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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου κ. Αμφιλοχίου

Αγαπητά μας παιδιά,
Με πολλή χαρά και αγάπη επικοινωνώ μαζί σας, μέσω του 
Φυλλαδίου που κρατάτε στα χεριά σας, σε αυτή σας την 
γνωριμία και ψηλάφηση με τον αδαπάνητο πλούτο του 
τόπου μας.
Στούς δύσκολους και ασέληνους καιρούς μας, που η τεχνη-
τή ευημερία έλαβε τέλος και η ανάγκη για ελπίδα και νόη-
μα ζωής είναι τόσο επιτακτική όσο ποτέ, σε αυτούς λοιπόν 
τους καιρούς των πολλών κρίσεων και αμφισβητήσεων, 
ιδιαίτερα εσείς τα νιάτα του τόπου μας που τώρα ανοίγε-
τε τα φτερά σας στην ζωή, είναι σημαντικό να κατανοή-
σετε, να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν αξίες, πιστεύω 
και ιδανικά, τα οποία αντέχουν στον χρόνο και τα οποία 
μας βοηθούν να βρούμε τον σωστό προσανατολισμό και 
πορεία στο ταξίδι της ζωής μας. Μας βοηθούν δηλαδή να 
διαβούμε τις συμπληγάδες της ζωής χωρίς το σκάφος της 
ζωής μας να συντριβεί και καταποντιστεί. Αυτή την ομορ-
φιά και αυτό τον πλούτο θα χαρείτε και θα γευθείτε μέσα 
από την γνωριμία σας με την ιστορία, τον πολιτισμό, κυ-
ρίως τα σεβάσματα της πίστεως και ευσεβείας μας, όπως 
θα τα γνωρίσετε στο σημερινό σας αυτό ταξίδι, ξενάγηση 
και γνωριμία. 
Χαρείτε λοιπόν αυτή την ευκαιρία που σας δίδεται και, 
όπως οι μέλισσες, πετούν πάνω από τα άνθη και επιλέ-
γουν ότι εκλεκτότερο για να γεμίσουν τις κηρύθρες τους 
με μέλι, έτσι και εσείς γεμίστε την ψυχή σας με τον πλού-
το και την ομορφιά της πίστης μας, της ιστορίας μας και 
του πολιτισμού μας. Εάν θέλετε το κεράκι της ελπίδας να 
φωτίζει το μονοπάτι της ζωής σας, εάν θέλετε η καρδιά 
σας να μην βυθιστεί στο σκοτάδι της απελπισίας, παρά τις 
δυσκολίες και ασχήμιες της ζωής, χρειάζεται η ψυχή σας 
να είναι γεμάτη, να πλημμυρίσει  με Χριστό και Ελλάδα.
Σας εύχομαι ολόψυχα η  περιήγηση σας αυτή να οδηγήσει 
τον βηματισμό σας στην ψηλάφηση, γεύση και εμπειρία 
όλου αυτού του αδαπάνητου πλούτου που κρύβεται πίσω 
και μέσα στους τόπους που επισκέπτεσθε και γνωρίζετε.
Καλό σας ταξίδι!

Με τις ευχές και την αγάπη μου,
Ο Επίσκοπος σας, 

Ο Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος
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Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Ο Δήμος Κισάμου είναι δήμος 
της περιφέρειας Κρήτης που 
συστάθηκε με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης. Προέκυψε από 
την συνένωση των προϋπαρ-
χόντων δήμων Κισσάμου, Ιν-
ναχωρίου και Μυθήμνης. Η 
έκταση του νέου Δήμου είναι 
334.18 τ. χλμ και ο πληθυσμός 
του είναι 10.790 σύμφωνα με 
την απογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε 
η Κίσαμος.

Κύρια χαρακτηριστικά της Κισάμου

Γεωγραφική θέση
Η περιοχή της δυτικής Κισάμου ανήκει διοικητικά στο 
Νομό Χανιών, που βρίσκεται στο νότιο-δυτικό άκρο της 
Κρήτης και είναι ο δεύτερος, μετά τον Νομό Ηρακλείου, σε 
έκταση και πληθυσμό Νομός της. Η Κίσαμος καταλαμβάνει 
το Β.Δ τμήμα του νομού και αποτελεί τη δυτική είσοδο της 
Κρήτης από την Πελοπόννησο. Δυτικά και βόρεια βρέχεται 
από το κρητικό Πέλαγος. Χαρακτηριστικό της περιοχής εί-
ναι οι δύο κάθετες προς τη βόρεια ακτή χερσόνησοι της 
Γραμβούσας και του Ροδωπού, (ακρωτήρι Ειρήνης), που 
σχηματίζουν τον κόλπο της Κισάμου.

Μορφολογία του εδάφους
Η μορφολογία του εδάφους της περιοχής χαρακτηρίζεται 
από τις έντονες πτυχώσεις με βαθιές κοιλάδες σε διαδοχι-
κές λοφώδεις και ορεινές μάζες. Κυριαρχεί το ορεινό έδα-
φος (48%), ενώ το πεδινό τμήμα και η εύφορη γη (17%) 
βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της στο βόρειο δυτικό 

τμήμα. Παράλληλα, 
στην περιοχή υπάρ-
χουν αρκετά φαράγγια, 
όπως, της Μαλαθύρου, 
της Ρόκας, των Πατε-
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ριανών, του Σηρικαρίου, 
των Τοπολίων, του Κά-
μπου, του Καλόγερου.
Στη βόρεια και δυτική 
πλευρά της περιοχής δε-
σπόζουν οι ενιυπωσιακές 
παραλίες του κόλπου Κι-
σάμου, της Φαλάσαρνας, του Σφηναρίου, Αμυγδαλοκεφα-
λίου και του Ελαφονησίου.
Τη γενική μορφολογία της περιοχής συμπληρώ νουν οι πο-
ταμοί και οι χεί μαρροι, που καταλήγουν στις βόρειες και 
δυτικές ακτές.

Κλίμα
Στο βόρειο παραλιακό τμήμα της περιοχής Κισάμου επι-
κρατεί κλίμα Μεσογειακό Χερσαίο, με την ευνοϊκή επίδρα-
ση της θάλασσας, η οποία εξασθενεί με την απομάκρυνση 
από τις ακτές του υψομέτρου. Στο δυτικό και στο νοτιο-
δυτικό τμήμα της (Πλάτανος - Σφηνάρι - Λιβάδια - Χρυσο-
σκαλίτισσα) επικρατεί κλίμα Μεσογειακό ήπιο θαλάσσιο, 
με την έντονη την ευνοϊκή επίδραση της θάλασσας. Κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι ο εξαιρετικά ήπιος χειμώνας, η 
αυξημένη ηλιοφάνεια, με ιδιαίτερη σημασία την περίοδο 
του χειμώνα, οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η πολύ 
μεγάλη θερμή ξερή περίοδος.
Σημαντικό στοιχείο για την περιοχή αποτελεί επίσης το 
γεγονός ότι οι θερμοκρασίες της θάλάσσας στις νότιες 
ακτές κατά την χειμερινή περίοδο είναι σχεδόν ίδιες με 
τις θερμοκρασίες της θάλασσας στην βόρεια Ευρώπη το 
καλοκαίρι. Ως εκ τούτου η χειμερινή κολύμβηση έχει ανα-
δειχτεί τα τελευταία χρόνια σε μια ιδιαί τερη απόλαυση μέ 
ένα διαρκώς αυξανόμενο κοινό.
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Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

H Κίσαμος είναι πόλη της δυτικής Κρήτης, στον ομώνυμο 
Κόλπο, δυτικά των Χανίων. Είναι η έδρα του νέου δήμου 
Κισάμου.

Αρχαία Πόλη
Η αρχαία Κίσαμος, παράλια πόλη στη βορειοδυτική ακτή 
της Κρήτης, έχει εντοπιστεί εδώ και αρκετούς αιώνες στην 
πεδιάδα που πλαισιώνει τον ομώνυμο κόλπο. Αυτή η αρ-
χαία πόλη ήταν το λιμάνι της αρχαίας Πολυρρηνίας, της 
παλαιότερης δωρικής πόλης της Κρήτης, 7 χλμ. νότια της 
Κισάμου, ναυτικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής. Μετά 
τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Κρήτης (το 69 π.Χ.) η Κίσαμος 
εγνώρισε μεγάλη οικονομική και οικιστική ανάπτυξη.
Ο Πλίνιος (4,12,59), ως Κίσαμον, την τοποθετεί κοντά στην 
Πέργαμο και την Κυδωνία, ενώ ο Ιεροκλής (Συνέκδ. 14), 
μεταξύ Κυδωνίας και Καντάνου. Η «Κίσαμος πόλις», όπως 
την αναφέρει ο Πτολεμαίος (3,17,8), βρίσκεται στο σημερι-
νό κόλπο της Κισάμου, στα σωζόμενα ερείπια κοντά στο 
Καστέλλι (βενετσιάνικο φρούριο).
Αν και βρισκόταν κοντά στη μεγάλη πόλη Πολυρρήνια, της 
οποίας ήταν επίνειο, λειτούργησε ως αυτόνομη κοινότητα 
και έκοψε δικά της νομίσματα. Τα νομίσματά της απεικόνι-
ζαν στη μια πλευρά κεφαλή του Ερμή με πέτασο και στην 
άλλη δελφίνι και τα γράμματα ΚΣ/ΙΩ.

Βενετοκρατία
Λόγω του πλούτου της και της τοποθεσίας της η Κίσα-
μος ήταν πάντοτε καλά οχυρωμένη. Τα τείχη της πόλης 
πρωτοκτίστηκαν, από τους Βενετούς, (Καλές) και τμήματά 
τους σώζονται ακόμα, δυτικά του τουρκικού φρουρίου. 
Μάλιστα ονομάστηκε Καστέλλι εξ αιτίας του φρουρίου 
της. 

Νεότερα χρόνια
Το Μάιο του 1941, η Κίσαμος έμελλε 
να γράψει κι αυτή την δική της ιστο-
ρία αντίστασης εναντίον των Γερ-
μανών αλεξιπτωτιστών που έσκι-
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ζαν τον ουρανό της και θέλησαν να την 
καταλάβουν. Μάλιστα, η Κίσαμος σ’ αυτή 
την ιστορική μάχη κατέχει μια ξεχωριστή 
θέση: στον Κισαμίτικο κάμπο, στην Ανα-
τολική είσοδο του Καστελλίου, ρίχτηκαν 
οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές σ’ όλο το νησί 
και είναι τιμή για τους υπερασπιστές της 
πόλης ότι κανείς από τους αλεξιπτωπι-
στές δεν διέφυγε. Η νίκη αυτή όμως ήταν 
προσωρινή. Το Καστέλλι λεηλατήθηκε και 
οι κάτοικοί του εκτελέστηκαν σε αντίποι-
να για την αντίσταση που πρόβαλαν. Παρ’ 
ὀλα αυτά ο αγώνας των Κισαμιτών κατά 
του κατακτητή συνεχίστηκε αμείωτος ως 
το τέλος του πολέμου το 1945. 
Το λιτό και απέριττο μνημείο στην είσοδο 
της πόλης μας στέκει αγέρωχο για να μας 
υπενθυμίζει την γενναιότητα  της περή-
φανης κρητικής ψυχής.  

Σύγχρονη εποχή
Στη θέση της σημερινής Κισάμου βρίσκονταν η ελληνο-
ρωμαϊκή πόλη Κίσαμος και το βενετσιάνικο Καστέλλι της 
Κισάμου (Castel Chissamo). Η οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής βασίζεται περισσότερο στο κρασί που παράγει, 
το διάσημο κρασί της Κισάμου (κύρια ποικιλία αμπελιού 
το ρωμαίικο), στο λάδι και στην παραγωγή λοιπών αγρο-
τικών προϊόντων, καθώς επίσης και στην τουριστική της 
υποδομή. Έτσι η μικρή πόλη έχει μετατραπεί σε πολυσύ-
χναστο τουριστικό θέρετρο. Από τη Κίσαμο μπορεί κανείς 
να επισκεφτεί τα ενδιαφέροντα αρχαιολογικά σημεία της 
Πολυρρηνίας και της Φαλάσαρνας, το εντυπωσιακό φα-
ράγγι στα Τοπόλια, τα νησιά ήμερη και άγρια Γραμβούσα, 
τη Λιμνοθάλασσα του Μπάλου, τη μαγευτική παραλία του 
Ελαφονησίου και το Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου.
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1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

Η Ιερά Μητρόπολις Κισσάμου και Σελίνου βρίσκεται στην 
δυτική Κρήτη και σήμερα περιλαμβάνει τις δύο δυτικές 
επαρχίες του νομού Χανίων, την Κίσσαμο και το Σέλινο. 
Έδρα της Μητροπόλεως είναι η πόλη της Κισσάμου. Ποιά 
ήταν η αρχική περιοχή δικαιοδοσίας της Επισκοπής Κισ-
σάμου δεν είναι γνωστό· εάν όμως ληφθεί υπ’ όψη ότι 
υπήρχε Επισκοπή Καντανίας στο Σέλινο (κοντά στο χωριό 
Κακοδίκι), μπορούμε να παραδεχθούμε, ότι η επαρχία Σε-
λίνου δεν υπαγόταν πάντα στην ποιμαντική περιοχή του 
Επισκόπου Κισσάμου.
Το 1860 ονομάστηκε Επισκοπή Κισάμου και Σελίνου, η 
οποία, με Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1962, 
ανυψώθηκε σε Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου -μαζί με 
τις υπόλοιπες Μητροπόλεις της Κρήτης- και ο Επίσκοπός 
της έλαβε τον τίτλο του Μητροπολίτου.
Η Επισκοπή Κισσάμου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις είκο-
σι πρωτοχριστιανικές Επισκοπές της Μεγαλονήσου.
Η δραστηριότητα της Επισκοπής διακόπηκε κατά την 
περίοδο της Αραβοκρατίας στην Κρήτη (826-961), ενώ 
ξανάρχισε κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο. Από το 
1204, με την Ενετοκρατία, ούτε στην Κίσαμο επετράπη να 
διατηρεί Έλληνα Ορθόδοξο Επίσκοπο, αφού είχαν εγκατα-
σταθεί Λατίνοι. Κατά την μακρά αυτήν περίοδο της ξένης 
κυριαρχίας, όσοι από τους Κρήτες επιθυμούσαν να ιερω-
θούν μετέβαιναν στα Κύθηρα, τα οποία διατηρούσαν τότε 
έδρα Αρχιεπισκοπής.
Από το 1645, με την εγκατάσταση στην αγωνιζομένη 
Κρήτη του Ορθοδόξου Μητροπολίτου Κρήτης Νεοφύτου 
Πατελλάρου, ανασυστάθηκε και η Επισκοπή Κισάμου, η 

οποία και διατηρήθηκε καθ’ 
όλη την περίοδο της Τουρκο-
κρατίας. Εξαίρεση αποτελούν 
οι χρόνοι 1831-1860, εξ αιτίας 
των αλλεπαλλήλων κρητικών 
εξεγέρσεων, οπότε ενώθηκε με 
την Επισκοπή Κυδωνίας (Κυδω-
νίας και Κισάμου).
Από την ανασύστασή της, μετά 
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το 1860, εμφανίζεται ως Επι-
σκοπή Κισσάμου και Σελίνου 
και έτσι παραμένει και κατά 
την εποχή της Κρητικής Πο-
λιτείας (1898-1912) και μέχρι 
σήμερα, με έδρα την σημερινή 
πόλη του Καστελλίου.
Είναι γνωστό, ότι, κατά την 
επανάσταση του 1821, μαρτύ-
ρησε δι’ απαγχονισμού ο Επί-
σκοπος Κισάμου Μελχισεδέκ 
μαζί με τον διάκονό του Καλλί-
νικο. Η θανατική καταδίκη τους 
εκτελέσθηκε σε έναν πλάτανο στην κεντρική πλατεία της 
Σπλάντζιας στα Χανιά. Πολλοί κληρικοί των επαρχιών μας 
διακρίθηκαν ως αγωνιστές του μεγάλου δεκαετούς αγώ-
να, όπως ο Μαρτινιανός Περάκης (έπαρχος Σελίνου) και 
ο Κάλλιστος Ιερομνήμων (μετέπειτα Επίσκοπος Κυδωνίας). 
Σημαντικό, επίσης, ρόλο κατά την επανάσταση του 1866-
1869 έπαιξε ο Επίσκοπος Κισάμου Γεράσιμος Στρατηγάκης 
και ο Κισαμίτης Ιερομόναχος και θεολόγος Παρθένιος Πε-
ρίδης. Ο τελευταίος προήδρευσε της γενικής συνελεύσης 
της επανάστασης, ενώ ο ιερεύς γέρων παπά-Εμμανουήλ 
Κασσέλλος (Σελινιώτης) προήδρευσε στην επαναστατική 
κυβέρνηση που σχηματίστηκε.
Ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την αφύπνιση του Γένους 
των Κρητών υπήρξε η παρουσία και δράση και στην πε-
ριοχή μας του Αγίου κυρ Ιωάννου του Ξένου (τέλη του Ι’ 
αι.), ενώ κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας ιδρύθηκαν 
στη Μητρόπολή μας η Πατριαρχική Ιερά Μονή Γωνιάς, 
η Ιερά Μονή Χρυσοσκαλίτισσας (αφιερωμένες και οι δύο 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου), καθώς και διάφορα άλλα 
προσκυνήματα. Η προσφορά τους κατά τις κρητικές επα-
ναστάσεις θεωρείται υψηλής σημασίας για τους απελευθε-
ρωτικούς αγώνες, αλλά και τα παθήματα και τα δεινά που 
υπέστησαν εκ της 
μανίας των εκά-
στοτε κατακτη-
τών ήταν τρομα-
κτικά. 
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Να σημειωθεί επί-
σης, ότι επί Αρχι-
ερατείας του Επι-
σκόπου Κισσάμου 
και Σελίνου Αν-
θίμου Λελεδάκη 
ιδρύθηκε το 1910, 

σε ένα λόφο πάνω από το Καστέλλι, το γυναικείο Μονα-
στήρι του Παρθενώνα.
Κατά τον Β  Παγκόσμιο πόλεμο η περιοχή των δύο Επαρχι-
ών υπέστη πολλά δεινά· ο Επίσκοπος Ευδόκιμος Συγκελά-
κης γυμνώθηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. 
Από το 1945 και εξής, όταν όλοι απελάμβαναν ειρηνικούς 
τους καιρούς, και έχοντας ζωντανή ακόμη την φρίκη των 
πολέμων και των καταστροφικών αποτελεσμάτων τους, 
οι κάτοικοι της Εσπερίας Κρήτης προσπάθησαν να εντεί-
νουν τους ρυθμούς της αποκαταστάσεως και της προό-
δου. Αυτό, με έναν ανεπανάληπτο τρόπο, έλαβε σάρκα και 
οστά επί Αρχιερατείας του Επισκόπου Κισσάμου & Σελί-
νου Ειρηναίου Γαλανάκη, ανδρός λόγιου και δραστηρίου, 
ο οποίος έδειξε μοναδική ικανότητα στην ανέγερση ιδρυ-
μάτων (τυπογραφείο, αγροτικές, τεχνικές και οικοκυρι-
κές σχολές, οικοτροφεία, γηροκομεία και πολλά άλλα) και 
ναών, και όλα αυτά όχι μόνο στην έδρα της Μητροπόλε-
ως, αλλά και στις κωμοπόλεις της περιφέρειας (Βουκολιές, 
Κολυμπάρι, Κάνδανος, Σούγια, Παλαιόχωρα). Κορυφαίο 
δημιούργημά του υπήρξε η ίδρυση της Ορθοδόξου Ακα-
δημίας Κρήτης, στο Κολυμπάρι, ίδρυμα με επιτυχή πνευ-
ματική ακτινοβολία και προσφορά στο νησί μας αλλά και 
παγκοσμίως. 
Είναι αλήθεια ότι κάτω από την πεπνυμένη ποιμαντορία 
του αοιδίμου Μητροπολίτου Ειρηναίου Γαλανάκη μία από 
τις μικρότερες σε πληθυσμό Μητροπόλεις αναδείχθηκε 
από τις πρώτες σε δραστηριότητα και οργάνωση.
Διάδοχος του μακαριστού Γέροντα Ειρηναίου, ύστερα από 
την οικειοθελή παραίτησή του (23-8-2005), εξελέγη ο μέχρι 
τότε Πρωτοσύγκελλός του, Αρχιμ. Αμφιλόχιος Ανδρονικά-
κης και νυν Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου (4-10-
2005), συνεχίζοντας το σωτηριώδες έργο της Εκκλησίας 
στις σύγχρονες απαιτήσεις, προκλήσεις και δυσκολίες.
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Από τα πρώτα χρόνια της 
Αρχιερατείας του και με την 
συνδρομή  μεγάλων δωρη-
τών - ευεργετών του τόπου 
μας ,του Μακαριστού Στυ-
λιανού Φαλδαμή και  της 
συζύγου του Παναγιώτας, 
το έτος 2007 εγκαινιάζεται 
το Φαλδάμειο Οίκημα, το 
οποίο στεγάζει τα Γραφεία 
Διοίκησης της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, το Εκκλησιαστικό 
Βιβλιοπωλεἰο, δανειστική 
Βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέ-
ξεων, σεμιναρίων και άλλες 
δράσεις.
Με την ευγενή δωρεά της οικογένειας Τσατσαρωνάκη, 
εις μνήμη Μαρίας Τσατσαρωνάκη και Γεωργίου Τσατσα-
ρωνάκη, το Σεπτέμβριο του 2012 εγκαινιάζεται από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, το Τσατσαρω-
νάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, ένας φάρος πολιτισμού, 
στον τόπο μας. Στους ιδιαίτερα καλαίσθητους και σύγ-
χρονα εξοπλισμένους χώρους του πραγματοποιούνται 
πλήθος πνευματικών εκδηλώσεων (συνέδρια, ομιλίες, δι-
αλέξεις, σεμινάρια, κ.λ.π.) Λειτουργούν Σχολή εκμάθησης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστήρια αγιογραφίας, 
ψηφιδωτού, κοινωνικά φροντιστήρια, θεατρική ομάδα, 
φωτογραφική ομάδα, το Ωδείο της Ι. Μητροπολεως, Βι-
βλιοθήκη-αναγνωστήριο, χώροι ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, 
Ραδιοφωνικός Εκκλησιαστικός Σταθμός, Σχολή Γονέων, Συ-
νάξεις Νέων «Η Συντροφιά της Χαράς».
Η Ιερά Μητρόπολις αριθμεί 80 Ενορίες.
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2. ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Ο εκθετήριος αυτός χώρος 
δημιουργήθηκε από την 
Ένωση προβολής του έρ-
γου του από Κισάμου και 
Σελίνου Μητροπολίτη Ει-
ρηναίου και εγκαινιάστηκε 
από την Αυτού Θειοτάτη 
Παναγιότητα τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ως ελάχιστος φόρος 
τιμής και ευγνωμοσύνης στο φωτισμένο μας Ιεράρχη Ει-
ρηναίο Γαλανάκη. Τον οραματιστή και ευεργέτη των ψυ-
χών Δεσπότη, ο οποίος στήριξε Πνευματικά με το λόγο 
και την ακτινοβολία του αλλά και υλικά με την εξασφάλι-
ση στέγης και τροφής τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους 
φοιτητές και τους σπουδαστές των Τεχνικών Σχολών των 
Επαρχιών μας, την Κίσαμο και το Σέλινο. Στην προσπάθειά 
της αυτή η Ένωση συνεργάστηκε για την ανακαίνιση του 
χώρου, όπου παλαιότερα στεγάζονταν το Οικοτροφείο 
Θηλέων, με τον τοπικό μας Μητροπολίτη Σεβασμιώτατο 
κ.κ. Αμφιλόχιο, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, άλλους Πολι-
τειακούς φορείς και για τη συγκέντρωση των εκθεμάτων 
με τους οικείους του Σεβασμιωτάτου, την ΑΝΕΚ και πι-
στούς, οι οποίοι παρέδωσαν πολύτιμα προσωπικά αντι-
κείμενα του Γέροντα Ειρηναίου. Τους ευχαριστούμε όλους 
και ευελπιστούμε, ότι θα συνεχιστεί η ανταπόκριση στο 
κάλεσμα μας για να μη μείνει πτυχή της δημιουργικής 
προσωπικότητας του Σεβασμιώτατου κρυμμένη “υπό το 
μόδιον”. Στη περιήγησή τους οι επισκέπτες, θα βρουν απο-
τυπωμένο, κατ’ ανάγκη σε μικρογραφία, το έργο και τη 
ζωή του ταπεινού Λευίτη, του ξεχωριστού Θρησκευτικού 
Ηγέτη, Θεολόγου, Κοινωνιολόγου, Συγγραφέα, Διαπρύσιου 
Κήρυκα του Θείου Λόγου και της αγάπης στον πλησίον και 
προπαντός ανθρώπινου Μητροπολίτη Ειρηναίου. 



13

3. ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Ο Ιερός Μητροπολι-
τικός Ναός Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου 
Κισάμου αποτελεί 
έργο του μακαριστού 
Μητροπολίτη Κισάμου 
και Σελίνου κυρού Ει-
ρηναίου.
Θεμελιώθηκε στα χρό-
νια της Ά   αρχιερα-
τείας του (Οκτώβριος 
1968), και ανεγέρθηκε 
με τις συνδρομές των ευσεβών Κισαμιτών, οι οποίοι επι-
θυμούσαν να έχουν έναν ευμεγέθη Ναό στην πόλη τους. 
Πρωτεργάτες για την ανοικοδόμησή του υπήρξαν οι Εφη-
μέριοι του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - 
Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος κατείχε μέχρι τότε την θέση 
του Μητροπολιτικού Ναού, και οι οποίοι Κληρικοί αγωνί-
σθηκαν, μαζί με τον φιλόχριστο λαό, με ζήλο και αυτοθυ-
σία για την ολοκλήρωσή του.
Ο Ναός εγκαινιάσθηκε κατά την Β΄ Αρχιερατεία του Μη-
τροπολίτη Ειρηναίου, στις 25 Μαρτίου 1985, καθώς μάλι-
στα είναι αφιερωμένος στην εορτή του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου.
Αρχιτεκτονικά φέρει στοιχεία δύο ρυθμών: της τρίκλιτης 
βασιλικής με τρούλλο και του τρίκογχου αγιορειτικού ρυθ-
μού, καθώς σε καθένα από τα πλάγια κλίτη της βασιλικής 
εξέχει από μια κόγχη - των χορών (ιεροψαλτών), όπως λέ-
γονται- που μαζί με την κόγχη του Ιερού σχηματίζουν τον 
τρίκογχο αγιορειτικό ρυθμό (συναντάται κατά κόρον στο 
Άγιον Όρος).
Όπως αναφέρθηκε, το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο 
στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ενώ τα πλάγια στον άγιο 
Ειρηναίο, Επίσκοπο Λουγδούνων (δεξιά), και στους τρεις 
Ιεράρχες, Μεγάλο Βασίλειο, Ιωάννη Χρυσόστομο και Γρη-
γόριο Θεολόγο (αριστερά).
Ο Ναός είναι εσωτερικά κατάγραφος, ιστορημένος με πα-
ραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στον 
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τρούλλο δεσπόζει η μεγάλη μορφή του Παντοκράτορος 
και στην κόγχη η Παναγία ένθρονη, ως Πλατυτέρα των 
Ουρανών.
Η αγιογραφία στο σύνολό της (εκτός από τις εικόνες του 
Τέμπλου, του Άμβωνα, του Δεσποτικού θρόνου και των 
Προσκυνηταρίων) αποτελεί έργο του γνωστού και κατα-
ξιωμένου Κισαμίτη αγιογράφου κ. Νικολάου Γιαννακάκη. 
Η αγιογράφηση του Ναού διήρκησε από το 1989 έως το 
2012.
Τόσο ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ειρηναίος, όσο 
και ο σημερινός Μητροπολίτης κ. Αμφιλόχιος, φρόντισαν 
και φροντίζουν για τον εξωραϊσμό του Ναού, ώστε οποι-
αδήποτε προσθήκη να συμβάλει και να αναδεικνύει το 
κάλλος του Ναού, αλλά και να συνάδει με την Ορθόδοξη 
Εκκλησιαστική τέχνη και παράδοσή μας.
Ως πολύτιμο θησαύρισμα φυλάσσεται, σε μεγαλοπρεπές 
προσκυνητάρι, η εικόνα του νεοφανούς αγίου της Μητρο-
πόλεώς μας, Οσίου Νικηφόρου του λεπρού, ο οποίος κα-
τάγεται από το χωριό Συρικάρι, μαζί με μικρό τεμάχιο από 
το άγιο Λείψανό του. Ο Όσιος Νικηφόρος ο λεπρός συ-
μπεριελήφθη και επίσημα στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του 
Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, τον Δεκέμβριο του 2012.
Ιδιαίτερη ευλογία για τον Μητροπολιτικό μας Ναό απο-
τελεί η έλευση πιστού αντιγράφου της θαυματουργού 
εικόνας Παναγίας Βηματαρίσσης, από την Ι. Μ. Μονή Βα-
τοπαιδίου Αγ. Όρους. Την εικόνα προσέφερε στον Ναό 
ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής αρχιμ. Εφραίμ στις 22 
Νοεμβρίου 2015. Είναι όλη αγιογραφημένη στη Μονή Βα-
τοπαιδίου και εξωτερικά κοσμείται από επίχρυσο «υποκά-
μισο» (επένδυση), πλούσια διακοσμημένο.
Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός ευμοίρησε να υποδεχθεί 
την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο το 1992, αρχιερατεύοντος του 
τότε Μητροπολίτη κ. Ειρηναίου, το 2009, επί αρχιερατείας 
του νυν Μητροπολίτη κ. Αμφιλοχίου, καθώς και το 2016, 
με αφορμή τη σύγκληση της Αγίας Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. 
Στην τελευταία του επίσκεψη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
παρίστατο συμπροσευχόμενος εις το Ιερό Βήμα, μετά των 
λοιπών Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ενώ 
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ιερουργούσε η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα, ο Πάπας 
και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θε-
όδωρος Β΄  (18-6-2016).
Να σημειωθεί ακόμη ότι η Α.Θ.Μ., ο Πάπας και Πατριάρ-
χης Αλεξανδρείας, κ.κ. Θεόδωρος Β , έγινε επισήμως δε-
κτός στον Μητροπολιτικό μας Ναό στις 11-8-2013, καθώς 
και άλλες προσωπικότητες της Εκκλησιαστικής μας Ιστο-
ρίας αλλά και του πολιτικού βίου, όπως ο Αρχιεπίσκοπος 
Αχρίδος κ. Ιωάννης (16-8-2015) εκπρόσωποι των εκάστοτε 
πολιτικών Κυβερνήσεων, ο μακαριστός Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης κ.ά.
Στην ανατολική πλευ-
ρά του Ναού εκτείνεται 
άνετο ενοριακό κέντρο, 
που φιλοξενεί διάφορες 
εκδηλώσεις, ενώ δίπλα 
στο Ναό, προς νότον, 
αναπαύεται ο μακα-
ριστός Μητροπολίτης 
Κισάμου και Σελίνου Ει-
ρηναίος σε λιτό, καλαί-
σθητο, πέτρινο τάφο. Κατά την κηδεία του μακαριστού 
Μητροπολίτη, μάλιστα, πλην των άλλων εκδηλώσεων 
τιμής και μνήμης, κατετέθη δάφνινος στέφανος από την 
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Πρέπει ακόμη να αναφερθεί, ότι μέσα στο χώρο του οι-
κοπέδου της Εκκλησίας, μετά από εκσκαφές της Αρχαιο-
λογικής Υπηρεσίας, έχουν έρθει στην επιφάνεια λείψανα 
σπουδαίας Ρωμαϊκής έπαυλης.
Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου αποτελεί καύχημα της νεώτερης Ναοδομίας στην 
πόλη της Κισάμου, γι’ αυτό και οι Ενορίτες αλλά και γε-
νικότερα οι κάτοικοι της πόλεως τον θαυμάζουν, τιμούν 
τις εορτές και τα πανηγύρια του και επικαλούνται τις πρε-
σβείες της Θεοτόκου και των Αγίων του στην καθημερινή 
ζωή τους.
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4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 
«ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ»

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της 
Ένωσης Προβολής του έργου 
του μακαριστού Μητροπολίτη 
από Κισάμου και Σελίνου Ει-
ρηναίου Γαλανάκη και φίλων 
πραγματοποιήθηκε η αγορά 
κτιρίου από τους κληρονόμους 
του αγιογράφου και πρωτο-
ψάλτη Ιωάννη Αννουσάκη, το 
οποίο θα στεγάσει το πνευμα-
τικό και συγγραφικό έργο του 
αοίδιμου Ιεράρχη.
Το έργο αυτό περιλαμβάνει δε-
κάδες βιβλία, cds, ανακοινώ-
σεις, ομιλίες και πολλά άλλα 
συγγραφικά έργα του Μητρο-
πολίτη Ειρηναίου.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες 
προσφορές από σπουδαίους ανθρώπους, που προτίθε-
νται να προσφέρουν στη Στέγη Βιβλίου, όπως ο κ. Σταμά-
της Αποστολάκης το πολύτιμο αρχείο του, οι κληρονόμοι 
της δημοσιογράφου Φωτεινής και της αδελφής της Μαρί-
ας Αννουσάκη και άλλοι πολλοί.
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5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ

Στο δυτικό τμήμα της πόλης μας 
και πίσω από το Κέντρο Υγείας 
Κισάμου, βρίσκονται ευρήματα 
μεγαλόπρεπούς αστικής έπαυ-
λης, της οποίας το διασωθέν τμή-
μα καταλαμβάνει έκταση 1800 
τ.μ. περίπου. Το υπόλοιπο τμήμα, 
περίπου 500 τ.μ., είναι θαμμένο ή 
κατεστραμμένο κάτω από το δι-
ώροφο κτίριο του Κέντρου Υγεί-
ας. Χρονολογείται στον 2ο-3ο αι. 
μ.Χ.
Περιελάμβανε κεντρική είσοδο 
με προπύλαιο, περίστυλη αυλή, 
οικιακό ιερό, με τετράπλευρο 
βωμό, βοηθητικούς χώρους, 
αγωγό αποχέτευσης λουτρού, 
λουτρό, μαγειρεία, διάδρομο 
εσωτερικής κυκλοφορίας, αψι-
δωτούς χώρους, κ.λ.π. Στο χώρο 
αυτό βρέθηκε πεσμένο, προφα-
νώς από την κόγχη, το λατρευ-
τικό αγαλμάτιο της οικιακής λα-
τρείας, νεαρού Ηρακλή. 
Ανάμεσα στα άλλα ευρήματα πε-
ριλαμβάνονται χώρος υποδοχής, με ψηφιδωτό δάπεδο, 
που απεικονίζει τον Διόνυσο μεθυσμένο με δύο μέλη της 
συνοδείας του και τον ιερό πάνθηρα. Σώζεται επιγραφή 
του ψηφοθέτη Μερόπα. Επίσης αίθριο ψηφιδωτό δάπεδο, 
που απεικονίζει κένταυρο αντιμέτωπο με πάνθηρα.
Στην ανατολική πλευρά, όπου και η κυρία είσοδος του 
σπιτιού από τον ανατολικό δρόμο, υπάρχει πινακίδα με 
την επιγραφή (tabula ansata), που απευθύνει ευχή προς 
τον κτήτορα του σπιτιού Φειδία.
Στους βοηθητικούς χώρους του σπιτιού βρέθηκε νεκρός 
άνθρωπος από το σεισμό του 365 μ.Χ.
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6. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κισά-
μου στεγάζεται στο ενετοτουρ-
κικό μνημείο της πόλης που 
είναι γνωστό ως Διοικητήριο. 
Βρίσκεται στο χαρακτηρισμέ-
νο ως παραδοσιακό τμήμα της 
πόλης, στη θέση που καταλάμ-
βανε ο οικιστικός πυρήνας της 
ενετοκρατίας, έξω από το βε-
νετσιάνικο κάστρο, το «Castel Chissamos», από το οποίο 
προέκυψε και η προηγούμενη ονομασία της πόλης, Κα-
στέλλι.
Κατά την τουρκοκρατία το κάστρο διευρύνθηκε και έκλει-
σε μέσα στην περίμετρό του και το Διοικητήριο. Στη μα-
κραίωνη ιστορία του το μνημείο δέχτηκε πολλές επεμβά-
σεις, από τις οποίες οι πιο πρόσφατες (2000) αφορούσαν 
στην προσαρμογή του στη νέα χρήση του, ως Αρχαιολο-
γικού Μουσείου, για να φιλοξενήσει τα αρχαιολογικά ευ-
ρήματα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της 
Κισάμου. Τα εκθέματά του παρέχουν μια διαχρονική εικό-
να της ιστορίας της περιοχής από την προϊστορική εποχή 
μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή τους παλαιο-
χριστιανικούς χρόνους.
Η έκθεση είναι χωρισμένη σε ενότητες με βάση χρονολογι-
κά και τοπικά κριτήρια κοι είναι κατανεμημένη στο ισόγειο 
και τον όροφο του κτηρίου.

ΙΣΟΓΕΙΟ
Αίθουσα 1: Η έκθεση αρχίζει με ένα γενικό χρονολογικό 
πίνακα και χάρτη με τις αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής 
που παρουσιάζονται μέσα από τα εκθέματα. Ακολουθεί 
η παρουσίαση της μινωικής εποχής με ευρήματα από τις 
ανασκαφές στα Νοπήγεια, πρώην κοινότητας Δραπανιά.
Αίθουσα 2: Η έκθεση εδώ ξεκινά με τη γεωμετρική εποχή 
και εστιάζει στην ιστορική εξέλιξη των σημαντικότερων 
πόλεων-κρατών της δυτικής Κρήτης, την Πολυρρήνια και 
τη Φαλάσαρνα. Οι δύο πόλεις ήκμασαν στους ελληνιστι-
κούς χρόνους, η πρώτη ως χερσαία και η δεύτερη ως ναυ-
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τική δύναμη.
Αίθουσα 3: Συνεχίζεται η παρουσίαση των ελληνιστικών 
χρόνων με κεραμικά ευρήματα από μη αυτόνομες πόλεις 
και οικισμούς της ευρύτερης περιοχής. Χαρακτηριστικά 
δείγματα της κεραμικής παραγωγής της δυτικής πλευράς 
της Κρήτης είναι οι μεγάλοι αμφορείς με μαύρο γάνωμα 
και επίθετα ανάγλυφα εμβλήματα κατασκευασμένα με μή-
τρες. Στην ίδια αίθουσα εκτίθενται ελληνιστικές επιγραφές 
και στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής γλυ-
πτών της περιοχής της Κισάμου, έργα ως επί το πλείστον 
της ρωμαιοκρατίας.

ΟΡΟΦΟΣ
Ολόκληρος ο όροφος είναι αφιερωμένος στην πόλη της 
Κισάμου. Αποτελεί μια προσπάθεια οργάνωσης έκθεσης 
της ρωμαιοκρατίας, η οποία έχει αφήσει τόσα πολλά μνη-
μεία στην Κρήτη, επισκιασμένα όμως κάτω από το δυνατό 
φως της προβολής του μινωικού πολιτισμού της. 
Η ελληνορωμαϊκή πόλη της Κισάμου, όντας η ίδια λιμά-
νι στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων της εποχής, 
παρουσιάζει μια ιδιαίτερη άνθηση στους ρωμαϊκούς αυτο-
κρατορικούς χρόνους. Από τις ανασκαφικές ανακαλύψεις 
ξεχωρίζουν οι εκτεταμένες αστικές επαύλεις, απ’ όπου δι-
ασώθηκαν κυρίως τα ψηφιδωτά δάπεδα, κάποια γλυπτά, 
μαρμάρινα τραπεζοφόρα και πλήθος ενδείξεων τοιχογρα-
φικού διακόσμου, πεσμένου στο έδαφος σε θραύσματα.
Η έκθεση αρχίζει από το χώρο του κλιμακοστασίου και 
του ανελκυστήρα, όπου υπάρχει πληροφοριακό υλικό και 
στη συνέχεια παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά δείγμα-
τα τοιχογραφιών και τραπεζοφόρα με ανάγλυφη και γλυ-
πτή διακόσμηση.
Αίθουσα 4: Η μεγαλύτερη αίθουσα του Μουσείου είναι 
αφιερωμένη στην παρουσίαση των αστικών επαύλεων 
της ελληνορωμαϊκής Κισάμου. Εδώ μπορεί να θαυμάσει 
κανείς ψηφιδωτά δάπεδα με ενδιαφέρουσες εικονογραφι-
κές παραστάσεις, ένα δείγμα opus sectile (μαρμαροθέτημα 
σε δάπεδο), ένα ηλιακό ρολόι και γλυπτά.
Αίθουσα 5: Η έκθεση της αίθουσας εστιάζεται στην οικο-
νομία της πόλης μέσα από τη νομισματική κυκλοφορία και 
τους κρυμμένους θησαυρούς (προθήκη ειδικών συνθη-
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κών) αλλά και τις εμπο-
ρικές σχέσεις της με βάση 
τους αμφορείς, ντόπιους 
και εισηγμένους, με ανά-
λογο εποπτικό υλικό.
Αίθουσα 6: Παρουσιάζε-
ται η καθημερινή ζωή με 
αγγεία οικιακής χρήσης και αντικείμενα, στην πλειονό-
τητα τους από ευτελή υλικά, πηλό, μέταλλο ή οστό, κα-
θώς και η βιοτεχνική παραγωγή μέσα από ανεσκαμμένα 
κεραμικά αλλά και μεταλλευτικά εργαστήρια. Σε προθήκη 
ειδικών συνθηκών εκτίθενται μετάλλινα αντικείμενα από 
το στρώμα καταστροφής. Στη συνέχεια επιχειρείται να δο-
θεί μια εικόνα της βιβλικής καταστροφής της πόλης από 
το σεισμό του 365 μ.Χ., που σηματοδοτεί και το τέλος της 
ακμής της.
Αίθουσα 7: Η τελευταία εκθεσιακή ενότητα είναι αφιε-
ρωμένη στον κόσμο του θανάτου. Από την πρώιμη ιστο-
ρική περίοδο της Κισάμου μια γυναικεία ταφή με πολλά 
κτερίσματα του 4ου αι. π.Χ. καταλαμβάνει μια ολόκληρη 
προθήκη. Στη ρωμαιοκρατία ανήκει το μεγαλύτερο μέρος 
των υπόλοιπων ταφικών κτερισμάτων. Ωστόσο η έκθεση 
περιλαμβάνει και τη μεταβατική εποχή της ύστερης αρ-
χαιότητας, δηλαδή της παλαιοχριστιανικής εποχής. Έτσι ο 
επισκέπτης μπορεί να δει κτερίσματα παλαιοχριστιανικών 
τάφων ως επιβίωση των αρχαίων ταφικών εθίμων και 
επιτύμβιες χριστιανικές επιγραφές που αποδεικνύουν την 
κρατούσα πλέον νέα θρησκεία μετά το σεισμό και κυρίως 
από τις αρχές του 5ου αι. μ.Χ. και εξής. Προθήκη ειδικών 
συνθηκών περιλαμβάνει όλα τα κοσμήματα από πολύτιμα 
και ημιπολύτιμα υλικά.
Το σύνολο της έκθεσης του Μουσείου περιλαμβάνει αρκε-
τό πληροφοριακό και εποπτικό υλικό. Για την πληρέστερη 
ενημέρωση και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 
επισκεπτών υπάρχει στη διάθεση τους μια ηλεκτρονική 
παρουσίαση με έρευνα και τεκμηρίωση γύρω από τον 
πλέον καταστροφικό σεισμό της αρχαιότητας, το 365 μ.Χ., 
που έπληξε διαφορετικά σημεία της μεσογειακής λεκάνης 
και την Κρήτη και ισοπέδωσε την Κίσαμο.
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7. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Σε ενα παλιό Αρχοντικό στο 
κέντρο της πόλης μας, ευγενής 
δωρεά του Δρ. Σεραφείμ Κα-
στανάκη, Καθηγητή Ιατρικής, 
Άρχοντος Ακτουάριου του Οι-
κουμενικού Θρόνου, θα στε-
γαστεί τό Μουσείο Εκκλησια-
στικής Τέχνης και Βυζαντινών 
Εικόνων. Την αναπαλαίωση και 
διαμόρφωση του Αρχοντικού 
και του περιβάλλοντος χώρου 
έχει αναλάβει ο διακεκριμμέ-
νος Αρχιτέκτων-Μηχανικός κ. 
Γεώργιος Γιαννίτσαρης, Καθη-
γητής του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου.
Στο Μουσείο, που θα φέρει το 
όνομα του Δωρητή, θα τοποθε-
τηθούν φορητές Εικόνες σπου-
δαίων Αγιογράφων της Κρητι-
κής Σχολής και  άλλων Σχολών, 
πολύτιμα Εκκλησιαστικά Κειμή-
λια, παλαιά χειρόγραφα, Ιερά 
Άμφια κ.λ.π. και αναμφίβολα θα 
συμβάλει στην αύξηση του θρη-
σκευτικού τουρισμού του τόπου 
μας.
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8. Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 
& ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Στο δυτικότερο άκρο της Κρήτης, 
την όμορφη πόλη της Κισάμου και 
στη δύναμη της Ιεράς Μητροπό-
λεως Κισάμου και Σελίνου, ευρί-
σκεται ο παλαίφατος και ιστορι-
κός Ναός Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος και Αγίου Σπυρίδωνος. 
Είναι ο καθεδρικός Ναός της ομώ-
νυμης ενορίας, ο πολιούχος και 
προστάτης της πόλεως. 
Είναι κτίσμα του έτους 1865 και 
κτίστηκε πάνω στα ερείπια μικρού 
Ναού, βεβηλωμένου από τους 
Τούρκους. Eίναι ρυθμού βασιλικού, 
λιθόκτιστος, και η οροφή του στηρίζεται σε τέσσερις μαρμά-
ρινους κίονες, λείψανα αρχαίου Ελληνικού θεάτρου της Κισά-
μου.
Στην Κρητική επανάσταση του 1889 και εις αντίποινα των χρι-
στιανών, οι Τούρκοι περιύβρισαν τον Ναό, τον λεηλάτησαν, 
άρπαξαν κάθε χρήσιμο σ’ αυτούς και τελευταία τον έκαψαν. 
Το έτος 1911 στην δυτική πλευρά του Ναού, προστέθηκε το 
υπάρχoν λιθόκτιστο και άριστης κατασκευής κωδωνοστάσιό 
του, με υλικά που πάρθηκαν από το Τούρκικο τζαμί και φρού-
ριο της Κισάμου. 
Στο κωδωνοστάσιο ευρίσκονται πέντε καμπάνες. Η μεσαία και 
μεγαλύτερη ξεπερνά σε βάρος τον ένα τόνο και είναι δωρεά 
του Κισαμίτη δωρητού και ευεργέτου Ιωάννου Χουδαλάκη. 
Ο Ναός έχει αγιογραφηθεί με βυζαντινή αγιογραφία από τον 
αγιογράφο Ν. Γιαννακάκη κατά τα έτη 1995 – 2005, με δωρεές 
των ενοριτών και κατοίκων της πόλεως.
Στο Ναό εκτός των πολλών Ιερών Λειψάνων διαφόρων Αγί-
ων της Εκκλησίας μας, φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός, η 
πρώτη εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος, η οποία κατασκευάστη-
κε στη Ρωσία, δι’ εξόδων τοῦ Ιωάννου Ροκάκη, το έτος 1866. 
Αυτή η εικόνα είναι η μόνη που διασώθηκε θαυματουργικά 
από την λεηλασία και την καταστροφή των Τούρκων κατά την 
Κρητική επανάσταση του 1889 και έσωσε πολλάκις την πόλη 
από πολλές συμφορές και κινδύνους.  
Στην ανατολική πλευρά του Ναού υπάρχει κτιριακό συγκρό-
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τημα, το οποίο οικοδομήθηκε περίπου το έτος 1880, με συν-
δρομές των κατοίκων και χρησιμοποιήθηκε για περισσότερα 
από 60 χρόνια ως το μόνο Δημοτικό Σχολείο της Κισάμου. 
Στον πόλεμο του 1940, το κτίριο υπέστη καταστροφή από 
τον βομβαρδισμό των Γερμανών κατακτητών, (σημάδια από 
εχθρικά βλήματα υπάρχουν και φαίνονται ακόμα στους τοί-
χους του) και μετά την λήξη του πολέμου αγοράστηκε από 
την Ενορία και επισκευάστηκε, για να γίνει το ενοριακό πνευ-
ματικό της κέντρο, με την πλούσια προσφορά και την μεγάλη 
ιστορία του. 
Στην βόρεια πλευρά του Ναού, υπάρχει το ενοριακό βυζαντινό 
μουσείο του. Το κτίριο είναι νεότερο, αλλά φιλοξενεί διάφορα 
κειμήλια και πνευματικούς θησαυρούς, που απέμειναν από 
τους ιερόσυλους του παρελθόντος. Στο μουσείο φυλάσσονται 
επίσης εικόνες διαφόρων τεχνοτροπιών και εποχών, οι οποίες 
απαρτίζουν ενδιαφέρουσες ομάδες και καλύπτουν μια περίο-
δο τουλάχιστον δύο αιώνων.
Το μουσείο κοσμούν ακόμα ιερά σκεύη καλής τέχνης, (Σταυροί 
ευλογίας και αγιασμού, Δισκοπότηρα, Θυμιατά, Αντιμήνσια) 
και Λειτουργικά βιβλία του 19ου και 20ου αιώνα, με πολυτι-
μότερο το Ευαγγέλιο του 1818, γραμμένο στην παλαιά γραφή, 
καθώς και Αρχιερατικά και Ιερατικά άμφια μακαριστών Αρχι-
ερέων και Ιερέων της Μητροπόλεως και της Ενορίας. Φυλάσ-
σεται ακόμα χρυσοΰφαντη ιερατική φορεσιά, η οποία δωρή-
θηκε στο Ναό από την σύζυγο του Πρίγκηπος Γεωργίου του Β .́
Την κεντρική πλατεία της πόλεως, (πλατεία Τζανακάκη), κο-
σμεί το ιστορικό ενοριακό παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, το οποίο είναι κτίσμα του 16ου 
αιώνα και συγκεκριμένα του έτους 1595, όπως αναφέρει η 
κτητορική του επιγραφή. Κτήτορας του Ναού αναφέρεται η 
οικογένεια Δημητρίου και Σωσσάνης και τα τέκνα αυτών, Μι-
χαήλ και Θεοδόσιος.
Ο Ναός είναι ένας από τους τρεις που γλύτωσαν την κατε-
δάφιση από την μανία των Τούρκων, ίσως 
επειδή σεβάστηκαν ή φοβήθηκαν τον Αρ-
χάγγελο Μιχαήλ, του οποίου τιμά την μνή-
μη. Όμως ο Ναός βεβηλώθηκε και μετα-
τράπηκε σε κατάστημα, (μπακάλικο), από 
Τούρκο, ονομαζόμενο Ζαραούλη. Μετά την 
λήξη της Τουρκοκρατίας, ο Ναός ξανά κα-
θιερώθηκε και δόθηκε στην Ορθόδοξη Χρι-
στιανική λατρεία. 
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