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Τό Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου
Ἀριθμ. Πρωτ. 470

Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν 
Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εἰσερχόμενοι σήμερον, εὐλογίᾳ Θεοῦ, εἰς 
τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, τιμῶμεν κατά 
τήν ἑορτήν ταύτην τῆς Ἰνδίκτου τήν «Ἡμέραν 
προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος» καί 
ἀναπέμπομεν δοξολογικάς καί εὐχαριστηρίους 
εὐχάς πρός τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων διά τό 
«μέγα δῶρον τῆς δημιουργίας».

Διακηρύσσομεν καί πάλιν γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ, 
ὅτι ὁ σεβασμός πρός τήν κτίσιν καί ἡ διαρκής 
μέριμνα διά τήν προστασίαν τῆς ἀνήκουν εἰς τόν 
πυρῆνα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν ταυτότητος, ὡς ἕν 
ἐκ τῶν τιμαλῳφεστάτων στοιχείων της. Ἢ Ἐκκλη-
σία γνωρίζει καί διδάσκει ὅτι αἰτία τῆς ἀλλοτρι-
ώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν «καλήν λίαν» δη-
μιουργίαν καί τόν συνάνθρωπον εἶναι ἡ «Θεοῦ 
ἀλλοτρίωσις». Ὑπενθυμίζει δέ εὐθαρσῶς ὅτι δέν 
ὑπάρχει αὐθεντική ἐλευθερία χωρίς τήν Ἀλήθει-
αν καί ἔξω ἀπό τήν Ἀλήθειαν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ 
κατ᾽ ἐξοχήν ἐλευθεροποιός δύναμις. «Γνώσεσθε 
τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» 
(Ἰωάν. η΄, 32).

Ἐπί τρεῖς καί πλέον δεκαετίας, ἡ Ἁγία τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προβάλλει μετ᾽  ἐμ-
φάσεως καί δυναμισμοῦ, διά ποικίλων πρωτο-
βουλιῶν, τό οἰκοφιλικόν μήνυμα τῆς Ὀρθοδο- 
ξίας. Ἡ 15 Σεπτεμβρίου 1989 θά σηματοδοτῇ καί 
θά συμβολίζῃ ἐσαεί τήν ἔναρξιν ἑνός εὐλογημέ-
νου κινήματος, τό ὁποῖον παρήγαγε καρπόν πο-
λύν, ἀνέδειξε τάς πνευματικάς καί ἠθικάς ρίζας 
καί παραμέτρους τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος, ἐκινητοποίησε πρόσωπα καί θε-
σμούς, ἐνέπνευσε τόν λοιπόν χριστιανικόν κό-

σμον, ἔδειξε τήν ὁδόν πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ 
μεγάλου προβλήματος, ὁδόν, ἡ ὁποία διαβαίνει 
διά μέσου, πρῶτον, τῆς κατανοήσεως τῆς συν-
δέσεως αὐτοῦ μέ τήν κρίσιν τῆς ἀνθρωπίνης 
ἐλευθερίας καί τῆς ἀνάγκης ριζικῆς ἀλλαγῆς 
νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς ἀπέναντι εἰς τήν 
κτίσιν, καί, δεύτερον, διά τῆς κοινῆς καί παναν-
θρωπίνης δράσεως, δεδομένων τῶν παγκοσμίων 
διαστάσεων καί τῶν τραγικῶν ἐπιπτώσεων τοῦ 
οἰκολογικοῦ ὀλέθρου.

Πολύτιμον παρακαταθήκην διά τό μέλλον 
ἀποτελεῖ ἡ σημαντική συγγραφική παραγωγή εἰς 
τόν χῶρον τῆς θεολογικῆς οἰκολογίας, κεντρικήν 
θέσιν εἰς τήν ὁποίαν κατέχουν αἱ μελέται τοῦ Ἱε-
ρωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, 
Καθηγητοῦ καί Ἀκαδημαϊκοῦ. Ἀνεξάντλητον πη-
γήν ἐμπνεύσεως θά ἀποτελοῦν καί αἱ εἰσηγήσεις 
εἰς τά ἐννέα ἐν πλῷ διεθνῆ οἰκολογικά Συμπόσια, 
εἰς τά ὁποῖα συμμετεῖχον ὀνομαστοί εἰδικοί ἐπι-
στήμονες καί ἐκπρόσωποι τῆς πολιτικῆς, τοῦ πο-
λιτισμοῦ καί τοῦ πνεύματος. Τά κείμενα αὐτά εἶναι 
ἰδιαιτέρως χρήσιμα καί διά τήν περιβαλλοντικήν 
ἀγωγήν, ἡ ὁποία διεκδικεῖ σημαντικόν ρόλον εἰς 
τήν σύγχρονον ἐκπαίδευσιν. Ὀρθῶς ἔχει λεχθῆ, 
ὅτι «στό μέλλον, μία παιδεία χωρίς οἰκολογικό 
προσανατολισμό θά εἶναι παρωδία παιδείας».

Ἢ ἀειφόρος ἀνάπτυξις εἶναι μονόδρομος. 
Αὐτή, ἡ ὁποία διασφαλίζει τήν οἰκολογικήν ἰσορ-
ροπίαν εἰς τό παρόν καί ἀποτελεῖ ἐγγύησιν διά 
τό μέλλον, ἔχει τούς ὅρους της: τήν οἰκολογι-
κήν οἰκονομίαν, τήν ἀλλαγήν εἰς τήν γεωργικήν 
καί τήν βιομηχανικήν παραγωγήν, εἰς τήν πα-
ραγωγήν καί τήν χρῆσιν τῆς ἐνεργείας, εἰς τάς 
μετακινήσεις καί τάς μεταφοράς ἀγαθῶν, νέα 
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καταναλωτικά πρότυπα κ. ἄ. Δυστυχῶς, συχνά αἱ 
καλαί προθέσεις, αἱ συμφωνίαι καί αἱ διακηρύ-
ξεις, παραμένουν ἁπλῆ θεωρία, «μεγάλα λόγια», 
χωρίς ἀντίκρυσμα εἰς τήν πρᾶξιν, «ἀκάλυπτες 
ἐπιταγές», ὅπως ἔχει γραφῆ. Ἢ ἀνθρωπότης δέν 
συνετίζεται ἀπό τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, τάς κα-
ταστροφικάς πυρκαϊάς, τούς καύσωνας, τά πλημ-
μυρικά φαινόμενα, τήν ραγδαίαν μείωσιν τῆς βιο-
ποικιλότητος, τήν μόλυνσιν τῆς ἀτμοσφαίρας καί 
τῶν θαλασσῶν, τήν ἀποψίλωσιν τῶν δασῶν καί 
τάς κοινωνικάς ἐπιπτώσεις τῆς περιβαλλοντικῆς 
κρίσεως, μέ πρώτην τήν μαζικήν μετανάστευσιν 
διά περιβαλλοντικούς λόγους. Ἐξακολουθεῖ νά 
τρέφῃ ψευδαισθήσεις περί τῆς ἐγγενοῦς ἱκα-
νότητος τῆς φύσεως νά αὐτοπροστατεύεται 
καί νά ὑπερβαίνῃ τά ἀνθρωπογενῆ τραύματα. 
Γνωρίζομεν, ἀλλά συνεχίζομεν νά δρῶμεν ὡς 
ἀπληροφόρητοι, νά ἀπωθῶμεν τήν ἀλήθειαν ὅτι, 
ἀναφορικῶς πρός τήν σχέσιν μέ τό φυσικόν πε-
ριβάλλον, ὁ σύγχρονος τεχνοκρατικός καί οἰκο-
νομοκεντρικός πολιτισμός μας δέν ἀποτελεῖ 
πρόοδον, ἐφ᾽ ὅσον ἡ μεγαλυτέρα καταστροφή 
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος συνετελέσθη εἰς 
τήν ἐποχήν μας, ἐποχήν κυριαρχίας τῆς ἐπιστή-
μης καί τῆς οἰκονομίας. Ἡ κλιματική ἀλλαγή εἶναι 
μία μεγάλη καταστροφή, ἡ ὁποία προεκλήθη 
ἀπό τήν ἀνθρωπίνην ἀνευθυνότητα καί τό ἀδι-
έξοδον πρότυπον ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς 
ζωῆς. Ἔχομεν μέλλον, μόνον ἐάν κατανοήσωμεν 
ὅτι ἡ προστασία τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουρ-
γίας ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιον εἰς τήν 
οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν, ἀλλά εἶναι τό ὄχημα διά 
πραγματικήν πρόοδον.

Ἐφέτος, οἱ ἑορτασμοί τῆς Ἡμέρας προστα-
σίας τῆς κτίσεως συνηχοῦν μέ τήν κλαγγήν τῶν 
ὅπλων εἰς τήν Οὐκρανίαν, μέ τήν κραυγήν τῶν 
θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας, τούς βομβαρδι-
σμούς τῶν πόλεων καί τῶν ὑποδομῶν, τήν συνο-
δυνωμένην φύσιν καί τούς στεναγμούς τῶν προ-
σφύγων. Κάθε πόλεμος εἶναι μία ἀνθρωπιστική 
καί οἰκολογική καταστροφή. Ἢ συνεχιζομένη βία, 
ἐκτός ἀπό τάς χιλιάδας ἀνθρωπίνων ζωῶν, τάς 
ὁποίας καταστρέφει, καί τήν μόλυνσιν τοῦ φυσι-
κοῦ περιβάλλοντος, ἀναγκάζει κράτη καί λαούς 

νά ἐπιστρέψουν εἰς μή φιλικάς πρός τό περιβάλ-
λον μορφάς ἐξασφαλίσεως ἐνεργειακῆς ἐπαρ-
κείας. Τοιουτοτρόπως, ἡ ἀνθρωπότης εἰσέρχεται 
εἰς ἕνα νέον φαῦλον κύκλον καταστροφικῶν 
ἀδιεξόδων. Ἐπιβεβαιώνεται δέ τό λεχθέν, ὅτι ὁ 
homo sapiens καί σήμερον ἐξακολουθεῖ νά συ-
μπεριφέρεται ἐκ παραλλήλου ὡς homo demens, 
ὡς ἄσοφος καί παράφρων.

Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ καί τέκνα εὐλογημένα,
Διά τήν Ἐκκλησίαν, τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου, 

κατά μίαν θεολογικωτάτην διατύπωσιν, «δέν εἶναι 
ἁπλῶς χρήματα, χρήσιμο ὑλικό γιά τίς ἀτομικές 
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά πράγματα, δηλαδή 
πράξεις - πεπραγμένα ἑνός δημιουργοῦ Προσώ-
που». Πάντα τά ἔργα Κυρίου εὐλογοῦν, ὑμνοῦν 
καί ὑπερυψοῦν Αὐτόν εἰς τούς αἰῶνας, οἱ οὐρα-
νοί διηγοῦνται τήν δόξαν Του. Αὐτό τό μήνυμα 
ἐκφράζει ἡ μέριμνα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας διά 
τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας. Ἡ ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρόγευσις ὅσων 
προσδοκῶμεν ὡς πραγματικότητα εἰς τήν Βα-
σιλείαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Ὑἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Καθ᾿ ὁδόν πρός τά Ἔσχατα, ἡ Ἁγία 
Ἐκκλησία προσφέρει εἰς τόν κόσμον ὡς ὁδηγόν 
τό Εὐαγγέλιον τῆς χάριτος καί τήν ἀκλόνητον βε-
βαιότητα, ὅτι τό κακόν, ὑπό ὅλας του τάς μορφάς, 
δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν.

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα αἴσιον καί καρ-
ποτόκον τόν νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν, 
ἐπικαλούμενοι ἐπί πάντας ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς 
Ἁγιοπρώτου Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν 
ζωήρυτον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ ποιητοῦ 
καί λυτρωτοῦ τῆς κτίσεως ὅλης, τοῦ ἀρχηγοῦ καί 
τελειωτοῦ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ, Ὧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀπε-
ράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

͵βκβ΄ Σεπτεμβρίου α΄
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης 23-8-2022

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν 

συμπλήρωση ὑπερτριακονταετοῦς ἀγλα-
οκάρπου Ἀρχιερατικῆς Διακονίας τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, τέλε-
σε Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν 
Τρίτη, 23η Αὐγούστου 2022, στόν Ἱερό 
Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου 
Φουρφουρᾶ.

Κατά τήν ἐν λόγῳ Θεία Λειτουργία, 
συλλειτούργησαν ὁ τιμώμενος Σεβ. Μη-
τροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακί-
ων κ. Εἰρηναῖος, μετά τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου 
καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προ-
δρόμου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγέ-
νιος, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, 
Διευθυντής τοῦ Γραφείου ἐκπροσωπήσε-
ως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν 
Ἀθήνα, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης 
καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Ἀρκαλοχωρί-
ου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη-
νός, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος 
καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βαβυλώνος κ. 

Θεόδωρος, ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξαν-
δρείας.

Ἡ κεντρική ἀφιερωματική Ὁμιλία γιά 
τό γεγονός ἔγινε ἀπό τόν Σεβ. Μητρο-
πολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλό-
χιο, ὁ ὁποῖος, μεταξύ ἄλλων, ἀνέφερε: «...
Σεβασμιώτατε, καλῶς ἐπίσταμαι ὅτι δέν 
εἶμαι ἄξιος οὔτε ἱκανός νά ἀποτιμήσω 
καί ἀξιολογήσω τό ἔργον Σας, ἤ νά εἴπω 
καλύτερον, τό ἔργον τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖον 
συντελεῖται ἐπί μίαν τριακονταετίαν καί 
πλέον εἰς τόν εὐλογημένον ἐτοῦτον τό-
πον. Γνωρίζω, ὅμως, ἐπίσης, ὅτι ἀκόμη 
καί ἐάν σιωπήσω, «οἱ λίθοι κεκράξονται» 
(Λουκ. 19, 40) καί θά φανερώσουν τό 
κεκρυμένον μυστήριον τῆς πίστεως καί 
τήν χάριν, ἡ ὁποία δίδεται εἰς τούς «ἐλα-
χιστοτέρους πάντων τῶν ἁγίων, εὐαγγε-
λίσασθαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν τόν ἀνεξιχνία-
στον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ, καί φωτίσαι 
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πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου 
τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπό τῶν αἰώνων ἐν 
τῷ Θεῷ... ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς 
καί ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 
διά τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία 
τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. 3, 8-11), ὡς σημειώνει 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν πρός Ἐφε-
σίους Ἐπιστολήν... Ἐμφορούμενος ὑπό 
ἐνθέου ζήλου ἀλλά καί θείου φόβου καί 
συστολῆς κοπιάζετε καί δημιουργεῖτε, 
ὄχι ὡς ὁ ἄνθρωπος τῆς Δεσποτικῆς ἐξου-
σίας καί αὐθεντίας, ἀλλά ἐφαρμόζων ἐν 
τῇ πράξει τό Κυριακόν λόγιον: «ὁ μεί-
ζων ἐν ὑμῖν γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καί 
ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν» (Λουκ. 22, 
26). Ζητήσατε ἀπό τήν πρώτην ὥραν 
τόν ἄνθρωπον καί τήν ψυχήν του, ἐπει-
δή εἴχατε ἀνεύρει ἤδη Ἐσεῖς τόν Θεόν 
καί εἴχατε ἑτοιμάσει καταλλήλως ἑαυτόν 
διά νά Τόν κηρύξετε εἰς τόν ἄνθρωπον. 
Ὁ βίος Σας ὅλος ἀποτελεῖ συνέπειαν καί 
ταυτότηταν θεωρίας καί πράξεως, θεο-
λογίας καί θεοπραξίας, κηρύγματος καί 
θυσίας, λόγου καί ἔργων, εὐαγγελικῆς 
διδασκαλίας καί κενωτικῆς προσφορᾶς 
μέ διάθεσιν ἀνακαινιστικῆς δημιουργίας. 
Ἐπισκεφθήκατε, κατ᾿ επανάληψιν καί μή 
φειδώμενος κόπου καί μόχου, ἀπ᾿ ἄκρου 
εἰς ἄκρον τάς Ἐνορίας τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς Σας, τούς κεντρικούς Ναούς καί τά 
ἐξωκκλήσια. Λειτουργεῖτε, κηρύττετε τόν 

θεῖον Λόγον· μετέχετε εἰς τό πένθος 
καί τήν χαράν τοῦ λαοῦ Σας· εἰσέρ-
χεσθε οὔχί μόνον εἰς τάς οἰκίας του, 
ἀλλά κυρίως εἰς τάς καρδίας των· 
γεύεσεθε τήν φιλοξενίαν τῆς ἀγά-
πης καί τοῦ σεβασμοῦ των πρός τό 
πρόσωπόν Σας· παραμυθεῖτε, ἐκά-
ματε τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τους 

προσευχή καί θέμα ἐδικό Σας, ἐναποθέ-
τοντάς το εἰς τάς χεῖρας τοῦ Ἀρχιποίμε-
νος Ἰησοῦ, δι᾿ ἐντονωτάτης προσευχῆς. 
Μέ τήν λαχοῦσαν Ἐπαρχίαν Σας ζεῖτε 
ταυτισμένος, εἰς μίαν ἀντίδοσιν ὑπομο-
νετικῆς φροντίδος. Πηγή διδασκαλίας εἰς 
ὅσους Σᾶς προσεγγίζουν ἡ σεμνή καί τα-
πεινή, ἀθόρυβος παρουσία Σας, καθώς τό 
ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης τό ζεῖτε ὄχι ὡς 
ἡγετικόν ἀξίωμα τρυφῆς καί δόξης ἀλλ᾿ 
ὡς ἀξίωμα εὐθύνης καί διακονίας, λει-
τουργώντας τό «αὐθεντικῶς οὐδέ ἐξου-
σιαστικῶς», ἀλλά κυρίως «ἀδελφικῶς καί 
ἀγαπητικῶς» (Θεοδώρου Στουδίτου, Με-
γάλη Κατήχησις 34,78)».

Ἐπιπροσθέτως ὁ ὁμιλῶν ἀναφέρθηκε 
καί στό πολυσέβαστο πρώην Ἀρχιεπί-
σκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, σημειώνο-
ντας: «Ἐπιτρέψατέ μου πρίν κατακλείσω 
τόν πτωχόν μου αὐτόν λόγον πρός τό 
Σεπτόν Πρόσωπόν Σας, καθώς σήμερον 
ἄγει τά Ὀνομαστήριά του καί ὁ πολυσέ-
βαστος Γέροντας πρώην Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ὁ πολιός καί παν-
σέβαστος αὐτός Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κρήτης, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὑποκλί-
νεται σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία, –ἐπιτρέψα-
τέ μου, ἐπαναλαμβάνω– νά μνημονεύσω, 
μετά ἀπείρου σεβασμοῦ καί συστολῆς 
πολλῆς τοῦ τιμίου Ὀνόματός του. Καί 
τοῦτο διότι μετά πλήρους βεβαιότητος 
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φρονῶ ὅτι ἡ φωτεινή καί ἀδαμάντινος, 
ἁγία βιωτή του, τό ἀσκητικόν του φρό-
νημα, ἡ συνεχής λειτουργική ζωή του, τό 
χριστομίμητον ἦθος του, ἡ ἀγάπη του διά 
τήν νεότητα, ἡ στοργή του διά τό γῆρας, 
ἡ πατρική του μέριμνα διά κάθε ἐμπερί-
στατον ἀδελφόν, ἡ ἀνεκτικότης του, ἡ 
ὑπομονή καί καρτερικότης του, ἡ εὔλα-
λος σιωπή του, ἡ παροιμιώδης ἀφιλοχρι-
ματία του, ἡ ἔως ἐσχάτων φιλανθρωπία 
του, ἐλάχιστα ἐκ τῶν πολλῶν χαρισμά-
των τῆς φωτεινῆς προσωπικότητός Του, 
ἀποτελοῦν βαρύτιμον κληρονομίαν καί 
ἱεράν παρακαταθήκην διά πάντας ἡμᾶς, 
τούς ἐπιγενομένους».

Ἀκολούθως ἀνεγνώσθη τό Σεπτό Πα-
τριαρχικό Γράμμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης 
Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιά τήν χαρ-
μόσυνη ἐπέτειο, ἀκριβές ἀπόσπασμα τοῦ 
ὁποίου ἀκολουθεῖ: 

«Ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων ἐφρόντισεν ἐπι-
μελῶς διά τήν στελέχωσιν τῆς θεοτηρή-
του αὐτοῦ Ἐπαρχίας μέ νέους, εὐσεβεῖς 
καί δυναμικούς κληρικούς, ἀνέπτυξεν 
ἀξιόλογον ποιμαντικήν δρᾶσιν, καί κα-
τώρθωσε, μέ τήν πνευματικότητα, τήν 
στοργήν καί τό προσωπικόν του παρά-
δειγμα, νά προσεγγίσῃ τήν νέαν γενεάν 

καί νά ἐμπνεύσῃ εἰς αὐτήν τόν «ἄριστον 
πόθον» τῆς ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν 
ζωῆς καί τήν ἀγάπην πρός τήν Ἐκκλησίαν.

Ἡ εὐλογημένη ἐπισκοπική διακονία 
τοῦ τιμιωτάτου ἀδελφοῦ εἶναι τό ἀπο-
κορύφωμα μιᾶς μακρᾶς πορείας ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ. Ὅπου καί ἄν ὑπηρέτησεν, 
ὑπῆρξε γνήσιος ἐκπρόσωπος καί ἐκφρα-
στής μιᾶς διακονικῆς ἱερωσύνης. Ὡς μο-
ναχός καί Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Γωνιᾶς καί ὡς θεολόγος καθηγητής καί 
Διευθυντής εἰς σχολεῖα τῆς Δευτερο-
βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, ἔδωκε φιλόθεον 
καί φιλάνθρωπον καλήν μαρτυρία ἐν τῷ 
κόσμῳ, ἐν ἀπολύτῳ πιστότητι πρός τήν 
παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστε-
ως καί μέ ἀγάπην πρός τόν ἄνθρωπον. 
Ὁ ἅγιος Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων 
ἀνταπεκρίθη εἰς τήν κλῆσιν τοῦ Θεοῦ, μέ 
ταπείνωσιν καί ποιμαντικήν με εὐαισθη-
σίαν, φορεύς καί συνεχιστής πολυτίμων 
παραδόσεων τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Κρήτης. 
Τόν συγχαίρομεν καί τόν εὐχαριστοῦμεν 
διά τό πολυσχιδές ἔργον του καί τήν προ-
σφοράν του εἰς τήν οἰκοδομήν τοῦ Σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ». 

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. 
Εὐγένιος, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι-
ακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
ἐξέφρασε τά αἰσθήματα τοῦ βαθύτατου 
σεβασμοῦ, τῆς τιμῆς καί τῆς ἀγάπης 
ὅλων στό Πρόσωπο τοῦ τετιμημένου Ἱε-
ράρχη τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί μαζί μέ 
τίς Συνοδικές εὐχαριστίες ἐπέδωσε στόν 
ἑορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖο, εἰδι-
κό Συνοδικό Πάπυρο «ΕΥΓΝΩΜΟΣΥ-
ΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ» ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου.
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Στή συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος προ-
σέφερε, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἕνα 
ἐγκόλπιο στόν πολυσέβαστο ἅγιο Λά-
μπης, Συβρίτου καί Σφακίων, ὡς ἀναμνη-
στικό δῶρο τῆς ἐπετειακῆς συμπληρώσε-
ως τριάκοντα καί πλέον ἐτῶν ἀγλαοκάρ-
που Ποιμαντορίας.

Ἀπό μέρους τῶν Ἀρχῶν, μέ βαθεία 
τιμή, ἀπηύθυναν χαιρετισμό στούς πα-
ρισταμένους καί εὐχαρίστησαν εὐγνω-
μόνως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων, γιά τά πολλά ἔτη 
τῆς καλλικάρπου καί φω-
τεινῆς Ἀρχιερατίας του, ἡ 
Ἀντιπεριφερειάρχης Ρε-
θύμνης κ. Μαρία Λιονῆ, 
οἱ Δήμαρχοι Ἀμαρίου κ. 
Παντελής Μουρτζανός 
καί Ἁγίου Βασιλείου κ. 
Ἰωάννης Ταταράκης, ἡ 
Ἀντιδήμαρχος Ρεθύμνης 
κ. Θεοπίστη Μπιρλιράκη, 
ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Πε-
ριφερειακοῦ Συμβουλίου 
Κρήτης κ. Κωνσταντῖνος 
Δανδουλάκης.

Παρέστησαν ἐκπρόσωποι Φορέων καί 
Ἀρχῶν, ὁ Φρούραρχος Ρεθύμνου κ. Κ. Ζα-
φείρης, ὁ πρ. καί ὁ νέος Διοικητής τῆς 699 
ΠΑΠ κ. Ἐ. Καρτσάκης καί κ. Μ. Στεφανά-
κης, ὁ Λιμενάρχης Ρεθύμνου κ. Κ. Καστρι-
νάκης, ὁ Διοικητής Πυροσβεστικῶν Ὑπη-
ρεσιῶν Ρεθύμνου κ. Ἀ. Πρωτοπαπαδάκης, 
Ἐκπρόσωπος τῆς Διεύθυνσης Ἀστυνομίας 
Ρεθύμνου κ. Σ. Σταυρουλάκης, Ἐκπρό-
σωπος Σχολῆς Ἀστυφυλάκων Ρεθύμνου 
κ. Ν. Τζανακάκης, ὁ Διοικητής Τμήματος 
Τροχαίας Ρεθύμνου κ. Γ. Μπαλάσης, ὁ Δι-

οικητής τοῦ Ἀστυνομικού Τμήματος Ἀμα-
ρίου κ. Ἰ. Παπαδομιχελάκης, Ἐκπρόσωπος 
Τάγματος Ἐθνοφυλακής κ. Γ. Σφυναρό-
λης, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Λιμενικοῦ Σταθ-

μοῦ Ἁγίας Γαλήνης κ. Ἀ. 
Σαραντουλάκης, ὁ Πρόε-
δρος Κρητῶν Αὐστραλί-
ας-Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀ. 
Τσουρδαλάκης, ὁ Διευθυ-
ντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκα-
δημίας Κρήτης, ἐντιμολ. κ. 
Κ. Ζορμπᾶς, Ἄρχων Ἱερο-
μνήμων τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, Ἀντιδήμαρ-
χοι καί Δημοτικοί Σύμβου-
λοι, Ἄρχοντες ὀφφικίαλοι 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-

αρχείου, μέλη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μο-
ναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί πλῆθος λαοῦ, 
πού προσήλθαν γιά τό γεγονός. 

Τέλος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος μέ 
συγκίνηση εὐχαρίστησε γιά τήν γενομέ-
νη τιμή, εὐχήθηκε σέ ὅλους τά βέλτιστα 
καί δέχτηκε τά σεβάσματα καί τίς ἑόρτιες 
ἐγκάρδιες εὐχές ὅλων «πρός ἐπί μήκιστον 
συνέχισιν τῆς θεαρέστου αὐτοῦ ἐκκλη-
σιαστικῆς διακονίας καί μαρτυρίας ἐπ᾿ 
ἀγαθῷ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ» (Σεπτό Πα-
τριαρχικό Γράμμα, 23-8-2022).
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Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως ἑνός 
ἔτους ἐκ τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου 
Γέροντος Νικηφόρου Ἀρχιερέως πρώην 
Μητροπολίτου Κινσάσας, τοῦ Ἱεραπο-
στόλου, θέλησα νά γράψω κάποιες σκέ-
ψεις γιά νά φέρουμε στήν μνήμη μας τό 
πρόσωπό του.

Τοῦτο τό πράττω ὡς ὀφειλόμενη υἱι-
κή τιμή, καθώς πρός τιμήν του φέρω τό 
ὄνομα Νικηφόρος καί συνεχίζω τήν θέ-
λησή του νά τιμῶ τόν νεοκαταταγέντα 
στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας μας Ἅγιο Νικηφόρο τόν Λεπρό, κατά 
τήν ὁρισμένη μέρα τῆς ἑορτῆς του, 4 Ἰα-
νουαρίου καί πάντοτε.

Αὐτές οἱ γραμμές ἀποτελοῦν ἀπαύ-
γασμα προσωπικῶν ἐμπειριῶν πλησί-
ον του, συζητήσεων μέ παλαιότερους 
κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
διαφόρων δημοσιευμάτων ἀπό τό διαδί-
κτυο ἤ συνεντεύξεων τοῦ ἴδιου.

Ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Κιν-
σάσας ὑπῆρξε αὐτό πού περιγράφει ὁ 
παραπάνω στίχος τοῦ Ἱεροῦ Ψαλμω-
δοῦ, ἕνας δίκαιος ἄνθρωπος. Ὡς δίκαιος 

Νικηφόρου Ἀρχιερέως αἰωνία ἡ μνήμηΝικηφόρου Ἀρχιερέως αἰωνία ἡ μνήμη
Τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Παν/του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 

Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα

«...δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει,
ὡσεὶ ἡ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται πεφυτευ-
μένοι ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 

ἐξανθήσουσιν·...»
Ψαλμός 91, 13-14

ἄνθιζε συνεχῶς καί αὔξανε, ὅπως ὁ φοί-
νικας, καί πλήθυνε, ὅπως τά κέδρα τοῦ 
λιβάνου.

Έτσι, καθώς ἦταν φυτεμένος στόν 
οἶκο τοῦ Θεοῦ, στίς αὐλές τοῦ Κυρίου, 
ἄκμαζε καί καρποφοροῦσε ἀρετές ὑπέρ 
τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 
πού βρισκόταν στήν ἀνάγκη εὕρεσης 
τῆς ἀληθείας.

Ἔδωσε μέ τόν ἀγώνα του καί τήν 
ἀφοσίωσή του στήν Ἐκκλησία, τό Φῶς 
τῆς ἀληθείας σέ λαούς πού βρίσκονται 
στό σκοτάδι. Αὐτό τό ἔργο τό ἐπετέλεσε 
μέ αὐταπάρνηση, χωρίς νά κυνηγᾶ τήν 
τακτοποίησή του ἤ τό συμφέρον του ἤ 
τήν βόλεψή του.

Ὑπῆρξε ἕνας ἀκάματος ἐργάτης τοῦ 
Εὐαγγελίου καί ἀφοσιωμένος στό κή-
ρυγμα τῆς μετανοίας καθώς πρῶτος 
διήγαγε τόν βίο τοῦ ἐν μετανοία. Ὅπου 
καί νά πήγαινε, ὅπου καί ἄν βρισκόταν, 
ἡ παρουσία του ἔδιδε ἀφορμή νά καλ-
λιεργοῦνται οἱ ἀρετές ἑκάστου καί νά 
καλλιεργεῖται τό Ἐκκλησιαστικό καί 
Χριστιανικό φρόνημα, ὥστε βῆμα τό 
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βῆμα, πέτρα τήν πέτρα, νά χτίζεται ἡ 
ἐπιθυμία τῆς συνάντησης μέ τόν Θεό 
διά τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς γνήσιος ἐργάτης 
τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Μεγάλου Γεωργοῦ 
καί τῆς ποίμνης τῶν λογικῶν προβάτων 
τοῦ ἑνός Ποιμένα ὑπῆρξε φιλακόλου-
θος, ἀναπαυόταν στήν προσευχή καί 
ἐπεδίωκε τήν Εὐχαριστιακή Σύναξη τῶν 
πιστῶν, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε Ἀρχιθύτης 
ὥστε ὅλοι νά εὐλογοῦνται ἀπό τήν συμ-
μετοχή τους στή μετάληψη τοῦ Σώμα-
τος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Ἀναστημένου 
Χριστοῦ.

Βοηθοῦσε τούς ἐμπεριστάτους τῆς 
Μητροπόλεώς του, δίδασκε καί νουθε-
τοῦσε πνευματικά τούς νέους, κήρυττε 
τό Εὐαγγέλιο σέ ἀνθρώπους πού δέν 
εἶχαν ξανά ἀκούσει γιά τόν Χριστό, τε-
λοῦσε ἀνελλιπῶς τήν Ἀναίμακτη Θεία 
Ἱερουργία, ἔκανε πράξη αὐτό πού ὁ 
Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός ὁ Θεολόγος 
ἔλεγε γιά τό τί εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος «τό 
ἁρπᾶσαι κόσμον καί δοῦναι Θεῷ καί 
Θεόν ποιῆσαι τόν ἄνθρωπον».

Ἕνα γεγονός στή ζωή του, τό ὁποῖο 
διηγεῖται ὁ ἴδιος, φανέρωσε αὐτό πού 
ἔμελλε νά ἐνδυθεῖ καί νά διακονήσει, τό 
τῆς Ἱερωσύνης ἀξίωμα. Τό καταθέτουμε 
γιά νά φανερώσουμε ὅτι στό πρόσωπο 
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου κ. Νικη-
φόρου συνέβη αὐτό πού κάποτε εἶπε ὁ 
Ἠσαΐας «...ἐκ κοιλίας μητρός μου ἐκάλε-
σε τό ὄνομά μου ... καί εἶπε μοί· δοῦλός 
μου εἰ σύ...»1 καθώς καί ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος «...ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας 
μητρός μου καί καλέσας διά τῆς χάρι-
τος αὐτοῦ... ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτόν ἐν 
τοῖς ἔθνεσιν...»2. Ὅταν ὁ ἀδελφός του ὁ 

1. Ἠσαΐας μθ΄ 1-3.
2. Πρός Γαλάτας α΄ 15-26.

Δημήτριος ἐκοιμήθη σέ βρεφική ἡλικία, 
ὁ πατέρας του ἔτρεξε στόν πνευματικό 
του, πατέρα Χρυσόστομο Παπασαρα-
ντόπουλο, γιά νά ἐξομολογηθεῖ καί νά 
βρεῖ παρηγοριά γιά τό θλιβερό συμ-
βάν. Ἐκεῖ ἐξέφρασε ἕνα παράπονο. Για-
τί ὁ Θεός πῆρε τόν Δημήτριο ὁ ὁποῖος 
ὑπῆρξε ὑγιέστατος καί δέν πῆρε τόν 
Γεώργιο ὁ ὁποῖος ὑπάρχει φιλάσθενος; 
Ἔτσι λεγόταν κατά κόσμον ὁ Μακαρι-
στός Κινσάσας κ. Νικηφόρος, Γεώργιος. 
Τότε ἔλαβε τήν ἀπάντηση ὅτι τόν Δημή-
τριο ὁ Θεός τόν ἤθελε κοντά του, ἐνῶ 
τόν Γεώργιο τόν ἄφησε στή ζωή γιατί θά 
γίνει ἱερεύς. Τέτοια ἦταν ἡ κλήση τοῦ Γέ-
ροντα στήν Ἱερωσύνη, μέ «η» διότι εἶχε 
οὐράνιο κάλεσμα ἀπό τόν Θεό τό ὁποῖο 
φανερώθηκε διά στόματος τοῦ πατρός 
Χρυσοστόμου καί κλίση μέ «ι» δηλαδή 
ὡς ἔφεση, ὡς ροπή, ὡς ἀγάπη γιά τήν 
Ἐκκλησία καί τήν Ἱερωσύνη ἡ ὁποία φά-
νηκε ἀργότερα στά ἐφηβικά του χρόνια, 
μέχρι τίς μεγάλες του ἀποφάσεις, καθώς 
συνέχισε νά ἐπικοινωνεῖ μέ τόν πατέρα 
Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο.

Ἄν μελετήσει κανείς τόν βίο του θά 
διακρίνει ὅτι θά μποροῦσε νά ἔχει ἀκο-
λουθήσει διάφορους ἄλλους δρόμους, 
οἱ ὁποῖοι, εἴτε θά τοῦ ἔδιναν ἐξέλιξη σέ 
εὐνοϊκότερους τόπους μέσα στήν δι-
οίκηση τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε θά τοῦ πα-
ρεῖχαν τήν ἡσυχία καί τήν εἰρήνη πού 
ἀναζητεῖ κάθε μοναχός. Ὅμως, ὁ ἴδιος 
διάλεγε πάντοτε τόν δύσκολο δρόμο, 
τῆς προσφορᾶς, τῆς θυσίας καί ὑπακοῆς 
στήν Ἐκκλησία, μέ τήν κοπή τοῦ ἰδίου 
θελήματος καί ἀκολουθώντας αὐτό πού 
ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδω-
ρος προσφώνησε στήν εἰς Ἐπίσκοπον 
χειροτονία του στό Παλαίφατο Πατρι-
αρχεῖο Ἀλεξανδρείας «...ἡ ἐγνωσμένη 
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ἀγάπη σου γιά τήν ζωντανή εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο, ὁδήγησε τά βήματά 
σου μακρυά ἀπό τήν ἁγιαστική ἡσυχία 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στό πνευματικό γε-
ώργιο τῆς Ἱεραποστολῆς, τόσο πλησί-
ον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, ὅσο καί κοντά 
στόν πολυσέβαστο Γέροντα Ἰγνάτιο, τόν 
πάλαι ποτέ Μητροπολίτη Κεντρώας 
Ἀφρικῆς καί πλέον προκάτοχό σου...». 
Θά μπορούσαμε νά ποῦμε, κατ’ ἐπέκτα-
ση αὐτοῦ τοῦ πνεύματος, ὅτι ὁ μακαρι-
στός ἔφυγε ἀπό τά Χανιά γιά νά ἐξυπη-
ρετήσει ἀνάγκες τῆς Ἀθωνιάδας Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς καί τῆς νεοσύστατης 
Μικραγιαννανίτικης ἀδελφότητας. Θά 
μποροῦσε ἀντί νά πάει στήν Ἀθωνιάδα 
Ἐκκλησιαστική Σχολή, νά συνέχιζε στήν 
Ἐκκλησιαστική Σχολή τοῦ Ἁγίου Ματ-
θαίου στά Χανιά. Βέβαιο εἶναι πάντως 
ὅτι ἄφηνε τήν καλή ζωή πού εἶχε ἑτοι-
μάσει ἀπό τά προηγούμενα χρόνια τῆς 
ἐργασίας του καί ξεκινοῦσε γιά νέους 
καί δύσκολους τόπους, μάλιστα στό ξε-
κίνημά τους. Ἐπιθυμία του ἦταν νά βοη-
θήσει ὅσους εἶχαν ἀνάγκη.

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κινσά-
σας κ. Νικηφόρος καίτοι ἔφυγε ἀπό τά 
Χανιά δέν ἔπαυσε τήν ἐπικοινωνία του 
μέ τό Μοναστήρι τῆς μετανοίας του, 
μέ τά Χανιά γενικῶς καί ἐξαιρέτως μέ 
τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πα-
χιανῶν. Ἐκεῖ εἶχε τόν διορισμό του ὡς Δι-
άκονος. Ὑπῆρξε συχνός ἐπισκέπτης τῶν 
δύο αὐτῶν σταθμῶν τῆς ζωῆς του. Λάμ-
βανε δύναμη ἀπό τήν ἐπικοινωνία του 
αὐτή ὅπως καί μέ τούς πατέρες ἀπό τό 
Ἅγιο Ὄρος. Οἱ χριστιανοί τῆς περιοχῆς 
του καί οἱ ἀλλόθρησκοι, στήν Μητρό-
πολη Κινσάσας ζοῦσαν πλησίον του, θά 
λέγαμε, περιόδους πρωτοχριαστιανικῶν 

καταστάσεων, ὥστε δι’ αὐτοῦ νά ἰσχύει 
ὁ προφητικός λόγος τοῦ Ἠσαΐα «ὁ λαός 
ο καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, 
καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ 
θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. 
δ΄ 15-16). Φῶς, λοιπόν, ἀποτελοῦσε ὁ 
μακαριστός κ. Νικηφόρος γιά τήν περι-
οχή τῆς εὐθύνης του πού τοῦ ἐναπέθεσε 
ὁ δεύτερος θρόνος τῆς Ὀρθοδοξίας, τό 
Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, καί αὐτό τό 
Φῶς τό συντηροῦσε, μεταξύ ἄλλων καί 
μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἔχοντας τήν ἐπικοι-
νωνία του μέ τό Μοναστήρι μας καί τήν 
Μητρόπολή μας. Μέχρι τό τέλος τῆς 
ζωῆς του ὑπῆρξε πνευματικός τῆς ἀδελ-
φότητας. Διατηροῦσε ἄριστες σχέσεις 
μέ τόν Μητροπολίτη μας Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό. Ἀπό τήν 
ἄλλη, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ ἀδελφό-
τητα καί ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 
τίμησε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία 
του καθώς θρήνησε γιά τήν ἐκδημία του 
πρός Κύριον.

Θά ἤθελα νά συμπεριλάβω κάποιες 
γραμμές ἀπό μία ἐπιστολή πού ἔστειλε 
πρός τήν ἀναξιότητά μου γιά νά μέ στη-
ρίξει στόν πνευματικό μου ἀγώνα. Σέ 
αὐτές τίς γραμμές μποροῦμε νά δοῦμε 
τήν ἀγάπη του γιά τήν πνευματική ζωή, 
τήν ἀγάπη του γιά τό μοναστήρι τῆς 
Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων καί τό ἐνδι-
αφέρον του νά νουθετεῖ τούς νεότερους:

«Ἀγαπητέ ἀδελφέ μοναχέ π. Νικηφόρε
Οἱ ἅγιοι τῆς Μονῆς μας Ἀκάκιος καί 

Γεράσιμος... νά σέ δίδουν πνευματικές 
νίκες, ὁ δέ ἅγιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός νά 
σοῦ χαρίζει τήν ταπείνωση καί τήν ὑπο-
μονή του. Στηρίξου πάνω στήν πίστη, 
στήν ταπείνωση, στήν ὑπακοή, στήν ὑπο-
μονή, στήν ἐπιμονή στόν ἀγώνα γιά τήν 
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σωτηρία μας. Μή φοβηθεῖς, ὅταν ὁ πειρα-
σμός σέ ἐπιτίθεται μέ διαφόρους τρόπους, 
χαῖρε καί ἀγωνίσου... Μήν ἀσχοληθεῖς μέ 
κρίσεις καί κατακρίσεις... Κράτα σιωπή... 
καί προσεύχου... Συγχώρα καί προχώρα. 
Φρουρήσου κάτω ἀπό τήν ὑπακοή καί 
τόν καθημερινό μοναχικό κανόνα... Μέ 
συγκίνησε ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί συμ-
μοναστής Μητροπολίτης Χανίων Δαμα-
σκηνός πού συνεδίασε τό πρόσωπό μου 
μέ τό ὄνομα πού σοῦ χάρισε. Δέν τό ἀξίζω. 
Ἀγαπητέ μου ἀδελφέ π. Νικηφόρε, μήν μέ 
ξεχνᾶς στίς προσευχές σου. Ἔχω μεγάλη 
ἀνάγκη ἀπό αὐτές ἐδῶ στόν δύσκολο 
ἀγώνα τῆς Ἱεραποστολῆς. Σέ ἀσπάζομαι 
ἐν Κυρίω, ἀγαπητέ ἀδελφέ Νικηφόρε.

Ὁ Μητροπολίτης Κινσάσας 
Νικηφόρος»

Ἐπιπλέον, ἀπό τόν βίο τοῦ μακαρι-
στοῦ διακρίνουμε ὅτι ἐπιδίωκε νά ἀνα-
λώνει τόν ἑαυτό του στήν καλλιέργεια 
τῶν νέων. Ἦταν πάντοτε στό πλευρό 
τῶν σπουδαστῶν. Ἔβλεπε στά μάτια 
τους τήν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἔβλεπε στήν ὁρμή τῆς νιό-
της τους τά αὐριανά καίρια στελέχη τῆς 
Ἐκκλησίας. Πράγματι, πολλούς νέους 
ἐνέπνευσε στήν ἀγάπη γιά τήν ἱερωσύ-
νη, τόν μοναχισμό καί τήν εὐλαβῆ δια-
κονία τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπῆρξε ἐκτός ἀπό 
ἁπλός καθηγητής τῶν σπουδαστῶν καί 
πνευματικός ὁδηγός τους. Καλλιερ-
γοῦσε στούς μαθητές καί φοιτητές του 
τήν ἐπικοινωνία τους μέ τήν Ἐκκλησία 
καί μέ τό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, τοῦ Σώμα-
τος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι 
ἔβλεπε νά καλλιεργεῖται τό ἐκκλησια-
στικό καί χριστιανικό ἦθος πέραν τῆς 
ἐπιστημονικῆς προσέγγισης τῆς θεολο-
γίας. Ἐκεῖ ἔβλεπε τήν οὐσιαστική ἀνά-

γκη καλλιέργειας καί παιδείας γιά τήν 
στελέχωση τῆς Ἐκκλησίας.

Σήμερα, διακρίνοντας ὅλα τά πα-
ραπάνω τόν εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτό τό 
ταπεινό πρότυπο πού ὑπῆρξε γιά ἐμᾶς 
τούς νεότερους καί δοξάζουμε τόν Θεό 
γιά τήν δωρεά Του νά τόν ἔχει ἡ ἀδελ-
φότητά μας παρακαταθήκη.

Υπήρξε, πράγματι, αὐτό πού ὁ Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος 
τοῦ ἐπέδειξε ὅτι εἶναι ὁ Ἀρχιερεύς, στήν 
προσφώνησή του κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπο 
χειροτονία του, διά στόματος τοῦ σοφοῦ 
καθηγητοῦ τῆς Αἰγύπτου Ἰσιδώρου Πη-
λουσιώτου: «Ἡ Ἀρχιερατική διακονία 
ἔχει ἔργον καί οὐκ ἄνεσιν, φροντίδα καί 
οὐ τρυφήν, λειτουργίαν ὑπεύθυνον καί 
οὐκ ἀρχήν ἀνεξέταστον, πατρικήν κηδε-
μονίαν καί οὐ τυρανικήν αὐτονομίαν».

Καθώς ἦταν ὅλα τά παραπάνω ἄνθι-
ζε, ἄκμαζε αὐξανόταν καί καρποφο-
ροῦσε, ὅπως προαναφέραμε. Ἀπό τούς 
καρπούς αὐτούς πολλοί ἔτρωγαν καί 
ὠφελοῦνταν καί γίνονταν δυνατοί στό 
πνεῦμα. Εἰς ἐξ αὐτῶν καί ὁ γράφων.

Τό 2021 ἀπεβίωσε λόγω τῆς μεγάλης 
μάστιγας τῆς ἀσθενείας τοῦ Κορονοϊοῦ 
σκορπώντας θλίψη σέ ὅλους ὅσοι τόν 
γνώριζαν. Τό λείψανό του βρίσκεται στό 
Ἅγιο Ὄρος, στά ἁγιασμένα χώματα τῆς 
Μικραγιάννας στήν ἡσυχία καί στήν 
εἰρήνη πού κατά βάθος ἐπιθυμοῦσε νά 
βρίσκεται μακριά ἀπό τήν δόξα τοῦ Ἐπι-
σκοπικοῦ ἀξιώματος.

Εὐχόμαστε ἡ μνήμη του νά εἶναι 
αἰωνία, στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ καί 
Ἰσαάκ καί Ἰακώβ, ὅπως προσευχηθήκα-
με καί αἰτηθήκαμε ὡς Ἐκκλησία καί ὡς 
σῶμα Χριστοῦ καί νά ἔχουμε ἀπαξάπα-
ντες τήν εὐχή του καί τίς πρεσβεῖες του. 
Ἀμήν!
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Τά ἱερά Μνημόσυνα Τά ἱερά Μνημόσυνα 
καί τά στάδια βίωσης τοῦ πένθουςκαί τά στάδια βίωσης τοῦ πένθους

Διπλωματική  ἐργασία
τοῦ κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη, 

Δ/ντοῦ Γραφείου Τύπου καί τοῦ Ρ/Σ Μαρτυρία 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, 

Msc Θεολογίας

Κεφάλαιο 3Κεφάλαιο 3
Χρόνος τελέσεως ΜνημοσύνωνΧρόνος τελέσεως Μνημοσύνων

Ὁχρόνος τελέσεως τῶν μνημοσύ-
νων ἔχει καί αὐτός τήν ἀναφορά 

του στήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, 
στήν Δευτέρα Παρουσία καί τήν Μέλ-
λουσα Κρίση.

Οἱ Ἀποστολικές Διαταγές μᾶς ἀνα-
φέρουν ὅτι πρέπει νά τελοῦμε μνημό-
συνα τήν 3η μέρα, τήν 9η, τήν 40ή, καί 
στόν χρόνο1. 

Ἐκτός ἀπό αὐτά ἡ Ἐκκλησία μας 
ἔχει καί δύο Ψυχοσάββατα, στά ὁποῖα 
μνημονεύονται ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀπό 
ἀρχῆς τοῦ κόσμου μέχρι ἐσχάτων. Τό 
πρῶτο Ψυχοσάββατο τό ὅρισαν οἱ Πα-
τέρες τήν Κυριακή πρό τῆς Κρίσεως 
(Ἀπόκρεω). Αὐτήν τήν ἡμέρα ἡ Ἐκκλη-
σία μας τελεῖ μνημόσυνα γιά τά παιδιά 
της πού κοιμήθηκαν σέ ξένο τόπο, εἴτε 
στή θάλασσα, εἴτε στήν ἔρημο γῆ, γιά 
ἐκείνους πού δέν ἔχουν γίνει κανονι-
κά μνημόσυνα καί ἔχουν στερηθεῖ τήν 
ὠφέλειά τους.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κινούμενοι ἀπό 

1  Ἀποστολικές Διαταγές σελ. 169, 8-13.

φιλανθρωπία ὅρισαν νά τελοῦνται 
μνημόσυνα ὑπέρ ὅλων «τῶν κεκοιμη-
μένων», ὥστε νά συμπεριλαμβάνονται 
καί ἐκεῖνοι πού δέν τούς ἔγιναν κανο-
νικά μνημόσυνα.

3.1 Τά τριήμερα καί τά ἐννιάμερα3.1 Τά τριήμερα καί τά ἐννιάμερα 

Ὁ Ἅγ. Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης 
ἀναφέρει ὅτι τελοῦνται τήν τρίτη ἡμέ-
ρα εἰς ἀνάμνηση τῆς τριημέρου Ἀνα-
στάσεως τοῦ Κυρίου. Τήν 9η ἡμέρα εἰς 
τύπον τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων. Τήν 
«40ήν σύμφωνα μέ τόν παλαιό τύπο, 
διότι καί οἱ Ἰουδαῖοι ὅταν πέθανε ὁ 
Μωυσῆς τόν πένθησαν» γιά σαράντα 
ἡμέρες2. 

Ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης στά τρι-
ήμερα καί στά ἐννιάμερα βλέπει ἄλλο 
συμβολισμό.3

«Τά τρίτα τελοῦνται ὑπέρ τοῦ κε-
κοιμημένου, διότι ὁ ἄνθρωπος διά τῆς 
Ἁγίας Τριάδος ἔλαβε τό εἶναι καί διότι 
ὁ μεταστάς θέλει ἀλλοιωθεῖ καί θέλει 
νά φανῆ ὅπως τό ἀρχαῖο καλλώπισμα 
«εἰς τό ὁποῖον ἦτο πρό τῆς παραβά- 

2  Ἁγ. Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης P.G. 78,260.
3  Συμεών 2 P.G. 155, 692B.
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σεως ἤ καί εἰς καλλίτεραν ἴσως». Τά 
ἔνατα διά νά συνταχθῆ τό πνεῦμα του 
ὡς ἄυλον καί τῆς ἰδίας φύσεως μετά 
τῶν ἀγγέλων...4

Σύμφωνα μέ ἄλλη πηγή τά ἐννιάμε-
ρα γίνονται γιατί ὅπως κατά τήν ἔνα-
τη ἡμέρα τῆς κυήσεως δημιουργεῖται ἡ 
σάρκα στό ἔμβρυο, ἔτσι κατά τήν ἔνατη 
ἡμέρα τοῦ θανάτου διαλύονται σάρκες 
καί μέλη.5 

3.2 Τά τεσσαρακονθήμερα ἤ σαράντα3.2 Τά τεσσαρακονθήμερα ἤ σαράντα

«...Τά δέ τεσσαράκοντα διά τήν τοῦ 
Σωτῆρος Ἀνάληψιν, ἤτις ἔγινε μετά τήν 
Ἀνάστασιν μετά τόν ἀριθμῶν αὐτόν 
τῶν ἡμερῶν, διά νά ἀναληφθῆ καί 
αὐτός τότε, ὅταν ἀναστηθῆ... καί διά 
νά προϋπαντήση τόν Κριτήν...».6 

Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Συμεών Θεσ-
σαλονίκης γίνονται γιατί ὅπως καί ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἀναλήφθηκε 
στούς οὐρανούς σαράντα ἡμέρες μετά 
τήν Ἀνάστασή του, ἔτσι νά ἀναληφθεῖ 
καί ὁ κεκοιμημένος ὅταν ἀναστηθεῖ...

Σύμφωνα μέ ἄλλο συμβολισμό τά 
τεσσαράκοντα γίνονται γιατί τήν τεσ-
σαρακοστή ἡμέρα εἰς τέλειαν ὄψιν δι-
ατυποῦται καί τέλειος ἄνθρωπος ἀπο-
καθίσταται.7 

Ὑπάρχει ἀκόμη καί ἡ ἄποψη ὅτι τά 

4  ὅ.π. 1 σελ. 310-312.
5  Ἀκολουθία τῶν Μνημοσύνων, Κατά τήν 

τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἅγιον  Ὄρος, 1992, σελ. 
310-312.

6  Συμεών 1 σελ. 310-312.
7  Ἀκολουθία τῶν Μνημοσύνων, Κατά τήν 

τάξιν τοῦ Ἁγίου  Ὄρους, Ἅγιον  Ὄρος, σελ.19.

σαράντα γίνονται διότι μετά τόν θάνα-
το τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα διαλύεται 
καί ἐξαφανίζεται καί ἡ καρδιά.8

3.3 Τά τρίμηνα, τά ἑξάμηνα, 3.3 Τά τρίμηνα, τά ἑξάμηνα, 
τά ἐννιάμηνα καί τά ἐτήσιατά ἐννιάμηνα καί τά ἐτήσια

Τά «ἐτήσια» μνημόσυνα τελούνται 
τήν ἡμέρα μνήμης μέ ἐκείνη τῆς κοιμή-
σεως τοῦ νεκρού, καθώς γιά τούς Χρι-
στιανούς ἡ ἡμέρα τῆς ἀληθινῆς Γεν-
νήσεως εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ σωματικού 
θανάτου καί τῆς μεταστάσεως στήν 
αἰώνια ζωή.9

Λόγο γιά τά ἐτήσια κάνουν καί οἱ 
Ἀποστολικές Διαταγές «καί ἐνιαύσια 
ὑπέρ μνήμης αὐτοῦ...».10

Τά τρίμηνα, ἑξάμηνα, ἐννιάμηνα καί 
τρίχρονα, πολλαπλάσια, τῆς τριάδος, 
συμβολίζουν τήν «Τριάδα, τόν τῶν 
ὅλων Θεόν» καί γίνονται «εἰς δόξαν 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ὑπέρ τοῦ μεταστά-
ντος».11

Ἐκτός ἀπό τά ἀτομικά μνημόσυνα 
τά ὁποῖα τελοῦνται κατά τήν τρίτη, 
ἐνάτη, τεσσαρακοστή ἡμέρα ἀπό τήν 
κοίμηση τοῦ κεκοιμημένου ἡ Ἐκκλησία 
μας ἔχει εἰσαγάγει σέ ὅλες τίς ἀκολου-
θίες τίς δεήσεις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν 
ψυχῶν καί μακαρίας μνήμης τῶν προ-
κεκοιμημένων πατέρων καί ἀδελφῶν 
μας, δηλαδή γενικῶν δεήσεων ἤτοι καί 
εὐχῶν πού μποροῦν νά ἐξειδικευθοῦν 
μέ τήν μνημόνευση ὀνομάτων. 

8  ὅ.π. σελ. 19-20.
9  https://www.agiooros.net
10  Τρεμπέλας σελ. 319.
11  Συμεών Θεσ/κης 2.
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Ἔτσι ἔχουμε τίς ἐκτενεῖς τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λει-
τουργίας («Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός... 
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί 
αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν...»), 
τήν Ἀκολουθία τῆς προσκομιδῆς καί 
τά μετά τόν καθαγιασμό δίπτυχα τῆς 
Θείας Λειτουργίας, τό «Εὐξώμεθα» τοῦ 
μεσονυκτικοῦ καί τοῦ ἀποδείπνου, τό 
νεκρώσιμο τροπάριο στήν τριθέκτη 
καί ἰδιαιτέρως τό δεύτερο μέρος τοῦ 
καθημέραν μεσονυκτικοῦ, πού στίς 
πηγές χαρακτηρίζεται «τρισάγιον ὑπέρ 
τῶν κεκοιμημένων» καί περιλαμβάνει 
δύο ψαλμούς (τόν ρκ΄ καί ρλγ΄), τρι-
σάγιο κ.λπ., τρία νεκρώσιμα τροπά-
ρια («Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἀγαθός...» 
κ.λπ.) καί Θεοτοκίο καί τήν νεκρώσιμο 
εὐχή («Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἐπ’ ἐλπίδι 
ἀναστάσεως...»).12

12  Ἰωάννου Φουντούλη, Τελετουργικά Θέ-
ματα τ. Γ΄, Ἔκδ. Ἀποστ.Διακονίας, 2007.

Στούς κεκοιμημένους καί στίς ὑπέρ αὐτῶν 
δεήσεις εἶναι ἀφιερωμένα ὅλα τά Σάββατα 
τοῦ ἔτους. Κατ’ αὐτά ψάλλονται νεκρώσιμα 
τροπάρια καί κανών κατά τόν ἦχον τῆς ἑβδο-
μάδος, τελοῦνται δέ κανονικῶς καί τά μνημό-
συνα. Ἑξαιρέτως δέ δύο Σάββατα κατ’ ἔτος, τό 
Σάββατον πρό τῆς Ἀπόκρεω καί τό Σάββατον 
πρό τῆς Πεντηκοστῆς, εἶναι ἡμέρες κοινῶν 
καί πανδήμων μνημοσυνῶν ἀφοῦ κατ’ αὐτά 
«μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος 
κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πατέ-
ρων καί ἀδελφῶν». Ἡ ἐπιλογή τοῦ Σαββάτου 
ὡς νεκρωσίμου ἡμέρας ὀφείλεται ἀφ’ ἑνός μέν 
στόν χαρακτηρισμό της στήν Γένεση ὡς ἡμέρας 
«καταπαύσεως» ἀπό τῶν ἔργων τοῦ δημιουρ-
γοῦ του κόσμου Θεοῦ (Γέν. β΄2), ἀλλά καί γιά 
τόν κατά τό Σάββατο ἐκεῖνο τῆς ἑβδομάδος 
τῶν ἁγίων παθῶν «σαββατισμό» τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν τάφο. Ἀνάλογες νεκρώ-
σιμες ἑορτές κατ’ ἔτος ὑπῆρχαν καί στόν προ-

Κεφάλαιο 4Κεφάλαιο 4
Τά μνημόσυνα στήν Κρητική παράδοσηΤά μνημόσυνα στήν Κρητική παράδοση

Στήν Κρήτη μας ἕνα νησί μέ μεγά-
λη ἱστορία, ἔθιμα καί παραδόσεις 

ἀναλλοίωτες στό χρόνο, συνηθίζο-
νταν, τά τακτά μνημόσυνα στούς νε-
κρούς, ὅπως ἐπιβεβαιώνουν ποικίλα 
ἔγγραφα καί μαρτυροῦν στίχοι τοῦ 
Ἐρωτόκριτου.

Τό πένθος ἔδειχναν καί τό δείχνουν 
ἀκόμα καί σήμερα οἱ προσφιλεῖς τοῦ 
νεκροῦ φορώντας μαῦρα ρούχα, μαῦρο 
πουκάμισο οἱ ἄντρες, μαῦρο τσεμπέρι 
οἱ γυναῖκες, κρατώντας τά παράθυρα 
κλειστά, νηστεύοντας καί μένοντας 
χωρίς περιποιήσεις. 

Μία φορά ὅπως ἀναφέρεται στό βι-
βλίο τοῦ Κανάκη Γερωνυμάκη, μία κο-
πελιά πῆγε στήν έκκλησία σέ ἕνα μνη-
μόσυνο μέ χρωματιστά ροῦχα καί τῆς 
ἔβγαλαν τό ἑξῆς τραγουδάκι:

Δέν τό κατεχες μωρή... πούλα κουτρουλή;
πῶς εἶναι θλίψη στό Βουβά 

καί δέν τά βάνουν τά πλεκτά,
μοῦδε τά μεταξωτά, γιατί ἐπόθανεν ἐπά 

ὁ Διαμαντής ὁ παπάς; 

χριστιανικό κόσμο πού ἀντικατεστάθησαν ἀπό 
τά κοινά μνημόσυνα τῶν δύο Ψυχοσαββάτων. 
Στό Σάββατο πρό τῆς Ἀπόκρεω μεταξύ ς΄ καί 
ζ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ ὄρθρου ὑπάρχει θαυ-
μάσιο Συναξάριο γραμμένο ἀπό τόν Νικηφόρο 
Κάλλιστο Ξανθόπουλο, στό ὁποῖο ἀναλύεται 
ἡ περί τῆς μετά θάνατον ζωῆς διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας καί διεξοδικῶς ἐκτίθενται τά περί 
μνημοσυνῶν καί τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας τῶν 
ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων.
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Καί σέ ἄλλο σημεῖο στό ἔργο τοῦ 
Κανάκη Γερωνυμάκη γίνεται ἀναφο-
ρά ὅτι στά μνημόσυνα στήν Κρήτη 
ἔκαναν 3 ἥμερα, 9μερα, 3μηνα, 6μηνα, 
9μηνα, χρόνια. 

Τήν δεύτερη ἐπέτειο τό ἔλεγαν «συ-
ναπάντημα». Ἔκαναν καί 3χρονο καί 
γιά τά μικρά παιδιά ἔδιναν «ξερολει-
τρουγές» (χωρίς κόλλυβα).

Τό Σάββατο πήγαιναν πολλές γυ-
ναῖκες γιά νά καθαρίσουνε τό στάρι 
γιά τά κόλλυβα.

Τό ἔβραζαν καί τό βράδυ τό ἔβαζαν 
στό κόσκινο καί μέ ἀσημοκούφετα τό 
πλουμίζαν καί κάνανε τό σταυρό καί 
τά ἀρχικά τοῦ ὀνόματος τοῦ κεκοιμη-
μένου. Συνέβαινε ὅμως καί καμιά φορά 
νά τά πλουμίζουνε πάνω στή ζάχαρη μέ 
καφέ καί νά κάνουνε τό σταυρό καί τά 
γράμματα.

Πάνω ἀπό τό πανέρι ξενυχτοῦσαν 
συγγενικές γυναῖκες καί ἅμα ἦταν νέος 
λέγανε καί μοιρολόγια. Ἐκτός ἀπό τό 
στάρι πήγαιναν ἀκόμα ἕνα κόσκινο μέ 
κουλούρια καί ἀκόμα ἕνα μέ φροῦτα ἤ 
ἕνα δίσκο μέ μυζηθροκαλίτσουνα. Τά 
κουλούρια ἦταν ὅπως τοῦ γάμου.

Στό σπίτι μετά τό μνημόσυνο γινό-
ταν τραπέζι ὅπου καλοῦσαν τόν ἱερέα 
τούς συγγενεῖς καί τούς φίλους καί δι-
κούς πού ἤλθανε ἀπό ξένα χωριά, μά 
καί ὁρισμένους ἀπό τό χωριό γιά νά 
συντροφέψουνε τούς ξένους.

Στό τραπέζι δέν κάνανε «σ’ ὑγεία» 
τά ποτήρια τους γιατί αὐτό εἶναι ἐκδή-
λωση χαρᾶς. Εἰδικά ἅμα ἤτανε νέος, 
ἤτανε ἔντονη ἡ θλίψη στά πρόσωπα 
ὅλων. «Ὁ Θεός νά τοῦ συγχωρέσει καί 

ἄς μήν ἤτονε γιά τό συχωρεμό» ἤτανε 
συνηθισμένος συγχωρεμός γιά τούς 
νέους πού τόνιζε τήν πρόωρη ἀπώλεια 
καί τήν μεγάλη συμφορά.

Ἅμα πέθαινε νέος ἄνθρωπος τό 
πένθος ἤτανε τοπικό καί δέν γίνονταν 
ὅπως ἀκόμη καί σήμερα στό χωριό 
χαρμόσυνες ἐκδηλώσεις, ἐνῶ πολλές 
φορές ἀκυρώνονταν καί πανηγύρεις 
τοῦ χωριοῦ εἰς μνήμη τοῦ κεκοιμημέ-
νου.13

Τό σπίτι πού πενθεῖ μένει ἄσπρι-
στο πολλές φορές καί χρόνια καί μέσα 
εἶναι ὅλα μαῦρα, καθώς καί τά τραπε-
ζομάντιλα καί τά κασελοσκεπάσματα 
(σκέπασμα καρυδένιου μπαούλου), 
στόν τοῖχο εἶναι κρεμασμένη μόνο ἡ 
φωτογραφία τοῦ κεκοιμημένου. Σα-
ράντα μέρες ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ μα-
καριστοῦ πρέπει νά πιάνει ἡ μητέρα, ἡ 
γυναίκα ἤ ἡ ἀδερφή του, «λιβάνι», δηλ. 
ἐπί σαράντα μέρες ἑτοιμάζεται φαγητό 
ἐπίτηδες, τό ὁποῖο δίδεται στά φτωχά 
σπίτια «γιά συγχωρεμό» καί πιστεύε-
ται ὅτι ὁ πεθαμένος τά εὑρίσκει εἰς τόν 
κάτω κόσμο, γι’ αὐτό καί φροντίζουν νά 
εἶναι ἐξαιρετικά. Μέ τήν αὐγή ἑτοιμά-
ζεται καί μαγειρεύεται τό φαγητό: σάν 
τελειώσει τοποθετεῖται στό τραπέζι ὡς 
ἑξῆς: Ἕνα πιάτο φαγητό, ψωμί, κρασί 
γεμάτο ἕνα ποτήρι, ἕνα ποτήρι νερό, τό 
θυμιατό μέ λιβάνι, ἕνα κερί ἀναμμένο. 
Ἄν ἔχει ἑτοιμαστεῖ καί δεύτερο εἶδος 
φαγητοῦ, βάζουν καί ἀπ’ αὐτό δεύτε-
ρο πιάτο. Μέσα στό θυμιατό παίρνει 

13  Κανάκης Γερωνυμάκης, Κρητική λαογρα-
φία, - ἐκδόσεις Mystis, Ἡράκλειο, 2008.
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αὐτός πού τό ἑτοιμάζει μία 
σταγόνα κρασί, μία σταγό-
να νερό (μέ τό μικρό του 
δάκτυλο: τό βουτᾶ στό πο-
τήρι καί τό στάζει ἐπάνω), 
ἕνα ψίχουλο ψωμί, ἕνα ψί-
χουλο ἀπό τό κάθε φαγητό 
καί λίγο λιβάνι. Κρατάει 
στό χέρι τό θυμιατό, σταυ-
ρώνει ἐπάνω εἰς τό τραπέζι τρεῖς φορές 
καί λέει: «κάμε, Χριστέ μου, νά τό βρεῖ 
ἡ ψυχή του στόν κάτω κόσμο, νά δρο-
σιστεῖ». Κατόπιν τοποθετεῖ τό θυμιατό 
στήν αὐλή, σβήνει τό κερί καί παίρνει 
τά φαγιά στόν δίσκο καί τά δίνει στή 
γειτονιά. Ἡ γυναίκα αὐτή τά δίνει πρωί 
καί χρειάζεται νά εἶναι νηστική καί 
καθαρή, τά δέ φαγητά νηστίσιμα καί 
τίς νηστίσιμες ἡμέρες, ἔτσι ὁ νεκρός 
θά νιώσει χαρά καί ἀγαλλίαση καί θά 
τύχη δικαιοσύνης ἀπό τόν Θεό. Στά 
πολύ φτωχά σπίτια τό «λιβάνι», δηλ. 
τά φαγιά αὐτά, τά ξοδεύουν οἱ ἴδιοι καί 
συγχωροῦν. Ἡ πενθοῦσα γυναίκα στά 
Σφακιά φοράει μαῦρο μαντίλι στό κε-
φάλι (τσεμπέρι). Ἄν θέλει νά δεῖ τόν 
νεκρό της καί στόν ὕπνο, τοποθετεῖ 
ἐπάνω στό τραπέζι αὐτό, πού τοποθε-
τοῦνται καί τά φαγιά, τό τσεμπέρι της.

Στή Χώρα τῶν Σφακίων ἡ Δ... Ψ... 
εἶδε τό βράδυ στόν ὕπνο της τόν ἄνδρα 
της ὅτι φοροῦσε τήν Κρητική στολή 
του, χωρίς ὅμως στό κεφάλι νά φορᾶ τό 
μεταξωτό μαῦρο μαντίλι μέ τά κρόσσια 
καί τόν ἐρώτησε γιατί; Ἐκεῖνος τῆς εἶπε 
τότε «ξεχάσατε νά μοῦ τό δώσετε». Τό 
πρωί ἔψαξε καί τό βρῆκε καί τό ἔδωσε 
ἐκεῖ πού εἶχε δώσει καί τή στολή τοῦ 

ὀνείρου. Τό βράδυ πάλι 
τόν ὀνειρεύτηκε, διότι 
πάλι εἶχε τοποθετήσει τό 
τσεμπέρι στό τραπέζι, καί 
τότε τόν εἶδε καί τό φο-
ροῦσε γελαστός καί εὐχα-
ριστημένος. Η Μ. Β. ἀπό 
τό Ἀσκύφου Σφακίων μέ 
τόν ἴδιο τρόπο εἶδε στόν 

ὕπνο τῆς τόν ἀδερφό τῆς στολισμένο 
καί ἀξύριστο καί τόν ἐρώτησε, γιατί δέν 
ἔχει ξυριστεῖ. Τότε τῆς εἶπε «Ἀφοῦ δέν 
μοῦ δώσετε μηχανή πῶς νά ξυριστῶ;». 
Τήν ἑπομένη ἔδωσαν σέ κάποιο φτωχό 
τή μηχανή.

Τά κόλλυβα στά Σφακιά δέν ἑτοι-
μάζονται κατά διάφορο τρόπο ἀπ’ ὅ,τι 
εἰς τήν ὑπόλοιπη Κρήτη, μόνο πού 
κάθε μνημόσυνο ἐκτός του δίσκου μέ 
τά κόλλυβα συνοδεύεται καί ἀπό ἕνα 
δίσκο κουλούρια ὅπως καί τοῦ γάμου, 
μία μεγάλη φιάλη κρασί, ἕνα δίσκο 
τυρί κομμένο σέ κομμάτια καί ἕνα δί-
σκο καλιτσουνάκια. Ὅλα αὐτά δίδονται 
γιά συγχωρεμό στούς ἐκκλησιαζομέ-
νους. Ὅταν συμπληρωθεῖ τό δεύτερο 
ἔτος ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ κεκοιμημέ-
νου, τοῦ κάνουν πάλι κόλλυβα. Αὐτό 
λέγεται συναπάντημα. Τό ἴδιο γίνεται 
καί ὅταν συμπληρωθεῖ τό τρίτο ἔτος, 
ὅπου σταματοῦν τά μνημόσυνα, ἀλλά 
τό πένθος ἐξακολουθεῖ, ἄν μάλιστα 
πρόκειται γιά χήρα, δέν βγάζει ἐφ’ 
ὅρου ζωῆς οὔτε τά μαῦρα ροῦχα οὔτε 
τό τσεμπέρι της.14

14  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ 1958-
http://www.rizitiko.gr/.
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Ἡ μάνα, τό σταυρουδάκι καί ὁ Τοῦρκος

Σέ ἕνα ντοκιμαντέρ γιά τή 
γενοκτονία τῶν Ποντίων 

πού παρουσιάστηκε τή δε-
καετία τοῦ ’90, μίλησε ἕνας 
γηραιός κύριος ποντιακῆς 
καταγωγῆς μέ κατάλευκα 
μαλλιά. Ἦταν καθηγητής πανεπιστημίου. 
Αὐτός, μέ πολύ συγκίνηση, εἶπε τά ἑξῆς: 
«Ἀρκετά χρόνια πρίν, ὅταν ἤμουν πενηντά-
ρης, μιλοῦσα μέ μιά θεία μου πού ἦταν για-
γιά πιά. Μοῦ μιλοῦσε μέ μεγάλο παράπονο 
γιά τήν πατρίδα μας, τόν Πόντο, καί γιά τούς 
προγόνους μας. Πάνω στήν κουβέντα τῆς 
εἶπα πώς συντομα θά ἔκανα ταξίδι – προ-
σκύνημα στόν Πόντο. Κρεμάστηκε πάνω 
μου καί με παρακάλεσε με λυγμούς, ὅταν 
πάω, νά τῆς κάνω ἕνα χατίρι.

Μοῦ διηγήθηκε ἐπακριβῶς ποῦ βρισκό-
ταν τό πατρικό της σέ χωριό τοῦ Πόντου. 
Μοῦ ἐξήγησε μέ λεπτομέρεια τά χαρα-
κτηριστικά του χωριοῦ, τούς δρόμους, καί 
μοῦ προσδιόρισε μέ ἀκρίβεια τή θέση τοῦ 
σπιτιοῦ. Μοῦ εἶπε, μόλις τό βρῶ, νά ζητήσω 
ἀπ’ τούς Τούρκους πού θά ἔμεναν πιά ἐκεῖ 
νά βροῦν ἕνα κασελάκι, ποῦ εἶχε κρύψει σέ 
συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ παλιοῦ ἀρχοντι-
κοῦ. Μοῦ περιέγραψε πλήρως τό κασελά-
κι καί τό τί περιεῖχε μέσα. Ἀσημικά, παλιά 
κοσμήματα, λίρες κλπ, ἕναν μικρό θησαυ-
ρό δηλαδή. Μοῦ εἶπε νά τά ἀφήσω στούς 
Τούρκους γιά ἀμοιβή, με προϋπόθεση νά 
μοῦ δώσουν ἕναν κρεμαστό σταυρό πού 
εἶχε μέσα τό κασελάκι.

Αὐτός ὁ σταυρός ἦταν ὁ βαφτιστικός 
τοῦ μικροῦ παιδιοῦ της, πού τό ἔχασε κατά 
τή γενοκτονία. Αὐτή εἶχε γλιτώσει. Εἶχε γλι-
τώσει μόνο τή ζωή της, γιατί ἡ χαροκαμένη 

(Μιά ἀληθινή, συγκλονιστική καί ἰδιαίτερα συγκινητική ἱστορία)

ψυχή της μόνο ὁ Θεός γνω-
ρίζει πῶς πέρασε μέσα στίς 
πικρές ἀναμνήσεις ἐδῶ στήν 
Ἑλλάδα. Ἔσβησε τά παρακα-
λετά της μέσα στά δάκρυα 
καί τῆς ὑποσχέθηκα νά κάνω 

ὅ,τι θά περνοῦσε ἀπ’ τό χέρι μου, ἀλλά 
μέσα μου δέν εἶχα πολλές ἐλπίδες. 

Πράγματι, ἔκανα τό ταξίδι, ἔκανα ὅ,τι 
ἐπιθυμοῦσα γιά τόν ἑαυτό μου καί μετά κα-
τευθύνθηκα γιά τό χωριό τῆς θείας μου. Ἡ 
περιγραφή του ἦταν τόσο λεπτομερής, πού 
βρῆκα τό σπίτι πολύ εὔκολα. Παλιό λιθόκτι-
στο δίπατο ἀρχοντικό. Χτύπησα τήν πόρτα 
καί μοῦ ἄνοιξε ἕνας Τοῦρκος λίγο μικρότε-
ρος σέ ἡλικία ἀπό ἐμένα.

Εὐτυχῶς ἤξερε ἄπταιστα ἀγγλικά, γιατί 
ἐτύγχανε σεβαστό πρόσωπο τῆς δημόσιας 
διοίκησης τῆς περιοχῆς, μέ μεγάλο ἀξίωμα 
(Νομάρχης;) καί μπορούσαμε νά συνεννοη- 
θούμε πολύ ἄνετα. Τοῦ διηγήθηκα μέ λε-
πτομέρεια ὅ,τι μοῦ εἶχε πεῖ ἡ θεία μου. Γιά 
μιά στιγμή ταράχθηκε καί μετά μοῦ εἶπε 
ἀποφασιστικά:

— «Κοίτα νά δεῖς, τώρα καλύτερα νά 
φύγεις, γιατί ὑπάρχουν καί ἄλλοι ὀμοεθνεῖς 
μου στό σπίτι καί δέν μπορῶ νά μιλήσω 
ἐλεύθερα. Ξαναέλα τό ἀπογευμα τήν τάδε 
ὥρα πού θά εἶμαι μόνος νά τά ποῦμε κα-
λύτερα».

Πράγματι, ἔκανα ὅπως μοῦ εἶπε καί, ὅταν 
ξαναπῆγα, μέ ὑποδέχθηκε μέσα στό σπίτι 
πιά. Ἀφοῦ ἤπιαμε τόν καφέ, χωρίς νά μιλήσει, 
ἔφυγε ἀπ’ τό δωμάτιο ὑποδοχῆς καί σέ λίγο 
ξαναγύρισε κρατώντας στά χέρια του τό κα-
σελάκι τῆς θείας μου. Κυριολεκτικά μοῦ ἔπε-
σε τό φλιτζάνι τοῦ καφέ ἀπ’ τά χέρια.
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— Ὥστε τό βρήκατε ἤδη», ψέλλισα σα-
στισμένος.

— Ναί, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἀπό τότε 
πού εἶμαι σέ αὐτό τό σπίτι. Πάρε το. Πι-
στεύω ὅτι σοῦ ἀνήκει, πρόσθεσε.

— Μά δέν τό θέλω, εἶπα διστακτικά. 
Μόνο τό σταυρουδάκι θέλω. Αὐτό μόνο ζή-
τησε ἡ θεία μου. Σᾶς παρακαλῶ κρατῆστε 
ὅλα τά ὑπόλοιπα.

— Κοίτα νά δεῖς, εἶπε θυμωμένα, θά κά-
νεις αὐτό πού σοῦ λέω. Αὐτά δέν εἶναι δικά 
μου. Τόσα χρόνια τά φύλαγα, μέχρι πού 
ἦρθες ἐσύ. Στή θεία σου ἀνήκουν. Νά τῆς 
τά πᾶς.

— Μά, τό σταυρουδάκι, ψέλλισα φο-
βισμένα.

Τότε μέ μιά κίνηση ἄνοιξε τό πουκάμισό 
του καί φάνηκε κρεμασμένο στόν λαιμό του 
τό σταυρουδάκι.

— Αὐτό δέν μπορῶ νά στό δώσω. Δέν 
μπορῶ, γιατί εἶναι δικό μου.

... Πραγματικά ζαλίστηκα. Δέν καταλά-
βαινα τί ἐννοοῦσε.

— Εἶναι δικό μου. Ἀκοῦς; εἶπε δυνατά. 
Εἶναι δικό μου, γιατί ἐγώ εἶμαι τό παιδί πού 
ἔχασε ἡ θεία σου πρίν σαράντα χρόνια.

Έμεινα νά τόν κοιτῶ μέ ἀνοιχτό τό 
στόμα. Βούρκωσα. Ἦταν ὁ χαμένος μου ξά-
δερφος. Ἔπεσα στήν ἀγκαλιά του καί τόν 
ἕσφιξα. Ἔκλαιγα μέ ἀναφιλητά. Τό ἴδιο καί 
αὐτός. Ὅταν συνήλθαμε, μοῦ εἶπε:

— Δέν ἤξερα ὅτι ἡ μητέρα μου ἔζησε. 
Ἔμεινα πίσω. Ἄλλοι Τοῦρκοι πήρανε τό σπί-
τι καί μέ μεγαλώσανε σάν παιδί τους. Τώρα 
εἶναι πεθαμένοι. Ἔχω τή δικιά μου οἰκογέ-
νεια ἐδῶ πιά.

Τοῦ ζήτησα νά μέ ἀκολουθήσει στήν 
Ἑλλάδα. Νά δεῖ τή μάνα του. Ἀρνήθηκε.

— Δέν μπορῶ νά γυρίσω πιά. Τά παι-
διά μου ἔχουν μεγαλώσει. Εἶναι ἀξιωματι-
κοί στόν τουρκικό στρατό. Καί σέ ὑψηλές 
θέσεις. Δέν ξέρουν ὅτι εἶναι Ἕλληνες. (σημ.: 
Ἀπ’ τή συνέχεια τῆς διήγησης θά φανεῖ ὅτι 

σέ αὐτό τό σημεῖο ψευδόταν, γιά νά προφυ-
λάξει τά παιδιά του). Ἄν φύγω στήν Ἑλλά-
δα, τά παιδιά μου μπορεῖ νά πάθουν κακό 
ἐδῶ. Δέν πρέπει νά ἔχω καμία σχέση μέ τήν 
Ἑλλάδα.

Ἐπέμενα καί τόν παρακάλεσα νά ἔρθει 
τουλάχιστον ἕνα ταξίδι σάν τουρίστας καί 
νά ἐπωφεληθεῖ γιά νά δεῖ τή μάνα του καί 
τούς ἄλλους συγγενεῖς του.

— Δέν γίνεται, μοῦ ἀπάντησε. Γιά νά κα-
ταλάβεις, ἐδῶ ἔχω μεγάλη δημόσια θέση. 
Σάν ἐμένα ὑπάρχουν πολλοί ἐδῶ. Ἐγώ τούς 
προσέχω. Μέ ἔχουν ἀνάγκη. Ἄν πάω στήν 
Ἑλλάδα, θά δώσω στόχο ὅτι κάτι συμβαί-
νει καί θά κινδυνέψουν καί ἄλλοι. Ἀπό αὐτό 
τό σημεῖο φαίνεται ὅτι, ταυτόχρονα μέ τό 
ἀξίωμα πού κατεῖχε σάν Τοῦρκος, ἦταν καί 
τοπικός ἡγέτης τῶν Κρυπτοχριστιανῶν. Τό 
πιθανότερο ἦταν καί τά παιδιά του νά τό 
γνωρίζανε, ἀλλά προφυλαγόντουσαν ἐξαι-
ρετικά). Νά δώσεις πολλά φιλιά στή μάνα 
μου. Νά μήν λυγίσει. Νά κάνει ὑπομονή. Νά 
τῆς πεῖς ὅτι θά συναντηθούμε στήν ἄνω Ἱε-
ρουσαλήμ.

Ἀγκαλιαστήκαμε καί πάλι καί χωρίσαμε 
δακρυσμένοι.

Ἐπέστρεψα στήν Ἑλλάδα καί ἔτρεξα 
ἀμέσως μέ τό κασελάκι στή θεία μου, γιά νά 
τῆς τό δείξω καί νά τῆς πῶ τά φοβερά νέα. 
Ἀλλά τί δυσάρεστη ἔκπληξη μέ περίμενε. Οἱ 
συγγενεῖς μου μοῦ διηγηθήκανε πώς, λίγο 
μετά τήν ἀναχώρηση μου γιά τήν Τουρκία, 
ἡ θεία μου ἄφησε τήν τελευταία της πνοή. 
Ἴσως ὁ καλός Θεός τήν πῆρε κοντά του γιά 
νά μήν ἀκούσει ὅτι τόσα χρόνια ζοῦσε τό 
παιδάκι της καί αὐτή δέν μποροῦσε νά τό 
ἔχει στήν ἀγκαλιά της. Μέ ἀρκετά δάκρυα 
εἶχε ματώσει τήν καρδιά της τόσον καιρό. 
Δέν θά ἄντεχε νά ἀκούσει κάτι τέτοιο. 

(Πηγή: Περιοδ. Ἐκκλησιαστική Διακονία καί Μαρ-
τυρία, τεύχ. 377, ἀναδημοσίευση ἀπό τό Περιοδικό 
ΒΗΘΕΣΔΑ)



Νομίζω εἶναι πολύ σπουδαῖο, κά-
ποιος νά ἔχει αὐτήν τήν δύναμη καί νά 
τήν χρησιμοποιεῖ ὅπως γιά παράδειγ-
μα τό ταλέντο νά τό χρησιμοποιεῖ γιά 
καλό σκοπό ἤ τό ἰδιαίτερο χάρισμά 
του.

Αὐτό εἶναι τό ἐπιθυμητό. Ἀλλά πολ-
λές φορές καί ἐκεῖ ὑπάρχουν παρεξηγή-
σεις, δηλαδή πολλές φορές ὅταν ἤθελα 
νά πάρω θέση στά συμβαίνοντα στήν 
Ἑλλάδα παρεξηγήθηκα, ἐνῶ ἡ πρόθεσή 
μου ἦταν τό καλό αὐτό τῆς χώρας.

Δηλαδή πώς ἡ χώρα μας δέν θά προ-
δοθεῖ ἄλλο, πώς θά βρεθεῖ ἕνας ἄνθρω-

(Σᾶς παραθέτουμε τό Γ΄ 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 Γ΄)

πος νά εἶναι ἀρχηγός αὐτῆς τῆς χώρας 
ὁ ὁποῖος νά πιστεύει καί νά ἀγαπάει 
αὐτά τά ὁποῖα ὑπήρξανε καί τά ὁποῖα 
εἶναι αὐτή ἡ χώρα, τή Σμύρνη, τήν Κων-
σταντινούπολη, τήν Ἁγιά Σοφιά, τήν 
ἐπανάσταση τήν ἑλληνική, τήν Ἀρχαία 
Ἑλλάδα, ὅλα. Τά πάντα μέσα, τόν Χρι-
στιανικό πολιτισμό καί πῶς νά μήν τόν 
γκρεμίσει. Πάντα μέ αὐτό τό σκεπτικό 
μίλησα δημόσια ἤ καμιά φορά φώναξα.

Φαντάζομαι τό ἐκφράσατε καί μέσα 
ἀπό τήν μουσική σας;

Κυρίως. δηλαδή ἔχω σέ ἕνα στοῖχο 

22



σέ ἕνα κομμάτι μου (Μές στήν Ἁγιά Σο-
φιά θά βρεθοῦμε ξανά, Λειτουργία μελ-
λοντική οἱ Ἕλληνες μαζί). Εἶναι στοῖχος 
ὁ ὁποῖος μου ἔχει στοιχήσει πάρα πολύ. 
Δηλαδή μέ ἔχουν κόψει πάρα πολύ γι᾿ 
αὐτόν τόν στοῖχο ἀλλά καί γιά ὅλα ὅσα 
πιστεύουν. Καί δέν εἶναι τωρινή ἡ ἱστο-
ρία αὐτή, εἶναι ἀπό τό 1974 ποῦ γύρισα 
στήν Ἑλλάδα. Ὅπου προσγειώθηκα ὡς 
χριστιανός σέ μία χώρα συνομηλίκων 
μου οἱ ὁποῖοι ἦταν ὅλοι προοδευτικό-
ἀριστεροί. Αὐτοί οἱ ὁποῖοι κυβερνήσανε 
καί κυβερνᾶνε ἀκόμα. Γι᾿ αὐτούς ἤμουν 
πάντα τό κόκκινο πανί. Καί παραμένω 
Δόξα τῷ Θεῷ. Ἐγώ δέν ἀλλάζω. Πῶς νά 
ἀλλάξω; Αὐτό δέν γίνεται.

Δηλαδή ὑπῆρξε κάποια στιγμή πού 
θεωρεῖτε ὅτι μετανιώσατε ἐνδεχομέ-
νως γιά τήν ἐπιστροφή σας;

Στήν Ἑλλάδα; Καθόλου. Δηλαδή ξέ-
ρεις ὅτι ἡ μουσική πού κάνω θά μπο-
ροῦσα νά τήν κάνω σέ ὁποιαδήποτε 
χώρα τῆς γής. Γιατί εἶναι τέτοιου εἴδους 
ἡ μουσική. Εἶναι ὀρχηστρική, ἡ ὁποία 
ἀγαπιέται ἀπό ξένους ἀνθρώπους. Θά 
μποροῦσα νά ζῶ ἀλλοῦ. Ἀλλά δέν εἶναι 
τό ἴδιο. Ἡ Ἑλλάδα γιά μένα καί συγνώ-
μη γιά τήν ἔκφραση εἶναι ἕνα μεγάλο 
στῆθος. Δηλαδή ἐγώ ἀπό αὐτήν τήν 
χώρα, ρουφάω. Εἶναι σάν δῶρο ἀντίδω-
ρο, δηλαδή παίρνω καί δίνω. Δέν μπορῶ 
νά ζήσω σέ ἄλλη χώρα θέλω νά εἶμαι σέ 
αὐτήν τήν χώρα, νά διαβάζω τά βιβλία 
της, θέλω νά βλέπω τούς ἐναπομείνα-
ντες καλούς ἀνθρώπους της, τή φάτσα 
τους καί πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά, ὅσο καί 
νά ἀκούγεται λίγο ἐγωιστικό, θέλω νά 
δίνω καί ἕνα παράδειγμα. Εἶναι μέτρο 
συγκρίσεως δηλαδή, ὅτι δέν εἶναι ὅλοι 

οἱ καλλιτέχνες ἔτσι, εἶναι καί ἄνθρωποι 
σάν καί ἐμένα, ὅτι δέν εἶναι ἀνάγκη νά 
προσκυνήσεις γιά νά πετύχεις κάτι στή 
ζωή σου. Γίνεται καί νά πιστεύεις στό 
Χριστό. Αὐτό τό πράγμα εἶναι ἕνα βά-
ρος τό ὁποῖο κουβαλάω καί δέν θέλω νά 
τό προδώσω. Γιατί ξέρω ὅτι ὑπάρχουν 
πολύ ἄνθρωποι πού τούς δίνει δύναμη. 
Αὐτό τό παράδειγμα. Δηλαδή. Δέν προ-
σκυνῶ, δέν ἀλλάζω, μιλάω γιά τόν Χρι-
στό ὅπου βρεθῶ καί ὅπου σταθῶ. Εἶναι 
σαφές ὅτι πιστεύω κτλ. Καί ὅμως μπορῶ 
νά κάνω αὐτό τό ὁποῖο κάνω. Τή μουσι-
κή μου, τίς συναυλίες μου σέ λιγότερη 
κλίμακα ἀπό τούς ἄλλους πού ἀνήκουν 
στό «σύστημα» ἀλλά καί τί ἔγινε. 

Ἕνας ἀγαπημένος, ἀληθινός, εὐθύς καλ-
λιτέχνης ὁ ὁποῖος προσκυνᾶ καί ἀγαπᾶ 
τόν Χριστό καί τό δηλώνει χωρίς φόβο. 
Ἕνα μεγάλο μπράβο σέ αὐτόν τόν Ἕλλη-
να πού ἀγαπᾶ τήν χώρα του, τήν πίστη 
του καί συνεχίζει. Θά συνεχίσουμε καί 
ἐμεῖς καί στό ἑπόμενο ὄρθρο μας μέ τό 
μεγάλο μουσικό-συνθέτη.

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

Λαμπρός ἑορτασμός τῆς  Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου 
στήν Γεωργιούπολη 2022

Μέ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική τάξη ἑορτάστηκε 
στίς 2  Ἰουνίου ἐ.ἔ. στόν πανηγυρίζοντα  Ἱερό Ναό στήν 
Γεωργιούπολη Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Δημή-
τριος Σανταμούρης, ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως 
τοῦ Κυρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως Παν/του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα ὁ ὁποῖος μέ τίς εὐλογί-
ες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, 
κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος κληρικοί τῆς περιφέρειας Ἀποκορώνου καί 
πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ του  Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς 
στό Καλαμίτσι  Ἀλεξάνδρου

Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Πεντη-
κοστῆς, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας 
Ἐκκλησία ἑορτάζει καί πανηγυρίζει λαμπρά 
τήν Γενέθλιο ἡμέρα της, ἑορτάστηκε μεγα-
λοπρεπῶς μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική λα-
μπρότητα καί μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, στόν  Ἱερό Ναό 
Ἁγίας Τριάδος στό Καλαμίτσι Ἀλεξάνδρου.

Στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Ἱερεῖς 
τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀποκόρωνα. Τό Θεῖο Λόγο 
πρός τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές κήρυξε ὁ Σε-
βασμιώτατος.

Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
«ὁ Ἅγιος  Ὀνούφριος ὑποτάχθηκε 

στό θέλημα τοῦ Θεοῦ»

Στό γραφικό παραθαλάσσιο πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου 
στήν ὁμώνυμη περιοχή τοῦ Ἀκρω-
τηρίου, τελέστηκε τό ἑσπέρας τῆς 
Δευτέρας βραδινή Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν 
μέρος ὁ οἰκεῖος Ἐφημέριος της Ἐνο-
ρίας Κουνουπιδιανῶν καί Πρωτο-
συγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως 
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Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Πε-
ράκης, ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κουδου-
μνάκης, ὁ Πρωτ. Εὐτύχιος Πετρά-
κης, ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης, ὁ 
Πρεσβ. Βασίλειος Κιάσσος, ὁ Πρεσβ. 
Χρῆστος Καρίπογλου καί ὁ Διάκονος 
π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

Τό Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας πρός τό εὐλαβές Ἐκκλησίασμα, τονίζοντας μεταξύ ἄλλων 
ὅτι ὅλη ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου ἦταν ἀπό τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του ἕως 
καί τό τέλος τῆς ζωῆς του μία συνεχής ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Στή συνέχεια, εὐχαρίστησε τόν π. Νικηφόρο καί ὅλους τούς Κληρικούς, τούς 
ἱεροψάλτες καθώς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ πού παρευρέθηκε στήν εὐλογημένη αὐτή 
σύναξη.

Πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πού μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν Ραδιο-
φωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας “Μαρτυρία”, ὁ Πρωτοσυγκελλεύων π. Νι-
κηφόρος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν εὐλογημένη παρουσία του, ὅπως 
κάθε χρόνο στήν πανήγυρη τῆς ἑορτῆς πού ἐφέτος μεταφέρθηκε γιά νά ἑορταστεῖ 
ὅπως τῆς ἁρμόζει· παράλληλα, ἐνημέρωσε τόν κλῆρο καί τό Χριστεπώνυμο πλή-

ρωμα ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος πού 
ὑπεβλήθη πρίν λίγες ἡμέρες σέ 
ἐπιτυχημένη χειρουργική ἐπέμ-
βαση εἶναι πολύ καλά στήν ὑγεία 
του, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
ὅλα πῆγαν κατ’ εὐχήν καί εὐχό-
μαστε ὅλοι νά συνεχίσει πάντα 
ὑγιής νά ποιμαίνει τόν λαό τοῦ 
Κυρίου μας.

Στή συνέχεια, ὁ Γενικός Ἀρχι-
ερατικός Ἐπίτροπος ἐκ μέρους 
τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλε-

ώς μας μετέφερε στόν Σεβασμιώτατο τίς εὐχές ὅλων τῶν Κληρικῶν, εὐχαριστώ-
ντας τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα καί “συγκυρηναῖο του” ὅπως χαρακτηριστικά 
εἶπε, ὁ ὁποῖος στάθηκε δίπλα του, ὅλες τίς ἡμέρες τῆς δοκιμασίας του.
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Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἑορτή 
τῶν  Ἁγίων Πάντων στά Περβολάκια

Στά Περβολάκια Κισάμου, στόν τόπο πού γεν-
νήθηκε καί πέρασε τά παιδικά του χρόνια ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, 
τέλεσε τήν Κυριακή τό πρωί Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων 
Πάντων ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἰωάννης Κουτσαυτά-
κης, μέ εὐλογία τοῦ οἰκείου Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος ὁ κατά σάρκα ἀδελφός του Σε-
βασμιωτάτου Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαν-
νάκης, ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος καί ὁ διάκονος π. Δημήτριος Δερμιτζάκης.

Τό Θεῖο Λόγο πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα καί συγχωριανούς του κήρυξε ὁ 
Σεβασμιώτατος ὁ ὁποῖος συγκινημένος τούς χαιρέτησε εὐχόμενος ἡ χάρις τῶν 
Ἁγίων Πάντων νά πρεσβεύει γιά ὅλο τόν κόσμο.

Τελετή παράδοσης - παραλαβῆς Διοικήσεως 
στήν 115 Π.Μ.

Τήν Παρασκευή 24 Ἰουνί-
ου πραγματοποιήθηκε στήν 
115 Πτέρυγα Μάχης στό 
Ἀκρωτήρι Χανίων ἡ τελετή 
παράδοσης παραλαβῆς νέου 
Διοικητοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς τελε-
σθείσης δοξολογικῆς δεή- 
σεως προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου  
κ. Δαμασκηνοῦ συμπροσευ-
χουμένων Κληρικῶν τῆς Μη-
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τροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε 
καλή καί εὐλογημένη πορεία καί στίς δρά-
σεις ἀμφοτέρων Διοικητῶν.

Ὁ ἀπερχόμενος Διοικητής κ. Χατζηγεωρ-
γίου Ἰωάννης παρέδωσε τή Διοίκηση στό 
νέο Διοικητή κ. Γρηγουρούδη Χρῆστο.

Τό παρών στήν τελετή ἔδωσαν οἱ ἀρχές 
τοῦ τόπου μας.

Πανηγυρικός  ἑορτασμός 
τῶν Πρωτοκορυφαίων  Ἀποστόλων 

στήν Μητρόπολή μας

Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί 
παρουσία πλήθους πιστῶν ἀπό πολλά 
μέρη τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τελέσθη-
κε τό ἀπόγευμα τῆς 28ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ 
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
ἐπί τῇ ἑορτῇ Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων 
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, στόν 
ὁμώνυμο Ναό τῆς Ἐνορίας Βατολάκ-
κου Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Ἰωάννης Γομπάκης, χοροστατοῦντος 
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τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχούμε-
νων τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς 
Μητροπόλεως Παν/του Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρου 
Εἰκοσιδέκα, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπι-
τρόπου τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέ-
ρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη 
καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.

Στόν Μεγαλοπρεπῆ Ναό τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῆς πόλεώς μας, στόν ὁποῖο διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Ἰωάννης Μαστοράκης, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Στό κήρυγμά τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στίς εὐλογημένες ἡμέρες τοῦ 
2016 ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος καί ἡ Διορθόδοξος Θεία 
Λειτουργία σέ αὐτόν τόν Ἱερό Ναό, ἱερουργοῦντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί παράλληλα θεολογικῶς 
στήν Χάρη καί τά ἔργα τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύ-
λου ὅπου σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει μέσα ἀπό διδαχές τῆς Καινῆς Διαθήκης.
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Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα τίμησε Κλῆρος καί Λαός, τήν Σύναξη τῶν 
Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, τήν «δωδεκάριθμον φάλαγγα» τῶν πρωταγωνιστῶν 
τοῦ Πνεύματος, στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως πού εἶναι ἀφιερωμένοι 
στή μνήμη τους.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός
 στούς  Ἁγίους Ἀποστόλους 

γιά τήν Σύναξη τῶν  Ἁγίων  Ἀποστόλων

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμα-
σκηνός προεξῆρχε τῆς Ἀκολουθίας 
τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ στό 
ὁμώνυμο παραθαλάσσιο γραφι-
κό παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Μα-
κρύ Τοίχου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρεσβ. 
Παῦλος Κλαράκης, τονίζοντας στό 
Θεῖο Λόγο του, ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι ἀγάπησαν τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο μέ ὅλη τους τήν καρδιά, μέ ὅλη τους τήν 
ψυχή, μέ ὅλη τους τήν διάνοια...

Στήν πανηγυρικό Ἑσπερινό παρέστησαν ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπό-
λεως Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Ἀρχι-
ερατικός Ἐπίτροπος τῆς Στ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης 
καί ἄλλοι Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καθώς καί πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν. 
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Στόν Σεβασμιώτατο ὁ Καθηγούμενος 
τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Μπάτσκοβο καί  Τρόγιαν

Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρ-
χη μας κ. Δαμασκηνό ἐπισκέφθη-
κε τήν Παρασκευή 1η Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βελίκης  
κ. Σιώνιος καθηγούμενος τῶν Ἱερῶν 
Μονῶν Μπάτσκοβο καί Τρόγιαν 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας συ-
νοδευόμενος ἀπό τούς συνεργάτες 

τοῦ λαϊκούς καί κληρικούς, μαζί μέ τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ  
κ. Μακάριο τοῦ ὁποίου εἶναι φιλοξενούμενος.

Ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο, τόν Καθηγούμε-
νο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ μέ τήν ἀδελφότητα καί ὅλη τή συνοδεία καί ἀφοῦ 
συζήτησαν, ἀντάλλαξαν ἀναμνηστικά δῶρα.

Ἁγιασμός στήν Κατασκήνωση 
τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Παῦλος»

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 
5 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος με-
τέβη στήν Κατασκήνωση τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως συνοδευ-
όμενος ἀπό τόν Πρωτοσυγκελ-
λεύοντα τῆς Μητροπόλεως 
Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου Νικηφόρο Εἰκοσι-
δέκα καί ἀπό τόν Ὑπεύθυνο τῆς 
Κατασκήνωσης κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη, ὅπου τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρ-
ξη τῆς πρώτης κατασκηνωτικῆς περιόδου θηλέων.
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Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτησε 
τά παιδιά τῆς Α΄ Κατασκηνωτικῆς πε- 
ριόδου, συνομίλησε μέ τήν Ἀρχηγό  
κ. Νεκταρία Μποτωνάκη καί τήν Ὑπαρ-
χηγό κ. Ἀργυρώ Ἀνιτσάκη εὐχαριστώ-
ντας στό πρόσωπό τους ὅλα τά στελέ-
χη πού καί αὐτή τήν χρονιά μέ πνεῦμα 
ἐθελοντισμού διακονοῦν στήν γραφική 
καί κατάμεστη ἀπό τά δέντρα κατασκή-
νωση πού εἶχε φυτέψει μέ ἐπιμέλεια καί 

φροντίδα ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Παράλληλα, εὐχαρίστησε 
τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς 
Γερόντισσα Θεοξένη καθώς καί ὅλη τήν ἀδελφότητα πού μέ ἀγάπη τόσα χρόνια 
διακονεῖ καί συνεχίζει αὐτό τό εὐλογημένο ἔργο ὅπου οἱ νέοι καί οἱ νέες μας μέσα 
ἀπό δημιουργικές ἀπασχολήσεις περνοῦν ὠφέλιμα τίς διακοπές τους, ἐπικοινω-
νοῦν, ἐξασφαλίζουν εὐχάριστη κοινωνική συμβίωση, ἀθλοῦνται σέ σύγχρονες καί 
πιστοποιημένες ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα μέτρα 
πού ἔχει θεσπίσει τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τήν δομή 
τῆς κατασκήνωσης, τούς ἀφανεῖς, ὅπως εἶπε, διακονητές πού ἡ συμβολή καί ἡ βοή- 
θειά τους εἶναι εὐεργετική σέ κάθε περίπτωση.

Στή συνέχεια, ἡ Ἀρχηγός εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί τήν συνοδεία του 
γιά τήν ὄμορφη συζήτηση ἐπιφυλάσσοντάς τους στό τέλος μία ὄμορφη ἔκπληξη 
μέ τραγούδια πού τραγούδησαν ὅλα τά παιδιά μαζί δείχνοντας τήν χαρά καί τόν 
ἐνθουσιασμό τους.
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Πανηγυρικός  Ἀρχιερατικός  Ἑσπερινός 
στόν Ἅγιο Παΐσιο

Πανηγυρικά καί μέ παρουσία 
πλήθους εὐσεβῶν προσκυνητῶν 
ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Παΐσιος στήν 
Λεωφόρο Σούδας, στόν νεοαναγει-
ρόμενο Ἱερό Ναό πού εἶναι ἀφιε-
ρωμένος στήν χάρη τοῦ Ἁγίου, τόν 
ὁποῖο διακονεῖ ὁ Πρωτ. Βασίλειος 

Φραγκιαδάκης ἐφημέριος της Ἐνορίας Ἁγίου Χριστοφόρου.
Στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-

νάρχης μας κ. Δαμασκηνός πλαισιωμένος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως, ὁ 
ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο.

Στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας 
ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στό Σεβασμιώτατο πραγματοποίησε σήμερα, ὁ Ὑπουρ-
γός Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, στό πλαίσιο ἐπίσημης ἐπί-
σκεψής του στή πόλη τῶν Χανίων συνοδευόμενος ἀπό τόν Γενικό Περιφερειακό 
Ἀστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Ὑποστράτηγο κ. Λυμπινάκη Γεώργιο καί ἄλλους 
συνεργάτες.
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Ὁ Ὑπουργός ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη, τόν Πρωτο-
συγκελλεύοντα τῆς Μητροπόλεώς μας Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφό-
ρο Εἰκοσιδέκα καί τόν Δ/ντή τοῦ Γραφείου Τύπου κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τόν Ὑπουργό γιά τό ἔργο τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας.

Συνάμα, ἀντάλλαξαν ἀπόψεις γιά τρέχοντα θέματα ἀστυνόμευσης στό Νομό 
ἀλλά καί γιά θέματα τῆς ἐπικαιρότητας.

Τέλος, ὁ Μητροπολίτης εὐχαρίστησε τόν κ. Θεοδωρικάκο γιά τήν ἐπίσκεψη, 
εὐχόμενος ὑγεία καί κάθε ἐπιτυχία στά πολυεύθυνα καθήκοντά του προσφέρο-
ντάς του καί ἀναμνηστικά δῶρα τῆς Μητροπόλεως.

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: “ἡ  Ἁγία 
Μαρίνα μαρτύρησε γιά τόν Νυμφίο Χριστό”

Στήν παραθαλάσσια γραφική πε-
ριοχή τῆς Ἁγίας Μαρίνας βρίσκεται 
τό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο στό ὁποῖο 
διακονεῖ ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος Περάκης καί 
ὅπου κάθε χρόνο πλῆθος κόσμου 
ἔρχεται νά προσκυνήσει στή χάρη τῆς 
μεγαλομάρτυρος, ἡ ὁποία ὅπως τό-
νισε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος 
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Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός στόν 
πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό πού 
προεξῆρχε, ἀθλήθηκε ὡς καλλιπάρθε-
νος, μαρτύρησε καί ἔδωσε τό αἷμα της 
γιά νά προσφέρει τόν ἑαυτό της στό 
Νυμφίο Χριστό.

Πρίν τό σωματικό, ὅμως, μαρτύριο ἡ 
Ἁγία Μαρίνα ὑπέστη τό μαρτύριο τῆς 
συνειδήσεως, ἔγινε πρόσωπο πού ἀγωνί-
στηκε τόν ἀληθινό ἀγώνα καί ἔλαβε τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἑορτή Ἁγίου σημαίνει μίμησις Ἁγίου...

Ἐτήσιο μνημόσυνο 
τοῦ π. Χρυσάνθου Σταυρουλάκη

Τήν Κυριακή 17 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε τελώντας Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων, πού διακονεῖ ὁ Παν/
τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης μέ συνεφημέριο τόν π. 
Ἐμμανουήλ Μηλιάκη.

Πρό τῆς ἀπολύσεως, τελέσθηκε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως Χρυ-
σάνθου Σταυρουλάκη ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός ἔτους ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδη-
μία του.
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Πανηγυρικός  Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
τοῦ Προφ. Ἠλιού στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων!

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Προφήτου 
Ἠλιού στήν γραφική περιοχή στό Ἀκρωτήρι Χανίων, στούς Τάφους τῶν Βενιζέλων 
ὅπου βρίσκεται ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός πού διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Μπι-
τζανάκης. 

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Τρίτη 19  Ἰουλίου τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. 
Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ ὁ μέγας Ἀρχιερατικός πανηγυρικός Ἑσπερινός 
συμπροσευχουμένων ἱερέων καί ἑκατοντάδων εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ζωή τοῦ Προφήτου Ἠλιού, 
τά προφητικά του λόγια καί τά ἔργα του, τά ὁποῖα εἶναι ἐπίκαιρα ἀκόμη καί στίς 
ἡμέρες μας.
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106 ἐπέτειος ἀπό τήν κοίμηση 
τοῦ  Ὁπλαρχηγοῦ Χατζημιχάλη

Τό Σάββατο 23 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἀντωνίου στό Μάλεμε Κυδωνίας ὅπου 
διακονεῖ ὁ π. Ἰωάννης Κουκουράκης τε-
λώντας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί 
ἐν συνέχεια τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο 
τοῦ Ὁπλαρχηγοῦ Χατζημιχάλη Γιάνναρη.

Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου τε-
λέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, στόν αὔλειο 
χῶρο τοῦ Ναοῦ ὅπου ὑπάρχει ἡ προτομή τοῦ ὁπλαρχηγοῦ.

Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή στή μνήμη τοῦ ὁπλαρχη-
γοῦ, ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου καί ὁμιλία ἀπό τήν δασκάλα κ. Ἑλένη 
Στυλιανουδάκη.

Τό παρών ἔδωσαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, Ἀντι-
δήμαρχοι, δημοτικοί καί περιφερειακοί σύμβουλοι, οἱ ἀρχές τοῦ τόπου μας καί 
ἐκπρόσωποι τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.

Ὁ Χατζημιχάλης Γιάνναρης γεννήθηκε στούς Λάκκους, διακρίθηκε ὡς ὁπλαρ-
χηγός στήν ἐπανάσταση τοῦ 1858, ἦταν Γενικός Ἀρχηγός Κυδωνίας κατά τίς ἐπα-
ναστάσεις 1866-69, 1878 καί 1896-97.

Τήν 1η Δεκεμβρίου 1913, παρασημοφορεῖται ἀπό τόν τότε βασιλέα Κων/νο γιά 
τήν προσφορά του στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες τῆς Κρήτης καί παρουσία 
του τότε πρωθυπουργοῦ Ἐλ. Βενιζέλου, ὑψώνει τήν ἑλληνική σημαία στό φρούριο 
Φιρκᾶς τῶν Χανίων.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τῆς  Ἁγίας Χριστίνης στή  Νέα Χώρα

Ἀρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο γιά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας 
Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ. 
Δαμασκηνοῦ καί Συλλειτουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἄσσου κ. Τιμοθέ-
ου, τελέσθηκε τήν Κυριακή 
24 Ἰουλίου στήν Ἐνορία Ἁγίας 
Αἰκατερίνης Νέας Χώρας ὅπου 
τιμᾶται τό Ἀριστερό Κλίτος τοῦ Ναοῦ στόν ὁποῖο διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος 
Ντουντουλάκης.

Πλῆθος κόσμου ἔδωσε τό παρών στήν λατρευτική αὐτή σύναξη.

Ἀπεβίωσε στό Μάλεμε Χανιῶν στίς 21 Ἰουλίου 1916, κηδεύτηκε μέ τιμές στρα-
τηγοῦ καί τά ὀστᾶ του βρίσκονται ἐνταφιασμένα στόν Ὁμαλό, δίπλα στό ἐκκλη-
σάκι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
στίς Καλύβες Ἀποκορώνου

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα τι-
μήθηκε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Ὁσιομάρ-
τυρος Παρασκευῆς στήν Ἐνορία Καλυβῶν 
Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος τῆς Γ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας 
Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Δαμασκηνοῦ, στήν ὁποία 
ἔλαβαν μέρος καί πολλοί ἱερεῖς τῆς Μη-
τροπόλεως.

Πλῆθος κόσμου κατέκλυσε τόν Ναό 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς γιά νά τιμήσει τήν 
μνήμη της καί νά ἐναποθέσει σέ αὐτήν τά 
αἰτήματά του.

Ὁ Σεβασμιώτατος, στόν θεῖο λόγο πού 
κήρυξε, ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στόν βίο 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ ὁποία εἶχε πίστη στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἔζησε 
φρικτά μαρτύρια.

Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τοῦ  Ἁγίου Παντελεήμονος

Τήν Τρίτη 26  Ἰουλίου παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ὁ Σεβα-
σμιώτατος τέλεσε Μέγα Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, στήν Ἐνορία Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Φουρνέ Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἐμμανουήλ 
Σκαλίδης.

Στήν Ἐνορία Ἁγίου Παντελεήμονος στό Κόκκινο Μετόχι ὅπου διακονεῖ ὁ  
π. Εὐάγγελος Γενάρης, τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ 
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Παν/του Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα.

Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Τετάρτη 27  Ἰουλίου ὁ Σεβ. 
Ποιμενάρχης μας τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία στήν Ἐνορία Σταλοῦ Κυδωνίας 
ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς ΣΤ΄ 
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετρά-
κης, στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος ὁ Γενικός Ἀρχιερα-
τικός Ἐπίτροπος Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος 
Περάκης, ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης καί Κληρικοί 
τῆς Μητροπόλεως.
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60 χρόνια ἀπό τήν Ἵ δρυση 
τῆς Ἐνορίας  Ἁγίου Νεκταρίου

60 εὐλογημένα χρόνια πέρασαν ἀπό τό 1962 πού ἔγιναν οἱ ἐνέργειες γιά τήν 
Ἵδρυση τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν περιοχή Παχιανά Χανίων.

Τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση διοργάνωσε καί συντόνισε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης πού εἶναι καί ὁ ἱερατικός προ-
ϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, μαζί μέ τόν συνεφημέριό του π. Ἐμμανουήλ Μηλιάκη, τό 
Ἐκκλησιαστικό συμβούλιο, τούς ἐθελοντές καί τούς χορηγούς.

Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων μέ ἀποκορύφωμα τήν ὑπέροχη 
Μουσική Βραδιά πού συγκέντρωσε πλῆθος ἐνοριτῶν καί ὄχι μόνο, πλαισίωσαν 
χορευτικά συγκροτήματα τοῦ λαογραφικοῦ συλλόγου Ἁγιασμενάκη, χορεύοντας 
παραδοσιακά κρητικά τραγούδια, ἐνῶ παραδοσιακούς σκοπούς μέ τήν λύρα τους 
ἔπαιξαν ὁ π. Ἀλέξανδρος Ξηρουχάκης, ὁ κ. Ἐμμανουήλ Φαντάκης μέ τό Βιολί καί 
ὁ κ. Ἐμμανουήλ Μπαλωμενάκης μέ τό Λαοῦτο.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμα-
σκηνός, ὁ Παν/τος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου 
Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρό-
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Λαμπρός ἑορτασμός 
τῆς  Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 

στήν Πελεκαπίνα

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέ-
τος στήν περιοχή τῆς Πελεκαπίνας Χανίων ἡ 
πανσεβάσμια μνήμη τῆς θαυματουργοῦ καί 
ἰαματικῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, 
μέ πλῆθος προσκυνητῶν πού προσῆλθαν 
γιά τό ἐτήσιο προσκύνημα στή Χάρη της 
στόν Ἱερό Ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στήν 
μνήμη της ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμα-
νουήλ Πετράκης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ στήν ὁποία ἔλα-
βαν μέρος καί πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.

νου Γεώργιος Περάκης, κληρικοί τῆς Μη-
τροπόλεως, Ἀντιδήμαρχοι καί ἐκπρόσωποι 
τῶν Ἀρχῶν.

Μέ λόγια χαρᾶς καί εὐχαριστιῶν ὁ π. 
Ἀμφιλόχιος συνεχάρη ὅλους ὅσους δια-
κόνησαν μέ ἀγάπη πρός τόν Ἅγιο καί τήν 
Ἐνορία.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτα-
τος ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν π. Ἀμφιλό-
χιο καί τόν π. Ἐμμανουήλ καθώς καί ὅλους ὅσους προσέφεραν τό δικό τους λιθα-
ράκι γιά αὐτή τήν ὄμορφη ἐκδήλωση τήν γεμάτη ἀπό ἀναμνήσεις καί θυμισιές τοῦ 
παρελθόντος.

Ἕνας χῶρος πού ὅπως ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ἦταν πολύ οἰκεῖος ἀφοῦ σέ αὐτόν 
τόν χῶρο πέρασε τά παιδικά του χρόνια ὅπως καί πάρα πολλοί, ἕνας χῶρος πού 
εἶχε τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, τῶν Κληρικῶν πού 
διακόνησαν, πλημμυρισμένος ἀπό τήν ἀγάπη καί διακονία τῆς Γερόντισσας Ἀμφι-
λοχίας καί ἄλλων πολλῶν.
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Χειροτονία Πρεσβυτέρου 
στήν  Ἱερά  Μητρόπολή μας

Σεμνομεγαλόπρεπα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Χανίων τό Σάββατο 
30 Ἰουλίου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, Συλλειτουργοῦντος τοῦ Καθηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ καί ἐν συνέχεια ἡ εἰς Πρε-
σβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἐλευθερίου Ξαγοραράκη.

O π. Ἐλευθέριος διακόνησε μέ διακριτικότητα καί ὑπακοή τήν  Ἱερά Μητρόπολη 
καί τόν  Ἱερό Ναό καί ἦρθε ἡ ὥρα νά ὁδηγηθεῖ στό δεύτερο τῆς  Ἱερωσύνης βαθμό.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας 
Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 
Μητροπόλεως μας Πρωτ. τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης, 
ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους Παν/τος 
Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος, ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωρ-
γίου στό Καρύδι Παν/τος Ἀρχιμ. Ἱε-
ρεμίας Χλιαρᾶς, πλῆθος Κληρικῶν 

τῆς Μητροπόλεως ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχούμενοι ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός 
Ἀρχιερατικός καί Δ/ντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Σεβασμιωτάτου, Πρωτ. Γε-
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ώργιος Σεργάκης καί ἡ Ὁσιολ/
τη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Πα-
τριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα 
Θεοξένη.

Στόν χειροτονητήριο του 
λόγο ὁ π. Ἐλευθέριος ἄνοιξε τά 
ἐσώψυχά του καί παρουσίασε 
τόν πόθο πού τόν διακατεῖχε γιά 
νά ἀξιωθεῖ νά φθάσει στήν ὥρα 
τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας 
του, εὐχαριστώντας τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη μας, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου, τοῦς Ἱερεῖς, 
τήν οἰκογένειά του καί τοῦς  Ἐνορίτες του.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσφωνώντας τόν προχειριζόμενο τόν προέτρεψε στόν 
πνευματικό ἀγώνα τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί τῆς προσευχῆς προ-
κειμένου νά διατηρήσει τήν δωρεά τοῦ Θεοῦ καί νά ἐκπληρώσει τόν σκοπό τῆς 
ἱερωσύνης, ἐξῆρε τήν ὑποδειγματική διακονία του καί τοῦ ἔδωσε πατρικές εὐχές 
γιά τό νέο πνευματικό στάδιο τῆς ζωῆς του.



46

Ὁ Στρατηγός Μανώλης Σφακιανάκης 
στόν Ἅγιο Νεκτάριο Χανίων

Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων διοργανώθηκε μέ μεγάλη ἐπι-
τυχία καί πλῆθος κόσμου ἡ πολύ ὠφέλιμη ἡμερίδα πού διοργάνωσε τό Ἵδρυμα Χα-
νίων «ὁ Ἅγιος Νεκτάριος» μέ τό Διεθνές Ἰνστιτοῦτο γιά τήν Κυβερνοασφάλεια 
(CSI) τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου μέ θέμα: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙ-
ΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.

Καλωσόρισμα πρός τούς ὁμιλητές καί τόν κόσμο ἀπηύθυνε ἡ Πρόεδρος τοῦ 
φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος Ἁγίου Νεκταρίου κ. Μαροῦσα Χατζηλάρη ἡ ὁποία ἦταν 
καί ἡ βασική συντονίστρια τῆς ἡμερίδος, εὐχαριστώντας ὅλους ἐκείνους πού συ-
νέβαλαν καί διακόνησαν γιά τήν διοργάνωση αὐτή.

Ὁ ἔμπειρος Στρατηγός (ἐἀ) τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, πρόεδρος τοῦ Csi 
institute καί Εἰδικός ἐρευνητής ἠλεκτρονικῶν ἐγκλημάτων κ. Μανώλης Σφα-
κιανάκης καί ἡ ἐξαιρετική Διευθύντρια τοῦ Csi institute, καθηγήτρια ψηφιακῆς 
ἐγκληματολογίας κ. Καλλιόπη Ἰωάννου, ἐνημέρωσαν τό κοινό γιά τούς κινδύνους 
πού ὑπάρχουν στό διαδίκτυο.
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1200 Τσάντες ἀγάπης γιά τόν Αὔγουστο

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου βρίσκεται στήν εὐχάριστη θέση νά ἀνα-
κοινώσει ὅτι κατά τό τελευταῖο τριήμερο καί ἐν 
ὄψει τοῦ 15 Αὐγούστου, προχώρησε στήν δια-
νομή 1200 τσαντῶν ἀγάπης σέ πρόσωπα ὠφε-
λούμενα τοῦ Συσσιτίου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Οἱ τσάντες περιέχουν τρόφιμα ὅπως κρέας, 
κοτόπουλα, ὄσπρια, ζυμαρικά καί ἄλλα εἴδη 
πρώτης ἀνάγκης.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ βοήθεια αὐτή πρός τίς οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνά-
γκη, εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τήν καθημερινή παρέμβαση τῆς Μητροπόλεως μέ τήν 
διανομή μερίδων φαγητοῦ μέσω τοῦ συσσιτί-
ου τῆς ἀλλά καί τήν συνεχῆ δράση τῆς μέσω 
τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.

Ἡ εὐαισθησία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ἀγώνας καί ἡ 
ἐργατικότητα τῶν συνεργατῶν, τοῦ Πρωτο-
συγκέλλου Ἀρχιμ. Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, 
τοῦ Ὑπευθύνου Συσσιτίων κ. Εὐθυμίου Ση-
μαντηράκη, τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῶν 

Στήν συνέχεια, ὑπῆρξε διάλογος μέ ἐρωτή-
σεις.

Σύντομο εὐχαριστήριο χαιρετισμό πρός 
τούς ὁμιλητές καί διοργανωτές ἀπηύθυνε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός.

Στήν ἡμερίδα πού μεταδόθηκε καί ἀπό τόν 
ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Μητροπόλεως μᾶς 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ, ἔδωσε τό παρών πλήν τῶν προαναφερομένων ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ 
Ἱερατικός Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. 
Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, Κληρικοί καί ἐκπρόπωποι τῶν ἀρχῶν.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
 σέ τιμητική ἐκδήλωση 

γιά τόν Μητροπολίτη Κρήτης Β. Μαρκάκη

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀποδεχόμενος τήν 
πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λά-
μπης Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου 
καί συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύ-
γκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας μετέβη 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου 
καί Σφακίων καί παρακολούθησε τό ἔργο 

πού ἀνέβασε ἡ Θεατρική ὁμάδα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας στίς 30/7/2022, στά πλαίσια 2/ήμερων ἐκδηλώσεων, τιμῆς 
καί μνήμης γιά τόν ἀπό Ἀρκαδίας, Μητροπολίτη Κρήτης Βασίλειο Μαρκάκη, στά 
Κεραμέ Ρεθύμνου, γενέτειρα τοῦ ἐν λόγω Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρή-
της, ὅπου ἔδωσε, γιά 5η φορά, τήν παράσταση μέ θέμα: «Βασίλειος Μαρκάκης», 
ἐμπνευσμένη ἀπό τή ζωή τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου.

ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν, ἡ στήριξη φιλάνθρωπων συνανθρώπων μας μέ εὐγε-
νικές χορηγίες, χάρισε τήν ἐπιτυχία αὐτοῦ του ἰδιαίτερου ταξιδιοῦ γιά τίς ἡμέρες 
τοῦ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ πού μένουν κλειστά τά Συσσίτιά μας!

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους πού μέ τή βοήθειά σας συνεχίζεται αὐτό τό σπουδαῖο 
ἔργο, ἕνα ἔργο δικό σας...
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Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γορ-
τύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλό του 
Παν/το Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καρανδινός, Κληρικοί καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 

στήν  Ἱ. Μ. Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε σέ ὁλόκληρη 

τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη Δεσποτι-
κή ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ τό Σάββατο 6 Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός μετέβη στήν 
Ἐνορία Βρυσῶν Ἀποκορώνου, στήν ὁποία διακονεῖ ὁ Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος τῆς Δ΄ 
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, ὅπου χοροστάτησε 
στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί προεξῆρχε στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία.

Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν Θεία Με-
τάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί 
τήν εὐλογία τῆς σταφυλῆς, ἀπευθύνθηκε 
μέ λόγους πατρικῆς ἀγάπης καί ἑορτα-
στικῆς στοργῆς στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα 
τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀναφε-
ρόμενος στό γεγονός τῆς Μεταμορφώσε-
ως τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στά Χανιά

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί 
ἐφέτος τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ἡ Κοί-
μηση τῆς Παναγίας στούς Ναούς τῆς πόλεως 
τῶν Χανίων καί ἰδιαιτέρως στούς Ναούς καί 
τίς Ἱερές Μονές πού εἶναι ἀφιερωμένες στήν 
μνήμη της.

Ἀνήμερα τῆς μεγάλης γιορτῆς, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός 
ἀποδεχόμενος τήν πρόσκληση τοῦ Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου προεξῆρχε στήν 
Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 
Ὁδηγητρίας Κυρίας Γωνιᾶς στό Κολυμβάρι Χανίων.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου εὐχαρίστησε 
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας προσφέροντάς του ὡς δῶρο μία Ποιμαντορι-
κή Ράβδο. Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ καί ἐκεῖνος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. 
Μητροπολίτη γιά τήν πρόσκληση νά συμμετάσχει στήν εὐλογημένη πανήγυρη τῆς 
Μονῆς, κήρυξε τό Θεῖο Λόγο, ὁμιλώντας γιά τήν Μητέρα ὅλων μας τήν Παναγία.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τέλεσε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στήν 
Ἐνορία Μεσκλῶν Χανίων στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ναό ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Νικόλαος Μυσιρλάκης.

Νά ἀναφερθεῖ ὅτι στόν ἑσπερινό καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς παρέστησαν κληρι-
κοί, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοπικοί ἄρχοντες καί ἀντιπροσωπεῖες 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καθώς καί πλῆθος πιστῶν.
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Χειροτονία Διακόνου στόν Φουρνέ Κυδωνίας
Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-

πολίτου κ. Δαμασκηνοῦ τελέστηκε τό Σάββατο 
20 Αὐγούστου ἐ.ἔ. στόν Ἱερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Φουρνέ Κυδωνίας, 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνέχεια ἡ 
εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Ἀντωνίου Μυ-
λωνάκη.

Κατά τήν σύντομη προσλαλιά του ὁ π. Ἀντώ-
νιος συγκινημένος, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο 
μέ λόγια ἀγάπης, γιά τό γεγονός ὅτι λαμβάνει ἀπό 
τά χέρια του τό μεγάλο δῶρο τῆς Ἱερωσύνης καί 
ὑποσχέθηκε πώς ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς θά διακονεῖ 
μέ ὅλες του τίς δυνάμεις τό Ἱερό Θυσιαστήριο, τόν 
Πνευματικό του καί ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Φουρνέ 
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Σκαλίδη καί τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετραντωνάκη, τούς κληρι-
κούς, καί τίς Μοναστικές ἀδελφότητες, τήν οἰκογένειά του καί ὅλο τόν κόσμο πού 
παρευρέθηκε στήν εὐλογημένη αὐτή χαρά τῆς ζωῆς του.

Στόν ἐπιστηρικτικό του πατρικό λόγο ὁ Σεβασμιώ-
τατος καλωσόρισε τό νέο Διάκονο στήν Ἐκκλησιαστι-
κή καί Ἱερατική οἰκογένεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας συμβουλεύοντάς τον μεταξύ ἄλλων νά ἀγωνιστεῖ 
μέ ὅλες του τίς δυνάμεις σέ αὐτό τόν πνευματικό ἀγώ-
να Χριστοκεντρικῆς ἀγάπης μέ ὑπακοή καί αὐταπάρ-
νηση, μία ὑπακοή πού στήν Ἐκκλησία διασφαλίζει τήν 

ἑνότητα. Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι ὕψιστο δῶρο, δέν κάνει σπουδαῖο τόν ἄνθρωπο ἀλλά 
τόν βοηθάει νά γνωρίσει τό δρόμο τῆς σωτηρίας τοῦ Θεοῦ.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος πλῆθος Κληρικῶν τῆς Μη-
τροπόλεως μεταξύ τῶν ὁποίων τούς ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Πορφύ-
ριος Μπικουβαράκης, ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Δανιήλ ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος 
Ἁγίου Ὅρους, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης καί πλῆθος κληρικῶν, ἐνῶ παρέ-
στησαν συμπροσευχούμενοι ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Παν/τος 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας μαζί μέ Κληρικούς τῆς 
Μητροπόλεως, ἀντιπροσωπεῖες Μοναστικῶν ἀδελφοτήτων καί πλῆθος εὐσεβῶν 
προσκυνητῶν ἀνάμεσά των τοῦ Δημάρχου Πλατανιά κ. Ἰωάννου Μαλανδράκη καί 
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
“ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὑπέμεινε μέ ταπείνωση 

ὥς τό τέλος καί σώθηκε...”
Πανηγυρικά καί μέ λαμπρότητα ἑορτάστη-

κε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στό ὁμώνυμο 
Ἱερό Παρεκκλήσιο πού βρίσκεται στό Πολιτι-
στικό κέντρο τῆς Μητροπόλεως, τήν Τετάρτη 
24 Αὐγούστου ἐ.ἔ. μέ Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 

στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως.
Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν διάρκεια τῆς 

Θείας Λειτουργίας, ὅπως συνηθίζεται τήν 
ἡμέρα αὐτή, μνημόνευσε τά ὀνόματα τῶν 
συντελεστῶν, παραγωγῶν, συνεργατῶν καί 
ἀκροατῶν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ 
Μαρτυρία.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφε-
ρε μεταξύ ἄλλων ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ ἀγωνιστής αὐτός Ἅγιος της Ἐκκλησίας 
μας, μέ ταπείνωση καί ἀγάπη ὑπέμεινε τά πάντα καί σώθηκε, γνωρίζοντας τήν 
πραγματική ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἕνας Ἅγιος παράδειγμα γιά τήν ζωή τοῦ 
κάθε Χριστιανοῦ.

Στή λατρευτική αὐτή πανήγυρη τό παρών ἔδωσε καί ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. 
Παναγιώτης Σημαντηράκης καθώς καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

ἐκπροσώπων ἀπό τήν Περιφέρεια καί τόν Δῆμο.
Στό Ἱερό Ἀναλόγιο μουσικολογιώτατοι ψάλ-

τες ἔψαλλαν βυζαντινούς ὕμνους.
Κατά τήν ὥρα τοῦ Μυστηρίου οἱ συμπροσευ-

χόμενοι πιστοί ἀνεφώνησαν τό «Ἄξιος» καί ὁ 
νέος Διάκονος συμμετεῖχε στήν Θεία Λειτουργία 
ἐκτελώντας τά ὑπό τοῦ Τυπικοῦ προβλεπόμε-
να καθήκοντα. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας 
κλῆρος καί πλήρωμα συνεχάρησαν ἐγκαρδίως τόν Μητροπολίτη καί τόν νεοχει-
ροτονηθέντα Διάκονο π. Ἀντώνιο.
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Μνήμη πεσόντων ἀεροπόρων

Τήν Παρακευή 26 Αὐγούστου τελέστηκε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πού βρίσκεται 
στό Πεδίο Βολῆς στό Χορδάκι Ἀκρωτηρίου, 

ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεως, παρουσία Ἐκπροσώπων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπό ὅλα τά 
σώματα.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε μνημόσυνο γιά τούς πεσό-
ντες ἀεροπόρους κατά τή διάρκεια τοῦ καθήκοντος καί ἐν συνεχείᾳ ἐπιμνημόσυνη 
δέηση προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου.

Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τοῦ  Ἁγίου Φανουρίου στόν Κ. Γαλατά

Πανηγυρικά καί μέ τό Ἀρχιερατικό Συλλεί-
τουργο προεξάρχοντος τοῦ φιλοξενούμενου 
Μητροπολίτου Προικονήσου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου κ. Ἰωσήφ καί Συλλειτουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, 
τελέστηκε ὁ ἑορτασμός τοῦ Μεγαλομάρτυρος 
Ἁγίου Φανουρίου στήν ὁμώνυμη Ἐνορία πού δια-

κονεῖ ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης.
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος μεταξύ ἄλλων κληρικῶν τῆς 
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Ἑορτή τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς  
τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί ἀπονομή  Ὀφφικίου

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε τή 
Δευτέρα 29 Αὐγούστου 2022 ἡ μνήμη τῆς Ἀπο-
τομῆς της Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου στήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στίς 
Κορακιές Ἀκρωτηρίου.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερούρ-
γησε ὁ Σεβασμιώτατος, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος ἱερεῖς 
τῆς Μητροπόλεως, συμπροσευχουμένης τῆς 

Μητροπόλεως ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περά-
κης καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ε΄ Ἀρχιερα-
τικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεώργιος Πετράκης.

Στό Ἱερό Ἀναλόγιο διακόνησε ψάλλοντας Βυ-
ζαντινούς ὕμνους ὁ Ἄρχων Ὑμνωδός τῆς Μ.Χ.Ε. 
Κων/νος Στεφανάκης μέ μαθητές του ἐνῶ ἡ Θεία 
Λειτουργία μεταδόθηκε καί σέ ἀπευθείας σύνδεση ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό 
τῆς Μητροπόλεως Μαρτυρία.

Μέ λόγια ἀγάπης, τονίζοντας τή χρόνια ἀδελφική φιλία τους καλωσόρισε ὁ 
Σεβ. Ποιμενάρχης, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Προικονήσου ὁ ὁποῖος κήρυξε τό Θεῖο 
κήρυγμα.
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Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφό-
ρας, τῆς Προηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας 
Ἀγαθαγγέλης, τῆς ἀδελφότητος, ἀντιπροσωπεί-
ας ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-
ακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων καί πλήθους 
εὐσεβῶν προσκυνητῶν, ἀνάμεσά των τοῦ Ἄρχο-
ντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Γρηγορίου 
Λαρεντζάκη καί τοπικῶν ἀρχόντων.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπικεντρώθηκε στή μορφή καί τήν προσω-
πικότητα τοῦ Προδρόμου.

Στήν Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Χανίων τήν 
παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος προ-
εξῆρχε στόν λαμπρό πανηγυρικό Ἑσπερινό.

Πρίν τό τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τῆς πνευμα-
τικῆς πατρότητος μετά ἐπιγονατίου στόν κα-
λοσυνάτο ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Ἀλέξανδρο 
Ξηρουχάκη, ἔπειτα ἀπό εἰσήγηση τοῦ πνευ-
ματικοῦ του Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζάνη.

Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν χειροθεσία ἐξῆρε 
τίς ἀρετές καί τά χαρίσματα τοῦ νέου Κληρικοῦ 
τῆς Μητροπόλεως, συμβουλεύοντας τόν ἴδιο καί 
τήν πρεσβυτέρα του νά συνεχίσουν στή ζωή τους 
μέ τήν ἴδια ταπείνωση καί ὑπακοή.
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ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ && ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 95,5 ΜΑΡΤΥΡΙΑ 95,5 fmfm


