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Τό Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου 

ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετοῦς λειτουργίας καί προσφορᾶς  

τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Μαρτυρία»

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε 
Κρητικοῦ καί Μυρτῴου Πελάγους, ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί 
συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος 
κύριε Δαμασκηνέ, χάρις εἴη τῇ ὑμε-
τέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταε
τοῦς λειτουργίας καί προσφορᾶς τοῦ 
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Μαρτυρία» 
τῆς καθ᾽ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
ἀπευθύνομεν ὑμῖν, τοῖς περί ὑμᾶς, τῷ 
Ἐντιμοτάτῳ Διευθυντῇ κυρίῳ Εὐστρα
τίῳ Χατζηδάκῃ καί τοῖς προθύμοις 
συνεργάταις αὐτοῦ, καθώς καί τοῖς 
φιλοχρίστοις ἀκροαταῖς τήν εὐλογίαν 
τῆς Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος 
Ἐκκλησίας καί τάς προσωπικάς εὐχάς 
τῆς ἡμῶν Μετριότητος.

Ἡ ποιμαντική μέριμνα τῆς Ἐκκλη

σίας ἀσκεῖται πάντοτε ἐντός δεδομένου 
ἱστορικοῦ πλαισίου καί ἀπευθύνεται 
εἰς συγκεκριμένους ἀνθρώπους, φορεῖς 
ἑνός πολιτισμοῦ μέ τά χαρακτηριστικά 
τῆς ἐποχῆς καί τῆς ἰδιαιτέρας ταυτότη
τός του. Διά νά μεταδώσῃ τό μήνυμά 
της ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά γνωρίζῃ τάς 
ὑπαρξιακάς ἀνάγκας καί τάς ἀναζητή
σεις τῶν συγκεκριμένων ἀνθρώπων 
καί νά χρησιμοποιῇ τά μέσα, τά ὁποῖα 
προσφέρονται εἰς τήν ἑκάστοτε ἱστο
ρικήν στιγμήν. Τό ραδιόφωνον εἶναι ἕν 
σύγχρονον πρόσφορον μέσον διά τό 
ποιμαντικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, τό 
ὁποῖον ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου, ἤδη ἐπί τρεῖς δεκαε
τίας, χρησιμοποιεῖ, διά τήν ἐξαγγελίαν 
τοῦ Εὐαγγελίου, μετά διακρίσεως καί 
ἀποτελεσματικότητος.

Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός «Μαρτυ
ρία» ἀπευθύνεται πρός τόν νοῦν καί 
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τήν καρδίαν τῶν ἀκροατῶν, προβάλ
λει τάς ὑψηλάς ἀξίας τῆς Ὀρθοδόξου 
ἡμῶν πίστεως, τό ἦθος καί τόν πολιτι
σμόν μας, συμβάλλει εἰς τήν διάσωσιν 
τῆς παραδόσεως καί τῆς χριστιανικῆς 
ἰδιοπροσωπίας μας, εἰς τήν ἀνάπτυξιν 
εὐαισθησίας ἐνώπιον τοῦ ἀπειλουμέ
νου ὑπό τῆς ἀνθρωπίνης ἀλογίας φυ
σικοῦ περιβάλλοντος καί εὐθύνης διά 
τήν προστασίαν του, προβάλλει τήν 
ἀδελφοσύνην, τὴν ἀλληλεγγύην καί 
τήν εἰρήνην καί καλλιεργεῖ τόν «ἄρι
στον πόθον» τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἡ 
λειτουργία τοῦ Ῥαδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
«Μαρτυρία» εἶναι πραγματική εὐλογία 
καί ὄασις δι᾿ ὅσους ἐπιθυμοῦν διαφο
ρετικήν ἐνημέρωσιν καί ἀκρόασιν λό
γων πνευματικῶν, ἐντός ἑνός ἐπικοι
νωνιακοῦ τοπίου, ὅπου, ὡς ἐπιβεβαιοῖ 
καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς 
Κρήτης, τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως 
καθίστανται «δίαυλοι διαδόσεως τοῦ 

καταναλωτισμοῦ», ἐνῶ «ἡ στάσις των 
ἔναντι τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν χαρα
κτηρίζεται ἀπό ἔλλειψιν σεβασμοῦ» (Ἡ 
ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
εἰς τόν σύγχρονον κόσμον,  ΣΤ΄, 8).

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, συμμετέχο
ντες νοερῶς εἰς τόν ἐπετειακόν ἑορ
τασμόν τῆς εὐκάρπου τριακονταετίας 
τοῦ Ῥαδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς ὑμε
τέρας θεοτηρήτου Ἐπαρχίας, εὐχόμεθα 
δημιουργικήν συνέχισιν τῆς πολυτίμου 
προσφορᾶς του εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, 
ἐπαινοῦντες δέ πάντας τούς συμβάλ
λοντας εἰς τό ἔνθεον ἔργον του, ἐπι
καλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς καί ἐπί 
σύνολον τόν εὐσεβῆ Κρητικόν λαόν 
τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλε
ος τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί 
Δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ, Ὧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς 
ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν!

΄βκβ΄ Νοεμβρίου ιη΄
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἀνακοινωθέν Ι. Ε. Σ. Ἐκκλησίας Κρήτης 10/10/22

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλη
σίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 

10η Ὀκτωβρίου 2022 στό Ἡράκλειο σέ τα
κτική Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα 
τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Ἡ  Ἱερά  Σύνοδος, μετά  ἀπό πρόταση 
τοῦ Προέδρου Της, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρή
της κ. κ. Εὐγενίου, προέβη στήν ἐκλογή Βο
ηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κρήτης. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ ἐξελέγη παμψη
φεί ὁ Ἀρχιμ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, Πρωτο
σύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκο
πος Κνωσοῦ κ. Μεθόδιος, ἔδωσε τό νενομισμέ
νο Μικρό Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι
ακῆς Συνόδου.

Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε τόν Πανο
σιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκη Ἀρχιγραμμα
τέα, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖο Μπατσά
κη Ὑπογραμματέα καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
Εὐγένιο Καρακωνσταντάκη Κωδικογράφο Της 
καί Διευθυντή συντάξεως τοῦ ἐπισήμου δελτί
ου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Ἀπόστολος Τίτος».

Ἡ  Χειροτονία τοῦ  Θεοφιλεστάτου  Ἐπι
σκόπου Κνωσοῦ  κ. Μεθοδίου θά τελε
σθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Μηνᾶ Ἡρακλείου, τό Σάββατο 5η Νοεμβρίου 
2022.

Τό Μέγα Μήνυμα θά δοθεῖ ἀπό τόν ἐψη
φισμένο τήν Παρασκευή 4η Νοεμβρίου 2022 
καί ὥρα 6η μ.μ. στόν ἴδιο Ναό.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέεται γιά νά ἐπικρατή
σει ἡ καταλλαγή στούς ἐμπλεκόμενους στίς 
πολεμικές συρράξεις λαούς καί γιά νά πρυτα
νεύσει ἡ σύνεση καί ἡ εἰρήνη.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἡ ἐσχατολογική διάσταση τῆς Ἱεραποστολῆς 
Ἐργασία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας  

καί Ἀποκορώνου Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ἩἘκκλησία εἶναι ζῶσα καί πορευο
μένη συνεχῶς. Ἀπ’ τήν ἡμέρα τῆς 

Πεντηκοστῆς μέχρι σήμερα πορεύεται καί 
θά πορεύεται μέχρι τήν συντέλεια τοῦ κό
σμου. 

Παρά τήν ἐπί 2000 χρόνια πορεία της 
ἀπ’ τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μέχρι 
σήμερα ὑπάρχουν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι 
πού δέν ἄκουσαν τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγε
λίου, τό μήνυμα τῆς ἐλεύσεως στόν κόσμο 
τοῦ Χριστοῦ, τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως 
καί τῆς σωτηρίας. Αὐτό φανερώνει ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία παρόλο πού φρόντισε καί δη
μιουργήθηκε ἡ λεγομένη ἐπιστήμη τῆς 
θεολογίας μέ τούς κλάδους συστηματικό, 
ἑρμηνευτικό, ἱστορικό καί πρακτικό καί 
διδάσκονται Ἁγία Γραφή καί Ἱερά Παρά
δοση σ’ ὅλες τίς πτυχές, ὅμως, ὁλοκλη
ρωτικά δέν φαίνεται νά πέτυχε τό σκοπό 
της. Διότι ὅταν ἡ θεολογία δέν γίνεται 
πράξη τί νόημα ἔχει; Ὅταν π.χ. ἑκατομμύ
ρια ἄνθρωποι στήν Ἀφρική καί τήν Ἀσία ἤ 
ὅπου ἀλλοῦ ἐπί τῆς γῆς δέν ἄκουσαν καί 
δέν μποροῦν νά γευθοῦν τά ἀγαθά τοῦ 
σωτηριολογικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, τί 
νόημα ἔχει ἡ ἄριστη γνώση τοῦ μηνύμα
τος τοῦ Εὐαγγελίου. Πολλοί ὑπογραμμί

τοῦ αἰῶνος», δηλαδή μέχρι τήν Δευτέρα 
τοῦ Κυρίου Παρουσία καί τήν εἴσοδο τῆς 
κτίσεως ὅλης στόν καινούργιο κόσμο τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Πρέπει, δηλαδή, τό 
Εὐαγγέλιο νά κηρύσσεται συνεχῶς στόν 
κόσμο «ἄχρι τῶν ἐσχάτων». 

Σκοπός τῆς ἐργασίας εἶναι νά κατα
δείξουμε ἀκριβῶς αὐτήν τήν σχέση πού 
ὑπάρχει μεταξύ ἱεραποστολῆς ὡς ἐκκλη
σιαστικῆς διακονίας καί ἐσχατολογίας ὡς 
προσδοκίας τῆς Ἐκκλησίας του καί πάλιν 
ἐρχομένου Μεσσία «κρίναι ζώντας καί νε
κρούς οὐ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος».2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

Ἐκκλησία καί Ἐσχατολογία 
Ἡ ἐσχατολογική προσδοκία

Ἐσχατολογικά, δηλαδή, στό τέλος 
τῆς ἱστορίας, ἡ Ἐκκλησία ὁρίζεται 

ὡς ὁ λαός τοῦ Θεοῦ συνηγμένος ἐπί τό 
αὐτό ἔχοντας γύρω του ὅλο τόν κόσμο, 
ἑνωμένος ἐν τῷ προσώπω τοῦ Χριστοῦ 
ἐν Ἁγίω Πνεύματι. Μέσα στήν Ἱστορία ἐν 
τῷ μεταξύ αὐτή ἡ κοινότητα τῆς Ἐκκλη
σίας ἀγωνίζεται πρῶτα νά διατηρήσει τήν 
ταυτότητά της ἀνεπηρέαστη ἀπό ἄλλες 
ταυτότητες πού ὑπάρχουν καί στή συνέ
χεια νά φέρει κοντά της ὅλο τόν κόσμο. 
Ἑπομένως, πρέπει μᾶλλον νά ἔχουμε μία 
θεώρηση τῆς Ἐκκλησίας περισσότερο, 
παρά ἕνα ὁρισμό. Ἐκκλησία εἶναι κυρίως 
κάτι πού ζοῦμε, τό βλέπουμε, τό βιώνου
με, παρά τό ὁρίζουμε μέ λόγια. 

Οἱ ρίζες τῆς Ἐκκλησίας ἱστορικά πρέ
πει νά τοποθετηθοῦν στήν ἐκλογή τοῦ 
Ἀβραάμ καί στήν δημιουργία τοῦ λαοῦ 

2.  Σύμβολον τῆς Πίστεως Ὡρολόγιον… 

τοῦ Θεοῦ. Ὅταν δημιουργεῖται ἕνας λαός 
ἀπό τό σπέρμα τοῦ Ἀβραάμ, ὁ σκοπός 
εἶναι συγκεκριμένος: «ἐνευλογηθήσο
νται ἐν σοῖ πάντα τά ἔθνη»3 καί ἀπ’ ἐκεῖ 
βγαίνει ὁ Μεσσίας καί ἡ ἐσχατολογική 
κοινότητα. Ὅταν ἔχουμε ὅλη αὐτήν τήν 
πληροφόρηση ἀπ’ τήν Καινή Διαθήκη, ὅτι 
ἔτσι ἀντιλαμβάνονται καί οἱ πρῶτοι Χρι
στιανοί καί ὁ Παῦλος τήν Ἐκκλησία, τότε 
ἐκεῖ πρέπει ν’ ἀναζητήσουμε τίς ρίζες. Γιά 
κάποιους θεολόγους οἱ ρίζες τῆς Ἐκκλη
σίας ἀναζητοῦνται στήν πραγματικότητα 
τῆς Ἐνσαρκώσεως. Ἡ Ἐνσάρκωση, ὅμως, 
εἶναι ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 
Θεοῦ. Δέν εἶναι δική μου ἤ ὁποιουδήπο
τε ἄλλου ἤ ἀπρόσωπη, γενική καί ἀόρι
στη. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐμφανίζεται μέσα 
στήν Ἐνσάρκωση. Ἡ Ἐνσάρκωση, ἐπειδή 
πρόκειται γιά τήν ἀνθρώπινη φύση στήν 
καθολικότητά της, ἔχει κάποια σχέση μέ 
τό γεγονός ὅτι τά διάφορα πρόσωπα θά 
ἐνσωματωθοῦν στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 
Ἀλλά τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἔννοια 
τῆς Ἐνσαρκώσεως δέν εἶναι ἀρκετό καί 
ἱκανό νά μᾶς δώσει τήν βάση τῆς Ἐκκλη
σιολογίας. Κι αὐτό γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν 
εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἑνός ἀτομικοῦ 
Χριστοῦ παρατεινόμενο στούς αἰῶνες, 
ὅπως λέγουν οἱ δυτικοί θεολόγοι. Γιά νά 
γίνει Σῶμα Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία χρειάζε
ται τήν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
πού σημαίνει χρειάζεται τήν προσωπική 
μας ἐνσωμάτωση. Ἕνα σῶμα Χριστοῦ πού 
δέν ἔχει τήν προσωπική μας ἐνσωμάτωση 
δέν μπορεῖ νά ὀνομασθεῖ Ἐκκλησία, ἄν 
ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ἐνσάρκωση μένει ἔτσι 
μόνη χωρίς τήν ἐπακολούθηση τῆς Πε
ντηκοστῆς. Ἡ Πεντηκοστή, ὅμως, προ
ϋποθέτει τήν ὕπαρξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 

3.  Γεν. ιβ΄ 3

ζουν σήμερα ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη 
ἀπό μία νέα μορφή θεολογίας, τῆς θεο
λογίας τῆς Ἱεραποστολῆς, γιατί Ἐκκλησία 
χωρίς ἱεραποστολή εἶναι Ἐκκλησία χωρίς 
ἀποστολή. 

Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη νά μελετη
θεῖ καλά ἡ θεωρία καί πράξη τῆς ἱερα
ποστολῆς σήμερα καί νά βρεθοῦν νέοι 
τρόποι, νέες μέθοδοι γιά νά πλησιάσει ἡ 
Ἐκκλησία τίς μάζες καί νά μιλήσει στήν 
ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου γιά τόν Χριστό 
καί γιά τήν σωτηρία του. 

Ὡς ἱεραποστολή ὁρίζεται τό ἔργο τῆς 
διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος 
τῆς σωτηρίας σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ 
Κυρίου πρός τούς μαθητές του: «πορευθέ
ντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βα
πτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς 
καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 

διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα 
ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν 
εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν.».1 Ἔργο, λοιπόν, τῆς 
ἱεραποστολῆς εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἡ διάδοση 
τοῦ Εὐαγγελίου στόν κόσμο, ἀλλά ἡ συ
νεχής καί ἀδιάκοπη διάδοσή του μέχρι 
τό τέλος τῆς ἱστορίας, μέχρι «συντελείας 

1.  Μτ κη΄ 18-20
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καί γι’ αὐτό ἐκεῖ εἶναι προτιμότερο ν’ ἀνα
ζητήσουμε τίς ἀπαρχές παρά στήν Ἐνσάρ
κωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ Ἐνσάρκωση μπορεῖ νά ἐκληφθεῖ 
ὡς ἕνα ἀτομικό γεγονός, χωρίς νά δη
μιουργήσει κοινότητα. Ἐκκλησία, ὅμως, 
δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ χωρίς κοινότητα. Ἡ 
Ἐκκλησία, βεβαίως, εἶναι καί ἱστορικό γε
γονός, εἴτε τήν ἐκλάβουμε σάν λαό τοῦ 
Θεοῦ, εἴτε μέ τήν ἔννοια τῆς Ἐνσαρκώσε
ως σάν σῶμα Χριστοῦ, εἴτε ἐν Ἁγίῳ Πνεύ
ματι, δηλαδή σάν σῶμα Χριστοῦ μέ τήν 
ἔννοια τῆς κοινότητας. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι 
ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναλύει τόν 
ὅρο «σῶμα Χριστοῦ»4 λέει ἀκριβῶς ὅτι τά 
μέλη αὐτοῦ τοῦ Σώματος εἶναι τά χαρίσμα
τα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ κατέχοντες 
αὐτά τά χαρίσματα. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρ
ξει Σῶμα Χριστοῦ χωρίς τό Ἅγιον Πνεῦμα 
πού δημιουργεῖ αὐτά τά μέλη. Αὐτά, λοι
πόν, τά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ 
δέν εἶναι ἁπλῶς τά φυσικά του μέλη, αὐτά 
τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά 
τό Σῶμα τῶν «πολλῶν» πού ἑνωμένα μέσα 
στόν «Ἕνα» γίνονται ἕνας. Ἑπομένως, μ’ 
αὐτήν τήν προϋπόθεση ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
Σῶμα Χριστοῦ, ὅτι δηλαδή ὅταν μιλοῦμε 
γιά μέλη ἐννοοῦμε πρόσωπα συγκεκριμέ
να βαπτισμένα στό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ καί συνηγμένα εὐχαριστιακά ὅλα ἐπί 
τό αὐτό καί ὄχι γιά ἀπρόσωπη ἀνθρώπι
νη φύση ὅπως τήν προσέλαβε ὁ Υἱός τοῦ 
Θεοῦ καί τήν ἐνυποστασίασε στό πρόσω
πό Του. Ἄν αὐτό μείνει ὡς ἐκεῖ, δέν πραγ
ματοποιεῖ  Ἐκκλησία. 

Ὅταν κάνουμε λόγο γιά τίς ἀρχέγονες 
χριστιανικές κοινότητες, εἶναι σαφές ὅτι 
τό ἐσχατολογικό στοιχεῖο εἶναι ἔντονο 
διότι καί ἡ ἐμπειρία τῶν ἐμφανίσεων τοῦ 

4.  1 Κρ. ιβ’ 27

Ἀναστάντος Χριστοῦ εἶναι πιό πρόσφατη 
ἀλλά καί διότι ἡ προσδοκία τῆς Ἐλεύσεως 
τῶν ἐσχάτων εἶναι ἐντονότερη. Τό «μα
ράν ἀθά» πού σημαίνει ὁ «Κύριος εἶναι 
κοντά» εἶναι ζωντανό. Μετά αὐτό τό «μα
ράν ἀθά»5 ἀρχίζει σιγά σιγά ν’ ἀτονεῖ διότι 
ἡ Ἐκκλησία δέν βλέπει τήν Δευτέρα τοῦ 
Χριστοῦ Παρουσία νά συντελεῖται. Ἐπει
δή, ὅμως, οἱ εὐχαριστιακές λειτουργίες 
ἀναπτύχθηκαν ἀπ’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν πυ
ρήνα τοῦ «μαράν ἀθά» φέρουν ἔντονη τήν 
ἐσχατολογική διάσταση τῆς προσδοκίας. 
Αὐτό ἐπαναλαμβάνοντας ἡ Ἐκκλησία τῶν 
πρώτων αἰώνων μέσα στίς λειτουργίες δι
ατήρησε ἔντονη αὐτήν τήν συνείδηση τῆς 
προσδοκίας τῶν ἐσχάτων. Ἡ Εὐχαριστία 
λοιπόν εἶχε καί ἔχει τήν πιό κεντρική θέση 
στήν ζωή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος 
καί ταυτόχρονα φέρει ἔντονο τόν ἐσχα
τολογικό προορισμό. Μέ τήν Εὐχαριστία 
διαιωνίζεται τό «μαράν ἀθά» καί συνεπῶς 
κατά τούς πρώτους αἰῶνες ἔχουμε αὐτήν 
τήν ἐσχατολογική προοπτική. Χάρη στήν 
θεία Εὐχαριστία διατηρήθηκε ἔντονα στήν 
Ἀνατολή καί μετά τόν Μ. Κωνσταντῖνο 
ἔντονα ὁ ἐσχατολογικός προσανατολι
σμός ὁ ὁποῖος διατηρεῖ τόν χαρακτήρα 
τοῦ «μαράν ἀθά».

Στή Δύση, ὅμως, τά πράγματα παίρ
νουν ἄλλη τροπή. Ὁ Ἐσχατολογικός προ
ορισμός ἀντικαθίσταται ἀπό ἕναν περισ
σότερο ἀναμνηστικό προσανατολισμό, μέ 
τήν ἔννοια δηλαδή τῆς ἀναμνήσεως τοῦ 
παρελθόντος. Ἡ θεία Εὐχαριστία ἔχασε 
τόν χαρακτήρα τῆς προεικονίσεως τῶν 
ἐσχάτων καί ἔγινε μία ἀνάμνηση τοῦ Μυ
στικοῦ Δείπνου ἤ στήν καλύτερη περίπτω
ση τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ 
ὡς ἐξιλαστήρια θυσία, ὡς ἱκανοποίηση 

5.  1 Κρ. ιβ΄ 27. 

ἀπέναντι στήν τρωθεῖσα δικαιοσύνη τοῦ 
Θεοῦ Πατέρα. Στήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή 
ἀντιθέτως, καί μέ τήν ἁγιογραφία καί μέ 
τήν ὑμνολογία, ἡ Ἐκκλησία διατήρησε τήν 
ἐσχατολογία. Στήν θεία λειτουργία δηλα
δή μετέφερε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι 
λοιπόν δέν χάθηκε στό Βυζάντιο αὐτή ἡ 
διάσταση. Στήν Δύση ἄρχισε ἤδη νά χά
νεται ἀπ’ τόν Μεσαίωνα καί ἡ Ἐκκλησία 
ἄρχισε πλέον ν’ ἀντλεῖ ἀπ’ τό παρελθόν 
καί ὄχι ἀπ’ τό μέλλον. Ὅταν, ὅμως, ἡ θεία 
Εὐχαριστία πού εἶναι ἡ μόνη πού διασώζει 
τήν συνείδηση τῆς ἐσχατολογικῆς ταυτό
τητας τῆς Ἐκκλησίας ἀλλοιωθεῖ καί πάει 
πρός ἄλλη κατεύθυνση, τότε φυσικά καί 
ἡ Ἐκκλησία χάνει μέ τόν τρόπο αὐτό τήν 
ἐσχατολογική συνείδησή της. 

Ὅταν ἡ Ἐκκλησία φέρει τήν ἐσχατο
λογική διάσταση στόν κόσμο, δημιουργεῖ 
ἕνα ἦθος καί μία συμπεριφορά ἡ ὁποία 
ἔχει κοινωνικές συνέπειες. Δέν ἀντιγρά
φει τίς κοινωνικές δραστηριότητες τῶν 
κοσμικῶν κοινοτήτων γιά νά τίς ἀντα
γωνιστεῖ. Δέν κάνει φιλανθρωπικό ἔργο 
μ’ ὅλες τίς προδιαγραφές ἑνός φιλαν
θρωπικοῦ ὀργανισμοῦ, ἑνός ὑπουργείου 
Κοινωνικῆς Πρόνοιας, ἔχει ἁπλῶς τήν 
ἐλεημοσύνη. Δέν θεσμοποιεῖ ἐπί παρα
δείγματι τήν ἀγάπη, ἤ τήν ἱεραποστολή, 
ἤ ἄλλα συναφῆ. Ὅσο περισσότερο φέρει 
πάνω της τήν ἐσχατολογική ταυτότητα 
τόσο περισσότερο ἀγαπᾶ, βοηθᾶ, κη
ρύττει Χριστόν καί θυσιάζεται ἀκριβῶς 
ὅπως ὁ Χριστός γιά τόν ἄλλο. Ὑπάρχουν 
δηλαδή τρόποι πού ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ, 
χωρίς νά καταδαπανᾶται σέ κοινωνικές 
δραστηριότητες, νά μήν ἀδρανοποιεῖται, 
νά κάνει περισσότερο προσωπικά παρά 
θεσμικά τό ἔργο της στά θέματα αὐτά. Ἡ 
ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐσχατολο
γική καί ἀκριβῶς αὐτό τό ἄλλο, τό ἐσχα

τολογικό ζητά ὁ κόσμος ἀπ’ τήν Ἐκκλη
σία. Οἱ ἄνθρωποι περισσότερο πηγαίνουν 
στήν Ἐκκλησία γιά νά λειτουργηθοῦν, 
νά ἐκκλησιαστοῦν, νά κάνουν τόν Σταυ
ρό τους, νά προσευχηθοῦν, ν’ ἀνάψουν 
τό κερί τους, νά λατρέψουν τόν Τριαδικό 
Θεό, νά κοινωνήσουν τῶν ἀχράντων μυ
στηρίων γιά νά ἑνωθοῦν μαζί Του καί με
ταξύ τους ὑποστασιαζόμενοι ὡς λατρευ
τική σύναξη σέ Σῶμα Χριστοῦ ἑνωμένοι 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κι ὄχι γιατί ἡ Ἐκκλησία 
ἐπιτελεῖ τό ὁποιοδήποτε κοινωνικό ἔργο 
μεγάλο ἤ μικρό. 

Στό σημεῖο αὐτό ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται 
σέ μία διπολικότητα. Ἀπ’ τό ἕνα μέρος πρέ
πει νά κάνει τήν ἱεραποστολή της, ἐφόσον 
εἶναι διεσπαρμένη καί ζεῖ μέσα στόν κό
σμο. Ἀπ’ τό ἄλλο, ὅμως, σ’ ἀντιδιαστολή 
μέ τούς ἑβραίους, ἀλλά καί μέ τούς Δυτι
κούς, ἡ Ἐκκλησία, λόγω τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Πεντηκοστῆς, ἔχει 
ἐπίσης τήν ἐμπειρία τῆς ἐσχατολογικῆς 
συνάξεως. Αὐτό, δηλαδή, πού ἀναμενόταν 
γιά τό μέλλον τό προγεύεται, τό βιώνει 
σάν παρόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι συνδεδεμένη 
μ’ αὐτήν τήν ἐσχατολογική ἑνότητα πού 
δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ πλήρως, ἀλλά 
ἀκόμη προσδοκᾶται. Βρίσκεται συνεπῶς 
μεταξύ αὐτῶν τῶν δύο καταστάσεων. Ζεῖ 
μέσα στήν ἱστορία, εἶναι διασκορπισμένη, 
κάνει προσπάθεια ἱεραποστολῆς, ἀλλά δέν 
εἶναι μόνο αὐτό τό πράγμα. Παίρνει συνά
μα γεύση καί ἐμπειρία τῆς ἐσχατολογικῆς 
συνάξεως, μίας καταστάσεως, πού δέν πε
ριέχει τήν ἱεραποστολή καί τήν διασπορά. 
Ἡ ἱεραποστολή καί ἡ διασπορά ἐνῶ εἶναι 
στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις δέν συ
νιστᾶ καί τήν ταυτότητά της. Ἡ ταυτότητά 
της εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν πρόγευση 
αὐτῆς τῆς ἐσχατολογικῆς ἑνότητος τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
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Συχνά ἀκοῦμε κάποιους νά ρωτοῦν. 
Γιατί ὁ ἑλληνικός στρατός πῆγε στή 

Μικρασία; Γιατί νά γίνει αὐτός ὁ ἐπεκτα
τικός πόλεμος; 

Λέμε λοιπόν γιά ἄλλη μία φορά ὅτι: 
ὅπως εἶχαν δικαίωμα λευτεριᾶς οἱ Μακε
δόνες, εἶχαν καί οἱ Μικρασιάτες  Ἕλληνες. 
Ἡ Ἑλλάδα πῆγε ἐκεῖ γιατί εἶχε σοβαρή 
ἐθνολογική βάση. Ἐξάλλου, εἶναι κανό
νας ὅτι, τήν ἱστορία δέν τήν πᾶς, ἐκείνη 
σέ πάει.

Μέ τό τέλος τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πο
λέμου καί συγκεκριμένα μέ τήν ἀνακωχή 
τοῦ Μούδρου ἄνοιγε ὁ δρόμος πού ὁδη
γοῦσε τήν Ἑλλάδα στήν Μικρασία. Οἱ 
Ἄγγλοι γιά νά προλάβουν τούς Ἰταλούς 
πού εἶχαν τούς ἴδιους στόχους μ’ αὐτούς, 
γιά ἄλλη μία φορά, ἔβαζαν τούς φαντά
ρους μας μπροστά, ἀφοῦ ἐκτιμοῦσαν 
ὅτι ἡ ζωή τῶν δικῶν τους παιδιῶν ἦταν 
ἀκριβή. 

Στίς 2 τοῦ Μάη τό 1919 οἱ στρατιῶτες 
μας πατοῦσαν τήν παραλία τῆς Σμύρνης 
μέσα στίς ζητωκραυγές τοῦ κόσμου καί 
τίς εὐλογίες τοῦ Μητροπολίτη Χρυσό
στομου. Ὅμως στό ὕψος τοῦ Διοικητηρί
ου οἱ φαντάροι μας δέχτηκαν ἀναπάντεχα 
ὁμαδικά πυρά. Τό ἐπεισόδιο ξεπεράστηκε 
γρήγορα, δημιούργησε ὅμως ἐρωτηματι
κά. Κι ἐνῶ ὅλα φαίνονταν εὔκολα γιά τόν 
στρατό μας, στίς 16 Ἰουνίου οἱ Τοῦρκοι 
ἀνακατάλαβαν τό Ἀϊδίνι κι ἔδειξαν μέ τίς 
σφαγές καί τίς ὠμότητές τους ὅτι παρέ
μειναν ἴδιοι ἀπό τότε πού ἐμφανίστηκαν 
στόν Μικρασιατικό χῶρο. Ἐπίσης, ἔγινε 

Ὁ μ ι λ ί α  τ ο ῦ  κ .  Π α ρ α σ κ ε υ ᾶ  Σ υ ρ ι α ν ό γ λ ο υ
(πρ. Πρόεδρο Συλλόγου Μικρασιατῶν Ρεθύμνου καί συγγραφέα) 

στήν ἐκδήλωση μνήμης ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Σμύρνης (24-11-22)

ἀντιληπτό ὅτι πίσω ἀπό τούς Τούρκους 
λησταντάρτες ἦταν κρυμμένοι οἱ Ἰταλοί.

Οἱ τουρκικές προκλήσεις εἰς βάρος 
τοῦ ἄμαχου πληθυσμοῦ, ἦταν αἰτία γιά 
νά ἀρχίσει ἡ διεύρυνση τῆς ἑλληνικῆς 
κατοχῆς μέ εἰδική ἄδεια τοῦ συμμαχικοῦ 
στρατηγείου. Οἱ στρατιωτικές μας δυνά
μεις δέν ἀντιμετώπιζαν ἰδιαίτερα προβλή
ματα.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1920 τό ἀπρόσμε
νο ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν ἐπέδρασε 
ἀρνητικά στήν ψυχολογία τοῦ στρατοῦ 
καί τοῦ Μικρασιατικοῦ λαοῦ. Ἡ κυβέρ
νηση τοῦ παλατιοῦ ἀπομάκρυνε ἀπό τήν 
πρώτη γραμμή 300 ἐμπειροπόλεμους ἀξι
ωματικούς τούς ὁποίους παρόπλισε σέ 
διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στήν 
Κων/πολη. Μόνο ὁ Πλαστήρας ἀρνήθη
κε νά ὑποχωρήσει. Ὕστερα ἀπό αὐτές τίς 
ἐκλογές δίπλα στήν Ἑλλάδα δέν στάθηκε 
κανένας σύμμαχος. Μόνο ὁ διχασμός θε
ρίευε πιό πολύ.

Ἡ Γερμανία προσπαθοῦσε νά περάσει 
τήν πολιτική τῶν τριῶν Β. πού ἄνοιγε τόν 
δρόμο Βερολίνο – Βυζάντιο – Βαγδάτη.

Ἡ Ἰταλία συνέχισε νά εἶναι στό πλευρό 
τῶν Τούρκων. Ἡ Γαλλία προσφέρει δάνεια 
καί πολεμικό ὑλικό καί ἡ Ρωσία ἐκτός του 
πολεμικοῦ ὑλικοῦ, πλήρωνε τούς μισθούς 
τῶν Τούρκων ἀξιωματικῶν μέ χρυσά ρού
βλια.

Στήν Ἑλλάδα τό μῖσος ἀνάμεσα στίς 
δύο παρατάξεις θέριευε. Οἱ παροπλισμέ
νοι στήν Κων/πολη ἀξιωματικοί παρο
τρύνανε τούς στρατιῶτες τοῦ μετώπου σέ 

ἀνταρσία. Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα: τῆς δό
ξας καί τῆς διχόνοιας. 

Τό στρατιωτικό ἐπιτελεῖο πίστεψε ὅτι 
ἡ ἐπίθεση εἶναι ἡ καλύτερη ἄμυνα, γι’ 
αὐτό στίς 10 Μαρτίου 1921 ἄρχισαν με
γάλες ἐπιχειρήσεις μέ ἀντικειμενικό σκο
πό τήν κατάληψη τοῦ Ἐσκί Σεχίρ. Ὅταν 
πέτυχαν, πίστεψαν ὅτι μποροῦσαν νά 
πατήσουν τά προπύργια τῆς Ἄγκυρας. 
Οἱ στρατιωτικοί διαφώνησαν, ὅμως ἀπο
φάσισαν οἱ πολιτικοί, γιατί δέν γνώριζαν 
ὅτι τό πέρασμα τῆς Ἁλμυρᾶς Ἐρήμου, 
ἡ κατάληψη τοῦ τρομεροῦ Κάλε Γκρό
το καί ἡ διάβαση τοῦ Σαγγάριου δέν θά 
τολμοῦσε νά ἐπιχειρήσει κανένας στρα
τός. Κι ὅμως οἱ φαντάροι μας μέ σκισμέ
να ἄρβυλα καί σιτιρέσιο δύο γαλέτες καί 
τσάι, κατόρθωσαν τά ἀπίστευτα. Ἦταν 
μία νικηφόρα παρέλαση πού τρόμαξε 
τούς ἀντιπάλους.

Καί ὕστερα; Δέν ὑπάρχει ὕστερα.
Ἀπό τόν Σεπτέμβρη τοῦ 1921 μέχρι 

τόν Αὔγουστο τοῦ 1923 οἱ μεγάλοι θριαμ
βευτές ἔμειναν ἀδρανεῖς στό μέτωπο τῶν 
700σίων χιλιομέτρων δίχως προμήθειες 
καί δίχως ἐφεδρεῖες. Οἱ ὑπεύθυνοι ἀπο
φάσισαν νά γυρίσουν ἀνάποδα τόν χάρ
τη μίας ἔνδοξης πορείας καί νά ἀρχίσουν 
ἀναδίπλωση. Τότε τά κεμαλικά στρατεύ
ματα ἔκαψαν τήν μεγάλη τους ἐπίθεση. 
Στό Β. μέτωπο ἡ κατάσταση διαγραφόταν 
ζοφερή. Τά κενά ἀνάμεσα στίς στρατιω
τικές μονάδες ἦταν μεγάλα καί τό σοβα
ρότερο, δέν ὑπῆρχε ἐπικοινωνία μεταξύ 
τους, γιατί τά γαλλικά πλοῖα πού εἶχαν 
ἀγκυροβολήσει στόν ὅρμο τῶν Μουδα
νιῶν παρέμβαλαν παράσιτα στίς ἀσύρ
ματες ἐπικοινωνίες. Ἀποδεκατισμένες οἱ 
μονάδες μας ἔφτασαν στή θάλασσα.

Τό νότιο μέτωπο πού δέχτηκε καί τό 
μεγάλο βάρος τῆς ἐπίθεσης τοῦ Κεμάλ 
κινδύνεψε μέ ὁλοκληρωτική καταστροφή.

Ὅμως βρέθηκε ὁ Πλαστήρας γιά νά 

σώσει τά 
ἀπομεινά
ρια μίας 
στρατιᾶς 
πού λίγες 
μέρες πρίν 
ἦταν ἀνί
κητη.

Οἱ ἐπι
κ ε φ α λ ῆ ς 
το ῦ  σ τρ α 
τοῦ ἔφτασαν 
στήν Ἑλλάδα γιά 
νά ἀρχίσουν και
νούργιο πόλεμο. Ἐκείνη 
τήν ὥρα κανείς δέν σκεφτόταν τί ἄφη
σαν πίσω τους. Πάνω ἀπό 2 ἑκατομμύ
ρια χριστιανῶν περίμεναν τό μοιραῖο. Σ’ 
ὅλα τά παράλια θέριζε ὁ χάρος ἀλύπητα 
κάθε χωριό, κάθε πόλη, καί μία κόλαση. 
Παντοῦ πανικός. Ἀπό τό πρωί τῆς 13ης 
Αὐγούστου ἄνοιξε ὁ τάφος τῆς Μεγάλης 
Ἰδέας. Τό ὄνειρο πέντε αἰώνων ἔσβησε.

Στή Σμύρνη τήν 14η Αὐγούστου κυ
κλοφόρησαν μερικές ἀνησυχητικές εἰδή
σεις. Μόνο ὁ μεγάλος Ἱεράρχης διαισθα
νόταν ἄμεσα τεράστιο κίνδυνο. Ἀμέσως 
τήν ἄλλη μέρα ἡ Γενική Διοίκηση μέ 
ἀνακοινώσεις καθησύχαζε τόν κόσμο. Ὁ 
Χρυσόστομος ἀπεγνωσμένα ζητᾶ νά δεῖ 
τόν ὕπατο Ἁρμοστή χωρίς νά τό κατορ
θώσει.

Στίς 16 Αὐγούστου ἀτέλειωτα καρα
βάνια προσφύγων φτάνουν στή Σμύρνη. 
Ὅλοι ζητοῦν νά φύγουν ἀλλά ὁ Στεργιά
δης ἀπαγορεύει τήν ἔκδοση διαβατηρίων. 
Ὁ πανικός μεγάλωνε πιό πολύ. Ὁ Μητρο
πολίτης κι ὅλος ὁ κλῆρος βγαίνουν στούς 
δρόμους καί μοιράζουν στούς κυνηγημέ
νους τροφή καί γάλα καί τούς συνιστοῦν 
πίστη καί καρτερία.

Τήν ἑπόμενη μέρα κορυφώθηκε ἡ ἀνα
στάτωση. Οἱ πρόσφυγες πού ἔχουν φτά
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σει ζητοῦν νά ἀναχωρήσουν, ὅμως κανένα 
πλοῖο δέν προσφέρεται γιά βοήθεια ἀπό 
τήν Ἀθήνα. Οἱ Εὐρωπαίοι ἀρνοῦνται καί 
ἐπικαλοῦνται οὐδετερότητα.

Στή Σμύρνη φτάνουν ἀπό τήν Ἀθήνα 
οἱ ὑπουργοί Στράτος καί Θεοτόκης. Σέ 
μυστική σύσκεψη μέ τήν Διοίκηση, ἀπο
φασίζουν τήν ἄμεση ἀποχώρηση τῶν δι
οικητικῶν τους ὑπαλλήλων. 

Ἡ ἀποκαρδίωση καί ἡ ἀγωνία κορυ
φώνεται ἀπό τή στιγμή πού ἀρχίζουν 
νά φτάνουν στήν πόλη κάποια τμήματα 
φυγάδων στρατιωτῶν. Ὁ Χρυσόστομος 
ἀγωνίζεται νά συγκινήσει τούς δυνατούς 
τῆς γῆς ὅμως ὅλοι κωφεύουν. Ἀπαιτεῖ 
ἀπό τόν Στεργιάδη νά ἐνεργήσει γιά τήν 
ἀποστολή πλοίων γνωρίζοντας ὅτι στήν 
Μυτιλήνη ἔχει καταφύγει ὅλος σχεδόν ὁ 
ἑλληνικός στόλος. Ἐκεῖνος τούς παρά
πεμψε στούς ἀντιπροσώπους τῶν Εὐρω
παίων πού τηροῦν στάση οὐδετερότητας 
ἄν ὄχι ἐχθρική. Εἶναι ὁ μόνος πού νοιάζε
ται γιά τόν ἀπελπισμένο λαό. 

Στίς 25 Αὐγούστου στήν πρωτεύου
σα τῆς Ἰωνίας ἐπικρατεῖ πλήρης ἀναρχία. 
Ἀναχωροῦν οἱ ἑλληνικές ἀρχές κι ὅλοι 
συνιστοῦν στόν Χρυσόστομο νά ὑποχω
ρήσει κι αὐτός. Ὁ Ἀμερικανός Πρόξενος 
Τζόρτζ Χόρτον, ὁ Γάλλος πρόξενος Μι
σέλ Γκραγιέ, ὁ ἐπίσκοπος τῶν Καθολικῶν, 
τοῦ προσφέρουν καταφύγιο. Σέ ὅλους 
ἀπαντᾶ ἀρνητικά «Παράδοσις τοῦ ἑλλη
νικοῦ κλήρου ἀλλά καί καθῆκον τοῦ κα
λοῦ ποιμένος εἶναι νά παραμείνει μέ τό 
ποίμνιό του».

Οἱ Εὐρωπαίοι ἀποβιβάζουν ἀγήμα
τα γιά νά προστατέψουν τούς ὑπηκόους 
τους καί εἶναι ἕτοιμοι νά παρακολουθή
σουν ἀπό τά καταστρώματα τῶν καρα
βιῶν τους, τό μεγαλύτερο δράμα τῆς Ρω
μιοσύνης.

Ἐκεῖνο τό βράδυ ἔφυγε καί τό πολεμι
κό Λῆμνος. Ὁ κυβερνήτης πρότεινε στόν 

Ἱεράρχη νά φύγει μαζί του. Τό μόνο πού 
τοῦ ἐμπιστεύτηκε ἐκεῖνος ἦταν τό ἀρχεῖο 
του καί μία ἐπιστολή πρός τόν Βενιζέλο.

Μέ διαύγεια πνεύματος μέ ψυχραιμία 
καί θάρρος, μέ ἡρωική ψυχή ὀρθωμένη 
μπροστά στόν ὄλεθρο γράφει:

Ἀγαπητέ φίλε καί ἀδελφέ κ. Ἐλ. Βενι
ζέλε

Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μ. Ἀσίας, τό ἑλλη
νικό κράτος καί σύμπας τό ἔθνος κατε
βαίνει πλέον εἰς Ἅδην. 

Καί συνεχίζει ἡ ἐπιστολή νά ἀναφέρεται 
στίς εὐθύνες καί νά παρουσιάζει τήν εἰκό
να ὅλου του Μικρασιατικοῦ δράματος.

Στίς 26 Αὐγούστου ὅλη ἡ παραλία τῆς 
Σμύρνης εἶχε κατακλεισθεῖ ἀπό πρόσφυ
γες φορτωμένους μέ ἀπόγνωση. Ὁ Στερ
γιάδης ἐπιχειρεῖ νά δραπετεύσει ὅμως 
τό πλῆθος ἀπειλεῖ νά τόν λυντσάρει. Ἡ 
ἐπέμβαση τῶν Ἄγγλων τόν ἔσωσε ἀφοῦ 
τόν μετέφεραν σέ δικό τους πλοῖο, ἔφυγε 
γιά τήν Εὐρώπη. Στήν Ἑλλάδα δέν γύρι
σε ποτέ, ἦταν ὅμως φορτωμένος πάντα 
μέ τό ἀνάθεμα ὅλου τοῦ Μικρασιατικοῦ 
λαοῦ. Στίς 4:30 τό ἀπόγευμα ἐκείνης τῆς 
μέρας σταμάτησε νά κυματίζει ἡ γαλανό
λευκη στό Διοικητήριο. Ὁ μητροπολίτης 
μοιράζει τρόφιμα καί γάλα καί κουβέρτες, 
κάποια τουρκόπουλα τόν λιθοβολοῦσαν 
ἀλλά μένει ἀδιάφορος. Ὅλη τήν νύχτα 
ἀγρυπνεῖ καί προσεύχεται. Ἐκείνη τήν 
βραδιά δέν φωτίστηκε ἡ πολιτεία, ἐπειδή 
ὁ Στεργιάδης δέν εἶχε ἐξοφλήσει τά χρέη 
του στήν ἑταιρεία φωτισμοῦ. 

Τό ξημέρωμα τῆς 27ης Αὐγούστου βρί
σκει τόν Ἱεράρχη μέσα στήν Ἁγία Φωτει
νή γονατιστό μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ 
Ἐσταυρωμένου νά προσεύχεται. Ὕστερα 
ἀνεβαίνει στόν ἄμβωνα νά μιλήσει στό 
πλῆθος, ὅμως ἕνας ὑπαστυνόμος τοῦ 
ἀνακοινώνει ὅτι τόν θέλει ὁ φρούραρχος 
Σαλή Ζεκή. Ὁδηγήθηκε σ’ αὐτόν. Μετά 
ἀπό λίγο τόν ἄφησε νά φύγει.

Οὔτε τρεῖς ὧρες δέν εἶχαν περάσει καί 
μπῆκε στή Σμύρνη ὁ Νουρεντίν μέ τόν 
στρατό του. Στίς ὀκτώ τό βράδυ ὁ Μη
τροπολίτης ὁδηγήθηκε καί πάλι στό Διοι
κητήριο μέ τούς Δημογέροντες Τσουρου
κτσόγλου καί Κλιμάνογλου. Ὁ νέος Διοι
κητής εἶχε μεγάλες διαφορές νά λύσει καί 
ἦρθε ἡ στιγμή. Ἐκτοξεύτηκαν ἐκ μέρους 
του κατηγορίες καί ὕβρεις καί τούς ἔκλει
σε στό κρατητήριο ὑπό φρούρηση. 

Τό πρωί τουρκικός ὄχλος ἦταν συγκε
ντρωμένος ἔξω ἀπό τό Διοικητήριο καί γέ
μιζαν μέ τίς κραυγές τους τήν ἀτμόσφαιρα. 
Ὁ Νουρεντίν βγῆκε στόν ἐξώστη καί ἀπο
θεώθηκε. Ἀντί γιά εὐχαριστίες τούς παρέ
δωσε τόν Μητροπολίτη γιά νά τόν δικάσει.

Πολλά ἔχουν εἰπωθεῖ γιά τήν δίκη καί 
τό μαρτύριο τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχη. Στόν 
Γεώργιο Μυλωνᾶ, καθηγητή Κολεγίου 
τότε καί ἀργότερα Ἀκαδημαϊκό πού ἦταν 
κλεισμένος μέσα στά μπουντρούμια τοῦ 
Διοικητηρίου ἕνας ἀπό τούς δημίους τοῦ 
Χρυσοστόμου σάν ἐξομολόγηση τοῦ κα
τάθεσε:

«— Παρακολούθησα τό χάλασμα τοῦ 
Δεσπότη σας. Ἤμουν μ’ ἐκείνους πού τόν 
ἐτύφλωσαν καί αἱμόφυρτο τόν ἔσυραν 
ἀπό τά γένια καί τά μαλλιά στά σοκάκια 
τοῦ τουρκομαχαλᾶ, τόν ξυλοκοποῦσαν, 
τόν ἔβριζαν καί τόν πετσόκοβαν. Βαθειά 
ἐντύπωση μοῦ ἔκανε καί ἀξέχαστη παρα
μένει ἡ στάση του. Στά μαρτύρια πού τόν 

ὑπέβαλαν δέν ἀπαντοῦσε μέ φωνές. Τό 
πρόσωπό του κατάχλωμο, τό σκεπασμέ
νο μέ αἷμα, τό εἶχε στραμμένο πρός τόν 
οὐρανό καί διαρκῶς κάτι ψιθύριζε. Ξέρεις 
ἐσύ δάσκαλε τί ἔλεγε;

— Ναί, τοῦ ἀπάντησα. Ἔλεγε “Πά
τερ Ἅγιε ἅφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί 
ποιοῦσι”. Καί συνέχισε ὁ δήμιος:

— Ὅταν μποροῦσε, ὕψωνε τά χέρια 
καί εὐλογοῦσε τούς διῶκτες του. Κάποιος 
ἀναγνώρισε τίς χειρονομίες τῆς εὐλογίας, 
μανιάζει καί μέ τό τρομερό μαχαίρι, τοῦ 
κόβει τά χέρια. Ἐκεῖνος σωριάστηκε στήν 
ματωμένη γῆ. Τόσο τόν λυπήθηκα πού μέ 
δύο σφαῖρες στό κεφάλι τόν ἀποτελείω
σα. Τώρα πού σᾶς εἶπα αὐτήν τήν ἱστορία, 
θά ἡσυχάσω. Γι’ αὐτό σᾶς χάρισα τή ζωή.

— Καί ποῦ τόν ἔθαψαν;
— Κανείς δέν ξέρει ποῦ ἔριξαν τό κομ

ματιασμένο του κορμί».
Ὁ Σμύρνης Χρυσόστομος σάν πρόβα

το ἐπί σφαγήν ἤχθη πρός τό μαρτύριον, 
πιστός στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τόν 
ἄγγελον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης «Γί
νου πιστός ἄχρι θανάτου καί δώσω σοί 
τόν στέφανον τῆς ζωῆς».

Ἦταν ἀπίστευτα ἤ καί προφητικά τά 
λόγια του ὅταν ἄρχιζε τόν μεγάλο του 
ἀγῶνα γιά τόν Θεό καί τήν πατρίδα.

«Ζητῶ ἕναν σταυρό, ἀλλά μεγά
λο σταυρό ἐπί τοῦ ὁποίου θά δοκιμάσω 
εὐχαρίστησιν καθηλούμενος καί μή ἔχων 
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ἕτερον τί νά δώσω πρός σωτηρίας τῆς 
λατρευτῆς πατρίδας ἄς δώσω τό αἷμα μου 
καί τήν ἀρχιεροσύνην».

Ὁ Χρυσόστομος ὑπῆρξε ἐξέχουσα 
ἐκκλησιαστική καί ἐθνική φυσιογνωμία. 
Ἦταν ἀπό τόν Θεό προικισμένος γιά τήν 
ὑψηλή διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἔργο 
τους ἐπεκτείνεται σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: 
ποιμαντικό, ἐθνικό, κοινωνικό, ἐκπαιδευ
τικό, φιλανθρωπικό καί ἀθλητικό. Εἶχε 
πλήρη ἐνσυναίσθηση τῶν ὑποχρεώσεων 
καί εὐθυνῶν του. Δέν ὑπῆρξε ἁπλός θε
ατής τῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά 
χαλκέντερος συναγωνιστής, ποιμένας καί 
ἐθνάρχης του. Μ’ αὐτές τίς ἀρετές, μέ τό 
ἔργο καί τήν αὐτοθυσία του, ἔγραψε μία 
μοναδική σελίδα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλη
σίας καί τοῦ Γένους. Εἶχε τήν πεποίθηση 
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Βυζαντίου καί τήν 
ἐπανάκτηση τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἦταν μία 
ἀπό τίς ἐμβληματικότερες μορφές τοῦ 
σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ εὐσεβής βιοτή του, τό ὀρθόδοξο φρό
νημά του καί οἱ ἐξαιρετικές ὑπηρεσίες του 
ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τό ἐπιστέγασμα 
πού ἀποτελεῖ τό μαρτυρικό τέλος. Τό βά
πτισμα τοῦ αἵματος, τό ὁποῖον κατά τήν πα
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας συναποτελεῖ λόγο 
καί δεῖγμα τῆς ἁγιότητος ἑνός προσώπου. 

Ὁ μαρτυρικός του θάνατος τόν κα
ταξίωσε ὡς ἅγιο καί ἡ θυσία του «ὑπέρ 
πίστεως καί πατρίδος», τόν ἐπέβαλε στή 
συνείδηση τῶν χριστιανῶν ὡς Ἐθνομάρ
τυρα – Νεομάρτυρα καί Ἱερομάρτυρα.

Θεωρῶ ἀπαραίτητο νά προσθέσω 
ὅτι ὁ Χρυσόστομος δέν ἐπωμίσθηκε τόν 
σταυρό του ὅταν ὁ Νουρεντίν τόν πα
ρέδωσε στόν ὄχλο ἀλλά ἀπό τότε πού 
οἱ ὁμόθρησκοι τῆς Δύσης ζητοῦσαν τήν 
ὑποχώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἀπό 
τήν Μικρά Ἀσία. Βάρυνε ἀκόμα πιό πολύ 
ὅταν ὁ Στεργιάδης ἀπέρριψε τίς προτά
σεις τους γιά τήν Μικρασιατική Ἄμυνα κι 

ἀκόμα περισσότερο ὅταν στίς 18 Ἰουλίου 
ὑπογράφτηκε στήν Ἀθήνα τό βασιλικό 
διάταγμα τῆς ντροπῆς τό ὁποῖο ἀπαγό
ρευε τήν εἴσοδο στήν χώρα ὁμαδικῶς 
ἀφικνουμένων ἄνευ διαβατηρίων.

Τίς μέρες πού μαρτυροῦσε ὁ Ἅγιος 
Σμύρνης γιά τούς ἴδιους λόγους στό θυ
σιαστήριο τῆς Ἁγιοτόπου Μικρασίας θυ
σιάστηκαν δεκάδες ρασοφόροι.

Λακωνικά θά ἀναφέρω τούς Ἱερομάρ
τυρες, Μητροπολίτες Κυδωνιῶν καί Μο
σχονησίων Γρηγόριο καί Ἀμβρόσιο, οἱ 
ὁποῖοι ἀφοῦ παρακολούθησαν τήν κατα
κρεούργηση τῶν ἱερέων τους, θάφτηκαν 
μαζί τους ζωντανοί.

Κι ἀκόμη κάτι τό ἀπίστευτο. Ὁ συ
μπατριώτης μας Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος 
Ἀρχατζικάκης, ἀπόφοιτος τῆς θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Χάλκης ἀλλά καί μέ σπουδές 
στήν Ἐλβετία, ἦταν προϊστάμενος τοῦ ἱε
ροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη καί δάσκα
λος τῆς κοινότητας Μπουτζᾶ, συνελήφθη 
ἀπό ἐξαγριωμένους Τούρκους. Δοκίμασε 
ἐκτός τῶν ἄλλων τό ἐπώδυνο πετάλωμα 
γιά νά πεθάνει σταυρωμένος ἐπί δέντρου.

Αὐτά τά ἐλάχιστα εἶχα νά καταθέσω 
λακωνικά γιά τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησί
ας μας καί τήν ἀντίστασή της στήν λαίλα
πα πού λέγεται Τουρκισμός  Ἰσλαμισμός.

Κλείνοντας, συμπληρώνω ὅτι ὁ Ἅγιος 
Χρυσόστομος Σμύρνης ἦταν ἐκλεκτό τέ
κνο τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ νά πέρασε μέσα ἀπό 
τό πυρωμένο καμίνι τῆς δοκιμασίας καί 
τοῦ μαρτυρίου, ὅμως δέν τόν ἄφησε νά ζή
σει τήν ἀποτέφρωση τῆς ἀγαπημένης του 
Σμύρνης οὔτε παρακολούθησε τόν ἀποδε
κατισμό τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ της.

Κυρίες καί κύριοι, ἔχουμε χρέος ἱερό 
νά μάθουν οἱ γενιές τήν ἀληθινή ἱστορία 
μας καί νά ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ Μικρά 
Ἀσία δέν εἶναι γιά ἐμᾶς μιά χαμένη Ἀτλα
ντίδα. Εἶναι μία γλυκειά πατρίδα πού τήν 
σκέπασε ἡ λάβα τοῦ Κεμαλισμοῦ.
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ἔλαβαν θερμοτάτης ὑποδοχῆς στίς ἐγκα
ταστάσεις τοῦ σταθμοῦ ὅπου ἄνδρες καί 
γυναῖκες μέ παραδοσιακές κρητικές καί 
μικρασιάτικες φορεσιές ἀπό τόν παραδο
σιακό ὅμιλο “Ἀροδαμός” τούς καλωσό
ρισαν μέ μαντινάδες.

Κατόπιν συνοδευόμενοι ἀπό τόν  Δι
ευθυντή  τοῦ Σταθμοῦ κ. Εὐστράτιο Χα
τζηδάκη προχώρησαν στό στούντιο ὅπου 
ἔκαναν δηλώσεις ζωντανά στόν ἀέρα.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ φι
λόλογος καί Ὑπεύθ. Δημ. Σχέσεων τῆς 
Μητροπόλεως κ. Στυλιανή Περάκη,  ἡ 
ὁποία ἀφοῦ ἔκανε μία σύντομη εἰσαγωγή 
προσκάλεσε πρῶτο στό βῆμα τόν Πρω
τοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. 
Νικηφόρο, νά ἀναγνώσει τό Μήνυμα τοῦ 
Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Στή συνέχεια, ὁ Διευθυντής τοῦ Σταθ

μοῦ κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης, συγκι
νημένος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου 
καλωσόρισε καί ὁμίλησε γιά τήν πορεία 
τοῦ σταθμοῦ ἐδῶ καί 30 χρόνια μέ ἕνα 
σύντομο λόγο εὐχαριστιῶν.

Μετά τήν παρουσίαση τοῦ προγράμ
ματος μέσα ἀπό βιντεοπροβολή ὁμίλησε 
ἡ φιλόλογος κ. Ἔφη Μαλτέζου παραγω
γός καί ἀρθρογράφος ἀναπτύσσοντας 
τό θέμα: «Ὅσα οἱ ἱστορικές πληγές διδά
σκουν», κλείνοντας μέ τήν ὁμιλία αὐτή 
τό ἀφιέρωμα γιά τά ἑκατό χρόνια ἀπό 
τήν μικρασιατική καταστροφή.

Κατόπιν ἀνέλαβε μουσικά ἡ χορωδία 
τῆς ἐνορίας Ἁλικιανοῦ “ὁ Ἅγιος Γεώργιος 
ὁ Διβόλης” ἡ ὁποία τραγούδησε ἀγαπη
μένα τραγούδια τά ὁποῖα σιγοτραγου
δοῦσε καί ὁ κόσμος μαζί τους.

Στή συνέχεια μικρά παιδιά ἀπό τήν 
ἐκπομπή τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ 

Σ τήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πολιτι
στικοῦ μας κέντρου παρουσιάστηκε 

τήν Παρασκευή 18 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. τό νέο 
πρόγραμμα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σταθ
μοῦ τῆς Μητροπόλεως καθώς καί ἔλαβε 
χώρα ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 30 χρό
νια πού συμπληρώθηκαν ἀπό τότε πού 
γιά πρώτη φορά στίς 19 Νοεμβρίου τοῦ 
1992 βγῆκε τό πρῶτο σῆμα στόν ἀέρα 
τῶν ἐρτζιανῶν.

Τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση τίμησαν μέ 
τήν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου Καστελ
λίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί 
Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβασμιώτα
τος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλο
ποτάμου κ. Πρόδρομος, ὁ Σεβασμιώτα
τος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. 

Τό ἀργυροῦν ἰωβηλαῖον 

τά 30 χρόνια λειτουργίας 
ἑόρτασε ὁ Ραδιοφωνικός μας Σταθμός Μαρτυρία

Μεθόδιος  ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρω
τοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμε
νικοῦ Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, 
ὁ Γενικός Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Μητροπό
λεως Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἀναπ. 
Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος Πρωτ. Γεώργιος 
Σεργάκης, Κληρικοί, ἡ Καθηγουμένη τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεο
φόρα,  Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Θρόνου, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. 
Νικόλαος Καλογερῆς, Ἀντιδήμαρχοι, Δη
μοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ὁ 
Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου κ. Γεώργιος 
Μπέας, ἑκατοντάδες ἐκπρόσωποι φορέ
ων καί συλλόγων καί φίλοι, παραγωγοί 
καί συνεργάτες τοῦ Σταθμοῦ, ἐνῶ στάλ
θηκαν καί χαιρετισμοί ἀπό Βουλευτές 
τῆς πόλεως.

Κατά τήν ἄφιξή τους οἱ Μητροπολίτες 
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο 
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ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 

ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ 

 «Εἰ δικαιοσύνην ἀγαπᾶ τίς, οἱ πόνοι ταύτης εἰσίν ἀρεταί·  
σωφροσύνην γάρ καί φρόνησιν ἐκδιδάσκει, δικαιοσύνην καί ἀνδρείαν,  

ὧν χρησιμώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις»  
(Σοφία Σολομῶντος η΄ 7).

Μέ τή Χάρη 
τοῦ Θεοῦ 

ἑορτάζουμε φέ
τος μέ τή δέου
σα λαμπρότητα 
καί κατάνυξη, 
μετά ἀπό δύο 
δύσκολα παν
δημικά ἔτη, τή 
μνήμη τοῦ Ἁ 
γίου Ἱερομάρτυ
ρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Ἐπι
σκόπου καί Πολιούχου τῆς Πόλεως τῶν 
Ἀθηνῶν, Προστάτου τοῦ Δικαστικοῦ 
Σώματος καί τοῦ θεσμοῦ τῆς Δικαιοσύ
νης. Στήν Ἐκκλησία μας κάθε ἡμέρα τοῦ 
ἐνιαυτοῦ πού τιμοῦμε τή μνήμη ἑνός ἤ 
περισσοτέρων Ἁγίων εἶναι ἡμέρα χαρ
μολύπης. Λύπης γιά τό μαρτυρικό θάνα
το ἤ τήν ὁσιακή κοίμηση ἑνός Ἀγωνιστή 
τῆς Πίστεως πού ἀφιέρωσε τή ζωή του 
στόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν ἐξάπλωση 

τοῦ Εὐαγγελίου 
Του καί χαρᾶς 
διότι μέ τή ζωή, 
τό παράδειγμα 
καί τό μαρτύριό 
του ἕνας κοινός 
κατά τή γέννη
σή του ἄνθρω
πος ἀνῆλθε ἐκ 
τῆς γῆς εἰς τά 
οὐράνια καί ἀξι

ώθηκε τό στέφανο τῆς ἀφθαρσίας, κα
τατασσόμενος στή χορεία τῶν Ἁγίων 
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ 
καί Πατρός μας. Στίς περιπτώσεις ὅμως 
τῶν Ἁγίων πού ἔχουν ἀνακηρυχθεῖ πα
ράλληλα καί Προστάτες ἑνός ἐπαγγελ
ματικοῦ κλάδου ἤ ἑνός θεσμοῦ, ὅπως 
ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ἡ 
ἡμέρας τιμῆς τῆς μνήμης τους ἀποτελεῖ 
ἐπιπροσθέτως καί μία ἀφορμή γιά περι
συλλογή καί ἀναστοχασμό.

«Γύρω γύρω ὅλοι» μέ τίς δασκάλες παρα
γωγούς κ. Ἑλένη καί Ἀργυρώ Σεργάκη 
ἔφεραν τήν τούρτα τοῦ σταθμοῦ μέ τά 30 
κεράκια λέγοντας τά χρόνια πολλά στόν 
Ράδιο Μαρτυρία μέ μαντινάδες.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν χαιρε
τισμό του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ
χης μας κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος εὐχαρί
στησε ὅλους ἕναν πρός ἕναν γιά τό ἔργο 
πού ἐπιτελεῖται στό Ραδιοφωνικό μας 
Σταθμό ἐδῶ καί 30 χρόνια, τόν ὁποῖο 
ξεκίνησε ὁ πρώην Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 

Κρήτης ὁ ἀπό Κυδωνίας καί Ἀποκορώ
νου κ. Εἰρηναῖος καί στόν ὁποῖο εἶχε τήν 
εὐλογία νά εἶναι ὁ πρῶτος Διευθυντής. 
Παράλληλα, εὐχαρίστησε τούς Σεβα
σμιωτάτους, τόν Θεοφιλέστατο, τόν 
Πρωτοσύγκελλο καί ὅλους τούς ἱερεῖς, 
τόν Διευθυντή καθώς καί ὅλους ὅσους 
διακόνησαν στήν ἐπετειακή αὐτή ἐκδή
λωση πού ἦταν ἀφιερωμένη στήν Μι
κρασιατική Καταστροφή, τούς παραγω
γούς καί συνεργάτες, τήν ὁμιλήτρια καί 
ὅλο τόν κόσμο.
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κακουργηματικῶν πράξεων. Λαμβάνει 
τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Πίστεώς μας 
ἐκ τῶν χειλέων τοῦ Ἀποστόλου Παύ
λου κατά τήν Ἀποστολική Περιοδεία 
του στήν Ἀθήνα περί τό ἔτος 50 μ.Χ. 
Περιγράφεται σχετικά στό Βιβλίο τῶν 
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ὅτι ὁ Ἀπό
στολος τῶν Ἐθνῶν στά πλαίσια τῆς 
δημόσιας διδασκαλίας του, κέντρισε τό 
ἐνδιαφέρον Ἐπικουρείων καί Στωϊκῶν 
φιλοσόφων καθ’ ὅτι ὁμιλοῦσε περί ξέ
νων γι’ αὐτούς θεοτήτων. Τόν ὁδήγη
σαν λοιπόν στόν λόφο τοῦ Ἀρείου Πά
γου, ἕδρα τοῦ ὁμωνύμου Δικαστηρίου, 
πού στίς ἁρμοδιότητές του ἦταν ἐπίσης 
καί ἡ ἐκδίκαση ὑποθέσεων σχετικῶν 
μέ ἀλλότριες θρησκεῖες, καί τοῦ ζήτη
σαν νά τούς ἐξηγήσει ποιά εἶναι ἡ νέα 
θρησκεία πού πρεσβεύει. Ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος μέ θάρρος καί παρρησία κήρυξε 
τόν  Ἕναν καί Ἀληθινό Θεό, αὐτόν πού 
οἱ Ἀθηναῖοι ὀνόμαζαν Ἄγνωστο Θεό, 
τόν Ποιητή Οὐρανοῦ καί Γῆς, ὁρατῶν 
τε πάντων καί ἀοράτων καί τόν Υἱόν 
Αὐτοῦ Ἰησοῦν Χριστόν τόν Ἐσταυ
ρωμένον καί Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὁ 
Ὁποῖος καλεῖ τούς ἀνθρώπους σέ με
τάνοια, θά κρίνει τήν οἰκουμένην ἐν δι
καιοσύνῃ καί θά παρέχει Ἀνάσταση καί 
ζωή αἰώνιο σέ ὅλους ὅσους πιστεύουν 
σέ Αὐτόν. Μόλις οἱ Ἀθηναῖοι ἄκουσαν 
περί τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν τόν 
χλεύασαν. Ἄλλοι δέ μέ διάθεση ὑπο
τιμητική καί νομίζοντας ὅτι ἐνώπιόν 
τους ἔχουν ἕναν γραφικό ὀνειροπόλο, 
τόν ἀποπῆραν καί τοῦ εἶπαν νά κατέλ

θει τοῦ Βήματος καί ὅτι κάποια ἄλλη 
μέρα ἴσως τόν ξανακούσουν. Ὅμως ἕνα 
μέλος τοῦ Δικαστηρίου, ὁ Διονύσιος, 
ἀνταποκρινόμενος στό Θεῖο Κάλεσμα 
πίστεψε στό ζωοποιό καί χαρμόσυνο 
μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἀσπάσθηκε 
τή νέα θρησκεία, ἔλαβε τή χάρη τῆς ἱε
ρωσύνης καί ὑπηρέτησε τό Θεό καί τόν 
ἄνθρωπο, φτάνοντας μέχρι τό βαθμό 
τοῦ Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, ἕως καί τόν 
μαρτυρικό δι’ ἀποκεφαλισμοῦ θάνα
τό του περί τό ἔτος 90 μ.Χ. Τό πρό τῆς 
ἱερωσύνης ἀξίωμά του, τόν καθιέρωσε 
ὡς Προστάτη τῶν Δικαστικῶν.

Τό θέμα τῆς δικαιοσύνης, ἡ ἀλη
θής καί αὐθεντική ἑρμηνεία τοῦ ὅρου 
αὐτοῦ, ὁ τρόπος λειτουργίας της καί 
ἡ ὀρθή ἀπονομή της, διαχρονικά 
ἀπασχολεῖ τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τίς 
πρῶτες ὀργανωμένες κοινωνίες μέ
χρι καί τίς ἡμέρες μας. Τόνοι μελάνης 
ἔχουν χυθεῖ ἐπ’ αὐτοῦ. Ἀκόμα καί στήν 
Ἁγία Γραφή ἡ λέξη δικαιοσύνη ἀναφέ
ρεται πολλάκις. Σύμφωνα μέ τά κείμε
νά της ἡ δικαιοσύνη θά πρέπει νά εἶναι 
ἀπαραίτητο συστατικό τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς καί τό ἀγαθό πού θά θριαμβεύ
σει κατά τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. Ἕνας Ἁγιορείτης Πατέρας ἔλε
γε ὅτι ἡ δικαιοσύνη εἶναι μία ἐκ τῶν 
ὑψίστων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ πρός τούς 
ἀνθρώπους

Στίς 24/07/2022 στόν πανηγυρικό 
της λόγο γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἀποκα
ταστάσεως τῆς Δημοκρατίας στή χώρα 
μας, ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δη

Ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι μία εὐκαιρία 
κατά τήν ὁποία ὅλοι ὅσοι ἐμπλεκόμεθα 
καί ὑπηρετοῦμε, ἕκαστος ἐφ’ ὤ ἐτάγη, 
τό θεσμό δικαιοσύνης, ὀφείλουμε νά 
σκεφθοῦμε καί νά προβληματιστοῦμε 
πάνω στά μείζονα ζητήματα πού ἀπα
σχολοῦν τό χῶρο τῆς δραστηριοποι
ήσεώς μας, νά ἐπανεκτιμήσουμε τή 
στάση μας, νά ἐπανακαθορίσουμε τούς 
στόχους μας, νά διεκδικήσουμε τή 
λύση τῶν προβλημάτων πού ὑπάρχουν, 
νά ὁραματιστοῦμε ἕνα καλύτερο μέλ
λον. Πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν πρόκειται 
γιά τή λειτουργία μίας διακριτῆς καί 
ἀνεξάρτητης συνταγματικῆς ἐξουσίας, 
πυλώνα τοῦ δημοκρατικοῦ μας πο
λιτεύματος, θεματοφύλακα τῶν ἀτο
μικῶν καί κοινωνικῶν ἐλευθεριῶν καί 
ἐγγυητή τοῦ ὁμαλοῦ δημόσιου καί ἰδι
ωτικοῦ βίου. 

Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή, ὁ 
Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης εἶναι ὁ 
πρῶτος Ἕλληνας καί ὁ πρῶτος Εὐρω
παῖος δικαστικός λειτουργός πού 
ἀσπάζεται τό Χριστιανισμό. Γεννήθηκε 
σύμφωνα μέ τήν Παράδοση κατά τή δι
άρκεια τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ 1ου 
αἰ. μ.Χ. Γόνος πλουσίας καί ἀριστο
κρατικῆς οἰκογένειας τῆς πόλεως τῶν 
Ἀθηνῶν, ἔλαβε ὑψηλή μόρφωση καί 
διορίστηκε κατά τήν ὥριμη φάση τῆς 
ζωῆς του ὡς μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ 
Ἀρείου Πάγου, Ἀνωτάτου Ποινικοῦ 
Δικαστηρίου τῆς Ἀρχαιότητας ἐνώ
πιον τοῦ ὁποίου δικάζονταν ὑποθέσεις 
ἀνθρωποκτονιῶν καί λοιπῶν εἰδεχθῶν 
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μοκρατίας ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ 
δικαιοσύνη δέν ἀπονέμεται μέ βάση 
τό κοινό περί δικαίου αἴσθημα, ἀλλά 
σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τούς νό
μους». Ἡ ἀποστροφή αὐτή προκάλεσε 
ποικίλες ἀντιδράσεις καί σχόλια καί 
ἤγειρε μία μεγάλη συζήτηση σχετικά 
μέ τά κριτήρια μέ τά ὁποῖα οἱ Δικαστι
κοί θά πρέπει νά ἐφαρμόζουν τό Νόμο 
καί νά ἀπονείμουν δικαιοσύνη. Ποιά 
ὅμως εἶναι κατά τήν ταπεινή ἄποψη 
τοῦ ὁμιλοῦντος ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας 
ἐπ’ αὐτοῦ;

Τήν ἀπάντηση τήν δίνει ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός ὅταν ἀπευθυνόμενος πρός τά 
πλήθη πού τόν ἄκουγαν καί τό Ἑβρα
ϊκό Ἱερατεῖο πού παράλληλα εἶχε καί 
δικαστική ἐξουσία εἶπε: «Μή νομίση
τε ὅτι ἦλθον καταλύσαι τόν νόμον ἤ 
τούς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλύσαι 
ἀλλά πληρῶσαι.» (Ματθ. Κεφ. 5ο, 17). 
Συνεπῶς ὁ Χριστός καί ἡ διδασκαλία 
του δέν ἀντιστρατεύεται τήν ὕπαρξη 
τοῦ ἀνθρωπίνου Νόμου. Ἀντιθέτως 
ἀποδέχεται καί τό κύρος καί τήν ἰσχύ 
αὐτοῦ. Ἡ δέ ζωή Του κινεῖται μέσα στά 
πλαίσια πού ὁ Ἑβραϊκός Νόμος εἶχε κα
θορίσει. Ἀποστολή Του ὅμως εἶναι νά 
ἐμπλουτίσει τόν Νόμο αὐτό μέ ἀρχές 
καί ἀξίες πού τόν κάνουν ὄχι «φορτίο 
βαρύ γιά τίς πλάτες» τῶν ἀνθρώπων 
ἀλλά τό μέσο γιά νά παύσει ἡ κρατική 
αὐθαιρεσία καί τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ 
καί νά ἐπικρατήσει ἐπί γῆς ἡ κοινωνική 
εἰρήνη, ἡ ἰσότητα, ἡ ἀγάπη, ἡ ὁμόνοια 
καί ἡ ἀλληλεγγύη.

 Οἱ περισσότεροι στήν ἐποχή μας 
τόν ὅρο «κοινό περί δικαίου αἴσθημα» 
τόν ἐκλαμβάνουν ὡς τήν ὑποχρέωση 
τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας νά ἐφαρμόζει 
τό Νόμο σύμφωνα μέ τήν περί δικαί
ου ἀντίληψη τῆς πλειοψηφίας τῶν πο
λιτῶν. Πρόκειται γιά μία ἐντελῶς στρε
βλή καί ἐσφαλμένη ἄποψη. Τό «κοινό 
περί δικαίου αἴσθημα» καθιερώθηκε ὡς 
ὅρος γιά νά αἰτιολογηθεῖ ἡ εἰσαγωγή 
τοῦ ὁρκωτοῦ συστήματος, δηλαδή ἡ 
συμμετοχή λαϊκῶν δικαστῶν κατά τήν 
ἐκδίκαση συγκεκριμένων καί περιο
ριστικά ἀπαριθμούμενων ὑποθέσεων. 
Ἀκόμα ὅμως καί ἡ κρίση τῶν λαϊκῶν 
δικαστῶν στίς ἕδρες τῶν δικαστηρίων 
ὀφείλει νά ὑποτάσσεται στό ἰσχῦον 
συνταγματικό καί νομικό πλαίσιο. Ἡ 
ἀπαίτηση ἀπό τήν Δικαιοσύνη νά ἱκα
νοποιεῖ πρωτίστως αὐτό πού ὁ λαός 
θεωρεῖ ὀρθό καί δίκαιο ἐλλοχεύει τόν 
κίνδυνο τῆς ἐκτροπῆς σέ μία λαϊκίστικη 
ἀντιμετώπιση τῆς οὐσίας τῆς δικαιο
σύνης, κατάσταση ἡ ὁποία μοιραία θά 
ὁδηγήσει σέ κρίση τοῦ θεσμοῦ καί ἐν 
τέλει κρίσης τῆς ἴδιας τῆς Δημοκρα
τίας μας. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ἄλλωστε ὅτι 
τό «κοινό περί δικαίου αἴσθημα» ἔκα
νε τόν ἀφιονισμένο ὄχλο νά ἀπαιτήσει 
ἀπό τόν Πόντιο Πιλάτο τό Σταυρικό 
Θάνατο τοῦ Ἰησοῦ ἤ τό λαϊκό δικαστή
ριο τῆς Ἠλιαίας νά λάβει τήν ἀπόφαση 
τῆς θανατικῆς καταδίκης του Σωκράτη, 
γεγονότα πού ἀποτελοῦν ἀπό τίς μελα
νότερες σελίδες τῆς Ἱστορίας. Ἀπό τήν 
ἄλλη ἡ δικαστική κρίση δέν πρέπει νά 

ἑρμηνεύει καί νά ἐφαρμόζει τό νόμο 
δογματικά, μέ στεγανά καί στενότητα 
πνεύματος, ἀποκομμένη ἀπό τήν πραγ
ματικότητα καί τίς ἀνάγκες τῆς κοι
νωνίας, διότι πάλι ἄν χαθεῖ ἐντελῶς ἡ 
ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν πρός τό φυ
σικό τους δικαστή ὁμοίως θά ὑπάρξει 
διάρρηξη τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί 
ἀποσταθεροποίηση.

Σέ μία κοινοβουλευτική δημοκρατία, 
στήν ὁποία ἰσχύει ἡ ἀρχή τῆς ἀντιπρο
σωπευτικότητας, ἡ δικαστική ἐξουσία 
δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπακούει τυφλά στά 
κελεύσματα τῆς ἐκτελεστικῆς ἤ νομο
θετικῆς ἐξουσίας ἀλλά οὔτε καί νά ὑπο
τάσσεται στά «θέλω καί τίς ἐπιθυμίες» 
μίας τάχα κοινῆς γνώμης πού εὔκολα 
χειραγωγεῖται. Ὁ Δικαστής ὀφείλει νά 
ἀποφαίνεται σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα 
καί τούς ψηφισμένους ἀπό τή Βουλή 
Νόμους, διαπνεόμενος ὅμως ἀπό τίς 
αἰώνιες καί ἀναλλοίωτες στό χρόνο 
χριστιανικές ἀρχές καί ἀξίες πού καθιε
ρώθηκαν στό νομικό μας σύστημα, στή 
βάση τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν του 
πολιτισμοῦ μας. Διότι ἀσχέτως τό ποιά 
εἶναι τά θρησκευτικά πιστεύω ἑκάστου 
ἐξ ἡμῶν, ἐπιλογή αὐστηρά προσωπική 
καί ἀπαραβίαστη, ἡ μαρτυρία τοῦ Χρι
στοῦ καί τῆς Ἁγίας Γραφῆς περί δικαι
οσύνης εἶναι τό στοιχεῖο πού δύναται 
νά ἐμπλουτίσει τή νομική μας σκέψη 
προκειμένου νά ἑρμηνεύσουμε τό Νόμο 
πρός τήν ὀρθή κατεύθυνση. Ποιός μπο
ρεῖ νά ἀμφισβητήσει ὅτι πρῶτος ὁ Χρι
στός στό Εὐαγγέλιό του ὁμιλεῖ γιά τήν 

ἀξία τῆς μετάνοιας καί τῆς εἰλικρινοῦς 
μεταμέλειας πού πρέπει νά γίνεται ἀπο
δεκτή ἀπό τούς πάντες, γιά τή σημασία 
τῆς συμβιβαστικῆς ἐπίλυσης τῶν δια
φορῶν καί τῶν συναινετικῶν λύσεων 
στίς πάσης φύσεως ἀντιδικίες μεταξύ 
τῶν ἀνθρώπων, γιά τή σπουδαιότη
τα τῆς ἀποστολῆς τοῦ σωφρονιστικοῦ 
συστήματος ὅταν ἀποκαλεῖ «πλησίον» 
ὁποιονδήποτε βρίσκεται ἔγκλειστος 
στή φυλακή, γιά τήν ἐπιείκεια καί τό 
ἔλεος πού πρέπει νά ἐπιδεικνύουμε 
ἔναντι τοῦ ὁποιουδήποτε παραβάτη 
ἀλλά καί γιά τήν αὐστηρότητα πού θά 
πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται αὐτός πού 
ἀρνεῖται ν’ ἀλλάξει πλεύση στή ζωή 
του καί ν’ ἀπαρνηθεῖ τό ἁμαρτωλό πα
ρελθόν του, καίτοι ἐπανειλημμένως 
τοῦ ἔχει δοθεῖ ἡ εὐκαιρία πρός τοῦτο. 
Καί ὅλα αὐτά μέσα σέ ἕνα περιβάλλον 
ἰσονομίας καί ἰσοπολιτείας, ἀφοῦ πρω
τοπόρος ὁ Ἰησοῦς Χριστός κήρυξε τήν 
ἰσότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τήν 
κατάργηση τῶν κοινωνικῶν καί φυλε
τικῶν διακρίσεων μέσα σέ μία κοινωνία 
ἀγάπης καί ἐνσυναίσθησης. Αὐτά εἶναι 
τά νάματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς 
μας πρός τό δικαιοδοτικό μας σύστημα. 
«Οὐ γάρ ἦλθον ἵνα κρίνω τόν κόσμον, 
ἀλλ’ ἵνα σώσω τόν κόσμον (Κατά Ἰω
άννην, ιβ΄ 47)» διακηρύττει ὁ Κύριος. 
Ὁμοίως καί τό ἔργο τῆς Δικαιοσύνης 
πρέπει νά εἶναι πρωτίστως σωτηριολο
γικό καί δευτεροντως τιμωρητικό ἤ κα
τασταλτικό.

 Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ συ
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ντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλληνίδων 
καί ὁ Ἑλλήνων Δικαστῶν καί Εἰσαγ
γελέων μέ ἀρωγούς ἐπίσης τήν πλει
οψηφία τοῦ δικηγορικοῦ σώματος τῆς 
χώρας δίνουν καθημερινά ἕναν τιτά
νιο ἀγώνα μέ κόπο, μόχθο καί προσω
πικές θυσίες ὑπό τίς πλέον ἀντίξοες 
συνθῆκες γιά νά ἐκπληρώσουν τή θε
σμική ἀποστολή τους. Καί τό πρόσημο 
τοῦ ἀγώνα αὐτοῦ εἶναι θετικό, ἄν κρί
νουμε ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη πού σέ γε
νικές γραμμές ἐξακολουθεῖ νά δείχνει ἡ 
ἑλληνική κοινωνία στούς λειτουργούς 
τοῦ θεσμοῦ. Στόν ἀγώνα αὐτό ὅμως 
δέν χωρεῖ ἐφησυχασμός. Ὁ Ἅγιος Δι
ονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης μέ τή ζωή καί 
τό μαρτύριό του δύναται νά ἐμπνεύσει. 
Διότι δέν ὑπέκυψε στούς ἰσχυρούς τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, ἄρχοντες καί ἐξουσια
στές, ἀντιθέτως προτίμησε νά ἀπαρνη
θεῖ τά προνόμια καί τίς ἀνέσεις πού συ
νεπάγονταν τό ἀξίωμά του. Ταυτόχρο
να δέν συνετάχθη μέ αὐτό πού ἡ πλει
οψηφία τῆς εἰδωλολατρικῆς κοινωνίας 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης θεωροῦσε ὀρθό καί 
δίκαιο. Καί τέλος ἀντίκρισε τόν δήμιό 
του μέ παρρησία καί γενναιότητα ἀπο
σκοπώντας στό γνήσιο καί αὐθεντικό 
στέφανο τῆς δικαιοσύνης, αὐτόν πού 
τοῦ ἀπένειμε ὁ Δικαιοκρίτης Θεός. 
Ὁμοίως καί ὅλοι ὅσοι ἔχουμε τάξει τή 
ζωή μας στήν ὑπηρεσία τῆς κοσμικῆς 
δικαιοσύνης μέ τήν αὐτή γενναιότη
τα, παρρησία καί αὐταπάρνηση ἔχουμε 
ὑποχρέωση νά πράττουμε τό καθῆκον 
μας πειθόμενοι στό Σύνταγμα καί τούς 

Νόμους, μέ εὐθυκρισία, ἀμεροληψία, 
χωρίς ἐξαρτήσεις καί κυρίως μέ καθαρή 
συνείδηση, προτιμώντας τή δόξα τοῦ 
Θεοῦ, ἐπιλέγοντας τήν ὁδό τῆς ἀρετῆς, 
τοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Σταυροῦ παρά τόν 
ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Διότι ἐπιδίωξή 
μας δέν εἶναι καί δέν πρέπει νά εἶναι ὁ 
ἐφήμερος ἔπαινος τῶν ἀνθρώπων ἀλλά 
μόνο ἡ εὐτυχία καί ἡ εὐημερία τους.

 Χανιά, 03/10/2022
Παντελής Β. Ζέλιος

Δικηγόρος Χανίων
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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 5Κεφάλαιο 5
Τό πένθος Τό πένθος 

E ἴδαμε πιό πάνω γιά τά Ἱερά Μνη-
μόσυνα καί τήν ὠφέλεια πού προ-

σφέρουν στίς ψυχές τόσο τῶν κεκοιμη-
μένων ὅσο καί τῶν ζώντων.

Μέ τόν θάνατο δημιουργεῖται ἀκα
ριαῖα καί τό πένθος, τό ὁποῖο εἶναι μία 
κατάσταση ψυχολογικῆς διαταραχῆς 
καί ἀναστάτωσης πού προκαλεῖ στήν 
ψυχή τοῦ ἀτόμου ὁ θάνατος τοῦ ἀγα
πημένου προσώπου.

Ἐτυμολογία: [<ἄρχ. πένθος < πα
θεῖν τοῦ πάσχω] Πένθος < ἀρχ. < πένθ 
< πάθσκῶ, πβ. μέλλ. πείσομαι < πένθ
σομαι. Ἡ λέξη πένθος ἔχει τίς ρίζες της 
στόν παρακείμενο χρόνο πέπονθα τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς τοῦ ρήματος πάσχω.

Τό πένθος εἶναι ἡ ψυχική ἐπεξεργα
σία τοῦ ἀποχωρισμοῦ ἑνός προσφιλοῦς 
προσώπου.

Ὁ Θεός δέν εἶναι αἴτιος τοῦ θανά
του, οὔτε καί τοῦ πόνου πού προκαλεῖ. 
Καί αὐτό γιατί μέ τόν θάνατο δέν στα
ματάει ἡ ἱστορία. Μετά τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Κυρίου μας ὁ θάνατος δέν ἀποτε
λεῖ τίποτα περισσότερο ἀπό ἕνα ἀκόμη 
ἐπεισόδιο στή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ.

Ὁ Χριστιανός πενθεῖ γιά τό ἀγαπη
μένο του πρόσωπο πού ἀποχωρίζεται, 
δακρύζει σάν νά τόν ἀποχαιρετᾶ ὅπως 
ἀποχαιρετᾶμε ἐκείνους πού φεύγουν 
μακριά, χωρίς ὅμως ἀκρότητες, γιατί 
γνωρίζει ὅτι θά τόν ξαναδεῖ. Τό πέν
θος τοῦ Χριστιανοῦ πού πιστεύει στήν 
Ἀνάσταση δέν εἶναι πένθος ἀπελπι
σίας, δέν εἶναι πένθος ὅτι ἦρθε τό τέ
λος τοῦ κόσμου.

Καί συμπληρώνει ὁ Ἅγιος Χρυσό
στομος: μή λοιπόν δεῖς ἐκεῖνον πού 
ἔκλεισε τά μάτια καί κείτεται ἄφωνος, 
ἀλλά νά δεῖς ἐκεῖνον πού ἀνασταίνε
ται, πού ἀπολαμβάνει δόξα ἀνέκφρα
στη.

Ἔτσι ἀπό τήν παροῦσα θέα τοῦ θα
νάτου στρέψε τόν λογισμό σου στήν 
μελλοντική ἐλπίδα. Δέν λέω μή πονᾶς, 
τό ξέρω πώς πονᾶς, ἀλλά ὀδύρεσαι 
γιατί θά σοῦ λείπει ἡ παρέα καί ἡ συ
ντροφιά του. Εἶναι ὅπως ὅταν δίνεις 
τήν κόρη σου στόν νυμφίο, καί ἐκεῖνος 
τήν παίρνει σέ μακρινή χώρα, ἀλλά 
ξέρεις ὅτι εἶναι εὐτυχισμένη, καί ἐνῶ 
ἡ ἀπουσία της σέ στεναχωρεῖ ἡ χαρά 
της ἄν καί μακριά σέ παρηγορεῖ, τό ἴδιο 
συμβαίνει καί στήν περίπτωση τοῦ θα
νάτου, πού τόν ἄνθρωπό σου τόν παίρ

νει ὄχι κάποιος ἄνθρωπος ἀλλά ὁ ἴδιος 
ὁ Κύριος καί ἡ χαρά του ἐκεῖ θά εἶναι 
μεγαλύτερη.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό
στομος λέει, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά 
μή πονάει ὁ ἄνθρωπος. Τήν ὑπερβολή 
τῆς λύπης κατακρίνει, γιατί ὅπως ἀνα
φέρει, τό νά λυπᾶται κανείς εἶναι φυσι
κό, τό νά τό κάνει ὅμως πέρα ἀπό τό 
μέτρο, εἶναι δεῖγμα μανίας καί παρα
φροσύνης.

Πόνεσε, δάκρυσε, ἀλλά μήν ἀπο
γοητεύεσαι, μήν ὀργίζεσαι, μήν ἀγα
νακτεῖς. Εὐχαρίστησε Ἐκεῖνον πού τόν 
παίρνει, γιά νά τιμήσεις ἐκεῖνον πού 
ἔφυγε1.

Δέν εἶναι σωστό νά κλαῖμε μέ ὀδυρ
μούς ἐκεῖνον πού ἔφυγε. Ἀκόμα καί νά 
ἦταν καλός ἤξερε ὁ Θεός τόν χρόνο 
πού τόν ἅρπαξε στήν ἀγκαλιά του, πρίν 
ἡ κακία ἀλλάξει τήν συμπεριφορά του. 
Ἀκόμα καί νά ἦταν νέος, καί πάλι ἤξερε 
ὁ Θεός γιατί τόν κάλεσε νωρίς νά ἀπο
λαύσει τό μεγαλεῖο τοῦ παραδείσου.

Σέ αὐτό τό σημεῖο παραθέτουμε καί 
τά παραμυθητικά λόγια τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου πρός τήν μητέρα πού ἔχασε 
τό παιδί της2:

«Ἄν σκεφθῆ κανείς, ὅτι ὁ Θεός εἶναι 
Πατέρας πιό φυσικός γιά τό παιδί, πού 
αὐτή γέννησε καί γνωστικώτερος προ-
στάτης καί οἰκονόμος τοῦ βίου, τότε θά 
ἀφήση τά κλάματα»· καί συμβουλεύ
ει τήν τραγική μητέρα: «Ἐσύ ὅμως νά 

1.  Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου - Χρυσο-
στομικός Ἄμβων ζ΄, ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΠΕΝΘΟΥ-
ΝΤΩΝ, Ἔκδοσις Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομο-
νάχου, Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὄρους σελ 87-88.

2.  Βενεδίκτου Νεοσκητιώτη, Γιατί ὁ πόνος, 
γιατί ἡ θλίψη, σελ. 96-97

συλλογίζεσαι, ὅτι τό παιδί σου δέν πέθα-
νε, ἀλλά ἔφυγε σέ ταξίδι καί πῆγε μπροστά 
ἀπό ἐσένα λίγα μέτρα στό δρόμο πού καί 
ἐμεῖς ὁπωσδήποτε θά χρειασθῆ νά πορευ-
θοῦμε”.

«Μά τό παιδί», θά παρατηρήση κα
νείς, «δέν προφθάσε νά ζήση. Γιατί νά 
πεθάνη τόσο νωρίς;”.

«Τό ὅτι ἡ ζωή του δέν παρατάθηκε 
περισσότερο, εἶναι μεγάλο ἀγαθό γιά 
τό ἴδιο τό παιδί», τονίζει ὁ Μέγας Βα
σίλειος, «Διότι ἡ μεγαλύτερη παραμονή 
του στήν ζωή αὐτή γίνεται ἀφορμή πε-
ρισσοτέρων κακῶν. Τό παιδί τώρα ἔφυγε 
χωρίς νά κάνη κανένα κακό, δέν σκέ-
φθηκε ὕπουλα γιά τόν πλησίον του, δέν 
βρέθηκε σέ ἀνάγκη πού προκαλεῖ ἁμαρ-
τήματα, δέν εἶπε ψέμματα, δέν ἔπεσε 
στήν πλεονεξία, στά πάθη τῆς σαρκός... 
ἔφυγε μέ καθαρή τήν ψυχή ἀπό τούς λε-
κέδες τῆς ἁμαρτίας καί ἀνεχώρησε κα-
θαρό πρός τόν ἀνώτερο καί τελικό μας 
προορισμό”. “ Ὁ πιστός”, λέει ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «δέν εἶναι κύ-
ριος τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀνήκει στόν Θεό. 
Πολύ περισσότερο λοιπόν ἀνήκει καί τό 
παιδί του στόν Θεό. Ὁ ἴδιος μόνο τόν 
ἐρχομό του στή ζωή ὑπηρέτησε, ἐνῷ τό 
πᾶν τό ἔπραξε ὁ Θεός. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ 
Πατέρας, ὄχι μόνο ἐξ αἰτίας τῆς δημι-
ουργίας, ἀλλά καί ἐξ αἰτίας τῆς ἀνα-
γεννήσεως μέσα στήν Ἐκκλησία. Πρέπει 
συνεπῶς ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι εὐγνώμο-
νας, πού κρίθηκε ἄξιος νά ὑπηρετήση 
τό γεγονός, καθώς καί γιά τό χρόνο πού 
τό παιδί του ἦταν κοντά του... Ἀλλά τί; 
Ἤθελες νά τό ἔχης πάντοτε; Αὐτό δεί-
χνει ὅτι δέν εὐχαριστεῖς τόν Θεό καί ὅτι 
δέν γνωρίζεις, ὅτι εἶχες κάτι, πού δέν 
ἦταν δικό σου, ἀλλά ξένο”.
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«Σκέψου», καταλήγει ὁ Ἅγιος, «πώς 
ἄλλοι πού εὐαρεστοῦν τόν Θεό, δέν 
ἀπόκτησαν τήν χαρά νά γίνουν γονεῖς. 
Ἀλλά, θά ἀπαντήση ἡ πονεμένη μητέ-
ρα, θά προτιμοῦσα καί ἐγώ νά μήν εἶχα 
τήν ἐμπειρία τῆς μητέρας, ἄν ἐπρόκειτο 
νά μοῦ συμβῆ κάτι τέτοιο. Μή παρα-
καλῶ, μή λές τέτοια, ἀλλά γιά ὅσα ἔλα-
βες εὐχαρίστησέ Τον, καί γιά ὅσα δέν 
τά ἔχεις μέχρι τό τέλος, δόξαζέ Τον». 
Αὐτό ἔκανε καί ὁ Ἰώβ καί εἶπε στήν γυ-
ναῖκα του: «Γιατί μίλησες σάν μιά ἀπό 
τίς ἀνόητες γυναῖκες; ἄν δεχθήκαμε τά 
καλά ἀπό τά χέρια τοῦ Κυρίου, δέν θά 
δεχθοῦμε καί τά λυπηρά; Ὁ Κύριος τά 
ἔδωσε καί ὁ Κύριος τά ἀφαίρεσε”. Ἄς 
εἶναι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένο 
στούς αἰῶνες».

Ὁ θάνατος λοιπόν εἶναι ἕνα ἐπει
σόδιο στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως 
ἀναφέρθηκε καί πιό πάνω, ἀκόμη καί 
ἄν πρόκειται γιά θάνατο μικροῦ παιδι
οῦ ἤ νέου ἀνθρώπου. Ὁ Θεός γνωρίζει 
καλύτερα ἀπό ὅλους μας τί μᾶς ὠφε
λεῖ καί τί στό μέλλον μπορεῖ νά φθεί
ρει τήν ψυχή μας. Οἱ πιστοί πρέπει νά 
καταλάβουμε ὅτι σέ Ἐκεῖνον ἀνήκουμε 
καί ὄχι στόν ἑαυτό μας. 

Τό πένθος τό μακάρισε καί ὁ ἴδιος ὁ 
Κύριός μας: Μακάριοι οἱ Πενθοῦντες 
ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται3. Καί μακα
ρίζοντας τό πένθος ὁ Κύριος, μακαρίζει 
τό πένθος τῆς μετάνοιας γιά τίς ἁμαρ
τίες καί τήν ἀπώλεια τῶν ψυχῶν μας4. 
Καί εἶναι διαφορετικό τό πένθος κατά 
Θεόν καί διαφορετικό τό πένθος κατά 

3.  Ματθ. 5, 4.
4.  Α. Κεσελόπουλου, Πάθη καί Ἀρετές, ἔκδ. 

Δόμος, Ἀθήνα 1982, σελ. 90.

τόν κόσμο5. Καί διαφορετική ἐπίσης καί 
ἡ ἔννοια τοῦ πένθους ἀπό τή λύπη. Μέ 
τό μέν πένθος θρηνοῦμε γιά τά πάθη 
καί τίς ἁμαρτίες μας, ἀναθεωροῦμε τά 
λάθη μας καί προσπαθοῦμε νά πορευ
τοῦμε στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ μέ τή 
λύπη, ὁ δρόμος εἶναι μονόδρομος καί 
ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία, διαφθείροντας 
παράλληλα σῶμα καί ψυχή.

Τό πένθος δέν μπορεῖ νά ἀναστή
σει ἕνα νεκρό σῶμα, ἀλλά τά κλάματα 
πάνω σέ μία νεκρή ψυχή μποροῦν νά 
τήν ἀναστήσουν6 .

Καί οἱ Ἅγιοι πενθοῦσαν, πρῶτα γιά 
τόν ἑαυτό τους καί μετά γιά ὅλο τόν 
κόσμο7. Βίωναν ἕνα μακάριο πένθος, 
μέ μία λύπη κατά Θεόν, γιά τίς ἁμαρ
τίες. Ἡ ρήση τῆς Ἁγιορείτικης σοφίας, 
πέθανε πρίν πεθάνεις γιά νά μήν πε
θάνεις ὅταν πεθάνεις, ἔβρισκε ἀνταπό
κριση σίγουρα στίς ψυχές τῶν Ἁγίων. 
Νεκρώνοντας οἱ Ἅγιοι ἀλλά καί ὁ κάθε 
ἀγωνιζόμενος ἄνθρωπος ἀπό μέσα 
τους, τήν ἁμαρτία, τόν φθόνο καί τήν 
κακία θωρακίζονται πνευματικά, ἐκμη
δενίζοντας τό πνευματικό κενό καί 
φόβο πού προκαλεῖ ὁ θάνατος.

Κάνουμε λόγο γιά ἕνα πραγματικό 
πένθος γιά τά δεινά τῆς ἁμαρτίας πού 
βιώνουμε στήν παροῦσα ζωή, ἀπό τά 
ὁποῖα ἄν ἀπαγκιστρωθοῦμε, ἡ λύπη καί 
οἱ ἐνοχές πού δημιουργοῦνται ἀπό τό 
θάνατο ἐξοβελίζονται. 

Ἄν ὁ ἄνθρωπος πνίξει τά πάθη του, 
ἄν μάθει νά ζεῖ μέ τήν ταπείνωση καί 

5.  ὅ.π. σελ. 26.
6.  I.Hausherr, Tό πένθος, ἐκδ. Θεσβίτης, 

σελ. 84.
7.  Ζ. Κοvacevic, Μετάνοια καί μακάριο πέν-

θος κατά τόν Ἅγιο Συμεών, Θεσ. 2008, σελ. 58.

ἄν βάλει στήν καρδιά του τή δύναμη 
τῆς ἀγάπης ἀκόμα καί ἄν ἔλθει ὁ σωμα
τικός θάνατος θά γνωρίζει ὅτι ὁ θάνα
τος αὐτός δέν εἶναι ἕνας πραγματικός 
θάνατος.

Θά ξέρει ὅτι ὁ μόνος πραγματικός 
θάνατος γιά τόν ὁποῖο πραγματικά 
ἀξίζει κάθε θρῆνος καί στεναγμός εἶναι 
ὅταν ἀφήσουμε νά πεθάνει ἡ ψυχή, 
ὅταν ἡ ψυχή χωριστεῖ ἀπό τό Θεό.

5.1 Πένθος στήν Ψυχή καί στό Σῶμα5.1 Πένθος στήν Ψυχή καί στό Σῶμα

Τό πένθος ἐπηρεάζει τόσο τήν ψυχή 
ὅσο καί τό σῶμα. Ἀπό τήν ψυχή περ
νάει στό σῶμα8.

Ὁ Κύριός μας μακαρίζει ἐκείνους 
πού πενθοῦν γιατί θά παρηγορηθοῦν9, 
θά λάβουν δηλαδή μέσα τους τήν χαρά 
καί τόν καρπό τοῦ Πνεύματος. Καί σέ 
αὐτήν τήν παρηγοριά τῆς ψυχῆς, καί 
τήν χαρά θά συμμετέχει καί τό σῶμα 
πού μέχρι πρίν πενθοῦσε καί ἦταν συ
ντετριμμένο. Τούς καρπούς τοῦ Πνεύ
ματος αὐτούς, τό πράο ἦθος, τό γλυκό 
δάκρυ, τήν γεμάτη χάρη συνομιλία μέ 
ἐκείνους πού τούς πλησιάζουν10, τούς 
γνωρίζουν ὅσοι τούς δοκίμασαν καί 
τούς εἶδαν, καί αὐτό μᾶς δείχνει ὅτι δέν 
λαμβάνει μόνο ἡ ψυχή τόν ἀρραβώνα 

8.  ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑ-
ΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΥ-
ΝΟΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, 
ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, Σελ. 781.

9.  Ματθ. 5,4.
10.  ἀπό τό στόμα σου νύμφη στάζουν κηρύ-

θρες μέλιτος (Ἆσμα 4,11) http://www.imgap.gr/
file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/
PD/28.%20Asma.htm

τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά καί τό 
σῶμα πού διανύει τόν δρόμο τοῦ εὐαγ
γελίου πρός αὐτά11.

Ὁ Κύριος μακαρίζει ἐκείνους πού 
πενθοῦν γιά τίς ἁμαρτίες τους. Ὁ 
θρῆνος γιά κάτι τό ἐγκόσμιο δέν θε
ωρεῖται σωστός ὅπως ἀναφέρει καί 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ἡ κατά Θεόν 
λύπη ἑτοιμάζει μετάνοια, πού ὁδηγεῖ 
στήν χωρίς μεταμέλεια σωτηρία. καί ἡ 
λύπη τοῦ κόσμου ἑτοιμάζει θάνατο12».

Παρόλα αὐτά ὁ Κύριος δέν ζητᾶ ἀπό 
τούς θλιμμένους νά δείχνουν ἀδιαφο
ρία γιά ἐκείνους πού ἔχουν κοιμηθεῖ. 
Καί δέν μιλάει ὁ Κύριος γιά πεθαμέ
νους ἀλλά γιά ἐκείνους πού ἔχουν κοι
μηθεῖ13, θεμελιώνοντας ἔτσι καί τήν 
πρώτη παρηγοριά, τήν παρηγοριά τῆς 
ἐλπίδας καί τῆς Ἀναστάσεως.

Μετά τό πένθος γεννιέται ἡ χαρά, 
μετά τήν μετάνοια, ἡ λύτρωση καί μετά 
ἀπό κάθε Σταύρωση ἀκολουθεῖ μία 
ἀνάσταση. Αὐτή εἶναι ἡ χαρά γιά τήν 
ὁποία ὁ Χριστός εἶπε ὅτι «ἡ λύπη σας 
θά μεταστραφεῖ σέ χαρά14».

Εἶναι ἀνούσιο νά λυπούμαστε γιά 
τόν θάνατο, ὁ ὁποῖος εἶναι μία φυσική 
ἀκολουθία. Γιά ἐκεῖνο πού πρέπει νά 
λυπούμαστε εἶναι ἡ ἁμαρτία, νά μήν 
μαρτυρᾶμε Χριστό μέ τίς πράξεις μας

11.  Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων. λόγος 1,3. 
ΕΠΕ 2,184. Ε.Χ. 1, 444.

12.  Β’ Κορινθίους, 7,10.
13.  Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Χρυσο-

στομικός Ἄμβων Ζ΄ ὅ.π.π, σελ. 175-176.
14.  Ὁ Χριστός προφητεύει πώς οἱ Μαθητές 

Του καί οἱ δικοί Του θά λυπηθοῦν μέ τή Σταύ-
ρωση ἀλλά καί τούς βεβαίωσε ὅτι ἡ θλίψη των 
θά μεταστραφεῖ σέ χαρά. «Ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χα-
ράν γενήσεται (Ἰω. 16,20).
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Σέ αὐτό τό σημεῖο 
ἐμφανίζονται δύο στά
δια πού συμβαίνουν στόν 
θλιμμένο μετά τό πένθος, 
ἡ χαρά τῆς παρηγοριᾶς καί 
ἡ δύναμη τῆς μετανοίας. 
Πρίν φτάσουμε ὅμως σέ 
αὐτά τά δύο τελικά στάδια 
θά ἀναφερθοῦμε στά στά
δια τοῦ πένθους ἀπό τήν 
ὥρα πού ξεκινάει αὐτό.

Ἡ Bacqué (2007) διακρίνει 3 εἴδη 
πένθους: α) τό φυσιολογικό, β) τό πα
θολογικό καί γ) τά ψυχιατρικά πένθη.

Τά στάδια τοῦ φυσιολογικοῦ πέν
θους εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀπώ
λειας κατά τό ὁποῖο ὑπάρχει ἀδυναμία 
σύλληψης τοῦ γεγονότος καθώς πλη
θώρα ἀναπαραστάσεων κατακλύζουν 
τή νόηση, ἡ ὁποία ἀδυνατεῖ νά ἀντι
δράσει. Ἑπόμενο στάδιο εἶναι ἡ ἄρνη
ση μέ τήν ὁποία τό ἄτομο πού πενθεῖ 
ἐκφράζει τήν ὀδύνη του. Μέσω τοῦ 
θυμοῦ του ἐκδηλώνει τήν ἀνάγκη του 
γιά ἐκτόνωση ἤ τήν προσέλκυση τῆς 
προσοχῆς στό ἄτομό του. Τό πένθος 
ἀποτελεῖ μία καταθλιπτική κατάσταση 
μέ ἐπιπτώσεις στή σωματική, διανοητι
κή καί συναισθηματική σφαίρα, ὅπως 
προβλήματα ὕπνου καί ὄρεξης, εὐάλω
τος σέ ἀσθένειες ὀργανισμός, κάμψη 
τῆς προσοχῆς καί τῆς δυνατότητας συ
γκέντρωσης, διάθεση ἀπαισιόδοξη καί 
κυκλοθυμική15

Γιά τό παθολογικό πένθος ἀναφέρε
ται ἡ ἐπιμονή συμπτωμάτων ἕξι μῆνες 
μετά τήν ἀπώλεια ὅπως ἄρνηση ἀπο

15.  Bacqué, Πένθος καί Ὑγεία. Ἄλλοτε καί 
Σήμερα, Θυμάρι, Ἀθήνα, 2007, 35-43.

δοχῆς τοῦ θανάτου, ἔντο
νη ἀναζήτηση τοῦ ἐκλιπό
ντα, λαχτάρα καί ἐπιθυμία 
γιά τό χαμένο πρόσωπο, 
ἀκατάσχετο κλάμα κ.λπ.. 
Σέ κάποιες περιπτώσεις 
ἐκφράζονται συμπεριφο
ρές ψυχωτικές, μανιακές 
ἤ ὁδηγοῦν στήν κατάθλι
ψη. Ἡ γενική σωματική ἤ 

ψυχοσωματική ἀποδιοργάνωση εἶναι 
συνδεδεμένη μέ τό ἔντονο ἄγχος16.

Σχετικά μέ τό χρόνο τό πένθος 
διακρίνεται σέ α) ἀναβλητικό, ὅταν 
ὑπάρχει μία ἀσυνείδητη ἀπόρριψη τῆς 
πραγματικότητας, β) σέ ἀνεσταλμένο, 
ὅταν τά φυσιολογικά συμπτώματα πα
ραχωροῦν τή θέση τους σέ σωματικά 
προβλήματα, μορφή συνηθέστερη στά 
παιδιά καί σέ ἄτομα μέ μειωμένες νοη
τικές καί γλωσσικές ἱκανότητες καί γ) 
σέ χρόνιο, ὅταν συνυπάρχουν ἀντιφα
τικά συναισθήματα πρός τό νεκρό17.

Στά ψυχιατρικά πένθη ἀνήκουν α) 
τό ὑστερικό πένθος, τά συμπτώματα 
ταύτισης μέ τό νεκρό συνοδεύονται 
ἀπό κατάθλιψη αὐξανόμενης ἔντα
σης πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ τάσεις 
αὐτοκαταστροφῆς, β) τό ἰδεοψυχανα
γκαστικό πένθος, ἐξασθένηση ὀργανι
σμοῦ, προσπάθεια γιά ἔλεγχο στερεο
τυπικῶν καί ἐνοχλητικῶν σκέψεων, ὁ 
θάνατος ὡς ἀξιοζήλευτη λύση γιά νά 
δώσει τέλος σέ ἰδεοληψίες, γ) τό μα
νιακό πένθος, ἐπιθετικότητα ἐναντίον 
τοῦ νεκροῦ, δ) τό μελαγχολικό πένθος, 

16.  Leclerqc, C. & Hayez, J. H. (1998). Le 
Deuil Compliqué et Pathologique chez l’Enfant. 
Louvain Med.117, 293-307. 

17.  (Bacqué, ὅ.π.π, 35-43).

τό ἄτομο μαζί μέ τό χαμένο ἀντικείμε
νο χάνει κι ἕνα μέρος ἀπό τό δικό του 
Ἐγώ, ἑπομένως καί τή δική του καλή 
ἐσωτερική εἰκόνα18.

 
5.2 Τά Στάδια τοῦ Πένθους5.2 Τά Στάδια τοῦ Πένθους

5.2.1 Τό Στάδιο τοῦ Συγκλονισμοῦ5.2.1 Τό Στάδιο τοῦ Συγκλονισμοῦ

Σύμφωνα μέ τήν μελέτη τοῦ Σε
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου, 
Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.κ. Ἀθη
ναγόρου19, τό πρῶτο στάδιο πού βιώνει 
ὁ θλιμμένος εἶναι τοῦ συγκλονισμοῦ, 
πού στό ἄκουσμα καί μόνο τοῦ μαντά
του ὁ θλιμμένος μένει ἐμβρόντητος καί 
ἄφωνος, καταρρέει καί δέν ἀντιλαμβά
νεται τί συμβαίνει γύρω του. Ἡ ἀρχική 
θλίψη προκαλεῖ ἕνα μούδιασμα, γίνε
ται ἕνα βάρος, ἕνας τραυματισμός, ἕνα 
ἄγχος, μία πίκρα, ἕνας πόνος20. Ὁ πό
νος τοῦ θανάτου ἐκδηλώνεται πολλές 
φορές μέ ὀδυρμό, κραυγές καί δάκρυα 
στά πικραμένα καί ἀπεγνωσμένα πρό
σωπα τῶν θλιμμένων. Παρόλα τά ἔκδη
λα ὅμως ἐξωτερικά συμπτώματα πόνου 
πού ἐμφανίζει ὁ θλιμμένος, ὁ πόνος καί 
ἡ θλίψη πού ὑπάρχει μέσα του δέν μπο
ρεῖ νά ἐκδηλωθεῖ μέ ὅσα δάκρυα καί 
ἄν τρέξουν σέ αὐτό τό πρῶτο στάδιο. 
Μένει μέσα του βαθιά στήν ψυχή του. 
Γι’ αὐτό δέν πρέπει νά ἐμποδίσουμε 

18.  Bacqué, ὅ.π.π.
19.  Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πε-

τρουπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρας, ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΔΙΑ ΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΘΛΙΜΜΕΝΟΥΣ, σελ. 1,2 .

20.  π. Φιλοθέου Φάρου, Τό Πένθος, Ἐκδό-
σεις «Ἀκρίτας» 1981, σελ. 72.

τόν πενθοῦντα νά ἐξωτερικευθεῖ. Οἱ 
στεναγμοί ἀνακουφίζουν τό πονεμέ
νο στῆθος21. Καί ὅπως ὁ ἀναφέρει καί 
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος τά δά
κρυα τοῦ θανάτου γεννοῦν τό φόβο, 
ὁ  φόβος γεννᾶ τήν ἀφοβία, καί ἔτσι 
ἔρχεται ἡ χαρά. Καί ὅταν λήξει ἡ χαρά 
πού δεν λήγει, προβάλλει τό ἄνθος 
τῆς εὐλογημένης ἀγάπης22. Καί κάθε 
πόνο καί στεναγμό ἐξαφανίζει ὁ ἴδιος ὁ 
Ἁγιασμένος πόνος τοῦ σταυρικοῦ θα
νάτου τοῦ Κυρίου μας, προσφέροντας 
παράλληλα, ἐλπίδα καί παρηγοριά23.

Στό στάδιο αὐτό τοῦ συγκλονι
σμοῦ, ὁ θλιμμένος κινεῖται μηχανικά, 
νιώθει ἔντονα μέσα του τήν ἀπώλεια 
τοῦ ἀνθρώπου του, ὁδηγεῖται σέ ἀπε
γνωσμένες πράξεις καί ἐνέργειες. 
Αἰσθάνεται τήν ζωή του ὀδυνηρή24. Τό 
μούδιασμα τοῦ θλιμμένου εἶναι τόσο 
ἔντονο πού δέν παρουσιάζει στοιχεῖα 
ψυχολογικῆς ὀπισθοδρομήσεως25. Καί 
τό θετικό στοιχεῖο ἐδῶ εἶναι ὅτι αὐτή 
ἡ ἀναισθητοποίηση τοῦ ὀργανισμοῦ 
προστατεύει τό ἐγώ ἀπό τήν ἐναντίον 
του ἀπειλή26. Λειτουργεῖ σάν ἀσπίδα 
προστασίας γιά νά προστατεύσει ἀπό 
ἔντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις τόν 

21.  Γεωργίας  Π.  Κουνάβη,  Ὁ  Πόνος,  Ἀπο-
στολική Διακονία 1994, σελ. 90.

22.  Ἁγίου  Ἰωάννου  τοῦ  Σιναΐτου, Κλίμαξ, 
(μ.τ.φ. Ἀρχιμ. Ἰγνατίου), Λόγος Ζ΄ «Περί χαρο-
ποιοῦ πένθους», Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Παρα-
κλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς 1986, σελ. 162. 

23.  Γεωργίας  Π.  Κουνάβη,  Ὁ  Πόνος, ὅ.π., 
σελ. 91.

24.  π. Φιλόθεου Φάρου, ὅ.π., σελ. 72.
25.  Σεβ. Μητροπολίτου Ἰλίου κ.κ. Ἀθηναγό-

ρου ὅ.π. σελ. 2.
26. W. Oates, Anxiety in Christian Expe-

rience..., σ. 52. 
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ἴδιο τόν θλιμμένο. Ὁ συγκλονισμός 
μοιάζει μέ τό λιποθυμικό γεγονός πού 
συμβαίνει σέ κάποιον πού βιώνει ἔντο
νο σωματικό πόνο. Εἶναι ὁ τρόπος μέ 
τόν ὁποῖο ἡ φύση προστατεύει ἀπό τόν 
ἀφόρητο πόνο27, μία αὐθόρμητη φυ
σική καί φυσιολογική ἀντίδραση τοῦ 
ὀργανισμοῦ τοῦ θλιμμένου ἀπέναντι 
στήν ἀπώλεια. Παρατηρεῖται στό στά
διο αὐτό ἕνα ἔντονο χάσμα μεταξύ λο
γικῆς καί συναισθημάτων. Καί τά δύο 
αὐτά λειτουργοῦν ὡς ὅπλο μέ τό ὁποῖο 
εἶναι προικισμένος ὁ ἄνθρωπος γιά νά 
μπορέσει νά βιώσει τόν πόνο καί τήν 
θλίψη τῆς ἀπώλειας. Σέ κάθε προσπά
θεια πού καταβάλει ὁ θλιμμένος προ
κειμένου νά κατανοήσει καί νά καθο
ρίσει τήν θλίψη, προβάλει ὁ χωρισμός 
ἄλλοτε σάν δικαιολογία καί ἄλλοτε 
σάν κύριο δυναμικό της28. Ἕνα παρά
δειγμα ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο 
αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, δηλαδή τοῦ συ
γκλονισμοῦ, ἔχουμε ἀπό τόν Ἅγιο Γρη
γόριο τόν Ναζιανζηνό ὁ ὁποῖος ἀναφέ
ρει στόν ἐπικήδειό του γιά τόν Μέγα 
Βασίλειο πώς δέν ὑπάρχει τίποτα πιό 
ὀδυνηρό, ὅσο ὁ χωρισμός ἀπό ἀγαπητά 
πρόσωπα, περιγράφοντας τήν ζωή του 
ὡς κουραστική καί ὀδυνηρή29.

Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἅγιος Γρηγόρι
ος ὁ Θεολόγος σέ ἕνα ὑπέροχο ποίημά 
του, στό ὁποῖο ἐκφράζει τή θλίψη τῆς 
ψυχῆς του γιά τό θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ 
του Καισάριου γράφει: «ἡ μεγαλύτερη 
γιά ἐμένα θλίψη καί πληγή ἦταν τά ὅσα 
ὑπέφερα, ὅταν ὁ ἀδελφός μου ἔφυγε 

27.  proskynitis.blogspot.com
28.  π. Φιλόθεου Φάρου ὅ.π. 1988, σελ 112.
29.  ὅ.π..

ἀπό τοῦτον τόν βίο. Καί πιστεύω, ὅτι 
γιά πολύ ἀκόμα θά πάσχω καί θά ὑπο
φέρω. Ὅταν ἐκεῖνος ἦταν στή ζωή, ἐγώ 
ἀπολάμβανα τήν πιό μεγάλη εὐτυχία, 
σάν πέθανε ὅμως, δέχτηκα μονάχος 
τόν πόνο καί τούς στεναγμούς30.

Στό στάδιο αὐτό ἐπίσης ὑπάρχει 
ἔντονη καί ἡ ἄρνηση. Ὁ ὅρος ἄρνηση 
περιγράφει τήν γνωστική ἐκείνη κατά
σταση κατά τήν ὁποία ἀναπτύσσεται 
μία εἴδους ἀντίσταση ἀπέναντι στό 
γεγονός τοῦ θανάτου, ἀπορρίπτοντάς 
το ὡς μή ἀληθές31. Καί ἡ ἄρνηση τοῦ 
συγκλονιστικοῦ κακοῦ μαντάτου λει
τουργεῖ στόν θλιμμένο ὡς μηχανισμός 
ἄμυνας. “ὄχι δέν γίνεται νά πέθανε, δέν 
εἶναι δυνατόν νά ἔφυγε….’’. Ἡ ἄρνηση 
δέν δηλώνει ὅτι ὁ θλιμμένος ἔχει χά
σει τήν ἐπαφή μέ τήν πραγματικότητα, 
νομίζοντας ὅτι ὁ κεκοιμημένος εἶναι 
ζωντανός. Ἀντίθετα, ἐπειδή ἀκριβῶς 
ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τήν σκληρή πραγ
ματικότητα, ἐνεργοποιεῖται αὐτόματα 
αὐτός ὁ μηχανισμός ἄμυνας, ὁ ὁποῖος 
συνήθως κρατάει ἀπό λίγα δευτερόλε
πτα ἕως λίγα λεπτά καί σκοπό ἔχει νά 
προστατεύσει τό ἄτομο ἀπό τήν συναι
σθηματική καταρράκωση. Ἕνα παρά
δειγμα ἀρνήσεως βλέπουμε στό βιβλίο 
τῆς Δρ Ross32:

«Ὅταν πέθανε ὁ Russ σέ ἡλικία 43 
ἐτῶν ἀπροσδόκητα, σέ μία στιγμή, στά 
χέρια τῆς Carol, στό σπίτι τους, ἡ Carol, 
πού εἶναι ἐνεργητική γυναίκα γεμά

30.  Γρηγορίου  Θεολόγου,  Περί  τοῦ  αὐτοῦ, 
P.G. 37, 982‐985.

31.  Elizabeth Kubler-Ross, Death: The Final 
Stage of Growth, The MacMillan Company 
New York.

32.  ὅ.π.

τη ζωή, καί ἐπιστήμονας αὐτή ἡ ἴδια, 
αὐτοναρκώθηκε γιά νά ἀποφύγει τόν 
πόνο. Ἕνας ἐκπρόσωπος τῶν ἀνθρω
πιστικῶν ἐπαγγελμάτων τήν νάρκωσε 
ἀκόμη περισσότερο μέ τή συμβουλή: 
“Δέν κλαῖμε γιά αὐτά τά πράγματα, 
ἔτσι δέν εἶναι;”.

Οὔτε αὐτή οὔτε τά τρία παιδιά της 
ἔκλαψαν. Ἦταν τόσο γενναῖοι καί τόσο 
δυνατοί! Ἀντιστάθηκαν στά συναισθη
ματικά ξεσπάσματα καί ἀφιέρωσαν τό 
σπίτι στή μνήμη τοῦ Russ. Δεκαοκτώ 
μῆνες μετά τό θάνατο τοῦ Russ, ἡ Carol 
μᾶς κάλεσε σέ κατάσταση ἀπελπισίας. 
Ὑπέφερε ἀπό ψυχοσωματικές ἀρρώ
στιες καί δοκίμαζε διάφορα ψυχοσω
ματικά συναισθήματα, εἶχε ὑποστεῖ μία 
σημαντική ἀπώλεια βάρους καί ἦταν 
δυστυχισμένη καί ὀργισμένη.

Μία ἐπίσκεψη στό σπίτι της σέ μία 
ἀπομακρυσμένη πόλη, βρῆκε τήν Carol 
ντυμένη στά μπλέ, τό σπίτι διακοσμη
μένο μέ μπλέ χρώματα καί ἕνα μπλέ 
αὐτοκίνητο μπροστά στό σπίτι. Φυ
σικά μπλέ ἦταν τό ἀγαπημένο χρῶμα 
τοῦ Russ. Τά ροῦχα του ἦταν ἐκεῖ, τά 
ξυριστικά του, ἡ πίπα του, ἡ ἀναπαυτι
κή του πολυθρόνα, κάθε δωμάτιο εἶχε 
καί μία φωτογραφία του, τό σπίτι ἦταν 
ἀφιερωμένο στόν Russ σάν ἕνα μαυσω
λεῖο.

«Πότε θά ἀφήσετε τόν Russ νά πε
θάνει;» ρωτήσαμε. «Δέν θέλω νά τόν 
ἀφήσω νά πεθάνει», ἀπάντησε ἐκείνη. 
«Ἀλλά εἶναι πεθαμένος», ἀπαντήσαμε. 
«Ξέρω ὅτι εἶναι πεθαμένος, ἀλλά δέ 
θέλω νά πεθάνει». Διανοητικά, ἤξερε 
ὅτι εἶχε πεθάνει, συναισθηματικά ὅμως 
τό ἀρνιόταν».

Σύνηθες εἶναι στό στάδιο αὐτό οἱ 

ἐκδηλώσεις ἔντονου θυμοῦ, μέ ἔκδηλα 
τά συναισθήματα ὀργῆς καί ἀμφιταλά
ντευσης.

Ὡς παράδειγμα θά ἀναφερθοῦμε σέ 
ἐκεῖνο τό περιστατικό πού γράφει ὁ π. 
Φιλόθεος Φάρος33, μέ τήν ἀντίδραση 
τοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος στό 
ἄκουσμα τῆς πληροφορίας τοῦ θανά
του ἀπό τό στόμα τοῦ γιατροῦ ἑνός νο
σοκομείου.

Ἐκείνη τήν ὥρα ἀνάλογα μέ τήν συ
ναισθηματική φόρτιση, δέσιμο, ἀλλά 
καί τούς ψυχολογικούς μηχανισμούς 
ἄμυνας κάθε ἄτομο θά ἐμφανίσει δια
φορετική ἀντίδραση.

Ἔτσι ὑπάρχει περίπτωση ἄλλοι νά 
πάθουν σόκ μή μπορώντας νά ἀντιδρά
σουν, ἄλλοι νά ξεσπάσουν ἔντονα σέ 
κλάματα καί ἄλλοι νά ἐπιτεθοῦν ἐνα
ντίον τοῦ ἰατροῦ, ἡ ὁποία ἐπίθεση αὐτή 
δέν ἀφοροῦσε προσωπικά τόν ἴδιο τόν 
ἰατρό, ἀλλά ἡ ἀντίδραση τῆς ἔντονης 
θλίψης στό κακό μαντάτο ἐκδηλώθηκε 
ἐπιθετικά στό πρόσωπο τοῦ ἰατροῦ.

Ἄλλες φορές τά συναισθήματα τῆς 
ὀργῆς καί τῆς ἐπιθετικότητας, ἐκφρά
ζονται εὐθέως καί στόν ἀποθανόντα. 

Ἔντονα φαίνεται αὐτό στά μοιρο
λόγια, τόσο κατά τήν ἀρχαιότητα ὅσο 
καί μεταγενέστερα. Παρατηροῦμε στό 
παρακάτω ἀπόσπασμα μοιλορόγι τῆς 
Ἀνδρομάχης πρός τόν νεκρό Ἕκτορα, 
τό θρῆνο της καί τά παράπονά της 
ἀπέναντί του:

«Ἄντρα μου, ἐχάθης πά στά νιάτα 
σου, κι ἐμένα ἀφήνεις χήρα στό σπίτι 
μέσα, κι εἶναι ἀνήλικο, μικρό παιδάκι 
ὁ γιός μας, πού οἱ δόλιοι, ἐσύ κι ἐγώ, 

33.  π. Φιλόθεου Φάρου ὅ.π.
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γεννήσαμε, κι οὐδέ πού θά προφτάσει 
νά μᾶς τρανέψει λέω πρωτύτερα συθέ
μελο τό κάστρο θά πατηθεῖ, τί ἀλήθεια 
ἐχάθηκες ἐσύ ὁ διαφεντευτής του, πού 
τίς σεμνές γυναῖκες γλίτωνες καί τά 
μωρά παιδιά τους. 730 Σέ λίγο τοῦτες 
μέσα στ’ ἄρμενα τά βαθουλά μισεύ
ουν, τό ἴδιο κι ἐγώ κι ἐσύ γιά ἀντάμα 
μου θά ταξιδέψεις, γιέ μου, κι ἐκεῖ νά 
κάνεις θά σέ βάζουνε δουλειές ἀταίρια
στές σου, μοχτώντας μπρός σέ ἀφέντη 
ἀνήμερο, γιά θά σέ ἁρπάξει κάποιος 
ἀπ’ τούς Ἀργίτες, κι ἀπ’ τούς πύργους 
μας θά σέ γκρεμίσει, ἀλί μου, ὅλο θυμό, 
πού ὁ μέγας Ἔχτορας τοῦ σκότωσε γιά 
ἀδέρφι γιά γιό γιά κύρη· τί τήν ἄμε
τρη τή γῆ περίσσιοι Ἀργίτες ἔχουν δα
γκάσει κάτω ἀπ’ τοῦ Ἔχτορα τά χέρια 
ἀλήθεια ὥς τώρα. Δέν ἦταν μαλακός 
ὁ κύρης σου στήν ἄγρια μέσα μάχη γι’ 
αὐτό χτυπιέται ὁ κόσμος σύψυχος στό 
κάστρο τώρα ὁλοῦθε· 740 καί στούς 
γονιούς σου πένθος, Ἔχτορα, καί κλά
ματα χαρίζεις, ὅμως ἐμένα ἀπ’ ὅλους 
πότισες τό πιό πικρό φαρμάκι· τί ἀπό 
τό στρῶμα σου πεθαίνοντας δέ μοῦ 
ἅπλωσες τά χέρια, κι οὔτε καμιά ἀπ’ τό 
στόμα σου ἄκουσα παρηγοριᾶς κου
βέντα, μέρα καί νύχτα ἐγώ στούς θρή
νους μου νά τήν κρατῶ στό νοῦ μου».34

Ἀλλά καί στά μοιρολόγια τῆς λα
ϊκῆς μας παράδοσης:

«Δικό σου εἶναι τό φταίξιμο, δικό 
σου εἶναι τό σιούκι, σάν ἀπό ποιό νά 
πέσεις νά πεθάνεις», «παιδί μου καί 
ποῦ τά ἄφηκες τ’ ἀνήλικα παιδιά σου, 

34.  Ὁμήρου Ἰλιάδα. Μετ. Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. 
Θ. Κακριδῆ. Βιβλιοπωλεῖο τῆς «Ἑστίας» Ἀθήνα 
1985, Ω’, σελ. 394.

δέν τά λυπᾶσαι τά ὀρφανά νά πηαίνεις 
νά τά ἀφήσεις; Στίς πέντε δρόμους τ’ 
ἄφησες παιδί μου τά παιδιά σου».35

5.2.2 Τό Στάδιο τῆς συγκρατήσεως5.2.2 Τό Στάδιο τῆς συγκρατήσεως

Τό δεύτερο στάδιο36, εἶναι ἐκεῖνο 
τῆς συγκρατήσεως ὅπου τό διακρίνουν 
δύο μορφές συναισθηματικῆς συγκρα
τήσεως. 

Ἐκείνη, πού ἐπιβάλλει ὁ ἴδιος ὁ 
θλιμμένος στόν ἑαυτό του καί ἐκείνη 
πού τοῦ ἐπιβάλλουν ἡ οἰκογένεια, οἱ 
φίλοι καί “οἱ τεχνικοί τῆς μεταβατικῆς 
περιόδου”, γιά νά ἐξασφαλίσουν μία 
κοινωνικά ἀξιοπρεπή διεξαγωγή τῆς 
κηδείας. Τό στάδιο αὐτό ὁλοκληρώνε
ται μέ τήν κηδεία. 

Εἶναι τό στάδιο αὐτό πού χρησιμο
ποιεῖται κάθε μέσο γιά νά ἀνακουφι
στεῖ ὁ θλιμμένος. Σημαντικό παράγο
ντα σέ ὅλη αὐτή τή διαδικασία, στό 
πῶς θά συγκρατηθεῖ ὁ θλιμμένος, παί
ζει ἡ προσωπικότητά του καί ἡ ἰδιοσυ
γκρασία του, καθώς καί οἱ ψυχικοί μη
χανισμοί ἄμυνας πού διαθέτει. Ἐπίσης 
θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὅσο πιό 
νέος εἶναι ὁ θανῶν, τόσο πιό ἔντονες 
εἶναι οἱ ἀντιδράσεις θλίψης. Ἐπιπλέον, 
ἄν ὁ θάνατος εἶναι ἀναμενόμενος (π.χ. 
λόγω χρόνιου νοσήματος), ἡ προσαρ
μογή εἶναι εὐκολότερη σέ σχέση μέ 
ἕναν ξαφνικό, ἀναπάντεχο θάνατο37.

35.  π. Φιλόθεου Φάρου, Πένθος, σελ. 113.
36.  Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πε-

τρουπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρας,ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙ-
ΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, σελ. 2.

37.  https://psychologistrethymno.webnode.
gr/news/penthos-pote-prepei-na-zitisoyme-ti-
voitheia-eidikoy/

5.2.3 Ἀπό τό στάδιο τῆς ὀδύνης καί 5.2.3 Ἀπό τό στάδιο τῆς ὀδύνης καί 
τῆς διαπραγμάτευσηςτῆς διαπραγμάτευσης38, σέ αὐτό τῆς , σέ αὐτό τῆς 

ἀνάρρωσης ἀνάρρωσης 

Στό στάδιο αὐτό τῆς ὀδύνης, κυρι
αρχεῖ ἔντονα τό ἄγχος τοῦ ὁριστικοῦ 
ἀποχωρισμοῦ. Πρόκειται γιά ἕνα στά
διο ἀποδιοργάνωσης καί ἀπογοητεύ
σεως.

Ἐπίσης κυριαρχεῖ ἔντονα τό «πῶς» 
καί τό «γιατί», ἐνῶ οἱ ἀμυντικοί μη
χανισμοί τοῦ πενθοῦντος τόν ὑπο
βάλλουν σέ μία διαρκή ἀναζήτηση καί 
στήν ἀδυναμία συνειδητοποιήσεως τῆς 
πραγματικότητας.

Συχνά ὁ πενθῶν στό στάδιο τῆς 
ὀδύνης ἀπελπίζεται, κατανοεῖ ὅτι δέν 
μπορεῖ νά ξαναδεῖ τό ἀγαπημένο του 
πρόσωπο, καί ὅπως ἀναφέρθηκε καί 
προηγουμένως ἀνάλογα μέ τούς μηχα
νισμούς ἄμυνας πού διαθέτει ὡς πρό
σωπο ἐκφράζει καί ἀνάλογες ἀντιδρά
σεις.

Ἔτσι δέν εἶναι περίεργο ἄτομα πού 
ἐμφοροῦνται ἀπό θρησκευτική πίστη 
νά τήν χάνουν, γιατί χάνοντας τόν 
ἄνθρωπό τους χάνουν καί τήν ἐμπιστο
σύνη τους στό Θεό39. Μπορεῖ ὅμως νά 
συμβεῖ καί τό ἀντίθετο.

Παρατηροῦμε ἐδῶ μία διαπραγμά
τευση μέ τόν Θεό: «δέν τόν ἔσωσες 
ἄρα παύω νά σοῦ εἶμαι πιστός», ἤ ἀπέ
ναντι στόν ἰατρό: «γιατί δέν μπόρεσες 
νά τόν σώσεις».

38.  Ross-Kubler Elisabeth «θάνατος στό 
τελικό στάδιο ἐξέλιξης», Ἐκδόσεις Ταμασός, 
1988.

39.  Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πε-
τρουπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρας,ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙ-
ΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, σελ. 5.

Ὅταν συνειδητοποιήσει τί ἀκριβῶς 
ἔχει συμβεῖ, ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι μή 
ἀναστρέψιμη, ὅτι ἔχουν ὅλα τελειώσει, 
ὁ πενθῶν ἐμφανίζει ἔντονες μορφές 
κατάθλιψης. Καταπιέζει τόν ἑαυτό του 
νά δεχτεῖ τίς ἀλλαγές, προσαρμοζόμε
νος πλέον στίς νέες συνθῆκες.

Μετά ἀπό αὐτό τό στάδιο ὑπάρχει ἡ 
μετάβαση στό στάδιο τῆς Ἀνάρρωσης. 
Κατά τό στάδιο αὐτό τό ἄτομο μετα
βαίνει ἀπό τήν ἀποδιοργάνωση στήν 
ἀναδιοργάνωση, πλέον εἶναι ἱκανό νά 
τροποποιήσει παλαιούς τρόπους σκέ
ψης, δίνοντας ἕνα νόημα στήν ἐμπειρία 
τῆς ἀπώλειας. 

Πρίν ἀπό αὐτό βοήθησαν τόσο οἱ 
ψυχολογικές ὅσο καί οἱ βιολογικές δυ
νάμεις, οἱ ὁποῖες διαδραμάτισαν ἕνα 
καίριο ρόλο στή λειτουργία τοῦ ἀτό
μου πού θρηνεῖ40. 

Βέβαια ὅπως προαναφέρθηκε στήν 
διεργασία τοῦ πένθους, παίζουν καθο
ριστικό ρόλο τόσο κάποιοι ἐξωτερικοί 
παράγοντες  μεταβλητές, ὅπως ἡ κοι
νωνικοοικονομική κατάσταση, ἡ συ
ναισθηματική σχέση μέ τόν κεκοιμημέ
νο, τό κοινωνικό περιβάλλον στήριξης, 
ὅσο κάποιες ἐσωτερικές μεταβλητές 
ὅπως π.χ. ἡ ἡλικία, τό φύλλο, ἡ προσω
πικότητα τοῦ ἀτόμου, ἡ βαθύτατη θρη
σκευτική πίστη του.

40.  Catherine Santers, Surviving Grief … 
and Learning to Live Again, 1993.
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Προσφωνήσεις: 
Σεβασμιότατε, Κυρία Ὑπουργέ, Κύριοι 
Βουλευτές, Κύριε Ἀντιπεριφερειάρχα, 
Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν 
πολιτικῶν, στρατιωτικῶν, ἀστυνομικῶν 
καί δικαστικῶν ἀρχῶν, Κυρίες καί  Κύριοι, 
Ἀγαπητά μας παιδιά

Ὅταν μου προτάθηκε νά ἐκφωνήσω 
αὐτήν ἐδῶ τήν ὁμιλία, ἡ ψυχή μου γέμισε 
ἀνάμεικτα συναισθήματα καί στό μυαλό 
μου στριμώχτηκαν δεκάδες σκέψεις. Δέν 
σᾶς τό κρύβω… Πῆρα μία βαθιά ἀνάσα 
καί προσπάθησα νά ἐλέγξω τά συναισθή
ματα καί νά τακτοποιήσω τίς σκέψεις μου.

35 χρόνια ὑπηρετῶ τή δημόσια ἐκπαί
δευση. 35 χρόνια διδάσκω τήν ἱστορία 
μας μέ πολλαπλούς τρόπους καί μέσα. 
Μέ ἀφήγηση γεγονότων καί μέ χάρτες, 
μέ λογοτεχνικά κείμενα καί μέ τραγού
δια. Προβάλλοντας πρότυπα πρός μίμη
ση. Καί παραδείγματα πρός ἀποφυγήν.

Πανηγυρικός Λόγος γιά τήν ἐπέτειο  
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 τό ἔτος 2022

Ἱερά Μητρόπολις Χανίων

Τί καινούριο ἄραγε ἔχω νά πῶ;

Κι ἐσεῖς, οἱ ἀκροατές μου, πόσες φο
ρές δέν ἔχετε διδαχτεῖ; Πόσες φορές δέν 
ἔχετε ἀκούσει γιά τό ἱστορικό παρελθόν 
μας – πολιτικό, πολεμικό, πολιτισμικό; 
Πόσες φορές δέν νιώσατε θαυμασμό γιά 
τά πρότυπα; Κι ἀποστροφή γιά τά ἀντί
θετά τους;

Τί καινούριο ἄραγε περιμένετε νά 
ἀκούσετε;

Τά ἐρωτηματικά, τούς φόβους, τίς 
ἀμφιβολίες –κουρτίνα μαύρη καί βαριά– 
κουρέλιασε μέ δύναμη μία λαμπερή λεπί
δα θάρρους καί αὐτοπεποίθησης.

Ὄχι, ἀγαπητοί μου ἀκροατές… Ὅταν 
μιλᾶμε γιά τήν Πατρίδα μας ποτέ δέν 
ἔχουμε ἐξαντλήσει τίς τιμές. Ὅταν μιλᾶμε 
γιά τούς ἥρωές μας ποτέ δέν ἔχουμε ἐξα
ντλήσει τούς ἐπαίνους.

Ὁλάκερη ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους μας, 
ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων, εἶναι ἕνα ΟΧΙ.

ΟΧΙ στόν μέγα Πέρση βασιλιά πού 
ἀπαίτησε «γῆ καί ὕδωρ» ἀπό τίς ἑλληνι
κές πόλεις – κράτη τῆς ἀρχαιότητας.

ΟΧΙ στούς Ἀβάρους, τούς Ἄραβες, 
τούς Ὀθωμανούς πού πολιορκοῦσαν τήν 
Κων/πολη ἀπό στεριά καί θάλασσα, κατά 
τή βυζαντινή περίοδο.

ΟΧΙ στόν Ἰταλό πρέσβη πού, τό ξη
μέρωμα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἐπέ
δωσε τελεσίγραφο στόν Ἰωάννη Μεταξᾶ. 
Μέ αὐτό ἡ Ρώμη ζητοῦσε νά ἐπιτραπεῖ 
ἡ διέλευση –ἀπό τήν ἑλληνοαλβανική 
μεθόριο– ἰταλικῶν στρατευμάτων, τά 
ὁποῖα θά καταλάμβαναν ἀπροσδιόριστα 
«στρατηγικά» σημεῖα ἐντός της ἑλλη
νικῆς ἐπικράτειας. «Ἡ Ἰταλική Κυβέρνη
σις ζητεῖ ἀπό τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν 
ὅπως δώση αὐθωρεί εἰς τάς στρατιωτικάς 
ἀρχάς τάς ἀναγκαῖας διαταγάς ἵνα ἡ κα
τοχή αὐτή δυνηθῆ νά πραγματοποιηθῆ 
κατά εἰρηνικόν τρόπον. Ἐάν τά ἰταλικά 
στρατεύματα ἤθελον συναντήση ἀντί
στασιν, ἡ ἀντίστασις αὐτή θά καμφθῆ διά 
τῶν ὅπλων…».

Θά καμφθῆ διά τῶν ὅπλων… Στή βε
βαιότητα καί τήν ἀλαζονεία τῆς Ἰταλικῆς 
ὑπερδύναμης ὁ ἑλληνικός λαός ἀντιτά
χθηκε μέ παιδιάστικο ἐνθουσιασμό, ἀγέ
ρωχο σθένος καί ἀξιοθαύμαστη ἀνδρεία.

Τό ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἔγινε 
σταθερά ἐπαναλαμβανόμενο στά βου
νά τῆς Πίνδου. Κόντρα στό χιόνι καί τό 
δύσβατο ἔδαφος, 2.000 στρατιῶτες ἐξα
νάγκαζαν σέ συνεχῆ ὑποχώρηση πεντα
πλάσιο ἀριθμό ἐπίλεκτων ἀντιπάλων.

Τό ἴδιο ΟΧΙ εἰπώθηκε στήν ἐαρινή 
ἀντεπίθεση τῶν Ἰταλῶν τόν Μάρτιο τοῦ 
1941, τό ἴδιο ΟΧΙ βροντοφώναξαν οἱ 
ἡρωικοί μαχητές τοῦ Ροῦπελ ἕνα μήνα 
μετά στούς Γερμανούς εἰσβολεῖς.

Αὐτό τό ΟΧΙ θά ἀκουστεῖ τό ἴδιο βρο
ντερά, ἐξίσου μαχητικά σέ τούτη τή γῆ, 
τήν ἡρωική γῆ τῆς Κρήτης, ὅπου ἄνδρες, 
γυναῖκες καί παιδιά θά ἀναμετρηθοῦν μέ 
τίς ἐπίλεκτες ἀεραποβατικές δυνάμεις 
τοῦ Χίτλερ δίνοντας ἕναν μεγαλειώδη, 
μά ἄνισο ἀγώνα τόν Μάιο τοῦ ’41 καί 
πληρώνοντας βαρύτατο τίμημα.

Ὅταν ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης –
πλήν τῆς Βρετανίας– συνθηκολογοῦσαν 
καί ὑποχωροῦσαν, ἡ μικρή μας Ἑλλάδα 
πολεμοῦσε μέ πεῖσμα καί ἐπέφερε βαριά 
πλήγματα στήν ἰταλογερμανική συμ
μαχία. Ἡ ἀπόκρουση τῆς ἰταλικῆς φα
σιστικῆς εἰσβολῆς ἦταν ἡ πρώτη νίκη 
τῶν Συμμάχων κατά τῶν δυνάμεων τοῦ 
Ἄξονα καί ἀνύψωσε τό ἠθικό τῶν λαῶν 
στή σκλαβωμένη Εὐρώπη. Ἡ σθεναρή 
ἀντίσταση ὑποχρέωσε τόν Χίτλερ νά 
ἀναβάλει τήν εἰσβολή στή Ρωσία, προ
κειμένου νά ἐξασφαλίσει τά «βαλκανικά» 
νῶτα του καί τήν ἔξοδο στό Αἰγαῖο. Δέν 
φαντάστηκε πώς αὐτή ἡ ἀναβολή θά τόν 
φέρει τελικά ἀντιμέτωπο μέ τόν ρωσικό 
χειμώνα καί θά τόν ὁδηγήσει στήν πρώ
τη ὀδυνηρή ἥττα καί στήν ἀρχή τοῦ τέ
λους τῆς ναζιστικῆς παντοδυναμίας.

Τό ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου συντρό
φεψε τό ἔθνος μας καί στά σκληρά χρό
νια της Κατοχῆς. Τῆς ἀνελευθερίας, τῶν 
βασανιστηρίων, τῶν ἐκτελέσεων, τῆς 
πείνας, τῶν εἰδικῶν συνεργείων κατα
στροφῶν, τῶν δυσβάσταχτων δανείων.

Ὁμιλήτρια: 
Εὔη Μαναβάκη, Φιλόλογος 
Ὑποδιευθύντρια 4ου Γενικοῦ 

Λυκείου Χανίων
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Τό ἀλβανικό ἔπος διαδέχτηκε τό ἔπος 
τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης. Στίς πόλεις καί 
τά χωριά, ὁ λαός δέν λύγισε, δέν συμβι
βάστηκε. Θά πολεμήσει μέ τό ντουφέκι 
καί τό μαχαίρι στά ἀπάτητα βουνά. Θά 
πολεμήσει μέ τόν πολύγραφο ὅταν τυπώ
νει προκηρύξεις καί μέ τήν μπογιά ὅταν 
γεμίζει μέ συνθήματα ξεσηκωμοῦ τούς 
τοίχους στίς σιωπηλές πόλεις.

Τό ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου μοιάζει 
σά νά βγῆκε ἀπό παραμύθι. Ἐκεῖ ὅπου οἱ 
καλοί συγκρούονται μέ τούς κακούς καί 
τό καλό θριαμβεύει. Ἀφοῦ πρῶτα οἱ ἥρω
ες βασανίστηκαν, κυνηγήθηκαν, δοκιμά
στηκαν ἀπό θεούς κι ἀπό ἀνθρώπους. Γιά 
νά γίνουν ἐφευρετικοί καί γενναῖοι, γιά 
νά ὑπερασπιστοῦν τά δικαιώματά τους 
καί νά γίνουν οἱ ἴδιοι φωτεινό παράδειγ
μα γιά τήν ἑπόμενη γενιά ἡρώων καί τό 
ἑπόμενο παραμύθι.

Κι ὅμως οἱ ἱερεῖς, οἱ στρατιῶτες, οἱ 
λαϊκοί. Οἱ ἄνδρες, οἱ γυναῖκες, οἱ ἔφηβοι 
καί τά παιδιά. Οἱ διανοούμενοι, οἱ ἀναλ
φάβητοι, οἱ ἀστοί, οἱ χωρικοί. Ὅλοι αὐτοί 
πού ὀνειρεύτηκαν μία ἐλεύθερη Ἑλλάδα 
καί πολέμησαν ἀπό τό δικό του μετερίζι 
ὁ καθένας καί ἡ καθεμιά ὑπῆρξαν ἀπόλυ
τα ἀληθινοί. Οἱ φόβοι καί τά πάθη τους, 
οἱ προσδοκίες καί τό ἦθος τους δέν εἶχαν 
τίποτε τό ψεύτικο ἤ τό πλαστό. Ἦταν 
αὐθεντικοί ἥρωες τῆς Ἱστορίας καί θεμα
τοφύλακες τοῦ Ὡραίου καί τοῦ Ὑψηλοῦ.

Εἶναι οἱ κοντινοί μας πρόγονοι – οἱ 
προπάπποι καί οἱ προγιαγιάδες τῆς δι
πλανῆς πόρτας.

Ἐκεῖνοι, ξέρουμε ποιοί εἶναι. Ἐμεῖς; Ξέ
ρουμε ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς; Ξέρουμε πότε, 
σέ ποιόν, σέ τί ὀφείλουμε νά προτάσσου

με τά ΟΧΙ μας; Ὡς ἄτομα, ὡς Εὐρωπαῖοι 
πολίτες καί ὡς ἑλληνικός λαός;

Θέλω νά πιστεύω, πώς ναί, ξέρουμε. 
Γιατί ὀφείλουμε νά ξέρουμε.

Δέν εἶναι δυνατόν νά ζοῦν γύρω μας 
ἄνθρωποι ἀδύναμοι κι ἐμεῖς νά τούς 
ἐκμεταλλευόμαστε. ΟΧΙ.

Δέν ἐπιτρέπεται νά ζοῦν δίπλα μας 
ἄνθρωποι φτωχοί κι ἐμεῖς νά σωρεύουμε 
ἐφήμερης χρήσης ἀγαθά. ΟΧΙ.

Δέν ἐπιτρέπεται, ἐνῶ ἡ χώρα ἀντιμε
τωπίζει μία βαθιά πανευρωπαϊκή ἐνεργει
ακή καί οἰκονομική κρίση, ἐμεῖς νά φορο
διαφεύγουμε. ΟΧΙ.

Δέν νοεῖται νά χάνονται στά χωρικά 
ὕδατά μας βασανισμένες ψυχές προσφύ
γων κι ἐμεῖς νά τρῶμε τό δεῖπνο μας πα
ρακολουθώντας ψυχρά τή δυστυχία ἀπό 
τόν τηλεοπτικό δέκτη. ΟΧΙ.

Δέν εἶναι δυνατόν νά ὁδηγεῖται ὁ 
πλανήτης σέ οἰκολογική καταστροφή κι 
ἐμεῖς νά μήν παίρνουμε ἀτομικά μέτρα 
γιά νά μετριάσουμε τίς συνέπειες τῆς 
κλιματικῆς ἀλλαγῆς. ΟΧΙ.

Δέν ἐπιτρέπεται νά βλέπουμε τό φά
ντασμα τοῦ φασισμοῦ νά ἀναβιώνει σέ 
γειτονική μας χώρα καί αὐτό νά μή μᾶς 
προβληματίζει. ΟΧΙ.

Δέν νοεῖται νά γινόμαστε μάρτυρες 
φασιστικῶν συμπεριφορῶν καί ἐθνικι
στικῶν ἰδεολογιῶν στόν τόπο μας καί νά 
τίς θεωροῦμε ἀκίνδυνες ἤ γραφικές. ΟΧΙ.

Δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἐχθρός ἐξ Ἀνα
τολῶν νά μᾶς δυσφημεῖ καί νά μᾶς ἀπει
λεῖ ἀπροκάλυπτα καί ἐμεῖς νά κοιμόμα
στε ἥσυχα τά βράδια. ΟΧΙ.

Και πάνω ἀπ’ ὅλα; Δέν ἐπιτρέπεται οἱ 

κόποι καί οἱ θυσίες τοῦ παρελθόντος νά 
μείνουν ἐπιταγή δίχως ἀντίκρισμα στό 
παρόν. ΟΧΙ.

Γιατί ἄν τά ΟΧΙ αὐτά σηματοδοτοῦν 
μία στάση ζωῆς ἔντιμη καί ὑπεύθυνη, 
μέ ἀγάπη γιά τόν πλανήτη, τή χώρα καί 
τόν συνάνθρωπο – τά ΝΑΙ μποροῦν νά 
μᾶς γεμίσουν μέ ἐνθουσιασμό, πίστη καί 
ἀγωνιστική διάθεση.

ΝΑΙ στίς ἀληθινές ἀξίες τῆς ζωῆς. 
Τήν ἐλευθερία, τή δικαιοσύνη, τή δημο
κρατία.

Τήν ἀλληλεγγύη πρός τόν πάσχοντα 
συνάνθρωπο, τόν σεβασμό πρός τό ξένο, 
τήν ἀνεκτικότητα ἀπέναντι στό διαφο
ρετικό.

ΝΑΙ στήν προστασία τοῦ περιβάλλο
ντος μέ μικρές ἀλλαγές στήν καθημερι
νότητά μας.

ΝΑΙ στήν ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τήν 
πατρίδα, δίχως ρητορεῖες καί κούφια λό
για.

Αὐτός ὁ τόπος, δέν εἶναι ἁπλῶς ὁ τό
πος μας. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή μας – ἐμᾶς καί 
τῶν ἀπογόνων μας. Εἶναι δικός μας για
τί λίγοι ἐπώνυμοι καί πολλοί ἀνώνυμοι 
Ἕλληνες φρόντισαν γι’ αὐτό.

Ἡ ἐθνική μνήμη εἶναι ὅ,τι πολυτιμό

τερο ἔχουμε γιά νά μείνουμε ἑνωμένοι 
ἀπέναντι σέ ὅποιον ἐπιβουλεύεται τήν 
ἐλευθερία μας καί τή δημοκρατία.

Γιορτάζουμε τίς ἐθνικές ἐπετείους 
γιά νά σώσουμε τήν πατρίδα μας καί τόν 
ἑαυτό μας. Γιά νά ἀνάβουμε ἕναν φάρο 
πού θά μᾶς ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια μέσα ἀπό 
τό σκοτάδι καί μέσα ἀπό τή φουρτούνα.

Ὡραῖοι ὡς οἱ  Ἕλληνες καί οἱ  Ἑλλη
νίδες τῆς Πίνδου, ἔχουμε μία εὐκαιρία 
σήμερα νά γίνουμε λίγο σοφότεροι, λίγο 
καλύτεροι...

Τό ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἄς 
εἶναι ὁ ἀρραβώνας ὅλων μας μέ τό παρόν 
καί τό μέλλον αὐτῆς τῆς σπουδαίας χώ
ρας. Ἡ ὑπόσχεση πώς θά τήν ἀγαπᾶμε, 
θά τήν τιμᾶμε καί θά τήν προστατεύσου
με ἀπό κάθε εἰσβολέα, κάθε ἐχθρό τῆς 
ἐδαφικῆς της ἀκεραιότητας καί τῶν πα
τροπαράδοτων ἀξιῶν της.

Ἐσεῖς, ἡ ἐκκλησιαστική, ἡ πολιτική 
καί στρατιωτική ἡγεσία τοῦ τόπου σηκώ
νετε τό μεγάλο βάρος αὐτῆς τῆς ὑπόσχε
σης. Μακάρι, ὁ Θεός, ὁ προστάτης τῆς 
χώρας μας, νά σᾶς δίνει ὑγεία, σωματική 
καί ψυχική, γιά νά προασπίζεστε μέ σύ
νεση καί μέ ἀνδρεία τά ΟΧΙ καί τά ΝΑΙ 
τοῦ ἔνδοξου λαοῦ μας.

Ζήτω τό ΟΧΙ! Ζήτω ἡ Ἑλλάδα!
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Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς πεσόντες  
τῆς κατεχόμενης Μόρφου

Στό πάρκο 
Μόρφου στά 
Λ ε ν ταρ ι αν ά 
Χανίων τελέ-
στηκε ἐπιμνη-
μόσυνη δέηση 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπροσευχουμένων Κληρικῶν, Το-
πικῶν Ἀρχόντων καί συνανθρώπων μας γιά τούς ἀγνο-
ουμένους τῆς κατεχόμενης πόλης Μόρφου κατά τήν 
Τουρκική εἰσβολή τήν Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.

Ἑκατοντάδες πιστοί καί ἀπό τήν Μητρόπολή μας, ἀνταποκρίθηκαν εἰς τό κάλε-
σμά της, ἡ ὁποία ὀργάνωσε προσκύνημα μέ τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμε-
νάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, εἰς τήν γενέτειρα γῆ τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πατρός 
ἡμῶν Νικηφόρου του Λεπροῦ, στό ὄμορφο καί καταπράσινο Συρικάρι τῆς Ἐπαρ-
χίας Κισάμου ὥστε νά παρεβρεθοῦν στά ἐγκαίνια τοῦ πρώτου Ναοῦ στήν Κρήτη 
πού εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τόν Ὅσιο Νικηφόρο, ὑπό τήν εὐθύνη ὀργανώσεως τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεώς μας Παν/του Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα.

Λαμπρά ἐγκαίνια στόν Ἅγιο Νικηφόρο στό Λεπρό
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστη-

καν τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ προσκυνη-
ματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου 
του Λεπροῦ στήν γενέτειρά Του, τό 
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στό Συ-

ρικάρι Κισάμου, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων 
Γέροντος Δημητρίου, τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης καί ἄλλων Μητρο-
πολιτῶν, Ἐπισκόπων, Πρωτοσυγκέλ-
λων, Ἡγουμένων καί Κληρικῶν.

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τῆς Ἀμφιλοχίας 
Μοναχῆς 14 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή της

Τήν Δευτέρα 5 Σεπτεμ βρίου 
τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ. Δαμασκηνοῦ καί κατόπιν τό 
Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τῆς γε-
ρόντισσας Ἀμφιλοχίας (κυρίας 
Μαρίκας Κουφάκη) ”τῆς μανού-
λας” στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου Χανίων πού διακο-
νεῖ ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος 
τοῦ Ναοῦ ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ 

Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης μετά τοῦ συνεφημερίου του π. 
Ἐμμανουήλ Μηλιάκη.

14 χρόνια πέρασαν 
ἀπό τήν ἐκδημία της 
καί οἱ μνῆμες εἶναι νω-
πές καθώς καί τό ἔργο 
πού ἄφησε ἐξακολου-
θεῖ νά ὑφίσταται γιά νά 
ὑπενθυμίζει τήν σπου-
δαία διακονία της στόν 
Ἅγιο Νεκτάριο.
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Ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου  
στήν Μητρόπολή μας

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε 
τήν Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ 
Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ στόν Ἱερό Ναό 
τῆς Παναγίας στό Γερολάκκο Κεραμειῶν 
πού διακονεῖ ὁ π. Κυριάκος Κουρνιδά-
κης.

Τό Ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 07 Σεπτεμ-
βρίου ἐ.ἔ., τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρι-
κός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου στόν ὁμώνυμο 
Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας στόν Μαρμαρά 
Κυδωνίας πού διακονεῖ ὁ π. Ἐλευθέριος 
Ξεκουκουλωτάκης.

Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Νικηφόρο  
στό Συρικάρι Κισάμου

Μία ἑβδομάδα μετά 
τά Λαμπρά ἐγκαίνια 
τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου 
τοῦ Λεπροῦ στό Συρι-
κάρι Κισάμου στό πλαί-
σιο τῶν καθημερινῶν 
Θείων Λειτουργιῶν 
ὁ Παν/τος Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Μητροπό-
λεως Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. 
Θρόνου Νικηφόρος 
Εἰκοσιδέκας, τέλεσε τό 
Σάββατο 10 Σεπτεμ-
βρίου ὕστερα ἀπό προ-

τροπή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου τή Θεία Λει-
τουργία στόν Ἅγιο τοῦ ὁποίου τό ὄνομα φέρει καί πού πολύ εὐλαβεῖται.

Στή Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχούμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κι-
σάμου καί Σελίνου ὁ ὁποῖος μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, προσέφερε 
στόν Πρωτοσύγκελλο ἕνα ἐπιγονάτιο εὐχαριστώντας τον καί εὐχαριστώντας στό 
πρόσωπό του τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Δαμασκηνό καί ὅλη τήν Μητρόπολή 
μας πού συνέδραμε μέ κάθε τρόπο καί ἐκείνη στό μεγάλο καί εὐλογημένο ἔργο 
τοῦ Ναοῦ τοῦ τοπικοῦ μας Ἁγίου Νικηφόρου.

Μέ λόγια ἀγάπης ὁ Πρωτοσύγκελλος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ποιμενάρχη Κισά-
μου καί Σελίνου, μεταφέροντάς του τίς εὐχές τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Δαμα-
σκηνοῦ.
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Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός  
στήν Παναγία τήν Γιάτρισσα καί  

χειροθεσία Ἀναγνώστου

Τήν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ἑορτάστηκε ἡ Παναγία ἡ Γιάτρισσα στόν ὁμώνυ-
μο Ἱερό Ναό ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Λεωνίδας Ἡλιάκης, στόν χῶρο πού βρίσκεται 
ἡ “Κιβωτός” μέσα σ’ ἕνα τεράστιο πάρκο βοσκοτόπων κοντά στό χωριό Λιτσάρδα 
Ἀποκορώνου.

Πρόκειται γιά τόν μοναδικό Ναό 
στήν Κρήτη πού εἶναι ἀφιερωμένος στήν 
Παναγία τή Γιάτρισσα καί θεμελιώθηκε 
τό 2010.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Κυριακή 
11 Σεπτεμβρίου, τελέσθηκε μέγας Πα-
νηγυρικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δα-
μασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο 
λόγο, συμπροσευχουμένων τοῦ Πρω-
τοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Παν/
του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρου 
Εἰκοσιδέκα καί Κληρικῶν τῆς Μητροπό-
λεως.

Πρίν τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβα-
σμιώτατος χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη 
τόν πρώην ἀξιωματικό τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας Ἰωάννη Προεστάκη.

Ἁγιασμός σέ σχολεῖα ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας
Τόν καθιερωμένο Ἁγια-

σμό γιά τήν ἔναρξη τῆς 
νέας σχολικῆς χρονιᾶς τέ-
λεσε, 12 Σεπτεμβρίου 2022, 
ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός, σέ σχολεῖα τῆς 
Κυδωνίας καί τοῦ Ἀποκό-
ρωνα.

Ὁ Μητροπολίτης ἀπευ-
θυνόμενος σέ μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς, εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη χρονιά 
σέ ὅλους, μέ ὑγεία καί πρόοδο.

Τόνισε δέ ὅτι ξεκινᾶ μία νέα σχολική χρονιά καί μέ τόν κατάλληλο ἀγώνα καί 
πίστη πρός τό Θεό θά βγοῦν κερδισμένοι μαθητές καί δάσκαλοι, γιατί ὁ ἀγώνας 
γιά τήν γνώση εἶναι πάντοτε ἕνας εὐλογημένος ἀγώνας.

Στό σχολεῖο Βρυσῶν Ἀποκορώνου παρέστησαν στό Ἁγιασμό ὁ οἰκεῖος ἐφημέ-
ριος καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, 
Κληρικοί, ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Ἀντιδήμαρχοι, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς καί ἐκπρόσωποι ἄλλων τοπικῶν Φορέων.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στήν Μητρόπολή μας

Μέ μεγαλοπρέπεια καί μέσα σέ 
κλίμα θρησκευτικῆς εὐφροσύνης, 
ἑορτάσθηκε λειτουργικῶς ἡ ἑορτή 
τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στούς 
Ναούς τῆς Μητροπόλεως πού τοῦ 
εἶναι ἀφιερωμένοι καί συγκεκριμένα 
στόν Τίμιο Σταυρό στόν Ἁλικιανό 
καί στό Νίππος Ἀποκορώνου.

Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 
13 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., τελέσθηκε πα-
νηγυρικός Ἑσπερινός στόν ὡς εἴρηται ἑορτάζοντα ἱερό Ναό στό Νίππος Ἀποκο-
ρώνου ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Μιχαήλ Χριστουλάκης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρι-
κοί τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀποκόρωνα, ὁ Ἀρχιερατι-
κός ἐπίτροπος τῆς Δ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας 
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμάκης, ἐνῶ παρέστησαν 
συμπροσευχούμενος ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. 
Χαράλαμπος Κουκιανάκης καί πλῆθος εὐσεβῶν 
προσκυνητῶν.

Ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς τελέσθη-
κε  παν ηγ υρι-
κή Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία 
στήν Ἐνορία Ἁλι-

κιανού Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος τῆς Ε΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας 
Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης, ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε 
στήν ἁγιαστική καί σωστική παρουσία τοῦ Τι-
μίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στήν ζωή καί τόν 
πνευματικό ἀγώνα τῶν πιστῶν.

Ἑκατοντάδες πιστοί στήν Ἁγία Σοφία 
Παρηγοριᾶς Χανίων

Ἡ σοφία, ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη εἶναι τά μεγάλα ἐφόδια ἑνός καλοῦ καί 
πραγματικοῦ Χριστιανοῦ.

Τό ὄνομα τῶν ἀρετῶν αὐτῶν ἔχουν καί τέσσερις μάρτυρες (ἡ μάνα καί οἱ τρεῖς 
μικρές θυγατέρες τῆς) τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἡ μνήμη τους τιμᾶται στίς 17 Σε-
πτεμβρίου.

Στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν Παρηγοριά Χανίων πού διακονεῖ ὁ Πρωτ. Νικό-
λαος Νερατζάκης, τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων ὁ Σεβασμιώτατος 
τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί μέ ἀφορμή τήν ὑμνολογία 
τῆς σημερινῆς ἑορτῆς ἀναφέρθηκε στίς 4 Ἁγίες.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο Μικρασιατῶν 
2022

Μέσα σέ κλίμα συγκι-
νήσεως καί ἀναμνήσεων 
συνεχίζονται οἱ Ἐκδη-
λώσεις Ἐθνικῆς Τιμῆς 
καί Μνήμης γιά τά 100 
χρόνια ἀπό τή Γενοκτο-
νία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. 
 Ἀσίας στήν πόλη μας.

Τήν Κυριακή 18 Σε-
πτεμβρίου ἐ.ἔ. τελέσθη-
κε ἐπιμνημόσυνη δέηση 
προεξάρχοντος τοῦ Πρω-
τοσυγκέλλου τῆς Μη-
τροπόλεως Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα ὁ ὁποῖος χαιρέτισε ἐκ μέρους τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, παρόντων τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου 
Χανίων κ. Νικολάου Καλογερῆ, τοῦ Δημάρχου Χανίων κ. Παναγιώτου Σημανδη-
ράκη, Ἀντιδημάρχων, Δημοτικῶν καί Περιφερειακῶν Συμβούλων, τῆς Προέδρου 
τῆς Ἀδελφότητος Μικρασιατῶν Χανίων ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, κ. Στυλιανῆς Γκο-
ζάνη – Χαριτάκη καί πλήθους πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν, στό Μνημεῖο 
ἀφιερωμένο στά θύματα τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας, πού βρίσκε-
ται στήν πλατεία ὑπό τή νέα ἐπωνυμία ὕστερα μέ ἀπόφαση τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς, 
Πλατεία Μικρασιατῶν.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ἀμφιλοχίου στά Χανιά

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ νέος Ἅγιος της Ἐκκλησίας 
μας καί θεμελιωτής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν, Ὅσιος Ἀμφιλό-
χιος Μακρής, τήν Κυριακή 18 καί τήν Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς πραγματοποιήθηκε λα-
μπρή Ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀμφι-
λοχίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-
ακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, τό 
ὁποῖο κόμισε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς 
μας καί ἐν συνεχείᾳ ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου τό Θεῖο Λόγο καί 
τίς δύο ἡμέρες κήρυξε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Ἀντίπας Νικηταρᾶς, Προηγούμενος τῆς  
Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Πάτμου.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὅπου ὑπάρχει καί τό παρεκκλήσιο τοῦ 
 Ἁγίου Ἀμφιλοχίου διακονεῖ ὡς ἱερατικός προϊστάμενος ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης ὁ ὁποῖος φέρει τό 
ὄνομα τοῦ Ἁγίου καί ἄγει καί τά ὀνομαστήριά του, μέ συνεφημέριο τόν π. Ἐμμα-
νουήλ Μηλιάκη.
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Ἡ  Παγκρητική Ἕνωση Ἀμερικῆς καί ἡ  Ὁμογένεια 
στηρίζουν τό κεντρικό μας Συσσίτιο

Τήν Τρ ίτ η  20 
Σεπτεμβρίου ἀντι-
προσωπεία τῆς Πα-
γκρητικῆς Ἕνωσης 
Ἀμερικῆς πραγμα-
τοποίησε ἐπίσκεψη 
στόν Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη μας κ. 
Δαμασκηνό παρου-
σίᾳ τοῦ Παν/του 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου καί Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Νικηφόρου 
Εἰκοσιδέκα καί τοῦ Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν του Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Δια-
κονία κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη, ὅπου συζήτησαν γιά τίς ἀνάγκες τοῦ φιλανθρω-
πικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Ἐκκλησιαστική Διακονία 
ὅπου ἀνήκει ἡ Δομή τοῦ Κεντρικοῦ Συσσιτίου εὐχαρίστησε στά πρόσωπα τῶν πα-
ρισταμένων ὁμογενῶν κ. Χομπιτάκη Εὐαγγελία καί κ. Ἄννα Γιαννούλια Ξηρου-
χάκη, τήν Παγκρητική Ἕνωση Ἀμερικῆς ὡς καί ὅλους ὅσους προσφέρουν ἀπό τό 
περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους στόν ἀναγκεμένο ἄνθρωπο τῶν ἡμερῶν μας.

Κατόπιν ξεναγήθηκαν στίς Δομές τῶν Συσσιτίων τῆς Μητροπόλεως, πού κατά 
καιρούς στηρίζουν μέ χρηματικές δωρεές, ἀπό τόν ὑπεύθυνο τῶν φιλανθρωπικῶν 
δομῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί Πρωτοσύγκελλο π. Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα.

Πλήθη προσκυνητῶν στήν χάρη  
τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης 2022

Πανηγυρικά παρουσία 
ἑκατοντάδων πιστῶν καί μέ 
κάθε λαμπρότητα ἑορτά-
σθηκε ἡ Θεομητορική ἑορτή 
τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδι-
ωτίσσης στούς Ἱερούς Να-
ούς τῆς Μητροπόλεως πού 
φέρουν τό ὄνομά της.

Στά Ἐνορία Ἁγίας Τριά-
δος Κορακιῶν ὅπου ὑπάρχει 
τό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο 
τελέσθηκε τήν παραμονή 
τῆς ἑορτῆς Παρασκευή 23 
Σεπτεμβρίου, ὁ Μέγας πανηγυρικός καί Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο 

Λόγο, παρουσία Κληρικῶν 
καί Λαϊκῶν καθώς καί 
Ἀρχῶν τοῦ Τόπου μας.

Κτισμένος ἀπό τήν Οἰκο-
γένεια Πεδινάκη, ὁ ναός 
στολίζεται κάθε χρόνο τή 
μέρα τῆς γιορτῆς του μέ 
κλαδιά μυρτιᾶς τόσο ἐσω-
τερικά ὅσο καί στήν εἴσοδό 
του.

Ἡ οἰκογένεια τῶν ἀφιε-
ρωτῶν κάνει προετοιμασίες 
γιά τόν ἑσπερινό καί τή λει-

τουργία πού συνοδεύεται ἀπό κέρασμα σέ ὅσους πιστούς τιμήσουν μέ τήν παρου-
σία τους τή γιορτή.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ἱερούργησε στόν ὁμώνυμο Ἱερό στά 
Σπηλιάρια Κεραμιῶν ὅπου τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
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Ἐκδημία  Ἱερέως π. Ἐμμανουήλ Νικολακάκη
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μετά βαθυτάτης 

κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως, ἀναγγέλλει τήν πρός 
Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως Ἐμμα-
νουήλ Νικολακάκη.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἐψάλη στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Θωμᾶ στό Νιό Χωριό Ἀποκορώνου.

Νά εὐχηθοῦμε ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή του ἐν χώρα ζώντων καί νά συ-
νεχίσει νά δέεται γιά τήν ἐνορία του καί τήν ἐπαρχία μας καί στό ὑπερουράνιο 
θυσιαστήριο.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στήν πανήγυρη τῆς  Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τοπλοῦ

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια 
πανηγύρισε τήν Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἑορ-
τή τῆς μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θε-
ολόγου, ἡ Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 
Μονή Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς καί Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου Τοπλοῦ Σητείας. Τήν παραμονή τῆς 
ἑορτῆς Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε ὁ Μέ-
γας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, κατά 
τόν ὁποῖο χοροστάτησε καί εὐλόγησε τούς προσφε-
ρόμενους ἄρτους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Δαμασκηνός, συμπροσευχουμένων ἐκ τῶν 
Παραθρονίων τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. 
Εὐγενίου καί τοῦ οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εὐγενίου καί στή συνέχεια 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου καί συνιερουργού-
ντων τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας, 
ἐνῶ κατά ἀρχαία παράδοση ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Παν/τος Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Σκαρ-
βέλης παρέστη ἀπό τό Παραθρόνιο καί στό τέλος τῆς ἀκολουθίας διένειμε τό ἀντίδωρο.

Πρίν τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης καί Πρόεδρος 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, ἀπένειμε στόν Ὑπουργό Ναυ-
τιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς ἐντιμότα-
το κ. Ἰωάννη Πλακιωτάκη, τόν Σταυρό τῶν 
Ἀποστόλων Παύλου τοῦ Πρωτοκορυφαίου 
καί Τίτου πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, πού 
ἀποτελεῖ τήν ἀνώτατη τιμητική διάκριση 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, γιά τήν ὅλη πολύπλευρη καί σημαντική προσφορά του 
στήν τοπική Ἐκκλησία, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Τοπλού, στήν 
ἰδιαίτερη πατρίδα του τή Σητεία, τό Λασίθι, στήν Κρήτη καί τήν πατρίδα μας.

Στήν πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιoλ. Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέ-
κας, ὁ Πανοσιολ. Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἱεράπετρας Ἀρχιμ. 
Παΐσιος Δερμιτζάκης, ὁ Παν/τος Προηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Τοπλοῦ Ἀρχιμ. Φιλό-
θεος Σπανουδάκης καί πλειάδα Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μεταξύ τῶν ὁποί-
ων καί ὁ Κληρικός τῆς Ι.Α.Κ. Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Σταμάτιος Μηλαθιανάκης, Ἐφημέριος 
Ἐνορίας Παναγίας Καμαριανῆς πόλεως Ἡρακλείου. Ἔψαλλαν ὁ ὑπεύθυνος Καθηγητής 
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στή Σητεία Αἰδεσιμολ. Πρωτ. 
Νικόλαος Ἀλεξάκης μέ τούς συνεργάτες του Ἱεροψάλτες, καί οἱ Ἱεροψάλτες τῆς Μονῆς 
κ. Γεώργιος Τσικαλάκης καί κ. Γεώργιος Μαρκαντωνάκης.

Παρέστησαν ὁ Ὑπουργός Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς κ. Ἰωάννης Πλακιω-
τάκης, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος κ. Γεώργιος Ἀλεξανδράκης, ὁ Δήμαρχος Ση-
τείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ἰωάννης Ἀνδρουλάκης, 
Ἀντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων, 
τῶν στρατιωτικῶν σωμάτων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καθώς καί πολλοί φίλοι καί 
προσκυνητές τῆς Μονῆς.
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Hello Ὀρθόδοξοι
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, διοργά-

νωσε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἐνημερωτι-
κή ἐκδήλωση γιά τό Ἱεραποστολικό 
ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας 
Ζηλανδίας στά νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ 
Ὠκεανοῦ Φίτζι, Τόνγκα καί Σαμόα.

Ἡ Ἐκδήλωση αὐτή πραγματο-
ποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 
29 Σεπτεμβρίου 2022 στήν αἴθουσα 
τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Μη-
τροπόλεως παρουσία πλήθους Κληρικῶν καί Λαϊκῶν.

Μέσα ἀπό τήν ταινία προβλήθηκε τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στή ἀπομακρυσμένη 
γωνιά τοῦ κόσμου, τό ὁποῖο ξεκίνησε ὁ ἀπό Νέας Ζηλανδίας νῦν Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος καί συνεχίζει μέ θέρμη καί ζῆλο ὁ 
διάδοχός του Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων.

Τό πολυσχιδές αὐτό ἔργο περιλαμβάνει χειροτονίες νέων κληρικῶν, κατηχή-
σεις, βαπτίσεις, γάμους νέων μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀνέγερση 
ἱερῶν Ναῶν, σχολείου, ἰατρείου καί φροντίδα ὀρφανῶν καί ἀπόρων παιδιῶν.

Τήν ἐκδήλωση πού συντόνισε ὁ Παν/τος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς 
μας Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός εὐχαριστώντας τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Μύ-
ρωνα καθώς καί τόν συνοδό του κ. Εὐάγγελο Καμπιτάκη πού εἶναι ἕνας ἀπό τούς 
δημιουργούς τῆς ἐξαίρετης ταινίας.

Μέ λόγια βιωματικά γιά τό τεράστιο ἔργο καί τήν προσπάθεια πού γίνεται στίς 
ἐκεῖ περιοχές ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μύρωνας συγκινώντας μέ τά λό-
για του τό ἀκροαματικό κοινό τό ὁποῖο χειροκρότησε μέ θέρμη τήν ὄμορφη αὐτή 
ἐκδήλωση.

Ἁγιασμός καί  ἔναρξη μαθημάτων  
στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς 

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 2 Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν εὐκαι-
ρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους βυζαντινῆς μουσικῆς 2022-2023, 
στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Σχολῆς στό Πολιτιστικό Κέντρο εὐχήθηκε καλή χρονιά 
καί προέτρεψε καθηγητές καί σπουδαστές σέ συμπόρευση, μάθηση καί προαγωγή 
τοῦ ἔργου τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Τόν Ἁγιασμό τέλεσε μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου μας, ὁ Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Μητροπόλεως. Παρέστησαν ὁ κ. Κων/νος Στεφανάκης Ἄρχων Ὑμνωδός τῆς 
Μ.Χ.Ε., Διευθυντής τῆς Σχολῆς, οἱ Καθηγητές Πρωτ. Ἰωάννης Μαστοράκης καί π. 
Βασίλειος Κιάσσος, οἱ σπουδαστές ὅλων τῶν ἐτῶν καί κληρικοί τῆς Μητροπόλεως.

Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Διονυσίου  
τοῦ  Ἀρεοπαγίτου στήν Μητρόπολή μας 

Μέ λαμπρότητα τελέστηκε στόν Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου νωρίς 
τό πρωί πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμε-
νάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, γιά τόν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη, ἐπίσκοπο καί 
πολιοῦχο Ἀθηνῶν, προστάτη τοῦ Δικαστικοῦ καί Δικηγορικοῦ Κλάδου.

Τό παρών στή Θεία Λειτουργία ἔδωσαν οἱ δικηγόροι καί οἱ δικαστικές ἀρχές 
τῆς πόλεως.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε τό μέλος τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου 
Χανίων κ. Παντελής Ζέλιος.
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Ὁ Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων στόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας
Τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Κα-

λαντζῆ καί τόν Βουλευτή Χανίων κ. Βασίλειο Διγαλάκη, 
εἶχε τήν χαρά νά ὑποδεχθεῖ πρίν λίγο στά γραφεῖα τῆς 
Μητροπόλεώς μας ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.

Στήν συνάντηση ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τόν Πρω-
τοσύγκελλο τῆς 
Μητροπόλεώς μας 

Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρο Εἰκοσι-
δέκα στή συζήτηση πού εἶχαν, παρουσίασαν στόν κ. 
Καλαντζῆ τίς διοικητικές, ἐκπαιδευτικές καί κοινω-
νικοπρονοιακές δομές, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀναπτυχθεῖ 
στό πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητρο-
πόλεως.

Παράλληλα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε διεξοδικά γιά τά προβλήματα τῆς περιοχῆς 
καί στό πρόσωπο τῶν δύο ἐπισκεπτῶν εὐχαρίστησε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευ-
μάτων, γιά τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τους καί τήν συμπαράσταση τοῦ Ὑπουργείου πρός 
τήν τοπική κοινωνία.

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐρημίτη
Μέ κάθε λαμπρότητα καί μοναστηριακή τάξη ἑορ-

τάστηκε τήν Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου ἡ ἑορτή τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καί τῶν σύν αὐτῷ ἐνενή-
ντα ὀκτώ Πατέρων στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου.

Στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο πού τελέσθηκε, 
ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας καί Κα-
θηγουμένου τῆς Μονῆς κ. Εἰρηναίου, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί 
ἄλλων Μητροπόλεων, Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν καί ἱερεῖς τῆς Ἀδελφότητος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Γενική Συνέλευση καί 
ἡμερίδα τοῦ Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων

Τό Σάββατο, 8 Ὀκτωβρίου 
2022, στό Κέντρο Πολιτισμικῆς 
καί Κοινωνικῆς Διακονίας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί 
Αὐλοποτάμου «ΘΕΟΜΗΤΩΡ», 
καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου, 

φιλοξενήθηκε ἡ Γενική Συνέλευση καί Ἡμερίδα τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεο-
λόγων.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε Θεία 
Λειτουργία, στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτά-
μου κ. Προδρόμου. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς 
Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ἱερό Τρισά-
γιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν 
ἀοιδίμων θεολόγων, οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτησαν 
στά σχολεῖα τῆς Κρήτης. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ρεθύμνου καλωσόρισε 
τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Παγκρητίου 
Συνδέσμου Θεολόγων καί τούς λοιπούς πα-
ρόντες θεολόγους ἀπό ὅλη τήν Κρήτη καί 
εὐχήθηκε ἐποικοδομητική τή Γενική Συνέλευση καί τήν Ἡμερίδα, μέ πνεῦμα ἑνό-
τητος καί ἀγάπης, γιά τό καλό του μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἔγινε 
ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμε-
ρίδος. Μετά τίς εἰσηγήσεις τῶν 
ὁμιλητῶν ἀκολούθησε ἐποικοδο-
μητικός διάλογος καί συμπροβλη-
ματισμός γύρω ἀπό θέματα τῆς ἐπι-
καιρότητος, γιά τίς προκλήσεις τῶν 
καιρῶν καί τή μαρτυρία τοῦ θεολό-
γου στό σύγχρονο σχολεῖο.
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Α. Καραθανάσης: “Τά αἴτια τῆς Μικρασιατικῆς 
Καταστροφῆς”

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας 
καί ἡ Ἱερά Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Κυ-
ρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερ-
νέτου συνδιοργάνωσαν ὁμι-
λία πού πραγματοποιήθηκε 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς 
Μητροπόλεως τήν Κυριακή 
9 Ὀκτωβρίου καί ἡ ὁποία 

ἦταν ἀφιερωμένη στά 100 χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή.
Κεντρικός ὁμιλητῆς ἦταν ὁ ὁμότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσ/κης καί 

Κύπρου κ. Ἀθανάσιος Καραθανάσης ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: “Τά αἴτια τῆς Μι-
κρασιατικῆς Καταστροφῆς”.

Συντονιστής τῆς ἐκδήλωσης τήν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος κληρικῶν καί 
κόσμου καί ἡ ὁποία μεταδόθηκε καί ἀπό τόν ραδιοφωνικό μας σταθμό Μαρτυρία, 
ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Γουβερνέτου κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος εἶχε καί τήν σκέψη τῆς ἐπετειακῆς αὐτῆς ὁμι-
λίας.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν ἀγα-
πητό του Καθηγητή, γιά τήν ἐπετειακή καί βιωματική ὁμιλία, καθώς καί ὅλο τό 
ἀκροαματικό κοινό.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στά ἐγκαίνια  
τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ  Ὁσίου Μελετίου Ρόδου

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματο-
ποιήθηκαν τά Ἐγκαίνια τοῦ νεόδμητου ἱεροῦ 
Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου (νέου Καθολικοῦ) 
στήν ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὑψενῆς 
Ρόδου, τό Σάββατο 15 Ὀκτωβρίου 2022.

Στά ἐγκαίνια προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου ἦταν καί ὁ Σεβ. 
Ποιμενάρχης μας ὁ ὁποῖος μετέβη στό ὄμορφο 

νησί τῆς Ρόδου συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Παν/το 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή τοῦ καταμερισμοῦ τῶν 
ἱερῶν Λειψάνων (Ἱερομαρτύρων Χαραλάμπους καί Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως Πατριάρ-
χου Κωνσταντινουπόλεως καί Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς) καί ἀκολούθησε 
ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. 
Δαμασκηνοῦ.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στό παλαιό Καθολικό της 
Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί ἀκολού-
θησε ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. 
Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του τόνισε τή σημασία τοῦ γεγονότος, ἀναφέρθηκε 
στό ἱστορικό της ἀνέγερσης καί ἐξέφρασε τόν ἔπαι-
νο τῆς Ἐκκλησίας καί τίς προσωπικές του εὐχαρι-
στίες πρός τήν Ἡγουμένη ὁσιωτάτη Μοναχή Μα-
ριάμ καί τήν Ἀδελφότητα γιά τό συντελεσθέν ἔργο 
τῆς ἀνέργεσης τοῦ νέου καλαίσθητου καί μεγαλο-
πρεποῦς ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων καί τό Ἀρχιερατικό 
Συλλείτουργο ἀναμεταδόθηκε καί ἀπό τόν Ραδιο-
φωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας “Μαρτυρία”.
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Ὁ ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 
στήν Μητρόπολή μας

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί πλήθους κόσμου τελέστηκε τήν Δευτέρα 17 
Ὀκτωβρίου ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί τήν Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου ἡ Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστού Λουκᾶ στόν 
ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς πόλεως.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας, πλαισιούμενος ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητρο-
πόλεως Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Γεώργιο Περάκη, τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ καί Ἀρχ. Ἐπίτροπο τῆς Α΄ Ἀρχιερ. Περιφέρειας Πρωτ. Δημήτριο Λαμπαθάκη 
καί τοῦ συνεφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τεχνικοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ 
μας Σταθμοῦ Μαρτυρία Πρωτ. Κων/νου Θωμαδάκη, τοῦ Ἀρχ. Ἐπιτρόπου τῆς Ε΄ 
Ἀρχιερ. Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, τοῦ Ἀρχ. Ἐπιτρόπου τῆς ΣΤ΄ 
Ἀρχ. Περιφέρειας Πρωτ. Γεωργίου Πετράκη, καθώς καί πλήθους Κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεως.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας 
κ. Εἰρηναίου.

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ 22ου Διεθνοῦς 
Συνεδρίου (IAAH) Εὐρωπαϊκή Περιφερειακή 

Διάσκεψη μέ συμμετοχή τῆς  Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου 

Ὁλοκληρώθηκαν μέ ἐπιτυχία οἱ ἐργα-
σίες τοῦ 22ου Διεθνοῦς Συνεδρίου πού 
διοργανώθηκε στή χώρα μας, ἀπό τή Δι-
εθνή Ὀργάνωση γιά τήν Ὑγεία τῶν Ἐφή-
βων (I.A.A.H.), μέ τή συνεργασία τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἐφηβικῆς Ἰατρικῆς 
(Ε.Ε.Ε.Ι.), στήν Ἀθήνα στίς 5-7 Ὀκτω-
βρίου 2022 καί μέ τήν συμμετοχή διά 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου, ἀπό τήν κα Ἀργυρώ Παρ-
δαλάκη Συνιδρύτρια & Ὑπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τῆς Δομῆς Ἐπαγρύπνησης 
στό Διαδίκτυο. Τό συνέδριο ἔλαβε χώρα στίς αἴθουσες τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδι-
στριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἑστίασε στήν σωματική καί ψυχοκοινωνική 
ἀνάπτυξη καί ὑγεία παιδιῶν, ἐφήβων καί νέων, μέ δεδομένες τίς προκλήσεις τῆς 
μετά-covid19 ἐποχῆς καί τίς κρίσεις λόγω τοῦ πολέμου, τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς 
καί τῶν ἐνεργειακῶν δυσχερειῶν. 

Ἡ παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μέ τήν παρουσία τῶν μαθητῶν τῶν Σχολεί-
ων πού βραβεύτηκαν οἱ δημιουργίες τους καθώς καί ἄλλων ἐκπροσώπων φορέων, 
στά πλαίσια τοῦ καθιερωμένου Θεσμοῦ HACKATHON πού ἀποτελεῖ μία εὐκαι-
ρία ποιοτικῆς δημιουργίας γιά τά Σχολεῖα. Ὡστόσο τό 22ο Διεθνές Συνέδριο, τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Περιφερειακῆς Διάσκεψης καί ἡ παράλληλη κοινή ἐκδήλωση τοῦ 
15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ὑγείας / Ἰατρικῆς Ἐφήβων ἄφησαν τίς καλύτερες 
ἐντυπώσεις σέ ὅλους, δημιουργώντας μία γέφυρα ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας 
μέ σημαντικούς φορεῖς ἀπό τή Διεθνή Ἐπιστημονική Ἰατρική καί Ἐκπαιδευτική 
κοινότητα, δίνοντας προτεραιότητα στήν πρόοδο καί τήν ὑγιῆ ἀνάπτυξη τῶν παι-
διῶν καί ἐφήβων στήν ἐποχή μετά πανδημίας καί τοῦ ἐπερχόμενου metaverse.
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Συνέντευξη Τύπου γιά τήν Ἵδρυση Πειραματικοῦ 
Λυκείου στά Χανιά

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στά 
τοπικά Μ.Μ.Ε. ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας 
κ. Δαμασκηνός, ὁ βουλευτής Χανίων κ. 
Βασίλειος Διγαλάκης καί ὁ προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Β΄ Ἐκπαίδευσης Χανίων κ. 
Ἰωάννης Ἀμπελᾶς, γιά νά ἐνημερώσουν 
γιά τίς συζητήσεις πού ἔχουν γίνει ἀπό 
τήν πλευρά Ἐκκλησίας καί Πολιτείας γιά τήν σύσταση τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου 
στήν πόλη μας καί τήν παραχώρηση χρήσης στίς ἐγκαταστάσεις τῆς πρώην Ἐκκλησι-
αστικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ματθαίου ἀπό τήν πλευρά τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκδήλωση γιά τά 150 χρόνια  
τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου στόν Κυπάρισσο

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στόν Κυπάρισσο Κυδωνίας πού διακονεῖ ὁ 
Πρωτ. Δημήτριος Κατσιαδάκης τελέσθηκε τό πρωί τῆς Κυριακῆς 23 Ὀκτωβ ρίου 
ἐ.ἔ. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν 
150ντάχρονη ἐπέτειο συνεχοῦς λειτουργίας του.

Ἀκολούθησε μνημόσυνο στή μνήμη τῶν κτητόρων τῆς ἐκκλησίας καί ὁμιλία 
γιά τήν ἱστορία τοῦ ναοῦ ἀπό τόν Θεολόγο-ἱστορικό ἐρευνητή κ. Νικόλαο Χρι-
στοδουλάκη.

Τό παρών ἔδωσαν κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ὁ Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ἰω-
άννης Μαλανδράκης, Ἀντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων καί πλῆθος κόσμου.

«Ἅγιος Χρυσόστομος ὁ Σμύρνης»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στά πλαίσια τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπό τή Μι-
κρασιατική Καταστροφή συνδιοργάνωσε μέ τόν σύλλογο γιά τήν Ἑλληνική Γλώσ-
σα ἐκδήλωση μνήμης ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Σμύρνης.

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε τή Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου στό κατάμεστο 
ἀπό κόσμο Ἐνοριακό Κέντρο Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας.

Ὁμίλησαν ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου γιά τήν Ἑλληνική Γλώσσα καί ἰατρός κ. 
Ἐμμανουήλ Ἀλιφιεράκης καί ἡ κ. Βασιλεία Κόλλια (φιλόλογος-δημοσιογράφος) ἡ 
ὁποία συντόνισε καί τήν ἐκδήλωση ἐνῶ ἀποσπάσματα ἀπό τό ἱστορικό βιβλίο τοῦ Κ. 
Πολίτη τῆς ἐφημερίδος Πατρίς, ἀνέγνωσε ἡ ἀφηγήτρια κά Ρόζα Μοτάκη Κονταδάκη.

Κεντρικός ὁμιλητῆς ἦταν ὁ κ. Παρασκευᾶς Συριανόγλου (πρ. Πρόεδρος Συλ-
λόγου Μικρασιατῶν Ρεθύμνου καί συγγραφέας).

Τήν ὄμορφη ἐκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά μέ τραγούδια παραδοσιακά τῆς 
Σμύρνης οἱ μουσικοί: Γιάννης Χαλκιαδάκης (βιολί-τραγούδι) καί Γιάννης Σίνης 
(λαοῦτο-τραγούδι).

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές 
γιά τίς συγκλονιστικές ὁμιλίες τους, τό συγκρότημα καί ὅλους τούς παρευρισκο-
μένους κληρικούς καί λαϊκούς.

Τό παρών ἔδωσε ὁ Παν/τος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, Κληρικοί τῆς 
Μητροπόλεώς μας, ἐκπρόσωποι ἀπό τήν Περιφέρεια, τήν Ἀστυνομική Διεύθυνση 
Χανίων καί ἄλλους φορεῖς τῆς πόλεως.
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Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Ἁγίου Δημητρίου καί 
Ὑποδοχή  Ἱεροῦ Λειψάνου Ὁσίου Νικηφόρου

Μέσα σέ πανηγυρικό κλίμα Κλῆρος καί Λαός ὑποδέχτηκαν τήν Τρίτη 25 Ὀκτω-
βρίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στόν ἐπιβλητικό Ναό τῆς Ἐνο-
ρίας Κουνουπιδιανῶν Ἀκρωτηρίου, τήν χείρα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ 
ἐκ τοῦ Συρικαρίου Κισάμου.

Τό Ἱερό Λείψανο κόμισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου 
κ. Ἀμφιλόχιος καί μέ τή συνοδεία ἀντρῶν καί γυναικῶν μέ παραδοσιακές κρητικές 
στολές ἀπό τόν χορευτικό σύλλογο «ὁ Καγιαλές» τό ὑποδέχτηκε στά προπύλαια 
τοῦ Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός.

Στή συνέχεια τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου.

Μέ λόγια ἀγάπης ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. 
Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας καί Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας εὐχαρίστησε τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου γιά τή μεγάλη εὐλογία πού ἔφερε 
στήν ἐνορία Κουνουπιδιανῶν καί στή Μητρόπολή μας, τόν Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη μας καί Πατέρα μας, τούς Κληρικούς τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες καί τούς 
Εὐσεβεῖς Χριστιανούς.

Ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης γιά τήν μεγάλη εὐλογία, ὁ Πρωτοσύγκελλος προσέ-
φερε ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελί-
νου, ἕνα ἐπιγονάτιο μέ τή μορφή τοῦ Ἁγίου.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε τόν Σεβ. Μητροπολί-
τη Κισάμου καί Σελίνου καί τή Συνοδεία του στή Μητρόπολή μας ἀπευθύνοντας 
ἀδελφικό χαιρετισμό.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀμφιλόχιος ὁμίλησε μέ λόγο 
ὠφέλιμο καί πνευματικό γιά τήν ζωή τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ καθώς 

Λαμπρό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο  
στόν Ἅγιο Δημήτριο Κουνουπιδιανῶν καί 
ἐγκαίνια αἴθουσας πολλαπλῶν χρήσεων

Λαμπρό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τελέσθηκε τό πρωί τῆς Τε-
τάρτης, 26 Ὀκτωβρίου 2022, εἰς τόν μεγαλοπρεπέστατο φερώνυμο Ἱερό Ναό τῆς 
Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν Ἀκρωτηρίου.

Τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Κισάμου καί Σελίνου, κ. Ἀμφιλόχιος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ.

καί γιά τόν θαυματουργό Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Δημήτριο, πού τή μνήμη του ἑορ-
τάζει ἡ Ἐκκλησία μας στίς 26 Ὀκτωβρίου.

Παράλληλα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας καί τόν Πρωτο-
σύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας προσφέροντας ὡς ἀνάμνηση τῆς σημερινῆς ἡμέ-
ρας στήν Ἐνορία Κουνουπιδιανῶν ἕνα Σταυρό Ἁγιασμοῦ, ἐκ τοῦ κειμηλιαρχείου 
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς.

Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό πού ἔψαλε ὁ χορός τῶν Ἱεροψαλτῶν Γεώργιος ὁ 
Κρῆς, ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ἀνάμεσά τους ὁ Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. 
Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Β΄ Ἀρχιερα-
τικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Μιχαήλ Κογιαννάκης, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου Γερόντισσα Θεοφόρα, ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν καί τῶν 
Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἐνῶ πλῆθος προσκυνητῶν προσῆλθαν νά προσκυνήσουν 
τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου.
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Τούς Ἀρχιερεῖς πλαισίω-
σαν Κληρικοί καί Ἱεροδιά-
κονοι ἐν μέσω μίας κατανυ-
κτικῆς ἀτμόσφαιρας γιά τόν 
ἑορτασμό τοῦ λαοφιλοῦς 
Ἁγίου τῆς Ὀρθοδοξίας Δη-
μητρίου, ἀνάμεσά των, τοῦ 
Παν/του Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς Μητροπόλεώς μας καί 

Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρου 
Εἰκοσιδέκα, τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου Πορφυρίου Μπικουβαρά-
κη, τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. Χρυσάνθου Τσα-
χάκη κ.ἄ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἐγκαινίασε τήν 
νέα αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τῆς 
Ἐνορίας συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου.

Ἐνθουσιασμένος ὁ Σεβασμιώτατος 
γιά τό ἐξαιρετικό ἀποτέλεσμα συνεχάρη τόν π. Νικηφόρο, τό Ἐκκλησιαστικό συμ-
βούλιο καί ὅλους ἐκείνους πού βοήθησαν στήν ἀποπεράτωσή της, εὐχόμενος νά 
γίνονται πάντα ὡραῖες ἐκδηλώσεις καί δρώμενα.

Μέ λόγια εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας ὁ π. Νικηφόρος εὐχαρίστησε τούς δύο 
Ἀρχιερεῖς γιά τήν εὐλογία, τούς Κληρικούς, τόν κόσμο, καί ἰδιαίτερα τό ἐκκλη-
σιαστικό του συμβούλιο, τούς ἐπιτρόπους, τίς γυναῖκες τῆς ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς 
καί τούς χορηγούς πού βοήθησαν νά ἀξιοποιηθεῖ ὁ χῶρος αὐτός καί νά γίνει μία 
αἴθουσα γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας.

Λήξη “Β΄ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ” στά Κουνουπιδιανά

Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώ-
θηκαν οἱ τριήμερες φετινές ἑορταστικές 
ἐκδηλώσεις «Β΄ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2022».

Ἡ τελευταία ἡμέρα ἀπό τό πρωί ξεκίνη-
σε μέ τήν Θεία Λειτουργία, Παρακλήσεις 
στόν Ἅγιο Νικηφόρο καί ὁλοκληρώθηκε μέ 
τήν Ἐπετειακή Ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στά 
100 χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή, στήν ὁποία κεντρική ὁμιλήτρια ἦταν 
ἡ κα Ἠλέκτρα Τσίκα-Μαράκη μέ Θέμα Ὁμιλίας: Ξεριζωμός-Προσφυγιά-Ἑλληνικό 
Θαῦμα. Νωρίτερα ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως καί ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας 
Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, καλωσόρισε τόν Σεβασμιώ-
τατο Ποιμενάρχη μας κ. Δαμασκηνό, τόν Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπο Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρό-
νου Γεώργιο Περάκη, τόν ἐκπρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου 
Παν/το Ἀρχιμ. Χρύσανθο Τσαχάκη ὁ ὁποῖος ἦρθε νά παραλάβει καί τό Ἱερό Λείψανο 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου πού ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες βρισκόταν στό κέντρο τοῦ Ναοῦ 
ὡς μεγάλη εὐλογία γιά τήν Ἐνορία μας, τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, τήν Πρόεδρο Μικρα-
σιατῶν Χανίων κ. Στέλλα Χαριτάκη καί τήν Εἰδική Γραμματέα τοῦ Λυκείου Ἑλληνί-
δων κα Στέλλα Στρατιδάκη, ἡ ὁποία προσέφερε στήν ὁμιλήτρια ἕνα συλλεκτικό βιβλίο 
πού περιλαμβάνει 160 ἐπιστολές τῶν στρατιωτῶν ἀπό τό Μικρασιατικό μέτωπο καί τή 
συμμετοχή τῆς γυναίκας τῆς Κρήτης στούς ἀγῶνες τοῦ  Ἔθνους, καί τήν Χορωδία τῆς 
Ἐνορίας Ἁλικιανοῦ «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διβόλης» μέ τόν ἐξαιρετικό χοράρχη κ. Ἐλευ-
θέριο Χατζηδάκη πού μέ τίς μελωδίες του μᾶς ταξίδεψε στά χρόνια ἐκεῖνα.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος ὁ ὁποῖος χαρούμενος συνεχάρη τόν στενό 
του συνεργάτη καί ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας γιά τά Β΄ Δημήτρια, τό Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο, τήν χορωδία καί τήν ὁμιλήτρια μέ τήν συγκλονιστική ὁμιλία καθώς καί ὅλο 
τόν κόσμο πού ἔδωσε δυναμικό παρών ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες.

Ἰδιαίτερα στό πρόσωπο τοῦ π. Χρυσάνθου εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κι-
σάμου καί Σελίνου πού προσέφερε τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λε-
προῦ γιά εὐλογία καί προσκύνηση ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες στήν Μητρόπολή μας.
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Ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου  
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 2022

Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί μέσα σέ κλίμα Ἐθνικῆς Ὑπερηφάνειας πραγμα-
τοποιήθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, τήν Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐκδη-
λώσεις, τόσο ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σκέπης ὅσο καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ 1940.

Μέ τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπλά-
ντζιας ὅπου τό δεξί κλίτος εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ἁγία Σκέπη καί ἐν συνεχείᾳ μέ 
τήν Πανηγυρική Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, πού 
τελέσθηκε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, 
ξεκίνησαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις, ἐνῶ τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἀνέγνωσε ἡ 
φιλόλογος κα Εὔη Μαναβάκη.

Τό παρών ἔδωσε σύσσωμη ἡ πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία τοῦ τόπου μας. 
Τήν κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ἡ ὑφυπουργός τουρισμοῦ κα Σοφία Ζαχαράκη.

Στήν συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στό Ἡρῶο συνοδευόμενος ἀπό τόν 
Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρο 
Εἰκοσιδέκα καί ἄλλους Κληρικούς, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση.

Κατόπιν ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στό πολιτιστικό κέντρο τῆς Μητροπόλεως ἔλαβε 

χώρα μεγαλειώδης ἐπετειακή ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στήν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἐπε-
τείου καί στά 100 χρόνια τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ὑπό τόν συντονισμό 

τοῦ Δ/ντου τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Μητροπό-
λεως π. Δημητρίου Δερμιτζάκη ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε 
καί ἐπετειακό χαιρετισμό.

Τήν ἐκδήλωση 
πού περιελάμβα-
νε ψαλτικά, μου-
σικά καί θεατρικά 
δρώμενα τά ὁποῖα 
κέρδισαν τό θερμό-
τατο χειροκρότημα 

τοῦ κοινοῦ χαιρέτησε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτά-
του ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, μετα-
φέροντας τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Μητροπολίτου 
μας, εὐχαριστώντας στό πρόσωπο τοῦ π. Δημητρί-
ου ὅλους ἐκείνους πού διακόνησαν στήν ὄμορφη 
αὐτή ἐκδήλωση. (Πλούσιο ὀπτικοακουστικό ὑλικό 
θά δημοσιευθεῖ στήν ἱστοσελίδα τοῦ γραφείου νε-
ότητος).

Τό παρών ἔδωσε ὁ 
Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου Ἀμφιλό-
χιος Παπαγιαννάκης, ὁ 
Γενικός Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας Πρωτ. 

τοῦ Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί τῆς 
Μητροπόλεώς μας, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς 
Κορακιῶν, ἐκπρόσωποι τῆς πολιτικῆς καί στρατιω-
τικῆς ἡγεσίας καί πλῆθος κόσμου.
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Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων Γεωργίου, 
Ἀγγελῆ, Μανουήλ καί Νικολάου τῶν ἐν Ρεθύμνῃ Μαρτυρησάντων 

Μέ λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ἡ 
Ἱερά Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεο-
μαρτύρων Γεωργίου, Ἀγγελῆ, Μανουήλ καί 
Νικολάου τῶν ἐν Ρεθύμνῃ μαρτυρησάντων 
μέ ἐπίκεντρο τόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό τους 
πού δεσπόζει στό κέντρο τῆς πόλεως Ρεθύ-
μνης, ὅπου καί φυλάσσονται, ὡς ὁ πολυτι-
μότερος θησαυρός τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας 

Ρεθύμνου, οἱ Τίμιες Κάρες τους.
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 26ης Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Πρόδρομος τέλεσε τόν προεόρτιο Ἑσπερινό μετά τοῦ Παρα-
κλητικοῦ Κανόνος πρός τούς Ἁγίους Τέσσερις Νεομάρτυρες.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς Ἑορτῆς, Πέμπτης 27ης 
Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομος, μετά πλήθους κληρικῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους τοῦ λαοῦ, ὑπεδέχθη τό 
πρῶτον ἀπό τῆς νέας αὐτοῦ θέσεως τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχι-
επίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε κατά 
τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ρεθύμνου καί Αὐλοποτάμου προσεφώνησε 
μέ θερμούς λόγους ἀγάπης καί σεβασμοῦ τόν Σεβασμιώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εὐγένιο, τόν ἐπί δωδεκαετίαν ὅλην ἀρχιερατεύσαντα στήν 
Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, καί εὐχήθηκε οἱ Ἅγιοι Τέσσερις Μάρ-
τυρες νά παραμένουν ἐσαεί προστάτες, ἔφοροι καί πρεσβευτές ὑπέρ αὐτοῦ καί τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ διακονίας στό ἔργο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος στήν ἀντιφώνησή του ἐξέ-
φρασε τή χαρά του, διότι εὑρίσκεται, γιά μία ἀκόμη φορά, σέ τόπο γνώριμο, μαζί μέ 
πρόσωπα οἰκεῖα, καί εὐχαρίστησε τόν Θεόν γιά ὅλες τίς δωρεές καί τίς εὐεργεσίες Του, 
προτρέποντας καί παρακαλώντας ὅλους τούς ἀνθρώπους νά εἶναι συνδεδεμένοι μέ 
τούς Ἁγίους Τέσσερις Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνύστακτοι πρεσβευτές στό Θρόνο 
τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη κ. Πρόδρομο γιά τήν πρόσκληση νά παρίσταται ἐφέτος στήν Πανή-
γυρη ἀπό τῆς θέσεως τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς του διακονίας καί τοῦ εὐχήθηκε πολύ-
καρπη καί καλλίκαρπη Ἀρχιερατεῖα εἰς δόξαν Θεοῦ καί ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας.

Τό πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς Ἑορτῆς, Παρασκευῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2022, 
ὁ Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἀκολούθως τέλε-
σε τήν Θεία Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως, πλαισιούμενος ὑπό πλήθους κληρικῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες μετεῖχε καί ὁ νέος Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, τόν 
ὁποῖο ὁ Μητροπολίτης καλωσόρισε μέ θερμούς λόγους, μνημονεύοντας τήν πολυετῆ 
συνεργασία τους στά Συνοδικά Σέκρετα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρ-
τύρων τελέσθηκε ἡ Δοξολογία ἐπί τή Ἐθνική Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Ἀκολούθησε 
Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στό Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου τῆς πόλεως Ρεθύμνης 
καί στή συνέχεια ἡ καθιερωμένη Παρέλαση μέ τή συμμετοχή πλήθους κόσμου. Στίς 
ἀνωτέρω τελετές παρέστησαν ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐξοχώτα-
τος κ. Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης, Ὑπουργός Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, οἱ 
Βουλευτές Ρεθύμνου κ. Ἰωάννης Κεφαλογιάννης καί κ. Ἀνδρέας Ξανθός, ἡ Ἀντιπερι-
φερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονῆ, ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, 
Ἀντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν τοπικῶν 
Στρατιωτικῶν καί Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γε-
ώργιος Κοντάκης, Ἀντιπρυτάνεις καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων τοῦ τόπου.

Τό ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς Ἑορτῆς, πραγματοποιήθηκε ὁ μεθέορτος 
Ἑσπερινός καί ἡ καθιερωμένη Λιτάνευση τῶν Τιμίων Καρῶν τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεο-
μαρτύρων στούς δρόμους τῆς πόλεως Ρεθύμνης. Κατά τόν Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ἐνῶ στή Λιτάνευση 
ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος, οἱ Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. 
Γεράσιμος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος.

Μετά τό πέρας τῆς Λιτανεύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Πρόδρομος, 
ἀπό τά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, ἐξέφρασε λό-
γους εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, τούς κλη-
ρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν τῆς 
Κρήτης, τούς τοπικούς Ἄρχοντες, τούς παραδοσιακούς συλλόγους καί τοπικούς φο-
ρεῖς καί ἐν γένει πρός ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν στίς διήμερες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις 
τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως, ἐκφράζοντας ἔτσι τήν τιμή πρός τούς Ἁγίους, ἀλλά καί πρός 
τόν τόπο καί τούς εὐγενεῖς καί ἀρχοντικούς ἀνθρώπους του.
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Ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία  
τοῦ  Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Νέας Χώρας Ἱερούργησε τό Σάββατο 29 
Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος ὁ ὁποῖος τέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειρο-
τονία του, ἐπί 11 ἔτη, Ἀρχιδιακόνου τῆς Μητροπόλεώς μας π. Δημητρίου Δερμι-
τζάκη.

Τονίζοντας τήν ὑψηλή ἀξία τῆς Ἱεροσύνης, Δοξολόγησε τόν πανάγαθο Θεό 
μας, πού χάρισε τόν π. Δημήτριο στήν τοπική μας Ἐκκλησία «καί ἐπί δέκα καί πλέ-
ον ὁλόκληρα χρόνια ἔφερες τό βάρος καί τήν τιμή τῆς Ἀρχιδιακονίας», ὅπως τόνι-
σε, συμπληρώνοντας πώς «ὅλους μᾶς ἐνέπνευσε καί μᾶς ἐντυπωσίασε ἡ πιστότη-
τά σου, ἡ ἀκεραιότητά σου, ἡ χαριτωμένη Εὐλογία τῆς ζωῆς σου, ὁ ἐμπνευσμένος 
λόγος σου πού κάλυψε ὅλα αὐτά πού θά θέλαμε νά ποῦμε σήμερα, ὁ ἐξαίρετος καί 
ἀληθινός χαρακτήρας σου, ἡ ἀγάπη σου χωρίς ὅρια. Πάντοτε ὑπάκουος, εὐγενής, 
πρόθυμος, προσηνής, μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ὑπάρξεώς σου».

Λίγο νωρίτερα κατά τόν χειροτονητήριο λόγο του, ὁ μέχρι προτινός Ἀρχιδιά-
κονος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε τόσο στά χαρίσματα πού θά πρέ-
πει νά ἔχει ὁ Ἱερέας, ὅσο καί στήν ἀποστολή του.

Εὐχαριστώντας Υἱικά καί ἀπό καρδίας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. 
Δαμασκηνό, γιά ὅλες τίς εὐλογημένες στιγμές πού τά 11 χρόνια τῆς διακονίας του, 
ἔζησε δίπλα του ὡς Ἀρχιδιάκονος, τόνισε:

«Στό πρόσωπό σας εἶδα τόν ἄνθρωπο τῆς θυσίας, τῆς ἀληθείας, τῆς ἐργατικό-
τητος χωρίς ὅρια στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, τόν ἄνθρωπο τῆς ἀνεξικακίας καί 
τῆς ἀπολύτου εὐγενείας».

Παράλληλα εὐχαρίστησε τόν πνευματικό του Γέροντα Σεβ. Μητροπολίτη Λά-
μπης Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖο, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Εὐμενείας 
κ. Εἰρηναῖο, τούς πολλούς Κληρικούς πού γνώρισε καθώς καί τό πρόσωπο τοῦ 
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Παν/του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφό-
ρου Εἰκοσιδέκα, ὅλους τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν Γενικό Ἀρχι-
ερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Γεώργιο Περάκη καί τόν Πρόεδρο τοῦ 
Συνδέσμου Κληρικῶν Πρωτ. Ἀντώνιο Σαπουνάκη.

Μέ λόγια ἀγάπης εὐχαρίστησε τήν σύζυγο καί τά παιδιά του καθώς τούς συγ-
γενεῖς, τόν Δήμαρχο Ἀποκορώνου κ Χαράλαμπο Κουκιανάκη καί ὅλο τό σεβαστό 
Ἐκκλησίασμα.

Τό παρών ἔδωσαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων Μητροπόλεων, Κα-
θηγούμενοι καί Καθηγούμενες Μοναστικῶν ἀδελφοτήτων ἐνῶ Ἱεροψάλτες μέ χο-
ράρχη τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς ΜΧΕ κ. Κων/νο Στεφανάκη κόσμησαν τά ἱερά 
Ἀναλόγια μέ ὄμορφες ψαλμωδίες.
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Ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς γιά τούς πεσόντες 
Μανιάτες στήν Ἀσή Γωνιά 2022

Ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς γιά τούς πεσόντες Μανιάτες στήν Ἀσή Γωνιά 
πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στό μνημεῖο Πεσόντων τῆς πλατείας 
τοῦ χωριοῦ μέ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχουμένων κληρικῶν καί ἐκπροσώπων τῆς 
πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας.

Μετά τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀκολούθησαν χαιρετισμοί, ὁμιλίες καί καταθέ-
σεις στεφάνων.

Ἱερατική σύναξη στήν Μητρόπολή μας
Τήν 5ην τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. κατόπιν 

προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας κ. Δαμασκηνοῦ πραγματοποιήθηκε 
Ἱερατική Σύναξη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Πέτρου 
καί Παύλου Χανίων.

Μετά τήν καθιερωμένη προσευχή ὁ Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Παν/τος Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας ἐκ 
μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στήν Συνοδική Θεία Λειτουρ-
γία γιά τήν χειροτονία τοῦ νέου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Μεθοδίου, 
ὁμίλησε στούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως γιά τά τρέχοντα θέματα καί κατόπιν 
καλωσόρισε τόν Πρωτοπρεσβύτερο καί Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Θέσ/κῆς 
Βασίλειο Γεωργόπουλο, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε πρός τούς Κληρικούς ἀναπτύσσοντας 
τό θέμα: ”ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ”.

Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Γενικός 
Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος Περάκης.

Ἀκολούθησε διάλογος μέ ἐρωτήσεις ἐνῶ στό 
τέλος μοιράστηκε ὡς εὐλογία πρός ὅλους τό νέο 
βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου.

40ήμερο μνημόσυνο π. Ἐμμανουήλ Νικολακάκη
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμα-

σκηνός χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἱερούργησε 
στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τήν Κυριακή 
6 Νοεμβρίου 2022 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Θωμᾶ 
στό Νιό Χωριό Ἀποκορώνου συμπαραστατούμε-
νος ἀπό Κληρικούς τῆς περιοχῆς.

Ἀκολούθως τέλεσε τό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμα-
νουήλ Νικολακάκη πού ὑπηρέτησε πολλά χρόνια σέ αὐτή τήν Ἐνορία καί γιά τόν 
ὁποῖο μίλησε μέ συγκινητικά λόγια.

Ἐπίσκεψη τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Σπηλιανῆς στόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας
Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἐπισκέφτηκαν τήν Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 

ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Σπηλιανῆς Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου 
Στέφανος, ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κώου καί Νισύρου μαζί μέ τήν συνοδεία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τόν Πρωτοσύγκελλο Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρό-
νου Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα καί τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 
Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἀμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, τούς καλωσόρισαν 
καί εὐχαρίστησαν στό πρόσωπο τοῦ π. Στεφάνου, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κώου 
καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, γιά τήν μεγάλη εὐλογία πού ἔδωσε ὥστε νά κομίσουν 
στήν Μητρόπολή μας ὅλες τίς ἡμέρες ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τήν θαυ-
ματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας Σπηλιανῆς.

Στή συνέχεια, ξεναγήθηκαν ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Γραφείου Τύπου καί τοῦ 
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μαρτυρία κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη στίς ἐγκαταστάσεις 
τοῦ σταθμοῦ ὅπου παραχώρησαν συνέντευξη ὁ π. Ἀμφιλόχιος ὁ ὁποῖος ὁμίλησε 
γιά τίς πολυήμερες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί ὁ π. Στέφανος ὁ ὁποῖος ἀναφέρ-
θηκε στήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας Σπηλιανῆς.
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Ἡμερίδα ἀφιερωμένη στά 60 χρόνια  
ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου

Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καί μέ τή συμμετοχή πλή-
θους κόσμου στέφθηκε τήν Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 
2022, ἡ ἡμερίδα πού ἦταν ἀφιερωμένη στά 60 χρόνια 
ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρί-
ου Χανίων τήν πρώτη ἡμέρα τῶν πολυήμερων ἐκδη-
λώσεων πού ἔχει ἑτοιμάσει ἡ Ἐνορία.

Τήν ἐκδήλωση πού συντόνισε ὁ Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Μητροπόλεως Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρό-
νου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας, προλόγισε ὁ Παν/τος 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου καί ἱερατικός προϊστάμενος 
τοῦ Ναοῦ Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννακης, εὐχαριστώ-
ντας τούς ὁμιλητές, τούς συνεργάτες καί τό σεβαστό 
ἀκροατήριο.

Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος.

Τήν ἡμερίδα κόσμησαν μέ τίς ὁμιλίες τους ὁ Σεβ. 
Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός πού μίλησε μέ λό-
για βιωματικά καί συγκινητικά, παραθέτοντας μία 
πλούσια ἱστορική ἀναδρομή τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί τοῦ 
κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας, ἡ καθηγήτρια τοῦ 
ΑΠΘ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ Ἄννα Καραμανίδου 
καί ἡ Καθηγήτρια τοῦ ΑΠΘ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
κ. Σουλτάνα Λάμπρου.

Στή συνέχεια ἀνέλαβε καί ἕντυσε μουσικά τήν 
ἐκδήλωση ὁ Βυζαντινός Χορός Χανίων ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννου Καστρινάκη.

Ἔκπληξη τῆς βραδιᾶς ἦταν ἡ ἀπονομή εὐαρέσκειας ἀπό τήν Πρόεδρο τοῦ φι-
λανθρωπικοῦ Ἱδρύματος Ἁγίου Νεκταρίου κ. Μαροῦσα Χατζηλάρη στήν ἀγαπητή 
δασκάλα κ. Ζαχαρένια Παπαδάκη πού διακόνησε στό Ἵδρυμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρί-
ου δίπλα στήν μακαριστή Γερόντισσα Ἀμφιλοχία γιά πολλά χρόνια, μέ ἦθος καί 
ἀγάπη πρός τά παιδιά.

Τό παρών στήν ἡμερίδα ἔδωσαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεως Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος Περάκης, Κληρικοί, Ἄρχοντες τοῦ τό-
που μας, ἀντιπροσωπεῖες τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν 
καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ ἑορτή τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας στά Χανιά

Μέ λαμπρότητα ἐορτάσθησαν στίς 8 Νοεμβρίου, οἱ Παμμέγιστοι Ταξιάρχες, 
προστάτες τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, σέ ὅλη τήν χώρα.

Στήν 115Π.Μ. στό Ἀκρωτήρι Χανίων τιμήθηκαν δεόντως οἱ Ἀρχιστράτηγοι 
τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη Δέηση καί ἐν συνεχείᾳ Δοξολογία στήν ὁποία πα-
ρέστησαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές, Ἀρχές 
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ὁ Διοικητής τῆς Πτέρυγος, ὁ Ὑποδιοικητής, οἱ Ἀξιωμα-
τικοί, Ὑπαξιωματικοί καί Σμηνίτες καί πολύς κόσμος.
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Ὑποδοχή Παναγίας Σπηλιανῆς στά Χανιά
Σέ κλίμα βαθειᾶς συγκινήσεως, ἀλλά 

καί πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, 
ἡ Μητρόπολή μας ὑπεδέχθη, τήν θαυμα-
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας Σπηλιανῆς 
ἀπό τήν Ἱερά Μονή Νισύρου Δωδεκανή-
σου.

Ἡ ἱερά Εἰκόνα μετεφέρθη πάνω σέ 
στρατιωτικό ἱστορικό ὄχημα βασταζόμενη 
ἀπό ἄντρες μέ παραδοσιακές στολές τῆς 
Κρήτης καί τῶν Δωδεκανήσων καί μέ τήν 

συνοδεία τῆς ἀστυνομίας κατέφθασε στά προπύλαια τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου Χανίων.

Σύμπας ὁ Ἱερός Κλῆρος μέ ἐπικεφαλή τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Δα-
μασκηνό καί τελετάρχη τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατο 
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρο Εἰκοσιδέκα καί πλῆθος Λαοῦ, ὑπεδέχθη τό πανά-
γιο τῆς Κυρίας Θεοτόκου Ἐκτύπωμα, συνοδευόμενο ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Σπηλιανῆς Νισύρου Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Στεφάνου, μετά δεκα-
μελοῦς συνοδείας.

Μετά τήν δέηση πού ἀνεπέμφθη ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἡ ὁποία 
ἐτοποθετήθη στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐτελέσθη ὁ μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος στό τέλος ὁμίλησε περί τῆς Παναγίας 
μορφῆς τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Πανο-
σιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης εὐχαρίστησε μέ 
θερμά λόγια τόν π. Στέφανο γιά τήν μεγάλη εὐλογία τῆς Παναγίας στήν πόλη μας 
καί παράλληλα ἀπένειμε τιμητική εὐαρέσκεια στόν κ. Δημήτριο Δουρουντάκη πού δι-
ακόνησε ἐπί ἔτη πολλά στόν Ναό μέ ἀγάπη καί αὐταπάρνηση. Τήν εὐαρέσκεια πού 
ἀνέγνωσε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, ἀπένειμε στήν ἀδελφή του κ. Δου-
ρουντάκη ὁ Σεβασμιώτατος. 

Παράλληλα, εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους διακόνησαν καί διακονοῦν στόν Ἱερό Ναό 
μέ κάθε τρόπο.

Μετά ταῦτα ἀντιφώνησε ὁ π. Στέφανος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου, πρός τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, τόν ἱερό 
Κλῆρο, τούς ἐντιμότατους Ἄρχοντες καί πρός τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Μη-
τροπόλεως καί μίλησε γιά τήν Παναγία τήν Σπηλιανή.

Στόν λόγο τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καί ἐκεῖνος ἀπό καρδίας στό πρόσω-
πο τοῦ π. Στεφάνου τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ 
γιά τήν μεγάλη εὐλογία πού κόμισαν στόν τόπο μας.

Παράλληλα ἀναφέρθηκε στήν μεγίστη σημασία τῆς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ Εἰκονί-
σματος τῆς Παναγίας Σπηλιανῆς καί τοῦ προσκυνήματος Αὐτῆς ὑπό τοῦ εὐσεβοῦς 
Λαοῦ, μάλιστα σέ μία ἐποχή πού ὁ Λαός μας καί ἡ χώρα μας ἔχουν ἀνάγκη πνευματι-
κοῦ ἐπιστηριγμοῦ, δυνάμεως ἐξ  Ὕψους καί παρακλήσεως.

Στήν Ἀκολουθία ἔλαβαν μέρος ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπό-
λεως Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Γεώργιος Σεργάκης, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, Ἀντιπρο-
σωπίες ἀπό Ἱερές Μονές, Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας καί πλῆθος πιστῶν.

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἅγιο Νεκτάριο Χανίων
Μέ λαμπρότητα ἐπισημότητα καί μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τήν Τετάρτη 9 Νο-

εμβρίου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν πού διακονοῦν ὁ Παν/
τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλόχιος Παπαγιαννάκης καί ὁ π. Ἐμμα-
νουήλ Μηλιάκης, ἡ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου 
καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος καί συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομος καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός.
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Τούς Ἀρχιερεῖς πλαισίωσαν Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ ἐπικεφαλή τε-
λετάρχη τόν Πρωτοσύγκελλο Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικη-
φόρο Εἰκοσιδέκα καί ἄλλων Μητροπόλεων μαζί μέ ἑκατοντάδες κόσμου ὅπου 
προσῆλθαν γιά νά συνεορτάσουν τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νεκτάριου.

Πρίν τήν ἔξοδο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Πανα-
γίας Σπηλιανῆς ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, εὐχα-
ρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεώς του νά συμμετάσχουν 
τῶν ἀκολουθιῶν πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τούς εὐχήθηκε ὁ Ἅγιος νά 
τούς δίνει δύναμη.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἡ ἔξοδος καί ἡ Λιτάνευση τοῦ Τιμίου 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας στούς γύρω δρόμους τῆς Ἐνορίας πα-
ρουσία τῆς Μπάντας τῆς Ταξιαρχίας μετά σχετικοῦ στρατιωτικοῦ ἀγήματος καί 
συνοδείας περιπολικοῦ της Ἀστυνομίας, τῶν Ἱερόπαιδων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καθώς 
καί πλήθους κόσμου.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στήν Μητρόπολή μας

Τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 τελέστηκε στόν Ἱερό Ἁγίου Χριστοφόρου ἡ 
χειροτονία εἰς Πρεσβύτερόν του Διακόνου π. Ζαχαρία Καραταράκη.

Στή Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμα-
σκηνός, ὁ ὁποῖος καί τέλεσε τή χειροτονία, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πρωτοσυγκέλ-
λου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας Παν/του Ἀρχιμ. Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα, ἱερέων τῆς 
Μητροπόλεώς μας, συμπροσευχουμένων Ἀντιπροσωπειῶν μοναστικῶν ἀδελφο-
τήτων καθώς καί πολλῶν πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στόν χειροτονούμενο ἀναφέρθηκε μετα-
ξύ ἄλλων στήν ἀποστολή καί εὐθύνη τοῦ ἱερέα μέσα στήν Ἐκκλησία, τοῦ ὁποίου 
πρώτιστο ἔργο εἶναι ἡ τέλεση τῆς θυσίας καί ἡ μετάδοση τῆς εὐχαριστιακῆς Χάρι-
τος στό λαό.

Κατόπιν, μίλησε ὁ π. Ζαχαρίας, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι ἀναπέμπει εὐχαριστίες 
καί δοξολογίες στόν Τριαδικό Θεό γιά τήν ἀνάδειξή του στό μέγα της Ἱεροσύνης 
ὑπούργημα καί ὑποσχέθηκε νά προσφέρει ὅλες τίς δυνάμεις του στή νέα ὑψηλή 
διακονία του ζητώντας τίς προσευχές τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ὅλων τῶν παριστα-
μένων.

Μετά τό δι’ εὐχῶν ὁ νέος Πρεσβύτερος μοίρασε τό ἀντίδωρο καί δέχτηκε τίς 
εὐχές τῶν πιστῶν.
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Ξεκίνησε ἡ Σχολή Συμβουλευτικῆς Γάμου καί 
νέων γονέων στήν Μητρόπολή μας

Μέ τόν Ἁγιασμό πού τέ-
λεσε τήν Δευτέρα 14 Νοεμ-
βρίου, ὁ Πρωτ. Βασίλειος 
Φραγκιαδάκης συμπροσευ-
χουμένων τῶν συνυπεύ-
θυνων γιά τήν Σχολή κλη-
ρικῶν π. Βασιλείου Γκάτση, 
π. Ἀλεξάνδρου Ξηρουχάκη 
καί π. Ζαχαρία Καραταρά-
κη καί μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου, ξεκίνησε καί πάλι ἡ σχολή 
Συμβουλευτικῆς καί νέων Γονέων τῆς Μητροπόλεως μέ τόν συντονισμό τοῦ Πρω-
τοσυγκέλλου μας Παν/του Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρου Εἰκοσιδέκα.

Οἱ συναντήσεις τῆς σχολῆς γονέων ἀποτελοῦν μία εὐκαιρία πού παρέχει ἡ Ἱερά 
Μητρόπολή μας στούς γονεῖς καί ὑποψήφιους γονεῖς, ὥστε νά μάθουν πῶς μπο-
ροῦν νά ἀνταποκριθοῦν μέ ἐπιτυχία στό σύνθετο καί δύσκολο ρόλο τους.

Πρώτη ὁμιλήτρια ἦταν ἡ κ. Κική Τζωρτζακάκη ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τό θέμα: “Καί 
ἡ ἀγάπη ἔχει κανόνες”.

Ἡ παρουσία τοῦ κόσμου πλημμύρισε τό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱ.Ν. Εὐαγγελι-
στρίας Χανίων.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ  Ἁγίου Ματθαίου  
στήν ὁμώνυμη περιοχή

Πανηγυρικά ἑορτάσθη-
κε ὁ Ἅγιος Ματθαῖος στήν 
ὁμώνυμη πευκόφυτη περι-
οχή στό Ἀκρωτήρι Χανίων 
τήν Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
ἐ.ἔ.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τε-
λέσθηκε πανηγυρική Ἀρχι-

ερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ὁ 
ὁποῖος κήρυξε τό Θεῖο Λόγο. Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος 
ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκης, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος 
Κουκουράκης καί ὁ Διάκονος π. Ἀντώνιος Μυλωνάκης, ἐνῶ παρέστησαν συμπρο-
σευχούμενοι Κληρικοί καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργία πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς εἰκό-
νος πέριξ τοῦ Ναοῦ καί τρισάγιο στό μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Νικηφό-
ρου Συντζανάκη.
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Ὕστατο χαῖρε στόν π. Στυλιανό  
τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως

Μέ βουβά δάκρυα οἱ ἐνορίτες 
τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἀποχαι-
ρέτησαν σήμερα τόν πνευματικό 
τους πατέρα Στυλιανό Θεοδωρο-
γλάκη.

Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προέ-
στη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης 

Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, συμπροσευχουμένων τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου 
μας κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου.

Ὁ ἐπικήδειος λόγος πού ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, 
ἦταν ἕνας ὕμνος στόν π. Στυλιανό, γιά τήν σεμνή 62χρονη διακονία του στήν 
Ἐκκλησία, στά σχολεῖα καί στόν Ραδιοφωνικό σταθμό Μαρτυρία ὅπου ἀπό τήν 
ἡμέρα πού ἐγκαινιάστηκε καί γιά 30 ὁλόκληρα χρόνια δέν σταμάτησε νά κάνει 
τήν ἀγαπημένη του πνευματική ἐκπομπή «ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου».

Γιά τήν ζωή καί τά ἔργα του ὁμίλησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς 
Μητροπόλεώς μας Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος Περάκης, ἐκ μέρους τοῦ συν-
δέσμου Κληρικῶν ὁ Πρόεδρος Πρωτ. Ἀντώνιος Σαπουνάκης καί ἐκ μέρους τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ 
Πρωτ. Εὐτυχίος Πετράκης.

Φανερά συγκινημένοι, κλῆρος καί λαός, προσευχήθηκαν γιά ἀνάπαυση τῆς 
ψυχῆς του καί ἐξέφρασαν μέ τό δικό τους τρόπο τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό στόν 
ἱερέα, πού ἄφησε πίσω ἔντονα τήν παρουσία του καί μία ἀνεξίτηλη σφραγίδα στό 
χῶρο τῆς ἐκκλησίας.

Συμπροσευχούμενοι παρέστησαν ὁ 
Πρωτοσύγκελλός μας Παν/Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας 
μαζί μέ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως καί 
ὄχι μόνο, ἀντιπροσωπεῖες Μοναστικῶν 
ἀδελφοτήτων, τούς Ἄρχοντες τοῦ τό-
που μας καί, πλήθους πιστῶν, ὅπου εἶπαν 
τήν Πέμπτη 17 Νοεμβρίου τό τελευταῖο 
ἀντίο στόν π. Στυλιανό.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί μνημόνευση 
ὀνομάτων παραγωγῶν τοῦ Ράδιο Μαρτυρία

30 χρόνια συμπληρώ-
νονται ἀπό τήν ἡμέρα πού 
ὁ ραδιοφωνικός σταθ-
μός ΜΑΡΤΥΡΙΑ 95,5 FM 
STEREO βγῆκε στόν ἀέρα 
τῶν ἐρτζιανῶν.

Μέ ἀφορμή αὐτή τήν 
ἡμέρα καί γιά νά μνημονευ-
τοῦν τά ὀνόματα ὅλων ἐκεί-
νων τῶν συνεργατῶν καί 
στελεχῶν τοῦ ραδιοφωνικοῦ 
σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
στό πολιτιστικό μας Κέντρο καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο ἐξαίροντας στό τέλος τῆς 
ὁμιλίας τοῦ τήν πνευματική συμβολή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Ραδιοφώνου, τό 
ὁποῖο δέν ἀποτελεῖ ὅπως τόνισε ἔργο προσωποπαγές καί ἐκεῖ ὀφείλεται ἡ ἐπιτυχία 
του, ἀλλά ἕνα ἔργο τό ὁποῖο γίνεται πρός δόξαν Θεοῦ.

Τό ἐκκλησιαστικό μας Ραδιόφωνο πού ἐγκαινίασε τό 1992 ὁ Παναγιώτατος 
Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί ἐμπνευστής τοῦ ὁποίου 
ὑπῆρξε ὁ πρώην Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ ἀπό Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Εἰρηναῖος στηρίζεται στόν ἐθελοντισμό καί τήν ἀγάπη. Μέ λόγια χαρᾶς ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρίστησε καί τόν Γενικό Διευθυντή τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ καί 
τοῦ Γραφείου Τύπου κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη γιά τήν ἐπιμέλεια τοῦ προγράμμα-
τος καί στό πρόσωπό του ὅλους τούς παραγωγούς καί συνεργάτες ἀπό τόν πρῶτο 
μέχρι καί τόν τελευταῖο, καθώς καί τό ἀκροαματικό κοινό, τό ὁποῖο μέ τίς νέες 
τεχνολογίες ξεφεύγει ἀπό τά τοπικά ὅρια καί ἐπεκτείνεται στά παγκόσμια.

Στή Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Γιακουμάκης ὑπεύθυνός 
του παρεκκλησίου, ὁ π. Ἰωάννης Κουκουράκης καί ὁ Διάκονος π. Ἀντώνιος Μυλω-
νάκης, ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχούμενοι ὁ Γενικός Διευθυντής τοῦ Σταθμοῦ 
κ. Εὐστράτιος Χατζηδάκης, παραγωγοί, συνεργάτες.
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Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τίμησε τόν Ἀρχηγό ΓΕΝ 
Στυλιανό Πετράκη

“Τά Χανιά γιορτάζουν” τόσο τήν Προστάτιδα τῆς 
πόλεώς μας Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὅσο καί τήν ἡμέρα 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (21 Νοεμβρίου). Τό Σάββατο 
19 Νοεμβρίου 2022 στό Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” 
πραγματοποιήθηκε μουσική ἐκδήλωση ἀπό τήν Μπάντα 
τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μέ τίτλο: «Τά Χανιά γιορτά-
ζουν».

Ὡς συνδιοργανωτές τῆς ἐκδήλωσης ἀπηύθυναν χαι-
ρετισμό ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Κα-
λογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντη-
ράκης καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ναυτικοῦ Μουσείου Κρήτης 
κ. Ἐμμανουήλ Πετράκης.

Μέ Εὐαρέσκεια τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν ὁποία 
ἀνέγνωσε ὁ Πρωτοσύγκελλός μας, ὁ Σεβασμιώτατος 
τίμησε σήμερα ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνά-
μεων τόν Ἀρχηγό ΓΕΝ Ἀντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη.

Τό παρών στήν ἐκδήλωση ἔδωσε καί ὁ Παν/τος Μέ-
γας Πρωτοσύγκελλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης, Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς 
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.

Στή συνέχεια ἀνέλαβε ἡ ἐξαιρετική Μουσική τοῦ Πο-
λεμικοῦ Ναυτικοῦ πού γοήτευσε τό χανιώτικο ἀκροατή-
ριο.

31 Μουσικοί καί 5 τραγουδιστές μέ Ἀρχιμουσικό τόν Πλωτάρχη (Ε) Α. Καραγουδάκη 
Π.Ν. μᾶς ὁδήγησαν σέ μία μουσική πανδαισία.

Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ εἰδικός συνεργάτης τῆς περιφερειακῆς Ἑνότητος Χανίων κ. 
Ἰωσήφ Μαρκάκης.

Ὁ Μέγας Πρωτοσύγκελλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριαρχείου στόν Μητροπολιτικό Ναό

Τήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἱερούρ-
γησε κατόπιν προσκλήσεως καί μέ τήν 
κανονική ἀδεία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου 
μας κ. Δαμασκηνοῦ στόν Καθεδρικό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὁ Παν/τος Μέ-
γας Πρωτοσύγκελλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
μας Πατριαρχείου κ.Θεόδωρος Μεϊμάρης, 
Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.

Πρίν τήν ἀπόλυση ὁ Σεβασμιώτατος προσφώνησε μέ λόγους ἀγάπης καί τιμῆς, 
ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεως τόν Μέγα Πρωτοσύγκελλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, 
εὐχόμενος τήν προστασία καί ἐνίσχυση τῆς Παναγίας στήν πολυεύθυνη διακονία του 
στήν αὐλή τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ζητώντας στό πρόσωπό του τήν εὐχή τοῦ Πα-
ναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ὁ Μέγας Πρωτοσύγκελλος κ. Θεόδωρος στήν ἀντιφώνησή του, διαβίβασε τόν 
ἀδελφικό χαιρετισμό τοῦ Παναγιωτάτου μας στόν Σεβασμιώτατο γιά τήν συμπλήρω-
ση 16 ἐτῶν στό πηδάλιο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τό πολύπτυχο ποιμαντικό καί 
κοινωνικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἀθόρυβα καί ἀποτελεσματικά ὡς ἐπίλεκτος Ἱεράρχης τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καθώς καί γιά τήν ὑποδειγματική 
ἀφοσίωσή του στήν Μητέρα Ἐκκλησία, ἐνῶ μετέφερε τήν πατρική εὐχή καί Πατριαρ-
χική εὐλογία στόν ἱερό κλῆρο καί τόν φιλογενή λαό τῆς Μητροπόλεώς μας, συγχαίρο-
ντας καί τόν συμφοιτητή του καί ἱερατικό προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ 
μας Ναοῦ, Πρωτ. Εὐτύχιο Πετράκη γιά τήν ὑποδοχή καί τά δῶρα τῆς ἀγάπης του.

Στό Θεῖο Λόγο πού κήρυξε ὁ Μέγας Πρωτοσύγκελλος ἔκανε ἀναφορά μεταξύ 
ἄλλων στίς πολλές Πατριαρχικές ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου στά 
Χανιά, στήν ἱστορική Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τοῦ 2016 στό Κολυμβάρι, ἐνῶ παράλ-
ληλα ἀπηύθυνε κάλεσμα πρός τούς εὐσεβεῖς πιστούς νά ἐπισκέπτονται τό Κέντρο τῆς 
Ὀρθοδοξίας, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.
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Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Μέ τήν προσήκουσα λα-

μπρότητα καί μέ κάθε ἐπι-
σημότητα, ἑορτάσθηκε ἡ 
μεγάλη Θεομητορική ἑορτή 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου, Πολιούχου 
τῆς πόλεως, ἐνῶ παράλλη-
λα τιμήθηκε καί ἡ Ἡμέρα 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἐπίκεντρο τῆς ἑορτῆς ἦταν ὁ περικαλλής Μητροπολιτικός Ἱ.Ν. Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου, στόν ὁποῖο διακονεῖ ὡς Ἱερατικός προϊστάμενος ὁ Πρωτ. Εὐτύχιος Πε-
τράκης καί ὁ Διάκονος Δημήτριος Νερατζάκης.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερι-
νός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. 
Ἀμφιλοχίου συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμα-
σκηνοῦ. Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου συνόδευε ὁ Πρω-
τοσύγκελλος τοῦ Παν/τος Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος Κουμαρτζάκης, Καθηγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοσκαλίτισσας.

Μέ λόγια ἀγάπης καλωσόρισε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τόν Ἱεράρχη τῆς ὅμορης 
Μητροπόλεως ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ κήρυξε τό Θεῖο Λόγο καί μέ 
λόγια θεολογικά ἀναφερόμενος στή Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Τό πρωί τῆς Δευτέρας, 21 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., τελέστηκε πανηγυρικό Ἀρχιερατι-
κό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. 
Εὐγενίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλ-
λου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ καί τῶν Θεοφιλεστά-
των Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου καί Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Σκαρβέλης, Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τοπλοῦ, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου, Ἱερεῖς καί Διακόνοι τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἄλλων 
Μητροπόλεων, ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχούμενοι Κληρικοί, Γερόντισες τῶν 
Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καί 
πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Μεταξύ τοῦ ἐκκλησιάσματος, παρέστησαν ἀντιπροσωπεῖες τῶν Στρατιωτικῶν 
Μονάδων, ὁ Βουλευτής κ. Βασίλειος Διγαλάκης ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως, ὁ 
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης καί ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χα-
νίων κ. Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης, 
Ἀντιδήμαρχοι, ἐκπρόσωποι τῆς Περιφέρειας καί τῆς Δημοτικῆς Αὐτοδιοίκησης, 
Προέδροι Συλλόγων καθώς ἐπίσης καί οἱ Διοικητές τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσε-
ως Χανίων καί τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ἀντιπροσωπεία τῶν Σαμαρειτῶν 
ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυρό καθώς καί ἄντρες καί γυναῖκες μέ παραδοσιακές Κρητι-
κές στολές πού ἦταν στοιχισμένοι πέριξ τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας.

Τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εὐγένιος ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό λαμπρό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας.
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Ἐκδήλωση γιά τήν Παναγία  
καί τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Ἡ λαμπρή ἑορτή τῆς 
Παναγίας μας καί τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων ὁλοκλη-
ρώθηκε μέ τήν ἐκδήλωση 
στό Πνευματικό Κέντρο 
Χανίων πού διοργάνωσε 
ἡ Ἱερά Μητρόπολη μέ τήν 
Περιφερειακή Ἑνότητα Χα-
νίων καί τόν Δῆμο Χανίων.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν 
ἀπονομή Εὐαρεσκειῶν ἀπό τήν 
Ἱερά Μητρόπολη πρός τούς Δι-
οικητές τῶν Μονάδων τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμά-
των Ἀσφαλείας.

Τά βιογραφικά τῶν Διοικητῶν 
ἀνέγνωσε ὁ Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Νικη-
φόρος Εἰκοσιδέκας ἐνῶ τίς Εὐα-
ρέσκειες ἀπένειμε ὁ ἴδιος ὁ Σεβα-
σμιώτατος.

Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστη-
κε μέ τό ὑπέροχο μουσικό 
πρόγραμμα πού ἐπιμελή-
θηκε ἡ ΣΜΣ/5ης Α/Μ ΤΑΞ 
ΠΕΖΙΚΟΥ.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου ὁ Σε-
βασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ. Εὐγένιος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης τίμησε 
μέ τόν Σταυρό τῶν Ἀποστόλων Παύ-
λου καί Τίτου, τόν Ἐπιχειρηματία κ. 
Ἰάκωβο Χονδράκη ὁ ὁποῖος στηρίζει 
ἔμπρακτα καί ὅποτε τοῦ ζητηθεῖ τό 
φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως.

Κατόπιν τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη ἐπίσημη Δοξολογία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ λι-
τάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας στούς δρόμους τῆς πόλεώς μας μέ 
προπομπό τήν ἀστυνομία καί μέ συνοδεία ἀγήματος στρατιωτῶν, τῆς Μπάντας 
τῆς 5ης Α/Μ ταξιαρχίας Πεζικοῦ, τῆς Μπάντας τοῦ Δήμου, σχολείων τῆς πόλεως 
καί παραδοσιακῶν συλλόγων.

Τελετάρχες τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας Παν/τος Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νι-
κηφόρος Εἰκοσιδέκας, ὁ Γενι-
κός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
τῆς Μητροπόλεως Πρωτ. τοῦ 
Οἰκ. Θρόνου Γεώργιος Περάκης 
καί ὁ Ἀναπλ. Γενικός Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος πρωτ. Γεώργιος 
Σεργάκης.

Μετά τό πέρας τῆς λιτανείας στό χῶρο τοῦ μνημείου τῶν Ἡρώων τῆς πόλεως, 
τελέσθηκε Ἐπιμνημόσυνη Δέηση προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἡ καθιε-
ρωμένη Κατάθεση Στεφάνων στήν μνήμη ὅλων ὅσων θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευ-
θερία τῆς Πατρίδος καί τοῦ Γένους μας.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο  
γιά τόν Ἅγιο Ἀμφιλόχιο στήν Κίσαμο

Ἀνήμερα τῆς ἑορ-
τῆς τοῦ Ἁγίου Ἀμφι-
λοχίου Ἐπισκόπου 
Ἰκονίου τελέστηκε 
μέ λαμπρότητα στόν 
Μητροπολιτικό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου στήν Κίσα-
μο πανηγυρικό Ἀρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο 

μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο πού ἦγε 
τά ὀνομαστήριά του, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου Καστελλί-
ου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα, τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Δαμασκηνό, τόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομο καί τόν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖο συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου.

Ἐκ μέρους τῶν παρισταμένων Ἀρχιερέων, πρό τῆς Ἀπολύσεως προσεφώνησε 
κατάλληλα τόν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχω-
ρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, εὐχόμενος ὑγεία καί μακροημέρευση, 
ὥστε νά συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τό πλούσιο πνευματικό, φιλανθρωπικό καί κοινω-
νικό του ἔργο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος εὐχα-
ρίστησε ἐγκαρδίως τούς Σε-
βασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, τόν 
Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές 
Ἀδελφότητες, τόν Ραδιοφωνι-
κό μας Σταθμό Μαρτυρία πού 
μετέδωσε ζωντανά τίς διήμερες 
Ἀκολουθίες καί τόν εὐσεβῆ λαό, 
οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν κατά τήν 
ἡμέρα αὐτή, γιά νά συνεορτά-
σουν μαζί του τήν ἑορτή τοῦ ἐν 
Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλο-
χίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου.

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 
στήν Νέα Χώρα Χανίων

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, ἑορτάστηκε τήν Παρασκευή 25 
Νοεμβρίου 2022, ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, τῆς «νύμφης τοῦ Χριστοῦ», στόν 
ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στή Νέα Χώρα Χανίων.

Στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος 
πλαισιούμενος ἀπό τόν νέο Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ π. Δημήτριο Δερμιτζάκη, τόν 
Παν/το Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκη καί ἄλλους κληρικούς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Θεῖο Λόγο ὁμίλησε γιά τήν Ἁγία Αἰκατερίνη καί εὐχήθη-
κε σέ ὅλους νά ἔχουν τό σθένος καί τήν πίστη τῆς ἁγίας στήν καρδιά τους καί νά 
ζοῦν ἑνωμένοι μέ τόν Θεό.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως μέ πρόταση τοῦ π. Δημητρίου καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τιμήθηκε μέ τήν Εὐαρέσκεια τῆς Ἐνορίας ὁ κ. Ἀριστείδης Ζαφειράκης 
πού διακονεῖ στό Ναό.

Τό παρών στήν Θεία Λειτουργία ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλα-
μπος Κουκιανάκης καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Κατά τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός προε-
ξάρχοντος τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως ὁ ὁποῖος κήρυξε μέ τήν εὐλο-
γία τοῦ Σεβασμιωτάτου μιλώντας γιά τήν βιοτή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ ἑόρτιου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβαν μέρος ὁ Γενικός 
Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως καί πλῆθος Κληρικῶν καί λαϊκῶν.



ἐπισκεφθεῖτε
τήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας

www.imka.gr


