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ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 
Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ 

Κυρίου

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 
Μακέτα καί ἐργασίες 

ἀνέγερσης  Ἱ.Ναοῦ 
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ 

Λεπροῦ, (Σηρικάρι 
Κισάμου).

EΠIΣHMO ΔEΛTIO ΤΗΣ EKKΛHΣΙΑΣ KΡHTHΣ

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

καί διατίθεται δωρεάν

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ 
τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστὸς Ἀνέστη!
Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ 

ἑορτάζομεν καὶ ἐφέτος χαρμοσύ-
νως τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ψάλλο-
μεν: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρω-
σιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης 
βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν˙ καὶ 
σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν Αἴτι-
ον» (τροπάριον τοῦ Κανόνος τῆς 
Ἀναστάσεως).

Καὶ ἐνῷ ἡμεῖς χαρμοσύ-
νως ἑορτάζομεν τὴν Ἀνάστασιν 
τοῦ Κυρίου, ὡς πραγματικότη-
τα ζωῆς καὶ ἐλπίδος, πέριξ ἡμῶν, 

ἐν τῷ κόσμῳ, ἀκούομεν τὰς κραυγὰς καὶ τὰς 
ἀπειλὰς τοῦ θανάτου, τὰς ὁποίας ἐκτοξεύουν 
ἐκ πολλῶν σημείων τῆς γῆς ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι 
πιστεύουν ὅτι δύνανται νὰ λύσουν τὰς δια-
φορὰς τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς θανατώσεως 
τῶν ἀντιπάλων, γεγονὸς τὸ ὁποῖον καὶ ἀπο-
τελεῖ τὴν μεγαλυτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀδυ-
ναμίας των. Διότι, διὰ τῆς προκλήσεως τοῦ 
θανάτου τοῦ συνανθρώπου, διὰ τῆς ἐκδικητι-
κότητος κατὰ τοῦ ἑτέρου, τοῦ διαφορετικοῦ, 
δὲν βελτιώνεται ὁ κόσμος, οὔτε ἐπιλύονται τὰ 
προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι, ἄλλωστε, 
ὑπὸ πάντων παραδεκτὸν καὶ ἀναγνωριζόμε-

Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Η  Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ι Σ
ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

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

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

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



44 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 49,  Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2015 Τεῦχος 49,  Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2015 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  45 

γαπητοί μου 
ἀδελφοί,
Λαμπροφορεμέ-

νη καί πάλι ἡ Ἁγία μας 
Ἐκκλησία μᾶς προσκα-
λεῖ νά ἑορτάσουμε τό 
μέγα γεγονός καί μυ-
στήριο, τήν νίκη τοῦ 
Χριστοῦ κατά τοῦ θα-
νάτου, ὅπως τήν δια-
κήρυξε χαρμόσυνα ὁ 
ἄγγελος στίς Μυροφό-
ρες: «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν 
ὧδε». 

Χριστός Ἀνέστη! 
Πάσχα σήμερα, Πά-
σχα Κυρίου Πάσχα! Τό 
Θεῖο δράμα τῶν Παθῶν 
τοῦ Κυρίου μας, καί ἡ 
κορύφωση πού ὁδηγεῖ 
στήν Ἀνάστασή Του, 
ἀποτελεῖ τό διαχρονι-
κό στοιχεῖο τῆς ὕπαρ-
ξής μας. Τό στοιχεῖο 

νον, ἰδιαιτέρως δὲ ὑπὸ τῶν σκεπτομέ-
νων ἀνθρώπων πάσης ἐποχῆς, ὅτι τὸ 
κακὸν νικᾶται διὰ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ οὐδέ-
ποτε διὰ τοῦ κακοῦ. 

Τὰ προβλήματα ἐπιλύονται ἀληθῶς 
διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως καὶ τῆς τιμῆς τῆς 
ἀξίας τοῦ προσώπου καὶ διὰ τοῦ σεβα-
σμοῦ τῶν δικαιωμάτων του. Καὶ ἀντι-
στρόφως, τὰ παντὸς εἴδους προβλήμα-
τα δημιουργοῦνται καὶ ὀξύνονται ἐκ τῆς 
περιφρονήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου καὶ τῆς καταπατήσεως τῶν δι-
καίων αὐτοῦ, ἰδιαιτέρως τοῦ ἀδυνάτου, 
ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ δύναται νὰ αἰσθάνε-
ται ἀσφαλὴς καὶ ὁ ἰσχυρὸς νὰ εἶναι δί-
καιος διὰ νὰ ὑπάρξῃ εἰρήνη. 

Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τῶν 
νεκρῶν καὶ ἀπέδειξε καὶ μὲ αὐτὸν τὸν 
τρόπον τὴν ἀδυναμίαν τοῦ θανάτου νὰ 
ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ ἐπιφέρῃ σταθερὰν 
μεταβολὴν εἰς τὸν κόσμον. Αἱ δημιουρ-
γούμεναι διὰ τοῦ θανάτου καταστάσεις 
εἶναι ἀναστρέψιμοι, διότι, παρὰ τὰ φαι-
νόμενα, εἶναι προσωριναί, δὲν ἔχουν 
ρίζαν καὶ ἰκμάδα, ἐνῷ ἀοράτως παρὼν 
εἶναι ὁ πάντοτε νικήσας τὸν θάνατον 
Χριστός. 

Ἡμεῖς, οἱ ἔχοντες τὴν ἐλπίδα μας εἰς 
Αὐτόν, πιστεύομεν ὅτι τὸ δικαίωμα τῆς 
ζωῆς ἀνήκει εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. 
Ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις προσφέρονται 
ὑπὸ τοῦ πατήσαντος τὸν θάνατον καὶ 
τὴν ἰσχύν αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς Αὐτὸν μόνον 
καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν Του ὁ ἄνθρω-
πος πρέπει νὰ ἐλπίζῃ. Ἡ πίστις εἰς τὸν 
Χριστὸν ὁδηγεῖ εἰς τὴν Ἀνάστασιν, εἰς 
τὴν Ἀνάστασιν πάντων ἡμῶν, ἡ πίστις 
καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς διδασκαλίας Του εἰς 
τὴν ζωήν μας ὁδηγοῦν εἰς τὴν σωτηρί-

αν πάντων ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀντι-
μετώπισιν τῶν προβλημάτων μας ἐν τῷ 
κόσμῳ.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 
Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ἡ 

ὑπέρβασις αὕτη τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυνα-
μίας, εἶναι τὸ κήρυγμα τῆς ζωῆς ἔναντι 
τῆς φθορᾶς τοῦ κόσμου καὶ τῆς περι-
πετείας τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ εἰς αὐτὸ 
προσκαλοῦμεν ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, ἡμεῖς ὁ ἐλέῳ Θεοῦ Προ-
καθήμενος τῆς ἐν ἀληθείᾳ Ὀρθοδόξου 
ἀγάπης, πάντα ἄνθρωπον εἰς γνῶσιν καὶ 
βίωσιν, φρονοῦντες ὅτι μόνον δι᾿ αὐτοῦ 
θὰ ἐπανευρεθῇ ἡ «κλαπεῖσα» ὑπὸ τῆς 
ἀνθρωπίνης συγχύσεως «ἐλπὶς ἡμῶν» 
καὶ τοῦ κόσμου παντός.

Εἴθε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως νὰ 
φωτίζῃ τὰς καρδίας ὅλων διὰ νὰ χαίρω-
νται ὁμοῦ μετὰ τῶν συνανθρώπων των 
ἐν ἀγάπῃ, εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐν τῷ Υἱῷ 
καὶ Λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι τὸ 
Φῶς τοῦ κόσμου, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή.

 Αὐτῷ μόνῳ, τῷ Ἀναστάντι ἐκ 
νεκρῶν Κυρίῳ τῆς δόξης, τῷ «ζωῆς κυ-
ριεύοντι καὶ θανάτου δεσπόζοντι», τῷ 
ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τοῖς «ἐν τοῖς 
μνήμασι ζωὴν χαριζομένῳ», ἡ δόξα καὶ ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ εὐχαριστία. Ἀμήν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ
 

(2/2015)
Ἀνάσταση. Τά σήμαντρα χτυποῦν.

Κι ὅλα τά δένδρα ἀνθίζουν πέρα ὡς πέρα.
Στόν κόσμο αὐτό ἄς μάθουν ν’ ἀγαποῦν

ὅσοι τό μῖσος ἔσπειραν κι ἄς ποῦν
«Χριστός Ἀνέστη ἐτούτη τήν ἡμέρα».

(Στέλιος Σπεράντζας «Ἀνάσταση») 

ἐκεῖνο πού δίνει νόημα στή ζωή μας καί ἀπό τό ὁποῖο 
ἀντλοῦμε συνεχῶς δύναμη γιά νά προχωροῦμε μπρο-
στά. Καί τοῦτο συμβαίνει, διότι τό μέγα αὐτό Μυστήριο 
τῆς Ἀναστάσεως εἶναι παντοτινό, εἶναι αἰώνιο. Ἡ Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι τό πλέον θαυμαστό καί 
χαρμόσυνο γεγονός: «Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφρο-
σύνη αἰώνιος».  Εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς νέας δημιουργίας. 
Ἡ ἀνατολή τοῦ καινούριου κόσμου τοῦ Θεοῦ, ὁ θρί-
αμβος τῆς σωτηρίας πάνω στήν ἁμαρτία, ἡ τελική νίκη 
καί ἐπικράτηση τῆς ζωῆς πάνω στόν θάνατο. Ἡ φθορά 
καί ὁ θάνατος πλέον δέν ἔχουν καμία δύναμη στή ζωή 
τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσης. «Τά πάντα πεπλήρω-
ται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». Γιά 
τοῦτο καί τό θαῦμα τῆς Ἀνάστασης εἶναι μιά πορεία 
ζωῆς, ὑπόθεση ὀντολογική. Νοηματοδοτεῖ τήν ἱστορία 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, γι’ αὐτό καί εἶναι πάντα σύγ-
χρονο, λειτουργεῖ ἀλλά καί λειτουργεῖται «ὡς» καί ὄχι 
«σάν» βίωμα συνεχῶν Ἀναστάσεων καί προσεγγίσεων 
τῆς Ἀλήθειας. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει 
χαρακτηριστικά ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι˙ 
«τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἁπάσης γενέθλιον», δηλαδή 
μιά συνεχῶς ἐνεργοῦσα γέννηση, χαρά καί ἀποκάλυ-

Ἀ

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιε΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Χριστὸν 
Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ψη οἰκουμενική σέ κάθε ἀγωνιζόμενη 
ἀνθρώπινη φύση, ἕνα ἄνοιγμα στήν ζωή 
τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος 
ἔγινε «ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν».

Διερωτῶμαι ὅμως, ἀδελφοί μου, 
πόσο ἀληθινά, ἔχουμε συνειδητοποιή-
σει τήν σημασία καί ἀξία πού ἀποκτᾶ 
τό μέγα ἐτοῦτο γεγονός καί μυστήριο, 
ἰδιαίτερα στήν ζοφερή καί ἀδιέξοδη - 
ἀλύτρωτη πραγματικότητα καί καθη-
μερινότητά μας; Μέ τόν Νεοέλληνα νά 
μοιάζει μετέωρος κοινωνικά, χωρίς πυξί-
δα ἀξιῶν, ἰδανικῶν καί "πιστεύω". Μέ τά 
παιδιά μας νά ζοῦν καί νά γαλουχοῦνται 
σέ μιά κοινωνία ξεθωριασμένη ἀπό πρό-
τυπα καί ἀξίες ζωῆς, λαχταρώντας τήν 
ζωή ἀπό ἕνα κόσμο πού ἀργοπεθαίνει 
καί ἀναζητώντας στήν κοιλάδα τῶν δα-
κρύων τήν χαρά. Γιά πόσους ἀπό ἐμᾶς 
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γίνεται πηγή 
καί αἰτία δύναμης, ἐλπίδας, χαρᾶς καί 
ἀγάπης; Ἐφαλτήριο γιά ἕνα πιό δίκαιο 
καί εἰρηνικό κόσμο καί τρόπο ζωῆς; Γιά 
μιά πιό ἀνθρώπινη καί ποτισμένη ἀπό τό 
πνεῦμα τῆς ἀλληλεγγύης κοινωνία; Γιά 
ἕνα αἰώνιο, προσωπικό Πάσχα;

Στούς χαλεπούς, ἀπέλπιδες καί με-
ταβαλλόμενους καιρούς μας, ὅπου βασι-
λεύουν τά ποικίλα σκοτάδια τῶν ἡμερῶν 
καί τῶν καρδιῶν, πόσο ἀφήνουμε τό 
Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά 
πλημμυρίσει καί νά φωτίσει τόν νοῦ, τήν 
σκέψη καί τήν καρδιά μας; Πόσοι ἀπό 
ἐμᾶς κατανοοῦμε ἤ θέλουμε νά κατα-
νοήσουμε πώς ἕνας κόσμος ἀμέθεκτος 
ἀπό τήν Ἀνάσταση εἶναι ἕνας καταθλι-
πτικός θάνατος καί ἕνας μηδενισμός τῆς 
ἐθελουσίας τοῦ Σταυροῦ; Πώς ἡ μετο-
χή τοῦ ἀνθρώπου στόν Σταυρό καί τήν 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἕνας 

φολκλορικός τύπος ἤ μιά ἑορταστική 
σημειολογία, ἀλλά ἡ συνέχεια τοῦ σκιρ-
τήματος τῆς ψυχῆς καί τοῦ «εἶναι» πού, 
μή μπορώντας νά κρατήσουν τό ὑπερ-
χείλισμα τῆς ὕπαρξης, τήν πληρότητα 
αὐτῆς τῆς Ἀναστάσιμης πανδαισίας, τό 
περνοῦν σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη 
τῆς ζωῆς; Τό κάνουν τραγούδι, ἔμμετρο 
λόγο καί χορό; Σύζευξη πού καταλύει 
τήν ἀλλοτρίωση τοῦ φρονήματος ἀπό 
τήν κόλαση τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀκοι-
νωνησίας; Ἔξοδο ἀπό τήν λογική ἀφαί-
ρεση τῆς Ἀναστάσιμης ἐμπειρίας καί 
εἴσοδο προσωπική καί ἐν ἐλευθερίᾳ στήν 
ἀνέσπερη ἡμέρας τῆς Ἀνάστασης, στήν 
κατάλυση τῶν δεσμῶν τοῦ Ἅδη;

Ἡ Ἀναστάσιμη αὐτή χαρά καί παν-
δαισία εὔχομαι καί ταπεινά προσεύχο-
μαι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νά πλημμυ-
ρίζει τήν καθημερινότητα τοῦ βίου μας, 
γιά νά εἶναι ἡ ζωή μας ὅλη ἕνα αἰώνιο, 
προσωπικό Πάσχα. 

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

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

ἱ ἀρχαῖοι ἔλεγαν πώς «ὁ ἄνθρωπος 
διά τόν ἄνθρωπον εἶναι πρᾶγμα ἱε-
ρόν». Ἔλεγαν ὅμως ἐπίσης καί τό 
ἀντίστροφο, ὅτι δηλ. «ὁ ἄνθρωπος 
διά τόν ἄνθρωπο εἶναι λύκος». Γιά 

ἕνα Χριστιανό στοχαστή  ἡ ἀντίφαση αὐτή 
ἐξηγεῖται. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι «δίψυχος», ἔχει 
μέσα του καί τό φῶς καί τό σκοτάδι καί μπο-
ρεῖ τή μιά στιγμή νά εἶναι ἄγγελος καί τήν 
ἄλλη «διάβολος». Ὁ αὐστηρός καί ἀπαισιό-
δοξος κριτής τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, 
ὁ Σοπενχάουερ, δέν εἶχε ἴσως ἄδικο, ὅταν 
ἔλεγε ὅτι «ὁ κόσμος εἶναι μιά κόλασις πού οἱ 
μισοί ἄνθρωποι εἶναι διάβολοι καί κολάζουν 
τούς ἄλλους μισούς».

ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Καί σέ πληγώνει ἡ κακία τῶν ἄλλων...

Γιατί ἀληθινή κόλαση 
μπορεῖ νά κάμει τή ζωή 
μας ἡ κακία τῶν ἄλλων. 
Ἡ κακία εἶναι μιά σατανι-
κή δύναμη κι ἔχει ἀναρίθ-
μητα ἀκονισμένα βέλη γιά 
τήν καρδιά τῶν εὐγενῶν 
καί τῶν ἀθώων. Τό μῖσος, 
ἡ συκοφαντία, ὁ φθόνος, 
ὁ ἐγωϊσμός, ἡ ὑποψία, ἡ 
στενοκεφαλιά, καί ἡ ὑπο-
κρισία γίνονται τρομακτι-
κά ὅπλα στά χέρια της κι 
ἀπειλοῦνε ὄχι μόνο τή ζωή 
μας, ἀλλά προπάντων 
ἀπειλοῦνε τήν ψυχή μας.

Ἡ κακία εἶναι ἀρρώ-
στεια τῆς ψυχῆς, πού 
ζητᾶ νά μολύνει καί νά 
βασανίσει πάλι ψυχές, κι 
ὅσοι πάσχουν ἀπό τήν 
ἀρρώστεια αὐτή ἔχουν μιά 
διαβολική μανία καί τέχνη 
νά πληγώνουν τίς ψυχές 
τῶν ἄλλων. Νά  πληγώ-
νουν τήν εὐαισθησία μας, 
νά μαραίνουν τόν ἐνθουσι-

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου

κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη
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ασμό μας νά συντρίβουν τήν ἐλπίδα 
μας, νά λερώνουν τήν καθαρότητά 
μας  καί νά προδίδουν τήν ἀγάπη 
καί τήν καλωσύνη μας. Οἱ κακοί 
ὅταν δέν μποροῦν νά χτυπήσουν 
τή σάρκα μας, δέρνουν σαδιστικά 
τήν ψυχή μας. Νομίζουν οἱ δυστυ-
χισμένοι ὅτι κλέβοντας τή χαρά καί 
τήν εὐτυχία τῶν ἄλλων θά κάμουν 
τή δική των χαρά. Ὅμως αὐτό δέν 
γίνεται ποτέ, γιατί ποτέ μιά ἀρρώ-
στεια πού ἔχομε δέν θεραπεύεται μέ 
τό νά μεταδώσωμε τά μικρόβιά της 
σέ ἄλλους.

Ὡστόσο, ὅταν ὑποστοῦμε τήν 
ἐπίθεση τῆς κακίας τῶν ἄλλων, πρέ-
πει νἄχωμε καί μεῖς τά ὅπλα μας καί 
νά πολεμήσωμε. Καί πρέπει πρῶτα 
νά παραμείνωμε ἀθῶοι. Γιατί ὑπάρ-
χει ὁ κίνδυνος μέσα σ΄ αὐτή τή μάχη 
νά παρασυρθοῦμε καί μεῖς στήν 
ἐκδίκηση καί τήν κακία καί νά γί-
νωμε χειρότεροι ἀπό τούς ἄλλους. 
Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά χάσωμε τήν 
ὑπομονή μας, νά ἀρνηθοῦμε τήν 
καλωσύνη μας, ν’ ἀποβάλωμε τόν 
ἀνθρωπισμό μας καί νά λερωθοῦμε 
καί μεῖς ἀπό τό μίασμα τῆς κακίας. 

Πρέπει λοιπόν νά φυλαχτοῦμε ἀπ’ 
ὅλα αὐτά καί νά κρατήσωμε  στα-
θερή τήν ὑπομονή καί τήν εὐγένεια 
μας.

Αὐτό ἄλλωστε μπορεῖ νά συ-
γκινήσει λίγο καί τό θηρίο πού μᾶς 
πολεμᾶ καί νά τό εἰρηνέψει. Μά κι 
ἄν δέν γίνει αὐτό, ἐμεῖς θά μείνωμε 
ἀθῶοι καί καλοί κι αὐτό εἶναι τό 
μέγιστον κέρδος. Ἔπειτα πρέπει 
νἆναι σταθερή ἡ πεποίθησή μας 
πώς πάντα  στή σύγκρουση τοῦ 
καλοῦ καί τοῦ κακοῦ οἱ πρῶτες  νί-
κες πιθανόν νά άνήκουν  στό κακό, 
ἡ τελευταία ὅμως ἀνήκει πάντα 
στό καλό.

Αὐτό δείχνει ἡ ἱστορία καί αὐτό 
διδάσκει ἡ καθημερινή ζωή. Μιά τέ-
τοια τακτική ἄλλωστε δέν εἶναι 
οὔτε δειλία, οὔτε φυγή ἀπό τήν 
ὑπεράσπιση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Εἶναι 
μόνο μιά μάχη καί μιά νίκη μέ ἄλλα 
ὅπλα καί κάτω ἀπό ἄλλη σημαία.

Εἶναι μιά μάχη κάτω ἀπό τή 
σημαία Ἐκείνου, πού εἶπε «νά ἀγα-
ποῦμε τούς ἐχθρούς μας» καί νίκησε 
τόν κόσμο καί τό θάνατο μέ τή συγ-
γνώμη καί τήν ἐπιείκειά του.

Ἀπό τό βιβλίο, «Τό νόημα τῆς ζωῆς», 
Θεσαλονίκη 1990

Ἡ ἀσέβεια πρός τόν Θεόν, τά 
ἱερά καί τά ὅσια εἶναι σέ ἔξαρση καί 
ὁ πόλεμος μέ ὅλες τίς κτηνωδίες σέ 
πολλά μέρη, μέ τόν φόβον, ἔτσι πού 
τό πᾶνε πολλοί, νά ἔλθει καί στή 
χώρα  μας. Μεγάλη ἡ ἀδιαφορία τῶν 
πάσης φύσεως ὑπευθύνων. Μείναμε 
στίς φιέστες καί στή ζητιανιά καί μέ 
τρομερή ἐθνική ταπείνωση. Ἀπανω-
τά συνέδρια καί ἐκδηλώσεις. Στήν 
ἐπιφάνεια κραυγαλέες ἀπάτες καί 
κλοπές, ἰδίως δημόσιας περιουσίας 
καί κατά τό πλεῖστον ἀτιμώρητες, 
ἀφοῦ «ὅλοι τά φάγαμε». Στίς ὑψηλές 
κυρίως θέσεις ἐπικρατεῖ ὁ ἐπάρατος 
καί ἐθνοκτόνος νεποτισμός καί ἡ θρι-
αμβεύουσα ἀναξιοκρατία. Πάντα τά 
ἴδια, ἀπό κτίσεως τοῦ Κράτους, ἐθνο-
κτόνο σκηνικό μέ ἀλλαγή ταμπελῶν 
καί ἠθοποιῶν (προσώπων).

Στό κέντρο βολῆς ἡ χριστιανική 
πίστις, τῶν χριστιανῶν ὑπευθύνων, 
πολλάκις ἀναπαυομένων στίς δάφ-
νες τοῦ παρελθόντος! Καί κατάντη-
σαν, καί ἔτσι τήν ἀποδέχονται πολ-
λοί, τήν Ἐκκλησία ὡς φιλανθρωπικό 
καί μόνο Ἵδρυμα καί ὄχι πνευματικό 
καθίδρυμα καί ἀναγεννῶσα καί ψυ-
χολυτρώνουσα κολυμβήθρα. Γιατί, 
ἄν εἶχαν πράγματι βαπτισθεῖ μέσα 
σ’ αὐτή τήν κολυμβήθρα, ἐάν εἶχαν 

γίνει ἕνα σῶμα μέ αὐτήν, δέν θά τήν 
πολεμοῦσαν. Γιατί «οὐδείς γάρ ποτέ 
τήν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν», Ἀπ. 
Παῦλος. (Εφεσ. 5,29). Ἑπομένως 
δέν αἰσθανόμαστε «ἀλλήλων μέλη» 
(Ἐφεσ.4,25)  καί «μέλη ἐκ μέρους» (Α΄ 
Κορινθ. 12,27). Ἄν ζούσαμε τήν ἀλή-
θεια αὐτή, δέν θά πολεμούσαμε τήν 
ἐκκλησία καί δι’αὐτῆς τήν χριστιανι-
κή πίστη βεβαίως, καί αὐτή δέν ἀντέ-
δρασε καί δέν ἀντιδρᾶ, ὅπως καί ὅσο 
πρέπει καί ἡμῶν κοιμωμένων καί 
ἀναπαυομένων οἱ ἐχθροί ἔσπειραν 
ζιζάνια (Ματθ. 13,25) καί συνεχίζουν 
ἀπρόσκοπτα τό καταστροφικό τους 
αὐτό ἔργο.

Σιγά-σιγά, σάν τό σκουλήκι, 
κατατρώγουν τόν ἐθνικό καί θρη-
σκευτικό κορμό, ξηλώνοντας μεθο-
δικά καί μέ μερικές φορές, καλύψεις 
καί «δικαιολογίες», ὅ,τι ὀρθόδοξο καί 
ὅ,τι ἑλληνικό.

Ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες: Δυό 
πράγματα εἶναι ἡ ζωή μας. Ἡ θρη-
σκεία μας (Ὀρθοδοξία) καί ἡ πατρί-

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ἀντικείμενα βολῆς
Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου

Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου
Ἱεροκήρυκος 

Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου
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δα. Μέσα στό γενικό γκρέμισμα καί 
ξεπούλημά μας, ἄς τά γκρεμίσομε κι 
αὐτά! Αὐτό, δυστυχῶς εἶναι τό κήρυγ-
μα τῆς καταλυτικῆς καί μηδενιστικῆς 
ἐποχῆς μας. Τώρα προπάντων πού ἡ 
κάποτε ἰσχυρή Ἑλλάδα ὑποτάχθηκε 
στήν Τροΐκα καί ἀδίστακτους δανει-
στές καί τοκογλύφους. Κι ἄν κάποτε 
ἀναλάβομε, κάτι τό ἀπίθανον, πάλι 
θά σκύβομε τό κεφάλι σέ κάποιο 
αἱμοσταγή πασᾶ, πειθήνιοι ραγιά-
δες καί, γιά νά μήν ξεχνιόμαστε, θά 
κάνομε καί καμμιά ἐθνική ἤ τοπική 
ἐπέτειο!

Θυμᾶμαι, γιατί πᾶνε πολλά 
χρόνια τώρα, πού ταξίδευα μ’ ἕνα 
ὑπεραστικό λεωφορεῖο κι ὁ ὁδηγός 
εἶχε βάλει στό κασετόφωνο τραγού-
δια. Ἀνάμεσα σ’ αὐτά ἄκουσα καί ἕνα 
μέ τό ρεφραίμ: «Γιά σένανε μπορῶ 
πατρίδα νά προδώσω, Χριστέ μου, 
ντρέπομαι κι ὅμως τό μπορῶ»(!) Δέν 
ξέρω ἄν ἀκόμη κυκλοφορεῖ, γιατί 
κάθε μέρα ξεφυτρώνουν καινούρια, 
τά περισσότερα ἀνούσια καί ἀπό στί-
χο καί ἀπό «μουσική». Θυμᾶμαι, πώς 
τότε μ’ ἕνα γραφτό μου εἶχα ἀναφερ-
θεῖ καί σ’αὐτά τά χάλια μας. Χάλια 
μας χθεσινά, σημερινά, καί αὐριανά. 
Ὡς λαός ἔτσι μᾶς χορεύουνε κι ἐμεῖς 
νομίζομε καί τό γλεντοῦμε ὅτι χορεύ-
ομε μόνοι μας. Στιχουργοί, μουσικοί 
καί χοράρχες εἶναι ξένοι, ἐμεῖς ἁπλοί 
καί ὑπάκουοι χορευτές!...

Θυμᾶμαι, σάν νἆναι σήμερα, πού 
συγκεκριμένα τό 1979, ἑορτάστηκε τό 
«ἔτος γιά τήν παράδοση». Γράφτηκαν 
τότε πολλά καί εἰπώθηκαν πολλά, 
ὥς εἵθισται παρ’ ἡμῖν, καί συνεχίζε-
ται ἀθεραπεύτως. Φοῦσκες, τυμπα-
νοκρουσίες μέ τόν ἄτυχο λαό νά ἐπευ-

φημεῖ, νά χειροκροτεῖ, νά ὀνειρεύεται, 
ἔστω κι ἀκόμη ξυπνητός καί τό αὔριο 
του νά ξημερώνει χειρότερο ἀπό 
τό χθές. Μέ πρώτους δράστες τούς 
ὅποιου χρώματος καί ἰδεολογίας 
πολιτικούς. Μήν πιστεύετε σέ κανένα 
ἀπ’αὐτούς καί τούς ὅποιους ἄρχο-
ντες, ὅταν αὐτοί δέν πιστεύουν στό 
Θεό καί στήν πατρίδα. Οὔτε αὐτοί 
σώζονται (κατά Θεόν, γιατί ἀλλιῶς 
τήν βολεύουν), οὔτε, πολλῷ μᾶλλον, 
ἐμεῖς. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφής, 
διαχρονικός καί αἰώνιος γιά ἐκείνους 
πού στηρίζονται, παρασύρονται ἀπό 
τέτοιους ἀνθρώπους καί ὄχι στόν 
Θεόν. Λέγει ὁ Θεός διά στόματος τοῦ 
προφήτη Ἱερεμία: «Ἐπικατάρατος 
ὁ ἄνθρωπος, ὅς τήν ἐλπίδα ἔχει ἐπ’ 
ἄνθρωπον καί στηρίσει σάρκα βρα-
χίονος αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν καί ἀπό τοῦ 
Κυρίου ἀποστῇ ἡ καρδία αὐτοῦ». (Ἱε-
ρεμ. 17,5). Καί ὁ προφήτης Δαβίδ θά 
μᾶς διαβεβαιώσει, ὅ,τι ἀκριβῶς καί 
ζοῦμε καί πληρώνομε: «Ἐμίσησας 
(ὁ Θεός) πάντας τούς ἐργαζομένους 
τήν ἀνομίαν, ἀπωλεῖς πάντας τούς 
λαλοῦντας τό ψεῦδος. Ἄνδρα αἱμά-
των καί δόλιον βδελύσσεται Κύριος». 
(Ψαλμ. 5,6-7).

Καταντήσαμε τό βδέλυγμα τοῦ 
Θεοῦ διά τῆς ἀνομίας μας καί τῆς πο-
λεμικῆς ἐναντίον Του καί βιώνουμε 
σκληρά καί ἀμετανόητα τόν σωματι-
κόν (λιτότητα, χρεωκοπία, ἀνεργία, 
αὐτοκτονίες) καί τόν ψυχικόν μας θά-
νατον, γιά νά ἐπαληθεύονται ἐσαεί, 
τά θεόπνευστα λόγια τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου «Τά  ὀψώνια τῆς ἁμαρτί-
ας θάνατος». (Ρωμ. 6,23). Αὐτά εἰδικά 
ζοῦμε τώρα μέ δική μας ὑπαιτιότητα  
καί ὄχι τῶν ξένων.

«Ἄν ὁ λόγος εἶναι φῶς, τότε πράγματι οἱ δύο 
Θεσσαλονικεῖς ἀδερφοί μᾶς δώρισαν τό φῶς τῆς 
γνώσης καί τήν εὐτυχία νά ἔχουμε δικά μας βιβλία 
ἀπό τόν 9ο κιόλας αἰώνα. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, πού 
ἡ ἀγάπη μας γι’ αὐτούς εἶναι ζωντανή στήν πορεία 
τῶν αἰώνων, πού ἡ ὑποχρέωση τῶν Βούλγαρων θά 
συνεχίσει νά ἐκφράζεται μέ τό πιό ὄμορφο τραγού-
δι τό ὁποῖο ἀκούγεται κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή: 
“Προχώρα λαέ ἀναγεννημένε, προχώρα πρός τό μέλ-
λον σου λαμπρό”…». Μέ αὐτά τά λόγια κλείνει 
τή συνέντευξή της σέ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα ἡ κα-
θηγήτρια κα Ἴσκρα Χρήστοβα-Σόμοβα τῆς ἕδρας 
σπουδῶν τοῦ ἔργου τῶν Κύριλλου καί Μεθοδίου 
τοῦ Πανεπιστημίου "Ἅγιος Κλήμης τῆς Ὀχρίδας". 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά ὀνόματα τῶν δύο Ἁγίων ὡς 
Ἕλληνες ἐλάχιστα μᾶς θυμίζουν καί ἐλάχιστα 
γνωρίζουμε γιά τό περιεχόμενο τοῦ ἔργου τους, 
πέρα ἀπό τό Κυριλλικό ἀλφάβητο.

Ἡ πορεία τους ὅμως μέσα στό Χριστιανισμό 
καί μάλιστα στό μέσο τῶν σλαβικῶν ἐθνῶν ὑπῆρξε 
ραγδαία καί μεγαλειώδης. Μετά ἀπό μακροχρό-

Ἅγιοι 
Κύριλλος καί Μεθόδιος 

καί Ἱεραποστολή
Τοῦ Δρ Κωνσταντίνου Β. Ζορμπᾶ, 

Γεν. Διευθυντοῦ τῆς ΟΑΚ

νια προετοιμασία τό ἔργο τους ἄρχισε 
τό 860 μ.Χ. καί ὁλοκληρώθηκε μέσα σέ 
εἴκοσι χρόνια, ἐκτός ἀπό τήν περίπτω-
ση τῶν Ρώσων, κατά τήν ὁποία καθυ-
στέρησε μερικές ἀκόμη δεκαετίες.

Τά ἐπεισόδια, τά ὁποῖα ἡ ἱστορία 
ἀναφέρει σχετικά μέ τόν ἐκχριστια-
νισμό αὐτῶν τῶν λαῶν, φαίνονται ὡς 
μεμονωμένες καί ἀσυνάρτητες ἐνίοτε 
ἐνέργειες. Ἄν αὐτό ἀνταποκρινόταν 
στήν πραγματικότητα, θά ἔμενε ἀνεξή-
γητο πῶς μέσα σέ ἐκεῖνα τά εἴκοσι χρό-
νια ἔγιναν στούς Σλάβους τόσα πολλά, 
ὅσα δέν εἶχαν γίνει ὅλους τούς προη-
γούμενους αἰῶνες. Πράγματι ὑπάρχει 
μεταξύ αὐτῶν ἕνας συνεκτικός δεσμός 
καί πίσω ἀπ’ αὐτά διαφαίνεται μιά δύ-
ναμη καί μιά ἀποστολή πού εἶναι ἱερή, 
δηλ. ἱεραποστολή. Ἡ δύναμη εἶναι τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, τό ὁποῖο προγραμ-
μάτισε ὅλο τό ἔργο καί οἱ ἐκτελεστές 
τῆς ἰδέας ὑπῆρξαν τά δύο ἀδέλφια ἀπό 
τή Θεσσαλονίκη, ὁ Κύριλλος καί ὁ Με-
θόδιος, οἱ ὁποῖοι ἐργάστηκαν ἀκούρα-
στα μεταξύ ὅλων τῶν σλαβικῶν λαῶν, 
Ρώσων, Μοραβῶν, Σλοβένων, Κρο-
ατῶν, Σέρβων, Σλοβάκων, Τσέχων, Πο-
λωνῶν καί Βουλγάρων.

Τό ἔργο τους καθαρά θρησκευ-
τικό. Μέσα ἀπό τίς ἐνέργειες τίς δικές 



52 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 49,  Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2015 Τεῦχος 49,  Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2015 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  53 

τους καί τῶν μαθητῶν τους ὅλοι οἱ σλαβικοί 
λαοί εἰσῆλθαν στή χορεία τῶν χριστιανικῶν 
ἐθνῶν.  Ἀλλά μαζί μέ τό Χριστιανισμό παρέ-
δωσαν σέ αὐτούς καί τά ἰδεώδη τῆς πίστεως, 
τήν ἀγάπη καί τήν εὐγένεια καί τούς ἐμφύ-
τευσαν τό πνεῦμα τῆς θυσίας. Τούς χάρισαν 
τούς πρώτους γραπτούς νόμους, μέ τούς 
ὁποίους ὀργάνωσαν καθεστώς εὐνομίας καί 
εὐταξίας. Τούς πρόσφεραν γλώσσα γραπτή 
καί ἕτοιμη νά χρησιμοποιηθεῖ στή θεολογία, 
τή λογοτεχνία, τήν ἐπιστήμη καί τήν παι-
δεία. Ἡ γλώσσα αὐτή ἀποτέλεσε κρίκο πού 
συνέδεσε ὅλον τόν σλαβικό κόσμο.

Πῶς θά μποροῦσε νά ἀξιολογηθεῖ ὁλό-
κληρο αὐτό τό ἔργο σήμερα; Ἡ κλήση τῶν 
δύο ἀδελφῶν, τήν ὁποία ἀναφέραμε πιό 
πάνω, ἀποτελεῖ μία οὐσιώδη ἔκφραση τῆς 
χριστιανικῆς ἐλπίδας τοῦ κάθε Χριστιανοῦ. 
Οἱ Ἅγιοι Μεθόδιος καί Κωνσταντῖνος, πού 
μετονομάστηκε σέ Κύριλλος τίς τελευταῖες 
μέρες τῆς ζωῆς του, θά μπορούσαμε νά ποῦμε 
ὅτι τήν ἐξέφρασαν μέσα ἀπό τήν «κυριλλο-
μεθοδιανή ἰδέα». Αὐτή συνόδευε στίς διά-
φορες ἱστορικές περιόδους τούς σλαβικούς 
λαούς, εὐνοώντας τήν πολιτισμική, ἐθνική 
καί θρησκευτική ἀνάπτυξη. Καί πρωτίστως 
ἐκεῖνο πού πρέπει νά σημειώσουμε εἶναι ὅτι ὁ 
Κύριλλος ἦταν ἕνας λαϊκός.

Καί ἡ ἰδέα αὐτή εἶναι οὐσιωδῶς ἀνα-
τρεπτική: τό ἱερό Εὐαγγέλιο ἀναδεικνύει σέ 
μάρτυρες τῆς ἀλήθειας τούς περιθωριακούς 
(γυναῖκες, παιδιά, πόρνες), τό ἐσχατολογι-
κό ὅραμα ἀναιρεῖ τήν ἱεραρχία πρώτων καί 
τελευταίων, ὅλα τά ἀνθρώπινα ἔργα παρα-
μένουν κοσμικά χωρίς τήν ἀγάπη. Οἱ Ἅγιοι 
Κύριλλος καί Μεθόδιος δέν προσπάθησαν 
νά ἐπιτύχουν ἁπλῶς μία «ἀνώτερη πνευμα-
τικότητα», ἀλλά νά θυμίσουν σέ ὅλους τό 
κοινό χρέος τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, μέσα 
ἀπό τέσσερις ἀνατροπές: 1) Ἀνατροπή τῶν 
δεσμῶν πού τείνουν νά πνίξουν τήν ἐλευθε-
ρία, 2) Ἀνατροπή τῆς εἰδωλοποίησης τοῦ 

παρελθόντος, 3) Ἀνατροπή τοῦ κοινωνικοῦ 
status quo καί τῆς διαπλοκῆς μέ τούς ἰσχυ-
ρούς, καί 4) Ἀνατροπή τῆς μαγείας καί τῆς 
ἀποσύνδεσης τῶν μυστηρίων ἀπό τήν ἀγάπη 
καί τήν ἀλληλεγγύη. 

Τό πολύτιμο αὐτό ἔργο τους τό ἀναγνώ-
ρισε ἤδη ὁ Πάπας Πίος 11ος μέ τήν Ἀποστο-
λική ἐπιστολή «Quod Sanctum Cyrillum», 
στήν ὁποία ἀξιολογοῦσε τούς δύο ἀδελφούς 
ὡς ἑξῆς: «τέκνα τῆς Ἀνατολῆς, ὡς πρός τήν 
πατρίδα βυζαντινοί, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ρω-
μαῖοι στήν ἀποστολή, γιά τούς ἀποστολικούς 
καρπούς σλάβοι». Ὁ ἱστορικός ρόλος πού 
ἔπαιξαν διακηρύχθηκε ἐπίσημα καί ἀπό τόν 
Πάπα Ἰωάννη Παῦλο Β΄, ὁ ὁποῖος, μέ τήν 
Ἀποστολική Ἐπιστολή «Egregiae virtutis 
viri», τούς ἀνακήρυξε συμπροστάτες τῆς 
Εὐρώπης μαζί μέ τόν Ἅγιο Βενέδικτο. 

Πράγματι, ὁ Κύριλλος καί ὁ Μεθόδιος 
ἀποτελοῦν κλασσικό παράδειγμα ἐκείνου 
πού στό χῶρο τῆς κοινωνιολογίας ὁρίζεται 
ὡς «inculturazione» (ἐνσωμάτωση τῆς 
πίστεως μέσα στήν κουλτούρα τοῦ κάθε 
λαοῦ). Κάθε λαός ἐντάσσει μέσα στή δική 
του κουλτούρα τό μήνυμα τῆς Ἀποκάλυψης 
καί ἐκφράζει τή σωστική ἀλήθεια μέ τόν δικό 
του τρόπο ἔκφρασης. Αὐτό προϋποθέτει μία 
ἐργασία «μετάφρασης» πολύ δεσμευτική, 
διότι ἀπαιτεῖ τόν ἐντοπισμό κατάλληλων 
ὅρων πού πρέπει νά προταθοῦν, χωρίς νά 
προδίδουν τόν πλοῦτο τοῦ ἀποκαλυμμένου 
Λόγου. Σέ αὐτό, οἱ δύο Ἅγιοι ἄφησαν μία 
μαρτυρία πάρα πολύ σημαντική, πρός τήν 
ὁποία ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά κοιτάζει καί 
σήμερα γιά νά ἀντλήσει ἔμπνευση καί προ-
σανατολισμό γιά μία νέα σύγχρονη ἱεραπο-
στολή. 

όν Ἀπρίλιο συμπληρώθηκαν δύο ἔτη ἀπό 
τήν κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
καί πνευματικοῦ μας πατρός Κισάμου καί 
Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου. Στόν ἀπόηχο τοῦ 

διετοῦς μνημοσύνου του, πού ἔλαβε χώρα εἰς τόν 
Ἱερό Μητροπολιτικό μας Ναό, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί ὡς 
ἐλάχιστο εὐχαριστιακό ἀντίδωρο εὐγνωμοσύνης καί 
σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπό του, καταθέτω λίγα λό-
για σεβασμοῦ:

Δέχθηκα ἀπό τά τίμια χέρια του καί τούς δύο 
βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης καί δέν μπορῶ νά λησμο-
νήσω τήν μέριμνα καί ἀγωνία του γιά τά πνευματικά 
του παιδιά, ἐμᾶς τούς Κληρικούς καί διακόνους τῶν 
Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Βαθιά χαραγμένες στήν ἱερα-
τική μου καρδιά οἱ ἑσπερινές συνάξεις καί πνευ-
ματικές συναντήσεις, πού συγκαλοῦσε μέ τούς Ἱε-
ρεῖς του καί κυρίως οἱ πνευματικοί του λόγοι καί οἱ 
νουθεσίες του. Λόγια «ἅλατι ἠρτημένα», λόγια ἱερά, 
ζείδωρα καί «εἰρηναία». Λόγια βγαλμένα ἀπό τήν βα-
θιά του ἐμπειρία, τήν ἀνεξικακία τῆς ἀγάπης του καί 
τήν φλόγα τῆς πίστεώς του. Γιά τοῦτο καί εἶναι ὁ 
ἀκάματος πνευματικός πατέρας καί ὁδηγός, ὁ δια-
πρύσιος κοινωνικός ἐργάτης καί ἀναμορφωτής τῶν 
ἀκριβῶν καί μέ πιστότητα ἀκριβείας πανανθρώπινων 
ἀξιῶν καί ἰδανικῶν, ὁ ἱερός καί ἀκατάβλητος ἐπα-
ναστάτης τῆς ἐλεύθερης βούλησης καί τῶν ἀγαθῶν 
συνειδήσεων.

Ἐνθυμοῦμαι χαρακτηριστικά νά μᾶς λέγει: «Ἐγώ 
παιδιά μου ἀγαπῶ ὅλον τόν κόσμο, ὅλους τούς συγ-
χωρῶ καί δέν κρατῶ κακία σέ κανένα. Περισσότερο 
εὐλογῶ καί προσεύχομαι γιά κείνους πού μέ ἔβλα-
ψαν. Ἔτσι νά κάνετε καί ἐσεῖς. Νά εἶστε εὐσπλα-
χνικοί, φιλάνθρωποι. Μόνον τότε θά ὀνομαστεῖτε 
παιδιά τοῦ Θεοῦ καί θά ἀναδειχθεῖτε ἄξιοι καί ἱκα-

νοί διάκονοί Του… Ὁ Ἱερέας εἶναι 
ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἐνορίας. Πολλές 
φορές οἱ ἄνθρωποι περιφρονοῦν καί 
ἀποδοκιμάζουν τό ὑψηλό ὑπούρ-
γημα τῆς Ἱερωσύνης. Δείχνουν ἀσέ-
βεια στόν Ἱερέα, πράττοντας μεγάλη 
ἁμαρτία. Ἀγνοεῖ ὁ κόσμος πώς μέσῳ 
τῆς Ἱερωσύνης, πού εἶναι μετοχή 
στήν Ἱερωσύνη τοῦ Ἴδιου τοῦ Κυρί-
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, συντελεῖται ἡ 
σωτήρια τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἐξ ἄλλου παιδιά μου, τί εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία χωρίς τόν Ἱερέα; Ἕνα τί-
ποτα. Ἀλλά τί εἶναι καί ὁ Ἱερέας ἔξω 
ἀπό τήν Ἐκκλησία; Πάλι ἕνα τίποτα. 
Γι’ αὐτό καί ἡ ἀποστολή του εἶναι τε-
ράστια. Καλεῖται νά εἶναι φῶς, πού 
φωτίζει τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο 
καί τόν ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, 
στήν Οὐράνια δόξα καί χαρά, στήν 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».  

Ἡ εὐχή του ἄς συνοδεύει ὅλους 
μας, Κληρικούς καί Λαϊκούς, καί τό 
φωτεινό παράδειγμά του ἄς γίνεται 
ὁδηγός στήν καθημερινότητα τοῦ 
βίου μας.

Μνήμη ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
Εἰρηναίου Γαλανάκη

Τοῦ Αἰδεσ. Γεώργιου Σχοινοπλοκάκη,
Ἐφημερίου Ποταμίδας Κισάμου

Τ
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Ὅπλα ἑνός διαχρονικοῦ ἀγῶνα 
κατά τῶν λοιμωδῶν νοσημάτων.

Κατά τήν μακραίωνη ἱστόρια τοῦ 
ἀνθρώπου πάνω στή γῆ, ἀνάμεσα στίς 
μάστιγες πού ἀντιμετώπισε ἦταν καί οἱ 
ἐπιδημίες ἀπό μεταδοτικά νοσήματα. 
Αὐτά πού οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὀνόμα-
ζαν λοιμούς καί σήμερα ἀποκαλοῦμε 
λοιμώδη.

Ὁ Θουκυδίδης τό 430 π.Χ. περι-
έγραψε κατά τρόπο πλήρη καί παρα-
στατικό τόν Λοιμό τῶν Ἀθηνῶν κατά 
τή διάρκεια τοῦ Πελοποννησιακοῦ 
πολέμου, πού προκάλεσε τήν ἀπώλεια 
300.000 ἀνθρώπων καί μεταξύ αὐτῶν 
καί τοῦ Περικλῆ.

Τά νοσήματα αὐτά μέχρι καί τίς 
ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα ἀποδεκάτιζαν  
ὁλόκληρους πληθυσμούς ἤ προκα-
λοῦσαν  ἀναπηρία σωματική ἤ πνευ-
ματική σ’ ὅσους ἐπιβίωναν μετά τή 
νόσηση, ὅπως ἡ πολιομυελίτιδα, ἡ μη-
νιγγίτιδα κ.ἄ. Νοσήματα ὅπως ἡ εὐλο-
γιά, ἡ πανώλη, ἡ χολέρα, ἡ φυματίω-
ση, ἡ ἱλαρά, ἡ ἐλονοσία, ὁ νεογνικός 
τέτανος καί ἄλλα ἔσπερναν τόν φόβο 
καί τόν τρόμο καθώς δέν ὑπῆρχαν δυ-
νατότητες πρόληψης ἤ θεραπείας. Δέν 
εἶναι τυχαῖα ἡ δέηση τῆς Ἐκκλησίας 
μας «ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι... τήν 
πόλιν ταύτην καί πᾶσαν πόλιν καί χώ-
ραν ἀπό λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ...».

Ἧταν πρόκληση ὡς ἐκ τούτου 
γιά τήν ἰατρική νά ἀνακαλύψει τρό-
πους παρέμβασης, γιά νά ἀπαλλάξει 
τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τίς ἐπιδημίες. 
Περί τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα ἄρχισαν 
οἱ πρῶτες ἀπόπειρες. Οἱ ἐρευνητές 

παρατήρησαν ὅτι οἱ νοσήσαντες ἀπό 
ὁρισμένα λοιμώδη, ὅπως ἡ ἱλαρά, ἡ 
ἀνεμευλογιά κ.ἄ. δέν νοσοῦσαν ξανά 
ἀπό τήν ἴδια νόσο. Μέ βάση τήν παρα-
τήρηση αὐτή ἄρχισαν νά δοκιμάζουν 
τρόπους, γιά νά «ἀντιγράψουν» αὐτό 
τό φαινόμενο τῆς προστασίας μετά τή 
νόσηση.

Πρῶτος ὁ Jenner τό 1796 κατάφερε 
νά ἀνακαλύψει ἐμβόλιο γιά τήν εὐλο-
γιά. Τό ἐμβόλιο υἱοθετήθηκε ἀπό τόν 
Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας (Π.Ο.Υ) 
γιά μαζική χρήση, σάν ὑποχρεωτικό.

Ἑκατόν ὀγδόντα χρόνια ἀργότερα 
(τό 1979) ἡ εὐλογιά ἐξαφανίστηκε ἀπό 
προσώπου γῆς καί σταμάτησε καί ὁ 
ἐμβολιασμός γιά τή νόσο!

Κορυφαῖος σταθμός ὅμως γιά τήν 
ἱστορία τῶν ἐμβολίων ἀλλά καί γιά τήν 
ἰατρική ἦταν ἡ ἀνακάλυψη ἀπό τόν 
Pasteur τό 1881 τοῦ παθογόνου μικρο-
οργανισμοῦ πού στή συνέχεια ἀποδεί-
χθηκε ὑπεύθυνος γιά τίς πνευμονίες 
καί πῆρε τό ὄνομα πνευμονιόκοκκος.

Γενικά ἡ ἀνακάλυψη τοῦ ὑπεύθυ-
νου γιά κάθε νόσο μικροοργανισμοῦ 
(μικροβίου ἤ ἰοῦ) καί τοῦ τρόπου μετά-
δοσης, ἐπιτάχυνε τήν ἀνακάλυψη τοῦ 
ἀντιστοίχου ἐμβολίου ἀλλά καί τῶν με-
θόδων πρόληψης.

Ἔτσι τό 1923 ἀνακαλύφθηκε ἡ δι-
φθεριτική ἀνατοξίνη καί τέσσερα χρό-
νια ἀργότερα ἡ τετανική ἀνατοξίνη, 
πού ὁδήγησαν στήν παρασκευή τῶν 

ἀντίστοιχων ἐμβολίων.
Μέχρι τότε ἡ διφθερίτιδα καί ὁ 

νεογνικός τέτανος προκαλοῦσαν μαζι-
κούς θανάτους σέ νεογνά καί βρέφη. 
Τό ἴδιο ἐπικίνδυνος γιά τά μικρά βρέφη 
ἦταν καί ὁ κοκκύτης. Γιά τόν κοκκύτη 
τό πρῶτο ἐμβόλιο, (πού περιεῑχε νε-
κρούς μικροοργανισμούς), παρασκευ-
άστηκε τό 1926.

Μέ τήν παρασκευή τοῦ τριπλοῦ 
ἐμβολίου (διφθερίτιδος-τετάνου-κοκ-
κύτη) ἔγινε δυνατή ἡ ταυτόχρονη ἀνο-
σοποίηση καί γιά τά 3 νοσήματα καί 
ὑπῆρξε ἐντυπωσιακή μείωση τῶν νοση-
μάτων αὐτῶν στούς ἐμβολιασμένους 
πληθυσμούς. 

Τό γεγονός χαρακτηρίστηκε σάν 
θαῦμα τῆς ἐπιστήμης καί σάν εὐλογη-
μένη ἀπό τόν Θεό πράξη τοῦ ἀνθρώ-
που. Παρενθετικά ἀναφέρεται ἐδῶ ὅτι 
τό σημερινό ἀντικοκκυτικό ἐμβόλιο δέν 
περιέχει τόν μικροοργανισμό, ἀλλά 
μόνο ἀντιγόνα του (συστατικά τοῦ μι-
κροβίου). Γι’αὐτό λέγεται καί ἀκυττα-
ρικό καί εἶναι σαφῶς ἀσφαλέστερο τοῦ 
παλιοῦ (ὁλοκυτταρικοῦ).

Ἀκολούθησε ἡ ἀνακάλυψη ἀπό τόν 
Jonar Salk τό 1955 τοῦ ἐμβολίου πολι-
ομυελίτιδος ἀπό ἀδρανοποιημένους 
ἰούς καί λίγα χρόνια ἀργότερα τό 1961  
ἀπό τόν Albert Sabin τοῦ ἀπό τοῦ στό-
ματος χορηγούμενου νέου ἐμβολίου 
πολιομυελίτιδος μέ ζωντανούς ἐξασθε-
νημένους ἰούς. Τό ἐμβόλιο Sabin κυρι-
άρχησε μέχρι τό 1990 (ὁπότε ἀντικα-
ταστάθηκε μέ ἄλλο) καί ἦταν αὐτό πού 
ἐλαχιστοποίησε τήν νόσο στόν πλανή-
τη καί σήμερα ἡ πολιομυελίτιδα τείνει 
πρός ἐξαφάνιση.

Τήν δεκαετία τοῦ 1960 ἀνακαλύ-
φθηκαν καί τήν δεκαετία τοῦ 1970 τέ-
θηκαν σέ κυκλοφορία τά ἐμβόλια κατά 

ἰογενῶν νοσημάτων, ὅπως ἡ ἱλαρά, ἡ 
ἐρυθρά καί ἡ παρωτίτιδα μέ ζῶντες 
ἐξασθενημένους ἰούς. Κίνητρο, τό γε-
γονός ὅτι ἡ ἱλαρά προκαλοῦσε μέχρι 
τότε ἑκατομμύρια θανάτους, κυρίως 
παιδιῶν, σέ ὑπανάπτυκτες χῶρες καί ἡ 
ἐρυθρά ἦταν ὑπεύθυνη γιά γεννήσεις 
νεογνῶν μέ συγγενεῖς ἀνωμαλίες, ὅπως 
καρδιοπάθεια, κώφωση, νοσήματα 
ὀφθαλμῶν κ.τ.λ. (συγγενής ἐρυθρά) καί 
ἡ παρωτίτιδα, γιά  ἐγκεφαλίτιδα, ὀρχί-
τιδα κ.ἄ.

Ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1980 ἡ ἀνο-
σοποίηση γιά τά παραπάνω 3 νοσήμα-
τα γίνεται μέ ἕνα ἐμβόλιο, τό M.M.R.

Ἔτσι ἔχομε τό ἴδιο ἀποτέλεσμα γιά 
τό ἐμβολιαζόμενο παιδί, ὅμως ὁ μαζι-
κός ἐμβολιασμός ἔγινε πιό εὔκολος καί 
μέ μικρότερο κόστος. Σήμερα γιά πλή-
ρη ἀνοσοποίηση θεωρεῖται ἀπαραίτη-
το κάθε παιδί νά ἐμβολιάζεται μέ τό 
ΜΜR τόν 15ο μήνα καί τόν 4ο χρόνο 
ζωῆς. Γιά τήν ἐξάλειψη τῶν νοσημά-
των αὐτῶν εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ἐμβο-
λιασμός τῶν ἐπίνοσων (χωρίς ἀνοσία) 
πληθυσμῶν σέ ποσοστό 95%. Ἐγχείρη-
μα εὔκολο γιά χῶρες μέ ἀνεπτυγμένα 
συστήματα ὑγείας, ἀλλά δύσκολο γιά 
ἐκεῖνες μέ φτωχές ὑποδομές ὑγείας.

Ὁ Π.Ο.Υ. ὅμως σήμερα ἔχει ἀναλά-
βει ἐκστρατεία μαζικῶν ἐμβολιασμῶν 
σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς, σέ σημεῖο πού ὁ 
στόχος γιά ἕνα κόσμο χωρίς ἱλαρά καί 
ἐρυθρά, νά φαίνεται ἐφικτός τά προ-
σεχῆ λίγα χρόνια.

(συνεχίζεται...)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Ἐ μ β ό λ ι α
Τοῦ κ. Μιχαήλ Σταγκουράκη

Παιδιάτρου
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Αἰῶνες τώρα ἡ Κρήτη δέν εἶναι νησί 
μόνο. Εἶναι θεριό, πού κείτεται στή θά-
λασσα, γιοφύρι ἀνάμεσα σέ τρεῖς ἠπεί-
ρους, θέση κλειδί, ἀξιοζήλευτη, πού κατά 
καιρούς ἔγινε αἰτία καί ἀφορμή ἀνάπτυ-
ξης, πλούτου, ἐπιθέσεων μά καί λαμπρῶν 
σελίδων στά κατάστιχα τῆς ἱστορίας. 

Μαδάρες γυμνές καί κακοτράχαλες, 
ἀκρογιαλιές δαντελωτές καί παιχνιδιά-
ρες, ἁπλές, πράσινες καί καρποφόρες 
εἶναι ἡ ὄψη της. Οἱ Κρητικοί, μέ ἀδά-
μαστες ψυχές, χιλιάδες χρόνια, ἄλλοτε 
γέννησαν λαμπρό πολιτισμό μέ ἀκμαῖες 
πόλεις, ἄλλοτε παλεύουν μέ βάρβαρους 
ἐπιδρομεῖς, μά πάντα ἀντέχουν. Ἀγαποῦν 
καί ἀπολαμβάνουν παράφορα τό νησί 
τους καί τή ζωή, μέ ὅλες τίς ὀμορφιές της 
καί δέ φοβοῦνται τόν θάνατο.  

Ἀπό τίς λαμπρότερες σελίδες τῆς 
Κρητικῆς ἱστορίας, εἶναι καί ἐκεῖνες πού 
γράφτηκαν στά πλαίσια τοῦ δευτέρου πα-
γκοσμίου πολέμου τό 1940, ὅταν ἡ Κρή-
τη πρόβαλε στό στόχαστρο τῶν πυροβό-
λων τοῦ Γ΄ Ράιχ.

Ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 40, ὁ διοικητής 
τοῦ στρατοῦ τῆς Μακεδονίας, Γεώργιος 
Τσολάκογλου, χωρίς τήν ἔγκριση τῆς κυ-
βέρνησης καί τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας, 
ὑπέγραψε ἀνακωχή μέ τούς Γερμανούς. 
Νοτιότερα οἱ Ἄγγλοι καί οἱ Νεοζηλαν-
δοί, πού εἶχαν ἔρθει γιά νά ἐνισχύσουν 
τόν ἀγώνα καί νά ἐπιβραδύνουν τήν γερ-
μανική προέλαση, ἔδιναν σκληρή μάχη 
στίς Θερμοπύλες. Ἐκεῖ οἱ συμμαχικές 
δυνάμεις νικημένες ἀναγκάστηκαν νά 

συμπτυχθοῦν πρός τήν Πελοπόννησο 
ἀπ’ ὅπου διέφυγαν στήν Κρήτη. Στίς 27 
Ἀπριλίου ὁ γερμανικός στρατός εἶχε μπεῖ 
στήν Ἀθήνα, ὁπότε καί αὐτοκτόνησε ὁ 
πρωθυπουργός Κορυζῆς.

Ἔτσι κατέρρευσε τό μέτωπο στήν 
ἠπειρωτική Ἑλλάδα καί ὁ βασιλιάς Γε-
ώργιος ὁ Β΄ μέ τόν πρωθυπουργό Ἐμμ.
Τσουδερό καί τήν κυβέρνηση, ἔφυγαν γιά 
τήν Κρήτη, γιά νά συνεχίσουν ἐκεῖ τόν 
ἀγώνα κατά τοῦ ἐχθροῦ. Τήν ἄμυνα τοῦ 
νησιοῦ ἀνέλαβαν οἱ δυνάμεις τῶν Ἄγγλων 
τῶν Νεοζηλανδῶν καί τῶν Αὐστραλῶν, 
πού εἶχαν καταφύγει ἐκεῖ, περίπου 30.000 
ἄντρες καί 1.500 ἀξιωματικοί. Στή με-
γαλόνησο εἶχαν μεταφερθεῖ ἐπίσης ὀκτώ 
τάγματα νεοσυλλέκτων, οἱ πρῶτες τάξεις 
τῶν σχολῶν Εὐελπίδων καί Ἰκάρων καί 
ἡ δύναμη τῆς σχολῆς τῆς Χωροφυλακῆς, 
συνολικά 12.000 ἄντρες. Τήν ἡγεσία 
ὅλων τῶν δυνάμεων ἀνέλαβε ὁ Νεοζη-
λανδός Φράιμπεργκ.

Ἡ ἐπιχείρηση γιά τήν κατάληψη τῆς 
Κρήτης ἀπό τόν ἐχθρό, θά στηριζόταν 
κυρίως σέ ἐπίλεκτα σώματα Γερμανῶν 
ἀλεξιπτωτιστῶν, πού πίστεψαν πώς τό 
θράσος μπορεῖ νά ἀφοπλίσει τήν ἀνθρώ-
πινη ἀξιοπρέπεια καί νά ἀφανίσει τή δίψα 
γιά λευτεριά…  

Στίς 20 στίς ὀκτώ τό πρωΐ, ἡμέρα 
Τρίτη, τά σμήνη τῶν βομβαρδιστικῶν, 
ἄδειαζαν τό πολεμοχαρές φορτίο τους, κι 
ἔσκαβαν τή γῆ χωρίς ὑνί κι ἀλέτρι.

Γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐπιχείρησης οἱ 
Γερμανοί διέθεσαν 1.080 ἀεροπλάνα, μία 
μεραρχία ἀλεξιπτωτιστῶν καί μία μεραρ-
χία πεζικοῦ. Οἱ ἐπιχειρήσεις ξεκίνησαν 
ἀπό τά δυτικά τοῦ νησιοῦ, πού ἡ κατάλη-
ψή του θά διευκόλυνε τήν ὑποταγή ὁλό-
κληρης τῆς Κρήτης. Οἱ πρῶτοι ἀλεξιπτω-
τιστές σ’ ὁλόκληρο τό νησί, ἔπεσαν στόν 
κάμπο τοῦ Καστελλίου. 

Ὁ ἀριθμός τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν πού 
ἔπεσαν σ’ αὐτή τήν περιοχή, δέν εἶναι 
ἀκριβῶς γνωστός. Ἡ ἐπίσημη ἱστορία 
τοῦ στρατοῦ ἀναφέρει 73 περίπου, ἐνῶ οἱ 
ἐλεύθεροι σκοπευτές τῆς Κισάμου 100. 
Διαταγές ἔδινε ὁ γερμανός ὑπολοχαγός 
Μυέρμπ. 

Τήν περιοχή ὑπερασπιζόταν τό 1ο 
Σύνταγμα Πεζικοῦ, μέ τόν συνταγμα-
τάρχη Παπαδημητρόπουλο Ἱπποκράτη, 
ἀποτελούμενο ἀπό δύο τάγματα καί ἕνα 
λόχο πολυβόλων. Οἱ κανονικά στρατεύ-
σιμοι ἄνδρες τῆς Κρήτης πολεμοῦσαν 
στά ἀλβανικά σύνορα, ἐνῶ τά κάθε εἴδους 
ὄπλα, εἶχαν παραδοθεῖ πρό πολλοῦ στή δι-
κτατορική κυβέρνηση τοῦ Μεταξᾶ. Ἔτσι 
οἱ ὑπερασπιστές ἦταν οἱ περισσότεροι 
ἄπειροι νεοσύλλεκτοι καί ἐλάχιστοι μόνο 
ἔφεδροι, πού εἶχαν διαφύγει ἀπό τήν ἠπει-
ρωτική Ἑλλάδα. Τήν περιοχή τοῦ Παρθε-
νώνα ὑπερασπιζόταν τό 1ο τάγμα ὑπό τόν 
ταγματάρχη Σκορδύλη, ἐνῶ δυτικά της 
κωμόπολης βρισκόταν τό 2ο τάγμα μέ τόν 
ταγματάρχη Κουρκούτη.

Οἱ Καστελλιανοί ζητοῦσαν ὅπλα, 
ἀπό τόν σταθμό τῆς χωροφυλακῆς, ἀπό 
τό τάγμα, ἀπό τό Ἀγρονομεῖο. Ἐκεῖ μά-
λιστα βρέθηκαν 30 γκράδες, μά ποῦ 
νά φτάσουν. Οἱ ὑπόλοιποι ἅρπαξαν ὅ,τι 
μποροῦσε νά φανεῖ χρήσιμο καί ὅρμησαν 
κατά τοῦ ἐχθροῦ. Τά γεωργικά ἐργαλεῖα, 
τό τσεκούρια, οἱ ἀξίνες, τά δρεπάνια, τά 

θρινάκια, τά ραβδιά, μά καί οἱ πέτρες, 
ἦταν χρήσιμα ὅπλα τούτη τήν ὥρα. 

Τελικά συγκεντρώθηκαν 60 περίπου 
ὁπλοφόροι στό πεδίο τῆς μάχης. Ἦταν 
ἀξιοθαύμαστη ἡ ταχύτητα, πού ἀπό τά 
γύρω χωριά Κορφαλώνα, Καλουδιανά, 
Ποταμίδα, Χαιρεθιανά, Δραπανιά, Καλ-
λεργιανά, Καλάθενες, Τοπόλια, σχημα-
τίστηκαν ἔνοπλες ὁμάδες ἐλεύθερων 
σκοπευτῶν, καί ἔτρεξαν αὐθόρμητα στόν 
κάμπο τοῦ Καστελλίου. Ἀνάμεσά τους 
μάλιστα ἦταν καί δύο γυναῖκες. Ἡ μάχη 
σκληρή καί ἄνιση. Τά φυσίγγια στό φυλά-
κιο τοῦ Παρθενώνα τελειώνουν γρήγορα 
καί χρειάζονται ἀνεφοδιασμό ἀπό τήν πε-
ριοχή τῆς σημερινῆς Καμάρας. Οἱ ἄνδρες 
εἶναι λιγοστοί καί σέ θέση μάχης. Αὐθόρ-
μητα κοπέλες τῆς γειτονιᾶς πῆραν στούς 
ὤμους τους τό βαρύ φορτίο καί τό ἀνέβα-
σαν στό πολυβολεῖο, ἀδιαφορώντας γιά 
τούς ὅλμους καί τά βλήματα πού ἔπεφταν 
γύρω στά νεανικά κορμιά τους. Ἡ γυναί-
κα σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο δίνει ἕνα ξεχω-

Tά γεγονότα τῆς Μάχης τῆς Κρήτης 
στήν Κίσαμο

Τῆς κ. Νταγκουνάκη Ἀνθοῦλας 
Φιλολόγου - τ. διευθύντριας 

1ου Γυμνασίου Κισάμου
Προέδρου Συλλόγου Κυριῶν καί 

Δεσποινίδων Καστελλίου

Οἱ Κρητικοί, μέ ἀδάμαστες ψυχές, 
χιλιάδες χρόνια, ἄλλοτε γέννησαν 

λαμπρό πολιτισμό μέ ἀκμαῖες πόλεις, 
ἄλλοτε παλεύουν μέ βάρβαρους ἐπι-
δρομεῖς, μά πάντα ἀντέχουν. Ἀγαποῦν 
καί ἀπολαμβάνουν παράφορα τό νησί 
τους καί τή ζωή, μέ ὅλες τίς ὀμορφιές 

της καί δέ φοβοῦνται τόν θάνατο.  
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ριστό παρόν τούτη τή δύσκολη ὥρα…
Γύρω στίς 12 τό μεσημέρι ἐσίγησε τό 

πυροβόλο καί μία ὥρα ἀργότερα ἔπεφτε 
καί ὁ τελευταῖος πυροβολισμός τῆς μάχη. 
Οἱ Γερμανοί γράφουν ὅτι τελείωσαν τά 
πυρομαχικά τους, γεγονός πού διαψεύ-
δεται ἀπό τό ὑλικό πού ἐγκατέλειψαν στό 
πεδίο τῆς μάχης φεύγοντας. Οὔτε ἕνας 
ἀπό τούς ἐπίλεκτους Γερμανούς δέ διέ-
φυγε τό θάνατο ἤ τήν αἰχμαλωσία. Ἄλλοι 
ἀριθμοῦν τούς νεκρούς ἀλεξιπτωτιστές 
48, ἄλλοι 60, καί 13 τούς αἰχμαλώτους. Ἡ 
νίκη στό Καστέλλι πού τό ὑπερασπίστη-
καν περίπου 200 ἔνοπλοι ἄνδρες, ἦταν 
λαμπρή, ὄχι ὅμως καί χωρίς φόρο αἵματος. 
Δέν ἀναφέρεται παρόμοια σέ ὅλη τή διάρ-
κεια τῆς Μάχης τῆς Κρήτης καί ὡς πρός 
τό ἀποτέλεσμα καί ὡς πρός τή σημασία. 

Ἀπό τήν πανελλήνια ἕνωση ἀγω-
νιστῶν ἐθνικῆς ἀντίστασης γιά τήν μάχη 
τοῦ κάμπου τοῦ Καστελλίου τιμοῦνται οἱ 
παρακάτω: Βλαχάκης Σπύρος, Κοντο-
πυράκη Ἀργυρῶ, Λιγοψυχάκης Μιχα-
ήλ, Λιονάκης Ἀναστάσιος, Μαρακάκης 
Ἐμμανουήλ, Πατήρης Μιχαήλ, Ραϊσάκης 
Ἐμμανουήλ, Σημαιάκης Νικόλαος, Τσέ-
γκας Ἀναστάσιος, Τζιγκουνάκης Θεμι-
στοκλῆς, Φελεσάκης Ἐμμανουήλ.

Στίς 22 Μαΐου βομβαρδίστηκε ξανά 
τό Καστέλλι , ἐνῶ στίς 23 ἔρχονται δύο 
φάλαγγες ἀπό τό Μάλεμε γιά τήν κατά-
ληψή του. Τό τελικό ὅμως χτύπημα δίνε-
ται στίς 24 Μαΐου, ὅταν τό Καστέλλι τό 
ὑπερασπίζονται μόνο ἐλεύθεροι σκοπευ-
τές, ἐνῶ τό σύνταγμα ἔχει διαλυθεῖ, ἐκτός 
ἀπό ἕνα λόχο, πού ἔχει ὅμως ἐλάχιστα πυ-
ρομαχικά. 

Ἀπό δῶ καί πέρα μέ σκληρές ἐπιθέ-
σεις ὁλοκλήρωσαν οἱ Γερμανοί τήν κατά-
ληψη τοῦ νησιοῦ. Ἀκολούθησαν τά μαῦρα 
χρόνια της Κατοχῆς καί τῆς Ἀντίστασης, 
μέ ὁμαδικές ἐκτελέσεις χιλιάδων ἀνθρώ-
πων, μέ φυλακίσεις ἀθώων, καί μέ ἐξορία 
ἄλλων στά κρεματόρια τῆς Γερμανίας. 
Πολλοί εἶναι καί ἐκεῖνοι πού πέθαναν ἀπό 

τήν πείνα καί τίς διάφορες ἀρρώστιες, 
στά χρόνια της Κατοχῆς. Πολλοί εἶναι 
καί ἐκεῖνοι πού ἐπέζησαν, μέ ἄσβεστες τίς 
μνῆμες ἀπό τίς σκληρές ἐμπειρίες τους. 
Καί πάλι ὅμως ἡ Κρήτη ἀντέταξε τήν 
ἡρωική της ἄμυνα, μέ ἀντιστασιακές ὁμά-
δες στά βουνά.

Ἡ στάση τῶν Κρητικῶν εἶναι δύσκο-
λο νά κατανοηθεῖ ἀπ’ τόν καθένα. Εἶχαν 
πλήρη ἐπίγνωση τῶν κινδύνων στόν ἄνι-
σο ἀγώνα, ὅμως θεώρησαν βαρύ τό χρέ-
ος, ἀπέναντι στόν ἑαυτό τους, ἀπέναντι 
στούς προγόνους τους, ἀπέναντι στά παι-
διά τους. Ἀπό αὐτό τό στοιχεῖο γίνεται ἡ 
μάχη τῆς Κρήτης ξεχωριστή, γίνεται ἡ 
μάχη τῶν μαχῶν, καθώς καί γιά τίς εὐρύ-
τερες ἐπιπτώσεις της, ἀφοῦ παγίδευσε 
οὐσιαστικά τόν ἐχθρό καί ἀνέτρεψε τά 
σχέδια τοῦ πολέμου.

Τό μήνυμα εἶναι οὐσιαστικό, ἰδιαίτε-
ρα στίς μέρες μας, πού οἱ κίνδυνοι εἶναι 
πολλοί, πού τά ὅποια συμφέροντα, οἱ 
σκοπιμότητες καί ἡ ἰδιοτέλεια, κινοῦν καί 
συχνά ἀλλοιώνουν τίς πράξεις. Δέν μπο-
ροῦμε καί δέν πρέπει νά προσπερνοῦμε 
ἄκριτα ἕνα τέτοιο κεφάλαιο τῆς ἱστορίας, 
μία τέτοια στάση ἀνθρώπων καί μάλιστα 
γνήσιων προγόνων μας.  

Ὁ Κρητικός σέ κάθε ἐποχή πρέπει 
γιά πάντα νά μένει ὁ ἴδιος. Σκληρός καί 
ἀκλόνητος σάν τά βουνά του, εὐαίσθητος 
καί τρυφερός σάν τά δαντελωτά ἀκρογιά-
λια του, ὑπεύθυνος καί σταθερός σέ πα-
νανθρώπινες βάσεις σάν τούς προγόνους 
του. Κι ἄν τό καλέσει ἡ ἀνάγκη κάθε στιγ-
μή νά βροντοφωνάζει:

"Δέ μετανιώνω δέ λιγῶ, 
δέ χάνουμαι δέ σβήνω,

Μ’ αἷμα καί φλόγες ζώνουμαι, 
μά κεφαλή δέν κλίνω". 

Ἀξίζουν πολλά πράγματα στή ζωή
υχνός εἶναι στούς ἀνθρώπους ὁ προ-
βληματισμός. Ἀξίζουν πολλά πράγματα 

στή ζωή. Κι αὐτό τόν προβληματισμό τους 
τόν ἐνισχύουν ἤ μᾶλλον προσπαθοῦν νά τόν 
διασκεδάσουν ἀρκετές ἀπό τίς διαφημίσεις, 
ὅταν σπεύδουν νά ὑποκαταστήσουν ἀξίες 
τῆς ζωῆς καί συναισθήματα ἀνθρώπινα μέ 
προϊόντα καί ἀπαντοῦν.  Ἡ Α΄ κολώνια χαρί-
ζει αὐτοπεποίθηση. Ὁ χρυσός σᾶς φέρνει πιό 
κοντά, μέ τή Β΄ καδένα. Στό μωρό σας εἶστε 
πιό τρυφερή μέ τήν Γ΄ πούδρα. Ὡς ἐάν τίς 
ἀνθρώπινες σχέσεις καί συναισθήματα μπο-
ρεῖ νά ἀντικαταστήσουν ὑλικά πράγματα… 

Ἀλλά ἡ ζωή πέρα ἀπό τήν ἐμπορία καί 
τή διαφήμιση καί πέρα ἀπό κάποιες δυσκολί-
ες πού μᾶς ἐπιφυλάσσει, ἔχει ἕνα σωρό πράγ-
ματα πού ἀξίζουν, ἀρκεῖ νά τά προσέξωμε καί 
νά τά νιώσωμε, γιατί 
μπορεῖ καί νά περά-
σαμε δίπλα τους καί 
δέ σταθήκαμε. Ἕνα 
λουλούδι πού τό θαυ-
μάζεις γαντζωμένο στόν ξερό βράχο, νικητή 
τῆς ζωῆς, κι ἀναρωτιέσαι ποῦ βρῆκε χρώμα-
τα κι ἀνθεῖ, ποῦ μίσχο καί σαλεύει. Τό σιγο-
μουρμούρισμα τῶν κυμάτων στήν ἀκρογια-
λιά καί τό παιχνίδισμα μέ τά χιλιόχρωμα καί 
χιλιόσχημα βότσαλα. Μιά ὄμορφη συντρο-
φιά μέ τό σιγανοτραγούδισμα καί τό κου-
βεντολόι ὡς τό ξημέρωμα, ὅπου κανείς δέ 
θέλει νά πείσει κανένα, κανείς δέν ὑποβλέ-
πει κανένα, γιά νά ἀρχηγέψει. Ὁ φίλος πού 
ἀκόμη ἔρχεται καί συναντιέσαι εἴκοσι, τρι-
άντα, σαράντα χρόνια καί κρατιέται ἀπό τή 
ζεστασιά τῶν ἡμερῶν τοῦ σχολικοῦ θρανίου.  
Ἕνα προσκύνημα ἡλιοβασίλεμα στή Μεγα-
λόχαρη καί Χρυσοσκαλίτισσα. Ἕνα μπάνιο 
στίς ρόζ ἀμμουδιές τοῦ Λαφονησιοῦ. Ἕνας 
καφές κάτω ἀπό τό καστανόδασος τῶν Ἐννι-
αχωριῶν. Ἕνα ἀνέβασμα καί βίγλισμα ἀπό τό 
κάστρο τῆς Γραμποῦσας. Τό διάβα ἀπό τό 
Ἀγερηνιώτικο φαράγγι. Τό πανηγύρι τ’ Ἅϊ - 
Κυρκοῦ καί τό προσκύνημα στ’ Ἀσκληπιεῖο 
τῆς Λισσοῦ. Τό λιγοθύμισμα ἀπ’ τά κρινάκια 

τῆς θάλασσας στήν Πλάκα τῆς Κισάμου. Τά 
ἀρώματα κι οἱ ὑμνωδίες μιᾶς μεγάλης Παρα-
σκευῆς καί τό «Χριστός Ἀνέστη» στήν αὐλή 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ μας. Τό χῶμα 
πού μοσχοβολᾶ μέ τήν πρώτη σταγόνα τῆς 
βροχῆς. Ὁ ντάκος μέ τή ντομάτα καί τό λάδι 
στό πρόχειρο τραπέζι, κάτω ἀπό τό δέντρο 
τῆς αὐλῆς… Δυό γλάροι πού ἐπίμονα σ’ ἀκο-
λουθοῦν στό καράβι κι ἀπορεῖς ποῦ πᾶνε. Τό 
νόστιμο φαΐ τῆς μάνας πού εὐλαβικά ἑτοιμά-
στηκε γιά τήν ἐπιστροφή σου. Ἕνα φιλί πού 
ἄτοκα δόθηκε, ἕνα σμίξιμο πού κατέλυσε τό 
χρόνο ἔστω καί γιά λίγο. Ἡ διασταύρωση 
ἑνός βλέμματος. Τό χαμόγελο τοῦ Πρίγκηπα 
τῆς Κνωσσοῦ μέσα στά κρίνα του. Ἕνα βράδυ 
μέ φεγγάρι κάτω ἀπό τόν Παρθενώνα. Ἕνας 
στίχος τοῦ Σεφέρη. Ἕνα τραγούδι τοῦ Μίκη. 

Μιά βραδυά στήν 
Ἐπίδαυρο. Ἕνας χαι-
ρετισμός καί μιά εὐχή 
μέ ξεχασμένες λέξεις, 
πού δίνουν βαρύτητα 

καί νόημα στήν πράξη τῆς ζωῆς σου ἀπό τό 
γέροντα ἤ τή γερόντισσα (χίλια καλῶς ὁρί-
σετε - καλές ξετέλεψες στσί δουλειές σας 
- καλήν ἀνατροφή στά παιδιά σας - ἀναζή-
τηχτοι!). Ἡ Ἄννα, ἡ Φωτεινή, ἡ Χρυσή τοῦ 
καθενός, ὁ Γιώργης, ὁ Νίκος, ὁ Μανόλης τῆς 
καθεμιᾶς… «Οἱ τεθνεῶτες τοῦ καθενός, περι-
ουσία πολύτιμη καί οἱ ζωντανοί του, παιδιά, 
γονεῖς, ἀδέρφια, φίλοι, κουμπάροι, περιουσία 
ἀτελεύτητη», γράφει ὁ ποιητής… Καί ὑπάρ-
χουν κι ἄλλα τέτοια ταπεινά καί ὄμορφα 
πού ἐξανθρωπίζουν τήν περιπέτεια μικρή ἤ 
μεγάλη, πού λέγεται ζωή.

Αὐτός ὁ κόσμος, ὁ Μικρός ὁ Μέγας, 
ξανοίγεται μπροστά μας περισσότερο τώρα 
τό καλοκαίρι πού ὅλοι ἐπιστρέφουν ἔστω καί 
γιά λίγο κοντά στή φύση. Καί δέ νομίζω ὅτι 
μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει κάποιος ὅτι κάτι ἀπ’ 
αὐτόν τόν κόσμο δέν ἀξίζει. Καλότυχα εἶναι 
τά μικρά παιδιά, πού πλάι σέ γονεῖς, παπ-
ποῦδες καί γιαγιάδες θά διαβάσουν αὐτό τό 
βιβλίο τῆς Φύσης καί τῆς Ζωῆς…

Τῆς κ. Δεσποτάκη - Πευκιανάκη Εὐτυχίας
Φιλολόγου - τ. Λυκειάρχου 

Σ
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τήν ἐποχή μας ἡ οἰκονομία μας 
καθημερινά καταρρέει, ἡ ἀνεργία, 
μέ ἄμεσο ἐπακόλουθο τήν φτώχεια 
καί τήν ἀνέχεια, ἐξαπλώνονται 

δραματικά συμπαρασύροντας πληθώρα κοι-
νωνικῶν φαινομένων. Σύμφωνα μέ τήν ΕΛ-
ΣΤΑΤ ἕνας στούς τρεῖς Ἕλληνες, τό 35,7%, 
ζεῖ κοντά στό ὅριο τῆς φτώχειας καί τοῦ κοι-
νωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ, σημειώνοντας σύν τῷ 
χρόνῳ σημαντική αὔξηση. Ὁ σχετικός δείκτης 
ἀπό τό 27,6% τό 2009 αὐξήθηκε στό 34,6% 
τό 2012 γιά νά φτάσει τό 2013 τό 35,7%, 
δηλαδή 3,9 ἑκατομμύρια Ἕλληνες ζοῦν στά 
ὅρια τῆς φτώχειας, ποσοστό πού κατατάσσει 
τήν Ἑλλάδα στόν συγκεκριμένο δείκτη στήν 
τρίτη θέση μεταξύ τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. (προη-
γοῦνται ἡ Βουλγαρία καί ἡ Ρουμανία).

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσης 
ἀποτυπώνονται σέ στοιχεῖα προνοιακῶν ὀργα-
νισμῶν, ὑγειονομικῶν ἐρευνητικῶν ἰνστιτού-
των, ἀλλά καί μή κυβερνητικῶν ὀργανισμῶν. 

Δηλωτικά τῶν ἐπιπτώσεων τῆς κρίσης 

εἶναι τά στοιχεῖα ἀπό τό (ΕΠΙΨΥ), Ἐρευνη-
τικό Πανεπιστημιακό Ἰνστιτοῦτο Ψυχικῆς 
Ὑγιεινῆς του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου 
πληροφορούμαστε ὅτι τά περιστατικά κατά-
θλιψης στήν χώρα μας ἔχουν αὐξηθεῖ κατά 
50%. Συγκεκριμένα τό 12,3% τοῦ γενικοῦ 
πληθυσμοῦ στήν Ἑλλάδα πάσχει ἀπό μείζονα 
κατάθλιψη, ἔναντι μόλις τοῦ 3,3% τό 2008.

Ἡ ΜΚΟ "Ἀποστολή" (τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος) κάνει λόγο γιά ραγδαία αὔξηση τῶν 
ἀνθρώπων πού ἀπευθύνθηκαν στά κέντρα 
ἐνοριακῆς ἀγάπης τῶν ἱερῶν ναῶν στήν Ἀθή-
να, γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν ἡμερήσια μερί-
δα φαγητοῦ τους. Τό 2011 οἱ ὠφελούμενοι 
ἔφθασαν στούς 5000, ἐκ τῶν ὁποίων τό 60% 
ἦταν Ἕλληνες.

Οἱ λιανοπωλητές καί παραγωγοί τῶν λα-
ϊκῶν ἀγορῶν ἀναφέρουν σημαντική αὔξηση 
τῶν ἀνθρώπων πού ἀναζητοῦν δωρεάν τρο-
φή ἀπό ὑπολείμματα τροφίμων καί σάπια 
τρόφιμα.

Σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ Ἱδρύματος 
«Σταῦρος Νιάρχος» σέ 152 σχολεῖα τῆς χώ-
ρας μας κατά τήν σχολική χρονιά (ἔτος 2012-
2013), 1 στούς 4 (27%) μαθητές αἰσθάνονταν 
ἐπισιτιστική ἀνασφάλεια μέ ὕπαρξη πείνας.

Σέ αὐτό τό περιβάλλον τῆς πνευματικῆς 
καί κοινωνικοοικονομικής δυσπραγίας μιά 
παράλληλη κοινωνική πραγματικότητα ἀνθί-
ζει στηριγμένη στήν χριστιανική ἀνιδιοτελή 

πνευματική ἀγάπη. Ἡ Ἐκκλησία μας, λοιπόν, 
στούς χαλεπούς καιρούς πού διανύουμε, μᾶς 
καλεῖ νά προσφέρουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη 
πού μᾶς δίδαξε καί ἐφάρμοζε ὁ Χριστός, μέσα 
ἀπό τήν ἠθική καί ὑλική στήριξη στούς ἀνα-
ξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας.

Στήν προσπάθεια αὐτή ἡ Μητρόπο-
λή μας μέσα ἀπό τό Ἀννουσάκειο Θεραπευ-

τήριο καί τό Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο 
ἀναπτύσσει πληθώρα κοινωνικῶν δράσεων 
πού ἀπευθύνονται σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες πλη-
θυσμοῦ, ὅπως ἄστεγοι, νόμιμοι & παράνομοι 
διαμένοντες στή χώρα μας, πού στεροῦνται 
πρόσβασης ἤ ἔχουν ἐπισφαλῆ πρόσβαση σέ 
κατοικία, οἰκογένειες εὐρισκόμενες σέ κατά-
σταση φτώχειας ἤ ἀπειλούμενες ἀπό φτώ-
χεια, Α.Μ.Ε.Α, ἡλικιωμένοι, ἀνασφάλιστοι μέ 
χαμηλό ἐτήσιο εἰσόδημα, ἄνεργοι καί ἀναξιο-
παθοῦντες, φτωχά νοικοκυριά κ.ἄ.

Ἡ κοινωνική ἀλληλεγγύη & πρόνοια, ἡ 
ὑγεία, ἡ παιδεία, ὁ πολιτισμός, μέσα ἀπό τήν 
δημιουργία ἑνός δικτύου κοινωνικῶν δομῶν 
ὑγείας καί πρόνοιας, ἀνοικτῆς καί κλειστῆς 
περίθαλψης, ἀποτελοῦν βασικές προτεραιότη-
τες διακονίας, λειτουργώντας σάν ἀντίβαρο 
στήν φτώχεια καί τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό.

Οἱ δομές πού ἔχουν συσταθεῖ καί λει-
τουργοῦν ἀπό τήν  Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου 
καί Σελίνου γιά τούς ἀνωτέρω σκοπούς εἶναι: 

• Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο Κισάμου, 
(ἡμερομηνία σύστασης & λειτουργίας: 1970)

• Κέντρο Ἀποθεραπείας & Ἀποκατάστα-
σης, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, (ἡμερομηνία σύστα-
σης & λειτουργίας: Αὔγουστος 2013)

• Βοήθεια στό σπίτι Κισάμου & Βοήθεια 
στό σπίτι Καντάνου, (ἡμερομηνία σύστασης 
& λειτουργίας: 1995)

• Κινητή Ἰατρική Μονάδα, ἐγκαινιάστη-
κε τό Σεπτέμβριο τοῦ 2014 

• Δομές Φυσικοθεραπείας, (παραρτήμα-
τα Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου), (ἔναρξη 
λειτουργίας 1996)

• Συσσίτιο Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρί-
ου, (ἔναρξη λειτουργίας 2010)

• Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο, (ἔναρξη λει-
τουργίας: Ἰούλιο 2014)

• Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, (ἔναρξη λει-
τουργίας: Ἰανουάριο 2013)

• Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολυ-
κέντρo, (ἡμερομηνία σύστασης & λειτουργί-
ας: Σεπτέμβριος 2012)

Δράσεις Τσατσαρωνάκειου:
• Κοινωνικό Φροντιστήριο, Τμῆμα 

Ἐκμάθησης Ὑπολογιστῶν, Ὠδεῖο, Σχολή Ἁγιο-
γραφίας, Θεατρική Ὁμάδα.

Ἐπικουρικά μέ τίς ἀνωτέρω δράσεις στά 

πλαίσια τίς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διοργανώνο-
νται ὁμιλίες καί σεμινάρια μέ διακεκριμένους 
ἐπιστήμονες, μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση τῆς 
τοπικῆς κοινωνίας, ἀλλά καί τήν εὐαισθητο-
ποίηση σέ καίρια θέματα πρόληψης, ἀγωγῆς 
ὑγείας καί ἐθελοντισμοῦ.

Οἱ παρεχόμενες ὑπηρεσίες γενικά ἀφο-
ροῦν τήν κάλυψη βασικῶν καταναλωτικῶν 
ἀναγκῶν καί ἀναγκῶν σίτισης, παροχή πρω-
τοβάθμιας φροντίδας ὑγείας καί φαρμακευ-
τικῆς περίθαλψης, προσφορᾶς προϊόντων καί 
ὑπηρεσιῶν ἀλλά καί  ἐνίσχυση τῆς αὐτενέρ-
γειας τῶν ὠφελουμένων.

Ἐνδεικτικά στόν πίνακα πού ἀκολουθεῖ 
ἀναφέρονται οἱ δράσεις πού ὑλοποιοῦνται 
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ὁ ἀριθμός 
τῶν ὠφελουμένων.

Ἀναμφισβήτητα ἡ κοινωνική πραγμα-
τικότητα πού ζοῦμε εἶναι μιά μεγάλη πρό-
κληση γιά τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποτελεῖ 
μιά δοκιμασία πού μᾶς ὠθεῖ στήν καλλιέργεια 
πληθώρας ἀρετῶν.

Ἡ ἀγάπη πρός τούς ἄλλους δέν εἶναι μό-
νον χριστιανικό καθῆκον, μῆτε ἀνθρωπιστικό. 
Εἶναι κυρίως δική μας πνευματική ἀνάγκη. 
Δέν μποροῦμε διαφορετικά νά αἰσθανθοῦμε 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Στούς χαλεπούς αὐτούς 
καιρούς ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς δίνει τή δυνα-
τότητα νά ἐκδηλώσουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη 
πού δίδαξε καί ἐφάρμοσε πρῶτος ὁ Χριστός 
μας καί σ’ αὐτή τήν προσπάθεια, πρωταγωνι-
στικό ρόλο διαδραματίζουμε ὅλοι ἐμεῖς.

Ὅλοι ἔχουμε τή δυνατότητα νά κάνουμε 
κάτι περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἔχουμε κάνει μέχρι 
σήμερα, ἀρχίζοντας ἀπό τόν ἄμεσο κύκλο τοῦ 
γνωστοῦ μας περιβάλλοντος, τῆς πόλεως, τῆς 
χώρας μας καί ἐπεκτείνοντας τήν ἐμβέλεια 
τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς μας γιά τήν ἀνακού-
φιση τῆς ἀνέχειας καί τῆς φτώχειας, ὅπου 
Γῆς.

Σέ αὐτό τό περιβάλλον, ὅσοι νοιαζό-
μαστε ἀληθινά γιά τούς ἄλλους δέν μπορεῖ 
παρά νά δοῦμε τίς ζωές μας νά διασταυρώ-
νονται. Μάλιστα ὄχι τυχαῖα. Καθώς ὅλοι πρέ-
πει νά ἔχουμε ἕναν κοινό στόχο νά δώσουμε 
περίσσευμα ἀγάπης ἀναδεικνύοντας  ὅ,τι κα-
λύτερο κουβαλοῦμε σέ ἀνθρωπιά καί ἠθική 
ἀξιοσύνη.

Σ

Ἡ διακον ία  τῆς  ἀγάπης
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20 καί 21 Μαΐου τοῦ 1941, οἱ μάχες 
μέ τούς Γερμανούς Ναζί στά Χανιά, Ρέθυ-
μνο καί Ἡράκλειο ἔχουν κριθεῖ. Πόλεις καί 
ἀεροδρόμια καταλείφθηκαν. Ἡ Κρήτη κα-
ταλείφθηκε ὅλη. Οἱ Γερμανοί θέλοντας νά 
φθάσουν στό λιμάνι τῆς Παλιοχώρας, φο-
βούμενοι ἀπόβαση τῶν Ἄγγλων προχωροῦν 
γρήγορα  νότια. Συγκρούονται στίς 2Ι τοῦ 
Μαΐου στά Κουλουκουθιανά Βουκολιῶν, 
μέ ὁμάδα ἀγωνιστῶν στήν ὁποία μετέχουν 
καί Σελινιῶτες. Ἐκεῖ σκοτώνεται ὁ λοχί-
ας Λαζόπουλος Ἰωάννης, ἀπό τά Τεμένια. 
Στίς 22 Μαΐου συγκρούονται στά Μεσαύλια, 
στή θέση Ἀγριμοκεφάλα, μέ Σελινῶτες καί 

Κισαμίτες ἀγωνιστές, μέ ἀποτέλεσμα τήν 
πλήρη ἐξουδετέρωσή των, (10 νεκροί καί 7 
τραυματίες αἰχμάλωτοι Γερμανοί). Ταυτό-
χρονα τίς μέρες αὐτές, 21 καί 22 Μαΐου, μέ 
ἀεροπλάνα πολυβολοῦν καί βομβαρδίζουν 
τό δρόμο πρός Κάντανο ἀλλά καί τήν ἴδια 
τήν Κάντανο. Ὅλα αὐτά πού ἔχουν συμβεῖ 
μέχρι τώρα εἶναι γνωστά στούς κατοίκους 
τοῦ Σελίνου καί τῆς Καντάνου πού τήν Πέ-
μπτη τό βράδυ 22 Μαΐου, ἔξω ἀπό τό Δη-
μοτικό Σχολεῖο Καντάνου, στό σημεῖο πού 
εἶναι ἡ παλιά δεξαμενή, γίνεται σύσκεψη. 
Ὁμόφωνα ἀποφασίστηκε νά ἀντισταθοῦν 
στήν ἐπέλαση τῶν Γερμανῶν Ναζί, ἄν καί 
ἤξεραν ὅτι θά ὑποστοῦν ἀντίποινα καί ἡ 
Κάντανος καί οἱ κάτοικοι. Μετεῖχαν στή 
σύσκεψη ὁ διορισθείς πρό 3ημέρου ὑπεύ-
θυνος πολιτοφυλακῆς Σελίνου ἀντισυνταγ-
ματάρχης Χαραλ. Σειραδάκης, οἱ ἀξιωματι-
κοί χωροφυλακῆς Γεώργιος Μπιτσάκης καί 
Μουρκογιάννης Γεώργιος, ὁ πρόεδρος τῆς 
κοινότητας Καντάνου Κωνσταντῖνος Βαρδα-
λάκης, ὁ Ἀνδρέας Παπαηλιάκης, ὁ Γεώρ-
γιος Κ. Βαρδαλάκης, ὁ Βαγγέλης Γεωργια-
κάκης, ὁ Φώτης Χουδαλάκης, ὁ Σοφοκλῆς 
Ἀποστολάκης , ὁ Ἰωάννης Κρομμυδάκης, ὁ 
Μιχαήλ Κουκουράκης, ὁ Β. Σαρτζετάκης, ὁ 
Μιχαήλ Μπελιβανάκης, ὁ λοχίας Κουκου-
τσάκης, ὁ Ε. Ξανθουδάκης, ὁ Εὐαγ. Πρωτο-
παπαδάκης, ὁ Δημήτριος Ἑλληνάκης καί ὁ 
Ἰωάν Κονταδάκης.

Στήν παραπάνω ὁμόφωνη ἀπόφαση 
συμφώνησε καί ὁ τέως βουλευτής Ἰωάννης 
Μαρματάκης (Λαός), πού ἔφθασε ἀργότε-
ρα. Ἦταν αὐτή ἡ ἀπόφαση ἡ πρώτη πράξη 
ἀντίστασης ἐνάντια στόν κατακτητή, λίγο 
πρίν πέσει ὁλόκληρη ἡ Κρήτη στά χέρια 
του. Παρασκευή 23 Μαΐου τό πρωΐ, δίνε-
ται ἡ σημαντικότερη μάχη στό Σέλινο, στά 
Φλώρια. Γερμανικό τμῆμα, μέ 20 περίπου 
μοτοσυκλετιστές περνᾶ τά Φλώρια, καί μιά 
ἐμπροσθοφυλακή προχωρεῖ πρός Κάντανο, 
ἡ ὁποία βάλεται στόν Ξεροπόταμο καί ἐπι-
στρέφει μέ τραυματίες στά Φλώρια, ὅπου συ-

ναντᾶ τούς ὑπολοίπους. Στά Φλώρια ἔχουν 
ἤδη φθάσει ἀγωνιστές ἀπό τά γύρω χωριά, 
Πλεμενιανά, Κάντανο, Δρῦς, Ρούματα, μέ 
ὅ,τι ὅπλα εἶχαν, κυρίως κυνηγετικά, (λόγῳ 
ἀφοπλισμοῦ τῆς Κρήτης ἀπό τό καθεστώς 
Μεταξᾶ). Ἡ μάχη εἶναι σκληρή καί σῶμα μέ 
σῶμα. Οἱ Γερμανοί ταμπουρωμένοι στό μα-
γαζί πού ὑπῆρχε τότε στό σημερινό σημεῖο, 
ὅπου εἶναι τό μνημεῖο τους, ἀμύνονται. Ἡ 
μάχη κρατᾶ μέχρι τό ἀπόγευμα τῆς Παρα-
σκευῆς καί ὁ ἀπολογισμός της εἶναι ἡ ἐξό-
ντωση ὁλόκληρου τοῦ Γερμανικοῦ τμήματος 
(16 νεκροί). Ἀπό τήν πλευρά τῶν δικῶν μας 
μαχητῶν χάνουν τήν ζωή των οἱ: Στέφανος 
Ποντικάκης, Γεώργιος Βεστάκης, Κυριάκος 
Καστάνης καί τραυματίζονται οἱ: Γεώργιος 
Γρηγορομιχελάκης καί Γεώργιος Ἀναστα-
σάκης. Ὅλα τά ὅπλα τῶν Γερμανῶν, ὅπως 
καί τό πολυβόλο πού κατάφερε νά πάρει ὁ 
Γεώργιος Κωστάκης, θά φανοῦν πολύτιμα  
στήν αὐριανή μάχη τοῦ φαραγγιοῦ τῆς Κα-
ντάνου. Ἡ σημαία τῶν Γερμανῶν πού πῆρε 
ὁ Νικόλαος Φραγκιουδάκης βρίσκεται σή-
μερα στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης.

Σάββατο 24 Μαΐου 1941. Μετά τήν 
νικηφόρα μάχη στά Φλώρια 400 περίπου 
μαχητές ἀπό τήν Κάντανο, ἀπ’ ὅλο τό Σέ-
λινο καί τήν Κίσαμο, 20 χωροφύλακες καί 
ἀγροφύλακες, μέ συντονιστή τόν ὑπεύθυνο 
πολιτοφυλακῆς Σελίνου Ἀντισυνταγματάρ-
χη Χαράλ. Σειραδάκη, παίρνουν θέσεις στό 
φαράγγι Καντάνου. Οἱ Γερμανοί γνωρίζο-
ντας τά ἀποτελέσματα τῶν μαχῶν Μεσαυλί-
ων - Ἀγριμοκεφάλας - Φλωρίων, στέλνουν 
ἕνα καλά ὀργανωμένο καί ἐξοπλισμένο τάγ-
μα, γιά νά καθαρίσει τήν περιοχή. Περνοῦν 
ἀπό τά Φλώρια, καῖνε τό χωριό καί σκοτώ-
νουν τόν Ἐλευθέριο Γεωργιλάκη καί στόν 
Ἄναβο τόν Γ. Β. Συροκάκη. Μπαίνουν γύρω 
στίς 10 ἡ ὥρα τό πρωΐ στό φαράγγι Καντά-
νου. Ἀμέσως καθηλώθηκαν ἀπό τά πυρά 
τῶν δικῶν μας. Ἡ μάχη κρατᾶ ὅλη μέρα. Ὁ 
ἀγώνας ἄνισος. Οἱ καλά ὀργανωμένοι καί 
ὁπλισμένοι Γερμανοί δέν μποροῦν νά νι-

κηθοῦν ἀπό τούς ἡρωικά ἀμυνόμενους μέ 
ἀκατάλληλα ὅπλα Καντανιῶτες, Σελινιῶτες 
καί Κισαμίτες. Τά ὅπλα - λάφυρα τῶν προ-
ηγούμενων μαχῶν καί εἰδικά τό πολυβόλο 
μέ χειριστή τόν Γ. Κωστάκη κάνουν μεγάλη 
ζημιά στόν ἐχθρό. Πάνω ἀπό 45 Γερμανοί 
νεκροί καί πολλαπλάσιοι τραυματίες, με-
ταξύ αὐτῶν καί ὁ πρωτοπυγμάχος τῆς Γερ-
μανίας Μάξ Σμέλιγκ. Κανένας νεκρός ἀπό 
τούς μαχητές, παρά ἀπό τούς ἀμάχους, ἡ 
Μαρία Τσουρουνάκη, τήν ὁποία ἐντόπισαν 
οἱ Γερμανοί μαζί μέ ἀλλά γυναικόπαιδα σέ 
σπηλιά τῆς περιοχῆς καί ὁ 17χρονος Δημή-
τριος Στελιαράκης. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 
25 Μαΐου 1941, συνεχίζεται ἡ μάχη στό φα-
ράγγι τῆς Καντάνου, μέ μικρότερη ἔνταση 
ἀπό τούς ἀμυνώμενους μαχητές, πού βλέ-
πουν ὅτι δέν μποροῦν νά συνεχίσουν χωρίς 
πυρομαχικά καί ἄλλη ὑποστήριξη καί σιγά - 
σιγά φεύγουν πρός τά βουνά. Ὁ δρόμος γιά 
Κάντανο - Παλαιόχωρα ἄνοιξε. Οἱ Γερμανοί 
περνοῦν ἀπό τήν Κάντανο γύρω στίς 10.00 
μέ 11.00 τό πρωΐ. Λεηλατοῦν ὅ,τι μποροῦν, 
καῖνε μερικά σπίτια καί δημόσια κτήρια. Τό 
ἴδιο κάνουν καί στά Πλεμενιανά καί προχω-
ροῦν πρός Παλαιόχωρα. Στό πέρασμά τους 
ἀπό τήν ἔρημη Κάντανο πρός Παλαιόχωρα 
μαζί μέ τήν πυρπόληση τῶν κτηρίων καί τήν 
λεηλασία, δέ διστάζουν νά σκοτώσουν ὅ,τι 
κινεῖται, ἄνθρωπο ἤ ζῶο. Σκοτώνουν ἐκεί-
νη τήν ἡμέρα, 25 Μαΐου 1941, τούς, Εὐτύ-
χη Καλαϊτζαντωνάκη, Γεώργιο Μαλανδρά-
κη καί Ἐλ. Σειστάκη στόν Σφακό. Στίς 26 
Μαΐου σκότωσαν τούς: Κ. Πρωτοπαπαδάκη, 
Ἠλία Κορκιδάκη, Ἰωάννη Γεωργιλάκη, Ἰω-
άννη Μαρνελάκη καί Σταῦρο Καλογρίδη καί 
στίς 3 Μαΐου 1941, τούς: Δημήτριο Κοντεκά-
κη, Κωνσταντῖνο Ἀρχάκη, Ἰωάννη Σταυρου-
λάκη, Παρασκευή Παπαδομανωλάκη καί 
Γεώργιο Φιλλιπῆ. 

(συνεχίζεται...)

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΣΤΑ ΦΛΩΡΙΑ, 
ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

(3-6-1941)

Τοῦ κ. Ἰωάννου Φιωτάκη, 
τ. ἀντιδημάρχου Δήμου 

Καντάνου - Σελίνου, Δημοτ. συμβούλου
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μέ τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη κ. Εἰρηναῖο. Τῆς 
Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε λιτάνευση 
τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων πέριξ τοῦ 
Καθολικοῦ τῆς Μονῆς. Συγκινητική ἦταν 
ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων προσκυνητῶν 
ἀπό ὁλόκληρη τήν Μεγαλόνησο, οἱ ὁποῖοι 
μετεῖχαν τόσο τοῦ ἑόρτιου Ἑσπερινοῦ, 
ὅσο καί τήν Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας.

Μνημόσυνο ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
Κισάμου κυροῦ Εἰρηναίου

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θετόκου, τελέστηκε τό διετές 
μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.  Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργού-
ντων τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἐπι-
σκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Τοῦ Μνημοσύ-
νου ἐψάλῃ Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ 

μακαριστοῦ Γέροντος κυροῦ Εἰρηναίου, ὁ 
ὁποῖος εὑρίσκεται στόν προαύλιο χῶρο 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Ὁ Ἐπίσκο-
πός μας χαιρέτισε καί εὐχαρίστησε τούς 
Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ἀναφερόμενος μέ 
λόγους εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ στό 
πρόσωπο τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου του. 
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης μέ συγκί-
νηση ὁμίλησε γιά τόν «μεγάλο διδάσκαλο, 
πατέρα καί παπποῦ τῆς Κρήτης», ὅπως 
τόν ὀνόμασε, τό φωτεινό του παράδειγ-
μα καί τήν πολύτιμη προσφορά του στόν 
τόπο καί τούς ἀνθρώπους του. Παρόντες 
ἐκπρόσωποι τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας, τῆς 
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Φορέων, Συλλό-
γων καί Σωματείων, ὡς καί πλῆθος κόσμου. 

«Μηνύματα Εὐθύνης καί Ἀφύπνισης» 

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἐπί τῇ συμπληρώ-
σει δύο ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μακα-
ριστοῦ Ποιμενάρχου της κυροῦ Εἰρηναίου 
καί «ὡς ἐλάχιστο εὐχαριστιακό ἀντίδωρο 
εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ καί τιμῆς» προ-
έβη στήν ἐπανέκδοση ἑνός ἐκ τῶν σπου-
δαιοτέρων πονημάτων του, «Μηνύματα 
Εὐθύνης καί Ἀφύπνισης». Ὅπως σημειώ-
νει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας  κ. Ἀμφιλό-
χιος στόν πρόλογό του: «Σέ ἐποχές πού 
πεισματικά ἀρνούμεθα νά συνειδητοποι-
ήσουμε ὅτι "ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ἀνάγκη 
ἀπό ἀναμόρφωση, ἀλλά ἀπό Ἀνάσταση", 

Παρακλητικός Κανόνας 
καί Χαιρετισμοί Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ 

Λεπροῦ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξέδωσε, σέ 
σχῆμα τσέπης καί σέ λειτουργικό σχῆμα, 
τόν Ἱερό Παρακλητικό Κανόνα μετά τῶν 
Χαιρετισμῶν τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου 
πατρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ. 
Πρόκειται περί Ἱ. Ἀκολουθιῶν ἐγκεκρι-
μένων ἀπό τήν Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης. Διατίθενται ἀπό τό 
βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τηλ. 
28220-22128,22018 (ἐσωτ. 5). 

Πάσχα στήν Ἱ. Μητρόπολή μας 
Ἡ λαμπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
μας ἑορτάστηκε μεγαλοπρεπῶς καί στήν 
Ἱ. Μητρόπολή μας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος προεξῆρχε τῆς Ἀνα-

στάσιμης Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Μη-
τροπολιτικό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 
Ἑκατοντάδες πιστῶν μετεῖχαν τῆς Ἀκο-
λουθίας τῆς Ἀναστάσεως καί ἔψαλαν τό 
«Χριστός Ἀνέστη», ἀρκετοί ἐκ τῶν ὁποίων 
παρέμειναν καί στή Θεία Λειτουργία καί 
μετεῖχαν στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Τόν Ἑσπε-
ρινό τῆς Ἀγάπης τέλεσε ὁ Ἐπίσκοπός μας 
στό Πατριαρχικό, ἱστορικό Μοναστήρι 
Παναγίας Γωνιᾶς, μέ τήν συμμετοχή ὅλων 
τῶν Ἱερέων τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας 
Ἀνατολικῆς Κισάμου. Κατά τήν διάρκεια 
τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀναγνώσθηκε τό Εὐαγγέ-
λιο σέ διάφορες γλῶσσες καί ἡ Πατριαρχι-
κή Ἀπόδειξης ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ, ἐψάλῃ 
δέ ἡ φήμη τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ἑορτή Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καί Εἰρήνης 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναί-
ου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν Πανή-
γυρη τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγίου Ρα-
φήλ, στό Σπῆλι, ὅπου καί συλλειτούργησε 

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

ΤΟ ΧΡ 0Ν Ι ΚΟ  ΤΗ Σ  Μ ΗΤΡ 0Π 0 Λ ΕΩ Σ  Μ Α Σ
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σφορά τους, ὡς καί γιά τήν ἐν γένει πο-
λύτιμη προσφορά τους  στήν τοπική μας 
Ἐκκλησία.

Ἐκπροσώπηση 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
ἐκπροσώπησε τήν ΑΘΠ, τόν Οἰκουμενικό 
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο στό 1ο 
Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακῶν Μέσων καί 
Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς, τό ὁποῖο ὀργά-
νωσε τό Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Διάσωσης καί 
Προβολῆς Πνευματικῶν καί Πολιτιστικῶν 
Παραδόσεων «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός» 
καί τό διαδικτυακό περιοδικό «Πεμπτου-
σία», σέ συνεργασία μέ τίς Ὀρθόδοξες 
διαδικτυακές πύλες Orthodox Christian 
Network καί Bogoslov. Τό Συνέδριο, τό 
ὁποῖο τέλεσε ὑπό τήν ὑψηλή αἰγίδα τοῦ 
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, πραγματοποιήθηκε σέ 
μεγάλο ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν ἀπό 7 ἕως 
9 Μαΐου. Συμμετεῖχαν 75 εἰδικοί ἐπί τοῦ 
θέματος, Ὀρθόδοξοι Κληρικοί καί Λαϊκοί 
ἀπό 21 χῶρες καί ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν 
δικαιοδοσιῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 
Τήν ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου κήρυξε 
ὁ Ἐπίσκοπός μας, διαβάζοντας τό βαρυ-
σήμαντο μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου, ὁ Ὁποῖος σημείωσε μεταξύ ἄλλων 
«… Ὡς γνωστόν, ζῶμεν ἐν μέσῳ ἑνός κό-
σμου ταχύτατα μεταβαλλομένου λόγῳ τῆς 
τεχνολογικῆς προόδου καί τῆς εὐρυτάτης 

διακινήσεως πλείστων ὅσων ἰδεολογιῶν, αἵ 
δέ περιστάσεις ἀπαιτοῦσιν ἐκ τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὅπως ἐκσυγχρονίσῃ τούς τρόπους 
προσεγγίσεώς του, ἵνα δυνηθῆ νά μεταγ-
γίση εἰς αὐτόν τόν λόγον τῆς ἀληθείας, νά 
γνωρίση εἰς τούς ἀνθρώπους τῆς σήμερον 
Αὐτόν τόν Λυτρωτήν καί Θεόν ἡμῶν καί 
νά καταστήσῃ αὐτούς οἰκείους καί τέκνα 
Του… Ἡμεῖς θά ἀρκεσθῶμεν εἰς τήν ἐπισή-
μανσιν ὅτι αἵ παρεχόμεναι ὑπό τοῦ δια-
δικτύου δυνατότητες οὐδόλως θά πρέπει 
νά ὑποκαταστήσωσιν ἤ ὑποβαθμίσωσι 
τήν ἄμεσον ἐπικοινωνίαν τῶν πιστῶν, εἴτε 
μετά τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν, εἴτε 
μεταξύ των, καθότι ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα 
Χριστοῦ, εἶναι ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κοινωνία 
προσώπων, γεγονός ὅπερ δέν ἐπιτρέπει 
εἰς ἡμᾶς νά παραθεωρῶμεν τήν ἀναγκαι-
ότητα τῆς προσωπικῆς καί διά ζώσης 
ἐπαφῆς, τῆς “πρόσωπον πρός πρόσωπον” 
(Ά  Κορινθ. ιγ́ 12) ἐπικοινωνίας, ἥτις εἶναι 
καί εἰκών αὐτῆς ταύτης τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν…». Ἀκολούθησαν μηνύματα 
Πατριαρχῶν καί Ἀρχηγῶν Αὐτοκέφαλων 
Ἐκκλησιῶν. Τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπί-
σκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ-
νυμο ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος καί διά-
βασε τό μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου. Τῶν 
μηνυμάτων ἀκολούθησε ἡ κεντρική ὁμιλία 
τοῦ Συνεδρίου ὑπό τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου 
Ζορμπᾶ, Γεν. Δ/ντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκα-
δημίας Κρήτης, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωποῦσε 
μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπό μας τόν Οἰκουμενι-
κό Πατριάρχη, καί ἐν συνέχειᾳ ὁμιλία ὑπό 
τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ, 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου, μέ θέμα: «Ἡ μετάδοση τοῦ 
Θείου Λόγου μέσῳ τοῦ διαδικτύου». Χαιρε-
τισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Γλυφάδας κ. Παῦλος, στήν Ἐκκλησιαστική 
Περιφέρεια τοῦ ὁποίου διεξήχθησαν οἱ 
ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου. Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Γλυφάδας παρουσίασε τόν «εἰδικό» 
προσκεκλημένο τοῦ Συνεδρίου, τόν Σεβ. 

κατά τόν λόγο τοῦ Ντοστογιέφσκι, ὁ λόγος 
καί τά μηνύματα τοῦ πονήματος αὐτοῦ 
παραμένουν ἐπίκαιρα καί ζωντανά. Λό-
γος καθάριος, προφητικός, ἀφυπνιστικός, 
ἐπικριτικός, γιά τοῦτο καί ἐποικοδομητι-
κός», σημειώνει ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφι-
λόχιος. Τό βιβλίο διατίθεται, δωρεάν ἀπό 
τό βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίσκεψη στήν Γεωργία

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἀκχαλκαλάκι καί Κουμορτό κ. Νικολάου, 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
ἐπισκέφθηκε τή Γεωργία, παραδίδοντας 
σειρά διαλέξεων στό Θεολογικό Σεμινά-
ριο, τό ὁποῖο λειτουργεῖ μέ εὐθύνη τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Ἀκχαλκαλάκι κ. Νικο-
λάου. Τό Σεμινάριο αὐτό εἶναι μεταπτυχι-
ακοῦ ἐπιπέδου, διετοῦς φοιτήσεως, καί τό 
παρακολουθοῦν Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Γεωργίας οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποφοιτή-
σει ἀπό τή Θεολογική Ἀκαδημία. Ἡ θεμα-
τολογία τῶν διαλέξεων πού ἔδωσε ὁ Ἐπί-
σκοπός μας εἶχε ἀναφορά στό Ἱερό Μυ-
στήριο τῆς Ἱερωσύνης, στόν Κληρικό, στήν 
διακονία τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο, στόν 
Μοναχισμό καί στό ρόλο τῶν Μοναχῶν 
στήν Κοινωνία, στήν πνευματική ἀνανέ-
ωση τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τό Μυστή-
ριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, κ.ἄ. Κατά 
τήν παραμονή του στήν Γεωργία ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐπισκέ-
φθηκε ἱστορικές Ἱερές Μονές, ὅπως τήν Ἱ. 

Μονή Βάρτζι (12ος αἰ.), τήν Ἱ. Μονή Σαπά-
ρα (11ος αἰ.), ὅπου λειτουργεῖ καί Ἐκκλησι-
αστικό Σεμινάριο, τήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Σερα-
πίωνος Ζάρζμα, Τιμότε Σουμπάνι, κ.ἄ. Μέ 
τήν εὐχή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Τιφλίδας καί πάσης Γεωργίας κ. Ἠλία, ὁ 
ὁποῖος ἀπουσίαζε ἀπό τήν Τιφλίδα, ὁ Ἐπί-
σκοπός μας, τήν Κυριακή 3 Μαΐου, προ-
εξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στήν Ἱερά 
Μονή Μπόντμπε, ὅπου εὑρίσκεται καί ὁ 
τάφος τῆς Ἁγίας Νίνας, Ἰσαποστόλου τῆς 
Γεωργίας, ἱερουργοῦντος καί τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Ἀκχαλκαλάκι καί Κουμορτό κ. 
Νικολάου. 

Ἑορτή Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγί-
ου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ, 5 Μαίου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας ἱερούργησε στόν ὁμώνυμο 
Ἱερό Ναό, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στήν περι-
οχή τῶν Φαλασάρνων τῆς Ἐνορίας Πλατά-
νου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνα-
φέρθηκε στήν θαυματουργική ἀποκάλυ-
ψη - φανέρωση τοῦ Ἁγίου, μετά τήν παρέ-
λευση τεσσάρων καί πλέον αἰώνων, ὡς καί 
στήν ἀνάγκη τοῦ πιστοῦ νά ἀκολουθεῖ τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐάν θέλουμε ἡ ζωή μας 
«νά ὁμοιάσει μέ αὐτή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ», 
ὅπως σημείωσε. Εὐχαρίστησε, τέλος,  τήν 
οἰκογένεια Νικολάου καί Μαρίας Τσατσα-
ρωνάκη, κτήτορες τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ 
αὐτοῦ Ναοῦ, τόν ὁποῖο καί προσέφεραν 
στήν Ἐνορία,  γιά τήν εὐγενική αὐτή προ-



68 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 49,  Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2015 Τεῦχος 49,  Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2015 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  69 

νέδρους, ἰδιαιτέρως τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη, τόν ὁποῖο χαρακτή-
ρισε ὡς «ἥρωα τῆς πίστεως». 

Ἑορτή Ἁγίου 
Ἱερομάρτυρος Θεράποντος

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος 
Θεράποντος, Ἐπισκόπου Κύπρου, ἑορτά-
ζει καί τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος τῆς Μητροπόλεώς μας, τό 
ὁποῖο εὑρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο τοῦ 
Ἱδρύματος.  Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε 
ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος στόν σύντομο 
χαιρετισμό του ἀναφέρθηκε στήν διπλή 
νόσο τοῦ ἀνθρώπου, τή σωματική καί τήν 
πνευματική. «Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη ἔρχεται 
νά θεραπεύσει τήν βιολογική ὑπόστα-
ση τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ πίστη στόν Θεό 
καί ἡ ἐπίκληση τῶν Ἁγίων μας, τοῦ Ἁγίου 
Θεράποντος, συντελεῖ στήν θεραπεία καί 
ἴαση ἀπό τίς πνευματικές νόσους καί ὀδύ-
νες τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ὁποῖες σέ ἀρκετές 
περιπτώσεις συντελοῦν στήν σωματική 
ἀσθένεια», σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας 
κάνοντας εὐχαριστιακή μνεία στόν Δ/ντή 
τοῦ Ἱδρύματος Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώ-
νιο Ἀρετάκη, ὡς καί σέ ὅλο τό προσωπικό 
(Ἰατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό, Βοηθη-
τικό, κ.λ.π.), γιά τήν κατάθεση ψυχῆς στό 
Ἵδρυμα. Εὐχαρίστησε ἐπίσης καί ὅλους 
τούς Ἐθελοντές, ὡς καί ὅσους στηρίζουν 
τίς πολλαπλές δράσεις τοῦ Ἱδρύματος, 
καθώς ὅπως ἀνέφερε: «περισσότεροι ἀπό 

500 ἄνθρωποι, σέ καθημερινή βάση, δέ-
χονται τήν φροντίδα, τήν στοργή καί τήν 
ἀγάπη τοῦ Ἱδρύματος μέσα ἀπό τίς πολ-
λές καί ποικίλες προνοιακές δομές καί δρά-
σεις του». 

Μαθητική Θεία Λειτουργία

Περισσότεροι ἀπό διακόσοι (200) μαθη-
τές, κυρίως Λυκείων τῆς εὐρύτερης περι-
οχῆς μετεῖχαν στή νυκτερινή Θεία Λει-
τουργία πού τελέστηκε τό ἑσπέρας τῆς 
14ης Μαίου στόν Ἱ.Μητροπολιτικό μας 
Ναό, (Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου), ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου. Ἀρκετοί ἀπό τούς μαθητές 
μετεῖχαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Στό 
τέλος ἀναπέμφθηκε εἰδική εὐχή ὑπέρ φω-
τισμοῦ καί βοηθείας γιά τίς ἐπερχόμενες 
ἐξετάσεις καί προσφέρθηκε, ὡς εὐλογία 
εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λε-
προῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος εὐχήθηκε στή μαθητιώσα νεολαία 
τοῦ τόπου καλή ἐπιτυχία, φωτισμό καί 
δύναμη ἐξ Οὐρανοῦ, προτρέποντάς την 
ὅπως ἐμπιστευθεῖ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, 
ζητώντας τήν Βοήθειά Του, ὡς τόν μόνον 
αἰώνιο καί ἀληθινό Φίλο καί Ἀδελφό μας, 
ὅπως σημείωσε.  

Ἐξορμήσεις Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας 
Ἡ πλήρως ἐξοπλισμένη Κινητή Ἰατρική 
Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτη-
ρίου, ἡ ὁποία διαθέτει: Ὑπέρηχο, Καρδι-

Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος καί Μητροπολίτη 
Σκοπίων κ. Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος μέ τόν χαιρε-
τισμό του προκάλεσε συγκίνηση καί δέος 
σέ ὅλους τούς συνέδρους μέ τήν ἀναφορά 
του στήν σκληρή δοκιμασία καί τόν ἄδικο 
φυλακισμό του ἐπί τρία καί πλέον ἔτη. Ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου «Ἅγιος Μάξι-
μος ὁ Γραικός» κ. Νικόλαος Γκουράρος εἶχε 
τήν ὅλη εὐθύνη ὀργάνωσης καί συντονι-
σμοῦ τοῦ Συνεδρίου.  Τό Συνέδριο ὑπῆρξε 
κατά πάντα ἐπιτυχές, τόσο εἰς τήν ὀργά-
νωσή του, ὅσο καί εἰς τούς ὁμιλητές, κα-
θώς κορυφαῖοι Κληρικοί καί Λαϊκοί ἀπό τίς 
Ἐκκλησίες πού ἐκπροσωποῦσαν ἀνέπτυ-
ξαν τά θέματά τους. Ἔδωσε δέ τό ἔναυσμα 
γιά περαιτέρω ἐνέργειες καί δράσεις κα-
θώς, ὅπως τονίστηκε ἀπό πολλούς, χρει-
άζεται στόν τομέα τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
διαδικτυακῆς ἐνημέρωσης νά ὑπάρξουν 
συντονισμένες δράσεις τῶν Ἐκκλησιῶν γιά 
τή διασφάλιση τῆς ἐγκυρότητας καί πι-
στότητας τῶν ἐκκλησιαστικῶν διαδικτυ-
ακῶν μέσων ἐνημέρωσης.
 

Διορθόξη Θεία Λειτουργία

Τήν Κυριακή 10 Μαΐου στόν Ἱ. Ν. Πα-
ναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, τε-
λέσθηκε Διορθόδοξη Πολυαρχιερατική 
Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, 
ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Μέ τή Θεία Λειτουργία ὁλοκληρώθηκε τό 

1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακῶν Μέσων καί 
Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς, τό ὁποῖο πραγ-
ματοποιήθηκε ἀπό 7 ἕως 9 Μαΐου στήν 
Ἀθήνα, ὑπό τήν ὑψηλή αἰγίδα τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου.  Συλλειτούργησαν, ἐπί-
σης, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θερ-
μοπυλῶν κ. Ἰωάννης, (ἐκπρόσωπος τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου), ὁ Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καί Μητροπολί-
της Σκοπίων κ. Ἰωάννης, ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Μπορίσοβο καί Μαρίνα Γκόρ-
κα κ. Βενιαμίν (Βικάριος τοῦ Μητροπολίτη 
Μίνσκ καί Σλούτσκ, Πατριαρχεῖο Ρωσίας), 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐ-
σι κ. Γεράσιμος (Πατριαρχεῖο Γεωργίας), 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πατάρων 
κ. Ἰωσήφ καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης τῆς 
Μητροπόλεως, Σεβ. Μητροπολίτης Γλυ-
φάδας,  Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης 
καί Βάρης κ. Παῦλος. Στό τέλος τῆς Θείας 
Λειτουργίας προσῆλθε καί ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος. Ἐκ 
τῶν συνέδρων Κληρικῶν ἔλαβαν μέρος: ὁ 
Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βα-
τοπαιδίου κ. Ἐφραίμ, ὁ Πρωτοσύγκελος 
τῆς Ἱ. Μ. Γλυφάδας Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωί-
νος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λε-
πάβινα Ἀρχιμ. Γαβριήλ Βούτσκοβιτς, ὡς 
καί ἄλλοι Κληρικοί Σύνεδροι. Στό τέλος 
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἐπίσκοπός μας 
κ. Ἀμφιλόχιος μετέφερε τίς εὐχές καί τήν 
ἀγάπη τοῦ Παναγιώτατου Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας 
κ. Παῦλο ὡς καί ὅλους τούς συλλειτουρ-
γοῦντες καί συμπροσευχομένους Κληρι-
κούς καί Λαϊκούς Συνέδρους. Ἀκολούθως ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος, 
εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας, ζητώντας 
του ὅπως μεταφέρει πρός τήν ΑΘΠ τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη τόν σεβασμό καί 
τίς εὐχαριστίες του γιά τήν ἐκπροσώπησή 
Του, χαιρέτισε ἐπίσης καί ὅλους τους Συ-
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ἑόρτασε τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς 
Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας, καθώς ὁ Κε-
ντρικός Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στήν 
Ἀνάληψη. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Ἐπίσκοπός μας προχείρισε σέ 
Ἀρχιμανδρίτη τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας 
Πανοσ. Ἱερομόναχο π. Φιλόθεο Πηγιάκη, 
πτυχιοῦχο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀκαδημίας 
Κρήτης καί ἀδελφό της Ἱερᾶς Μονῆς Χρυ-
σοσκαλιτίσσης.  

«Μνήμη Ἁλώσεως πικρά»

Ἔτσι ὀνομάστηκε ἡ ἐκδήλωση πού ἡ Ἱερά 
Μητρόπολίς μας πραγματοποίησε στό 
«Τσατσαρωνάκειο» Πολιτιστικό Πολύκε-
ντρό Της, μέ ἀναφορά στήν Ἅλωση τῆς 
Πόλης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μαρτυρι-
κοῦ Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιο-
λόγου καί τῶν τελευταίων ἀγωνιστῶν τῆς 
αἰώνιας Πόλης. Ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό 
τήν κ. Ζαχαρένια Σημανδηράκη, εἰδική συ-
νεργάτιδα τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κρά-
τους, μέ θέμα: «Μνήμη Ἁλώσεως πικρά». Ἡ 
ἀφιερωματική αὐτή ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ 
τραγούδια τῆς Πόλης ἀπό τήν πολυπλη-
θή Χορωδία Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς 
Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Κισάμου & Σελίνου. Ἡ ἐκλεκτή ὁμιλήτρια 
κάνοντας ἱστορική ἀναφορά στά θλιβερά 
γεγονότα τῆς Ἅλωσης, ἀναφέρθηκε σέ χει-
ρόγραφο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαι-
δίου, τοῦ Καλλινίκου μοναχοῦ Βατοπαιδι-

νοῦ, ἐκ Σφακίων, ὁ ὁποῖος μετεῖχε μαζί μέ 
τούς Κρῆτες πολεμιστές, ὡς ἐπίσης καί σέ 
ἄλλες ἱστορικές πηγές τῆς ἐποχῆς. Κατέ-
κλεισε τόν ἱστορικά τεκμηριωμένο, ἀλλά 
καί βιωματικό λόγο της, ὁ ὁποῖος ἐμπλου-
τίστηκε μέ διαφάνειες, λέγοντας πώς: «...
χαμένες γίνονται οἱ Πατρίδες ὅταν λησμο-
νηθοῦν. Ἡ Πόλη καί ἡ Ἁγιά Σοφιά ὑπομέ-
νει καί μένει στήν καρδιά μας». Χαιρετι-
σμούς ἀπεύθυναν ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. 
Θεόδωρος Σταθάκης, ὡς καί ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης Κρήτης ἐπί θεμάτων Παιδείας 
καί Πολιτισμοῦ κ. Παναγιώτης Σημαντη-
ράκης. Τήν εὐθύνη συντονισμοῦ εἶχε ἡ συ-
νεργάτις τῆς Μητροπόλεως μας κ. Ἀντω-
νία Δαρατσιανοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε τήν ἐκλεκτή ὁμιλήτρια ὡς καί 
ὅλους τούς παρόντες σημείωσε: «Τό ἀεί-
φωτο Φανάρι, τό Οἰκουμενικό μας Πατρι-
αρχεῖο, ἡ κοιτίδα τοῦ Γένους καί τῆς πίστε-
ώς μας, ὡς φάρος τηλαυγής αἰῶνες τώρα 
συνεχίζει ἀπό τήν Πόλη τῶν ὀνείρων μας 
νά φεγγοβολᾶ τό φῶς τῆς ἐλπίδας καί τῆς 
Ἀνάστασης. Διαχρονικό ὅσο ποτέ τό μήνυ-
μα τῆς σημερινῆς ἐπετείου. Στήν σύγχρο-
νη Βαβυλωνία τῶν καιρῶν μας, στήν ἐπο-
χή τῆς σύγχυσης καί τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ, 
χρέος ἱερό ἐπιτάσσει νά σφυρηλατήσομε 
τήν Ἐθνική μας ταυτότητα. Γιατί ἐάν ἡ 
μνήμη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι κριτήριο τῆς 
ταυτότητάς του, τότε ἡ ἀπώλεια τῆς ἱστο-
ρικῆς του μνήμης θά πρέπει νά σημαίνει 
ἀπώλεια καί τῆς ἱστορικῆς του ταυτότη-
τας», κατέληξε Ἐπίσκοπός μας καλώντας 
σέ ἀντίσταση στίς πάσης φύσεως ἁλώσεις 
καί ἀλλοτριώσεις τῶν καιρῶν μας. 

4ο Διεθνές Συνέδριο Ἐπιστημονικό 
Οἰκολογικό Συνέδριο

Στούς χώρους τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας 
Κρήτης, Κολυμβάρι, πραγματοποιήθηκε 
τό  4ο Διεθνές Οἰκολογικό Συνέδριο, μέ 
θέμα: «Οἰκολογική Θεολογία καί Περιβαλ-
λοντική Ἠθική», τό ὁποῖο διοργανώθηκε 
ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Θεολογίας καί Οἰκο-

ογράφο, Διαφανοσκόπιο, Ἀγγειολογικό 
Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλμοσκόπιο, 
Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, Σπιρό-
μετρο, κ.ἄ. συνεχίζει τίς ἐξορμήσεις της 
στήν εὐρύτερη περιοχή γιά τήν κάλυψη 
ἰατρικῶν ἀναγκῶν πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης εὐπαθῶν ὁμάδων. Ἐπισκέπτεται 
κωμοπόλεις καί ὀρεινά χωριά τῆς Μητρο-
πόλεώς μας  καί  πραγματοποιεῖ ἰατρικές 
ἐξετάσεις σέ συνεργασία μέ τά Κ.Υ. τῆς 
περιοχῆς καί ἐθελοντές Ἰατρούς. Ἐξετά-
ζει κατοίκους τῶν περιοχῶν σέ ἕνα φάσμα 
ἐξετάσεων:  ὑπέρηχος θυρεοειδοῦς ἀδένα, 
ἄνω-κάτω κοιλίας, μαστοῦ, triplex ἀγγείων, 
ἠλεκτροκαρδιογραφήματα, μέτρηση ἀρτη-
ριακῆς πίεσης, σακχάρου, μέτρηση δείκτη 
μάζας σώματος (μέτρηση ὕψους καί βά-
ρους), καί μέτρηση SO2 (κορεσμοῦ ὀξυγό-
νου), κ.ἄ. Μέ τήν παροῦσα ὑποδομή της, 
ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα, ἔχει τή δυνα-
τότητα νά λειτουργήσει καί σάν Ὀφθαλ-
μιατρεῖο, Παθολογικό, ὡς καί Γυναικολογι-
κό Ἰατρεῖο, ἡ λειτουργία τῶν ὁποίων ἤδη 
προγραμματίζεται. Ὅλες οἱ ἐξετάσεις γί-
νονται ἐντελῶς δωρεάν γιά τήν προαγωγή 
τῆς ὑγείας καί τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύ-
ης. Παράλληλα γίνεται  καταγραφή τῶν 
κοινωνικῶν ἀναγκῶν τῶν κατοίκων τῶν πε-
ριοχῶν πού ἐπισκέπτεται ἀλλά καί λήψη 
νοσηλευτικοῦ ἱστορικοῦ ἀπό τούς ἐργα-
ζομένους τῶν Προγραμμάτων «Βοήθεια 
στό Σπίτι» Κισάμου καί Σελίνου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, πού συνδράμουν τό 
ἔργο τῆς Μονάδας. Ἐπικεφαλῆς τῶν ἐξορ-

μήσεων αὐτῶν ὁ ἀκούραστος Διευθυντής 
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, Αἰδεσ. Πρω-
τοπρ. π. Ἀντώνιος Ἀρετάκης. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσά-
κειου, μαζί μέ τίς εὐχαριστίες του πρός 
τά Κ.Υ. τῆς περιοχῆς, ὡς καί τούς ἐθελο-
ντές Ἰατρούς, σημειώνει πώς στόχος τοῦ 
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος εἶναι ἡ Κινητή 
Ἰατρική Μονάδα, σέ συνεργασία μέ τήν 
Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τόν Ἰατρικό Σύλ-
λογο Χανίων, τά Κέντρα Ὑγείας τῆς εὐρύ-
τερης περιοχῆς, τίς Διευθύνσεις Α/θμιας 
καί Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ Χανίων, 
εἶναι νά συνεχίζει νά καλύπτει ἀνάγκες 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τόσο ἀνθρώπων 
τῆς τρίτης ἡλικίας πού δυσκολεύονται νά 
ἔχουν πρόσβαση σέ χώρους Ὑγείας, ὅπως 
στήν προκειμένη περίπτωση, ὅσο ἐπίσης 
καί τῆς μαθητιώσας νεολαίας τοῦ τόπου 
μας.
Πρωτίστως ὅμως εὐχαριστεῖ τήν Ἱ. Μεγί-
στη Μονή Βατοπαιδίου, ἰδιαιτέρως δέ τόν 
Πανοσιολ. Καθηγούμενο αὐτῆς Γέροντα 
Ἐφραίμ, γιά τήν εὐεργετική μεγάλη αὐτή 
δωρεά τῆς Ἰατρικῆς Μονάδας στό Ἀννου-
σάκειο, μέσῳ τῆς ὁποίας ἀνακουφίζεται 
ἔμπρακτα ὁ ἀνθρώπινος πόνος ἑκατοντά-
δων ἀναγκεμένων καί πολύπαθων συναν-
θρώπων μας. 

Ἑορτή Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας. 
Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
μας κ. Ἀμφιλοχίου ἡ ἱστορική Κάντανος 
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των ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 
Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμμετοχή καί οἰκο-
γενειῶν πού ἔχουν θρηνήσει θύματα στήν 
ἄσφαλτο. Ὁ Ἐπίσκοπός μας χαιρέτισε τόν 
κ. Ὑπουργό, σημειώνοντας τήν συμβολική 
καί οὐσιαστική σημασία τῆς παρουσίας 
του: «κ. Ὑπουργέ, ἡ παρουσία σας σήμε-
ρα σέ τοῦτο τό Πᾶρκο, ἀφιερωμένο στά 
θύματα Τροχαίων Ἀτυχημάτων, δηλώνει 
τήν εὐαισθησία σας γιά τίς ἑκατόμβες τῶν 
θυμάτων τῆς ἀσφάλτου καί ἐνισχύετε τίς 
οἰκογένειες πού θρηνοῦν μέλη τους στόν 
βωμό τῆς ἀσφάλτου. Βρίσκεστε σέ τόπο 
ἱερό, ὅπου βρίσκουν στήριξη, ἀνακούφι-
ση καί παρηγοριά οἱ πονεμένοι καί λαβω-
μένοι ἀπό τά τροχαία συνάνθρωποί μας. 
Ἐλπίζουμε ἀπό τήν θέση σας νά συμβάλλε-
τε στήν καλυτέρευση τοῦ ὁδικοῦ δικτύου 
τῆς τόπου καί τῆς Πατρίδας μας, γιά νά 
σταματήσει, ἐπιτέλους, ὁ ἀνελέητος καί 
ἄδικος αὐτός πόλεμος τῆς ἀσφάλτου», κα-
τέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος. Στόν χαιρετισμό του, ὁ κ. Ὑπουρ-
γός, ἀναφέρθηκε στήν ἀναγκαιότητα λή-
ψης δράσεων ἀπό τήν Πολιτεία, ἡ ὁποία, 
ὅπως εἶπε, φέρει τήν δική της εὐθύνη γιά 
τήν κατάσταση τοῦ ὁδικοῦ δικτύου, ἀνα-
φερόμενος ἰδιαίτερα στό ὁδικό δίκτυο τῆς 
Κρήτης καί τήν ἀνάγκη ἄμεσων παρεμβά-
σεων καί βελτιώσεώς του. Ὁ Πρόεδρος 
τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἀρωγῆς Οἰκο-
γενειῶν Θυμάτων Τροχαίων Ἀτυχημάτων 
κ. Σταῦρος Πολέντας, εὐχαρίστησε τόν 
κ. Ὑπουργό γιά τήν ἐπίσκεψή του αὐτή, 
προσφέροντάς του ἕνα βιβλίο, ὁδηγό πού 
ἔχει ἐκδόσει ὁ Σύλλογος, ἀναφορικά μέ τίς 
διαδικασίες πού χρειάζεται νά ἀκολουθη-
θοῦν μετά ἀπό ἕνα τέτοιο δυσάρεστο καί 
πολλές φορές θλιβερό γεγονός. 

Ξύπνησαν οἱ μνῆμες καί ἡ θύμηση 
στήν ἡρωϊκή Κάντανο 

Ἡ 3η Ἰουνίου ἀποτελεῖ ἡμέρα σύμβολο 
γιά τήν Κάντανο Σελίνου, ἕνα ἀπό τά μαρ-
τυρικά χωριά τῆς Πατρίδας μας, καθώς 

74 χρόνια πρίν ἡ ναζιστική θηριωδία εἰς 
ἀντίποινα τῆς ἡρωικῆς ἀντίστασης τῶν 
κατοίκων ἔναντι τοῦ κατακτητῆ ἔκαψαν 
ὁλοσχερῶς τό χωριό ἰσοπεδώνοντάς το, 
ἀφήνοντας ἱστορικά μνημεῖα τῆς βαρβα-
ρότητάς τους τρεῖς πινακίδες-ἐπιγραφές. 
Στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τελέστηκε Δο-
ξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιε-
πισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί συγχο-
ροστατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: 
Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος τίς 
ἡμέρες αὐτές ἐκπροσωπεῖ τήν Α.Θ.Π. τόν 
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολο-
μαῖο σέ Διεθνές Ἐπιστημονικό Οἰκολογικό 
Συνέδριο στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρή-
της, ὡς καί τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφι-
λοχίου. 
Παρόντες ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. 
Πᾶνος Καμμένος, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Κοινοβουλίου, οἱ Ἀρχηγοί τοῦ ΓΕΣ, 
ΓΕΝ καί Διοικητές Μονάδων τῆς Κρήτης, 
ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, 
Ἀντιστασιακῶν Ὀργανώσεων καί πλῆθος 
κόσμου. 
Ὁ Ἐπίσκοπός μας χαιρέτισε καί καλωσό-
ρισε τούς ἐκλεκτούς παρόντες, ἀναφερό-
μενος στήν ἐπικαιρότητα τοῦ μηνύματος 
τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἐπετείου, δίδοντας 
τόν λόγο στόν Σεβ. Μητροπολίτη Προικον-
νήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος μετέφερε τήν 
εὐχή καί εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, σημει-
ώνοντας πώς ὁ Πατριάρχης Βενιαμίν τό 
1941, ὅταν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 

λογίας τῆς ΟΑΚ. Τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν 
τοῦ Συνεδρίου κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐκπρό-
σωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος 
ἀνέγνωσε τό Πατριαρχικό Μήνυμα,  στό 
ὁποῖο σημειώνει μεταξύ ἄλλων ὁ Πανα-
γιώτατος: «…Ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία, ἡ θε-
ολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, 
καλεῖ τόν ἄνθρωπον νά ἀναζητήσῃ τήν 
ἰσοθεΐαν ὄχι εἰς τήν τεχνολογίαν, ἀλλά 
εἰς τήν ταπείνωσιν καί εἰς τήν μετάνοιαν. 
Εἰς τήν βάσιν τῶν περιβαλλοντικῶν κατα-
στροφῶν ὡς ἀπώτερον αἴτιον εὑρίσκεται 
ἡ ἀνθρωπίνη φιληδονία καί φιλαυτία. Ἄνευ 
τῆς ἀντιστάσεως εἰς αὐτάς, διά τοῦ πνευ-
ματικοῦ ἀγῶνος καί τῆς καθάρσεως τῆς 
ψυχῆς ἀπό τῶν παθῶν, δέν εἶναι δυνατόν 
νά ἀνακοπῆ ἡ ὑποβάθμισις τοῦ περιβάλ-
λοντος...». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ, 
στόν Χαιρετισμό του ἀναφέρθηκε στίς 
δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
ὡς πρός τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ πε-
ριβάλλοντος καί ἀνέπτυξε τίς θεολογικές 
πτυχές τῶν περιβαλλοντικῶν δράσεων 
τοῦ Φαναρίου. Τέλος, ἀναφέρθηκε σέ ποι-
κίλα οἰκολογικά προγράμματα τῆς ΟΑΚ, 
μέ ἐπίκεντρο τόν λόγο τοῦ Φαναρίου γιά 
τό φυσικό Περιβάλλον μέ ὁλοκληρωμένα 
πρόγραμμα γύρω ἀπό τό Μουσεῖο Βοτά-
νων καί τό Βοτανικό Πάρκο.
Ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γεν. Διευ-
θυντής τῆς ΟΑΚ, ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορά 

στή σημασία τοῦ Συνεδρίου καί ἐνημέρω-
σε τούς Συνέδρους γιά τίς δράσεις τῆς Το-
πικῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός τή δημιουργία 
ἑνός Ἀστικοῦ Συνεταιρισμοῦ Περιορισμέ-
νης Εὐθύνης, ὁ ὁποῖος θά φέρει τήν ἐπω-
νυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ».
Ἀκολούθησαν ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις 
ἀπό τούς Ἰωάννη Φίλη, πρ. Πρύτανη τοῦ 
Πολυτεχνείου Κρήτης, Jan Willem Sneep, 
Πρόεδρο τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Δικτύου 
γιά τήν προστασία τῆς χλωρίδας “Planta 
Europa” καί τή Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολι-
κή Σύμβουλο τῆς 4ης Περιφέρειας Πρωτο-
βάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων. 

Ἐπίσκεψη Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἄμυνας 
στό Πάρκο Θυμάτων Τροχαίων 

Ἀτυχημάτων

Τό μοναδικό στόν κόσμο Πάρκο Θυμάτων 
Τροχαίων Ἀτυχημάτων «Χρῆστος Πολέ-
ντας», τό ὁποῖο εὑρίσκεται στήν Νερα-
ντζιά Κισάμου τοῦ Δήμου Πλατανιᾶ,  ἐπι-
σκέφθηκε ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. 
Πᾶνος Καμμένος, συνοδευόμενος ἀπό τούς 
Ἀρχηγούς τοῦ ΓΕΣ, ΓΕΝ, Διοικητές Μονά-
δων, κ.ἄ. Ἐκεῖ τόν ὑποδέχθηκε ὁ Πρόεδρος 
τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἀρωγῆς Οἰκο-
γενειῶν Θυμάτων Τροχαίων Ἀτυχημάτων κ. 
Σταῦρος Πολέντας. Ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Ἱ. 
Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου, πού βρίσκεται 
ἐντός τοῦ Πάρκου, τελέστηκε Τρισάγιο εἰς 
μνήμην τῶν θυμάτων τροχαίων Ἀτυχημά-
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τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. 
Πέτρου, στήν Πάρνηθα, μέ τήν συμμετοχή 
Ἱερέων πού προέρχονται ἀπό τήν Μητρο-
πολιτική μας Περιφέρεια καί διακονοῦν 
σέ Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Ἀττικῆς. Τήν εὐθύ-
νη ὀργάνωσης εἶχαν ὁ Σύλλογος Κισα-
μιτῶν Ἀττικῆς καί ὁ Σύλλογος Σελινιωτῶν 
Ἀττικῆς.
Στήν Θεία Λειτουργία μετεῖχαν προεδρεῖα 
καί μέλη Συλλόγων ἀπό τήν Κίσαμο καί τό 
Σέλινο, τά ὁποῖα δραστηριοποιοῦνται 
στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, ὡς καί ἀπό 
ἄλλους Συλλόγους τοῦ Νομοῦ. Ὁ Ἐπίσκο-
πός μας ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν 
κοινή αὐτή δράση τῶν Συλλόγων, χαιρέ-
τισε τούς Ἱερεῖς πού μετεῖχαν ὡς καί τά 
προεδρεῖα καί τά μέλη τῶν Συλλόγων, 
εὐχόμενος νά συνεχίσουν νά μεταλαμπα-
δεύουν στίς νεότερες γενεές τήν ἀγάπη 
γιά τήν γενέθλια γῆ, προτείνοντάς τους 
νά μήν ξεχνοῦν τήν «ρίζα», τόν τόπο κατα-
γωγῆς τους. Χαιρετισμούς ἀπεύθυναν καί 
οἱ Πρόεδροι τῶν Συλλόγων Κισαμιτῶν καί 
Σελινιωτῶν Ἀττικῆς, κ. Λουπασάκης Ἐλευ-
θέριος καί κ. Φιωτάκη Μαρία, ἀντίστοιχα. 
Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ὑπαί-
θριο κρητικό γλέντι στόν περιτριγυρισμέ-
νο ἀπό ἔλατα καί πεῦκα περίβολο τοῦ 
Ναοῦ.

Ἡ ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ» στηρίζει 
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο, Ἵδρυμα 
τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας δέχθηκε καί πάλι 

τήν εὐεργετική προσφορά τῆς ΜΚΟ «ΔΕΣ-
ΜΟΣ». Συγκεκριμένα καί γιά τήν κάλυψη 
τῶν ὁλοένα αὐξανόμενων ἀναγκῶν τοῦ 
Ἀννουσάκειου ἡ ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ» προσέ-
φερε τόν κάτωθι ἰατρικό ἐξοπλισμό πρός 
τό Ἵδρυμα: καρδιογράφο, νεφελοποιητή, 
ὀξύμετρο, πιεσόμετρο, συμπυκνωτή ὀξυ-
γόνου καί τρόλεϊ νοσηλείας. Παράλληλα, 
μέσῳ τῆς ΜΚΟ, ἐθελοντές φοιτητές ἀπό 
Ἑλλάδα, Κύπρο καί Ἀγγλία, ἀπασχο-
λοῦνται γιά ὁρισμένη χρονική περίοδο στό 
Ἵδρυμα, σέ τομεῖς κοινωνικῆς πρόνοιας.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου σημεί-
ωσε: «Η ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ» μέ τήν εὐγενική 
αὐτή πρωτοβουλία στήριξης τοῦ κοινωνι-
κοῦ καί προνοιακοῦ ἔργου τοῦ Ἀννουσά-
κειου ὡς καί τήν ἀνταπόκριση τῶν ἐθε-
λοντῶν φοιτητῶν συμβάλλει οὐσιαστικά 
καί ἔμπρακτα στήν πληρέστερη κάλυψη 
καί ἐξυπηρέτηση ἀναγκῶν τῶν ἑκατο-
ντάδων εὐεργετούμενων πού καθημερι-
νά ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τίς Ὑπηρεσίες 
Ὑγείας τοῦ Ἱδρύματος. Εἶναι ἀναγκαῖο νά 
αἰσθανθοῦμε περισσότερο δυνατοί καί 
περήφανοι, ὅταν πρώτιστα ἡ κοινωνική 
ἀλληλεγγύη θριαμβεύει σέ ἀντίθεση μέ 
τούς θλιβερούς ὑπολογισμούς τῶν δημο-
σιονομικῶν στοιχείων τῆς Πατρίδας μας.
Εὐχαριστοῦμε τήν ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ» καθώς 
ἡ εὐγενής στήριξη καί χορηγία της πρός τό 
Ἀννουσάκειο δίδει τό δικαίωμα στίς εὐπα-
θεῖς κοινωνικές ὁμάδες τοῦ τόπου μας καί 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καί σέ ὅσους γε-

εἶχε ὁλοσχερῶς καεῖ καί καταστραφεῖ, 
ἀρνήθηκε τήν προσφορά τῆς ναζιστικῆς 
τότε Γερμανίας, νά ἀνακαινίσει τό Πατρι-
αρχεῖο. «Ἡ Κάντανος ἐδῶ ἦταν, εἶναι καί 
θά εἶναι», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος μετέφερε τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης καί τό σεβασμό του, ὅπως χα-
ρακτηριστικά εἶπε, πρός τούς ἡρωικούς 
κατοίκους τῆς Καντάνου, γιά τίς πράξεις 
αὐτοθυσίας τους καί τό φωτεινό παρά-
δειγμά τους. Ἀκολούθησε Τρισάγιο στό 
Μνημεῖο Πεσόντων, τό ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,  
ὁμιλία καί Χαιρετισμός ἀπό τόν Ὑπουργό 
Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. Καμμένο, ὡς καί ἄλλους 
ἐκπροσώπους Φορέων.

Ἐπίσκεψη Ὑπουργοῦ Ὑγείας

Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα, Θεραπευτήριο 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἐπισκέφθηκε ὁ 
Ὑπουργός Ὑγείας κ. Παναγιώτης Κουρου-
μπλής, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διοικητή 
τῆς 7ης ΥΠΕ, ἐκπροσώπους τῆς Κεντρικῆς 
ἐξουσίας, ὡς καί ἀνώτερα στελέχη τοῦ 
Ὑπουργείου Ὑγείας. Τόν κ. Ὑπουργό ὑπο-
δέχθηκε ὁ  Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ὁ Δήμαρ-
χος Κισάμου κ. Σταθάκης καί ὁ Δ/ντής τοῦ 
Ἱδρύματος Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος 
Ἀρετάκης. Ὁ κ. Ὑπουργός ξεναγήθηκε 
στούς χώρους τοῦ Ἱδρύματος καί ἐνημε-

ρώθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπό μας γιά τίς 
πολυδύναμες δράσεις τοῦ Ἀννουσάκειου. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
χαιρετίζοντας τόν κ. Ὑπουργό σημείωσε: 
«Μέ χαρά, τιμή καί ἀγάπη σᾶς καλωσορί-
ζουμε σέ τόπο οἰκεῖο καί γνώριμο, καθώς 
καί παλαιότερα ἀπό ἄλλες θέσεις εἴχατε 
στηρίξει τίς δράσεις τοῦ Ἀννουσάκειου. 
Γνωρίζουμε τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν καί 
τόν μεγάλο ἀγώνα σας, παρακαλοῦμε ὅμως 
καί ζητοῦμε ὅπως ἐνισχύσετε τίς πολλές 
καί ποικίλες δράσεις τοῦ Ἱδρύματος, κα-
θώς καλύπτουν ἀνάγκες πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης καί φροντίδας ἑκατοντάδων 
ἐμπερίστατων καί πολύπαθων συνανθρώ-
πων μας, σέ καθημερινή βάση, μέσα ἀπό 
τό ὀργανωμένο δίκτυο τῶν πολλαπλῶν 
δράσεών του, ἁπλώνοντας ἕνα δίχτυ κοι-
νωνικῆς συνοχῆς στήν εὐρύτερη κοινωνία». 
Ἀνταπαντώντας ὁ κ. Ὑπουργός καί ἀφοῦ 
ἐξέφρασε τόν θαυμασμό του γιά τό πολυ-
διάστατο καί οὐσιαστικό ἔργο τοῦ Ἱδρύ-
ματος, σημείωσε, μεταξύ ἄλλων: «Αὐτό 
πού γίνεται ἐδῶ θά ἔπρεπε νά τό κάνει τό 
Κράτος, κάτι πού δέν γίνεται», ὑποσχόμε-
νος ὅτι θά δοθοῦν λύσεις σέ χρόνια θέμα-
τα τοῦ Ἀννουσάκειου, ὡς καί ἄλλων παρεμ-
φερῶν Ἱδρυμάτων». Καλωσόρισμα, ἐπίσης, 
ἀπεύθυνε καί ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Στα-
θάκης, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τό ἔργο τοῦ Ἀννου-
σάκειου, καθώς ὅπως εἶπε «καλύπτει καί 
τίς ἀνάγκες τοῦ Δήμου». Ἀκολούθησε ἐπί-
σκεψη τοῦ κ. Ὑπουργοῦ στό Κ.Υ. Κισάμου, 
ὅπου ἐνημερώθηκε καί ἀπό τόν Δ/ντή του. 
Κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν Κίσαμο ὁ κ. 
Ὑπουργός ἐπισκέφθηκε τήν Ὀρθόδοξο 
Ἀκαδημία Κρήτης καί προσκύνησε στήν 
Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς.

Δράσεις Συλλόγων 
Κισαμιτῶν καί Σελινιωτῶν 2015

Τήν Κυριακή 14 Ἰουνίου ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἀνταποκρινόμενος 
σέ κοινή πρόσκληση τῶν Συλλόγων Κισα-
μιτῶν καί Σελινιωτῶν Ἀττικῆς, προεξῆρχε 
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νικότερα βρίσκονται σέ ἀδύναμη κοινωνι-
κά θέση, νά συνεχίσουν νά ἀπολαμβάνουν 
μία ἀσφαλή διαβίωση στό θεραπευτικό 
τους περιβάλλον», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας.

Ἐνθρόνιση νέου Μητροπολίτου Νέας 
Κρήνης καί Καλαμαριᾶς

Προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς ὁ Ἐπίσκοπός 
μας μετεῖχε εἰς τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου 
Μητροπολίτη κ. Ἰουστίνου, ἡ ὁποία πραγ-
ματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 22 Ἰουνίου, μέ 
τήν δέουσα λαμπρότητα καί κάθε ἐπιση-
μότητα στήν Καλαμαριά, ἕδρα τῆς Ἱ.Μη-
τροπόλεως. Τόν νέο Μητροπολίτη ἐνθρό-
νισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, 
μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Ἱεραρχῶν ἐκπροσώ-
πων τῆς Ἐκκλησίας Ἀλβανίας καί Κύπρου, 
μεγάλου ἀριθμοῦ Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, Ἡγουμένων καί ἐκπροσώπων 
Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς καί ἄλλων 
Ἱερῶν Μονῶν, (ἀνδρώων καί γυναικείων)

τῆς Ἑλλάδος καί Κύπρου, ἐκπροσώπων 
τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν 
τῆς πόλης καί πλήθους πιστῶν. Στήν εἴσο-
δο τῆς πόλεως μπροστά ἀπό τό παλιό 
Δημαρχεῖο, ὁ Δήμαρχος Καλαμαριᾶς κα-
λωσόρισε τό νέο Ποιμενάρχη κ. Ἰουστίνο, 
ἐνῶ ὁ Τοποτηρητής Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης κ. Ἄνθιμος τοῦ παρέδωσε τήν 
Ποιμαντορική ράβδο. Στή συνέχεια ὁ νέος 
Μητροπολίτης, ἐν πομπῇ, μετέβη εἰς τόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό, Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος, ὅπου καί πραγματοποιή-
θηκε ἡ τελετή ἐνθρονίσεως. Χαιρετισμό 
ἀπηύθυνε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου, Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης 
κ. Θεόκλητος, ὁ καί πνευματικός πατήρ 
τοῦ νέου Μητροπολίτου, ὁ Τοποτηρητής 
Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης κ. Ἄνθιμος, ὁ Δήμαρχος Καλαμαριᾶς 
καί ἡ Ὑπουργός Μακεδονίας - Θρᾴκης. Συ-
γκινητικός καί βαθυστόχαστος ὁ ἐνθρο-
νιστήριος λόγος τοῦ νέου Μητροπολίτου, 
ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ καί γιά τό πῶς θά πρέπει νά εἶναι ὁ 
Ἐπίσκοπος. Ἑκατοντάδες λαοῦ τοῦ Θεοῦ, 
ἀναφωνώντας τό "ΑΞΙΟΣ!" ἐπικύρωναν 
τήν ἀπόφαση τῆς ἐκλογῆς αὐτῆς. 
Τήν πρώτη του Θεία Λειτουργία στήν 
Ἐπαρχία του, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμα-
ριᾶς κ. Ἰουστίνος τήν ἑπομένη τῆς ἐνθρο-
νίσεώς του, στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Φα-
νερωμένης Νέας Μηχανιώνας, συλλειτουρ-
γούντων καί συμπροσευχομένων ἀρκετῶν 
Ἱεραρχῶν. ΑΞΙΟΣ!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

(Ἑορτή Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ)
ΜΕ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ
25 ἕως 30 Σεπτ. 2015

Συνοδός: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος

1η Ἡμέρα. Παρασκευή 25/09/2015: ΧΑΝΙΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΙΕΡΟΣΟ-
ΛΥΜΑ. 15:30 μ.μ. Ἀναχώρηση μέ λεωφορεῖο ἀπό Κίσαμο γιά τό ἀε-
ροδρόμιο Χανίων. Ἀναχώρηση τῆς πτήσης ΑΕGEAN 337 ἀπό ΧΑΝΙΑ 
18:05 γιά ΑΘΗΝΑ καί στή συνέχεια ἀναχώρηση 23:50 μέ τήν πτήση τῆς 
AEGEAN 928 μέ ἄφιξη στίς 01:50 στό ΤΕΛ ΑΒΙΒ. Μεταφορά στά Ἱερο-
σόλυμα, τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο. Διανυκτέρευση.

2η Ἡμέρα. Σάββατο 26/09/2015: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΟΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙ-
ΟΥ, ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Μετά τό πρωϊνό, ἀναχώρηση γιά νά ἐπισκε-
φθοῦμε τήν Ἁγία Πόλη, ξεκινώντας ἀπό τήν ὁδό τοῦ Μαρτυρίου μέ τίς 
στάσεις πού εἶναι συνδεδεμένες μέ τά γεγονότα τοῦ Μαρτυρίου καί τοῦ 
Πάθους τοῦ Ἰησοῦ. Ἐπίσκεψη στό Πραιτόριο (φυλακή τοῦ Ἰησοῦ). Φθά-
νοντας στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως θά ἀνεβαίνουμε στόν φρι-
κτό Γολγοθᾶ, θά προσκυνήσουμε τόν Ἱερό Τόπο τῆς Ἀποκαθήλωσης 
καί τό Ἱερό Κουβούκλιο, ὅπου βρίσκεται ὁ Πανάγιος καί Ζωοδόχος Τά-
φος τοῦ Κυρίου μας. Συνεχίζουμε στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων γιά νά 
πάρουμε τήν εὐχή τοῦ Πατριάρχη (ἐφ’ ὅσον εἶναι ἐφικτό). Στή συνέχεια 
θά μεταβοῦμε στόν Κῆπο τῆς Γεσθημανῆ, ἀγαπημένο τόπο προσευχῆς 
τοῦ Κυρίου. Ἐδῶ συνέβη καί ἡ προδοσία στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Θά 
ἐπισκεφθοῦμε τήν Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν καί θά προσκυνήσουμε στήν 
Ἀνάληψη. Τό ἀπόγευμα, παραμονή τῆς ἑορτῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, (παλαιό ἡμερολόγιο), θά συμμετέχουμε στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Ἐπιστροφή στό ξενοδοχεῖο. 
Δεῖπνο καί διανυκτέρευση.

3η Ἡμέρα. Κυριακή 27/09/2015: ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – ΒΗΘΛΕΕΜ 
– ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ. Πατριαρχική Θεία Λειτουργία καί Τελετή τῆς Ὑψώσε-
ως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἱ.Ναό τῆς Ἀναστάσεως, προεξάχοντος τοῦ 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.Θεόφιλου. Στή συνέχεια 
θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Βηθλεέμ, τόν Ναό πού ἔκτισε ἡ Ἁγία Ἑλένη πάνω 
ἀπό τό Σπήλαιο τῆς Γέννησης. Θά προσκυνήσουμε στό Σπήλαιο τῆς 
Γέννησης, τήν Ἁγία Φάτνη καί στή συνέχεια θά ἐπισκεφθοῦμε τό χω-
ριό τῶν Ποιμένων. Κατόπιν θά μεταβοῦμε στήν Γεσθημανή, ὅπου θά 
προσκυνήσουμε τόν Τάφο τῆς Παναγίας μας. Συνεχίζουμε γιά τήν Ἱερά 
Μονή τοῦ Ἁγ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Θά ἀκολουθήσει μετάβαση 
μέ ταξί στήν Ἱ. Μονή τοῦ Ἁγ. Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου. Ἐπιστροφή στό 
ξενοδοχεῖο. Δείπον-Διανυκτέρευση.

4η Ἡμέρα. Δευτέρα 28/09/2015: ΓΑΛΙΛΑΙΑ. Πρωινό και αναχώρηση 
γιά Τιβεριάδα. Καθ’ ὁδόν θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Ἱ.Μ.Μεταμορφώσεως 
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Αἰκατερίνη Παπαδάκη  .......................500€
Ἐλευθέριος Παπίλας  ..........................500€
Ἀντωνία Πυροβολάκη, εἰς μνήμην συζύ-
γου της καί γονέων της  .....................150€
Ἀνθή Κατσιρίκου  ..................................70€
Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ἱστρατόγλου  .50€
Αἰδεσιμολ. Νικόλαος Καπῆς, εἰς μνήμην 
ἀδελφοῦ του Βασιλείου Καπῆ  ..........100€
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην Κων/νου Κου-
κουλᾶ  ....................................................200€
Περσεφόνη Κουνιάκη, εἰς μνήμην συζύ-
γου της Βασιλείου Κουνιάκη  ..............70€
Ἰωάννα Παπουτσάκη  ............................60€
Πιπεράκης Ἰωάννης  .........................3.000€
Ἀνώνυμος  ............................................500€
Εἰς μνήμην Ἀργυρούλας Νικ. Κοσμαδάκη:
Ἀντώνιος Σ. Κοσμαδάκης ...................100€
Ἰωάννης Σ. Κοσμαδάκης .....................100€
Γεώργιος Ἀνδρονικάκης ......................100€
Κοντεκάκης Ἰωάννης ............................50€
Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ μητρός Ἠγα-
πημένου Πάτμου εἰς μνήμην Θεονύμφης 
Μοναχῆς  ..............................................200€
Εἰς μνήμην Ἀργυρούλας Κοσμαδάκη, τά 
τέκνα της Ἄννα, Δέσποινα & Ἰωάννης  ....
.............................................................1.000€
Ἀναστασία Μπαουλάκη  .......................50€
Ἀφροδίτη Cretan  ........................1.288,46€
Ἀνώνυμος  ............................................100€
Ἀνώνυμος  ............................................500€
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς & Ἕνωση 

Σελινιωτῶν Ἀττικῆς  ............................300€
Δημήτριος Δαράκης, εἰς μνήμην μητρός 
του Μαρίας Δαράκη, Νικολέττας Λα-
μπρακοπούλου & λοιπῶν συγγενῶν .150€
Διονύσιος καί Χρυσούλα Φουντουλάκη, 
εἰς μνήμην Ἀθηνᾶς Φουρναράκη ......100€
Ἐλευθέριος Λουπασάκης, εἰς μνήμην μη-
τρός του Ἑλένης ...................................100€

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Μαρία Κουρσούμη ..............................100€
Ἐμμανουήλ Σολανάκης .........................50€
Οἰκογ. Ἐμμανουήλ Πετράκη, εἰς μνήμην 
ἀδελφοῦ του Κων/νου Πετράκη μέ τή συ-
μπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τό θάνατό του  
................................................................100€
Εἰς μνήμην  Βασιλικῆς Σαρτζετάκη (Μοδί-
στρας) καί ἀντί στεφάνων εἰς μνήμην της, 
σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία της, τά ἐγγόνια 
της: Σοφία Σπηλιοπούλου-Γεωργίου, Πο-
λυχρόνης Γεωργίου, Ἀντώνης Σπηλιόπου-
λος, Βασιλική Σαρτζετάκη-Μέγα, Δημή-
τρης Μέγας, Μαρία Σαρτζετάκη-Κελαϊδῆ, 
Νικόλαος Κελαΐδῆς, προσέφεραν στό 
Πρόγραμμα Κατ’οἶκον Βοήθειας Σελίνου  
τό ποσόν τῶν 200€, ἰατρικά εἴδη καί εἴδη 
ρουχισμοῦ. 

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, Θεῷ 
δανείζει” (Παρ. 19,7)

“Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ 
Θεός” (Β΄ Κορ. 9,7)

τοῦ Σωτῆρος, στό Θαβώριο Ὅρος, στήν κορυφή τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ Με-
ταμόρφωση τοῦ Κυρίου. Ἐπίσκεψη στήν Ναζαρέτ, ὅπου θά προσκυνή-
σουμε στόν Ἱ.Ν. τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί στήν συνέχεια στήν Κανά γιά νά 
προσκυνήσουμε τόν Ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὅπου 
ὁ Κύριος εὐλόγησε τό κρασί στόν γάμο, γιά καταλήξουμε στή λίμνη 
τῆς Τιβεριάδας, ὅπου θά προσκυνήσουμε στόν Ἱ.Ναό τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων Πέτρου & Παύλου καί στή πόλη τῆς Καπερναούμ, τόν Ἱ.Ναό 
Ἁγ.Ἀποστόλων, κοντά στή λίμνη. Προαιρετικός διάπλους τῆς λίμνης μέ 
παραδοσιακό πλοιάριο, καθώς καί προαιρετικό παραδοσιακό γεῦμα μέ 
τό «ψάρι τοῦ Ἁγίου Πέτρου». Ἐλεύθερος χρόνος καί τό ἀπόγευμα ἐπι-
στροφή στά Ἱεροσόλυμα. Δεῖπνο, διανυκτέρευση.

5η Ἡμέρα. Τρίτη 29/09/2015: ΙΕΡΙΧΩ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. Μετά 
τό πρωϊνό ἀναχώρηση γιά Σαμάρεια, στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ὅπου 
συνάντησε ὁ Ἰησοῦς τήν Σαμαρείτιδα. Θά προσκυνήσουμε τόν μεγα-
λοπρεπῆ Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ἐντός τοῦ ὁποίου φυλάσσεται τό 
σκήνωμα τοῦ νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου. Στή συ-
νέχεια μετάβαση στήν Ἱεριχῶ γιά νά ἀνηφορίσουμε γιά τό Σαραντάριο 
ὄρος, ἐδῶ πού ὁ Κύριος ἔζησε 40 ἡμέρες, μέ νηστεία καί προσευχή. 
Θά προσκυνήσουμε στήν Ἱ.Μ. τοῦ Προφ. Ἐλισσαίου μέ τή συκομορέα 
τοῦ τελώνη Ζακχαίου καί ἑπόμενη στάση μας στόν Ἰορδάνη ποταμό, 
στό πραγματικό σημεῖο τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, ὅπου θά τελεστεῖ 
Ἁγιασμός καί συμβολική Βάπτιση. Κατά τήν ἐπιστροφή προσκύνημα 
στήν Ἱ.Μ. Ἁγίου Γερασίμου Ἰορδανίτη, στάση στή Βηθανία, γιά νά προ-
σκυνήσουμε στήν Ἱ. Μονή Μαρίας καί Μάρθας. Ἐπιστροφή. Δεῖπνο καί 
διανυκτέρευση. Προαιρετική συμμετοχή σέ νυκτερινή Θεία Λειτουργία 
στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας.

6η Ἡμέρα. Τετάρτη 30/09/2015: ΛΥΔΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΙ-
ΣΑΜΟΣ. Μετά τό πρωϊνό ἀναχώρηση γιά νά μεταβοῦμε στήν Ἁγία Σιών 
πού βρίσκεται ὁ Τάφος τοῦ Δαυΐδ, τό Ὑπερῶο, (ὅπου ἔγινε ὁ Μυστι-
κός Δεῖπνος) καί τό σπίτι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου, ὅπου ἐκοιμήθη ἡ Παναγία 
μας. Στή συνέχεια θά προσκυνήσουμε στήν Ἱ.Μονή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στό Καταμόνας καί στήν Ἱ. Μονή τοῦ Ἁγ. Συμεών Θεοδόχου. Μεσημέρι 
ἀναχώρηση ἀπό τά Ἱεροσόλυμα γιά ΤΕΛ ΑΒΙΒ καί καθ’ ὁδόν θά κάνου-
με μία στάση στή Λύδα, ὅπου θά προσκυνήσουμε τόν Τάφο τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐνῶ συνεχίζοντας θά ἐπισκεφθοῦμε τήν 
Ἱ.Μονή Ἀρχαγγέλων στήν Ἰόππη, πρίν συνεχίσουμε γιά τό ἀεροδρόμιο 
καί τήν πτήση τῆς ΑΕGEAN γιά ἐπιστροφή μέσῳ Ἀθηνῶν, μέ ἀναχώρη-
ση 19:15 ἀπό ΤΕΛ ΑΒΙΒ καί μέ ἄφιξη 23:45 στό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἡρα-
κλείου καί στή συνέχεια μεταφορά μέ τό λεωφορεῖο σέ Χανιά-Κίσαμο. 

TIMH KAT'ATOMO:  960€
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 250€

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων:
Βιβλιοπωλεῖο Ι. Μητρ. Κισάμου & Σελίνου κ. Ἐμμ. Μποτωνάκης, 

Τηλ. 28220-22128, 22018, ἐσωτ. 5. (ὧρες γραφείου). 
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