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Ὁµιλία τῆσ Α.Θ.Παναγιότητοσ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Βαρθολοµαίου
κατά τόν Ἑσπερινόν τῆσ παραµονῆσ τῶν ὀνοµαστηρίων Αὐτοῦ
( Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆσ Βαλουκλῆ, 10.06.2019)
Μακαριώτατοι, Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί καί συλλειτουργοί, εὐλαβέστατοι λοιποί κληρικοί,
Ἐξοχώτατοι, Ἐντιμολογιώτατοι
Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, τέκνα ἐν Κυρίῳ
περιπόθητα,

ὑποστασιοποιεῖ τά ὄνειρά μας», ὅπως
ἔλεγεν ἐπιφανής φορεύς τῶν βιωμάτων τῶν ξεριζωμένων Μικρασιατῶν
(Λ. Κυρίζογλου). Συγκεντρωθήκαμε ἑορτίως ἐδῶ, ὅπου κάθε χρόνον, ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔρχεται τήν
Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, καί, πρό
τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας
Λειτουργίας, κατά ἀρχαῖον καί συμβολικώτατον ἔθος, προσθέτει ἔλαιον εἰς
τήν ἀκοίμητον κανδήλαν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἀκριβῶς διά νά παραμένῃ
ἀκοίμητος, ἀκριβῶς διά νά μή σβήνουν
τά ὄνειρα. Καί εἰς τό τέλος τῆς πανηγυρικῆς λειτουργίας τελεῖ Τρισάγιον
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν
τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς τήν κοινήν
ἀνάστασιν προσδοκώντων προκατόχων του, ἱεραρχῶν, εὐεργετῶν, λογάδων τοῦ Γένους τῶν Ρωμαίων.
Εἰς τοιοῦτον ἀρχαῖον καί ἱερόν τόπον μᾶς συνεκέντρωσε κατά τήν ἑσπέραν ταύτην ἡ μνήμη καί ἡ χάρις Βαρθολομαίου τοῦ ἐκ τῶν δώδεκα.
Καί ἔχομεν τήν χαράν καί τήν τιμήν τῆς παρουσίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου, ὅστις ἠθέλησε νά προσθέσῃ τοιουτοτρόπως ἕνα
ἀκόμη κρίκον εἰς τήν ἁλυσίδα, ἡ ὁποία
συνδέει τάς δύο Ἐκκλησίας ἡμῶν, καί
νά ἐπαυξήσῃ τήν ἀγαλλίασιν τῆς ἐπε-

Δοξάζομεν τόν Θεόν τῶν πατέρων
ἡμῶν, ὅτι αξιώνει ἡμᾶς νά ἑορτάσωμεν
διά 28ην φοράν τά ὀνομαστήρια ἡμῶν
ὡς Ἀρχιεπίσκοπος τῆς βασιλίδος ταύτης τῶν πόλεων τῆς οἰκουμένης καί
Οἰκουμενικός Πατριάρχης.
Καί τά ἑορτάζομεν ὄχι μόνος ἐν τῷ
κελλίῳ καί τῷ ταμιείῳ ἡμῶν, ἀλλ’ ἐν
πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, μετά πολλῶν συνεργῶν ἡμῶν ἐν Κυρίῳ, ἐκ τῶν ἐγγύς
καί τῶν μακράν «προθύμως συνελθόντων Κωνσταντίνου τῇ πόλει» εἰς συμπανηγυρισμόν καί συμπνευματισμόν
καί κοινήν πνευματικήν εὐφροσύνην.
Καί τοῦτο μᾶς γεμίζει ἀπό χαράν, διότι «ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν» (Α´ Κορ.
ι´, 17), μία Ἐκκλησία, «καίπερ καθ'
ὅλης τῆς οἰκουμένης ἕως περάτων τῆς
γῆς διεσπαρμένη», ἵνα κατά τόν ἅγιον
Εἰρηναῖον εἴπωμεν.
Ἑορτάζομεν ἀπόψε εἰς τήν ἱστορικήν αὐτήν Μονήν τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς, «τῆς Πηγῆς, πού ἀρδεύει τό
νοῦ, γονιμοποιεῖ τό λογισμό, δροσίζει τήν καρδιά μας καί στάλα-στάλα
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τείου τῶν ὀνομαστηρίων μας. Μακαριώτατε, εὐχαριστοῦμεν εὐγνωμόνως
Ὑμᾶς καί τήν τιμίαν καί προσφιλεστάτην συνοδείαν Σας καί, καθώς τά
ὑψηλά καθήκοντά Σας ἐπιτάσσουν τήν
ἐντός ὀλίγου ἐπιστροφήν Σας εἰς τά
ἴδια, Σᾶς προπέμπομεν μετά πλείστης
τιμῆς καί φιλαδελφίας, εὐχόμενοι ταχεῖαν ἐπανασυνάντησιν. Ἐπιτρέψατε
ἡμῖν νά Σᾶς χαιρετίσωμεν καί νά Σᾶς
ἀποχαιρετίσωμεν μέ τούς ἐπιγραμματικούς λόγους Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ: «ἀργείτω τά γηράσαντα καί ἀνθείτω τά νέα».
Καί τανῦν, τόν λόγον ἀπευθύνομεν
πρός Ὑμᾶς, Μακαριώτατε ἅγιε Κιέβου
καί πάσης Οὐκρανίας κύριε Ἐπιφάνιε, ὁ
ὁποῖος ὁμοίως ἠθελήσατε νά τιμήσετε
αὐτοπροσώπως τήν ἀγομένην ἑορτήν
τοῦ ὀνόματος ἡμῶν. Σᾶς εἴμεθα εὐγνώμονες. Ἐπ' ἐσχάτων, Ὑμεῖς καί ἡμεῖς
εὑρισκόμεθα εἰς τό ἐπίκεντρον διεργασιῶν, ἀποφάσεων, ἀλλαγῶν, νέας διαρθρώσεως τῶν Ὀρθοδόξων πραγμάτων,
ἀλλά καί ἀμφισβητήσεων, ἐπιθέσεων,
συκοφαντιῶν, μεγάλων διαστρεβλώσεων τῆς ἀληθείας καί τῆς πραγματικότητος. Ἡμεῖς ἀπαντῶμεν: «Γνώσεσθε
τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς». «Οὐδέν ἕρπει ψεῦδος εἰς
γῆρας χρόνου», δι' αὐτό μή ἀνησυχῆτε,
Μακαριώτατε ἀδελφέ. «Ψεύδους οὐδέν
ἀσθενέστερον καί ἀληθείας οὐδέν
ἰσχυρότερον», ὅπως θά ἔλεγε καί ἐν
προκειμένῳ ὁ τήν γλῶτταν Χρυσορρήμων. Ἡ ἀλήθεια διά τήν Οὐκρανίαν, διά τήν Ἐκκλησίαν της, διά τά περί
αὐτήν γενόμενα, θά διαλάμψῃ καί θά
κατισχύσῃ. Εἰς τούς ἀγνωμόνως συκοφαντοῦντας Ὑμᾶς καί ἡμᾶς ἀπαντᾷ

ἕτερος προκάτοχος ἡμῶν, ὁ Θεολόγος Γρηγόριος, λέγων: «Οὗτοι δήμους,
ἡμεῖς ἀγγέλους• οὗτοι θράσος, πίστιν
ἡμεῖς• οὗτοι τό ἀπειλεῖν, ἡμεῖς τό προσεύχεσθαι• οὗτοι χρυσόν καί ἄργυρον,
-καί πολύν μάλιστα!- ἡμεῖς λόγον κεκαθαρμένον». Τό λοιπόν, «μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδέ δειλιάτω».
Ἐλάβετε τήν αὐτοκεφαλίαν καί τήν
ἐλευθερίαν τῆς ἐσωτερικῆς αὐτοδιοικήσεως ἀπό τήν Μητέρα σας Ἐκκλησίαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον,
τό ὁποῖον, κατά τόν Καθηγητήν
Φειδᾶν, εἶναι ὁ διαχρονικός ἐγγυητής
τῆς κανονικῆς τάξεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, καί, κατά τόν Καθηγητήν Ταρνανίδην, ὁ συνεχιστής, ἐκφραστής καί διερμηνεύς τῆς ἀκραιφνοῦς
Ὀρθοδόξου παραδόσεως. Ἑπομένως,
γνωρίζετε τί ἐζητήσετε ἐντεῦθεν, τί
ἐπιθυμούσατε ἐπί αἰῶνας, καί γνωρίζει
ἡ Ἐκκλησία αὕτη ἡ πρωτόθρονος καί
πρωτεύθυνος τί σᾶς ἔδωκε καί διατί
σᾶς τό ἔδωκεν: αὐτό πού ἦτο δικαίωμά σας νά ἀποκτήσετε, καί δικαίωμά
της, καί δή ἀποκλειστικόν, νά σᾶς τό
χορηγήσῃ—ὅπως τό ἐζήτησαν καί τό
ἔλαβον παρ' αὐτῆς καί ὅλοι οἱ σήμερον
διυλίζοντες τόν κώνωπα καί κινοῦντες
τήν πτέρναν κατά τοῦ εὐεργέτου.
Μακαριώτατε, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν
διά τήν προσέλευσιν καί τήν συμμετοχήν Σας εἰς τήν χαράν μας καί Σᾶς συγχαίρομεν διά τήν σταθερότητα καί τήν
εὐγνωμοσύνην Σας πρός τήν εὐεργέτιδά σας Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἐξ ἧς καί τό
βάπτισμα ἐλάβετέ ποτε.
Πολυφίλητοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι, τέ4

κνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τά τε ἐκ τοῦ ἱεροῦ καταλόγου καί τά ἐκ τοῦ θύραθεν,

γυμνωμένον πλέον πάσης ἔξωθεν προνομίας καί κοσμικῆς ἐξουσίας» πορεύεται διά μέσου τῆς ἱστορίας, «εὐεργετοῦν καί ἰώμενον».
Νομίζομεν ὅτι ἡ πλέον ἐκφραστική καί ἡ πλέον ἐπίκαιρος κατατακλείς
τῆς σημερινῆς ταπεινῆς χαιρετιστηρίου
ὁμιλίας τῆς ἡμετέρας Μετριότητος θά
ἦσαν οἱ πρό ἡμίσεος αἰῶνος λόγοι τοῦ
μακαριστοῦ Γέροντος ἡμῶν Χαλκηδόνος Μελίτωνος, ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ
ἄμβωνος. Ἀκούσατέ τους, παρακαλοῦμεν:
«Ἀπό τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν καί
ἀειζώου τούτου θυσιαστηρίου, ἀνακαινίζοντες ὡς ἀετοῦ τήν νεότητα ἡμῶν,
εἰς οὐδέν λογιζόμενοι τά παθήματα τοῦ
νῦν καιροῦ ἐκ τῶν ἐρήμην ἡμῶν ὑπολογισμῶν καί ἐπιπολαιοτήτων καί ἐξάψεων, καί ἐν τῇ ἐπί μᾶλλον καί μᾶλλον
αὐξανομένῃ συνειδήσει τῶν φορέων
ἁγιωτάτης πίστεως, ἀτιμήτου πατρῴας
κληρονομίας, μοναδικῆς παραδόσεως
καί ἀξιῶν ἀναντικαταστάτων, ἀντιπαρερχόμενοι δέ τήν εὐτέλειαν τῶν
λογισμῶν καί τῶν ὑπολογισμῶν τῶν
ἄλλων εἰς τήν ἐκτίμησιν τῶν ἀξιῶν
τούτων, καί, τέλος, ὑπερβαίνοντες τήν
'σοφίαν' τῶν σοφῶν καί τῶν ἰσχυρῶν
καί τήν χθαμαλότητα τῶν ἐπιβούλων,
καί ἀντιδωρούμενοι τοῖς πᾶσιν ἀγάπην
καί εἰρήνην, σταθερῷ τῷ φρονήματι καί
τῷ ὄμματι, ἀτενίζομεν πρός τήν αὔριον
τοῦ Θεοῦ».
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν προσοχήν, διά τήν τιμήν, διά τήν πολλήν ἀγάπην, διά τάς εὐχάς καί προσευχάς, διά
τήν πρός ἡμᾶς ἐνίσχυσιν καί στήριξιν
πάντων ὑμῶν.
Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα!

Καλῶς ἤλθετε εἰς τήν «Μητρόπολιν
τοῦ Γένους πού λέγεται Κωνσταντινούπολις». Ἤλθετε ἐκ σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τόν ἑορτάζοντα Πατριάρχην,
ἀλλά ἤλθετε καί διά νά ἀποτίσετε τό
ὀφειλόμενον ἀπό ὅλους ἡμᾶς, ἀνεξαιρέτως, χρέος τιμῆς, σεβασμοῦ, ἀφοσιώσεως, εὐλαβείας, ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης πρός «ὅ,τι ἐπιγράφεται Κωνσταντινούπολις, ὁ ἐμός ἔρως» (Δοσίθεος Τατάρνης), πρός αὐτήν τήν πόλιν,
τήν ὁποίαν, κατά ἕνα ριζίτικο τῆς Κρήτης, τήν ἐθεμελίωσαν οἱ ἄγγελοι «'πού
τ' Ἅγιον Ὄρος τό νερό, κι' ἀπού τή Χιό
τό χῶμα, κι' ἀπού τήν Ἀντριανούπολη
παίρνουν τά κεραμίδια». Καί συνεχίζει
ἕνας σύγχρονος Κρητικός αὐτοσχεδίως τό ριζίτικο: «Πέρασαν χρόνοι καί
καιροί κι' ἐθέριεψεν ἡ Πόλη, καί ἅπλωσε τά φῶτα τζη σ' οὕλη τήν οἰκουμένη.
Μ' ἀνέμοι τή φυσήξανε π' ἀνατολή καί
δύση κι' ἀπού βοριά κι' ἀπού νοτιά, νά
σβήσουν, ν' ἀφανίσουν. Ἕνα Φανάρι,
μοναχό, τρεμόσβηνε τό δόλιο, ... καί τό
Φανάρι ἄστραψε, μαζί καί ἡ ἐλπίδα!».
Ναί, ἀδελφοί καί φίλοι, τέκνα καί
συνεργάται! Τό Φανάρι εἶναι πάντοτε πηγή φωτός καί ἐλπίδος. Καί δέν
σβήνει, οὔτε μέ τούς ἀνέμους πού φυσοῦσαν τότε ἀπό ἀνατολήν καί δύσιν,
οὔτε μέ τούς ἀνέμους πού φυσοῦν
παγεροί σήμερα ἀπό τίς στέππες τοῦ
Βορρᾶ, ἀλλά μένει φωτεινόν, ἑδραῖον
καί ἀμετακίνητον καί ἀντέχει! Τεθεμελίωται γάρ ἐπί τήν πέτραν τῆς πίστεως.
Ἡ δύναμίς του ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται.
Χριστῷ συνεσταύρωται. Καί «ἀπογε5

Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
γιά τά ὀνομαστήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ἐξ Ἀποφάσεως
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλη
σίας Κρήτης, Συνο
δική Ἀντιπροσωπεία
μετέβη εἰς τό Οἰκου
μενικόν Πατριαρχεῖον
τῇ Τρίτῃ, 11ῃ Ἰουνίου ἐ.ἔ., διά νά μετάσχῃ εἰς
τά Ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενι
κοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

γιώτατος ἐδέξατο τήν
Ἀντιπροσωπείαν ἐν
τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ,
ὅπου ἤκουσεν τήν
προσφώνησιν τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου
Κυδωνίας καί Ἀπο
κορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος, διά τῆς
ἐμπνευσμένης αὐτοῦ προσλαλιᾶς, ὑπέβαλε
τόν σεβασμόν, τήν ἀφοσίωσιν καί τά ἑόρτια
σεβάσματα τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου,
τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσε
βοῦς Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρ
χης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τάς εὐχαρι
στίας Αὐτοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης
καί διεβεβαίωσε διά τήνἀδιάπτωτον ἀγάπην
καί τήν δαψιλῆ στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλη
σίας πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Μεγαλονήσου.

Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἀποτελεῖτο
ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κισάμου καί Σελί
νου κ. Ἀμφιλοχίου καί Κυδωνίας καί Ἀποκο
ρώνου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Μηλα
θιανάκη, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Νομικοῦ
Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθο
λομαίου καί Βαρνάβα, καί τῆς τελεσθείσης
Πατριαρχικῆς Χοροστασίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ
Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ Πανα

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 12ῃ Ἰουνίου 2019
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
γιά τήν Dr. Suzanne Eaton

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχι
ακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης,
μέ ἀφορμή τήν
ἐξιχνίαση τῆς ἀπο
τρόπαιης δολοφο
νίας τῆς ἐγκρίτου
ἐπιστήμονος Dr.
Suzanne Eaton, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, στή
Δυτική Κρήτη, ὅπου βρισκόταν στό πλαίσιο
Διεθνοῦς Συνεδρίου στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδη
μία Κρήτης, ἐκφράζει πρός τήν οἰκογένεια,
τούς συγγενεῖς καί συνάμα στά μέλη τῆς Δι
εθνοῦς καί Τοπικῆς Πανεπιστημιακῆς Κοινό
τητας, θερμά καί εἰλικρινῆ συλλυπητήρια καί
τή συμπάθεια σύνολης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησί
ας γιά τό τραγικό αὐτό γεγονός.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δηλώνει τήν ἀμέ
ριστη συμπράστασή Της στούς οἰκείους καί
τούς συναδέλφους τῆς ἀείμνηστης Suzanne,
μιᾶς ἐπιστήμονος ἐγνωσμένου καί διεθνοῦς
κύρους, μέ σπουδαία προσφορά στήν ἔρευνα
καί τήν ἐπιστήμη, ἀλλά καί μέ ἰδιαίτερη ἀγά
πη στή Μεγαλόνησο Κρήτη.
Παράλληλα, ἡ Ἱερά Σύνοδος συγχαίρει τόν
Γενικό Ἀστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Ὑπο
στράτηγο Κωνσταντῖνο Λαγουδάκη, τίς Ἀστυ

νομικές Ἀρχές, τά
Σώματα Ἀσφαλεί
ας, τό Στρατό, τούς
Συλλόγους καί
ὅλους τούς ἐθελο
ντές, γιά τήν καθο
ριστική συμβολή
τους στήν ἄμεση
διαλεύκανση αὐτῆς τῆς τραγικῆς ὑπόθεσης.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τονίζει γιά μιά
ἀκόμη φορά τήν ἀνάγκη τοῦ ἀπόλυτου σε
βασμοῦ στήν ἱερότητα τοῦ προσώπου καί τήν
ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί προβάλλει
τό ἐπιτακτικό χρέος τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά
συνδράμει μέ κάθε τρόπο στήν εἰρηνική συ
νύπαρξη καί τήν ἀληθινή κοινωνία ὅλων τῶν
ἀνθρώπων, μέ βάση τίς Εὐαγγελικές ἀρχές,
τόν ἀλληλοσεβασμό καί τήν ἀξιοπρέπεια.
Ὁ Θεός ἄς ἔλθει βοηθός καί σκεπαστής
ὅλων μας καί ἄς μήν ἐπιτρέψει παρόμοια
τραγικά γεγονότα στό μέλλον!
Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Ἰουλίου 2019
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης
γιά την εθνική τραγωδία στο Μάτι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
γία τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί ἄν αὐτό ἔρχεται
νά ἀνατρέψει ἀνθρώπινες προτεραιότητες καί συµφέροντα.
Ἐπίσης, καθώς πορευόµαστε µέσα
στή θερινή περίοδο ἡ Ἱερά Σύνοδος
ἐφιστᾶ τήν προσοχή ὅλων τῶν ἀνθρώπων γιά τήν προστασία τοῦ Τόπου
µας ἀπό τίς πυρκαγιές καί προτρέπει
στήν τήρηση τῶν κανόνων καί τῶν µέτρων προστασίας τοῦ περιβάλλοντος,
σύµφωνα µέ τίς σχετικές ὁδηγίες τῶν
ἁρµοδίων Ἀρχῶν.
Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος, εὔχεται σέ
ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Μεγαλονήσου νά διέλθουν µέ ὑγεία καί πνευµατική εὐφροσύνη τήν ἐγγίζουσα περίοδο τοῦ Ἁγίου ∆εκαπενταυγούστου.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, µέ ἀφορµή τή συµπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τή µεγάλη
Ἐθνική Τραγωδία τῆς καταστροφικῆς
πυρκαγιᾶς στό Μάτι τῆς Ἀττικῆς,
προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυση τῶν
ἀνθρωπίνων θυµάτων καί εὔχεται γιά
τήν ἐπούλωση τῶν πληγῶν καί τῶν καταστροφῶν.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ὑπενθυµίζει καί τονίζει, µέ ἀφορµή ὅλα τά γεγονότα τῶν φυσικῶν καταστροφῶν,
τήν ἄµεση ἀνάγκη τῆς προστασίας
τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς κτίσεως ἐν
συνόλῳ. Μοναδική διέξοδος προβάλλει ἡ ἀποκατάσταση τῆς σχέσης τοῦ
ἀνθρώπου µέ τή κτίση καί τή δηµιουρ-

8

Συγχαρητήριο Μήνυµα τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Κυδωνίασ καί Ἀποκορώνου κ.κ. ∆αµασκηνοῦ
γιά τούσ ἐπιτυχόντεσ τῶν Πανελληνίων
Αγαπητά µου παιδιά,
Μέ αἰσθήµατα χαρᾶσ θά ἤθελα νά σᾶσ συγχαρῶ γιά τήν εἰσαγωγή
σασ στά Ἀνώτατα Ἱδρύµατα τῆσ χώρασ µασ καί σᾶσ εὔχοµαι πάντοτε ὁ
δρόµοσ σασ νά φωτίζεται ἀπό τό Φῶσ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατοσ.
Ταυτοχρόνωσ συγχαίρ ω τόσο τούσ γονεῖσ ὅσο καί τούσ διδάσκοντέσ
σασ γιά τήν δική τουσ ἐπιτυχῆ συµβολή σέ αὐτή τήν προσπάθειά σασ.
Τέλοσ, ὅσα παιδιά ἀπό ἐσᾶσ προσπάθησαν ἀλλ δέν πέτυχαν τήν εἰσαγωγή τουσ σᾶσ προτρέπω ὅπωσ συνεχίσετε µέ πίστη καί πεῖσµα τήν
προσπάθειά σασ προσ ὅποιον δρόµο ἐπιθυµεῖτε.
Καλή δύναµη καί καλή σταδιοδροµία!
Μέ πατρικέσ εὐχέσ καί ἀγάπη,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Συγχαρητήριο Μήνυµα τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Κυδωνίασ καί Ἀποκορώνου κ.κ. ∆αµασκηνοῦ
γιά τόν Ἀπόστολο Παπαστάµο
Μέ αἰσθήµατα ὑπερηφάνειασ θά ἤθελα νά συγχαρῶ τόν Ἀπόστολο
Παπαστάµο γιά τήν παγκόσµια ἐπιτυχία του πού µᾶσ ἔκανε ὅλουσ νά
τόν χειροκροτήσουµε!
Συγχαίρ ω τούσ γονεῖσ του, τούσ προπονητέσ του καί ὅλουσ ὅσουσ
συνετέλεσαν σέ αὐτό τό ἀποτέλεσµα.
Παρακαλῶ νά συνεχίσει νά βάζει στόχουσ καί νά τούσ κυνηγᾶ δίνοντασ ἕνα πολύ καλό παράδειγµα στούσ νέουσ µασ!
Καλή δύναµη καί πάντα ἐπιτυχίεσ!
Μέ πατρικέσ εὐχέσ καί ἀγάπη,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ
ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΕΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦO ΜΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
495/296057-57
IBAN:GR4001104950000049529605757

&

ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
176495001
IBAN:GR8506900010000000176495001

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.

 Ἁγία Ὑποµονή στήν Ἱ. Μονή Ἁγίασ Τριάδοσ
τῶν Τζαγκαρόλων καί στήν ψυχή µασ
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη

Ἡ

τριπλή ἑορτή τῆς θαυματουργοῦ
εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης, τῶν Ὁσίων καί θεοφόρων
Πατέρων ἡμῶν Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν νέων ἀσκητῶν καί τοῦ νεοφανοῦς Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου,
θά τιμηθεῖ ἐφέτος στήν Ἱερά Μονή τῆς
Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλλων, μέ τήν
εὐλογητή ἄφιξη τῆς τιμίας Κάρας τῆς
Ἁγίας Ὑπομονῆς, πού θά μεταφέρει ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος.
Ἡ Ἑλένη Δραγάση-Παλαιολόγου
ὑπῆρξε αὐτοκράτειρα τοῦ Βυζαντίου,
σύζυγος τοῦ Mανουήλ Β΄ Παλαιολόγου καί μητέρα τῶν δύο τελευταίων
Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, τοῦ Ἰωάννη Η΄ καί τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου.
Ὁ σύζυγός της Μανουήλ τό 1425,
λίγο πρίν πεθάνει, ἐκάρη μοναχός, μέ
τό ὄνομα Ματθαῖος.
Μετά τό θάνατό του ἔγινε καί ἡ
ἴδια μοναχή στό μοναστήρι τῆς “Κυρα-Μάρθας” τῆς Κωνσταντινούπολης,
παίρνοντας τό ὄνομα Ὑπομονή.
Ἐκεῖ ἔζησε μέ ταπείνωση καί προσευχή, διακριθεῖσα ἐν συνέσει μέχρι
τήν εἰς Κύριον ἐκδημία της στίς 13
Μαρτίου τοῦ 1450, 3 χρόνια πρίν πέσει ἡ Κωνσταντινούπολη στά χέρια
τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων, πρίν πέσει ὁ
γιός της Κωνσταντίνος ΙΑ Παλαιολό-

γος ἡρωικά μαχόμενος στήν Πύλη τοῦ
Ἁγίου Ρωμανοῦ.
Ἡ Ἁγία Ὑπομονή ἐτάφη στή μονή
τοῦ Παντοκράτορα στήν Κωνσταντινούπολη, ἐκεῖ ὅπου ἐτάφησαν ὁ σύζυγός της Μανουήλ καί τά 3 ἀπό τά
παιδιά τους, ἐκ τῶν ὁποίων τά 2 ἦταν
μοναχοί.
Ὁ ἀνιψιός της, Ἀγγελής Νοταρᾶς,
μετά τήν πτώση τῆς Πόλης μετέφερε
τήν τιμία Κάρα της, μαζί μέ τό Λείψανο
τοῦ Ὁσίου Παταπίου στά Γεράνια Ὄρη
καί τά ἔκρυψε σέ σπηλιά, κοντά στό
σημερινό Λουτράκι, ἐκεῖ ὅπου τό 1952
ὁ Γέροντας Νεκτάριος Μαρμαρινός
ἀνήγειρε τήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή τοῦ
Ὁσίου Παταπίου.
Ὅλοι μας, ἄλλος λίγο, ἄλλος πολύ,
ἄλλοτε λιγότερο, ἄλλοτε περισσότερο,
καί σήμερα πολύ περισσότερο, βιώνουμε περιστάσεις στήν καθημερινότητά μας, τόσο δύσκολες καί ὀδυνηρές,
πού μᾶς ἀποκαρδιώνουν, ἀπειλοῦν νά
κάμψουν τό θυμικό μας καί νά παραλύσουν τίς δυνάμεις μας.
Ἐδῶ εἶναι πού χρειάζεται ἡ ὑπομονή, ὄχι σάν νοοτροπία συμβιβασμοῦ
καί παράδοσης, ἀλλά σάν ἐσωτερική
δύναμη ἀντίστασης καί ἀντοχῆς στά
δεινά, πού ὑπερβαίνουν τή θέληση καί
τίς ἐπιλογές μας.
Ἀκόμα καί στή δικαιολογημένη
ὀργή μας, τή διάχυτη παντοῦ ἔνταση
12

ταπεινός τῇ καρδίᾳ” τή βαθιά ἐσωτερική ὑπομονή, ὥστε νά βροῦμε τήν εἰρήνη καί τήν ἰσορροπία στίς ψυχές μας,
ἀκόμα καί ὅταν ἄδικα μᾶς καρφώνουν
στό σταυρό.
Ἡ Χριστιανική ὑπομονή δέν ἀποτελεῖ
ἀδυναμία χαρακτῆρος, ἀλλά προϋποθέτει δύναμη ψυχῆς, πού μεταμορφώνει
ἀκόμη καί τίς μεγαλύτερες θλίψεις καί
δοκιμασίες σέ πολύτιμη ἐμπειρία.
Ἡ ὑπομονή, συνδυασμένη μέ τήν
ἤρεμη ἐπιμονή ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο
στήν ὡριμότητα, διαπλάθοντας τό χαρακτήρα του, ἐνεργοποιώντας τίς δυνατότητές του, καλλιεργώντας τίς ἀρετές του, στηρίζοντάς τον στίς θύελλες
τῶν καιρῶν.
Καί στίς μέρες μας κατ’ ἐξοχήν ἀπαιτεῖται ὑπομονή!
Γιά νά ξεπεράσουμε τά προσωπικά
καί συλλογικά μας ἀδιέξοδα καί τίς
ἐγωιστικές ἀγκυλώσεις καί νά πετύχουμε τήν ἀλληλεγγύη καί τήν ὁμοψυχία πού ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος, χρειάζεται ὑπομονή.

καί τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τοῦ
φόβου ἐπιβάλλεται νά δείχνουμε τήν
ὑπομονή τοῦ Χριστοῦ, μία ὑπομονή,
πού δέν ταυτίζεται μέ τή στωική ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς, δέν
ἔχει καμία σχέση μέ παθητική ἀντιμετώπιση τῶν γεγονότων, μέ παραίτηση
ἀπό εὐθύνες καί δίκαια αἰτήματα, ἀδιαφορία γιά κοινωνική δράση, ἀλλά,
ἀντίθετα ἀποτελεῖ τήν κινητήρια δύναμη γιά δράση καί ἀλλαγή.
Τό μυστικό της εἶναι ὅτι μᾶς δίνει τή
δύναμη νά μήν ὑποταχθοῦμε στίς βίαιες καί ἰσοπεδωτικές γιά τήν προσωπικότητά μας καταστάσεις τῆς ζωῆς, νά
μήν παραδοθοῦμε στήν ἀπελπισία καί
τήν ἀδράνεια, ἀλλά νά διατηρήσουμε τήν ἐσωτερική μας γαλήνη καί τήν
προσωπική μας αὐτονομία.
Μπορεῖ ὁ Χριστός νά ἔχασε τήν
ὑπομονή Του καί νά ἐδίωξε μέ τό μαστίγιο ἀπό τόν ναό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι
τόν εἶχαν κάνει “οἶκον ἐμπορίου”, συγχρόνως, ὅμως, μᾶς καλεῖ νά μάθουμε
ἀπό Αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶναι “πρᾶος καί
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ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη ἀφιέρωμα
στόν Ἅγιο Σιλουανό, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς
“ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’).

Στό σημερινό μας ἄρθρο θά σᾶς παρουσιάσουμε καί τελευταῖο μέρος μέσα
ἀπό τίς διδαχές τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ
τοῦ Ἀθωνίτη ὅποιος μᾶς διδάσκει μᾶς
συμβουλεύει στήν πνευματική μας ζωή.

τέτοια ὑπακοή χωρίς ἀντιρρήσεις καί
ἐναντιώσεις εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν πρόσληψη καί ἀφομοίωση τῆς ζωντανῆς παραδόσεως. Μόλις ὅμως εἰσχωρήσει καί ἡ παραμικρή
ἀντίθεση πρός τόν πνευματικό πατέρα
τότε ἡ ψυχή τοῦ δασκάλου κλείνεται
καί τό νῆμα τῆς παραδόσεως διακόπτεται. Μέ ἄλλα λόγια ὅποιος διαφωνεῖ μέ τόν πνευματικό καί τόν διορθώνει θέτει τόν ἑαυτό τοῦ πιό πάνω ἀπ’
αὐτόν καί παύει πιά νά εἶναι μαθητής
καί ἐξομολογούμενος καί γίνεται ἐξομολόγος. Ὁ πνευματικός προσεύχεται
ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς συναντήσεως καί περιμένει τόν φωτισμό ἀπό
τό Θεό καί ἄν αἰσθάνεται στήν ψυχή

Ποιά ἡ σημασία τῆς ὑπακοῆς στή
ζωή τοῦ χριστιανοῦ;
Ὁ γέροντας ἔδινε ἰδιαίτερη προσοχή στήν ὑπακοή στόν πνευματικό θεωρώντας τήν μυστήριο τῆς ἐκκλησίας
καί θεωρία τῆς χάριτος. Γνώριζε πώς ἡ
πρώτη σκέψη πού γεννιέται στήν ψυχή
μετά τήν προσευχή εἶναι ἄνωθεν πληροφορία πού δεχόταν ὁ πνευματικός
κατά τή διάρκεια τῆς συζήτησης, μία
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τοῦ τήν πληροφορία τότε τήν δίνει καί
ἔρχεται ἡ ἀπάντηση τήν ὁποία καί ὁ
ἐξομολογούμενος πρέπει νά τήν δεχτεῖ
ὡς τελική. Ἄν ὅμως ὁ ἐξομολογούμενος παραβλέψει τόν πρῶτο λόγο τοῦ
πνευματικοῦ τότε συγχρόνως θά μειωθεῖ καί ἡ ἐνέργεια καί ἡ ἐξομολόγηση
εἶναι δυνατόν νά μεταβληθεῖ σέ ἁπλή
ἀνθρώπινη συζήτηση. Καί αὐτό γίνεται
ἐπειδή ἀκολουθεῖ τήν ἐνδόμυχη ἐπιθυμία νά παρασύρει τόν πνευματικό σέ
ὅτι σκέφτεται ὁ ἴδιος. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ἀρχίζει πλέον ἡ ψυχολογική
μάχη τήν ὁποία ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ὀνόμασε ἀλυσιτελῆ. Ὁ γέροντας Σιλουανός ἀπό τίς πρῶτες μέρες τῆς μοναχικῆς του ζωῆς ἦταν τόσο τέλειος
ὑποτακτικός ὥστε γι’ αὐτό κάθε πνευματικός ἦταν καλός ὁδηγός. Ἔλεγε πώς
ἄν οἱ πιστοί ὑπακούουν στούς πνευματικούς καί τούς ποιμένες τούς χωρίς νά
τούς κρίνει καί χωρίς νά ἐναντιώνονται
ἐσωτερικά τότε καί οἱ ἴδιοι δέν χάνουν
τήν σωτηρία καί ὅλοι ἡ ἐκκλησία ζεῖ σέ
πληρότητα ζωῆς.

ρουσία τοῦ Ἁγίου πνεύματος αὐτό σημαίνει ὅτι καί ὁ ἴδιος ἔχει μεγάλη χάρη.
Ἄν ὅμως μισεῖ τόν ἀδερφό τοῦ αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἴδιος κατέχεται ἀπό πονηρό
πνεῦμα. Ἡ τελευταία αὐτή διαπίστωση
ἦταν γιά τό γέροντα ἐντελῶς ἀναμφίβολη. Ἦταν βαθιά πεπεισμένος ὅτι κάθε
ἄνθρωπος πού θά μισήσει τόν ἀδερφό
του, ὅποιος κι ἄν εἶναι, ἔκανε τήν καρδιά τοῦ κατοικία πονηροῦ πνεύματος
καί ἔτσι θά χωριστεῖ ἀπό τό Χριστό.
Πῶς μπορεῖ κάποιος νά διακρίνει
τό καλό ἀπό τό κακό;
Τό κακό ἀναμειγνύεται πάντοτε μέ
τό καλό καί φαίνεται μέ μία δόση θετικῆς ἀναζητήσεως καί μέ αὐτή τοῦ τήν
ὄψη πλανᾶ τόν ἄνθρωπο. Τό κακό προσπαθεῖ νά παρουσιάσει στόν ἄνθρωπο
τό θετικό του ἔνδυμα πώς ἔχει ἀξία
τόσο σπουδαία πού γιά τήν ἐπιτυχία
τῆς εἶναι θεμιτά ὅλα τά μέσα. Ἡ δύναμη
ὅμως τοῦ Θεοῦ εἶναι τέτοια ὥστε ὅπου
ἐμφανίζεται θεραπεύει τά πάντα γιατί
ὁ Θεός εἶναι τό πλήρωμα τῆς ζωῆς καί
Δημιουργεῖ τή ζωή ἀπό τό μηδέν.

Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση πρός
τόν πλησίον;

Σέ αὐτό τό σημεῖο ὁλοκληρώσαμε
τό τελευταῖο μέρος τοῦ ἀφιερώματος
μέσα ἀπό τίς διδαχές τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη πού μᾶς καθοδηγοῦν σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας.
Εὐχόμαστε ὁ Ἅγιος Σιλουανός νά φωτίζει ὅλων τῶν ἀνθρώπων τίς σκέψεις
καί τίς ἀποφάσεις τους. Στό ἑπόμενο
ἄρθρο θά ἐπιστρέψουμε μέ μία, ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη πού θά ἔχει πραγματοποιηθεῖ στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς
Νεανικές ἀνησυχίες.

Ἔλεγε ὁ γέροντας ὅτι ὅποιος ἄσπλαχνα γιά τό συμφέρον του ζημιώνει τούς
ἄλλους ἤ καί φονεύει αὐτός ἤ ἔχει ἐξομοιωθεῖ μέ τά κτήνη καί στό βάθος τοῦ
ἔχει τήν αὐτογνωσία πώς εἶναι θηριόμορφος δηλαδή δέν πιστεύει στήν αἰώνια ζωή ἤ ἀσπάζεται μία δαιμονιώδη
πνευματικότητα. Ἐπίσης, ὅποιος δέν
αἰσθάνεται μέσα τοῦ τή χάρη οὔτε καί
στούς ἄλλους τήν βλέπει. Ἄν ὁ ἄνθρωπος βλέπει στόν ἀδερφό τοῦ τήν πα15
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έν δίστασα
στιγμή κι ἔτσι
μέ πολύ χαρά συμμετεῖχα. Μέ τόν π.
Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη καί τήν πρεσβυτέρα του πού
μᾶς σ υνόδευσαν
ἀλλά καί πολλά ἄλλα γνωστά πρόσωπα
ἀπό προηγούμενες ἐκδρομές, τό τολμήσαμε. Τήν Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 ξεκινήσαμε μέ τήν ἀεροπορική πτήση γιά Κωνσταντινούπολη-Καππαδοκία.
Ἡ ξενάγηση ξεκίνησε μόλις φτάσαμε
στήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ πρώτη στάση θά γίνει στήν Παναγία Μπαλουκλί.
Θαυμάζουμε αὐτή τήν Ἐκκλησία μέ τά
ψάρια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Εἶναι Ἱερό
Χριστιανικό Ἁγίασμα καί βρίσκεται ἔξω
ἀπό τή Δυτική πύλη τῆς Σηλυβρίας. Πῆρε
τήν ὀνομασία του ἀπό τό Τούρκικο ὄνομα Balik καί περιλαμβάνει τό Μοναστήρι,
τήν Ἐκκλησία καί τό Ἁγίασμα. Ἱστορικές
πηγές ἀναφέρουν πώς ὁ Αὐτοκράτορας
Ἰουστινιανός τό 559 θεραπεύτηκε κάνοντας χρήση τοῦ Ἁγιάσματος. Αὐτός μετά
ἀνακαίνισε τόν ναό μέ ὑλικά πού περίσσεψαν ἀπό τήν Ἁγιά Σοφιά. Στόν περίβολο τοῦ Ναοῦ ἔστησε τίς σκηνές του τό
1424 ὁ Σουλτάνος Μουράτ ὁ Β’. Κατά τήν
Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ὁ ναός
καταστράφηκε καί τό Ἁγίασμα καλύφθηκε. Ἀργότερα ὅμως ἐπετράπη στούς Χριστιανούς νά ἀποκαλύψουν τό Ἁγίασμα
καί νά ἐπανιδρύσουν μικρό προσκύνημα.
Τό 1827 βρέθηκε ἡ Ἱερά εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἰκονιζόμενη ὑπέρ τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς. Μετά ἀπό αὐτό τό 1830 ὁ Σουλτά-

νος ἐπέτρεψε τή νέα
ἀνοικοδόμηση τοῦ
Ναοῦ ὅπως σήμερα
διασώζεται.
Στ ή σ υν έχε ι α
ἐπισκεφτήκαμε τήν
Μονή τῆς Χώρας.
Ἀνακαινίσθηκε τόν
14ο αἰῶνα ἀπό τόν Θεόδωρο Μετοχίτη.
Τότε διακοσμήθηκε μέ ὡραῖα ψηφιδωτά.
Τό ἀνάκτορο τοῦ Μετοχίτη βρισκόταν
δίπλα στή Μονή. Τό ἔργο ὁλοκληρώθηκε σέ 6 χρόνια. Οἱ εἰκόνες στούς τοίχους
παρμένες ἀπό τήν Παλιά καί Νέα Διαθήκη. Οἱ ψηφιδωτές εἰκόνες ἀκολουθοῦν μία
χρονολογική σειρά. Μέ τήν πάροδο τοῦ
χρόνου σημεῖα ἀπό τά ψηφιδωτά ἔχουν
καταστραφεῖ. Σέ αὐτά μπορεῖ κανείς νά
παρατηρήσει στιγμές ἀπό τή ζωή τοῦ Ἰησοῦ καί τῆς Μαρίας. Ὅλες οἱ εἰκόνες τῶν
Ἁγίων φέρουν φωτοστέφανο. Ἡ καλλιτεχνική προσπάθεια ἐδῶ εἶναι μία πρωτοπορία. Τονίζονται οἱ λεπτομέρειες πού δίνουν κίνηση στήν εἰκόνα, στίς ἐκφράσεις
τῶν προσώπων, τονίζονται ρεαλιστικά ἡ
μελαγχολία, ἡ σοβαρότητα καί ἡ δραματικότητα. Τά μοτίβα καί ἡ διακόσμηση
πού περιβάλλουν τίς εἰκόνες καί τίς ἁψίδες εἶναι ἀπαράμιλλης τεχνοτροπίας. Στή
βόρεια πλευρά τοῦ ἔσω νάρθηκα παρατηροῦμε εἰκόνες ἀπό τή ζωή τῆς Μαρίας
ἐνῶ στή βόρεια πλευρά τοῦ ἔξω νάρθηκα
εἰκόνες πού ἀναφέρονται στά σημαντικά γεγονότα τῆς Ἱερῆς οἰκογένειας, στή
γέννηση ἤ τή βάπτιση τοῦ Χριστοῦ. Οἱ
εἰκόνες πού δείχνουν τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ βρίσκονται στή νότια πλευρά τοῦ
ἔσω νάρθηκα. Σέ μερικές βλέπουμε τόν
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Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὑπάγονται 76 ἐκκλησίες. Εἶναι ἡ πρώτη ἕδρα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας.
Ἡ Κωνσταντινούπολη εἶναι ἡ μεγαλύτερη πόλη στήν περιοχή τοῦ Μαρμαρᾶ ἡ
ὁποία συνδέει τήν Εὐρώπη μέ τήν Ἀσία
καί λειτουργεῖ ὡς γέφυρα Δύσης καί Ἀνατολῆς.
Τό Μπλέ Τζαμί πῆρε τό ὄνομά του
ἀπό τά μπλέ πορσελάνινα πλακάκια πού
ὑπάρχουν στόν τοῖχο. Γιά νά μποῦμε μέσα
χρειάστηκε νά καλύψουμε τό κεφάλι μας
μέ μαντήλι καί νά βγάλουμε τά παπούτσια.
Ἡ Ἁγιά Σοφιά εἶναι τό σύμβολο τῆς
Κωνσταντινούπολης. Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς
κατασκευῆς της ἕως σήμερα τραβοῦσε
τήν προσοχή. Διατήρησε τό πολιτικό της
ἐνδιαφέρον στή Βυζαντινή Ἐποχή, τήν
Ὀθωμανική Ἐποχή καί στή Τούρκικη Δημοκρατία. Μετά ἀπό αἴτηση τοῦ Ἀτατούρκ
μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου
μετατράπηκε σέ μουσεῖο πού διατηρεῖται

Χριστό μέ τό ἀριστερό του χέρι νά κρατᾶ
τό Εὐαγγέλιο καί μέ τό δεξί νά εὐλογεῖ. Ἡ
Μαρία σέ στάση προσευχῆς καί οἱ ἄγγελοι. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος πού κρατᾶ τά
κλειδιά τοῦ Παραδείσου, ὁ Ἅγιος Παῦλος,
ἡ ἔκφραση στό πρόσωπό του εἶναι μία
ἀπό τίς πιό πετυχημένες πού ἔχουμε δεῖ.
Ἄλλα ψηφιδωτά ἀφοροῦν τή ζωή τῆς Παναγίας. Ἡ γέννησή της, ὁ Εὐαγγελισμός, ἡ
συνάντηση τῆς Ἄννας μέ τόν Ἰωακείμ, τά
πρῶτα βήματα τῆς Παναγίας, τό χάδι τῶν
γονέων πρός τήν κόρη, ἡ καθαγίασή της
καί ἡ ὑποβολή της στό Ναό, ἡ διατροφή
ἀπό ἄγγελο.
Στή συνέχεια ἐπισκεφτήκαμε τήν Παναγία τῶν Βλαχερνῶν, Βυζαντινή ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης καί ἕνα ἀπό
τά σημαντικότερα προσκυνήματα τῆς
Παναγίας. Βρισκόταν στή συνοικία τῶν
Βλαχερνῶν ἐπί τῶν ἀκτῶν τοῦ Κερατίου
Κόλπου. Σήμερα τό μνημεῖο δέν διασώζεται, διασώζεται ὅμως τό Ἁγίασμα.
Βρεθήκαμε γιά νά προσκυνήσουμε
στό Πατριαρχεῖο καί τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
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ἕως σήμερα. Πῶς μπορεῖ κάποιος νά περιγράψει πειστικά αὐτό τό σύμβολο;
Στή συνέχεια ἐπισκεφτήκαμε τό Ὑδραγωγεῖο, τήν Βασιλική Δεξαμενή μέ τούς
κίονες, τούς θόλους καί τούς τρούλους
πού χτίστηκε ἐπί Βυζαντινῆς ἐποχῆς.
Στόν Ἱππόδρομο βρίσκονταν πολλά μαγαζιά γιά νά καλύπτουν τίς ἀνάγκες τῶν
πολιτῶν. Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ Ὀβελίσκος τοῦ
Θεοδοσίου.
Ἡ Αἰγυπτιακή ἀγορά κτίσθηκε τό
1663-1664 ἀπό τήν Χατιζέ Τουρχάν Σουλτάν. Εἶναι χτισμένη ἀπό πελεκητή πέτρα
καί τοῦβλο καί πάνω της ἦταν σκεπασμένη μέ θόλους. Κάηκε δύο φορές στήν
ἱστορία της. Σήμερα
ὑπάρχουν καταστήματα μπαχαρικῶν καί
ἄλλα. Ἐπισκεφτήκαμε
καί τό Σκεπαστό Παζάρι μέ τά 5.000 καταστήματα. Ὅ,τι μπορεῖ
κανείς νά φανταστεῖ
ὑπάρχει ἐδῶ. Ἐνθουσιασμένοι ἀπό τά
χρώματα καί τά ἀρώματα, κουρασμένοι
ἀλλά εὐδιάθετοι πήραμε τόν δρόμο γιά τό
ξενοδοχεῖο.
Τήν ἑπόμενη μέρα πήγαμε στό ἀεροδρόμιο τῆς Κωνσταντινούπολης γιά
νά ταξιδέψουμε γιά τήν Καππαδοκία. Ἡ
Καισάρεια εἶναι μία μεγάλη βιομηχανοποιημένη πόλη τῆς Κεντρικῆς Ἀνατολίας
στήν Τουρκία. Ὑπῆρξε ἐμπορικό κέντρο
καθώς βρισκόταν στή διασταύρωση τῶν
μεγάλων δρόμων πού ὁδηγοῦσαν στή
Μεσοποταμία, τήν Ἀρμενία, τόν Βόσπορο καί τό Αἰγαῖο. Ἀνάμεσα στούς Ἐπισκόπους της Καισάρειας διακρίνουμε τόν
Μέγα Βασίλειο. Ἡ σημερινή Καισάρεια

εἶναι χτισμένη στούς πρόποδες τοῦ ὅρους
Ἀργαίου καί ἔχει 500.000 κατοίκους. Συναντήσαμε τήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας
ἀλλά ἦταν ὑπό ἀνακαίνιση. Στήν ἀγορά
πού πήγαμε μετά χαθήκαμε σέ ἕνα περιβάλλον πού ὅμοιό του δέν ὑπάρχει. Στήν
ἀναχώρησή μας περάσαμε καί ἀπό τή Σεβαστεία. Ἡ Σίνασος εἶναι κωμόπολη καί
βρίσκεται στό κέντρο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Ὁ πληθυσμός της πρίν ἀπό τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν Ἑλλάδας Τουρκίας
τό 1924 ἀνέρχονταν σέ 3.000 Ἕλληνες καί
500 Τούρκους. Ἦταν ἕνα ἀπό τά 18 Ἑλληνόφωνα χωριά τῆς Καππαδοκίας καί οἱ
κάτοικοι ἦταν Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι μέ
ὑψηλό θρησκευτικό
συναίσθημα γιά τήν
Ἑλληνική καταγωγή
τους. Ἐδῶ μᾶς δόθηκε
ἡ εὐκαιρία νά περπατήσουμε τά δρομάκια
καί θά ἀντικρύσουμε
τά σπίτια τῶν Ἑλλήνων πού ὅμως εἶναι
κλειστά. Σέ ἕνα πολύ
ὡραῖο ἀρχοντικό θά μποῦμε μέσα ἀφοῦ ὁ
καινούριος ἰδιοκτήτης τό ἔχει μετατρέψει
σέ καφέ-ἑστιατόριο. Συγκίνηση μᾶς διακατέχει ἀφοῦ στόν ἐπάνω ὄροφο ἀντικρίζουμε τά ἔπιπλα καί ἀντικείμενα τῆς προηγούμενης Ἑλληνικῆς οἰκογένειας. Στό
χωριό αὐτό ὑπάρχουν καί δύο ἐκκλησίες.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης εἶναι ἐγκαταλελειμμένη. Τόν ἴδιο
καί ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν.
Ὁδηγηθήκαμε στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν
Ρῶσο. Εἴδαμε τήν Ἐκκλησία πού λειτουργοῦσε ὁ Ἅγιος καί ἐκεῖ κοντά τό σπίτι πού
ἔζησε ὡς δοῦλος. Ἦταν κάτι συγκλονιστικό. Ἡ θέα μᾶς ἔκοβε τήν ἀνάσα. Ἀφοῦ
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προσκυνήσαμε τά ἅγια αὐτά τά χώματα
παίρνουμε τό δρόμο γιά τό ξενοδοχεῖο.
Ἡ Καππαδοκία εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες περιοχές τῆς Ἀνατολικῆς
Μικρᾶς Ἀσίας. Μέχρι τήν ἀνταλλαγή τῶν
πληθυσμῶν οἱ κάτοικοι κατά θρήσκευμα καί ἐθνικότητα ἦταν Μουσουλμάνοι,
Τοῦρκοι, Κοῦρδοι, Κιρκάσιοι πού μετανάστευαν τόν 19ο αἰώνα. Ἐπίσης Χριστιανοί
Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι καί Ἀρμένιοι. Ἐδῶ
δημιουργοῦνται ἀξιόλογα κέντρα τοῦ
Χριστιανισμοῦ ὅπως ἡ Καισάρεια καί ἡ
Κωνσταντινούπολη. Τόν 3ο αἰῶνα ἀκμάζει ἡ παιδεία καί ἡ φιλολογία. Ἐδῶ διακρίνονται
οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας Φερμελιανός
ὁ Καισαρείας, Γρηγόριος ὁ Νεοκαισαρείας,
Λεόντιος καί Εὐσέβιος, Βασίλειος ὁ Μέγας,
Γρηγόριος Ναζιανζηνός
καί Γρηγόριος ὁ Νύσσης
(ἀδελφός τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου).
Ἐπί Μεγάλου Κωνσταντίνου ἡ Καππαδοκία ἑνώθηκε μέ τόν Πόντο καί ἀποτέλεσε μικρό κράτος. Οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου διαπιστώνοντας
τή σπουδαιότητα τῆς χώρας γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν Περσῶν καί ἀργότερα τῶν
Ἀράβων καί Τούρκων τήν ἔκαναν μεγάλο
στρατιωτικό κέντρο.
Μέχρι τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο
τό 451 ἡ Καππαδοκία ἀποτελοῦσε μία
Ἐκκλησία ὑπό τόν Μητροπολίτη καί Πατριάρχη Καισαρείας στόν ὁποῖο ὑπάγονταν καί ἡ Ἀρμενία. Στό Προκόπι πού μέναμε εἶναι οἰκισμός στήν Κεντρική Μικρά

Ἀσία κτισμένος πάνω σέ ὀροπέδιο καί σέ
ὑψόμετρο 1.200 μ. ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς
θάλασσας. Τό κλίμα στήν περιοχή εἶναι
ξερό μέ βαρεῖς χειμῶνες καί συχνά χιονοπτώσεις καί θερμά καλοκαίρια. Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ οἰκισμοῦ εἶναι χτισμένο
ἀμφιθεατρικά πάνω σέ δύο μεγάλους βράχους. Στήν κορυφή τοῦ ἑνός βράχου βρισκόταν παλιό φρούριο. Τό Προκόπι εἰκάζεται ὅτι ἀναφέρεται στόν Ἅγιο Προκόπιο
χωρίς ὅμως νά ὑπάρχουν ἀρκετά στοιχεῖα
γιά αὐτό. Μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν οἱ πρόσφυγες ἀπό τό Προκόπι
ἐγκαταστάθηκαν στήν
Ἀθήνα, Πειραιά καί
Εὔβοια ὅπου ἱδρύθηκε
καί τό Νέο Προκόπι κοντά στό Μαντούδι, τήν
Χαλκιδική καί τά Ψαχνά
καί τήν Θεσσαλονίκη.
Σειρά ἔχει ἡ πολιτεία τῆς
Μαλακοπῆς Καππαδοκίας.
Κατά τόν 4ο π.Χ.
αἰῶνα ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος κυρίευσε τήν
περιοχή. Βρίσκεται ἑκατοντάδες μέτρα κάτω
ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους. Ἐδῶ
ὑπάρχουν ὑπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια,
ἀποθῆκες καί παρεκκλήσια πού σχηματίζουν λαβυρίνθους πού συγκλονίζουν
ἀκόμα καί τόν πιό ἀδιάφορο ἐπισκέπτη.
Σέ κάποια σημεῖα τό ὕψος εἶναι πολύ χαμηλό καί σέ κάποια ἄλλα οἱ διάδρομοι
πολύ στενοί. Ἀποτελεῖ σημαντικό τουριστικό μέρος. Εἶναι γνωστή καί γιά τήν
μεγάλη ἐπίπεδη ὑπόγεια πόλη της. Ἔχουν
βρεθεῖ πάνω ἀπό 200 ὑπόγειες πόλεις. Ὁ
Ξενοφώντας ἀναφέρει ὅτι οἱ ἄνθρωποι
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πού ζοῦν στήν Ἀνατολία εἶχαν ἀνασκάψει
στά σπίτια τους ὑπόγεια, ζώντας σέ καταλύματα ἀρκετά μεγάλα γιά νά χωρέσουν
τήν οἰκογένεια, τά κατοικίδια ζῶα καί τίς
προμήθειες ἀποθηκευμένων τροφίμων.
Ἡ ὑπόγεια πόλη περιεῖχε καταστήματα
τροφίμων, κουζίνες, πάγκους, ἐκκλησίες
καί ἕνα θρησκευτικό σχολεῖο. Μετά τήν
κατάληψη τῆς περιοχῆς ἀπό τούς Ὀθωμανούς ἡ πόλη χρησιμοποιήθηκε ὡς καταφύγιο. Ἀκόμα καί τόν 20ό αἰῶνα οἱ κάτοικοι
τῆς πόλης, οἱ Ἕλληνες τῆς Καππαδοκίας
ἐξακολουθοῦν νά χρησιμοποιοῦν τίς ὑπόγειες αἴθουσες γιά νά ξεφύγουν ἀπό περιοδικά κύματα Ὀθωμανικῶν διώξεων. Τό
1923 μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν οἱ
σήραγγες ἐγκαταλείφτηκαν.
Τό Γκιόρεμε εἶναι
περιοχή στήν Καππαδοκία. Εἶναι τό
κέντρο τοῦ Ἐθνικοῦ
πάρκου Γκιόρεμε πού
μαζί μέ τίς μονολιθικές ἐκκλησίες τῆς
Καππαδοκίας ἔχουν ἀνακηρυχθεῖ μνημεῖο παγκόσμιας κληρονομιᾶς ἀπό τήν
UNESCO. Βράχοι ποικίλης σκληρότητας
σχηματισμένοι ἀπό ἡφαιστειακή τέφρα
ἀποτελοῦν τήν καρδιά αὐτοῦ του τοπίου
πού διαμορφώθηκε ἀπό ἐκρήξεις ἡφαιστείων καί πλημμύρες ἀνά τά χρόνια γιά
νά φτάσει στή σημερινή του μορφή. Οἱ
πρῶτοι χριστιανοί τό ἀποίκησαν γιά νά
ζήσουν μία ἀσκητική ζωή ἀλλά κυρίως γιά
νά βροῦν καταφύγιο ἀπό τούς ἐχθρούς.
Σκάλισαν ὁλόκληρα ὑπόγεια πού ἔφταναν ἀκόμα καί τά 10 ἐπίπεδα κάτω ἀπό
τή γῆ καί περιλαμβάνουν ἐγκαταστάσεις
ὅπως κουζίνες, ἀποθῆκες, κοιτῶνες ἀκόμα

καί στάβλους καί νεκροτομεῖα μέ βαθιά
φρεάτια ἐξαερισμοῦ. Ἡ ἡφαιστειακή πέτρα προσφέρει καλή προστασία ἀπό τίς
καιρικές συνθῆκες, δροσερά τό καλοκαίρι, ζεστά τό χειμώνα. Ἐπίσης, σέ περίπτωση ἀνάγκης οἱ διάδρομοι μποροῦσαν νά
κλείνουν μέ μεγάλες πέτρες.
Ἔπειτα ἡ ξενάγηση συνεχίζεται στίς
Νεραΐδες πού θυμίζουν λίγο Μετέωρα.
Ἡ θέα ἀπό ψηλά πού βρεθήκαμε γιά νά
θαυμάσουμε εἶναι μοναδική. Ἀμέσως μετά
βρεθήκαμε στήν κοιλάδα τῶν περιστεριών. Πάρα πολλά περιστέρια! Οἱ ἄνθρωποι ἐδῶ φοβοῦνται πολύ τή βασκανία καί
γιά νά ξορκίσουν τό κακό μάτι κρεμοῦν
μικρές κορδέλες ὑφάσματος στά κλαδιά
τῶν δέντρων καί ματάκια.
Σειρά ἔχει ὁ
Ἀκραῖος Πύργος. Τά
σπίτια τῶν χωρικῶν
χτισμένα γύρω ἀπό
τό Κάστρο. Μέσα στό
Κάστρο ὑπάρχει ἕνα παλαιό σπήλαιο καί
ἡ εἴσοδος σέ αὐτό γίνεται ἀπό τρεῖς διαφορετικούς δρόμους πού καταλήγουν
σέ μεγάλη αἴθουσα. Μέσα στό Κάστρο
ὑπάρχουν ὑπόγειοι διάδρομοι. Εἶναι ἀγαπημένος τουριστικός προορισμός γιά
ξένους γιατί αὐτοί πού θέλουν νά φωτογραφήσουν ἔχουν πολλές δυνατότητες.
Ἔπειτα σταματήσαμε στήν κόκκινη κοιλάδα. Τήν ὀνομασία πῆρε ἀπό τό κόκκινο
χρῶμα στούς λόφους. Στό Ὑπαίθριο μουσεῖο εἴδαμε κάποιες ἐκκλησίες. Ἔπρεπε
νά ἀνέβουμε μία μεγάλη ἀνηφόρα ἀλλά
ἄξιζε τόν κόπο. Στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καί
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου βρίσκονται πολλά
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ὀστεοφυλάκια καί Ἅγια Λείψανα. Ἄλλη
Ἐκκλησία εἶναι αὐτή τῆς Παναγίας μέ τό
Χριστό βρέφος, τοῦ Ἄγ. Θεοδώρου, τῆς
Ἄγ. Βαρβάρας καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Μήλου.
Στό θόλο ὁ Ἰησοῦς δείχνει νά εὐλογεῖ ἐνῶ
στούς τοίχους ἀπεικονίζονται ἡ βάπτιση,
ἡ πορεία πρός τά Ἱεροσόλυμα, ὁ Μυστικός δεῖπνος, ἡ Σταύρωση καί ἡ προδοσία
τοῦ Ἰούδα. Σέ μία εἰκόνα δείχνει τόν Χριστό νά κρατᾶ ἕνα στρογγυλό σάν μῆλο. Ἡ
σκοτεινή Ἐκκλησία εἶναι μία ἀπό τίς ὡραιότερες Ἐκκλησίες πού ἔχουν κτισθεῖ τόν
13 αἰῶνα. Ἔχει μόνο ἕνα μικρό παράθυρο
καί ἀνοίγει πρός τά ἔξω καί ἐπειδή εἰσέρχεται λίγο φῶς καί ἡ ἐκκλησία φωτίζεται
πολύ λίγο ὀνομάζεται σκοτεινή. Στό θόλο
εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς
εὐλογῶν. Μεταξύ
τῶν τοιχογραφιῶν
ἐντοπίζουμε τήν
ἐπίσκεψη τῶν τριῶν
μάγων, τήν βάπτιση
καί τήν Σταύρωση.
Ἡ Ἐκκ λησία
τῶν Στεφάνων ὑπολογίζεται ὅτι χτίστηκε
στίς ἀρχές τοῦ 10ου μ.Χ. αἰώνα. Οἱ εἰκόνες παρουσιάζουν τή ζωή τοῦ Χριστοῦ,
τή μετάβαση στή Βηθλεέμ, τή γέννηση,
τήν ἐπίσκεψη τῶν μάγων, τήν θανάτωση
τῶν ἀθώων παιδιῶν καί τή φυγή ἀπό τήν
Αἴγυπτο, τήν συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν
βαπτιστή, τόν γάμο τῆς Κανᾶ, τήν πορεία
πρός τόν Γολγοθά, τήν Σταύρωση καί τήν
ἀποκαθήλωση καί πολλά ἄλλα γεγονότα
τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἐπισκεφτήκαμε
τό ἐργαστήρι κεραμικῆς. Ξεκινοῦν μέ τόν
πυλό μέχρι καί τήν τελευταία λεπτομέρεια.
Φυσικά μείναμε ἄφωνοι ἀπό τά ἀντικείμενα πού εἴδαμε, τήν πανδαισία χρωμάτων καί τῶν σχεδίων. Στήν πόλη Ἄβανος

εἴδαμε τά ἀμπέλια τοῦ Πασᾶ. Ἡ περιοχή
ὀνομάστηκε ἔτσι ἐπειδή ἕνα ἄτομο πού
ἔφερε τό παρατσούκλι πασά εἶχε ἐδῶ τους
ἀμπελῶνες του. Ἐδῶ ἔζησε ἐπίσης καί ὁ
Ἅγιος Συμεών τόν 5ο μ.Χ. αἰώνα. Ἡ περιοχή εἶναι πολύ μεγάλη μέ τούς βράχους νά
ὀρθώνονται σέ σχῆμα μανιταριοῦ ἀπό τήν
ἐποχή τῆς ἔκρηξης τοῦ ἡφαιστείου.
Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς πόλης Ἄβανος
κατασκεύαζαν κεραμικά σκεύη, κανάτια,
πιάτα, πιθάρια καί ἄλλα οἰκιακά σκεύη,
ἐπάγγελμα πού τό διατηροῦν καί σήμερα
καί εἶναι γνωστοί καί γιά τήν ταπητουργία
τους. Ἀποτελεῖ πολύ δημοφιλῆ προορισμό
γιά τούς τουρίστες. Ὁ Ἀλύς ποταμός πού
τό διασχίζει ἔχει μῆκος 14 χλμ καί πηγάζει ἀπό τά Καρπάθια
ὄρη. Στή γέφυρα
θά σταματήσουμε
νά δοῦμε τά ἀμέτρητα λουκέτα πού
ἀφήνουν ὅλοι γιά
νά κλειδώσουν τήν
ἀγάπη τους. Καθίσαμε σέ ἕνα ὡραῖο καφέ-ζαχαροπλαστεῖο.
Στήν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ μόλις μᾶς εἶδαν
μαζεύτηκαν οἱ πάπιες γιά νά τίς ταΐσουμε. Ἑπόμενος προορισμός μας ἦταν νά
πᾶμε στό Χάνι γιά νά δοῦμε τόν χορό τῶν
Δερβίσηδων. Εἶναι βαθιά θρησκευτική
τους ἱεροτελεστία πού τηρεῖται μέ ἀπόλυτο σεβασμό, ἡσυχία καί συγκέντρωση σέ
αὐτό πού κάνουν. Δέν μᾶς ἐπετράπη οὔτε
τό χειροκρότημα. Φύγαμε ἀπόλυτα εὐχαριστημένοι καί ἱκανοποιημένοι ἀπό αὐτό
πού εἴδαμε. Ὁ χῶρος εἶναι, ἄς μου ἐπιτραπεῖ ἡ σύγκριση, ὅπως μία δική μας ἐκκλησία ψηλή μέ θόλο καί στή μέση καμάρες.
Καθίσαμε στίς θέσεις μας πάνω σέ μαξιλάρες. Ὅταν μετά ἀπό μία ὥρα τελείωσε μᾶς
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κέρασαν τσάι. Ἦταν κάτι τό διαφορετικό.
Γενικά δέν ἦταν ἄσχημα. Ἡ φιλοσοφία
τους εἶναι νά ἀγωνίζονται πολύ, νά βοηθᾶνε τόν κόσμο γιά νά κληρονομήσουν
τήν αἰώνια ζωή. Τό τάγμα τῶν Δερβίσηδων εἶναι ἀπό τόν 13ο αἰῶνα. Ἐπιστρέψαμε στό ξενοδοχεῖο. Κάποια ἄτομα θά σηκωθοῦν τά ξημερώματα γιά νά πᾶνε βόλτα
μέ τό ἀερόστατο.
Ξυπνήσαμε καί μετά τό πρωινό μας
κατευθυνθήκαμε στό Φαράγγι Χλωροῦ
μέ μῆκος 14 χλμ. Ἕλκει τό ἐνδιαφέρον
πολλῶν ἐπισκεπτῶν. Ἐδῶ βρέθηκε τό
1969 μία μούμια κόρη πού φυλάσσεται
στό μουσεῖο τῆς Νίγδης. Στήν κοιλάδα
αὐτή θά συναντήσει κανείς τίς ὡραιότερες Ἐκκλησίες. Ξεχωριστή εἶναι ἡ Ἐκκλησία
μέ τά φίδια. Ἔχει σχῆμα
σταυροῦ καί στό δυτικό τμῆμα τῆς βρέθηκε
τάφος. Ἐπίσης σώζονται τοιχογραφίες τοῦ
Ἀρχάγγελου Μιχαήλ
ἐνῶ δεξιά παριστάνεται ἡ εἰκόνα τῶν
ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων τῶν ὁποίων τό
σῶμα εἶναι περιτυλιγμένο μέ φίδια. Στόν
τροῦλο ὁ Ἰησοῦς καί οἱ ἄγγελοι.
Ἔπειτα βρεθήκαμε στή Καρβάλη πού
ἔγινε πολύ ἀργά γνωστή στό κοινό. Ὁ τόπος ἦταν κέντρο ἐμπορίου. Μερικές πηγές
δηλώνουν ὅτι τόσο ἡ Ναζιανζός ὅσο καί
ἡ Καρβάλη θεωροῦνται ἀπό τά σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα ἀφοῦ ἐδῶ
γεννήθηκαν οἱ δύο ἀπό τούς τρεῖς Θεολόγους, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Οἱ οἰκισμοί
τῶν προϊστορικῶν ἐποχῶν καί οἱ Ἐκκλησίες πού ἱδρύθηκαν μετά τήν γέννηση τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου

εἶναι ἔργα πού κινοῦν τό ἐνδιαφέρον. Ἡ
τέχνη τῆς κεραμικῆς διατηρεῖται μέχρι τίς
μέρες μας. Στήν Καππαδοκία τά κεραμικά αὐτά εἶναι γνωστά. Τό 1896 κτίστηκε
μετά ἀπό ἔρανο πού ἔκαναν οἱ χωριανοί
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου. Τό τέμπλο
τό ἔχουν μεταφέρει ἀπό ἄλλη Χριστιανική Ἐκκλησία, ὁ ἄμβωνας εἶναι πανέμορφος σάν δαντέλα καί οἱ ἁγιογραφίες ἐδῶ
εἶναι καλυμμένες μέ ἀσβέστη. Στόν αὔλειο
χῶρο ὑπάρχουν 33 σκαλιά πού ὁδηγοῦν
βαθιά στή γῆ στό ἁγίασμα.
Ὅλα τά ὡραῖα κάποτε τελειώνουν. Ἡ
ἐκδρομή αὐτή ἡ πανέμορφη ἔφθασε στό
τέλος της. Ἡ ἀφύπνιση ἔγινε στίς 2 τό
πρωί γιά νά προλάβουμε τίς πτήσεις πού
θά μᾶς ἔφερναν πίσω
στήν πατρίδα. Ἀπό τή
θέση αὐτή θέλω νά
εὐχαριστήσω θερμά
πρωτίστως τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ.κ. Δαμασκηνό
πού μέ τήν εὐλογία
τοῦ πραγματοποιήθηκε αὐτή ἡ ὑπέροχη
ἐκδρομή πού μᾶς δόθηκε ἔτσι ἡ εὐκαιρία
νά γνωρίσουμε τήν Κωνσταντινούπολη
καί τήν Καππαδοκία. Εὐχαριστῶ θερμά
καί τόν π. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη ἀπό τόν
Ἁλικιανό καί τήν πρεσβυτέρα του πού μᾶς
συνόδεψαν μέ πολύ ἀγάπη καί δείχνοντας
μεγάλη ὑπομονή. Γιά ἀρκετό καιρό θά θυμόμαστε τίς ὑπέροχες ἡμέρες πού περάσαμε στήν Κωνσταντινούπολη καί Καππαδοκία. Εὔχομαι νά ἔχει ὑγεία καί νά μᾶς
δοθεῖ ἡ εὐκαιρία σέ μελλοντικές ἐκδρομές
νά βρεθοῦμε.
Μέ πολύ ἐκτίμηση
Γεωργία Ματσαμάκη
Ἐθελόντρια τῆς Ι.Μ.Κ.Α.
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Χίλια καί … χειροκροτήματα
στήν ἐτήσια φιλανθρωπική συναυλία τῆς Ι.Μ.Κ.Α

Ἡ

ἀγάπη τοῦ κόσμου καί ἡ συμπαράστασή του στό σπουδαῖο φιλανθρωπικό ἔργο πού πραγματοποιεῖ ἡ
Ἱερά Μητρόπολη γέμισε τό θέατρο τῆς
Ἀνατολικῆς Τάφρου στήν ἐτήσια φιλανθρωπική Συναυλία τήν Κυριακή 21 Ἰουλίου 2019, μέ τόν ἀγαπητό καλλιτέχνη
Παντελῆ Θαλασσινό.
Μέ τόν ἀπολογισμό τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως, μέ τίς
δύσκολες ἰατρικές ὑποθέσεις καθώς καί
τά δαπανηρά χειρουργεῖα πού ἀνέλαβε
ἡ Ἱερά Μητρόπολη μέ τήν ἀρωγή τοῦ
κόσμου, ξεκίνησε τόν λόγο της ἡ Ὑπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τῆς Μητροπόλεως κ. Στέλλα Περάκη. Στή συνέχεια, ἡ
Ὑπεύθυνη Χορηγιῶν τῆς Μητροπόλεως
κ. Εὐαγγελία Ροζάκη ἀφοῦ εὐχαρίστησε
τούς δωρητές καί χορηγούς τῆς συναυλίας, κάλεσε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό, νά ἀπευθύνει χαιρετισμό.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν χαιρετισμό
του τόνισε μεταξύ ἄλλων ὅτι ὅλοι εἴμαστε Ἐκκλησία καί τό ἔργο αὐτό πού γίνεται στήν τοπική μας Ἐκκλησία εἶναι ἕνα
ἔργο δικό σας. Οἱ δομές τῆς Μητροπόλεως εἶναι πάρα πολλές, συγκλίνουμε
ὅμως περισσότερο στήν ὑγεία διότι ἐκεῖ
ὑπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Παράλληλα ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι θεωρεῖ ὑποχρέωσή του νά ἐκφράσει τήν
χαρά του καί τίς εὐχαριστίες του σέ ἐκείνους πού πρωτοστατοῦν σέ ὅλη αὐτή
τήν διακονία. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι
ἐργάζονται ἀφανῶς, σηκώνοντας ὁ ἕνας
τό βάρος τοῦ ἄλλο. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, οἱ
Κληρικοί μας, οἱ Ἐνορίες ὁλόκληρες, οἱ
συνεργάτες τῶν Γραφείων ἀλλά καί τῶν
Δομῶν τῆς Μητροπόλεως εἶναι κάποια
ἀπό τά πρόσωπα αὐτά.
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Στή συνέχεια εὐχαρίστησε τόν Παντελῆ Θαλασσινό καί τήν ὀρχήστρα
του, προσφέροντάς του μία ἀναμνηστική εἰκόνα μέ τίς Ἐνορίες καί Μοναστήρια τῆς Μητροπόλεως.
Κατόπιν ὁ Παντελής Θαλασσινός
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
καί τόν κόσμο, τραγούδησε γιά τρεῖς
συνεχόμενες περίπου ὧρες ἀγαπημένες
ἐπιτυχίες ξεσηκώνοντας τόν κόσμο, ὁ
ὁποῖος τόν εὐχαρίστησε μέ τό θερμότατο χειροκρότημά του.
Θά ἦταν παράλειψη στήν ἐπιτυχημένη αὐτή ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς
μας νά μήν εὐχαριστήσουμε τούς συνεργάτες πού βοήθησαν καί ἐργάστηκαν

γιά τήν διεξαγωγή της, ὅπως τόν Πρωτ.
Κυριακό Κοντάκο, τήν Ὑπ. Δημ. Σχέσεων
κ. Στυλιανή Περάκη, τήν Ὑπ. Χορηγιῶν
κ. Εὔα Ροζάκη, τήν Γραμματέα τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία κ. Τριανταφυλλιά Μαζανάκη, τόν κ. Ἀργύριο
Καλαγάνη, τόν κ. Κων/νο Αὐγουλᾶ, τόν
κ. Κων/νο Καρατζᾶ, τούς φωτογράφους
κ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη καί κ. Εὐτύχιο
Μανιουδάκη, τήν κ. Μαρίνα Βαμβακᾶ,
τήν κ. Σταυρούλα Παπανικολάου, τόν κ.
Δημήτριο Βεδέ, τά ΜΜΕ τοῦ τόπου μας,
τούς χορηγούς, τούς ἐπώνυμους καί
ἀνώνυμους καθώς καί ὅλο τόν κόσμο
πού στήριξαν καί στηρίζουν κάθε φιλάνθρωπη κίνηση τῆς Μητροπόλεως.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου
στήν Γεωργιούπολη

Μέ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική τάξη ἑορτάστηκε στίς 6 Ἰουνίου ἐ.ἔ. στον
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό στήν Γεωργιούπολη Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ π. Δημήτριος Σανταμούρης, ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἦρθε συνοδευόμενος ἀπό
πλειάδα πιστῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν καί πλῆθος
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τό παρών στήν λατρευτική σύναξη ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ του Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Ἑκατοντάδες πιστοί στήν κατάθεση
Θεμέλιου Λίθου ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη
Παρουσία πλήθους πιστῶν καί Κληρικῶν
τῆς Μητροπόλεως τελέσθηκε τήν Πέμπτη 6
Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί
ἐν συνεχεία ἡ κατάθεση τοῦ Θεμέλιου Λίθου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ.
Δαμασκηνό.
Τό παρών στήν Ἀκολουθία καί τελετή
ἀντίστοιχα ἔδωσαν ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί
τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Καθηγουμένη
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου Γερόντισσα Θεοφόρα
καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Διετές μνημόσυνο γιά τόν π. Ἐμμανουήλ,
τόν κληρικό τῆς ἀγάπης
Δύο χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού
κοιμήθηκε ὁ κληρικός τῆς ἀγάπης πού
ὅσο περνάει ὁ καιρός τόσο περισσότερο
συνειδητοποιοῦμε τήν ἀξία του, τήν προσφορά του, τά χαρίσματά του, τόνισε στό
λόγο του ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
ἀναφερόμενος στό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐμμανουήλ Γεωργιακάκη.
Τό Ἀρχιερατικό μνημόσυνο πού τελέστηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ ἀμέσως μετά τήν νυχτερινή Θεία Λειτουργία,
στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ στά Λενταριανά Χανίων τήν Παρασκευή 7 Ἰουνίου
ἐ.ἔ., συμμετεῖχαν πολλοί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ ἀγαπητοῦ Ἱερέως.
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Πλῆθος πιστῶν στή νησίδα Θοδωροῦ

Στό γραφικό νησάκι, πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἁγίας Μαρίνας στά Χανιά, μέ τήν μεγάλη οἰκολογική σημασία καί τόν σημαντικό ρόλο του
στήν διάσωση τοῦ προστατευόμενου κρητικοῦ αἴγαγρου, τελέστηκε τό Σάββατο 8
Ἰουνίου Ἀρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία γιά τήν Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς
τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος
της Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας καί ὁ Διάκονος π. Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης, ἐνῶ παρέστησαν ὡς συμπροσευχούμενοι ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος ἦρθε συνοδευόμενος ἀπό πλειάδα πιστῶν ἐκ τῆς
ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν καί ὁ Πρωτ. Γεώργιος Τζομπανάκης.
Τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού μεταδόθηκε γιά πρώτη φορά καί ἀπό
τόν ραδιοφωνικό σταθμό Μαρτυρία τῆς Μητροπόλεως μᾶς παρακολούθησαν
εὐλαβικά ἑκατοντάδες Χανιώτες καί ξένοι ἐπισκέπτες.
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Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς
εἰκόνος πέριξ του παρεκκλησίου
Ἐπειδή τό νησάκι φιλοξενεί αγριμια καί μικρά ζῶα ἀπαγορεύεται ἡ πρόσβαση
ἔχοντας 24ωρη φύλαξη. Ἐπισκέψιμο εἶναι μόνο τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων, ἡ
ὁποία μεταφέρθηκε νά γίνεται στην ανακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καθόσον ἡ κανονικη εορτή συμπίπτει χειμερινή περίοδο καί
ἡ πρόσβαση ἐξαιτίας ἐνδεχόμενης θαλασσοταραχῆς εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη.

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης:
«τήν ἀσκητική τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου
νά ἔχουμε στήν καρδιά μας…»
Γέμισε ἀπό κόσμο τό γραφικό
λιμανάκι ὅπου βρίσκεται τό ὁλόλευκο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό
πού τελέστηκε προεξάρχοντος
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, συμπροσευχουμένων
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Εὐμενίου Ρενιέρη Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς
Περιφέρειας, τοῦ οἰκείου
Ἐφημερίου Ἱερονομάχου π.
Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, τοῦ
Πρωτ. Νικολάου Πατσουράκη, τοῦ π. Ἰωσήφ Πλανάκη καί τοῦ Διακόνου π.
Ἐλευθερίου Ξαγοραράκη.
Τό παρών στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔδωσε
καί ὁ νεοεκλεγεῖς Δήμαρχος
Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης, ἀντιδήμαρχοι
καί δημοτικοί σύμβουλοι.
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Ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς
στήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων

Τό Σάββατο 15 Ἰουνίου ἐ.ἔ. ξεκίνησαν οἱ ἑορταστικές καί πανηγυρικές ἐκδηλώσεις γιά τήν μεγάλη καί δεσποτική ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στήν ἀνθοστόλιστη Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν
κ.κ. Δημητρίου καί συμπροσευχούμενου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ.
Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
καθώς καί ἄλλων Μητροπόλεων, ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καί ἐκπροσώπηση
ἄλλων Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν, τιμῶντες καί
ἑορτάζοντες τήν μεγάλη δεσποτική ἑορτή.
To παρών στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔδωσε καί ἡ Βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
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Τήν Κυριακή 16 Ἰουνίου ἐ.ἔ ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μας
ἑορτάζει τήν Γενέθλιο ἡμέρα της, στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, ἐνῶ στήν Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου
καί Σφακίων συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.
Μετά τή Θεία Λειτουργία οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες τέλεσαν τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ του Ἁγίου Πνεύματος, κατά τόν ὁποῖο ἀνέγνωσαν καί τίς εὐχές τῆς Γονυκλισίας καί στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος.
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς της Πεντηκοστῆς, 16 Ἰουνίου ἐ.ἔ. τελέσθηκε ὁ Κανών ἱκετήριος χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Δημήτριος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί στή συνέχεια τέλεσε τήν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στήν
Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε εὐλαβικά γιά νά ἀποδώσει δόξα στόν Τριαδικό
Θεό καί νά προσκυνήσει στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τῶν Τζαγκαρόλων.
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Ἐγκαίνια στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀποστόλου
Παύλου στό Ρέθυμνο

Ἀνήμερα τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 17ης Ιουνίου 2019, τελέσθηκαν
τά Ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, στό
Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀρκαδίου, στό Γάλλο
Ρεθύμνου.
Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.
Εὐγενίου, τά Ἐγκαίνια τέλεσε ὁ ἐκλεκτός Ἱεράρχης τῆς Μητρός ἠμῶν Ἁγίας του
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
Τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, Παν. Ἀρχιμ.
Ἀθανάσιος Καραχάλιος, Ἡγούμενοι καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί πολλοί φιλακόλουθοι πιστοί. Παρέστησαν ἐπίσης ἡ πρώην Ὑπουργός καί Βουλευτής
Α΄ Ἀθηνῶν κ. Ὄλγα Κεφαλογιάννη μέ τήν μητέρα τῆς κ. Ἑλένη ΚεφαλογιάννηΒαρδινογιάννη, ὁ Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Ἰωάννης Κεφαλογιάννης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, ἐκπρόσωποι ἀρχῶν καί φορέων.
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Ἑσπερινός τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας
Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί παρουσία πλήθους πιστῶν
ἀπό πολλά μέρη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τελέσθηκε τό
ἀπόγευμα τῆς 28ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ἐπί τή ἑορτή Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου
καί Παύλου, στόν ὁμώνυμο Ναό τῆς Ἐνορίας Βατολάκκου Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Γομπάκης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.
Στόν Μεγαλοπρεπή Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, κόσμημα
τῆς πόλεώς μας, στόν ὁποῖο διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Μαστοράκης, τελέσθηκε ὁ
Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.

33

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
«ἡ Δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι γιά ὅλους
τούς ἀνθρώπους»
Μέ πάσα λαμπρότητα καί
ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τό Σάββατο
29 Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου στόν
ἐνοριακό Ἱερό Ναό Πέτρου
καί Παύλου Χανίων.
Τήν Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.

καί λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
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Δαμασκηνός πλαισιούμενος
ἀπό τόν Προϊστάμενο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἰωάννη
Μαστοράκη καί πλειάδα Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Τούς Βυζαντινούς ὕμνους
ἀπέδωσε μεγαλοπρεπῶς ἡ
Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
ἐνῶ πλῆθος πιστῶν κατέκλυσαν ἀπό νωρίς τό Ἱερό
Ναό, προκειμένου νά προσκυνήσουν τήν Ἱερά Εἰκόνα

Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Συνάξεως
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Μητρόπολή μας
Στόν γραφικό Ἱερό Ναό
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό
τούς ὁποίους ἔχει πάρει καί
τό ὄνομά της ἡ πέριξ του
Ναοῦ, παραθαλάσσια περιοχή
καί στόν ὁποῖο διακονεῖ ὁ π.
Παῦλος Κλαράκης, τελέσθηκε παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς
Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ παρουσία ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀνάμεσά τους καί ἡ Βουλετής κ. Ντόρα Μπακογιάννη καί ὁ πρώην Ὑπουργός κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.
Στό ἱστορικό ἐξωκλήσι τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων στήν περιοχή τοῦ Κουμπέ, ὅπου διακονοῦν
ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης ὡς
ἱερατικός προϊστάμενος καί ὁ π.
Νεκτάριος Βαϊγκούσης τελέσθηκε ὅπως κάθε χρόνο παρουσία
πλήθους πιστῶν ὁ πανηγυρικός
Ἑσπερινός της Συνάξεως τῶν
Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
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Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης:
«οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι θεράπευαν ὄχι μόνο τό σῶμα
ἀλλά κυρίως τήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων»
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε τήν Κυριακή 30 Ἰουνίου
ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τή σεπτή μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θαυματουργῶν καί
ἰαματικῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ
καί Δαμιανοῦ στόν ὁμώνυμο Ἱερό
Ναό τῆς πόλεώς μας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης.
Τήν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, μαζί μέ τόν οἰκεῖο ἐφημέριο καί Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως.
Συνεχῆ καί ἀσταμάτητη ἦταν ἡ ροή τῶν εὐσεβῶν
Χριστιανῶν πού γέμισαν
τόν Ἱερό Ναό γιά νά προσκυνήσουν τά χαριτόβρυτα
Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων καθώς καί τό
πιστό ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ
Κύκκου, πού σάν αὐτή τήν
ἡμέρα, πέρυσι εἶχε ἔρθει ὡς
εὐλογία στήν Μητρόπολή
μας ἀπό τήν Κύπρο.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: «ὁ Θεός
ὁμίλησε στούς ἀνθρώπους διά τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων»
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ
μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θαυματουργῶν καί
ἰαματικῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ
τῶν ἐν Ρώμῃ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεως.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα
1 Ἰουλίου, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί στή συνέχεια
τελέσθηκε ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, μέ τή συμμετοχή πολλῶν Κληρικῶν.

Ἱστορικές στιγμές στήν Ι. Μονή Κορακιῶν Χανίων
Μέ μοναστηριακή κατάνυξη τελέστηκε τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα Νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου,
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν ρασοφορία τῆς Μοναχῆς Προδρόμης, ὅπου μετά ἀπό σαράντα καί πλέον ἔτη τελέστηκε στήν ἱστορική
αὐτή μονή τῆς Μητροπόλεως μᾶς ρασοφορία Μοναχῆς, γεγονός πού σηματοδοτεῖ τήν
οὐσιαστική ἀνασύσταση τῆς Μονῆς.
Ἡ Ρασοφορία τῆς Μοναχῆς Προδρόμης ἔγινε σέ κλίμα μεγάλης συγκίνησης, παρουσία Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ.
Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ἀντιπροσωπειῶν ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν, πλήθους προσκυνητῶν
καί κατοίκων τῆς γύρω περιοχῆς, γιά τούς ὁποίους ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Μονῆς συνιστᾶ ἰδιαίτερη εὐλογία, σέ μία, μάλιστα, ἐποχή πού τά Μοναστήρια μᾶς γίνονται πόλος
ἕλξης καί παρηγοριᾶς γιά πολλούς πονεμένους καί δοκιμαζόμενους ἀνθρώπους.
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Σειρά ἐκδηλώσεων γιά τήν στήριξη τῆς Ἐνορίας
Λενταριανῶν
Σειρά ἐκδηλώσεων πραγματοποιοῦνται τόν
τελευταῖο καιρό στήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, γιά τήν στήριξη τοῦ ἀνακαινιστικοῦ ἔργου τοῦ Ναοῦ, πού ἐδῶ καί δύο μῆνες
βρίσκεται ὑπό ὁλική ἀνακαίνιση καί οἱ ἐργασίες
ἀπό μέρα σέ μέρα ὁλοκληρώνονται.
Μέ πρωτοβουλίες τῶν νέων τῆς Ἐνορίας ὁ
γνωστός καλλιτέχνης Κώστας Φιωτάκης ἔδωσε συναυλία γιά τό ἀνακαινιστικό ἔργο τοῦ Ναοῦ τραγουδώντας παλιές καί νέες
ἐπιτυχίες. Τόν καλλιτέχνη εὐχαρίστησε ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ καί
Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, εὐχαριστώντας παράλληλα καί τήν ὁμάδα νέων της Ἐνορίας «ἡ γειτονιά
μας τά Λενταριανά», οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης διοργάνωσης.
Μέ χορούς καί Κρητική ἀλλά καί νησιώτικη παραδοσιακή μουσική πλημμύρισε
τό Πνευματικό Κέντρο Χανίων στήν διοργάνωση τοῦ Λαογραφικοῦ Ὁμίλου Χανίων στήν ἐκδήλωση «χορεύουμε γιά τήν Ἐνορία μας», πού πραγματοποιήθηκε
τήν Δευτέρα 1η Ἰουλίου.
Τήν ἐκδήλωση πού προλόγισε ἡ γνωστή δημοσιογράφος καί ἐνορίτισσα τῆς
Ἐνορίας Λενταριανῶν κ. Καίτη Ἀλέξη, παρουσίασε ἡ κ. Στέλλα Ἁγιασμενάκη προβάλλοντας τήν ἱστορία τοῦ χοροῦ καί τῆς μουσικῆς ἀπό τό Δημοτικό τραγούδι
μέχρι καί σήμερα.
Στόν εὐχαριστήριο λόγο τοῦ ὁ Πρωτοσύγκελλος εὐχαρίστησε τόν Λαογραφικό
Ὅμιλο Χανίων, τήν κ. Καίτη Ἀλέξη, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού ἔδωσε δυναμικό
παλμό παρουσίας, προσφέροντας τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους στό εὐλογημένο αὐτό ἔργο τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ πού εἶχε νά γίνει γιά πενήντα καί πλέον
χρόνια.
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Ἁγιασμός πρώτης κατασκηνωτικῆς περιόδου
στήν Μητρόπολή μας
Μέσα σέ καλοκαιρινό, φιλικό καί οἰκογενειακό κλίμα τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ.κ. Δαμασκηνός τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῆς
Α΄ κατασκηνωτικῆς περιόδου κοριτσιῶν κατασκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Στή σύντομη προσλαλιά του ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τά στελέχη, τά ὁμοδόπουλα καί τίς μικρές κατασκηνώτριες καί ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες καί συμβουλές.

Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στήν Μητρόπολή μας
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε
ἡ Ἁγία Κυριακή στά παρεκκλήσια καί τούς ναούς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Χανίων ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ.
Πρόδρομος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ
ὁποῖος κήρυξε μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας τό Θεῖο Λόγο,
Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας
Κυριακῆς Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς,
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης
Λαύρας Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Προδρόμου, συμπροσευχούμενου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Κληρικῶν, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσας Θεοξένης μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλῆθος κόσμου.
Τό παρών στόν Ἑσπερινό ἔδωσε καί ἡ βουλευτής κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
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Λήξη Α΄ κατασκηνωτικῆς περιόδου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Πλημμύρισε μέ χαρούμενα τραγούδια, θεατρικά καί πνευματικά μηνύματα
ἀλλά προπάντων μέ ἁγνές παιδικές φωνές, ἡ Κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεως
μας ”ὁ Ἅγιος Παῦλος” στην ἐκδήλωση
τῆς ἑορτῆς λήξης τῆς πρώτης κατασκηνωτικῆς περιόδου.
Τα φετινό θέμα πού ἐπέλεξαν τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεως μας τιτλοφορεῖται ὡς ”ἀγάπης κοινωνία”.
Τήν ἐκδήλωση πού χαιρέτισε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ ὁ Ὑπεύθυνος τῶν Κατασκηνώσεων, Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, συγχαίροντας τα παιδιά, τήν ἀρχηγό κ. Ἕλενα Παπαδάκη καί τήν ὑπαρχηγό, ὅλα τά στελέχη πού ἐθελοντικά ἐργάστηκαν σέ αὐτήν τήν
κατασκηνωτική περίοδο γιά τήν ζωντάνια καί τήν ἀληθινή ἔκφραση πού εἶχαν, καθώς
καί τούς γονεῖς γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν στίς παιδικές κατασκηνώσεις τοῦ
Ἁγίου Παύλου καί στέλνουν τά παιδιά τους.
Παράλληλα, ὁ Πανοσιολογιώτατος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο ὁ ὁποῖος παρέδωσε σέ ὅλους ἐμᾶς αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο
τόν ὁποῖο τά παιδιά μας καί ὅλοι ἐμεῖς χαιρόμαστε, ἀλλά καί τόν ἄξιο συνεχιστή τοῦ
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό ὁ ὁποῖος καταθέτει κάθε χρόνο τήν ἀγωνία καί ἀγάπη του γιά τήν ὀρθή λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε τούς πατέρες πού διακονοῦν, τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα Θεοξένη, τούς ἰατρούς, τούς συνεργάτες τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως, τό Γραφεῖο Νεότητος καθώς καί ὅλους ἐκείνους πού καθημερινῶς διακονοῦν φανερῶς καί ἀφανῶς.
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Τήν Τίμια Κάρα τῆς Ὁσίας Ὑπομονῆς
ὑποδέχτηκαν τά Χανιά
Τήν Πέμπτη 11 Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου, συνοδευόμενος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας ἀλλά καί τῆς Μητροπόλεως
Κορίνθου μετέβη στήν Μεταμόρφωση στό
Κάστρο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, ὅπου
κόμισε τήν Τίμια καί Ἁγία Κάρα τῆς Ὁσίας
Ὑπομονῆς. Ἐκεῖ ἔλαβε λαμπρῆς ὑποδοχῆς
ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσα
Θεοξένη ἡ ὁποία εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Κορίνθου γιά τήν μεγάλη εὐλογία.

Λαμπρή ὑποδοχή τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς
στήν Ἁγία Τριάδα τῶν Τζαγκαρόλων καί
Χειροθεσία Ἀρχιμανδρίτου
Μέ λαμπρότητα καί τιμές, σέ κλίμα κατάνυξης καί θρησκευτικῆς εὐλάβειας ὑποδέχθηκαν στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων τήν Τιμία Κάρα τῆς Ὁσίας Ὑπομονῆς τήν Πέμπτη 11 Ἰουλίου ἐ.ἔ.
Τό Ἱερό λείψανο διεκόμισε, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου, ὅπου
φυλάσσεται, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ.κ. Διονύσιος τό ὁποῖο ἔφτασε στήν Ἱερά Μονή μέ τήν συνοδεία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῆς ὁμάδος μοτοσυκλετιστῶν vstorm Greek riders Χανίων.
Ἐκεῖ τό ὑποδέχτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης Σιβρήτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος, συνοδεία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας καί τήν παρουσία τοῦ ἐκπροσώπων πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν, τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί
τῶν Σαμαρειτῶν, Κρητικῶν Παραδοσιακῶν Συλλόγων, πλήθους εὐσεβῶν πιστῶν πού
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σχημάτισαν ἀτέλειωτες οὐρές, καί μέ τήν συνοδεία τῆς Μπάντας τῆς V Ταξιαρχείας
Πεζικοῦ καί τιμητικοῦ ἀγήματος τό Ἱερό Λείψανο μεταφέρθηκε στό ἐσωτερικό του Καθολικοῦ της Μονῆς, ὅπου πραγματοποιήθηκε δοξολογικῆ δέηση καί στήν συνέχεια
τελέστηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτη Κορίνθου κ.
Διονυσίου. Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς
ἀπέναντι ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης καί τῆς εἰκόνος τοῦ Ὁσίου
Παισίου καί ἀρτοκλασία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου.
Πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. χειροθέτησε σέ
Ἀρχιμανδρίτη μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου, τόν μικρότερο Ἀδελφό της
Μονῆς Ἱερομόναχο π. Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Ζευγολατιό
Κορινθίας.
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Τήν Κυριακή 14 Ἰουλίου ἐ.ἔ. τελέστηκε λαμπρό
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Νωρίς τό πρωί τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί κατόπιν τό
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κορίνθου.
Τό παρών στήν Ἀκολουθία ἔδωσαν ἐκ μέρους τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Εὐμένιος Ρενιέρης, ὁ Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, καθώς καί Κληρικοί καί Διάκονοι καί ἀπό τίς δύο Μητροπόλεις.

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου
καί ἀναχώρηση τῆς Τιμίας Κάρας ἀπό
τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδας
Πλημμύρισε ἀπό κόσμο ὁ
αὔλειος χῶρος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων τό ἑσπέρας
τῆς Κυριακῆς 14 Ἰουλίου ἐ.ἔ.
πού προσῆλθε γιά νά παρακολουθήσει τήν ὠφέλιμη καί
πνευματική συνάμα ὁμιλία τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου, ὁ
ὁποῖος ὁμίλησε γιά τήν μεγάλη ἀρετή πού πρέπει νά ἔχουμε ὅλοι, τήν «Ὑπομονή».
Πρίν τήν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας ὁ νεοχειροθετηθεῖς Ἀδελφός τῆς Μονῆς Ἀρχιμ.
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Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, προσφώνησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου κ.κ. Διονύσιο ἀναφερόμενος στό πλούσιο βιογραφικό του, ἐνῶ παράλληλα τόν εὐχαρίστησε γιά τήν πνευματική ὁμιλία, γιά τήν εὐλογία τῆς Τιμίας Κάρας τῆς Ὁσίας
Ὑπομονῆς πού ἔφερε στήν Μητρόπολή μας καθώς καί εὐλογία πού τόν χειροθέτησε σέ Ἀρχιμανδρίτη μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στή συνέχεια καλωσόρισε τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως ἀλλά καί τῆς
Μητροπόλεως Κορίνθου, τούς Ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού ἦρθε νά παρακολουθήσει τήν ὁμιλία αὐτή.
Στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου ἀναφέρθηκε στήν βιοτή
τῆς Ὁσίας Ὑπομονῆς καί ἐν συνεχείᾳ στήν μεγάλη ἀρετή τῆς Ὑπομονῆς ἡ ὁποία
εὐχήθηκε νά διδάσκει καί νά ἐμπνέει τόν κόσμο.
Τήν ἐξαιρετική πνευματική ὁμιλία ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου κ.κ. Διονύσιο, πού ἔκανε πολύ κόπο νά ἔρθει στήν Μητρόπολή μας, ἀφήνοντας πίσω τίς
ὑποχρεώσεις καί τήν Μητρόπολή του, τονίζοντας ὅτι ἦταν ἰδιαίτερη τιμή πού τόν
εἴχαμε ὁμιλητή γιά τήν Ὁσία Ὑπομονή, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι δέν ὑπάρχει
καμία ἀρετή πού νά μήν ἔχει μέσα της τήν ὑπομονή…
Ὡς ἀνάμνηση τῆς εὐλογίας καί τῆς διδακτικῆς ὁμιλίας ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης
προσέφερε μία ἁγιογραφημένη εἰκόνα τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς στόν Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου, ἔργο τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσας
Θεοφόρας, ἡ ὁποία ἔδωσε καί τό παρών.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας, οἱ πιστοί προσκύνησαν τήν Τιμία Κάρα τῆς Ὁσίας
Ὑπομονῆς, καί ἐν συνεχείᾳ ψάλλοντας οἱ Πατέρες τό Ἀπολυτίκιο τῆς Ὁσίας, ἀναχώρησε ἀπό τήν Ἱερά Μονή.
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Ἡ Τίμια Κάρα τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς στό
Νοσοκομεῖο καί στό Γηροκομεῖο Χανίων
Στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων ”ὁ Ἅγιος Γεώργιος” καί στό Δημοτικό Γηροκομεῖο Χανίων
μεταφέρθηκε τήν Δευτέρα 15 Ἰουλίου ἐ.ἔ. τό πρωί
ἡ Τίμια Κάρα τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς πρός εὐλογία
καί προσκύνηση ἐνῶ πραγματοποιήθηκε παρουσία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως ἀλλά καί τῆς Μητροπόλεως Κορίνθου, δέηση ὑπέρ τῶν φιλοξενουμένων τῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν συνοδῶν
τους, τοῦ προσωπικοῦ, τῆς Διοικήσεως καί τῶν ἐπισκεπτῶν.

Ἐπισκέψεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου
Στό διάστημα τῆς παραμονῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου ὁ
ὁποῖος κόμισε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Τιμία
Κάρα τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση τοῦ ἰδίου καί τῆς συνοδείας του σέ διάφορα σημεῖα καί περιοχές τῆς πόλεώς μας.
Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στήν
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου, τήν ἱστορική Μονή Γωνιᾶς, τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγῆς, τό Βοτανικό Πάρκο, τούς Τάφους τῶν
Βενιζέλων καί ἔδωσε τό παρών στό 19ο Πολιτιστικό ἀντάμωμα πού πραγματοποίησε
στό θέατρο τῆς Ἀνατολικῆς Τάφρου ὁ Χορευτικός Ὅμιλος Χανίων «ὁ Ψηλορείτης»
ἀπευθύνοντας πρός τό κοινό καί σύντομο χαιρετισμό.
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«Ἔφυγε» ὁ Ἄρχων Νομοφύλαξ Σπυρίδων Λιονάκης
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μέ βαθύτατη θλίψη
καί ὀδύνη, ἀναγγέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ
Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Δικηγόρου Σπυρίδωνος Λιονάκη, ὁ ὁποῖος ἔφυγε ἀπό τή ζωή, σέ ἡλικία 68 ἐτῶν.
Ὁ Σπυρίδων Λιονάκης τοῦ Παναγιώτου καί τῆς
Δέσποινας γεννήθηκε τό 1951 στά Χανιά καί ἦταν Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, μέλος
τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χανίων.
Ἦταν πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἦταν πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημόσιας
Διοίκησης τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἀσκοῦσε μαχόμενη δικηγορία στά πολιτικά, ποινικά καί διοικητικά Δικαστήρια,
ὅλων τῶν βαθμίδων. Ἀσχολήθηκε ἰδιαιτέρως μέ τό Ποινικό, τό Ἀστικό καί τό Διοικητικό Δίκαιο καί ἐξειδικεύτηκε σέ θέματα Ἐκκλησιαστικοῦ, Ἐμπραγμάτου, Οἰκογενειακοῦ
καί Κληρονομικοῦ Δικαίου, καθώς καί σέ ὑποθέσεις μισθωτικῶν διαφορῶν, τροχαίων
ἀτυχημάτων κ.λπ.
Παράλληλα μέ τή Δικηγορία εἶχε ἀναπτύξει ποικίλη δραστηριότητα στά πολιτιστικά καί κοινωνικά δρώμενα τῶν Χανίων. Διετέλεσε ἐπικεφαλῆς τῆς μείζονος ἀντιπολίτευσης τοῦ Καποδιστριακοῦ Δήμου Ἀκρωτηρίου ἐπί μία τετραετία (2002-2006).
Τό ἔτος 2008, ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ
ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας. Τό 2016 ἀναγορεύτηκε ἑταῖρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καί Μελετῶν “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”. Εἶχε ἐκλεγεῖ ἐπανειλημμένως μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χανίων.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέστηκε τήν Πέμπτη 18 Ἰουλίου, στίς 4 τό ἀπόγευμα,
στόν Ἱερό Ναό Πέτρου καί Παύλου στά Χανιά.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Μαρίνας
στήν Μητρόπολή μας.
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας
Μαρίνας στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
στούς διάφορους Ναούς καί παρεκκλήσια.
Στόν Ἱερό Ναό τῆς ὁμώνυμης περιοχῆς τῆς πόλεως ὅπου διακονεῖ ὁ
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς
Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος
Περάκης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένων τοῦ Οἰκείου Ἐφημερίου καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, ἀνάμεσά των τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα, τόν Ἀρχιερατικό
Ἐπλίτροπο τῆς ΣΤ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιο Πετράκη, τόν Πρωτ.
Ἐμμανουήλ Τερεζάκη, τόν Πρωτ. Ἐλευθέριο Βομβολάκη, τόν Πρωτ. Δημήτριο Παρασκάκη καί τόν Διάκονο Ἐλευθέριο Ξεκουκουλωτάκη, τέλεσε τόν πανηγυρικό
καί Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, κηρύττοντας καί τόν Θεῖο Λόγο, τόν ὁποῖο παρακολούθησαν ἑκατοντάδες εὐσεβεῖς προσκυνητές.
Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας
Μαρίνας στό Κόκκινο Μετόχι Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρεσβ. Εὐάγγελος Γενάρης, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μαζί μέ τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, Πρωτ. Ἰωάννη
Δρακακάκη, τόν Οἰκεῖο Ἐφημέριο
καί τόν Διάκονο Ἐλευθέριο Ξαγοραράκη, τέλεσε τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁμιλώντας στόν λόγο του γιά τήν ζωή
τῆς Ἁγίας Μαρίνας.
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Τίς καλύτερες ἐντυπώσεις κέρδισαν
τά ντοκιμαντέρ ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη
Νέας Ζηλανδίας
Συγκίνηση καί χειροκροτήματα γέμισε τό Πολιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεως στήν παρουσίαση τῶν
Ντοκιμαντέρ «Διαφυλάσσοντας τήν Πίστη» & «Γεμίζοντας Φῶς» πού παρουσίασαν δύο νέοι ἄνθρωποι, ὁ
κ. Ἄγγελος Γιαννοῦτσος καί
ἡ κ. Ἄννα Γουγούλα Μάτση,
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη
Νέας Ζηλανδίας προβάλλοντας τό ἱεραποστολικό ἔργο πού πραγματοποιεῖται στήν περιοχή.
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Μύρωνας, εὐχαριστώντας τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη κ.κ. Δαμασκηνό γιά τήν
μεγάλη εὐλογία τῆς προβολῆς αὐτῆς
καί στηρίξεως, τόν Πανοσιολογιώτατο
Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό
Λιονάκη, ὁ ὁποῖος εἶχε τό συντονιστικό
ρόλο τῆς ἐκδηλώσεως, τήν Δ/νση καί
τούς συνεργάτες τοῦ Ραδιοφωνικοῦ
Σταθμοῦ Μαρτυρία, καθώς καί ὅλον τόν κόσμο πού ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσμα
τῆς Μητροπόλεως.
Μέ λόγια ἀγάπης καί βαθυτάτης ἐκτιμήσεως γιά τό δύσκολο μά καί εὐλογημένο
συνάμα ἔργο πού πραγματοποιεῖται στήν Ἱερά Μητρόπολη νέας Ζηλανδίας ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός, εὐχαριστώντας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Μύρωνα καί τούς συνεργάτες του γιά τήν προσπάθεια
πού γίνεται στήν μακρινή Μητρόπολη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἀνακοινώνοντας ὅτι ἀπό τό ταμεῖο τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς τῆς Μητροπόλεως
θά προσφερθεῖ στήν Μητρόπολη τῆς Νέας Ζηλανδίας τό ποσό τῶν 5000,00 εὐρώ.
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Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἀρχιερατικό
Μνημόσυνο στήν Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριάδος
Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στή Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, τήν Πέμπτη 18 Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Αὐστρίας κ.κ.
Ἀρσενίου καί Συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Μύρωνος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στή συνέχεια τελέσθηκε Ἀρχιερατικό τεσσαρακονταπενταετές μνημόσυνο τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κυροῦ Νικηφόρου Συντζανάκη καί μνημόσυνο ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων διδασκάλων καί τῶν τεθνεώτων μαθητῶν
καί διακονητῶν τῆς Γεραρᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης ἡ ὁποία γιά πολλά
χρόνια εἶχε τήν ἕδρα της στην Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Στό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Λάμπης Σιβρύτου καί Σφακίων κ.κ.
Εἰρηναῖος, συμπροσευχούμενων τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ.κ.Ἀρσενίου,
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Μύρωνος καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν Τραπεζαρία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
συνεχίστηκαν οἱ ὁμιλίες καί οἱ διάλογοι μεταξύ τῶν ἀποφοίτων οἱ ὁποῖοι μαζεύτηκαν ἀπό διάφορα μέρη τῆς Κρήτης καί τῆς Ἑλλάδος γιά νά δώσουν τό παρών καί
στήν φετινή ἡμερίδα.
Τήν ἡμερίδα συντόνισε ὁ Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου κ.
Γρηγόριος Λαρεντζάκης ἐνῶ κεντρικοί ὁμιλητές ὑπῆρξαν ὁ Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης ἱστορικός καί Θεολόγος καί ὁ καθηγητής Εὐάγγελος Δελάκης.
Ἀκολούθως τιμήθηκαν οἱ ἀπόφοιτοι γιά τήν συμπλήρωση τοῦ ἰωβηλαίου ἔτους
ἀπό τήν ἀποφοίτηση τῶν.
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Στό ἐπίσημο γεῦμα πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή τοῦ
Ἁγίου Ματθαίου καί στό ὁποῖο παρέστη καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης συνεχίστηκαν οἱ ἐκδηλώσεις τῶν ἀποφοίτων ἐνῶ καί οἱ τωρινοί μαθητές τῆς σχολῆς
τοῦ Ἁγίου Ματθαίου πῆραν τούς βαθμούς τους ἀπό τά χέρια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε σέ παλαιούς καί νέους νά ἔχουν ὑγεία, πρόοδο στή ζωή τους
νά ἀγαποῦν τήν Κρήτη καί νά φυλάττουν τά ἤθη, τά ἔθιμα καί τίς παραδόσεις τοῦ
τόπου μας.

Νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν Ἱ.Ν. Προφήτου Ἡλιοῦ
Στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ στήν περιοχή τῶν Τάφων τῶν
Βενιζέλων στό Ἀκρωτήρι Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν Παρασκευή τό
βράδυ νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς πεσόντες καί
ἀγνοουμένους τῆς Κύπρου τό 74
Τό Σάββατο 20 Ἰουλίου ἐ.ἔ. τελέσθηκε Ἐπιμνημόσυνη Δέηση προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
συμπροσευχουμένων τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη
καί Κληρικῶν τῆς
Μητροπόλεως, ὑπέρ τῶν πεσόντων καί ἀγνοουμένων
ἀνδρών κατά τό ἔτος 1974 στήν Κύπρο, στρατευσίμων
της ΕΛΔΥΚ, καταδρομέων τῆς 1ης ΜΑΛ καί Ἀξιωματικῶν της Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, στό ἀντίστοιχο Μνημεῖο πού βρίσκεται στήν δυτική πλευρά τοῦ πάρκου
Εἰρήνης καί Φιλίας τῆς πόλεως Χανίων.
Τό παρών στήν τελετή ἔδωσαν οἱ πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές τοῦ τόπου μας.

103η ἐπέτειος ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ ὁπλαρχηγοῦ
Χατζημιχάλη- Γιάνναρη
Τήν Κυριακή 21η Ἰουλίου ἐ.ἔ. τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καθώς καί τῶν ἱερέων
Πρωτ. Ἀντωνίου Κουκουράκη, Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωνσταντάκη, τοῦ οἰκείου ἐφημερίου
Πρεσβ. Ἰωάννου Κουκουράκη καί τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.
Ἀκολούθησε Ἀρχιερατικό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μνήμης τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Χατζημιχάλη
Γιάνναρη καί ἐν συνεχείᾳ ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν
αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ ὅπου βρίσκεται καί ἡ προτομή τοῦ ὁπλαρχηγοῦ, σύντομη ὁμιλία γιά τή ζωή
καί τό ἔργο του, καθώς καί γιά τήν σχέση του μέ
τήν ἐνορία τοῦ Μάλεμε ὡς δωρητοῦ τοῦ οἰκοπέδου
ὅπου ἀνεγέρθηκε ὁ Ἱ.Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.
Τό παρών ἔδωσαν ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Πλατανιά, ἀντιπροσωπεία τῆς πρώτης
μοίρας Ἀλεξιπτωτιστῶν (1η Μάλ) καί κάτοικοι τῆς περιοχῆς.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: «Ἡ Ἁγία
Μαρία ἡ Μαγδαληνή διηκόνησε μέ ἀγάπη τόν Χριστό».

Μέ λαμπρότητα καί πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνού καί συλλειτουργούντων πλειάδος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τελέσθηκε τήν Δευτέρα 22 Ἰουλίου ἡ ἑορτή τῆς Ἰσαποστόλου Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό
στή Χαλέπα Χανίων.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ὁ
ὁποῖος κήρυξε γιά τήν Ἁγία Μαρία τήν Μαγδαληνή.

Ἱερά ἀποδημία στήν Τῆνο
Στήν Τῆνο βρέθηκαν 55 προσκυνητές
τῆς Μητροπόλεως, μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ.
Δαμασκηνοῦ, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ.
Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. Γεώργιο Περάκη, ὥστε νά συμμετάσχουν στίς
ἑορταστικές καί λειτουργικές ἐκδηλώσεις πού ἔχει προγραμματίσει τό Ἱερό
Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου γιά τήν
197η ἐπέτειο ἀπό τοῦ Ὁράματος τῆς
Ὁσίας Πελαγίας.
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Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης: «ἡ Ἁγία
Παρασκευή μᾶς ἔμαθε νά νοσταλγοῦμε τόν Θεό»
Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στίς Καλύβες Ἀποκορώνου τελέστηκε τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη,
συμπροσευχούμενων τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Μιχαήλ
Βλαβογιλάκη, τοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη καί τοῦ Πρεσβ.
Γεωργίου Μαστραντωνάκη.
Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τό παρών ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ.
Χαράλαμπος Κουκιανάκης.
Μετά τόν Ἑσπερινό ὁ π. Μιχαήλ ξενάγησε τόν Πρωτοσύγκελλο στήν ἱστορική
ἔκθεση φωτογραφίας πού δείχνει τήν Ἱστορία τῆς Ἐνορίας πλησίον του Ναοῦ στόν
παλαιό Νερόμυλο τῆς περιοχῆς.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ π. Δαμασκηνός μαζί μέ ἕνα λεωφορεῖο γεμάτο ἐνορίτες
του ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν μετέβησαν στά Κοντόπουλα Κεραμειῶν ὅπου μαζί μέ τόν οἰκεῖο Ἐφημέριο π. Ἀντώνιο Χατζησταῦρο τέλεσαν πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος πέριξ του Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
«ἡ Ἁγία Παρασκευή ἐπέλεξε τόν δρόμο
τῆς Ὁμολογίας τοῦ Χριστοῦ»
Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου τιμήθηκε
πανδήμως στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως,
τέλεσε Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στά ὀρεινά
Κοντόπουλα Κεραμειῶν ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἀντώνιος Χατζησταῦρος, κηρύττοντας καί
τό Θεῖο Λόγο παρουσία πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
Τήν Κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στίς Καλύβες Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Γ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, τελέσθηκε ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Στή Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Κουκουράκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος τῆς Δ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης καί ὁ Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.
Τό Ἱερό Ἀναλόγιο κόσμισαν μέ τίς καλλικέλαδες φωνές τοῦ οἱ ψάλτες τοῦ Ναοῦ
καί ὁ φιλοξενούμενος Ἄρχοντας Πρωτοψάλτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου
κ. Φώτης Γιαννακάκης. Τό παρών στήν Θεία Λειτουργία ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Μετά τό πέρας τῆς Θεία Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Εἰκόνος στούς δρόμους τῆς περιοχῆς τῶν Καλυβῶν καί
στή συνέχεια ὁ π. Μιχαήλ ξενάγησε τόν Σεβασμιώτατο σέ μία ἱστορική φωτογραφική
ἔκθεση μέ σπάνιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τά πρῶτα χρόνια της Ἐνορίας.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν Μητρόπολή μας
Η μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ καί ἀναργύρου τιμᾶται τήν 27η Ἰουλίου, μαζί μέ τήν
μνήμη τοῦ τυφλοῦ πού ὁ ἴδιος ἐθεράπευσε
καί πού ἐμαρτύρησε μέ τόν διά ξίφους θάνατο, λαμβάνοντας τοιουτοτρόπως καί αὐτός τόν
ἁμαράντινο στέφανο τῆς δόξης.
Στόν Ἅγιο Παντελεήμονα εἶναι ἀφιερωμένοι στήν Ἱ. Μητρόπολη μας πολλοί Ἐνοριακοί
Ναοί ὅπου τίμησαν τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στό Μουζουρά
Ἀκρωτηρίου, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκης, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ στήν ὁποία ἔλαβαν
μέρος πλειάδα Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε Ἀρχιερατικό
Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Μακρύ Τοῖχο ὅπου διακονεῖ ὁ π.
Παῦλος Κλαράκης, κηρύττοντας καί τό Θεῖο Λόγο.
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Κόκκινο Μετόχι Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ π. Εὐάγγελος Γενάρης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης τέλεσε μαζί μέ Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἐνῶ τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς προεξῆρχε καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν Ἀμπεριά, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης.
Νά σημειωθεῖ ὅτι πλῆθος κόσμου καί τίς δύο ἡμέρες ἔδωσε δυναμικό παλμό σάν
ἐκκλησίασμα, συμπροσευχούμενο μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς Πατέρες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τόν τιμώμενο Ἅγιο, ἐνῶ Ψάλτες κόσμισαν μέ τίς καλλικέλαδες
φωνές τούς τά Ἱερά Ἀναλόγια, ἀνάμεσά τους καί ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Θεσσαλονίκης κ. Χαράλαμπος Τζινευράκης.
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Τό «ὕστατο χαῖρε» στόν πρώην Δήμαρχο
Χανίων Μανώλη Σκουλάκη
Μέσα σέ κλίμα συγκίνησης ὁ Κλῆρος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁ λαός τῶν
Χανίων μέ αἰσθήματα χαρμολύπης τήν
Πέμπτη 1 Αὐγούστου, προέπεμψαν εἰς
τήν αἰωνιότητα, τόν ταπεινό γιατρό, τόν
ἐπί χρόνια ὑπουργό, τόν πρώην Δήμαρχο, τόν ἄνθρωπο Μανώλη Σκουλάκη.
Ὑπό τούς ἤχους ἐπικήδειων τροπαρίων προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί πλήθους κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, παρουσία ἐπισήμων καί πολλῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἐψάλη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του.
Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Ποιμενάρχης μέ ἐμφανῆ τήν συγκίνηση ἐξεφώνησε Ἐπικήδειο λόγο, σκιαγραφώντας δι’ ὀλίγον τήν σπάνια προσωπικότητα καί τά πρός
μίμηση χαρίσματα τοῦ μακαριστοῦ.

58

Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως
στήν Μητρόπολή μας
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μᾶς Ἰησοῦ
Χριστοῦ στούς Ἱερούς Ναούς
τῆς Μητροπόλεως.
Μέ πανηγυρικό Ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ἑορτάστηκε
στόν κεντρικό Ναό στίς Βρύσες
Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Δ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας.
Ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε τό Θεῖο Λόγο καί ἐν
συνεχείᾳ χειροθέτησε σέ
ἱεροψάλτη τήν κ. Νικόλαο
Τροῦλο, Ἀρχιτέκτονα, ὁ
ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν
περιοχή τοῦ Βάμου Ἀποκορώνου.
Τό παρών στήν Ἀκολουθία ἔδωσαν πλῆθος Κληρικῶν καί κόσμου, καθώς καί
ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ.
Χαράλαμπος Κουκιανάκης.
Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στά Περιβόλια Κυδωνίας ὅπου
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Σπυρίδωνας Κουφός, τελέστηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ὁ ὁποῖος κήρυξε τό Θεῖο Λόγο.
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Πολυαρχιερατική Ἀγρυπνία στήν Μεταμόρφωση,
τό νέο Καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Πανηγυρική Πολυαρχιερατικη Ἀγρυπνία
τελέσθηκε τήν Δευτέρα 6 Αὐγούστου ἐ.ἔ. στήν
Μεταμόρφωση, τό νέο Καθολικό της Ἱερᾶς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς, γιά τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως.
Στήν Ἀγρυπνία συλλειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναίος
με τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιο και τον Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό. Συμμετεῖχαν ἐπισης πολλοί ιερεις και πολυ μεγάλο
πλῆθος προσκυνητῶν.

Ὁλονύκτια Δισαρχιερατική Ἀγρυπνία στή μνήμη τοῦ Ὁσίου
Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη στήν Ἱερά Μονή Καψά Σητείας
Σέ σέ μία ἰδιαίτερα κατανυκτική ἀτμόσφαιρα
καί μέσα στή λαμπρότητα τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἑορτάσθηκε τo
βράδυ τῆς Τρίτης 6 Αὐγούστου 2019 στό Καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Καψά
Σητείας ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἠμῶν Ἰωσήφ
τοῦ Γεροντογιάννη, ἀνακαινιστοῦ καί κτήτορος τῆς Μονῆς.
Προηγήθηκαν νωρίς τό ἀπόγευμα οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Μικροῦ Ἑσπερινοῦ καί
τῆς Παρακλήσεως στόν Ὅσιο, στό σπήλαιο πού ἀσκήτεψε, μπροστά στό ἐπιβλητικό φαράγγι τῶν Περβολακίων, ἐνῶ ἀκολούθησε ἡ τράπεζα καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ
Μικροῦ Ἀποδείπνου.
Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ της ἑορτῆς χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μᾶς κ.κ. Δαμασκηνός καί στή συνέχεια
μετά τήν Λιτή καί τά ἀπόστιχα εὐλόγησε τούς προσφερόμενους ἄρτους. Ἀκολούθησαν οἱ Ἀκολουθίες τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μᾶς χοροστάτησε καί
ἐν συνεχείᾳ προέστη στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, κατά τό ὁποῖο συνιερούργησε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κύριλλος, ἐνῶ στό
τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε κατά τήν τάξη καί ἡ εὐλόγηση τοῦ κολλύβου
τοῦ ἁγίου.
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Παναποκορωνιώτικος Ἑσπερινός καί
ἐκδήλωση τιμῆς γιά τόν π. Μιχάλη
Τήν Κυριακή, 11 Αὐγούστου 2019 ἡ Ὁμοσπονδία
Σωματείων Ἀποκορώνου Ἀττικῆς, σέ συνεργασία μέ
τόν Δῆμο Ἀποκορώνου, διοργάνωσε τόν καθιερωμένο Παναποκορωνιώτικο Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ, στό Νίππος Ἀποκορώνου στόν ὁποῖο
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. κ. Δαμασκηνός μετά πλειάδος Κληρικῶν τοῦ Ἀποκορώνου.
Στή συνέχεια στό κέντρο «ΙΠΠΟΚΟΡΩΝΙΟΝ»,
πραγματοποιήθηκε τιμητική ἐκδήλωση γιά τόν πάπα
– Μιχάλη Χριστουλάκη ὁ ὁποῖος διακονεῖ γιά δεκαετίες, ἀκόμη καί ὡς συνταξιοῦχος, τήν ἐνορία Νίππους.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης τήν ὁποία συντόνισε ὁ κ. Εὐάγγελος Κακατσάκης, γιά τόν τιμηθέντα ἱερέα ὁμίλησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ.
Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος τοῦ εὐχήθηκε καλή διακονία στό ἔργο του, προσφέροντάς
του καί ἕναν Σταυρό, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ
ὁποῖος τοῦ προσέφερε τήν τιμητική πλακέτα τοῦ Δήμου, ὁ Γενικός Δ/ντής τοῦ
Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καί Μελετῶν Ἐλευθέριος Βενιζέλος κ. Νικόλαος Παπαδάκης,
καθώς καί ἄλλες ἐξέχουσες προσωπικότητες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν νά ποῦν ἕνα καλό
λόγο γιά τόν παπά Μιχάλη.
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Παλλαϊκό προσκύνημα τῆς Παναγίας μας
στήν Ἐνορία Λενταριανῶν Χανίων.
Μέ δέουσα λαμπρότητα, κατάνυξη καί
Νυχτερινή Ἀρχιερατική Ἱερά Ἀγρυπνία πού
κράτησε περίπου 8 ὧρες πραγματοποιήθηκαν τήν Τρίτη 13 Αὐγούστου ἐ.ἔ. τά προεόρτια της Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, στόν πλήρως ἀνακαινισμένο
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, στόν ὁποῖο διακονεῖ ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα ξεκίνησαν οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς Λιτῆς, τοῦ
Ὄρθρου, τῶν Ἐγκωμίων τῆς Παναγίας καί τῆς Περιφορᾶς τού Ἐπιταφίου, (τόν ὁποῖο
εἶχαν στολίσει μέ ἀγάπη οἱ γυναῖκες τῆς Ἐνορίας) καί τῆς Ἀρχιερατικῆς Νυχτερινῆς
Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν Ἱερά Ἀρχιερατική Ἀγρυπνία ἔλαβαν μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος μετά τῆς συνοδείας του, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης, ὁ Πρεσβ. Βασίλειος Κιάσσος, οἱ Διάκονοι π. Δημήτριος Δερμιτζάκης
καί π. Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχούμενοι ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος καί οἰκεῖος Ἐφημέριος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης,
Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἀμέτρητο πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν πού ἀπό
νωρίς προσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό γιά νά προσευχηθοῦν στήν Παναγία μας.
Τά Ἱερά Ἀναλόγια κόσμισαν μέ τίς καλλικέλαδες φωνές τους, οἱ ψάλτες τοῦ Ναοῦ
καί τοῦ συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Χανίων «Γεώργιος ὁ Κρής», καί τά ἐγκώμια τῆς Παναγίας μᾶς ἔψαλλαν οἱ γυναῖκες τῆς χορωδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπό τό συντονισμό τοῦ
χοράρχου κ. Γεωργίου Κουμανδράκη, ἐνῶ γύρω ἀπό τόν Ἐπιτάφιο καί τό κόλυβο τῆς
Παναγίας στέκονταν ἀντρες καί γυναῖκες μέ παραδοσιακές Κρητικές φορεσιές ἀπό
τόν παραδοσιακό λαογραφικό ὅμιλο Χανίων ὁ «Ψηλορείτης».
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Ὁ Πλατανιάς ἑόρτασε τήν Παναγία
τήν Γυρογυαλίτισσα
Κάθε χρόνο λαοθάλασσα
πιστῶν προσέρχεται στόν
Πανηγυρικό Ἑσπερινό του
παραθαλάσσιου Ἱεροῦ Ναοῦ
τῆς Παναγίας τῆς Γυρογυαλίτισσας στόν Πλατανιά Κυδωνίας.
Τό ἀπόγευμα τῆς 14ης
Αὐγούστου παραμονῆς τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, τέλεσε
τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό συμπροσευχούμενων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Μαυροματάκη καί τοῦ Διακόνου π. Ἐλευθερίου
Ξαγοραράκη.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ γυναῖκες τῆς Ἐνορίας ἔψαλλαν τά ἐγκώμια τῆς
Θεοτόκου καί στήν συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στούς
κεντρικούς δρόμους τοῦ Πλατανιά.
Τόν Ἐπιτάφιο κρατοῦσαν στά χέρια τούς ἄνδρες ντυμένοι μέ παραδοσιακές
Κρητικές φορεσιές ἀπό τόν χορευτικό παραδοσιακό σύλλογο «οἱ Βιγλάτορες».
Τό παρών στήν Ἀκολουθία καί στήν Περιφορά ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης.

63

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός:
«Σήμερα τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε τήν Μητέρα
τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν Παναγία…»
Παν ηγ υ ρ ι κά κα ί μ έ
κάθε λαμπρότητα ἡ Ἐνορία
Μεσκλῶν Κυδωνίας τίμησε
τήν Παναγία μας στόν Ἱερό
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅπου διακονεῖ ὁ π.
Νικόλαος Μυσιρλάκης, μέ
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ. Δαμασκηνοῦ.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς
ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τόν
Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό
στό Λουτράκι Κυδωνίας, ὅπου
διακονεῖ ὁ π. Χρῆστος Καρίπογλου, συμπροσευχουμένων
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως,
πλήθους πιστῶν, ἀνάμεσά των
καί τοῦ Δημάρχου Πλατανιᾶ κ.
Ἰωάννου Μαλανδράκη.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης στήν ἐκδήλωση
γιά τά τροχαῖα ἀτυχήματα
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἔδωσε τό παρών τήν Τρίτη 13
Αὐγούστου, στήν ἐκδήλωση πού πραγματοποίησε, “ἠ Ομάδα ἐνεργῶν πολιτῶν
γιά τά τροχαῖα”, στήν πλατεία
τῆς Δημοτικῆς Ἀγορᾶς Χανίων.
Στόν λόγο τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε μεταξύ ἄλλων ὄτι
η ζωή ὅλων μας εἶναι ἱερή, εἶναι
δῶρο τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό πρέπει νά τήν βλέπουμε ὡς μία ἱερή
παρακαταθήκη πού μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός. – Ἄν θέλετε οἱ νέοι
ἄνθρωποι νά προσφέρετε ἕνα δῶρο στούς γονεῖς σας, προσέχετε στόν δρόμο, μήν
τρέχετε διότι πολλές φορές τό κακό δέν ἀργεῖ νά ἔρθει…
Ἀφορμή γιά τήν δημιουργία τῆς ὁμάδας αὐτῆς στάθηκε τό γεγονός ὅτι ἡ φιλόλογος- δημοσιογράφος καί παραγωγός τῆς διαδικτυακῆς τηλεοράσεως τῆς Μητροπόλεως μας κ. Βίκυ Κόλλια, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, ἄκουσε τό γιό της μία μέρα
νά τῆς λέει: Μαμά, ἀπό τά 25 παιδιά πού μαζευόμαστε στό γήπεδο, οἱ 7 ἔχουν
χαθεῖ σέ τροχαῖο ἀτύχημα”. Τότε σκέφτηκε ὅτι πρέπει ὅλοι μας νά κάνουμε κάτι.
Ἡ φράση εκεινή τοῦ γιοῦ της πού εἶναι 24 ἐτῶν καί ἡ συνειδητοποίηση μίας ἰδιότυπης “γενοκτονίας” πού συμβαίνει καθημερινά στούς δρόμους τῶν Χανίων, ὅπου
μόνο σέ δέκα ἡμέρες θρηνοῦν τό χαμό δύο 21χρονων καί ἑνός 19χρονου μετά ἀπό
τροχαῖο, ἀποτέλεσαν τήν ἀφορμή νά “γεννηθεί” ἡ ἰδέα γιά τή δημιουργία ὁμάδας
πολιτῶν πού θά διεκδικήσει μέτρα γιά νά σταματήσει αὐτό “τό
κακό” στούς δρόμους.
“Η Ὁμάδα Ἐνεργῶν Πολιτῶν γιά τά τροχαῖα”, δημιουργήθηκε πρίν ἀπό περίπου
δέκα ἡμέρες μέ “πρωτεργάτες”
τήν κ. Βίκυ Κόλλια, τόν νευροχειρουργό κ. Ἀντώνιο Κρασουδάκη, τόν μουσικό Γιάννη
Μεντζελόπουλο καί τόν ἀξιωματικό ἐ.ἀ. κ. Ἰωάννη Φωκᾶ.
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Ξαγρύπνησαν γιά τήν Παναγιά
στά Κουνουπιδιανά
Τήν Πέμπτη 22 Αὐγούστου ἐ.ἔ. τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Κουνουπιδιανῶν Ὄρθρος καί νυχτερινή Θεία Λειτουργία ἐπί τή Ἀποδόση
τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἱερουργοῦντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος καί ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος, Πανοσιότατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος
Εἰκοσιδέκας ἐνῶ κυρίες τῆς ἐνορίας ἔψαλλαν τά ἐγκώμια τῆς ἑορτῆς σέ εὐπρεπισμένο ἐπιτάφιο.
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Τά Χανιά ἑόρτασαν τόν Ἅγιο Κοσμᾶ
Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τό στολίδι
τοῦ Πολιτιστικοῦ κέντρου τῆς
Μητροπόλεως καί τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ Μαρτυρία,
ἀπό ὅπου καθημερινά τελοῦνται
οἱ ἀναμετάδοσεις τῶν Ἀκολουθιῶν, ἑορτάσθηκε ἀνήμερα τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ, 24 Αὐγούστου, μέ τήν τέλεση πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ
ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στο πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Τό παρών
στόν Ἑσπερινό ἔδωσαν Κληρικοί
τῆς Μητροπόλεως καθώς καί ἡ
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα
Θεοξένη.
Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ οἱ νέοι τῆς Μητροπόλεως ὑπό τόν συντονισμό τοῦ
Γραφείου Νεότητος τῆς Μητροπόλεως πραγματοποίησαν στήν
αἴθουσα τοῦ πρώτου ὀρόφου τοῦ
Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου ἐκδήλωση μέ ἀπαγγελία διδαχῶν τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ ἐνῶ ἡ χορωδία τῶν
ἐνηλίκων ὑπό τήν διεύθυνση τῆς
κ. Ἕλλης Παπαλιωνάκη ἑρμήνευσε ὕμνους καί τραγούδια.
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Τράνταξαν τά Χανιά ἀπό τό 1ο φεστιβάλ
νεότητας καί χορῶν
Κυριολεκτικά σείστηκε ἡ
πλατεία Μητροπόλεως τό Σάββατο 24 Αὐγούστου ἀπό τούς
γεμάτο ἀρχοντιά καί λεβεντιά
χορούς πού πραγματοποιήθηκαν στό 1ο φεστιβάλ χοροῦ καί
νεότητος τῆς Μητροπόλεως μέ
σκοπό τήν προώθηση πολιτιστικῶν δρώμενων καί τήν γνωριμία μέ ἤθη, ἔθιμα καί τήν κουλτούρα ἄλλων περιοχῶν.
Καλεσμένοι ἦταν τό χορευτικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Καρλοβασίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας
καί Κορσέων συνοδευόμενο ἀπό
τόν π. Βασίλειο Λάμπρου, οἱ
Σχολές Κρητικῶν χορῶν Καπαράκη Δημητρίου ἀπό τό Λασίθι
Ἱεράπετρας καί ὁ παραδοσιακός
χορευτικός σύλλογος οἱ «Βιγλάτορες» μέ τόν Πρόεδρό τους κ.
Ἰωσήφ Βιγλάκη.
Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ
Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης Ὑπεύθυνός του Γραφείου
Νεότητος τῆς Μητροπόλεως, ὁ
ὁποῖος μίλησε γιά τίς δράσεις
Νεότητος καί εὐχαρίστησε τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό γιά τήν μεγάλη εὐλογία αὐτή, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη γιά τήν ἰδέα τοῦ φεστιβάλ
καί τήν συντονιστική του παρουσία στήν ἔκβαση καί ὑλοποίησή του, τούς χορευτικούς
συλλόγους πού ἀνταποκρίθηκαν στό πολιτιστικό αὐτό κάλεσμα στό ὁποῖο βοήθησε
καί ὁ κ. Ἰωσήφ Βιγλάκης, τούς μουσικούς Μάνο Πιτοπουλάκη, Μιχαήλ Λουφαρδάκη
καί Γιῶργο Μοτάκη, καθώς καί ὅλους ἐκείνους πού διακόνησαν τήν ἐπιτυχημένη αὐτή
ἐκδήλωση πού ξεσήκωσε τούς Χανιῶτες καί τούς ἐπισκέπτες τῆς πόλεως γεμίζοντας
ἀσφυκτικά μέ τήν παρουσία των ἡ Πλατεία Μητροπόλεως.
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Ἑκατοντάδες νέοι περπάτησαν δεκάδες
χιλιόμετρα καί χιλιάδες πιστοί τίμησαν
τήν μνήμη τοῦ Ἁγ. Φανουρίου στά Χανιά
Μέ λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορτή τοῦ
Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς στό ὁμώνυμο Ἱερό
Παρεκκλήσιο στήν Κάινα
Ἀποκορώνου πού διακονεῖ
ὁ Πρωτ. Χρῆστος Παπουτσάκης καί ὅπου πλῆθος
πιστῶν προσῆλθε εὐλαβικά στήν ἑορτή γιά νά τιμήσει τήν σεπτή μνήμη τοῦ Ἁγίου.
Ἑκατοντάδες νέοι περπάτησαν δεκάδες χιλιόμετρα κρατώντας τάματα γιά νά
τά προσφέρουν στόν Ἅγιο Φανούριο,
ὁ ὁποῖος κάποια στιγμή τούς φανέρωσε κάτι πού ἐπιθυμοῦσαν.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς,
Τρίτη 27 Αὐγούστου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός
χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου καί στή συνέχεια τέλεσε
τήν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
πλαισιωμένος ἀπό Κληρικούς τῆς
καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀλλά
καί ἄλλων Μητροπόλεων,
παρουσία καί τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Γ’
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας
Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη
καί τῆς Δ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Βαλσαμάκη.
Μετά τήν Ἀρτοκλασία ὁ
Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τίς
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φανουρόπιτες πού οἱ πιστοί προσέφεραν πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου. Τό παρών στήν
Λατρευτική σύναξη ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης.
Τήν Παραμονή τῆς ἑορτῆς
στόν ἴδιο Ναό τελέσθηκε ὁ
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη.
Τήν Παραμονή τῆς ἑορτῆς
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε τόν Μέγα
Πανηγυρικό καί Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Φανουρίου στόν Κάτω Γαλατά ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης,
ἐνῶ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου.
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Οἱ Κορακιές τίμησαν τόν Ἅγιο Ἰωάννη
τόν Πρόδρομο
Πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τήν ἱστορική γυναικεία
Ἱερά Μονή Κορακιῶν στό
Ἀκρωτήρι Χανίων γιά νά
τιμήσουν τόν Ἅγιο Ἰωάννη
τόν Πρόδρομο.
Στό τέλος τοῦ κηρύγματος ὁ π. Δαμασκηνός εὐχαρίστησε τούς Κληρικούς
πού συμπροσευχήθηκαν,
τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Γερόντισσα Θεοφόρα μετά τῆς ἀδελφότητος,
μεταφέροντας τίς Πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί ὁ ὁποῖος βρίσκεται στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ὡς συνοδικός, τήν
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
μετά τῆς καλικελλάδου συνοδείας τῆς καθώς καί τό πολυπληθές Ἐκκλησίασμα
πού ἦρθε νά προσευχηθεῖ στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό γιά νά τιμήσει τόν
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο.
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