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Ιστορικά ἡ εἰκόνα παρου-
σιάζεται ἀρχικά μέ σύμβο-
λα τόσο στήν Π.Δ. ὅσο καί 

στή Νέα. Κατά τήν περίοδο 
τῶν κατακομβῶν καί τῶν δι-
ωγμῶν παρουσιάζεται ἡ εἰκό-
να καί πάλι ὡς σύμβολο. Λαμ-
βάνει μορφή προσωπογραφίας 
μετά τό Διάταγμα τῶν Μεδιο-
λάνων τό 312 μ.Χ. Ἀργότερα 
οἱ εἰκονομάχοι δίνοντας μία 
διαφορετική Θεολογική ἔννοια, ὅτι δη-
λαδή οἱ εἰκόνες εἶναι προσωπογραφίες, 
κατέληξαν πότε σέ κάποιο νεστοριανικό 
χωρισμό τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ καί 
πότε σέ μία μονοφυσιτική σύγχυση, διότι 
ἀπέρριπταν κάθε συμβολικό χαρακτήρα 
τῶν Ἁγίων εἰκόνων καί ἀκολουθοῦσαν 
μία εἰδωλολατρική πορεία ἑρμηνείας. Συ-
νεπῶς ἡ γέννηση τῆς εἰκονομαχίας ὀφεί-
λεται σέ δύο λόγους. Ὁ ἕνας προερχόταν 
ἔξω ἀπό τίς χριστιανικές κοινότητες καί ὁ 
ἕτερος μέσα ἀπό αὐτές. Ὁ πρῶτος λόγος 
δόθηκε ἀπό τά ἐξωχριστιανικά θρησκεύ-
ματα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλαμισμοῦ 
καί ὁ δεύτερος ἀπό τίς αἱρέσεις τοῦ Μο-
νοφυσιτισμοῦ καί τοῦ Μανιχαϊσμοῦ. 

Ἡ  Ἐκκλησία διά Συνόδου ἡ ὁποία 
ἀναγνωρίστηκε ἀργότερα Οἰκουμενική 
ἔθεσε τέλος σέ αὐτήν τήν προσβολή τῆς 
θείας ὡραιότητος τοῦ προσώπου τοῦ 
υἱοῦ καί λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων 
ὄχι διότι ὁ Χριστός καί οἱ ἅγιοί του εἶχαν 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 

κ. Δαμασκηνοῦ 
(ἀπόσπασμα ὁμιλίας)

ἀνάγκη προστασίας, ἀλλά διά 
τήν ἀληθινή παιδαγωγία τῶν 
πιστῶν.

Ἐπιβάλλεται νά τονίσουμε 
ὅτι ἡ κατοχύρωση τῶν Ἁγίων 
Εἰκόνων δέν ἐπεβλήθη ἀπό 
τούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
μας, αὐτοί ἀγωνίστηκαν καί 
ἔδωσαν τήν ἀληθινή ὄψη τῆς 
ὡραιότητος πού τονίζεται ἰδι-
αίτερα στό πρόσωπο τοῦ Χρι-

στοῦ καί στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων. Ἡ συμ-
βολή τούς ἦταν θεολογική. π.χ. ὁ Ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Νύσσης στή διδασκαλία του 
γιά τίς ἅγιες εἰκόνες δημιούργησε μαζί μέ 
ἄλλους Πατέρες, σύγχρονούς της ἐποχῆς 
του, μία παράδοση ὑγιῆ καί βασισμένη 
στή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Ἄφωνη 
τέχνη τίς ἀποκάλεσε. Τέχνη ὅμως πού 
ἀποκαλύπτει στόν παρατηρητή τήν πνοή 
τοῦ ὑπέροχου. Ἡ διαφορά ἑνός πίνακα μέ 
ἕνα θρησκευτικό θέμα ἔγκειται στό ὅτι ὁ 
πίνακας παριστᾶ τόν ἄνθρωπο καί ὑπονο-
εῖ τό Θεό–ἄνθρωπο ἐξουσιαστή τῶν πά-
ντων, ἐνῶ ἡ εἰκόνα παριστᾶ τήν ὑπόσταση 
καί κάνει νά βλέπουμε τό Θεό μέσα στόν 
ἄνθρωπο. Ἡ Εἰκόνα σπάζει τό αἰσθητό 
τρίγωνο καί τό ὑπερβατικό στοιχεῖο. Δέν 
προκαλεῖ μόνο τή συγκίνηση ἀλλά τήν 
παρουσία τοῦ ὑπέροχου. Τό ἔργο τῆς τέ-
χνης ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά φτάσει σέ 
μία Θεοφάνεια· κάθε θεατής στήν ἔρευνα 
ἑνός θέματος βρίσκεται μετατοπισμένος 
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καί στή σκέψη του πού τρέχει στόν γεγο-
νός πού βλέπει, στόν τόπο καί τό χῶρο 
πού διαδραματίστηκε, κυριευμένους ἀπό 
μία ἀστραπιαία ἀποκάλυψη, γονατίζει σέ 
μία στάση προσκυνήσεως καί προσευχῆς. 
Μ’ αὐτόν τόν τρόπο προσφέρεται στόν 
ἄνθρωπο λειτουργική θέα.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μας 
τονίζει ὅτι εἰκόνα λαμβάνει τή χάρη τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος (β΄ λόγος περί Εἰκό-
νων). Εἶναι δηλαδή ἕνα μυστήριο τῆς 
προσωπικῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί τῶν 
θεῶν κατά χάριν.

Τό εἰκονιζόμενο πρόσωπο εἶναι φυσικό 
καί πότε φυσιοκρατικό. Μέ αὐτόν τόν τρό-
πο ἡ τιμή πρός τίς Εἰκόνες ὑπερτερεῖ κάθε 
τεμαχισμό τοῦ χρόνου, δημιουργεῖ δήλ. 
τόν ἱερό χρόνο ὁ ὁποῖος συναντᾶ ἐδῶ στή 
γῆ τή νοσταλγία τῆς αἰωνιότητος.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δέν κατέφυ-
γαν εὐθύς ἀμέσως σέ ἕνα θεολογικό στο-
χασμό καί ἀνάπτυξη τῆς θεολογίας τῶν 
Εἰκόνων. Ἡ θεολογία στήν Ὀρθόδοξη δι-
δασκαλία δέ λειτουργεῖ ξεχωριστά ἀπό τή 
ζωή καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, ἀντί-
θετα ἕπεται τῆς ἐμπειρίας, ἐκφράζει τή συ-
νείδηση τῆς Ἐκκλησίας καί ποτέ προσωπι-
κές ἀπόψεις τῶν θεολογούντων. Μέ αὐτόν 
τόν τρόπο ἐμπέδωσαν στούς πιστούς τή 
θεολογία τῆς ὡραιότητος πού πρίν λίγο 
ἀναπτύξαμε ἐπιγραμματικά. Χωρίς νά 
ὑποκύψουν στόν πειρασμό τῆς διαρκοῦς 
ἀναπροσαρμογῆς τῆς διδασκαλίας στά 
νέα δεδομένα ὁμίλησαν διά τήν τιμή τῶν 
ἁγίων Εἰκόνων ἀλλά ποτέ διά τή θεοποί-
ησή τους. Μέ μία ἀναγωγική κίνηση πρός 
τήν ἀληθινή ὡραιότητα ἀποδέχτηκαν υἱο-
θέτησαν τή φράση τοῦ μεγάλου Βασιλείου 
«ἡ τιμή ἐπί τῶν πρωτότυπων διαβαίνει». 
Ὁλόκληρο τό μυστήριο τῆς εἰκόνας διαμέ-

νει σέ αὐτή τή δυναμική καί μυστηριώδη 
ὁμοιότητα τοῦ πρωτοτύπου σέ ὁλόκληρο 
τό Χριστό, ὁμοιότητα πιστοποιημένη ἀπό 
τήν Ἐκκλησία ἡ ὁποία ἔχει βιωθεῖ μέ ἕναν 
καθολικό καί μεταδοτικό τρόπο, Φέρουσα 
τό ὄνομα τοῦ πρωτότυπου σχετίζεται μόνο 
μέ τήν ὑποστατική παρουσία του, τονίζει 
ἡ ἕβδομη οἰκουμενική Σύνοδος. Συνεπῶς 
δέν ὑπάρχει καμιά ὀντολογία ἐγγεγραμ-
μένη στήν ὕλη τῆς εἰκόνας. Ἡ  Ὑπόσταση 
ὅμως ὁδηγεῖ στό πρωτότυπο καί ἀναγγέλ-
λει τή μαρτυρία τῆς παρουσίας.

Τό ἴδιο διδάσκει καί ὁ ὅσιος Θεόδωρος 
ὁ Στουδίτης. Ἡ εἰκόνα δέν παριστᾶ οὔτε 
τή φύση οὔτε τίς φύσεις, ἀλλά μέσα ἀπό 
τήν ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ ὡς σύμ-
βολο, ἀποκαλύπτει τόν Θεάνθρωπο καί 
θεωρεῖ τό ἴδιο τό μυστήριο τῆς Ἐνσαρκώ-
σεως. Εἶναι μία Θεολογία διατυπωμένη 
παιδαγωγικά καί τοποθετημένη στή θέση 
της, μία ἀσκητική μόρφωση μέ λειτουρ-
γική λεπτότητα καθαρῶν αἰσθήσεων καί 
δημιουργική ἀνύψωση τοῦ πνεύματος πού 
παρακινεῖ στήν τιμητική προσκύνηση τοῦ 
ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Σταυροῦ, τῆς εἰκό-
νας, παρουσιάσει δέ μία ὁλότητα μέ τό 
λειτουργικό μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ 
Χριστοῦ πού ἡ  Ἐκκλησία κηρύττει ἀπό 
τό κενό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Τοιου-
τοτρόπως εἰκονίζουμε Αὐτόν πού ἦν ἀπ’ 
ἀρχῆς, ὅ ἐωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, 
ὅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χείραις ἡμῶν ἐψηλά-
φησαν ( Ἰω. 1.1-3) γιά νά γίνει «βίβλος τοῖς 
ἀγραμμάτοις ἡ εἰκών» καί διά τῆς ὁράσεως 
νοητῶς νά ἑνωθοῦμε. (Ἰωάννης Δαμασκη-
νός, πρός τούς διαβάλοντας τάς ἄγ. Εἰκό-
νας PG94, 1248). Ἔτσι ἀπό τήν ὁρατή εἰκό-
να τό πνεῦμα μᾶς εἰσβάλλει στό θεῖο. Δέν 
εἶναι τό ἀντικείμενο (ἡ ὑλική εἰκόνα) πού 
τιμᾶται ἀλλά ἡ ὡραιότης κάθ’ ὁμοιότη-
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τα, ὅπου μεταβιβάζει μυστη-
ριωδῶς... στίς ἀνέκφραστες 
ἀστραπές τῆς θείας ὡραιότη-
τος τά φωτισμένα μάτια τοῦ 
σώματος πού ἔχουν μεταμορ-
φωθεῖ καί γίνονται Τύπος τῆς 
8ης ἡμέρας.

Ἄρα, ἡ εἰκόνα ὡς ἀπεικό-
νιση τῆς προσωποποιημένης 
ὡραιότητος σέ ἕνα ἅγιο, πού 
γίνεται τό ὑποστατικό κέντρο 
τῆς φύσης, σάν μικρόκοσμος 
καί μικρό-θεός προτρέπει τόν 
ἄνθρωπο νά ἀκολουθήσει τήν 
ἴδια πορεία τοῦ εἰκονιζόμενου 
προσώπου, μία πορεία τῆς τέ-
λειας πρόσωπο μέ πρόσωπο 
θέας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, 
καί πού θά εἶναι ἡ ὄψη τοῦ 
ἐνσαρκωμένου Λόγου μᾶς 
λέγει ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ 
Σιναΐτης. Ὁ πλοῦτος τῆς εἰκό-
νας ἀντανακλᾶ τήν τελείωση 
ὅλων τῶν ἀγθῶν καί ὑπογραμμίζει τή δύ-
ναμη ἰδιαίτερα τή θεία καί προτρέπει νά 
ἀποφασίσει ἐλεύθερα ὁ ἄνθρωπος.

Ἐδῶ ὅμως χρειάζεται ἡ ἐλεύθερη ἀπό-
φαση ἀπό πλευρᾶς τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχει 
ἄμεση σχέση μέ τό αὐτεξούσιον τό ὁποῖο 
καθορίζεται ἀπό τήν προσωπική σχέση 
καί τήν ἐπιλογή σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου. 
Τό πρόσωπο εἶναι μία ταυτότητα πού πη-
γάζει ἀπό σχέσεις καί προσλαμβάνει τίς 
φύσεις πού ἐπιλέγει τό ἴδιο. Αὐτή ἡ ταυτό-
τητα ἐπεκτείνεται σέ ὅλη μας τήν ὕπαρξη· 
κατά συνέπειαν ἡ προσωπική μας ταυτό-
τητα εἶναι θέμα σχέσεων.

Παρατηρώντας λοιπόν μία εἰκόνα τῆς 
βυζαντινῆς τέχνης, ὅλοι διαπιστώνουμε 
τήν ὑπόσταση τοῦ εἰκονιζόμενου προσώ-

που. Ἡ σκέψη μᾶς μεταφέρε-
τε στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ 
ἁγίου· παράλληλα, τό πρό-
σωπο, τοῦ ἁγίου, δέν εἶναι μία 
φωτογραφία, ἄλλα προσῶπο 
πού ἔχει ταυτιστεῖ μέ τό Χρι-
στό κατά χάριν. Τά φωτο-
στέφανα πού περιβάλλουν 
τά πρόσωπο τῶν ἁγίων στίς 
εἰκόνες, εἶναι ἡ ἀκτινοβολία 
τῆς φωτεινότητας τῶν σωμά-
των τους καί ποτέ διακριτικά 
σημεῖα τῆς ἰδιότητός της. Ὁ 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
λέγοντας «Φῶς ὁ Θεός οὐ 
κατ’ οὐσίαν ἀλλά κάτι ἐνέρ-
γειαν» φθάνει στή διάκριση 
τῆς οὐσίας τῶν ἐνεργειῶν 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ Χριστολογική 
βάση τῆς εἰκόνας πού εἶναι 
διατυπωμένη στήν Ἁγία Γρα-
φή «ὁ Χριστός ἐστίν εἰκών 
τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, (Κο-

λασ. 1,15) ὅπως ἀναφέρεται στήν πρός 
Κολασεῖς ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου, προ-
σφέρει στόν ἄνθρωπο μέ τήν ἐνσάρκωσή 
Του τό χάρισμα τῆς υἱοθεσίας. Αὐτό τό 
ἀποκαλυπτικό λειτούργημα πού κατέχει 
τήν ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ γίνεται 
ἡ ἀλήθεια κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὡς 
θαυμάσια χάρη κάθε δημιουργήματος· νά 
εἶναι δήλ. καθρέφτης τῆς ἄκτιστης εἰκό-
νας τοῦ Θεοῦ. Συνεπῶς ἡ εἰκόνα εἶναι 
μία δοξολογία πού ψάλλει τή δόξα τοῦ 
Θεοῦ. Εἶναι ἕνα θαυμάσιο ἐπιχείρημα τῆς 
ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ, προάγει τήν ἀσκητι-
κή ἐμπειρία, καί τή θεωρία τοῦ θαβωρί-
ου Φῶτος, μία θεμελιώδη παράδοση τῆς 
Ὀρθοδοξίας πού οἱ εἰκονομάχοι παλαιοί 
καί νέοι ἀρνοῦνται.
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Ἡ εὐχή τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς εἰκόνας 
ἀναφέρει: Κύριε Θεέ ἐδημιούργησες 
τόν ἄνθρωπον κατά τήν εἰκόνα σου, τήν 
ὁποίαν ἡ πτώση τήν ἀμαύρωσε, ὅμως μέ 
τήν ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ πού ἔγι-
νε ἄνθρωπος, τήν ἀναστήλωσες καί ἔτσι 
ἐγκατέστησες τούς Ἁγίους στήν πρώτη 
ἀρχή τους.

Οἱ ἁγιογράφοι δέν κάνουν τίποτε ἄλλο 
ἀπό τό νά ἀποκαλύπτουν στούς ἀνθρώ-
πους τή δόξα τῆς θείας ὡραιότητος, νά 
δείχνουν στούς ἀνθρώπους τό Θεό.

Διά τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων Εἰκόνων ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «ἐκ διαφόρων καί 
ποικίλων πραγμάτων τούς ἐν αὐτῇ ἕλκει 
πρός μετάνοια καί ἐπίγνωσιν τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Θεοῦ καί πάσας τάς αἰσθήσεις ἡμῶν 
σπεύδει καθοδηγεῖ πρός δόξαν τοῦ ἐπί 
πάντων Θεοῦ καί δι’ ἀκοῆς καί ὁράσεως 
ὡς τήν ἐπανόρθωσιν ποιεῖται...» (Mansi 
13, 360).

Οἱ βαρύτατες σωτηριολογικές συνέ-
πειες τῆς εἰκονομαχίας σέ κάθε ἐποχή 
ὁδηγοῦν στήν ἄρνηση τῆς θείας Ἐναν-
θρωπήσεως καί τῶν συνεπειῶν της, ἐφό-
σον ἀρνεῖται τή δυνατότητα περιγραφῆς 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλά καί τόν ἁγιασμό καί τή δόξα τοῦ 
σώματος καί γενικά της ὕλης. Εἶναι πολύ 
σημαντικό ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστια-
νοί νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀξία τῆς 
παραδόσεώς μας πρός μία θεολογία τῆς 
ὡραιότητος πού ἀτενίζει τό χρόνο τῆς 
Βασιλείας, ὅπως πολύ χαρακτηριστικά 
ἐμφανίζεται στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων.

Ἡ χαριτόβρυτος ὡραιότης τοῦ Πανα-
γίου πνεύματος στό πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ, τῆς Ἁγίας μητρός του καί ὅλων τῶν 
ἁγίων, μᾶς προτρέπουν πρός μία ἐμπει-
ρική καί ὑπαρξιακή σχέση τοῦ κατ’ εἰκό-

να καί τοῦ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Γίνεται 
πόλος πού ἕλκει πάντας στήν ἐπίγνωση 
τῆς ἀληθείας. Στήν ἐποχή μᾶς βιώνουμε 
καθημερινά μία εἰκονοκλαστική κίνηση 
πού στόχο ἔχει νά ὁδηγήσει στό περιθώ-
ριο κάθε θετική καί σωτήρια σχέση τοῦ 
προσώπου μέ τήν ἀληθινή εἰκόνα. H ἴδια, 
ἀναιρεῖ τό ἐπιχείρημα τῆς εἰδωλολατρίας 
ὅτι λατρεύουμε τήν εἰκόνα, γιατί δέν τήν 
λατρεύουμε ἀλλά τήν τιμοῦμε καί «ἡ τιμή 
ἐπί τό πρωτότυπο διαβαίνει». Σ’ αὐτήν θε-
ωροῦμε τά οὐράνια σκηνώματα καί σκιρ-
τοῦμε ἀπό ἱερή χαρά. 

Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς ἀποκαλυπτική καί 
ἐσχατολογική προσφέρει στόν ἄνθρωπο 
καί διά τῆς ὁράσεως τή διδασκαλία της 
καί τόν ὁδηγεῖ στό χρόνο τῆς Βασιλεί-
ας. Ὅταν οἱ σκέψεις μᾶς βασανίζουν καί 
μᾶς ἐμποδίζει νά παρακολουθήσουμε τά 
ἱερά γράμματα, ἄς στρέψουμε τήν ὅρασή 
μας πρός τήν ἄχραντο εἰκόνα τοῦ Δεσπό-
του Χριστοῦ καί ἄς τόν ὑμνήσουμε μέσα 
ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας. Ἄς Τόν προ-
σκυνήσουμε καί νά Τόν παρακαλέσουμε 
νά γίνει ἀντιλήπτωρ καί ὁδηγός μας. Ἄς 
παρακαλέσουμε τούς Ἁγίους οἱ ὁποῖοι 
διά τῶν πρεσβειῶν τους καί διά τοῦ πα-
ραδείγματος, μᾶς ὁδηγοῦν στή χαρά τοῦ 
Κυρίου μας. 

Ἄς ἐπιλέξουμε τίς σχέσεις ἐκεῖνες πού 
θά καθορίσουν τήν προσωπική μας ἕνωση 
μέ τό Δεσπότη Χριστό καί τούς ἁγίους μέ 
προσδοκία Ἀναστάσεως καί ζωῆς αἰωνίου. 
Ἄς βιώσουμε ἀπό τώρα τή βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ, ἡ ὁποία «ἐντός ὑμῶν ἐστίν». Ἄς μεί-
νουμε πιστά τέκνα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλη-
σίας ὅπου σ΄ Αὐτήν ὑπάρχει ἡ πληρότητα, 
ἡ εὐλογία, ἡ χαρά, τό Πνεῦμα τό ἅγιο, ἡ 
πραγματική Ὡραιότης τοῦ παρόντος καί 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
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Α νδρες ὀνομαστοὶ ἐν δυνάμει, βουλεύσο-
νται ἐν συνέσει αὐτῶν…

Ἡγούμενοι λαοῦ… Πάντες οὗτοι 
ἐν γενεαῖς ἐδοξάσθησαν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
αὐτῶν καύχημα... οὗτοι ἄνδρες ἐλέους ῶν αἱ 
δικαιοσύναι οὐκ ἐπελήσθησαν... καὶ ἡ δόξα 
αὐτῶν οὐκ ἐξαληφθήσεται. Τὸ σῶμα αὐτῶν 
ἐν ειρήνῃ ἐτάφη καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς 
γενεάν [Σειράχ μδ΄ 3-15].

Τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάν.
Δὲν εἶναι ἐκτίμηση!
Εἶναι βεβαιότητα!
Ταυτόσημη μὲ τὸ «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα 

ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν» (Σοφ. 
Σολομ. 5, 15).

Καθημερινὰ ἐντοπίσιμη στὶς μορφὲς 
τῶν καθ΄ ἑκάστην γενεὰν εὐαρεστούτων τῷ 
Κυρίῳ.

Ἰδίως, στὶς μέρες αὐτές τὶς χαλεπές, ποὺ 
ἡ ἁμαρτία πλεονάζει καὶ ἡ Χάρη ὑπερπερισ-
σεύει...

Στὶς μέρες αὐτὲς τὶς ὑλόφρονες καὶ ἀντι-
πνευματικές, μέσα ἀπὸ τὸν καύσωνα τῆς 
ἀπιστίας καὶ τὴν πυρκαϊὰ τῆς αποστασίας, 
ὅλο καὶ κάποια μορφὴ ἁγιασμένη ἀναδύεται, 
ἄλλοτε μὲ τὴν πανορθόδοξη ἀναγνώριση τῆς 
ἁγιότητός της καὶ ἄλλοτε μὲ τὴν ἀναχώρησή 
της ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦτο τῆς φθορᾶς...

Καὶ εἶναι ὄντως θαυμαστό!
Ὁ κατὰ σάρκα θάνατος ἑνὸς σκεύους 

ἐκλογῆς τοῦ Κυρίου, ἀγνώστου στοὺς πολ-

“Νικηφόρος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ”“Νικηφόρος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ”
Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ

λούς, μὲ προσφορά καὶ δράση ἰσαποστόλου, 
μὲ πλῆθος πνευματικῶν χαρισμάτων κεκο-
σμημένου, μὲ τὴν θύραθεν καὶ κατὰ Χριστὸν 
σοφίαν περιβεβλημένου, μὲ παιδαγωγικὴ 
καὶ κατηχητικὴ δεινότητα πεπροικισμένου, 
μὲ γνήσιο Εκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ φρόνημα 
πεποικιλμένου, γίνεται πρόγευση καὶ προ-
τύπωση τῆς ἐν Οὐρανῷ δόξης του καὶ δικαί-
ας παρὰ Κυρίου μισθαποδοσίας του!

Ἦταν Τρίτη, 27 Ἰουλίου 2021, ὅταν 
ὁ πολυσέβαστος Μητροπολίτης Κινσάσας 
Νικηφόρος, ἐπέστρεψε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ 
Πατέρα Του, τὸν ὁποῖο ἀγάπησε ἐξ ὅλης 
ψυχῆς καὶ διανοίας του καὶ ἀναλώθηκε γιὰ 
τὴ σωτηρία τῶν πιστῶν καὶ γιὰ τὴ δόξα τῆς 
Ἐκκλησίας Του.

Φιλόθεος καὶ φιλάγιος, φιλόπονος καὶ φι-
λακόλουθος, φιλάδελφος καὶ φιλεύσπλαχνος, 
«ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» φρονοῦσε τὰ ὑψηλά, 
εἵλκετο ἀπὸ τὰ ὑψηλά…

καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ ὑπὲρ πάντας ἀνθρώ-
πους…

Τεράστια ἤδη βιβλιογραφία συγκρο-
τεῖται μὲ θέμα τὸ πρόσωπο τοῦ ταπεινοῦ 
διακόνου τοῦ Θεοῦ, Μητροπολίτου Κινσά-
σας Νικηφόρου τοῦ Μικραγιαννανίτου, ὁ 
ὁποῖος στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, 
τὴν Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε, στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τῆς μετανοίας μας, τῆς Ἁγίας Τριάδος 
Τζαγκαρόλων, τὸ μοναχικὸ σχῆμα δέχθηκε, 
στὸ Ἁγιώνυμο Ὄρος ἀσκήτευσε καὶ δίδαξε, 
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στὴν Ἀλβανία καὶ τὸ Κογκό ψυχὲς ὑπὲρ 
Χριστοῦ ἐζώγρησε…

Ὑπήρξε ὡς ἀληθῶς «ἄνθρωπος τοῦ 
Θεοῦ», τοῦ ὁποίου ἅπας λόγος ἡττᾶται 
ἐκφράσαι σπεύδων τὰ χαρίσματα, τὴν δράση, 
τὶς ἀρετὲς καὶ τὴν προσωπικότητά του!

Γιὰ τὸν ὁποῖο, ἔσχατος ἐγώ, τὶ εἴπω καὶ 
τὶ λαλήσω;

Τόσες ἡμέρες πέρασαν ἀπὸ τὴν κοίμησή 
σου, κι ἀκόμα προσπαθῶ λέξεις κατάλληλες 
νὰ βρῶ, τὴ μορφὴ σου νὰ ὑμνήσω καὶ μ’ ἄνθη 
λόγου, ὡς πρέπει της, νὰ τὴν καταστολίσω.

Ὁμίλησαν, βέβαια, καὶ ἔγραψαν πολλὰ καὶ 
καλά, πολλοί, βελτίονες καὶ ἀξιώτεροι ἐμοῦ.

Τὸ ὄνομά σου, Γέροντά μου, δεδόξασται 
ἐν ἀρετῇ καὶ ἁγιότητι…

Ἡ μνήμη σου ζωντανή, τόσο ποὺ δὲν 
μπορῶ ἀκόμα τὸ ὄνομά σου στὰ Δίπτυχα τῶν 
κεκοιμημένων νὰμεταφέρω, οὔτε τὴ φωτο-
γραφία σου μετὰ τῶν τεθνεώτων νὰ ἐντάξω…

Καθημερινὰ ἐνωτίζομαι τὴ γλυκιὰ φωνή 
σου καὶ θέλγομαι ἀπὸ τὸ κάλλος τὸ πνευμα-
τικὸ τῆς μορφῆς σου!

Ἦσουν, εἶσαι καὶ θὰ εἶσαι τὸ στήριγμα 
καὶ τὸ καύχημα τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς, ὁ 
εὐγενέστερος καὶ ἀρωματικώτερος τῆς ἐρή-
μου της ἀνθός, τὸ καμάρι, ἡ εὐπρέπεια καὶ τὸ 
καύχημά της!

Ἀπὸ τὰ πρῶτα σου βήματα, τὸ 1970, Πα-
τέρα μου, συνοδοιπόρος πνευματικὸς τοῦ 
ἀειμνήστου Καθηγητῆ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Σχολῆς Κρήτης, ποὺ ἔδρευε στὸ Μοναστή-
ρι μας, τὸν Γέροντα Δανιήλ τὸν Σάμιο, καὶ 
μέχρι τὴν τελευτή σου, ἡἀγάπη σου πρὸς τὸ 
Μοναστήρι μας διαρκής.

Διακόνησες μὲ υἱϊκὴ ἀφοσίωση καὶ αὐτα-
πάρνηση τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Κυ-
δωνίας καὶ Ἀποκορώνου, κυρὸ Νικηφόρο 
Συντζανάκη.

Καὶ μερίμνησες ὥστε νὰ ἔχεις πρέσβεις 
στὸν Οὐρανὸ νὰ σὲ ὑποδεχθοῦν, τοὺς Ὁσίους 
τῆς Μονῆς μας, Γεράσιμο καὶ Ἀκάκιο, τοὺς 
Νέους Ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι σὲ σένα ὀφείλουν 
τὴν ἐν ἀνθρώποις τιμὴ καὶ ὕμνησή τους.

Καὶ ὅταν ἔφυγες ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, καὶ 
σὰν περιστέρι κούρνιασες στά ἀπόκρημνα 
βράχια τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννας κοντὰ στὸν 
Γέροντα Γεράσιμο τὸν Ὑμνογράφο, ποτὲ δὲν 
μᾶς ξέχασες, ποτὲ δὲν λησμόνησες τὴν ἀρχὴ 
καί ἀφετηρία τῆς πνευματικῆς σου ἐν τῷ 
κόσμῳ πορείας.

Πάντοτε εὐγνώμων γιὰ ὅσα σοῦ πρόσφε-
ρε, ἡ ἐπικοινωνία σου μὲ τὴ Μονή μας συ-
χνή, τό ἐνδιαφέρον σου γι’ αὐτὴν συνεχές!

Γιὰ μένα δέ, τὸν ἐλάχιστο, Γέροντά μου, 
θὰ εἶσαι ὁ πάντοτε ἐρχόμενος...

Ὅπως τότε, ὅταν δεχόμουν, ὁ ἀνάξιος, 
τὴν σὲ Ἐπίσκοπον χειροτονία ἀπὸ τὴν χα-
ριτοδότιδα δεξιὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου, καὶ ἦρθες στὴ Βασιλεύουσα τῶν 
Πόλεων, μὲ τὰ φτερὰ τῆς πατρικῆς σου πρὸς 
μὲ ἀγάπης.

Προσπάθησα, κατὰ τὰ ἀνθρώπινα, νὰ κα-
θυστερήσω τὴν ἐπιστροφή σου στὴν Οὐρά-
νια Πατρίδα μας….

Παρακάλεσα, ἱκέτευσα, τὸν Φιλανθρωπό-
τατο Διοικητὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἐντιμώ-
τατο κ. Ἀθανάσιο Μαρτίνο, νὰ συνεισφέρει, 
ὅπως καὶ ὅσο ὁ ἴδιος ὁ Μέγας τοῦ Γένους μας 
καὶ τῆς Ἐκκλησίας ξέρει, ἀλλά...

Ἀλλιὼς τὰ θέλησε ὁ Θεός!
Νὰ εἶναι δοξασμένο τὸ Ὄνομά Του καὶ τὸ 

μνημόσυνό σου εἰς γενεάν καὶ γενεάν!
Ἡ ἀετοφωλιὰ τῆς Ἁγίας Ἄννας ἕως τῆς 

δευτέρας καὶ ἀδεκάστου Παρουσίας τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σὲ ξενοδοχεῖ «τὸν 
γλυκύν, τὸν πράον, τὸν μειλίχιον ἄνθρωπον 
τοῦ Θεοῦ», τὸν «πιστό διάκονο τοῦ λαοῦ» 
καὶ πρὸς τὸν Ζωοδότη Κύριο πρεσβευτή πά-
ντων ἡμῶν βοώντων:

Μονὴ ἀγάλλεται τῶν Τζαγκαρόλων,
ὡς προστάτην νῦν κεκτημένη,

Νικηφόρον τὸν ἐκ ταύτης ὁρμώμενον,
ὅς Ἀποστόλου τὴν τάξιν ἀνέλαβεν

καὶ τὸν Χριστὸν εἰς ἔθνη ἐκήρυξεν!
Τούτου, Κύριε, τὰς ἱκεσίας πρόσδεξαι,
ῥυόμενος ἡμᾶς ἐκ πάσης περιστάσεως!
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Ἅγιος Ματθαῖος Ρεθύμνου & Κρυπτοχριστιανισμός

Τ ό παρόν εἶναι ἀπόσπασμα ἐκτε-
νέστερης μελέτης, μέ ἐπιμέλεια 
τοῦ γράφοντος, ἡ ὁποία περι-

λαμβάνεται στό Ἡμερολόγιο 2019 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου, τό ὁποῖο μπορεῖτε 
νά διαβάσετε στήν ἠλεκτρονική δι-
εύθυνση http://www.imra.gr/files/
articles/2019/imerologio.2019/
imra.imerologion.2019_web.pdf.

Ὁ χριστιανισμός εἶναι Ἐκκλησία 
μαρτύρων καί δέν ὑπάρχει ἐποχή 
χωρίς μάρτυρες, διότι ὁ Ἐχθρός του 
ἀνθρώπου (ὁ διάβολος) δέν παύ-
ει στιγμή νά πιέζει τούς φίλους του 
ἀληθινοῦ Θεοῦ, τούς υἱούς τοῦ φω-
τός, ν’ ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους καί 
νά πέσουν στά νύχια του. Τό τέλος 
τοῦ 19ου αἰώνα καί ὁ 20ός αἰώνας 
λαμπρύνονται μέ τό αἷμα ἑκατομμυ-
ρίων μαρτύρων, ἀρχίζοντας ἀπό τούς 
222 Κινέζους ἁγίους νεομάρτυρες 
τοῦ Πεκίνου (Ἰούνιος 1900) καί συ-
νυπολογίζοντας τά πλήθη τῶν Ἑλλή-
νων ὀρθοδόξων πού βασανίστηκαν 
καί θανατώθηκαν ποικιλοτρόπως 
(ἀλλά δέν τούρκεψαν) στόν Πόντο, 
τήν Καππαδοκία καί τά μικρασιατι-
κά παράλια, τίς ἑκατοντάδες χιλιά-
δες Σέρβους πού κατεσφάγησαν ἀπό 
τούς Οὐστάσι κατά τό Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (ἀλλά δέν ἐκλατινίστηκαν) 
καί τούς ἀναρίθμητους ὀρθοδόξους 

Τοῦ Θεολόγου κ. Θεοδώρου Ἰ. Ρηγινιώτη

μάρτυρες πού θυσιάστηκαν ὡς χρι-
στιανοί στά διάφορα ἀθεϊστικά κα-
θεστῶτα, ὅπου γής, καθώς καί στά 
φασιστικά καθεστῶτα καί τίς κατε-
χόμενες ἀπό τούς ναζί χῶρες (ὅπως 
οἱ ἅγιοι ὀρθόδοξοι μάρτυρες τῶν 
Παρισίων, 20 Ἰουλίου, o ἅγιος Γρη-
γόριος Περάντζε τοῦ Ἄουσβιτς, 6 
Δεκεμβρίου, ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος 
Σμορέλ –13 Ἰουλίου– στή ναζιστική 
Γερμανία κ.ἄ.).

Ὁ 21ος αἰώνας ἐξάλλου εἶναι 
ἤδη αἰώνας πολλῶν μαρτύρων, πού 
σφαγιάζονται, ἀλλά δέν ἀρνοῦνται 
τό Χριστό, στήν Ἀσία (ἰδίως στή 
Συρία) καί τήν Ἀφρική (Β. Ἀφρική, 
Νιγηρία, Κένυα κ.ἀ.) κάτω ἀπό τή 
σπάθη τοῦ τζιχαντισμοῦ. Οἱ μάρτυ-
ρες αὐτοί εἶναι εἴτε ὀρθόδοξοι, εἴτε 
Κόπτες καί Σύριοι «ἀντιχαλκηδόνι-
οι» χριστιανοί (δηλ. ἀπόγονοι τῶν 
ἀρχαίων μονοφυσιτῶν, πού ἔχουν 
σχηματίσει στήν Αἴγυπτο, τή Συρία 
κ.ἀ. συμπαγεῖς χριστιανικές κοινό-
τητες ἑκατομμυρίων χριστιανῶν ἤδη 
ἀπό τόν 5ο αἰῶνα μ.Χ.), εἴτε ἄλλοι, 
ἐνῶ ὑπάρχουν καί μεμονωμένα μαρ-
τύρια, ὅπως τοῦ ἱεραποστόλου π. 
Δανιήλ Συσόεφ στή Μόσχα στίς 19 
Νοεμβρίου 2009.

Πόσοι ἀπό ὅλους αὐτούς εἶναι 
ἅγιοι, ὁ Θεός τό ξέρει. Ὁρισμένοι 
ἤδη ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀπό τήν 

Μέρος 1ο
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Ἁγία μας Ἐκκλησία καί ἡ 
ἁγιότητά τους ἔχει δια- 
κηρυχθεῖ.

Ἀλλά καί στίς δικές μας 
«εἰρηνικές» κοινωνίες, κα-
θημερινά ζοῦμε τό «μαρτύ-
ριο τῆς συνειδήσεως»: τούς 
χριστιανούς, ὅταν ὄντως 
προσπαθοῦν νά ἐφαρμό-
σουν τήν ἐντολή τοῦ Χρι-
στοῦ, δέν τούς καῖνε ζω-
ντανούς, δέν τούς ἀποκε-
φαλίζουν, ἀκόμη δέν τούς 
ἀπολύουν ἀπό τήν ἐργασία 
τους (σέ δυτικές χῶρες πα-
ρατηρεῖται καί αὐτό), ἀλλά 
τούς ὑποτιμοῦν, τούς χλευ-
άζουν, τούς ἐκβιάζουν ψυ-
χικά, τούς θέτουν στό περι-
θώριο ὡς «ἰδιόρρυθμους», 
ἀντί νά τούς ὑψώσουν ὡς 
παραδείγματα πρός μίμη-
σιν γιά νά πάψει ἡ κοινω-
νία ὅλων τῶν χωρῶν νά 
μετατρέπεται ὁλοένα καί 
περισσότερο σέ κόλαση. 
Ποιοί τά πράττουν αὐτά; 
Οἱ πολλοί, εἴτε ἐπιθετικοί 
ἀθεϊστές, εἴτε ἐπίσης «χρι-
στιανοί», ἀλλά ὑποκριτές 
– «χριστιανοί», ἐπαναπαυμένοι στήν 
ψευδαίσθηση ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι δίκαι-
οι καί πώς, ὅποιος λαμβάνει σοβαρά 
ὑπόψιν τήν ἐντολή γιά ἀγάπη στούς 
ἐχθρούς καί ὅποιος νηστεύει, ἐξομο-
λογεῖται, ἐκκλησιάζεται, δέν κλέβει, 
δέν μοιχεύει, δέν ἐξαπατᾶ κ.τ.λ., εἶναι 
ἀκατάλληλος γιά τήν ἐκτίμησή τους.

Ἔτσι εἶναι, ἀδελφοί μου χριστια-
νοί. Ὅπως ἐπισημαίνει ἕνας σύγχρο-
νος ὀρθόδοξος ἱερέας: «Κάθε ἅγιος, 

ὅταν εἶναι ζωντανός, βρίσκεται πάντα 
ἐπι-κηρυγμένος, διότι ὡς ἀληθινός καί 
τίμιος εἶναι πάντα ἀπρόβλεπτος καί μία 
ὡρολογιακή βόμβα γιά τά ἀνθρώπινα 
στεγανά καθεστῶτα (βλ. ἅγιο Ἀθανά-
σιο, ἅγιο Νεκτάριο, ἅγιο Γαβριήλ ἐκ 
Γεωργίας κ.ἄ.). Μετά θάνατον ὅμως 
καθίσταται ἐξ ἀντιθέτου ἀνα-κηρυγμέ-
νος, ἀφοῦ ὡς νεκρός εἶναι ἀκίνδυνος 
καί ἀσφαλής γιά τήν ψευτιά αὐτοῦ του 
κόσμου. Κάθε Χριστιανός λοιπόν, ὡς 
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μιμητής τοῦ ἴδιου του ἀντιλεγόμενου 
Χριστοῦ (Λουκ. β΄ 34), πρέπει πάντα 
νά εἶναι καί ἐτοῦτος ἀντιλεγόμενος, μή 
προσδιορίσιμος σέ ἀνθρώπινα καλού-
πια, κατηγορίες καί ὁμοιομορφίες, καί 
νά μήν τόν συλλαμβάνει κανένας που-
θενά, ὡς ἀεικίνητο μέσα στήν θεϊκή 
ἀπέραντη ἀλήθεια, πράγμα τό ὁποῖο 
θά τόν καθιστά πάντα ἀπρόβλεπτο 
καί ἐπικίνδυνο, λαμβάνοντας μοιραί-
ως τόν δρόμο τῆς ἀπόρριψης καί τῆς 
ἀποδοκιμασίας» (π. Διονύσιος Ταμπά-
κης, ἄρθρο «Μπῆκες στά συρταράκια 
σου;», στό Διαδίκτυο).

Τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ματθαίου Τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ματθαίου 
στό Ρέθυμνοστό Ρέθυμνο

Ἡ ὀθωμανική κατάκτηση τῆς Κρή-
της ἄρχισε ἀπό τά Χανιά τό 1645, ἐνῶ 
τό Ρέθυμνο ἔπεσε ἕνα χρόνο ἀργότε-
ρα. Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ματθαῖος ὁ 
ἐκ Γερακαρίου ἔζησε κατά τόν πρῶτο 
αἰώνα τῆς Τουρκοκρατίας στό νησί, 
περίοδο βίας καί τρομοκρατίας, κατά 
τήν ὁποία παρατηροῦμε στήν Κρήτη 
εὐρύτατο κύμα ἐξισλαμισμῶν (συχνά 
φαινομενικῶν) λόγω τῶν ἀφόρητων 
συνθηκῶν ζωῆς τῶν χριστιανῶν.

Ὁ ἅγιος, ἄν καί γιός ἱερέα –τοῦ 
παπᾶ Γιώργη ἀπό τό Γερακάρι– ἔγι-
νε μουσουλμάνος καί νυμφεύθηκε 
τήν Ἀϊσέ, κόρη τοῦ μουσουλμάνου 
κασάπμπαση, δηλ. τοῦ «πρώτου τῶν 
κρεοπωλῶν» τοῦ Ρεθύμνου. Ζοῦσε 
στό τουρκοκρατούμενο Ρέθυμνο 
(περιορισμένο τότε στή σημερινή 
Παλαιά Πόλη) καί συγκεκριμένα στή 
συνοικία Γιαλί, ἡ ὁποία συμπίπτει μέ 
τή δική μας ὁδό Ἀρκαδίου. Ὅμως ἡ 

σύζυγός του τόν ἔβλεπε κάθε πρωί 
καί βράδυ νά κάνει τό σταυρό του. 
Ἀρχικά τῆς εἶπε πώς ἐπρόκειτο γιά 
κατάλοιπο τῆς προηγούμενης ζωῆς 
του, πού τοῦ εἶχε γίνει συνήθεια· 
στήν ἐπιμονή της ὅμως, παραδέχτη-
κε ὅτι ἦταν χριστιανός.

Ἐκείνη τότε τόν πρόδωσε, καταδί-
δοντάς τον στίς ὀθωμανικές ἀρχές ὡς 
ἐξωμότη ἀπό τό Ἰσλάμ. Ὁ ἅγιος κλή-
θηκε καί παρουσιάστηκε ἐνώπιον τοῦ 
καδῆ (ἤ, ὅπως λέμε στά ἑλληνικά, τοῦ 
ἱεροδίκη), τοῦ δικαστικοῦ λειτουργοῦ 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, πού 
ἐκδίκαζε τίς ὑποθέσεις μέ βάση τόν 
μουσουλμανικό θρησκευτικό νόμο 
(τόν, κατά τούς μουσουλμάνους, 
«ἱερό νόμο»). Ἐκεῖ, παρά τή βεβαιό-
τητα τῆς θανατικῆς του καταδίκης, 
ὁμολόγησε τήν πίστη του καί μάλιστα 
κατ’ ἐπανάληψιν, δηλώνοντας: «Ἐγώ 
Χριστιανός ἐγεννήθηκα καί Χριστια-
νός θ’ ἀποθάνω». Ὁ ἱεροδίκης τόν κα-
ταδίκασε σέ ἀποκεφαλισμό.

Ἡ καταδίκη του ἁγίου συνέβη τήν 
1 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1112 τῆς μου-
σουλμανικῆς χρονολόγησης (ἔτος 
Ἐγίρας) καί τό ἔγκλημά του ἐθεω-
ρεῖτο ἡ ἐξωμοσία ἀπό τό Ἰσλάμ, ὅτι 
δηλαδή, ἐνῶ ἦταν μουσουλμάνος, 
ἔγινε χριστιανός. Κατά τόν μουσουλ-
μανικό θρησκευτικό νόμο, ἡ ἐξωμο-
σία ἀπό τό Ἰσλάμ πρός ὁποιανδήπο-
τε θρησκεία τιμωρεῖται μέ θάνατο 
(βλ. σειρά ἄρθρων στήν ἑνότητα 
«Ἀποστασία» στόν ἰστότοπο «Greek 
Murtadeen: Ἕλληνες ἀποστάτες ἀπό 
τό Ἰσλάμ», https://greekmurtadeen.
wordpress.com/).

Γιά τή συνέχεια δέν ὑπάρχει κα-
μία καταγεγραμμένη πληροφορία. 
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Φαίνεται ὅμως ὅτι, μετά τήν ἐκτέ-
λεσή του, κάποιοι συγχωριανοί του 
Γερακαριανοί (ἴσως μάλιστα συγγε-
νεῖς του ἤ ἐνδεχομένως καί ὁ ἱερέας 
πατέρας του) πῆραν τό ἱερό λείψανό 
του καί τό ἐνταφίασαν στήν πλαγιά 
τοῦ ὅρους Κέντρος, νότια του χω-
ριοῦ, σέ τοποθεσία πού ἔμεινε γνω-
στή μέ τό τοπωνύμιο στοῦ Μαθιοῦ τό 
μνῆμα ἤ στοῦ Μαθιουλῆ τό μνῆμα καί 
στοῦ Μαθιουλάκη τό μνῆμα (Μαθιός, 
Μαθιουλής καί Μαθιουλάκης εἶναι 
ὑποκοριστικά του ὀνόματος Ματ-
θαῖος). Μάλιστα, σέ κάποια ἀπόστα-
ση ὑψηλότερα, βρίσκεται τοποθεσία 
μέ τό ὄνομα τσή Παπαδιᾶς τό μνῆμα, 
ὅπου εἰκάζεται ἀπό τόν τοπικό πλη-
θυσμό ὅτι ἐτάφη –ὑπό ἄγνωστες 
συνθῆκες– ἡ μητέρα του.

Οἱ ταφές αὐτές ἔγιναν  σ’ ἐκείνη  
τήν ὀρεινή περιοχή πιθανόν γιά τόν 
φόβο τῶν Ὀθωμανῶν, ἴσως δέ ἡ 
ἔκταση ἐκείνη ἀνῆκε στήν οἰκογένεια 
τοῦ ἁγίου. Ἄν ὅλη ἡ βουνοπλαγιά 
ἦταν ἤδη ἁρπαγμένη ἀπό «Τούρ-
κους» (δηλ. μουσουλμάνους), ἴσως 
τά συγκεκριμένα σημεῖα παραχωρή-
θηκαν ἀπό συγγενεῖς του κρυπτοχρι-
στιανούς, πού πιθανόν φύλασσαν τίς 
δύο ταφές μυστικές γιά χρόνια ἀπό 
τούς ὑποτιθέμενους ὁμοθρήσκους 
τους. Ὅλα αὐτά βεβαίως δέν ὑπερ-
βαίνουν τό ἐπίπεδό της εἰκασίας.

Σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες ἡλικι-
ωμένων Γερακαριανῶν, ὁ συγκεκρι-
μένος τάφος ὑπῆρχε μέχρι τά μέσα 
τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 (ἐγκατα-
λελειμμένος ὅμως ἀπό αἰῶνες καί 
ἀνερεύνητος γιά ἱερά λείψανα – τά 
ὁποῖα ἴσως εἶχαν ἀνακομισθεῖ ἤδη 
ἀπό τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας 

καί δέν γνωρίζουμε τήν τύχη τους), 
ὅποτε μία ἀνεπιτυχής προσπάθεια 
διάνοιξης ἁμαξιτοῦ δρόμου στήν πε-
ριοχή ἐπέφερε τήν καταστροφή του. 
Σήμερα, δυστυχῶς, μόνο σωριασμέ-
νες πέτρες καί βράχια στήν κατηφο-
ρική πλαγιά μᾶς ἐπιτρέπουν νά ὑπο-
θέσουμε τήν ἀκριβῆ θέση του.

Τό Γερακάρι ἤ ὁ Γερακάρης, τό χω-
ριό τοῦ ἁγίου, πού ἀνήκει στήν πα-
λαιά ἐπαρχία καί τό σημερινό δῆμο 
Ἁμαρίου, χτισμένο στό ὄρος Κέντρος 
καί σέ ὑψόμετρο 680 μ., εἶναι ἕνα 
ἀπό τά ψηλότερα χωριά τῆς Κρή-
της, μέ ἱστορικές ρίζες στή βυζαντινή 
ἐποχή, ὅπως μαρτυρεῖ καί τό ὄνομά 
του (γερακάρης = ἐκπαιδευτής κυνη-
γετικῶν γερακιῶν). Ἀναφέρεται ἤδη 
στίς καταγραφές τοῦ 16ου αἰώνα 
(ἀπό τόν Φραντζέσκο Μπαρότσι καί 
τόν Καστροφύλακα). Στό βιβλίο Τό 
Ὀθωμανικό Κτηματολόγιο τοῦ Ρεθύ-
μνου, σελ. 445-446, καταγράφονται, 
τό 1670, 83 χριστιανικές ἰδιοκτησίες 
γῆς (μεταξύ αὐτῶν δύο ἐκκλησιαστι-
κές) καί 10 «τουρκικές» (μουσουλ-
μανικές). Πόσοι ἀπό αὐτούς πιθανόν 
ἦταν κρυπτοχριστιανοί, δέν μπο-
ροῦμε νά γνωρίζουμε. Στήν αἰγυπτι-
ακή ἀπογραφή τοῦ 1834 ἀναφέρεται 
μέ 20 χριστιανικές καί 20 μουσουλ-
μανικές οἰκογένειες (περισσότερα 
βλ. στό βιβλίο τοῦ Στέργιου Γ. Σπα-
νάκη, Πόλεις καί χωριά τῆς Κρήτης 
στό πέρασμα τῶν αἰώνων, Ἡράκλειο 
1991, τόμ. 1, σελ. 210-220).

Τό χωριό εἶναι γνωστό γιά τά 
περίφημα κεράσια του, τά ἄνυδρα 
κηπευτικά του ὀροπεδίου «Γιούς 
Κάμπος» (πιθανόν «τῆς Ἠοῦς ὁ Κά-
μπος», δηλ. τῆς αὐγῆς), ἀλλά καί γιά 
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τήν ἱστορία του, ἰδιαίτερα τήν ἐνερ-
γό συμμετοχή του στούς ἀπελευ-
θερωτικούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας, 
τόσο κατά τήν Τουρκοκρατία ὅσο καί 
κατά τήν περίοδο τῆς ναζιστικῆς Κα-
τοχῆς. Μαζί μέ ἄλλα ἑπτά μαρτυρικά 
χωριά τοῦ Κέντρους (τά χωριά Βρύ-
σες, Γουργοῦθοι, Καρδάκι, Σμιλές, 
Δρυγιές, Ἄνω Μέρος καί Κρύα Βρύ-
ση) καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἀπό 
τούς ναζί στίς 22 Αὐγούστου 1944, 
ἡμέρα, κατά τήν ὁποία τελεῖται ἐκεῖ 
τιμητική ἐπετειακή ἐκδήλωση.

Τό ἔγγραφο τῆς καταδικαστικῆς 
ἀπόφασης κατά τῆς ζωῆς τοῦ ἁγί-
ου δημοσιεύεται, μέ αὔξοντα ἀριθμό 
122, στίς σελίδες 117-118 τοῦ βιβλί-
ου Ἔγγραφα Ἱεροδικείου Ρεθύμνης, 
17ος – 18ος αἰώνας. Οἱ μεταφράσεις 
τοῦ “Βήματος” Ρεθύμνης, πού ἐκδό-
θηκε ἀπό τή Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Ρεθύμνου τό 1995 μέ ἐπι-
μέλεια τοῦ τότε διευθυντῆ της Γιάν-
νη Ζ. Παπιομύτογλου.

Ἔχει ὡς ἑξῆς:
1 Μαρτίου 1112 (1700).
Ἀναφορά Ἀϊσές θυγατρός τοῦ 

Ἀβδουλλάχ πρώτου τῶν κρεοπωλῶν 
(κασάπμπαση) κατοίκου τῆς πόλεως 
Ρεθύμνης τῆς συνοικίας Γιαλί.

Ἡ ταπεινή ἀναφορά μου εἶνε ἡ 
ἑξῆς: «Πρό ἑνός ἔτους, ἐνώπιον τοῦ 
ὑψηλοῦ ἱεροδικαστηρίου, ἠξιώθη νά 
δεχθῆ τήν θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ ὁ ἐκ 
τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Γερακάρι 
τῆς ἐπαρχίας Ἁμαρίου ὁ Μαθιός, υἱός 
τοῦ παπᾶ Γεώργη, μέ τόν ὁποῖον συ-
νεζεύχθην. Ἀπό καιροῦ παρετήρουν 

μερικάς συνηθείας τοῦ ἀντικειμένας 
εἰς τήν θρησκείαν τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλά δέν 
ἀπέδωκα σημασίαν. Πρό ὀλίγου ὅμως 
χρόνου τόν εἶδα νά κάνη τόν σταυρόν 
του. Τόν παρηκολούθησα ὀλίγες ἡμέ-
ρες καί τόν ἔβλεπα μέ τά μάτια μου, 
νά κάνη τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ κάθε 
πρωΐ καί κάθε βράδυ.

Μία μέρα ἀπεφάσισα νά τόν ἐρω-
τήσω. Καί εἰς ἀπάντησιν μοῦ λέγει: 
“Ἐγώ ἐγεννήθηκα Χριστιανός καί ἔχω 
συνηθίσει νά κάνω τόν σταυρό μου τό 
πρωΐ καί τό βράδυ”. Τόν ἐρωτῶ πάλιν: 
“Τώρα εἶσαι Χριστιανός ἤ Μουσουλμά-
νος;”. Χωρίς νά διστάση καθόλου μοῦ 
ἀπήντησεν: “Ἐγώ Χριστιανός ἐγεννή-
θηκα καί Χριστιανός θ’ ἀποθάνω”.

Τοῦ εἶπα ὅτι θά τό φανερώσω εἰς 
τόν πατέρα μου, αὐτός δέ ἄνοιξε τήν 
πόρτα, ἐβγῆκε, τήν ἔκλεισε μέ θυμόν 
καί ἔφυγε. Τό φανερώνω ἐνώπιον τοῦ 
Ἱεροδικείου καί ζητῶ νά ἐφαρμοσθῆ ὁ 
θρησκευτικός νόμος».

Ὁ Ἱεροδίκης Χατζή Ἀλή Ἐφέντης 
ζητῶ τήν προσαγωγήν του.

Τόν προσήγαγεν ὁ κλητήρ τοῦ  Ἱε-
ροδικείου. Ἐρωτηθεῖς ἐνώπιον τοῦ  Ἱε-
ροῦ Νόμου καί τῶν κατωτέρω ὑπο-
γεγραμμένων μαρτύρων ἀπήντησε 
χωρίς νά διστάση: «Ἐγώ Χριστιανός 
ἐγεννήθηκα καί Χριστιανός θ’ ἀποθά-
νω». Τό εἶπε κατ’ ἐπανάληψιν. Μετά 
τήν ὁμολογίαν του ἐπώπιον τοῦ Ἱερο-
δικείου καί τῶν μαρτύρων πρέπει ν’ 
ἀποκεφαλισθῆ, κατά τόν  Ἱερόν Νόμον. 
Ἀλλά, συμφώνως πρός τήν γνωμο-
δότησιν τοῦ μεγάλου Ἱεροδιδασκά-
λου Ἰμάμη Ἀζάμ, δέον νά ἐπαναληφθῆ 
πρός αὐτόν ἡ ἐρώτησις ἄν μετανοῆ 
καί ἄν δέχεται τήν θρησκείαν τοῦ 
Ἰσλάμ ἤ ἄν προτιμᾶ ν’ ἀποθάνη.
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Τόν ἐρωτῶ πάλιν. Καί μέ βραχνήν 
καί σιγανήν φωνήν ἀπαντᾶ: «Ἐγώ Χρι-
στιανός ἐγεννήθηκα καί Χριστιανός θ’ 
ἀποθάνω».

Οὕτω ἀπελογήθη. Ἐπειδή μετά 
τήν ὁμολογίαν του ἐνώπιον τοῦ Ἱε-
ροῦ Δικαστηρίου καί ἐνώπιον τῶν 
μαρτύρων ἐπιβάλεται ν’ ἀποκεφα-
λισθῆ. Ἀποφασίζω: νά κοπῆ (ἀποκε-
φαλισθῆ).

Οἱ Μάρτυρες: Μεχμέτ τοῦ Ἀλῆ, 
ὑποδηματοποιός. Χατζή Ἀλῆ τοῦ 
Σαπρῆ, κουρεύς. Χατή Χασάν Χαλήλ 
τοῦ Βελῆ. Ἰμβραΐμ Σατήρ τοῦ Μεχμέτ.

Ὁ Ἱεροδίκης: Χατζή Ἀλῆ Ἐφέντης.

Ἐδῶ ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι 
στό ἐν λόγω βιβλίο περιλαμβάνονται 
καί ἄλλοι πνευματικοί θησαυροί, 
ὅπως ἡ ἀναφορά σέ τουλάχιστον 
ἕνα ἀκόμη νεομάρτυρα, ὀνόματι 
Ἰωάννης, κρυπτοχριστιανό ἀπό τό 
χωριό Ἀκτούντα τῆς ἐπαρχίας Ἁγί-
ου Βασιλείου, ἀπό ἐξισλαμισθεῖσα 
οἰκογένεια (κρυπτοχριστιανῶν;), ὁ 
ὁποῖος ἀποκαλύφθηκε καί θανα-
τώθηκε ὡς ἐξωμότης ἀπό τό Ἰσλάμ. 
Εἶχε μάλιστα δωρίσει τήν περιουσία 
του στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, τήν 
ὁποία διεκδίκησε ἀπό τόν διαχειρι-
στή τῆς ἐκκλησίας ὁ ἀδελφός τοῦ 
νεομάρτυρα Μεχμέτ Μουσαδάκις 
τοῦ Ἀλῆ καί, μή ὑπάρχοντος ἐγγρά-
φου δωρεᾶς ἤ μαρτύρων, τήν ἐκέρ-
δισε (σελ. 268-269, ἔγγραφο ὑπ’ 
ἀρ. 299). Τό ἔγγραφο, πού ἀφορᾶ 
στήν κυριότητα τῆς περιουσίας, φέ-
ρει χρονολογία 14 Μαΐου ἔτος Ἐγί-
ρας 1156, δηλ. 1743 μ.Χ. Ἀγνοοῦμε 
ὅμως πότε θανατώθηκε ὁ νεομάρ-
τυρας Ἰωάννης.

Ὁ πατέρας καί  τό ἐπώνυμο Ὁ πατέρας καί  τό ἐπώνυμο 
τοῦ ἁγίου Ματθαίουτοῦ ἁγίου Ματθαίου

Στό βιβλίο Ἔγγραφα Ἱεροδικείου…, 
σελ. 108-109, ἐμφανίζεται ἕνας Γε-
ρακαριανός παπά Γεωργης τοῦ Γιάν-
νη καί ἕνας Μαθιός τοῦ Γεώργη, οἱ 
ὁποῖοι, μαζί μέ τόν ὁμοχώριό τους 
Τζανή τοῦ Κωσταντῆ καί τρεῖς κα-
τοίκους τοῦ χωριοῦ Παντάνασσα 
ἀνακάλυψαν ἕνα δολοφονημένο 
χριστιανό (ἔγγραφο ὑπ’ ἀρ. 112 μέ 
χρονολογία 1 Ὀκτωβρίου ἔτος Ἐγί-
ρας 1111, δηλ. 1699 – ἀκριβῶς ἕξι 
μῆνες πρίν τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου!). 
Δυστυχῶς δέν γνωρίζουμε τήν ἐξέ-
λιξη αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης.

Οἱ συγκεκριμένοι παπά Γεώργης 
καί Μαθιός τοῦ Γεώργη ἀσφαλῶς 
εἶναι ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου Ματθαίου 
καί κάποιος συγγενής του, ὄχι ὁ ἴδιος 
ὁ ἅγιος. Σέ ἔγγραφο τοῦ Σεπτεμβρί-
ου 1700 κατονομάζονται ἄλλοι δύο 
Γερακαριανοί ἱερεῖς (ὅ.π. σελ. 123), ὁ 
παπά Βασίλης Πολίτης (πιθανῶς ἤδη 
κεκοιμημένος τήν ἐποχή ἐκείνη) καί 
ὁ ἐγγονός του παπᾶ Μανοῦσος. Βλέ-
πουμε λοιπόν νά συνυπάρχουν στό 
Γερακάρι δύο ἱερεῖς, ἐκ τῶν ὁποίων 
ὁ ἕνας φαίνεται νά εἶναι ὁ πατέρας 
τοῦ ἁγίου.

Στό μνημειῶδες ἔργο Τό Ὀθωμανι-
κό Κτηματολόγιο τοῦ Ρεθύμνου, σελ. 
445-447, ἀναφέρονται ἐπίσης δύο 
Γερακαριανοί ἱερεῖς, ὁ ἕνας ἐκ τῶν 
ὁποίων ὀνομάζεται παπά Γιώργης 
Γριπιώτης (Papa Yorgi Gripyoti, σελ. 
446, ὄνομα ὑπ’ ἀρ. 24 – ἡ ἑλληνική 
ὀρθογραφία εἶναι ἀβέβαιη, τό πιθα-
νότερο Γρυπιώτης, ὅπως σέ ἄλλες 
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περιοχές τῆς Ἑλλάδας), ἐνῶ ὁ ἄλλος 
παπά Μανώλης Φωτεινιώτης (papa 
Manoli Fotinoti, ὑπ’ ἀρ. 1). Δεδομέ-
νου ὅτι ἡ συγκεκριμένη καταγραφή 
προέρχεται ἀπό τό 1670 (βλ. σελ. 
20), εἶναι πολύ πιθανόν νά πρόκειται 
γιά τόν πατέρα τοῦ ἁγίου Ματθαίου. 
Σέ αὐτή τήν περίπτωση διαβάζουμε 
καί τό οἰκογενειακό του ἐπώνυμο 
– ὅμως, ἐλλείψει ἄλλων στοιχείων, 
τίποτε δέν εἶναι σίγουρο. Τό συγκε-
κριμένο ἐπώνυμο φαίνεται νά ἔχει 
ἐκλείψει ἀπό τήν περιοχή, ἀκόμη καί 
ὡς ἀνάμνηση· αὐτό δέν εἶναι παρά-
ξενο, δεδομένου ὅτι ἰσχύει γιά πάρα 
πολλά ἐπώνυμα πού ἐντοπίζονται σέ 
πλεῖστα κρητικά χωριά, ὄχι μόνο στό 
Ὀθωμανικό Κτηματολόγιο, ἀλλά καί 
στόν Κώδικα τῶν Θυσιῶν, πού ἀφορᾶ 
στήν περίοδο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821, δηλ. πολύ πιό πρόσφατα.

Ἡ τιμή τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Ἡ τιμή τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος 
Ματθαίου στήν ἐποχή μαςΜατθαίου στήν ἐποχή μας

Ἀπό τήν ἐνορία Γερακαρίου ὁρί-
στηκε ὡς ἡμέρα μνήμης του ἡ 18η 
Αὐγούστου, ἀντί τῆς 1ης Μαρτίου 
(ἡμέρας τοῦ μαρτυρίου του), λόγω 
τῆς παρουσίας πολλῶν Γερακαρι-
ανῶν τῆς διασπορᾶς στό χωριό κατά 
τούς θερινούς μῆνες, πράγμα πού 
ἐπιτρέπει τόν ἑορτασμό τοῦ ἁγίου μέ 
περισσότερη λαμπρότητα.

Στό Γερακάρι, μέ δωρεά γῆς καί 
δαπάνη τοῦ Σπ. Μαρνιέρου [Γερακα-
ριανοῦ ἐρευνητῆ πού ἀνακάλυψε τό 
ἔγγραφο μέ τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου 
σέ τοπική ἐφημερίδα τῶν Χριστου-
γέννων τοῦ 1931], ἀνηγέρθη ναΰ-

δριο πρός τιμήν τοῦ ἔξω ἀπό τό χω-
ριό, πρός ἀνατολᾶς, στό δρόμο πού 
ὁδηγεῖ στά χωριά Καρδάκι, Βρύσες, 
Δρυγιές κ.λπ., λίγο πρίν τή διασταύ-
ρωση πρός τόν ἀκατοίκητο σήμερα 
οἰκισμό Γουργοῦθοι.

Κατά τήν ἀνεξιχνίαστη βουλή τοῦ 
Κυρίου, ὁ Σπ. Μαρνιέρος ἐκοιμήθη 
τίς παραμονές τῶν προγραμματισμέ-
νων ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ καί κηδεύ-
θηκε στίς 17 Αὐγούστου 2001. Ἔτσι, 
τήν προγραμματισμένη ἡμερομηνία 
(18 Αὐγούστου 2001) πραγματοποι-
ήθηκαν τά θυρανοίξια (τελετουρικό 
ἄνοιγμα τῆς θύρας τοῦ ἱεροῦ ναοῦ 
γιά τόν πρῶτο ἑσπερινό καί τή θεία 
λειτουργία), ἐνῶ τά ἐγκαίνια ἀναβλή-
θηκαν καί τελέστηκαν λίγο ἀργότερα.

Κατ’ ἔτος ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου πανη-
γυρίζεται στό ναό του μέ ἑσπερινό καί 
θεία λειτουργία (συνήθως ἀρχιερατι-
κή), μέ τή συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ 
ὄχι μόνο ἀπό τήν τοπική κοινωνία, 
ἀλλά καί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή. 

Ἐξάλλου, ἀπό τό 2016 ἡ μνήμη 
του τιμᾶται πανηγυρικά μέ ἑσπερινό 
καί θεία λειτουργία στόν ἱερό ναό 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
«Κυρίας τῶν Ἀγγέλων», στήν Παλαιά 
Πόλη τοῦ Ρεθύμνου, ὅπου καί ἔζησε 
ὁ ἅγιος. Ἀπό τό ἴδιο ἔτος, ὁ Σύλλο-
γος Ἐνεργῶν Πολιτῶν Ρεθύμνου 
«Συνπόλις» τόν ἀνακήρυξε προστάτη 
ἅγιό του καί συμμετέχει μέ ἐπισημό-
τητα στόν ἑορτασμό τῆς μνήμης του.

Τό Μάιο τοῦ 2018 ὁ Λαογραφι-
κός Ὅμιλος Τζανιδάκη μετέφερε μία 
εἰκόνα τοῦ ἁγίου στήν Αὐστραλία καί 
τήν πρόσφερε στήν Παγκρήτιο Ἕνω-
ση Μελβούρνης, παρουσιάζοντας καί 
τά γεγονότα τοῦ μαρτυρίου του.
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Σεβασμιώτατε Ἅγιε Μητροπολίτη τῆς Θεοσώ-
στου Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν, σεβα-
στέ καί πεφιλημένε Γέροντα κ.κ Χρυσόστομε,

Τίμιο Πρεσβυτέριο τῆς ἐν Χριστῷ Διακονίας,
Εὐσεβεῖς καί Φιλόθεοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Δόξα στόν Τριαδικό Κύριό μας, πού μᾶς 
ἀξίωσε νά συναχθοῦμε ἐδῶ σήμερα, στόν περί-
λαμπρο καί μεγαλόπρεπο, αὐτό Ἱερό Ναό τῶν 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τῶν Ὁποίων ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾶ, γεραίρει καί πανηγυ-
ρίζει τήν  Ἱερή Μνήμη Των.

Τό ἱερό καί τιμητικότατο ὄνομα, Ἀπόστολοι, 
δόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο στούς Μαθητές 
Του, ὅταν διανυκτέρευσε στό ὄρος τῶν ἐλαιῶν 
προσευχόμενος τότε, «προσεφώνησε τούς μα-
θητάς αὐτοῦ, καί ἔκλεξαμενος ἀπ’ αὐτῶν δώδε-
κα, οὗς καί Ἀποστόλους ὠνόμασεν…» (Λουκ. 
στ’, 12-13).

Ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί ὅλο 
τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας δέν πραγμα-
τοποιήθηκε μέ κάποιο μαγικό ἤ μηχανικό τρόπο 
ἀλλά «συγκαταβαίνοντας» ἀποκάλυπτε ὁ Θεός 
τόν  Ἑαυτό του, ἀναζητώντας τήν ἀνθρώπινη «συ- 
νέργεια» γιά τήν ἔκφραση τῆς ἄπειρης ἀγάπης 
του καί τήν πραγματοποίηση τοῦ Σχεδίου Του. 
Ἔτσι ἀναθέτει σέ συγκεκριμένα πρόσωπα νά γί-
νουν ἀγγελιοφόροι καί μάρτυρες τοῦ θελήματός 
Του. Τέτοια πρόσωπα ὑπῆρξαν κατ’ ἐξοχήν οἱ 
Προφῆτες οἱ Ὁποῖοι εἶχαν ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς 
ἀποστολῆς, δηλ νά κάνουν γνωστό τό ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ στόν Ἰσραήλ καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο καί, 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ
Ὁμιλία τοῦ π. Ἱερεμία Χλιαρᾶ εἰς τό Καρύδι, 29-6-2021

οἱ ὁποῖοι, ταυτίζονται μ’ αὐτό τό ἔργο, παρά τίς 
πολλές δυσκολίες καί ἐμπόδια.

Τό προφητικό κήρυγμα ἄρχισε νά ὁμιλεῖ 
γιά τόν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ γιά ἕνα μεγάλο 
ἔργο1. Αὐτός εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἀπεσταλμένος 
τοῦ Θεοῦ πού ἔρχεται στόν κόσμο νά κάνει τό 
θέλημα τοῦ «πέμψαντος Πατρός»2, νά κηρύξει 
τό Εὐαγγέλιο3, νά ἐκπληρώσει τό Νόμο καί τούς 
Προφήτες4, νά φέρει τή φωτιά τοῦ Πνεύματος5, 
νά καλέσει τούς ἁμαρτωλούς σέ μετανοια6 καί 
στό τέλος νά δώσει τή ζωή Του, ὡς λύτρο γιά τή 
σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου7.

Ἀπαρχή τῶν Ἀποστόλων, ὑπῆρξε ὁ Κύριός 
μας  Ἰησοῦς Χριστός.

Ὅπως ὁ Θεός καλοῦσε τούς Προφῆτες , ἔτσι 
καί ὁ Χριστός, ὄντας ὁ ἴδιος «Θεοῦ Υἱός καί ἀπό-
στολος»8 καλεῖ τούς Ἀποστόλους γιά νά γίνουν οἱ 
συνεχιστές τοῦ ἔργου Του σ’ ὅλο τόν κόσμο.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοί μας, ἔχουν τήν βαθειά 
πεποίθηση καί αἴσθηση, ὅτι τό Ἀποστολικό ἔργο 

1 «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγ-
γελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τούς συντε-
τριμμένους τῇ καρδίᾳ, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί 
τυφλοῖς ἀναβλέψιν…». ( Ἠσ. 61,1).
2 Ἰωάν. 4,34.
3 Μτ. 1,38.
4 Μτ. 5,17.
5 Λκ. 12,49.
6 Μκ. 2,17.
7 Μκ. 2,45.
8 Ἰουστίνου Ἀπολογία 12,9.
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τούς εἶναι μία μυστική προέκταση καί συνέχεια 
τῆς θείας ἀποστολῆς ὅπως ἀποκαλύφθηκε ἀπό 
τόν Κύριό μας. «Ὅπως ὁ Πατέρας ἔστειλε ἐμένα, 
ἔτσι στέλνω καί ἐγώ ἐσᾶς» ( Ἰω. 20, 21). Ὅποιος 
ἀκούει Αὐτούς, εἶναι σάν νά ἀκούει ἐμένα, καί 
ὅποιος σᾶς ἀπορρίπτει, ἀπορρίπτει ἐμένα, καί 
Αὐτόν πού μέ ἔστειλε στόν κόσμο, τόν Θεό Πα-
τέρα.9

Ξέρουν, λοιπόν, ὅτι ἡ στάση τοῦ κόσμου θά 
εἶναι ἐχθρική, «εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκε-
τε ἐμέ πρῶτον μεμίσηκε» ( Ἰω. 15, 18).

Θά διανύσουν μία πολύ δύσκολη πορεία, 
ὡς ἀπεσταλμένοι τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄνθρωποι θά 
τούς μισήσουν, θά τούς παραδώσουν στά συ-
νέδρια καί στίς Συναγωγές, θά τούς ὁδηγήσουν 
μπροστά σέ ἡγεμόνες καί βασιλιάδες, γιατί ἡ σύ-
γκρουση τοῦ παλιοῦ μέ τόν καινούργιο κόσμο 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναπόφευκτη.

Ἀλλά δέν φοβοῦνται γιατί εἶναι οἱ ἀπεσταλμέ-
νοι στόν κόσμο «ἐν πλήρει ἐξουσία καί δυνάμει» 
καί ἔχουν στήριγμά τους τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.10

Στήν ἀρχή δυσκολεύονται νά κατανοήσουν 
τήν θεία Ἀποστολή τοῦ Χριστοῦ καί αὐτό γιατί 
ἔβλεπαν τό ὅλο ἔργο τοῦ Κυρίου μέσα ἀπό τίς δι-
κές τους ἰδέες καί προσδοκίες. Ἀλλά τά ἐμπόδια 
θά ὑποχωρήσουν, γιά τόν Ἀπόστολο Πέτρο μέ 
τόν φωτισμό τοῦ Πνεύματος τῆς Πεντηκοστῆς, 
μέ τόν Παράκλητο, τό «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» 
καί τόν Ἀπόστολο Παῦλο ἀπό τήν συνάντησή 
του μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο στήν πορεία τῆς Δα-
μασκοῦ. Ἔτσι γίνονται «μάρτυρες» τοῦ Χριστοῦ 
σ’ ὅλο τόν κόσμο.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ὁ Σίμων γεννήθηκε στή Βηθσαϊδά ( Ἰωάν. 1, 
45), κοντά στή λίμνη Γεννησαρέτ, ὅπου μέ τόν 
ἀδελφό του Ἀνδρέα, πού καί αὐτός ἔγινε Ἀπό-
στολος, ἀσκοῦσαν τό ἐπάγγελμα τοῦ ψαρά, μαζί 

9 Λκ. 10,16.
10 Μτ. 10, 7, 16-20.

μέ δύο ἄλλους Ἀποστόλους (Ματθ. 4, 18), τόν 
Ἰάκωβο καί  Ἰωάννη, γιοί τοῦ Ζεβεδαίου. Ὅταν 
γιά πρώτη φορά ὁ Σίμων συναντήθηκε μέ τόν  
Ἰησοῦ (τόν παρουσίασε στόν  Ἰησοῦ ὁ ἀδελφός 
του Ἀνδρέας), ὁ  Ἰησοῦς τοῦ εἶπε ὅτι θά ὀνομα-
στεῖ Κηφᾶς, πού σημαίνει Πέτρος.

Ὁ Πέτρος εἶχε χαρακτήρα ἐνθουσιώδη, ὁρ-
μητικό· διακρινόταν γιά τήν ἐνεργητικότητά του 
καί τήν αὐτοπεποίθηση· ἀναλάμβανε πρωτοβου-
λίες· ἐξαπτόταν ἀμέσως· μποροῦσε ὅμως ἀμέ-
σως νά ἠρεμήσει γιατί ἔχανε τό θάρρος του.

Κάτω ἀπό τόν εὐμετάβλητο καί ἀσταθῆ χαρα-
κτήρα κρυβόταν ἕνας εἰλικρινής καί θερμά ἀφο-
σιωμένος στό Χριστό ἄνθρωπος, πού σέ πολλές 
στιγμές ἔπαιζε τό ρόλο πρωταγωνιστῆ (καταδί-
ωξε ὁ Πέτρος καί ὅσοι ἦταν μαζί του τό Χριστό 
γιά νά τοῦ ἀναγγείλουν ὅτι ὅλοι τόν ζητοῦν Μάρκ. 
1, 31· βάδισμα στή θάλασσα, Ματθ. 14, 28-32· ἡ 
θαυμαστή πληρωμή τοῦ φόρου, Ματθ. 17, 24-27· 
ἀναρίθμητη συγχώρηση τῶν ἀνθρώπων, Ματθ. 
18, 21-22· Μεταμόρφωση, Μάρκ. 9, 2· θεραπεία 
τῆς αἱμορροοῦσας Λουκ. 8,45· Πέτρος καί Ἰωάν-
νης ἑτοιμάζουν τό Πάσχα, Λουκ. 22, 8· ἀπάντηση 
Πέτρου στό ὄνομα τῶν δώδεκα  Ἰωάν. 6, 68).

Στήν Καισάρεια τοῦ Φιλίππου, λίγο πρίν ἀπό 
τό πάθος, ὁ Χριστός ὑπέβαλε στούς μαθητές του 
τήν ἐρώτηση ποιά γνώμη εἶχαν οἱ ἄνθρωποι γιά 
τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου. Στό ὄνομα ὅλων ἀπά-
ντησε ὁ Πέτρος ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ 
Υἱός τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ (Ματθ. 16, 13-16).

Στήν ἑβδομάδα τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου 
ἀρνεῖται ὁ Πέτρος πρός στιγμή νά νίψει τά πό-
δια τοῦ ὁ  Ἰησοῦς  ( Ἰωάν. 13, 5-10), διακατέχεται 
ἀπό ἀγωνία νά μάθει ποιός εἶναι ὁ προδότης 
τοῦ Ἰησοῦ ( Ἰωάν. 13, 24), διαμαρτύρεται γιατί ὁ 
Ἰησοῦς τοῦ ἀπαντάει ἐκεῖ πού πηγαίνω δέν μπο-
ρεῖς νά μ' ἀκολουθήσεις τώρα, θά μ' ἀκολου-
θήσεις ἀργότερα καί ὑπόσχεται στό Χριστό ὅτι 
εἶναι ἕτοιμος νά θυσιάσει τή ζωή τοῦ γι' αὐτόν 
( Ἰωάν. 13, 36-37· πρβλ. Ματθ. 26, 33. Μάρκ. 14, 
29). Καί ὅμως ὕστερα ἀπό λίγο τόν ἀρνήθηκε!
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Ὅταν ὁ Κύριος προσευχήθηκε στόν κῆπο τῆς 
Γεθσημανῆ καί γύρισε κοντά στούς μαθητές του, 
τούς βρῆκε νά κοιμοῦνται τότε ἀπευθύνθηκε 
στόν Πέτρο (Μάρκ. 14, 37).

Τήν ὥρα πού συνέλαβαν τό Χριστό, ὁ Πέτρος 
ἔβγαλε μαχαίρι καί ἔκοψε τό αὐτί ἑνός ἀπό τούς 
δούλους τοῦ ἀρχιερέα, τοῦ Μάλχου. Ὁ Χριστός 
ἐπετίμησε τόν Πέτρο (Ματθ. 26, 51. Μάρκ. 14, 47. 
Λουκ. 22, 50. Ἰωάν. 18, 10). Ὅταν συνέλαβαν τόν 
Ἰησοῦ Χριστό ὁ Πέτρος συνῆλθε ἀπό τήν πρώτη 
ταραχή καί τόν ἀκολούθησε μέχρι τήν αὐλή τοῦ 
ἀρχιερέα (Ματθ. 26, 58. Μάρκ. 14, 54. Λουκ. 22, 
54. Ἰωάν. 18, 15-16).

Πρῶτος ὁ Πέτρος ἀξιώ-
θηκε νά διαπιστώσει τό γε-
γονός τῆς Ἀνάστασης (Λουκ. 
24, 12' πρβλ. καί Μάρκ. 16, 
7) καί πρῶτος νά δεῖ τόν ἀνα-
στηθέντα Χριστό (Λουκ. 24, 
35. 1 Κορ. 15, 5).

Στήν ἱστορία τῆς πρώτης 
Ἐκκλησίας καί πάλι πρωτο-
στατεῖ ὁ Πέτρος στήν ἀντικα-
τάσταση τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκα-
ριώτη (Πρ. 1, 13-26).

Τήν ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς πάλι ὁ Πέτρος σηκώ-
θηκε μαζί μέ τούς ἄλλους ἕντεκα Ἀποστόλους 
καί μίλησε πρός τό συγκεντρωμένο πλῆθος μέ 
παρρησία καί ὀμορφιά ὥστε νά πιστέψουν καί 
νά βαπτιστοῦν 3.000 (Πρ. 2, 14-41).

Στή συνέχεια ὁ Πέτρος θεραπεύει τόν χωλό 
στό Ναό, ὄντας μέ τόν  Ἰωάννη (Πρ. 3, 1-11), μί-
λησε γιά δεύτερη φορά πρός τό πλῆθος (Πρ. 2, 
12-26). Αὐτός ὁ λόγος εἶχε συνέπεια νά ὁδηγη-
θεῖ μέ τόν  Ἰωάννη στό συνέδριο, ὅπου μίλησε μέ 
παρρησία (Πρ. 4, 1-12), λέγοντας χαρακτηριστι-
κά ὅτι δέν μποροῦσε νά μή μιλήσει γι' αὐτά πού 
εἶδε καί ἄκουσε (Πρ. 4, 20).

Οἱ  Ἰουδαῖοι καί μάλιστα οἱ Σαδδουκαῖοι συ-
νέλαβαν γιά δεύτερη φορά τόν Πέτρο καί τόν 

Ἰωάννη καί τούς φυλάκισαν, γιά νά ἀποφυλακι-
στοῦν ὅμως μέ θαυμαστό τρόπο (Πρ. 5, 17-42).

Ὅλα αὐτά καί κάποια ἄλλα γεγονότα, ὅπως 
ἡ θανατική τιμωρία τοῦ Ἀνανία καί τῆς γυναίκας 
τοῦ Σαπφείρας (Πρ. 5, 1-11) καί τά θαύματα πού 
ἔκαμνε καί μέ τή σκιά τοῦ (Πρ. 5, 15-16) μεγά-
λωσαν πολύ τή φήμη του.

Ὁ Πέτρος, μέ κέντρο πάντοτε τά  Ἱεροσόλυ-
μα, πολλές φορές μετέβαινε σέ περιοδεῖες καί 
ἐπισκεπτόταν τίς πλησιόχωρες Ἐκκλησίες (Πρ. 
9, 32). Καί ὁ Παῦλος, δύο φορές πού ἀνέβηκε 
στά Ἱεροσόλυμα, συνάντησε τόν Πέτρο (Γαλ. 1, 

18. 2, 9), τόν Ἀπόστολο τῆς 
περιτομῆς ὅπως τόν ἀναφέρει 
(Γαλ. 2, 7), πού μαζί μέ τόν 
ἀδελφόθεο Ἰάκωβο καί τόν 
Ἰωάννη θεωροῦνταν «στύλοι» 
τῆς Ἐκκλησίας (Γαλ. 2, 9).

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος 
θεράπευσε στή Λύδδα τόν 
παραλυτικό Αἰνέα (Πρ. 9, 32-
34) καί στήν Ἰόππη ἀνέστησε 
τήν Ταβιθά ἤ Δορκάδα (Πρ. 9, 
36-42). Στήν  Ἰόππη ὁ Πέτρος 
ἔμεινε ἀρκετές ἡμέρες (Πρ. 9, 
43) καί στήν Καισαρεία, ὅπου 
πορεύτηκε μέ θεία ἐντολή, 

κατήχησε καί βάφτισε τόν ἑκατόνταρχο Κορνήλιο 
καί ὅλους τους δικούς του (Πρ. 10, 1-48).

Ὕστερα ἀπό αὐτά δύο φορές ἀκόμη γίνεται 
λόγος γιά τόν Πέτρο. Τήν πρώτη φορά ἔλαβε 
μέρος στήν Ἀποστολική Σύνοδο, τό 49 στά Ἱερο-
σόλυμα, ὅπου ὁ Πέτρος μαζί μέ τόν Παῦλο, τόν 
ἀδελφόθεο Ἰάκωβο καί τό Βαρνάβα διαδραμάτι-
σαν σπουδαῖο ρόλο (Πρ. 15, 14. Γαλ. 2, 7-8). Ὁ 
Πέτρος εἶχε μία συνάντηση στήν Ἀντιόχεια μέ τόν 
Παῦλο, ὁ ὁποῖος τόν ἔψεξε γιατί ἐπέδειξε ἔλλει-
ψη θάρρους καί ἔκανε παραχωρήσεις στούς ἰου-
δαΐζοντες σέ βάρος τῶν Ἐθνικοχριστιανῶν (Γαλ. 
2, 11-21). 

Συνέταξε δύο ἐπιστολές.
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ὁ Παῦλος γεννήθηκε στήν Ταρσό τῆς Κιλικί-
ας (Πρ. 22, 3) ἀπό Ἑβραίους γονεῖς τῆς φυλῆς 
Βενιαμίν (Ρωμ. 11, 1. Φιλιππ. 3, 6). Ὡς πρός τήν 
ἐξήγηση τόν νόμου ἀνῆκε στούς Φαρισαίους 
(Φιλιππ. 3, 6), ἦταν ρωμαῖος πολίτης (Πρ. 16, 
37-38), πολίτης τῆς ξακουστῆς πόλης Ταρσοῦ 
(Πρ. 21, 39). Τό ἑβραϊκό του ὄνομα ἦταν Σαούλ.

Ἡ ἑβραϊκή του καταγωγή, ἡ ἑλληνική του 
παιδεία καί ἡ ἰδιότητά του ὡς ρωμαίου πολίτη 
καθιστοῦσαν τόν Παῦλο ἴσως τόν πιό κατάλληλο 
κήρυκα τῶν χριστιανικῶν ἰδεῶν στόν κόσμο τῆς 
ἐποχῆς του.

Στό λιθοβολισμό τοῦ Στεφάνου ὁ νεανίας 
καλούμενος Σαῦλος ἦταν παρών καί ὄχι μόνο 
στά πόδια τοῦ ἄφησαν οἱ λιθοβολήσαντες τό 
Στέφανο Ἰουδαῖοι τά ἱμάτιά τους ἀλλά καί ὁ ἴδιος 
ἐπικροτοῦσε τή θανάτωση τοῦ Στεφάνου (Πρ. 7, 
59-60). Ὕστερα ἀπό τήν ἐμπειρία αὐτή ὁ Παῦλος 
φανατίστηκε ἀκόμη περισσότερο ἐναντίον τῶν 
Χριστιανῶν, ρήμαζε τήν Ἐκκλησία, ἔμπαινε μέ τή 
βία στά σπίτια, ἔσερνε ἔξω ἄντρες καί γυναῖκες 
καί τούς ἔριχνε στή φυλακή (Πρ. 8, 3).

Σέ μία τέτοια στιγμή παροξυσμοῦ, τό 34, τόν 
κάλεσε ὁ Χριστός κοντά του καί ἀπό ἐχθρό του 
(πρβλ. Ρωμ. 5, 10) τόν ἔκαμε ἐκείνη τή στιγμή 
σκεῦος ἐκλογῆς (Πρ. 9, 15). Τό ὅραμα τοῦ Παύ-
λου στό δρόμο πρός τή Δαμασκό (Πρ. 9, 1-29. 22, 
3-21. 26, 9-20· πρβλ. Γαλ. 1, 13-16. 1 Κορ. 15, 8. 
Φιλιππ. 3, 12. Ἐφ. 3, 3), ὅπου πήγαινε νά συλλάβει 
χριστιανούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά τούς φέρει 
στά Ἱεροσόλυμα (Πρ. 9, 1 ἑξ.), ἀποτελεῖ συγκλο-
νιστικό γεγονός γιά τούς Ἰουδαίους. Ἡ Δαμασκός 
σημάδεψε καίρια τή ζωή τοῦ Παύλου καί ἀπό τή 
στιγμή ἐκείνη τῆς μεταστροφῆς τοῦ ἄρχισε γιά τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἡ θετική μέτρηση.

Στή Δαμασκό ὁ Παῦλος βαφτίστηκε καί κα-
τηχήθηκε ἀπό τόν Ἀνανία (Πρ. 9, 17-19) καί 
ἀναχώρησε στήν Ἀραβία (Γαλ. 1, 17), ἴσως γιά 
λόγους ἀσφάλειας.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπῆρξε ὁ Ἀπόστο-
λος τῶν Ἐθνῶν. Εἶναι αὐτός πού ἀπ’ ὅλους τους 
ἄλλους ἀποστόλους κοπίασε περισσότερο γιά τή 
διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. 
Ὑπῆρξε ὁ μοναδικός καί σπουδαιότερος παιδα-
γωγός τῆς οἰκουμένης, τό ἐκλεκτό ὄργανο τῆς 
Θείας Πρόνοιας πού, καθότι ὑπῆρξε, ἄριστος 
γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί παιδείας, 
μεταλαμπάδευσε τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό 
τήν Ἀνατολή στή Δύση.

Τό κύριο στοιχεῖο πού κάνει, τόν Πέτρο Ἀπό-
στολο τῶν Ἰουδαίων καί τόν Παῦλο Ἀπόστολο 
τῶν Ἐθνῶν καί εἶναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
τῆς προσωπικότητάς των, εἶναι ἡ πίστη των στό 
Χριστό καί ἡ ἀγωνιστικότητά των νά κηρύξουν 
τό ἔργο τῆς σωτηρίας σέ ὅλο τόν κόσμο. 

Τό μεγάλο ὅμως βῆμα γιά νά γίνει Ἀπόστο-
λος τῶν ἐθνῶν, ὁ Παῦλος τό ἔκανε μέ τό ξεπέρα-
σμα τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. Γιά νά τό καταφέρει 
αὐτό ἔδωσε μεγάλες μάχες στήν Ἀποστολική Σύ-
νοδο μέ βασικό ἀντίπαλο τόν Ἰάκωβο τόν Ἀδελ-
φόθεο (Πράξ. 15, 1-12 καί Γαλ. 2, 9), ἀλλά καί 
στήν Ἀντιόχεια ἐνάντια στόν Ἀπόστολο Πέτρο 
(Γαλ. 2, 11-14). Σέ ὅλες αὐτές τίς μάχες, κατά-
φερε νά βγεῖ νικητής ἔχοντας ὡς συμπαραστάτη 
τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ὁ Παῦλος ἔκανε τίς περιοδεῖες κάτω ἀπό τίς 
πιό δύσκολες συνθῆκες ὅπως ὁ Ἴδιος λέει στήν 
Β’ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του.

Τό κήρυγμα τοῦ Παύλου στά ἔθνη ἦταν ἐπι-
τυχημένο, διότι· α) ἀγάπησε τό Χριστό μέ ὅλη 
του τήν καρδιά – ἡ ἀγάπη του γιά τό Χριστό ἦταν 
τόση, ὥστε διακήρυσσε, «Χριστῷ συνεσταύρω-
μαι, ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ ζεῖ δέ ἐν ἐμοί Χριστός»), 
β) ταύτισε τόν ἑαυτό του μέ τούς ἀκροατές του 
καί μέ τά προβλήματά τους – ταυτίστηκε μέ τά 
προβλήματα τοῦ πάσχοντος ἀνθρώπου, μέ ὅλες 
τίς ἐθνικότητες καί κοινωνικές τάξεις, φτάνει μο-
νάχα νά μποροῦσε νά τούς ὁδηγήσει στή σωτη-
ρία, γ) μιλοῦσε στούς ἀκροατές του στή μητρική 
τους γλώσσα καί προσάρμοζε τό κήρυγμά του 
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ἀνάλογα μέ τίς γνώσεις καί τίς ἱκανότητες τοῦ 
ἀκροατηρίου του, δ) εἶχε πάντοτε συνεργάτες 
σέ ὅλες του τίς περιοδεῖες – παράγοντα πολύ 
σημαντικό γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου του, ε) 
ὀργάνωσε τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες – σέ ὅποια 
μέρη κήρυττε, ἀπό τά πρόσωπα πού τόν πίστευ-
αν, διάλεγε καί χειροτονοῦσε διακόνους καί 
πρεσβυτέρους. Στήριζε τίς Ἐκκλησίες πού ἵδρυε 
μέ πολλούς καί ποικίλους τρόπους. Συνήθως 
ἔστελνε τούς συνεργάτες του καί μέ τή βοήθειά 
τους προσπαθοῦσε νά ἐπιλύσει τά ὅποια προ-
βλήματα παρουσιάζονταν. Πολλές φορές πήγαι-
νε καί ὁ ἴδιος στίς Ἐκκλησίες καί βοηθοῦσε στή 
διευθέτηση τῶν προβλημάτων πού εἶχαν.

Οἱ ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι τά 
πρῶτα γραπτά μνημεῖα τῆς Καινῆς Διαθήκης καί 
ἀποτελοῦν ἔργα περιστασιακά, γράφτηκαν δη-
λαδή γιά νά ἀπαντήσουν σέ διάφορα ἐρωτήμα-
τα πού ἔθεταν οἱ νεοϊδρυθεῖσες ἐκκλησίες στόν 
Ἀπόστολο. 

Οἱ 14 Παύλειες ἐπιστολές, γιά τίς ὁποῖες οἱ 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων δίνουν ἕνα πολύτιμο 
ἱστορικό πλαίσιο, ἀποτελοῦν ἕνα μεγάλο τμῆμα 
τῆς Καινῆς Διαθήκης. Οἱ ἐπιστολές αὐτές σημα-
δεύουν τό ἀποστολικό ἔργο τοῦ Παύλου.

Ἡ λυτρωμένη ἀνθρωπότητα μέσα ἀπό τήν 
ἐκκλησία ἀποτελεῖ καί τό κέντρο τῆς θεολογίας 
τοῦ Παύλου.

Ἡ πεποίθησή του ὅτι ὁ Χριστιανισμός εἶναι 
μία νέα θρησκεία, τόν κράτησε μακριά ἀπό τό 
γράμμα τοῦ “Νόμου” ἀλλά καί ἀπό τό μυθολο-
γικό πλαίσιο τῶν ἑλληνιστικῶν θρησκειῶν.

Γιά τό λόγο αὐτό, ἡ σωτηρία τοῦ Παύλου 
εἶναι πρακτικῆς μορφῆς, καί ἀπαιτεῖ πίστη. Ἡ 
Παύλεια Σωτηρία εἶναι ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἁμαρ-
τία καί ἐπιτυγχάνεται μέ τό βάπτισμα11, τή χάρη 
τοῦ Θεού12 καί μέ τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου13.

11 Τίτ. 3,5.
12 Ἐφεσ. 2,5.
13 Ἐφεσ. 2,8.

Ἕνα γεγονός καί μόνο εἶναι αὐτό πού φαί-
νεται νά ἀλλοιώνει πραγματικά τή σκέψη του, 
ἡ συνάντησή του μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού δέν 
εἶναι μόνο “μωρία” γιά τούς  Ἕλληνες, ἀλλά καί 
“σκάνδαλο” γιά τούς  Ἰουδαίους.

Ὁ Παῦλος ἀνέπτυξε ἕνα καινούριο ἦθος στήν 
κοινωνική ζωή. Τό ἦθος αὐτό ἀπαιτοῦσε ἀπό τά 
μέλη τῆς ἐκκλησίας ὑψηλό βαθμό ἀλληλεγγύης 
καί ἀδελφοσύνης καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά δια-
τηροῦσε σχεδόν ἄθικτα τά διάφορα κοινωνικά 
στρώματα.

Ὡς πρός τή σωματική ὑγεία του ὁ ἀπόστο-
λος, ἔλεγε:

“ἐδόθη μοί σκόλοψ τῇ σαρκί” (Β' Κορ. 12, 7) 
“ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται” 

(Β' Κορ. 12, 9) καί 
“οἴδατε δέ ὅτι δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρκός 

εὐηγγελισάμην ὑμῖν τό πρότερον” (Γαλ. 4, 13). 
Ἡ ἀσθένειά του πρέπει νά ἦταν μᾶλλον ἐπώ-

δυνη ὥστε ὁ Ἀπόστολος νά παραδεχθεῖ,
“Περί τούτου τρίς παρεκάλεσα τόν Κύριον 

διά νά ἀπομακρυνθῆ ἀπ’ ἐμοῦ” (Β' Κορ. 12, 8).
Στή Θεολογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τό κυ-

ρίαρχο ζητούμενο εἶναι τό ἀπολυτρωτικό ἔργο 
τοῦ Θεοῦ πού μέσα στόν κόσμο, καί τό ὁποῖο 
εἶναι ἔργο δύσκολο. Τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἡ ἀνάπλαση τῆς ἀνθρωπότητας καί ἡ ἐπαναφο-
ρά της στήν προπτωτική κατάσταση. Σ’ αὐτό τό 
πλαίσιο ἐντάσσεται ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ 
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι 
ἡ ζωοποιός καί ἡ δημιουργική δύναμη, πού δη-
μιουργεῖ μέσα ἀπό τό χάος τῆς ἀνθρωπότητας 
ἕναν καινούργιο κόσμο ἕνα σωτήριο ὀργανισμό, 
τήν Ἐκκλησία, πού ὡς σῶμα Χριστοῦ μπορεῖ νά 
περιλάβει καί νά ἀναπλάσει ὅλο τόν κόσμο ἕνα 
παγκόσμιο σχολεῖο ὅπου θά ἐκπαιδευόταν ὁλό-
κληρη ἡ ἀνθρωπότητα.

Ἑπομένως κύριο στοιχεῖο τῆς Ἀποστολικότη-
τας τῶν Ἀποστόλων μας εἶναι ἡ σχέση τους μέ 
τόν Ἀναστάντα Κύριο. Ὁ Πέτρος ὑπῆρξε αὐτό-
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πτης μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως14, ἀλλά καί ὁ 
Παῦλος εἶδε τόν Ἀναστημένο Ἰησοῦ στό ὅρα-
μα τῆς Δαμασκοῦ, «...οὐχί Ἰησοῦν Χριστόν τόν 
Κύριον ἡμῶν ἑώρακα...» (Α΄ Κορ. 9, 1). Αὐτή 
ἡ μοναδικότητα τῶν ἐμπειριῶν των, τήν ὁποία 
κατέθεσαν πλούσια στήν ἀνθρωπότητα, παρα-
μένει νά εἶναι μοναδική, δέν ἀναπαράγεται οὔτε 
μεταβιβάζεται. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Ἀποστολική» 
γιατί ἀκριβῶς εἶναι θεμελιωμένη σ’ αὐτήν τήν 
αὐθεντική ἐμπειρία τῶν Ἀποστόλων.

Ὅπως ὅταν μέσα στή νύχτα ἀνάψουμε μία 
λαμπάδα φεύγει τό σκοτάδι, ἔτσι καί μέσα στή 
ψυχή μας, ὅταν τιμοῦμε τούς Ἁγίους Ἀποστό-
λους Πέτρο καί Παῦλο, φωτίζεται ἡ σκέψη καί 
ἡ καρδιά μας.

Ὁ  Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέει: «Ὅταν ἡ γῆ 
δίνει πλούσια καρποφορία, δέν χαίρονται μόνο 
οἱ γεωργοί, ἀλλά ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού γεύονται 
τούς καρπούς καί ἀπολαμβάνουν καί οἱ ἴδιοι 
τόν κόπο τῶν γεωργῶν».15 Ἔτσι συμβαίνει ὅταν 
τιμοῦμε καί τούς δύο κορυφαίους Ἀποστόλους, 
ἀφοῦ ἐκεῖνοι ἔζησαν, κήρυξαν, δοκιμάστηκαν, 
μαρτύρησαν γιά τόν Χριστό καί γιά νά διαδοθεῖ ὁ 
Χριστιανισμός, ἀλλά σέ μᾶς ἦρθε τό μεγάλο πνευ-
ματικό ὄφελος τῆς παρουσίας τους στόν κόσμο.

Οἱ δύο μεγάλοι Ἀπόστολοι εἶναι καθοδηγη-
τές ὅλων τῶν ἄλλων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων, τῶν 
Μαρτύρων, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων καί ὅλων 
τῶν χριστιανῶν. Ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος τούς χαρα-
κτηρίζει ὡς «τούς ἀρχιτέκτονες τῆς εὐσέβειας 
καί τῆς ἀρετῆς, καθώς προβάλλουν τόν λόγο τῆς 
ζωῆς μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή».

Σήμερα ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποί-
ησης. Αἰῶνες πρίν τήν ἐπινόηση τοῦ ὅρου αὐτοῦ, 
πρῶτα ἡ Ἐκκλησία μίλησε τή γλώσσα τῆς οἰκου-
μενικότητας. Αὐτή τήν βλέπουμε στή ζωή καί τό 

14 Πράξ. 10,41 «Συνεφάγομεν καί συνεπίομεν αὐτῶ μετά 
τό ἀναστῆναι αὐτόν ἐκ νεκρῶν».
15 Γρηγορίου Παλαμᾶ, Λόγος στήν ἑορτή τῶν κορυφαίων 
ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

ἔργο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, 
οἱ ὁποῖοι ἔνοιωθαν τήν οἰκουμενικότητα τοῦ μη-
νύματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στήν ἴδια 
τους τήν ὑπόσταση. Αὐτοί ἕνωσαν τήν ἀνατολή μέ 
τή δύση καί τόν ἀρχαῖο μέ τόν νέο κόσμο τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ οἰκουμενική αὐτή διάσταση 
τῆς σκέψης καί τῆς ζωῆς των εἶναι ἡ ἀπάντηση 
στά ἀρνητικά τῆς παγκοσμιοποίησης τοῦ σήμερα.

Οἱ Ἀπόστολοί μας ἔβλεπαν τόν ἄνθρωπο 
ὡς κέντρο τῆς δημιουργίας, ὄχι φυσικά ὡς κέ-
ντρο πού γιά χάρη του πρέπει νά λεηλατηθοῦν 
τά πάντα, ἀλλά ὡς κοινωνό τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί 
προστάτη τῆς φύσης. Τόν θεωροῦσαν πρόσωπο, 
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μάζα. 

Γιά μᾶς, τούς Ὀρθοδόξους, πού διακρινό-
μαστε γιά τήν προσήλωσή μας στίς παραδόσεις 
μας, (ἀποτέλεσμα τῆς ἐναρμόνισής μας μέ τήν 
διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων) αὐτές δέν εἶναι 
μουσειακό εἶδος, οὔτε τεχνητή νεκρανάσταση 
ἠθῶν καί ἐθίμων ἀλλά εἶναι τρόπος ζωῆς πού 
δέν μᾶς ἐπιβάλλεται. Εἶναι μία διαχρονική προ-
σήλωση, μία συνεχής μνήμη, μία ἀδιάκοπη ζωή. 
Ἀντλοῦμε ἐφόδια ζωῆς ἀπό τούς θησαυρούς τοῦ 
κηρύγματος τῶν, ζοῦμε τό παρόν καί ἐμπλου-
τίζουμε τό μέλλον. Δέν τηροῦμε τίς παραδόσεις 
ὡς νεκρό γράμμα καί τύπο, ἀλλά ὡς πίστη καί 
βιωμένη ἐμπειρία αἰώνων. 

Αὐτή ἡ ἐμπειρία μας ἄς γίνει ἡ ἀφορμή νά 
πολλαπλασιάσουμε τό «χάρισμα» πού θά ἀπο-
δειχθεῖ ὅτι ἔχουμε ἀπό τό Θεό κατά τήν ὥρα τῆς 
δοκιμῆς, χρησιμοποιώντας το γιά τό καλό καί τό 
ὄφελος τῶν πολλῶν. Γιατί κανείς ἀμέτοχος τῆς 
χρηστότητας τοῦ Θεοῦ καί βέβαια κανείς δέν 
ἔμεινε χωρίς χαρίσματα. 

Ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
μας ἄς εἶναι πάντοτε μαζί μας. Καί ἄς τούς ζητή-
σουμε νά ζήσουμε κι ἐμεῖς τήν προσωπική μας 
«Δαμασκό». 

Χρόνια πολλά.
Καρύδι 29/6/2021

π. Ἱερεμίας
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Τούς πιό πάνω στίχους ἔγραφε 
καί τραγουδοῦσε ὁ Ἥρωας-
ποιητής τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ 

ἀγώνα τῆς Κύπρου Εὐαγόρας Παλ-
ληκαρίδης, δύο δεκαετίες περίπου 
πρίν ἀπό τό 1974, λίγο πρίν πάρει 
τήν... ἀνηφοριά γιά νά βρεῖ τά σκα-
λοπάτια πού πᾶν' στή Λευτεριά!

17 χρόνια μετά τό ἡρωικό πέρα-
σμα τοῦ Ἥρωα ἀπό τήν ἀγχόνη καί 
14 χρόνια μετά τήν ἀνεξαρτησία τῆς 
Κύπρου, οἱ Ἀθάνατοι Νεκροί μας, 
τῶν ὁποίων τή μνήμη τιμοῦμε σήμε-
ρα, οἱ πιό πολλοί στήν ἴδια περίπου 
ἡλικία μέ τόν Ἥρωα, μετουσίωσαν 
σέ πράξη τούς στίχους τοῦ ποιητῆ. 
Δέν δίστασαν γιά τήν Κύπρο νά πέ-
σουν στή φωτιά, δίνοντας ἀπό τό 
αἷμα τους κάθε σταλαγματιά...

Γνήσιοι ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα 
καί τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
τοῦ Ἀθανάσιου Διάκου καί τῶν Μα-
κεδονομάχων, τῶν ἀγωνιστῶν τῆς 
Πίνδου τοῦ 1940 καί τῆς Μάχης τῆς 
Κρήτης τοῦ 1941... καί γαλουχημένοι 
μέ τούς ἀγῶνες τοῦ Γρηγόρη Αὐξε-
ντίου, τοῦ Ἀνδρέα Δημητρίου, τοῦ 

Ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη ΝταvτιvάκηὉμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη Νταvτιvάκη
Πρόεδρο τοῦ Παγκρήτιου Συνδέσμου Πολεμιστῶν Κύπρου 1974

Μιχαλάκη Καραολῆ, τοῦ Κυριάκου 
Μάτση καί τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρί-
δη, ὅταν τόν Ἰούλιο καί τόν Αὔγου-
στο τοῦ 1974 κλήθηκαν «νά φυλᾶνε 
Θερμοπύλες...», χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη, ἔθεσαν τά νεανικά κορμιά τους 
«τροχοπέδη» στήν τουρκική προέλα-
ση, γιατί ἔμαθαν ἀπό τό Θουκυδίδη 
πώς «Μητρός τε καί πατρός τε καί 
τῶν ἄλλων προγόνων, ἁπάντων, 
Ἁγιότερο καί Τιμιότερο ἐστίν ἡ Πα-
τρίς» καί ἀπό τό Στρατηγό Μακρυ-
γιάννη πώς «Ὅσο ἀγαπῶ τήν πα-
τρίδα μου δέν ἀγαπῶ ἄλλο τίπο-
τας...».

Σαράντα ἑπτά χρόνια μετά, καί 
ἀφοῦ «οἱ Μῆδοι πέρασαν» μέ τή 
βοήθεια καί πάλι τοῦ «Ἐφιάλτη», 
βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στό 
Ἡρῶο τῶν παλικαριῶν μας, ἀπό 
σεβασμό, δέος καί ἐκτίμηση τῆς 
ἀνδρείας καί τῆς παλικαριᾶς τους... 
Γιά νά ἀποτίσουμε τόν ἐλάχιστο 
φόρο τιμῆς στούς Ἥρωες Συμπο-
λεμιστές, νά ἀναβαπτιστοῦμε μέσα 
ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς θυσίας τους καί 
νά ἐπαναβεβαιώσουμε τό σπαρακτι-

«Γιά σένα Κύπρο Ἀθάνατη πατρίδα τιμημένη, 
Θά δώσω ἀπό τό αἷμα μου κάθε σταλαγματιά...

Γιά νά σέ δῶ ἐλεύθερη καί χιλιοδοξασμέvη,
Δέν θά διστάσω Κύπρο μου νά πέσω στή φωτιά!!!»
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κό λόγο τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάν-
νη, τόν ἀπολογητικό καί πικραμένο 
λόγο του πώς «Κι ὅσο ἀγαπῶ τήν 
πατρίδα μου δέν ἀγαπῶ ἄλλο τί-
ποτας. Νά 'ρθῆ ἕνας νά μοῦ εἰπῆ 
ὅτι θά πάγη ὀμπρός ἡ πατρίδα καί 
νά μοῦ βγάλη καί τά δύο μου μά-
τια. Ὅτι ἄν εἶμαι στραβός καί ἡ 
πατρίδα μου εἶναι καλά, μέ θρέ-
φει. Ἄν ἡ πατρίδα μου εἶναι ἀχα-
μνό, δέκα μάτια νά ΄χω, στραβός 
θά νᾶμαι...».

Ὅσο ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας 
Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο δέν ἀγαποῦμε 
ἄλλο τίποτας... Ἡ Κύπρος, πού δε-
καπέντε χρόνια 
μετά, κατέστη 
μέλος τῆς Εὐρω-
παϊκῆς οἰκογέ-
νειας, ἐξακολου-
θεῖ νά κρατεῖται 
δ ιαιρεμένη μέ 
τή δύναμη τῶν 
ὅπλων τοῦ Ἀττί-
λα καί μέ τή μισή 
ἐπικράτειά της 
νά ποδοπατεῖται ἀπό τή βάρβαρη 
μπότα τοῦ κατακτητῆ... Τῆς χώρας 
πού ὀνειρεύεται νά καταστεῖ ἐπίσης 
μέλος τῆς «πολιτισμένης» Εὐρώπης, 
ὅμως μέ τό «δίκαιο τοῦ δυνατοῦ» 
καί τήν ἀνοχή τῶν ἰσχυρῶν τῆς 
γῆς, ἐξακολουθεῖ νά τορπιλίζει κάθε 
προσπάθεια εἰρηνικῆς ἐπίλυσης τοῦ 
Κυπριακοῦ προβλήματος. Ὅπως γί-
νεται καί σήμερα ἐπιδεικνύοντας τό 
μέγεθος τῆς τουρκικῆς ἀδιαλλαξί-
ας καί ἀποδεικνύοντας σέ ὅλο τόν 
πολιτισμένο κόσμο πώς καί σήμερα, 
στόν 21° αἰώνα, «ὁ νόμος τῆς ζού-
γκλας» ἐξακολουθεῖ νά πρυτανεύει 

ἐκεῖ ὅπου τά συμφέροντα τῶν μεγά-
λων δέν θίγονται, ἤ ἀκόμα ἐκεῖ ὅπου 
ἐξυπηρετοῦνται.

Κυρίες καί Κύριοι...
Ἀγαπητοί μου φίλοι καί φίλες - Συ-
μπολεμιστές.

Ἐκ μέρους τοῦ Παγκρήτιου Συν-
δέσμου Πολεμιστῶν Κύπρου 1974 
καί ἐμοῦ προσωπικά ὡς ἱδρυτής καί 
Πρόεδρος τοῦ σήμερα, σᾶς εὐχα-
ριστοῦμε καί σᾶς εὐγνωμονοῦμε, 
ποῦ ἀποδεχτήκατε τό αἴτημά μας 
καί βρίσκεστε σήμερα μαζί μας, 
σύν-ἐκτιμητές καί σύν-προσκυνη-

τές τῆς θυσίας 
τῶν Πεσόντων 
Ἀδελφῶν μας. 
Παρομοίως ἐκτι-
μοῦμε καί τή 
δ ική σας πα-
ρουσία ἐκλεκτοί 
προσκεκλημένοι 
καί σᾶς εὐχα-
ριστοῦμε, τόσο 
ἐσᾶς, ὅσο καί 

τούς φορεῖς πού ἐκπροσωπεῖτε... 
Εὐχαριστοῦμε πού τιμᾶτε τούς νε-
κρούς μας καί τή θυσία τους... 
Αὐτούς, πού ἡ σφαίρα τοῦ κατα-
κτητῆ πέρασε δίπλα ἀπό κάποιους 
ἀπό μᾶς, προτοῦ καρφωθεῖ στό 
δικό τους στῆθος. Ἤ αὐτούς πού 
τά κορμιά τους ἔγιναν ἀσπίδα στά 
ἐχθρικά βόλια γιά νά γλυτώσουν 
κάποιοι ἄλλοι ἀπό μᾶς, τούς Συνά-
δελφους καί Συμπολεμιστές τους...

Ὅμως, ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
ἐμεῖς οἱ Ἔφεδροι, Συνάδελφοι, Συ-
ναγωνιστές καί Συμπολεμιστές τῶν 
Ἡρώων μας, 47 χρόνια μετά ἀπό τό 
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ματωμένο ἐκεῖνο καλοκαίρι τοῦ 1974, 
ἀκόμα δέν ἔχουμε στ' ἀλήθεια ξεκα-
θαρίσει ἄν ὅλοι ἐμεῖς, πού γλυτώσα-
με ἀπό τοῦ Ἀττίλα τή λαίλαπα καί τοῦ 
«Χάρου τό δρεπάνι» πρέπει νά νοιώ-
θουμε περισσότερο ἤ λιγότερο τυχε-
ροί... Λιγότερο ἤ περισσότερο ἄτυ-
χοι! Δέν μποροῦμε εἰλικρινά νά ξε-
χωρίσουμε, ποιοί στ' ἀλήθεια εἶναι οἱ 
τυχεροί: Αὐτοί; οἱ νικητές τῆς Ζωῆς, 
πού μέ τή θυσία τους καταργήσανε 
τό θάνατο καί πέρασαν στήν Ἀθανα-
σία ὡς «αἰώνιοι ἔφηβοι»; Αὐτοί; πού 
θά τούς ἔχουμε ὡς παράδειγμα γιά 
μας καί τά παιδιά μας; ...Αὐτοί ἀλή-
θεια εἶναι οἱ ἄτυχοι; Ἤ ἐμεῖς πού πα-
ραμείναμε νά κουβαλοῦμε τό στίγμα 
τῆς μοιρασμένης πατρίδας, ἀλλά καί 
τῆς προδομένης γενιᾶς;

Ὁ μεγάλος πολιτικός καί μέγας 
Στρατηγός Περικλῆς, στό μνημειώδη 
Ἐπιτάφιό του, ὅπως μᾶς τόν μετέ-
φερε ὁ ἱστορικός Θουκυδίδης, με-
ταξύ ἄλλων τόνιζε: «ἄθλα γάρ οἶς 
κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δέ καί 
ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν». Πού 
σέ ἐλεύθερη μετάφραση σημαίνει, 
«ὅπου τά βραβεῖα τῆς ἀρετῆς εἶναι 
τά πιό μεγάλα ἐκεῖ συγκαταλέγο-
νται μεταξύ τῶν πολιτῶν καί οἱ πιό 
ἐνάρετοι ἄνδρες».

Καί τά βραβεῖα τῆς ἀρετῆς καί τῆς 
ἀνδρείας στήν προκειμένη περίπτω-
ση τά ἔχουν κερδίσει μέ τό αἷμα καί 
τίς πράξεις τους, οἱ  Ἀθάνατοι Νεκροί 
μας τῶν ὁποίων σήμερα τιμοῦμε τήν 
μνήμη. Δέν τούς τά δώσαμε ...Τά 
πῆραν!

Κλίνοντας αὐτή τήν ὥρα εὐλαβικά 
τό γόνυ καί ὑποκλινόμενοι μπροστά 
στό μέγεθος τοῦ ἡρωισμοῦ τους, 

ὑποσχόμαστε πώς ἡ θυσία τους 
δέν ἦταν μάταιη, ἀλλά ἀποτελεῖ γιά 
μᾶς τούς Ἐφέδρους καί ὅλους τούς 
σημερινούς προσκυνητές τοῦ μεγα-
λείου τους, πυξίδα καί καθοδηγητή, 
στόν ἀγώνα γιά ἀπελευθέρωση καί 
προάσπιση ὅλων τῶν κατεχομένων 
ἐδαφῶν μας. Ἀντιλαμβανόμαστε τίς 
δυσκολίες, ὅμως ὅπως καί κεῖνοι 
γνωρίζουμε πώς «Θέλει ἀρετήν καί 
τόλμην ἡ Ἐλευθερία» καί πώς «Ἡ 
μεγαλοσύνη στά Ἔθνη δέν μετριέται 
μέ τό στρέμμα, μά μέ τῆς καρδιᾶς 
τό πύρωμα μετριέται καί μέ αἷμα!».

Τά Ἑλληνόπουλα δέν ξέρουν μόνο 
πῶς πρέπει νά ζοῦν, ξέρουν καί πῶς 
πρέπει νά πεθαίνουν. Καί στόν ἀπο-
λογητικό καί πικραμένο λόγο τοῦ 
Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, «Ὅσο 
ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου δέν ἀγαπῶ 
ἄλλο τίποτας...». ἐμεῖς προσθέτου-
με «κι ὅσο ὑπάρχουν ἥρωες πού 
ἀπέδειξαν τήν ἀγάπη πρός τήν πα-
τρίδα μέ τό αἷμα τούς ἐμεῖς θά τούς 
τιμοῦμε...» Εἴτε ἐδῶ, μπροστά στό 
μνημεῖο θύμησης τῆς θυσίας τους, 
εἴτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ... Ἀφοῦ καί 
πάλι κατά τόν Περικλῆ «ἀνδρῶν ἐπι-
φανῶν, πάσα γῆ τάφος!!!».

Αἰώνια ἡ Μνήμη τους!
Ἀ θ ά ν α τ ο ι.

Νταντινάκης Ἰωάννης
(Πρόεδρος Π.Σ.Π.Κ. 1974)
Κυριακή, 18 Ἰουλίου 2021
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας 
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμα-
σκηνό ἐπισκέφθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Παρα-
σκευῆς 4  Ἰουνίου, ἡ  Ὑπουργός Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, στά πλαί-
σια τῆς περιοδείας της στά Χανιά.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχτηκε τήν  Ὑπουρ-
γό, συνοδευόμενη ἀπό τόν Βουλευτή κ. Βα-
σίλειο Διγαλάκη, τόν περιφερειακό σύμβουλο κ. Ἀνδρέα Κουκλινό καθώς καί τό 
ὑπηρεσιακό της  Ἐπιτελεῖο, στά γραφεῖα τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ  Ὑπουργός συνομίλησε μέ τό Σεβασμιώτατο γιά θέματα τῆς ἐκπαίδευσης 
στήν περιοχή μας καί τοῦ μετέφερε τήν ἐμπειρία της ἀπό τήν περιοδεία της στό 
νομό μας.

Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ κ.  Ὑπουργός εἶχαν σύντομη ἐπικοινωνία. 
Ἡ κ. Κεραμέως εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ὑποδοχή καί τήν ἐγκάρδια 
φιλοξενία προσφέροντας τοῦ ἀναμνηστικά δῶρα καί κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος 
τῆς προσέφερε ἀναμνηστικές εὐλογίες.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στή νησίδα Θοδωροῦ

Στό γραφικό νησάκι, πού βρίσκε-
ται ἀπέναντι ἀπό τήν περιοχή τῆς 
Ἁγίας Μαρίνης στά Χανιά, μέ τήν 
μεγάλη οἰκολογική σημασία καί τόν 
σημαντικό ρόλο του στήν διάσω-
ση τοῦ προστατευόμενου κρητικοῦ 
αἴγαγρου, τελέστηκε προβλεπομέ-
νων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία, 
τήν Τρίτη 8  Ἰουνίου, Ἀρχιερατική 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία γιά τήν 
Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου 
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώ-
ρου τοῦ Στρατηλάτου ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. 
Δαμασκηνοῦ.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέ-
ρος ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτρο-
πος τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος Περάκης ὁ 
ὁποῖος εἶναι καί ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος 
τῆς  Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης, ὁ Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς Πρωτ. Γεώρ-
γιος Πετράκης καί ὁ Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.
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Ἡ  Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα 
στήν V Μεραρχία Κρητῶν

Μέσα σέ κλίμα ἀναστάσιμου χαρᾶς τέλεσε 
στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς V Μεραρχίας Πε-
ζικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά 
τήν Ἀπόδοση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Πάσχα 
παρουσία τοῦ Διοικητοῦ Ταξιάρχου Νικολά-

ου Γιαννόπουλου, τῶν Ἀξιωματικῶν, ὑπαξιωματικῶν, στρατευσίμων καί πολιτικοῦ 
προσωπικοῦ.

Στό Θεῖο Λόγο πού κήρυξε ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν ἑορταστικό 
χαρακτήρα τῆς ἡμέρας ὅπου ψάλλεται 
γιά τελευταία φορά τό «Χριστός Ἀνέ-
στη», σημειώνοντας πώς πρόκειται γιά 
τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἐπισφραγίζου-
με τή μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας 
μας, πού εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
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Στήν Α.Θ. Παναγιότητα καί Οἰκουμενικό μας 
Πατριάρχη, ὁ Ἐπίσκοπος Δορυλαίου

Τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί Οἰκουμε-
νικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐπι-
σκέφτηκε στήν Κων/πολη, μέ ἀφορμή τά 
ὀνομαστήριά του ὁ Πρωτοσυγκελλεύων 
τῆς Μητροπόλεως καί Καθηγούμενος 
τῆς  Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-
ακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυ-
λαίου κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό 
τόν ἀδελφό τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Νικηφόρο 
καί τούς λαϊκούς Δικηγόρο κ. Σάκη Κε-
χαγιόγλου, κ. Παναγιώτη Ροζάκη, κ. Ἰω- 
σήφ Βιγλάκη καί κ. Στυλιανό Παπαδό-
πουλο.

Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης τούς 
ὑποδέχτηκε μέ χαρά, καί ἀφοῦ συζήτη-
σαν μαζί του διάφορα θέματα, εὐχήθηκαν 
ἔτη πολλά γιά τά ὀνομαστήριά του πού τά ἄγει αὔριο 11  Ἰουνίου, μεταφέροντας 
τίς ἑόρτιες εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καθώς καί τῆς 
ὅλης τῆς Μητροπόλεως.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου 
στήν Γεωργιούπολη

Μέ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική τάξη 
ἑορτάστηκε στίς 10  Ἰουνίου ἐ.ἔ. στόν πανηγυ-
ρίζοντα  Ἱερό Ναό στήν Γεωργιούπολη Ἀποκο-
ρώνου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Δημήτριος Σαντα-
μούρης, ἡ Δεσποτική  Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως 
τοῦ Κυρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-

του Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 

τῆς Δ' Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμα-
νουήλ Παπαδοκωσταντάκης, ὁ Πρωτ. 
Ἀντώνιος Παπαδοκοκολάκης, ὁ Πρωτ. 
Γεώργιος Φωτάκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ 
Μπετεινάκης, ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος π. Δη-
μήτριος Σανταμούρης, ὁ π. Γεώργιος Μα-
στραντωνάκης καί ὁ Διάκονος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς  Ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ του  Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“ὁ Ἅγιος Ὀνούφριος εἶχε κοινωνία 

καί ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό”.
Στό γραφικό παραθαλάσσιο πα-

ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου στήν 
ὁμώνυμη περιοχή τοῦ Ἀκρωτηρίου, τε-
λέστηκε Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερα-
τικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμα-
σκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ  Ἐπιτρόπου Πρωτ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Πε-
ράκη, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ  Ἐπιτρόπου τῆς 
περιοχῆς τοῦ Ἀκρωτηρίου Ἀρχιμ. Εὐμενίου Ρενιέρη, τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Ἀρχιμ. 
Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, τοῦ π. Βασιλείου Κιάσσου καί τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου 
Δερμιτζάκη.

Τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν παν-
δημία ἡ πιστοί μετεῖχαν προσευχητικῶς τῆς 
Ἀκολουθίας ἐνῶ ὅσοι δέν μπόρεσαν νά πα-
ρευρεθοῦν τήν παρακολούθησαν μέσα ἀπό 
τή συχνότητα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ 
τῆς Μητροπόλεως μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Δ/
ντοῦ τοῦ σταθμοῦ κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη 
καί τῶν συνεργατῶν του.
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Δορυλαίου Δαμασκηνός: “60 ὁλόκληρα χρόνια 
ὁ Ἅγιος Ὀνούφριος μιλοῦσε μέ τόν Θεό”

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦ-
ντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητρο-
πόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαί-
ου κ. Δαμασκηνοῦ, τελέσθηκε ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου στό ὁμώνυμο 
παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν 
στήν ὁποία διακονεῖ ὁ Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκο-
σιδέκας.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν 
μέρος καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀκρωτηρίου Ἀρχιμ. Εὐμέ-
νιος Ρενιέρης, ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος Ἀρχιμ. Νικηφόρος, ὁ Διάκονος π. Ἐλευθέριος 
Ξαγοραράκης, ἐνῶ παρέστη συμπροσευχούμενος στό  Ἱερό ἀναλόγιον ὁ π. Βασί-
λειος Κιάσσος.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Πεντηκοστῆς 
στήν  Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος 

τῶν Τζαγκαρόλων
Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Πε-

ντηκοστῆς, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ 
Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει καί πανη-
γυρίζει λαμπρά τήν Γενέθλιο ἡμέρα της 
καί ὁ Ἑσπερινός της Γονυκλισίας ἑορ-
τάσθηκε μεγαλοπρεπῶς μέ τήν δέουσα 
ἐκκλησιαστική λαμπρότητα στήν  Ἱερά 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου καί τῆς ἀκολουθίας τοῦ  Ἑσπε-
ρινοῦ, κατά τήν ὁποία ἀναγιγνώσκονται οἱ εὐχές τῆς γονυκλισίας, προεξῆρχε ὁ 
ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιῶν 
κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος Συλλειτούργησε μετά τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλε-
στάτου  Ἐπισκόπου Δορυλαίου Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἀμέσως μετά τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο τελέστηκε ὁ ἑσπερινός τῆς γονυ-
κλισίας ἤ γονατιστοῦ, ὅπου ἀναγνώστηκαν Θεῖες εὐχές ἀπό τό Ἱερό βῆμα μπρο-
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στά ἀπό τήν Ὡραία Πύλη. Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Εἰκό-
νος τῆς Πεντηκοστῆς πού τήν κρατοῦσαν κρητικοί μέ παραδοσιακές στολές πέριξ 
τῆς Μονῆς.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τῆς εἰκόνος τῆς Συ-
νάξεως τῶν Ἁγίων ἐν Χανίοις διαλαμψάντων τήν ὁποία κόμισε ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Καθηγούμενος τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου Ἀρχιμ. Ἱερεμίας 
Χλιαρᾶς καί ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀνδρέου 
ὁ ὁποῖος τέλεσε τόν μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκόπου καί Κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τρίαδος 
τῶν Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας καί 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν 
Ἀγγέλων Γουβερνέτου κ. Εἰρηναίου, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Ἱεραπύτνης καί Σητείας Παν/του Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Σκαρβέλη, τοῦ  Ἱεροκήρυ-

κος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης 
Παν/του Ἀρχιμ. Νικηφόρου 
Κουνάλη, τοῦ Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρυδίου 
Παν/του Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Χλι-
αρά, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατι-
κοῦ  Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπό-
λεως Πρωτ. τοῦ Οικ. Θρόνου 
Γεωργίου Περάκη, Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεως, τῆς Κα-
θηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Πατρι-
αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
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Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσο-
πηγῆς Γερόντισσας Θεοξένης καί τῆς 
Καθηγουμένης τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Τι-
μίου Προδρόμου Κορακιῶν Γερόντισ-
σας Θεοφόρας.

Στό  Ἱερό Ἀναλόγιο ἔψαλλε ὁ Πρω-
τοψάλτης ἀπό τό Πρωτάτο τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους Γέροντας Ἰάκωβος μαζί μέ 
ἄλλους καλλικέλαδους ψάλτες Κλη-
ρικούς καί Λαϊκούς.

Τό παρών στίς λατρευτικές συνά-
ξεις ἔδωσαν ἄρχοντες τοῦ τόπου, ὁ θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος 
Γύπαρης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. Στυλιανός Μιχαηλάκης καί κ. Ἑλένη Ζερβουδάκη, 

ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ο.Α.Κ. κ. 
Ἄρης Παπαδογιάννης, ὁ Δ/ντής τῶν 
Καταστημάτων Κράτησης κ. Γεώργιος 
Κονταξάκης, ὁ Ποινικολόγος κ. Σά-
κης Κεχαγιόγλου, Δημοτικοί καί Πε-
ριφερειακοί Σύμβουλοι, παραδοσιακοί 
κρητικοί καί πολιτιστικοί σύλλογοι τοῦ 
τόπου καθώς καί πλῆθος πιστῶν πού 
συμμετεῖχε τηρώντας εὐλαβικά τά μέ-
τρα γιά τήν πανδημία.
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Νέος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
στήν  Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 

Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος στήν  Ἱερά Πατριαρχι-
κή καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλη-
σιῶν ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. 
κ.κ. Βαρθολομαίου κ. Ἀνδρέας χει-
ροθέτησε τόν Πανοσιολογιώτα-
το Ἀρχιμανδρίτη καί ἀδελφό τῆς 
Μονῆς π. Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα μέ 
τήν ἐντολή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκου-

μενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὕστερα ἀπό εἰσηγητική πρόταση τοῦ 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τρι-
άδος τῶν Τζαγκαρόλων, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ἀνέγνωσε τό εὐεργετήριο ἀπαντητικό γράμμα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, συνεχάρη τόν τιμώμενο Ἀρχιμανδρίτη.

Μέ λόγια ἀγάπης ὁμίλησε γιά τόν 
ἀκούραστο Ἀρχιμανδρίτη ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Μονῆς Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, 
τονίζοντας τά χαρίσματα τοῦ βίου καί 
τῆς διακονίας του. Τέλος συνεχάρη καί 
ἐκεῖνος τόν π. Νικηφόρο καί τόν συμ-
βούλεψε τό ὀφίκιο πού ἔλαβε σήμερα νά 
τό ἀφιερώσει στόν Θεό καί στήν Ἁγία 
Τριάδα πού μέ τόση ἀγάπη διακόνησε 
τόσα χρόνια, καθώς καί σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού στιγμάτισαν μέ 
πνευματικές διαδρομές τήν ζωή του...

Συγκινημένος ὁ π. Νικηφόρος μέ δάκρυα στά μάτια εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμε-
νικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν ὕψιστη αὐτή τιμή, τόν ἐκπρόσωπο 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σαράντα  Ἐκκλη-
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σιῶν, τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, 
τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαί-
ου καί Καθηγούμενο τῆς Μονῆς γιά τήν 
πρότασή του πρός τόν Οἰκουμενικό μας 
Πατριάρχη, τόν Καθηγούμενο τῆς  Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου στό Καρύδι, τούς 
ἀδελφούς κληρικούς τῆς Μονῆς, τήν Κα-
θηγουμένη τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προ-
δρόμου Κορακιῶν καί ὅλο τόν κόσμο πού 
παρέστη στήν χαρά τῆς ζωῆς του.

Νωρίτερα εἶχε προηγηθεῖ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Σαράντα  Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαί-
ου καί Καθηγουμένου τῆς Μονῆς.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος 
στό Νίππος Ἀποκορώνου

Πανηγυρικά καί μέ κάθε μεγαλοπρέπεια 
ἑορτάστηκε ἡ ἡμέρα τῆς ἰδιαίτερης τιμῆς τοῦ 
παρακλήτου καί Παναγίου Πνεύματος στόν 
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Νίππος Ἀποκορώνου 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Μιχαήλ Χριστουλάκης.

Στήν πανηγυρική καί Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος 
στόν πνευματοφόρο λόγο του μετέδωσε στό πλῆθος τοῦ πιστοῦ λαοῦ τίς ἐμπειρί-
ες τοῦ Παναγίου Πνεύματος στή ζωή ὅλου τοῦ κόσμου.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
τῆς περιοχῆς Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσα-
μάκης, ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος π. Μιχαήλ, 
ὁ Πρωτ. Γεώργιος Μπαντουράκης καί 
ὁ Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης, 
ἐνῶ στό Ἱερό Ἀναλόγιο ἔψαλλε ὁ Πρωτ. 
Ἐμμανουήλ Παπαδοκωσταντάκης.

Τό παρών στή λατρευτική σύνα-
ξη ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης καθώς καί 
πλῆθος κόσμου.
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Τό Γενέθλιον τοῦ  Ἁγίου  Ἰωάννου 
στήν  Ἱερά Μονή Κορακιῶν

Μέ λαμπρότητα τελέστηκε καί φέτος τό Γενέθλιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου, στά Χανιά.

Στήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Θε-
οφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δα-
μασκηνός πλαισιωμένος ἀπό  Ἱερεῖς καί συ-
μπροσευχουμένης τῆς Καθηγουμένης τῆς 
Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας μετά τῆς 
ἀδελφότητος.

Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος, 
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν Γέννηση τοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἐνῶ παράλληλα 
εὐχήθηκε χρόνια πολλά στήν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς πού ἡμέρα σάν τήν σημερινή 
πραγματοποιήθηκε ἡ ἐνθρόνισή της στή Μονή αὐτή ἀπό τό Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη κ. Δαμασκηνό.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
"τό κύριο χάρισμα τῶν  Ἁγίων  Ἀναργύρων 

ἦταν ἡ  Ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο"

Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς κατάνυξης, οἱ εὐσεβεῖς πιστοί της πόλεως 
προσῆλθαν παραμονή καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς στόν ἑορτάζοντα  Ἱερό Ναό γιά νά 
πανηγυρίσουν τήν ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ὥστε νά καταθέσουν τήν 
ὀφειλόμενη τιμή καί τήν εὐγνωμοσύνη τους.

Δώδεκα Ἰατροί καί Ἀνάργυροι, Μάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τήν Μικρά 
Ἀσία, ἄσκησαν τήν ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς ὡς διακονία φιλανθρωπίας πρός τόν 
πλησίον καί τιμῶνται ἀπό τήν  Ἐνορία.

Τῆς λαμπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης κ. Δαμασκηνός.

Τόν Σεβασμιώτατο, πλαισίωσαν ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Γεώργιος 
Πατεδάκης, Ἱερεῖς, συμμετέχοντος πλήθους πιστῶν.
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Διήμερο λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων 
στήν  Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος 

τῶν Τζαγκαρόλων

Διήμερο πανηγυρικῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στήν 
Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων 
μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης, τῶν τοπικῶν Ἁγίων καί 
Προστατῶν τῆς Μονῆς Ὁσίων Ἀκακίου καί Γερασίμου τῶν Νέων Ἀσκητῶν καί τοῦ 
Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Τό Σάββατο 11 Ἰουλίου τό ἀπόγευμα Κλῆρος καί Λαός ὑποδέχθηκαν στά προ-
πύλαια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τόν ἐκπρόσωπο τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προύσης κ. Ἰωακείμ.

Τόν Σεβασμιώτατο καλωσόρισαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκη-
νός καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως 
Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, ἐνῶ Κρητικοί μέ παραδο-
σιακές στολές τοῦ προσέφεραν μία παραδοσιακή ὑφαντή πετσέτα καί ἄνθη.

Στή συνέχεια τελέσθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος 
τοῦ Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωακείμ συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβ. 



44

Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. 
Δαμασκηνοῦ, ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς ἀπέναντι ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς 
Τριχερούσης καί τῆς εἰκόνος τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καί τῶν Ὁσίων Γερασίμου καί 
Ἀκακίου τῶν Νέων Ἀσκητῶν καί ἡ ἀρτοκλασία.

Στό  Ἱερό Ἀναλόγιο ἔψαλλαν ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἁγίου  Ὄρους Γέροντας  Ἰά-
κωβος καί ὁ Ἄρχων  Ὑμνωδός τῆς Μ.Χ.Ε. κ. Κων/νος Στεφανάκης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προύσης καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου.

Τό παρών τόσο στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅσο καί στήν Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἔδωσαν πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων 
Μητροπόλεων, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου Παν/
τος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς, ὁ Καθηγούμενος τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ραφαήλ 
Σπηλίου Παν/τος Ἀρχιμ. Πορφύριος, οἱ Παν/τοι Ἀρχιμ. τοῦ Οικ. Θρόνου Μάξιμος 
Αὐγερινός καί Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. 
τοῦ Οικ. Θρόνου Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ἡ Καθηγουμένη τῆς  Ἱερᾶς Πατρι-
αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα 
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Θεοξένη, ἡ Καθηγουμένη τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, ὁ 
πρώην ὑπουργός κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, ὁ Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
μας Πατριαρχείου κ. Νικόλαος Παπαχρήστου, ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμε-
ων καί τοῦ τμήματος Σαμαρειτῶν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καθώς καί ἑκατοντάδες 
εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν πνευματική ὁμιλία πού πραγματοποι-
ήθηκε τό ἴδιο ἀπόγευμα εἰς τόν αὔλειον χῶρον τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς ὑπό τοῦ Καθη-
γουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Χλιαρᾶ μέ 
θέμα:  Ἡ ἁγιότητα καί ὁ σύγχρονος κόσμος.

Τόν ὁμιλητή προλόγισε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος.
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Στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας 
καί στόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό, 

ὁ Προύσης  Ἰωακείμ
Τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας ἐπισκέφτηκε σήμερα Τρίτη 13  Ἰουλίου, ὁ 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἰωακείμ συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρω-
τοσυγκελλεύοντα τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δα-
μασκηνό.

Ἐκεῖ ἔλαβε λαμπρῆς ὑποδοχῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμα-
σκηνό ὅπου συζήτησαν διάφορα θέματα καί ἀντάλλαξαν ἀναμνηστικά δῶρα.

Κατόπιν συνομίλησε μέ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό  Ἐπίτροπο καί Πρωτ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιο Περάκη καθώς καί τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλή-
λους τῶν γραφείων προσφέροντας τούς ἀναμνηστικές εὐλογίες.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος  Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ ὁποῖος 
αὐτές τίς ἡμέρες ἦταν προσκεκλημένος τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Δορυλαίου, ὥστε νά μετέχει στίς 
ἑόρτιες λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς 
Μονῆς, ξεναγήθηκε καί στόν Ραδι-
οφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλε-
ως, “Μαρτυρία”, ἀπό τόν Διευθυντή 
τοῦ Σταθμοῦ κ. Εὐστράτιο Χατζη-
δάκη καί τόν Τεχνικό Διευθυντή 
Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη, ἐνῶ πα-
ραχώρησε συνέντευξη ζωντανά στό 
ράδιο συνομιλώντας μέ τόν Θεοφι-
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λέστατο  Ἐπίσκοπο Δορυλαίου ἀπευθύνοντας πρός τό ἀκροαματικό κοινό χαιρε-
τισμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, τόν ὁποῖο καί ἐκπροσωποῦσε.

Μετά τό πέρας τῆς συνεντεύξεως ὁ Δ/ντής τοῦ Σταθμοῦ προσέφερε τήν ἀνα-
μνηστική πλακέτα τοῦ Γραφείου Τύπου καί τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία στόν ἀγαπητό  Ἱε-
ράρχη ὡς ἔνδειξη ἐκτιμήσεως καί εὐγνωμοσύνης.

Πρίν τήν ἀναχώρησή του ὁ Σεβασμιώτατος ξεναγήθηκε ἀπό τόν Πρωτοσυ-
γκελλεύοντα καί στούς χώρους τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου τῆς Μητροπόλεως 
ὅπου χαιρέτισε τό προσωπικό καί τούς ἐθελοντές μοιράζοντάς τους ἀναμνηστικές 
εὐλογίες.
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Ἡ ἑορτή τῆς  Ἁγίας Μαρίνας 
στήν  Ἁγία Μαρίνα

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λα-
μπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας στήν Ἱερά 
Μητρόπολή μας στούς διάφο-
ρους Ναούς καί παρεκκλήσια.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς ὁμώνυμης 
περιοχῆς τῆς πόλεως ὅπου διακο-
νεῖ ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλε-
ως κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό 
Ἑσπερινό καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τήν Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία.

Πλῆθος κληρικῶν καί 
κόσμου μετεῖχε τῶν λατρευ-
τικῶν ἀκολουθιῶν ἀκολου-
θώντας τά προβλεπόμενα 
μέτρα γιά τήν πανδημία καί 
προσευχόμενοι νά βοηθή-
σει ἡ Ἁγία νά ἀπαλλαχτεῖ 
ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτόν 
τόν θανατηφόρο ἰό.
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Ἡ ἑορτή τῆς  Ἁγίας Μαρίνας 
σέ Χλιαρό καί  Νεροχώρι

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Ἁγία Μα-
ρίνα στήν Μητρόπολή μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέλεσε 
τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν 
ὁμώνυμο  Ἱερό Ναό στήν περιοχή Χλιαρό Κυ-
δωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ π. Νικόλαος Λαδό-
πουλος.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἱε-
ρούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνας στό Νεροχώρι Ἀποκορώνου.

Καί τίς δύο ἡμέρες πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν ἔδωσε τό παρών στίς λατρευ-
τικές συνάξεις συμπροσευχούμενο μέ τόν Ποιμενάρχη μας στή χάρη τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ 
στά Καθιανά  Ἀκρωτηρίου

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμα-
σκηνός ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς 
Ἐνορίας Καθιανῶν Ἀκρωτηρίου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἀλέξανδρος Τρύφων.

Τό παρών στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔδωσαν Κληρικοί τῆς Μητροπό-
λεως, πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀνάμεσα τῶν καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως 
τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτοῦ Λαρίσης 
τῆς Νέας Δημοκρατίας, κ. Μαξίμου Χαρακόπουλου, καί τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μυ-
γδάλη, Συμβούλου τῆς ΔΣΟ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς 
Εἰκόνος τοῦ Προφήτου  Ἡλιοῦ πέριξ του Ναοῦ.
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Πανηγυρικός  ἑορτασμός 
στήν  Ἁγία Μαρία τήν Μαγδαληνή

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή στόν ὁμώνυμο προσκυ-
νηματικό Ναό τῆς πόλεως στήν περιοχή τῆς Χαλέπας, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Νι-
κόλαος Πατσουράκης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο.

Τήν παραμονή στόν μέγα πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό προεξῆρχε ὁ 
Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεώς μας Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαί-
ου κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος ὁμίλησε γιά τήν Ἁγία Μαρία τήν Μαγδαληνή.

Καί τίς δύο ἡμέρες πλῆθος κληρικῶν ἀνάμεσά των καί τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατι-
κοῦ Ἐπιτρόπου μας Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Περάκη καί λα-
ϊκῶν παρευρέθηκαν στήν πανήγυρη τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καί προ-
σευχήθηκαν στή χάρη της.
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Πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος 
στήν Κρήτη

Τήν γενέτειρά του Κρήτη ἐπισκέφθηκε ὡς Γέρων Χαλκηδόνος ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ πρῶτος σταθμός τῆς ἐπισκέψεώς του ἦταν 
ἡ  Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Ἐκεῖ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαί-
ου κ. Δαμασκηνός του ἐπιφύλασσε θερ-
μοτατη ὑποδοχή στήν ὁποία τό παρών 
ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας 
κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ἀπαμίας κ. Παΐσιος, ὁ Μέγας Πρω-
τοσύγκελλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 

Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Παν/τος Ἀρχιμ. Θεόδωρος Μεϊμάρης, οἱ Παν/τοι 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μάξιμος καί Νικηφόρος ἐκ τῆς ἀδελφότητος 
τῆς Μονῆς, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας Παν/
τος Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος, ὁ Καθηγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου 
Παν/τος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς, ὁ Γενι-
κός Ἀρχιερατικός μας Ἐπίτροπος Πρωτ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης, ἡ 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προ-
δρόμου Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, 
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ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, Κληρικοί καί Ψάλτες μέ προεξάρχοντα τόν Ἄρχοντα 
Ὑμνωδό τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. Κων/νο Στεφανάκη, ὁ Πρώην  Ὑπουργός κ. Ἀντώνιος Δια-
ματάρης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Ποινικολόγος 
κ. Σάκης Κεχαγιόγλου καί πλῆθος κόσμου πού παρέστη στήν ὑποδοχή.

Τόν Γέροντα Χαλκηδόνος συνόδευε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμα-
σκηνός.

Ἀκολούθησε ἐπίσημη ὑποδο-
χή στό Καθολικό της Μονῆς καί 
ἐν συνέχειᾳ ὁ Καθηγούμενος ξε-
νάγησε τόν Γέροντα Χαλκηδό-
νος στό νεοαναγειρόμενο Ἵδρυ-
μα Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
στό ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος Μη- 
τροπολίτης κ. Ἐμμανουήλ θά 
προεδρεύει.

Ἔμπλεος χαρᾶς ὁ Σεβασμιώ-
τατος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ποι- 
μενάρχη μας καί τόν Καθηγούμε-
νο τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς  Ἐπίσκοπο Δορυλαίου γιά τήν ἀβραμιαία φιλοξενία καί ὑποδο-
χή, μεταφέροντας παράλληλα σέ ὅλους τίς εὐχές καί εὐλογίες τῆς Α.Θ. Παναγιό- 
τητος καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
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Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο γιά τόν  Ὁπλαρχηγό 
Χατζημιχάλη Γιάνναρη

Τό Σάββατο 24 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἱερούργησε στόν  
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου στό Μάλεμε Κυδω-
νίας ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἰωάννης Κουκουρά-
κης τελώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
καί ἐν συνέχειᾳ τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο 

τοῦ Ὁπλαρχηγοῦ Χατζημιχάλη Γιάνναρη.
Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση, προεξάρ-

χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ ὅπου ὑπάρχει ἡ προτομή 
τοῦ ὁπλαρχηγοῦ.

Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή στή μνήμη τοῦ ὁπλαρχη-
γοῦ, ἀνάκρουση τοῦ  Ἐθνικοῦ μας  Ὕμνου καί ὁμιλία ἀπό τήν πρόεδρο τοῦ πο-
λιτιστικοῦ συλλόγου γυναικών τοῦ 
Μάλεμε κ. Ἐλευθερία Λιονάκη, ἡ 
ὁποία ἀναφέρθηκε στή δράση καί 
προσωπικότητα τοῦ Ὁπλαρχηγοῦ, 
ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε εὐεργέτης τῆς ἐνο-
ρίας ἀλλά καί τοῦ ἔθνους γιά τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπό τόν 
ὀθωμανικό ζυγό.

Τόν συντονισμό τῆς ἐκδηλώσεως 
εἶχε ὁ δικηγόρος καί Πρωτοψάλτης 
τοῦ Ναοῦ κ. Παντελής Ζέλιος.
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Ἡ ἑορτή τῆς  Ἁγίας Παρασκευῆς 
σέ Καλύβες καί Πλατάνι

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχιερατι-
κοῦ Ἑσπερινοῦ πού τελέστηκε στόν 
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Παρασκευῆς στό Πλατάνι Σούδας 
καί διακονεῖ ὁ Πρωτ. Κυριακός Κο-
ντάκος, χοροστάτησε τήν Κυριακή 
25 Ἰουλίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὅπου 
κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο ἀναφερό-
μενος στήν ζωή τῆς Ἁγιομάρτυρος 
Παρασκευῆς.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν ὁμώνυμο  Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στίς Καλύβες Ἀποκορώνου ὅπου 
διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Γ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Μι-
χαήλ Βλαβογιλάκης.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ  Ἑσπερινοῦ καί στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κλη-
ρικοί τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ οἱ ψάλτες ἀπέδωσαν μέ ὑπέροχες φωνές τούς ψαλ-
μούς καί τά τροπάρια.

Τό παρών στίς ἑορταστικές πανηγύρεις ἔδωσε ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. 
Χαράλαμπος Κουκιανάκης καί πλῆθος κόσμου τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν 
πανδημία.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τοῦ  Ἁγίου Παντελεήμονος 

στήν Μητρόπολή μας

Πολλοί  Ἱεροί Ναοί τῆς Μητροπό-
λεώς μας εἶναι ἀφιερωμένοι στή χάρη 
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ. Δαμασκηνός τέλεσε πανηγυρικό 
Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν ὁμώνυ-
μο Ἱερό Ναό στόν Μακρύ Τοῖχο ὅπου 
διακονεῖ ὁ π. Παῦλος Κλαράκης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τέλεσε τήν 
Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λει-

τουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Κόκκινο Μετόχι ὅπου δια-
κονεῖ ὁ π. Εὐάγγελος Γενάρης.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Μουζουρά Ἀκρωτηρίου ὅπου 
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδουμνάκης, τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατι-
κό Ἑσπερινό ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκο-
πος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός. Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας ὁ Ἐφημέριος καί τό 
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφεραν στόν Θεοφιλέστατο ἕνα ἐγκόλπιο συγχαί-
ροντας πού ὡς  Ἐπίσκοπος παρευρέθηκε πρώτη φορά στήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου.
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Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Θεοφιλέ-
στατος τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Πα-
ντελεήμονα Ἀμπεριᾶς ὅπου διακονεῖ 
ὁ Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης.

Τό παρών στίς λατρευτικές πα-
νηγυρικές συνάξεις ἔδωσε πλῆθος 
Κληρικῶν καί εὐσεβῶν προσκυ-
νητῶν πού ἦρθαν νά προσευχηθοῦν 
στόν Ἅγιο Παντελεήμονα πού τόσο 
εὐλαβοῦνται στήν πόλη μας.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στήν Ἁγία Εἰρήνη

Πηγή παρηγοριᾶς, στίς δύσκολες ἡμέρες, πού ζοῦμε, εἶναι καί ἡ Ἁγία Εἰρήνη 
Χρυσοβαλάντου μέ τά πολλά θαύματα, πού καταγράφονται ἀπό διάφορες μαρτυ-
ρίες καί τῆς ὁποίας τή μνήμη ἡ  Ἐκκλησία ἑορτάζει στίς 28  Ἰουλίου.

Μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς Ὁσίας Μη-
τρός ἠμῶν Εἰρήνης τῆς ἐκ Καππαδοκίας ἀσκησάσης ἐν τή Μονή Χρυσοβαλάντου, 
στό Πασακάκι Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετράκης.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ παρουσία κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί συμπροσευχουμένων εὐλαβῶν Χριστιανῶν πού 
ἦρθαν νά προσκυνήσουν τήν χάρη τῆς  Ἁγίας Εἰρήνης.
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Συνάντηση τῶν ἀποφοίτων 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης 
στήν  Ἁγία Τριάδα τῶν Τζαγκαρόλων

Τούς δυνατούς δεσμούς φιλίας ἀπέδειξαν καί τί-
μησαν καί ἐφέτος μέ τά προβλεπόμενα μέτρα γιά τήν 
πανδημία πρόσωπα πού ἀποφοίτησαν πρίν πενήντα 
ὀκτώ χρόνια ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή τῆς Ἁγί-
ας Τριάδος, στήν ἐτήσια συνάντησή τους πού πραγ-
ματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 29  Ἰουλίου ἐ.ἔ., στήν Ἱερά 

Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
Οἱ ἀπόφοιτοι πού μαζεύτηκαν μετά ἀπό πε-

νήντα ὀκτώ χρόνια ξαναθυμήθηκαν τά μαθητικά 
τους χρόνια καί προσευχήθηκαν στήν  Ἱ. Μ. τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, ὅπου πραγματοποιήθηκε λαμπρή 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ 
Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπρο-
σευχουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ δύο Ἀρχιερεῖς τέλεσαν τό τριήμερο 
Ἀρχιερατικό μνημόσυνο γιά τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας καί ἀδελφό 
τῆς Μονῆς κυρό Νικηφόρο καθώς καί γιά τούς μακαριστούς καθηγητές καί συμ-
μαθητές τῆς Σχολῆς.

Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό τόν Πρόεδρο ἀποφοίτων Πρωτ. Ἀντώνιο Σαπου-
νάκη καί ὁμιλία ἀπό τό μέλος τοῦ Συμβουλίου Δάσκαλο κ. Γεώργιο Φουλεδάκη.

Κατόπιν ἀπονεμήθηκαν εὐαρέσκειες καί τιμητικές πλακέτες σέ παλαιούς ἱερο-
σπουδαστές καί καθηγητές Κληρικούς καί Λαϊκούς.
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Μουσική βραδιά 
μέ φιλανθρωπικό χαρακτήρα...

Μία ὄμορφη μουσική βραδιά ἀναμνήσεων μέ 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα διοργάνωσε ὁ κ. Κυ-
ριάκος Γρηγοράκης μαζί μέ τήν ἐθελοντική ὁμάδα 
«ἡ γειτονιά μας τά Λενταριανά», καί τήν συμμε-
τοχή καί ἄλλων ἐρασιτεχνῶν τραγουδιστῶν καί 
συνεργατῶν, τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἰουλίου, 
στό γραφικό θεατράκι τῶν Λενταριανῶν.

Ὁ κ. Γρηγοράκης μαζί μέ τόν κ. Ἰωάννη Μα-
ραγκουδάκη καί τήν κ. Λένα Μπικάκη ἀπό τήν ὁμάδα τῶν Λενταριανῶν, ἐπισκέ-
φτηκαν τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, παραδίδοντας τά χρήματα καί τά ἀγαθά 
πού μαζεύτηκαν, στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος τούς 
εὐχαρίστησε γιά τήν ἐνέργειά τους αὐτή εἰδικά σέ ἐποχές δύσκολες πού ἡ φτώχεια 
καί ἡ ἀνέχεια συνεχίζουν νά μαστίζουν μεγάλο ποσοστό τῶν συνανθρώπων μας.

Λαμπρά ἐγκαίνια σέ δίκλιτο Ναό 
στό Ναύσταθμο Χανίων

Μέ ἱερή κατάνυξη καί εὐταξία τελέ-
στηκαν τήν Τετάρτη 4 Αὐγούστου ἐ.ἔ. 
τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας καί τοῦ νέου κλίτους τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, 
συμπαραστατουμένου τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρωτο-
συγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. 
Δαμασκηνοῦ, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ὑπεύ-

θυνος Στρατιωτικός Ἱερέας Πρωτ. Κυριακός Μπαντουβεράκης, Ἱερεῖς τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί ἄλλων Μητροπόλεων.

Ἀξιωματικοί, ὑπαξιωματικοί, στρατιωτικό καί πολιτικό προσωπικό εἶχαν κατα-
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κλύσει τόν ναό ἀπό νωρίς τό πρωί καί συμμετεῖχαν στήν ἐπιβλητική τελετή τῶν 
ἐγκαινίων τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία.

Παρόντες ἦταν ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.Ν. Ἀντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης μέ τούς 
ἐπιτελεῖς του καί ὁ Διοικητής τοῦ Ναυστάθμου Κρήτης Ἀρχιπλοίαρχος Σαριγιάν-
νης  Ἰωάννης.

Τούς ὕμνους ἔψαλλε ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς ΜΤΧ Ἐκκλησίας κ. Κων/νος 
Στεφανάκης βοηθούμενος ἀπό τούς μαθητές τοῦ Ἱεροψάλτες.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου πού τελέσθηκε γιά πρώτη 
φορά στό Ναό ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί συνιερουργοῦντος τοῦ Θε-
οφιλεστάτου ἀκολούθησε Ἀρχιερατικό Τρισάγιο γιά τόν μακαριστό Μητροπολίτη 
Κινσάσας κυρό Νικηφόρο καί γιά τόν Γέροντα Σεραφείμ τῆς Ρόδου.

Κατόπιν στή λέσχη ἀξιωματικῶν πραγματοποιήθηκε τιμητική ἐκδήλωση γιά τά 
ἐγκαίνια, ὅπου ὁ Στρατιωτικός Ἱερέας π. Κυριακός εὐχαρίστησε τούς δύο Ἀρχι-
ερεῖς γιά τήν μεγάλη εὐλογία τῶν ἐγκαινίων 
καθώς καί τόν Ἀρχηγό ΓΕΝ καί τόν Διοικητή 
προσφέροντας σέ ὅλους τιμητική πλακέτα τῶν 
Ἐγκαινίων καί ἕνα συμβολικό νόμισμα μέ τούς 
Ἁγίους ὡς ἐνθύμιο γιά τήν ἡμέρα αὐτήν.

Παράλληλα καί ὁ Ἀρχηγός προσέφερε μία 
πλακέτα στόν Σεβασμιώτατο ὡς ἔνδειξη εὐγνω-
μοσύνης γιά τήν σημερινή εὐλογία.
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Δορυλαίου Δαμασκηνός: “ὅταν λείπει ὁ Χριστός 
ἀπό τήν ζωή μας ἔχουμε παραμόρφωση”

Στό γραφικό μετόχι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Τι-
μίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου, τέλεσε Ἀρχιερατικό πανηγυρικό  Ἑσπε-
ρινό ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελεύων τῆς Μητρο-
πόλεως κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, τῆς 
Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος καί 
πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Τά ἐγκώμια τῆς Παναγίας 
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Λενταριανῶν

Μέ δέουσα λαμπρότητα, κατάνυξη καί Νυχτερινή Ἀρχιερατική Ἱερά Ἀγρυπνία 
τελέστηκαν μέ ὅλα τά προβλεπόμενα μέτρα, τήν Παρασκευή 13 Αὐγούστου ἐ.ἔ. 
τά προεόρτια της Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος οἱ ἐφημέριοι τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ 
Πρεσβ. Στυλιανός Σταγάκης καί ὁ Διάκονος π. Ἐλευθέριος Ξαγοραράκης, στό 
Ἱερό Ἀναλόγιο ἔψαλλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πρωτάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντας 
Ἰάκωβος, ἐνῶ πολλοί προσκυνητές προσῆλθαν καί προσευχήθηκαν στή χάρη τῆς 
Παναγίας μας.
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Τά Χανιά τίμησαν τήν Παναγία

Μέ κατάνυξη καί λαμπρότητα τι-
μήθηκε ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου σέ ὅλο τό μῆκος καί πλά-
τος τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέ συμ-
μετοχή τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, 
τόσο σέ  Ἐνορίες, μικρά Παρεκκλή-
σια, ἀλλά καί  Ἱερές Μονές, οἱ ὁποῖες 
ἰδιαιτέρως τιμοῦν τήν  Ὑπεραγία Θε-
οτόκο, πού παρά τά μέτρα πρός ἀπο-
φυγήν τῆς διασπορᾶς τοῦ Κορωναϊ-
οῦ, ἱκανοποιητική ἦταν ἡ προσέλευ-
ση τῶν πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἀνήμερα τῆς Παναγίας ἱερούρ-
γησε στόν  Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στά Πεμόνια Ἀποκορώνου ὅπου κήρυ-
ξε καί τό Θεῖο Λόγο ὁμιλώντας γιά τήν Παναγία.

Στήν Θεία Λειτουργίας ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. Κων/νος Θωμαδάκης, τεχνικός 
Δ/ντής τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία, ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιος Μαστραντωνάκης 
καί ὁ διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

Τήν παραμονή τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τέλεσε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπε-
ρινό στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Μεσκλά Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ π. Νικόλαος 
Μυσιρλάκης, συμπροσευχουμένων τό Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ε΄ Ἀρχιερα-
τικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Λαδόπου-
λου, τοῦ π. Ἐμμανουήλ Σκαλίδη καί τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Δερμιτζάκη.
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Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στόν Πλατανιά Κυ-
δωνίας, στό χωριό ὅπου μεγάλωσε ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεώς μας 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός καί συγκεκριμένα στόν 
Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἤ Γυρογιαλίτισσας, τελέστηκε πανηγυρι-
κός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός συμπροσευχουμένου τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. 
Δημητρίου Παρασκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. τοῦ Οικ. 
Θρόνου Γεωργίου Περάκη καθώς καί τοῦ Διακόνου Ἐλευθερίου Ξαγοραράκη.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου ὁ ὁποῖος προ-
εξῆρχε τοῦ Ἀρχιερατικοῦ  Ἑσπερινοῦ.

Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας γυναῖκες τῆς Ἐνορίας ἔψαλλαν κατανυκτικά τά 
ἐγκώμια πρός τῆς Παναγία μας.
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Τά ἐννιάμερα τῆς Παναγίας 
στήν Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν

Στόν Ἅγιο Ὀνούφριο τῆς Ἐνορίας Κου-
νουπιδιανῶν ὅπου διακονεῖ ὁ Παν/τος 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικη-
φόρος ἀπό τήν  Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων, τελέσθηκε τό Ἑσπέ-
ρας τῆς Κυριακῆς 22 Αὐγούστου, βραδι-
νή Θεία Λειτουργία γιά τήν ἀπόδοση τῆς 
ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
χοροστατοῦντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύ-
οντος τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ.Δαμασκηνοῦ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τρι-
άδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ ὁ Ἐπιτάφιος τῆς Παναγίας μέ ἄνθη στολισμένος 
καί πίσω ἀπό αὐτόν γυναῖκες τῆς Ἐνορίας ἔψαλλαν τά ἐγκώμια τῆς Παναγίας.

Κάθε χρόνο στίς 23 Αὐγούστου γιορτάζεται ἡ ἀπόδοσις τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, τά ἐννιάμερα τῆς Παναγίας καί ἡ ἐκκλησία κλείνει μέ τήν ἴδια πανηγυ-
ρική διάθεση τήν κοίμηση καί τήν μετάσταση τῆς Παναγίας πού τιμᾶται τήν 15η 
Αὐγούστου.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός στό παρεκκλήσιο 
τοῦ  Ἁγίου Κοσμᾶ τῆς Μητροπόλεώς μας

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
στά ὀνομαστήρια τοῦ Κρήτης Εἰρηναίου

Ταπεινά καί σεμνά προβλεπομένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία κλῆρος καί 
λαός τῆς Ἁγιοτόκου νήσου τῆς Κρήτης τίμησε τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπό 
της κ. Εἰρηναῖο τήν Δευτέρα 23 Αὐγούστου, ὁ ὁποῖος ἄγει τά ὀνομαστήρια του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός παρευρέθηκε στήν Ἀρχι-
επισκοπή Κρήτης καί εὐχήθηκε μαζί μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς τῆς Κρήτης τά χρόνια 
πολλά στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο.

Πανηγυρικά καί μέ κάθε 
λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ 
Ἅγιος Κοσμᾶς στό παρεκκλή-
σιο τῆς Μητροπόλεώς μας 
τήν Τρίτη 24 Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία Ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ 
ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο 
Λόγο.
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Τά Χανιά ἑόρτασαν τόν Ἅγιο Φανούριο

Τό διήμερο 26 καί 27 Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Φανουρίου καί στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας στούς Ἱερούς Ναούς πού εἶναι ἀφιερω-
μένοι στήν μνήμη του. 

Κέντρο τοῦ ἑορτασμοῦ εἶναι τό ὁμώνυμο Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Κάϊ-
νας ὅπου κάθε χρόνο ἑκατοντάδες πιστοί ἀψηφώντας τά χιλιόμετρα ξεκινοῦν ἀπό 
διάφορες περιοχές καί καταφθάνουν στό ἱερό παρεκκλήσιο μέ τίς φανουρόπιττες 
καί τίς ἀρτοκλασίες τούς τηρώντας τά προβλεπόμενα μέτρα γιά τήν πανδημία.

Τήν Κυριώνυμη ἡμέρα ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκη-
νός ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν θεῖο λόγο.
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Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως 
καθώς καί ἄλλων Μητροπόλεων.

Τό ἑσπέρας ἔλαβε χώρα ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός  Ἑσπερινός ἐπί τῇ 
μνήμῃ τοῦ Ἁγίου, προεξάρχοντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ὁ Θεοφιλέστατος κήρυξε καί τόν θεῖο λόγο, ἐνῶ πρό τῆς ἀπολύσεως τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Χρῆστος Παπουτσάκης ἀνέγνωσε καί τήν 
εὐχή εὐλογίας τῶν πιττῶν, πού προσεκόμισαν εὐσεβεῖς προσκυνητές καί προσκυ-
νήτριες πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Φανουρίου.

Τό παρών ἔδωσε πλῆθος κλήρου καί 
λαοῦ ἀνάμεσά του καί τοῦ Δημάρχου 
Ἀποκορώνου κ. Χαραλάμπους Κουκια-
νάκη, καθώς καί ἄλλων τοπικῶν φορέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τήν 
παραμονή τῆς ἑορτῆς τέλεσε τόν Μεγά-
λο πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό 
στήν ὁμώνυμη Ἐνορία στόν Κάτω Γαλατά 
Κυδωνίας.

Στόν Ἑσπερινό συμπροσευχήθηκαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως μέ ἐπικε-
φαλῆς τόν Γενικό Ἀρχιερατικό  Ἐπίτροπο Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γε-
ώργιο Περάκη.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Γεώργιος Σερ-
γάκης εὐλόγησε τίς Φανουρόπιττες.
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40νθήμερο μνημόσυνο 
Πρωτ. Χρυσάνθου Σταυρουλάκη

40νθήμερο μνημόσυνο ἐτε-
λέσθη τό Σάββατο 28 Αὐγού-
στου εἰς τόν  Ἱ.Ν. Ἁγ. Νεκτα-
ρίου στά Παχιανά Χανίων, σέ 
στενό οἰκογενειακό κύκλο, εἰς 
ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μα-
καριστοῦ ἀδελφοῦ καί συλλει-
τουργοῦ Πρωτ. Χρυσάνθου 
Σταυρουλάκη.

Τοῦ μνημοσύνου προέστη 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος μέ λόγους πού συνεκίνησε τούς πάντες, μίλησε γιά τό 
ἔργο τοῦ μακαριστοῦ γέροντος.

Συμπροσευχούμενοι ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ καί ἐνορίτες τοῦ π. Χρυσάνθου.
Κύριος ὁ Θεός ἀναπαῦται τήν ψυχή αὐτοῦ ἔνθα εὐφραινόμενον ἔστιν ἡ κα-

τοικίαν.
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Ἑορτή τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς 
τοῦ   Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 

στήν Μητρόπολή μας
Στήν  Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορα-

κιῶν τέλεσε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό  Ἑσπερινό 
καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης κ. Δαμασκηνός γιά τήν ἑορτή τῆς ἀπο-
τομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου, πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς τῆς 
Μητροπόλεως καί συμπροσευχουμένης τῆς Κα-
θηγουμένης τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
Χρυσοπηγῆς Γερόντισσας Θεοξένης, τῆς Καθη-
γουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας 
μετά τῆς ἀδελφότητος, καί πλήθους προσκυ-
νητῶν, πού τήρησαν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα 
γιά τήν πανδημία τοῦ Covid-19.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε 
πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν 

ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό Μανωλιόπουλο Κυδωνίας ὅπου 
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἀπόστολος Παρασκάκης.

Τήν κυριώνυμο ἐπίσης ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στήν  Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπί-
σκοπος Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνός, ὁ 
ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο.
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