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ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
***
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς πανσωστικῆς νίκης τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ Θανάτου, εἶναι ὁ πυρήν
τῆς πίστεως, τῆς θείας λατρείας, τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χριστεπωνύμου ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ
ζωή τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις καί
τάς διαστάσεις αὐτῆς, διαποτίζεται καί τρέφεται ἀπό τήν
πίστιν εἰς τήν Ἀνάστασιν, ἀποτελεῖ καθημερινόν Πάσχα.
Τό πασχάλιον αὐτό βίωμα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς μας
ἀνακαινίσεως καί ἀκλόνητος βεβαιότης περί τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως τῶν πάντων.
Κατ᾿ ἐξοχήν εἰς τήν εὐχαριστιακήν Λειτουργίαν,
ἡ ὁποία συνδέεται ἀρρήκτως μέ τήν «κλητήν καί ἁγίαν
ἡμέραν» τῆς Κυριακῆς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει αὐτήν τήν ὑπαρξιακήν μετοχήν εἰς τήν Ἀνάστασιν
τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐμπειρικήν πρόγευσιν τῶν εὐλογιῶν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐντυπωσιάζει ὁ ἀναστάσιμος καί εὐφρόσυνος χαρακτήρ τῆς Θείας Εὐχαριστίας,
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

ἡ ὁποία τελεῖται πάντοτε ἐν
ἀτμοσφαίρᾳ χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως καί εἰκονίζει τήν τελικήν καινοποίησιν τῶν ὄντων,
τήν πεπληρωμένην χαράν, τήν
πληρότητα τῆς ζωῆς, τήν μέλλουσαν ὑπέρχυσιν τῆς ἀγάπης
καί τῆς γνώσεως.
Πρόκειται περί τῆς λυτρωτικῆς θεάσεως τοῦ παρόντος
ὑπό τό φῶς τῶν Ἐσχάτων καί
τῆς δυναμικῆς πορείας πρός
τήν Βασιλείαν, περί τῆς ἀκαταλύτου σχέσεως καί συνυφάνσεως τῆς παρουσίας καί τοῦ
ἐσχατολογικοῦ
χαρακτῆρος
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἡ
ὁποία δίδει εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν μοναδικόν δυναμισμόν καί λειτουργεῖ διά τούς
πιστούς ὡς ἔναυσμα καλῆς
μαρτυρίας ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ
Ὀρθόδοξος πιστός ἔχει ἰδιαίτερον λόγον καί ἰσχυρόν κίνητρον διά νά ἀγωνίζεται κατά
τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ, διότι ζῇ
ἐντόνως τήν ἀντίθεσιν μεταξύ
τῶν Ἐσχάτων καί τῶν ἑκάστοτε ἱστορικῶν δεδομένων. Ἐξ
ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, ἡ φιλάνθρωπος διακονία, ἡ βοήθεια
πρός τόν ἐμπερίστατον ἀδελφόν, κατά τό Κυριακόν «ἐφ᾿
ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων,
ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε’, 40),
καί ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη τοῦ
Καλοῦ Σαμαρείτου (βλ. Λουκ.
30-37), συμφώνως καί πρός τό
Πατερικόν «Ἐκεῖνον μάλιστα
ἡγοῦ εἶναι πλησίον, τόν δεόμενον, καί αὐτεπάγγελτος ἐπί
τήν βοήθειαν βάδιζε» (Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης), ἀποτελοῦν προέκτασιν καί ἔκφρασιν
τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους τῆς
Ἐκκλησίας, ἀποκάλυψιν ὅτι ἡ
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ἀγάπη εἶναι ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς, ἔν τε τῷ παρόντι καί ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Ἐσχάτων.
Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ κατανοεῖται καί τό
γεγονός ὅτι ἡ λειτουργική ζωή εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν δονεῖται ἀπό τήν βίωσιν τῆς
«κοινῆς σωτηρίας», τῆς δωρεᾶς τῆς «κοινῆς
ἐλευθερίας» καί τῆς «κοινῆς βασιλείας», καί
ἀπό τήν προσδοκίαν τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως». Κυριαρχοῦν τό «ἡμεῖς», ἡ κοινότης τῆς
ζωῆς, ἡ συμ-μετοχή καί τό σύν-εἶναι, ἡ ἁγιαστική ταύτισις τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας μέ
τήν θυσιαστικήν καί δοξολογικήν ἀγάπην.
Αὐτό εἶναι καί τό συγκλονιστικόν μήνυμα τῆς
ὁλολάμπρου εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως, τῆς
Καθόδου τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἅδην. Ὁ Κύριος τῆς δόξης, κατελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις
τῆς γῆς καί συντρίψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου,
ἀναδύεται νικηφόρος καί ὁλόφωτος ἐκ τοῦ
τάφου, ὄχι μόνος καί φέρων τό λάβαρον τῆς
νίκης, ἀλλά ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας,
συνανιστῶν, συγκρατῶν καί κρατύνων αὐτούς
καί, ἐν τῷ προσώπῳ αὐτῶν, ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος καί ὁλόκληρον τήν κτίσιν.
Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς
«κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς καταργησάσης τό κράτος τοῦ θανάτου πανσθενοῦς
Ἀγάπης, ἠχεῖ σήμερον εἰς ἕνα κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς ἀδικίας, φαλκιδεύσεως τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, εἰς μίαν οἰκουμένην
- Γολγοθᾶν προσφύγων καί μυριάδων ἀθώων
παιδίων. Ἀναγγέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυτον ἀξίαν. Διακηρύττει ὅτι τά παθήματα καί
τά δεινά, ὁ σταυρός καί ὁ Γολγοθᾶς, δέν ἔχουν
τόν τελευταῖον λόγον. Δέν εἶναι δυνατόν νά
θριαμβεύσουν οἱ σταυρωταί ἐπί τῶν τραγικῶν
θυμάτων των. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν,
ὁ Σταυρός εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅμως ἡ ἐσχάτη πραγματικότης, αὐτός πού ὁρίζει καί τό τελικόν σημεῖον
προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.
Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὅτι
ἀποτελεῖ ὁδόν πρός τήν Ἀνάστασιν, πρός τό
πλήρωμα τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἐπί τῆς βάσεως
αὐτῆς, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναφωνοῦμεν: «Ἰδού γάρ
ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».
Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι εἰς τήν Ὀρθοδο« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

ξίαν, ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν δέν εἶναι καταθλιπτική, ἀλλά σταυροαναστάσιμος, ἀφοῦ
τό Πάθος προσεγγίζεται καί βιοῦται διά μέσου
τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία εἶναι «λύτρον λύπης». Διά τό Ὀρθόδοξον αἰσθητήριον, ἡ ἀμετάθετος σύνδεσις Σταυροῦ καί Ἀναστάσεως
εἶναι ἀσυβίβαστος μέ κάθε μορφῆς ἐσωτερικήν
φυγήν εἰς μυστικισμούς ἤ εἰς ἕνα αὐτάρεσκον
εὐσεβισμόν, οἱ ὁποῖοι συνήθως εἶναι ἀδιάφοροι διά τά παθήματα καί τάς περιπετείας τοῦ
ἀνθρώπου ἐν τῇ ἱστορίᾳ.
Τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως εὑρίσκεται, εἰς τήν ἐποχήν μας, ἐπίσης ἀντιμέτωπον τόσον μέ τήν ἀλαζονικήν
αὐτοαποθέωσιν τοῦ συγχρόνου ἐκκοσμικευμένου, λογοκρατουμένου, πεπεισμένου διά τήν
παντοδυναμίαν τῆς ἐπιστήμης, ἑαυτοκεντρικοῦ καί προσκεκολλημένου εἰς τά γεώδη καί
πρόσκαιρα ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου χωρίς
πόθον τῆς αἰωνιότητος, ὅσον καί μέ τήν ἀπώθησιν συνόλου τῆς Ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας καί τοῦ «σκανδάλου» τοῦ Σταυροῦ, ἐν
ὀνόματι τῆς ἀπολύτου ὑπερβατικότητος τοῦ
Θεοῦ καί τοῦ ἀγεφυρώτου χάσματος οὐρανοῦ
καί γῆς.
Ἐπί πᾶσι τούτοις, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
πιστοί, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἔμπλεοι τῆς πείρας τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, λαβόντες φῶς ἐκ τοῦ
ἀνεσπέρου φωτός, ἐν παντί εὐχαριστοῦντες,
τά ἄνω φρονοῦντες, ἔχοντες δέ ἐντεῦθεν ἤδη
τόν ἀρραβῶνα καί τά ἐνέχυρα τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀναβοῶμεν, ἐν Ἐκκλησίᾳ, τό «Χριστός Ἀνέστη!»,
δεόμενοι ὅπως ὁ παθών, ταφείς καί ἀναστάς
Κύριος καταυγάζῃ τάς διανοίας, τάς καρδίας καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, κατευθύνῃ δέ
τά διαβήματα ἡμῶν πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν
καί ἐνισχύῃ τόν λαόν Αὐτοῦ πρός μαρτυρίαν
τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀγάπης «ἕως ἐσχάτου τῆς
γῆς» (Πράξ. α’, 8), εἰς δόξαν τοῦ «ὑπέρ πᾶν
ὄνομα» ὀνόματος Αὐτοῦ.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιη´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ
(2/2018)

«Ὅταν λέγη Ἀνάστασις, ὁ Ἑλληνικός λαός, κρυφία τις χορδή ἀναπαλλομένη εἰς τά μυχιαίτατα
τῆς καρδίας του, ὑπενθυμίζει εἰς αὐτόν καί τοῦ
Γένους τήν ἀνάστασιν καί ὁ Χριστός καί ἡ Πατρίς
συναντῶνται ἐν αὐτῷ ἰσοπαθεῖς καί ἰσόθεοι. Καί
ὅταν λέγῃ Ἀγάπη ὁ Ἑλληνικός λαός ἐκφωνεῖ τήν
γλυκυτάτην τῶν λέξεων, ἤτις κατ’ ἐξοχήν τονιζομένη ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ καί ἀνακηρυσσομένη ἐν τῇ
διδασκαλίᾳ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, παρέμεινεν
ἐν τῇ γλώσσῃ του τό κατ’ ἐξοχήν περιπαθές καί
ἐγκάρδιον ρῆμα, δι’ οὗ ἐκφράζει πάσαν στοργήν
καί πάντα ἔρωτα καί πᾶσαν ἀφοσίωσιν».
(Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης,
ἀπό τό μελέτημά του «Τό Πάσχα»)
Ἀδελφοί μου,
Ἡ ζωή μας τούς τελευταίους χρόνους καί
καιρούς μοιάζει μέ μιά ἀτελείωτη Με-γάλη
Ἑβδομάδα. Γύρω μας σταυρωτές, μέ ἀσύλληπτο
μίσος καί ὄχλοι, μέ ἀδικαιολόγητη πνευματική
ἀναπηρία. Κι ἐμεῖς, σάν τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ, κάποιοι ἀρνούμεθα, κάποιοι ἐγκαταλείπουμε, κάποιοι εἰρωνευόμαστε καί χλευάζουμε,
οἱ περισσότεροι κρυβόμαστε μέ φόβο ἤ ἀμήχανα,
παραμένοντας στήν νάρκη τῆς ὀλιγοπιστίας μας,
θεατές τοῦ σταυρωμένου κόσμου καί ἀνθρώπου.
Συνεχίζουμε νά σταυρώνουμε τούς ἄλλους, κάνοντας ἐπίδειξη τῆς δύναμής μας καί δείχνοντας
τήν ἀσχήμια πού κρύβεται μέσα μας. Σέ αὐτόν,
λοιπόν τόν ταραγμένο καί πολύπαθο κόσμο μας,
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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σέ ἐποχές κρίσης, ὅπως μάθαμε νά τίς λέμε, λησμονώντας πώς ἡ ἀκρισία πού κυριαρχοῦσε τόσο
καιρό προκάλεσε ὅλο αὐτό τόν ζόφο.
Στό παραλήρημα τῆς παγκόσμιας ἀπελπισίας καί στήν βοή τῶν ποικίλων ἀπειλῶν, ἀνακατατάξεων καί σκοταδιῶν ἀνέτειλε καί πάλι
τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀνάστασης. Ἀντηχεῖ καί πάλι
ἡ ὁμολογία τῶν μαθητῶν «ὅτι Ἀνέστη ὄντως
ὁ Κύριος», ἐνῶ ἀκούγεται ὁ ἀντίλαλος σέ ὅλη
τήν οἰκουμένη ὅτι «Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος».
Ἡ Παναγάπη, ὁ Χριστός, μέ τήν Σταύρωση καί
τήν Ἀνάστασή Του ἐξαγνίζει, λυτρώνει, σώζει καί
ἐλευθερώνει τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο, καθώς
ὁ δικός Του Σταυρός εἶναι τό μέτρο τῆς ἀγάπης
Του καί ἡ Ἀνάστασή Του ἡ ὀμορφιά καί ἡ δύναμη
αὐτῆς τῆς ἀγάπης.
Ὅμως ἀδελφοί μου! Πόσοι ἀπό ἐμᾶς πιστέψαμε πώς μέ τήν ἀγάπη μποροῦμε «νά ἀποκτήσουμε ὅλο τόν κόσμο», ὅπως σημειώνει καί ὁ
Ντοστογιέφσκυ; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς κρατᾶμε ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστης μας; Πόσοι ἀπό
ἐμᾶς κατανοοῦμε αὐτό πού λέει ὁ ἴδιος μεγάλος
συγγραφέας, μέσῳ τῶν ἡρώων τοῦ ἔργου του
«Ἀδελφοί Καραμαζώφ», Ζωσιμᾶ καί Ἀλιόσα: «Ἡ
ζωή θά σοῦ φέρει πολλές δυστυχίες καί μέ αὐτές
ἴσα - ἴσα θά γίνεις εὐτυχισμένος καί θά εὐλογήσεις τή ζωή καί θά ἀναγκάσεις καί ἄλλους νά
τήν εὐλογήσουν. Ἡ ὀδύνη εἶναι ἡ ὁδός τῆς μετάνοιας, ἀλλά καί τῆς χαρᾶς. Τῆς χαρᾶς, πού δίνει
τό ξεπέρασμα τῆς ἀποτυχίας καί τῆς ἀπελπισίας,
πού εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία καί τό μοναδικό ἀδιέξοδο»; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς πιστεύουμε ὅτι οἱ
δοκιμασίες ὁδηγοῦν στήν ὑπομονή, ἡ ὑπομονή
στόν δοκιμασμένο χαρακτήρα καί ὁ δοκιμασμένος χαρακτήρας στήν ἐλπίδα· καί ἡ ἐλπίδα δέν
ἀπογοητεύει; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς, τίς ἡμέρες αὐτές,

δέν ἀνταλλάσουμε εὐχές ὅπου ἡ Ἀνάσταση συνδυάζεται μέ τά ὄνειρα, τίς προσδοκίες, τίς ἐλπίδες, τίς καρδιές; Φράσεις δηλ. δίχως νόημα γιά
νά καλύψουν ἁπλά τήν ἀμηχανία καί τήν ἀνάγκη
ἔκφρασης μιᾶς εὐχῆς, σέ μιά γιορτή πού πολλοί συμμετέχουν, σέ ἕνα γεγονός πού ὅλοι τό
γιορτάζουν, ἀλλά πού λίγοι τό ἀποδέχονται καί
ἀκόμα λιγότεροι τό κατανοοῦν; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς
πιστεύουν τά λόγια του Χριστοῦ: «Ἐάν μή ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσῶν εἰς τήν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτός
μόνος μένει. Ἐάν δέ ἀποθάνῃ πολύν καρπόν φέρει» (Ἰωάν. 12,24). Πόσοι δηλαδή πιστεύομε ὅτι ἡ
θυσία καί ὁ θάνατος ἔχουν ἀποτέλεσμα τήν Ἀνάσταση; Πόσοι κατανοοῦμε, συνειδητοποιοῦμε,
ὅτι γιά τόν Χριστό δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα καί
ἄλυτα προβλήματα. Δέν ὑπάρχουν ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα καί πάθη ἀξεπέραστα. Δέν ὑπάρχει
ἀπελπισία. «Κράτα τήν ψυχή σου στόν Ἅδη καί
μή ἀπελπίζεσαι» (ἅγιος Σιλουανός). Ἀφοῦ ἡ δική
Του Ἀνάσταση ἄλλαξε τά πάντα καί γέμισε τήν
οἰκουμένη ὅλη μέ φῶς, χαρά, ἐλπίδα. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά
καταχθόνια».
Αὐτό τό φῶς, ἀδελφοί μου, τό φῶς τῆς ἐλπίδας, τῆς ἀγάπης, τῆς χαρᾶς, τῆς ζωῆς, τό φῶς πού
διαλύει τά σκοτάδια, νικᾶ τόν θάνατο καί τήν
παρακμή καί μεταμορφώνει τήν ζωή μας, μέ τήν
δύναμη καί τήν χάρη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ,
αὐτό τό φῶς ἄς πλημμυρίσει καί καταυγάσει τίς
ψυχές καί τίς καρδιές μας, μήπως καί μυρίσει λίγο
ἄνοιξη ἡ ζωή μας, μήπως και ἀνατείλει καί πάλι
τό χαμόγελο, μήπως καί ἀνακαινιστοῦμε μέσα
στήν δική Του ἄληκτη καί ἀπέραντη Ἀειζωΐα.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!
Ἀδελφοί καί τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Ἕνας ἄλλος ἑορτασμός
στή Μάχη τῆς Κρήτης.
Ἡ Μάχη τῆς Κρήτης (Μάιος 1941) εἶναι
μιά ἰδιαίτερα φονική μάχη στόν πεντάχρονο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πού στοίχισε στήν
ἀνθρωπότητα πάνω ἀπό 50 ἑκατομμύρια
ἀνθρώπινες ὑπάρξεις καί ἄλλες ἀναρίθμητες
ἠθικές καί ὑλικές ζημιές.
Στόν πόλεμο αὐτό πού αἱματοκύλισε τόν
κόσμο, ἡ Ἑλλάδα εἶχε τό μερτικό της σέ θριάμβους καί θυσίες κι ἡ Κρήτη πιστή στήν ἱστορία
της ἔκαμε τό χρέος της στήν τιμή καί τήν ἐλευθερία, ἀλλά καί τό πλήρωσε μέ τό αἷμα καί τό
πνεῦμα της.
Τιμοῦμε λοιπόν τή μνήμη τῶν γενναίων
ὑπερασπιστῶν τῆς Κρητικῆς γῆς καί ἐλευθερίας.
Τιμοῦμε τή μνήμη των πατέρων μας καί
τῶν άδελφῶν μας, πού μ’ ἕνα ὁποιοδήποτε
τρόπο πέσανε στή Μάχη τῆς Κρήτης.
Τιμοῦμε τή μνήμη των, ἀλλά καί ἀκοῦμε τό
παράπονό των ὅπως τό ἐκφράζει ὁ συγγραφέας τῆς Ἀποκάλυψης.
«Καί ὅτε ἤνοιξε (τό ἀρνίον) τήν πέμπτην
σφραγίδα εἶδον ὑπό κάτω τοῦ θυσιαστηρίου
τάς ψυχάς τῶν ἐσφαγμένων διά τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ καί τήν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου καί ἔκραξαν φωνήν μεγάλην λέγοντες. Ἕως πότε, ὁ Δεσπότης ὁ Ἅγιος καί ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καί
ἐκδικεῖς τό αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων
ἐπί τῆς γῆς;» (Ἀποκ. 6,9).
Φωνάζουν τά θύματα τῶν μαχῶν καί τῶν
πολέμων, ὡς πότε θά γίνονται παγκόσμιοι πόλεμοι καί μάχες φονικές στήν Κρήτη;
Ὡς πότε ὁ ἄνθρωπος θά καταφεύγει στό
ἔγκλημα τοῦ πολέμου γιά νά λύνει τά προβλήματα καί τίς ὑποθέσεις πού ἔχει μέ τό συνάνθρωπό του;
Ὡς πότε ἡ λογική τοῦ ἀνθρώπου θά μωραίνεται μέ τή παράκρουση τῶν πολέμων;
Ὡς πότε οἱ θρησκεῖες θά κάνουν μόνο
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολιτου πρώην Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη, «Μαρτυρία ΕΙΡΗΝΗΣ», Χανιά 1984.
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μνημόσυνα στά θύματα τῶν πολέμων
καί θά ἀφήνουν τόν ἄνθρωπο ἀνυπεράσπιστο στίς δαιμονικές δυνάμεις, πού
σάν ἄτομο καί σάν ὁμάδα ἔχει μέσα
στόν ἑαυτό του;
Αὐτό εἶναι τό παράπονο τῶν θυμάτων ὅλων τῶν πολέμων καί προπάντων
ἐκείνων τῶν ἀθώων, πού δέχονται τήν
ἐπίθεση μέσα στό σπίτι των ἀπό παράφρονες, ἐγωϊστές καί συμφεροντολόγους κατακτητές.
Καί τό παράπονο αὐτό πρέπει νά
τό ἀκούσουμε ὅλοι μας καί νά τό σεβαστοῦμε. Ἀμέσως μετά τό τέλος τοῦ
πολέμου οἱ πρῶτοι Γερμανοί τουρίστες
πού ἦρθαν στήν Κρήτη ἔγιναν καλόδεκτοι, χωρίς μνησικακία. Ἡ Κρήτη ἔδειξε
καί ἐδῶ τή γενναιοδωρία καί τόν ἱπποτισμό της.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ Γερμανία
δέχτηκε 400 χιλιάδες Ἕλληνες (ἀνάμεσα σ’ αὐτούς 20-25 χιλιάδες Κρῆτες)
νά δουλέψουν στά ἐργοστάσια της.
Πραγματοποίησε δέ καί ἄλλες χειρονομίες συγνώμης, ὅπως εἶναι τά ἔργα τῆς
ὀργάνωσης «Suhnezeichen» (Συμφιλίωση) σέ πολλά καταστρεμμένα χωριά τῆς
Κρήτης.
Τά ὀστά τῶν Γερμανῶν καί τῶν
Συμμάχων πού πέσανε στήν Κρήτη ἀναπαύονται στό φιλόξενο Κρητικό χῶμα,
στό κοιμητήριο τοῦ Μάλεμε καί χιλιάδες
Ἕλληνες πού κλειστήκανε στά στρατόπεδα συγκεντρώσεων ἤ πού πέθαναν
σέ ἀτυχήματα ἐργασίας, ἀναπαύονται
τό ἴδιο στό βορεινό κλῖμα τῆς Γερμανίας.
Καί ἀπό ὅλα τά πεδία τῶν μαχῶν
καί τῶν πολέμων τοῦ κόσμου ἡ ἴδια
κραυγή ἀκούγεται: Μή σκοτώνετε. Τό
ἴδιο μήνυμα μᾶς ἔρχεται: ΕΙΡΗΝΗ.
Σήμερα μάλιστα πού μέ τά σύγχρο-
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να πυρηνικά ὅπλα πόλεμος θά σήμαινε
ὄχι ἁπλῶς μερικές χιλιάδες νά πέφτουν
στά πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλά γενικά καταστροφή τῆς ἀνθρωπότητας, τό θέμα
τῆς εἰρήνης γίνεται θέμα ζωῆς καί θανάτου, γιά ὅλους τούς λαούς τοῦ κόσμου,
μικρούς καί μεγάλους πλούσιους καί
πτωχούς.
Μέσα σ’ αὐτήν λοιπόν τήν προοπτική τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, (μέ πρῶτο
στόχο τόν ἀφοπλισμό σ’ Ἀνατολή καί
Δύση), εἶναι πού πρέπει νά γιορτάζουμε
τά πολεμικά γεγονότα.
Νά γιορτάζομε τίς μέρες τῶν μαχῶν
καί τῶν πολέμων, νά τιμοῦμε τά θύματά των, γιά νά στοχαζόμαστε πάνω στά
λάθη καί τά πάθη μας καί ὄχι γιά νά ξεφαντώνομε ἀδιαφορώντας καί ν’ ἀκονίζομε τά μαχαίρια μας γιά νέους πολέμους.
Μέσα στήν προοπτική αὐτή καί
οἱ γιορτές γιά τή Μάχη τῆς Κρήτης θά
μποροῦσαν ν’ἀλλάξουν καί νά συνδιασθοῦνε μέ Συνέδρια Εἰρήνης.
Στά Συνέδρια αὐτά μαζί μέ τά Μνημόσυνα τῶν πεσόντων καί μέ τήν παρουσία ὅλων ἐκείνων πού πολεμήσανε
στή Μάχη τῆς Κρήτης (ἦταν κι αὐτή μιά
Μάχη τῶν Ἐθνῶν) θά ὑπάρχει καί ἕνα
πρόγραμμα συζητήσεων γιά τήν Εἰρήνη στό Μεσογειακό χῶρο κα εὐρύτερα
στόν κόσμο.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Κρήτη πού
χρόνια καί αἰῶνες τώρα «ὑποβλέπεται»
καί δεινοπαθεῖ σάν φρούριο καί στρατηγεῖο πολέμων θά μποροῦσε νά μετατραπεῖ σέ στρατηγεῖο Εἰρήνης.
Καί αὐτό θά ἦταν τό Ἱερότερο Μνημόσυνο στή Μάχη τῆς Κρήτης καί ὁ καλύτερος προγραμματισμός γιά τό μέλλον τοῦ τόπου μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Τί νά κάνομε γιά νά σώσομε τήν ψυχή μας.
«Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;». (Μαρκ. 10,18)
Τά παραπάνω ἁγιογραφικά λόγια εἶναι
ἐκεῖνα πού ἀπηύθυνε κάποιος γονυπετῶν πρός
τόν Χριστόν. Εἶχε τήν λυτρωτική ἀγωνία τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς του, ἤ ὅπως ὁ ἴδιος ἀνέφερε, νά
κληρονομήσει τήν αἰωνία ζωή ἤ τόν παράδεισον
ὅπως ἀλλοιῶς λέμε. Ἕναν προβληματισμόν πού
ὅλοι πρέπει νά ἔχομε κάνοντας τήν κατάλληλη
κάθε ἡμέρα προετοιμασία.
Ὁ κάθε χριστιανός καθημερινά ἀθλεῖται στό
στάδιο τῶν ἀρετῶν καί ὄχι μονάχα τήν Μεγάλη
Τεσσαρακοστή. Σάν τόν ἀθλητήν νά τρέχει μπροστά καί νά μή ρίχνει κανένα βλέμμα πρός τά πίσω
γιατί ἄλλοι θά τόν προσπεράσουν, ἔτσι ἀκριβῶς
ὅπως ἔκανε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πού πρέπει
νά εἶναι τό πρότυπό μας: «Τά μέν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δέ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος»
(Φιλιππ. 3, 14). Ἄλλωστε «ὑπῆρξα ἄνθρωπος καί
αὐτό σημαίνει ἀγωνιστής» (Rilke). Καί, γιά νά θυμηθῶ πάλι τόν Ἀπόστολο Παῦλον: «Τόν ἀγῶνα
τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν
πίστιν τετήρηκα» (Β΄Τιμ. 4,7).
Ἐκεῖ πού κλείνομε τούς λογαριασμούς μας,
τί ξοδέψαμε, τί χρωστοῦμε, τί μᾶς ἀπόμεινε, ἄς
κάνομε καί ἕνα λογαριασμόν τῶν ἀρετῶν μας.
Νά δοῦμε ἄν πέρασε ἡ ἡμέρα χωρίς καμμιά ἀρετή. Τό χωράφι ἀπέραντο ἕτοιμο νά δεχθεῖ τήν
σπορά μας. Ἐμεῖς, νά εἴμαστε οἱ καλοί σπορεῖς
(Μαρκ, 4,3) καί ὁ Θεός θά εὐλογήσει τήν σποράν. Ἄλλωστε, μήν ξεχνᾶμε ὅτι «οὐ τοῦ θέλοντος
οὐδέ τοῦ τρέχοντος, ἀλλά τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ»
(Ρωμ. 9,16).
Μήν στηριζόμαστε στίς δικές μας δυνάμεις
καί μήν ἀναπαυόμαστε στίς «ἀρετές» μας. Ἀκόμη κι ἄν εἴμαστε ἐντάξει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κατά
τή δική μας γνώμη!. Καί τότε λέμε ὅτι εἴμαστε
ἀνάξιοι. Ἄλλωστε, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ὡς χριστιανοί νά εἴμαστε καθαροί ἐνώπιον Του. Μᾶς τό
λέγει ξεκάθαρα ὁ Χριστός «Ὅταν ποιήσητε πάντα
τά διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοι
ἐσμέν, ὅτι ὅ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν
(Λουκ. 17, 10).
Στήν ζωή δέν ἤλθαμε σάν μόνιμοι κάτοικοι
καί προπαντός κατακτητές, ἤλθαμε σάν πάροικοι

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου
Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου
(Πραξ. 7,6,22, Ἐφεσ. 2,12, Α΄ Πέτρ. 2,11). Ἡ
ζωή, ὅπως θά πεῖ ὁ Μπετόβεν «εἶναι μιά γέφυρα
πού περνᾶ ὁ σκοπός τῆς ζωῆς». Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά πεῖ ὅτι εἶναι ἁγιασμός ἡμῶν.
(Α΄Θεσσ. 4,3). Στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή
(11,13) θά πεῖ ὅτι εἴμαστε «ξένοι καί παρεπιδήμοι ἐπί τῆς γῆς».
Μέσα, λοιπόν, στήν παροδικότητα τῆς ζωῆς
μας τί κάνομε γιά νά σώσομε τήν ψυχή μας;
Πάνω σ’ αὐτό τό ἐρώτημα ἄς ἀκούσομε τί
λέγει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής: «Ἐφ’
ὅσον γνωρίσαμε λοιπόν, τόν φόβον τοῦ Κυρίου,
τήν καλωσύνη καί τήν φιλανθρωπία Του ἀπό τήν
Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, ἄς ἐπιστρέψουμε μέ ὅλη τήν καρδιά μας. Ποιός ὁ λόγος νά
χαθοῦμε ἀδελφοί; Ἄς καθαρίσομε τά χέρια οἱ
ἁμαρτωλοί. Ἄς ἁγνίσουμε τίς καρδιές μας, οἱ δίψυχοι. Ἄς ταλαιπωρηθοῦμε καί πενθήσουμε καί
νά κλαύσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας. Ἄς δώσουμε
τέλος στίς πονηρίες μας καί νά πιστέψουμε στήν
εὐσπλαχνία τοῦ Κυρίου. Ἄς φοβηθοῦμε τίς ἀπειλές Του καί νά φυλάξουμε τίς ἐντολές Του. Ἄς
ἀντισταθοῦμε στούς λογισμούς μας καί νά ζητήσομε ἀπό τόν Θεόν βοήθεια καί ἄς φυγαδεύσομε
ἀπό πάνω μας τά πονηρά καί ἀκάθαρτα πνεύματα.
Ἄς διεγείρομε ὁ ἕνας τόν ἄλλο σ’ ἕναν παροξυσμό ἀγάπης καί καλῶν ἔργων. Ἄς μή γεννηθεῖ φθόνος μεταξύ μας καί νά μήν ἐξαγριωθοῦμε
ὅταν μᾶς φθονοῦν. Καλύτερα νά συμπαθήσει ὁ
ἕνας τόν ἄλλον καί μέ τήν ταπεινοφροσύνη νά
γιατρευτοῦμε μεταξύ μας. Ἄς μήν ὑπάρξει κατάκριση μεταξύ μας, μήτε εἰρωνία, γιατί ὁ ἕνας εἶναι
μέλος τοῦ ἄλλου. Ἄς ἀποβάλλομε ἀπό πάνω μας
τήν ἀμέλεια καί τήν ραθυμία καί νά σταθοῦμε μέ
ἀνδρεία ἀγωνιζόμενοι κατά τῶν πνευμάτων τῆς
πονηρίας, ἐπειδή ἔχομε παράκλητο πρός τόν
Πατέρα τόν δίκαιο Ἰησοῦ Χριστόν».
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Μνημονεύομεν Εἰρηναῖον Γαλανάκην
Τοῦ κ. Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη
Διδασκάλου - Λογοτέχνου

Μ

νημονεύομεν Εἰρηναῖον Γαλανάκην
τόν Χριστιανόν. Σέ
ἐνεστῶτα μά καί σέ μέλλοντα χρόνο τό ρῆμα, ὅπως
ἔχω ξαναγράψει. Καί γι’
αὐτά πού εἶπε καί ἔγραψε,
ἔτσι ὅπως αὐτός τά εἶπε καί
τά ἔγραψε. Κυρίως ὅμως γι’
αὐτά πού εἶπε καί ἔπραξε,
ἔτσι ὅπως αὐτός τά ἔπραξε
κατά τή διάρκεια τῆς ὑπεραιωνόβιας γήινης παρουσίας του. Τί σημασία ἔχει
ἄν τόν γνωρίσαμε ἤ δέν
τόν γνωρίσαμε ἀπό κοντά.
Ὅλοι χωροῦμε στή μεγάλη
πλατεία τῆς εὐθύνης του,
τῆς εὐθύνης πού τοῦ εἶχε
ἀναθέσει ὁ Θεός. Ὅλοι ἀνήκουμε στό «ποίμνιο τῆς φι-

λίας καί τῆς ἀγάπης του», ὅπως χαρακτηριστικά ἔχει
γράψει ὁ ἴδιος. Ἰδιαίτερα αὐτές τίς μέρες πού συμπληρώνονται πέντε χρόνια ἀπ’ τό φευγιό του γιά τή Χώρα
τοῦ Φωτός, μνημονεύομεν Εἰρηναῖον Γαλανάκην τόν
Χριστιανόν.
Ἤμουν κι ἐγώ ἐκεῖ… Τήν λαμπροφόρο, τή βαϊοφόρο ἐκείνη ἡμέρα τῆς ἐπανενθρόνισής του στή φτωχική
πλήν ὅμως πολύ ἀγαπημένη Μητρόπολή του, Κισάμου
καί Σελίνου. Εἶχε βουλιάξει ἀπό κόσμο τό Καστέλλι, πᾶνε
37 χρόνια ἀπό τότε. Ὁ λαός ἔφερνε, κάτι πού δέν ἔχει
ξαναγίνει, πίσω, μέ τό “ἔτσι θέλω”, τόν ἐπίσκοπό του.
Θυμοῦμαι τή χαρά στά λάμποντα μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ὀρθοδοξία (κι ὀρθοδοξία ὅπως ἔλεγε ὁ Παππούς σημαίνει ὀρθροπραξία) εἶχε νικήσει.
Ἤμουν κι ἐγώ ἐκεῖ… Στίς 23 Αὐγούστου 2005, ἡμέρα
τῆς παραίτησής του ἀπ’ τόν ἐπισκοπικό θρόνο. Πατεῖς
μέ πατῶ σε καί τότε ὁ κόσμος στό Καστέλλι, πού τό
βρῆκε, ὅταν πρωτόρθε δεσπότης τό 1957 χωριό καί τό
ἄφησε σφύζουσα ἀπό ζωή πόλη. «Νά ἀγαπᾶτε τόν συνάνθρωπό σας, νά βοηθᾶτε τή δυστυχία του, νά συγχωρεῖτε τά λάθη καί νά ὑπερασπίζετε τό δίκιο του, ἀπό
τό ψωμί, ὡς τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου», μιά ἀπ’ τίς παρακαταθῆκες του.
Ἤμουν κι ἐγώ ἐκεῖ… Τή Μεγάλη Πέμπτη του 2013,
στίς 2 Μαΐου, τήν ἡμέρα τῆς κηδείας του, στήν Κίσαμο
πόλη. Τήν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Ἀποχαιρετισμοῦ. Στόν
“Ἱππότη τοῦ Σταυρού”, στόν “Φτωχούλη του Θεού”, στόν
“Κοινωνικό Ἀγωνιστή”, στόν “Ὁραματιστή Πραγματοποιό”, στόν Εἰρηναῖο τῆς εἰρήνης, στόν Εἰρηναῖο τῆς
Καρδιᾶς μας! Ὄχι δέν ἔκλαιγε τό συρρεῦσαν ἀπ’ ὅλες
τίς γωνιές τῆς Κρήτης καί ἀπό τά διάφορα μέρη τῆς
Ἑλλάδας, μέγα πλῆθος. Δέν κλαῖνε οἱ ἄνθρωποι στήν
Κοίμηση τῶν Ἁγίων! Ἅγιος στή συνείδηση τοῦ λαοῦ ὁ
Παππούς… Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, πού λειτουργοῦσε στό
ὄνομά του. Ἕνας πρεσβευτής τοῦ οὐρανοῦ στή γῆ.
“Ο Χριστός σημάδεψε τήν Κρήτη”, ὁ τίτλος ἑνός
ἀπ’ τά πολλά (35 ἄν τά λογαριάζω σωστά) βιβλία πού
ἔγραψε ὁ ταπεινός αὐτός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου τῆς
Ἀγάπης γιά τόν συνάνθρωπο. “Ο Εἰρηναῖος σημάδεψε
τή ζωή μου”, ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου πού θά μποροῦσαν νά
γράψουν ὅλοι ὅσοι ἔτυχε νά τόν γνωρίσουν λίγο ἤ πολύ
(ἕνας ἀπ’ αὐτούς κι ἐγώ) ἀπό κοντά…
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Ἕνας ἀφανής καλόγερος
τοῦ τόπου μας
Τό ἔτος 1977, πού τοποθετήθηκα κανονικός
ἐφημέριος στήν μικρή μέν ἀλλά εὐλογημένη ἐνορία Σηρικαρίου, βρῆκα σ’ αὐτήν χριστιανούς φιλότιμους, φιλόξενους, φιλάνθρωπους καί τό περισσότερο φιλόχριστους. Ἡ τετραετής παραμονή
μου σ’ αὐτή τήν ἐνορία σημαδεύτηκε ἀπό πολλές
χαρές καί εὐλογίες καί ἀπό πλούσια βιώματα καί
ἐμπειρίες. Ἀπό τίς πρῶτες κιόλας ἡμέρες ἄκουσα
ἀπό στόματα εὐσεβῶν ἡλικιωμένων ἀνθρώπων,
ὅτι ἡ ἐνορία τους γέννησε καί ἀνέδειξε ἐνάρετες
ἐκκλησιαστικές μορφές, μέ πλούσια καί ὑπερφυσικά χαρίσματα, οἱ ὁποῖες δόξασαν τόν Χριστό
καί λάμπρυναν τήν Ἐκκλησία Του.
Ἔμαθα γιά τόν Ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου κυρό Γεράσιμο Στρατηγάκη, μορφή ὁσιακή
καί τύπο πραγματικοῦ ποιμένος, μέ πλούσια θρησκευτική, πατριωτική καί ἐθνική δράση καί προσφορά στόν λαό τῶν ἐπαρχιῶν μας καί εὐρύτερα
στήν Ἐκκλησία καί τό ἔθνος, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στόν οἰκισμό Στρατηγιανά Σηρικαρίου καί
ἀναπαύεται στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδας ( τῶν
Τζαγκαρόλων) Ἀκρωτηρίου.
Ἄκουσα γιά τόν Νικόλαο Τζανακάκη, τόν
μετέπειτα Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό, τόν ἄνθρωπο τῆς ὑπομονῆς, τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης καί τῆς
καρτερίας, ἀπό τήν γειτονιά Κωστογιάννηδες, τόν
ὁποῖον κατόπιν σχετικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, τόν
ἁγιοκατάταξε τό σεπτό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τό ἔτος 2013.
Πληροφορήθηκα ἀκόμα γιά τόν ἐνάρετο καί
εὐσεβῆ ἱερομόναχο Γερβάσιο Κονταξάκη, ἕναν
ἀφανῆ Ἅγιο, τοῦ ὁποίου τήν θαυμαστή ζωή καί
δράση, μοῦ διηγήθηκε ὁ κατά σάρκα ἀνιψιός
του, μακαριστός πλέον Ἐμμανουήλ (Μάνος) Κονταξάκης καί τήν ὁποία καταξιώνομαι ἐν συντομίᾳ
Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ.
Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου - Ἐφημερίου
Ἁγ. Σπυρίδωνος Καστελλίου Κισάμου

νά γράψω.
Κατά τίς διηγήσεις τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοῦ
ἀνθρώπου, ὁ πατήρ Γερβάσιος γεννήθηκε στή
μικρή γειτονιά Κιολιανά Σηρικαρίου. Οἱ γονεῖς
του ἦταν φτωχοί, ἀλλά εὐσεβεῖς καί ἐνάρετοι καί ὁ
μικρός γιός τούς ἦταν ἄκακος καί ἀθῶος, μέ καρδιά γεμάτη ἀγάπη καί καλοσύνη πρός ὅλους τούς
ἀνθρώπους. Δέν εἶχε τήν τύχη νά διδαχθεῖ πολλά
γράμματα διότι ἐκείνη τήν ἐποχή δέν ὑπῆρχαν
δυνατότητες γιά παιδεία καί μόρφωση καί ἀπό μικρό παιδί ὁ πατέρας του τόν ἔστελνε στίς τριγύρω
κορυφές νά φυλάει τά ζῶα τους. Μερικοί ἀπό
τούς συγχωριανούς του ἐκμεταλλευόμενοι τήν
ἀθωότητα καί ἀνεξικακία του, πήγαιναν καί τοῦ
ἔκλεβαν τά ἀρνιά. Ὅμως ὁ μικρός βοσκός παρόλο πού τούς ἔβλεπε, δέν τούς παρατηροῦσε, οὔτε
ὁμολογοῦσε τήν πράξη των στόν πατέρα του, ἀλλά
τούς συγχωροῦσε μέ τή σκέψη ὅτι δέν πειράζει,
φτωχοί εἶναι, ἄς ζήσουν κι αὐτοί.
Ὅσο ὁ πατήρ Γερβάσιος μεγάλωνε, (δυ-
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στυχῶς δέν μᾶς εἶναι γνωστό τό κοσμικό του
ὄνομα), διακρίνονταν καί οἱ πολλές ἀρετές του.
Ἡ εὐλάβειά του πρός τήν Ἐκκλησία καί ἡ ἀγάπη
του πρός τόν Θεό καί τούς Ἁγίους, τόν ὁδήγησαν
στήν ἀπόφαση νά ἀφιερωθεῖ καί νά μονάσει. Μέ
τήν εὐχή τῶν γονέων του ἐγκαταλείπει τήν πατρική ἑστία καί ἀφιερώνεται στό πλησίον τοῦ χωριοῦ του μικρό Μοναστηράκι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ἐκεῖ κείρεται μοναχός μέ τό ὄνομα Γερβάσιος
καί στήν συνέχεια λαμβάνει τήν ἱερωσύνη, ἐπιβραβεύοντας ὁ Θεός τήν ἄμεπτη ζωή του καί τό
ταπεινό καί εὐλαβικό του φρόνημα.
Πολλούς κόπους καί μεγάλες θυσίες κατέβαλε στό νά ἀνακαινίσει τά ἀνήλιαγα ρημαγμένα
κελιά τῆς μικρῆς αὐτῆς μονῆς, στά ὁποῖα ἔζησε
περίπου ἑξῆντα χρόνια. Τό κρεβάτι του πέτρινο,
ἡ τροφή του λιτή καί τό σκέπασμά του τίς κρύες νύκτες τοῦ χειμώνα, ἡ κάπα πού εἶχε ὡς βοσκός. Συνεχής μέριμνά του ἦταν, νά διαφυλάξει
τήν ζωή του καί νά τήν κρατήσει ἀμόλυντη ἀπό
τίς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου. Ἡ προσευχή καί οἱ
ἀκολουθίες τόν συνέπαιρναν, ἀλλά καί οἱ συνεχεῖς λειτουργίες τόν ὁδηγοῦσαν μέχρι τά κράσπεδα τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὥρα
πολλή προσευχόταν μπροστά στόν Ἐσταυρωμένο
Λυτρωτή πρίν ἀπό κάθε θεία Λειτουργία, ἀλλά καί
πολλή ὥρα μετά ἀπ’ αὐτήν, εὐχαριστοῦσε τό Θεό,
πού δέχθηκε τήν προσφορά του ἀπό τά ἁμαρτωλά
χέρια του, ὅπως συνήθιζε νά λέει.
Ἀγαποῦσε τήν φύση, τά ζῶα, τά πουλιά, τά
δένδρα καί γενικά ὅλη τήν δημιουργία τοῦ Θεοῦ,
μέ μία μυστική ἀγάπη καί προσπαθοῦσε νά τά διαφυλάξει ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ.
Γύρω ἀπό τήν Μονή του φύτεψε πολλά καρποφόρα δένδρα καί ἐλιές, γιά τίς προσωπικές
του ἀνάγκες, ἀλλά καί γιά νά δίνει τήν ἀγάπη του
στούς φτωχούς χωριανούς του, στούς περαστικούς, ἀλλά καί σέ κάθε ἐνδεῆ καί ἔχοντα ἀνάγκη.
Κατά τήν συνήθεια τῶν μοναχῶν καλλιεργοῦσε
ἕνα κλῆμα καί ἕνα μικρό κῆπο μέ λαχανικά, λίγα
ἀπό τά ὁποῖα κρατοῦσε καί τά ὑπόλοιπα τά σκορποῦσε ἁπλόχερα.
Κάποτε, πού ὁ πατήρ Γερβάσιος, εἶχε μεταφέρει μέ ζῶο τόν ἐλαιόκαρπό του στήν πλησίον τῆς
μονῆς φάμπρικα (παλαιοῦ τύπου ἐλαιοτριβεῖο)
στό χωριό Καλάθενες, μερικοί πού τόν εἶδαν,
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ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀπουσία του ἀπό τήν μονή,
ἔτρεξαν νά τοῦ κόψουν τά λάχανα. Ὅμως πλησιάζοντας στόν κῆπο εἶδαν τόν παππούλη νά βρίσκεται ἐκεῖ καί σάστισαν. Ἀπελπισμένοι ἔφυγαν
τρέχοντας καί ἐπέστρεψαν ἄπρακτοι στό χωριό
τους. Ἐκεῖ τους περίμενε ἡ δεύτερη μεγαλύτερη
ἔκπληξη, ὅταν εἶδαν τόν γέροντα νά βρίσκεται
στήν φάμπρικα καί νά βοηθᾶ τούς ἐργάτες. Τότε
κατάλαβαν ὅτι πρόκειται περί ὑπερφυσικοῦ γεγονότος, πῆγαν καί τοῦ ἔβαλαν μετάνοια, ζήτησαν
συγγνώμη καί διηγήθηκαν τό πάθημά τους. Ὁ
γέροντας χαμογέλασε καί τούς εἶπε. Νά κόψετε
λάχανα μόνο μή γίνεσθε κλέπτες.
Ὅταν ὁ τότε Ἐπίσκοπος κυρός Ἄνθιμος Λελεδάκης, ἐπισκεπτόμενος τήν ὀρεινή ἐνορία Σηρικαρίου πέρασε ἀπό τό μοναστηράκι τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, πρότεινε στόν παππούλη νά τόν χειροθετίσει πνευματικό πατέρα, γιά νά ὠφελήσει
ψυχές. Ἐκεῖνος ὅμως δέν δέχτηκε καί ἀπάντησε
στόν Δεσπότη μέ τήν ἁπλότητα πού τόν διέκρινε.
Ἀγράμματος εἶμαι Δεσπότη μου, τί ὠφέλεια ἐγώ
θά δώσω; Καί ὁ Ἐπίσκοπος ἐξεπλάγην ἀπό τήν
ταπείνωση τοῦ Ἁγίου ἀνδρός.
Δύο μέρες δέν φάνηκε στόν κῆπο του, οὔτε
στή βοσκή τῶν ζώων του καί οἱ συχωριανοί του
ἀνησύχησαν. Πῆγαν καί βρῆκαν τόν γέροντα στό
πέτρινο κρεβάτι του νά ἔχει παραδώσει τό πνεῦμα
καί νά ἀναπαύεται τόν αἰώνιο ὕπνο τοῦ δικαίου.
Ἦταν μήνας Φεβρουάριος τοῦ ἔτους 1930. Μέ
δάκρυα καί μέ σεβασμό τόν ἔθαψαν μέσα στό μοναστηράκι του, δίπλα ἀπό τόν ναό, ἀνάμεσα στά
δύο κυπαρίσσια πού ὁ ἴδιος εἶχε φυτέψει.
Στό τόπο πού μούσκεψε μέ τόν ἱδρῶτα τῶν
ἀγώνων του καί ἁγίασε μέ τήν προσευχή του ἐκεῖ
ἀναπαύεται. Στόν τόπο, τόν ὁποῖον λειτούργησε
καί ὑπηρέτησε μέ πίστη καί ἀφοσίωση, ἐκεῖ βρίσκεται ὁ ἀπέριττος τάφος του.
Ἀπό κεῖ ψηλά εὐλογεῖ τήν περιοχή καί τούς
ἀνθρώπους της καί ἀπό τόν οὐρανό, ἡ μακαρία
ψυχή του πρεσβεύει γιά ὅλους ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς πού καταξιωνόμαστε μετά ἀπό τόσα χρόνια νά συλλέξουμε τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα καί νά
χαράξουμε λίγες γραμμές ἀπό τήν θαυμαστή ζωή
του, εἰς αἰώνιο μνημόσυνό του καί ὠφέλεια τῶν
ζώντων ἀδελφῶν.
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Σκέψεις... ἀπό μιάν ἐθελόντρια *

Μ

εγάλη Ἑβδομάδα.
Χρόνος περίσκεψης
καί περισυλλογῆς.
Προετοιμασίας γιά τήν Ἀνάσταση. Ὅσο πλησιάζουμε
τίς γιορτινές μέρες μιά αὔρα
ἀδρεναλίνης διαπερνᾶ τόν
κόσμο. Ὅλοι κινοῦνται πιό
βιαστικά, πιό ἀγχωτικά. Οἱ
νοικοκυρές ἀνασκουμπώνονται γιά νά τά προλάβουν
ὅλα. Συμμαζέματα τοῦ σπιθιοῦ καί μαζί τά παραδοσιακά ψησίματα. Κουλουράκια,
τσουρέκια, κρεατότουρτες,
αὐγά. Οἱ νοικοκύρηδες κάνουν σχέδια γιά τόν ὀβελία.
Ποῦ καί πῶς θά γίνει τό παραδοσιακό σούβλισμα. Χειροκίνητα ἤ μέ ἀγοραστούς
καί αὐτοσχέδιους μηχανισμούς. Ὅλοι σέ μίαν ἔξαψη, σέ μιά ὑπερκινητικότητα. Στά μαγαζιά τροφίμων
ἀρχίζουν νά σχηματίζονται
οὐρές καί ὁ καταναλωτισμός
φτάνει στό ἀποκορύφωμά
του. Ὅλοι προετοιμαζόμαστε γιά τή μεγάλη γιορτή.
Ὅλοι; Ὄχι, ὄχι ὅλοι.
Μέσα στά νοσοκομεῖα
κάποιοι θά ζήσουν μόνο
τήν Σταύρωση. Παρ’ ὅλες τίς
προσπάθειες καί τήν καλή
διάθεση γιατρῶν καί νοσηλευτῶν, ἡ θεραπεία δέν
εἶναι πάντα δεδομένη. Ὁ
πόνος δέν εἶναι πάντα ἀντιμετωπίσιμος.

Μέσα στά κάθε λογῆς Ἱδρύματα στέγασης μοναχικῶν καί
ἀνήμπορων ἀνθρώπων, πολλοί
βιώνουν μία συνεχή Μεγάλη
Ἑβδομάδα. Ἔχουν τά ὑλικά ἀγαθά πού χρειάζονται γιά νά συνεχίσουν νά ζοῦν. Τούς παρέχεται
σίτιση, ἔνδυση καί ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μά δέν τούς
φτάνουν αὐτά. Χρειάζονται καί
κάτι περισσότερο. Κάτι πού δέν
ἔχει νά κάνει μέ τήν ὕλη. Μά μέ
τά ἀνθρώπινα συναισθήματα.
Γνοιάσιμο, ἀνθρώπινη ἐπαφή
καί ἐπικοινωνία ἀναζητοῦν οἱ ξεχασμένοι καί παραιτημένοι τῆς
ζωῆς.
Μέσα στά κοιμητήρια πολλοί, θρηνοῦν ἀπώλειες ἀγαπημένων τους καί περνοῦν ἀπαρηγόρητοι, ἀτελείωτες Ἑβδομάδες
τῶν Παθῶν.
Μέσα στά ἀδειασμένα ἀπό
ἀνθρώπους σπίτια, πού ἀκόμα
ἀντιβοοῦν ἀπό ἀλλοτινές οἰκογενειακές χαρές, ἡλικιωμένοι καρτεροῦν νά δοῦν τό πρόσωπο τοῦ
ξενιτεμένου παιδιοῦ τους μέσα
στήν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ καί
νά παρηγορηθοῦν μέ τή σκέψη
πώς στήν ξενητειά ἀναγνωρίζονται καί ἀνταμείβονται οἱ ἱκανότητες καί τά προσόντα του ἔτσι
ὅπως δέν ἀναγνωρίστηκαν ποτέ
στήν δικιά μας χώρα.
Μέσα σέ ἐπιχειρήσεις, πού
κάθε λίγο καί λιγάκι βάζουν λουκέτο, ἄνθρωποι χάνουν τήν δουλειά τους, τόν αὐτοσεβασμό τους

καί τήν ἐλπίδα γιά μία ζωή ἀξιοπρεπή καί χρήσιμη… Ἄνθρωποι, σταυρώνονται καθημερινά
σ’ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς
γῆς, πεινασμένοι κυνηγημένοι,
ξεσπιτωμένοι. Παιχνιδάκια στά
χέρια τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου,
πού μετρᾶνε τόν πλοῦτο τους μέ
ἀριθμούς καί ὄχι μέ συναισθήματα.
Πάντα κάποιοι θά εἶναι
ἐκτός τοῦ καταλόγου τῶν χαρούμενων καί τῶν ἑορταζόντων.
Πόσο περισσότερο γίνονται αἰσθητές ἡ μοναξιά καί ἡ
ἀνημπόρια μέσα στίς γιορτές.
Σάν οἱ πόνοι καί τά βάσανα νά
μεγεθύνονται τίς χρονιάρες μέρες. Πόσο πιό πολύ φαίνεται ἡ
ἔλλειψη τῶν ἀγαπημένων μέσα
στό γενικό κλίμα τῆς χαρᾶς.
Ἄς μήν τούς ξεχάσουμε
αὐτούς τούς δυσκολεμένους
ἀνθρώπους, ἐμεῖς οἱ πιό τυχεροί. Ἄς τούς ἀφιερώσωμε λίγο
χρόνο. Ἄς τούς ἁπλώσωμε τό
χέρι. Ἄς τούς δείξωμε ὅτι σ’
αὐτήν τήν δύσκολη, ἀπρόσωπη
καί πολλές φορές ἀπάνθρωπη
ἐποχή πού ζοῦμε, ὑπάρχουν
ἀκόμα Ἄνθρωποι.
Καλό Πάσχα μέ ὑγεία.

* Τῆς κ. Μπεμπλιδάκη Ἀγγελικῆς. Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν Ἐφημερίδα Χανιώτικα Νέα. Φύλλο
τῆς Μ. Τετάρτης, 4/4/2018.
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Θρησκευτικές διαδρομές
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου

13 Μαΐου. Ημέρα της Μητέρας
Ἄχ! βρέ μάνα, βιάστηκες νά φύγεις! Τί νόμισες;
Μεγαλώσαμε καί δέ σέ χρειαζόμαστε;
Μέ τά χρόνια ἡ ἔλλειψη μεγαλώνει καί ἡ ἀνάγκη πολλαπλασιάζεται.
Ὅσα χρόνια καί ἄν περάσουν, ὅσα καί ἄν πέρασαν ἡ μάνα παραμένει μάνα! Εἶναι πάντα ἐκεῖ
εἴτε τήν ἔχεις εἴτε ὄχι!
Σού μιλῶ συνέχεια καί ἀναστενάζοντας λέω
“ἄχ! βρέ μάνα” καί ἔτσι βρίσκω τήν εὐκαιρία νά
ξεστομίσω αὐτή τήν εὐλογημένη λέξη ἐφόσον δέν
ὑπάρχει ἄλλος τρόπος πιά νά τήν πῶ.
Φέρνω στό μυαλό μου τά λόγια σου “ὅταν θά
κάνεις παιδιά θά μέ θυμηθεῖς!” Καί ναί, σέ θυμᾶμαι
συνέχεια.
Καί ἐπαναλαμβάνω συμπεριφορές, ἐκφράσεις,
κουβέντες δικές σου, ἔτσι αὐθόρμητα χωρίς νά τό
σκέφτομαι.
Καί τά παιδιά μου μέ καταλαβαίνουν καί σωπαίνουν, ὅταν τά ζαλίζω μιλώντας τους γιά σένα.
Ποῦ εἶσαι βρέ μάνα νά μέ δεῖς πού ὅταν ἀρρωσταίνω, ὅταν δειλιάζω μπροστά στίς ἀπαιτήσεις
τῆς ζωῆς, σφίγγω τά δόντια καί συνεχίζω νά παλεύω καί ἄς μήν ἔχω τήν ἀγκαλιά σου νά κρυφτῶ
καί νά παρηγορηθῶ.
Ἄχ! μάνα! Μεγάλωσα καί ἀκόμα πηγαίνω κάθε
μέρα στό σχολεῖο!
Τώρα πιά ὅμως πηγαίνω ἐπειδή μου ἀρέσει.
Ναί, πηγαίνω μέ χαρά γιατί θέλω νά προσφέρω.
Γιατί θυμᾶμαι τά λόγια σου, “ποτέ δέ βγαίνεις

χαμένος ὅταν προσφέρεις μέ τήν καρδιά σου, ὅταν
βοηθᾶς καί ἀγαπάς”.
Καί ἐγώ ἀγαπῶ αὐτό πού κάνω!
Ἄχ! μάνα! Δέν εἶσαι ἐδῶ νά διαφωνήσουμε, νά
τσακωθοῦμε, νά μέ συμβουλεύσεις γιά νά μπορῶ
μετά νά καταλάβω τίς φιλενάδες μου πού γκρινιάζουν γιά τά στραβά τῶν μανάδων τους καί τούς
τσακωμούς μαζί τους.
Ἀγκαλιάστε τίς μανάδες σας γιατί ἄλλος

ΜΕΡ0Σ Α΄
Η Ι. Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου, πού περιλαμβάνει τίς ὁμώνυμες πρώην ἐπαρχίες Κισάμο καί Σέλινο,
ἑδρεύει στήν πόλη τῆς Κισάμου.
Ἐπαρχία Κισάμου
Ἕνας ἀνυπολόγιστης ἀξίας θησαυρός σέ Ἐκκλησίες,
ἐξωκκλήσια, Μοναστήρια καί ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα, βρίσκεται διάσπαρτος σέ ὅλη τήν ἔκτασή της.
Ἀκολουθώντας τή νέα ἐθνική ὁδό Χανίων - Κισάμου,
ὁ ἐπισκέπτης φτάνει στή γραφική κωμόπολη Κολυμβαρίου, ὅπου βρίσκεται τό Ἱστορικό Μοναστήρι τῆς
Παναγίας Γωνιᾶς.
A΄ Διαδρομή.
1) Κολυμβάρι Ἱ. Μονή Γωνιᾶς.

ἄνθρωπος γιά νά σέ ἀγαπήσει καί νά
σέ πονέσει πιό ἄδολα δέν ὑπάρχει.
Ἡ μητρική ἀγάπη δέ γνωρίζει
ἀπό συμφέροντα!
Ἡ εὐχή τῆς μάνας ἔχει τή δύναμη νά νικήσει τά πάντα. Προσπαθῶ
κάθε μέρα νά γίνομαι καλύτερη μάνα
γιά τά παιδιά μου -ὅπως μέ εἶχες συμβουλεύσει- παλεύοντας μέ τά λάθη
μου καί τίς ὑπερβολές μου!
Θυμᾶμαι πού μᾶς ἔλεγες “εὐχή
τῆς μάνας γύρευε καί τά βουνά ἀνέβα” γι’ αὐτό πάντα θά σού ζητῶ τήν
εὐχή σου γιά νά ἔχω τή δύναμη νά
βλέπω τή ζωή σάν μία ὄμορφη καί
εὔκολη ἀνηφοριά!

Τῆς κ. Δέσποινας Χατζάκη.
Ἀπό τήν ἱστοσελίδα: http://www.loveletters.gr
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Ἡ Ἱ. Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς κτίσθηκε κατά τό α΄
μισό του 17ου αἰ. στή βάση τῆς χερσονήσου Σπάθα.
Τό τρίκογχο μέ τροῦλο καθολικό, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, εἶναι κτισμένο
στήν ἀνατολική πλευρά τῆς αὐλῆς. Κατά τόν 19ο αἰώνα
προστέθηκαν πλευρικά παρεκκλήσια, ἀφιερωμένα
στόν Ἅγιο Χαράλαμπο καί στόν Ἅγιο Νικόλαο, νάρθηκας καί ὑψηλό κωδωνοστάσιο. Ὁ ναός διασώζει τό
ἀρχικό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ 17ου αἰ. μέ τίς εἰκόνες
τοῦ ζωγράφου Παρθενίου κ.ἄ., ἐνῶ στούς τοίχους καί
στά παρεκκλήσια ἐκτίθενται καί ἄλλες εἰκόνες τῆς
Κρητικῆς Σχολῆς. Ἰδιαίτερα φροντισμένη εἶναι ἡ τράπεζα στή ΒΑ γωνιά τῆς Μονῆς καί τό Ἡγουμενεῖο στήν
ΝΑ πλευρά. Στό σκευοφυλάκιο, στή νότια πτέρυγα,
ὑπάρχει ἔκθεση μέ σημαντική συλλογή φορητῶν εἰκόνων ἀπό τόν 14ο αἰ. κ.ἐ., μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται σημαντικά ἔργα τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ Ἀνδρέα
Ρίτζου, καθώς καί τῶν ζωγράφων Ἠσαΐα, Κωνσταντίνου Παλαιόκαπα, Νείλου ἱερομονάχου, Κωνστα-

ντίνου Σγουροῦ, Γεωργίου Στάη κ.ἄ. Ἐπίσης ἐκτίθενται ἄμφια, σταυροί εὐλογίας καί ἕνα ἀντιμήνσιο τοῦ
κρητικοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Μελετίου Πηγᾶ.
Ἰδιαίτερα ἀξιόλογη εἶναι ἡ βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς, ἡ
ὁποία περιέχει σημαντικό ἀριθμό παλαίτυπων βιβλίων
καί μερικά χειρόγραφα πού χρονολογοῦνται ἀνάμεσα
στόν 17ο καί τόν 19ο αἰώνα. Ἐφέστιος Εἰκόνα τῆς Μονῆς
εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεοῦσας.
2) Ο.Α.Κ.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, πνευματικό Ἵδρυμα
παγκόσμιας ἀκτινοβολίας, πού καλλιεργεῖ τόν Οἰκουμενικό Διάλογο, τόν διάλογο μεταξύ πίστης καί ἐπιστήμης καί φιλοξενεῖ διεθνῆ Συνέδρια, πανελλήνια καί
τοπικά. Ἀνήκει στήν Ἱ. Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου καί ἔχει τήν πνευματική του ἀναφορά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
Μέ ἀφετηρία τό Κολυμβάρι ἡ διαδρομή Σπηλιά - Ἐπισκοπῆ - Δελιανά - Βουλγάρω δίνει τήν εὐκαιρία στόν
ἐπισκέπτη νά γνωρίσει σπουδαία Ἐκκλησιαστικά
Μνημεῖα.
3) Σπηλιά – Μαραθοκεφάλα.
Στό κεφαλοχώρι Σπηλιά σώζεται ὁ μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός τῆς Παναγίας μέ καλῆς ποιότητας
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τοιχογραφίες τῶν μέσων του 14ου αἰώνα. Στό κέντρο
τοῦ οἰκισμοῦ ὑπάρχει ὁ Ναός τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, μέ ἀξιόλογο φορητό διάκοσμο. Σέ σύγχρονο κτίσμα, δίπλα στόν κεντρικό ναό τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας, στεγάζεται ἐνδιαφέρουσα ἐκκλησιαστική
συλλογή μέ εἰκόνες, παλαιά βιβλία, ἐκκλησιαστικά
καί λαογραφικά ἀντικείμενα.
Σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τή Σπηλιά καί στόν γραφικό
οἰκισμό Μαραθοκεφάλα βρίσκεται τό Σπήλαιο τοῦ Ἁγ.
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, μέ τό πνευματικό του Ἡσυχαστήριο. Στό ἱστορικό αὐτό Σπήλαιο τελεῖται κάθε χρόνο ἡ κατανυκτική Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων.

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

τέχνη τοῦ β΄ μισοῦ του 13 αἰώνα. Μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ
στό γνωστό ζωγράφο Μιχαήλ Βενέρη.
ου

6) Βουλγάρω (Ἁγ. Βαρβάρα).

4) Ἐπισκοπή.

Στό χωριό Ἐπισκοπή εἶναι κτισμένος ὁ ἰδιόμορφος
παλαιοχριστιανικός Ναός - βαπτιστήριο τοῦ Μιχαήλ
Ἀρχαγγέλου. Πρόκειται γιά περίκεντρο ὀρθογώνιο
κτίσμα, πού ἀναπτύσσεται γύρω ἀπό μεγάλο, βαθμιδωτό ἐξωτερικά καί μαστοειδή ἐσωτερικά τροῦλλο,
(ροτόντα). Ὅσον ἀφορᾶ στή χρήση, ὅταν ἡ πόλη Κίσαμος εἶχε ἀρχίσει νά παρακμάζει, κατά τή δεύτερη
Βυζαντινή περίοδο, ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς μεταφέρθηκε στήν ἐνδοχώρα καί ὁ ναός χρησιμοποιήθηκε ὡς
καθεδρικός. Μετά τήν μεταφορά τῆς Ἐπισκοπῆς ἐκεῖ
κατά τή βενετοκρατία, στήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας λειτουργοῦσε πάλι ὡς καθεδρικός μέ τήν ἀνέγερση ἐπισκοπείου στά δυτικά προκτίσματα, πάνω ἀπό τό
αἴθριο. Ἐδῶ διέμενε ὁ Ἐπίσκοπος Κισάμου Μελχισεδέκ ὁ ὁποῖος ἀπαγχονίστηκε ἀπό τούς Τούρκους τό
1821 στήν πλατεία τῆς Σπλάντζιας Χανίων καί τιμᾶται
ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Ἱερομάρτυρας. Ἔχει καθιερωθεῖ στόν Ναό αὐτό, κάθε πρώτη Κυριακή του μηνός
Αὐγούστου, νά γίνεται μαζί μέ τήν Ἱερά Παράκληση
καί ἡ εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς.
5) Δελιανά (Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου).
Στή συνοικία Πρόδρομος, τοῦ χωριοῦ Δελιανῶν, διασώζεται ὁ μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός τοῦ Ἁγ.
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Πρόκειται γιά ἰδιαίτερα ἐπίμηκες κτίριο, τό ὁποῖο ἀρχικά χωριζόταν σέ νάρθηκα
καί κυρίως ναό. Ὁ ναός εἶχε ἀρχικά κτιστό τέμπλο καί
ἕνα εἶδος μικροῦ θρόνου στήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ. Ὁ τοιχογραφικός διάκοσμος τοῦ κυρίως ναοῦ πού ἀποκαλύφθηκε πρόσφατα, εἶναι ἔργο καλοῦ, λαϊκοῦ καλλι« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Συνεχίζοντας τήν πορεία στήν ἐνδοχώρα τῆς Κισάμου
φθάνομε στό χωριό Βουλγάρω, ὅπου σώζεται ὁ μεγάλος ἐρειπωμένος ναός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, στόν
τύπο τοῦ σταυροειδῆ ἐγγεγραμένου μέ τροῦλλο καί
μεταγενέστερο νάρθηκα, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πιθανόν
καθολικό παλαιᾶς, πατριαρχικῆς μονῆς. Ἀπό τόν τοιχογραφικό διάκοσμο, χρονολογημένο στό β΄ μισό του
11ου αἰώνα, μέρος διασώζεται ἐπί τόπου καί μέρος ἀπό
τά πεσμένα τμήματα ἔχει ἀποτοιχισθεῖ καί ἐκτίθεται
στή Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων καί
στό Μουσεῖο Μπενάκη, ἐνῶ μέρος τῆς φυλάσσεται
στίς ἀποθῆκες τῆς 28ης ΕΒΑ.
7) Κίσαμος (Ἱ.Μ. Παρθενῶνος).

Σέ ἀπόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων ἀπό τό Βουλγάρω συναντᾶμε τήν πόλη τῆς Κισάμου (Καστέλλι) πού
ἔχει τήν ἕδρα της ἡ Ἱ. Μητρόπολη Κισάμου Σελίνου.
Νοτιοδυτικά της Κισάμου καί πάνω σέ γραφικό λοφίσκο βρίσκεται ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή Ζωοδόχου
Πηγῆς Παρθενῶνος κτισμένη ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Ἄνθιμο Λελεδάκη.
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Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς ἀκοίμητες πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ,
προχωροῦν μέ γρήγορους ρυθμούς οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης
τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, ἀφιερωμένου εἰς τόν Ὅσιο
Νικηφόρο τόν Λεπρό. Πρόκειται γιά τόν πρῶτο Ναό πού
ἀνεγείρεται εἰς τήν Μεγαλόνησο Κρήτη καί ὁ ὁποῖος κτίζεται
εἰς τήν γενέτειρα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, τό ὄμορφο καστανοχώρι Συρικάρι Κισάμου, σέ οἰκόπεδο πού προσέφερε εἰς
τήν Ἱ. Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου ἡ κατά σάρκα οἰκογένειά του (Τζανακάκη). Παραπλεύρως τοῦ Ναοῦ εὑρίσκεται
καί ἡ οἰκία ὅπου γεννήθηκε ὁ Ὅσιος Νικηφόρος, ἡ ὁποία καί
ἐκείνη δωρήθηκε. Θά ἀναπαλαιωθεῖ καί θά ἐνταχθεῖ εἰς τό
προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου.
Τά θυρανοίξια τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ θά τελέσει ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 2 Ὀκτωβρίου τρέχοντος,
ἔτους μέ τήν συμμετοχή Προκαθημένων καί ἄλλων κατά
τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν: Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, ὡς καί ἐκπροσώπων ἐκ τῶν ἄλλων Πατριαρχείων
καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Συγκινητικές οἱ μαρτυρίες καί προσφορές ἀνθρώπων πού
ἔχουν εὐεργετηθεῖ ἀπό τόν Ὅσιο Νικηφόρο, καθώς ὁ Ναός
κτίζεται μέ τήν ἀγάπη καί στήριξη προσώπων πού εὐεργετημένοι ἀπό τόν μεγάλο αὐτό Ἅγιό τοῦ τόπου καί τῆς οἰκουμένης ἐπιθυμοῦν νά συνδράμουν εἰς τό κτίσιμο τοῦ δικοῦ
Του σπιτιοῦ. Ὑπάρχουν μαρτυρίες ἀνθρώπων πού ὁ Ὅσιος
Νικηφόρος, τήν ὕπαρξη τοῦ Ὁποίου δέν γνώριζαν, παρουσιάστηκε σέ ἐνύπνιο καί τούς παρήγγειλε νά φτιάξουν συγκεκριμένο εἶδος «στό σπίτι Του στό Συρικάρι». Ἤδη ἔχουν
προσφερθεῖ: τό τέμπλο, οἱ εἰκόνες, καντήλια, ἀρχιερατικός
θρόνος, καμπάνες, καμπαναριό, κ.ἄ. Ἐκκρεμεῖ ὁ λοιπός ἐξοπλισμός (στασίδια, ψαλτήρι, εἰκονοστάσι, πολυέλεοι, κ.ἄ.),
ὡς ἐπίσης καί κατασκευές (κουφώματα, κεραμοσκεπή, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κ.ἄ.). Πρός τόν σκοπό
αὐτό ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή, πού ἔχει συσταθεῖ, ἔχει ἀνοίξει
εἰδικό λογαριασμό εἰς τήν Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος,
(GR4301103900000039029609078 - Ι.Ν. Ἁγ. Κων/νου Συρικαρίου). Ἐπίσης ἔχει ὁρίσει ὑπεύθυνο ἐπικοινωνίας καί ἐνημέρωσης τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχο π. Χρύσανθο, ἀδελφό τῆς Ἱ.
Πατριαρχικῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, τηλ. 28240-22281.
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)

5 Φεστιβάλ Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ
Βιβλίου στήν Ἱ. Μητρόπολή μας
ο

σεων πραγματοποιήθηκε μέ τά Ἐγκαίνια
τῆς Ἔκθεσης Ψηφιδωτοῦ καί ὁμιλία ἀπό τήν
συγγραφέα κα. Ντάσιου, μέ θέμα: «Σύγχρονο παιδί καί βιβλίο.... Τρόποι προσέγγισης».
Ἀκολούθως ὁ δάσκαλος τοῦ Ἐργαστηρίου
Ψηφιδωτοῦ κ. Μανώλης Ρουκούδης ἀναφέρθηκε εἰς τήν Σχολή Ψηφιδωτοῦ πού
λειτουργεῖ στό Τσατσαρωνάκειο καί τήν τέχνη τῆς ψηφιδογραφίας. Παράλληλες δράσεις ὅπως παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικά
δρώμενα, ἀφηγήσεις παραμυθιῶν, κ.ἄ. ἔλαβαν χώρα κατά τό 5ημερο Φεστιβάλ Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ Βιβλίου.

Μνημόσυνο μητρός Πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας
Εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νικολάου Ἁλικαρνασσοῦ
τελέστηκε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς μητρός
τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου
Πλημμύρισε τό Τσατσαρωνάκειο Πολυκέ- Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, μακαριστῆς
ντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἀπό χαμό- Κλεοπάτρας. Τῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας
γελα καί φωνές ἑκατοντάδων παιδιῶν ἀπό Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. ἈρχιεπίσκοΣχολεῖα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τά ὁποῖα,
μέ τήν ἔγκριση τῆς Α/θμιας καί Β/θμιας
Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων, μετεῖχαν εἰς τό 5ο
Φεστιβάλ Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ Βιβλίου
πού διοργάνωσε τό Τσατσαρωνάκειο Πολυκέντρο. Ἡ μαθητιῶσα νεολαία τοῦ τόπου
εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ καί συνομιλήσει μέ τήν ἐκλεκτή συγγραφέα Παιδικῶν καί Ἐφηβικῶν Βιβλίων κ. Ἀθηνᾶ Ντάσιου-Γιάννου, νά περιηγηθεῖ εἰς τήν ἔκθεση
Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ Βιβλίου, μέ δεκάδες
τίτλους βιβλίων, καί νά ἐπισκεφθεῖ ἔκθεση Ψηφιδωτοῦ μέ ἔργα τῶν μαθητῶν τοῦ
Ἐργαστηρίου Ψηφιδωτοῦ πού λειτουργεῖ
στό Τσατσαρωνάκειο. Ἡ ἔναρξη τῶν δρά« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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πος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων Ἱεραρχῶν τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου ἐκ
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Μακαριώτατος Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος παρίστατο συμπροσευχόμενος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος συμπροσευχήθηκε εἰς τήν Θεία
Λειτουργία καί ἔλαβε μέρος εἰς τό μνημόσυνο. Τό λόγο διακόνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερονήσσου κ. Γεράσιμος,
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν προσωπικότητα τῆς μακαριστῆς γερόντισσας Κλεοπάτρας, τήν ὁποία χαρακτήρισε ὡς «ἄνθρωπο
τῆς θυσίας, τῆς προσφορᾶς, τῆς ὑπομονῆς
καί τῆς ἀγάπης». Ὁ Μακαριώτατος κ. Θεόδωρος, μέ ἐμφανή συγκίνηση, εὐχαρίστησε
τούς παρισταμένους ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί,
μέ λόγους βαθιᾶς εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ, τιμῆς καί ἀγάπης ἀναφέρθηκε εἰς τήν
μακαριστή μητέρα του Κλεοπάτρα.
Ἑσπερινός της Ἀγάπης
εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς
Στήν Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, τελέστηκε
ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Ἀμφιλοχίου,
μέ τήν συμμετοχή πατέρων τῆς Μονῆς καί
τῶν Κληρικῶν τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Ἀνατολικῆς Κισάμου. Κατά τήν διάρκεια
τοῦ Ἑσπερινοῦ καί μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ
Ἱ. Εὐαγγελίου σέ διάφορες γλῶσσες, ἀναγνώσθηκε ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ
Ἁγίῳ Πάσχᾳ καί ἐψάλη ἡ φήμη τοῦ Πανα-
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γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ,
μέ τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης, τήν προσκύνηση τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου καί τοῦ Σταυροῦ, ὁ
Ἐπίσκοπός μας διένειμε πασχαλινά αὐγά
καί τσουρέκια στούς ἑκατοντάδες προσκυνητές πού εἶχαν κατακλύσει τούς προαύλιους χώρους τῆς Μονῆς καί μέ κατάνυξη
συμπροσευχήθηκαν κατά τήν διάρκεια τοῦ
Ἑσπερινοῦ, εὐχόμενος ὅπως τό Ἀνέσπερο
Φῶς καταυγάζει τήν ζωή, τήν σκέψη, τήν
καρδιά καί τά ἔργα πάντων ἡμῶν.
Ἑορτή Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ραφαήλ,
Νικολάου καί Εἰρήνης

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου,
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος μετεῖχε εἰς τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Ἱερᾶς
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, εἰς τό Σπήλι, ἕδρα τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως, συγχοροστατοῦντος καί
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου. Ὁ οἰκεῖος
Ποιμενάρχης κ. Εἰρηναῖος χαιρέτισε, καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς δύο Ἀρχιερεῖς
διά τήν συμμετοχή εἰς τήν πανήγυρι τῆς
Ἱ. Μονῆς καί ἀναφέρθηκε εἰς τό μαρτύριο
τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν μαρτύρων, δίδοντας
τόν λόγο εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος μέ λόγο μεστό καί ζείδωρο ὁμίλησε, μέ ἀναφορά εἰς
τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα καί τούς ἑορτάζοντες
Ἁγίους Νεομάρτυρες.
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Ἑορτή Παναγίας Βηματάρισσας

λειτουργεῖ 10 Σχολές, μέ 100 καί πλέον μαθητές, παρέχοντας πτυχία ἀναγνωρισμένα
Μέσα στήν ὁλόφωτη περίοδο τῆς Διακαι- ἀπό τό Κράτος, καί εἰς ἀντικατάσταση μουνησίμου ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἑόρτασε, πα- σικῶν ὀργάνων, νέα μουσικά ὄργανα καί
νηγυρικῶς καί σεμνοπρεπῶς, τήν ἑορτή τῆς συγκεκριμένα: 1 Πιάνο, 2 Κλασικές Κιθάρες,
Παναγίας Βηματαρίσσης, ἡ Κτητόρισσας, 1 Ἠλεκτρική Κιθάρα, 1 Ἀκουστική Κιθάρα,
τῆς Βατοπαιδινῆς, πιστό ἀντίγραφο τῆς 2 Βιολιά, 1 Λαοῦτο, 2 Ἁρμόνια, διάφορα
Ὁποίας εὑρίσκεται εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτι- Μουσικά Ὄργανα γιά μικρές ἡλικίες, διάκό μας Ναό. Τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε φορα παρελκόμενα (Ἀναλόγια, ἐνισχυτές,
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ὁ μετρονόμους, θῆκες, βάσεις, κ.ἄ.). Ὁ Σεβ.
Ἐπίσκοπός μας ἐξέφρασε τή βαθιά εὐγνω- Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεμοσύνη καί τίς πολλές εὐχαριστίες πρός δρος Δ.Σ. τοῦ «Τσατσαρωνάκειου», ἐξέφρατόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς σε τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη
Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ, διά τόν «πο- του διά τήν εὐγενική αὐτή χειρονομία καί
λύτιμο αὐτό πνευματικό θησαυρό» πού ἡ προσφορά, σημειώνοντας: «Χαιρόμαστε
ἀγάπη του ἁπλόχερα προσέφερε εἰς τήν πού τά νιᾶτα τοῦ τόπου ἔχουν ἀγκαλιάσει
Ἱ. Μητρόπολή μας. Πλῆθος προσκυνητῶν αὐτή τήν κυψέλη πολιτισμοῦ καί δημιουρἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή κατέκλυσαν τόν γικά καλλιεργοῦν τά ταλέντα καί τίς δεξιἹ. Μητροπολιτικό μας Ναό, κατά τό ἑόρτιο ότητές τους, εὐχαριστώντας ὅλους ὅσους
διήμερο, διά νά προσκυνήσουν τήν Ἱ. Εἰκό- συμβάλλουν εἰς τήν ἀνοδική καί δημιουρνα τῆς Παναγίας Βηματάρτισσας καί νά γική πορεία τοῦ Τσατσαρωνάκειου».
ἐκζητήσουν τήν χάρη καί τίς πρεσβεῖες Της
εἰς τόν καθ’ ἡμέρα ἀγώνα.
Ἐπίσκεψη τοῦ Καρδινάλιου κ. Kurt
Koch εἰς τόν Ἐπίσκοπό μας
Εὐγενής χορηγία
Τήν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί τόν
στό «Τσατσαρωνάκειο» Πολυκέντρο
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο ἐπισκέἈξιολογώντας τό ποιοτικό καί διαχρονικό φθηκε ὁ Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὁ ὁποῖος
ἔργο τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικοῦ τίς ἡμέρες αὐτές μετέχει τῶν ἐργασιῶν τοῦ
Πολυκέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί Θεολογικοῦ Διαλόγου (Pro Oriente) μεταξύ
τήν προσφορά του εἰς τόν πολιτισμό καί Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, ὡς ἐπίτήν νεολαία τοῦ τόπου, δωρητής πού ἐπι- σης καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησοῦ κ.
θυμεῖ τήν ἀνωνυμία του, προσέφερε γιά Ἰώβ, ὁ ὁποῖος μετέχει ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοτήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τοῦ Ὠδείου τῆς δόξων καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο στεγάζεται μαζί μέ ἄλλα Ὀρθόδοξα μέλη. Ὁ διάλογος
εἰς τούς ἄνετους καί πλήρως ἐξοπλισμέ- αὐτός φιλοξενεῖται εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκανους χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου καί δημία Κρήτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τήν χαρά του καί καλωσόρισε τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους,
τούς ὁποίους συνόδευε ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος
Ζορμπᾶς, Γεν. Δντής τῆς ΟΑΚ. Ἀκολούθησε
ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἀναφορικά μέ τήν
πορεία τοῦ διαλόγου καί τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων.
5ετές Μνημόσυνο ἀοιδίμου
Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου.
Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τελέστηκε τό 5ετές
Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων
κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν: Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.
Κυρίλλου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου, διαδόχου του ἀοιδίμου Ἀρχιερέως.
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Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο,
ἀπουσιάζοντα ἐκτός Κρήτης, ἐκπροσώπησε ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ. καί Γεν.
Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος τῆς Ι.Α.Κ. Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. κ. Πρόδρομος Ξενάκης. Ἀκολούθησε
Τρισάγιο τόσο ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅσον καί
ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιερέως, ὁ
ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν προαύλιο χῶρο
τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπός
μας εὐχαρίστησε τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς καί
σημείωσε: «Σέ καιρούς ὅπου ἡ ἀπογοήτευση καί ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό αὔριο κυριαρχοῦν, ἡ πίστη σέ ἀξίες καί ἰδανικά ἐκφυλίζεται, νομοθετεῖται ἡ ἀσυδοσία ὡς ἐλευθερία
καί ἡ φαυλότητα ὡς ἀρετή, ἡ νεολαία τοῦ
τόπου καί τῆς Χώρας μας ἑξανδραποδίζεται καί μεθᾶ μέ λογῆς-λογῆς παραισθησιογόνες οὐσίες γιά νά λησμονήσει τά ἀδιέξοδα καί τήν κενότητα τοῦ βίου πού τούς
κληρονομήσαμε. Σέ αὐτούς, λοιπόν, τούς
χαλεπούς καιρούς μας, οἱ συμβουλές καί
παρακαταθῆκες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος
καί προκατόχου ἡμῶν, ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου, καθίστανται ἐπίκαιρες περισσότερο ἀπό ποτέ».
Ἑορτή Ἁγίου Πέτρου,
Ἀρχιεπισκόπου Ἄργους
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας
μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πέτρου,
Ἀρχιεπισκόπου Ἄργους, πολιούχου καί
προστάτου τῆς πόλεως τῶν Ἀργείων. Ὁ
Ἐπίσκοπός μας προεξῆρχε τοῦ Μεγάλου
Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν περικαλλῆ
Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου, Ἀρχιεπισκόπου
Ἄργους, ὅπου καί ὁμίλησε, συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Ρόδου κ.
Κυρίλλου, Ἄρτης κ. Καλλινίκου, Μαρωνείας
καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τοῦ Ποιμενάρχου Σεβ. Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου καί
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου. Ἀκολούθησε λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Πέτρου μέ τήν συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μετεῖχαν
μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια. Τῆς πανηγυρικῆς
Θείας Λειτουργίας τήν κυριώνυμο ἡμέρα
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ.
Κύριλλος, ὁ ὁποῖος καί ὁμίλησε ἐπίκαιρα.
Ὁ φιλοξενῶν Ἱεράρχης, μέ λόγους θερμούς,
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νούμενους Ἱεράρχες, δίδοντας τήν διακονία τοῦ κηρύγματος εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας κ. Γεράσιμο, ὁ ὁποῖος μέ λόγο
μεστό καί γλαφυρό ἀναφέρθηκε εἰς τό πρόσωπο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἀποστόλου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

σμιωτάτους Ἀρχιερεῖς διά τήν συμμετοχή
των εἰς τήν λαμπρά αὐτή πανήγυρη. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εἰς τόν λόγο του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη Σεβ. κ. Νεκτάριο,
σημείωσε: «Ἡ ἀσκητική βιοτή τοῦ Ἁγίου
ἀποτελεῖ ὄχι μόνο ἀπαίτηση τῆς μοναχικῆς
ζωῆς, ἀλλά καί πρόκληση κάθε ἀνθρώπου,
πού ἐπιθυμεῖ νά ἀκολουθήσει τόν Χριστό.
Ἡ λιτότητα τοῦ βίου ἀπαλλάσσει τήν ψυχή
ἀπό τίς ποικίλες βιοτικές μέριμνες, τήν
ὑπερβολή στήν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν,
τήν ἀπόλαυση τῶν ποικίλων ἡδονῶν καί
τήν προφυλλάσσει ἀπό τήν πλεονεξία, καί
τήν ἁρπαγή… Τό “φιλάδελφον” καί “φιλάνθρωπόν” τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου ἀποτελεῖ
σήμερα τό ἐπίκεντρο καί τό καθημερινά
ζητούμενο ἀπό τήν πλειονότητα τοῦ λαοῦ
μας». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ.
Νεκτάριος παρεῖχε πλούσια φιλοξενία εἰς
τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς συνοδούς των, τήν
ὁποία εἶχε φροντίσει καί ἐπιμεληθεῖ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Σελλῆς, Ἀρχ.
Ἐπίτροπος Ἄργους καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Πέτρου.

Ἀμφιλόχιος, δήλωσε: «Βαθιά ἡ εὐγνωμοσύνη καί καρδιακές οἱ εὐχαριστίες μας πρός
τό Κοινωφελές Ἵδρυμα “Ἰωάννη Σ. Λάτση”
διά τήν εὐγενῆ αὐτή προσφορά, χειρονομία
ἀγάπης, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνει καί ἀποδεικνύει ὅτι στούς ἀσέληνους καί χαλεπούς
καιρούς τῶν πολλῶν καί ποικίλων κρίσεων
καί ἀνατροπῶν, δέν ἐξέλειψε ἡ ἀνθρωπιά,
τό φιλότιμο, ἡ ἀρχοντιά καί ἡ εὐγένεια τῆς
ψυχῆς».
Ἑορτή Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς
Μονῆς Πρέβελη, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰακώβου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν πανήγυρη τῆς περιπύστου Ἱ. Πατριαρχικῆς
Μονῆς Πρέβελη, ἡ ὁποία ἑορτάζει κατά τήν
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Ποιμενάρχης κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί
τοῦ Ἐπισκόπου μας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος
καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς φιλοξε-

Εὐγενής χορηγία τοῦ Κοινωφελοῦς
Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. Λάτση» πρός
τήν Ἱ. Μητρόπολή μας
Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα «ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ»
ἀξιολογώντας τό ἔργο καί τήν προσφορά
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἐπιχορήγησε τό
κοινωνικό, προνοιακό καί φιλανθρωπικό
Της ἔργο μέ εὐγενῆ χορηγία δέκα χιλιάδων
εὐρώ (10.000,00)€, διά τήν κάλυψη τῶν
ὁλοένα αὐξανόμενων ἀναγκῶν εἰς τόν τομεῖς αὐτούς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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Ἑορτή Ἁγίου Χριστοφόρου
Κατά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου μάρτυρος Χριστοφόρου ὁ Ἐπίσκοπός μας τέλεσε τήν
Θεία Λειτουργία εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό,
ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἐντός του πάρκου
«Χρῆστος Πολέντας» στήν Νεραντζιά Βουκολιῶν. Ὡς γνωστό ὁ χῶρος αὐτός δημιουργήθηκε ἐξ αἰτίας θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος εἰς τό συγκεκριμένο σημεῖο, ὅπου ἕνας νέος ἄνθρωπος, ὁ Χρῆστος
Πολέντας, ἔχασε τήν ζωή του. Ὁ Ἐπίσκοπός
μας ἀναφέρθηκε εἰς τόν βίο τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου καί τήν μεταμόρφωση τῆς ὄψης
του μετά τήν γνωριμία του μέ τόν Χριστό,
σημειώνοντας πώς στόν βίο τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου ὑπάρχει καί ἕνας συμβολισμός,
πώς ὁ παραμορφωμένος ἀπό τήν ἁμαρτία
καί ἀστοχία ἄνθρωπος μεταμορφώνεται
σέ κάλλος μετά τήν γνωριμία του μέ τόν
Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, εἰς τήν αἰτία δημιουργίας τοῦ Ἱ.
Ναοῦ καί τοῦ πάρκου καί εὐχήθηκε ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τροχαίων ἀτυ-

χημάτων καί νά μήν θρηνήσουμε ἄλλα θύματα τροχαίων.
Μαθητική Νυκτερινή Θεία Λειτουργία

Ἑκατοντάδες μαθητές Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ἀνταποκρίθηκαν εἰς τό κάλεσμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας καί μετεῖχαν εἰς τήν Νυκτερινή Θεία
Λειτουργία, ἀφιερωμένη εἰς τήν μαθητιώσα
καί σπουδάζουσα νεολαία, μέ ἀφορμή τήν
δοκιμασία τῶν ἐνδοσχολικῶν καί πανελληνίων ἐξετάσεων τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀρκετά δέ παιδιά κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων. Τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία
τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας
Ναό, προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος. Μετά τήν εἰδική εὐχή - προσευχή πού ἀναγνώσθηκε εἰς τό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἐπίσκοπός μας χαιρέτισε τήν πολυπληθῆ μαθητική κοινότητα,
καλώντας την ὅπως ἀντισταθεῖ στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν καί ἐμπιστευτεῖ, ἀκόμα περισσότερο, τήν Ἐκκλησία. Ἀκολούθως
προσέφερε ὡς εὐλογία μικρή εἰκόνα τῆς
Παναγίας Βηματάρισσας, κομποσκοίνια καί
στυλό, εὐχόμενος καλή ἐπιτυχία.
Στό ὀρεινό Σέλινο καί τήν Χώρα
Σφακίων ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα
τοῦ Ἀννουσάκειου
Τό Ροδοβάνι καί τόν Καμπανό, δύο ἀπό τά
ὄμορφα ὀρεινά χωριά τῆς Ἐπαρχίας Σελίνου, ὅπου οἱ κάτοικοι δέν ἔχουν ἄμεση
πρόσβαση σέ ὀργανωμένες Μονάδες Ὑγείας, ὡς ἐπίσης καί τό Πολυδύναμο Περιφε-
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σκόπιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, Σπιρόμετρο, κ.ἄ.).
Παράλληλα ὑλοποιήθηκε λήψη κοινωνικοῦ
καί νοσηλευτικοῦ ἱστορικοῦ, ἔλεγχος τῶν
ζωτικῶν σημείων, (μέτρηση ἀρτηριακῆς πίεσης, σακχάρου, SO2 κορεσμοῦ ὀξυγόνου),
κ.ἄ. Ὅπως σημείωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος: «Ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος
ἀποσκοπεῖ εἰς τήν λειτουργία της σάν πόλος
πρωτογενοῦς πρόληψης, κοινωνικῆς φροντίδας καί συμβουλευτικῆς μέριμνας γιά
τήν βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς, τήν καταπολέμηση τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ
καί τῆς περιθωριοποίησης, συμβάλλοντας
στήν ἰσότιμη συμμετοχή τῶν εὐάλωτων
πληθυσμῶν στήν ἰατρική περίθαλψη, τήν
ἐνημέρωση, τήν ἐκτίμηση τῶν ἀναγκῶν
ὑγείας τους, ὡς ἐπίσης καί τήν ἀποκατάσταση καί ὑποστήριξή τους. Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν ἀνωτέρω, σέ κάθε ἐξόρμηση τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας πραγματοποιεῖται
κλινική ἰατρική ἐξέταση μέ τόν σύγχρονο
ἰατρικό ἐξοπλισμό πού διαθέτει», κατέληξε
ὁ Ἐπίσκοπός μας, εὐχαριστώντας τούς ἐθελοντές Ἰατρούς πού στελεχώνουν τήν Μονάδα, κυρίως ὅμως: «τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή
Βατοπαιδίου, τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο
αὐτῆς Γέροντα Ἐφραίμ, γιά τήν εὐεργετική μεγάλη αὐτή δωρεά ἀγάπης μέσῳ τῆς
ὁποίας ἀνακουφίζεται ἔμπρακτα ὁ ἀνθρώπινος πόνος».

ρειακό Ἰατρεῖο Χώρας Σφακίων ἐπισκέφθηκε ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας,
ἡ ὁποία μονάδα εἶναι εὐγενής χορηγία τῆς
Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου. Κατά
τήν πρώτη πραγματοποιήθηκαν δωρεάν
ἰατρικές ἐξετάσεις ἀπό τόν ἰδιώτη Ἰατρό
(Ω.Ρ.Λ.) τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χανίων, κ.
Ἰωάννη Μαρακομιχελάκη. Κατά τήν δεύτερη ἐπίσκεψη ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα
μετέβη στό Πολυδύναμο Περιφερειακό Ἰατρεῖο Χώρας Σφακίων, στελεχωμένη ἀπό
διεπιστημονική Ἰατρική ὁμάδα πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τους: κ. Γεώργιο Διακάκη,
Ἰατρό-Καρδιολόγο, Ἐπιμελητή Α΄ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς του Γ.Ν. Χανίων, κ. Μιχαήλ
Μοσχονᾶ, Ἰατρό-Πνευμονολόγο - Φυματιολόγο τοῦ Γ. Ν. Χανίων, καί τόν κ. Μιλτιάδη
Ἑορτή Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος
Ντουντουλάκη, Ἰατρό-Ὀρθοπεδικό τῆς Μ.Υ.
Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου Κισάμου
Π.Ε.Δ.Υ. Χανίων, μέ τήν συνδρομή τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ του Ἀννουσάκειου Σέ ἕναν ἀπό τούς ἀρχαιότερους Ναούς τῆς
Θεραπευτηρίου. Στά πλαίσια τῶν ἀνωτέρω
δύο αὐτῶν ἐπισκέψεων διενεργήθηκαν δωρεάν προληπτικές ἰατρικές ἐξετάσεις στήν
πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῶν δύο αὐτῶν
δυσπρόσιτων περιοχῶν, δωρεάν προληπτική Ἰατρική ἐξέταση 46 προσώπων πού
προσῆλθαν στό Πολυδύναμο Περιφερειακό
Ἰατρεῖο Χώρας Σφακίων, ἡ ὁποία περιλάμβανε: καρδιολογική, πνευμονολογική καί
ὀρθοπεδική ἐκτίμηση, μέ τήν χρήση τοῦ
ὑπερσύγχρονου Ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ πού
διαθέτει ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα. (Ὑπέρηχο, Καρδιογράφο, Καρδιολογικό ὑπέρηχο, Διαφανοσκόπιο, Ἀγγειολογικό Doppler,
Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλμοσκόπιο, Λαρυγγο« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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Κρήτης, Ἱ. Ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, Ροτόντα Ἐπισκοπῆς Κισάμου, (6ος αἰ.), Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγ. Ἐθνοϊερομάρτυρος Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου Κισάμου, ἑορτάστηκε ἡ
ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μελχισεδέκ. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.
Δεῖπνο εὐχαριστίας καί ἀγάπης

Μία ὄμορφη καί ἀσυνήθιστη βραδιά εἶχαν
τήν χαρά νά περάσουν τό προσωπικό πού
ἐργάζεται εἰς τίς δομές τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, σέ κέντρο ἑστίασης τῆς Κισάμου,
ἀνταποκρινόμενο σέ πρόσκληση τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἑβδομῆντα πέντε (75)
πρόσωπα ἐργάζονται σέ ὅλες τίς δομές
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας (Γραφεῖα Διοικήσεως, Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο, Ἀννουσάκειο
Θεραπευτήριο, Προγράμματα «Βοήθεια
στό σπίτι», Οἰκοτροφεῖο). Εἰς τήν ὄμορφη
αὐτή βραδιά δέν μπόρεσαν νά μετέχουν ὁ
Γεν. Δντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, ἀφοῦ μέ
μέρος τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ του
Ἱδρύματος εὑρίσκετο σέ ἀποστολή, ὡς ἐπίσης καί τό λοιπό προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος, καθώς συνεδριακές ὑποχρεώσεις τῆς
Ἀκαδημίας δέν τό ἐπέτρεψαν. Χαιρετισμούς
ἀπηύθυναν ὁ Δ/ντής τοῦ Ἀννουσάκειου
Ἱδρύματος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Ἀρετάκης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν
ἀνοδική πορεία τοῦ Ἀννουσάκειου, τά μελλοντικό ὀργανόγραμμά του, ὡς καί τίς ἐπικείμενες νέες συνεργασίες, ἡ κ. Μαρία Κα« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

τάκη, Κοινωνική Λειτουργός τοῦ Προγράμματος «Βοήθεια στό σπίτι» Κισάμου, ὡς καί
ὁ κ. Ἀντώνιος Βακάκης, Γραμματέας τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας. Οἱ ὁμιλητές ἐξέφρασαν λόγους εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας
καί ἀναφέρθηκαν εἰς τό μεγάλο προνόμιο
νά ἐργάζονται ὑπό τήν σκέπη καί φροντίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καθώς ὅπως τόνισαν: «Ἡ ἐργασία εἰς τόν χῶρο αὐτό δέν
εἶναι ἁπλά ἡ ἐξασφάλιση τοῦ ἐπιούσιου
ἄρτου, ἀλλά οἱ πνευματικές ἐμπειρίες καί
ὠφέλεια πού κομίζουμε εἰς τήν συναναστροφή μας αὐτή». Ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ.
Θεόδωρος Σταθάκης, ἐπίσης, χαιρέτισε τήν
βραδιά καί εὐχαρίστησε τήν Ἱ. Μητρόπολη διά τό «τιτάνιο πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, προνοιακό, φιλανθρωπικό
ἔργο πού ἐπιτελεῖ». Τέλος ὁ οἰκοδεσπότης,
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἐξέφρασε τήν χαρά του διά τήν εὐκαιρία τῆς
«κοινωνίας ἀγάπης» τῆς βραδιᾶς, σημειώνοντας: «Ὅτι ἐπιτελεῖται εἰς τήν ταπεινή Ἱ.
Μητρόπολή μας κατανοεῖται καί βιώνεται
ὡς ἕνα θαῦμα τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ πρός ὅλους μας. Σέ αὐτό τό
θαῦμα συνεργοί εἶστε ὅλοι καί ὅλες ἐσεῖς,
75 πρόσωπα πού καθημερινά, θυσιαστικῷ
τῷ τρόπῳ, διακονεῖτε μέ περισσό ζῆλο καί
ζέση ὅπου ὁ καθένας καί κάθε μία ἀπό ἐσᾶς
ἔχει ταχθεῖ. Ἐμεῖς δέν σᾶς θεωροῦμε ἐργαζόμενους καί προσωπικό, ἀλλά συνεργάτες
καί πνευματική μας οἰκογένεια πού συνυπουργεῖτε εἰς τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας»,
κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, προσφέροντας
ἐνθυμήματα τῆς ἡμέρας.
Ἐκλογή Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας
Κατόπιν οἰκειοθελοῦς παραιτήσεως τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ.
Ἀμφιλοχίου, νῦν Μητροπολίτου Γάνου καί
Χώρας, καί προτάσεως τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προέβη εἰς τήν
πλήρωση τῆς κενωθείσας ἱεραποστολικῆς
αὐτῆς Ἱ. Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου καί ἐξέλεξε παμψηφεῖ τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μύρωνα Κτιστάκη, ὡς τόν νέο
Μητροπολίτη τῆς ἱεραποστολικῆς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας. Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Νέας Ζηλαν61, Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2018 ....
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δίας κ. Μύρων, εἶναι ἀδελφός τῆς ἱστορικῆς ησις εἰς τό μνημεῖο πεσόντων τῆς Καντάκαί γεραρᾶς Ἱ. Μονῆς Ἀγκαράθου, Ἱεροκή- νου καί ἐπίκαιρος ὁμιλία εἰς τήν αἴθουσα
ρυκας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, δια- ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου.
κρίνεται δέ διά τήν πολυμάθεια καί εὐρυμάθειά του (πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Προσκύνημα εἰς τήν γενέτειρα τοῦ
Σχολῆς, τῆς Γεωπονικῆς Σχολῆς καί τελειόὉσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ
φοιτος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς), κυρίως ὅμως Περί τίς δύο χιλιάδες πιστοί, ἀπ’ ὅλο τόν
διά τό ἀκραιφνές ἐκκλησιαστικό του ἦθος, Νομό Χανίων, ἀνταποκρίθηκαν εἰς τό κάλετήν ταπείνωση καί τήν πολλή του ἀγάπη σμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ Ὁποία
διά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλη- ὀργάνωσε προσκύνημα εἰς τήν γενέτειρα
σία. Ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὡς Συνοδικό μέλος γῆ τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἶχε τήν χαρά Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τό ὄμορφο Συρινά ψηφίσει τόν νέο αὐτό Μητροπολίτη τοῦ κάρι τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου. Τόπος ὅπου
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί νά μετέχει εἰς τό ἀνεγείρεται Ἱ. Ναός, ὁ πρῶτος στήν Κρήμικρό μήνυμα, τό ὁποῖο ἔδωσε ἐνώπιον τοῦ τη, ἀφιερωμένος εἰς τόν Ὅσιο Νικηφόρο.
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Εἰς τό προαύλιο τοῦ νεοανεγειρόμενου Ἱ.
κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Προσκυνηματικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ τελέστηκε
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἐπίσης Ἱ. Παράκλησις τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, χοκαί τό μεγάλο μήνυμα, τό ὁποῖο ἔδωσε εἰς ροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
τόν περικαλλῆ Ἱ. Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγί- κ. Ἀμφιλοχίου καί ἀκολούθησε ἡ εὐλογία
ου Γεωργίου. ΑΞΙΟΣ!
τῶν ἄρτων ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ΚυἘπέτειος ὁλοκαυτώματος
τῆς Καντάνου
77 χρόνια μετά τό ὁλοκαύτωμα τῆς Καντάνου ζωντάνεψαν καί πάλι οἱ μνῆμες καί ἡ
ἱστορία εἰς τό τριήμερο τῶν ἐπετειακῶν
ἐκδηλώσεων πού ὁ Δῆμος Καντάνου - Σελίνου, ἐπιτυχῶς, ὀργάνωσε. Τό τριήμερο
τιμῆς καί μνήμης κορυφώθηκε μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικό Ναό
Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου,
μνημόνευση τῶν πεσόντων καί Δοξολογία
πού ἀκολούθησε τῆς Θείας Λειτουργίας.
Ἀκολούθως τελέστηκε Ἐπιμνημόσυνος Δέ« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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δωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ
ὁποῖος καί μετεῖχε τῆς Ἱ. Παρακλήσεως μετά
πλειάδας προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπό τήν
εὐθύνη ὀργανώσεως τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ χαιρέτισε καί καλωσόρισε τόν ὅμορο Ἀρχιερέα κ. Δαμασκηνό, ἐξέφρασε τήν βαθιά συγκίνηση καί χαρά του
διά τήν τέλεση τῆς Ἱ. Παρακλήσεως, ὡς καί
τήν πορεία ἐργασιῶν τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, τά θυρανοίξια τοῦ ὁποίου, ὅπως
ἀνακοίνωσε, θά τελέσει ὁ Παναγιώτατος
Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μέ τήν συμμετοχή καί ἄλλων
Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης 2 Ὀκτωβρίου. Παράλληλα εὐχαρίστησε τούς ἑκατοντάδες
ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους δωρητές πού
«ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη καί εὐλάβειά των εἰς τόν Ὅσιο Νικηφόρο», ἀπό τό
περίσσευμα τῆς καρδίας των, ἐνισχύουν τό
ἔργο ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί προσφέρουν τήν ἀγάπη τους τόσο διά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, ὅσο καί διά τόν ἐξοπλισμό
του, προτρέποντας ὅπως συνεχίσουν νά
στηρίζουν καί ἐνισχύουν τήν εὐλογημένη
αὐτή προσπάθεια. Ἀκολούθως χαιρέτισε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος σημείωσε:
«μέ συγκίνηση καί ἱερό δέος προσκυνῶ τά
ἱερά χώματα ὅπου γεννήθηκε ὁ μεγάλος
αὐτός ἅγιος τῶν καιρῶν μας, ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός. Αὐτός ὁ τόπος διά τοῦ
Ὁσίου Νικηφόρου γίνεται τόπος οἰκουμενικός καί καθολικός, καθώς θά καταστεῖ προσκύνημα γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία», κατέληξε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.
Ἑορτή Ἁγίου Ἀποστόλου
Βαρθολομαίου
Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου ἄγει τά Σεπτά Ὀνομαστήριά Του ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Κατά τήν εὔσημο αὐτή ἡμέρα διά τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί σύμπασα τήν
Ὀρθοδοξία, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ὀρθοδοξίας,
χοροστάτησε εἰς τόν Πάνσεπτο Ἱερό Πα-
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τριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, συγχοροστατούντων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου, ἐκ τῆς Πόλεως καί τοῦ ἐξωτερικοῦ,
ὡς καί ἐκπροσώπων ἄλλων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Εἰς τήν
λαμπρά αὐτή ἑορτή μετεῖχαν Μοναστικές
Ἀδελφότητες καί Κληρικοί ἐκ τῆς Ἑλλάδος
καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, Ἄρχοντες Ὀφικιάλιοι τῆς
Α.τ.Χ.Μ.Ε., ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς
ἐκεῖσαι ὁμογενείας, ἐκ τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ
ἐξωτερικοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μετεῖχε
διά ἀντιπροσωπείας Της, ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κ.
Εὐγενίου, Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Πέτρας & Χεροννήσου κ. Γερασίου, τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου, ὡς
καί τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. κ. Προδρόμου Ξενάκη. Εἰς τήν ὁμιλία
του ὁ Παναγιώτατος, μέ πατρικούς λόγους
εὐχαριστίας, καλωσόρισε ὅλους τούς μετέχοντες καί παρόντες καί ἀναφέρθηκε σέ
μείζονα θέματα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως εἶναι
ἡ ἐπίλυση τοῦ Οὐκρανικοῦ, ὡς καί τοῦ Σκοπιανοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος. Ἰδιαίτερη ἀναφορά, ἐπίσης, ἔκανε καί εἰς τίς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου πού
πραγματοποιήθηκε εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία τόν Ἰούνιο τοῦ 2016. Ἀκολούθως δέχθηκε εἰς ἀκρόαση τήν ἀντιπροσωπεία τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅπου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος,
ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, χαιρέτισε τόν Παναγιώτατο, σημειώνοντας μεταξύ ἄλλων: «Ἡ ἡμιαυτόνομος Ἐκκλησία τῆς
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τατος, ἐκτός τῶν ἑορτασμῶν τῆς Ἀκαδημίας, θά ἐγκαινιάσει τό Μουσεῖο τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Γωνιᾶς καί θά τελέσει τά
θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, εἰς τό
Συρικάρι Κισάμου, γενέθλιο τόπο τοῦ Ὁσίου
Νικηφόρου.

Στήν Ἱ. Μητρόπολή μας
ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μεγίστης
Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ

Ἑορτή Ἁγ. Κύριλλου,
Ἐπισκόπου Γορτύνης

Κρήτης, ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν
αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
καυχᾶται ἐν Κυρίῳ διά τήν κανονικήν ἀναφοράν αὐτήν εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν
καί εὑρίσκεται διαρκῶς προσανατολισμένη εἰς τάς ἀκτίνας τοῦ τηλαυγοῦς φωτός
τοῦ ἀσβέστου Φαναρίου, τό ὁποῖον φωτίζει
αὐτήν, ὡς ἄλλωστε καί ἅπασαν τήν Οἰκουμένην! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐκφράζει,
διά μίαν εἰσέτι φοράν, εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν διεξαγωγήν ἐν Κρήτῃ, τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καί ἐν ταυτῷ δηλώνει τήν
γλυκείαν προσμονήν διά τήν εὐλογητήν
ἔλευσιν τῆς Ὑμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος, κατά τόν προσεχή Ὀκτώβριον,
διά τούς ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως
πεντήκοντα ἐτῶν τῆς μαρτυρίας καί προσφορᾶς τοῦ εὐφήμως γνωστοῦ Πνευματικοῦ Καθιδρύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης», εὐχόμενος «πλεῖστα ὅσα
καί εὐφρόσυνα», τά ἔτη τοῦ Παναγιωτάτου. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος δέχθηκε εἰς ἰδιαίτερη ἀκρόαση τόν Ἡγούμενο
τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοσκαλιτίσσης, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀγαθάγγελο Κουμαρτζάκη, ὁ
ὁποῖος συνόδευε τόν Ἐπίσκοπό μας, μετά
τοῦ Ἱερομονάχου π. Χρυσάνθου, ἀδελφοῦ
τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Γωνιᾶς. Ὁ Παναγιώτατος εὐχήθηκε εἰς τόν Καθηγούμενο
δύναμη καί ἐνίσχυση εἰς τό ἔργον του καί
ἐξέφρασε τήν χαρά Του διά τήν ἐπικείμενη ἔλευσή Του τόν προσεχή Ὀκτώβριο ἐπ’
εὐκαιρίᾳ τῶν ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Κατά τήν
εὐλογητική Του αὐτή ἐπίσκεψη ὁ Παναγιώ« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Κύριλλου, Ἐπισκόπου Γορτύνης, ἄγει τά ὀνομαστηριά του
καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί
Σητειας κ. Κύριλλος. Ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε τῆς ἑορτῆς, συμπροσευχόμενος εἰς
τό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο πού τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγ. Φωτεινῆς,
(Ἱεράπετρα), προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος ἐπιχώριου Ἀρχιερέως. Ἐκ μέρους τῶν
συμμετεχόντων Ἀρχιερέων χαιρέτισε τόν
ἑορτάζοντα Ἱεράρχη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος μέ λόγους ἀγαπητικούς καί
ἐπιστηρικτικούς, ἀναφέρθηκε εἰς τό πρόσωπο τοῦ ἑορτάζοντος Ἀρχιερέως. Ἀντιπελάργησε εὐχαριστώντας ὁ ἑορτάζων Ἀρχιερεύς κ. Κύριλλος. Εἰς τήν Θεία Λειτουργία
μετεῖχαν Κληρικοί ἐκ τῆς οἰκείας Ἱ. Μητροπόλεως ὡς καί ἐξ ἄλλων Ἱ. Μητροπόλεων
τῆς Μεγαλονήσου καί συμπροσευχήθηκαν
Ἡγούμενοι, Μοναστικές Ἀδελφότητες, οἱ
Ἄρχοντες τοῦ τόπου καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ,
πού προσῆλθαν νά εὐχηθοῦν εἰς τόν Ποιμενάρχη των. Ἀκολούθησε πλουσιοπάροχη
φιλοξενία ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
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Στά πλαίσια τοῦ 2ου Διεθνοῦς Συνεδρίου
Ψηφιακῶν Μέσων καί Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς πού διοργάνωσε ὁ ἱστότοπος «Πεμπτουσία» εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, μέ τήν συμμετοχή
130 καί πλέον διακεκριμένων ὁμιλητῶν
ἀπό Ἑλλάδα, Εὐρώπη, Ἀμερική, Ρωσία,
Ἀφρική καί ἀλλοῦ, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ.
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντας
Ἐφραίμ, φιλοξενήθηκε εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Εἰς τό ἐν λόγῳ Συνέδριο τήν Α.Θ.
Παναγιότητα ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. κ. Καισάριος, ἀδελφός τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Χάλκης. Ὅπως σημειώνει ὁ
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἰς τόν χαιρετισμό Του: «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία συνῆλθε πρό διετίας
εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, εἰς τούς ὁποίους πραγματοποιεῖται καί τό Συνέδριό σας, ἀνεφέρθη μετ’
ἰδιαιτέρας ἐμφάσεως εἰς τά προβλήματα, τά ὁποῖα σηματοδοτεῖ καί προκαλεῖ ἡ
ἁλματώδης ἐπιστημονική καί τεχνολογική
πρόοδος. Εἰς τήν Ἐγκύκλιον αὐτῆς σημειώνονται τά ἑξῆς: “Διά τῆς συχρόνου ἀναπτύξεως τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας, ἡ ζωή μας ἀλλάζει ριζικῶς. Καί ὅ,τι
ἐπιφέρει ἀλλαγήν εἰς τόν τρόπον ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου, ἀπαιτεῖ ἀπό μέρους του διάκρισιν, ἐφ’ ὅσον ἐκτός τῶν σημαντικῶν εὐεργεσιῶν… εἴμεθα ἐπίσης ἀντιμέτωποι καί
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μέ τάς ἀρνητικάς ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου”…». Καθημερινά καί πρό
τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, ὁ Καθηγούμενος κ. Ἐφραίμ, τελοῦσε τήν
Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἀδελφῶν τῆς
Μονῆς, ὡς καί Κληρικῶν πού μετεῖχαν εἰς
τό ἐν λόγῳ Συνέδριο. Κατά τήν διάρκεια
τῆς παραμονῆς του ἐπισκέφθηκε τήν Γυναικεία Ἱερά Κοινοβιακή Μονή Ζωοδόχου
Πηγῆς Παρθενῶνος, ὅπου μίλησε ἐπιστηρικτικά καί πνευματικά εἰς τίς ἀδελφές τῆς
Μονῆς καί ἐπισκέφθηκε ἐπίσης τό πρός δημιουργία Βυζαντινό Μουσεῖο τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Γωνιᾶς, 300 τ.μ., τό ὁποῖο
καί θά ἐγκαινιάσει ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικός
ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, κατά
τήν ἐπίσκεψή Του εἰς τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, μέ τήν συμμετοχή Προκαθημένων καί
ἄλλων κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, τήν Τρίτη
2 Ὀκτωβρίου. Τό Μουσεῖο αὐτό διαμορφώνεται σέ ἰδιαιτέρου κάλλους πετρόχτιστους, θολωτούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς, πού
σέ παλαιότερους χρόνους εἶχαν διάφορες
χρήσεις. Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας παρέθεσε
ἐπίσημο δεῖπνο πρός τιμήν τῶν Συνέδρων,
μέ τήν συμμετοχή καί Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου
τραγούδησε παραδοσιακά ἄσματα τμῆμα
τῆς Παραδοσιακῆς Χορωδίας τοῦ Ὠδείου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Εἰς τόν χαιρετισμό του ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος,
ἀφοῦ ἀναφέρθηκε ἐν συντομίᾳ καί πρός
ἐνημέρωση τῶν Συνέδρων εἰς τό ἔργο - διακονία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, σημείωσε:
«Ἐπιθυμοῦμε ὅπως σᾶς προσφέρουμε μικρή ἀναψυχή καί ἕνα εὐχάριστο διάλειμμα
εἰς τίς ἐργασίες τοῦ κοπιώδους, ἀλλά τόσο
σημαντικοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου σας, κυρίως ἐπιθυμώντας, ὅπως σᾶς ξεκουράσει ἡ
συναναστροφή μας, καθώς θεωροῦμε ὅτι
τό φαγητό εἶναι δευτερεῦον. Ἡ προσωπική
κοινωνία εἶναι τό μεῖζον….. Εἰς τά πρόσωπα ἀλλήλων ἀναγνωρίζουμε τήν ἀγάπη,
ἡ ὁποία ἀγάπη εἶναι ἡ βαθύτερη πηγή τῆς
χαρᾶς καί ἀπελευθέρωσης τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τήν τυραννία τῆς αὐτάρκειας, καλωσορίζοντας πάντας τούς παρισταμένους
καί εὐχαριστώντας τόν Καθηγούμενο τῆς
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Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντα
Ἐφραίμ διά τήν διαχρονική, οὐσιαστική
καί ἀθόρυβη στήριξή του εἰς τό προνοιακό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς
Ι. Μητροπόλεως». Ἀκολούθως χαιρέτισε ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου,
ἀναφερόμενος εἰς τό ἔργο τῆς Μονῆς, τήν
σημασία καί σπουδαιότητα τοῦ ἐν λόγῳ
Συνεδρίου καί εὐχαρίστησε τόν οἰκοδεσπότη, Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο διά ροσολύμων κ. Θεόφιλος, ὁ Μακαριωτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος,
τήν δοχή καί φιλοξενία.
καί ἄλλοι ὑψηλοί προσκεκλημένοι. Ὁ Ἐπίσκοπός μας προσκάλεσε τόν Πρόεδρο τῆς
Στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
Δημοκρατίας ὅπως μετέχει καί τῶν θυραὁ Ἐπίσκοπός μας
νοιξίων τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ
Τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιο
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, ὁ ὁποῖος
Παυλόπουλο ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβ. Μητροἀνεγείρεται εἰς τό Συρικαρι Κισαμου, γενέπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Κατά τήν συνάτειρα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, τά θυρανοίντηση αὐτή ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε
ξια τοῦ ὁποίου θά τελέσει ὁ Παναγιώτατόν ἐξοχωτατο κ. Πρόεδρο διά τήν ὑψηλή
τος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τό ἑσπέρας
συμμετοχή του εἰς τούς ἐπετειακούς ἑορτατῆς Τρίτης 2 Ὀκτωβρίου, μέ τήν συμμετοχή
σμούς τῆς Ὀρθόδοξου Ἀκαδημίας Κρήτης,
καί τῶν λοιπῶν Προκαθήμενων. Ὁ ἐξοχ. κ.
τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο καί συγκεκριμένα
Πρόεδρος, μετά πολλῆς χαρᾶς, ἀπεδέχθη
τήν Τετάρτη, 3 Ὀκτωβρίου. Ἑορτασμούς
τήν πρόσκληση τοῦ Ἐπισκόπου μας καί θά
τούς ὁποίους θά φωτίσει μέ τήν εὐλογητικη
παρίσταται εἰς τά θυρανοίξια. Τόν Ἐπίσκοπαρουσία Του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενιπό μας εἰς τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
κός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
συνόδευσε ὁ κ. Γεώργιος Ἰ. Βαρδινογιάνὡς καί Προκαθήμενοι ἄλλων κατά τόπους
νης, κατά σάρκα συγγενής τοῦ Ἐπισκόπου
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ Μακαριώτατοι
μας.
Πατριάρχες: Ἀλεξάνδρειας κ. Θεόδωρος, Ἱε-
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Εἰς μνήμην Θεοδώρου Καπῆ, ἡ οἰκογένειά του .
............................................................1 δοχεῖο λάδι
Ἐνορία Παλαιοχώρας ............................... 250,00€
Ἐνορία Βουκολιῶν .................................... 200,00€
Ἰωάννης Τσερκάκης, εἰς μνήμην Γεωργίου Περδικάκη ..................................................... 2.000,00€
Ἀφροδίτη Greta ........................................ 590,00€
Εὐτύχιος καί Εὐτυχία Καλογεράκη, εἰς μνήμην
τοῦ ἀνηψιοῦ των Κυριάκου Ντουσάκη .. 400,00€
Ἀνώνυμος................................................... 800,00€
Αἰκατερίνη Βιδαλάκη ................................. 20,00€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας, εἰς μνήμην Ἄννης
Κοσμαδάκη ................................................ 100,00€
Ἐνορία Καμπανοῦ Σελίνου ...................... 150,00€

Γεώργιος Κουτσουρέλης ....................... 1.000,00€
Ἰωάννης Χαλαζωνίτης ................................ 50,00€
Εἰς μνήμην Ἀναστασίας Νικολακάκη τά τέκνα
της ............................................................ 1.000,00€
Ἀνώνυμος................................................... 500,00€
Ὁ Σύνδεσμος «Φίλοι τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος», εἰς μνήμην Ἀναστασίας Νικολακάκη..........
....................................................................... 50,00€
ΔΩΡΕΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Μαρκουλάκη Μαρία, εἰς μνήμην καί ἀντί 2ετοῦς
μνημοσύνου τῆς μητέρας της.................. 150,00€
Κατσιγαράκης Εὐτύχιος............................ 150,00€

Τράπεζα Ἀγάπης καί στό Καστέλλι
"Εἴκοσι αἰῶνες τώρα ἡ χριστιανική Ἐκκλησία κηρύσσει πάνω στόν κόσμο
τή Δικαιοσύνη καί τήν Ἀγάπη, δίνοντας ὡστόσο ψωμί στούς πεινασμένους καί
ροῦχα στούς γυμνούς. Χτίζει νοσοκομεῖα γιά τούς ἀρρώστους, ἐργαστάσια γιά
τούς ἀνέργους καί σχολεῖα γιά νά μορφωθοῦν οἱ ἀγράμματοι. Κι οἱ χριστιανοί,
πλούσιοι καί φτωχοί, δίνουν ἀπό τό περίσσευμα καί τό ὑστέρημά των.
Οἱ ἀληθινοί χριστιανοί «συνέχουσι τόν κόσμον» μέ τή φιλανθρωπία καί
καμιά κρατική πρόνοια δέ μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει αὐτή τήν ἀνώνυμη καί
ἐπώνυμη παράδοση τῆς Ἀγάπης."
(Μητρ. Κ. & Σ. Εἰρηναῖος † 2013)
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Συρικάρι Κισάμου

