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ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
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ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

τισμοῦ», φωτίζουσα τάς
διανοίας καί τάς καρδίας
τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πνευματικότης, ὡς παρουσία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς
τήν ζωήν τῶν πιστῶν, σημαίνει μαρτυρεῖν ἔργῳ καί λόγῳ περί τῆς
ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί δέν ἔχει σχέσιν μέ ἄγονον ἐσωστρέφειαν. Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι
ζωῆς χορηγός, πηγή ἀγαθότητος, νομή
χαρισμάτων, ζωή καί φῶς. Ὁ χριστιανός
εἶναι φλεγόμενος ἄνθρωπος, φιλόθεος,
φιλάνθρωπος καίφιλοκαλικός, δραστήριος καί δημιουργικός.
Τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων
ἀκούεται καί ἐφέτος εἰς ἕν πολιτισμικόν περιβάλλον, ὅπου ὑψίστη ἀξία θεωρεῖται τό
«ἀτομικόν δικαίωμα». Ὁ ἑαυτοκεντρισμός
καί ἡ φενάκη τῆς αὐτοπραγματώσεως μειώνουν τήν κοινωνικήν συνοχήν, ἐξασθενίζουν τό φιλάλληλον πνεῦμα καί τήν ἀλληλεγγύην καί ἐργαλειοποιοῦν τάς διανθρωπίνας σχέσεις. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμός καί
ἡ ἐκκοσμίκευσις βαθύνουν τό ὑπαρξιακόν
κενόν καί ὁδηγοῦν εἰς συρρίκνωσιν τῶν
δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νά ἀγνοήσῃ τάς ἐξελίξεις αὐτάς, τάς συνεπείας τῶν
ὁποίων ὑφίστανται πρωτίστως οἱ νέοι, μέ
ὄχημα τάς σαγηνευτικάς μηχανάς τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ καί τάς παντοειδεῖς ὑποσχέσεις «ψευδῶν παραδείσων». Ἡ

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,
προσφιλέστατα τέκνα ἐν
Κυρίῳ,
Φθάσαντες τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, δοξολογοῦμεν ἐν ὕμνοις καἰ ᾠδαῖς
πνευματικαῖς τόν δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους κενώσαντα ἑαυτόν καί τήν ἡμετέραν
σάρκα ἀναλαβόντα Κύριον, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου»
καί ἀνοίξῃ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Παραδείσου τάς πύλας. Ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, βιοῦσα λειτουργικῶςτό ὅλον
μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, προγευομένη τῆς δόξης τῆς ἐσχατολογικῆς Βασιλείας καί δίδουσα χριστοπρεπῶς τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος
καί τῆς ἀγάπης ἐν τῷ κόσμῳ.
Ὁ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτήρ τῆς
Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δέν τήν ἀποκόπτει
ἀπό τήν ἱστορικήν καί τήν κοινωνικήνπραγματικότητα, ἀλλά ἐμπνέει καί ἐνδυναμώνει τήν μαρτυρίαν αὐτῆς. Οὕτως,
ἡ Ἐκκλησία, ἐν ἀναφορᾷ πάντοτε πρός
τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου,
διακονεῖ τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγκας αὐτοῦ,
ἐπιχέει, ὡς ὁ Καλός Σαμαρείτης, «ἔλαιον
καί οἶνον» ἐπίτάς πληγάς, καθισταμένη
ὁ «πλησίον» παντός «ἐμπεσόντος εἰςτούς
ληστάς» (πρβλ. Λουκ. ι’, 25 – 37), ἰωμένη τάς συγχρόνους «ἀσθενείας τοῦ πολι-
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Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016) ἐκάλεσε μετ᾿
ἐμφάσεως τούς νέους «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος καί
εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς», νά συμμετέχουν ἐνεργῶς εἰς
τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, «νά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν
μαρτυρίαν» (Ἐγκύκλιος, § 8 καί 9).
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, στοιχοῦντες
τῇ προτροπῇ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί μέ ἀναφοράν εἰς τήν πρόσφατον ἐκλογήν καί ἐγκατάστασιν τῶν νέων
Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί
Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας εἰς
τάς τρεῖς μεγάλας Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῇ Διασπορᾷ, ἀνακηρύσσομεν τό ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ
ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης
διά τήν νεολαίαν», καλοῦντες σύμπαντα
τόν καθ᾿ ἡμᾶς ἱερόν κλῆρον καί τόν χριστεπώνυμον λαόν εἰς συμμετοχήν καί εἰς
στήριξιν τῆς ἐνθέου ταύτης προσπαθείας.
Ἀποβλέπομεν εἰς τήν ἀνάπτυξιν μιᾶς
«διαλεγομένης Ποιμαντικῆς» μέ φαντασίαν καί ὅραμα, μέ ἀκλόνητον πίστιν εἰς
τήν ἀείρυτον χάριν τοῦ Θεοῦ καί μέ ἐμπιστοσύνην εἰς τήν δύναμιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ προσωποκεντρική
αὐτή Ποιμαντική ὀφείλει νά στρέφῃ τούς
νέους ἀπό τό «ζητεῖν τά ἑαυτῶν» καί τό
«ἑαυτοῖς ἀρέσκειν», εἰς τήν «οὐ ζητοῦσαν
τά ἑαυτῆς» ἀγάπην καί εἰς τό «ἀρέσκειν
Θεῷ», ἀπό τά «ἀγαθά» εἰς τό «Ἀγαθόν»,
ἀπό τό «πολλῶν δεῖσθαι» εἰς τό «ἕν, οὗ
ἐστι χρεία», συμβάλλουσα εἰς τήν ἀνάδειξιν τῶν χαρισμάτων ἑκάστου ἐξ αὐτῶν. Ὁ
ἀληθῶς ἐλεύθερος ἑαυτός γεννᾶται διά
τῆς προσφορᾶςτοῦ ἑαυτοῦ μας.
Βάσις διά τήν ἀφύπνισιν τῆς χριστια-

νικῆς συνειδήσεως παραμένει καί σήμερον
ἡ βίωσις καί ἡ κατανόησις τοῦ νοήματος
τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τοῦ κοινοτικοῦ, εὐχαριστιακοῦ καί ἐσχατολογικοῦ
χαρακτῆρος της. Οἱ νέοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι
σωματεῖον χριστιανῶν ἀλλά «Σῶμα Χριστοῦ». Καλοῦμεν τόν ἀνά τήν οἰκουμένην ἱερόν κλῆρον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς μίαν «κενωτικήν»
ποιμαντικήν κινητοποίησιν. Δένθά ἀναμένωμεν νά ἔλθουν οἱ νέοι καί αἱ νέαι
πρός ἡμᾶς, ἀλλά πορευόμεθα ἡμεῖς πρός
αὐτούς, ὄχι ὡς κριταί ἀλλά ὡς φίλοι, μιμούμενοι τόν «ποιμένα τόν καλόν», ὅς «τήν
ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων»
(Ἰωάν. ι’, 11). Ὁ ποιμήν εὑρίσκεται πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει καί ἐπιφυλακῇ, γνωρίζει
τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας τῶν νέων καί
τόν κοινωνικόν των περίγυρον καί δρᾷ
ἀναλόγως. Ἡ ποιμαντική του παρέμβασις
ἀντλεῖ ἔμπνευσιν καί κατεύθυνσιν ἀπό τήν
παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, προσφέρουσα εἰς τούς νέους ὄχι ἁπλῶς «βοήθειαν»,
ἀλλά τήν «ἀλήθειαν» τῆς ἐλευθερίας, «ἧ
Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε’, 1).
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, προσκυνοῦντες
μετ᾿ εὐλαβείας τό Θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, ἐκ τοῦ πανεόρτου Φαναρίου, εὐλογημένον τό Ἅγιον
Δωδεκαήμερον καί εὔκαρπον τόν ἐπί θύραις νέον σωτήριον ἐνιαυτόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ἀείζωον χάριν καί τό
μέγα ἔλεος τοῦ συγκαταβάντος τῷ γένει
τῶν ἀνθρώπων Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ
«Θεοῦ μεθ᾿ ἡμῶν».
Χριστούγεννα ‚βιθ’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Θείαν
Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων,
μετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
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Χριστουγεννιάτικο μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
«Χριστός γεννᾶται,
δοξάσατε˙ Χριστός ἐξ
οὐρανῶν, ἀπαντήσατε,
Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καί ἐν
εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται» (ᾠδὴ α’ Ἦχος α’).
Τό μήνυμα τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ἀγαπητά μου παιδιά ἔρχεται ἀπό τά
βάθη τῶν αἰώνων ὡς παλαιό καί νέο. Ὡς
προμήνυμα καί ἐλπίδα καθώς ἤδη ἀπό
τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου ἐμφανῶς μᾶς προετοιμάζει καί
προμηνύει τήν ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ ἕκαστο ἔτος, ὡς ἑορτή ἀλλά καί ὡς εἰρήνη
ψυχική, σωματική καί κοινωνική, ὡς προσωπική πλέον σχέση μέ τόν θεάνθρωπο
Ἰησοῦ.
Ἡ ἀνωτέρω καταβασία ἡ ὁποία μᾶς
πληροφορεῖ θαυμαστῶς τήν παρουσία
τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς καί μᾶς προτρέπει νά Τόν προϋπαντήσουμε, μᾶς τονίζει
τήν προσωπική κίνησή μας πρός Αὐτόν.
Μᾶς καλεῖ νά ὑψωθοῦμε ἀπό τά γήϊνα
στά οὐράνια καί μέ δοξολογίες νά ἀνυμνήσουμε καί ἐμεῖς καί ὅλοι οἱ λαοί τῆς
γῆς διότι αὐτός εἶναι ὁ Μεγάλης Βουλῆς
ἄγγελος, ὁ δοξαζόμενος στούς αἰῶνες, ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.
Τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἕκτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ὡς παράκληση καί ὡς προσδοκία
ἔρχεται νά ὑπενθυμίσει τήν πορεία τῆς
ἀνθρωπότητας καί τήν πορεία ἑκάστου

ἐξ ἡμῶν. Νά ὑπευνθυμίσει τήν παράκληση τοῦ
Θεοῦ καί τήν φιλανθρωπία Του ἐν ἀντιθέσει
πρός τίς γήινες πράξεις
καί θεωρίες, οἱ ὁποῖες,
στεροῦνται κυριολεκτικῶς προσωπικοῦ
βιώματος.
Τό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς προσωπικό καί κοινωνικό ἔρχεται νά μᾶς μιλήσει γιά ἀλήθειες ξεχασμένες στή λύθη
τῆς ἀπιστίας καί τῆς θεοποιήσεως τοῦ
ἀνθρώπου γενικότερα. Εἶναι αὐτό πού ὁ
Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν τονίζει «ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα» (Ρωμ.
1,25).
Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς
προσδοκία σωτηρίας ἐκφράζεται κυρίως στήν φράση «Χριστόν ἐξ οὐρανῶν
ἀπαντήσατε»∙ εἶναι ἡ ἀποδοχή τῆς σωτηρίας μας ἀπό τό φόβο καί τή σκιά τοῦ
θανάτου∙ ἐπειδή ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά
περιοριστεῖ μέ κανένα τρόπο μέσα στό
χρόνο καί τό χῶρο. Παρά τήν ἀνθρώπινη ἀπορία «ὁ ἀχώρητος παντί… ἐχωρήθη
ἐν γαστρί». Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ
λόγῳ τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεώς του μέ
τήν ἀνθρώπινη φύση στό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ ἑνώνει τήν Θεία καί ἀνθρώπινη φύση σέ σχέση οὐσιαστική καί συγκαταβατική καί τοῦτο, διότι δέν μπορεῖ
ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ νά ἔχει σχέση μέ τήν
κτίση ἀλλά μόνο μέ τή βούληση καί τήν
ἐνέργειά του. Συνεπῶς, ἡ συνάντηση
τοῦ Χριστοῦ ὡς θεανθρώπου καθορίζει
6

Μέ βάση ὅσα ἀναφέραμε προηγουμένως, χρειάζεται ἐμεῖς νά κάνουμε κίνηση
σχετική. Ὁ Θεός συγκαταβαίνει ἐμεῖς
ὑπαντοῦμε, ἀποδεχόμαστε τή διδασκαλία Του, Τόν δεχόμαστε ὡς Σωτῆρα καί
λυτρωτή, εὐλογοῦντα καί ἁγιάζοντα,
τόν βάζουμε στή ζωή μας γιατί ὁ ἴδιος
πρῶτος μᾶς ἔβαλε στή δική Του ζωή μέ
τήν ἐπί γῆς παρουσία Του.
Ὁποία δωρεά, ὁποία εὐσπλαχνία,
ὁποία εἰρήνη, ὁποία δόξα καί τιμή
προσφέρει σέ μᾶς ὁ Θεός! Καί
ἐμεῖς πολλάκις εὐγνωμονοῦμε ἤ
ἀγνωμονοῦμε, δοξάζουμε
ἤ βλασθημοῦμε, πιστεύουμε στήν παρουσία του
ἀκολουθώντας τήν ἐν
Χριστῷ ζωῇ ἤ ἀπιστοῦμε ἀκολουθώντας τή στείρα
ἀνθρώπινη λογική
καί μόνον, ἀπορρίπτοντας τήν σοφία
τοῦ Θεοῦ, αὐτήν τήν
ἄνωθεν σοφίαν πού
εἶναι ἡ δωρεά τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.
Καθένας ἀπό μᾶς ἄς ἀναλογιστεῖ τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ, ἄς προσπαθήσει νά πιστέψει καί νά ἀνοίξει τά
μάτια τῆς ψυχῆς του νά δεῖ τή δόξα τοῦ
Θεοῦ πού ἔρχεται μέ δύναμη καί εὐσπλαχνία γιά νά σώσει τό ἀνθρώπινο γένος.
Στή μοναξιά του ὁ ἄνθρωπος, στά
ἁπλά καί τά δύσκολα προβλήματά του,
στή γενική προσπάθεια γιά τό περιβάλλον καί τήν ἐπιβίωσή του, τά Χριστούγεννα φαντάζουν ὡς μία μερική ἔξοδος ἀπό
τό ἄγχος καί εἴσοδος στή χαρά τῆς ζωῆς.
Ὡστόσο, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία

τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ «συγκαταβαίνει τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων». Μέ τόν τρόπο αὐτό διασπᾶται τό ὀντολογικό χάσμα
πού χωρίζει τό κτιστό μέ τό ἄκτιστο, τόν
ἄνθρωπο μέ τό Θεό.
Γεννᾶται λοιπόν ὁ Θεός καί δι’ αὐτοῦ
πᾶς ὁ κόσμος φωταγωγεῖται, ἀναγεννᾶται, γνωρίζει τόν Θεό «ἐν προσώπῳ» καί τελικῶς χαρίζει στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα γιά νά ὑπαντήσει τό
Χριστό.
Σέ μία τέτοια δωρεά, σέ μία
τέτοια σχέση καί βοήθεια, σέ
μία τόσο θαυμαστή συγκατάβαση, ὅτι δηλαδή ὁ ἴδιος
ὁ Θεός κατέρχεται στή
γῆ γιά νά σώσει τό
ἀνθρώπινο γένος,
ποῖος δέν θά συγκινηθεῖ, ποῖος
δέν θά δοξολογήσει
καί δέν θά εὐχαριστήσει τόν γεννηθέντα Υἱό καί Λόγο τοῦ
Θεοῦ; Ὁ ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν Παῦλος διακηρύττει:
«ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’
ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν» (Εβραίους, Β'(2) 2-10).
Ἄρα ὁ Θεός «μεθ’ ἡμῶν ἐστίν», ὁ Θεός
εἶναι μαζί μας, γεννήθηκε καί γεννᾶται
διαρκῶς σέ κάθε ψυχή πού φλέγεται γιά
τήν δόξαν Του. Γι’αὐτό καί ὁ ὑμνωδός
γράφει στό δῶρο αὐτό ὡς ἀντίδωρον
τοῦ ἀνθρώπου… «Τί σοι προσενέγκωμεν
Χριστέ; Οἱ Μάγοι τά δῶρα, οἱ Ποιμένες
τό θαῦμα, ἡ ἕρημος τήν φάτνη, ἡ γῆ τό
Σπήλαιον, οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα, ἡμεῖς δέ
Μητέρα παρθένον».
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τῆς ἑορτῆς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ
στό πανηγύρι τῆς πίστεως, στή δόξα καί
ἀνύψωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ὡς πρόσωπον ψηλαφητό ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας
τῆς Κυρίας Θεοτοκου, ὁρᾶται, λαμβάνει
ἀρχή, προσκυνεῖται ἀπό τούς Μάγους
ἐξ ἀνατολῶν, δοξάζεται ἀπό τούς ἀγγέλους, ὁρᾶται καί προσκυνεῖται ἀπό τούς
ποιμένες αὐτούς τούς ἁπλούς καί καθαρούς ἀνθρώπους τοῦ μόχθου καί τῆς βιοπάλης. Αὐτοί πού ἄκουσαν τό μήνυμα
τῶν Ἀγγέλων καί ἔσπευσαν νά δοῦν τά
γενόμενα ἐν Βηθλεέμ. Ἡ ἄλογος κτίση
πρόσφερε τήν ζεστασία στό νέο βρέφος.
Ἐμεῖς θά παραμείνουμε ἀμέτοχοι;
Ἄς προετοιμάσουμε τήν ψυχήν μας,
τήν ὑπαρξή μας ὁλόκληρη νά γεννηθεῖ
καί στήν δική μας ζωή καί καρδιά. Τότε
θά βιώσουμε ἀληθινά Χριστούγεννα,
εὐλογημένα πνευματικά εὐφρόσυνα.
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀπό τίς
πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐπί γῆς παρουσίας
του ἀπόκτησε ἐχθρούς. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ὅσους ἀγαποῦν καί βιώνουν
τό Χριστό στή ζωή τους. Ἡ ἀνταπόδοση
εἶναι μεγάλη. Ἡ ἀπόλαυση εἶναι χαρά καί
εἰρήνη ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός προσφέρει
στούς εἰλικρινά ἀγαπώντας Αὐτόν.
Ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἐν
Σπηλαίῳ γεννηθέντος Ἰησοῦ εἴη μεθ’
ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας.

αἰῶνες τώρα μιλᾶ γιά τήν ἐνανθρώπιση
τοῦ Θεοῦ Λόγου ἤ ἄν θέλετε καλλίτερα
γιά τήν προέκταση τῆς δωρεᾶς αὐτῆς
δηλαδή τήν δυνατότητα ὁ ἄνθρωπος νά
γίνει Θεός κατά χάριν.
Ὁ Θεός λόγος ἐρχόμενος στόν κόσμο
μᾶς ἀποκαλύπτει μία νέα ζωή χάρητος,
ὡς πρόσωπο γίνεται ἕνας ἐξ ἡμῶν, μᾶς
κατανοεῖ, μᾶς ἀγαπᾶ, διαλέγεται μαζί
μας, νοιάζεται γιά μᾶς. Δέν ἀρνήθηκε τήν
ἀνθρώπινη φύση ἀλλά τήν πρεσέλαβε
ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἀνύψωσε
στό χῶρο τῆς ἁγιότητας ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς
παρήγγειλε «γίνεσθαι ἅγιοι ὅτι ἐγώ ἅγιος
εἰμί» (Λευϊτ. 20,7,26 & Α΄ Πέτρ. 1,16).
Ἄν παιδιά μου ἀφήσουμε τήν καρδιά
μας νά ζήσει τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ,
τότε ἡ γέννησή του δέν θά παραμείνει
ἁπλά ἕνα ἱστορικό γεγονός ἀλλά θά γίνει καί προσωπικό. Αὐτό μᾶς διαλαλεῖ ὁ
ὕμνος «Χριστός γενᾶται, δοξάσατε˙ Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε».
Ὁ Χριστός ἐμφανίστηκε σέ καιρούς
πού ἡ ἀξιοπρέπεια εἶχε χαθεῖ ἀπό τήν
ἁμαρτία καί τήν ἀδικία. Μήπως τό ἴδιο
δέν συμβαίνει καί σήμερα; Τίς ἀναμνήσεις τοῦ παρελθόντος πού μᾶς ὁδηγοῦν
στήν μεμψιμοιρία καί τή μιζέρια τίς
σκορπίζει ὁ Υἱός καί λόγος τοῦ Θεοῦ.
Μᾶς καλεῖ νά ἀφήσουμε τή θλίψη καί
τήν κατήφεια, τή δίχως ἐλπίδα ζωή καί
νά γιορτάσουμε πνευματικά, χριστιανικά, ὀρθόδοξα τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Ἔχουμε παραδείγματα. Την Παναγία πού
κυριαρχεῖ στό ἔργο τῆς ἐνανθρωπήσεως.
Μᾶς δηλώνει τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς
καί τοῦ σώματος.

Εἰς ἔτη πολλά καί εὐλογημένα
Εὐλογημένο τό Νέον ἔτος
Μέ πατρικές εὐχές γιά εὐλογημένα
Χριστιανικά Χριστούγεννα
Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Κυδωνίας καί Αποκορώνου
Δαμασκηνός

Ἀγαπητά μου παιδιά.
Καί πάλιν ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους διά
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ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ
ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΕΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦO ΜΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
495/296057-57
IBAN:GR4001104950000049529605757

&

ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
176495001
IBAN:GR8506900010000000176495001

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.

Χειροτονία Ἐπισκόπου Εὐμενείας
στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο

Μ

έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε τό πρωί τῆς Κυριακῆς,
8 Δεκεμβρίου, στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, στό
Φανάρι, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία
τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Εὐμενείας, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, Γουβερνέτου,
Εἰρηναίου.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-

θολομαῖος, συμπαραστατούμενος ἀπό
τούς Ἀρχιερεῖς, Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
κ. Εἰρηναῖο, Μητροπολίτες Ἰκονίου κ.
Θεοληπτο, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελ
λίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα, Κισάμου
καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο, Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανο, Γλυφάδας κ. Ἀντώνιο, Σηλυβρίας
κ. Μάξιμο, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.
Κύριλλο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱεροσολύμων κ. Μακάριο. Συμμετεῖχε καί ὁ

10

ἐψηφισμένο Ἐπίσκοπο Εἰρηναῖο γιά
τήν νέα ἀποστολή διακονίας πού τοῦ
ἀνέθεσε ἡ Μητέρα Ἐκκλησία.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας,
ὁ νεοχειροτονηθεῖς Ἐπίσκοπος, ἀφοῦ
ἔλαβε τή Ἀρχιερατική Μίτρα καί τήν
ράβδο ἀπό τά χέρια τοῦ Παναγιωτάτου, τέλεσε κατά τήν τάξη τήν ἀπόλυση ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Θρόνο.
Ἀκολούθησε δεξίωση στό Εὐγενίδειο κτήριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅπου ὁ νέος Ἐπίσκοπος ἐξέφρασε τήν ἀφοσίωση καί τόν σεβασμό
του στό πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
καί εὐχαρίστησε γιά τήν ἐκλογή του
τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς γιά τήν ἐκλογή
του καί ἐκείνους πού συμμετεῖχαν στήν
χειροτονία του.

Καθηγούμενος τῆς Ἁγιορείτικης Ἱερᾶς
Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ.
Συμπροσευχούμενοι παρέστησαν
οἱ μητροπολίτες Γέρων Νικαίας Κωνσταντῖνος, Γέρων Πριγκηποννήσων
Δημήτριος, Μύρων Χρυσόστομος καί
Κυδωνιῶν Ἀθηναγόρας, οἱ ἐπίσκοποι
Ἁλικαρνασσοῦ Ἀδριανός, Κνωσσοῦ
Πρόδρομος καί Δορυλαίου Δαμασκηνός καθώς καί καθηγούμενοι ἀπό τό
Ἅγιον Ὄρος, συγγενεῖς καί φίλοι του
νεοχειροτονηθέντος Ἐπισκόπου, προσκυνητές ἀπό τήν Κρήτη καί ἄλλα
μέρη τῆς Ἑλλάδος.
Πρίν ἀπό τήν χειροτονία, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους
οἰκοδομῆς καί νουθεσιῶν πρός τόν
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ΜΕΓΑ ΜΗΝΥΜΑ
Ὁ Παναγιώτατος καί Σεβασμιώτατος ἡμῶν Αὐθέντης καί
Δεσπότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος
Βαρθολομαῖος, καί ἡ περί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα Θεία καί Ἱερά τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοπροβλήτων Μητροπολίτων ὁμήγυρις, ἐξελέξαντο τήν ὑμετέραν Θεοφιλίαν Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Εὐμενείας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
Ἐπειδή, ὁδηγηθέντες ἐκ Θεοῦ ὅ τε Παναγιώτατος καί
Σεβασμιώτατος ἡμῶν Αὐθέντης καί Δεσπότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος, καί
ἡ περί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα Θεία καί
Ἱερά τῶν Πανιερωτάτων καί Θεοπροβλήτων Μητροπολίτων Ἁγίων Ἀρχιερέων ὁμήγυρις, ηὐδόκησαν προαγάγειν κἀμέ τόν ἐλάχιστον εἰς τό θεῖον ὄντως καί μέγα τῆς
ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα, ἐπί τῷ ψιλῷ τίτλῳ τῆς πάλαι ποτέ
διαλαμψάσης Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Εὐμενείας, πείθομαι
τῷ Θείῳ αὐτῶν προστάγματι καί δέχομαι τό ἐπίταγμα.
Καί πρῶτον μέν εὐχαριστῶ Αὐτῷ μοι, τῷ Παναγιωτάτῳ καί Πανσεβάστῳ Δεσπότῃ, τῷ τήν τοιαύτην περί
ἐμέ πρόνοιαν πεποιηκότι, εἶτα δε τοῖς Σεβασμίοις μοι
ἁγίοις Ἀρχιερεῦσιν, ὧν ταῖς θεοπειθέσιν εὐχαῖς ἀξιώσαι
με Κύριος ὁ Θεός δόκιμον ἀναφανῆναι καί ἄσπιλον καί
ἀμόλυντον ἐμαυτόν παραστῆσαι ἐν τῇ φρικτῇ Αὐτοῦ
δευτέρᾳ παρουσίᾳ, Ὧι ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ

κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΕΚΛΟΓῌ ΑΥΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Π.
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΟΝ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Ἔμπλεως αἰσθημάτων υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ ἀπείρου εὐγνωμοσύνης ἵσταμαι ἐνώπιον Ὑμῶν τῇ ἱερᾷ ταύτῃ στιγμῇ, ἀπευθύνων τὰς ἐκ βάθους καρδίας
εὐχαριστίας μου διὰ τὴν ὑφ’ Ὑμῶν ἐκλογὴν καὶ προαγωγήν μου εἰς Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Εὐμενείας, ἣν καὶ ἐν συγκινήσει ἀποδέχομαι, ὑπείκων τῷ θείῳ βουλήματι καὶ τῷ κελεύσματι τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας, ὡς τοῦτο ἐξεφράσθη συνοδικῶς καὶ ψήφοις κανονικαῖς, τῇ λίαν
τιμητικῇ, διὰ τὸ ταπεινόν μου πρόσωπον, εἰσηγήσει τοῦ Παναγιωτάτου Δεσπότου μου, κυρίου μοι κυρίου Βαρθολομαίου.
Ὑψίστη ἡ τιμή, μεγίστη ἡ εὐθύνη! Οὐ διὰ τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης μέγεθος καὶ
τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τοῦ περιβάλλοντος αὐτὴν μυστηρίου, μόνον, ἀλλὰ καὶ
διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι καθίσταμαι μέλος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς πρωτοθρόνου
ἐν ἀγάπῃ, ἐν εὐθύναις, ἐν θυσίαις, ἐν μαρτυρίῳ καὶ μαρτυρίᾳ Ἐκκλησίας. Τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀνδρέου, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Θεολόγου Γρηγορίου, τοῦ Μεγάλου Φωτίου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τῶν ἀναριθμήτων μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν τῆς πίστεως καὶ τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων
πατέρων καὶ μητέρων ἡμῶν.
Ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης καὶ ἐντεῦθεν, ἕως ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς, καθί14

σταμαι συγκυρηναῖος Ὑμῶν, Παναγιώτατε Πάτερ, ἐν τῇ ἱερᾷ διακονίᾳ τοῦ
μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας, ἑνότητος καὶ πρὸς πάντας ἀγάπης. Συνοδοιπόρος καὶ συναντιλήπτωρ τῆς φιλοστόργου πατρικῆς μερίμνης Ὑμῶν
πρὸς τὰ ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τῶν ποικίλων ἀγωνιῶν, τῶν παντοίων ὁραματισμῶν Ὑμῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν θλίψεων
καὶ τῶν πειρασμῶν. Μοναδικόν μοι, πλέον, μέλημα θὰ ἀποτελεῖ, ὡς καὶ ἄχρι
τοῦδε, ἡ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἀνάπαυσις τοῦ Πατριάρχου μου, τοῦ Καθηγουμένου τοῦ Μεγάλου ἐν Κωνσταντινουπόλει Μοναστηρίου καὶ ἡμετέρου
Γέροντος καὶ Καθηγουμένου, τοῦ ἀκαμάτου διακόνου τῆς μεταλαμπαδεύσεως τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ἐκ τοῦ ταπεινοῦ μὲν τῇ
ὄψει, τηλαυγεστάτου, δέ, ἀειφώτου καὶ μαρτυρικοῦ Φαναρίου.
Περαίνω τὴν σύντομον ταύτην προσφώνησιν δανειζόμενος, τιμῆς ἰδιαιτέρας ἕνεκεν, τοὺς ἀπολύτως ἐκφράζοντάς με λόγους τοῦ ἐν οὐρανοῖς συνευφραινομένου ἡμῖν, ἀοιδίμου Μητροπολίτου Γάνου καὶ Χώρας κυροῦ Νεκταρίου, ἀδελφοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅστις, προσφωνῶν ἐν ἀγαπητικῇ
ἐκστάσει τὸν Ὑμέτερον προκάτοχον, Πατριάρχην Δημήτριον, εἶχεν ἀναφέρει
τὰ ἑξῆς: «Ἐφ’ ὅσον ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ ὑπάρχω, θὰ ὑμνῶ καὶ θὰ δοξάζω τὸν
Κύριον καὶ Δεσπότην καὶ Θεόν μου, καὶ τὸν εἰς τὸν Αὐτοῦ τόπον καθήμενον
Ἡγούμενον τῆς ὑπ’ οὐρανὸν ὀρθοδοξίας, τὸν προσκυνητὸν ἡμῶν Αὐθέντην
καὶ Δεσπότην, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην· θὰ ἀγαπῶ καὶ τιμῶ καιομένῃ
καρδίᾳ καὶ ἐρωτικῇ τοῦ πνεύματος διαθέσει τὸ πάνσεπτον καὶ ἱερὸν Φανάριον καὶ ὅ,τι τοῦτο ἐκφράζει ἐν τῇ πανορθοδόξῳ ἐκκλησιαστικῇ συνειδήσει
καὶ θὰ διακονῶ καὶ κηρύττω τὰ ὑψηλὰ καὶ εὐθυνοφόρα μηνύματα καὶ τὴν
μυστικὴν κενωτικὴν δόξαν, ἣν ἐν αὐτῷ ἐψηλάφησα καὶ ἐθεασάμην.».
Εἴησαν τὰ ἔτη Ὑμῶν, Παναγιώτατε Πάτερ, μήκιστα, ὑγιεινά τε καὶ κατάκαρπα πρὸς δόξαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους ἡμῶν!
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ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ
ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

(Φανάριον, 08.12.2019)

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἐπίσκοπε Εὐμενείας, κύριε Εἰρηναῖε, τέκνον ἐν
Κυρίῳ ἀγαπητόν,
Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν ἐδῶ εἰς τάς αὐλάς τοῦ νέου ὑπερώου τῆς ἀεί ἐπιδημίας αὐτοῦ τοῦ ἑνός
καί Ἁγίου Πνεύματος, ἐν Φαναρίῳ, ὅπου ἡ λυχνία ἁφθεῖσα Ἀποστολικῶς δέν
ἔπαυσε νά φωτίζῃ λαούς καί ἔθνη διά τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τῆς Ἀληθείας.
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον διακρατεῖ τήν Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν ἡνωμένην καί ἀδιαίρετον. Ἡ Ἐκκλησία, ἄχρονος, ἄκτιστος, «συνοδοιπόρος» τῆς μόνης Τριάδος, ἀπεκαλύφθη ἐν
χρόνῳ καί τόπῳ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς, καθώς ὁ Παράκλητος ἐφώτισεν αὐτήν τήν ἀθέατον καί ἀναφῆ Ἀλήθειαν, ἐντός τοῦ προαιωνίου σχεδίου τῆς ἀφάτου Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν
ἡμετέραν σωτηρίαν. Διό καί τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ὅροι τῆς πίστεως,
ἀποτελοῦν τήν φυσικήν συνέχειαν τῆς Πεντηκοστῆς.
Οὕτω καί ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀποκαλύπτεται, ἐν χρόνῳ καί
τόπῳ, ὡς ἔκφρασις τῆς γνησίας καί φιλανθρώπου Προνοίας τοῦ Θεοῦ. Οὕτως
ἑρμηνεύεται αὐθεντικῶς καί ἡ πανταχῆ πρόνοια, ὑπό τῆς ὁποίας ὁδηγεῖται
ὑπευθύνως ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καί
Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀγαπητέ ἅγιε Ἐψηφισμένε, εἶναι ὁ ὑπό τε τῶν
ἱερῶν Κανόνων καί ὑπό τῆς μαρτυρικῶς καθηγιασμένης πράξεως καί Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας ἐψηφισμένος εἰς τήν ἄρσιν τοῦ Σταυροῦ τῆς Ἀληθείας
κατά πᾶσαν περίστασιν. Καί τοῦτο διότι, ὅταν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, προνοητής
καθίσταται ὄχι μόνον τῶν ἐν αὐτῇ, ἀλλά καί τῶν ἐν ταῖς ἑκασταχοῦ Ἐκκλησίαις ἀναφυομένων μειζόνων ζητημάτων, δέν ἀντιλαμβάνεται τοῦτο ὡς προνόμιον ἤ ὡς διάθεσιν καί εὐκαιρίαν κατεξουσιάσεως τῶν ἐθνῶν, ἀλλ᾽ ὡς σταυρόσχημον εὐθύνην, τήν ὁποίαν προθύμως ἐπωμίζεται.
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Οὕτως εἰς τήν διαχρονίαν τῶν αἰώνων περιέλαβεν ὑπό τάς προστατευτικάς πτέρυγας αὐτῆς, τούς κατοικοῦντας ὄχι μόνον εἰς τὴν Θρᾳκικήν καί Ποντικήν καί Ἀσιανήν Διοίκησιν, ἀλλά καί τούς «ἐν τοῖς Βαρβαρικοῖς», εἰς μίαν
ἑνιαίαν καί ἄτμητον ἐκκλησιαστικήν πραγματικότητα, καθισταμένη, τοιουτοτρόπως, ἀσφαλής θεματοφύλαξ τῆς ἑνότητος καί τῆς πίστεως. Παρέλκει
βεβαίως ἡ ὑπενθύμισις ἐνταῦθα τῆς θυσιαστικῆς μερίμνης καί ἀρωγῆς ὑπέρ
τῶν ἄλλων Πρεσβυγενῶν Θρόνων, πρός θεραπείαν τῶν πειρασμικῶν καταστάσεων καί πρός ἀποκατάστασιν τῆς εὐδρομίας των, εἰ μή καί αὐτῆς ταύτης
τῆς ἁπλῆς ἐπιβιώσεώς των, εἰς καιρούς καί ἐποχάς αὐχμοῦ καί λειψανδρίας.
Πολλοί ἐπ᾽ ἐσχάτων ἐθεώρησαν τήν θέσιν τοῦ Πρώτου ὡς μίαν συναισθηματικήν τιμήν καί ἀρχήν ἑνός καταλόγου. Ὅμως, τοῦτό ἐστιν ὁ Πρῶτος κατά
τήν ἡμετέραν Ἐκκλησιολογίαν; Ὁ Πρῶτος, Θεοφιλέστατον τέκνον, εἶναι ὄντως
ὁ ἐλθών διακονῆσαι καί οὐχί διακονηθῆναι. Τί σημαίνει, ὅμως, διακονία; Διακονία εἶναι μία ταπεινοσχημία, ἀγαπολογία, ραστώνη, ἀδράνεια, ἐγκατάλειψις
τῶν παραδεδομένων, ἀπώλεια συνειδήσεως καί ἄλλα πολλά παρόμοια; Οὐδόλως! Αἱ εὐθύναι διά τόν Κωνσταντινουπόλεως εἶναι τοσοῦτον συνυφασμέναι
μετά τοῦ Γολγοθαίου Θρόνου αὐτοῦ, ὥστε δέν δύναται νά εἶναι ὁ Κωνσταντινουπόλεως τῆς Ἐκκλησίας ἄνευ αὐτῶν. Διό καί ὡς διάκονος πιστός τῶν ἱερῶν
καί τῶν ὁσίων, οὐδέποτε ἠμπορεῖ νά ἀπεμπολῇ αὐτήν τήν ἰδιοσυγκρασίαν καί
αὐτοσύστασιν τοῦ πανιέρου Θεσμοῦ, ὅν ἐπ᾽ ὤμων μετ᾽ αὐταπαρνήσεως φέρει.
Αὐτοῦ τοῦ Θρόνου εἷς ἐκ τῶν Ἐπισκόπων καθίστασαι ἀπό τῆς σήμερον καί
σύ, Θεοφιλέστατε, ἐκλεγείς πρότριτα διά τῆς τιμίας ψήφου τῆς περί ἡμᾶς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡμετέρᾳ Πατριαρχικῇ φιλοτιμίᾳ καί προβλήσει.
Καί ἡ ἐκλογή σου συνδέεται ἀρρήκτως μετά μιᾶς ἐκ τῶν δυσαριθμήτων
εὐθυνῶν τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἐπί τῆς σεβασμίας αὐτοῦ ὁλκάδος. Ἡ
ἐκλογή σου, ὡς καί τοῦ μετ᾽ οὐ πολύ χειροτονηθησομένου ἁγίου Δορυλαίου, συνδέεται μέ τήν ἔκφρασιν τῶν Πατριαρχικῶν ἱεροκανονικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν εὐθυνῶν ἐπί τῶν ἑκασταχοῦ Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν
Μονῶν.
Εἰς αὐτήν τήν προλεχθεῖσαν ἑνοποιοῦσαν χαρισματοθεσμικήν λειτουργίαν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐντάσσεται ὁ θεσμός,
ἤ, κάλλιον εἰπεῖν, τό ἅγιον ἔθος τῶν Πατριαρχικῶν Σταυροπηγίων, μαρτυρουμένων εἰς τήν συνείδησιν καί πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας «ἐξ ἀμνημονεύτων
χρόνων καί μέχρι τοῦ νῦν» (Γ. Ράλλη – Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα ΙΙ, 41). Ἡ τοιαύτη ἀναγκαιότης ὑπάρξεως τῶν Πατριαρχικῶν Σταυροπηγίων ἐν τῷ ἐκκλησιαστικῷ Σώματι ἐκλαμβάνεται ὑπό πολλῶν ὡς ἡγεμονική τάσις καί ὑπεροπτική διάθεσις τῆς Ἀποστολικῆς Καθέδρας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλ᾽
ἐν τοῖς πράγμασιν ἀποδεικνύεται τό θυσιαστικόν καί κενωτικόν ἦθος αὐτῆς,
καθώς οὕτω διεσώθη ἕως τῶν ἡμερῶν ἡμῶν ὁ μοναχισμός. Διό καί προνοητικῶς ὁ Πατριάρχης «…κατά πᾶσαν τήν Οἰκουμένην σχεδόν πατριαρχικά
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καταγράφεται καί δίδωσι σταυροπήγια» (Γ. Ράλλη – Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα ΙV,
535) ἤ, ὅπως κωδικοποιεῖ ἐναργῶς ἡ Ἐπαναγωγή τοῦ νόμου: «Τῷ δέ Κωνσταντινουπόλεως προέδρῳ ἔξεστι καί ἐν ταῖς τῶν ἄλλων θρόνων ἐνορίαις,
ἐν αἷς οὐκ ἔστι προκαθιέρωσις ναοῦ, σταυροπήγια διδόναι» (τίτλ. ΙΙΙ, 10).
Ζητεῖται ὅμως ἐσχάτως νά περιγράψωμεν αὐτάς τάς εὐθύνας, τά κατ᾽ ἄλλους
προνόμια ἡμῶν, αὐτήν τήν ἔκφανσιν τῆς ἑνότητος εἰς τό καθόλου τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά τά προστατεύσουν ἀπό τάς τυχόν ἀμφισβητήσεις διά τῆς περιχαρακώσεώς των ὑπό τό πολιτειακόν κῦρος! Ὅμως, Θεοφιλέστατε, ἡ Μήτηρ
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶδε πολλάκις τήν ἱεροκανονικήν αὐτῆς
διάστασιν νά περιθριγκώνεται καί νά ἐγκλωβίζεται ἐντός τῆς ἐφημέρου ἐγκοσμιότητος καί ὄπισθεν τῆς προβαλλομένης προστασίας τῶν δικαίων αὐτῆς
νά καλύπτεται οὐχί τό δι᾽ αὐτήν ἀνιδιοτελές ἐνδιαφέρον, ἀλλά ἡ διάθεσις περιορισμοῦ τῆς πηγῆς τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους.
Διό καί ἀπαντῶμεν ὅτι δέν ὑπεισερχόμεθα εἰς διαδικασίαν περιγραφῆς καί
καταγραφῆς μιᾶς πρός μίαν τῶν εὐθυνῶν τοῦ ἡμετέρου Θρόνου, διότι πῶς
δύναται νά ἐπιμετρηθῇ τό μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐκδηλουμένης διά τῆς ἐκκλησιαστικῆς πράξεως καί ζωῆς, καί, ἐξ ἑτέρου, ἡμεῖς βιοῦμεν
τήν Ἐκκλησίαν καί τά ἐν αὐτῇ ὡς θαῦμα, καί τό θαῦμα καταλογογραφούμενον ἀπόλλυσι τήν ἑαυτοῦ δύναμιν καί ἀπολήγει εἰς ἐγκόσμιον γεγονός. Τό
θαῦμα, τό μυστήριον, δέν ὁρίζεται, διότι τότε περιορίζεται.
Ἁπλῶς σημειοῦμεν ἐνταῦθα μετ᾽ ἐμφάσεως ὅτι τυγχάνει αὐτονόητος ἡ
ἀπαραμείωτος διαφύλαξις τῆς πατρικῆς καί Πατριαρχικῆς μερίμνης ἐφ᾽ ὅλων
τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην Πατριαρχικῶν Μονῶν, οὐχί μόνον ἐκ τῶν ἐπί μέρους θεσμικῶν προβλέψεων, ἀλλ᾽ ἐκ φυσικοῦ χρέους καί πίστεως, χρέους καί
πίστεως, ἡ ὁποία μεταλαμπαδεύεται χαρισματικῶς ἀπό Πατριάρχου εἰς Πατριάρχην. Ἡ μέριμνα αὕτη ὑπάρχει διαρκής καί ζῶσα, καί ἐκφράζεται τόσον
εἰς τά κατά καιρούς ἐκδοθέντα Σιγίλλια καί ἕτερα συναφῆ κείμενα, ὅσον καί
διά τῆς ἑκάστοτε ἐκδηλουμένης βουλήσεως τοῦ Πατριάρχου, ὅστις καί αὐθεντικῶς ἑρμηνεύει καί ἐπιλύει τά κατά καιρούς σημειούμενα ἄπορα καί τυχόν
ἀδιευκρίνηστα. Ὡσαύτως δηλοῦμεν ὅτι οὐδόλως ἀποστρεφόμεθα τήν ἐπιθυμητήν συμπόρευσιν τῆς πολιτειακῆς νομιμότητος μετά τῆς ἐκκλησιαστικῆς
πράξεως.
Ἔχε, λοιπόν, πρό ὀφθαλμῶν σου τό ἑξῆς: θέλεις νά συνδιακονῇς τάς εὐθύνας τοῦ Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας; Μένε ἐν τῇ συνεχίσει τῆς Ἱστορίας. Ποίας ἱστορίας; Ἐκείνης ἥτις προῆγε τήν κατά πνεῦμα δόξαν αὐτοῦ, καί οὐχί τῆς προωθησάσης μίαν ἐπιφανειακήν ἑνότητα. Μή χάσῃς
τήν παράδοσιν τῶν μακαρίων Πατέρων! Ἔσο μελετητής καί ἐφαρμοστής
τῶν παλαιοτάτων κειμένων, τά ὁποῖα καταγράφουν τήν θυσίαν καί τό ἄχθος
αὐτῆς. Μή παύσῃς βουλευόμενος καί βουλόμενος μετά πάθους, μετ᾽ ἀφοσιώσεως, μετά λογισμοῦ καί ὀνείρου, εἰς πᾶσαν στιγμήν τοῦ βίου σου, τό πῶς θά
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διακονήσῃς τήν ἐν τῷ μικρῷ Φαναρίῳ ὑποστασιαζομένην Μεγάλην Ἐκκλησίαν. Καί θά τήν διακονῇς διά τῆς εὐθυπλοΐας τῆς ἀνατεθείσης σοι ἡγουμενίας
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Γουβερνέτου, τῆς οὕτω καλουμένης τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, διά τῆς διακονίας τῶν
ἀδελφῶν, διά τῆς ἐπαγρυπνήσεως ἐπί τῶν εὐθυνῶν τοῦ Φαναρίου, διά τῆς
λειτουργικῆς διακονίας τῶν ἀδελφῶν τῆς ὡσαύτως Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, τήν ὁποίαν διακονίαν σοι ἀναθέτομεν
ὡς ὁ κυριάρχης αὐτῆς ἐπίσκοπος. Φύλαξον ἀλώβητον τόν σύνδεσμον τῆς
ἀγάπης καί ταυτότητος μετά τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
καί ἐπαύξησον αὐτόν καί τήν ὑπαρκτικήν ἀναφοράν καί προοπτικήν, καθώς
ταῦτα οὐδόλως εἶναι ἐθιμικά καί περιγραφικά στοιχεῖα, ἀλλ᾽ ὀντολογική καί
εὐχαριστιακή ἀλήθεια. Καί καθ᾽ ὅσον θά ἀναμιμνήσκεσαι καί θά μνημονεύῃς
διαρκῶς ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις καί τοῖς εἰθισμένοις καιροῖς μόνου αὐτοῦ
τοῦ Πατριαρχικοῦ ὀνόματος, ὁ σύνδεσμος καί ἡ ἀναφορά αὕτη θά γίνεται
ὁλονέν καί περισσότερον ἄλκιμος καὶ ἀδιάστατος.
Ὁ συνδυασμός ἐν τῷ προσώπῳ τῆς ὑμετέρας Θεοφιλίας τῆς ἰδιότητος τοῦ
Ἡγουμένου μιᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς καί ἐν ταυτῷ τοῦ ἀξιώματος τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Πατριάρχου σου, προσεπιδηλοῖ ἔτι περισσότερον τήν
κανονικήν ἐξάρτησιν καί σχέσιν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν καί Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ὅπως αὕτη περιεγράφη δι᾽ ὀλίγων ἐν τοῖς πρόσθεν. Λέγομεν
ἐν τέλει, πληροφόρησον τήν διακονίαν σου διά τῆς συνειδητοποιήσεως, λόγοις καί ἔργοις, ὅτι ἀπό τῆς σήμερον καθίστασαι ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας. Ἡ καλλιέργεια αὐτοῦ τοῦ φρονήματος θέλει διδάξει καί ὁδηγήσει
σε εἰς πᾶσαν εὐάρεστον ἐνέργειαν, ἐπισπωμένην τήν εὐαρέσκειαν αὐτῆς. Ἔσο
εὐγενής, ταπεινός, ὅλως πρόθυμος, γνώριζε ὅτι ἡ εὐθύνη σου περιλαμβάνεται καί περιορίζεται ἐντός τῆς Μονῆς σου καί ὅπου σοῦ ἀναθέτει ἡ Μήτηρ
Ἐκκλησία. Μή μεταποιῇς τό Μοναστήριον εἰς ἐνορίαν. Αἱ ἐνορίαι ἀνήκουν εἰς
τόν ἐπιτόπιον κυριάρχην ἐπίσκοπον, τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, τόν σεμνόν καί ταπεινόν καί σεβόμενον, ὡς
καί σύ, τήν Μητέρα καί τροφόν ὅλων ἡμῶν ἐνταῦθα Ἐκκλησίαν. Μή διεκδικῇς
ποιμαντικήν δρᾶσιν, πλήν αὐτῆς τῶν προσερχομένων εἰς τήν ἐξομολόγησιν,
μή μεταφέρῃς τόν κόσμον εἰς τήν Μονήν, ἀλλ᾽ εὐλόγησον διά τοῦ τρόπου
τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τούς ἀναπαυομένους εἰς τό ὠμοφόριόν σου. Ἀνάπαυσον τήν καρδίαν καί τό γῆρας τοῦ πολιοῦ καί σεβαστοῦ Γέροντός σου καί
λίαν τετιμημένου ἀδελφοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.
Τό λοιπόν, Θεοφιλέστατε, ἅγιε Εὐμενείας, λάβε τήν Θείαν Χάριν. Καί γίνου
εὐπειθής ἐνώπιον τοῦ ἐν εὐμενείᾳ κρίναντός σε Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί εἰρηναῖος εἰς τά τῆς καθ᾽ ἡμέραν ἀναστροφῆς σου,
καί οὐχί εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας ἀπαράγραπτα δίκαια. Πορεύου καί ἔρχου καί
ἴδε τόν βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τόν πρό αἰώνων Θεόν.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ

κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙᾼ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣΑΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ
ΦΑΝΑΡΙΟΝ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος!
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Σεβαστοὶ Πατέρες, Ὁσιώτατοι Μοναχοί, Ὁσιώταται Μοναχαί,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Δόξαν, αἶνον καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπω τῷ ἐν Τριάδι Ἁγίᾳ ὑμνουμένῳ Θεῷ
ἡμῶν, διὰ τὸ ἄπειρον ἔλεος καὶ τὴν πολλὴν Αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν, ἃ ἐξέχεεν ἐπ’
ἐμέ, τὸν ἐλάχιστον ἐν τοῖς λειτουργοῖς Του· τὸν καταξιώσαντά με ἀναχθῆναι,
μόλις πρὸ ὀλίγου, εἰς τὸν ὕπατον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν, αὐτὸν τοῦ Ἐπισκόπου,
προτάσει τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
καὶ Αὐθέντου μου, κυρίου μοι κυρίου Βαρθολομαίου, ὁμοφώνῳ, δέ, ψήφῳ καὶ δοκιμασίᾳ τῆς περὶ Αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.
Ὑψίστη ἡ διαγενομένη μοι τιμή! Μέγιστον, ὅμως, καὶ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης τῆς
Ἀρχιερατικῆς διακονίας καὶ μαρτυρίας! Πολλῷ δέ, μᾶλλον, ὅταν ἡ σκυτάλη αὐτῆς
παραδίδεται ἐνταῦθα, εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τῆς Πρωτοθρόνου ἐν
τιμῇ, ἐν εὐθύναις καὶ ἐν θυσίαις. Ἐνταῦθα! Εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν! Εἰς τὴν
Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Γένους ἡμῶν, εἰς τὸ ἱστορικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον! Εἰς τὸ ταπεινὸν καὶ μαρτυρικὸν Φανάριον, τὴν σταθηρὰν καὶ ἀκλινῆ πυξίδα τῆς νοητῆς νηὸς τῆς κατὰ ἀνατολὰς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας! Ἐνταῦθα!
Ὅπου καὶ τὸ ἱερώτατον σύμβολον τῆς νεωτέρας ἱστορίας τοῦ Γένους ἡμῶν, ἡ ἐπὶ
σχεδὸν δύο ἑκατονταετίας ἐσφραγισμένη πύλη τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία
βοᾷ ἀσιγήτως πρὸς πάντας διὰ τῆς εὐλάλου αὐτῆς σιωπῆς ὅτι «ὡς φοβερὸς ὁ
τόπος οὗτος»! Καὶ εἰς τὸν φοβερὸν καὶ καθηγιασμένον τοῦτον τόπον, εἰς τὰ ἐνδότερα τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Με20

γαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, διὰ τῆς χάριτος τοῦ πανσθενουργοῦ
καὶ τελεταρχικοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἔλαβον ἐκ τῶν παναχράντων καὶ τιμίων
χειρῶν τοῦ Πατριάρχου μου τὸ μέγα τῆς Ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα καὶ κατέστην μέλος τῆς τιμίας Ἱεραρχίας τοῦ Πρώτου ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ Θρόνου.
«Τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι;» διερωτῶμαι, ὁμοῦ μετὰ τῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἐν Ἱεροσολύμοις συνηθροισμένων Ἀποστόλων, ὅτε τὸ Πνεῦμα κατῆλθε
τὸ Ἅγιον ἐν πυρίναις γλώσσαις. Τί ἂν θέλοι, ἆρά γε, τὸ τοῦ Ἐπισκόπου ἀξίωμα εἶναι;
Κατὰ τὸν Ἰσίδωρον Πηλουσιώτην ὁ Ἐπίσκοπος «τύπος ὡς τοῦ Χριστοῦ, τὸ
ἔργον Ἐκείνου πληροῖ» καὶ κατὰ τὸν Κλήμεντα Ρώμης προχειρίζεται «ἵνα, ἐπὶ τῆς
Χριστοῦ καθέδρας καθεσθείς, τὴν αὐτοῦ Ἐκκλησίαν εὐσεβῶς οἰκονομῇ». Εἶναι
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος συνεχίζει καὶ πραγματώνει, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ σωτηριῶδες ἔργον τοῦ Πρώτου καὶ Μεγάλου Ἀρχιερέως ἐν τῷ κόσμῳ καὶ
ἐν τῇ ἱστορίᾳ: τὴν παντὶ καιρῷ καὶ τρόπῳ ἀναζήτησιν τοῦ ἀπολωλότος προβάτου
καὶ τὴν ἐπαναφορὰν αὐτοῦ εἰς τὴν μίαν ὑπ’ αὐτὸν ποίμνην. Εἶναι «ὄργανον Θεοῦ
τεταγμένον εἰς τὸ πτερῶσαι ψυχάς, ἁρπάσαι κόσμου καὶ δοῦναι Θεῷ, εἰσποιῆσαι
τὸν Χριστὸν ἐν ταῖς καρδίαις καὶ Θεὸν ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον».
Εἰς τὴν ζωήν, συνείδησιν καὶ παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ὁ
Ἐπίσκοπος, ἔχων ὡς κέντρον καὶ βάσιν τῆς διακονίας αὐτοῦ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Εὐχαριστίας, εἰς τὴν ὁποίαν συνοψίζεται ἡ ἐμπειρία τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν πιστῶν, καθίσταται ὁ ἄγρυπνος φύλαξ τῆς εὐσεβείας καὶ ὁ
ἐγγυητὴς τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καὶ τῆς ἀκαινοτομήτου παρακαταθήκης τῆς
ἀποστολικῆς παραδόσεως.
Ἐνώπιον τοιαύτης τιμῆς καὶ εὐθύνης εὑρισκόμενος, ἀναλογίζομαι τοὺς λόγους τοῦ τῆς Σηλυβρίας γόνου καὶ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου, ὅτι «ὅσον
ἀναβαίνει τις τὰς βαθμίδας τῆς ἱερωσύνης, τόσον δέον νὰ κατέρχηται εἰς βάθος
ταπεινώσεως.». Διὸ καὶ ἐπικαλοῦμαι τὴν ἐκ τοῦ Παναγάθου Θεοῦ Χάριν, ἵνα θεραπεύῃ τὰ πολλά μου ἀσθενῆ καὶ τὰ ἔτι περισσότερα ἐλλείποντα ἀναπληροῖ.
Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει διὰ νὰ ἀγωνιᾷ, διὰ νὰ διδάσκῃ, διὰ νὰ συγχωρῇ, διὰ νὰ
ἁγιάζῃ. Καὶ ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἀκριβῶς ὁ νυμφαγωγὸς τοῦ μυστηρίου τούτου τῆς
Ἐκκλησίας -μὲ τὴν ὁποίαν καὶ ταυτίζεται- καὶ συμπορεύεται μετὰ τοῦ ποιμνίου
του ἕως αὐτοῦ τοῦ θανάτου, ἔχων ὡς ὅραμα καὶ στὸχον μοναδικὸν τὴν εἴσοδον
πάντων εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὸν εὐλογημένον
κῆπον τῆς Ἐδέμ, εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία, ὡστόσο, καίτοι ὑπάρχει ἐν τῷ κόσμῳ, παραμένει, ταυτοχρόνως,
ἐκτὸς τῶν σχημάτων τοῦ κόσμου τούτου. Ὑπάρχει ἐν τῷ κόσμῳ διὰ νὰ διακονῇ ἐν
αὐτοθυσιαστικῇ ἀγάπῃ τὸν κόσμον καὶ τὸν ἄνθρωπον. Νὰ τὸν προσλαμβάνῃ καὶ
νὰ τὸν μεταμορφώνῃ ἐν Χριστῷ. Καὶ ὁ πρῶτος διάκονος τοῦ μυστηρίου τούτου
εἶναι ὁ εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ ἱστάμενος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας. «Οἴδατε», λέγει ὁ Κύριος εἰς τὸ κατὰ Μᾶρκον ἅγιον Εὐαγγέλιον, «ὅτι οἱ δοκοῦντες
ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιά21
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ζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτως δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὅς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν
ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων
δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν». Αὕτη, δέ, ἡ ἐντολὴ πραγματοῦται ἀδιαλείπτως εἰς τὸ κατάστικτον τοῖς μώλωψιν ἀλλὰ ἀεὶ πανσθενουργὸν
Φανάριον, τὸ ὁποῖον διαχρονικῶς φαίνει τὴν ἀλήθειαν τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς
αὐθεντικῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων καὶ φωταγωγεῖ ἅπαν τὸ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας στερέωμα.
Τὸ χρέος τῆς θυσιαστικῆς ἐν ἀγάπῃ διακονίας τῆς Μητρὸς καὶ Πρωτοθρόνου
μαρτυρικῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ὑπῆρξεν ἀρχῆθεν ὁ ὁδοδείκτης
τῆς πορείας αὐτῆς ἐν τῇ ἱστορίᾳ· ὁ καταστατικός αὐτῆς χάρτης. Καὶ ὁ ρόλος αὐτός,
τῆς κενωτικῆς ἕως αὐτοθυσίας προσφορᾶς, παρεδόθη αὐτῇ ἄνωθεν, ὑπὸ τοῦ Κυρίου
τῆς ἱστορίας, καὶ οὐκ ἐξ ἀνθρώπων. Αὕτη, ἡ Προκαθημένη τῆς ἀγάπης, ἐνδεδυμένη
τὸν πορφυροῦν χιτῶνα τῶν αἱμάτων καὶ περιεζωσμένη τὸ λέντιον τῶν ἀσκητικῶν
ἱδρώτων τῶν τέκνων της, ὑπενθυμίζει τοῖς πᾶσι τὸν λόγον τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν ρόλον τῶν ποιμένων Αὐτῆς: τὴν διακονίαν τῆς ἑνότητος
τοῦ Κυριακοῦ Σώματος, ἵνα πάντες ἓν ὦμεν, καθ’ ὅτι «ἓν σῶμα οἱ πολλοὶ ἐσμέν».
Ἐνταῦθα, εἰς τὴν Ἑπτάλοφον Βασιλεύουσαν Πόλιν, εἰς τὸ πανίερον τοῦτο τῆς
Ὀρθοδοξίας Κέντρον, τοῦ ὁποίου τὴν δόξαν ἀντιλαλοῦν οἱ αἰῶνες, ἀναζῇ, κατὰ τὸν
ἀλήστου μνήμης Νικομηδείας Συμεών, τὸ πνεῦμα τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ ρυθμίζεται ἡ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἀνακαίνισιν καὶ νέαν ἐπάνθησιν.
Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία γνωρίζει πῶς νὰ ἀγαπᾷ, γνωρίζει
πῶς νὰ συγχωρῇ, γνωρίζει νὰ περιμένῃ, διότι γνωρίζει καλῶς τὴν ταυτότητά της.
Δὲν ἀποκάμνει, δὲν κάμπτεται, δὲν νικᾶται. «Δέχεται τραύματα καὶ οὐ καταπίπτει
ὑπὸ τῶν ἑλκῶν». Διότι, ὅπως καὶ πάλιν ἀναφέρει ὁ τῆς Νικομηδείας μακαριστὸς
Μητροπολίτης Συμεών: «Ὑπεράνω τοῦ θεοτεύκτου τούτου θεσμοῦ ἀγρυπνεῖ ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἀόρατος Θεός. Καὶ εἰς τὴν μυροβόλον αὔραν τῆς ἀνοίξεως,
εἰς τὸ ἆσμα τῆς ἀηδόνος, εἰς τὸ κελάρισμα τοῦ ρυακιοῦ, ἀντιλαλεῖ ἡ θεϊκὴ φωνή: “
Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.”».
Αὕτη ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν ἡ ἀποστολὴ αὐτῆς. Καὶ ἡ αὐτὴ παραμένει ἕως τῆς
σήμερον καὶ θὰ συνεχίσῃ ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Διὸ καὶ οἱ διάκονοι
τοῦ μυστηρίου τούτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν, «ἀγαπῶσι πάντας καὶ ὑπὸ πάντων διώκονται, ἀγνοοῦνται καὶ κατακρίνονται, θανατοῦνται καὶ ζωοποιοῦνται, πτωχεύουσι καὶ πλουτίζουσι πολλούς· πάντα ὑστεροῦνται καὶ ἐν πᾶσι περισσεύουσι· ἀτιμοῦνται καὶ ἐν
ταῖς ἀτιμίαις δοξάζονται, λοιδοροῦνται καὶ εὐλογοῦσιν, ὑβρίζονται καὶ τιμῶσιν,
πολεμοῦνται καὶ διώκονται καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἔχθρας εἰπεῖν οἱ μισοῦντες οὐκ
ἔχουσι», ὡς ἀναφέρεται εἰς τὴν Πρὸς Διόγνητον Ἐπιστολὴν.
Διό, καὶ πάλιν καὶ πολλάκις, εὐχαριστῶ Ὑμᾶς, Παναγιώτατε καὶ Θειότατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, διὰ τὴν ὑψίστην πρὸς ἐμὲ τιμήν, ὅπως καταστῶ κοινωνὸς καὶ
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συγκυρηναῖος τοῦ σταυροῦ τοῦ πάθους καὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ Θρόνου τούτου
καὶ ὑπόσχομαι, ἐνώπιον τοῦ ζῶντος Θεοῦ, τὴν διὰ βίου ἀφοσίωσιν καὶ ὑπακοήν
μου εἰς Ὑμᾶς καὶ εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν. «Οὐ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς
μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου», ἕως
οὗ ἀναλωθῶ ὅλως ὑπὲρ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, διὰ τὴν ὁποίαν ἐπιθυμῶ νὰ εἶμαι
καὶ νὰ γίνωμαι χαρὰ καὶ γλυκασμός. Προσέτι εὐχαριστῶ καὶ εὐγνωμονῶ Ὑμᾶς
διὰ τὴν δοθεῖσάν μοι Πατριαρχικὴν ἐντολὴν καὶ εὐλογίαν, ὅπως συνεχίσω τὴν διακονίαν μου εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰν Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονήν,
ἥτις ἐπλήρωσεν χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὴν καρδίαν μου. Εὔχεσθε, παρακαλῶ, διὰ
τὴν κατὰ Θεὸν προκοπὴν τῆς ἡμετέρας συνοδείας. Ἡ ποίμνη μικρά, «ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ
κρημνῷ φερομένη», ὡς λέγει ὁ Ὑμέτερος προκάτοχος, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. «Στενή μοι ἡ μάνδρα, πλήν, εὐχαῖς Ὑμῶν, λύκοις ἀνεπίβατος· οὐ παραδεχομένη ληστὴν οὐδ’ ὑπερβαινομένη κλέπταις ξένοις».
Ὡσαύτως παρακαλῶ τοὺς περὶ Ὑμᾶς Σεβασμιωτάτους Συνοδικοὺς Ἁγίους
Ἀρχιερεῖς, οἵτινες, ἀποδεχθέντες εὐμενῶς τὴν πρότασιν Ὑμῶν, ὁμοφώνως ἐξέλεξαν τὴν ἐλαχιστότητά μου εἰς τὸ τοῦ Ἐπισκόπου ἀξίωμα, ὅπως δεχθοῦν τὴν ἔκφρασιν τῶν πλέον εἰλικρινῶν εὐχαριστιῶν μου καὶ τὴν υἱικήν μου εὐγνωμοσύνην διὰ
τὴν ἐπιδειχθεῖσαν πρὸς τὸ ταπεινόν μου πρόσωπον τιμὴν καὶ ἐμπιστοσύνην.
Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ καὶ εὐγνωμονῶ πάντας ὑμᾶς, τοὺς προσελθόντας εἰς
τὴν χαρὰν ταύτην τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους ἁγίους ἀδελφούς, τοὺς εὐλαβεστάτους κληρικούς, προεξαρχούσης τῆς
Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὰς Μοναχὰς καὶ πάντας, ἀνεξαιρέτως,
τοὺς λοιποὺς καὶ λοιπὰς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφάς. Ἐκζητῶ τὰς πρὸς Κύριον εὐχὰς πάντων ὑμῶν.
Εὐγνωμόνως καὶ εὐλαβικῶς στρέφω τὴν σκέψιν μου, κατὰ τὴν ἱερὰν ταύτην
στιγμήν, πρὸς τοὺς μακαριστοὺς γονεῖς μου, Κωνσταντῖνον καὶ Γεωργίαν, καὶ εἰς
τοὺς κατὰ σάρκα ἀδελφούς, συγγενεῖς καὶ οἰκείους μου.
Καὶ νῦν ὁ λόγος διὰ τὸν πολυτίμητον τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας Πρωθιεράρχην
καὶ διδάσκαλον, τὸν πολιὸν καὶ πολυσέβαστον Γέροντά μου, τὸν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖον. Ὅσους καὶ οἱουσδήποτε λόγους καὶ
ἂν ἐπιστρατεύσω, θὰ ἀποβοῦν πτωχοὶ διὰ νὰ ἐκφράσουν τὸν ἄπειρον σεβασμὸν
καὶ τὴν υἱικήν μου ἀγάπην πρὸς τὸ πρόσωπόν του. Σᾶς ὀφείλω, Γέροντα, τὸ πᾶν!
Δὲν θὰ παύσω, ἐν ὅσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω, νὰ εὐχαριστῶ τὸν Κύριόν μου καὶ τὴν Παναγίαν Μητέρα Του διὰ τὴν εὐλογημένην ἐκείνην στιγμὴν τῆς συναντήσεώς μας,
ὅτε ἤμην δωδεκαετὴς μαθητής. Ἔκτοτε, κατὰ τὸ ψαλμικόν, ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου
ὀπίσω Σας! Σεῖς μὲ ἐνεπνεύσατε! Σεῖς μὲ ἐκρατήσατε! Σεῖς μοῦ ἐνεσπείρατε τὴν
ἀγαπην πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν Του, πρὸς τοὺς Ἁγίους, πρὸς
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὅλως ἰδιαιτέρως, καὶ πρὸς ὁ,τιδήποτε τὸ σχετικὸν
μὲ τὴν Ρωμηοσύνην, τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, τὰς ἀλησμονήτους πατρίδας, τὴν Πόλιν τῶν Πόλεων, τὴν Πόλιν τῶν θρύλων καὶ τῆς ἱστορίας ἡμῶν.
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Ταπεινῶς δέομαι ὅπως ὁ τῆς δόξης Κύριος χαρίζῃ Ὑμῖν ἔτη πάμπολλα καὶ καρποφόρα διὰ τὴν προσφιλῆ τῇ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ ἀναδενδράδα τῆς κατὰ Κρήτην
Ἐκκλησίας.
Ὡσαύτως εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας τὸν καλὸν κἀγαθὸν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνόν, διὰ τὴν ἀγάπην καὶ
στήριξιν αὐτοῦ.
Ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστῶ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων, τοὺς
Καθηγητὰς καὶ τοὺς συμφοιτητάς μου εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Βελιγραδίου,
εἰς ἀμφότερα τὰ Τμήματα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εἰς τὸ Τμῆμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ Τμήματος
Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου καί, τέλος,
εἰς τὸ Ἵδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου.
Μὲ ἰδιαιτέραν συγκίνησιν μιμνήσκομαι τὰ ἔτη τῆς διακονίας μου εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ὡς διακόνου, καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, ὡς ἐφημερίου αὐτῆς, ὡς καὶ τὰ ἔτη τῆς μαθητείας μου εἰς τὸν πάντερπνον καὶ μυροβόλον ἁγιοτόκον Ἄθωνα, τὸ Περιβόλιον τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὸ ὁποῖον, ἤδη ἀπὸ τῆς νεότητός μου, ἔθελξε τὴν ψυχήν
μου καὶ ἔθρεψεν τὴν πίστιν μου. Ὑποκλίνομαι βαθυσεβάστως εἰς τὴν Βατοπαιδινὴν ἀδελφότητα καὶ εἰς τὸν Γέροντα καὶ Καθηγούμενον αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτην
Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος, μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ ἀδελφῶν καὶ πατέρων, ἐστήριξαν ἐνθουσιωδῶς τὸ πρὸ δεκαεπταετίας ξεκίνημα τῆς ἡμετέρας ἀδελφότητος, εἰς τὸ Ἱερὸν
Βατοπαιδινὸν Κελλίον τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, καὶ ἀδιαλείπτως, ἕως τῆς σήμερον,
στηρίζουν αὐτὴν ἀνιδιοτελῶς.
Εὐχαριστῶ τὴν ἡμετέραν συνοδείαν, τὸ δῶρον τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
καὶ εἰς τὴν ζωήν μου, μετὰ τῆς ὁποίας, ἐπὶ δεκαεπτὰ ἔτη συνεπορεύθημεν καὶ θὰ
συνεχίσωμεν, Θεοῦ εὐδοκοῦντος, τὴν συμπόρευσιν ἡμῶν ὡς ἐδιδάχθημεν, ἀθορύβως καὶ ταπεινῶς, ὑπὸ τὴν ἄγρυπνον μητρικὴν στοργὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τὴν πατρικὴν προστασίαν τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου
Αὐτῆς, Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ Πατρὸς ἡμῶν, κ.κ. Βαρθολομαίου.
Εἰς τὴν ἀπαρχὴν ταύτην τῆς Ἐπισκοπικῆς μου διακονίας ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ
ἐξαιτοῦμαι τὰς θεοπειθεῖς πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου
καὶ Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Εἰρηναίου, τῶν ἐν
Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, καὶ Νεκταρίου Πενταπόλεως, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ
Ἐρημίτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐνεννήκοντα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων καὶ τῶν
Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου,
Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ Σωφρονίου τοῦ ἐν Ἔσσεξ.
Ἐξαιρέτως μνημονεύω τοὺς κτίτορας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ πάντας
τοὺς προαπελθόντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς αὐτῆς. Τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρ24

χην Γρηγόριον τὸν Στ΄, τὸν καὶ ἐπαναβεβαιώσαντα τὴν Σταυροπηγιακὴν ἀξίαν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς, καὶ τὸν ἁγιώτατον Πατριάρχην Σερβίας Παῦλον, ἐκ
τοῦ ὁποίου, κατὰ τὰ ἔτη τῶν σπουδῶν μου ἐν Σερβίᾳ, πολλὰ ἐδιδάχθην. Τοὺς ἐκ
τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς διατελέσαντας Ἐπισκόπους, Κρήτης Τιμόθεον, Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγελον καὶ Νικηφόρον, Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας Φιλόθεον καὶ Γάνου καὶ Χώρας Νεκτάριον· ἰδίᾳ, δέ, τὸν ἄμεσον προκάτοχόν
μου Εὐμενείας Μάξιμον. Ἐξαιτοῦμαι τὰς πρὸς Θεὸν εὐχὰς καὶ μεσιτείας αὐτῶν,
ὁμοῦ μετὰ τῆς μακαριστῆς Γεροντίσσης Θεοσέμνης, Καθηγουμένης τῆς ἐν Χανίοις Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς.
Εὐλαβῶς, τέλος, προσκυνῶ τὸ χῶμα τῆς εὐλογημένης ἰωνικῆς γῆς, τὸ ποτισθὲν ἐκ τῶν τιμίων αἱμάτων νέφους πυκνοῦ χριστιανῶν μαρτύρων, ἐν ᾗ εὑρίσκεται καὶ ἡ λαχοῦσά μοι ἐπαρχία Εὐμενείας.
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Κατακλείω τὴν προσλαλιὰν ταύτην, διὰ τῶν γλυκυτάτων καὶ βαθυστοχάστων
λόγων τοῦ ἐραστοῦ τῆς Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ Φαναρίου, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέργης, κυροῦ Εὐαγγέλου.
«Ἡ Ρωμηοσύνη ρίχτηκε στὸν κόσμο σὰν ἀπὸ θεϊκὴ φωτιά. Εἶναι ἡ ἀκατάλυτη
φύτρα. Καὶ δὲν θὰ τῆς λείψει ποτὲ ὁ σπινθήρας. Δουλεύτηκε καὶ εὐωδίασε μὲσα
στὴν ἱστορία τῆς Πόλης σὰ λουλούδι ἀπὸ ἀόρατο χέρι. Καὶ θἆναι πάντα ὄμορφη.
Ἀκόμα καὶ γερασμένη. Καὶ θὰ βγάζει ἄρωμα θεῖο καὶ χυμὸ περιούσιο. Ἀκόμα καὶ
μέσα στοὺς χειμῶνες της. Καὶ μέσα στὴν παγωνιά της. Καὶ θὰ ζυγίζεται ὅπως ζυγίζεται μιὰ νίκη. Μὲ ἀκροάματα θουρίων ἀπὸ τὴ χρυσὴ πύλη τῆς καρδιᾶς της. Καὶ
μὲ ἀντηχήματα πατέρων ποὺ συνθέτουν τὴν ἱστορία της. Καὶ θὰ κρίνεται μόνο ἀπὸ
τὸν Θεὸ ποὺ τὴ γνωρίζει. Κι ἀπὸ τὸν λόγον τὸν ποιητικό, ποὺ μπορεῖ νὰ τὴ στεφανώσει.
Κάποτε μᾶς μεθοῦσε ἀπὸ φῶς καὶ χρῶμα. Τώρα μᾶς ζαλίζει μὲ τὶς ἀνταύγειές
τους. Μὲ τοὺς ἰριδισμοὺς τοῦ ὁρίζοντά της. Γεννήματα κι αὐτὰ τῆς ὡριμότητάς
της. Ἀποκυήματα τοῦ πάθους καὶ τοῦ γλυκασμοῦ της. Σὰν ἀείφωτοι ὁρισμοὶ ξετινάζονται ἀπὸ τὸ εἶναι της. Καὶ σὰ φάροι καὶ φανοὶ στήνονται μέσα στὸ σύθαμπο
τοῦ δειλινοῦ της. Μὰ ἡ ἴδια ἀειφλεγὴς ψυχή της συνεχίζει τὴ λειτουργία της.
Ἀειφρούρητοι κι οἱ λειτουργοί της, θὰ συνεχίζουν ν’ ἀσκητεύουν μπροστὰ στὸ
εἰκόνισμά της. Κάτω ἀπὸ τὸν Παντοδύναμο ποὺ σαρκώνει τὴν ἀϊδιότητα. Καὶ μᾶς
μιλεῖ γιὰ τὸν χρόνο τοῦ ἐρχομοῦ καὶ τῆς ἀναχώρησης τῆς Ρωμηοσύνης. Ποὖναι
στὰ χέρια του.».
Διότι, ὡς καὶ Ὑμεῖς, ὁ Καθηγούμενος πάντων ἡμῶν καὶ τοῦ ἡμετέρου Γένους Πατριάρχης, διετρανώσατε πρὸ ἐτῶν, κατὰ τὴν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως: «Ἐδῶ τίποτε
δὲν εἶναι ἐρείπιο, τίποτε δὲν εἶναι χαμένο. Ὅ,τι ἁγιάσθηκε ἀπὸ ἄσκηση καὶ προσευχή, δὲν εἶναι ποτὲ νεκρό. Ὅ,τι εἶναι φτιαγμένο γιὰ τὸν Χριστό, δὲν πεθαίνει!».
Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!
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Χειροτονία Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ

Μ

έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε τό πρωί τῆς Κυριακῆς τῶν
Ἁγίων Προπατόρων, 15 Δεκεμβρίου,
στόν Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Μ. Ρεύματος, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου
Δορυλαίου Δαμασκηνοῦ, Ἡγουμένου
τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Χανίων καί Πρωτοσυγκέλλου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Συλλείτουργου προεξῆρχε ὁ Οἰκουμενικός μας
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, Συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτών Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί
Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἰκονίου κ.
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Θεολήπτου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Σερβίων
καί Κοζάνης κ. Παύλου, Κορίνθου κ.
Διονυσίου, Κινσάσας κ. Νικηφόρου,
Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου,
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Δαμασκηνοῦ. Συμμετεῖχαν καί
οἱ Καθηγούμενοι τῶν Ἁγιορειτικῶν Ἱ.
Μονῶν Μ.Λαύρας καί Ἐσφιγμένου,
Ἀρχιμανδρίτες Πρόδρομος καί Βαρθολομαῖος, καθώς καί ὁ Προηγούμενος
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος, ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, Ἱεράρχες τοῦ
Θρόνου, ἀνάμεσά τους καί οἱ Κρῆτες,
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ.
Ἀμφιλόχιος καί Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος.
Τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Βασίλης Διγαλάκης, ἐνῶ
παρών ἦταν ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος
τῆς Βουλῆς, Χρῆστος Μαρκογιαννάκης, ἡ πρώην βουλευτής Λίτσα Κουρουπάκη, ἐκπρόσωποι φορέων, συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Ἐπισκόπου,
ἀλλά καί πολύς κόσμος πού ταξίδεψε
ἀπό τά Χανιά, τήν Εὐρώπη, τήν Ἀμερική, τόν Καναδά καί τήν Ἀφρική γιά νά
παρευρεθεῖ στή χειροτονία.
Περίπου 300 Χανιῶτες, ἀνάμεσά
τους, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, πολιτικοί, ἄν
θρωπ οι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης
μετέβησαν στήν Κωνσταντινούπολη
καί κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό Παμεγγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ρεύματος,

γιά νά παρακολουθήσουν τήν χειροτονία.
Πρίν ἀπό τήν χειροτονία, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀπηύθυνε πρός
τόν ἐψηφισμένο Ἐπίσκοπο Δαμασκηνό
ἐγκάρδιους λόγους οἰκοδομῆς καί νουθεσιῶν ἀναφορικά μέ τή νέα ἀποστολή
διακονίας πού τοῦ ἀνέθεσε ἡ Μητέρα
Ἐκκλησία, καί ὑπογράμμισε τή σημασία τοῦ θεσμοῦ τοῦ Ἐπισκόπου στήν
Ἐκκλησία.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας,
ὁ νεοχειροτονηθεῖς Ἐπίσκοπος, ἀφοῦ
ἔλαβε τή Ἀρχιερατική Μίτρα καί τήν
ράβδο ἀπό τά χέρια τοῦ Παναγιωτάτου, τέλεσε κατά τήν τάξη τήν ἀπόλυση ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Θρόνο.
Παρέστησαν σ υμπροσευχόμενοι οἱ Ἀρχιερεῖς Γέρων Νικαίας Κωνσταντῖνος, Κρήτης Ἐρηναῖος, Μύρων
Χρυσόστομος, Κισάμου καί Σελίνου
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Ἀμφιλόχιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου Στέφανος, Κυδωνιῶν Ἀθηναγόρας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Πόλη, οἱ Ἐπίσκοποι Θερμῶν
Δημήτριος, Ἁλικαρνασσοῦ Ἀδριανός
καί Εὐμενείας Εἰρηναῖος, κληρικοί,
Ἁγιορεῖτες πατέρες, μοναχές, ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων
τῆς Ἑλλάδος Καθ. Βασίλειος Διγαλάκης, ἡ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν
Πόλη κ. Δανάη Βασιλάκη, ὁ πρώην
Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἀντώνης Διαματάρης, ὁ πρώην βουλευτής καί πρ.
ὑπουργός Χρῆστος Μαρκογιαννάκης,
ἡ πρώην βουλευτής Εὐαγγελία Κουρουπάκη, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς
Ἁγίας του Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ μητέρα, συγγενεῖς καί φίλοι
του νεοχειροτονηθέντος Ἐπισκόπου,
πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν Πόλη καί προ-
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σκυνητές ἀπό τήν Κρήτη, καθώς καί
ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος.
Ἀμέσως μετά, κατά τή δεξίωση πού
παρατέθηκε στήν Κοινοτική Αἴθουσα
τοῦ Ναοῦ, ὁ νέος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου Δαμασκηνός, στήν ὁμιλία του, ἐξέφρασε τήν ἀφοσίωση καί τόν σεβασμό
του πρός τό πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου καί εὐχαρίστησε τούς Συνοδικούς
Ἁγίους Ἀρχιερεῖς γιά τήν ἐκλογή του
καθώς καί ἐκείνους πού συμμετεῖχαν
στή χειροτονία του.
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ΜΕΓΑ ΜΗΝΥΜΑ
Ὁ Παναγιώτατος καί Σεβασμιώτατος ἡμῶν Αὐθέντης καί
Δεσπότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος
Βαρθολομαῖος, καί ἡ περί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα Θεία καί Ἱερά τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοπροβλήτων Μητροπολίτων ὁμήγυρις, ἐξελέξαντο τήν ὑμετέραν Θεοφιλίαν Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
Ἐπειδή, ὁδηγηθέντες ἐκ Θεοῦ ὅ τε Παναγιώτατος καί
Σεβασμιώτατος ἡμῶν Αὐθέντης καί Δεσπότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος, καί
ἡ περί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα Θεία καί Ἱερά
τῶν Πανιερωτάτων καί Θεοπροβλήτων Μητροπολίτων
Ἁγίων Ἀρχιερέων ὁμήγυρις, ηὐδόκησαν προαγάγειν
κἀμέ τόν ἐλάχιστον εἰς τό θεῖον ὄντως καί μέγα τῆς ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα, ἐπί τῷ ψιλῷ τίτλῳ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου, πείθομαι
τῷ Θείῳ αὐτῶν προστάγματι καί δέχομαι τό ἐπίταγμα.
Καί πρῶτον μέν εὐχαριστῶ Αὐτῷ μοι, τῷ Παναγιωτάτῳ καί Πανσεβάστῳ Δεσπότῃ, τῷ τήν τοιαύτην περί
ἐμέ πρόνοιαν πεποιηκότι, εἶτα δε τοῖς Σεβασμίοις μοι
ἁγίοις Ἀρχιερεῦσιν, ὧν ταῖς θεοπειθέσιν εὐχαῖς ἀξιώσαι
με Κύριος ὁ Θεός δόκιμον ἀναφανῆναι καί ἄσπιλον καί
ἀμόλυντον ἐμαυτόν παραστῆσαι ἐν τῇ φρικτῇ Αὐτοῦ
δευτέρᾳ παρουσίᾳ, Ὧι ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις
τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 2019
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ

κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΕΚΛΟΓῌ ΑΥΤΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΟΝ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Ἐν πλήρει συναισθήσει τῆς προσωπικῆς μας ἀναξιότητος καί τῆς ἀφάτου πρός ἡμᾶς τοῦ
Κυρίου ἀγαθότητος, μετά Τοῦτον, τόν τοῦ κόσμου Σωτῆρα καί δοτῆρα πάντων τῶν ἀγαθῶν,
Ὑμᾶς Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τόν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀξιόθρονον ταγόν,
ἐξαιρέτως εὐγνωμονοῦμεν καί τήν ἡμετέραν ἄκραν πρός Ὑμᾶς ἀφοσίωσιν καταθέτομεν, τόν
κύριον ἐν Κυρίῳ ἠμῶν, Ποιμένα καί Αὐθέντην Βαρθολομαῖον, τόν ἐφ’ ἡμᾶς, τόν ἐν ἱερεύσιν
ἔσχατον, ἐπιβλέψαντα καί εἰς τό τοῦ Ἐπισκόπου Ὑπούργημα, ψήφῳ ὁμοφώνῳ τῆς περί Ὑμᾶς
Ἁγίας Συνόδου καί Ἱερᾶς ἀναδείξαντα!
Βαθυμύχως δέ καί υἱϊκῶς τόν ἡμέτερον Πολυσέβαστον Πατέρα κ. Δαμασκηνόν, τόν πρός
τοῦτο συγκατανεύσαντα, εὐχαριστοῦμεν ὀφειλετικῶς, τόν δέ, εὐδοκία Κυρίου, Γέροντα ἡμῶν
διατελέσαντα, Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, διά τό ἐν Συνόδῳ σύμψηφον αὐτοῦ εὐγνωμονοῦμεν καί τήν πρόνοιαν τοῦ Κυρίου διά τήν ἐν Αὐτῇ παρουσίαν του
δοξολογοῦμεν, ἧς τά Σεπτά Μέλη ὅσον ζῶμεν, ἀναπνέομεν καί σωφρονοῦμεν, διά τήν πρός
τήν ἡμετέραν ταπεινότητα ἀγάπην αὐτῶν ἰδιαζόντως θά εὐχαριστοῦμεν.
Ἡ σκέψις μας τήν ἐπίσημον ὥραν ταύτην στρέφεται πρός τόν ἐν κλίνῃ ἀσθένειας κατακείμενον κατά σάρκα πατέρα ἡμῶν, ὁ τοιαύτης καί τοσαύτης ἀξιωθείς παρ’ Ὑμῖν χαρᾶς τέ
καί τιμῆς, δῶρον πολυτίμητον ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας δεχθείς, καί μετά πάντων τῶν
Κρητῶν ὑπ’ αὐτῆς καί πάλιν τιμηθείς, ὑπέρ ἧς καί τῶν δικαίων αὐτῆς ἄξιον πάντας ἡμᾶς
ἀγωνισθῆναι καί παθεῖν!
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς καί Ἱστορικῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Μονῆς, εἰς τήν ὁποίαν εἰσῆλθον ὡς Μοναχός, τῆς ὁποίας τήν Ἡγουμενίαν παρά
Δαμασκηνοῦ, τοῦ Ἁγιωτάτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ποιμενάρχου, ἔλαβον, εἰς διαδοχήν
Ἱερεμίου καί Λαυρεντίου τῶν Τζαγκαρόλων, τῶν αὐτῆς κτητόρων, Γρηγορίου Παπαδοπετράκη, τοῦ τῆς ἐλευθερίας προμάχου, Καλλιοπίου καί Γρηγορίου τῶν ἀνακαινιστῶν αὐτῆς, σύσκηνος τῶν Ἁγίων Γεράσιμου καί Ἀκακίου, τῶν νέων ἀσκητῶν, γενόμενος, ὡς Ἐψηφισμένος
Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου, ἧς ὁ Ἐπίσκοπος Ἀθηνόδωρος τό 325 μ.X., εἰς τήν A’ Οἰκουμενικήν Σύνοδον τῆς Νίκαιας παρέστη καί τοῦ ὁποίου τήν
διαδοχήν μετά δέους καί φόβου Θεοῦ ἀποδεχόμεθα, πρός τήν πνευματικήν τοῦ Γένους ἡμῶν
Ἱερουσαλήμ ἀφορῶντες, ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πάσαν τήν ζωήν ἡμῶν Αὐτῇ καί Ὑμῖν Παναγιώτατε Πάτερ παραθέμενοι, πρός αὐτήν ὅση ἡμῖν δύναμις ἀναφωνοῦμεν: «ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν
μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλήμ ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου»!
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν, τῶν τέ δοκιμασιῶν καί τῶν πολλῶν Αὐτοῦ πρός ἡμᾶς εὐεργεσιῶν!
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ΟΜΙΛΙΑ

ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
(Μέγα Ρεῦμα, Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, 15.12.2019)

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἐπίσκοπε Δορυλαίου κύριε Δαμασκηνέ,
Προκρίσει καί προτάσει τῆς ἡμῶν Μετριότητος, ψήφῳ δέ κανονικῇ τῆς περί ἡμᾶς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκλεγείς παμψηφεί κανονικός Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ
διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου, προσέρχεσαι σήμερον ἵνα λάβῃς διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν ἡμῶν καί τῶν συλλειτουργούντων ἡμῖν ἁγίων Ἀρχιερέων, τήν
χάριν τῆς Ἀρχιερωσύνης, καθιστάμενος Ἐπίσκοπος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις τοῦ ἀρχιερατικοῦ σου ἔργου,
ὀφείλεις νά ἐκπροσωπῇς καί νά ἐκφράζῃς τό πνεῦμα τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας
τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ἀνύστακτον διαφύλαξιν τῶν ὧν παρελάβομεν καί τήν ἀγάπην
διά τόν ἄνθρωπον, «δι᾿ ὅν Χριστός ἀπέθανεν» (Α΄ Κορ. η΄, 11).
Κατά τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν, τήν ἱερωτέραν τῆς ζωῆς σου, ἐν πληθούσῃ
Ἐκκλησίᾳ εἰς τόν ἱστορικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ρεύματος,
ὑπενθυμίζομεν εἰς σέ τούς σοφούς λόγους, τούς ὁποίους ἀπηύθυνεν ὁ μακαριστός
πνευματικός ἡμῶν πατήρ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, τοῦ ὁποίου τήν
μνήμην ἐτιμήσαμεν χθές, ἐπί τῇ τριακοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκδημίας του, πρός νεοχειροτονούμενον ἐπίσκοπον ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ. Τοῦ ἔλεγε: «Γίνεσαι Ἐπίσκοπος, διότι ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία. Ὅλοι ἡμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι οὐδέν θά εἴμεθα καί οὐδέν εἴμεθα ἄνευ καί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας ... Ἑπομένως, ἔχε τοῦτο πάντα
κατά νοῦν, ὅτι οἱανδήποτε καί ὁσονδήποτε προσωπικήν ἀξίαν ἔχεις, σύ καί ἐγώ, οὐδέν
εἴμεθα ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή οὐδέν μᾶς ὀφείλει, ἡμεῖς τά πάντα ὀφείλομεν εἰς
αὐτήν» (Χαλκηδόνια, σ. 162).
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό «μέγα θαῦμα» τῆς καινοποιήσεως τῶν πάντων ἐν Χριστῷ.
Πυρῆνα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί πρόγευσιν τῆς ἐκλάμπρου φωτοχυσίας τῆς
Βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποτελεῖ ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἡ ὁποία, κατά τόν Ἅγιον Νικόλαον Καβάσιλαν, εἶναι «εἰκών τῆς ὅλης οἰκονομίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ΙΣΤ’, PG 150, 404). Συμφώνως
πρός τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν, ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι πρωτίστως καί ἐξόχως ὁ
Προεστώς τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως, ἀπό τήν ὁποίαν τρέφεται σύνολον τό πολυδιάστατον ἔργον του. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι εὐχαριστιακός εἰς ὅλας τάς πτυχάς τῆς
εὐθύνης καί τῆς μαρτυρίας του.
Εἶσαι ὁ Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων. Θεία Εὐχαριστία καί μοναχισμός ἀποκαλύπτουν
καί μαρτυροῦν τήν ἐσχατολογικήν ἀναφοράν καί ὁρμήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τό
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εὐχαριστιακόν ἦθος καί τό ἀσκητικόν πνεῦμα μετέδιδεν εἰς τούς μαθητάς ἡ στεγασθεῖσα ἐπί δεκαετίας πολλάς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐκκλησιαστική
Σχολή Κρήτης, ἡ ὁποία ἐχάρισεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν πολλούς ἐξαιρέτους κληρικούς,
μεταξύ αὐτῶν καί τόν συμπροσευχόμενον Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κύριον
Εἰρηναῖον, τόν καί Χαλκτίτην ὁμογάλακτον ἀδελφόν. Ἡ ἑπταετής φοίτησις εἰς τήν
Σχολήν ἐνέπνεεν εἰς τούς ἱεροσπουδαστάς τήν ἀγάπην διά τήν Ἐκκλησίαν, ἱερατικήν
κλῆσιν, ὀρθόδοξον φρόνημα καί γνησίαν πνευματικότητα, τήν ὁποίαν ἐνεπλούτιζεν
ἡ παρουσία καί ἡ μαρτυρία τῆς ἐκεῖσε μοναστικῆς ἀδελφότητος. Ὅπως ἔγραφεν ὁ
συντοπίτης σου ἀείμνηστος πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, ἀπόφοιτος καί ἐκεῖνος τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, ὁ γνήσιος διάκονος τοῦ Ὑψίστου οὐδέποτε λέγει ἤ
πράττει κάτι «πού δέν εἶναι ὁ Χριστός στό γεγονός τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως,
στό σκοπό τῆς Σαρκώσεως καί τῆς Πεντηκοστῆς – μέ μιά λέξη, στήν Ἐκκλησία καί γιά
τήν Ἐκκλησία Του» (Αἷμα καί Δάκρυα, σ. 87).
Ἡ εὐχαριστιακή, διακονική καί ἐσχατολογική ταυτότης τῆς Ἐκκλησίας ἀπειλεῖται
σήμερον ὄχι μόνον ἀπό τήν ἐκκοσμίκευσιν, ἀλλά καί ἀπό μίαν ἐσωστρεφῆ καί ἄγονον πνευματικότητα, ἡ ὁποία μάλιστα θεωρεῖται συχνάκις ὡς ἔκφρασις αὐθεντικοῦ
ὀρθοδόξου φρονήματος. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δέν ὑπῆρξε ποτέ ἐκφραστής
μιᾶς κλειστῆς πρός τόν κόσμον Ὀρθοδοξίας. Πρωτοβουλίᾳ καί μερίμνῃ τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἤρξαντο οἱ θεολογικοί διάλογοι τῆς Ὀρθοδοξίας κατά
τόν 20όν αἰῶνα καί συνεχίζονται καί σήμερον. Ἡ Κωνσταντινουπολῖτις Ἐκκλησία
ἡγήθη τῆς ὅλης προετοιμασίας καί τῆς πραγματοποιήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου ἐν Κρήτῃ τόν Ἰούνιον τοῦ 2016, ἡ ὁποία καί προέβαλε μετ᾿ ἐμφάσεως τήν
ἀποστολήν καί τήν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ.
Ἐπί τῇ βάσει ὅσων ἀνεφέρομεν, ἐπιθυμοῦμεν, Θεοφιλέστατε, νά ἀπευθύνωμεν
πρός σέ τάς ἑξῆς πατρικάς παραινέσεις:
Πρῶτον. Νά διακονῇς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀκλονήτῳ πιστότητι πρός τήν δογματικήν καί κανονικήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας.
Δεύτερον. Νά ἀγωνίζεσαι διά νά διαφυλάξῃς, νά καλλιεργῇς καί νά ὑπερασπίζεσαι τάς πνευματικάς ἀξίας καί τόν πολιτισμόν τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τρίτον. Καί ὡς ἐπίσκοπος νά παραμείνῃς διάκονος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Εἰς τό
«ἔργον διακονίας» διασώζεται ὅλος ὁ πλοῦτος τῆς φιλανθρωπίας τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἡ θυσιαστική ἀγάπη πρός τόν «ἀδελφόν». «Ποιμένα ἀληθινόν, ἀποδείξει ἀγάπη. Δι᾿
ἀγάπην γάρ ὁ Ποιμήν ὁ Μέγας ἐσταύρωται» (Ἰωάννου Σιναΐτου, Κλῖμαξ, ΛΑ´).
Τέταρτον. Νά ἐνδιαφέρεσαι διά τά ὑπαρξιακά προβλήματα τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου, νά γνωρίζῃς τά ἀδιέξοδα, ἀλλά καί νά ἐκτιμᾷς καί νά ἀξιοποιῇς τάς θετικάς προοπτικάς τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἐποχῆς μας.
Πέμπτον. Νά ἐνθυμῆσαι πάντοτε ὅτι ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μεταμόρφωσις τοῦ κόσμου. Προφανῶς, ἡ ἀπόρριψις τοῦ κόσμου δέν εἶναι δυνατόν νά
ἀποτελῇ συμβολήν εἰς τήν μεταμόρφωσίν του.
Ἕκτον. Ὁ ἀπαρέγκλιτος σεβασμός πρός τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν δέν πρέπει
νά εἶναι ἐμπόδιον διά τήν συνάντησιν μέ τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Μετεξεπαιδεύθης εἰς τό ἐν Chambésy Γενεύης ἡμέτερον Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν
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Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί ἐγνώρισες ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ρωμαιοκαθολικήν καί τήν προτεσταντικήν θεολογικήν παράδοσιν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἀπέκτησες
ἐκεῖ πνεῦμα διαλόγου, τό ὁποῖον θά ἀξιοποιήσῃς εἰς τήν διακονίαν σου.
Ἕβδομον. Φέρεις τό ὄνομα τοῦ μεγάλου θεολόγου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας,
τοῦ δογματολόγου καί ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τοῦ ὑμνογράφου καί
μελῳδοῦ, τοῦ ποιητοῦ τῆς «ᾀδομένης Δογματικῆς» Δαμασκηνοῦ. Τίμησον τό σεπτόν
τοῦτο ὄνομα διά τῆς ὁλικῆς ἀφοσιώσεως εἰς τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας, διά
τῆς μελέτης τῶν Πατέρων, διά τῆς πιστῆς ἐξαγγελίας τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς καλῆς
μαρτυρίας «περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος».
Ὄγδοον. Εἰς ὅλας τάς προσπαθείας σου νά μή λησμονῇς ὅτι τίποτε δέν εἶναι ἰδικόν μας ἔργον καί κατόρθωμα. Ὁ Θεός εἶναι «ὁ ἐνεργῶν ἐν ἡμῖν καί τό θέλειν καί τό
ἐνεργεῖν ὑπέρ τῆς εὐδοκίας» (Φιλιπ. β’, 13).
Τό ὄνομα τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Ἐλευθερίου, μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τάς δύο τελευταίας νουθεσίας πρός σέ.
Ἔνατον, λοιπόν. Ἡ θεία χάρις, ἡ πάντοτε θεραπεύουσα τά ἀσθενῆ καί ἀναπληροῦσα τά ἐλλείποντα, δέν μετατρέπει τόν ἄνθρωπον εἰς παθητικόν δέκτην τῶν ἄνωθεν δωρημάτων. Τό τιμαλφέστατον δῶρον τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πρός ἡμᾶς εἶναι ἡ
ἐλευθερία ὡς μετοχή εἰς τήν θεανδρικήν πραγματικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
εἶναι ὁ χῶρος ὅπου τελεσιουργεῖται ἡ «ἄλλη πλάσις» τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀπελευθέρωσις ἀπό τήν ἁμαρτίαν καί τόν θάνατον καί ὡς χριστοτερπής ἀναστροφή ἐν ἐλπίδι
ζωῆς αἰωνίου. Ἡ ἐκκλησιοτραφής ἐλευθερία εἶναι ὁδός σταυροαναστάσιμος. Αἴρομεν τόν σταυρόν μας, ἀτενίζοντες πάντοτε εἰς τόν ἀναστάντα Κύριον τῆς δόξης.
Δέκατον καί τελευταῖον. Ὁ μοναχισμός εἶναι σάρξ ἐκ τῆς σαρκός τῆς Ἐκκλησίας
καί ὑποστασιοποιεῖ μέ τό ἀσκητικόν του ἦθος, τόν ἐσχατολογικόν του προσανατολισμόν καί τόν ὑψηλόν πνευματικόν πολιτισμόν τόν ὁποῖον ἐδημιούργησε, τήν ἐν
Ἐκκλησίᾳ «κοινήν ἐλευθερίαν», ὡς αὐθεντικήν μαρτυρίαν περί τῆς ἐλθούσης Χάριτος
καί προσδοκωμένης πληρότητος ἐν τῇ Βασιλείᾳ. Ὁ μοναχισμός εἶναι ὑπέρβασις ὄχι
μόνον τοῦ ἔχειν, ἀλλά καί τοῦ «εἶναι» μας, ἐφ᾿ ὅσον αὐτό ἐκφράζεται «φαρισαϊκῶς» ὡς
αὐτοδικαίωσις ἤ ὡς διεκδίκησις δικαιωμάτων καί προνομίων. Ἡ ἄνευ ὅρων καί ὁρίων
προσφορά τοῦ ἑαυτοῦ μας εἰς τόν Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν εἶναι πηγή δυναμισμοῦ καί δημιουργικότητος καί δεικνύει σήμερον τήν κατεύθυνσιν, εἰς τήν ὁποίαν ὁ
σύγχρονος ἀτομοκεντρικός πολιτισμός δύναται νά ὑπερβῇ τά πολλά ἀδιέξοδά του.
Μέ αὐτούς τούς λόγους, καλοῦμεν σε, Θεοφιλέστατε ἀδελφέ Δαμασκηνέ, νά
προσέλθῃς ἔνδον τοῦ καταπετάσματος, ἵνα λάβῃς τήν χάριν τοῦ τρίτου βαθμοῦ τῆς
ἱερωσύνης. Εἴσελθε νῦν εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων ἐν φόβῳ Θεοῦ, ἐν ταπεινώσει, ἐν
κατανύξει. Τό Παράκλητον Πνεῦμα, τό «λαλοῦν», «ἐνεργοῦν» καί «διαιροῦν τά χαρίσματα», εἶναι ὕπερθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης, συμπαριπταμένων καί τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν, ἕτοιμον νά σέ καταστήσῃ Ἐπίσκοπον καί Ἀρχιερέα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Παραδόθητι «ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ» τῷ Παρακλήτῳ. Δός χῶρον τῇ Θείᾳ Χάριτι. Καί
ὁ Κύριος τῆς δόξης καί Δοτήρ παντός ἀγαθοῦ ἔσται μετά σοῦ πάσας τάς ἡμέρας τῆς
ζωῆς σου. Ἀμήν.
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ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ

κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙᾼ ΑΥΤΟΥ
Μέγα Ρεῦμα, Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, 15-12-2019.

«Καί πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μου πρός με;»
Ἀπορῶ, Παναγιώτατε Πατέρα, Δεσπότη καί Αὐθέντη μου, ἀπορῶ τῶν Ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων θεόλεκτος χορεία, ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι, πεφιλημένοι μου Συνεφημέριοι Ἀδελφοί, Ὁσιώτατες καί Ὁσιώτατοι Μοναχές καί Μοναχοί, καί ἀγαπημένοι μου φίλοι καί συμπατριῶτες ἀπό τήν Κρήτη.
Ἀπορεῖ ἡ ψυχή μου καί ἐξίσταται καί τόν Κύριο μεγαλύνει καί δοξολογεῖ, διότι
σήμερον ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός!
Μέ τή Χάρη τοῦ γλωσσοπυρσόμορφου, Παναγίου, Ζωοποιοῦ καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος καί διά τῶν χαριτοδοτείρων χειρῶν του τῆς Ὀρθοδοξίας Πρωθιεράρχου, τοῦ 270ου κατά σειράν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ ἐπί εἴκοσι ὀκτώ
καί πλέον ἐνιαυτούς τόν Θρόνον τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων ἀλλά καί τῶν καρδιῶν μας κατακοσμοῦντος, Προσκυνητοῦ μοι Ἀρχιθύτου Βαρθολομαίου, ὁ πάντῃ
μικρός καί ἀνάξιος, ἀλλ΄ ὄχι - ἐλέῳ Θεοῦ- ψευδολόγος, ὑποκριτής καί δόλιος,
ἀνῆλθα στό ὕψιστο τῆς Ἀρχιερωσύνης Ὑπούργημα καί μέ τόν τίτλο τοῦ Ἐπισκόπου τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου τιμήθηκα!
Ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλές Του, πηγή ἀκένωτος ἡ μακροθυμία Του!
Μέσα ἀπό τά μύχια τῆς καρδιᾶς μου τόν ἐν Τριάδι Κύριό μου καί Θεό δοξολογῶ, εὐχαριστῶ καί εὐγνωμονῶ, διότι ἐπέβλεψε ἐπ’ ἐμέ τόν ἀδόκιμο καί ταπεινό
δοῦλο Του καί ρήματα ἀγαθά ὑπέρ ἐμοῦ στήν σεπτή καί πατρική καρδιά τοῦ τῆς
Οἰκουμένης Ἀρχιποιμένος, τοῦ Μεγάλου Ἱεροθύτου, τοῦ Πατέρα μου, τοῦ Πατέρα ὅλων μας, καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἁπάσης, τολμῶ νά πῶ, ἐξηρεύξατο.
Συνευφραίνεται καί σεμνύνεται σήμερα, ἡ Ἱερά καί Σταυροπηγιακή τῆς Ἁγίας
Τριάδος τῶν εὐγενῶν Τζαγκαρόλων Μονή, ἑορτάζει, πανηγυρίζει γηθοσύνως καί
ἐν Κυρίῳ καυχᾶται, γιά τήν προσγενομένη στόν Ἡγούμενό της τιμή, καί μαζί μ’
αὐτήν καί οἱ εὐσεβεῖς τῆς κατά Κυδωνίαν καί Ἀποκόρωνα παροικούσης Ἐκκλησίας πιστοί, οἱ ὁποῖοι, τόν οὐρανόν ὡς ἐπί πτερύγων ἀνέμων διαπορευθέντες, εἰς τό
τηλαυγέστατον καί φαεσφόρον Φανάριον «τήν Ἁγίαν ἀφερέοικον καί πλανησίεδρον διά χρόνους πολλούς Ἐκκλησίαν τῶν τοῦ Χριστοῦ καί δι’ Αὐτόν καί σύν Αὐτῷ
πενήτων», ἔσπευσαν ἀγαλλομένῳ ποδί νά συνευχηθοῦν καί νά εὐχαριστήσουν
τόν ἐκ τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ πολλοῖς τεκμηρίοις εὐλογηθέντα μακροβιώτερο
Πατριάρχη τοῦ Γένους μας, Ὑμᾶς Παναγιώτατε, διότι, μετά τόν Θεοφιλέστατο καί
προσφιλέστατό μοι ἀδελφό, καί ἐν μοναχικῇ ἀσκήσει συνοδίτη, Ἐπίσκοπο Εὐμενείας Εἰρηναῖο, ἡ πρός τήν ἁγιοτόκο Κρήτη καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας
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καί Ἀποκορώνου μεμαρτυρημένη εὐμένειά Σας, προχειρίζει σήμερα δεύτερο Ἐπίσκοπο καί Ἡγούμενο, -ποιόν;- ἐμένα τόν ἔσχατο ἀνάμεσα στούς ἱερεῖς καί ἁμαρτωλότατο ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους!
Μέ κατέστησεν ὁ Θεός τῶν Δυνάμεων, ὁ Θεός Σαβαώθ Ἐπίσκοπον τῆς τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, περιεζωσμένον τό λέντιον καί συγκυρηναϊκῶς
αἴροντα ἐπί τῶν ἀσθενῶν ὤμων μου τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου καί τόν Σταυρόν
τῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μαρτυρίας ἀλλά καί τοῦ Ὑμετέρου ἐν τῷ κόσμῳ
μαρτυρίου, Παναγιώτατε Δέσποτα!
Φόβος καί δέος καί ἀγωνία συνέχει με τήν ἱερά καί εὔσημη τούτη ὥρα!
Χωρίς νά τό ἐλπίζω, χωρίς νά τό ἀναμένω, χωρίς κἄν νά τό γνωρίζω, τό χαροποιόν ἄγγελμα τῆς ἐπισκοποποιήσεώς μου ἐλήλυθε ξαφνικά κι ἀπρόσμενα!
Ἀπό κάθε ἄποψη ἀπροετοίμαστος καί ἐλλιπής, ἔνοιωσα μικρός καί ἀνεπαρκής…
Πῶς θά μπορέσω νά φανῶ ἀντάξιος τῶν τοῦ Κυρίου δωρεῶν;
Πῶς θά μπορέσω νά φανῶ ἀντάξιος τῶν πατρικῶν Σας προσδοκιῶν;
Πῶς θά μπορέσω νά ἁπαλύνω τίς πίκρες Σας, νά κουφίσω τούς μόχθους Σας,
νά μοιραστῶ τίς ἀγωνίες Σας, νά ἀποδειχθῶ καί νά ἀναδειχθῶ γνήσιο καί φωτόμορφο τέκνο Σας, πού ἐγκαυχᾶται γιά τόν Πατέρα του, τόν ὄντως μακρόθυμο,
στοργικό καί μεγάθυμο, τόν πάντα καί πάντας ἐν ἀγάπῃ ἀνεχόμενο, τόν νυκτί καί
ἡμέρᾳ ὑπέρ τῆς ἑνότητος καί εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν ἀγωνιζόμενο, τόν ὑπό τάς πτέρυγας τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ τά διεστῶτα συνάπτοντα, καί
ἀντί τούτων πειρασμούς ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου καί
τῶν ὀργάνων του ἀγογγύστως ὑπομένοντα!
Πῶς θά δυνηθῶ νά φανῶ γνήσιο παιδί Σας καί ἄξιος Ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ φορέα τῆς Ρωμιοσύνης, τοῦ θεοκεντρικοῦ δηλαδή
(καί ὄχι θεοκρατικοῦ) ρωμέικου πολιτισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀσυγχύτου καί
ἀδιαιρέτου ἑνώσεως τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ Θεοῦ, ἐν ἑνί σώματι, τοῦ ἐσχατολογικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρωμιοσύνης, τοῦ πολιτισμοῦ τῆς μετανοίας, τοῦ Παλαμισμοῦ καί τοῦ ἡσυχασμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων ἁμαρτιῶν καί
ἀστοχιῶν, τοῦ πολιτισμοῦ ὅπως διαμορφώθηκε ἱστορικά στήν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή
μέ κέντρο τήν ἑπτάλοφο Νέα Ρώμη, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου καί μέχρι τῶν ἡμερῶν μας;
Καί σέ πεῖσμα τῶν κατ’ ἄνθρωπον στατιστικῶν καί προγνωστικῶν, τά χώματα
αὐτά συνεχίζουν νά ἀναγεννοῦν πολίτες τῆς Ρωμιοσύνης!
Κάθε φορά πού κατευθύνομε ἐδῶ τόν βηματισμό μας, προσκυνητές τῆς πατρώας δόξης καί νοσταλγοί «τοῦ ἐνδόξου μας Βυζαντινισμοῦ», ὅλοι γινόμαστε
καί πάλι πολίτες τῆς Ρωμανίας. Μίας πατρίδας, ἀσυνήθιστης, ὑπερβατικῆς. Μίας
πατρίδας πού δέν ὁριζόταν ποτέ ἀπό τά σύνορά της, πού δέν τήν ἀπασχολοῦσε
ἡ ἐθνική καταγωγή τῶν πολιτῶν της, πού δέν ἔδινε βαρύτητα στή γλώσσα πού
μιλοῦσαν. Ἀλλοῦ ὑπῆρχε ὁ ἄξονας τῆς νοηματοδότησής της: Ἐν οὐρανοῖς, ἀπό
τούς ὁμολογητές, τούς ἐγκρατευτές, τούς μάρτυρες καί πᾶν πνεῦμα Δικαίου, καί
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ἐπί γῆς, ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί
τήν περί Αὐτόν ὅπου γῆς Ὀρθόδοξη Ἱεραρχία.
Ἡ Ρωμανία κατεῖχε τήν αὐτοσυνειδησία τῆς μίας καί μοναδικῆς Χριστιανικῆς
Πολιτείας ἐπί τῆς γῆς. Ὑπῆρξε ἡ συντεταγμένη προσπάθεια σαρκώσεως στήν καθημερινή βιοτή τοῦ φωτός τῆς Θεανθρωπίας. Τά σφάλματα καί οἱ ἀστοχίες, κατά
τά ἀνθρώπινα, ἦταν ἀπειράριθμα. Ὅμως ἡ προσπάθεια γινόταν καί ἡ μετάνοια
ὑπῆρχε καί πάντα ἐπαναπροσδιόριζε τήν πορεία. Μία πατρίδα μέ σκοπό καί ὅραμα νά σώσει ὅλο τό ἀνθρώπινο. Μία πατρίδα οἰκουμενική. Μία πατρίδα μέ ἐσχατολογική προοπτική!
Ἡ μετάνοια ὑπάρχει καί ἡ προσπάθεια συνεχίζεται, ἐνῶ ἡ πορεία της ἐπαναπροσδιορίζεται ὑπό τοῦ ἐπί γῆς ὁρατοῦ Πηδαλιούχου τῆς Ρωμιοσύνης, Ὑμῶν Θεοτίμητε Πάτερ καί Δέσποτα.
Ἐζωγρημένος διά τοῦ ἀμφιβλήστρου τῆς μεγαθύμου Πατρικῆς Σας καρδίας,
ἰδού, σήμερα, ἡμέρα τῆς ἐνιαυσίου μνήμης Ἐλευθερίου τοῦ Ἱερομάρτυρος, τῆς
καλλονῆς τῶν ἱερέων καί καθαιρέτου τοῦ σατᾶν, ἵσταμαι ἐνώπιόν Σας, ἵνα λάβω
τήν Χάριν τῆς Ἀρχιερωσύνης εἰς τόν «παμμέγιστον καί θειότατον θρόνον τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τόν ὡραῖον καί ὡραίων ὡραιότερον» Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τοῦ Μεγάλου Ρεύματος τῆς τοῦ Κωνσταντίνου πόλεως, τόν καί πνευματικό κρίκο, πού συνδέει ἄμεσα τήν Πόλη μέ τήν καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχική Μονή καί
τήν εὔανδρο Κρήτη, διότι στήν ἱερή μάνδρα του καί σέ μνημειώδη τάφο τέσσαρες
Ἅγιοι Προκάτοχοι Ὑμῶν ἀναπαύονται ἐπ΄ἐλπίδι τῆς τῶν νεκρῶν κοινῆς ἀναστάσεως Σωφρόνιος ὁ Β΄ τό 1780, Γαβριήλ ὁ Δ΄τό1785, Κωνστάντιος ὁ Β’τό 1835
καί Γρηγόριος ὁ Στ’ τό 1871, ὁ τό παλαιόν σταυροπηγιακόν προνόμιον τῆς Ἱερᾶς
τῆς Ἁγίας Τριάδος Μονῆς ἐν ἔτει 1836 ἀναγνωρίσας, μνῆμα μέσα στόν ὁποῖο
εὑρίσκεται καί ὁ οἰκογενειακός τάφος τοῦ Κωστάκη Μουσούρου Πασᾶ, ἐπιφανοῦς γόνου τῆς τῶν Μουσούρων εὐγενοῦς κρητικῆς οἰκογενείας καί γεγωνιύᾳ τῇ
φωνῇ ἀναφωνῶ:
«Ἐάν ἐπιλάθωμαι, Παναγιώτατε Δέσποτα, τῆς ἀγάπης Σου ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· Τῷ λάρυγγί μου κολληθείη ἡ γλῶσσα μου, ἐάν μή τῆς εὐεργεσίας Σου
μνησθῶ», διά τῶν Ὑμετέρων τοὐτέστιν τιμίων χειρῶν τό τοῦ Ἐπισκόπου ἀξίωμα νά ἐπωμισθῶ, τό ὁποῖο, ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων «οὕτως
ἐστίν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀναγκαῖον, ὥστε χωρίς αὐτοῦ μή δύνασθαι μήτε Ἐκκλησίαν,
μήτε χριστιανόν τινά ἤ εἶναι ἡ ὅλως λέγεσθαι· αὐτός γάρ ὁ ἀξιωθείς Ἐπίσκοπος, ὡς
ἀποστολικός διάδοχος, ζῶσα ἐστίν εἰκών τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς Γῆς... οὕτω δέ αὐτοῦ τό
ἀναγκαῖον ἐννοοῦμεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὡς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τήν ἀναπνοήν καί τῷ
αἰσθητῷ τούτῳ κόσμῳ τόν ἥλιον... ὅ,τι Θεός ἐν τῇ οὐρανίῳ τῶν πρωτοτόκων Ἐκκλησίᾳ καί ἥλιος ἐν τῷ κόσμῳ, τοῦτο ἕκαστος Ἀρχιερεύς ἐν τῇ κατά μέρος Ἐκκλησίᾳ»,
τολμῶ δέ νά πῶ καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐν τῇ καθόλου Ἐκκλησία.
Καί τοῦτο διότι, στόν Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔλαχε Θεόθεν ἡ
πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν μέριμνα καί προστασία, ὡς ἐπιμαρτυρεῖ ἡ πολυαιώνιος καί
θυσιαστική μέχρι σήμερα προσφορά του στήν πανορθόδοξο ἑνότητα καί εὐταξία.
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Μέ ὑπευθυνότητα, σύνεση, ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία, ἀλλά καί ἀποφασιστικότητα, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο προέβη σέ γενναῖες Πράξεις ἀγάπης, ὅπως ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τό 1589, καί ἡ παραχώρηση
τῆς Αὐτοκεφαλίας στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τό 1850, ἡ ἵδρυση τῶν Πατριαρχείων τῆς Σερβίας τό 1920, τῆς Ρουμανίας τό 1925, τῆς Βουλγαρίας τό 1961, τῆς
Γεωργίας τό 1990, καί τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Πολωνίας τό 1924, Ἀλβανίας τό 1937
καί Τσεχίας καί Σλοβακίας τό 1998.
Ἁπτές ἀποδείξεις τῆς μέριμνας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου γιά τήν εὐστάθεια
τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ἀποτελοῦν καί οἱ πεπνυμένες πρωτοβουλίες
πού ἀνέλαβε, ἐπί Πατριαρχίας Βαρθολομαίου, τοῦ πάνυ, γιά τήν διευθέτηση προβλημάτων στά Πατριαρχεῖα Βουλγαρίας τό 1998, Ἱεροσολύμων τό 2005 καί στίς
Ἀρχιεπισκοπές Ἀλβανίας τό 1991 καί Κύπρου τό 2006.
Συνέχεια καί συνέπεια τῆς ἀνύστακτης ἀγάπης καί πατρικῆς μέριμνας τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Πρωτοθρόνου κ. Βαρθολομαίου, ἀναδείχθηκε ἡ γενναία καί τολμηρή ἐπίλυση τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, ἡ
ἐπίτευξη τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητας στή χειμαζομένη οὐκρανική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καί κοινωνία, γιά τήν ὁποία, ἔγραφε χαρακτηριστικά ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος: «Πονᾶμε γιά τίς αἱματηρές συγκρούσεις στήν Οὐκρανία, ἄνθρωποι
πεθαίνουν κάθε μέρα.. οἱ πληγές τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ εἶναι ἀνοικτές καί αἱμορραγοῦν», χωρίς, ὅμως, ἐπί τριακονταετίαν ὅλην νά πράξει οὐδέν γιά τή διευθέτηση
τοῦ θέματος καί τήν εἰρήνη, καταλλαγή καί ἑνότητα τῶν έν Οὐκρανίᾳ πιστῶν!
Αὐτές τίς πληγές ἐκλήθητε νά ἐπουλώσετε, Παναγιώτατε. Αὐτά τά τραύματα
ἤλθατε νά θεραπεύσετε μέ τό ἔλαιο τῆς ἀγάπης Σας!
Ἡ διευθέτηση αὐτοῦ τοῦ δυσεπίλυτου καί λεπτοῦ θέματος, πού θά ἐπήρχετο
εἰρηνικά, κατά τήν ἀπ’ αἰώνων κρατοῦσα θεόσδοτη Κανονική Τάξη, ἐάν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ὀνούφριος ἀποδεχόταν τήν πρόσκληση τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος καί συμμετεῖχε στήν Σύνοδο τῆς οὐκρανικῆς Ἱεραρχίας, μέ
Πρόεδρο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, θά καταγραφεῖ
ἀπό τούς ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος, ὡς μία ἀκόμη χρυσή σελίδα τῆς ἐχούσης τή
μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐπαξίως, θεοφιλῶς καί θεοτιμήτως Πρωθιεραρχεύοντος αὐτῆς Βαρθολομαίου, τοῦ
πνευματικοῦ ἡλίου ἐν τῇ καθόλου Ἐκκλησία.
Ἑνός ἡλίου, οἱ θερμουργές ἀκτίνες τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τοῦ ὁποίου περιβάλλουν τήν Οἰκουμενική Ὀρθοδοξία καί ὑπό τίς πτέρυγες τῆς ἀγάπης Σας συνήγαγον στήν Κρήτη,
• τό νησί πού γέννησε τόν πρῶτο Εὐρωπαϊκό Πολιτισμό, κάτοικοι τοῦ ὁποίου
ἑνωτίσθηκαν τό πρῶτο κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων τή μέρα τῆς Πεντηκοστῆς,
• τό νησί, πού ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος στήν γ' περιοδεία αὐτοῦ ἐπισκέφθηκε καί τήν Ἐκκλησία του ὀργάνωσε,
• τό νησί, πού ὁ Ἀπόστολος Τίτος ἐποίμανε καί τούς Δέκα Καλλινίκους Μάρτυρες, ὡς ἀπαρχές τῆς νέας πίστεως προσέφερε,
38

• τό νησί τοῦ μυθικοῦ Μίνωα, τοῦ Ὁμηρικοῦ Ἰδομενέα, τοῦ σοφοῦ Ἐπιμενίδη,
τοῦ Ὀλυμπιονίκη Ἐργοτέλη, τοῦ ναυάρχου τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου Νεάρχου, τοῦ Βιτζέντζου Κορνάρου καί τοῦ Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, τοῦ ἥρωα Ἰωάννη Δασκαλογιάννη, τοῦ ἀναμορφωτοῦ τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας Ἐλευθερίου Βενιζέλου,
τοῦ ἀνήσυχου ἀναζητητῆ Νίκου Καζαντζάκη, τό νησί τοῦ Νίκου Ξυλούρη, τοῦ
Μάνου Κατράκη καί τοῦ Μάνου Χατζιδάκι,
• τό νησί, πού στό διάβα τῆς ἱστορίας “χίλιους καπεταναίους ἄλλαξε, κατακλυσμούς ποτέ του δέ λογάριασε, μπῆκε μέσα στά ὅλα καί τά πέρασε”, 1229 χρόνια ἀπό τή σύγκληση τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, χρόνια, πού ἐπέφεραν ριζικές γεωπολιτικές, κοινωνικές καί ἐκκλησιαστικές ἐξελίξεις καί ἀνακατατάξεις,
τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἕνα τιτάνειο ἐπίτευγμα,
πού πιστώνεται σέ Σᾶς, καί μόνον σέ Σᾶς, Παναγιώτατε!
Σέ Σᾶς, ὁ ὁποῖος μέ τόλμη, ἀποφασιστικότητα καί σύνεση ταυτόχρονα, ὑπερέβητε φόβους, ἀναστολές, καχυποψίες ἤ καί ἐκ τῶν ἔσω ἀκόμη προσκόμμματα καί,
μέσα σέ δύσκολες καί δυσχείμερες συνθῆκες, ἐπωμισθήκατε τό ἔργο, πού ἐπιτελοῦσαν ἄλλοτε οἱ Βυζαντινοί Αὐτοκράτορες.
Σέ Σᾶς, τοῦ Ὁποίου ἡ εὐλογητή καί λειτουργική παρουσία κατά τό Πατριαρχικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Ναό τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί
Παύλου Χανίων, παραμένει ἀνεξίτηλη στή συνείδηση τῶν Κρητῶν καί ἔχει διαφυλάξει αἰώνια τήν μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου Γεωργίου Παπαδάκη, ἡ συμβολή τοῦ ὁποίου στό μοναδικό αὐτό γεγονός ὑπῆρξε καθοριστική.
Παναγιώτατε,
Τόν Ἀρχιερατικόν δόλιχον σήμερον, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου καί διάδοχος τοῦ μετασχόντος εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον Ἐπισκόπου αὐτῆς Ἀθηνοδώρου, ἀναλαμβάνων, εἰς τόν Ὑμέτερον
ἐπιστηριγμόν καί τήν ἀγάπην πεποιθώς, «ἰδού ὁ δοῦλος Κυρίου, γένοιτό μοι κατά
τό ρῆμα Σου» ἀναφωνῶ, καί βαθυμύχως, βαθυσεβάστως καί υἱϊκῶς Ὑμᾶς τήν Θεοστήρικτον καί Θεοτίμητον τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Κορυφήν εὐχαριστῶ καί
ἐσαεί θά εὐγνωμονῶ!
Χάριτας ὀφείλω καί πρός τά τίμια καί σεπτά Μέλη τῆς περί Ὑμᾶς Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν οἷς προεχόντως καί ἐξαιρέτως, τόν ἐν Χανίοις Πατέρα μου, τόν
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, τόν νυμφαγωγόν μου εἰς Χριστόν,
μέ τόν ὁποῖο μᾶς συνδέουν ἄρρηκτοι πνευματικοί δεσμοί, πού σφυρηλατήθηκαν
στήν κοινή ἀγωνία μας γιά τήν κατά Χριστόν καί πρός Χριστόν οἰκοδομήν τῶν
πιστῶν, ζυμώθηκαν μέ τά δάκρυα τῆς ἀγωνίας μας γιά τήν πρόοδο τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας, γιά τήν ἀντιμετώπιση ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν πειρασμῶν, γιά
τήν παγίωση τῆς ἑνότητας καί τῆς ἀγάπης!
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δαμασκηνός, ὁ ἁπλούς καί ταπεινός, ἀποτελεῖ γιά τήν
ἀναξιότητά μου δῶρο Θεοῦ, ὄργανο τῆς προνοίας καί τῆς ἀγάπης του, νά μέ συμβουλεύει, νά μέ καθοδηγεῖ, νά μέ διορθώνει καί νά μέ στηρίζει, μέ τίς συμβουλές
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καί τίς σοφές διδαχές του, σέ ὧρες, μάλιστα, θλίψεων, δοκιμασιῶν καί πειρασμῶν!
Ὁ πολυσέβαστος αὐτός Γέροντάς μου μέ διδάσκει καθημερινά καί βιωματικά
μέ τήν ἀνεξικακία του, τἠν συγχωρητικότητά του, τήν ὑπομονή του, τη μακροθυμία του, να δίδει διαρκῶς σἐ ὅλους εὐκαιρίες ἐπανόρθωσης καί βελτίωσης, ἀλλά
καί μέ τό μεγαλεῖο καί τό σθένος τῆς ψυχῆς του, πού ἐβίωσα καί προσμέτρησα
κατά τήν παραμονή του ἐπί ἑκατό συναπτές ἡμέρες στό κρεββάτι τοῦ πόνου καί
ἕξι μῆνες, κατά τή διάρκεια τῆς ἀποθεραπείας του, ἀρετές γιά τίς ὁποῖες ἀξιώθηκε
τῆς θαυματουργικῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, γιά τήν ὁποία ἑωρακώς
μεμαρτύρηκα καί ἀληθής ἡ μαρτυρία μου ἐστίν!
Ὡσαύτως εὐγνωμονῶ τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο,
τό συνετό, σώφρονα καί σοφό Πρωθιεράρχη, ἰσοβίως, γιά τήν πρός τό πρόσωπό μου στήριξη καί δεξιά καθοδήγησή του, ὁ ὁποῖος μέ δίδαξε νά φυτεύω καί
νά ἀγαπῶ τά δέντρα καί τά φυτά, νά εἶμαι φιλακόλουθος καί νά κάνω ἐδαφιαῖες
μετάνοιες. Προσέτι, διαπύρως εὐχαριστῶ καί ὅλους τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, γιά τήν πρός ἐμέ ἀγάπη τους, τήν ὁποία
μέ σεβασμό πολύ ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς ἀντιπελαργῶ…
Τόν πνευματικόν μου πατέρα, Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο, Ἡγούμενον τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου, γιά τήν πνευματικήν του ποδηγεσίαν εὐγνωμονῶ.
Στό πρόσωπό του τιμῶ ὅλους τούς Καθηγουμένους τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καί
τούς ἐνασκουμένους Πατέρες τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, ἐξαιρέτως δέ τόν Μεγίστης Λαύρας Πρόδρομον, Ἰβήρων Ναθαναήλ, Ξενοφῶντος Ἀλέξιον, Παντοκράτορος Γαβριήλ, Καρακάλου Φιλόθεον, Σίμωνος Πέτρας Ἐλισαῖον, Γρηγορίου
Χριστόφορον καί Ἁγίου Παύλου Παρθένιον, ἀλλά καί τούς Πατέρες, πού πολλές
φορές ἐπισκέφτηκα, καί οἱ ὁποίοι τήν ἰσάγγελο πολιτεία βιώνουν στή Νέα Σκήτη,
τή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, τῶν ὁποίων τίς θεοστήρικτες καί θεόδεκτες εὐχές καί προσευχές καί αὖθις ἐπικαλοῦμαι.
Ἐξαιτοῦμαι, ὡσαύτως, τίς ἅγιες καί θεοπειθεῖς εὐχές τοῦ κατά σάρκαν συγγενοῦς μου, μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου, τοῦ ἀοιδίμου Κισάμου
καί Σελίνου Εἰρηναίου, τοῦ χρηματίσαντος καί ἡγουμένου τῆς περίπυστης Μονῆς
μας, τοῦ ἀειμνήστου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἀνθίμου, πού μέ ἔκειρε Μοναχό,
καί τῶν ἐν Ἁγίοις ἀναπαυομένων Γερόντων Διονυσίου, Μητροφάνους καί Σπυρίδωνος τῶν Μικραγιαννανιτῶν, τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως τοῦ χωριοῦ μου πατρός
Γεωργίου καί τῆς γιαγιᾶς μου Σοφίας, πού μέ ποδηγέτησαν στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά καί τοῦ προκατόχου μου στήν Ἐνορία Λενταριανῶν, ἐπιστηθίου φίλου μου
Ἐμμανουήλ Ἱερέως, πού πέταξε ξαφνικά στόν οὐρανό νά ἀπαντήσει τόν Νυμφίο
τῆς ψυχῆς του, τόν Χριστό, καί σήμερα σίγουρα ἀπό κεῖ ψηλά, συνευφραίνεται,
συνεύχεται καί συγχαίρει.
Τόν προσφιλῆ Ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Μονῆς,
π. Νικηφόρο, πού τήν κράτησε ὄρθια σέ μέρες δύσκολες, καί τόν Προηγούμενο π. Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος μέ ἐμπιστοσύνη καί ἀγάπη πολλή μοῦ παρέδωσε τῆς
ἡγουμενίας τή σκυτάλη καί πού ἐμπειρικά μέ συμβουλεύει καί μέ καθοδηγεῖ, τόν
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Γέροντα Μάξιμο, στόν ὁποῖο, κατά μέγα μέρος, ὀφείλεται ἡ τῆς Μονῆς μας Λειτουργική ζωή, καί ἅπασα τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, τήν ἀκαταπαύστως τόν
Κύριον ὑμνοῦσα καί δοξολογοῦσα, εὐγνωμόνως εὐχαριστῶ!
Εὐχαριστῶ γιά τήν σημαντική πνευματική του παρουσία καί τόν ἀδελφό της
Μονῆς, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Νικηφόρο, ὁ ὁποῖος πορεύθηκε
ἀπό τή Νότιο Ἀφρική, γιά νά συμπροσευχηθεῖ, χωρίς ποτέ τήν Ἱερά τῆς μετανοίας
του Μονή νά λησμονεῖ, ἀλλά πάντοτε νά τήν ἀγαπᾶ καί νά προσεύχεται γι’ αὐτήν.
Τῆς εὐαρεσκείας μου τά αἰσθήματα νά ἐκφράσω ἐπιθυμῶ καί πρός τούς συνεφημερίους μου ἀδελφούς καί τόν χριστώνυμον τῶν Χανίων λαόν, καί δή τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῶν Λενταριανῶν, πού τά τελευταῖα δυόμιση χρόνια, μετά τόν ἀπορφανισμό της, διακονῶ, τήν πολύπληθεστερη αὐτή Ἐνορία τῆς
Μητροπόλεώς μας, μέ καθημερινό λατρευτικό πρόγραμμα καί πολλαπλές ποιμαντικές καί κοινωνικές δραστηριότητες, διότι πάντοτε μέ περιβάλλουν μέ ἀγάπη,
ἀνυπόκριτη καί ἀδελφική καί μέ στηρίζουν στήν πνευματική μου ἀποστολή.
Τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Ἐπίσκοπο Εὐμενείας καί ἀγαπητό μου ἀδελφό
καί γείτονα Εἰρηναῖο ἀδελφικῶς προσαγορεύω καί συγχαίρω καί μετά χρηστῶν
ἐλπίδων στή συνεργασία μετ’αὐτοῦ προσβλέπω καί τή λειτουργική καί συμπροσευχητική συντυχία μετ’αὐτοῦ καί τῆς Συνοδείας του προσδοκῶ, γιά τήν πνευματική πρόοδο καί κατά Χριστόν οἰκοδομή τῶν συμμοναζόντων μας καί τῶν
πιστῶν. Οἱ πόρτες τῆς Μονῆς καί τῆς καρδιᾶς μας ἀείποτε παραμένουν ἀνοιχτές
καί τό Καθολικό τῆς Μονῆς, ἀλλά καί τῆς ψυχῆς μας, εὐρύχωρότατο, νά δέχεται
καί νά ὑποδέχεται τόν Θεοφιλέστατο Εἰρηναῖο καί τήν τιμία Συνοδεία του.
Εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα τόν Ἐντιμότατο Ὑφυπουργό Παιδείας κ. Βασίλειο Διγαλάκη καί τούς διατελέσαντες Ὑπουργούς κ. Ἀντώνιο Διαματάρη και κ. Χρῆστο
Μαρκογιαννάκη, μέ τόν ὁποῖο δυνατή καί ἀληθινή οἰκογενειακή σχέση μᾶς συνδέει, ἡ συνευχητική παρουσία τῶν ὁποίων μέ τιμᾶ ἰδιαζόντως.
Ἡ σκέψη μου στρέφεται πρός τούς κατά πνεῦμα πατέρας καί ἀδελφούς μου,
Μοναχούς καί Μοναχές, τούς ἐνασκουμένους στήν ἰσάγγελλο Μοναχική πολιτεία,
στά Μοναστήρια, τίς Σκῆτες καί τά Κελλία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Ἑλλάδος
ἀλλαχοῦ, καί τούς παρακαλῶ γιά τίς διηνεκεῖς ὑπέρ ἐμοῦ εὐλογίες καί εὐχές τους.
Ἀνάμεσά μας διαβλέπω νοερά νά παρευρίσκονται καί οἱ προσφιλεῖς διδάσκαλοί μου, ὅσοι μέ μύησαν στήν θύραθεν καί τήν ἐκκλησιαστική Παιδεία καί τή Θεολογία.
Τούς καθηγητές καί διδασκάλους μου ἀπό τό Δημοτικό, Γυμνάσιο τοῦ χωριοῦ
μου, ἀπό τήν Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, τήν Ἀνωτάτη Πατριαρχική Σχολή Κρήτης, τήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί τό Ἰνστιτοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας στό Chambésy, στό ὁποῖο
πολύτιμη βοήθεια μοῦ παρέσχον οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας καί Ἀνέων κ. Μακάριος, τόν Σεβαστό μου
Πανεπιστημιακό, καί ὄχι μόνο, Δάσκαλο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα, καί προεχόντως τήν κορωνίδα τῶν περί τήν Θείαν Ἐπιστήμην
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διατριβόντων, τόν Καθηγητή Βλάσιο Φειδᾶ, τό κατά δύναμιν καί ὄχι τό κατ’ ἀξίαν
εὐχαριστῶ.
Τόν εὐαγῆ λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, πού πιστά
ἀπό τήν θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου διηκόνησα καί τόν ὁποῖο ἀπό τήν θέση τοῦ
Πρωτοσυγκελλεύοντος θά συνεχίσω στίς χαρές καί τίς λύπες του νά διακονῶ, γιά
τήν ἀγάπη καί τήν εὐγένειά του ἐκ βαθέων εὐχαριστῶ.
Τούς οἰκείους, τούς φίλους μου, τά πνευματικά μου παιδιά, τούς συμμαθητές,
συστρατιῶτες, συμφοιτητές, καί συγχωριανούς μου, θά τούς ἔχω πάντα στήν
καρδιά μου καί θά προσεύχομαι γί’ αὐτούς.
Ζητῶ συγγώμη καί ἀπό ὅσους ἀθέλητα κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων μου
παρεπίκρανα, ἀδίκησα, στενοχώρησα ἤ ἐσκανδάλισα!
Καί ὑπόσχομαι, ἐνώπιον Ὑμῶν, Παναγιώτατε, ὅτι ἀπό τήν ὑπεύθυνη θέση τοῦ
Πρωτοσυγκελλεύοντος θά καταστῶ ὁ πρῶτος διάκονος καί ἀπό τήν θέση τοῦ
Ἡγουμένου ὁ πρῶτος ὑποτακτικός!
Ἐνδομύχως καί εὐγνωμόνως εὐχαριστῶ τούς συμμετέχοντες κατά τήν ἱερή
ταύτη ὥρα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας μου Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς καί
Πρεσβυτέρους καί συμπροσευχομένους ἀδελφούς.
Οἱ εὐχαριστίες μου ὁλόθυμες καί πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖο, στόν Πρωτοπρ. Εὐάγγελο Γρηγοριάδη,
Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ταξιαρχῶν καί στόν κ. Γεώργιο Παπαλιάρη Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς Ἐνορίας, γιά τήν μετά πολλοῦ κόπου καί ἀγάπης, φιλοξενία τους στόν Ναό καί τόν συντονισμό τῆς ἐνταῦθα χειροτονίας μου!
Ὅλοι τους θά ἔχουν μία ξεχωριστή θέση στήν καρδιά μου.
Ἄφησα τελευταίους τους γονεῖς μου!
Ὄχι γιά κανένα ἄλλο λόγο, ἀλλ’ διότι ἀκόμα ψάχνω, ἀλλά δέν βρίσκω, λόγους
προσήκοντες νά τούς εὐχαριστήσω, νά τούς ἐκφράσω τήν ἀγάπη μου, τήν εὐγνωμοσύνη μου, τά ἄρρητα τῆς ψυχῆς μου αἰσθήματα, γιά ὅσα μοῦ προσέφεραν, γιά
ὅσα θυσίασαν γιά μένα, γιά τή ζωή πού μοῦ χάρισαν!
Τί νά πῶ γιά τήν πολυφίλητη καί φιλοθρέμμονα μητέρα μου, τό στήριγμά μου,
τό καταφύγιο καί τήν ἀπαντοχή μου;
Πῶς νά ἐκφράσω τό πλήρωμα τῆς ἀγάπης μου στόν πολυσέβαστο γέροντα
πατέρα μου, πού ἀπό κλίνης ὀδυνηρᾶς συνευφραίνεται τώρα μαζί μας καί εὐγνωμονεῖ Ἐσᾶς, Παναγιώτατε, καί τά Σεπτά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γιά τή χαρά,
πού τοῦ προσφέρατε;
Περαίνων τόν λόγον, Παναγιώτατε, Σεβασμιώτατοι, Πατέρες καί ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, σᾶς παρακαλῶ, εὐχηθεῖτε μαζί μου καί προσευχηθεῖτε στόν τῆς Κτίσεως Δημιουργό καί Ἀρχιποιμένα Χριστό, τόν καταξιώσαντά με τόν ταπεινόν καί
ἐλάχιστον ἀνελθεῖν εἰς τό μέγα τοῦτο τῆς Ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα, νά μήν ἀποστρέψει τό πρόσωπόν Του ἀπ’ ἐμοῦ οὔτε νά μέ ἐγκαταλείψει πάσας τάς ἡμέρας
τῆς ζωῆς μου, δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου καί Πατρός μου Βαρθολομαίου.
Ἀμήν.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

106 χρόνια ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα
Μέ κάθε ἐπισημότητα ἑορτάστηκε ἡ ἐπέτειος τῆς Ἕνωσης τῆς
Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα τό Σάββατο 1 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.
Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ,
στόν Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἐπίσημη Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί συμπροσευχούμενων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου,
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, πλήθους Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλου καθώς καί πλήθους ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης.
Τήν κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Βασίλης Διγαλάκης,
ἐνῶ παρόντες στίς ἐκδηλώσεις ἦταν ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ὁ βουλευτής Χανίων τῆς ΝΔ κ. Μανοῦσος
Βολουδάκης καί σύσσωμες οἱ ἡγεσίες τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί σωμάτων ἀσφαλείας τοῦ τόπου.
Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας σχηματίστηκε πομπή γιά τήν μεταφορά τῆς
Σημαίας στό Φρούριο Φιρκά, ὅπου ἔγινε ἡ ἐπίσημη τελετή ἔπαρσης.
Ὁ πανηγυρικός της ἡμέρας ἐκφωνήθηκε ἀπό τό Δήμαρχο Χανίων, καί στήν συνέχεια ἔγινε Ἔπαρση τῆς Σημαίας ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας παρόντων
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου.
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Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
στήν Ἁγία Τριάδα τῶν Τζαγκαρόλων
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τελέστηκε στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων γιά τήν
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί τῆς Ἁγίας Βαρβάρας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχομένων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί
Καθηγουμένου τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου
Ἐπισκόπου Εὐμενείας καί Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γουβερνέτου κ.
Εἰρηναίου, πλῆθος Κληρικῶν, τῆς
Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Κορακιῶν Γερόντισσας Θεοφόρας
καί πλήθους κόσμου.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
ὁμίλησε μέ πνευματικούς λόγους
γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Δαμασκηνοῦ καί μέ λόγους πατρικούς ἀναφέρθηκε στήν ἐξαίρετη
προσωπικότητα τῶν δύο ἐψηφισμένων Ἐπισκόπων τῆς Μητροπόλεως.
Ἐπίσης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος
Παπαγιαννάκης εὐχήθηκε χρόνια πολλά γιά τήν ἑορτή, καλή διακονία στό ἔργο τῶν
δύο Ἐπισκόπων, προσφέροντας
στό νέο Ἡγούμενο τῆς Μονῆς
ἐκ μέρους τῆς ἀδελφότητος ἕνα
Ἡγουμενικό μπαστούνι.
Στή συνέχεια, στό Ἡγουμενεῖο τῆς Μονῆς ὁ κόσμος εὐχήθηκε τά χρόνια πολλά στόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη καί
στόν Θεοφιλέστατο Ἐψηφισμένο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου πού
ἄγουν τά ὀνομαστήρια τους.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
γιά τήν Ἁγία Βαρβάρα στό Π.Β.Κ.
Ἡ Ἁγία τῆς Χριστιανοσύνης καί προστάτιδα τοῦ Πυροβολικοῦ Ἁγία Βαρβάρα ἑορτάστηκε μέ τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό πού εἶναι
ἀφιερωμένος στή μνήμη της, τήν Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στό Πεδίο Βολῆς Κρήτης,
μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
κ. Δαμασκηνοῦ, παρούσης τῆς στρατιωτικῆς καί πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου μας.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ἐπίσημος Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί ἱερέων τῆς Μητροπόλεως.
Ἔπειτα, ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τῆς ἡμερησίας διαταγῆς τοῦ Διοικητοῦ τοῦ
Π.Β.Κ. Ταξιάρχου Κλεάνθους Καρατσίν ἀπό ἀξιωματικό τῆς Μονάδος.
Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός μετέβη στήν Ἱερά
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ὅπου
ἐκεῖ μαζί μέ τόν Ἐψηφισμένο Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου καί Ἡγούμενο
τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνό ὑποδέχτηκαν τόν κόσμο πού ἦρθε νά τούς εὐχηθεῖ γιά
τήν ὀνομαστική τους ἑορτή.
Τό παρών ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἀντιδήμαρχοι καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Διοικητές καί Ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων
Ἀσφαλείας καί πλῆθος ἀνθρώπων ὅλων τῶν ἡλικιῶν.
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Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Νικόλαος
στήν Μητρόπολή μας
Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ὁ
Ἅγιος Νικόλαος στίς Ἐνορίες
τῆς Μητροπόλεώς μας ὅπου
εἶναι ἀφιερωμένοι Ναοί στόν
Ἅγιο Προστάτη τῶν Ναυτικῶν.
Στόν Ἱστορικό Ναό στήν
Σπλάντζια Χανίων ὅπου διακονοῦν ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ
Μπλαζάκης καί ὁ π. Δημήτριος Λιόλιος χοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ. Δαμασκηνός στόν Ἑσπερινό τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς.
Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μεϊντάνι στή Χαλέπα Χανίων ὅπου
διακονεῖ ὁ π. Ἰωάννης Τσαπάκος τελέσθηκε ἐπίσης Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀνέων κ. Μακαρίου καί συμπροσευχουμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στόν Γαλατά Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ.
Ἐλευθέριος Βομβολάκης.
Στή Σούδα Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Κυριακός Κοντακός καί πού ὁ Ἅγιος
Νικόλαος εἶναι καί πολιοῦχος τῆς περιοχῆς, τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀνέων κ. Μακαρίου καί
συμπροσευχουμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Δορυλαίου
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κ. Δαμασκηνοῦ, ἐνῶ τό παρών ἔδωσαν οἱ πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές τοῦ
τόπου μας.
Κατόπιν ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στούς δρόμους τῆς
Σούδας καί στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἐπίσημος Δοξολογία στό Ναύσταθμο Κρήτης.

Ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
Τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο,
ἐπισκέφθηκαν τήν Τετάρτη 11
Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός
μαζί μέ τόν Ἐψηφισμένο Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ.
Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος πῆρε τήν
εὐχή τοῦ πρίν μεταβῆ στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, γιά νά λάβει μέσω τῆς χειροτονίας του τόν ὕψιστο βαθμό
τῆς Ἱεροσύνης, ἐκεῖνον τοῦ Ἐπισκόπου, τήν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, τούς ὑποδέχτηκε μέ χαρά στό γραφεῖο του,
μαζί μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ κ. Πρόδρομο, συνομίλησε μαζί τους
γιά διάφορα θέματα καί εἶπε ὅτι θά μεταβῆ καί ὁ ἴδιος στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο γιά τήν εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου.
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Χριστουγεννιάτικη συνάντηση
στό Πνευματικό Κέντρο Χανίων
Μύρισε Χριστούγεννα τό Πνευματικό
κέντρο Χανίων τήν Τρίτη 17 Δεκεμβρίου
ἐ.ἔ. μέ τήν ἐξαίρετη Χριστουγεννιάτικη
ἐκδήλωση, τά κάλαντα καί τά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια πού ἑρμήνευσαν
ἠ Χορωδία Ἀδελφότητας Μικρασιατῶν
Ν. Χανίων «ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος», ἠ Χορωδία τῆς Ἐνορίας Ἁλικιανοῦ «Ἅγ. Γεώργιος Διβόλης» καί ἡ Μικτή χορωδία τοῦ Ἱ.Ν. Εὐαγγελίστριας Χαλέπας, σέ μία
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ».
Στήν ἐκδήλωση πού παρουσίασε ἡ κ. Καίτη Ἀλέξη, παρέστησαν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, Ἄρχοντες
τοῦ τόπου μας καί πλῆθος κόσμου πού χειροκρότησε ξεχωριστά κάθε μία χορωδία
μέ τίς ὑπέροχες ἑρμηνεῖες πού ἐπιμελήθηκαν οἱ χοράρχες.
Σύντομο χαιρετισμό καί εὐχαριστήριους λόγους ἀπηύθυναν πρός τό κατάμεστο ἀπό κόσμο ἀκροατήριο ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης ὡς ὑπεύθυνός της
Χορωδίας τῆς Ἐνορίας Ἁλικιανοῦ, ὁ
Πρεσβ. Βασίλειος Γκάτσης ὡς ὑπεύθυνος τῆς μικτῆς χορωδίας τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας καί ἡ
Πρόεδρος τῶν Μικρασιατῶν Χανίων
κ. Στυλιανή Χαριτάκη.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στά Λενταριανά
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους
Λενταριανῶν πού ἑορτάζει τό ἀριστερό κλῖτος τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης, τέλεσε ἀνήμερα
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μέ
τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τήν πρώτη
του πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός παρουσία
ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν
καί μαθητῶν ἀπό τήν ἐνορία Λενταριανῶν.
Στή Θεία Λειτουργία ὅπου ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί
ἄλλων Μητροπόλεων, παρέστη καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.
Πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε στήν Μητρόπολή μας τόν νεοχειροτονηθέντα Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου λέγοντας πώς θά συνεχίσει νά διακονεῖ ἀπό τήν θέση τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος στήν
Μητρόπολη καί ἀπό τή θέση τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν
Τζαγκαρόλων.
Μέ λόγια ἀγάπης ἐκ μέρους τῶν Ἱερέων ἀπηύθυνε λόγο συγκινητικό ὁ Διάκονος τοῦ Σεβασμιωτάτου μας, π. Δημήτριος Δερμιτζάκης ἀναφωνώντας μαζί μέ ὅλο
τόν κόσμο τό «ἄξιος».
Τέλος, ὁ Θεοφιλέστατος συγκινημένος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τούς
Ἱερεῖς καί ὅλο τόν κόσμο πού βρέθηκε στήν εὐλογημένη χαρά τῆς ζωῆς του.
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Ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
τοῦ Δορυλαίου Δαμασκηνοῦ στήν Ἁγία Τριάδα
τῶν Τζαγκαρόλων
Στήν ἱστορική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων τέλεσε τήν πρώτη του Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὁ νέος Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.
Εὐχαρίστησε στό κήρυγμά του, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν ὕψιστη τιμή πού ἀπό τόν βαθμό τοῦ Ἐπισκόπου ἐξέλεξε διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου δύο Ἐπισκόπους
Πατριαρχικῶν Μονῶν, ἐκεῖνον καθώς καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Εὐμενείας
κ. Εἰρηναῖο, νά διακονήσουν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν μεταλαμπαδεύσουν
πρός ὅλο τόν κόσμο. Μέ λόγια ἀγάπης εὐχαρίστησε καί τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό ὁ ὁποῖος μέ τήν ἀδελφότητα στήριξε καί στηρίζει ὅλα αὐτά
τά χρόνια μέ ἀγῶνες τήν συνέχεια αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, ὡς Πρόεδρος τῆς
Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, καθώς καί τήν κατά σάρκα μητέρα του πού στάθηκε ὅλα
αὐτά τά χρόνια πραγματικός στυλοβάτης τόσο στόν ἴδιο ὅσο καί σέ ὅλη τήν οἰκογένειά του.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως καί
ἄλλων Μητροπόλεων, ἐνῶ παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου κ. Ἀντώνιος Ροκάκης,
Ἀντιδήμαρχοι, δημοτικοί καί περιφερειακοί σύμβουλοι καθώς καί πλῆθος πιστῶν.
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Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο μακαριστοῦ
Ἱερέως π. Προκοπίου Σηφαλάκη
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στή
Μονή Σελίνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κισάμου καί Σελίνου τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.
Δαμασκηνοῦ, Συλλειτουργοῦντος τοῦ
οἰκείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου.
Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τέλεσαν τό
τεσσαρακονθήμερο τοῦ μακαριστοῦ
Πρωτοπρεσβυτέρου Προκοπίου Σηφαλάκη ὁ ὁποῖος διηκόνησε γιά ἔτη πολλά
στόν Ἱερό Ναό Ἁγία Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου τῆς Μητροπόλεώς μας καί γιά τόν
ὁποῖο μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μέ λόγια συγκινητικά.

Τά Χριστούγεννα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε τήν Τρίτη 24 πρός ξημερώματα Τετάρτης 25 Δεκεμβρίου ἡ πανηγυρική νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία τῆς Μητρόπολης τῶν
ἑορτῶν, τῶν Χριστουγέννων στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου. Στήν Θεία Λειτουργία
ἱερούργησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό κληρικούς
τῆς Μητροπόλεώς μας. Τήν Πατριαρχική Ἀπόδειξη γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης.
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Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Στέφανος
στά Χανιά
Πανηγυρικά καί λαμπρά
ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ
Ἀρχιδιακόνου καί Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό, στόν Κουμπέ
Χανίων ὅπου διακονοῦν ὁ
Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης
ὡς Ἱερατικός προϊστάμενος
καί ὁ π. Νεκτάριος Βαϊγκούσης ὡς συνεφημέριος.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέλεσε πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο.
Τήν π αρ α μον ή τ ῆς
ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ μέγας
πανηγυρικός καί Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου
κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος
μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.
Δαμασκηνοῦ, κήρυξε καί
τό Θεῖο Λόγο. Πρίν τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ π. Ἰωάννης προσέφερε στόν Θεοφιλέστατο ἕνα Ἀρχιερατικό
Ἐγκόλπιο, ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης καί τιμῆς γιά τήν μεγάλη προσφορά καί ἔργο
του ἀπό τό βαθμό τῆς Πρωτοσυγκελλίας τοῦ ὅλα αὐτά τά χρόνια.
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Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο καί τιμές στόν Ἄρχοντα
τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. Γεώργιο Παπαδάκη
Τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. Γεωργίου Παπαδάκη, τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίων Χαραλάμπους καί Δημητρίου τήν Κυριακή 29 Δεκεμβρίου μετά
τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας στήν ὁποία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ. Δαμασκηνός συλλειτουργοῦντος
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, παρουσία κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί ἀντιπροσωπείας ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλου τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Μνημοσύνου τελέσθηκε Τρισάγιο στό μνῆμα
τοῦ μακαριστοῦ προεξάρχοντος τοῦ Ἐπισκόπου Δορυλαίου, ὡς ὁποῖος παρέστη ὡς
ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου καί ὁ ὁποῖος
ὁμίλησε γιά τόν ἄνθρωπο Γεώργιο Παπαδάκη, γιά τόν φιλάνθρωπο καί δημιουργικό ἐπιχειρηματία.
Στή συνέχεια στό Δημοτικό Πάρκο ἔγιναν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς πινακίδος μέ
τό ὄνομα τοῦ μεγάλου εὐεργέτου, μέ τήν τέλεση Ἁγιασμοῦ προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, παρουσία τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου
Χανίων κ. Νικολάου Καλογερῆ, τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου, τῶν Ἀντιδημάρχων
καί Δημοτικῶν καί Περιφερειακῶν Συμβούλων, Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τῆς οἰκογενείας καί κόσμου.
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Σύναξη Νέων στήν Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς
Μέ συμμετοχή ἑκατοντάδων νέων
πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 28 Δεκεμβρίου ἡ Σύναξη Νέων στό Μετόχι τῆς
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Χρυσοπηγῆς, στήν Ἁγία Κυριακή.
Νωρίς τό πρωί τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.
Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας
κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχομένων τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Κληρικῶν, τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοξένης μετά τῆς ἀδελφότητος, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Κορακιῶν Γερόντισσας Θεοφόρας καί πλῆθος νέων.
Στόν συνεδριακό χῶρο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός καί οἱ δύο Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος καί Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, χαιρέτισαν τήν πνευματικοφόρα αὐτή ἐκδήλωση πού διοργανώνεται χρόνια τώρα ὑπό τόν συντονισμό τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοξένης καί τῆς Ἀδελφότητος
καί ἀπηύθυναν ἐγκάρδιο καλωσόρισμα στόν ὁμιλητή καί στούς συμμετέχοντες
νέους.
Ὁ ἐξαιρετικός ὁμιλητῆς, π. Γεώργιος Σχοινᾶς, ἀνέπτυξε μέ λόγο ἄμεσο καί ἐλπιδοφόρο τό θέμα «Ὑπάρχει Ἐλπίδα». Τήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία τοῦ ἀκολούθησε διάλογος, στόν ὁποῖο ἐκφράστηκαν οὐσιαστικοί προβληματισμοί καί ἀναζητήσεις
ἀπό τούς νέους πού συμμετεῖχαν. Στή συνέχεια ἔγινε κοινή τράπεζα καί τό πρόγραμμα συνεχίστηκε μέ ὁδοιπορία στά μονοπάτια τοῦ μοναστικοῦ βιότοπου, προσκύνημα στά σπηλαιώδη παρεκκλήσια, ἐπίσκεψη στόν βοτανικό κῆπο τῆς Μονῆς
καί στό Κέντρο Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης. Τέλος, ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μέ Ἑσπερινό, πού ἔψαλαν νέοι στό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς.
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Βράβευση ἀριστούχων της ἰατρικῆς καί
νεοεισαχθέντων φοιτητῶν στό Χαζίρειο
Τήν σκληρή δουλειά
καί τούς κόπους μίας
ὁλόκληρης χρονιᾶς εἶδαν
νά ἀναγνωρίζονται οἱ
ἀριστεύσαντες φοιτητές
ἰατρικῆς ἀπό τά Χανιά
πού βραβεύτηκαν ἀπό τό
Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο στίς ἐγκαταστάσεις
τοῦ Ἱδρύματος στήν Ἁγ.
Μαρίνα. Οἱ νέοι ἐπιστήμονες πέρα ἀπό τήν ἠθική ἱκανοποίηση πού αἰσθάνθηκαν
παρέλαβαν ἀπό τό Ἵδρυμα καί χρηματικό ποσό, προκειμένου νά βοηθηθοῦν στή
συνέχιση τῶν σπουδῶν τους.
Τήν ὄμορφη τελετή ἀπονομῆς χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Δαμασκηνός καί Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Γεωργίου Νικολάου Χαζίρη, συγχαίροντας τούς νέους ἐπιστήμονες εὐχόμενος νά συνεχίσουν μέ τίς σπουδές τούς τό
δύσκολο καί εὐλογημένο ἔργο τοῦ ἰατροῦ.
Ὁ ἐφημέριος τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Χαζίρειου Πολιτιστικοῦ Κέντρου Ἁγ. Μαρίνας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης μίλησε καί ἐκεῖνος μέ συγκίνηση γιά τήν ἐκδήλωση καί τή σημασία πού ἔχει
νά ἀναγνωρίζονται οἱ προσπάθειες τῶν νέων ἀνθρώπων.
Κεντρικός ὁμιλητῆς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Χρύσανθος Τσαχάκης ἀπό τήν Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε μέ τήν εἰδικότητα τοῦ ἰατροῦ μέ ἐπιστημονική σαφήνεια γιά τήν πάθηση τοῦ
ζαχαρώδους διαβήτη.
Στό πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης τιμήθηκαν ἐπίσης οἱ φοιτητές ἀπό
τήν Ἁγία Μαρίνα πού πέρασαν σέ
κάποια σχολή κατά τό ἀκαδημαϊκό
ἔτος 2019.
Τήν ἐκδήλωση παρακολούθησαν
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 6ης Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος
Πετράκης, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας
Πλατανιᾶ Πρωτ. Δημήτριος Πα57

ρασκάκης, ὁ Ἐφημέριος της Ἐνορίας
Ἁγίου Φανουρίου κ. Γαλατᾶ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης, πλῆθος κόσμου καί
ἐκπρόσωποι τοπικῶν ἀρχῶν, ἐπιστημόνων καί φορέων.
Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά
ὁ π. Γεώργιος καί ὁ κ. Μιχαήλ Φράρος
παίζοντας παραδοσιακά Κρητικά τραγούδια ἐνῶ χόρεψαν μέ λεβεντιά καί
χάρη τά μικρά παιδιά τοῦ χορευτικοῦ
ὁμίλου Χανίων ”ὁ Ψηλορείτης”.
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Πρωτοχρονιά καί εὐλογία Ἁγιοβασιλόπιττας
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος
τῶν Τζαγκαρόλων
Μέ κάθε ἐπισημότητα καί
συμμετοχή πλήθους πιστῶν,
ἑορτάστηκε ἡ Περιτομή τοῦ
Κυρίου ἀλλά καί ἡ μνήμη τοῦ
ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν
Τζαγκαρόλων.
Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.
Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐχήθηκε καλή καί
εὐλογημένη χρονιά, πορευόμενοι ὅλοι κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Θεοῦ, μέσα στό
πνεῦμα τῆς ἀγάπης, τῆς συναλληλίας, τῆς συνυπάρξεως, τῆς δημιουργίας καί τῆς
προσφορᾶς πρός τόν συνάνθρωπό μας.
Στή συνέχεια, στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία κοπῆς
Ἁγιοβασιλόπιττας, ὑπό τοῦ Καθηγουμένου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποίος εὐχήθηκε σέ ὅλους νά διέλθουν τό νέο ἔτος μέ ὑγεία,
δύναμη καί πνευματική χαρά.
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Δοξολογία γιά τό νέο ἔτος στόν Καθεδρικό Ναό
καί κοπή Ἁγιοβασιλόπιττας Περιφέρειας Χανίων
Τήν καθιερωμένη Δοξολογία γιά τήν ἔναρξη τῆς
νέας ἡμερολογιακῆς χρονιᾶς τέλεσε ἀνήμερα τῆς
Πρωτοχρονιᾶς, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς πόλεώς μας,
συμπροσευχουμένων τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου, διοικητῶν
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας.
Ἡ καθιερωμένη κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας στή Περιφερειακή Ἑνότητα
Χανίων πραγματοποιήθηκε τήν συνέχεια μετά τήν ἐπίσημη δοξολογία στό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Στήν τελετή προέστη ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Δορυλαίου ὁ ὁποῖος μέ τίς
εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου τέλεσε τόν
Ἁγιασμό καί τήν Ἀκολουθία
εὐλογίας τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, ἐκπροσωπώντας τήν
Α.Θ. Π. καί Οἰκουμενικό
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, συμπροσευχόμενων
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη
Περιφερειάρχου Κρήτης, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων κ. Νικολάου Καλογερῆ,
Δημάρχων καί ἐκπροσώπων τῆς αὐτοδιοίκησης, φορέων καί ἀρχῶν.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή
Καρυδίου καί κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης
Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Δήμου Ἀποκορώνου
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
τελέστηκε τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ
νέου ἔτους στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς,
ἱερουργοῦντος, μέ τίς εὐλογίες τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.
Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος παρέστη καί συμπροσευχόμενος, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
Πρίν τῆς Ἀπολύσεως πραγματοποιήθηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς εὐλογίας τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Δήμου Ἀποκορώνου παρουσία τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων
κ. Νικολάου Καλογερῆ, τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη,
τῶν Ἀντιδημάρχων, Δημοτικῶν καί Περιφερειακῶν Συμβούλων.
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Δορυλαίου Δαμασκηνός: ”ὅ,τι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι
ἀπορρίπτουμε δέν τό ἀπορρίπτει ὁ Θεός”
Στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ἑορτάσθηκε τό Σάββατο 4 Ἰανουαρίου ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ,
καί τοῦ ὁποίου τμῆμα ἱεροῦ λειψάνου ὑπάρχει στό Ναό.
Στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε μέ τήν εὐλογία τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.
Τό παρόν στό Ἐκκλησίασμα ἔδωσαν καί οἱ κατά σάρκα συγγενεῖς τοῦ Κισαμίτη
Ἁγίου, καθώς καί πλῆθος πιστῶν πού ἦρθε νά προσκυνήσει καί τμῆμα τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου πού φυλάσσεται στό Ναό.

Κυριακή πρό τῶν Φώτων στήν Μητρόπολή μας
Τήν πρώτη Κυριακή τοῦ νέου
ἔτους, Κυριακή πρό τῆς Ἑορτῆς τῶν
Φώτων, 05 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, μετέβει εἰς τήν περιοχή τοῦ
Βαρυπέτρου ὅπου Ἱερούργησε εἰς
τόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
καί ἐν συνέχεια ἐτέλεσε κατά τήν τάξιν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἐφημερίους τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Τά Ἅγια Θεοφάνεια στήν Μητρόπολή μας

Μέ κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων, παρά τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες καί τούς
θυελλώδεις ἀνέμους πού ἐπικράτησαν στήν πόλη μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε στόν Καθεδρικό
Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεότοκου, Συλλειτουργούντων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
Παρά τίς ὁδηγίες τῆς Ἀστυνομικῆς
Διεύθυνσης Χανίων πρός τή Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἀναφορικά μέ τήν ἐπικινδυνότητα τῶν καιρικῶν
συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν στό Ἑνετικό Λιμάνι καί τήν ἀρχική ἀπόφαση νά
μήν τελεστεῖ ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων, ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἀποφάσισε
νά μεταβεῖ στήν πλατεία Κατεχάκη, χωρίς πομπή καί ἐπισημότητες καί νά πραγματοποιήσει τή ρίψη τοῦ σταυροῦ στή θάλασσα.
Στό σημεῖο βρίσκονταν καί ὁρισμένοι θαρραλέοι κολυμβητές, οἱ ὁποῖοι ἀψήφησαν τό κρύο καί τά κύματα κι ἔπεσαν στό νερό γιά νά πιάσουν τόν Σταυρό.

64

Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Δήμου Πλατανιᾶ
εὐλόγησε ὁ Δορυλαίου Δαμασκηνός
Τήν Τρίτη 7 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. στό Δημαρχεῖο
τοῦ Δήμου Πλατανιᾶ τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία
τῆς εὐλογίας τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, παρουσία
τοῦ Δημάρχου Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννου Μαλανδράκη.
Στήν Ἀκολουθία προεξῆρχε μέ τίς εὐχές τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ,
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ἡ Δ/ντρια Τεχνικῶν Ἔργων τῆς Π.Ε. Χανίων κα
Ἑλένη Δοξάκη, Περιφερειακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων καί οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Δήμου Πλατανιᾶ καί τῶν Νομικῶν του προσώπων.

Ἑορτάστηκε ἡ Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου
στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν
Τήν Τρίτη 7 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός λειτούργησε καί κήρυξε τό θεῖο λόγο στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου, ἐπί τή ἑορτή τῆς συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ
παρέστησαν συμπροσευχόμενες ἡ Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Θεοφόρα
μετά τῆς Ἀδελφότητος καί ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταροπηγιακής
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα Θεοξένη μετά τῆς Συνοδείας της.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Μονῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Μία ὁμάδα παιδιῶν ἔψαλλε τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο καί πῆραν τήν εὐχή
τοῦ ἀφοῦ τά εὐχαρίστησε γιά αὐτή τήν εὐχάριστη ἔκπληξη.
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Ἀρχιερατική Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
στήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος ἐπί τή ἀποδόση
τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων

Στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ἱερούργησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος καί Καθηγούμενος τῆς Μονῆς κ.
Δαμασκηνός, γιά τήν τέλεση τῆς Ἀναιμάκτου Ἱερουργίας, ἔπ΄ εὐκαιρία τῆς ἀποδόσεως τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.
Στήν νυχτερινή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς
μας καί ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμενη ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου
στήν Μητρόπολή μας
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἱερά μνήμη
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ διά Χριστόν πτωχοῦ, τοῦ Καλυβίτου, στόν ὁμώνυμο Ἱερό
Ναό στό Κυρτομάδο Κυδωνίας, ὅπου διακονεῖ ὁ
Πρεσβ. Στυλιανός Σταγάκης.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε πανηγυρική
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός Προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ.
Δαμασκηνοῦ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου.
Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας, ὁ π. Στυλιανός μέ λόγια ἀγάπης καλωσόρισε
τόν νεοχειροτονηθέντα Ἐπίσκοπο Δορυλαίου ἀπό τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, εὐχόμενός του ἄξιος μαζί μέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης εὐλόγησε τήν Ἁγιο
βασιλόπιττα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Χανίων
Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ,
τελέσθηκε ὁ ἁγιασμός καί ἡ εὐλογία
τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας στό δημοτικό
συμβούλιο Χανίων, τήν Τετάρτη 15
Ἰανουαρίου ἐ.ἔ.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν
Πρόεδρο κ. Εὐτύχιο Δαμιανάκη,
στόν Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη καθώς καί σέ ὅλο τό Δημοτικό Συμβούλιο, καλή καί εὐλογημένη χρονιά, νά ἔχουν ὅλοι ὑγεία, λαμβάνοντας πάντα
ὀρθές ἀποφάσεις γιά τήν πόλη τῶν Χανίων.
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Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στούς Λάκκους
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τήν Πέμπτη 16 Ἰανουρίου ὁ Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στούς Λάκκους Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Στυλιανός Παπαδιός.
Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό πλειάδα ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν ὁποίων προΐστατο ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
γιά τόν Ἅγιο Ἀντώνιο στά Τσικαλαριά Χανίων
Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τήν Παρασκευή 17 Ἰανουαρίου στήν Ἐνορία Τσικαλαριῶν, γιά τόν ”Καθηγητή τῆς Ἐρήμου”
τόν Ἅγιο Ἀντώνιο, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί μέ τήν παρουσία πλήθους πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στόν αὔλειο χῶρο
τοῦ Ναοῦ.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: ”ὅταν ἡ
προσφορά γίνεται πρός δόξα Θεοῦ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία”
Ὅταν ἡ προσφορά γίνεται πρός δόξα
Θεοῦ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία, διότι καί ἐσεῖς
φωτίζεστε ἀπό τόν Θεό ἀλλά ταυτόχρονα
πραγματοποιεῖται ἐκεῖνο τό ὁποῖο καλούμαστε ὅλοι μας νά πράξουμε στή ζωή μας,
τά ἔργα μας δηλαδή νά εἶναι αἰτία νά δοξάζεται τό ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Μέ αὐτά τά λόγια εὐχήθηκε καλή καί δημιουργική χρονιά στό χῶρο τῆς ὑγείας, ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός πρός τό νέο Διοικητή τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων κ. Γεώργιο Μπέα, κατά τήν τελετή παράδοσης-παραλαβῆς, μετά τήν
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ πού τελέσθηκε παρουσία τοῦ Διοικητοῦ καί τοῦ Ὑποδιοικήτου,
Περιφερειακῶν Συμβούλων, ἐκπροσώπων τοῦ ἰατρικοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ,
τῶν ἐργαζομένων καί τοῦ Διοικητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἱδρύματος.
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Οἱ Ἐπίσκοποι Εὐμενείας Εἰρηναῖος καί Δορυλαίου
Δαμασκηνός στήν Ἱ.Μ. Ἀρκαλοχωρίου
Ἡ Ἐνορία Σχινᾶς τῆς Ἱ.Μ. Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου ἑόρτασε πανηγυρικά τόν Ἅγιο
Ἀντώνιο.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου τελέστηκε μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος μέ τήν εὐλογία τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί
Βιάννου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ.
Εἰρηναίου. Μέ λόγια ἀγάπης καλωσόρισε τούς δύο Χανιῶτες Ἐπισκόπους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, εὐχόμενος τούς τό ἄξιος στή νέα τους
Διακονία.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό κέντρο τῆς
Ἐνορίας ἡ Εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
Νά σημειωθεῖ ὅτι
στήν λαμπρή αὐτή πανήγυρη παρευρέθηκαν
50 Χανιῶτες ἀπό τήν
Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Χανίων καθώς
καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης.
Τήν Κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο γιά τόν Ἅγιο Ἀντώνιο στό Καστέλλι Πεδιάδος ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
Νωρίς τό πρωί τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ὅπου προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί ἐν συνέχεια τελέσθηκε τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο παρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς περιοχῆς καί πλήθους κόσμου.
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Χιλιάδες εὐχές στήν κοπή
τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεώς μας

Τό ἀδιαχώρητο τῆς ἀγάπης τους ἀπέδειξαν στό κέντρο Πορτοκάλι ἀμέτρητοι
φίλες καί φίλοι πού ἔδωσαν τό παρών στήν κοπή τῆς ἐτήσιας Πρωτοχρονιάτικης
Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεως τήν Δευτέρα 20 Ἰανουαρίου 2020.
Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ συνδέσμου Ἐφημεριῶν ὁ
Ποιμήν, τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας, τοῦ Γραφείου Τύπου καί τοῦ
Ρ/Σ ”Μαρτυρία”, τοῦ Γραφείου Νεότητος, τοῦ Ξενῶνος συνοδῶν Ἀσθενῶν ”Θαλπωρή”, τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τοῦ Θεοχαριδείου, εὐλόγησε μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος παρέστη
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου μεταφέροντας τίς εὐχές καί εὐλογίες του, συμπροσευχoμένων τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου Πρωτ. Γεωργίου Περάκη, τοῦ Προέδρου Ἐφημερίων ὁ ”Ποιμήν” Πρωτ.
Ἀντωνίου Σαπουνάκη καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.
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Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τόνισε ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεως μας εἶναι ἕνα ἔργο πού τό στηρίζει ὁ κόσμος καί ἡ κοινωνία μέ
συντονιστή τήν Τοπική μας Ἐκκλησία.
Κατόπιν ἀποδόθηκαν τιμητικές εὐαρέσκειες τῆς Μητροπόλεώς μας σέ Κληρικούς πού ἔλαβαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδῶν καί σέ παιδιά Κληρικῶν πού
εἰσήχθηκαν σέ σχολές τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, καθώς καί στά μέλη τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας κ. Ἀνδρέα Μπαϊλάκη, κ. Ἀθανάσιο
Τζίκα καί κ. Παντελή Πετσετάκη.
Τό παρών ἔδωσαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ὁ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης
Μαλανδράκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Ἀντιδήμαρχοι, Δημοτικοί καί Περιφερειακοί σύμβουλοι, Διοικητές Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,
Σωμάτων Ἀσφαλείας καί φορεῖς συλλόγων.
Ἕνα θερμότατο εὐχαριστῶ ἀπό τήν συνεργάτιδα τῆς Μητροπόλεως μας κ.
Στέλλα Περάκη, ἡ ὁποία παρουσίασε καί τήν φιλανθρωπική Ἐκδήλωση, ἀπηύθυνε
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί πρός ὅλους τους χορηγούς πού στήριξαν καί αὐτή τήν
φορά τήν φιλανθρωπική κίνηση τῆς Μητροπόλεώς μας, πού χωρίς τήν δική τους
συμβολή τά πράγματα θά ἦταν πολύ δυσκολοτέρα.
Στή συνέχεια, τό γνωστό παραδοσιακό συγκρότημα ”τά Περουλάκια” ταξίδεψε
τόν κόσμο σέ ἕνα μουσικό ταξίδι, ἐνῶ ὁ παραδοσιακός χορευτικός σύλλογος ”τά
Σφακιά” χόρεψαν Κρητικούς χορούς, κερδίζοντας ἀμφότεροι τό θερμοτατο χειροκρότημα.
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Κουρά Μοναχοῦ στήν Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
Σέ κλίμα πνευματικῆς συγκινήσεως τελέστηκε τήν Παρασκευή 24 Ἰανουαρίου
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, ἡ ἀκολουθία εἰς μικροσχημον μοναχόν τοῦ π. Νεκταρίου Βαιγκούση, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Κουμπέ, ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ.
καί Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὅρους Βαρθολομαίου.
Προηγήθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου συμπροσευχομένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Καθηγουμένου τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνοῦ, τῆς ἀδελφότητος καί πλήθους
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν
Γερόντισσας Θεοφόρας καί Ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν Γουβερνέτου καί
Καρυδίου.
Μετά τήν Ἀκολουθία τῆς ρασοευχῆς τελέσθηκε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στίς Στέρνες
Ἀκρωτηρίου
Στήν Ἐνορία Στερνῶν Ἀκρωτηρίου ὅπου
διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ.
Εὐμένιος Ρενιέρης, ἱερούργησε σήμερα
Κυριακή ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.
Δαμασκηνός.
Στή συνέχεια μετέβη στήν 115 Πτέρυγα
Μάχης ὅπου εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῶν ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν της Ἀεροπορίας.
Τέλος, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Φανουρίου Κάτω Γαλατᾶ Πρωτ. Γεώργιος
Σεργάκης καί οἱ Ἐνορίτες, ὑποδέχτηκαν τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε τήν
Ἁγιοβασιλόπιττα, εὐχόμενος σέ ὅλους νά ἔχουν μία καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

Πλῆθος κόσμου στήν ἔναρξη
τῶν Δ΄ Χαραλάμπειων 2020
Μέ ἀθρόα προσέλευση, κληρικῶν, λαϊκῶν καί φορέων τοῦ τόπου μᾶς πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 27 Ἰανουαρίου στό ψυχαγωγικό κέντρο Κανάρια ἡ
ἔναρξη τῶν Δ’ Χαραλάμπειων πού διοργανώνει γιά τέταρτη ἐπιτυχημένη φορά ἡ
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν μέ συντονιστῆ τόν Θεοφιλέστατο
Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος Ἐνορίας Λενταριανῶν τήν ὁποία εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.
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Στή συνέχεια, η διακόνησα Φωτεινή Δερμεντζοπούλου, χαιρέτησε ὅλο τόν κόσμο, διαβάζοντας τό πλούσιο πρόγραμμα καί καλώντας ἀκολούθως στό βῆμα τόν
Σεβασμιώτατο ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους, χαιρετίζοντας καί ἐκεῖνος μέ τή σειρά του τήν ἔναρξη τῶν Δ΄Χαραλάμπειων, συγχαίροντας τόν στενό του συνεργάτη καί Πρωτοσυγκελλεύοντα στήν Ἱερά Μητρόπολή
μας Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο κ. Δαμασκηνό γιά τήν ἀφιερωματική αὐτή πρωτοβουλία καί γιά ὅλες τίς πλούσιες ἐκδηλώσεις πού τά περιλαμβάνουν.
Ἔκπληξη τῆς βραδιᾶς ἦταν ἡ ἀπονομή τιμητικῆς Εὐαρέσκειας σέ ἕνα φιλάνθρωπο Ἐνορίτη, τόν Πρόεδρο τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Χανίων κ. Ἀντώνιο
Ροκάκη πού βοηθάει μέ κάθε τρόπο τήν Μητρόπολη καί τήν Ἐνορία.
Τόν κόσμο ψυχαγώγησε μέ παραδοσιακά τραγούδια τό παραδοσιακό κρητικό
συγκρότημα τοῦ Ἀντώνη Μαρτσάκη, ἐνῶ ὁ Λαογραφικός Ὅμιλος Χανίων ξεσηκωσε τόν κόσμο μέ τίς φιγοῦρες του, κερδίζοντας τό θερμότατο χειροκρότημα.
Τό παρών στήν ἐκδήλωση πλήν τῶν προαναφερομένων ἔδωσαν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὅρους Γέροντας Βαρθολομαῖος μετά
τῆς συνοδείας του, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης,
Κληρικοί καί πλῆθος κόσμου.
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π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου: ”τό λειτουργικό
ἦθος καί τό πρότυπο τῶν Ἁγίων”
Τήν Τρίτη 28 Ἰανουαρίου στά πλαίσια τῶν Δ’ Χαραλάμπειων ὁ Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὁμίλησε στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀναπτύσσοντας τό θέμα ”τό λειτουργικό ἦθος καί τό
πρότυπο τῶν Ἁγίων”.
Τόν π. Θεμιστοκλή καλωσόρισε στήν Μητρόπολή μας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Δαμασκηνός, μιλώντας γιά τό πλούσιο συγγραφικό του ἔργο καί γιά
τίς πολλές πνευματικές ὁμιλίες του καί παράλληλα εὐχαριστώντας τον γιά τήν
ὑπέροχη ὁμιλία του.

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν Μητρόπολή μας
Μέσα στόν κατάμεστο ἀπό παιδιά Ἱερό
Ναό Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος στίς Βρύσες Ἀποκορώνου ὅπου
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης τιμήθηκε ἡ Ἑορτή τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν τήν Πέμπτη 30
Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. μέ τήν τέλεση Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
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Γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες μίλησε μέ τήν
εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἀριστείδης
Σπανδώνης.
Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη
στήν Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή
Κρήτης στόν Ἅγιο Ματθαῖο, ὅπου εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Σχολῆς καί
εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ
σπουδαστές καί καθηγητές. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἀπονομή ἀριστείων – βραβείων προόδου καθώς καί
ὑποτροφιῶν στούς ἱεροσπουδαστές τῆς Σχολῆς.
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ἱερούργησε ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στό πλαίσιο
τῶν Δ’ Χαραλάμπειων πραγματοποιήθηκε πνευματική ὁμιλία γιά τούς Τρεῖς Μεγίστους Φωστῆρες τῆς Ὀρθοδοξίας, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν Δ/
ντή τοῦ 19ου Δήμ. Σχολείου κ. Νικόλαο Γιαννακάκη καί ἐν συνέχεια ἐπιδόθηκαν
τιμητικές βραβεύσεις στούς ἐν ἐνεργεία Διευθυντές τῶν Σχολείων τῆς πόλεώς μας
γιά τήν προσφορά τους στήν παιδεία καί στήν ἐκπαίδευση τῶν νέων μας.
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π. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου:
”ἡ θρησκευτική ἐκδοχή τῆς ὑποκρισίας”
Τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο
Οἰκονόμου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ καλωσόρισε
ἡ Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν,
στήν ὁποία πραγματοποίησε πνευματική ὁμιλία μέ θέμα: ἡ θρησκευτική ἐκδοχή τῆς ὑποκρισίας, στό πλαίσιο τῶν Δ’ Χαραλάμπειων.
Γιά τόν π. Ἐπιφάνιο, ὁμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός παρουσιάζοντάς τον στόν εὐσεβές
ἀκροατήριο.
Τήν ἐξαιρετική ὁμιλία χαιρέτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός,
συγχαίροντας τόν π. Ἐπιφάνιο πού ἀνέπτυξε τό θέμα τῆς ὑποκρισίας, ἡ ὁποία κάνει
τόν ἄνθρωπο νά χάνει τόν δρόμο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Θεία Λειτουργία τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Λειτουργικοῦ
Τύπου στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν
Τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ τύπου πού ἀποδίδεται στό ὄνομα τοῦ
Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστού Μάρκου, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.
Δαμασκηνός στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν τό
Σάββατο 1η Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
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Ὁ Πλατανιάς τίμησε τόν Πλατανιανό
Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό
Λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία τελέστηκε τήν
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στόν Πλατανιᾶ Κυδωνίας
ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου
κ. Δαμασκηνοῦ, καί ὁ ὁποῖος
εἶναι ὁ πρῶτος ἱστορικά Ἐπίσκοπος πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε στόν ἱστορικό Πλατανιᾶ.
Στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο
Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου ἔδωσαν
τό παρών Ἄρχοντες τοῦ τόπου
καί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
ἀνάμεσά τους ὁ πρώην ὑπουργός κ. Ἀντώνιος Διαματάρης,
ὁ πρώην ὑπουργός κ. Χρῆστος
Μαρκογιαννάκης, ὁ Βουλευτής
κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ Γενικός Γραμματέας Τουρισμοῦ κ.
Δημήτριος Φραγκάκης, ὁ Διευθυντής προσωπικοῦ τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς κ. Ντόρας
Μπακογιάννη, κ. Παναγιώτης Ἀντωνόπουλος ἐκ μέρους τῆς Βουλευτοῦ, ὁ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, Δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, παρόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου πραγματοποιήθηκε τιμητική ἐκδήλωση ἐντός του Ναοῦ γιά τόν Πλατανιανό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου
κ. Δαμασκηνό. Μέ λόγια συγκινητικά πρός τό σεβάσμιο πρόσωπο τοῦ Θεοφιλεστάτου πού ἀπό μικρό παιδί ξεκίνησε τά πρῶτα του ἱερατικά βήματα ἀπό τό Ναό
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μέχρι καί τήν ἡμέρα πού ἔγινε Ἐπίσκοπος μίλησε ὁ οἰκεῖος
Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Πλατανιᾶ Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης.
Στή συνέχεια γιά τόν Θεοφιλέστατο, τόν ἄξιο χωριανό τους, πού εἶναι ὅπως
εἶπαν καμάρι ἤθους, ὀργανωτικότητας καί Πνευματικός Πατέρας τῆς Τοπικῆς μας
79

Ἐκκλησίας, γιά τό ἔργο του
ἀπό τή θέση τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τόσο σέ Ἐκκλησιαστικούς τομεῖς ὅσο καί σέ
κοινωνικούς, ὁμίλησαν ὁ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης
Μαλανδράκης, ὁ Βουλευτής
κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ
συγχωριανός του καί Γενικός
Γραμματέας Τουρισμοῦ κ. Δημήτριος Φραγκάκης, oι πρώην
ὑπουργοί κ. Χρῆστος Μαρκογιαννάκης καί κ. Ἀντώνιος Διαματάρης, συγχωριανοί του ἀπό τόν πολιτιστικό ἀναπτυξιακό σύλλογο Πλατανιᾶ, τό τοπικό συμβούλιο Πλατανιᾶ, ἀπό τό σύλλογο καταστηματαρχῶν Ἰάρδανος
καθώς καί ἐκ μέρους τῶν ἐκπαιδευτικῶν της πόλης μας, προσφέροντας του εὐχές
καί ἀναμνηστικά δῶρα.
Μέ λόγια συγκινητικά γιά τό νέο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου ὁμίλησαν καί οἱ δύο
Κρῆτες Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης καί Πνευματικός Πατέρας τοῦ Θεοφιλεστάτου, κ. Δαμασκηνός.
Μέ δάκρυα στά μάτια ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου εὐχαρίστησε
ὅλο τόν κόσμο καί κάθε ἕναν ξεχωριστά γιά τήν ἀγάπη πού ἔδειξαν καί αὐτήν
τήν τόσο συγκινητική ἡμέρα γιά τόν ἴδιο, πού ξεκίνησε ὡς ἱερόπαις στό χωριό αὐτό μέ τήν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ του π. Γεωργίου Μαραμπουτάκη καί πού ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά φτάσει στόν ὕψιστο βαθμό τῆς ἱεροσύνης
γιά νά προσεύχεται καί νά προσπαθεῖ τό καλύτερο γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἐπίσης,
εὐχαρίστησε τόν π. Δημήτριο Παρασκάκη καθώς καί ὅλους τους Ἐνορίτες γιά
τήν Ἀρχιερατική στολή πού τοῦ προσέφεραν ὡς δῶρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης
πρός τό πρόσωπό του.
Κατόπιν ὁ Θεοφιλέστατος μετέβη μαζί μέ τούς Ἀρχιερεῖς τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, κληρικούς καί
συγχωριανούς του στό μνῆμα τοῦ
μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μαραμπουτάκη, ὅπου τέλεσε τρισάγιο
εἰς μνήμην του.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
στόν Ἅγιο Παντελεήμονα στό Κόκκινο Μετόχι
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος
στό Κόκκινο Μετόχι τελέσθηκε σήμερα
τό πρωί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου
καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς μέσα ἀπό τήν Ὑμνογραφία
Ἀκόμη μία ὠφέλιμη καί πνευματική ὁμιλία προστέθηκε τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, στίς ἐκδηλώσεις πού πλαισιώνουν τά Δ’ Χαραλάμπεια τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν.
Ὁμιλητῆς ἦταν ὁ Διάκονος π. Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε
μέσα ἀπό μία ἐπιστημονική- θεολογική μελέτη τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς μέσα
ἀπό τήν Ὑμνογραφία.
Στή συνέχεια, ὁ σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Χανίων ”Γεώργιος ὁ Κρῆς” ἀπέδωσε ὕμνους ἐνῶ ἔκπληξη τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὅταν ἔψαλλε μαζί τους ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας Ἀντύπας. Τήν ἐκδήλωση πού παρακολούθησαν πλῆθος κόσμου
χαιρέτησε ὁ συντονιστής τῶν Δ’ Χαραλάμπειων, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν διάκονο γιά τήν ἐξαίρετη ὁμιλία
του, τούς ἱεροψάλτες καί τόν Γέροντα Ἀντύπα, μεταφέροντας καί τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ πρός ὅλους τους παρευρισκομένους.
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Ξεσήκωσε τά Χανιά ὁ π. Ἀνδρέας Κονάνος
στά Δ΄ Χαραλάμπεια
Στό κατάμεστο ἀπό κόσμο Πνευματικό κέντρο Χανίων, πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο
τῶν Δ΄Χαραλάμπειων ἡ ὁμιλία τοῦ ἀγαπητοῦ
σέ μικρούς καί μεγάλους π. Ἀνδρέα Κονάνου, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε μέ τόν δικό του μοναδικό τρόπο
τό θέμα ”Χριστέ μου φώτισέ με καί ἄλλαξέ με”.
Ὁ ἀγαπητός ὁμιλητής ἀπευθύνθηκε στό πολυπληθές ἀκροατήριο ἀπό ὅλη τήν Κρήτη, μέ λόγια
πνευματικά σέ ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλικιῶν.
Τήν ὁμιλία
παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, ὁ Γενικός
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας Ἀντύπας, κληρικοί καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ Ἐνορία Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιττά της
Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεώς μᾶς
εὐλόγησε τήν Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στό κατάμεστο ἀπό πλῆθος κόσμου κέντρο Κανάρια, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός
παρουσία τοῦ Πρωτ. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη, τοῦ Πρωτ. Εὐτυχίου
Πετράκη καί τοῦ Διακόνου π. Ἐλευθερίου Ξεκουκουλωτάκη, πού διακονοῦν στόν
Ναό, Κληρικῶν, τοπικῶν φορέων καί μελῶν τοῦ συλλόγου κυριῶν καί δεσποινίδων ” οἱ τρεῖς Ἱεράρχες”.
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π. Ἀντύπας: «ἐν παντί εὐχαριστεῖτε»
Ἀκόμα μία πνευματική ὁμιλία ἦρθε
νά προστεθεῖ στό ἀνθολόγιο τῶν ὁμιλιῶν πού διοργανώνει ἡ Ἐνορία Ἁγίου
Χαραλάμπους Λενταριανῶν ὑπό τόν
συντονισμό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ τήν
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
Ὁμιλητῆς ἦταν ὁ π. Ἀντύπας ὁ Ἁγιορείτης πού ἀνέπτυξε τό θέμα: ”ἐν παντί
εὐχαριστεῖτε”.
Γιά τόν π. Ἀντύπα ὁμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, ἐνῶ τήν ὁμιλία ἔκλεισε μέ τόν
χαιρετισμό του πρός τόν ὁμιλητή καί πρός τό ἀκροατήριο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.

Ἀρχιμ. Διονύσιος Κατερίνας:«ὅμιλος
ἀλληλολιβανιζομένων ἀρετοφανῶν φαυλοβίων»
Μέ τήν ὁμιλία τού Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Διονυσίου Κατερίνα ἔκλεισε
ἡ δέκατη ἡμέρα τῶν Δ’ Χαραλάμπειων
τήν Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
Γιά τόν π. Διονύσιο καί τό ἔργο τοῦ
ὁμίλησε ὁ συντονιστής τῶν Δ’ Χαραλάμπειων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.
Ὁ π. Διονύσιος ἀνέπτυξε τό θέμα
”ὅμιλος ἀλληλολιβανιζομένων ἀρετοφανῶν φαυλοβίων”, τονίζοντας πῶς
πρέπει νά συμπεριφέρεται ὁ Χριστιανός ὥστε νά μήν πέσει σέ παγίδες τοῦ πειρασμοῦ.
Τήν ὁμιλία ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός εὐχαριστώντας τόν ὁμιλητή καί τό εὐσεβές Χριστεπώνυμο πλήρωμα πού ἦρθε παρά τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες καί παρακολούθησε καί αὐτή τήν πνευματική ὁμιλία.
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π. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος:
«Ἕνας μυστικός δεῖπνος, ὅλη µας ἡ ζωή»
Τήν Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Χαραλάμπους Λενταριανῶν ἀκόμη
μία πνευματική ὁμιλία στό πλαίσιο
τῶν Δ’ Χαραλάμπειων.
Ὁμιλητῆς αὐτή τήν φορά ἦταν ὁ
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀνάπτυξε τό
θέμα «Ἕνας μυστικός δεῖπνος, ὅλη µας ἡ ζωή».
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Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἅγιο
Γεώργιο τόν Διβόλη στόν Ἁλικιανό Χανίων

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑόρτασε ἡ Ἐνορία Ἁλικιανοῦ τόν τοπικό μας Ἅγιο Γεώργιο τόν Διβόλη τήν Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος συνιερούργησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, στόν Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Ἁλικιανοῦ, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ.
Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος της ΣΤ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, ἐπί τή ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Διβόλη, ἐκ Φολεγάνδρου καταγομένου καί ὁ ὁποῖος μαρτύρησε τό 1866.
Στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἔλαβαν μέρος πλήθους Ἱερέων τῆς περιοχῆς,
ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων καί πολιτιστικῶν Συλλόγων καί πλήθους εὐσεβών
πιστῶν.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε στό Πολιτιστικό κέντρο
τῆς Μητροπόλεώς μας συναυλία ὑπό τῆς Χορωδίας Ἐνηλίκων τῆς Ἐνορίας Τιμίου
Σταυροῦ Ἁλικιανοῦ «Ἅγιος Γεώργιος Διβόλης».
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Τά Χανιά ὑποδέχτηκαν τό ἄφθαρτο λείψανο
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου
Τό ἄφθαρτο χέρι τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ὑποδέχτηκε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στήν
Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν τό Σάββατο 8 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
Τό ἱερό λείψανο τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῆς συγγνώμης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Ἁγίου
Διονυσίου ἀπό τή Ζάκυνθο τό ὁποῖο ἔφθασε μέ τήν συνοδεία τῆς Ἀστυνομίας καί
τῶν μοτοσικλετιστῶν τῆς ὁμάδος V STRORM GREEK RIDERS υποδέχθηκαν στά
προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ. Δαμασκηνός, ὁ Ἱερός κλῆρος καί ὁ φιλάγιος καί πιστός Λαός τῶν Χανίων μετά
τῶν ἤχων τῆς μπάντας τοῦ Στρατοῦ καί τιμητικοῦ Ἀγήματος.
Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἐπίσημη Δοξολογία καί ὁμιλία-καλωσόρισμα ὑπό
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς Δωδώνης κ. Χρυσόστομο καί Ζακύνθου κ. Διονυσίου.
Ἀκολούθησε Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Διονυσίου.
Κατόπιν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός καί ἐπικεφαλῆς τῶν Δ’ Χαραλάμπειων προσέφερε στούς τρεῖς Ἀρχιερεῖς τό ἐγκόλπιο τῶν
Χαραλάμπειων ὡς ἔνδειξη τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης.

86

Παλλαϊκή συμμετοχή στόν Ἑσπερινό
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί τήν συμμετοχή
ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ὁ μέγας πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός
πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου καί Θαυματουργοῦ Χαραλάμπους, στόν Ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Λενταριανά Χανίων χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ
καί συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ.
Χρυσοστόμου.
Τό παρών στήν πανηγυρική Ἀκολουθία ἔδωσαν μεταξύ ἄλλων ὁ Δήμαρχος
Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ἐκπρόσωποι φορέων καί Συλλόγων
καί ἑκατοντάδες εὐσεβῶν προσκυνητῶν πού ἦρθαν ἀπό διάφορες περιοχές τῆς
Κρήτης γιά νά προσκυνήσουν.
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Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Ἱδρύματος Ἁγία
Σοφία εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” καί ὁ Σύλλογος Φίλων του Ἱδρύματος διοργάνωσαν ἐκδήλωση γιά τήν
κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, τό βράδυ
τοῦ Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. στό
κέντρο “ΡΙΖΙΤΙΚΟ” στόν Τζιτζιφέ Ἀποκορώνου, γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση
τοῦ Προγράμματος «Βοήθεια στό Σπίτι».
Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός
συμπροσευχουμένων τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη,
κληρικῶν τοῦ Ἀποκόρωνα τοῦ Δημάρχου Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη καί ἑκατοντάδων φίλων τοῦ Ἱδρύματος.

Τιμήθηκαν οἱ ἀγωνιστές τοῦ Ἀκρωτηρίου
Ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης γιά τούς πεσόντες καί ἀγωνιστές ὁπλίτες τοῦ
στρατοπέδου τοῦ Ἀκρωτηρίου σέ διάφορες μάχες κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1897
πραγματοποιήθηκε στόν Ἅγιο Χριστόφορο (περιοχή Τράφος), στίς Κορακιές, μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου, παρουσία πολιτικῶν Ἀρχῶν, ἐκπροσώπων φορέων, κληρικῶν καί ἀρκετοῦ κόσμου.
Τό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης περιελάμβανε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὅπου προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.
Ἀκολούθησε προσκλητήριο νεκρῶν, καταθέσεις στεφάνων καί ἀνάκρουση τοῦ
Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.
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Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν
Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο τελέστηκε σήμερα ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Λενταριανά Χανίων.
Τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Συλλείτουργου
προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δωδώνης κ. Χρυσόστομος συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
Τό παρών στή λατρευτική σύναξη ἔδωσαν ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ φιλάγιος καί
πιστός λαός, ἀνάμεσά τους ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ ΟΑΚ κ. Ἄρης Παπαδογιάννης, ἐκπρόσωποι φορέων καί τοπικῶν συλλόγων.

Μεθεόρτιος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους
Μέ τόν μεθεόρτιο πανηγυρικό Ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό κορυφώθηκαν οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν Ἐνορία Λενταριανῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
Πλῆθος Κληρικῶν καί κόσμου κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό καί συμμετεῖχαν τόσο
στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ὅσο καί στήν λιτάνευση τῆς θαυματουργοῦ καί πανσέπτου Ἱερᾶς Εἰκόνας καί τῶν Ἱερῶν Σεβασμάτων στούς κεντρικούς δρόμους τῆς
περιοχῆς πού μύρισαν λιβάνι ἀπό τά νοικοκυριά πού θύμιαζαν ὑπό τόν ἐμβατηρίων τῆς Στρατιωτικῆς Μουσικῆς τῆς Μπάντας τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, συνοδεία
ἀγήματος τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, ἀντιπροσωπειῶν πολιτιστικῶν καί παραδοσιακῶν συλλόγων, σχολείων καί Διοικητῶν τῶν τριῶν στρατιωτικῶν σωμάτων. Ὡς
προπομποί στήν Λιτανευτική πομπή ἦταν οἱ μοτοσυκλετιστές (vstorm greek riders).
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Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος:
«καρναβαλιστές τῆς φιλανθρωπίας»

Μέ τήν πνευματική ὁμιλία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Χρυσόστομου Χρυσόπουλου ὁλοκληρώθηκε ὁ κύκλος πνευματικῶν ὁμιλιῶν πού πραγματοποιήθηκαν στό πλαίσιο τῶν Δ/ Χαραλάμπειων πού συντόνισε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου
κ. Δαμασκηνός.
Ὁ π. Χρυσόστομος, ἀνέπτυξε τό θέμα τῆς ὁμιλίας του μέ τόν τίτλο «καρναβαλιστές τῆς φιλανθρωπίας».

π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός:
«στό ἴδιο σπίτι ζοῦμε…»
Στήν κατάμεστη αἴθουσα ἀπό ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί κυρίως νέων,
τοῦ Πνευματικοῦ κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Εὐαγγελιστρίας Χανίων ὁμίλησε τήν
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ὁ π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός ἀναπτύσσοντας τό
θέμα: «Στό ἴδιο σπίτι ζοῦμε – Πῶς μπορεῖ
νά κρατηθεῖ ζωντανή ἡ σχέση τοῦ ζευγαριοῦ».
Ἡ ἐξαιρετική ὁμιλία πραγματοποιήθηκε
στό πλαίσιο τῶν ὁμιλιῶν τῆς σχολῆς συμβουλευτικῆς γάμου καί νέων γονέων, πού
διοργανώνει κάθε μήνα ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη.
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Δορυλαίου Δαμασκηνός: ” ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἦταν
μία ψυχή πού ἀγάπησε πολύ τόν Χριστό”
Μέ ἐκκ λησιασ τική
τάξη καί λαμπρότητα τελέσθηκε ἀπόψε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός, πρός
τιμήν τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας στόν
ὑπόγειο Ναό τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Χανίων ὅπου
διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης ὡς ἱερατικός προϊστάμενος
καί ὅπου τό ἕνα κλίτος του εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ἁγία Φιλοθέη.
Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστάτησε μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
«ἡ Ἁγία Φιλοθέη μᾶς καλεῖ νά βροῦμε τόν δρόμο
πού βρῆκε καί ἐκείνη»
Πανηγυρικά καί μέσα σέ κατανυκτικό κλίμα ἑορτάστηκε ἡ σεβάσμιος μνήμη τῆς «Κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν», τῆς στοργικῆς μητέρας, στήν Μητρόπολή μας μέ
τήν τέλεση πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ στό Παρεκκλήσιο πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ἁγία Φιλοθέη στόν ὑπόγειο Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων.
Στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ
προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος
ἡ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ
Τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
ἐπισκέφθηκε τήν Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, ἡ
Ὑπουργός Πολιτισμοῦ κα
Λίνα Μενδώνη.
Ἐκεῖ τήν ὑποδέχτηκαν
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ ἐπίτιμος ἔφορος Ἀρχαιοτήτων κ. Μιχαήλ Ἀνδριανάκης καί Κρητικοί μέ
παραδοσιακές φορεσιές, προσφέροντας τῆς μία ἀνθοδέσμη καί μία ὑφαντή πετσέτα.
Στή συνέχεια, ἡ Ὑπουργός ὁδηγήθηκε στό Καθολικό τῆς Μονῆς ὅπου προσκύνησε καί παρακολούθησε τοῦ ὕμνους πού ἔψαλλαν καλλικέλαδοι ψαλτες μέ χοράρχη τόν Ἄρχοντα τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Κων/νο Σταφανάκη.
Στό Καθολικό τῆς Μονῆς ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, ἐπίσκοπος Δορυλαίου,
κ. Δαμασκηνός, καλωσόρισε τήν Ὑπουργό προσφέροντάς της μία εἰκόνα τῆς φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ.
Μέ λόγια χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης ἡ κ. Μενδώνη εὐχαρίστησε τούς δύο Ἀρχιερεῖς καί
τούς Πατέρες τῆς Μονῆς γιά
τήν θερμότατη ὑποδοχή καί δεσμεύτηκε ἀπό τήν πλευρά της
ὅτι θά προχωρήσουν τά ἔργα
πού ἔχουν ἀποφασισθεῖ γιά τήν
ἀποκατάσταση τῆς Μονῆς.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ
κ. Ἀρναουτάκης ἔκανε δῶρο
στόν Ἐπίσκοπο Δορυλαίου ἕνα
ἐγκόλπιο, γιά τήν ἀνάληψη τῶν
νέων καθηκόντων του, μέ τόν κ. Δαμασκηνό νά εὐχαριστεῖ θερμά τόν Περιφερειάρχη Κρήτης.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη
κ. Δαμασκηνό στό μνημεῖο πεσόντων
ἀστυνομικῶν στά Χανιά
Ἐπιμνημόσυνη δέηση τέλεσε τό
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. στό
Ἀστυνομικό Μέγαρο Χανίων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, στό μνημεῖο πού βρίσκεται στό
Ἀστυνομικό Μέγαρο Χανίων καί εἶναι
ἀφιερωμένο στούς ἀστυνομικούς πού
ἔπεσαν κατά τήν ὥρα τοῦ καθήκοντος.

Δορυλαίου Δαμασκηνός: ”ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας
Πολύκαρπος μᾶς καλεῖ γιά μία καθολική
ὁμολογία πίστεως”
Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Πολύκαρπος μᾶς
καλεῖ γιά μία καθολική ὁμολογία πίστεως,
τόνισε μεταξύ ἄλλων, τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ὅπου βρίσκεται κλίτος τοῦ Ἁγίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Παντελεήμονος Κόκκινου Μετοχίου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, o ὁποῖος χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό, μεταφέροντας καί τίς εὐχές
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Πρίν τῆς ἀπολύσεως ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Εὐάγγελος Γενάρης εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο πού χοροστάτησε στήν πανήγυρη τῆς Ἐνορίας καί τοῦ προσέφερε ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας ἕνα Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο εὐχόμενος ἐκ μέρους
ὅλων τό Ἄξιος στά νέα Ἀρχιερατικά του καθήκοντα.
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Συνοδική Θεία Λειτουργία γιά τήν ἐπέτειο τῆς
συμπληρώσεως σαράντα πέντε ἐτῶν Ἀρχιερατικῆς
Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, ἑορτάσθηκε
ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, κατόπιν ὁμοφώνου Ἀποφάσεώς Της,
ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως σαράντα πέντε
ἐτῶν Ἀρχιερατικῆς Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου,
Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης (23 Φεβρουαρίου 1975 – 23 Φεβρουαρίου 2020).
Συγκεκριμένα, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 23ης Φεβρουαρίου 2020, τελέσθηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, στήν
ὁποία ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου,
Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος καί Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος καί ὁ
Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.
Μακάριος ὁμίλησε σχετικῶς ἀναγνώσας
καί κατάλληλον τή περιστάσει Πατριαρχικόν Γράμμα, τό ὁποῖον καί ἐπέδωκε εἰς τόν
Τιμώμενον Πρωθιεράρχην τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, κομίσας τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Σεπτοῦ
Προκαθημένου Αὐτῆς.
Ἐπίσης, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνέγνωσε Πατριαρχικό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου.
Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης προσεφώνησε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ἀναφερθεῖς μετά
θερμῶν λόγων εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐμφανῶς συγκινημένος, ἐξέφρασε
ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τό Πρόσωπό Του καί ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι ἐπιτελεῖ μόνον τό χρέος τῆς ἀποστολῆς του, ὡς Ἐπίσκοπος
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τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφερθεῖς μετ’ εὐγνωμοσύνης εἰς τό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Σεπτό Προκαθήμενο Αὐτοῦ,
τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς Ἄρχοντες τοῦ
Τόπου καί ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἐγγύς καί
μακράν, διά νά εὐχηθοῦν καταλλήλως.
Τούς ὕμνους στή Συνοδική Θεία Λειτουργία ἀπέδωσαν ἄρτια ὁ Χορός Ψαλτῶν «Οἱ Κρῆτες Μαΐστορες» ὑπό τήν διεύθυνση
τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀντωνίου Πλαΐτη, Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τό Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Ἡρακλείου «Ἅγιος Ἀνδρέας
Κρήτης» ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Στρουμπάκη, Ἐπικ. Καθηγητού τῆς
Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Στή Συνοδική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ κ. Μάξιμος Σενετάκης, Βουλευτής Ἡρακλείου, ὁ κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ κ. Βασίλειος
Λαμπρινός, Δήμαρχος Ἡρακλείου, Ἀντιπεριφερειάρχες, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Ταξίαρχος Νικόλαος Σπυριδάκης, Ἀστυνομικός
Διευθυντής Ἡρακλείου, ὁ κ. Δημοσθένης
Μπουντουράκης, Περιφερειακός Διευθυντής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος Κρήτης, ὁ Πλοίαρχος κ. Εὐθύμιος Δουβής, Λιμενάρχης Ἡρακλείου, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου κ. Νικόλαος Ξεξάκης, ἐκ
μέρους τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ὁ
Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπάς, Γέν.
Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ἡρακλείου «Ἅγιος Πολύκαρπος», Πρόεδροι Συλλόγων, Σωματείων καί Φορέων, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κληρικοί ἀπό ὅλη τή Μεγαλόνησο
Κρήτη καί πλῆθος πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε πρός ὅλους κέρασμα στό Ἀρχιεπισκοπικό Μέγαρο, μέ τή μουσική συνοδεία πολλῶν νέων παιδιῶν
καί στή συνέχεια παρατέθηκε γεῦμα πρός τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης ἀπό τό Σύνδεσμο Ἐφημερίων της Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μέ τή συμμετοχή τῆς χορωδίας Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς» τῆς
Ἐνορίας Ἐπισκοπῆς Πεδιάδος.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τό κάλεσμά Της καί ἐξέφρασαν μέ κάθε τρόπο τήν ἐποφειλομένη τιμή καί εὐχαριστία, ὡς καί τόν
προσήκοντα σεβασμό, πρός τόν Τιμώμενο Πρωθιεράρχη καί Σεπτό Πρόεδρο τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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