξενία στό κέντρο Πορτοκάλι, τόν κ. Κυριάκο Παπασηφάκη, προσφέροντας τοῦ
μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κυριακοῦ, στόν κ.
Ἀνδρέα Μανωλαράκη ὁ ὁποῖος τραγούδησε καί αὐτή τή φορά μέ τό συγκρότημα τοῦ ἀφιλοκερδῶς, προσφέροντας τοῦ
τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί τέλος
στόν χορευτικό παραδοσιακό σύλλογο
”οἱ βιγλάτορες” καί στόν ὑπεύθυνο καί
πρωτοχορευτή τοῦ συλλόγου κ. Ἰωσήφ
Βιγλάκη τιμώντας τόν μέ τήν εἰκόνα τοῦ
Ἁγίου Ἰωσήφ, ὅπου καί ἐκεῖνοι μέ τήν
σειρά τούς χόρεψαν προσφορά στό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἀκολούθησε ἡ βράβευση τῶν Κληρικῶν πού τελείωσαν τό Μεταπτυχιακό
τους ἥ πού εἰσήχθηκαν σέ ἀνώτατες σχολές, καθώς καί ἡ βράβευση παιδιῶν Ἱερέων
ἀπό τόν σύνδεσμο ἐφημεριῶν ”ὁ Ποιμήν”.
Γρήγορα τήν διασκέδαση τοῦ κόσμου

ἀνέλαβαν ὁ Ἀνδρέας Μανωλαράκης μέ
τίς μαντινάδες του καί τά ὄμορφα παραδοσιακά τραγούδια καί οἱ Βιγλάτορες
μέ τούς δυναμικούς κρητικούς χορούς
κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα
ἀπό τό πολυπληθές κοινό.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν
πλήν τῶν προαναφερομένων, ὁ θεματικός ἀντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής, οἱ δήμαρχοι Ἀποκορώνου καί
Κισάμου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης
καί κ. Θοδωρής Σταθάκης, ἀντίστοιχα, ὁ
ἀντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Νίκος Δασκαλάκης, περιφερειακοί καί δημοτικοί σύμβουλοι, ὁ πρώην ὑπουργός κ. Χρῆστος
Μαρκογιαννάκης, ὁ Γενικός Περιφερειακός Ἀστυνομικός Διευθυντής Κρήτης
ὑποστράτηγος κ. Κωνσταντῖνος Λαγουδάκης μέ τόν διευθυντή τῆς Διεύθυνσης
Ἀστυνομίας Χανῖων ἀστυνομικό διευθυντή κ. Γεώργιο Λυμπινάκη, ἐκπρόσωποι
τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, τῶν σωμάτων
ἀσφαλείας, φορέων, συλλόγων κ. ἄ.
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ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,
ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ Η’ ΟΧΙ;
τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν πρωτοπρεσβύτερο
π. Στυλιανό Καρπαθίου, ψυχίατρος παιδιῶν καί ἐφήβων, στό πλαίσιο
τῆς ἐκπομπῆς “ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

Διαβάσαμε μία εἴδηση γιά μία ἐπιστημονική ἔρευνα γιά τήν νοημοσύνη
καί τήν θρησκευτικότητα, ἡ ὁποία ἐν
ὀλίγοις ἔλεγε ὅτι οἱ βαθιά θρησκευόμενοι ἄνθρωποι δέν εἶναι καί νοήμονες. Ἀρχικά, τί ὀνομάζουμε ἔρευνα
καί πότε θεωρεῖται τεκμηριωμένη;
Ἡ ἐπιστήμη καί ἡ κάθε ἐπιστημονική ἔρευνα ξεκινάει ἀπό τήν παρατήρηση καί καταλήγει στό πείραμα μέσα
στό ἐργαστήριο. Μέ στατιστικά δεδομένα μπορεῖ κανείς νά βγάλει κάποια
συμπεράσματα. Τά συμπεράσματα,
ὅμως, αὐτά ἔχουν σχέση καί μέ τούς
παράγοντες οἱ ὁποῖοι ἐπιδροῦν πάνω
στά πρόσωπα, τίς καταστάσεις καί τά

μετρήσιμα μεγέθη. Θά πρέπει νά δοῦμε
στήν κλασσική ψυχιατρική ἐπιστήμη
πώς ὁρίζεται ἡ νοημοσύνη. Πρέπει νά
γνωρίζουμε τό ἑξῆς: τό 1905, ὁρίστηκε ὅτι ἡ νοημοσύνη εἶναι τό πηλίκο
τῆς νοητικῆς ἡλικίας μέ τῆς χρονολογικῆς. Ἐπειδή, ὅμως αὐτή ἡ δοκιμασία
ἀδυνατεῖ νά μετρήσει ἡλικίες ἄνω τῶν
15 ἐτῶν, ἀπό τό 1939 σχεδιάζεται ἡ
κλίμακα, ἡ ὁποία ὀνομάζεται κλίμακα
νοημοσύνης ἐνηλίκων, δηλαδή ἡ πλέον
χρησιμοποιούμενη κλίμακα δοκιμασίας νοημοσύνης στήν κλινική πράξη ἡ
ὁποία μέχρι σήμερα ἔχει περάσει ἀπό
πολλές ἀναθεωρήσεις. Ἑπομένως, ἡ
ἔρευνα γιά τήν ὁποία μιλᾶτε ξεκίνησε
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σχολεῖ πολλές οἰκογένειες εἶναι ἡ δυσλεξία. Γνωρίζετε ὅτι ἕνα δυσλεκτικό
παιδί μπορεῖ νά εἶναι πανέξυπνο ἀλλά
γιά κάποια χρονική περίοδο τῆς ζωῆς
του, νά εἰσπράττει, νά καταγράφει, νά
ἐπεξεργάζεται ἔννοιες ἀλλά νά μήν ἔχει
τήν δυνατότητα αὐτές τίς ἔννοιες νά
τίς ἐκφράσει; Νά ἔρχεται κάποια στιγμή στή ζωή του καί αὐτές τίς ἔννοιες
νά μπορεῖ νά τίς ἐκδηλώσει καί νά τίς
ἀξιοποιήσει μέ ἕνα θετικότατο τρόπο,
αὐτό εἶναι τό δεύτερο σημεῖο. Τό τρίτο
σημεῖο εἶναι, ἡ κρίση τοῦ ἀνθρώπου ὡς
ψυχική λειτουργία δέν συναρτᾶται ἀπό
τήν ἀκέραιη μόνο ἀνατομολειτουργική ἀκεραιότητα τοῦ ἐγκεφάλου τοῦ
κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος ἀλλά
εἶναι ἕνα δυναμικό φαινόμενο πού χτίζεται ἀπό πολλά ὑλικά καί ποτέ δέν
σταματᾶ μέχρι τήν τελευταία πνοή τοῦ
ἀνθρώπου.
Ἕνα ἀκόμη παράδειγμα μέσα ἀπό
τήν θεολογία μας, τί σημαίνει μετάνοια
τῆς ἑνδεκάτης; Μπορεῖ πραγματικά
νά ἀναθεωρήσει ὁλόκληρες δεκαετίες συγκεκριμένου τρόπου ζωῆς καί
ἀντιλήψεων μπροστά σέ ἕνα ἐνδεχόμενο ὑπαρξιακοῦ συγκλονισμοῦ καί
ὄχι μόνον, τόν ὁποῖο μπορεῖ νά ὑποστεῖ ἕνας ἄνθρωπος; Ἄλλο σημεῖο, τό
τέταρτο σημεῖο ποῦ μας δίνει ἡ μετάἀνάλυση αὐτῶν τῶν ἐρευνῶν εἶναι ὅτι
δέν μπορεῖ νά παρέχει ἀκριβή στοιχειά
ὅπως παραδείγματι, ἡ ἀλλοπρόσαλλη
συμπεριφορά τῶν νέων, ποῦ ἀποδίδεται; Ἀποδίδεται στό γεγονός ὅτι οἱ
νευρῶνες, τό hardway, τό λογισμικό,
ὁ σκληρός δίσκος τοῦ ἐγκεφάλου, δέν

τό 1928 καί φτάνει τό 2012 καί ἀναφέρεται στή σχέση θρησκευτικότητας
καί νοημοσύνης. Θά ἤθελα νά γνωρίζω
μέ ποιό τέστ νοημοσύνης ἔχει γίνει, μέ
γνώμονα ὅτι τό τέστ νοημοσύνης ἔχει
ὑποστεῖ πολλές τροποποιήσεις, μέ ποιά
κριτήρια τέστ νοημοσύνης ἔγινε, γιατί
ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι κατά τήν πολυετῆ διαδρομή τῶν ἐρευνῶν ὑπάρχει
ξεκάθαρη ἀνομοιογένεια τῶν μέτρων
μέ τά ὁποία προσπαθοῦν νά μετρήσουν τήν νοημοσύνη τῶν ἀνθρώπων,
ὁπότε ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὑπάρχει
ἕνα μεγάλο ποιοτικό ἔλλειμμα στήν
ἔρευνα. Ἑπομένως, ἀντιλαμβανόμαστε
μέ βάση τίς ἡμερομηνίες ὅτι ἡ ἔρευνα
ξεκίνησε τό 1920, στή συνεχεία ἄλλαξε ὁ τρόπος μέτρησης τῆς νοημοσύνης,
τό 1939, καί φτάνουμε στό 2012, ἄρα
ὑπάρχει μία τρικυμία διαρκῶν ἀναθεωρήσεων τῶν κριτηρίων, μή σταθερότητα τῶν ἀποτελεσμάτων. Δεύτερον,
ἡ χρησιμοποίηση τῆς δοκιμασίας, ἡ
ὁποία περιέχει στοιχεῖα πού ἐπηρεάζονται ἀπό πολιτιστικές καταβολές, κοινωνικές συνθῆκες, τό ἄγχος, τό εὖρος
τῆς προσοχῆς ἐνός ἀτόμου, τήν ταυτότητα τῶν ἐννοιῶν πού περιέχει μία
λέξη ἀπό τόπο σέ τόπο, ἀπό πολιτισμό
σέ πολιτισμό, ἀπό τήν χαρακτηριολογική συγκρότηση τῆς προσωπικότητας ἐνός ἀτόμου, ἡ χρησιμοποιούμενη, λοιπόν, δοκιμασία ἡ ὁποία περιέχει
ὅλα αὐτά,ἀντιλαμβάνεστε ὅτι ἀπό τήν
φύση της, ἔχει ἐγγενῶς μέσα της τό χαρακτήρα τῆς σχετικότητας ὡς πρός τά
ἀποτελέσματα.
Ἕνα ἀκόμη παράδειγμα, πού ἀπα27

τό πρόβλημά τους. Πότε μά πότε στήν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, πλήν τῆς
ναζιστικῆς περιόδου γιά τήν δημιουργία τῶν δῆθεν ὑπεράνθρωπων, δέν χρησιμοποιήθηκε γιά ἄλλο λόγο ἐκτός ἀπό
αὐτό πού σας ἀνέφερα προηγουμένως.
Ὁ Θεός ἔχει θέσει στή φύση ἀπαράβατα ὅρια. Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ περίπτωση τοῦ Einstein, ὁ ὁποῖος ὁπωσδήποτε
θεωρεῖται ὡς κορυφή τῆς εὐφυΐας. Στίς
γυμνασιακές του σπουδές σκόνταφτε
στά μαθηματικά καί ὡς γονέας ἄφησε
πίσω ἕνα καί μόνο παιδί μέ σχιζοφρένεια, μήπως μας λέει κάτι αὐτό; Τίθεται
τό ἐρώτημα ποιά εἶναι τά ἔγκυρα περιοδικά καί ποιά τά κατευθυνόμενα; Ποιοί κάνουν τίς ἔρευνες, ποιά ἡ ἰδεολογία
τους; Ἀπό ποῦ κινοῦνται, πῶς προχωροῦν, τί θέλουν νά πετύχουν;
Ὑπάρχουν πολλοί πού γίνονται διάσημοι μέσα ἀπό τήν προπαγανδιστική
λειτουργία τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, τῶν ἐφημερίδων ἐνῶ ἄλλοι
πολλοί πιό θετικοί ἄνθρωποι, πιό ὀρθά
σκεπτόμενοι μπαίνουν στήν ἀφάνεια
γιατί δέν ὑπάρχει ἐκεῖνος πού θά τούς
δώσει τήν ἄνεση νά μιλήσουν στό
κοινό. Πρόκειται γιά ἀνθρώπους πού
ἐντάσσονται στό παγκόσμιο κίνημα
τοῦ ἀθεϊσμοῦ, τοῦ ἀγνωστικισμοῦ καί
ὅταν λέμε παγκόσμιο, γιά νά ἀκριβολογοῦμε, ἐννοοῦμε τόν δυτικοευρωπαϊκό κόσμο καί κυρίως τόν κόσμο τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν ὅπου οἱ ἄνθρωποι ζοῦν ἕναν ἀφόρητο συγκρητισμό
πού οὐσιαστικά αὐτό εἶναι καί τό νόημα τῆς παγκοσμιοποίησης πού κάποιοι
σκέφτηκαν νά μᾶς ἐπιβάλλουν ἀπό

παίρνουν τήν τελική τους θέση πρίν
τήν ἡλικία τῶν 20 ἐτῶν. Ἑπομένως, γιά
ποιό χαρισματικό παιδί στήν ἡλικία
τῶν 15 ἐτῶν μπορεῖ νά μιλᾶμε ὅταν δέν
ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ὁ ἐγκέφαλός του;
Καί αὐτό τρελαίνει τούς γονεῖς λόγω
τῶν ἀνεξέλεγκτων μεταπτώσεων τῶν
ἐφήβων, μάλιστα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος ὀνομάζει τούς νέους ὡς
ὀνοκένταυρους διότι συνδυάζουν τήν
ἀχαλίνωτη ὁρμητικότητα καί τήν πολύ
ἀνθρωπιά. Μέχρι τά εἴκοσί του χρόνια δέν ἔχει ἀπαρτιωθεῖ, ἑπομένως ἀπό
ποιά ἡλικία ἄραγε ξεκίνησε ἡ ἔρευνα;
Ὅλες αὐτές οἱ ἀνεπάρκειες ἀνάγκασαν ὅλους αὐτούς πού ἀσχολοῦνταν μέ
τήν ἔρευνα, νά ἀνακαλύψουν καί τήν
συναισθηματική νοημοσύνη, κάτι πού
δέν ἔλαβαν ὑπόψη τούς στήν ἔρευνα.
Ἡ δημοσίευση τέτοιων ἐρευνῶν σέ
ἔγκριτα ἐπιστημονικά περιοδικά σέ τί
συμπεράσματά μας ὁδηγεῖ;
Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ δημοσίευση σωστῶν ἤ λανθασμένων ἐρευνῶν
βοηθοῦν στό νά ὑπάρχει συλλογή
στοιχείων γιά σύγκριση καί περαιτέρω ἔρευνα. Ὅμως, θά πρέπει νά τονίσω ὅτι ἄν θά πᾶτε στήν χρήση τῶν IQ
τέστ στήν ψυχιατρική πράξη, θά πρέπει
νά ξέρετε ὅτι χρησιμοποιοῦνται μόνον
καί μόνον γιά τόν προσδιορισμό τῶν
φυσικῶν διανοητικῶν δυσχερειῶν οἱ
ὁποῖες προέρχονται ἀπό λειτουργικές
καί ἀνατομικές βλάβες τοῦ κεντρικοῦ
νευρικοῦ συστήματος ἤ ἀπό γενετικές
δυσλειτουργίες ὥστε τά ἄτομα αὐτά
νά ἀντιμετωπίζονται ἀνάλογα πρός
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ἄνωθεν, βιάζοντας τίς δημιουργικές
ἰδιαιτερότητες καί ἀλλά κυρίως τήν
ἐλευθερία τῶν λαῶν.
Στήν πατρίδα μας πρίν μία δωδεκαετία κυκλοφόρησε ἕνα περιοδικό
γιά πολύ λίγο μέ τήν ἐπωνυμία skeptic
καί στόν ὑπότιτλο εἶχε: To περιοδικό
τοῦ ὀρθολογισμοῦ καί τῆς κριτικῆς
σκέψης. Ἦταν ἡ ἑλληνική ἔκδοση τῆς
ἀμερικανικῆς ἔκδοσης τῶν ὀρθολογιστῶν. Σκοπός ἦταν ἡ δημιουργία
μιᾶς κοινωνίας ὅπου ἡ διάδοση τοῦ
ὀρθολογισμοῦ καί τῆς κριτικῆς σκέψης
βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους νά ζοῦν καλύτερα δηλαδή πρόκειται γιά μία προωθούμενη ἰδεολογία στήν συγκρότηση
μιᾶς νέας θρησκείας μέ θέση τῆς τήν
ἄρνηση τοῦ Θεοῦ ὡς δημιουργοῦ καί
οἰκονόμου τῆς δημιουργίας. Ὡστόσο,
δέν μποροῦσα νά καταλάβω πώς κατάφεραν νά συνδυάζουν αὐτοί οἱ ἔξυπνοι
ἄνθρωποι τῆς ἔρευνας, τήν κριτική
σκέψη μέ τήν ἄρνηση τῆς ἀποστροφῆς
τοῦ Ἀπόστολου Παύλου. Τόσο ἔξυπνοι ἄνθρωποι ἀρνοῦνται τήν πίστη,
δέν βλέπουν τήν ὀμορφιά τοῦ κόσμου;
Δέν προϋποθέτει ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τοῦ
κόσμου, ἡ οἰκονομία τοῦ κόσμου, ἕναν
Δημιουργό; Μιά ἁπλή σκέψη, τίποτε
περισσότερο, τίποτε λιγότερο...Ἔτσι
στή θέση τοῦ Θεοῦ τοποθετοῦν τόν
ἄνθρωπο, τόν τοποθετοῦν σάν τυχαῖο
ἐξελικτικό ὄν πού σήμερα ἡ γενετική
θέλει νά ἀναδείξει σέ ὑπεράνθρωπο .
Ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις μέ θεωρητική
βάση τόν Niche καί προσέβαλλαν καί
προσβάλλουν βάναυσα τό ἀνθρώπινο
γένος μέ κεντρική βόμβα τήν γενετι-

κή. Ἑπομένως, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι
μέσα σέ αὐτόν τόν κατευθυνόμενο κύκλο βρίσκονται καί μία σειρά ἀπό τέτοιες ἔρευνες, ὅπως αὐτή πού προαναφέραμε καί ἡ ὁποία θέλει νά προωθήσει
τήν θεωρεῖα ὅτι ὅποιος πιστεύει στόν
Θεό εἶναι κουτός καί ὅποιος πιστεύει
στόν ἑαυτό του καί στίς δυνατότητες
τοῦ εἶναι Θεός. Ἡ προπαγάνδα καί ἡ
ἄγνοια τοῦ κόσμου δημιουργοῦν ἕνα
πέπλο θαυμασμοῦ μέχρι νά σβήσουν
τά φῶτα καί ἔρθουμε ἀντιμέτωποι μέ
τό στυγνό πρόσωπο τῆς ἀπανθρωπιᾶς.
Τά συμπεράσματά σας ἀνήκουν καθώς
καί ἡ ἐπιλογή... Πίστη καί νοημοσύνη.
Ἅς τό ξαναδοῦμε λοιπόν πιό σοβαρά...
ποιοί εἶναι τελικά οἱ νοήμονες, ἐκεῖνοι
ποῦ πιστεύουν ἤ ὄχι;
(Σᾶς παραθέσαμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική μας
συνέντευξη μέ τόν πρωτοπρεσβύτερο
π. Στυλιανό Καρπαθίου, ψυχίατρο ψυχικῆς ὑγείας παιδιῶν καί ἐφήβων. Νομίζω ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι τό ἀγκυροβόλιο στή θαλασσοταραχή τῆς ζωῆς
μας, εἶναι τό λιμάνι πού ἠρεμοῦμε.
Πόσοι μεγάλοι ἐπιστήμονες ἄφησαν
τήν ἐπιστήμη τους καί τήν καταξιωμένη τούς καριέρα γιά νά ὑπηρετήσουν
τόν Θεό ὅπως ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κκ Νικόλαος; Πόσοι μεγάλοι
ἅγιοί της ἐκκλησιᾶς μας ἦταν μεγάλοι
ἐπιστήμονες ὅπως ὁ Ἅγιος Λουκᾶς;
Ἅς προβληματιστοῦμε καί ἄς φροντίσουμε νά γνωρίσουμε τόν Κύριό μας
πρίν εὔκολα τόν ἀπορρίψουμε...

Πρωτοφανής προσέλευση
στήν ἔναρξη τῶν Β΄ Χαραλάμπειων!

Μέ ἀθρόα προσέλευση, κληρικῶν, λαϊκῶν καί τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου μας πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 29 Ἰανουαρίου στό ψυχαγωγικό κέντρο Κανάρια ἡ
ἔναρξη τῶν Β’ Χαραλάμπειων πού διοργανώνει γιά δεύτερη φορά ἐφέτος ἡ Ἐνορία
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν μέ συντονιστῆ τόν ἱερατικό προϊστάμενο
τῆς Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.
Τά Β’ Χαραλάμπεια τά ὁποία ἀφιερώνονται στόν μακαριστό πατέρα Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ ἐμπνευστής τους, διανθίζονται στό πλαίσιο
τῶν δυό ἑβδομάδων πού θά διαρκέσουν μέ πλούσιες λειτουργικές, πνευματικές,
πολιτιστικές καί ἀθλητικές ἐκδηλώσεις.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος Ἐνορίας Λενταριανῶν τήν ὁποία εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός.
Στή συνέχεια, ἡ ἠχολήπτρια τοῦ Ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Μαρτυρία κ. Νεκταρία Τέλλα, χαιρέτησε ὅλο τόν κόσμο, διαβάζοντας τό πλούσιο πρόγραμμα τῶν
Β’ Χαραλάμπειων καί καλώντας ἀκολούθως στό βῆμα τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους,
χαιρετίζοντας καί ἐκεῖνος μέ τή σειρά τοῦ τήν ἔναρξη τῶν Β΄Χαραλάμπειων, συγ30

χαίροντας τόν στενό του συνεργάτη καί Πρωτοσύγκελλο π. Δαμασκηνό γιά τήν
ἀφιερωματική αὐτή πρωτοβουλία καί γιά ὅλες τίς πλούσιες ἐκδηλώσεις πού τά
περιλαμβάνουν, τιμώντας τόν μέ ἕνα ἀναμνηστικό στεφάνι ἐλιᾶς.
Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης συγχαίροντας καί ἐκεῖνος τήν πρωτοβουλία γιά τήν ἔναρξη τῶν
Β΄Χαραλάμπειων.
Τόν κόσμο ψυχαγώγησε μέ τίς ἐξαιρετικές μαντινάδες καί τραγούδια τό παραδοσιακό κρητικό συγκρότημα τοῦ κ. Ἐλευθερίου Μαθιουδάκη, ἐνῶ ὁ Λαογραφικός Ὅμιλος Χανίων χόρεψε κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση πλήν τῶν προαναφερομένων ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος
Χανίων κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος
Κουκιανάκης, περιφερειακοί σύμβουλοι, ἀντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι καί
ἐκπρόσωποι συλλόγων.

Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός πρός τούς νέους:
”νά κάνετε αὐτό πού κάνουν οἱ μέλισσες”!
Δυνατά πνευματικά μηνύματα
ἀπηύθυνε πρός τή νεολαία Λενταριανῶν πού γέμισε τό κλειστό Γυμναστήριο τῆς περιοχῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός
στό πλαίσιο τῶν Β’ Χαραλάμπειων
πού αὐτή τή φορά οἱ νέοι καί οἱ νέες
της ἐνορίας πραγματοποίησαν ὑπό τόν
συντονισμό τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά μέ σκοπό τή συγκέντρωση τροφίμων γιά τό κοινωνικό παντοπωλεῖο.
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…Νά γίνεται νέοι καί νέες, μᾶς τόνισε μεταξύ ἄλλων στό λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος, σάν τίς μέλισσες πού δέν παίρνουν ἀπό τά ἄνθη τό δηλητήριο ἀλλά
τό ἄρωμα καί τό μέλι τους. Νά ἀκούσετε παράλληλα καί τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, πού λέει ”πάντα δοκιμάζεται τό καλόν κατέχετε, ἀπό παντός εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθαι”. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε καλή συνέχεια στά Β΄Χαραλάμπεια τά ὁποῖα εἶναι κατάμεστα ἀπό πνευματικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις.
Ἀκολούθησε πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα μέ παραδοσιακή μουσική
ἀπό τό συγκρότημα τῶν ἀδελφῶν Στρατινάκη, ἐνῶ χόρεψαν ὁ Λαογραφικός Ὅμιλος Χανίων καί ὁ παραδοσιακός σύλλογος Καγιαλές, κερδίζοντας τό θερμότατο
χειροκρότημα.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἱερεῖς περιφερειακοί σύμβουλοι καί ἐκπρόσωποι συλλόγων, ἐνῶ τήν ὅλη ἐκδήλωση συντόνισε ἡ κ. Κική Δούκα.

Ἡ Ἐνορία Λενταριανῶν τίμησε
τίς μητέρες τῆς πόλης μας!
Μητέρες ὅλων τῶν ἡλικιῶν ἔδωσαν τό παρών στήν ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στόν κινηματογράφο Ἀττικόν τήν Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στό πλαίσιο
τῶν Β’ Χαραλάμπειων πού διοργανώνει γιά δεύτερη φορᾶ ἐφέτος ἡ Ἐνορία Λενταριανῶν μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
ὑπό τόν συντονισμό τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε τρεῖς ὠφέλιμες εἰσηγήσεις ἀπό τρεῖς καταξιωμένες
ἐπιστήμονες τοῦ τόπου μας, τήν Ψυχολόγο κ. Στεφανία Παπαδάκη ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τό θέμα ” ἡ σημασία τοῦ ρόλου τῆς μητέρας στή ζωή τοῦ παιδιοῦ”, τήν Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια κ. Νεκταρία Πατεράκη – Καστρινάκη ὅπου ἀνέπτυξε
τό θέμα ”χαρούμενη μαμά…χαρούμενα παιδιά, πώς ἡ ψυχολογική κατάσταση τῆς
μητέρας ἐπηρεάζει τήν συμπεριφορά καί τήν ψυχολογία τῶν παιδιών” καί τῆς πολυτέκνου Φιλολόγου κ. Μαρίας Παραδᾶ, ἡ ὁποία ἔκανε τήν τελευταία εἰσήγηση
μέ θέμα ”ἡ πολύτεκνη μητέρα”.
Τήν ἐκδήλωση τήν ὁποία συντόνισε ἡ πρόεδρος τοῦ συλλόγου Μικρασιατῶν
Χανίων κ. Στυλιανή Χαριτάκη, πλαισίωσε ἡ χορωδία τῶν ἐκπαιδευτηρίων Θεοδωροπούλου ὅπου τραγούδησαν ὄμορφα τραγούδια μέ θέμα κυρίως τήν μητέρα.
Εὐχαριστήριο χαιρετισμό πρός τίς μητέρες πού ἔδωσαν τό παρών ἀπηύθυνε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, συγχαίροντας ὅλες τίς μητέρες
τοῦ τόπου μας μέ τούς ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες τους.
Στή συνέχεια, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
κάλεσε τίς 60 πολύτεκνες μητέρες τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν νά πάρουν ἀπό τά
χέρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου τόν τιμητικό τους ἔπαινο, ἐνῶ ἀναμνηστικό δῶρο προσεφέρθη σέ ὅλες τίς μητέρες.

Τά Χανιά ὑποδέχτηκαν τό Ἱερό Λείψανο
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους!
Μέ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν ἡ πόλη τῶν Χανίων
ὑπεδέχθη τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα 2 Φεβρουαρίου, ἱερό λείψανο ἐκ τοῦ δεξιοῦ ποδός τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Παναγίας Πορταΐτισσας στήν Κορνοφωλιά Ἔβρου.
Τό Ἱερό Λείψανο πού τό συνόδευαν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων
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Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ναθαναήλ, ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης καί ὁ Ὀσιολογιώτατος Ἱερομόναχος
Ἱερεμίας Ἰβηρίτης, ἔφθασε στό ἀεροδρόμιο Δασκαλογιάννης στίς 2 μ.μ. ὅπου ἀρχικά τους ὑποδέχθηκαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός στήν Ἱερά
Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν, μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας, μετά τῆς ἀδελφότητος καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσημη Ὑποδοχή τοῦ χαριτοβρύτου Λειψάνου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν στό πλαίσιο τῶν ἐπιτυχημένων Β’ Χαραλάμπειων πού διοργανώνει ἐφέτος γιά δεύτερη φορᾶ ἡ Ἐνορία
Λενταριανῶν μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
τήν πρωτοβουλία τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ καί Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
Πλῆθος κόσμου, τοπικῶν ἀρχόντων, στρατιωτικῶν ἀρχῶν, σωμάτων ἀσφαλείας, παραδοσιακῶν κρητικῶν συλλόγων καί ἀντιπροσωπειῶν βρίσκονταν στή θερμότατη ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ κειμηλίου τῆς Ὀρθοδοξίας μας τό ὁποῖο ἔφτασε στό
Ναό στίς 4μ.μ. συνοδευόμενο ἀπό τούς μοτοσικλετιστές (vstorm greek riders),
καί τό παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, μετά στρατιωτικῶν ἐμβατηρίων
ἀπό τήν μπάντα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ.
Ἀκολούθησε ἐπίσημη Δοξολογία καί κατόπιν προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου καί Ἀντιφώνηση ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων.
Πλῆθος κόσμου, τοπικῶν ἀρχόντων, στρατιωτικῶν ἀρχῶν, σωμάτων ἀσφαλείας,
παραδοσιακῶν κρητικῶν συλλόγων καί ἀντιπροσωπειῶν βρίσκονταν στή θερμότατη ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ κειμηλίου τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τό ὁποῖο ἔφτασε στό Ναό
στίς 4μ.μ. συνοδευόμενο ἀπό τούς μοτοσικλετιστές (vstorm greek riders), καί τό
παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, μετά στρατιωτικῶν ἐμβατηρίων ἀπό
τήν μπάντα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ.
Ἀκολούθησε ἐπίσημη Δοξολογία καί
κατόπιν προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου καί Ἀντιφώνηση ἀπό τόν
Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων.
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Μία μοναδική συναυλία μέ τόν Γαϊτάνο
γιά καλό σκοπό!

Μία μοναδική συναυλία γιά τήν ἐνίσχυση τῶν δυό εἰδικῶν σχολείων στά Χανιά πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στό Πνευματικό Κέντρο στό
πλαίσιο τῶν Β’ Χαραλάμπειων πού διοργανώνει ἡ Ἐνορία Λενταριανῶν γιά δεύτερη φορᾶ ἐφέτος.
Σέ ἕνα ἱστορικοθρησκευτικό ὁδοιπορικό ὁ ὑπέροχος Πέτρος Γαϊτάνος μέ τούς
συνεργάτες τοῦ ταξίδεψαν τό πολυπληθές κοινό σέ ἕνα ψαλτικό ταξίδι – ἀναφορά
στό βίο τῆς Παναγίας.
Πρίν τήν ἔναρξη ἡ διευθύντρια τοῦ πρώτου δημοτικοῦ σχολείου κ. Μαρία Πρινιανάκη, καλωσόρισε ὅλο τόν κόσμο εὐχαριστώντας μέ θερμότατα λόγια τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τῆς
Ἐνορίας Λενταριανῶν καί συντονιστῆς τῶν Β’ Χαραλάμπειων καθώς καί τόν Πέτρο Γαϊτάνο καί τούς συνεργάτες του.
Μέ λόγια συγκινητικά ὁ Πρωτοσύγκελλος μίλησε πρός τό κοινό, λέγοντας πώς
ἡ Ἐκκλησία πάντοτε βρίσκεται καί θά βρίσκεται κοντά σέ ὅποιον ἔχει ἀνάγκη.
Κατόπιν χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, συγχαίροντας τόν Πρωτοσύγκελλο γιά αὐτήν τήν πρωτοβουλία, καθώς καί ὅλους τους
συνεργάτες κληρικούς καί λαϊκούς πού βοηθᾶνε σέ κάθε προσπάθεια τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας. Στή συνέχεια, ἀπέδωσε τόν φάκελο μέ τό χρηματικό ποσό στήν
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Διευθύντρια τοῦ εἰδικοῦ σχολείου καί στούς ἐκπροσώπους τοῦ συλλόγου γονέων
καί κηδεμόνων.
Στή συναυλία πού ἀκολούθησε καί κέρδισε τό θερμότατο χειροκρότημα, ἔδωσαν τό παρών πλήν τῶν προαναφερομένων ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὅρους Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ναθαναήλ καί ὁ Προηγούμενος Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης καί πλῆθος κόσμου πού ἀνταποκρίθηκε στό
κοινωνικό καί φιλάνθρωπο κάλεσμα τῆς ἐνορίας Λενταριανῶν.

Ὠδή στά πάθη! Παρουσίαση τοῦ βιβλίου
τοῦ † Πρωτ. Ἐμμ. Γεωργιακάκη
Σέ κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων στίς
5 Φεβρουαρίου, ἡ παρουσίαση τοῦ ποιητικοῦ ἔργου τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως καί
λίαν ἀγαπητοῦ Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη.
Τό βιβλίο τό ὁποῖο τιτλοφορεῖται ”Ὠδή στά πάθη”, προλόγισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος μεταφέροντας τόν χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καλωσόρισε ὅλο τόν
κόσμο, καί τούς συγγενεῖς του μακαριστοῦ ἱερέως.
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Ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς ἀπό τήν ἰατρό καί συγγραφέα κ. Πηνελόπη Ντουντουλάκη, ἀπό τόν φιλόλογο κ. Κων/νο Φουρναράκη καί
τήν δημοσιογράφο-ἐκφωνήτρια τῆς ΕΡΤ κ. Καίτης Ἀλέξη.
Τήν συγκινητική παρουσίαση τήν ὁποία πλαισίωνε πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν ζωή τοῦ μακαριστοῦ ἱερέα καθώς καί ὄμορφα τραγούδια ἀπό τήν χορωδία Μικρασιατῶν ”ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος” ἔκλεισε μέ εὐχαριστήριο λόγο πρός
ὅλους ἡ κ. Χρυσή Γεωργιακάκη φοιτήτρια Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας καί κόρη τοῦ
μακαριστοῦ ἱερέως.

Ἐγκαινιάστηκε τό ”Μαυριγιαννάκειο Ὀδοντιατρεῖο
καί Παντοπωλεῖο” στήν Ἐνορία Λενταριανῶν
Τό δικό τους Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο, Παντοπωλεῖο καί ἱματιοθήκη ἀπέκτησαν ἀπό χθές τά Λενταριανά ὑπό τόν συντονισμό τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους καί τῆς εὐγενικῆς χορηγίας τῆς οἰκογένειας Μαριγιαννάκη. Τά ἐγκαίνια
τῶν δομῶν, πού θά λειτουργοῦν στήν ὁδό Παπαναναστασίου 124, πραγματοποιήθηκαν χθές προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ
καί συμπροσευχουμένου τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί ἱερατικός προϊσταμένου τοῦ
Ναοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ὁ ὁποῖος συντόνισε καί
τήν ὅλη κοινωνική δράση μέ τίς κυρίες τῆς φιλοπτώχου ἀδελφότητος καί τῆς
ὑπευθύνου πρεσβυτέρας Εἰρήνης Γεωργιακάκη.
Ἡ συγκεκριμένη δομή, ὀνομάστηκε «Μαυριγιαννάκειο» Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο – Ἱματιοθήκη - Παντοπωλεῖο, πρός τιμήν τῆς οἰκογένειας Μαυριγιαννάκη
ἡ ὁποία προσέφερε τόν χῶρο καί ἡ ὁποία τιμήθηκε μέ εἰδική εὐαρέσκεια ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη.
Στό λόγο τούς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης καί ὁ Πρωτοσύγκελλος εὐχαρίστησαν μέ λόγια θερμότατα τήν δωρήτρια οἰκογένεια καί τήν ὀδοντίατρο πού
χάρισε ὅλο τόν ἰατρικό ἐξοπλισμό της, καθώς καί ὅλους ἐκείνους πού μέ ἀγάπη
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στηρίζουν ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τήν κοινωνική αὐτή δομή. Μία δομή πού ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν οἱ ἀρχές τοῦ τόπου μας μεταξύ αὐτῶν ὁ Δήμαρχος Χανιῶν κ. Ἀναστάσιος Βάμβουκας, ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἐλευθερία Ἀλιφιεράκη, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Δημοτικῆς Πρωτοβουλίας 100/5 κ. Ἄρης Παπαδογιάννης, ἀντιπροσωπεία ἀπό τό ἐπιμελητήριο Κρήτης, τά Μ.Μ.Ε. τοῦ τόπου μας καί
πλῆθος κόσμου.

Λαμπρή πανήγυρη στόν Ἅγιο Χαράλαμπο
Λενταριανῶν στά Χανιά!
Μέ τή συμμετοχή ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν τελέσθηκε τήν Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν περιώνυμο
καί μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στά Λενταριανά Χανίων χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τό παρών στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Ἀντιδήμαρχοι τῆς πόλεώς μας καί ἄλλες ἀρχές.
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Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου καί συλλειτουργούντων πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τοπικῶν καί στρατιωτικῶν
ἀρχῶν, τοῦ Δημάρχου Χανίων κ. Ἀναστασίου Βάμβουκα, τοῦ Δημάρχου Κισάμου
κ. Θεοδώρου Σταθάκη, ἀντιδημάρχων, Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Θρόνου
καί ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν πού συνέρρεαν νά προσκυνήσουν τήν
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καί τμῆμα τοῦ θαυματουργοῦ Λειψάνου πού βρίσκεται μόνιμα
στό ναό.
Μετά τό πέρας τῆς Θεία Λειτουργίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
καί ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, ὅλους του Κληρικούς πού τίμησαν μέ τήν
παρουσία τούς τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου, τούς χορούς τῶν ἱεροψαλτῶν πού κόσμησαν
τά ἀναλόγια μέ ὑπέροχους ὕμνους, τόν Δήμαρχο Χανίων καί τόν Δήμαρχο Κισάμου καθώς καί ὅλο τόν κόσμο καί τά μικρά παιδιά πού μέ εὐλάβεια καί κατάνυξη
παρακολούθησαν ὅλες τίς λατρευτικές συνάξεις.

π. Λύβιος: ἡ ἀδύναμη ἁγιότητα
τῆς καθημερινότητας!
Μία ἀκόμη πνευματική ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῶν Β’ Χαραλάμπειων πού διοργάνωσε ἡ Ἐνορία Λενταριανῶν μέ τόν συντονιστή καί ἱερατικό προϊστάμενό της, Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό
Λιονάκη, μέ ὁμιλητή αὐτή τήν φορά τόν ἀξιόλογο π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο
συγγραφέα πολλῶν βιβλίων μέ μεγάλη ἀποδοχή στό κοινό.
Ὁ π. Λύβιος, στόν πλημμυρισμένο Ἱερό Ναό ἀπό ἑκατοντάδες κληρικούς καί
λαϊκούς, ἀνέλυσε πνευματικά τό θέμα: ”ἡ ἀδύναμη ἁγιότητα τῆς καθημερινότητας” , θέλοντας νά τονίσει ὅτι ἔχοντας ὅλοι μας σάν ὁδοδεῖκτες τούς Ἁγίους της
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Ἐκκλησίας μας μπορεῖ ὁ καθένας ξεχωριστά ἀκόμα καί στίς ἡμέρες μας νά γίνει
Ἅγιος.
Μέ θερμότατα λόγια ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος καλωσόρισε καί
εὐχαρίστησε τόν π. Χαράλαμπο μεταφέροντάς του τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ προσφέροντάς του τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐνορίας
καί συγχαίροντας τόν γιά τόν ὑπέροχο πνευματικό καί ὠφέλιμο λόγο.

Μέ χορούς καί δρώμενα ἔκλεισαν
τά Β΄ Χαραλάμπεια!

Τήν Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στό Ὠδεῖο Χανίων ἡ Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους
σέ συνεργασία μέ τόν ΔΟΚΟΙΠ Χανίων καί τόν Λαογραφικό Ὅμιλο Χανίων ἔκλεισαν τήν αὐλαία γιά τά Β’ Χαραλάμπεια πού γιά 2 ἑβδομάδες παρουσίασαν ἕνα
πλούσιο θρησκευτικό, πολιτιστικό καί παράλληλα κοινωνικό πρόγραμμα.
Τήν ἐκδήλωση πού ἀντί εἰσόδου συλλέγονταν τρόφιμα γιά τό κοινωνικό παντοπωλεῖο τῆς Ἐνορίας, παρουσίασε ἡ ἀγαπητή κ. Στυλιανή Ἁγιασμενάκη ἀπό τόν
Λαογραφικό Ὅμιλο.
Στόν χαιρετισμό τοῦ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΟΚΟΙΠ κ. Μανοῦσος Φοβάκης καλωσόρισε ὅλο τόν κόσμο καί συνεχάρει τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη γιά τό πλούσιο πρόγραμμα τῶν Β’ Χαραλάμπειων,
πού ἀποτέλεσε πνευματική καί πολιτιστική προσφορά γιά τόν τόπο μας.
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Ἡ ἐκδήλωση πού ξεκίνησε μέ τό τροπάριο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τήν
βυζαντινή χορωδία «Ὅσιος Νικόλαος ὁ Κυδωνιεύς», μέ χοράρχη τόν κ. Ἀντώνιο Κλουβιδάκη, περιελάμβανε ὕμνους, δρώμενα ἀπό τή ζωή τοῦ Ἁγίου ἐνῶ ἡ κ.
Στυλιανή Γκοζάνη-Χαριτάκη, Πρόεδρος τῶν Μικρασιατῶν Χανίων ἀναφέρθηκε
ἐκτενῶς στή ζωή τοῦ Ἁγίου.
Κατόπιν ἀκολούθησε ἕνα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα μέ ριζίτικα
καί παραδοσιακούς χορούς.
Τήν ἐκδήλωσε ἔκλεισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος, ἱερατικός
προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν καί συντονιστῆς καί ἐμπνευστῆς ὅλων
τῶν ἐκδηλώσεων τῶν Β’ Χαραλάμπειων, ὁ ὁποῖος συγκινημένος εὐχαρίστησε τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό γιά τήν πατρική του ἀγάπη, ἐμπιστοσύνη καί στήριξη, τούς συνεργάτες καί ὅλους ἐκείνους πού μέ ἀγάπη διακόνησαν
σέ ὅλο αὐτό τό εὐλογημένο πρόγραμμα, καί τέλος ὅλο τόν κόσμο πού ἀνταποκρίθηκε δυναμικά σέ κάθε κάλεσμα.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Λαμπρά ἑορτάσθηκαν τά 104 χρόνια τῆς ἐπετείου
τῆς Ἕνωσης τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα!

Μέ κάθε ἐπισημότητα ἑορτάστηκε ἡ ἐπέτειος τῆς Ἕνωσης τῆς Κρήτης μέ τήν
Ἑλλάδα τήν Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.
Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς τελέστηκε Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βίαννου κ.κ. Ἀνδρέου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἐπίσημη Δοξολογία στόν Καθεδρικό
Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί συμπροσευχούμενων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Κατελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῶν
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
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Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη πομπή πρός τό Φρούριο Φιρκά ὅπου
ἔγινε ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας παρουσία τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ Εὐάγγελου Ἀποστολάκη, τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΝ Νικόλαου Τσούνη, τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ,
σύσσωμης τῆς τοπικῆς πολιτικῆς, στρατιωτικῆς καί θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ἀλλά
καί πλῆθος κόσμου.

Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό βιβλιοπωλεῖο ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, βρίσκεται στήν ὁδό Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στό ἰσόγειο τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως.
Σέ ἕνα ὄμορφο διαμορφωμένο χῶρο πού ἐπιμελεῖται
ὁ ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου π. Ἰωάννης Μαλεφάκης μποροῦμε νά βροῦμε ἀπό θυμιάματα, εἰκόνες, ἱερατικά σκεύη καί μία πλούσια συλλογή
ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλία Πατέρων καί συγγραφέων πού πραγματεύονται τήν ὀρθόδοξη
Μαρτυρία.
Τό βιβλιοπωλεῖο εἶναι ἀνοιχτό καθημερινά καί λειτουργεῖ ὧρες καταστημάτων.
Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας: 28210-27819
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Πανηγυρική ἀγρυπνία
γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη
στήν Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς!
Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρᾶς ἑορτάστηκε
στήν Μεταμόρφωση στό Κάστρο, τό νέο Καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.
Στήν ἀγρυπνία συλλειτούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός ἐνῶ συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Κληρικοί, ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καί μεγάλο πλῆθος προσκυνητῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί νέοι.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Βαρβάρας
στό Πεδίο Βολῆς Κρήτης!
Ἡ Ἁγία της Χριστιανοσύνης καί προστάτιδα τοῦ Πυροβολικοῦ
Ἁγία Βαρβάρα ἑορτάστηκε μέ τήν δέουσα
μεγαλοπρέπεια στόν
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό πού
εἶναι ἀφιερωμένος στή
μνήμη της, τήν Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στό
Πεδίο Βολῆς Κρήτης, ἱερουργοῦντος τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου
Παπαγιαννάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Πρεσβ. Ἰωσήφ Πλανάκη,
τοῦ διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί συμπροσευχουμένης τῆς στρατιωτικῆς
καί πολιτικῆς ἡγεσίας.
Πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν Ἁγία Βαρβάρα
καί παράλληλα νά εὐχηθοῦν τά χρόνια πολλά στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
πού ἄγει τά ὀνομαστήριά του ἕνεκεν τῆς ἑορτῆς τήν ἡμέρα αὐτήν καί τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ἐπίσημος Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ.
Ἀμφιλοχίου καί ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Λαμπρός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Νικολάου
στά Χανιά
Πανηγυρικά ἑόρτασαν τά Χανιά τόν
Ἅγιο Νικόλαο στούς φερώνυμους τό
ὄνομά του Ἁγίου Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεώς μας.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων πλήθους ἱερέων καί συμπροσευχουμένων πλήθους κόσμου, στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Σπλάντζια Χανιῶν.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε τόν μεγάλο
Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν κεντρικό Ναό στή Σούδα, ὅπου τιμᾶται ὁ Ἅγιος ὡς
προστάτης καί πολιοῦχος της.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Σούδα Χανίων τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, συλλειτουργούντων κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί παρουσία τῆς Διοίκησης
τοῦ Ναυστάθμου Κρήτης, στρατευσίμων καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στούς δρόμους τῆς
Σούδας ἐνῶ στήν συνέχεια ἀκολούθησε ἐπίσημος Δοξολογία στούς χώρους τοῦ Ναυστάθμου Κρήτης προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, παρουσία
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Παταπίου στό Γηροκομεῖο Χανίων!
Σέ κλίμα κατάνυξης, καί ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί παρουσία πλήθους Κληρικῶν καί κόσμου, τελέστηκε
ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τήν
μνήμη τοῦ Ὁσίου Παταπίου τοῦ Θαυματουργοῦ στόν Ἱερό ναό πού βρίσκεται
στόν περίβολο τοῦ Δημοτικοῦ Γηροκομείου Χανίων τήν Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου.
Συνάμα, τελέστηκε μνημόσυνο στή μνήμη τῶν θυμάτων τοῦ ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος πού συνέβη τό 1969, καί τῶν
θυμάτων τῆς ναυτικῆς τραγωδίας τοῦ
Ε/Γ-Ο/Γ “Ἠράκλειον” στή Βραχονησίδα
Φαλκονέρα.
Ἀκολούθησε ἐκδήλωση μέ ὁμιλία ἀπό
τή φιλόλογο κ. Μαρία Μαράκη καί μικρή
δεξίωση στό φουαγιέ τοῦ ἱδρύματος.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν Ἁγία Μαρίνα ὅπου διακονεῖ ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, τελέσθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ τήν Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τελέσθηκε καί
στήν πόλη τῶν Χανίων στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης, στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου
στήν Ἱ.Μ. Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου!
Τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου τίμησε καί ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας τήν παραμονή 14 Δεκεμβρίου καί ἀνήμερα
τῆς ἑορτῆς Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου. Μέγα
πανηγυρικός καί Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου στό
Γεράνι Χανίων χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ οἰκείου Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τερεζάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη,
τοῦ Πρεσβ. Χρήστου Καρίπογλου, τοῦ Πρεσβ. Ἰωάννου Κουκουράκη, τοῦ διακόνου Δημητρίου Δερμιτζάκη καί πλήθους κόσμου.
Τό παρών ἔδωσε καί ὁ Ἀντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Νικόλαος Δασκαλάκης.

Χριστουγεννιάτικη ἑορτή στήν ἐνορία Ἁγίας Μαρίνας!
Μέ Χριστουγεννιάτικα κάλαντα καί τραγούδια πλημμύρισε τό Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο
τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας στήν Χριστουγεννιάτικη ἑορταστική ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 16 Δεκεμβρίου.
Τήν ἐκδήλωση τήν ὁποία συντόνισε ὁ οἰκεῖος
ἐφημέριος καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης μαζί μέ τούς συνεργάτες του, χαιρέτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συγχαίροντας ὅλους γιά τήν ὄμορφη Χριστουγεννιάτικη
ἑορτή, τονίζοντας ὅτι αὐτά τά Χριστούγεννά μας δίνεται μία εὐκαιρία νά γεννηθεῖ
ὁ Χριστός στίς καρδιές ὅλων μας, καί αὐτό θά γίνει ἄν φωλέψει στήν καρδιά μας ἡ
ἀληθινή πίστη πρός τόν Θεό καί ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό μας.
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Δοξολογία γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων ”τριῶν παίδων ἐν
καμίνῳ”, προστατῶν τῆς Πυροσβεστικῆς στά Χανιά!

Δοξολογία τελέσθηκε σήμερα τό πρωί γιά τούς Ἁγίους Ἀνανία, Ἀζαρία καί Μισαήλ προστατῶν τοῦ Πυροσβεστικοῦ σώματος, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ
τήν Κυριακή 17 Δεκεμβρίου ἡμέρα μνήμης τῶν ”Τριῶν παίδων ἐν καμίνω”.
Πυροσβέστες, ἐκπρόσωποι ἀρχῶν καί φορέων τίμησαν τούς «Τρεῖς παῖδες ἐν
καμίνῳ» πού καταδεικνύουν καί τήν ἀποφασιστικότητα τῶν πυροσβεστῶν γιά
προσφορά τους στήν κοινωνία.
Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ἀναγνώσθηκε ἀπό ἀξιωματικό του Πυροσβεστικοῦ Σώματος ἡ ἡμερήσια διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Π.Σ.
Στή συνέχεια, στό Νεώριο Μόρο τοῦ Ναυτικοῦ Μουσείου Χανίων, πραγματοποιήθηκε τό δεύτερο τμῆμα τῶν ἐκδηλώσεων τό ὁποῖο ξεκίνησε μέ τόν χαιρετισμό τοῦ
Διοικητῆ Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ν. Χανίων κ. Δημοσθένη Μπουντουράκη.
Κατόπιν ὁ Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν ἀπέδωσε τιμητικό ἔπαινο
στόν ταπεινό Ποιμενάρχη, γιά τήν προσφορά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στό κοινωνικό σύνολο καί εἰδικότερα στόν φιλανθρωπικό τομέα.
Συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος γιά τήν ἀπρόσμενη αὐτή τιμητική βράβευση
εὐχαρίστησε τόν Διοικητή καί τίς Πυροσβεστικές Ὑπηρεσίες γιά τό πολυσήμαντο
ἔργο τους, τονίζοντας ὅτι τό ἔργο πού κάνει ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία εἶναι ἔργο
ὅλων τῶν ἀνθρώπων…
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Χριστουγεννιάτικα κάλαντα καί τραγούδια
στήν ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Χανίων!
Μία ὄμορφη Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση μέ τραγούδια καί κάλαντα πραγματοποιήθηκε στήν Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Χανίων στήν περιοχή Χαλέπα.
Νέοι καί νέες ἀλλά καί μικρά παιδιά τραγούδησαν ὄμορφα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί κάλαντα στό ὄμορφο καί νεοκλασικό πολιτιστικό κέντρο τῆς
Ἐνορίας, ὑπό τόν συντονισμό τοῦ ἐφημερίου Πρεσβ. Βασιλείου Γκάτση καί τῶν
συνεργατῶν του.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
καί πλῆθος ἐνοριτῶν.
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Κυδωνίας & Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
δῶστε στά παιδιά σας χρόνο νά παίξουν!
Μέ Χριστουγεννιάτικα κάλαντα ἀπό διάφορα μέρη τῆς
Ἑλλάδος, ποιήματα καί μικρά
θεατρικά δρώμενα ἡ Ἐνορία
Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων παρουσίασε τήν Κυριακή 17 Δεκεμβρίου τήν Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τῆς τήν ὁποία
ἐπιμελήθηκαν ὁ ἱερατικῶς
προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνης μαζί μέ τόν συνεφημέριό
του Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη, τούς συνεργάτες τοῦ κατηχητικοῦ καί τά παιδιά τῆς Ἐνορίας!
Στήν ἐκδήλωση τό παρών
ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Κληρικοί τῆς
Μητροπόλεώς μας, καί πλῆθος
Ἐνοριτῶν πού θερμά τήν χειροκρότησαν.
”Δώστε στά παιδιά σας
χρόνο νά παίξουν” τόνισε μεταξύ ἄλλων στόν χαιρετισμό τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας. Τά Χριστούγεννα εἶναι γιά ὅλους μας καί γιά τά παιδιά μας μία
εὐλογημένη περίοδος ἑορτῶν.
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Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση
στόν Ἅγιο Χριστοφόρο Χανίων!
Δῶρα Χριστουγεννιάτικα, παιδικές φωνές, Χριστουγεννιάτικα
τραγούδια, ποιήματα καί θεατρικά
πλημμύρισαν τήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς
Ἐνορίας Ἁγίου Χριστοφόρου Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Βασίλειος
Φραγγιαδάκης.
Κατηχητές, νέοι καί μικρά παιδιά παρουσίασαν στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό πού παρακολούθησε τήν Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση, μία
ὄμορφη ἑορταστική ἐκδήλωση μέ πλούσιο
πρόγραμμα.
Στόν Χαιρετισμό τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τόν οἰκεῖο ἐφημέριο καί ὅλους
τους συνεργάτες του, εὐχόμενος σέ ὅλο τόν
κόσμο τά φετινά Χριστούγεννα νά τά ἑορτάσουμε ὅλοι μαζί ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένεια,
ὡς Ἔθνος.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός μιλάει
στούς μαθητές τοῦ 19ου Δημοτικοῦ Σχολείου!
Μία ἐποικοδομητική συνέντευξη μέ ποικίλο
περιεχόμενο παραχώρησε σήμερα τό πρωί στόν
Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας
Ράδιο Μαρτυρία, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, στήν ραδιοφωνική ὁμάδα
τοῦ 19ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λενταριανῶν καί
τοῦ ὑπευθύνου δασκάλου τοῦ κ. Ἀνδρέα Κουκλινοῦ.
Τά ὄμορφα καί αὐθόρμητα θέματα πού ἐξέθεσαν τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ
Σχολείου ἐνθουσίασαν τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, ὁ ὁποῖος μέ ἀγάπη τά καλωσόρισε ἀπαντώντας σέ ὅλες τους τίς ἐρωτήσεις, εὐχόμενος τούς καλή πρόοδο
στήν ζωή τους καί καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
στήν Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν!
Νυχτερινή Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, τήν Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πρεσβ. Βασίλειος Κιάσσος, ὁ Πρεσβ. Ἀλέξανδρος
Ξηρουχάκης καί ὁ Δίακονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης συμπροσευχουμένων τῆς
Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος, ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς καί πολλῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν καί
μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, πού
ὅπως ἀνέφερε ὁ Πρωτοσύγκελλος, ἦρθαν σήμερα γιά νά τιμήσουν τῆς Γερόντισσα
πού γεννήθηκε καί πέρασε τά πρῶτα χρόνια της ζωῆς της στήν Ἐνορία Λενταριανῶν.
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Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση ἀπό τόν σύνδεσμο
Ἱεροψαλτῶν Χανίων ”Γεώργιος ὁ Κρης”!
Τήν Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση
τοῦ συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν
Χανίων ”Γεώργιος ὁ Κρής”
στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου στά Χανιά,
μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ
τήν ὁμιλία τοῦ Πανοσιολο-

γιώτατου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ἡ ὁποία εἶχε ὡς θέμα: ”τό
πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων”.
Κατόπιν Χριστουγεννιάτικοι ὕμνοι πλημμύρισαν τό
Ναό ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ
χοράρχου καί Πρωτοψάλτου
τοῦ Ναοῦ καί Καθηγητού
Βυζ. Μουσικῆς κ. Δημητρίου
Κυτάκη.
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Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
στό Γ.Ν. Χανίων!
Ἐπίσκεψη στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων πραγματοποίησε παραμονές τῶν Χριστουγέννων ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός, ὥστε νά εὐχηθεῖ περαστικά στόν πάσχοντα συνάνθρωπο καί στούς οἰκείους του.
Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευαν
ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος μαζί κυρίες ἀπό τήν
Ἐνορία Λενταριανῶν πού ἐξυπηρετεῖ, μοίρασαν γλυκίσματα σέ κάθε συνάνθρωπό
μας, ὁ ἱερέας τοῦ Νοσοκομειακοῦ Ναοῦ Πρωτ. Σταῦρος Κατσιγαράκης, ὁ ἐφημέριος της Ἐνορίας Μουρνιῶν Πρωτ. Ἰωάννης Δρακακάκης μαζί μέ τήν χορωδία τῆς
Ἐνορίας του καί τόν χοράρχη κ. Δημήτριο Κολλίντζα, συνεργάτες τῆς Μητροπόλεως, καθώς ὁ Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου κ. Μηνᾶς Βουλγαρίδης καί ὁ Ὑποδιοικητής κ. Γεώργιος Ζουρίδης.
Μέ λόγια συμπονετικά ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε σέ ὅλους τους ἀσθενεῖς, περνώντας ἀπό ὅλες τίς κλινικές καί δίνοντας μία εὐλογία στούς νοσηλευομένους ἀλλά
καί στούς θεράποντες ἰατρούς καί νοσηλευτές, ἐνῶ παράλληλα στούς διαδρόμους
ἡ Χορωδία τῆς Ἐνορίας Μουρνιῶν ἔψαλλε τά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα.
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Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου,
στήν ὁποία συμμετεῖχαν νέοι καί νέες της Μητροπόλεώς μας!
Τήν 23η τοῦ μηνός Δεκεμβρίου 2017 καί ἡμέρα
Σάββατο πραγματοποιήθηκε ἡ Χριστουγεννιάτικη
ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας στό Πολιτιστικό Κέντρο ἐπί τῆς Ἀντωνίου Γιάνναρη 2 παρουσία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλήθους κόσμου.
Ἡ ἑορτή ξεκίνησε μέ τήν ἑρμηνεία τῆς εἰκόνας
τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν ἁγιογράφο κ.
Εὐάγγελο Μαρματάκη ἐνῶ στήν συνέχεια ἀκούστηκαν βυζαντινή ὕμνοι ἀπό τήν Βυζαντινή Χορωδία τῆς Βυζαντινή Σχολῆς τῆς Μητροπόλεως
ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Στεφανάκη Ἄρχοντα Ὑμνωδοῦ τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση ἑνός
βίντεο, τοῦ ὁποίου ἐπιμέλεια εἶχε ὁ κ. Ἀντώνιος
Τζατζάνης καί στό ὁποῖο ἡ κα Μαρία Παστουρματζῆ διάβασε ἕνα διήγημά της, τό «λαθῶν». Τό
διήγημα αὐτό ἐπικεντρώνεται στό πρόσωπο τοῦ
Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορα, ὁ ὁποῖος ἑτοίμασε Χριστούγεννα «λαθῶν» -κρυφά καί ταπεινά- γιά Ἐκεῖνον πού λαθῶν γεννήθηκε στό σπήλαιο.
Στήν συνέχεια ἑπόμενη παρουσία εἶχαν οἱ Χορωδίες τῶν παιδιῶν καί ἐνηλίκων ὑπό τήν
διεύθυνση τῶν Χοράρχων κα Ἕλλη Παπαλιωνάκη καί Βασιλική Ἀθανασιάδου οἱ ὁποῖες
ἑρμήνευσαν παραδοσιακά κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδας. Μάλιστα, γιά πρώτη φορᾶ φέτος συμμετεῖχαν παιδιά ἡλικίας 4-6 χρονῶν ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κα Βασιλικῆς
Ἀθανασιάδου.
Τελευταία παρουσία εἶχε τό παραδοσιακό ἐργαστήρι «Σύγχορος» μέ ὑπεύθυνη τήν κά
Μανωλά Μαρίσια χοροδιδάσκαλο τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου. Ἡ ὁμάδα αὐτή μας παρουσίασε δυό χριστουγεννιάτικα ἔθιμα τῆς βόρειας Ἑλλάδας, τοῦ Χριστόξυλου καί τοῦ Χριστόψωμου ἀλλά καί παραδοσιακούς χορούς.
Τήν ἑορτή πού συντόνισε ἡ φιλόλογος κα Ἰωάννα Δαλάκα παρουσιάζοντας τόσο τό πρόγραμμα τῆς γιορτῆς ὅσο καί τά πρόσωπα πού ἐπρόκειτο νά ἀκουσθοῦν, ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, χαιρετίζοντας τήν βραδιά, ἀναφερόμενος στά μηνύματα τῆς περιόδου τῶν Χριστουγέννων καί εὐχαριστώντας ὅλους ὅσους συνετέλεσαν στήν περάτωση τῆς
ἐκδήλωσης.
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Τά Χριστούγεννα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε τήν Κυριακή 24 πρός ξημερώματα Δευτέρας 25 Δεκεμβρίου ἡ πανηγυρική νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς
Μητρόπολης τῶν ἑορτῶν, τῶν Χριστουγέννων, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Στήν Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, πλαισιωμένος ἀπό κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τήν Πατριαρχική Ἀπόδειξη γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Στεφάνου
στόν Κουμπέ Χανίων!
Πανηγυρικά καί λαμπρά ἑορτάσθηκε ὁ Πρωτομάρτυρας καί Ἀρχιδιάκονος Ἅγιος
Στέφανος στόν Ἱερό Ναό στόν Κουμπέ Χανίων πού εἶναι ἀφιερωμένος στή μνήμη του.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουργούντων πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχούμενων πολλῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Τά κάλαντα στό Δημοτικό Γηροκομεῖο
Χανίων!
Παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσύγγελου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Προέδρου τοῦ
Δημοτικοῦ Γηροκομείου Χανίων κ. Γεωργίου Κουκλάκη, τῶν συνεργατῶν, μελῶν
τοῦ φιλανθρωπικοῦ συλλόγου Κυριῶν καί Δεσποινίδων Σούδας ὁ «Ἅγιος Νικόλαος» συνοδευομένων ἀπό τόν Πρεσβ. Κυριακό Κοντάκο, καί μελῶν τῆς ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν οἱ ὁποῖες μοίρασαν γλυκίσματα σέ ὅλους,
πραγματοποιήθηκε ἡ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση στό φουαγιέ τοῦ ἱδρύματος.
Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε μουσικά ἡ χορωδία ἐνηλίκων τῆς ἐνορίας Ἁλικιανοῦ
ὁ “‘Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διβόλης”, συνοδευόμενη ἀπό τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ε’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, ἡ ὁποία μέ χοράρχες τήν κ. Λίντα Μανουσάκη καί τόν κ. Ἐλευθέριο Χατζηδάκη τραγούδησε παραδοσιακά κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδας.
Στόν χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε χρόνια καλά γεμάτα ὑγεία στήν
τρίτη ἡλικία στήν ὁποία ὀφείλουμε πάρα πολλά ὅλοι μας.
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Νά σᾶς τά ποῦμε;
Μέ αὐτό τό Χριστουγεννιάτικο κάλεσμα ἡ Ἐνορία Μουρνιῶν πλημμύρισε τό
πνευματικό κέντρο μέ
κάλαντα ἀπό ὅλες τίς
περιοχές τῆς Ἑλλάδος.
Τήν ὄμορφη ἐκδήλωση παρακολούθησε
καί χαιρέτισε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος μετέφερε στόν οἰκεῖο ἐφημέριο Πρωτ. Ἰωάννη Δρακακάκη, στόν χοράρχη κ. Δημήτριο
Κολίντζα, στούς χορωδούς, καθώς καί σέ ὅλους τους παρευρισκομένους, εὐχές
γιά ἕνα εὐλογημένο καί δημιουργικό ἔτος.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν Κληρικοί, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν καί
πλῆθος κόσμου πού κατέκλυσε ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα χειροκροτώντας τά ὄμορφα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.
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Βράβευση ἀριστούχων της ἰατρικῆς καί
νεοεισαχθέντων φοιτητῶν στό Χαζίρειο!
Τήν σκληρή δουλειά καί
τούς κόπους μιᾶς ὁλόκληρης
χρονιᾶς εἶδαν νά ἀναγνωρίζονται οἱ ἀριστεύσαντες φοιτητές ἰατρικῆς ἀπό τά Χανιά
πού βραβεύτηκαν χθές ἀπό
τό Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ
Ἱδρύματος στήν Ἁγ. Μαρίνα.
Οἱ νέοι ἐπιστήμονες πέρα ἀπό τήν ἠθική ἱκανοποίηση πού αἰσθάνθηκαν παρέλαβαν ἀπό τό Ἵδρυμα καί χρηματικό ποσό, προκειμένου νά βοηθηθοῦν στή συνέχιση
τῶν σπουδῶν τους.
Τήν ὄμορφη τελετή ἀπονομῆς χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός καί Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Γεωργίου Νικολάου Χαζίρη, συγχαίροντας τούς νέους ἐπιστήμονες καί εὐχήθηκε νά συνεχίσουν μέ τίς σπουδές τους στό
δύσκολο καί εὐλογημένο ἔργο τοῦ ἰατροῦ.
Ὁ ἐφημέριος της Ἁγίας Μαρίνας, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Χαζίρειου Πολιτιστικοῦ Κέντρου Ἁγ. Μαρίνας Πρωτ. Γιῶργος Περάκης
μίλησε καί ἐκεῖνος μέ συγκίνηση γιά τήν ἐκδήλωση καί τή σημασία πού ἔχει νά
ἀναγνωρίζονται οἱ προσπάθειες τῶν νέων ἀνθρώπων.
Στό πλαίσιο τῆς χθεσινῆς ἐκδήλωσης τιμήθηκαν ἐπίσης οἱ ἐπιτυχόντες στίς Πανελλήνιες 2017 ἀπό τήν Ἁγία Μαρίνα.
Νά σημειωθεῖ τέλος ὅτι τήν ἐκδήλωση παρακολούθησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς 6ης Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης, ὁ Ἐφημέριος της
Ἐνορίας Γαλατά Πρωτ. Ἐλευθέριος Βομβολάκης, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ἐκπρόσωποι τοπικῶν ἀρχῶν καί φορέων καί πλῆθος κόσμου.
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Ἡ σύναξη τῶν νέων στήν Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς!

Καί αὐτή τή χρονιά, μέσα στό δωδεκαήμερο τῶν Χριστουγέννων, στίς 30 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σύναξη νέων στόν συνεδριακό χῶρο τῆς Μονῆς
Χρυσοπηγῆς, στό μετόχι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Στή σύναξη συμμετεῖχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ἱερεῖς καί ἑκατοντάδες νέοι ἀπό τά Χανιά καί ἄλλα μέρη τῆς
Κρήτης, τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό. Ἡ ἡμερίδα ἄρχισε μέ Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία στό Καθολικό της Μονῆς. Συνεχίστηκε μέ τήν ἐπιτυχημένη ὁμιλία τοῦ π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου μέ θέμα «Ἡ τέχνη νά ζεῖς ἄφοβα», πού ἔδωσε ἔναυσμα γιά ἐκτενῆ συζήτηση, σκέψεις καί προβληματισμούς.
Μαθητές τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Χανίων πρόσθεσαν Χριστουγεννιάτικη νότα
μέ τά παραδοσιακά κάλαντα. Ἀκολούθησε κοινή τράπεζα, ὁδοιπορία στά μονοπάτια τοῦ μοναστικοῦ βιότοπου, ἐπίσκεψη στό Κέντρο Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης τῆς Μονῆς καί προσκύνημα στά σπηλαιώδη παρεκκλήσια. Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μέ
Ἑσπερινό, πού ἔψαλαν νέοι, στό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Ὅλοι ὅσοι συμμετεῖχαν ἔνοιωσαν τήν εὐλογία πού προσφέρουν τέτοιες συνάξεις, ὅπου δίνεται ἡ
εὐκαιρία στούς νέους νά ἐκφράζονται, νά ἐπικοινωνοῦν καί νά βιώνουν αὐθεντικό
νόημα ζωῆς μέ τήν ἐν Χριστῷ κοινωνία.
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Δοξολογία γιά τό νέο ἔτος
στόν Καθεδρικό μας Ναό!
Τήν καθιερωμένη Δοξολογία γιά τήν ἔναρξη
τῆς νέας ἡμερολογιακῆς
χρονιᾶς τέλεσε ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς πόλεώς μας,
σ υ μ πρ ο σ ε υχο ύ μ ε ν ων
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,
τοῦ Πρωτ. Στυλιανοῦ
Θεοδωρογλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου
Θωμαδάκη, τοῦ Πρωτ. Εὐτυχίου Πετράκη, τοῦ Πρωτ. Δημητρίου Λιόλιου, τῶν διακόνων π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί π. Ἐλευθερίου Ξεκουκουλωτάκη καί παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου μας, διοικητῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας.
Μετά τή Δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σέ ὅλο τόν κόσμο χρόνια πολλά καί εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος, εὐλογημένο, εἰρηνικό καί δημιουργικό, μέ ἀγάπη
καί μέ τή χάρη Θεοῦ νά ξεπερνᾶμε ὅλα τά προβλήματα.
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Ἡ εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας
στή Περιφέρεια Χανίων!
H καθι ερωμένη
κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας στή Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων
πραγματοποιήθηκε τήν
Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου
μετά τήν ἐπίσημη δοξολογία στό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου.
Στήν τελετή προέστη ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κισσάμου καί Σελίνου κ.κ.
Ἀμφιλόχιος συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Κληρικῶν καί Τοπικῶν Ἀρχόντων.
Στήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τό παρών ἔδωσαν οἱ Βουλευτές Χανίων, κ.
Α. Μπαλωμενάκης καί κα Β. Βαγιωνάκη, καί οἱ πρώην Βουλευτές Χανίων, κ. Χ.
Μαρκογιαννάκης καί Ε. Δαμιανάκης, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ἀπόστολος Βουλγαράκης, οἱ Δήμαρχοι
Χανίων κ.Ἀναστάσιος Βάμβουκας, Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, Κισάμου
κ. Θεόδωρος Σταθάκης, Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, καί Σφακίων
κ. Ἰωάννης Ζερβός, Ἀντιδημάρχοι, οἱ Θεματικοί Ἀντιπεριφερειάρχες Κρήτης, κ. Ν.
Καλογερής καί κ. Δ. Μιχελογιάννης, καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χανίων κα Μ.
Τζανακάκη καί κ. Π. Σημανδηράκης, οἱ Διοικητές τῶν Στρατιωτικῶν Μονάδων
τῶν Χανίων – 5ης ΤΑΞ.ΠΖ., Πεδίου Βολῆς Κρήτης, 115 ΠΜ, Ναύσταθμου Κρήτης
– ἡ Ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἐκπρόσωπος
τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, ἐκπρόσωποι Κομμάτων, Ἐπιμελητηρίων, Ἀντιστασιακῶν Ὀργανώσεων καί Ἑνώσεων Ἀποστράτων, ἐκπρόσωποι τῶν Μέσων Μαζικῆς
Ἐνημέρωσης τῶν Χανίων, ὅπως καί πλῆθος ἄλλων καλεσμένων, Διευθυντές τῆς
Π.Ε. Χανίων ὅπως καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἐργαζομένων τῆς Π.Ε. Χανίων,
Διευθυντές ἄλλων Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν τῶν Χανίων, ἐκπρόσωποι Ἐθελοντικῶν,
Φιλανθρωπικῶν, Πολιτιστικῶν, καί ἄλλων Συλλόγων τῶν Χανίων, Διευθυντές,
στελέχη καί ἐργαζόμενοι τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Χανίων.
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Ἡ λαμπρή ἑορτή τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου
τοῦ Λεπροῦ στήν Κίσαμο!
Χαίρεται καί ἐπαγάλλεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Κισάμου, γενέθλιος γῆ, τοῦ Ὁσίου
καί Θεοφόρου πατρός ἠμῶν Νικηφόρου του Λεπροῦ, ἑορτάζουσα τό καύχημα καί
κλέϊσμά της, τόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό, ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε εἰς τό Συρικάρι,
ὄμορφο καστανοχώρι, τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου.
Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.κ.
Ἀμφιλόχιος. Τήν λαμπρή πανηγυρική Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ παρακολούθησαν καί ἑκατό περίπου προσκυνητές ἀπό τά Χανιά στό πλαίσιο τῆς προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς πού συντόνισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης. Ἀνάμεσα στούς προσκυνητές ἦταν καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης ὁ ὁποῖος πῆρε
μέρος καί στήν μεγαλόπρεπη Ἀκολουθία.
Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου κ.κ.Εὐγένιος, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ.Δαμασκηνοῦ, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κυρίλλου
καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ.κ. Ἀμφιλοχίου.
Ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ι.Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Πρωτοσύγκελλοι, Ἡγούμενοι καί
πλῆθος Κληρικῶν ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη καί ἐκτός τῆς Μεγαλονήσου ἔλαβαν μέρος
εἰς τήν Ἱερά Πανήγυρη. Μοναστικές Ἀδελφότητες καί πλῆθος προσκυνητῶν ἄπ΄
ὅλη τήν Μεγαλόνησο, παρά τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες καί τό δριμύ ψύχος,
κατέκλυσαν τόν Ι. Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κισάμου τό ἐόρτιο αὐτό διήμερο, μετέχοντας εἰς τήν χαρά τῆς Ἐκκλησίας. Προσκύνησαν τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ὁσίου
Νικηφόρου, προσευχήθηκαν καί ζήτησαν τίς πρεσβεῖες Του.
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Τά Ἅγια Θεοφάνεια στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε σήμερα Σάββατο 6 Ἰανουαρίου, στά γραφικά Χανιά μας, ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Νωρίς τό πρωί τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική πανηγυρική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένων ἑκατοντάδων πιστῶν, ἀρχόντων τοῦ τόπου μας καί διοικητῶν τῶν Σωμάτων
Ἀσφαλείας καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου
Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἱερεῖς ἁγίασαν ὅλους του πιστούς
πού προσῆλθαν νά λάβουν τή χάρη καί τή φώτιση τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
Μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ἔλαβε χώρα ἡ Λιτάνευση τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό πρός τό λιμάνι τῆς πόλης, ὅπου καί πραγματοποιήθηκε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν!
Πανηγυρικά καί συμφώνως μέ τό μοναστηριακό τυπικό ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τήν
Κυριακή 7 Ἰανουαρίου
στήν Ἱερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου Κορακιῶν,
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, συμπροσευχούμενης τῆς
Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσας Θεοφόρας μέ τήν ἀδελφότητα, ἀντιπροσωπείας ἀδελφότητας ἀπό τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγής καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ὅπως συνηθίζεται
κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Μονῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Νά σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι μέσα στό κατάμεστο ἀπό πλῆθος κόσμου Ἡγουμενεῖο,
μία ὁμάδα παιδιῶν ἔψαλλε τά κάλαντα στόν στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη καί
πῆραν τήν εὐχή τοῦ ἀφοῦ τά εὐχαρίστησε γιά αὐτή τήν εὐχάριστη ἔκπληξη.
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Τό Κέντρο ἀποθεραπείας καί ἀποκατάστασης
Ὀλύμπιον ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης!
Τό Ὀλύμπιον θεραπευτήριο Χανίων ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ἀπό Κληρικούς καί συνεργάτες του γιά νά εὐχηθεῖ
στούς ἀσθενεῖς καλῆ ἀνάρρωση καί τό νέο ἔτος νά πᾶνε στά σπίτια τούς ὅλοι ὑγιεῖς.
Τά κάλαντα καθώς καί ὄμορφα τραγούδια τραγούδησαν παιδιά ἀπό τήν Ἐνορία
Καθιανῶν ὑπό τόν συντονισμό τοῦ Ἐφημερίου τους π. Ἀλεξάνδρου Τρύφωνος.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης εὐλόγησε τήν
Ἁγιοβασιλόπιττα στό κέντρο παιδικῆς μέριμνας!
Στό κέντρο παιδικῆς μέριμνας
εὐλόγησε τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα τήν Ἁγιοβασιλόπιττα ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλό μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἐκεῖ ὁ διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος μαζί μέ τό συμβούλιο καί τά παιδιά τόν ὑποδέχτηκαν παίρνοντας τήν εὐχή του.
Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ εὐλογία καί τό μοίρασμα τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, ὅπου ἕνα τυχερό παιδί κέρδισε τό φλουρί πού ἀντιστοιχοῦσε σέ μία εἰκόνα
τῆς Παναγίας ὡς εὐλογία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο.
Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σέ ὅλους, καθηγητές καί παιδιά τοῦ κέντρου, νά τούς τά φέρει ὁ Θεός ὅλα καλά, ἀναλογιζόμενος καί ὁ ἴδιος μέ συγκίνηση τά χρόνια πού εἶχε περάσει ἀπό τό ἵδρυμα αὐτό.
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Ἡ ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου ἔκοψε
τήν Ἁγιοβασιλόπιττά της!
Τήν Δευτέρα 8 Ἰανουαρίου ἡ
Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου στά Παχιανά ἔκοψε τήν Πρωτοχρονιάτικη
πττά τῆς στό κέντρο Κανάρια!
Πλῆθος Κληρικῶν καί κόσμου
παρευρέθηκαν στήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τήν ὁποία εὐλόγησε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός, εὐχόμενος στό τέλος
τόσο πρός τούς Ἐφημέριους ὅσο καί πρός ὅλο τό κόσμο ἡ νέα χρόνια νά εἶναι μία
χρόνια εὐλογημένη ἀπό τό Θεό μέ λιγότερα προβλήματα καί στεναχώριες.
Ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετράκης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο
Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη, τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Β Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, τούς Κληρικούς καί ὅλο τόν κόσμο πού μέ
ἀγάπη ἀγκάλιασε τήν σύναξη αὐτή.

Ἡ εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας
στό Κεντρικό Λιμεναρχεῖο Χανίων!
Τήν Τετάρτη 10 Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης
πίτας στό Κεντρικό Λιμεναρχεῖο Χανίων.
Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένου τοῦ στενοῦ
συνεργάτη καί Πρωτοσυγκέλλου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Κεντρικοῦ Λιμενάρχου Ἀντ/
ρχου Χρήστου Κουβάτσου, ἀξιωματικῶν καί λιμενοφυλάκων.
Τό φλουρί τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας ἔπεσε σέ μία ἀξιωματικό του Λιμενικοῦ Σώματος στήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε ὡς εὐλογία μαζί μέ τίς εὐχές τοῦ μία
εἰκόνα τῆς Παναγίας.
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Κυρτομάδω Χανίων!
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης στόν Κυρτομάδω στήν
Ἀγυία Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρεσβ. Στυλιανός Σταγάκης.
Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης συμπροσευχούμενου τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου καί πλήθους πιστῶν!

Πρωτ. Βασίλειος Τσιμούρης: ἡ ὑπέρβαση
τῶν δυσκολιῶν στήν οἰκογένεια!
Μία ὄμορφη καί συμβουλευτική καί πνευματική ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τήν
Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱ.Ν. Εὐαγγελιστρίας Χανίων
ἀπό τήν Σχολή Συμβουλευτική Γάμου καί νέων Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας!
Ὁμιλητῆς ἦταν ὁ Πρωτ. Βασίλειος Τσιμούρης ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «ἡ
ὑπέρβαση τῶν δυσκολιῶν στήν οἰκογένεια».
Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Ἁρμόδιοι ἱερεῖς γιά τήν λειτουργία τῆς σχολῆς εἶναι μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ.
Γεώργιος Περάκης, ὁ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης, ὁ π. Βασίλειος Γκάτσης καί
ὁ π. Ἀλέξανδρος Ξηρουχάκης.
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Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης εὐλόγησε τήν
Ἁγιοβασιλόπιττα στό Γηροκομεῖο Χανίων!
Τό Δημοτικό Γηροκομεῖο Χανίων ἔκοψε τήν
Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ τήν Δευτέρα 15 Ἰανουαρίου μέσα στό ζεστό καί φιλόξενο χῶρο του.
Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα εὐλόγησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Γεωργίου Περάκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί
πλήθους ἡλικιωμένων καί κόσμου.
Τό παρών στήν ἑορταστική ἐκδήλωση πού τήν πλαισίωσε μουσικά ἡ μπάντα
τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ ἔδωσαν οἱ ἀρχές τοῦ τόπου μας.

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
του Ἁγίου Ἀντωνίου στό Μάλεμε!
Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Μάλεμε, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρεσβ. Ἰωάννης Κουκουράκης.
Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Τρίτη 16
Ἰανουαρίου, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχούμενου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ.
Γεωργίου Περάκη, τοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωνσταντάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου Πρεσβ. Ἰωάννου Κουκουράκη, τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη καί πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν.
Στό κήρυγμα τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἀναφέρθηκε στή ζωή τοῦ
πρώτου Ἀσκητῆ τοῦ Χριστιανισμοῦ πού θεμελίωσε τόν ὑγιῆ Μοναχισμό.
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Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Χανιά!

Μέσα στόν κατάμεστο ἀπό παιδιά Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν τιμήθηκε ἡ Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου 2017.
Συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῶν Τριῶν Φωστήρων τῆς Ἐκκλησίας
μας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας.
Τή Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός,
πλαισιούμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό
Λιονάκη, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τόν Πρωτ.
Ἰωάννη Γιακουμάκη καί τόν διάκονο π. Δημήτριο Δερμιτζάκη.
Στήν Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε συμμετεῖχαν μέ τήν παρουσία τους πάνω
ἀπό 500 μαθητές ἀπό ὅλες τίς βαθμίδες (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς τῶν Λενταριανῶν καί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
Κρήτης, συνοδευόμενοι ἀπό τούς καθηγητές καί δασκάλους τους, ἐνῶ τό παρών
ἔδωσε καί ὁ Διευθυντής τῆς Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης Χανίων κ. Ἐμμανουήλ
Μηλιαράκης.
Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στήν Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης στόν Ἅγιο Ματθαῖο ὅπου εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Σχολῆς
συμπροσευχουμένων τοῦ Ἱερέα τῆς Σχολῆς Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, τῶν
καθηγητῶν καί τῶν σπουδαστῶν.
Ἀκολούθησε τράπεζα καί τιμήθηκαν μαθητές πού συγκέντρωσαν ὑψηλή βαθμολογία. Ἐκ μέρους τῶν καθηγητῶν σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Σχολάρχης
κ. Θωμάς Παναγιώτου, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη γιά
τά πνευματικά λόγια πού εἶπε πρός τούς μαθητές ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη πού δείχνει καί τή στήριξή του πρός τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή τόσα χρόνια.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στό πλαίσιο τῶν Β΄ Χαραλάμπειων, ἡ Ἱερά Μη72

τρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τό Γραφεῖο Νεότητος καί
τήν Ἐνορία Ἁγίου
Χαραλάμπους πραγματοποίησε γιά τήν
ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀνοικτή ὁμιλία ἀπό τήν εἰδική
ἐρευνήτρια κ. Ἔλενα
Ἀντωνίου μέ θέμα:
τό παιδί καί τά σύγχρονα παιχνίδια.
Τό παρών στήν ὁμιλία ἔδωσαν
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης, Ἱερεῖς τῆς
Μητροπόλεώς μας, ὁ Διευθυντής
τῆς Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης κ.
Ἐμμανουήλ Μηλιαράκης, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν καί κόσμος ὅπου παρακολούθησε τήν ὠφέλιμη ὁμιλία
τῆς κ. Ἀντωνίου ἡ ὁποία μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν ραδιοφωνικό
μας σταθμό Μαρτυρία 95,5 FM.

Τήν ὁμιλία πού παρουσίασε ἡ
παραγωγός τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας
σταθμοῦ κ. Νεκταρία Τέλλα, ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τήν ὁμιλήτρια πού ἦρθε ἀπό
τήν Κύπρο γιά νά ὁμιλήσει, καθώς
καί ὅλους ὅσους παρακολούθησαν
τήν ὁμιλία ἡ ὁποία εἶχε ὅπως ἀνέφερε πολλές πνευματικές συμβουλές γιά τά παιδιά καί τούς νέους
γονεῖς.
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Ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Διβόλη
στόν Ἁλικιανό!

Μέ πανηγυρική Ἀρχιερατική Λειτουργία πού τέλεσε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός ἑορτάσθηκε ὁ Κρητικός Ἅγιος
Γεώργιος στόν καταπράσινο
Ἁλικιανό Κυδωνίας ὅπου
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ε΄
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας.
Στή Θεία Λειτουργία
ἔλαβε μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης καί πλῆθος Κληρικῶν
τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μετά τή Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ μία ὑπέροχη
μουσική ἐκδήλωση ἀπό τήν χορωδία Ἁλικιανού πρός τιμή τοῦ Ἁγίου, τόν ὁποῖο
ἔχε καί ὡς προστάτη της.
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Ἐγκαίνια Ναοῦ ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη!
Μέ τήν καθιερωμένη ἐκκλησιαστική
τάξη πραγματοποιήθηκαν, τήν Πέμπτη
8 Φεβρουαρίου τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, πού βρίσκεται μέσα στό στρατόπεδο τῆς 50 Μ.Ε. στήν Ἀγυιά Κυδωνίας, Ἐνορία ὅπου διακονεῖ ὁ Πρεσβ.
Στυλιανός Σταγάκης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός προεξῆρχε κατά τίς ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ἐγκαινίων, ἐνῶ τέλεσε τήν πρώτη Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία στήν ἐγκαινιασθεῖσα
Ἁγία Τράπεζα συλλειτουργούντων
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί
συμπροσευχουμένων τῶν τοπικῶν
ἀρχῶν, τοῦ Ἀντιπεριφεριάρχου Χανίων
κ. Ἀπόστολου Βουλγαράκη, τοῦ Διοικητοῦ Ταξιάρχου Γρηγορίου Κοκολάκη, ἀξιωματικῶν καί στρατευσίμων καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν.
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Ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός της συγχωρήσεως
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας!
Φτάνοντας στήν πιό ἱερή περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἔχουμε ἀφήσει
πίσω μας τίς τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου, πού ἦταν ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας καί τῆς
βαθμιαίας προσέγγισης στήν περίοδο τῆς νηστείας.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό τή Δευτέρα τῆς πρώτης ἀπό τίς ἑπτά ἑβδομάδες τῆς Σαρακοστῆς εἰσέρχεται
σέ μία περίοδο ἀγώνα.
Σέ ἕνα ἀγώνα ταπεινώσεως καί νηστείας. Μῖας νηστείας, πού ὅπως τόνισε
καί ὁ ὁμιλητῆς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος Κουνάλης, ἱεροκῆρυξ τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, πού γιά νά μᾶς φτάσει στό στάδιο πού θέλουμε νά
φτάσουμε πρέπει νά γίνεται μέ καθαρή καρδιά καί ἀγάπη πρός τόν πλησίον.
Ὁ Ἑσπερινός της Συγχωρήσεως, τελέσθηκε τήν Κυριακή
18 Φεβρουαρίου στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενου πλῆθος κλήρου καί
λαοῦ.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Νικηφόρο
Κουνάλη, ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, τόν ὁποῖο παρουσίασε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης προλογίζοντας τό ἔργο του.
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Ἐγκαίνια τοῦ 3ου Φεστιβάλ «κερνᾶμε Ἑλλάδα»
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη!
Ἄνοιξε τίς πύλες τοῦ τό Φεστιβάλ
Κερνᾶμε Ἑλλάδα στό Ἐκθεσιακό Κέντρο Ἀγυιᾶς Χανίων τήν Παρασκευή
23 Φεβρουαρίου, μέ τήν τελετή ἐγκαινίων πού τελέστηκαν προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ.
Τό 3ο αὐτό Φεστιβάλ «Κερνᾶμε
Ἑλλάδα», τό διοργανώνει ἡ Περιφέρεια
Κρήτης στό ἐκθεσιακό κέντρο Ἀγυιᾶς
Χανίων καί στόχος τῆς διοργάνωσης
εἶναι νά προβάλλει καί νά ἀναδείξει τά ποιοτικά προϊόντα τῶν κρητικῶν καί ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων μέσα ἀπό σειρά δράσεων πού θά λάβουν χώρα τό τριήμερο.

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης:
”Ἡ ἀληθινή μάνα μας Παναγία” !
Μέ τή δέουσα λαμπρότητα τελέστηκε τήν Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ἡ Ἀκολουθία τῆς
Α΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο στήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης ὡς ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ.
Ἑκατοντάδες κόσμου παρακολούθησε τήν
ἀπογευματινή καί τήν νυχτερινή ἀκολουθία τῶν
Α΄ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό.
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Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας!
Μέσα σέ κλίμα ἱερᾶς κατανύξεως ἐψάλει εἰς τόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τό
ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς
23ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἡ Α΄
Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν ὁμιλία τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε καί ἀνέλυσε μία φράση ἀπό τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας
μας, χαῖρε ὅτι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα.

Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν!
Στόν κατάμεστο ἀπό
πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν
Ἱ.Ν. Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης στή Νέα Χώρα Χανίων,
πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 25 Φεβρουαρίου ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός της
Ἅ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν
τελέσθηκε χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς
μας.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ὁμίλησε μέ λόγια πνευματικά γιά τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων πού
τελεῖται κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
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Κυριακή της Ὀρθοδοξίας στήν Ἱ.Μ. Κορακιῶν!

Μέ λαμπρότητα καί μέ τήν ἁρμόζουσα μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε ἡ Ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν τήν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχούμενης τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλῆθος
εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο καί στήν συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων
γύρω ἀπό τήν Ἱερά Μονή, συλλιτανευόντων τῶν εὐσεβῶν πιστῶν οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν στά χέρια καί ἐκεῖνοι Εἰκόνες Ἁγίων.
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