
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄
ΤΕΥΧΟΣ 59

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - ΧΑΝΙΑ



Τό Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου .......................... 3

Ἡ τριακονταετής σταυροαναστάσιμη διακονία τοῦ Παναγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κων/λεως Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου (τοῦ Α΄) .....................6

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν Κοίμηση τοῦ Μίκη Θεοδωράκη .....................16

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τόν σεισμό στό  Ἀρκαλοχώρι ................................17

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τούς καταστροφικούς σεισμούς ............................18

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τόν Κρήτης Εἰρηναῖο ..............................................19

Δελτίον Τύπου λήξης  Ἐπετειακοῦ Συνεδρίου .............................................................................20

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τόν Κρήτης Εἰρηναῖο ..............................................22

Ἅγιος Ματθαῖος Ρεθύμνου & Κρυπτοχριστιανισμός - Μέρος 2ο  ............................................24

Ἡ συμβολή τῶν  Ἰώνων στήν  Ἐθνική Παλιγγενεσία ..................................................................32

Δράσεις καί Γεγονότα .....................................................................................................................34

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ - ΤΕΥΧΟΣ 59, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Ἰδιοκτήτης: Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.
Ἐκδότης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνός.
Ἐπιμέλεια  Ὕλης - Ὑπεύθυνοι περιοδικοῦ: Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ι.Μ.Κ.Α.  
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης-Θεολόγος,  
κα Στέλλα Περάκη, Φιλόλογος.
Φιλολογική Ἐπιμέλεια: κα Στέλλα Περάκη, Φιλόλογος.
Ἐπιστολές - Συνδρομές: Βιβλιοπωλεῖο Ι.Μ.Κ.Α. Τηλ. 28210 27819
Συνδρομή: Προαιρετική.
Ἠλεκτρονική σελιδοποίηση - Ἐκτύπωση:  Τηλ.: 210-34.76.090

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ PIXEL ART



Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέ-
κνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ 
ἐπίσημος ἡμέρα προσευχῶν 
διά τό φυσικόν περιβάλλον, 
εὑρίσκει καί ἐφέτος τήν ἀνθρωπότητα 
ἀντιμέτωπον μέ ἔντονα καιρικά φαινόμενα 
λόγῳ τῆς προϊούσης κλιματικῆς ἀλλαγῆς, 
καταστροφικάς πλημμύρας καί πυρκαϊάς 
εἰς ὅλον τόν πλανήτην, καθώς καί μέ τήν 
πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ καί τάς κοινω-
νικάς καί οἰκονομικάς ἐπιπτώσεις της.

Τό γεγονός ὅτι τά περιοριστικά μέτρα 
εἰς τάς μετακινήσεις καί ἡ ἐπιβολή ὁρίων εἰς 
τήν βιομηχανικήν παραγωγήν ὡδήγησαν 
εἰς μείωσιν τῶν ρύπων καί τῆς ἐκπομπῆς 
ἀερίων, ὑπῆρξεν ἕν ἐπί πλέον σημαντικόν 
δίδαγμα περί τῆς ἀλληλουχίας τῶν πάντων 
ἐν τῷ κόσμῳ καί περί τῆς ἀλληλοπεριχω-
ρήσεως πασῶν τῶν διαστάσεων τῆς ζωῆς. 
Ἀπεκαλύφθη ἐπίσης ἐκ νέου ὅτι αἱ οἰκο-
λογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν προέ-
κτασιν τῆς θεολογίας καί τῆς λειτουργικῆς 
παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, συμπορεύο-
νται μέ τάς διαπιστώσεις τῆς ἐπιστήμης καί 
τήν προτροπήν ἐκ μέρους τῶν εἰδημόνων 
πρός πολύπλευρον κινητοποίησιν διά τήν 
προστασίαν τῆς ἀκεραιότητος τοῦ φυσι-
κοῦ περιβάλλοντος.

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προσευχόμεθα διά τήν 
ταχεῖαν ὑπέρβασιν τῶν συ-
νεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς 
κρίσεως καί διά τόν ἄνωθεν 
φωτισμόν τῶν κυβερνήσεων 

παγκοσμίως, ὥστε νά μή ἐπιστρέψουν 
ἤ νά ἐπιμείνουν εἰς τόν οἰκονομισμόν, 
εἰς ἐκείνας τάς ἀρχάς ὀργανώσεως τῆς 
οἰκονομικῆς ζωῆς, τῆς παραγωγῆς καί 
τῆς καταναλώσεως καί τῆς ἐξαντλητικῆς 
ἐκμεταλλεύσεως τῶν φυσικῶν πόρων, αἱ 
ὁποῖαι ἴσχυον πρό τῆς πανδημίας.

Εἰλικρινής εὐχή τῆς ἡμῶν Μετριότη-
τος εἶναι καί ὁ τερματισμός τῆς διαδόσε-
ως ψευδοεπιστημονικῶν ἀπόψεων περί 
δῆθεν ἐπικινδυνότητος τῶν ἐμβολίων 
κατά τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, τῆς κα-
τασυκοφαντήσεως τῶν εἰδικῶν καί τῆς 
ἀνερματίστου ὑποβαθμίσεως τῆς σοβαρό-
τητος τῆς νόσου.

Δυστυχῶς, παρόμοιαι θέσεις διαδί-
δονται καί ἀναφορικῶς πρός τήν κλιμα-
τικήν ἀλλαγήν, τά αἴτια καί τά ὀλέθρια 
ἐπακόλουθά της. Ἡ πραγματικότης εἶναι 
τελείως διαφορετική, ἐνώπιον δέ αὐτῆς 
ἀπαιτεῖται ὑπευθυνότης, σύμπραξις, συ-
μπόρευσις καί κοινόν ὅραμα.

Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀδρανῶμεν, ἐν 
ἐπιγνώσει τῶν κοινῶν διά τό ἀνθρώπινον 
γένος μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων. 

Τό Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου 
γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου
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Ἡ ἀδιαφορία διά τόν πάσχοντα συνάν-
θρωπον καί διά τήν καταστροφήν τῆς 
«καλῆς λίαν» δημιουργίας εἶναι προσβολή 
τοῦ Θεοῦ καί ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν του. 
Ὅπου ὑπάρχει σεβασμός πρός τήν κτίσιν 
καί ἔμπρακτος ἀγάπη πρός τόν «ἠγαπημέ-
νον τοῦ Θεοῦ» ἄνθρωπον, ἐκεῖ εἶναι πα-
ρών ὁ Θεός.

Μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον 
(Κρήτη 2016), τό Οἰκουμενικόν Πατριαρ-
χεῖον, συμφώνως πρός τό πνεῦμα καί τάς 
ἀποφάσεις αὐτῆς, ὥρισε μίαν ἐπίσημον 
ἐπιτροπήν ἐκ θεολόγων διά τήν κατάρ-
τισιν ἑνός κειμένου περί τῶν κοινωνικῶν 
συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας καί περί τῆς 
κοινωνικῆς ἀποστολῆς καί μαρτυρίας τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον 
κόσμον. Εἰς τό κείμενον τοῦτο, τό ὁποῖον 
ἔχει ἐγκριθῆ πρός δημοσίευσιν ὑπό τῆς 
περί ἡμᾶς Ἁγίας καί  Ἱερᾶς Συνόδου καί φέ-
ρει τόν τίτλον  Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

Τό κοινωνικόν ἦθος ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ 
Ἐκκλησίᾳ, σημειοῦνται προσφυῶς τά ἑξῆς: 
«Ἡ Ἐκκλησία ἐνθαρρύνει τούς πιστούς νά 
εἶναι εὐγνώμονες διά τά εὑρήματα τῶν 
ἐπιστημῶν καί νά δέχωνται ἀκόμη καί 
ἐκεῖνα τά ὁποῖα, ἐνδεχομένως, θά τούς 
ὑπεχρέωναν νά ἀναθεωρήσουν τάς ἀντι-
λήψεις των διά τήν ἱστορίαν καί τό πλαίσι-
ον τῆς κοσμικῆς πραγματικότητος. Ἡ ἐπι-
θυμία δι᾿ ἐπιστημονικήν γνῶσιν ἀπορρέει 
ἀπό τήν ἰδίαν πηγήν μέ αὐτήν τοῦ ἱμέρου 
τῆς πίστεως νά εἰσέλθῃ ἔτι βαθύτερον εἰς 
τό μυστήριον τοῦ Θεοῦ». (§ 71).

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία 
προβάλλει μετ᾿έμφάσεως τό ἀδιαίρετον 
τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλο-
ντος καί τῆς φιλανθρώπου μερίμνης διά 
τόν πλησίον. Τόσον ἡ οἰκοφιλική συμπερι-
φορά, ὅσον καί ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἱερότη-
τος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἶναι «λει-

τουργία μετά τήν Λειτουργίαν», ζωτικαί 
διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώ-
σεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ἔμπρακτος σεβασμός τῆς κτίσεως καί 
τόπος καί τρόπος τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προ-
σώπου καί τῆς ἀλληλεγγύης.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα 
τέκνα,

Εἰς αὐτήν τήν δύσκολον περίοδον, ἡ 
ἀνάληψις πρωτοβουλιῶν διά τόν περιο-
ρισμόν τῆς πανδημίας ἀποτελεῖ βασικόν 
ποιμαντικόν καθῆκον διά τήν Ἐκκλησίαν. 
Κατηγορική ἠθική ἐπιταγή εἶναι ἐπίσης ἡ 
στήριξις τῆς γενικῆς προσβάσεως εἰς τόν 
ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, πρωτί-
στως δέ διά τούς πτωχοτέρους λαούς, κατά 
τόν Κυριακόν λόγον, «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε 
ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί-
στων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄, 40).

Ὀφείλομεν νά ἀγαπῶμεν ἀλλήλους 
«καθώς ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς» 
( Ἐφέσ. ε΄, 2) καί νά ἀναδεικνυώμεθα «ἱε-
ρεῖς» τῆς δημιουργίας, φυλάσσοντες καί 
καλλιεργοῦντες αὐτήν μέ ἐπιμέλειαν καί 
στοργήν, ἀναφέροντες τό τιμαλφέστα-
τον τοῦτο δῶρον τῆς Θείας Χάριτος μετ᾿ 
εὐχαριστίας εἰς τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων.

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα ὁλοθύμως 
πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον, ὑγιές καί καλλί-
καρπον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί 
ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Πα-
ναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν χάριν καί 
τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς 
τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν!

͵βκα΄ Σεπτεμβρίου α΄
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Λόγια ἁπλά ἐγκάρδια καί μέ πολύ 
σεβασμό στό πρόσωπο τοῦ Πανα-

γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου ἀπευθύνω σήμερα ἐνώ-
πιον σοφωτάτων κληρικῶν καί πιστῶν 
τῆς κατά Κρήτην Ἁγιωτάτης Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας, θυγατρός τῆς Ἁγίας 
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐπί 
τῇ τριακονταετεῖ μαρτυρίᾳ καί διακονίᾳ 
τοῦ πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας ταπεινοῦ 
καί  Ἐσταυρωμένου Πατριάρχου. Θεωρῶ 
μικρό τόν ἑαυτό μου, νά ἀναφερθῶ στό 
πρόσωπό του καί στήν διακονία του κα-
θώς εἶμαι σίγουρος ὅτι θά τόν ἀδικήσω.

 Μεγάλη τιμή καί εὐλογία συντελεῖται 
σήμερα στούς θόλους τῆς Πατριαρχικῆς 
καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων καθώς λαμ-
βάνει σάρκα καί ὀστᾶ ἡ πρόταση τῆς 
ἐριτίμου Ὑπουγοῦ Πολιτισμοῦ κ. Λίνας 
Μενδώνη ἡ ὁποία ἔλαβε τήν εὐλογία 
τοῦ Πατριάρχου νά ὑπάρχει στή Μονή 
τῆς μετανοίας μου ἕως πρότινος, χῶρος 
ἐκθεμάτων μέ τήν ἐπωνυμία «Ἵδρυμα 
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος», ὅπου, εἰς 
αἰῶνας αἰώνων ὡς ἱερά παρακαταθήκη 
οἱ ἀδελφοί τῆς Μονῆς θά συνεχίζουν 
τήν παράδοση τῶν προαναπαυσαμένων 
πατέρων καί ἀδελφῶν, τήν ἀρχοντιά καί 
τό ἄρωμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας μέ τόν ταυτισμένο 
μέ αὐτή Μέγα Πατριάρχη Βαρθολομαῖο 

Ἡ τριακονταετής σταυροαναστάσιμη διακονία 
τοῦ Παναγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κων/λεως 
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 

Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ (τοῦ Α΄)
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ

τόν Οἰκολόγο – εἶναι ὅρος πού ἴσως 
πρέπει νά τοῦ ἀποδοθῆ ὡς καί ἄλλοι καί 
ἴσως εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἀκούγεται 
αὐτός ὁ χαρακτηρισμός.

Σεβασμιώτατε Γέροντα Μητροπολίτα 
Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ.
Θεοφιλέστατε Ἅγ. Καθηγούμενε.

Ἦταν 13 Αὐγούστου, ἡμέρα κατά τήν 
ὁποία πραγματοποιήθηκε ἡ ὁλονύκτια 
εὐχαριστία στήν Κων/πολη, ὁ ἀκάθι-
στος ὕμνος πρός τήν Κυρία Θεοτόκο 
γιά τήν προστασία τῆς πόλεως ἀπό τούς 
Ἀβάρους τό 626 μ.Χ., ὅπου τό 1961 ὁ 
νέος εὔελπις τῆς Ὀρθοδοξίας Δημήτρι-
ος Ἀρχοντώνης, γιός ἁπλῶν καί πιστῶν 
ἀνθρώπων τῆς νήσου Ἴμβρου γονάτισε 
ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Καθε-
δρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Ἴμβρου γιά νά λάβει τόν πρῶτο βαθμό 
τῆς Ἱερωσύνης, αὐτό τοῦ Διακόνου, ἀπό 
τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἴμβρου καί 
Τενέδου κατόπιν Ἡλιουπόλεως καί Γέρο-
ντα Χαλκηδόνος κυρόν Μελίτωνα.

Σήμερα, ἑξῆντα ἔτη μετά, ὁλόκληρη 
ἡ Ὀρθοδοξία μά καί ὁ κόσμος ὁμιλεῖ μέ 
σεβασμό γι’ αὐτόν πού ἡ ζωή του ὁλό-
κληρη ὑπῆρξε καί ὑπάρχει διακονία τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, 
τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων καί ὁλόκληρης 
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ κόσμου.

Σήμερα ἔχει τόν ὑψηλό καί μαρτυρι-
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κό τίτλο Ἀρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας 
Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης.

Τά λόγια τότε τοῦ χειροτονήσαντος 
γέροντός του, Μητροπολίτου Μελίτω-
νος, ἦταν ἄραγε προφητικά; «Στάσου 
ἀκίνητος, στάσου μέ φόβο Θεοῦ μπρο-
στά στό ἔνδοξο φῶς τῆς Μεταμορφώ-
σεως1. Μή πάρεις ποτέ τά μάτια σου 
πάνω ἀπό τόν Μεταμορφωμένο Κύριο, 
νά δίδεις αὐτό τό φῶς τό ἀνέσπερο σέ 
ὅλους τούς ἀνθρώπους»2.

Συνεπῶς, ἡ τριακονταετής διακονία 
τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου δέν ἀπο-
τελεῖ τέλος καί μετάβαση σέ νέα, ἀλλά 
συνέχεια ἐντονότερη καί μεγαλοπρεπέ-
στερη πού ἡ πρώτη δύναται νά χαρα-
κτηριστεῖ ὡς μαθητεία καί προετοιμασία 
ἐνῶ ἡ δεύτερη ἔρχεται νά δώσει τήν τε-
λειότητα στήν ἀποφασιστικῆς σημασίας 
διεκπεραίωση τῶν θεμάτων τῆς ἀπαντα-
χοῦ  Ὀρθοδοξίας.

Τρεῖς λέξεις χαρακτηρίζουν αὐτά τά 
ἔτη: χειροτονία-ες, διάκονος, διακονία. 
Τρίπτυχο εὐλογημένο σημαδιακό καί 
ἐλπιδοφόρο γι’ αὐτό ἕνα πνευματικό 
τέκνο του τό 1994 χειροτόνησε Διάκο-
νο τόν ἀπό Προύσης νῦν Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο, δίδοντας σ’ αὐτόν 
ὄνομα ἐλπίδας γιά τήν ἐπάνδρωση τῆς 
Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Γεωρ- 
γίου Φαναρίου. 

Μαρτυρία τῶν παιδικῶν του χρόνων 
ὄντας μαθητής τῆς Δ΄ Γυμνασίου κατά 
τό σχολικό ἔτος 1954-1955 σέ ἔκθεσή 
του ἀναφέρει: «Τά σημερινά προτερή-
ματα, τά χαρίσματα πού χρειάζεται ἕνας 
ὑποψήφιος ἱερέας ἀποτελοῦν τίς σπου-

1. Ἡ 13η Αὐγούστου εἶναι ἡμέρα ἀποδόσεως 
τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.
2. Ἀπό τό βιβλίου τοῦ π. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, 
Ἀποστολή καί ὅραμα, ἐκδόσεις ἐν πλῶ, 2018.

δαιότερες ἀρετές του. Πρέπει νά εἶναι 
ἄνθρωπος, τίμιος, εὐσεβής˙ νά προσπα-
θεῖ νά ὁμοιάζει εἰς τήν ταπείνωση τοῦ 
τελώνου καί τήν ἀγάπη τοῦ καλοῦ Σα-
μαρείτου καί νά μήν ὁμοιάσει τοῦ Φαρι-
σαίου τήν ὑψηγορία καί τοῦ Λευίτου τήν 
ἀδιαφορία ὁ ὁποῖος παρῆλθε ἀμέριμνος 
ἀφήνοντας ἡμιθανῆ τόν πληγωμένο 
ὁμοεθνῆ του».

Στήν ἴδια ἔκθεση ἔγραφε στόν ἐπί-
λογο: «Ἔχω ἀποφασίσει καί προσπαθῶ 
νά ἐπιτελῶ ὅλα [τά ἀνωτέρω] ἐπειδή 
εἶμαι καί ἐγώ εἷς ἐκ τῶν μελλόντων λει-
τουργῶν τοῦ Ὑψίστου»3. Στό δέ προσω-
πικό του ἡμερολόγιο σέ ἡλικία 15 ἐτῶν 
ἔγραφε: «Βλέπω τό παρόν μου ὡς τήν 
εὐτυχέστερη περίοδο τῆς ζωῆς μου... 
Ἀτενίζω τό μέλλον μου. Τό βλέπω γεμά-
το πόνο καί μόχθο. Ὅμως στό τέλος τους 
κρύβεται μία ἠθική ἱκανοποίηση, ἐπειδή 
ἐλπίζω πώς θά βαδίσω τήν εὐθεία ὁδό 
καί θά καταλήξω στό ἐπιθυμητό τέρμα. 
Προσεύχομαι νά πραγματοποιηθοῦν τά 
ὄνειρά μου καί νά ἐγκαταλείψω τήν πρό-
σκαιρη αὐτή ζωή μέ τήν δικαία πεποίθη-
ση ὅτι ἐξετέλεσα ὅλα τά καθήκοντά μου, 
ἀτομικά, κοινωνικά καί ἐθνικά, δηλ. μέ 
τήν πεποίθηση ὅτι θά κερδίσω τή Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ»4.

Λόγια προφανῶς διορατικά καί θε-
όπνευστα. Ποιός θά μποροῦσε νά προ-
βλέψει ὅτι τό μέλλον του θά ἦταν σταυ-
ροαναστάσιμο, γεμάτο ἀπό πόνο, λύπη 
μά καί ἐλπίδα;

Ποιός ἤλπιζε ὅτι τά ἀτομικά του ὄνει-
ρα δέν θά ἐκπληρώνονταν ἐπειδή «ὅλον 
ἑμαυτόν ἠνάλωσεν εἰς τήν διακονίαν 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη- 

3. αὐτόθι Ἀποστολή καί ὅραμα.
4. αὐτόθι Ἀποστολή καί ὅραμα.



σίας»; Ἡ ζωή του ὁλόκληρη γίνεται 
σταυροαναστάσιμη πορεία εὐθύνης, πό-
νου, μόχθου, συκοφαντίας...

Οἱ σπουδές του στήν γενέτειρά του, 
στή Ζωγράφειο Σχολή Κων/λεως, στή 
Θεολογική Σχολή Χάλκης, τόν ἀποκα-
λούμενο λόφο τῆς ἐλπίδας, καί σέ πολλά 
Πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης, κυρίως τῆς 
Ρώμης καί τῆς Γερμανίας, ἔδωσαν προ-
οπτική καί ὅραμα ὅπως ὁ ἴδιος ἐπιθυ-
μοῦσε καί καλλιεργοῦσε τόν ἑαυτό του.

Μετά τήν στρατιωτικήν του θητεία 
καί εἰδικότερα ἀπό τό 1963 ἕως τό 1968 
παρακολούθησε Μεταπτυχιακές σπου-
δές στό Ἰνστιτοῦτο Ἀνατολικῶν Σπουδῶν 
Ρώμης, στό Οἰκουμενικό Ἰνστιτούτο 
BOSSEY τῆς Ἐλβετίας καί στό Πανεπι-
στήμιο τοῦ Μονάχου ἐνῶ ἐκπόνησε Δι-
δακτορική διατριβή στό Κανονικό Δίκαιο 
μέ θέμα «Ἡ κωδικοποίηση τῶν ἱερῶν Κα-
νόνων τῶν κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ 
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ» τό ὁποῖο κατέθεσε 
στό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο Ρώμης.

Ἕνα ἔτος μετά, τό 1969, χειροτονεῖται 
πρεσβύτερος καί ἐνῶ προοριζόταν νά 
διακονήσει ὡς βοηθός Σχολάρχου στήν 
Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης μέ σκοπό 
νά ἀναλάβει τήν διεύθυνση αὐτῆς ὡς 
διάδοχος τοῦ Γέροντά του Μελίτωνα τό 
1972 μέ τήν ἐκλογή τοῦ Πατριάρχου κυ-
ροῦ Δημητρίου καλεῖται ἀπό τόν ἴδιο νά 
ἀναλάβει τό ἰδιαίτερο Γραφεῖο τοῦ Πα-
τριάρχου, θέση τήν ὁποία κατεῖχεν ἕως 
τῆς ἐκλογῆς του ὡς Πατριάρχης τοῦ Γέ-
νους καί τῆς Οἰκουμένης.

Ἡ ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτου Φι-
λαδελφίας ἔγινε τό 1973 καί χειροτονή-
θηκε τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων τοῦ 
ἴδιου ἔτους ἐνῶ τό 1990 μετά τήν πρός 
Κύριον ἐκδημία τοῦ Γέροντός του καί 
Γέροντος Μητροπολίτου Χαλκηδόνος 

κυροῦ Μελίτωνα τόν διαδέχθηκε στήν 
Μητρόπολη Χαλκηδόνος.

Καί ἔρχεται ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία 
ἀναλαμβάνει τό πηδάλιο τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ὅπου σέ ἡλικία 52 ἐτῶν ἐκλέγεται 
παμψηφεί δι’ ἀποφάσεως τῆς ἁγίας καί 
Ἱερᾶς Συνόδου ὁ 270ος Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης καί προστίθεται ἕνας ἀκό-
μα κρίκος στήν ἁλυσίδα τῶν ἀφανῶν 
μαρτύρων Πατριαρχῶν τῆς Ἁγίας τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Γέ-
νους καί τῆς Οἰκουμένης ἐνῶ τήν 2α 
Νοεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους ἐνθρονίζεται 
στόν μαρτυρικό καί σταυροαναστάσιμο 
πρῶτο θρόνο τῆς Οἰκουμένης.

Ἔκτοτε ἡ διακονία του σέ διαφόρους 
τομεῖς ὑπῆρξε ἀκατάπαυστη καί ἀκατα-
πόνητη. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀπαριθ-
μηθοῦν ὅλα. Ἕνα εἶναι τό σίγουρο, ὅτι 
ὅσα ἀναφέρονται στόν χῶρο τοῦ διαδι-
κτύου καί σέ διάφορα συγγράμματα τά 
ὁποῖα κυκλοφοροῦν, ἀναφέρουν κυρίως 
γεγονότα πού χαρακτηρίζουν τήν δια-
κονία του ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. 
Ποιός, ὅμως, γνωρίζει τίς θυσίες καί τίς 
ἀγρυπνίες πού κάνει προσπαθώντας νά 
παρηγορήσει καί νά στηρίξει τούς ἐν 
Κων/λει ἀδελφούς Ὀρθοδόξους κλῆρο 
καί λαό; Ποιός γνωρίζει τίς προσπάθει-
ες του νά στηρίξει τούς ἐν τῇ Μονῇ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου ἀδελφούς ἀλλά καί μᾶς 
τούς Ἐπισκόπους;

Θά ἀναφερθῶ σέ ἐλαχίστους σπου-
δαιοτάτους χειρισμούς πού καταξιώνουν 
τόν Πατριάρχη μας ἔστω καί ἄν μερικοί 
κύκλοι τόν ἐπικρίνουν μιλώντας ἐκ τοῦ 
ἀσφαλοῦς.

Θά ἀναφερθοῦμε ἐπιγραμματικῶς στά 
προβλήματα τοῦ Πατριαρχείου, στήν ἑνό-
τητα τῆς Ὀρθοδοξίας, στούς Διαλόγους, 
στό περιβάλλον, τίς ἐπικρίσεις καί λίγο 
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στίς συμμετοχές καί διακρίσεις τοῦ Πα-
ναγιωτάτου καθώς τόν Πατριάρχη Βαρ-
θολομαῖο «πλεῖσται ἀρεταί πλαισιοῦσι».

Μέ τόν νέο ὑψηλό τίτλο, Ἀρχιεπίσκο-
πος Κων/λεως Νέας Ρώμης καί Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης, σπεύδει πρωτίστως 
νά διακονήσει τήν «πολυμερῶς καί πο-
λυτρόπως πληγωθεῖσα» Ἐκκλησία τῆς 
Κων/λεως καί τούς ἐκεῖ πιστούς πού συ-
νεχῶς συρρικνοῦνται ἀγωνιώντας ποιοί 
θά μείνουν ὡς συνεχιστές τῆς αἴγλης τοῦ 
Βυζαντίου. 

Σήμερα, δυστυχῶς, ὡς Πατριάρχης 
ἀγωνίζεται ἀκόμα γιά τή Θεολογική Σχο-
λή τῆς Χάλκης ἡ ὁποία σέ πεῖσμα τῶν 
διωκτῶν παραμένει πάντα ἕτοιμη γιά νά 
λειτουργήσει καί νά δεχθεῖ τούς πρώτους 
φοιτητές. Ἀγωνίζεται παντοιοτρόπως 
πρός κάθε κατεύθυνση γιά νά λειτουργή-
σει καί πάλι ὁ «Λόφος τῆς Ἐλπῖδος».

Ἡ ζωή στήν πόλη τῆς πλέον τῆς χιλι-
ετοῦς αἴγλης τῆς Ὀρθοδοξίας καί παρου-
σίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πόλη στήν ὁποία 
πλῆθος Πατριαρχῶν καί Ἀρχιερέων δι-
ακόνησαν, ἁγιάσθηκαν, κρεμάσθηκαν, 
θανατώθηκαν, συνεχίζει νά ἔχει προ-
βλήματα καί αὐτά ὁ σοφός ἰακοστρόφος 
καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαῖος ἀπό φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυ-
κτός προσπαθεῖ νά λύσει. Γνωρίζει ὅτι ἡ 
ὁμογένεια τοῦ Φαναρίου καί γενικότερα 
τῆς Κων/λεως καί τῆς Μ. Ἀσίας περνᾶ 
κρίση ταυτότητος καί διωγμῶν. Διά 
τοῦτο ἀρθρογραφεῖ, ὁμιλεῖ, διδάσκει καί 
διαλαλεῖ τούς προβληματισμούς του, τίς 
ἀγωνίες του ὥστε νά γίνονται γνωστά 
τά προβλήματα μήπως καί λυθοῦν.

Οἱ συναντήσεις του μέ τίς τουρκικές 
ἀρχές, μέ τήν ἡγεσία τῆς χώρας καί σέ 
ὑψηλότερο ἐπίπεδο, μέ ἐνέργειες διπλω-
ματικές, καί ἄλλοτε μέ ἀπειλές «μᾶς βρή-

κατε ἐδῶ, δέν σᾶς βρήκαμε» χαρακτη-
ρίζουν τόν ποιμένα ἕτοιμο νά θυσιάσει 
«τήν ψυχή Αὐτοῦ ὑπέρ τῶν προβάτων».

Παρά τά προβλήματα καί τίς δυσκο-
λίες δέν λησμονεῖ ὅτι εἶναι Πατριάρχης 
τῆς Οἰκουμένης, ὅτι φέρει στούς ὤμους 
του τήν Ὀρθοδοξία τήν ὁποία μαρτυρεῖ 
πρός πᾶσα κατεύθυνση, ἱστορικομαρ-
τυρικῶς «ἔργῳ καί λόγῳ». Σταυροανα-
στάσιμη, λοιπόν, ἡ πορεία του, ἀνέρχεται 
διαρκῶς τόν Γολγοθᾶ. Καί ἐνῶ ὅλα αὐτά 
συμβαίνουν κάποιοι αὐτοαποκαλούμενοι 
θεματοφύλακες τῆς παραδόσεως καί τῆς 
Ὀρθοδοξίας κρατοῦν τό φραγγέλιον καί 
μαστιγώνουν ἀδυσώπητα τόν μονίμως 
ἐσταυρωμένο Πατριάρχη. Ἀπορρίπτεται 
τό πρόσωπό του, ἀπορρίπτεται ὁ θεσμός 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πού 
εἶναι ἡ ἐγγύηση τῆς ἑνότητας ἀπό ἄλλους 
Ὀρθοδόξους λαούς καί πρόσωπα, οἱ 
ὁποῖοι «σκληρῶς πρός κέντρα λακτίζειν».

Οἱ ἔξωθεν πληγές τοῦ Πατριάρχου 
εἶναι ἐμφανεῖς καί προσπαθεῖ καί ὁ ἴδιος 
καί οἱ συγκυρηναῖοι αὐτοῦ νά τίς ἐπου-
λώσουν. Τό μεγάλο μαρτύριο, ὅμως, 
εἶναι τό κρυφό καί ἄτολμο ὅπου κάποιοι 
ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς μιλοῦν καί κατακρί-
νουν. Γι΄ ἐμᾶς οἱ λέξεις Πατριάρχης καί 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι λέξεις 
ἀλληλοπεριχωρούμενες.

Στήν Διορθόδοξη ἑνότητα καί δια-
κονία τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σέ-
βεται καί προστατεύει τά ἤθη καί ἔθιμα 
κάθε λαοῦ. Τό αὐτό συνεχίζει παραδο-
σιακά καί κρατᾶ τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεως ἀλώβητη καί ἀληθινή 
ὅπως ἀκριβῶς τήν παρέλαβε. Στό πρῶτο 
ἔτος τῆς Πατριαρχίας του, τήν 24η Ἰου-
νίου 1992, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης  
κ.κ. Βαρθολομαῖος ὑλοποίησε τήν ἀπό τό 
1937 ἀπόφαση τῆς Ἁγ. καί Ἱερᾶς Συνόδου 
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τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν 
αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβα- 
νίας, μέ τήν ἐκλογή τοῦ ἕως τότε Πα-
τριαρχικοῦ ἐπιτρόπου Μητροπολίτου 
Ἀνδρούσης κ. Ἀναστασίου μετά τήν πτώ-
ση τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος ὁμοῦ μέ 
ἄλλους τρεῖς Μητροπολίτες, Κορυτσᾶς, 
Ἀργυροκάστρου καί Βερατίου. Τοιουτο-
τρόπως συγκροτήθηκε ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας.

Συμβάλοντας στήν ὀρθόδοξη ἑνότητα 
καί λειτουργώντας πάντοτε μέ γνώμονα 
τόν σεβασμό πρός τίς λοιπές Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες ὡς πρῶτος μεταξύ ἴσων καί 
ἔχοντας κανονικό τό δικαίωμα τῆς συ-
γκλήσεως Συνάξεων τῶν προέδρων τῶν 
Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, 
τό 1992 στήν Κων/λη, τό 1995 στήν Πά-
τμο, τό 1998 στήν Σόφια, τό 2000 στήν 
Ἱερουσαλήμ, τό 2005 καί πάλι στήν Κων/
λη, τό 2008 στή Νίκαια τῆς Βηθυνίας, τό 
2011 καί πάλι στό Φανάρι ἀποτέλεσε μία 
ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων ἐνεργειῶν γιά τήν 
Ὀρθόδοξη ἑνότητα. Τό δέ ἐπιστέγασμα 
πάντων ἀποτέλεσε ἡ Ἁγ. καί Μεγάλη Σύ-
νοδος μέ τή συμμετοχή δέκα ἐκκλησιῶν 
ἐκ τῶν 14 πού ὑπῆρχαν τότε (σήμερα μέ 
τήν αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανίας εἶναι 
15). Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος πραγ-
ματοποιήθηκε στό Κολυμβάρι τοῦ Ν. 
Χανίων τῆς νήσου Κρήτης κατά τίς ἡμέ-
ρες τῆς Πεντηκοστῆς. Ἄρχισε τήν ἡμέρα 
τῆς Πεντηκοστῆς ἤτοι τήν 17η Ἰουνίου 
καί ὁλοκληρώθηκε τήν 27η Ἰουνίου τοῦ 
ἕτους 2016. Τό κυριότερο μήνυμα ἐλήφθη 
ἀπό τό Γραφικό Χωρίο «ἵνα ὦσι ἕν καθώς 
ἡμεῖς ἕν ἐσμέν» ( Ἰω. 17,11).

Ἡ Μητρόπολή μας εἶχε τήν εὐλογία 
καί τή χαρά νά φιλοξενήσει τήν λήξη τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τήν Κυρια-
κή τῶν Ἁγίων Πάντων ὅπου πραγματο-

ποιήθηκε ἡ Θ. Εὐχαριστία τῆς λήξεως 
Αὐτῆς στόν Ἱερό Ναό Πέτρου καί Παύ-
λου τῆς πόλεως τῶν Χανίων. Δράττομαι 
τῆς εὐκαιρίας νά εὐχαριστήσω καί ἐν τῷ 
παρόντι τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ μας καί τήν 
διακονία τῶν ἱερέων μας μέ πρώτους τόν 
νῦν Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό 
καί τόν Αἰδ. Πρωτ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου 
καί Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο κ. Γεώρ- 
γιο Περάκη.

Οἱ τέσσερις ἀποῦσες Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες πού δέν συμμετεῖχαν ἄν καί 
εἶχαν συμφωνήσει καί ὑπογράψει στό 
Sampesy τῆς Γενεύης κατά τόν μῆνα 
Ἰανουάριο, λίγους μῆνες νωρίτερα. Πα-
ρέμεινε στό περιθώριο ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ρωσίας ἕνεκα τῆς διαρκοῦς προσπάθει-
άς της νά αὐτοχαρακτηρίζεται ὡς τρίτη 
Ρώμη, ὅρος ἐντελῶς ἀνιστόρητος καί 
ἀνύπαρκτος. Οἱ λοιπές προφανῶς ἐπη-
ρεασμένες καί ἐντολοαπαδεχόμενες τίς 
ἐπιβαλλομένες ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ρωσίας δέν συμμετεῖχαν.

Ἄν συμμετεῖχαν θά μποροῦσαν κανο-
νικά νά διευθετήσουν θέματα καί προ-
βλήματα τῶν Ἐκκλησιῶν τους πού συζη-
τούνταν στίς προσυνοδικές διασκέψεις 
καί πού κανονικῶς δέν ἐπιτρέπονταν 
ἕως τή σύγκληση τῆς Συνόδου.

Ἕτερη ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου Βαρ-
θολομαίου ὑπῆρξε ἡ Αὐτοκεφαλία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καί Σλοβακίας 
ἀλλά καί ὅλες οἱ μεταγενέστερες προ-
σπάθειες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων/λεως 
γιά νά εἰρηνεύσει ἡ Ἐκκλησία αὐτή. Τό 
ἴδιο ἔτος συμμετεῖχε σέ Μείζοντα Ὑπερ-
τελῆ Σύνοδο γιά νά λυθεῖ τό ἰσχύον σχί-
σμα τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας μέ τίς 
σχετικές ἀποφάσεις πού ἐλήφθησαν.

Δυστυχῶς, παρά τίς προσπάθειες τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας 
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καί  Ἱερᾶς Συνόδου κατηγορεῖται ὅτι ἔπε-
σε στό παράπτωμα τῆς εἰσπηδήσεως ἐνῶ 
οἱ κατηγοροῦντες δέν ἀποδέχονται τό 
κανονικό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου ὡς ρυθμιστικοῦ παράγο-
ντος στά δεινά κάποιου λαοῦ καί ἐθνο-
φυλετικῶν ἐνεργειῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν.

Τό δικαίωμα αὐτό τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο τό φέρει στούς ὤμους του 
ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τῶν Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων.

Ρωσικοί κύκλοι καί ἕτεροι αὐτοαπο-
καλούμενοι «προστάτες τοῦ Θεοῦ καί 
τῆς Ἐκκλησίας» ἱεροκατακρίνουν τόν 
Πατριάρχη ὅτι προάγει σχέδιο ἀνατο-
λικοῦ παπισμοῦ5 καί ἐκεῖνος γιά νά ἐπι-
σκευθῆ ἕτερη πλησιόχωρη Μητρόπολη 
τῆς Κων/λεως λαμβάνει τήν κανονική 
ἄδεια γιά τήν ἐπίσκεψή του ἀπό τόν 
οἰκεῖο Ἱεράρχη.

Τό τραγικότερο εἶναι ὅτι τά ἀνωτέρω 
τά λαμβάνουν καί ἀναπαράγουν διά-
φορα sites καί ἐφημερίδες γιά νά πλή-
ξουν τόν Πατριάρχη τοῦ γένους καί τήν 
Ὀρθοδοξία. 

Τό αὐτό ἡ ἐφημερίδα Hurriyet ἀναφέ-
ρει τό 2008. Εἰδικότερα γράφει: «...ὅτι ἡ 
ανάμιξη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου 
στά ἐσωτερικά τῶν ἄλλων Κρατῶν ἀπό 
τήν Κύπρο ὡς τήν Ἐσθονία, ἀπό τά Ἱε-
ροσόλυμα ὡς τήν Οὐκρανία δημιουργεῖ 
προβλήματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς στήν 
Τουρκία»6. 

Διάλογοι μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων 

5. Фанар угрожает «отзывом» автокефа-
лий за связь с Московским Патриархатом. 
radonezh.ru, 05 Μαΐου 2012.
6. Турецкое руководство дало понять Вар-
фоломею I, что его возможное вмешатель-
ство в украинские дела противоречит ин-
тересам Турции. NEWSru.com, 27 Ιουνίου 
2008.

Ἐκκλησιῶν μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς, 
τίς προτεσταντικές ὁμολογίες, μέ τίς 
προχαλκηδόνιες Ἐκκλησίες, τό Ἰσλάμ 
καί τόν Ἰουδαϊσμό συνεχίζονται καθώς 
αὐτοί ἔχουν ξεκινήσει πρό τῆς Πατρι-
αρχίας του, μέ τή σύμφωνη γνώμη ὅλων 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἄς ἀπο-
σιωπᾶται αὐτό.

Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι κατά τήν Πα-
τριαρχία Βαρθολομαίου διατρανώνεται 
οὐσιαστικότερα ἡ Ὀρθόδοξη θεώρηση 
τῶν πάντων στό πλαίσιο τῶν ὁρίων τῆς 
Ὀρθοδόξου διδασκαλίας.

Μέγας ἄγκανθος καί πόνος τοῦ Πα-
τριάρχου τοῦ Γένους ἀποτελοῦν οἱ ψυ-
χρές σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μό-
σχας μέ ὑπαιτιότητα τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-
σίας ἕνεκα τῆς ἀλαζονείας αὐτῆς. Ἄς μήν 
μιλήσουμε ἱστορικά πότε γνώρισε τήν 
Ὀρθοδοξία ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας καί 
πότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας γιά νά ἀνα-
φέρουμε ποιά προηγεῖται (Ἁγ. Νίνα 3ο 
αἰῶνα ἐνῶ ἡ Ρωσική τόν Θ’ αἰῶνα) καί 
ἄς μην ἀναφερθῶ πῶς ἀνυψώθηκε Πα-
τριαρχεῖο καί ποῦ ἦταν ἡ ἕδρα του.

Δυστυχῶς, τελευταία ἐνῶ ὅλος ὁ 
κόσμος θλίβεται καί ἐπικρίνει τίς ἐνέρ-
γειες τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως γιά 
τή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τῆς 
Μονῆς τῆς Χώρας σέ θρησκευτικούς χώ-
ρους τῶν Μουσουλμάνων, ὁ Πατριάρχης 
τῶν Ρώσων χαρακτηρίζει ὡς τιμωρία τοῦ 
Θεοῦ τίς ἀνωτέρῳ μετατροπές. Φιλά-
δελφο τοῦτο; Ἄν, ὅμως, ἀναλογικά σκε-
φθοῦμε τό αὐτό· τί νά ποῦμε γιά τά 80 
ἔτη ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος στή Ρωσία; 
Ἦταν καί αὐτό τιμωρία Θεοῦ; Πῶς, ὅμως, 
συμπεριφέρθηκε ἡ Μητέρα Ἐκκλησία καί 
πῶς ἡ Ρωσική θυγατέρα της; Τά συμπε-
ράσματα τά ἀφήνω γιά ’σᾶς. 

Τό ἴδιο συνέβη καί στήν Ἐκκλησία 
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τῆς Οὐκρανίας ὅπου ὁ Ἐθνοφυλετισμός 
ὡς κυρίαρχος δέν ἐπέτρεψε στή Ρωσική 
Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία νά δώσει λύση 
στά ἀνακύψαντα θέματα ἤ ἴσως νά μήν 
τό ἤθελε. Ἦταν καλλίτερο νά ὑπῆρχαν 
τόσα ἑκατομμύρια πιστῶν τῆς Οὐκρανίας 
ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας μή ἔχοντας κοινω-
νία μετά τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν; Ἐργάζεται λοιπόν γιά τήν ἑνότητα 
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἤ ὄχι;

Ἡ προσφορά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου Βαρθολομαίου στό περιβάλ-
λον δηλώνει τήν πεποίθηση καί τήν πί-
στη του ὅτι ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος κό-
σμος ἔχει τήν ἀρχή του στόν Δημιουργό 
τοῦ παντός. 

Συνεπῶς, ἡ ἐκ τοῦ μηδενός Δημι-
ουργία ἀποτελεῖ καίριο δόγμα γιά τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀκολουθώντας 
λοιπόν αὐτήν τήν παράδοση τῆς Ἐκκλη-
σίας τό 1989 ὁ προκάτοχος τοῦ Πατριάρ-
χου Βαρθολομαίου κυρός Δημήτριος θέ-
σπισε τήν ἡμέρα περιβάλλοντος καθ΄ἥν 
τελεῖται ἰδιαίτερη Ἀκολουθία γιά τήν 
προστασία του, κάθε ἔτος. 

Εἶναι δέ ἀξιοσημείωτο ὅτι καί ἡ Ρωμαιο- 
καθολική Ἐκκλησία προσφάτως ἀκολού-
θησε τήν θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου ὅπου τήν ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου καί 
ἐκείνη προσεύχεται γιά τό περιβάλλον.

Ἰδιαιτέρως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης κάνει πολλές φορές λόγο γιά ἕνα 
διαρκές εὐχαριστιακό, λειτουργικό καί 
ἀσκητικό ἦθος τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλοντος τό ὁποῖο ἀπορ-
ρέει ἀπό τήν ὀρθή καί ἁρμονική σχέση 
μεταξύ Θεοῦ-ἀνθρώπου-κόσμου.

Ὁ χαρακτηρισμός «πράσινος Πατρι-
άρχης» δέν τοῦ δόθηκε χαριστικά ἀλλά 
μετά ἀπό πλεῖστες πρωτοβουλίες καί 
οἰκολογικά συνέδρια. «Τό Οίκουμενικό 

Πατριαρχεῖο ἀσχολεῖται μέ τά θέματα τῆς 
Οἰκολογίας καί τοῦ περιβάλλοντος ἐδῶ 
καί τριάντα χρόνια. Ξεκίνησε ὁ ἀείμνη-
στος προκάτοχός μου, ὁ Πατριάρχης Δη-
μήτριος, αὐτό τό ἐγχείρημα, τό συνεχίζω 
ἐγώ πολύ πιό ἐντατικά. Διότι εἶμαι πεπει-
σμένος ὅτι τό οἰκολογικό πρόβλημα εἶναι 
ἕνα ὀξύ πρόβλημα τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ 
ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Δέν ἀφορᾶ μόνο 
τήν προστασία τοῦ πλανήτη, τοῦ φυσι-
κοῦ περιβάλλοντος, δέν ἀφορᾶ μόνο τή 
δική μας γενιά, ἀλλά καί τίς γενιές πού 
θά μᾶς ἀκολουθήσουν, ἀπέναντι στίς 
ὁποῖες ἔχουμε χρέος νά ἀφήσουμε ἕναν 
πλανήτη ὑγιῆ, ὅπου θά μποροῦν οἱ μέλ-
λουσες γενιές, τά παιδιά, τά ἐγγόνια, καί 
τά δισέγγονά μας, νά ἀναπνέουν καθαρό 
ἀέρα, νά ζοῦν σέ ἕνα καθαρό καί βιώσι-
μο περιβάλλον. Γι΄αὐτό τό Πατριαρχεῖο 
ξεκίνησε μιά ζωντανή δυναμική δραστη-
ριότητα, κάνοντας διάφορα σεμινάρια, 
γιά νά ἐμπνεύσει τούς νέους ὅτι πρέπει 
νά ἀγαπήσουν καί νά προστατεύσουν 
τό φυσικό περιβάλλον, κάνοντας διεθνῆ 
καί διαθρησκειακά οἰκολογικά συμπό-
σια. (...) Τό Πατριαρχεῖο μας προσπαθεῖ 
νά ὑπενθυμίσει στους ἀνθρώπους ὅτι 
τό οἰκολογικό πρόβλημα ἔχει καί μία 
θεολογική καί ἠθική καί πνευματική δι-
άσταση, ἡ ὁποία δεσμέυει ὅλους τούς 
ἀνθρώπους καί ὅλους τούς λαούς. Γιά 
τόν ἑαυτό τους καί γιά τούς διαδόχους, 
τίς μέλλουσες γενιές...»7. 

Καί ἐνῶ ὅλα αὐτά συμβαίνουν ὁ Πα-
τριάρχης σταυρώνεται καί ἐπικρίνεται ἀπό 
αὐτούς πού θά ἔπρεπε νά προτάσσουν τά 
στήθη τους γιά τήν προστασία του. 

Ἀντιθέτως, λόγῳ τῶν πολλῶν του 

7. «Βαρθολομαίος: Στην Ορθοδοξία δεν υπάρ-
χουν άλυτα προβλήματα». tanea.gr. 11 Νοεμ-
βρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 16 Μαΐου 2020. 
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διακονιῶν καί ἐνδιαφερόντων γιά τήν 
Ὀρθοδοξία, τόν Ἑλληνισμό καί τήν 
Οἰκουμένη οἱ πρωτοβουλίες πού ἔχει 
λάβει τοῦ ἔχουν δώσει πολλές καί καί-
ριες διακρίσεις ὡς Συνοδικοῦ Ἀρχιε-
ρέως ἀπό τό 1975 ἕως τήν ἐκλογή του 
ὡς Πατριάρχου, συμμετεῖχε στίς ἐργα-
σίες τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν 
Ἐκκλησιῶν ἐνῶ γιά ὀκτώ ἔτη ἐχρημά-
τισε ἀντιπρόεδρος τοῦ τομέα Πίστεως 
καί Τάξεως, ἐκπροσωποῦσε τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο σέ διορθόδοξα καί 
διαχριστιανικά Συνέδρια, σέ ἐπίσημες 
ἀποστολές πρός τήν Τουρκική Κυβέρ-
νηση, σέ Ὀρθόδοξες καί μή Ἐκκλησίες, 
σέ ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, 
στό Ἅγιο Ὄρος ἐνῶ τό 1990 ὑπῆρξε 
Πρόεδρος τῆς Διορθοδόξου προπαρα-
σκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου στή Γενεύη ἡ ὁποία 
ἀσχολήθηκε μέ τό φλέγον θέμα τῆς δι-
ασπορᾶς. Αὐτά καί ἀκόμα περισσότερα 
κατά τούς χρόνους τῆς Πατριαρχίας 
του ἀποτέλεσαν τήν αἰτία νά τιμηθεῖ 
ἴσως ὅπως κανείς ἐκ τῶν Πατριαρχῶν 
ἀπό διαφόρους κρατικούς Ὀργανισμούς 
καί μή. Εἶναι ἱδρυτικό μέλος τῆς «Ἑται-
ρείας Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλη-
σιῶν» καί διατέλεσε Ἀντιπρόεδρος γιά 
πολλά ἔτη. 

Εἶναι ἑταίρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδη-
μίας Κρήτης, ἐπίτιμο μέλος τοῦ Ἱδρύμα-
τος Oriente τῆς Βιέννης καί τῆς Ἀκαδη-
μίας Ἀθηνῶν. Σέ ὅλα τά ἀνωτέρῳ ἔχουμε 
καί ἐμεῖς τήν εὐλογία νά εἶναι συμπολίτης 
μας ὅπου κατά τό 2002 ἔλαβεν τό χρυσό 
κλειδί τῆς πόλεως τῶν Χανίων ἀπό τόν 
τότε Δήμαρχο κ. Γεώργιο Τζανακάκη. 

Θεωρῶ περιττό νά ἀναφερθῶ καί σέ 
Πανεπιστήμια καί κολέγια ὁλόκληρου 
τοῦ κόσμου ὅπου ἀναγορεύθηκε ἐπί-

τιμος Διδάκτωρ. Ὁ χρόνος δέν μᾶς τό 
ἐπιτρέπει. Τέλος, ἡ μεγαλύτερη τιμητική 
του διακρίση εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χρι-
στοῦ γιά τόν ὁποῖο ὡς ἄλλος Παῦλος 
καυχᾶται ἐν Κυρίῳ. 

Ἡ ζωή τοῦ Πατριάρχου ἀποτελεῖ μία 
διττή μαρτυρία. Ἔξωθεν μάχιμος γιά τά 
δίκαια τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου, ἕσωθεν πόνος καί 
στεναγμός.

Πλεονάζει ὁ πόνος νά βλέπει τά 
μνημεῖα πού τόσο ἀγαπᾶ καί ἐπισκέ-
πτεται νά συρρικνοῦνται καί νά διαλύ-
ονται ἀπό τόν χρόνο καί τήν ἀνθρώ-
πινη ἐπέμβαση. Νά βλέπει τά μνημεῖα 
καί τά μάρμαρα Ἐκκλησιῶν νά γίνονται 
βαθμίδες οἰκιῶν, τίς Ἐκκλησίες νά χρη-
σιμοποιοῦνται ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα 
τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο κτίσθηκαν· Γι’ 
αὐτό καί ἡ προσπάθειά του γιά τήν ἀνα-
σύσταση τῶν Μητροπόλεων διαρκῶς 
κερδίζει ἔδαφος. Ἀναστηλώνονται Ναοί 
ἱστορικοί ἀφοῦ πρωτίστως ἀγοράζο-
νται, ἄν δέν δοθοῦν δωρεάν. 

Στόν σταυρό πού σηκώνει ἵσως εἶναι 
μοναδική του χαρά ἡ ἐπίσκεψη ἁγιασμέ-
νων τόπων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἡ ἄδεια 
τήν ὁποία λαμβάνει γιά νά τελεῖται ἡ 
θεία Λειτουργία ἔστω καί σέ χαλάσματα.

Ἡ σταυροαναστάσιμη διακονία τοῦ 
Πατριάρχου γιά τήν ἀνάδειξη τῆς Ἁγίας  
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, γιά 
τήν προβολή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνά τήν 
Οἰκουμένη ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό δια-
κονίας καί προσφορᾶς. Τό πλέον ὀδυ-
νηρό πλῆγμα γιά τόν Πατριάρχη τοῦ 
Γένους εἶναι ἡ μετατροπή τῶν Μουσεί-
ων Παγκοσμίου κληρονομιᾶς τῆς τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας καί τῆς Μονῆς τῆς χώ-
ρας σέ Μουσουλμανικά τεμένη. Πικρα-
μένος ἔλεγε τή 2α Ἰουλίου τοῦ ἔτους 
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2020 στήν ἀμερικανική ἐφημερίδα 
Washigton Post «Τί ἠμπορῶ νά εἰπῶ ὡς 
Χριστιανός κληρικός καί  Ἕλλην Πα- 
τριάρχης εἰς τήν Κων/λιν; Ἀντί νά ἑνώ-
σωμεν μίαν κληρονομιάν 1500 ἐτῶν ἡ 
ἐνέργεια αὕτη μᾶς χωρίζει. Εἶμαι λυπη-
μένος καί συγκλονισμένος».

Θά μποροῦσε κάποιος ἀσθενής στήν 
πίστη νά ἀπογοητευθεῖ. Ὑπάρχει, ὅμως, 
τό κοινό μυστικό τῆς ἀσβέστου λυχνίας 
τῆς ἐν Φαναρίῳ Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Με-
γάλης Ἐκκλησίας, ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου στήν ὁποία ὅλοι μέ 
σεβασμό ἀναφερόμαστε.

Ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν αὐτῷ συ-
γκυρηναῖοι ζοῦν μοναστικά μέ τίς ἀκο-
λουθίες. Πολλές φορές συναντοῦμε τόν 
Πατριάρχη προσευχόμενο στό ἅγιο βῆμα 
ἤ ψάλλοντα μαζί μέ τούς μοναχούς, ἱε-
ρομονάχους καί διακόνους τῆς Πατριαρ-
χικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐκεῖ 
μετουσιώνεται ὁ πόνος σέ δύναμη, ἡ 
ἀπογοήτευση σέ ἐλπίδα. 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρ-
θολομαῖος ὡς ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης, 
τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἐμπειρικῆς 
ζωῆς ἔχει γνώση τῶν πάντων. Ἀποτε-
λεῖ δῶρο Θεοῦ γιά τό Οἰκουμενικό μας 
Πατριαρχεῖο καί τήν Ὀρθόδοξία γενι-
κότερα ἀλλά καί ὅλη τήν ἀνθρωπότη-
τα. Ἡγετική μορφή μέ τόλμη καί φόβο 
Θεοῦ ἄλλοτε ἀψηφᾶ τά πεπυρωμένα 
βέλη ὅσων κατά καιρούς τόν ἐπικρίνουν 
καί ἄλλοτε ἀπαντᾶ. Ἄνθρωπος μεγάλων 
ἀντοχῶν μέ προστασία θεϊκή συνεχίζει 
τή διακονία του πλέον τῆς τριακονταε-
τοῦς Πατριαρχίας ὑπερβαίνων ἀκόμα καί 
τόν Μέγα Πατριάρχη Ἱερεμία, συνεχίζει 
τή διακονία του στεφόμενος παρά τοῦ 
ἀθλοθέτου Θεοῦ τά βραβεῖα τῆς ὑπο-
μονῆς καί τῆς ἀγάπης.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος «ἐν 
πάσῃ σεμνότητι» ἔχοντας τήν ἐλπίδα 
τῆς πίστεως «ἐν πάσει καθαρᾷ καρδίᾳ 
πεπληρωμένος» πλουσίων δωρεῶν παρά 
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ διακονεῖ τό Σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἐνυ-
πάρχει ἐνσωματωμένη ὅλη ἡ δημιουργία 
καί ὁ Μακρόκοσμος καί ὁ Μικρόκοσμος.

«Βαρθολομαῖον τόν σεπτόν ἱεροφά-
ντορα τῶν Ἰμβριαίων θεῖον βλάστημα 
καί καύχημα, τριακοντούτοις πάντες 
ἔτεσιν εὐφημήσωμεν. Τῆς Οἰκουμένης 
πρῶτος καί διάκονος ἐκ παντοίων πει-
ρασμῶν διαφύλαξον Κύριε, καταξίωσον 
πλείστων ἡμερῶν Πατριαρχίας Του». 

Πατριάρχη τῆς χαρᾶς καί τῆς μεγαλοσύνης
τῶν γραικῶν ἡ καλλονή καί τῆς δικαιοσύνης.

Γόνος πιστῶν ἁπλῶν Ἑλλήνων Ἰμβριαίων
τήν Οἰκουμένην μύρισες ἀρώμασι πηγαίων.

Τῆς Ἐκκλησίας μάρτυρας καί τῆς Ὀρθοδοξίας
τοῦ Φαναρίου τάς λαμπράς ἔπεμψες εὐωδίας.

Τριάντα χρόνια κυβερνᾶς τήν ναῦν τῆς Ἐκκλησίαςτήν ναῦν τῆς Ἐκκλησίας
σοῦ εὔχομαι ν’ ἀξιωθεῖς περίσσιας εὐλογίας.

Δύναμη, θέληση, ἀπόφαση, ἐλπίδα καί ὑγεία
νά πέμπεις πάντοτε παντοῦ περίσσια τή σοφία.
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχια-
κή Σύνοδος τῆς 

Ἐκκλησίας Κρήτης, κα-
θώς πληροφορήθηκε 
τήν κοίμηση τοῦ μεγά-
λου Ἕλληνα Μουσικο-
συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ὁ ὁποῖος 
κατήγετο ἀπό τόν Γαλατᾶ Χανίων, 
ἐκφράζει τίς θερμές συλλυπητήρι-
ες εὐχές της, πρός τούς κατά σάρκα 
οἰκείους του, καθώς καί πρός τήν καλ-
λιτεχνική οἰκογένεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
καί εὐρύτερα, τῆς ὁποίας «πρωτομά-
στορας»ὑπῆρξε ὁ μακαριστός.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, προσεύχεται 
πρός τόν Τριαδικό Θεό, γιά τήν ἀνά-
παυση τῆς ρωμαλέας ποιητικῆς ψυχῆς 
τοῦ μεγάλου δημιουργοῦ καί καλλιτέ-
χνη, πού ἀγάπησε καί ὕμνησε μέ τή 
μουσική γραφίδα τῆς μελοποιΐας του, 
τό κάλλος τῆς Θείας Δημιουργίας, 
«τραγούδησε», μέ τρόπο μοναδικό καί 
ἰδιαίτερο, τούς καημούς καί τά βάσανα 
τοῦ λαοῦ μας καί ἐνέπνευσε διαχρονι-
κά καί ὑπερτοπικά τήν πίστη στίς πα-
νανθρώπινες ἀξίες καί τά ἰδανικά.

Ὁ μακαριστός καί ἀείμνηστος, με-
γάλος  Ἕλληνας Μίκης, ὑπῆρξε ἡ φωνή 
τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ρω-

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν Κοίμηση τοῦ Μίκη Θεοδωράκη

μιοσύνης. Ἀναδείχθηκε 
ὁ οἰκουμενικός ἄνθρω-
πος τοῦ Πολιτισμοῦ 
μας. Στούς ἤχους τῶν 
μουσικῶν του συνθέσε-
ων ξεδίπλωνε τήν πολ-

λάκις σταυρωμένη, ἀλλά καί ἀναστημέ-
νη Ρωμιοσύνη. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος πού 
σάρκωσε πάνω στίς μουσικές νότες 
του, τήν ἱστορία τοῦ  Ἔθνους μας.

Ἡ  Ἐκκλησία Κρήτης, μέ εὐγνωμο-
σύνη μνημονεύει τοῦ ἀλησμόνητου 
Μίκη (Μιχαήλ), καί προσεύχεται γιά 
τήν ἀνάπαυση τῆς μακαρίας, εὐγενικῆς 
καί δημιουργικῆς ψυχῆς του, μέ τούς 
δικαίους καί τούς Ἁγίους.

Ἡράκλειο, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ἀπό τήν  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδο
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
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Ἡ Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά ἀπό 

τό σημερινό μεγάλο σεισμό, ὁ ὁποῖος 
συγκλόνισε πολλές περιοχές τῆς Πε-
ριφερειακῆς Ἑνότητας  Ἡρακλείου, 
κυρίως δέ τήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ 
Ἀρκαλοχωρίου, ἐκφράζει τά θερμά 
συλλυπητήρια ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν 
στήν οἰκογένεια καί τούς οἰκείους τοῦ 
μακαριστοῦ  Ἰακώβου Τσαγκαράκη, 
καθώς καί τίς θερμές εὐχές γιά ταχεῖα 
ἀνάρρωση πρός τούς τραυματίες.

Ἡ  Ἱεραρχία τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης 
ἐντείνει τίς προσευχές καί τίς δεήσεις 
Της στόν Πανάγαθο Θεό, γιά τήν πα-
ρέλευση τοῦ ἐκτάκτου καί καταστρο-
φικοῦ αὐτοῦ φαινομένου καί εὔχεται 
σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους δύναμη, 

Ἡ  Ἐκκλησία τής Κρήτης γιά τόν σεισμό στό  Ἀρκαλοχώρι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ὑπομονή καί ἐλπίδα, γιά τήν ἀποκατά-
σταση τῶν ζημιῶν καί τῶνσυνεπειῶν 
τοῦ σεισμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης θά ἀναλάβει συ- 
γκεκριμένες πρωτοβουλίες γιά τήν 
ἔμπρακτη ὑποστήριξη σεισμοπλήκτων 
ἀδελφῶν μας, μετά ἀπό τήν καταγρα-
φή τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν τους.

Ὁ Κύριός μας, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ 
Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου  Ἐπι-
σκόπου Κρήτης, νά σκεπάζει τόν Τόπο 
μας ἀπό κάθε κακό καί κίνδυνο!

Ἡράκλειο, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ἀπό τήν  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἡ Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς  
Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε 

σήμερα 11 Ὀκτωβρίου 2021 στό  Ἡρά-
κλειο σέ Τακτική Συνεδρία καί ἀσχο-
λήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέ-
ματα τῆς ἁρμοδιότητός Της.

Ἡ  Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τή συ-
μπάθειά Της πρός ὅλους τούς σει-
σμόπληκτους ἀνθρώπους στήν Κρήτη, 
ἀπό τούς πρόσφατους καταστροφι-
κούς σεισμούς καί προσεύχεται πρός 
τόν Θεό γιά τήν ἀνακούφιση καί τήν 
ἐνίσχυση τῶν πληγέντων.

Ἐπί πλέον, ἡ  Ἱερά Σύνοδος ἀπο-
φάσισε τήν οἰκονομική συμβολή τῶν 
Ὀργανισμῶν Διοικήσεως Μοναστηρι-
ακῆς ΠεριουσίαςΝομῶν Κρήτης, τῶν  
Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν  Ἐνοριῶν τῶν  
Ἐκκλησιαστικῶν  Ἐπαρχιῶν τῆς  Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, καθώς καί τή διενέργεια 
ἐράνου, γιά τήν κάλυψη ἐπιτακτικῶν 
ἀναγκῶν τῶν σεισμοπλήκτων.

Τίς ἑπόμενες ἡμέρες, Συνοδική 
Ἀντιπροσωπεία Ἀρχιερέων θά μετα-
βεῖ στίς πληγεῖσες περιοχές, γιά τήν 
ἔκφραση συμπαράστασης στούς πλη-
γέντες.

Ἡ  Ἱεραρχία τῆς Μεγαλονήσου εὔ-
χεται καλό  Ἀκαδημαϊκό καί Σχολικό 

Ἡ  Ἐκκλησία τῆς Κρήτης γιά τούς καταστροφικούς σεισμούς

ἔτος πρός ὅλους τούς διδάσκοντες 
καί διδασκόμενους, σέ ὅλες τῆς βαθμί-
δες τῆς Ἐκπαίδευσης, καί καλεῖ ὅλο τό 
λαό τῆς Κρήτης νά συνεχίσει νά προ-
σεύχεται γιά τήν ὑπέρβαση τῆς πανδη-
μίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19, μέ τήν 
ταυτόχρονη τήρηση τῶν ὁδηγιῶν τῆς  
Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῶν εἰδικῶν 
ἐπιστημόνων.
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σή-

μερα Δευτέρα, 18  Ὀκτωβρίου 2021, σέ 
Συνοδική Συνεδρία, μέ μοναδικό θέμα 
Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί 
λήψη Ἀπόφασης, γιά ἐνεργοποίηση ἤ 
μή, τῶν ὅσων ὁρίζονται στό ἄρθρο 39, 
παράγραφος 2, τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί 
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὡς πρός τό 
Πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προ-
έδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συ-
νόδου, ἐξ αἰτίας τῶν χρονίων σοβαρῶν 
προβλημάτων τῆς ὑγείας του.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος ἀνα-
γνωρίζει καί τιμᾶ στό ἀκέραιο τό Πρό-
σωπο, τήν προσφορά καί τό ἔργο τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Προέδρου της κ. Εἰρη-
ναίου, ὡς Ποιμένα καί Πρωθιεράρχη 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Θεωρεῖ ὅμως 
ὅτι, οἱ ἀνεφερθεῖσες συγκυρίες καί τά 
μή ἀναστρέψιμα μέχρι τώρα δεδομένα 
τῆς ὑγείας του, ὁδηγοῦν ὁμόφωνα τήν 
Ἱερά Σύνοδο νά ἐπιληφθεῖ γιά τό θέμα 
αὐτό.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ βάση τό παρα-
πάνω ἄρθρο τοῦ Καταστατικοῦ Χάρ-
του, ἀποφάσισε νά ὁρίσει τρεῖς (3) 

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τόν Κρήτης Εἰρηναῖο

ἰατρούς ἐγνωσμένου κύρους, οἱ ὁποῖοι 
θά ἀποφανθοῦν γιά τά κατά Νόμον 
περαιτέρω προβλεπόμενα.

Ἡ ὁμόφωνη Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης ἔλαβε καί τήν εὐλογία, 
τήν ἔγκριση καί τήν συγκατάθεση 
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου  
κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ἡράκλειο, 18  Ὀκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἡ  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τήν πανηγυ-
ρική τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
τοῦ Πολιούχου Ἡρακλείου, Ἁγ. Μεγα-
λομάρτυρος Μηνᾶ, διοργάνωσε τήν Πέ-
μπτη Νοεμβρίου καί τήν Παρασκευή 
12 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., Ἐπιστημονικό Συνέ-
δριο μέ θέμα: « Ἡ Παλλιγγενεσία τοῦ  
Ἔθνους. Τότε καί σήμερα. 1821-2021», μέ 
ἀφορμή τήν Ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό 
τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως. Τό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά, σεβόμενο τά ὑγειονομικά 
μέτρα γιά τόν περιορισμό τῆς ἐξάπλω-
σης τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Τό Συνέδριο ἀναπτύχθηκε σέ πέντε 
ἑνότητες. Ὁμίλησαν εἰκοσιτρεῖς (23) 
Καθηγητές Πανεπιστημίου καί ἄλλοι 
διακεκριμένοι ἐπιστήμονες-μελετητές, 
ὁλοκληρώθηκε καί κατέληξε στά πα-
ρακάτω συμπεράσματα:

1. Ἡ  Ἐπανάσταση τοῦ ’21 ὑπῆρξε 
γεγονός ἐθνικό καί διεθνές, διότι δημι-
ούργησε τό πρῶτο ἐθνικό κράτος στά 
Βαλκάνια.

2. Τούς ἀγῶνες τοῦ 1821 ἐνέπνεε 
ἡ  Ὀρθόδοξη πίστη καί ἐπηρέασε τήν 

Δελτίο Τύπου λήξης  Ἐπετειακοῦ Συνεδρίου

ἐπανάσταση στό διάσπαρτο ἑλληνι-
σμό τῶν Βαλκανίων, τῆς Μικρασιατικῆς 
χερσονήσου, ἀλλά καί τῆς Κύπρου.

3. Τόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα στή-
ριξαν μέ ἡρωϊσμό καί αὐτοθυσία τά 
Μοναστήρια μας καί ὁ ἱερός Κλῆρος, 
θυσιάζοντας στό βωμό τῆς ἐλευθερί-
ας τή ζωή τους καί ὅλα τά ὑλικά ἀγα-
θά τους.

4. Οἱ Νεομάρτυρες καί οἱ  Ἐθνο-
μάρτυρες μέ τίς θυσίες τους, πού 
ἑδράζονται στήν βιωματική, ἀποκαλυ-
πτική καί ἐμπειρική πίστη, ἐνίσχυσαν 
τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία καί τό ἀγωνι-
στικό φρόνημα τῶν ἀδελφῶν τους.

5. Στά Συντάγματα τῆς  Ἐπιδαύρου 
τοῦ 1821 καί στούς Ἀρμένους τῆς Κρή-
της τό 1822, Ἕλληνες ὁρίζονται καί ὀνο-
μάζονται μόνο ὅσοι εἶναι χριστιανοί.

6. Ἡ  Ἑλληνική  Ἐπανάσταση, ὑπό 
τήν ἐπίδραση τῶν ἰδεολογικῶν ρευμά-
των τῆς Δύσης καί τοῦ Διαφωτισμοῦ, 
σηματοδοτεῖ τό τέλος τῶν αὐτοκρα-
τοριῶν καί τήν ἐνίσχυση καί ἐνδυνά-
μωση τοῦ ἐθνικοῦ-κρατικοῦ ἰδεώδους.
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7. Οἱ προσωπικότητες: τῶν ἱερο-
μαρτύρων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, 
Κυρίλλου Λουκάρεως καί Γρηγορίου 
Ε΄, τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Με-
λετίου Πηγᾶ, ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων 
ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, ἀποδεικνύ-
ουν, ἐπίσης, τήν ἀδιάρρηκτη σχέση 
τῆς  Ἐκκλησίας μέ τό 1821.

8. Τό Κρητικό 1821, παρ’ ὅλες τίς 
δυναμικές καί αἱματοβαμμένες ἐξεγέρ-
σεις σ’ ὅλη τή Μεγαλόνησο, δέν ὁδή-
γησε στήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τό 
πρῶτο Ἑλληνικό Κράτος.

9. Οἱ μεγάλες ἐξεγέρσεις στήν 
Κρήτη, ἔδωσαν τό ἔναυσμα γιά τήν 

ἐξύμνησή τους ἀπό τήν λόγια ποίηση, 
ἀπό τήν ἐκκλησιαστική μουσική καί 
ἀπό τόν δημοτικό ποιητικό λόγο τῆς 
κρητικῆς διαλέκτου, ὁ ὁποῖος ἀποτυ-
πώνει καί τεκμηριώνει τά γεγονότα. Ἡ 
ἐνδελεχέστερη μελέτη τους θά δια-
φωτίσει ἀκόμη περισσότερο τά γεγο-
νότα τῆς ἐποχῆς.

10. Γιά τό Συνέδριο, τό ζητούμενο 
εἶναι νά διαφυλαχθεῖ καί νά συνεχισθεῖ 
ὁ πολιτισμός καί ἡ πνευματική παρά-
δοση τῆς Ἑλλάδας, τῶν Ἑλλήνων καί 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, σ’ ἕναν κόσμο πού 
διαρκῶς μεταβάλλεται, καί μάλιστα ρα-
γδαῖα, κατά τόν 21ο αἰῶνα.
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε 

σήμερα Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, 
σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μεῖζον θέμα 
Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση 
καί λήψη Ἀπόφασης, σχετικῶς πρός 
ὅσα ὁρίζονται στό ἄρθρο 39, παρά-
γραφος 2, τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί 
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὡς πρός τό 
σεπτό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, 
Προέδρου τῆς  Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς 
μας Συνόδου, ἐξ αἰτίας τῶν χρονίων 
καί μή ἀναστρέψιμων προβλημάτων 
τῆς ὑγείας του.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαμβάνοντας ὑπ᾿ 
ὄψη τίς ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Πρω-
τοδικῶν ἔνορκες πιστοποιήσεις τῶν 
τριῶν ἰατρῶν – Καθηγητῶν Πανεπι-
στημίου, ὁμόφωνα ἀποφαίνεται περί 
τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, 
ἀπό τά καθήκοντά του καί ἀποστέλλει 
τήν ἀπόφασή Της, πρός ἔγκριση ἤ μή, 
πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ἡ  Ἐκκλησία Κρήτης, μέ σεβασμό 
καί εὐγνωμοσύνη στό πρόσωπο, τήν 
προσφορά καί τό ἔργο τοῦ Σεβα-

σμιωτάτου Προέδρου Της κ. Εἰρηναί-
ου, ἔλαβε ὁμόφωνα τή δύσκολη αὐτή 
Ἀπόφαση.

Ἡ  Ἐκκλησία Κρήτης, μέσα στίς δυ-
σκολίες τῆς πανδημίας, καλεῖ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους μέ ὑπευθυνότητα καί 
σύνεση νά σταθοῦμε ἐνώπιον αὐτοῦ 
τοῦ παγκόσμιου κινδύνου καί νά συμ-
βάλομε ὅλοι μαζί, μέ ὅσα μέσα ἡ ἰα-
τρική ἐπιστήμη προσφέρει, καί μέ τήν 
τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, μέ 
πνεῦμα ἑνότητας καί ἀλληλοσεβασμοῦ, 
στήν ἀντιμετώπιση τῆςπανδημίας καί 
στήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς της.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, καλεῖ τόν πι-
στό λαό τῆς Ἐκκλησίας μέ προσευχή, 
σύνεση καί προσοχή, νά διέλθουμε τίς 
δυσκολίες τῶν καιρῶν καί νά φθάσου-
με αἰσίως νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη 
Χριστιανική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Χρι-
στουγέννων.

Ἡράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2021

Ἡ  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος 
τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀνακοινωθέν τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τόν Κρήτης Εἰρηναῖο
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Ἅγιος Ματθαῖος Ρεθύμνου & Κρυπτοχριστιανισμός

Τοῦ Θεολόγου κ. Θεοδώρου Ἰ. Ρηγινιώτη
Μέρος 2ο

Ἐξισλαμισθείς ἤ κρυπτοχριστιανός 
ὁ ἅγιος Ματθαῖος;

Ἐνίοτε ὁ ἅγιος Ματθαῖος θεωρεῖται 
μεταμεληθεῖς ἐξωμότης καί ἀναδεικνύ-
εται ὡς παράδειγμα μετανοίας καί ἐπι-
στροφῆς εἰς Χριστόν. Ἔτσι τόν χαρακτη-
ρίζουν π.χ. ὁ π. Μιχαήλ Λίτινας, ἐφημέρι-
ος Γερακαρίου, στό ἄρθρο του «Ὁ Ἅγιος 
Νεομάρτυς Ματθαῖος ὁ ἐκ Γερακαρίου», 
περιοδικό Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, ὅ.π., 
σελ. 13-14, καθώς καί ὁ π. Παντελεήμων 
Σακελλαρίδης στή μελέτη του Ἅγιοι καί 
Ὅσιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου, σελ. 37, μελέτη πού 
δημοσιεύεται ἀνά κεφάλαιο στήν ἱστοσε-
λίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου, στήν ἑνότητα «Τοπική 
Ἁγιολογία». Τό ἴδιο καί τό συναξάρι τοῦ 
ἁγίου, πού περιλαμβάνεται στήν ἀσματι-
κή ἀκολουθία του, στό Κρητικόν Πανά-
γιον, σελ. 241-242, ἀλλά δημοσιεύεται 
ἐπίσης καί στόν ἴδιο ἱστότοπο.

Ἄς σημειώσουμε ὅτι πλεῖστες ἐξατομι-
κευμένες περιπτώσεις νεομαρτύρων τῆς 
ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας, σέ ὁλόκληρη 
τήν ἑλληνική ἐπικράτεια (ἤ, ἀκριβέστερα, 
στήν τουρκοκρατούμενη Ρωμιοσύνη, πού 
δέν περιλαμβάνει μόνο Ἕλληνες τό γέ-
νος, ἀλλά ὅλους τους τέως βυζαντινούς 
ὀρθοδόξους χριστιανικούς πληθυσμούς), 
καί ἰδιαίτερα ἀπό τίς καταγεγραμμένες 

στό περίφημο Νέον Μαρτυρολόγιον τοῦ 
ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, εἶναι 
περιπτώσεις μεταμεληθέντων ἐξωμοτῶν, 
πού ἐπέστρεψαν στό χριστιανισμό καί θα-
νατώθηκαν ὡς ἀποστάτες ἀπό τό Ἰσλάμ.

«Τό πρόβλημα τῶν ἐξισλαμισμῶν στήν 
Κρήτη εἶναι πελώριο. Ἡ σκληρότητα τῶν 
συνθηκῶν τῆς ζωῆς, οἱ φορολογικές καί 
κοινωνικές καταπιέσεις καί ἡ ἀπερίγραπτη 
σκληρότητα τῶν κατακτητῶν ὁδήγησαν 
πολλούς στήν ἄρνηση τῆς χριστιανικῆς 
θρησκείας καί στόν ἐξισλαμισμό. Ἀθρόοι 
ἐξισλαμισμοί παρατηρήθηκαν καί κατά τή 
διάρκεια τοῦ Κρητικοῦ Πολέμου, ἀλλά μετά 
τήν ὁριστική κατάκτηση καί τήν παγίωση 
τῆς τουρκικῆς κατοχῆς τό φαινόμενο πῆρε 
διαστάσεις πρωτοφανεῖς» (Θεοχάρης Δε-
τοράκης, Ἱστορία τῆς Κρήτης, σελ. 287). 

Παρόλα αὐτά, πρέπει νά θεωρηθεῖ 
πιθανόν ὁ ἅγιος νά μήν ἐπιθυμοῦσε εἰλι-
κρινά νά γίνει μουσουλμάνος, ἀλλά νά 
σχεδίαζε ἐξ ἀρχῆς νά ζήσει ὡς κρυπτο-
χριστιανός.

Ὁ κρυπτοχριστιανισμός ἦταν μία πρα-
κτική εὐρύτατα διαδεδομένη στά ἑλλη-
νικά ἐδάφη πού κατακτήθηκαν ἀπό τούς 
Ὀθωμανούς, ἐνῶ κατά πάσα πιθανότητα 
ἐκτεινόταν σέ ὁλόκληρη τή Βαλκανική 
καί ἐνδεχομένως πέραν αὐτῆς. Ὁ Νικό-
λαος Π. Ἀνδριώτης, στή συλλογή του 
Κρυπτοχριστιανικά Κείμενα (ὅπου περι-
λαμβάνονται κείμενα πού ἀφοροῦν κυ-
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Γερακάρι, τοιχογραφία 
Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

ρίως στίς περιοχές τῆς Μα-
κεδονίας, τοῦ Πόντου, τῆς 
Κρήτης καί τῆς Κύπρου), 
ἀναφερόμενος στό μου-
σουλμανικό πληθυσμό τῆς 
Κρήτης, διερωτᾶται:

«Πόσοι ὅμως ἀπό αὐ-
τούς εἶχαν ἀκόμα στήν καρ-
διά τους τό Χριστό, αὐτό τό 
γνώριζαν μόνον οἱ ἴδιοι καί 
ὁ “ἐτάζων καρδίας καί νε-
φρούς”» (σελ. 10).

Παραθέτει μάλιστα, στό 
ἀνωτέρω ἔργο του, σελ. 
186 (ἐνῶ βλ. καί σελ. 9-10), 
ἀπόσπασμα ἀποδιδόμενο 
στόν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν 
Χρυσόστομο Παπαδόπου-
λο, ὅπου ἀναφέρει τά ἑξῆς 
ἐκπληκτικά γιά τό φαινό-
μενο τοῦ κρυπτοχριστιανι-
σμοῦ στήν Κρήτη:

«…Ἡ θέσις τῶν Χριστιανῶν ἦτο οἰκτρά. 
Οὐδείς ἦτο κύριος της περιουσίας του, 
τῆς συζύγου του, τῶν τέκνων του. Ἡ ζωή 
παντός Χριστιανοῦ εὐρίσκετο εἰς τήν διά-
κρισιν τοῦ τυχόντος Τούρκου. Ἡ κορυφω-
θεῖσα ἀπελπισία τῶν ἤγαγεν αὐτούς εἰς τήν 
ἀπόφασιν νά ζητήσωσι παρά τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας τήν γνώμην, ἐάν ἠδύναντο νά 
δεχθῶσιν κατ’ ἐπιφάνειαν τόν Ἰσλαμισμόν, 
φυλάττοντες ἐνδομύχως τῆς χριστιανικῆς 
θρησκείας τά δόγματα καί τελοῦντες ἐν 
κρυπτῶ τά μυστήρια αὐτῆς.

Εἰς ἀπάντησιν τό Οἰκουμενικόν Πα-
τριαρχεῖον ὑπέμνησεν αὐτοῖς τήν ρῆσιν 
τοῦ Εὐαγγελίου “ὅστις ἄν ἀρνήσηται μέ 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι 
αὐτόν καγῶ ἔμπροσθέν του πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς” [Ματθ. 10, 33]. Ἀπηλπι-
σμένοι οἱ Κρῆτες ἀπετάθησαν τότε πρός 

τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύ-
μων Νεκτάριον Πελοπίδαν 
(1664-1682), Κρήτα ἐκ 
Χάνδακος. Ὁ Νεκτάριος, εἰς 
τήν ἀνθρωπίνην ἀποβλέψας 
ἀδυναμίαν, ἐδείχθη συγκα-
ταβατικώτερος καί ἐπέτρεψε 
τήν κατ’ ἐπιφάνειαν μόνον 
καί ἐν ἀναποδράστω ἀνάγκη 
ἐξώμοσιν. Ἐκ τούτου χωρία 
ὁλόκληρα ἤρξαντο ἀσπα-
ζόμενα φαινομενικῶς τόν 
Ἰσλαμισμόν.

Σύν τῷ χρόνω ὅμως οἱ 
ἀπόγονοι τῶν οὕτω φαινο-
μενικῶς ἐξισλαμιζομένων 
χριστιανῶν ἀπέβαλον τάς 
χριστιανικᾶς παραδόσεις καί 
πάσαν χριστιανικήν συνείδη-
σιν καί κατήντησαν ἀληθεῖς 
Τοῦρκοι. Ἐκ τούτων δέ καί 

τῶν ἑκουσίως ἐξισλαμισθέντων, καθώς καί 
ἐκ τῶν πραγματικῶν Τούρκων, τῶν λαβό-
ντων βία γυναίκας χριστιανᾶς, παρήχθη ὁ 
τουρκικός πληθυσμός τῆς Κρήτης.

Ἐκ τῶν πρός τό θεαθῆναι ἐξισλαμισθέ-
ντων κατόρθωσαν τινές νά διατηρήσουν 
ἀπό πατρός εἰς υἱόν τήν χριστιανικήν θρη-
σκείαν, καί εἰς πρώτην εὐκαιρίαν ἐνεφα-
νίσθησαν καί πάλιν ὡς Χριστιανοί καί ὡς 
Ἕλληνες».

Ἡ πληροφορία αὐτή ἐπιβεβαιώνεται 
περιληπτικά ἀπό τόν Θεοχάρη Δετοράκη, 
ο.π., σελ. 290, καί εἶναι ἐνδεικτική τῶν 
διαστάσεων πού πρέπει νά εἶχε λάβει τό 
φαινόμενο τοῦ κρυπτοχριστιανισμοῦ στή 
Μεγαλόνησο. Ὅμως, μέ τήν πάροδο τοῦ 
χρόνου καί δεδομένου ὅτι ἦταν ἐξαιρετι-
κά δύσκολο νά διατηρηθεῖ ὁ κρυπτοχρι-
στιανισμός ἐπί πολλές γενεές, οἱ περισσό-
τεροι κάμφθηκαν καί κατέληξαν οἱ ἴδιοι ἤ 
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οἱ ἀπόγονοί τους ἀληθινοί μουσουλμάνοι, 
συχνά μάλιστα φανατικοί. Ὅπως τό θέτει 
ὁ Ἰωάννης Κονδυλάκης, σέ ἄρθρο του 
στήν ἐφημερίδα Ἑστία, 15 καί 16.6.1896: 
«Αἱ φυσικαί πρός χριστιανούς συγγένειαι 
τῶν ἐλησμονήθησαν, ἡ ἀμάθεια ἐσκότισε 
τήν μνήμην καί τό λογικόν, τό δηλητήριον 
τοῦ μωαμεθανισμοῦ ἐπώρωσε καί ἐσκλή-
ρυνε τάς ψυχᾶς των, ἡ προνομιοῦχος θέ-
σις τῶν ὡς δεσποτῶν τούς ἐμάθυσε καί 
ἐγέννησεν αὐτοῖς συναίσθημα τί φυλετι-
σμοῦ… Ἦτον δυνατόν αὐτοί οἱ ἀνδρεῖοι καί 
ὑπερήφανοι νά ἔχουν τί τό κοινόν πρός 
τούς ταπεινούς, τούς περιφρονημένους καί 
ἀθλίους ραγιάδες;» (βλ. Ἰωάννη Κονδυλά-
κη, Τά Ἅπαντα, σελ. 372-385).

Μεταξύ τῶν οἰκογενειῶν πού διαφύ-
λαξαν ἐπί πολλές γενεές τήν κρυπτοχρι-
στιανική ἰδιότητα ξεχωρίζουν οἱ Κουρμού-
ληδες, ἀλλά καί ἡ οἰκογένεια τῶν ἁγίων 
Τεσσάρων Νεομαρτύρων τῶν ἐκ Μελά-
μπων καί ἐν Ρεθύμνη μαρτυρησάντων τό 
1824. Οἱ ἀνωτέρω (μπέηδες καί ἀγάδες 
προηγουμένως, ἀλλά ὑπερασπιστές τῶν 
χριστιανῶν ἀπό τίς θέσεις αὐτές) ἀποκα-
λύφθηκαν μέ τήν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστά-
σεως τοῦ 1821 στήν Κρήτη καί ἔλαβαν τά 
ὅπλα ὑπέρ τοῦ ἀγώνα. Κρυπτοχριστιανοί 
ἐπίσης ἦταν οἱ ἅγιοι Τέσσερις Μάρτυρες 
ἀπό τό Μελισσουργό Κισσάμου Ἐμμανου-
ήλ καί Μαρία καί τά παιδιά τους Γεώργιος 
καί Ἀνεζίνα, τῶν ὁποίων σώζεται ἐπίσης 
τό ἔγγραφο τῆς καταδικαστικῆς ἀπόφα-
σης (ἀπό τό Ἱεροδικεῖο Χανίων) μέ συ-
γκλονιστικές λεπτομέρειες.

Μετά τό Χάττι Χουμαγιοῦν, μέ τό 
ὁποῖο ἀπέπνευσαν κάπως οἱ ραγιάδες, 
σημειώνεται στήν Κρήτη ἀθρόα προσέ-
λευση «μουσουλμάνων» στίς ὀθωμανι-
κές ἀρχές, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν χριστια-
νοί (Ν. Ἀνδριώτης, ὅ.π., σελ. 13 καί 187).

Ἐκτός αὐτῶν, ἡ ἀπάντηση τοῦ μάρ-
τυρα πρός τή σύζυγό του καί πρός τό 
ὀθωμανικό ἱεροδικεῖο, «Ἐγώ Χριστιανός 
ἐγεννήθηκα καί Χριστιανός θ’ ἀποθάνω», 
εἶναι ἡ κλασική ἀπάντηση τῶν νεομαρ-
τύρων στίς ὀθωμανικές ἀρχές, τή συνα-
ντοῦμε σέ πολλές καταγραφές μαρτυρί-
ων καί δέν φανερώνει ἁπλῶς χριστιανι-
κή αὐτοσυνειδησία καί γενναῖο ὁμολο-
γητικό φρόνημα, ἀλλά καί πνευματική 
κατάρτιση καί γνώση ἄλλων περιπτώσε-
ων, πιθανόν ἐν Κρήτη (ὅπως τῶν ἁγίων 
Τεσσάρων ἐκ Κισσάμου), πιθανόν ἐκτός 
Κρήτης, ἀφοῦ οἱ νεομάρτυρες ἤδη θυσι-
άζονταν σέ ἄλλες περιοχές τῆς τουρκο-
κρατούμενης Ρωμιοσύνης ἀπό δυόμισι 
αἰῶνες πρίν. Ἐδῶ μάλιστα τή συναντοῦμε 
καταγεγραμμένη, ὄχι σέ κάποια μαρ-
τυρολόγια ἤ συναξάρια γραμμένα ἀπό 
χριστιανούς, ἀλλά στό ἴδιο τό ἐπίσημο 
ὀθωμανικό ἔγγραφό της καταδικαστικῆς 
ἀπόφασης, πράγμα πού μᾶς δίνει τήν πιό 
ἄμεση καί ἀδιαμφισβήτητη μαρτυρία γιά 
τήν αὐθεντικότητα αὐτῆς τῆς ἔκφρασης.

Μήπως ἐπρόκειτο γιά στερεότυπη 
φράση πού εἶχαν διδάξει σημαντικοί 
πνευματικοί πατέρες τῆς ἐποχῆς στά 
πνευματικά τους παιδιά ἀνά τήν ἐπικρά-
τεια, γιά ν’ ἀπαντοῦν ἔτσι σέ περίπτωση 
ἀνάκρισής τους;

Σημειωτέον ὅτι ἡ ἀπάντηση αὐτή –
ὅλων τῶν νεομαρτύρων– χαρακτηρίζε-
ται ἀπό ἔντονη τραγικότητα, γιατί οἱ μάρ-
τυρες συνειδητοποιοῦσαν ἀπόλυτα ὅτι 
αὐτό τό «Χριστιανός θ’ ἀποθάνω» ἦταν 
ζήτημα ὡρῶν ἤ ἡμερῶν καί μάλιστα πι-
θανόν ὁ θάνατός τους νά ἦταν ἰδιαίτερα 
ἐπώδυνος...

Τά παραπάνω μας ἐπιτρέπουν νά ὑπο-
θέσουμε ὅτι ὁ ἅγιος Ματθαῖος ἐσκόπευε 
ἐξ ἀρχῆς νά ζήσει ὡς κρυπτοχριστιανός. 
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Ὅμως τά σχέδια τοῦ Θεοῦ προφανῶς 
ἦταν ἄλλα. Ἡ περίπτωσή του (ὅπως καί 
ἄλλες πού ἀναφέρονται στά ἔγγραφα 
τοῦ Ἱεροδικείου Ρεθύμνου, γιά τίς ὁποῖες 
βλ. παρακάτω) ἀποδεικνύει καί τό ριψο-
κίνδυνο τοῦ κρυπτοχριστιανισμοῦ, ἐφό-
σον ἡ ἀποκάλυψη ἑνός κρυπτοχριστια-
νοῦ σήμαινε μαρτυρικό θάνατο.

Ὡστόσο ὀφείλουμε νά ἐπισημάνου-
με –μαζί μέ ἄλλους, πρό ἡμῶν– ὅτι τό 
πλῆθος τῶν ἁπλῶν χριστιανῶν, πού πα-
ρέμειναν φανερά σταθεροί στήν ἁγία 
πίστη τους καί ὑπέμειναν μυρίους βασά-
νους σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς τους 
(τήν ὁποία συχνά συντόμευε δραματικά 
ἡ ἀγριότητα τῶν τυράννων), αὐτό εἶναι 
πού ἀσφαλῶς ἀξίζει κάθε ἔπαινο. Ἀκόμη 
καί οἱ ἀμέτρητοι φτωχοί ραγιάδες, πού 
ποτέ δέν πολέμησαν κατά τοῦ ἐχθροῦ, 
ἀλλά ἔσκυβαν τό κεφάλι μέ φόβο ἐνώ-
πιον τῶν ἀγάδων, τῶν μπέηδων, τῶν 
σπαχήδων καί τῶν γενιτσάρων (ἀλλά 
ποτέ δέν τούρκεψαν, οὔτε φαινομενικά, 
καί ποτέ δέν πρόδωσαν τήν ἐθνική καί 
θρησκευτική τους συνείδηση, παρότι 
δέν ἤλπιζαν σέ κανενός εἴδους δικαίωση 
ἐπί τῆς γῆς), εἶναι ὅλοι ἀνεξαιρέτως σέ 
μεγάλο βαθμό ἥρωες καί ὁμολογητές ἤ 
καί μάρτυρες, γιατί ἀνά πάσα στιγμή δι-
ακινδύνευαν τή ζωή τους καί τή ζωή τῶν 
παιδιῶν τους, καί ὅμως, σηκώνοντας 
αὐτό τό σταυρό τοῦ διαρκοῦς μαρτυρίου 
τῆς συνειδήσεως, πορεύθηκαν καί ἄντε-
ξαν αἰῶνες αἱμάτων καί πικρῆς δουλείας.

Εἶχε πνευματικό ὁ ἅγιος; Εἶχε κάποιον 
«ἀλείπτη» (προπονητή – ἔτσι χαρακτηρί-
ζονται μεταφορικά καί οἱ ἐμψυχωτές καί 
καθοδηγητές τῶν νεομαρτύρων), ὅπως 
βλέπουμε σέ ἄλλους νεομάρτυρες ἀνά 

τήν ἐπικράτεια; Ἡ στερεότυπη ἀπάντηση 
πού ἔδωσε στόν ἱεροδίκη μᾶς ἐπιτρέπει 
νά εἰκάσουμε κάτι τέτοιο.

Ἦταν γιός ἱερέα. Ποῦ πῆγε ὅταν βγῆκε 
ἀπό τό σπίτι του, «ἔκλεισε τήν πόρτα μέ 
θυμό» καί ἔφυγε; Στό καφενεῖο; Μᾶλλον 
ὄχι. Σέ συγγενεῖς ἤ φίλους του κρυπτο-
χριστιανούς; Ριψοκίνδυνο καί σχεδόν 
πρέπει νά τό ἀποκλείσουμε, ἄν καί ὄχι 
ἐντελῶς. Μετέβη στό Γερακάρι, στόν 
πατέρα του, πού πιθανόν ἦταν καί πνευ-
ματικός του; Πῆγε καί τοῦ τά ἀποκάλυ-
ψε ὅλα, ἀποχαιρέτισε μάνα καί κύρη 
καί γύρισε στή χώρα (στήν πόλη); Τούς 
εἶπε: «Ἐπιάσανέ με. Ἔχετε γειά. Στ’ ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν εὐκή σας, πάω γιά τό 
μαχαίρι»; Μήπως τούς τό διαμήνυσε μέ 
συγγενεῖς ἤ συγχωριανούς του, χωρίς νά 
φύγει ἀπό τή χώρα; Τό πιθανότερο, ἀφοῦ 
ἡ μετάβαση στό Γερακάρι, ὁπωσδήποτε 
μέ ἄλογο, ἀπαιτοῦσε ὧρες καί δύσκολα 
θά ἐπέστρεφε αὐθημερόν (ἐκτός ἄν δια-
νυκτέρευσε ἐκεῖ).

Πῆγε σέ κάποιον ἄλλο πνευματικό, 
κρυπτοχριστιανό ἱερέα πιθανόν καί ἴσως 
ὑποτιθέμενο ἰμάμη; Ἦρθε στά χαλάσματα 
κάποιου μοναστηριοῦ, ὅπου φώλιαζαν 
κουκουβάγιες καί σαῦρες (σκλόπες καί 
κολλισαῦρες) καί δίπλα στίς φωλιές τους 
προσευχόταν κάποιος ἀθέατος, ἡλιοκα-
μένος γέροντας ἡσυχαστής; Μήπως δέν 
ἀπομακρύνθηκε καθόλου ἀπό τή χώρα, 
ἀλλά ἀποσύρθηκε στό ναΐσκο τοῦ ἁγίου 
Γεωργίου Γρόττα, τόν κρυμμένο στά σο-
κάκια τῆς Παλιᾶς Πόλης (ὅπως καί σή-
μερα), κοντά στό Μακρύ Στενό, πού, ὡς 
φαίνεται, ἦταν ὁ μόνος ὀρθόδοξος ναός 
πού λειτουργοῦσε μέσα στήν ὀθωμανική 
λαίλαπα; Μήπως μπῆκε ἐκεῖ καί προσευ-
χήθηκε, μόνος καί πιθανόν δακρυσμένος, 
ὡς σέ ἄλλη Γεθσημανή, ζητώντας ἀπό 
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τόν Κύριο τή δύναμη «πιεῖν τό ποτήριον 
καί βαπτισθῆναι τό βάπτισμα» τοῦ μαρτυ-
ρίου (Ματθ. 20, 22); Μήπως ὁ ἄγνωστος 
σέ μᾶς ἱερέας τοῦ 1700 στόν ἅγιο Γε-
ώργιο ἦταν ὁ πνευματικός του, πού τόν 
συνάντησε μυστικά μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς 
του, τόν συμβούλευσε καί τόν εὐλόγησε; 
Καί κατόπιν ὁ ἡρωικός νέος ἐπέστρεψε 
στό σπίτι του καί περίμενε, καί ἐκεῖ τόν 
βρῆκε καί «τόν προσήγαγεν ὁ κλητήρ τοῦ 
Ἱεροδικείου»;

Τόν ξαναεῖδε ἡ γυναίκα του; Τόν ἀγά-
πησε ποτέ, μετάνιωσε γιά τήν προδοσία; 
Τόν συνάντησε ὁ πεθερός του; (Ὁποῖο 
σκάνδαλο γιά τή μουσουλμανική κοι-
νότητα τοῦ Ρεθέμνους!). Τί ἀνθρώπινες 
σκηνές διαδραματίστηκαν στό ἐνδιάμε-
σο; Δέ γνωρίζουμε, δέν ὑποπτευόμαστε…

Πάντως δέν διέφυγε στά βουνά, δέν 
φυγοδίκησε, ἀλλά παρουσιάστηκε στόν 
καδή, αὐτός ὁ γαμπρός τοῦ πρώτου τῶν 
χασάπηδων, «ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν». 
Καί ἡ κατάληξή του ἦταν προδιαγε-
γραμμένη.

Ἀρνησίθρησκοι καί κρυπτοχριστιανοί 
στή φρίκη τῆς ἐποχῆς

Στό βιβλίο Ἔγγραφα Ἱεροδικείου..., 
ἀναφέρονται πολλές ἀκόμη περιπτώσεις 
ἐξισλαμισμῶν. Ἐξάλλου, ὁ Σπύρος Μαρ-
νιέρος, στό προμνημονευθέν ἄρθρο του 
(σελ. 3), κατονομάζει ἄλλον ἕνα Γερα-
καριανό ἐξωμότη, τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος 
ἀσπάστηκε τό Ἰσλάμ τό 1672 καί «“σαλα-
βαντίστηκε” Γιουσούφ» (ἀναφέρεται ἀπό 
τόν Ν. Σταυρινίδη, Μεταφράσεις τουρ-
κικῶν ἱστορικῶν ἐγγράφων…, τ. Β΄, σελ. 
153, ἔγγραφο ὑπ’ ἀρ. 714). Παρατηρεῖ 
μάλιστα ὅτι, ἀντιθέτως, «ὁ Μαθιός ἤ Ματ-

θαῖος διασώζεται μόνο μέ τό χριστιανικό 
ὄνομά του. Κανενός δέν διασώζεται τό πα-
τρικό ἐπώνυμο. Ὁ Μαθιός συγκριτικά μέ 
τόν Ἰωάννη διακρίνεται μέ τήν προσθήκη 
τοῦ πατρικοῦ ὀνόματος καί τοῦ πατρικοῦ 
ἀξιώματος καί ἀμφότεροι διακρίνονται μέ 
τόν τόπο τῆς καταγωγῆς τους».

Τό ἔγγραφο γιά τόν ἐξισλαμισμό τοῦ 
ἁγίου Ματθαίου, καθώς καί ἐκεῖνο γιά τό 
γάμο του μέ τήν Ἀϊσέ, θά ὑπῆρχαν στό 
ἀρχεῖο τοῦ Ἱεροδικείου, ἀλλά δυστυχῶς 
θά περιλαμβάνονται στά ἀδόξως ἀπολε-
σθέντα τμήματά του.

Βλέπουμε ἐπίσης περιπτώσεις χρι-
στιανῶν πού ἔδωσαν τό παιδί τους σέ 
Τούρκους ἀντί χρέους, ὅπως στίς σελ. 
90-93 (καί θυγατέρα, μέ ὅ,τι μπορεῖ νά 
συνεπάγεται αὐτό), καθώς καί στίς σελ. 
97 καί 98 (παρόμοιες περιπτώσεις καί 
στό Νικολάου Σταυρινίδη Μεταφράσεις 
τουρκικῶν ἱστορικῶν ἐγγράφων ἀφορώ-
ντων εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Κρήτης, σελ. 
82-90). Στή σελ. 93 βλέπουμε πατέρα 
νά παραδίδει τό ἀγόρι του σέ Τοῦρκο γιά 
«νά τό τουρκέψη, νά τοῦ μάθη γράμματα 
καί νά τό ἔχει εἰς τήν διάθεσίν του»!

Ἐντοπίζονται συγχρόνως καί ἄλλες 
περιπτώσεις ἐξισλαμισθέντων, μέ διαφο-
ρετική κατάληξη: (α) αὐτοκτονία μέ ἀπαγ-
χονισμό (σελ. 41), ἡ ὁποία χρονολογεῖται 
στό ἔτος 1657 (ἕνδεκα χρόνια μετά τήν 
κατάληψη τοῦ Ρεθύμνου), (β) ἐξισλαμι-
σθέντα, ὁ ὁποῖος «ἀπηρνήθη τήν νέαν του 
θρησκείαν καί ἐξηφανίσθη εἰς ἄγνωστον 
διεύθυνσιν» τό 1659 (σελ. 83-84), καθώς 
καί (γ) ἕναν κρυπτοχριστιανό (αἰχμάλω-
το πολέμου «ἐκ τοῦ χωρίου Σφακιᾶ», πού 
ἐξισλαμίσθηκε φαινομενικά), πού δροῦσε 
παράλληλα ὡς ἀντάρτης, καταγγέλθηκε 
ὁμοίως ἀπό τή μουσουλμάνα σύζυγό του 
καί ἐξαφανίστηκε φυγοδικώντας τό ἔτος 
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1699 (σελ. 113-114). Καί φυσικά τόν νε-
ομάρτυρα Ἰωάννη ἀπό τά Ἀκτούντα, πού 
θανατώθηκε γιά τήν πίστη του, ὅπως προ-
αναφέραμε, καί ἀσφαλῶς πρέπει νά θεω-
ρηθεῖ ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας (σελ. 268-
269), ἐνῶ ἀναφέρεται καί ἀπό τό χωριό 
Ἀσώματος Ἁγίου Βασιλείου «ὁ μουρτάτης 
(διπρόσωπος) Μεχμέτ», ὁ ὁποῖος «ἐνῶ εἶχε 
ἐξισλαμισθῆ μετενόησε… καί ἐπειδή ἐγύρι-
σε (εἰς τήν θρησκείαν τοῦ) τόν ἐσκότωσαν» 
(σελ. 311, ἔγγραφο ὑπ’ ἄρ. 346). Ἐδῶ 
πιθανόν ἔχουμε καί τρίτη περίπτωση νεο-
μάρτυρα, ἄν καί ἀπό τό Ἱεροδικεῖο γίνεται 
προσπάθεια ἀναίρεσής της μέ μουσουλ-
μάνους μάρτυρες πού διαβεβαίωσαν ὅτι ὁ 
ἀναφερόμενος «ἦτο Τοῦρκος».

Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιάζει ὅμως –καί 
προκαλεῖ θλίψη– ἡ περίπτωση ἑνός 
ἄλλου κρυπτοχριστιανοῦ, ἀπό χωριό τῆς 
ἐπαρχίας Ἁμαρίου, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε 
ὡς ἁπλός στρατιώτης στήν «ἀδελφότητα 
τῶν Γιανιτσάρων» καί ἦταν ὑπηρέτης τοῦ 
«ἐξέχοντος Γιανιτσάρου Ἀχμέτ Βέη». Ὁ τε-
λευταῖος τόν κατήγγειλε ὅτι «εἶναι μουρ-
τάτης (=διπρόσωπος, προσποιούμενος τόν 
Τοῦρκον)». Ὁ κατηγορούμενος Ἀχμέτ τοῦ 
Ἀβδούλ, μέ πατέρα ἐπίσης ἐξισλαμισθέντα 
(ὅπως φαίνεται ἀπό τό ὄνομα), ὁδηγήθηκε 
μέ συνοδεία στό Ἱεροδικεῖο καί ἐκεῖ ἐρω-
τήθηκε: «Νά δώσης ἐξηγήσεις ἐπί τῆς δια-
δόσεως. Νά μᾶς δηλώσεις εἶσαι Τοῦρκος 
(δηλ. μουσουλμάνος) ἤ δέν εἶσαι;». Ἐκεῖνος 
ἀπάντησε: «Δέν εἶμαι Τοῦρκος, ἀλλά δέχο-
μαι νά γίνω» καί «ὤμωσε τό Σύμβολον τῆς 
πίστεως καί τό ὄνομα τοῦ Προφήτου εἰπῶν: 
“Ὁμολογῶ ὅτι εἶναι ἕνας ὁ Θεός. Καί ὁμο-
λογῶ ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶνε ὁ ἀγαπητός αὐτοῦ 
Προφήτης”».

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ διαταγή τοῦ Διοι-
κητοῦ τῶν Γενιτσάρων, πού φανερώνει τήν 
καχυποψία τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχῶν: «Ἐπει-

δή ὁ ἀναφερόμενος Ἀχμέτ ἦτο μουρτάτης, 
μετά τήν προσχώρησίν του εἰς τήν θρησκείαν 
τοῦ Ἰσλάμ ν’ ἀποσταλῆ εἰς τό Ἡράκλειον».

Τά ἀνωτέρω, ἀναφερόμενα στά Ἔγ-
γραφα Ἱεροδικείου..., σελ. 127, μέ ἡμε-
ρομηνία 25 Ὀκτωβρίου 1112 (1700), 
δηλ. ὀκτώ μῆνες μετά τήν καταδίκη του 
ἁγίου Ματθαίου (πού προφανῶς εἶχε γί-
νει πασίγνωστη στό νομό καί ἴσως ἤδη 
νά μήν ἦταν ἡ μόνη), φέρνουν ἐνώπιόν 
μας τή σκληρή πραγματικότητα, ὅτι δέν 
εἶναι εὔκολη ἡ ὁμολογία πίστεως μέ τή 
βεβαιότητα τοῦ μαρτυρίου, ἀλλά ἀπαιτεῖ 
σθένος καί πνευματικό ὑπόβαθρο πού 
ποτέ δέν τό διαθέτουν ὅλοι. Καί μᾶς κα-
λεῖ σέ προβληματισμό καί αὐτοκριτική, 
γιά τό κατά πόσον ἐμεῖς ἀρνούμαστε τό 
Χριστό στήν καθημερινή μας ζωή ἤ ἔστω 
Τόν πληγώνουμε ἁμαρτάνοντας, χωρίς 
νά ἀπειλεῖ τό κεφάλι μᾶς κανένα ξίφος.

Μεγάλο ὄγκο συνταρακτικῶν ἀφη-
γήσεων, πού φανερώνουν τά δεινά τῶν 
ὑπόδουλων χριστιανῶν τῆς τουρκοκρα-
τούμενης Κρήτης, συναντοῦμε καί στό 
μνημειῶδες ἔργο τοῦ Νικολάου Σταυρι-
νίδη Μεταφράσεις τουρκικῶν ἱστορικῶν 
ἐγγράφων ἀφορώντων εἰς τήν ἱστορίαν 
τῆς Κρήτης, τ. 1-5, Ἡράκλειον 1975-1985. 
Ἐκεῖ βλέπουμε καί περιπτώσεις ἀνδρῶν 
πού ἀρνήθηκαν νά ἐξισλαμισθοῦν, ἐνῶ οἱ 
γυναῖκες τούς ἐξισλαμίσθηκαν, καί ὁ ἱερο-
δίκης διαλύει τούς γάμους τους (π.χ. τόμ. 
Α΄, σελ. 139, τόμ. Β΄, σελ. 91).

Ἡ παλαιότητα τοῦ μαρτυρίου 
τοῦ ἁγίου Ματθαίου

Ἡ γέννηση τοῦ ἁγίου τοποθετεῖ-ται 
ἀπό τόν π. Π. Σακελλαρίδη (ὅ.π.) «περί 
τό 1670»· συνεπῶς, ὁ ἅγιος μαρτύρησε 
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σέ ἡλικία περίπου 30 ἐτῶν – ἴσως καί 
νεότερος.

Ἡ καταδικαστική ἀπόφαση κατά 
τοῦ ἁγίου Ματθαίου φέρει χρονολογία 
1112, ἔτος Ἐγίρας, κατά τό μουσουλ-
μανικό χρονολόγιο. Ὁ μεταφραστής τοῦ 
ἐγγράφου καί συνεργάτης τοῦ Βήματος 
Ρεθύμνης Ἐσάτ Σιδεράκις ἀντιστοιχί-
ζει τή χρονολογία αὐτή στό χριστιανικό 
ἔτος 1697, χρονολογία πού παραθέτει 
καί ὁ Σπ. Μαρνιέρος, ἀναδημοσιεύοντας 
τό ἔγγραφο στά Κρητολογικά Γράμματα, 
καί ἐπαναλαμβάνει ὁ π. Π. Σακελλαρίδης 
(ὅ.π.), ἐνῶ ὁ Ἐμμ. Γενεράλις, ὅπως προα-
ναφέραμε, εἶχε καταγράψει τή χρονολο-
γία 1696, ἴσως ἐκ παραδρομῆς.

Ὡστόσο, στό βιβλίο Ἔγγραφα Ἱεροδι-
κείου... τό ἔγγραφο παρατίθεται μέ χρο-
νολογία 1700, ἀφοῦ, ὅπως ἐπισημαίνει 
ὁ Γ. Παπιομύτογλου στήν εἰσαγωγή, σελ. 
17-18, «τό σημεῖο στό ὁποῖο ὑστερεῖ ὁ 
Σιδεράκις εἶναι ἐκεῖνο τῆς χρονολόγησης 
τῶν ἐγγράφων καί συγκεκριμένα τῆς με-
τατροπῆς τῆς μουσουλμανικῆς χρονολογί-
ας σέ χριστιανική. Ἔτσι ἐνῶ τό ἔτος ἐγίρας 
εἶναι κατά κανόνα σωστό, ἡ μετατροπή του 
σέ χριστιανικό εἶναι πάντοτε λανθασμένη». 
Στό βιβλίο, ὅπως ἀναφέρεται στή σελ. 
18, γιά τή μετατροπή τοῦ ἔτους Ἐγίρας 
σέ χριστιανικό, χρησιμοποιήθηκαν οἱ πί-
νακες τοῦ A. Cappelli: Encyclopedie de 
la Pleiade, Ἱστορία καί μέθοδοί της: Πα-
ράρτημα (Χρονολογικοί πίνακες), ΜΙΕΤ, 
Ἀθήνα 1989, σελ. 117-127.

Ἡ μετατροπή τοῦ ἔτους Ἐγίρας στό 
ἀντίστοιχο χριστιανικό ἔτος ὑπολογίζεται 
μέ τόν τύπο: γ = (0,97023 x ι) + 621,57, 
ὅπου γ εἶναι ἡ χριστιανική χρονολογία 
(τό γ σημαίνει γρηγοριανό ἡμερολόγιο, 
ἀλλά ἀντιστοιχεῖ καί στό ἰουλιανό) καί ι ἡ 
ἰσλαμική (μουσουλμανική), ἐν προκειμένω 

1112. Τό 621,57 ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἡμε-
ρομηνία 16 Ἰουλίου 622 μ.Χ., κατά τήν 
ὁποία ὁ Μωάμεθ διέφυγε ἀπό τή Μέκκα 
στή Μεδίνα, ὅπου ἐπικράτησε καί ἵδρυσε 
τήν πρώτη μουσουλμανική κοινότητα. 

Βάσει τοῦ συγκεκριμένου τύπου κα-
ταλήγουμε ὄντως στό ἔτος 1700 μ.Χ. ὡς 
ἔτος τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου.

Ἡ χρονολόγηση αὐτή ἀποδεικνύει τό 
μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ματθαίου ὄχι μό-
νον ὡς τό παλαιότερο, μέχρι σήμερα, 
καταγεγραμμένο μαρτύριο Ρεθυμνίου 
νεομάρτυρα, ἀλλά καί τό τρίτο παλαι-
ότερο ἐπί κρητικοῦ ἐδάφους, μετά τό 
μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἰσι-
δώρου καί τῶν παιδιῶν του Γεωργίου 
καί Εἰρήνης, πού ἐσφάγησαν τήν ὥρα 
τῆς θείας λειτουργίας στό χωριό Βα-
λής Μεσσαρᾶς κατά τήν εἰσβολή τῶν 
Τούρκων, πρίν τήν πτώση τοῦ Χάνδακα 
(1669), καί τῶν ἁγίων Ἐμμανουήλ, Μα-
ρίας, Γεωργίου καί Ἀνεζίνας ἀπό τό Με-
λισσουργό Κισσάμου (ἔτος Ἐγίρας 1092, 
δηλ. 1681 μ.Χ.). Αὐτοί (μαζί μέ τόν ἅγιο 
Ματθαῖο) εἶναι οἱ παλαιότεροι γνωστοί 
Κρῆτες νεομάρτυρες μετά τήν ὀθωμανι-
κή κατάκτηση τοῦ νησιοῦ καί οἱ δεύτεροι 
παλαιότεροι καταγεγραμμένοι Κρῆτες 
νεομάρτυρες γενικῶς, μέ ἀμέσως προ-
ηγούμενο, καί πρῶτο, τόν ἅγιο Μάρκο 
τόν ἐν Σμύρνη, κρητικῆς καταγωγῆς, ὁ 
ὁποῖος ὅμως ἔζησε καί μαρτύρησε στή 
Σμύρνη στίς 14 Μαΐου 1643, δύο ἔτη 
πρίν τήν ὀθωμανική εἰσβολή στή Μεγα-
λόνησο. Τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ματθαί-
ου (1700) συνέβη μόλις 54 ἔτη μετά τήν 
ὀθωμανική κατάκτηση τοῦ Ρεθύμνου, 31 
ἔτη μετά τήν πτώση τοῦ Χάνδακα (Ἡρα-
κλείου) καί 124 ἔτη πρίν ἀπό τό μαρτύ-
ριο τῶν ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων 
τῶν ἐκ Μελάμπων.
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Ἡ Ἐθνική ἐπανάσταση τοῦ 
1821 εἶναι κορυφαῖος 
σταθμός τοῦ ἐθνικοῦ μας 

βίου. Εἶναι πανηγύρι δόξας καί μνη-
μόσυνο ἡρώων. Ἀπό τό παράδειγμά 
τους ἀντλοῦμε περηφάνια, πίστη καί 
δύναμη. Εἶναι καιρός νά γνωρίσουμε 
πόσο θαρραλέα ὑψώθηκε ἡ Ἰωνική 
ψυχή, νά γνωρίσουμε τή συμβολή 
καί πόσος ἦταν ὁ φόρος τοῦ αἵμα-
τος, πού πλήρωσαν οἱ Ἕλληνες τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας στόν ἀγῶνα τοῦ 1821.

Πρίν ξεσπάσει ἡ ἐπανάσταση, οἱ 
Σμυρναῖοι εἶχαν ἱδρύσει τή Γραικική 
Λέσχη μέ σκοπό τήν προετοιμασία 
γιά τή Λευτεριά τοῦ Γένους. 

Οἱ Μικρασιάτες εἶναι εὐφυεῖς πα-
τριῶτες καί μέ οἰκονομική δύναμη. 
Σέ αὐτές τίς ἰδιότητες στηρίχθηκαν 
οἱ ἱδρυτές τῆς φιλικῆς ἑταιρείας. Ὁ 
σπόρος τῆς παλιγγενεσίας πού ρί-
χτηκε στήν ἰωνική γῆ, βλάστησε, 
στέριωσε καί κάρπισε παρά τίς ἀντι-
ξοότητες. Στελέχη τῆς Ὀργάνωσης, 
ὅπως ἀναφέρει τό 1834 ὁ Ἰωάννης Φι-
λήμων, δροῦν στή Σμύρνη, στίς Κυ-
δωνίες, στά Μουδανιά, στήν Προῦσα, 
στόν Τσεσμέ, στά Μοσχονήσια, στήν 
Καισάρεια, στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς.

Ὁμιλία τῆς κας  Ἠλέκτρας Τσίκα Μαράκηκας  Ἠλέκτρας Τσίκα Μαράκη 
πού ἐκφωνήθηκε τή 19η Σεπτεμβρίου 2021

Πρωτεργάτης ὁ Ἀθανάσιος Τσα-
κάλωφ ἀπό τήν Ἤπειρο, ὁ ἕνας ἀπό 
τούς τρεῖς Ἱδρυτές της. 

Ἡ δράση δέν σταμάτησε στόν ξε-
σηκωμό. Ἔδωσαν τά πάντα γιά τόν 
μεγάλο ἀγῶνα παρά τίς ὁμαδικές 
σφαγές, τίς βιαιότητες τῶν Τούρκων, 
τούς φοβερούς διωγμούς.

Σμυρνιοί φοιτητές, Βουρλιῶτες 
καί Πόντιοι ὕψωσαν τή σημαία τῆς 
ἐπανάστασης, πολέμησαν ἡρωικά 
στόν Ἱερό Λόχο τοῦ Ὑψηλάντη στό 
Δραγατσάνι τῆς Μολδοβλαχίας. 

Τό πρῶτο μπαρούτι τῆς Ἐπανά-
στασης τοῦ Παπαφλέσσα ἀγοράστη-
κε μέ χρήματα Σμυρναίων. Γιά νά 
βοηθήσουν περισσότερο τόν ἀγῶνα 
ἔκαναν δικό τους σῶμα τή φάλαγγα 
τῶν Ἰώνων, πού πολέμησε σέ μάχες 
στήν Ἀράχωβα, στό Ἄστρος τῆς Κυ-
νουρίας, στή Μεσσηνία στό πλευρό 
τοῦ Νικηταρᾶ, τοῦ Νοταρᾶ, τοῦ Μα-
κρυγιάννη, τοῦ Φαβιέρου, τοῦ Ὑψη-
λάντη, τοῦ Γκούρα.

Ὁ ἡρωισμός τους διακρίθηκε στήν 
πολιορκία τῆς Ἀκρόπολης στήν 
πρώτη ἄμυνα τοῦ Μεσολογγίου.

Οἱ Τοῦρκοι ἀρχίζουν τά φοβερά 
ἀντίποινα. Ἡ προσφορά τῶν Μικρα-

Ἡ συμβολή τῶν Ἰώνων στήν Ἐθνική ΠαλιγγενεσίαἩ συμβολή τῶν Ἰώνων στήν Ἐθνική Παλιγγενεσία
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σιατῶν συνεχίζεται μέ τήν 
πληρωμή φόρου αἵματος. Στούς δι-
ωγμούς μεγάλο μερίδιο εἶχε ἡ Ἐκκλη-
σία, καί οἱ ἀνώτατοι λειτουργοί.

Τήν ἴδια ἡμέρα ἀπαγχονίζουν 
στήν Κωνσταντινούπολη τόν Πα-
τριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄ καί στήν 
Ἀνδριανούπολη τόν ἐξόριστο Πατρι-
άρχη Γρηγόριο μέ 30 κληρικούς καί 
λαϊκούς.

Ἐπίσης καί τόν Ἐπίσκοπο Ἰγνάτιο 
τῆς Ἐρυθραίας μαζί μέ ὅλους τούς 
προκρίτους. Στά Βουρλά ὅλους 
τούς ἱερωμένους καί ἐμπόρους τῆς 
περιοχῆς.

Ὁ χριστιανικός πληθυσμός τῆς 
Σμύρνης ὑπέστη ἀγριότατους διωγ-
μούς καί ἡ ὄμορφη Σμύρνη μετατρέ-
πεται σέ κόλαση. 

1000 ψυχές εἶναι τά θύματα τῆς 
Τουρκικῆς κτηνωδίας. Τό Ἀϊβαλί, οἱ 
Κυδωνίες ἔγιναν ὁλοκαύτωμα. Ὅλα 
συντρίμμια. Ἄνθρωποι, περιουσίες, 
σπίτια, ὄνειρα, ἐλπίδες. 15.000 Ἀϊ-
βαλιῶτες πρόμαχοι τῆς Λευτεριᾶς, 

σφράγισαν μέ τό ἁγιασμένο αἷμα 
τους τή μεγάλη προσφορά στήν πα-
τρίδα γιά τόν κοινό ἀπελευθερωτικό 
ἀγῶνα. Ὅσοι γλύτωσαν ἀπό τήν κα-
ταστροφή πολέμησαν στήν Ἑλλάδα, 
βοήθησαν σημαντικά στήν ἐξέλιξη 
τοῦ ἀγώνα τοῦ 1821. 

Ἀντίποινα συνεχίζονται σέ πολλές 
πόλεις καί χωριά τῆς Μ. Ἀσίας. Πι-
κρό παράπονο τοῦ Μικρασιάτη. Ἡ 
ἱστορία ἀπό αὐτά τά γεγονότα ἀνα-
φέρει ἐλάχιστα. Αὐτά, ὅμως, βροντο-
φωνάζουν. Οἱ Μικρασιάτες ἀγωνί-
στηκαν γιά τή Λευτεριά μαζί μέ τούς 
ἄλλους Ἕλληνες.

Νά πάρουν τή θέση πού τούς 
ἀξίζει στό Πάνθεο τῶν ἡρώων του 
1821. Νά μείνει ἡ θυσία τους στήν 
ἐθνική συνείδηση καί στή συλλογική 
μνήμη. ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ.  
Τελειώνω μέ τούς στίχους τοῦ Κω-
στῆ Παλαμᾶ.

Χρωστᾶμε σ’ ὅσους ἦρθαν
πέρασαν, θά ἔρθουν, θά περάσουν
θά γίνουν κριτές, θά μᾶς δικάσουν

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

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς 
στήν  Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος 

τῶν Τζαγκαρόλων
Στήν Ἱερά Πατριαρχική καί 

Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων στό 
Ἀκρωτήρι Χανίων ἱερούργησε 
τήν Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. 
ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος συλ-
λειτουργοῦντος τοῦ Καθηγουμέ-
νου καί Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχου-
μένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου.

Τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς καλωσόρισαν μέ λόγια ἀγάπης καί 
χαρᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης στήν Μητρόπολή μας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί 
συμφοιτητής του στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 
Μονή τῶν Τζαγκαρόλων.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος εὐχαρίστησε γιά τήν 
ἀβραμιαία φιλοξενία τούς ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς καί τόν συνάδελφο ἐπίσης Καθη-
γητή στή Θεολογική Σχολή Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ἀνδρέα, τούς Κληρι-
κούς καί τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού συμπροσευχή-
θηκε στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς κυροῦ Νικηφόρου ὁ ὁποῖος 
ὑπῆρξε καί ἀδελφός τῆς Μονῆς.
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Τό παρών στήν Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἔδωσε ὁ Ἀντιπε-
ριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλα-
ος Καλογερῆς, οἱ Ἄρχοντες τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου 
κ. Λάκης Βίγκας, κ. Γρηγόριος Λα-
ρεντζάκης καί κ. Κων/νος Στεφα-
νάκης ὁ ὁποῖος διακόνησε καί στό 
Ἱερό Ἀναλόγιο, ὁ Ποινικολόγος 
κ. Σάκης Κεχαγιόγλου, καθώς καί 
πλῆθος κόσμου, τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία.

Στό Ἡγουμενεῖο τῆς Μονῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τί-
μησε μέ τιμητική πλακέτα τόν πνευματικό του υἱό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δο-

ρυλαίου κ. Δαμασκηνό, ἐπί τῇ 
συμπληρώσει 10 ἐτῶν στή θέση 
τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς 
Μητροπόλεώς μας τήν ὁποία τοῦ 
τήν ἀπένειμε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἀνα-
φωνώντας ὅλοι μαζί τό «Ἄξιος» 
γιά τήν ἄοκνη διακονία καί προ-
σφορά του ὅλα αὐτά τά χρόνια.
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Τελέσθηκε Τρισάγιο γιά τόν Μίκη Θεοδωράκη 
στά Χανιά

Στόν Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἔφτασε τήν Πέμπτη 9 Σεπτεμ-
βρίου, ὁ Μίκης Θεοδωράκης.

Ἡ αὐτοκινητοπομπή ξεκίνησε ἀπό τό λιμάνι τῆς Σούδας μέχρι τήν Ἀγορά Χα-
νίων. Ἀπό ἐκεῖ μέ τήν συνοδεία τῶν ἤχων τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου ἡ ὁποία 
ἔπαιζε ἀγαπημένες δημιουργίες τοῦ Θεοδωράκη, ἡ πομπή κατευθύνθηκε πρός τόν 
Μητροπολιτικό Ναό ὅπου σέ κλίμα βαθιᾶς συγκίνησης ὁ κόσμος φώναζε «ἀθάνα-
τος» ἀποχαιρετώντας τόν κορυφαῖο δημιουργό.

Τό Τρισάγιο στόν Καθεδρικό Ναό τελέσθηκε ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.
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Τό τελευταῖο ἀντίο 
στόν μεγάλο συνθέτη Μίκη

Φίλοι, συγγενεῖς καί πλῆθος κόσμου εἶπαν σήμερα τό μεσημέρι τό τελευταῖο 
ἀντίο στόν μεγάλο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, τοῦ ὁποίου ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία 
τελέσθηκε ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου καί ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου,

Στό τελευταῖο ἀντίο παρέστησαν ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, ὁ πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ πρόεδρος τῆς 
Βουλῆς κ. Κώστας Τασούλας, ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ἀλέξης Τσίπρας, ἡ πρό-
εδρος τοῦ Κινήματος Ἀλλαγῆς κ. Φώφη Γεννηματά, ὁ Γ.Γ. τοῦ ΚΚΕ κ. Δημήτρης 
Κουτσούμπας καί ἄλλοι ἐπίσημοι, πολιτικοί καί θεσμικοί παράγοντες ἀλλά καί 
καλλιτέχνες.
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Ὁ Κεράμων Βαρθολομαῖος 
στήν  Ἱερά  Μητρόπολή μας

Φιλική ἐπίσκεψη πραγματοποίησε τήν Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ὁ πα-
ρεπιδημῶν στήν Ἑλλάδα Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κεράμων κ. Βαρθολομαῖος, 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καναδᾶ, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, στά Γρα-
φεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὅπου εἶχε κατ’ ἰδίαν συνάντηση μέ τόν Σεβ. Ποιμενάρ-
χη κ. Δαμασκηνό, παρουσία καί τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κεράμων 
κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν εὐγενική ἐπίσκεψή του, τοῦ προσέφερε συμβολικά δῶρα 
καί τοῦ εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τόν ἐνδυναμώνει στά Ἀρχιερατικά καθήκοντά του, 
τά ὁποία εἴθε νά εἶναι ἄλυπα, 
καρποφόρα, πληθωρικά καί 
Θεοσκέπαστα.

Στή συνέχεια ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Δορυλαί-
ου συνοδευόμενος ἀπό τόν 
Δ/ντή τοῦ Γραφείου Τύπου 
κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη ξε-
νάγησαν τόν Θεοφιλέστα-
το στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ 
Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ 
Μαρτυρία καί τῆς δικτυακῆς 
μας τηλεοράσεως.
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Ἡ  ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στήν Μητρόπολή μας

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ 
Δεσποτική ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν 
Μητρόπολή μας, παρουσία πλήθους πιστῶν, τηρουμέ-
νων τῶν μέτρων γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας.

Στό Νίππος Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Μι-
χαήλ Χριστουλάκης ἱερούργησε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος 
κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί καθώς 
καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Δ΄ Ἀρχιερατικῆς Πε-
ριφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, ἐνῶ παρέστη-
σαν συμπροσευχούμενοι ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. 
Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Ἀντιδήμαρχοι καί Δημοτικοί 
Σύμβουλοι.

Στόν  Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἁλικιανό 
Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέ-
ρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης, τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Νικήτα 
στά Καμπιά  Ἀποκορώνου

Πανηγυρικά καί μεγαλόπρεπα ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος 
Νικήτας στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποκόρω-
να μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ 
ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Γ΄ Ἀρχιε-
ρατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, ὁ ἐφημέριος τῆς  Ἐνορίας π. 
Ἀθανάσιος Καψαλάκης, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Κουκουράκης καί ὁ Διάκονος Δημή-
τριος Δερμιτζάκης.



38

Πανηγυρικός ἑορτασμός στήν  Ἁγία Σοφία 
Παρηγοριᾶς Χανίων

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα 
καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστη-
κε σήμερα, Παρασκευή 17 Σε-
πτεμβρίου 2021 ἡ μνήμη τῆς 
Ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυ-
γατέρων Αὐτῆς, Πίστεως, Ἐλπί-
δος καί Ἀγάπης στόν πανηγυρί-
ζοντα ὁμώνυμο περικαλέστατο 
Ἱερό Ναό στόν λόφο τῆς Παρη-
γοριᾶς Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Νικόλαος Νεραντζάκης.

Στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καί κήρυξε τόν 
Θεῖο Λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἐνῶ ἔλαβαν μέρος ὁ 
οἰκεῖος Ἐφημέριος Πρωτ. Νικόλαος Νερατζάκης, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 
ΣΤ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος 
Κουκουράκης, ὁ Πρωτ. Στυλιανός Μαθιουδάκης, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης, 
ὁ Πρωτ. Κωνσταντῖνος Θωμαδάκης, ὁ π. Παῦλος Κλαράκης καί ὁ Διάκονος Δη-
μήτριος Δερμιτζάκης.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφι-
λέστατος  Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός τέλεσε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό 
Ἑσπερινό συμπροσευχουμένων τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου Πρωτ. Νικολάου Νερα-

τζάκη, τοῦ Πρωτ. Νικολάου Πα-
τσουράκη, τοῦ Πρωτ. Στυλιανοῦ 
Μαθιουδάκη, τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου 
Δρακακάκη, τοῦ π. Ἐλευθερίου Ξε-
κουκουλωτάκη, καί τοῦ Διακόνου 
Ἐλευθερίου Ξαγοραράκη.

Ὁ π. Νικόλαος προσέφερε στόν 
Θεοφιλέστατο ἕνα κειμηλιακό 
ἱστορικό Κυριακοδρόμιο γιά τήν 
πρώτη του παρουσία του ὡς  Ἐπί-

σκοπος στό Ναό. Μέ λόγια ἀγάπης εὐχαρίστησε τούς δύο Ἀρχιερεῖς ὁ π. Νικόλαος 
πού τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τή διήμερη πανηγυρική σύναξη, εὐχαριστώ-
ντας παράλληλά τους Κληρικούς καί τούς εὐσεβεῖς προσκυνητές.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση 
στό μνημεῖο Μικρασιατῶν

Ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις Ἐθνικῆς 
Τιμῆς καί Μνήμης γιά τά 99 χρόνια 
ἀπό τή Γενοκτονία τῶν  Ἑλλήνων τῆς 
Μ. Ἀσίας πραγματοποιοῦνται αὐτές τίς 
ἡμέρες στήν πόλη μας.

Τήν Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου τε-
λέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση προε-

ξάρχοντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ  Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Περάκη ὁ ὁποῖος χαιρέτισε ἐκ μέρους τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, πάροντών του Ἀντιπεριφερειάρχου 
Χανίων κ. Νικολάου Καλογερή, Ἀντιδημάρχων, Δημοτικῶν καί Περιφερειακῶν 
Συμβούλων, τῆς Προέδρου τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, κ. 
Στυλιανής Γκοζάνη-Χαριτάκη καί πλήθους πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν, στό 
Μνημεῖο ἀφιερωμένο στά θύματα τῆς Γενοκτονίας τῶν  Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας.

Ἡ  Ἱερά Μητρόπολή μας 
στήν παγκόσμια ἡμέρα νόσου  Ἀλτσχάιμερ

Τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου ἡμέρα ἀφιερωμένη στή νόσο 
Ἀλτσχάιμερ πραγματοποιήθηκε στόν Δημοτικό Κινηματο-
γράφο “κῆπος”, ἐνημερωτική ἐκδήλωση γιά τήν ἄνοια πού 
περιελάμβανε καί τήν προβολή τῆς ταινίας “ὁ πατέρας”.

Στήν ἐκδήλωση τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐκπροσώπησε μέ 
τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμα-
σκηνοῦ, ὁ Δ/ντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ “Μαρ-
τυρία” καί  Ὑπεύθυνος Γραφείου Τύπου κ. Εὐστράτιος Χα-
τζηδάκης.

Τήν ἐκδήλωση πού παρακολούθησε πλῆθος κόσμου, συντόνισε ἡ κοινωνιολό-
γος ἀπό τό κέντρο Ἡμέρας Χανίων κ. Μαρία Γλυνιαδάκη ἐνῶ σύντομο χαιρετισμό 
ἀπηύθηναν ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἑλένη Ζερβουδάκη καί ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἑταιρείας Χανίων Ἀλτσχάιμερ κ. Μαίρη Τζανακάκη.
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Ἐκδημία Εὐβούλης Μοναχῆς
Ἡ  Ἱερά Μητρόπολη ἀνακοινώνει ὅτι ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ πολυσέβαστη μονα-

χή Εὐβούλη Γρηγοράκη ἀπό τήν  Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Ἀκρω-
τηρίου, σέ ἡλικία 93 ἐτῶν.

Πανηγυρικός  Ἀρχιερατικός  Ἑσπερινός 
στόν Ἅγιο  Ἰωάννη τόν Θεολόγο

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 
ἑορτάσθηκε ἡ μετάστασις τοῦ Ἁγίου καί 
Ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν ὁμώνυμο 
Ἱερό Ναό στόν Καλαθά Ἀκρωτηρίου 
ὅπου Διακονεῖ ὁ π. Βασίλειος Κιάσσος.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀρχι-
ερατικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί 
Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν 
Θεῖο Λόγο τονίζοντας ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μέ τό ἰδιαίτερο συστατικό 
τῆς ἀγάπης μᾶς ἔμαθε νά ἀγαποῦμε καί νά συγχωροῦμε.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, 
ἐνῶ πλῆθος κόσμου τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία συμπροσευχήθη-
κε στήν μεγάλη αὐτή ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος τήν πῆρε κοντά Του ὥστε νά τήν ἀνταμείψει γιά τούς 
πολλούς πνευματικούς της ἀγῶνες.

Ἡ Ἱερά Μονή Κορακιῶν στερεῖται –φεῦ– πλέον τῆς μετά ζήλου διακονίας 
αὐτῆς. Εἴη ἡ μνήμη αὐτῆς ἀγήρως· ἀναπαῦσαι Κύριος ταύτην ἐν σκηναῖς Δικαίων. 
ΑΜΗΝ.
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Τό εὐλογημένο ταξίδι ὁλοκληρώθηκε!
Τό εὐλογημένο ταξίδι μέ τήν βοήθεια πού συγκεντρώθηκε ἀπό τίς Ἐνορίες μας 

καί τούς συνανθρώπους μας γιά τούς πυρόπληκτους ἀδελφούς μας ὁλοκληρώθηκε.

Στήν Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκη-
νός συνοδευόμενος ἀπό τόν Ὑπεύθυνο Οἰκονομικῶν του  Ἱδρύματος Ἐκκλησια-
στικῆς Διακονίας κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη παρέδωσαν τό χρηματικό ποσόν τῶν 
18.000€ καί ἀγαθά (ροῦχα-γραφική ὕλη καί τρόφιμα) πού συγκεντρώθηκαν γιά 
τόν σκοπό αὐτό.

Ἐκεῖ τούς ὑποδέχτηκε μέ ἀγάπη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος 
κ. Χρυσόστομος ὅπου εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί τήν εὐλογημένη αὐτή 
ἀποστολή καί εἶπε χαρακτηριστικά ὅτι ἦταν δῶρο Θεοῦ.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου

Λαμπρά καί πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ἡ Παναγία 
ἡ Γοργοϋπήκοος στόν Ἱερό Ναό τῆς Πατριαρχικῆς 
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων. 
Ἀνήμερα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς Παρασκευή 
1η Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ τόν ὁποῖο πλαισίωσαν 
ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φα-
νερωμένης Λευκάδος Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. 
Νικηφόρος Ἀσπρογέρακας μετά τῆς συνοδείας 
του, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων 
Μητροπόλεων, συμπροσευχουμένης τῆς Καθηγου-
μένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοξένης μετά τῆς 
ἀδελφότητος καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν 
τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία, ἐνῶ τό 
παρών ἔδωσε καί ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. 
Νικόλαος Καλογερῆς.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Γερό-
ντισσα Θεοξένη παρουσίασε στόν Σεβασμιώτατο καί τήν συνοδεία του τήν πρός ὁλο-
κλήρωση πορεία τῶν ἔργων πού γίνεται μέ γοργούς ρυθμούς στή σύγχρονη Μονάδα 
Φροντίδος Ἡλικιωμένων μέ τήν βοήθεια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς καί τῆς Περι-
φέρειας Κρήτης. Τό ὁποῖο ἔργο θά ἀποτελέσει ἕνα χέρι βοηθείας στούς ἀνθρώπους τῆς 
Τρίτης  Ἡλικίας.

Νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τήν 
Παναγία τήν Γοργοϋπήκοο τελέσθηκε Πέμπτη 30 
Σεπτεμβρίου τό βράδυ καί στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου 
Γεωργίου στό Καρύδι Ἀποκορώνου ὅπου φυλάσσε-
ται ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας καί διακο-
νεῖ ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμ. Ἱερεμίας Χλιαρᾶς.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε 
ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός στήν 
ὁποία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀπο-
κόρωνα καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός
 στό  Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ  Ἁγίου Θωμᾶ 

στήν  Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 
ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστό-
λου Θωμᾶ, πού ἡ  Ἐκκλησία μας τιμᾶ στίς 
6  Ὀκτωβρίου τή μνήμη του στό Ἱερό γρα-
φικό Παρεκκλήσιο τῆς  Ἱερᾶς Πατριαρ-
χικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς  Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στόν πανη-
γυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένου τοῦ Καθη-
γουμένου τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ  Ἑσπερινοῦ ἔλαβαν μέρος ὁ Γενικός  Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος τῆς 
Β΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Παν/τος Ἀρχιμ. Εὐμέ-
νιος Ρενιέρης, ὁ Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος τῆς Ε΄  
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζη-
δάκης, ὁ Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος τῆς Γ΄  Ἀρχιερα- 
τικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, 
Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων Μητροπόλε-

ων, ἐνῶ τό παρών ἔδωσε πλῆθος κόσμου πού παρέστη συμπροσευχούμενο.
Ὁ Καθηγούμενος καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο στό γραφικό αὐτό Παρεκκλήσιο 

πού ἦταν εὐγενική εὐεργεσία τῶν ἀδελφῶν Θωμᾶ καί Νικολάου Κυριακίδη, εὐχαρίστη-
σε τούς Κληρικούς, τήν Ἀδελφότητα καί 
τούς ψάλτες μετά τοῦ  Ἄρχοντος  Ὑμνω-
δοῦ τῆς Μ.Χ.Ε. κ. Κων/νο Στεφανάκη, 
τούς κτήτορες τοῦ Ναοῦ, καθώς καί ὅλο 
τόν κόσμο πού ἦρθε νά συμπροσευχη-
θεῖ στήν πανήγυρη αὐτή. Τόν Θεῖο Λόγο 
κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τόν  Ἅγιο Ἀπόστολο 
τοῦ Κυρίου μας.
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Ὁ Ἴμβρου καί  Τενέδου 
στή Μητρόπολή μας

Φιλική ἐπίσκεψη πραγματοποίησε 
τήν Τετάρτη 6 Ὀκτωβρίου 2021, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Ἴμβρου καί 
Τενέδου κ. Κύριλλος, στά Γραφεῖα τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας, ὅπου εἶχε κατ’ ἰδίαν 
συνάντηση μέ τόν Σεβ. Ποιμενάρχη κ. 
Δαμασκηνό, παρουσία καί τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Ἴμβρου καί Τενέδου γιά 
τήν εὐγενική ἐπίσκεψή του, τοῦ προσέφερε συμβολικά δῶρα καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά 
τόν ἐνδυναμώνει στά δύσκολα Ἀρχιερατικά καθήκοντά του, τά ὁποῖα τοῦ εὐχήθηκε νά 
εἶναι καρποφόρα καί Θεοσκέπαστα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κύριλλος εὐχαρίστησε μέ λόγια ἀγάπης προ-
σφέροντας καί ἐκεῖνος μέ τήν σειρά του μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου στόν Σεβ. 
Ποιμενάρχη.

Ἀποστολή ἀγάπης 
στούς σεισμόπληκτους ἀδελφούς μας

Στήν  Ἱερά Μητρόπολη Ἀρκαλοχωρί-
ου Καστελλίου καί Βιάννου πού δοκιμά-
ζεται ἐδῶ καί ἡμέρες ἀπό τούς σεισμούς, 
βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης  
κ. Δαμασκηνός ὁδηγώντας τό φορτηγάκι τῆς 
ἀγάπης φορτωμένο μέ ἀγαθά πρώτης ἀνά-
γκης, τρόφιμα, γραφική ὕλη καί ἱματισμό, γιά 

τούς σεισμόπληκτους ἀδελφούς μας, δαπάνη τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς 
Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίσης, μέ ἕνα δεύτερο αὐτοκίνητο τόν συνοδεύει ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρό-
νου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης πού συγκέντρωσε καί ἡ  
Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων, στήν ὁποία ὁ π. Ἀμφιλόχιος διακονεῖ ὡς ἱερατικός 
προϊστάμενος.
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Εὐχαριστίες ἐξέφρασε ὁ Σεβασμιώτατος πρός ὅλους ἐκεί-
νους πού διακόνησαν ἐθελοντικά γιά νά πραγματοποιηθεῖ 
καί αὐτή ἡ Ἀποστολή τῆς ἀγάπης γιά τούς ἀδελφούς μας 
πού δοκιμάζονται.

Παράλληλη κίνηση ἀνθρωπιστικῆς ἀγάπης πρός τούς 
πληγέντες τοῦ χωριοῦ Σαμπᾶ στό  Ἡράκλειο πραγματοποί-
ησε καί ἡ  Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνας μέ τήν καθοδήγηση τοῦ 
οἰκείου  Ἐφημερίου καί Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ  Ἐπιτρόπου 
τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωρ-
γίου Περάκη μέ τήν συνεργασία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρό-
που τῆς ΣΤ΄ Ἀρχιε-
ρατικῆς Περιφέρειας 

Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη, τοῦ  Ἐφημερίου της 
Ἐνορίας Πλατανιά Πρωτ. Δημητρίου Παρασκά-
κη καί τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Γαλατᾶ Πρωτ. 
Ἐλευθερίου Βομβολάκη, τῶν κατοίκων καί τῶν 
εὐεργετῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο 
τοῦ μεγάλου Κρητικοῦ Συνθέτη

Στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίου Γαλατά Χανίων ἱερούργησε ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τό Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου 
τελώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ 
τό Ἀρχιερατικό Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο γιά 
τόν μεγάλο Κρητικό συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Στό μνημόσυνο παραβρέθηκαν μεταξύ ἄλλων ἡ 
κόρη του Μαργαρίτα καί ὁ υἱός του Γεώργιος μετά τῶν 

οἰκογενειῶν τους, ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 
2021» κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου-Δασκαλάκη, ὁ Πρόε-
δρος Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη 
κ. Γιῶργος Ἀγοραστάκης, ὁ πρώην ὑπουργός καί βου-
λευτής Χανίων κ. Βασίλης Διγαλάκης, ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερῆς, ὁ δήμαρχος Χανίων 

κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ὁ πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ἐλευθερίου Βενιζέλου κ. 
Νίκος Παπαδάκης καί πλῆθος κόσμου.
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Τιμή στούς εὐεργέτες
Μέ μία ὄμορφη καί σεμνή ἐκδήλωση τιμήθηκαν δύο ἀγαπητοί συνάνθρωποι τῆς πό-

λεώς μας ὁ κ. Παῦλος Χανιωτάκης καί ὁ κ. Παναγιώτης Ροζάκης, στήν  Ἱερά Πατριαρχι-
κή καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων μέ τήν εὐαρέσκεια τῆς 
Μονῆς γιά τό ἀνακαινιστικό τους ἔργο σέ παρεκκλήσιό της ὅσο καί στούς χώρους της.

Ἡ τιμητική ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στό 
Καθολικό της Μονῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκη-
νοῦ καί συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου 
κ. Κυρίλλου καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκόπου Δορυλαί-
ου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στή συνέχεια, στόν αὔλειο χῶρο τῆς Μο-
νῆς ἀκολούθησαν ὁμιλίες μέ πρῶτο ὁμιλη-
τή τόν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς ὁ ὁποῖος 
ὁμίλησε γιά τήν ἀξία τῆς εὐεργεσίας εὐχα-
ριστώντας τούς δύο εὐεργέτες τῆς Μονῆς 
γιά τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους καί τό 
εὐεργετικό τους ἔργο, ἕνα ἔργο πού δίνει 
συνέχεια σέ αὐτά τά ἱστορικά κειμήλια τῆς 
ὀρθοδοξίας μας.

Κατόπιν ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἀδελφός τῆς 
Μονῆς κάνοντας μία σύντομη ἀναδρομή στήν ἱστορία τῆς Μονῆς στό πέρασμα τῶν 
αἰώνων εὐχαριστώντας τούς εὐεργέτες καί ὅσους βοηθοῦν καί διακονοῦν ὥστε νά 
ὑπάρχει συνέχεια στή ζωή τῆς Μονῆς.

Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης ὁ 
ὁποῖος μέ τή σειρά του χαιρέτισε τήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση πού προβάλει τό ἀγαθό 
τῆς εὐεργεσίας.

Τόν συντονισμό τῶν ὁμιλιῶν εἶχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. καί ἀδελφός τῆς 
Μονῆς Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας ἐνῶ τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν Ἄρχοντες τοῦ 
τόπου μας, συγγενεῖς καί φίλοι τῶν τιμημένων προσώπων.
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Μετά τίς ὁμιλίες ἀκολούθησε ἡ ἀπονομή 
τῶν Εὐαρεσκειῶν τῆς Μονῆς ὅπου ὁ π. Νικη-
φόρος ἀνέγνωσε τό εὐχαριστήριο κείμενο τοῦ 
Καθηγουμένου.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Δήμαρχος Χανίων 
ἀπένειμαν τίς δύο εὐαρέσκειες στόν κ. Πανα-
γιώτη Ροζάκη καί στόν κ. Παῦλο Χανιωτάκη 
ἀντίστοιχα.

Μέ συγκινητικά λόγια οἱ δύο εὐεργέτες 
εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατο, τόν Θεο-
φιλέστατο καί τήν Ἀδελφότητα, τόν Δήμαρ-
χο καί ὅλους τούς παρευρισκόμενους γιά 
τήν ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση τονίζοντας ὅτι ἡ 
εὐεργεσία εἶναι μία πράξη πού τούς δίνει χαρά 
καί εὐλογία.

Πανήμερος ἑορτασμός στόν Ἅγιο Ἰωάννη Χανίων 
στή μνήμη τῆς  Ἁγιοκατατάξεως 

τοῦ  Ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης
Τήν Κυριακή 17  Ὀκτωβρίου τελέστηκε 

Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου ἐνῶ πῆραν 
μέρος καί οἱ ἱερεῖς τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. 
Μιχαήλ Μπακατσάκης, Πρωτ. Ἐμμανουήλ 
Τζατζάνης καί π. Ἀλεξάνδρος Ξηρουχάκης.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος 
ἀναφερόμενος μεταξύ ἄλλων στόν Ἅγιο Καλλίνικο καί τίς προσωπικές του ἐμπειρίες 
ἀπό τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του πού εἶχε τήν εὐλογία νά παρευρεθεῖ.

Τό ἀπόγευμα ἐψάλει ἡ Παράκληση τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου καί ἀκολούθησε παρου-
σίαση τῆς ζωῆς καί τῆς ποιμαντικῆς διακονίας Του μέσα ἀπό σχετικό φωτογραφικό 
ὑλικό ἀπό τόν π. Ἐμμανουήλ Τζατζάνη ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐλογία νά χειροτονηθεῖ ἀπό 
τόν Ἅγιο.

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἀκούστηκε γιά πρώτη φορά δημόσια τό ἠχητικό ἀπόσπα-
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Ξεκίνησε γιά πρώτη φορά τίς ἐργασίες του 
τό “Ἵ  δρυμα Πατριάρχης Βαρθολομαῖος” 

στήν  Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Μέ ἐπιτυχία καί παρουσία πλήθους κόσμου στέφθηκε τήν Κυριακή 17  Ὀκτωβρίου 
ἡ πρώτη ἡμερίδα πού ἀφιερώθηκε στά 30 χρόνια εὐκλεοῦς Πατριαρχικῆς Διακονίας 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στήν  
Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Νωρίς τό πρωί πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή στήν ὁποία ἱε-
ρούργησε ὁ Πανοσιολ. Μέγας Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἁγίας του Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας κ. Ἀγαθάγγελος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος 

σμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Ἁγίου στήν εἰς πρεσβύ-
τερον χειροτονία τοῦ π. Ἐμμανουήλ στόν  Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Φλαμουριᾶς  Ἐδέσσης. 
Ὁ Ἅγιος Καλλίνικος ἀναφέρετε στήν ὁμιλία 
Του στίς εὐθύνες πού ἔχει κάθε ἐπίσκοπος 
ὅταν χειροτονεῖ ἕναν νέο ἱερέα ἀλλά καί στίς 
εὐθύνες πού ἔχει ὁ ἱερέας ἀπέναντι στό ποί-
μνιό του δίνοντας ἰδιαίτερη ἔμφαση στή σω-
στή λειτουργική ζωή καί τήν ἔξωθεν μαρτυρία.

Ἐπίσης μίλησαν σύντομα γιά τόν Ἅγιο ἡ πρεσβυτέρα τοῦ π. Ἐμμανουήλ, Ἑλένη κα-
θώς καί ἡ κα Αἰκατερίνη Κορῶνα, Ἐδεσσαῖες.
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Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, ὁ 
ὁποῖος πρό τῆς ἀπολύσεως διαβί-
βασε πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα 
τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, 
συμπροσευχουμένων, τοῦ Καθη-
γουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. 
Δαμασκηνοῦ, τοῦ Πανοσιολ. Μέγα 
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. 
Θεοδώρου ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καί 
τήν Πατριαρχική ἐγκύκλιο γιά τήν 
ἑορτή ὅλων τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν, τοῦ 
Καθηγουμένου τῆς  Ἱερᾶς Πατριαρ-
χικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Τοπλοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου, τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρυδίου 
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Χλιαρᾶ, Κληρικῶν, τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί 
ἄλλων μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσί-
ας, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, Προέδρων τοπικῶν φορέων καί συλλόγων.

Στή συνέχεια, στό κειμηλιαρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πραγματοποιήθηκαν γιά πρώτη 
φορά οἱ ἐργασίες τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ νεοσυστάτου Ἱδρύματος “Πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος” τά μέλη τοῦ ὁποίου παρουσίασε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δο-
ρυλαίου καί τό ὁποῖο ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Σεβαμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλ-
κηδόνος κ. Ἐμμανουήλ ὅπου εἶναι καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο 
Δορυλαίου καί Ἡγούμενο τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνό, τόν Πανοσιολ. Μέγα Πρωτοσύ-
γκελλο τῆς Ἁγίας του Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Θεόδωρο, τόν Πανοσιολ. Μέγα 
Ἀρχιμανδρίτη τῆς Ἁγίας του Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Ἀγαθάγγελο, Ἀρχειοφύ-
λακα τῶν Πατριαρχείων, τόν Ἐντιμολ. κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, 
τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, Δήμαρχο Χανίων καί τόν  Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιο 
Κεχαγιόγλου, δικηγόρο Ἀθηνῶν.

Κατόπιν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, πραγματοποίησε ὁμιλία μέ θέμα: “Ἡ τριακονταετής 
σταυροαναστάσιμος διακονία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου”.

Ἡ ἡμερίδα ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ὁμιλία τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀμαλίας Κωτσάκη, Ἀνα-
πληρ. Καθηγήτριας τῆς Σχολῆς Ἀρχιτεκτόνων τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, ἡ ὁποία εἶχε 
ὡς θέμα: “Τήν ἀνάδειξη καί μετατροπή τῆς παλαιᾶς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος τῶν Τζαγκαρόλων σέ Πατριαρχικό  Ἵδρυμα Ἐρευνῶν & Μελετῶν “Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος”. Ἀρχιτεκτονική προσέγγισις καί ἄξονες σχεδιασμοῦ”.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν πλήν τῶν προαναφερόμενων ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Πορφύριος Μπικουβαράκης ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Πατρι-
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν Ἅγιο Λουκᾶ Χανίων

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρό-
τητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Λουκᾶ Χανίων στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Κοιμητηριακό Ναό τῆς Πόλεως μέ τήν 
πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία πού τελέσθηκε τήν κυριώνυ-
μο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἱερουργοῦντος 
τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μη-

τροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε 
τόν Θεῖο Λόγο καί μετέφερε τίς εὐχές καί πατρικές εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ. Παράλληλα εὐχαρίστησε τούς κληρικούς πού διακονοῦν 
στόν  Ἱερό Ναό τόν Πρωτ. Δημήτριο Λαμπαθάκη ὁ ὁποῖος εἶναι καί Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος τῆς Α΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας καί τόν συνεφημέριό του Πρωτ. Κων/νο 
Θωμαδάκη, τούς Κληρικούς πού ἔλαβαν μέρος στή Θεία Λειτουργία καί ὅλους τούς 
εὐσεβεῖς προσκυνητές.

αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, ὁ 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 
Μητροπόλεως μᾶς Πρωτ. τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης, 
ἀντιπροσωπεῖες ἀπό τήν Ἱερά Πατρι-
αρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζω-
οδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς καί ἀπό 
τήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν Ἀκρωτηρί-
ου, ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Μανοῦσος 
Βολουδάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης 
Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανά-
κης, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Πρύτανης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βασίλειος Διαμαντόπου-
λος, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΕΒΕΧ κ. Ἀντώνιος Ροκάκης, ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ ΟΑΚ 
κ. Ἄρης Παπαδογιάννης, Καθηγητές, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, 
Δημοσιογράφοι, εὐεργέτες τῆς Μονῆς καί πλῆθος κόσμου πού παρακολούθησε μέ 
ἐνδιαφέρον τήν ὄμορφη αὐτή ἡμερίδα.
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Ἐπιμνημόσυνη τελετή καί τιμή 
διά τόν μακαριστό 

Πρωτ.  Ἰωάννη Παπαδομανωλάκη 
ἐκ Χωραφακίων

Στό ἱερόν Μετόχιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου στόν Σταυρό Ἀκρωτηρίου 
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-
ακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκα-
ρόλων, πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 19 
Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. Ἀρχιερατικός ἑσπερινός χο-
ροστατοῦντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως καί Καθηγουμένου τῆς 
Μονῆς, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυ-
λαίου κ. Δαμασκηνοῦ καί ἐν συνεχείᾳ ἐπι-

μνημόσυνη δέηση μέ τήν συμπλήρωση τεσσάρων ἐτῶν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημί-
αν τοῦ πολυφίλητου ἱερέως καί πολύτιμου συνεργάτου τῆς Μητροπόλεως π. Ἰωάννου 
Παπαδομανωλάκη.

Ἡ  Ἱερά Μονή εἰς τήν μνήμην του ἀφιέρωσε τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἱερότατου αὐτοῦ 
χώρου τοῦ Μετοχίου καί μετά τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ προέβη μετά τῆς οἰκογενείας 
τοῦ εἰς ἀποκάλυψιν τιμητικῆς ἐπιγραφίδος εἰς μνήμην τοῦ ἁπλοῦ καί ταπεινοῦ ἱερέως.

Εἰς τήν εὐγνώμονα πρός τόν θρυλικό ἱερέα τοῦ Ἀκρωτηρίου ὑπῆρξε ἐν συνεχείᾳ 
τιμητική ἐκδήλωση καί ὁμιλία μέ θέμα: ἡ ἔννοια τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, ὑπό τοῦ 
ἀδελφοῦ της Μονῆς Παν/του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρου.

Τήν τιμητική ἐκδήλωση ἔκλεισε Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμα-
σκηνός, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς Πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁμίλησε γιά 
τά λαμπρά ἔργα καί τίς ἡμέρες τοῦ μα-
καριστοῦ ἱερέως τονίζοντας ὅτι ὁ π. Ἰω-
άννης εἶναι καί παραμένει στίς καρδιές 
ὅλων μας ὁ πνευματικός εὐεργέτης τῆς 
περιοχῆς τοῦ Ἀκρωτηρίου.

Παράλληλα εὐχαρίστησε τόν π. Νι-
κηφόρο γιά τήν ὡραία ὁμιλία, τήν οἰκο-
γένεια, τούς κτήτορες τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ 
καί ὅλο τόν κόσμο πού παρέστησαν 
στήν τιμητική αὐτή ἐκδήλωση.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
στόν Ἅγιο Γεράσιμο Χανίων

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 
ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Γεράσιμος στήν Ἐνορία 
Νεροκούρου πού διακονεῖ ὁ Πρωτ. Κων/νος 
Τζαγκαράκης μέ πανηγυρική Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Πρω-
τοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως Θεο-
φιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμα-
σκηνοῦ ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές 
εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου, κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας ἐνῶ τό παρών 
ἔδωσε ὁ Ἀντιδήμαρχος Χανίων κ. Στυλιανός Μιχαηλάκης καί πλῆθος εὐσεβῶν προ-
σκυνητῶν.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας 
στόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη

Τήν Α.Θ.Π. Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης συνοδευόμενος ἀπό τόν. Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, τόν 
Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη καί τόν κ. Στυλιανό Παπαδόπουλο, γιά νά τοῦ εὐχηθοῦν 
ἀπό κοντά τά χρόνια πολλά γιά τήν ἐπί 30 χρόνια εὐκλεῆ Πατριαρχία του. Ὁ Παναγιό-
τατος τούς ὑποδέχτηκε μέ χαρά, τούς εὐχαρίστησε καί συνομίλησε μαζί τους.
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Ὑποδοχή τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης 
στήν Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν 

καί  ἔναρξη Α΄ Δημητρίων

Μέσα σέ πανηγυρικό κλίμα Κλῆρος 
καί Λαός ὑποδέχτηκε τήν Κυριακή 24 
Ὀκτωβρίου προπαραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου στόν ἐπιβλητικό Ναό 
τῆς  Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν Ἀκρωτη-
ρίου, τήν Παναγία τήν Τριχεροῦσα.

Τήν εἰκόνα κόμισε ἡ ἀδελφότητα τῆς  
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων καί 
μέ τή συνοδεία ἀντρῶν καί γυναικών μέ παραδοσιακές κρητικές στολές ἀπό τόν πα-
ραδοσιακό χορευτικό σύλλογο “ὁ Καγιαλές” ὑποδέχτηκε στά προπύλαια τοῦ Ναοῦ, 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως καί 
Καθηγούμενος τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνός.

Στή συνέχεια τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχι-
ερατικοῦ  Ἑσπερινοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν 
Θεῖο Λόγο, μιλώντας γιά τά θαύματα τῆς Παναγίας 
τῆς Τριχερούσσας, καθώς καί γιά τόν θαυματουργό 
Ἅγιο Δημήτριο, πού τή μνήμη του ἑορτάζει ἡ  Ἐκκλη-
σία μας στίς 26  Ὀκτωβρίου καί κήρυξε τήν ἔναρξη 
τῶν Α΄ Δημητρίων πού πραγματοποιοῦνται γιά πρώ-

τη φορά μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ.
Παράλληλα εὐχαρίστησε τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ καί ἀδελφό τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς 

Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρο ὁ ὁποῖος θά ἔχει τήν ἐπιμέλεια 
καί συντονισμό τους καί τά ὁποῖα θά εἶναι μία πνευματική ἑβδομάδα κατάμεστη ἀπό 
Ἀκολουθίες, ὁμιλίες καί ἐκδηλώσεις ἀφιερωμένες στόν Ἅγιο Δημήτριο.

Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἔλαβαν μέ-
ρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνάμε-
σά τους καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 
Β΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Παν/τος Ἀρχιμ. 
Εὐμένιος Ρενιέρης, ἐνῶ πλῆθος προσκυνητῶν 
προσῆλθαν νά προσκυνήσουν τήν θαυμα-
τουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης 
πού εἶναι μεγάλη εὐλογία.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στόν Ἅγιο Δημήτριο Πλατανιά

Πανηγυρικά καί μεγαλόπρεπα τελέσθηκε 
ὁ μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου στόν  Ἱερό πανηγυρίζοντα Ναό Ἁγίου Δημη-
τρίου στόν Πλατανιά Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο πρός τό εὐσεβές 
ἐκκλησίασμα.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπό-λεως μεταξύ 
τῶν ὁποίων ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. τοῦ Οἰ-κουμενικοῦ Θρόνου Γεώρ-
γιος Περάκης καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Περιφερείας πού ἀνήκει ἡ  Ἐνορία 
Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν Ἅγιο Δημήτριο Κουνουπιδιανῶν

Μεγαλόπρεπα καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορ-
τάστηκε ὁ Ἅγιος Δημήτριος στήν Ἐνορία Κου-
νουπιδιανῶν ὅπου διακονεῖ ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος, μέ Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκη-
νοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο μιλώντας πρός τό σεβαστό Ἐκκλησίασμα γιά 
τόν Ἅγιο Μάρτυρα πού θυσιάστηκε γιά τήν ἀγάπη του πρός τόν Χριστό καί τήν Ἁγία  

Ἐκκλησία μας.
Στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέ-

ρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως ἀνάμε-
σά των ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 
Β΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Παν/τος 
Ἀρχιμ. Εὐμένιος Ρενιέρης καί ὁ Παν/τος 
Ἀρχιμ. Θεωνᾶς ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
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Τέταρτη ἡμέρα τῶν Α΄ Δημητρίων 
στήν Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν

Πορευόμαστε στήν τέταρτη ἡμέρα τῶν Α΄ Δη-
μητρίων πού πραγματοποιεῖ ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα 
ἡ  Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν Ἀκρωτηρίου πρός τιμή 
τοῦ  Ἁγίου Δημητρίου.

Σήμερα τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε στό 
πλαίσιο τῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων καί καθη-
μερινῶν Ἀκολουθιῶν μία ὄμορφη πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν Πρωτ. Δημήτριο Κατα-
πίδη ἱερατικό προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας, τήν ὁποία 
παρακολούθησε καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός μέ θέμα: «Ζωή 
ἀληθινή μέ ἐλπίδα καί ἀδιάλειπτη ἕνωσή μας μέ τήν ἐκκλησία».

Τόν π. Δημήτριο καλωσόρισε ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος ἐνῶ τήν πνευματική ὁμιλία ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος, 
εὐχαριστῶντας τόν ὁμιλητή π. Δημήτριο καί τόν συντονιστή τῶν Α΄ Δημητρίων π. Νι-
κηφόρο καθώς καί ὅλο τόν κόσμο πού δίνει τό παρών στίς Ἀκολουθίες καί τίς πνευμα-
τικές ἐκδηλώσεις τῆς  Ἐκκλησίας μας.

Αὐλαία  Α΄ Δημητρίων 
στήν Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν

Μέ τό λαμπρότερο τρόπο ὁλοκληρώ-
θηκαν ἀνήμερα τῆς  Ἐθνικῆς μας  Ἐπε-
τείου τά Α΄ Δημήτρια στήν  Ἐνορία 
Κουνουπιδιανῶν Ἀκρωτηρίου, πού πραγ-
ματοποιήθηκαν γιά πρώτη φορά ἐφέτος 
μέ τόν συντονισμό τοῦ οἰκείου  Ἐφημε-
ρίου Παν/του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου Νικηφόρου.

Ἀπό νωρίς τό πρωΐ τελέστηκε Θεία Λειτουργία καί Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική μας 
ἑορτή ἐνῶ τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ λαμπρότατη ἄφιξη Ἱερῶν Λειψάνων 
πολλῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων τά ὁποία κόμισε ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς 
μετά τῆς ἀδελφότητος, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.
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Κατόπιν προεξάρχοντος τοῦ Θεο-
φιλεστάτου τελέστηκε ὁ Ἀρχιερατικός 
Ἑσπερινός καί ὁ Ἁγιασμός ἐνῶ στή 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ὑπό τοῦ Πρωτ. Χαραλάμπους Παπαδοπούλου 
μέ θέμα “στό σκοτάδι ἀπαντᾶμε μέ φῶς”, τόν ὁποῖο καλωσόρισε ὁ π. Νικηφόρος πα-
ρουσιάζοντας καί μέ σύντομα λόγια τό βιογραφικό του καί τό πλούσιο συγγραφικό 
του ἔργο. Τήν πνευματική ὁμιλία καί τήν λήξη τῶν Α΄ Δημητρίων ἔκλεισε ὁ Θεοφι-
λέστατος ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν π. Χαράλαμπο γιά τήν πνευματική του ὁμιλία, 
τόν π. Νικηφόρο γιά τήν ὄμορφη πνευματική ἑβδομάδα γεμάτη ἀπό Ἀκολουθίες καί 
ἐκδηλώσεις πρός τιμή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μεταφέροντας τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ 
Σεβασμιωτάτου.

Τέλος εὐχαρίστησε ὅλο τόν κόσμο πού ἔδωσε δυναμικό παρών ὅλες αὐτές τίς δύ-
σκολες ἡμέρες τῆς πανδημίας.

Ὁ ἑορτασμός τῆς  Ἁγίας Σκέπης 
καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στά Χανιά

Τήν Πέμπτη 28  Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἑορτή τῆς 
Ἁγίας Σκέπης τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός 
λειτούργησε καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο στόν  
Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στήν Σπλάντζια 
Χανίων.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας 
Λειτουργίας μετέβη στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὅπου τέλεσε ἐπίσημη 

Δοξολογία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» συμπροσευχούμενων Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεως καί μέ τή συμμετοχή πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.
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Ἀκολούθησε τρισάγιο γιά τούς πεσόντες στό ἡρῶο της πόλης καί ἀκολούθως κα-
τάθεση στεφάνων.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κατευθύνθηκε στήν ἐξέδρα τῶν ἐπι-
σήμων γιά νά παρακολουθήσει καί νά εὐλογήσει τήν μαθητική καί στρατιωτική πα-
ρέλαση.
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Χειροτονία Διακόνου 
ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη 

Τό Σάββατο 30 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σε- 
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκη-
νός ἱερούργησε στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Σοφίας στήν Παρηγοριά Χανίων, ὅπου 
διακονεῖ ὁ Πρωτ. Νικόλαος Νερατζάκης, 
τελώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος καί πολ-
λοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως μεταξύ 
αὐτῶν τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ  Ἐπιτρό-
που τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Περάκη καί τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ΣΤ΄ 
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη.

Κατά τήν διάρκεια τῆς λαμπρᾶς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε καί εἰς Δι-
άκονον Χειροτονία τοῦ Δημητρίου Νερατζάκη, ἑνός εὐλαβεστάτου νέου καί υἱοῦ τοῦ 

οἰκείου ἐφημερίου, ὁ ὁποῖος τυγχάνει ἔγγαμος 
καί πατέρας δύο τέκνων.

Ὁ νέος Διάκονος στήν προσλαλιά του, ἀνα-
φέρθηκε στήν ἕως τώρα πορεία του ἐνῶ ἐξέφρα-
σε παράλληλα θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλα τά 
πρόσωπα πού τοῦ στάθηκαν πνευματικά καί τόν 
βοήθησαν στήν κατά Θεόν πρόοδό του.

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

Στό νέο Διάκονο π. Δημήτριο εὐχήθη-
κε καλή καί καρποφόρα διακονία καί ὁ 
Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου  
κ. Δαμασκηνός.
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Δορυλαίου Δαμασκηνός: ”οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι 
ἔβλεπαν τούς πάντες ἴσους μπροστά 

στά ἰαματικά τους χαρίσματα”

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 
τήν τελευταία βροχερή ἡμέρα τοῦ Ὀκτω-
βρίου τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἀρχιε-
ρατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ 
Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. 
Δαμασκηνοῦ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γε-
ώργιος Πατεδάκης.

Στό κήρυγμά του ὁ Θεοφιλέστατος 
ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκη-
νοῦ, τόνισε μεταξύ ἄλλων ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι πρῶτα θεράπευαν τήν ψυχή καί μετά 
τό σῶμα.

Ἦταν πληθωρικοί πρός τούς ἀνθρώπους, ἔβλεπαν τούς πάντες ἴσους μπροστά στά 
ἰαματικά τους χαρίσματα καί προσέφεραν ἁπλόχερα τήν βοήθειά τους μέ μοναδικό 
σκοπό νά γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τόν ἀληθινό Θεό καί νά πιστέψουν πώς ὁτιδήποτε 
καλό γίνεται στόν κόσμο αὐτόν εἶναι ἀπό τόν Θεό καί πώς ὁτιδήποτε κακό συμβαίνει 
εἶναι ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο. Σέ μία ἐποχή πανδημίας πρέπει νά μιμηθοῦμε τό πα-
ράδειγμα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, νά πάψουμε νά ἐνδιαφερόμαστε γιά τό ἐγώ μας καί 
νά ἀρχίσουμε νά νοιαζόμαστε γιά τόν διπλανό μας, ὅπως ἔπρατταν καί ἐκεῖνοι, χωρίς 
νά ζητᾶνε ἀνταλλάγματα. 
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ὅ,τι καί ἄν ἔκαναν 

στή ζωή τους τό ἔκαναν πρός δόξα Θεοῦ”

Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς πόλεώς μας τελέστηκε τήν 1η Νοεμβρί-
ου πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ γιά τήν λαμπρή ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, στήν ὁποία 
ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ πλῆθος κόσμου παρέστη γιά νά συ-
μπροσευχηθεῖ στούς Ἁγίους ἰαματικούς Ἀναργύρους Κοσμᾶ καί Δαμιανό.

Ἡ  Ἀνακομιδή τῶν Λειψάνων 
τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου 

στήν Μητρόπολή μας

Στήν περιοχή τῶν Νεροκούρου Χανίων βρίσκεται ἡ γραφική παλαιά Μονή τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Μορμόρη, σέ ἕνα γραφικό σημεῖο μέ πανοραμική θέα τήν πόλη τῶν 

Χανίων, μέ τό Καθολικό της, τό παλιό ἐλαι-
οτριβεῖο, τίς μισογκρεμισμένες ἀποθῆκες καί 
τά κελιά τῶν μοναχῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς 
τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέ-
λεσε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό  Ἑσπερινό καί 
κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.

Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σε-
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βασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο γιά τόν 
μακαριστό Μητροπολίτη Κεντρώας 
Ἀφρικῆς κυρό Νικηφόρο πού πρίν δύο 
χρόνια εἶχε ἔρθει στήν πανήγυρη αὐτή.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτα-
τος τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία στήν  Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου 
στό Καρύδι Ἀποκορώνου ὅπου στή Θεία 
Λειτουργία ἔλαβε μέρος καί ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Μονῆς Παν/τος Ἀρχιμ. Ἱερε-
μίας Χλιαράς καθώς καί ἄλλοι Κληρικοί 
τῆς Μητροπόλεως.

Τό παρών στήν λατρευτική σύναξη ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλα-
μπος Κουκιανάκης καθώς καί πλῆθος κόσμου τηρώντας εὐλαβικά τά μέτρα κατά τῆς 
πανδημίας.

Τιμητική ἐκδήλωση 
γιά τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη 

κ.κ. Βαρθολομαῖο

Ἡ  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν ἐπετειακή συ-
μπλήρωση τριάντα ἐτῶν ἀπό τήν ἡμέρα ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτά-
της Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποφάσι-
σε γιά τό γεγονός αὐτό νά τελέσει θεία Λειτουργία εἰς τόν  Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Μηνᾶ, τήν 5η Δεκεμβρίου 2021 καί νά διοργανώσει δύο ἐκδηλώσεις. Ἡ πρώτη 
ἀπό αὐτές πραγματοποιήθηκε στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης καί ἡ δεύτερη τήν 4η 
Δεκεμβρίου 2021 στό Ἡράκλειο.

Στή λαμπρή ἐπετειακή ἐκδήλωση πού ἔγινε στήν Ο.Α.Κ. πρός τιμήν τοῦ Παναγιο-
τάτου, συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. 
Ἀνδρέας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχι-
ος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, 
Μέλη τῆς  Ἱερᾶς  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτή-
των καί πολλοί πού προσῆλθαν γιά τό γεγονός. Ἀπό μέρους τῶν Ἀρχῶν παρέστησαν 
ὁ Ἐξοχώτατος Περιφερειάρχης Κρήτης Ἐντιμολ. κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, οἱ Ἀξιότιμοι 
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Δήμαρχοι Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης καί Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδρά-
κης, ἡ ἐρίτιμος κ. Μαρία Κοζυράκη συντονίστρια τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοικήσεως 
Κρήτης, ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, οἱ πολιτικές καί στρατιωτικές 
ἀρχές τοῦ τόπου, Ἄρχοντες ὀφφικίαλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί πολλοί 
ἐκπρόσωποι Φορέων καί Ἀρχῶν. Χαιρετισμό ἀπέστειλε καί ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Βα-
σίλειος Διγαλάκης.
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Τούς Προστάτες τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας 
τίμησε ἡ 115 Πτέρυγα Μάχης

Μέ τίς καθιερωμένες ἐκδηλώσεις ἑορτά-
στηκε τήν Δευτέρα 8 Νοεμβρίου στήν 115 
Πτέρυγα Μάχης ἡ ἑορτή τῶν προστατῶν τῆς 
Πολεμικῆς Ἀεροπορίας Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ 
καί Γαβριήλ μέ τήν παρουσία Θρησκευτικῶν, 
Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.

Νωρίς τό πρωί τελέστηκε στό ὁμώνυμο 
παρεκκλήσιο Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἐπιμνημόσυ-
νη δέηση γιά ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν δώσει τή ζωή 
τους γιά τήν πατρίδα καί κατόπιν ἐπίσημο Δοξολογία 
παρουσία τῆς ἡγεσίας τῆς πολεμικῆς Ἀεροπορίας.

Μετά τό πέρας τῶν Ἀκολουθιῶν, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ξεναγήθηκε ἀπό τόν Διοικητή στούς χώρους τῆς 
115 Πτέρυγας Μάχης.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἦταν ὁ Ἅγιος 

τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερικότητος”
Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν ὁμώνυμη Ἐνο-

ρία στά Παχιανά Χανίων πού διακονοῦν ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννακης καί ὁ π. Ἐμμανουήλ Μηλάκης, μέ διήμερο ἑορταστικῶν 
ἐκδηλώσεων.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός μαζί μέ 
τόν κλῆρο καί τό λαό ὑποδέχτηκαν μέ τήν μουσική μπάντα τοῦ Δήμου Χανίων νά παι-
ανίζει καί τίς καμπάνες νά ἠχοῦν χαρμόσυνα, τό ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς καί θαυματουρ-
γοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Πορταϊτήσης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους στό 
προαύλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων τήν ὁποία μετέφερε αὐτοκίνητο 
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ἀπό τή λέσχη ἱστορικῶν αὐτοκινήτων 
βασταζόμενη ἀπό ἄντρες μέ κρητικές 
στολές τοῦ παραδοσιακοῦ χορευτι-
κοῦ συλλόγου “Ζάλος” ἐνῶ τόν δρό-
μο ὡς προπομπός ἦταν τό πλήρωμα 
τῶν Σαμαρειτῶν τοῦ Ε.Ε.Σ.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε σύντο-
μη Δοξολογία στό Ναό καί κατόπιν ὁ 
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερι-
νός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Τό παρών ἔδωσαν οἱ Ἀντιδήμαρ-
χοι Χανίων κ. Ἑλένη Ζερβουδάκη καί 

κ. Ἰωάννης Νικηφοράκης καθώς καί εὐσεβεῖς πιστοί οἱ ὁποῖοι προσέρχονταν στό Ναό 
τηρώντας τά προβλεπόμενα μέτρα.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μᾶς κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυ-
ξε τό Θεῖο.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν Σαμωνά  Ἀποκορώνου

Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία τελέσθηκε τήν Δευτέρα 15 
Νοεμβρίου στόν ἱστορικό Σαμωνά τῆς 
ἐπαρχίας Ἀποκορώνου, μέ ἀφορμή τήν 
ἑορτή τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν Γουρίου, 
Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου πού ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ τήν μνήμη τους τήν ἡμέρα αὐτήν. 
Στόν πανηγυρίζοντα Ναό ὁ Σεβασμιώ-
τατος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν 
ὁποία πῆραν μέρος καί Κληρικοί τῆς Μη-
τροπόλεως καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.

Τό παρών ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης καθώς καί 
εὐσεβεῖς προσκυνητές.

Πανηγύρισε ὁ Ἅγιος Ματθαῖος 
στήν ὁμώνυμη περιοχή

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Ματθαῖος στήν 
Ἐκκλησιαστική Πατριαρχική Σχολή Κρήτης στήν ὁμώ-
νυμη πευκόφυτη περιοχή στό Ἀκρωτήρι Χανίων τήν 
Τρίτη 16 Νοεμβρίου ἐ.ἔ.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κή-
ρυξε τόν Θεῖο Λόγο μιλώντας πρός τούς νέους ἱεροσπουδαστές γιά τίς κλήσεις τοῦ 

Κληρικοῦ.
Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος καί Κληρικοί 

ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις ἀπόφοιτοι τοῦ ἱεροδιδασκα-
λείου, ἐνῶ παρέστησαν καθηγητές καί εὐσεβεῖς προ-
σκυνητές τηρώντας τά μέτρα προστασίας κατά τῆς 
πανδημίας.
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29 χρόνια Ράδιο ΜΑΡΤΥΡΙΑ

29 χρόνια συμπληρώθηκαν στίς 19 Νο-
εμβρίου τοῦ ’21 ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ ρα-
διοφωνικός σταθμός ΜΑΡΤΥΡΙΑ 95,5 FM 
STEREO βγῆκε στόν ἀέρα τῶν ἐρτζιανῶν.

Μέ ἀφορμή αὐτή τήν ἡμέρα καί γιά νά 
μνημονευτοῦν τά ὀνόματα ὅλων ἐκείνων τῶν συνεργατῶν καί στελεχῶν τοῦ ραδιο-
φωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός 
τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο ἐξαίροντας στό τέλος 
τῆς ὁμιλίας του τήν πνευματική συμβολή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφώνου, τό ὁποῖο 
ἐγκαινίασε τό 1992 ἡ Α.Θ. Παναγιότητα Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος καί ἐμπνευστής τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. 

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν Διευθυντή τοῦ Σταθμοῦ καί 
τοῦ Γραφείου Τύπου κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη γιά τήν 
ἐπιμέλεια τοῦ προγράμματος, τόν Τεχνικό Δ/ντή Πρωτ. 
Κων/νο Θωμαδάκη, τούς ἠχολῆπτες, τούς παραγωγούς 
καί συνεργάτες καθώς καί τό ἀκροαματικό κοινό, τό 
ὁποῖο μέ τίς νέες τεχνολογίες ξεφεύγει ἀπό τά τοπικά 
ὅρια καί ἐπεκτείνεται στά παγκόσμια.

Στήν Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχούμε-
νος ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως μᾶς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυ-
λαίου κ. Δαμασκηνός, ἐνῶ ἔλαβε μέρος ὁ Καθηγούμενος 
τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Καρυδίου Παν/τατος Ἀρχιμ. Ἱερεμίας 
Χλιαρᾶς καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως ἐνῶ στό ἱερό 
Ἀναλόγιο ἔψαλλε ὁ π. Βασίλειος Κιάσσος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Δ/ντής τοῦ 
Σταθμοῦ μοίρασε τήν ἐπετειακή πίττα τοῦ σταθμοῦ πρός 
τό σεβαστό ἐκκλησίασμα στό ἀνάμεσα στό ὁποῖο ἦταν 
παραγωγοί, ἠχολῆπτες καί συνεργάτες τοῦ σταθμοῦ.

Κατόπιν στόν ραδιοφωνικό σταθμό Μαρτυρία πού 
ἕνεκεν τῆς ἡμέρας εἶχε ἕνα πλούσιο ἑορταστικό πρόγραμμα μέ ἐκπομπές πού ἐπιμε-
λήθηκαν οἱ παραγωγοί τοῦ Σταθμοῦ μᾶς ἀφιερωμένες στά 30 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα 
ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου καί στά γενέθλια τοῦ Σταθμοῦ, ὁ Διευθυντής εὐχαρίστησε μέ λόγια 
ἀγάπης ὅλους ἐκείνους πού βοήθησαν καί βοηθοῦν στό ραδιόφωνο τῆς τοπικῆς μας 
Ἐκκλησίας μέ τά λόγια πού ἀκολουθοῦν, καθώς καί ὅλο τόν κόσμο ἀπό περιοχές τῆς 
Ἑλλάδας καί τοῦ  Ἐξωτερικοῦ, πού πλημμύρισε μέ ἑκατοντάδες γενέθλιες εὐχές τά κοι-
νωνικά δίκτυα τοῦ Σταθμοῦ καί ζωντανά στόν ἀέρα μέσω τηλεφώνου.
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Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατε, Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, παραγωγοί, 
συνεργάτες, ἠχολῆπτες καί ἀκροατές τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μαρτυρία. 

Μέ τήν χάρη καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Μητροπόλεώς 
μας ΜΑΡΤΥΡΙΑ, κλείνει 29 χρόνια δυναμικῆς παρουσίας στά ἐρτζιανά χάριν σέ ὅλους 
ἐσᾶς! 

Μέρα γιορτινή ἡ σημερινή πού σέ λίγο θά πλημμυρίσει μέ εὐχές ἀπό τούς φίλους 
ἀκροατές, μέ ἐκπομπές πού οἱ ἀγαπητοί μας παραγωγοί ἐπιμελήθηκαν ἐξαιρετικά γιά 
αὐτή τήν ἡμέρα! 

Μία ἡμέρα πού μόνο μέ εὐχαριστίες καί εὐχές μπορεῖ νά γεμίσει, πρός ὅλους ἐκεί-
νους πρός ὅλους ἐσᾶς πού ἀγαπᾶτε καί στηρίζετε καθημερινά τό ἐκκλησιαστικό μας 
Ραδιόφωνο. 

Εὐχαριστίες πρός τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο πού τέλεσε 
τά ἐγκαίνια τοῦ Σταθμοῦ μας τόν Νοέμβριο τοῦ 1992 καί πού ἀγαπάει τόν ραδιο-
φωνικό μας σταθμό στέλνοντας κάθε χρόνο τήν Πατριαρχική εὐχή καί εὐλογία του, 
στόν ἐμπνευστή τοῦ Σταθμοῦ Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, στόν 
πρῶτο Διευθυντή τοῦ Σταθμοῦ καί νῦν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Δαμασκηνό, 
ὁ ὁποῖος τέλεσε σήμερα στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία γιά νά μνημονευθοῦν τά ὀνόματα ζώντων καί τεθνεώτων συνεργατῶν τοῦ 
σταθμοῦ μας, εὐχαριστώντας παράλληλα στόν Λόγο του ὅλους ὅσους διακονοῦν μέ 
ἀγάπη τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό καί ὁ ὁποῖος ἀπό τά πρῶτα χρόνια δημιουργίας 
τοῦ σταθμοῦ, κατέθεσε ψυχή τέ καί σώματι μέ προσωπική ἐργασία γιά νά φτιαχτεῖ ὁ 
ἱστός στή Μαλάξα καί συνεχίζει μέχρι καί τώρα νά μᾶς συμβουλεύει μέ τήν ἐμπειρία 
του, κάνοντας ὅποτε τοῦ τό ἐπιτρέπει τό δύσκολο πρόγραμμά του καί πνευματικές 
ὠφέλιμες ἐκπομπές, στόν Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Μητροπόλεως μᾶς Θεοφιλέστα-
το Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε συντονιστής καί πρωτεργάτης 
στήν ἀνακαίνιση τοῦ σταθμοῦ τό 2012, ἐμπνευστής τῆς διαδικτυακῆς τηλεοράσεως 
webtv Μαρτυρία, ἐπίσης παραγωγός μέ ὠφέλιμες πνευματικές ἐκπομπές ὅλα αὐτά τά 
χρόνια, συμβουλεύοντάς μας γιά τό καλύτερο καί ὁ ὁποῖος σήμερα παρέστη συμπρο-
σευχόμενος στήν μεγάλη αὐτή χαρά μᾶς εὐχαριστώντας καί ἐκεῖνος ὅλο τόν κόσμο 
πού διακονεῖ στόν Ραδιοφωνικό μας σταθμό, καταθέτοντας καί τίς δικές του ἐμπειρίες 
ὅλα αὐτά τά 29 χρόνια, στόν Τεχνικό Δ/ντή Πρωτ. Κων/νο Θωμαδάκη, στούς συνερ-
γάτες καί ἠχολῆπτες, στούς ἐθελοντές παραγωγούς, σέ ὅλους τους ἀκροατές, τίς Ἐνο-
ρίες πού μᾶς στηρίζουν καί τούς χορηγούς. 

29 χρόνια Ράδιο Μαρτυρία
Ὁμιλία τοῦ Δ/τοῦ τοῦ Σταθμοῦ 

κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη
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Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους ἕναν πρός ἕναν καί συνεχίζουμε δυναμικά, εἰδικά αὐτό 
τόν καιρό μέσα στίς δύσκολες μέρες τῆς πανδημίας νά ἐκπέμπουμε τήν ἐλπίδα καί 
τήν ἀγάπη σέ κάθε σπίτι καί κάθε γωνιά μέ λόγους παρηγοριᾶς, μέ Ἱερές Ἀκολουθίες, 
μέ ὕμνους καί ψαλμούς πρός τόν Κύριον προσευχόμενοι νά τελειώσει αὐτός ὁ ἰός νά 
ξανάρθει τό φῶς τῆς χαρᾶς. 

Καθημερινά ἀκοῦμε τά συγκινητικά μηνύματα ἀνθρώπων ἀπό τό κρεβάτι τῆς ἀσθε-
νείας πού τόν τελευταῖο καιρό ἔχουν αὐξηθεῖ καί εὐχόμαστε σέ ὅλους περαστικά, πώς 
ἀναπαύονται μέ τίς ἀκολουθίες καί τίς πνευματικές ἐκπομπές... 

Μέσα σέ αὐτό τό δύσκολο καιρό εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε στόν Κύριο νά ξα-
νάρθει τό Φῶς τῆς ἐλπίδας, τῆς εἰρήνης, τῆς ζεστασιᾶς, τῆς καλοσύνης καί τῆς ἀγά-
πης, στά πρόσωπα ὅλων πού εἶναι φοβισμένα καί τρομαγμένα. 

Ἕνα φῶς πού θά διώξει τό σκοτάδι, θά φωτίσει ὅλη τή καταχνιά πού ἄφησε καί ἀφή-
νει ὁ θανατηφόρος ἰός τοῦ Covid 19 ἀλλά καί τό βασικότερο πράγμα σέ αὐτή τή ζωή, 
νά ἐμφανίσει τήν ἐλπίδα. Νά βοηθήσει ὁ Θεός νά ἐξαφανιστεῖ ὁ ἰός καί τοῦ χρόνου νά 
ἑορτάσουμε τά 30 χρόνια ὅλοι μαζί ὅπως παλιά μέ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις στό πολιτι-
στικό μας κέντρο ὁμιλίες καί τραγούδια. 

Κλείνω δανειζόμενος μία φράση ἀπό τήν Καινή Διαθήκη στό Κατά Ματθαῖον 
Εὐαγγέλιον κεφ. 5,16 ἀπευθυνόμενη πρός ὅλους τούς παραγωγούς τοῦ ραδιοφωνικοῦ 
μας σταθμοῦ, πού τό ἔργο τῆς διακονίας τους ἔχει μεγάλη βαρύτητα καί εὐθύνη. “

Ἀφῆστε λοιπόν νά λάμψει καί τό δικό σας φῶς μπροστά στούς ἀνθρώπους, γιά νά 
δοῦν τά καλά σας ἔργα καί νά δοξολογήσουν τόν οὐράνιο Πατέρα σας”. 

Χρόνια πολλά!
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Τά  Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 
καί ἡ ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων 

στήν Μητρόπολή μας

Μέ τήν προσήκουσα λαμπρότητα καί μέ 
κάθε ἐπισημότητα, ἑορτάσθηκε εἰς τήν Ἱερά 
Μητρόπολή μας, ἡ μεγάλη Θεομητορική ἑορτή 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Πολι-
ούχου τῆς πόλεώς μας, ἐνῶ παράλληλα τιμήθη-
κε καί ἡ Ἡμέρα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἐπίκεντρο τῆς ἑορτῆς ἦταν ὁ περικαλλής 
Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θε-

οτόκου, στόν ὁποῖο διακονεῖ ὡς Ἱερατικός προϊστάμενος ὁ Πρωτ. Εὐτύχιος Πετράκης, 
μέ συνεφημέριο τόν Πρωτ. Στυλιανό Θεοδωρογλάκη καί τόν Διάκονο Δημήτριο Νερα-
τζάκη, ὅπου τό πρωί τῆς Κυριακῆς, 21 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου, καί ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε τοῦ Ἀρχιερατι-
κοῦ Συλλείτουργου, Συλλειτουργοῦντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλε-
ως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ἰστρατόγλου, Ἱερεῖς καί Δια-
κόνοι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχούμενοι, ἡ Κα-
θηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα 
Θεοξένη, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριαρχείου καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν 
τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία.

Μεταξύ του ἐκκλησιάσματος, παρέστησαν 
ἀντιπροσωπεῖες τῶν Στρατιωτικῶν Μονά-
δων, ὁ Βουλευτής κ. Βασίλειος Διγαλάκης ἐκ 
μέρους τῆς κυβερνήσεως, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης καί ὁ 
Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Πανα-
γιώτης Σημαντηράκης, ἐκπρόσωποι Περιφέρειας καί τῆς Δημοτικῆς Αὐτοδιοίκησης, 
Προέδροι Συλλόγων καθώς ἐπίσης καί οἱ Διοικητές τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως 
Χανίων καί τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ἀντιπροσωπεία τῶν Σαμαρειτῶν ἀπό τόν 
Ἐρυθρό Σταυρό καθώς καί ἄντρες καί γυναῖκες μέ παραδοσιακές Κρητικές στολές ἀπό 
τόν χορευτικό σύλλογο “Βιγλάτορες” πού ἦταν στοιχισμένοι πέριξ τῆς Εἰκόνος τῆς 
Παναγίας μας.
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Τόν Θεῖο λόγο κήρυξε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Δορυλαίου.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
Συλλείτουργου καί τῆς Ἐπισήμου Δοξολογίας, τε-
λέσθηκε στό χῶρο τοῦ μνημείου τῶν Ἡρώων της 
πόλεώς μας, Ἐπιμνημόσυνη Δέηση καί ἡ καθιερω-
μένη Κατάθεση Στεφάνων στήν μνήμη ὅλων ὅσων 
θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος καί 
τοῦ Γένους μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ Μέγας 
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ παρέστησαν πλήν τῶν προαναφερομένων Ἀρχι-
μανδριτῶν, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου 
Προδρόμου Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
ἄλλων Μητροπόλεων, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ πρώ-
ην Ὑπουργός κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, καθώς καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Πρίν τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε στόν βαθμό τοῦ ψάλ-
τη ἕνα πρόσωπο πού διακονεῖ στόν Ναό ἀφανῶς, τόν κ. Δημήτριο Θυμιανό.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 
στήν Μητρόπολή μας

Πανηγυρικά καί τηρουμένων τῶν προβλε-
πομένων μέτρων γιά τήν πανδημία, ἑορτάστηκε 
τήν Πέμπτη 25 Νοεμβρίου ἡ μνήμη τῆς Μεγαλο-
μάρτυρος Αἰκατερίνης στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό 
στή Νέα Χώρα Χανίων, ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Ἀπόστολος Διαμαντούδης, μέ Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 
τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερι-
νός στό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Λεντα-
ριανῶν προεξάρχοντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δο-
ρυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Στυλιανός 
στόν Κλαδισό Χανίων

Ὁ  Ἱερός Ναός τῆς πόλεώς μας στόν Κλαδισό Χανίων πού εἶναι ἀφιερωμένο 
στόν Προστάτη τῶν βρεφῶν καί τῶν παιδιῶν, Ἅγιο Στυλιανό, καί στόν ὁποῖο δια-
κονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Μαθιουδάκης, ἑορτάστηκε μέ διήμερες λαμπρές λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατι-
κό  Ἑσπερινό.
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