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ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Ὀρθόδοξος
Ἀκαδημία Κρήτης
50 χρόνια ἀειφώτου
πορείας

EΠIΣHMO ΔEΛTIO ΤΗΣ EKKΛHΣΙΑΣ KΡHTHΣ

Τό παρόν ἐκδίδεται ἀπό τό ἐπίσημο Δελτίο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης “Ἀπόστολος Τίτος”
καί διατίθεται δωρεάν

Εἰσαγωγικόν

E

ἰς τήν ἱστορική πορεία καί ζωή τῆς
Ἐκκλησίας ὑπάρχουν γεγονότα τά
ὁποῖα σημαδεύουν τό βίο τῆς Ἐκκλησίας, καταγράφονται εἰς τήν ἱστορία
της καί χαράσσονται ἀνεξίτηλα εἰς τίς ψυχές καί τίς καρδιές τῶν πιστῶν. Τέτοιου
βεληνεκοῦς γεγονότα, ἱστορικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς σημασίας, ἀξίας καί σπουδαιότητας, ἀξιωθήκαμε νά ζήσουμε κατά
τό διήμερο τῆς 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου
ἐνεστῶτος ἔτους, γεγονότα τά ὁποῖα σημάδεψαν τή ζωή τῆς καθόλου Ἐκκλησίας Κρήτης, ἰδιαίτερα δέ τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας. Τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ
Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ εἰς τήν γενέτειρά
του, τό Συρικάρι Κισάμου, τά ἐγκαίνια
τῆς Μονάδας Αὐξημένης Φροντίδας εἰς
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἡ Πατριαρχική χοροστασία εἰς
τήν Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
Μονή Γωνιᾶς, τά ἐγκαίνια τοῦ Κειμηλιαρχείου τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς καί ἡ ἐπετειακή ἐκδήλωση 50 ἐτῶν
λειτουργίας καί πορείας τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης, ὡς ἐπίσης καί ἡ Σύναξη τῶν Ἑταίρων τοῦ Ἱδρύματος.
Ἡ Μεγαλόνησος Κρήτη, πιστή καί
ἀφοσιωμένη θυγατέρα τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως ἡ ταπεινή Ἱερά Μητρόπολίς μας, ἡ
Ἑσπερία Κρήτη, εἶχε τήν ἰδιαίτερη χαρά

καί ὑψίστη εὐλογία καί τιμή νά φιλοξενήσει, ἐπί διήμερον (2 & 3 Ὀκτωβρίου) τήν
Οἰκουμένη ὅλη. Ὑψηλούς προσκεκλημένους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο, τήν Σεπτή τοῦ Γένους
Κορυφή, μέ τήν τιμία Συνοδεία του, τόν
Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.
Θεόφιλο Γ΄, τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄ καί τόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας
κ. Ἀναστάσιο μετά τῶν τιμίων Συνοδειῶν
τους. Ἐπιπροσθέτως, ἐκπροσώπους τοῦ
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας
κ. Δανιήλ, (Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τούλτσεας
κ. Βησσαρίων), τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄, (Σεβ. Μητροπολίτης
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος)
καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Πολωνίας κ. Σάββα, (Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Σούπρασλ κ. Ἀνδρέας). Μετεῖχαν, ἐπίσης, ὡς συνοδοί τοῦ Παναγιωτάτου καί
ὡς Ἑταῖροι τῆς Ο.Α.Κ., οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες: Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἰκονίου κ. Θεοληπτος καί Σασίμων κ. Γεννάδιος. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί σύμπασα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Ἐξοχ.
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος

Παυλόπουλος, εὐγενῶς ἀνταποκρινόμενοι, μετεῖχαν εἰς τά κορυφαῖα αὐτά ἱστορικά καί ἐκκλησιαστικά γεγονότα. Τήν
Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Ὑφυπουργός
Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκος Μπόλαρης. Ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ. Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος, οἱ Πανοσ. Καθηγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ξενοφῶντος
κ. Ἀλέξιος καί Παντοκράτορος κ. Γαβριήλ ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Πρωτοσύγκελλοι, Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀπ’ ὅλη τή
νῆσο καί πλῆθος Κληρικῶν ἀπό τήν Μεγαλόνησο ἦταν ἐπίσης παρόντες. Ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Ἀντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι τῆς
περιοχῆς μας καί ἀπό ἀλλοῦ, οἱ Ἀρχές
καί οἱ Φορεῖς τοῦ τόπου καί τῆς Μεγαλονήσου, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου
Ἐθνικῆς Ἄμυνας (ΓΕΕΘΑ), Ναύαρχος κ.
Εὐάγγελος Ἀποστολάκης, Ἄρχοντες τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί χιλιάδες πιστοί
προσῆλθαν νά λάβουν τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριάρχου καί τῶν λοιπῶν Προκαθημένων καί νά μετέχουν, ἰδιαίτερα, εἰς τά θυρανοίξια τοῦ πρώτου Ναοῦ εἰς τήν Κρήτη, ἀφιερωμένου εἰς τόν Ὅσιο Νικηφόρο
τόν Λεπρό. Τούς χορούς τῶν ψαλτηρίων
κλέησαν ὁ κ. Φώτιος Γιαννακάκης, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὁ
Πρωτοψάλτης κ. Ἰωάννης Καστρινάκης
μέ μέλη ἐκ τῶν χορωδιῶν αὐτῶν.
Τό παρόν Τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας
ἀφιερώνεται εἰς τά μεγάλα αὐτά γεγονότα τοῦ διημέρου τῆς 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου μέ αἰσθήματα βαθιᾶς εὐχαριστίας,
δοξολογίας καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν
Ἅγιο Τριαδικό Θεό, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε
τέτοιας μεγάλης πνευματικῆς χαρᾶς καί
εὐλογίας.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν.

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ
Ὁ σίου Νικηφό ρου τοῦ Λεπροῦ

Α

νοιξαν οἱ θύρες τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, εἰς τήν γενέτειρα Του, τό Συρικάρι Κισάμου, τοῦ
πρώτου Ναοῦ εἰς τήν Κρήτη ἀφιερωμένου εἰς τόν Ὅσιο Νικηφόρο. Τά θυρανοίξια τοῦ περικαλλοῦς καί σεμνοπρεποῦς
αὐτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τέλεσε τό ἑσπέρας τῆς
2ας Ὀκτωβρίου ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
συμπροσευχομένων τῶν Μακαριωτάτων:
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου
καί Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου. Ἐκπροσωπήθηκαν τό Πατριαρχεῖο Ρουμανίας διά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τούλτσεας κ. Βησσαρίωνος, ὡς καί οἱ
Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες: Ἑλλάδος, ὑπό
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί Πολωνίας,
ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Σούπρασλ κ.
Ἀνδρέου. Συμπροσευχήθηκαν, ἐπίσης, ὁ
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος,
ὡς καί ὅλα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ

Ἀρχιγραμματέας τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ., Πρωτοσύγκελλοι, οἱ Ἡγούμενοι Ξενοφῶντος κ.
Ἀλέξιος καί Παντοκράτορος κ. Γαβριήλ
ἐκ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, Μοναστικές
Ἀδελφότητες καί Κληρικοί ἐκ τῆς Κρήτης καί ἀλλαχοῦ, ὡς ἐπίσης καί χιλιάδες λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπ’ ὅλη τήν Μεγαλόνησο ἀλλά καί τήν Ἑλλάδα. Μετεῖχαν,
ἐπίσης, ὡς συνοδοί τοῦ Παναγιωτάτου
καί ὡς Ἑταῖροι τῆς Ο.Α.Κ., οἱ Σεβ. Μητροπολίτες: Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος
καί Σασίμων κ. Γεννάδιος. Ὑπολογίζεται
ὅτι περισσότεροι ἀπό τέσσερεις χιλιάδες
προσκυνητές προσῆλθαν στόν ἑορτασμό
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ὁ
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Δήμαρχοι, Ἀρχές καί Φορεῖς
τοῦ τόπου καί τῆς Κρήτης, ἔδωσαν μέ
τήν παρουσία τους ἰδιαίτερη τιμή καί αἴγλη στόν τιμώμενο Ὅσιο.

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου
Ἀμφιλόχιος
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ΟΜΙΛΙΑ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ κ ΣΕΛΙΝΟΥ
κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ
(2 Οκτωβρίου 2018)
«Ἐπιδημάσαντος ἡμῖν, τοῦ Λόγου κατά σάρκα,
ὁ τῆς βροντῆς μέν γόνος φησί καθυπογράφων·
Ἐθεασάμεθα φαιδρῶς τήν δόξαν, ἥν εἶχεν ὁ Υἱός παρά τοῦ Πατρός,
ἐν ἀληθείας χάριτι»
(Οἶκος τοῦ Ὄρθρου τῆς 13ης Σεπτεμβρίου)

Δ

όξαν καί αἶνον ἀναπέμπομεν εἰς τόν
ἐν Τριάδι Ἕνα Θεόν, διότι μᾶς ἀξιώνει
σήμερον τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῶν
Θυρανοιξίων τοῦ νεοδμήτου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, καί μάλιστα
τελουμένης ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Πανσεβάστου ἡμῶν Αὐθέντου καί
Δεσπότου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, πλαισιωμένου ὑπό ὑψηλῶν
προσκεκλημένων: τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου

τῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου,
τοῦ Ἐχοχωτάτου ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκου Μπόλαρη, τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος τοῦ
Πρωθιεράρχου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας κ. Θεοφίλου Γ΄, τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων
τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄ καί Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου μετά
τῶν Σεβασμιωτάτων, Πανιερωτάτων, Ἐλλογιμωτάτων, Ἱερολογιωτάτων καί Ἐντιμοτάτων μελῶν
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τῶν τιμίων Συνοδειῶν αὐτῶν, τῶν ἐκπροσώπων
τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, Θεοφ. Ἐπισκόπου
Τούλτσεας κ. Βησσαρίωνος καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Σεβ. Μητροπολίτου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί
Πολωνίας, Θεοφ. Ἐπισκόπου Σούπρασλ κ. Ἀνδρέου, τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μετά τοῦ Σεβ. Προέδρου αὐτῆς
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, τῶν Σεβασμιωτάτων καί Ἐλλογιμωτάτων Ἑταίρων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης μετά τοῦ Γενικοῦ Δντοῦ αὐτῆς, τῶν ἐκπροσώπων τῶν Δημοτικῶν καί Περιφερειακῶν ἀρχῶν μέ ἐπικεφαλῆς
τόν Περιφερειάρχην Κρήτης, Ἐντιμολογιώτατον
κ. Σταῦρον Ἀρναουτάκην, τῶν Ἐντιμοτάτων
Βουλευτῶν τοῦ Νομοῦ, τῶν Πανοσιολογιωτάτων Καθηγουμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παντοκράτορος, Ἀρχιμ. Γαβριήλ, καί Ξενοφῶντος, κ.
Ἀλεξίου, ἐκ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καί ἀλλαχοῦ,
τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου, τῶν μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων, καί τοῦ φιλαγίου λαοῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀλλά καί ἐκ τῆς Μεγαλονήσου
Κρήτης συναχθέντων.
Τῷ ὄντι καί ἐν ἀληθείᾳ: «Ἐπιδημάσαντος
ἡμῖν, τοῦ Λόγου κατά σάρκα, ὁ τῆς βροντῆς μέν
γόνος φησί καθυπογράφων· Ἐθεασάμεθα φαιδρῶς
τήν δόξαν, ἥν εἶχεν ὁ Υἱός παρά τοῦ Πατρός, ἐν
ἀληθείας χάριτι». Ἡ ἐπιδημία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ εἰς τόν κόσμον ἀξιώνει τό Γένος τῶν χριστιανῶν νά ἀπολαμβάνουν καί νά βιώνουν μέ τήν
χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος «τήν δόξαν, ἥν εἶχεν
ὁ Υἱός παρά τοῦ Πατρός». Ὁ Χριστός κατά τήν
ἔνσαρκον αὐτοῦ Οἰκονομίαν «τά πάντα ἐφώτισε
τῇ παρουσίᾳ Του, τόν κόσμον ἀνεκαίνισεν Πνεύματι θείῳ». Ἀλλά καί τά νῦν «ψυχαί ἐγκαινίζονται· οἶκος γάρ ἀνετέθη νῦν εἰς δόξαν Κυρίου».
(Κάθισμα μετά τήν α΄ στιχολ. Ὄρθρου 13ης Σεπτεμβρίου).
Τήν δόξαν αὐτήν τῆς Τριαδικῆς ζωῆς καί
ἑνότητος, τήν κοινωνίαν τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως γευόμεθα πάντες ἡμεῖς κατά
τήν λαμπράν ταύτην σύναξιν, κατά τήν ὁποίαν
ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ συναποδεικνύει τήν
ὡραιότητα τοῦ Ἁγίου Σκηνώματος τῆς δόξης
Του, τοῦ νεοδμήτου τούτου Οἴκου ἐπ’ ὀνόματι
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, ὁμοίᾳ μέ τήν
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εὐπρέπειαν τοῦ ἄνω στερεώματος, ἔνθα ἡ τῶν
πρωτοτόκων Ἐκκλησία χαίρει καί σκιρτᾷ εὐφροσύνως μαθ’ ἡμῶν.
Διό καί μετά τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου
Ἱεροσολύμων Σωφρονίου ἀναφωνοῦμεν: «Σήμερον ὁ Παράδεισος ἠνέῳκται τοῖς ἀνθρώποις,
καί ὁ τῆς Δικαιοσύνης Ἥλιος καταυγάζει ἡμῖν.
Σήμερον τοῦ σκότους ἐλυτρώθημεν, καί τῷ φωτί
τῆς θεογνωσίας καταυγαζόμεθα. Σήμερον τά ἄνω
τοῖς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ. Σήμερον ἡ ἱερά καί μεγαλόφωνος τῶν
Ὀρθοδόξων πανήγυρις ἀγάλλεται».
Σήμερον ἀνοίγονται αἱ θύραι τοῦ νεοδμήτου τούτου Οἴκου διά νά εἰσέλθωμεν πάντες οἱ
γηγενεῖς. Οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι τοῦ
βίου καί οἱ ἐν ἀναψυχῇ ὄντες, οἱ κλαίοντες καί οἱ
ἀγαλλόμενοι, οἱ ὑγιεῖς καί οἱ ἐν ἀσθενείᾳ ὑπάρχοντες, οἱ πλούσιοι καί οἱ πένητες, οἱ ἁμαρτωλοί
καί οἱ δίκαιοι, καθώς οἱ ὀφθαλμοί τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἀνεῳγμένοι εἰς τόν τόπον αὐτόν, «τοῦ εἰσακούειν τῆς προσευχῆς, ἧς προσεύχεται ὁ δοῦλος σου
εἰς τόν τόπον τοῦτον ἡμέρας καί νυκτός... καί ποιήσεις, καί ἵλεως ἔσῃ αὐτοῖς».
Ἡ χαρά καί ἡ συγκίνησίς μας εἶναι πολλαπλαί κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.
Ἐν πρώτοις, διότι παραδίδομεν εἰς τόν θεοσεβῆ λαόν τόν πρῶτον τοῦτον Ναόν ἐπ’ ὀνόματι
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τόν ὁποῖον
ἤγειρε καί ἐκόσμησεν αὐτή αὕτη ἡ ἀγάπη τοῦ
Ὀρθοδόξου λαοῦ μας, τοῦ ἀποτελοῦντος τό
ἔθνος τό ἅγιον, τήν κληρονομίαν καί τήν ἐκλογήν τοῦ Χριστοῦ. Ἐδῶ μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά
ἐναποθέσωμεν τούς πόθους καί τάς λύπας, τήν
ὀδύνην καί τό βάρος τῶν καρδιῶν μας, τούς ἐπικινδύνους σκοπέλους τοῦ καθ’ ἡμέραν βίου, τάς
δυσκολίας καί τάς ἀγωνίας τῆς ζωῆς, τήν ἐρημίαν καί τήν δίψαν τῆς ψυχῆς· νά δοξολογήσωμεν τόν Θεόν διά τήν φανέρωσιν τοῦ νέου Ἁγίου
μας, τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου. Σήμερον πηγνύομεν
εἰς τόν τόπον τοῦτον νέον θυσιαστήριον πρός
δοχήν τῶν ὁλοκαυτωμάτων τοῦ νέου Ἰσραήλ
καί ἐγκαινισμόν καί ἀνάστασιν τῶν ψυχῶν καί
τῶν σωμάτων ἡμῶν, δοξολογίαν δέ τοῦ μεγάλου
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ θαυμαστοῦ ὄντως ἐν
τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Ἐκ δευτέρου, ἱερά ὑπερηφάνεια καί χαρο-

ποιόν δέος κατακλύζει τάς καρδίας μας, διότι ὁ
Ναός οὗτος ἀνοίγεται εἰς τόν τόπον καταγωγῆς
τοῦ Ὁσίου, τό μέχρι ἐχθές ἄγνωστον καί ἄσημον Συρικάριον, ἀπό σήμερον ὅμως παγκοίνως
γνωστόν καί ἐξάκουστον. Ὀλίγα μέτρα ἀπό ἐδῶ
εὑρίσκεται ἡ πατρική οἰκία τοῦ Ἁγίου, εἰς τήν
ὁποίαν ὁ θαυμαστός Νικόλαος Τζανακάκης,
κατά κόσμον, εἶδε τό πρῶτον φῶς τῆς ζωῆς καί
ἐμέτρησεν τά πρῶτα ἔτη τοῦ δεινῶς χειμαζομένου βίου του. Ἀγαλλομένῳ ποδί δέ καί σκιρτώσῃ
ἐν εὐφροσύνῃ καρδίᾳ ἀνακοινοῦμεν εἰς πάντας
ὑμᾶς ὅτι καί αὕτη ἡ οἰκία, εὐγενῶς παραχωρηθεῖσα ὑπό τῶν συγγενῶν τοῦ Ὁσίου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας, ἀναπαλαιωθεῖσα ἤδη ὑπό
τοῦ ὑστερήματος καί τῆς καιομένης ὑπό ἀγάπης
καρδίας τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ
πλέον, ὁμοῦ μετά τοῦ ἱεροῦ τούτου τεμένους,
τόπον προσκυνήματος καί ἀναψύξεως. Ἀναρίθμητοι ὑπάρχουν αἱ μαρτυρίαι τῶν θαυμαστῶν
ἐνεργειῶν τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ,
ἀπό κάθε σημεῖον τῆς γῆς. Εὐεργετεῖ ἀκόμη καί
ἀνθρώπους πού δέν Τόν ἔχουν γνωρίσει, οὔτε
κἄν ἔχουν ἀκούσει τόν βίον καί τήν πολιτείαν
Του ἤ, πολύ περισσότερον, καί αὐτό ἀκόμη τό
ὄνομά Του. Ὁ οικουμενικός Ὅσιος Νικηφόρος ὁ
Λεπρός ἀποδεικνύει περιτράνως εἰς ὅλους ἐμᾶς
ποῖος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ τόν Χριστόν. Καθίσταται πρότυπον ζωῆς ἀλλά καί θανάτου, διότι, πῶς γίνεται νά εὑρίσκωμεν νόημα
εἰς τόν ἐπί γῆς βίον μας, ἐάν δέν ἔχομεν κατανοήσῃ πρῶτον τό μέγεθος καί τήν σημασίαν τοῦ
θανάτου;
Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ἔρχεται βοηθός καί διδάσκαλος τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, διά νά καταστήσῃ πάντας ἡμᾶς κλήματα εὔκαρπα καί γεώργια
τίμια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Νά μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι τό μαρτύριον πού καλούμεθα νά βαστάσωμεν καί νά ὑπομείνωμεν διά τόν Χριστόν τήν
σημερινήν ἐποχήν, εἶναι ἀνάλογον μέ ἐκεῖνον τό
ὁποῖον ἐγεύθη ὁ ἴδιος. Καί αὐτό εἶναι τό μαρτύριον τῆς συνειδήσεως καί τῆς πιστότητός μας εἰς
τόν Κύριον τῆς δόξης.
Εἰς ἑκάστην χρονικήν περίοδον ὁ πιστός
παραινεῖται ὄχι μόνον νά κηρύττῃ καί νά μαρτυρῇ Ἰησοῦν Χριστόν ἐσταυρωμένον, ἀλλά καί νά
καυχᾶται ἐν παρρησίᾳ διά τήν ταυτότητά του ὡς
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χριστιανός∙ νά ὑπομένῃ τάς θλίψεις καί τάς βασάνους τῆς ζωῆς ὄχι μέ στωϊκήν ἀπάθειαν ἤ μέ
ἐκστατικήν ἀδιαφορίαν, ἀλλά μέ τήν ἐλπίδα καί
τά ὄμματα ἐστραμμένα εἰς τόν μόνον ζῶντα καί
ἀληθῆ Θεόν∙ νά ἀντλῇ δύναμιν καί θάρρος εἰς τά
δεινά τοῦ βίου ἀπό Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος εἶναι Ἅγιος
Ἰσχυρός∙ νά μήν ἀλλοφρονῇ καί παρεκτρέπηται
ἐκ τῶν συμβαινόντων ἑκάστοτε δεινῶν, σεβόμενος τήν ζωήν τήν ἐδικήν του ἀλλά καί τῶν
συνανθρώπων του∙ νά ἁγιάζῃ ἑαυτόν διά νά
ἀναψύχῃ τόν ἀδελφόν∙ νά ἀποθνήσκῃ διά τόν
κόσμον καί τά τοῦ κόσμου, διά νά ἀπολαμβάνῃ τήν ὄντως ζωήν∙ νά ἀπολλύῃ τήν ψυχήν του
διά νά εὑρίσκει αὐτήν∙ νά ἐξέρχηται τοῦ ἑαυτοῦ
οἴκου καί τοῦ ἰδίου θελήματος διά νά εἰσοδεύῃ
εἰς «τά ἐξ ἀρχῆς», τήν πατρικήν ἑστίαν καί τήν
ἠτοιμασμένην κληρονομίαν.
Εἰς αὐτήν τήν διάστασιν ἔζησεν ὁ Ὅσιος
Νικηφόρος. Εἰς τήν διάστασιν τῆς ἀναστάσεως,
τῆς ἀφθαρσίας, τῆς καινότητος, τῆς αἰωνιότητος. Εἶχεν εἰσέλθει εἰς τόν χῶρον καί τόν τόπον
τόν «ἐξ ἀρχῆς»∙ εἰς αὐτόν, διά τόν ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος εἶναι προωρισμένος νά ζῇ καί νά μεγαλουργῇ. Εἶχεν εἰσέλθει εἰς τά ἅγια τῶν ἁγίων τοῦ
ἀνθρωπίνου βίου, ὅπου τά φρικτά τελεσιουργοῦνται, καί ὅπου δύναται νά πολιτεύηται ἐλευθέρως καί ἀνεσπέρως ὁ ἄνθρωπος καί ἡ κτίσις.
Εἶχεν ἀπαλλαγεῖ τῶν δεσμῶν τοῦ σώματος γενόμενος οὐρανοπολίτης καί μύστης τοῦ θείου
κάλλους καί τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος ἔτι
ζῶν ἐν τῷ σώματι καί ἐν τῷ κόσμῳ. Τίποτε δέν
ἦτο δυνατόν νά πτοήσῃ τόν Νικηφόρον, καθώς
ἐμεθύσθη ἐκ τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γενήματος. Λαμβάνων πεῖραν τῆς θείας εὐφροσύνης
ἐγεύετο τό πόμα τό τερατουργούμενον ἐκ τῆς
πηγῆς τῆς θείας ἀφθαρσίας.
Ὁ πολύαθλος βίος του μᾶς καλεῖ νά καθρεφτίσωμεν τήν ψυχήν μας εἰς τήν ἀνδρείαν καί
τό ἦθος του, νά συγκρίνωμεν καί νά τολμήσωμεν τήν αὐτοκριτικήν μας, νά ἀφήσωμεν τήν
γενναιότητά του νά μᾶς συνεγείρῃ εἰς ἀγῶνας
πνευματικούς, καθαρτικούς, ἀναγεννητικούς.
Ἡ καθαρότης τοῦ βίου του καί ἡ ἀκράδαντος
ἀφοσίωσίς του εἰς τόν Θεόν μᾶς προτείνουν τόν
«παραλογισμόν» τῆς ἁγιότητος, τήν φανέρωσιν
τῆς χριστιανικῆς μας ταυτότητος καί τοῦ ὀρθο-
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δόξου ἤθους μας, εἰς ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν τό
διεσπασμένον καί ἠλλοτριωμένον ἀνθρώπινον
πρόσωπον ἀδυνατεῖ νά συγκροτηθῇ εἰς ἑνότητα καί νά ἀνεύρῃ τό κάλλος τῆς κοινωνίας τῶν
πρωτοτόκων· εἰς ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν φαίνεται ὁ ἄνθρωπος νά ἔχει κορεσθῇ ἀλλά καί ἀπογοητευθῇ ἀπό τόν ἐπιστημονικόν ρεαλισμόν καί
τόν ἰδεοκρατικόν χριστιανισμόν.
Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπεφύλαξεν εἰς Ὑμᾶς,
Παναγιώτατε, καί τήν περί Ὑμᾶς Ἁγίαν καί Ἱεράν
Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,
ἐλάχιστον μέλος τῆς Ὁποίας ὑπῆρξεν τότε καί
ἡ οὐδενία μου, τήν τιμήν καί τήν εὐλογίαν νά
καταγράψητε εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τό ὄνομα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου
τοῦ Λεπροῦ, τόν Δεκέμβριον τοῦ δισχιλιοστοῦ
δωδεκάτου ἔτους. Ἐξεδώσατε τήν σχετικήν
Πρᾶξιν Ἁγιοκατατάξεως, ἐπικυροῦντες τοιουτοτρόπως τήν συνείδησιν τοῦ πληρώματος τῆς
Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον (πλήρωμα) πρό πολλοῦ
ἐγεύετο τούς καρπούς τῆς χάριτος καί ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Πατρός.
Δόξαν καί αἶνον ἀναπέμπομεν εἰς τόν ἐν
Τριάδι ἕνα Θεόν, διότι εἰς τούς δυστήνους καί
χαλεπούς καιρούς μας δέν ἐγκαταλείπει ἡμᾶς
μόνους καί ὀρφανούς, ἀλλά ἀποστέλλει τούς
ἁγίους Του, τόν Ὅσιον Νικηφόρον τόν Λεπρόν,
νά παρηγοροῦν καί νά ἀνακουφίζουν τόν βίον
μας, νά στηρίζουν καί συνοδοιποροῦν εἰς τόν
βηματισμόν μας, νά ἀφουγκράζωνται τούς ἀλαλήτους στεναγμούς τῆς καρδίας μας, νά ἀπομάσσουν τά δάκρυα τῶν πόνων καί ὀδυνῶν μας,
νά πρεσβεύουν ὑπέρ πάντων ἡμῶν.
Τήν θύραν αὐτήν τοῦ ἐλέους, τόν νεόδμητον Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τήν πύλην τῆς ἀναστάσεως τῆς πεπτωκυίας ἀνθρωπίνης φύσεως, τό θυσιαστήριον τοῦ
ὁλοκαυτώματος ἀνατιθέμεθα εἰς δόξαν Κυρίου,
«ἥν εἶχεν ὁ Υἱός παρά τοῦ Πατρός». «Ὅσοι δέ πίστει τοῦτον λαμβάνομεν» προσερχόμενοι μετά
πίστεως, φόβου Θεοῦ καί ἀγάπης, μᾶς δίδεται ἡ
ἐξουσία «τοῦ γενέσθαι τέκνα Θεοῦ».
Τόν Ναόν αὐτόν ἤγειρεν ἡ ἀγάπη πάντων
ὑμῶν· τοῦ ἱερωτάτου Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς
λαοῦ, ὅπου γῆς. Διό καί οἱ λόγοι οὗτοι καθίστανται πενιχροί διά νά ἐκφράσουν τάς ἐκ μυχοῦ

καρδίας εὐχαριστίας ἡμῶν.
Μετ’ αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης ἀτενίζομεν εἰς τά πρόσωπα τῶν συγγενῶν τοῦ Ὁσίου,
διά τήν δωρεάν παραχώρησιν τόσον τοῦ οἰκοπέδου εἰς τό ὁποῖον ἀνηγέρθη ὁ περικαλλής αὐτός
Ναός, ὅσον καί τῆς πατρικῆς οἰκίας τοῦ Ἁγίου,
ὡς ἤδη ἐλέχθη.
Ἐκ κέντρων καρδίας εὐχαριστοῦμεν τούς
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, μέ προεξάρχοντα τόν
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, διά
τήν εὐχετικήν στήριξίν των καί τήν τιμητικήν
παρουσίαν των μετά πλειάδος πρσκυνητῶν ἐκ
τῶν Ἐπαρχιῶν των. Ἰδιαιτέρως μνημονεύομεν
τόν ὅμορον ἀδελφόν, Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, ὅστις
καί ἕλκει τήν καταγωγήν του ἐκ τῆς περιοχῆς,
διά τήν ἔμπρακτον ἀρωγήν του, ἡ ὁποία ἐξεφράσθη ποικιλοτρόπως καί διά τοῦ Πρωτοσγυκέλλου του, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ
Λιονάκη.
Ἐξαιρέτως ἀναμιμνησκόμεθα τήν ὥραν ταύτην ὅλους, ὅσοι εἶχον τήν μέριμναν τῶν ἐργασιῶν καί μέ ὑπερβάλλοντα κατά Θεόν ζῆλον καί
ἀγῶνα συνεκέντρωσαν τά ἀπαιτούμενα διά τήν
οἰκοδομήν, καί τά διεχειρίσθησαν νομίμως καί
σωφρόνως. Τάς Ἐνορίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας διά τήν στήριξιν καί τήν ἀγάπην των πρός
τό τελούμενον ἔργον. Τόν Αἰδεσιμολογιώτατον
Πρωτοπρεσβύτερον Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκην,
Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Δυτικῆς Κισάμου, καί
τήν περί αὐτόν συσταθεῖσαν ἐρανικήν ἐπιτροπήν. Τόν Ὁσιολογιώτατον Ἱερομόναχον π. Χρύσανθον ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Γωνιᾶς.
Τάς ἑταιρείας Edf en Hellas (φωτοβολταϊκά) καί
Narada (μπαταρίες) διά τήν ὑλοποίησιν προτάσεως, ὁ Ναός οὗτος νά εἶναι ὁ πρῶτος Ναός
ἐν Ἑλλάδι μέ ἐνεργειακήν αὐτονομίαν, καθώς
διαθέτει ἐξοπλισμόν αὐτονόμου ὑβριδικοῦ συστήματος, εὐγενῶς χορηγηθείς ὑπό τῶν προμνημονευθεισῶν ἑταιρειῶν. Πολύτιμος ὑπῆρξεν,
ἐπίσης, ἡ στήριξις καί ἡ βοήθεια εἰς τό ἐν λόγῳ
ἔργον τοῦ κ. Ἐμμανουήλ Νικηφοράκη καί τῶν
συνεργατῶν του, καθώς καί τοῦ Ἐργαστηρίου
Φωτοβολταϊκῶν καί Ἐνεργειακῶν Συστημάτων
τοῦ ΤΕΙ Κρήτης. Τόν ἀγαπητόν εἰς ὅλους μας
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Περιφερειάρχην Κρήτης κ. Σταῦρον Ἀρναουτάκην διά τήν ἀρωγήν καί συνδρομήν του. Τόν Δήμαρχον Κισάμου κ. Θεόδωρον Σταθάκην διά τήν
συμβολήν του. Ὀφειλετικῶς μνημονεύομεν τόν
Μηχανικόν κ. Νεκτάριον Ψαράκην, τήν Ἀρχιτέκτονα κ. Νεκταρίαν Λαϊνάκην, τόν Πολιτικόν
Μηχανικόν κ. Δημήτριον Χαρτζουλάκην, τόν
ἐργολάβον κ. Στυλιανόν Πετράκην «Λατομεῖα
Σελίνου», τήν ἑταιρείαν Τσατσαρωνάκη «ΤΟ
ΜΑΝΝΑ», τούς κ.κ. Ἀνδρέαν Κουπῆν και Στράτον Φίλην, ἑταιρείαν Anthea Lettings Estate, τόν
κ. Ἠλίαν Λουπάσην, ἑταιρείαν Loupassis Estate,
ἐξαιρέτως δέ: τούς κ.κ. Γεώργιον Μυλωνάκην,
Μιχαήλ Πατεράκην, Ἰωάννην Κακαουνάκην, Ἰάκωβον Χονδράκην, Κωνσταντῖνον Ὀρφανουδάκην, τούς ἀδελφούς Ἀντώνιον καί Μιχαήλ Πνευματικάκην, χωρίς τήν πολύτιμον βοήθειαν καί
συνδρομήν τῶν ὁποίων αἱ ἐργασίαι τοῦ Ναοῦ,
τοῦ περιβάλλοντος χώρου καί τῆς οἰκίας τοῦ
Ἁγίου δέν θά ἠμποροῦσαν νά περατωθοῦν. Ἅπαντας, οἱ ὁποῖοι ἠργάσθησαν, πολλοί ἐξ αὐτῶν
ἀφιλοκερδῶς, μέ καλλιτεχνίαν καί συνέπειαν,
πολλάκις ὑπό δυσμενεῖς καιρικάς συνθήκας, διά
νά ὁλοκληρωθῇ τό οἰκοδόμημα ἐγκαίρως. Τούς
τεχνίτας κ. Κωνσταντῖνον Χριστουλάκην, τούς
ἀδελφούς Βερυκάκη, τούς κ.κ. Ἐλευθέριον Σταγάκην, Ἐμμανουήλ Κυρμπίζον, Σταυρουλιδάκην
Α.Ε., τήν Ἀσβεστοποιείαν Κρήτης, οἱ ὁποῖοι
προσέφερον ἀμισθί τάς πολυτίμους ὑπηρεσίας
των ὡς καί δωρεάν κατασκευαστικά ὑλικά. Τούς
κατοίκους τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι συνέδραμον
εἰς τάς ἐργασίας μέ τήν φιλόξενον διάθεσιν καί
συμπαράστασίν των, ὡς καί τούς δεκάδες, ἑκατοντάδες ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητάς,
εὐεργέτας καί χορηγούς, τῶν ὁποίων ἡ εὐλάβεια πρός τόν Ὅσιον Νικηφόρον μᾶς ἠξίωσεν
νά φθάσωμεν εἰς τήν σημερινήν λαμπράν καί
ἱστορικήν ἡμέραν τῶν θυρανοιξίων. Τοῦ κόπου
καί τοῦ μόχθου των, τῆς κενωμένης ἀγάπης των
μνησθείη Κύριος ὁ Θεός.
Τέλος, πάντας ὑμᾶς, τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ, τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, τόν Ἐξοχώτατον
Ἐκπρόσωπον τῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργόν
Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκον Μπόλαρην, τούς Μα-
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καριωτάτους Προκαθημένους: τοῦ παλαιφάτου
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἀλβανίας, τούς
ἐκπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί
τῶν Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί Πολωνίας, τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τούς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους
τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παντοκράτορος καί Ξενοφῶντος ἐκ τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, καθώς καί τάς
συνοδείας τῶν λοιπῶν μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων, τούς ἐκπροσώπους τῆς λογιοσύνης, τούς
ἄρχοντας καί τόν λαόν. Τόν Ἐξοχώτατον Περιφερειάρχην Κρήτης καί τούς ἐκπροσώπους τῶν
Δημοτικῶν, Περιφερειακῶν καί Στρατιωτικῶν
ἀρχῶν. Τούς ἐνδοξοτάτους Στρατηγούς, τόν
Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας ἐρχόμενον ἐξ Ἀθηνῶν, καθώς καί τούς Διευθυντάς τῶν τοπικῶν
Ἀστυνομικῶν καταστημάτων διά τήν συνεργασίαν καί τήν μέριμνάν των εἰς τήν τήρησιν τῆς
τάξεως καί τήν διευκόλυνσιν τῆς προσελεύσεως
τῶν προσκυνητῶν εἰς τόν χῶρον. Τά μέλη τῶν
Σαμαρειτῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς συνοδεύουν μέ διάκρισιν καθ’ ὅλον τό πρόγραμμα τοῦ διημέρου.
Πάντας τούς παρευρισκομένους σήμερον
ἐνταῦθα, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς ἀνά
τήν Κρήτην καί ἀλλαχοῦ εὐλαβεῖς προσκυντάς καί φίλους τοῦ Ἁγίου, οἱ ὁποῖοι διεθέσατε
μέ πολλήν χαράν κόπον καί πολύτιμον χρόνον,
προκειμένου νά χαριτωθῆτε ἀπό τόν Ἅγιον καί
νά τιμήσητε μέ τήν παρουσίαν καί τήν προσευχήν σας τά ἐνταῦθα τελούμενα βοῶντες πάντες
ὁμοῦ «ἀκαταπαύστοις στόμασιν, ἀσιγήτοις δοξολογίαις»: «τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον, Κύριε!».
Εὔχεσθε Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Μακαριώτατοι καί τιμιώτατοι Προκαθήμενοι
τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, τῆς Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἀλβανίας, εὔχεσθε, παρακαλῶ, ἐτοῦτος ὁ τόπος νά καταστῇ διά πάντας
ἡμᾶς ἀλλά καί τόν κόσμον ὅλον, τόπος ἀναπαύσεως καί κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ· «ἰατήριον
ὑπαρχέτω καί θεραπευτήριον κοινόν καί σωτήριον τοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου διά τῶν ἐνεργουμένων
ἐν αὐτῷ φρικτῶν τελετῶν καί ἱερῶν ὕμνων καί
θειοτάτων δεήσεων». Γένοιτο!
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
ΚΑΤΑ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ
(Συρικάριον, 2 Οκτωβρίου 2018)

Ε

ξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Μακαριώτατοι καὶ προσφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ, Ἱερώτατοι
ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί, Τέκνα ἐν
Κυρίῳ λίαν ἀγαπητά,
Ἐν πρώτοις, εὐχαριστοῦντες ἀπό καρδίας, ἣ
τε ἡμετέρα Μετριότης καὶ ἡ περὶ ἡμᾶς Συνοδεία,
διὰ τὴν ὑποδοχήν, τὴν πολλὴν τιμὴν καὶ τὰς
θερμὰς προσρήσεις, κομίζομεν εἰς ὅλους σας, ἐκ
τῆς Ἀποστολικῆς καὶ Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν
στοργὴν, τὴν φιλαδελφίαν καὶ τὴν ἀγάπην.
Καὶ χαίρει καὶ ἀγάλλεται ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ὅτι ἡ Κρήτη ἡ καλλίκαρπος, ἡ πεφιλημένη
καὶ ἐκλεκτὴ νῆσος, ἔχει ἐπ’ αὐτῆς ἐννέα Ἐπαρχίας τοῦ ἡμετέρου Θρόνου, συμβολιζούσας, τρόπον τινά, τὰ τῶν ἀγγέλων τάγματα, καὶ ἑλκυούσας τὴν ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῆς Μητρὸς αὐτῶν
Ἐκκλησίας ἀρχαγγελικὴν προστασίαν της. Εἰς
τὰς Ἐπαρχίας αὐτὰς ἐγεννήθησαν, ἠνδρώθησαν
καὶ ἐκαρποφόρησαν ἥρωες τῆς Πίστεως καὶ τῆς
Πατρίδος, καὶ μάρτυρες καὶ ἅγιοι, ὡς ὁ Ὅσιος
Νικηφόρος ὁ ἐπιλεγόμενος λεπρός, τοῦ ὁποίου τὸν περικαλλέστατον ἅμα δὲ καὶ σεμνοπρεπῆ Ναὸν παραδίδομεν σήμερον εἰς τὴν κοινὴν
λατρείαν. Εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ πνευματικοῦ καὶ
ὑλικοῦ αὐχμοῦ, ὁ Ναὸς αὐτὸς ἀποτελεῖ, ἐκτὸς
ἀπὸ χῶρον λατρείας τῆς ὑπερουσίου Τριάδος
καὶ τιμῆς τοῦ ἁγίου Νικηφόρου, καὶ ἕνα σύμβολον καὶ σημεῖον, τοῦ τί ἡμπορεῖ νὰ κατορθωθῇ
διὰ τῆς προσευχῆς, τῆς ὁμοβουλίας, τῆς ἀλληλοβοηθείας καί, κυρίως καὶ πρωτίστως, διὰ τῆς
θείας Χάριτος καὶ εὐλογίας, τῆς ἀναπληρούσης
ὑπερεκπερισσοῦ τὰ ἐλλείποντα.
Αὐτῆς τῆς θείας Χάριτος καρπὸς ἀγλαὸς

καὶ εὔχυμος ὑπῆρξεν ὁ ὄλβιος πατὴρ ἡμῶν Νικηφόρος, τὸ θεῖον βλάστημα τῆς ἱερᾶς γῆς τῶν
Κρητῶν, τὸ δένδρον τὸ καλλίκαρπον, τὸ πεφευτευμένον ἐδῶ εἰς τὸ ἱστορικὸν χωρίον τοῦ Συρικαρίου. Καὶ ἦτο ὁ μακάριος οὗτος Νικηφόρος
«ἄτυχος», κατὰ τὴν κοσμικὴν ἔκφρασιν καὶ ἀντίληψιν, καὶ «δύσμοιρος», ἀλλὰ κατὰ Θεὸν κατέστη σκεῦος ἐκλογῆς καὶ ἔνσαρκος ἄγγελος καὶ
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φωτοειδὴς νοῦς. Τὴν πικρὰν καὶ ἀπαράκλητον
δοκιμασίαν τοῦ ἀπορφανισμοῦ εἰς νεαρωτάτην
ἡλικίαν, διεδέχθη ἑτέρα πληγὴ μεγαλυτέρα καὶ
πλέον ὀδυνηρὰ καὶ ἔμπονος∙ ἐκείνη τῆς ποτε
ἀνιάτου καὶ φρικώδους ἀσθενείας τῆς λέπρας.
Καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, ὡς ἄλλος Χριστὸς διωκόμενος, διὰ νὰ ἀποφύγῃ τὸν ἐγκλεισμόν του εἰς τὴν τραγικὴν Σπιναλόγκαν καὶ τὴν
ἀνθρωπίνην ἀποστροφὴν καὶ κακίαν.
Ἀλλὰ καὶ ἐξ Αἰγύπτου εἰς τὴν μυροβόλον
νῆσον Χίον ἐπανακάμπτει, μὴ δυνάμενος νὰ
ἀποκρύψῃ τὰ σημεῖα τῆς ἀσθενείας του, καὶ
ἐκεῖ, εἰς τὸ λεπροκομεῖον τῆς Χίου, ὁ νεαρὸς
τότε Νικόλαος συναντᾷ τὸν ἅγιον Ἄνθιμον. Ἡ
συνάντησις αὐτὴ ἐλειτούργησεν ὡς ἐκείνη τοῦ
εὐγνώμονος λεπροῦ τοῦ Εὐαγγελίου μετὰ τοῦ
Κυρίου. Καίτοι τὸ σωματικὸν πάθος τοῦ Νικηφόρου δὲν ἐθεραπεύθη, ἐπισυνέβη ὅμως θαῦμα
μεῖζον καὶ σπουδαιότερον… Ἐκαθαρίσθη ὀλίγον
κατ’ ὀλίγον ἡ ἐσωτερικὴ λέπρωσις, ἡ ἁμαρτητικὴ ροπὴ καὶ ἕξις, ἡ πόρρωσις τοῦ νοός, ἡ λύμη
τῆς ψυχῆς. Ἐθεραπεύθη ὁ ἔσω ἄνθρωπος, ἠλλοιώθη ἡ καρδία του τὴν ἀλλοίωσιν τὴν καλὴν καὶ
εὐπρεπεστάτην, ἐφωτίσθη ὁ νοῦς, ἐγένετο ὑγιὴς
ὁ κρυπτὸς ἄνθρωπος.
Παρὰ τῇ σεβασμίᾳ εἰκόνι τῆς Ὑπεράγνου
Μητρὸς τοῦ Κυρίου, τῆς καλουμένης «Ὑπακοῆς», ἔλαβεν ὁ ἰσάγγελος Νικηφόρος τὸ θεῖον
καὶ ἀγγελικὸν σχῆμα, γενόμενος υἱὸς ὑπακοῆς
τελείας καὶ μετανοίας ὁλοκληρωτικῆς, λαμπὰς
καιομένη ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ ἀγρυπνίᾳ,
ὑμνητὴς ἄπαυστος τῶν ἀρρήτων θαυμασίων τοῦ
Θεοῦ, καὶ ἐν ταυτῷ ὕδωρ ἀναψύξεως καὶ ἔλαιον
παρακλήσεως διὰ τοὺς θλιβομένους καὶ καταπονουμένους ἀδελφοὺς εἰς τὸ λεπροκομεῖον. Ὅταν
τὸ ἔτος 1957 τὸ λεπροκομεῖον Χίου ἔπαυσε τὴν
λειτουργίαν του, καὶ πάλιν ἐξενητεύθη ὁ ὅσιος, καὶ μετέβη μὲ τοὺς ὀλίγους ἐναπομείναντας
συνασθενεῖς του εἰς τὸν Ἀντιλεπρικὸν Σταθμὸν
ἁγίας Βαρβάρας, πλησίον τοῦ μεμαρτυρημένης
ἁγίας βιοτῆς π. Εὐμενίου τοῦ Σαριδάκη, γενόμενος καὶ πάλιν μαθητὴς καὶ ὑποτακτικὸς καὶ
ὑιὸς ὑπακοῆς αὐτὸς ὁ τέλειος Γέρων καὶ ἀκριβὴς ἀσκητής. Ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας τοῦ Ὁσίου ἀπὸ βεβαρυμμένη ἔγινε πλέον βασανιστική.
Ἀλλ’ ἡ κάμινος τοῦ πυρὸς τῆς ἀσθενείας ἐκα-
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θάρισε πλήρως τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἡ ὁποία ὁλολαμπὴς καὶ ἐξαστράπτουσα ἀνῆλθε, μετὰ ἀπὸ
ὀλίγα ἔτη, εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ ἠγαπημένου Κυρίου, διὰ νὰ συνευφραίνεται μετὰ τῶν ἁγίων καὶ
δικαίων εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας.
Ἡ ζωὴ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου συνίσταται εἰς
ἕνα διαρκὲς μαρτύριον, εἰς μίαν ἄθλησιν κυριολεκτικῶς αἱματηρὰν καὶ κατώδυνον, μακρὰν
ὅμως παντὸς γογγυσμοῦ, ἀπελπισίας καὶ διαμαρτυρίας. Ἡ σκληρότης τῶν ἀνθρώπων, ἡ φρικώδης καὶ ἀνίατος ἀσθένεια, ὁ ἀπορφανισμός, ἡ
ξενιτεία δὲν ἐσκλήρυναν τὴν καρδίαν του, τοὐναντίον ὁ Ὅσιος ἦτο πάντοτε εὔχαρις, προσηνής, διαρκῶς δοξολογῶν τὸν Θεὸν καὶ παραμυθῶν τοὺς προστρέχοντας εἰς αὐτὸν χριστιανούς,
διὰ νὰ λάβουν ἐξ ἐκείνου τὴν παρηγορίαν καὶ
τὴν ἀναψυχήν. Οὐδεὶς ἠμποροῦσε νὰ αἰσθανθῇ ἀποστροφὴν διὰ τὴν παραμορφωμένην ὄψιν
του, διότι ἡ γλυκύτης τῆς καρδίας καὶ ἡ ὡραιότης τῆς ἁγιότητος ἐκάλυπτον τὰ στίγματα τῆς
ἀσθενείας. Οὐδεὶς ᾐσθάνετο τὴν ἀποφορὰν τῶν
αἱμασουσῶν πληγῶν, διότι ἡ εὐωδιάζουσα Χάρις
τὴν ἀπεδίωκεν. Οὐδεὶς ἠνωχλεῖτο ἀπὸ τοὺς συνεχῶς δακρύοντας ὀφθαλμοὺς, διότι τὸ μύρον
τοῦ θείου ἐλέους ἐγέμιζεν αὐτόν.
Ὁ ἅγιος Νικηφόρος, ὡς καὶ κάθε ἅγιος ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ, ἀποτελεῖ μίαν διαρκῆ ὑπόμνησιν τῆς
Ἀναστάσεως καὶ τῶν Ἐσχατολογικῶν δωρεῶν
τοῦ μέλλοντος Κριτοῦ. Δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἠθικὸν παράδειγμα ἄξιον μιμήσεως ἢ θαυμασμοῦ,
ἀλλὰ ἁπτὴ καὶ ὁρατὴ εἰκὼν τῆς μελλούσης Βασιλείας καὶ τοῦ Ἐρχομένου Χριστοῦ, ἕνα ἀπείκασμα τῶν Ἐσχάτων, μία μαρμαρυγὴ τῆς μακαρίας
ζωῆς τοῦ Παραδείσου. Εἰς μίαν ἐποχὴν κατὰ τὴν
ὁποίαν ἡ λοιμικὴ νόσος τῆς πνευματικῆς λέπρας, ἤτοι τῆς ἁμαρτίας, λαμβάνει διαστάσεις
ἀνυπολογίστους, ἡ ἁγιότης ἀποτελεῖ λιμένα εὔδιον καὶ ὑπήνεμον εἰς τὴν κοινωνίαν μας, διὰ νὰ
εὑρίσκωμεν οἱ Χριστιανοὶ εἰς αὐτὸν ἀπαντοχήν,
καὶ παρηγορίαν, καὶ ἀναψυχὴν εἰς τὰς δοκιμασίας τοῦ βίου.
Ἡ συγκεκαλυμμένη καὶ πολλάκις ἐμφανὴς
καὶ ἀναίσχυντος ἐκμετάλλευσις ἀνθρώπου ἀπὸ
τὸν ἄνθρωπον, τὸ σύγχρονον δουλεμπόριον, ἡ
ὠμὴ βία, οἱ πόλεμοι, ἡ τεχνηέντως προκληθεῖσα
οἰκονομικὴ λεγομένη κρίσις, ἡ καταστρεπτικὴ

μανία ἔναντι τοῦ οἰκοσυστήματος, συνιστοῦν
ἀκροθιγῶς μερικὰς μόνον ἀπὸ τὰς ποικίλας ἐκφάνσεις τῆς συγχρόνου θεομαχίας. Εἰς αὐτὴν
τὴν σκληρὰν καὶ λεπρώδη πραγματικότητα καὶ
τὴν αὐχμηρὰν ἔρημον τῆς συγχρόνου κοινωνίας, ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας ἀντιτάσσει καὶ προβάλλει, τιμῶσα καὶ γεραίρουσα, τοὺς Ἁγίους καὶ
ἀσκητάς της, ὅπως τὸν ὅσιον καὶ πολύαθλον
Νικηφόρον, τὸν σωματικῶς μὲν λεπρὸν ἀλλὰ
ψυχικῶς κεκαθαρμένον ὡς ἀδάμαντα καὶ ἴασπιν
καὶ σάπφειρον.
Περαίνοντες τὴν προσλαλιὰν αὐτήν, ἀπονέμομεν τὸν δίκαιον ἔπαινον καὶ τὴν εὐαρέσκειαν
τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ ἡμῶν προσωπικῶς
εἰς τὸν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κισάμου καὶ
Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, ὅστις ἔσχε τὴν πρωτοβουλίαν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ Ναοῦ τούτου
-τοῦ πρώτου ἐν Κρήτῃ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου
Νικηφόρου-, ἀλλὰ καὶ ἐκοπίασε καὶ ἐμόχθησεν
ὑπερβαλλόντως διὰ νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν εὐλογημένην σημερινὴν ἡμέραν τῶν θυρανοιξίων.
Ἔπαινος ἐποφειλόμενος καὶ εὐχαριστία πρέπει
ὁμοίως εἰς τὰς Ἑταιρείας, τὸ ΤΕΙ Κρήτης καὶ τὸν
κ. Ἐμμανουὴλ Νικηφοράκην μετὰ τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι προσέφερον εὐγενῶς τὴν
ἀπαραίτητον τεχνογνωσίαν καὶ τὸν ἐξοπλισμὸν
διὰ νὰ καταστῇ ὁ Ναὸς τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου
ὁ πρῶτος ἐν Ἑλλάδι Ἱερὸς Ναὸς μὲ ἐνεργειακὴν
αὐτονομίαν, καθὼς καὶ εἰς ὅλους ἐκείνους, ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους, κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον,
οἵτινες ἐκ τοῦ περισσεύματος καὶ πλειστάκις ἐκ
τοῦ ὑστερήματος, κατέθεσαν τὸν ὀβολόν των
διὰ τὸ κτίσιμον καὶ τὴν ἀπαρτίωσιν τοῦ Ναοῦ.
Ἐκ μέσης καρδίας εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος νὰ σκέπῃ καὶ νὰ ὁδηγῇ πάντας εἰς νομὰς ἀγαθὰς καὶ
σωτηρίους, εἰς Ὑμᾶς δέ, Ἐξοχώτατε καὶ φίλτατε
κ. Πρόεδρε, εὐχόμεθα τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν, τὸν
φωτισμὸν καὶ τὴν ἔμπνευσιν διὰ νὰ εἶσθε, ὡς
μέχρι σήμερον, ὁ ἄξιος ἡγέτης – σύμβολον τῆς
ἑνότητος τοῦ εὐσεβοῦς καί προσφιλοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
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Ἐγ κ αίνια
Μονάδ ας Αὐξημένης Φροντίδ ας

Σ

τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τῆς Μονάδας
Αὐξημένης Φροντίδας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
δωρεά τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. Λάτση»,
ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο. Συμμετεῖχαν ὁ
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
κ. Θεόφιλος Γ΄, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄, ἐκπρόσωποι ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, ὡς καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν
Ἑλλάδος καί Πολωνίας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς καί οἱ
Συνοδεῖες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
καί τῶν λοιπῶν Προκαθημένων. Παρών ὁ
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος
Παυλόπουλος καί ὁ Γενικός Γραμματέας
τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. Λάτση», κ. Δημήτριος Ἀφεντούλης, μετά μελῶν τοῦ Δ.Σ.
τοῦ Ἱδρύματος, ὡς ἐπίσης καί πλῆθος
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προσκεκλημένων: ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Δήμαρχοι
τοῦ Νομοῦ, Περιφερειακοί καί Δημοτικοί
Σύμβουλοι, συγγενεῖς τῶν τροφίμων καί
πλῆθος κόσμου, φίλοι τοῦ Ἀννουσάκειου
Ἱδρύματος.
Τόν Παναγιώτατο καί τούς ὑψηλούς
προσκεκλημένους ὑποδέχθηκε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, μετά
τοῦ Διοικητικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἀντωνίου
Ἀρετάκη. Τῆς ὑποδοχῆς ἀκολούθησε ὁλιγόλεπτη προβολή ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τήν πορεία τοῦ Ἱδρύματος, ὅπου
οἱ προσκεκλημένοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά
ἐνημερωθοῦν γιά τίς πολλαπλές δράσεις
καί πρωτοβουλίες τοῦ Θεραπευτηρίου.
Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τῆς Μονάδας Αὐξημένης Φροντίδας. Ὁ Διοικητικός
Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, Αἰδεσιμολ.
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ρεᾶς, ἀλλά τό περίσσευμα τῆς ψυχῆς πού
ἐκφράζει καί τό ὑπόδειγμα πού προβάλλει
γιά τήν κοινωνία μας. Ὑπόδειγμα πού δέν
εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἡ στήριξη τοῦ κοινωνικοῦ κράτους», σημείωσε ὁ κ. Παυλόπουλος, δίνοντας ἔμφαση στήν προσφορά
τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζοντας τόν θαυμασμό του γιά τό «οὐσιαστικό καί ἀποτελεσματικό» ἔργο πού ἐπιτελεῖται στό
Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, τό
ὁποῖο χαρακτήρισε «ὑποδειγματικό καί
πρωτότυπο». Ἀκολούθως ἀντιφώνησε ὁ
Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Ἀρετάκης, καλω- Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης
σόρισε τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους. κ.κ. Βαρθολομαῖος. Τήν ἐπίσημη αὐτή
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Γεν. Γραμματέ- ἡμέρα γιά τό Ἵδρυμα, ὁ Παναγιώτατος
ας τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. Λάτση» κ. ἀνύψωσε τόν Αἰδεσιμολ. ΠρωτοπρεσβύτεΔημήτριος Ἀφεντούλης, ὁ ὁποῖος χαρα- ρο π. Ἀντώνιο Ἀρετάκη σέ Πρωτοπρεσβύκτήρισε «πράξη χρέους» τήν δωρεά τῆς τερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὑψίστη
Μονάδας Αὐξημένης Φροντίδας στό Ἀν- τιμητική διάκριση γιά ἕνα ἔγγαμο Κληρινουσάκειο Θεραπευτήριο, ἐξῆρε τό πολύ- κό. Ἀκολούθησε τό κόψιμο τῆς κορδέλας
πλευρο ἔργο τοῦ Ἱδρύματος καί δήλωσε τῆς νέας αὐτῆς Μονάδας ἀπό τόν Πατήν σταθερή στήριξη τοῦ Ἱδρύματος Λά- ναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη, τόν
τση πρός τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τόν Γεν.
Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Δντή τοῦ Ἱδρύματος Λάτση. Πληροφορίες
κ. Προκόπιος Παυλόπουλος ἀκολούθως γιά τόν τρόπο λειτουργίας τῆς Μονάδας
χαιρέτισε τήν ἐκδήλωση καί ἐξῆρε τήν ἔδωσε ὁ Φυσίατρος τοῦ Ἱδρύματος. Τήν
συμβολή τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. Λά- εὐθύνη συντονισμοῦ τῆς ἐκδήλωσης εἶχε
τση», λέγοντας: «Σέ τέτοιες περιπτώσεις ἡ ἐκπαιδευτικός κ. Βίκη Κόλλια.
ἔχει μεγάλη σημασία ὄχι τό ὕψος τῆς δω-
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ΟΜΙΛΙΑ
ΑΙΔΕΣΙΜΟΛ. ΠΡΩΤΟΠΡ. π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΕΤΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(2 Ὀκτωβρίου 2018)

Π

αναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα μετά
τῆς τιμίας Συνοδείας Σας, Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας
κ. Προκόπιε Παυλόπουλε, Ἐξοχώτατε ἐκπρόσωπε τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργέ
Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκε Μπόλαρη, Μακαριώτατε
Πατριάρχα Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλε, Μακαριώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἀλβανίας κ.κ. Χρυσόστομε
καί Ἀναστάσιε, μετά τῶν Σεβασμιωτάτων, Πανιερωτάτων, Ἐλλογιμωτάτων, Ἱερολογιωτάτων
καί Ἐντιμοτάτων Μελῶν τῶν τιμίων Συνοδειῶν
σας, Θεοφιλέστατοι καί Σεβασμιώτατοι Ἐκπρόσωποι: τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί τῶν
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί Πολωνίας, κ.κ. Βησσαρίων, Εὐγένιε καί Ἀνδρέα, Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Εἰρηναῖε
καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Κρήτης,
Σεβασμιώτατοι, Ἐντιμότατοι Βουλευτές, Ἐξοχώτατε Περιφερειάρχα Κρήτης κ. Ἀρναουτάκη
μετά τῶν ἐκπροσώπων τῶν Πολιτικῶν, Περιφερειακῶν καί Δημοτικῶν ἀρχῶν, Ἀξιότιμε κ.
Δήμαρχε Κισάμου, Στρατηγοί καί ἐκπρόσωποι
τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῶν Σωμάτων
Ἀσφαλείας, Ἀξιότιμε κ. Δημήτριε Ἀφεντούλη,
Γενικέ Γραμματέα τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος
«Ἰωάννη Σ. Λάτση», μετά τῶν ἐκλεκτῶν μελῶν
Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Λάτση, Πανοσιολογιώτατοι ἅγιοι Καθηγούμενοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι,
Ὁσιολογιώτατοι μοναχοί καί μοναχές, ἀγαπητά
Μέλη τοῦ Δ.Σ. καί ἐκλεκτοί ἐργαζόμενοι καί
συνεργάτες τοῦ Ἱδρύματος, κύριε Πρόεδρε καί
μέλη τοῦ Συνδέσμου «Φίλοι τοῦ Ἀννουσάκειου
Ἱδρύματος, ἀγαπητοί μας συνοδοιπόροι καί συγκυρηναῖοι εἰς τό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος, ἀγαπητοί
μας συγγενεῖς τῶν περιθαλπομένων.
Μέ βαθύτατο σεβασμό, συγκίνηση καί εὐγνωμοσύνη, σᾶς καλωσορίζουμε σέ αὐτό τόν
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ταπεινό χῶρο τῆς περίθαλψης τῶν ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας, πού βρίσκουν καταφύγιο, θαλπωρή καί ἐξειδικευμένη φροντίδα, μιά
ζεστή καί πάντα ἀνοιχτή ἀγκαλιά, γιά νά ξαποστάσουν ἀπό τόν μόχθο τῆς ζωῆς. Σέ αὐτούς
τούς ἀνθρώπους πού ταλαιπωροῦνται ἀπό τόν
σωματικό, ψυχικό καί πνευματικό πόνο, τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
μέσα ἀπό μιά μακρά πορεία 50 ἐτῶν κοινωνικῆς
προσφορᾶς, ἀπό τό 1968 ἕως καί σήμερα, καταθέτει ἔμπρακτα τήν ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη του
μέ ἐξειδικευμένες ὑπηρεσίες καί προγράμματα
στούς τομεῖς τῆς κλειστῆς καί ἀνοικτῆς περίθαλψης. Πρόκειται γιά ἕνα διαρκές δόσιμο καρδιᾶς καί θυσιαστικῆς ἀγάπης πρός μιά κοινωνία
πού διαρκῶς μεταβάλλεται, γεγονός πού καθιστᾶ τό Ἵδρυμα, ὡς Φορέα Πρόνοιας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, ὑπεύθυνο καί πάντα ἕτοιμο
νά ἀνταποκριθεῖ σέ κάθε νέα κοινωνική ἀνάγκη
καί πρόκληση. Τό σύντομο ὀπτικοακουστικό
ὑλικό πού εἴχατε τήν καλωσύνη καί ὑπομονή νά
δεῖτε πρίν λίγο, ἀποτυπώνει μέ πολύ συνοπτικό
καί λιτό τρόπο τήν πεντηκονταετῆ αὐτή πορεία
καί προσφορά.
Ἐπιτρέψτε μου, κάνοντας μιά σύντομη ἱστορική ἀναδρομή καί ἐνημέρωση, νά σημειώσω ὅτι
τό Ἵδρυμά μας γιά νά φέρει εἰς πέρας τήν κοινωνική του ἀποστολή, ἀπό τήν ἀρχή τῆς λειτουργίας του ἕως καί σήμερα, συνεχῶς ἐκσυγχρονίζεται καί ὀργανώνει διαφορετικές δομές,
ὑπηρεσίες καί προγράμματα πού καλύπτουν
ποικίλες κοινωνικές ἀνάγκες. Συγκεκριμένα
τό 1994 ἐπεκτείνει τίς ἐγκαταστάσεις του καί
ἐγκαινιάζει δύο νέες πτέρυγες γιά τήν περίθαλψη ἡλικιωμένων ἀνδρῶν.
Τό 1995 ἀρχίζει τό πρόγραμμα «κατ’ οἶκον
βοήθεια» Κισάμου, πού ἐντάσσεται στά πρῶτα
γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό 1999 ἡ δομή αὐτή
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ἐπεκτείνεται ὡς ξεχωριστή ὑπηρεσία καί στήν
ἐπαρχία Σελίνου.
Τό 1996 ὀργανώνονται παραρτήματα Φυσιοθεραπείας γιά ἐξωτερικούς ἀσθενεῖς μέ πρῶτο
σταθμό τήν Κίσαμο καί σταδιακά προστίθενται
τρία νέα, στίς Βουκολιές, στήν Παλαιοχώρα καί
στήν Κάνδανο.
Ἀπό τό 2000 ἕως καί σήμερα ἀναπτύσσονται διακρατικές συνεργασίες μέ ὁμόλογους
καί ἐκπαιδευτικούς φορεῖς, κυρίως γιά τήν ἐκπαίδευση νοσηλευτῶν σπουδαστῶν καί ἀποφοίτων, πρώτιστα ἀπό τήν Νορβηγία καί γιά τήν
ἀνταλλαγή ἀπόψεων μέ ἑταίρους ἀπό λοιπές
εὐρωπαϊκές χῶρες: Κύπρο, Σουηδία, Γερμανία
Γαλλία, Ἰταλία κλπ. μέσῳ τῶν Προγραμμάτων
LeonardodaVinci καί Erasmus.
Τό 2008, μέ τόν νέο Πρόεδρό του, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο, τό
Ἵδρυμα ἐπεκτείνεται καί ἐγκαινιάζει τόν πρῶτο
ὄροφό του, μέ 10 δίκλινα διαμερίσματα γιά τήν
φιλοξενία ἡλικιωμένων ζευγαριῶν, ὅπου ἀπό
τό 2013 λειτουργεῖ ὡς Μονάδα Νοσηλείας τοῦ
Κέντρου Ἀποθεραπείας καί Ἀποκατάστασης
«Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων». Παράλληλα ὀργανώνει
σέ νομότυπη μορφή, τόν Ἐθελοντικό Σύνδεσμο
«Φίλοι τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος Κισάμου»,
ὁ ὁποῖος στηρίζει ἠθικά καί ὑλικά τό ἔργο του.
Ἀπό τό 2009 ἕως καί σήμερα, νέες ὑποστηρικτικές ὑπηρεσίες λειτουργοῦν καί στηρίζουν τίς
ἀνάγκες ὅσων δοκιμάζονται ἀπό τήν οἰκονομική
κρίση. Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, τό Κοινωνικό Ἰατρεῖο, Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο – Φαρμακεῖο ὡς, ἐπίσης καί ἡ Κοινωνική Κουζίνα.
Τό 2014 ξεκινᾶ τίς ἐξορμήσεις της στήν μητροπολιτική μας περιφέρεια, καί ὄχι μόνο, ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἱδρύματος, προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, σέ
συνεργασία τόσο μέ τό Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων, ὅσο καί μέ ἐθελοντές Ἰατρούς,
μέλη τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χανίων καί τό Ἰατρικό καί ἐπιστημονικό προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος.
Γιά νά γίνει ἀντιληπτό τό μέγεθος τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς ἀπό τό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος, ἐνδεικτικά σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι: 64 χρόνιοι
πάσχοντες περιθάλπονται στό Θεραπευτήριο,

20 περιστατικά συμμετέχουν στό πρόγραμμα
ἀποθεραπείας γιά ὅσο χρονικό διάστημα ἐνδείκνυται ἀπό τόν ΕΟΠΥΥ, 350 οἰκογένειες ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τήν κατ’ οἶκον βοήθεια τῶν
Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου, 2000 ἐξωτερικοί
ἀσθενεῖς κατά μέσο ὅρο ἐτησίως ἀπολαμβάνουν
ὑπηρεσίες φυσιοθεραπείας ἀπό τά ἀντίστοιχα
παραρτήματα τοῦ Ἱδρύματος, 150 ἀναξιοπαθοῦντες ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, καί κάθε γωνιά τῆς Μητροπόλεώς μας
καλύπτεται ἀπό τήν Κινητή Ἰατρική Μονάδα, σέ
ἐπίπεδο πρόληψης, συμβουλευτικῆς καί προαγωγῆς τῆς ὑγείας. Ἡ Μονάδα εἶναι ὀργανωμένη
μέ ὑψηλῶν προδιαγραφῶν ἐξοπλισμό. Σήμερα οἱ δράσεις τοῦ Ἱδρύματος ἐπεκτείνονται σέ
4.500 τ.μ.
Στά πλαίσια ἑνός ἔργου μέ τέτοιο μέγεθος κοινωνικῆς εὐθύνης, εὐαισθησίας καί προσφορᾶς, ἐντάσσεται ἡ λειτουργία Μονάδας
Αὐξημένης Φροντίδας, πού ἐγκαινιάζουμε σήμερα, γιά τούς ἀσθενεῖς πού νοσηλεύονται στό
Κέντρο Ἀποθεραπείας καί Ἀποκατάστασης τοῦ
Ἱδρύματος μετά τό ἐξιτήριό τους ἀπό τό Νοσοκομεῖο Χανίων καί χρήζουν αὐξημένης καί
ἐξειδικευμένης φροντίδας. Στήν πλειονότητα
τῶν περιστατικῶν πού χρήζουν νοσηλείας στήν
Μονάδα Αὐξημένης Φροντίδας ἔχει προηγηθεῖ
νοσηλεία στήν Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας
τῶν Νοσοκομείων τῆς Κρήτης καί τῶν Ἀθηνῶν
καί εἶναι βαριά περιστατικά. Τέτοια περιστατικά
εἶναι ἀσθενεῖς μέ κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,
ὑπό ἄγρυπνο κῶμα, ἀγγειακά ἐγκεφαλικά, θύματα τροχαίων καί ἄτομα μέ παθολογικά, καρδιολογικά καί χειρουργικά προβλήματα, τά ὁποῖα
χρειάζονται συνεχῆ παρακολούθηση καί ὑψηλό
βαθμό ἑτοιμότητας ἀπό τό Ἰατρικό καί Νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος, ἀφοῦ παρουσιάζουν αὐξημένο κίνδυνο ἐμφάνισης ἀνεπιθύμητων καταστάσεων.
Τό τμῆμα αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα δίκλινο
δωμάτιο στό ὁποῖο ὑπάρχει monitor παρακολούθησης ζωτικῶν σημείων (ἀρτηριακή πίεση,
σφύξεις, θερμοκρασία καί ὀξυγόνωση) καί γενικότερα σύγχρονος ἰατρικός ἐξοπλισμός, ὅπως
ἀπινιδωτής, ὑπέρηχος ἄνω καί κάτω κοιλίας καί
καρδιᾶς, καρδιογράφος, μόνιμη παροχή ὀξυγό-
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νου, σέτ διασωλήνωσης καί πρώτων βοηθειῶν,
ὡς καί ἄλλος ἐξοπλισμός ὑψηλῆς τεχνολογίας.
Ἡ λειτουργία τῆς Μονάδας εἶναι μιά εὐγενική χορηγία τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ», πού γιά ἄλλη μιά φορά
ἀνταποκρίνεται μέ ἀγάπη καί ἀφοσίωση ὑπέρ
ἀνθρωποκεντρικῶν στόχων, προασπίζοντας
τήν ὑγεία, τήν ἀσφάλεια καί τήν δίκαιη μεταχείριση ὅλων, στά πλαίσια μιᾶς εὐαισθητοποιημένης κοινωνίας γιά ἀλληλεγγύη καί ἰσότητα.
Εἶναι ἀξιόλογο νά τονιστεῖ ὅτι κάθε συνεργασία
μέ τό Ἵδρυμα Λάτση, ὡς πάγια στάση κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, ἀποφέρει μεγάλα κοινωνικά
ὀφέλη, καθώς προασπίζονται καινοτόμες προτάσεις, ἀντικειμενικές ἀνάγκες, ἐπείγουσες καταστάσεις, πάντα μέ γνώμονα καί κριτήριο τόν
ἄνθρωπο καί τίς ἀνάγκες του. Ἀπό καρδιᾶς καί
μέ βαθιά εὐγνωμοσύνη στό πρόσωπο τοῦ παρισταμένου γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ἱδρύματος κ.
Δημητρίου Ἀφεντούλη, εὐχαριστοῦμε τό Ἵδρυμα
Λάτση γιά τήν γενναιοδωρία καί μεγαλοψυχία
του, γιά τήν ἀνιδιοτελῆ ὑποστήριξη ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, γιά τήν ἔμπρακτη
καί οὐσιαστική συμβολή στήν διαχείριση τῆς
φτώχειας, τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ καί τῆς
περιθωριοποίησης, γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί
ἀρωγή του εἰς τό Ἵδρυμά μας, καθώς ἡ δική τους
προσφορά ἀγάπης ὑλοποίησε τό ἀπό πολλῶν
ἐτῶν ὅραμά μας, περί μιᾶς πορείας πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ προσώπων πού θά περιθάλπονται εἰς τήν Μονάδα αὐτή. Στόχος τῆς ἐν λόγῳ
Μονάδας δέν εἶναι μόνο ἡ ὑποστηρικτική περίθαλψη προσώπων πού εὑρίσκονται σέ σοβαρή κατάσταση ὑγείας, ἀλλά καί ἡ στήριξη τοῦ
οἰκογενειακοῦ τους περιβάλλοντος, τό ὁποῖο
μέσα στίς δύσκολες αὐτές ὧρες θά γνωρίζει ὅτι
ὁ ἄνθρωπός τους δέχεται τήν καλύτερη δυνατή
φροντίδα στόν κατάλληλα ἐξοπλισμένο χῶρο
καί ἀπό τό κατάλληλα ἐκπαιδευμένο - ἐξειδικευμένο ἐπιστημονικό καί νοσηλευτικό προσωπικό
του Ἱδρύματός μας.
Εὐχαριστίες πρέπουν καί σέ κάθε ἐπώνυμο
καί ἀνώνυμο, τούς ἑκατοντάδες συγκυρηναίους
καί συνοδοιπόρους μας, ὡς καί τούς Ἐθελοντές
πού καθημερινά συμβάλλουν μέ τήν ἠθική, ὑλική καί οἰκονομική συμπαράστασή τους, ὥστε
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τό Ἀννουσάκειο νά εὑρίσκεται σήμερα σέ θέση
ἀξιοζήλευτη καί ξεχωριστή, ὄχι μόνο σέ Πανελλήνιο ἀλλά Πανευρωπαϊκό ἐπίπεδο, ὡς ἕνα
πρότυπο κέντρο ἐξειδικευμένης περίθαλψης καί
φροντίδας. Σέ αὐτό τό κοινωνικό γίγνεσθαι πού
διαμορφώνεται στήν τοπική κοινωνία, πολύτιμο καί πρωταγωνιστικό ρόλο προσφέρει ἡ συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων τοῦ Ἱδρύματος, ὅλου
τοῦ Ἐπιστημονικοῦ, Ἰατρικοῦ, Νοσηλευτικοῦ,
Διοικητικοῦ, Βοηθητικοῦ προσωπικοῦ. Πενῆντα
πρόσωπα, ἐργαζόμενοι τοῦ Ἱδρύματος, πολύτιμοι συνεργάτες μας, σέ καθημερινή βάση καταθέτουν ὄχι μόνο τίς ἐξειδικευμένες γνώσεις καί
τήν ἐμπειρία τους, ἀλλά τήν ψυχή καί τήν καρδιά τους. Θερμά τούς εὐχαριστοῦμε ὅλους.
Ἰδιαίτερα μνημονεύουμε καί εὐχαριστοῦμε τόν Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, ὁ ὁποῖος μέ περισσή προθυμία καί
εὐαισθησία, ἀνταποκρίνεται στά κατά καιρούς
αἰτήματά μας καί συμβάλλει στήν ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ Ἱδρύματος, μέ τελευταῖο ἀναβαθμό
τήν πλήρη ἀνακαίνιση καί ἐξοπλισμό τῆς Κουζίνας, ἡ ὁποία σέ ἑβδομαδιαία βάση προετοιμάζει
1500 μερίδες φαγητοῦ γιά τούς τρόφιμους καί
τήν κοινωνική Κουζίνα. Τούς μεγάλους εὐεργέτες μας κ. Φαλδαμῆ Παναγιώτα, Στρατηγό Βενιζέλο καί τή σύζυγό του Ἕλενα Σκαλίδη, τό
ζεῦγος Κωνσταντίνου καί Παγώνας Δαμιανάκη,
ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦμε.
Αἰσθάνομαι, ἐπίσης, τήν ἐπίσημη καί ἱστορική ἐτούτη ὥρα γιά τό Ἵδρυμα, τήν ἀνάγκη ὅπως
ἐκφράσω τίς πολλές εὐχαριστίες μας πρός τόν
Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος, τόν Σεβ. Μητροπολίτη
μας κ. Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος μέ ἰδιαίτερη εὐαισθησία, στοργή καί ἀγάπη ἀγκαλιάζει τό Ἵδρυμα,
τούς ἀνθρώπους του καί τίς ἀνάγκες ὅλων μας.
Εἶναι τό πρόσωπο ἐκεῖνο τό ὁποῖο μᾶς ἐμπνέει,
μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς ἐνδυναμώνει, ἀφοῦ, χάρη
στό δικό του ἀμέριστο ἐνδιαφέρον καί τήν μέριμνα γιά τό Ἵδρυμα, τό Ἀννουσάκειο κατάφερε
τήν τελευταία δεκαπενταετία νά ἀνοίξει τά φτερά του, νά ἀναπτυχθεῖ σέ νέες δομές καί δράσεις
κοινωνικῆς πρόνοιας καί ἀλληλεγγύης καί νά
καταστεῖ πρωτοπόρο καί ξεχωριστό μέ τίς δράσεις του καί τίς πρωτοβουλίες του. Σέ περίοδο
οἰκονομικῆς κρίσης, ὅταν ἄλλα παρόμοια Ἱδρύ-

ματα κλείνουν ἤ συρρικνώνονται, τό Ἀννουσάκειο ἀναπτύσσεται καί ἐξελίσσεται, ἀναβαθμίζοντας τίς ὑπηρεσίες καί τίς δομές του. Ἀπόδειξη,
τά σημερινά ἐγκαίνια.
Τό γεγονός ὅτι κορυφαῖα Ἱδρύματα ὅπως: τό
Ἵδρυμα Λάτση, τό Ἵδρυμα Νιάρχος, τό Ἵδρυμα
ΤΙΜΑ, τό Ἵδρυμα Μποδοσάκη, τό Ἵδρυμα Βαρδινογιάννη, ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου,
ὡς καί μεγάλοι ἐπώνυμοι ἀλλά καί ἀνώνυμοι
δωρητές καί εὐεργέτες, στηρίζουν καί ἐμπιστεύονται τό Ἵδρυμα, αὐτό ὀφείλεται εἰς τόν Ἐπίσκοπό μας καί Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος κ. Ἀμφιλόχιο καί γιά αὐτό τοῦ εἴμεθα εὐγνώμονες.
Εὐχαριστίες πολλές καί στό Διοικητικό συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος, πού ὅλα αὐτά τά χρόνια
στηρίζει τό ἔργο καί κάθε στόχο του, ὡς ἐπίσης
καί στό Πρόεδρο κ. Παντελῆ Κατάκη καί τά
μέλη τοῦ Ἐθελοντικοῦ Συνδέσμου «Φίλοι τοῦ
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος» γιά τήν πολύτιμη συμβολή καί ἀρωγή του.
Ἐν κατακλεῖδι, παρακαλῶ Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Ἐξοχώτατε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, Μακαριώτατοι καί πάντες οἱ ἐκλεκτοί καί ὑψηλοί προσκεκλημένοι, ἀφοῦ καί πάλι
μέ βαθύ σεβασμό σᾶς καλωσορίσουμε καί σᾶς
εὐχαριστήσουμε γιά τήν μεγάλη τιμή καί στήριξη, πού σήμερα πλουσιοπάροχα προσφέρετε
σέ ὅλους μας, καθώς ἡ ὑψηλή παρουσία σας ἐνισχύει καί δυναμώνει τήν ταπεινή μας διακονία,
παρακαλῶ ὅπως ἐνθυμεῖστε στίς προσευχές καί
τήν ἀρχοντική καρδιά σας τό Ἵδρυμά μας καί
ὅλους ἐμᾶς πού φέρουμε τήν εὐθύνη λειτουργίας καί πορείας του. Εὔχεσθε ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ νά φωτίζει τό δρόμο μας σέ αὐτό τό
δύσκολο ρόλο τῆς προσφορᾶς, συμπαράστασης
καί διαχείρισης τῶν ἀναγκῶν κάθε συνανθρώπου μας, πού βρίσκεται σέ δεινή οἰκονομική,
κοινωνική καί παθολογική κατάσταση καί πού
χτυπᾶ τήν πόρτα τοῦ Ἱδρύματος. Τήν πόρτα
τοῦ Θεοῦ, ὅπως χαρακτηριστικά ἔλεγε καί ὁ
μακαριστός Γέροντας καί Ἱδρυτής του, ἀοίδιμος Μητροπολίτης κυρός Εἰρηναῖος. Εὔχεσθε
ὅπως μπορέσουμε νά καλλιεργήσουμε ὅσο τό
δυνατόν, περισσότερους καρπούς ἀγάπης καί νά
ἀνταποκριθοῦμε μέ ἀποτελεσματικότητα στίς
προκλήσεις τῶν καιρῶν, πού ἀπαιτοῦν προσευ-
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χή, ὑπομονή, ἐγρήγορση, μεγάλο ψυχικό σθένος
καί συνεχῆ ποιοτική ἀναβάθμιση. Νά βρίσκουμε
τήν δύναμη νά ὑπερβαίνουμε τίς δυσκολίες καί
νά συνεχίζουμε καί στό ταξίδι τῆς νέας πεντηκονταετίας ζωῆς καί πορείας τοῦ Ἱδρύματος, πού
ἀπό πέρυσι ξεκίνησε. Νά ἀνταποκρινόμεθα στίς
ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες τοῦ ἐμπερίστατου
συνανθρώπου μας, κρατώντας ἀναμμένο τό καντῆλι τῆς ἐλπίδας, τῆς πίστης καί τῆς χαρᾶς στίς,
πολλές φορές πληγωμένες καί μαραζωμένες ἀπό
τόν πόνο, τήν ἀρρώστια καί τήν ἀνέχεια, ψυχές
τους.
Καί πάλι καλῶς ὡρίσατε.
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα μαζί μέ τίς
εὐγνώμονες καί υἱικές εὐχαριστίες μας διά τήν
εὐλογητική ἔλευσή Σας, δεχθεῖτε παρακαλοῦμε, εἰς ἀνάμνηση τῆς σημερινῆς ἱστορικῆς αὐτῆς
ἡμέρας γιά τό Ἵδρυμα, διά χειρῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος,
ἕναν κρυστάλλινο Σταυρό, ἐλάχιστο εὐχαριστιακό ἀντίδωρο, μέ τήν ταπεινή προσευχή μας
νά Σᾶς ἐνισχύει εἰς τούς πολλούς σταυρούς τῆς
Πατριαρχικῆς πορείας Σας. Παρακαλοῦμε Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι καί Θεοφιλέστατοι
Ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν, μαζί μέ τίς πολλές
εὐχαριστίες μας διά τήν ἔλευσή Σας, ὅπως δεχθεῖτε τό αὐτό ἐνθύμημα. Εἰς Ὑμᾶς ἐξοχώτατε κ.
Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, ἀφοῦ καί πάλι Σᾶς
εὐχαριστήσουμε διά τήν μεγάλη τιμή καί χαρά
πού ἐπιδαψιλεύσατε εἰς τό Ἵδρυμά μας, ἀπόδειξη τῆς εὐαισθησίας σας διά τόν ἀδύναμο καί
ἀναγκεμένο ἄνθρωπο, ἐπιθυμοῦμε ὅπως προσφέρουμε ἕνα κρυστάλλινο ἀνθοδεχεῖο διά τήν
προεδρική Σας κατοικία. Τό αὐτό ἐπιθυμοῦμε
ὅπως προσφέρουμε καί εἰς τόν Γενικό Γραμματέα
τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. Λάτση» κ. Δημήτριο
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Ἀφεντούλη, μαζί μέ τίς πολλές καί ἀπό καρδιᾶς
εὐχαριστίες μας γιά τήν μεγάλη αὐτή προσφορά τοῦ Ἱδρύματος Λάτση εἰς τήν ἀνακούφιση
τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, ὅπως θά πραγματώνεται μέσῳ τῆς Μονάδας Αὐξημένης Φροντίδας.
Εὐχαριστοῦμε, τέλος, καί τήν συντονίστρια τῆς
σημερινῆς ἰδιαίτερης καί ξεχωριστῆς ἐκδήλωσης, ἐκπαιδευτικό κ. Βίκη Κόλλια.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί πάλι ὅλους ἀπό καρδιᾶς καί σᾶς καλωσορίζουμε μέ σεβασμό, τιμή
καί ἀγάπη πολλή.
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ
(2 Ὀκτωβρίου 2018)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ»
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
(2 Ὀκτωβρίου 2018)

Π

αναγιώτατε Δέσποτα, Ἐξοχώτατε κ.
Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν κατά
τόπους Ἐκκλησιῶν, Ἐκλεκτοί ὑψηλοί Προσκεκλημένοι.
Σήμερα εἶναι μιά σπουδαία ἡμέρα γιά τό Ἀννουσάκειο. Εἶναι μιά ἡμέρα συγκίνησης καί χαρᾶς
γιά ὅλους μας. Ὀφείλω νά εἶμαι πολύ εἰλικρινής.
Οὐδέποτε φανταζόμουν ὅτι μιά μικρῆς οἰκονομικῆς ἀξίας δωρεά, πράξη χρέους θά ἔλεγα, τοῦ
Ἱδρύματός μας πρός τό Ἀννουσάκειο, θά ἀπολάμβανε τό προνόμιο τῆς παρουσίας στά ἐγκαίνιά
της τοῦ Προκαθήμενου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων, καθώς καί τόσων
ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων. Ἀναμφίβολα πρόκειται γιά μιά ἀσύμμετρη τιμή πού μᾶς γίνεται
καί σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολύ ἀπό τήν καρδιά
μας. Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι κορύφωση μιᾶς ἰδιαίτερης ἀλλά ὄψιμης θά ἔλεγα συνεργασίας μέ
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα καί μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου. Σχέση, ἡ ὁποία ὅμως
δέν ἔχει τά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ δωρητοῦ καί δωρεοδόχου. Εἶναι ἰδιαίτερη σχέση.
Εἶναι σχέση ἐγκάρδια, εἶναι σχέση ἀμφίδρομη,
εἶναι σχέση ἀνιδιοτελής καί εἶναι σχέση πνευματική καί θρησκευτική θά ἔλεγα.
Κάθε φόρα πού ἔχουμε τήν χαρά νά ἐπισκεπτόμαστε ἐδῶ τό Ἀννουσάκειο συνειδητοποιοῦμε πώς ἡ ἀνθρώπινη ἀγάπη, πού ξεχειλίζει σέ
κάθε ὄροφο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, εἶναι
ἱκανή νά νικήσει τό ἀνίατο. Πώς ἡ θλίψη γίνεται χαρά, πώς ὁ πόνος μπορεῖ νά γίνει ἔστω καί
ἕνα ἀμυδρό χαμόγελο, πώς ὑπάρχει ἐλπίδα γιά
τόν κάθε ξεχασμένο, ἐγκαταλελειμμένο συνάνθρωπό μας πού ἐδῶ τοῦ προσφέρεται ἐλπίδα,
φροντίδα καί ἀγάπη. Δέν σᾶς κρύβω ὅτι κάθε
φορά πού φεύγουμε ἀπό τό Ἀννουσάκειο συνειδητοποιῶ πόσο δρόμο ἔχουμε νά κάνουμε σάν

ἄνθρωποι γιά νά φτάσουμε στά στάνταρς πού
ἔχουν βάλει αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πού ἐργάζονται
καί διακονοῦν τό Ἵδρυμα αὐτό.
Ἡ Μονάδα Αὐξημένης Φροντίδας πού
ἐγκαινιάζεται σήμερα εἶναι ἕνα συμπλήρωμα
στά φάσμα τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας, μέριμνας,
πρόληψης, πού προσφέρονται ἀπό τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα στούς Κρῆτες συμπολίτες μας.
Προφανῶς δέν ἔχει σάν σκοπό νά ὑποκαταστήσει ἀνάλογες δομές τῶν Νοσοκομείων τῆς Πατρίδας μας. Δέν θά μποροῦσε ἄλλωστε. Ἀλλά
βασικά ἔχει σάν στόχο νά λειτουργήσει ὡς ἕνας
προθάλαμος ὑποδοχῆς ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
βγεῖ ἀπό τίς ἐντατικές θεραπεῖες τῶν Νοσοκομείων καί οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι σέ κατάσταση ἀκόμα νά πᾶνε σέ δωμάτια ἁπλῆς νοσηλείας καί,
ἄρα, φιλοξενοῦνται στήν Μονάδα Αὐξημένης
Φροντίδας.
Θέλω ἀπό τά βάθη τῆς καρδίας μας νά εὐχαριστήσω τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο γιά τό παράθυρο ἀγάπης, ἐκτίμησης καί σεβασμοῦ πού μᾶς
ἄνοιξε διάπλατα. Θέλω νά πῶ ὅτι γιά μᾶς εἶναι
εὐεργετικό καί ὑπερπολύτιμο. Μέσα ἀπό τά
εὐαίσθητα αἰσθητήρια τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ἀφουγκραζόμαστε
τίς ἀνάγκες τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί νά στεκόμαστε ἀρωγοί ὅπου καί ὅσο μποροῦμε στούς
συμπολίτες μας, πού ἔχουν ἀνάγκη. Στό πρόσωπο τοῦ π. Ἀντωνίου, τοῦ Διοικητοῦ Διευθυντοῦ
τοῦ Ἀννουσάκειου, ἀλλά καί τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀννουσάκειου, θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους τούς
ὑπέροχους ἀνθρώπους πού ἐργάζονται ἐδῶ καί
πού δίδουν καθημερινά διδάγματα φιλανθρωπίας, ἀγάπης, ἀλληλεγγύης πρός τόν συνάνθρωπο. Ὑποκλινόμαστε σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους.
Κλείνοντας θά ἤθελα νά εὐχηθῶ νά βρεῖτε
μιμητές σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, σέ αὐτό πού
κάνετε.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
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Ε

ξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Μακαριώτατοι καί προσφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἱερώτατε
Μητροπολῖτα Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιε, Ἱερώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Αἰδεσιμολογιώτατε Πρωτοπρεσβύτερε κ. Ἀντώνιε Ἀρετάκη, Διευθυντά τοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος,
Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, λέγεται ὅτι εἶναι εὔκολον νά φιλοσοφῇ κάποιος, ἤ ἀκόμη καί νά θεολογῇ, διά τόν
πόνον καί τήν ἀσθένειαν, ὅταν ὁ ἴδιος δέν ὑποφέρῃ. Καλούμενοι, ὅμως, νά ἀντιμετωπίσωμεν
τοιαύτας δυσαρέστους καταστάσεις εἰς τήν ζωήν
μας, ὅταν ἡμεῖς, δηλαδή, βιώνωμεν προσωπικῶς
καί ἐν τῇ πράξει τήν ὀδύνην τοῦ πόνου καί τό
ἄλγος τῆς ἀσθενείας, εὑρισκόμεθα ἐνώπιον μιᾶς
μεγάλης προκλήσεως: νά ἀντιμετωπίσωμεν τήν
δοκιμασίαν μας χριστιανικῶς καί πνευματικῶς.
Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ λόγος περί πόνου καί ἀσθενείας εἶναι κατά πάντα θεολογικός,
μέρος τῆς Εὐαγγελικῆς διδασκαλίας καί τῆς θεολογίας τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων. Ἄλλως τε, ὁ ἴδιος ὁ ἀναμάρτητος Χριστός ἐγεύθη
τόν πόνον ἐπί τοῦ Σταυροῦ, μή ἀποφεύγοντας
τό φρικτόν σταυρικόν μαρτύριον.
Οἱ πόνοι καί τά ἄλγη, αἱ ὀδύναι καί τά βάσανα λυγίζουν ψυχικῶς τόν ἄνθρωπον, ὁδηγοῦν
αὐτόν εἰς μελαγχολίαν, τόν ἀπομονώνουν, καί
τόν φέρουν προώρως εἰς τόν θάνατον. Ὅμως, ὁ
ἀφωσιωμένος εἰς τόν Θεόν ἄνθρωπος, δοξάζει
τόν Θεόν, δεχόμενος τάς ὀδύνας ὡς εὐεργετικάς Αὐτοῦ ἐπισκέψεις, πλημμυρίζων ἀπό εὐφροσύνην καί πνευματικήν ἀγαλλίασιν. Δίχως τόν
Χριστόν, ὁ ἄνθρωπος μένει κενός ἐλπίδος, ἐνῶ
ἐν Χριστῷ ὁ ἀσθενής ἐνισχύεται, ἐνδυναμοῦται,
ἀναπτεροῦται.
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Αὐτός εἶναι ὁ βασικός λόγος, διά τόν ὁποῖον
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας πρωτοστατεῖ εἰς
τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ σωματικοῦ καί ψυχικοῦ
πόνου. Εἶναι ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένον, ὅτι ἡ
χριστιανική πίστις καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀπετέλεσαν τόν θεμέλιον λίθον, ἐπί τοῦ ὁποίου
ἱδρύθησαν τά πρῶτα νοσοκομεῖα ἐν Εὐρώπῃ καί
ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Μεσογείου. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον, ἵδρυσαν καί ἔθεσαν ἐν λειτουργίᾳ
γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, λεπροκομεῖα, σανατόρια, ψυχιατρεῖα, ξενῶνας ἀσθενῶν, μαιευτικάς κλινικάς καί κέντρα ἀποκαταστάσεως, ἐνῶ
εἰς πολλάς Μονάς ἀντεγράφησαν, καί οὕτως
ἐσώθησαν, ἔργα ἀρχαίων Ἑλλήνων ἰατρῶν, ὅπως
τοῦ Ἱπποκράτους, τοῦ Γαληνοῦ, τοῦ Διοσκορίδου, τοῦ Ὀρειβασίου καί τοῦ Ἀετίου. Ἡ Βυζαντινή ἐκκλησιαστική ὀργάνωσις καί διοίκησις ἐπηρέασεν, ἐπίσης, καθοριστικῶς τά πρῶτα ἰατρικά
ἱδρύματα, τά ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ, ὡς δομή καί
φιλοσοφία, ἐπεξετάθησαν καί εἰς ἄλλους λαούς,
ἤτοι εἰς Σέρβους, Ρουμάνους, Ἄραβας, Ἀρμενίους, ἀλλά καί εἰς τούς Λατίνους.
Τυγχάνει γνωστόν, ὅτι τό ἀρχαιότερον νοσοκομεῖον, αὐτό τοῦ Ἁγίου Μαρκιανοῦ εἰς τό
Πέραμα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἤκμασε κατά
τόν 5ον αἰῶνα, περιβόητος δέ ἦτο καί ὁ Ξενών
τοῦ Ἁγίου Σαμψών, ὅστις ἐλειτούργησεν ἔχων
ὠργανωμένον φαρμακεῖον καί ἰατρεῖον. Παρομοίως, εἰς τάς πηγάς ἀναφέρεται ἡ ἀνέγερσις νοσοκομειακοῦ συγκροτήματος εἰς τήν Ἰεριχώ ὑπό
τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, ἐνῶ
ἀξιόλογος εἶναι καί ἡ προσπάθεια τοῦ γνωστοῦ
εἰς ὑμᾶς τούς Κρῆτας Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὁ ὁποῖος ἐγκαινίασεν ἕνα μεγαλόπνοον πρόγραμμα φιλανθρωπίας, ἀνεγείρας
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νοσοκομεῖον διά πτωχούς, εἰς τό ὁποῖον ἔδωσε
τό ὄνομα «Ξενών». Εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν
γνωστός ἦτο ἐπίσης καί ὁ ξενών καί τό νοσοκομειακόν συγκρότημα τῆς περιβοήτου παρ᾽ ἡμῖν
Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος, τοῦ σημερινοῦ
Zeyrek.
Ἡ Ἐκκλησία, ἑπομένως, πέραν τοῦ πνευματικοῦ καί ἁγιαστικοῦ αὐτῆς ἔργου, ἐπρωτοστάτει εἰς τοιαύτας πράξεις φιλανθρωπίας καί
συμπορεύσεως μετά τῶν κοπιώντων, τῶν πεφορτισμένων καί ἐν ἀσθενείᾳ ὄντων ἀδελφῶν
ἡμῶν, ἐπιδεικνύουσα ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά
τήν ὑγείαν καί τήν φροντίδα τῆς ψυχοσωματικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Διό καί ἡ Δ΄ ἐν
Χαλκηδόνι Οἰκουμενική Σύνοδος (451), κατανοοῦσα τήν ἀνάγκην ταύτην, ἔθεσε δι᾽ ἀποφάσεών της τά εὐαγῆ ἱδρύματα καί τούς εὐκτηρίους οἴκους ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τῶν κατά τόπους
οἰκείων ἐπισκόπων.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου καί Σελίνου,
ἔχουσα μακράν παράδοσιν εἰς τό ἔργον τῆς συμπαραστάσεως καί διακονίας τῶν ἐμπεριστάτων καί ἐν ἀσθενείᾳ καί πόνοις εὑρισκομένων
ἀδελφῶν μας, καί ἀκολουθοῦσα τό παλαιόν
τοῦτο ἔθος, ἀνέπτυξεν ἕνα δίκτυον ὑπηρεσιῶν
ὑγείας καί περιθάλψεως, τό ὁποῖον ἔθεσεν ὑπό
τήν σκέπην τοῦ εὐφήμως γνωστοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος, εἰς τήν δραστηριότητα τοῦ
ὁποίου ἐντάσσονται τό Κέντρον Ἀποθεραπείας
καί Ἀποκαταστάσεως Κλειστῆς Νοσηλείας, ἡ
Παθολογική καί Γηριατρική Πτέρυξ, καί ἡ τῆς
Περιθάλψεως πασχόντων ὑπό ἀνοίας ἀσθενῶν
τοιαύτη. Σήμερον δέ, ἐν χαρᾷ καί πνευματικῇ
ἀγαλλιάσει, ἐγκαινιάζομεν ἐπισήμως καί τήν
Μονάδα Ηὐξημένης Φροντίδος, ἡ ὁποία, προστιθεμένη εἰς τό Ἀννουσάκειον Ἵδρυμα, ὁλοκληρώνει τάς δομάς τῆς λεγομένης «κλειστῆς» καί
«ἀνοικτῆς» περιθάλψεως, παρέχουσα ποιοτικάς
ὑπηρεσίας ὑγείας εἰς τούς ἐν ἀσθενείᾳ εὑρισκομένους ἀδελφούς μας. Ὁ φιλοπονώτατος
ἀδελφός Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου

κ. Ἀμφιλόχιος ἀνέλαβε τήν κοπιώδη πρωτοβουλίαν νά ἐπιμεληθῇ τῆς ἱδρύσεως τῆς παρούσης
Μονάδος, μέ τήν ἐξαίρετον καί γενναιόδωρον
χορηγίαν τοῦ «Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος Ἰωάννου Λάτση», τοῦ ὁποίου ὁ Γενικός Γραμματεύς,
Ἐντιμολογιώτατος κ. Δημήτριος Ἀφεντούλης,
εὑρίσκεται σήμερον ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Ἐκφράζοντες ὅθεν τήν εὐαρέσκειάν μας,
συγχαίρομεν καί ἡμεῖς σήμερον πατρικῶς, ἐν τῷ
προσώπῳ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως, τό Ἵδρυμα
«Ἰωάννου Λάτση» διά τήν φιλάνθρωπον προσφοράν αὐτοῦ πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κισάμου καί Σελίνου, καί κατ᾽ ἐπέκτασιν πρός τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί πρός τό Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησίαν, καί εὐχόμεθα
πλουσίαν τήν παρά Κυρίου ἀνταπόδοσιν πρός
τούς συντελεστάς, τούς ὑπευθύνους καί τούς
οἰκείους αὐτῶν, ἐπευλογοῦντες ὁλοθύμως πάντας τούς ἐργαζομένους διά τήν εὐόδωσιν τῶν
θεοφιλῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος. Εἰς δέ τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ.
Ἀμφιλόχιον, τόν ἄξιον Διευθυντήν, Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Ἀρετάκην, καί τούς συνεργάτας αὐτῶν, εὐχόμεθα
πλουσίαν τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ,
διά νά συνεχίζουν ἐπί μακρόν τοιαῦτα ἔργα εὐποιΐας καί συνδρομῆς τῶν ἐμπεριστάτων, ἀσθενούντων καί ἐν πόνοις ὄντων ἀδελφῶν ἡμῶν,
πάντοτε ἐν πλατυσμῷ καρδίας καί ἐν ἱλαρότητι
ἀγάπης, ὅπως ἄλλως τε πράττουν ἕως τῆς σήμερον, προσφέροντες τάς ὑπηρεσίας αὐτῶν εἰς τόν
πλησίον καί ἀναλισκόμενοι ὑπέρ αὐτοῦ.
Τέλος, εὐχόμεθα πατρικῶς ὅπως ὁ ἰατρός
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός ἐπευλογῇ τήν λειτουργίαν τῆς σήμερον ἐγκαινιζομένης νέας Μονάδος Ηὐξημένης
Φροντίδος, ὥστε ἐπί ἔτη πολλά νά διακονῇ
τούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας, ἐκχέουσα
εἰς αὐτούς νάματα φιλανθρωπίας καί κρουνούς
χαρᾶς καί παρηγορίας. Ἀμήν.

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

62, Ἰούλιος - Δεκέμβριος 2018 ....

88

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΞΟΧ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΟ ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ
(Κίσαμος, 2 Ὀκτωβρίου 2018)

Β

ρίσκομαι σήμερα ἐδῶ ἐκ μέρους τῆς
Πολιτείας, γιά νά ἐκφράσω πέρα ἀπό
τίς εὐχαριστίες τῆς Πολιτείας ἐκεῖνο τό
ὁποῖο ἀνήκει στήν ἐκδήλωση αὐτή ἀπό πλευρᾶς
συμβολισμοῦ: Τήν συμπόρευση τῆς Ἐκκλησίας
καί τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας. Μία συμπόρευση ταγμένη στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἀνθρώπου, ἐντεταγμένη σέ μιά ἀποστολή ἡ ὁποία εἶναι
προορισμένη νά ὑπηρετήσει τήν κοινωνία καί
τόν ἄνθρωπο. Τήν σημασία τοῦ Ἀννουσάκειου
τήν ξέρουμε ὅλοι καί γνωρίζουμε πόσο ἡ Ἐκκλησία ἔχει συμβάλλει, ὥστε τό Ἀννουσάκειο νά
λειτουργεῖ ὡς πρότυπο θεραπευτήριο.
Ἔχει ἀνάγκη ὅμως Μονάδας Αὐξημένης
Φροντίδας πού ἀπευθύνεται στούς βαρέως πάσχοντες, καί τήν ἀνάγκη αὐτή τήν καλύπτει
μέσω τοῦ Ἱδρύματος Ἰωάννη Σπυρίδωνος Λάτση. Θέλω νά διαβεβαιώσω ὅτι σέ τέτοιες περιπτώσεις ἔχει μεγάλη σημασία, ὄχι μόνο τό ὕψος
τῆς δωρεᾶς ἀλλά καί τό περίσσευμα ψυχῆς πού
ἡ δωρεά αὐτή ἐκφράζει, καθώς καί τό ὑπόδειγμα
πού προβάλλει γιά τήν κοινωνία μας. Πού δέν
εἶναι ἄλλο ἀπό τήν στήριξη τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.
Στούς ταραγμένους καιρούς μας, κυρίως
στόν Τόπο μας λόγῳ τῆς παρατεταμένης κρίσης, τό κοινωνικό κράτος δοκιμάστηκε. Καί μαζί
δοκιμάστηκε ἡ κοινωνική συνοχή καί ὁ ἴδιος ὁ
ἄνθρωπος, σέ δύσκολες στιγμές του, σέ στιγμές
ἀρρώστιας, σέ στιγμές βαριᾶς ἀρρώστιας.
Ἡ Πολιτεία δέν μπόρεσε σέ πολλές περιπτώσεις λόγῳ ἀντικειμενικῶν ἀδυναμιῶν νά σταθεῖ
στό ὕψος τῶν περιστάσεων γιά τήν στήριξη τοῦ
κοινωνικοῦ κράτους. Καί ἐδῶ ἔρχεται ἡ συμβολή
ἄλλων, ἰδίως τῆς Ἐκκλησίας καί πεφωτισμένων
ἀνθρώπων, ὅπου μέ τό αἴσθημα τῆς προσφορᾶς
καί τῆς ἀποστολῆς εἶναι ἐκεῖνοι πού στήριξαν
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τήν κοινωνική συνοχή, στήριξαν τόν ἄνθρωπο,
στήριξαν τόν κοινωνικό ἱστό. Ἐδῶ ἀναδεικνύεται ἡ μεγάλη σημασία τοῦ κοινωνικοῦ κράτους
καί αὐτό θά τό τονίζω πάντοτε. Τό κοινωνικό
κράτος εἶναι ἔμβλημα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ μας Πολιτισμοῦ, διότι ἄν δέν τό ὑπερασπιστοῦμε, αὐτά
τά φαινόμενα πού βλέπουμε νά ἐξελίσσονται
στήν Εὐρώπη θά διαμορφώσουν τέρατα, γιά τά
ὁποῖα οἱ λαοί ἀγωνίστηκαν χρόνια προκειμένου
νά ἀπαλλαγοῦν. Ἐκεῖ εἶναι τό αὐγό τοῦ φιδιοῦ
καί ἄς τό καταλάβουμε ὅλοι, καί ἰδίως αὐτοί πού
διαχειρίζονται τίς τύχες τῆς γηραιᾶς μας Ἠπείρου, τῆς μεγάλης Εὐρωπαϊκῆς μας οἰκογένειας.
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη εὐαισθησία τῆς στήριξης τοῦ κοινωνικοῦ κράτους. Καί
σέ αὐτό μᾶς βοηθάει – ἀνεξάρτητα ἄν εἴμαστε
πιστοί ἤ ὄχι – τό Πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἕνα
Πνεῦμα πού ἀπευθύνεται κατεξοχήν στό Λαό
τῶν Ἑλλήνων, στό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ὡς
σύμβολο ἀρχῶν καί ἀξιῶν, πέραν τοῦ ἀτομικοῦ
πιστεύω τοῦ καθενός.
Κι αὐτό φαίνεται μέσα σέ αὐτή τή Μονάδα Φροντίδας σήμερα. Γιατί αὐτό ἀναδεικνύει:
Τήν πραγμάτωση τοῦ Κοινωνικοῦ Κράτους, τῶν
ἀρχῶν καί ἀξιῶν τῆς Χριστιανικῆς Διδασκαλίας. Πού ἀνεξάρτητα, τό τονίζω πάλι, ἀπό τό τί
πιστεύει ὁ καθένας, εἶναι ὁ τρίτος πυλώνας τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ. Γιά ὅλους αὐτούς τούς
λόγους Σεβασμιώτατε Κισάμου καί Σελίνου κ.
Ἀμφιλόχιε σᾶς ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Ἐσᾶς καί τῶν ἄξιων καί ἱκανῶν συνεργατῶν σας,
ὅπως εἶναι ὁ Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, Αἰδεσ.
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Ἀρετάκης. [...]

62, Ἰούλιος - Δεκέμβριος 2018 ....

89

Δεῖπνο Εὐχαριστίας κ αί Τιμῆς

Σ

τούς ὄμορφους καί ἰδιαίτερα φροντισμένους χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας παρατέθηκε ἐπίσημο
δεῖπνο τιμῆς καί εὐχαριστίας, πρός τόν
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν Ἐξοχ. Πρόεδρο τῆς
Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο,
ὡς καί ὅλους τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους τῆς Μητροπόλεως. Εἰς τό δεῖπνο
παρακάθησαν, ἐπίσης, ὁ Μακαριώτατος
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄,
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
κ. Χρυσόστομος Β΄, ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί Πολωνίας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Εἰρηναῖος καί ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης καί οἱ Συνοδεῖες τῶν Προκαθημένων. Μετεῖχαν ἐπίσης, ὁ Ὑφυπουργός
Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκος Μπόλαρης, ἐκ-

πρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως διά τίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς Ο.Α.Κ., Ἑταῖροι
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ,
Δήμαρχοι, καί πολλοί θεσμικοί Φορεῖς
καί ἐκπρόσωποι, ὡς καί ἄλλοι ἐκλεκτοί
προσκεκλημένοι τῆς Μητροπόλεώς μας,
μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ κ. Γεώργιος Ἰ.
Βαρδινογιάννης.
Βιολιά καί λαοῦτα ἀπό τίς ἀντίστοιχες Σχολές τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς
μας ὑποδέχθηκαν, εἰς τήν εἴσοδο τοῦ Τσατσαρωνάκειου, τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους μέ τούς μαθητές τῶν Σχολῶν
αὐτῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τῶν διδασκάλων τους κ.κ. Λευτέρη Κουμῆ, Σκαράκη
Στρατῆ καί Βλαστάκη Χαρίλαου, νά ἀποδίδουν ξεχωριστές γιά τήν περίσταση μαντινάδες. Ὅμιλος νέων μέ παραδοσιακές
στολές ἐκ τῶν Παραδοσιακῶν Συλλόγων:
«Ὅμιλος Βρακοφόρων Κισάμου», Χάρη &
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Γιάννη Κουμῆ, «Ἡ Κίσσαμος», Ἄλκηστης
Ξηρουχάκη καί «Ὁ Γηγενής», Πολυχρονάκη Γεωργίας καί Ρουπάκη Νικολάου,
ὑποδέχθηκαν τούς ἐπισήμους. Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὑποδέχθηκε τόν Παναγιώτατο, ὡς καί ὅλους
τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους, ἐκφράζοντας τήν εὐχαριστία καί εὐγνωμοσύνη τῆς Μητροπόλεώς μας διά τήν μεγάλη αὐτή τιμή καί χαρά. Προσέφερε δέ
πρός ὅλους ἀνάγλυφη ἀποτύπωση μέ τήν
μορφή τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, ὡς καί ἕνα
Λεύκωμα, ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, ἀφιερωμένο εἰς τήν Ἁγία καί Μεγάλη
Σύνοδο, ἡ ὁποία φιλοξενήθηκε εἰς τούς
χώρους τῆς ΟΑΚ τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.
Κατά τό δεῖπνο ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ
Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά τοῦ Δήμου Κισάμου γιά τό γεγονός τῶν θυρανοιξίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου
τοῦ Λεπροῦ, ὡς καί γιά τήν ἔλευση εἰς τό
Δῆμο Κισάμου τόσων ὑψηλῶν προσωπικοτήτων. Προσέφερε δέ εἰς τόν Πρόεδρο
τῆς Δημοκρατίας ἀναμνηστικό τῆς ἐπισκέψεώς του. Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος κ. Προκόπιος Παυλόπουλος ἐξέφρασε τήν χαρά
του διά τό γεγονός τῆς συμμετοχῆς, σημείωσε τήν ἀναγκαιότητα στηρίξεως τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καί τό
πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τούς δύσκολους αὐτούς χρόνους καί καιρούς, καθώς ὅπως σημείωσε,
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ
«σημεῖο ἑνότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς
Ὀρθοδοξίας», καί ἐξῆρε τό πνευματικό,
κοινωνικό καί προνοιακό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας. Τήν ὄμορφη
αὐτή βραδιά εὐλόγησε καί κατέκλεισε ὁ
Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος
χαιρέτισε τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατί-
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ας, τούς συνδαιτημόνες Προκαθημένους,
ὡς καί ὅλους τους παρόντες. Ἐξέφρασε
τήν χαρά Του διά τήν ἔλευσή Του εἰς τήν
Κρήτη καί εὐχήθηκε εἰς τόν Ἐπίσκοπό
μας ἐπί πολλά ἔτη νά συνεχίζει τήν διακονία του εἰς τόν τόπο μας. Ὁ Ἐπίσκοπός μας, διά χειρός τοῦ Παναγιωτάτου,
ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια καί εὐγνωμοσύνη τῆς Μητροπόλεώς μας σέ πρόσωπα
πού διαχρονικά στηρίζουν τό ἔργο της
ἀπονέμοντας τιμητικές δικαρίσεις. Ἡ ἐκδήλωση διανθίστηκε ἀπό τραγούδια τῆς
Πόλης καί τῆς Κρήτης πού ἀπέδωσε ἀριστοτεχνικά κλιμάκιο ἐκ τῆς πολυμελοῦς
Παραδοσιακῆς καί Βυζαντινῆς Χορωδίας
τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπό
τήν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου
τοῦ Ὠδείου κ. Γεωργίου Χαχλάκη.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
ΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΝ
(2 Ὀκτωβρίου 2018)

Π

αναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Πρωθιεράρχα καί Ἡγούμενε τῆς Ὀρθοδοξίας, κ.κ. Βαρθολομαῖε μετά τῆς
τιμίας Συνοδείας Σας, Ἐχοχώτατε Πρόεδρε τῆς
Δημοκρατίας, κ. Προκόπιε Παυλόπουλε, Ἐξοχώτατε ἐκπρόσωπε τῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργέ
Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκε Μπόλαρη, Μακαριώτατε
Πατριάρχα τῆς Σιωνίτιδος Γῆς, κ.κ. Θεόφιλε Γ΄,
Μακαριώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι, Κύπρου κ. Χρυσόστομε Β΄ καί Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιε μετά τῶν
Σεβασμιωτάτων, Πανιερωτάτων, Ἐλλογιμωτάτων, Ἱερολογιωτάτων καί Ἐντιμοτάτων Μελῶν
τῶν τιμίων Συνοδειῶν ὑμῶν, ἐκπρόσωποι τοῦ
Πατριαρχείου Ρουμανίας Θεοφιλέστατε κ. Βησσαρίων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Σεβ. Μητροπολῖτα Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιε, καί Πολωνίας Θεοφιλέστατε
κ. Ἀνδρέα, Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης
κ. Εἰρηναῖε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Νήσου, Σεβασμιώτατοι,
Σεβασμιώτατοι και Ἐλλογιμώτατοι Ἑταῖροι τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Ἐξοχώτατε κ.
Περιφερειάρχα Κρήτης μετά τῶν ἐκπροσώπων
τῶν Δήμων καί τῆς Περιφερείας Κρήτης, κύριοι Δήμαρχοι, κ. Δήμαρχε Κισάμου, Ἐντιμότατοι
Βουλευταί τοῦ Νομοῦ, ἀξιότιμε κ. Βαρδινογιάννη, ἐνδοξότατοι Στρατηγοί καί ἐκπρόσωποι τοῦ
Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῶν Σωμάτων
Ἀσφαλείας, Πανοσιολογιώτατοι ἅγιοι Καθηγούμενοι ἔκ τε τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καί ἀλλαχοῦ,
Πανοσιολογιώτατοι, ἅγιε Ἀρχιγραμματέα τῆς
Ι.Ε.Σ.Ε.Κ., ἅγιοι Πρωτοσύγκελλοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι, ὁσιολογιώτατοι μοναχοί καί μοναχαί,
Ἐντιμολογιώτατοι ἄρχοντες τοῦ Πανσέπτου
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Ἐλλογιμώτατε κ. Γενικέ
Δντά τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐκλε-

κτoί συνδαιτημόνες,
Ὡς ὄμβρος οὐράνιος καί δρόσος Ἀερμών
καταρδεύει τό γεώργιον τῆς ταπεινῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας ἡ χαροποιός, θεοδώρητος
καί εὐλογητική παρουσία πάντων ἡμῶν κατά
τό παρατιθέμενον ἀπέριττον αὐτό δεῖπνον εἰς
τούς φιλοξένους χώρους τοῦ Τσατσαρωνακείου
πολιτιστικοῦ πολυκέντρου, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ
-ὡς γνωστόν- δῶρον τῆς ἀγάπης καί τῆς πολυμεροῦς ἀρωγῆς τῆς οἰκογενείας Νικολάου καί
Μαρίας Τσατσαρωνάκη πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας.
Ἡ Κίσαμος σᾶς ὑποδέχεται μέ ἀνοιχτάς
ἀγκάλας καυχωμένη ἐν Κυρίῳ, καθώς ἀξιοῦται
στιγμῶν παλαιᾶς αἴγλης καί τιμῆς. Κατά τήν
Ἑλληνικήν ἀρχαιότητα ἡ Δυτική Κρήτη παρουσιάζει πρωταρχικήν θέσιν καί σημαντικήν
ἐποικιστικήν πρωτοβουλίαν. Εἰς τάς ἐπαρχίας
τῆς ταπεινῆς διακονίας μας, τήν Κίσαμον καί τό
Σέλινον, ἀναφέρονται ἀπό ἀρχαίους συγγραφεῖς
περισσότεραι ἀπό τεσσαράκοντα πόλεις, μεταξύ τῶν ὁποίων τό Ἰναχώριον, ἡ Φαλάσαρνα, τό
Κώρυκον, ἡ Κίσαμος, ἡ Μήθυμνα, ἡ Πολυρρήνια
καί ἄλλαι. Ἡ ἀρχαία Κίσαμος κατέστη ὁ λιμήν
τῆς ἀρχαίας Πολυρρηνίας, τῆς παλαιοτέρας Δωρικῆς πόλεως τῆς Κρήτης. Ἦταν ὅμως αὐτόνομος πολιτεία μέ ἴδιον νόμισμα, ἐνῶ κατά τούς
Ρωμαϊκούς χρόνους ἡ Κίσαμος καί ἡ Πολυρρήνια γνωρίζουν ἔτι μεγαλυτέραν ἀνάπτυξιν καί
ἀκμήν.
Ἀπό τάς ἀρχάς εἰσέτι τῆς πρώτης Βυζαντινῆς περιόδου ἱδρύεται ἐπισκοπή, χωρίς νά γνωρίζουμε ποῦ ἀκριβῶς εὑρίσκονται, ἤ ἀκόμη κι
ἄν σώζονται, τά ἴχνη τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς
περιόδου ταύτης, ἐνῶ ὕστερον ἀπό τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Κρήτης ἀπό τούς Σαρακηνούς ὑπό
τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, ἡ Ἐπισκοπή μεταφέρε-
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ται εἰς τό ὁμώνυμον χωρίον τῆς ἐνδοχώρας, τήν
Ἐπισκοπήν, διά λόγους ἀσφαλείας, μέ Καθεδρικόν Ναόν τήν παλαιοχριστιανικήν Ροτόντα τοῦ
Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, κτίσμα τοῦ 6ου αἰῶνος.
Ἡ Ἐπισκοπή Κισάμου συγκαταλέγεται ἀνάμεσα εἰς τάς εἴκοσι πρωτοχριστιανικάς Ἐπισκοπάς τῆς Μεγαλονήσου. Πρώτη ἐπίσημος μνεία
Ἐπισκόπου Κισάμου εἰς Σύνοδον κατά τήν μεταποστολικήν ἐποχήν εἶναι αὕτη τοῦ Εὐκίσσου,
εἰς τήν Σύνοδον τῆς Σαρδικῆς (343). Ὁμοίως,
τόν 7ον αἰῶνα, ἐπί βασιλείας Κωνσταντίνου Δ΄
Πωγωνάτου καί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γεωργίου Α΄, ὁ ἐπίσκοπος Καντάνου Γρηγόριος λαμβάνει μέρος εἰς τάς ἐργασίας τῆς Στ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐνῶ οἱ Ἐπίσκοποι Κισάμου Λέων καί Καντάνου Φωτεινός συγκαταλέγονται εἰς τήν χορείαν τῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι
σενεκρότησαν τήν ἑβδόμην Οἰκουμενικήν Σύνοδον (787).
Ὑπολειπόμενος δέ τῶν ἐτῶν, μέ σεβασμόν
ἀναφέρομαι εἰς τάς πέντε περίπου δεκαετίας τῆς
ποιμαντορίας τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου μου
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Εἰρηναίου, κατά τάς
ὁποίας αἱ ἐπαρχίαι τῆς Κισάμου καί τοῦ Σελίνου
περιβάλλονται δι’ αἴγλης καί σημασίας οὐ τῆς
τυχούσης, καθώς μεγαλόπνοα ὁράματα διά τά
δεδομένα τῆς ἐποχῆς πραγματώνονται, καί δίδουν ἰδιαιτέραν ἀνάπτυξιν, ἀξίαν καί δόξαν εἰς
τήν περιοχήν.
Ἰδιαιτέρως ὅμως λαμπρυνόμεθα καί ἱεράν
καύχησιν αἰσθανόμεθα ἅπαντες οἱ Κρῆτες, διότι
ἀποτελοῦμεν δεδοξασμένα, πιστά καί ἀφωσιωμένα τέκνα τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὅστις περιβάλλει ἡμᾶς δι’ ἀγάπης, στοργῆς,
καί πολυτρόπου εὐκλείας.
Κατά τήν σημερινήν εὔσημον ἡμέραν ἀναβλύζει ἐκ τῆς καρδίας ἡμῶν ἄφατος δοξολογία
καί ἀνείπωτος πνευματική εὐφροσύνη πρός
τόν δοτῆρα τῶν ὅλων πανοικτίρμονα Θεόν. Καί
τοῦτο, διότι μεγάλως καί δαψιλῶς εὐηργετήθημεν ἅπαντες ἐκ τῆς πλουσίας οὐρανοδώρου
εὐλογίας, τήν ὁποίαν κομίζει εἰς ἡμᾶς ἡ Α.Θ.Π. ὁ
Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Οποῖος πρό ὀλίγου ἠνέῳξε τάς θύρας
δύο σημαντικῶν κέντρων τοῦ ἀνθρωπίνου βίου,
τῇ συμπροσευχῇ καί σεμνῇ παρουσίᾳ πάντων
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Υμῶν, τῶν ὑψηλῶν νῦν συνδαιτημόνων.
Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ
Λεπροῦ ἀποτελεῖ πλέον πραγματικότητα. Ἕν
προσκύνημα, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ πύλην εἰσόδου εἰς τήν πηγήν τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς φιλανθρωπίας, διά πρεσβειῶν τοῦ θαυμαστοῦ ἐν
τοῖς ἁγίοις Ὁσίου Νικηφόρου· ἕν κέντρον εἰς τό
ὁποῖον ἐπήχθη θυσιαστήριον, ἔνθα ὁ ἄνθρωπος
παρακύψας κεκαθαρμένῃ διανοίᾳ, ὁρᾷ τά φρικτά τελεσιουργούμενα, κάλλιον δέ εἰπεῖν, συνιερουργεῖ μετά τοῦ πλήθους τῶν ἀγγέλων τήν
ἀναίμακτον ἱερουργίαν· τόπον ἅγιον, καθάρσεως, ἁγιασμοῦ καί μετοχῆς τοῦ γένους τῶν βροτῶν εἰς τό μυστήριον τῆς σωτηρίας, εἰσόδου δέ
εἰς τήν ἀνέσπερον βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία
ἡτοιμάσθη πρό καταβολῆς κόσμου.
Ἐκ δευτέρου, ἡ Μονάς Ηὐξημένης Φροντίδος τοῦ Ἀννουσακείου Θεραπευτηρίου, εὐγενής
χορηγία τοῦ κοινωφελοῦς Ἱδρύματος Ἰωάννου
Λάτση, ἀνοίγει τάς θύρας της ἀπό τῆς σήμερον,
διά νά δεχθῇ τόν πάσχοντα ἄνθρωπον, τόν περιπεπλεγμένον ταῖς ἀσθενείαις, τόν συνκυλινδούμενον τῇ φθορᾷ καί ἀδυναμίᾳ τῆς φύσεως καί
τόν δεόμενον τῆς θεραπείας τῆς ἐπιστήμης.
Δύο κέντρα τά ὁποῖα ἐναγκαλίζονται τόν
ὅλον ἄνθρωπον, καταφάσκουσιν ἐν ἀγάπῃ τό
ἀνθρώπινον πρόσωπον, ἀναγνωρίζουσι καί σέβονται τό ἑνιαῖον καί ἀδιάσπαστον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως συντιθεμένης ἐκ σώματος καί ψυχῆς.
Δύο κέντρα, τά ὁποῖα ἀλληλοπεριχωροῦνται, ἀλληλοσυμπληροῦνται καί ὑποδέχονται
τόν ἄνθρωπον ὡς τό κορυφαῖον δημιούργημα
τοῦ Θεοῦ, τό καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ πλασθέν
ἀλλά καί τήν εἰκόνα Αὐτοῦ φέρον, καθῃμαγμένην ἴσως καί ἐσπιλωμένην, ἀσθενοῦσαν καί
πάσχουσαν, πλήν ὅμως, ἐπιθυμοῦσαν καί ἀναζητοῦσαν τό ἀρχέγονον κάλλος καί τό ἐσχατολογικόν τέλος της, διά τό ὁποῖον καί ἐδημιουργήθη.
Αἰσθανόμεθα, ὅθεν, ἱεράν ὑπερηφάνειαν
ἀλλά καί ἐν ταὐτῷ συστολήν καί δέος διά τό
μέγα στάδιον τό ὁποῖον ἤδη ἠνέῳκται ἐνώπιόν
μας. Διά ἕν εἰσέτι πεδίον δραστηριότητος καί
εὐθύνης, τό ὁποῖον καλεῖ τήν τοπικήν κοινωνίαν, τόν κλῆρον καί τό χριστεπώνυμον ποίμνιον,
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τούς ἄρχοντας καί τόν λαόν, νά σταθῶμεν εἰς
τό ὕψος τῆς συνειδήσεως ἀλλά καί τοῦ χρέους,
εἰς τήν ἀκρώρειαν τῆς αὐτοθυσίας καί τῆς προσφορᾶς· νά τολμήσωμεν ἅπαντες τήν ἔξοδον ἐκ
τοῦ ἕρκους τῆς φιλαυτίας καί τῆς ἐγωκεντρικότητος, διά νά εἰσέλθωμεν εἰς καινήν κτίσιν.
«Οὐρανόν καινόν καί γῆν καινήν» ὑπισχνεῖται
εἰς ἡμᾶς ὁ Χριστός· τόπον, ὅπου «ὁ θάνατος οὐκ
ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος
οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τά πρῶτα ἀπῆλθον. Καί εἶπεν
ὁ καθήμενος ἐπί τῷ θρόνῳ· ἰδού καινά ποιῶ πάντα» (Ἀποκ. 21, 1...4-5).
Αἱ δύο ἑστίαι, εἰς τά ὁποίας ἄρτι εἰσωδεύσαμεν, καλοῦνται νά θεραπεύσουν καί ὑπηρετήσουν μετά ζήλου καί ἀφοσιώσεως αὐτήν τήν
καινότητα ζωῆς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι (πρβ. Ρωμ.
6, 4-6) τήν ὁποίαν καί ἐπαγγέλονται, καί τήν
ἀδήριτον δίψαν τοῦ ἀνθρώπου δι’ ἀνακαινισμόν
καί ἀνάστασιν τῆς φύσεώς του. Πλήν ὅμως καί
οἱ προστρέχοντες εἰς τά κέντρα αὐτά ἄς προσέρχωνται ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἀληθείας αὐτῆς καί
πίστει πολλῇ, ἐνθυμούμενοι τόν ἀψευδῆ λόγον
τοῦ Χριστοῦ, εἰπόντος: «τόν ἐρχόμενον πρός με
οὐ μή ἐκβάλω ἔξω» (Ἰω. 6, 37-38) καί «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι, εἰ δύνασαι πιστεῦσαι» (Μάρ.
9, 23-24).
Κατά τήν ἔναρξιν τῆς νέας παραλλήλου
ταύτης διακονίας καί διαδρομῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θεωροῦμεν ἰδιαιτέραν τιμήν
καί εὐλογίαν τό γεγονός ὅτι εὑρίσκεσθε μεταξύ ἡμῶν, ἐπευλογοῦντες, ἁγιάζοντες καί στηρίζοντες τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν. Διό καί ἐν συγκινήσει πολλῇ ὑψοῦμεν τό ποτήριον τοῦτο εἰς
ὑγίειαν πάντων Ὑμῶν, παρακαλοῦντες νά μήν
ἐπιλανθάνησθε τῆς λαχούσης ἡμῖν κληρουχίας,
καί νά εὔχησθε ὅπως εὐαγγελιζώμεθα παντοιοτρόπως τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου
διακονοῦντες αὐτόν, εἰς δόξαν Θεοῦ καί καύχησιν τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας, πρός τήν ὁποίαν δεδηλωμέναι ὑπάρχουν ἡ υἱική ἀφοσίωσίς μας καί ἡ ἐκ βάθους καρδίας εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία μας.
Ἔρρωσθε πάντοτε· καλῶς ὡρίσατε!
Ἐπιτρέψατε ἡμῖν, ἐν κατακλεῖδι νά ἐπιδώσωμεν εἰς πάντας ὑμᾶς καί εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἱστορικῆς ταύτης ἡμέρας, ἀνάγλυφον ἀποτύπωσιν μέ
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τήν μορφήν τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ,
τοῦ μεγάλου καί οἰκουμενικοῦ αὐτοῦ Ἁγίου, καί
ἕν Λεύκωμα ἀφιερωμένον εἰς τό μεγαλυτέρον,
ἴσως, γεγονός τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ἱστορίας
τῶν τελευταίων αἰώνων, τῆς συγκλήσεως, δηλονότι, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνελθούσης εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, καί διά τό ὁποῖον
Λεύκωμα ἠργάσθη μετ’ αὐτοθυσίας ὁ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κ. Ἀντώνιος
Βακάκης, Θεολόγος, συνεπικουρούμενος ὑπό
τοῦ Πανοσιλογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Μπατσάκη, Δντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου μας, ὅστις ἔσχεν καί τήν ἐπιμέλειαν τῶν
κειμένων. Τούς εὐχαριστῶ ἀπό καρδιᾶς. Πολλοί
εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προσέφερον ἐκ τοῦ φωτογραφικοῦ ἀρχείου τους ὑλικόν διά τήν σύνταξιν
τοῦ εἰρημένου Τόμου. Ἐξαιρέτως ὅμως θέλομεν
νά μνημονεύσωμεν τό πρόσωπον τοῦ δημοσιογράφου κ. Νικολάου Μαγγίνα, ὁ ὁποῖος μέ πολλήν προθυμίαν παρεχώρησεν τόν κύριον ὄγκον
τῶν φωτογραφιῶν τοῦ φωτογραφικοῦ αὐτοῦ
ἀποτυπώματος, καθώς ἦτο μέλος, ὅπως καί
τώρα, τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, κατά τά μεγάλα γεγονότα τῆς πραγματοποιήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τόν εὐχαριστοῦμεν καί ἐκεῖνον ἀλλά
καί ὅλους διά τήν πολύτιμον συνδρομήν των.
Κατά τήν πανηγυρικήν ταύτην πανδαισίαν οἱ λόγοι τοῦ στόματος καί οἱ παλμοί τῆς
καρδίας ἀδυνατοῦν νά ἐκφράσουν ἐκεῖνον τό
ὁποῖον πράγματι αἰσθανόμεθα, δι’ ὅσους συνοδοιποροῦν μεθ’ ἡμῶν εἰς τόν δόλιχον τῆς ἀρχιερατικῆς μας διακονίας βαστάζοντες, ὡς καλοί
κυρηναῖοι, τό βάρος τῆς ἀνάντους ὁδοῦ εἰς τήν
ὁποίαν μᾶς ἔταξεν ὁ Θεός, καί εὐεργετοῦν διά
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πλῆθος ἀνθρώπων.
Ἐπιθυμοῦμεν νά εὐχαριστήσωμεν ὀφειλετικῶς
τά πρόσωπα ὅλων ἀνεξαιρέτως, ἐνδεικτικῶς δέ
ἀπονέμωμεν τήν εὐεργετικήν ταύτην πλακέταν,
διά τῶν τιμιωτάτων χειρῶν τῆς Αὐτοῦ Θειοτά-

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΝ
(Κίσαμος, 2 Ὀκτωβρίου 2018)

Ε
της Παναγιότητος, εἰς ἔνδειξιν ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης:
Εἰς τόν Ἐξοχώτατον Περιφερειάρχην Κρήτης κ. Σταῦρον Ἀρναουτάκην, εἰς τούς ἀδελφούς
κ. Γεώργιον καί Βαρδῆν Βαρδινογιάννην, εἰς τό
Κοινωφελές Ἵδρυμα Ἰωάννου Λάτση, τήν ὁποίαν καί θά παραλάβη ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ
Ἱδρύματος κ. Δημήτριος Ἀφεντούλης, εἰς τήν
οἰκογένειαν Νικολάου Τσατσαρωνάκη, εἰς τόν
κ. Παῦλον Χανιωτάκην, ἰδιοκτήτην τοῦ ξενοδοχείου ΑVRA - ἐπιχειρηματίαν, εἰς τήν ἑταιρείαν
Anthea Lettings Estate κ.κ. Ἀνδρέαν Κουπῆν &
Στράτον Φίλην, εἰς τόν κ. Ἰάκωβον Χονδράκην
καί εἰς τόν Μουσικολογιώτατον Ὑμνογράφον
τῆς πλήρους ἀσματικῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου
Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, κ. Ἰωάννην Παναγόπουλον, διδάσκαλον. Τούς εὐχαριστοῦμεν, σᾶς
εὐχαριστοῦμεν ἅπαντας.
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ξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Μακαριώτατοι καί προσφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἱερώτατε
Μητροπολῖτα Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιε, φιλόστοργε Ποιμενάρχα τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Ἐλλογιμώτατοι
καί ἐντιμότατοι συνδαιτυμόνες, Τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Ἡ ἱεραποδημία τοῦ Πατριάρχου σας συνεχίζεται εἰς τήν νῆσον αὐτήν τῆς φιλοξενίας καί
τῆς ἀνοιχτῆς πνευματικῆς ἀγκάλης, ἐν μέσῳ
ἠγαπημένων προσώπων, -καί ποῖος ἄλλως τε
δέν εἶναι ἠγαπημένος δι᾿ ἕνα ἄνθρωπον εἰς Χριστόν βαπτισθέντα; Πέριξ ταύτης τῆς εὐλογηθείσης τραπέζης, ὁμοθυμαδόν διακηρύσσομεν, «ἐκ
καθαρᾶς καρδίας», τήν ἑνότητα τῆς πίστεως,
τήν κοινωνίαν τῆς ἀγάπης καί τήν ἀκλόνητον
βεβαιότητα τῆς κοινῆς ἐλπίδος εἰς τόν ποιήσαντα καινά τά πάντα, καί «πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι
ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται
τέλος».
Εἶναι λίαν σημαντικόν, εἰς μίαν ἐποχήν κατά
τήν ὁποίαν ὑπερεπερίσσευσεν ὁ ἐγωϊσμός τῆς
αὐτοδικαιώσεως, τοῦ δικαιώματος «νά εἴμεθα
ὁ ἑαυτός μας», νά προβάλλεται, λόγῳ καί ἔργῳ,
ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ζωή εἶναι, ὡς
προσφυέστατα ἐλέχθη, «νά ὑπάρχουμε ὄχι ἀπό
τόν ἑαυτό μας, μέ τόν ἑαυτό μας καί γιά τόν ἑαυτό μας, ἀλλά ἀπό τόν Θεό, μέ τόν Θεό καί γιά τόν
Θεό». Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀκώλυτος ἀποδοχή τῶν ζωοπαρόχων ἄνωθεν δωρημάτων ὑπό
τοῦ ἀνθρώπου συγκροτοῦν τό «μέγα θαῦμα» τῆς
ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας.
Δυστυχῶς, τό λάβαρον τοῦ συγχρόνου
πολιτισμοῦ εἶναι ἡ αὐτονομία τοῦ ἀτόμου. Τά
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«ἀτομικά δικαιώματα» κατέπνιξαν τό ὑπέροχον πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου, ὑπέροχον, διότι
ἐδημιουργήθη κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ καί καθ᾿ ὁμοίωσιν, ἔτι δέ ὡραιώθη διά τῆς ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου. «Οὐδέν γάρ ὅσον ἄνθρωπος
ἱερόν, ᾧ καί φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός», διακηρύσσει ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Σήμερον, αἱ ἀτομικαί διεκδικήσεις καταστρέφουν τόν
πολιτισμόν τοῦ προσώπου. Σοφῶς καί σαφῶς,
ἡ ἐνταῦθα, θεία εὐδοκίᾳ, συνελθοῦσα Ἁγία καί
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ὑπεγράμμισεν εἰς τήν Ἐγκύκλιόν της τά ἑξῆς:
«Εἰς τάς ἐκκοσμικευμένας συγχρόνους κοινωνίας
ὁ ἄνθρωπος, ἀποκεκομμένος ἀπό τόν Θεόν, ταυτίζει τήν ἐλευθερίαν του καί τό νόημα τῆς ζωῆς
του μέ ἀπόλυτον αὐτονομίαν καί μέ ἀποδέσμευσιν ἀπό τόν αἰώνιον προορισμόν του, μέ ἀποτέλεσμα σειράν παρανοήσεων καί σκοπίμων παρερμηνειῶν τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως. Οὕτως,
ἡ ἄνωθεν χορήγησις τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας
καί ἡ πρόοδος εἰς τό «μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. δ´, 13) θεωρεῖται ὅτι
ἀντιστρατεύεται τάς αὐτοσωτηρικάς τάσεις τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ θυσιαστική ἀγάπη ἀξιολογεῖται ὡς
ἀσύμβατος μέ τόν ἀτομοκεντρισμόν, ἐνῶ ὁ ἀσκητικός χαρακτήρ τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους κρίνεται
ὡς ἀφόρητος πρόκλησις διά τόν εὐδαιμονισμόν
τοῦ ἀτόμου» (§ 10).
Ὅμως, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἡ Ἀλήθεια εἶναι μία. Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία του,
ὡς τόπος καί τρόπος τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς. Ὁ
Κύριος ἡμῶν, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους, παρέδωκεν εἰς τόν λαόν αὐτοῦ τήν «καινήν
ἐντολήν», τόν ἀκρογωνιαῖον λίθον τῆς κοινῆς
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ἐν Ἐκκλησίᾳ ἐλευθερίας: «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν
Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ
σου καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. Αὕτη ἐστί πρώτη
καί μεγάλη ἐντολή· δευτέρα δέ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἐν ταύταις
ταῖς δυσίν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται
κρέμανται» (Ματθ. κβ’, 38-40).
Τό Τσατσαρωνάκειον καί οἱ φιλόχριστοι καί
φιλάνθρωποι ἱδρυταί του ἐνσαρκώνουν αὐτήν
τήν ἀγάπην, ἥτις «οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς» (Α΄ Κορ.
ιγ΄, 5). Χαίρει νά μοιράζεται, νά κοινωνῇ τήν
ζωήν. Αὐτό τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί κοινωνίας τιμῶμεν σήμερον, μετά τῆς συνοδείας ἡμῶν,
φιλοξενούμενοι τῆς ἀγάπης καί τοῦ πρόφρονος
σεβασμοῦ σας, ἑνός σεβασμοῦ καί μιᾶς ἀγάπης
οἱ ὁποῖοι διαβαίνουν ἐπί τό πρωτότυπον, ἐπί τήν
παμφιλτάτην Μητέρα Ἐκκλησίαν, τήν παρέχουσαν διά τῆς ἀδιαταράκτου κανονικῆς ἐξαρτήσεως, ὡς γνησία τροφός, τό γάλα τό πνευματικόν
καί τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον. Μετά συγκινήσεως ἐνθυμούμεθα τά ἐγκαίνια τοῦ παρόντος
Τσατσαρωνακείου πολυδυνάμου Κέντρου ὑπό

τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, καί βλέπομεν ὅτι
αἱ εὐχαί τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Πατριάρχου
σας ἐκαρποφόρησαν, καί σήμερον, μετά ἐξαετίαν, τοῦτο τό Κέντρον συμβάλλει εἰς τό ἕνα καί
γνήσιον αἰτούμενον κάθε ἀνθρωπίνης ψυχῆς, τό
προκόπτειν ἐν τῇ πίστει καί τῇ ἀγάπῃ. Συγχαίρομεν πατρικῶς ὑμᾶς, Ἱερώτατε, καί τούς τιμίους συνεργάτας σας διά τό ἐπιτελούμενον λαμπρόν ἔργον.
Διό καί ἐγείροντες τόν κρατῆρα, τόν εὐφραίνοντα τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, δηλοῦμεν καί αὖθις ὅτι ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μίαν
ἀληθῆ εὐφροσύνην ἔχομεν, μίαν πραγματικήν
καί ἄληκτον χαράν, εἰς ἕνα πρόσωπον εὑρίσκομεν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν, εἰς τόν Χριστόν καί ἐν
Χριστῷ εἰς τούς ἀδελφούς. Ὁ Χριστός νά εὐλογῇ
τό ἔργον τῆς Μητροπόλεώς σας, Ἱερώτατε ἀδελφέ, διά νά χαίρῃ ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπί τῇ προκοπῇ ὑμῶν, ποιμενάρχου καί ποιμνίου.
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μετά πάντων ὑμῶν,
ἀδελφοί καί τέκνα.
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Πατριαρχική Χοροστασία

Ο

Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, χοροστάτησε, τό πρωΐ τῆς 3ης Ὀκτωβρίου 2018, κατά τήν θεία Λειτουργία, ἡ
ὁποία τελέσθηκε στήν Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγική Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. Παρευρέθησαν συμπροσευχόμενοι ὁ
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
κ. Θεόφιλος Γ΄ καί οἱ Μακ. Ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄ καί Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος. Συμμετεῖχαν, ἐπίσης,
ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί Πολωνίας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, οἱ Ἱεράρχες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, οἱ Σεβασμιώτατοι ὡς καί τά λοιπά μέλη τῶν Συνοδειῶν
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τῶν Προκαθημένων, οἱ Σεβασμιώτατοι καί
οἱ κ. Καθηγητές, Ἑταῖροι τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης, Μοναστικές Ἀδελφότητες, πλῆθος Κληρικῶν καί πιστῶν
ἐξ ὅλης τῆς Μεγαλονήσου. Τήν κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Εἰδικός Γραμματέας
Θρησκευτικῆς καί Πολιτιστικῆς Διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Δρ
Εὐστάθιος Χ. Λιανός Λιάντης.
Τόν Παναγιώτατο καί τούς Προκαθημένους ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος μέ τήν συμμετοχή δεκάδων παιδιῶν ἀπό τίς μαθητικές κοινότητες Κολυμβαρίου (Δημοτικό, Γυμνάσιο
καί Λύκειο), ὡς ἐπίσης καί οἱ μαθητές
τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, παιδιά πού ὁ Παναγιώτατος
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Ἐγ κ αίνια Κειμηλιαρχείου

Τ

εὐλόγησε καί εὐχήθηκε κάθε εὐλογία εἰς
τή ζωή τους, προσφέροντάς τους ἀπό
ἕνα μικρό σταυρό. Μετεῖχε ἐπίσης ὁμάδα ἀπό τόν Παραδοσιακό Μουσικό Σύλλογο «οἱ Βιγλάτορες». Κατά τήν διάρκεια
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος
τέλεσε Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
πάντων τῶν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένων
εὐεργετῶν, κτητόρων καί ἑταίρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Ἀκολούθως
προχείρισε σέ Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου τόν Γενικό Δντή τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης, Δρα Κωνσταντῖνο

Ζορμπᾶ, ἀπονέμοντάς του τό ὀφφίκιο
τοῦ «Ἱερομνήμονος» τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ὁ Παναγιώτατος ἀναφέρθηκε εἰς τά προνόμια τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας
καί τήν τιμή συμμετοχῆς εἰς αὐτά, ὡς καί
εἰς τήν προέλευση τῶν ὀφφικίων, ἐξαίροντας τίς ἱκανότητες καί τά χαρίσματα τοῦ
προχειρισθέντος. Ἀκολούθως ὁ προχειρισθείς ἐξέφρασε τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη
του, τήν υἱική ἀφοσίωσή του, ὡς καί τίς
πολλές εὐχαριστίες του πρός τόν Παναγιώτατο καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο,
τό Ὁποῖο, ὡς σημείωσε, θά διακονεῖ καί
ὑπηρετεῖ μετά αὐτοθυσίας καί αὐταπαρνήσεως. Πλῆθος πιστῶν μετεῖχαν εἰς τήν
Θεία Λειτουργία καί ἔλαβαν τήν εὐχή καί
εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου, ὁ Ὁποῖος
ὑπομονετικά διένειμε εἰς ὅλους ἀντίδωρο
καί μικρά εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῆς
Γωνιᾶς, μέ τήν σφραγίδα καί ὑπογραφή
Του.
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ά ἐγκαίνια τοῦ Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς τέλεσε ὁ Παναγιώτατος
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μετά τήν θεία Λειτουργία τῆς 3ης
Ὀκτωβρίου 2018. Εἰς τόν Ἁγιασμό συμπροσευχήθηκαν ὁ Μακαριωτάτος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, οἱ
Μακαριώτατοι: Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
κ. Χρυσόστομος καί Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριάρχου
Ρουμανίας καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί Πολωνίας, ὡς ἐπίσης
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
οἱ Συνοδεῖες τῶν Προκαθημένων, ὡς καί
οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἑταῖροι τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Παρίστατο
ἐπίσης μεγάλος ἀριθμός Κληρικῶν καί
Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀπό τό Ἅγιον
Ὄρος, τήν Κρήτη καί ἀλλαχοῦ, μέ τήν
συμμετοχή πλήθους πιστῶν.
Τῶν ἐγκαινίων καί ὁμιλιῶν ἀκολούθησε ξενάγηση εἰς τούς χώρους τοῦ Κειμη-
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λιαρχείου ἀπό τόν ἐπίτιμο Ἔφορο Ἀρχαιοτήτων κ. Μιχαήλ Ἀνδριανάκη, ἔμπειρο
καί καταξιωμένο ἐπιστήμονα. Τό Κειμηλιαρχεῖο τῆς Μονῆς Γωνιᾶς ἀποτελεῖ ἕνα
σπουδαῖο, μοναδικό καί ξεχωριστό Μουσεῖο Βυζαντινῶν Εἰκόνων καί Ἱερῶν Κειμηλίων, τό ὁποῖο διαμορφώθηκε στούς
πλήρως ἀνακαινισμένους χώρους τῶν
ὑπογείων τῆς Μονῆς. Πρόκειται περί χώρων ὑψηλῆς αἰσθητικῆς, πετρόχτιστες
θολωτές ἐπιφάνειες 300 τ.μ., ὅπου πλέον φιλοξενοῦνται τά μοναδικά ἐκθέματα
τῆς Μονῆς. Ἡ Μονή Γωνιᾶς διαθέτει τήν
πληρέστερη συλλογή Εἰκόνων Κρητικῆς
Σχολῆς σέ ὅλη τήν Κρήτη, ὡς καί ἄλλα
ἱερά κειμήλια, ὅπως χρυσόβουλα, Πατριαρχικά σιγίλλια, μοναδικά χειρόγραφα,
εἴδη ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, ἐξαιρετικῆς
αἰσθητικῆς καί ἀξίας. Τῶν ἐγκαινίων ἀκολούθησε πλούσια φιλοξενία εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς διά τούς ὑψηλούς
προσκεκλημένους καί εἰς τούς αὔλειους
χώρους γιά ὅλο τόν κόσμο, προσφορά τῶν
Συλλόγων Γυναικῶν τῆς περιοχῆς, τούς
ὁποίους καί εὐχαριστοῦμε.
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ΟΜΙΛΙΑ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ
κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
(3 Ὀκτωβρίου 2018)

«...ὁ δέ εἶπε· μή ἐγγίσῃς ὧδε. λῦσαι τό ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου·
ὁ γάρ τόπος, ἐν ᾧ σύ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστί...» (Ἐξ. 3,5)

Π

αναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, Ἐκπρόσωπε
τῆς Ελληνικῆς Κυβερνήσεως, Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι ἐκπρόσωποι τοῦ
Πατριαρχείου Ρουμανίας καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί Πολωνίας, Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης μετά τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
Σεβασμιώτατοι καί Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Καθηγηταί, Ἑταῖροι τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης,
Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ τῆς ΙΕΣΕΚ, ἅγιοι Πρωτοσύγκελλοι, ἅγιοι Καθηγούμενοι, αἰδεσιμολογιώτατοι, ἱερολογιώτατοι, ὁσιολογιώτατοι μοναχοί καί μοναχαί, Ἐξοχώτατε κ.
Περιφερειάρχα Κρήτης μετά τῶν ἐκπροσώπων
τῶν Δήμων καί τῆς Περιφερείας Κρήτης, κύριοι
Δήμαρχοι, Ἐνδοξότατοι ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, Ἐντιμότατοι Βουλευταί τοῦ Νομοῦ, Ἀξιότιμε
κ. Πρόεδρε τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χανίων
καί κ.κ. ἐκπρόσωποι τοῦ οἴκου τῆς Θέμιδος, οἱ
ὁποῖοι ἑορτάζετε σήμερον τόν προστάτην ὑμῶν
Ἅγιον Διονύσιον Ἀρεοπαγίτην, Ἐντιμολογιώτατοι ἄρχοντες τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου, Μουσικολογιώτατοι ἱεροψάλται, Θεοπόθητε τοῦ Κυρίου λαέ, εὐσεβεῖς χριστιανοί,
ἀδελφοί καί ἀδελφαί,
Εὑρισκόμενοι εἰς τόν τόπον τοῦτον, εἰς
τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν
Μονήν Γωνιᾶς, εἰς τήν ρίζαν τοῦ ἀκρωτηρίου
Σπάθα, εὑρισκόμεθα ὄντως εἰς τόπον ἅγιον καί
κατοικητήριον, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ κλῆρον καί
ἐπιλογήν κατοικήσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἐν
εἴδει τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος Αὐτῆς.

Αἱ μαρτυρίαι διά τήν ἵδρυσιν τῆς Μονῆς εἰς
τόν συγκεκριμένον χῶρον ἀνάγονται εἰς τάς
ἀρχάς τοῦ 17ου αἰῶνος, ὅτε ὁ μοναχός Βλάσιος,
προερχόμενος ἐκ Κύπρου, θαυμαστῷ τῷ τρόπῳ
ἀνεῦρε τήν θαυματουργόν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καί ἤρχισεν τήν ἀνέγερσιν τοῦ Καθολικοῦ
καί τῶν περικειμένων κτισμάτων.
Ἤδη ἀπό τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ αὐτοῦ αἰῶνος ἐξασφαλίζεται διά τήν Μονήν τό προνόμιον
τοῦ Σταυροπηγίου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Γ΄, τό ὁποῖον ἀνανεοῦται
τό 1690, τό 1778 καί τέλος τό 1797 ὑπό τοῦ
θρυλικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, πράξεις αἱ ὁποῖαι δηλοῦν τόν σταθερόν
προσανατολισμόν καί τήν πιστότητα τοῦ ἱεροῦ
Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ ἐν Κρήτῃ εἰς
τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, παρά τάς δυσκόλους,
αἱματηράς, κατοχικάς καί διωκτικάς περιόδους
εἰς τάς ὁποίας περιῆλθεν ἡ Μεγαλόνησος καί τό
παρόν ἱερόν Παλλάδιον.
Σήμερον, μέ πρωτοστάτην καί πάλιν τήν
πνευματικήν κεφαλήν καί τόν φυσικόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς ταύτης, τόν Οἰκουμενικόν ἡμῶν
Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ἀλλά καί πάντας Ὑμᾶς, τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους ὡς καί τούς ἐκπροσώπους τῶν κατά τόπους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τελοῦμεν τά Ἐγκαίνια
τοῦ νέου Κειμηλιαρχείου τῆς Μονῆς, διασώζοντος ἔργα μέν χειρῶν ἀνθρώπων, ἀργύριον καί
χρυσίον καί μέταξαν καί βύσσον καί χάρτην καί
μελάνην, καί χρωστῆρας, πλήν ὅμως τιθέμενα
ἅπαντα εἰς τήν λατρείαν τοῦ Θεοῦ καί εἰς τήν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ προαγωγήν τοῦ ἀνθρώπου καί
ἀναγωγήν του ἐκ τῶν κάτω εἰς τά ἄνω. Ὅπως
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«εἶναι θεϊκά ἱερό καί πανάγιο ὁ πρῶτος τῇ τάξει
μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νά εἶναι ἐνδεδυμένος τή χλαμύδα τῆς ἀδυναμίας» καί τῆς
ταπεινώσεως, ἔτσι καί τά ἔργα πού περιβάλλονται τήν φθοράν τοῦ χρόνου καί τήν μανίαν τῶν
διωκτῶν ἀποπνέουν τήν αὔραν τοῦ Πνεύματος
καί διδάσκουν «τήν ἀνάληψι σέ ἕνα λειτουργικό
κόσμο». (Ἀρχιμ. Βασίλειος, Τό κάλλος θά σώση
τόν κόσμο).
Κάτωθεν τοῦ ἐπιπέδου τῆς αὐλῆς εἰς τό
ὁποῖον εὑρισκόμεθα ὑπάρχει τό τεχνητόν ἐπίπεδον, λόγῳ τῆς ἐντόνου κλίσεως τοῦ ἐδάφους,
ἐπάνω εἰς τό ὁποῖον ἐστηρίχθη ἡ ὑπέργειος οἰκοδομή. Ἡ κατασκευή ὑπογείων θολωτῶν χώρων,
μέ πολύ χονδρούς τοίχους καί καμάρας ὑψηλῆς
ἀρχιτεκτονικῆς αἰσθητικῆς καλύπτουν τήν ὑψομετρικήν διαφοράν καί ἀποτελοῦν ἰσχυράν θεμελίωσιν διά τά κυρίως κτίσματα.
Εἰς τούς ὄντως ἀρχοντικούς αὐτούς χώρους
φιλοξενεῖται ἀπό σήμερον τό ἐγκαινιζόμενον
ὑπό πάντων Ὑμῶν Κειμηλιαρχεῖον. Τό νέον αἰσθανόμεθα ὅτι εἶναι ἤδη παλαιόν· τό ἀρχαῖον
κάλλος ἀποκαθαιρόμενον λαμπρύνει διά τῆς
ἀποκαλύψεως καί τῆς παρουσίας του καί τέρπει
τάς αἰσθήσεις διά τῆς αἴγλης του.
Κινεῖ τάς ἀτραπούς τῆς μνήμης εἰς τήν βίωσιν παλαιῶν ἡμερῶν καί ὁδηγεῖ τήν ψυχήν εἰς
τάς ὁδούς τῆς κατανύξεως, τῆς προσευχῆς καί
τῆς μυστικῆς συναντήσεως μέ τήν καλλιτεχνικήν εὐαισθησίαν, τούς μυχίους στεναγμούς καί
τά ἀνεκλάλητα πάθη, ὅπως αὐτά ἐξεφράσθηκαν
ἀπό τάς παρῳχημένας γενεάς ἀνά τούς αἰῶνας,
τάς πεποικιλμένας μέ τήν πίστιν καί τήν ἐλπίδα
εἰς τόν Τριαδικόν Θεόν εἰς τό αὐτόθι ἐντευκτήριον τοῦ θείου.
Αἰσθανόμεθα τάς προσευχάς των νά ἀναπέμπωνται ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, τάς γονυκλισίας καί τά δάκρυά των νά εἶναι μετάνοια καί
οἰμωγή ἐδική μας.
Αἰσθανόμεθα ὅτι τίποτε τό καινόν δέν ξεκινοῦμεν, ἀλλά συνεχίζομεν αὐτό τό ὁποῖον εὑρήκαμεν καί μέ τό ὁποῖο ἡνώθημεν κατά τήν ὥραν
τῆς μεγάλης συναντήσεως τοῦ χθές μέ τό σήμερον· χειραγωγούμενοι ὁδηγούμεθα ἐν ἐλευθερίᾳ
καί δημιουργοῦμεν τήν ἀκολουθίαν τῆς πορείας
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς μας. Δέν αὐτενεργοῦμεν
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καί δέν ἀνεξαρτητοποιούμεθα, ἐπειδή ζῶμεν τήν
ἑτερότητα καί διαφορετικότητά μας· μανθάνομεν μόνον νά ἀκολουθῶμεν τόν βηματισμόν τοῦ
παρελθόντος εἰς τό στάδιον τοῦ παρόντος.
Ἔχομεν τήν τόλμην νά ψαύωμεν τά ἴχνη τῶν
προγόνων μας, ὅπως αὐτά ἀπετυπώθησαν καί
ἀπεκρυσταλλώθησαν εἰς τήν ἀρχιτεκτονικήν,
τήν ζωγραφικήν, τήν μελωδίαν, ἐντός τῆς θείας
Λατρείας τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
Μυστηριακῆς ζωῆς Της, ἐκφράζοντα τήν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν καί παράδοσιν.
Νά ἀκολουθῶμεν τό στίγμα τῶν πατέρων
μας καί νά νεωτερίζωμεν ἰχνηλατοῦντες, νά
πρωτοπορῶμεν ὄντας ἑπόμενοι. Ἐντός τοῦ παλαιοῦ αἰσθανόμεθα ἐγκαινισμένοι καί ἐντός τοῦ
παρωχημένου βιοῦμεν τό μεγαλεῖον τῆς νεότητος καί τῆς διαχρονικῆς ἱστορικότητός μας.
Ἕν κειμηλιαρχεῖον δεν αποτελεῖ φυλακήν ἤ
μουσεῖον, ἀλλ’ ἔκθεσιν πολιτισμοῦ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀντικατοπτρίζει τήν πίστιν, ἡ
ὁποία μέ τήν σειράν της ἀπορρέει ἐκ τῆς πνευματικῆς καρδίας ἑκάστου πιστοῦ.
Ὁ πολιτισμός ἐντός τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἁπλῶς τέχνη, ἀλλ’ ἐπέκτασις τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ εἰς τόν ἄνθρωπον, εἶναι δωρεά, χάρισμα καί τελειότης. «Ὅταν μιλοῦμε γιά τό κάλλος
μέσα στήν Ἐκκλησία δέν κάνουμε λόγο ἁπλῶς γιά
θέαμα ἐξωτερικό καί πρόσκαιρο ἤ αἰσθητικό κατηγόρημα, ἀλλά γιά δύναμι πού σώζει τόν κόσμο»
(Ἀρχιμ. Βασίλειος, ἔνθ. ἀνωτ.).
Δι’ αὐτό καί οἱ διάκονοι τῶν φορέων πού
ἀσχολοῦνται μέ τόν Ἐκλλησιαστικόν Πολιτισμόν δέν νοοῦνται ὡς καλλιτέχναι, ἀλλά ὡς
φορεῖς αὐτῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπον καί τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἀνθρώπου δι’
ἁγιασμόν καί θείαν ὁμοίωσιν. Ἡ ἀνάπτυξις τῆς
μουσικῆς, τῆς ἁγιογραφίας, τῆς ζωγραφικῆς,
τῆς γλυπτικῆς καί τῶν ἄλλων τεχνῶν ἐντός τῆς
Ἐκκλησίας, καλλιεργεῖται κυρίως καί πρώτιστα
μέσα ἀπό τήν προσευχήν και τήν ταπείνωσιν καί
δίδει καρπούς πού ξεπερνοῦν τόν θάνατον. Ἔχομεν τήν ἐπίγνωσιν ὅτι, οἱανδήποτε τέχνην καλλιεργοῦμεν καί ὑπηρετοῦμεν, τήν ὀφείλομεν εἰς
τόν μεγάλον δωροθέτην Θεόν καί τήν ἀφιερώνομεν εἰς τήν διακονίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ τέχνη
καθίσταται παιδαγωγικόν μέσον ἑρμηνεύουσα

τό μυστήριον τῆς θείας Οἰκονομίας καί καλοῦσα
τόν ἄνθρωπον νά ἀρθῇ ἐκ τῆς γῆς εἰς τά οὐράνια, δηλαδή εἰς τό ἀρχέγονον κάλλος του, εἰς
τόν τόπον ἀπ’ ὅπου προῆλθεν.
Δανειζόμεθα τούς λόγους τοῦ Φωτίου Κόντογλου καί σημειώνομεν: «Λένε, λοιπόν, πώς
ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀποστεωμένη, καί πώς κατήντησε ‘στό σύγχρονο κόσμο μοναχά σάν φύλακας κειμηλίων, σάν ταριχευτής μιᾶς νεκρᾶς παραδόσεως’. Τά ψυχικά καί πνευματικά ξερίχια,
λένε ταριχευτές τά σεμνώματα τῆς Ἑλληνικῆς
Ὀρθοδοξίας· οἱ πνευματικά νεκροθάφτες, λένε
πεθαμένους ἐκείνους πού ἔχουνε ἀπάνω τους τήν
εὐωδία τῆς αἰώνιας ζωῆς.... Τό χρέος, ὅμως, τοῦ
ἀνθρώπου πού ἀληθινά ἀγαπᾶ τόν τόπο του, -ὄχι
τίς πέτρες καί τά δέντρα τοῦ τόπου του, ἀλλά τόν
χαρακτῆρα τόν πνευματικό τῆς πατρίδας του- εἶναι νά ἀγωνιστεῖ καταπάνω σ’ αὐτό τό ρεῦμα, πού
πάει νά σαρώσει τά θεμέλιά μας καί νά μᾶς πνίξει,
ἤ νά μᾶς ἀφήσει γυμνούς. Σ’ αὐτό πού θέλει νά τό
πάρουμε ἀπόφαση, πώς θά ζεῖ στήν Ἑλλάδα μο-
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ναχά τό κορμί μας, ἐνῶ τό πνεῦμα, ἡ ψυχή μας, ἡ
καρδιά μας, θά ζοῦνε μέ ξένα διανοήματα καί μέ
ξένα αἰσθήματα. Ἡ τέχνη εἶναι σωστή κι ἀληθινή,
ὅταν ἐκεῖνος πού τήν κάνει ἔχει γερό ἔνστικτο πού
χρειάζεται γιά νά εἶναι σέ ἁρμονία αὐτό πού κάνει
μέ τά γύρω του φυσικά φαινόμενα. Γιά τοῦτο ἡ
παράδοση σ’ ἕναν τόπο εἶναι ὁ μοναχός ἀληθινός
δρόμος γιά τίς τέχνες, καί γενικά γιά κάθε ἔκφραση τῆς ζωῆς, τά δέ ἄλλα εἶναι ‘ξύλα, πλίνθοι καί
κέραμοι, ἀτάκτως ἐρρισμένα’, χωρίς κανέναν δεσμό, οὔτε μεταξύ τους, οὔτε μέ τόν τόπο, χωρίς
καμμιά δικαίωση» (Φώτης Κόντογλου, Εὐλογημένο Καταφύγιο).
«Δέν ἀνήκομε στόν ἑαυτό μας ἀλλά σέ μιά
ἱερή ἀποστολή. Καί αὐτή ὁρίζεται ἀπό τό πῶς ἔζησαν, πῶς πολιτεύτηκαν καί τί μᾶς κληροδότησαν
αὐτοί πού μᾶς γέννησαν κατά σάρκα καί κατά
πνεῦμα» (Ἀρχιμ. Βασίλειος, ἔνθ. ἀνωτ.). Αὐτήν
τήν παράδοσιν λιτανεύομεν καί ἡμεῖς σήμερον
προβάλλοντες τόν πλοῦτον τῆς χρηστότητος
τοῦ Κυρίου καί ἐκθέτοντες εἰς κοινήν θέαν τά
σεβάσματα τοῦ γένους, ὄχι μόνον διά ἀναίρεσιν λησμοσύνης ἀλλ’ ἵνα πάντες, σήμερον καί
ἕως ἐσχάτων, «ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσιν»
(Ἰωάν. 10,10).
Μέ τάς σκέψεις αὐτάς ἀλλά καί μέ τάς προϋποθέσεις ταύτας λειτουργοῦμεν ἀπό σήμερον
τόν χῶρον αὐτόν τοῦ Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱερᾶς
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς. Τό τάλαντον τό ὁποῖον ἐδόθη εἰς ἡμᾶς, δέν
τό θάπτομεν ἀλλά τό παραδίδομεν εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον τόν ἀποδομημένον καί χλευασμένον ὑπό τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, διά νά πολλαπλασιασθῇ καί καρπόν πολύν φέρῃ. Τά πάθη
καί αἱ ἀδυναμίαι μας ἴσως μᾶς ταπεινώνουν καί
μᾶς ἐκτρέπουν ἀπό τήν φυσικήν μας πορείαν
μαγνητίζοντάς μας εἰς τροχιάν, ἡ ὁποία ἔχει κέντρον ξένον ἀπό ἐμᾶς, τήν καταγωγήν, τό ἦθος
καί τόν προορισμόν μας.
Εὔχεσθε, Παναγιώτατε Πρωθιεράρχα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εὔχεσθε Μακαριώτατοι
καί πάντες οἱ ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι, εὔχεσθε ἡ εἴσοδός μας εἰς τόν χῶρον τῶν κειμηλίων
νά καταστῇ πύλη τοῦ Παραδείσου «ἔνθα ὁ τῶν
ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος καί ἡ ἀπέραντος ἠδονή τῶν καθορώντων τοῦ προσώπου τοῦ
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Τριαδικοῦ Θεοῦ τό
κάλλος τό ἄρρητον».
Ἀπό τῆς θέσεως
αὐτῆς ἐπιθυμοῦμεν
νά ἐκφράσωμεν τάς
εὐχαριστίας μας:
Εἰς τήν Ἀδελφότητα τῆς παλαιφάτου
Ἱερᾶς Μονῆς μας, ἡ
ὁποία φυλάττει ἀκοίμητον τήν κανδῆλαν
τῆς ἐλπίδος καί τῆς
πίστεως ἐνώπιον τῆς
θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας
μας, ἐξαιρέτως δέ εἰς
τόν
Ὁσιολογιώτατόν Ἱερομόναχον π.
Χρύσανθον, τόν καί
πολλά κοπιάσαντα
διά τήν δημιουργίαν
τοῦ ἐγκαινιαζομένου
Κειμηλιαρχείου.
Εἰς τόν Ἐξοχώτατον Περιφερειάρχην Κρήτης, κ. Σταῦρον Ἀρναουτάκην, διά τήν πολύτιμον ἀρωγήν του εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου
διαμορφώσεως τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου τοῦ νέου
κειμηλιαρχείου,
Εἰς τόν Δήμαρχον Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννην
Μαλανδράκην διά τήν ἔμπρακτον ἀρωγήν καί
στήριξίν του πρός τήν περίπυστον Ἱεράν Μονήν
ταύτην καθώς καί εἰς πάντας ὑμᾶς ἀνεξαιρέτως
διά τήν ἐξόχως τιμητικήν παρουσίαν σας.
Ἐπιτρέψατε ἡμῖν Παναγιώτατε καί Θεοδώρητε Πατριάρχα τοῦ Γένους ἵνα προσφέρωμεν
τόσον εἰς Ὑμᾶς, ὅσον καί εἰς τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους, εἰς ἀνάμνησιν τῆς λαμπρᾶς διά τήν Ἱεράν Μονήν μας σημερινῆς ἡμέρας, ἀργυροῦν δίσκον φέροντα εἰς τό κέντρον
του ἀνάγλυφον παράστασιν τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου, ἀντίγραφον ἀπό τό Κειμηλιαρχεῖον
τῆς Μονῆς.
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΓΩΝΙΑΣ
(3 Ὀκτωβρίου 2018)

Μ

ακαριώτατοι καὶ προσφιλέστατοι ἐν
Χριστῷ ἀδελφοὶ, Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιε, Ἱερώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ὁσιώτατοι
πατέρες τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία, καθ’ ὅλην
τὴν μακραίωνα ἱστορικὴν αὐτῆς πορείαν, οὐδέποτε εἶδεν ἑαυτὴν ὡς ἕνα περίκλειστον σύστημα ἰδεῶν, ὡς μίαν κλειστὴν θρησκευτικὴν
ὁμάδα ὀλίγων μεμυημένων. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως
μαρτυρεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν ἐν τῇ ἀρχιερατικῇ προσευχῇ Αὐτοῦ, δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου»,
ζῇ, ὅμως, δρᾷ καὶ ὑπάρχει «ἐν τῷ κόσμῳ», εὑρισκομένη ἐν διαρκεῖ συναφείᾳ καὶ σχέσει μετ’
αὐτοῦ, οὐχὶ ἐκκοσμικευομένη ἡ ἰδία, ἀλλὰ προσλαμβάνουσα καὶ μεταμορφοῦσα τὸν κόσμον.
Στοιχοῦσα τῷ λόγῳ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὅτι «τὸ ἀπρόσληπτον
ἀθεράπευτον, ὅ δὲ ἥνωται τῷ Θεῷ τοῦτο καὶ σῴζεται» (PG Migne, 32, 2), ἡ Ἐκκλησία προσλαμβάνει, θεραπεύει καὶ ἐξαγιάζει τὸν κόσμον καὶ
τὸν ἄνθρωπον διὰ τῆς ἁγιαστικῆς χάριτος τῶν
Μυστηρίων αὐτῆς, καὶ ἀφήνει ἀνεξίτηλον ἀποτύπωμα εἰς τὴν ζωὴν καὶ τὸν πολιτισμὸν τοῦ
ἀνθρώπου. Ἀψευδὴς μάρτυς τούτου εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία, διὰ τῆς ὁποίας περιτράνως
ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ζῶσα ἐντὸς τῆς
ἱστορικῆς πραγματικότητος καὶ ἐπὶ τῇ βάσει
τῶν ἰδίων αὐτῆς κριτηρίων, προσλαμβάνει, νοηματοδοτεῖ καὶ ἀναπροσανατολίζει αὐτήν τὴν
πραγματικότητα, ὑπενθυμίζουσα διαρκῶς ὅτι
τὰ πολιτιστικά ἐπιτεύγματα δὲν ἔχουν ἀνεξάρτητον ὕπαρξιν, τοὐτέστιν ἄσχετον πρὸς τὴν δημιουργικήν προσπάθειαν, ἥτις ἐπενόησεν ἤ ἀνεκάλυψε τὰς ἀξίας καὶ τὰ ἔργα τοῦ πολιτισμοῦ.

Ἐκκλησία καὶ πολιτισμὸς ἀλληλοπεριχωροῦνται, βεβαίως, καὶ ἀλληλοεπηρεάζονται, ἀλλὰ
οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία ὑποβαθμίζει ἤ ἀπεμπολεῖ
τὴν σωτηριώδη ἀποστολὴν αὐτῆς.
Ἔτσι παραδείγματος χάριν, συνέβη, ὅταν
ἡ Εκκλησία συνηντήθη μετὰ τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ μετὰ τῆς τέχνης τῆς ἐποχῆς. Προσέλαβεν ἀφόβως καὶ ἄνευ συμπλεγμάτων κατωτερότητος τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα καὶ
τὴν τέχνην, διελέχθη μετ’ αὐτῶν, ἐνέπνευσεν
εἰς αὐτὰ τὸ ἴδιον αὐτῆς πνεῦμα, καὶ ἐκ τῆς σχέσεως ταύτης ἐγεννήθη ἡ σκέψις τῶν Πατέρων
καὶ ἡ μεγάλη ἐκκλησιαστικὴ τέχνη, ἥτις θαυμάζεται παγκοσμίως σήμερον. Καὶ ἡμεῖς, εἰσερχόμενοι εἰς τοὺς ὀρθοδόξους ναούς, θαυμάζομεν
τὰς εἰκόνας, τὰ ξυλόγλυπτα, τὰ ἱερὰ σκεύη, τοὺς
ἐπιταφίους, τὰ ἄμφια, τὰ ἱερά βιβλία. Φύλακες
αὐτῶν τῶν σπουδαίων καὶ μεγάλης καλλιτεχνικῆς καὶ ἱστορικῆς ἀξίας ἔργων τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης εἶναι, κατὰ κύριον λόγον, αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου φυλάσσονται
ταῦτα μετ’ εὐλαβείας πολλῆς. Εἶναι γνωστόν,
ὅτι αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ ἀνέκαθεν ἐλειτούργησαν ὄχι
μόνον ὡς χῶροι ἐντὸς τῶν ὁποίων νυχθημερόν
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λατρεύεται ὁ Θεός, καὶ οἱ μοναχοὶ διατελοῦν
προσευχόμενοι ἀδιαλείπτως ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν
καὶ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐργαστήρια, ὅπου θεραπεύεται ἡ τέχνη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅπου παρήχθησαν καὶ παράγονται
ἔργα ὑψηλῆς καλλιτεχνικῆς ποιότητος εἰς τὴν
εἰκονογραφίαν, εἰς τὴν ὑμνολογίαν, εἰς τὴν μουσικήν, εἰς τὴν γλυπτικήν, εἰς τὴν μικρογραφίαν
καὶ εἰς ἄλλας τέχνας. Οὕτω, τὰ ταπεινὰ κελλία
τῶν μοναχῶν ἀνεδείχθησαν καὶ ἀναδεικνύονται
χῶροι καλλιεργείας ὅλων σχεδὸν τῶν μορφῶν
τῆς τέχνης, αὐτῆς, διὰ τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία
βοηθεῖται εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἁγιαστικοῦ ἔργου αὐτῆς. Διότι, ποῖος ἠμπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσῃ, ἐπὶ παραδείγματι, τὴν σημασίαν, τὴν ὁποίαν
ἔχουν διὰ τὴν πίστιν καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας
αἱ εἰκόνες ἤ οἱ ὕμνοι; Ἀλλὰ καὶ αὐτὰ καθεαυτὰ
τὰ κτήρια καὶ οἱ ναοὶ τῶν Μοναστηρίων εἶναι
πολλάκις ἔργα ὑψηλῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἀξίας.
Εἶναι ὅθεν ἀναγκαῖον τὰ κειμήλια ταῦτα ὄχι
μόνον νὰ φυλάσσωνται, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναδεικνύωνται, ὥστε τόσον ὁ ὀρθόδοξος λαός μας, ὅσον
καὶ κάθε ἐπισκέπτης, νὰ δύναται νὰ θαυμάζῃ
αὐτὰ καὶ δι’ αυτῶν νὰ κοινωνῇ, τρόπον τινά, τοῦ
μεγαλείου καὶ τῆς πνευματικότητος τῆς τέχνης
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Διὰ τοῦτο, ἡ ἵδρυσις καὶ λειτουργία ἐντὸς τοῦ χώρου τῶν Ἱερῶν
Μονῶν ἑνὸς ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου ἤ, διὰ
νὰ ὁμιλήσωμεν ἀκριβέστερον, ἑνὸς μονίμου
Κειμηλιαρχείου, ἀνοικτοῦ εἰς τὸ κοινόν, εἰς τό
ὁποῖον θὰ διατηρῆται ἐκτιθεμένη ἡ ἁπτή καὶ ἡ
ἄϋλος κληρονομία αὐτῶν, διὰ λόγους ὄχι μόνον
ἐκκλησιαστικοὺς ἀλλὰ καὶ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ
δι’ εὐκαιρίας μελέτης, εἶναι σήμερον ἐπιβεβλημένη πολύ περισσότερον παρὰ εἰς τὸ παρελθόν.
Καὶ εἶναι ἐπιβεβλημένη, ἀφ’ ἑνός ἐπειδὴ οὕτως
ἀποτρέπεται ὁ κίνδυνος κλοπῆς τῶν πολυτίμων
κειμηλίων τῶν Μοναστηρίων, καὶ ἀφ’ ἑτέρου,
διότι ζῶμεν εἰς ἐποχήν μετακινήσεως, λόγῳ τοῦ
τουρισμοῦ, μεγάλου ἀριθμοῦ ἀνθρώπων, ὀρθοδόξων καὶ μή, οἵτινες ἐπιθυμοῦν νὰ γνωρίσουν
ὄχι μόνον τὸ φυσικὸν κάλλος, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα
τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ τόπου τὸν ὁποῖον ἐπισκέπτονται. Παρέχεται τοιουτοτρόπως ἡ εὐκαιρία
εἰς ὅλους, καὶ κυρίως εἰς τοὺς ἑτεροδόξους, νὰ
ἴδουν καὶ νὰ θαυμάσουν τὴν ἐκκλησιαστικὴν τέ-
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χνην, νὰ κατανοήσουν ἴσως τὴν ἀξίαν αὐτῆς καὶ
νὰ μεταφέρουν τὴν ἐμπειρίαν των εἰς τὰς ἰδίας
αὐτῶν πατρίδας.
Τοῦτο τὸ μήνυμα τῶν καιρῶν συλλαβὼν ὁ
ἀκάματος ἀδελφὸς Μητροπολίτης Κισάμου και
Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ
δημιουργήσῃ Κειμηλιαρχεῖον εἰς ταύτην τὴν περίπυστον Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακὴν Μονὴν τῆς Παναγίας, τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, τῆς Γωνιᾶς, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἐκτίθενται
καὶ θὰ φυλάσσωνται ἅπαντα τὰ σπουδαῖα κειμήλια τοῦ Μοναστηρίου, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχωμεν τὴν
εὐκαιρίαν νὰ θαυμάσωμεν ἐντὸς ὀλίγου. Οὕτως,
εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι τοῦ Τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ,
ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
μερίμνῃ τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ, τὸ Κειμηλιαρχεῖον ἱδρύθη καὶ ἐπερατώθη αἰσίως, καὶ ἡμεῖς
εὑρισκόμεθα σήμερον εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν
νὰ τελέσωμεν πανηγυρικῶς τὰ ἐγκαίνια αὐτοῦ.
Ἀναπέμπομεν δόξαν τῷ παντεχνήμονι Θεῷ
Λόγῳ, καὶ ἐκφράζομεν τὴν εὐαρέσκειαν ἡμῶν,
συγχαίροντες πατρικῶς πάντας τοὺς ἐργασαμένους διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ νέου τούτου
ἔργου, ἔργου θεαρέστου, διὰ τὸ ὁποῖον ἔχομεν
βεβαίαν τὴν πεποίθησιν ὅτι θὰ προβάλῃ τὴν
ἐκκλησιαστικὴν τέχνην καὶ θὰ ἀποτελέσῃ πόλον ἕλξεως διὰ πάντας τοὺς ἐπισκεπτομένους
τοῦτον τὸν ὡραῖον καὶ εὐλογημένον τόπον τῆς
Κρήτης. Εἰς τὸν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, ὁ ὁποῖος ἐν
φιλοκάλῳ καὶ φιλαγίῳ μερίμνῃ συνεκέντρωσεν
ἐνταῦθα τοὺς θησαυροὺς τῆς τέχνης διὰ τὴν
διάσωσιν, συντήρησιν καὶ διαφύλαξίν των ἀπὸ
τὴν φθορὰν τοῦ χρόνου καὶ ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνην ἀπληστίαν, ἐκφράζομεν συγχαρητηρίους
εὐχὰς καὶ προσρήσεις, εἰς δὲ τοὺς πατέρας καί
ἀδελφοὺς τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, οἱ
ὁποῖοι συνέδραμαν ποικιλοτρόπως διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ἀπονέμομεν ὁλόθυμον τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχὴν καὶ εὐλογίαν.
Τέλος, εὐχόμεθα ὁ Κύριος, τῇ πρεσβείᾳ τῆς

Χρυσοῦν Ἰωβηλ αῖον
Ὀ ρθοδ όξου Ἀκ αδημίας Κρήτης

Η

Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης
ἑόρτασε, σέ πανηγυρική ἐκδήλωση τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης,
3 Ὀκτωβρίου, τά 50 ἔτη μαρτυρικῆς καί
διαλογικῆς πορείας καί διακονίας της.
Ὑψηλοί προσκεκλημένοι, Ἀρχές τοῦ τόπου καί τῆς Κρήτης, οἱ Ἑταῖροι τοῦ Ἱδρύματος, τά κατά καιρούς μέλη τῶν Δ.Σ. της
καί πλῆθος κόσμου κατέκλυσε τήν κεντρική αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ
Ἱδρύματος, χωρητικότητας 700 ἀνθρώπων.
Ἀρκετοί, λόγῳ τοῦ μεγάλου πλήθους, παρακολούθησαν ὄρθιοι τήν ἱστορική αὐτή
ἐκδήλωση. Τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους ὑποδέχθηκαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος,

Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος καί ὁ Γεν.
Δντής αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρ. Κωνσταντῖνος
Ζορμπᾶς, Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, πνευματικός
προστάτης καί Ἑταῖρος τοῦ Ἱδρύματος, ὁ
Ὁποῖος καί ὡς οἰκοδεσπότης ὑποδέχθηκε τόν Ἐξοχ. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ.
Προκόπιο Παυλόπουλο, ἄνοιξε τήν ἐκδήλωση τελώντας Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν ἐγκαινίων τῆς ΟΑΚ. Ἀκολούθως
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος,
μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ.
τοῦ Ἱδρύματος, καλωσόρισε, χαιρέτισε
καί ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς

Θεομήτορος, νὰ εὐλογῇ πλουσίως τὴν λειτουργίαν τοῦ Σκευοφυλακίου καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ διακονοῦντας, ὥστε νὰ παραμείνῃ φρουρὸς διηνεκὴς
καὶ πολύτιμος τοῦ κειμηλιακοῦ κάλλους καὶ τῆς
ἱστορίας τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καὶ Μητροπόλεως, ἑνὸς κάλλους, τὸ ὁποῖον συντελεῖ ὥστε νὰ
ὑπερβῶμεν τὴν πραγματικότητα τῶν αἰσθητῶν,
διὰ νὰ μεταβῶμεν εἰς τὸν ἀόρατον κόσμον τῆς
Βασιλείας τῶν Ἐσχάτων. Ἀμήν.
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εὐχαριστίες τοῦ Ἱδρύματος γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως καί τή συμμετοχή
τῶν ὑψηλῶν καί ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων εἰς τό «ἱστορικό καί κορυφαῖο αὐτό
ἐπετειακό γεγονός διά τό Ἵδρυμα».
Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ν. Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.
Χρυσόστομος Β΄, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης
Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τούλτσεας κ. Βησσαρίων,
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακ. Πατριάρχου
Ρουμανίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σουπράσλ κ.
Ἀνδρέας, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου,
ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκος Μπόλαρης ὡς
ἐκπρόσωπος τῆς Κυβέρνησης, ὁ κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ
Πρόεδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης
Μαλανδράκης, ὡς ἐπίσης καί ὁ συνιδρυτής καί πρῶτος Γενικός Διευθυντής τῆς
ΟΑΚ Δρ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός.
Οἱ χαιρετισμοί ἐπικεντρώθηκαν στόν
ρόλο πού διαδραματίζει ἡ Ὀρθοδοξία καί
ἡ Ἀκαδημία στίς ἡμέρες μας, ἀλλά καί
στίς νέες προκλήσεις πού καλοῦνται νά
ἀντιμετωπίσουν ἔχοντας ὡς κληρονομιά
τήν πνευματικότητα καί τίς πανανθρώπινες καί διαχρονικές ἀξίες πού πρεσβεύουν. Ἀξίες πού ἔχουν τή δύναμη νά
ὁδηγήσουν στήν ἀναθεώρηση ἀναχρονιστικῶν πρακτικῶν καί στή βίωση μιᾶς
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νέας πραγματικότητας. Ἐπίσης ὅλοι οἱ
ἐκλεκτοί ὁμιλητές ἐξῆραν τό ἔργο καί τήν
προσφορά τοῦ Ἱδρύματος καί μίλησαν μέ
λόγους θερμούς καί ἐπαινετικούς γιά τήν
Ἀκαδημία.
Ὁ συνιδρυτής καί πρῶτος Γεν. Διευθυντής τῆς ΟΑΚ, Δρ Ἀλέξανδρος Παπαδερός, στόν χαιρετισμό του σημείωσε:
«Κάπου κάπου εἶχα μάλιστα τήν αἴσθηση
πώς σέ αὐτή τή συμπόρευση ὑπήρχαν κάποια ἴχνη, ἀχνά ἔστω, ἐκείνης τῆς ἔμπλεης
ἀπό μυστήριο καί γοητεία συνοδοιπορίας
πρός Ἐμμαούς, μέ ἀόρατη, πλήν αἰσθητή
τήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.
[...] Γιά τά καλῶς γενόμενα ἀπό τήν ἔναρξη
προετοιμασίας τῆς Ἀκαδημίας τό 1958 μέχρι σήμερα καί γιά ὅσα εὐχόμεθα νά πράξει
κατά τή δεύτερη πεντηκονταετία της στήν
ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ τῆς Κρήτης καί γενικότερα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ὀρθοδοξίας
καί τῆς Οἰκουμένης, ἰσχύει ἡ ἀποστολική
διακήρυξη: “Πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπό
τοῦ πατρός τῶν φώτων” (Ἰακ. 1,17)».
Κεντρικός ὁμιλητής τῆς ἐπετειακῆς
καί πανηγυρικῆς αὐτῆς ἐκδήλωσης ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολαμαῖος, τόν Ὁποῖο προσκάλεσε
στό βῆμα ὁ Γεν. Διευθυντής τῆς ΟΑΚ Δρ.
Κ. Ζορμπᾶς, ἀνακοινώνοντας τήν ὑλοποίηση ἐνός νέου Ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμματος τοῦ Ἱδρύματος, πρός τιμήν τοῦ
Παναγιωτατάτου, μέ τίτλο «Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος, Πορεία Ἀείφωτος». Στήν
κατεύθυνση αὐτή ἡ ἔκθεση Φωτογραφίας
μέσα ἀπό τόν φωτογραφικό φακό τοῦ κ.
Νικολάου Μαγγίνα, Ἄρχοντος, Ἐκκλησιαστικογράφου, ἐπισήμου φωτογράφου καί
συνεργάτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, φιλοξενεῖται στίς ἐγκαταστάσεις
τοῦ Ἱδρύματος ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους.
Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἰς τήν ὁμιλία
Του ἔκανε κάλεσμα ἑνότητας, ἐπισημαίνοντας πώς αὐτός ἀκριβῶς εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τόν
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Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά οὔτε καί μποροῦμε νά φανταστοῦμε ἀπό τώρα τά γεγονότα
τά ὁποῖα θά ἐπηρεάσουν τήν πορεία τοῦ
Ἱδρύματος. Ἐκεῖνο ὅμως πού ἔχει σημασία
εἶναι τό “πλήρωμα” τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
νά ἐμπνεύσει τήν σκέψη μας, νά καθοδηγήσει τόν διάλογο πρός πᾶσα κατεύθυνση, νά
θερμάνει τήν ἀγάπη μας, νά ἀναπτερώσει
τήν τόλμη μας, νά εὐρύνει καί νά διευρύνει
τούς ὁραματισμούς μας. Ριζική ἀνακαίνιση:
Ἀναβάπτιση στήν ἄδυτη ἀγάπη», κατέληξε
ζητώντας τήν εὐχή τοῦ Παναγιωτάτου ὡς
καί τῶν συνδαιτημόνων Προκαθημένων
διά τήν νέα αὐτή πορεία τοῦ Ἱδρύματος
εἰς τήν ἑπόμενη πεντηκονταετία. Ἡ δεξίωση διανθίστηκε ἀπό ριζίτικα τραγούδια
πού ἀριστοτεχνικά ἀπέδωσε ὁ παραδοσιακός Σύλλογος «Ριζίτες».

ὁποῖο καλεῖται νά διαδραματίσει μέσα
στό πλαίσιο συγκεκριμένων προκλήσεων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθοδοξία. Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, εἰς τό πολύπλευρο καί
ξεχωριστό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος, ἐκφράζοντας τήν εὐαρέσκεια καί ἔπαινο τοῦ Ἰδίου καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τούς
συντελεστές τοῦ ἔργου αὐτοῦ.
Ἀκολούθησε ἡ ἀπονομή τοῦ Χρυσοῦ
Μεταλλίου τῆς ΟΑΚ στόν Πρόεδρο τῆς
Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο
ἀπό τόν Παναγιώτατο –ὕψιστη τιμή πού
γιά πρώτη φορά ἀπονέμει ἡ ΟΑΚ– καί
ὁμιλία ἀπό τόν πρῶτο πολίτη τῆς Χώρας, πού τίμησε μέ τήν παρουσία του τήν
ἐκδήλωση. Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τόνισε τήν συμβολή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἱστορική συνέχεια τοῦ ἔθνους,
ἐπισημαίνοντας ὅτι οἱ δράσεις τῆς ΟΑΚ
ἀνταποκρίνονται σέ αὐτόν τόν ρόλο πού
καλεῖται νά διαδραματίσει. Ὁ Ἐπίσκοπός
μας καί Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος προσέφερε εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Πρόεδρο
τόν ἐπετειακό ἐπιστημονικό Τόμο πού
ἐξέδωσε ἡ Ἀκαδημία, εὐγενῆ χορηγία τῆς
Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, καί ὁ
Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰ. Μαλανδράκης
προσέφερε ἀναμνηστικό δῶρο. Ὁ Ἐξοχ.
Πρόεδρος κ. Προκόπιος Παυλόπουλος
εὐχαρίστησε μέ λόγους θερμούς.
Μετά τό πέρας τῆς ἐπετειακῆς ἐκδηλώσεως ἐπιφυλάχθηκε πλούσια φιλοξενία γιά ὅλους τούς παρευρισκόμενους
καί ἐπίσημη δεξίωση γιά τούς ὑψηλούς
προσκεκλημένους. Στήν Πρόποσή του ὁ
Γεν. Δντής τοῦ Ἱδρύματος, Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, σημείωσε: «Σέ ἀνάλογες
περιπτώσεις γενεθλίων χρησιμοποιοῦμε τήν
εὐχή “νά τά ἑκατοστίσεις”! Στήν περίπτωση
τῆς Ἀκαδημίας ἡ εὐχή αὐτή δέν ἁρμόζει. Τό
μάκρεμα αὐτό εἶναι ἕνα πράγμα ἄχρηστο,
ἐάν δέν εἶναι εὐκαιρία στοχασμοῦ συθέμελα
ὑπαρξιακοῦ. Δέν νομίζω νά ἐπιθυμεῖ κανείς
νά ζήσει ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης
μόνο 100 ἤ περισσότερα ἀπό 100 χρόνια!
Δέν θά θέλαμε νά ἐκβιάσουμε οὔτε τήν
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of the WCC and Director of the Ecumenical
Institute at Bossey, Very Reverend Father Heikki
Huttunen, General Secretary of the Conference
of European Churches, Dear Joerg Huebner,
(Χούμπνερ), Director of the Protestan Academy
in Bad Boll, Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Ἐκπρόσωποι τῆς
Ἀκαδημαϊκῆς Κοινότητος, ἀδελφοί καί ἀδελφές
ἐν Χριστῷ, ἐκλεκτή ὁμήγυρις,

ΟΜΙΛΙΑ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
ΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΟΑΚ
(3 Ὀκτωβρίου 2018)

Π

αναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
κ.κ. Βαρθολομαῖε μετά τῆς τιμίας
Συνοδείας Σας, Ἐξοχώτατε Πρόεδρε
τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιε Παυλόπουλε,
Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Σιωνίτιδος Γῆς
κ.κ. Θεόφιλε Γ΄, Μακαριώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου κ. Χρυσόστομε Β΄ καί Ἀλβανίας κ.
Ἀναστάσιε μετά τῶν Σεβασμιωτάτων, Πανιερωτάτων, Ἐλλογιμωτάτων, Ἱερολογιωτάτων καί
Ἐντιμοτάτων Μελῶν τῶν τιμίων Συνοδειῶν σας,
Ἐξοχώτατε ἐκπρόσωπε τῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργέ Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκε Μπόλαρη, Θεοφιλέστατοι καί Σεςβασμιώτατοι Ἐκπρόσωποι
τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας κ. Βησσαρίων καί
τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί Πολωνίας κ.κ. Εὐγένιε καί Ἀνδρέα, Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Εἰρηναῖε, Πρόεδρε
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς
Νήσου, Σεβασμιώτατοι καί Ἐλλογιμώτατοι κ.κ.
Καθηγηταί, Ἑταῖροι τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημί-

ας Κρήτης, Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Λεύκης κ.
Εὐμένιε, ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Ἐξοχώτατε κ. Μάξιμε Χαρακόπουλε ἐκπρόσωπε τοῦ Προέδρου τῆς
Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Ἐντιμότατοι Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, Ἐξοχώτατε κ. Περιφερειάρχα
Κρήτης μετά τῶν ἐκπροσώπων τῶν Δήμων καί
τῆς Περιφερείας Κρήτης, κύριοι Δήμαρχοι, κ.
Δήμαρχε Πλατανιᾶ, Πανοσιολογιώτατοι ἅγιοι
Καθηγούμενοι ἔκ τε τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καί
ἀλλαχοῦ, Πανοσιολογιώτατοι ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ., ἅγιοι Πρωτοσύγκελλοι,
Αἰδεσιμολογιώτατοι, Ὁσιολιγώτατοι Μοναχοί
και Μοναχαί, Ἐνδοξότατοι στρατηγοί καί ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας καί
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, Ἐλλογιμώτατε Δντά
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης μετά τῶν
ἐκλεκτῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. αὐτῆς, Ἐλλογιμώτατε
κ. Παπαδερέ, Ἐντιμολογιώτατοι ἄρχοντες τοῦ
Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Prof. Dr.
Father Ioan Sauca, Deputy General Secretary
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Μέ τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, κατά τό διανυόμενο ἔτος, προσφέρει μιά συνεχῆ παρουσία πέντε
δεκαετιῶν στή ζωή τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας
ἀνά τόν κόσμο. Ἕνα «παρών» πού πηγάζει ἀπό
τό μεγαλόπνοο ὅραμα, γιά τήν ἐποχή του καί
γιά τά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, καί τοῦ στενοῦ συνεργάτου του καί πρώτου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Ἐλλογιμωτάτου
Δρος Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ.
Ἕνα «παρών» τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν κραταιά σκέπη, εὐλογία καί προσευχή τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Πανσέπτου
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ ἑκάστοτε Παναγιωτάτου Πρωθιεράρχου Αὐτοῦ.
Μιά παρουσία, πού ἑδράζεται στό παρελθόν
καί ὁραματίζεται τό μέλλον μέσα ἀπό τή διακονία τοῦ σήμερα.
Πρίν ἀπό ἕνα μῆνα πραγματοποιήθηκε στό
χῶρο αὐτό ἡ Γενική Συνέλευση τῶν Ἀκαδημιῶν
τῆς Εὐρώπης, μελῶν τοῦ Δικτύου OIKOSNET
EUROP. Πρόκειται γιά ἕνα Δίκτυο, τό ὁποῖο
περιλαμβάνει σήμερα περίπου 40 Χριστιανικές
Ἀκαδημίες καί Κέντρα Λαϊκῶν ἀπό 18 χῶρες τῆς
Εὐρώπης διαφόρων χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν.
Ἡ Συνέλευση μάλιστα διεξήχθη τιμητικά στήν
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, μέσα στά πλαίσια
τῶν ἑορτασμῶν τῶν 50 χρόνων δράσης καί προσφορᾶς της.
Ἡ ὕπαρξη τῶν Ἀκαδημιῶν αὐτῶν στό δεύτερο μισό τοῦ προηγούμενου αἰῶνα ὑπῆρξε ἡ
πηγή ἔμπνευσης γιά τή δημιουργία καί τῆς δικῆς
μας Ἀκαδημίας ἀπό τούς συνιδρυτές της, τόν
μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου
Εἰρηναῖο καί τόν Ἐλλογιμώτατο Δρα Ἀλέξανδρο
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Παπαδερό.
Ἔχοντας ὡς πρότυπο τίς ἐν λόγῳ Ἀκαδημίες θέλησαν νά δώσουν στό νεοσύστατο Ἵδρυμα
τῆς Κρήτης, καί δι’ αὐτοῦ στήν Εὐρώπη καί τόν
κόσμο ὁλόκληρο, τό μήνυμα τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη
πίστη καί ζωή, μέσα ἀπό τήν παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ Οποία ἐκφράζει τή μόνη,
ἁγία, καθολική καί ἀποστολική σωτήρια ἀλήθεια γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο ἀνά τούς
αἰῶνες.
Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Εἰρηναῖος, κατά
τήν Ὁμιλία του εἰς τά Ἐγκαίνια τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης στίς 13 Ὀκτωβρίου 1968,
ἔδωσε τό στίγμα τῆς πορείας τῆς νέας Ἀκαδημίας Κρήτης, ἀνέπτυξε τούς πυλῶνες ἐπάνω στούς
ὁποίους ἑδράζεται ἡ ἵδρυση μιᾶς Ὀρθόδοξης
Ἀκαδημίας, καί μάλιστα στήν Κρήτη, ἀλλά καί
τόν ρόλο τόν ὁποῖο καλεῖται νά διαδραματίσει
αὐτή εἰς τόν σύγχρονο κόσμο.
Οἱ λόγοι «ὑπάρξεως» καί «δικαιώσεως» τοῦ
Ἱδρύματος εἶναι: α) ἡ σχέση τῆς Μεσογείου μέ
τήν γέννηση καί ἀνάπτυξη τοῦ Χριστιανισμοῦ.
β) Ἡ θέση τῆς Κρήτης στήν Μεσόγειο, ὡς σταυροδρόμι πολιτισμῶν, ἰδεῶν καί θρησκειῶν, καθώς ἀποτελεῖ τό κέντρο τριῶν Ἠπείρων, ἀλλά
καί ἡ ἰδιοσυγκρασία τῶν Κρητῶν, γιά τούς ὁποίους ἡ ὑπερβολή καί ἡ ἀναζήτηση ἀποτελεῖ καθημερινότητα καί κίνητρο γιά ἀνάπτυξη καί γ) τά
δεδομένα τῆς Οἰκουμενικῆς ἐποχῆς, πού ξεκινᾶ
στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνα, κορυφώνεται ὕστερα ἀπό τήν λήξη τῶν δύο Παγκοσμίων Πολέμων
καί ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα.
Εἶναι γνωστό ὅτι στούς κόλπους τῆς Μεσογείου γεννήθηκε καί ἀνδρώθηκε ὁ Χριστιανισμός. Ὀρθοδοξία καὶ Μεσόγειος εἶναι πράγματα
συνδεδεμένα. Στὴ Μεσόγειο ὀργανώθηκαν οἱ
πρῶτες Ἐκκλησίες καὶ στὴν Μεσόγειο ἤκμασαν
καὶ ἐμεγαλούργησαν οἱ πρῶτες Θεολογικές Σχολές, τὰ πρῶτα μεγάλα κέντρα τῶν Χριστιανικῶν
Γραμμάτων, ἀναβιώνοντας τόν φιλοσοφικό τρόπο σκέψης τοῦ Πλάτωνα καί τοῦ Ἀριστοτέλη.
Ὁ ἑλληνισμός σήμερα καλεῖται νά κρατήσει τὸ
βάρος τῆς μεγάλης αὐτῆς κληρονομιᾶς τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ Μεσογειακὸ χῶρο.
Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰώνα, καί εἰδικότερα ὁ
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χῶρος τῆς Μεσογείου, ἀναπόφευκτα, ἀποτελεῖ
καί πάλι τό κέντρο πολυπολιτισμικῶν ζυμώσεων
καί ἀνακατατάξεων, πέρασμα -πολλές φορές ὄχι
παροδικό- λαῶν, φυλῶν καί γλωσσῶν, χωνευτῆρι πολιτισμῶν καί θρησκειῶν. Τά τελευταῖα
χρόνια, μάλιστα, ἡ Μεσόγειος ἀπό σημεῖο διακίνησης τοῦ ἐμπορίου, τῶν ἰδεῶν, τῆς πολιτισμικότητας καί τῆς ζωῆς γίνεται «πέρασμα θανάτου», ὅπως μέ ἔμφαση ἀλλά ἀληθινά, σημειώνει
τοπική ἐφημερίδα σέ πρόσφατο φύλλο της.
Ἡ Κρήτη, λόγῳ τῆς νευραλγικῆς θέσεώς της
ἀπό γεωφυσικῆς ἀπόψεως, ὡς γέφυρα ἀνάμεσα
στίς τρεῖς γηραιές ἠπείρους, ἀποτελεῖ ἀνέκαθεν
σημεῖο καί ὀχυρό στρατηγικῆς σημασίας γιά
τήν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, σημειώνει ἀκόμη ὁ μακαριστός Ἱεράρχης στήν ὁμιλία του. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι στήν
Κρήτη ἀναπτύχθηκαν μεγάλοι πολιτισμοί καί
γεννήθηκαν ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι
θαυμάζονται καί μελετῶνται στήν Εὐρώπη καί
ἐμπνέουν, ἀπό τή γένεσή τους μέχρι σήμερα,
τόν κόσμο ὁλόκληρο.
Οἱ Κρῆτες, εἶναι γεγονός, ὅτι χαρακτηριζόμαστε ἀπό μιά ἰδιάζουσα τρέλλα. Αὐτοαποκαλούμαστε «κουζουλοί» καί μᾶς ἀποκαλοῦν ἔτσι.
Ἡ ὑπερβολή εἶναι στοιχεῖο τῆς ἰδιοσυγκρασίας
μας καί «ἡ κουζουλάδα» αὐτή ἔδωσε, καί θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι θά δώσει - ἄν πάλι χρειαστεῖ-, ἕναν ἀπαράμιλλο ἡρωισμό πού ξεπερνᾶ
κάθε λογική, πού βάζει πάνω ἀπ’ ὅλα τήν ὑπερηφάνεια καί τήν «πρεπειά» τοῦ ἀνθρώπου, πού
στάθηκε μέχρι τώρα ἱκανή νά ἀφυπνίσει πολλάκις τήν ἀξία τῆς ἐλευθερίας, τῶν ἰδανικῶν τοῦ
γένους καί τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου στίς συνειδήσεις τῶν λαῶν.
«Αὐτήν τήν ἰσχύ καί τήν στρατηγική τοῦ
Πνεύματος πού διαθέτει ἀκόμα ἡ Κρήτη ὀφείλομεν νά μεταλαμπαδεύσωμεν εἰς τόν σύγχρονον
κόσμον», εἰς τόν ὁποῖο συντελοῦνται ὄχι μόνον
τεράστιες ἰδεολογικές καί πολιτικοκοινωνικές
μεταβολές, ἀλλά φτάνουμε σήμερα στό σημεῖο
νά ὁμιλοῦμε γιά ἀνακατανομή ὅλης τῆς γῆς καί
ἰδιωτικοποίηση τοῦ διαστήματος. «Καὶ διὰ τὴν
ἀποστολὴν αὐτὴν ἡμεῖς οἱ Κρῆτες, ἔχομεν χρέος
νὰ ἐτοιμάσωμεν τὴν Κρήτην», ἐπισημαίνει ὁ Ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος πρίν πέντε δεκαετίες.

Τέλος, ἤδη ἀπό τόν προηγούμενο αἰῶνα ὅλοι
μας βιώνουμε τά γνωρίσματα μιᾶς νέας ἐποχῆς,
πού τήν χαρακτηρίζουν ἁλματώδη ἐπιτεύγματα,
ἰδίως στήν Πυρινική καί Διαστημική ἔρευνα, καί
ἀποκαλεῖται Οἰκουμενική ἐποχή. Ἐάν ὅμως στό
ξεκίνημά της αὐτή ἡ νέα ἐποχή ἔφερε τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἔκπληξη καί ἐξῆρε τό μεγαλεῖο
τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, σήμερα ἱστάμεθα
μέ βλέμμα κριτικό, μέ δέος, προβληματισμό, συντριβή ἀλλά καί φόβο ἐμπρός εἰς τά δημιουργήματά μας.
Ἑορτάζουμε λοιπόν κατά τήν φετινή χρονιά, τήν σημερινή ἡμέρα, τίς μεγάλες ἰδέες γιά
τήν Ἵδρυση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Ἑορτάζουμε ὅμως ὄχι μόνον τό ὅραμα ἀλλά καί
τό θαῦμα τῆς Ἀκαδημίας αὐτῆς. Οἱ ἐπετειακές
ἐκδηλώσεις τέτοιου εἴδους φέρνουν συχνά στίς
συνειδήσεις τῶν μετεχόντων γεύση μνημοσύνου, εἰκόνες καί ἐντυπώσεις τοῦ παρελθόντος
-καί ἴσως ἑνός τετελεσμένου- βίου τοῦ τιμωμένου.
Στήν προκειμένη ὅμως περίπτωση, ὁ ἑορτασμός τῆς πρώτης πεντηκονταετίας ζωῆς καί
λειτουργίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης
δέν παραπέμπει σέ ἀνάλογες σκηνές.
Ἡ ἵδρυσή της ἀποτελεῖ ἐπίτευγμα δυσθεώρητο καί ἆθλο ὑψηλοῦ προσμετρήματος γιά τά
δεδομένα τῆς ἐποχῆς καί τοῦ τόπου. Οἱ στόχοι
καί οἱ βλέψεις τοῦ Ἱδρύματος, ὅπως αὐτοί ἐτέθησαν ἀπό τούς συνιδρυτές του, δέν ἐσταμάτησαν
μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου οὐδόλως νά ἀπασχολοῦν ἀλλά καί νά πραγματώνονται ἀπό ὅλους
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν καί κοπιάζουν
γιά τήν προαγωγή του, καί τούς ὁποίους ἐκ βαθέων εὐχαριστοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε.
Τό κάλεσμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης ἐξαπλώνεται εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης, εἰς κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Δέν
δεσμεύεται μόνον εἰς τά στενά ὅρια μιᾶς Μητροπόλεως ἤ τῆς μεγαλονήσου Κρήτης· δέν ἀναφέρεται ἀποκλειστικά εἰς τά πρόσωπα τοῦ εὐαγοῦς
Κλήρου, ἡ ἐνδυνάμωση καί ἐπιμόρφωση τοῦ
ὁποίου ἀποτελεῖ ἀπό τούς πρωταρχικούς σκοπούς της, προκειμένου νά δίδει αὐτός «ζῶσαν
καί ἀκεραίαν μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελίου ἐν τῷ
συγχρόνῳ κόσμῳ».
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Δέν τήν ἀπασχολεῖ μία ὡρισμένη τάξη
πραγμάτων, οὔτε συγκεκριμένη μερίδα ἀνθρώπων. Δέν ἐγκλωβίζεται σέ μονομερεῖς ἰδεολογίες
καί ἀντιλήψεις, οὔτε προωθεῖ μία μόνον θεματολογία. Εἰς τήν εὐρύχωρη ἀγκάλη της εὑρίσκουν
τόπο ξενίας καί κατάλυμα δοχῆς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Τό ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγάπη της ἐφαπλοῦται
εἰς τόν καθολικό ἄνθρωπο, τόν ἑνιαῖο, αὐτόν
πού, κατά τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἔχει ἀδιατάρακτη σχέση μέ τόν Θεό. Τόν ἄνθρωπο, πού
βιώνει τήν Τριαδική Θεότητα ὡς τήν δημιουργική αἰτία τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τοῦ ἰδίου,
γι’ αὐτό καί ὁ ἀγῶνας τοῦ Ἱδρύματος ἔγκειται
εἰς τήν ἀποκατάσταση τῆς διασπασμένης αὐτῆς
ἑνότητας.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ θεώρηση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, οἱουδήποτε κοινωνικοῦ, οἰκονομικοῦ καί ἠθικοῦ προβλήματος, ἤ ἐπιστημονικοῦ
καί τεχνολογικοῦ ἐπιτεύγματος ὑπό τό πρῖσμα
τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μας καί τῶν ἀναγκῶν
τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους, ἀποτελεῖ τήν ἀσφαλιστική δικλεῖδα ἀλλά καί τό προαπαιτούμενο γιά
ὁποιονδήποτε διάλογο.
Ὁ,τιδήποτε προάγει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο
καί συμβάλλει εἰς τήν πρόοδο μιᾶς ὑγιοῦς καί
ἀληθινῆς κοινωνίας προσώπων, ὅπου ὁ καθένας
μπορεῖ νά δέχεται καί νά συνδιαλέγεται μέ τόν
συνομιλητή του, τυγχάνει θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό
τήν Ἀκαδημία.
Ἐάν ὁ Immanuel Kant τόν 18ο αἰῶνα ὥρισε τόν Διαφωτισμό, ὡς τήν περίοδο ἐκείνη πού
χαρακτηρίζεται ἀπό τό γνωστό στή Λατινική
γλῶσσα «sapere aude!» - (τολμῆστε νά γνωρίσετε, τολμῆστε νά εἶστε σοφός), τότε ὁ Διαφωτισμός αὐτός συνεχίζεται σήμερα μέ τό ἑορταζόμενο, κατά τό διϊππεῦον ἔτος 2018, Ἵδρυμα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, προβάλλοντας
ὡς δίκτυο προστασίας ἀλλά καί ὡς προϋπόθεση
γιά ὁποιονδήποτε διάλογο, τόν αὐθεντικό Εὐαγγελικό Λόγο. Τόν Λόγο, ὁ ὁποῖος «σάρξ ἐγένετο
καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», καί ὅπως αὐτός ἑρμηνεύτηκε ἀπό τούς Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί εὑρίσκεται θησαυρισμένος μέσα εἰς τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, τήν
Ἐκκλησιαστική παράδοση καί πράξη.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης καλεῖ
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ὅλους ἐν ἐλευθερίᾳ. Προσεγγίζει μέ σεβασμό,
ἀκούει μέ ὑπομονή, συμπορεύεται μέ ὄμμα
ἄγρυπνο, συμπονεῖ μητρικά, νουθετεῖ πατρικά,
θεραπεύει διακριτικά. Τό ἀπόλυτο καί ὁ φανατισμός, τά στεγανά, ὁ δογματισμός, ὁ φόβος, ὁ
δισταγμός καί ἡ μοιρολατρεία πόρρω ἀπέχουν
ἀπό τήν αὐτοσυνειδησία της, καθώς ἔχει τή βεβαιότητα ὅτι ἡ κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό,
ἡ προσέγγισή Του μέσα ἀπό τό Ὀρθοδοξο Ἐκκλησιαστικό βίωμα ὡς τήν μόνη Ἀλήθεια εἰς τόν
κόσμο, ἀποτελοῦν τήν ὁδό γιά τόν ἐπανευαγγελισμό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου κάθε ἐποχῆς.
Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος, νομίζομε, πού τό
Ἵδρυμα αὐτό ἔχει καταξιωθεῖ εἰς τίς συνειδήσεις
τῶν ἀνθρώπων κάθε τάξεως καί ἰδεολογίας παγκοσμίως, ὡς Ἵδρυμα Καταλλαγῆς, Διαλόγου
καί Ἀγάπης. Γι’ αὐτό καί ἔχει νά ἐπιδείξει κεφάλαια ζωῆς καί ἀνάτασης τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν στήν μέχρι τώρα πορεία του. Γι’ αὐτό καί
μπορεῖ νά προγραμματίζει καί νά ὁραματίζεται
τό μέλλον. Νά θέτει στόχους, νά χρησιμοποιεῖ τήν πεῖρα του, νά μαθαίνει ἀπό τά λάθη του,
νά δεικνύει τήν ταυτότητά του, νά ἀναγεννᾶται
μέσα ἀπό τά θέσφατα, νά ἀξιολογεῖ τό παρόν
μέσα ἀπό τήν ἐσχατολογική Ὀρθόδοξη θεώρηση
τῆς ἱστορίας καί τῶν προσώπων.
Ἡ εὐγνωμοσύνη καί ὁ ἔπαινος, ἡ διάκριση
καί ἡ τιμή πού ἀποδίδομε κατά τούς ἑορτασμούς
τῆς συμπληρώσεως μισοῦ αἰῶνα ἀπό τήν ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἀκαδημίας, ἀναφέρονται
εἰς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πρωταγωνίστησαν,
ἐμόχθησαν καί, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, συνήργησαν καί συνυπούργησαν εἰς τήν σύσταση, τήν
οἰκοδόμηση, τήν ὁμαλή λειτουργία καί ἀπρόσκοπτη προσφορά τοῦ Ἱδρύματος ἕως τίς ἡμέρες μας.
Οἱ μνῆμες μας ἀνατρέχουν εἰς τούς ἀοιδίμους Οἰκουμενικούς Πατριάρχες Ἀθηναγόρα καί
Δημήτριο, ἀλλά καί εἰς τήν πολυσχιδῆ καί παμφαῆ προσωπικότητα τοῦ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Μέ ἰδιαίτερο
σεβασμό, εὐγνωμοσύνη, ἀφοσίωση, υἱική ἀγάπη
καί ἄμετρες εὐχαριστίες ὅλοι οἱ θεράποντες τοῦ
Ἱδρύματος στρέφουμε τούς ὀφλαμούς μας εἰς τό
σεπτό πρόσωπο τοῦ νῦν Προκαθημένου εἰς τόν
μαρτυρικό Θρόνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
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χείου, γιά τήν Πατρική ἀγάπη, τή στήριξη καί τίς
πολύτιμες εὐχές Του πρός τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Γιά τήν ἰδιαίτερη τιμή καί δόξα
πού περιποίησε γιά τό Ἵδρυμα, ἐπιλέγοντάς το
ὡς τόπο συγκλήσεως καί διεξαγωγῆς τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τό 2016. Τόν καλωσορίζουμε εἰς τό σπίτι Του
μαζί μέ τήν τιμία Συνοδεία Του.
Εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς, ἡ ὁποία
προσέφερε τό ἀκίνητο γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ
ἔργου ἀνεγέρσεως τῆς Ἀκαδημίας, καί πού συμπαρίσταται εἰς τήν ὑψηλή διακονία τοῦ Ἱδρύματος μέσα ἀπό τόν φιλομόναχο καί ἀγωνιστικό
βίο της.
Εἰς τούς συνιδρυτές τῆς ΟΑΚ, μακαριστό
Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο Γαλανάκη καί Ἐντιμολογιώτατο Διδάκτωρα
Ἀλέξανδρο Παπαδερό, ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί
πρῶτος Γενικός Διευθυντής της.
Εὐχαριστίες ἐκφράζουμε πρός τούς Ἑταίρους τῆς Ἀκαδημίας, Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννη καί Σασίμων κ. Γεννάδιο, τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεώργιο Τσέτση, ὡς
καί τούς ἐλλογιμωτάτους Καθηγητές κ.κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Ἐλευθέριο Οἰκονόμου καί
Σπυρίδωνα Ἀρταβάνη, τούς ὁποίους μέ περισσό
σεβασμό, τιμή καί ἀγάπη χαιρετίζουμε καί καλωσορίζουμε.
Εἰς τόν ἀγωνιστή καί ἀκούραστο Γενικό
Διευθυντή τῆς Ἀκαδημίας, Ἐλλογιμώτατο Διδάκτωρα -καί ἀπό ἐχθές Ἄρχοντα τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ μας Θρόνου- Κωνσταντῖνο
Ζορμπᾶ, τούς ἐπιστημονικούς συνεργάτες, τούς
ἐργαζομένους καί ὅλους ὅσοι συνδράμουν, καθένας μέ τόν τρόπο του καί ἀπό τόν τομέα εὐθύνης του, εἰς τήν ζωή καί τήν εὔρυθμο λειτουργία
τῆς ΟΑΚ.
Τούς εὐχαριστοῦμε ἅπαντες· τούς παλαιούς
καί τούς νεωτέρους. Τούς ἐκλιπόντες καί τούς
ἐν ζωῇ ὄντες. Ὅσους «ἐβάστασαν τόν κάματον
τῆς ἡμέρας καί τόν καύσωνα» καί ὅσους «περί
τήν ἑνδεκάτην ἦλθον».
Μέ εὐγνωμοσύνη καί αἰσθήματα χαρᾶς καί
πνευματικῆς ὀφειλῆς ὑποδεχόμαστε ὅλους ἐσᾶς,

τούς ἐκλεκτούς καί ὑψηλούς προσκεκλημένους,
πού ἀνταποκριθήκατε εἰς τό κάλεσμά μας καί τιμᾶτε ἀπόψε μέ τήν παρουσία σας τήν Ἀκαδημία
καί τό ἔργο της, θυσιάζοντας τόν πολύτιμο χρόνο σας καί παραβλέποντας τίς πολλαπλές ὑποχρεώσεις σας.
Τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος μέ τήν ὑψηλή παρουσία του καί τήν ἐκλεκτή συνοδεία του
τιμᾶ και λαμπρύνει τήν ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση.
Τόν ἐκπρόσωπο τῆς Ελληνικῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκο Μπόλαρη, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως γιά
τήν ἔμπρακτη ἀρωγή καί στήριξη.
Τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων
κ. Θεόφιλο Γ΄, ὁ ὁποῖος μᾶς κομίζει τήν εὐλογία τοῦ Παναγίου Τάφου καί τοῦ Θεοδέγμονος
Σπηλαίου, τούς Μακαριωτάτους Ἀρχιεπισκόπους: Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄, καί Ἀλβανίας
κ. Ἀναστάσιο. Ὅλοι τους Ἑταῖροι τοῦ Ἱδρύματος,
οἱ ὁποῖοι, μή φειδόμενοι κόπου καί μόχθου καί
παρά τόν φόρτο τῶν πολυσχιδῶν Πρωθιεραρχικῶν καθηκόντων καί ὑποχρεώσεων τους, μᾶς
χαρίζουν τήν κοινωνία τῶν τιμίων προσώπων
τους καί τήν εὐλογητική παρουσία τους. Βαθιά
ἡ εὐγνωμοσύνη καί πολλές οἱ εὐχαριστίες μας
πρός τά σεβαστά καί τίμια πρόσωπά τους.
Τούς Θεοφιλεστάτους καί Σεβασμιωτάτους
ἐκπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί
τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καί
Πολωνίας: Ἐπίσκ. Τούλτσεας κ. Βησσαρίωνα,
Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.
Εὐγένιο καί Ἐπίσκ. Σούπρασλ κ. Ἀνδρέα, ἀντιστοίχως, καί παρακαλοῦμε ὅπως μεταφέρουν εἰς
τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τους τήν
ἀπό καρδιᾶς ὀφειλή καί τίς εὐχαριστίες μας γιά
τήν ὑψηλή ἐκπροσώπηση.
Τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, ἡ ὁποία πάντοτε στηρίζει, ἐνισχύει καί
συνοδοιπορεῖ μέ τό Ἵδρυμα, καθώς ἐκπρόσωπός
της μετέχει εἰς τό Δ.Σ.
Ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, Ἑταῖρο τοῦ Ἱδρύματος, ὁ ὁποῖος
ἐπί 3 καί πλέον δεκαετίες, ὡς μέλος τοῦ Δ.Σ. συνοδοιπόρησε μετά τοῦ Ἱδρύματος, μοιράστηκε
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καί συνεχίζει νά μοιράζεται τίς ἀγωνίες καί τά
ὁράματά του.
Τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λεύκης κ.
Εὐμένιο, ἐκπρόσωπο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Γερμανίας.
Τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Προέδρου τῆς Ν.Δ. κ.
Μάξιμο Χαρακόπουλο.
Τούς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους
τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παντοκράτορος καί Ξενοφῶντος κ. Γαβριήλ καί κ. Ἀλέξιο ἐκ τοῦ Ἁγιωνύμου
Ὄρους καί ἀλλαχοῦ, τῶν ὁποίων οἱ προσευχές
καί πρεσβεῖες πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, θέλουμε νά πιστεύουμε, ἀγκαλιάζουν καί ἐφαπλοῦνται καί στήν Ἀκαδημία αὐτή, ὡς καί ὅλους τούς
Κληρικούς ἀδελφούς καί τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες.
Τούς ἐκάστοτε Βουλευτές τοῦ Νομοῦ γιά
τήν στήριξη.
Τούς τοπικούς Περιφερειακούς καί Δημοτικούς Ἄρχοντες, παλαιούς και νέους, εἰς τό
πρόσωπο τοῦ Δημάρχου Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννου
Μαλανδράκη. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγαστή
συνεργασία και καρποφόρο συνοδοιπορία.
Τούς ἐκπροσώπους τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.
Τά ἑκάστοτε μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος,
καθώς η συμβολή τους εἰς τήν ἀνοδική πορεία
τοῦ Ἱδρύματος εἶναι οὐσιαστική καί πολύτιμη.
Τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς
Μεγαλονήσου καί τῆς Χώρας γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί τίς γόνιμες καί δημιουργικές συνεργασίες.
Τέλος, ὀφείλουμε νά μνημονεύσουμε καί
νά εὐχαριστήσομε ἀπό καρδιᾶς τήν Περιφέρεια
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Κρήτης καί τόν καταξιωμένο καί δραστήριο Περιφερειάρχη της, Ἐντιμολογιώτατο κ. Σταῦρο
Ἀρναουτάκη, Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀλλά καί ἄρχοντα τῆς προσφορᾶς καί τῆς
διακονίας, γιά τήν ἔμπρακτη καί διαχρονική
ἀρωγή του πρός τό Ἵδρυμα, μέ κορυφαία πράξη
τήν, ὅπως ἔχει ὑποσχεθεῖ καί εἴμαστε σίγουροι
ὅτι θά τήν ὑλοποιήσει, τήν χρηματοδότηση τῆς
ἀνακαίνισης τῆς παλαιᾶς πτέρυγας τοῦ Ἱδρύματος, μετά τήν ὁλοκλήρωση καί ἔγκριση τῶν
μελετῶν. Κύριε Περιφερειάρχα, εἴμαστε εἰς τήν
εὐχάριστη θέση νά σᾶς ἀνακοινώσουμε τήν ἐπίσημη ἐτούτη ὥρα, ὅτι οἱ μελέτες ὅλες ἑτοιμάστηκαν καί ἀναμένουν τήν ὑλοποίηση τῆς ὑπόσχεσης!
Εὐχαριστούμε, ἐπίσης καί ὅλους ἐκείνους οἱ
ὁποῖοι ἐμπιστεύονται τήν ΟΑΚ καί μοιράζονται
μαζί μας τούς ὁραματισμούς, τίς προσδοκίες καί
τούς στόχους τοῦ παρόντος, μά κυρίως τοῦ μέλλοντος. Τούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου, τῆς Κρήτης, τῆς οἰκουμένης ὅλης.
Εὔχεσθε, παρακαλῶ, Παναγιώτατε Πάτερ
καί Δέσποτα, Μακαριώτατοι καί τιμιώτατοι
Προκαθήμενοι τοῦ Πατριαχείου Ἱεροσολύμων
καί τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἀλβανίας, εὔχεσθε παρακαλῶ, ὅπως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης διανύσει ἀκόμη πολλές
δεκαετίες ζωῆς καί προσφορᾶς μή ἐκκλίνοντας
ἀπό τούς στόχους της, καί συνεχίσει εἰς τή νέα
αὐτή πορεία της νά δίδει τή δυνατότητα εἰς τόν
ἄνθρωπο νά ἐπιτυγχάνει τό καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ
κάλλος τῆς δημιουργίας του.
Καλῶς ὡρίσατε.
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ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΕΠΙ Τῌ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(3 Ὀκτωβρίου 2018)

Ε

ξοχώτατε κύριε Προκόπιε Παυλόπουλε,
Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
Ἐξοχώτατε κύριε Μάρκε Μπόλαρη, Ἐκπρόσωπε τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,
Μακαριώτατοι καί προσφιλέστατοι ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί: Πατριάρχα Ἱεροσολύμων κύριε Θεόφιλε, Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης
Κύπρου κ. Χρυσόστομε, Ἀρχιεπίσκοπε Τιράνων
καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιε, Ἱερώτατοι
καί Θεοφιλέστατοι Ἱεράρχαι, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Ὁσιώτατοι μοναχοί καί μοναχαί, Ἐξοχώτατε κ. Περιφερειάρχα Κρήτης, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας, Ἐντιμολογιώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν
τοπικῶν καί περιφερειακῶν ἀρχῶν, Εὐλογημένε,
πιστέ καί Ὀρθοδοξε λαέ τῆς ἁγιοτόκου Κρήτης,
Πολλήν χαράν καί ἰδιαιτέραν συγκίνησιν
αἰσθανόμεθα, εὑρισκόμενοι εἰς τούς χώρους τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὅπου, πρό δύο
καί πλέον ἐτῶν, συνεκαλέσαμεν καί ἐπραγματο-

ποιήσαμεν, ἀρχικῇ συναινέσει καί συμφωνίᾳ πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν,
τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτό τοῦτο τό γεγονός τῆς Συνόδου καί αἱ ἀποφάσεις της ἀποτελοῦν σημαντικόν κεφάλαιον εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας
καί πολύτιμον παρακαταθήκην διά τό μέλλον.
Ἐξ ἀρχῆς ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε ζωή
«ἐν συνόδῳ». Ἡ μυστηριακή καί λατρευτική ζωή,
τό κήρυγμα καί ἡ διδαχή, ἡ ποιμαντική πρᾶξις,
ἡ διακονία καί ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ
κόσμῳ, ἀποτελοῦν ἐκφράσεις τῆς «ἀρχεγόνου
συνοδικότητος» αὐτῆς. Μόνον ἐπί τῇ βάσει τῆς
συνοδικῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας δυνάμεθα νά
κατανοήσωμεν καί νά ἐκτιμήσωμεν ὀρθῶς τήν
λειτουργίαν τῶν συνόδων ἐν τῇ εἰδικωτέρᾳ ἐννοίᾳ.
Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν ὅτι παρ᾽ ἡμῖν τοῖς
Ὀρθοδόξοις ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως δια-
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σφαλίζονται διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος. Ὡς
ἐτονίσαμεν εἰς τήν Ὁμιλίαν ἡμῶν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Παύλου
Χανίων κατά τήν τελευταίαν ἡμέραν τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου (26 Ἰουνίου 2016), «Συνοδικότης εἶναι μία ἄλλη λέξις διά τήν ἑνότητα, τήν
ἁγιότητα, τήν καθολικότητα καί τήν ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιότητες, αἱ ὁποῖαι παραπέμπουν εἰς τήν εὐχαριστιακήν καί ἐσχατολογικήν ταυτότητα καί αὐτοσυνειδησίαν της. Ἡ Ἁγία
καί Μεγάλη Σύνοδος κατέδειξεν ὅτι ἡ Μία, Ἁγία,
Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡνωμένη ἐν
τῇ πίστει, τοῖς μυστηρίοις καί τῇ μαρτυρίᾳ ἐν τῷ
κόσμῳ, ἐνσαρκώνει καί ἐκφράζει αὐθεντικῶς τήν
κεντρικήν ἐκκλησιολογικήν ἀρχήν καί ἀλήθειαν
τῆς συνοδικότητος, ὅτι ζῇ ὡς «σύνοδος», ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, τῷ «Πνεύματι τῆς ἀληθείας», καί τῆς
ἀληθοῦς ἐλευθερίας, κατά τό Παύλειον, «οὗ δέ τό
Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β΄ Κορ. γ΄, 18).
Ἡ ἔμπρακτος μαρτυρία τῆς συνοδικότητος
καί ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκφραζομένη καί διά τῆς παρουσίας τῶν ἀνά τήν
οἰκουμένην Προκαθημένων ἤ τῶν ἐκπροσώπων
αὐτῶν ἐν λατρευτικαῖς συνάξεσι καί ἐν συνοδικαῖς συνελεύσεσιν, εἶναι ἐξόχως σημαντική,
προξενεῖ δέ εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ πνευματικήν
ἀγαλλίασιν καί ἱκανοποίησιν. Εὐχαριστοῦμεν
ὅθεν ἐκ βάθους καρδίας τούς φιλτάτους ἡμῖν
ἀδελφούς, τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους, οἵτινες, μή φεισάμενοι κόπου καί χρόνου,
ἔσπευσαν προθύμως, διά νά παραστῶσιν εἰς τάς
ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Τούς ὑποδεχόμεθα μετά πολλῆς χαρᾶς εἰς τό ἱερόν τοῦτο
Ἐγκαθίδρυμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εὐχόμενοι θερμῶς εἰς αὐτούς
καί εἰς τάς τιμίας συνοδείας αὐτῶν αἰσίαν καί ἐν
παντί εὐχάριστον τήν, ἔστω καί ὁλιγοήμερον,
παραμονήν αὐτῶν εἰς τήν ἡρωοτόκον καί ἁγιοτόκον Κρήτην καί δή εἰς τό ἐρατεινόν Κολυμπάριον.
Μετά τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους, ἐπιθυμοῦμεν, ὡσαύτως, νά εὐχαριστήσωμεν διά τήν παρουσίαν των καί τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν
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Ρουμανίας, Ἑλλάδος καί Πολωνίας.
Ἡ παρουσία ὑμῶν, Μακαριώτατοι καί τιμιώτατοι ἀδελφοί, εἰς τήν διορθόδοξον ταύτην
ἐπετειακήν συνάντησιν ἀποτελεῖ ὁρατήν καί
ἔμπρακτον ἀπόδειξιν κοινωνίας καί ἑνότητος.
Ἔχομεν ἀνάγκην κοινωνίας ἐκ τοῦ σύνεγγυς,
βιοῦντες καί ἐκφράζοντες ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καί ἐν τῷ κοινῷ ποτηρίῳ τῆς Εὐχαριστίας
τήν ἑνότητα τῆς πίστεως. Τήν ἀνάγκην ταύτην ἐξέφραζον καί ἱκανοποίουν παλαιότερον
αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι, καί ἐσχάτως αἱ κατά
καιρούς ὑπό τῆς ἡμετέρας Μετριότητος συγκληθεῖσαι Συνάξεις τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων καί δή ἡ πραγματοποίησις τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἐνταῦθα, ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης.
Τό «συνέρχεσθαι ἐπί τό αὐτό» εἶναι ἰδίωμα τῆς
φύσεως καί τῆς ὑποστάσεως τῆς Ἐκκλησίας, τῆς
ὁποίας ἅπαντες ἡμεῖς εἴμεθα ταπεινοί διάκονοι.
Τό σχίσμα, ὡς ἀνθρώπινον ἔργον, εἶναι ἡ εὔκολος λύσις, πρός τήν ὁποίαν καταφεύγουν συνήθως οἱ μή δυνάμενοι δι᾽ ἐκκλησιαστικῶν καί
κανονικῶν τρόπων καί ἐπιχειρημάτων νά διεκδικήσωσι τά «δίκαια» αὐτῶν καί νά ὑποστηρίξωσι
τάς ἀπόψεις των, αἱ ὁποῖαι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον,
δέν ἐρείδονται ἐπί τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας,
ἀποκλίνουσι δέ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Διό
καί ἀποκόπτονται ἀπό τόν κορμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκφράζοντες δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀντιεκκλησιαστικοῦ τρόπου τάς ἀντιρρήσεις καί τάς
διαφωνίας αὐτῶν.
Ἡμεῖς, ὡς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀείποτε ἐν τῇ ἐλέῳ καί χάριτι Θεοῦ διαδρομῇ ἡμῶν
ἐν τῷ χρόνῳ καί τῇ ἱστορίᾳ, ἰδιαιτέρως εἰς καιρούς μεγάλων ἤ μικρῶν προκλήσεων, πορευόμεθα ἐν εἰρήνῃ καί ἀγάπῃ, ἐν πραότητι καί ἀταραξίᾳ, μένοντες πιστοί εἰς τήν κλῆσιν καί τήν
διακονίαν ἡμῶν. Ἐτονίσαμεν εἰς τήν προσφάτως
συγκληθεῖσαν Σύναξιν τῆς Σεβασμίας Ἱεραρχίας
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τά ἑξῆς: «Κατά τήν
πρώτην χιλιετίαν, οἱ μακάριοι προκάτοχοι ἡμῶν
ἀντεμετώπισαν τόν πειρασμόν τῶν αἱρέσεων. Ὁ
μέγας πειρασμός τῆς δευτέρας χιλιετίας, ὅστις
ἐκληροδοτήθη καί εἰς τήν ἥν νῦν διανύομεν, εἶναι
τά δικαιοδοσιακά καθεστῶτα. Πηγή τοῦ προβλήματος τούτου εἶναι ὁ ἐθνοφυλετισμός, αἱ τάσεις
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ἐπεκτατισμοῦ καί ἡ ἀθέτησις τῶν ὁρίων τῶν ὑπό
τῶν Πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν Τόμων καθορισθέντων. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει τήν
εὐθύνην νά θέσῃ τά πράγματα ἐν ἐκκλησιαστικῇ
καί κανονικῇ εὐταξίᾳ, διότι μόνον αὐτό ἔχει τά τε
κανονικά προνόμια καί τήν εὐχήν καί εὐλογίαν
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
νά ἐπιτελῇ τό ὑψηλόν καί ἐξαιρετικόν τοῦτο χρέος ὡς φιλόστοργος Μήτηρ καί ἀρχή τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐάν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀποποιηθῇ τάς εὐθύνας του καί ἀπομακρυνθῇ ἀπό τήν
διορθόδοξον σκηνήν, τότε αἱ τοπικαί Ἐκκλησίαι
θά πορεύωνται “ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα”
(Ματθ. θ΄ 36) οὕτως εἰπεῖν, ἀναλισκόμεναι εἰς ἐκκλησιαστικάς πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι συγχέουσι
τήν ταπείνωσιν τῆς πίστεως μέ τήν ὑπεροψίαν τῆς
ἐξουσίας».
Αὐτός εἶναι ὁ συντονιστικός ρόλος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῷ συστήματι
τῶν ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐντός τῆς
οἰκογενείας τῶν Πανορθοδόξων.
Εἶναι γεγονός ὅτι, ἐάν οἱ Ὀρθόδοξοι δέν
πορευθῶμεν ἐν ἐκκλησιαστικῇ καί κανονικῇ
ἑνότητι, θά φέρωμεν ἀκεραίαν τήν εὐθύνην τῆς
μετατροπῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς ἕνα φορέα «ὁμοσπονδιακόν» ἤ «συντεχνιακόν», ὅστις θά ἐπιδιώκῃ καί θά προωθῇ ἴδια συμφέροντα, οὐχί πάντοτε ἀκραιφνῶς ἐκκλησιαστικῆς φύσεως. Ἀλλ᾽ ἡ
Ἐκκλησία εἶναι θεανθρωπίνη κοινωνία, συνιστᾷ
πρόγευσιν τῶν Ἐσχάτων ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ
καί ἀποκάλυψιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Ἡ Ἐκκλησία, κατά τήν Ἐγκύκλιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὡς Σῶμα Χριστοῦ «ἐπισυνάγει»
(Ματθ. κγ΄, 37) ὑπ᾽ Αὐτόν, μεταμορφώνει καί
ἐμποτίζει τόν κόσμον διά «τοῦ ὕδατος τοῦ ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν. δ΄, 14).
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διασφαλίζει
τήν ἑνότητα καί τήν αὐθεντικήν συνέχειαν τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί κανονικῶν αὐτοῦ πρωτοβουλιῶν, ἔχον
εὐθύνην ὄχι μόνον διά τήν αὐθεντικήν βίωσιν
τῆς ἐμπειρίας ταύτης ὑπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
σώματος, ἀλλά καί διά τήν ἀξιόπιστον μαρτυρίαν τῆς ἀληθείας πρός πάντας τούς ἀνθρώπους.
Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, πρός

τόν ὁποῖον, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐκφράζομεν τήν
ὁλόθυμον Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχαριστίαν καί
εὐαρέσκειαν διά τήν παρουσίαν Αὐτοῦ εἰς τάς
ἐπετειακάς ταύτας ἐκδηλώσεις, εἰς τό πρό ἑνός
ἔτους δημοσιευθέν ἐξαίρετον βιβλίον αὐτοῦ,
ὑπό τόν τίτλον «Στό λίκνο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ», ὀρθῶς καί εὐφυῶς γράφει: «Στόν
ταραγμένο κόσμο πού ζοῦμε, τά σύμβολα εἶναι
ἀναντικατάστατα, ἀφοῦ μπορεῖ νά ἐμπνεύσουν
τόν σύγχρονο Ἄνθρωπο, προκειμένου νά ὑπερασπισθεῖ τόν προορισμό του, κατά τήν σισύφεια
πορεία του πρός τό μέλλον».
Ἡ ἀλήθεια αὕτη, Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
ἐκφράζει καί τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἥτις
διά τῶν συμβόλων ἐν τοῖς μυστηρίοις σημαίνεται, ὑπερασπιζομένη τόν θεϊκόν προορισμόν τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου. Εἶναι ἄλλωστε πανθομολογούμενον, ὅτι διανύομεν περίοδον ἀνατρεπτικῶν ἀλλαγῶν εἰς πάντα τά ἐπίπεδα τῆς
ζωῆς. Διό καλούμεθα νά τοποθετηθῶμεν καί νά
ἐκφράσωμεν τάς ἀπόψεις καί τάς θέσεις ἡμῶν
ἐνώπιον τῶν νέων προκλήσεων, ἀπευθύνοντες
ἡνωμένοι τόν λόγον τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (Α΄
Πέτρ. γ΄, 15). Σχίσματα, μερισμοί, ἐπιδιώξεις ἰδίων συμφερόντων, προσπάθειαι θεραπεύουσαι
τήν ματαίαν ἐπικαιρότητα καί τήν οὕτω λεγομένην «ἐπικοινωνιακήν πολιτικήν», δέν χωροῦσιν
εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ὁ λόγος ἡμῶν ἦτο, εἶναι καί
θά εἶναι ἐσαεί προφητικός καί διαχρονικός, ὑπό
τήν προϋπόθεσιν ὅτι πάντες κηρύττομεν ὅτι «ὁ
Χριστός εἶναι τό πᾶν», ὅπως ἔλεγεν ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, νῦν καί ἀεί καί εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπρωτοστάτησε καί προήδρευσεν ἐν πάσαις ταῖς Μεγάλαις Συνόδοις τῆς
παρελθούσης χιλιετίας, κατέβαλε δέ ὑπερανθρώπους προσπαθείας ἤδη ἀπό τῶν ἀρχῶν τοῦ
προηγουμένου αἰῶνος, διά νά συγκαλέσῃ τήν
Πανορθόδοξον Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.
Ὁ μακαριστός προκάτοχος ἡμῶν Πατριάρχης
Ἀθηναγόρας ἐξῇρε καί ἐνίσχυσε πάσας τάς προσπαθείας διαλόγου, ἑνότητος καί μαρτυρίας τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, τάς ὁποίας ἐσυνέχισεν ἀόκνως, ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι τῆς
ἑνότητος, καί ὁ ἄμεσος προκάτοχος ἡμῶν Πα-
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τριάρχης Δημήτριος, ὧν ἡ μνήμη εἴη αἰωνία καί
ἄληστος.
Στοιχῶν τῷ πνεύματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου καί ἐνστερνιζόμενος τήν μεγάλην ἐκκλησιαστικήν καί θεολογικήν ἀνάγκην τοῦ διαλόγου μετά τοῦ συγχρόνου κόσμου καί τῆς
κοινῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας ἐν
αὐτῷ, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου καί
Σελίνου Εἰρηναῖος καί ὁ παρ᾽ αὐτῷ ἠγαπημένος
καί πιστός μαθητής, Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχων
Ὑπομνηματογράφος κύριος Ἀλέξανδρος Παπαδερός, πρῶτος Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας, συνειργάσθησαν, ὥστε νά συλληφθῇ καί
νά ὡριμάσῃ ἡ ἰδέα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης, νά καθορισθῇ δέ καί ὁ τρόπος δράσεως
ὡς καί οἱ σκοποί αὐτῆς. Διά τήν ἀνέγερσιν τῶν
πρώτων ἐγκαταστάσεων αὐτῆς ἡ παρακειμένη
ἱστορική Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς διέθεσεν
ἔκτασιν ἑξήκοντα στρεμμάτων εἰς τήν περίοπτον θέσιν ταύτην καί εἰς περιβάλλον, τό ὁποῖον
διά Διατάγματος ἔχει χαρακτηρισθῇ ὡς «ἐξαιρέτου κάλλους». Αἱ οἰκοδομικαί ἐργασίαι ἤρχισαν
ἐν ἔτει 1965, τῇ οἰκονομικῇ βοηθείᾳ καί ἀρωγῇ
τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας, ἥτις
ἠθέλησε νά ἀποδείξῃ ἐμπράκτως τόν ἐπιστηριγμόν καί τήν συμπάθειαν αὐτῆς πρός ἕνα λαόν
καί ἕνα τόπον ἀρρήκτως συνδεδεμένους μετά
τῆς Μάχης τῆς Κρήτης (1941) καί τῆς ὑπερασπίσεως ὑπό τῶν ἡρώων Κρητῶν τῶν ὑψηλῶν ἀξιῶν τῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τά ἐγκαίνια τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης ἐγένοντο τήν 13ην Ὀκτωβρίου 1968, τῇ
συμμετοχῇ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, Πανεπιστημίων καί
πλήθους λαοῦ.
Ἡ ἐν συνεχείᾳ πορεία και προσφορά τοῦ
Ἱδρύματος τούτου καταγράφεται ὡς ἀνoδική
καί πέραν πάσης προσδοκίας· διό καί ἀπῃτήθη
ἐπέκτασις τῶν κτιρίων καί ἐπαύξησις τῶν ἐγκαταστάσεων αὐτοῦ. Οὕτω, μερίμνῃ καί πάλιν τοῦ
μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Μητροπολίτου
Εἰρηναίου ὡς καί τοῦ μεταξύ ἡμῶν εὑρισκομένου κυρίου Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ, ᾠκοδομήθη τό δεύτερον κτίριον, τό ὁποῖον ἀνεδείχθη εἰς
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ἕν ἐκ τῶν ἀρτιωτέρων Συνεδριακῶν Κέντρων
ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί πέραν αὐτῆς.
Ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἔσχε τήν χαράν καί τήν
εὐλογίαν νά ἐγκαινιάσῃ τό νέον τοῦτο κτίριον
τῆς Ἀκαδημίας κατά τήν 12ην Νοεμβρίου τοῦ
χιλιοστοῦ ἐνακοσιοστοῦ ἐνενηκοστοῦ και πέμπτου ἔτους.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης τελεῖ ὑπό
τήν αἰγίδα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου. Ἡ κυρία ἀποστολή αὐτῆς εἶναι ἡ διαλογική
μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν σύγχρονον
κόσμον, διό καί εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τήν καλλιέργειαν τοῦ πνεύματος τοῦ διαλόγου ἐντός τῆς
Ὀρθοδοξίας, μεταξύ ἡμῶν καί τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν καί θρησκειῶν, καί γενικώτερον εἰς τήν
καλλιέργειαν τοῦ διαλόγου μετά τῆς πίστεως,
τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ πολιτισμοῦ. Οὖσα ἀποτέλεσμα ἐμπνεύσεως ἀπό τῆς πλατωνικῆς παραδόσεως τοῦ 7 ἡ Ἀκαδημία ἀποβλέπει εἰς τήν καταλλαγήν καί εἰς τήν ἀνταλλαγήν σκέψεων καί
ἀπόψεων, σκοποῦσα τελικῶς εἰς τήν διακονίαν
τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Κατά τήν πεντηκονταετῆ εὐδόκιμον πορείαν αὐτῆς, ἡ Ἀκαδημία
ἐφιλοξένησε καί ὠργάνωσεν ἐν ταῖς αἰθούσαις
αὐτῆς, καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, Πανεπιστημίων
καί ἄλλων φορέων, πολυάριθμα ἐξόχως σημαντικά συνέδρια, ἐθνικά καί διεθνῆ, ὡς καί ποικίλας ἄλλας ἐκδηλώσεις.
Κύριοι τομεῖς τῆς δράσεως τοῦ εὐαγοῦς
τούτου Ἱδρύματος εἶναι:
Α. Ἡ ἐπιμόρφωσις τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας εἰς πανελλήνιον καί διορθόδοξον ἐπίπεδον. Στόχος τοῦ ἐν λόγῳ προγράμματος εἶναι ἡ
προσέγγισις, ἡ βαθυτέρα κατανόησις και ἡ ἀποτελεσματική ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων
τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ὑπό τῶν κληρικῶν
καί τῶν λαϊκῶν συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Β. Ἡ ἀνακαίνισις καί ὁ ἐπιστηριγμός τῆς
Ἐνορίας, τοῦ πυρῆνος τῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται
περί μιᾶς προσπαθείας ἀφυπνίσεως καί τονώσεως τῆς ἐνοριακῆς συνειδήσεως καί ζωῆς.
Γ. Ἡ ἐπιμόρφωσις τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί
τῶν γονέων. Ἡ προσφορά αὕτη εἰς τήν παιδείαν
καί τά ἑλληνικά γράμματα πραγματοποιεῖται διά
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πανελληνίων καί διεθνῶν ἐπί τοῦ θέματος τούτου συνεδρίων, διά συνάξεων τῶν ὁμογενῶν ἐκ
τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσης, ὡς καί διά ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων
τῶν γονέων, σχετικῶν πρός τήν ἀγωγήν τῶν τέκνων αὐτῶν.
Δ. Ἡ καλλιέργεια διαλόγου μεταξύ Ἐπιστήμης καί Θεολογίας. Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς
τῆς προσπαθείας πραγματοποιοῦνται διεθνῆ
ἐπιστημονικά Συνέδρια καί πνευματικαί ἐκδηλώσεις, ὅπου μελετῶνται ζητήματα ἰατρικῆς, βιολογίας, γενετικῆς, βιοϊατρικῆς καί βιοτεχνολογίας, φυσικῆς, ἀστρονομίας καί ἄλλων σχετικῶν
πρός αὐτά, ὑπό τό πρῖσμα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί Βιοηθικῆς. Ἐπιθυμοῦμεν, μάλιστα, νά
ἐνημερώσωμεν τούς ἐκλεκτούς παρόντας, ὅτι,
κατά τήν χθεσινήν Σύναξιν τῶν Ἑταίρων ἀπεφασίσθη ἡ ἵδρυσις Ἰνστιτούτου Βιοηθικῆς εἰς τούς
κόλπους τῆς Ἀκαδημίας. Ἄλλως τε, εἰς τούς χώρους τούτους ἐφιλοξενήθησαν καί αἱ σημαντικαί
ἐργασίαι τῆς πρώτης Διασκέψεως τῆς Πανορθοδόξου Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς κατά τό ἔτος 2008.
Ε. Ἡ τόνωσις τῆς τοπικῆς ἀναπτύξεως καί ἡ
βελτίωσις τῆς ποιότητος ζωῆς. Ὁ σκοπός οὗτος
πραγματοποιεῖται διά τῆς ἐπιμορφώσεως ἀγροτῶν καί γεωπόνων καί τῆς ἐπιστηρίξεως καί
προτροπῆς τῶν νέων ἀνθρώπων, ὅπως στραφῶσι πρός τήν γῆν καί τήν καλλιέργειαν αὐτῆς.
Παραλλήλως, δοκιμάζονται καί προτείνονται
ἐναλλακτικαί μορφαί τουρισμοῦ, ἐν συνεργασίᾳ
πάντοτε μετά τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν φορέων.
ΣΤ. Ἡ ἔμπρακτος ἐνίσχυσις τῶν ξένων. Διά
τοῦ προγράμματος «Ξένος ἤμην» ἐπιμορφώνονται οἱ γηγενεῖς καί ὁμοεθνεῖς διά τήν ὀρθήν
ἀντιμετώπισιν τῶν ἀλλοδαπῶν, τόσον ἐν Κρήτῃ
ὅσον καί ἐν ὅλῃ τῇ Ἑλλάδι. Διά τήν διευθέτησιν
τοῦ προσφάτως ἀνακύψαντος μεταναστευτικοῦ
προβλήματος, μελετᾶται ὁ σχεδιασμός διά τήν
ἔμπρακτον βοήθειαν πρός τούς ἀλλοδαπούς
ἀδελφούς ἡμῶν, ἄνευ διακρίσεων ἀφορωσῶν
εἰς τό θρήσκευμα, τήν ἐθνικότητα, τήν φυλήν,
τήν προέλευσιν, τήν κοινωνικήν θέσιν αὐτῶν.
Καί τέλος,
Ζ. Ἡ διάδοσις τῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Οἰκουμένην. Διά τῆς δράσεως ταύτης
ἐπιχειρεῖται ἡ προαγωγή τῆς διεκκλησιαστικῆς

διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου καί ὅσων ὁ Ἱερός οὗτος θεσμός ἀποφασίζει
καί προωθεῖ πανορθοδόξως καί διαχριστιανικῶς. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς προοπτικῆς ταύτης,
πολλάκις ἐφιλοξενήθησαν εἰς τούς χώρους τούτους ἐπίσημοι θεολογικοί διάλογοι, ἐγένοντο
συνεργασίαι μετά τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ἐκκλησιῶν, μετά τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς καί μετά τοῦ Συνδέσμου τῶν
Χριστιανικῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Εὐρώπης.
Οὕτως ἐπορεύθη ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης κατά τά πεντήκοντα ἔτη τοῦ βίου
αὐτῆς, ἔτη πλουσίας προσφορᾶς καί μαρτυρίας Χριστοῦ. Διό καί ἡ ἐπέτειος αὕτη δύναται νά
χαρακτηρισθῇ ὡς μεῖζον ἐκκλησιαστικόν γεγονός καί ὁρόσημον «κατά πάντα καί διά πάντα»
ἀξιομνημόνευτον, καθ᾽ ὅσον ὁ ἀμητός τυγχάνει
πολύκαρπος, συνοδευόμενος ἔργοις ἀγαθοῖς,
εὐδοκίμοις καί ἀγλαοῖς, μάρτυς ὤν ἀψευδής τῆς
κατά Θεόν ἐπιστασίας τῶν ψυχῶν καί τῆς μαρτυρίας Χριστοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
Ὅθεν θεωροῦμεν ἐπιτακτικόν χρέος ἡμῶν,
ὅπως ἐκφράσωμεν ἐκ προσώπου τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μητρός Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀλλά καί
ἡμῶν προσωπικῶς εὐγνωμοσύνην καί ἔπαινον
πρός πάντας τούς κοπιάσαντας καί συντελέσαντας εἰς τήν ὑλοποίησιν τοῦ ὑψηλοῦ τούτου διορθοδόξου καί διαχριστιανικοῦ ὁράματος, πρός
τε τούς ἀπελθόντας ἤδη πρός Κύριον, τούς τε
φανερούς καί τούς ἀφανεῖς, πρῶτον δέ μεταξύ
αὐτῶν πρός τόν ἱδρυτήν αὐτῆς, τόν μακαριστόν
Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖον,
ἀλλά καί πρός τούς ζῶντας ἐξ αὐτῶν, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων εὑρίσκονται ἐν μέσῳ ἡμῶν καί
σήμερον, κατά τήν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν ταύτην. Ὀφειλετικῶς εὐχαριστοῦμεν τόν ἄξιον διάδοχον τοῦ μακαριστοῦ Εἰρηναίου, τόν θεοφιλῶς
ποιμαίνοντα τήν θεόσωστον ταύτην ἐπαρχίαν
καί Προεδρεύοντα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Καθιδρύματος τούτου,
Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου
κ. Ἀμφιλόχιον, διά τό ἀμέριστον ἐνδιαφέρον,
τούς κόπους, τάς μερίμνας καί τάς φροντίδας
αὐτοῦ, ὥστε ἡ Ἀκαδημία νά δίδῃ διαρκῶς τό
«παρών» εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί τό ἔργον αὐτῆς. Εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν πρός τόν
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συνιδρυτήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης,
πρῶτον Γενικόν Διευθυντήν αὐτῆς καί ἐπί πολλά ἔτη κατέχοντα καί τιμῶντα τήν θέσιν αὐτήν,
Ἐντιμολογιώτατον κύριον Ἀλέξανδρον Παπαδερόν, πρόσωπον, τοῦ ὁποίου ἡ εὐδόκιμος διακονία ἔχει ταυτισθῆ μετά τῆς ἱστορίας καί τῆς
πορείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὡς
καί τόν διάδοχον αὐτοῦ Ἐντιμολογιώτατον Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κύριον Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, ὀτρηρόν ἐργάτην καί ἄξιον συνεχιστήν
τοῦ ἔργου τό ὁποῖον παρέλαβε. Εὐχαριστοῦμεν
ὡσαύτως τούς Ἱερωτάτους ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς,
οἵτινες διηκόνησαν εὐόρκως εἰς τό Διοικητικόν
Συμβούλιον τῆς Ἀκαδημίας, ὡς ἐκπρόσωποι
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, ὡς καί τά κατά καιρούς διατελέσαντα
ἔντιμα μέλη αὐτοῦ, τόν διατελέσαντα Γενικόν
Διευθυντήν αὐτῆς Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον κύριον Κωνσταντῖνον Κενανίδην
καί πάντας ὅσοι προσέφεραν, εἰργάσθησαν καί
ἐκοπίασαν ποικιλοτρόπως καί παντοιτρόπως
διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἔργου καί τοῦ σκοποῦ
αὐτῆς. Ἕνα ἕκαστον προσωπικῶς ἐκ τῶν ὡς ἄνω
ἀναφερθέντων ἀσπαζόμεθα ἐν πολλῇ ἀγάπῃ καί
εὐχαριστίᾳ. Ἕνα ἰδιαίτερον λόγον Πατριαρχικῆς
εὐαρεσκείας ἀπευθύνομεν πρός τόν Περιφερειάρχην Κρήτης καί Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φίλτατον κ. Σταῦρον Ἀρναουτάκην, δι᾿ ὅσα ἔπραξε, πράττει καί θά πράξῃ
ὑπέρ τῆς Ἀκαδημίας μας. Κύριε Περιφερειάρχα,
συνηγοροῦμεν καί ὑπερθεματίζομεν καί ἡμεῖς
διά τήν ὑλοποίησιν τῆς ὑποσχέσεώς σας πού
ἀνέφερεν ὁ ἅγιος Κισάμου!

ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης ἀποτελεῖ ἀδιάψευστον μάρτυρα τῆς ἀνυπολογίστου
πνευματικῆς, ἐκκλησιαστικῆς, κοινωνικῆς, θεολογικῆς, ἐπιστημονικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς
προσφορᾶς τούτου τοῦ εὐαγοῦς Ἱδρύματος εἴς
τε τόν κόσμον καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ταῦτα πάντα εἰργάσατο ἡ δεξιά τοῦ Ὑψίστου, διά μέσου
πολλῶν ἀξίων προσώπων καί διά σημείων καί
γεγονότων, ἅτινα καταγράφονται εἰς τάς χρυσᾶς σελίδας τῆς πεντηκονταετηρίδος αὐτῆς.
Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ σημερινή ἐκδήλωσις ἐπί τῇ
εὐλογητῇ ἐπετείῳ ταύτῃ δέν ἀποτελεῖ μόνον τό
τέλος μιᾶς λαμπρᾶς καί ἀγλαοκάρπου περιόδου
ἀλλά, ἐν ταυτῷ καί κυρίως, τήν ἀρχήν μιᾶς νέας
τοιαύτης, πλήρους ὁραματισμῶν καί κατά Θεόν
σχεδίων διά τό μέλλον.
Εἴμεθα πάντες βέβαιοι ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος
Ἀκαδημία Κρήτης θά συνεχίσῃ τήν πρός δόξαν
Θεοῦ πορείαν αὐτῆς, διότι ἔχει τό χρέος καί τήν
ὑψηλήν καί θεάρεστον ἀποστολήν νά ὁμιλῇ περί
τῆς ζωῆς καί τῆς τοῦ κόσμου ἀναστάσεως, ἤτοι
περί τοῦ Χριστοῦ, ὅστις εἶναι «ἡ ἐλπίς ἡμῶν» (Α΄
Τιμ. α΄, 1) «τό ἄλφα καί τό ὠμέγα, ὁ πρῶτος καί
ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχή καί τό τέλος» (Ἀποκ. κβ΄, 13).
Ἐν τῇ ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν μαρτυρίᾳ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας, ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης, ὁ ἐκλεκτός ἀδελφός Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος
Εἰρηναῖος καί οἱ περί αὐτόν ἐν Κρήτῃ Ἱεράρχαι,
ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης καί Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος ἀδελφός κύριος Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἐντιμολογιώτατος Γενικός Διευθυντής κύριος Κωνσταντῖνος Ζορπᾶς καί πάντες οἱ ἐμπλεκόμενοι θά
εἴμεθα σταθεροί συνοδοιπόροι, συμπαραστάται
καί ἀρωγοί εἰς πᾶσαν προσπάθειαν αὐτῆς καί εἰς
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, Ἐξοχώτατε κύριε πᾶν ὅραμα ἀποβλέπον εἰς τήν ἀποστολήν καί
ἐκπρόσωπε τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Γερα- τούς σκοπούς τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.
ρά τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων χορεία,
Αὐτῷ δέ τῷ Δομήτορι τῆς Ἐκκλησίας καί
Ἐκλεκτοί παρόντες,
Χορηγῷ παντός ἀγαθοῦ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ ΧριΤαῦτα ἐθεωρήσαμεν χρέος νά ἐκθέσωμεν στῷ, σύν τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, προἐνώπιον ὑμῶν καί νά ὑπομνήσωμεν εἰς ὑμᾶς ἐπί σάγομεν δόξαν καί αἶνον, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς
τῇ σημερινῇ ἐπετείῳ, παρ᾽ ὅτι εἴμεθα βέβαιοι ἀτελευτήτους αἰῶνας.
ὅτι πάντες ὑμεῖς γινώσκετε αὐτά. Καθ᾽ ἑαυτό
Εὐχαριστοῦμεν διά τήν παρουσίαν καί τήν
τό πεντηκονταετές πολύτιμον καί πολυσχιδές προσοχήν σας.

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

62, Ἰούλιος - Δεκέμβριος 2018 ....

127

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(3 Ὀκτωβρίου 2018)

Η

σημερινή μεγάλη τιμή πού περιποιεῖ
στό πρόσωπό μου, ὑπό τήν ἰδιότητά
μου ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας,
ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ Χρυσοῦ Ἐμβλήματός της, μέ συγκινεῖ
βαθύτατα καί μέ ἐπιφορτίζει μέ τήν ὑποχρέωση
νά φανῶ ἄξιός της.
Τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπονομή αὐτή λαμβάνει
χώρα μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν πενῆντα ἐτῶν λειτουργίας της, μοῦ προσφέρει τήν
εὐκαιρία νά ἐκθέσω τήν, γενικῶς ἐπικρατοῦσα,
θετική ἄποψη ἀναφορικά μέ τό σημαντικότατο
ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης γιά τήν Ὀρθοδοξία, γιά τό Ἑλληνικό Ἔθνος
ἀλλά καί γιά τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό.

Πρόκειται γιά ἔργο, τοῦ ὁποίου ἡ ἀπήχηση
ἔχει πρό πολλοῦ ὑπερβεῖ τά σύνορα τῆς Χώρας
μας, γνωρίζοντας τήν διεθνῆ ἀναγνώριση καί
κατακτώντας τόν ἀνάλογο σεβασμό.
Κατ’ ἀρχάς, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία τό πῶς
ἱδρύθηκε ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημία, ἡ ὁποία, ὅπως
εἶναι γνωστό σέ ὅλους μας, ἀποτελεῖ Κοινωφελές Θρησκευτικό Καθίδρυμα τῆς Ἐκκλησίας πού
λειτουργεῖ, ὡς πρός τό νομικό του καθεστώς,
σύμφωνα μέ τόν Ὀργανισμό τῆς Ἐκκλησίας καί
τούς Νόμους τοῦ Κράτους. Ὡς πρός δέ τήν Ἐκκλησιαστική της ὑπόσταση καί ἀποστολή, τηρεῖ
τήν κανονική ἀναφορά, τόσο πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως
ὅσο καί πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου καί

Σελίνου καί τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
Ἰδού λοιπόν πῶς ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου, Εἰρηναῖος Γαλανάκης, ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης καί ἐμβληματική πνευματική προσωπικότητα τοῦ Τόπου σας, ἀλλά καί σύνολου τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, περιγράφει τήν ἰδέα τῆς δημιουργίας της σέ κείμενό του: «Ἡ ἰδέα τῆς Ἀκαδημίας
γεννήθηκε στή σκέψη μου στήν πρώτη δεκαετία
τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1945-1955), τότε
πού ξεκινοῦσαν οἱ προβληματισμοί τοῦ νέου μεσοπολεμικοῦ κόσμου. Γεννήθηκε σάν ἀναζήτηση
ἑνός χώρου, ἑνός ὀργάνου, ὅπου θά μποροῦσαν:
χριστιανική πίστη καί Νεοελληνικός Λόγος, Ἑλληνική Διανόηση νά συναντηθοῦνε, νά διαλεχθοῦνε καί νά συνεργασθοῦνε γιά τήν πνευματική πληρότητα καί ὡριμότητα τοῦ Λαοῦ μας»1.
Στό ἴδιο πνεῦμα, καί τηρώντας αὐτή τήν
ἱερή πνευματική παρακαταθήκη τοῦ Εἰρηναίου,
ὁ σημερινός Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, κ. Κωνσταντῖνος Β. Ζορμπᾶς
σημειώνει, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, ἐν εἴδει συμπεράσματος σέ μελέτη του γιά τίς ἐκκλησιαστικές διαστάσεις τοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης: «Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά συνεχίζει, ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι, τό διαλογικό ἔργο τῆς σωτηρίας
τοῦ Χριστοῦ ἐντός της Ἱστορίας. Ὀφείλει δηλαδή νά διαλέγεται μέ τόν κόσμο ὁλόκληρο. Καί
τοῦτο, διότι ὁ διάλογος ἀποτελεῖ τήν πιό χαρακτηριστική ἔκφραση τοῦ ἀγαπητικοῦ ἤθους, τήν
ἴδια τή μαρτυρία τοῦ πνεύματος τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί καταλλαγῆς, ἐνῶ ἀπαραίτητη
προϋπόθεσή του εἶναι ἡ μετάνοια, καθώς βοηθᾶ
στή γνωριμία καί στή συνάντηση μέ τόν «ἄλλο»,
στήν ὑπέρβαση τῆς ἄγνοιας, τῆς καχυποψίας καί
τῆς μνησικακίας, στήν ἄρση τῶν παρεξηγήσεων,
στήν ἀπό κοινοῦ συζήτηση τῶν νέων προκλήσεων. Ὁ «ἄλλος» νοεῖται ὡς ὅλον, ὡς συμπαρών
τῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης καί μέτοχος τοῦ κοινοῦ ποτηρίου ἤ ἀκόμη καί ὡς προσδοκώμενος
μέτοχος. Οἱ παραπάνω, θεμελιώδους σημασίας,
θεολογικές προϋποθέσεις, δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς
1
Σεβ. Μητρ. Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου
(Γαλανάκη), «Οἱ σκοποί τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης», στόν ἐπετειακό τόμο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΚΟΝΙΑ-ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ», Χανιά 2018, σελ. 12-16.
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θεωρητικές διατυπώσεις ἤ λεκτικές ἀκροβασίες,
ἀλλά ἔχουν καίριες συνέπειες γιά τήν ἀποστολή,
τή μαρτυρία καί τήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας στό μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Καί ὡς ἐκ
τούτου καί τῆς ἴδιας τῆς Ἀκαδημίας»2.[...]
Γιά ν’ ἀντιληφθοῦμε τήν σπουδαιότητα τῆς
διαρκοῦς ὄσμωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τήν Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία κηρύσσει καί ὡς σκοπό ὑπηρετεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, ἀρκεῖ νά
ταξιδέψουμε, γιά λίγο, πίσω στήν Ἱστορία καί νά
θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἀναπτύχθηκε
ἀρχικά στό ἰουδαϊκό περιβάλλον καί πολύ σύντομα διαδόθηκε στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο.
Ἔγινε, ὅμως, καί γιά τίς δύο παραδόσεις, «σημεῖον ἀντιλεγόμενον»3. Ἤ, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι
δέ μωρία»4. Καί ὅμως, ὁ Χριστιανισμός κατόρθωσε νά συνθέσει, κατά τρόπο θαυμαστό, αὐτές
τίς δύο παραδόσεις καί, διά τοῦ ἔργου τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, νά διαδώσει μία διδασκαλία πού εἶναι λυτρωτική γιά τούς πιστούς Χριστιανούς, ἀλλ’ ἀποτελεῖ καί ἕνα ἀνεκτίμητης
ἀξίας πολιτιστικό, πνευματικό ἀγαθό γιά κάθε
ἄνθρωπο πού μπορεῖ νά ἀναγνωρίσει τό σπουδαῖο καί τό ὑψηλό, ἀκόμη κι ἄν δέν θρησκεύει.
Καί τοῦτο διότι τό αἰώνιο, μεγάλο μήνυμα τοῦ
Χριστιανισμοῦ, ἔγκειται στό ὅτι ὁ Θεός ἔγινε
ἄνθρωπος, προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση,
γιά νά μπορέσουμε νά συναντηθοῦμε μαζί Του,
νά ἀναμορφώσουμε τήν ὕπαρξή μας καί νά πορευθοῦμε στή σωτηρία: «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο
καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν
Αὐτοῦ». … Πλήρης χάριτος καί ἀληθείας»5. [...]
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, διά τοῦ ἔργου της, συμμορφώνεται πλήρως πρός τίς ἀκόλουθες παραινέσεις τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν
Παύλου, τίς ὁποῖες μέ συνέπεια ὑπηρετεῖ: «Σύ
δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, … δίωκε δικαιοσύνην,
εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραότητα,
2
Κωνσταντῖνος Β. Ζορμπᾶς, «Ἐκκλησιαστικές διαστάσεις τοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης (ΟΑΚ)», στόν ἐπετειακό τόμο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ
- ΔΙΑΚΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ», Χανιά 2018, σελ. 217247.
3
Λουκ. 2,34.
4
Α΄ Κορ. 1,23.
5
Ἰω. 1,14.
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ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως»6.
Ὑπερασπίζεται ἀδιαλείπτως καί μέ παρρησία τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ὀρθοτομοῦσα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας, καί ὑπό τήν σκέπη τοῦ Πατριαρχείου μοχθεῖ ἀκαταπαύστως γιά τήν ὁμόνοια
μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γιά τήν
ἀνάπτυξη τῶν ἐπαφῶν μέ τίς λοιπές Χριστιανικές Ὁμολογίες, γιά τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Μηνύματος καί τῆς Ὀρθόδοξης Μαρτυρίας σέ ὅλο τόν Κόσμο, ὥστε κάθε ἄνθρωπος νά
γίνει κοινωνός τοῦ χαρμόσυνου μηνύματος τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ: «Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ
καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς»7. Διότι,
πράγματι, αὐτό εἶναι τό μήνυμα πού μπορεῖ νά
φέρει τό φῶς τῆς ἐλπίδας στόν σύγχρονο, ταραγμένο κόσμο μας.
Λαμπρό ἐπιστέγασμα καί πλήρης δικαίωση
αὐτῆς τῆς εἰλικρινοῦς, συστηματικῆς καί πνευματικῶς ἀγωνιώδους προσπάθειας γιά τήν ἀνάπτυξη διαλόγου μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀποτέλεσε τό γεγονός ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος
Ἀκαδημία Κρήτης, σάρξ ἐκ τῆς σαρκός καί σέμνωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, φιλοξένησε πρίν ἀπό δύο χρόνια τήν Ἁγία καί Μεγάλη
Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος συγκλήθηκε, ὅπως εἶχε σχεδιασθεῖ, ἀπό τίς 17 Ἰουνίου ἕως τίς 26 Ἰουνίου 2016,
ἐδῶ, στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, στό
Κολυμβάρι Χανίων καί συμμετέσχαν σ’ αὐτήν
οἱ δέκα ἀπό τίς δεκατέσσερις αὐτόνομες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ὀφείλω δέ νά ἐπισημάνω ὅτι
ἡ ἀπουσία ὁρισμένων Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν
κατά τήν ὡς ἄνω Σύνοδο δέν ὀφείλεται, κάθε
ἄλλο, στό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά σέ δικές τους σκοπιμότητες, ὡς πρός
τίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις τῶν ὁποίων γιά τήν
Ὀρθοδοξία πρέπει νά ἀναλάβουν τίς ἱστορικές
6
7

τους εὐθύνες.
Ἐπιπροσθέτως, μέ εἰλικρίνεια καί διάκριση,
ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης ἐπικοινωνεῖ μέ
προσωπικότητες ἀπό τούς χώρους τῆς Ἐπιστήμης καί τοῦ Πολιτισμοῦ, συμβάλλοντας μέ ὅλες
τίς δυνάμεις της στήν οἰκοδόμηση ἑνός καλύτερου Κόσμου, καί κηρύττοντας μέ κάθε εὐκαιρία
καί σέ κάθε χῶρο τίς πανανθρώπινες ἀξίες τῆς
Ὀρθοδοξίας. Αὐτό πού ἀξίζει ἐν προκειμένῳ νά
τονισθεῖ εἶναι ὅτι τό Ἵδρυμά σας προωθεῖ τόν
διάλογο ἀνάμεσα στήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἐπιστήμη, μέ ἀπόλυτο σεβασμό πρός τήν δεύτερη,
ἀναζητώντας τήν συμπόρευση ἐκείνη πού θά
μποροῦσε νά φανεῖ ἡ πιό εὐεργετική γιά τόν Ἄνθρωπο, στήν προσπάθειά του ν’ αὐτοπραγματωθεῖ κατά τήν φύση του καί τόν προορισμό του.
Κλείνω, ἀναλογιζόμενος καί ἀναγνωρίζοντας, εἰλικρινῶς καί εὐθαρσῶς -ὅπως κάνει, ἄλλωστε, καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ Λαοῦ
μας- τήν καθοριστική συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας στούς μεγάλους Ἀγῶνες τοῦ Λαοῦ
μας καί τοῦ Ἔθνους μας. Συνακόλουθα δέ τήν
καθοριστική συμβολή της στήν ὑπεράσπιση τῆς
Ἱστορίας μας καί τῆς Πατρίδας μας.
Τό Ἐθνικό, κυριολεκτικῶς, τοῦτο χρέος
ὀφείλουμε νά τό ἐκπληρώνουμε μέ συνέπεια
πολύ περισσότερο σήμερα, ἐνόψει τῶν μεγάλων
προκλήσεων πού βρίσκονται μπροστά μας, καί
οἱ ὁποῖες θά καθορίσουν, τελικῶς, τήν εὐόδωση
τοῦ Ἱστορικοῦ μας προορισμοῦ.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης τό πράττει στό ἀκέραιο καί τῆς εἴμαστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες
εὐγνώμονες γι’ αὐτό. Ἔχω αἴσθηση τοῦ καθήκοντός μου καί τῆς ἱστορικῆς μου εὐθύνης νά ὑποστηρίξω ὁλόψυχα καί μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις
τό λαμπρό ἔργο πού ἐπιτελεῖ.
Σᾶς εὐχαριστῶ.

Α΄ Τιμ. 6,11.
Ματθ. 4,16.
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Σύναξη Ἑταίρων ΟAK

E

ἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης πραγματοποιήθηκε ἡ 3η Σύναξη τῶν Ἑταίρων
τοῦ Ἱδρύματος, στίς 2 Ὀκτωβρίου 2018.
Τῆς Συνάξεως προήδρευσε ἡ Α.Θ.Π. ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, Ἑταῖρος τοῦ Ἱδρύματος καί, σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό Λειτουργίας τῆς
Συνάξεως τῶν Ἑταίρων, Πρόεδρος αὐτῆς.
Μετεῖχαν, ἐπίσης, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ
Ἑταίρου, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄, ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριάρχου
Ρουμανίας καί τῶν Ἐκκλησιῶν: Ἑλλάδος,
Πολωνίας καί Ἀλβανίας. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης,
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος
Τσέτσης. Μετεῖχαν ἐπίσης μέ τήν ἰδιότητα
τοῦ Ἑταίρου τοῦ Ἱδρύματος οἱ ἐλλογ. κ.κ.
Καθηγητές: Σπύρος Ἀρταβάνης, Γεώργιος
Μπαμπινιώτης καί Ἐλευθέριος Οἰκονόμου. Εἰς τήν Σύναξη αὐτή ἦταν παρόντα
τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, οἱ Συνοδεῖες τῶν Προκαθημένων,
ὁ Σεβ. Μητρολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ,
ὡς ἐπίσης καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος,
ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη, τόν σεβασμό
καί τίς εὐχαριστίες τοῦ Ἱδρύματος πρός
τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους γιά τήν
ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως. Ἀκολούθως
τόν λόγο ἔλαβε ὁ Πρόεδρος τῆς Συνάξεως,
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος. Τῆς προσφωνήσεως
τοῦ Παναγιωτάτου ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμός τοῦ Γεν. Δντοῦ τοῦ Ἱδρύματος, Δρος
Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ, εἰς τόν ὁποῖο ὁ

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

62, Ἰούλιος - Δεκέμβριος 2018 ....

131

Πρόεδρος τῆς Συνάξεως ἀνέθεσε τόν συντονισμό. Ὁ κ. Ζορμπᾶς, ἀφοῦ ἀνέγνωσε
τόν Κανονισμό Λειτουργίας τῆς Συνάξεως
τῶν Ἑταίρων, πρότεινε τήν ἐκλογή μελῶν
τῆς Κοσμητείας τῆς Συνάξεως. Κατόπιν
διαλογικῆς συζητήσεως ἐξελέγησαν ὁμοφώνως οἱ: Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ.
Γεννάδιος, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σούπρασλ
κ. Ἀνδρέας, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, ὡς καί ὁ καθηγητής κ. Σπύρος Ἀρταβάνης. Ἀκολούθως ὁ συντονιστής ἐνημέρωσε τά ἐκλεκτά μέλη τῆς Συνάξεως
διά τό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος καί κατετέθησαν, ὑπό τῶν μελῶν προτάσεις γιά τίς
προτεραιότητες πού χρειάζεται νά θέσει
τό Ἵδρυμα. Κατόπιν εἰσηγήσεως - προτάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος
Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἡ Σύναξις ἀποφάσισε ὅπως στήν Ἀκαδημία δημιουργηθεῖ
Ἰνστιτοῦτο Βιοηθικῆς μέ τήν εὐλογία καί
τίς κατευθύνσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖο καί θά ἀναλάβει
συντονιστικό ρόλο ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας
εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά εὐαίσθητα καί μείζονα
θέματα τοῦ χώρου αὐτοῦ. Ἀκολούθησε
ὑπογραφή Μνημονίου διμεροῦς συνεργασίας μεταξύ τῆς ΟΑΚ καί τοῦ Ἱδρύματος
Τεχνολογίας καί Ἔρευνας, ὡς ἐπίσης καί
μεταξύ τῆς Ἀκαδημίας καί τοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου
Κρήτης. Τόσον ὁ Παναγιώτατος, ὅσο καί
ὁ Ἐπίσκοπός μας ὡς καί ὅλοι οἱ ὁμιλητές ἀναφέρθηκαν μέ λόγους εὐχαριστίας
πρός τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο, ὡς καί
πρός τόν παρόντα Δρα Ἀλέξανδρο Παπαδερό, ἐπί πολλές δεκαετίες Γενικό Διευθυντή τοῦ Ἱδρύματος καί συνοδοιπόρο
τοῦ μεγάλου Ἱεράρχη Εἰρηναίου.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ
κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
ΕΙΣ ΣΥΝΑΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΟΑΚ
(2 Οκτωβρίου 2018)

Π

αναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τοῦ
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Κύπρου, Θεοφιλέστατοι καί Σεβασμιώτατοι ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί τῶν Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος,
Πολωνίας καί Ἀλβανίας, Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατε
κ. Παπαδερέ καί Ἐλλογιμώτατοι Ἑταῖροι, Ἐκλεκτά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Ἐλλογιμώτατε
Γενικέ Διευθυντά τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης, κ. Κωνσταντῖνε Ζορμπᾶ,
Μετά πολλοῦ σεβασμοῦ, τιμῆς καί χαρᾶς
ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς, τούς ὑψηλούς καί ἐκλεκτούς
Ἑταίρους τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς τήν 3ην Σύναξιν
τῶν Ἑταίρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς, Παναγιώτατε καί Θεόλεκτε Πατριάρχα τοῦ Γένους ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Συνάξεως ταύτης καί τοῦ
πνευματικοῦ προστάτου τοῦ Ἱδρύματος, ὡς καί
τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους, τούς Σε-

βασμιωτάτους, Θεοφιλεστάτους καί Ἐλλογιμωτάτους Ἑταίρους τοῦ Ἱδρύματος, τούς ἐγγύς καί
τούς μακράν, μετ’ ὀφειλετικῆς εὐγνωμοσύνης
καί ἀγάπης πολλῆς.
Ἐκφράζομεν τάς ταπεινάς εὐχαριστίας τόσον ἐμοῦ προσωπικῶς ὅσον καί τῶν μελῶν τοῦ
Δ.Σ. τῆς Ἀκαδημίας διά τήν ἀποδοχήν τῆς προσκλήσεώς μας νά συμμετάσχητε εἰς τούς ἐπισήμους ἐπετειακούς ἑορτασμούς, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ζωῆς καί λειτουργίας τῆς ΟΑΚ,
ἀρχῆς γενομένης διά τῆς παρούσης 3ης Συνάξεως τῶν Ἑταίρων, καί ὅσων ἀκολουθήσουν κατά
τό παρόν διήμερον.
Ὁ θεσμός τῶν Ἑταίρων, ἀκολούθως μέ τό
δωδέκατον ἄρθρον τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος, εἶναι: «ὄργανο ἀνωτάτης πνευματικῆς κηδεμονίας τοῦ Ἱδρύματος...» καί ἀποτελεῖται ἀπό διακεκριμένας προσωπικότητας τῆς
Ἐκκλησίας καί τῶν Γραμμάτων, μέ ἐπικεφαλῆς
τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Παναγιότητα,
Πανσέβαστε ἡμῶν Πρωτοστάτα τῆς Ὀρθοδόξου
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Ἐκκλησίας. Εἶναι θεσμός, ὁ ὁποῖος ἐδοκιμάσθη
καί κατηξιώθη εἰς τά πεντήκοντα ἔτη διαλογικῆς πορείας καί μαρτυρίας τῆς Ἀκαδημίας. Κατά
τήν χρονικήν ταύτην περίοδον ἡ καρποφόρος
προσφορά καί διακονία της ἀφορᾷ εἰς τήν καθόλου Ἐκκλησίαν καί εἰς τήν κοινωνίαν ἀφ’ ἑνός
μέν τῆς Μεγαλονήσου καί τῆς Χώρας μας, ἀφ’
ἑτέρου δέ συμπάσης τῆς Οἰκουμένης.
Συμφώνως μέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα, ἐκ
τῶν μέχρι σήμερον ἀνακηρυχθέντων τεσσαράκοντα καί ἑνός Ἑταίρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, οἱ εἴκοσι τρεῖς εὑρίσκονται ἐν
χώρᾳ ζώντων, τούς ὁποίους καί θά μνημονεύσωμεν «ἐν εὐχαριστιακῇ συνάξει» εἰς τήν Θείαν
Λειτουργίαν τῆς αὔριον.
Ἡ παροῦσα Σύναξις καθίσταται ἀναγκαία
διά νά δοθοῦν αἵ κατευθυντήριαι γραμμαί καί
ληφθοῦν αἵ δέουσαι ἀποφάσεις διά τήν πορείαν
τοῦ Ἱδρύματος εἰς τήν νέαν πεντηκονταετίαν,
εἰς ἕνα κόσμον διακρῶς μεταβαλλόμενον καί
στενάζοντα ὑπό τό βάρος πολλῶν ἁμαρτιῶν.
Ἡ ἐπιδίωξις ἀνευρέσεως καταλλήλων συνθηκῶν ζωῆς εἰς ἄλλους πλανήτας, ὡς ἐάν ἡ γήινος
σφαῖρα ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθῇ πλέον εἰς τάς
ἀνθρωπίνας ἀνάγκας, ἤ ὡς ἐάν ὁ πλανήτης τῆς
γῆς διανύει τήν τερματικήν τροχειάν τῆς ὑπάρξεώς του· ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί ἡ ἀδυσώπητος ἐκμετάλλευσις τῶν
φυσικῶν πόρων· ἡ κλιματική ἀλλαγή μέ τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου· τά ἐπιτεύγματα τῆς
ἐπιστήμης, τά ὁποῖα ἀκόμη καί οἱ θεράποντές
της ἀτενίζουν μέ δέος καί ἔντονον προβληματισμόν· ἡ ἀλαζονεία τοῦ ἀνθρώπου ἐπιθυμοῦντος
νά ἐπέμβῃ ἀκόμη καί εἰς τήν γονιδιακήν σύστασιν τῆς φύσεως -ἀνθρωπίνης καί μή· τά ἀναφυόμενα ἐκ τῆς προόδου ταύτης βιοηθικά θέματα· ἡ
καταδυνάστευσις τῶν ἀδυνάτων λαῶν ὑπό τῶν
ἰσχυρῶν τῆς γῆς χάριν τοῦ συμφέροντος· οἱ πόλεμοι καί τά ἐξ αὐτῶν προερχόμενα δεινά· ἡ διπολικότης ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τήν κατανομήν
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν· ἡ κυριαρχοῦσα διάθεσις
ὑπερκαταναλωτισμοῦ· ὁ ἀποπροσανατολισμός,
ἡ ἀριθμοποίησις καί ἡ διάσπασις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου θεωρουμένου, πλέον, μόνον ὡς
βιολογικῆς μονάδος· ἡ ἅλωσις ἀξιῶν καί ἰδανικῶν· «ἡ θεσμοθέτησις πρωτογνώρων ἐκτροπῶν
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τῆς φυσιολογικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων» (Πατράρχης Βαρθολομαῖος)· ἡ ἀλλοίωσις θεσμῶν
καί πνευματικῶν ἀναβαθμῶν· ἡ ἀντικατάστασις
τῆς πίστως εἰς τόν Θεόν ὡς προσωπικόν βίωμα
καί συνάντησις, μέ μίαν πίστιν ἀφῃρημένην, ἰδεοκρατικήν καί κενήν περιεχομένου· ὁ θρησκευτικός φανατισμός καί ἡ υἱοθέτησις τῆς τρομοκρατίας ὡς μέσον ὑπερασπίσεως καί διαδόσεως
τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, ταῦτα πάντα καί τά
συναφῆ μέ αὐτά δέν ἠμποροῦν νά ἀφήνουν ἀδιάφορον ἕν Ἵδρυμα, ὡς εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης.
Τήν εὔσημον καί ἐπίσημον ὥραν ταύτην
ἐπιθυμῶ ὅπως εὐχαριστήσω τά ἀνά καιρούς
μέλη τοῦ Δ.Σ., τά ὁποῖα ποιοῦν τά κράτιστα διά
τήν εὔρυθμον καί ἀνοδικήν πορείαν τοῦ Ἱδρύματος. Ἡ ἐκ μυχοῦ καρδίας, ὡσαύτως, εὐγνωμοσύνη μας τυγχάνει ἀδιαίρετος καί σταθηρά πρός
τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, τόν Πρόεδρον Αὐτῆς Σεβασμιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, διά τήν
ἔμπρακτον καί ἐναργῆ στήριξιν τοῦ Ἱδρύματος,
διά τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγωνίαν Της διά τήν
πρόοδον καί καλήν λειτουργίαν του, ὑλοποιούμενα διά τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπου τῆς
εἰρημένης Συνόδου εἰς τό ἑκάστοτε Διοικητικόν
Συμβούλιον τῆς Ἀκαδημίας.
Εἶναι γνωστόν, ὅτι τό ἔργον τῆς Ἀκαδημίας
ἐντάσσεται εἰς τά πλαίσια τοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ δέ τῆς Μητρός, Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἔργον, τό ὁποῖον
δέν περιορίζεται μόνον εἰς τά καθαρῶς θρησκευτικά καί ἐκκλησιαστικά πράγματα καί θέματα, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί ἀγκαλιάζει πτυχάς
καί ἀγωνίας, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν γενικώτερον εἰς
τόν ἄνθρωπον, τάς ἀνάγκας καί τά προβλήματά
του, ἀναζητοῦντα διά μέσου τοῦ διαλόγου καί
τῆς ἐπικοινωνίας τρόπους ὑπερβάσεως καί διευθετήσεως αὐτῶν.
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία», ὅπως σημειώνετε καί Ὑμεῖς Παναγιώτατε, «δέν βιώνει ἁπλῶς
τά Ἔσχατα εἰς τό παρόν, ἀλλά ἀξιολογεῖ καί μεταμορφώνει τό παρόν, ἀτενίζοντάς το ἀπό τά
Ἔσχατα καί ὑπό τό φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐσχατολογική ὁρμή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς
εἶναι πηγή δράσεως ἐν τῷ κόσμῳ καί διακονίας
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τοῦ συνανθρώπου» (Πατριάρχης Βαρθολομαῖος,
Ὁμιλία κατά τήν θ. Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγ.
Παύλου Χανίων, 26-6-2016).
Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία
Κρήτης ἀπό τήν ἡμέραν πού ἠνέῳξε τάς πύλας
της (13 Ὀκτωβρίου 1968), ὑπῆρξεν συνοδοιπόρος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό πρωτοποριακόν κάλεσμα τό ὁποῖον ἐπεχείρησεν τόν καιρόν ἐκεῖνον τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον
πρός τάς λοιπάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας καί
τόν κόσμον ὅλον, διά τοῦ ἀοιδίμου, μεγάλου ἐν
Πατριάρχαις, Ἀθηναγόρου. Ἡ νεοσύστατος τότε
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης μετά ζήλου πολλοῦ ἠσπάσθη τήν κίνησιν ταύτην καί ἠργάσθη
πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτήν, τοῦ ἐγκαινιασμοῦ,
δηλονότι, καί τῆς ἐνάρξεως ἑνός διαλόγου πρός
τήν, κατά τό δυνατόν, διαμόρφωσιν ἑνιαίας θεωρήσεως τῶν συγχρόνων προβλημάτων τοῦ
ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἔτι δέ τῆς προβολῆς
τῶν ὀρθοδόξων θέσεων πρός ἑτεροδόξους καί
ἑτεροθρήσκους ἐντός τῶν πλαισίων διμερῶν διαλόγων, συμφώνως πρός τό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Τό γεγονός δέ ὅτι μέχρι σήμερον ἔχουν
πραγματοποιηθεῖ 2.484 Συνέδρια εἰς τούς χώρους τοῦ Ἱδρύματος, τά ὁποῖα ἅπτονται θεμάτων
σχετικῶν μέ τήν αὐτοσυνειδησίαν τοῦ ἀνθρώπου, τήν θρησκευτικήν πίστιν, τήν ἐπιστήμην
καί τόν πολιτισμόν εἶναι, νομίζομεν, ἐνδεικτικόν
τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς τῆς Ἀκαδημίας.
Εἰς τόν ἐλλογιμώτατον Δρα κ. Κωσταντῖνον
Ζορμπᾶν, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Γενικοῦ Δντοῦ
τῆς Ἀκαδημίας, ἔχομεν ἀναθέσει σύντομον εἰσήγησιν περί τοῦ θέματος, καί τόν εὐχαριστοῦμεν διά τόν ὅλον συντονισμόν τοῦ ἔργου αὐτοῦ.
Περαίνων τόν χαιρετισμόν αὐτόν ἐπιθυμῶ
νά μεταφέρω καί πάλιν τόν θεόσοφον λόγον καί
τήν καλήν ὁμολογίαν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος περί τοῦ Ἱδρύματος τούτου, ὡς αὕτη διετυπώθη κατά τόν χαιρετισμόν Ὑμῶν, Πανσέβαστε
Πρόεδρε τῆς Συνάξεως ταύτης, πρός τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἐπί τῇ ἀνακηρύξει

αὐτῶν εἰς Ἑταίρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης, τήν 24ην Ἰουνίου 2016:
«Ἡ λειτουργία τῆς Ἀκαδημίας εἰς τήν Μεγαλόνησον Κρήτην, ὅπως τήν ὡραματίσθη ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης κυρός Εἰρηναῖος Γαλανάκης,
μέ τόν στενόν συνεργάτην του Ἐντιμολογιώτατον
Ἀλέξανδρον Παπαδερόν, ἀποτελεῖ μίαν ἀκόμη
ἀπόδειξιν διά τό πῶς ἡ πολιτεία τῶν χριστιανῶν,
ἡ κοινωνία τῶν πιστῶν, μέ τόν σπόρον τῆς πίστεως καί τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μεταμορφώνει τούς θεσμούς, τήν ζωήν, τούς ἀνθρώπους
ἑνός τόπου, ἑνός κράτους καί ὅλου τοῦ κόσμου.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μήτρα, ἡ ὁποία ἀναγεννᾷ τόν
ἄνθρωπον καί τόν κόσμον, μέσα ἀπό τήν εἰρηνικήν καί μυστηριακήν ζωήν της, τήν ἀδιάλειπτον
λατρείαν καί τά παραδείγματα τῶν Ἁγίων της».
Διά τοῦτο, ἀξία καί δικαία οἱαδήποτε τιμή
καί ἔπαινος πρός τά σεβαστά καί πολλά κοπιάσαντα πρόσωπα τῶν συνιδρυτῶν τῆς Ἀκαδημίας. Μεγίστην δέ ἠθικήν ἱκανοποίησιν αὐτῶν
θεωροῦμεν τήν συνέχισιν τῆς πορείας τοῦ Ἱδρύματος μέ πιστότητα εἰς τούς στόχους καί τούς
ὁραματισμούς τούς ὁποίους ἐκεῖνοι ἔθεσαν, τό
ὁποῖον καί ἐπιδιώκομεν πάντες οἱ ἐνταῦθα διακονοῦντες.
Ἐν κατακλεῖδι, καί ἀφοῦ ἐκφράσω εἰσέτι τόν
σεβασμόν καί τάς εὐχαριστίας πάντων ἡμῶν
διά τήν εὐλογητικήν ἔλευσιν καί παρουσίαν
Σας αὐτόθι, παρακαλοῦμεν πάντας νά εὔχησθε
ὅπως Κύριος ὁ Θεός τῶν Φώτων καταυγάζῃ τόν
νοῦν καί τάς καρδίας μας, διά νά πορεύηται τό
σκάφος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης εἰς
εὐδίους λιμένας, συμβάλλουσα καθ’ ὅλην τήν
διάρκειαν τοῦ βίου της εἰς τήν εἰρήνην καί τήν
ἑνότητα τοῦ κόσμου, τήν ἀλληλεγγύην μεταξύ
τῶν ἀνθρώπων, τήν διάδοσιν τῆς μαρτυρίας τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας, μένουσα πιστή καί ἀφωσιωμένη θυγάτηρ τῆς
Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Καί πάλιν, καλῶς ὡρίσατε!
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(2 Ὀκτωβρίου 2018)

Π

ροσφιλεῖς Ἑταῖροι τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης,

αὐτό εἰς τήν ὁμιλίαν μας κατά τήν αὐριανήν ἐπίσημον ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν ἐνταῦθα.
Σήμερον θά συζητήσωμεν, μεταξύ ἄλλων,
Ἄσμενοι σᾶς ὑποδεχόμεθα καί σᾶς καλωσο- καί διά τό μέλλον τῆς Ἀκαδημίας. Προσωπικῶς
ρίζομεν εἰς τήν παροῦσαν Σύναξιν τῶν Ἑταίρων, θεωροῦμεν ὅτι ἐγγύησιν διά τήν μελλοντικήν
ἡ ὁποία, συμφώνως πρός τό Διάταγμα Συστάσε- πορείαν τῆς Ἀκαδημίας ἀποτελεῖ ἡ πιστότης εἰς
ως τῆς Ἀκαδημίας, ἀποτελεῖ «ὄργανον ἀνωτάτης τάς ἱδρυτικάς ἀρχάς, αἱ ὁποῖαι ἐμπεριέχονται εἰς
πνευματικῆς κηδεμονίας» αὐτῆς, ἀνακηρύσσει τό Διάταγμα Συστάσεως τοῦ Ἱδρύματος. Αὐτό
δέ καί τούς Ἑταίρους, κατόπιν «ᾐτιολογημένης ἐνδείκνυται διά τήν διαφύλαξιν τῆς ταυτότητος
τῆς Ἀκαδημίας, καί ὡς ἀναγνώρισις τῆς λαμπρᾶς
Πράξεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου» της.
Τό ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρή- πορείας αὐτῆς μέχρι σήμερον.
Ἡ Ἀκαδημία ηὐλογήθη ὑπό τοῦ πανδώρου
της μέχρι σήμερον, ἐπί πεντηκονταετίαν ὅλην,
ὑπῆρξεν ἐντυπωσιακόν. Θά ἀναφερθῶμεν εἰς Θεοῦ νά στεγάσῃ εἰς τούς χώρους της τάς ἐργα-
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σίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ὁποῖον
ἱστορικόν προνόμιον, ὁποία θεία εὐδοκία! Θεωροῦμεν ὅτι ἡ Ἐγκύκλιος καί τό Μήνυμα τῆς Συνόδου «πρός τόν Ὀρθόδοξο λαό καί κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως» πρέπει νά λειτουργήσουν
ὡς ὁδικός χάρτης διά τό μέλλον τῆς Ἀκαδημίας.
Τά κείμενα αὐτά δεικνύουν ἐμφανέστατα, ὅτι ἡ
πιστότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἱεράν Παράδοσιν αὐτῆς, ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ
ἐμπόδιον διά τήν ἐν τῷ κόσμῳ μαρτυρίαν της,
ἀλλά παρέχει εἰς αὐτήν ὡς ἐφόδιον τήν θεογνωσίαν καί τήν μοναδικήν ἀνθρωπογνωσίαν τῆς
Ὀρθοδοξίας, τό κοινωνικόν καί φιλάνθρωπον
πνεῦμα, τόν πολιτισμόν τοῦ προσώπου καί τῆς
ἀλληλεγγύης, τήν πίστιν εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἐμπιστοσύνην εἰς τήν
πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ καί τήν βεβαιότητα «ὅτι τό
κακόν, ὑπό οἱανδήποτε μορφήν, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν, καί δέν πρέπει
νά ἀφεθῇ νά κατευθύνῃ τήν πορείαν της» (κείμενον Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου: Ἡ Ἀποστολή
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον
κόσμον, Προοίμιον).
Ὁ κόσμος μας εὑρίσκεται σήμερον ἀντιμέτωπος μέ μεγάλα προβλήματα: Τό οἰκολογικόν,
τήν ἀμφισημίαν τῆς τεχνολογικῆς προόδου, τάς
κοινωνικάς ἀνακατατάξεις, τήν ἀξιολογικήν
σύγχυσιν καί τάς ἀκρότητας τοῦ πλουραλισμοῦ,
τόν θρησκευτικόν φονταμενταλισμόν καί τήν

βίαν ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ, τάς πολεμικάς συρράξεις, τήν κοινωνικήν ἀδικίαν καί πολλά ἄλλα.
Δέν θά λύσῃ ἡ Ἀκαδημία μας τά προβλήματα αὐτά, ἀλλά θά τά συζητήσῃ, θά διατυπώσῃ
προτάσεις, θά κινητοποιήσῃ ἄτομα καί θεσμούς,
θά χύσῃ ἔλαιον ἐπί τῶν πληγῶν, θά δώσῃ τήν
ὀρθόδοξον χριστιανικήν μαρτυρίαν. Τό «ὅλα ἤ
τίποτε» δέν εἶναι καλός σύμβουλος καί διά τό
ἔργον τῆς Ἀκαδημίας.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει πολλά καί πολύτιμα νά προσφέρῃ εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Διά
νά συμβῇ αὐτό ὀφείλομεν νά ἐμπιστευώμεθα
εἰς τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί νά ἀγωνιζώμεθα. Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης ἔδειξε τόν τρόπον καλῆς μαρτυρίας ἐν τῷ κόσμῳ. Αἱ ἐπετειακαί ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις ἐπί τῷ ἰωβηλαίῳ,
τιμοῦν τήν ἀγλαόκαρπον πεντηκονταετῆ περίοδον καί τούς συντελεστάς τῆς ἐπιτυχοῦς πορείας. Σηματοδοτοῦν, ὅμως, ὅτι ἡ προσπάθεια
ὀφείλει νά συνεχισθῇ. Μᾶς προτρέπουν καί μᾶς
ἐνδυναμώνουν νά συνεχίσωμεν τόν καλόν ἀγῶνα μέ ὅραμα, νέας πρωτοβουλίας ἔναντι τῶν
σημείων τῶν καιρῶν, καί μέ ἀπόλυτον βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός τῶν θαυμασίων θά εὐλογῇ καί
θα κρατύνῃ τήν διακονίαν μας.
Εὐχαριστοῦμεν διά τήν προσοχήν σας καί
δίδομεν τήν σκυτάλην εἰς τόν συντονιστήν τῆς
Συνάξεως.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΡ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΖΟΡΜΠΑ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(2 Ὀκτωβρίου 2018)

Π

αναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Μέ πολλή μεγάλη χαρά Σᾶς ὑποδεχόμεθα στήν Τρίτη Σύναξη τῶν Ἑταίρων.
Ὁμοίως χαιρετίζουμε ὅλους τους παρόντες Προκαθημένους καί τούς ἐκπροσώπους τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τούς Σεβασμιωτάτους, τούς σεβάσμιους
Κληρικούς καί τούς Ἐντιμολλογιωτάτους Καθηγητές πού ἦλθαν ἀπό κοντά καί μακριά. Εὐχαριστίες γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως καί
γιά τή συμμετοχή στήν κοινή χαρά, ἀλλά καί γιά
νά ἀκούσουμε μέ προσοχή τίς συμβουλές σας ὡς
πρός τίς προτεραιότητες καί τίς προοπτικές γιά
τό μέλλον τῆς Ἀκαδημίας!
Τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀνακηρύσσοντας
τούς Ἑταίρους τοῦ Ἱδρύματος «ἀπονέμει πρός
αὐτούς πάντα τά ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ ὁριζόμενα δικαιώματα». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχετε κάθε
δικαίωμα νά θέτετε ἐρωτήματα καί ἐμεῖς φυσικά ἔχουμε καθῆκον «διδόναι λόγον … παντί τῷ
αἰτοῦντι» (Α΄ Πέτρ. 3,15) γιά τό ἔργο καί τή διακονία μας.
Ἀγγίζοντας τά πενῆντα χρόνια λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος, γευόμεθα τούς καρπούς τῆς
ἀποστολῆς του στόν κόσμο. Μιᾶς ἀποστολῆς
βασισμένης στίς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ
λαοῦ καί τοῦ ἔθνους μας, βαθιᾶς ριζωμένης στήν
πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί
κυρίως ἀντιμετωπίζοντας τά «ἀνακύψαντα προβλήματα» ἐν διαλόγῳ1. Ὅπως ἐπισημαίνετε καί
ἐσεῖς Παναγιώτατε τό «ἔργον τῆς Ἐκκλησίας θεοβούλητον καί διά τούς ἀνθρώπους σωτήριον εἶ1
Ὁμιλία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου κατά τά ἐγκαίνια
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (13 Ὀκτωβρίου
1968).
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ναι ἡ διαρκής ἐπανάληψις τῆς κλήσεως τοῦ Θεοῦ
πρός τόν ἄνθρωπον· ἀνάβα, βλέψον, ἄκουσον,
τήρησον!»2.
Συνεχής ἀνάβασις λοιπόν τό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος μέ ἐπίκεντρο τόν ἄνθρωπο, τήν ἱερότητα
τοῦ προσώπου του καί τήν ἀξιοπρέπειά του, μέ
ζητούμενο πάντα τήν συνύπαρξή του, ὑπόθεση
ἀρκετά δύσκολη3. Γι’ αὐτό, «εἶναι ἐπιτακτική ἡ
ἀνάγκη νά καλλιεργηθεῖ μιά «θεολογία τοῦ διαλόγου», καθώς, «ἡ διαλεκτική εἶναι μία τέχνη.
Εἶναι ἡ τέχνη τοῦ διαλόγου καί τῆς συζητήσεως ἡ τέχνη τῆς συμπράξεως στήν ἀναζήτηση
τῆς ἀλήθειας, ἡ τέχνη τοῦ “ἀπό κοινοῦ φιλοσοφεῖν”»4.
Πολλοί, πολύ συχνά, θέτουν τό ἐρώτημα τί
«παράγουμε» ὡς Ἀκαδημία. Δύσκολο νά ἀπαντήσουμε. Ἀναπτυξιακές ἐμπειρίες θά λέγαμε.
Ἀλλά κι αὐτό δέν εἶναι ἀρκετό. Ἡ μεγαλύτερη,
ὅμως, ἀπάντηση, γιά τή νέα πνοή πού ἔφερε ἡ
2
Ὁμιλία τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ κατά τά
ἐγκαίνια τοῦ Νέου Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (12 Νοεμβρίου 1995).
3
Ὅπως ἐπισημαίνει καί ὁ ἅγιος Ἀλβανίας κ.
Ἀναστάσιος, «ἡ συνύπαρξη βεβαίως δέν εἶναι ἁπλή
ὑπόθεση καί ὑπονομεύεται καί δηλητηριάζεται συχνά. Ἡ ἐξασθένησή της, ἡ διάλυσή της κατά κανόνα
ὀφείλεται στόν ἰό τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, ἀτομικοῦ ἤ
ὁμαδικοῦ, πού ἐκδηλώνεται πολύτροπα», Ἀναστασίου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης
Ἀλβανίας, Συνύπαρξη: Εἰρήνη, Φύση, Φτώχεια,
Τρομοκρατία, Ἀξίες, Θρησκειολογική θεώρηση, ἐκδ.
Ἁρμός, Ἀθήνα 2016, σ. 9.
4
Ἀλέξανδρου Παπαδεροῦ, Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἀκαδημία Κρήτης (Τό ἵδρυμα καί οἱ Σκοποί του),
(Ἀνάτυπο ἀπό τό τεῦχος ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ,
1968-1970, ἔκδ. ΟΑΚ 1971), ἐκδ. ΟΑΚ, 1981.
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ἀπό τό πρίσμα τῶν σοσιαλιστικῶν θεωριῶν καί
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πρόκειται γιά τήν πρώτη
οὐσιαστική συνάντηση Σοσιαλισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. Στό Συμπόσιο συμμετέχουν πολιτικοί,
φιλόσοφοι, ποιητές, συγγραφεῖς, θεολόγοι καί
ἄλλοι διακεκριμένοι σύνεδροι, ὅπως ὁ Francois
Mitterrand καί ὁ Μίκης Θεοδωράκης. [...]

ΟΑΚ στήν κοινωνία καί τήν Ἐκκλησία, εἶναι οἱ
ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι πού ἔκαναν τό πέρασμά τους
ἀπό τήν ΟΑΚ –πέρασμα πού ἀποτέλεσε σταθμό καί ὄχι ἁπλῶς μία παροδική στάση– καί πού
εἶδαν τή ζωή τους νά ἀλλάζει καί νά μεταμορφώνεται, μέ ἀποτέλεσμα νά μεταμορφώσουν καί
οἱ ἴδιοι μέ τή σειρά τους τήν κοινωνία, ἀποτελώντας φορεῖς φωτός μέσα στίς προκλήσεις τῶν
σύγχρονων καιρῶν5. Μνημονεύω στό σημεῖο
αὐτό τόν ἀείμνηστο Καθηγητή Φώτη Καφάτο
ἀπό τίς σημαντικότερες προσωπικότητες στό
χῶρο τῆς ἔρευνας, πολύ φίλο του Ἱδρύματος καί
Ἑταῖρο αὐτοῦ.
Ἄς ταξιδέψουμε, ὅμως, νοερά σέ τοῦτα τά
50 χρόνια, ρίχνοντας κάποιες γρήγορες ματιές
στούς κορυφαίους σταθμούς τῆς ΟΑΚ. Σταχυολογῶ μερικά μόνο ἀπό τά Συνέδρια τῆς Ἀκαδημίας:
Κατά τήν πρώτη δεκαετία, τό 1968 πραγ5
Ἀπόσπασμα ἀπό τόν Χαιρετισμό τῆς Α.Θ.
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου Α΄, Προέδρου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τούς
Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἐπί τῇ Ἀνακηρύξει Αὐτῶν
ὡς Ἑταίρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (24
Ἰουνίου 2016).

ματοποιεῖται τό πρῶτο Συνέδριο τοῦ Ἱδρύματος,
μέ θέμα: «Χριστιανική Λατρεία καί Σύγχρονος
Ἄνθρωπος», ἐνῶ στίς 13 Ὀκτωβρίου 1968 γίνεται ἡ ἐπίσημη τελετή τῶν ἐγκαινίων μέ μεγάλη
διορθόδοξη καί διαχριστιανική συμμετοχή. Ἡ
πολιτική ἀστάθεια πού ἀκολουθεῖ δυσχεραίνει
τίς ἐργασίες τοῦ Ἱδρύματος.
Καθιερώνεται ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
ὡς ἐπίσημος ἑορτασμός τῆς ΟΑΚ καί πραγματοποιεῖται τό πρῶτο –στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κρήτης– Παγκρήτιο Ἱερατικό Συνέδριο, μέ
τήν εὐλογία τοῦ Προκαθημένου τῆς Κρήτης καί
τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Κρήτης. Καθιερώνεται ὁριστικά τό Πρόγραμμα τῆς ΟΑΚ «ΖΩΣΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», στό ὁποῖο συμμετέχουν πάστορες καί
στελέχη ἄλλων Ἐκκλησιῶν.
Ἡ Ἀκαδημία ἀπό τήν ἵδρυσή της συμβάλλει
στήν προετοιμασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ θεολογική διάσκεψη
καί θέμα: «Ἡ Σύνοδος καί τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας», ἐνῶ ἀπό τό 1972 μέ τήν ἐκλογή τοῦ
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου, σέ Μητροπολίτη Γερμανίας,
ἀρχίζει μία νέα ἐκκλησιαστική περίοδος γιά τήν
Ἀκαδημία. Τό 1977 πραγματοποιεῖται τό Διεθνές Συμπόσιο «Σοσιαλισμός καί Πολιτισμός», μέ
θέμα μελέτης τά πολιτιστικά προβλήματα κάτω
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Μέ τό βλέμμα πρός τό μέλλον.
Ἡ ΟΑΚ καί ὁ κόσμος, δύο μεγέθη ἄρρηκτα
συνδεδεμένα –στήν οὐσία ἕνα καί τό αὐτό μέγεθος– πορεύτηκαν μαζί στό πέρασμα τοῦ χρόνου
καί θά συνεχίσουν τό ταξίδι, ἕνα ταξίδι γεμάτο
σταθμούς καί συν-ταξιδιῶτες, ἄλλους ἀνυπόμονους καί ἄλλους γεμάτους ἀπό τή σοφία τῆς
καρτερίας. Μία πορεία μέ πολλές διακρίσεις ἀπό
τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, ἀλλά κυρίως μέ
τή σημαντικότερη διάκριση. τήν καταξίωση στή
συνείδηση τῶν χιλιάδων συνέδρων, μαθητῶν,
φοιτητῶν, καθηγητῶν, κληρικῶν καί ἄλλων οὐκ
ὀλίγων, πού συμμετεῖχαν στίς δράσεις τοῦ Ἱδρύματος.
Μέσα ἀπό τά 2.484 Συνέδρια (ἐλπίζουμε
στό τέλος τοῦ 2018 νά ἔχουν πραγματοποιηθεῖ
2.500 Συνέδρια) πού ἔγιναν ἐδῶ μέχρι σήμερα
δόθηκε μιά μαρτυρία εἰρήνης, διαχριστιανικῆς
καταλλαγῆς καί συνεργασίας, διαθρησκειακοῦ
διαλόγου καί ὑπερβάσεως προκαταλήψεων, παρεξηγήσεων καί ἀγνοίας, καί ἀκόμη μαρτυρία
μετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας στά μεγάλα σύγχρονα
κοινωνικά προβλήματα καί εἰδικῆς μερίμνης της
γιά τήν κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτιστική
ἀνάπτυξη τοῦ τόπου, μερίμνης γιά τήν ἄνοδο
τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου μέ παράλληλη ἀνάπτυξη
πραγματικῆς ζωῆς.
Πῶς θά πορευθοῦμε, λοιπόν; Αὐτό εἶναι τό
μέγα ἐρώτημα πού ἀνακύπτει. Κι ἴσως ἀπάντηση νά μήν ὑπάρχει. Ἴσως, ἀκόμη, ἡ ἀπάντηση νά
βρίσκεται μέσα σ’ αὐτά τά 50 ἔτη ὕπαρξης τῆς
ΟΑΚ. Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἀπευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας πρός τή Μητέρα Ἐκκλησία, τό
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τίς λοιπές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀλλά καί ἀκαδημαϊκούς,
ἐκκλησιαστικούς φορεῖς καί Πανεπιστήμια γιά
μία οὐσιαστική συνεργασία. Χρειαζόμαστε συμμάχους κι αὐτό ἔχει ὡς στόχο ἡ Ὑπογραφή τῶν
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Μνημονίων τόσο μέ τό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, τά Πατριαρχικά Ἱδρύματα, μέ πρωτοβουλία
τοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, τήν Ἱερά
Μονή Χάλκης καί σήμερα μέ τό Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας καί Ἔρευνας καί τό Μουσεῖο Φυσικῆς
Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ὅταν μιλοῦμε γιά προοπτικές μιλοῦμε γιά
ἐναλλαγή προτεραιοτήτων κι αὐτό σημαίνει ὅτι
βρισκόμαστε μέσα στήν τέταρτη βιομηχανική
ἐπανάσταση καί φυσικά σέ μία ψηφιακή ἐποχή
ὅπου ἀλλάζει τό ἀνθρωπολογικό μοντέλο, ὅπως
κι ἐσεῖς τό ἐπισημάνατε, Παναγιώτατε, μετά ἀπό
σχετική ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,
πού προτρέπει τούς Μητροπολίτες τοῦ Θρόνου
νά ἐπιβάλλουν τήν τάξη, γιά νά μήν ὁδηγηθοῦμε
σέ μία «ἠλεκτρονική» λατρεία, ἡ ὁποία θά ἀντικαταστήσει τή λογική λατρεία. Φυσικά καί δέν
θά σταματήσουν τά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια,
θέματα παιδείας, ὁ Διακομματικός διάλογος, τά
Πνευματικά-Κοινωνικά προβλήματα Ἑλλάδος/
Ἑλληνισμοῦ-Εὐρώπης, οἱ ἀνακατατάξεις στήν
οἰκουμένη καί τόν κόσμο! Φυσικά πρέπει νά
ποῦμε ὅτι ἔχουμε πολλά καί στοχευμένα οἰκολογικά Προγράμματα μέ τήν κλιματική ἀλλαγή τήν πιό καθοριστική πρόκληση τῆς ἐποχῆς
μας!6[...]
6
Εἶναι γνωστό ὅτι κανένας ἄλλος ἐκκλησιαστικός ἡγέτης στήν ἱστορία δέν ἔχει φέρει τά
περιβαλλοντικά ζητήματα στό κέντρο τοῦ παγκόσμιου ἐνδιαφέροντος, ἔργο πού τόν ἔχει ἀναδείξει
διεθνῶς ὡς τόν «πράσινο πατριάρχη». Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πιό δυναμικές παρουσίες, ἰδίως μέ τή στάση του ἀπέναντι στά
οἰκολογικά προβλήματα, πού δημιουργοῦνται κυρίως ἀπό τήν ἀπεριόριστη ἀνάπτυξη καί γενικότερα
ἀπό τούς στόχους καί τήν κατεύθυνση τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς. Οἱ θέσεις τοῦ Βαρθολομαίου ἔναντι τῶν περιβαλλοντικῶν προβλημάτων ἔχουν βρεῖ
ἀπήχηση σέ μείζονα Προγράμματα καί πρωτοβουλίες στήν Οἰκουμενική Κίνηση καί ἰδιαίτερα στήν
πορεία γιά μία «Ἐναλλακτική παγκοσμιοποίηση στήν
ὑπηρεσία τῶν ἀνθρώπων καί τῆς γῆς» (=«AGAPE»)
. Μάλιστα ἔχει υἱοθετηθεῖ ὁ ὅρος «περιβαλλοντική
δικαιοσύνη», πού εἶναι ὅρος-κλειδί στίς πατριαρχικές τοποθετήσεις . Ἀκόμη ἔχει βαρύνουσα σημασία ὅτι στήν πρόσφατη οἰκολογική Ἐγκύκλιο τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου «Laudato si» (& 7, 8, 9) γίνεται
ρητή καί συγκεκριμένη ἀναφορά στή συμβολή τοῦ
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Κατακλείοντας, Παναγιώτατε, νά ἐπαναλάβω αὐτό πού εἶπε ὁ Ράνσιμαν, ὅτι ὁ 21ος αἰώνας
θά εἶναι ὁ αἰώνας τῆς Ὀρθοδοξίας. Πολύ φοβᾶμαι, ὅμως, ὅτι δέν θά ἐπαληθευθεῖ αὐτό, ἄν ἡ
Ὀρθοδοξία δέν ἀνοιχτεῖ καί δέν κάνει διάλογο
μέ τόν κόσμο. Καί δυστυχῶς ὑπάρχουν τάσεις
μέσα στήν Ὀρθοδοξία οἱ ὁποῖες εἶναι ἐσωστρεφεῖς καί ἐμποδίζουν αὐτόν τόν διάλογο. Γι’ αὐτό
καί εἶναι πάρα πολύ σημαντικό ὅτι σέ μία μικρή
Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἄρχισε
ἕνας σοβαρός διάλογος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
θεολογίας μέ τόν σύγχρονο κόσμο, χάρις σέ ἕναν
Ἐπίσκοπο πού εἶχε ἀνοικτή σκέψη καί ἀνοικτή
καρδιά καί ἀντιλαμβάνεται τήν Ὀρθοδοξία σάν
καθολική Ἐκκλησία καί ὄχι σάν ὁμολογία, ὅπως
τήν ἔχουν καταντήσει ὁρισμένοι κύκλοι. Αὐτό
τό θεωρῶ, Παναγιώτατε, ἱστορικό γεγονός. Ὅλη
αὐτή ἡ προσπάθεια στρέφεται μέ ἀγάπη πρός τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πού εἶναι ἡ ἔκφραση
τῆς οἰκουμενικότητας, ἡ ἔκφραση τῆς καθολικότητας. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ζεῖ μέ τό
διάλογο, γιατί αὐτή εἶναι ἡ φύση του. Καί ἑπομένως τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης μοιράζονται τό κοινό

αὐτό ἔδαφος τῆς οἰκουμενικότητας, τῆς καθολικότητας καί τῆς διαλεγόμενης Ὀρθοδοξίας.
Καί εἶναι τούτη ἡ διάσταση τῆς ὕπαρξης, ἡ
σχέση μέ τό πρόσωπο, ἡ σχέση μέ τόν κόσμο,
ἀλλά καί ἡ μεταξύ τους ἀδιαίρετη σχέση πού
νοηματοδοτεῖ καί αἱματοδοτεῖ τή ζωή μέσα ἀπό
τήν ποίηση τῶν πραγμάτων. Τούτη τήν ποιητική ματιά ἐξέφρασε καί συνεχίζει νά ἐκφράζει μέ
τόν καλύτερο τρόπο ἡ ΟΑΚ, καθώς μέσα ἀπό τή
σχέση της μέ τόν κόσμο ἀπέδειξε περίτρανα πώς
ἡ Ἐπιστήμη δέν γίνεται σέ σκοτεινά ἐργαστήρια
γεμάτα ἀπό ἄγονη ἐσωστρέφεια, ἀλλά βγαίνει
δημόσια, ἔρχεται σέ κοινωνία καί ταυτοχρόνως
κοινωνεῖ μέ τόν κόσμο, ἀέναα διακονώντας τόν
ἄνθρωπο καί τίς ἀνησυχίες του. Καθημερινά κηρύσσουμε τήν «Ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων»
καί ἐλπίζουμε, στό ὄνομα ὅλων τῶν νέων πού
ἦλθαν καί ὅλων ὅσων θά ἔλθουν στό μέλλον,
τό Ἵδρυμα αὐτό νά ἀποτελέσει μία καινούργια
ἐμπειρία καί μία νέα μαρτυρία τῆς Πεντηκοστῆς
ἐδῶ στήν Κρήτη!
Εἶναι ἕνα Ἵδρυμα γιά τό ὁποῖο σεμνύνεται
ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, ὅπως καί αὐτό ἀπό τήν
πλευρά του καυχᾶται καί ἐνισχύεται ἔχοντας
πνευματικό πατέρα καί προστάτη του τόν ἑκά«beloved Ecumenical Patriarch Bartholomew» ὡς στοτε Οἰκουμενικό Πατριάρχη.
«ἑνός ἀξιοσημείωτου παραδείγματος» («one striking
Καιρός συνεσταλμένος τό λοιπόν….
example») πρωτοβουλίας καί μέριμνας γιά τό περιβάλλον ἐκτός τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.
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