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Ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξη γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων 2020
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β ΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,
Συμπορευόμενοι μέ
τήν Παναγίαν Παρθένον,
τήν ἐρχομένην «ἀποτεκεῖν
ἀπορρήτως» τόν προαιώνιον Λόγον, καί
ἀτενίζοντες τήν ἑτοιμαζομένην νά ὑποδεχθῇ τό Θεῖον Βρέφος Βηθλεέμ, ἰδού
ἐφθάσαμεν καί πάλιν τά Χριστούγεννα, ἔμπλεοι αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεόν τῆς ἀγάπης. Ἡ πορεία πρός τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς κατά
σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου ἦτο ἐφέτος διαφορετική ὡς πρός
τάς ἐξωτερικάς συνθήκας, λόγῳ τῆς σοβούσης πανδημίας. Καί ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν εἰς τάς
ἱεράς ἀκολουθίας, ἡ ποιμαντική μέριμνα καί ἡ καλή μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ,
ὑπέστησαν τάς συνεπείας τῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν. Πάντα ταῦτα ὅμως
δέν ἀφοροῦν εἰς τήν ἐσωτάτην σχέσιν
τοῦ χριστωνύμου λαοῦ μέ τόν Χριστόν,
εἰς τήν πίστιν εἰς τήν πρόνοιαν Αὐτοῦ
καί τήν ἀφοσίωσιν εἰς τό «ἕν, οὗ ἐστι
χρεία».
Εἰς τάς ἐκκοσμικευμένας κοινωνίας, τά Χριστούγεννα ἔχουν ἀποχρωματισθῆ, κατέστησαν ἡ ἑορτή τῆς ἐπι-

δεικτικῆς καταναλώσεως
καί τῆς κοσμικότητος,
χωρίς ὑποψίαν ὅτι κατά
τήν ἁγίαν ταύτην ἡμέραν
τιμῶμεν τό «ἀεί μυστήριον» τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ὁ χριστιανοπρεπής ἑορτασμός
τῶν Χριστουγέννων ἀποτελεῖ σήμερον
πρᾶξιν ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκοσμίκευσιν τῆς ζωῆς καί εἰς τήν ἐξασθένησιν
ἤ καί νέκρωσιν τῆς αἰσθήσεως διά τό
μυστήριον.
Ἐν τῇ σαρκώσει τοῦ Λόγου ἀποκαλύπτεται τό περιεχόμενον, ἡ κατεύθυνσις καί ὁ σκοπός τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ὁ παντέλειος Θεός ὑπάρχει ὡς
τέλειος ἄνθρωπος, διά νά δυνηθῶμεν
νά ὑπάρξωμεν «μέ τόν τρόπον τοῦ
Θεοῦ». «Ὁ Θεός γάρ ἐνηνθρώπησεν,
ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Ὁ ἄνθρωπος
εἶναι, κατά τήν βαθυστόχαστον ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
«θεός κεκελευσμένος», «ζῶον θεούμενον». Αὐτή εἶναι ἡ ὑψίστη τιμή πρός
τόν ἄνθρωπον, ἡ ὁποία ἀποδίδει εἰς τήν
ὕπαρξίν του ἀνυπέρβλητον ἀξίαν. Ἐν
Χριστῷ, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται
εἰς τήν σωτηρίαν.Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
«οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι
δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν
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καί θῆλυ˙ πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ», θεολογεῖ θεοπνεύστεως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Πρόκειται
περί μιᾶς καθοριστικῆς ἀνατροπῆς εἰς
τόν χῶρον τῆς ἀνθρωπολογίας, εἰς τήν
ἱεράρχησιν τῶν ἀξιῶν, εἰς τήν θεώρησιν τοῦ ἤθους. Ἔκτοτε, ὅστις θίγει τόν
ἄνθρωπον, στρέφεται κατά τοῦ Θεοῦ.
«Οὐδέν γάρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ
καί φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός».
Χριστούγεννα εἶναι ὅλη ἡ θεανθρωπίνη ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ
Χριστός διηνεκῶς βιοῦται ὡς ὁ Ἦν, ὁ Ὦν
καί ὁ Ἐρχόμενος. Ὁ «ἐν ἀγκάλαις τῆς
Μητρός» εἶναι ὁ «ἐν τοῖς κόλποις τοῦ
Πατρός», τό παιδίον Ἰησοῦς εἶναι ὁ σταυρωθείς, ἀναστάς καί ἐν δόξῃ ἀναληφθείς
εἰς τούς οὐρανούς, ὁ δίκαιος κριτής καί
ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης. Αὐτό τό ἀνέκφαντον μυστήριον δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς
καί ὕμνοις, αὐτό διακονοῦμεν, διακονηθέντες καί διακονούμενοι συγχρόνως
ὑπ’ αὐτοῦ. Αὐτό διετύπωσε θεοπνεύστως, «ἑπομένη τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν», ἡ
ἐν Χαλκηδόνι Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδος.
Τό «δόγμα τῆς Χαλκηδόνος», τόν ὑπέρ
λόγον καί ἔννοιαν τρόπον τῆς προσλήψεως τῆς σαρκός τοῦ κόσμου ὑπό τοῦ
Λόγου τοῦ Θεοῦ, «ψάλλει» διά τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἐκφραστικῆς, τῆς ὀργανώσεως τοῦ ἱεροῦ χώρου, τοῦ ἐντυπωσιακοῦ
τρούλλου, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζει τήν τά
πάντα συνέχουσαν θείαν φιλανθρωπίαν
καί συνάπτει τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια,
διά τῶν εἰκόνων καί τοῦ διακόσμου, διά
τῆς μοναδικῆς θεολογικῆς γλώσσης τῆς
ἐκπάγλου φωτοχυσίας, ὁ πανίερος ναός
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν τῇ Πόλει τῶν
Πόλεων, τό καύχημα τῆς Ὀρθοδοξίας καί
τό κλέϊσμα τῆς οἰκουμένης.

Ἐν μέσῳ περιστάσεων καί θλίψεων
πολλῶν, ἠχεῖ σήμερον ἡ λιγυρά φωνή
τοῦ «ἀγγέλου Κυρίου», τοῦ «εὐαγγελιζομένου χαράν μεγάλην… παντί τῷ
λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς
ἐστι Χριστός Κύριος». Ἑορτάζομεν τά
Χριστούγεννα, προσευχόμενοι διά τούς
ἐν κινδύνοις καί ἀσθενείαις ἀδελφούς
ἡμῶν. Θαυμάζομεν τήν αὐτοθυσίαν τῶν
ἰατρῶν καί τῶν νοσηλευτῶν καί πάντων
τῶν συμβαλλόντων εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας. Χαίρομεν διαπιστοῦντες, ὅτι ὁ ἀσθενῶν προσεγγίζεται
ὑπ᾿ αὐτῶν ὡς ἱερόν πρόσωπον καί δέν
μετατρέπεται εἰς ἀριθμόν, περιστατικόν,
ἀντικείμενον, ἀπρόσωπον βιολογικήν
μονάδα. Ὡς ἐλέχθη προσφυέστατα, ἡ
«λευκή μπλούζα» τῶν ἰατρῶν εἶναι «ἕνα
ἄσπρο ράσο», ἐκφράζει τήν παραίτησιν ἀπό τό «ἐμόν» χάριν τοῦ ἀδελφοῦ,
τό «ζητεῖν τά τοῦ ἑτέρου», τήν ὁλικήν
ἀφιέρωσιν εἰς τόν πάσχοντα. Εἰς αὐτό
τό «ἄσπρο ράσο» καί εἰς τό ράσοντοῦ
κληρικοῦ, σύμβολον ἀμφότερα θυσίας
καί διακονικοῦ πνεύματος, ἡ ἔμπνευσις
καί ἡ κινητήριος δύναμις εἶναι ἡ ἀγάπη,
ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε δῶρον τῆς θείας
χάριτος, ποτέ ἀποκλειστικῶς ἰδικόν μας
κατόρθωμα.
Ἡ ἐπικίνδυνος πανδημία ἐκλόνισε
πολλά αὐτονόητα, ἀπεκάλυψε τά ὅρια
τοῦ τιτανισμοῦ τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ» καί ἀνέδειξε τήν δύναμιν τῆς
ἀλληλεγγύης. Ὁμοῦ μέ τήν ἀδιαμφισβήτητον ἀλήθειαν, ὅτι ὁ κόσμος μας
ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά
μας εἶναι κοινά, καί ἡ λύσις των ἀπαιτεῖ σύμπραξιν καί συμπόρευσιν, ἀνεδείχθη ἐξόχως ἡ ἀξία τῆς προσωπικῆς
συμβολῆς, τῆς ἀγάπης τοῦ Καλοῦ Σα4

μαρείτου, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τό ἀνθρώπινον μέτρον. Ἡ Ἐκκλησία συμπαρίσταται ἐνεργῶς, ἔργῳ καί λόγῳ, πρός τούς
ἐμπεριστάτους ἀδελφούς καί προσεύχεται διά τήν ἐνίσχυσιν αὐτῶν, τῶν συγγενῶν καί τῶν ὑπευθύνων διά τήν περίθαλψιν, διακηρύττουσα συγχρόνως, ὅτι
ἡ θεραπεία τοῦ ἀσθενοῦς, ὡς προσωρινή νίκη ἐπί τοῦ θανάτου, παραπέμπει εἰς
τήν ἐν Χριστῷ ὑπέρβασιν καί τελικήν
κατάργησιν αὐτοῦ.
Δυστυχῶς, ἡ ὑγειονομική κρίσις δέν
ἐπέτρεψε τήν ἀνάπτυξιν τῶν δράσεων,
αἱ ὁποῖαι εἶχον προβλεφθῆ διά τό 2020,
«ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί
ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν». Ἐλπίζομεν, ὅτι κατά τό ἐπερχόμενον ἔτος θά καταστῇ δυνατή ἡ πραγματοποίησις τῶν προγραμματισθεισῶν
ἐκδηλώσεων διά τήν νέαν γενεάν. Γνωρίζομεν ἐκ πείρας ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον οἱ νέοι
καί αἱ νέαι προσεγγισθοῦν μέ κατανόησιν καί ἀγάπην, ἀποκαλύπτουν τάς δημιουργικάς των δυνάμεις καί συμμετέχουν μέ ἐνθουσιασμόν εἰς τά δρώμενα.
Τελικῶς, ἡ νεότης εἶναι μία ἰδιαιτέρως
«θρησκευτική» περίοδος τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, μέ ὄνειρα, ὁράματα καί βαθείας ὑπαρξιακάς ἀναζητήσεις, μέ ζῶσαν
τήν ἐλπίδα ἑνός νέου κόσμου ἀδελφοσύνης. Αὐτήν τήν «καινήν κτίσιν», τούς
«καινούς οὐρανούς καί γῆν καινήν… ἐν
οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ», εὐαγγελίζεται
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, αὐτήν εἰκονίζει ἐν τῇ πορείᾳ πρός τά Ἔσχατα.

ἀλλά «ἀληθεύει», βιώνει τόν ἔνθεον
προορισμόν του. Ὡς διεκήρυξεν ἡ Ἁγία
καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας,
εἰς τήν Ἐκκλησίαν «ἕκαστος ἄνθρωπος
ἀποτελεῖ μοναδικήν ὀντότητα, προωρισμένην εἰς προσωπικήν κοινωνίαν μετά
τοῦ Θεοῦ». Ἔχομεν τήν θεόσδοτον βεβαιότητα, ὅτι ὁ παρών βίος δέν εἶναι
ὁλόκληρος ἡ ζωή μας, ὅτι τό κακόν καί
αἱ ἀρνητικότητες δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. Ὁ Σωτήρ ἡμῶν δέν εἶναι ἕνας «ἀπό μηχανῆς
Θεός», ὁ ὁποῖος παρεμβαίνει καί ἐξαφανίζει τά δεινά, ἐνῶ ταυτοχρόνως καταλύει τήν ἐλευθερίαν μας, ὡσάν αὕτη νά
ἦτο «καταδίκη», ἐκ τῆς ὁποίας χρήζομεν ἀπαλλαγῆς. Δι᾿ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἰσχύει τό ἀπαράμιλλον Πατερικόν:
«Βουλομένων γάρ, οὐ τυραννουμένων
τό τῆς σωτηρίας μυστήριον». Ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας δοκιμάζεται διά τοῦ Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ
ὁδός πρός τήν Ἀνάστασιν.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, συνεορτάζοντες μετά πάντων ὑμῶν ἐν θεαρέστῳ
φρονήματι τά Χριστούγεννα καί τάς
λοιπάς ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, εὐχόμεθα ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου τοῦ Φαναρίου,ὅπως ὁ συγκαταβάς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτήρ
χαρίζηται ὑμῖν ὑγιείαν, τήν πρός ἀλλήλους ἀγάπην, προκοπήν ἐν παντί ἔργῳ
ἀγαθῷ, καί πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν, ἐν
τῷ ἀνατέλλοντι νέῳ ἔτει καί ἐν πάσαις
ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς ὑμῶν. Γένοιτο!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί εὐλογημένα
τέκνα,
Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁ ἄνθρωπος ἀνακαινοῦται ὅλος, δέν «βοηθεῖται» ἁπλῶς,

Χριστούγεννα ͵βκ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Κρήτης γιά τίς ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου

Ἡ

  Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σέ Σύσκεψη, τήν Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, μέ ἀφορμή τίς πρόσφατες Κυβερνητικές ἐξαγγελίες, σχετικά πρός τίς Ἑορτές τοῦ Ἁγίου
Δωδεκαημέρου, καί με συναίσθηση τῆς ποιμαντικῆς
Της εὐθύνης, ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:
1. Ἀπό τήν ἀρχή αὐτῆς τῆς παγκόσμιας δοκιμασίας ἡ Ἐκκλησία Κρήτης κατά τό ἱερό χρέος Της καί
ἀπό ἀγάπη στούς ἀνθρώπους καί τό δῶρο τῆς ὑγείας, συντάχθηκε σέ ὅλα ὅσα πρότειναν οἱ εἰδικοί καί
θέσπισε ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση, γιά τήν ἀποφυγή τῆς
διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ. Μέ ὑπομονή, ἡ Ἐκκλησία
βίωσε τόν πρωτόγνωρο αὐτό «ἐγκλεισμό» Της, μέ κίνητρο τήν ἑνότητα καί τήν ὁμοψυχία, γιά τήν ὑπέρβαση
τῆς κρίσης αὐτῆς.
2. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες,
καί καθώς πλησίαζαν οἱ Ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου,ἀπέστειλε μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της, Συνοδική ἐπιστολή στόν Ἐξοχ. Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος,
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καί ζήτησε γιά τήν ἰδιαίτερη
αὐτή περίοδο στή ζωή τῶν πιστῶν, τήν πρόβλεψη τῶν
παρακάτω:
Α. Τῆς δυνατότητας τῆς κατ’ ἰδίαν προσευχῆς τῶν
πιστῶν στούς Ἱερούς Ναούς, μέ τήν τήρηση τῶν προβλεπόμενων μέτρων.
Β. Τῆς δυνατότητας συμμετοχῆς πιστῶν στή Θεία
Λατρεία τήν περίοδο τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, μέ
ἀναλογία τετραγωνικῶν μέτρων κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ
(ἕνας πιστός ἀνά δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα) καί
ὄχι περισσότεροι ἀπό πενῆντα (50) συνολικά πιστοί
στούς Μητροπολιτικούς καί τούς μεγάλους Ἱερούς
Ναούς.
3. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ στέρηση μέχρι σήμερα τῆς
δυνατότητας τῆς κατ’ ἰδίαν προσευχῆς στούς Ἱερούς
Ναούς προκάλεσε θλίψη καί ὀδύνη στόν Ἱερό Κλῆρο
καί τόν πιστό Λαό τῆς Μεγαλονήσου καί προσευχόμαστε νά μήν ἐπαναληφθεῖ.
4. Κατόπιν τῆς ἐκδόσεως τῆς νέας Κ.Υ.Α. μέ ἀριθμ.
5509/15-12-2020, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης χαιρετίζει τίς

διορθωτικές παρεμβάσεις τῆς Πολιτείας, γιά τά παρακάτω σημεῖα:
Α. τήν πρόβλεψη τῆς δυνατότητας τῆς κατ’ ἰδίαν
προσευχῆς τῶν πιστῶν στούς Ἱερούς Ναούς, ἀπό σήμερα μέχρι καί τήν 7η Ἰανουαρίου 2021.
Β. Τήν πρόβλεψη τοῦ ἀνώτατου ἀριθμοῦ τῶν
πενήντα (50) πιστῶν στούς Ἱερούς Μητροπολιτικούς
Ναούς,
Γ. τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐννέα (9) πιστῶν
στούς λοιπούς Ἱερούς Ναούς στόν ἀριθμό τῶν εἴκοσι
πέντε (25) πιστῶν.
5. Ἡ Ἱερά Ἐπαρχειακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης θά ἀποστείλει πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή
Κρήτης καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Ἐγκύκλιο Σημείωμα, γιά τήν παροχή πρακτικῶν
ὁδηγιῶν καί κατευθύνσεων.
6. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης προτρέπει γιά μιά ἀκόμη
φορά, ὅλους τούς ἀνθρώπους στήν ἐφαρμογή τῶν μέτρων, γιά τή διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας.
7. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη
Της στούς Ἰατρούς, τούς Νοσηλευτές, τό Διοικητικό
καί τό λοιπό Προσωπικό τῶν Νοσοκομείων καί ἐν
γένει τοῦ χώρου τῆς Ὑγείας, γιά τόν τιτάνιο καί ἄνισο
ἀγῶνα πού δίνουν καί προσεύχεται γιά τήν ἐνίσχυση
καί ἐνδυνάμωσή τους.
8. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, οἱ Ἱερές Μονές, οἱ Ἐνορίες, τά Ἱδρύματα καί οἱ λοιπές Προνοιακές δομές
Της, παρά τίς δύσκολες αὐτές συγκυρίες, συνεχίζουν
νά προσφέρουν στούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη.
9. Ἡ   Ἐκκλησία Κρήτης, εὔχεται πρός ὅλους εὐφρόσυνα Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος, 2021,
μέ ἀντοχές, ὑπομονή καί δυνατή πίστη πρός τόν Θεό,
μέ τήν προσδοκία τῆς ὑπέρβασης τῶν δοκιμασιῶν πού
βιώνουμε σήμερα.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης:

“οἱ Ναοί ἀνοιχτοί τά Θεοφάνεια”

Ἡ

τῶν πιστῶν στή Θεία Λειτουργία
τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων
καί γιά τό λόγο αὐτό στήν Ἱερά
Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης καί στίς
Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, οἱ Ἱεροί Ναοί θά
λειτουργήσουν τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, τηρουμένων τῶν μέτρων, ὅπως ἀκριβῶς τά Χριστούγεννα (25 πρόσωπα στούς μικρούς Ἱ. Ναούς καί 50
πρόσωπα στούς Μητροπολιτικούς καί Καθεδρικούς
Ἱ. Ναούς καί σύμφωνα μέ τά τετραγωνικά μέτρα πού
προβλέπει ἡ Κ.Υ.Α.). Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, θά
διασφαλίσει μέ ὑπευθυνότητα, ὅπως ἔπραξε μέχρι
σήμερα, τήν τήρηση τῶν μέτρων καί κατά τή μεγάλη
αὐτή Ἑορτή.
Ἡ ἄσκηση τοῦ θεμελιώδους καί συνταγματικά
κατοχυρωμένου δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς
λατρείας δέν μπορεῖ νά περιστέλλεται ἀδιακρίτως
στά πλαίσια ὀριζόντιων καί γενικῶν μέτρων, ὁ δέ
ὅποιος ἐπιβαλλόμενος περιορισμός ὀφείλει νά εἶναι
ἀναλογικός σέ σχέση μέ τά μέτρα πού ἱσχύουν σέ
λοιπές δραστηριότητες καί νά μήν ὁδηγεῖ στήν ὁλική ἀπαγόρευση τῆς λατρείας.
4. Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης ἀποστέλλει ἐπιστολή διαμαρτυρίας πρός τήν
Ἑλληνική Κυβέρνηση, μέ τό δίκαιο αἴτημα ἑνός εἰλικρινοῦς διαλόγου Ἐκκλησίας – Πολιτείας, γιά τό κοινό καλό τῶν ἀνθρώπων τοῦ Τόπου καί μέ γνώμονα
τήν ψυχική ὑγεία καί τήν κοινωνική εἰρήνη, καί μάλιστα στίς δύσκολες αὐτές συνθῆκες καί περιστάσεις.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀναμένει τόν ἀμοιβαῖο σεβασμό
καί τήν ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς Της, σέ αὐτόν
τόν κοινό ἀγῶνα καί ὄχι μεμονωμένες κινήσεις, πού
δημιουργοῦν λανθασμένα συμπεράσματα.
5. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, εὔχεται πρός ὅλους
αἴσιο καί εἰρηνικό τό νέο ἔτος 2021, μέ πλούσιο τόν
φωτισμό τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὑπέρβαση δυσκολιῶν,
κρίσεων καί ἀδιεξόδων.

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
μέ ἀφορμή τίς πρόσφατες Κυβερνητικές ἐξαγγελίες,
σχετικά πρός τήν ἀπαγόρευση
συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στήν μεγάλη Ἑορτή τῶν Θεοφανείων καί με συναίσθηση τῆς
ποιμαντικῆς Της εὐθύνης, ἀνακοινώνει, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της, τά ἀκόλουθα:
1. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐκφράζει τή δυσαρέσκεια καί τή θλίψη Της γιά τήν αἰφνίδια ἀνατροπή
αὐτῶν πού νομοθέτησε ἡ ἴδια ἡ Ἑλληνική Πολιτεία,
σύμφωνα μέ τήν μέ ἀριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 80588/1512-2020 (ΦΕΚ Β’ 5509) Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση, κατά τήν ὁποία ἡ συμμετοχή ἑνός μέρους τοῦ
ἐκκλησιάσματος στή Θεία Λειτουργία ἦταν δυνατή
κατά τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί τῶν Θεοφανείων.
2. Εἶναι γεγονός ὅτι στήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης
τά προβλεπόμενα μέτρα τηρήθηκαν ἀπολύτως καί
ἐφαρμόσθηκαν μέ ὑπευθυνότητα, κατά τίς ἑορτές
τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Μάλιστα,
σέ πολλούς Ἱερούς Ναούς σέ ὁλόκληρο τό Νησί, τελέσθηκαν διπλές θεῖες Λειτουργίες, γιά τήν κάλυψη
τῶν ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, χωρίς τή δημιουργία συνωστισμοῦ τῶν ἀνθρώπων καί χωρίς ὁποιαδήποτε
ἀπόκλιση ἀπό τά θεσμοθετηθέντα μέτρα.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ὁμολογουμένως συντάχθηκε, καθ᾽ ὅλο αὐτό τό διάστημα, μέ τά μέτρα τῆς Πολιτείας, μέ γνώμονα καί κριτήριο τή διαφύλαξη τοῦ
ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας καί τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς
τῆς πανδημίας, κατηγορούμενη μάλιστα, ἀπό διάφορα πρόσωπα ὅτι ἀρνήθηκε τήν εὐθύνη καί τήν
ἀποστολή Της, κάνοντας ὑπερβολικές «παραχωρήσεις».
3. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀδυνατεῖ νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπαγόρευση τῆς
Πολιτείας, σχετικά πρός τή στέρηση τῆς συμμετοχῆς
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Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης γιά τίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἡ

Προστάτου καί Πολιούχου τῆς πόλεως τοῦ Ἡρακλείου, θά τελεσθεῖ στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ
Ἡρακλείου, Συνοδική Θεία Λειτουργία,
κατά τήν ὁποία θά ὁμιλήσει ἐπίκαιρα
Συνοδικός Ἀρχιερέας.
3. Κατά τό διήμερο 11 καί 12 Νοεμβρίου 2021, θά πραγματοποιηθεῖ στούς
χώρους τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου
Κρήτης, Ἐπιστημονικό Συνέδριο, μέ τή
συμμετοχή διαφόρων Προσωπικοτήτων. Ἐάν οἱ συνθῆκες δέν ἐπιτρέψουν
αὐτοπρόσωπη συμμετοχή ἀκροατηρίου,
τό Συνέδριο θά πραγματοποιηθεῖ καί θά
μεταδοθεῖ διαδικτυακά.
4. Στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης
καί στίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, θά πραγματοποιηθοῦν, μέ
εὐθύνη τῶν οἰκείων Σεβ. Ἀρχιερέων,
παράλληλες Ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις,
οἱ ὁποῖες θά ἀνακοινώνονται ἐγκαίρως
καί θά μεταδίδονται, ὅπου εἶναι ἐφικτό,
διαδικτυακά.

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνακοινώνει
ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν Ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις σέ ὁλόκληρη τή Μεγαλόνησο Κρήτη, ἐντός τοῦ ἔτους 2021,
μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση διακοσίων
ἐτῶν ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγγενεσία καί
τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.
Συγκεκριμένα, ἔχουν ἀποφασισθεῖ
ὁμόφωνα τά παρακάτω:
1. Κατά τήν 25η Μαρτίου 2021 θά
πραγματοποιηθοῦν Ἱερά Μνημόσυνα σέ
ὅλους τούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς
καί σέ ὅλες τίς Ἱερές Μονές τῆς Μεγαλονήσου, (τηρουμένων τῶν μέτρων γιά
τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ), καθώς καί Ἐπιμνημόσυνες δεήσεις στά κατά Τόπους Μνημεῖα Πεσόντων, «ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν
ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἡρωϊκῶς
ἀγωνισαμένων καί εὐκλεῶς πεσόντων
ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ ἔθνους ἡμῶν ἀγῶσι
πάλαι τε καί ἐπ᾽ ἐσχάτων».
Ἐπίσης, τήν ἴδια ἡμέρα θά ἀναγνωσθεῖ
σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου Συνοδική Ἐγκύκλιος, γιά τήν
Ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
2. Κατά τήν 11η Νοεμβρίου 2021,
ἑορτή τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ,

Ἡράκλειο, 20 Ἰανουαρίου 2021
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Χριστουγεννιάτικο μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ
«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν....
Ἄξω γὰρ εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,
εἰρήνην καὶ ὑγείαν αὐτῷ….» (Ἠσ. 9, 6)

Ἐγώ, λέγει ὁ Θεός, θά φέρω τήν εἰρήνη
στούς ἄρχοντες, εἰρήνη καί ὑγεία
θά χορηγήσω στό παιδί αὐτό.

λόγος αὐτός τοῦ
προφήτου Ἠσαΐα,
παιδιά μου, ἀποτελεῖ
καί τό στίγμα τῆς περιόδου καί τῆς καταστάσεως πού ζοῦμε αὐτές τίς
ἡμέρες. Ἡ χαρά τῶν πάντων, Χριστός
ἡ ἀλήθεια, καί πάλι ἐπί τῶν ἐπάλξεων, καί πάλιν ἐπί τῶν συζητήσεων καί
ἀντιπαραθέσεων.
Κατά τόν ἀνωτέρω ὕμνον πολλές
φορές σκεπτόμαστε καί ὁμολογοῦμε ὅτι
ὁ Χριστός γεννήθηκε ἐπί γῆς ὡς βρέφος σπαργανούμενο ἐν φάτνῃ ἀλόγων
ζώων καί ἐμεῖς ἄλλοτε τόν πιστεύουμε
ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτήν καί ἄλλοτε ὡς πλάνον καί ἀπορριπτέο. Καί
ὅμως, ἡ ἱστορία, ἡ ἐπίσημη χρονολογία, τά γεγονότα, ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα ἀποδεικνύουν τή Θεότητα καί
τήν ἀρχοντιά τοῦ θείου Βρέφους πού
ταπεινά γεννήθηκε σέ φάτνη ἐξαιτίας
τῆς ἀγάπης Τοῦ Θεοῦ στό δημιούργημά Του. Τοῦ πρόσφερε εἰρήνη καί ὑγεία,
ὑπέρτατα ἀγαθά πού μόνο ἄν χαθοῦν
διαπιστώνεται ἡ ἀξία τους. Ἄλλωστε
καί ἡ ἀνωτέρω προφητεία ὀκτακόσια χρόνια πρίν τή γέννηση τοῦ Υἱοῦ
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ τό ἴδιο ἀναφέρει
καί διαλαλεῖ. Προσφέρει εἰρήνη στούς

ἄρχοντες, δηλαδή στούς
ἀνθρώπους, καί ὑγεία
στό παιδί Ἰησοῦ καί δι’
αὐτοῦ σέ ὅλους ἐμᾶς τούς
ἄνθρώπους κάθε ἐποχῆς.
Στήν ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ ἀκούσαμε «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου,
καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ
ὕδατος.» (Γεν. 1,1-1,2). Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο ἀπό
ἀγάπη καί ἐφερε τήν ὑγεία, τήν ἰσορροπία, τήν εἰρήνη καί τή συνύπαρξη στή
δημιουργία τοῦ κόσμου. Τά γεγονότα
τῆς πανδημίας, τό εὐάλωτο τῆς ὑγείας
τῶν ἀνθρώπων καί ἡ δυσκολία καταπολεμήσεώς της δηλώνουν ἀκριβῶς
τήν ἀδυναμία τοῦ χοϊκοῦ ἀνθρώπου πού
παρά τίς φιλότιμες προσπάθειες τῶν
ἐρευνητῶν στό χῶρο τῆς ὑγείας ἡ πανδημία θερίζει κυριολεκτικά τούς ἀνθρώπους καί προκαλεῖ πολύ πόνο.
Ἡ ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία προβάλλει τὸν ἄνθρωπο ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε
«κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν». Εἶχε
προηγηθεῖ ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου.
Ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀνα-

O
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πτύξει ὅλες τὶς δυνατότητες ποὺ τοῦ εἶχε
ἐμπιστευθεῖ ὁ Θεὸς ὄφειλε νὰ παραμείνει
σὲ κοινωνία καὶ ἐπικοινωνία μαζί Του.
Καὶ αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του κλήθηκε νὰ
γίνει δημιουργὸς ἀνθρώπων καὶ πολιτισμῶν, φύλακας τῆς ὑγείας καί εὐημερίας τοῦ κόσμου. Δύο φράσεις ἠχοῦν
στ’ αὐτιά μας, δυὸ θεμελιώδεις ἐντολές:
«Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε», «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν». Ἡ ἰδιαίτερη κοινωνία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἐκφράζεται μὲ
τὴν πνοὴ ζωῆς ποὺ ἐνεφύσησεν ὁ Θεὸς στὸ
πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου. Μία θέση προνομιακή, καθώς μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος
νὰ γίνει Θεὸς κατά χάριν ἐρχόμενος
ἐλεύθερα σὲ κοινωνία μὲ τὸ Δημιουργό. Ἔπρεπε ν’ ἀποφασίσει
ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ἂν ἤθελε νὰ
εἶναι μαζὶ ἢ χώρια Του. Πλήν,
ὅμως, ὁ ἄνθρωπος προέταξε
τὸ παρόν καί ἐφήμερον καί
ἀπογυμνώθηκε ἀπὸ τὴν θεία
προστασία καὶ συμμαχία.
Ἐπέλεξε ἄλλους παραστάτες
ποὺ τὸν παραπλάνησαν. Ἡ
ἐλπίδα του εἶχε στηριχθεῖ στὴν
κτίση καί στὴν ὕλη, οἱ ὁποῖες ὡς
κτιστές εἶναι προορισμένες γιὰ τὴ φθορά,
γιὰ τὴν ἀρρώστια καὶ τὸ θάνατο. Ἔτσι,
ξαφνικὰ χάθηκε τὸ προστατευτικὸ δίχτυ
ἀσφαλείας. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ Θεὸς ἀγαποῦσε καὶ ἀγαπάει τὸ δημιούργημά Του
δὲν θέλησε τὴν ἐξουθένωσή του καὶ ἔβρισκε τρόπους, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ ἱερὰ
ἱστορία, νὰ παραστέκεται στὸν ἄνθρωπο
καὶνὰ τοῦ θυμίζει τὴν παρουσία του εἴτε
μὲ τὸ Νόμο, εἴτε μὲ τοὺς Κριτὲς εἴτε μέ
τοὺς Προφῆτες. Καίτοι φαινόταν σὰ νὰ
εἶχε ἀποστρέψει τὸ πρόσωπό Του, ἐν
τούτοις χρησιμοποιοῦσε ἐκπροσώπους,
οἱ ὁποῖοι ἐπαναλάμβαναν τὸ ἀγωνιῶδες

ἐρώτημα τοῦ Θεοῦ στὸν Παράδεισο πρὸς
τὸν ἄνθρωπο: «Ἀδὰμ ποῦ εἶ;». Κατά συνέπεια διασπάστηκε ἡ ἀπευθείας σχέση.
Ὁ ἄνθρωπος εἶχε λησμονήσει καὶ εἶχε
ἀμαυρώσει μέ δική του εὐθύνη τήν εἰκόνα
βάσει τῆς ὁποίας εἶχε δημιουργηθεῖ. Χρειάσθηκε λοιπὸν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ν’ ἀναλάβει
καί πάλι πρωτοβουλία. Νὰ δείξει στὸν
κόσμο καὶ στὸν ἄνθρωπο τί περίμενε ἀπ’
αὐτόν. Νὰ ἀποστείλει τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν
μονογενῆ «γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον» (Γαλ. δ’ 4-7) καί νά
προσλάβει τήν ἀνθρώπινη φύση. Νά εἶναι
τέλειος Θεός καί νά γίνει τέλειος ἄνθρωπος. Αὐτὸ πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν
ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
ποὺ σὰν νέα δημιουργία ἔτεινε
πάλι χεῖρα ἀναπλάσεως στὴν
ἀνθρωπότητα καὶ ἀνέλαβε
νὰ δείξει τί σημαίνει κοινωνία μὲ τὸ Θεὸ βιώνοντας ὁ
ἄνθρωπος τίς ἀπελευθερωτικὲς συνέπειες τῆς κοινωνίας
Θεοῦ καί ἀνθρώπου. «Ὁ Θεὸς
ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».
Μέσα στή νέα πραγματικότητα ἡ ἀρρώστια, ὁ θάνατος, οἱ κακουχίες, δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ὅπως πρίν. Ὑπάρχει ἐλπίδα ἰάσεως καὶ θεραπείας. Κι ἂν
ἐπιμένουν, ἡ νέα δυνατότητα κοινωνίας
μὲ τὸ Θεὸ προσδίδει νέες διαστάσεις
καὶ πηγὲς ὑπερβάσεως τοῦ πόνου καὶ
ἀντλήσεως δυνάμεως. Ὁ ἄνθρωπος δὲν
εἶναι πιὰ μόνος. Προικισμένος ἀπό τά
χαρίσματα τῆς δημιουργίας, ὡς δημιουργικό ὄν, προσπαθεί στό μέτρο τοῦ
δυνατοῦ νά δημιουργήσει καί νά ὑπερβεί
τίς δυσκολίες του.
Ἀνατρέχοντας στή στάση τοῦ Ἰησοῦ
κατά τήν ἐπί γῆς παρουσία Του πρός
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τούς ἀσθενεῖς διαπιστώνουμε τὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ ὑγεία γιὰ τὴν ὀρθόδοξη
χριστιανικὴ Θεολογία καὶ Παράδοση.
Τόν συναντοῦμε ἀρωγό στὰ αἰτήματα ὅλων ἐκείνων ποὺ προσέτρεχαν
σ’ Αὐτὸν γιὰ νὰ τοὺς θεραπεύσει συνδέοντας ταυτόχρονα τὴν ἴαση μὲ τὴν
πίστη τῶν προσερχομένων καὶ τὴν
προσοχή τους στὸ ἑξῆς νὰ διατηρήσουν
ἀγαθὲς σχέσεις μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸ θέλημά Του. «Ἴδε ὑγιὴς γέγονας, μηκέτι
ἁμάρτανε». Μέ ἄλλα λόγια δέν παρίστανε τὸν θεραπευτὴ ἄν καί θεράπευε
τούς πάντες, ἀλλά ἔδειχνε καί τὸν ὀρθὸ
δρόμο πρὸς μία ὑγεία ψυχοσωματική.
Εἶχε, ὅμως, πλήρη ἐπίγνωση τῆς συνεχιζομένης κυριαρχίας τοῦ θανάτου
καὶ τῆς ἀρρώστιας, ὅπως καὶ ὅλων
τῶν λοίπων κακῶν πού πληγώνουν τόν
ἄνθρωπο.
Εἶναι γεγονός ὁτι οἱ ἐργαζόμενοι
στό χῶρο τῆς ὑγείας ἀλλά καί ὅσοι
φορεῖς γίνονται ἀρωγοί κατά τίς ἡμέρες τῆς πανδημίας συμπαριστάμενοι
στοὺς ἀσθενοῦντες ἀκόμα κι ὅταν δὲν
διαφαίνεται ἐλπίδα ἰάσεως, ὅλοι αὐτοί
γίνονται ὄργανα τοῦ Χριστοῦ ἀκολουθώντας Τον καί προσπαθώντας νά τούς
προσφέρουν τήν περιπόθητη σωματική
ὑγεία. Παρὰ τὸ δύσκολο τοῦ ἐγχειρήματος οἱ ἰατροί, οἱ νοσηλευτές, οἱ νοσηλεύτριες καί ἐργαζόμενοι στό χῶρο
τῆς ὑγείας, ἰδιαίτερα αὐτές τίς ἡμέρες,
γίνονται οἱ οἰκεῖοι, οἱ συγγενείς καί οἱ
φίλοι τῶν ἀσθενῶν ἀκολουθοῦντες μέ
αὐταπάρνηση καί πολλές θυσίες τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, «ἀσθενὴς ἤμην καὶ
ἐπεσκέψασθέ με».
Μέ αἰσθήματα βαθιᾶς θλίψεως
ἀπευθύνομαι σήμερα σέ ὅλους σας, σέ
σᾶς τούς πονεμένους καί ἀδικημένους

πιστούς. Ἀπευθύνομαι μέ πόνο ψυχῆς
γνωρίζοντας ἀκόμα καί τίς συνέπειες
καθώς ἀκούω τίς καμπάνες νά ἠχοῦν
καί νά καλοῦν τούς πιστούς στή Θεία
Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. Οἱ καμπάνες κτυποῦν καί ὁ ἀόρατος ἐχθρός
ἐμποδίζει τούς πιστούς νά προσέλθουν
στή Θεία Λειτουργία. Βέβαια καθένας
ἑορτάζει τά Χριστούγεννα μέ τό δικό
του τρόπο καί μέσα ἀπό αὐτό βγάζει
τά συμπεράσματά του. Νά γνωρίζετε,
ὅμως, ὅτι τά θεάρεστα καί εὐλογημένα
συμπεράσματα βγαίνουν ἀπό τή θεία
φώτιση, ἀπό τό νεογέννητο Χριστό
στήν ἀνθρωπότητα.
Μέσα στή δύνη τῶν πολέμων, συγκρούσεων, τρομοκρατιῶν, ξεριζωμῶν,
ἀοράτων ἐχθρῶν καί ἀσθενειῶν, ἀνισοτήτων καί διακρίσεων, ὁ Χριστός μᾶς
ἀπαντᾶ μέ τή γέννησή Του. Γεννιέται
ταπεινά στή φάτνη τῶν ἀλόγων, ζεσταίνεται ἀπό τά ζῶα στήν ἀφιλόξενη
ἀνθρωπότητα, γεννιέται σέ σπήλαιο ὄχι
σέ παλάτια, δέν ἀναγνωρίζεται παρά
μόνον ἀπ’ αὐτούς πού τόν ποθοῦν, τούς
ἁπλοϊκούς ἀνθρώπους. Νά γνωρίζετε,
ὅμως, ὅτι ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος
κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς ὅλων μας.
Μέ τήν πίστη ὅτι ὁ Θεός εἶναι οἰκεῖος
ἐλπίζουμε ὅτι καί στὴν παροῦσα κατάσταση τῆς ὑγείας ἡ θεία ἐπέμβαση δέν
θά ἀργήσει νά ἐμφανισθεῖ.
Εὐλογημένο δημιουργικό καί ἐλεύθερο
τό ἔτος 2021.
Χριστούγεννα 2020
Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός.
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† Μοναχός Ἐπιφάνιος Μυλοποταμινός
Ἵνα πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες,
περισσεύωμεν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν

Σ

έ μιά ἐποχή, κατά τήν ὁποία τό «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν» ἔχει γίνει σύνθημά μας καί ἄφρων
τρόπος ζωῆς, ἐνῶ τό «οὐκ ἐπ` ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» ἔχει παντελῶς λησμονηθεῖ,
ἄν δέν ἔχει θλιβερῶς λοιδορηθεῖ, ὁ μακαριστός
ἤδη ὁμοτράπεζος τοῦ Οὐρανοῦ Ἐπιφάνιος
ὁ Μυλοποταμινός, μέ τήν ἰδιότητά του, τοῦ μοναχοῦ καί τοῦ μάγειρα, ἦρθε νά μᾶς θυμίσει καί
σέ ὅλο τόν κόσμο νά κηρύξει τό μέτρο καί τήν
ἁρμονία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Μοναχισμοῦ.
Ἀκροβατώντας ἀνάμεσα στά δύο ἄκρα,
τῆς γαστριμαργίας καί τῆς αὐστηρῆς νηστείας,
ὁ Μοναχός Ἐπιφάνιος μετέτρεψε τήν λιτή ἁγιορείτικη διατροφή σέ δίαιτα παγκοσμίως γνωστή.
Χωρίς νά παύσει ποτέ νά πιστεύει ὅτι πρώτιστος σκοπός τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι νά
χορτάσει τήν πείνα τήν ὑλική, ἀλλά πρωτίστως
τήν πείνα τήν πνευματική, μέ τή βασισμένη σέ
ἁπλά, φθηνά καί ὑγιεινά ὑλικά τῆς μαγειρικῆς
του, ἀπέδειξε ὅτι ὁ σημερινός ἄνθρωπος,
ἐγκλωβισμένος μέσα στή φιλαυτία του, ἔχασε
τήν αἴσθηση τῆς πείνας τῆς πνευματικῆς, ἀπώλεσε τήν ἀγωνία γιά τό πραγματικό νόημα καί
τόν ἀληθινό σκοπό τῆς ζωῆς.
Χωρίς νά τό διαισθάνεται, πεινασμένος
πνευματικά, θέλησε νά κορέσει τήν πείνα του
ὑλικά καί ὁδηγήθηκε σέ ἀδιέξοδα τραγικά!
«Πεινώντας» γιά φαγητό, γιά ροῦχα, γιά διασκέδαση, γιά δύναμη καί γιά ἐπίδειξη, ξέχασε
νά «πεινάσει» γιά ἀγάπη, γιά δικαιοσύνη, γιά
ἀλήθεια, γιά ἐλευθερία καί ἔκλεισε τίς πόρτες
τῆς ψυχῆς του στό Λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ὁσιακή μορφή τοῦ Γέροντα Ἐπιφανίου
σελαγίζει στόν πνευματικό οὐρανὀ τῆς Ὀρθοδοξίας καί σηματοδοτεῖ τό κοσμοσωτήριο μή-

νυμα τῆς θείας Ἐνανθρώπησης, πού δέν εἶναι
ἄλλο παρά ὁ καθαγιασμός τοῦ ἀνθρώπου καί
τῆς φύσης.
Τό φαγητό δέν εἶναι πλέον αὐτοσκοπός ἀλλά
μέσο εὐχαριστίας καί δοξολογίας πρός τό Θεό.
Ἡ τράπεζα τοῦ ὑλικοῦ φαγητοῦ γίνεται προέκταση τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ «δείπνου τοῦ
μυστικοῦ», ὅπως δηλώνεται καί ἀπό τήν κτηριακή σύνδεσή της μέ τό Καθολικό τῶν Ἁγιορείτικων Μονῶν, ὅπου ἡ ὑλική τροφή ἔρχεται
νά συμπληρώσει τήν πνευματική καί νά τονίσει
τήν ψυχοσωματική ὀντότητα καί ἑνότητα τοῦ
ἀνθρώπου, τή διφυῆ ὑπόστασή του, κάθε διατάραξη τῆς ὁποίας ὁδηγεῖ στήν ἀνισορροπία…
Ὁ ἤδη εἰς τήν Τράπεζαν τῶν Οὐρανῶν συνευωχούμενος Ἐπιφάνιος Μυλοποταμινός μετέτρεψε τήν κουζίνα του σέ παγκόσμιο Ἄμβωνα!
Δέν ἐκράτησε γιά τόν ἑαυτό του τήν διασημότητα, πού τοῦ προσέφερε ἡ μαγειρική του
δεινότητα, ἀλλά τήν ἔθεσε στή διακονία τοῦ
οἰκοδεσπότη τοῦ Οὐρανοῦ.
Κάθε πιάτο του καί μία προσευχή πρός τό
Θεό, μία ἔκφραση ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο.
Κυρίως ἀγάπης...
Μᾶς δίδαξε ὅτι τά πάντα ἐν πᾶσι Χριστός!
Ἀπό τά σαλόνια τῶν διεθνῶν γαστρονομικῶν ἐκθέσεων, ἀπό τό ταπεινό κελί του, ἀπό
τούς ἀμπελῶνες του, ἀπό τό κρεβάτι τῆς ἀρρώστιας του, ὁ Μοναχός Ἐπιφάνιος ἐξαγίασε τήν
ὕλη καί σηματοδότησε τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης,
τῆς ταπείνωσης, τῆς μοναχικῆς ἁπλότητας, τῆς
λιτότητας, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς αὐτογνωσίας...
...Ἡ μηλωτή, πού ὡς ἄλλος Ἠλίας, μᾶς ἄφησε νά τόν θυμόμαστε καί ἀπ’ αὐτόν νά διδασκόμαστε!
† Ο ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς
τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας
(ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Ὕδρας Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ.κ. Ἐφραίμ, μέ θέμα: ἡ δύναμη
τῆς προσευχῆς στή ζωή μας καί τά ὀφέλη της, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς
‘’ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ’’)

Τί εἶναι ἡ προσευχή καί ποιά ἡ διαφορά της μέ τόν διαλογισμό πού βλέπουμε νά κυριαρχεῖ στίς μέρες μας;

ἐπικοινωνίας μέ τούς Ἁγίους μας. Εἶναι
ἀπό τίς στιγμές μοναδικές πού τελικά ὁ
ἄνθρωπος καταξιώνεται ὡς ἄνθρωπος
καί ἔχει τή δυνατότητα καί τήν χάρη
καί τήν εὐλογία καί τήν δωρεά νά ἐπικοινωνεῖ μέ τόν Πλάστη του.
Αὐτή εἶναι ἡ προσευχή εἶναι πολύ
περιεκτικά καί πολύ λίγα λόγια εἶναι ἡ
κοινωνία μέ τό Θεό μέ τούς Ἁγίους μέ
ὅλη τήν δημιουργία καί μέ τούς ἀγγέλους.

Τό ἐρώτημα φαίνεται νά εἶναι ἁπλό
καί ἡ λέξη προσευχή συνηθισμένη. Τελικά εἶναι ὅ,τι πιό οὐσιαστικό καί βαθύτερο πού μποροῦμε νά ἔχουμε στήν
ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Ἡ προσευχή εἶναι ὅλη ἡ Γραφή, ὅλοι οἱ πατέρες,
ὅλα τά Συναξάρια, ὅλοι οἱ ἅγιοι... εἶναι
τεράστιο θέμα καί βαθύ θέμα. Ἁπλά
ἐμεῖς μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ προσευχή εἶναι μία στιγμή κοινωνίας καί ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό, εἶναι μία στιγμή

Ὅποτε εἶναι κι αὐτό πού κάνει Σεβασμιώτατε τήν διαφορά μέ αὐτό πού
λέμε μέ τόν διαλογισμό;
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ἐπικοινωνία, μία κοινωνία μέ τούς
Ἁγίους, τόν Κύριό μας, τήν Παναγία
μας καί θέλω νά ρωτήσω, πολλές φορές ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, τήν προσευχή
μας ,τήν κάνουμε τυπικά, διαβάζουμε
μία προσευχή καί ἡ καρδιά μας στήν
οὐσία μείνει ψυχρή στήν προσευχή,
χρειάζεται λοιπόν τί νά κάνω ὥστε
πραγματικά νά ὑπάρχει αὐτή ἡ ἐπικοινωνία, ἡ κοινωνία, μέ τούς Ἁγίους μας
ὥστε νά ἀποφευχθεῖ αὐτή ἡ ψυχρότητα τῆς καρδιᾶς;

Εἶναι κάτι πού εἶναι τελείως διαφορετικό..., δέν μποροῦμε νά τά συνδέσουμε αὐτά ἀνεξάρτητα ἄν κάποιοι
τό προσπαθοῦν αὐτό... ἀλλά τελικά
ὑπάρχει ὑπαρξιακή διαφορά, ὁ δέ διαλογισμός εἶναι κάτι ἀπροσδιόριστο,
σέ ποιόν ἀπευθύνεται; ἐνῶ ἡ προσευχή ἀπευθύνεται σέ πρόσωπα... ἡ Ἁγία
Τριάδα δέν εἶναι κάτι ἀπροσδιόριστο,
νεφελῶδες... κάτι πού δέν ὑπάρχει…
μία φαντασία ἀλλά εἶναι συγκεκριμένα
πρόσωπα... οἱ Ἅγιοι εἶναι συγκεκριμένα
πρόσωπα... καί ἀπευθυνόμαστε ἐκεῖ καί
ἔχουμε αὐτή τήν κοινωνία... ἐνῶ στό
διαλογισμό μέ ποιόν ἐπικοινωνοῦν; μέ
τόν ἑαυτό μας; μέ τά πνεύματα; Καί
ἐκεῖ ἔχουμε καί δαιμονικά στοιχεῖα
μέσα ἀπό μαρτυρίες ἀνθρώπων... καί
ἔτσι ἄν δέν προσέξει μπορεῖ νά πάρει
ἄλλο δρόμο καί τελικά νά μήν ἑνωθεῖ
ποτέ μέ τόν Θεό. Ἐνῶ ἡ προσευχή εἶναι
ἕνωση μέ τόν Θεό.

Ἡ προσευχή τελικά εἶναι δῶρο
Θεοῦ. Οἱ μαθητές προσεύχονται καί
λένε: Κύριε δίδαξων ἡμᾶς προσεύχεστε.
Ἔχω καταλήξει τελικά καί ἐγώ σέ
αὐτήν τήν προσευχή, ἡ προσωπική μου
ἐμπειρία εἶναι αὐτή, τελικά λέω: Θεέ
μου διδάξέ με νά προσεύχομαι. Εἶναι
πολλά πράγματα, εἶναι τό περιβάλλον,
εἶναι ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, εἶναι
ἡ κόπωσης, εἶναι ψυχοσωματικό τό

Εἴπατε ὅτι ἡ προσευχή εἶναι μία
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καταφέρω ὅμως... καί τότε κάθε φορά
θά μπορῶ νά συγκεντρώνομαι καί νά
νιώθω τήν εὐεργεσία τῆς προσευχῆς.

θέμα καί καμιά φορά εἶναι ψυχαναγκαστικό δηλαδή ὅταν κάποιος αἰσθάνεται
κουρασμένος δέν ἔχει ὄρεξη.
Τελικά ὅμως οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ Ἅγιοί μας πού ἔχουν γράψει
χιλιάδες κείμενα γιά τήν προσευχή, μᾶς
λένε ὅτι ἡ προσευχή εἶναι δῶρο θεοῦ.
Πρέπει νά τοῦ ἀνοίξουμε τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας, τῆς ψυχῆς μας
καί εἶναι θέμα βαθιᾶς πίστεως. Πρέπει
νά ἔχουμε ὅλη μας τήν προσοχή πρός
Αὐτόν ὅπως μιλᾶμε σέ ἕνα συνάνθρωπο καί ἔχουμε ὅλη μας τήν προσοχή.
Νά ἔχουμε δύναμη τῆς ψυχῆς καί νά ξέρουμε ὅτι Ἐκεῖνος μᾶς ἀκούει, μᾶς βλέπει, μᾶς ἀγκαλιάζει. Δέν εἶναι εὔκολο.
Εἶναι ἄθλημα. Τελικά ὅμως ἐπιμένουμε
γιατί ὁ διάβολος βάζει ἐμπόδια. Πᾶμε
στή Λειτουργία καί φεύγει ὁ νοῦς ἀλλά
ἐγώ θά παλέψω νά τόν μαζέψω τό νοῦ
καί περνᾶ ἡ λειτουργία καί μπορεῖ νά
ἔχω μετάσχει πολύ λίγο σέ αὐτή. Θά τά

Σᾶς παραθέσαμε ἕνα ἐλάχιστο ἀπόσπασμα ἀπό τήν συνέντευξη μέ τόν
Σεβασμιότατο μητροπολίτη Ὕδρας,
Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ὁ ὁποῖος εἶναι
ἕνας ταπεινός Ἱεράρχης, ἕνας Ἱεράρχης
τῆς προσευχῆς καί ὁ ὁποῖος μᾶς μίλησε
γιά αὐτήν μέ τρόπο ἁπλό ἀλλά γλαφυρό. Θά συνεχίσουμε καί στό ἑπόμενο
τεῦχος μέ τήν συνέντευξη αὐτή. Εὐχόμαστε νά γίνουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς
προσευχῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος.
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ἐπιμέλεια: Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

107 χρόνια ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης
μέ τήν Ἑλλάδα
107 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν
Ἑλλάδα καί ἀπό νωρίς τό πρωί τελέσθηκε χωρίς τήν παρουσία πιστῶν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, στόν Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία τελέστηκε
μνημόσυνο γιά τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο
καί τῶν σύν αὐτόν ἀγωνιστῶν καθώς Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος τόνισε μεταξύ ἄλλων ὅτι σήμερα τιμοῦμε αὐτή τήν
ἡμέρα ὅπως ἁρμόζει, εὐχόμενοι τοῦ χρόνου νά τήν τιμήσουμε ὅλοι μαζί ὅπως κάθε
χρόνο.

20

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στήν Ἁγία Βαρβάρα στό Π.Β.Κ.
Ἡ Ἁγία της Χριστιανοσύνης καί προστάτιδα τοῦ Πυροβολικοῦ Ἁγία Βαρβάρα
ἑορτάστηκε μέ τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στή μνήμη της, τήν Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στό Πεδίο Βολῆς Κρήτης, μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἄγει τά ὀνομαστήρια του, καθώς τήν ἡμέρα αὐτή
ἑορτάζει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ἐπίσημος Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί ἱερέων τῆς Μητροπόλεως παρουσία τοῦ στρατιωτικοῦ καί πολιτικοῦ προσωπικοῦ του Πεδίου
Βολῆς Κρήτης.
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Στό Γέρο Λάκκο Κεραμιῶν ἑορτάστηκε
ὁ Ἅγιος Νικόλαος

Στό Γέρο Λάκκο Κεραμιῶν τελέσθηκε χωρίς παρουσία πιστῶν, τήν Κυριακή 6
Δεκεμβρίου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου πού ἡ Ἐκκλησία
μας τιμάει αὐτή τήν ἡμέρα τήν μνήμη του.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
γιά τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν
περιοχή Ἁγία Μαρίνα στά Χανιά.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν
ἕνεκεν τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία, ἔλαβαν μέρος ὁ Γενικός μας Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος ὅπου διακονεῖ καί στήν Ἐνορία Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς ΣΤ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης, ὁ
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκης καί ὁ Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης.
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Χριστουγεννιάτικα δέματα ἀγάπης
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Μέσα στό πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων καί εἰδικά αὐτή
τήν δύσκολη περίοδο μέσα
στήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ,
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας συνεχίζοντας τό φιλανθρωπικό της
ἔργο, αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες μοίρασε κρέας καί διαφόρων εἰδῶν
τρόφιμα, σέ περίπου ἑξακόσιες
οἰκογένειες καί ἄτομα πού ἀδυνατοῦν νά καλύψουν τίς βασικές ἀνάγκες σίτισής τους, σέ
ἄτομα πού βιώνουν τήν ἀνεργία καί τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό.
Τό Κεντρικό μας Συσσίτιο ἔμπνευση καί ἐπιθυμία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ὑπό τόν συντονισμό τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου
κ. Δαμασκηνοῦ, μέ τήν βοήθεια τοῦ ὑπεύθυνου κ.
Εὐθυμίου Σημανδηράκη,
τῆς μαγείρισσας κ. Μαρίας
Αὐγέρου, καθώς καί ὁμάδας
ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριών, τήν ἀρωγή Κληρικῶν
καί τήν εὐγενική προσφορά χορηγῶν τοῦ τόπου μας,
ἐνίσχυσε τίς οἰκογένειες
αὐτές πού πραγματικά ζοῦν
στά ὅρια τῆς φτώχειας, ὥστε νά γεμίσουν καί ἐκεῖνες, τό γιορτινό τους τραπέζι.
Αὐτό εἶναι μόνο ἕνα μέρος ἀπό τό ἔργο τοῦ φιλόπτωχου τό ὁποῖο ἐνισχύει ἄπορους συνανθρώπους μᾶς προκειμένου νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους καί νά πληρώσουν χρέη καί λογαριασμούς, δαπανηρά χειρουργεῖα καί φάρμακα.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας εὐχαριστεῖ ὅλους τούς δωρητές πού ἡ συμπαράστασή
τους πάντα εἶναι συγκινητική.
24

Χριστούγεννα
στήν Μητρόπολή μας
Τήν Παρασκευή 25η Δεκεμβρίου 2020, Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ
Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός προεξῆρχε τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας
Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς στό Μελιδόνι
Ἀποκορώνου.

Τήν παραμονή τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε
τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Παϊδοχώρι Ἀποκορώνου.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
γιά τόν Πρωτομάρτυρα Ἅγιο Στέφανο
Τόν Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιάκονο Ἅγιο Στέφανο τίμησε
σήμερα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν περιοχή τοῦ Κουμπέ Χανίων ὅπου
διακονοῦν ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος
Βαϊγκούσης καί ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης, μέ Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί
Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί
τό Θεῖο λόγο.
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Ἡ ἀρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
στά Κουνουπιδιανά Ἀκρωτηρίου
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Κουμουπιδιανῶν ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου τήν ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου
τοῦ Ἀδελφοθέου.
Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἐπισκόπου
Ἱεροσολύμων, εἶναι ἡ πρώτη Ἀποστολική Θεία Λειτουργία.

Διασώζει τόν λειτουργικό τύπο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τήν ἁπλότητα τῆς Λατρείας κατά τούς Ἀποστολικούς χρόνους. Ἀπό αὐτή προῆλθαν οἱ Λειτουργίες τοῦ Μ. Βασιλείου καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἐπικράτησε νά τελεῖται στίς 23 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του, καθώς καί τήν τελευταία Κυριακή του ἔτους (Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση).
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Δοξολογία
γιά τό νέο ἔτος στόν Καθεδρικό μας Ναό
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τήν
ἔναρξη τῆς νέας ἡμερολογιακῆς χρονιᾶς
τέλεσε ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
τῆς πόλεως, συμπροσευχουμένων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου, τοῦ Περιφερειάρχου Κρήτης κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη,
τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων κ. Νικολάου Καλογερή, Ἀντιδημάρχων, διοικητῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν
Σωμάτων Ἀσφαλείας, τηρώντας τά προβλεπόμενα μέτρα.
Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν καθιερωμένη Δοξολογία, εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα καί εὐχήθηκε σέ
ὅλο τόν κόσμο χρόνια πολλά καί εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος, εὐλογημένο, εἰρηνικό καί δημιουργικό, μέ ἀγάπη καί μέ τή
χάρη Θεοῦ νά ξεπερνᾶμε ὅλα τά προβλήματα εἰδικά τήν πανδημία πού πλήττει
ὅλο τόν κόσμο.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκορώνου
Ἀρχιερατακή Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τήν Κυριακή πρό τῶν Φώτων
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου στό
Καρύδι Ἀποκορώνου ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.
Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχουμένου
τοῦ Πρωτοσυγκελεύοντος τῆς Μητροπόλεως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Καρυδίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς, ὁ π. Εὐάγγελος
Μπακαρόζος καί ὁ Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

Τό παρών ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα
τῆς Μονῆς, εὐχήθηκε καλή χρονιά, μακριά ἀπό κάθε ἰό καί πανδημία, καλή διακονία στόν Ἡγούμενο καί συνέχεια στό δημιουργικό ἔργο τῆς Μονῆς.
Τήν Ἁγιοβασιλόπιττα κατόπιν μοίρασε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, εὐχόμενος καί ἐκεῖνος μέ τή σειρά τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο καί ὑγιές.
29

Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τιμήθηκε
ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱστορική
Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, συμπροσευχουμένου τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί τῆς ἀδελφότητος.
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Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων
στήν Μητρόπολή μας
Τήν Τετάρτη 6ην Ἰανουαρίου 2021, Ἑορτή τῶν Θεοφανείων
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ἱερούργησε στόν Ἱερό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στόν Κεφαλά
Ἀποκορώνου λειτουργώντας μέ
ἁπλότητα ὡς Ἱερέας γιά νά λειτουργηθεῖ κάθε Ἐνορία τῆς Μητροπόλεώς μας καί
τέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, εὐχόμενος ὅπως ὁ Ἐπιφανεῖς Θεός νά εὐλογεῖ, νά
φωτίζει καί νά μᾶς βοηθήσει νά σωθοῦμε ἀπό τήν πανδημία πού πληγώνει καθημερινά τόν κόσμο.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν
Τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί
Βαπτιστή τοῦ Κυρίου, τό ἱερό πρόσωπο
μέ τό ὁποῖο κλείνει τό ἅγιο δωδεκαήμερο, τίμησε μέ τήν τέλεση Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας, κεκλεισμένων τῶν
θυρῶν καί μεταδιδόμενη ραδιοφωνικά,
ἡ ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στίς Κορακιές
Ἀκρωτηρίου.
Τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου
καί Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ καί τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε καί τήν
Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου
στήν Μητρόπολή μας
Τήν Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 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 Πρωτ. Νικόλαος Λαδόπουλος.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
στούς Λάκκους Κυδωνίας
Τήν Κυριακή 17 Ἰανουρίου τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στούς Λάκκους
Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Στυλιανός Παπαδιός, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου Χαλέπας
Στόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μεϊντάνι Χαλέπας τελέσθηκε τήν
Κυριακή τό πρωί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο λόγο.

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο δύο ὁσιακῶν ψυχῶν
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος
Τό ἐννιάμηνο μνημόσυνο δύο ὁσιακῶν ψυχῶν, τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος
Συμεών καί τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας
Αἰκατερίνης τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τό Σάββατο
30 Ἰανουαρίου στήν ἱστορική Ἱερά Μονή
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, συμπροσευχουμένου τοῦ Καθηγουμένου τῆς
Μονῆς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, τῆς ἀδελφότητος
καί τῶν συγγενῶν.
Ὅπως τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἡ
μοναχική πορεία μέ τήν ἀδιάκοπη προσευχή καί νηστεία, τόσο τοῦ Γέροντος Συμεών ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε
ἀδελφός της Μονῆς, ὅσο καί τῆς Γερόντισσας Αἰκατερίνης ἀποτελεῖ γιά ὅλους ἐμᾶς μία διδασκαλία καί
ἕναν τρόπο ζωῆς πού πρέπει νά τόν ἐφαρμόζουμε στή
ζωή μας.
33

Τηλεδιάσκεψη γιά τήν ἑορτή
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Πανηγυρικά καί διαδικτυακά τιμήθηκε ἐφέτος ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Μεγίστων Ἱεραρχῶν στήν Πατριαρχική
Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης τό Σάββατο 30 Ἰανουαρίου 2021, ἐν μέσω αὐστηρῶν μέτρων πανδημίας μέ τήρηση ὅλων τῶν προβλεπόμενων κανόνων ἀσφαλείας.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Ἀκρωτηρίου παρόντων τοῦ Σχολάρχου κ.
Θωμᾶ Παναγιώτου καί ἀντιπροσωπείας Ἐκπαιδευτικῶν καί Ἱεροσπουδαστῶν τῆς
Σχολῆς.
Στό ἀναλόγιο οἱ καθηγητές τῆς ΠΕΣΚ ἀπέδωσαν τά ἱερά τροπάρια τῆς Ἑορτῆς,
ἐνῶ τόν Πανηγυρικό Θεῖο Λόγο ἐκφώνησε ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος καί Πνευματικός
της Σχολῆς Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκης ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητα καί τό μεγαλειῶδες ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Στίς 12.30΄ τό μεσημέρι ἀκολούθησε διαδικτυακή ἐκδήλωση μέ συμμετοχή σχεδόν ὅλων ἐκείνων πού συμμετεῖχαν «διά ζώσης» κάθε χρόνο στήν ἐκδήλωση αὐτή.
Τό παρών ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ἐκπρόσωποι
τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ἀπόφοιτοι, φίλοι, γονεῖς, καθηγητές καί μαθητές τῆς Σχολῆς.
Στήν σύντομη εὐχαριστιακή ὁμιλία του πρός ὅλους, ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε καί
μεταξύ ἄλλων ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν τρία πρόσωπα ὁμοιοπαθῆ ὅπως καί ἐμεῖς,
ἄνθρωποι ὅμως πού ἄκουσαν, βίωσαν καί δίδαξαν. Παράλληλα εἶχαν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους ἀπό τόν Θεό. Τά τρίπτυχα, παιδεία-κοινωνία-ἐκπαίδευση καί ἐμπιστοσύνη-ἀγάπη-μάθηση πού πρόβαλαν μέ τήν ζωή τους οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι οὐσιαστικά
καί καθοριστικά στή ζωή κάθε ἀνθρώπου. Ἄν ἔχουμε τούς Τρεῖς Ἱεράρχες πρότυπα
στή ζωή μας τότε μποροῦμε νά πορευθοῦμε σέ ἕνα ἀληθινό καί ἀσφαλῆ δρόμο...
Ἐπίσημος καλεσμένος ὁμιλητής ἦταν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος.
Ὑποτροφίες ἀπένειμαν ὁ Σύνδεσμος Ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἡ οἰκογένεια Φαλδαμή, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, ὁ παλιός μαθητής τῆς Σχολῆς Νικόλαος
Ἀποστολάκης καί ἡ ἐφημερίδα «Χανιώτικα νέα» στή μνήμη τοῦ Νίκου Κακαουνάκη,
ὁ ὁποῖος φοίτησε στή Σχολή μαζί μέ τόν ἱδρυτή τῶν “Χ.ν.” Γιάννη Γαρεδάκη.
Ἡ πανηγυρική αὐτή ἑορτή καί σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ λόγους εὐχαριστίας καί
εὐγνωμοσύνης τόσο πρός τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη γιά τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον
καί τήν πατρική μέριμνά του γιά τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή ὅσο καί σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς τους πρόσφεραν ὑποτροφίες στά παιδιά.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν Ἅγιο Φανούριο Κάτω Γαλατᾶ
Τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε καί κήρυξε τό Θεῖο λόγο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου
Κάτω Γαλατᾶ, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης, τηρουμένων τῶν μέτρων προστασίας γιά τήν πανδημία.
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Ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
στήν Μητρόπολή μας
Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας στήν περιοχή Φιλίππος Ἀποκορώνου ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ Δεσποτική καί συγχρόνως Θεομητορική ἑορτή
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.
Τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως μεταξύ τῶν ὁποίων
καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Χλιαρά.

O Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό μήνυμα τῆς ἑορτῆς τονίζοντας μεταξύ
ἄλλων ὅτι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔρχεται στόν ἄνθρωπο μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος τήν
ἀποδεχτεῖ καί ζητήσει ἀπό τόν Χριστό τήν βοήθειά Του. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά δώσει πτώση ἀλλά μπορεῖ νά δώσει καί Ἀνάσταση. Ἄν πιστέψουμε
στή δύναμη τοῦ Κυρίου μας δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτα.
Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς τέταρτης Ἀρχιερατικῆς περιφέρειας, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο πού ἀποδέχθηκε τήν πρόσκληση καί προεξῆρχε τῆς ἱερᾶς
πανηγύρεως τοῦ ὁμώνυμου Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Ἁγιασμός καί διπλή χειροθεσία
στό Φουρνέ Κυδωνίας
Μετά ἀπό ἀρκετούς μῆνες σιωπῆς κτύπησε καί πάλι χαρμόσυνα
ἡ καμπάνα τῆς κεντρικῆς ἐκκλησίας
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί
Ἁγίου Παντελεήμονος στό Φουρνέ
Κυδωνίας.
Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἐξωτερικῆς καί ἐσωτερικῆς ἀνακαίνισης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πού ἔγιναν μέ
πρωτοβουλία, ἐπιμέλεια καί δαπάνες
τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ἀλλά καί
μέ προσωπική ἐπίβλεψη καί ἐπιστασία τοῦ ἐφημερίου π. Ἐμμανουήλ Σκαλίδη ὁ
ὁποῖος διαπιστώνοντας τήν κατάσταση, λόγω τῶν ζημιῶν καί τῆς φθορᾶς, πού
ἐπέφεραν ὁ πανδαμάτωρ χρόνος καί οἱ καιρικές συνθῆκες, ἀνέλαβε «νά ἀναστήσει» τόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἀποκαταστήσει.
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ συγκίνηση τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 5 Φεβρουαρίου
ἐ.ἔ. προσῆλθε στό Φουρνέ
Κυδωνίας καί τέλεσε Ἁγιασμό γιά τά Θυρανοίξια τοῦ
ἀνακαινισθέντος Ναοῦ,
πλαισιούμενος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως.
Τό Σάββατο 6 Φεβρουαρίου τελέσθηκε στόν ἀνακαινισμένο ἐκ βάθρων Ναό
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί Συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύοντος
τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ.
Πρίν τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρε τό ἔργο καί τό διακόνημα τοῦ π.
Ἐμμανουήλ ὁ ὁποῖος ὅπως τόνισε εἶχε πάντα ἔνθερμο ζῆλο νά ἀνακαινίσει αὐτόν
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τόν Ἱερό Ναό πού εἶναι στολίδι τῆς περιοχῆς καί ὡς ἐλάχιστο εὐχαριστῶ τοῦ ἀπονέμουμε σήμερα τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου.
Στή συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου προχείρησε σέ
Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ π. Ἐμμανουήλ ἀναφωνώντας τό “ἄξιος” γιά τόν δραστήριο ἱερέα πού ἄν καί οἱ ἐποχές εἶναι δύσκολες κατόρθωσε νά
φέρει εἰς πέρας ἕνα τόσο σπουδαῖο ἔργο.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν στενό συνεργάτη
τοῦ π. Ἐμμανουήλ τόν κ. Ἀντώνιο Μυλωνάκη εὐχόμενος νά συνεχίσει καί ἀπό
ἄλλους βαθμούς τῆς ἱεροσύνης νά διακονεῖ τήν Ἐκκλησία μας.
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Τό παρών στή λατρευτική σύναξη, πού τελέσθηκε μέ ὅλα τά προβλεπόμενα μέτρα κατά τῆς πανδημίας ἔδωσαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Τάσος Κουρουπάκης, δημοτικοί καί περιφερειακοί σύμβουλοι καθώς
καί ἐκπρόσωποι τῆς κοινότητος Φουρνέ.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα τηρώντας τά μέτρα γιά τήν πανδημία τοῦ
Covid-19 ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος στήν πολυπληθέστατη Ἐνορία τῆς
πόλεώς μας, τά Λενταριανά.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο
καί Συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, παρουσία Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.

40

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ μέγας πανηγυρικός καί Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, στόν Ἱερό Ναό ὅπου διακόνησε στό παρελθόν μέ ἀγάπη, ἀνακαίνισε
ἐκ βάθρων καί θέσπισε τά Χαραλάμπεια, μία σειρά ἀπό πνευματικές, κοινωνικές,
ἐκπαιδευτικές καί ἀθλητικές δράσεις πού ἐφέτος τελοῦνται γιά πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Στόν Ἑσπερινό παρέστησαν συμπροσευχούμενοι ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης καί Κληρικοί
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ κόσμος ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα προσέρχονταν στόν Ἱερό Ναό ὅπου διακονοῦν ὁ π. Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης ὡς ἱερατικός προϊστάμενος καί ὁ π. Στυλιανός
Σταγάκης, γιά νά προσκυνήσουν τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου πού εἶχε
τοποθετηθεῖ στό κέντρο τοῦ Ναοῦ.
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Ἡ Ἀρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία
τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν
στήν Μητρόπολή μας
Μέ τή δέουσα λαμπρότητα
κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.
Δαμασκηνός τέλεσε τό Σάββατο
13 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. τήν Ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τῶν
Ἀποστολικῶν Διαταγῶν στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους
Λενταριανῶν, συμπαραστατούμενος ἀπό 2 ἱερεῖς καί 2 διακόνους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
ἐνῶ διακόνησαν ἀναγνῶστες, ἱερόπαιδες καί ψάλτες.
Στό διδακτικό κήρυγμά του
ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε
στήν ἀρχαιότητα τοῦ κειμένου
τῆς Ἀρχαιοπρεποῦς αὐτῆς Θείας
Λειτουργίας καί στά ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, πού ἀνάγονται στό λειτουργικό βίωμα
τῶν χριστιανῶν τῶν πρώτων
αἰώνων τῆς Ἐκκλησίας.
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Δορυλαίου Δαμασκηνός: «Γιά νά γίνουμε φίλοι
του Θεοῦ πρέπει νά προσαρμόσουμε
“τά θέλω μας” στό θέλημα τοῦ Θεοῦ»
Τήν Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως
κ. Δαμασκηνός, προεξῆρχε στήν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑόρτιου Ἑσπερινοῦ
πού τελέσθηκε στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων καί
εἶναι ἀφιερωμένο στήν μνήμη τῆς Ἁγίας.

Στό ἐπίκαιρο κήρυγμά του ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε στήν Ἁγία βιοτή τῆς
Κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ὑπῆρξε πρότυπο ζωῆς γιά τήν μακαριστή Γερόντισσα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀμφιλοχία
Κουφάκη καί ἡ ὁποία τό ἀπέδειξε περίτρανα μέ τά φιλάνθρωπα ἔργα της.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ὑπῆρξε πραγματική φίλη τοῦ Θεοῦ καί οἱ προσευχές,
τά ἔργα καί οἱ ἀγῶνες της, μᾶς διδάσκουν ὅτι γιά νά γίνουμε φίλοι τοῦ
Θεοῦ πρέπει καί ἐμεῖς, ὅπως ἔκανε
καί ἡ Ἁγία ὁλόκληρη τήν ζωή της, νά
προσαρμόσουμε “τά θέλω μας” στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ...
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Πρίν τῆς ἀπολύσεως ὁ Θεοφιλέστατος, εὐχαρίστησε τούς Κληρικούς, τούς
Ψάλτες καί ὅσους διακόνησαν στήν πανήγυρη αὐτή πού τελέσθηκε μέ τά προβλεπόμενα μέτρα γιά τόν Covid.

Ἰδιαίτερα εὐχαρίστησε τόν Ἱερατικό Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη καί τόν συνεφημέριο π. Ἐμμανουήλ Μηλιάκη, γιά τό σπουδαῖο ἔργο πού κάνουν τόσο στόν Ναό
ὅσο καί στά Ἱδρύματα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός:
“γιά νά γίνουμε εἰρηνικοί πρέπει πρῶτα
νά βροῦμε τήν εἰρήνη μέσα μας”
Μέ λαμπρότητα τελέσθηκε τήν Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στό ὁμώνυμο ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου στά
Παχιανά Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης ὡς ἱερατικός προϊστάμενος καί ὁ π. Ἐμμανουήλ Μηλιάκης ὡς συνεφημέριος.

Τῆς πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἐνῶ ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως.
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Κυριακή του Ἀσώτου
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Λαμπρά ἑορτάστηκε ἡ Κυριακή
τοῦ Ἀσώτου, τήν Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στόν Πλατανιά Κυδωνίας.
Τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ
ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο λόγο.
Παράλληλα, στό τέλος τοῦ κηρύγματός του ἀναφέρθηκε σέ ἕναν ἀξιοπρεπέστατο πατέρα τῆς περιοχῆς τοῦ
Πλατανιᾶ, τόν μακαριστό Θεοχάρη Λιονάκη κατά σάρκα πατέρα τοῦ Θεοφιλεστέτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἄνθρωπος σωστός οἰκογενειάρχης, πού μεγάλωσε
τά παιδιά του μέ ἀγάπη, ἦθος καί ἰδανικά.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος, ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Εὐμένιος Ρενιέρης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς ΣΤ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Γεώργιος Πετράκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πα46

παδοκωσταντάκης, ὁ Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης, ὁ Πρωτ. Κων/νος Θωμαδάκης καί ὁ Διάκονος Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό ἐννιάμηνο μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ Θεοχάρους Λιονάκη.
Τό παρών ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Δ/νων Σύμβουλος
τοῦ ΟΑΚ κ. Ἄρης Παπαδογιάννης, ὁ Περιφερειακός Σύμβουλος
Ἀλέξανδρος Μαρκογιαννάκης,
ὁ Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου
Χανίων κ. Γεώργιος Μπέας, ὁ
Διευθυντής τῶν Καταστημάτων
Κράτησης κ. Γεώργιος Κονταξάκης, Δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοσιογράφοι
καί κόσμος πού ἦρθαν νά προσευχηθοῦν καί νά τιμήσουν τήν μνήμη ἑνός τόσο
ἀγαπητοῦ ἀνθρώπου, τηρώντας τά προβλεπόμενα μέτρα γιά τόν Covid 19.
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