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ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τήν ψυχωφελῆ πλη-
ρώσαντες Τεσσαρακο-
στήν καί προσκυνήσα-
ντες τά Πάθη καί τόν 
Σταυρόν τοῦ Κυρίου, 
ἰδού καθιστάμεθα σήμε-
ρον κοινωνοί τῆς ἐνδό-
ξου Αὐτοῦ Ἀναστάσεως, 
λαμπρυνόμενοι τῇ πα-
νηγύρει καί ἀναβοῶντες 
ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ τό 
κοσμοσωτήριον ἄγγελ-
μα «Χριστός Ἀνέστη»!

Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ό,τι 
ἐλπίζομεν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέε-
ται μέ τό Πάσχα, ἀπό αὐτό ἀντλεῖ τήν 
ζωτικότητά του, ἀπό αὐτό ἑρμηνεύεται 
καί νοηματοδοτεῑται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Θείας 
ἀγάπης εἰς τήν ἀγωνίαν καί τήν προσ-
δοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰς τήν 
«ἀποκαραδοκίαν» τῆς συστεναζούσης 
κτίσεως. Ἐν αὐτῇ ἀπεκαλύφθη τό νό-
ημα τοῦ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ 
εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν»1 
καί τοῦ «καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, 

1 Γεν. α΄, 26.

ὅσα ἐποίησεν, καί ἰδού 
καλά λίαν»2.

Ὀ Χριστός εἶναι «τό 
Πάσχα ἡμῶν»3, «ἡ ἀνά-
στασις πάντων». Ἐάν ή 
πτῶσις ὑπῆρξεν ἀνα-
στολή τῆς πορείας τοῦ 
ἀνθρώπου πρός τό «καθ’ 
ὁμοίωσιν», ὲν Χριστῷ 
ἀναστάντι ἀνοίγεται 
πάλιν εἰς τόν «ἠγαπη-
μένον τοῦ Θεοῦ» ἡ ὁδός 
τῆς κατά χάριν θεώσε-

ως. Συντελεῖται τό «μέγα θαῦμα», τό 
ὁποῖον ἰᾶται τό «μέγα τραῦμα», τόν 
ἄνθρωπον. Εἰς τήν ἐμβληματικήν εἰκό-
να τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Μονῇ τῆς 
Χώρας, ἀτενίζομεν τόν κατελθόντα 
«μέχρις ᾍδου ταμείων» Κύριον τῆς 
δόξης καί καθελόντα θανάτου τό κρά-
τος, νά ἀναδύηται ζωηφόρος ἐκ τοῦ 
τάφου, συνανιστῶν τούς γενάρχας τῆς 
ἀνθρωπότητος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό 
ἀνθρώπινον γένος, ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι 
τῶν ἐσχάτων, ὡς ἐλευθερωτής ἡμῶν ἐκ 
τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου. 

2 Γεν. α΄, 31.
3 Α΄ Κορ. ε΄, 7.
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Ἑν τῇ  Ἀναστάσει 
φανεροῦται ἡ ἐν Χρι-
στῷ ζωή ὡς ἀπελευ-
θέρωσις καί ἐλευθε-
ρία. «Τῇ ἐλευθερίᾳ 
Χριστός ἡμᾶς ἡλευ-
θέρωσε»4. Τό περιε-
χόμενον, τό «ἦθος» 
αὐτῆς τῆς ἐλευθερί-
ας, ἡ ὁποία πρέπει 
νά βιωθῇ ἐνταῦθα 
χριστοπρεπῶς, πρίν 
τελειωθῇ ἐν τῇ ἐπου-
ρανίῳ Βασιλείᾳ, εἶναι 
ἡ ἀγάπη, ἡ βιωματι-
κή πεμπτουσία τῆς 
«καινῆς κτίσεως». «Ὑμεῖς γάρ ἐπ’ ἐλευ-
θερία ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μή 
τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, 
ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλή-
λοις»5. Ἡ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ, τεθε-
μελιωμένη εἰς τόν Σταυρόν καί τήν 
Άνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία 
πρός τά ἄνω καί πρός τόν ἀδελφόν, 
εἶναι «πίστις δι’ ἀγάπης ἑνεργουμέ-
νη»6. Εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν «Αἴγυπτον 
τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων ἀλλο-
τριώσεων, χριστοδώρητος ὑπέρβασις 
τῆς ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωμένης 
ὑπάρξεως, ἐλπίς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία 
ἐξανθρωπίζει τόν ἀνθρωπον. 

Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁμολο-
γοῦμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ «ἔχει ἤδη ἐγκαθιδρυθῆ, ἀλλά δέν 
ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθῆ»7. Ἑν τῷ φωτί 

4 Γαλ. ε΄, 1.
5 Γαλ. ε΄, 13.
6 Γαλ. ε΄, 6.
7 Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, 

τῆς Ἀναστάσεως, τά 
ἐγκόσμια πράγματα 
ἀποκτοῦν νέον νό-
ημα, ἐφ’ ὅσον εἶναι 
ἤδη μεταμορφωμένα 
καί μεταμορφούμε-
να. Τίποτε δέν εἶναι 
ἁπλῶς «δεδομένον». 
Τά πάντα εὑρίσκο-
νται ἐν κινήσει πρός 
τήν ἐσχατολογικήν 
τελείωσίν των. Αὐτή 
ἡ «ἀκράτητος φορά» 
πρός τήν Βασιλείαν, 
ἡ ὁποία βιοῦται κατ’ 
ἐξοχήν ἐν τῇ εὑχαρι-

στιακῇ συνάξει, προφυλάσσει τόν λαόν 
τοῦ Θεοῦ ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν ἀδια-
φορίαν διά τήν ἱστορίαν καί τήν πα-
ρουσίαν τοῦ κακοῦ ἐν αὐτῇ, ἀφ’ ἑτέρου 
δέ ἀπό τήν λήθην τοῦ Κυριακοῦ λόγου 
«ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἐστιν ἐκ τοῦ 
κόσμου τούτου»8, τῆς διαφορᾶς δη-
λονότι μεταξύ τοῦ «ἤδη» καί τοῦ «ὄχι 
ἀκόμη» τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας, 
συμφώνως καί πρός τό θεολογικώτα-
τον «Ὁ Βασιλεύς ἦλθεν, ὁ Κύριος  Ἰη-
σοῦς, καί ἡ Βασιλεία του θά ἔλθῃ»9.

Κύριον γνώρισμα τῆς θεοσδότου 
ἐλευθερίας τοῦ πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγα-
στος ἀναστάσιμος παλμός, ἡ ἐγρήγορ-
σις καί ὁ δυναμισμός της. Ὁ χαρακτήρ 
αὐτῆς ὡς δώρου τῆς χάριτος όχι μό-
νον δέν περιορίζει, ἀλλά ἀναδεικνύει 
τήν ἰδικήν μας συγκατάθεσιν εἰς τήν 

Παράδοσις, μτφρ. Δ. Τσάμη, ἐκδ. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 1976, σ. 37.
8 Ἰωάν. ιη΄, 36.
9 Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ὅ.π., σ. 99.
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δωρεάν, καί ἐνδυναμώνει τήν πορεί-
αν μας καί τήν ἀναστροφήν μας ἐν τῇ 
νέᾳ ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία ἐμπερικλείει 
καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριω-
θείσης σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν 
κτίσιν. (Ὁ ἐν Χριστῷ ἐλεύθερος δέν 
ἐγκλωβίζεται εἰς «γήϊνα ἀπόλυτα», ὡς 
«οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»10. Ἡ 
ἐλπίς ἡμῶν εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ἐν Αὐτῷ 
ὡλοκληρωμένη ὕπαρξις, ή λαμπρότης 
καί ἡ φωτοχυσία τῆς αἰωνιότητος. Τά 
βιολογικά ὅρια τῆς ζωῆς δέν ὁρίζουν 
τήν ἀλήθειάν της. Ὀ θάνατος δέν εἶναι 
τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας. «Μηδείς 
φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ 
ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν 
αὐτόν ὑπ’ αὑτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύ-
λευσε τόν ᾍδην ὁ κατελθών εἰς τόν 
ᾍδην»11. Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία εἶναι 
ἡ «ἄλλη πλάσις»12 τοῦ ἀνθρώπου, πρό-
γευσις καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως 
καί τῆς πληρότητος τῆς Θείας Οἰκονο-
μίας ἐν τῷ «νῦν καί ἀεί» τῆς ἐσχάτης 
ἡμέρας, ὅτε οἱ «εὐλογημένοι τοῦ Πα-
τρός» θά ζοῦν πρόσωπον πρός πρόσω-
πον μετά τοῦ Χριστοῦ, «ὁρῶντες αὐτόν 
καί ὁρώμενοι καί ἄληκτον τήν ἀπ’ 
αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι»13.

Τό  Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς μία 

10 Α΄ Θεσσ. δ΄, 13.
11 Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος Κατηχη-
τήριος εἰς τήν ἁγίαν καί λαμπροφόρον ἡμέραν 
τῆς ἐνδόξου καί σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν Ἀναστάσεως.
12 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, ΒΕ-
ΠΕΣ 61, σ. 227.
13 Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής 
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Δ΄, 27 (100), Κείμενον, 
μετάφρασις, σχόλια Ν . Ματσούκα, ἐκδ. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 452.

θρησκευτική ἑορτή, ἔστω καί ἡ μεγίστη 
δι’ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους. Κάθε Θεία 
Λειτουργία, κάθε προσευχή καί δέη-
σις τῶν πιστῶν, κάθε ἑορτή καί μνήμη 
Ἁγίων καί Μαρτύρων, ἡ τιμή τῶν ἱερῶν 
εἰκόνων, ἡ «περισσεία τῆς χαρᾶς» τῶν 
Χριστιανῶν (θ΄ Κορ. η΄, 2), κάθε πρᾶξις 
θυσιαστικῆς ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, 
ἡ ὑπομονή ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἡ οὑ κα-
ταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, 
εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέμπουν 
πασχάλιον φῶς καί άναδίδουν τό ἄρω-
μα τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δοξάζοντες 
τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου, ἀπευθύνομεν 
πρός πάντας ὑμᾶς, τούς ἐν ἁπάσῃ τῇ 
Δεσποτείᾳ Κυρίου τιμιωτάτους ἀδελ-
φούς καί τά προσφιλέστατα τέκνα τῆς 
Μητρός  Ἐκκλησίας, ἑόρτιον ἀσπα-
σμόν, εὐλογοῦντες μαζί σας γηθοσύ-
νως, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, 
Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ͵βκ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως,

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ἀναγνωσθήτω ἐπ’ ἐκκλησίας κατά 
τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Πάσχα, μετά τό  Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
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Ἀγαπητοί μας,
Σήμερα, αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα 

τῆς διπλῆς Ἑορτῆς τῆς Πίστεως 
καί τῆς Πατρίδος, τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσε-
ως τοῦ 1821, ἐπικοινωνοῦμε μαζί 
σας, μέσα στίς δύσκολες συνθῆκες 
τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, 
καθώς ἑορτάζομε ὡς  Ἕλληνες, 
μαζί μέ τόν ὅπου γῆς  Ἑλληνισμό, 
ἕνα μεγάλο γεγονός τῆς πορείας 
μας ὡς  Ἔθνους καί τῆς Πολιτι-
στικῆς μας ζωῆς, τήν ἐπέτειο τῶν 
διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνι-
κή Ἐπανάσταση καί τήν Ἐθνική 
μας Παλιγγενεσία.

Τό 1821, σύνολος ὁ Ἑλληνισμός, 
οἱ  Ὀρθόδοξοι  Ἕλληνες, στό  Ἰά-
σιο καί στίς παραδουνάβιες Ἡγε-
μονίες, στή Μακεδονία καί στό 
Ἅγιον Ὄρος, στήν Κρήτη καί στή 
Μικρά Ἀσία, στά νησιά τοῦ ἀρχι-
πελάγους καί στήν Ἤπειρο, στά  
Ἑπτάνησα, στή Θράκη καί στά 
Δωδεκάνησα, στή Στερεά Ἑλλάδα 
καί στήν Πελοπόννησο, στήν Κων-
σταντινούπολη, ξεκίνησαν ἕναν 
ἄνισο, πλήν ὅμως δίκαιο ἀγῶνα 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

αἵματος καί πνεύματος, ἐνάντια 
στήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία.

Ἡ  Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὑπῆρ-
ξε γεγονός μεγίστης σημασίας, 
ὄχι μόνο γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, 
ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν βαλ-
κανική χερσόνησο καί τήν Εὐρω-
παϊκή Ἤπειρο.

Πρωτοπορήσαμε καί δημιουρ-
γήσαμε, μέσα ἀπό πολύχρονους 
καί αἱματηρούς ἀγῶνες καί μετά 
τή ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου, τό 
1827, τό πρῶτο ἐλεύθερο Ἐθνι-
κό Κράτος στά Βαλκάνια καί ἕνα 
ἀπό τά πρῶτα ἐλεύθερα Κράτη 
στήν Εὐρώπη.

Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση κα-
θόρισε τίς μετέπειτα πανευρω-
παϊκές ἐξελίξεις, διότι μετά τό 
1821, σέ ἕναν περίπου αἰῶνα δι-
αλύθηκαν καί κατέρρευσαν, ἀπό 
τίς λαϊκές Ἐπαναστάσεις, ὅλες οἱ 
Αὐτοκρατορίες στήν Εὐρώπη.

Ἀπό ποῦ, ὅμως, ἀντλούσαμε 
δύναμη, θάρρος καί ἀποφασιστι-
κότητα στήν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821;

Οἱ ἀγωνιστές ὅλοι, χωρίς ἐξαί-
ρεσεις, εἶχαν πίστη, ἦταν ἀφο-

Πρός
τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς

καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀριθμ. Πρωτ. 177 Ἡράκλειο, 8 Μαρτίου 2021
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σιωμένοι, ψυχῇ τε καί σώματι, 
στόν Χριστό καί στήν Ἁγία Του 
Ἐκκλησία. Προσεύχονταν καθη-
μερινά καί ζητοῦσαν τήν βοήθεια 
καί τό ἔλεος τῆς Παναγίας καί 
τῶν Ἁγίων μας.

Ὅλοι οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821, 
ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι, μικροί καί 
μεγάλοι, μέ τήν πίστη στόν Χριστό 
καί μέ τίς συνεχεῖς προσευχές τους, 
λάμβαναν δύναμη ἀπό τόν πνευμα-
τικό κόσμο τοῦ Θρόνου τῆς δόξης 
τοῦ Χριστοῦ. Μέ τίς προσευχές 
τους ὑμνολογοῦσαν τόν Θεό γιά 
τίς ἐπιτυχίες τοῦ ἀγώνα καί στίς 
δύσκολες περιόδους τῆς Ἐπα- 
νάστασης ἔπαιρναν δύναμη, κου-
ράγιο καί ἐλπίδα 
ἀπό τήν πίστη 
καί τήν προσευ-
χή τους στόν Χρι-
στό. Ἰδιαίτερα σέ 
κάποιες στιγμές, 
ὁπού ἀνθρωπί-
νως φαινόταν ἡ Ἐπανάσταση ὅτι 
θά ἔσβηνε, κατά τρόπο θαυμα-
τουργικό ἀκολουθοῦσαν οἱ νίκες, 
ἐνδυναμωνόταν καί τελικά τό 1821 
ἐπικράτησε.

Ἡ  Ἐπανάσταση ὑπῆρξε ἐπί-
τευγμα σύνολου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Λαοῦ καί κλήρου, μέ πρωτοπό-
ρο στόν ἀγῶνα τόν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη, Ἅγιο Γρηγόριο τόν Ε΄, 
πού ἀπαγχονίστηκε στήν Πύλη 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
μας, ἡ ὁποία ἀπό τότε παραμέ-
νει κλειστή. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐνέ-
πνευσε μόνο τήν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821, ἀλλά τήν τροφοδότησε καί 
τή στήριξε. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ 

ὅτι στόν βωμό τοῦ μαρτυρίου προ-
σφέρθηκαν ὡς μάρτυρες 11 Πατρι-
άρχες, 100 Ἱεράρχες, 6.000 κληρι-
κοί καί πλῆθος λαϊκῶν πιστῶν.

Στόν ἀγώνα αὐτό ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Κρήτης, οἱ κληρικοί καί 
οἱ λαϊκοί πρόγονοί μας, ὄχι μόνο 
πρωτοστάτησαν, ἀλλά καί κατέ-
βαλαν μεγάλο τίμημα αἵματος. 
Στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 θυ-
σιάστηκαν ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς 
Κρήτης. Ὁ Μητροπολίτης Κρήτης 
Γεράσιμος, οἱ Ἐπίσκοποι Κνωσοῦ 
Νεόφυτος, Χερρονήσου Ἰωακείμ, 
Λάμπης Ἰερόθεος, Σητείας Ζαχα-
ρίας, Πέτρας Ἰωακείμ, Ρεθύμνης 
Γεράσιμος, Κυδωνίας Καλλίνικος, 

Κισάμου Μελχι-
σεδέκ καί Διοπό-
λεως Καλλίνικος. 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κρήτης ,  ἀνα-
γνωρίζοντας τήν 
προσφορά καί 

τή θυσία τους, μετά τήν ἐπίσημη 
Ἁγιοκατάταξή τους, τιμᾶ τά ἱερά 
Πρόσωπά τους καί ἐπικαλεῖται 
τίς ἀνύστακτες πρεσβεῖες τους 
ἀπό τά σκηνώματα τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, σήμε-

ρα, διακόσια χρόνια μετά, στέλνει 
στήν Ἑλλάδα τοῦ 2021 καί στόν 
ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμό ἕνα μεγάλο 
καί διαχρονικό μήνυμα: Νά ἀγωνι-
ζόμαστε γιά νά κρατᾶμε ζωντανή 
τήν πνευματική μας κληρονομιά, 
οἱ σημερινοί Ἕλληνες. Νά διακρα-
τοῦμε μία μεγάλη καί ἱερή παρα-
καταθήκη, πού διαφυλάξαμε, μέ 
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κέντρο ἀναφορᾶς τό Οἰκουμενικό 
μας Πατριαρχεῖο, στούς δύσκο-
λους αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς. Νά 
δίνομε στήν καθημερινότητά μας 
προσωπικές καί συλλογικές, πο-
λύμορφες καί ποικίλες μάχες, μέ 
τήν καρδιά, τό αἷμα καί τό πνεῦμα 
μας, στόν ἱερό βωμό τῆς Παράδο-
σης τοῦ Γένους μας, γιά τή διαφύ-
λαξη τῆς παρακαταθήκης καί τῆς 
συνέχειας τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτι-
σμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας μας.

Εὐχόμαστε μέ αὐτό τό ἦθος καί 
τό φρόνημα νά πορευθοῦμε ὅλοι 
μαζί, ὑπερβαίνοντας τούς ποικί-
λους πειρασμούς τῶν καιρῶν μας, 
μέ συνείδηση τῆς εὐθύνης καί τῆς 
ἀποστολῆς μας καί μέ τήν ὑπό-
σχεση στούς ἀγωνιστές τοῦ 1821 
ὅτι θά διαφυλάξουμε δυναμικά, 
στά νέα δεδομένα τοῦ 21ου αἰώ-
να, τήν Παράδοση, τόν Πολιτισμό 
καί τήν ταυτότητα τῆς Ὀρθόδο-
ξης Αὐτοσυνειδησίας μας.

Μέ πατρικές εὐχές 
καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη 

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός 
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος 
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος 
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
†  Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

Υ.Γ. Ἡ παροῦσα Συνοδική Ἐγκύκλιος vά ἀvαγvωσθῆ πρό τῆς Ἀπολύ-
σεως τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς 25ης Μαρτίου 2021.
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Ἁνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἡ Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς  Ἐκ- 
κλησίας Κρήτης, συνῆλθε σή-
μερα, 31 Μαΐου 2021, στό Ἡρά-

κλειο σέ Συνεδρία, γιά τήν ἀντιμετώπι-
ση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων τῆς ἁρμο-
διότητός Της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνακοινώνει μέ 
χαρά ὅτι ἀποδέχθηκε ὁμόφωνα τό, ἀπό 
τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνή-
σεως τ.ε., ὑποβληθέν αἴτημα τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδί-
ας κ. Μακαρίου, γιά τήν ἐγγραφή στό 
Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τοῦ, ἐκ τῆς κώμης Ἔθιας Μονοφατσίου 
καταγομένου, Πανοσιωτάτου Ἀρχιμαν-
δρίτου Εὐμενίου Σαριδάκη, τό ὁποῖο 
θά ὑποβάλει καθηκόντως στό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο γιά τίς περαιτέρω 
Ἐκκλησιαστικές Πράξεις.

Ἡ  Ἐκκλησία Κρήτης, μέ τήν εὐκαι-
ρία τῆς λήξεως τοῦ Σχολικοῦ καί Ἀκα-
δημαϊκοῦ ἔτους, χαιρετίζει τούς Διδα-
σκάλους καί Καθηγητές, τή μαθητιώσα 
καί σπουδάζουσα νεολαία τοῦ Τόπου 
μας, εὔχεται δέ καλή ἐπιτυχία στούς δι-
αγωνιζόμενους τῆς ἐξεταστικῆς αὐτῆς 
περιόδου καί ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν καί 
τῶν εὐγενῶν στόχων.

Ἡ  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Με- 
γαλονήσου Κρήτης καλεῖ ὅλους τούς 

πιστούς νά συνεχίσουν νά τηροῦν τά 
προβλεπόμενα μέτρα γιά τήν ἀποφυ-
γή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ καί 
ἐντείνει τίς δεήσεις Της πρός τόν Θεό, 
γιά τήν παρέλευση τοῦ πνευματικοῦ 
αὐτοῦ ἐπιτιμίου.

Ἐπίσης, ἐν ὅψει τῆς ἀρχῆς τοῦ κα-
λοκαιριοῦ, καλεῖ ὅλους νά ἐντείνουμε 
τήν προσοχή μας γιά τήν προστασία 
τῆς φύσης καί τήν ἀποτροπή τῶν κατα-
στροφικῶν πυρκαϊῶν, οἱ ὁποῖες ἀπει-
λοῦν τή δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώ-
πινες ζωές καί περιουσίες.

Ἀπό τήv  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης
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Πασχάλιον μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Πασχάλιον μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ 2021Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ 2021

«Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, «Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, 
καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, 

πολὺ σκότος ἔχουσα ταῑς φρεσίν; πολὺ σκότος ἔχουσα ταῑς φρεσίν; 
ὑφ’ οὗ ποῦτέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς. ὑφ’ οὗ ποῦτέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς. 

Ἀλλ’ ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, Ἀλλ’ ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, 

πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, 
τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, 

καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. 
Μεθ’ ὧν, καὶ δι’ ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες, Μεθ’ ὧν, καὶ δι’ ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες, 

ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην Χριστόν».ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην Χριστόν».

O διά τεσσαράκοντα ἡ- 
μερῶν προηγηθείς ἐξα- 
γνισμός τῆς ὕπαρξης 

κάθε ἀνθρώπου πού παρα-
μένει στίς καρδιές μας καί 
προαναγγέλλει τή Μεγάλη 
Ἑβδομάδα καί τό Πάσχα, εἶναι προφανές 
ὅτι ἀντιμετωπίζει καθημερινά νέες καί πε-
ρίπλοκες προκλήσεις λόγῳ τῆς πανδημίας. 
Οἱ ποιμένες καί δάσκαλοι πού βρίσκονται 
στήν πρώτη γραμμή τῆς χριστιανικῆς δι-
ακονίας, συχνά διακρίνουν ὁλοκάθαρα τά 
ζητήματα πού προκαλοῦν ἀναστάτωση 
στήν κοινωνία. Ὡστόσο, ἐν μέσῳ αὐτοῦ 
τοῦ χάους καί τῆς ταλαιπωρίας, ἡ Ἐκκλη-
σία μᾶς ἔχει κρατήσει πνευματικά ἀσφα-
λεῖς, μέ τή διαβεβαίωση ὅτι ἡ ἀγάπη καί 
ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ συνεχίζει νά ὑπάρχει 
ἀνάμεσά μας.

Ἄν θελήσουμε νά διασκευάσουμε τόν 
ἀνωτέρω ὕμνο, θά μπορούσαμε ἐπίκαιρα 
νά τοῦ δώσουμε τήν ἔννοια τοῦ σημερινοῦ 
ἀοράτου ἐχθροῦ πού ταλανίζει ὁλόκληρη 
τήν ἀνθρωπότητα καί νά ἐξάρουμε τή θυ-
σία τῶν ἀνθρώπων τῆς πρώτης γραμμῆς, 
τῶν ἀνθρώπων τῆς ὑγείας, γράφοντας: 
«Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, καὶ τί πρὸς τό 
Νοσοκομεῖον ἰατροί ἕστηκαν, πολὺ κό-
πον ἔχοντες ἀποροῦντες ποῦ τέθεινται οἱ 

ἀσθενεῖς. Ἀλλ’ ὅρα τοὺς 
συντρέχοντας ἰατρούς καί 
νοσηλευτάς, πῶς τούς 
ἀσθενεῖς διακονοῦν, τὴν 
ὑγείαν τους τεκμαίρουσι, 
ἀναμνησθέντες τοῦ Ἰη-

σοῦ τήν σταύρωσιν. Πάντες ἡμεῖς εὐχα-
ριστοῦμεν, εὐγνωμονοῦντες καί διαλα-
λοῦντες τήν ἀγάπην καί θυσίαν αὐτῶν».

Καθώς ταξιδεύουμε στίς ἐμπειρικές 
πτυχές αὐτῆς τῆς πανδημίας, οἱ προ-
σπάθειες κατανόησης καί βοήθειας τοῦ 
ἑνός πρός τόν ἄλλον ἐμπνέουν προσφορά, 
προσευχή καί μετάνοια ζητῶντας τό ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ. Φέτος θά ἐπιθυμοῦσα νά ἀφιε-
ρώσω αὐτό τό μήνυμα στούς ἀνθρώπους 
πού ἕναν ὁλόκληρο χρόνο, χωρίς καμία 
προστασία, διακονοῦσαν τούς ἀσθενεῖς 
μέ Covid-19, σέ αὐτούς πού ἀσθένησαν, 
σέ αὐτούς πού θυσίασαν τή ζωή τους στό 
βωμό τοῦ καθήκοντος μέσα στά Νοσοκο-
μεῖα, σ’ αὐτούς πού καθημερινά γίνονται 
μάρτυρες τῶν γεγονότων προσπαθώντας 
παντοιοτρόπως νά ἀπαλύνουν τόν πόνο 
καί νά παρηγορήσουν ὅσους καταφεύγουν 
σ’ αὐτούς.

Ἡ βαθιά καλοσύνη τοῦ Θεοῦ γιά τήν 
ἀνθρωπότητα καί ἡ φιλανθρωπία Του 
προσφέρουν τήν ὀμορφιά πού ἐνδημεῖ στίς 
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ψυχές ὅλων. Αὐτή τήν καλοσύνη ἔχουν 
πρότυπο ὅλοι ὅσοι ἀνέφερα προηγουμέ-
νως. Εἶναι φυσικό νά ἐπιδιώκει ὁ ἄνθρω-
πος νά βιώσει μιά λαμπρή ἀντανάκλαση 
τοῦ φωτός τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. 
Σοφά διδάσκει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσ-
σης, τό «ἀγκίστρι» πού ὁ Θεός ἔθεσε ἐντός 
μας διά τῆς Σαρκώσεώς Του ἕλκει πρός 
τούς οὐρανούς. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ 
ἁμαρτωλή φύση καταπιάνεται μέ τά ἔργα 
τῆς ἀγάπης καί τῆς συγχώρησης. (Λόγος 
Κατηχητικός ὁ Μέγας). «Ἄς ἔχουμε ὅλοι 
μας θάρρος!» διακηρύσσει καί πάλι σ’ ἕναν 
λόγο του ὁ Γρηγόριος ὁ 
Νύσσης, ὁ ὁποῖος προτρέ-
πει καί περιγράφει πῶς ἡ 
γεύση τῆς ὡραιότητος τοῦ 
Θεοῦ μπορεῖ νά προσελ-
κύσει τήν ψυχή καί νά τήν 
ἀπαλλάξει ἀκόμη καί ἀπό 
ἁμαρτωλές καταστάσεις 
πού παραμένουν βαθιά 
ριζωμένες μέσα της. (Περί 
Παρθενίας).

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ 
Ὀρθοδοξία μᾶς παρέχει 
μιά κοινή γλῶσσα, τή 
γλῶσσα τῆς ἀγάπης καί 
τῆς ὀμορφιᾶς. Λέγεται ὅτι ἡ Ἁγ. Μακρί-
να δίδασκε τόν ἀδερφό της, Ἅγ. Γρηγόριο 
τό Νύσση τά ἑξῆς: «Ἡ θεία ζωή πάντα θά 
ἐνεργοποιῆται διά τῆς ἀγάπης». (Διάλο-
γος περί Ψυχῆς καί Ἀναστάσεως). Καί 
πράγματι, ὁ καρπός τῆς ταπεινῆς μας 
προσευχῆς, ἡ χάρη πού προσαρτᾶται στά 
βάθη τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου μαζί μέ 
τήν ἀγάπη διαθλᾶται διά τῆς θείας ὡραι-
ότητος καί ὁρίζεται ὡς ὁ τελικός της στό-
χος, δηλ. ἡ ἐκπλήρωσή της, καθώς «ἡ 
τελεολογία τῆς ἀγάπης στόν θεῖο ἔρωτα 
διέρχεται ἀπ’ ὅλους τούς πολιτισμούς, καί 

φτάνει στήν ἀποκορύφωσή της» σύμφω-
να μέ τή διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Συμεών τοῦ 
Νέου Θεολόγου. (Trostyanskiy, 2016, 
xiii). Ἄν αὐτό δέν εἶναι ἡ οὐσία τῆς πνευ-
ματικότητας, μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἐπιδίωξη 
νά ἀντικρύσει ὁ ἄνθρωπος τήν ὀμορφιά 
τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ καί νά μετα-
μορφωθεῖ βιώνοντάς την, τότε τί εἶναι; 
Ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία τῆς 
ὀρθοδόξου βιωτῆς καί τήν πεποίθηση ὅτι 
ἀναπνέει μέ εὐγνωμοσύνη τόν ἀέρα τῆς 
Ὀρθοδοξίας γιατί δέν λείπει ποτέ: «Ὁ 
Θεός εἶναι πού σπέρνει τήν ἀγάπη», μᾶς 

ἀναφέρει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος. (Ἐγκώ-
μιο στόν Μάξιμο 3, PG 
51. 230).

Ἡ προπατορική ἀστο-
χία δέν ἦταν μιά ἠθική 
πτώση ἀλλά ἕνα ὀντολο-
γικό ἁμάρτημα. Οἱ πρω-
τόπλαστοι μέ τήν παρα-
κοή τους στήν ἐντολή τοῦ 
Θεοῦ, μέ τή συμβουλή τοῦ 
διαβόλου, προσπάθησαν 
νά αὐτοθεωθοῦν καί γνω-
ρίζουμε ὅλοι τό ἀποτέλε-
σμα. Αὐτονομήθηκαν καί 

ἔπαθαν. Διασπάσθηκαν ἀπό τόν ὀμφάλιο 
λῶρο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ αὐτοβούλως. 
Μέ τόν ἴδιο τρόπο, σήμερα, ἡ ἀπιστία στό 
Θεό καί τούς ἀνθρώπους πού διακονοῦν 
τήν ὑγεία, ἡ ἐμμονή τους στήν αὐτονομία 
ἔστω κι ἄν λένε ὅτι πιστεύουν στό Θεό, 
φέρνουν δεινά ἐπακόλουθα στούς ἴδιους 
καί στήν κοινωνία πού ζοῦμε. Ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται τούς 
ἰατρούς καί ὅ,τι συμβουλεύουν γιά τήν 
πανδημία καί ἄλλοι ἰσχυρογνώμονες πού 
δέν τήν ἀποδέχονται. Δύο ἐκ διαμέτρου 
ἀντίθετες ἀπόψεις. Μά τά ὅρια εἶναι ξε-
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κάθαρα «τίμα τόν ἰατρόν καί γάρ Κύριος 
ἔκτισεν αὐτόν», μᾶς ἀναφέρει ἡ Παλαιά 
Διαθήκη. (Σοφ. Σειρ. 38,1). Πολλοί ἅγιοι 
τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπῆρξαν ἰατροί. Γιατί, 
λοιπόν, αὐτός ό ὀρθόδοξος φονταμεντα-
λισμός; Οἱ ἀρνητές εἶναι παντογνῶστες; 
Βεβαίως, ὑπάρχουν καί κάποιοι ἰατροί οἱ 
ὁποῖοι προτάσσουν τόν ἐπιστημονικό φο-
νταμενταλισμό. Καθένας, ὅμως, ὀφείλει 
νά γνωρίζει τά ὅριά του, ὅπως πολύ σοφά 
μᾶς παραθέτει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος στά 
συγγράμματά του.

Ἀναμφίβολα λοιπόν, αὐτή ἡ πανδημία 
ἀποτελεῖ μιά ἀξιοσημείωτη εὐκαιρία γιά 
νά καταστεῖ αἰσθητή ἡ ὀμορφιά τῆς δη-
μιουργίας τοῦ Θεοῦ. Οἱ καλοί Σαμαρεῖτες, 
οἱ ἄνθρωποι τῆς ὑγείας, ἕνα χρόνο τώρα, 
ἀψηφώντας τήν ὑγεία τους, δημιουργοῦν 
καί προσφέρουν ὑγεία σέ ἀνθρώπους. Θυ-
σιάζονται ἀπό ἀγάπη, ὅπως ὁ Χριστός. 
Ξεχνοῦν οἰκογένειες, παιδιά, συζύγους, ξε-
κούραση, γιά νά ἐπιτελέσουν τό καθῆκον 
τους. Τουλάχιστον, ἡ δική μας ἀναγνώριση 
καί ἡ ὑπακοή στά μέτρα αὐτοπροστασίας 
θά εἶναι τό εὐχαριστῶ γιά τή θυσία τους.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, παιδιά τῆς ἁγίας 
μας Ἐκκλησίας.

Σ’ αὐτή τήν ἐποχή πού ἀνθοφορεῖ ἡ 
φύση ἀργά ἀλλά σταθερά, τό ἀνεξερεύ-
νητο δῶρο τῆς Ἀναστάσεως ἐκτυλίσσεται 
ἐνώπιόν μας.

Χριστός Ἀνέστη, ἀναφωνεῖ καθένας. 
Ἀληθῶς Ἀνέστη, ἀπαντᾶ ὁ ἀδελφός, ἡ σύ-
ζυγος, τά παιδιά, ὁ γείτονας, ὁ ἰατρός, ὁ 
νοσηλευτής, ὁ ἐργαζόμενος στόν χῶρο τῆς 
ὑγείας, ὁ κάθε ἄνθρωπος πού βλέπει μέ τα-
πείνωση τό δῶρο τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ Θεοῦ.

Εὐλογημένοι νά εἶστε ὅσοι ἀνταποδίδε-
τε τήν ἀγάπη τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ 
σήμερα μέ πράξεις ἀγάπης, συμφιλίωσης 

καί διακονίας. Εὐλογημένος ὁ καθένας 
πού παιδαγωγεῖται ἀπό τήν πανδημία 
καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ μετατρέπει τήν 
ἐμπειρία σέ λόγους εὐγενείας καί εὐγνω-
μοσύνης πρός ὅσους βρίσκονται γύρω του 
καί τόν διακονοῦν μέ κίνδυνο μάλιστα 
τῆς ζωῆς τους. Ἕνα εἶναι τό σίγουρο, ἡ 
ἐντολή τῆς ἀγάπης στόν καιρό τῆς παν-
δημίας. «Ἡ πανδημία δοκιμάζει τήν ἴδια 
τήν ἀνθρωπιά, ἡ πίστη δέν ἀρνεῖται τήν 
ἀσθένεια, τή φθορά, τήν ὀδύνη, τήν ἀπώ-
λεια. Οἱ πιστοί καλοῦνται νά υἱιοθετοῦν 
ἐκεῖνες τίς στάσεις καί συμπεριφορές πού 
ἀνταποκρίνονται στό κοινωνικό τους χρέ-
ος ὡς πρός τήν προστασία τῶν εὐπαθῶν 
ὁμάδων καί τῶν ἡλικιωμένων», τονίζει ὁ 
κ. Κωνσταντῖνος Ὑφαντής, καθηγητής 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἀνέκαθεν ἀκολουθεῖ 
τήν ἁγιοπατερική διαχρονική διδασκαλία, 
ἡ ὁποία στηρίζεται στά ὅσα ὁ Χριστός ἐδί-
δαξε καί παρέδωσε στούς Ἀποστόλους καί 
διαδόχους Του. Ἡ ὑπερβολή εἶναι ξένη στήν 
Ἐκκλησία καί στό Χριστό, ὁ ὁποῖος λέγει 
«ἔλεον θέλω καί οὐ θυσία». (Ματθ. Θ’ 13, 
Ματθ. Ιβ΄ 7). Ἡ ἀγάπη τοῦ παθόντος καί 
ἀναστημένου Χριστοῦ ἄς δώσει τήν περι-
πόθητο ὑγεία καί δύναμη στήν ἀνθρωπό-
τητα ὁλόκληρη καί ἐμεῖς ἀκατάπαυστα νά 
ὁμολογοῦμε τόν ἀναστάντα Κύριον ψυχῇ 
τε καί σώματι καί νά ἀναφωνοῦμε: Χρι-
στός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Πάσχα 2021
Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός

Ἀναγνωσθήτω εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς 
Ἀγάπης.
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Τοῦ λαοῦ μᾶς παροιμία μᾶς πληροφορεῖ 
ὅτι «ἡ σιωπή εἶναι χρυσός». Στίς σκέψεις 
πού θά ἀκολουθήσουν θά τό παραποιή-

σουμε καί γιά τήν ἀνάγκη τοῦ λόγου θά ποῦμε 
ὅτι «ἡ σιωπή εἶναι Χριστός». Ἐκεῖνος εἶναι πού 
πέρασε πόλεις καί χωριά γιά νά διδάξει καί νά 
θεραπεύσει καί στό τέλος νά σώσει. Τό ἔκανε 
ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά καί μέ τή σιωπή. Ἀκο-
λούθησε δηλαδή μονοπάτια πού εἶναι ἄγνωστα 
ἤ δύσκολα γιά ἐμᾶς, πού καυχόμαστε δῆθεν γιά 
τά ἐπιτεύγματά μας, γιά τίς κατακτήσεις μας, γιά 
τίς θέσεις μας, γιά τά προνόμιά μας. Ἐκεῖνος ἐνῶ 
εἶναι ὁ «ποιητής οὐρανοῦ καί γῆς»1 δέν μιλοῦσε 
συνέχεια, ἄν καί «λόγια Κυρίου, λόγια ἁγνά».2 
Δίδασκε καί σιωπώντας. 

Πολλοί κατά καιρούς καί μέ διάφορους 
τρόπους ἔχουν ὑποστηρίξει ὅτι ἔρχεται σύντο-
μα τό τέλος τοῦ κόσμου. Ἀγνοοῦν τεχνηέντως 
ὅτι ὄντως ὁ παλαιός κόσμος τελείωσε πρίν ἀπό 
εἴκοσι σχεδόν αἰῶνες. Τούς τίτλους τέλους τούς 
ἔγραψε τότε μέ τό αἷμα Του ὁ Κύριος καί ἐγκαι-
νίασε τήν νέα, τήν πλούσια ἀπό τήν ἀναστάσιμη 
χάρη Του πολιτεία.

Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα!
Βρισκόμαστε στά πρόπυλα τῆς ἱερότερης καί 

ὡραιότερης περιόδου τῆς χρονιᾶς. Ἐκείνης πού 
ξεκινᾶ μέ τόν ἑσπερινό τῆς συγνώμης καί πού 
θά τελειώσει μέ τόν ἀντίστοιχο τῆς ἀγάπης, τήν 
λαμπροφόρο Κυριακή τοῦ Πάσχα. Ἀνάμεσα σέ 
αὐτούς τούς δύο ἑσπερινούς κρύβεται ὅλη ἡ δι-

1 1ο ἄρθρο Σύμβολο τῆς πίστης
2 Ψ. 11, 7

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΠΗ*Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΠΗ*
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Χρυσόπουλου

Θεολόγου - Κοινωνιολόγου

δαχή τοῦ Κυρίου, στή συγχώρεση καί στήν ἀγά-
πη δηλαδή. Ἄν δέν τά ἔδινε αὐτά τά δύο, δέ θά 
Τόν εἴχαμε ἀνάγκη. Εἴχαμε δεῖ πολλούς ἐπίδο-
ξους θεούς καί ἀρκετούς φιλοσόφους, ἀμέτρη-
τους δασκάλους καί φημισμένους ἡγέτες. Ὅλοι 
ἦταν θνητοί μέ ἀτέλειες καί ἀδυναμίες. Κάποιοι 
τήν βοήθησαν καί ἄλλοι ὅμως κατέστρεψαν τήν 
ἀνθρωπότητα, κανείς δέν τήν ἔσωσε, δέν τῆς 
ἔδωσε προοπτική αἰωνιότητας. Οἱ εὐεργεσίες 
πού ἴσως ἔκαναν εἶχαν παροδικό χαρακτήρα, 
ὅσα τά χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους. Γιά τόν 
λόγο αὐτό ὁ ἄνθρωπος εὔκολα λυγίζει καί ἄνε-
τα ζυγίζει σχέσεις, πρωτοβουλίες, καταστάσεις. 
Εἶναι τότε πού ἡ ζωή του καταγράφει σταυρώ-
σεις καί περιγράφει ἀναστάσεις.

Σέ λίγες ἡμέρες θά κληθοῦμε, ὡς ζωντανό 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὡς Ἐκκλησία, νά ζήσουμε 
τά Πάθη Του γιά τά δικά μας πάθη. Θά τό κα-
ταφέρουμε αὐτό χρησιμοποιώντας καί τίς τρεῖς 
γλῶσσες τῆς Ὀρθοδοξίας. Θά τό βιώσουμε μέ 
τήν ἁγιογραφική γλώσσα, μέ τά ἱερά κείμενα. Θά 
τό δοῦμε μέ τήν εἰκονολογική γλώσσα, μέσα ἀπό 
εἰκόνες καί σύμβολα πού θά περιφερθοῦν ἐντός 
του Ναοῦ γιά νά προσκυνηθοῦν ἀπό ὅλους μας. 
Τέλος θά χρησιμοποιήσει ἡ Ἐκκλησία καί τήν 
ὑμνολογική γλώσσα. Θά ἀκούσουμε δηλαδή ὅτι 
ὁ θεόπνευστος κάλαμος ἁγίων ὑμνογράφων κα-
τέγραψε καί περιέγραψε τό μοναδικό καί ἀνεπα-
νάληπτο γεγονός τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου.

Ὁ Θεός ἐπισκέφτηκε τήν ἀνθρωπότητα καί 
ἔσπευσε ἐκείνη μέ λόγια καί ἔργα νά Τόν ἐξο-
ντώσει καί νά ψάχνει νά βρεῖ διέξοδο στήν τιμω-
ρία Του. Ὁ ἔλεγχός Του δέν ἄρεσε, κατέρριπτε 
κατεστημένα καί καταδίκαζε ὑποκρισίες. Ὅταν ὁ 
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ἄνθρωπος ἔσπασε τή σιωπή του στόν Παράδει-
σο ἦταν προκειμένου νά δικαιολογηθεῖ γιά τήν 
ἀνταρσία του. Δέν ἤξερε τή συγνώμη. Ἡ ἀνυπα-
κοή του στό θεῖο θέλημα τοῦ φάνηκε ὡς ἰδεατή 
κατάσταση. Καί ὅτι πλέον περνᾶ ὡς θνητός μέ 
βάσανα καί σταυρώσεις, καταδικάζει νά γευθεῖ 
ὁ Χριστός. Τραγελαφική ἡ κατάσταση. Δέ συ-
νετίσθηκε ἀπό τά παραστρατήματά του καί τά 
ἀδιέξοδά του καί ἀντί νά σιγήσει, κραυγάζει. Τό 
δικαίωμα ἔκφρασης ἔγινε ἐτυμηγορία καί ἀπό-
φαση τιμωρίας τοῦ  Ἰησοῦ.

Μεταφερόμενοι νοερά στήν Ἁγία Πόλη θά 
συναντήσουμε: τό «ὡσαννά» τῆς ὑποδοχῆς, τοῦ 
σταυροῦ τήν ἀπαίτηση, τοῦ ληστῆ τήν ὁμολογία, 
τῆς μητέρας τήν ἀνάθεση, τοῦ μαθητῆ τήν υἱοθε-
σία, τοῦ τέλους τή θλίψη. Ὄχι καί γιά πολύ, ἀλλά 
γιά τρεῖς ἡμέρες. Ὄχι μόνο τότε, ἀλλά καί γιά 
πάντα· ὄχι μόνο γιά ἐκεῖ, ἀλλά γιά τήν  Ἐκκλησία.

Θά ἀποδειχθοῦν οἱ περισσότεροι χριστιανοί 
γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἤσαν θεατές ἑνός ἱεροῦ 
μελοδράματος προκειμένου νά ἀσχοληθοῦν οἱ 
εὐαίσθητες συναισθηματικές χορδές τους. Οἱ 
λιγότεροι καί γνησιότεροι θά ἔρθουν ὡς ταπει-
νοί προσκυνητές τῶν ὑπερφυῶν γεγονότων, πού 
ἄν καί ἐπαναλαμβάνονται κάθε χρόνο ἔχουν τήν 
ἀξία τοῦ σήμερα. Ὅσοι τό ἀντιληφθοῦν ἔγκαιρα 
θά τό ἀξιοποιήσουν ἔγκυρα ὄχι μόνο ὅταν Τόν 
παρακολουθήσουν ἀλλά ὅταν Τόν συνοδεύουν, 
ὄχι μόνο ὅταν Τόν κυκλώσουν ἀλλά ὅταν Τόν 
συμπονέσουν.

Ἀρκετές ἀφορμές γιά νά διδαχθοῦμε ἀπό 
τόν Κύριο μᾶς χαρίζει ἡ Γραφή. Τά λόγια Του, 
τά ἔργα Του, ἡ ζωή Του εἶναι ἕνα πανεπιστή-
μιο γνώσεων πού δέν προσφέρει μέν πτυχία 
ἀκαδημαϊκῆς μόρφωσης, ἀλλά γνώσεις πού θά 
περάσουμε στήν αἰωνιότητα. Δέν θέλησε τή δια-
φήμιση, γιά αὐτό καί πολλές φορές ὄχι ἁπλά ζή-
τησε, ἀλλά καί ἀπαίτησε τή σιωπή. Ἄφησε ἐμᾶς 
ὡς ἐξερευνητές τῆς θείας ἀλήθειας, ὅταν πα-
ράγγειλε στούς ἴδιους τούς μαθητές Του νά μή 

ποῦν σέ κανένα ὅτι εἶναι ὁ Χριστός.3 Εἶναι θέμα 
ἐλευθερίας πλέον νά Τόν πιστέψουμε ἤ ὄχι. Θά 
μποροῦσε νά ἐπιβληθεῖ, δέν τό κάνει, περιμένει 
τήν δική μας βούληση πού δέν τήν παραβιάζει 
καί δέν τήν ἀναγκάζει. Γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὁ 
Σεπτός Προκαθήμενος καί Οἰκουμενικός Πατρι-
άρχης μας ὅτι «Εἰς τό σημεῖον αὐτό εὑρίσκεται 
ἡ ὕψιστη ἀξία τῆς ὀρθοδόξου θεωρήσεως τῆς 
ἐλευθερίας διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον. Πρό-
κειται περί μίας ἐλευθερίας, ἡ ὁποία δέν ἀπαιτεῖ 
ἀλλά μοιράζεται, δέν διεκδικεῖ ἀλλά θυσιάζεται. 
Ὁ ὀρθόδοξος πιστός γνωρίζει ὅτι ἡ αὐτονομία 
καί αὐτάρκεια δέν ἀπελευθερώνουν τόν ἄνθρω-
πον ἀπό τόν κλοιόν τοῦ "ἐγώ", τῆς αὐτοπραγμα-
τώσεως καί τῆς αὐτοδικαιώσεως».4

Ἡ σιωπή δέν εἶναι ξένη μέ τήν περίοδο πού 
ξεκινᾶμε. Κυρίαρχο στοιχεῖο εἶναι ἡ νηστεία. 
Ἀναμφισβήτητα εἶδος νηστείας εἶναι καί ἡ σιωπή. 
Εἶναι θά λέγαμε τέχνη καί ἀγώνας νά ξέρουμε τί 
θά ποῦμε, πότε θά ποῦμε καί ποῦ θά ποῦμε. Ἡ 
ἀποχή ἀπό τίς τροφές εἶναι εὔκολη καί χρήσιμη 
γενικότερα. Οἱ γιατροί μᾶς τήν ἐπιβάλουν γιά τήν 
σωματική μας ὑγεία καί ἀκεραιότητα, ἡ  Ἐκκλησία 
τήν προτείνει γιά τῆς ψυχῆς μας τήν σοβαρότητα. 
Νηστεία καί στά λόγια. Ἀρκούμαστε ὅμως ὅλοι 
στά εὔκολα, στεκόμαστε στά ἐξωτερικά στοιχεῖα 
καί δέν κάνουμε τά ἅλματα πού πρέπει προκειμέ-
νου ὄντως νά ζήσουμε Πάσχα, πέρασμα δηλαδή 
ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἁγιότητα.

Ἀναμφισβήτητα ἡ ἐλευθερία εἶναι κατάσταση 
πού τή σεβάστηκε ὁ Πλάστης τοῦ κόσμου ὅλου, 
τήν καταστρατήγησαν ὅμως ἄνθρωποι, γιά νά 
κατακτηθεῖ χρειάστηκαν ἀγῶνες πολυχρόνιοι καί 
αἱματηροί. Τό ἔπραξε γιατί «ἡ ἐλευθερία εἶναι 
μεγάλο καί ἱερό ἀγαθό, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρω-
πος καί ὁ προορισμός του. Αὐτό πρέπει νά τό 
τονίσουμε· ὄχι ὁτιδήποτε ἄλλο ἔξω ἀπό τόν 

3 Ματθ. ιστ΄ 20.
4 Λόγος Κατηχητήριος Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
2019.
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ἄνθρωπο, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Γιατί ἐδῶ 
εἶναι πού χάνουν τόν δρόμο τους πολλοί, παλεύ-
ουν γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί ξέχνα-
γε τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο ἤ καί τόν ὑποδουλώ-
νουν, τάχα γιά νά τόν ἐλευθερώσουν. Εἶναι φυσι-
κό, γιατί ἐλευθερία δέν ὑπάρχει ἄλλη, ἐκτός ἀπ’ 
ἐκείνη πού ὑπόσχεται καί δίνει ὁ Χριστός, πού 
ξέρει νά ἀγαπᾶ στ’ ἀλήθεια τόν ἄνθρωπο»5 μᾶς 
διευκρινίζει μακαριστός Ἱεράρχης μας. Ἀρκεῖ βέ-
βαια ἡ ἐλευθερία νά μήν γίνεται ἀσυδοσία καί 
ἀναρχία, καταστάσεις πού καταδικάζονται στίς 
συνειδήσεις τῶν σοβαρῶν σκεπτόμενων. 

Ὑπῆρξαν φορές ὅμως πού ὁ Χριστός δέν μί-
λησε γιατί ἤθελε νά δοκιμάσει. Στήν παράκληση 
τῆς Χαναναίας νά θεραπεύσει τήν δαιμονιζόμε-
νη θυγατέρα της δέν ἀπάντησε ἄμεσα6, περίμενε 
τήν ἐπιμονή της, δοκίμαζε τήν πίστη της. Τόση 
ἀπονιά; τόσο πεῖσμα; τόση σκληροκαρδία; Γιά 
ὅλους μας μπορεῖ νά ἰσχύουν οἱ παραπάνω 
καταστάσεις, γιά τόν Θεό ὅμως ὄχι καί ποτέ. 
Ἀρκετές φορές ὅταν δέν ἀκοῦμε τήν φωνή Του 
στήν παράκλησή μας γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν 
αἰτημάτων μας νομίζουμε ὅτι μᾶς ξέχασε, μᾶς 
ἐγκατέλειψε, μᾶς ἀπέρριψε. Ἀνυπομονοῦμε γιά 
τό θαῦμα, ἄν καί ἡ σιωπή Του δημιουργεῖ σέ κά-
ποιους δυσπιστία ἕως καί ἀπιστία πού φτάνει καί 
στήν ἀποστασία. Τόν παρεξηγήσαμε τόν Θεό, 
Τόν εἴδαμε λάθος, Τόν περιγράφουμε ἀλλιῶς 
ἀπό ὅ,τι ὑπάρχει. Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό νά 
ἀπαντήσει ἄμεσα, δέν τό ἀντιλαμβανόμαστε καί 
ἡ ἀναμονή γίνεται ὀδυνηρή καί βάρος δυσβά-
στακτο. Ὅταν καί ὅσο συνεχίζουμε νά κτυπᾶμε 
τήν πόρτα του7, θά ἀπαντήσει, ὄχι γιατί θέλει νά 
μᾶς βασανίζει, ἀλλά γιά νά δεῖ μέ βεβαιότητα τί 
εἶναι αὐτό πού γεννᾶ τό αἴτημα, ποιά ἡ ἀνάγκη 
μας, σέ σημεῖο νά δοκιμάζονται οἱ ἀντοχές μας. 

Ἡ σιωπή Του σίγουρα δέν σημαίνει ὅτι ἀδι-

5 Μητρ. Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος (+): «ΕΞΑΠΛΑ», 
Ἀθήνα 1989.
6 Ματθ. ιε΄ 23.
7 Βλ. Λουκ. 9-10. 

αφορεῖ γιά τά παιδιά Του, οὔτε καί δηλώνει τή 
θέλησή Του νά τά ταλαιπωρήσει. Ἀντίθετα «πρέ-
πει νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στίς ὑποσχέσεις τοῦ 
Θεοῦ».8 Δέν εἶναι ἁπλά πατερική συμβουλή 
ἀλλά βεβαιότητα πού τήν ἐνισχύουν ἀμέτρητα 
περιστατικά ἀπό τήν ζωή τῶν ἄλλων ἤ καί τήν 
δική μας. Εἶναι Ἐκεῖνος πού μεριμνᾶ γιά τά πτη-
νά τοῦ οὐρανοῦ9, δέν θά μεριμνήσει γιά τό τελει-
ότερο τῶν πλασμάτων Του, τόν ἄνθρωπο; Εἶναι 
ἡ εὔλαλη σιωπή Του, πού λέει πολλά ἐνῶ δέν 
ἀκούγεται, πού διαμαρτύρεται ἀλλά δέν ἐκτίθε-
ται, πού ὑπενθυμίζει ἀλλά δέ δυσκολεύει.

Τό ὅτι δέν ἀπαντᾶ ὁ Ἰησοῦς ἄμεσα καί 
ἔμπρακτα κάποιες φορές σημαίνει ὅμως καί 
ἀποδοκιμασία γιά τό τί καί γιατί τό ζητᾶμε. Θά 
τό καταλάβουμε ὅταν μάθουμε γιά τόν πειρασμό 
στήν ἔρημο τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μετά τήν Βάπτι-
σή Του καί πρίν τήν ἔναρξη τοῦ δημόσιου βίου 
Του. Ἦταν τότε πού Τοῦ ζήτησε ὁ διάβολος: τήν 
μεταβολή τῶν λίθων σέ ἄρτους, γιά νά χορτάσει 
ὁ λαός μέ ὑλικά ἀγαθά, τήν θαυματουργική πτώ-
ση ἀπό τό πτερύγιο τοῦ ναοῦ καί διάσωσή Του 
μέ παρέμβαση τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, ἔτσι 
ὥστε νά ἐντυπωσιάσει τά πλήθη καί τήν προσκύ-
νηση τοῦ Σατανᾶ πρός ἐπίτευξη τῆς κυριαρχίας 
σέ ὅλα τά βασίλεια τοῦ κόσμου10. Ἡ χωρίς ἴχνος 
διαπραγμάτευσης ἀπόρριψης ἀπό τόν Χριστό 
καί τῶν τριῶν πειρασμῶν μέ ἐπιχειρήματα ἦταν 
πράξη ἀντίστασης πού καλεῖ νά βρεῖ μιμητές 
ὅλους μας σέ ἀνάλογες περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες 
καί συχνές εἶναι καί πολλές ἔρχονται στή ζωή 
μας. Καλύτερα νά σιωπήσουμε, δέν εἴμαστε ὑπε-
ράνθρωποι. Ἡ ὁποιασδήποτε μορφῆς συζήτη-
σης μέ τόν διάβολο ἐμᾶς θά ζημιώσει. Θά ἐκμε-
ταλλευτεῖ τόν ἐνδοτισμό μας καί θά καταλήξει σέ 
ἀπόδοση ἀξίας καί τιμῆς σέ αὐτόν. Καί θαύματα 
πού ἔκανε ὁ Κύριος, ὁ πειρασμός ἔβρισκε τά 

8 Ἰωάννης Χρυσόστομος ΕΠΕ 8, 172, PG 54, 625.
9 Ματθ. στ΄ 26.
10 Λουκ. γ΄ 9.
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ὄργανά του νά τά διαβάλει, νά τά ἀμφισβητεῖ, νά 
τά εἰρωνεύεται. 

Ἀπό τόν Θεό ἀρκετές φορές ζητᾶμε τά δύ-
σκολα, τά ἀκατόρθωτα, τά μή ἀντάξιά μας. 
Ἔχουμε ἀρκετοί πλάσει ἕναν Θεό θαυματοποιό, 
ὑπάλληλό μας, ἕτοιμο νά κάνει τά πάντα γιά νά 
ἀποδείξει τά αὐτονόητα. Θαύματα καί καλοσύ-
νες κατά παραγγελία δέν νοοῦνται καί δέν γίνο-
νται. Ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις καί οἱ συνέπει-
ες, οἱ προθέσεις καί οἱ ἀντιδράσεις. 

Τούς ἀνθρώπους μποροῦμε νά τούς ξε-
γελᾶμε, νά τούς μεθᾶμε μέ ψέματα καί νά τούς 
κερνᾶμε μέ λόγια ἄδεια. Τόν Θεό ὅμως ὄχι! 
Ἐκεῖνος γνωρίζει τά ἐνδόμυχα τοῦ καθενός μας, 
εἶναι ὁ καρδιογνώστης11, γι’ αὐτό καλύτερη εἶναι 
ἡ σιωπή. Στό ὑποτιμητικό ἐρώτημα τοῦ ἀρχιερέα 
ποιά εἶναι ἡ ἀπάντησή Του γιά ὅσα ὑποτίθεται 
καταμαρτυροῦνται στόν Χριστό, Ἐκεῖνος σιώπη-
σε.12 Ἐμπρός στήν λασπολογία καί στό ψέμα τί 
νά πεῖ; Ὅσο καί ἄν μᾶς πνίγει τό δίκαιο, ἐμεῖς 
θά ψάχνουμε ἐπιχειρήματα ἀντιλογίας. Τό μάθη-
μα μᾶς τό κάνει ὁ Κύριος: σιωπή! Βρίσκει τήν 
ἐφαρμογή του ἐδῶ ὁ πατερικός λόγος πού μᾶς 
δηλώνει ὅτι: «ἡ σιωπή εἶναι καλύτερη ἀπό τόν 
λόγο»13, ὅταν μάλιστα ὁ λόγος δέν εἶναι οἰκο-
δομῆς καί παρηγοριᾶς, ἀλλά σχολιασμοῦ καί 
καταλαλιᾶς, τότε νά λείπει ἀπό τήν ζωή τῶν χρι-
στιανῶν. Εἶναι δέ πιό πολύτιμη ἡ σιωπή ἀκόμα 
καί ὅταν τήν ζωή μας τήν ἀκουμπᾶ ἡ ἀδικία ἤ ἡ 
κακία. Προσπάθησαν μέ αὐτά νά πειράξουν κά-
ποιοι τότε ἀκόμα καί σήμερα καί τόν Κύριό μας, 
δέν κατάφεραν τίποτα. Ἐκεῖνος «μιλᾶ», μέχρι 
σήμερα, ἐκεῖνοι πάντως σιώπησαν μία γιά πάντα 
καί ἀφανίστηκαν. 

Στόν Γολγοθά πολλοί ἐκφράσθηκαν κατά 
πώς τούς ὑπαγόρευαν οἱ ἰδεοληψίες τους, οἱ 
προκαταλήψεις τους, τά συμφέροντά τους. Οἱ 

11 Ματθ. θ΄ 4.
12 Ματθ. κστ΄ 62-63. 
13 Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ΕΠΕ 1,32 καί PG 35, 725.

ἄρχοντες μίλησαν μέ τήν καταδίκη, ὁ λαός μέ 
τήν ἀπαίτηση, ὁ ἕνας ληστής μέ τήν εἰρωνεία, 
ὅ ἄλλος ληστής μέ τήν μετάνοια. Ἐκεῖνος ὅμως 
γνώριζε μία μόνο γλώσσα, τῆς ἄφεσης τῶν σταυ-
ρωτῶν Του. Ἀριθμητική διαφορά μεγάλη, πνευ-
ματικά ὀφέλη ἄπειρα. 

Ἡ σιωπή μας ταυτόχρονα μπορεῖ νά κλείνει 
πολλές κουβέντες καί ἀντιδράσεις. Ἤθελαν νά 
Τόν ἐγκλωβίσουν καί νά Τόν ἐκθέσουν ὅταν Τόν 
ρωτοῦσαν γιά τήν μοιχαλίδα. Ἀπό τήν ἀπάντησή 
Του αὐτή θά ὑπῆρχαν σίγουρα ἐπιπτώσεις στήν 
φήμη Του μέσα σέ ἕνα συντηρητικό τότε περι-
βάλλον. Τόν ἔλεγξαν δῆθεν, ἀλλά τούς ἐλέγχει 
τελικά Ἐκεῖνος: ὁ ἀναμάρτητος νά ρίξει πρῶτος 
τήν πέτρα καί νά τιμωρήσει τῶν ἀτιμασμένη γυ-
ναίκα.14 Ἦταν ὁ ἀναμάρτητος, γι’ αὐτό μποροῦσε 
καί νά καυτηριάσει τήν ἀσυνέπειά τους. 

Ἔχουμε ἀναλογισθεῖ ἄραγε πόσα λεκτικά 
ἀτοπήματα συνειδητῶν χριστιανῶν ἔγιναν αἰτία 
σκανδάλων καί βέλη στήν φαρέτρα ἄθεων, ἄπι-
στων καί προκατειλημμένων; Ἄλλες φορές ζη-
λωτές χριστιανοί ἔγιναν αὐτόκλητοι δικηγόροι 
τοῦ Θεοῦ καί κριτές τῆς οἰκουμένης. Βλέπουν 
σφάλματα καί ἁμαρτίες στούς ἄλλους, τούς 
κρίνουν καί τούς ἀφορίζουν καί δέν βλέπουν 
τά δικά τους προβλήματα ἠθικῆς καί ὄχι μόνο. 
Τήν πέτρα τοῦ ἀναθέματος τήν ἔχουν ἀρκετοί 
στά χέρια τους ἕτοιμοι νά τήν ρίξουν ὅπου νο-
μίζουν ὅτι ἔτσι θά ἀποκαταστήσουν τήν δῆθεν 
τρωθεῖσα τιμή τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας καί 
οἱ ἁμαρτωλοί πρέπει νά τιμωροῦνται ἄμεσα καί 
χωρίς αἰτιολογία. Ἄλλες φορές ὄντως δέν μίλη-
σαν ὁρισμένοι χριστιανοί. Ἀντικατέστησαν ὅμως 
τήν μιλιά μέ μειδίαμα γιά νά ἀποφύγουν δῆθεν 
τήν κατάκριση. Χειρότερη ἡ ἐπιλογή τους, χεί-
ριστο τό ἀποτέλεσμα. Ἡ ὑποτιθέμενη σιωπή δέν 
τούς ἀμνηστεύει, δέν τούς ἄκουσαν ἄνθρωποι, 
τούς εἶδε ὁ Θεός.

Τοῦ Κυρίου ἡ σιωπή ἄς γίνει γιά ἐμᾶς ἀφορ-

14 Ἰωάν. η΄ 7.
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μή γιά ἀνάλογη στάση ἐνώπιον τῶν ἄλλων καί 
τῶν πεπραγμένων τους. Ἐπίσης, ἡ σιωπή αὐτή 
δέν μπορεῖ νά ταυτιστεῖ μέ τήν λιποταξία ἀπό τά 
ἐπιχειρήματα καί δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ 
ἀπό τήν φλυαρία, τήν περιέργεια, τήν ἀερολογία. 
Μέσα δέ στήν ἄκρατη πολυλογία μας κρύβεται ἡ 
ἔνοχη δικαιολογία καί ἐλλοχεύει ἡ ἁμαρτία.

Ἡ σιωπή μπορεῖ νά κρύβει καί ταπείνωση. 
Πολλές φορές ἔκανε θαύματα σπουδαῖα ὁ Χρι-
στός καί ζητοῦσε ὅμως νά μήν ποῦν τίποτα καί 
πουθενά15. Ἐμεῖς καί γιά τό παραμικρό θετικό 
πού θά κάνουμε θά τό φωνάζουμε μέχρι νά λά-
βουμε τόν ἔπαινο. Ἡ προβολή γιά πραγματικά ἤ 
μή ἐπιτεύγματά μας διεκδικεῖ τήν κοσμική ἐπι-
βράβευση. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πάσχει ἀπό τόν 
σύνδρομο τῆς ἀναγνωρισημότητας θά πεῖ καί θά 
πράξει, τά περισσότερα ἀνούσια, πολλά καί ἀνό-
σια. Δυστυχῶς καί ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος δέν 
ἔχει ἀποφύγει ἀπό τό μειονέκτημα αὐτό. Ξεχνᾶμε 
ὅτι ἡ μεγαλύτερη τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ διάκριση σέ 
λόγια καί σέ ἔργα. 

Ὁ Ἰησοῦς εἶχε δηλώσει ὅτι ἦταν πρᾶος καί 
ταπεινός16, τό ἔδειξε πάρα πολλές φορές, ὄχι 
ἀπό κομπασμό, ἦταν ἡ φύση Του, εἶναι ἡ ἴδια 
ἡ ταπείνωση πού θά δεχθεῖ σιωπηρά λίγο ἀργό-
τερα στόν Σταυρό τῆς ἀτίμωσης γιά τήν ἐποχή 
Του, τῆς σωτηρίας μας γιά ἐμᾶς, τό ὑπενθυμίζει 
ὁ ἱερός ὑμνωδός ὅταν περιγράφει τώρα: «Κάθε 
μέλος τῆς ἁγίας Σαρκός Σου, Κύριε, ὑπέμεινε τα-
πεινωτικά εὐτελισμούς γιά χάρη μας. Τό κεφάλι 
τό ἀκάνθινο στεφάνι, τό πρόσωπο τά φτυσίμα-
τα, τά σαγόνια τά ραπίσματα, τό στόμα γεύθηκε 
τήν ἀνακατεμένη μέ τό ξύδι χολή, τά αὐτιά τίς 
ἀσεβεῖς βλασφημίες, ἡ πλάτη τό μαστίγωμα καί 
τό χέρι τό καλάμι... Οἱ ἀρθρώσεις τά καρφιά καί 
τά πλευρά τήν λόγχη»17. Ἀδιαμαρτύρητα δέχθηκε 
τήν ἀνηφόρα τοῦ Γολγοθᾶ, τήν ὕβρη τῶν γύρω 

15 Ματθ. ιζ΄ 9.
16 Ματθ. ια΄ 25.
17 Τροπάριο (β) αἴνων Ὄρθρου Μεγάλης Παρασκευῆς.

Του καί τόν χλευασμό τῶν ἀρχόντων. Εἶναι δύ-
σκολο νά ἀναλάβουμε τά ἐγκλήματα τῶν ἄλλων 
καί τίς ἁμαρτίες τῶν πολλῶν, νά τιμωρούμαστε 
ἄν καί ἀθῶοι καί νά πονᾶμε ἄν καί ἔντιμοι. Ἡ 
πρακτική του Κυρίου εἶχε ἄλλο προσανατολισμό, 
αὐτόν τῆς σιωπῆς.

Ἡ θυσία Του προφητεύθηκε στήν Παλαιά Δι-
αθήκη, ἀρκετές φορές, ἀκόμα καί ὅτι θά ἦταν 
μέ σιωπή, γιά τήν ὑπομονή τῶν βασανιστηρίων, 
χωρίς κανένα παράπονο, σάν πρόβατο πού πάει 
πρός τήν σφαγή του.18 Ὅλα γιά τόν ληστή καί τήν 
πόρνη, τόν ἀλλοεθνῆ καί τόν κλέφτη, γιά ἐμένα 
καί ἐσᾶς, γιά ὅλους μας. Ὁ Ἰησοῦς τά τόλμησε 
ὅλα, ἄν καί Θεός δέν ἄνοιξε τό στόμα του, σιώ-
πησε πολλές φορές. Ἄνοιξε ὅμως τά φυλλοκάρ-
δια τῆς ἀγαπώσας καρδιᾶς Του καί ἔκλεισε τήν 
κοινωνία μας μέσα της. Κάθε φορά πού ἁμαρτά-
νουμε δραπετεύουμε ἀπ’ ἐκεῖ, ὅποτε ζοῦμε μέσα 
σ' αὐτά βιώνουμε τήν διακριτική προστασία Του 
καί τήν «ἀθόρυβη» ἀγάπη Του. 

Στήν ὄντως ἔντονα φορτισμένη συναισθημα-
τικά ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν, λόγω τῶν ὅσων 
θά ξαναζήσουμε, μήν ξεχάσουμε ἕναν ἄλλο Γολ-
γοθά πού μπορεῖ νά εἶναι κοντά μας, δίπλα σέ 
αὐτόν πού ἀνέβηκε ὁ Κύριός μας καί τόν ἀνε-
βαίνουν καί σήμερα ἀναρίθμητα παιδιά Του καί 
ἀδέλφια μας, τῆς διπλανῆς πόρτας ἄνθρωποι.

Ἀνηφορίζουν καθημερινά καί μετροῦν καρ-
τερικά ἀθόρυβα γολγόθεια βάσανα: μέ τήν 
χλαμύδα τῆς ἀνασφάλειας, μέ τά καρφιά τῆς 
ἀσθένειας, μέ τό ἀγκάθινο στεφάνι τῆς ἀνεργί-
ας, μέ τό ξύδι τῆς ξενιτειᾶς, μέ τό ράπισμα τῆς 
ἀναξιοκρατίας, μέ τόν πόνο τῆς πείνας, μέ τήν 
κραυγή τῆς δίψας, μέ τήν λόγχη τῆς φτώχειας, μέ 
τό παράπονο τῆς ἐγκατάλειψης.

Τίμιος Σταυρός: δέν μποροῦμε νά τόν προ-
σπεράσουμε στόν λόγο μας. Εἶναι ὁ ἀσίγαστος 
καί ταυτόχρονα ἀμίλητος ἄμβωνας ὅλων τῶν 
ἐποχῶν. Ἐκεῖ πάνω λίγα ἔγιναν, πολλά πρόσφε-

18 Ἠσ. 53, 7
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ραν. Ἕνας ἀνέβηκε, ἀμέτρητοι σώθηκαν. Ἀπ’ ὅτι 
καί νά κατασκευασθεῖ ὁ Τίμιος Σταυρός, ὅπως 
καί νά στολισθεῖ, ὅσο καί ἄν ὑμνολογηθεῖ, ὅπου 
καί νά τοποθετηθεῖ κάνει ἕνα καί αὐτό κήρυγμα: 
ἐκεῖνο τῆς θυσίας, τῆς ἀδικίας, τῆς συγχώρεσης. 
Δέν τό κάνουν τά ξύλα, ἀλλά Ἐκεῖνος πού καρ-
φώθηκε σ' αὐτά, πού βασανίσθηκε, πού προδό-
θηκε, πού ἀμφισβητήθηκε. Εἶναι ὁ Ἰησοῦς!

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ὑπάρχει ὡς σημεῖο 
ἀναφορᾶς καί τιμῆς στό πιό ἱερό σημεῖο τοῦ 
Ναοῦ, στό Ἅγιο Βῆμα. Ὅ,τι συνέβη ἐπάνω του, 
συμβαίνει καί στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ναοῦ σέ 
κάθε Θεία Λειτουργία. Ἀναδείχθηκε ὁ τόπος 
θυσίας καί ἀποδείχθηκε ὁ τρόπος προσφορᾶς. 
Γιά τόν λόγο αὐτό εἶναι μαζί, κοντά ἀκόμα καί 
ἐφάπτονται ἐνίοτε Σταυρός καί Ἁγία Τράπεζα, 
τόν ἴδιο σκοπό ὑπηρετοῦν, τήν ἐν Χριστῷ ἀνα-
καίνιση τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Πάντα θά λειτουργεῖ ὁ «Τρισμακάριστος 
καί πανσεβάσμιος»19 Τίμιος Σταυρός ὡς δέκτης 
θερμῶν εὐχαριστιῶν καί ἐγκάρδιας εὐγνωμοσύ-
νης τοῦ ἀνθρώπινου γένους γιά τή λειτουργία 
πού διακόνησε καί τόν πόνο πού φιλοξένησε. 
Ταυτόχρονα γίνεται πομπός λύτρωσης, ἄφεσης, 
ἀλλαγῆς. Παράλληλα ὑπάρχει ὡς ἀλεξικέραυνο 
σέ ὅ,τι ἀπειλεῖ τό φρόνημά μας, σέ ὅ,τι δεσμεύει 
τήν ἔκφρασή μας, σέ ὅ,τι προσβάλει τήν πίστη 
μας. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐκεῖ καταφεύγουν οἱ προ-
βληματισμένοι, οἱ ἀδικημένοι, οἱ δυστυχισμένοι 
τῆς κοινωνίας. Ἀπό ὅπλο τιμωρίας ἔγινε ὅρος 
δικαίωσης, ὅριο καρτερίας καί μέτρο ἀντίστα-
σης. Δέν ἦταν πεδίο δράσης ἱεροῦ ἀκτιβιστῆ ἤ 
παροξυσμός τῆς στιγμῆς. Παραμένει σχῆμα πού 
εἶχε προφητευτεῖ20 καί ἀντικείμενο πού εἶχε προ-
τυπωθεῖ.21

Δέν ἦταν παράνομος ὁ Κύριος, δέχθηκε ὅμως 
τήν ἐτυμηγορία τῆς ἐξουσίας, αὐτῆς πού ἔβλεπε 

19 Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ.
20 Γεν. 3,22 ἕως 24- Γ΄Βασ. 17, 12 ἕως 15- Εξ. 2, 1 ἕως 10.
21 Γεν. κεφ. 1 και 2 -Ἀριθμ. 21 κεφ., -Ψ. 4 καί 59 κ.ἀ.

ὅτι ἔχανε τήν κοσμική δύναμή της. Ἄν καί δέν 
ἦταν σκανδαλοποιός, τιμωρήθηκε στήν ἐσχάτη 
τῶν ποινῶν. Ὁ ὄχλος πάντα θά παίζει τόν ἄχαρο 
ρόλο του, νά φορτώνει πόνο καί σταυρούς, νά 
παρασύρεται, νά κραυγάζει, νά θορυβεῖ, ἄσχετα 
ἄν δέν ξέρει τό γιατί καί γιά ποιόν. Τόν ἦρε ἑκού-
σια ὁ Θεάνθρωπος, Ἄλλος ἀντί ἄλλων. Γιά αὐτό ὁ 
Σταυρός Του ὑπάρχει σέ κάποιους ὡς σκάνδαλο 
καί ἔλεγχος22 καί ὄχι ὡς ἁπλό –ἔστω ἀκριβό– δι-
ακοσμητικό στοιχεῖο καί σέ ἄλλους ὡς πρόκληση 
ζωῆς καί πρόσκληση πορείας. Ἡ λήθη του θά 
συνιστᾶ ἀχαριστία, ἡ ἀπόρριψή του αἵρεση, ἡ 
ἄρνησή του ἀδυναμία. Ἀντίθετα, ἡ ἀποδοχή του 
θά ὁδηγεῖ στήν ἐλπίδα, ἡ ἄρση του στήν ἀνανέω-
ση, ἡ ὑπομονή του στήν Ἀνάσταση.

Γιά τόν λόγο αὐτό πρέπει νά ξεφύγουμε ἀπό 
ἕναν ἑορτασμό φολκλορικῆς ἀνάμνησης γεγο-
νότων, τῆς στείρας ἐπανάληψης, τῆς ἀνώφελης 
ἀναπαράστασης, τῆς περιττῆς ὑπενθύμισης. 
Ἔφτασε ὁ Χριστός στήν ἔσχατη γιά ἄνθρωπο τα-
πείνωση γιά νά βοηθήσει, γιά νά συνετίσει, γιά 
νά ἀφυπνίσει. Ἡ ἐπίγεια πορεία Του εἶχε χαρα-
κτήρα καί πνεῦμα γνήσιο θυσιαστικό, αὐτό πού 
λείπει ἀπό τούς καιρούς μας, αὐτούς τῆς κα-
λοπέρασης καί τοῦ ὠχαδελφισμοῦ. Ἔχουμε σάν 
ἄνθρωποι τίς εὐθύνες μας, ἀλλά καί δέν πρέπει 
νά προδίδουμε τίς ἰδέες μας καί μή μᾶς διαψεύ-
δουν τίς ἐλπίδες μας. Νά δημιουργήσουμε τά 
ἔργα καί τίς ἡμέρες μας ὥστε νά ζοῦμε καί ὅταν 
θά πεθαίνουμε, γιά νά ὑπάρχουμε καί ὅταν θά 
φεύγουμε. Ἐγγύηση εἶναι ἡ ἔγερσή Του, συνήγο-
ρός μας ἡ ὑστεροφημία μας.

Μακάρι νά λάβουμε τά μηνύματα τῶν ὅσων 
θά συμβοῦν στούς Ἱερούς Ναούς μας τήν περί-
οδο πού ἔρχεται, εἴθε καί νά τά ἀξιοποιήσουμε. 
Νά ἀφήσουμε τά γεγονότα νά μιλήσουν ὄχι μόνο 
στά αὐτιά μας, ἀλλά καί στήν καρδιά μας· ὄχι 
μόνο στά μάτια μας, ἀλλά καί στήν ψυχή μας· ὄχι 
μόνο στό ἡμερολόγιο, ἀλλά καί στήν βιωτή μας. 

22 Α΄ Κορ. α΄ 23.
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Καλά εἶναι τά πατροπαράδοτα, κάλλιστα εἶναι τά 
χριστοδίδακτα. 

Θά ὑπάρξει κάπου ἐδῶ ἡ ἔνσταση: ὡς ἀμί-
λητοι θά καταντήσουμε οἱ περιθωριακοί τῆς 
κοινωνίας καί οἱ ἀπόμακροι τῆς γειτονιᾶς; ὄχι! 
Ὁ λόγος μας πρέπει πάντα νά εἶναι μέ ἁλάτι πε-
ριποιημένος23, λόγος νόστιμος καί χρήσιμος. Δέν 
εἴμαστε μόνοι μας, ὑπάρχουμε μέ οἰκείους, συγ-
γενεῖς καί φιλικό περίγυρο. Ἡ ἀνάμειξή μας σέ 
συζητήσεις δέν μπορεῖ νά κρύβουν ἁμαρτία καί 
ὅταν μάλιστα βλέπουμε ὅτι ὄντας πρός τά ἐκεῖ 
ἐκτρέπεται, ὀφείλουμε μέ τρόπο νά διορθώνουμε 
ὅ,τι μποροῦμε. Προσοχή στόν ρόλο μας καί στόν 
λόγο πού ἐκφέρουμε. Καλύτερα οἱ ἄλλοι νά τόν 
ἀποζητοῦν, παρά τόν ἀπεχθάνονται. Μία συζήτη-
ση ἐπιτρέπεται ἕως καί ἐπιβάλλεται, ἡ προσευ-
χητική, ἀρκεῖ νά ἀπέχουμε ἀπό τήν βαττολογία24. 
Ποτέ μή πάψουμε νά δοξολογοῦμε τόν Θεό γιά 
ὅ,τι μᾶς χάρισε, γιά ὅ,τι ἔπραξε, γιά ὅ,τι μᾶς ἐπι-
φυλάσσει. Παράκληση ὄχι μόνο ὅσο διαρκεῖ ἡ 
κρίση, ἀλλά καί μετά τήν ὅποια ἔκβασή της.

Ἀναμφισβήτητα ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς πλη-
ροφόρησης. Ἡ τεχνολογία ἔχει τεθεῖ στήν ὑπη-
ρεσία τῆς διάδοσης ἰδεῶν καί εἰδήσεων. Ὅλοι 
ἔχουν λόγο πλέον καί γιά ὅλα, εἰδικοί καί μή, 
κατάλληλοι ἤ ὄχι. Μιλᾶ ἐπί παντός ἐπιστητοῦ 
καί ὁ πλέον ἀνίδεος ἤ ἀναρμόδιος. Ὅσο μάλι-
στα εἴμαστε ξένοι μέ τήν πραγματικότητα καί 
προκειμένου νά καλύψουμε τήν ἀνεπάρκειά μας 
αὐτή, τόσο περισσότερο ἐκφραζόμαστε γιά ζητή-
ματα ἀσήμαντα ἤ ἁπλά ἤ περίπλοκα. Τήν ἠρεμία 
μας ἀρκετές φορές τήν διαταράσσουν ἀνούσιες 
πληροφορίες πού ἔρχονται νά κλέψουν τήν σι-
ωπή μας καί νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ φλυαρίες, 
πού ὅταν τίς ἀνακαλέσουμε στήν μνήμη μας 
ἀνακαλύπτουμε ὅτι ἤδη ἔχουμε ἐκτεθεῖ, ἐνίοτε 
καί ἀνεπανόρθωτα. Ἄς προσέξουμε τί συζητᾶμε 
σήμερα, γιά νά μήν τό μετανιώσουμε αὔριο.

23 Κολ. δ΄ 6. 
24 Ματθ. στ΄ 7.

Ἄξιο παρατήρησης εἶναι ὅτι στόν τόπο μας 
πληθύνθηκαν ἕως καί ἀποθρασύνθηκαν τά μέσα 
μαζικῆς ἐνημέρωσης. Ἔγιναν πολλά καί μετέχουν 
τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῆς σπορᾶς εἰδήσεων. Σέ 
αὐτή τήν μέθοδο, τῶν πολλῶν λόγων, χάνεται ἡ 
σοβαρότητα καί φανερώνεται ἡ ἐπιπολαιότητα. 
Μπορεῖ φαινομενικά ἡ πρόοδος αὐτή νά ἐξυπη-
ρετεῖ τήν γνωστοποίηση τί γίνεται γύρω μας σέ 
ἀληθινό χρόνο, θέτει ὅμως σέ δοκιμασία τίς δι-
απροσωπικές σχέσεις μέ τήν ἀποξένωση. Ἀκού-
γονται πλέον τόσες φωνές πού καλύτερα νά σιω-
ποῦσαν. Ὅσο συνεχίζουν αὐτή τήν διαδρομή θά 
ἰσχύει ἡ τοῦ Κυρίου παρατήρηση ὅτι τυφλός τυ-
φλό ὁδηγεῖ καί οἱ δύο σέ λάκκο θά πέσουν25. Τό 
τοῦ ὑμνωδοῦ "ράον (καλύτερα) σιωπή"26 εἶναι 
πλέον ἐπίκαιρο ὅσο ποτέ ἄλλοτε.

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου!
Εὐχηθεῖτε ὅπως, οἱ ἐδῶ ἀκροατές νά κάνουν 

τήν ὑπέρβαση. Νά μή μείνουν στά συνθήματα 
τῶν λόγων, οὔτε στά ἀκούσματα τῶν ἀναλογίων, 
ἀλλά νά βιώσουν ὄντως μέ σιωπή τίς ἑπόμενες 
ἡμέρες. Ἄς ξυπνήσουμε ἀπό τόν κάθε λογῆς λή-
θαργο πού μᾶς ἐπιβάλουν οἱ καταστάσεις καί νά 
προετοιμαστοῦμε ὄχι μόνο ἐξωτερικά καί ὑλικά, 
ἀλλά πρώτιστα ἐσωτερικά καί πνευματικά. Νά 
τροφοδοτήσουμε τήν ζωή μας κατά τίς ἑπόμενες 
ἑπτά ἑβδομάδες ὀρθόδοξα, ἐκείνη πού ξέρει νά 
τιμᾶ καί νά γελᾶ, νά ἀντιστέκεται καί νά πιστεύει, 
νά γιορτάζει καί νά παλεύει, μέχρι τελικῆς νίκης 
καί δικαίωσης, μέχρι τήν Ἀνάστασή Του καί τήν 
ἀνάστασή μας. Ἀμήν!

* Ἱ. Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος 
Χαλέπας Χανίων.

Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 
ἑσπερινός τῆς "συγνώμης"

(10 Μαρτίου 2019).

25 Μαθ. ιε, 14.
26 Α΄ τροπάριο, θ΄ ὠδῆς κανόνος Χριστουγέννων.
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Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Τσουκάρα, Θεολόγου - Φιλολόγου

ση τοῦ Λαζάρου δέν εἶναι φανταστική, 
ἀλλά πραγματική. Ὁ Λάζαρος ἐγείρεται 
καί βαδίζει πρός τούς οἰκείους, τρώ-
ει καί πίνει, συναναστρέφεται ἐντελῶς 
φυσιολογικά μέ τούς ἄλλους καί δεί-
χνει σάν νά μήν ἔχει συμβεῖ σέ αὐτόν 
τό τραγικό γεγονός τοῦ θανάτου1.

Τό θέμα τῆς εἰκονογραφικῆς ἀπό-
δοσης τοῦ ἁγίου Λαζάρου τοῦ τετρα-
ημέρου καί φίλου τοῦ Χριστοῦ καί 
ἰδιαίτερα ἡ ἱστόρηση τῆς Ἀναστάσεώς 
του δέν θά μποροῦσε νά ἔχει ἄλλη 
πηγή ἔμπνευσης ἀπό τό Εὐαγγέλιο 
τοῦ Ἰωάννη 11, 1-44. Ὁ Φώτης Κόντο-
γλου στό βιβλίο του Ἔκφραση τῆς 
ὀρθοδόξου εἰκονογραφίας, περιγράφει 
τό θέμα πιό ἀναλυτικά: «Βραχόβουνα 
ἀπό τά δύο μέρη καί εἰς τό ἕν μέρος 
τό δεξιόν, ὁ Χριστός μέ τούς δώδεκα 
μαθητάς του, ἔχοντας τό δεξιόν χέρι 
τεντωμένον καί εὐλογώντας μέ μίαν κί-
νησιν προστακτικήν. Καί εἰς τά πόδια 
τοῦ Χριστοῦ κοίτονται γονατισμένες 
οἱ ἀδελφές τοῦ Λαζάρου, ἡ Μάρθα 
καί ἡ Μαρία, κατασπαζόμενες εἰς τά 
ἄχραντα πόδια Του μέ θρῆνον πολύν. 
Εἰς δέ τό ἀντικρυνόν μέρος, τάφος 
λαξευμένος εἰς τόν βράχον καί μέσα 
εἰς αὐτόν ὁ Λάζαρος τυλιγμένος μέ 
λωρίδας, μέ κειρίας, ὅπως εἶναι γραμ-
μένον εἰς τό Εὐαγγέλιον, στέκεται εἰς 
τό ἄνοιγμα τοῦ τάφου, χλωμός καί μέ 
ὄψιν βασανισμένην, νέος εἰς τήν ἡλικί-
αν, μέ μαῦρο γένειον καί ἕνας ἄνθρω-

1 Πατρώνου Γεωργίου, Ἡ Ἱστορική Πορεία τοῦ 
Ἰησοῦ, σ.451, Ἀθήνα 1997.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ὁλοκλη-
ρώνεται καί καταλήγει σέ δύο λα-

μπρές ἑόρτιες ἡμέρες. Εἶναι τό Σάββα-
το τοῦ Λαζάρου, κατά τό ὁποῖο μνη-
μονεύουμε τήν ἔγερση τοῦ ἐπιστήθιου 
φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου καί ἡ Κυ-
ριακή τῶν Βαΐων, πού ἑορτάζουμε τή 
θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στά 
Ἱεροσόλυμα ἕξι ἡμέρες πρίν προδοθεῖ 
καί ὑποστεῖ τόν σταυρικό θάνατο. 

Ὁ Χριστός βρισκόταν μακριά ἀπό 
τήν Ἱερουσαλήμ ὅταν πέθανε ὁ Λάζα-
ρος. (Τό ὄνομα Λάζαρος προέρχεται 
ἀπό τό ἑβραϊκό Ἐλεάζαρ καί σημαίνει 
ὁ βοηθούμενος) καί τέσσερες ἡμέρες 
ἀργότερα ἔφτασε στή Βηθανία ὅπου 
συνάντησε τίς ἀδελφές τοῦ Λαζάρου, 
Μάρθα καί Μαρία. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰω-
άννης ἐξιστορεῖ μέ λεπτομέρειες αὐτή 
τή συνάντηση. Εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδι-
αφέρον τό ὅτι περιγράφει τό θάνατο 
ἑνός ἀνθρώπου ὡς κατάσταση ὕπνου, 
ἐνῶ τήν ἀνάσταση ὡς ἔγερση ἐκ τοῦ 
ὕπνου. Ἡ ἀναφορά τῆς Καινῆς Δια-
θήκης στό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου ὡς 
ὕπνου δέν σημαίνει ὅτι ἔχουμε κάποιο 
ὑποθετικό θάνατο. Στήν περίπτωση 
τοῦ Λαζάρου, ὁ ἱερός συγγραφέας 
ὁμιλεῖ μέ πολύ ρεαλισμό καί τονίζει 
ὅτι ὁ νεκρός εἶναι ἤδη «τετραήμερος» 
στόν τάφο του καί μάλιστα ὅτι ἔχει 
προχωρήσει ἡ ἀποσύνθεση καί ὄζει. 
Τά γεγονότα στή συνέχεια πραγματο-
ποιοῦνται μπροστά στά μάτια πλήθους 
ἀνθρώπων, μερικοί ἀπό τούς ὁποίους 
εἶναι ἐξαιρετικά δύσπιστοι καί κατέχο-
νται ἀπό κριτική διάθεση. Ἡ ἀνάστα-

ΛΑΖΑΡΟΣ, Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΖΑΡΟΣ, Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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πος σηκώνει τήν πλάκα τοῦ τάφου καί 
τήν παραμερίζει, καί ἕτερος ξετυλίγει 
τόν νεκρόν ἀπό τά σάβανα. Ἀνάμεσα 
εἰς τά βουνά, ὀπίσω ἀπό μίαν ράχην, 
φαίνεται τό κάστρον τῆς Βυθανίας 
καί πλῆθος Ἑβραίων ὁπού ἐβγαίνουν 
ἀπό τήν καστρόπορταν βλέποντες καί 
θαυμάζοντες, καί κάποιοι ἀπό αὐτούς 
φράζοντες μέ τό ροῦχον των τές μύτες 
των διά τήν μυρουδιάν τοῦ νεκροῦ, 
ὅπου ἦτο τετραήμερος. Ὁ Χριστός 
στέκεται μέ ἁπλήν μεγαλοπρέπειαν 
τῆς θεϊκῆς ἐξουσίας. Τό βλέμμα του, 
ἀτάραχον καί ἀστραφτερόν, ἐβγαίνει 
μέ δύναμιν. Τό δεξιόν χέρι του ὡσάν 
νά δίδει προσταγήν 
εἰς τόν θάνατον, 
ἐνῶ τό ἀριστερόν 
κρατεῖ σφικτά εἰλη-
τάριον. Ὡστόσο τό 
σχῆμα τοῦ Κυρίου 
εἶναι σεμνόν, ἡ δέ 
ὄψις του τεθλιμένη, 
διότι κατά τό Εὐαγ-
γέλιον, “ἐνεβριμή-
σατο τῷ πνεύματι 
καί ἐτάραξεν ἑαυ-
τόν”4. Οἱ βράχοι 
εἶναι βαρεῖς καί μαυριδεροί, διά τό 
βαρύ καί πένθιμον τῆς ὑποθέσεως. 
Καί τό φαράγγι στενόν καί ἀπότομον, 
διά νά μεταδίδει εἰς τόν θεώμενον τήν 
εἰκόνα, τόν φόβον ὅπου ἔνοιωσαν οἱ 
πέτρες κρουσμένες ἀπό τήν φωνήν 
τοῦ Κυρίου, ὅπου ἐκραύγασε: Λάζαρε, 
δεῦρο ἔξω»2.

Αὐτή λοιπόν ἡ τόσο ἀναλυτική 
ἀνάγνωση τῆς εἰκόνας ἀπό τόν Κό-
ντογλου μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά 
ἐννοήσουμε τά μηνύματα πού θέλει ὁ 
εἰκονογράφος νά καταγράψει εἰκαστι-

2 Κόντογλου Φώτης, Ἔκφρασις τῆς ὀρθοδόξου 
εἰκονογραφίας, σσ.169-170, Ἀθήνα 1960.

κά στό θαῦμα τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζά-
ρου. Ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ δυ-
ναμική κίνησή του δείχνει ἀκριβῶς τή 
θεότητά του, ἡ ὁποία διά τοῦ λόγου 
δίδει ζωή, ὡς ὁ μόνος ζωοδότης. Ἡ 
στάση τοῦ Λαζάρου πού ὄντας ἀκόμη 
στά νεκρικά σάβανα σκύβει εὐλαβικά 
τήν κεφαλή του, εἰς ἔνδειξη ὑπακοῆς 
στόν ζείδωρο λόγο: «Λάζαρε, δεῦρο 
ἔξω», φανερώνει δέ τήν ἀποδοχή ὅτι 
ὁ Χριστός ἐλέγχει τά παρόντα καί τά 
ἔσχατα. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ Παντοκρατο-
ρική στάση τοῦ Χριστοῦ στήν εἰκόνα 
καί ἡ δυναμική κίνηση τοῦ χεριοῦ πού 
εὐλογεῖ καί χαρίζει ζωή3.

Τά γεγονότα 
τῶν ἀναστάσεων 
πού ἔκανε ὁ Κύρι-
ος (ἀνάσταση τοῦ 
υἱοῦ τῆς χήρας εἰς 
Ναΐν καί ἡ ἀνάστα-
ση τῆς κόρης τοῦ 
Ἰαείρου), ἦταν σύμ-
βολα καί προάγγε-
λοι καί τῆς δικῆς 
Του ἀναστάσεως. 
Τά γεγονότα αὐτά 
ἐπηρέασαν καί τόν 

χρόνο, ὁ ὁποῖος παίρνει τήν ἐσχατο-
λογική του διάσταση καί ἡ πίστη συν-
δέεται μέ τήν αἰωνιότητα. Γιά αὐτό ὁ 
Κύριος διακήρυξε ὅτι ὅποιος πιστεύει 
σέ μένα, ζεῖ ἀπό τώρα τή μελλοντική 
ἀνάσταση τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Ἡ 
δέ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, εἶναι σύμ-
βολο καί προμήνυμα τῆς κοινῆς ἀνά-
στασης ὅλων τῶν ἀνθρώπων.4

4 Τσομπάνη Τρύφωνος, ὁ Ἅγιος τετραήμερος 
Λάζαρος  στήν εἰκονογραφία, σ.7, Θεσσαλο-
νίκη 2019.
4 Παπατζωνάκης Γ., Τά θαύματα τῶν ἀναστάσε-
ων τοῦ Κυρίου καί διαχρονικά μηνύματα αὐτῶν 
γιά τή ζωή τῶν χριστιανῶν, Ἐφημέριος 4, 2012.

Ἡ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου
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(Σᾶς παραθέτουμε τό Β’ μέρος τό ὁποῖο ἀποτελεῖ καί αὐτό ἕνα ἀπόσπασμα 
ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη  Ὕδρας, 

Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ.κ. Ἐφραίμ, μέ θέμα: ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς στή ζωή μας 
καί τά ὀφέλη της, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς «ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ»).

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς 

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας 

(ΜΕΡΟΣ Β΄)

Ποιά ἡ διαφορά τῆς προσευχῆς 
πού ἀπευθύνεται στόν Κύριο ἤ στήν 
Παναγία ἤ στούς ἀγγέλους ἤ στούς 
Ἁγίους;

Ἡ διαφορά πού ὑπάρχει ὅταν κάνεις 
προσευχή εἶναι ὅτι ἔχεις ἕνα ἄλλο δέος 
πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι 
αὐτός πού ταπεινώθηκε, εἶναι αὐτός ὁ 
ὁποῖος σταυρώθηκε, αἰσθάνομαι δηλα-
δή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί καταφεύ-
γω σέ αὐτήν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός 
ἐμέ καί ἀφοῦ μέ ἀγαπάει τόν ἀγαπῶ καί 
ἐγώ.

Εἶναι ἕνας ἔρωτας... ἄν δέν ἐρω-

τευτεῖς, δέν μπορεῖς νά προσευχηθεῖς 
πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό. Μετά πᾶμε 
στήν Παναγία πού εἶναι ἡ αἰτία τῆς 
χαρᾶς μας, ὅλης τῆς σωτηρίας μας. Καί 
ἀκολουθοῦν οἱ  Ἅγιοί μας πού κάποιους 
τούς συμπαθοῦμε, κάποιους τούς 
ἀγαπᾶμε, εἶναι κάποιοι Ἅγιοι οἱ ὁποῖοι 
μᾶς μίλησαν στήν ζωή μας, ἔχουμε κά-
ποιες ἐμπειρίες ξεχωριστές καί ἔτσι κα-
ταφεύγουμε.

Καί ὅλα αὐτά βοηθοῦνε στό νά 
προσευχηθοῦμε. Δέν ὑπάρχει στήν 
οὐσία καμιά διαφορά, διαφορά εἶναι 
στό πρόσωπο πού ἀπευθυνόμαστε καί 
στούς Ἁγίους πού ἀπευθυνόμαστε. Ἡ 
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ἐκφράζεται μέ τό δάκρυ… ἔ, αὐτός ὁ 
κόσμος βγαίνει αὐθόρμητα μπροστά 
στόν Ἅγιο καί συγκεκριμένα τό Ἅγιο 
Νεκτάριο. Γιατί ἔχουν ὄμορφο ἐσωτε-
ρικό κόσμο ἔχουμε ὀμορφιά ἐσωτερική 
καί μᾶς βοηθᾶ ὁ Ἅγιος καί ὅλο τό πε-
ριβάλλον νά βγάλουμε τήν ὥρα ἐκείνη 
αὐτήν τήν ὀμορφιά πού κρύβουμε μέσα 
μας. Καί αὐτή μπορεῖ νά βγεῖ μέ δάκρυ, 
νά βγεῖ μέ λυγμούς ἤ νά βγεῖ μέ δέος μέ 
σόκ ὅπως εἴπατε ἐσεῖς παρότι πού αὐτή 
ἡ λέξης εἶναι περισσότερο ψυχολογική. 

Οἱ  Ἅγιοι μᾶς γεμίζουν τήν 
ζωή, μᾶς δίνουν κουράγιο, 
μᾶς δίνουν τήν ἐλπίδα 
πού ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη.

Σᾶς παραθέσαμε ἕνα 
ἀκόμη ἀπόσπασμα ἀπό 
τήν συνέντευξη μέ τόν Σε-
βασμιότατο μητροπολίτη 
Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγι-
νης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας 
ταπεινός Ἱεράρχης, ἕνας 
Ἱεράρχης τῆς προσευχῆς 
καί ὁ ὁποῖος μᾶς μίλησε 

γιά αὐτήν μέ τρόπο ἁπλό ἀλλά γλαφυ-
ρό. Ἔχει τήν εὐλογία στήν Μητρόπολή 
του, νά ὑπάρχει ἡ κάρα τοῦ μεγάλου 
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως καί 
τήν ὁποία χιλιάδες κόσμος προσκυνᾶ 
καθημερινῶς. Εὐχόμαστε νά συνεχί-
ζουμε τόν ἀγῶνα γιά τήν προσωπική 
σωτηρία πού περνᾶ μέσα ἀπό τόν συ-
νάνθρωπό μας καί νά ζοῦμε ἁρμονικά 
μέ ἀγάπη καί πρός δόξα Θεοῦ.

π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

προσευχή μᾶς ἀναζωογονεῖ, μᾶς δίνει 
νόημα καί μᾶς βοηθάει νά ἔρθουμε πιό 
κοντά μέ τόν Τριαδικό Θεό. Γινόμα-
στε μία χαρισματική κοινωνία μέ κέ-
ντρο τόν Χριστό καί τά μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας.

Σεβασμιότατε εἴπατε ὅταν βρεθή-
κατε μπροστά στήν λάρνακα τοῦ Ὁσί-
ου  Ἰωάννου τοῦ Ρώσου αἰσθανθήκατε 
ἕνα δέος. Φαντάζομαι καί πολύς κό-
σμος ἐκεῖ πού εἶστε στόν Ἅγιο Νεκτά-
ριο νιώθει καί αὐτός τό 
ἴδιο δέος ἤ σοκάρετε κι 
ὅλας. Ἔτσι δέν εἶναι Σε-
βασμιότατε;

Ναί εἶναι. Κάποιοι ἔ-
χουν μία χάρη ἤ εἶναι πιό 
λαοφιλείς ἤ ἔχει περάσει 
πιό πολύ στήν καρδιά καί 
στήν ζωή τῶν χριστιανῶν 
πιό πολύ ἀπό ἄλλους Ἁγί-
ους. Αὐτά εἶναι θέματα 
πού πιό πολύ ὁ Θεός γνω-
ρίζει καί γιά κάποιον λόγο 
ἔτσι γίνονται. Ὅταν λοιπόν φτάνεις 
μπροστά στήν Ἁγία κάρα τοῦ Ἁγίου καί 
γονατίσεις ἤ προσεύχεσαι, δακρύζεις 
πολλές φορές αἰσθάνεσαι ἕναν αἰσθη-
ματισμό σάν νά εἶσαι κάπου ἐξωπραγ-
ματικά καί αὐτά πηγάζουν ἀπό τήν 
καρδιά πού τελικά εἶσαι μπροστά στήν 
κάρα τοῦ Ἁγίου ἀνοίγει ἕνας κόσμος 
ἐσωτερικός. Δέν εἶναι μόνο αὐτά τά 
πράγματα πού βλέπουμε γύρω μας, δη-
λαδή βλέπεις ὡραῖα τήν φύση τά πάντα 
ὅλα ὄμορφα. Τελικά ἔχεις ἔρθει στήν 
ζωή σέ ἕνα ὡραῖο κόσμο, καί αὐτός ὁ 
κόσμος ἐκφράζεται μέ τό χαμόγελο ἤ 
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Ἔκλεψαν ἱερό λείψανο ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς 
τῶν  Ἁγίων Σαράντα

Ἀντιμέτωποι μέ ἕνα ἀποτρόπαιο θέα-
μα βρέθηκαν οἱ ἐνορίτες καί ὁ  Ἐφημέρι-
ος του  Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγίων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων, π. Χρῆστος Καρίπογλου, στά 
Νεροκούρου Χανίων, καθώς ἱερόσυλοι εἰσέ-
βαλαν καί ἔκλεψαν τό ἱερό λείψανο ὅπου 
φυλασσόταν στό Ναό.

Κλιμάκιο τῆς Ἀστυνομίας βρέθηκε στό 
σημεῖο.

Τόσο ὁ  Ἐφημέριος, ὅσο καί οἱ  Ἐνορίτες 
κάνουν θερμή παράκληση σέ αὐτόν ποῦ 
διέπραξε τήν πράξη αὐτή, νά ἐπιστρέψει 
τό  Ἱερό Λείψανο στό Ναό.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Εὐχάριστα νέα γιά τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κυδωνίας καί    Ἀποκορώνου

 κ. Δαμασκηνό
Ἀγωνιστής καί αὐτή τή φορά ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί 

Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός ἀπέναντι στόν δύσκολο ἰό τοῦ covid-19, κατάφερε 
νά πάρει ἐξιτήριο ἀπό τό νοσοκομεῖο Χανίων ὅπου νοσηλεύονταν τά δύο τελευ-
ταία 24ωρα, καθώς ἡ ὑγεία του δέν διατρέχει κίνδυνο. Στήν οἰκία τοῦ συνεχίζει τήν 
κατά τόν νόμο παραμονή του.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαριστεῖ τήν Διοίκηση, τό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προ-
σωπικό του Νοσοκομείου Χανίων τονίζοντας τήν ἄοκνη ἐργασία τους στόν ἄνισο 
καί δύσκολο ἀγώνα, χωρίς ὅμως νά χάνουν τή θυσιαστικότητα καί τήν προσφορά 
τους πρός τόν συνάνθρωπό τους.

Τούς ὀφείλουμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ καί τό δῶρο μας ἄς εἶναι ἡ συμμόρφω-
σή μας στίς ἐντολές τῆς πολιτείας.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἀψηφοῦν οἰκογένεια, ξεκούραση, καί κάποιοι ἔχουν γίνει 
θύματα τῆς ἀσθένειας, κυρίως ὅταν δέν εἶχαν ἀκόμη ἐμβολιαστεῖ γιά ἕνα ὁλόκλη-
ρο χρόνο συνεχίζοντας νά προσφέρουν τή ζωή τους στόν ἀσθενῆ.

Παράλληλα εὐχαριστεῖ ὅλο τόν κόσμο γιά τίς εὐχές, εὐχόμενος νά ἔχουν καλή 
ἀνάρρωση ὅλοι ὅσοι ἀσθενοῦν, ἰδιαίτερα μέ covid-19 καί ὅσοι νοσηλεύονται ὁ 
Θεός νά τούς βοηθήσει νά ἐπιστρέψουν στήν καθημερινότητά τους. Προσοχή 
Εἶναι πολύ ὕπουλη ἀσθένεια. Μέχρι τότε χρειάζεται προσοχή ἀπό ὅλους μας.
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Ἐκδημία  Ἱερέως Πρώτ. Ἐμμανουήλ Μπλαζάκη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη, μέ βαθύτατη θλίψη, ἀναγγέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ  
Ἱερέως  Ἐμμανουήλ Μπλαζάκη, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τήν Τετάρτη 10 Μαρτίου ἔ.ε.

Ἡ ἀναγγελία τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως προκάλεσε θλίψη σέ ὅλη τήν 
Ἱερατική Οἰκογένεια τῆς Μητροπόλεως, τήν ὁποία τίμησε μέ τήν παρουσία του 
καί τήν ἱερατική του προσφορά.

Ὁ ἀείμνηστος Πρώτ. Ἐμμανουήλ ὑπηρετοῦσε τήν τοπική  Ἐκκλησία, στήν  Ἐνο-
ρία Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας ὡς ἱερατικός προϊστάμενος.

Ἡ  Ἐξόδιος  Ἀκολουθία τελέσθηκε τήν Παρασκευή 12 Μαρτίου, ὥρα 12:00 μ.μ., 
στόν  Ἱερό Ναό  Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.
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Ἑορτάστηκε στά Χανιά ἡ ἐπέτειος 
τῆς 25ης Μαρτίου

Μέ ἁπλότητα καί χωρίς τήν παρου-
σία κόσμου, λόγω τῶν συνθηκῶν πού 
ἐπικρατοῦν ἀπό τήν τήρηση τῶν μέτρων 
ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας, ἑορτά-
στηκε καί στά Χανιά ἡ ἐπέτειος τῶν 200 
χρόνων ἀπό τήν  Ἑλληνική  Ἐπανάστα-
ση τοῦ 1821.

Λόγω τῆς πανδημίας, δέν πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος ἡ καθιερωμένη πα-
ρέλαση.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία τελέ-
σθηκε ἐπίσημη δοξολογία στό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου προεξάρχοντος τοῦ Θεοφι-
λεστάτου  Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί 
Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητρο-
πόλεως μᾶς κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος 
ἐκπροσωπώντας τόν Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό, εὐχήθηκε ἡ 
Παναγία νά βοηθήσει νά ἐλευθερωθεῖ γρήγορα ὁ κόσμος καί αὐτή τήν φορά ἀπό 
τόν ἰό πού μαστίζει τήν ἀνθρωπότητα.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο τῶν πεσόντων τῆς 
πόλης καί κατάθεση στεφάνων ἀπό τίς πολιτειακές, πολιτικές καί στρατιωτικές 
ἀρχές.

Τήν κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Εὐάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέ-
ας Λιμένων Λιμενικῆς Πολιτικῆς καί Ναυτιλιακῶν Ἐπενδύσεων τοῦ  Ὑπουργείου 
Ναυτιλίας.
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Ἐπιμνημόσυνη Δέηση 
στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων

Τήν Κυριακή 28 Μαρτίου τε-
λέστηκε Θεία Λειτουργία στόν 
Ἱερό Ναό Προφήτη Ἡλιοῦ στό 
Ἀκρωτήρι Χανίων, καί κατόπιν 
ἐπιμνημόσυνη δέηση στούς Τά-
φους τοῦ Ἐλευθερίου καί τοῦ Σο-
φοκλῆ Βενιζέλου προεξάρχοντος 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελ-
λεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, πού ἐκπροσώπησε τόν Σεβασμιώτα-
το Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό. 

Τό παρών στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ἔδωσαν ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλά-
δα 2021» Γιάννα Ἀγγελοπούλου – Δασκαλάκη ἡ ὁποία ἦταν ἡ κεντρική ὁμιλήτρια, 
οἱ Βουλευτές τῶν Χανίων κ. Μανοῦσος Βολουδάκης καί κ. Βασίλειος Διγαλάκης, 
ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανί-
ων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης, 
φορεῖς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καί ἀντιπροσωπεῖες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.
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Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσαν τό  Ἐθνικό  Ἵδρυμα «Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος», ἡ 
Περιφερειακή  Ἑνότητα Χανίων καί ὁ Δῆμος Χανίων.

Ἐπίσης χαιρετισμούς καί σύντομους λόγους ἀπηύθυναν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης 
Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντηρά-
κης καί ὁ πρόεδρος τοῦ  Ἐθνικοῦ  Ἱδρύματος  Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος 
Κ. Βενιζέλος» κ. Νικόλαος Παπαδάκης.
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Ἀρνητικά τά τέστ σέ Κληρικούς, 
Ἐκκλησιαστικούς Ὑπαλλήλους καί συνεργάτες 

τῆς Μητροπόλεως 
Ἡ  Ἱερά Μητρόπολη συνεχίζοντας νά κρατάει σοβαρή στάση ἀπέναντι στήν 

πανδημία, ἀνακοινώνει ὅτι στά 35 rapid tests πού ἔγιναν σέ κληρικούς, ἐκκλησια-
στικούς ὑπαλλήλους καί ἐθελοντές συνεργάτες τῶν Συσσιτίων καί τοῦ Ραδιοφω-
νικοῦ μας Σταθμοῦ, τήν Παρασκευή 12 Μαρτίου ἔ.ε., βγῆκαν ἀρνητικά.

Εὐχαριστεῖ τήν Περιφέρεια Χανίων καί τόν ΕΟΔΥ καί προτρέπει στήν «σχολα-
στική τήρηση» τῶν μέτρων προστασίας σέ ἐκκλησίες καί κάθε ἄλλο σημεῖο.
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Χρόνια πολλά γιά τήν διπλή ἑορτή 
τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 

καί τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
200 χρόνια πέρασαν ἀπ’ τό ᾿21

ποῦ γέννησε τή λευτεριά ἀγωνιστῶν τό αἷμα.
Ἐκ μέρους τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως εὐχόμαστε σέ ὅλο τόν 

κόσμο πού δοκιμάζεται μέ τόν δύσκολο ἰό τοῦ covid-19, χρόνια πολλά γιά τήν δι-
πλή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς  Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, 
μεταφέροντας σέ ὅλους τίς εὐλογίες καί τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως μᾶς Θεο-
φιλεστάτου  Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ὁ Διευθυντής Γραφείου Τύπου 
καί τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρίας τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου
Εὐστράτιος Χατζηδάκης
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Ἐκδημία ἱερέως π. Δημητρίου Κοκολινάκη

Ἡ  Ἱερά Μητρόπολή μας μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως, ἀναγγέλλει 
τήν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ π. Δημητρίου Κοκολινάκη Ἐφημερίου της Ἐνορίας 
Ἁγίου Γεωργίου Κατσιφαριανῶν.

Ἡ  Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ τελέστηκε στήν Ἐνορία του.
Νά εὐχηθοῦμε ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή τοῦ ἐν χώρα ζώντων καί νά συ-

νεχίσει νά δέεται γιά τήν ἐνορία του καί τήν ἐπαρχία μας καί στό ὑπερουράνιο 
θυσιαστήριο.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Μητροπόλεως
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Τηλεδιάσκεψη Ἱερῶν Μητροπόλεων Κρήτης μέ 
Περιφέρεια γιά τήν καταπολέμηση τῆς φτώχειας

Τήν Πέμπτη 14 Ἀπριλίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μέ ὅλες της Ἱερές 
Μητροπόλεις τῆς Κρήτης, παρουσία τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Δημόσιας Ὑγείας & 
Κοινωνικῆς Πολιτικῆς κ. Λάμπρου Βαμβακά, ὅπου πραγματεύτηκαν ζητήματα πού 
ἀφοροῦν στή χαρτογράφηση Κοινωνικῶν Παροχῶν σέ ἐπίπεδο Περιφέρειας Κρή-
της καθώς καί στή διαμόρφωση ἑνός σταθεροῦ μηχανισμοῦ διάγνωσης ἀναγκῶν 
στόν τομέα τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς στήν Κρήτη.

Ἡ συζήτηση ἀναπτύχθηκε στό πλαίσιο τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Παρατηρητηρί-
ου βάσει τοῦ Ν. 4445/2016 «Ἐθνικός Μηχανισμός Συντονισμοῦ, Παρακολούθησης 
καί Ἀξιολόγησης τῶν πολιτικῶν κοινωνικῆς ἔνταξης καί κοινωνικῆς συνοχῆς», οἱ 
ὁποῖες συνθέτουν τό ρόλο πού καλεῖται ἡ Περιφέρειας Κρήτης νά διαδραματίσει 
στόν Ἐθνικό Μηχανισμό, γιά τόν συντονισμό, τήν παρακολούθηση καί τήν ἀξιο-
λόγηση τῆς Περιφερειακῆς Στρατηγικῆς γιά τήν Καταπολέμηση τῆς Φτώχειας καί 
Κοινωνική Ἔνταξη Κρήτης.

Τήν Ἱερά Μητρόπολη μᾶς ἐκπροσώπησε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Δ/ντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ Μαρ-
τυρία καί Ὑπεύθυνος Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Δι-
ακονία κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τόν χαιρετισμό καί 
εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, ἀνέφερε πώς ἡ ἐποχή τῆς πανδη-
μίας προκάλεσε καί συνεχίζει νά προκαλεῖ πολλά οἰκονομικά προβλήματα, ὅμως 
προσπαθοῦμε μέ κάθε τρόπο καί συντονισμένες προσπάθειες νά συνεχίσουμε τήν 
διακονία μας πρός τόν συνάνθρωπο, εὐελπιστώντας ὅπως αὐτή ἡ νέα ἐνέργεια 
βοηθήσει τήν ὅλη κατάσταση.



38

Κατανυκτικά καί μέ τά προβλεπόμενα μέτρα γιά τήν πανδημία, ἑορτάσθηκε 
τήν Παρασκευή 16 Ἀπριλίου ὁ νέος Ἅγιος της  Ἐκκλησίας μᾶς  Ὅσιος  Ἀμφιλό-
χιος Μακρής καί θεμελιωτής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν ὅπου 
διακονοῦν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος 
Παπαγιαννάκης καί ὁ Πρεσβύτερος  Ἐμμανουήλ Μηλιάκης.

Στή Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ἱερούργησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο το-
νίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι ὁ Ὅσιος Ἀμφιλόχιος εἶναι ἕνας Ἅγιος πού ἔζησε στίς 
ἡμέρες μας καί εἶναι ἕνα πρόσωπο καταξιωμένο στήν συνείδηση πολλῶν ἀνθρώ-
πων, τόν ὁποῖο πολλοί ἄνθρωποι τῶν ἡμερῶν μᾶς ἔχουν ἀκόμα στήν μνήμη τούς 
τίς συμβουλές καί νουθεσίες τοῦ Ἁγίου. Παράλληλα, τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μᾶς 
ἔρχεται νά μᾶς πεῖ ἀκόμα μία φορά ὅτι Ἅγιοι ὑπάρχουν καί πάντοτε θά ὑπάρχουν 
ὅσο θά ὑπάρχει αὐτός ὁ κόσμος καί θά γίνονται ὁδοδεῖκτες στήν ζωή μας.

Ἑόρτασε στά Χανιά 
ὁ  Ἅγιος  Ἀμφιλόχιος ὁ  Πάτμιος
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Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ  Ἀκαθίστου Ὕμνου 
στήν Μητρόπολή μας

Μέσα σέ κλίμα κατανύξεως καί μέ τή 
δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη, ἐτελέσθη, 
προβλεπομένων τῶν περιοριστικῶν μέ-
τρων γιά τήν πανδημία τοῦ COVID-19, 
τήν Παρασκευή, 16 Ἀπριλίου ἔ.ε, στόν Μη-
τροπολιτικό Ι. Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Ἀκαθίστου  Ὕμνου.

Στήν Ἀκολουθία χοροστάτησε καί ὁμί-
λησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος ὑπό τῶν 
Πρωτοπρεσβυτέρων τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ π. Στυλιανοῦ Θεοδωρογλάκη καί π. Εὐτυχί-
ου Πετράκη, καθώς καί τοῦ Διακόνου τοῦ π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.
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Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο μακαριστοῦ
 Ἱερέως π. Ἐμμανουήλ Μπλαζάκη

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Σπλά-
ντζια τελέσθηκε τήν Κυριακή 18 Ἀπριλίου 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκη-
νοῦ, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος 
Παπαγιαννάκης, ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος Πρώτ. 
Δημήτριος Λιόλιος, ὁ Πρώτ. Ἐμμανουήλ Παπαδοκωνσταντάκης καί ὁ Διάκονος π. 
Δημήτριος Δερμιτζάκης.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος 
τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερό του μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμανουήλ 
Μπλαζάκη, ὁ ὁποῖος διηκόνησε γιά ἔτη πολλά στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
στήν Σπλάντζια καί γιά τόν ὁποῖο μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μέ λόγια 
συγκινητικά.

Τήν Μεγάλη Δευτέρα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἱερούρ-
γησε στήν  Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος, τελώντας 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, συμπροσευ-
χουμένων τοῦ Καθηγουμένου τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δο-
ρυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ καί τῆς ἀδελφότητος.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στήν Ι. Μ . Ἁγίας Τριάδος
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1200 Πασχαλινά πακέτα ἀγάπης 
ἀπό τήν Μητρόπολή μας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας κατά 
τό τελευταῖο τριήμερο καί ἐν ὄψει 
τῆς Μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Πά-
σχα, προχώρησε στήν διανομή 
τσαντῶν ἀγάπης σέ 1200 περίπου 
ἄτομα τῆς πόλεώς μας.

Οἱ τσάντες περιέχουν τρόφι-
μα ὅπως κρέας, ὄσπρια, ζυμαρικά, 
φροῦτα, ἀρτοποιήματα, κόκκινα αὐγά, λάδι καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ βοήθεια αὐτή πρός τίς οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνά-
γκη, εἶναι ἀνεξάρτητή της καθημερινῆς παρέμβασης τῆς Μητροπόλεως μέ τήν δια- 
νομή 1200 μερίδων φαγητοῦ μέσω τοῦ συσσιτίου τῆς ἀλλά καί τήν συνεχῆ δράση 
τῆς μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.
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Ἡ εὐαισθησία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ἀγώ-
νας καί ἡ ἐργατικότητα τῶν συνεργατῶν, τοῦ Προϊσταμένου τῶν κοινωνικῶν 
δομῶν τῆς Μητροπόλεως Πρωτοσυγκελλεύ-
οντος, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου  
κ. Δαμασκηνοῦ, τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῶν 
ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριών, ἡ στήριξη κάποιων 
ἀνθρώπων καί ἐπιχειρήσεων μᾶς χάρισε τήν ἐπι-
τυχία αὐτῆς τῆς φιλάνθρωπης κίνησης γιά τίς 
ἡμέρες τοῦ Πάσχα!

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμα-
σκηνός ἐξέφρασε τίς ὁλοθερμές πατρικές εὐχαριστίες πρός ὅλους ἐκείνους πού 
συνέδραμαν στή φιλάνθρωπη ἀρωγή καί διακονία ἀγάπης, εἰδικά στήν δύσκολη 
αὐτή ἐποχή τῆς πανδημίας, πού ἔχει κτυπήσει πολλούς κλάδους τῆς οἰκονομίας, 
εὐχόμενος στίς οἰκογένειες καί στούς ἀναγκεμένους ἀδελφούς πού ἔλαβαν τήν 
ἐλάχιστη αὐτή βοήθεια, ἀλλά καί σέ ὅλο τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, Καλή Ἀνάσταση.

Ἰδιαίτερα εὐχαρίστησε τόν συντονιστή τοῦ Συσσιτίου καί Γενικοῦ Φιλοπτώχου 
Ταμείου Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό, ὅλα ἐκεῖνα τά ἄτο-

μα καί ἐπιχειρήσεις πού ἀπό τό περίσσευμα τῆς 
ἀγάπης τούς ἀγοράστηκαν τά ἀναγκαία γιά 
τίς τσάντες ἀγάπης, τόν ὑπεύθυνό του κεντρι-
κοῦ Συσσιτίου κ. Εὐθύμιο Σημαντηράκη καί τό 
ἐθελοντικό προσωπικό, τούς ὑπαλλήλους τῶν 
γραφείων τῆς Μητροπόλεως καθώς καί ὅλους 
ἐκείνους πού καθημερινά βοηθοῦν σέ αὐτό τό 
πολύ δύσκολο ἀλλά εὐλογημένο ἔργο.
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Ἡ  Ἀποκαθήλωση στόν Μητροπολιτικό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Μέσα σέ κλίμα συγκίνησης καί 
κατάνυξης ἐψάλησαν τό πρωί τῆς 
Μεγάλης Παρασκευῆς, οἱ Μεγά-
λες καί Βασιλικές Ὧρες καθώς καί 
ὁ Ἑσπερινός της Ἀποκαθηλώσεως 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. 
Δαμασκηνοῦ.

Τηρουμένων τῶν προβλεπομένων 
μέτρων γιά τήν πανδημία οἱ πιστοί 
συμμετεῖχαν εἰς τήν Ἱερά Ἀκολουθία, παρακολουθώντας εὐλαβικά καί μέ συγκί-
νηση μία ἀπό τίς κατανυκτικότερες τελετές πού λαμβάνουν χώρα στήν Ὀρθόδοξη 
Λειτουργική Παράδοση, καθώς περίμεναν μέ περισσή ὑπομονή γιά νά προσκυνή-
σουν τόν ἐναποθετημένο Σῶμα τοῦ Κυρίου στόν λαμπρά κοσμημένο καί ἀνθο-
στόλιστο Ἐπιτάφιό του Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ψάλλοντας τό Δοξαστικό «Σέ τόν 
ἀναβαλλόμενον…».
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Τά Χανιά ὑποδέχτηκαν τό Ἅγιο Φῶς

Μέ τίς πρέπουσες τιμές πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός στό 
Ἀεροδρόμιο Χανίων πού ἔφτασε γύρω στίς 19:55 μέ πτήση τῆς Aegean.

Τό  Ἅγιο Φῶς παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός μέσα 
ἀπό τό ἀεροσκάφος ἐνῶ στρατιωτικό ἄγημα ἀπέδωσε τιμές καί κατόπιν τό παρέ-
λαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος.
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Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης, τέλεσε σύντομη δέη-
ση στόν χῶρο ὑποδοχῆς καί ἐν συ-
νέχεια τό  Ἅγιο Φῶς παρελήφθη ἀπό 
ἀντιπροσωπεῖες Ἐνοριῶν πού εἶχαν 
σπεύσει στό ἀεροδρόμιο.

Στίς σύντομες δηλώσεις τοῦ ὁ 
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους 
ἐκείνους τοῦ Συντελεστές πού συ-
νέδραμαν ὥστε νά ἔρθει στήν πόλη 
μας τό  Ἅγιον Φῶς καί εὐχήθηκε στούς παρευρισκομένους καλή Ἀνάσταση.

Τόν Σεβασμιώτατο κ. Δαμασκηνό συνόδευαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καί ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφεί-
ου Τύπου καί Ρ/Σ Μαρτυρία κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης.
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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας 
στούς Ἀρμένους καί στόν Τσιβαρά  Ἀποκορώνου

Τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς νίκης τοῦ θανά-
του ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριο, ἀκούστηκε τό 
βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἀρχικά στήν 
Ἐνορία Τσιβαρά καί ἐν συνέχεια στήν Ἐνο-
ρία Ἀρμένων Ἀποκορώνου ὅπου τέλεσε τίς 
Ἀκολουθίες ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης  

κ. Δαμασκηνός λειτουργώντας ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες σάν ἱερέας καί στίς δύο 
αὐτές Ἐνορίες γιά νά καλυφθοῦν τά λειτουργικά 
κενά στήν περιοχή τοῦ Ἀποκόρωνα.

Περίπου στίς 21:15 στούς Ἀρμένους Ἀποκορώ-
νου ἀκούστηκε τό «Δεῦτε λάβετε Φῶς» καί οἱ πι-
στοί ἄναψαν τίς λαμπάδες τους ἀπό τό Ἅγιον Φῶς 
, πού ἔφτασε στά Χανιά στίς 19:50 τό ἀπόγευμα μέ 
εἰδική πτήση ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.

Στήν συνέχεια ἀκούστηκε ὁ Καλός Λόγος καί 
ἀκολούθως ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στήν ἐξωτερική πλα-
τεία τοῦ Ναοῦ παρουσία πιστῶν τηρουμένων τῶν προβλεπομένων μέτρων γιά τήν 
πανδημία.

Κατά τήν διάρκεια τῶν Αἴνων Ὄρθρου οἱ πιστοί ἀντάλλαξαν μέ τούς Ἱερεῖς τόν 
Ἀναστάσιμο Χαιρετισμό “Χριστός Ἀνέστη” καί ἀσπάσθηκαν τό ἱερό Εὐαγγέλιο.

Τέλος, οἱ πιστοί παρέμειναν στή συνέχεια καί συμμετεῖχαν καί τῆς Ἀναστάσι-
μης Θείας Λειτουργίας κοινωνώντας τοῦ Ἀναστημένου Σώματος καί Αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ μας.
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Ἑόρτασε ὁ Ἅγιος Γεώργιος 
στόν Βόθωνα  Ἀκρωτηρίου

Μέ Ἀναστάσιμη λαμπρότητα καί παρουσία πλήθους κόσμου τηρουμένων τῶν 
μέτρων γιά τήν πανδημία τελέστηκε, τήν Κυριακή του Πάσχα ὁ Ἑσπερινός της 
Ἀγάπης καί ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός του Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιο-
φόρου στόν σπηλαιώδη Ἱερό Ναό στόν Βόθωνα Ἀκρωτηρίου.

Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος καί Πρωτοσυγκελ-
λεύων τῆς Μητροπόλεως μᾶς κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό τόν Προϊστάμε-
νο τῆς  Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν Ἀρχιμ. Νικηφόρο.
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Στή προσφώνηση τοῦ ὁ Προϊστάμενος τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ εὐχαρίστησε θερμά γιά 
τήν παρουσία τους στόν Ἑσπερινό του Ἁγίου Γεωργίου, τόν Θεοφιλέστατο.

Στήν συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος εὐχαρίστησε τόν π. Νικηφόρο γιά τήν πρό-
σκληση καί εὐχήθηκε στούς πιστούς πού συνέρευσαν στόν  Ἱερό Ναό, ὁ Ἅγιος 
Γεώργιος νά δίνει τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί νά κατευθύνει καί νά 
Ἁγιάζει μέ ἔτη πνευματικά καί Ἁγιαστικά.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου 
σέ Μαλάξα καί Καρύδι

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε σήμερα, ἡ μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στόν πανηγυρίζοντα ὁμώ-
νυμο Ἱερό Ναό στήν Μαλάξα Κυδωνίας.

Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό τόν 
Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ π. Παῦλο Μαζα-
νάκη καί κληρικούς τῆς  Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος 
ἀναφέρθηκε στόν βίο καί τό μαρτύριο 
τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου.

Στήν  Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου στό 
Καρύδι Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ 
Παν/τος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς μαζί μέ 
Ἀδελφούς, ἱερούργησε ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος ἐξῆρε 
τό σημαντικό ἔργο πού γίνεται ὅλα αὐτά τά χρόνια στή Μονή συγχαίροντας τόν 
Καθηγούμενο, τόν Προηγούμενο καί τήν Ἀδελφότητα καθώς καί ὅλους ἐκείνους 
πού συνεχίζουν βοηθοῦν μέ κάθε τρόπο τήν ἱστορική αὐτή Μονή.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο στόν Καλαθά
Πανηγυρικά καί μέ κάθε λα-

μπρότητα τηρουμένων τῶν μέτρων 
γιά τήν πανδημία τελέσθηκε τήν 
Παρασκευή 7 Μαΐου ἔ.ε. Ἀρχιερα-
τικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν 
Καλαθά Ἀκρωτηρίου προεξάρχο-
ντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ π. Βασίλειος Κιάσσος Ἱερατικός 
Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο γιά τήν παρουσία του 
στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου καί γιά τόν καθημερινό ἀγώνα, ἀγωνία καί προσφορά του, 
στό κοινωνικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως πού ἔχει ἀναλάβει μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης στό Μπαμπιόλο Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Κῶν/νός Τσιχλιᾶς ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς 
τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Εἰρήνης τήν Τετάρτη 5 Μαΐου ἔ.ε.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
 στόν Ἱερό Ναό  Ἁγίας Εἰρήνης
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο στό Συρίλι

Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ. Δαμασκηνός τήν Παρασκευή 7 Μαΐου στό Συρίλι Κυδωνίας, ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρώτ. Σταῦρος Κατσιγαράκης.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Κυ-
ρίου μας, ὁ Ἅγιο ς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἔρχεται γιά νά μᾶς ὁμολογήσει τήν ἀληθι-
νή ἀγάπη αὐτές τίς Ἀναστάσιμες ἡμέρες.



52

Ἡ ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στά Χανιά

Μέ λαμπρότητα καί μοναστη-
ριακή τάξη, προβλεπομένων τῶν 
μέτρων γιά τήν πανδημία, ἑόρ-
τασε ἡ  Ἱστορική Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου 
Πηγῆς, στή Χρυσοπηγή Χανίων 
τήν Παρασκευή 7 Μαΐου καί τό 
Σάββατο 9 Μαΐου ἔ.ε.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν Ἱερά Μονή 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί συλλειτουρ-
γούντων τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως καί Καθηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν 
Θεῖο Λόγο καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας 
κ. Εἰρηναίου.
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Στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἔλαβαν μέρος καί ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ 
παρέστη συμπροσευχούμενη ἡ Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Θεοξένη 
μετά τῆς ἀδελφότητος.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τέλεσε μεγάλο πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός κηρύττοντας καί τό Θεῖο Λόγο.

Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε καί ἡ ἐτήσια σύναξη 
τῶν στελεχῶν τῆς κατασκήνωσης ὅπου τά στελέχη συνομίλησαν μέ τόν Σεβα-
σμιώτατο καί ξεκίνησαν οἱ πρῶτες διαβουλεύσεις σχετικά μέ τήν κατασκηνωτική 
περίοδο.
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Χτύπησαν γιά πρώτη φορά οἱ καμπάνες 
στόν Ἅγιο Θωμά Κυδωνίας

Χαρμόσυνα χτύπησαν γιά 
πρώτη φορά οἱ καμπάνες στό 
γραφικό νεοαναγειρόμενο Πα-
ρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Πατρι-
αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζα-
γκαρόλων πού εἶναι ἀφιερω-
μένο στόν Ἅγιο Θωμά καί τό 
ὁποῖο εἶναι τό μοναδικό στήν Ἐπαρχία Κυδωνίας, τό Σάββατο 8 Μαΐου ἔ.ε.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένων Ἱερομονάχων καί Μοναχῶν 

ἐκ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς, Κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί τῆς Καθη-
γουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν 
Γερόντισσας Θεοφόρας.

Στό  Ἱερό Ἀναλόγιον τόν χορό διεύ-
θυνε ὁ Ἄρχοντας Ὑμνωδός τῆς Μ.Τ.Ε. 
κ. Κων/νος Στεφανάκης.

Τό παρών στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπε-
ρινό ἔδωσαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης 
Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δή-

μαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χα-
ράλαμπος Κουκιανάκης, ἡ Δήμαρχος Γαύδου κ. Λίλιαν Στεφανάκη, οἱ Ἀντιδήμαρ-
χοι Χανίων κ. Ἀναστάσιος Ἀλόγλου, κ. Ἑλένη Ζερβουδάκη, κ. Μιχαήλ Τσουπάκης 
καί κ. Στυλιανός Μιχαηλάκης, δημοτικοί καί περιφερειακοί σύμβουλοι, πρόεδροι 
τοπικῶν κοινοτήτων καί εὐσεβεῖς προσκυνητές.

Στό θεολογικό κήρυγμα τοῦ ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς 
ψηλαφίσεως τοῦ Ἁγίου Θωμά τονίζοντας πώς ὁ Ἅγιος Θωμάς δέν ἦταν ἄπιστος 
ἀλλά δύσπιστος.

Ζητοῦσε ἀποδείξεις γιά νά βεβαιωθεῖ καί νά πιστέψει, ὅπως καί ἔγινε. Ὁ Κύριος 
δέν τοῦ ἀρνήθηκε αὐτή τοῦ τήν ἐπιθυμία, γεγονός πού σημαίνει ὅτι ἡ πίστη μας 
στά διδάγματα τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν εἶναι, καί δέν πρέπει νά εἶναι, παθητική καί 
ἀπόλυτα ἄκριτη κατάσταση, ἀλλά προϊόν ἐλεύθερης ἐπιλογῆς.
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Στό τέλος τοῦ κηρύγματος εὐχαρίστησε 
ὅλο τόν κόσμο πού τηρώντας τά προβλεπό-
μενα μέτρα προσῆλθε εὐλαβικά νά προσκυνή-
σει· κυρίως ὅμως εὐχαρίστησε τούς κτήτορες 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τά ἀδέλφια Θωμά καί Νι-
κόλαο Κυριακίδη, πού ἄν καί οἱ καιροί εἶναι 
χαλεποί, ἐκεῖνοι μέ βαθειά πίστη στό Θεό, 
ἔκαναν τά “θέλω” τους, “μπορώ” καί ἐφτία-
ξαν αὐτό τόν ὑπέροχο Ναό μέ τό γραφικό Μονοπάτι κόσμημα γιά τήν Ἐπαρχία 
μας. Εἶναι εὐλογία μεγάλη πού στίς μέρες μας οἱ ἄνθρωποι κτίζουν ἐκκλησίες, καί 
εὐχαριστοῦμε αὐτούς τούς δύο ἀνθρώπους πού θά συνεχίσουν καί μέ ἄλλα ἔργα 
στό μέλλον νά στολίσουν τόν προστάτη Ἅγιό τους.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς Κυριακή του Θωμά, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία συμπρο-
σευχουμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν Ἅγιο Χριστοφόρο Χανίων

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στά Χανιά στήν περιοχή Καμίνι τῆς Λεωφόρου 
Σούδας στά Χανιά ὁ λαμπροστό-
λιστος ἀπό Ἁγιογραφίες Ἱερός 
Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, 
προστάτου τῶν ὁδηγῶν.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης κ. Δαμασκηνός ἱερούργη-
σε στόν φερώνυμο  Ἱερό Ναό πού 
διακονεῖ ὡς ἱερατικός προϊστάμενος ὁ Πρώτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης, ἐνῶ στήν 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας μεταξύ ἄλλων γιά τήν ταπει-
νότητα καί ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου πρός τόν Κύριό μας.
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Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στή Νέα Χώρα 
γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης

Τήν Τρίτη 18 Μαΐου τε-
λέστηκε στό λιμανάκι Νέας 
Χώρας Χανίων ἐπιμνημόσυ-
νη δέηση γιά τούς πεσόντες 
κατοίκους τῆς περιοχῆς κατά 
τήν Μάχη τῆς Κρήτης. Τήν 
ἐπιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ. Δαμασκηνός συμπροσευ-
χουμένων τῶν Ἐφημερίων της 
περιοχῆς Πρώτ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη καί τοῦ Πρώτ. Γεωργίου Ντουντουλάκη κα-
θώς καί τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.

Τό παρών ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης, Ἀντιδή-
μαρχοι, Περιφερειακοί καί Δημοτικοί σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυ-
νάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Ἀκολούθησε προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή 
καί ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ μας ὕμνου ἀπό τήν φιλαρμονική τοῦ Δήμου.
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Στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἔλαβαν μέρος ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός  Ἐπίτρο-
πος τῆς Μητροπόλεως Πρώτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος Περάκης καί Κληρικοί 
τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ τό παρών στή λατρευτική σύναξη ἔδωσαν ὁ Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης 
Σημανδηράκης, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ Δήμαρχος 

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
γιά τόν Ἅγιο Ἐθνοϊερομάρτυρα Μελχισεδέκ

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο τε-
λέσθηκε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Ἱερομάρτυρα Μελχισεδέκ 
Ἐπισκόπου Κισάμου, στόν  Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπλάντζιας 
Χανίων ὅπου ἦταν καί ἡ περιοχή 
τοῦ Μαρτυρίου του.

Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουρ-
γου προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου 

κ.κ. Ἀμφιλόχιος καί συνιερούργησε μαζί του ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης καί Ποιμενάρχης 
μας κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος καί εὐγνωμόνως εὐχαρίστησε τόν προσκεκλημένο 
Ἱεράρχη γιά τήν χαρά καί τήν τιμή τῆς παρουσίας τοῦ τονίζοντας τήν ἱστορικό-
τητα καί σπουδαιότητα τῆς ἐπετείου, μέ τήν συμπλήρωση τῶν 200 χρόνων ἀπό 
τήν ἐθνική παλιγγενεσία καί τῶν 80 χρόνων ἀπό τήν Μάχη τῆς Κρήτης. Ἱστορικά 
γεγονότα πού φανερώνουν τό χρέος καί τήν εὐθύνη ὅπως παραμείνουμε σταθεροί 
στά πιστεύω καί τά ἰδανικά πού γέννησαν καί ἔθρεψαν τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας.
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Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Ἀντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί καί Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι καί εὐσεβεῖς προσκυνητές τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν 
πανδημία.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε στήν πλατεία 
1821 ὅπου εὑρίσκεται ἔμπροσθέν του Ι. Ναοῦ καί, ὑπό τήν σκιά τοῦ ἱστορικοῦ 
πλατάνου ὅπου ἀπαγχονίστηκε ὁ Ἅγιος Μελχισεδέκ μετά τοῦ ἱεροδιακόνου τοῦ 
Καλλινίκου ἐκ Βερροίας, ἡ ἀνάγνωση τῆς εὐχῆς τῶν κολλύβων τῶν Ἁγίων καί 
ἐπετειακή ἐκδήλωση, «τιμῆς καί μνήμης» ἐνόψει τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐθνική 
παλιγγενεσία.
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Τήν ἐκδήλωση συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ὁ Δῆμος Χανίων καί οἱ 
Καταστηματάρχες τῆς περιοχῆς.

Κεντρικός ὁμιλητῆς ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σε-
λίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος μέ ἱστορικά στοιχεῖα γεμάτα εἰκόνες καί μνῆμες 
μίας ἄλλης ἐποχῆς ἀναφέρθηκε στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Μελχισεδέκ ἀλλά καί στή 
μαρτυρική θυσιαστική προσφορά τῶν Νεομαρτύρων τῆς  Ἐκκλησίας μας.

Ὁ ἅγιος Ἐθνοϊερομάρτυρας Μελχισεδέκ, Ἐπίσκοπος Κισάμου καί Σελίνου πρω-
τεργάτης τῆς Ἐπανάστασης στήν Κρήτη, μετά τοῦ ἱεροδιακόνου τοῦ Καλλινίκου 
ἐκ Βερροίας, ἀνάμεσα στό νέφος τῶν μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν «ὑπέρ πί-
στεως καί πατρίδος» καθώς, ὡς σημειώνει καί ὁ καθηγητής κ.Δεληκωνσταντής, οἱ 
Χριστιανοί κατά τήν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας προσέδιδαν θρησκευ-
τικό χαρακτήρα στήν ὑπόθεση τῆς ἐθνικῆς τους ἐλευθερίας..», καί κατέληξε ὁ 
ὁμιλῶν Ἱεράρχης κ. Ἀμφιλόχιος: «Ἄς δώσουμε σήμερα ἐδῶ, σέ τοῦτο τόν μαρτυ-
ρικό καί ἱστορικό τόπο, κάτω ἀπό τόν πλάτανο πού ἀπαγχονίστηκαν οἱ μάρτυρες 
αὐτοί, ὑπό τήν σκιά τῶν ἁγίων μορφῶν τους, ἄς δώσουμε μία ὑπόσχεση. Ποιά; 
Πῶς δέν θά λησμονήσουμε ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι ἡ ἀτομική καί ἡ ἐθνική μας μνήμη. 
Γιά νά συνεχίζει, ἀγέρωχα καί θαλερά, καί τά ἑπόμενα 200 καί ὄχι μόνον χρόνια, 
αὐτή ἡ «ὄμορφη καί παράξενη πατρίδα», ὅπως λέει ὁ Ἐλύτης, «νά στήνει στήν γῆ 
καράβι, κῆπο στά νερά».
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Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό τόν Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημαντηρά-
κη, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή καί ἀναφέρθηκε εἰς τήν σπουδαιότητα τῶν 
ἐπετειακῶν γεγονότων.

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ ἀπόδοση τοῦ  Ἐθνικοῦ  Ὕμνου ἀπό παραδοσια-
κό καλλιτέχνη, ὑπό τούς ἤχους τῆς Κρητικῆς λύρας.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τήν Ἀνακομιδή 
τῶν Λειψάνων τοῦ  Ἁγίου Νικολάου

 στόν προμαχώνα τοῦ Μώλου
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός  

Ἑσπερινός τελέσθηκε τήν Τε-
τάρτη 19 Μαΐου ἔ.ε. στόν προ-
μαχώνα τοῦ Μώλου στό λιμάνι 
τῶν Χανίων προεξάρχοντος 
τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως καί Καθη-
γουμένου στήν  Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δα-
μασκηνοῦ.
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Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβαν μέρος ὁ Πάν/τός Ἀρχιμ. Νικηφόρος 
Εἰκοσιδέκας, ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος Πρώτ. Δημήτριος Λιόλιος, ὁ Πρώτ. Δημήτριος 
Κατσιαδάκης καί ὁ Διάκονος π. Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης.

Στούς ἀλμυρολουσμένους αὐτούς προμαχῶνες καί στό δρόμο αὐτό πού ὁδηγεῖ 
πρός τόν Φάρο, τό στολίδι τοῦ παλιοῦ λιμανιοῦ τῆς πόλης μας, βρίσκεται ὁ πέτρι-
νος Ἱερός Ναός πού εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Νικόλαο, προστάτη τῶν ναυ-
τικῶν. Ἑκατοντάδες ψυχές ἔχουν προσευχηθεῖ σέ αὐτόν τόν Ἅγιο, πολλές περισσό-
τερες Λειτουργίες καί Ἀκολουθίες ἔχουν τελεστεῖ γιά τόν Ἅγιο αὐτό ὁ ὁποῖος εἶναι 
φάρος πραγματικός στήν πορεία τῆς ζωῆς μᾶς τόνισε μεταξύ ἄλλων ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, πού ἔφτασε μέ καΐκι νωρίς τό ἀπόγευμα.

Τό παρών στήν Ἀκολουθία ἔδωσαν ὁ δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Ση-
μανδηράκης, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΛΤΧ, ἐκπρόσωποι τῶν Λιμενικῶν 
Ἀρχῶν καί εὐσεβεῖς προσκυνητές.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στόν Ἅγιο Κων/νο Λενταριανῶν

Μέ τήν καθιερωμένη λαμπρότητα 
ξεκίνησαν οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις 
πρός τιμήν τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων 
καί  Ἰσαποστόλων Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης στό φερώνυμο  Ἐνοριακό 
Παρεκκλήσιο τῆς  Ἐνορίας Ἁγίου Χαρα-
λάμπους Λενταριανῶν.

Τῶν θρησκευτικῶν – λατρευτικῶν 
ἀκολουθιῶν χοροστάτησε ὁ Πρωτο-
συγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεο-

φιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένων τοῦ Γε-
νικοῦ  Ἄρχ. Ἐπιτρόπου Πρώτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Περάκη, τοῦ 
Πρεσβ. Στυλιανοῦ Σταγάκη καί τοῦ Διακόνου π. Ἐλευθερίου Ξαγοραράκη, παρου-
σία πλήθους πιστῶν πού συνέρευσαν στήν ἐνορία τηρώντας τά προβλεπόμενα 
γιά τήν πανδημία μέτρα, γιά νά τιμήσουν τούς δύο αὐτούς Μεγάλους  Ἁγίους της  
Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Θεοφιλέστατος στό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου ἀναφέρθηκε στό βίο τῶν δύο 
μεγάλων αὐτῶν μορφῶν τῆς  Ὀρθοδοξίας μας καί τήν ἐν γένει προσφορά τους στή 
θεμελίωση τῆς χριστιανικῆς πίστης. Αὐτοί οἱ Ἅγιοί μας ἔκαναν δῶρο τόν εὐεργε-
τικό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας, πού ἀπό ἕνα φονικό ὅπλο, ἔγινε τό σύμβολο τῆς 
πίστης καί τῆς εὐλογίας στή ζωή μας.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν  Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Κων/νου καί  Ἑλένης Νέας Χώρας

Πανηγυρικά καί μέσα σέ Ἀναστάσιμο κλίμα τελέσθηκε τηρουμένων τῶν προ-
βλεπομένων μέτρων γιά τήν πανδημία, Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, στόν πανηγυρίζοντα ἱερό 
ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας, τήν Παρασκευή, 21 Μαΐου ἔ.ε. 
ὅπου διακονοῦν ὁ Πρώτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης καί ὁ Πρώτ. Γεώργιος Ντουντου-
νάκης.

Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσε στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου κ. 
Εἰρηναῖος, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως.
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Ἐκδηλώσεις μνήμης καί τιμῆς γιά τήν 80η ἐπέτειο 
γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης

Στό μνημεῖο πού εἶναι ἀφιερωμένο 
στό στρατιωτικό ἐκστρατευτικό σῶμα 
Αὐστραλῶν καί Νεοζηλανδῶν (ANZAC) εἰς 
Μνήμην τῆς Μάχης τῆς 27ης Μαΐου 1941 
στά Τσικαλαριά Χανίων, τέλεσε ἐπιμνημό-
συνη δέηση ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ. Δαμασκηνός στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσε-
ων γιά τά 80 χρόνια ἀπό τήν ἱστορική Μάχη 
τῆς Κρήτης τήν Παρασκευή 21 Μαΐου ἔ.ε.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε Κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή στή Μνή-
μη τῶν Πεσόντων, Ἐθνικοί  Ὕμνοι, Χαιρετισμός καί ὁμιλία ἀπό τόν Δήμαρχο Χα-
νίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη καί ἀπό  Ἐκπροσώπους  Ἐπισήμων Ἀρχῶν τῆς 
Αὐστραλίας καί τῆς Νέας Ζηλανδίας.

Τό ἴδιο ἀπόγευμα τελετή μνήμης πραγματοποιήθηκε στό Μνημεῖο Ἑλληνο-Νε-
οζηλανδῶν στόν Γαλατά Χανίων, στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν 80ή  Ἐπέ-
τειο τῆς Μάχης τῆς Κρήτης.

Ἡ τελετή ξεκίνησε μέ τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν πεσόντων, προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, ἐνῶ στή συνέχεια 
ἔλαβαν χώρα κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή στή Μνήμη τῶν Πεσόντων, 
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Ἐθνικοί  Ὕμνοι, χαιρετισμοί ἀπό τόν Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηρά-
κη καί ἀπό  Ἐκπροσώπους  Ἐπίσημων Ἀρχῶν τῆς Νέας Ζηλανδίας.

Τό Σάββατο 22 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνη-
μεῖο τοῦ Κερίτη στόν Ἁλικιανό Χανίων εἰς μνήμην τῶν ἐκτελεσθέντων κατοίκων 
τῆς περιοχῆς.

Ἀκολούθησαν στή συνέχεια ἐπιμνημόσυνη Δέηση, προσκλητήριο Πεσόντων, 
κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή στή Μνήμη τῶν Πεσόντων, Ἀνάκρουση 
Ἐθνικῶν  Ὕμνων, χαιρετισμός ἀπό τόν Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ἰωάννη Μαλανδρά-
κη καί ὁμιλία ἀπό τόν κ. Ἐρατοσθένη Καψωμένο, ὄμ. Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Ἰωαννίνων.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνο 
Πεσόντων καί  Ἀναιρεθέντων 

τῆς Μάχης τῆς Κρήτης

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε τό πρωί τῆς Κυριακῆς 23 Μαΐου ἔ.ε. 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐψάλει σέ κλίμα κατανύξεως, ἀπό τούς χο-
ρούς τῶν ἱεροψαλτῶν, ὁ εἰδικός Παρακλητικός κανών πρός τόν Πανοικτίρμονα 
Κύριο γιά τήν ἀπαλλαγή καί ἐκλύτρωση τοῦ κόσμου ἀπό τήν ἐνσκήψασα μάστιγα 
τῆς λοιμικῆς ἀσθένειας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τέλεσε καί 
Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο γιά τούς πεσόντες τῆς Μάχης 
τῆς Κρήτης.

Στή συνέχεια τελέστηκε ἐπίσημη Δοξολογία προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Τό παρών στή Δοξολογία ἔδωσαν οἱ Ἀρχές τοῦ Τόπου μας ἐνῶ τήν κυβέρνηση 
ἐκπροσώπησε ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
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Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
τελέσθηκε τό Σάββατο 29 Μαΐου 
ἔ.ε. στόν  Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ 
στόν Ἀργουλιδέ Ἀκρωτηρίου ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀπο-
κορώνου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε Ἀρχιερατικό μνημόσυνο μέ τήν ἀφορμή 
τῆς συμπληρώσεως τῶν 4 ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Πρωθυπουργοῦ 
Κων/νου Μητσοτάκη καί τῶν 9 ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία τῆς συζύγου τοῦ Μαρίκας 
Μητσοτάκη.

Κατόπιν τελέσθηκε τρισάγιο ἐπί τοῦ μνήματος ὅπου προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός συμπροσευχουμένων τοῦ ἐπιχωρίου 
Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου.

Παρόντες ἦταν ὁ Πρωθυπουργός 
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καί ἡ σύ-
ζυγος τοῦ κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι 
μέ τά παιδιά τούς Σοφία, Κων/νο καί 
Δάφνη, ἡ πρώην  Ὑπουργός καί Βου-
λευτής κ. Ντόρα Μπακογιάννη μέ 
τόν σύζυγο τῆς κ. Ἰσίδωρο Κούβελο, 
καθώς καί οἱ ἀδελφές τους κ. Κατε-
ρίνα καί κ. Ἀλεξάνδρα Μητσοτάκη 
μετά τῶν συζύγων τους.

Ἐπίσης τό παρών ἔδωσαν ἡ Διευθύντρια τοῦ  Ἰδιαίτερου Γραφείου τοῦ Κων/νου 
Μητσοτάκη ἐπί 40 ἔτη κ. Σάκη Κυπραίου, ὁ Ὑπεύθυνος Προσωπικῆς Ἀσφαλεί-
ας τοῦ μακαριστοῦ, κ. Μανοῦσος Γρυλλάκης, ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου 
του, κ. Ἰωάννης Πευκιανάκης καθώς καί ὁ Νομικός Σύμβουλος ἐπί σειρά ἐτῶν τοῦ 
πρώην Πρωθυπουργοῦ, Δικηγόρος κ. Σάκης Κεχαγιόγλου.

Παρόντες ἤσαν καί οἱ πρώην βουλευτές κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης καί κ. Στέλιος 
Νικηφοράκης.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στόν 
πάνω Πλατανιά τό Σάββατο 29 Μαΐου ἔ.ε.

Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό προεξῆρχε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλο-
χωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέ-
ας Νανάκης συμπροσευχουμένων τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μετρῶν καί 
Ἀθύρων κ. Δημητρίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀνέων κ. Μακαρίου, τοῦ Θεο-
φιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Κα-
θηγουμένου τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὅρους Γέροντος Βαρθολομαίου 
καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καθώς καί ἄλλων Μητροπόλεων.

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Δημητρίου Πλατανιά

Μετά τό πέρας τοῦ  Ἑσπερινοῦ καί τηρουμένων τῶν προβλεπομένων μέτρων 
γιά τήν πανδημία τελέσθηκε Ἀρχιερατικό τρισάγιο προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου κ. Ἀνδρέου στό μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ Θεοχάρους Λιονάκη παρουσία 
συγγενῶν καί στενῶν φίλων της οἰκογενείας.
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Στή συνέχεια χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημα-
ντηράκης, ἐνῶ ὁ Ἱστορικός Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Ἰωάννης Σκαλιδάκης 
ἀνέπτυξε τήν ὁμιλία μέ θέμα “Μάχη τῆς Κρήτης – Σύμβολο Ἀντίστασης.
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