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Προσφιλεῖς ἀδελ-
φοί ἱεράρχαι καί τέκνα 
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀποτελεῖ κοινήν 
πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν 
ἐποχήν μας τό φυσικόν 
περιβάλλον ἀπειλεῖται 
ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς 
ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς 
ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τό 
διακύβευμα δέν εἶναι πλέον ἡ ποιότης 
τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς εἰς 
τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν 
εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται 
νά καταστρέψῃ τούς ὅρους τῆς ζωῆς 
ἐπί τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό 
σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου, ἁπτή ἔκφρασις τοῦ 
«συμπλέγματος παντοδυναμίας» τοῦ 
συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ». 

Εἰς τήν χρῆσιν τῆς πηγαζούσης 
ἐκ τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολο-
γίας ἰσχύος, ἀποκαλύπτεται σήμε-
ρον ἡ ἀμφισημία τῆς ἐλευθερίας τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιστήμη ὑπηρετεῖ τήν 
ζωήν, συμβάλλει εἰς τήν πρόοδον, εἰς 
τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀσθενειῶν καί 
πολλῶν καταστάσεων αἱ ὁποῖαι ἐθεω-

ροῦντο μέχρι σήμερον 
«μοιραῖαι», δημιουργεῖ 
νέας θετικάς προο-
πτικάς διά τό μέλλον. 
Ὅμως, ταυτοχρόνως, 
δίδει εἰς τόν ἄνθρω-
πον πανίσχυρα μέσα, 

ἡ κακή χρῆσις τῶν ὁποίων δύναται 
νά ἀποβῇ καταστροφική. Βιοῦμεν τήν 
ἐξελισσομένην καταστροφήν τοῦ φυ-
σικοῦ περιβάλλοντος, τῆς βιοποικιλό-
τητος, τῆς χλωρίδος καί τῆς πανίδος, 
τήν ρύπανσιν τῶν ὑδατίνων πόρων 
καί τῆς ἀτμοσφαίρας, τήν προϊοῦσαν 
ἀνατροπήν τῆς κλιματικῆς ἰσορροπίας 
καί ἄλλας ὐπερβάσεις ὁρίων καί μέ-
τρων εἰς πολλάς διαστάσεις τῆς ζωῆς. 
Ὀρθῶς καί προσφυῶς ἀπεφάνθη ἡ 
Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), ὅτι «ἡ 
ἐπιστημονική γνῶσις δέν κινητοποιεῖ 
τήν ἠθικήν βούλησιν τοῦ ἀνθρώπου, 
ὁ ὁποῖος, καίτοι γνωρίζει τούς κιν-
δύνους, συνεχίζει νά δρᾷ ὡς ἐάν δέν 
ἐγνώριζεν» (Ἐγκύκλιος, § 11).

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ προστασία τοῦ 
κοινοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ἀκεραίου φυσικοῦ 
περιβάλλοντος, εἶναι κοινή εὐθύνη 

Πατριαρχικόν Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου
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ὅλων τῶν κατοίκων τῆς γῆς. Ἡ σύγ-
χρονος κατηγορική προστακτική διά 
τήν ἀνθρωπότητα εἶναι νά ζῶμεν χωρίς 
νά καταστρέφωμεν τό περιβάλλον. Ἐνῶ 
ὅμως εἰς προσωπικόν ἐπίπεδον καί ἀπό 
πολλάς κοινότητας, ὁμάδας, κινήματα 
καί ὀργανώσεις ἐπιδεικνύεται μεγάλη 
εὐαισθησία καί οἰκολογική εὐθύνη, τά 
κράτη καί οἱ οἰκονομικοί παράγοντες 
ἀδυνατοῦν, ἐν ὀνόματι γεωπολι-
τικῶν σχεδιασμῶν καί τῆς 
«ἰδιονομίας τῆς οἰκονο-
μίας», νά λάβουν τάς 
ὀρθάς ἀποφάσεις διά 
τήν προστασίαν τῆς 
κτίσεως καί καλλιερ-
γοῦν τήν ψευδαίσθη-
σιν ὅτι τά περί «πα-
γκοσμίου οἰκολογικῆς 
καταστροφῆς» εἶναι ἰδεο-
λόγημα τῶν οἰκολογικῶν κινη-
μάτων καί ὅτι τό φυσικόν περιβάλλον 
ἔχει τήν δύναμιν νά ἀνανεώνεται ἀφ᾿ 
ἑαυτοῦ. Τό κρίσιμον ἐρώτημα, ὅμως, 
παραμένει: Πόσον θά ἀνθέξῃ ἡ φύσις 
τάς ἀκάρπους συζητήσεις καί τάς δια-
σκέψεις, τήν περαιτέρω καθυστέρησιν 
εἰς τήν ἀνάληψιν ἀποφασιστικῶν δρά-
σεων διά τήν προστασίαν της;

Τό γεγονός ὅτι κατά τήν διάρκειαν 
τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ 
Covid-19, μέ τόν ἐπιβληθέντα περι-
ορισμόν τῶν μετακινήσεων, τό κλεί-
σιμον ἐργοστασίων καί τήν μείωσιν 
τῆς βιομηχανικῆς δραστηριότητος καί 
παραγωγῆς, παρετηρήθη μείωσις τῶν 
ρύπων καί τῆς ἐπιβαρύνσεως τῆς ἀτμο-
σφαίρας, ἀπέδειξε τόν ἀνθρωπογενῆ 
χαρακτῆρα τῆς συγχρόνου οἰκολο-
γικῆς κρίσεως. Κατέστη εκ νέου σαφές 

ὅτι ἡ βιομηχανία, ὁ σύγχρονος τρόπος 
μετακινήσεως, τό αὐτοκίνητον καί τό 
ἀεροπλάνον, ἡ ἀδιαπραγμάτευτος προ-
τεραιότης τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν 
καί ἄλλα συναφῆ, ἐπῃρεάζουν ἀρνη-
τικῶς τήν περιβαλλοντικήν ἰσορροπί-
αν καί ὅτι η ἀλλαγή πορείας πρός τήν 
κατεύθυνσιν μιᾶς οἰκολογικῆς οἰκονο-
μίας ἀποτελεῖ ἀδήριτον ἀναγκαιότητα. 

Δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, η 
ὁποία στηρίζεται εἰς τήν κα-

ταστροφήν τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος. Εἶναι 
ἀδιανόητον νά λαμ-
βάνωνται οἰκονομικαί 
ἀποφάσεις χωρίς νά 
συνυπολογίζωνται αἱ 

οἰκολογικαί ἐπιπτώ-
σεις των. Ἡ οἰκονομική 

ἀνάπτυξις δέν εἶναι δυνα-
τόν νά παραμένῃ ἐφιάλτης διά 

τήν οἰκολογίαν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι 
ὑπάρχει ἐναλλακτική ὁδός οἰκονομικῆς 
ὀργανώσεως καί ἀναπτύξεως ἔναντι 
τοῦ οἰκονομισμοῦ καί τοῦ προσανατο-
λισμοῦ τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότη-
τος εἰς τήν μεγιστοποίησιν τῆς κερδο-
φορίας. Τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος 
δέν εἶναι ὁ homo oeconomicus.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό 
ὁποῖον κατά τάς τελευταίας δεκαε-
τίας πρωτοστατεῖ εἰς τόν χῶρον τῆς 
προστασίας τῆς κτίσεως, θά συνεχίσῃ 
τάς οἰκολογικάς του πρωτοβουλίας, 
τήν ὀργάνωσιν οἰκολογικῶν συνεδρί-
ων, τήν κινητοποίησιν τῶν πιστῶν καί 
πρωτίστως τῆς νεολαίας, τήν ἀνάδειξιν 
τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος εἰς 
βασικόν θέμα τοῦ διαθρησκειακοῦ δι-
αλόγου καί τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν 
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τῶν θρησκειῶν, τάς ἐπαφάς μέ πολιτι-
κούς ἡγέτας καί θεσμούς, τήν συνεργα-
σίαν μέ περιβαλλοντικάς ὀργανώσεις 
καί οἰκολογικά κινήματα. Εἶναι προφα-
νές ὅτι ἡ σύμπραξις διά τήν προστασί-
αν τοῦ περιβάλλοντος δημιουργεῖ δι-
αύλους ἐπικοινωνίας καί δυνατότητας 
διά νέας κοινάς δράσεις.

Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι αἱ περιβαλ-
λοντικαί δραστηριότητες τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι προέκτα-
σις τῆς ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνει-
δησίας του καί δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς 
περιστασιακήν ἀντίδρασιν εἰς ἕν νέον 
φαινόμενον. Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι ἐφηρμοσμένη οἰκολογία. 
Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, σύνολος 
ἡ λατρευτική ζωή, ὁ ἀσκητισμός καί 
ὁ κοινοτισμός, ἡ καθημερινότης τῶν 
πιστῶν, ἐκφράζουν καί παράγουν βα-
θύτατον σεβασμόν πρός τήν κτίσιν. Ἡ 
οἰκολογική εὐαισθησία τῆς Ὀρθοδοξί-
ας δέν ἐδημιουργήθη, ἀλλά ἀνεδείχθη 
από τήν σύγχρονον περιβαλλοντικήν 
κρίσιν. Ὁ ἀγών διά τήν προστασίαν τῆς 
δημιουργίας εἶναι κεντρική διάστασις 
τῆς πίστεώς μας. Ὁ σεβασμός τοῦ περι-
βάλλοντος εἶναι ἔμπρακτος δοξολογία 
τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ κατα-
στροφή τῆς κτίσεως εἶναι προσβολή 
τοῦ Δημιουργοῦ, ὅλως ἀσύμβατος μέ 
τάς βασικάς παραδοχάς τῆς χριστια-
νικῆς θεολογίας.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστα-
τα τέκνα, 

Αἱ οἰκοφιλικαί ἀξίαι τῆς Ὀρθοδό-
ξου παραδόσεως, ἡ πολύτιμος παρα-
καταθήκη τῶν Πατέρων, ἀποτελοῦν 
ἀνάχωμα κατά τῆς κουλτούρας, ἀξιο-

λογική βάσις τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κυρι-
αρχία τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς φύσεως. Ἡ 
πίστις εἰς Χριστόν ἐμπνέει καί ἐνισχύει 
τήν ἀνθρωπίνην προσπάθειαν ἐνώ-
πιον καί τῶν μεγίστων δυσκολιῶν. Ὑπό 
τό πρῖσμα τῆς πίστεως, δυνάμεθα νά 
ἀνακαλύπτωμεν καί νά ἀξιολογῶμεν 
ὄχι μόνον τάς προβληματικάς πτυχάς, 
ἀλλά καί τάς θετικάς δυνατότητας καί 
προοπτικάς τοῦ συγχρόνου πολιτι-
σμοῦ. Καλοῦμεν τούς ὀρθοδόξους νέ-
ους καί τάς νέας νά συνειδητοποιήσουν 
τήν σημασίαν τοῦ νά ζοῦν ὡς πιστοί 
χριστιανοί καί σύγχρονοι ἄνθρωποι. Ἡ 
πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ 
ἀνθρώπου κρατύνει τήν μαρτυρίαν μας 
ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, εὐχόμενοι 
ἐκ Φαναρίου πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί πα-
ντευλόγητον τό νέον ἐκκλησιαστικόν 
ἔτος, καρποτόκον εἰς ἔργα χριστο-
πρεπῆ, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς κτίσεως ὅλης 
καί πρός δόξαν τοῦ πανσόφου Ποιητοῦ 
τῶν ἁπάντων, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς, 
πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμα-
καρίστου, τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ τῶν θαυμασίων.

,βκ’ Σεπτεμβρίου α’
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 
πάντων ὑμῶν
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Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης: 

«Οἱ νοσηλεύτριες αὐτές 
τιμοῦν τή Μεγαλόνησο Κρήτη»

καί τό μεγαλεῖο τῆς Κρήτης. Τό μεγα-
λεῖο κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς, πού μπο-
ρεῖ νά ἀγαπᾶ, νά μοιράζεται, νά θυσιά-
ζεται, νά «μπαίνει μπροστά», νά τολμᾶ, 
νά ἀγωνίζεται καί νά νικᾷ!

Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, συγχαίρουμε τίς νοσηλεύτρι-
ες αὐτές καί μαζί τους ὅλο τό Ἰατρικό 
καί Νοσηλευτικό Προσωπικό τῆς Κρή-
της καί ὁλόκληρης τῆς Χώρας μας, πού 
αὐτούς τούς καιρούς βρίσκεται μπρο-
στά σέ ἕνα ἄνισο ἀγῶνα καί σηκώνει 
ἕνα μεγάλο σταυρό! Συγχαίρουμε καί 
ἐπαινοῦμε αὐτό τό ἦθος, πού ἀποκαλύ-
πτει τήν ἀληθινή ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, 
πού ζεῖ γιά νά κοινωνεῖ μέ τούς ἄλλους, 
γιά νά προσφέρει καί νά προσφέρεται, 
γιά νά βρίσκει διέξοδο σέ ἀδιέξοδα καί 
ἐγκλωβισμούς.

Ὁ Θεός ἄς ἔλθει βοηθός καί σκε-
παστής ὅλων μας, ἄς ἐμπνεύσει ὅλους 
τούς ἀνθρώπους στήν ἐπιλογή τῆς 
ἀλήθειας καί τῆς θυσίας καί ἄς βοηθή-
σει γρήγορα νά ὑπερβοῦμε τήν παγκό-
σμια αὐτή δοκιμασία!

Ìέσα στίς ἐξαιρετικές καί ἔκτα-
κτες δυσκολίες αὐτῶν τῶν 
καιρῶν, μέσα στήν ἀβεβαιότη-

τα καί τήν ἀγωνία τῆς διασπορᾶς τῆς 
πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί στήν 
ψυχική πίεση τοῦ ἐγκλεισμοῦ καί τῶν 
ἔκτακτων μέτρων τῆς Πολιτείας, ὡς 
μιά ἀληθινή ἀκτίδα φωτός καί ἐλπίδας, 
φάνηκε μπροστά μας ἡ ἐξαίρετη πρω-
τοβουλία δέκα νοσηλευτριῶν ἀπό τήν 
Κρήτη, πού ἀποφάσισαν, ἐθελοντικά 
καί ἐκούσια, νά μεταβοῦν στή Θεσσα-
λονίκη, γιά νά βοηθήσουν στίς Μονά-
δες Ἐντατικῆς Θεραπείας, πού ἔχουν 
ἐξαιρετικές ἀνάγκες αὐτές τίς ἡμέρες, 
προβάλλοντας, μέ τήν ἐπαινετή ἀπό-
φασή τους αὐτή, τούς ἀκατάλυτους καί 
ἰσχυρούς δεσμούς τῆς Μεγαλονήσου 
Κρήτης μέ τή Μακεδονία μας.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τιμή καί καύ-
χηση, χαιρετίζει καί ἐπαινεῖ τό ἦθος, 
τήν ἀνθρωπιά, καί τό ἐξαίρετο φρόνη-
μα τῆς Βασιλικῆς, τῆς Ὀλυμπίας, τῆς 
Εὐαγγελίας, τῆς Ἀρτέμιδος, τῆς Κα-
τερίνας, τῆς Μαλαματῆς, τῆς Εὐφρο-
σύνης, τῆς Ἀνθῆς, τῆς Χρυσούλας καί 
τῆς Πηνελόπης, γιά τήν ἐξαίρετη αὐτή 
ἀπόφασή τους. Οἱ νοσηλεύτριες αὐτές 
τιμοῦν τή Μεγαλόνησο Κρήτη καί με-
ταφέρουν στήν ἄλλη ἄκρη τῆς Ἑλλά-
δος, τό βίωμα, τόν «ἀέρα», τή λεβεντιά 
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Ἱστορικολειτουργική προσέγγιση 
στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ. Δαμασκηνοῦ εἰς τό Δημαρχεῖον Σούδας

Χριστούγεννα! Παγκόσμιο γεγονός. Ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι ἀνεξαρτήτου φυλῆς, ἡλικίας καί 
χρώματος, γιορτάζουν τά Χριστούγεννα ἀνε-
ξάρτητα ἄν πιστεύουν στό Χριστό ἤ ὄχι. Τί 
συμβαίνει λοιπόν;

Τά Χριστούγεννα ἔχουν ἀποτελέσει τελικά 
ἑορτή διασκέδασης, δώρων, διακοπῶν, μέ 
ἄλλα λόγια ἑορτή τοῦ ἐμπορίου; Ἤ εἶναι κάτι 
περισσότερο ἱστορικό καί Θεολογικό; Αὐτό θά 
προσπαθήσουμε νά καταδείξουμε στά ἑπόμε-
να λεπτά. Ἀκόμη μία διευκρίνιση. Πολλές φο-
ρές στά ἡμερολόγια, στά site τοῦ διαδικτύου 
καί σε ἐφημερῖδες ἤ καί στά Μ.Μ.Ε. ἀναφέ-
ρεται: «Σαν σήμερα…» ἔγινε αὐτό ἤ τό ἄλλο 
γεγονός.

Στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρχει μία διαφορά 
ὅταν κάνουμε λόγο καί μιλοῦμε γιά τά κο-
σμοσωτήρια γεγονότα, τά ὁποῖα ἔλαβαν χώρα 
κατά τό παρελθόν, χρησιμοποιοῦμε χρόνο 
Ἐνεστῶτα. Ἀκοῦμε στήν ὑμνολογία τῶν Χρι-
στουγέννων: «Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς 
πληροῦται». Μά δέν εἶναι παράλογο; Σήμερα 
γεννήθηκε ὁ Χριστός ἤ 725 χρόνια ἀπό κτί-
σεως Ρώμης; Καί ὅμως σήμερα γεννᾶται ὁ 
Χριστός, σήμερα σταυρώνεται, σήμερα ἀνα-
σταίνεται. «Σήμερον γεννάται ἐκ Παρθένου», 
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου» κ.α. Τι συμβαί-
νει λοιπόν;

Στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχει 
ὁ ἀναμφισβήτητος ἱστορικός χρόνος, ὑπάρχει 
ὅμως καί ὁ λειτουργικός, ὁ ὁποῖος ἐννίοτε 
ἀπορρίπτεται ἀπό πολλούς ἀνθρώπους ἀκόμη 
καί Χριστιανούς.

Τό ὅτι ἐμεῖς, στήν προκειμένη περίπτωση 
ἑορτάζουμε τά Χριστούγεννα κάθε χρόνο ση-

μαίνει ὅτι ὁ λειτουργικός χρόνος εἶναι ἀποδε-
κτός ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἀλλά καί ἡ ἑορτή  λειτουργεῖ γιά τή σωτηρία 
μας. Μήπως, τά Χριστούγεννα δέν ἑορτάζουν 
καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μέ τό 
ἐμπόριο, τίς ἐκδρομές κ.λ.π.;

Ἕνα λοιπόν ἑρώτημα θεολογικό πού χρήζει 
ἀπάντηση εἶναι, πῶς ἑορτάζομεν ὡς Ὀρθόδο-
ξοι Χριστιανοί τά λειτουργικά Χριστούγεννα;

Ἄλλη προϋπόθεση πού πρέπει νά μᾶς 
ἀπασχολήσει εἶναι ἡ θέση τῆς ἑορτῆς στό 
ἁγιολόγιο, δηλαδή, τί λογική ὑπάρχει; Ἔχουμε 
λογική λατρεία παρά τοῦ ὅτι πολλάκις τήν κά-
νουμε ἐμεῖς παράλογη, πότε ἑορτάζετο ἑορτή 
και γιατί θεσπίσθηκε νά ἑορτάζεται τήν 25ην 
Δεκεμβρίου;

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τό Δεύτερο ἑρώτημα 
ὥστε νά μπορέσουμε νά καταδείξουμε ἀπλού-
στερα τή θεολογική σημασία τῆς ἑορτῆς.

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καθιερώθηκε 
νά ἑορτάζεται πολύ νωρίς. Ἤδη μαρτυρῖες τῶν 
ἀρχαίων ἑορτολογίων μᾶς παραθέτουν ὅτι ἡ 
ἑορτή συνεορταζόταν τήν ἴδια ἡμέρα μέ τά Θε-
οφάνεια, τήν 6ην Ἰανουαρίου.

Κατ’ ἀρχήν ἡ ἡμέρα τῆς γέννησης τοῦ Χρι-
στοῦ δέν ἔχει ἀποθησαυριστεῖ στό Ἱερό Εὐαγγέλιο 
ἀπό κανένα Εὐαγγελιστή ἄν καί ἀπό τήν ἀναφο-
ρά στούς ποιμένες οἱ ὁποῖοι «ἀγραυλοῦντες καί 
φυλάσσοντες φυλακάς τῆς νυκτός ἐπί τῇ ποίμνῃ 
αὐτῶν» (Lu 2,8) μποροῦμε νά συμπεράνουμε 
ὅτι ὁ Χριστός γεννήθηκε καλοκαίρι ἤ τουλάχι-
στον ἀπό Μάρτιο καί μετά. Μέ βάση τά ἀνω-
τέρω διαπιστώνεται ὅτι ἡ ἀποστολική καί πα-
τερική παράδοση ἀπομακρύνεται ἀπό τήν Ἁγία 
Γραφή; Σέ καμία περίπτωση αὐτό δέν συμβαίνει.  

8



Χρειάζεται ὅμως νά διαπιστώ-
σουμε τήν ἐπίδραση, τό χῶρο, 
τό χρόνο καί τίς ἀλλες ἐπιρ-
ροές πού ὑπῆρχαν τήν ἑποχή 
ἐκείνη.

Μη μᾶς διαφεύγει τό γεγο-
νός ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἐξα-
πλώθηκε στόν Ἑλληνορωμαϊκό 
κόσμο τούς πρώτους αἰῶνες μ.Χ.  Ἄρα οἱ ἑορ-
τές τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἕνας τρόπος πού ἔτεινε 
νά προκαλεῖ τούς Χριστιανούς νά συμμετέχουν 
στίς ἑορτές αὐτές καί δεν εἶναι κακό τόσο ἡ 
συμμετοχή ὅσο τά σκάνδαλα καί οἱ ἠθικές πα-
ρεκτροπές στίς ὁποῖες ἴσως νά ἐμπλέκονταν οἱ 
Χριστιανοί. 

Μάλιστα τό 270 μ.Χ. ὁ αὐτοκράτορας 
Αὐριλιανός καθόρισε ὡς ἐπίσημη θρησκεία 
ὁλόκληρης τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τήν 
ἑορτή τοῦ Ἡλίου. Δείτε, λοιπόν, τήν αἰτία. Ἡ 
ἑορτή αὐτή τιμοῦσε τόν ἥλιο, ὡς πηγή ζωῆς 
καί κατά συνέπεια ὡς τήν ὑψίστη θεϊκή δύ-
ναμη. Μέ λίγα λόγια ἐδῶ ὑπάρχει θεοποίηση 
τῆς φύσεως, στήν προκειμένη περίπτωση τοῦ 
ἡλίου, πράγμα τό ὁποῖον δέν εἶναι ἀποδεκτό 
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Μήν ξεχνᾶτε «ἐγώ εἰμί 
Κύριος ὁ Θεός σου, οὔκ ἔσονταί σοι θεοί ἕτε-
ροι πλῆν ἑμοῦ». 

Γιατί, ὅμως, ἐπιλέχθηκε ἡ συγκεκριμένη 
ἡμερομηνία, γιά νά τιμοῦμε καί νά ἑορτάζουμε 
τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου καί Λυτρωτή;

Σέ κάθε ἡλιακό ἔτος ἔχουμε δύο ἡλιοστά-
σια. Τό θερινό καί τό χειμερινό. Στό θερινό 
συμβαίνει ἡλιος νά εὑρίσκεται στό πλέον 
ἀνώτερο σημεῖο τοῦ βορείου ἡμισφαιρίου ἤ 
ὁρθότερο ἡ γῆ ὡς δορυφόρος τοῦ ἡλίου λαμ-
βάνει τέτοια θέση ἀπέναντι στόν ἥλιο ὥστε νά 
θεωρεῖται ὅτι ὁ ἥλιος εὑρίσκεται στό πλέον 
ἀνώτερο σημεῖο τοῦ βορείου ἡμισφαιρίου. Στό 
χειμερινό γίνεται τό ἀντίθετο δηλαδή ἀντί γιά 
βορειότερο σημείο ὁμιλοῦμε γιά νοτιότερο.

Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τό μέν θερινό 
ἡλιοστάσιο νά ἔχουμε ἡμέρες μεγαλύτερες 
ἀπό τίς νῦχτες καί τό χειμερινό νά ἔχουμε ἡμέ-
ρες μικρότερες καί νῦχτες μεγαλύτερες.

Τώρα, ἐπειδή ἡ φαινομε-
νική ἀπουσία τοῦ ἡλίου μέ 
ἀποτέλεσμα νά ἔχουμε μικρό-
τερες μέρες θεωροῦνταν ἀπό 
τούς εἰδωλολάτρες ἀδυναμία 
τοῦ ἡλίου καί ἐπειδή μέ τήν 
ἔναρξη τοῦ χειμώνα ἐπανέρ-
χεται δυναμικά σημαίνει κατ’ 

αὐτούς ὅτι ὁ ἥλιος νικᾶ ἄρα εἶναι ἀήτητος. Ἡ 
ἑορτή αὐτή γινόταν τίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ 
Δεκεμβρίου γιατί τό χειμερινό ἡλιοστάσιο, 
κατά τούς εἰδωλολάτρας, ἦταν ἡ νίκη τοῦ φω-
τός ἔναντι τοῦ σκότους.

Σαράντα τρία χρόνια μετά ὁ Μ. Κων-
σταντῖνος καθιέρωσε τήν ἀνεξιθρησκεία. Οἱ 
διωγμοί σταμάτησαν καί ἡ Χριστιανική Ἐκκλη-
σία μπόρεσε πλέον νά ὀργανώσει τή ζωή της, 
νά κτίσει Ιερούς Ναούς καί τό σπουδαιότερο 
νά  ἔχει τή δυνατότητα νά κυρήξει ἐλεύθερα 
τήν πίστη της.

Δέν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι καί τότε οἱ Χρι-
στιανοί ὡς ἄνθρωποι εἴχαν ἐπιρροές ἀπό τίς 
εἰδωλολατρικές παραδόσεις καί ἐπειδή οἱ 
ἐπιρροές αὐτές δέν ἔπρεπε νά ἀγγίζουν τούς 
Χριστιανούς ὡς ἀναφέραμε προηγουμένως, 
γι’ αὐτό τό λόγο προέταξαν ἀντί τῆς ἑορτῆς 
τοῦ κτιστοῦ ἡλίου, τόν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, 
τό Χριστό. Γι’ αὐτό μεταφέρθηκε ἡ ἑορτή τῶν 
Χριστουγέννων ἀπό τίς 6 Ἰανουαρίου, παρά 
τοῦ ὅτι στήν Ἀρμενία, μια προχαλκηδόνια 
Ἐκκλησία, γιορτάζουν τά Χριστούγεννα μαζί με 
τά Θεοφάνεια ἀκόμα καί σήμερα.

Ὑπάρχει, λοιπόν, ἡ ἑξῆς λογική καί ἡ ἑξῆς 
ὑπέρβαση.

Παλαιότερα βέβαια δέν ὑπήρχαν φανα-
τισμοί καί μισαλοδοξίες στήν Ἐκκλησία τότε 
ἀπό τούς ὑγιεῖς Χριστιανούς. Διαπιστώνουμε 
ὅτι γιά νά προσελκύσει τούς ἐθνικούς, κάνει 
ἀναγωγικές ὑπερβάσεις καί χρησιμοποιεῖ πα-
ραδόσεις στίς ὁποῖες, δίδοντας διαφορετικό 
νόημα ἐπιτυγχάνει καί τήν χαρά καί τό πανη-
γύρι καί τή γιορτή ἀλλά καί μία νέα, ἀνώτερη 
καί πνευματικότερη ἔννοια τῆς ἑορτῆς.

Μέ ἀλλα λόγια ἡ  Ἑκκλησία, ἕνα θέμα οἰ- 

9



κεῖο στούς ἀνθρώπους, δηλαδή τόν ἥλιο  
–ὡς φῶς καί ζωή–, τό χρησιμοποιεῖ γιά νά 
δείξει τήν πίστη της. Δέν ἀπορρίπτει. Λέει νά 
ἀποδέχεσθε τόν ἥλιο ὡς φυσικό καί κτιστό, ὁ 
ὁποῖος δίδει ζωή, δέν πρέπει ὅμως νά προσδί-
δονται σ’ αὐτόν θεϊκές ἰδιότητες γιατί ὑπάρχει 
ἄλλος ἥλιος, ἀνώτερος. Ἐκεῖνος πού ὑπάρχει 
πρό καταβολῆς κόσμου, ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύ-
νης, ὁ Χριστός! «Φῶς ἐκ φωτός, Θεός ἀληθι-
νός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ».

Προσέξτε τί λέει τό ἀπολυτίκιον τῶν Χρι-
στουγέννων: «…Σε προσκυνεῖν (ὁ κόσμος 
ἐννοεῖ) τόν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης…». Βλέπε-
τε πόσο πετυχημένα καί εὔστοχα ὁ ὑμνωδός 
ὅλα ὅσα εἴπαμε τά συμπεριέλαβε σέ δύο μόνο 
λέξεις.

Τό ἀπολυτίκιο τῶν Χριστουγέννων ἐκτός 
ἀπό ἱστορικό χαρακτήρα πού περιγράψαμε 
ἔχει καί τό θεολογικό. Ὁμιλεῖ γιά τήν ἀνατολή 
τοῦ φωτός τῆς γνώσεως «ἀνέτειλεν τῷ κόσμῳ 
τό φῶς τό τῆς γνώσεως».

Στή φράση αὐτή περικλείεται ἡ πλέον 
ὑπερβατική καί καθολική ἀποκάλυψη καί ἐδῶ 
ἐνυπάρχει τό ἀρχαῖο πεδίο μάχης ἐνάντια στό 
Χριστιανισμό καί τό Χριστό.

Ἀντίπαλοί του; Εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι 
στό ὄνομα τῆς γνώσεως αἰσθάνονται ὑποχρε-
ωμένοι νά καταστρέψουν μέ ὁποιονδήποτε 
τρόπο κάθε τί πού σχετίζεται μέ τό βρέφος τῆς 
Βηθλεέμ καί αὐτή ἡ διαμάχη δέν ἔπαψε ποτέ 
ἐδῶ καί 2009 χρόνια.

Νά θυμηθοῦμε τί ὑπέστη ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος στήν Ἀθήνα ὅταν ἐκύρηξε «Χριστόν 
ἐσταυρωμένον καί τοῦτον ἀναστάντα».

Οἱ σοφοί ἐμυκτήρισαν τόν Ἀπόστολο 
Παῦλο, τό ἴδιο καί ἡ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, 
για διακόσια χρόνια περίπου. Οἱ Χριστιανοί 
συκοφαντήθηκαν, οἱ ἀπολογητές τους ἀπή-
ντησαν καί ἐγίνονταν μία μάχη φιλοσοφική ἡ 
ὁποία ἔφερε καί τά ἐπακόλουθα τῶν διωγμῶν.

Ἀργότερα, οἱ φιλόσοφοι καί οἱ Ἐκκλησια-
στικοί ἄρχοντες, κληρικοί καί μη, στό ὄνομα 
τοῦ ὀρθολογισμοῦ καί τῆς φιλοσοφικῆς σκέ-
ψεως, τήν ἴδια διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ 

προσπάθησαν νά τήν ἀλλοιώσουν. Αὐτοί εἶναι 
οἱ λεγόμενοι αἰρεσιάρχες καί ὅλα αὐτά γιατί τό 
φῶς τῆς γνώσεως εἶχε ἀνακαλύψει τήν παν-
περιεκτική γνώση τῆς Χριστιανικῆς ἀποκαλύ-
ψεως. Ποια, ὅμως, εἶναι αὐτή; Δέν εἶναι ἄλλη 
ἀπό τήν ἐν χρόνῳ γέννηση τοῦ υἱοῦ καί λόγου 
τοῦ Θεοῦ.

Γιά νά μην ἀναφερθῶ σέ περισσότερα 
σημεῖα ἱστορικά, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τήν 
ἀλήθεια τῆς θείας ἀποκαλύψεως, ἔρχομαι 
εὐθύς ἀμέσως στήν ἐποχή μας.

Σήμερα, λοιπόν, ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ άν-
θρώπου γιά μία ἀκόμη φορά ξεσηκώνεται 
ἐναντια στό θησαυροφυλάκειο τῆς σοφίας, τῆς 
καλοσύνης, τῆς ἀληθινῆς ὡραιότητος. Ἡ γυ-
μνή ἐξουσία βάλλεται καί πάλι κατά τοῦ Χρι-
στοῦ ἐπειδή σέ τελική ἀνάλυση δέν ἔχει ἐπι-
χειρηματολογία, δέν ἔχει ἀντίλογο καί γι’ αὐτό 
καταλήγει σέ στεῖρες συκοφαντικές ἰδεολογίες 
καί δοξασίες. Δηλαδή, τίποτε περισσότερο 
ἀπό τήν προπαγάνδα ἡ ὁποῖα ἐκτοξεύεται ἀπό 
κάθε κατεύθυνση.

Σέ ὄλη αὐτήν τήν πρόκληση καί ἀντί-
δραση, ὁ ὑγιής Χριστιανισμός δέν ἀπαντά 
μέ διαφορετικπό τρόπο ἀπό ἐκεῖνον πού οἰ 
Χριστιανοί τότε ἀπαντούσαν. Διακυρήττει 
καί ἐλπίζει πώς ἡ τίμια ἀναζήτηση, δίψα καί 
ἀγάπη γιά τήν ἀλήθεια ἀργά ἤ γρήγορα θά 
ὁδηγήσει στο Χριστό. «Ἐν αὐτῷ ζωήν ἦν, καί 
ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων καί τό φῶς ἐν 
τῇ σκοτία φαίνει, καί ἡ σκοτία αὐτῷ οὖ κατέ-
λαβεν» (Ιω 1, 4-5).

Σ’ αὐτήν ἀκριβῶς τή βάση στηρίζεται καί ἡ 
θεολογική προσέγγιση τῶν Χριστουγέννων, ὡς 
ὁμολογία, ὡς πίστη, ὡς βίωμα, ὡς σωτηριολο-
γικό ὡς γεγονός. Σ’ αὐτήν τή βάση οἱ Ποιμένες 
προσκύνησαν, οἱ Μάγοι ξεκίνησαν ἀπό τήν 
ἀνατολή, ἡ Παρθένος καί ὁ Ἰωσήφ ἔκθαμβοι 
παρατηροῦν τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ 
Χριστοῦ.

Σήμερα πού ὅλος ὁ κόσμος ποθεῖ, ἐπι-
θυμεῖ καί ἀγωνίζεται γιά ἑνότητα, εἰρήνη καί 
ἀγάπη δέν ἔχει, ἀντί γιά τόν ἀνταγωνισμό τῶν 
ἐξοπλισμῶν, τῆς ὑπεροχῆς καί καταπατήσε-
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ως τῶν ἀνθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, παρά νά διδαχθεῖ, 
παρατηρώντας προσεκτικά 
τήν εἰκόνα τῆς τοῦ Χριστοῦ 
γεννήσεως.

Σ’ αὐτήν διαπιστώνεται, ἡ 
ἑνότητα τῆς γῆς μέ τόν οὐρα-
νό. Τό ἄγγελμα τῶν ἀγγέλων 
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί 
ἐπί γῆς εἰρήνη», ἡ ἑνότητα τῶν λαῶν «μάγοι 
ἐξ’ ἀνατολῶν», ἡ κατάργησις τῶν ταξικῶν δια-
κρίσεων «οἱ Ποιμένες προσκύνησαν πρῶτοι», 
ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ γιά τή θεραπεία 
τοῦ παιδιοῦ, εἶναι διατυπωμένα καί μιλοῦν σέ 
ὅλους, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά δεχθοῦμε αὐτόν τόν Χρι-
στόν ὡς Σωτήρα καί Λυτρωτή, ὁ ὁποῖος ἀνέ-
τειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τῆς γνώσεως.

Καί ὅλα αὐτά ἐπειδή «δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγγεν-
νήθη παιδίον νέον ὁ πρό αἰώνων Θεός».

Ὀξύμορον σύστημα. Τό παιδί ὡς Θεός, ὁ 
Θεός ὡς παιδί.

Καί ἐδῶ δημιουργεῖται ἕνα εὔλογο ἐρώ-
τημα. Εἶναι δυνατόν ὁ Θεός νά γεννηθεῖ ὡς 
παιδί;

Παρά ταῦτα ποτέ κανείς στήν ἱστορία δέν 
ἀμφισβήτησε αὐτή τή σχέση. Ἀκόμη καί οἱ 
Μουσουλμάνοι παραδέχονται τά Χριστούγεν-
να. Ἄλλοι ἐξ’ αὐτῶν ἐπειδή πιστεύουν, ἄλλοι 
ἐπειδή θέλουν νά κερδίσουν χρήματα καί χρη-
σιμοποιούν τήν ἑορτή ὡς ἐμπόριο, ἄλλοι διό-
τι στήν ἑορτή ἀνταλλάσονται δῶρα καί οὔτω 
καθ’ ἐξῆς.

Μία εἶναι ἡ ἀλήθεια, τά Χριστούγεννα γιορ-
τάζονται, ὅσο παράδοξο καί ἄν φαίνεται, ὅσο 
παράλογο καί ἄν εἶναι, στήν ἀνθρώπινη φιλι-
σοφική σκέψη καί ὄχι μόνο.

Ἀτενίζοντας τήν εἰκόνα τῶν Χριστουγέν-
νων, οὐδεῖς ὁμιλεῖ, μᾶς ὁμιλεῖ, ὅμως, ἡ ἴδια 
ἡ εἰκόνα ἀπό μόνη της. Ἡ εἰκόνα ἀφήνει μία 
μυστηριώδη διδασκαλία καί ἀφήνει τόν κα-
θένα νά ἀποφασίσει ἀπό μόνος του, τί σχέση 
ἐπιθυμεῖ νά ἔχει μέ αὐτήν.

Βέβαια, τό κυρίαρχο στοιχεῖο στήν εἰκόνα 
τῶν Χριστουγέννων εἶναι τό θεῖο βρέφος, ἡ 

ἐνανθρώπηση τοῦ Ὑιοῦ τοῦ 
Θεοῦ, γεγονός τό ὁποῖον 
προκαλεῖ ὅλους τούς ἐνήλι-
κες νά γίνουν καθαροί καί 
ἀληθινοί ὡς τά παιδιά. Ἄς 
θυμηθοῦμε τούς λόγους τοῦ 
Χριστοῦ: «ἀμήν λέγω ὑμῖν, 
ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε 
ὡς παιδία, οὔ μή εἰσέλθετε 

εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 18,3).
Τί λείπει λοιπόν ἀπό τήν ἀνθρωπότητα σή-

μερα; Λείπει ἡ καθαρότητα, ἡ παιδική καθα-
ρότητα τήν ὁποίαν ἐμεῖς ἀγνοοῦμε καί πολλές 
φορές τήν θεωροῦμε καί ἀδυναμία.

Μέ ἄλλα λόγια οἰ ἐνήλικες, ἤ καλλίτερα οἱ 
ὀρθολογιστές, ἀντί νά ἀναζητήσουν καί νά ψά-
ξουν, ἐγκλωβίζονται στήν δυστυχία τῆς ἀπόρ-
ριψης γιατί δέν ἔχουν ἐμπιστοσύνη καί δέν 
ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά ἀνέβει ψηλά, νά 
πετάξει πιό πάνω ἀπό τήν ἀνθρώπινη σοφία 
καί νά συναντήσει τή θεία σοφία. 

Τό ἀντίθετο ἀκριβώς συμβαίνει μέ τά παι-
διά. Ἡ παιδική καθαρότητα προσφέρει καλο-
σύνη, ἐμπιστοσύνη, ἀγάπη.

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἔννοια θέλει νά τονίσει 
ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν ἑορτή τῶν Χριστου-
γέννων, γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός ἐγεννήθη ὡς 
βρέφος, γιά νά καταδείξει ὅλα ὅσα εἴπαμε πιό 
πάνω.

Ἡ θεολογία τῆς Ἑορτῆς εἶναι ἀνεξάντλητη. 
Σᾶς καλῶ καί σᾶς προτρέπω ὅλοι μας νά 

δοῦμε καί νά σκεφτοῦμε τήν ἑορτή καί ὡς 
πνευματικό φῶς.

Νά ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπό τό πνεῦμα τοῦ 
κόσμου καί νά ἀφήσουμε λίγο τήν κοσμική 
ἔννοια τῆς ἑορτῆς ,ἡ ὁποῖα σημειωτέον δέν 
ἀπορρίπτεται ἀλλά χρειάζεται νά τήν δοῦμε μέ 
μέτρο, καί ἀς ἀναλογιστοῦμε καί ἀναζητήσου-
με τό φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως.

Αὐτό θά τό βροῦμε καί θά τό βιώσουμε 
ὅταν σκεφτοῦμε ὅτι χρειάζεται νά ἔχουμε τα-
πείνωση, πνεῦμα μαθητείας, πνεῦμα ἀγάπης, 
ἐμπιστοσύνης καί ἀνεξικακίας, ἀρετές πού χα-
ρακτηρίζουν τά μικρά παιδιά.
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Ἕξι μῆνες χωρίς τόν πατέρα μου, Θεοχάρη Λιονάκη

Ἀποτίουμε φόρο τιμῆς καί μνήμης 
σέ ἕναν ἄνθρωπο, πού κατέκτησε 

ἐπάξια μία θέση στό πάνθεον τῶν ἀθα-
νάτων, πού περπάτησε περήφανος καί 
ἀγέρωχος στά ὀμορφότερα, στά ὑψη-
λότερα καί ἀκριβοθώρητα μετερίζια 
τῆς λεβεντιᾶς, τῆς τιμῆς, τῆς ἀνθρωπιᾶς, 
τῆς ἔμπρακτης ἀλληλεγγύης δίνοντας 
μάχες μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς 
του! Ἀποτίουμε φόρο τιμῆς καί μνήμης 
σέ ἕναν ἄνθρωπο, πού πλέον ἔχει μία 
θέση στήν γειτονιά τῶν Ἀγγέλων πού 
ἑτοιμάζονται, μέ χαρμόσυνους ὕμνους 
ὡσαννά μετά τῶν Ποιμένων, νά ψάλ-
λουν τό «Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε. 
Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε» 

Ὅσο καί νά εἶσαι προετοιμασμένος, 
νά δεχθεῖς τόν θάνατο, καθώς ζεῖς καί 
βιώνεις τήν ἀτέρμονη καί ἀδυσώπητη 
ἀσθένεια τοῦ σώματος, δέν εἶσαι ποτέ 
ἕτοιμος, νά ξεριζώσεις καί νά ἀποχω-
ριστεῖς, τό πολυτιμότερο κομμάτι τῆς 
ψυχῆς σου καί νά τό παραδώσεις εἰς τά 
ἐξ ὧν συνετέθη! 

Ἀγαπημένε μου καί πολύτιμέ μου 
πατέρα, μᾶς λείπεις ὅλο καί περισσό-
τερο! Ἡ μητέρα μου καί ἡ ἀδελφή μου, 
τά ἐγγόνια σου, ὅλοι μας, εἴμαστε περί-
λυποι πού ἔφυγες ἀλλά καί περήφανοι, 
πού ὑπῆρξες ὁ προστάτης, ἡ αἰτία καί 
τό κέντρο τῆς ὕπαρξής μας! Εἴμαστε 
εὐγνώμονες πού κουβαλᾶμε στά ἔγκα-
τα τῆς ψυχῆς μας, στά γονίδια καί στόν 
πυρήνα τῶν κυττάρων μας, τήν ἱερή πα-
ρακαταθήκη τῶν ἔργων καί τῶν λόγων 
σου, ὡς ἄσβεστο καί ἀείφωτο λύχνο, 
στίς δύσκολες καί σκοτεινές ἡμέρες 
πού βιώνουμε! Εἴμαστε εὐτυχεῖς καί 
ὀφειλέτες πρός τόν Θεό πού ἐμπι-
στεύτηκε τήν ζωή μας, τήν παιδική ἀνα-

τροφή μας, τήν 
ἀγωγή, τήν τῶν 
ἀξιῶν καί ἀρχῶν 
ἐντρύφηση καί 
ἐμπέδωση, στά 
τίμια καί καθαρά 
σου χέρια ! 

Μᾶς δίδαξες 
πώς ἀληθινός 
πλοῦτος εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια, πώς ἀλη-
θινή ζωή εἶναι ἡ ἐλευθερία πού σου 
χαρίζει ἡ καθαρή ψυχή, τά ἔργα τῆς 
Ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ! Ὑπῆρξες πάντα 
ἐλεύθερος, γιατί τά δεσμά τῶν ἀσθε-
νειῶν τοῦ σώματός σου τά ἔσβησε ὁ 
πλοῦτος στό πνεῦμα καί στήν ψυχή 
σου! Γνήσιος ἐκφραστής τῆς παράδο-
σής μας, μέ ἰδιαίτερη ἀδυναμία στό ρι-
ζίτικο τραγούδι, στίς παρέες καί στούς 
φίλους σου, τούς κουμπάρους καί τούς 
συντέκνους σου, πού τόσο ἀγάπησες 
καί τόσο σέ ἀγάπησαν! 

Ἀγαπητός καί σεβαστός σέ ὅλο τόν 
νομό Χανίων, στά χωριά τῆς Κισάμου, 
τοῦ Σελίνου καί τῆς ὀρεινῆς Κυδωνίας, 
πού μέ δική σου διαμεσολάβηση σέ 
πολλές περιπτώσεις, μόνοιαζες ἀνθρώ-
πους πού εἶχαν διαφορές καί συγκρού-
σεις, σάν ἤρεμος ἄνεμος γαλήνης καί 
ἀγάπης! Γύρισες ὅλα τά χωριά τοῦ 
νομοῦ Χανίων σπιθαμή πρός σπιθα-
μή μαζί μέ τούς συναδέλφους σου καί 
ἔβαλες ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη τηλέφωνα 
σέ ὅλα τά σπίτια, φτωχῶν καί πλουσίων, 
φίλων καί ἀγνώστων! 

«Συμμερίζομαι», «Συμπάσχω», 
«Προσφέρω» ἦταν οἱ ἐμπράγματες ἀξί-
ες καί ἀρχές τῆς ζωῆς σου! Ἀναχώρη-
σες ἐλεύθερος, διδάσκοντας σέ ὅλους 
μας, μέ τό παράδειγμά σου, τήν ὑπομο-
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νή τοῦ Ἰώβ, τήν καρτερία τοῦ Ἁγίου Νι-
κηφόρου τοῦ λεπροῦ, πού σέ κράτησε 
ζωντανό, δίνοντάς σου πολλές φορές 
παράταση ζωῆς! Τήν εὐσπλαχνία τῆς 
Παναγίας Μητέρας μας, πού εἶχες βο-
ηθό καί σκεπαστή σου στίς ἄοκνες τα-
λαιπωρίες σου, στίς ἀγόγγυστες ἀγωνίες 
σου, στίς ἀληθινές προσευχές σου! 

Καί ὁ μεγαλοδύναμος Θεός, σοῦ 
ἔδωσε μία ὕψιστη πρόγευση τῆς Χά-
ριτος καί τῆς Εὐλογίας τοῦ Παραδεί-
σου, λίγο πρίν μᾶς ἀποχαιρετήσεις γιά 
πάντα, ὡς θεῖο δῶρο, ὡς δωρεά τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, ἀνακηρύσσοντας 
τόν μονάκριβο Υἱό σου σέ Ἐπίσκοπο 
τῆς Ἐκκλησίας Του! Δάκρυσες σάν μι-
κρό παιδί, ἐκείνη τήν εὐλογημένη στιγ-
μή, πρίν ἀπό ἕνα χρόνο, στήν χαρά καί 
στήν εὐλογία, Χάριτι Θεοῦ, τῆς παμψη-
φεί ἐκλογῆς μου, σέ Ἐπίσκοπο, ἀπό τήν 
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, τή σεπτή εὐλογία 
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου μας, πού ἔδωσε ὁ Θεός νά συμ-
βεῖ λίγο πρίν σέ ἀποχαιρετήσουμε, μέ 
θάλασσες δακρύων ἀνεξάντλητου πό-
νου, γιά τό τελευταῖο σου ταξίδι, στήν 
αἰωνιότητα! 

Ἀγαπημένε μου, πολύπαθε πατέρα! 
Σήμερα τιμᾶμε τήν μνήμη σου μέ 

τρόπο πού δέν θά ἤθελες, πού δέν 
θέλουμε, πού δέν θά τό ἐπέτρεπε ὁ 
πλοῦτος τῆς ἀγάπης τῆς καρδιᾶς σου! 
Ἡ ἀνεξάντλητη πηγή τῆς φιλοτιμίας καί 
ἡ ἀκούραστη καί ἄσβεστη φλόγα τῆς 
φιλοξενίας τῆς ψυχῆς σου! Σοῦ ζητᾶμε 
νά μᾶς συγχωρέσεις, ὅλοι ἐμεῖς, τά παι-
διά σου, τά ἐγγόνια σου, οἱ φίλοι καί 
οἱ συγγενεῖς σου, τά πνευματικά μου 
τέκνα, πού μέ ἀφοσίωση καί αὐταπάρ-
νηση, ὅλα αὐτά τά δύσκολα χρόνια τῆς 
ἀσθενείας σου σέ στήριξαν, σέ βοή-
θησαν, μέ γνήσια καί πηγαία ἀγάπη, μέ 

ἐθελοντική καί οὐσιαστική προσφορά 
ψυχῆς καί τούς ὁποίους θά ἤθελα προ-
σωπικά, ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, 
αὐτή τήν στιγμή, νά εὐχαριστήσω θερ-
μά, νά τούς ἐκφράσω τήν ἄπειρη ἀγά-
πη καί τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη μου, γιά 
ὅλα ὅσα ἔκαναν γιά σένα! Γιά μένα! Γιά 
ὅλους μας!

Σέ παρακαλοῦμε νά προσευχηθεῖς 
γιά ὅλους ἐκείνους πού νοσοῦν, πού 
δίνουν τή μάχη στίς ἐντατικές μονά-
δες τῶν νοσοκομείων τῆς χώρας μας 
καί ὅλου του κόσμου! Σού ζητᾶμε ὅλοι 
μας, τήν εὐχή σου! Νά στείλεις τήν 
ἀγάπη μας καί τίς προσευχές μας, στίς 
ἀδελφές σου καί στούς γονεῖς σου, σέ 
ὅλους τούς συγγενεῖς, φίλους καί συγ-
χωριανούς μας, πού ἔφυγαν ἀπό κοντά 
μας, ἀλλά δέν θά φύγουν ποτέ ἀπό τήν 
καρδιά, τήν σκέψη καί τήν ψυχή μας! 

Πολύτιμε, πατέρα! 
Σέ παρακαλῶ, ἐκ βάθους καρδίας, νά 

μέ συγχωρέσεις γιά ὅλες τίς ἀβλεψίες, 
τίς ἀστοχίες τῆς νεότητάς μου, γιά ὅλα 
τά ἀθέλητα λάθη μου! Σού ὑπόσχομαι 
ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν ἱερό χῶρο ὅτι θά 
μείνω προσηλωμένος ὡς τό τέλος τοῦ 
βίου μου στά ἰδανικά πού μᾶς μπόλια-
σες, στίς ἀρχές, στίς ἀξίες πού μοῦ ἐνέ-
πνευσαν, τά λόγια καί τά ἔργα σου, στύ-
λος ἀκλόνητος, στήριγμα ἀδιασάλευτο, 
γιά τήν μάνα καί τήν ἀδελφή μου! Θά 
προσεύχομαι ἰσόβια γιά τήν σωτηρία 
τῆς ψυχῆς σου, στό Ἅγιο Θυσιαστήριο, 
ἐνώπιον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ!

Αἰώνια σου ἡ μνήμη, λεβέντη πατέρα!
Καλό παράδεισο! Καλή Ἀνάσταση! 

Καλή ἀντάμωση 
εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ!

Χάριτι & ἐλέῳ Θεοῦ
Ὁ Δορυλαίου Δαμασκηνός
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Ἐπί τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων... 
Πρός τίνα καταφύγω ἄλλην;

Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ

“Πρός τίνα καταφύγω ἄλλην, Ἁγνή;” 
ἀναρωτιέται μέσα στήν ἀγωνία του ὁ 
ποιητής τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ 
Κανόνα, ὁ αὐτοκράτορας τῆς Νικαίας 
Θεόδωρος Β’ Λάσκαρης, ἐκφράζοντας 
τόσο τήν προσωπική του ὅσο καί τή 
συλλογική τῆς ἐποχῆς του ἀγωνία.

 Ὁ ἴδιος, ὡς πρόσωπο, ἀντιμετώπι-
ζε πολλά προβλήματα ὑγείας ἐνῶ, ὡς 
ἐξὸριστος αὐτοκράτορας, ἔβλεπε μέ 
πόνο τούς σταυροφόρους κατακτητές 
νά σφετερίζονται τῆς Βασιλεύουσας τό 
θρόνο.

Μέ τόν ἀριστουργηματικό Πα-
ρακλητικό του Κανόνα, ὁ ἐξόριστος 
Αὐτοκράτορας γίνεται ὁ τύπος τοῦ 
“ἐξόριστου” ἀνθρώπου καί οἱ στίχοι 
του κραυγές ἱκεσίας, πίστης ἀλλά καί 
ἀκαταίσχυντης ἐλπίδας γιά τή λυτρω-
τική παρέμβαση τῆς Παναγίας Μητέ-
ρας Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

Τοῦ ἀνθρώπου, πού περιμένει ἀπ` 
αὐτήν νά γίνει στίς θλίψεις του Παρα-
μυθία, στά ἀδιέξοδά του Φανερωμένη 
σωτηρία, Ζωοδόχος Πηγή πού θά τόν 
δροσίσει στό καμίνι τῆς ζωῆς, Γοργο-
ϋπήκοος στά αἰτήματά του, Πορταΐ-
τισσα, πού θά τοῦ ἀνοίξει τή θύρα τῆς 
ἐξόδου ἀπό τά ἀδιέξοδά του, Ὁδηγή-
τρια, πού θά τοῦ δείξει τό δρόμο πρός 

τή σωτηρία, Ἐλεοῦσα, πού θά τόν λυ-
τρώσει άπό τά προσωπικά καί συλλο-
γικά ἁμαρτήματά του καί θά τόν ὁδη-
γήσει στά δικά του εἰσόδια στή λύτρω-
ση, τά ὁποία τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, 
πού τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε σήμερα 
προοιωνίζουν...

Σήμερα, ἀδελφοί μου, εἰσέρχεται 
στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, στό ἡμίφως τῶν 
ὁποίων φυλάσσεται ἡ Κιβωτός τῆς Δι-
αθήκης καί τό μάννα, ἐκεῖ ὅπου μόνο 
ὁ Ἀρχιερεύς εἰσέρχεται καί μόνο μία 
φορά τό χρόνο Αὐτή, πού ἀξιώθηκε νά 
γίνει ἡ ἔμψυχος Κιβωτός τοῦ Θεοῦ.

 Σήμερα, εἰσὲρχεται στά Ἅγια τῶν 
Ἁγίων Αὐτή, ἡ ὁποία σάν τή χρυ-
σή στάμνα πού περιέχει τό Μάννα, 
στά σπλάχνα Της θά κυοφορήσει τόν 
Οὐράνιο Ἄρτο, τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος 
θά θρέψει τό λαό Του μέ τό μάννα τῆς 
σωτηρίας...

 Εἰσέρχεται στά Ἅγια τῶν Ἁγίων 
Αὐτή πού οἱ Προφῆτες προεφήτευ-
σαν, σάν φλεγόμενη ἀλλά μή καιόμε-
νη βάτο, ὁ Μωυσῆς σάν κλίμακα πού 
ἑνώνει γῆ καί οὐρανό, ὁ Ἰακώβ σάν 
ἔνδροσο πόκο, ὁ Ἀββακούμ σάν ὅρος 
ἀλατόμητο ὁ Δανιήλ καί προέβλεψε ὁ 
προφητάναξ Δαβίδ λέγοντας: «Ἀπενε-
χθήσονται τῷ Βασιλεῖ παρθένοι ὀπί-
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σω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς 
ἀπενεχθήσονταί σοι· ἀπενε-
χθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καί 
ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς 
ναόν Βασιλέως» (Ψαλμ. μδ΄, 
15-16).

Σήμερα, ἡ Ἀειπάρθενος 
Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ Θεο-
μήτωρ Μαρία, εἰσέρχεται στά 
ἁγιότερα μέρη τοῦ ἐπιγείου 
ναοῦ τοῦ Θεοῦ καί καταξιώ-
νεται νά γίνει ὁ ὑπέρλαμπρος 
Ναός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. 

Φεύγει ἀπό τό κόσμο καί 
εἰσέρχεται στά ἄνω Βασίλεια, 
σάν Βασίλισσα «ἐν ἱματισμῷ 
διαχρύσῳ περιβεβλημένη, 
πεποικιλμένη».

Ἄνθρωποι καί ἄγγελοι 
συγχορεύουν καί συναγάλ-
λονται, ἡ γῆ συνευφραίνεται 
καί πανηγυρίζει, οἱ πιστοί 
Τήν μακαρίζουν, τήν ἀνυ-
μνοῦν καί τήν δοξάζουν καί 
προστρέχουν στή Σκέπη Της πάντοτε!

Γιατί, Αὐτή ἡ Τιμιωτέρα τῶν Χε-
ρουβείμ καί Ἐνδοξοτέρα τῶν Σεραφείμ 
ἀποτελεῖ πηγή καί ὁδοδείκτη σωτηρί-
ας γιά ὅλους μας, δείχνοντας τό δρόμο 
πρός τή δόξα μέσα ἀπό τήν ταπείνωση!

Γιά νά συμμετάσχει κανείς, ἀδελ-
φοί μου, στή δόξα τοῦ Θεοῦ πρέπει νά 
περάσει προηγουμένως ἀπό τό στενό, 
δύσβατο καί ἀνηφορικό μονοπάτι τῆς 
ταπείνωσης.

Ἡ Παναγία μας, παρ’ ὅλο τό μεγα-
λεῖο Της, δέν καυχήθηκε. Ἥταν καί πα-
ρέμεινε ἡ ταπεινή Κόρη, ἡ ὑπομονη-
τική Μητέρα πού γιά Χάρη τοῦ Υἱοῦ 
Της ἀνέλαβε ὅλες τίς εὐθύνες Της 

πρός Χάρη τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρω-
πίνου γένους. 

Ὑπῆρξε ἡ μαρτυρική καί τεθλιμμένη 
Μητέρα πού γεύθηκε τήν πικρία τῶν 
ἀδίκων ὑποψιῶν τοῦ Ἰωσήφ.

Τήν ὑπερφυή γέννηση τοῦ Υἱοῦ Τῆς 
συνόδευσε ὁ ἐξοντωτικός διωγμός τοῦ 
Ἠρώδη καί ἡ φυγή στή Αἴγυπτο. Τά 
θαύματα καί τίς ἐπευφημίες του λαοῦ 
γιά τόν Υἱό Της παρακολουθοῦν οἱ δι-
αβολές καί οἱ συκοφαντίες τῶν Γραμ-
ματέων καί Φαρισαίων πού ἀποσκο-
ποῦσαν νά χύσουν τό πικρό δηλητήριο 
στή μητρική Της καρδιά.

Ὁ σκληρός καί ἀτιμωτικός θάνατος 
τοῦ Υἱοῦ Της τήν ἔκαμε νά μαρτυρή-
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σει. Ἀντίκρισε τό παιδί Της πάνω στό 
Σταυρό αἱμόφυρτο νά παλεύει μέ τόν 
θάνατο. Τόν εἶδε νεκρό, γυμνό, ἄταφο 
καί «ρομφαῖα δίστομος» σπάραξε τή 
μητρική Της καρδιά! 

Ἀλλά δέν κλονίσθηκε, οὖτε ὀλιγο-
ψύχησε, οὖτε ἀγανάκτησε γιά τήν ἄδι-
κη σφαγή τοῦ Υἱοῦ Της. Ὑπέμεινε καρ-
τερικά τό Μαρτύριό Του σάν νά ἤταν 
δικό Της μαρτύριο.

 Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, ἀδελφοί 
μου, εἶναι τό προοίμιο καί τῆς δικῆς 
μας σωτηρίας.

Μέ τό Βάπτισμά μας τελέσαμε τά 
προσωπικά μας Εἰσόδια στό Ναό τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐντός τοῦ Ὁποίου συ-
ντελεῖται «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις» τό μυ-
στήριο τῆς σωτηρίας μας. 

Μέ τά συνεχῆ εἰσόδιά μας μέσα 
στήν Ἐκκλησία καί τή συμμετοχή μας 
στή μυστηριακή ζωή, θεραπευόμαστε, 
φωτιζόμαστε, ἁγιαζόμαστε, γινόμαστε 
καί ἐμεῖς ναοί–κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ! 

 Καί ἄν ἡ εἴσοδος στήν Ἐκκλησία 
καί τή σωτηρία προϋποθέτει ταπείνω-
ση καί ἀγάπη, ὁ ἐγωισμός, ἡ ἀφιλα-
δελφία καί ἡ ἀχαριστία μᾶς ὁδηγοῦν 
στήν ἔξοδο ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἔξω 
ἀπό τήν Ὁποία οὐδεμία ὑπάρχει σω-
τηρία! Ποιό τό ὄφελος, ἀδελφοί μου, 
νά συναθροιζόμαστε στούς Ναούς καί 
νά προσκυνοῦμε τήν Παναγία καί νά 
ζητοῦμε βοήθεια καί προστασία, ὅταν 
Τήν βλασφημοῦμε μέ τά ἔργα καί τά 
λόγια μας; 

Καί βλασφημοῦμε τήν Παναγία, τό 
πρότυπο αὐτό τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπο-
μονῆς καί τῆς ταπείνωσης, ὅταν ἀντί νά 
κοιτάζουμε τή δοκό, πού βρίσκεται στό 
μάτι μας, παρατηροῦμε, σχολιάζουμε 

καί κρίνουμε τό σκουπιδάκι, πού βρί-
σκεται στό μάτι τοῦ ἀδελφοῦ μας.

Βλασφημοῦμε τήν Παναγία μας, 
ὅταν μιμούμεθα τόν Σατανά καί ἀνα-
ζητοῦμε τίνα καταπίωμεν, τίνα ἠθικῶς 
φονεύσωμεν, τίνα εξουθενώσωμεν, τίνα 
συκοφαντήσωμεν, τίνα κατακρίνωμεν....

Σήμερα, ναί σήμερα,ὁφείλουμε νά 
ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τήν προσωπικότη-
τα τῆς Ἀειπαρθένου Κόρης, στίς εὐτυ-
χίες καί τίς δυστυχίες μας, στίς χαρές 
καί τίς λύπες μας, στόν πόνο καί τούς 
προβληματισμούς μας, στίς δύσκολες 
στιγμές πού περνᾶ ἡ Πατρίδα μας καί 
ὁ καθένας μας χωριστά, καί νά στρα-
φοῦμε πρός τήν Ὑπέρμαχο τοῦ Γένους 
μας Στρατηγό, μέ τή βεβαιότητα ὅτι θά 
Τήν ξαναδοῦμε νά διώχνει τούς βαρβά-
ρους ἀπό τά τείχη τῆς Βασιλεύουσας, 
νά συνυπογράφει μέ τό Θεό τήν Ἐλευ-
θερία μας, νά φουσκώνει μέ ἀέρα τά 
πανιά τοῦ πλοίου της Ἑλλάδας μας καί 
νά τό ὁδηγεῖ σέ θάλασσες ἤρεμες καί 
σέ λιμένες ἀσφαλεῖς!

 Ἡ καί τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἁγιοτέ-
ρα, μᾶς προσκαλεῖ νά εἰσέλθουμε καί 
ἑμεῖς, ὡς πρόσωπα καί ὡς λαός στά 
Ἅγια τῶν Ἁγίων. Μᾶς καλεῖ νά εἰσέλ-
θουμε συνοδευόμενοι ἀπό τίς λαμπα-
δηφόρες ἀρετές τῆς ταπείνωσης, τῆς 
πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδος, τῆς 
ὑπομονῆς, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, τῆς 
κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί ὑπευθυ-
νότητας καίτῆς ὀμόνοιας καί νά βιώ-
σουμε σέ ὅλη της τήν πληρότητα τή 
χαρά τοῦ Κυρίου μας καί οἱ καθήμενοι 
ἐν σκότει καί σκιά θανάτου νά δοῦμε 
Φῶς μέγα, τό φῶς τῆς προσωπικῆς καί 
συλλογικῆς μας ἀναστάσεως!

ΑΜΗΝ!
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Σεβασμιότατε, Κυρίες καί Κύριοι, 
Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἡμέρα γιορτῆς, συγκίνησης καί μνή-
μης ἡ 28η Ὀκτωβρίου γιά τόν ἁπαντα-
χοῦ ἑλληνισμό. Ἡμέρα μνήμης γιά τούς 
ἥρωες πού δοκιμάστηκαν καί θυσιά-
στηκαν μέ ἐθνική ὁμοψυχία καί πίστη, 
συνάρθρωσαν, ὑπερβατικά, μία ὑπέρο-
χη στάση στίς πανανθρώπινες ἐπάλξεις 
ἀξιῶν ὅπως ἡ ἐλευθερία, ἡ δημοκρατία 
ἀλλά καί ἡ ἐθνική ὑπερηφάνεια.

Νωρίς τά ξημερώματα τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου 1940 ὁ Ἰταλός πρεσβευτής 
στήν Ἀθήνα, Γκράτσι, ἐπισκέφτηκε τόν 
πρωθυπουργό Μεταξά καί τοῦ ἐπέδω-
σε ἰταλικό τελεσίγραφο. Ἡ ἀπάντηση 
τοῦ Μεταξᾶ, πού μεταγράφηκε στό 
περίφημο «ΟΧΙ» ἦταν σχεδόν ἀναμε-
νόμενη μέ βάση τούς τότε διπλωματι-
κούς προσανατολισμούς τῆς χώρας. Ἡ 
χώρα βρισκόταν σέ πόλεμο, μετεῖχε 
τοῦ μεγάλου Παγκόσμιου πολέμου. Στά 
σύνορα οἱ προφυλακές ἀμύνθηκαν εἴτε 
εἶχαν πάρει τό μήνυμα τοῦ πολέμου, 
εἴτε ὄχι. Ὅταν ὁ στρατηγός Χαράλα-
μπος Κατσιμῆτρος, διοικητής τῆς 8ης 
Μεραρχίας Πεζικοῦ ἐνημερώθηκε γιά 
τήν κήρυξη τοῦ πολέμου, ἀπάντησε: 
«Ἀναφέρατε εἰς τόν ἀρχιστράτηγον ὅτι 
ἡ μεραρχία θά ἐκτελέσει τό καθῆκον 
της πρός τήν πατρίδα, ὅπως ἐπιβάλλει 
ἡ ἐθνική τιμή». Ο Γ. Σεφέρης γράφει 
στίς «Μέρες Γ΄»: «Δευτέρα 28 Ὀκτω-
βρίου./ Κοιμήθηκα δύο τό πρωί, δια-
βάζοντας Μακρυγιάννη./ Στίς τρεῖς καί 

μισή μία φωνή μέσα ἀπό τό τηλέφωνο 
μέ ξύπνησε: / «Ἔχουμε πόλεμο!»./ Τί-
ποτε ἄλλο, ὁ κόσμος εἶχε ἀλλάξει.».

Ὁ πόλεμος ἦταν κοντά, χειροπια-
στός. Ὁ τορπιλισμός τῆς Ἕλλης στήν 
Τῆνο, ἁπλά ὑπενθύμιζε ὅτι ἡ ὥρα τῆς 
κρίσης πλησίαζε, χωρίς κανείς νά μπο-
ρεῖ νά τήν ἀποφύγει. Οἱ ἐφημερίδες καί 
τά ἐπίκαιρα τῶν κινηματογράφων κατέ-
γραφαν τή φρίκη καί πόσο ἀπάνθρωπα 
ἦταν τά μέσα αὐτοῦ του νέου πολέμου.
Οἱ μεγάλοι συντρίβονταν ἀνελέητα 
σέ αὐτήν τήν σύγκρουση. Ποιά μοί-
ρα περίμενε ἄραγε τούς μικρούς πού 
θά τολμοῦσαν νά ἐναντιωθοῦν στούς 
ἰσχυρότερους καί νά ἐμπλακοῦν στά 
γρανάζια τοῦ ἀδυσώπητου πολέμου; 
«Οἱ Ἕλληνες, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρό-
νων, εἶναι τολμηροί πέρα ἀπό τίς δυνά-
μεις τους, ριψοκίνδυνοι ἐν γνώσει τους 
καί αἰσιόδοξοι στίς δυσκολίες» λέει ὁ 
Θουκυδίδης.

Κι ὅμως οἱ στρατεύσιμοι χαμογε-
λοῦσαν στούς δρόμους, χαμογελοῦσαν 
στά παράθυρα τῶν τραίνων καί τῶν 
λεωφορείων, χαμογελοῦσαν σκαρφα-
λωμένοι ἐπικίνδυνα στούς μαρσιέδες 
τῶν φορτηγῶν. Οἱ  Ἕλληνες ἤσαν ἴσως 
ὁ μόνος λαός στόν τότε κόσμο πού 
ὑποδέχτηκε τόν πόλεμο αὐτόν, τόν Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο, μέ χαμόγελο. Ἡ 
διάθεσή τους ἐρχόταν σέ ἀντίθεση μέ 
τό βροχερό περιβάλλον ἐκείνων τῶν 
ἡμερῶν. Δέν μποροῦσαν τότε νά ξέ-
ρουν ὅτι ἡ βροχή ἦταν ὁ πρῶτος –καί ὁ 

Πανηγυρικός Λόγος 28ης Ὀκτωβρίου 
στή Μητρόπολη Χανίων 

Δρ. Στεργιανή Ζανέκα
Συντονίστρια Ἐκπαιδευτικοῦ  Ἔργου Φιλολόγων τοῦ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

18



μόνος– σύμμαχός τους στόν ἀγώνα 
πού ξεκινοῦσαν. Ἡ βροχή πού ἔκα-
νε τόν κάμπο στό Καλπάκι βάλτο 
πηκτό καί μέσα τοῦ βούλιαξαν τά 
ἰταλικά θωρακισμένα τῶν Κενταύ-
ρων. Δέν τό γνώριζαν αὐτό οἱ πολί-
τες φαντάροι τήν ἡμέρα τοῦ ἐνθου-
σιασμοῦ, ὅταν ξεκίνησαν γιά τό μέ-
τωπο. Δέν γνώριζαν φυσικά ἀκόμη 
τί θά συναντοῦσαν στό μέτωπο. 
Δέν μποροῦσαν νά φανταστοῦν 
ὅτι θά ἔβρισκαν ἀπέναντί τους στά 
βουνά μόνο ἑκατό χιλιάδες Ἰταλούς 
πού, σχεδόν μέ ἀφέλεια ξεκίνησαν νά 
κατακτήσουν μία χώρα τήν ὁποία, ὁ 
ἐνθουσιασμός τῶν πολιτῶν της, ἐξόπλι-
σε, μέσα σέ δέκα μέρες, μέ τριακόσιες 
χιλιάδες στρατό στό μέτωπο τῆς Ἠπεί-
ρου ἀρχικά, τῆς Ἀλβανίας στή συνέχεια. 
Δέν μποροῦσαν νά μαντέψουν ὅτι στίς 
πρῶτες τουλάχιστον ἑβδομάδες ὁ πό-
λεμος θά ἦταν εὔκολος, νικηφόρος. Ὅτι 
τό χαμόγελο θά πλάταινε μέχρι πού νά 
γίνει μέθη χαρᾶς καί ἐνθουσιασμοῦ,κα-
θώς ὁ ἐχθρός ταπεινωμένος καί περί-
τρομος ὑποχωροῦσε βαθιά μέσα στά 
ἐδάφη τῆς Ἀλβανίας. Στίς 28 Ὀκτωβρί-
ου, δέν μποροῦσαν νά τά γνωρίζουν 
ὅλα αὐτά, ὅπως καί δέν μποροῦσαν νά 
διακρίνουν τή συνέχεια: τό βυθισμένο 
στά χιόνια μέτωπο, τά κρυοπαγήματα, 
τίς ἀπελπισμένες,αἱματηρές, πλήν ὅμως 
ἄκαρπες ἐπιθέσεις στήν Κλεισούρα καί 
τό Τεπελένι, ὅταν οἱ  Ἰταλοί ἐνισχυμέ-
νοι, εἶχαν ἐπιτέλους κλείσει τά κενά. 
Στίς 28  Ὀκτωβρίου ὅλα αὐτά τά μελ-
λούμενα ἐλάχιστα τούς ἀπασχολοῦσαν. 
Αὐτοί ἔφευγαν γιά τόν πόλεμο, γιά τό 
ἄγνωστο, μέ τό χαμόγελο στά χείλη.

Ἐνάντια στήν Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι, 
ὑπῆρχαν λόγοι γιά νά ξεχειλίσει ἡ ὀργή 
τῶν Ἑλλήνων. Τά ὑπόδουλα Δωδεκάνη-
σα βρίσκονταν στή μέση τῶν διαφορῶν, 
ὅπως καί ἡ προκλητική παρουσία τῶν 
ἰταλικῶν πολεμικῶν στό Αἰγαῖο καί τό 

Ἰόνιο. Τήν ἔννοια αὐτή εἶχε καί τό χαμό-
γελο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Στόν πόλε-
μο ἡ Ἑλλάδα εἶχε κληρωθεῖ μέ τόν ἀντί-
παλο πού προτιμοῦσε. Δέν ἐξηγοῦσε ἡ 
κλήρωση, ὅμως, αὐτή τή διάχυτη στίς 
μορφές τῶν ἀνθρώπων ἔκφραση. Στόν 
μεσοπόλεμο, ἡ μορφή τῆς χώρας ἄλλα-
ξε, οἱ πολίτες συνήθισαν νά ζοῦν καί 
νά προοδεύουν σέ αὐτή. Ἡ ἐνοποίησή 
τους, ἡ ἀπόκτηση κοινῆς πλέον ταυτό-
τητας, ἡ ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν καί τῆς 
κοινωνίας τούς περνοῦσε μέσα ἀπό τό 
μόχθο καί τή συλλογικότητα. Τήν ἀγά-
πησαν τή χώρα πού ἔχτισαν μεθοδικά 
οἱ ἐργατικοί, δημιουργικοί καί, προπα-
ντός, αἰσιόδοξοι Ἕλληνες. Εἶχαν φτιάξει 
τή χώρα, ἦταν φυσικό νά αἰσθάνονται 
ὑπεύθυνοι γι’ αὐτή. Ἡ συγκυρία μόνο 
μποροῦσε νά δώσει τό ἔναυσμα καί τή 
μέθοδο γιά τήν πραγμάτωση τῆς ἔσχα-
της προοπτικῆς γιά τή χώρα.

Ἡ συγκυρία ἦταν ὁ πόλεμος. Ἡ ἀπό 
τά πράγματα ἀνάθεση στούς ἐφέδρους 
τῆς τύχης τῆς χώρας. Ἐπρόκειτο γιά 
νέο συμβόλαιο μεταξύ της ἐξουσίας 
καί τῶν πολιτῶν της. Οἱ ἔφεδροι ἀνέλα-
βαν τή μοίρα τῆς χώρας. Ἔπρεπε νά τήν 
προασπίσουν, νά προασπίσουν τό δικό 
τους ἔργο, τόν ἱδρώτα τούς τῶν προ-
ηγούμενων χρόνων. Ἡ ἰταλική προσβο-
λή δέν στράφηκε κατά τῆς χώρας, τοῦ 
καθεστῶτος καί τῆς ἡγεσίας της, γενικά 
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καί ἀόριστα. Ἡ στιγμή τῆς ἐπιστράτευ-
σης ἦταν κορυφαία στιγμή δημοκρατί-
ας. «Αὐτό πού ἐναντιώνεται στόν δυνά-
στη λέγεται λαός», λέει ὁ Θουκυδίδης. 
Ὑπ’ αὐτήν τήν ἔννοια, ἡ ἰταλική ἐπίθεση 
στράφηκε, ἄθελά της ἐνάντια σέ ὅλους 
καί σέ ὅλα καί ἐνάντια στόν καθένα – 
στόν κάθε  Ἕλληνα ξεχωριστά.

Ξεκίνησε ἕνας πόλεμος ὁλοκληρωτι-
κός, μέ τήν πιό ἀπόλυτη σημασία τοῦ 
ὄρου. Τό χαμόγελο τῆς ἀξιοπρέπειας, 
τό χαμόγελο τῆς αὐτοπεποίθησης, τό 
χαμόγελο τῶν νικητῶν τῆς πρώτης μέ-
ρας ἑνός πολέμου πού εἶχε ἤδη πολι-
τικά καί κοινωνικά κερδηθεῖ, ἀπάντησε 
στήν ἰταλική πρόσκληση. Οἱ  Ἕλληνες 
συναντήθηκαν μέ τόν πιό ἀπόλυτο 
τρόπο, τόν δημοκρατικό τρόπο, στίς 
28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, μέ τήν ἱστορία 
καί τή νέα τους πατρίδα.

Ἡ ἐπιτυχής ἄμυνα στό Καλπάκι, χάρη 
κυρίως στόν στρατηγό Κατσιμῆτρο, 
πού παρά τίς ἀντίθετες διαταγές ὀργά-
νωσε μεθοδικά τήν ἄμυνα τῆς περιοχῆς 
ἀπό τό 1939, μέ τή βοήθεια μάλιστα τῶν 
κατοίκων τῶν γύρω χωριῶν, ἦταν καθο-
ριστικῆς σημασίας γιά τήν ἀπόκρουση 
τῆς ἰταλικῆς ἐπίθεσης. Ἄν οἱ Ἰταλοί περ-
νοῦσαν ἀπό ἐκεῖ, σέ συνδυασμό μέ τίς 
ἀρχικές τους ἐπιτυχίες σέ Θεσπρωτία 
καί Πίνδο, πολύ σύντομα θά ἔφταναν 
στά Γιάννενα καί κατόπιν, θά ἦταν πολύ 
εὔκολη ἡ προέλασή τους τόσο πρός 
τή νότια Ἑλλάδα ὅσο καί τή Μακεδο-
νία. Ἀπό τίς 14 Νοεμβρίου ἕως τίς 7 
Δεκεμβρίου ὁ πόλεμος μεταφέρθηκε 
βαθιά στό ἐσωτερικό της Ἀλβανίας 
μέ νικηφόρα προέλαση τοῦ ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ. Ἡ Ἑλλάδα ζεῖ μέρες θριάμβου 
καί οἱ εἰδήσεις γιά τίς ἑλληνικές ἐπιτυ-
χίες ἔκαναν τό γύρο τοῦ κόσμου. Στήν 
πραγματικότητα οἱ δυσκολίες τοῦ πο-
λέμου, μόλις ἄρχιζαν.

Στό μέτωπο τῶν ἀλβανικῶν βουνῶν 
οἱ συνθῆκες θύμιζαν ἤδη καταστάσεις 

τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου στή χει-
ρότερη μάλιστα ἐκδοχή. Στά μεγάλα 
ὑψόμετρα τά χιόνια σκέπαζαν τούς 
ἀντιμαχόμενους, ἐμποδίζοντας κάθε 
τούς ἐνέργεια καί περιορίζοντάς τους 
σέ ἕναν ἀγώνα ἐπιβίωσης, μία ἀνα-
μέτρηση μέ τίς δυνάμεις τῆς φύσης.  
Τό κρύο εἶχε γίνει πλέον ὁ κύριος ἐχθρός.  
Τό ἐπίκεντρό της σύγκρουσης μετα-
φέρθηκε γύρω ἀπό τή στενωπό τῆς 
Κλεισούρας στόν δρόμο πού ὁδηγοῦσε 
στό Τεπελένι. Ὁ ἑλληνικός στρατός ἐπι-
τέθηκε πρός τό Τεπελένι, ρίχνοντας τίς 
τελευταῖες στρατηγικές του ἐφεδρεῖες 
στή μάχη. Ἡ πιό σημαντική ἀπό τίς τε-
λευταῖες, ἡ 5η μεραρχία Κρήτης –πού 
ἔφτασε στά τέλη Ἰανουαρίου στή ζώνη 
αὐτή– ἔχασε 3.500 ἄντρες μέσα σέ δε-
καπέντε μέρες. Ἡ ἀγωνιστικότητα καί 
ἡ αὐτοθυσία τῶν Κρητῶν ἦταν ἀποφα-
σιστικῆς σημασίας γιά τήν ἔκβαση τοῦ 
πολέμου.

Οἱ  Ἕλληνες στρατιῶτες ἦταν ἕτοιμοι 
γιά κάθε θυσία. Ἦταν ἐπαρκῶς ἐκπαι-
δευμένοι, ἡ ἐπιστράτευσή τους εἶχε 
ὀργανωθεῖ σωστά, εἶχαν προσβληθεῖ 
ἀπό τή χονδροειδῆ ἰταλική προπαγάνδα 
ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Ἑλλήνων, 
ἐνῶ οἱ ἀξιωματικοί καί οἱ ὑπαξιωματικοί 
εἶχαν τήν ἱκανότητα νά λαμβάνουν τίς 
σωστές ἀποφάσεις (Τσιρπανλής Ν. Ζ.,  
Ἕλληνες καί  Ἰταλοί στά 1940-41, 2004). 
Τό εὔδαιμον τό ἐλεύθερον, τό δ’ ἐλεύ-
θερον τό εὔψυχον (“Εὐτυχισμένοι εἶναι 
οἱ ἐλεύθεροι καί ἐλεύθεροι εἶναι οἱ γεν-
ναῖοι”, Θουκυδίδης).

Καθώς οἱ καιρικές συνθῆκες βελτι-
ώνονταν μέ τό πλησίασμα τῆς Ἄνοιξης, 
ἡ προοπτική τῆς γερμανικῆς καί βρετα-
νικῆς ἐπέμβασης στόν ἑλληνο-ἰταλικό 
πόλεμο γινόταν ὁλοένα καί πιό ἐμφανής. 
Ἡ ἐπιχείρηση Primavera, ἡ ἐαρινή ἐπίθε-
ση τοῦ ἰταλικοῦ στρατοῦ στήν Ἀλβανία 
ξεκίνησε στίς 9 Μαρτίου. Παρά τήν πα-
ρουσία τοῦ Μουσολίνι καί τή σφοδρό-
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τητα τῆς ἐπίθεσης τοῦ ἰταλικοῦ πεζικοῦ 
μέ ἀδιάκοπα κύματα ἑφόδου, ἡ ἀποτυ-
χία ἦταν πλήρης. Μετά ἀπό μία ἑβδομά-
δα ἄκαρπων προσπαθειῶν τό ἀδιέξοδο 
πιστοποιήθηκε, ὁ Μουσολίνι ἐπέστρεψε 
ταπεινωμένος στήν Ἰταλία καί οἱ ἀντιμα-
χόμενοι πειριορίστηκαν στό νά περιμέ-
νουν τή γερμανική ἐπέμβαση (Μαργαρί-
της Γ., Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, ἔκδ. Δομή, 
τόμος 13, κεφ.1, σελ. 27-63).

Στίς ἔνδοξες σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἱστορίας, προστέθηκαν στή συνέχεια 
τά ἐξ ἴσου ἔνδοξα γεγονότα τοῦ ἀμυ-
ντικοῦ πολέμου ἐνάντια στίς Γερμανι-
κές φάλλαγγες. Μετά τήν ὑποταγή τῆς 
χώρας τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ἄρχισε νά 
ἀναπτύσσεται ὁ Ἀντιστασιακός Ἀγώνας 
πού ὑπῆρξε καθοριστικός στήν ἔκβαση 
τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀφοῦ οἱ 
ἐπιτυχίες τῶν Ἀντιστασιακῶν ἐκδηλώ-
σεων, καθυστέρησαν τήν ἀνάπτυξη τῶν 
Ναζιστικῶν στρατευμάτων σέ ἄλλα μέ-
τωπα (Ρωσικό – Ἀφρικανικό κ.ἄ.), διευ-
κολύνοντας ἔτσι τίς δράσεις τῶν συμ-
μαχικῶν στρατευμάτων ἕως τήν τελική 
ἧττα τοῦ φασιστικοῦ  Ἄξονα.

Ἡ Σοβιετική ἕνωση (ΕΣΣΔ), διά τοῦ 
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μόσχας, 
ἀναγνώρισε τήν καθοριστική συμβολή 
τῆς Ἑλλάδος στήν καθυστέρηση καί τε-
λική ἀποτυχία τῆς Γερμανικῆς ἐπίθεσης 
ἐναντίον τῆς Σοβιετικῆς ἕνωσης (ΕΣΣΔ) 
(ἐπιχείρηση «Barbarossa»): «Ἐπολεμή-
σατε ἄοπλοι ἐναντίον πανόπλων καί 
ἐνικήσατε. Μικροί ἐναντίον μεγάλων 
καί ἐπικρατήσατε. Δέν ἦτο δυνατόν νά 
γίνει ἄλλως, διότι εἶσθε  Ἕλληνες. Ἐκερ-
δίσαμεν χρόνον διά νά ἀμυνθῶμεν. Ὡς 
Ρῶσοι καί ὡς ἄνθρωποι σᾶς εὐγνωμο-
νοῦμε.». Ὁ Βρετανός Ὑπουργός Ἐξω-
τερικῶν Antony Eden εἶπε: «Οἱ ἥρωες 
πού ἔχουν βάψει μέ τό αἷμα τους τήν 
ἱεράν γῆν τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ 
μαχηταί τῆς Πίνδου καί οἱ ἄλλοι, θά 
εἶναι ὁδηγοί μαζί μέ τούς Μαραθωνο-

μάχους, θά φωτίζουν ἀνά τούς αἰώνας 
τήν οἰκουμένην.». Ἀλλά καί οἱ Ἰαπω-
νικές ἐφημερίδες (Δεκέμβριος 1940) 
ἔγραψαν: «Ἡ χώρα μας, εἰς τήν ὁποίαν 
ἰδιαιτέρως τιμᾶται ἡ ἀνδρεία, παρακο-
λουθεῖ μέ θαυμασμόν τόν ἀγώνα τῶν 
Ἑλλήνων εἰς τήν Ἀλβανίαν, ὁ ὁποῖος μᾶς 
συγκινεῖ τόσον ὥστε, παραμερίζοντες 
πρός στιγμήν πᾶν ἄλλο αἴσθημα, ἀνα-
φωνοῦμεν “Ζήτω ἡ  Ἑλλάς”.».

Ἰδιαίτερη μνεία ὀφείλουμε στό φαι-
νόμενο τῆς αὐτοεπιστρατεύσεως, στό 
ὁποῖο ἀντικατοπτρίζεται ἡ διαχρονική 
φιλοπατρία τῶν Ἑλλήνων καί ἠαδια-
πραγμάτευτη προσήλωσή τους στό 
ἰδεῶδες της ἐλευθερίας. Παράλληλα, ἡ 
ὑπεροχή τῶν ὀρεινῶν πληθυσμῶν ἦταν 
καθοριστικῆς σημασίας. Πολίτες κάθε 
ἡλικίας καί φύλου στήν Ἤπειρο καί 
τή Δυτική Μακεδονία, εἶχαν τεράστια 
συμβολή στήν ἑλληνική ἐπικράτηση. 
Πολλοί ἴσως ἀγνοοῦν τή συμβολή, τήν 
οἰκειοθελῆ καί αὐθόρμητη προσφορά 
καί τήν αὐτοθυσία τῆς Ἑλληνίδας, πού 
σήκωσε στίς πλάτες ἕνα μεγάλο μέρος 
τοῦ βάρους ἀπό τό ἔπος τῆς Πίνδου.

Ἡ αὐτοεπιστράτευση ἐκτυλίχθη-
κε σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Ἠπείρου 
κατά ποικίλους τρόπους. Ἕνας δημο-
σιογράφος ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδας 
πού βρέθηκε στήν περιοχή τῆς Πω-
γωνιανῆς ἀναφέρεται στόν πρόεδρό 
της, πού ἔδωσε ἐντολή νά ἠχήσουν οἱ 
καμπάνες καί νά συγκεντρωθοῦν ὅλοι 
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οἱ κάτοικοι στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ.  
Καί αὐτός τότε ἀνέβηκε σ’ ἕνα πεζού-
λι καί μέ τόνο σοβαρό εἶπε τά ἀκόλου-
θα: «Συμπατριῶτες καί συμπατριώτι-
σες, ἀπ’ αὐτῆς τῆς στιγμῆς, ἄνδρες, 
γυναῖκες καί παιδιά, ἀπό ἡλικίας 
δέκα ἕως ἑξήντα ἐτῶν, εἴσαστε 
ἐπιστρατευμένοι, ἐσεῖς, τά ζῶα 
σας καί ὅλα τά ὑπάρχοντα τῶν 
σπιτιῶν σας.  Ἡ ζωή μας καί ὅλα 
τά ὑπάρχοντά μας ἀπό σήμερα 
θά τεθοῦν στή διάθεση τῆς μαχο-
μένης πατρίδος. Θά πάτε γρήγορα 
στά σπίτια σας, θά ζυμώσετε ψωμιά, 
θά ἑτοιμάσετε φαγιά ἀπό κρέατα, πίτ-
τες, τυριά, καρύδια, σύκα, ἀμύγδαλα, 
κυδώνια καί κονιάκ καί ὅ,τι ἄλλο μπο-
ρεῖτε. Θά πάρετε τά ζῶα σας καί ἅμα 
ἀκούσετε καί πάλι τίς καμπάνες, θά 
συγκεντρωθοῦμε ὅλοι ἐδῶ, σέ τούτη 
τή μεριά, γιά νά πᾶμε ὅλοι μαζί ψωμί, 
ζεστό φαγητό καί πυρομαχικά στά 
Ἑλληνόπουλα πού πολεμᾶνε γιά μᾶς, 
τήν τιμή μας, τήν ὕπαρξή μας, γιά τήν 
Ἑλλάδα μας πάνω στά χιονισμένα βου-
νά.». Ἑκατοντάδες πρόεδροι χωριῶν 
ἔπραξαν τό ἴδιο καί «μέ αὐτές τίς πρά-
ξεις καί τίς ἐθνικές μας ἐξορμήσεις 
ἐκερδίσαμε τόν πόλεμο» (Κολιάτσος 
Ι. Χρ., Σελίδες δόξης, 1948).

Ὁ Ἑλληνοϊταλικός πόλεμος δέν ἦταν 
σύγκρουση ἀνάμεσα σέ δύο στρατούς. 
Ἦταν σύγκρουση τοῦ ἰταλικοῦ στρα-
τοῦ μέ ἕνα λαό πού ἦταν ἀποφασισμέ-
νος νά θυσιασθεῖ γιά τή διασφάλιση 
τῆς ἀκεραιότητας καί ὑπεράσπιση τῆς 
ζωῆς, τῆς τιμῆς καί τῆς περιουσίας τοῦ 
ἔθνους. Ἦταν ἡ συστράτευση ὅλου του 
ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ γιά νά ἐπιτευχθεῖ 
αὐτή ἡ νίκη» (Καργάκος Σαρ., 2ος πα-
γκόσμιος πόλεμος, 2017, Β΄ τόμος σελ. 
46 καί 114). Οἱ 178 ἡμέρες (28.10.1940 – 
23.4.1941) τῆς ἑλληνοϊταλικῆς σύγκρου-
σης ἐπέφεραν βαθιά τομή στόν προ-
σωπικό-καθημερινό χρόνο τῶν Ἑλλή-

νων, ἀλλά καί στή ροή τοῦ ἱστορικοῦ 
γίγνεσθαι σέ ἑλληνική καί εὐρωπαϊκή 
ἤ παγκόσμια κλίμακα. Ἡ περίοδος πρίν 
καί μετά τό ’40 ἀποτελεῖ συχνά ὁριο-
θέτηση στά δρώμενα τῆς ἑλληνικῆς 

κοινωνίας (Τσιρπανλῆς Ν. Ζ.,  
Ἕλληνες καί Ἰταλοί στά 1940-41, 
2004).

Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες γενε-
ές ἀγάπησαν τήν εἰρήνη, ὅλες 
εὐχήθηκαν νά παραδώσουν 

στίς ἑπόμενες ὄχι τόν δαυλό τῆς 
καταστροφῆς ἀλλά τή σκυτάλη 

τῆς δημιουργίας, ὅμως οἱ περισσότερες 
δοκίμασαν τή θηριωδία τοῦ πολέμου. 
Αὐτό ἀκριβῶς ἔκανε τούς ἀνθρώπους 
νά τήν λατρέψουν περισσότερο, νά τήν 
ἐπιζητήσουν μέ μεγαλύτερη λαχτά-
ρα. Μόνο αὐτός πού μάχεται, γνωρίζει 
ὄμωςτην ἀξία τῆς εἰρήνης. Μόνο λαοί 
πού γνώρισαν τή φρίκη τοῦ πολέμου 
ψάλλουν τούς ὡραιότερους ὕμνους 
γι’ αὐτή. Οἱ  Ἕλληνες πολέμησαν πολύ 
στή διάρκεια τῆς ἱστορίας τους καί γι’ 
αὐτό λάτρεψαν ὅσο κανείς τήν εἰρήνη. 
Ὁ Παλαμᾶς μ’ ἔξοχο ποιητικό τρόπο 
δηλώνει τήν τραγική αὐτή διάσταση: 
«Τί κι ἄν τοῦ πολέμου τό χορό χο-
ρεύω, γονατιστός εἰρήνη ἐσέ λατρεύω».  
Οἱ λαοί ζοῦν κι ἐλπίζουν ὅτι θά δοῦν 
κάποτε τήν ἡμέρα, πού δέν θά μαθαί-
νουν νά πολεμοῦν. Αὐτή θά ἦταν ἡ κα-
λύτερη ἀπότιση φόρου τιμῆς στούς 
ἥρωες τοῦ ἔπους ’40 -’41.

Χρέος μας εἶναι νά τούς θυμόμαστε 
καί νά τούς τιμοῦμε, ἔχοντας πάντα 
στό μυαλό μας τή φράση τοῦ Στρατῆ 
Μυριβήλη: «Ἡ 28η Ὀκτωβρίου εἶναι 
ἀκόμη ἕνα φανέρωμα τῆς φυλῆς μας, 
ὁρκιζόμαστε νά μένουμε πάντα οἱ 
Ἕλληνες τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, οἱ  Ἕλλη-
νες τοῦ ’40 -’41.».

Χρόνια πολλά σέ ὅλους!
Σᾶς Εὐχαριστῶ
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Διαχρονικά καί διαπολιτισμικά οἱ 
ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν τό ἀλκοόλ 

γιά κοινωνικούς, θρησκευτικούς, ψυχολο-
γικούς, ἀκόμη καί θεραπευτικούς λόγους. 
Σέ πολλά μέρη τοῦ πλανήτη τό ἀλκοόλ 
ἀποτελεῖ συνηθισμένο χαρακτηριστικό 
κοινωνικῶν συγκεντρώσεων καί σέ μι-
κρές ποσότητες συμβάλλει στήν ψυχική 
χαλάρωση καί στήν διάθεση εὐφορίας. 
Παρόλα αὐτά, πρόκειται γιά μία ἰσχυρή –
καθ’ ὅλα νόμιμη καί κοινωνικά ἀποδεκτή– 
ἑξαρτησιογόνο οὐσία, ἡ ὁποία μπορεῖ νά 
ἔχει ὀδυνηρές συνέπειες γιά τήν σωμα-
τική καί ψυχική ὑγεία καί νά ὁδηγήσει 
στό θάνατο σέ περίπτωση παρατεταμέ-
νης κατάχρησης. Μάλιστα, ὁ Παγκόσμιος 
Ὀργανισμός Ὑγείας τοποθετεῖ τό ἀλκοόλ 
στήν πέμπτη θέση τῶν ἐπιβαρυντικῶν πα-
ραγόντων πού μπορεῖ νά προκαλέσουν 
πρόωρο θάνατο.

Ἡ κατανάλωση ἀλκοόλ ἔχει αὐξηθεῖ 
σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο κατά τίς τελευ-
ταῖες δεκαετίες. Μεγαλύτερη αὔξηση τῆς 
κατανάλωσης παρατηρεῖται στίς ἀναπτυσ-
σόμενες χῶρες, ἰδιαίτερα σέ συνδυασμό 
μέ τό χαμηλό ἐπίπεδο πρόληψης, ἐλέγχου 
(μέ τήν ἔννοια τοῦ ἐντοπισμοῦ τοῦ προ-
βλήματος) καί θεραπείας πού ὑπάρχει συ-
χνά σέ αὐτές τίς χῶρες.

Πλέον, ὁ ὅρος ἀλκοολικός ἔχει πάψει 
νά χρησιμοποιεῖται στήν διεθνή βιβλιο-
γραφία. Στίς μέρες μας κάνουμε λόγο γιά 
κατάχρηση τοῦ ἀλκοόλ καί ἐξάρτηση ἀπό 
τό ἀλκοόλ. Ἡ διαχωριστική γραμμή δέν 
εἶναι πάντα εὐδιάκριτη. Πῶς φτάνουμε, 

Κατάχρηση ἀλκοόλ – ἐξάρτηση ἀπό τό ἀλκοόλ: 
ψυχολογικές καί κοινωνικές διαστάσεις 

τοῦ φαινομένου καί ὁ ρόλος τῆς πρόληψης
Γράφει ἡ κ. Ἑλένη Στιβανάκη, Ψυχολόγος

Μεταπτυχιακό Εἰδίκευσης στήν Κλινική Ψυχολογία

ὅμως, στό στάδιο τῆς ἐξάρτησης καί τί 
σημαίνει ἐξάρτηση ἀπό τό ἀλκοόλ;

Ἀρχικά, τό ἄτομο ξεκινᾶ μέ μία λογι-
κή κατανάλωση ἀλκοολούχων ποτῶν σέ 
κοινωνικό πλαίσιο διασκέδασης. Εὔκολα, 
ὅμως, τό ἕνα ποτό μπορεῖ νά γίνει δύο ἤ 
καί περισσότερα. Σταδιακά τό ἄτομο μπο-
ρεῖ νά περάσει σέ ἐπιβλαβῆ χρήση ἤ καί 
κατάχρηση, χωρίς μάλιστα νά τό πολυκα-
ταλάβει κιόλας. Σέ κάποιες περιπτώσεις 
τό ἀλκοόλ μπορεῖ νά γίνει καί συνώνυμο 
τῆς διασκέδασης, ἴσως ἀκόμη καί τῆς κοι-
νωνικῆς ἀποδοχῆς. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, 
τό ἀλκοόλ, ὅπως καί ἄλλες ἑξαρτησιογό-
νες οὐσίες, τείνει νά προκαλεῖ ἀνοχή στόν 
ὀργανισμό, πράγμα πού ἀποτελεῖ ἔνδειξη 
ἐπιβλαβοῦς χρήσης. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ 
ὀργανισμός «συνηθίζει» ἀπό κάποιο ση-
μεῖο καί μετά τό ἀλκοόλ καί χρειάζεται 
νά καταναλωθεῖ μεγαλύτερη ποσότητα 
ἀπό τήν συνηθισμένη γιά νά ἐπιτευχθεῖ 
ἡ εὐφορική διάθεση πού προκαλεῖ. Τό 
φαινόμενο τῆς ἀνοχῆς ἀποτελεῖ μεγάλη 
παγίδα, καθώς τό ἄτομο βλέπει ὅτι κατα-
ναλώνει μεγαλύτερες ποσότητες ἀλκοόλ 
χωρίς νά ἔχει συμπτώματα μέθης καί αὐτό 
τό καθησυχάζει ἀντί νά τό ἀνησυχεῖ. Σκέ-
φτεται «Ἀφοῦ νιώθω καλά, μπορῶ νά πιῶ 
καί ἕνα ἀκόμη ποτό». Μάλιστα, κάποιοι 
ἄνθρωποι δηλώνουν ὅτι ἀντέχουν τό 
ποτό, ἀφοῦ δέν μεθοῦν ἤ δέν ξεπερνοῦν 
κάποια ὅρια στή συμπεριφορά τους μετά 
ἀπό κατανάλωση πέντε ἤ καί περισσότε-
ρων «σκληρῶν» ἀλκοολούχων ποτῶν. 

Ἀκόμη καί στήν φάση τῆς κατάχρησης, 
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τό ποτό ἔχει ἀρχίσει νά γίνεται ἀνάγκη 
σωματικά καί ψυχικά καί εἶναι ἐξαιρετικά 
δύσκολο γιά τό ἄτομο νά ἐλέγξει τήν πο-
σότητα καί τήν συχνότητα κατανάλωσης. 
Ὅταν ἕνα ἄτομο κάνει γιά ἀρκετό διάστη-
μα κατάχρηση τοῦ ἀλκοόλ μπορεῖ νά ὁδη-
γηθεῖ στήν ἐξάρτηση. Χρειάζεται ἀλκοόλ 
γιά νά μπορέσει νά λειτουργήσει στήν κα-
θημερινότητά του. Τό ποτό μπορεῖ νά γίνει 
ἔμμονη ἰδέα καί κέντρο τῆς ὕπαρξής του. 
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἄν δέν πιεῖ, μπο-
ρεῖ νά ἐμφανίσει στερητικά συμπτώματα, 
ὅπως ἐφίδρωση, διαταραχές στόν ὕπνο, 
ἔντονο ἐκνευρισμό, τρόμο (τρέμουλο) καί 
ναυτία πού μπορεῖ νά φτάσουν ἀκόμη καί 
στό θάνατο.

Ἡ διαδικασία πού ἔχει ὡς ἀφετηρία 
τήν λογική κατανάλωση καί προχωρᾶ στήν 
ἐπιβλαβῆ χρήση, τήν μεγάλη κατάχρηση 
καί τέλος τήν ἐξάρτηση μπορεῖ νά διαρ-
κέσει ἀρκετά χρόνια σέ κάποιες περιπτώ-
σεις. Συχνά, ὅταν διαβάζουμε ἤ ἀκοῦμε 
τήν λέξη «ἀλκοολισμός», μᾶς ἔρχεται στό 
μυαλό ἡ εἰκόνα ἑνός ἀνθρώπου –συνήθως 
ἄνδρα– ὄχι πολύ νέου, πού παραπαίει στό 
δρόμο καί λέει ἀνοησίες μέ ἐμφανῆ τά 
σημάδια τῆς ἐξάρτησης στό σῶμα καί τό 
πρόσωπό του. Γιά νά φτάσει, ὅμως, κάποιος 
σέ αὐτό τό σημεῖο, ἄν φτάσει, μεσολαβοῦν 
πολλά στάδια κατά τά ὁποῖα πραγματο-
ποιεῖται προβληματική χρήση ἀλκοόλ μέ 
ποικίλες συνέπειες γιά τόν ὀργανισμό, τήν 
ποιότητα ζωῆς τοῦ ἀτόμου, τίς διαπροσω-
πικές του σχέσεις καί τήν οἰκογένειά του, 
τήν ἐπαγγελματική καί κοινωνική του ζωή.  
Τό γεγονός ὅτι οἱ συνέπειες σέ ἐπίπεδο 
σωματικῆς καί ψυχικῆς ὑγείας ἐκδηλώνο-
νται ἀργά καί σταδιακά μπορεῖ νά ὁδηγή-
σει σέ ἐφησυχασμό.

Ἄς δοῦμε συνοπτικά κάποιες ἀπό τίς 
σωματικές καί ψυχικές ἀντιδράσεις πού 
σχετίζονται μέ τήν κατάχρηση τοῦ ἀλκο-
όλ. Εἶναι γνωστό πλέον ὅτι ἡ χρόνια κα-
τάχρηση ἀλκοόλ ἀποτελεῖ τήν κύρια αἰτία 
γιά κίρρωση τοῦ ὕπατος. Ἐπίσης, ἡ χρό-

νια κατάχρηση συνδέεται μέ ἐγκεφαλι-
κά ἐπεισόδια καί κακοήθη νεοπλάσματα. 
Ἄλλα σωματικά προβλήματα πού μπορεῖ 
νά παρουσιαστοῦν λόγω ὑπερβολικῆς κα-
τανάλωσης ἀλκοόλ εἶναι ἡ γαστρίτιδα, τό 
ἕλκος, ἡ παγκρεατίτιδα. Γενικότερα, ἡ χρό-
νια κατάχρηση τῆς οὐσίας ἀποδυναμώνει 
τό ἀνοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας 
τόν ὀργανισμό πιό εὐάλωτο σέ λοιμώξεις.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό θέμα τῆς ψυχικῆς 
ὑγείας, ἡ χρόνια κατάχρηση ἀλκοόλ φαί-
νεται νά σχετίζεται μέ κάποιες ψυχικές 
διαταραχές. Μπορεῖ νά παρουσιαστοῦν 
ὑψηλά ἐπίπεδα ἄγχους καί κατάθλιψης, δι-
αταραχές τῆς προσωπικότητας, διαταρα-
χές στόν ὕπνο, καταστροφική ἤ αὐτό κα-
ταστροφική συμπεριφορά, πού μπορεῖ ἄν 
φτάσει στήν αὐτοκτονία. Μπορεῖ ἀκόμη 
νά παρουσιαστοῦν παραισθήσεις καί πα-
ρανοϊκός ἰδεασμός. Ἀλλά ὑπάρχει ἐπίδρα-
ση καί σέ ἐπίπεδο γνωστικῶν λειτουργιῶν 
μέ ἔκπτωση τῶν νοητικῶν ἱκανοτήτων, τῆς 
συγκέντρωσης καί τῆς μνήμης. 

Πέρα ἀπό τά παραπάνω, πολλοί 
ἄνθρωποι πού κάνουν κατάχρηση ἀλκο-
όλ τείνουν νά ἀρνοῦνται ὅτι ὑπάρχει κά-
ποιο πρόβλημα. Δυσκολεύονται νά πα-
ραδεχτοῦν στούς ἑαυτούς τους καί τούς 
ἄλλους ὅτι κάτι συμβαίνει καί πρέπει νά 
ἀντιμετωπιστεῖ, ἀντίθετα ὑποτιμοῦν τήν 
ἔκταση καί τή σοβαρότητα τοῦ θέματος, 
συχνά ἀπό φόβο. Ἔτσι σπάνια ζητοῦν βο-
ήθεια. Παρόλα αὐτά, ἡ πλειονότητα ἔχει 
κατά βάθος ἐπίγνωση τῆς προβληματικῆς 
κατανάλωσης ἀλκοόλ, γιά αὐτό προσπα-

25



θοῦν κατά περιόδους νά μειώσουν τίς 
ποσότητες ἤ νά ἀπέχουν, ἐν μέρει γιά 
νά ἀποδείξουν στούς ἑαυτούς τους καί 
στούς ἄλλους ὅτι τό ἐλέγχουν. Μετά ἀπό 
λίγο διάστημα, ὅμως, συνήθως ξαναρχίζει 
ἡ μεγάλη κατανάλωση. Ἡ ἀδυναμία ἐλέγ-
χου τοῦ ἀλκοόλ στρεσάρει καί ἀπογοη-
τεύει ἀκόμη περισσότερο τούς χρῆστες, 
ἐπιβαρύνοντάς τους περαιτέρω ψυχικά μέ 
συμπτώματα ἄγχους καί κατάθλιψης καί 
αἰσθήματα ντροπῆς καί ἐνοχῆς.

Οἱ συνέπειες κατάχρησης τοῦ ἀλκο-
όλ δέν περιορίζονται στήν σωματική καί 
ψυχική καταπόνηση τοῦ ἴδιου τοῦ ἀτό-
μου. Μπορεῖ νά ἐπηρεάσουν δυσμενῶς 
καί ἄλλους ἀνθρώπους οἰκείους ἤ μή. Τό 
ἀλκοόλ ἐμπλέκεται σέ ἀρκετές περιπτώ-
σεις οἰκογενειακῆς βίας καί γενικότερης 
διατάραξης τοῦ οἰκογενειακοῦ βίου. Ἡ 
συμβίωση μέ ἕναν ἐξαρτημένο ἀπό τό 
ἀλκοόλ ἄνθρωπο εἶναι δύσκολη, πολύ πε-
ρισσότερο ὅταν ὑπάρχουν ἔντονες καί 
συχνά ἀπρόκλητες ἐκρήξεις θυμοῦ ἀκο-
λουθούμενες ἀπό ἀπειλές, λεκτική ἤ σω-
ματική βία. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ὑπάρ-
χει ἕνα κλίμα τρόμου καί ἀνασφάλειας στό 
σπίτι καί κανείς δέν ξέρει τί νά περιμένει 
ἤ τί νά κάνει. Ἡ ψυχοσυναισθηματική ἀλλά 
καί ἡ γνωστική ἀνάπτυξη καί προσαρμο-
γή τῶν παιδιῶν ἀπειλεῖται, πράγμα πού 
μπορεῖ νά τούς δημιουργήσει δυσκολίες 
κατά τήν ἐνήλικη ζωή τους, ἰδιαίτερα σέ 
ἐπίπεδο διαπροσωπικῶν σχέσεων. Ἀπό 
τήν ἄλλη πλευρά, ἀπειλεῖται καί ἡ οἰκονο-
μική σταθερότητα τῆς οἰκογένειας, ἐφό-
σον ἡ κατάχρηση ἀλκοόλ μερικές φορές 
συνεπάγεται ἀσυνέπεια σέ ἐπαγγελματικό 
ἐπίπεδο, λόγω ἀδυναμίας ἀνταπόκρισης 
στίς ὑποχρεώσεις, πράγμα πού μπορεῖ νά 
ὁδηγήσει σέ παρατεταμένες περιόδους 
ἀνεργίας.

Πέρα ἀπό τίς συνέπειες στό οἰκογε-
νειακό σύστημα, τό ἀλκοόλ σχετίζεται μέ 
βίαιες συμπεριφορές πρός ἄλλους ἀνθρώ-
πους, πού σέ κάποιες περιπτώσεις μπορεῖ 

νά φτάσουν σέ ἐγκληματικές ἐνέργειες. 
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, μπορεῖ νά παρατη-
ρηθεῖ ἀπρόσεκτη ἤ ἀσύδοτη σεξουαλική 
συμπεριφορά, πού μπορεῖ νά ἔχει ἐπιπτώ-
σεις στήν σωματική καί ψυχική ὑγιεινή ἤ/
καί νά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα μία ἀνεπιθύμη-
τη ἐγκυμοσύνη. Ὅλα τά παραπάνω μπορεῖ 
νά ὁδηγήσουν σταδιακά σέ κοινωνικό ἀπο-
κλεισμό ἐντείνοντας τήν κατάχρηση καί τά 
προβλήματα πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτήν. 

Μία ἀκόμη πολύ σοβαρή συνέπεια τῆς 
κατάχρησης τοῦ ἀλκοόλ σχετίζεται μέ τήν 
ἀπειλή τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας μέσα 
ἀπό ἀτυχήματα. Αὐτά περιλαμβάνουν 
ἀνάμεσα σέ ἄλλα τόν τραυματισμό ἤ καί 
σπάσιμο ὀστῶν ἀπό πεσίματα, ἐργατικά 
ἀτυχήματα, πνιγμούς, ἐγκαύματα ἀπό φω-
τιές. Ἰδιαίτερος λόγος θά πρέπει νά γίνει 
γιά τά αὐτοκινητικά ἀτυχήματα, ἕνα διό-
λου εὐκαταφρόνητο ποσοστό τῶν ὁποίων 
σχετίζεται μέ τήν ὑπερβολική κατανάλωση 
ἀλκοόλ. Σέ ἔρευνα πού ἔγινε στήν Κρήτη 
διαπιστώθηκε ὅτι τό 60% τῶν θανατη-
φόρων τροχαίων ἀτυχημάτων ὀφειλόταν 
στό ἀλκοόλ καί ὅτι τό 7% τοῦ πληθυσμοῦ 
ὁδηγεῖ μέ μεγαλύτερη τοῦ ἐπιτρεπτοῦ συ-
γκέντρωση οἰνοπνεύματος στό αἷμα.

Ἄν καί οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς ἀπο-
λαμβάνουμε ἕνα ποτηράκι ποῦ καί ποῦ, 
ἕνα ποσοστό μόνο φτάνει σέ ἐπίπεδο 
μεγάλης κατάχρησης ἤ ἐξάρτησης ἀπό 
τό ἀλκοόλ. Ἡ κατάχρηση τοῦ ἀλκοόλ 
ἀπαντᾶται σέ ὅλες τίς κοινωνικό - οἰκονο-
μικές ὁμάδες. Εἶναι δύσκολο νά προσδιο-
ριστοῦν ἐπακριβῶς οἱ αἰτίες πού ὁδηγοῦν 
στήν ὑπερβολική κατανάλωση. Οἱ ἐρευ-
νητές ἐμπλέκουν κυρίως παράγοντες πού 
σχετίζονται μέ τό οἰκογενειακό περιβάλ-
λον, τήν κοινωνική ζωή, τό ἐπαγγελματικό 
περιβάλλον καί τά ἰδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της προσωπικότητας ἑνός ἀτόμου. 
Συχνά οἱ παραπάνω παράγοντες μπορεῖ 
νά δροῦν ἀθροιστικά. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό οἰκογενειακό πε-
ριβάλλον, ἀρκετά συχνά παρατηροῦνται 



διαταραγμένες σχέσεις, τόσο ἀνάμεσα 
στούς γονεῖς, ὅσο καί ἀνάμεσα στούς γο-
νεῖς καί τά παιδιά. Διαταραγμένες σχέσεις 
δέν σημαίνει ἀπαραίτητα ἔντονους καυγά-
δες, βία ἤ κακοποίηση. Μπορεῖ νά ὑπάρχει 
ἔλλειψη ἐπικοινωνίας, τρυφερότητας καί 
στοργῆς, ἀδιαφορία καί ἀνεπαρκής το-
ποθέτηση τῶν ὁρίων ἀνάμεσα στά μέλη 
τῆς οἰκογένειας. Σέ κοινωνικό ἐπίπεδο, ὁ 
ἀτομικισμός, ἡ ἀποξένωση, ἡ μοναξιά καί 
οἱ κακές διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλ-
λουν στήν κατάχρηση ἀλκοόλ. Σέ ἐπαγ-
γελματικό ἐπίπεδο, οἱ σκληρές συνθῆκες 
ἀνταγωνισμοῦ, οἱ αὐξημένες εὐθύνες στόν 
ἐργασιακό χῶρο, ἡ ἔλλειψη ἐλευθέρου 
χρόνου, ἡ ἐπαγγελματική ἀνασφάλεια καί 
ἡ ἀνεργία ἐπίσης μπορεῖ νά διαδραμα-
τίσουν τόν ρόλο τους στήν αὔξηση τῆς 
κατανάλωσης ἀλκοόλ. Ἀναφορικά μέ τά 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ἔχει 
βρεθεῖ ὅτι ἀνάμεσα σέ ἄλλα ἡ χαμηλή 
αὐτοεκτίμηση καί ἡ χαμηλή ἀνοχή στή 
ματαίωση μπορεῖ νά ὁδηγήσουν σέ κατά-
χρηση ἀλκοόλ.

Ἀρκετές φορές, ἡ κατάχρηση ἀλκοόλ 
μπορεῖ νά ξεκινήσει ἐξαιτίας ἑνός στρε-
σογόνου γεγονός στήν ζωή. Ὅπως εἴδαμε, 
τό ἀλκοόλ ἔχει κατευναστικές ἰδιότητες 
πάνω στό στρές καί τό ἄγχος. Ἔτσι, ἕνας 
ἄνθρωπος πού μέχρι πρότινος κατανάλω-
νε μία λογική ποσότητα ἀλκοόλ, μπορεῖ 
νά καταφύγει σέ αὐτό ἀναζητώντας νά 
ἀνακουφίσει τό ἄγχος καί τόν πόνο πού 
μπορεῖ νά τοῦ προκαλέσει μία δυσχέρεια 
στή ζωή του. Τέτοιες δυσχέρειες μπορεῖ 
νά περιλαμβάνουν τήν ἀπώλεια κάποιου 
ἀγαπημένου προσώπου, τό διαζύγιο ἤ τήν 
ἀπώλεια τῆς ἐργασίας, γιά παράδειγμα.

Θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ σέ αὐτό τό 
σημεῖο στό θέμα τῆς κατάχρησης ἀλκοόλ 
ἀπό γυναῖκες καί ἀπό ἀνηλίκους ἤ πολύ 
νέους ἀνθρώπους. Τά ποσοστά κατά-
χρησης ἀπό ἀλκοόλ ἐξακολουθοῦν νά 
εἶναι ἀρκετά ὑψηλότερα γιά τούς ἄνδρες, 
ὅμως, τά τελευταῖα χρόνια, ὅλο καί περισ-

σότερες γυναῖκες καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες οἰνοπνεύματος. Τό 1995 ἡ γυ-
ναικεία κατάχρηση ὑπολογιζόταν στό 8%, 
ἐνῶ τό 2000 ὑπολογίστηκε στό 35%. Μάλι-
στα, τά μεγαλύτερα ποσοστά κατάχρησης 
ἀλκοόλ ἐμφανίζονται σέ γυναῖκες ἀπό 21 
ἕως 34 ἐτῶν. Γιά τήν αὔξηση τῆς κατάχρη-
σης ἀλκοόλ ἀπό γυναῖκες ἐνοχοποιοῦνται 
παράγοντες πού σχετίζονται κατά πρῶτον 
μέ τήν συσσώρευση ὑποχρεώσεων καί 
τούς πολλαπλούς ρόλους τῆς γυναίκας 
στή σύγχρονη κοινωνία καί κατά δεύτερο 
λόγο μέ τήν μίμηση ρόλων, καθώς οἱ γυ-
ναῖκες μιμοῦνται ὅλο καί περισσότερο τίς 
συμπεριφορές τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ. 
Σέ αὐτό τό δεύτερο συμβάλλει καί τό ἄν 
ὁ σύντροφος κάνει κατάχρηση ἀλκοόλ, 
πράγμα πού ἀποτελεῖ παράγοντα κινδύ-
νου γιά κατάχρηση καί ἀπό τήν γυναίκα.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ γυναικεῖος 
ὀργανισμός ἀντιδρᾶ διαφορετικά ἀπό τόν 
ἀνδρικό στήν κατάχρηση ἀλκοόλ. Οἱ ἐπι-
πτώσεις γιά τίς γυναῖκες παρουσιάζονται 
πιό γρήγορα καί μέ μικρότερες ποσότη-
τες ἀλκοόλ, καθώς ἡ ἱκανότητα μεταβο-
λισμοῦ τοῦ ἀλκοόλ στίς γυναῖκες εἶναι 
μικρότερη. Πέρα ἀπό τίς ὑπατικές, τίς 
καρδιοαγγειακές καί τίς γαστρεντερικές 
δυσλειτουργίες, ἡ κατάχρηση ἀλκοόλ στίς 
γυναῖκες συμβάλει στήν ἐμφάνιση καρκί-
νου τοῦ μαστοῦ καί στήν δυσλειτουργία 
τοῦ ἀναπαραγωγικοῦ συστήματος. Ἀκόμη, 
οἱ γυναῖκες παρουσιάζουν γρηγορότερα 
ἀτροφία τοῦ ἐγκεφάλου καί βλάβες στήν 
καρδιά, τούς μῦς καί τό συκώτι.
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Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τούς νέους, ἀπό τήν 
ἄλλη πλευρά, ἔχει ἐπίσης διαπιστωθεῖ μία 
αὔξηση στήν κατανάλωση ἀλκοόλ σέ σχέ-
ση μέ προηγούμενες δεκαετίας, ἐνῶ ἔχει 
κατέβει καί ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας γιά τήν 
πρώτη χρήση, ὅπως προκύπτει ἀπό στοι-
χεῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Τεκμηρίωσης 
καί Πληροφόρησης γιά τά Ναρκωτικά καί 
τήν Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ), ἀλλά καί ἀπό 
ἔρευνες τοῦ Ἐρευνητικοῦ Πανεπιστημια-
κοῦ Ἰνστιτούτου Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς (ΕΠΙ-
ΨΥ). Πιό συγκεκριμένα, τά παιδιά στήν 
Ἑλλάδα δοκιμάζουν τό πρῶτο ποτό γύρω 
στήν ἡλικία τῶν δώδεκα - δεκατριῶν ἐτῶν 
(Γιά τό νομό Χανίων ὑπάρχουν στοιχεῖα 
πού ὑποδεικνύουν τήν ἡλικία τῶν δέκα 
ἐτῶν σέ ἕνα ποσοστό 12%). Συνήθως, τά 
πρῶτα ποτά εἶναι μπύρα ἤ κρασί, ἀλλά 
μέχρι τήν ἡλικία τῶν δεκατεσσάρων τά 
παιδιά μπορεῖ νά ἔχουν δοκιμάσει σκληρά 
ποτά, ὅπως βότκα καί οὐίσκι. Ὅπως συμ-
βαίνει καί μέ τίς γυναῖκες, τό ἀλκοόλ ἔχει 
διαφορετική ἐπίδραση στούς ἐφήβους 
μέχρι καί τά δεκαέξι τους χρόνια, καθώς 
δέν ἔχει ὡριμάσει ἀκόμη τό ἐνζυματικό 
τους σύστημα πού τό μεταβολίζει μέ ἀπο-
τέλεσμα ἀκόμη καί μικρές ποσότητες νά 
εἶναι τοξικές γιά τόν ὀργανισμό τους. 

Στήν Ἑλλάδα ὑπολογίζεται ὅτι τό 30% 
τῶν ἐφήβων ἡλικίας 14 - 18 ἐτῶν κατανα-
λώνει ἀλκοόλ τουλάχιστον δύο φορές τήν 
ἑβδομάδα, ἐνῶ 4 στούς 10 ἀναφέρουν ὅτι 
ἔχουν πιεῖ τουλάχιστον 40 φορές στήν 
ζωή τους. Στίς προτιμήσεις τους ἔρχονται 
πρῶτα τά σκληρά οἰνοπνευματώδη καί 
ἀκολουθεῖ ἡ μπύρα, ἡ ὁποία παλαιότερα 
βρισκόταν στήν πρώτη θέση. Ἕνα 15% τῶν 
ἀγοριῶν καί ἕνα 10% τῶν κοριτσιῶν ἀνα-
φέρουν ὅτι ἔχουν μεθύσει τουλάχιστον 
τρεῖς φορές στήν διάρκεια τοῦ περασμέ-
νου χρόνου.

Οἱ ἔφηβοι ἀναφέρουν ὅτι πίνουν κυ-
ρίως γιά νά διασκεδάσουν, γιά νά γίνουν 
πιό κοινωνικοί, γιά νά χαλαρώσουν ἤ ἀπό 
περιέργεια. Τέλος, στήν ἔρευνα τοῦ Ἐρευ-

νητικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἰνστιτούτου 
Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς, οἱ ἔφηβοι φαίνεται νά 
ἔχουν ἐπίγνωση τῶν προβλημάτων πού 
μπορεῖ νά προκληθοῦν ἀπό τήν ὑπερβολι-
κή κατανάλωση. Σέ ἔρευνα πού διεξήχθη 
στήν Κρήτη παρόλα αὐτά, οἱ νέοι ἄν καί 
φαίνονταν νά πιστεύουν ὅτι γνωρίζουν τίς 
ἐπιδράσεις τοῦ ἀλκοόλ στήν ὑγεία τους, 
οἱ ἀπαντήσεις τους ἦταν συγκεχυμένες 
καί ἐλλιπεῖς.

Τά παραπάνω στοιχεῖα εἶναι ἰδιαιτέρως 
ἀνησυχητικά καί δημιουργοῦν προβλημα-
τισμούς γιά τήν περαιτέρω ἐξάπλωση τοῦ 
φαινομένου τῆς κατάχρησης τοῦ ἀλκο-
όλ. Χωρίς νά ὑπάρξει δαιμονοποίηση τῆς 
οὐσίας, ἡ πρόληψη μπορεῖ νά διαδραματί-
σει ἀποφασιστικό ρόλο στήν μείωση τῶν 
κινδύνων καί τῶν προβλημάτων πού ἐπι-
φέρει τόσο ἡ κατάχρηση, ὅσο καί ἡ ἐξάρ-
τηση ἀπό τό ἀλκοόλ. Ὑπάρχει ἀνάγκη συ-
στηματικῆς ἐνημέρωσης καί σωστῆς πλη-
ροφόρησης τῶν παιδιῶν καί τῶν γονιῶν 
τους, ἀλλά καί τοῦ εὐρῦ κοινοῦ, σέ ὅ,τι 
ἀφορᾶ τήν συμπεριφορά τους πού σχετί-
ζεται μέ τό ποτό. Ὁ ἐφησυχασμός πού ἐν 
μέρει ὑπάρχει ἐξαιτίας τῆς εὐρείας χρή-
σης τοῦ ἀλκοόλ καί ἐν μέρει ἐξαιτίας τῆς 
ἀργῆς ἐμφάνισης ἔντονων προβλημάτων 
σέ σωματικό, ψυχικό καί κοινωνικό ἐπίπε-
δο, μπορεῖ νά ἔχει δύσκολα ἀναστρέψιμες 
συνέπειες. Ἀλλά, ἡ πρόληψη μέ τήν ἔννοια 
τῆς ἐνημέρωσης, μπορεῖ νά ὠφελήσει, 
τόσο στό νά ἀποφευχθεῖ μία ἐνδεχόμε-
νη κατάσταση κατάχρησης, ὅσο καί στό 
νά ὑπάρξει μεγαλύτερη ἐπίγνωση καί ἀνα-
ζήτηση βοήθειας κατά τά πρῶτα στάδια 
ἐπιβλαβοῦς χρήσης. Ὅσο πιό σύντομα τό 
ἄτομο κατανοήσει ὅτι ἡ σχέση του μέ τό 
ἀλκοόλ εἶναι προβληματική, τόσο περισ-
σότερες εἶναι οἱ πιθανότητες ἐπιτυχοῦς 
ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος. 

Ἑλένη Στιβανάκη, Ψυχολόγος
Μεταπτυχιακό Εἰδίκευσης 

στήν Κλινική Ψυχολογία
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Τό Γενέθλιο τῆς Παναγίας στήν Περιβολίτσα 
καί στά Κουνουπιδιανά Ἀκρωτηρίου

Στό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων στήν Περοβολίτσα Ἀκρωτηρίου, πού εἶναι ἀφιερωμένο στό Γε-
νέθλιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τέλεσε τόν πανηγυρικό καί Ἀρχιερατικό Ἑσπερι-
νό ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπό-
λεως καί Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος κ. Δαμασκηνός.

Στό λόγο του ὁ Θεοφιλέστατος εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο πού προσῆλθε τη-
ρώντας τά μέτρα κατά τῆς πανδημίας, τούς Κληρικούς, τόν Ἀντιπεριφερειάρχη 
Κρήτης κ. Νικόλαο Καλογερή, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Μιχαηλάκη, τόν Δ/
ντή Καταστημάτων Κράτησης κ. Γεώργιο Κονταξάκη, τόν Ἄρχοντα  Ὑμνωδό τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Κῶν/νό Στεφανάκη καί τούς συμψάλλοντες μέ 
αὐτόν, τόν Δ/ντή τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη, τούς Προέδρους 
τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων Ἀκρωτηρίου, τό τμῆμα ἐθελοντῶν Σαμαρειτῶν τοῦ 
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, καθώς καί ὅλους ὅσους διακόνησαν μέ ἀγάπη γιά τήν πανήγυ-
ρη αὐτή ἡ ὁποία ὅπως εἶπε εἶναι ἡ ἀφορμή γιά ἕνα πανακρωτηριακό κάλεσμα καί 
συνάντηση ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς.

Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Παράλληλα, παρακάλεσε τόν Ἀντιπεριφερειάρχη Κρήτης νά ἐπιμεληθεῖ ὥστε 
νά τοποθετηθοῦν στό γραφικό αὐτό Ἀκρωτήριο μία  Ἑλληνική καί μία Βυζαντινή 
σημαία τεραστίων διαστάσεων, μία πρόταση ὅπου κλῆρος καί λαό τήν καταχειρο-
κρότησε.

Ἡ  Ἑλληνική σημαία ὅπως τόνισε γιά νά δείχνει στούς ἀπέναντι γείτονές μας 
ὅτι καί ἐμεῖς ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας καί δέν θά τήν πουλήσουμε ποτέ καί ἡ Βυ-
ζαντινή, νά μᾶς θυμίζει ὅτι αὐτά τά χώματα πού πατᾶμε εἶναι χώματα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ μας Πατριαρχείου καί νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι μᾶς πῆραν τήν Ἁγιά Σοφιά καί 
τή Μονή τῆς Χώρας….

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος Ἱερούργησε τελώντας πανηγυρική Ἀρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό τῆς Γενέσεως τῆς Θεοτόκου στά Κου-
νουπιδιανά Ἀκρωτηρίου ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιμ. Νικηφόρος.
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Τό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου στίς Καρές  Ἀποκορώνου 
καί στήν Βλαχερωνίτισσα Κυδωνίας

Μέ κατάνυξη τά Χανιά τίμησαν τήν 
Μητέρα ὅλων, τήν Παναγία, ὅπου ὁ 
Ἑλληνισμός καταφεύγει σέ δύσκολες 
ὧρες καί τήν ἱκετεύει νά σώσει τό Γένος 
μας.

Παρουσία πλήθους προσκυνητῶν 
μέ πρῶτο τόν Δήμαρχο Ἀποκορώνου κ. 
Χαράλαμπο Κουκιανάκη, τηρουμένων 
τῶν μέτρων γιά τήν προστασία τῆς δη-
μόσιας ὑγείας, πραγματοποιήθηκε ἡ Πα-
νήγυρις τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στίς Καρές Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Ἐμμανουήλ Νικολακάκης.

Στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό 
τῆς ἑορτῆς, προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος μίλησε στό 
κήρυγμά του γιά τήν Παναγία, λέγοντας πώς 
καί αὐτή τήν φορά θά τήν παρακαλέσουμε 
δυνατά ὅλοι μας νά ζητήσουμε νά μεσιτεύσει 
καί νά μᾶς σώσει ἀπό τόν ἰό πού μαστίζει τήν 
οἰκουμένη.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Γενέσεως τῆς Θεοτόκου στήν Βλεχε-
ρωνίτισσα ὅπου διακονεῖ ὁ π. Δανιήλ Θεοφάνης.
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Ὑπογραφή  Ἀρναουτάκη γιά τήν ἔνταξη 
τοῦ  ἔργου περί ἀποκαταστάσεως τοῦ ἡγουμενείου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρί-
ου καί ὥρα 11 π.μ., στά γραφεῖα 
τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Χα-
νίων, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. 
Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὑπέγραψε 
τήν Πράξη  Ἔνταξης στό Ε.Π. Κρή-
της 2014-2020 γιά τό ἔργο «Ἀπο-
κατάσταση τοῦ κτηρίου Ἡγου-
μενείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στό Ἀκρωτήρι Χανίων», 
παρόντων τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου 
κ. Νικολάου Καλογερή, μελῶν τοῦ  Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Μονῆς καί τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἄλλων παραγόντων.

Μία Μονή μέ μεγάλη ἱστορία καί σημασία, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης κ. Δαμασκηνός….

“Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι ἡ Μητρόπολη τῶν μοναστηριῶν τῆς 
Κρήτης ἔτσι τήν χαρακτήρισε ὁ Καζαντζάκης. Πολλοί μᾶς ἔλεγαν νά τόν κατε-
βάσουμε τόν ναό καί νά τόν ξαναχτίσουμε τόν τροῦλο, κάναμε ἀγώνα τεσσάρων 
ἐτῶν γιά νά μπορέσουμε νά τόν φέρουμε στήν κατάσταση πού εἶναι. Ἡ ἱστορία 
λέει ὅτι ἦταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί οἱ Τοῦρκοι τόν ἔκαιγαν ἐπί δεκαπέντε ἡμέ-
ρες καί οἱ πέτρες εἶχαν ἀσβεστοποιηθεῖ. Εἴδαμε λοιπόν ὅτι ὁ πυρήνας ἦταν καλός 
καί ἐπενδύσαμε σέ κάποιες ἄλλες πέτρες ἀπ’ ἔξω σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τῶν 
εἰδικῶν. Ὁ ναός ἄντεξε μέ τό πέρας τῶν ἐτῶν”.

Τό μοναστήρι εἶναι ἕνα κειμήλιο χριστιανισμοῦ, τόνισε ὁ Καθηγούμενος τῆς 
Μονῆς καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεώς μας, Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός μεταξύ ἄλλων…

“Θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό τήν καρδιά μου τόν πρωθυπουργό καί τήν κ. Μεν-
δώνη, ἀλλά καί ὅσους βοήθησαν γιά τήν ἀνάληψη τοῦ ἔργου ἀπό τό Ὑπουργεῖο πο-
λιτισμοῦ. Θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους τους προσκυνητές καί τούς χιλιάδες λαοῦ 
πού περνοῦν ἀπό τό μοναστήρι γιά νά θαυμάσουν τό κειμήλιο τῆς χριστιανοσύνης 
πού ὑπάρχει στόν τόπο μας. Οἱ φωνές τους μᾶς ἔδωσαν φτερά καί δύναμη γιά νά 
φτάσουμε καί νά δοξάσουμε τόν Θεό σήμερα γιά τήν εὐλογία πού μᾶς δίνει”.
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Πανηγυρικός  Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στήν Παναγία τήν Γιάτρισσα

Τό Σάββατο 12 Σε-
πτεμβρίου ἑορτάστηκε 
ἡ Παναγία ἡ Γιάτρισσα 
στόν ὁμώνυμο  Ἱερό Ναό 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Λεωνίδας Ἡλιάκης, στόν 
χῶρο πού βρίσκεται ἡ 
“Κιβωτός” μέσα σ’ ἕνα 
τεράστιο πάρκο βοσκο-
τόπων κοντά στό χωριό 
Λιτσάρδα Ἀποκορώνου.

Πρόκειται γιά τό μο-
ναδικό Ναό στήν Κρήτη πού εἶναι ἀφιερωμένος στήν Παναγία τή Γιάτρισσα καί 
θεμελιώθηκε τό 2010.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τελέσθηκε μέγας Πα-
νηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Τό παρών στήν Ἀκολουθία ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλα-
μπος Κουκιανάκης.
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Πανηγυρική Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία τέλεσε ἀνή-
μερα τῆς ἑορτῆς τῆς  Ὑψώσε-
ως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ, ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνός 
στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυ-
ροῦ στόν Ἁλικιανό Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης, 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ε’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας.

Δορυλαίου Δαμασκηνός: «ὁ Τίμιος Σταυρός 
εἶναι ἡ Ἐλπίδα μας καί ἡ παρηγοριά μας»

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στό  Ἱερό παρεκκλήσιο Τιμίου Σταυροῦ τῆς Ἐνο-
ρίας Λενταριανῶν ὁ Θεοφιλέστατος τέλεσε Ἀρχιερατικό Μεθεόρτιο Ἑσπερινό καί 
τούς Χαιρετισμούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε πνευματική Ἑσπερίδα μέ ὁμιλητή τόν Θεοφι-
λέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε γιά τήν εὐλογία τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στή ζωή μας.
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Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στό 
Ἱερό παρεκκλήσιο Τιμίου Σταυροῦ 
τῆς Ἐνορίας Λενταριανῶν ὁ Θεοφι-
λέστατος τέλεσε Ἀρχιερατικό Με-
θεόρτιο Ἑσπερινό καί τούς Χαιρετι-
σμούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
πνευματική Ἑσπερίδα μέ ὁμιλητή τόν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου, 
ὁ ὁποῖος ὁμίλησε γιά τήν εὐλογία τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στήν ζωή μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέ-
σθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στό ὁμώνυμο μετόχι τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου.

Τό παρών ἔδωσαν ὁ Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Κα-
λογερῆς, ὁ Διευθύνων Σύμβουλος 
τοῦ ΟΑΚ κ. Ἄρης Παπαδογιάννης, 
οἱ Προέδροι τῶν Κοινοτήτων τοῦ 
Ἀκρωτηρίου, Δημοσιογράφοι καί 
πλῆθος κόσμου, πού τηρώντας τά 
προβλεπόμενα μέτρα, προσῆλθαν 
νά προσκυνήσουν τμῆμα τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ, Κειμηλίου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς.
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Λαμπρός ἑορτασμός 
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

στήν Μητρόπολή μας
Τή Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 

ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία 
τιμᾶ τήν Παγκόσμιο Ὕψωση τοῦ 
Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ 
Χριστοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης κ. Δαμασκηνός ἐπισκέφθη-
κε τήν Ἐνορία Τιμίου Σταυροῦ στό 
Ἀλετρουβάρι Κυδωνίας πού διακο-
νεῖ ὁ π. Παῦλος Μαζανάκης.

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε 
κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
καί κατά τήν τελετή τῆς  Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡ ὁποία πραγματοποιήθη-
κε στό τέλος αὐτῆς, πρίν τήν ἔναρξη τῆς Θείας Λειτουργίας καί προσέφερε στούς 
πιστούς τόν Τίμιο Σταυρό πρός προσκύνηση καί κλωναράκια ἀπό τό βασιλικό καί 
τά ἄνθη πού στόλιζαν τόν Σταυρό.

Στή συνέχεια προεξῆρχε στή Θεία Λειτουργία, λίγο πρίν τό πέρας τῆς ὁποίας 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο πρός τούς πιστούς τονίζοντας ὅτι καί μόνο πού κάνουμε τό 
Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ εἶναι πραγματική εὐλογία.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε στόν πανηγυρικό Ἀρχι-
ερατικό  Ἑσπερινό στόν  Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ στό Βαρυπέτρο Κυδωνίας, ὅπου 
διακονεῖ ὁ π. Ἐλευθέριος Ξεκουκουλωτάκης.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
γιά τόν Ἅγιο Ἀμφιλόχιο τόν Πάτμιο

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ νέος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας 
μας καί θεμελιωτής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν,  Ὅσιος Ἀμφιλόχι-
ος Μακρῆς, τήν Παρασκευή 18 καί τό Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί Συλλειτουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὅπου ὑπάρχει καί τό παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Ἀμφιλοχίου διακονεῖ ὡς ἱερατικός προϊστάμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, μέ συνεφημερίους 
τόν Πρωτ. Χρύσανθο Σταυρουλάκη καί τόν π. Ἐμμανουήλ Μηλιάκη.
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Συνεργασία Ι.Μ.Κ.Α. καί  Ι.Μ.Α.Τριάδος μέ Ο.Α.Κ.

Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἡ Δι-
οίκηση τοῦ Ὀργανισμοῦ 
Ἀνάπτυξης Κρήτης ὑποδέ-
χτηκε σήμερα τό πρωί τόν 
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη  
κ. Δαμασκηνό, τόν ὁποῖο συ-
νόδευαν ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου Πρω-
τοσυγκελλεύων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί Καθηγούμε-
νος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων 
κ. Δαμασκηνός, ὁ Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης καί 
ὁ  Ὑπεύθυνος Οἰκονομικῶν του Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία κ. Εὐστράτιος 
Χατζηδάκης.

Μέ λόγια ἀγάπης ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ο.Α.Κ. κ. Ἄρης Παπαδογιάννης 
τούς καλωσόρισε στό γραφεῖο του, εὐχαριστώντας τους γιά τήν ἐπίσκεψη αὐτή 
τονίζοντας μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἦρθε σήμερα ἐδῶ γιά νά εὐλογήσει τήν 
προσπάθεια τοῦ Ο.Α.Κ.

Εὐχαριστίες ἀπέδωσε καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ο.Α.Κ. κ. Ἐλευθέριος Κοπάσης χαι-
ρετίζοντας τόν Σεβασμιώτατο καί τή συνοδεία του.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τήν θερμή ὑποδοχή καί εὐχή-
θηκε καλές ἐπιτυχίες στό ἔργο τῆς νέας Διοίκησης, τονίζοντας ὅτι βρισκόμαστε 
κοντά σέ ἐσᾶς σήμερα γιατί κύριο μέλημα μᾶς εἶναι οἱ ἄνθρωποι.

Κατόπιν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου χαιρέτησε καί εὐχαρίστησε 
τό Διοικητικό Συμβούλιο, λέγοντας πώς σήμερα ἤρθαμε ἐδῶ γιά τήν ἀνακούφιση 
πάντα τοῦ ἀνθρώπινου πόνου…

Στήν σημερινή πραγματοποιηθεῖσα ἐπίσκεψη μπῆκαν οἱ βάσεις, γιά μία οὐσια-
στική συνεργασία, μέ δεδομένο ὅτι ὁ Ο.Α.Κ. μπορεῖ νά «συνδέσει» κάποιες ἀπό τίς 
ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, μέ χρηματοδοτικά προγράμματα, στά ὁποῖα ὁ 
ὀργανισμός, διαθέτει ἐμπειρία τόσο σέ ἐπίπεδο μελετῶν ὅσο καί ὡρίμανσης καί 
πληρότητας φακέλων, γιά τίς τελικές ἐγκρίσεις.
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Τήν εὐχή καί εὐλογία νά συνεχίσει τούς ἀγῶνες γιά τό καλό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ἐξέφρασε ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος στό πρόσωπο τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε σχετικό 
αἴτημα γιά τήν σύσταση  Ἱδρύματος μελέτης, ἐρεύνης καί ἐκθέσεως Ἀρχείων ἀντι-
κειμένων τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, στήν  Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων, μέ τήν ἐπωνυμία «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος», ὕστερα ἀπό σχε-
τική πρόταση τῆς ὑπουργοῦ πολιτισμοῦ κ. Λίνας Μενδώνη καί μέ ἔγκριση τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: 
 “ἕνα ἱστορικό  Ἵ δρυμα μελέτης καί ἐρευνῶν 

στήν  Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων”

Ἕνα πρωτοποριακό καί σπουδαῖο ἔργο ἱστορικῆς κληρονομίας πού θά διαφυλά-
ξει Ἀρχεῖα καί Ἀντικείμενα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
στήν Παναγία τήν Μυρτιδιώτισσα

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τήν Θεομητορική ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς 
Μυρτιδιωτίσσης τελέσθηκε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς στά Σπηλιάρια Κεραμιῶν, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος καί 
Οἰκονόμος π. Κυριάκος Κουρνιδάκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκης, 
ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Κουκουράκης καί ὁ Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης.

Στήν λατρευτική σύναξη ἔδωσε τό παρών πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν πού 
ἦρθαν ἀπό νωρίς νά προσκυνήσουν τήν ἀνθοστόλιστη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς 
Μυρτιδιωτίσσης.

Μέ κατάνυξη καί τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική τάξη τηρώντας τά προβλεπό-
μενα μέτρα, τελέστηκε, στίς 23 Σεπτεμβρίου, ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπε-
ρινός γιά τήν Παναγία Μυρτιδιώτισσα, στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα  Ἱ.Ναό στίς 
Κορακιές Ἀκρωτηρίου.

Στήν Ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρω-
τοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως κ. Δα-
μασκηνός, συμπροσευχούμενων τοῦ οἰκείου 
Ἐφημερίου Ἀρχιμ Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, τοῦ 
Πρωτ. Μιχαήλ Μπακατσάκη καί τοῦ Διακό-
νου Ἐλευθερίου Ξαγοράκη.

Ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα, πλῆθος πιστῶν 
συνέρρεε στό Ναό γιά νά προσκυνήσει τή χαριτόβρυτο εἰκόνα τῆς Παναγίας καί 
νά λάβει τήν εὐλογία της.
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Ἡ  Ἑορτή τῆς Μεταστάσεως 
τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας

Μέ κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ Μετάσταση τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελι-
στοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στήν  Ἱερά Μητρόπολη.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης χοροστάτησε στήν ἀκο-
λουθία τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν ἐνορία τοῦ 
Καλαθά Ἀκρωτηρίου στόν  Ἱερό Ναό ὅπου ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Εὐαγγελιστή 
Ἰωάννη τόν Θεολόγο.
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Τήν  Ὑπουργό Πολιτισμοῦ κ. Λίνα Μενδώ-
νη μέ τή συνοδεία της ὑποδέχτηκε στήν  Ἱερά 
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ὁ Θε-
οφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Κα-
θηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κ. Δαμασκηνός 
μετά τῆς ἀδελφότητος.

Στήν  Ἱερά Μονή ἡ Ὑπουργός ξεναγήθηκε ἀπό τόν Θεοφιλέστατο καί τόνισε 
ὅτι μέ Πρωθυπουργική ἐντολή ξεκινᾶνε σύντομα τά ἔργα ἀποκαταστάσεως τῆς 
Μονῆς.

Ὁ Θεοφιλέστατος εὐχαρίστησε τήν  Ὑπουργό γιά τό σημαντικό ἔργο πού ἔχει 
κάνει γιά τήν ἀνάδειξη καί ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς καθώς καί γιά τήν σύσταση τοῦ 
Ἱδρύματος Μελέτης Ἔρευνας καί  Ἔκθεσης μέ τήν ἐπωνυμία «Πατριάρχης Βαρθο-
λομαῖος». Παράλληλα, εὐχαρίστησε καί τόν Πρωθυπουργό τῆς  Ἑλλάδος κ. Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη γιά τήν ἀγάπη πού δείχνει στήν  Ἱστορική αὐτή Μονή μέ τίς 
συχνές ἐπισκέψεις του.

Ἡ  Ὑπουργός ἀνέφερε ὅτι ἡ χαρά ὅλων μας θά εἶναι στά ἑπόμενα δύο χρόνια νά 
δοῦμε νά προχωροῦν τά ἔργα καί τό Μοναστήρι νά ἀποκαθίσταται καί νά ἀποκτᾶ 
τήν πρότερη καί παντοτινή μορφή του…

Ἡ  Ὑπουργός Πολιτισμοῦ 
στήν  Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
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Ἑορτάσθηκε στά Χανιά ἡ Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος
Λαμπρά καί πανηγυρικά ἑορτάσθηκε 

ἡ Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος στόν Ἱερό 
Ναό τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-
ακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων.

Ἀνήμερα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς 
τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ τόν ὁποῖο 
πλαισίωσαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, 
συμπροσευχουμένης τῆς Καθηγουμένης 
τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοξένης μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλήθους εὐσεβῶν 
προσκυνητῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθη-
κε ὁ μέγας πανηγυρικός καί Ἀρχιερατι-
κός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμενων 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, τῆς Καθη-
γουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεο-
ξένης μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλήθους 
κόσμου.

Καί οἱ δύο Ἀρχιερεῖς ἔδειξαν τήν χαρά 
τους καί γιά τό ἔργο τῆς σύγχρονης Μονάδος Φροντίδος Ἡλικιωμένων πού μέ 
τήν βοήθεια τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς καί τῆς Περιφέρειας Κρήτης ὁλοκλη-
ρώνονται οἱ ἐργασίες καί τό ὁποῖο ἔργο θά ἀποτελέσει ἕνα χέρι βοηθείας στούς 
ἀνθρώπους τῆς Τρίτης Ἡλικίας.
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Νέος Ἡγούμενος στό  Ἱστορικό Μετόχιο 
τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου στό Καρύδι

Μέ βυζαντινή μεγαλοπρέ-
πεια καί σύμφωνα μέ τό μονα-
στηριακό τυπικό, τo ἀπόγευμα 
τῆς Πέμπτης 1 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., 
στό ἱστορικό Μετόχιο τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκο-
ρώνου, τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγί-
ας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, 
πραγματοποιήθηκε ἡ ἐνθρόνιση 
τοῦ Καθηγούμενου τῆς Μονῆς, 
Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Χλιαρά, μέ τήν 
εὐχή καί εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου.

Προηγήθηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν 
Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνοῦ καί στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα ἡ ἀκο-
λουθία τῆς ἐνθρονίσεως κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός ἀπένειμε στόν νέο Ἡγούμενο τῆς Μονῆς τόν ἡγουμενικό Σταυρό, τήν 
ἡγουμενική ράβδο καί τόν μανδύα.
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Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία τοῦ εὐχήθηκε στόν νέο Ἡγούμενο, καλή δύναμη 
στό δύσκολο ἔργο πού ἀναλαμβάνει, ζητώντας τοῦ παράλληλα νά συνεχίσει νά 
διατηρεῖ ζωντανή τήν φλόγα καί τήν ἀγάπη πού ἔχει γιά τόν Χριστό.

Μέ λόγια ἀγάπης καί ὁ Θεοφιλέστατος εὐχήθηκε καλή διακονία στό ἔργο πού 
ἔχει ξεκινήσει στήν Ἱερά Μονή Καρυδίου καί νά μνημονεύει πάντοτε τόν Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καί τόν Προηγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Δω-
ρόθεο Χαροκοπάκη πού ἐργάσθηκαν μέ ἀγάπη γιά τήν Μονή αὐτή πού εἶναι τό 
στολίδι τοῦ Ἀποκόρωνα.

Στή συνέχεια ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης εὐχήθηκε 
καλή δύναμη στό ἔργο τοῦ νέου Ἡγουμένου καί τοῦ προσέφερε ἕνα ἐπιστήθιο 
Σταυρό ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἀποκορωνιωτῶν.

Εὐχές καί δῶρα ἔλαβε ἐπίσης ὁ νέος Ἡγούμενος ἀπό ὅλο τόν κόσμο πού παρέ-
στη στήν τελετή ἐνθρονίσεως.

Στήν τελετή καί τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό συμπροσευχήθηκαν ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων Ἀρχιμ. Ἀθανά-
σιος Καραχάλιος, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοσκαλίτισσας Ἀρχιμ. 
Ἀγαθάγγελος, ἡ Ἀδελφότητα ἀπό τήν  Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρό-
λων, Κληρικοί, ἡ Καθηγουμένη τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, 
ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν  Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, ἐπίσης Ἀντιδήμαρχοι, Περιφε-
ρειακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ 
Καθηγητής Θεολογίας κ. Σίμων Πασχαλίδης, ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ο.Α.Κ. 
κ. Ἄρης Παπαδογιάννης, ὁ Διευθυντής τῶν Φυλακῶν κ. Γεώργιος Κονταξάκης, ὁ 
κ. Μανώλης Κονταρός, δημοσιογράφοι, φίλοι καί συγγενεῖς του Νέου Ἡγουμένου.
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Ἁγιασμός στό κλειστό γυμναστήριο Κλαδισοῦ

Ὁ ΑΟΚ Χανιά τήν Πέμπτη 8 Ὀκτωβρίου, ξεκίνησε τή νέα χρονιά μέ ἁγιασμό ὁ 
ὁποῖος πραγματοποιήθηκε στό κλειστό γυμναστήριο Κλαδισοῦ.

Τόν Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός συμπρο-
σευχουμένου τοῦ Πρωτ. Νικολάου Νερατζάκη.

Τό παρών ἔδωσαν ὁ δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, καθώς 
καί ὁ ἀντιδήμαρχος Ἀθλητισμοῦ, κ. Στέλιος Μιχαηλάκης.

Παροῦσα ἦταν ὅλη ἡ οἰκογένεια τῆς ὁμάδας μπάσκετ τοῦ ΑΟΚ Χανιά.
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Ἁγιασμός ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη
στήν Πατριαρχική Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ματθαίου προστάτου τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησι-
αστικῆς Σχολῆς Κρήτης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέλεσε 
τήν Παρασκευή 9 Ὀκτωβρίου, τόν Ἁγιασμό ἐπί τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς 
χρονιᾶς, καλωσορίζοντας τούς νέους μαθητές καί εὐχόμενος στόν Σχολάρχη  
κ. Θωμά Παναγιώτου, καθώς καί σέ ὅλους τούς καθηγητές, στούς συνεργάτες 
στήν Ἐκκλησιαστική Ἑστία, στούς  Ὑπαλλήλους τοῦ  Ὑπουργείου Παιδείας καί 
πρός τούς μαθητές νά ἔχουν μία καλή καί εὐλογημένη χρονιά στήν Ἐκκλησιαστική 
μας Σχολή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ φυτώριο γιά αὐριανούς ὑπεύθυνους πολίτες, κληρι-
κούς καί σωστούς οἰκογενειάρχες.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
στήν  Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ. Δαμασκηνοῦ καί Συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκόπου Δορυλαί-
ου, Πρωτοσυγκελεύοντος τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί Καθηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνοῦ, τελέστηκε τό Σάβ-
βατο 17 Ὀκτωβρίου στήν  Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος μέ τήν εὐκαιρία τοῦ 40ήμε-
ρου μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Χαραλάμπους Ρενιέρη, κατά σάρκα πατρός τοῦ 
ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς π. Εὐμενίου.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
γιά τόν Ἅγιο Εὐαγγελιστή καί  Ἀπόστολο Λουκᾶ

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα 
τελέστηκε ἡ πανήγυρις τοῦ 
Ἁγίου ἐνδόξου καί Εὐαγγελι-
στοῦ Λουκᾶ, στόν φερώνυμο 
Ἱερό Ναό τῆς Μητροπόλεως 
ὅπου διακονοῦν ὁ Πρωτ. Δη-
μήτριος Λαμπαθάκης ὡς Ἱερα-
τικός Προϊστάμενος μέ συνε-
φημέριό του τόν Πρωτ. Κων/
νο Θωμαδάκη.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέ-
σθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ. Δαμασκηνοῦ. Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μη-
τροπόλεως ἐνῶ προσῆλθαν ἑκατοντάδες πιστοί συμμετέχοντας στήν λατρευτική 
σύναξη.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύ-
οντος τῆς Μητροπόλεως μᾶς κ. Δαμασκηνοῦ.

Πλῆθος ἱερέων καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν παρέστησαν στόν Ἀρχιερατικό 
Ἑσπερινό συμπροσευχούμενοι γιά τόν Ἅγιο Εὐαγγελιστή Λουκᾶ.

Πρίν τῆς ἀπολύσεως ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ προσέφερε στόν Θε-
οφιλέστατο  Ἐπίσκοπο Δορυλαίου, ἐκ μέρους τῆς  Ἐνορίας μία  Ἐπισκοπική Βακτη-
ρία, ἐπειδή σάν  Ἐπίσκοπος πῆγε πρώτη φορά, μετά τήν χειροτονία του.
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Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο 
γιά τόν π. Ἰωάννη τῶν Χωραφακίων

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Καθη-
γουμένου κ. Δαμασκηνοῦ, τελέσθη-
κε τήν Κυριακή 17  Ὀκτωβρίου στήν 
Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγι-
ακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζα-
γκαρόλων, μέ ἀφορμή τό τιμῆς καί 
εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν μνημόσυνο, 
τό ὁποῖο τέλεσε ἡ Ἱερά Μονή, γιά 
τόν μακαριστό Ἐφημέριο τῆς  Ἐνορί-
ας Χωραφακίων, Πρωτ. Ἰωάννη Παπαδομανωλάκη.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό Μνημόσυνο 
τοῦ π. Ἰωάννου.

Μέ λόγια συγκινητικά μίλησε γιά τήν προσφορά τοῦ ἁπλοῦ καί ταπεινοῦ  
π. Ἰωάννου ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνας ἀληθι-
νός ἄνθρωπος, ἕνας σωστός οἰκογενειάρχης, ἕνας εὐσεβέστατος Κληρικός.

Στήν τράπεζα τῆς Μονῆς πού παρατέθηκε ὁμίλησε γιά τόν μακαριστό Ἰωάννη 
καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος τόνισε καί ἐκεῖνος 
βασικές χαρισματικές πτυχές τοῦ σεβαστοῦ Λευΐτου τοῦ Θεοῦ.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Γερασίμου 
στήν Μητρόπολή μας

Πανηγυρικά καί μεγαλό-
πρεπα ἑορτάσθηκε ὁ Ὅσιος 
Πατέρας ἡμῶν Γεράσιμος μέ 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμα-
σκηνοῦ στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό στά Νεροκούρου Χανίων, 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Κων/
νος Τζαγκαράκης.

Τό παρών στήν Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἔδωσε καί ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Μιχαηλάκης.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτο-
συγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνός, τέλεσε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό 
Ἑσπερινό.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Κων/νος Τζαγκα-
ράκης προσέφερε ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας στόν Θεοφιλέσττο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου, 
μία Ἀρχιερατική βακτηρία, ἐπειδή εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἐπισκέφτηκε τήν Ἐνο-
ρία ὡς Ἐπίσκοπος.
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Στόν Σεβ. Ποιμενάρχη ὁ Ὑπουργός Ναυτιλίας

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό ἐπισκέφτηκε τήν Πέμπτη 22 
Ὀκτωβρίου στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, ὁ  Ὑπουργός Ναυτιλίας κ. Ἰωάννης 
Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀρχηγό τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Ἀντιναύ-
αρχο κ. Θεόδωρο Κλιάρη, τήν Γενική Γραμματέα Αἰγαίου καί Νησιωτικῆς Πολι-
τικῆς κ. Χριστιάνα Καλογήρου καί ἄλλους ἐπιτελεῖς.

Στό πλαίσιο τῆς συναντήσεως ὁ  Ὑπουργός ἐνημερώθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτα-
το γιά τίς κοινωνικές δομές τῆς Μητροπόλεως καί τόν ἀγώνα πού διεξάγεται κα-
θημερινά μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀπέναντι πρός τόν ἀδύναμο συνάνθρωπό μας.

Σέ ἀνάμνηση τῆς ἐπισκέψεως ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στόν  Ὑπουργό μία 
εἰκόνα μέ τούς Ἁγίους καί τίς  Ἱερές Μονές τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ ὁ Ὑπουρ-
γός καί ὁ Ἀρχηγός προσέφεραν στόν Σεβασμιώτατο ἀναμνηστικές πλακέτες.

Νωρίτερα ὁ  Ὑπουργός ἐπισκέφθηκε καί τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό Μαρτυ-
ρία καί τήν αἴθουσα τοῦ web-tv, ὅπου τόν ξενάγησε ὁ Διευθυντής τοῦ Σταθμοῦ  
κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης.
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Τά Κουνουπιδιανά ὑποδέχτηκαν
 τήν Παναγία τήν Τριχεροῦσα

Μέσα σέ πανηγυρικό κλῖμα 
Κλῆρος καί Λαός ὑποδέχτηκε 
τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου στόν ἐπιβλη-
τικό Ναό τῆς Ἐνορίας Κουνου-
πιδιανῶν Ἀκρωτηρίου, τήν Πα-
ναγία τήν Τριχεροῦσα.

Τήν εἰκόνα πού κόμισε ἡ 
ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρό-
λων, μέ τή συνοδεία ἀντρῶν 
καί γυναικῶν μέ πραδοσιακές κρητικές στολές, ὑποδέχτηκε στά προπύλαια τοῦ 
Ναοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί Καθηγούμενος τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος νωρίτερα εἶχε 
ἐναποθέσει τά Ἱερά Μαρτυρικά Λείψανα Ἁγίων στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ναοῦ γιά 
τήν τελετή ἐγκαινίων πού θά πραγματοποιηθεῖ αὔριο ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη κ. Δαμασκηνό.

Στή συνέχεια τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, προεξάρχο-
ντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας 
ἀνάμεσά τους καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρυδίου Παν/γιώτατος 
Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς.
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Πρίν τῆς ἀπολύσε-
ως ὁ Ἱερατικός προ-
ϊστάμενος τοῦ Ναοῦ 
Παν/τος Ἀρχιμ. Νι-
κηφόρος Εἰκοσιδέκας 
εὐχαρίστησε ὅλους 
ἐκείνους πού βοήθη-
σαν ὥστε ἡ αὐριανή 
ἡμέρα νά εἶναι μία 
ἡμέρα ὁρόσημο γιά 
τήν  Ἐνορία Κουνουπι-
διανῶν μέ τά ἐγκαίνια 
τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ.

Παράλληλα, προσέφερε στό Θεοφιλέστατο πού πρώτη φορά ἐπισκέφθηκε τόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὡς Ἐπίσκοπος ἕνα ἐπιγωνάτιο μέ τήν μορφή τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου.

Πλῆθος κόσμου τηρώντας τά προβλεπόμενα μέτρα προσῆλθε νά προσκυνήσει 
ἀνάμεσά τους τοπικοί παράγοντες καί ἐκπρόσωποι τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.
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Λαμπρά Ἐγκαίνια 
στόν  Ἱερό Ναό  Ἁγίου Δημητρίου Κουνουπιδιανῶν

Τά ἐγκαίνια γιά ἕνα ναό ἀποτελοῦν γεγονός ὑψίστης σημασίας καθώς μέσα 
ἀπό τήν τελετή καθαγιάζεται καί μυρώνεται ἡ Ἁγία Τράπεζα, στήν ὁποία τελεῖται 
ἡ Θεία Εὐχαριστία.

Μέσα σέ κλίμα θρησκευτικῆς κα-
τανύξεως καί στήν παρουσία πλή-
θους εὐσεβῶν Χριστιανῶν, πραγ-
ματοποιήθηκε, τήν Δευτέρα 26 
Ὀκτωβρίου, τό πρωί, ἡ τελετή τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγί-
ου Δημητρίου στά Κουνουπιδιανά 
Ἀκρωτηρίου στόν ὁποῖο διακονεῖ ὁ 
Παν. Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας.

Στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων προ-
εξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-

νάρχης κ. Δαμασκηνός, συνιερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δο-
ρυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ οἱ ὁποῖοι πλαισιώνονταν ἀπό πολλούς Κληρικούς τῆς 
Μητροπόλεως.

Μετά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων 
τελέστηκε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό 
Συλλείτουργο στήν ἐγκαινιασμένη 
τράπεζα τοῦ Ναοῦ.

Πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστη-
σε ὅλους ἐκείνους πού βοήθησαν 
νά ἐγκαινιαστεῖ ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου 
Δημητρίου, τόν κτήτορα τοῦ Ναοῦ  
π. Δημήτριο Ἀλεξανδράκη, ἀλλά καί 
τόν ἄξιο συνεχιστή τοῦ Ἀρχιμ. Νικη-
φόρο, τούς ἐπιτρόπους, τήν ἐρανική ἐπιτροπή καί ὅλο τόν κόσμο. Εὐχαριστήριους 
λόγους ἀπηύθυνε καί ὁ π. Νικηφόρος πρός τούς δύο Ἀρχιερεῖς πού τίμησαν μέ τήν 
παρουσία τους τήν πανήγυρη καί τέλεσαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ.

Ἐπίσης ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεως ὕστερα ἀπό εἰσήγηση τῆς  Ἐνορίας ἀπονε-
μήθηκαν καί δύο εὐαρέσκειες γιά τήν προσφορά τους στόν π. Δημήτριο καί στόν 
εὐεργέτη κ. Κωνσταντῖνο Κοσκινᾶ.
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Τό παρών στή λατρευτική σύναξη ἔδωσε καί ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων  
κ. Νικόλαος Καλογερῆς, Πρόεδροι τοπικῶν κοινοτήτων τοῦ Ἀκρωτηρίου, ὁ Ἀντι-
πρύτανης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Λαγουδάκης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ 
ἐκπαιδευτικοῦ  Ἱδρύματος, Διοικητές τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί πλῆθος κόσμου.
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Πνευματική ὁμιλία στήν Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν

Μέ τήν πνευματική ὁμιλία 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. 
Παρθενίου Καλυβιανάκη, Κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Τιμίου Προδρόμου Ἀτάλης-
Μπαλί, ἔκλεισε τό διήμερο πα-
νηγυρικῶν ἐκδηλώσεων στήν 
Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Κου-
νουπιδιανῶν τήν Δευτέρα 26 
Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Τήν ὁμιλία παρακολούθησαν 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 

κ. Δαμασκηνός, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύων 
τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνός, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ὁ Διοικητής τῆς 
Σχολῆς Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Χ. Κουβάτσος καί πλῆθος κόσμου πού παρακολού-
θησαν τήν ὁμιλία τηρῶντας τά ἀπαραίτητα μέτρα.

Τόν π. Παρθένιο πού ἀνέπτυξε τό θέμα «τό ἄγχος σέ καιρούς πανδημίας καί 
ἡ διαχείρισή του», προλόγισε ὁ ἐφημέριος του Ναοῦ Παν/τος Ἀρχιμ. Νικηφόρος 
Εἰκοσιδέκας.

Τήν πνευματική ὁμιλία ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης εὐχαριστώντας 
τόν ὁμιλητή γιά τά ὑπέροχα ἐνθαρρυντικά λόγια στήν κατάσταση πού βιώνουμε.

Παράλληλα τοῦ προσέφερε ἕνα ἐπιστήθιο Σταυρό ὡς ἐλάχιστο δῶρο ἐκ μέρους 
τῆς Ἐνορίας.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“νά τιμήσετε τήν σημαία 

πού κρατᾶτε στά χέρια σας”
Ἐπιμνημόσυνη Δέηση τελέσθηκε στό Ἡρῶο Πεσόντων, τήν 27η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. 

προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, παρουσία τοῦ 
Δημάρχου Χανίων κ. Παναγιώτη 
Σημανδηράκη, Ἀντιδημάρχων, 
στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, διδασκά-
λων καί μαθητῶν τῶν σχολείων 
τῆς πόλεώς μας.

Τή σημαία πού κρατᾶτε στά 
χέρια σας νά τήν τιμήσετε μέ τόν 
δικό σας τρόπο καί τή δική σας 
ζωή ἀπηύθυνε μεταξύ ἄλλων, 
πρός τούς μαθητές ὁ Σεβασμιώ-
τατος.

Ἀκολούθησε κατάθεση στε-
φάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή καί ἀνάκρουση τοῦ  Ἐθνικοῦ μας  Ὕμνου.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί  δοξολογία 
στήν Μητρόπολη γιά τήν Ἐθνική μας Ἐπέτειο
Τήν Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἑορτή τῆς 

Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός λει-
τούργησε καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο στόν ἱερό 
Ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Σπλάντζια Χανίων.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λει-
τουργίας μετέβη στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὅπου τέλεσε ἐπίσημη 
Δοξολογία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» συμπροσευχούμενων Κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί μέ τή συμμετοχή τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιω-
τικῶν ἀρχῶν.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Δρ. Στεργιανή Ζανέκα, συντονίστρια 
Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Φιλολόγων τοῦ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.
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Προληπτικός -δειγματολογικός ἔλεγχος γιά τόν covid ἀπό τό εἰδικό κλιμάκιο 
τῆς ὁμάδος ΚΟΜΥ τοῦ ΕΟΔΥ πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 29 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. 
στό προσωπικό τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως, τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου καί 
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ “Μαρτυρία”.

Προληπτικός ἔλεγχος γιά covid 
στήν Μητρόπολή μας

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποινενάρχης κ. Δαμασκηνός, πού ὑποβλήθηκε καί ὁ ἴδιος 
στό σχετικό τέστ εὐχαρίστησε τήν ὁμάδα τῶν Νοσηλευτῶν καί τόν ἐπόπτη τῆς 
Κινητῆς  Ὁμάδος  Ὑγείας Εἰδικοῦ Σκοποῦ (ΚΟΜΥ) κ. Στέφανο Ντουκάκη, γιά τόν 
προληπτικό ἔλεγχο, εὐχόμενος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σύντομα νά βγοῦμε ὅλοι 
ἀπό αὐτή τήν πανδημία.
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Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στούς Ἁγίους Ἀναργύρους

Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός 
Ἑσπερινός τελέσθηκε τήν παραμονή 
τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ἱερό Ναό 
τῆς Μητροπόλεως χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μάνης κ. Χρυσοστόμου, συμπρο-
σευχουμένων τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυ-
λαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Μέ λόγια ἀγάπης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ὑποδέχτηκε τόν Σεβ. Μητρο-
πολίτη Μάνης καί τήν συνοδεία του, εὐχαριστώντας τον παράλληλα γιά τήν εὐλο-
γημένη παρουσία του στήν Μητρόπολή μας.

Πρίν τῆς ἀπολύσεως ὁ ἐφημέριος του Ναοῦ Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης, προ-
σέφερε στόν Σεβ. Μητροπολίτη Μάνης μία εἰκόνα τοῦ Κυρίου μας.
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Χειροτονία Διακόνου 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 

Τήν Κυριακή 1 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός 
ἱερούργησε στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστο-
φόρου Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Βα-
σίλειος Φραγκιαδάκης, τελώντας Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία.

Κατά τή διαρκεία τῆς λαμπρᾶς Θείας 
Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε καί εἰς Διά-

κονον Χειροτονία, τοῦ εὐλαβεστάτου νέου Ζαχαρίου Καραταράκη, ὁ ὁποῖος τυγ-
χάνει ἔγγαμος καί πατέρας δύο τέκνων.

Ὁ νέος Διάκονος στήν προσλαλιά 
του, ἀναφέρθηκε στήν ἕως τώρα πορεία 
του ἐνῶ ἐξέφρασε παράλληλα θερμές 
εὐχαριστίες πρός ὅλα τά πρόσωπα πού 
τοῦ στάθηκαν πνευματικά καί τόν βοή-
θησαν στήν κατά Θεόν πρόοδό του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, 
ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς καί πνευματικές νουθεσίες στόν νεοχειροτονηθέντα, 
ἐνῶ ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τοῦ ὑπουργήματος τῆς  Ἱεροσύνης καί τῆς θυσιαστικῆς 
προσφορᾶς πού θά πρέπει νά ἔχει κατά τήν διάρκεια τῆς διακονίας του, προτρέπο-
ντάς τον νά ἀποτελεῖ πρότυπο κληρικοῦ, νά ἀγαπάει τόν Χριστό, τήν  Ἐκκλησία, 
καί τήν Πατρίδα μας.

Στό νέο Διάκονο π. Ζαχαρία εὐχήθηκε καλή καί καρποφόρα διακονία καί  
ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου 
κ. Δαμασκηνός.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
γιά τούς Ἁγίους Ἀναργύρους

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Δορυλαίου καί Πεωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, τελέ-
σθηκε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς 
πόλεως.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
«κόκκινη γραμμή γιά ἐμᾶς ἡ Θεία Κοινωνία»

«Ἡ Θεία Κοινωνία –τό ἔχω ξανα-
πεῖ– ἀποτελεῖ κόκκινη γραμμή γιά ἐμᾶς. 
Ἀκόμη καί ἀσθενής μέ κορωνοϊό νά μοῦ 
τό ζητοῦσε θά πήγαινα προσωπικά νά 
τόν κοινωνήσω. Παρακαλῶ πάρα πολύ, 
ὁ καθένας τά ὅριά του. Ἡ  Ἐκκλησία συ-
ντάσσεται μέ τά μέτρα τῆς πολιτείας, 
ἀλλά διαφωνεῖ μέ τό θέμα τῆς Θείας 

Κοινωνίας. Ὅσοι πιστεύουν ἔχουν κάθε δικαίωμα νά τό ἐπιζητοῦν καί εἶναι συ-
νταγματικά κατοχυρωμένο. Ὅποιοι διαφωνοῦν ἄς πάρουν καί τή θέση τοῦ ὑπεύ-
θυνου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἐρωτῶ: πόσοι ἄνθρωποι θά ἤθελαν τή Θεία Κοινω-
νία αὐτές τίς τελευταῖες στιγμές τῆς ζωῆς τους; Ἄν κολλάει μέ τή Θεία Κοινωνία, 
οἱ πρῶτοι πού θά ἔπρεπε νά εἴμαστε στόν τάφο θά ἦταν οἱ ἱερεῖς. Ἐπαναλαμβάνω, 
ἄς περιοριστεῖ ὁ καθένας στά ὅριά του».
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Ἐόρτιος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
Ἁγίου Γεωργίου Μορμόρη

Στήν περιοχή τῶν Νερο-
κούρου Χανίων βρίσκεται ἡ 
γραφική παλαιά Μονή τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Μορμόρη, σέ 
ἕνα γραφικό σημεῖο μέ πανο-
ραμική θέα τήν πόλη τῶν Χα-
νίων, μέ τό Καθολικό της, τό 
παλιό ἐλαιοτριβεῖο, τίς μισο-
γκρεμισμένες ἀποθῆκες καί τά 
κελιά τῶν μοναχῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνός τέλεσε πα-
νηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.

Τό παρών στόν Ἑσπερινό ἔδωσε πλῆθος κόσμου τηρῶντας τά προβλεπόμενα 
μέτρα, ἀνάμεσά τους οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. Μιχαήλ Τσουπάκης καί κ. Στυλιανός Μι-
χαηλάκης.

Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γερασίμου Νε-
ροκούρου Πρωτ. Κων/νος Τζαγκαράκης εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο πού 
τέλεσε τόν πανηγυρικό 
Ἑσπερινό, τόν Σεβασμιώ-
τατο Ποιμενάρχη κ. Δαμα-
σκηνό, τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κισάμου καί 
Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο καί 
τόν ΟΔΕΠ γιά τήν παρα-
χώρηση τῆς Μονῆς στήν 
Ἐνορία γιά ἕνα χρονικό 
διάστημα ὥστε νά γίνουν 
ἐργασίες συντήρησης, καί 
τέλος ὅλο τόν κόσμο πού 
βοηθάει μέ κάθε τρόπο στήν ἀποκατάσταση τοῦ μνημείου αὐτοῦ.
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Ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς 
γιά τούς πεσόντες Μανιάτες στήν Ἀσή Γωνιά

Ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς γιά 
τούς πεσόντες Μανιάτες στήν Ἀσή 
Γωνιά πραγματοποιήθηκε τήν Τρί-
τη 3 Νοεμβρίου στό μνημεῖο Πεσό-
ντων τῆς πλατείας τοῦ χωριοῦ μέ 
Ἐπιμνημόσυνη Δέηση προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου, 
συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ.Δαμα-
σκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Μετά τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀκολούθησαν χαιρετισμοί, ὁμιλίες καί καταθέ-
σεις στεφάνων.
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Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῆς Μη-
τροπόλεως Μάνης, πολιτικές καί στρατιωτικές Ἀρχές, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου 
κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Ἀντιδήμαρχοι καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, καθώς 
καί ἀντιπροσωπεία τοῦ Δήμου Ἀνατολικῆς Μάνης μέ ἐπικεφαλῆς τόν δήμαρχο 
Πέτρο Ἀνδρεάκο, αὐτοδιοικητικοί, ἐκπρόσωποι συλλόγων, φορέων καί σωμάτων 
ἀσφαλείας.

Ἡ συνέχεια δόθηκε μέ ἐπιμνημόσυνη δέηση πού τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ στήν τοποθεσία Κούμαρος κάτω 
ἀπό τήν βουνοκορφή «Ἀγριμοκέρατο» ὅπου ἔγιναν καί τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ 
μνημείου τῶν ἡρώων Μανιατῶν καί ἀκολούθησαν καταθέσεις στεφάνων ἀπό τούς 
δύο Δημάρχους.

Νωρίτερα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, εἶχε τελέ-
σει πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τόν  Ἅγιο Γεώργιο τόν Μεθυστή 
στήν Ἀσή Γωνιά, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Βασίλειος Χατζηδάκης, κηρύττοντας καί 
τό Θεῖο Λόγο.
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Συνάντηση τοῦ Δημάρχου Χανίων 
μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας 

καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου
Τά γραφεῖα τῆς  Ἱερᾶς Μητρόπολης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ἐπισκέφτηκαν 

τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς 06 Νοεμβρίου ἐ.ἔ, ὁ Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώ-
της Σημανδηράκης καί οἱ Ἀντιδήμαρχοι, κ. Ἑλένη Ζερβουδάκη καί κ. Ἀναστάσιος 
Ἀλόγλου, ὅπου συναντήθηκαν μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Δαμα-
σκηνό καί τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό.

Στή συνάντηση συζητήθηκαν μία σειρά ἀπό θέματα πού ἀπασχολοῦν ἀπό κοι-
νοῦ τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τόν Δῆμο Χανίων καί ἐκκρεμοῦν, προκειμένου νά 
μποῦν σέ πορεία ἐπίλυσης. Παράλληλα, συμφωνήθηκε νά συνεχιστεῖ ἡ ἀγαστή 
συνεργασία, ὥστε νά προαχθοῦν ζητήματα ἀπό τά ὁποία ἐπωφελεῖται ἡ τοπική 
κοινωνία.

Μέ τό πέρας τῆς ἐπίσκεψης, δόθηκαν συμβολικά δῶρα ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς 
Μητρόπολης, στόν Δήμαρχο καί τούς Ἀντιδημάρχους.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ὁ Ἅγιος τῆς ταπείνωσης, 

τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς…
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ὁ Ἅγι-

ος τῆς ἀγάπης, τῆς ταπείνωσης 
καί τῆς ὑπομονῆς, τόνισε μεταξύ 
ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης κ. Δαμασκηνός στό Θεῖο 
Λόγο του, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς 
πόλεώς μας στά Παχιανά, ὅπου 

διακονεῖ ὡς ἱερατικός προϊστάμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης.

Παράλληλα τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι ὁ  Ἅγιος Νεκτάριος παρά τίς ἀντίξοες 
συνθῆκες, στούς ἔσχατους καιρούς ἔγινε πρότυπο ἀρετῆς τελειώσεως, ὁδοδείκτης 
καί παράδειγμα γιά ὅλους ἐμᾶς….

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε Ἀρχιερατικό πανηγυρικό 
Ἑσπερινό στόν Ἅγιο Νεκτάριο Κάτω Σούδας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Νεκτάριος 
Χριστοδουλάκης.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα

Ἀρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο τελέσθηκε στό ἱστορικό 
Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμο-
νος στό Ἀκρωτήρι Χανίων.

Στό Ἀρχιερατικό Συλλεί-
τουργο ἱερούργησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Καθηγουμένου τῆς ἱστορικῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνοῦ, 
ἐνῶ ἔλαβαν μέρος καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας τηρώντας τά μέτρα γιά τήν 
προστασία τῆς Πανδημίας.

Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“ὁρόσημο γιά τή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ ἡ ἑορτή 

τῆς Παναγίας μας”
Μέ πανηγυρικό Ἀρχιερατικό  Ἑσπερινό προ-

εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. 
Δαμασκηνοῦ τιμήθηκε τήν Παρασκευή 20 Νοεμ-
βρίου, ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας μας τήν παραμονή 
τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θε-
οτόκου στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Πόλεώς μας.

Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας τονίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι αὐτή 

τήν εὐλογημένη ἡμέρα θά παρακαλέσουμε τήν 
Παναγία μας, ὅπως τήν παρακαλοῦμε καθημερι-
νά, νά μεσιτεύει πρός τόν Υἱό καί Δεσπότη Χρι-
στό νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τόν ἰό πού κυκλοφορεῖ 
αὐτές τίς ἡμέρες σέ ὅλο τόν κόσμο, σάν ἀόρατος 
ἐχθρός πού χτυπάει ὅλες τίς ἡλικίες…
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“τό πρόσωπον τῆς Παναγίας εἶναι κατοικητήριον 

καί σκηνή τοῦ Θεοῦ”
Τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν  Ἱερό 

Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τηρώντας τά προβλεπόμενα μέτρα γιά τήν 
πανδημία, χωρίς τήν παρουσία πιστῶν, οἱ ὁποῖοι τήν παρακολούθησαν μέσω τοῦ 
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν Καθαρότητα τῆς Παναγίας 
μας τονίζοντας μεταξύ ἄλλων πώς τό πρόσωπο τῆς Παναγίας εἶναι κατοικητήριον 
καί σκηνή τοῦ Θεοῦ.
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