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Δ
ιατρέξαντες τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν 
ἀγώνων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς καί βιώσαντες ἐν κατανύξει τά σε-

πτά Πάθη τοῦ Κυρίου, ἔμπλεοι νῦν τοῦ ἀϊδίου 
φωτός τῆς λαμπροφόρου Αὐτοῦ Ἐγέρσεως, 
ὑμνοῦμεν καί δοξολογοῦμεν τό ὑπερουράνιον 
ὄνομα Αὐτοῦ, ἀναβοῶντες τό κοσμοχαρμόσυ-
νον «Χριστός Ἀνέστη!».

Ἀνάστασις εἶναι ὁ πυρήν τῆς πίστεως, τῆς 
εὐσεβείας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἐλπίδος τῶν 
Ὀρθοδόξων. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν θε-
ανθρωπίνην μυστηριακήν καί λατρευτικήν, 
πνευματικήν, ἠθικήν καί ποιμαντικήν ἔκφρασίν 
της καί εἰς τήν καλήν μαρτυρίαν περί τῆς ἐλ-
θούσης ἐν Χριστῷ χάριτος καί τῆς προσδοκω-
μένης «κοινῆς ἀναστάσεως», ἐνσαρκώνει καί 
ἀντανακλᾷ τήν συντριβήν τοῦ κράτους τοῦ 
θανάτου διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, καί τήν ἀπελευθέρω-
σιν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλ-
λοτρίου». Ἀνάστασιν μαρτυροῦν οἱ Ἅγιοι καί 
οἱ Μάρτυρες τῆς πίστεως, τό δόγμα, τό ἦθος, 
ἡ κανονική δομή καί λειτουργία τῆς Ἐκκλησί-
ας, οἱ ἱεροί ναοί, τά μοναστήρια καί τά σεπτά 
προσκυνήματά μας, ὁ ἔνθεος ζῆλος τοῦ ἱεροῦ 
κλήρου, ἡ ἀπροϋπόθετος ἀφιέρωσις τοῦ ἔχειν 
καί τοῦ εἶναι τῶν μοναχῶν εἰς τόν Χριστόν, τό 
ὀρθόδοξον φρόνημα τῶν πιστῶν καί ἡ ἐσχα-
τολογική ὁρμή συνόλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
τρόπου τοῦ βίου.

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα δέν εἶναι διά τούς 
Ὀρθοδόξους μία προσωρινή ἀπόδρασις ἀπό 

τήν ἐγκόσμιον πραγματικότητα καί τάς ἀντι-
φάσεις της, ἀλλά διατράνωσις τῆς ἀκλονήτου 
πίστεως, ὅτι ὁ πατήσας θανάτῳ τόν θάνατον 
Λυτρωτής τοῦ ἀδαμιαίου γένους εἶναι ὁ Κύρι-
ος τῆς ἱστορίας, ὁ ἀεί «μεθ᾽ ἡμῶν» καί «ὑπέρ 
ὑμῶν» Θεός τῆς ἀγάπης. Πάσχα εἶναι ἡ βιω-
ματική βεβαιότης, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλευ-
θεροποιός Ἀλήθεια, τό θεμέλιον, ὁ ὑπαρκτικός 
ἄξων καί ὁρίζων τῆς ζωῆς μας. «Χωρίς ἐμοῦ οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε ,́ 5). Οὐδεμία 
περίστασις, «θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός 
ἤ λοιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα» 
(Ρωμ. η ,́ 35) δύναται νά χωρίσῃ τούς πιστούς 
ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ ἀκλόνη-
τος πεποίθησις ἐμπνέει καί ἐνισχύει τήν δημι-
ουργικότητά μας καί τήν βούλησιν νά καθιστά-
μεθα ἐν τῷ κόσμῳ «Θεοῦ συνεργοί» (Ἀ Κορ. 
γ́ 9). Ἐγγυᾶται, ὅτι ἀπέναντι εἰς ἀνυπέρβλητα 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *
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ἐμπόδια καί ἀδιέξοδα, ἐκεῖ ὅπου κατ̓  ἄνθρω-
πον δέν διαφαίνεται λύσις, ὑπάρχει ἐλπίς καί 
προοπτική. «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦ-
ντι με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ́ , 13). Ἐν Χριστῷ ἀνα-
στάντι γνωρίζομεν ὅτι τό κακόν, ὑπό ὅλας του 
τάς μορφάς, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς 
τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος. 

Πεπληρωμένοι εὐγνωμοσύνης καί χαρᾶς 
διά τήν ἀποδοθεῖσαν ὑπό τοῦ Κυρίου τῆς δό-
ξης τιμήν καί ὑψίστην ἀξίαν εἰς τόν ἄνθρωπον, 
θλιβόμεθα ἐνώπιον τῆς πολυκεφάλου βίας, τῆς 
κοινωνικῆς ἀδικίας καί τῆς καταπατήσεως τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἰς τήν ἐποχήν μας. 
«Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα» καί τό 
«Χριστός Ἀνέστη» συνηχοῦν σήμερον μέ τήν 
κλαγγήν τῶν ὅπλων, τήν κραυγήν ἀγωνίας 
τῶν ἀθώων θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας καί 
τῶν προσφύγων, μεταξύ τῶν ὁποίων εὑρί-
σκονται πολυάριθμα ἀθῶα παιδία. Διεπιστώ-
σαμεν ἰδίοις ὄμμασι τά προβλήματα κατά τήν 
πρόσφατον ἐπίσκεψίν μας εἰς τήν Πολωνίαν, 
ὅπου κατέφυγεν ὁ κύριος ὄγκος τῶν προσφύ-
γων ἐξ Οὐκρανίας. Συμπάσχομεν μέ τόν εὐσεβῆ 
καί γενναῖον Οὐκρανικόν λαόν, ὁ ὁποῖος αἴρει 
βαρύν σταυρόν, προσευχόμεθα καί ἀγωνιζό-
μεθα διά τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην δἰ  
ὅσους τάς στεροῦνται. Εἶναι ἀδιανόητον δἰ  
ἡμᾶς τούς Χριστιανούς νά σιωπῶμεν ἐνώπιον 
τῆς καταρρακώσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιο-
πρεπείας. Ὁμοῦ μετά τῶν θυμάτων τῶν ἐνό-
πλων συγκρούσεων, ὁ «μεγάλος ἡττημένος» 
τῶν πολέμων εἶναι ἡ ἀνθρωπότης, ἡ ὁποία εἰς 
τήν μακράν ἱστορίαν της δέν κατώρθωσε νά 
καταργήσῃ τόν πόλεμον. Ὁ πόλεμος ὄχι μόνον 
δέν λύει προβλήματα, ἀλλά δημιουργεῖ νέα καί 
πολυπλοκώτερα. Σπείρει διχασμόν καί μῖσος, 
μεγεθύνει τό χάσμα μεταξύ τῶν λαῶν. Ἡμεῖς 
πιστεύομεν στερρῶς, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης δύνα-
ται νά ζήσῃ χωρίς πολέμους καί βίαν.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῆς φύσεώς 
της, λειτουργεῖ ὡς παράγων εἰρήνης. Ὄχι μό-
νον δέεται ὑπέρ τῆς «ἄνωθεν εἰρήνης» καί τῆς 
«εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου», ἀλλά τονίζει 

τήν σημασίαν τῆς ἀνθρωπίνης προσπαθείας 
διά τήν ἑδραίωσίν της. Ἴδιον τοῦ χριστιανοῦ 
εἶναι πρωτίστως «τό εἰρηνοποιεῖν». Ὁ Χριστός 
μακαρίζει τούς εἰρηνοποιούς, ὁ ἀγών τῶν 
ὁποίων εἶναι ἁπτή παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ 
κόσμῳ καί εἰκονίζει τήν εἰρήνην τήν «πάντα 
νοῦν ὑπερέχουσαν» (Φιλιπ. δ́ , 7), ἐν τῇ «καινῇ 
κτίσει», ἐν τῇ εὐλογημένῃ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρός 
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Ἐκ-
κλησία μας, ὡς προσφυῶς τονίζεται εἰς τό κεί-
μενον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ὑπέρ 
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς». Τό κοινωνικό ἦθος της 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, «τιμᾷ τούς μάρτυρες, 
οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τή ζωή τους γιά τήν 
εἰρήνην, ὡς μάρτυρες τῆς δύναμης τῆς ἀγά-
πης, τοῦ κάλλους τῆς δημιουργίας στήν ἀρχι-
κή καί τελική της μορφή, καί τῆς ἰδεώδους ἀν-
θρωπίνης συμπεριφορᾶς, ὅπως τήν ὑπέδειξε ὁ 
Χριστός κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας διακο-
νίας Του» (§ 44).

Τό Πάσχα εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, 
χαρᾶς καί εἰρήνης. Ἀνυμνοῦντες εὐσεβοφρό-
νως τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί βιοῦντες 
ἐν αὐτῇ καί τήν ἰδικήν μας συνανάστασιν, προ-
σκυνοῦντες δέ ἐν πίστει τό μέγα μυστήριον τῆς 
Θείας Οἰκονομίας, καί μετέχοντες τῆς «κοινῆς 
τῶν ὅλων πανηγύρεως», ἀπευθύνομεν  ἐκ τῆς 
ἀεί σταυροαναστασίμου πανσέπτου καθέδρας 
τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πρός πά-
ντας ὑμᾶς, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέ-
στατα τέκνα, ἐγκάρδιον πασχάλιον χαιρετι-
σμόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ̓  ὑμᾶς τήν χάριν καί 
τό ἔλεος τοῦ νεκρώσαντος τόν ᾍδην καί χα-
ρισαμένου ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ τοῦ παντός.  

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκβ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Ἐγκύκλιος ΠάσχαἘγκύκλιος Πάσχα
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

Κισάμου καί Σελίνου 
κ. Ἀμφιλοχίου

τάσταση πού φανερώνονται σ’ ἐμᾶς, ἐν 
μέρει, τά μυστήρια τοῦ μέλλοντος αἰῶ-
νος. ….Ἀναστήθηκα καί μέσα μου, μαζί 
μου ἀναστήθηκε ὅλος ὁ κόσμος».

(Ὅσιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ) 

δελφοί ἀγαπημένοι, ἄνδρες, γυ-
ναῖκες καί παιδιά, φωτόλουστα 
τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

Τό αἰώνιο καί διαχρονικό μήνυμα τῆς 
ἐλπίδας, τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς «ἠγέρ-
θη οὐκ ἔστιν ὦδε» (Μάρκ. 16,6), σαλπί-
ζεται καί πάλι ἀπό τόν Ἄγγελο, κηρύσ-
σεται ἀπό τίς Μυροφόρες, εὐαγγελίζεται 
ἀπό τούς Μαθητές, καθώς ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο ἀπ’ ὅλα τά 
γεγονότα τοῦ κτιστοῦ κόσμου. Ἀποτελεῖ 
τόν θρίαμβο τῆς ζωῆς κατά τοῦ θανάτου· 
τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ ἄδη· τῆς ἀλήθειας 
κατά τοῦ ψεύδους· τῆς χαρᾶς κατά τῆς λύ-
πης· τοῦ φωτός κατά τοῦ σκότους. Αἰώνια, 
καθολική καί οἰκουμενική, ἡ εὐφροσύνη 
καί ἡ χαρά γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
μας. Οὐρανός καί γῆ συν-εὐφραίνονται 
καί συν-ἀγάλλονται. «Οὐρανοί μέν ἐπαξί-
ως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δέ ἀγαλλιάσθω· 
ἑορταζέτω δέ κόσμος, ὀρατός τε ἅπας 
καί ἀόρατος. Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐ-
φροσύνη αἰώνιος» (Κανόνας Πάσχα). Τό 
κενό μνημεῖο, θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, «ἡ 
ζωή ἐκ τάφου ἀνέτειλε». Ἀναζωογονεῖται 
ἡ ἐλπίδα, ἀνατέλει ἡ Ἄνοιξη, φωτίζονται οἱ 
καρδιές, νικᾶ ἡ ἀγάπη, διαλύεται ὁ φόβος 
καί ἡ κατήφεια, ἀνοίγεται καί πάλι ἡ θύρα 
τοῦ Παραδείσου. 

Ἀνάσταση: Ἡ ἄνοιξη τῆς ζωῆς μας, 
καθώς τό «Χριστός Ἀνέστη» σημαίνει: «ὁ 
ἄνθρωπος ἀνέστη», ὅπως σημειώνει καί ὁ 
Ὅσιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ. 

Ὅμως, ἀδελφοί μου, ἀγαπημένοι: 
Σέ ἕναν κόσμο πού βυθίζεται στήν 

αὐτοεξάντλησή του καί μοιάζει νά ὁδη-
γεῖται στό πραγματικό τέλος τῆς ἱστορίας 
του, σέ ἕναν κόσμο κατακερματισμένο καί 
πληγωμένο ἀπό τίς θηριώδεις ἐπιλογές 
ἡγητόρων του, σέ ἕναν κόσμο πού ἡ ὀσμή 

ΠΡΟΣ:
Τόν Ἱερό Κλῆρο, 
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες 
καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο λαό 
τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου

«Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ νοηματοδοτεῖ κάθε ἀνθρώπινη δο-
κιμασία καί μέ τήν προσευχή ἀνάγει τήν 
ψυχή στήν ἀπάθεια. Χωρίς ὅμως πίστη 
(στήν Ἀνάσταση) κάθε δοκι-μασία γίνεται 
σχεδόν παράλογη: στερεῖται νοήματος… 
Ὁ Χριστιανός γνωρίζει ὅτι βρίσκεται “σέ 
πόλεμο” πρός τόν κοινό ἐχθρό ὅλων, τό 
θάνατο. Στήν οὐσία ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει 
ἄλλον ἐχθρό. Παλεύομε γιά τήν ἀνάστα-
ση, τήν προσωπική καί κάθε ἄλλου συναν-
θρώπου. Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση εἶναι ἕνα 
μυστήριο. Μόνο κατά τήν ὥρα τῆς προ-
σευχῆς ἐρχόμαστε μερικές φορές σέ κα-

Ἀ
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τοῦ θανάτου κυριαρχεῖ τῆς ζωῆς, καθώς, 
ἀδελφός σκοτώνει ἀδελφό, ὅπως ὁ Κάϊν 
τόν Ἄβελ, σέ ἕναν κόσμο ὅπου οἱ ἰσχυροί 
τῆς γῆς μοιράζουν καί πάλι τήν ἀνθρωπό-
τητα, χτίζοντας τούς θρόνους τους πάνω 
στό αἷμα χιλιάδων ἀθώων: παιδιῶν, γυ-
ναικῶν καί ἀνδρῶν, ἀφήνοντας πίσω τους 
ἑκατόμβες νεκρῶν, χιλιάδες πρόσφυγες, 
θάνατο καί ἀποκαΐδια, σέ ἕναν κόσμο πού 
ἔχει μάθει νά σταυρώνει καί ὄχι νά σταυ-
ρώνεται, σέ αὐτόν τόν κόσμο, ἀλήθεια, 
πόσο καί πῶς μπορεῖ νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος 
τήν χαρά τῆς Ἀνάστασης; 

Ναί, ἀδελφοί μου! 
Εἶναι ἀλήθεια! Στούς καιρούς μας δέν 

δοκιμάζονται μόνο οἱ ἀντοχές μας. Δο-
κιμάζεται καί ἡ πίστη μας. Κλονίζεται, 
ταλανίζεται. Κυριαρχεῖ, σέ πολλούς ἀπό 
ἐμᾶς, ἡ ἀπογοήτευση καί ἡ ἀνασφάλεια, 
ἡ ἀπορία καί ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ σύγχυση, ὁ 
φόβος καί ἡ ταραχή. Στήν ἐναγώνια ἀνα-
ζήτηση μοιάζει νά μήν βρίσκουμε νόημα 
καί ἐλπίδα ζωῆς. 

Σκέφτομαι ὅμως: Δέν δοκιμάστηκαν, 
δέν κλονίστηκαν, δέν φοβήθηκαν καί δέν 
ἀπογοητεύτηκαν καί οἱ Μαθητές τοῦ Χρι-
στοῦ ὅταν Τόν ἀντίκρισαν κρεμασμένο 
στόν Σταυρό; Ὅταν, φοβισμένοι καί τρο-
μοκρατημένοι, παρακολούθησαν ὅτι ἀκο-
λούθησε: Τόν Θάνατο καί τήν Ταφή Του; 

Ναί! Φοβήθηκαν. Τρομοκρατήθηκαν 
καί κλονίστηκαν. Δοκιμάστηκε ἡ πίστη 
τους. Ἀλλά ὅλα αὐτά δέν τούς ἐμπόδισαν 
νά γίνουν μάρτυρες καί κήρυκες τῆς Ἀνα-
στάσεως. Νά ἀκούσουν τήν φωνή τοῦ Ἀνα-
στάντος Χριστοῦ: «Θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα 
τόν κόσμον» (Ἰω. 16,33). Ἔχετε θάρρος, 

δύναμη καί πίστη σέ Ἐμένα, καθώς Ἐγώ 
πού νίκησα τόν θάνατο, Ἐγώ εἶμαι Ἐκεῖ-
νος πού νικῶ καί τόν κόσμο. Μήν ἀπελ-
πίζεστε καί μήν ἀπογοητεύεστε. Νά χαί-
ρεστε: «Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται, 
τῆς Ἀναστάσεως τήν πεῖραν εἰληφότα», 
(Αἶνοι, Τρίτης Διακαινισίμου), ἀφοῦ: «Νῦν 
πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε 
καί γῆ, καί τά καταχθόνια», πανηγυρί-
ζουν τοῦ Κυρίου τήν Ἔγερση.

Θαρσεῖτε, λοιπόν, εὐλογημένα παι-
διά τῆς Ἐκκλησίας μας. Θάρρος, δύναμη 
καί πίστη ἀντλεῖστε -νά ἀντλήσουμε ὅλοι 
μας- ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. 
Ἡ ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ, ὅσο καί ἄν μᾶς 
τρομάζει, εἶναι πρόσκαιρη· τό φῶς πάντα 
νικᾶ τό σκοτάδι. Τά σύννεφα, ὅσο καί ἄν 
κρύψουν τόν ἥλιο, δέν μποροῦν νά τόν 
ἀφανίσουν, νά τόν ἐξαλείψουν.                      

Ρώτησα, πρόσφατα, συνομιλητή μου: 
«Πιστεύεις στήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ»; Μοῦ ἀπάντησε: «Ὅσο ὑπάρχει 
Ἀνάσταση δέν φοβᾶμαι τίποτα»!! Ἐμεῖς; 
Τί ἀπαντᾶμε ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, σ’ αὐτή 
τήν ἐρώτηση; Ὁ Χριστός ὄντως Ἀνέστη! 
Ἐμεῖς; Θά ἀναστηθοῦμε;

Καλή Ἀνάσταση, ἀγαπημένα παιδιά 
τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τήν σκέψη καί τήν 
προσευχή μας στραμμένη στούς ἐν πολέμῳ 
εὐρισκομένους ἀδελφούς τῆς Οὐκρανικῆς 
γῆς, ὡς καί σέ κάθε κατατρεγμένο, πονε-
μένο καί ἀδικημένο ἀδελφό, ὅπου γῆς· νά 
ἀναστηθοῦν οἱ ζωές τους καί νά ἐλευθερω-
θοῦν ἀπό κάθε τυρανική δυναστεία. 

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Σέ πρόσφατο ὑπηρεσιακό ταξίδι συνά-
ντησα, στό ἀεροδρόμιο, γνωστό πρό-
σωπο τό ὁποῖο εἶχα καιρό νά δῶ. Στήν 

συζήτηση πού ἀκολούθησε μέ ρώτησε ἐάν 
εἶχα ὑπ’ ὄψη μου τήν πρόσφατη καμπάνια 
τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης «γιά θέματα 
ρατσισμοῦ, μισαλλοδοξίας & ἐγκλημάτων 
μίσους». Δήλωσα ἄγνοια καί ὑποσχέθηκα 
πώς θά τήν ἀναζητήσω. Μοιράζομαι, λοι-
πόν, λίγες σκέψεις, ἕναν προβληματισμό, 
καθώς θεωρῶ ὅτι ἀφορᾶ ὅλους μας καί, κυ-
ρίως, τό μέλλον τῆς «Πατρίδας», ὅπως ἀνα-
φέρεται στήν περί οὖ ὁ λόγος καμπάνια.

Τί ἀφορᾶ ἡ καμπάνια αὐτή; Πρόκειται 
περί ἐκστρατείας - καμπάνιας τοῦ Ὑπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, στό ὄνομα τῆς «κατα-
πολέμησης τοῦ ρατσισμοῦ». Προφανῶς στά 
πρότυπα πρόσφατης ἀνάλογης καμπάνιας 
μέ ἀφίσες τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἡ 
ὁποία (καμπάνια) προκάλεσε ἔντονες ἀντι-
δράσεις στήν Γαλλία γιά τά λάθος μηνύματα 
πού ἔδιδε καί οἱ ἀφίσες ἀποσύρθηκαν ἀπό 
τούς δημόσιους χώρους. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά 
καθ' ἡμᾶς, ἡ καμπάνια αὐτή τοῦ Ὑπουργεί-
ου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει σποτάκι καί 
ἀφίσες, μέ κεντρικό πρόσωπο τήν «Σαχάρ», 
ὅπως ὀνομάζεται. Μιά συμπαθητική καί χα-
μογελαστή κοπέλα, ἡ ὁποία φορᾶ στό κεφά-
λι της μαντίλα (μαντίλα ὀφείλουν νά φορέ-
σουν οἱ γυναῖκες λίγο πρίν προχωρήσουν 
στό στάδιο τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας, σύμφωνα 
μέ τίς ἰσλαμικές παραδόσεις)· μέ ὑψωμένο σέ 
σχῆμα γροθιᾶς τό δεξί της χέρι καί δίπλα τό 
σύνθημα: «Κοινωνία χωρίς ρατσισμό, Κοι-
νωνία μέ μέλλον», (μέ κεφαλαῖα γράμματα). 
Στό σχετικό δέ σποτάκι ἡ «Σαχάρ» μᾶς πλη-
ροφορεῖ ὅτι εἶναι πολύ χαρούμενη πού, πλέ-
ον, ἔχει μιά «δεύτερη πατρίδα», ὅπως λέει. 

Σύμβολα 
καί 

συμβολισμοί

Ἡ λέξη «Ἑλλάδα», μέ ὅ,τι κουβαλᾶ μέσα 
της, ὡς ἔννοια καί συμβολισμό, ἀπουσιάζει 
ἀπό τήν χαρά τῆς «Σαχάρ», ἀρκεῖται στήν 
«πατρίδα», σύμφωνα μέ τήν καμπάνια. 

Ἐδῶ λοιπόν ἀρχίζει ὁ κοινός, πιστεύω, 
προβληματισμός. Μέ δεδομένο τόν ἀπόλυτο 
σεβασμό στά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τό 
Διεθνές Δίκαιο, διερωτῶμαι ἀλήθεια: πόσο 
εὔστοχη μπορεῖ νά εἶναι ἡ καμπάνια αὐτή 
καί τί εἴδους μηνύματα δίδει; Καί τοῦτο 
γιατί θέλοντας νά καταπολεμήσει τόν ρα-
τσισμό (κοινός στόχος ὅλων μας), ἐνῶ αὐτή 
εἶναι ἡ στοχοθεσία, προβάλλει ἕνα σύμβολο 
συγκεκριμένης θρησκείας (τήν ἰσλαμική μα-
ντίλα)· μέ ὑψωμένη τήν γροθιά, περνώντας 
στόν ἀποδέκτη τό μήνυμα ὅτι στήν Ἑλλά-
δα, «πατρίδα» τήν ὀνομάζουν, αὐτή εἶναι ἡ 
«κοινωνία μέ μέλλον». Δέν ἐπιθυμῶ νά σχο-
λιάσω τί εἴδους σύμβολο εἶναι ἡ μαντίλα: 
Σύμβολο ἐλευθερίας ἤ σύμβολο καταπίεσης 
ἑκατομμυρίων γυναικῶν ἀνά τόν κόσμο; Ἡ 
ἱστορία (παλαιότερη καί σύγχρονη) ἀπαντᾶ. 
Ὅμως, σέ μιά κοινωνία «χωρίς ρατσισμό» 
εἶναι προφανές ὅτι ὅλοι χωροῦν: Καί ὅσοι 
φοροῦν μαντίλα καί ὅσοι δέν φοροῦν, καί 
οἱ ἀνοιχτόχρωμοι καί οἱ μελαμψοί, καί ὅσοι 
θρησκεύουν καί ὅσοι δέν θρησκεύουν. Δέν 
θά ἔπρεπε, συνεπῶς, στήν καμπάνια καί τήν 
ἀφίσα αὐτή νά διδόταν τό μήνυμα ὅτι σέ μιά 
κοινωνία «χωρίς ρατσισμό» ὅλοι χωροῦν 
καί ὄχι τό λάθος μήνυμα ὅτι ἡ κοινωνία αὐτή 
χωρᾶ ὅσους προέρχονται ἀπό τήν συγκεκρι-
μένη θρησκεία; Οἱ ὑπόλοιποι δέν χωροῦν; ἤ 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου 

κ. Ἀμφιλοχίου
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θά πρέπει νά φορέσουν «μαντίλα» γιά νά χω-
ρέσουν; 

Συνεχίζοντας τόν προβληματισμό μου, 
διερωτῶμαι ἐπίσης: πῶς ὁραματιζόμαστε τήν 
«κοινωνία μέ μέλλον» στόν τόπο καί τήν 
Χώρα μας, τήν Ἑλλάδα; Ἕνα μέλλον φωτει-
νό, εὐρύχωρο, ἐλπιδοφόρο καί ἀνοικτό γιά 
ὅλους ἐκείνους πού ἐπιθυμοῦν νά ἐνταχθοῦν, 
κρατώντας τήν ἰδιοπροσωπεία τους, ἀλλά 
σεβόμενοι τήν «δεύτερη πατρίδα» πού τούς 
ἀγκαλιάζει, (ἐξ ἄλλου στήν ἱστορική της 
πορεία ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε σταυροδρόμι καί 
χωνευτῆρι πολιτισμῶν), ἤ μήπως ἡ «κοινω-
νία μέ μέλλον», στό ὄνομα τοῦ διακαιωματι-
σμοῦ, προϋποθέτει τήν ἀπώλεια τῆς ἰδιοπρο-
σωπείας καί τῆς ταυτότητας τῆς Πατρίδας; 
Ἑορτάστηκαν δέ πρόσφατα, μέ βαρύγδου-
πες ἐκδηλώσεις καί λόγους ἐκκωφαντικούς 
καί πομπώδεις, τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐθνι-
κή παλιγγενεσία. Τό Ἔθνος τοῦ μέλλοντος, 
διερωτῶμαι ξανά, τί εἴδους σχέση ἐπιθυμοῦ-
με νά ἔχει μέ τόν συμβολισμό τῶν ἑορτασμῶν 
αὐτῶν;                   

Ἐάν ἀπάντηση στά ἐρωτήματα αὐτά δί-
δουν συμπεριφορές πού πρόσφατα εἶδαν τό 
φῶς τῆς δημοσιότητας καί, σιωπηλά, ἔγιναν 
ἀποδεκτές, τότε... ἡ κοινωνία τοῦ μέλλοντος 
τρομάζει. 

Κορυφαῖος ἀντιπρόσωπος τῆς Κυβέρνη-
σης σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς, μέ μιά προκλη-
τική, προσβλητική καί καθ' ὅλα ρατσιστική 
ἀνάρτησή του λίγο πρίν τά Χριστούγεννα, 
χλεύαζε καί ὕβριζε τό πρόσωπο τῆς Παναγί-
ας, προσπαθώντας δῆθεν νά πείσει γιά τήν 
ἀναγκαιότητα τῶν ἐμβολιασμῶν. Ἀνάρτηση, 
ἡ ὁποία ὄχι μόνον ἔγινε ἀποδεκτή (ἐκτός τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἐλαχίστων) ἀλλά χαρακτηρί-
στηκε καί ὡς «χιουμοριστική νότα». Ἡ τελε-
τή ἁγιασμοῦ, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐλεύσεως τῶν 
νέων μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν στήν Χώρα 
μας, χαρακτηρίστηκε ὡς: «ἁλυσοδέσιμο στήν 
σκοταδιστική Ὀρθοδοξία», «μπουρτζοβλα-
χιά» καί «φιέστα Μπαλκᾶν γενειοφόρων ρα-
σοφόρων» (πού τούς ἐφευρίσκουν, ἀλήθεια, 
αὐτούς τούς χαρακτηρισμούς, ὅλοι αὐτοί οἱ... 
«ἀντιρατσιστές»); (sic). 

Συμπέρασμα: Βρισκόμαστε, μᾶλλον, στό 
σταυροδρόμι τοῦ μέλλοντος, ὅπου θά πρέπει 

νά ἐπιλέξουμε «τό μέλλον τῆς κοινωνίας». 
Ἐάν τό μέλλον τό ἐξασφαλίζουν τά παιδιά 
της, τότε θά πρέπει ἡ Πολιτεία νά πολλα-
πλασιάσει τήν στήριξή της στήν οἰκογένεια, 
νά πριμοδοτήσει τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, 
νά δώσει κίνητρα γιά μετοίκιση νέων οἰκο-
γενειῶν στήν ἐνδοχώρα, τήν ὕπαιθρο, πού 
δεκαετίες τώρα παραπαίει καί αἱμορραγεῖ 
καί ὄχι νά μετεωρίζεται. Ἐάν, τελικῶς, ἐπι-
κρατήσει ἡ κίνηση - τάση, τό ρεῦμα, πρός 
ἰσοπέδωση τῶν πάντων σ' ἕνα ὁμοιόμορφο, ἤ 
καλύτερα ἄμορφο «διεθνισμό» τοῦ συρμοῦ, 
μέ παραγνώριση τῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς 
καί ἰδιοτυπίας, τότε ὅπως εὔστοχα σημειώνει 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας 
κ. Ἀναστάσιος: «… αὐτό θυμίζει συνωστι-
σμό πλήθους στόν ἠλεκτρικό σιδηρόδρομο 
σέ ὧρες αἰχμῆς ἤ ἀκόμα καί τό ἀσφυκτικό 
ἀγκάλιασμα δύο σωμάτων σέ ὥρα πάλης».

Ἕνα σύμφυρμα ἰδεολογιῶν καί ἕνα συ-
μπίλημα χωρίς ἱστορία. Συνεπῶς ἡ ὑπερά-
σπιση τῆς ἐθνικῆς ἀλλά καί τῆς πνευματικῆς 
μας ταυτότητας, ἡ μέριμνα γιά τή διαφύλαξη 
τῆς ἰδιοπροσωπείας μας, δέν εἶναι οὔτε ἀντι-
ευρωπαϊσμός, οὔτε ἐθνοκεντρισμός, οὔτε 
συντηρητισμός, πολλῷ δέ μᾶλλον ἐθνοφυλε-
τισμός ἤ μισαλλοδοξία, (τά ὁποῖα ἀπερίφρα-
στα εἶναι καταδικαστέα)· πρόκειται περί τοῦ 
μόνου τρόπου ἐπιβίωσης ὡς Ἔθνους, καθώς 
ἐάν ὁδηγηθοῦμε στήν πολτοποίηση, τότε ὁ 
ἀφανισμός μας εἶναι θέμα χρόνου. Ἄς ἀνα-
λάβει, λοιπόν, ἡ Πολιτεία τή μέριμνα καί 
τίς εὐθύνες της, πρίν εἶναι ἀργά, γιά ὅσους 
νιώθουν τήν Ἑλλάδα «πρώτη» Πατρίδα τους 
καί γιά ἐκείνους πού τήν θεωροῦν «δεύτερη». 
Χρέος καί εὐθύνη της, φρονοῦμε, ἡ διαφύλα-
ξη τῆς ἰδιοπροσωπείας καί τῆς ταυτότητάς 
μας, μέσα ἀπό τήν πολυμορφία. Σέ αὐτό τό… 
σταυροδρόμι τοῦ μέλλοντος ὁ καθένας μας 
καλεῖται, τελικῶς, νά ἀναλάβει τό μερίδιο 
τῆς δικῆς του εὐθύνης. Τό «χρέος» πού λέει 
ὁ μεγάλος Μακρυγιάννης, ἀλλά καί ὁ νεώτε-
ρος Νίκος Καζαντζάκης.

z
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Φωτοστιγμές 
ἀπό τήν ἐνθρόνιση 

τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ.κ. Εὐγενίου
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Φωτοστιγμές 
ἀπό τήν ἐνθρόνιση 

τοῦ νέου Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

κ.κ. Προδρόμου
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Τ Η Σ  Ι .  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α ΣΤ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Τ Η Σ  Ι .  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ

Τό Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν καί 
Μεταφορῶν ἐπιχορηγεῖ τήν Ἱ. Μονή 

Παρθενῶνος

Κατόπιν ἐκπονήσεως ὅλων τῶν 
προαπαιτούμενων μελετῶν ἀπό τήν 
Γυναικεία Ἱ. Κοινοβιακή Μονή Ζω-
οδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας καί ἔγκρισής των 
ἀπό τίς Ἁρμόδιους Φορεῖς, Τμῆμα 
(Πτέρυγα) τῆς Ἱ. Μονῆς Παρθενῶνος 
χρηματοδοτεῖται ἀπό τό Ὑπουργεῖο 
Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν μέ τό πο-
σόν τῶν 175.000,00€. Πρόκειται γιά 
κτηριακό συγκρότημα τό ὁποῖο ἔχει 
κηρυχθεῖ «σεισμόπληκτο» ἀπό τόν 
σεισμό πού εἶχε συμβεῖ στήν εὐρύτε-
ρη περιοχή τοῦ Δήμου Κισάμου τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2013.   

Τό θαῦμα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου

Στή γενέθλιο γῆ τοῦ Ὁσίου Νικηφό-
ρου τοῦ Λεπροῦ, τό Συρικάρι Κισά-
μου, ὅπου εὑρίσκεται καί ὁ Ἱ. Προ-
σκυνηματικός Ναός του, (πλησίον 
τῆς πατρικῆς του οἰκίας πού ἔχει 
διαμορφωθεῖ σέ προσκύνημα), συ-
ντελοῦνται τίς ἡμέρες αὐτές θαυ-
μαστά γεγονότα. Ὅπως ἀναφέρει ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχι-
ος: «Καθημερινά γινόμαστε κοινωνοί 
θαυμαστῶν καί θαυματουργικῶν 
παρεμβάσεων τοῦ Ὁσίου πατρός 
ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, κατα-
γράφοντας μαρτυρίες πονεμένων καί 
λαβωμένων ψυχῶν πού ἐπικαλοῦ-
νται τίς πρεσβεῖες Του καί γίνονται 
ἀποδέκτες τῶν πολλῶν εὐεργεσιῶν 
Του. Τίς ἡμέρες αὐτές εἰς τόν Ἱ. Προ-
σκυνηματικό του Ναό, (Συρικάρι Κι-
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σάμου), βιώνουμε ἐπίσης θαυμαστά 
καί ξεχωριστά γεγονότα πού φανε-
ρώνουν - ἀποκαλύπτουν, μέ τρόπο 
περίτρανο, τήν παρρησία τοῦ ὁσίου 
πατρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λε-
προῦ. Τό πρῶτο: ἡ ἁγιογράφηση τοῦ 
ἱεροῦ του Ναοῦ, κατόπιν δωρεῶν 
εὐλαβῶν δωρητῶν. Τό δεύτερο: ἡ κα-
τασκευή κτιριακοῦ συγκροτήματος, 
παραπλεύρως του Ναοῦ, τό ὁποῖο 
περιλαμβάνει αἴθουσα φιλοξενίας 
(ἀρχονταρίκι), χῶρο διαμονῆς, χώ-
ρους ὑγιεινῆς καί ἄλλους ἀναγκαίους 
βοηθητικούς χώρους, καλύπτοντας 
τίς πολλές καί ἐπιτακτικές ἀνάγκες 
τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι, εἰς τό 
ἑξῆς, εὐρισκόμενοι εἰς τό προσκύνη-
μα θά τούς παρέχονται οἱ ἀναγκαῖες 
διευκολύνσεις πού μέχρι σήμερα δέν 
ὑπῆρχαν. Θαυμαστό δῶρο καί αὐτό 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, καθώς φώτι-
σε τρεῖς εὐλαβεῖς δωρητές, (οἱ ὁποῖοι 
ἐπιθυμοῦν τήν ἀνωνυμία τους), προ-
σφέροντας τό ποσό τῶν ἑκατό χιλιά-
δων εὐρώ (100.000,00)€ γιά νά δημι-
ουργηθεῖ ἡ ὑποδομή αὐτή· ἀντίδωρο 
ἔκφρασης εὐγνωμοσύνης των πρός 
τόν ὅσιο Νικηφόρο. Καρδιακά τούς 
εὐχαριστοῦμε. Ἔχουμε τήν βεβαιό-
τητα ὅτι καί ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ἱ. 
Ναοῦ θά συνεχιστεῖ καί οἱ χῶροι πού 
δημιουργοῦνται θά ὁλοκληρωθοῦν 
(πατώματα, ἐξοπλισμός, κ.ἄ.), καθώς 
ὁ Ὅσιος Νικηφόρος πού ἔκτισε τό 
σπίτι Του καί φρόντισε γιά ὅλα ὅσα 
ἔχουν γίνει ἕως τώρα στό Ἱ. Προσκύ-
νημά Του θά συνεχίσει νά φροντίζει 
καί νά μεριμνᾶ. Σέ ἀπάντηση ὅσων 
ἐπιθυμοῦν νά συμβάλλουν πρός τήν 
κατεύθυνση αὐτή καί ρωτοῦν σχε-
τικά, μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέ 

τόν ὑπεύθυνο τοῦ Ἱ. Προσκυνήμα-
τος Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρύσανθο, τηλ. 
28240-22281, 6949075131», κατέλη-
ξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. (Ἀριθ. Εἰδικοῦ 
Λογαριασμοῦ τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτρο-
πῆς: Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος: 
GR4301103900000039029609078).

Ἔνταξη Ἱ. Μονῆς Χρυσοσκαλίτισσας 
σέ Πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου 

Ἀνάπτυξης

Κατόπιν συντονισμένων προσπα-
θειῶν καί ἐνεργειῶν ἡ ἀνδρώα Ἱερά 
Μονή Παναγίας Χρυσοσκαλίτισσης 
ἐντάχθηκε στό Ἐπιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ἀνταγωνιστικότητα, Ἐπι-
χειρηματικότητα καί Καινοτομία 
2014-2020», τοῦ Ὑπουργείου Ἀνά-
πτυξης καί Ἐπενδύσεων. Τό ἔργο 
ἀφορᾶ στήν ἀποκατάσταση καί βελ-
τίωση τῶν διαμορφώσεων τοῦ πε-
ριβάλλοντα χώρου τῆς Ἱ. Μονῆς, το-
ποθέτηση Η/Μ ἐγκαταστάσεων καί 
ἐξοπλισμοῦ στό κτίριο «Παρθενῶ-
νας» τῆς Μονῆς. (Ἀποκατάσταση πέ-
τρινων τοιχίων, παλαιᾶς δεξαμενῆς, 
πηγαδιοῦ, κ.ἄ., ἀποκατάσταση λι-
θόστρωτου μονοπατιοῦ, κατασκευή 
μονοπατιοῦ, ἀνάπλαση πλατείας 
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καί ὑπαίθριων χώρων στάθμευσης, 
πέτρινα πεζούλια, ἐξοπλισμός, ἀνά-
πλαση αὔλειου χώρου, τοποθέτηση 
ἐπιδαπέδιου φωτισμοῦ, προσθή-
κη πεζοδρομίου, τοποθέτηση νέων 
ἐσωτερικῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξο-
πλισμοῦ στούς χώρους τοῦ κτιρίου 
«Παρθενῶνα», ἀναβάθμιση καί σκί-
αση τῆς ἐσωτερικῆς αὐλῆς κ.ἄ.), μέ 
συνολική ἐπιλέξιμη δημόσια δαπάνη 
πράξης 633.359,14€. 

Ἑορτή Ἁγίας 
Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί 
Βιάννου κ. Ἀνδρέου ὁ Ἐπίσκοπός μας 
μετεῖχε τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως εἰς 
τήν Ἱ. Μονή Ἁγίας Μαρίνας Βόνης, 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν Πέτρας καί Χερρονήσου 
κ. Γερασίμου καί τοῦ οἰκείου Ποιμε-
νάρχου κ. Ἀνδρέου.
Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. 
Γεράσιμος. Ἀκολούθως ὁ φιλοξενῶν 
Ἱεράρχης κ. Ἀνδρέας εὐχαρίστησε 
τούς συλλειτουργοῦντες Ἀρχιερεῖς 
γιά τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησης, 

ἀναφερόμενος εἰς τό μυστήριο τῆς 
ἀποκαλύψεως καί φανερώσεως τῶν 
ἁγίων, μέ ἀναφορά εἰς τό πρόσω-
πο τῆς Ἁγίας Μαρίνας. Ἀκολούθη-
σε λιτανεία πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κατά τήν 
Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας εὐ-
χαρίστησε καί ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Πέτρας κ. Γερασίμου, 
τόν Ποιμενάρχη κ. Ἀνδρέα γιά τήν 
«φιλάδελφο πρόσκληση καί ἀβραμι-
αία φιλοξενία», σημειώνοντας πώς 
«ἡ ζωντανή παρουσία τῆς Ἁγίας 
Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης σέ τοῦτο 
τόν τόπο, τόν ἱερό, τόν ἅγιο ἀποτελεῖ 
τρανή ἀπόδειξη φιλανθρωπίας καί 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τά πλάσματά 
Του». Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας 
προσκύνησε τόν πρῶτο Ἱ. Ναό ὅπου 
καί βρέθηκε ἡ θαυματουργός Εἰκόνα 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί ἀναβλύζει τό 
ἁγίασμα. 

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς - 
Ἐπετειακή ἐκδήλωση στόν Ἱ.Ν.

Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, (Ροτόντα) 
Ἐπισκοπῆς Κισάμου

Στόν Ἱ. Ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, Ρο-
τόντα Ἐπισκοπῆς Κισάμου, (6ος αἰ.), 
ἕδρα τοῦ ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρα 
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Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου Κισάμου καί 
Σελίνου, ἕνας ἀπό τούς ἀρχαιότε-
ρους Ναούς τῆς Κρήτης, τελέστηκε Ἱ. 
Παράκληση καί ἀκολούθως ἡ Εὐλο-
γία τῶν καρπῶν τῆς γῆς, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου. Προηγήθηκε ὑποδοχή 
τῆς Ἱ. Εἰκόνας τῶν Ἁγίων Νεομαρ-
τύρων τοῦ Νομοῦ Χανίων, εὐγενής 
προσφορά πρός τήν Ἱ. Μητρόπο-
λή μας τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἱερε-
μία Χουλιάρα, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. 
Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Καρυδίου, ὁ 
ὁποῖος λόγῳ ἐκτάκτου κωλύματος 
δέν τήν κόμισε ὁ ἴδιος καί ἡ μεταφο-
ρά ἔγινε ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μελχι-
σεδέκ Ἀμπελικάκη, Κληρικό τῆς Ἱ.Μ. 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιά-
νου. Τῆς Ἱ. Παρακλήσεως ἀκολούθη-
σε ἐπετειακή ἐκδήλωση, ἀφιερωμένη 
στά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐθνική Πα-
λιγγενεσία, μέ ἀναφορά στούς Νεο-
μάρτυρες καί τόν ἅγιο Μελχισεδέκ, 
Ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου.
Ἡ ἐκδήλωση, κατά τήν διάρκεια τῆς 
ὁποίας ἔγινε ὑποδοχή τοῦ λαβάρου 
τῆς Κρητικῆς Ἐπανάστασης (ἀντί-
γραφο σημαίας τῆς Καγκελαρίας 
τῶν Σφακίων), τήν ὁποία μετέφερε 
ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος «Ρόδο», δι-
οργανώθηκε ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη 
Κισάμου καί Σελίνου, τήν Περιφέ-
ρεια Κρήτης καί τούς τρεῖς Δήμους 
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρει-
ας (Πλατανιᾶ, Κισάμου καί Καντά-
νου-Σελίνου). Κύριος ὁμιλητής ὁ κ. 
Χαράλαμπος Στεργιούλης, Δρ. Βυζα-
ντινῆς Φιλολογίας, Συγγραφέας, Δι-
δάσκων στό Παιδαγωγικό Τμῆμα τοῦ 
ΕΚΠΑ.

Ἑόρτασαν οἱ Παναγίες 
τῆς Δυτικῆς Κρήτης

Οἱ δύο μεγάλες καί ἱστορικές Μο-
νές τῆς Δυτικῆς Κρήτης, ἡ Ἱερά Πα-
τριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς καί ἡ Ἱερά Μονή 
Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, ντύθη-
καν τά γιορτινά τους, ἑορτάζοντας 
τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καθώς καί 
οἱ δύο ἱστορικές αὐτές Ἱ. Μονές εἶ-
ναι ἀφιερωμένες εἰς τήν σεπτή Κοί-
μηση τῆς Θεοτόκου. Ὁ ἑορτασμός 
λαμπρύνθηκε ἀπό τήν εὐλογητική 
παρουσία ἐκπροσώπου τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ 
ὁποῖος καί ἐκπροσώπησε τόν Πανα-
γιώτατο εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς Ἱ. 
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, κομίζο-
ντας τήν Πατριαρχική εὐλογία. 

Ζωντάνεψε ἡ ἔρημος τοῦ Γκιώνα
Τό μεγάλο προσκύνημα τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 
(ἀποτομή τῆς Τιμίας Κάρας αὐτοῦ) 
στήν ἄκρη τοῦ ἀκρωτηρίου Σπάθα 
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(μετονομασθέν σέ ἀκρωτῆρι Εἰρή-
νης), δέχθηκε καί φέτος χιλιάδες 
προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι καθ’ ὅλες 
τίς ἡμέρες αὐτές προσέρχονται δια-
νύοντας δεκάδες χιλιόμετρα, πλῆθος 
δέ ἐξ αὐτῶν πεζοπορώντας καί ἀνυ-
πόδητοι, (περπατώντας ἐπί ὧρες 
πολλές), νικώντας ἡ δύναμη τῆς πί-
στης των τίς δυσκολίες τῶν κακο-
τράχαλων βουνῶν πού χρειάζεται 
νά διασχίσουν γιά νά ἐκπληρώσουν 
τό τάμα τους. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα 
ἱερούργησε εἰς τόν ἐπίσης ἑορτάζο-
ντα Ἱ. Ναό Τιμίου Προδρόμου, τῆς 
Ἐνορίας Δελιανῶν, κτίσμα τοῦ 1820, 
προσφάτως ἀνακαινισμένο καί ἐξω-
ραϊσμένο.  

Σύναξις Ἱεραρχῶν 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀπό 
1ης ἕως 3ης Σεπτεμβρίου 2021 συνε-
κάλεσε Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μέ πλῆθος εἰ-
σηγήσεων ἐπί θεματολογίας πού εἶχε 
ὁριστεῖ. Κατά τήν διάρκεια τόσο τῶν 
εἰσηγήσεων ὅσο καί τῶν συζητήσεων 
ἔγινε ἐκτενής ἀναφορά στήν σύζευξη 
τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς πα-

ραδόσεως μέ τά σύγχρονα ἐπιστη-
μονικά καί τεχνολογικά ἐπιτεύγμα-
τα, ἀλλά καί τῶν μετασχηματισμῶν 
τῆς κοινωνίας τοῦ μέλλοντος. Ὅλοι 
οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς εἶχαν τήν μοναδι-
κή εὐκαιρία τῆς διά πρόσωπον πρός 
πρόσωπον κοινωνίαν μετ’ ἀλλήλων, 
τήν γνωριμία τῶν παλαιοτέρων μετά 
τῶν νεωτέρων, τήν ἀνταλλαγή ἐκ-
κλησιαστικῆς καί ποιμαντικῆς ἐμπει-
ρίας καί τήν ἄντληση κατευθύνσεων 
καί ὁδηγιῶν ἀπό τό Ἱερό Κέντρο τοῦ 
Φαναρίου.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία - 
Μεταφορά Ἱ. Λειψάνου Ὁσίου 

Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ
Προσκεκλημένος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κόμισε ἀπότμημα Ἱ. Λει-
ψάνου τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πα-
τρός Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ εἰς τόν 
Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου, τοῦ ὁμώνυμου 
Δήμου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 
κατόπιν αἰτήματος τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας. Τά Ἱ. 
Λείψανα ὑποδέχθηκαν εἰς τήν εἴσο-
δο τοῦ Ναοῦ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
π. Ματθαῖος Χάλαρης, Ἱερατ. Προϊ-
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στάμενος, μετά τῶν συνεφημερίων 
καί συνεργατῶν του καί ὁμάδα νέων, 
μέ παραδοσιακές στολές καί ση-
μαῖες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, 
σηματοδοτώντας τήν ἔναρξη τῶν 
πνευματικῶν ἐκδηλώσεων: «ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΑ 2021». Παράλληλα ἔγινε καί ἡ 
ὑποδοχή ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγί-
ων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης, μετά τεμαχίου Τιμίου Ξύλου, 
ὡς καί τό λεγόμενο «Εὐαγγέλιο τοῦ 
Κολοκοτρώνη» ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, τά 
ὁποῖα συνόδευαν ὁ Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Μητροπόλεως, Πανοσιολ. 
Ἀρχιμ. κ. Ἰάκωβος Κανάκης, μαζί μέ 
ἄλλους κληρικούς. Ἀκολούθησε Ἀρ-
χιερατική Θ. Λειτουργία ἱερουργοῦ-
ντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 
Ἀμφιλοχίου καί συλλειτουργούντων 
τῶν Ἱερέων τοῦ Ναοῦ, τῶν Κληρι-
κῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γόρτυνος 
καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἀθα-
νασίου Μελισσάρη, Καθηγητοῦ Θεο-
λογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
Ὁ Ἱερατ. Προϊστάμενος Αἰδεσιμολ. 
π. Ματθαῖος, μέ λόγους καρδιακούς, 
καλωσόρισε, χαιρέτισε καί εὐχα-
ρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας γιά τόν 
«μεγάλο πνευματικό θησαυρό» πού 

κόμισε εἰς τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγ. Δημη-
τρίου, προσφέροντας πλούσια φι-
λοξενία εἰς τούς ὄμορφους καί καλά 
ὀργανωμένους χώρους τῆς Ἐνορίας. 

Πνευματικές χαρές 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

Χαίρεται καί ἐπαγάλλεται ἡ Ἱ. Μη-
τρόπολή μας καθώς γεύθηκε μεγά-
λες πνευματικές χαρές καί εὐλογίες. 
Ἡ Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς Πανα-
γίας Χρυσοσκαλιτίσσης εὐφράνθηκε 
χάριτος πολλῆς. Ὁ δόκιμος Μιχαήλ, 
κατόπιν τριετοῦς δοκιμασίας του, 
ἔλαβε τό Ἀγγελικό Σχῆμα, μετονομα-
σθείς σέ Συμεών. Τήν δέ ἐπαύριο τε-
λέστηκε ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτο-
νία τοῦ ἱεροδιακόνου τῆς Μονῆς π. 
Εὐμενίου καί ἡ εἰς διάκονον χειροτο-
νία τοῦ μοναχοῦ π. Συμεών, τελουμέ-
νων ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου.  Ἀκολούθως ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος εὐ-
χαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς Μο-
νῆς, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελο 
(Κουμαρτζάκη), ὁ ὁποῖος ὅπως εἶπε: 
«Ἔχει συμβάλλει οὐσιαστικά εἰς τήν 
ἀνοδική πορεία τῆς Μονῆς», ὡς ἐπί-
σης καί τούς πνευματικούς τῶν δύο 
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νέων κληρικῶν, τοῦ ἱερομονάχου π. 
Εὐμενίου, Θεοφ. Ἐπίσκοπο Εὐμενείας 
κ. Εἰρηναῖο, καί τοῦ ἱεροδιακόνου π. 
Συμεών, Πανοσιολ. Γεώργιο Βατοπαι-
δινό, ἀντίστοιχα «γιά τήν πνευματική 
των καθοδήγηση». Ἀκολούθως τόν 
λόγο ἔλαβε ὁ Καθηγούμενος π. Ἀγα-
θάγγελος, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε μεταξύ 
ἄλλων: «Ἀνεκλάλητη ἡ χαρά μας οἱ 
τελεσθεῖσες χειροτονίες τῶν πατέ-
ρων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μονῆς, Εὐμενίου 
ἱερομονάχου καί Συμεών Ἱεροδιακό-
νου, καθώς μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία 
νά θυμηθοῦμε τήν αὐθεντία τῆς 
Ἀποστολικότητας τῆς Ἁγίας μας Ἐκ-
κλησίας… Χρειάζεται μία ἐσωτερική 
ἀνακαίνιση γιά νά ἀναβοῦμε εἰς τό 
ὄρος τό ἅγιον, χρειάζεται μία προ-
σμονή καί ὑπομονή γιά νά κατέλθει 
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ὅπως καί στούς 
μαθητές..», ἐκφράζοντας εὐχαριστίες 
καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν Σεβ. Ποι-
μενάρχη μας κ. Ἀμφιλόχιο. 

Ἑορτή Ἁγίου Ἀμφιλοχίου 
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς ἑορ-
τάστηκε ἡ ἱερά μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις 
πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου, Ἐπισκό-
που Ἰκονίου στήν Ἱ. Μητρόπολή μας, 

μέ ἐπίκεντρο τόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
μας Ναό· ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει 
τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκο-
πος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Βοηθός 
Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Ἀρχιγραμμα-
τεύς τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης· συνευχομένων 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτ-
νης καί Σητείας κ. Κυρίλλου καί τοῦ 
ἑορτάζοντος Ἱεράρχου. Συλλειτούρ-
γησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες: Ἀρκα-
λοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου κ. 
Ἀνδρέας, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ. Δαμασκηνός καί ὁ Ἐπίσκοπός μας. 
Συνευχήθηκαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐ-
γένιος καί ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ 
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, 
Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γουβερνέ-
του. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμ-
φιλόχιος, μέ λόγους εὐχαριστιακούς, 
καλωσόρισε καί μνημόνευσε, τόσο 
κατά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί κατά τήν 
Θεία Λειτουργία, τούς συμμετέχο-
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ντες καί συνευχομένους Σεβ. Μητρο-
πολῖτες καί τούς Θεοφ. Ἐπισκόπους, 
ὡς καί ὅλους τους παρισταμένους.

Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γε-
ρασίμου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς 
τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 
εἰς τήν ὁμώνυμη, ὄμορφη καί γρα-
φική, πόλη τοῦ Λασιθίου. Προεξῆρχε 
τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου 
Ποιμενάρχου κ. Γερασίμου. Κατά τόν 
Ἑσπερινό ὁμίλησε ὁ κ. Γεράσιμος, ὁ 
ὁποῖος μέ λόγο μεστό, θεολογικό καί 
ἐπίκαιρο ἀναφέρθηκε εἰς τόν βίο καί 
τήν πολιτεία τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Τόν 
λόγο στήν Θεία Λειτουργία διακόνη-
σε ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ 
ὁποῖος, μέ λόγους θερμούς, εὐχαρί-
στησε τόν Σεβ. κ. Γεράσιμο «γιά τήν 
ἀρχοντική δοχή, φιλοξενία καί χαρά 
τοῦ συνεορτασμοῦ τῆς λαμπρᾶς πα-
νηγύρεως τῆς ὄμορφης καί ἱστορικῆς 
πόλεως τοῦ Ἁγίου Νικολάου».

Πάνδημος ὁ ἑορτασμός 
τοῦ πολιούχου τῆς Κισάμου 

Ἁγ. Σπυρίδωνος

Ντύθηκε στά γιορτινά της ἡ πόλις 
τῆς Κισάμου γιά νά ἑορτάσει τόν πο-
λιοῦχο καί πάτρωνά της Ἅγιο Σπυρί-
δωνα, Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος τόν 
θαυματουργό. Ἐπίκεντρο ὁ ἱστορικός 
Ἱ. Καθεδρικός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρί-
δωνος, κτίσμα τοῦ 1865, στό ἱστορικό 
κέντρο τῆς Κισάμου. Τοῦ Ἑσπερινοῦ 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, 
ὁ ὁποῖος μέ λόγο μεστό, ἀναφέρθηκε 
στό πρόσωπο τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγί-
ου, συνευχομένου τοῦ Ποιμενάρχου 
μας κ. Ἀμφιλοχίου. Τῆς πανηγυρικῆς 
Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος καί 
κήρυξε τόν θεῖο λόγο, μέ λόγο κατα-
νοητό καί μεστό νοημάτων καί μηνυ-
μάτων, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. 
Μητρ. Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γε-
ρασίμου καί ὁ Ἐπίσκοπός μας. Μέ λό-
γους καρδιακούς καί εὐχαριστιακούς 
ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος χαιρέτισε καί καλωσόρισε τούς 
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, εὐχαρι-
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στώντας τους γιά «τόν συνεορτασμό 
τοῦ πολιούχου τῆς Κισάμου». Λόγω 
τῆς δυνατῆς βροχῆς ἡ προγραμματι-
σμένη πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ λιτανεία δέν 
πραγματοποιήθηκε.  

Ἑορτή τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου 
τοῦ Λεπροῦ

Στήν γενέθλιο γῆ τοῦ Ὁσίου πατρός 
ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τό 
ὄμορφο καστανοχώρι Συρικάρι Κισά-
μου καί τόν Ἱ. Προσκυνηματικό Του 
Ναό πού, θαυμαστῷ τῷ τρόπῳ, ἀνή-
γειρε ἡ εὐλάβεια καί ἀγάπη πλήθους 
εὐεργετημένων ἀπό τόν Ὅσιο χρι-
στιανῶν, ἑορτάστηκε σεμνοπρεπῶς 
καί ἱεροπρεπῶς ἡ ἱερά Του μνήμη. Ὁ 
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
τέλεσε Ἱερά Παράκληση. Ἀκολού-
θως ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου 
κ. Δαμασκηνός, βοηθός Ἐπίσκοπος 
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Κα-
θηγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, 
τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό 
Ἑσπερινό. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς 
πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προ-
εξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνί-
ας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, 

συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμε-
νάρχου κ. Ἀμφιλοχίου. Τόσο κατά 
τήν Ἱ. Παράκληση ὅσο καί κατά τήν 
Θεία Λειτουργία μνημονεύθηκαν τά 
20.000 καί πλέον χιλιάδες ὀνόματα 
πού ἔχουν καταγραφεῖ στήν παρ-
ρησία τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, μέ 
λόγους καρδιακούς χαιρέτισε, καλω-
σόρισε καί εὐχαρίστησε τούς δύο Ἀρ-
χιερεῖς. Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στό 
«θαῦμα» πού συντελεῖται στήν σύγ-
χρονη αὐτή «κολυμβήθρα τοῦ Σιλω-
άμ», ὅπως εἶπε, καθώς ὅτι ἔχει γίνει 
τόσο στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό, 
ὅσο καί στό παρακείμενο κτιριακό 
συγκρότημα πού ἀνεγείρεται γιά τήν 
κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ὁλοένα 
αὐξανόμενων προσκυνητῶν, εἶναι 
ἔργο ἀγάπης καί προσφορᾶς εὐεργε-
τημένων ἀπό τόν Ἅγιο πιστῶν. Προ-
σκυνητές ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, ἀπό 
Κύμη, Εὔβοια, Μακεδονία καί ἀλλοῦ, 
παρά τίς δυσκολίες τῆς περιόδου, 
ἐκπληρώνοντας τό τάμα τους, μετεῖ-
χαν τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως. προσκύ-
νησαν τά χαριτόβρυτα ἱερά λείψανα 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου καί κατέθεσαν 
ἐνώπιόν τους προσευχές καί δεήσεις, 
ἱκεσίες καί εὐχαριστίες. Ὁ Ἐπίσκοπός 
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μας εὐχαρίστησε ὅλους τούς ἐπώνυ-
μους καί ἀνώνυμους γιά τίς προσφο-
ρές τῆς ἀγάπης τους, καί, ἰδιαιτέρως, 
τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χρύσανθο 
(Τσαχάκη), ὑπεύθυνο τοῦ Ἱ. Προσκυ-
νήματος γιά τόν «πολύ κόπο καί μό-
χθο του». Βάσει προγράμματος κάθε 
μήνα τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες καί 
Ἱερές Παρακλήσεις, μέ τήν μνημό-
νευση τῶν χιλιάδων ὀνομάτων πού 
ἔχουν καταγραφεῖ στήν παρρησία 
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος. 

Θεοφάνεια στή νῆσο Γαῦδο
Ἰδιαίτερα καί ξεχωριστά Θεοφάνεια 
ἑόρτασε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος στήν ἀκριτική νῆσο Γαῦ-
δο, ἐκκλησιαστική Περιφέρεια τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας, ὅπου καί τέλεσε 
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν 
ὑδάτων, μέ τήν παρουσία τῆς ἐξοχ. 
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κας 
Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου, μέ 
τήν ὁποία καί μετέβη ἀκτοπλοϊκῶς 
στό νησί. Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβ. κ. Ἀμφιλόχιος προ-
σεφώνησε τήν ἐξοχ. κα Πρόεδρο. Ἡ 
κα Πρόεδρος ἐξέφρασε τίς εὐχαρι-
στίες της γιά τούς «καρδιακούς λό-
γους» καί τά «ὄμορφα δῶρα». Ἀκο-

λούθησε ἡ ἀνακήρυξή της σέ ἐπίτιμο 
Δημότη Γαῦδο, στό Δημαρχεῖο τῆς 
νήσου ὅπου ἡ Δήμαρχος κα Λίλιαν 
Στεφανάκη τήν προσεφώνησε κα-
ταλλήλως. Ἀκολούθησε, σέ κλῖμα ἰδι-
αίτερης συγκίνησης, ὁμιλία τῆς κας 
Προέδρου. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκε 
τό σπίτι τῶν ἐξορίστων, τό Στρατι-
ωτικό Φυλάκιο καί τόν σταθμό βαθ-
μονόμησης δορυφόρων ἀλτιμετρίας. 
Ἀκολούθησε πλούσια φιλοξενία σέ 
ἡλιόλουστο ὑπαίθριο χῶρο. Κατά 
τήν ἐπίσκεψη αὐτή ὁ Ἐπίσκοπός μας 
εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ 
τόν Ἐφημέριό τῆς Γαύδου, Αἰδεσ. π. 
Ἐμμανουήλ Μπικογιαννάκη, τούς κα-
τοίκους τοῦ νησιοῦ καί τά τέσσερα 
παιδιά τοῦ Νηπιαγωγείου καί Δη-
μοτικοῦ της Γαύδου, πρός τά ὁποῖα 
προσέφερε δῶρα καί σχολικά εἴδη. 

Μέ 3.100.000,00€ ἀνακαινίζεται ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης

Μέ 3.100.000,00€ ἐντάχθηκε ἡ Ὀρ-
θόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης σέ χρη-
ματοδοτούμενο Πρόγραμμα Ἀνα-
καίνισης, βάση τῆς Προγραμματικῆς 
Σύμβασης, ἡ ὁποία ὑπεγράφη σήμε-
ρα στούς χώρους τοῦ Ἱδρύματος, μέ 
τίτλο: «Ἀνακαίνιση Κτιρίων Συνεδρι-
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ακοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Ἀκαδημί-
ας Κρήτης». Πρόκειται γιά Προγραμ-
ματική Σύμβαση ἀνάμεσα στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου, τήν 
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης καί τήν 
Περιφέρεια Κρήτης, τήν ὁποία ὑπέ-
γραψαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς 
ΟΑΚ, καί ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης 
κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης. Ἡ χρημα-
τοδότηση ἀφορᾶ πλήρη ἀνακαίνιση 
τοῦ πρώτου κτιριακοῦ συγκροτήμα-
τος τοῦ Ἱδρύματος, ἔκτασης 3.100,20 
τ.μ., τό ὁποῖο περιλαμβάνει: συνε-
δριακό κέντρο, χώρους διοικήσεως, 
δωμάτια φιλοξενίας, παρεκκλήσιο, 
βοηθητικούς χώρους, κ.λ.π. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
σημείωσε πώς ἡ σημερινή ἡμέρα 
ἀποτελεῖ «ὁρόσομο γιά τό Ἵδρυμα 
πού ἔχει συμπληρώσει ἤδη 50 χρόνια 
προσφορᾶς καί χαίρει παγκοσμίου 
ἀναγνωρίσεως», εὐχαριστώντας ἰδι-
αίτερα τόν Περιφερειάρχη Κρήτης κ. 
Σταῦρο Ἀρνατουτάκη , ὁ ὁποῖος ἔτει-
νε: «εὐήκοο οὖς εἰς τό αἴτημα τοῦ Δ.Σ. 
τοῦ Ἱδρύματος καί μέ κριτήρια τήν 
ἀξιοκρατία, τήν ἀντικειμενικότητα 
καί τήν δικαιοσύνη, ἀγκαλιάζει ὅλη 
τήν Κρήτη καί κατανέμει ἰσόποσα 
καί ἰσότιμα τά ἔργα. Εὐχῆς ἔργον καί 
ἄλλοι φορεῖς νά ἀποφασίζουν μέ τά 
ἴδια κριτήρια καί ὄχι νά θυσιάζονται 
ὑπέρ τῶν ὑμετέρων», κατέληξε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
προσφέροντας ἕναν στυλό στόν κ. 
Περιφερειάρχη «...γιά νά ὑπογράφει 
γιά πολλά-πολλά χρόνια ἔργα πολιτι-
σμοῦ καί ἀνάπτυξης γιά τήν Κρήτη», 
εὐχαριστώντας, ἐπίσης καί τόν Ἀντι-
περιφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Κα-

λογερῆ, ὡς καί τίς τεχνικές ὑπηρσίες 
τῆς Π.Ε. Χανίων. Ἀκολούθως ὁ ἐξοχ. 
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος 
Ἀρναουτάκης, σημείωσε: «Ἐξασφαλί-
ζοντας τούς ἀπαραίτητους οἰκονομι-
κούς πόρους διασφαλίσαμε τήν ὑλο-
ποίηση αὐτοῦ του σημαντικοῦ ἔργου. 
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία προσφέρει 
σέ ὅλη τήν Κρήτη, σέ ὅλη τήν Ἑλλά-
δα, σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί τό ἔργο 
της εἶναι γνωστό καί ἀναγνωρισμένο 
διεθνῶς. Ἀναγνωρίζουμε τό ἔργο τῆς 
Μητροπόλεως καί τό στηρίζουμε, ὡς 
καί ὅλη τήν Κρήτη». 

Ἐργασίες ἀνακαίνισης στήν Ι. Μονή 
Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος

Συνεχίζονται οἱ ἐργασίες ἀνακαίνι-
σης στήν Γυναικεία Ἱερά Κοινοβιακή 
Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶ-
νος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Οἱ ἐρ-
γασίες αὐτές περιλαμβάνουν τήν 
πλήρη ἀνακαίνιση τῆς Πτέρυγας Γ΄ 
τῆς Μονῆς, μέ χορηγία τῆς Περιφέ-
ρειας Κρήτης, ὕψους 200.000,00€, κα-
τόπιν τῶν ἀπαιτούμενων ἐγκρίσεων 
καί ἀδειοδοτήσεων. Ἡ Πτέρυγα αὐτή 
περιλαμβάνει κελιά μοναζουσῶν, ὡς 
καί κάποια ἀπό τά ἐργαστήρια τῆς 
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Μονῆς (ἱεροραφεῖο, ἁγιογραφεῖο καί 
κατασκευῆς λιβανιοῦ). Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχα-
ρίστησε τόν Περιφερειάρχη Κρήτης 
κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, ὁ ὁποῖος γιά 
ἄλλη μία φορά, ἔτεινε εὐήκοο οὖς 
εἰς τό αἴτημα μας αὐτό τῆς κάλυψης 
τοῦ κόστους τοῦ ἔργου, προϋπολο-
γισμοῦ 200.000,00€ καί μέ περισσή 
προθυμία, ἀνταποκρίθηκε. 

Νέος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
ὁ ἀπό Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 

κ. Εὐγένιος

Συνῆλθε την Τρίτη, 11 Ἰανουαρίου 
2022, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατραιρχείου, ὑπό τήν 
προεδρία τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου. Κατά τήν συνεδρία ἀνα-
γνώσθηκε γράμμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι-
ακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
μέ τό ὁποῖο ὑποβλήθηκε τό καταρ-
τισθέν Τριπρόσωπο γιά τήν ἀνάδει-
ξη τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης. 
Κατόπιν, μέ τήν ἄδεια καί προτρο-
πή τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, οἱ ἅγιοι 
συνοδικοί πάρεδροι μετέβησαν εἰς 
τόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό καί 

ψήφων κανονικῶν γενομένων, Ἀρ-
χιεπίσκοπος Κρήτης ἐξελέγη ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλο-
ποτάμου κ. Εὐγένιος.

Ἐνθρόνιση Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης

Τό Σάββατο 5 Φεβρουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ τελετή Ἐνθρονίσεως 
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. 
Εὐγενίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου. Παρό-
ντες ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπρόσωποι ἄλ-
λων Ἐκκλησιῶν, Ἱεράρχες ἐκ τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀλλαχοῦ, 
ἐκπρόσωποι ἀπό τήν Πολιτική καί 
Πολιτειακή ἡγεσία, ἐκπρόσωποι κομ-
μάτων, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, 
ὡς καί πλῆθος ἄλλων Φορέων καί 
ἐκπροσώπων τοῦ Ἡρακλείου καί τῆς 
Κρήτης. Τόν Παναγιώτατο Οἰκουμε-
νικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἐκ-
προσώπησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος Μέγας Πρωτοσύγκελλος 
κ. Θεόδωρος, οἱ ὁποῖοι καί μετέφε-
ραν τήν εὐχή καί τίς προτροπές τοῦ 
Παναγιωτάτου πρός τόν νεοενθρο-
νιζόμενο. Ἀκολούθως ὁ Ἀρχιγραμμα-
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τέας τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, ἀνέγνωσε τό 
Προεδρικό Διάταγμα ἐγκατάστασης 
καί, ἐν συνέχειᾳ, χαιρέτισαν ἐκπρό-
σωποι τῶν Ἐκκλησιῶν πού παρίστα-
ντο. Ἀκολούθησε ὁ ἐπιβατήριος λό-
γος τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου.

Ὁ Ὅμιλος Βαρδινογιάννη στηρίζει 
τό προνοιακό ἔργο τῆς Ἱ. 

Μητροπόλεως Κίσαμου καί Σελίνου
Ὁ «Ὅμιλος ΒΑΡΔΙΟΝΟΓΙΑΝΝΗ», 
σταθερά καί διαχρονικά ἀρωγός καί 
συνοδοιπόρος στό ἔργο τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας, προσφέροντας, τήν 
φορά αὐτή, δέκα (10) τόνους πετρε-
λαίου θέρμανσης γιά τήν κάλυψη μέ-
ρους τῶν ἀναγκῶν θέρμανσης τοῦ 
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας. Ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας ἐξέφρασε τίς ἐγκάρδιες εὐ-
χαριστίες του πρός τόν κ. Βαρδῆ Ἰ. 
Βαρδινογιάννη καί Γιώργο Ἰ. Βαρδι-
νογιάννη, γιά τή διαχρονική στήριξη 
καί ἀρωγή των στό ἔργο τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας.

Ἐκλογή Σεβ. Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 

κ. Προδρόμου
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκ-
κλησίας Κρήτης, ψήφων κανονικῶν 
γενομένων, εἰς τόν Ἱερό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, προέβη εἰς 
τήν ἐκλογή Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλο-
ποτάμου. Μητροπολίτης Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου ἐξελέγη παμψηφεί 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ 
κ. Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος ἀκολούθως 

ἔδωσε τά νενομισμένα, Μικρό καί 
Μεγάλο Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου.

Ἐνθρόνιση Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί τίς 
προσήκουσες τιμές πραγματοποιή-
θηκε ἡ Ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητρο-
πολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
κ. Προδρόμου. Τόν Παναγιώτατο 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο-
λομαῖο ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, 
ὁ ὁποῖος καί μετέφερε τίς εὐχές καί 
τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου, ἐνῶ 
τόν Μακ. Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. 
Θεόδωρο, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βαβυ-
λῶνος κ. Θεόδωρος. Ἡ Ἱερά Ἐπαρχι-
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ακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
Ἀρχιερεῖς ἀπό τό κλῖμα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκπρόσωπος 
τῆς Κυβέρνησης, ὁ Περιφερειάρχης 
Κρήτης, ὡς καί ὅλες οἱ Ἀρχές τῆς Με-
γαλονήσου καί τοῦ Ρεθύμνου μετεῖ-
χαν εἰς τό κορυφαῖο αὐτό γεγονός 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὁ Πανοσιολ. 
Ἀρχιμανδρίτης κ. Νήφων Βασιλάκης, 
Ὑπογραμματέας τῆς Ι.Ε.Σ.ΕΚ. ἀνέγνω-
σε τή Συνοδική ἀπόφαση τῆς ἐκλο-
γῆς, ὡς καί τό Προεδρικό Διάταγμα. 
Ἀκολούθως χαιρέτισαν ὁ Σεβ. Πρόε-
δρος τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ. καί ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφα-
κίων κ. Εἰρηναῖος, μέ τήν ἰδιότητα 
τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως, ὡς καί ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος. 
Στόν Ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁ νέος 
Μητροπολίτης ἀφοῦ ἀνέφερε πώς 
αἰσθάνεται στούς ὤμους του τήν 
βαριά παρακαταθήκη πού λαμβάνει 
ἀπ’ ὅλους τούς προκατόχους, τούς 
ὁποίους καί εὐλαβικά μνημόνευσε, 
ἀκολούθως ἔκανε μία σύντομη ἀνα-
δρομή τῆς πορείας του μέχρι σήμε-
ρα, μιλώντας μέ λόγια σεβασμοῦ καί 
ἀγάπης τόσο γιά τόν πρώην Ἀρχιε-
πίσκοπο Κρήτης Γέροντα Εἰρηναῖο, ὁ 
ὁποῖος καί τόν εἰσήγαγε εἰς τήν ἐκ-
κλησιαστική ζωή τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της, ὅσο καί γιά τόν Τοποτηρητή Σεβ. 
Μητρ. Λάμπης κ. Εἰρηναῖο, ὡς καί 
τόν ἄμεσο προκάτοχό του, Σεβ. Ἀρ-
χιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εὐγένιο, σημει-
ώνοντας μεταξύ ἄλλων: «Χαίρομαι 
πού γίνομαι Ἐπίσκοπός σας γιά νά 
μοιραστῶ μαζί σας ὅ,τι ἔχω καί ὅ,τι 
εἶμαι… Ἐσεῖς ἀποτελεῖτε ἀπό ἐδῶ καί 
μπρός τό περίγραμμα τῆς ζωῆς μου, 
τό ἐπίκεντρο τῶν ἐνδιαφερόντων 

μου, τήν ὁδό τῆς σωτηρίας μου καί 
τό ὁρατό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ στή ζωή 
μου… Σᾶς ἁπλώνω τά χέρια μου καί 
σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ δώσετε καί τά 
δικά σας γιά νά συναρμοστοῦμε ὅλοι 
μαζί στό ἕνα σῶμα τῆς Ἐκκλησίας», 
σημείωσε μεταξύ ἄλλων ὁ ἐνθρονι-
σμένος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος, 
μέ ἔντονη τήν συγκίνηση τῶν λόγων 
του. ΑΞΙΟΣ! Τό ἀναφώνημα ὅλων 
τῶν συμμετεχόντων, ὡς καί πάντων 
ἡμῶν. Ὁ Ἐπίσκοπός μας, λόγῳ ἰσχυ-
ρῆς ἐμπύρετης ἴωσης, δέν κατέστη 
ἐφικτό νά συμμετάσχει εἰς τό μεγάλο 
αὐτό ἐκκλησιαστικό γεγονός τῆς Ἐκ-
κλησίας Κρήτης. 

Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδί-
ου στηρίζει τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδί-
ου συνεχίζει τήν στήριξή της στίς 
προνοιακές καί κοινωνικές δομές 
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας, μέ τήν ἀποστο-
λή νέας, μεγάλης ποσότητας, τροφί-
μων. Ὄσπρια, ζάχαρη, τυροκομικά 
προϊόντα, γάλα, κ.ἄ. εἴδη τροφίμων, 
περιλαμβάνει ἡ νέα αὐτή ἀποστο-
λή, ἡ ὁποία ξεπερνᾶ τούς τρεῖς τό-
νους. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
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Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Ἀννουσάκειου, εὐχαριστώντας τόν 
Καθηγούμενο τῆς Μονῆς, Γέροντα 
Ἐφραίμ, δήλωσε: «Οἱ τόνοι ἀγάπης 
τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μεγίστης 
Μονῆς Βατοπαιδίου, σεβαστοῦ Γέρο-
ντος Ἐφραίμ, χαρίζουν ἐλπίδα, παρη-
γοριά καί ἀνακούφιση σέ ἑκατοντά-
δες ἀναγκεμένους καί ἐμπερίστατους 
συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι εὐεργε-
τοῦνται καθημερινά μέσῳ τῶν προ-
νοιακῶν καί κοινωνικῶν δομῶν τοῦ 
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Εὐγνώμο-
νες οἱ εὐχαριστίες μας».

Ὑπουργεῖα καί Κοινωφελῆ 
Ἱδρύματα στηρίζουν τό Ἀννουσάκειο
Τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί Κοινωνι-
κῶν Ὑποθέσεων προέβει στήν διάθε-
ση ἐξοπλισμοῦ ἀτομικῆς προστασίας 
σέ Μονάδες Φροντίδας Ἡλικιωμέ-
νων, στοχεύοντας στήν ἀντιμετώπι-
ση τῶν συνεπειῶν τῆς πανδημίας καί 
τήν προστασία τῶν εὐάλωτων πλη-
θυσμιακά ὁμάδων, ἡλικιωμένων καί 
προσώπων μέ ἀναπηρία. Τό Ἀννου-
σάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας, κατόπιν αἰτήματός του, ἀποτέ-
λεσε ἐπιλέξιμο φορέα καί μέσῳ τοῦ 
Κέντρου Κοινωνικῆς Πρόνοιας τῆς 
Περιφέρειας Κρήτης, παραδόθηκαν 
στό Ἵδρυμα: 722 κουτιά 50 τεμαχίων 
χειρουργικές μάσκες Type II μπλέ, 722 
κουτιά 50 τεμαχίων χειρουργικές μά-
σκες Type ΙΙ R, 403 κουτιά 100 τεμαχί-
ων γάντια νιτριλίου. Ἐπιπροσθέτως, 
τό Κοινωφελές Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. 
Λάτση», ἀνταποκρινόμενο σέ αἴτη-
μα τοῦ Ἱδρύματος, προέβη σέ νέα, 
μεγάλη δωρεά ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ, 
ἡ ὁποία περιλαμβάνει μεγάλες πο-

σότητες ἀπό: χειρουργικές μάσκες, 
ὁλόσωμες φόρμες ὑψηλῆς προστα-
σίας, χειρουργικές μάσκες προσώ-
που, ψηφιακά θερμόμετρα μετώπου 
μέ ὑπέρυθρες, χειρουργικά καπέλα 
μέ λάστιχο, καθώς καί 2000 μάσκες 
προσώπου ὑψηλῆς προστασίας FFP2. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννου-
σάκειου, ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες 
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, τόσο πρός 
τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί Κοινω-
νικῶν Ὑποθέσεων, τήν Ὑφυπουρό κ. 
Δόμνα Μιχαηλίδου, ὅσο καί πρός τό 
Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση». 

Στήν Κίσαμο ἡ Καθηγήτρια 
Ἐπιδημιολογίας κα Ἀθηνᾶ Λινοῦ

Προσκεκλημένη τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς μας καί τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύ-
ματος Αὐτῆς, ἡ διακεκριμένη Καθη-
γήτρια Ἐπιδημιολογίας τῆς Ἰατρικῆς 
Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, Δρ. Ἀθηνᾶ Λινοῦ, 
βρέθηκε στήν Κίσαμο, ὡς κεντρική 
ὁμιλήτρια σέ εἰδική-ἐνημερωτική ἐκ-
δήλωση γιά τήν πανδημία μέ θέμα: 
«Ἡ ἐμπειρία τῆς πανδημίας τοῦ κο-
ρωνοϊοῦ. Προκλήσεις καί εὐκαιρίες 
σέ ἐπιστημονικό, κοινωνικό καί πνευ-
ματικό ἐπίπεδο», πού ὀργανώθηκε 
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στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων 
τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικοῦ 
Πολύκεντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 
Ἡ διακεκριμένη ἐπιστήμονας, ἀνα-
φέρθηκε στά ἐπιστημονικά-ἰατρικά 
δεδομένα καί εὑρήματα τοῦ Παγκό-
σμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, ὡς καί 
τῶν ἐπιπτώσεων-συνεπειῶν τοῦ 
κορωνοϊοῦ σέ ἐπιστημονικό, κοινω-
νικό καί πνευματικό ἐπίπεδο. Ἀνα-
φέρθηκε, ἐπίσης, σέ προκλήσεις καί 
εὐκαιρίες. Μίλησε γιά τήν ἀπομόνω-
ση, τήν ἀνεργία, τόν φόβο, τά οἰκο-
νομικά καί ψυχολογικά προβλήματα, 
τά προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας πού 
δημιούργησε ἡ πανδημία, μέ ἰδιαίτε-
ρη ἀναφορά στόν κοινωνικό διχα-
σμό πού προκλήθηκε. Ἀναφέρθηκε 
στίς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ, τονίζοντας 
τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ 
καί τά μέτρα τῆς Πολιτείας σέ ἐπί-
πεδο ψυχικῆς ὑγείας. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ 
τίς εὐκαιρίες, ἀναφέρθηκε στήν ἀλ-
ληλεγγύη, τήν ἐκτίμηση τοῦ ρόλου 
τοῦ περιβάλλοντος, τήν ἐπανεκτί-
μηση τῶν ἀξιῶν. Κατά τήν διάρκεια 
τῆς ἐκδήλωσης ἡ Διευθύντρια τοῦ 
Κέντρου Ὑγείας Κισάμου, Ἰατρός κα 
Μανωλίτσα Νικολακάκη - Κατάκη, 
ἀναφέρθηκε στήν συμβολή τοῦ Κ.Υ. 
Κισάμου στήν ἀντιμετώπιση τῆς λοι-
μικῆς νόσου καί τή συστηματική καί 
ὀργανωμένη προσπάθεια τῶν ἐμ-
βολιασμῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας, εὐχαριστώντας τήν 
ἐκλεκτή ὁμιλήτρια γιά τήν ἀποδοχή 
τῆς πρόσκλησης, προσέφερε στήν 
Διευθύντρια τοῦ Κ.Υ. Κισάμου ἕνα 
καρδιοτοκογράφο, μηχάνημα ἀπα-
ραίτητο γιά τήν παρακολούθηση τῆς 
καρδιᾶς τοῦ ἐμβρύου, πρός χρήση 

ἀπό τήν μαῖα τοῦ Κ.Υ. Κισάμου, κα-
θώς λόγῳ ἐλλείψεώς του οἱ ἐνδιαφε-
ρόμενες ἀναγκαζόταν νά πηγαίνουν 
στό Νοσοκομεῖο Χανίων, «χορηγία 
ἀνώνυμου δωρητῆ», ὅπως ἀνέφερε. 

Κυριακή Ὀρθοδοξίας 
στήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς 

καί τήν ΟΑΚ
Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς ἑορ-
τάστηκε ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς πίστε-
ως καί εὐσεβείας στήν Ἱ. Πατριαρχι-
κή καί Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιᾶς, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευ-
ση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ του κα-
θολικοῦ της Μονῆς. Στήν παρακεί-
μενη Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης 
ἀκολούθησε ἑόρτια ἐκδήλωση, κα-
θώς ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπο-
τελεῖ τήν ἐπίσημη ἑορτή τοῦ Ἱδρύμα-
τος. Κεντρικός ὁμιλητής ὁ Αἰδεσιμολ. 
Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Λινός, Κα-
θηγητής Χειρουργικῆς τοῦ ΕΚΠΑ, ὡς 
καί κορυφαίων Πανεπιστημίων τῆς 
Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: 
«Ἡ ἀξία τοῦ θανάτου». Τήν ἐκδήλω-
ση χαιρέτισε καί συντόνισε ὁ Γεν. Δ/
ντής τοῦ Ἱδρύματος Δρ. Κωνσταντῖ-
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νος Ζορμπᾶς, ὁ ὁποῖος σημείωσε ὅτι 
ὁ φετινός ἑορτασμός εἶναι ὁ 54ος τοῦ 
Ἱδρύματος καί ὁ πρῶτος διά ζώσης 
μετά ἀπό τά δύο χρόνια τῆς λοιμι-
κῆς νόσου. Ἐπιπροσθέτως ὁ κ. Ζορ-
μπᾶς ἀναφέρθηκε στήν συμβολή 
τῆς Ἀκαδημίας εἰς τόν διάλογο καί 
τήν καταλλαγή, μέ ἀφορμή τά θλι-
βερά γεγονότα τοῦ πολέμου στήν 
Οὐκρανία. Καλωσόρισε τόν ὁμιλητή, 
τόν ὁποῖο καί σύστησε εἰς τό πυκνό 
ἀκροατήριο. Πλῆθος κόσμου μετεῖχε 
τόσο στήν Θεία Λειτουργία, ὅσο καί 
εἰς τήν ἑορτή τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου κ. Δαμασκηνός, ὡς ἐκπρόσω-
πος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
στό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ἀπένειμε 
στόν ἐκλεκτό ὁμιλητή, ἐκ μέρους τοῦ 
Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, τό ἀναμνηστικό 
ἐνθύμημα τῶν 50 χρόνων ζωῆς καί 
μαρτυρίας τῆς ΟΑΚ.

Ἑορτή Ὁσίου Ἀμφιλοχίου 
τοῦ Πατμίου στήν Κίσαμο

Στό μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Μητρός τοῦ Ἠγαπημένου, 
(Πάτμος), πνευματικό δημιούργημα 
τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου 
τοῦ νέου ἀσκητῆ τοῦ Πατμίου, τόν 

Τίμιο Σταυρό, στόν Ταυρωνίτη Κισά-
μου, ἱερούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ 
Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν 
Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου ἀσκητοῦ. «Ὁ 
Ὅσιος Ἀμφιλόχιος, στήν ἐπί γῆς ζωή 
του λοιδορήθηκε, συκοφαντήθηκε, 
ἀδικήθηκε, ἐξορίστηκε. Αὐτό ἀποτε-
λεῖ τρανή ἀπόδειξη τῆς μεγάλης ἀλή-
θειας πώς ὅταν ἡ καρδιά μας γεμίσει 
Χριστό, τότε ὑπερβαίνουμε ὄχι μόνο 
τίς δοκιμασίες καί θλίψεις τῆς ζωῆς, 
ἀλλά νικᾶμε ἀκόμα καί τόν θάνα-
το», σημείωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχόμενος «καλή 
Ἁγία Ἑβδομάδα καί Καλή Ἀνάστα-
ση», μνημονεύοντας τήν Γερόντισσα 
Χριστονύμφη καί τήν συνοδεία της, 
ὡς ἐπίσης καί τήν μακαριστή Γερό-
ντισσα Θεονύμφη, τήν κτητόρισσα 
τοῦ ἱεροῦ μετοχίου, ἐπί τοῦ τάφου 
τῆς ὁποίας τέλεσε Τρισάγιο. Ἱερό λεί-
ψανο τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου του Πα-
τμίου τέθηκε πρός προσκύνηση καί 
ἁγιασμό.  

Μ. Παρασκεύη-1η Ἀνάσταση 
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἕνα ποτάμι εὐσέβειας καί εὐλάβειας 
πλημμύρισε τούς δρόμους τῆς Κισά-
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μου, τίς Ἐκκλησιές, τίς πλατεῖες καί 
τίς ἀγορές, τόσο κατά τόν Ἑσπερινό 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ὅσο καί, κυρί-
ως, κατά τήν κοινή λιτάνευση τῶν 
Ἱερῶν Ἐπιταφίων τῶν Ἐνοριῶν τοῦ 
Καστελλίου. Κατακλύστηκαν οἱ Ἐκ-
κλησίες ἀπό πλῆθος πιστῶν, κυρίως 
νέων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι προσῆλ-
θαν καί κατά τήν Ἀναστάσιμη Θεία 
Λειτουργία τῆς 1ης Ἀνάστασης, τό 
πρωΐ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καί οἱ 
πλεῖστοι μετεῖχαν τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος τέλεσε τήν Ἀκο-
λουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στήν Ἱ. 
Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς καί στόν 
Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρί-
δωνος Καστελλίου, τήν δέ Ἀκολουθία 
τοῦ Ἐπιταφίου καί τήν 1η Ἀναστάσι-

μη Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Μητρο-
πολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θε-
οτόκου, σημείωσε: «Θάρρος, δύναμη 
καί πίστη ἄς ἀντλήσουμε ὅλοι μας 
ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. 
Γιά νά ἀναστηθοῦν οἱ προσδοκίες 
μας καί οἱ ζωές μας. γιά νά μεταμορ-
φωθεῖ ἡ βιωτή μας σέ ἕνα διαρκές 
Πάσχα», σημείωσε, εὐχόμενος «Καλή 
Ἀνάσταση».  

Ἀνάσταση - Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος τέλεσε τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λει-
τουργία στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, μέ τή 
συμμετοχή πλήθους πιστῶν πού εἶ-
χαν κατακλύσει τόν Ναό καί τόν ἄνε-
το προαύλιο χῶρο του, ἀρκετοί ἀπό 
τούς ὁποίους παρέμειναν ἕως τέλους 
καί κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων. Στήν Ἱ. Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιᾶς τέλε-
σε τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης, μέ τήν 
συμμετοχή πατέρων τῆς Μονῆς καί 
Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἀρχιερατικῆς Περι-
φερείας Ἀνατ. Κισάμου. Κατά τήν δι-
άρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀναγνώσθηκε 
τό Ἱ. Εὐαγγέλιο σέ διάφορες γλῶσσες 
(Λατινικά, Σλαβονικά, Ἀγγλικά, Ἰταλι-



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος 70 * Ἰούλιος 2021 - Ἀπρίλιος 2022 .... 29

κά, Ἱσπανικά, Ρουμανικά καί Νεοελ-
ληνικά). Ἀκολούθως ἀναγνώσθηκε ἡ 
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ 
Πάσχᾳ καί ἐψάλη ἡ φήμη τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ.Βαρθολομαίου. Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, στόν σύντο-
μο χαιρετισμό του, ἀναφέρθηκε στό 
γεγονός τῆς Ἀνάστασεως ὡς «τήν 
Ἄνοιξη τῆς ζωῆς μας», ὅπως εἶπε, 
καθώς: «Ἀναζωογονεῖται ἡ ἐλπίδα, 
ἀνατέλλει ἡ Ἄνοιξη, νικᾶ ἡ ἀγάπη, 
φωτίζονται οἱ καρδιές, διαλύεται ὁ 
φόβος, ἡ κατήφεια, ἀνοίγεται καί 
πάλι ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου». Ἀκο-
λούθησε ἡ διανομή τῶν πασχαλινῶν 
αὐγῶν καί τσουρεκιῶν. 

Ἡ Ἱ. Μητρόπολη μας ἑόρτασε τήν 
Παναγία τήν Βηματάρισσα

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισά-
μου, φυλάσσεται πιστό ἀντίγραφο 
ἐκ τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ ἐφε-
στίου Εἰκόνας τῆς Παναγίας Βηματα-
ρίσσης ἐκ τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βα-
τοπαιδίου, εὐλογία τοῦ Γέροντος καί 
Καθηγουμένου τῆς Μονῆς, Ἐφραίμ 
Μοναχοῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος τέλεσε τόν Ἑσπερινό 

καί τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, 
μετά Κληρικῶν, εὐχαριστώντας τόν 
«σεβαστό Γέροντα Ἐφραίμ, Βατοπαι-
δινό, γιά τή μεγάλη εὐλογία, τό δῶρο 
τῆς Παναγίας “Βηματάρισσας”, πρός 
τήν Ἱ. Μητρόπολη», εὐχόμενος ὅπως: 
«ἡ ὑπομονή τῆς Παναγίας μας, γίνει 
ὁδηγός τῆς βιωτῆς μας». 

Σέ Μονές τῆς Παναγίας 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας

Σέ Ἱερές Μονές, ἀφιερωμένες εἰς τήν 
Ζωοδόχο Πηγή, ἑόρτασε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, τήν 
ἑορτή τῆς Παναγίας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ, 
προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί τῆς ὁσιολ. Καθη-
γούμενης Θεοξένης, προεξῆρχε εἰς 
τήν Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγι-
ακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς, Χρυσο-
πηγῆς, συμπροσευχομένου καί τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου κ. Δαμασκη-
νοῦ, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα εἰς τήν 
ἐπίσης γυναικεία Ἱ. Μονή Ζωοδό-
χου Πηγῆς Παρθενῶνος, εἰς τίς πα-
ρυφές τῆς πόλεως τῆς Κισάμου. Εἰς 
τόν Ἑσπερινό, ἀφοῦ ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ. Δαμασκηνός, χαιρέτισε καί εὐχή-
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θηκε τά δέοντα, ὁ προεξάρχων Ἱε-
ράρχης εὐχαρίστησε γιά τήν «φιλά-
δελφο καί εὐγενική πρόσκληση» καί 
ἀναφέρθηκε εἰς τό «φωτόλουστο καί 
λαμπροφόρο γεγονός τῆς Ἀναστά-
σεως», σημειώνοντας ἀκολούθως: 
«Παράδεισος εἶναι ἡ ἴδια ἡ Παναγία. 
“Ζωοδόχος Πηγή” τόσο εἰς τό Μπα-
λουκλί ὅπου, νοερῷ καί πνευματικῷ 
τῷ τρόπῳ, μεταφερόμεθα τήν ἡμέ-
ρα αὐτή, ὅσο καί, κυρίως, στήν ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας. Τύπος τῆς Ἀναστά-
σεως καί τύπος τῆς ἀγγελικῆς ζωῆς, 
μᾶς δείχνει τόν δρόμο καί τόν τρόπο 
καί τῆς δικῆς μας, ἐν Χριστῷ, ζωῆς 
καί πορείας. Μέ τίς πρεσβεῖες καί τίς 
ἱκεσίες Της μᾶς θεραπεύει καί μᾶς ξε-
διψᾶ μέ τά “ὕδατα” τοῦ ἐλέους τοῦ 
Θεοῦ, ὡς ἀστείρευτη πηγή. Στήν δύ-
σκολη πορεία τῆς ζωῆς μας ἡ Θεο-
τόκος Μαρία μᾶς καλεῖ νά ἀνοίξουμε 

τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς καί νά γίνου-
με κάλλει ὡραῖοι, νά ἀναζητήσουμε 
τό ἀληθινά “καινούργιο”, αὐτό δηλ. 
ποῦ χαροποιεῖ τόν ἄνθρωπο ἐσωτε-
ρικά καί αἰώνια. Νά ἔχει νόημα ἡ ζωή 
μας γιατί ἀγαποῦμε καί νά ἐλπίζουμε 
γιατί πιστεύουμε. Πηγή κάθε εὐλογί-
ας, γήινης καί ἐπουρανίου, ἡ Παναγία 
μας, ὅτι «πάντα δύναται ὡς τέξασα 
Θεόν παντοδύναμον» καί «ἔχουσα τό 
δύνασαι τή θελήσει αὐτῆς ἰσοστάσι-
ον», κατέληξε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης 
μας, ὁ ὁποῖος στό τέλος τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ τέλεσε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου 
τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Θεοσέ-
μνης, πού ὅπως σημείωσε: «ὑπῆρξε 
Θεοσέμνη τή ψυχή, τῇ καρδίᾳ καί τῷ 
πνεύματι». Τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ι. 
Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶ-
νος, Κίσαμος, προεξῆρχε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, 
Βοηθός Ἐπίσκοπός του Παναγιωτά-
του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, Καθηγούμενος τῆς Ι. 
Πατριαρχικῆς Μονῆς Γουβερνέτου. 
Συγκινητική ἡ προσέλευση πλήθους 
πιστῶν πού κατέκλυσαν καί τίς δύο 
Ἱερές Μονές καί, ὑπομονετικά, ἀνέ-
μεναν νά προσκυνήσουν τίς θαυμα-
τουργές καί χαριτόβρυτες ἱερές Εἰκό-
νες τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.
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Ὅμιλος Βαρδινογιάννη  ..... 10 τόνοι πετρέλαιο
Σπυρίδων Ἀνδρονικάκης, εἰς μνήμην τῶν γονέ-
ων του Ἀλεξάνδρου καί Ἰωάννας  ......... 1.000€ 
Ἀνώνυμος  ........................................... 1.500€ 
Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Μαραγκουδάκης, 
εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφοῦ αὐτοῦ ... 100€ 
Ἐνορία Κολυμβαρίου  ............................. 100€ 
Εὐαγγελία Πυθαρούλη, εἰς μνήμην συζύγου 
αὐτῆς Ἐμμανουήλ  .................................. 200€
Πολιτιστικοί Σύλλογοι & Σύλλογοι Γυναικῶν 
πρώην Δήμου Κολυμβαρίου, εἰς μνήμην Πολυ-
χρόνη Πολυχρονίδη, πρώην Δημάρχου Κολυμ-
βαρίου  .................................................... 120€ 
Οἰκογ. Σπυρίδωνος Γιαλίδη  ................... 200€ 
Ἐνορία Βουκολιῶν ................................. 200€ 
Ἐνορία Καντάνου  ................................... 100€ 
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ............................ 300€ 
Εἰς μνήμην Ἰωάννου Φαντάκη ἡ σύζυγος καί τά 
τέκνα αὐτοῦ  ............................................ 300€ 
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας  ................. 100€ 
Ἱ.M.Χρυσοσκαλιτίσσης  ........................ 2.000€ 
Ἐνορία Παλαιῶν Ρουμάτων  ................... 200€ 
Θεόδωρος Ἠλικάκης, εἰς μνήμην συζύγου Δια-
λεκτῆς καί ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἠλία  ............. 200€ 
Κυριακάκης Ἐμμανουήλ  ........................ 200€ 
Συννεφόπουλος Νικόλαος  ..................... 100€ 
Φραντζεσκάκης Γεώργιος ......................... 20€ 
Ἀνώνυμος  .............................................. 500€ 
Σταγκουράκης Μιχαήλ  ............................. 70€ 
Θυμιανοῦ Ἠλέκτρα  ................................ 100€
Ἀνώνυμος  .............................................. 150€ 
Ἱ. Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς  ............... 4.000€ 
Ἐνορία Κουντούρας, εἰς μνήμην Εὐτυχίου & 
Χριστίνης Παυλάκη, δωρητῶν οἰκοπέδου Ἱ.Ν. 
Ἁγ.Σοφίας  .............................................. 150€ 
Ἀνώνυμος  ........................................... 3.000€ 
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ............................ 150€ 
Ἐνορία Ροδωπού .................................... 500€ 
Δωροθέα Μαρῆ - Χατζηδάκη, εἰς μνήμην συζύ-

γου αὐτῆς ἰατροῦ Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη  ....... 
................................................................ 300€
Εἰρήνη Πουπάκη, εἰς μνήμη, μητρός αὐτῆς 
Αἰκατερίνης Κωνσταντουλάκη - Πουπάκη  ........
................................................................ 150€
Αἰκατερίνη Λαμπροπούλου, εἰς μνήμην Δημη-
τρίου Δουράκη  ......................................... 50€ 
Ἐμμανουήλ Βαρδαλάκης, εἰς μνήμην πατρός 
του Κωνσταντίνου Βαρδαλάκη  ................ 100€ 
Ἱ.N. Ἁγίων Πατέρων Ἀζωγυρέ  ................. 150€ 
Ἀντώνιος Πετράκης & ΣΙΑ, Σ.Μ. Παλαιοχώρα   
................................................................ 500€ 
Ἐνορία Πλεμενιανῶν  ............................. 200€ 
Ἐνορία Κολυμπαρίου  ............................. 100€ 
Ἐνορία Πύργου ...................................... 100€ 
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων Ἁγ. Ἀντωνίου 
«Ἅγιος Ἀντώνιος»  .................................. 100€ 
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων Καστελλίου 
«Ἡ Κοινωνική Πρόνοια»  ........................ 200€ 
Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Καπῆς, εἰς μνήμην 
μητρός αὐτοῦ Μαρίας  ............................. 150€ 
Ἀνώνυμος  ........................................... 5.000€ 
Παπαδόπουλος Ἀντώνιος ....................... 500€ 
Ἐμμανουήλ Βαρδαλάκης, εἰς μνήμην πατρός 
αὐτοῦ Κωνσταντίνου Βαρδαλάκη  ............ 200€ 
Μαρία Ξενάκη, εἰς μνήμην γονέων τῆς Ἐλευθε-
ρίας & Ἐμμανουήλ  ................................. 100€ 
Ἀρχοντούλα Πατσουράκη - Λάζου ............ 50€ 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Καλλιθέας Χρυσαυ-
γῆς  ......................................................... 100€ 
Ἐνορία Ἁγ. Ἀντωνίου  ............................. 100€ 
Ἐνορία Πλακαλώνων  ..................... ἐλαιόλαδο
Ἀνώνυμος  ........................................... 1.000€

ΔΩΡΕΕΣ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Σταῦρος Παπαδεράκης, εἰς μνήμην μητρός του 
Εἰρήνης ................................................... 100€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 
Τ0Υ Κ0ΙΝΩΝΙΚ0Υ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚ0Υ ΕΡΓ0Υ Τ0Υ Κ0ΙΝΩΝΙΚ0Υ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚ0Υ ΕΡΓ0Υ 

ΤΗΣ Ι .  ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ ΜΑΣΤΗΣ Ι .  ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ ΜΑΣ

Βοήθησε κι ἐσύ νά γίνει ἡ ἀγάπη πράξηΒοήθησε κι ἐσύ νά γίνει ἡ ἀγάπη πράξη
Ἀριθ. Λογαρ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου:

(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

GR8801103900000039029604194

BIC ETHNGRAA




