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Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου,
ἡμέρᾳ προσευχῆς διά τήν προστασίαν τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος
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Προσφιλεῖς ἀδελφ οί Ἱερ ᾶρχαι
καί τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά,
Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου
Θεοῦ συμπληροῦν
ται σήμερον 30 ἔτη ἀπό τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου καί πρώτης ἡμέρας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς «Ἡμέρας προστασίας
τοῦ περιβάλλοντος». Ἡ εὐλογημένη
αὕτη πρωτοβουλία ἔσχε δαψιλῆ καρποφορίαν. Δέν ἀπηυθύνθημεν μόνον
πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς, οὔτε
μόνον πρός τούς χριστιανούς ἤ τούς
ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά
καί πρός πολιτικάς προσωπικότητας,
πρός περιβαλλοντολόγους καί ἄλλους
ἐπιστήμονας, πρός τούς διανοουμένους καί κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, ἐπιζητοῦντες τήν συμβολήν των.
Αἱ περιβαλλοντικαί δράσεις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐλειτούργησαν ὡς ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν,
νά προβάλῃ μέ ἔμφασιν τήν ἀλήθειαν
τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί

κοσμολογίας, τήν
εὐχαριστιακήν θεώρησιν καί χρῆσιν τῆς
δημιουργίας καί τό
πνεῦμα τοῦ ὀρθοδόξου ἀσκητισμοῦ
ὡς βάσιν διά τήν
κατανόησιν τῶν αἰτίων καί ἀντιμετώπισιν τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος. Ἡ
σχετική μέ τήν θεολογικήν οἰκολογίαν
ἤ οἰκολογικήν θεολογίαν βιβλιογραφία εἶναι ἐκτενεστάτη καί συγκροτεῖ ἐν
τῷ συνόλῳ της ἀξιόλογον ὀρθόδοξον
μαρτυρίαν ἔναντι μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προκλήσεων διά τήν σύγχρονον
ἀνθρωπότητα καί τήν ζωήν ἐπί τῆς γῆς.
Ἡ ἐνασχόλησις μέ τό οἰκολογικόν πρόβλημα καί τάς κοσμολογικάς διαστάσεις
καί ἐπιπτώσεις τῆς ἁμαρτίας, αὐτῆς τῆς
ἀλλοτριωτικῆς ἐσωτερικῆς «ἀνατροπῆς
ἀξιῶν» εἰς τόν ἄνθρωπον, ἔφερεν εἰς τό
προσκήνιον τήν συνάφειαν περιβαλλοντικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων
καί τήν ἀνάγκην κοινῆς προσεγγίσεώς
των. Στράτευσις διά τήν προστασίαν τῆς
ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας καί διά
τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην εἶναι δράσεις ἀλληλένδετοι καί ἀδιαίρετοι.
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Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου διά τήν προστασίαν τῆς
κτίσεως δέν ἐγεννήθη ὡς ἀντίδρασις
εἰς τήν σύγχρονον οἰκολογικήν κρίσιν,
δέν εἶναι δημιούργημά της. Αὐτή ἦτο
ἁπλῶς ἡ ἀφορμή καί ἡ εὐκαιρία διά
νά ἐκφράσῃ, νά ἀναπτύξῃ, νά διακηρύξῃ καί νά προβάλῃ ἡ Ἐκκλησία τάς
οἰκοφιλικάς ἀρχάς της. Θεμέλιον τῆς
ἀδιαπτώτου μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας
διά τό φυσικόν περιβάλλον εἶναι αὐτή
αὕτη ἡ ἐκκλησιολογική ταυτότης καί ἡ
θεολογία της. Ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς κτίσεως εἶναι διάστασις τῆς
πίστεώς μας, περιεχόμενον τῆς ζωῆς
μας ἐν Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησίας. Ἡ
ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «βιωμένη οἰκολογία», ἔμπρακτος σεβασμός
καί μέριμνα διά τήν δημιουργίαν καί
πηγή τῶν οἰκολογικῶν δραστηριοτήτων της. Κατ᾿ οὐσίαν, τό ἐνδιαφέρον
τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν
τῆς κτίσεως εἶναι προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς ὅλας τάς διαστάσεις τῆς σχέσεώς της μέ τόν κόσμον.
Ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό
ἀσκητικόν ἦθος, ἡ ποιμαντική διακονία, ἡ σταυροαναστάσιμος βιοτή τῶν
πιστῶν, ὁ ἄσβεστος πόθος τῆς αἰωνιότητος, συγκροτοῦν μίαν κοινωνίαν
προσώπων διά τήν ὁποίαν ἡ φυσική
πραγματικότης δέν εἶναι ἀντικείμενον,
χρηστικόν ὑλικόν διά τήν κάλυψιν τῶν
ἀναγκῶν τοῦ ἀτόμου καί τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλά ἐνέργημα, πεπραγμένον,
δημιούργημα τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά τό σεβασθῶμεν
καί νά τό προστατεύσωμεν, καθιστάμενοι «συνεργοί» αὐτοῦ, «οἰκονόμοι»,
«φύλακες», καί «ἱερεῖς» τῆς δημιουρ

γίας, νά καλλιεργήσωμεν εὐχαριστιακήν σχέσιν μέ τήν κτίσιν.
Ἡ μέριμνα διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία πρόσθετος δραστηριότης εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν,
ἀλλά οὐσιαστική ἔκφρασις αὐτῆς. Δέν
ἔχει κοσμικόν, ἀλλά ἀμιγῆ ἐκκλησιαστικόν χαρακτῆρα, εἶναι «λειτουργική
διακονία». Ὅλαι αἱ πρωτοβουλίαι καί
αἱ δράσεις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ἐφηρμοσμένη ἐκκλησιολογία». Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ θεολογική οἰκολογία δέν
ἀναφέρεται μόνον εἰς τήν ἀνάπτυξιν
οἰκολογικῆς εὐαισθησίας καί εἰς τήν
ἀντιμετώπισιν τῶν περιβαλλοντικῶν
προβλημάτων ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν
τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί
κοσμολογίας, ἀλλά ἐπεκτείνεται εἰς
τήν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισιν συμπάσης
τῆς κτίσεως, ὅπως αὐτή πραγματώνεται καί βιοῦται ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ,
ὡς εἰκόνι καί προγεύσει τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ δοξολογικῇ πληρότητι καί φωτοχυσίᾳ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Τό οἰκολογικόν πρόβλημα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κόσμος μας ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά μας εἶναι παγκόσμια καί κοινά. Διά τήν ἀντιμετώπισιν
τῶν κινδύνων ἀπαιτεῖται πολύπλευρος
κινητοποίησις, σύγκλισις, συμπόρευσις, σύμπραξις. Εἶναι ἀδιανόητον, ἡ
ἀνθρωπότης νά γνωρίζῃ τήν σοβαρότητα τοῦ προβλήματος καί νά συνεχίζῃ
νά συμπεριφέρεται ὡς νά μή ἐγνώριζεν.
Ἐνῷ κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, τό
κυρίαρχον πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς παγκοσμι4

οποιήσεως, μέ πρόσημον τόν φετιχισμόν τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί τήν
μεγιστοποίησιν τοῦ κέρδους, ὤξυνε τά
οἰκολογικά καί κοινωνικά προβλήματα, ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχῇ εὐρέως
ἡ ἄποψις ὅτι «δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική ἐπιλογή» καί ὅτι ἡ μή συμμόρφωσις πρός τήν ἄτεγκτον νομοτέλειαν
τῆς οἰκονομίας θά ὁδηγήσῃ εἰς ἀνεξελέγκτους κοινωνικάς καί οἰκονομικάς
καταστάσεις. Τοιουτοτρόπως, ἀγνοοῦνται καί δυσφημίζονται αἱ ἐναλλακτικαί μορφαί ἀναπτύξεως καί ἡ ἰσχύς
τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς
δικαιοσύνης.
Ἡμεῖς ὀφείλομεν νά δραστηριοποιηθῶμεν ἔτι περαιτέρω διά τήν ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν
καί κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ἐξόχως σημαντικόν ὅτι
αἱ καθ᾿ ἡμᾶς ἀρχιεπισκοπαί καί μητροπόλεις, πολλαί ἐνορίαι καί ἱεραί
Μοναί, ἔχουν ἀναπτύξει οἰκολογικάς
πρωτοβουλίας καί πρακτικάς διά τήν
προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, καί
ποικίλα προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἀγωγῆς. Πρέπει νά δοθῇ ἰδιαιτέρα ἔμφασις εἰς τήν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησιν τῶν νέων, ὥστε αὕτη νά
λειτουργῇ ὡς χῶρος καλλιεργείας καί
ἀναπτύξεως οἰκολογικοῦ ἤθους καί
ἀλληλεγγύης. Ἡ παιδική καί ἡ ἐφηβική
ἡλικία ἀποτελοῦν ἰδιαιτέρως εὐνοϊκάς
περιόδους τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου δι᾿
οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαισθητοποίησιν. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐν ἐπιγνώσει τῆς σπουδαιότητος
τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκπαιδεύσεως,
συνεχίζον τήν σειράν τῶν σχετικῶν
σεμιναρίων, ἀφιέρωσε τήν ἐν τῇ Ἕδρᾳ

αὐτοῦ ὀργανωθεῖσαν Γ΄ διεθνῆ «Διάσκεψιν τῆς Χάλκης διά τήν Θεολογίαν
καί τήν Οἰκολογίαν» (31 Μαΐου - 4 Ἰουνίου 2019), εἰς τό θέμα τῆς ἐντάξεως
εἰς τά προγράμματα τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν μαθημάτων καί προγραμμάτων σχετικῶν μέ τήν οἰκολογίαν καί
τήν οἰκολογικήν παιδείαν. Ἡ λύσις τῶν
μεγάλων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἀνέφικτος χωρίς πνευματικόν προσανατολισμόν.
Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα
πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί εὐλογημένον
ἐκκλησιαστικόν ἔτος, πλούσιον ἐν
ἔργοις θεαρέστοις, καλοῦντες δέ τά
ἀνά τήν οἰκουμένην φωτόμορφα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά προσεύχωνται διά τήν ἀκεραιότητα τῆς
δημιουργίας, νά ζοῦν οἰκοφιλικῶς
καί φιλαδέλφως εἰς ὅλας τάς διαστάσεις τῆς ζωῆς των, νά ἀγωνίζωνται
διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί διά τήν προαγωγήν
τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, καί
διατρανοῦντες ἅπαξ ἔτι τήν ἀλήθειαν
ὅτι δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, ὅταν
θίγεται ἡ «καλή λίαν» δημιουργία καί
ὁ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ
πλασθείς ἄνθρωπος, ἐπικαλούμεθα
ἐφ’ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Ἁγιοπρώτου
Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν
ζωοπάροχον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ καί Προνοητοῦ
πάσης τῆς κτίσεως.
͵βιθ΄ Σεπτεμβρίου α΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Τ

ήν Τετάρτην, 27ην τ.μ. Νοεμβρίου 2019, συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς
Α.Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς προγραμματισθείσας
δι’ ἕν τριήμερον ἐργασίας αὐτῆς.
Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Πρακτικῶν προγενομένων συνεδριῶν, ἤρξατο ἡ
θεώρησις τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει θεμάτων.
Εἰδικώτερον, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς
Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς ἐγνω
σμένης ὁσιακῆς βιοτῆς καί πολιτείας Ἱερομόναχον Ἱερώνυμον Σιμωνοπετρίτην,
Καθηγούμενον χρηματίσαντα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, καί ἀκολούθως Οἰκονόμον καί
Πνευματικόν τοῦ Μετοχίου Ἀναλήψεως Βύρωνος Ἀττικῆς, καί Ἀρχιμανδρίτην
Σωφρόνιον Σαχάρωφ, Καθηγούμενον χρηματίσαντα καί κτίτορα τῆς ἐν Ἔσσεξ
Ἀγγλίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου.
Περαιτέρω, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐξελέγησαν παμψη
φεί ὡς Βοηθοί Αὐτοῦ Ἐπίσκοποι οἱ Ἡγούμενοι τῶν ἐν Κρήτῃ Ἱερῶν Πα
τριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν α) Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερ
νέτου κ. Εἰρηναῖος Βερυκάκης ὑπό τόν τίτλον Εὐμενείας καί β) Ἁγίας Τριά
δος Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὑπό τόν τίτλον Δορυλαίου.
Αἱ χειροτονίαι αὐτῶν θά τελεσθῶσιν ἐν Φαναρίῳ, τοῦ μέν ἐψηφισμένου Εὐμε
νείας τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου, τοῦ δέ ἐψηφισμένου Δορυλαίου τῇ 15ῃ Δεκεμβρίου ἐ.ἔ..
Ὡσαύτως, προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι
σκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἐκ τοῦ ὑπ᾿ αὐτῆς καταρτισθέντος τριπροσώπου ἐξελέ
γη ἐπίσης ὁμοφώνως ὡς Βοηθός τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου καί ὑπό τόν τίτλον
Ἀμισοῦ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Κοτσώνης, βυζαντινολόγος καί
Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς
Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ὅτι τό ἑπόμενο τεῦχος θά εἶναι ἀφιερωμένο στή χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Δορυλαίου
κ. Δαμασκηνοῦ καί Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου.
8

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.

Ἐκλογή νέου Ἐπισκόπου στήν Ἐκκλησία Κρήτης

Ἡ

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς τακτικήν Συνεδρίαν σήμερον 16ην
Ὀκτωβρίου 2019 ἐν Ἡρακλείῳ, παρόντων ἁπάντων
τῶν Μελῶν Αὐτῆς, ἠσχολήθη
μέ τά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μετά ἀπό πρότασιν τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, προέβη εἰς τήν
ἐκλογήν Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κρήτης. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ ἐξελέγη ὁ Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.
Ὁ Θεοφ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ.
Πρόδρομος ἔδωκε τό νενομισμένο Μικρόν Μήνυμα
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ὡσαύτως ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξελέξατο τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκην, Ὑπογραμματέα Αὐτῆς
καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖον Μπατσάκην,
Κωδικογράφον Αὐτῆς. Ἐπίσης, διώρισε Γραφέα τοῦ
Συνοδικοῦ Γραφείου τόν Ἱερολογιώτατον Διάκονον
Εὐγένιον Καρακωνσταντάκην.
Ἡ Χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Προδρόμου, θά τελεσθῇ ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου τό Σάββατον
26ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ..
Τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Ἐψηφισμένου θά δοθῇ ὑπ’
αὐτοῦ ἀφ’ ἑσπέρας, Παρασκευήν 25ην Ὀκτωβρίου καί
ὥραν 7ην ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ.
Μηνᾶ Ἡρακλείου.

2010 - 2012, στό Κολλέγιο
τοῦ Ἁγίου Πατρικίου στό
Maynooth Ἰρλανδίας, ὅπου
παρακολούθησε καί περάτωσε ἐπιτυχῶς Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν στή
Βιβλική Θεολογία, μέ ὑποτροφία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκάρη μοναχός στήν Ἱερά Μονή Ὁσίας Εἰρήνης
Χρυσοβαλάντου Ἡρακλείου, τόν Ἰανουάριο τοῦ ἔτους
2005 ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ (νῦν Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας) κ. Μακάριο καί
χειροτονήθηκε διάκονος τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 2005
ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ (νῦν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου) κ. Εὐγένιο. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, τόν Ἰανουάριο τοῦ ἔτους 2013,
προχειρισθείς τήν ἴδια ἡμέρα σέ Ἀρχιμανδρίτη.
Ὑπηρέτησε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης ὡς
διάκονος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Α’ Ἀρχ.
Περιφερείας, Γραμματέας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος αὐτῆς καί Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Ὑπεύθυνος Νεότητος καί παραγωγός Ραδιοφωνικῶν Ἐκπομπῶν στό Ραδιοφωνικό
Σταθμό «ΤΟ ΦΩΣ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Ὑπηρέτησε τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπό τίς θέσεις τοῦ Κωδικογράφου (Ἰανουάριος 2008 - Σεπτέμβριος 2010),
τοῦ Ὑπογραμματέως (Σεπτέμβριος 2010 - Ὀκτώβριος
2016) καί τοῦ Ἀρχιγραμματέως (ἀπό Ὀκτώβριο 2016).
Διετέλεσε Διευθυντής Συντάξεως τοῦ Ἐπισήμου Δελτίου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέλος καί γραμματεύς διαφόρων
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μετεῖχε σέ
Ἀντιπροσωπείες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί στήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί εἶναι
ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ.
Πρόδρομος θά διατηρήσει τή θέση τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΝΩΣΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ.
Πρόδρομος (κατά κόσμον Ζαχαρίας Ξενάκης) γεννήθηκε στά Σταυράκια Ἡρακλείου, τήν 3η Νοεμβρίου
1979. Μετά τίς ἐγκύκλιες σπουδές, φοίτησε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ’ ὅπου
ἔλαβε τό πτυχίο του τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2001. Κατόπιν
Σεπτῆς Ἐντολῆς τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετέβη, κατά τή διετία
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Ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἀλέξιος ὁ Α΄ ἀπαντᾶ γιά τό δικαίωμα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά παραχωρεῖ τό Αὐτοκέφαλον
Σκέψεις καί σχόλια τῶν ἐξελίξεων
γιά τό Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας
τοῦ Γρηγορίου Λαρεντζάκη
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Graz,
Ἄρχοντος Μέγα Πρωτονοταρίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ἀ

πάντηση στά
θρυλούμενα
κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί
τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ δικαιώματός
του νά παραχωρεῖ τό
Αὐτοκέφαλον σέ τοπικήν Ἐκκλησία ἀλλά
καί τοῦ Πατριαρχικοῦ ἀξιώματος καί τῆς
πατριαρχικῆς τιμῆς δίδει ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἀλεξιος Α’ κατά τήν πρώτη ἐπίσκεψη Ρώσσου Πατριάρχου εἰς τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον, ἀπό τήν 23ην
μέχρι τήν 26ην Δεκεμβρίου 1960.
Εἶναι καλόν νά ἐπαναφέρομε στή
μνήμη μας τά γενόμενα κατά τήν ἐπίσκεψη ἐκείνη, στηριζόμενοι στήν ἐπίσημη
Ἔκθεση τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς.
Ἡ ὑποδοχή ἔγινε ἐγκάρδια καί κατά
τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο. Ὅταν ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας
ἔφθασε στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον
ἐτελέσθη στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας Ἀλεξίου τοῦ Α΄. Χαρακτηριστικόν εἶναι τό γεγονός, ὅτι ὁ Μακαριώτατος χοροστάτησε στό μέσον τοῦ σολέα, διότι ἀρνήθηκε
νά ἀνέλθη στόν Πατριαρχικό Θρόνο «διά
τιμήν» πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην!

Μετά ἔγινε ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή τῆς
Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας
ἀπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην
Ἀθηναγόρα μέ μεγάλην ἐγκαρδιότητα…
Τήν 25ην Δεκεμβρίου, ἡμέραν τῶν
Χριστουγέννων ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία στόν Πατριαρχικό Ναό συλλειτουργούντων τῶν δύο Πατριαρχῶν, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα
καί τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Ἀλεξίου
ἄλλων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί τῶν
μελῶν τῆς ρωσσικῆς Ἀντιπροσωπείας.
Στά Δίπτυχα καί στήν Μεγάλη Εἴσοδο
ἐμνημόνευσε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλέξιος μόνον τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχην ὡς «Ἀρχιεπισκόπου καί Πατριάρχου καί Πατρός ἡμῶν».
Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, προσφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας Ἀλέξιος Α΄τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχην Ἀθηναγόρα. Στήν
σημαντική του αὐτή ὁμιλία εἶπε τά ἑξῆς:
«Ἀγαπητέ ἐν Κυρίῳ Ἁγιώτατε Δέσποτα.
Δέξασθε τόν ἡμέτερον χαρμόσυνον
καί πλήρη ἀγάπης χαιρετισμόν, ὅν ἀπευθύνω Ὑμῖν ἀπό μέρους τῆς Ρωσσικῆς
Ὀρθοδοξου Ἐκκλησίας, ἥτις ἀναπέμπει
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κοῦ ἀξιώματος ἀπό μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Μεταξύ ἄλλων εἶπεν ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας: «…ἀγαλλομένῃ νῦν τῇ καρδίᾳ ὑποδεχόμεθα ἐν τῷ
ἱερῷ τούτῳ περιβόλῳ καί προσαγορεύομεν αὐτήν (τήν Ὑμετέραν περιπόθητον
καί περισπούδαστον ἡμῖν Μακαριότητα)
τόν ἄξιον καί τετιμημένον Προκαθήμενον τῆς πεφιλημένης τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἁγίᾳ
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ θυγατρός Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Ρωσσίας….
Ἐφ’ ᾧ καί κατά τήν εὐλογημένην ταύτην ὥραν, καθ’ ἥν τό πρῶτον ἐπισκέπτεται τόν Πανίερον τοῦτον Θρόνον
Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας
τό νοερόν ἡμῶν βλέμμα ἡδέως φέρεται
πρός τό ἀπώτερον παρελθόν ὅτε ὁ Ρωσσικός Λαός καί οἱ Ἄρχοντες αὐτοῦ ἐν τοῖς
ρείθροις τοῦ Βορυσθένους ἐλάμβανον τό
Ἱερόν Βάπτισμα παρά χειρῶν ἐντεῦθεν
ἀποσταλέντων Ἱερέων, καί πρός ὅλην τήν
ἐφεξῆς μακραίωνα ἱστορίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ ἐν Ρωσσίᾳ, καθ’ ἥν
ἡ ἐκεῖσε Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία ἐνεφάνισεν
ἐπάνθησιν ἐν τῇ πίστει καί ἀξιόζηλον
ἀκμήν Χριστιανικοῦ βίου καί καρποφορίαν πνευματικήν καί καρτερίαν καί δόξαν
καί στέφανον, ἀναδείξασα σειράν ὅλην
Ὁσίθων, Ὁμολογητῶν καί Μαρτύρων τῆς
πίστεως, τιμώντων τό Ἁγιολόγιον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Δι’ ἅ δή πάντα ταῦτα καί ἐχειραφετήθη ὑπό τοῦ καθ’ ἡμἀς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἐτιμήθη διά τῆς Πατριαρχικῆς ἀξίας τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς
καταλαβόντος τήν ἀμέσως πρώτην μετά
τούς παλαιφάτους τῆς Ἀνατολῆς Θρόνους Πατριαρχικήν θέσιν ἐν τῇ αὐτοτελεῖ

τάς εὐχάς αὐτῆς ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως καί ὑπέρ τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Ἡ Ρωσσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
οὐδέποτε ἐπιλανθάνεται ὅτι πρό χιλίων
περίπου ἐτῶν ἐπί τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου
ὁ Ρωσσικός Λαός παρέλαβε παρά τοῦ
Βυζαντίου τόν μαργαρίτην τῆς χριστιανικῆς πίστεως.
Ἡ ἡμετέρα Ἐκκλησία εὐγνωμόνως
μιμνήσκεται τῆς μητρικῆς μερίμνης τῆς
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς
ἱστορικῆς ἡμέρας, ὅτε αὕτη, ὡς Μήτηρ
Ἐκκλησία ἐδωρήσατο αυτῇ τό Αὐτοκέφαλον.
Ἐγένετο τοῦτο πρό πεντακοσίων καί
πλέον ἐτῶν. Καί μόνον τώρα Πατριάρχης
τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ προσώπῳ
τῆς ἐμῆς Ἀναξιότητος ἐλέῳ Θεοῦ ἔσχε
τήν δυνατότητα ἵνα προσωπικῶς ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
καί ἀναπέμψῃ πρός τόν Θρόνον τοῦ Ὑψίστου κοινάς δεήσεις ὑπέρ τῆς εἰρήνης
τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν
Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν
πάντων ἑνώσεως.
Δεόμεθα ἐκτενῶς τοῦ Κυρίου ὅπως
χαρίσηται τῇ Ἁγίᾳ Αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ τήν
εὐλογημένην ἑνότητα πρός δόξαν τοῦ
Ἁγίου Αὐτοῦ Ὀνόματος καί εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς ἐντολῆς τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης…»
Μετά τήν ὁμιλίαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξίου ἀπήντησεν ὁ
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας μέ ἐγκαρδιότητα, ἀλλά
ὑπενθυμίζων ἐπίσης καί τά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἀνακηρύξεως τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ρωσσίας εἰς Αὐτοκέφαλον καί τῆς
παραχωρήσεως εἰς αὐτήν τοῦ Πατριαρχι13

προσέφερεν ὡς δῶρα ἐκ μέρους τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας Ἅγιον Ποτήριον καί Δίσκον μέ Ἀστερίσκον καί λαβίδα
«εἰς ἔνδειξιν τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί εἰς ἀνάμνησιν, ὡς εἶπεν ἡ Α. Μακαριότης τῆς κοινῆς
ταύτης Λειτουργίας, μετά τῆς παρακλήσεως ὅπως «ὁσάκις λειτουργεῖτε δι’αὐτοῦ
μνημονεύητε καί τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καί ἡμῶν προσωπικῶς»,
ἐτόνισεν ὁ Μακαριώτατος Ἀλέξιος Α΄.
ὉΠαναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας Μίτραν χρυσοκέντητον καί Ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον.
Ἐάν ἀναλύσει κανείς τό γεγονός αὐτό
καθεαυτό τῆς ἐγκάρδιας καί ἀδελφικῆς
ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου Μόσχας
Ἀλεξίου τοῦ Α΄ στήν Μητέρα Ἐκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως καί τό περιεχόμενο τῶν ὁμιλιῶν μέ τίς συγκεκριμένες
ἀναφορές στα ἱστορικά γεγονότα τῆς
παραχωρήσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου καί
τῆς Πατριαρχικῆς Ἀξίας στό Πατριαρχεῖο
Μόσχας ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως εἶναι περιττή κάθε συζήτηση
καί ὁπωσδήποτε ἀκατανόητη ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ δικαιώματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου νά παραχωρεῖ τό Αὐτοκέφαλον, μάλιστα ἀπό τήν Ἐκκλησία ἐκείνη, ἡ ὁποία εὐεργετήθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον ἀκριβῶς μέ τήν
παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου καί τῆς
ἀπονομῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀξίας, ὅπως
ἐπιβεβαίωσε καί εὐχαρίστησε ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἀλέξιος ὁ Α΄.

αὐτῆς ὑπάρξει τηρήσασα μέν τήν ἑνότητα τῆς πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης μετά πασῶν τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων
τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί ἰδιαιτέρως μετά
τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, κυβερνωμένη
δέ νῦν παρά τῆς Ὑμετέρας Θεοστηρίκτου
Κορυφῆς ἐν βαθείᾳ συνέσει, πεφωτισμένῃ διανοίᾳ πείρᾳ πολυετεῖ καί ἀκλονήτῳ ἀφοσιώσει ἐν τῇ πίστει….
Εὐλογοῖ καί ἐνισχύοι Κύριος ὁ Θεός
τήν Ἱεραρχίαν, τόν Ἱ. Κλῆρον καί τόν
εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἁγίας Ὑμῶν Ἐκκλησίας,
τόν κυκλῦντα τόν Θρόνον τῆς Ὑμετέρας
Μακαριότητος καί συγκροτοῦντα διά
τῆς ζέσεως τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί
τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τό καύχημα Αὐτῆς.
Εὐχαριστοῦντες ἀπό πάσης καρδίας τῇ Ὑμετέρᾳ προσφιλεῖ Μακαριότητι διά τήν ἱεράν ἐπίσκεψιν καί δι’ ὅσα
ἐν τῇ φιλόφρονι προσαγορεύσει Αὐτῆς
εὐηρεστήθη ἵνα ἀπευθύνῃ ρήματα τιμῆς
καί στοργῆς πρός τό γεραρόν τοῦτο τῆς
Ὀρθοδοξίας Κέντρον καί πρός τήν ἡμῶν
Μετριότητα τήν λαχοῦσαν ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτῆς προΐστασθαι αὐτοῦ, χαιρετίζομεν καί αὖθις ἐγκαρδίως μετά τῆς περί
ἡμᾶς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ λοιποῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος τήν ἄφιξιν Ὑμῶν καί τῶν σεβασμίων καί ἐριτίμων συνοδῶν Ὑμῶν…»
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τά προσφερθέντα δῶρα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξίου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας
καί τά προσωπικά του πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Ἀθηναγόρα κατά
τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ἦσαν ἐπίσης πολύ
χαρακτηριστικά καί συμβολικά τῆς μυστηριακῆς καί εὐχαριστιακῆς κοινωνίας
μεταξύ τῶν δύο Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν.
Ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἀλέξιος Α΄

✴✴✴
Γιατί ἀμφισβητεῖται τώρα τό δικαίωμα αὐτό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπειδή ἀφορᾶ σέ μιά ἄλλη Ἐκκλησία,
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τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο
τό χαρακτηρίζει μάλιστα ὡς σχισματικό
καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς δημιουργό τοῦ σχίσματος, καί
μάλιστα ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
«ἔχει πάψει νά εἶναι Ἐκκλησία», διότι
στηρίζει τούς «σχισματικούς», τούς ὁποίους ἀποκατέστησε χρησιμοποιῶντας τήν
δυνατότητα τοῦ ἐκκλήτου;
Ἄν εἶναι δυνατόν! Μέ ποιό δικαίωμα καί ὡς ποιά Ἐκκλησιαστική Ἀρχή καί
Αὐθεντία ἀποφαίνεται τό Πατριαρχεῖο
Μόσχας, ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι σχισματικό; Μέ τήν ἀπόφασή
του αὐτή τό Πατριαρχεῖο Μόσχας δυστυχῶς ἀπομακρύνθηκε αὐθαίρετα ἀπό
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό συντονιστικόν Ὄργανο τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας, τό ὁποῖο βέβαια συνεχίζει νά διατηρεῖ τήν πλήρη εὐχαριστιακή Κοινωνία καί
νά μνημονεύει καί τό ὄνομα τοῦ Πατριάρχου τῆς Μόσχας.
Δέν θέλω νά εἰσέλθω στόν πειρασμό
τῆς λεπτομεροῦς ἀναλύσεως καί ἀνασκευῆς τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς Ρωσσικῆς
Ἐκκλησίας καί τῶν ὀπαδῶν της. Δέν εἶναι
δύσκολο καί ἔχει γίνει ἀπό πολλές πλευρές. Κυρίως ὅμως ἡ μακραίωνα καί διαχρονική ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν μέχρι σήμερα
ἔχουν δώσει τήν ἀδιάψευστη ἀπάντηση.
Κουραστήκαμε ὅμως νά ἀκοῦμε καί νά
διαβάζομε δικαιολογίες ἀδικαιολόγητες,
ἀνιστόρητες ἀπόψεις, διαστρεβλωμένες
νομοκανονικές παραθέσεις καί ἑρμηνεῖες
Ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων καί Διατάξεων, μέ κύριο καί μοναδικό σκοπό τόν
ὑποβιβασμό καί τήν μείωση τοῦ κύρους
καί τῆς ὀντότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, τό ὁποῖο ποτέ δέν ἀποκαλοῦν κἄν «Οἰκουμενικό».

τήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἡ ὁποία
ἀσφαλῶς καί δικαιοῦται τῆς ἴδιας ἀξίας
καί τιμῆς;
Βέβαια ὑπάρχει τώρα μεγάλη διαφορά, τήν ὁποία λησμονεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ρωσσίας. Καί διερωτᾶται κανείς: Ὅταν
παραχώρησε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν ἀνεξαρτησία καί τήν πλήρη
Αὐτοκεφαλία στήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας καί ἀνύψωσε τήν Μητρόπολη Μόσχας
σε Πατριαρχεῖο δέν ἐθυσίασεν ὅλο ἐκεῖνο
τό τεράστιο μέρος τῆς δικαιδοσίας του,
πρός ὄφελος τῆς νέας Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας; Σήμερα
ὅμως δυστυχῶς τό Πατριαρχεῖο Ρωσσίας ὑπερηφανεύεται σκανδαλωδῶς καί
καυχᾶται ὅτι ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐνῶ τό Οίκουμενικό Πατριαρχεῖον εἶναι τώρα μιά πολύ
μικρή καί ἀσήμαντη Ἐκκλησία, καθώς
ἰσχυρίζονται ὁρισμένοι. Πῶς μπορεῖ νά
χαρακτηρισθῆ αὐτή ἡ ἀχαριστία καί ἡ
ὑπεροψία δυνάμεως καί μεγέθους;
Γιά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖο
ἦταν τότε μιά αὐτονόητη θυσία ὑπέρ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας. Το Πατριαρχεῖο
Μόσχας ὅμως τώρα ἀγωνίζεται μέ κάθε
μέσο νά διατηρήσει τήν ἐπικυριαρχία
του καί στήν Οὐκρανία καί δέν διστάζει
νά θέσει ὑπό ἀμφισβήτηση τό δικαίωμα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀκόμη
καί γιά τήν παραχώρηση Αὐτοκεφάλου,
δικαίωμα, τό ὁποῖο ἐφαρμόσθηκε πολλές
φορές. ἀλλά καί γιά τήν Αὐτοκεφαλία
τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας.
Δέν διστάζει τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἀκόμη νά προχωρήσει σέ μιά τελείως παράλογη καί ἀπο κάθε πλευρᾶς
ἀδικαιολόγητη πράξη, τήν διακοπή τῆς
Μυστηριακῆς καί Εὐχαριστιακῆς Κοινωνίας μέ τήν Μητέρα του Ἐκκλησία, μέ
15

Εἶναι δυνατόν νά ἀρνηθεῖ κανείς τά
συγκεκριμένα ἱστορικά γεγονότα, ὅτι
ὅλες ἀνεξαιρἐτως οἱ Ἀδελφές Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες κατά τό διάστημα τῆς δευτέρας χιλιετίας πῆραν τήν
Αὐτοκεφαλία των ἀπό τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο; (Περιττεύει ἡ ἀπαρίθμηση
τῶν Τόμων καί τῶν εὐχαριστηρίων ἀπαντήσεων). Παρόλα ταῦτα καί π.χ. ἐλησμόνησεν ὁ Αρχιεπίσκοπος Πρέσοβ καί
Μητροπολίτης πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Ραστισλάβος, ὅτι ἡ Ἐκκλησία
Τσεχίας Σλοβακίας ἔλαβε τήν Αὐτοκεφαλία της ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο,
μετά ἀπό αἴτησή της, τόν Αὔγουστο τοῦ
1998, ἐφόσον ἡ Αὐτοκεφαλία τήν ὁποία
τῆς παραχώρησε ἀντικανονικά τό Πατριαρχεῖον Μόσχας τό1951 δέν ἀναγνωρίσθηκε ἀπό καμμιά ἄλλη Αὐτοκέφαλη
Ἐκκλησία; Εἶναι πολύ χρήσιμο νά ἀναγνωσθεῖ καί πάλιν ἡ σχετική ἀλληλογραφία, στήν ὁποία διευκρινίζονται πλήρως
οἱ ἁρμοδιότητες καί στήν ὁποία ἐκφράζεται καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς Νέας Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας Σλοβακίας. Τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔπραξε τό
ἴδιο καί γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας.
Τό 1949 προσπάθησε ἀντικανονικά νά
παραχωρήσει δῆθεν τό Αὐτοκέφαλον
στήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας καί δέν τό
ἀναγνώρισε καμμιά ἄλλη Αὐτοκέφαλη
Ἐκκλησία. Ἀπεναντίας πολλοί ἔγραψαν
στόν Πατριάρχη Μόσχας νά διορθώσει
τήν στάση του καί νά ἀναγνωρίσει τήν
Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
τοῦ 1924, ὅταν παραχώρησε στήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας τό Αὐτοκέφαλον.
Ἀλλά καί παλαιότερον, χωρίς νά θέλω
νά ἀναφέρω λεπτομέρειες. Καί αὐτό ἔχει
γίνει ἤδη ἀπό ἄλλους μέ πειστικό τρόπο.
Ὅμως π.χ. ποῦ διέμεναν οἱ Πατριάρχες

τῶν παλαίφατων Πατριαρχείων κατά τήν
πρώτη χιλιετία ὅταν ἦσαν ἐμπερίστατα;
Δέν διέμεναν στήν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά βροῦν προστασία καί
στήριξη; Δέν ἐκλεγόταν τότε καί οἱ Πατριάρχες των ἐκεῖ; Ἐκεῖ δέν ἐλάμβαναν
συνοδικά τίς ἀποφάσεις των; Εἶναι δυνατόν να ἀγνοηθοῦν οἱ εἰρηνευτικές καί
συντονιστικές, πρωτόβουλες δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
σέ διάφορα πανορθόδοξα προβλήματα,
ἀλλά καί σέ προβλήματα ἐντός Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, τά ὁποῖα δέν ἦταν δυνατόν νά λυθοῦν μόνον ἀπό τίς Ἐκκλησίες αὐτές, ὅπως εἶναι στήν ἐποχή μας στό
Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, Ἱεροσολύμων,
Κύπρου κλπ.; Δέν «ἀνέστησε» στήν κυριολεξία τῆς λέξεως τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον τήν καταργημένη μαρτυρική
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία σήμερα
ζεῖ καί καρποφορεῖ μέ παραδειγματικό
τρόπο; Ὅλη αὐτή ἡ προσφορά καί συντονιστική, εἰρηνευτική διακονία αἰώνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά
ὅλες τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες ἦσαν
ἀναγκαῖες καί ὠφέλιμες καί ἔγιναν, διότι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον ἔχει τήν
δυνατότητα καί τό δικαίωμα, ἀλλά καί
τήν θέληση νά βοηθήσει, ὅταν καί ὅπου
ὑπάρχει ἀνάγκη. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐτόνιζε καί ὁ πολύς Ἰωάννης Μέγεντορφ, ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία «ἔχει ἀνάγκη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», μ. ἄ. ὡς «ἕν κέντρον
συμφωνίας» καί «συντονισμοῦ». Oἱ διαπιστώσεις τοῦ Μεγεντορφ πρίν ἀπό 40
χρόνια ἔχουν ἐπικαιρότητα καί σήμερον
ὅταν τονίζει: «Κατά τά νῦν χαώδη ἔτη, ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πρέπει ἀσφαλῶς νά
κάμῃ χρῆσιν τῆς σοφῆς, ἀντικειμενικῆς
καί αὐθεντικῆς ἀρχηγίας τοῦ Οἰκουμε16

Ἀρχῶν. (Παρεμπιπτόντως διερωτῶμαι
στό πλαίσιο τῆς τηρήσεως τῆς Τάξεως
καί τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, τί πρόκειται τελικά νά γίνει μέ τόν ἱερό Ναό
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Βουδαπέστη, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τόν ὁποῖον ἔκτισαν Ἕλληνες μεγάλοι
εὐεργέτες καί ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερα τελεῖ ὑπό κατοχήν στήν δικαιοδοσία τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας; Ποιές σκέψεις
δημιουργήθησαν στόν ἴδιο τόν Σεβασμ.
Μητροπολίτη Ἱλαρίωνα, ὅταν ἦταν ἐπίσκοπος Αὐστρίας καί Οὐγγαρίας, ἀλλά
καί στόν κάποτε ἐπισκέπτη καί προσκυνητή τοῦ Ἱ. Ναοῦ αὐτοῦ στήν Βουδαπέστη Πρόεδρο τῆς Ρωσσίας κ. Πούτιν,
ὅταν εἰσερχόμενοι στόν Ἱ. Ναό ἀνάγνωσαν στήν εἴσοδό του τά ὀνόματα τῶν
Ἑλλήνων Εὐργετῶν;). Ἀδικαιολόγητος
καί μή ἀνταποκρινόμενος στό πνεῦμα
τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας
εἶναι καί ὁ ἀπροκάλυπτος καί συνεχής
παλαιόθεν ὑπερτονισμός τῆς δυνάμεως
καί τοῦ μεγέθους τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας μέ ἀριθμούς πιστῶν, Μονῶν καί
Ἐνοριῶν, συνοδευόμενος μέ συνεχεῖς καί
αὐθάδεις ἀπειλές καί μάλιστα ὄχι μόνον
ἀπό ἐκκλησιαστικούς παράγοντες, ἀλλά
καί πάλι ἀπροκάλυπτα καί ἀπό πολιτικές
Ἀρχές καί ἐξουσίες ἀνωτέρων καί ἀνωτάτων πολιτικῶν παραγόντων.
Τά ἀκούραστα καί πολλαπλά ταξίδια τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνος γιά «ἀντικειμενική» πληροφόρηση ὅλων τῶν Ἀδελφῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί οἱ πάμπολλες συνεντεύξεις καί πληθωρικές δηλώσεις του προδίδουν ἀμηχανία καί ἀποδοχή καί συνειδητοποίηση, ὅτι ἡ πείσμονα
ἀπόρριψη τοῦ δικαιώματος τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας νά ἀποκτήσει καί ἐκείνη

νικοῦ Πατριαρχείου.» Έγνώρίζε βέβαια ὁ
Μέγεντορφ ὅτι ὁρισμένοι ἰσχυρίζονται
ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐνεργεῖ
ὡς ὁ Πάπας τῆς Ὀρθοδοξίας. Γιά τό λόγο
αὐτό τονίζει, ὅτι «Δημοσιογράφοι (βέβαια σήμερα δέν εἶναι μόνον οἱ δημοσιογράφοι) κακῶς ἤ ἐλλειπῶς πληροφορούμενοι, συχνάκις ταυτίζουν τήν θέσιν τοῦ
ΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου μέ ἐκείνην τοῦ
Πάπα εἰς τόν Ρωμαιοκαθολικισμόν, τοῦθ’
ὅπερ εἶναι ἐκτός πάσης ἐννοίας.» (The
orthodox Church, Syosset, N.Y. vol. 14,
no 4, April 1978, p.4). Ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης οὔτε εἶναι, οὔτε θέλει, οὔτε
πρέπει νά εἶναι ὁ Πάπας τῆς Ὀρθοδοξίας.
(Πρβλ. Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου,
Μητρ. Μύρων μετέπειτα Ἐφέσου, Πρωτεῖον, Πρεσβεῖα τιμῆς καί εὐθύνη διακονίας εἰς τό σύστημα καί τήν ζωήν τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἐπιστ. Ἐπετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, τόμ. 26 1981, 7-29). Τά περί τήν Ἁγία
καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας δημιουργηθέντα ἐμπόδια καί
οἱ ἐκκλησιαστικοπολιτικές τροχοπέδες
πρός ὑπονόμευση καί ὑποβιβασμό τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ ἀπαίτηση ἀναβολῆς ἤ μᾶλλον καί ματαίωση τῆς
Συνόδου ἀπό τά τέσσερα Πατριαρχεῖα
εἶναι ἀκόμα νωπά!
Αὐτό ὅμως πού μᾶς ἐκπλήσσει καί μᾶς
προξενεῖ ψυχική ὀδύνη εἶναι τό ἐπίπεδο
τῆς πολεμικῆς κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καί οἱ σκανδαλώδεις προσβολές κατά τοῦ προσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου!
(Δέν θέλω νά τίς ἐπαναλάβω…). Ὑπερβολική καί ἀνυπόφορη εἶναι ἐπίσης ἡ
τρομερή ὑπεροψία τῆς εὐσεβείας καί ὁ
διατυμπανισμός τῆς πλήρους τηρήσεως τῶν Κανόνων καί τῶν πνευματικῶν
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27 Ἰουνίου 2018) καί ἀκόμη ὅτι: «Πίσω
ἀπό τήν προσπάθεια δημιουργίας τῆς
λεγομένης «ἑνιαίας τοπικῆς ἐκκλησίας»
στήν Οὐκρανία κρύβεται ἀκόμη μιά ἄλλη
ἀπειλή. Καά τόσο οἱ ὑπέρμαχοι αὐτοῦ
τοῦ σχεδίου, ὅσο καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς
Οὐκρανικῆς Ἑλληνοκαθολικῆς (Οὐνιτικῆς) Ἐκκλησίας ἀρχίζουν νά ὁμιλοῦν
συνένωση τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Οὐκρανίας καί ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ συνένωσή τους μέ
τήν Ἑλληνοκαθολική οὐνία.
Δέν πρέπει να ὑποτιμήσουμε τήν ἐπίδραση τῆς Ἑλληνοκαθολικῆς (Οὐνιτικῆς)
Ἐκκλησίας στήν κατάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Οὐκρανία, παρά
τόν κρυφό χαρακτήρα της…. Ὁλοι ὅσοι
ἀνέλαβαν τήν πρωτοβουλία ὑποβολῆς
τοῦ ἐν λόγῳ αἰτήματος εἶναι γνωστοί καί
περισσότεροι ἐξ αὐτῶν εἶναι οὐνίτες...»
(Romfea, 25 Ἰανουαρίου 2018). Καί
ἀλλοῦ ἰσχυριζόταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἱλαρίων: «Γιά τούς οὐνῖτες ἡ ἑνοποίηση
τῶν σχισματικῶν καί ἡ ἀπόκτηση ἀπό
αὐτούς τῆς κανονικῆς ὑποστάσεως στήν
Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα ἀπό τά σχέδια ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στή Ρώμη.
Τό πρῶτο αἴτημα τοῦ Κοινοβουλίου
τῆς Οὐκρανίας πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τό 2016 εἶχε πρωτεργάτες τούς
βουλευτές, πλειοψηφία τῶν ὁποίων ἦταν
οἱ οὐνῖτες.
Τό παρόν ἐγχείρημα ἐπίσης ὑλοποιεῖται μέ ἐνεργό ὑποστήριξη τῶν ἀξιωματούχων τοῦ κράτους καί βουλευτῶν,
οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στήν οὐνιτική Ἐκκλησία…. Μήπως θέλουν και οἱ οὐνῖτες τό
αὐτοκέφαλο; Ὄχι, θέλουν τούς Ὀρθοδόξους νά ἐπανενταχθοῦν στούς κόλπους
τῆς Ρώμης (!)». (Romfea 30 Ἀπριλίου
2018).
Αὐτά καί ἄλλα πολλά διαδίδει ὁ Σε-

δικαιωματικά τήν Αὐτοκεφαλία καί τῆς
ἐλευθερία της δέν εἶναι ὀρθή, οὔτε καί
πειστική. Τά χρησιμοποιούμενα ἐπιχειρήματα δέν βασίζονται ὁπωσδήποτε οὔτε
στήν πνευματικότητα, οὔτε στήν Ἐκκλησιολογία, οὔτε καί στήν νομοκανονική
Βάση καί Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας
διαχρονικά ἀπό τήν ἐποχή τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἱλαρίων
δέν ἐδίστασε μάλιστα νά ζητήσει κατεπειγόντως εἰδική ἀκρόαση καί ἀπό τόν
Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο, γιά νά τόν
«ἐνημερώσει» καί γιά νά δικαιολογήσει
τήν ἀδικαιολόγητη στάση τῆς Ρωσσικῆς
Ἐκκλησίας! Ἡ διγλωσσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἱλαρίωνα εἶναι προφανής, ἀλλά
ἀπαράδεκτη καί ἐπιζήμια γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τελικά καί γιά τήν Ἐκκλησία
τῆς Ρωσσίας. Συνεχῶς πηγαίνει στό Βατικανό καί ἀπαιτεῖ καί προσωπικές συναντήσεις μέ τόν Πάπα, τοῦ δωρίζει ἱερά
Λείψανα Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας του, δίδει
μουσικά Κοντσέρτα στό Βατικανό, τονίζει μαζί μέ τόν Μακαρ. Πατριάρχη Κύριλλο στό Κοινό Ἀνακοινωθέν τῆς Συναντήσεως Πάπα καί Πατριάρχη στήν Ἀβάνα
τῆς Κούβας (12-2-2016), ὅτι μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς «δέν εἴμαστε ἀντίπαλοι
ἀλλά ἀδελφοί» καί, ὅπως τονίζεται στό
ἴδιο Ἀνακοινωθέν, ὅτι. Διότι πρέπει
Ἀπό τό ἄλλο προσπαθεῖ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱλαρίων νά μειώσει τήν ἀξιοπρέπεια καί ἀξιοπιστία τῶν Οὐνιτῶν,
καί νά τούς παρουσιάσει ὡς ἐπικίνδυνους
γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἱσχυριζὀμενος, ὅτι οἱ
Οὐνῖτες ἐνδιαφέρονται γιά τήν Αὐτοκεφαλία , «γιατί ἐπιδιώκουν τήν ἀποδυνάμωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πιέζοντας κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τούς Ὀρθοδόξους νά ἀσπαστοῦν τήν Οὐνία» (Romfea
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καί στήν Καθολική Θεολογική Σχολή
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου τῆς
Ἑλβετίας, στήν ὁποία ὑπέβαλε Διατριβή
καί ἔγινε Ὑφηγητής (2005) καί τιτουλάριος καθηγητής (2011); (Γεγονός, τό ὁποῖο
θεωρῶ πολύ θετικό, ὅμως μέ εἰλικρινεῖς
συνέπειες).

βασμιώτατος, νομίζοντας ὅτι θά κερδίσει
ὀπαδούς καί ἀντιπάλους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ποιόν ὠφελεῖ ὅμως αὐτή ἡ κινδυνολογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἱλαρίωνος κατά τῶν Οὐνιτῶν καί τελικά
καί κατά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δῆθεν σκοπεύει νά ὑποτάξει τήν Ὀρθοδοξία; Γιατί αὐτή ἡ ἀδόκιμη
ἐπανάληψη παλαιοτέρων ἰσχυρισμῶν
τῆς ἐποχῆς τῶν ἐχθροπραξιῶν καί τῆς
πολεμικῆς; Ποιούς ἐπιθυμει νά ἐντυπωσιάσει καί νά δημιουργήσει αἰσθήματα
ἀγῶνος καί ἀμύνης γιά τήν ὑπεράσπιση
καί προστασία τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία
δῆθεν κινδυνεύει ἄμεσα ἀπό τόν Καθολικισμό; Προωθοῦνται μέ αὐτήν τήν κινδυνολογία οἱ ἀγαθές σχέσεις μεταξύ τῆς
Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας γιά τό ἱερόν αἴτημα τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, ἤ ἡ δημιουργία μιᾶς διμεροῦς «Συμμαχίας» μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, τήν
ὁποία κατά τῶν Προτεσταντῶν ἐπιδιώκει
καί διακηρύσσει παντοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ἱλαρίων; Προξενεῖ ἄλγος αὐτή ἡ φτηνή ἐπιχειρηματολογία σέ ὅλους ὅσους
ἀγωνίζονται γιά τήν πραγματοποίηση
τῆς ἐπιθυμίας τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες
ἕν ὦσιν». Αὐτά καί ἄλλες πρωτοβουλίες
καί παρεμβάσεις του, καταστρατηγοῦν
καί τόν ἐπίσημο δύσκολο Θεολογικό Διάλογο τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν μας,
στόν ὁποῖο εἶναι (ἦταν;) μέλος ὡς ἕνας
Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας του.
Τά εἶπε αὐτά ὅλα ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἱλαρίων καί στόν Πάπα Ρώμης
Φραγκῖσκο κατά τήν τελευταία προσωπική των συνάντηση; Ἀναφέρει τόν
«κίνδυνο» αὐτό ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου

✴✴✴
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά ἐπιθυμῶ νά τονίσω, ὅτι καλῶς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
ἀνταποκρινόμενος στήν ἐπιθυμία καί
κατεπανάληψη αἴτηση τῆς Οὐκρανικῆς
Ὀρθοδοξίας τόσον πρός τό Πατριαρχεῖον
Μόσχας ὅσον καί πρός τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖον, ἀποφάσισεν ὡς ἁρμόδια
Ἐκκλησιαστική Ἀρχή γιά τήν παραχώρηση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Αὐτοκεφαλίας
στήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ὄχι πρός
ἴδιο συμφέρον, ἐφόσον μετά τήν χειραφέτηση καί τήν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου θα ὑπάρξει πλήρης διοικητική
καί ἐκκλησιαστική ἀνεξαρτησία, ὅπως
καί σέ ὅλες τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες,
δηλ. χωρίς να ἀναμυγνύεται αὐθαίρετα
στά ἐσωτερικά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς. Αὐτό δεν εἶναι Παπισμός
εἶναι ὑπεύθυνη καί χρήσιμη διακονία.
Καί ὡς ποιά ἐκκλησιαστική Αὐθεντία
δηλώνει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱλαρίων
ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ἡ νέα Αὐτοκέφαλη
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας θά εἶναι ὁπωσδήποτε σχισματική; Διότι ἀμφισβητεῖ τό
δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου καί ὡς ἐκ τούτου
καί διότι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον
κατόπιν ἐκκλήσεως τῶν ἀπό τήν Μόσχα
καταδικασθέντων ἦρε τήν καταδίκην; Τό
«ἔκκλητο», διαπιστώνει καί ὁ π. Γεώργιος
Τσέτσης σέ ἄλλη περίπτωση, οὔτε Φαναριωτικῆς ἐμπνεύσεως «κατασκεύασμα»
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εἶναι, οὔτε δέ ἀσκεῖται προκειμένου νά
προβληθεῖ τό γόητρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καί ἐπεκταθοῦν τά «λεγόμενα κυριαρχικά του δικαιώματα». Τό
«ἔκκλητο» εἶναι ἕνα θεσμικό προνόμιο,
τό ὁποῖο παρεχώρησε στήν Εκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως ἡ Δ΄ Οἰκουμενκή Σύνοδος (451), μέ τούς 9ον καί 17ο
κανόνας της, προκειμένου ἡ Πρώτη τῆς
Ορθοδοξίας Καθέδρα νά ἀποφαίνεται
τελεσίδικα ὁσάκις ἀναφύονται διαφορές
μεταξύ Ἑπισκόπων καί τῆς προϊσταμένης
ἐκκλησιαστικῆς τους Ἀρχῆς (τήν ἐποχή
ἐκείνη τῶν Ἐξάρχων καί τῶν Μητροπολιτῶν), καί νά ρυθμίζει ἔκτακτες ἀνάγκες
καί καταστάσεις. Καθώς ἀποφαίνεται ὁ
σχολιαστής τῶν Ἱ. Κανόνων Ματθαῖος
Βλάσταρις, «τῷ Κωνσταντινουπόλεως
προέδρῳ, ἔξεστι καί τάς ἐν τοῖς ἄλλοις
θρόνοις γινομένας ἀμφισβητήσεις ἐπιτηρείν καί διορθοῦσθαι καί πέρας ἐπιτιθέναι ταῖς κρίσεσιν». (βλ. Ράλλη Ποτλῆ,
Σύνταγμα, Τόμος Στ΄, σελ. 429). Καί ὁ
Ἀριστηνός ἑρμηνεύων τον 9ο Κανόνα
τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου διαπιστώνει: «Ἀλλά καί ἐπίσκοπος ἤ κληρικός, ἤ
κατά μητροπολίτου ἔχει τινά ὑπόθεσιν, ἤ
παρά τῷ ἐξάρχῳ τῆς διοικήσεως, ἤτοι τῷ
πατριάρχῃ, ὑφ’ ὅν τελοῦσιν οἱ τῶν ἐπαρχιῶν ἐκείνων μητροπολῖται, δικάζεσθαι,
ἤ παρά τῷ πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως, ὅπερ προοίμιον οὐδενί τῶν ἄλλων
πατριαρχῶν ἐδόθη, οὔτε ἀπό τῶν κανόνων, οὔτε ἀπό τῶν νόμων, τό δικάζεσθαι
μητροπολίτην τελοῦντα ὑφ’ ἕτερον πατριάρχην παρά πατριάρχῃ ἑτέρῳ, εἰ μή
μόνῳ τῷ Κωνσταντινουπόλεως.» (Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα… Τόμος Β΄, σελ.
240). Γιά τά δικαιώματα αὐτά ἀνάφερε ὁ
γνωστός καθηγητής Ἰωάνης Μέγεντορφ
τά ἑξῆς: «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης

ἔχει τό δικαίωμα τῶν πρωτοβουλιῶν, τό
ὁποῖον τοῦ ἀναγνωρίζουν καί οἱ ἄλλοι
Πατριάρχες γιά τά κοινά θέματα. Ἡ Δ΄
Οἰκουμενική Σύνοδος παρεχώρησε στό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τό ἐξαιρετικό δικαίωμα (Κανών 17) νά δέχεται καί
ἐκκλήσεις γιά περιπτώσεις πού ἔχουν
δικασθῆ στίς διάφορες τοπικές Ἐκκλησίες». (J. Mayendorf, Die OrthodoxeKirche
gestern und heute, Salzburg 1963, 165)
Καί ὁ ρωμαιοκαθολικός θεολόγος Carl
Joseph von Hefele, ὁ ὁποῖος συνέγραψε τήν μνημειώδη Ἱστορία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διαπιστώνει, ὅτι «οἱ
Κανόνες 9 καί 17 τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, οἱ ὁποῖοι παραχωροῦν στόν
ἐπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως τελείως ἰδιαίτερα δικαιώματα, πρέπει νά
θεωροῦνται ὡς εἰσαγωγή καί προετοιμασία καί γιά τόν 28ο Κανόνα. Οἱ Κανόνες αὐτοί γίνονται κατανοητοί, ἐφ’
ὅσον εἶναι γνωστόν, ὅτι ἡ Ἐνδημοῦσα
Σύνοδος στήν Κωνσταντινούπολη ἀποτελοῦσε ἤδη στήν πράξη πρό πολλοῦ
μία δικαστική Ἀρχή, ἡ ὁποία ἐκδίκαζε
ὑποθέσεις καί ἐπισκόπων καί ἐκτός τῆς
δικαιοδοσίας τῶν Ἐξάρχων των». (Carl
Josef Hefele, Conciliengeschichte nach
den Quellen bearbeitet, Bd II, Freiburg
in Br. 1875, 535.)
Γιά τόν ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν καθόλου Ὀρθοδοξία ἴδε:
Grigorios Larentzakis, Das Ökumenische
Patriarchat von Konstantinopel. Seine
gesamtorthodoxen Aufgaben, Kathpress
Sonderpublikation Nr. 2/2007. Τοῦ Ἰδίου,
Die Strukturen der Orthodoxen Kirche
und das Ökumenische Patriarchat von
Konstantinopel. Seine gesamtorthodoxen
Aufgaben, in: Una Sancta 2008, 207-224.
Καί κάτι για τους Οὐνῖτες τῆς Οὐκρα20

νίας: Ἐδῶ θέλω να ἐπαναλάβω καί τήν
εὐχήν μου ὅπως τήν εἶχα διατυπώσει
καί παλαιότερα ὅτι θά ἦταν πράγματι
ἕνα τεράστιο οἰκουμενικό βῆμα καί θα
ἀποδείκνυε καί τόλμη τοῦ Πάπα Ρώμης
Φραγκίσκου γιά μιά δυναμική προώθηση καί οὐσιαστική πρόοδο τοῦ οἰκουμενικοῦ αἰτήματος πρός ἀποκατάσταση
τῆς πλήρους ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας,
ἐάν ἐχειραφετοῦντο καί οἱ «Ἑλληνο-καθολικοί», δηλ. οἱ Οὐνῖτες τῆς Οὐκρανίας, ὅπως ἄλλωστε τό ἔχουν ζητήσει οἱ
ἴδιοι καί παλαιότερον γραπτῶς ἀπό τό
Βατικανόν, καί ὅλοι μαζί μέ τήν ἀνατολική πνευματικότητα καί παράδοση
καί ἀποτελοῦσαν πράγματι τήν μία καί
ἑνιαία Αὐτοκέφαλη Ἀδελφή Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Τό γεγονός
αὐτό θά ἀποτελοῦσε τεράστιον ἱστορικό
γεγονός. Γιατί ὄχι;
Πρός τό παρόν θά ἦτο ἐπίσης εὐχῆς
ἔργον, ἐάν τό Πατριαρχεῖον Μόσχας
συναινοῦσε γιά τήν Αὐτοκεφαλία τῆς
Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας καί μέ σύμφωνο γνώμη ἀποδεχόταν τήν πράξη τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς παραχωρήσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας αὐτῆς μέ
τήν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ Τόμου, ὅπως
ἔπραξε καί παλαιότερα γιά τήν δική του
Αὐτοκεφαλία. Θά ἦταν ἐπίσης εὐχῆς
ἔργον νά ἐνθαρρυνθοῦν καί οἱ Ἀρχιερεῖς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ὀνούφριον
γιά νά στηριχθεῖ καί ἐκεῖνος ἐλεύθερος
γιά νά μπορέσουν ὅλοι μαζί ἀπό κοινοῦ
συνεργαζόμενοι μέ ὁλόκληρη τήν Ἱεραρχία τῆς Οὐκρανίας νά ὁριμάσει ἡ σκέψη
καί ἡ πεποίθηση τῆς δημιουργίας μιᾶς
Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἐκ μέρους τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τόν σχετικό Τόμο καί κατόπιν μέ τήν εὐλογία
καί ἐπιδοκιμασία ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθο-

δοξίας γιά νά ἀποτελέσουν πράγματι μία
ἑνιαία, ἐλεύθερη, ἀνεξάρτητη διοικητικά
Αὐτοκέφαλη Ἀδελφή Ἐκκλησία, ὅπως
ἄλλωστε τό εἶχαν ζητήσει καί οἱ ἴδιοι
παλαιότερα γραπτῶς. Χαρά μετά χαιρόντων. Ὄχι 14, ἀλλά 15 Αὐτοκέφαλες
Ὀρθόδοξες Ἀδελφές Ἐκκλησίες σέ πλήρη
ἐκκλησιαστική καί μυστηριακή Κοινωνία
καί πλήρη ἑνότητα στήν αὐτή πίστη. Ὁ
Τόμος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
δέν διεκδικεῖ, ἀλλά διακονεῖ. Τό κέρδος
καί ἡ ὑπόληψη γιά τήν καθόλου Ὀρθοδοξία ὅτι δύναται νά ἐπιλύει καί τά δυσκολώτερα τῶν προβλημάτων της, ἀλλά καί
γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας θά ἦσαν
ἀνυπολόγιστα, διότι θεμέλιο καί βάση
τῆς θετικῆς αὐτῆς ἐξελίξεως θά ἦταν ἡ
ἀγάπη, ἡ κατανόηση καί ἡ ἀδελφωσύνη
καί ὄχι οἱ ἀπαιτήσεις ἐπικυριαρχίας καί
κατοχυρώσεως δυνάμεως.
Ἡ ἐπαναφορά στήν μνήμη ὅλων,
ἀσφαλῶς καί στό Πατριαρχεῖο Μόσχας,
ὅσων ἐλέχθησαν καί ἔγιναν κατά τήν
ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Ἀλεξίου τοῦ Α΄ τά Χριστούγεννα τοῦ 1960
στήν Κωνσταντινούπολη, τήν ἕδρα τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας, καί ἡ προσφορά τοῦ
δώρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας πρός
τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τοῦ
Ἁγίου Ποτηρίου καί τοῦ Δίσκου πρός
συμβολική ἔκφραση τῆς μυστηριακῆς καί
τῆς εὐχαριστιακῆς Κοινωνίας τῶν δύο
Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, θά ἄνοιγε καί πάλι
τόν δρόμο πρός καταλλαγή καί ἑνότητα
στούς κόλπους τῆς Καθόλου Ὀρθοδοξίας, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί μυστηριακῆς ἑνότητος
καί πρός Δόξαν Θεοῦ.Τά ἀδύνατα παρά
ἀνθρώποις δυνατά ἐστί παρά τῷ Θεῷ.
Ἐλπίδα καί εὐχή μας.

27 χρόνια Μαρτυρία - Ὁ σταθμός
τῆς Ἐκκλησίας στά Χανιά
Ὁμιλία τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ σταθμοῦ Μαρτυρία κατά τήν διάρκεια
τῆς ἐκδήλωσης γιά τήν παρουσίαση τοῦ νέου προγράμματος τοῦ σταθμοῦ

Σ

Σταθμοῦ μας, πού μᾶς καθοδηγεῖ μέ τίς
πολύτιμες συμβουλές καί πατρικές νουθεσίες του, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο πατέρα Δαμασκηνό Λιονάκη
πού συντονίζει ὅλο τό Γραφεῖο Τύπου μέ
νέες ἰδέες, καί ὠφέλιμες προτροπές, τόν
τεχνικό μας Διευθυντή Πρωτ. Κων/νο
Θωμαδάκη, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει ἄξια
τήν τεχνική ὑποστήριξη τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ καθώς καί ὅλους τούς
συνεργάτες, παραγωγούς, τεχνικούς, πού
διακονοῦν ἐθελοντικά στόν Ραδιοφωνικό
μας Σταθμό.
Ἡ σημερινή ἐκδήλωση εἶναι ἀφιερωμένη σέ ὅλους ἐσᾶς τούς ἀγαπητούς μας
παραγωγούς, πού μεταδίδετε μέ ἀγάπη
τίς γνώσεις σας καί τά βιώματά σας πρός
τούς ἀκροατές μας. Εἶναι ἀφιερωμένη παράλληλα καί σέ ὅλους ἐσᾶς πού βρίσκεστε ἐδῶ ἀλλά καί σέ ἐσᾶς πού μᾶς ἀκοῦτε
αὐτή τήν ὥρα ἀπό τά σπίτια σας, τούς
ἀκροατές τῶν ἐρτζιανῶν ἀλλά καί τούς
διαδικτυακούς μας ἀκροατές μέσω τῆς
Ἱστοσελίδος μας. Ἀκροατές ἀπό ὅλα τά
μήκη καί πλάτη τῆς γῆς. Τό 2019 μέ τή μοναδική στήριξη τῶν Ἐνοριῶν μας καί τῶν
χορηγῶν πού ὀφείλουμε νά εὐχαριστήσουμε γιατί ὁ ραδιοφωνικός μας σταθμός
εἶναι μή κερδοσκοπικός δηλ. χωρίς ἄλλη
πηγή ἐσόδων, καταφέραμε καί ἐνισχύσαμε τήν κεραία μας στή Μαλάξα μέ νέα
σύγχρονα μηχανήματα, τοποθετήθηκε
νέα στερεογεννήτρια στόν σταθμό καί γιά
πρώτη φορά καταχωρήσαμε καί ψηφιακό
σῆμα rds στούς δέκτες.

εβασμιώτατε Μητροπολίτα Γέρων
Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριε, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνέ, Ἅγιε
Πρωτοσύγκελλε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πριγκηποννήσων πατέρα Διονύσιε, Ἅγιε
Πρωτοσύγκελλε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
πατέρα Δαμασκηνέ, Αἰδεσιμολογιώτατε
Γενικέ Ἀρχιερατικέ Ἐπίτροπε Πρωτ. Γεώργιε Περάκη, Σεβαστοί Πατέρες, Ὁσιολογιώτατες Γερόντισσες, Ἄρχοντες τοῦ
Τόπου μας, Παραγωγοί καί Συνεργάτες,
κυρίες καί κύριοι.
Τά χρόνια πᾶνε κι ἔρχονται περνᾶνε
δέν γυρνᾶνε κι ὁ ΜΑΡΤΥΡΙΑ συντροφιά
δίπλα μας ὅπου πᾶμε! 27 χρόνια συντονισμένοι στούς 95,5 στά FM. Συντονισμένοι
στόν σταθμό τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀλληλεγγύης, στό Σταθμό τῆς Ἀγάπης. Σήμερα
ἤρθαμε καί ἤρθατε ὅλοι ἐδῶ γιά νά τιμήσουμε τούς ἀνθρώπους πού στελέχωσαν
καί στελεχώνουν τόν ραδιοφωνικό μας
Σταθμό. Σήμερα, 27 χρόνια μετά, μέ μία
πορεία σταθερή καί δημιουργική ὁ Ραδιοφωνικός μας Σταθμός διακονεῖ τόν Θεῖο
Λόγο, μεταφέροντας τόν καί σέ ἀνθρώπους πού δέν μποροῦν εὔκολα νά βγοῦν
ἀπό τό σπίτι. Στήν φετινή μας ἐκδήλωση
τιμοῦμε τόν ἐμπνευστή τοῦ Σταθμοῦ μας
Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.
Εἰρηναῖο, τόν Παναγιώτατο καί Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο πού
εὐλόγησε καί ἐγκαινίασε στίς 19 Νοεμβρίου 1992 τόν Ραδιοφωνικό μας σταθμό,
τόν Σεπτό Ποιμενάρχη μας κ. Δαμασκηνό
πρῶτο Διευθυντή καί ἄξιο συνεχιστή τοῦ
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Τό νέο μας
π ρ ό γρ α μ μ α
πού θά παρουσιαστεῖ σέ
λίγο ἀνανεώνεται καί συμπληρώνεται
μέ τούς ἤδη
παραγωγούς
ἀλλά καί μέ
νέους συνεργ άτ ε ς π ο ύ
ἔρχονται νά καταθέσουν τήν ἐμπειρία καί
τή γνώση τους. Οἱ ἐκπομπές τοῦ σταθμοῦ
ἀπευθύνονται σέ ὅλα τά ζητήματα πού
ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο καί αὐτό εἶναι
τό ὀρθόδοξο καί τό ἐκκλησιαστικό.
Εὐχαριστίες ὀφείλουμε πρός τούς
ἠχολῆπτες μας Διάκονο π. Ἐλευθέριο Ξαγοραράκη καί κ. Γιώτα Μπαλώκα, τούς
ἐθελοντές τεχνικούς συνεργάτες κ. Ἰωάννη Γρυφάκη καί κ. Σταῦρο Τζιλιβάκη,
στόν κ. Κων/νο Σταθόπουλο, ὁ ὁποῖος
εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού 27 ὁλόκληρα χρόνια συνδέει κάθε πρωί μέ τούς Ἱερούς
Ναούς ἀπ’ ὅπου γίνεται ἡ μετάδοση τῶν
Ἀκολουθιῶν, τούς Ἱερεῖς καί τούς ψάλτες τῶν Ναῶν Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων,
Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Ἁγίων Ἀναργύρων καί τοῦ Ἱεροῦ
Παρεκκλησίου 5 τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ὅπου
γίνονται οἱ ἡμερήσιες Θεῖες Λειτουργίες καί Ἱερές Ἀκολουθίες. Τέλος, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τήν παρουσιάστρια
τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης παραγωγό
τοῦ σταθμοῦ μας καί πρώτη παρουσιάστρια τοῦ web tv Μαρτυρία, τήν φιλόλογο καί δημοσιογράφο κ. Βασιλεία Κόλλια, τούς ἐθελοντές φωτογράφους μας
κ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη καί κ. Εὐτύχιο
Μανιουδάκη πού καλύπτουν φωτογραφικά τά Ἐκκλησιαστικά μας γεγονότα τά

ὁποῖα ἀναρτῶνται στήν Ἱστοσελίδα μας
www.imka.gr, τόν κ. Ἀντώνιο Τζατζάνη
ὁ ὁποῖος βοήθησε στήν παρουσίαση τοῦ
προγράμματος τῆς ἑορτῆς καί ἔχει ἀναλάβει καί τίς βιντεοκαλύψεις τοῦ webtv
Μαρτυρία πάντοτε μέ ἐθελοντισμό. Ἕναν
ἐθελοντισμό ὁ ὁποῖος διακατέχει ὅλους
τούς καταπληκτικούς παραγωγούς μας
ἀπό τόν μικρότερο πρός τόν μεγαλύτερο
καί ἀπό τόν μεγαλύτερο πρός τόν μικρότερο.
Εὐχαριστοῦμε τόν παραδοσιακό χορευτικό σύλλογο οἱ Βιγλάτορες καί τόν
Πρόεδρο τοῦ κ. Ἰωσήφ Βιγλάκη, τόν
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη καί τήν
ὑπέροχη χορωδία τῆς Ἐνορίας Ἁλικιανοῦ ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διβόλης ὑπό τοῦ
χοράρχου κ. Ἐλευθερίου Χατζηδάκη, τήν
Ἱερά Μονή Κορακιῶν γιά τήν προσφορά
δώρων, τόν Ξυλοφοῦρνο τοῦ κ. Στέφανου
Μαλαδάκη γιά τήν προσφορά τοῦ κέτερινγκ, τόν Σύλλογο Καλλιτεχνικῶν Διαδρομῶν γιά τίς ὑπέροχες δημιουργίες πού
κοσμοῦν τήν αἴθουσά μας σήμερα, τό Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεώς μας,
τό καφεκοπτεῖο Ἀρχοντάκη, τό Ζαχαροπλαστεῖο Νταγκουνάκη πού ἐπιμελήθηκε
καί μᾶς προσέφερε τήν ὑπέροχη τούρτα
γενεθλίων τοῦ σταθμοῦ, τήν κ. Νίνα Σαχπάζοβα, τά ΜΜΕ καί τούς δημοσιογράφους τοῦ τόπου μας, πού μέ χαρά προβάλουν τό ἔργο τοῦ σταθμοῦ μας, καί τέλος
ὅλους ἐσᾶς πού τιμᾶτε μέ τήν παρουσία
σας τόν σταθμό τῆς Ἐκκλησίας στά Χανιά. Εὔχομαι καί εὐχόμαστε ὅλοι ἀπό
καρδιᾶς, τά 27 χρόνια νά γίνουν ἀτέλειωτα, γιά νά συνεχίσει ὁ σταθμός νά ἐκπέμπει αὐτήν τήν ἀνακούφιση, τήν ψυχική
γαλήνη, τά νάματα τῆς πίστης μας, τῆς
παιδείας μας, τίς ἀξίες πού κάνουν κάθε
ἄνθρωπο νά εἶναι πρόσωπο. ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ!
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 3Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ
Γράφει ὁ κ. Παντελής Β. Ζέλιος, Δικηγόρος Χανίων
«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες
δικαιοσύνην ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται…
Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν Δικαιοσύνης ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται...»
Ἑορτάζουμε καί φέτος μέ πλήρη κατάνυξη καί τιμοῦμε μέ λαμπρότητα τή
μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Ἐπισκόπου καί
Πολιούχου τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν,
Προστάτου τοῦ Δικαστικοῦ Σώματος
καί τοῦ θεσμοῦ τῆς Δικαιοσύνης.
Ὁ Ἅγιος Διονύσιος γεννήθηκε σύμφωνα μέ τήν Παράδοση κατά τή διάρκεια τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ 1ου αἰ.
μ.Χ. Γόνος πλουσίας καί ἀριστοκρατικῆς
οἰκογένειας τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν,
ἔλαβε μεγάλη μόρφωση καί διορίστηκε
κατά τήν ὥριμη φάση τῆς ζωῆς του ὡς
μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἀρείου Πάγου, Ἀνωτάτου Ποινικοῦ Δικαστηρίου
τῆς Ἀρχαιότητας καί κυρίως Δικαστηρίου ἐνώπιον τοῦ ὁποίου δικάζονταν
ὑποθέσεις ἀνθρωποκτονιῶν καί λοιπῶν
εἰδεχθῶν κακουργηματικῶν πράξεων.
Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ἀποτελεῖ ἕναν ἐκ
τῶν πρώτων της χορείας τῶν Ἁγίων της
Ἐκκλησίας μας. Ἔχει τήν τιμή νά εἶναι
ἀπό τούς λίγους Ἁγίους πού τό ὄνομά
του ἀναφέρεται στό βιβλίο τῶν Πράξεων
τῶν Ἀποστόλων, λαμβάνοντας τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Πίστεώς μας ἐκ τῶν

χειλέων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κατά
τήν Ἀποστολική Περιοδεία του στήν
Ἀθήνα περί τό ἔτος 50 μ.Χ. Τή σχετική
ἀποστολική περικοπή ἀκούσαμε πρό
ὀλίγου κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας.
Ἐκεῖ λοιπόν περιγράφεται ὅτι ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν στά πλαίσια τῆς δημόσιας διδασκαλίας του στή σημερινή
πρωτεύουσα τῆς χώρας μας, κέντρισε
τό ἐνδιαφέρον Ἐπικουρείων καί Στωϊκῶν φιλοσόφων καθ’ὅτι ὁμιλοῦσε περί
ξένων γι’αὐτούς δαιμονίων. Τόν ὁδήγησαν λοιπόν στόν λόφο τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἕδρα τοῦ ὁμωνύμου Δικαστηρίου,
πού στίς ἁρμοδιότητές του ἦταν ἐπίσης
καί ἡ ἐκδίκαση ὑποθέσεων σχετικῶν
μέ ἀλλότριες θρησκεῖες, καί τοῦ ζήτησαν νά τούς ἐξηγήσει ποιά εἶναι ἡ νέα
θρησκεία πού πρεσβεύει. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος μέ θάρρος καί παρρησία κήρυξε
τόν Ἕναν καί Ἀληθινό Θεό, αὐτόν πού
οἱ Ἀθηναῖοι ὀνόμαζαν Ἄγνωστο Θεό,
τόν Ποιητή Οὐρανοῦ καί Γής, ὁρατῶν
τέ πάντων καί ἀοράτων καί τόν Υἱόν
Αὐτοῦ Ἰησοῦν Χριστόν τόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὁ
Ὁποῖος καλεῖ τούς ἀνθρώπους σέ μετάνοια, θά κρίνει τήν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνη καί θά παρέχει Ἀνάσταση καί σέ
ζωή αἰώνιο σέ ὅλους ὅσους πιστεύουν
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σέ Αὐτόν. Μόλις οἱ Ἀθηναῖοι
ἄκουσαν περί
τῆς ἀναστάσεως
τῶν νεκρῶν τόν
χλεύασαν. Ἄλλοι
δέ μέ διάθεση
ὑποτιμητική καί
νομίζοντας ὅτι
ἐν ώπιόν του ς
ἔχουν ἕναν γραφικό ὀνειροπόλο, τόν ἀποπῆραν καί τοῦ εἶπαν νά κατέλθει τοῦ Βήματος καί ὅτι κάποια ἄλλη
μέρα ἴσως τόν ξανακούσουν. Ὅμως ἕνα
μέλος τοῦ Δικαστηρίου, ὁ Διονύσιος,
λαμβάνοντας τή Θεία Χάρη καί ἀνταποκρινόμενος στή Θεία Κλήση πίστεψε στό ζωοποιό καί χαρμόσυνο μήνυμα
τοῦ Εὐαγγελίου, προσχώρησε στή νέα
Πίστη καί προσκολλήθηκε στήν ὁμάδα
τοῦ Παύλου μαζί μέ μία γυναίκα πού
ὀνομαζόταν Δάμαρις καί λίγους ἐκ τῶν
παρισταμένων, οἱ ὁποῖοι ἀποτέλεσαν
τήν πρώτη Χριστιανική Κοινότητα τῆς
Ἀθήνας.
Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ἀποφάσισε μέσα
σέ λίγα λεπτά ν’ ἀλλάξει τή ζωή του, νά
θυσιάσει τήν περίοπτη κοινωνική καί
ἐπαγγελματική θέση του καί ν’ ἀκολουθήσει τό Λόγο τοῦ Κυρίου μας. Ἐχειροτονήθη Ἱερέας διακονώντας πλέον τόν
ἄνθρωπο, τίς ὑλικές καί πνευματικές
ἀνάγκες του, ἀγωνιζόμενος γιά τήν ἐπικράτηση τῆς ἐν Χριστῷ Δικαιοσύνης ἐπί
τῆς γής, διαδεχόμενος τόν Ἅγιο Ἰερόθεο,
πρῶτο Ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν, στόν ἐπισκοπικό θρόνο.
Στήν Ἐκκλησία μας ἡ ἔννοια τῆς Δικαιοσύνης ἐκφράζεται στό Πρόσωπο

τοῦ ἰδίου τοῦ
Ἱδρυτή της, τοῦ
Κυρίου Ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Στό ἀπολυτίκιο
τῶν Χριστουγέννων ὁ Χριστός
ὑμνεῖται ὡς ὁ
Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Καί σέ
ἕνα ἄλλο τροπάριο ποῦ συνέταξε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
καί διαλαλεῖ τήν εὐεργεσία τοῦ Χριστοῦ
πρός τό ἀνθρώπινο γένος, μεταξύ τῶν
ἄλλων γράφεται: «ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν...
πρός τούς ἐν σκότει καθημένους ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης». Ὁ Χριστός εἶναι
ὁ ἄκτιστος ἥλιος πού λάμπει καί ἀκτινοβολεῖ στόν κόσμο, ἀλλά εἶναι καί ἡ
τέλεια δικαιοσύνη. Καί φυσικά τί ἄλλο
θά μποροῦσε νά εἶναι ὅταν τό σύνολο
τῆς διδασκαλίας Τοῦ ἀλλά καί τό παράδειγμα τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, στόχο εἶχε
μεταξύ ἄλλων καί τήν ἐμπέδωση τῆς Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ ἐπί γῆς.
Ἡ κατά Χριστόν δικαιοσύνη διαπνέεται πρωτίστως ἀπό τό πνεῦμα τῆς
ἀγάπης («…ἀγάπα τόν πλησίον σου ὡς
ἑαυτόν…»), ἀπό τήν ἀπόλυτη ὑπακοή
καί συμμόρφωση μέ τούς νόμους τοῦ
Κράτους («…ἀπόδοτε τά τοῦ Καίσαρος
τῷ Καίσαρι…» λέγει ὁ Κύριος καί προσθέτει ὅτι δέν ἦλθε γιά νά καταλύσει τό
Νόμο ἀλλά νά συμπληρώσει τό Νόμο).
Διαπνέεται ἐπίσης ἀπό τό πνεῦμα τῆς
συγχώρεσης, τῆς παροχῆς μίας «δεύτερης εὐκαιρίας» γιά τήν ἀναγέννηση
τοῦ ἀνθρώπου («…οὐκ ἦλθον καλέσαι
δικαίους ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετά25

νοιαν…»), ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐπιείκειας
καί τήν προσπάθεια σωφρονισμοῦ τοῦ
παραβατικοῦ ἀνθρώπου («….στή φυλακή ἥμην καί ἤλθετε πρός μέ…» καί ὅταν
οἱ μαθητές ἐρωτοῦν τόν Ἰησοῦ πότε τόν
ἐπισκέφθηκαν ἐνῶ ἦταν φυλακισμένος τούς ἀπάντησε ὅτι ὅταν τό κάνουν
αὐτό γιά ὁποιοδήποτε ἐκ τῶν ἐλαχίστων
ἀδερφῶν Του, εἶναι σάν νά τό κάνουν
γι’ Αὐτόν τόν Ἴδιο). Διαπνέεται ἐπίσης ἡ
κατά Χριστόν δικαιοσύνη ἀπό τήν ἀρχή
τῆς ἰσότητας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων
(«…Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι
δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί
θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ»), Τέλος ἐμφορεῖται ἀπό τόν διαρκή καί ἀσυμβίβαστο μέχρις ἐσχάτων
ἀγώνα ἐνάντια σέ πάσα μορφή κρατικῆς
βίας, ὑπηρετώντας τό ὕψιστο ἀγαθό της
ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Πρό τοῦ πάθους καί τοῦ σταυρικοῦ θανάτου Τοῦ ὁ
Ἰησοῦς ἀπευθυνόμενος στοῦ Μαθητές
Του, εἶπε «Ξέρετε ὅτι αὐτοί πού θεωροῦνται ἡγέτες τῶν ἐθνῶν ἀσκοῦν ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω τους καί οἱ ἄρχοντές
τους τά καταδυναστεύουν. Σ’ἐσᾶς ὅμως
δέν πρέπει νά συμβαίνει αὐτό, ἀλλά
ὅποιος θέλει νά γίνει μεγάλος ἀνάμεσά
σας πρέπει νά εἶναι ὑπηρέτης σας, καί
ὅποιος ἀπό σᾶς θέλει νά εἶναι πρῶτος
πρέπει νά γίνει δοῦλος ὅλων. Γιατί καί
ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου δέν ἦρθε γιά νά
τόν ὑπηρετήσουν, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά προσφέρει τή ζωή τοῦ λύτρο
γιά ὅλους. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα ὁ Ἰησοῦς θά ἐξαπολύσει τά φοβερά «οὐαί»
πρός τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους γιά τήν ὑποκρισία πού διέκρινε
τή συμπεριφορά τους, τήν ἀδικία πού
χαρακτήριζε τίς ἀποφάσεις τους, γιά

τήν καταδυνάστευση τοῦ πιστοῦ λαοῦ,
τόν ὁποῖο ναί μέν ἐξουσίαζαν ἀλλά δέν
ὑπηρετοῦσαν. Καί ὁ ἀνυποχώρητος καί
καταγγελτικός αὐτός Λόγος Του τόν
ὁδήγησε στή σταυρική θυσία.
Τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας ἀκολούθησε καί ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης. Ἡ ἀγάπη του πρός τόν Θεό
καί τούς ἀνθρώπους, ἡ βαθυτάτη πίστη
του στόν ἀνακαινισμένο κόσμο πού
ἐπαγγελλόταν ἡ χριστιανική διδασκαλία, ἡ ἀφοσίωσή του στίς ἀρχές τοῦ
ἀνθρωπισμοῦ καί τῆς δικαιοσύνης καί ἡ
αὐταπάρνησή του γιά τίς κοσμικές ἀπολαύσεις, τόν ὁδήγησε στό νά λάβει τόν
στέφανο τῆς Δικαιοσύνης διά τοῦ μαρτυρικοῦ, στή πυρά, θανάτου του, κατά
τόν μεγάλο διωγμό τῶν Χριστιανῶν ἐπί
Αὐτοκράτορος Δομετιανοῦ στά τέλη
τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ.
Ἀπό αὐτά τά παραδείγματα πρέπει
ὁμοίως ν’ ἀντλοῦμε θάρρος καί δύναμη
ἅπαντες οἱ λειτουργοί τῆς Δικαιοσύνης,
δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί ὑπάλληλοι. Ἡ ἀποστολή μας εἶναι δύσκολη
καί ἀπαιτητική πλήν ὅμως τό ἔργο μας
ἱερό. Ἡ δικαιοσύνη ὡς θεσμός καί ὡς
ἀξία ἀποτελεῖ τό καταφύγιο τῶν κατατρεγμένων, τῶν περιφρονημένων, τῶν
ἀδυνάτων, τῶν ἀνίσχυρων. Ἡ δικαιοσύνη ἀποτελεῖ τό τεῖχος ἀνάσχεσης τῆς
κρατικῆς αὐθαιρεσίας, τῆς ἀνομίας, τῆς
ἐκμετάλλευσης τοῦ ἀνθρώπου εἴτε ἀπό
τό συνάνθρωπό του εἴτε ἀπό τόν ἐξουσιαστή του. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἡ ἀκοίμητος φρουρός, ἡ προστάτης καί πρόμαχος
τῶν ἀτομικῶν καί κοινωνικῶν ἐλευθεριῶν, ἐνῶ ἡ ὀρθή ἀπονομή της προάγει
τήν κοινωνική συνοχή καί εἰρήνη, τήν
εὐημερία καί τήν πρόοδο τοῦ πολίτη.
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Δυστυχῶς ὅμως μέσα τήν πολυεπίπεδη οἰκονομική, κοινωνική, ἠθική καί
πνευματική κρίση πού ἀντιμετωπίζει ἡ
χώρα μας, ἔρχεται νά προστεθεῖ καί ἡ
θεσμική κρίση πού πλήττει καί χῶρο τῆς
Δικαιοσύνης. Κατακλύζεται ἡ ἐπικαιρότητα ἀπό δημοσιεύματα καί καταγγελίες
γιά ἐναγκαλισμό τῶν ὀργάνων τῆς Δικαιοσύνης μέ κρατικούς ἀξιωματούχους,
γιά χειραγώγηση τῆς Δικαιοσύνης ἀπό
τήν ἐκτελεστική ἐξουσία, γιά ἔξωθεν παρεμβάσεις στό ἔργο της ἀπό ὀργανωμένα
οἰκονομικά συμφέροντα,
γιά δικηγορικά κυκλώματα
πού ἐκμεταλλεύονται τήν
ἀνάγκη τῶν συνανθρώπων
μας πρός ἀποκόμιση ἰδίου ὀφέλους. Ἀπέναντι σέ
αὐτόν τόν ὀρυμαγδό ἀποκαλύψεων νοσηρῶν φαινομένων στό χῶρο τῆς Δικαιοσύνης, ὁ πολίτης δέν
μπορεῖ παρά νά αἰσθάνεται
ἀνασφαλής, ἀνυπεράσπιστος, ἕρμαιο τῶν πλέον
ἰδιοτελῶν διαθέσεων παρασιτικῶν παραγόντων.
Καί ὅταν ὁ πολίτης χάσει τήν ἐμπιστοσύνη του σέ αὐτό πού ἀποκαλεῖται Κράτος
Δικαίου ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νά ὁδηγηθοῦμε σέ καταστάσεις πού θέτουν ἐν σέ
κίνδυνο τήν ἴδια τή Δημοκρατία μας
Ἡ κοινωνία πρέπει νά γνωρίζει ὅτι ἡ
συντριπτική πλειοψηφία τῶν λειτουργῶν
της Δικαιοσύνης διαθέτουν ὑψηλό
αἴσθημα εὐθύνης, διαπνέονται ἀπό ἀρχές
καί ἀξίες καί ἔχουν ἐπίγνωση καί πίστη
στό τεράστιας σημασίας κοινωνικό ἔργο
πού ἐπιτελοῦν. Πολλές φορές ὅμως δέν
ἀρκεῖ μόνο νά τό πιστεύουμε ἀλλά καί

νά τό ἀποδεικνύουμε διά τῶν πράξεών
μας. Δέν πρέπει δηλαδή οὔτε νά ἐφησυχάζουμε, οὔτε νά ἐγκλωβιζόμαστε σέ μία
λογική ἁπλῆς διαχείρισης τῆς νομικῆς
καί δικαστηριακής καθημερινότητας
ἐπηρεασμένοι ἀπό τίς βιοτικές μέριμνές
μας. Μέ πνεῦμα ἀδάμαστο καί μαχητικό,
μέ εὐθυκρισία, μακριά ἀπό ἐξαρτήσεις,
δεσμεύσεις καί συμβιβασμούς μέ ἄνομα συμφέροντα, ἀποκρούοντας ἔξωθεν
παρεμβάσεις ἀλλά καί καταπνίγοντας
ἐγγενεῖς ἀδυναμίες μας, σύμφυτες μέ τήν
ἀνθρώπινη φύση, ὅπως ὁ
ἐγωισμός, ἡ φιλαυτία καί
ἡ ματαιοδοξία, ὀφείλουμε
νά ὑπηρετοῦμε μέ εὐσυνειδησία τόν σκοπό στόν
ὁποῖο ταχθήκαμε καί νά
τιμήσουμε τόν Ὅρκο μας.
Ὀφείλουμε παίρνοντας
δύναμη ἀπό τά νάματα
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς
μας, νά ἀνέβουμε τόν δύσκολο, ἀνηφορικό καί γεμάτο ἀγκάθια δρόμο τῆς
ἀρετῆς, ὅπως τόν σημερινό ἑορταζόμενο Ἅγιο πού
προτίμησε νά ἀκολουθήσει τήν ὁδό τοῦ
μαρτυρίου καί τῆς θυσίας παρά αὐτήν
τῆς ὑποταγῆς καί τῆς ἀτίμωσης.
Εἴθε ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός διά
τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου νά μᾶς
σκέπει, νά μᾶς προστατεύει καί νά μᾶς
καθοδηγεῖ στήν ὀρθή, συνετή καί χρηστή ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων μας,
προκειμένου ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης νά
λάμψει τόσο στή κοινωνία μας ὅσο καί
στίς ψυχές καί τίς καρδιές τῶν συνανθρώπων μας. Ἀμήν.
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ΛΑΪΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ

γιά τήν Παναγία
Γράφει ο κ. Βασίλης Γ. Χαρωνίτης

Τ

ό πάνσεπτο
πρόσωπο τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀδιάκοπα βρίσκεται στά χείλη
καί στήν καρδιά τῶν Χριστιανῶν ὅπου
γῆς…
Ἡ μορφή της, αἰῶνες τώρα, στολίζει
τά εἰκονοστάσια στά σπίτια μας. Μέ τό
γαλήνιο βλέμμα της ἀγκαλιάζει στοργικά καί φιλεύσπλαχνα κάθε ἄνθρωπο
πού καταφεύγει στή χάρη της. Τό ὄνομά Της ἐπικαλούμαστε σέ κάθε ἀνάγκη
ἤ κίνδυνο.
Ἀμέτρητες εἶναι οἱ ὀνομασίες πού
τῆς ἔχει χαρίσει ἡ εὐλάβεια καί ἡ ἀγάπη
τῶν ἀνθρώπων. Ἑκατοντάδες οἱ παραδόσεις καί οἱ θρύλοι πού ὁ λαός μέ τή
βαθιά καί ἀταλάντευτη πίστη του τῆς
ἔχει ἀποδώσει. Ἡ καθαγιασμένη παρουσία της ἐνθαρρύνει κάθε πιστό πού
παραδίνεται στό ἔλεος καί στή θεία δύναμή της.
Καί οἱ Χανιῶτες στά χείλη καί στήν
καρδιά τους τήν εἶχαν καί τήν ἔχουν
πάππου πρός πάππου. Παραμονές τῆς
ἑορτῆς Της, τῆς ἀνάμνησης τῶν Εἰσοδίων, φυσικό εἶναι, στή δική μας Παναγία, τήν Τριμάρτυρη, ν’ ἀναφερθῶ:
Ἄς μεταφερθοῦμε, λοιπόν, στά Χανιά τῶν ἀρχῶν τοῦ 1600.
Σέ βενετσιάνικο χάρτη τοῦ 1625 φαίνεται μονόκλιτος ναός στή θέση τῆς

σημερινῆς Τριμάρτυρης, ἐνῶ στήν ἴδια
θέση, τό 1637, ὀνομαστικά ἀναφέρεται
«ναός τῆς Ἁγίας Μαρίας Τριμάρτυρης1».
Δηλαδή ἡ Παναγία, τό λατρευτικό
κέντρο τῶν Χανίων πού κρατεῖ μέσα
του τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τῆς
πολύπαθης αὐτῆς περιοχῆς 2, ἀποτελεῖ τό «κλέος» καί τό «ὡράισμα» τῆς
ὄμορφης καί ἱστορικῆς πόλης μας,
πάνω ἀπό 400 χρόνια.
Μέ ἄλλα λόγια, οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου μας, αἰῶνες προσέρχονται ταπεινά
στό ναό της, τόν παλαιότερο3 καί τόν
σημερινό, ἀνάβουν κερί στή χάρη της,
σταματοῦν μπροστά στή θαυματουργή
εἰκόνα της, τήν ἀσπάζονται, τήν κοιτάζουν παρακλητικά καί ψιθυρίζουν
μυστικά τά καθημερινά προβλήματα,
τά ἀτομικά ἤ καί τά γενικότερα καί ἱκετεύουν νά μεσιτεύσει γιά τή λύση τους.
Τό κοίταγμα καί ὁ ἀσπασμός τῆς
εἰκόνας τῆς Παναγίας, δέν ἦταν καί
δέν εἶναι πάντα ἴδιος:
«Μέ ἄλλα μάτια κοιτᾶς τήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας / ὅταν ὅλα πᾶνε καλά
Καί μέ ἄλλα, ὅταν ὁ φόβος χτυπάει τήν
πόρτα σου.
Μέ ἄλλη φωνή τήν ἐπικαλεῖσαι / στούς
καιρούς τῆς εἰρήνης
1. Βλαβογιλάκης 2015
2. Θεοδωρογλάκης, 2013, 221
3. Ἀνδριανάκης,1997, 124
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Καί μέ ἄλλη φωνή, / ὅταν εἶσαι σέ πόλεμο.
Ἄλλη Παναγία βλέπεις / ὅταν λάμπεις
ἀπό χαρά
Κι ἄλλη Παναγία βλέπεις / μέσα ἀπό
δάκρυα.

Ἀπό πότε; Μά ἀπό τότε πού ἀπό τό
σαπουναριό, στό ὁποῖο εἶχαν μεταβάλει τό «σπίτι» της, ἔβγαινε σάν φλόγα
κι ἔδιδε θάρρος καί παρηγοριά στούς
παπποῦδες καί στίς γιαγιάδες μας.
Ἀπό τότε πού ἔσωσε ἀνθρώπους.
Ἀπό τότε πού ἀρνήθηκε τόν καλλωπισμό τῆς εἰκόνας της… Ἀπό τότε
πού…
Ἄς ξαναγυρίσομε γιά λίγο νοερά σ’
ἐκείνη τήν ἀξιομνημόνευτη μακρινή
ἐποχή:
Τό 1645 τά Χανιά τουρκοπατήθηκαν. Οἱ νέοι κατακτητές ἀνάμεσα στά
μέτρα πού πῆραν ἦταν καί ὁ διωγμός
τῆς θρησκείας. Ἀπό τούς πολυάριθμους ναούς πού ὑπήρχαν στήν πόλη
μας οἱ πιό μεγαλόπρεποι ἔγιναν τζαμιά
καί ἄλλοι ἀποθῆκες, στάβλοι, λουτρά.
Ἡ Τριμάρτυρη ἔγινε σαπουναριό5!
Ὁ Προηγούμενος τῆς Ἁγίας Τριάδος
καί ἐπίσκοπος Ἱεροσητείας Γρηγόριος
Παπαδοπετράκης ἀναφέρει ὅτι «μεταξύ
τῶν ἐν Χανίοις κατασχεθεισῶν ἐκκλησιῶν ἤν καί ἡ τῆς Διμάρτυρος λεγομένη, νῦν δέ Τριμάρτυρος, ἤτις ἐθεωρεῖτο
παρά τῶν κατοίκων θαυματουργός.
Ἐν αὐτή ὑπῆρχεν εἰκών τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου φημιζομένη ἐπί θαύμασιν,
τήν ὁποίαν διασώσαντες τινές εὐλαβεῖς,
μετέφερον εἰς τήν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος6».
Οἱ νέοι ἰδιοκτῆτες πέταξαν τίς εἰκόνες, τά ἱερά σκεύη, ὅλο τό διάκοσμο
καί κάθε τί πού θύμιζε τήν προηγούμενη χρήση καί μορφή τοῦ χώρου κι
ἔφεραν καζάνια, λάδια, ἁλάτι κι ὅλα

Δέν εἶναι ἡ Παναγία πού ἀλλάζει.
Εἶναι τά μάτια μας πού βλέπουν ἀλλιώτικα.
Κοιτᾶς τή ζωή σου καί λές: / Σά νά σκοτεινίασε ὁ οὐρανός.
Σά νά ἔρχεται μπόρα. / Σά νά μή μπορῶ
νά τήν ἀντιμετωπίσω.
Σά νά εἶναι τό κακό πού φτάνει / ἰσχυρότερο ἀπό μένα.
Σά νά χρειάζομαι κι ἄλλον.
Κοιτᾶς τήν εἰκόνα Της καί λές:
Ποῦ εἶσαι Μάνα; / Ποῦ εἶσαι Μάνα τοῦ
κόσμου;
Ποῦ εἶσαι ἐσύ πού ξέρεις νά διαφεντεύεις τά δύσκολα;
Ἐσύ πού μπορεῖς νά ἀποτρέπεις τά ἀναπότρεπτα;
Ποῦ εἶσαι Μητέρα;
Καί διαπιστώνεις ἄφωνος…..
Αὐτό πού διαπιστώνει αἰῶνες τώρα /
σύσσωμη ἡ Ἐκκλησία ὅλη:
Ἡ Παναγία εἶναι ἐδῶ / γιά ὅλον τόν κόσμο!
Γιά κάθε Ἕλληνα πού φωνάζει / Παναγιά μου!
Καί γιά κάθε Τοῦρκο πού φωνάζει: Μαριέ Μανά!4»
Κι αὐτή ἡ διαπίστωση τῆς παρουσίας Της δέν εἶναι σημερινή ἡ χθεσινή.
Κρατεῖ ἀπό πολύ παλιά.

5. Χαρωνίτης, 2004, 14
6. Παπαδοπετράκης, 1966, 51

4. Μουρζᾶ 2012, 40
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ὅσα χρειάζονταν νά γίνει τό σαπούνι! Ὅμως τό κτίριο δέν ἔπαψε νά θεωρεῖται χῶρος ἱερός ἀκόμη κι ἀπ’ τούς
Τούρκους. Βέβαια σταμάτησαν οἱ
ὄρθροι καί οἱ λειτουργίες, δέν ἀκούγονταν ὕμνοι καί ψαλμοί καί δέν καιγόταν θυμίαμα. Ἀλλά καί τί μ’ αὐτό;
Ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων
πού εἶχε μεταφερθεῖ, γιά φύλαξη, στό
μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος, μᾶλλον
ἀνεξήγητα εἶχε ἐπιστρέψει στό χῶρο
της καί οἱ κατακτητές τήν σεβάστηκαν
καί τήν ἄφησαν νά μένει ψηλά, κάπου
στή θέση τοῦ σημερινοῦ γυναικωνίτη,
ἀλλά κι ἐπέτρεψαν νά καίει μπροστά
της ἄσβηστο καντήλι7.
Ἡ Χανιώτικη παράδοση ἀναφέρει
πολλά θαυμαστά ἀπό ἐκείνη τήν ἐποχή.
Θεωρῶ βέβαιο ὅτι αὐτές οἱ συγκινητικές διηγήσεις, ἀληθινές ἤ ὄχι δέν ἔχει
σημασία, ἐγκαρδίωναν τούς παλιούς
κατοίκους τῆς πόλης μας καί τούς στήριζαν στά καθημερινά βάσανά τους.
Μερικοί ἀπ’ αὐτούς τούς θρύλους
πού ἔφτασαν ὥς τίς μέρες μας καί ἀναφέρονται στή δική μας Παναγία εἶναι
καί οἱ παρακάτω:

Ἐξαίρεση ἀποτελοῦσε ὁ μαστροΠαναγιώτης, ὁ σαπουνάς, πού δέν
ἔδιδε σημασία σ’ αὐτές τίς διηγήσεις.
Ἴσως καί νά τίς λοιδοροῦσε. Ἀναπάντεχα ὅμως ἔπεσε σέ δεξαμενή μέ καυτή ἀλουσιά, κατακάηκε ὁ πόδας του,
ἔμεινε γιά μῆνες κατάκοιτος κι ὅταν
ἀνάρρωσε, μᾶλλον φοβήθηκε καί γι’
αὐτό παραιτήθηκε ἀπό τή θέση τοῦ σαπουνᾶ8.
2. Φαίνεται ὅτι γιά κάποιο διάστημα
ἕνα συνεχόμενο κτίριο ἔγινε ἀποθήκη
λαδιοῦ πού προερχόταν ἀπό τή φορολογία τῶν Χριστιανῶν. Τό λάδι ὅμως,
παρ’ ὅλα τά μέτρά πού ἔπαιρναν, χυνόταν ἀνεξήγητα. Οἱ χριστιανοί ἔλεγαν
ὅτι τό λάδι χυνόταν ἐπειδή ἡ φορολογία ἦταν ἄδικη9.
3. Τό σαπούνι, σ’ ἐκεῖνο τό σαπουναριό, παρ’ ὅλες τίς προσπάθειες τῶν
Τούρκων ἰδιοκτητῶν (μέ τελευταῖο τό
Μουσταφά Ναϊλή Πασά), δέν ἦταν
καλό. Ἔφερναν τούς πιό καλούς τεχνίτες τῆς ἐποχῆς, τόν ἕνα μετά τόν ἄλλο,
ἀλλά τό ἀποτέλεσμα δέν ἦταν τό ἐπιθυμητό καί οἱ Τοῦρκοι ἔλεγαν ὅτι οἱ
σαπουνάδες ἤσαν ἀνάξιοι.
Τελευταῖος εἶχε προσληφθεῖ ὁ Ἀγγελής Τσερκάκης ἀπό τό Ροδωπού, πού
μᾶλλον ἐθεωρεῖτο ἄριστος στήν παρασκευή σαπουνιοῦ. Φαίνεται ὅτι ἦταν
πιστός ἄνθρωπος, γιατί μία μέρα, λέει,
ἕνα παιδί ἔπεσε στό πηγάδι πού ὑπῆρχε
μέσα στό κτίριο κι ἐκεῖνος τρομαγμένος ἐπικαλέστηκε τήν Παναγία, φούσκωσε τό νερό καί τό παιδί σώθηκε.
4. Ἐκτός ὅμως ἀπό τό παιδί πού ἔπε-

1. Ἐνῶ λειτουργοῦσε τό σαπουναριό οἱ γειτόνοι, ἀλλά καί οἱ ἐργαζόμενοι, ἔβλεπαν ἕνα φῶς νά τριγυρίζει
στή σκεπή τίς νύχτες καί παρά τό ὅτι
ἦταν κατάκλειστο τό οἴκημα, ἀκούγονταν ἀνεξήγητοι θόρυβοι σάν νά ἐργάζονταν μαραγκοί καί οἱ κάτοικοι τούς
ἀπέδιδαν στήν Παναγία.
7. Δέν γνωρίζω ἄν εἶναι ἡ ἴδια εἰκόνα ἤ ἀντίγραφό της, (χωρίς αὐτό νά ἔχει ἰδιαίτερη σημασία)
ἐπειδή ὁ Γρηγόριος Παπαδοπετράκης, (ὅπ. παρ.
51) ἀναφέρει ὅτι κατεστράφη τό 1821.

8. Νινολάκης, 1965, 5
9. Βλαβογιλάκης 2015
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σε στό πηγάδι καί μέ τήν παράκληση
τοῦ Ἀγγελῆ σώθηκε, παρόμοιο ἀτύχημα συνέβη στόν ἴδιο χῶρο. Τό παιδί
τοῦ Μουσταφᾶ, τοῦ τελευταίου ἰδιοκτήτη, παίζοντας, ἔπεσε στό πηγάδι κι
ὁ Τοῦρκος λένε ὅτι φώναξε: « Παναγία
σῶσε τό παιδί μου καί θά σοῦ ἀφήσω τό
σπίτι σου» ὅπως καί ἔγινε.
5.Ὁ Ἀγγελής διηγήθηκε ὅτι εἶδε λέει
στόν ὕπνο του μία μαυροφόρα πού
τοῦ εἶπε «Ἐγώ τό σπίτι μου δέν θέλω
νά εἶναι σαπουναριό.
Δέν σέ πειράζω, ἀλλά
νά φύγεις».
Ἐκεῖνος φοβήθηκε, ἐνημέρωσε τόν
Μουσταφά, ἄφησε
τήν ἐργασία του κι
ἐπέστρεψε στό Ροδωπού, παίρνοντας
μαζί του καί τήν
εἰκόνα τῆς Πανα
γίας10.
Ὅλα τά παραπάνω, μαζί μέ τή γενικότερη κατάσταση
πού εἶχε δημιουργηθεῖ ἔκαμαν τόν
Τοῦρκο ἰδιοκτήτη νά
παραχωρήσει τό σαπουναριό στή Χριστιανική Κοινότητα
Χανίων, ἡ ὁποία τό ζητοῦσε γιά νά τό
μετατρέψει σέ ναό, ὅπως ἦταν πρίν.
Τό νέο κυκλοφόρησε καί ἡ χαρά τοῦ
κόσμου ἦταν ἀπερίγραπτη.
Ὁ Ἀγγελής, μόλις ἔμαθε τά εὐχάριστα νέα, μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας
πού εἶχε πάρει ὅταν ἔφυγε ἀπό τό σα-

πουναριό, πῆγε σέ ζωγράφο καί τοῦ
ζήτησε νά τήν περιποιηθεῖ. Τήν ἴδια νύχτα ὅμως ἡ εἰκόνα ἐπέστρεψε στό σπίτι του καί ταυτόχρονα παρουσιάστηκε
στόν ὕπνο του λέγοντάς του «μπαντανάδες δε θέλω»11.
Στό μεταξύ οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες
εἶχαν ἀρχίσει μέ ἐντατικό ρυθμό καί οἱ
πρόσφορές ἤσαν πολλές καί σημαντικές. Ὑπῆρχαν βέβαια καί οἱ ἀντιδράσεις.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτές περιλαμβάνεται καί
ἑνός Τούρκου γείτονα, τοῦ Ντολμᾶ, πού
ἀφοῦ δέν κατάφερε
τίποτε στά Χανιά,
ἔφθασε μέχρι τήν
Κωνσταντινούπολη
γιά νά σταματήσει
τό ἔργο τῆς οἰκοδόμησης τοῦ ναοῦ,
ἀλλά κι ἐκεῖ χωρίς
ἀποτέλεσμα.
Κάπο ι α μέρ α
ὅμως ὁ γιός τοῦ
Ντολμᾶ ἐνῶ βρισκόταν στήν πόρτα τοῦ
σπιτιοῦ τούς καταπλακώθηκε ἀπό ἕνα
ὀγκόλιθο πού ἔφυγε
ἀπό τόν τοῖχο πού
ἔχτιζαν, χωρίς εὐτυχῶς νά τόν σκοτώσει.
Ὁ Ντολμάς νόμισε ὅτι ὕστερ’ ἀπ’
αὐτό θά πετύχαινε νά σταματήσει τό
χτίσιμο, ἀλλά τό παιδί δήλωσε καί
στόν πατέρα του ἀλλά καί στόν ἀνακριτή, ὅτι ὅταν τόν χτύπησε ὁ ὀγκόλιθος οὐδείς βρισκόταν στήν οἰκοδομή.

10. Χαρωνίτης ὅπ. παρ. 15

11. Νινολάκης, όπ. παρ. 5
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Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι ὅλον τόν καιρό πού νοσηλευόταν ὁ νεαρός, σάν νά
εἶχε χάσει τά λογικά του καί θεραπεύθηκε μόνον ὅταν ὁ πατέρας Ντολμάς
ἀναγνώρισε τήν ἐπέμβαση τῆς Παναγίας, καί ὁ ὁποῖος τότε ὄχι μόνο σταμάτησε τίς ἀντιδράσεις ἀλλά ἐπί πλέον
πρόσφερε δύο ἀσκιά λάδι καί μία λαμπάδα στό μπόι τοῦ γιοῦ του12.
Χωρίς ἐμπόδια καί ἀντιδράσεις
πιά, μέ ἰδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς,
πραγματοποιήθηκε ἡ οἰκοδόμηση τοῦ
ναοῦ τῆς Τριμάρτυρης. Τῆς προστάτιδας καί βοηθοῦ ὅλων μας.
Ἀπό τότε κι ὕστερα ὁ περικαλλής
αὐτός ναός ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς
γιά ὅλους τους κατοίκους τῆς πόλης
καί ὄχι μόνο.
Γι’ αὐτό καί δέν εἶναι λάθος ἄν
ποῦμε ὅτι οἱ παλιοί Χανιῶτες μαζί της
ζούσανε.
Ἀσταμάτητα τήν τιμούσανε.
«Οἱ παλιοί ἄνθρωποι
Εἶχαν τήν ἐμπειρία τῆς Παρουσίας της
Καί στίς ἥσυχες ὧρες καί στίς συμφορές
καί στά ἀδιέξοδά τους.
Κάποτε, μετά ἀπό ὧρες ἀγωνίας καί
προσευχῆς,
Παναγία μου, μονολογοῦσαν»13
Δέν σέ βλέπω, ἀλλά σέ αἰσθάνομαι!
Καί ὅπως εἴπαμε τήν αἰσθάνθηκαν
πάρα πολλές φορές κοντά τούς τήν
Παναγία οἱ Χανιῶτες. Κι αὐτή ἡ αἴσθηση μεταφέρθηκε ξανά καί ξανά στίς διηγήσεις καί στίς κουβέντες πού ἔκαναν
στίς συναντήσεις τους ὥστε ἔφτασε
καί στίς δικές μας μέρες.

Σέ λίγες ἡμέρες τά Χανιά, ὅπως τό
συνηθίζουν κάθε χρόνο, θά πλημμυρίσουν τό ναό καί θά φέρουν στή σκέψη
τους πολλά ἀπό αὐτά πού διηγοῦνται
γιά τή Μεγάλη μας Μάνα. Ἐλάχιστα
ἀπ’ αὐτά ἔφερα στήν ἀποψινή μας σύναξη. Ἄν τά συνοψίσομε, νομίζω ὅτι
ἀβίαστα θά βγεῖ τό συμπέρασμα: Ἡ
Παναγία ἦταν καί εἶναι ἐδῶ!
Ἄς ἔχομε τή χάρη καί τή βοήθειά
της!
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ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ*
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Γράφει ὁ κ. Ἐμμ. Σουργιαδάκης, Δρ. Μουσικολογίας

Ἡ

μουσική, γενικά, εἶναι ἕνα κοινωνικό γεγονός, εἶναι τέχνη
προνομιακά κοινωνική. Γιά τήν
ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἡ Μουσική, ὑπό
τόν εὐρύ ὄρο Ψαλμωδία ἤ Ψαλτική
Τέχνη εἶναι τέχνη λατρευτική· ὡς
τέτοια, γιά τήν ἀναφορά τῶν
ἀνθρώπων στό Θεό καί τούς
Ἁγίους, ἀποδίδεται μέ μελοποιήματα – συνθέσεις, ποιήματα
τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς. Τά μελοποιήματα εἶναι συνθέσεις λόγου
καί μέλους. Γραμμένα μέ ποιητικό
κείμενο, ἐπενδυμένα μέ μελωδία,
σέ μία θαυμαστή συνάρμοση, τήν
πιό ἰδανική γιά τήν ἐπικοινωνία
τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Δημιουργό
του. Τό πρωτεῦον εἶναι ὁ λόγος,
ὁ ὁποῖος ὑπουργεῖται ἀπό τήν
Τέχνη.
Ἀκροατές τῶν μελοποιημάτων τῆς Ψαλτικῆς εἶναι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι, πιστοί κάθε ἡλικίας
καί φύλου, πού προέρχονται ἀπό
ὅλες τίς τάξεις τῆς κοινωνικῆς
καί μορφωτικῆς διαστρωμάτωσης. Φορεῖς, ὡς ἑρμηνευτές καί
ἐκφραστές τῆς «καλῆς» Τέχνης
τῆς Ψαλτικῆς εἶναι οἱ ἱερεῖς (ἀκόμα καί οἱ

μή μουσικά καταρτισμένοι εἶναι ἐν δυνάμει φορεῖς τῆς Τέχνης) καί οἱ Ψάλτες, καί μάλιστα οἱ ἀπό τήν Ἐκκλησία
ὁρισμένοι. Μεταξύ τῶν φορέων τῆς
Ψαλτικῆς (τῶν ἑρμηνευτῶν) καί τοῦ
πληρώματος τῶν ἐκκλησιαζόμενων
πιστῶν (τῶν ἀκροατῶν, πού συμμετέχουν μέ τίς αἰσθήσεις, τόν
νοῦ καί τήν ψυχή) δημιουργεῖται
μία στενή κοινωνική σχέση,
μέσω τῆς ὁποίας ἐνδυναμώνεται
ἡ πίστη, ἡ κοινωνική συνοχή καί
ἐνοποίηση καί ἡ πολιτιστική ταυτότητα τῆς κοινότητας.
Μέσα στόν φυσικό χῶρο
ἔκφρασης τῆς Ψαλτικῆς, τόν ναό,
χῶρο ἀδιαπραγμάτευτα ἱερό καί
ἅγιο, στόν ὁποῖο τελοῦνται οἱ
ἱερές ἀκολουθίες ὡς κοινή καί
δημόσια προσευχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, δημιουργεῖται ἕνα ἰδιάζον μουσικό - ποιητικό περιβάλλον, στό
ὁποῖο τά πάντα ἀπαγγέλλονται
ἐμμελῶς· καί ἡ πιό ἁπλή φράση ἤ λέξη ἐκφράζεται μελωδικά, κι ἔτσι πρέπει, παρά τό ὅτι
στίς μέρες μᾶς παραθεωρεῖται
αὐτή ἡ ἀρχαία πρακτική. Μέσα σ’ αὐτό τό

* Ἐκφωνήθηκε στόν ἱερό ναό Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Χανίων σέ ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου
Ἱεροψαλτῶν Χανίων «Γεώργιος ὁ Κρής» στίς 22 Ἰανουαρίου 2020, παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ. Μέλη Πέτρου Πελοποννησίου ἀπέδωσε ἡ Χορωδία
τοῦ Συνδέσμου.
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ἠχητικό περιβάλλον, στό ὁποῖο ὑπάρχει
ὁ ρυθμός, οἱ μουσικές κλίμακες καί μοτίβα καί τά ἄλλα συστατικά της μελωδίας,
«συντονίζονται» αὐθόρμητα ὅλοι οἱ παράγοντες: ἱερατεῖο, ψάλτες καί ἐκκλησιαζόμενοι γιά τήν εὐόδωση τοῦ δημόσιου
σκοποῦ τῆς θείας λατρείας, γιά τή «διακονία τῆς πίστης».
Ἡ θεία λατρεία εἶναι μία συμμετοχική
διαδικασία μέ βασικό στοιχεῖο τήν ἐπικοινωνία. Ἡ κινητοποίηση τῶν αἰσθήσεων,
τῶν συναισθημάτων καί ὅλης της νοητικῆς λειτουργίας στό πλαίσιο τῶν δογμάτων καί τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι χρέος ὅλων τῶν φορέων της. Γιά
νά ὑπάρχει ἐπικοινωνία πρέπει νά ὑπάρχει
ἡ πρόσληψη καί ἡ κατανόηση. Καί γιά νά
κατανοήσει ὁ κάθε πιστός τά ψαλλόμενα καί τά τελούμενα πρέπει πρῶτα νά τά
κατανοοῦν οἱ ἐκφραστές τους. Ἐδῶ μπαίνει τό ζήτημα τῆς κατανόησης τοῦ ὑμνογραφικοῦ, εὐχητικοῦ καί κηρυκτικοῦ λόγου· αὐτόματα θυμόμαστε τή φράση τοῦ
Ἀποστόλου Φιλίππου πρός τόν Αἰθίοπα
ἄρχοντα: «γινώσκεις ἅ ἀναγινώσκεις;» Ἡ
ματαίωση τῆς ἐπικοινωνίας ἐπιφέρει τήν
ἀπογοήτευση, τήν ἀδιαφορία καί τελικά
τήν ἀπαξίωση καί τήν ἀποστροφή, δηλαδή τή διάλυση τῶν συνεκτικῶν στοιχείων
τῆς κοινότητας.
Οἱ Ψάλτες, ὡς ἑρμηνευτές τῆς Τέχνης
καί φορεῖς μίας μακραίωνης ἀκουστικῆς
- προφορικῆς φωνητικῆς παράδοσης γίνονται αὐτόματα «μιμητές τῶν πρό αὐτῶν
εὐδοκιμησάντων ἐν τῇ τέχνῃ διδασκάλων», τῶν ὁποίων οἱ ἐπώνυμες ἤ ἀνώνυμες συνθέσεις εἶναι ἀποτυπωμένες στούς
μεμβράνινους ἤ χάρτινους χειρόγραφους
κώδικες ἤ στά ἔντυπα βιβλία μέ μουσική
σημειογραφία, ἕνα ἠχητικό ἀλφάβητο,
δηλωτικό τῆς μονοφωνικῆς μουσικῆς.

Μέσα στή σχέση ἑρμηνευτή-ἀκροατή
προβάλλει ὁ συνθέτης-μελουργός. Τό
ἀξιομακάριστο ἐκεῖνο πρόσωπο, τό εὔλαλο στόμα πού ὑποφητεύει αὐτά πού πρέπει νά ἀναμέλπονται στό Θεό. Τό κάθε
μελοποίημα-μελούργημα, πού ἄντεξε,
διασώθηκε καί πέρασε στό κλασικό ρεπερτόριο, δέν εἶναι τυχαῖο ἤ αὐθύπαρκτο·
εἶναι δημιούργημα ποιητικῆς ἕξης, προϊόν
πρωτότυπης φαντασίας, καρπός ἁλυσιδωτῆς παράδοσης πού γεννᾶ τήν αἴσθηση τοῦ ὡραίου καί τοῦ ὑψηλοῦ, κοπιῶδες
ἔργο τοῦ πνεύματος «πού φτερουγίζει στό
παρελθόν» καί ἀτενίζει τό μέλλον. Ἡ Ψαλτική παράδοση, προφορική καί γραπτή,
τέχνη «ποικίλη τέ καί πολυσχιδής», ὡς
μουσική ἔκφραση τῶν ἑλληνορθοδόξων,
πέρασε μέσα στούς αἰῶνες ὅλα τά στάδια
ἀκμῆς καί παρακμῆς πού μπορεῖ νά περάσει κάθε καλή Τέχνη. Ὅλες οἱ ἐθνικές καί
θρησκευτικές μεταβολές καί καταστάσεις
τήν ἐπηρέασαν, ἄλλοτε θετικά κι ἄλλοτε
ἀρνητικά, κάποτε δοκιμάστηκαν τά ὅρια
τῆς ἀντοχῆς της. Ὡστόσο, παρά τίς ποικίλες μορφολογικές διαφοροποιήσεις
της, παρέμεινε στά βασικά καί οὐσιαστικά στοιχεῖα της ἡ κορωνίδα τῶν ἐκκλησιαστικῶν λατρευτικῶν τεχνῶν, ἡ μόνη
ἁρμόδια γιά τήν κίνηση τῆς ψυχῆς σέ
προσευχή καί κατάνυξη.
Στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα Ἐκκλησία
καί Ἑλληνισμός βρέθηκαν κάτω ἀπό τίς
πιό κρίσιμες κοινωνικά συνθῆκες. Ἡ «ἐν
αἰχμαλωσίᾳ Ἐκκλησία» εἶχε νά ἀντιμετωπίσει τόν ἀπόηχο τῆς ἐπίμονης προσπάθειας ἐπίδρασης τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τόν
Προτεσταντισμό, πού κορυφώθηκε τόν
ιζ΄ αἰῶνα. Τό ἀντικληρικό πνεῦμα τοῦ δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ εἶχε διεισδύσει ἔντονα στόν Ὀθωμανοκρατούμενο ἑλληνικό
κόσμο. Τά ζωηρότερα πνεύματα μεταξύ
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νοῦν, ἀγνοοῦντες ὅτι αὔτη εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν γλωσσῶν, καί συνομιλοῦν μέ
τά τέκνα των εἰς τήν γερμανικήν… Γραική γνωρίζουσα τήν γραικικήν ὁμιλεῖ πρός
ἄλλην Γραικήν μέ ἀλαζονείαν γερμανιστί».
Σιγά σιγά ἀνέκυψε τό γλωσσικό ζήτημα,
ἡ ἀντιπαράθεση μεταξύ τῶν «ἀρχαϊστῶν»
καί «δημοτικιστῶν», πού ἐξελίχτηκε σέ διαμάχη γιά τή γλώσσα καί τόν πολιτισμό.
Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἄρχισε νά διαφοροποιεῖται ὡς πρός τή χρήση τῆς γλώσσας
στό κηρυκτικό ἔργο ἐπί τό λαϊκότερον
μετά τό 1770, μάλιστα ἐπί τοῦ Ρεθυμνίου Πατριάρχη Θεοδοσίου Β΄, προσπαθώντας νά ἀντιμετωπίσει τήν προτεσταντική προπαγάνδα, πού χρησιμοποιοῦσε
πάντα τό λαϊκό ἰδίωμα γιά νά κάνει τό
κήρυγμά της πιό ἀποτελεσματικό.
Ἡ μεγάλη μάζα τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ τῆς
Κωνσταντινούπολης, πού ἐπηρεαζόταν
πολύ λιγότερο σέ σχέση μέ τούς πλούσιους καί τούς λογίους ἀπό τά ἀνανεωτικά
ρεύματα, ἀγωνιζόταν μέσα σέ συνθῆκες
καταπίεσης, ἀβεβαιότητας καί πρωτοφανοῦς ἀμάθειας γιά τήν ἐπιβίωσή της, δραστηριοποιούμενη μέσα στίς εὐρύτερες
κοινωνίες τῶν ἀντίστοιχων λαϊκῶν στρωμάτων ἄλλων ἐθνοτικῶν ὁμάδων. Παρά
τόν ἀπίστευτο, ἀλλά καί ἀναπόφευκτο
συγχρωτισμό, παρέμενε προσηλωμένη
στά πατροπαράδοτα ἔθιμα, τά περισσότερα ἀπό τά ὁποία ἦταν ἄμεσα συνδεδεμένα μέ τήν ἐκκλησιαστική λατρεία καί ἑορταστική παράδοση καί ἐκφράζονταν στίς
ἐκκλησιαστικές λατρευτικές συνάξεις οἱ
ὁποῖες ἀποτελοῦσαν μίαν ἄριστη εὐκαιρία συνάντησης καί ἐπικοινωνίας μέσα
στά πλαίσια τῆς κοινότητας. Μέσα σ’
αὐτή τήν ζοφερή πραγματικότητα ἀκούγονταν φωνές ἐνάντια στήν ὑποδούλωση, πού εἰσηγοῦνταν ἕναν «ρωμαίικο δι-

τῶν Ἑλλήνων τῆς ἀστικῆς κυρίως τάξης
ἀπομακρύνονταν ἀπό τή θρησκεία καί
πολλοί, ἀκόμα καί ἀπό τόν κλῆρο, ἐπέκριναν αὐστηρά τήν ἱεραρχία γιά ἀντιδραστική στάση ἔναντι τῆς κοσμικῆς σοφίας.
Τό ὅλο ζήτημα ἐπέφερε τόν διχασμό τῆς
ἐθνικῆς συνείδησης καί ἐξελίχτηκε σέ
διαμάχη μεταξύ δύο ἀντιμαχόμενων τάσεων: τῆς δυτικόπληκτης καί τῆς παραδοσιακῆς. Στήν κοινωνία ἡ ἐπωφελής γιά
τόν Ἑλληνισμό οἰκονομική ἄνοδος τῆς
ἀστικῆς τάξης εἶχε καί τήν ἀρνητική της
ὄψη: τήν ἀποστασιοποίηση ἀπό τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί τή λατρευτική
ζωή καί τήν ἐκκοσμίκευση στά ἤθη καί
στό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ λαός, πού βρέθηκε στήν τραγική
θέση τοῦ ὑπόδουλου, κινδύνεψε στούς
δύο πρώτους αἰῶνες μετά τήν Ἅλωση
νά ἀγνοήσει ἀκόμα καί τή γλώσσα του.
Μόνο ἡ Ἐκκλησία διατήρησε κάποια μικρή ἐπαφή μέ τά γράμματα μέσα ἀπό
τήν βιωματική σχέση τοῦ λαοῦ μέ μοναδική ὑπαρκτή πνευματική τροφή, τή λατρευτική ἐκκλησιαστική φιλολογία: τά
συναξάρια, τούς ψαλμούς, τήν ὀκτώηχο,
τούς κανόνες, τίς ἀκολουθίες καί τά κάθε
λογῆς τροπάρια. Κατά τά μέσα τοῦ 18ου
αἰώνα ὅλα τά στρώματα τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας μεταχειρίζονταν μία «δημοτική» γλώσσα γεμάτη τούρκικες, ἀραβικές
καί ἐξελληνισμένες εὐρωπαϊκές λέξεις,
ἕνα γλωσσικό συνονθύλευμα πού χαρακτηρίστηκε «ἰταλογαλλοτουρκικοαραβοελληνικό». Μετριοπαθεῖς συγγραφεῖς
περιγράφουν τήν κατάσταση ὡς ἑξῆς: «Οἱ
Γραικοί ἔπρεπε νά μεταδίδουν εἰς τά τέκνα
των τήν γλώσσαν των καί μαζί μέ αὐτήν
τήν σωτήριον θρησκείαν, ἤτις μεταχειρίζεται εἰς τούς ναούς των τήν ἑλληνικήν
γλώσσαν. Ἀλλά οἱ γονεῖς τήν καταφρο35

αφωτισμό», χωρίς τήν περιθωριοποίηση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, ἡ ὁποία,
ὡς φρόνημα, θά μποροῦσε νά διατηρεῖ τή
συνέχεια καί τήν αὐτοτέλειά της.
Μέσα στό παραπάνω ἐκκλησιολογικό, κοινωνικό, ἱστορικό καί χωροχρονικό
πλαίσιο ἐκφραστής αὐτοῦ του ρωμαίϊκου
διαφωτισμοῦ στόν χῶρο τῆς μουσικῆς
τῆς ἑλληνορθόδοξης κοινωνίας ἀναδύθηκε ὁ Λαμπαδάριος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος.
Πέτρος Λαμπαδάριος: «…ὁ ἔξαρχος
τῶν μουσικῶν, ὁ ὀξυγράφος κάλαμος πάσης ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς μελοποιϊας, ὁ τῆς μουσικῆς μέγας διδάσκαλος…
ὁ ἀδαμάντινος…», «ὁ μουσικοδιδάσκαλος τῶν διαφόρων ἐθνῶν», «ὁ δαιμόνιος…». Εἶναι σίγουρο πώς καταγόταν
ἀπό τήν Πελοπόννησο καί εἰδικότερα
ἀπό τή Λακωνία, γι’ αὐτό μαρτυρεῖται
καί ὡς Λακεδαίμων ἤ Λάκων. Πρέπει νά
γεννήθηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1725-1730.
«Παιδιόθεν» βρέθηκε στή Σμύρνη, τόπο
ἐγκατάστασης χιλιάδων Πελοποννησίων
προσφύγων κατά τά προεπαναστατικά
χρόνια καί μαθήτευσε στόν Πρωτοψάλτη
τῆς πόλης αὐτῆς ἱεροδιάκονο Θεοδόσιο,
μέ τόν ὁποῖο «ἐπέρασεν ἀρκετά μαθήματα». Μετά πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου συνδέθηκε μέ τόν Πρωτοψάλτη τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ Ἰωάννη Τραπεζούντιο, στόν ὁποῖο μαθήτευσε. Μέ
πρόταση τοῦ Ἰωάννη εἰσῆλθε στή χορεία
τῶν πατριαρχικῶν ψαλτῶν ὡς β΄ Δομέστικος1 πρίν τό 1764, ἤ σύμφωνα μέ μία
ἀνεπιβεβαίωτη πληροφορία πρίν τό 1753,
κατά παράβασιν τῆς ψαλτικῆς ἱεραρχίας,

μέ ἄνωθεν παρεμβάσεις. Πέθανε στήν
Κωνσταντινούπολη σέ ἡλικία μικρότερη τῶν 50 χρόνων, χωρίς νά ἀξιωθεῖ νά
γίνει Πρωτοψάλτης, μᾶλλον στή μεγάλη ἐπιδημία πανώλους (πανούκλας) τοῦ
φοβεροῦ χειμώνα 1777-1778, θύματα τῆς
ὁποίας ὑπῆρξαν σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις
100-250 χιλιάδες ἄνθρωποι.
Τήν εἴσοδο τοῦ Πέτρου στά ψαλτικά
ἀναλόγια τοῦ Πατριαρχικοῦ ναοῦ ἐνίσχυσε, ἐκτός ἀπό τήν ταχυμάθεια καί τήν
ἐκπληκτική του ἀντίληψη, ἡ ἀπαράμιλλη
καλλιφωνία του, ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται
ἀπό τά θρυλούμενα γιά τήν ψαλμωδία
του στό Γενί Τζαμί τῆς Κωνσταντινούπολης (τό μεγάλο τέμενος πού βρίσκεται δίπλα στήν Αἰγυπτιακή ἀγορά), ὅπου
ἀπέδωσε μέλος μουεζίνη, κάτι πού τοῦ
κόστισε τόν ἐγκλεισμό του σέ φρενοκομεῖο. Ἀντιλαμβάνεται κανείς τί φωνή
πρέπει νά ἔχει κάποιος γιά νά ἀνέβει
στόν μιναρέ ἑνός τεμένους καί νά ψάλλει χωρίς κανένα ἐνισχυτικό μέσο. Γιά
τήν καλλιφωνία του ὀνομάστηκε ἀκόμα
καί ἀπό τούς ἀνταγωνιστές του «ἡδύφων
μουσικῆς ἀηδών», «ἀσματικός τέττιγξ τῆς
ἐκκλησίας». Ἡ μαθητεία του στόν Πρωτοψάλτη Ἰωάννη Τραπεζούντιο (†1770)
καί ἡ συμψαλμωδία του μέ τόν Λαμπαδάριο κι ἀργότερα Πρωτοψάλτη Δανιήλ
(†1789) σέ συνδυασμό μέ τήν πρωτοφανή
μουσική του εὐστροφία εἶναι βέβαιο ὅτι
τόν κατέστησαν σπάνιο ἑρμηνευτή τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ μέλους, γεγονός πού δέν
ἀμφισβητήθηκε ποτέ ἀπό κανέναν.
Μέγιστο προτέρημά του ἦταν ἡ δεινότητα στή γραφή κάθε μέλους. Μέ ὅπλο
τήν ἱκανότητά του νά διακρίνει κάθε μελωδία, ἀκόμα καί «τήν γινομένην ὑπό τοῦ
ἀνέμου, προσβάλλοντος τάς ὑέλους τῶν
θυρίδων», ἐπιδόθηκε μέ μοναδικό τρόπο

1. Ψαλτικό ἀξίωμα (ὀφφίκιο) τῶν ψαλτῶν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ βοηθός τοῦ Λαμπαδαρίου δηλ. τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτη τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ.
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«…εἰς τό νά γράφῃ κάθε μελωδίαν, ἤτις
ἤρχετο εἰς τήν φαντασίαν του, ἔσωθεν καί
ἔξωθεν». Φαίνεται ὅτι ἡ ἱκανότητα τοῦ
Πέτρου νά καταγράφει κάθε εἴδους μέλος –ἀκόμα καί τούς ἤχους τοῦ ἀνέμου–
ἀμφισβητοῦνταν ἀπό πολλούς. Γι’ αὐτό
ὁ Χρύσανθος ἐκ Μαδύτου2 ἐπικαλεῖται
τή μαρτυρία «τῶν αὐτοπτῶν, τό ἀξιόπιστον ἐχόντων, διότι εἰσίν οἱ πρώτιστοι τοῦ
ἡμετέρου γένους». Ὀνομάστηκε ἀπό μέν
τούς ὁμοεθνεῖς του «μέγας ἕνεκεν τοῦ φιλοπόνου αὐτοῦ», ἀπό δέ τούς Ὀθωμανούς
«χιρσίζ [κλέφτης] Πέτρο» καί «χότζα»,
«διότι ὅταν πρώτην φοράν ἤκουε κανένα
ποίημα, τό ἔκλεπτε μέ τό νά τό ἔγραφε».
Γιά τίς πρωτοφανεῖς ἱκανότητές του ὡς
πρός τήν καταγραφή εἶναι σχετικό τό
τόλμημα τοῦ Πέτρου νά ὑποκλέψει μέ τή
γραφή τό «ἀμίμητον ἄσμα» τῶν Περσῶν
μουσικῶν κατά τήν ἄφιξή τους στήν Κων/
πολη, διασώζοντας τό γόητρο τῶν Ὀθωμανῶν ὁμοτέχνων τους. Ἡ θαυμαστή ἱκανότητα τῆς γραφικῆς ἀποτύπωσης τῶν
μελωδιῶν θεωρήθηκε ἀπό τούς ἀντιζήλους του «ὑποκλοπή» καί δημιούργησε
μεγάλη δυσαρέσκεια στό περιβάλλον τοῦ
Λαμπαδαρίου Δανιήλ καί τοῦ α΄ Δομεστίκου3 Ἰακώβου (†1800) (καί τῶν δύο πρωτοψαλτῶν ἀργότερα), πού πέρασε στήν
περιοχή τοῦ φθόνου. Ὁ Δανιήλ, ἄριστος
ψάλτης καί μελοποιός, ἀλλά μᾶλλον δυσνόητος στή γραφή καί κυρίως στίς ἐξηγήσεις4 ἤ φειδωλός στό νά δίνει τίς συν-

θέσεις του στούς μαθητές του δέν ἔβλεπε
μέ καλό μάτι τόν νέο Δομέστικο, μέ τόν
ὁποῖο ἦταν ὑποχρεωμένος νά συμψάλλει.
Ὁ Δανιήλ σύμφωνα μέ μαρτυρίες συνέθεσε «ὀκτώ κοινωνικά καί τά ἔψαλλε, τά
ὁποῖα οἱ τότε μαθηταί ἀκούοντες, ἐζήτουν
ἀπό τόν Δανιήλ νά τοῖς τά ἐκδώσει, καί
αὐτός δέν συγκατένευσε. Προσεκτικῶς οὔν
ἀκούων αὐτά ὁ Πέτρος, ἐν ὤ ἐψάλλοντο,
κατά μίμησιν τούτων ἐσύνθεσεν ὀκτώ κοινωνικά, καί τά ἐξέδωκε, τά ὁποῖα εἶναι τῆς
πρώτης κλάσεως. Τότε πλέον ὁ Δανιήλ δι’
αἴτια, ὁπού αὐτός μόνος ἤξευρεν, ἐξέδωκε
καί τά ἐδικά του ὀκτώ κοινωνικά». Εἶναι
φανερό ὅτι ὁ Πέτρος, ὡς καταγραφέας,
ἑρμηνευτής καί συνθέτης ταυτόχρονα,
ἦταν σέ θέση νά ἀποτυπώνει μέ τή γραφή
ὅ,τι ἄκουγε, μέ μεγάλη πιστότητα, ἀλλά
καί νά καλλωπίζει τό μέλος, ἀνυψώνοντάς το κατά τό ὀξύ μουσικό του κριτήριο, δηλαδή νά τό ἀναδημιουργεῖ, καθ'
ὅτι «αὐτός ἅπαξ ἀκούων τό ψαλλόμενον
εἶχε τήν δεξιότητα ἀμέσως διά τῆς ὀξείας
αὐτοῦ ἀντιλήψεως νά τό ὑποκλέπτη διά
τῆς μουσικῆς γραφῆς καί καλλωπίζων νά
τό παραδίδη εἰς αὐτόν τόν μελοποιήσαντα
ὡς νεοφανές δῆθεν ποίημα αὐτοῦ.»
Ἄρχισε νά μελουργεῖ, πρίν εἰσέλθει
στόν πατριαρχικό ναό ὡς Δομέστικος. Σέ
πρώιμα μελουργήματά του ἀναφέρεται
«Πέτρος ὁ νέος», μᾶλλον σέ ἀντιδιαστολή πρός τόν παλιότερο μελουργό Πέτρο
Μπερεκέτη (τέλη ιζ΄- ἀρχές ιη΄ αἰ.). Ὁ χαρακτηρισμός αὐτός φανερώνει ὅτι, παρά
τό σχετικά νεαρό τῆς ἡλικίας, ὁ Πέτρος
εἶχε ἀρχίσει ἤδη νά ἀναγνωρίζεται καί
εἰσερχόταν μέ δυναμισμό στό ψαλτικό
στερέωμα τῆς ἐποχῆς. Τό φιλόπονο καί
φίλεργο τοῦ Πέτρου συνοψίζεται στίς
φράσεις τοῦ Χρυσάνθου «γράφων ἀεί»,
«ἡμέρας καί νυκτός» καί «ἐποίησε πάντα

2. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος (†1846) εἶναι ὁ
κατ’ ἐξοχήν θεωρητικός τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.
3. Ψαλτικό ἀξίωμα (ὀφφίκιο) τῶν ψαλτῶν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ βοηθός τοῦ Πρωτοψάλτη δηλ. τοῦ δεξιοῦ ψάλτη τοῦ πατριαρχικοῦ
ναοῦ.
4. Ἡ γραφική ἀποτύπωση δύσκολων μελωδικῶν φράσεων μέ ἁπλούστερο τρόπο.
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ἐν ὀλίγω διαστήματι καιροῦ, διότι λαμπαδάριος ἔτι ὧν τόν βίον μετήλλαξε, λοιμοῦ
παρανάλωμα γενόμενος». Μέ δεδομένο
ὅτι ἡ ψαλτική του σταδιοδρομία διήρκεσε λίγα χρόνια καί ἡ ἡλικία του δέν ἦταν
στήν πλήρη ὡριμότητά της, ἄν σκεφτοῦμε
ὅτι ἡ μάθηση τῆς Τέχνης ἦταν μακροχρόνια καί κοπιαστική, ἀντιλαμβανόμαστε
τήν ἐργατικότητα καί παραγωγικότητα
τοῦ μουσικοῦ αὐτοῦ, τήν εὐρηματικότητα
καί ἀποφασιστικότητά του γιά καινοτόμες δράσεις, τῶν ὁποίων τή χρησιμότητα
καί τήν ἀναγκαιότητα εἶχε ἐνστερνισθεῖ
πλήρως. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Πέτρος ποτέ δέν σταμάτησε νά μελοποιεῖ.
Ἀκόμα καί κατά τόν ἑκούσιο ἐγκλεισμό
του –μᾶλλον τέχνασμά του– στό φρενοκομεῖο τοῦ Ἐγρῆ Κάπου μελοποίησε,
μέ μελάνι τό χυμό βύσσινων, τό «βυσινόχροον πασαπνοάριον». Τά θαυμάσια πασαπνοάρια τοῦ ἑωθινοῦ εὐαγγελίου καί
ὁ γνωστός πολυέλεος Δοῦλοι Κύριον σέ
ἦχο βαρύ μελουργήθηκαν «ἐν τῇ μεγίστῃ
αὐτοῦ ἀσθενείᾳ». Πέθανε «…καταγινόμενος ἵνα καλλωπίση καί τί περί τά συμμικτα
ἀπό πανώλην νόσον…». Τό μέγα εὖρος τῆς
συνθετικῆς του δράσης ἐπισφραγίζουν οἱ
πάνω ἀπό 26 συνθέσεις χερουβικῶν καί 64
καταγεγραμμένες συνθέσεις Κοινωνικῶν.
Μερικές συνθέσεις του ἔμειναν ἡμιτελεῖς
ἀφοῦ ὁ θάνατος «ἀφήρπασε» τόν δαιμόνιο μουσικό. Ἐδῶ θά πρέπει νά τονίσουμε
τό πόσες συνθέσεις του χάθηκαν μετά τό
θάνατό του ἀφοῦ εἶναι γνωστό ὅτι ὅλα τά
ὑπάρχοντα ὅσων εἶχαν προσβληθεῖ ἀπό
τήν πανώλη καταστρέφονταν μέ φωτιά,
γιατί κανείς δέν ἔμπαινε στόν κίνδυνο νά
ἔχει ὁποιαδήποτε ἐπαφή μέ αὐτά.
Τό ἔργο πού παρέδωσε σέ μικρό χρονικό διάστημα (μία δεκαπενταετία, μέ γονιμότερη τήν περίοδο τῆς λαμπαδαρίας

του) καλύπτει κάθε πτυχή τῆς Ψαλτικῆς
τέχνης, σέ ὅλο της τό φάσμα καί ἀφορᾶ
στήν νέα μελοποιΐα, τήν καταγραφή, τή
σημειογραφία, τήν μεταγραφή-ἐξήγηση
καί τή διδασκαλία. Εἶναι ἀπό κάθε ἄποψη
πολύπλευρο, συστηματικό καί ἀνεπανάληπτο, χρηστικό στό λατρευτικό γίγνεσθαι, προσαρμοσμένο στίς κοινωνικές
καί ἐκκλησιαστικές συνθῆκες τῆς ἐποχῆς
του. Ἀκόμα καί οἱ πρῶτες συνθέσεις του
δείχνουν μελουργική ὡριμότητα ὄχι τυχαῖα. Τόν πασίγνωστο πολυέλεο Δοῦλοι
Κύριον, ἤχ. πλ. α΄, ἕνα ἀπό τά δημοφιλέστερα μέλη του, συνέθεσε ὅταν ἦταν
ἀκόμα Δομέστικος. Οἱ συνθέσεις του
ἔχουν ὡς πηγή ἔμπνευσης καί πρότυπο
τόν Πρωτοψάλτη Δανιήλ καί φέρουν τή
γνησιότερη σφραγίδα τῆς παράδοσης τῆς
Μεγάλης Ἐκκλησίας, κάτι πού δέν παραλείπει νά τονίζει ὁ Πέτρος συχνά: «κατά
τό ὕφος» ἤ «κατά τήν παράδοσιν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας» ἤ «ὡς ψάλλονται ἐν
τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ». Ἀπηχοῦν τά βασικά συστατικά τοῦ ὕφους τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησία5, τό ὁποῖο σταθερά καθιερωνόταν ὡς μία νέα πραγματικότητα ἀπό ἄποψη μελοποιΐας καί ἑρμηνείας· χαρακτηριστικά του ἡ συνοπτικότητα, ἡ ἁπλότητα,
ἡ μελωδικότητα καί ἡ εὐρυθμία. Μέσα
ἀπό τίς συνθέσεις του παρουσιάζεται ὡς
ἕνα βαθιά θρησκευόμενο ἄτομο. Νοιάζεται γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του καί
γιά τήν ὠφέλεια τῶν ὁμοεθνῶν του. Σέ
πολλές συνθέσεις χρησιμοποιεῖ ἐναρκτήριες φράσεις ὅπως «ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν
χριστιανῶν καί διά ψυχικόν μου μνημόσυνον». Ἄν καί κινήθηκε δραστήρια καί
5. Ὁ ξεχωριστός τρόπος τῆς προφορᾶς καί
ἔκφρασης τῆς ψαλμωδίας, ἡ μουσική παράδοση,
προφορική καί γραπτή τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ
στήν Κωνσταντινούπολη.
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ἰσότιμα μέσα σέ δύο θρησκευτικές κοινωνίες, τήν ὀθωμανική καί τή χριστιανική, ἐν τούτοις διατήρησε τά διακριτά
ὅρια τῆς κάθε μουσικῆς παράδοσης καί
ἐπέλεξε μέ κομψό τρόπο πότε καί πῶς θά
ἀναμίξει τά στοιχεῖα τῆς μίας μέ τά στοιχεῖα τῆς ἄλλης, διατηρώντας τή φυσιογνωμία κάθε μέλους του σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή
σκοπιμότητά του. Ἔτσι οἱ συνθέσεις τοῦ
Πέτρου, «τοῦ ἀρίστου τῆς ἐπιστήμης μουσικοῦ, τόν ὁποῖον δέν ἠμπόρεσεν ἄλλος
νά τόν φθάση εἰς ὅτι αὐτός ἐπέδωκε τῆς
Μουσικῆς τέχνης», ἀπέκτησαν διαχρονική ἀξία καί πάνω σ’ αὐτές στηρίχτηκε ἡ
ὅποια μουσική δημιουργία ἀναδείχτηκε
στά ἑπόμενα χρόνια.
Ὁ Πέτρος ἀντιλήφθηκε πολύ νωρίς
τίς κοινωνικές συνθῆκες καί ἀνάγκες τῆς
ἐποχῆς του. Ἡ ἐλάττωση τοῦ τελεστικοῦ
χρόνου ἦταν ἤδη ἀπό πολύ πρίν ἀπαιτούμενο. Ἕνας ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου
ἦταν δυνατόν νά διαρκεῖ 2-2,5 ὧρες ἀφοῦ
ψάλλονταν τά στιχηραρικά μέλη τοῦ νέου
Χρυσάφου6. Ὁ Πέτρος, ζώντας σέ μία ἐποχή ἔντονων κοινωνικῶν καί ἰδεολογικῶν
ἀντιπαραθέσεων καί ἀνακατατάξεων, ξεπέρασε κάθε δίλημμα. Ὡς πνεῦμα προοδευτικό, καινοτόμο καί πρακτικό, παγίωσε τό
ἐκκλησιαστικό μέλος «ἐπί τό σύντομον» καί
ἔφερε τή μουσική νά γίνει «λαϊκό κτῆμα»,
προσαρμοσμένο στήν ἁπλή καθημερινότητα τοῦ λαοῦ σέ μία ἐποχή πού ἡ κατανόηση
καί διατήρηση ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ (τῆς
πίστης καί τῆς γλώσσας) ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία ἦταν μέγα ζητούμενο. Γι’ αὐτό συνέταμε τό Εἱρμολόγιο7 τοῦ

Μπαλασίου8 καί συνέθεσε ἀπό τήν ἀρχή
μέ σύντομο τρόπο τό Στιχηράριο, τό Ἀναστασιματάριο9 και το Δοξαστάριο10. Αὐτοί
οἱ κώδικες ἀποτελοῦν τή βάση γιά κάθε
μετέπειτα μελοποίηση καί ψάλλονται στίς
ἐκκλησίες μέχρι σήμερα. Εἶναι βέβαιο πώς
ἄν δέν γίνονταν οἱ δομικές αὐτές ἀλλαγές
στήν ψαλμωδία ἴσως σήμερα νά εἴχαμε
τελείως διαφορετικούς τρόπους ψαλμώδησης, οἱ ὁποῖοι ἔτσι κι ἀλλιῶς ἐπιχειρήθηκε νά εἰσαχθοῦν στά 1797-1799, ἐπί τοῦ
ἐθνομάρτυρα πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ μέ
τήν γνωστή περίπτωση τοῦ Ἀγάπιου Παλιέρμου, εὐτυχῶς χωρίς ἀποτέλεσμα. Εὔκολα μπορεῖ νά ὑπολογίσει κανείς τό πόσο
τεράστιο σέ ποσότητα καί ποιότητα ἔργο
θά κατέλιπε ἄν δέν πέθαινε πρόωρα, στό
κρισιμότερο σημεῖο τῆς ζωῆς καί δράσης
του. Μέ κυρίαρχη φυσιογνωμία τόν Πέτρο
Πελοποννήσιο ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς «μεγάλης ἀκμῆς» γιά τήν Ψαλτική Τέχνη καί
τήν ἐκκλησιαστική μελοποιΐα (1770-1820).
Πρώτιστη μέριμνά του, στάση ζωῆς,
φαίνεται νά ἦταν ἡ διάσωση τῆς μέχρι τῆς
ἐποχῆς τοῦ παράδοσης μέ παραστατική
καί συνάμα ἀναλυτική γραφή, ὥστε αὐτή
νά μεταλαμπαδευτεῖ στούς μεταγενέστερους πάνω σέ ἀσφαλεῖς βάσεις. Ὁ συνδυασμός τῆς ἐξηγητικῆς προσπάθειας τοῦ
Πέτρου καί τῆς ἀναλυτικότερης σημειογραφίας, ὥστε «νά φέρη τούς μουσικούς
χαρακτήρας ἀπό συμβόλων εἰς γράμματα», δείχνει ὅτι ὑπῆρχε ὁ στόχος νά καταγράφεται κάθε μελωδία, ἀκόμα καί ἡ πιό
8. Ἱερέας, Νομοφύλακας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέ μεγάλη συνεισφορά στήν ἐκκλησιαστική
μελοποιΐα, ἔδρασε στό β΄ μισό του ιζ΄αἰ.
9. Μουσικός κώδικας (βιβλίο) πού περιέχει
ἀναστάσιμους ὕμνους.
10. Μουσικός κώδικας (βιβλίο) πού περιέχει
ὕμνους τῶν κινητῶν καί ἀκίνητων ἑορτῶν τοῦ
ἔτους.

6. Πρωτοψάλτης στόν πατριαρχικό ναό στό β΄
μισό τοῦ ιζ΄αἰ.
7. Μουσικός κώδικας (βιβλίο) πού περιέχει
εἱρμούς, κανόνες, προσόμοια καί ἄλλα μέλη τῆς
ὑμνογραφίας.
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νέου καί τελειοτέρου γραφικοῦ συστήματος, οὕτως ὥστε νά ἐξασφαλισθεῖ καί ἡ
περαιτέρω διάσωσις αὐτοῦ.» Στήν ἀγωνία
τοῦ Ἰωάννη συγκατένευε δραστήρια καί
ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Ε΄ ὁ Καράκαλος,
ὁ ὁποῖος «ἀπέβλεπεν εἰς τήν συντόμευσιν τῶν ἀκολουθιῶν λόγω τῶν καιρικῶν
καταστάσεων» καί παρακινοῦσε τόν Ἰωάννη στήν σύντμηση μελῶν μέ ἀναλυτικότερη γραφή. Ὁ Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος, παίρνοντας τά σκῆπτρα ἀπό τόν
δάσκαλό του, μέ σκοπό τήν ἀποκάλυψη
τοῦ μέλους μέ τή γραφή κι ὄχι τήν ἀπόκρυψή του μέσα σ' αὐτήν καί θέλοντας
νά ἐνδυναμώσει τή μνήμη τῶν μαθητῶν
καί νά τούς βοηθήσει μέσω τῆς ἀνάλυσης
νά μαθαίνουν καί νά κατανοοῦν ἐπαρκῶς
τήν ἀρχαιότερη, χρησιμοποίησε ἀναλυτικό μέν καί ἁπλούστερο σύστημα ἀλλά ὄχι
ἀπόλυτα ἀπομακρυσμένο ἀπό τήν ἀρχαιότερη γραφή, ἔχοντας ὑπόψη τούς πρίν
ἀπ’ αὐτόν Διδασκάλους οἱ ὁποῖοι, στά
περιθώρια τῶν χειρογράφων, ἔγραφαν
ἀναλυτικότερα τίς μουσικές θέσεις (τήν
ἐνέργεια τῶν μεγάλων σημαδοφώνων11)
χάριν τῶν μαθητῶν τους.
Μέ τό σύστημα αὐτό, μέ τό ὁποῖο βέβαια –ἄς σημειωθεῖ– δέν γράφεται κάθε
μελωδία τελείως ἀναλυτικά, ὁ Πέτρος
ἐξήγησε παλαιά μέλη, συνέθεσε τά δικά
του ἔργα καί κατέγραψε ὅλη τήν ὑπάρχουσα ἀσματική παράδοση τῆς ἐποχῆς
του. Τό σύστημα τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου ἦταν καταληπτό καί προσιτό σ’
ὅσους ἤθελαν νά διδαχτοῦν τή μουσική,
ἀφοῦ οἱ δυνατότητές του γιά καταγραφή
τῶν μελῶν, ἀπό τά πλέον σύντομα καί τετριμμένα μέχρι τά δυσκολοτέρα, ἦταν οἱ

σύντομη, ὁποιασδήποτε μουσικῆς. Αὐτό
βέβαια προσωπικά γιά τόν ἴδιο ὡς Λαμπαδάριο δέν θά εἶχε ἰδιαίτερη σημασία,
δεδομένου ὅτι ὅλα τά σύντομα μέλη τά
γνώριζε ἀπό στήθους. Σημασία ὅμως εἶχε
γιά τούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι χωρίς γραπτό κείμενο ἦταν ἀδύνατο νά θυμοῦνται
τόσα πολλά μέλη, πολύ περισσότερα
ἀπό σήμερα, ἀφοῦ θά ἔπρεπε, γιά νά τά
ἀποστηθίσουν καί νά τά ἐκτελοῦν, νά τά
ἀκούσουν ψαλλόμενα ἑκατοντάδες φορές. Ἑπομένως, ὁ Πέτρος «μόνος ἀπό τούς
καθ’ ἡμᾶς μουσικούς… ἴσως ἐπλησίασεν
εἰς τό ἄκρον τῆς μουσικῆς ἕξεως, τῆς πρακτικῆς». Παρακινούμενος πρῶτα ἀπό τόν
δάσκαλό του Ἰωάννη Τραπεζούντιο, τοῦ
ὁποίου τήν ἀναλυτική γραφή ἀρχικά χρησιμοποίησε κι ἀργότερα ἐξέλιξε κι ὕστερα
ἀπό τόν Δανιήλ, ἀπό τόν ὁποῖο ἀπέκτησε
τήν ἀναγκαία ἐμπειρία στήν ἑρμηνεία καί
τόν μιμήθηκε στή σύνθεση καί στίς ἐξηγήσεις, προχώρησε πολλά βήματα μπροστά ἀπό προκατόχους καί συγχρόνους
του, οἱ ὁποῖοι φαίνεται νά μήν νοιάζονταν
ἰδιαίτερα γιά τήν καταγραφή τῶν τετριμμένων μελῶν.
Περί τά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα εἶχε
παγιωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι τό μέλλον τῆς
Ψαλτικῆς θά ἦταν ζοφερό ἄν παρέμενε τό ἰσχῦον μέχρι τότε, δυσνόητο καί
γριφῶδες γραφικό σύστημα καί ὅτι ἡ
μουσική θά καθίστατο μέ τήν πάροδο τοῦ
χρόνου «ἐντελῶς ἐξίτηλος». Ὁ δάσκαλος
τοῦ Πέτρου Ἰωάννης Τραπεζούντιος πίστευε ὅτι μέ τήν μορφοποίηση τῆς ἀρχαιότερης γραφῆς κατά ἀναλυτικότερο τρόπο «θά καθίστατο δυνατόν νά συγκρατηθῆ
τό μέλος ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως εἰς τήν ὁποίαν θά περιέπιπτε μέ τόν καιρόν ἀπό τούς
κατά πράξιν μουσικούς» καί ὅτι «τό μέλος
τοῦτο, τό ἁγνόν, ἔπρεπε νά δεσμευθεῖ διά

11. Σημάδια τῆς γραφῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς πού δήλωναν μία μικρή ἤ μεγαλύτερη
μελωδική φράση.
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μέγιστες. Παράλληλα ἀποτέλεσε τό θεμέλιο γιά ἀλλαγή στήν ἴδια τή δομή τῆς σημειογραφίας, ἡ ὁποία, ὡς ἀναλυτική, γίνεται πιό εὐέλικτη καί λειτουργική, ἱκανή
νά καταγράφει καί νά ἀποδίδει «τή γρήγορη μελική κίνηση» πάνω στίς συλλαβές
τοῦ ποιητικοῦ κειμένου. Μέ τήν ἐπινόηση
τοῦ συστήματός του ὁ Πέτρος ἔθεσε σαφεῖς, πρακτικούς καί ἄμεσους στόχους.
Πρῶτον ἐπεδίωξε νά περιλάβει στή μελοποίηση ἤ καταγραφή καί τά σύντομα
μέλη πού ἀνήκουν στό σύντομο καί ἀργό
εἱρμολογικό γένος τῆς μελοποιΐας καί τά
μέλη τοῦ σύντομου στιχηραρικοῦ γένους,
πού εἶναι τά συνηθέστερα στίς ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες, σώζοντας τή μέχρι
τῶν ἡμερῶν τοῦ σύντομη παράδοση.
Δεύτερον προσπάθησε μέ τίς ἐξηγήσεις
νά διευκολύνει τήν ἀργή μουσική ἐπιτήδευση. Τρίτον πέτυχε νά καθορίσει ἕναν,
κατά τό δυνατόν ἑνιαῖο, ὁμοιόμορφο τρόπο ψαλμωδίας, αὐξάνοντας τόν ὁρίζοντα
ἐπιβίωσής της μέσα στό χρόνο. Τέταρτον
διευκόλυνε τή μνήμη τῶν μαθητῶν μέ τή
χρήση τοῦ ἀναλυτικοῦ τρόπου καί μέσω
αὐτοῦ τήν ἐκμάθηση καί κατανόηση τῆς
ἀρχαίας γραφῆς. Αὐτός καί ὁ μαθητής
καί συνεχιστής τοῦ Πέτρος ὁ Βυζάντιος
(†1808), ἀποτέλεσαν τούς «μοχλούς τῆς
ἐξηγήσεως τῆς πρώτης στενογραφίας».
Χωρίς τήν καταλυτική τους συμβολή δέν
θά μποροῦσε ἡ ἐπιστήμη νά ἐκφράσει
σαφή γνώμη γιά τό ἀρχαῖο στενογραφικό
σύστημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς,
ἀφοῦ δέν θά εἶχε τή δυνατότητα γιά μία
ἐνδιάμεση παραβολή καί παραλληλισμό του πρός τό σημερινό. Ἡ ἐξηγητική
σημειογραφία τοῦ Πέτρου ἐπικράτησε
γρήγορα ὡς καινοτομία καί μεταδόθηκε
τάχιστα λόγω τῆς πρακτικῆς της ἀξίας
φέροντας τή σφραγίδα τῆς Κωνσταντι-

νούπολης, ὡς ἐκκλησιαστικοῦ καί μουσικοῦ κέντρου τῆς ἐποχῆς.
Ὁ Πέτρος ἔζησε καί δραστηριοποιήθηκε συγχρόνως σέ δύο κόσμους, στήν
στενή, «ἡμιμοναχική» ἐκκλησιαστική κοινωνία τοῦ Φαναρίου καί στήν εὐρύτερη,
κοσμοπολίτικη, πολυεθνική καί πολύγλωσση τῆς Ὀθωμανικῆς πρωτεύουσας.
Χωρίς ποτέ νά ἀπεμπολήσει τήν ἐθνικοθρησκευτική τοῦ ταυτότητα κινήθηκε
καλλιτεχνικά μεταξύ δύο θρησκευτικῶν
κοινοτήτων, τῆς χριστιανικῆς καί τῆς
μουσουλμανικῆς. Αὐτή ἡ πολυείδεια τοῦ
μουσικοῦ του ταλέντου, πού ἀποτυπώνεται στό ὅλο ἔργο του, ἀποδεικνύεται ἀπό
τίς διασυνδέσεις του μέ κύκλους ἀλλοεθνῶν. Γιά τόν Μητροπολίτη Μπόσνας
(δηλ. Βοσνίας) Σεραφείμ προσάρμοσε
τό ἐν χρήσει Ἀναστασιματάριο τοῦ νέου
Χρυσάφου ἐκείνη τήν ἐποχή στή σλαβονική διάλεκτο γιά τή λατρεία τῆς σλαβονικῆς ἐκκλησίας. Τό ἰδιαίτερα δύσκολο
αὐτό ἐγχείρημα προϋποθέτει γνώση ἀπό
τόν Πέτρο τῆς σλαβονικῆς. Γιατί πῶς
ἀλλιῶς θά ἀποτολμοῦσε νά προσαρμόσει
ἕνα ὁλόκληρο μουσικό κώδικα στίς ἀπαιτήσεις συγκεκριμένου γλωσσικοῦ ἰδιώματος πού δέν γνώριζε, βασιζόμενος μόνο
στήν προφορά πού ἄκουγε ἀπό ἕνα ἄλλο
πρόσωπο;
«Φύσει ἐφευρετική καί καλλιτεχνική
φυλή οἱ Ἕλληνες ἔφτιαχναν μουσική γιά
τούς Τούρκους, ὅπως ἀκριβῶς οἱ πρόγονοί τους εἶχαν κάνει γιά τούς Ρωμαίους».
Ἀπό τούς ψάλτες-συνθέτες πού ἄκμασαν
στήν Κωνσταντινούπολη μετά τήν Ἅλωση, κανένας δέν ἐκτιμήθηκε τόσο πολύ
γιά τίς ἐπιδόσεις του στήν ἐξωτερική
μουσική (ἰδίως στήν ὀθωμανική) ὅσο ὁ
Πέτρος Πελοποννήσιος. Εἶναι γνωστή
καί πολυσυζητημένη ἡ σχέση του μέ τήν
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σφαλίζοντας τά «πνευματικά δικαιώματά» τους.
Ἡ δημιουργική ἐνασχόληση τοῦ Πέτρου μέ τήν ἔξωθεν μουσική, καθώς καί
οἱ σχέσεις του μέ τούς κοσμικούς καί
θρησκευτικούς μουσικούς τῶν Ὀθωμανῶν ἔδωσαν τή λαβή σέ πολλούς νά
ἀσπαστοῦν τήν ἄποψη τοῦ Ἀρχιδιακόνου Ἀντιοχείας Νικηφόρου Καντουνιάρη 14, ἀνθρώπου τοῦ στενοῦ περιβάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτη Ἰακώβου,
ὅτι ὁ «ἐπονομασθεῖς Μέγας ἕνεκεν τοῦ
φιλοπόνου αὐτοῦ ἐντελής ὧν τή τέχνη
καί ἀτελής εἰς τό Κωνσταντινουπολιτῶν
ὕφος, ἐδόθη ὅλος ἐν τή ἔξω μουσική 15,
εἰς ἤν καί εὐδοκίμησεν ὡς οὐδείς ἄλλος
τῶν πρό αὐτοῦ καί τοῖς ἔξω σχεδόν». Καί
ἄλλοι μεταγενέστεροι συγγραφεῖς διατύπωσαν παρόμοιες ἤ καί σκληρότερες
ἀπόψεις, πού κατευθύνονται ὁρισμένες
φορές ἀπό μία ἀχαλίνωτη προκατάληψη γιά τή νεοελληνική παράδοση: ὅτι ὁ
Πέτρος Πελοποννήσιος διδάχτηκε τούς
κανόνες τῆς μελοποιΐας «ἐν ταῖς ἀγυιαῖς [δρόμους] τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
ἀπό τῶν μιναρέδων αὐτῆς καί ἄλλων καταγωγίων…» ἤ ὅτι «ἐνησμένιζον μάλιστα
καί ἐφιλοτιμοῦντο οἱ καλλιφωνότεροι
τούτων νά ἐπιδεικνύωσι σκανδαλωδῶς
τήν καλλιφωνίαν αὐτῶν ἀπό τοῦ μιναρέ, ὑποκαθιστῶντες τόν μουεζίνην, οἶοι ὁ
Θεοφάνης Καρύκης16 καί ὁ Λαμπαδάριος
τῆς Μ. Ἐκκλησίας Πέτρος ὁ Πελοπον-

σουλτανική αὐλή, ἀφοῦ εἶχε ἀποκτήσει
τήν εὔνοια τοῦ Σουλτάνου Μουσταφᾶ
Γ΄, ἑνός ἄξιου ἡγεμόνα, «μέ ἔντονο τό
πνεῦμα τῆς ποίησης». Εἶχε ἄδεια γιά
ἐλεύθερη εἴσοδο στό παλάτι, προφανῶς
γιά νά διδάσκει τούς μουσικούς ἤ νά
τραγουδᾶ καί νά παίζει ταμπουρά ἤ νέι12
στίς διάφορες ἐκδηλώσεις. Συναρπαστική εἶναι ἡ διδακτική του σχέση μέ Ὀθωμανούς μουσικούς, μεταξύ τῶν ὁποίων
θά πρέπει νά ὑπολογίζονται οἱ ἐκπρόσωποι τῆς θρησκευτικῆς μουσικῆς, μουεζίνηδες καί ναατχάνηδες, οἱ ὁποῖοι δοκίμαζαν στά τεμένη τήν καλλιφωνία, τίς
ἀντοχές καί τήν μελωδική πρωτοτυπία
καί φαντασία τοῦ μελουργοῦ. Παροιμιώδης ὅμως, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς διασωθεῖσες μαρτυρίες, ἔμεινε ἡ διδακτική
του σχέση μέ τούς Δερβίσηδες13, μέ τούς
ὁποίους εἶχε στενές σχέσεις σέ τέτοιο
βαθμό, ὥστε νά ὑποθέτουν κάποιοι ἀναπόδεικτα πώς ὁ ἴδιος εἶχε προσχωρήσει
σέ μουσουλμανικό μοναχικό τάγμα. Ἡ
μεγάλη ἐκτίμηση πού ἔτρεφαν γι’ αὐτόν
οἱ Ὀθωμανοί, ἀπό τούς ὁποίους ἀποκαλοῦνταν τιμητικά «Πετράκης ὁ Μέγας
(Petraki i Kebir)» καί «θεριακλής», ὀφειλόταν στίς φωνητικές του δυνατότητες,
πού ἦταν τέτοιες, ὥστε νά μπορεῖ νά
ψάλλει ἀπό τόν μιναρέ, στή δεξιοτεχνία
του σέ δύο μουσικά ὄργανα, ἀλλά πάνω
ἀπ’ ὅλα στή δυνατότητά του νά γράφει
καί νά παίζει μέ τόν ταμπουρά τίς «νέες
καί ἀνήκουστες μελωδίες» πού εἶχαν ἐπινοήσει οἱ ἴδιοι, διασώζοντας τό προϊόν
τῆς μουσικῆς τους ἔμπνευσης καί ἐξα-

14. Κοσμοπολίτης κληρικός, ψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος καί μελοποιός, μέ σημαντική δράση
(ἴσως καί ἐθνική) στήν περιοχή τῶν Παραδουνάβιων ἡγεμονιῶν.
15. Ἡ κοσμική μουσική, ὀργανική καί φωνητική.
16. Πρωτοψάλτης στόν πατριαρχικό ναό κι
ἀργότερα Οἰκουμενικός Πατριάρχης (τέλη 16ου
αἰ.)

12. Νυκτό καί πνευστό μουσικό ὄργανο ἀντίστοιχα, βασικά ὄργανα τῆς ὀθωμανικῆς ὀρχήστρας.
13. Μέλη μουσουλμανικῶν μοναχικῶν ταγμάτων.
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νήσιος». Τίς ἀπόψεις αὐτές ἀντιπολέμησε ὁ Κ. Ψάχος17, πού γράφει πώς «ἄν
ὑπάρχει λόγος, δι’ ὅν τά ἔργα αὐτοῦ εἰσί
καθαρῶς ἐκκλησιαστικά …οὗτος εἶναι ἡ
ἀκριβής καί τελεία γνῶσις τῆς τε ἡμετέρας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καί τῆς ἐν
γένει Ἀσιατικῆς, ὧν εἶπερ τις καί ἄλλος
ἐγίνωσκε νά ποιεῖται διάκρισιν». Ἄλλοι
ἀναφέρουν ἐντελῶς ἀστήρικτα καί
ἀβασάνιστα ὅτι ὁ Πέτρος ἀνανέωσε τό
«ἄσμα τῆς παράδοσης» ἀλλά τά μελωδήματά του συνετέλεσαν στό νά ξεχαστοῦν σχεδόν τά ἔργα τῶν διδασκάλων
τῆς προηγούμενης γενεᾶς.
Ὁ Πέτρος, ὡς βαθύς γνώστης τῆς
«ἐξωτερικῆς» μουσικῆς συνέθεσε μία
ἀνθολογία ἀσμάτων τῆς μουσικῆς αὐτῆς
καί μελοποίησε «κατά τά μακάμια18 καί
τούς ρυθμούς τῶν Ὀθωμανῶν στίχους,
ὅσους τοῦ ἐδίδοντο…», δηλαδή στιχουργήματα τῆς Φαναριώτικης ποίησης (τῆς
φευγαλέας ποίησης ὅπως χαρακτηρίζεται στή λογοτεχνία) ἤ ὅσα συνέθετε ὁ
ἴδιος, ἀφοῦ συγκαταλέγεται μεταξύ «τῶν
διακεκριμένων ἐν Φαναρίῳ ποιητῶν».
Ἀπ’ αὐτόν ξεκίνησε ἡ συνήθεια τοῦ καταρτισμοῦ παρόμοιων ἀνθολογιῶν (τῶν
μισμαγιῶν) ἀπό μεταγενέστερους μουσικούς.
Ὁ Πέτρος συγκαταλέγεται πρῶτος μεταξύ τῶν ἀμίμητων προσώπων τῆς Μουσικῆς, ὡς πρός τή γενική συνεισφορά του
σέ κάθε ἔκφανση τῆς Τέχνης, ἐκκλησιαστικῆς καί κοσμικῆς. Παρέδωσε στούς
ἑπόμενους, ὄχι ἕναν ἐντελῶς νέο τρόπο
ἔκφρασης, ἀλλά τήν Τέχνη του πειθαρχημένη στήν παράδοση, ἀνανεωμένη καί

δυναμική μορφολογικά καί σημασιολογικά, λειτουργική καί ἐκφραστική, δομημένη πάνω σέ σύγχρονες ἀντιλήψεις,
προσιτή καί κατανοητή, ὄχι μόνο ἀπό
τούς λογίους, ἀλλά καί ἀπό τά πιό χαμηλά στρώματα τῆς κοινωνίας. Τό ἔργο του
ἀποπνέει τό κοινό αἴσθημα, τήν προσδοκία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤ τοῦ κοινωνικοῦ
πληρώματος, ἀπό τό ὁποῖο πηγάζει καί
στό ὁποῖο ἀποδίδεται.
Βρέθηκε στό ἐκκλησιαστικό καί κοινωνικό στερέωμα τῶν ἑλληνορθοδόξων,
ἐν μέσω ποικιλώνυμων ἀλλοεθνῶν μέ
Θεϊκή ἐπίνευση, σέ μία κρίσιμη συγκυρία. Ἐδῶ μας ἔρχεται στό νοῦ, φυσικά
κατ’ ἀναλογίαν, ἡ ρήση τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη στό Νέο Μαρτυρολόγιο: «...οἰκονόμησεν ὁ Θεός νά
εἶναι ἐσμιγμένοι οἱ ὀλίγοι πιστοί μέ τούς
πολλούς ἀλλοπίστους διά νά τούς μεταδώσουν τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί νά
τούς φέρουν εἰς τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας». Σάν ἀληθινός τεχνίτης ἐφάρμοσε
αὐτό πού δύο αἰῶνες μετά διατύπωσε μέ
ἁπλό ἀλλά παραστατικό τρόπο ὁ πολύς Φώτης Κόντογλου, ἀναφερόμενος
στή δική του τέχνη, τήν Ἁγιογραφία: «Ἡ
δημιουργία ὁλότελα καινούριου τρόπου
ἔκφρασης, δηλαδή καινούριας τεχνικῆς
ἀπό μέρους τοῦ ἀτόμου, εἶναι χίμαιρα καί
νεανικός πόθος χωρίς ἔννοια. Ὁ τεχνίτης
πού θέλει καί καλά καί σώνει νά σταθεῖ
ξεκρέμαστος πάει φοῦντο. Ὁ μπούσουλας
εἶναι ὁ λαός κι ὁ βοριάς εἶν’ ἐκεῖ πού δείχνει ἡ βελόνα του. Ἀπάνου κεῖ πρέπει νά
ρεγουλάρει τή ρότα του κι ὁ τεχνίτης ἄν
θέλει νἆ ’ναι αληθινός για τη ράτσα του
καί γιά τοῦτον τόν κόσμο. Ἡ ἰδιοσυγκρασία τοῦ ἀτόμου εἶναι χαμένη γιά τήν τέχνη ἄν δέν πειθαρχήσει στή φυλή, δηλαδή
στήν παράδοση».

17. Μουσικολόγος, α΄ μισό 20οῦ αἰ.
18. makam: μελωδική πορεία πού βασίζεται σέ
μία μουσική κλίμακα καί σχετίζεται μέ τούς ἤχους
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.
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Μ

Μία ἑορτή γιά τό Περιβάλλον ἀφιερωμένη
στόν Πράσινο Πατριάρχη μας

ία ὑπέροχη βραδιά ἀφιερωμένη
στό Περιβάλλον καί
στόν Οἰκουμενικό μας
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν Πράσινο
Πατριάρχη, μέ μουσική καί τραγούδια ἔλαβε χώρα στόν αὔλειο
πευκόφυτο χῶρο τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς
Μαγδαληνῆς στή Χαλέπα μέ ἀφορμή τήν
ἔναρξη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους καί
τήν ἡμέρα προστασίας περιβάλλοντος πού
ἡ Ἱερά Μητρόπολη μᾶς ἑορτάζει κάθε χρόνο αὐτές τίς ἡμέρες.
Μέ τόν καθιερωμένο Ἑσπερινό καί
Ἁγιασμό γιά τό νέο Ἐκκλησιαστικό ἔτος,
πού τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
ξεκίνησε ἡ πλημμυρισμένη ἀπό κόσμο ἐορταστική φιλανθρωπική ἐκδήλωση παρουσία τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου μας.
Στή συνέχεια ἡ Γραμματεύς τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Τριανταφυλλιά Μαζανάκη
καλωσόρισε ὅλο τόν κόσμο, εὐχαρίστησε
τούς χορηγούς τῆς ἐκδήλωσης καί κάλεσε
στό βῆμα τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε τό Πατριαρχικό Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου γιά τήν
ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί εὐχήθηκε σέ ὅλους
καλό ἐκκλησιαστικό ἔτος μέ ὑγεία καί Ἀγάπη Θεοῦ.
Κατόπιν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης
μέσα ἀπό ἕναν συγκινητικό λόγο ἀναφέρθηκε μέ ἀριθμούς καί ὀνόματα στό ἀπολογιστικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως κατά τό
παρελθόν ἔτος, εὐχαριστώντας καί ὅλο τόν

κόσμο πού βοήθησε καί
ἀγκάλιασε καί αὐτή τήν
φιλανθρωπική ἐκδήλωση γιά τέταρτη συνεχόμενη φορά. Σύντομο
χαιρετισμό ἀπηύθυνε
καί ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος
Πρωτ. Νικόλαος Πατσουράκης.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ὅπου δεξιώθηκαν πάνω ἀπό 500 ἄτομα μέ κεράσματα
πού ἐπιμελήθηκαν χορηγοί, ἔδωσαν πλήν
τῶν προαναφερομένων ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως
Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, ἡ ὁποία παρουσίασε
ἔκθεση μέ βιολογικά προϊόντα της Μονῆς,
ὁ Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος
Κονταξάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΟΚΟΙΠ
κ. Μανοῦσος Φοβάκης, ἡ Δασάρχης κ.
Σκλαβάκη Πολυμνια, ὁ Ἐπιχειρηματίας καί
χορηγός κ. Ἰάκωβος Χονδράκης, ἐκπρόσωποι φορέων, καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,
καθώς καί ἑκατοντάδες κόσμου πού γέμισαν μέ τήν ἀγάπη τους τήν αὐλή τῆς Ἁγίας
Μαγδαληνῆς, τραγούδησαν μαντινάδες
καί κρητικά τραγούδια μέ τούς ἐξαιρετικούς Γεώργιο καί Εὐάγγελο Νικολουδάκη
καί χόρεψαν μέ τόν παραδοσιακό χορευτικό σύλλογο τοῦ «Λαογραφικοῦ Ὁμίλου
Χανίων» τῆς Στυλιανῆς Ἁγιασμενάκη κρητικά παραδοσιακά τραγούδια.
Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος μοίρασε στόν κόσμο φυτά ὡς
συμβολικό δῶρο γιά τήν ἡμέρα τοῦ Περιβάλλοντος καί εὐχαρίστησε ὅλους τούς
χορηγούς γιά τήν πρόθυμη ἀνταπόκριση
καί προσφορά τους σέ κάθε κάλεσμα τῆς
Μητροπόλεως.
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Τό 1453 ἔπεσε ἡ Βασιλεύουσα. Ἑάλω ἡ Πόλις
Γράφει ἡ Ἠλέκτρα Τσίκα-Μαράκη
Μέλος Δ.Σ. Ἀδελφότητας Μικρασιατῶν Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ»,
Συνταξιοῦχος δασκάλα.

Γ

ιά λόγους πολιτικούς ὁ κατακτητής
σεβάστηκε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καί τό γένος δέν ἐξαφανίστηκε, γιατί ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ κιβωτός
τῆς σωτηρίας, τό καταφύγιο γιά τό ὑπόδουλο ἔθνος πού ἐπιβίωσε.
Βυθίστηκε σέ πνευματικό σκοτάδι,
ἀλλά δέν ἔμεινε ἀχειραγώγητο. Κεφαλή
στεκόταν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
Ὁ Πατριάρχης ὡς ἐθνάρχης, ἐνέπνεε
καί καλλιεργοῦσε τό κοινοτικό πνεῦμα
καί μαζί μέ τόν κλῆρο καί τούς μοναχούς,
συνέβαλε στή συνοχή τῶν πόλεων, τῶν
κοινοτήτων, τῶν χωριῶν.
Παρά τίς περιπέτειες, δέν ἔσβησε ποτέ
τό θρησκευτικό αἴσθημα. Τό μαρτυροῦν
τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιῶν καί μοναστηριῶν.
Ὁ Ἑλληνισμός στή Μ. Ἀσία, σώθηκε
ἀπό τήν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία συντηροῦσε
τίς πανάρχαιες ρίζες του καί ἐξακολουθοῦσε νά ἀκμάζει, νά καρποφορεῖ, νά
ἀνθίζει στήν οἰκονομία καί στήν πνευματική ἀνάπτυξη.
Τό 1922, ἡ Ρωμιοσύνη ζεῖ μία ἀπό τίς
τραγικότερες στιγμές τῆς ἱστορίας της.
Ζεῖ τόν ὄλεθρο, τή Γενοκτονία, τή Μικρασιατική καταστροφή.
Ἕνας λαός ριζωμένος γιά χιλιετίες καί
ζυμωμένος μέ τή γῆ τῆς Ἀνατολίας, ἀναγκάζεται σέ ξερίζωμα καί πληρώνει βαρύ
φόρο αἵματος.
Στήν πατρίδα Ἑλλάδα, ρίζωσαν οἱ
πρόσφυγες καί τήν μπόλιασαν μέ νέο
αἷμα, ἀφοῦ πρῶτα ἔδεσαν τίς πληγές

τους καί ἐπούλωσαν τά ψυχικά καί σωματικά τραύματα.
Μία νέα πραγματικότητα στήν ἱστορία τους ἀντιμετωπίζουν ὁ Ἑλληνισμός
καί ὁ Χριστιανισμός. Οἱ Μικρασιάτες
ἔχουν ἐγκαταλείψει τίς ἑστίες τους, τά
μνημεῖα τους, ἔχασαν τόν κοινωνικό τους
ἱστό, τόσο σημαντικά γιά τήν ἱστορία τῆς
φυλῆς μας.
Ἡ ἐκκλησία μας, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔμεινε ἀπορφανισμένο ἀπό
ἄμεσο ποίμνιό του καί τήν ἐκκλησιαστική του ἐνδοχώρα.
Οἱ Ἕλληνες ἔζησαν τόν β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο, τόν ἐμφύλιο καί κατάφεραν νά
φανοῦν ἀντάξιοι τῆς ἱστορίας καί τῆς καταγωγῆς τους. Ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός,
διέπρεψε στίς χῶρες πού ἔζησε, στήριξε,
στηρίζει καί συμπαρίσταται στίς δύσκολες στιγμές. Τό Πατριαρχεῖο κατόρθωσε
νά ἐπιβιώσει ἐκκλησιαστικά, νά διατηρήσει τό κύρος του καί τήν πρωτοκαθεδρία
στήν Χριστιανοσύνη καί στήν Παγκόσμια Ὀρθοδοξία.
Ἵδρυσε νέες μητροπόλεις στόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό, τόν ἀνασύνταξε καί τόν
ἐπάνδρωσε μέ ἱεράρχες ἀπόφοιτους τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Τό χαμένο ἔδαφος καί τό χαμένα ποίμνιο ἀναπληρώθηκε. Τό πικρό ἔγινε γλυκό.
Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔκαναν καί οἱ πρόσφυγες. Βαρυπένθησαν, ἔκλαψαν γιά
ὅσα καί ὅσους ἔχασαν, ἀνασυντάχθηκαν,
ἔχτισαν τό μέλλον τους καί δημιούργησαν πολιτισμό, τοῦ ὁποίου ἦταν φορεῖς.
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Ἐδῶ ἀναφέρω ὅτι καί ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας μαζί μέ τόν πρωτοσύγγελο πατέρα Δαμασκηνό, ἐτέλεσαν
Θεία Λειτουργία στόν Ναό τοῦ Ἁγίου
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στή Σινασό
τῆς Καππαδοκίας. Ζήσαμε στιγμές συγκλονιστικές.
Τό Πατριαρχεῖο κινεῖται μέ σοφία καί
σύνεση καί διασώζει τήν οὐσία. Μέ τίς
Θεῖες Λειτουργίες ἀνοίγει τούς ὁρίζοντες
τῆς Ρωμιοσύνης καί τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στό Κολυμπάρι, στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης, ἔγινε ἡ ἱστορική καί
σημαντική σύγκλιση τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.
1) Ἡ Ρωμιοσύνη ζεῖ, συνεχίζει νά ζεῖ
ἀλλοῦ καί ἀλλιῶς.
2) Ἡ Μικρά Ἀσία
ζεῖ. Ἡ ἀδελφότητα
Μ.Ν. Χανίων μέ
μέλη τῆς Χορωδίας
παρευρέθηκαν στήν
Πατριαρχική Θεία
Λειτουργία στό
Φανάρι, στόν Ναό
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
στήν Κωνσταντινούπολη γιά τήν ἀρχή τοῦ
νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Στήν κρουαζιέρα στό Βόσπορο τραγούδησαν τραγούδια Μικρασιατικά καί Κρητικά.
Πῆραν τίς εὐχές καί τήν εὐλογία γιά
τήν εὐόδωση τῶν σκοπῶν τῆς ἀδελφότητας.
Εὐχόμαστε στόν ὁραματιστή Πατριάρχη μας Ὑγεία καί Δύναμη. Νά διατηρεῖ
τό κύρος στήν Παγκόσμια Χριστιανοσύνη καί νά ἀνοίγει τούς ὁρίζοντες τῆς Ρωμιοσύνης καί τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ ὁμιλία ἐκφωνήθηκε τήν 15/9/2019
στόν Ἱ.Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας
ἡμέρα Ἐθνικῆς Μνήμης.

Τό Πατριαρχεῖο δέν διέγραψε ἀπό τόν
ἐκκλησιαστικό χάρτη τίς ἐπαρχίες τῆς Μ.
Ἀσίας: Ἐκλέγει καί χειροτονεῖ Μητροπολίτες σέ μητροπόλεις πού δέν εἶχαν ποίμνιο. Στίς περιοχές τοῦ Πόντου, τῆς Καππαδοκίας, τῆς Ἰωνίας, τῆς Βιθυνίας.
Ἀπό τό 1980 ἄρχισαν νά ἐπισκέπτονται τίς περιοχές, πού ἔφεραν τόν τίτλο.
Τό 2000 ὁ Πατριάρχης ἄρχισε νά διοργανώνει μέ τήν ἄδεια τῶν κρατικῶν ἀρχῶν
λειτουργίες, σέ πολλές πόλεις! Ἔσπασε
τό ταμπού δεκαετιῶν πού ἴσχυε γιά τίς
Ἑλληνικές καί Τουρκικές ἀρχές.
Μέ μικρά προσεκτικά βήματα, μέ
μεγάλες προσπάθειες, μέ ρεαλισμό καί
ἀποφασιστικότητα, ἀναβιώνουν οἱ ἐπαρχίες καί οἱ ἱερές
Μητροπόλεις στή
Μ. Ἀσία.
Σέ συνεργασία
μέ τόν Τουρκικό
λαό, γιά νά παραχθεῖ ἡ εἰρήνη καί ἡ
φιλία μεταξύ τῶν
δύο λαῶν. Τελεῖται
ἐ π ί σ η μ α π λ έ ον
Θεία Λειτουργία στήν Ἱστορική Μονή
τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ στήν Τραπεζούντα, στή Μονή τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης στήν Κύζικο.
Ξεκινοῦν Θεῖες Λειτουργίες καί στήν
Ἄγκυρα. Ἐκλέγεται ἀπό τόν ὁραματιστή
Πατριάρχη μας, ὁ πρῶτος Μητροπολίτης
στήν χιλιοτραγουδισμένη, βασανισμένη
καί ἀγαπημένη Σμύρνη. Ὁ πρῶτος Μητροπολίτης μετά τήν καταστροφή.
Στήν Προῦσα ἀγοράζονται καί ἀναστηλώνονται 2 ναοί. Τόν Πατριάρχη συνοδεύουν στίς ἱεραποδημίες του οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καί πολλοί Μικρασιατικοί Σύλλογοι.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης στό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο μαζί μέ 150 Χανιῶτες προσκυνητές
Στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο
βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ. Δαμασκηνός ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνόδου.
Ὁ Σεβασμιώτατος μετεῖχε στόν
Ἑσπερινό γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου
συμπροσευχούμενος μέ τήν Α.Θ.Π.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου ἐνῶ τήν Ἀρχή τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους ὁ Σεβασμιώτατος συγχοροστάτησε στήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία μαζί μέ ἄλλους
Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, πού τελέστηκε
προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριάρχου.
Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο
καί τήν Κων/πολη ἔχουν παράλληλα
ἐπισκέφτηκαν στό πλαίσιο προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς καί 150 περίπου Χανιῶτες συνοδευόμενοι ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη.
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Ἑορτάσθηκε στήν Περβολίτσα
τό Γενέθλιο τῆς Παναγίας
Στήν γραφική περιοχή τῆς Περβολίτσας,
στό Ἀκρωτήρι Χανίων, μέ τά ἀπόκρημνα
βουνά καί τήν καταγάλανη ἀπέραντη θάλασσα, βρίσκεται τό παρεκκλήσιο τοῦ Γενεθλίου της Θεοτόκου Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Ἐκεῖ τελέστηκε τό Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη καί συμπροσευχουμένων τοῦ Πρωτ. Δημητρίου Καταπίδη καί τοῦ
π. Ἰωσήφ Πλανάκη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός παρουσία πλήθους εὐσεβῶν
προσκυνητῶν.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
«σήμερα προετοιμαζόμαστε νά δεχτοῦμε
τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας».
Ἀνήμερα τοῦ Γενεθλίου τῆς Παναγίας, στόν
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Κουνουπιδιανά Ἀκρωτηρίου, τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ
οἰκεῖος Ἐφημέριος Πανοσιότατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Κουκουράκης, ὁ Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης, ἐνῶ
παρέστη συμπροσευχούμενος ὁ Πρωτ. Δημή
τριος Ἀλεξανδράκης.
Καλλικέλαδοι ψάλτες ἀπό τήν χορωδία ἱεροψαλτῶν «Γεώργιος ὁ Κρής», ἔψαλλαν στό Ἱερό
Ἀναλόγιο, ἐνῶ πλῆθος κόσμου τίμησε τήν Παναγία
μας κρατώντας λαμπάδες καί τάματα στά χέρια.
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Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης: «παιδιά μας νά βάλετε γερά
θεμέλια μέ ἰδανικά καί παιδεία στίς ἀποσκευές τῆς ζωῆς σας».
Στά σχολεῖα τῆς πόλεως τῶν Χανίων καί συγκεκριμένα τῆς περιοχῆς τῶν Λενταριανῶν τέλεσε
Ἁγιασμούς ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης παρουσία Κληρικῶν, Τοπικῶν Ἀρχόντων, καθηγητῶν καί μαθητῶν.
«Παιδιά μας, στήν περίοδο αὐτή πού χτίζετε τό
οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς σας, σᾶς εὔχομαι τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Πρωτοσύγκελλος, νά βάλετε γερά θεμέλια μέ παιδεία, μέ ἦθος, μέ
ἀγάπη γιά τά γράμματα, γιά τόν πολιτισμό μας, γιά τήν πίστη μας καί γιά τήν πατρίδα μας, ἰδανικά τά ὁποία σᾶς παρακαλῶ νά κρατᾶτε καλά καί νά ἔχετε ὡς πολύτιμους θησαυρούς, στίς ἀποσκευές τῆς ζωή σᾶς καλό ταξίδι στή νέα αὐτή σχολική
χρονιά, καλή ὑπομονή στούς καθηγητές καί καλή δύναμη σέ ὅλα μας τά παιδιά».

Μητροπολίτης Δαμασκηνός «ἀγαπητά μας
παιδιά νά μελετᾶτε καί νά προσέχετε».
Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί παρουσία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Δ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ.
Χαράλαμπου Κουκιανάκη, Ἀντιδημάρχων, καθηγητῶν καί μαθητῶν, τελέστηκε ὁ
Ἁγιασμός στά Σχολεῖα τῶν Βρυσσῶν καί τοῦ Βάμου Ἀποκορώνου.
«Ἀγαπητά μας παιδιά, παιδιά ψημένα στήν ὕπαιθρο καί στό βουνό, ὅσο περισσότερο μελετᾶτε τόσο περισσότερο θά σᾶς βοηθάει ὁ Δάσκαλος· νά ρωτᾶτε τούς
δασκάλους γιά τίς ἀποριές καί τούς προβληματισμούς σας καί θά βρίσκετε ἀπό
τούς δασκάλους σᾶς ἀληθινές ἀπαντήσεις. Νά εἶστε μελετηρά καί νά προσέχετε
πάρα πολύ. Καλή καί εὐλογημένη χρονιά νά ἔχετε, ἐσεῖς καί οἱ δάσκαλοί σας»,
ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος.
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Στήν Παναγία τήν Γιάτρισσα ἑορτάσθηκε
ἡ Ἀπόδοση τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
Παρουσία πλήθους
πιστῶν ἑορτάστηκε ἡ
Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ
Γενεθλίου της Θεοτόκου
στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Γιάτρισσας,
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ.
Λεωνίδας Ἡλιάκης, στόν
χῶρο πού βρίσκεται ἡ
“Κιβωτός” μέσα σ’ ἕνα
τεράστιο πάρκο βοσκοτόπων κοντά στό χωριό Λιτσάρδα Ἀποκορώνου. Πρόκειται
γιά τό μοναδικό Ναό στήν Κρήτη πού εἶναι ἀφιερωμένος στήν Παναγία τή Γιάτρισσα καί θεμελιώθηκε τό 2010.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ
Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε τιμητική ἐκδήλωση καί ἀναφορά στό ἔργο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου Κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη,
ὅπου τιμήθηκαν μετά ἀπό ἐνέργειες τοῦ π. Λεωνίδα, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο μέ
τιμητικό ἔπαινο καί σταυρό προσωπικότητες πού βοήθησαν καί διακονοῦν στό
προσκύνημα.
Τό παρών στόν Ἑσπερινό ἔδωσαν πλῆθος Κληρικῶν, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου
κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης καί ἑκατοντάδες εὐσεβεῖς προσκυνητές.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.

Ἐκδημία Ἱερέως 13/9/2019
Μέ τά αἰσθήματα τῆς κατ’ ἄνθρωπον λύπης ἀγγέλεται ἡ πρός Κύριον ἐκδημία
τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως πρώην Ἐφημερίου της Ἐνορίας Θερίσου καί Ἁγίου Νικο
λάου Χαλέπας Χανίων Πρωτ. Ἐμμανουήλ Περδικάκη.
Ο Θεός νά τοῦ χαρίσει τήν Βασιλεία Του καί τήν ἐξ Ὕψους παρηγορία στούς
οἰκείους του.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: “ Ὁ Σταυρός
τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται νά δώσει σέ ὅλους ἐμᾶς
τήν πρόγευση τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.”
Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στούς Ἱερούς Ναούς καί Παρεκκλήσια πού εἶναι ἀφιερωμένα
στόν Τίμιο Σταυρό.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ στό Ὕψωμα τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ στόν Σκινέ Κυδωνίας.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν οἰκεῖο καί ταπεινό Ἐφημέριο π. Νικόλαο Λαδόπουλο.
Τό παρών στόν Ἑσπερινό ἔδωσαν ἑκατοντάδες προσκυνητές ἀνάμεσά τους ὁ
νέος Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς καί ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Νίππος Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Μιχαήλ
Χριστουλάκης.
Τό παρών στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔδωσαν ὁ Βουλευτής τῆς Νέας
Δημοκρατίας κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης καί πλῆθος Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Διήμερο πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων
στόν Τίμιο Σταυρό Λενταριανῶν
Γέμισε ἀπό πιστούς ὁ λόφος τῶν Λενταριανῶν στό διήμερο πλούσιων λατρευτικῶν συνάξεων γιά τήν ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό ὁμώνυμο ἀφιερωμένο παρεκκλήσιο.
Τήν παραμονή τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. Γεώργιος Περάκης.
Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τοῦ Σταυροῦ, μέ προπομπούς
τήν Ελληνική Ἀστυνομία καί τούς μοτοσικλετιστές τῆς v storm Greek riders,
στούς δρόμους τῆς Ἐνορίας.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Μεθεόρτιος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ὑπό
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, Κτητορικό Μνημόσυνο τῶν
μακαριστῶν (Ἐμμανουήλ καί Βασιλικῆς Τζανουδάκη) καί ἀκολουθία χαιρετισμῶν
εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν.
Στήν συνέχεια πραγματοποιήθηκε θεολογική ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου, γιά τόν Τίμιο Σταυρό.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου
τοῦ Πατμίου στά Χανιά
Πανηγυρικά καί μέ κάθε
λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ
νέος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας
μας καί θεμελιωτής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Παχιανῶν, Ὅσιος Ἀμφιλόχιος
Μακρής, τήν Τετάρτη 18 καί
τήν Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου

Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν κ. Ἐμμανουήλ Μηλιάκη.
Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τό νέο Ἀναγνώστη καί τοῦ εὐχήθηκε ὁ Θεός νά
εἶναι ὁδηγός στά βήματά του. Παράλληλα, εὐχαρίστησε τούς ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας,
τόν ἱερατικό προϊστάμενο Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη
καί τούς συνεφημερίους Πρωτ. Χρύσανθο Σταυρουλάκη καί Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Πετράκη, ὅλους τους Κληρικούς πού ἔλαβαν μέρος στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη
πού παρέστη συμπτοσευχούμενος, τούς Ψάλτες καθώς καί ὅλον τόν κόσμο πού
προσῆλθε νά τιμήσει τό νέο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ π. Ἀμφιλοχίου.
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Χειροτονία Διακόνου
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
Μέ π ατρ ι κ έ ς
συμβουλές μεταξύ
ἄλλων, καλωσόρισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ. Δαμασκηνός τό
νέο Διάκονο τῆς
Ἐκκλησίας μᾶς π.
Ἐμμανουήλ Μηλιάκη στό Ἅγιο Θυσιαστήριο καί στήν
Διακονία τοῦ Θεοῦ τό Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων ὅπου τελέσθηκε ἀπό νωρίς τό πρωί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων Μητροπόλεων.
Μέ λόγια συγκινητικά ὁ νέος Διάκονος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πνευματικό του Πρωτ. Γεώργιο Πατεδάκη, τούς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ
ὅπου διακονοῦσε καθημερινά στό Ἱερό Ἀναλόγιο, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη καί π. Ἐμμανουήλ Πετράκη, τήν
συμβία του, τήν γιαγιά του, τούς συγγενεῖς καί φίλους του πού παρίσταντο
στήν μεγάλη αὐτή χαρά τῆς ζωῆς του.
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Τιμητική ἐκδήλωση στόν Κουρνά Ἀποκορώνου
γιά τούς εὐεργέτες τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἐνορίας
Μέσα σέ κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στό πολιτιστικό κέντρο τῆς Ἐνορίας Κουρνᾶ Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ π.
Γεώργιος Φωτάκης, τιμητική ἐκδήλωση γιά
δύο ἀνθρώπους πού στήν μνήμη τοῦ παιδιοῦ
τους ἔφτιαξαν μία βιβλιοθήκη, θησαυρό πολύτιμο καί στολίδι γιά τήν Ἐνορία Κουρνᾶ.
Ἡ ἐκδήλωση πού παρουσίασε ὁ κ. Βαρδής
Ζυμβραγουδάκης, περιελάμβανε, ὁμιλίες γιά
τή ζωή καί τό ἔργο τῶν δύο εὐεργετῶν, παρουσίαση φωτογραφικοῦ ἀρχείου τῆς ζωῆς
τους, τιμητική ἀναγνώριση γιά τήν προσφορά τους στήν Ἐνορία καί μουσική πανδαισία
ἀπό τήν χορωδία ἐνηλίκων τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τήν δ/νσή τῆς κ. Ἕλλης Παπαλιονάκη.
Σήμερα βρεθήκαμε ἐδῶ γιά νά τιμήσουμε τόν κ. Μιχάλη καί τήν κ. Ἰωάννα, ἀλλά
καί γιά νά ἐναποθέσουμε φόρο τιμῆς σέ ἕνα
πρόσωπο πού βρίσκεται ἀοράτως κοντά μας,
τήν κόρη σας. Μέσα στήν ἐκκλησία μᾶς ἐπικοινωνοῦμε προσευχητικῶς μέ ἐκείνους πού
ἔχουν κοιμηθεῖ, τόνισε στό λόγο τοῦ μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης.
Ἐπίσης ἀνέφερε ὄτι ο πόνος μερικές φορές,
παρά του ὅτι εἶναι μεγάλος, γίνεται δημιουργικός καί ἔκφραση ἀγάπης καί προσφορᾶς…
Στή συνέχεια συνεχάρη γιά τήν τιμητική
αὐτή ἐκδήλωση τόν π. Γεώργιο ὁ ὁποῖος ὅπως εἶπε, ἦρθε στόν Ἀποκόρωνα καί
τόν ἐκόσμισε, ὅλους ὅσους διακόνησαν στήν συγκινητική αὐτή ἐκδήλωση καί τήν
χορωδία ἐνηλίκων τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τά ὑπέροχα τραγούδια.
Μέσα ἀπό τήν βιβλιοθήκη αὐτή πού λειτουργεῖ εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια, καί ἡ
ὁποία προσφέρει μέ τά βιβλία ἄλλοτε συντροφιά, ἄλλοτε παρηγοριά καί ἄλλοτε
λύση σέ καίρια προβλήματα, καταφέρατε κ. Μιχάλη καί κ. Ἰωάννα νά ἀθανατοποιήσετε τήν μνήμη τῆς θυγατρός σας καί νά ἀποκρυσταλοποιήσετε τήν μνήμη τῆς
Κρυστάλλως σας, τόνισε στόν λόγο του ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
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Θυμίαμα εὐγνωμοσύνης γιά τούς Παπαγιάννηδες
τοῦ Ἀκρωτηρίου.

Μέ Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.
Δαμασκηνοῦ στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν
Τζαγκαρόλων, ξεκίνησε ἡ τιμητική ἐκδήλωση εἰς μνήμην τοῦ π. Ἰωάννου Ἀνδρεαδάκη καί τοῦ π. Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη, τήν Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο γιά τούς
δύο αὐτούς Ἱερεῖς.
Γιά τόν π. Ἰωάννη Ἀνδρεαδάκη ὁμίλησε ὁ θεολόγος κ. Ἀντώνιος Κονταράκης
μέ θέμα «ὁ παπα-Γιάννης τοῦ Χορδακίου», ἐνῶ γιά τόν παπα-Γιάννη τόν Παπαδομανωλάκη ὁ θεολόγος κ. Παναγιώτης Φουντουλάκης μέ θέμα: «ὁ παπα-Γιάννης
τῶν Χωραφακίων».
Κεντρικός Ὁμιλητής τῆς Ἐκδήλωσης ὑπῆρξε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος μέ συγκινητικά καί γλαφυρά λόγια
ὁμίλησε μέ θέμα: «οἱ Παπαγιάννηδες φάροι τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Ἀκρωτηρίου».
Τήν ὄμορφη ἐκδήλωση κόσμισαν μέ τίς φωνές τους ἡ χορωδία «Στέφανος
Μελωδῶν» ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Κων/νου Στεφανάκη Ἄρχοντος
Ὑμνωδοῦ τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. καί οἱ Ριζίτες τῆς παρέας τοῦ Χορδακίου.
Ἀκολούθησαν σύντομοι λόγοι ἀπό τήν ἐγγονή τοῦ π. Ἰωάννου Παπαδομανωλάκη κ. Ἐλπίδα Παπαδομανωλάκη καί ἀπό τήν Πρεσβυτέρα κ. Ζαχαρένια Ἀνδρεαδάκη ἡ ὁποία ὁμίλησε γιά τόν π. Ἰωάννη Ἀνδρεαδάκη.
Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ
ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν π. Δαμασκηνό Λιονάκη γιά τήν ἐξαίρετη ὁμιλία του πρός
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τούς Παπαγιάννηδες, τόν π. Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη γιά τόν συντονισμό τῆς ἐκδηλώσεως,
τόν π. Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα γιά τήν ἔμπνευση
τῆς ἐκδήλωσης, ὅσους ἔλαβαν μέρος καί διακόνησαν γιά τήν ἐπιτυχημένη αὐτή ἡμέρα μνήμης
πρός τούς ἀγαπητούς Κληρικούς τοῦ Ἀκρωτηρίου,τούς ὁμιλητές καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού γέμισε ἀσφυκτικά τόν μεγάλο
αὔλειο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Παράλληλα ἀπένειμε τιμητική εὐαρέσκεια τῆς Μητροπόλεως πρός τίς δύο οἰκογένειες τῶν Μακαριστῶν Κληρικῶν.

Πλήθη προσκυνητῶν στήν χάρη
τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης
Πανηγυρικά παρουσία ἑκατοντάδων
πιστῶν καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Θεομητορική ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς
Μυρτιδιωτίσσης στούς Ἱερούς Ναούς τῆς
Μητροπόλεως πού φέρουν τό ὄνομά της.
Στά ὀρεινά καί γραφικά Σπηλιάρια Κεραμιῶν τελέσθηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς
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Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, ὁ Μέγας πανηγυρικός καί Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης στίς
Βρύσσες Ἀποκορώνου στήν περιοχή Φιλίππου, ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Δ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης.
Τό παρών στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης καί πλῆθος πιστῶν.
Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου, τόν ὁποῖο ἀφιέρωσε στήν
μνήμη τοῦ παιδιοῦ τοῦ Ἐλευθερίου, ὁ κ. Νικόλαος Πεδινάκης καί διακονεῖ ὁ Πανοσιότατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, τελέσθηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη, μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός παρουσία πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Λαμπρός ἑορτασμός γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη
τόν Θεολόγο στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τήν Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου
ἡ μετάστασις τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστού, Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου ὅπου διακονεῖ ὁ
π. Βασίλειος Κιάσσος, μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἡ
Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
Τήν Θεία Λειτουργία καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅπου ἔλαβαν μέρος
πολλοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως παρακολούθησε πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.
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Ἀρχιερατικό συλλείτουργο
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν
Π λη μ μ ύ ρ ι σ ε ἀπ ό
κόσμο ὁ Ἱερός Ναός
Ἁγίου Χαραλάμπους
Λενταριανῶν ὅπου διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης τήν Κυριακή
29 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στό
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο πού τελέστηκε ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Νικηφόρου καί Συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Πρίν τό τέλος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου ὁ οἰκεῖος ἐφημερίος καί Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, ὁ ὁποῖος εἶχε καί ἐπέτειο 12 ἐτῶν ἀπό
τήν εἰς Διάκονον χειροτονία του, καί τόν ὁποῖο συνεχάρησαν ἀμφότεροι Ἀρχιερεῖς
ἀναφωνώντας μαζί μέ ὅλο τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα, τό “ Ἄξιος” γιά τήν μέχρι
τώρα καρποφόρα διακονία του, εὐχόμενοι καλή συνέχεια στό ἄξιο ἱερατικό του
ὑπούργημα, προσέφερε ἕνα Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο ἐκ τῆς Ἐνορίας στόν Μητροπολίτη κ. Νικηφόρο διά τῶν χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, καθώς καί
σεβαστό χρηματικό ποσό ἀπό τό φιλόπτωχο ταμεῖο τοῦ Ναοῦ, γιά τό ἔργο τῆς
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
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Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου στόν Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Νικόλαο Καλογερή,
πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολογιότατο Πρωτοσύγκελο, Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Πανοσιότατο Ἀρχιμ. Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα, τόν Διάκονο π. Δημήτριο Δερμιτζάκη, Διευθυντή τοῦ Γραφείου Νεότητος
τῆς Μητροπόλεως καί τόν Διευθυντή τοῦ «Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μαρτυρία»
καί Ὑπεύθυνο Οἰκονομικῶν, κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη.
Κατά τή διάρκεια τῆς συνάντησης αὐτῆς, τονίστηκε γιά ἄλλη μία φορά ἡ ἄριστη συνεργασία μεταξύ της Μητροπόλεως καί τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Χανίων. Ὁ Προκαθήμενος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τόνισε χαρακτηριστικά ὅτι μέ
τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ θά ξεπεραστοῦν ὅποια προβλήματα προκύψουν, σέ πνεῦμα
συνεννόησης καί συνεργασίας.
Ὁ κ. Καλογερῆς εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί στό πρόσωπό του, ὅλους
τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας στά Χανιά, πού μέ τό διακριτικό, ἀλλά πλούσιο
κοινωνικό τους ἔργο, ἀνακουφίζουν πλῆθος συνανθρώπων μας πού ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες. Διαβεβαίωσε ἐπίσης τόν Σεβασμιώτατο ὅτι θά ἔχει τή στήριξή του
γιά νά συνεχίσει τήν ἀποστολή καί τό θεάρεστο ἔργο του.
Ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τίς εὐχές του γιά καλή δύναμη καί καλή ἐπιτυχία στά
νέα καθήκοντά του, προσέφερε στό νέο Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων, μία Εἰκόνα μέ
τήν Παναγία, ἀναμνηστικά τῆς Μητροπόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων, καθώς καί διάφορες ἐκδόσεις.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
στόν Ἅγιο Γεώργιο Μορμόρη
Στήν περιοχή τῶν Νεροκούρου Χανίων βρίσκεται ἡ γραφική παλαιά
Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μορμόρη, σέ ἕνα
γραφικό σημεῖο μέ πανοραμική θέα τήν πόλη τῶν
Χανίων, μέ τό Καθολικό
της, τό παλιό ἐλαιοτριβεῖο, τίς μισογκρεμισμέ-

νες ἀποθῆκες καί τά κελιά τῶν μοναχῶν.
Ἐκεῖ τελέσθηκε τήν Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ συμπροσευχούμενου
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κινσάσας κ. Νικηφόρου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου
Πρωτ. Κων/νου Τζαγκαράκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί πλῆθος εὐσεβῶν
προσκυνητῶν.
Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορτή Μουσταλευριᾶς, ἡ ὁποία
ἔλαβε χώρα αὐτή τήν ἡμέρα γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Μονῆς αὐτῆς, διανεμήθηκε σέ
ὅλο τόν κόσμο τό γλυκό αὐτό ἔδεσμα πού φτιάχνεται ἀπό τόν μοῦστο τῶν σταφυλιῶν.
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Μέ τόν Στρατηγό ἐ.α. Μανώλη Σφακιανάκη
ξεκίνησε ἡ Σχολή Συμβουλευτικῆς Γάμου
καί νέων γονέων γιά τό 2019-2020
Μέ μία πολύ ὠφέλιμη καί ἐποικοδομητική ὁμιλία μέ θέμα «Κακοποίηση Ἀνηλίκων μέσω Διαδικτύου - Διαδικτυακοί Τρόποι Ἀσφαλοῦς Πλοήγησης - Τά Ναί
καί τά Ὄχι τοῦ Διαδικτύου», ξεκίνησε ἡ Σχολή Συμβουλευτικῆς Γάμου καί νέων
Γονέων τῆς Μητροπόλεως γιά τήν φετινή χρονιά μέ προσκεκλημένο τόν πλέον
ἁρμόδιο στά θέματα αὐτά Στρατηγό ἐ.ἀ. κ. Μανώλη Σφακιανάκη, ὁ ὁποῖος γιά
μιάμιση περίπου ὥρα καθήλωσε τό ἀκροατήριο τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας ὅπου
πραγματοποιοῦνται μία φορά τό μήνα οἱ συνάξεις αὐτές.
Τό παρών στή σύναξη ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ
ὁποῖος συνεχάρη καί εὐχαρίστησε τόν κ. Σφακιανάκη γιά τήν ἐξαιρετική καί συμβουλευτική του ὁμιλία, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ συντονιστής τῶν συνάξεων αὐτῶν μαζί μέ τόν
Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη, τον Πρωτ. Βασίλειο Φραγκιαδάκη, τόν Πρεσβ. Βασίλειο Γκάτση καί τόν Πρεσβ. Ἀλέξανδρο Ξηρουχάκη καί
πλῆθος νέων κυρίως ἀνθρώπων.
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Ἁγιασμός στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς
τῆς Μητροπόλεως
Ὁ καθιερωμένος Ἁγιασμός,
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῶν μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί
Ἐκμάθησης Παραδοσιακῶν
Μουσικῶν Ὀργάνων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μᾶς τελέστηκε
τήν Τρίτη 1 Ὀκτωβρίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειά του πρός τό διευθυντή Κωνσταντῖνο Στεφανάκη, τούς καθηγητές καί τούς μαθητές τῆς σχολῆς.
Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τό καλωσόρισμα τοῦ διευθυντῆ τῆς σχολῆς,
Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. καί πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικοῦ ναοῦ
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου κ. Κ. Στεφανάκη, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχήθηκε τά δέοντα
σέ ὅλους ἀναφέρθηκε στόν ἐτήσιο προγραμματισμό τῶν μαθημάτων καί γενικότερα στη λειτουργία τῆς σχολῆς, στήν ὁποία τά μαθήματα παραδίδονται δωρεάν.
Παράλληλα ἐπιδόθηκαν διά χειρός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου καί τά
πτυχία στούς Ἐπιτυχόντες τῆς προηγούμενης χρονιᾶς.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου
στήν Μητρόπολή μας
Μέ λαμπρότητα τελέστηκε στόν
Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου νωρίς τό πρωί πανηγυρική Θεία
Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Δοξολογία
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, γιά τόν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη, ἐπισκόπου καί
πολιούχου Ἀθηνῶν, προστάτου τοῦ Δικαστικοῦ καί Δικηγορικοῦ Κλάδου.
Τό παρών στή Θεία Λειτουργία ἔδωσαν οἱ δικηγόροι καί οἱ δικαστικές ἀρχές τῆς πόλεως.
Τόν πανηγυρικό της ἡμέρας ἐκφώνησε τό μέλος τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου
Χανίων κ. Παντελής Ζέλιος, ἐνῶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος μετέφερε πρός τούς παρευρισκομένους τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου. Παράλληλα τόνισε ὅτι τό πρόσωπο τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου εἶναι ἕνα πρόσωπο
φιλανθρωπικό καί κοινωνικό παράλληλα, πού μᾶς συγκινεῖ, μᾶς παρηγορεῖ καί
μᾶς ἐνθουσιάζει, τό ὁποῖο σπάει τά κατεστημένα, δείχνοντας ὅτι ὁ δρόμος, ὁ στόχος καί ὁ σκοπός ὅλων μας εἶναι ἡ ἀλληλοβοήθεια καί ἡ ἀλληλεγγύη.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο
Στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο
βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὡς μέλος τῆς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιώτατο Ἀρχιμ.
Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα.
Ἐκκλησιάστηκαν στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου στό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο, παρακάθισαν στήν Πατριαρχική Τράπεζα καί στή συνέχεια συζήτησαν στό Πατριαρχικό Γραφεῖο μέ τήν Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαῖο διάφορα Ἐκκλησιαστικά θέματα.
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Συνάντηση ἀντιπροσωπείας Ἐκκλησίας Κρήτης
μέ Ὑπουργό Πολιτισμοῦ
Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποτελούμενη ἀπό
τούς Σεβ. Μητροπολίτες Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο,
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομο Ξενάκη,
Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συναντήθηκε μέ τήν Ἐξοχ. κ. Λίνα Μενδώνη, Ὑπουργό Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς στό Κολυμβάρι Κισάμου, τό
Σάββατο, 5 Ὀκτωβρίου 2019.
Κατά τή συνάντηση ἐπιδόθηκε στήν Ὑπουργό Ὑπόμνημα μέ θέματα τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἁρμοδιότητας τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, γιά τήν περαιτέρω προώθηση τῶν ἀπαραιτήτων
διαδικασιῶν, στίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες, προκειμένου νά ὁλοκληρωθοῦν καί νά
ὑλοποιηθοῦν ἔργα συντήρησης καί ἀνάδειξης Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων, σέ ὁλόκληρη τή Μεγαλόνησο Κρήτη.
Ἡ κ. Ὑπουργός ἀνέφερε ὅτι ἀπό πλευρᾶς τοῦ Ὑπουργείου θά μελετηθοῦν οἱ
προτάσεις καί τά θέματα πού κατατέθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία Κρήτης καί βεβαίωσε ὅτι θά ἐξαντληθεῖ κάθε περιθώριο συνεργασίας μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης
γιά τή στήριξη, ἀλλά καί τήν ἀνάδειξη τοῦ Πολιτισμικοῦ πλούτου τῶν Θρησκευτικῶν Μνημείων τῆς Μεγαλονήσου.
Μάλιστα, ἐξέφρασε τή χαρά καί τήν ἱκανοποίησή της, κατά τήν ἐπίσκεψη στό
Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γωνίας, ὅπου θαύμασε τή μοναδικῆς ἀξίας συλλογή
Ἱερῶν Εἰκόνων καί ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων καί τόνισε τήν ἀξία τῆς δημιουργίας ἀνάλογων χώρων ἀναδείξεως τοῦ πλούτου τῆς Παραδόσεως καί τῆς
Ταυτότητας τοῦ Τόπου μας.
Ἡ Ἀντιπροσωπεία ἐξέφρασε θερμές εὐχαριστίες στήν Ὑπουργό γιά τή συνάντηση αὐτή, μετά ἀπό σχετικό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κομίζοντας καί τόν
χαιρετισμό τοῦ ἀπουσιάζοντος στήν Κωνσταντινούπολη, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, καί διαβεβαίωσε γιά τή διάθεση συνεργασίας καί σύμπραξης μέ σκοπό
τή διάσωση, τή διαφύλαξη καί τήν προβολή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων τῆς
Μεγαλονήσου Κρήτης.
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Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης: «Ἡ προσευχή
γεμίζει τόν ἄνθρωπο μέ αἰσιοδοξία»
Στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Καστελλίου, Ἀρκαλοχωρίου καί Βιάννου ὁμίλησε
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ. Ἀνδρέου, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μέ
θέμα «περί προσευχῆς».
Στόν κατάμεστο ἀπό θεολογικά μηνύματα λόγο
του ὁ Πρωτοσύγκελλος τόνισε μεταξύ ἄλλων ὅτι
μέ τήν προσευχή ὁ ἄνθρωπος λειτουργεῖ ἀφαιρετικά. Βγαίνει ἔξω ἀπό τά ἐνδοκοσμικά ὅρια τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου καί τοῦ κτιστοῦ ὑλικοῦ κόσμου…
Ἡ προσευχή γεμίζει τόν ἄνθρωπο μέ αἰσιοδοξία
καί χαρά καί τόν βοηθᾶ νά ἀντιμετωπίζει νηφάλια
τίς θλίψεις καί τίς ἀναποδιές αὐτῆς τῆς ζωῆς…
Μέ λόγια θερμά εὐχαρίστησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας, τόν
Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως, γιά τήν ἐξαιρετική ὁμιλία του.
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Πρωτοσύγκελλος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά
τήν εὐλογία νά ὁμιλήσει καί μετέφερε τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ. Δαμασκηνοῦ.

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας ἐπισκέφτηκε
τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος
Στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων πραγματοποίησε νωρίς τό μεσημέρι
ἐπίσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Αὐστραλίας κ. Μακάριος μετά τῆς συνοδείας του.
Ἐκεῖ τόν ὑποδέχτηκε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μετέβη στό Καθολικό της Μονῆς ὅπου προσκύνησε καί ἐν συνεχείᾳ κατευθύνθηκε στό νέο Ἡγουμενεῖο τῆς Μονῆς.
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Ἑσπερίδα γιά τήν ἀποκατάσταση
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Πανάγιου Τάφου
Ἑσπερίδα γιά τό ἐμβληματικό ἔργο τῆς συντήρησης καί τῆς ἀποκατάστασης
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα, πού ὁλοκληρώθηκε ἀπό ὁμάδα ἐπιστημόνων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου
Πολυτεχνείου τόν Μάρτιο τοῦ 2017, πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» (παλιό τελωνεῖο), στά Χανιά.
Ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
χαιρέτησε τήν ἐκδήλωση ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.
Τό παρών στήν Ἑσπερίδα ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Κληρικοί,
ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης, περιφερειακοί σύμβουλοι, Ἀντιδήμαρχοι, ἐκπρόσωποι
τῶν Γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν.
Κεντρική ὁμιλήτρια ἦταν ἡ Ἀντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ἐπικεφαλῆς τῆς διεπιστημονικῆς ὁμάδας τοῦ ἔργου καί
Πρόεδρος Ἀντιπροσωπείας τοῦ ΤΕΕ.
Ἡ ἑσπερίδα διοργανώθηκε ἀπό τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης, τό Τεχνικό Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδας-Τμῆμα Δυτικῆς Κρήτης καί τό Τμῆμα Χανίων τῆς AHEPA Hellas
«Crete Kydon», ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Χανίων καί τοῦ Δήμου Χανίων.
Συμμετεῖχε ὁ Βυζαντινός Χορός Χανίων μέ βυζαντινούς ὕμνους ὑπό τήν Δ/νση
τοῦ Χοράρχου κ. Ἰωάννου Καστρινάκη.
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Μία ἰδιαίτερη βραδιά γεμάτη χαρά καί ἀγάπη
ἀπό τήν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Λενταριανῶν
Μία ἰδιαίτερη βραδιά γεμάτη χαρά, τραγούδι καί χορό,
πλούσιους οὐζομεζέδες καί
κυρίως ἀγάπη πραγματοποιήθηκε μέ κύριο στοιχεῖο τήν
ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου, στό
κέντρο ἐκδηλώσεων ”Κανάρια” τήν Δευτέρα 14 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
Τήν μουσική αὐτή βραδιά,
πού σκοπό εἶχε τήν ἐνίσχυση
τῶν φιλανθρωπικῶν δράσεων τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, ἐπιμελήθηκε ἡ φιλάνθρωπος
ἀδελφότητα τῆς Ἐνορίας ὑπό τόν συντονισμό τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου καί Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη.
Στόν χαιρετισμό του ὁ Πρωτοσύγκελλος μᾶς μετέφερε τίς εὐχές καί εὐλογίες
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ἐνῶ παράλληλα εὐχαρίστησε
τίς γυναῖκες πού διακονοῦν στήν φιλανθρωπική ἀδελφότητα τῆς Ἐνορίας τόσο
γιά τόν καθημερινό τους ἀγώνα νά ἐξασφαλίσουν μία βοήθεια γιά τούς ἀναγκεμένους συνανθρώπους μας, ὅσο καί στήν πολύτιμη προσφορά τους στήν ἐκδήλωση
αὐτή, πού ξεπερνώντας τίς δυνάμεις του κατάφεραν καί ἔφτιαξαν τόσους ἐξαιρετικούς οὐζομεζέδες γιά τήν βραδιά αὐτή.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε τό
μουσικό συγκρότημα τοῦ Γεώργιου Κιάσσου καί τοῦ Ρούσου Λειβαδιωτάκη, πού ἔπαιξε ἀφιλοκερδῶς, τήν Δ/νση
τοῦ κέντρου, τούς χορηγούς
καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού
ἀνταποκρίθηκε καί σέ αὐτό τό
κάλεσμα ἀγάπης τῆς Ἐνορίας.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση
ἔδωσαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί, Περιφεριακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Δημοσιογράφοι καί πλῆθος κόσμου.
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π. Σπυρίδωνας Τσιμούρης:
«Ἡ συνήθεια σκοτώνει τόν γάμο».
Ἡ Σχολή Συμβουλευτικῆς Γάμου
καί Νέων Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στήν δεύτερη γιά ἐφέτος
ὁμιλία της, εἶχε καλεσμένο ὁμιλητή
τόν ἑξαιρετικό π. Σπυρίδωνα Τσιμούρη, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ
συνήθεια σκοτώνει τόν γάμο».
Τήν ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας, τήν παρακολούθησαν, Κληρικοί καί πλῆθος νέων κυρίως
ἀνθρώπων.

Πανήγυρις πρίν τήν Πανήγυρη τῶν Εἰσοδίων
Ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῆς Μητροπόλεως
πραγματοποίησε τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα μία
πνευματική Ἑσπερίδα γιά τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου πρίν ἀπό τήν μεγάλη πανήγυρη ὥστε νά πάει ὁ
κόσμος κατάλληλα προετοιμασμένος νά λάβει μέρος στήν μεγάλη αὐτή Θεομητορική ἑορτή.
Ἡ Ἑσπερίδα ξεκίνησε μέ τό καλωσόρισμα ἀπό
τόν οἰκεῖο Ἐφημέριο καί ἱερατικό Προϊστάμενο τοῦ
Ναοῦ Πρωτ. Στυλιανό Θεοδωρογλάκη.
Στήν συνέχεια ὁμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ
ὁποῖος μετέφερε τόν χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, παραθέτοντας
πνευματικό-θεολογική ὁμιλία, μέ ἐξαιρετικά νοήματα μέ θέμα: «ἡ Παναγία τῶν Εἰσοδίων».
Ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ βυζαντινή
χορωδία «Στέφανος Μελωδῶν», μέ χοράρχη τόν
Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς ΜΤΧΕ καί Πρωτοψάλτη τοῦ
Ναοῦ Κων/νο Στεφανάκη.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Πρωτ.
Ἀντώνιος Σαπουνάκης ὁ ὁποῖος χαιρέτισε τήν ἐκδήλωση, ὁ Ἀντιδήμαρχος Χανίων
κ. Ἀ
 ναστάσιος Ἀλόγλου ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε καί σύντομο χαιρετισμό, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί πλῆθος κόσμου.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
“ὁ Θεός ἐργάζεται διά τῶν ἀνθρώπων”
Ὁ Θεός ἐργάζεται σέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους διά
τῶν ἀνθρώπων, τόνισε μεταξύ ἄλλων στό κήρυγμά του ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στόν
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὅπου τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Στό τέλος τοῦ κηρύγματος εὐχαρίστησε ὅλο
τόν κόσμο πού παρευρέθηκε στήν λατρευτική
αὐτή σύναξη, τούς Ἐφημερίους της Ἐνορίας Πρωτ.
Δημήτριο Λαμπαθάκη καί Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη, τούς Ἱεροψάλτες καί ὅλους ὅσους ἐργάστηκαν στήν Ἱερά αὐτή πανήγυρη.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεως
Πρωτ. Γεωργίου Περάκη καί συμπροσευχούμενων πλήθους Κληρικῶν καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης
στήν Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους
Στό κονάκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου στό
Ἅγιο Ὄρος πραγματοποίησε ἐπισκεψη τήν Δευτέρα 21 Ὀκτωβρίου ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος βρίσκεται
στήν Ἀθωνική Πολιτεία ἀπό τίς 19 Ὀκτωβρίου.
Ἐκεῖ τόν ὑποδέχτηκαν μέσα σέ κλίμα χαρᾶς ὁ
Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Γέροντας Βαρθολομαῖος μετά τῆς Ἀδελφότητος.
Στό Ἅγιο Ὄρος βρίσκονται μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ αὐτές τίς ἱστορικές ἡμέρες σέ προσκυνηματική ἐκδρομή ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης καί ὁ Πανοσιότατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, οἱ ὁποῖοι μίλησαν καί μέ τόν Παναγιώτατο καί Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης στήν
ΛΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας
Στήν «ΛΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί
Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά
θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ θέμα:
«Ὄψεις τοῦ μυστηρίου
τῆς ἀνομίας. Ἀντιτριαδικές – Ἀποκρυφιστικές
– Νεοπαγανιστικές δοξασίες περί Θεοῦ», πού πραγματοποιήθηκε στo Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου στή Ζόγκα Ἑλληνικοῦ Ἄργους ἀπό 22 ἕως
24 Ὀκτωβρίου βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό τόν π. Βασίλειο Γκάτση.
Στή Συνδιάσκεψη πού τελείται με ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμμετέχουν Ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου.
Οἱ Συνδιασκέψεις αὐτές διοργανώνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί
ἀσχολοῦνται μέ τή μελέτη τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετώπισης τῆς σύγχρονης ποικιλόμορφης πλάνης.
Τήν πρώτη ἡμέρα, σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα, τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμός, ἀνεγνώσθησαν τα Μηνύματα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί
πρίν λίγο πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη Εἰσήγηση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη με θέμα ἡ «περί θεοῦ ἀντίληψη τῆς νέας ἐποχῆς».
Προηγήθηκαν χαιρετισμοί ἀπό τόν μητροπολίτη Ἀργολίδας Νεκτάριο, ὁ
ὁποῖος καλωσόρισε τούς συμμετέχοντες στήν ΛΑ΄ Πανορθόδοξη διασκεψη καί
τόν μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ, πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν
Αἱρέσεων.
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Ὑποδοχή Ἱερῶν Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου του Πατμίου
στόν Ἅγιο Δημήτριο Κουνουπιδιανῶν
Μέ λαμπρή ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου του Πατμίου
ξεκίνησε τό διήμερο πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων γιά τόν Ἅγιο Δημήτριο τῆς Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν.
Νωρίς τό ἀπόγευμα ὑπό τόν ἦχο χαρμόσυνων καμπανῶν τά Κουνουπιδιανά
ὑποδέχτηκαν τά Ἅγια Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, τά ὁποία κόμισε ἀπό τήν
Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης.
Ἀκολούθησε στό Ναό Δοξολογία καί ἐν συνεχείᾳ τελέστηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου καί
συμπροσευχούμενων τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Β’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Εὐμενίου Ρενιέρη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.
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Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης: γιά τήν Ἑλλάδα
καί τήν πίστη μας νά τά δώσουμε ὅλα
Νεοέλληνες μαθητές καί μαθήτριες αὐτοῦ του ἡρωικοῦ τόπου
πού λέγεται Χανιά, κάθε κλωστή
πού εἶναι ὑφασμένη στήν Ἑλληνική
σημαία πού κρατᾶτε στά χέρια σας,
εἶναι ἡ ψυχή τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν,
πού γι’ αὐτήν τήν σημαία ἔδωσαν
τά πάντα, τόνισε ἀφοῦ πρωτίστως
μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης μετά τήν τέλεση ἐπιμνημόσυνης δέησης στό Ἡρῶο της πόλεώς μας παρουσία
ἀντιπροσωπειῶν τῆς σπουδαζούσης καί μαθητιώσης νεολαίας, προσκόπων καί
ὀδηγών στό Ἡρῶο της πόλης.
Παράλληλα, ὁ Πρωτοσύγκελλος εὐχήθηκε μέ ἕνα μήνυμα πρός ὅλους τους νέους, γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν πίστη μας νά τά δώσουμε ὅλα, ἐνῶ τήν Ἑλλάδα καί
τήν πίστη νά μή δώσουμε γιά τίποτα.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί
τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στήν Μητρόπολή μας

Τήν Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. εορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός λειτούργησε καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο στόν ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου στήν Σπλάντζια Χανίων.
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Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας μετέβη
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὅπου τέλεσε ἐπίσημη Δοξολογία μέ τήν εὐκαιρία
τῆς ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» συμπροσευχουμένων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί μέ τή συμμετοχή
τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
Τήν κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Βασίλειος Διγαλάκης.
Τόν πανηγυρικό της ἡμέρας ἀνέγνωσε ὁ καθηγητής τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου
Χανίων Ἀμπελᾶς Παναγιώτης Ἰωάννης.
Ἀκολούθησε τρισάγιο γιά τούς πεσόντες στό ἡρῶο της πόλης καί ἀκολούθως
κατάθεση στεφάνων.
Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος
ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη κατευθύνθηκε στήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων γιά νά παρακολουθήσει καί νά εὐλογήσει τήν
μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση.
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Ἑορταστική ἐκδήλωση μνήμης γιά τό ἔπος τοῦ ’40
Στό πλαίσιο ἑορτασμοῦ τῆς
Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου 28ης
Ὀκτωβρίου 1940, ἡ Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης σέ συνδιοργάνωση μέ τό
Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου, ἑτοίμασαν μεγαλόπρεπη ἑορταστική ἐκδήλωση
μέ γενικό τίτλο: «ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ!».Τήν εἰσαγωγή
καί ὅλη τήν παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης ἔκανε ἡ δ. Γεωργία Πυροβολάκη, ἐνῶ τή
γενική ἐπιμέλεια καί τό συντονισμό εἶχε ἡ φιλόλογος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
κα Μαρία Παραδᾶ.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ ὕμνους τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, τούς ὁποίους
ἀπέδωσαν ὑποδειγματικά τά τριάντα μέλη τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τή Χορωδία τῆς Πατριαρχικῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντα Ὑμνωδοῦ τῆς
Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί καθηγητή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς ΠΕΣΚ
κ. Κωνσταντίνου Στεφανάκη.
Στή συνέχεια διαβάστηκε ἕνα ἐπίκαιρο ἄρθρο πού ἔγραψε ἡ τοπική ἐφημερίδα
«Νέα Κρήτη» γιά τή συμμετοχή τῶν Κρητικῶν στήν ἐποποιία τοῦ Σαράντα. Τό ἐν
λόγω δημοσίευμα διάβασαν ἡ μαθήτρια Κωνσταντίνα Μποτωνάκη καί ὁ φοιτητής
Πολυτεχνείου Σπύρος Ξεπαπαδάκης.
Τίς συγκλονιστικές ἐπιστολές πού ἔστελναν οἱ στρατιῶτες τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Μετώπου πρός τίς συζύγους, τούς γονεῖς ἤ τά ἀδέλφια τους ἀκούσαμε ἀπό
τούς μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, Ἐμμανουήλ καί Δημήτριο Γουλερμάκη καί Κωνσταντῖνο Μπορμπαντωνάκη.
Ἰδιαίτερη θέση στήν ἐκδήλωση κατεῖχε ἡ ταινία
μικροῦ μήκους μέ τίτλο «ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ», νέα παραγωγή τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. Τή σκηνοθεσία, εἰκονοληψία καί τό μοντάζ τῆς ταινίας ἔκανε ὁ Ἀντώνης
Τζατζάνης, ἐνῶ τή φιλολογική ἐπιμέλεια καί τήν
παιδαγωγική ὑποστήριξη τῶν μαθητῶν ἀνέλαβε ἡ
φιλόλογος τῆς ΠΕΣΚ κα Μαρία Παραδά.
Στή συνέχεια ἡ ἐκδήλωσή μας πλαισιώθηκε ἀπό ποιητικά ἀποσπάσματα ἀπό τό
μεγάλο ἔργο τοῦ βραβευμένου μέ Νόμπελ ποιητῆ μας, Ὀδυσσέα Ἐλύτη, τό «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».Τά ἀποσπάσματα ἀπήγγειλαν οἱ μαθητές τῆς ΠΕΣΚ Ἐλευθέριος Ξηράκης, Παναγιώτης Μουστακάκης καί Ἀνδρέας Φίλικας.
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Ἐπετειακά τραγούδια ἐπίσης ἀπέδωσε ἡ Μεικτή Χορωδία τῆς Μητροπόλεως μέ
τά 30 μέλη της συνοδευόμενα μέ πλούσια ὀρχήστρα ὑπό τή διεύθυνση τῆς καθηγήτριας Μουσικῆς κα Ἕλλης Παπαλιονάκη-Παγωνίδου.
Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ εὐχαριστήριο λόγο τοῦ Πανοσιολογιότατου
Πρωτοσύγκελου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη πρός τούς συντελεστές τῆς ὑπέροχης ἐκδήλωσης καί τέλος ὅλοι μαζί, μέ τό πλῆθος κόσμου πού κατέκλυσε τήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων, ψάλαμε τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στήν
ἐκδήλωση παρέστησαν ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου καί καί τῆς ἀστυνομίας, ἱερεῖς, καθώς καί ἡ Ὀσιολογιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱ.Μ Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα,
ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς ΙΜΚΑ, ὁ Διευθυντής καί καθηγητές τῆς
ΠΕΣΚ, γονεῖς καί φίλοι τῶν μαθητῶν, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν
νά μᾶς συγχαροῦν στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης.

Στόν Σεβ. Ποιμενάρχη ὁ Ἐπίτιμος Πρόξενος
τῆς Μολδαβίας
Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό ἐπισκέφθηκε τήν Τρίτη 30 Ὀκτωβρίου 2019, ὁ ἐπίτιμος πρόξενος τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας γιά τήν Περιφέρεια
Κρήτης, κ. Ἰωάννης Θεοδωρογλάκης, στό
πλαίσιο τῆς ἐθιμοτυπίας.
Ο Σεβασμιώτατος μέ τούς συνεργάτες
του, τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη καί τόν
Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη ὑποδέχτηκαν τό νέο Πρόξενο καί συζήτησαν τίς προοπτικές συνεργασίας μεταξύ τῶν δύο χωρῶν.
Ὁ Ἐπίτιμος Προξενος υπογράμμισε ὅτι ἡ Κρήτη ἀποτελεῖ, πλέον, ἕναν ἀπό τούς
κύριους προορισμούς προτίμησης γιά τούς Μολδαβούς πολίτες.
Τέλος, ἀντάλλαξαν ἐγκάρδιες εὐχές γιά μελλοντική συνεργασία καί ἀναμνηστικά δῶρα.
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Στήν Ἱ.Μ. Ὁσίου Ὁσίου Δαυΐδ Εὐβοίας
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
Μέ λαμπρότητα καί πληθωρική παρουσία τῶν
πιστῶν ἀπό ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς πατρίδος μᾶς
πανηγύρισε ἡ Ἱ. Μονή Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ Γέροντος, στίς
Ροβιές τῆς Βορείου Εὐβοίας, τήν Πέμπτη 31 Ὀκτω
βρίου καί τήν Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, τήν μνήμη τοῦ προστάτου καί ἐφόρου τῆς Ὁσίου Δαυΐδ.
Τό μεσημέρι τῆς Πέμπτης 31 Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος ὑποδέχθηκε τόν προσκεκλημένο τοῦ Ἀρχιερέα, Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μᾶς κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό
καί στήν Ἱ. Παράκληση πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ.
Λίγο πρίν τήν Ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ στό Μοναστήρι καί
τήν συγκίνησή του γιά τήν πολυπληθέστατη παρουσία
τῶν πιστῶν προσκυνητῶν, ἐνῶ συνεχάρη τόν ἅγιο Καθηγούμενο π. Γαβριήλ καί τούς ἀδελφούς της Μονῆς, τήν
χορωδία τῶν ἁγίων ἱεροψαλτῶν “Βυζαντινοί Ὑμνωδοί”,
ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Σπυρίδωνος Παυλάκη, καθώς καί ὅλους τους διακονήσαντες τήν Ἱερά
Μονή γιά τήν ἀγαθή ἔκβαση τῆς πανηγύρεως καί εὐχήθηκε σέ ὅλους ἐόρτια, ἰδιαιτέρως στόν ἑορτάζοντα ἀδελφό της Ἱερᾶς Μονῆς, Ἀρχιμ. Δαυΐδ Ψαράκη.
Κατά τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς πανηγύρεως, Παπασκευή 1 Νοεμβρίου 2019,
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στή Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, μέ τήν συλλειτουργία καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καί πολλῶν ἀκόμη Ἱερέων, μέ πρῶτο τόν
Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.
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Στήν Ἀσή Γωνιά ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου
τοῦ Ἰωάννου Φατσέα μέ τίτλο
«Ἀσή Γωνιά καί Ἀποκόρωνας»
Τό βιβλίο τοῦ κ. Ἰωάννου Φατσέα με τίτλο “Ἀσή Γωνιά κι Ἀποκόρωνας” πού παρουσιάστηκε τό
βράδυ τοῦ Σαββάτου 2 Νοεμβρίου στήν αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀσῆ Γωνιᾶς ἀπό
τόν τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο
Ἀσηγωνιωτῶν “Ἅγιος Γεωργιος”,
σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ἀποκορώνου, ἀποτελεῖ γιά τόν προικισμένο λαϊκό συγγραφέα τό 13ο
κατά σειρά βιβλίο του.
Τό παρών στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἔδωσαν, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης Ἀρχιμ. Συμεών Λαμπρινάκος,
Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανιων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ.Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ πρώην βουλευτής καί Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης καί ὁ Δήμαρχος Ἀνατολικῆς
Μάνης κ.Πέτρος Ἀνδρεάκος.
Χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ Δήμαρχος Ἀνατολικῆς Μάνης κ.Πέτρος Ἀνδρεάκος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης
Χανίων κ.Νικόλαος Καλογερῆς καί ὁ συγγραφέας κ. Γιάννης Φατσέας, ὁ ὁποῖος
εὐχαρίστησε τούς παρευρισκόμενους, τονίζοντας ὅτι «ἐγώ εἶμαι ἀγράμματος,
ἀλλά ἡ κοινωνία εἶναι σχολειό πάρα πολύ μεγάλο κι ὅποιος φοιτήσει σέ αὐτό, δέν
τοῦ χρειάζεται ἄλλο».
Ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου
ἔγινε ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Ὑφυπουργό Παιδείας καί θρησκευμάτων,
τέως Πρύτανη τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Βασίλειο Διγαλάκη καί τόν τέως ὑφυπουργό
Ἐθνικῆς Ἄμυνας καί βουλευτή
Λακωνίας Ἀθανάσιο Δαβάκη.
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Ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς γιά τούς πεσόντες
Μανιάτες στήν Ἀσή Γωνιά
Ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς
γιά τούς πεσόντες Μανιάτες
στήν Ἀσή Γωνιά πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 3 Νοεμβρίου στό μνημεῖο Πεσόντων
τῆς πλατείας τοῦ χωριοῦ μέ
Ἐπιμνημόσυνη Δέηση προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ,
χαιρετισμούς, ὁμιλίες, καταθέσεις στεφάνων καί ριζίτικα τραγούδια.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση
ἔδωσαν o Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.
Δαμασκηνός Λιονάκης καί ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης Ἀρχιμ. Συμεών Λαμπρινάκος, Κληρικοί
τῆς Μητροπόλεως καί τῆς
Μητροπόλεως Μάνης, πολιτικές καί στρατιωτικές Ἀρχές,
ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν
κ. Ἀντώνιος Διαματάρης
ἐκπροσωπώντας τήν κυβέρνηση, ὁ βουλευτής Λακωνίας
Ἀθανάσιος Δαβάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος
Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος
Κουκιανάκης, Ἀντιδήμαρχοι
καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
καθώς καί ἀντιπροσωπεία τοῦ
Δήμου Ἀνατολικῆς Μάνης μέ
ἐπικεφαλῆς τόν δήμαρχο Πέτρο Ἀνδρεάκο, αὐτοδιοικητικοί,
ἐκπρόσωποι συλλόγων, φορέων
καί σωμάτων ἀσφαλείας.
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Ἕνα ποτάμι ἀνθρώπων ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως
τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως

Μήνυμα ἐλπίδος γιά νά συνεχιστεῖ τό δύσκολο ἔργο πού ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἱερά
Μητρόπολή μας γιά τήν στήριξη στούς ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας, ἔδωσαν οἱ
ἑκατοντάδες συνάνθρωποί μας πού γέμισαν μέ ἀγάπη τήν αἴθουσα τοῦ κέντρου
ἐκδηλώσεων Κανάρια τήν Δευτέρα 4 Νοεμβρίου ἐ.ἔ.
Τήν ἐκδήλωση πού παρουσίασαν ἡ Γραμματέας τοῦ Ἰδρύματος Ἐκκλησιαστική
Διακονία κ. Τριανταφυλλιά Μαζανάκη καί ἡ Ὑπεύθυνη Χορηγιῶν τῆς Μητροπόλεως κ. Εὕα Ροζάκη χαιρέτισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, εὐχαρίστησε ὅσους ἐργάστηκαν γιά τήν ἐκδήλωση αὐτή
καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού μέ τήν παρουσία τοῦ ἀποδεικνύεται ἄλλη μία φορά
ὅτι εἶναι σταθερός καί ἀμετακίνητος φίλος τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τοῦ
ἔργου της.
Μέ λόγια ἀγάπης εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο ὡς Ἱερατικό Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Λενταριανών καθώς καί τήν φιλόπτωχο ἀδελφότητα τῆς Ἐνορίας, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Πρωτ.
Γεώργιος Περάκης, οἱ ὁποίοι γιά τρίτη συνεχόμενη φορά ἀνέλαβαν τήν Ἐκδήλωση
προσφέροντας ὅλα τά ἔσοδα, πρός τό Κεντρικό Συσσίτιο τῆς Μητροπόλεως.
Τήν βραδιά πλαισίωσαν μέ παραδοσιακά κρητικά τραγούδια καί ὑπέροχες μαντινάδες τό συγκρότημα τοῦ Ἐλευθερίου Μαθιουδάκη καί μέ χορούς ὁ παραδοσιακός χορευτικός Ὅμιλος Χανίων ”ὁ Ψηλορείτης” πού κέρδισαν τό θερμότατο
χειροκρότημα ἀπό τούς ἑκατοντάδες θαμῶνες πού γέμισαν τό κέντρο Κανάρια
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καί δέν ἄργησαν νά ἀνέβουν καί
νά χορέψουν στήν πίστα.
Τήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους,
Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ὁ
πρώην Ὑπουργός κ. Χρῆστος
Μαρκογιαννάκης, Ἄρχοντες τοῦ
Τόπου μας, Δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, καθώς καί
ἐκπρόσωποι συλλόγων.
Χαιρετιστήρια ἐπιστολή γιά τήν φιλανθρωπική ἐκδήλωση ἐπίσης ἀπέστειλαν
ἡ Βουλευτής Χανίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς καί ὁ Βουλευτής Χανίων κ.
Μανοῦσος Βολουδάκης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης στή συνοδεία
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου στό Βέλγιο
Στόν διεθνή ἀερολιμένα Schiphol
τοῦ Ἄμστερνταμ ἔφτασε ἡ Α.Θ.Π. ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό μεσημέρι τῆς Τρίτης 5 Νοεμβρίου 2019.
Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀφίχθηκε στήν πρωτεύουσα τῆς Ὀλλανδίας γιά νά ξεκινήσει ὀλιγοήμερη περιοδεία στό κέντρο τῆς Εὐρώπης, στά
πλαίσια τῶν ἑορτῶν τοῦ Χρυσοῦ Ἰωβηλαίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί
Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου.
Τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη ὑποδέχτηκαν στό ἀεροδρόμιο ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Βελγίου καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἕλληνας Πρέσβης στήν Ὀλλανδία κ. Νικόλαος Πλεξίδας καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ὀλλανδίας Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Ψωμάς.
Τήν συνοδεία τοῦ Παναγιωτάτου τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ ταξιδίου του στίς
χῶρες τῆς Μπενελούξ ἀποτελοῦν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Προικονήσου
κ. Ἰωσήφ καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μᾶς κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀλέξιος Ξενοφωντινός, ὁ Πατριαρχικός Διάκονος τῆς
Σειρᾶς κ. Καλλίνικος καί ὁ κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, κλητήρας τῶν Πατριαρχείων.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης στά Θυρανοίξια
στόν Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στό Ἄμστερνταμ
ἀπό τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη
Τόν Ἁγιασμό τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, στό προάστιο Ζάνταμ τοῦ Ἄμστερνταμ, τέλεσε ἡ
Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης
5 Νοεμβρίου 2019, μετά τήν παρουσία του
στό Οἰκολογικό Συνέδριο «Amsterdam
International Water Week».
Ἡ ἐνορία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς ἱστορικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐνορίας τοῦ Ἄμστερνταμ, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τόν 18ο αἰώνα ἀπό Ἕλληνες ἐμπόρους, καί μετά ἀπό διακοπή πολλῶν ἐτῶν, ἐπανιδρύθηκε καί ἀπέκτησε δικό της
ἰδιόκτητο Ναό, σέ ἕνα ὄμορφο προάστιο τῆς Ὀλλανδικῆς πρωτεύουσας. Ὁ Ναός
ἀγοράστηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Βελγίου καί Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καί
Λουξεμβούργου πρίν δύο χρόνια, μέ τήν συνδρομή τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου τῆς
Μητροπόλεως καί τήν βοήθεια τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ σήμερα
ἀνακαινίζεται ἐκ βάθρων, γιά νά εἶναι ἕτοιμος νά ἀνταπεξέλθει στίς λειτουργικές
ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου τῆς ἐνορίας.
Τόν Παναγιώτατο καί τήν Συνοδεία του, στήν ὁποία εἶναι καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὑποδέχτηκαν στά προπύλαια τοῦ Ναοῦ ὁ ἱερός
κλῆρος καί πιστοί ἀπό τό Ἄμστερνταμ καί τήν γύρω περιοχή, ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης Βελγίου στήν προσφώνησή του τόν καλωσόρισε ἐπίσημα, τόν εὐχαρίστησε
γιά τήν μεγάλη εὐλογία νά ἐπισκεφτεῖ τήν μικρή, ἀλλά δυναμική ἐνορία τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης καί γιά τήν προσωπική δωρεά πού πραγματοποίησε γιά τήν ἀγορά
τοῦ Ναοῦ.
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Διήμερο ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τόν Ἅγιο
τῆς ὑπομονῆς καί τῆς συγνώμης -Τά Χανιά
ὑποδέχτηκαν τήν Παναγία τοῦ Τιχβίν

Μέ μεγαλοπρέπεια καί κάθε ἐπισημότητα τά Χανιά ὑποδέχτηκαν τήν Παρασκευή 8 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. τήν Παναγία τοῦ Τιχβίν, στό πλαίσιο τῆς ἑορταστικῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στά Παχιανά Χανίων, ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή
Ἀθηνῶν τήν ὁποία κόμισε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Τιτουλάριου Μητροπολίτου Φαναρίου κ.κ. Ἀγαθαγγέλου καί Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Ἀθηνῶν, Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Δαμιανάκης.
Ἡ ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου μας, πλήθους
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς καί λαοθάλασσας πιστῶν ὅπου κατέκλυσαν κυριολεκτικά του δρόμους γύρω ἀπό τόν πρῶτο Ἱερό Ναό πού θεμελιώθηκε στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Κρήτη.
Ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας μεταφέρθηκε μέ πομπή καί μέ τή συνοδεία τῆς
Ἀστυνομίας πάνω σέ ὀχήματα τῆς ὁμάδος διατήρησης ἱστορικῶν ὀχημάτων τοῦ
Παραρτήματος Χανίων καί τόν χορευτικό παραδοσιακό σύλλογο ὁ Ζάλος.
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Μέ παιανισμούς τῆς μπάντας τοῦ Δήμου ὑποδέχτηκε τήν Ἱερά Εἰκόνα στά προπύλαια τοῦ Ναοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης, ἐκπροσωπώντας τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη πού βρίσκεται στό
Βέλγιο μαζί μέ τόν Γενικό μας Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώργιο Περάκη καί
τόν Ἱερατικό Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη.
Κατόπιν τελέστηκε ἐπίσημος Δοξολογία καί στήν συνέχεια ἀκολούθησαν λόγοι εὐχαριστίας ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, γιά τήν
μεγάλη εὐλογία πού ἔφερε στήν πόλη μας ὁ π. Δαμασκηνός Δαμιανάκης ἐκπροσωπώντας τόν Τιτουλάριο Μητροπολίτη Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελο.
Παράλληλα, ἐκτενέστατο εὐχαριστῶ γιά ὅλους ὅσους συνδιακόνησαν στήν
λαμπρή αὐτή ὑποδοχή, ἐκφώνησε ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης. Εἰδικές εὐχαριστίες ἀπένειμε στόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο πού εἶχε τόν
ὅλο συντονισμό τῆς Ὑποδοχῆς.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μουάνζας κ. Ἱερωνύμου.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Τιχβίν καί τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στούς δρόμους τῆς Ἐνορίας.
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Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης μέ τήν Συνοδεία του,
στόν Βασιλιά τῆς Ὀλλανδίας
Μέ τίς πρέπουσες τιμές ἔγινε δεκτή ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπό τόν βασιλιά τῆς
Ὀλλανδίας Γουλιέλμο-Ἀλέξανδρο, τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 8
Νοεμβρίου 2019.
Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στό Μέγαρο τῆς
Εἰρήνης, στήν Χάγη, ὅπου καί ἡ κατοικία τοῦ βασιλέως, ἐνῶ τόν Παναγιώτατο
συνόδευαν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Βελγίου καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας καί ἐκ τῶν μελῶν τῆς συνοδείας τοῦ οἱ Μητροπολίτες
Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός καί ὁ
Πατριαρχικός Διάκονος τῆς Σειρᾶς Καλλίνικος.
Ἀρχικά ὁ Παναγιώτατος εἶχε κατ’ ἰδίαν συνάντηση μέ τόν βασιλέα, ὅπου ἔθιξαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐνῶ στήν συνέχεια οἱ συνοδοί τοῦ ἀντάλλαξαν
χαιρετισμό καί ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας ἐπέδωσε λεύκωμα μέ τήν ἱστορία
καί φωτογραφικό ὑλικό τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐκδόσεις οἱ ὁποῖες
πραγματοποιήθηκαν μέ ἀφορμή τίς ἑορτές τοῦ Χρυσοῦ Ἰωβηλαίου.
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Ἐκδημία Ἱερέως π. Προκοπίου Σηφαλάκη
Μέ πόνο ψυχῆς ἀναγγέλομεν τήν πρός
Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου
τού Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου Προκοπίου Σηφαλάκη.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψαλη τήν Τετάρτη στήν Ἐνορία πού διακόνησε μέ ἀγάπη, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου
καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης:
”ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων μᾶς ὑπενθυμίζει
ὅτι ὅλοι πρέπει νά γίνουμε ἐλεήμονες”
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας στό ἱστορικό Ἱερό Μετόχι πού
βρίσκεται στόν Παζινό Χανίων.
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός
Λιονάκης ἐνῶ στή Θεία Λειτουργία
ἔλαβαν μέρος ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος π.
Ἰωσήφ Πλανάκης, ὁ π. Βασίλειος Κιάσσος, ὁ π. Ἀλέξανδρος Τρύφων καί ὁ Διακονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.
Πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν συμμετεῖχε στήν Θεία Λειτουργία ἀνάμεσά
τους καί οἱ Δάσκαλοι καί μαθητές τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς.
Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος κτίστηκε τόν 16ο αἵ. στό χωριό Παζινός (Γαλαγκάδο) Κυδωνίας. Τό μοναστηριακό συγκρότημα οἰκοδομήθηκε σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς δυτικῆς μοναστηριακῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ὅπου ὁ ναός, μονοχῶρος μέ ὀξυκόρυφη καμάρα, εἶναι προσκολλημένος στή βόρεια πλευρά.
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Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ματθαίου
στήν Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης
Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος
Ματθαῖος στήν Ἐκκλησιαστική
Πατριαρχική Σχολή Κρήτης στήν
ὁμώνυμη πευκόφυτη περιοχή στό
Ἀκρωτήρι Χανίων.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε
πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ. Εἰρηναίου, καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ. Δαμασκηνοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ματθαίου προστάτου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς συλλιτανευόντων πλήθους κληρικῶν, ἀρχῶν τοῦ Τόπου μας, καθηγητῶν καί μαθητῶν
καθώς καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν καί ὁλοκληρώθηκε μέ τήν τέλεση ἐπιμνημοσύνου δεήσεως στό μνῆμα τοῦ πρώην Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
κυροῦ Νικηφόρου Συντζανάκη.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου
καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Καραχάλιου, τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, πλήθους
Κληρικῶν τόσο τῆς Μητροπόλεως ὅσο καί ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, Ἀρχόντων τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦ Δ/ντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Θωμά Παναγιώτου, καθηγητῶν,
ἀποφοίτων, μαθητῶν καί Χριστεπώνυμου πληρώματος.
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Τά 27 χρόνια λειτουργίας ἑόρτασε
ὁ Ραδιοφωνικός μας Σταθμός Μαρτυρία
Στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ κέντρου τῆς Μητροπόλεως, ἀπό ἀκροατές καί φίλους του
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μαρτυρία
παρουσιάστηκε τήν Τρίτη 19 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. τό νέο πρόγραμμα τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως καθώς καί ἡ ἐπετειακή
ἐκδήλωση γιά τά 27 χρόνια πού συμπληρώθηκαν ἀπό τότε πού γιά πρώτη φορά στίς 19 Νοεμβρίου τοῦ 1992 βγῆκε τό πρῶτο σῆμα στόν ἀέρα τῶν ἐρτζιανῶν.
Τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκιποννήσων κ. Δημήτριος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.
Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης,
ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκιποννήσων Ἀρχιμ.
Διονύσιος Τζίτζος, ὁ Γενικός Ἄρχ. Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων Μητροπόλεων, ἡ Καθηγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Θρόνου, Ἀντιδήμαρχοι, Δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Διοικητές τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἑκατοντάδες ἐκπρόσωποι φορέων καί συλλόγων καί χιλιάδες φίλοι, παραγωγοί καί συνεργάτες τοῦ Σταθμοῦ μας.
Κατά τήν ἄφιξη τους οἱ Μητροπολίτες συνοδευόμενοι ἀπό τούς Πρωτοσυγκέλλους
ἔλαβαν θερμοτάτης ὑποδοχῆς στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ σταθμοῦ ὅπου ἄνδρες καί γυναῖκες ἀπό τόν παραδοσιακό σύλλογο ”Βιγλάτορες” τούς καλωσόρισαν μέ μαντινάδες.
Κατόπιν συνοδευόμενοι ἀπό τον Διευθυντή τοῦ Σταθμοῦ κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη
προχώρησαν στό στούντιο ὅπου ἔκαναν δηλώσεις ζωντανά στόν ἀέρα.
Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ φιλόλογος-δημοσιογράφος καί παραγωγός τοῦ web
tv Μαρτυρία κ. Βασιλεία Κόλλια, ἡ ὁποία προσκάλεσε πρῶτο στό βῆμα τόν Πανοσιο
λογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη νά ἀναγνώσει τό Μήνυμα
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τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ.. Βαρθολομαίου.
Στή συνέχεια ὁ Διευθυντής τοῦ Σταθμοῦ συγκινημένος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου
καλωσόρισε καί ὁμίλησε μέ εὐχαριστήριο λόγο πρός ὅλους, γιά τήν πορεία τοῦ σταθμοῦ ἐδῶ καί 27 χρόνια μέ ἕνα σύντομο λόγο εὐχαριστιῶν.
Μετά τήν παρουσίαση τοῦ προγράμματος μέσα ἀπό βιντεοπροβολή τήν ἐκδήλωση
ἀνέλαβε μουσικά ἡ χορωδία τῆς ἐνορίας Ἁλικιανοῦ ” ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διβόλης”
ἡ ὁποία τραγούδησε ἀγαπημένα τραγούδια τά ὁποῖα σιγοτραγουδοῦσε καί ὁ κόσμος
μαζί τους.
Στή συνέχεια μαθητές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Κρήτης οἱ ὁποῖοι
μαζί μέ τήν Καθηγήτριά τους κ. Μαρίνα Χαλιβελάκη ἐπιμελοῦνται τήν ραδιοφωνική
ἐκπομπή ”ραδιοπυξίδα στό δρόμο σου” ἔφεραν τήν τούρτα τοῦ σταθμοῦ μέ τά 27 κεράκια τραγουδώντας, χρόνια πολλά Ράδιο Μαρτυρία.
Ἔκπληξη τῆς βραδιᾶς ἦταν ἡ τιμητική βράβευση μέ εὐαρέσκεια τῆς Μητροπόλεως
τοῦ κ. Παύλου Πολυχρονάκη, σατυρολόγου, τόν ὁποῖο παρουσίασε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός μας Ἐπίτροπος π. Γεώργιος Περάκης μέ ἕνα ποίημα πού εἶχε γράψει ὁ ἴδιος
σέ ἔμμετρο λόγο. Τήν εὐαρέσκεια τῆς Μητροπόλεως ἀνέγνωσε ὁ Πρωτοσύγκελλος π.
Δαμασκηνός, ἐνῶ τήν ἐπίδωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἀναφερόμενος καί ἐκεῖνος στήν προσφορά τοῦ κ. Πολυχρονάκη.
Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν χαιρετισμό τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ὅλους ἕναν πρός ἕνα γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στό
Ραδιοφωνικό μας Σταθμό ἐδῶ καί 26 χρόνια, τόν ὁποῖο ξεκίνησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Μέ λόγο συγκινητικό εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πριγκιποννήσων κ. Δημήτριο καί τόν Πρωτοσύγκελλό του π. Διονύσιο Τζίτζο, τούς στενούς συνεργάτες του, τόν Πρωτοσύγκελλο π. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Γεώργιο Περάκη, τόν Δ/ντή τοῦ Σταθμοῦ κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη,
τόν Τεχνικό Δ/ντή π. Κων/νό Θωμαδάκη μέ τόν τεχνικό συνεργάτη κ. Ἰωάννη Γρυφάκη, ὅλους τους παραγωγούς, τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη καί τήν ἐξαιρετική χορωδία τῆς Ἐνορίας Ἁλικιανοῦ ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διβόλης, ὅλους τους ἐθελοντές πού
βοήθησαν στήν ἐκδήλωση, τούς φωτογράφους κ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη καί κ. Εὐτύχιο Μανιουδάκη, τόν κ. Ἀντώνιο Τζατζάνη γιά τήν βιντεοκάλυψη τῆς ἐκδήλωσης καί
σέ ζωντανή μετάδοση, τόν χορευτικό παραδοσιακό σύλλογο ”οἱ Βιγλάτορες” καί τόν
Πρόεδρο τούς Ἰωσήφ Βιγλάκη, τόν κ. Στέφανο Μαλαδάκη, παραγωγό καί ἰδιοκτήτη
τοῦ παραδοσιακοῦ ξυλοφούρνου καί κέτερινγκ, ὁποῖος προσέφερε ὅλα τά κεράσματα
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τῆς ἐκδήλωσης, τό ζαχαροπλαστεῖο Νταγκουνάκη γιά τήν προσφορά τῆς τούρτας τοῦ
σταθμοῦ, τό καφεκοπτεῖο Ἀρχοντάκη καί τέλος τά Μ.Μ.Ε. καί τούς δημοσιογράφους
πού προβάλουν πάντοτε τό ἔργο τῆς Μητροπόλεως.
Χαιρετισμούς γιά τήν ἑορτή τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ ἀπέστειλαν ἡ Βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ὁ Βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Ἀντιστράτηγος
Μιχαήλ Καραμαλάκης καί ὁ Ὑπαρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Ἀντιστράτηγος
Ἀνδρέας Δασκαλάκης.

Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός γιά
τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας στήν Μητρόπολή μας
Ἑκατοντάδες Χανιῶτες τίμησαν
τήν Παναγία, πολιοῦχο τῶν Χανίων,
τήν παραμονή τῆς Θεομητορικῆς
ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς πόλεως.
Στόν Πολυαρχιερατικό πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, συγχοροστατούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέρων Πριγκιποννήσων κ. Δημητρίου καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ἔλαβαν
μέρος ὁ Ὑπογραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκιποννήσων Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Διονύσιος Τζίτζος, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀρσανίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος Κουνάλης, ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ἰστρατόγλου, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλε-
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ως Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καθώς καί ἄλλων
Μητροπόλεων.
Τελετάρχης ηταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης βοηθούμενος ἀπό τόν Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη καί τόν Πρωτ. Εὐτύχιο Πετράκη.
Τό παρών ἔδωσαν Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας καί ἑκατοντάδες πιστοί πού ἦρθαν νά
προσκυνήσουν τήν Παναγία μας.

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου καί ἡ ἑορτή
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στήν Μητρόπολή μας
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή
τῆς Παναγίας στά Χανιά, ὄπου ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στά
Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.
Ἀνήμερα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τελέσθηκε στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό τῶν Χανίων Πολυαρχιερατικό
Συλλείτουργο στό ὁποῖο προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πριγκιποννήσων κ. Δημήτριος συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου,
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἀκολούθησε ἡ ἐπίσημος Δοξολογία στόν Μητροπολιτικό μας Ναό καί κατόπιν
πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
συνοδευόμενη ἀπό ἀγήματα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, σέ κεντρικούς δρόμους τῆς πόλης, στήν ὁποία, ἐκτός ἀπό τούς πέντε Συλλειτουργοῦντες Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἔλαβε μέρος πλειάδα κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.
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Κατά τή λιτάνευση τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας ἔμπροσθέν του Δημαρχείου Χανίων.
Τήν κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Βασίλειος Διγαλάκης.
Μετά τό πέρας τῆς λιτανεύσεως τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Ἡρῶο πεσόντων.
Το ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό κέντρο Χανίων μουσική ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου καί στήν ἡμέρα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Τήν μουσική ἐκδήλωση διοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Ἀποκορώνου,
ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων, τό Πνευματικό Κέντρο Χανίων, οἱ
Μονάδες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων Ν. Χανίων.
Ἡ ἐκδήλωση πού συντόνισε ὁ κ. Ἰωσήφ Μαρκάκης εἰδικός συνεργάτης Π.Ε. Χανίων
σέ θέματα δημοσίων σχέσεων, ξεκίνησε μέ παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τήν ἀδελφότητα Μικρασιατῶν Ν. Χανίων ”ὁ Ἅγιος Πολυκαρπος” καί συνεχίστηκε μέ τήν ἑξαίρετη
θεολογική ὁμιλία γιά τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη.
Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ἀπονομή εὐαρεσκειῶν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη προς
στούς Διοικητές τῶν Μονάδων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τοῦ Νομοῦ Χανίων, ὅπως καί
στήν ἡγεσία τῆς Τοπικῆς Ἀστυνομίας καθώς καί στόν πρώην Δήμαρχο καί Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων.
Στή συνέχεια ἡ μπάντα τῆς 5ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ἀνέλαβε μουσικά τήν σκυτάλη
ὅπου ἀκούστηκαν παλαιά ἀγαπημένα τραγούδια.
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