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ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ
Αριθμ. Πρωτ. 169

Διατρέξαντες τόν δόλιχον 
τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς καί βιώσαντες ἐν κατα-
νύξει τά σεπτά Πάθη τοῦ Κυ-
ρίου, ἔμπλεοι νῦν τοῦ ἀϊδίου 
φωτός τῆς λαμπροφόρου Αὐτοῦ Ἐγέρσεως, 
ὑμνοῦμεν καί δοξολογοῦμεν τό ὑπερουρά-
νιον ὄνομα Αὐτοῦ, ἀναβοῶντες τό κοσμο-
χαρμόσυνον «Χριστός Ἀνέστη!».

Ἀνάστασις εἶναι ὁ πυρήν τῆς πίστεως, 
τῆς εὐσεβείας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἐλπί-
δος τῶν Ὀρθοδόξων. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησί-
ας, εἰς τήν θεανθρωπίνην μυστηριακήν καί 
λατρευτικήν, τήν πνευματικήν, ἠθικήν καί 
ποιμαντικήν ἔκφρασίν της καί εἰς τήν καλήν 
μαρτυρίαν περί τῆς ἐλθούσης ἐν Χριστῷ 
χάριτος καί τῆς προσδοκωμένης «κοινῆς 
ἀναστάσεως», ἐνσαρκώνει καί ἀντανακλᾷ 
τήν συντριβήν τοῦ κράτους τοῦ θανάτου 
διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Σωτῆρος ἡμῶν, καί τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρί-
ου». Ἀνάστασιν μαρτυροῦν οἱ Ἅγιοι καί οἱ 
Μάρτυρες τῆς πίστεως, τό δόγμα, τό ἦθος, 
ἡ κανονική δομή καί λειτουργία τῆς Ἐκκλη-
σίας, οἱ ἱεροί ναοί, τά μοναστήρια καί τά 
σεπτά προσκυνήματά μας, ὁ ἔνθεος ζῆλος 
τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἡ ἀπροϋπόθετος ἀφιέρω-
σις τοῦ ἔχειν καί τοῦ εἶναι τῶν μοναχῶν εἰς 
τόν Χριστόν, τό ὀρθόδοξον φρόνημα τῶν 
πιστῶν καί ἡ ἐσχατολογική ὁρμή συνόλου 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τρόπου τοῦ βίου.

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα 
δέν εἶναι διά τούς Ὀρθοδόξους 
μία προσωρινή ἀπόδρασις ἀπό 
τήν ἐγκόσμιον πραγματικό-
τητα καί τάς ἀντιφάσεις της, 
ἀλλά διατράνωσις τῆς ἀκλονή-

του πίστεως, ὅτι ὁ πατήσας θανάτῳ τόν θά-
νατον Λυτρωτής τοῦ ἀδαμιαίου γένους εἶναι 
ὁ Κύριος τῆς ἱστορίας, ὁ ἀεί «μεθ’ ἡμῶν» 
καί «ὑπέρ ὑμῶν» Θεός τῆς ἀγάπης. Πάσχα 
εἶναι ἡ βιωματική βεβαιότης, ὅτι ὁ Χριστός 
εἶναι ἡ ἐλευθεροποιός Ἀλήθεια, τό θεμέλι-
ον, ὁ ὑπαρκτικός ἄξων καί ὁρίζων τῆς ζωῆς 
μας. «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» 
(Ἰωάν. ιε΄, 5). Οὐδεμία περίστασις, «θλῖψις ἤ 
στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λοιμός ἤ γυμνότης 
ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα» (Ρωμ. η΄, 35) δύνα-
ται νά χωρίσῃ τούς πιστούς ἀπό τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ ἀκλόνητος πεποίθησις 
ἐμπνέει καί ἐνισχύει τήν δημιουργικότητά 
μας καί τήν βούλησιν νά καθιστάμεθα ἐν τῷ 
κόσμῳ «Θεοῦ συνεργοί» (Α. Κορ. γ΄ 9).

Ἐγγυᾶται, ὅτι ἀπέναντι εἰς ἀνυπέρβλη-
τα ἐμπόδια καί ἀδιέξοδα, ἐκεῖ ὅπου κατ’ 
ἄνθρωπον δέν διαφαίνεται λύσις, ὑπάρχει 
ἐλπίς καί προοπτική. «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ 
ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ΄, 13). 
Ἐν Χριστῷ ἀναστάντι γνωρίζομεν ὅτι τό 
κακόν, ὑπό ὅλας του τάς μορφάς, δέν ἔχει 
τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν πορείαν τῆς 
ἀνθρωπότητος.

Πεπληρωμένοι εὐγνωμοσύνης καί 
χαρᾶς διά τήν ἀποδοθεῖσαν ὑπό τοῦ Κυρίου 
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τῆς δόξης τιμήν καί ὑψίστην ἀξίαν εἰς τόν 
ἄνθρωπον, θλιβόμεθα ἐνώπιον τῆς πολυ-
κεφάλου βίας, τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καί 
τῆς καταπατήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαι-
ωμάτων εἰς τήν ἐποχήν μας. «Τό φαιδρόν 
τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα» καί τό «Χριστός 
Ἀνέστη» συνηχοῦν σήμερον μέ τήν κλαγ-
γήν τῶν ὅπλων, τήν κραυγήν ἀγωνίας τῶν 
ἀθώων θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας καί τῶν 
προσφύγων, μεταξύ τῶν ὁποίων εὑρίσκο-
νται πολυάριθμα ἀθῶα παιδία. Διεπιστώσα-
μεν ἰδίοις ὄμμασι τά προβλήματα κατά τήν 
πρόσφατον ἐπίσκεψίν μας εἰς τήν Πολω-
νίαν, ὅπου κατέφυγεν ὁ κύριος ὄγκος τῶν 
προσφύγων ἐξ Οὐκρανίας. Συμπάσχομεν μέ 
τόν εὐσεβῆ καί γενναῖον Οὐκρανικόν λαόν, 
ὁ ὁποῖος αἴρει βαρύν σταυρόν, προσευχόμε-
θα καί ἀγωνιζόμεθα διά τήν εἰρήνην καί τήν 
δικαιοσύνην καί δι᾿ ὅσους τάς στεροῦνται. 
Εἶναι ἀδιανόητον δι᾿ ἡμᾶς τούς Χριστια-
νούς νά σιωπῶμεν ἐνώπιον τῆς καταρρακώ-
σεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Ὁμοῦ 
μετά τῶν θυμάτων τῶν ἐνόπλων συγκρού-
σεων, ὁ «μεγάλος ἡττημένος» τῶν πολέμων 
εἶναι ἡ ἀνθρωπότης, ἡ ὁποία εἰς τήν μακράν 
ἱστορίαν της δέν κατώρθωσε νά καταργήσῃ 
τόν πόλεμον. Ὁ πόλεμος ὄχι μόνον δέν λύει 
προβλήματα, ἀλλά δημιουργεῖ νέα καί πο-
λυπλοκώτερα. Σπείρει διχασμόν καί μῖσος, 
μεγεθύνει τό χάσμα μεταξύ τῶν λαῶν. Ἡμεῖς 
πιστεύομεν στερρῶς, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης δύ-
ναται νά ζήσῃ χωρίς πολέμους καί βίαν.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῆς φύσε-
ώς της, λειτουργεῖ ὡς παράγων εἰρήνης. Ὄχι 
μόνον δέεται ὑπέρ τῆς «ἄνωθεν εἰρήνης» 
καί τῆς «εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου», 
ἀλλά τονίζει τήν σημασίαν τῆς ἀνθρωπίνης 
προσπαθείας διά τήν ἑδραίωσίν της. Ἴδιον 
τοῦ χριστιανοῦ εἶναι πρωτίστως «τό εἰρηνο-
ποιεῖν». Ὁ Χριστός μακαρίζει τούς εἰρηνο-
ποιούς, ὁ ἀγών τῶν ὁποίων εἶναι ἁπτή πα-
ρουσία τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ καί εἰκονίζει 

τήν εἰρήνην τήν «πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» 
(Φιλιπ. δ΄, 7), ἐν τῇ «καινῇ κτίσει», ἐν τῇ 
εὐλογημένῃ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρός καί τοῦ 
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Ἐκκλησία 
μας, ὡς προσφυῶς τονίζεται εἰς τό κείμενον 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ὑπέρ τῆς 
τοῦ κόσμου ζωῆς». Τό κοινωνικό ἦθος της 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, «τιμᾷ τούς μάρτυ-
ρες, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τή ζωή τους γιά 
τήν εἰρήνην, ὡς μάρτυρες τῆς δύναμης τῆς 
ἀγάπης, τοῦ κάλλους τῆς δημιουργίας στήν 
ἀρχική καί τελική τῆς μορφή, καί τῆς ἰδεώ-
δους ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς, ὅπως τήν 
ὑπέδειξε ὁ Χριστός κατά τή διάρκεια τῆς 
ἐπίγειας διακονίας Του» (§ 44).

Τό Πάσχα εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, 
χαρᾶς καί εἰρήνης. Ἀνυμνοῦντες εὐσεβο-
φρόνως τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί 
βιοῦντες ἐν αὐτῇ καί τήν ἰδικήν μας συνα-
νάστασιν, προσκυνοῦντες δέ ἐν πίστει τό 
μέγα μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, καί 
μετέχοντες τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύ-
ρεως», ἀπευθύνομεν ἐκ τῆς ἀεί σταυροανα-
στασίμου πανσέπτου καθέδρας τῆς Ἐκκλη-
σίας Κωνσταντινουπόλεως πρός πάντας 
ὑμᾶς, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέ-
στατα τέκνα, ἐγκάρδιον πασχάλιον χαιρετι-
σμόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν χάριν καί 
τό ἔλεος τοῦ νεκρώσαντος τόν Ἅδην καί χα-
ρισαμένου ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ τοῦ παντός.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ‚βκβ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν. 

Ἀναγνωσθήτω ἐπ’ ἐκκλησίας κατά τήν Θείαν 
Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, μετά τό 
Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης γιά τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τά 

πρόσφατα πολεμικά γεγονότα στήν 
Οὐκρανία, τά ὁποῖα δυστυχῶς συνεχί-
ζονται, ἐκφράζει τήν ἀμέριστη συμπά-
θειά Της πρός τόν πληγέντα λαό τῆς 
Οὐκρανίας καί ὑψώνει φωνή διαμαρ-
τυρίας ἐνάντια σέ κάθε πολεμική ἐνέρ-
γεια, ἡ ὁποία ἀποβαίνει σέ βάρος τῶν 
ἀνθρώπων καί μάλιστα παιδιῶν καί 
ἄμαχου πληθυσμοῦ.

Οἱ καταδικαστέες αὐτές πολεμικές 
ἐνέργειες ζημιώνουν ἀνεπανόρθωτα 
τόν λαό μίας ὁλόκληρης Χώρας, δι-
αταράσσουν δέ τήν εὐημερία καί τήν 
εἰρηνική συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων, 
προξενοῦν πλῆθος μεταναστῶν καί 
μεγάλες ψυχικές καί ὑλικές ζημιές καί 
καταστροφές.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ βαθύτατη θλίψη 
ἐκφράζει πρός τίς οἰκογένειες τῶν τρα-
γικῶν θυμάτων τῆς πολεμικῆς αὐτῆς 
κατάστασης, τήν ἀπεριόριστη συμπα-
ράστασή Της, συμμετέχει δέ μέ ἔντονη 
ἀνησυχία στόν πόνο τῶν θυμάτων καί 
μέ ὀδύνη προσεύχεται γιά τόν τερμα-
τισμό τῆς συμφορᾶς πού ἐπιτελεῖται 
στήν Οὐκρανία.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐκφράζει 
τήν ἔντονη ἀντίθεση καί τόν ἀποτρο-
πιασμό Της γιά τό θλιβερό γεγονός 
αὐτό τῆς ἱστορίας καί προσεύχεται γιά 
τίς ψυχές τῶν θυμάτων τοῦ παραλογι-
σμοῦ τοῦ πολέμου, διαμαρτύρεται δέ 
πρός κάθε ἁρμόδιο καί ὑπεύθυνο, το-
νίζοντας τήν ἀνάγκη διαφύλαξης καί 
προστασίας τῆς εἰρηνικῆς συμβίωσης 
τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Ἰδιαιτέρως στρέφει προσευχητικά 
τή σκέψη Της πρός τούς Ἕλληνες, πού 
ζοῦν στήν Οὐκρανία καί ἐκφράζει τά 
θερμά συλλυπητήριά Της πρός τούς 
οἰκείους τῶν ὁμογενῶν μας, πού σκο-
τώθηκαν κατά τόν ἐν λόγῳ πόλεμο.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, τέλος, καλεῖ 
σέ προσευχή τόν πιστό λαό μας γιά 
νά τερμαστιστεῖ τό καταστροφικό καί 
ἀπαράδεκτο γεγονός τοῦ πολέμου, 
τῆς ἀνεπανόρθωτης καταστροφῆς 
μίας Χώρας καί τοῦ λαοῦ της, ἀπό 
ὁμόδοξους μάλιστα στρατιῶτες, καί 
καλεῖ ὅλους, κυρίως τούς ὑπεύθυνους 
καί ἁρμόδιους γιά τό θέμα τοῦτο, νά 
ἀρθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων, 
κατά τρόπο ὑπεύθυνο, γιά τήν ἄμεση 
ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης 15/4/2022

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τήν ἀναγραφή στό 
Ἁγιολόγιο τῆς κατά Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τοῦ Ὁσίου καί Θε-

οφόρου Πατρός ἡμῶν Εὐμενίου τοῦ Νέου (Σαριδάκη), ἀπό τήν κώμη τῆς Ἐθιᾶς 
Μονοφατσίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑποβάλλει πρός 
τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί πρός τήν Ἁγία καί 
Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εὐλαβεῖς καί θερμές εὐχαριστίες γιά 
τήν εὐμενή ἀποδοχή τοῦ αἰτήματος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τή συμπερίληψη 
τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Εὐμενίου Σαριδάκη, στίς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς Κρήτης, Κλῆρος, Μοναχοί καί Λαός, εἴμαστε βαθύτατα 
εὐγνώμονες πρός τή Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἐκφρά-
ζουμε τή μεγάλη μας χαρά καί τήν ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη μας, γιά τό πολύτιμο 
αὐτό ἐξαιρετικό πνευματικό γεγονός.

Ἡ Ἱερά Μνήμη, τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου τοῦ Νέου, θά ἑορτάζεται κατ’ ἔτος τήν 23η 
μηνός Μαΐου, ἡμέρα τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του.

Αἰτούμεθα τίς πρός Κύριον δεήσεις τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου τοῦ Νέου, γιά τή Με-
γαλόνησο Κρήτη, τούς Κληρικούς, Μοναχούς καί τό εὐσεβές Ποίμνιό της.

 Ἡράκλειο, 15 Ἀπριλίου 2022
Ἡ  Ἱερά  Ἐπαρχιακή Σύνοδος 

τῆς  Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ὁ ὕμνος αὐτός τοῦ προ- 
φητάνακτος Δαβίδ 

ἀποτελεῖ τή διαχρονικό-
τητα τῆς σχέσεως τοῦ 
Θεοῦ μέ ὁλόκληρη τήν ἐκ 
τοῦ μηδενός Δημιουργία. 
Ἀποτελεῖ, ὅμως, καί φράση λατρείας καί 
διδασκαλίας. 

Δίνει ἀφορμή ὡς προοίμιο γιά τόν 
παιᾶνα τῆς Ἀναστάσεως, Χριστός Ἀνέστη!

Δίνει ἀφορμή γιά τούς Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας ὅπου στούς λόγους τους 
τόν χρησιμοποιοῦν.

«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, 
ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν 
αὐτῇ» ἀναφωνεῖ ὁ ἱερεύς σήμερα καί ὅλη 
τήν Ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου. «Ἰδοὺ 
γὰρ ἡμῖν παραγέγονεν ἡ ποθεινὴ καὶ σω-
τήριος ἑορτή, ἡ ἀναστάσιμος ἡμέρα τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ τῆς εἰρήνης 
ὑπόθεσις, ἡ τῆς καταλλαγῆς ἀφορμή, ἡ τῶν 
πολέμων ἀναίρεσις, ἡ τοῦ θανάτου κατάλυ-
σις, ἡ τοῦ διαβόλου ἧττα...».1

«Σήμερον δὲ τὴν ἀνάστασιν αὐτὴν ἑορ-

1  Ἰωάν. Χρυσοστόμου Λὀγος εἰς τό Ἅγιον Πάσχα 
J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus (σειρά Graeca) 
(MPG) 52, Παρίσι: Migne, 1857-1866: 765-772.

τάζομεν, οὐκ ἔτι ἐλπιζομέ-
νην, ἀλλ᾿ ἤδη γεγενημένην, 
καὶ κόσμον ὅλον ἑαυτῇ 
συνάγουσαν».2

Ἔφθασε λοιπόν ἡ πο-
λυπόθητη καὶ σωτήρια 

ἑορτή. Ἔφθασε ἡ μέρα τῆς ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ μέρα 
τῆς εἰρήνης, ἡ ἀφορμὴ τῆς συμφιλιώσεως, ἡ 
παύση τῶν πολέμων, ἡ κατάργηση τοῦ θα-
νάτου, ἡ ἧττα τοῦ διαβόλου.

Αὐτὰ ποὺ ζοῦμε στήν Ἐκκλησία μας δὲν 
εἶναι ἐλπίδα καὶ προσδοκία ἀλλὰ πραγματι-
κότητα καὶ ἀλήθεια. Ἡ μέρα αὐτή, εἶναι «ἡ 
κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, 
ἡ βασιλὶς καὶ κυρία». Εἶναι ἡ ἡμέρα ποὺ ὡς 
ἀνθρώπινο γένος περιμένουμε, ἡ μοναδική, 
ἡ ἁγία καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἡμέρα ὁλόκληρης 
τῆς ἱστορίας, ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ὅπως 
ψάλλει δοξολογικὰ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. 
Ἡμέρα τοῦ θριάμβου τῆς ἀλήθειας, τῆς νί-
κης τῆς ζωῆς, τῆς συντριβῆς τοῦ θανάτου, 
τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τῆς συναναστάσεως 
ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου γένους μαζί Του.

2  Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος με΄ είς το ἅγιον 
Πάσχα. J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus (σειρά 
Graeca) (MPG) 36, Παρίσι: Migne, 1857-1866: 624-664.

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 

ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, 
ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

8



«Αὕτη ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος 
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»3. 
Αὐτὴ λοιπὸν τὴ μέρα ἂς τὴν ἀπολαύσουμε 
πνευματικά, ἂς εὐφρανθοῦμε ἐνθέως, ἂς 
ἀφήσουμε ἐλεύθερη τὴν καρδιά μας νὰ πα-
νηγυρίσει. Εἶναι, ὅμως, καὶ ἡμέρα τῆς δικῆς 
μας ἀναγεννήσεως καὶ ἀναδημιουργίας, εἶναι 
ἡμέρα τῆς δικῆς μας ἀναπλάσεως ὅπως 
προτρέπει ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος 
«ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν 
καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν».4

Ὁ Κύριος δὲν ἀναστήθηκε γιὰ νὰ δεί-
ξει σὲ μᾶς τὴ δύναμη τῆς θεότητός Του 
καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς δόξης Του, ἀλλὰ ἀνα-
στήθηκε γιά νά συνεγείρει καὶ ἐμᾶς σὲ νέα 
ζωὴ, νέα ἀντίληψη, νέο ἦθος, νέα πορεία. 
Οἱ συνήθειες τῆς ἐποχῆς, ἡ ἐπιπολαιότη-
τα τῆς φύσης μας ἀλλὰ καὶ ἡ ὀμορφιὰ τῶν 
παραδόσεων καὶ τῶν ἐθίμων, μπορεῖ νὰ μᾶς 
παρασύρουν σὲ ἕναν ἐπιφανειακὸ πασχα-
λινὸ ἑορτασμό, ποὺ τελειώνει μόλις περά-
σουν οἱ μέρες, ποὺ σβήνει μὲ τὶς λαμπάδες, 
ποὺ σταματάει μόλις τελειώσουν οἱ ἀργίες, 
ποὺ ξεχνιέται μόλις ἐπανέλθει ἡ καθημε-
ρινότητα. Ἀντίθετα, ἡ Ἐκκλησία μας μιλάει 
γιὰ «ἀνέσπερο φῶς» –φῶς ποὺ δέν σβή-
νει-, γιὰ «αἰώνιο Πάσχα» –Πάσχα ποὺ δὲν 
τελειώνει, γιὰ καινούργια ζωὴ ποὺ τίποτα 
ἁμαρτωλό δὲν θυμίζει καὶ κανεὶς καὶ τίποτα 
δὲν μπορεῖ νὰ τό ἐμποδίσει.

Ἡ ἡμέρα Κυρίου στήν Ἁγία Γραφή εἶναι 
κυρίως ἡ ἡμέρα τής Δευτέρας Παρουσί-
ας. Εἶναι ἡ ἔνδοξη ἐκείνη ἡμέρα, κατά τήν 
ὁποία ὁ Χριστός ὡς δίκαιος Κριτής, θά 
ἀποδώσει ἑκάστω κατά τά ἔργα αὐτοῦ. Βε-
βαίως «ἡμέρα Κυρίου» ὀνομάζεται καί ἡ 
ἡμέρα τῆς πρώτης Παρουσίας Του, δηλα-
δή τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του. Ἡμέρα Κυρί-

3  (Ψαλμ. ριζ΄ 24)

4  (Ρωμ. Στ΄ 4).

ου εἶναι αὐτή τῆς Ἀναστάσεως, εἶναι κάθε 
γιορτή πού ἔχει ὡς κεντρικό ἑορταστικό 
περιεχόμενο τό Χριστό, κάθε ἑορτή ἁγί-
ου γιατί οἱ ἅγιοι συναγωνίζονται καί συν-
πεθαίνουν μέ τό Χριστό διαχρονικά, κάθε 
ἄλλη μέρα κατά τήν ὁποία ἐμφανίζεται ὁ 
Χριστός καί γίνεται σημεῖο ἀντιλεγόμενο 
ἐξαιτίας τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν.

Ἡ λαμπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία 
ἑορτολογικὴ ἐκδήλωση τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας. Κάθε ὀρθόδοξος πιστὸς δὲν 
ἑορτάζει ἁπλὰ τὴν Ἔγερση τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ 
ζεῖ τὸ συγκλονιστικό αὐτὸ γεγονός, ὡς μία 
προσωπικὴ μεταμόρφωση καὶ ἀνάσταση!

Τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα, ἑορτάζεται ἡ ἐπι-
κράτηση τοῦ φωτὸς στὸ νοητὸ σκοτάδι 
τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς, ἡ κατάργηση 
τοῦ Ἅδη καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ἀναίρεση τοῦ 
θανάτου, τοῦ μονίμου ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρω-
πίνου γένους. Γιά νά πατηθεῖ ὁ θάνατος, ὁ 
Ἴδιος ὁ Χριστός δοκίμασε τὸ πικρὸ ποτήρι 
τοῦ θανάτου ὡς ἄνθρωπος καὶ νίκησε τὸν 
Ἅδη, σύλησε (κατάσχεσε) τοὺς ἀπ’ αἰῶνος 
δεσμίους νεκροὺς καὶ ἔκλεισε ὁριστικὰ τὸ 
δρόμο τοῦ θανάτου γιὰ τοὺς πιστούς Του. 
Ὁ μοναδικὸς ζωντανὸς Θεὸς εἶναι ὁ Ἴδιος, 
ἡ ζωὴ καὶ ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς σὲ ὅλα τὰ ὄντα. 
Αὐτὸς «θανατοὶ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς 
ᾄδου καὶ ἀνάγει».5 Ὡς θριαμβευτικὸς νικη-
τής, νίκησε τὶς ἀντίθεες δυνάμεις, τὸ κακό 
καί τὸ θάνατο καὶ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νε-
κρούς καί ἀνελήφθηκε στοὺς οὐρανοὺς καὶ 
κάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁλο-
κληρώνοντας τό σωτηριολογικό Του ἔργο 
καί ἡγεῖται τής Ἐκκλησίας ὡς ἡ κεφαλή 
Αὐτῆς παρατεινόμενη στούς αἰῶνες συνε-
χίζουσα τό ἴδιο ἔργο. Μὲ τὴν λαμπροφόρο 
Ἀνάστασή Του πραγματοποίησε αὐτὴ τὴν 

5  (Α΄ Βασιλ.2:6).
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λαμπρὴ νίκη, ἀνάστησε τὸ σῶμα Του καὶ 
μαζὶ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση, δη-
λαδὴ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα ὅλων τῶν 
ἐποχῶν, ὡς μέλη τοῦ σώματός Του. «Ὥσπερ 
γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, 
οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθή-
σονται».6 Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ κάθε ἄνθρω-
πος εἶναι ἀναστημένος δυνητικὰ ἀπὸ τὴν 
ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ἡ λαμπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Σω-
τῆρος μας σημαίνει ἀκόμα καὶ τὴν ὀντο-
λογικὴ ἀλλαγή τοῦ κόσμου. Ὁ παλαιὸς 
πτωτικὸς κόσμος τῆς φθορᾶς ἄλλαξε κυ-
ριολεκτικά σύσταση. Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου νικήθηκαν οἱ ἀντίθεες δυνάμεις τῆς 
φθορᾶς καὶ ἀπαλλάχτηκε ἀπὸ τὸ κράτος 
τοῦ διαβόλου. Χάρη στὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ ξαναβρῆκε ὁ κόσμος τὴν πραγ-
ματικὴ του θέση μέσα στὴ θεία δημιουρ-
γία. Τὸ μέγα καὶ ἀνεπανάληπτο γεγονὸς 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι γιὰ τοὺς 
πιστοὺς μιὰ διαρκὴς χαρὰ καὶ ἀτέλειωτη 
αἰσιοδοξία. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔγιναν οἱ 
διαπρύσιοι κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου στὰ 
ἔθνη χάρη στὴν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τὰ νέφη τῶν Μαρτύρων θυσίασαν τὴν 
πολύτιμη ζωὴ τους χάρη στὴν βεβαιότητα 
τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησί-
ας μας ζοῦσαν τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσε-
ως ὡς μιὰ ἀτέρμονη προσωπικὴ συγκλονι-
στικὴ ἐμπειρία. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀναστά-
σιμη χαρὰ καὶ αἰσιοδοξία θέλει ἡ ἁγία μας 
Ἐκκλησία νὰ μεταδώσει καὶ σὲ μᾶς σήμερα.

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, μέ τή Σταύρω-
ση καί μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, ἔχουμε πλέον ἕνα καινούργιο Πάσχα. 
Ἕνα ἅγιο Πάσχα μυστικό πού βιώνεται στίς 
ψυχές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἕνα Πάσχα 

6  (Α΄ Κορ.15:22).

ἁγνό, πού ἀνοίγει διάπλατα τίς κλειστές 
πόρτες τοῦ Παραδείσου, ἕνα Πάσχα πού 
ἁγιάζει ὅλους ὅσους ἀκολουθοῦν τόν ἀνα-
στημένο Χριστό.

Αὐτό τό Πάσχα τιμοῦμε καί ἑορτάζου-
με ὅλοι ἐμεῖς σήμερα. Δέν ἑορτάζουμε τό 
Πάσχα τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἐπικράτησης τῶν 
πολέμων, τῆς ἀδικίας, τοῦ πόνου, τῆς κο-
σμικῆς χαρᾶς, τῆς ἐμμονῆς στό κακό καί τήν 
ἁμαρτία ἀλλά τό Πάσχα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ὁ ὁποῖος γίνεται μέτρο ζωῆς καί παράδειγ-
μα βίου ἀγαθοῦ ὥστε νά ἑνωθοῦμε μαζί Του 
ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρα τῆς Βασιλείας Του. 

Αὐτή ἡ ἡμέρα εἶναι ἔνδοξη καί λαμπερή 
γιά μᾶς, τό νέο λαό τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί 
Λαμπρή παραδοσιακά ἀποκαλεῖται. Τώρα 
τά πρόσωπα ὅλων μας λάμπουν ἀπό τό 
φῶς καί τήν εὐτυχία πού μᾶς χάρισε ὁ Κύ-
ριος. Σήμερα ζοῦμε ἕνα νέο Πάσχα, μιά νέα 
διάβαση. Κοινωνήσαμε τῶν ἀχράντων Μυ-
στηρίων παρά τίς τόσες κριτικές πού δέ-
χθηκε το Μυστήριο τῆς θ. Εὐχαριστίας καί 
μεῖς πεισματικά κωφοί στίς σειρήνες τῶν 
ἀπίστων κοινωνοῦμε ἀναστημένο Χριστό 
καί πορευόμαστε ὡς νέος Ἰσραήλ χαίρο-
ντες τή ζωή μας ἐδῶ στή γῆ καί συμπο-
ρεύμαστε μέ τούς ἁγίους στήν χαρά τοῦ 
αἰωνίου Πάσχα.

Εὔχομαι σ’ ὅλους ἡ εὐλογία τοῦ Ἀνα-
στάντος Χριστοῦ νὰ εἶναι πλούσια καὶ κυ-
ρίως τὸ φῶς Του νὰ φωτίζει τὸν νοῦ μας, 
νὰ καταυγάζει τίς καρδιές μας, νὰ μετα-
μορφώνει συνεχῶς τὴ ζωή μας, ὥστε ὅλοι 
μαζί, μὲ ὅλο μας τὸ εἶναι, τὴ βούληση, τὴ 
συνείδηση, τὴ δύναμη, τὴ ζωή μας νὰ ἀνα-
φωνοῦμε. «Χριστός Ἀνέστη»!

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός
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HὙπεραγία Θεο-
τόκος, κατά τούς 

ὑμνογράφους καί 
τoύς Ἁγίους Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας, βρί-
σκεται ὑπεράνω τῶν 
Ἀγγέλων καί πάντων 
τῶν Ἁγίων: εἶναι ἡ 
βασίλισσα τῶν Ἀγγέ-
λων καί Κυρία καί Δέ-
σποινα ὅλου τοῦ κό-
σμου. Εἶναι ἡ μητέρα 
τοῦ Θεοῦ. Στή θεομη-
τορική φιλολογία (ὑμνογραφία 
καί πεζογραφία) βρίσκουμε ἀπέ-
ραντο λειμώνα, γεμάτο ἄνθη, μέ 
τά ὁποῖα ἡ πίστη καί ἡ εὐλάβεια 
τῶν χριστιανῶν στεφανώνουν 
τό πανάγιο πρόσωπό Της καί γε-
ραίρουν τό ὑπερύμνητον ὄνομά 
Της, ζητώντας παράλληλα τήν 
ἱκεσία καί τήν πρεσβεία της πρός 
τόν Χριστό γιά ἔλεος καί ψυχική 
σωτηρία. Περιγράφει γλαφυρά ὁ 
Φώτης Κόντογλου: «Ἐσύ Θεοτό-
κε, τιμήθηκες περισσότερον ἀπό 
ὅλους καί ἀξιώθηκες νά δανείσεις 
σάρκα ἀπό τήν σάρκα σου εἰς τόν 
Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί διά τοῦτο ἑξαι-
ρέτως λέγεσαι Παναγία καί Ὑπε-
ραγία καί, παρότι εἴσαιανθρω-

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου στή βυζαντινή τέχνηὉ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου στή βυζαντινή τέχνη

πος γεννημένος ἀπό 
ἀνθρώπους, εἶσαι, 
ὅμως, κατά τά λόγια 
τοῦ ἀγγέλου τιμιωτέ-
ρα τῶν Χερουβίμ καί 
ἐνδοξωτέρα ἀσυγκρί-
τως τῶν Σεραφείμ».
Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
εἶναι Δεσποτικοθεο-
μητορική ἑορτή. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι εἶναι Δε-
σποτική ἐπειδή ἀνα-

φέρεται στόν Δεσπότη Χριστό, ὁ 
ὁποῖος συνελήφθη στήν γαστέρα 
τῆς Θεοτόκου, καί θεομητορική 
ἑορτή ἐπειδή ἀναφέρεται στό πρό-
σωπο ἐκεῖνο πού συνετέλεσε στήν 
σύλληψη καί τήν ἐνανθρώπηση 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν 
Παναγία. Μέ τόν Εὐαγγελισμό 
τῆς Θεοτόκου ἀρχίζει νά ἐκπλη-
ρώνεται ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ 
στόν ἄνθρωπο σχετικά μέ τή σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους.
Ἡ ὀρθή εἰκονογράφηση τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι 
ἡ παράσταση μέ τόν ἀρχάγγελο 
Γαβριήλ νά κρατεῖ σκῆπτρο (συμ-
βολίζει τόν ἀγγελιαφόρο) καί ὄχι 

Τσουκάρας Εὐάγγελος
Θεολόγος - Φιλόλογος (Msc Βυζαντινῆς Ἱστορίας)

‛
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κρίνο, ὅπως συνηθίζεται στή δυτι-
κή ζωγραφική. Πουθενά στά ἱερά 
εὐαγγέλια δέν ἀναφέρεται ὅτι 
κρατοῦσε κρίνο. Προφανῶς ἡ πα-
ρερμηνεία γίνεται, ἐπειδή στά λα-
τινικά ἡ λέξη crinium (σκῆπτρο) 
παραφράζεται σέ κρίνο.
Ἡ βυζαντινή εἰκόνα τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ παρουσιάζει τήν Παναγία 
ἄλλοτε νά κάθεται στόν θρόνο 
της καί ἄλλοτε ὄρθια μέ σκυμμέ-
νο τό κεφάλι καί βυθισμένη στίς 
σκέψεις. Ἡ στάση της συνδυάζει 
τήν ἀμηχανία μέ τή συγκατάθε-
ση. Ὁ δίσκος πού εἶναι ψηλά συμ-
βολίζει τόν Θεό καί ἡ ἀκτίνα πού 
βγαίνει ἀπό τόν δίσκο αὐτό συμ-
βολίζει τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἦρθε 
κι ἔδωσε χάρη στήν Παναγία.
Ἕνα ἔργο ὑψηλῆς ποιότητας καί 
αἰσθητικῆς ἐξαιρετικό δεῖγμα τῆς 
περιόδου τῆς μεσοβυζαντινῆς τέ-
χνης (843 - 1204) βρίσκεται στήν 
πλούσια συλλογή τῆς μονῆς Σινᾶ.
Πρόκειται γιά εἰκόνα ἐπιστυλίου 
μέ τόν Εὐαγγελισμό. Ἡ ὡραία, 
γεμάτη ἑλληνιστική κίνηση καί 
χάρη, μορφή τοῦ πανύψηλου 
Ἀγγέλου, ἡ εὐγενική καί συνε-
σταλμένη μορφή τῆς Παναγίας, ὁ 
Χριστός / Βρέφος πού ἀποδίδεται 
σέ μονοχρωμία μέσα σέ διάφα-
νη ἐλλειπτική δόξα στό στῆθος 
τῆς Παναγίας –σύμφωνα μέ τό 
σχῆμα τῆς πρόληψης– ἀφοῦ ὁ 
Εὐαγγελισμός εἰκονογραφεῖ κατ’ 
ἐξοχήν τήν Ἐνσάρκωση. Τό ὑδά-
τινο τοπίο μέ τήν ἐντυπωσιακή 

ποικιλία πανίδας παραμένει μο-
ναδική ἰδιοτυπία τῆς εἰκονογρα-
φίας τῆς σκηνῆς, ἡ ὁποία ὡστόσο 
περιλαμβάνει ἀπό τόν 12ο αἰῶνα 
καί ὕστερα πάντοτε σέ λιγοστά 
παραδείγματα μόνο μία κρήνη. Ἡ 
παρουσία τοῦ ρυακιοῦ στήν εἰκό-
να τοῦ Σινᾶ ἔχει ἀποδοθεῖ στήν 
ἐπίδραση τῆς ὑμνολογίας κυρίως 
πού ἀπευθύνεται στήν Παναγία 
ὡς τή «ζωοδόχον πηγήν, ἀλλά καί 
ρητορικῶν κειμένων πού ὑμνοῦν 
τόν ἐρχομό τῆς ἄνοιξης, ὁ ὁποῖος 
συμπίπτει μέ τήν ἡμερομηνία τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὅλα 
αὐτά μαζί μέ τό ἄχρονο χρυσό 
πού λούζει τή σκηνή ἀποτελοῦν 
δείγματα μίας ἐξαιρετικῆς τέχνης 
τῆς πρωτεύουσας τοῦ τέλους τοῦ 
12ου αἰώνα, πού ἐκτός ἀπό τό 
αἰσθητικό ἀποτέλεσμα ἐπεξερ-
γάζεται ὑψηλά θεολογικά νοήμα-
τα: τή φανέρωση τοῦ σχεδίου τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ γιά τή Σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ὑπακοή 
τῆς Παρθένου σ’ αὐτό, τῆς εὐφρό-
συνης ἀτμόσφαιρας τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, ὡς ἀπαρχῆς τῆς Θεί-
ας Ἐνανθρωπήσεώς της καί συ-
νεπῶς τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας.

Βιβλιογραφία
Γκότσης Χρ., Ὁ μυστικός κόσμος τῶν 

βυζαντινῶν εἰκόνων, Ἀθήνα 2002.
Μουρίκη Ντ., «Εἰκόνες ἀπό τόν 12ο ὥς 

τόν 15ο αἰῶνα», στό Κ. Μανάφης (ἐπιμ.), 
Σίνα. Οἱ θησαυροί τῆς Ί. Μονῆς Ἁγίας 
Αἰκατερίνης, Ἀθήνα 1990.
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ΕἰσαγωγήΕἰσαγωγή

Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη βρίσκου-
με μαρτυρίες γιά τήν λειτουργική 

πράξη τῶν μνημοσύνων.
«Ἔκχεον τούς ἄρτους σου ἐπί τόν 

τάφον τῶν δικαίων» 1. Γίνεται κατα-
νοητόν ἀπό αὐτό κάποια τελετουργι-
κή πράξη πού μοίραζαν τούς ἄρτους 
γιά προσφορά ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν 
ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων.

Καί σέ ἄλλο σημεῖον: “Ὁ τά εἰς ὑπό-
μνησιν τῶν περιόντων καί τῶν κεκοι-
μημένων Ἰούδας ὁ Μακκαβαῖος ἔστει-
λε στόν ναό τῶν Ἱεροσολύμων καί τεσ-
σαρακοστά κατά τόν παλαιόν τόπον, 
Μωϋσήν γάρ τά ἀπαιτούμενα γιά νά 
τελεσθεῖ θυσία γιά ἐκείνους πού οὕτως 
ὁ λαός ἐπένθησε· καί ἐνιαύσια ὑπέρ 
μνείας αὐτοῦ’’.2

Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο καί τῷ 
θανάτω θάνατον πατήσας. Νίκησε τό 
θάνατο. Ὁ Χριστιανός γνωρίζει οἱ κε-
κοιμημένοι ἀδελφοί μας ζοῦν καί μετά 
θάνατον ἐν Χριστῷ καί ὅτι ἡ κοινωνία 
πίστεως καί ἀγάπης μεταξύ ζώντων καί 

1  Τωβίτ 4,17.
2 Β΄ Μακκαβαίων 12, 43. 

Τά ἱερά Μνημόσυνα Τά ἱερά Μνημόσυνα 
καί τά στάδια βίωσης τοῦ πένθουςκαί τά στάδια βίωσης τοῦ πένθους

Τοῦ κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη, 
Δ/ντοῦ Γραφείου Τύπου καί τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, 
Msc Θεολογίας

τεθνεώτων δέν σταματάει νά ὑπάρχει 
ἀλλά συνεχίζεται μέ τίς δεήσεις καί τίς 
ἀμοιβαῖες προσευχές.

Ἡ ζωή περνώντας ἀπό τόν θάνα-
το συνεχίζεται. Διότι ὅπως λέει καί 
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος3, 
δέν κάνουμε ἄδικα τά μνημόσυνα γιά 
τούς νεκρούς στά Θεῖα Μυστήρια, καί 
προσφέρουμε γι’ αὐτούς, καί παρακα-
λοῦμε τόν Ἀμνό πού βρίσκεται ἐκεῖ, καί 
πού ἀνέλαβε τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, 
ἀλλά γιά νά βροῦν παρηγοριά οἱ πεν-
θοῦντες..., ...δέν εἶναι ὅλα αὐτά θέατρο 
ἀλλά ὅλα γίνονται μέ τήν ἐντολή τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος.

Τό πένθος ἀπό τήν ἄλλη (bereave-
ment) ἀναφέρεται στήν κατάσταση 
στήν ὁποία βρίσκεται ὁ πενθῶν πού 
ἔχει ὑποστεῖ τήν ἀπώλεια ἑνός σημα-
ντικοῦ γι’ αὐτόν, προσώπου.

Ὅμως κάθε πένθος μέ τήν πάροδο 
τοῦ χρόνου ἁπαλύνεται ἀφοῦ περά-
σει ἀπό διάφορα στάδια, καί ἐφόσον 
γνωρίζει ὁ Χριστιανός ὅτι ὁ θάνατος 
εἶναι μετάστασις. Ὅσοι ζοῦν τήν ἀρε-

3  Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου (Παρηγοριά Πενθού-
ντων) ἔκδοσις Συνοδεία Σπυρίδωνος Ἱερομονά-
χου, Ζ΄ Νέα Σκήτη, Ἅγιο Ὄρος 2009, σελ 165.

14



τή μέ ἀκρίβεια, εἶναι πράγματι σάν νά 
ἀπολύωνται ἀπό τούς ἀγῶνες καί νά 
ἐλευθερώνονται ἀπό τά δεσμά. Γιατί 
γιά ὅσους ἔζησαν ἐνάρετα, ὁ θάνατος 
εἶναι μία μετάστασις ἀπό τά χειρότερα 
στά καλύτερα, ἀπό τήν πρόσκαιρη ζωή 
στήν παντοτινή καί ἀθάνατη, σέ ἐκεί-
νην πού δέν ἔχει τέλος.4

Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 1
Τά μνημόσυνα - ἱστορική ἀναδρομήΤά μνημόσυνα - ἱστορική ἀναδρομή

Πνευματικό φάρμακο Πνευματικό φάρμακο 
γιά τούς πενθοῦντεςγιά τούς πενθοῦντες

Φοβερότατο τό τοῦ θανάτου μυ-
στήριον5. Μεγάλος καί ὁ πόνος 

τῆς ἀποχώρησης ἀγαπημένου προσώ-
που. Ἡ θλίψη τῆς ἀπώλειας δέν ἀφή-
νει κανένα ἀσυγκίνητο. Καί ὁ ἴδιος ὁ 

4  ὅ.π. τήν Γένεσιν ΛΣΤ΄, ΕΠΕ 3,520.
5  Στα βιβλία τῆς ἐκκλησίας μας ἀναφέρεται 

ὡς τό φοβερότατο μυστήριο ἕνα περιστατικό 
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τό ὁποῖο ὅλοι μας σχε-
δόν ἀποφεύγουμε νά τό σκεφτοῦμε. Ἀναφέρε-
ται στό Ἱερό Εὐχολόγιο: «Ὄντως φοβερώτατον 
τό τοῦ θανάτου μυστήριον...».

Αὐτό εἶναι «τό φοβερώτατον μυστήριον». Τό 
μυστήριο τοῦ θανάτου. Μυστήριο γιατί ἐκείνη 
τήν ὥρα συμβαίνουν πράγματα παράξενα καί 
θαυμαστά, τά ὁποῖα ἡ ἀνθρώπινη διάνοια ἀδυ-
νατεῖ νά συλλάβει καί νά ἑρμηνεύσει. 

Καί γιατί τό ἀναφέρει ὁ ἱερός ὑμνωδός ὡς φο-
βερότατο; Ἀπορεῖ καί ὁ ἴδιος λέγοντας: «Πῶς 
ψυχή ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται...». Πῶς 
βίαια χωρίζεται ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα καί διαλύ-
εται ὁ ἱερώτατος δεσμός τῆς συνυπάρξεως τῆς 
ψυχῆς καί τοῦ σώματος. Γιά αὐτόν τόν λόγο 
εἶναι φοβερότατο αὐτό τό μυστήριο. 

Χριστός λυπήθηκε καί δάκρυσε γιά τόν 
θάνατο τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου του Λα-
ζάρου. Ὅμως ἡ λύπη τοῦ Χριστιανοῦ 
εἶναι διαφορετική ἀπό ἐκείνων πού δέν 
γνωρίζουν ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἡ ἀρχή 
μίας νέας ἀληθινῆς ζωῆς. Εἶναι θάνα-
τος μόνο βιολογικός γιά ἐκείνους ποῦ 
ζοῦν κοντά στό Θεό. Ἄρα ἡ θλίψη καί ὁ 
πόνος συνοδεύονται καί ἀπό τήν ἐλπί-
δα ἐκείνης τῆς μέλλουσας ζωῆς. 

Ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστά-
σεως, ἄν ἡ ζωή τελείωνε μέ τό θάνατο 
τότε δέν θά ὑπῆρχε νόημα νά κάνου-
με προσευχή ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων 
οὔτε καί νά ζητοῦμε νά μεσιτεύουν καί 
ἐκεῖνοι γιά ἐμᾶς. Ἀπό τήν ἐκκλησιαστι-
κή παράδοση καί ἱστορία γνωρίζουμε 
ὅτι ὑπάρχει ἀμοιβαία πνευματική ἐπι-
κοινωνία καί συμπαράσταση μεταξύ 
τῶν μελῶν τῆς οὐράνιας καί ἐπίγειας 
Ἐκκλησίας διότι ὅλοι μαζί ἀποτελοῦμε 
μία κοινωνία ἁγίων.6

Τά μνημόσυνα μποροῦν νά θεωρη-
θοῦν ὡς ὁ τρόπος ἐπικοινωνίας τῶν 
ζώντων μετά τῶν τεθνεώτων.

Ἀναπαύεται ὁ ἄνθρωπος πού πενθεῖ 
μέ τήν τελετή μνημοσύνου τοῦ ἀγαπη-
μένου του προσώπου. Ἐπικοινωνεῖ μαζί 
του μέσα ἀπό τά λόγια τῆς Ἀκολουθίας 
πού λέει ὁ Κληρικός, θυμᾶται καί ταυ-
τόχρονα προσεύχεται γιά τόν κεκοι-
μημένο του, παράλληλα παρακαλεῖ τό 
Θεό νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες του.

6  Βενεδίκτου Ἱερομονάχου Νέα Σκήτη Ἅγιον 
Ὅρος, Τά μνημόσυνα καί ἡ ὠφέλειά τους, δη-
μοσίευση στό περιοδικό Μαρτυρία τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κυδωνιᾶς καί Ἀποκορώνου 
τεῦχος 12, σελ. 9.



Μέ τήν τέλεση μνημοσύνων, ὅταν ὁ 
θλιμμένος βρίσκεται ἀνάμεσα στό στά-
διο τῆς ψυχολογικῆς ὀπισθοδρομήσε-
ως βοηθιέται νά φτάσει ὁμαλότερα στό 
στάδιο τῆς ἀναρρώσεως.

Οἱ παραμυθητικοί λόγοι τοῦ Ἱερέα 
μετά τήν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ μνημοσύ-
νου, ἡ προσέλευση καί συμπαράσταση 
τοῦ κόσμου πρός τόν θλιμμένο, τόν 
βοηθοῦν νά ξεπεράσει τήν προγενέ-
στερη ὀδύνη καί νά ἀντιμετωπίσει τόν 
θάνατο τοῦ ἀγαπημένου τοῦ ἀνθρώ-
που ὡς μία μετάβαση πρός τήν οὐρά-
νια πολιτεία.

Ἡ ὅλη προπαρασκευή γιά τήν τέλε-
ση μνημοσύνου, τά ὑλικά προετοιμα-
σίας, καί τό κάλεσμα στό μνημόσυνο 
εἶναι ἕνα φάρμακο πνευματικό καί ἐλπι-
δοφόρο ἀπέναντι στήν ἀπέραντη θλίψη 
τῆς ἀπώλειας ἀπό τήν παροῦσα ζωή.

Ἀκόμα καί τά εὐλογητάρια πού λέ-
γονται κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ μνη-
μοσύνου, ἔχουν ἕνα τόνο ἐλπίδας καί 
παράλληλης συγχωρήσεως τοῦ κεκοι-
μημένου, ἀποτελώντας καί ἐκεῖνα μέ 
τήν σειρά τους ἕναν λόγο τονωτικό 
πρός τούς συγγενεῖς τοῦ κεκοιμημένου.

Ἐτυμολογικά ἡ λέξη μνημόσυνο, 
παράγεται ἀπό τό ρῆμα μνημονεύω, 
πού σημαίνει ἀνακαλῶ στή μνήμη, 
ἐνθυμοῦμαι7.

Μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κεκοιμημέ-
νων τελοῦσαν πάντοτε οἱ ἄνθρωποι 
καί αὐτό φαίνεται ἀπό τά στοιχεῖα 
μνημοσύνων πού βρίσκουμε σέ προ-
χριστιανικά θρησκεύματα καθώς καί 
στούς Ἰουδαίους.

7  ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ σελ. 737.

Στά χρόνια τά Ὁμηρικά οἱ ἐθνι-
κοί-εἰδωλολάτρες τιμοῦσαν τούς τε-
θνεῶτες τους μέ γεύματα πού γίνονταν 
πάνω στούς τάφους, τά γνωστά περι-
δεῖπνα, διότι πίστευαν ὅτι μεταξύ τῶν 
ζωντανῶν ἔτρωγε καί ὁ νεκρός.8 Αὐτά 
τά γεύματα τελοῦνταν τήν τρίτη, τήν 
ἐνάτη καί τήν τριακοστή ἡμέρα ἀπό 
τόν θάνατο τοῦ νεκροῦ καί εἶναι γνω-
στά καί ὡς γενέσια ἤτοι γενέθλια9.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες προσέφεραν 
στούς νεκρούς τους ἐπίσης μία φορά 
τόν χρόνο τήν «πανσπερμία», δηλαδή 
ἕνα συνονθύλευμα διαφόρων εἰδῶν 
καρπῶν. Ἐπίσης ἔσπερναν σιτάρι στούς 
τάφους τῶν νεκρῶν τους, ὀνομάζοντας 
τούς πεθαμένους του καί Δημητρίους.

Τό σιτάρι μέ τό θάψιμό του καί 
ἀργότερα μέ τήν βλάστησή του συμβό-
λιζε τήν αἰωνιότητα τῆς ζωῆς. 

Στή Χριστιανική ζωή ἀπό τά χρόνια 
τῶν Ἀποστόλων ἔχουμε μία συγκεκρι-
μένη μορφή μνημοσύνων, ἰδιαίτερα 
ἀπό τό βιβλίο τῶν Ἀποστολικῶν Δια-
ταγῶν, δίνοντάς τους ἀνάλογα μέ τόν 
χρόνο τελέσεώς τους καί διάφορες 
ὀνομασίες: τρίτα, ἔνατα, τεσσαρακο-
στά, ἐνιαύσια10.

Μέ τά μνημόσυνα διατηρεῖται ἡ σχέ-
ση τῶν κεκοιμημένων μέ τούς ζωντα-
νούς, λειτουργοῦν στό νά ἁπαλύνουν 
τόν πόνο τῶν ζωντανῶν καί ἀποτελοῦν 

8  π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, Τά Ἱερά 
Μνημόσυνα, Ἀθήνα 2002, σελ. 19 κεφ. 1, σελ 
19.
9  Σουλιώτης σελ. 13.

10  Ἀποστολικές Διαταγές, βιβλίο Ή, κεφ. 43, 
ΒΕΠΕΣ τ. 2, σελ. 169.
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ἕνα μεταβατικό στάδιο γιά τό πένθος 
πού βιώνει ὁ ζωντανός. Ἡ ζωή περνώ-
ντας ἀπό τόν θάνατο συνεχίζεται.

Μέ τά Ἱερά Μνημόσυνα δέν γίνεται 
ἁπλά μνημόνευση στήν ἱερή προσκομι-
δή, ἀλλά ἐξάγεται ξεχωριστή «μερίδα», 
λέγοντας ὑποχρεωτικά τό «Μνήσθη-
τι Κύριε….καί συγ-
χώρησον αὐτῶ….», 
κάτι πού δέν γίνεται 
κατά τήν συνηθισμέ-
νη «μνημόνευση». 
Ἐκτός ἀπό αὐτά κατά 
τή Θεία Λειτουργία 
«μελετᾶται» τό ὄνομα 
καί στό τέλος ἐπισυ-
νάπτεται ἡ ἀκολουθία 
τοῦ μνημοσύνου11. Γί-
νεται κατανοητό ὅτι 
ἄν ἡ προσευχή, τό τρι-
σάγιο καί ἡ μνημόνευ-
ση κατά τή Θεία Λει-
τουργία ὠφελοῦν τόσο πολύ τίς ψυχές, 
πόσο περισσότερη ὠφέλεια προσφέ-
ρουν τά ἱερά Μνημόσυνα.

Παράλληλα τά ἱερά μνημόσυ-
να ἀναπαύουν καί τόν πόνο τῶν ζω-
ντανῶν. Λειτουργοῦν ὡς φάρμακο καί 
γιά τούς πενθοῦντες. Ἡ μνήμη θανά-
του, ἡ συνεχής προσευχή γιά τούς κε-
κοιμημένους, ἐνισχύει τόν πνευματικό 
ἀγῶνα. 

Τό ἁγιορείτικο σοφό «πέθανε πρίν 
πεθάνεις γιά νά μήν πεθάνεις ὅταν πε-
θάνεις», βοηθάει τόν ἄνθρωπο νά βιώ-
σει καί νά διαχειριστεῖ πνευματικά τήν 

11  Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη, Μετά 
θάνατον, ἐκδόσεις Θαβωρ, κεφ. 4, σελ. 106.

κατάσταση τοῦ πένθους ἀλλά καί τήν 
ζωή του γενικότερα.

Μέ αὐτή τή μνήμη θανάτου, πεθαί-
νει μέσα του κάθε κακία, κάθε μίσος, 
κάθε πλεονεξία, κάθε εἴδους ἐμπάθεια. 
Ἐάν στή θέση ὅλων αὐτῶν φυτρώ-
σουν ἀρετές καί πόθοι ἱεροί καί αἰώ-

νιοι τότε ὁ ἄνθρωπος 
βρίσκει τό κλειδί τῆς 
ἐπιτυχίας. Ἐάν τό πά-
θος γίνει πόθος μίας 
ἄλλης ζωῆς τότε θω-
ρακίζεται ὁ ἄνθρω-
πος καί δέν φοβᾶται 
τόν θάνατο. Αὐτό βέ-
βαια ἰσχύει γιά τόν 
ἄνθρωπο τῆς πίστεως 
ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται, 
ἀγωνιᾶ, προσπαθεῖ 
καί ἀκόμη περισσό-
τερο καταφέρνει μέ 
ψυχική ἀντοχή νά ξε-

περάσει τήν μοναξιά, τήν ἀβεβαιότητα, 
τήν λύπη ἀλλά καί τό ὑπαρξιακό κενό 
πού τοῦ δημιουργοῦν οἱ διάφορες μορ-
φές θανάτου12.

Ἐκεῖνοι πού φεύγουν διατηροῦν τήν 
πνευματική τους ἐπικοινωνία μέ τά 
μέλη τῆς ἐκκλησίας μέσω τῆς κοινῆς 
ἀγάπης μέ τόν Χριστό. Αὐτή ἡ δύνα-
μη τῆς ἀγάπης συνδέει ὅλους τούς πι-
στούς, ζῶντες καί κεκοιμημένους διότι 
ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί ἔχει κεφαλή 
της τόν Χριστό. 

Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἴμαστε ἐμεῖς 
ὅλοι πού πιστεύουμε ξεχωριστά καί 
ξεχωριστά κάθε ἕνα μέλος τοῦ σώμα-

12  http://www.diakonima.gr/2015/02/16/.

17



τος αὐτοῦ. Ὁ θάνατος ἁπλά ἀλλάζει 
“αἰσθητά’’ τίς σχέσεις ἀνάμεσα στούς 
ζωντανούς καί στούς κεκοιμημένους.

«Εἴτε ζοῦμε, εἴτε πεθαίνουμε, ἀνή-
κουμε στόν Κύριο»13. 

Ἡ Ἐκκλησία μας διαιρεῖται στήν 
στρατευόμενη καί τήν θριαμβεύουσα. 
Στήν στρατευόμενη Ἐκκλησία ἀνήκουν 
ὅλοι ἐκεῖνοι πού καθημερινά ἀγωνίζο-
νται μέ κύριο ὅπλο τήν προσευχή τους 
ἐνάντια στήν ἁμαρτία γιά νά φθάσουν 
στήν τελειότητα.

Στήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία ἀπό 
τήν ἄλλη ἀνήκουν ὅλοι ἐκεῖνοι πού τε-
λείωσαν τόν ἀγῶνα τους αὐτόν, στήν 
ἐπίγεια ζωή καί ἀναμένουν τήν δικαίω-
σή τους κατά τήν ὥρα τῆς Κρίσεως.

Τά μέλη καί τῆς Στρατευομένης 
ἀλλά καί τήν Θριαμβευούσης συνδέ-
ονται ἄρρηκτα μεταξύ τους. Ὅσοι βρί-
σκονται στόν Οὐρανό δέν ἀδιαφοροῦν 
γιά ἐκείνους πού βρίσκονται στήν πα-
ροῦσα ζωή, ἀλλά καί οἱ ζωντανοί προ-
σεύχονται γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ζωῆς 
τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν. 

Ἡ Ἀγάπη ὅπως καί οἱ ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων εἶναι αἰώνια καί δέν τήν 
σταματάει ὁ θάνατος14.

Μέ τόν δεσμό αὐτό τῆς ἀγάπης 
ζῶντες καί κεκοιμημένοι βρίσκονται σέ 
μυστική καί ὑπερφυσική κοινωνία ζωῆς 
καί προσευχῆς βοηθώντας οἱ μέν τούς 
δέ. Γι’ αὐτό καί οἱ ζῶντες συγγενεῖς τῶν 
κεκοιμημένων εἶναι ὠφέλιμο καί ἀνα-
γκαῖο νά προετοιμάζονται πνευματι-

13  Ρωμ. 14,7-8.
14  Βενεδίκτου Ἱερομονάχου Νέα Σκήτη 

Ἅγιον Ὅρος, ο.π.π. σελ. 10.

κά πρίν τήν τέλεση τοῦ μνημοσύνου, 
μέ ἐξομολόγηση, νηστεία, προσευχές, 
πράξεις φιλανθρωπίας καί ἀγαθοερ-
γίας καθώς καί συχνή Θεία μετάληψη 
τῶν ἀχράντων μυστηρίων, γιατί στό 
Ἅγιο Ποτήριο βρίσκεται ὅλη ἡ πλάση, 
ἡ ὁρατή καί ἀόρατη, στήν γῆ ἡ στρα-
τευόμενη καί στούς οὐρανούς ἡ θριαμ-
βεύουσα Ἐκκλησία15.

Κεφάλαιο 2Κεφάλαιο 2
Τά ὑλικά τοῦ μνημοσύνου, Τά ὑλικά τοῦ μνημοσύνου, 

τά κόλλυβα καί ἡ σημασία τουςτά κόλλυβα καί ἡ σημασία τους

Τά ἀναγκαιότερα ὑλικά γιά τήν τέλε-
ση ἑνός μνημόσυνου εἶναι: Ἡ προ-

σφορά ἄρτου (τό πρόσφορο), ὁ οἶνος 
(νάμα), τό θυμίαμα, τό ἔλαιο (λάδι) καί 
τό κερί, τά ὁποῖα πάντοτε προσέφεραν 
οἱ πιστοί γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λει-
τουργίας. Καί ὅλα αὐτά διότι ἡ ὑπόθε-
ση τοῦ μνημόσυνου εἶναι στενά συνδε-
δεμένη μέ τή Θεία Λειτουργία. 

Ὅπως μᾶς ἀναφέρει ὁ Ἀρχιμ. Βενέ-
δικτος Νεοσκητιώτης, δέν εἶναι μόνο 
ὑπόθεση ἀνθρώπων ἀλλά κυρίως τοῦ 
Χριστοῦ. Ἀπό Ἐκεῖνον θά ζητήσουμε 
μεσιτεία καί αὐτήν τήν βοήθεια μπορεῖ 
νά τήν ἐξασφαλίσει μόνο ἡ Θεία Λει-
τουργία, ἡ ὁποία προσφέρει καί ὠφέ-
λεια ψυχῆς.

«Τήν τρίτη ἡμέρα», σημειώνει ὁ 
Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης16, ἀπό 

15  π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, τά Ἱερά 
Μνημόσυνα, σελ. 109-110.

16  Ἅπαντα Συμεών Θεσ/κης Περί τοῦ τέ-
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τήν κοίμηση τοῦ ἀνθρώ-
που «γίνονται τά λεγόμενα 
τρίτα, προσφέρομε εἰς τόν 
Θεόν ἐκ σπερμάτων σίτου 
καί ἐκ διαφόρων ἄλλων 
καρπῶν. Τί δέ δηλούσιν οἱ 
καρποί; δηλούσιν ὅτι καί ὁ 
ἄνθρωπος σπέρμα εἶναι καί 
ὡς καρπός ἐκ τῆς γῆς καί 
ὅτι καταβαλλόμενος εἰς τήν 
ζῆν τώρα, ὡς σίτος πάλι μέ 
τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ θέλει 
ἑξαναστηθῆ, καί ἀφοῦ τρό-
πον τινά ἀναβλαστήσει ἐν τῷ μέλλοντι, 
τότε τέλειος καί ζῶν θέλει προσαχθῆ 
εἰς τόν Χριστόν, ἐπειδή, καθώς ὁ πα-
ρών καρπός θάπτεται μέν εἰς τήν ζῆν, 
βλαστάνει δέ μετά ταῦτα καί τελεσφο-
ρεῖ, καί ἀναδίδει πλούσιον τόν καρπόν, 
μέ τόν αὐτόν τρόπον καί ὁ ἄνθρωπος, 
διδόμενος τώρα εἰς τήν γῆν ἕνεκα τοῦ 
θανάτου, θέλει ἀναστηθῆ πάλιν. Λέγει 
τοῦτο καί ὁ Παῦλος δηλῶν μέ τό πα-
ράδειγμα τῶν σπερμάτων τήν Ἀνάστα-
σιν». Ἡ παράδοση τῶν κολύβων συ-
ναντᾶται ἀπό τά μέσα τοῦ Δ΄ αἰῶνος. 

Μέχρι τότε προσέφεραν, κατά τά 
ἱερά μνημόσυνα, ψωμί καί κρασί μέ 
ἐλιές ἤ τυρί ἤ ρύζι. Ἐκεῖνοι πού δέχο-
νταν τήν προσφορά αὐτήν εὐχόντου-
σαν “μακαρία ἡ μνήμη αὐτοῦ’’ καί γι’ 
αὐτό καί ἡ προσφορά ἐκείνη ὀνομα-
ζόταν μακαρία. Σήμερα αὐτές τίς προ-
σφορές-μακαρίες τίς ἔχουν ἀντικατα-
στήσει τά ἀρτάκια, ὁ καφές, καί τά διά-

λους ἡμῶν καί τῆς ἱερᾶς τάξεως τῆς κηδείας 
καί τῶν κατ’ ἔθος ὑπέρ μνήμης γινομένων P.G. 
155 669-696.

φορα παξιμαδάκια πού προσφέρονται 
γιά συγχωρεμό ἀπό τούς συγγενεῖς τοῦ 
κοιμηθέντος.

Τά κόλλυβα εἶναι σιτάρι βρασμένο 
πού τά τοποθετοῦν σέ στολισμένο δί-
σκο μέ ξηρούς καρπούς, ἀμύγδαλα, κα-
ρύδια, καί κυρίως ζάχαρη. 

Ἐπίσης τά κόλλυβα προσφέρονται 
καί στίς μνῆμες τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, τά ὀνομαζόμενα «Ἅγια». 

Ἐτυμολογικά προέρχονται ἀπό τή 
λέξη «ὁ κόλλυβος»17 πού σημαίνει τό 
σταθμικό μέτρο γιά τόν προσδιορισμό 
τοῦ βάρους τοῦ χρυσοῦ, ὅπως ἐπίσης 
καί κάθε νόμισμα μικρῆς ἀξίας, δηλαδή 
τό πολύ λεπτό σέ πάχος καί ἀξία νό-
μισμα. Ὁ Ἀριστοφάνης (424 π. Χ.) τά 
νομίσματα τά ὀνομάζει «Κόλλυβους». 
Γιά τόν λόγο αὐτό καί ὅσοι ἀσχο-
λοῦνταν μέ τά νομίσματα τήν παλαιά 

17  Ἡ λέξη κόλλυβα ἔχει τίς ρίζες της στήν 
ἀρχαία ἑλληνική λέξη «κόλλυβος» (Ἀριστο-
φάνης, Εἰρήνη, 1200), ἡ ὁποία ἤδη ἀπό τόν 
5ο αἰ. π.Χ. προσδιόριζε μία μικρή νομισματι-
κή, πιθανότατα χάλκινη, ὑποδιαίρεση (Todd, 
1945:108116).

19



ἐποχή τούς ὀνόμαζαν «κολ-
λυβιστάς». «Κολλυβίζειν» 
ὀνόμαζαν τό κέρδος πού 
προερχόταν ἀπό συ-
ναλλαγή. Τό ἔθιμο τῶν 
κολλύβων εἶναι πάρα 
πολύ παλαιό. Οἱ ρίζες 
του βρίσκονται στά πρό Χρι-
στοῦ ἀκόμη χρόνια. Τό σιτάρι, ἡ κύρια 
τροφή τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἦταν 
καρπός ἱερός γιά τούς ἀρχαίους προ-
γόνους μας. Ἦταν τό ἐξαιρετικό εἶδος 
τροφῆς πού ἔκαμε τό ἄνθρωπο νά δια-
φέρει ἀπό τά ἄγρια ζῶα. Τό σιτάρι ἔτσι 
εἶχε κι ἕναν ἱερό χαρακτήρα18.

Τά ὑλικά πού χρησιμοποιοῦνται γιά 
τήν παρασκευή τῶν κολλύβων ἔχουν 
τήν δική τους σημασία καί συμβολισμό: 

α) τό σιτάρι, πού ἀποτελεῖ τό κύριο 
σῶμα τῶν «Κολλύβων», μᾶς παραπέ-
μπει ἄμεσα ὅπως καί οἱ ὑπόλοιποι καρ-
ποί στήν βασικώτερη ἀλήθεια πού συ-
νεχῶς μᾶς διδάσκει ἡ γύρω φύση μας 
μέ τήν ἐναλλαγή τῶν ἐποχῶν, στήν 
ἀνακύκλιση τῆς ζωῆς πού «νεκρώνε-
ται» γιά λίγο καί ἐπανέρχεται ἀργότερα 
σέ ἕνα νέο «ξεφάντωμα», μετέχοντας 
σέ ἕνα γενικώτερο «πανηγύρι». Γίνεται 
ἔτσι κατανοητό ὅτι ὁ σπόρος πού «πε-
θαίνει» καί «ξαναφυτρώνει» δέν εἶναι 
μία μετάβαση μηχανικῆς ψυχρότητας. 
Δέν φεύγει «ἕνας» γιά νά ἐπιστρέψει 
πάλι ὁ ἴδιος, ἕνας καί ἀπαράλλακτος, 
ἀντιθέτως ἡ φάση αὐτή τῆς κοιμή- 

18  Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Τά ἱερά μνη-
μόσυνα» τοῦ Πρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους 
Στ. Χριστοδούλου, ἐκδόσεις Ὁμολογία, Ἀθήνα 
2002, σελ. 112.

σεως, πού ὀνομάζουμε θάνα-
το, εἶναι μία θαυματουργι-

κή διαδικασία. Ἔτσι ἀπό 
τόν ἕνα σπόρο πού θά 
ἔμενε μόνος του φυτρώ-

νουν πολύ περισσότεροι 
πολλαπλασιάζοντας ἔτσι 

καί διαιωνίζοντας τή ζωή. Τό 
βλέπουμε καί στά λόγια τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «Ἀμήν ἀμήν λέγω 
ὑμῖν, ἐάν μή ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσῶν 
εἰς τήν γῆν ἀποθάνη, αὐτός μόνος μέ-
νει· ἐάν δέ ἀποθάνη, πολύν καρπόν φέ-
ρει» (Ἰω. 12,24)19.

β) Τό ρόδι, ὁ δυόσμος καί ἡ κανέλ-
λα20.

Τό ρόδι φέρεται νά συμβολίζει τό 
αἷμα, ἡ κανέλλα τό χρῶμα τῆς γῆς καί 
ἡ λευκή ζάχαρη, τό χρῶμα τοῦ θριάμ-
βου καί τό «ἄληκτο φῶς».

Ἐν κατακλείδι πέρα ἀπό κάθε συμ-
βολισμό καί παράδοση θά μπορούσαμε 
νά ποῦμε ὅτι τά κόλλυβα σύμφωνα καί 
μέ τήν ἀρχαία σημασία τούς ἐκείνη τοῦ 
νομίσματος προσφέρονται ὡς ἔκφρα-
ση ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τούς 
συνανθρώπους μας21.

19  Στυλιανός, Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας, 
Τά Κόλλυβα, Ἐκδ. Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἰού-
λιος 2005 ἐπίσημη ἐκδ. Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Αὐστραλίας.

20  Ρουσουνίδης Α.Χ. 1988. Δέντρα στήν 
ἑλληνική λαογραφία, μέ εἰδική ἀναφορά στήν 
Κύπρο. Κέντρο Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν ΧΙΙΙ, 
Τόμος Α, Λευκωσία, 1988.

21  Βαρβούνης Γ. 1995. Παραδοσιακή θρη-
σκευτική συμπεριφορά καί θρησκευτική λαο-
γραφία, Ἀθήνα.
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Μᾶς ἀναφέρατε ὅτι ἡ πρώτη σημα-
ντική στιγμή τῆς ζωῆς σας ἦταν ὅταν 
γεννηθήκατε καί ἡ τρίτη σημαντική 
στιγμή σας, ὅταν θά πεθάνετε ὁπού 
τότε θά ξεκινήσει ἡ πραγματική ζωή. 
Πιστεύετε ὅτι σήμερα οἱ ἄνθρωποι θε-
ωροῦν σημαντική στιγμή, ἐκείνη τοῦ 
θανάτου;

Ἐνῶ ἰσχύει γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, 
πάρα πολύ λίγοι τό σκέφτονται, δηλαδή, 
τό νά μιλᾶς γιά τό θάνατο εἶναι λίγο τα-
μπού, ἐνοχλοῦνται οἱ ἄνθρωποι καί σοῦ 
λένε « Ἔλα... τί εἶναι αὐτά πού λές».

(Σᾶς παραθέτουμε τό B΄ μέρος τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα ἀπόσπασμα 
ἀπό τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τόν γνωστό μουσικό-σύνθετη κ. Σταμάτη 

Σπανουδάκη, μέ θέμα: Συζητώντας μέ τόν Σταμάτη Σπανουδάκη γιά τήν ζωή του 
καί τήν μουσική, στό πλαίσιο τῆς ἐκπομπῆς ''ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ'').

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ 

τοῦ π. Ἰωάννου Κουκουράκη
ἐφημερίου Ἐνορίας Μάλεμε Κυδωνίας 

(ΜΕΡΟΣ B΄)

Ἀκόμα καί φιλοσοφικά νά τό δοῦμε, 
τό νά σκέφτεσαι γιά τό θάνατο ἤ τήν 
μετα-θάνατον ζωή ὅποια καί ἄν εἶναι 
αὐτή, εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια πού ἔχουμε 
στά χέρια μας, ξέρουμε ὅτι θά πεθάνου-
με... εἶναι σίγουρο.

Ἄν θά μποροῦσα νά σᾶς χαρακτη-
ρίσω ἀκούγοντας τή μουσική σας θά 
σᾶς χαρακτήριζα μία ἥσυχη δύναμη καί 
αὐτές οἱ δύο λέξεις εἶναι πού μεταδίδο-
νται καί στό κοινό μέσα ἀπό τή μουσική 
σας, αὐτή ἡ ἠρεμία, ἡ γαλήνη …αὐτός 
εἶναι καί ὁ στόχος τῆς μουσικῆς σας;
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Ὁμολογῶ ὅτι δέν εἶναι ὁ στόχος μου, 
εἶναι ἡ ψυχοσύνθεσή μου. Θά πρέπει 
νά ἐξηγήσω κάτι, ὅτι δέν θεωρῶ τίποτα 
σπουδαῖο τή μουσική.

Ξέρω πάρα πολύ καλά ὅτι ἡ μου-
σική δέν εἶναι δική μου, ἀλλά ἔρχεται 
ἀπό τόν Θεό καί ξέρω πάρα πολύ καλά 
ὅτι ἐμεῖς δέν εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι, δη-
μιουργοί... ἀλλά ἕνας εἶναι ὁ δημιουρ-
γός. Ἐμεῖς κάποιες στιγμές τυχαίνει νά 
εἴμαστε κοντά Του καί Ἐκεῖνος θέλει νά 
μᾶς δείξει πράγματα καί τότε παίρνουμε 
κάποια ψήγματα καί αὐτά τά κάνουμε 
μουσική.

Ἡ μουσική εἶναι κάτι ἀ-στέρεο, εἶμαι 
βέβαιος πώς ἕνας Ἅγιος ἤ ἕνας μοναχός 
δέν ἔχει καί πολύ ἀνάγκη ἀπό μουσική, 
ἀκούει τήν μουσική τῶν ἀγγέλων.

Ἄρα, ἡ μουσική γιά μένα εἶναι ἕνα 
ἐργόχειρο, δηλαδή εἶναι ὁ τρόπος μέσα 
ἀπό τόν ὁποῖο, μοῦ ἔχει δοθεῖ ἀπό τόν 
Θεό –πιστεύω– γιά νά μπορέσω νά τόν 
πλησιάσω.

Δέν ἔχω ἄλλο τρόπο... μέσα ἀπό τήν 
μουσική καί μόνο, Τόν πλησιάζω καί 
σέ Αὐτόν καί μόνο δίνω λογαριασμό. 
Μόνο ἔτσι θά καταλάβετε τή μουσική 
πού κάνω ἤ τά λόγια πού γράφω καί 
πού ἀπευθύνονται καί εἶναι κυρίως γιά 
προσωπική μου γαλήνη, σωτηρία εἴτε 
καί θυμό πολλές φορές εἴτε καί δύναμη.

Τό τί ἐκλαμβάνει ὁ ἀκροατής εἶναι 
δικό του θέμα καί εἶναι καί τελείως 
ἐλεύθερος νά τό ἐκλάβει ὅπως θέλει. 
Ἔχω γράψει πράγματα τά ὁποῖα ἦταν 
τελείως θρησκευτικά καί ὁ ἄλλος τά 
ἐξέλαβε ὡς ἐρωτικά καί τούμπαλιν. Ὁ 
καθένας μπορεῖ νά πάρει τήν μουσική 
μου ὅπως θέλει. 

Δηλαδή, τί θά πεῖ «Ζωή πού δέν μοι-

ράζεται εἶναι ζωή κλεμμένη» ἤ τί θά πεῖ 
«Πῶς βαριέμαι σέ τούτη τήν ἀκτή πού 
μέ ἔχεις φυλακίσει».

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι νομίζουν 
ὅτι εἶναι ἕνας στίχος ἐρωτικός ἤ λίγο 
θλιμμένος. Δέν εἶναι… εἶναι ἡ ψυχή πού 
εἶναι μές στό σῶμα, ἀλλά δέν τό ἐξηγῶ. 
Ὁ καθένας νομίζει ὅτι θέλει… τό ἴδιο 
ἰσχύει καί γιά τήν μουσική μου. Δηλα-
δή, αὐτή ἡ ἤρεμη δύναμη πού μέ χαρα-
κτηρίζετε καί μοῦ ἀρέσει ὅπως τό λέτε, 
εἶναι ἀκριβῶς τό πῶς εἶμαι.

Τά λόγια τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μουσι-
κοσυνθέτη εἶναι τόσο ἀληθινά πού σέ 
κρατοῦν καθηλωμένο, νά τόν ἀκούσεις 
ἀλλά αὐτή τή φορά δέν ἀκοῦς τήν μου-
σική του ἀλλά καταλαβαίνεις πέρα ἀπό 
αὐτή. Καταλαβαίνεις τόν τρόπο μέ τόν 
ὁποῖο γράφει μουσική. Χιλιάδες εἰκόνες 
πού σέ ταξιδεύουν μέ καπετάνιο τήν 
ψυχή καί πλοηγό τόν Θεό. Θά συνεχί-
σουμε καί τήν ἑπόμενη φορά μέ τήν συ-
νέχεια τῆς συνέντευξης.

π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

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

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας

Τήν Κυριακή 6 Μαρτίου 2022, τέταρτη 
Κυριακή τοῦ Τριωδίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων 
Κων/νου καί Ἑλένης στή Νέα Χώρα Χανίων, 
τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί Συλ-
λειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ ἱερατικός προϊστάμενος 
τοῦ Ναοῦ Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης καί κληρικοί, ἐνῶ πλῆθος κόσμου παρέ-
στη συμπροσευχούμενο.

Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 
στόν  Ἱερό Ναό  Ἁγίων Σαράντα στά  Νεροκούρου

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί μεγάλη συμμετοχή πιστῶν πανηγύρισε 
τήν Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, ἑορτή τῆς μνήμης Ἁγίων Μεγάλων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων, ὁ φερώνυμος Ἱερός Ἐνοριακός Ναός στά Νεροκούρου Χανίων, ὅπου 
διακονεῖ ὁ π. Χρῆστος Καρίπογλου.
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Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός χοροστά-
τησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, εὐλόγησε τούς προσφερόμενους ἄρτους 
καί στή συνέχεια τέλεσε τήν πρώτη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῆς περιόδου 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Στήν Ἀκολουθία αὐτή συμμετεῖχαν πολλοί πιστοί Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι μετέλα-
βαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 
στήν  Ἱερά Μονή Κορακιῶν

Μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη 
καί μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε ἡ Κυριακή 
τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστή-
λωσης τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, στήν Ἱερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν, 
ὅπου χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί 
προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκη-
νός πλαισιωμένος ἀπό Κληρικούς τῆς 
Μητροπόλεως, συμπροσευχουμένης 
τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γε-
ρόντισσας Θεοφόρας.



26

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
τοῦ   Ἱερέως  Ἰωάννου Τσιτσιρίδη

Τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ 
σεμνοῦ καί ἱεροπρεποῦς Ἱερέως Ἰωάννου Τσι-
τσιρίδη τέλεσε τήν 20ή τοῦ μηνός Μαρτίου 
ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ἁγίου Στεφάνου 
Κουμπέ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.

Τοῦ Μνημοσύνου προηγήθηκε Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία. Ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος 
μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐξῆρε τό ἦθος, τήν ἀκε-
ραιότητα, τήν σεμνότητα καί τήν ἀφοσίωση 

τοῦ ἐκλιπόντος κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος διηκόνησε τό ἱερό Θυσιαστήριο ἐπί πεντηκο-
νταετία καί ἐργάσθηκε φιλότιμα γιά τήν πνευματική καλλιέργεια καί πρόοδο τοῦ 
πιστευθέντος εἰς αὐτόν ποιμνίου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πρωτ. Ἀλέξανδρος Τζατζάνης ἀνέγνωσε τό Πατριαρχικό συλ-
λυπητήριο γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου τῶν ὁποίων τά λόγια συγκίνησαν 
τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα γιά τόν ἀγαπητό τους Ἱερέα.
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Τελετή παράδοσης παραλαβῆς στό Π.Β.Κ.

Τήν Τετάρτη 23 Μαρτίου ἐ.ἔ. 
πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή Πα-
ράδοσης - Παραλαβῆς τῆς Διοι-
κήσεως τοῦ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ἀπό τόν ὑποστράτηγο 
Ἀθανάσιο Σαρδέλη στόν ὑπο-
στράτηγο Σταῦρο Τζουμεργιώτη. 
Ἡ τελετή πραγματοποιήθηκε στό 
χῶρο τοῦ Στρατωνισμοῦ τοῦ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Τήν καθιερωμένη δοξολογία τέλεσε 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμα- 
σκηνός, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε καί πρός τούς 
δύο Διοικητές καλή καί εὐλογημένη θη-
τεία στά νέα τους καθήκοντα, προσφέ-
ροντας στόν ἀπερχόμενο Διοικητή μία 
ἀναμνηστική εὐλογία μέ τούς Τοπικούς 
Ἁγίους της Μητροπόλεώς μας.

Στήν τελετή παρέστησαν ὁ Ἐπιτελάρ-
χης ΓΕΕΘΑ, ἐκπροσωπώντας τόν Ἀρχηγό 
ΓΕΕΘΑ, οἱ Θρησκευτικές, Πολιτικές καί 
Στρατιωτικές ἀρχές τῆς πόλης τῶν Χανίων 

καί τῆς Κρήτης γενικότερα, καθώς ἐπίσης καί ἐκπρόσωποι τῶν Χωρῶν Χρηστῶν 
τοῦ ΠΒΚ.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
καί τῆς Ἐθνικῆς μας ἑορτῆς 
στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν 
Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ θρησκευτική ἑορτή τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ ἐθνική ἑορτή 
τῆς 25ης Μαρτίου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στόν Ὄρθρο 
καί στήν συνέχεια τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία στόν μεγαλοπρεπή καί ἱστο-
ρικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ π. Βασίλειος Γκάτσης.

Τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης τονίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι 
στίς δύσκολες ἐποχές πού ζοῦμε ὀφείλουμε 
νά ζητήσουμε τήν μεσιτεία τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου, τῆς Παναγία μας πού εἶναι ἡ Μητέ-
ρα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Μητέρα ὅλων μας, ἀφοῦ 
ὁ Υἱός της, ὁ Χριστός εἶναι ἡ Κεφαλή τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἐμεῖς τό Σῶμα Του…

Ἀκολούθως μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἡ καθιερωμένη Δο-
ξολογία στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό 
Ἡρῶο, κατάθεση στεφάνων καί ἡ καθιερωμένη παρέλαση.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπε-
ρινός στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ στόν Φρέ Ἀποκορώνου χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.
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Ἡ τρίτη Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
στόν Σταλό Κυδωνίας

Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος τῆς Στ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέλεσε τήν Τρίτη Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
τῆς Παναγίας μας.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε πρός τό Ἐκκλησίασμα ὅτι ἡ Πανα-
γία πάντοτε μεσιτεύει στίς ζωές τῶν Χριστιανῶν βοηθῶντας τους νά ξεπεράσουν 
κάθε πρόβλημα.

Τό παρόν στήν Ἀκολουθία ἔδωσε καί ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἑλένη Ζερβουδάκη.
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Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 
καί  Μνημόσυνο Βενιζέλων 

στό  Ἀκρωτήρι Χανίων
Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ Σταυ-

ρός, μετά ἀπό μία σεμνή πομπή, μεταφέρεται στό σολέα τοῦ Ναοῦ, παραμένοντας 
ἐκεῖ ὅλη τήν ὑπόλοιπη ἑβδομάδα, ὅπου στό τέλος κάθε Ἀκολουθίας οἱ πιστοί τόν 
προσκυνοῦν.

Τήν ἡμέρα αὐτή ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τέ-
λεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἡλιοῦ στό 
Ἀκρωτήρι Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπιτζανάκης.

Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβα-
σμιώτατος ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε 
στήν εὐεργετική δύναμη πού ἔχει 
ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου στή ζωή τοῦ 
κάθε ἀνθρώπου, τονίζοντας μεταξύ 

ἄλλων ὅτι αὐτός ὁ Σταυρός ὁ ὁποῖος μπαίνει μέσα στή ζωή μας καί παράλληλα 
στό μέσον του Ναοῦ ἔρχεται νά μᾶς δείξει ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό τή Δόξα Του καί 
τήν χαρά τῆς Αἰωνίου Βασιλείας.

Τό παρών στό Ἐκκλησίασμα ἔδωσε καί ὁ Ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νι-
κόλαος Χαρδαλιᾶς ὁ ὁποῖος πρίν τό τέλος τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας 
ἀνέγνωσε καί τό “Πιστεύω”.
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Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε 
τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Ἐλευθερίου καί Σοφοκλῆ Βενιζέλου.

Παράλληλα στό πλαίσιο τῶν διήμερων ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν συ-
μπλήρωση 86 ἐτῶν ἀπό τό θάνατο τοῦ Ἐθνάρχη Ἐλευθερίου Βενιζέλου, πού ὀργά-
νωσαν ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Χανίων, ὁ Δῆμος Χανίων καί τό Ἐθνικό Ἵδρυμα 
Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», πραγματοποιήθηκε Ἐπιμνημόσυ-
νη Δέηση προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ 
στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων.



32

Ἡ Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν 
στά Κουνουπιδιανά  Ἀκρωτηρίου

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν Ἀκρωτηρίου 
ὅπου διακονεῖ ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέ-
κας, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς ὁ Σαβασμιώτατος Ποιμενάρχης γιά νά 
τελέσει τήν Δ' Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο μας.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τῆς Παναγίας 
τονίζοντας ὅτι ὡς φωτοφόρος λαμπάδα πού παράγει ἕνα φῶς διαφορετικό καί 
φωτίζει ὅλους ἐμᾶς, ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, σέ ὅλη τήν ἱστορία...
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Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
«Μία ψυχοπνευματική προσέγγιση 

τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας 
καί ἡ προέκτασή του στήν αἰωνιότητα»

Τήν Κυριακή Ε’ Νηστειῶν 10 Ἀπριλίου 
ἐ.ἔ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων 
τελέστηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ τε-
λευταῖος κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Στή συνέχεια ἐπακολούθησε ὠφέλιμη 
ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιωτατο μέ θέμα 
«Μία ψυχοπνευματική προσέγγιση τοῦ 
Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί ἡ προέκτα-
σή του στήν αἰωνιότητα».

Πλῆθος κόσμου παρακολούθησε τήν πνευματική ὁμιλία στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Ἰωάννου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἀλέξανδρος Ξηρουχάκης ἡ ὁποία μεταδόθηκε καί 
μέσω τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας “Μαρτυρία”.

Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος στόν μεστό Θεολο-
γικό του λόγο ὑπῆρξε πρότυπο πραγματικῆς μετανοίας καί ταπείνωσης καί εἶναι 
πράγματι ἀποδεκτό ὅτι αὐτή ἡ ἀληθινή μετάνοια ὁδηγεῖ στόν φωτισμό τούς Χρι-
στιανούς.
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Ἐπίσκεψη τοῦ Γενικοῦ Περιφερειακοῦ 
Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Κρήτης 

στόν Μητροπολίτη μας

Ὁ Γενικός Περιφερειακός Ἀστυνομικός 
Διευθυντής Κρήτης, Ὑποστράτηγος κ. Λυ-
μπινάκης Γεώργιος ἐπισκέφθηκε τήν Τρίτη 
12 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. τόν Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος τόν συνεχάρη 
γιά τήν ἐπάξια προαγωγή καί τοῦ εὐχήθηκε 
ὑγεία, καλή δύναμη καί ἐπιτυχία στό πολυ-
εύθυνο ἔργο του, στό πηδάλιο τῆς Ἀστυνο-
μικῆς Διεύθυνσης Κρήτης, διαβεβαιώνοντάς 

τον παράλληλα γιά τήν ἔμπρακτη στήριξη τοῦ ἰδίου ἀλλά καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως, στό δύσκολο ἔργο καί ἐπίμονο ἀγῶνα πού δίνει καθημερινά τό Ἀστυνομικό 
προσωπικό, γιά νά διαφυλάξει τό ἀγαθό τῆς ἀσφάλειας στήν τοπική μας κοινωνία.

Ἀξίζει ἰδιαίτερα νά σημειωθεῖ ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς συνάντησης, συζητή-
θηκαν ἐπίσης θέματα πού ἅπτονται τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ἀφο-
ροῦν τό πεδίο ἐνδιαφέροντος τῶν τοπικῶν Ἀστυνομικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἀρχῶν.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
γιά τόν Ἅγιο  Ἀμφιλόχιο τόν Πάτμιο

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα 
ἑορτάσθηκε τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 16 
Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ὁ νέος Ἅγιος της Ἐκκλησίας 
μας Ὅσιος Ἀμφιλόχιος Μακρής καί θεμε-
λιωτής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 
Παχιανῶν ὅπου διακονοῦν ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καί ὁ Πρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Μηλιάκης.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
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χης κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν 
Θεῖο Λόγο τονίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι 
ὁ Ὅσιος Ἀμφιλόχιος εἶναι ἕνας Ἅγιος πού 
ἔζησε στίς ἡμέρες μας καί εἶναι ἕνα πρόσω-
πο καταξιωμένο στήν συνείδηση πολλῶν 
ἀνθρώπων, τόν ὁποῖο πολλοί ἄνθρωποι τῶν 
ἡμερῶν μας ἔχουν ἀκόμα στήν μνήμη τούς 
τίς συμβουλές καί νουθεσίες του. Ἕνας Ἅγιος 
τῶν ἡμερῶν μας, πού ὅταν ἦταν νά φύγει 

ἀπό τόν κόσμο αὐτό, ἔστειλε μήνυμα στήν πνευματική του κόρη στήν Γερόντισσα 
Ἀμφιλοχία, ὅπως τῆς εἶχε πεῖ στό παρελθόν ὅτι θά τήν εἰδοποιήσει, στέλνοντάς 
της τά ἄμφιά του μέ τόν π. Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος ὡς σπουδαστής στήν Ἐκκλησι-
αστική Σχολή, κόμισε τά ἄμφια τοῦ Ἁγίου καί ἀργότερα ἀξιώθηκε νά φορέσει τό 
εὐλογημένο ράσο κλείνοντας σήμερα 47 χρόνια Ἱεροσύνης καί διακονώντας στόν 
Ἱερό αὐτό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, πού τόσο ἀγάπησε ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος.

Κυριακή τῶν Βαΐων στόν Φουρνέ Κυδωνίας

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τήν 17η Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
κ. Δαμασκηνός προέστη τῆς πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στόν 
Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στόν Φουρνέ Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ 
ὁ π. Ἐμμανουήλ Σκαλίδης.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε μεταξύ ἄλλων, ὅτι μέ τήν σημερινή 
Δεσποτική ἑορτή καλούμαστε νά ἀκολουθήσουμε τήν ταπεινή πορεία τοῦ Χρι-
στοῦ πού δίδαξε τήν Ἀγάπη, τήν Ἀλήθεια καί τήν Συγχώρεση.
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Ἱερό Εὐχέλαιο καί  Θ. Λειτουργία 
τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 

στήν  Ἱερά Μονή Κορακιῶν

Τό πρωί τῆς Μ. Τετάρτης, 20 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκη-
νός μετέβη στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου ὅπου τέλεσε τό 
μυστήριο τοῦ Ἱε-
ροῦ Εὐχελαίου καί 

τήν τελευταία γιά τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου Θεία 
Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Στή 
Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. Ἀλέξανδρος 
Τζατζάνης καί ὁ Διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης, 
ἐνῶ παρέστη συμπροσευχούμενη ἡ Καθηγουμένη τῆς 
Μονῆς Γερόντισσα Θεοφόρα μετά τῆς Ἀδελφότητος καί πλήθους πιστῶν. 

Τά αὐτοκίνητα “δεμάτων ἀγάπης”
 στίς Ἐνορίες τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, 
τῶν χορηγῶν καί ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγά-
πης ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ κάθε συνανθρώ-
που μας , ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τῆς στάθηκε 
γιά ἀκόμα μία χρονιά κοντά στόν πάσχοντα 
ἄνθρωπο.

Μέσα στά πολλά προβλήματα πού καθημερινά ἀναφύονται στήν κοινωνία ἡ 
Ἱερά Μητρόπολή μας, προσπαθεῖ νά σταθεῖ δίπλα στόν πονεμένο καί κατατρεγμέ-
νο ἀπό τίς ἀτυχίες καί τά βάσανα τῆς ζωῆς.

Ἔτσι καί φέτος τήν Μεγάλη Πέμπτη, μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ. Δαμασκηνοῦ μοιράστηκαν περί τά 800 Δέματα Ἀγάπης σέ ἀνθρώπους 
πού τά στεροῦνται, δέματα πού μετέφεραν τά αὐτοκίνητα δεμάτων “Ἀγάπης” τῆς 
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Μητροπόλεως στίς Ἐνορίες, δέματα μέ τά ἀπαραίτητα γιά τό Πασχαλινό Τραπέζι, 
πού ἑτοιμάστηκαν στό Κεντρικό μας Συσσίτιο ἀπό τόν ὑπεύθυνο τῶν Συσσιτίων 
κ. Εὐθύμιο Σημαντηράκη μαζί μέ τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, τούς συνεργάτες 
καί τό ἐθελοντικό προσωπικό.

Ἡ  Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν 
στήν Ἐνορία Λιτσάρδας

Μέσα σέ ἕνα ἰδιαίτερο κλίμα κατάνυξης 
ἀλλά καί συγκίνησης οἱ εὐσεβεῖς πιστοί τῆς 
Ἐνορίας Λιτσάρδας Ἀποκορώνου συμμετεῖχαν 
στήν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν (ὁ 
Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς) καί τῆς 
Σταύρωσης τοῦ Κυρίου μας, ἡ ὁποία τελέσθη-
κε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Δαμασκηνό καί στήν ὁποία ἀναγιγνώσκονται τά δώ-
δεκα Εὐαγγέλια, μέσα στά ὁποῖα ἐξιστορεῖται καί ἀναλύεται ἡ πορεία τοῦ Κυρίου 
μας πρός τόν Σταυρό.

Καί αὐτή τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ὁ Σεβασμιώτατος, ἁπλά καί ταπεινά τελεῖ 
ἀκόμα καί διπλές Ἀκολουθίες σέ ἀπομακρυσμένες Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως, λει-
τουργώντας ὡς ἁπλός ἱερέας ὥστε καί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νά νιώσουν τήν πορεία 

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους πού συνεχίζουν σταθερά νά ἐνι-
σχύουν τό ἔργο αὐτό τῆς Ἀγάπης, τούς συνεργάτες κληρικούς καί λαϊκούς, εὐχό-
μενος ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά φέρει χαρά καί εὐτυχία ἐξα-
λείφοντας τόν πόνο καί τήν δυστυχία.
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πρός τό Πάσχα, τήν θλίψη καί συντρι-
βή γιά τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Θε-
ανθρώπου. Ἕνας θάνατος ὅμως πού θά 
νικήσει τόν θάνατο καί θά σκορπίσει 
τό φῶς, τήν ἐλπίδα, τή ζωή...

Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθήλωσης σέ Χανιά, 
Λιτσάρδα καί  Μάζα

Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, τελέ-
στηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὅπου διακονοῦν 
ὁ Πρωτ. Εὐτύχιος Πετράκης, ὁ Πρωτ. Στυ-
λιανός Θεοδωρογλάκης καί ὁ διάκονος π. 
Δημήτριος Νερατζάκης, ἡ Ἀκολουθία τῶν 
Μεγάλων Βασιλικῶν Ὡρῶν τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Παρασκευῆς καί ὁ Ἑσπερινός 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν ἴδια Ἀκολουθία στίς Ἐνορίες τῆς 
Λιτσάρδας καί τῆς Μάζας Ἀποκορώνου προκειμένου οἱ πιστοί νά συμμετάσχουν 
ἐνεργά στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθήλωσης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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Τά Χανιά ὑποδέχτηκαν τό Ἅγιο Φῶς 2022

Μέ τίς πρέπουσες τιμές πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός στό 
Ἀεροδρόμιο Χανίων πού ἔφτασε γύρω στίς 21:50 μέ εἰδική πτήση τῆς Aegean.

Τό Ἅγιο Φῶς παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός ἀπό 
τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Μητροπόλεως Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα ἐνῶ στρατιωτικό ἄγημα ἀπέδωσε τιμές, παραλαμ-
βάνοντας τό κατόπιν καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. 
Ἀμφιλόχιος.

Στίς σύντομες δηλώσεις του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους 
τούς Συντελεστές πού συνέδραμαν ὥστε νά ἔρθει στήν πόλη μας τό Ἅγιον Φῶς 
καί εὐχήθηκε στούς παρευρισκομένους καλή Ἀνάσταση.
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Κατόπιν ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τέλεσε σύντομη δέηση στόν χῶρο ὑποδοχῆς 
εὐχόμενος καί ἐκεῖνος μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου, τό “Φῶς τό ἀληθινόν” πού 
ἦλθε σήμερα ἀπό τά  Ἱεροσόλυμα νά ἀποτελεῖ ἐνισχυτική δύναμη γιά τόν καθένα 
ἀπό ἐμᾶς! Ἐν συνεχείᾳ, τό Ἅγιο Φῶς παρελήφθη ἀπό ἀντιπροσωπεῖες  Ἐνοριῶν 
πού εἶχαν σπεύσει στό ἀεροδρόμιο. 
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Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
 στήν  Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν

Σέ κλίμα Ἀναστάσιμης 
χαρᾶς τελέστηκε τό ἀπό-
γευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ 
Πάσχα ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στήν 
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου.

Στόν Ἑσπερινό προεξῆρ- 
χε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας κ. Δαμασκη-
νός περιστοιχιζόμενος ἀπό 
τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα 
Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκου-

μενικοῦ Θρόνου Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα, τόν Παν/γιώτατο Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, τόν Πρωτ. Ἀλέξανδρο Τζατζάνη, τόν 
Πρεσβ. Κων/νο Μπαντσίλα, τόν Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Φραγκάκη καί τόν Διάκονο 
π. Δημήτριο Δερμιτζάκη, συμπροσευχουμένης τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γε-
ρόντισσας Θεοφόρας μετά τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς, ἀντιπροσωπείας ἀπό τήν 
Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, καί πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Κατά τήν διάρκεια τῆς λαμπρᾶς Ἀκολουθίας, ἀνεγνώσθη τό κατά  Ἰωάννην  Ἱε-
ρόν Εὐαγγέλιον τοῦ  Ἑσπερινοῦ σέ 8 γλῶσσες.
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Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ὁ Ἅγιος Γεώργιος 
στόν Σέμπρωνα Κυδωνίας

Στόν ὀρεινή καί γραφική Ἐνορία τοῦ Σέμπρωνα Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Γεώργιος Φρατζεσκάκης, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τελέ-
σθηκε Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη μας κ. Δαμασκηνό.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Πρωτοσυγκελλεύων π. Νικηφόρος ἀνέγνωσε τό Πα-
σχάλιο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε σέ 
ὅλους τά πατροπαράδοτα κόκκινα αὐγά, μεταφέροντας πρός ὅλους τίς Πασχάλιες 
Ἑόρτιες εὐχές του.
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Λαμπρός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου καί  Εἰρήνης 

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκαν οἱ 
Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη οἱ ὁποῖοι 
συγκαταλέγονται στή χορεία τῶν Νεοφανῶν 
Ἁγίων καί μάλιστα ἐκείνων πού μαρτύρησαν 
σχεδόν ἀμέσως μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος 
τέλεσε μέγα πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό 

στόν ὁμώνυμο Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Χανίων-Ρεθύμνου 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Λεωνίδας Ἡλιάκης.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Περιβόλια Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Σπυρίδωνας Κουφός, τονίζοντας στό Θεῖο κήρυγμά του ὅτι αὐτοί οἱ τρεῖς Μάρτυ-
ρες ὁμολόγησαν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός ὁμολογεῖ ἐκείνους...

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
πῆραν μέρος Κληρικοί ἐνῶ ἑκατοντάδες εὐσεβεῖς προσκυνητές ἔδωσαν τό παρών, 
ἀνάμεσά τους καί ὁ Βουλευτής κ. Μανοῦσος Βολουδάκης.
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Ἑόρτασε ἡ Ζωοδόχος Πηγή στά Χανιά

Μέ λαμπρότητα καί μοναστη-
ριακή τάξη, ἑόρτασε ἡ Ἱστορική 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγια-
κή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς, στή 
Χρυσοπηγή Χανίων τήν Πέμπτη 
28 Ἀπριλίου καί τήν Παρασκευή 
29 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. τήν Θεομητορι-
κή ἑορτή τῆς Παναγίας Ζωοδό-
χου Πηγῆς.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθη-
κε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
στήν Ἱερά Μονή, Ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ καί Συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας 
τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου, ὁ 
ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.

Στό Ἀρχιερατικό Συλλεί-
τουργο ἔλαβαν μέρος ἱερεῖς 
τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων 
Μητροπόλεων.

Πρίν τό τέλος τῆς Θείας 
Λειτουργίας πραγματοποιή-
θηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος τῆς Παναγίας πέριξ 
της Ἱερᾶς Μονῆς, μέ τήν Κα-
θηγουμένη τῆς Μονῆς Γε-
ρόντισσα Θεοξένη καί τήν 
ἀδελφότητα νά ψάλλουν τά 
ἀναστάσιμα τροπάρια.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τέλεσε μεγάλο πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, κηρύττο-
ντας καί τό Θεῖο Λόγο, συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας, τῆς Καθηγουμένης τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσας Θεοξένης μετά τῆς ἀδελ-
φότητος καί ἀμέτρητου πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν πού προσερχόταν εὐλα-
βικά νά προσκυνήσει τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας.
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Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στό μνῆμα τῆς 
μακαριστῆς Γερόντισσας Θεοσέμνης καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε καί ἡ 
ἐτήσια σύναξη τῶν στελεχῶν τῆς κατασκήνωσης τῆς Μητροπόλεώς μας “ὁ Ἅγιος 
Παῦλος”, τήν ὁποία χαιρέτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου εὐχόμε-
νος στά στελέχη καλή κατασκηνωτική περίοδο.

Κατόπιν τά στελέχη μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Δαμασκη-
νοῦ, ὅπως παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο, ξεκίνησαν τίς πρῶτες διαβουλεύσεις 
σχετικά μέ τήν κατασκηνωτική περίοδο καί ἐπέλεξαν ὁμόφωνα τό θέμα τῶν φε-
τινῶν κατασκηνώσεων νά εἶναι τό ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ, πάνω στό ὁποῖο θά 
δουλέψουν γιά νά μεταδώσουν τό πραγματικό νόημα τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ 
στούς μικρούς καί μεγάλους Κατασκηνωτές.

Πρίν τό τέλος εὐχές γιά τή νέα κατασκηνωτική περίοδο ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος 
Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης πού ἦρθε μαζί μέ τούς Ἀντιδημάρχους καί 
συνεργάτες του νά προσκυνήσουν στήν  Ἱερά Μονή.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Ματθαῖο 
καί  Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο Ἀ. Πεζανάκη

Τήν Τρίτη 3 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος 
Δαμασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Ματθαίου τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλη- 
σιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργί-
ας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εὐγενίου τελέσθηκε τό Τρίμηνο Ἀρχιερατικό Μνημό-
συνο τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντωνίου Πεζανάκη, 
πού πραγματοποιήθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ συλλόγου ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλη- 
σιαστικῆς Σχολῆς.
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Στήν τελική εὐθεία ἡ νέα Ψυχιατρική πτέρυγα 
τοῦ Γ. Ν. Χανίων

Μέ μεγάλη χαρά ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δαμασκηνός στή συνέντευξη πού παρα-
χωρήθηκε τήν Τετάρτη 4 Μαΐου στά Μ.Μ.Ε. τοῦ τόπου μας, ὡς Πρόεδρος καί τῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ Κληροδοτήματος Γεωργίου Μαλινάκη, ἀνακοίνωσε ὅτι βρισκόμα-
στε στήν τελική φάση γιά τή δημοπρασία τῆς νέας ψυχιατρικῆς πτέρυγας τοῦ Γε-
νικοῦ Νοσοκομείου Χανίων, ὅπως ἀκριβῶς ὁρίζει καί ἡ Διαθήκη, εὐχαριστώντας 
στήν ὅλη προσπάθεια τόν Γενικό Διοικητή τοῦ Νοσοκομείου Χανίων, κ. Γεώργιο 
Μπέα, τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Χανίων κ. Εὐτύχιο Δαμιανάκη, ὁ 
ὁποῖος παρέχει ἀνιδιοτελῶς νομική συνδρομή στήν ἐπιτροπή τοῦ κληροδοτήμα-
τος λόγω ἐμπειρίας στίς δημόσιες συμβάσεις, τή νομικό σύμβουλο κ. Ἀμπαρτζάκη 
Ὄλγα, τήν κ. Μαθιοπούλου Ἰουλία, ὑπάλληλο τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου 
Χανίων καθώς καί τόν Ψυχίατρο κ. Γεώργιο Γουλιέλμο ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπό τούς 
πρώτους πού σχεδίασε τήν ὅλη δομή ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τά εὐρωπαϊκά πρότυπα.

Τέλος, εὐχήθηκε ἡ συνέχεια νά εἶναι θαυμαστή καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τό 
ἔργο νά παραδοθεῖ τό συντομότερο.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ κ. Μπέας τόνισε ὅτι ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα χαρᾶς 
καί συγκίνησης γιά τήν Ἐπιτροπή τοῦ Κληροδοτήματος τοῦ ἀειμνήστου Μαλινά-
κη καί γιά τό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων.

Τέλος, ὁ κ. Δαμιανάκης,ἀνέφερε πώς ἀπό τήν πλευρά του κλήθηκε νά βοηθήσει 
γιά ἕνα σημαντικό ἔργο τοῦ τόπου μας καί τό ἔκανε μέ πολύ μεγάλη χαρά. “Παρό-
τι τό ἔργο ἦταν αὐστηρά ἰδιωτικό διασφαλίσαμε μέ τρόπο ἀπόλυτο τή διαφάνεια, 
ἐφαρμόζοντας ἀσφαλιστικές δικλεῖδες τοῦ δημοσίου”.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἐφραίμ 
στό  Νίππος  Ἀποκορώνου

Στό γραφικό καί καταπράσινο Νίππος 
Ἀποκορώνου τελέσθηκε τήν Πέμπτη 5 Μα-
ΐου ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ 
τοῦ νέου καί τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στόν ὁμώ-
νυμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Μιχαήλ Χριστουλάκης, Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκη-
νοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.

Κυριακή τῶν Μυροφόρων καί τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου στό Στύλο Ἀποκορώνου

Πανηγυρικά καί σέ Ἀναστάσιμο κλίμα πα-
ρουσία πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν τε-
λέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία τῆς Γ΄ Κυριακῆς του Πάσχα στόν 
Πανηγυρίζοντα  Ἱερό Ναό Ἁγίου  Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου στήν Ἐνορία Στύλου Ἀποκο-

ρώνου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Εὐάγγελος Μπακαρόζος.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δαμασκηνός, 

ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο, τονίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι αὐτή ἡ Κυριακή 
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας εἶναι ἀφιερωμένη στίς Τολμηρές Μυροφόρες Γυναῖκες, τόν 
Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας καί τόν Εὐσχήμονα Βουλευτή Νικόδημο, τόν καί βραδι-
νό Μαθητή τοῦ Κυρίου μας καθώς καί στόν ἀγαπημένο μαθητή τοῦ Κυρίου μας 
τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο πού εἶναι ἀφιερωμένος ὁ Ναός αὐτός. Παράλληλα, 
εὐχήθηκε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου νά φωτίζει καί νά πλημμυρίζει τή ζωή ὅλων μας, 
νά κατευθύνει τά βήματά μας ἐν ὑγείᾳ προσωπική καί οἰκογενειακή, χαρίζοντας 
πλούσια τά ἐλέη του.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στήν ἡμερίδα 
τοῦ Economist γιά τόν θρησκευτικό τουρισμό

Τό διεθνές συνέδριο τοῦ 
Economist γιά τόν θρησκευτικό 
τουρισμό, μέ τίτλο «Ἐνθαρρύ-
νοντας τή χωρίς ἀποκλεισμούς 
ἀνάπτυξη τήν ἐποχή τῶν παν-
δημιῶν», διεξήχθη στά Χανιά, μέ 
τή στήριξη τοῦ ΕΟΤ τήν Παρα-
σκευή 6 Μαΐου 2022, θέτοντας 

στό ἐπίκεντρό του ἐνδιαφέροντος σημαντικές πτυχές τοῦ θρησκευτικοῦ τουρι-
σμοῦ ἀλλά καί τρόπους μέ τούς ὁποίους μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ἡ χωρίς ἀποκλει-
σμούς ἀνάπτυξη σέ μία ἐποχή παγκόσμιας κρίσεως.

Στό συνέδριο πού ἔλαβε χώρα στόν Πλατανιά ὁμίλησε ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Πα-
ναγιότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός 
μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος (βιντεοσκοπημένο μήνυμα) τονίζοντας ὅτι 
περισσότεροι ἀπό 200 ἑκατ. ἄνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο γιά θρησκευτικούς 
λόγους, χαιρετίζοντας παράλληλα τίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου τοῦ Economist γιά 
τόν θρησκευτικό τουρισμό πού διεξάγεται στά Χανιά. Παράλληλα, ὑπογράμμισε 
τό νόημα τῆς ἱεραποδημίας ὡς κεντρικῆς πτυχῆς τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας. 
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Σημείωσε ὅτι κάθε φορά πού ἐγκατα-
λείπουμε τήν ἀσφάλεια τοῦ σπιτιοῦ μας 
γινόμαστε πιό εὐάλωτοι ἀλλά καί πιό 
ἀνοιχτοί σέ νέες ἐμπειρίες καί νέες ἀπο-
καλύψεις γιά τό βάθος τῶν πραγμάτων 
«Αὐτό ἰσχύει γιά κάθε προσκύνημα. Ὅ,τι 
συμβαίνει καθ’ ὁδόν δέν εἶναι λιγότερο 
σημαντικό ἀπό αὐτό πού θά ζήσουμε 
ὅταν φτάσουμε στόν προορισμό μας». 
Τέλος, χαρακτήρισε εὐγενές καί σπου-
δαῖο τό ἔργο ὅσων ὑποδέχονται καί φροντίζουν τούς προσκυνητές, εἴτε πρόκειται 
γιά ἐπαγγελματίες εἴτε γιά ἁπλούς ἀνθρώπους.

Ἐπίσης ὁμίλησαν: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, 
πρόεδρος τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, Ἐκπρόσωπος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὑπέρτιμος 
καί ἔξαρχος Εὐρώπης κ. Εὐγένιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ. Κύριλλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, ἡ κ. 
Νίκη Κεραμέως, Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων (διαδ. συμμετοχή), ὁ κ. 
Βασίλης Κικίλιας, Ὑπουργός Τουρισμοῦ (διαδ. συμμετοχή), ὁ κ. Λευτέρης Αὐγε-
νάκης, Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ (βιντεοσκοπημένο μήνυμα), ἡ 
κ. Σοφία Ζαχαράκη, Ὑφυπουργός Τουρισμοῦ (διαδ. συμμετοχή), ὁ κ. Δημήτρης 
Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας, Ἑλληνικός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ (ΕΟΤ) καί 
πλῆθος ἐξαιρετικῶν ὁμιλητῶν.

Ἰδιαίτερη ἔμφαση στή σχέση τοῦ θρησκευτικοῦ καί προσκυνηματικοῦ του-
ρισμοῦ μέ τή λαϊκή θρησκευτική παράδοση καί τή ζωή τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν 
ἔδωσε κατά τήν εἰσήγησή του στό συνέδριο τοῦ Economist ὁ Σεβ. Ποινενάρχης 
μας κ. Δαμασκηνός, τονίζοντας ὅτι ἡ παράδοση τοῦ λαοῦ δέν διδάσκει μόνο, 
ἀλλά καί παράγει πολιτισμό, γεγονός τό ὁποῖο κάθε ἐπισκέπτης θαυμάζει καί 
ἐπαινεῖ καί προσπαθεῖ νά ἐνσωματωθεῖ μέσα στήν κοινωνία πού ἐπισκέπτεται. 
Μίλησε γιά τήν ἀνάγκη νά κρατᾶμε ἀλώβητες τίς παραδόσεις μας καθώς καί τίς 
ἰδιαιτερότητές μας, ἐνῶ ἀκόμα ἀναφέρθηκε στή σημασία τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς καί τῶν θρησκευτικῶν πανηγύρεων καί ἔκλεισε μέ μία μαντινάδα: 
“Γεμάτη εἶναι ἡ Κρήτη μας Ναούς καί Μοναστήρια, ὕμνους, ψαλμούς, θυμιάματα, 
χαρές καί πανηγύρια”.

Τόν Σεβασμιώτατο, συνόδευαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἐφημέριος 
τῆς Ἐνορίας Πλατανιά Πρωτ. Δημήτριος Παρασκάκης καί ὁ Δ/ντής τοῦ Γραφείου 
Τύπου καί τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης.
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Ἑορτάσθηκε στά Χανιά 
ὁ Ἅγιος Χριστοφόρος 2022

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στά Χανιά στήν περιοχή Καμίνι τῆς Λεωφόρου 
Σούδας στά Χανιά ὁ λαμπροστόλιστος ἀπό Ἁγιογραφίες Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου 
Χριστοφόρου, προστάτου τῶν ὁδηγῶν, στόν ὁποῖο διακονεῖ ὡς ἱερατικός προϊ-
στάμενος ὁ Πρωτ. Βασίλειος Φραγκιαδάκης,

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ.

Στόν Ἀρχιερατικό  Ἑσπερινό πῆραν μέρος πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλε-
ως, ἐνῶ τό Θεῖο Λόγο κήρυξε μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ Πρωτοσυγκελ-
λεύων τῆς Μητροπόλεως Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος 
Εἰκοσιδέκας.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία.
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56η ἐπέτειος τῆς ἀνακομιδῆς 
τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ  Ἁγίου Τίτου

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δαμασκηνός, συνο-
δευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς 
Μητροπόλεως Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου 
Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα συμμετεῖχε τήν Κυριακή 
15 Μαΐου στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπε-
ρινό καί ἐν συνεχείᾳ στήν λαμπρή λιτάνευση 
τοῦ  Ἱεροῦ Λειψάνου, γιά τήν 56η Ἐπέτειο τῆς  Ἐπανακομιδῆς ἀπό τήν Βενετία 
στό Ἡράκλειο, τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου 
Κρήτης, πού τελέστηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της κ. Εὐγενίου συμπροσευχουμένου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί 
Σητείας κ. Κυρίλλου.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπό-
λεώς μας, συμπροσευχουμένου πλήθους 
εὐσεβῶν Χριστιανῶν ἀνάμεσά τους καί 
τοῦ Ἀντιδημάρχου Χανίων κ. Στυλιανοῦ 
Μιχαηλάκη.

Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώ-
τατος μιλώντας μεταξύ ἄλλων γιά τήν 
ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου πρός τόν 
Κύριό μας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς 
εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ του Ναοῦ μέ τόν Σεβασμιώτατο, τούς Ἱερεῖς, τούς καλλι-
κέλαδους ψάλτες καί τόν εὐλογημένο λαό τοῦ Κυρίου.
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Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στό λιμανάκι Νέας Χώρας 
γιά τήν Μάχη τῆς Κρήτης

Τήν Τρίτη 17 Μαΐου τελέστηκε στό μνημεῖο πεσόντων στό λιμανάκι Νέας Χώ-
ρας Χανίων ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς πεσόντες κατοίκους τῆς περιοχῆς κατά 
τήν Μάχη τῆς Κρήτης. Τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δα-
μασκηνός.

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

Ἀκολούθησε προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή 
καί ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ μας ὕμνου ἀπό τήν φιλαρμονική τοῦ Δήμου.

Στή συνέχεια χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημα-
ντηράκης, ἐνῶ ὁ πρώην Δήμαρχος Μυθήμνης καί Μέλος

τοῦ Δικτύου Μαρτυρικῶν Πόλεων καί Χωριῶν τῆς Ἑλλάδας κ. Σπυρίδωνας 
Δαράκης ἀνέπτυξε ὁμιλία γιά τά γεγονότα τῆς περιοχῆς.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῶν  Ἁγίων 
Κων/νου καί  Ἑλένης στή  Νέα Χώρα Χανίων

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί ἱεροπρέ-
πεια τελέσθηκε ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Κων/νου καί 
Ἑλένης στόν ὁμώνυμο  Ἱερό Ναό στή Νέα Χώρα 
Χανίων τό Σάββατο 21 Μαΐου ἐ.ἔ. πού διακονεῖ 
ὡς ἱερατικός Προϊστάμενος ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος 
Σαπουνάκης.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος 
τοῦ φιλοξενούμενου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου ὁ ὁποῖος 
κήρυξε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τόν Θεῖο Λόγο.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως συ-
μπροσευχουμένων εὐλαβῶν Χριστιανῶν.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις 
τῆς εἰκόνος τῶν Ἁγίων συλλιτανευόντων τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τε-
λέστηκε ὁ μέγας πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χορο-
στατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νι-
κηφόρου, συμπροσευχουμένου 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου.





ἐπισκεφθεῖτε
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