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«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε»
(Στιχηρὸν ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου,
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς).
Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ο

Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐγκεντρίζει ἡμᾶς εἰς τὸ σῶμα Του καὶ μᾶς καλεῖ
νὰ γίνωμεν ἅγιοι «ὅτι ἐγώ», λέγει, «ἅγιός εἰμι» (Α΄ Πέτρ. α΄, 16). Ἐπιθυμεῖ ὁ
Πλάστης μας νὰ ἔχωμεν κοινωνίαν μαζί Του καὶ
νὰ γευθῶμεν τῆς χάριτός Του, νὰ μετάσχωμεν
δηλαδὴ τῆς ἁγιότητός Του. Ἡ κοινωνία μὲ τὸν
Θεὸν εἶναι ζωὴ μετανοίας καὶ ἁγιότητος, ἡ δὲ
ἀπομάκρυνσις ἐξ Αὐτοῦ, ἡ ἁμαρτία, ταυτίζεται
ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν «κακίαν τῆς καρδίας». Ἡ «ἁμαρτία οὐκ ἔστι τῆς
φύσεως, ἀλλὰ τῆς κακῆς προαιρέσεως» (Θεοδωρήτου Κύρου, Διάλογος Α΄- Immutabilis, P.G.
83, 40D) ἢ τοῦ κακοῦ πνεύματος καὶ «οὐδεὶς
πίστιν ἐπαγγελλόμενος ἁμαρτάνει», κατὰ τὸν
Θεοφόρον Ἰγνάτιον.
Ἡ ἁγιότης εἶναι ἰδιότης τοῦ Κυρίου, ὁ
Ὁποῖος εἶναι ὁ «προσφέρων καὶ προσφερόμε-
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νος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος». Ὁ κατὰ χάριν ἱερουργὸς τοῦ
Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας
προσφέρει εἰς τοὺς πιστοὺς «τὰ ἅγια
τοῖς ἁγίοις», Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ,
καὶ λαμβάνει ἀμέσως παρὰ τοῦ πληρώματος τῶν Ὀρθοδόξων τὴν ἀπόκρισιν εἰς τὴν προσφορὰν ὅτι: «εἷς
ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός», ὁ «ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος,
ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων».
Εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νὰ
ἐπιτύχῃ τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν» μὲ τὸν
Θεόν, διὰ τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη,
τὴν ἁγιότητα δηλαδή, ἡ ἀποβλέπουσα ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τὴν
σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου Μία, Ἁγία,
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία «θεοπρεπῶς ἐδογμάτισε» μίαν περίοδον τοῦ ἔτους
ὡς περίοδον ἰδιαιτέρας προσευχῆς
καὶ δεήσεως πρὸς κατευνασμὸν τῶν
παθῶν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.
Ἡ περίοδος αὕτη εἶναι ἡ ἀρχομένη ἀπὸ τῆς αὔριον σωτήριος προετοιμασία διὰ τὸ «Πάσχα τὸ μέγα καὶ
ἱερώτατον Χριστοῦ». Εἶναι ἡ Ἁγία
καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὴν
ὁποίαν πρέπει νὰ βιώσωμεν «δέησιν
προσάγοντες καὶ ἄφεσιν αἰτοῦντες»,
ὥστε νὰ γευθῶμεν ἀληθῶς τὸ Πάσχα
«μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων», γινόμενοι «ἅγιοι», διὰ τῆς ὁμολογίας ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὅτι εἴμεθα «σκεύη κεραμέως» συνθλιβόμενα
ὑπὸ τοῦ πονηροῦ καθ᾿ ἡμέραν, «πίπτοντες καὶ ἀνιστάμενοι». Νὰ ὁμολογήσωμεν δηλαδὴ τὴν ἀνθρωπίνην
ἀτέλειαν καὶ ἀδυναμίαν μας καὶ τὴν

ἐνώπιον Θεοῦ μηδαμινότητά μας, μετανοοῦντες καὶ ἐπαναλαμβάνοντες ἐν
ἑσπέρᾳ καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίᾳ καὶ
ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ, καίτοι
«ἅγιοι» διὰ τοῦ βαπτίσματος, ὅτι «εἷς
Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός».
Καλοῦμεν, λοιπόν, πάντας τοὺς
Ὀρθοδόξους πιστούς, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ μοναχάς, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, νὰ μεταβάλωμεν τὴν ζωήν μας,
πάντοτε μέν, ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὴν
περίοδον αὐτὴν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς ἀγαπητικὴν
πρὸς τὸν πλησίον προσπάθειαν προπαρασκευῆς διὰ τὴν μετοχὴν ἐκτυπώτερον ἀπὸ τοῦδε εἰς τὴν ἀνέσπερον
Βασιλείαν τοῦ Κυρίου, τὸ «καινὸν
Πάσχα». Προσκαλοῦμεν τοὺς πάντας
εἰς ζωὴν ἁγιότητος καὶ πνευματικοῦ
ἀγῶνος διὰ νὰ χαρισθῇ εἰς τὸν κόσμον καὶ εἰς ἡμᾶς ὡς «δόσις ἀγαθὴ»
καὶ ὡς «δώρημα τέλειον» ἡ δυνατότης τῆς ὑπερβάσεως τῆς ἁμαρτίας,
διότι «πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ [...] καὶ οὐ
δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ
γεγέννηται» (Α ́ Ἰωάν. γ΄, 9-10).
Ἂς εἰσέλθωμεν, λοιπόν, μὲ ὅλην
τὴν ψυχήν μας, μὴ σκυθρωπάζοντες,
ἀλλὰ χαίροντες καὶ ἀγαλλόμενοι, εἰς
τὸ πνευματικὸν τοῦτο στάδιον τῶν
ἀρετῶν καὶ ἂς καθοπλισθῶμεν «ἀγάπης τὴν λαμπρότητα, προσευχῆς
τὴν ἀστραπήν, ἁγνείας τὴν καθαρότητα, εὐανδρίας τὴν ἰσχύν», καὶ
ἂς συνοδοιπορήσωμεν μὲ τὸν Κύριον, δεόμενοι Αὐτοῦ νὰ μὴ «παρίδῃ
ἡμᾶς κινδυνεύοντας τὴν ἀπ᾿ Αὐτοῦ
διάστασιν» (Δοξαστικὸν τῆς Σταυρο-
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προσκυνήσεως), ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ
«ὅπως λαμπροφόροι προφθάσωμεν
εἰς τὴν ἁγίαν καὶ τριήμερον Ἀνάστασιν, τὴν καταλάμπουσαν ἀφθαρσίαν
τῷ κόσμῳ» (ποίημα Θεοδώρου, ἀκολουθία Δευτέρας Α΄ Ἑβδομάδος Νηστειῶν).
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ,
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ὡς περίοδος προετοιμασίας καὶ μετανοίας φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας, ἡ ὁποία, ἐσωτερικὴ καὶ
ἀνέκφραστος, εἶναι προσωπικὴ κρίσις. Ὅταν μᾶς εὑρίσκῃ σφάλλοντας
διαμαρτύρεται ἐντονώτατα, καθότι
«οὐδὲν αὐτῆς βιαιότερον ἐν κόσμῳ»,
κατὰ τὸν βιωματικὸν κήρυκα τῆς
μετανοίας Ἅγιον Ἀνδρέαν Κρήτης.
Ὅθεν, πρέπει νὰ εἰρηνεύῃ μὲ τὴν συνείδησίν του ἕκαστος, διὰ τῆς μετανοίας, ὥστε «ἐν τῷ πυρὶ τῆς συνειδήσεως νὰ προσφέρωμεν μυστικὴν
ὁλοκάρπωσιν», θυσιάζοντες τὰ πάθη
μας καὶ προσφέροντες αὐτὰ θυσίαν ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπον,
ὅπως ὁ Κύριος ἑαυτὸν ὑπὲρ «τῆς τοῦ
κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας». Τότε
μόνον θὰ ἀνατείλῃ καὶ δι᾿ ἡμᾶς ἐκ
τοῦ τάφου ἡ συγγνώμη καὶ θὰ ζήσωμεν ὡς ἀνθρωπότης ἐν ἀλληλοσεβασμῷ καὶ ἀγάπῃ μακρὰν τῶν ὅσων
βλέπομεν κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας
φρικτῶν ἐγκλημάτων νὰ πλήττουν
τὴν οἰκουμένην ἅπασαν. Εἰς τὸν
ἀγῶνα τοῦτον ἔχομεν συμμάχους καὶ
πρεσβευτὰς πάντας τούς Ἁγίους καὶ
μάλιστα τὴν Παναγίαν Μητέρα τοῦ
Κυρίου μας, τὴν διὰ τῶν ἱκεσιῶν της
ὡς ἄλλος λουτὴρ «ἐκπλύνουσαν συνείδησιν».

Ὅθεν, προτρεπόμεθα καὶ παρακαλοῦμεν, ὡς πνευματικὸς Πατὴρ
τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξων
πιστῶν μας, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους,
νὰ δράμωμεν μετὰ σπουδῆς εἰς τὸ
ἀπὸ τῆς αὔριον ἀρχόμενον στάδιον
τῶν ἀρετῶν, «μὴ ἄτοπα λογιζόμενοι,
μὴ παράνομα πράττοντες», ἀλλὰ πορευόμενοι ἐν Χάριτι νὰ ἐκπλύνωμεν
τὰς συνειδήσεις «γνώμῃ ἀγαθῇ» διὰ
τῆς μετανοίας, ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ καὶ πάντα
«τὰ ὁρατὰ καὶ ἀόρατα» θὰ καταυγασθοῦν ἐν τέλει ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἡμεῖς δέ, «πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ
Ναοῦ τοῦ Κυρίου» ἱστάμενοι, ἐὰν ἀξίως πολιτευθῶμεν, θὰ περιβληθῶμεν
χιτῶνα φωτεινὸν μιμήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ ἀξιωθῶμεν τοῦ «καινοῦ
πόματος» ἐκ τῆς Πηγῆς τῆς ἀφθαρσίας, γευόμενοι τῆς χαρᾶς τοῦ ὀλβίου
τάφου τοῦ Κυρίου καὶ συνωθούμενοι
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «ἕως τῶν κεράτων
τοῦ θυσιαστηρίου», ἐν τόπῳ ὅπου
«τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται». Γένοιτο.
Ἁγία καὶ Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ ,βιε´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
(1/2015)
«Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος,
ἰδού καιρός μετανοίας,
ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους
καί ἐνδυσώμεθα
τά ὅπλα τοῦ φωτός...»
(Ἰδιόμελο τοῦ Ἑσπερινοῦ
Καθαρᾶς Δευτέρας, ἦχος δ΄).
ί νά κάνουμε γιά νά σωθοῦμε; Διερωτᾶται σέ μία ὁμιλία του ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί
ἀπαντᾶ: «Ἀρξώμεθα τῆς ἀρετῆς,
ἕως καιρόν ἔχομεν». Τό ἴδιο ὑπογραμμίζει καί ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στόν «Ἀόρατο Πόλεμό» του: «Μήν
ἀναβάλλης ποτέ καιρόν εἰς τήν ἀπόκτησιν τῶν ἀρετῶν, οὔτε ἡμέρας, οὔτε ἑβδομάδας, οὔτε μήνας, οὔτε χρόνους. Ἀλλά
σχεδόν πάντοτε ἀγωνίζου, ὡσάν νά ἐγεννήθης τότε∙ καί ὡς νέος στρατιώτης, πολέμα διηνεκῶς καί περιπάτει εἰς τό ὕψος
τῆς τελειότητος αὐτῶν» (Κεφ. ΛΔ’, σελ.
93). Αὐτό ἀκριβῶς, ἀδελφοί μου, εἶναι
ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού μᾶς ἀξιώνει καί πάλι ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά εἰσέλθωμε. Ἕνα μεγάλο στάδιο πνευματικῶν ἀγώνων. Καιρός καλλιέργειας καί ἀπόκτησης ἀρετῶν.

T

Περίοδος γιά μετάνοια, γιά δάκρυα, γιά
ἐσωτερική ἀλλαγή, γιά ἕνα νέο ξεκίνημα
στήν πνευματική μας ζωή.
Τό νά πάρουμε στά σοβαρά τήν Μεγάλη Σαρακοστή, σημειώνει ὁ π. Σμέμαν, σημαίνει ὅτι τήν θεωροῦμε πρῶτα
ἀπ’ ὅλα μέ τήν πιό βαθειά ἔννοια, μία
πνευματική πρόκληση πού ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα καί συνεχῆ προσπάθεια. Νά δοῦμε τή Μ. Σαρακοστή σάν δῶρο πού μᾶς τό δίνει ὁ
Θεός, σάν μία εὐκαιρία πνευματική γιά
ἀλλαγή, γιά ἀνανέωση, γιά ἐμβάθυνση.
Μᾶς προτρέπει λοιπόν ἡ Ἐκκλησία μας
νά ἀσκηθοῦμε ἀκόμα περισσότερο διά
τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς, τῆς μετανοίας, τῶν κατανυκτικῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, γιά νά ξεφύγουμε ἀπό τά δίκτυα
τῆς λήθης καί τῆς μετριότητας, ἀπό τήν
φυλακή τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας.
Μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε μέ ἐγκράτεια,
μέ νίψη καί νηστεία, θέλοντας νά μᾶς
ὁδηγήσει στήν προσωπική μας Ἀνάσταση καί Μεταμόρφωση ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Αὐτό τόν λιτό καί ἀσκητικό τρόπο καί
στάση ζωῆς, πού κάποιοι φαίνεται νά τόν
ἀνακάλυψαν πολύ ὄψιμα, αἰῶνες τώρα
προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς τόν μοναδικό δρόμο καί τρόπο τῆς λύτρωσης

6 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 48,

Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015

καί ἐλευθερίας μας ἀπό τίς ἁλυσίδες ἐκεῖνες πού σφιχταγκαλιάζουν
τόν δερμάτινο χιτώνα μας, κρατώντας τον δέσμιο στήν χοϊκή τραγικότητά του. Μιᾶς ζωῆς πού δέν ἐγκλωβίζεται στό «φαίνεσθαι», σέ
τύπους καί τυπολατρεῖες, ἀλλά ἀγγίζει τό «εἶναι», τήν ψυχή καί τήν
ζωή τοῦ ἀνθρώπου στό σύνολό της, πλουτίζοντάς την μέ φῶς, ἐλπίδα, χαρά, δύναμη καί ζωή.
Βλέπετε τί πειρασμούς διέρχεται σήμερα ὁ κόσμος. Ἀγαπήσαμε
τήν ὕλη καί μᾶς ἐγκατέλειψε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Στηριχθήκαμε σέ παρηγοριές ἀνθρώπων, σέ κοσμικές ἀσφάλειες, γι’ αὐτό καί
νιώθουμε τόση μεγάλη ἀνασφάλεια. Πιστέψαμε στόν ἑαυτό μας,
στήν δύναμη τοῦ «ἐγώ» καί τῆς ἐξουσίας μας, γι’ αὐτό καί νιώθουμε
προδομένοι καί ἐγκαταλελειμένοι. Μεθύσαμε ἀπό τό κρασί τῆς φιλαυτίας καί φιληδονίας μας καί φτάσαμε νά ζοῦμε σέ χώρα «ξένη»,
καταδικάζοντας τούς ἑαυτούς μας σέ πνευματική ἀτροφία.
Στό ἐρώτημα, λοιπόν, πώς μποροῦμε νά ξαναβροῦμε τό χαμένο
νόημα τῆς ζωῆς μας ἔρχεται ὡς ἀπάντηση ἡ διαδικασία τῆς αὐτοεξέτασης. Ὡς προϋπόθεση συμμετοχή μας στήν ζωή τῆς ἐλευθερίας,
τῆς ἐπαναφορᾶς δηλ. στόν ἑαυτό μας καί τῆς πορείας μας, μέσα
ἀπό τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, στόν
τόπο ὅπου ὅλες οἱ ἁμαρτίες τελικά συγχωροῦνται. Ἐδῶ, μᾶς περιμένει νά ἐπιστρέψουμε ἐν μετανοίᾳ. Μᾶς περιμένει γιά νά ἀκούσει
τό ταπεινό κλάμα τό ὁποῖο ξεχειλίζει ἀπό τήν ψυχή μας. Ἄς εἴμεθα
ἀληθινοί. Δέν εἶναι ἡ δύναμη πού μᾶς λείπει, ἀλλά ἡ θέληση. Ἄς
μήν λησμονοῦμε δέ τόν λόγο τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου: «Ὅσο πλησιάζουμε τόν Θεό, πλησιάζουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Ὅσο πλησιάζουμε
ὁ ἕνας τόν ἄλλο, τόσο πλησιάζουμε τόν Θεό». Ἀφοῦ ὁ Θεός δέν
θά μᾶς κρίνει ἐπειδή ἁμαρτάνουμε, ἀλλά ἐπειδή δέν μετανοοῦμε,
ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει καί ὁ ἅγιος Νήφων.
Ἄς ἀποκτήσουμε, λοιπόν, ἀδελφοί μου, αὐτογνωσία καί αὐτοέλεγχο, φωτίζοντας τήν ζωή μας μέ τό φῶς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
Ἄς ἐξετάσουμε τήν ζωή μας μέ τό κριτήριο τῆς δικῆς Του ἀγάπης.
Ἄς διερωτηθοῦμε πού πορευόμεθα, πού ὁδηγοῦμε τήν ζωή μας. Γιά
νά γίνει ἡ περίοδος αὐτή ἀπαρχή μιᾶς νέας πορείας, ἐλεύθερα καί
θεληματικά. Εἶναι ἡ μόνη μας ἐλπίδα καί διέξοδος στά τραγικά καί
ἀσφυκτικά ἀδιέξοδα τῆς καθημερινότητάς μας, τοῦ τόπου καί τῆς
κοινωνίας μας.
Καλή Ἁγία Τεσσαρακοστή.

«Μήν ἀναβάλλης ποτέ καιρόν
εἰς τήν ἀπόκτησιν τῶν ἀρετῶν,
οὔτε

ἡμέρας,

οὔτε ἑβδομάδας,
οὔτε μήνας, οὔτε
χρόνους. Ἀλλά
σχεδόν, πάντοτε
ἀγωνίζου, ὡσάν
νά

ἐγεννήθης

τότε∙ καί ὡς νέος
στρατιώτης, πολέμα

διηνεκῶς

καί

περιπά-

τει εἰς τό ὕψος
τῆς τελειότητος
αὐτῶν»

Μετά πολλῶν εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Τό προσκλητήριον
τῆς ψυχῆς...
ἐξωστρέφεια, ἡ ὑπερβολική ἐξωστρέφεια εἶναι τό χαρακτηριστικό
τῆς ζωῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
ταξιδεύει πολύ, διαβάζει πολύ, ἀκούει
πολύ. Εἶναι διαρκῶς ἀπησχολημένος μέ
ἀνάγκες καί δραστηριότητες μακρυά
ἀπό τό σπίτι του ἀλλά καί μακρυά ἀπό
τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Τά μέσα ταξιδίων, τά θεάματα, ὁ τύπος, τό ραδιόφωνον κι ὅλες οἱ τεχνικές εὐκολίες πού
μᾶς προσφέρει ὁ σύγχρονος πολιτισμός
γίνονται σιγά - σιγά θελκτικές σειρῆνες

Η

πού αἰχμαλωτίζουν τό χρόνο μας καί
ἀδειάζουν τήν ψυχήν μας. Εἴμαστε τόσο
ἀπησχολημένοι εἰς τό νά ἀκοῦμε τόν
κόσμο ὁλόκληρο, ὥστε νά μή μᾶς μένει
πλειά καιρός ν’ἀκούσωμε λίγο καί τόν
ἰδικό μας κόσμο.
Γιατί μέσα μας ὑπάρχει καί κεῖνος ὁ
ἄλλος κόσμος, ὁ κόσμος τῆς ψυχῆς καί
τῶν ἰδανικῶν της, ὁ κόσμος τῶν ὡραίων
αἰσθημάτων καί τῶν ἁγίων νοσταλγιῶν.
Μέσα μας ὑπάρχει ἡ συνείδηση, τό ἠθικόν ἐκεῖνο σύμπαν πού ἔφερνε τόν Κάντιο σέ ἔκσταση καί θαυμασμό. Μέσα
μας ὑπάρχει ὁ κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, ὁ

ἄγνωστος, ὁ μυστηριώδης, ὁ γοητευτικός κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, πού ὅσο καί
νά τόν ἔχουν ἐρευνήσει ἄλλοι πρέπει
καί μεῖς νά τόν πατήσωμε μέ τά δικά μας
πόδια καί νά τόν κοιτάξωμε μέ τά δικά
μας μάτια.
Ὄμορφε κόσμε τῆς ψυχῆς, πού
στέλνεις τό δάκρυ στά μάτια καί τό
χαμόγελο στά χείλη. Ὄμορφε κόσμε
τῆς ψυχῆς, πού γεννᾶς τήν ἀγάπη, τόν
οἶκτο καί τήν συγγνώμη. Ὡραῖε κόσμε
τῆς ψυχῆς, πού ἁπλώνεις τήν ὀμορφιά
σου στή ζωή καί τήν κάνεις γλυκιά καί
πολιτισμένη. Καί πάνω ἀπό τό ἐφήμερο
καί τό παροδικό ξέρεις νά κτίζεις τό γεφύρι τῆς αἰώνιας ἐλπίδας.
Κι ὅμως τόν ὡραῖο αὐτό ψυχικό
κόσμο πού ὅλοι μας τόν ἔχομε ἤ μποροῦμε νά ἔχωμε μέσα στόν ἑαυτό μας,
συχνά τόν λησμονοῦμε ἤ τόν σκεπτόμαστε μόνο σάν ἕνα «ἀπολεσθέντα παράδεισον». Εἴμαστε τόσο ἀπησχολημένοι μέ τή γνωριμία καί τήν κατάκτηση
τοῦ ἄλλου, τοῦ ἔξω κόσμου πού λησμονοῦμε νά ρίξωμε ἔστω καί μιά ματιά

μέσα μας πρός τόν κόσμο τῆς ψυχῆς γιά
τόν ὁποῖον εἰπώθηκε τοῦτος ὁ μεγαλειώδης λόγος: «Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδίσῃ καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ».
«Ψυχή μου, ψυχή μου. Ἀνάστα. Τί
καθεύδεις;» Τό προσκλητήριο εἶναι μεγάλο καί ὑπέροχο. Μᾶς τό ἀπευθύνει ἡ
Μεγἀλη Σαρακοστή μέ τούς βραδινούς
ψαλμούς, μέ τίς μυστικές λειτουργίες
της, μέ τούς καπνούς τοῦ λιβανιοῦ καί
τούς θλιμμένους Νυμφίους της.
Καιρός λοιπόν νά θυμηθοῦμε
καί πάλι. Νά θυμηθοῦμε πώς εἴμαστε
ἄνθρωποι, πώς ἔχομε ψυχή, πώς ἡ ζωή
μας ἔχει νόημα. Καιρός ν’ ἀνασύρωμε
τήν ψυχή μας πίσω ἀπό τά φαινόμενα
καί τίς ρεκλάμες. Πίσω ἀπό τή μπλούζα
τοῦ μπακάλη καί τό χακί τοῦ στρατιώτη,
πίσω ἀπό τό σμόκιν τοῦ πολιτικοῦ καί
τά χρυσᾶ τοῦ ἱερωμένου, πίσω ἀπό τά
λεφτά καί τά σίδερα τῆς ἐποχῆς μας.
Ψυχή μου ξύπνησε, ψυχή μου γέλασε, κλᾶψε, ἀγάπησε, συγχώρησε, ψυχή
νοστάλγησε τό καλό, ψυχή μου ζῆσε.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη «Τό νόημα τῆς ζωῆς», Ἔκδοση Δ΄, Χανιά, 2015

8 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 48,

Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015

Τεῦχος 48, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015 « ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....

9

Μικρό ἀφιέρωμα στή γυναίκα
Καί βρυσομάνα εἶναι ἡ γυναίκα
κι ἔρχονται ἀπό κείνη κι ἐσύ ἁμαρτία
κι ὁ λυτρωμός κι ἡ ἀνάσταση…

Σ

έ μία ἱστορική ἀναδρομή
γιά τήν πορεία τῆς
γυναίκας διαπιστώνομε, ὅτι ἡ ἔννοια
τῆς ἐξουσίας στήν
κοινωνία ταυτίζεται
μέ τήν ἀνδροκρατία τόσο στίς ἀνώτερες ὅσο καί στίς
κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Αὐτή ἡ
ἀντίληψη καλλιεργήθηκε ἀπό οἰκονομικούς, πολιτικούς,
νομικούς καί κοινωνικούς κύκλους μέ
ἀποτέλεσμα νά φαίνεται διαμορφωμένη
πλέον μιά ἀνισότητα
στίς σχέσεις τῶν δύο
φύλων.
Ὡστόσο ἡ γυναικεία
παρουσία
ὑπάρχει παντοῦ καί
Τῆς κ. Εὐτυχίας Δεσποτάκη
Φιλολόγου

Κ. Παλαμᾶς
ἐπηρεάζει καταστάσεις μέ κύριο χῶρο τό σπίτι καί τήν οἰκογένεια, πού ἀποτελεῖ τό βασίλειό της. Ἡ γυναίκα τῶν φτωχότερων
κοινωνικῶν τάξεων, λόγῳ ἀνάγκης, ἔβγαινε πάντα στήν ἐργασία,
συνεπῶς καί ἀπό τό σπίτι καί κυρίως μετά τή Βιομηχανική Ἐπανάσταση, ἀποτελεῖ τό φτηνότερο ἐργατικό δυναμικό στά ἐργοστάσια τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ γυναίκα λοιπόν τῆς
ἐργατικῆς τάξης δέν ἔχει πολλά περιθώρια νά ζητᾶ ἰσότητα.
Τό αἴτημα περί ἰσότητας ξεκινᾶ ἀπό τίς γυναῖκες τῆς ἀστικῆς
τάξης στήν Εὐρώπη, ὅπου αὐτές πλήττοντας στό σπίτι μόνο μέ τίς
ἐλάχιστες ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ, γιατί διέθεταν παραδουλεῦτρες
καί νταντᾶδες, ἀπαιτοῦν τήν ἔξοδό τους μέσα ἀπό μιά ἐργασία.
Αὐτό ἐπιτυγχάνεται στήν Εὐρώπη καί οἱ πρῶτες γυναῖκες δουλεύουν σάν τηλεφωνήτριες. Οἱ πρῶτες αὐτές γυναῖκες, εἶναι καί
οἱ πρῶτες στήν οὐσία πού διεκδικοῦν τήν ἔξοδο τῆς γυναίκας
ἀπό τό σπίτι καί στήν συνέχεια καί ἄλλα δικαιώματα, λέγονται
«σουφραζέτες» καί θέτουν τή βάση τοῦ φεμινισμοῦ, δηλαδή τοῦ
κινήματος γιά τά δικαιώματα τῆς γυναίκας.
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου τό φεμινιστικό κίνημα κέρδισε
πολλά πρός χάρη τῆς γυναίκας, ὅπως ἴση ἀμοιβή στήν ἐργασία,
δυνατότητα σπουδῶν καί ἐπαγγελματικῆς ἀνέλιξης, δικαίωμα
ψήφου, δικαίωμα στά κέντρα λήψης ἀποφάσεων καί μέχρι σέ
ἕνα σημεῖο ἦταν σωστό, γιατί σέ καμιά περίπτωση ἡ γυναίκα δέν
εἶναι κατώτερης νοημοσύνης καί δυνατοτήτων ἀπό τόν ἄνδρα.
«Οὐκ ἔνι ἄρσεν ἤ θῆλυ…» καί κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο.
Ὡστόσο ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’60 μέχρι τίς μέρες μας τό γυναικεῖο κίνημα γίνεται ἐπιθετικό, ἐπαναστατικό καί μέσα ἀπό
πολλά φεμινιστικά συγγράμματα οἱ γυναῖκες ἀναρωτιοῦνται γιά
τόν τρόπο ζωῆς τους, κυρίως αὐτές πού δέν ἔχουν ἄλλη ἀπασχόληση ἐκτός ἀπό τίς οἰκιακές ἐργασίες. Τό μόνο πού μπορεῖ
νά συμβεῖ σ’ αὐτές τίς γυναῖκες, γράφει ἡ ἀμερικανίδα Μπέτι
Φρίτμαν, εἶναι κάποια στιγμή νά φύγουν τά παιδιά ἀπό τό σπίτι
ἤ νά τίς ἐγκαταλείψει ὁ σύζυγος γιά μιά νεότερη καί ὀμορφότερη γυναίκα. Ἀκολουθοῦν καί ἄλλα πιό μαχητικά συγγράμματα,
ἰδέες, ἐκπομπές. Οἱ γυναῖκες ζητοῦν συνεχῶς οἰκονομική ἀνεξαρτησία, ἰσότητα, ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση καί ἀπαιτοῦν
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νά ἀλλάξουν τήν ἀνδροκρατούμενη κοινωνία. Οἱ φεμινίστριες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γίνονται ἐπιθετικές, αὐστηρές, παραμελοῦν
τήν ἐμφάνισή τους, ἀπορρίπτουν τή μόδα
καί τά καλλυντικά, κάπου ἀποστρέφονται
τή θηλυκότητά τους καί θέλουν νά ἀποδείξουν ὅτι εἶναι παντοῦ ἀποτελεσματικές καί
δέν ὑστεροῦν ἀπό τούς ἄνδρες.
Σέ κάποια φάση, ὅμως, καί γύρω στή
δεκαετία τοῦ ’80 ἀρχίζει νά γίνεται συνειδητό, ὅτι οἱ γυναῖκες ἔχουν υἱοθετήσει
ἀνδρικά πρότυπα καί ὅτι, ἐνῶ ζητοῦσαν
δικαιώματα καί ἰσότητα βρέθηκαν κάτω
ἀπό διπλή καταπίεση καί τοῦ σπιτιοῦ καί
τῆς ἐργασίας. Γράφει δέ ἡ ἀνθρωπολόγος
Πατρίτσια Μακμπρούμ, ὅτι μερικά ἀπό τά
χαρακτηριστικά νεύρωσης καί ἄγχους, πού
χαρακτήριζαν ἐπιτυχημένους ἄνδρες ἐπαγγελματίες, ἀρχίζουν τώρα νά χαρακτηρίζουν γυναῖκες.
Ἐπίσης, ὅτι οἱ γυναῖκες στήν προσπάθειά τους γιά ἰσότητα ξεπέρασαν τό φύλο
τους καί τήν ἰδιοσυγκρασία τους. Ἡ μόδα,
καί διάφορα καταναλωτικά πρότυπα ὁδηγοῦν σέ μιά ὁμοιομορφία τίς γυναῖκες, μέ
ἀποτέλεσμα νά προκαλοῦν τό φόβο καί τό
δισταγμό τοῦ ἄνδρα γιά σχέση μαζί τους.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά δέ σημαίνει, ὅτι
ἡ γυναίκα δέν ἀντιμετωπίζει καί σήμερα
προβλήματα, καί μάλιστα σοβαρά ὅπως, ὁ
βιασμός, ἡ κακοποίηση, ἡ βία, ἡ ἀνισότητα στό χῶρο ἐργασίας καί ἄλλα τά ὁποῖα
μάλιστα τίς περισσότερες φορές οὔτε κἄν
καταγγέλλονται.
Μυστηριώδης καί παράξενη ἡ ἰδιοσυγκρασία τῆς γυναίκας.
Ὅσο καί νά θέλει τήν ἀνεξαρτησία της,
ἡ πορεία της στή ζωή δέν εἶναι ἄσχετη ἀπό
τήν ὕπαρξη ἤ μή ὕπαρξη ἑνός ἄντρα στή
ζωή της.
Ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ τήν ἀνάσυρε, λένε, ὁ Πλάστης γιά νά εἶναι ἴση μέ τόν
Ἀδάμ. Αὐτή παρέσυρε τόν Ἀδάμ καί ἄδικα
ἴσως χρεώνεται μόνο αὐτή τήν ἀπώλεια τοῦ
Παραδείσου.
Ἔκτοτε μαζί καί ἀνταγωνιστικά πορεύ-

ονται στή ζωή.
Καί ὅταν ἐρωτεύονται ὕστερα ἀπό
ἀγώνα κερδίζει ἤ χάνει ὁ ἕνας στόν ἄλλο.
Ὁ λαός μας σκωπτικά γνωματεύει: «Δυό
ὀχτροί στό ἴδιο μαξιλάρι». Ὁ ἕνας τό «ἕτερο
ἥμισυ τοῦ ἄλλου».
Γιά χρόνια κλείστηκε στό σπίτι ἀφέντρα καί κυρά μέ τά παιδιά καί τό νοικοκυριό. Αὐτή χρεώνεται τήν καλή καί τήν κακή
πορεία τοῦ σπιτιοῦ. Μήπως αὐτό ὑποδηλώνει πώς στήν οὐσία αὐτή εἶναι ὁ ρυθμιστής;
Μήπως εἶναι «ὁ λαιμός πού πάει τήν κεφαλή
τοῦ σπιτιοῦ, πού εἶναι ὁ ἄντρας, ὅπου ἐκείνη
θέλει», ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστός Εἰρηναῖος
ὁ Κισάμου; πού τόσο αὐτός τίμησε καί ἀνέβασε τή γυναίκα;
Τήν εἶπαν ἀσθενές φύλο, ἀλλά εἶναι
ἀνθεκτικότερη, γιατί πρέπει νά διασφαλίσει καί νά προασπίσει τή ζωή πού ἔχει τήν
εὐλογία αὐτή νά φέρνει στόν κόσμο. Καί
ὅταν πορεύτηκε μόνη της τά κατάφερε. Ἡ
ἐπίδρασή της παντοῦ καταλυτική, σηκώνοντας πολλούς ρόλους συνάμα: Σύζυγος,
μάνα, κόρη, ἀδερφή, ἐπιστήμονας, πολιτικός, ἐργαζόμενη, ἐθελόντρια.
Πορεύεται στούς αἰῶνες, Παναγιά,
κρατώντας τό παιδί της, ἀλλά καί σηκώνοντας τό Γολγοθᾶ της. Δαλιδᾶ, πού κόβει
τά μαλλιά καί τή δύναμη τοῦ ἄντρα, Ὡραῖα
Ἑλένη, πού τῆς φορτώνουν τήν αἰτία ὁλόκληρου πολέμου, Ἀντιγόνη, πού προασπίζεται ἠθικές ἀξίες, ἕως θανάτου, Θεοδώρα,
πού σώζει τόν Ἰουστινιανό καί τό θρόνο,
Ἀντουανέτα, πού ὁδηγεῖ τόν Λουδοβίκο καί τό κράτος στό χάος, «ἡ ἐν πολλαῖς
ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή», πού πέφτει
στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί ζητᾶ συχώρεση,
Φαιναρέτη, φωνακλοῦ πού τήν ὑπομένει ὁ
ἤρεμος φιλόσοφος Σωκράτης…
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Ἡ

βία ἐννοιολογικά μπορεῖ νά προσεγγιστεῖ ὡς ἡ ὑλική ἤ ψυχική πίεση
πού ἀσκεῖ κάποιος ἐπάνω σέ κάποιον ἄλλο γιά νά τοῦ ἐπιβάλει τή δική του
θέληση.
Ἡ βία μπορεῖ νά ἐκδηλωθεῖ μέ ποικίλες
μορφές. Οἱ πλέον χαρακτηριστικές εἶναι οἱ
ἀκόλουθες:
1) Ἡ ἐνδοοικογενειακή βία, ἡ ὁποία
διαμορφώνει ἕνα πολύ ἄσχημο οἰκογε-

Ἡ βία
ὡς ἕνα μ ή ὑγιές κοινωνικό φαινόμενο
νειακό περιβάλλον καί καταστρέφει τήν
ὀμορφιά, τή θαλπωρή καί τήν ἱερότητα τῆς
οἰκογενειακῆς ζωῆς. Στίς περιπτώσεις πού
ὑπάρχουν παιδιά στήν οἰκογένεια διαμορφώνει ἕνα περιβάλλον ἐντελῶς ἀκατάλληλο
γιά τήν ὁμαλή ψυχοσωματική τους ἀνάπτυξη
καί τήν κοινωνικοποίησή τους.
2) Ἡ σεξουαλική βία καί παρενόχληση,
ὡς ἐπιβολή σεξουαλικῆς πράξης ἤ συμπεριφορῶν ἐνάντια στή θέληση τοῦ θύματος
εἶναι μιά ἄλλη μορφή βίας, ἡ ὁποία ἀφυδατώνει τήν ὀμορφιά τοῦ ἐρωτικοῦ συναισθήματος καί τήν καθιστᾶ ἁπλά μία κτηνώδη καί
ἀνούσια πράξη.
3) Ἡ θρησκευτική βία, εἶναι μία, ἐπίσης, πολύ ἐπικίνδυνη βία, διότι καί ἄν ὁ θύτης παραδεχθεῖ τήν πράξη του, δέ θεωρεῖ ὅτι
ἔκανε κάτι τό μεμπτό. Ἡ ἱστορία, ἀλλά καί ἡ
σύγχρονη πραγματικότητα ἔχει νά μᾶς διδάξει ὅτι στό ὄνομα ἀκραίων ἤ λανθασμένων
ἑρμηνειῶν θρησκειῶν ἤ θρησκευτικῶν δογμάτων ἔχουν γίνει σοβαρά ἐγκλήματα κατά
τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.
Τοῦ κ. Εὐτυχίου Ε. Χορευτάκη
τ. Σχολικοῦ Συμβούλου Π.Ε.

4) Ψυχολογική βία, ὡς ψυχολογική
πίεση, συνειδητή ἤ ὄχι, προκειμένου ἕνα
ἄτομο νά κάνει κάτι πού δέ θέλει, παραβιάζει καί περιορίζει τόν ὁρίζοντα ἐλευθερίας
του καί πολλές φορές συνθλίβει τήν ἰδιαιτερότητα τῆς προσωπικότητάς του.
5) Ἡ σωματική βία, μέ τίς μορφές πού
ἐκφράζεται καί βιώνεται ἀπό τήν κοινωνία,
εἶναι, ἐπίσης, μία μορφή βίας πού προσβάλλει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί δέν ταιριάζει στόν ἀνθρώπινο πολιτισμό μας.
6) Ὑπάρχουν βέβαια καί ἄλλες μορφές
βίας, ὅπως ἡ βία στά γήπεδα, τήν ὁποία βιώνουμε σέ ποδοσφαιρικούς, κυρίως, ἀγῶνες
καί ἡ ὁποία προσβάλλει βάναυσα τό ἀθλητικό ἰδεῶδες καί δέν ἐπιτρέπει στό φίλαθλο
κόσμο νά ἀπολαύσει σπουδαῖες ἀθλητικές
συναντήσεις.
Ἡ ρατσιστική, μέ κύρια ἔκφρασή της
τήν ξενοφοβία, ὀφείλεται συνήθως σέ κακή
διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων,
ἡ ὁποία πολλές φορές, δυστυχῶς, ὑποκρύπτει καί ἰδεολογικά αἴτια.
Θά ἤθελα νά κλείσω τήν ἀναφορά μου
στίς μορφές βίας μέ ἐκτενέστερη ἀναφορά
στήν ἐνδοσχολική βία, ἡ ὁποία ἦρθε πολύ
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ἄσχημα στήν ἐπικαιρότητα μέ τήν τραγική
κατάληξη ἑνός νέου παιδιοῦ, τοῦ Βαγγέλη
Γιακουμάκη, τό ὁποῖο ἔπεσε θύμα ἐνδοσχολικῆς βίας ἀπό ὁμάδα συμφοιτητῶν του στή
γαλακτοκομική σχολή Ἰωαννίνων.
Ἡ συγκεκριμένη αὐτή μορφή βίας, ἡ
ὁποία, ὡς ἐσκεμμένη, ἀπρόκλητη, συστηματική καί ἐπαναλαμβανόμενη, ἐκδηλώνεται
μέ χειρονομίες, φραστικές ἐπιθέσεις, ἐκβιασμούς, καταστροφή προσωπικῶν ἀντικειμένων, κλοπές, ἀποκλεισμό καί ἀπομόνωση
ἀπό παρέες.
Στήν Ἑλλάδα ἐρευνητικά δεδομένα δείχνουν ὅτι:
‒‒ Ἡ κορύφωση αὐτοῦ του φαινομένου
ἐμφανίζεται στήν ἡλικία τῶν 11 – 14
ἐτῶν.
‒‒ Τό 10% - 15% τῶν μαθητῶν πέφτει
θῦμα διαφόρων μορφῶν βίας στό σχολεῖο.
‒‒ Οἱ μαθητές πού ἀσκοῦν βία (θύτες) ξεπερνοῦν τό 5% τῶν μαθητῶν.
‒‒ Τά ἀγόρια σέ σχέση μέ τά κορίτσια
ἐμπλέκονται πιό συχνά σέ περιστατικά
βίας σέ ἀναλογία 3/1.
‒‒ Οἱ μισοί ἀπό τούς μαθητές-θύματα
βίας δέν ἀναφέρουν ποτέ καί πουθενά
τό γεγονός, ἐνῶ οἱ ἄλλοι μισοί τό ἀναφέρουν σέ φίλους καί σπανιότερα σέ
ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς.
Αὐτά τά δεδομένα, νομίζουμε ὅτι θά
πρέπει νά προβληματίσουν ἔντονα τούς γονεῖς, τή σχολική καί ἐκπαιδευτική κοινότητα, ἀλλά καί τήν πολιτεία γενικότερα.

Οἱ ψυχολογικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐνδοσχολικῆς βίας καί τοῦ ἐκφοβισμοῦ στά παιδιά-θύματα μπορεῖ νά εἶναι:
‒‒ Αἰσθήματα ἔντονου ἄγχους, ἀνασφάλειας, φοβίες, σχολική ἄρνηση, ἀπουσία ἀπό τό σχολεῖο.
‒‒ Πονοκέφαλοι, ἄλγη στήν κοιλιακή
χώρα, διαταραχές ὕπνου, νυχτερινή
ἐνούρηση.
‒‒ Μαθησιακές δυσκολίες, ἀκόμα καί κατάθλιψη.
‒‒ Οἱ γονεῖς σ΄ αὐτές τίς περιπτώσεις
πρέπει νά:
‒‒ Ἀποφύγουν παρορμητικές ἀντιδράσεις καί νά ἐπιδείξουν ψυχραιμία.
‒‒ Συζητήσουν τό πρόβλημα μέ τό παιδί.
‒‒ Πείσουν τό παιδί ὅτι δέν εὐθύνεται τό
ἴδιο γιά ὅ,τι ἔχει συμβεῖ.
‒‒ Τοῦ ὑπενθυμίσουν ὅτι θά ἔχει ὅλο τό
ἐνδιαφέρον καί τή στήριξή τους.
‒‒ Ἐνημερώσουν τούς ἐκπαιδευτικούς
καί τό διευθυντή τοῦ σχολείου καί
‒‒ Ζητήσουν τή βοήθεια εἰδικοῦ ψυχικῆς
ὑγείας.
Τό πρόβλημα, κατά τή γνώμη μας, δέν
πρέπει μέ κανένα τρόπο νά κρύβεται κάτω
ἀπό τό χαλί, ἀλλά νά ἀναδεικνύεται καί νά
ἀντιμετωπίζεται μέ τόν καλύτερο τρόπο.
Αἴτια τῆς βίας
Ὡς αἴτια τῆς βίας ἀναφέρονται :
‒‒ Ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπόγνωση πού
αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν νιώθει
πώς δέν ἐλέγχει τή ζωή του.
‒‒ Ἡ ψυχολογία τοῦ ὄχλου, κάτι πού παρατηρεῖται συχνά στά ἀθλητικά γεγονότα.
‒‒ Τό μῖσος καί ἡ ζήλια. Χαρακτηριστικό
καί συνάμα τραγικό ἱστορικό παράδειγμα ἡ ἀδελφοκτονία ἀπό τόν Κάιν.
‒‒ Ἡ κατάχρηση ἀλκοόλ ἤ ἡ χρήση
οὐσιῶν.
‒‒ Τά ἐλαστικά δικαστικά συστήματα.
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Ἐκεῖνο, ὅμως, πού πρέπει νά σημειώσει κανείς ἐδῶ, εἶναι ὅτι ἄν καί ἡ
βία μπορεῖ νά πυροδοτεῖται ἀπό διάφορους παράγοντες, οἱ πρωταρχικές της
ρίζες βρίσκονται μέσα μας. Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ ὁποῖος εἶχε βαθιά ἐνόραση
στήν ἀνθρώπινη καρδιά, δήλωσε: «ἀπό
τήν καρδιά τῶν ἀνθρώπων βγαίνουν
βλαβεροί διαλογισμοί».
Τρόποι ἀντιμετώπισης τῆς βίας
‒‒ Ἡ σωστή ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν
‒‒ Ἡ ἐνθάρρυνση τῶν θυμάτων νά
καταγγέλλουν περιστατικά βίας
καί ἡ προσπάθεια νά κερδηθεῖ ἡ
ἐμπιστοσύνη τους.
‒‒ Ἡ προβολή καί ἐνημέρωση γιά
τίς ὀργανώσεις, πού στηρίζουν τά
θύματα βίας.
‒‒ Ἡ καλύτερη ὀργάνωση τῆς δικαστικῆς λειτουργίας.
***
Τά παραπάνω εἶναι μερικοί ἀπό
τούς τρόπους ἀντιμετώπισης τῆς βίας,
ἀλλά ὁ οὐσιαστικότερος ὅλων, κατά
τή γνώμη μας, εἶναι ἡ παιδεία. Αὐτήν
ὀφείλει ἡ πολιτεία μέσῳ τῶν ὀργάνων
της νά δώσει στά παιδιά καί στό λαό της
ὡς καταστάλαγμα γνώσης, ψυχῆς καί
πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία θά ἐνσωματώνεται σέ μία στέρεη κοινωνικοποίηση τῶν
παιδιῶν καί τῶν νέων, ἀπό τήν οἰκογένεια, τό σχολεῖο, τό στενό καί εὐρύτερο
περιβάλλον τό ὁποῖο θά οἰκοδομεῖ ἕνα
σύστημα ἀξιῶν, πού δέ θά ἐπιτρέπει τήν
ἐμφάνιση συμπεριφορῶν βίας, μέ ὅσα
δυσμενῆ ἐπακόλουθα γιά τό ἄτομο –
θύμα, τήν οἰκογένεια καί τό κοινωνικό
σύνολο, μποροῦν νά ἔχουν ἀνάλογα
φαινόμενα.

Νέες ἐκδόσεις
τῆς Μητρόπολεώς μας

ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Παράγοντες κινδύνου καί
στρατηγικές πρόληψης

Κυκλοφορία ψηφιακοῦ δίσκου (cd) μέ
τόν Παρακλητικό Κανόνα εἰς τόν Ὅσιο
Νικηφόρο τόν Λεπρό
Πρόσφατα ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἐξέδωσε ψηφιακό δίσκο (cd), ὁ ὁποῖος περιέχει τόν Ἱ. Παρακλητικό Κανόνα τοῦ Ὁσίου
Νικηφόρου του Λεπροῦ, ποίημα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κ. Ἰωάννου Παναγοπούλου, ἐγκεκριμένο ἀπό τήν Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης.
Τόν ψηφιακό δίσκο προλογίζει ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἐκφωνεῖ ὁ Αίδεσιμολ. π. Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκης, Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Δυτ. Κισάμου
καί Ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος
Κισάμου καί ψάλλει ὁ κ. Ἀντώνιος Βακάκης, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ.Μητροπ. Ναοῦ
Εὐαγγ. τῆς Θεοτόκου Κισάμου. Τό cd εἶναι
διαθέσιμο ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας καί διατίθεται δωρεάν. Τηλ.
2822022128 (ἐσωτ. 5)

Ἡ

αὔξηση τοῦ προσδόκιμου ζωῆς
τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα τῆς δημόσιας ὑγείας. Τό γεγονός αὐτό, σέ συνδυασμό μέ τόν μειωμένο
ἀριθμό γεννήσεων στίς ἀναπτυγμένες
χῶρες, ἔχει ὁδηγήσει στή ραγδαία αὔξηση
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡλικιωμένων, ὁ ὁποῖος
ὑπολογίζεται ὅτι τείνει νά ξεπεράσει τόν
ἀριθμό τῶν παιδιῶν ἡλικίας κάτω τῶν
5 ἐτῶν. Σύμφωνα μέ δεδομένα τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ), τά
ἄτομα ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ἄγγιξαν τά 524
ἑκατομμύρια τό ἔτος 2010 καί προβλέπεται νά φτάσουν τό 1,5 δισεκατομμύριο
τό ἔτος 2050 (ποσοστό 16% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ).
Ἕνα ἀπό τά συχνότερα προβλήματα
γιά τά ἄτομα τῆς τρίτης ἡλικίας, ἀποτελοῦν οἱ πτώσεις μέ συνέπεια, τήν ἀναπηρία, πολλαπλές νοσηλεῖες, ἀπώλεια
τῆς ποιότητας ζωῆς καί πρόωρο θάνατο. Περίπου τό 65% τῶν ἀτόμων ἡλικίας
ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ἐμφανίζουν ἕνα ἐπεισόδιο πτώσης ἐτησίως καί ὁ κίνδυνος
εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερος μέ τήν αὔξηση
τῆς ἡλικίας. Περίπου τό 5% τῶν πτώσεων θά ὁδηγήσει σέ κάταγμα. Ἀκόμα κι
ὅταν δέν ὑπάρχει σωματική βλάβη, μία
πτώση μπορεῖ νά ὁδηγήσει στό φόβο
Τῆς κ. Μαρίας Δαρατσιανοῦ
Νοσηλεύτριας Κ.Υ. Κισάμου
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γιά μία νέα πτώση, στόν περιορισμό τῆς
δραστηριότητας καί στήν ἀπώλεια τῆς
ἐμπιστοσύνης, τῆς κινητικότητας, τῆς
ἀνεξαρτησίας, τήν ὑποβάθμιση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου καί τήν κατάθλιψη.
Οἱ παράγοντες πού μποροῦν νά
προκαλέσουν πτώσεις, εἶναι πολλοί καί
ποικίλοι. Ἀφοροῦν, εἴτε τόν ἴδιο τόν ἡλικιωμένο ἄνθρωπο, εἴτε τό ἐξωτερικό του
περιβάλλον καί μποροῦν νά διακριθοῦν
ἁδρά σέ πέντε ὁμάδες:
Βιολογικοί παράγοντες. Σ’ αὐτή τήν
ὁμάδα ἀνήκουν ἡ ἀπώλεια τῆς ἱκανότητας γιά διατήρηση τῆς ἰσορροπίας, οἱ
ποικίλες ὀστικές ἀλλοιώσεις λόγῳ τῆς
ἡλικίας, ἡ μυϊκή ἀδυναμία, καθώς καί ἡ
ἔκπτωση ἄλλων βιολογικῶν λειτουργιῶν,
ὅπως τῆς ὅρασης, τῆς ἀκοῆς, τοῦ προσανατολισμοῦ, τῆς κινητικότητας καί τῆς
αἰσθητικότητας.
Περιβαλλοντικοί παράγοντες. Κίνδυνο πτώσεων στό χῶρο τῆς οἰκίας δημιουργοῦν τά χαλάκια πού ἀναδιπλώνονται εὔκολα, ἡ κακή τοποθέτηση τῶν
ἐπίπλων, τά κατοικίδια ζῶα πού μπερδεύονται στά πόδια τῶν ἡλικιωμένων,
τά ἀντικείμενα πού βρίσκονται σκόρπια
στό πάτωμα, οἱ ἀνισόπεδες ἐπιφάνειες, τά ἀσταθή κάγκελα στίς σκάλες καί
τά μπαλκόνια, ὁ ἐλλιπής φωτισμός τοῦ
σπιτιοῦ, ἡ μετακίνηση χωρίς κάποιο βοήθημα, καθώς καί οἱ ἐπιφάνειες πού γλιστροῦν, ὅπως τά πλακάκια, τά σκαλιά
καί τό μπάνιο.
Παθολογικοί παράγοντες. Ἐδῶ ἀνήκει μία πλειάδα παθολογικῶν διεργασιῶν καί καταστάσεων, συμπεριλαμβα-
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νομένων τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων
(ἀρρυθμία, ἀθηροσκλήρυνση, ὀρθοστατική ὑπόταση), τῶν νευρολογικῶν διαταραχῶν (νόσος τοῦ Parkinson, ἀγγειακά
ἐγκεφαλικά ἐπεισόδια, σκλήρυνση κατά
πλάκας), τῶν μεταβολικῶν καί αἱματολογικῶν παθήσεων (ἀφυδάτωση, ὑποσιτισμός, μέτρια ἤ σοβαρή ἀναιμία), τῶν ψυχιατρικῶν προβλημάτων (μεταβολές στή
διάθεση, κατάθλιψη, ἄρνηση ἀποδοχῆς
τῶν περιορισμῶν τῆς λειτουργικότητας)
καί τῶν μυοσκελετικῶν καί ὀρθοπεδικῶν
παθήσεων (ἀρθρίτιδα, ὀστεοπόρωση,
ἀδυναμία τοῦ ἡλικιωμένου νά μετακινηθεῖ μέ ἀσφάλεια).
Ἄν καί τό θέμα δέν ἔχει μελετηθεῖ
ἐπαρκῶς, ὑπάρχουν βάσιμες ἐνδείξεις
ὅτι πτώσεις συμβαίνουν συχνά καί σέ
ἡλικιωμένους μέ οὐρολογικές διαταραχές
(ἀκράτεια οὔρων, συχνουρία κ.ἄ.) λόγῳ
τῆς ἐπιθυμίας τους γιά συχνή καί γρήγορη κένωση τῆς οὐροδόχου κύστεως. Μεγάλος ἀριθμός τῶν πτώσεων ὀφείλεται
σέ ἡλικιωμένους μέ σακχαρώδη διαβήτη,
οἱ ὁποῖοι πέφτουν συνήθως κατά τή διάρκεια κρίσεων ὑπογλυκαιμίας, καθώς
κι ἐκεῖνοι πού ἐμφανίζουν αἰφνίδιες διαταραχές τῆς καρδιακῆς λειτουργίας.
Φαρμακολογικοί παράγοντες. Ἀνάμεσα στά φάρμακα πού εὐθύνονται γιά
τίς πτώσεις στούς ἡλικιωμένους περιλαμβάνονται τά ἀντιυπερτασικά, τά ἀντιαρρυθμικά, καθώς καί ὅλα τά ψυχοτρόπα
πού προκαλοῦν ἐκνευρισμό, ὑπνηλία,

διέγερση ἤ διαταράσσουν τίς νοητικές
λειτουργίες, ὅπως τήν συγκέντρωση,
τήν ἰσορροπία, τήν ἀντίληψη κ.ἄ. Τέλος,
ἀρκετοί ἐπιστήμονες ἀναφέρουν ὅτι ἡ
πολυφαρμακία καί πιό συγκεκριμένα ἡ
χρήση τεσσάρων ἤ περισσοτέρων φαρμάκων, ἀκόμη καί μέ συνταγή ἰατροῦ,
αὐξάνει τήν προδιάθεση τῶν ὑπερηλίκων γιά πτώσεις καί ἄλλα ἀτυχήματα.
Κοινωνικο - δημογραφικοί καί ἄλλοι
παράγοντες. Σ’ αὐτή τήν ὁμάδα παραγόντων περιλαμβάνονται τό φῦλο καί
ἡ ἡλικία (οἱ γυναῖκες καί οἱ ὑπερήλικες τῶν 75 ἐτῶν διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο γιά πτώση συγκριτικά μέ τούς
ἄνδρες καί τούς ἡλικιωμένους τῶν ὑπολοίπων ἠλικιακῶν ὁμάδων), τό ἱστορικό
συχνῶν πτώσεων, ἡ ἀργή βάδιση, τό ἐπίπεδο φυσικῆς ἄσκησης, τά ἀκατάλληλα
ὑποδήματα, καθώς καί ἡ περιστασιακή
ἤ μόνιμη χρήση οἰνοπνεύματος ἤ ἄλλων
οὐσιῶν.
Οἱ πτώσεις εἶναι ἕνα πρόβλημα δημόσιας ὑγείας στόν πληθυσμό τῆς τρίτης ἡλικίας καί πρέπει νά ἀξιολογηθοῦν
παρεμβάσεις πού μειώνουν τό κίνδυνο
αὐτό. Ὡστόσο γιά νά ἔχουν καλύτερα
ἀποτελέσματα, θά πρέπει πρῶτα νά ἀνιχνευτοῦν οἱ κίνδυνοι πού προκαλοῦν τίς
πτώσεις. Στίς παρεμβάσεις πού ἔχουν ὡς
στόχο τήν ἀποφυγή μελλοντικῆς πτώσης
συμπεριλαμβάνονται:
α) Ἀνάπτυξη προγραμμάτων ἀγωγῆς
ὑγείας πού θά ἀπευθύνεται στούς ἡλικιωμένους καί στά ἄτομα τοῦ οἰκογενειακοῦ καί κοινωνικοῦ τους περιβάλλοντος,
στοχεύοντας στήν ἀλλαγή τῶν προσωπικῶν καί τῶν κοινωνικῶν στάσεων καί
ἀντιλήψεων ἀπέναντι στό πρόβλημα.
β) Τροποποιήσεις στόν χῶρο διαμονῆς τοῦ ἡλικιωμένου (ἐπαρκῆς φωτισμός, ἀσφαλεῖς ράμπες, τοποθέτηση
χειρολαβῶν στό λουτρό, στό κρεβάτι νά
ὑπάρχει μηχανισμός ὥστε νά αὐξάνει ἤ
νά μειώνει τό ὕψος τοῦ κρεβατιοῦ, ἀνά-
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λογα μέ τίς ἀνάγκες καί τά προβλήματα
τῶν ἡλικιωμένων).
γ) Προγράμματα ἄσκησης πού βελτιώνουν τήν ἰσορροπία, τήν αὔξηση τῆς
μυϊκῆς δύναμης καί αὐξάνουν τήν αὐτοπεποίθηση τοῦ ἡλικιωμένου (περπάτημα, ποδηλασία, ἀερόβιες ἀσκήσεις καθώς
καί ἄλλες ἀσκήσεις ἀντοχῆς). Ἐπιπλέον,
γιά τούς ἀσθενεῖς μέ διαταραχές στό βάδισμα καί στήν ἰσορροπία μποροῦν νά
χρησιμοποιηθοῦν βοηθήματα γιά τό περπάτημα. Ἀκόμη ἡ ἐπιλογή κατάλληλων
παπουτσιῶν, βοηθάει στό νά μειωθοῦν
οἱ πτώσεις.
δ) Ἰδιαίτερη προσοχή πρέπει νά
δοθεῖ στήν ἀντιμετώπιση τῶν ὀστικῶν
ἀλλοιώσεων καί ἰδιαίτερα τῆς ὀστεοπόρωσης καί στά δύο φῦλα, οἱ ὁποῖες φαίνεται νά δημιουργοῦν μεγάλο πρόβλημα,
μέ ἀποτέλεσμα ἔντονη σωματική ἀδυναμία καί λειτουργική ἀνεπάρκεια. Ἡ
ἀντιμετώπιση τῆς ὀστεοπόρωσης τόσο
στίς γυναῖκες ὅσο καί στούς ἄνδρες, περιλαμβάνει τή χορήγηση ἀσβεστίου καί
φαρμάκων πού ἐνισχύουν τά ὀστᾶ, τήν
τακτική σωματική ἄσκηση καί τή σωστή
διατροφή.
ε) Ἄλλος ἕνας σημαντικός παράγοντας πού συμβάλει στήν ἀπώλεια τῆς
ἰσορροπίας εἶναι ἡ ὀρθοστατική ὑπόταση καί πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ.
Διάφορες τεχνικές μποροῦν νά ὠφελήσουν τούς ἡλικιωμένους μέ ὀρθοστατική
ὑπόταση, ἐξαιτίας τῆς αὐτόνομης δυσλειτουργίας. Αὐτές περιλαμβάνουν τόν
ὕπνο μέ τό κεφάλι σέ πιό χαμηλή θέση
ἀπό τά πόδια καί ἀποφυγή τῶν ἔντονων ἀσκήσεων, ὅταν ἔχει πολλή ζέστη.
Ἐπιπλέον φορώντας ἐλαστικές κάλτσες,
ἐλαχιστοποιεῖται ἡ φλεβική συγκέντρωση αἵματος στά πόδια.
στ) Ἡ ἀναθεώρηση τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι μειώνονται τά ποσοστά πτώσεων στούς
ἡλικιωμένους. Γι’ αὐτό θά πρέπει νά

ἐλαττώνεται ἤ νά διακόπτεται ἡ φαρμακευτική ἀγωγή πού ἐπηρεάζει τήν ἐγκεφαλική λειτουργία, ὅπως ἐνδείκνυται μέ
τά ἀντικαταθλιπτικά καί τά ὑπνωτικά
δισκία.
ζ) Ἡ ὀπτική ἐξασθένηση ἀποτελεῖ
σημαντικό παράγοντα κινδύνου πτώσης
στούς ἡλικιωμένους. Ὡστόσο ἡ ὀπτική
ἀπώλεια στούς ἡλικιωμένους καθίσταται θεραπεύσιμη στίς περισσότερες περιπτώσεις. Οἱ στρατηγικές ἐπέμβασης, ἡ
ἀλλαγή γυαλιῶν, καθώς καί ἡ ἐγχείρηση
καταρράκτη, μποροῦν νά παρέχουν τήν
δυνατότητα βελτίωσης τῆς ὀπτικῆς λειτουργίας καθώς καί τήν πρόληψη τῶν
πτώσεων.
Συμπερασματικά, δεδομένου ὅτι ὁ
ἀριθμός καί τό ποσοστό τῶν ἡλικιωμένων συνεχίζει νά αὐξάνεται σέ παγκόσμιο
ἐπίπεδο, νέες προσεγγίσεις γιά τήν πρόληψη τῶν πτώσεων θά εἶναι σημαντικές.
Πιό δύσκολο εἶναι νά διαχειριστεῖ καί νά
ἀποτραπεῖ ἡ πτώση, ὅταν μία αἰτία δέν
μπορεῖ νά προσδιοριστεῖ ἤ ὅταν κάποιος
ἔχει περισσότερες ἀπό μία αἰτία πτώσης. Παρόλα αὐτά ἡ προαγωγή τῆς ὑγείας καί ἡ πρόληψη τῶν πτώσεων μπορεῖ
νά ἐπιτευχθεῖ μέσα ἀπό τήν ἀναθεώρηση
τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, τῆς ἄσκησης, τῆς τροποποίησης τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἐκπαίδευσης. Μέ δεδομένο
ὅτι καμιά θεραπεία δέν εἶναι καλύτερη
καί οἰκονομικότερη ἀπό τήν πρόληψη,
ἡ προσπάθεια γιά ἐλαχιστοποίηση τῶν
συνεπειῶν μιᾶς πτώσης εἶναι σημαντική.
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Ἡ Ἐπιλογή τῆς Εὐτυχίας...
Ἦταν κάποτε μία γριούλα, πού ἀφοῦ γέρασε ἀρκετά, ἀποφάσισε πώς καλύτερα θά ἦταν γιά τήν ἴδια, νά μπεῖ σέ κέντρο φροντίδας ἡλικιωμένων ἀτόμων. Ἔτσι
ἑτοίμασε μιά μικρή βαλίτσα καί μέ ἕνα ταξί πῆγε. Ἡ νοσοκόμα πού γνώριζε γιά τήν
ἄφιξή της, τήν πλησίασε καί τῆς εἶπε:
-Ἐλᾶτε παρακαλῶ νά σᾶς δείξω τό δωμάτιό σας πρίν τό ἑτοιμάσουμε.
-Μά δέν χρειάζεται νά τό δῶ. Ἑτοιμάστε το, ἀπάντησε ἡ γριούλα.
-Μά ἔχετε ἐπιλογή ἀνάμεσα σέ 3 εἴδη ἄν θέλετε νά τά δεῖτε καί νά διαλέξετε
πιό ἀπό ὅλα σας ἀρέσει πιό πολύ.
-Δέν χρειάζεται, καλή μου, ἐπανάλαβε ἡ γριούλα. Δέν χρειάζεται νά τό δῶ,
μοῦ ἀρέσει ἤδη.
-Μά πώς; Ξαναρώτησε ἡ νοσοκόμα. Ἀφοῦ δέν τό εἴδατε!
-Δέν χρειάζεται νά τό δῶ. Ἔχω ἤδη ἀποφασίσει ὅτι μου ἀρέσει, ἀπάντησε μέ
ἕνα ζεστό χαμόγελο ζωγραφισμένο στό γλυκό ἀλλά γερασμένο προσωπάκι της.
Τότε ἡ νοσοκόμα τῆς ἔδειξε τό ἕνα ἀπ' τά 3 δωμάτια καί τήν συνόδεψε μέχρι
ἐκεῖ. Ἡ γριούλα τήν εὐχαρίστησε καί ἡ νοσοκόμα τήν ρώτησε ξανά μέ κάποιο δισταγμό.
-Εἶστε σίγουρα ἐντάξει; Τώρα πού τό εἴδατε συνεχίζετε νά πιστεύετε ὅτι αὐτό
σας ἀρέσει; Χωρίς νά δεῖτε καί τίς ἄλλες δύο ἐπιλογές;
-Μά φυσικά. Πολλά πράγματα στή ζωή, κορίτσι μου, τῆς ἀπάντησε ἡ γριούλα,
δέν θέλουν πολύ σκέψη. Εἶναι θέμα ἀπόφασης καί ἀγάπης. Ἀποφάσισα ὅτι θά τό
ἀγαπῶ χωρίς νά μπῶ στήν διαδικασία νά διαλέξω ἀνάμεσα σέ ἄλλα. Σάμπως μία
γυναῖκα ἅμα γεννήσει τό παιδί της, ὅσο ἄσχημο καί ἄν εἶναι δέν θά τό ἀγαπάει;
Ἄσε πού δέν θά τό δεῖ ποτέ ἄσχημο. Εἶναι θέμα ἀπόφασης καί ἀγάπης.
Ἄς μήν γελιόμαστε: τίποτα δέν εἶναι εὔκολο καί ὅλα εἶναι στό χέρι μας. Μά
κυρίως, ὅλα εἶναι θέμα νοῦ. Ὁ νοῦς πού ἀποφασίζει -καί πρέπει νά ἀποφασίζει- νά
εὐτυχήσει, ἀντί νά ἐπιλέξει τόν εὔκολο δρόμο τοῦ παράπονου καί τῆς ἐγκατάλειψης.
Μήν ἐγκαταλείπετε τήν
ἐλπίδα, τήν προσπάθεια, τήν αἰσιοδοξία καί τήν ἁπλότητα. Διότι
τελικά, αὐτή ἡ παραγκωνισμένη
ἁπλότητα, στήν σκέψη καί στίς
ἐπιλογές, εἶναι ἡ χαμένη δίδυμη
ἀδελφή της ΕΥΤΥΧΙΑΣ.

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτoy

Μήν πιέζετε τά παιδιά σας.
- Μήν πιέζετε τά παιδιά σας χωρίς διάκριση.
Ἐγώ τίς τομάτες μου τίς δένω μέ πανί.
Ἄν τίς ἔδενα μέ σύρμα, θά κόβονταν.
Χρειάζεται προσοχή. Τά παιδιά σήμερα ἔχουν γερή
μηχανή, ἀλλά τετράγωνες ρόδες.
Γι’ αὐτό θέλουν βοήθεια γιά νά ξεκινήσουν.
***

Ζήτησα ἀπ' τό Θεό ...

Νά μοῦ δώσει δύναμη... Κι Αὐτός μου ἔδωσε δυσκολίες γιά νά τίς ξεπεράσω.
Τοῦ ζήτησα σοφία... Κι Αὐτός μου ἔδωσε προβλήματα νά μάθω νά λύνω.
Τοῦ ζήτησα οἰκονομική ἄνεση... Κι Αὐτός μου ἔδωσε νοῦ καί ἱκανότητα νά
ἐργάζομαι.
Τοῦ ζήτησα θάρρος... Κι Αὐτός μου ἔδωσε κινδύνους νά ξεπερνῶ.
Τοῦ ζήτησα ἀγάπη... Κι Αὐτός μου ἔδωσε προβληματικά ἄτομα νά βοηθῶ.
Τοῦ ζήτησα χάρες... Κι Αὐτός μου ἔδωσε εὐκαιρίες νά ἐκμεταλλευτῶ.
Ἀπ' ὅτι ζήτησα δέν πῆρα τίποτα - τίποτε ἀπ' αὐτά πού ἤθελα.
Πῆρα ὅμως τά πάντα, αὐτά πού πραγματικά χρειαζόμουν.
Ἡ προσευχή μου εἰσακούστηκε !!! Θεέ μου σ' Εὐχαριστῶ !...

Πηγή: istologio.org
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τά Σχολεῖα καί τούς Συλλόγους Γονέων τῆς
Κισάμου γιά τήν ἀγαστή καί δημιουργική
συνεργασία. Εὐχαρίστησε, ἰδιαίτερα, τό
4ο Νηπιαγωγεῖο Κισάμου, τό 2ο Δημοτικό
Σχολεῖο Κισάμου καί τήν Παιδική Χορωδία
τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν
συμμετοχή τους. Εὐχαρίστησε ἐπίσης τήν
συγγραφέα κ. Εὐδοκία Σκορδαλᾶ - Κακατσάκη, τήν λογοτέχνη κ. Φωτεινή Σεγρεδάκη καί τόν εἰκαστικό κ. Θοδωρή Παρασκάκη γιά τήν συμμετοχή τους.
Καλωσορίζοντας τήν ἐκλεκτή συγγραφέα καί ὁρμώμενος ἀπό ἀφιέρωσή της

σέ βιβλίο πού τοῦ προσέφερε, στό ὁποῖο
σημειώνει, «… γιά τό ὄνειρο τῆς ἐκπαίδευσης, τό ἀτελές, τό ἀτελείωτο…», διερωτήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀμφιλόχιος:
«πόσο ὄνειρο, πόση φαντασία, πόση σκέψη, πόση δημιουργία, πόση ἐλευθερία καί
πόση ἀγάπη ἔχει ἄραγε τό σύστημα τῆς
ἐκπαίδευσης στήν Χώρα μας; Πόσο αὐτοί
πού Νομοθετοῦν τά συστήματα παιδείας
στήν Πατρίδα μᾶς ὀνειρεύονται καί ὁραματίζονται ἕνα Σχολεῖο ἐλεύθερο, δημιουργικό, ἕνα Σχολεῖο πού νά κάνει τήν δημοκρατία στήν τάξη ὄνειρο καί πράξη;»

Ἔκθεση Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ
Βιβλίου στήν Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου
Περισσότερα ἀπό χίλια
παιδιά, μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικῶν,
Γυμνασίων καί Λυκείων
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ἐπισκέφθηκαν τό
πενθήμερο Φεστιβάλ
- Ἔκθεση Παιδικοῦ καί
Ἐφηβικοῦ Βιβλίου (23 27 Μαρτίου 2015) στούς
χώρους τοῦ «Τσατσαρωνάκειου»
Πολυκέντρου, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ 3η Ἔκθεση
Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ
Βιβλίου πού ὀργάνωσε
ἡ Μητρόπολίς μας, σέ
συνεργασία μέ Συλλόγους Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς περιοχῆς.

Τά παιδιά εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἔρθουν σέ ἐπαφή μέ
ἑκατοντάδες τίτλους βιβλίων
πού ἐκτίθενται στό φουαγιέ
τοῦ Πολυκέντρου, νά συνομιλήσουν μέ προσκεκλημένους
διακεκριμένους συγγραφεῖς
παιδικῶν καί ἐφηβικῶν βιβλίων, νά λάβουν μέρος σέ παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικά,
εἰκαστικά καί ἄλλα δρώμενα
πού ὀργανώθηκαν τίς ἡμέρες
τῆς Ἔκθεσης ἀπό ἐθελοντές
ἐκπαιδευτικούς.
Τά ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης πραγματοποιήθηκαν τό
ἑσπέρας τῆς 23ης Φεβρουαρίου, μέ προσκεκλημένη τῆς
Μητροπόλεώς μας τήν διακεκριμένη συγγραφέα Παιδικῶν
καί Ἐφηβικῶν Βιβλίων κ. Σοφία Μαντουβάλου, ἡ ὁποία
στήν πρωϊνή ζώνη τῆς Ἔκθε-
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σης συναντήθηκε, μίλησε καί
ἄκουσε μαθητές Σχολείων τῆς
περιοχῆς καί τό ἀπόγευμα ὁμίλησε, σέ Γονεῖς καί Ἐκπαιδευτικούς μέ θέμα: «Ὁ ρόλος τῆς
παιδικῆς λογοτεχνίας σέ ἕνα
κόσμο πού ἀλλάζει». «Ἕνα
βιβλίο, σημείωσε ἡ συγγραφέας, εἶναι τό μεταμφιεσμένο
ὄνειρο τοῦ συγγραφέα. Τό λογοτεχνικό βιβλίο εἶναι κόσμος
ἐλευθερίας καί ἀφύπνισης.
Τό παραμύθι εἶναι δικαίωμα
τοῦ παιδιοῦ γιά μιά πιό δίκαιη
τάξη. Μόνο ἡ φαντασία, δηλ.
ἡ δύναμη τῆς σκέψης, μπορεῖ νά ἀλλάξει μία κοινωνία
πού παρακμάζει», κατέληξε
ἡ συγγραφέας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε τίς Δ/νσεις Α/
θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων, ὡς ἐπίσης καί
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ες

στί
Εὐχαρι

Τό κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Κισάμου καί Σελίνου
ἦταν μία πρόσκληση τιμῆς, ἀγάπης καί χαρᾶς γιά μένα. Ἡ Μητρόπολη ἐδῶ καί χρόνια, συνεπής
μέ τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας
νά προσφέρει πνευματικό ἄνοιγμα
πρός τόν τόπο τῆς ἀγάπης, προωθεῖ τή φιλαναγνωσία φιλοξενώντας στούς θαυμάσιους χώρους
πού προσφέρει, βιβλία, συγγραφεῖς, μαθητές ἐκπαιδευτικούς καί
γονεῖς. Μέ τή βαθιά πίστη πώς ἡ
λογοτεχνία γιά παιδιά μπορεῖ νά
παίξει ἕνα σημαντικό κοινωνικό
ρόλο, ἦρθα στό Καστέλλι νά μιλήσω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου
μέ μαθητές, ἐκπαιδευτικούς καί
γονεῖς γιά τόν ρόλο πού μπορεῖ
νά παίξει ἡ παιδική λογοτεχνία

σέ ἕναν κόσμο πού ἀλλάζει. Γιά τό
ρόλο τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ παραμυθιοῦ καί τῆς μυθιστορίας πού
διαπλάθουν τή σκέψη καί τό συναίσθημα τοῦ παιδιοῦ, διαμορφώνοντας ἔτσι τή δύναμη τοῦ προσωπικοῦ λόγου καί τῆς προσωπικῆς
στάσης ζωῆς γιά τήν καλλιέργεια
ἑνός καλύτερου κόσμου. Στή διάρκεια τῆς παραμονῆς μου εἶχα τή
χαρά νά συνομιλήσω μέ μαθητές
ὅλων τῶν ἡλικιῶν, νά τούς γνωρίσω καί νά μέ γνωρίσουν τόσο μέ
ἄμεση προσωπική ἐπαφή ὅσο καί
μέσα ἀπό τό ἔργο μου ἐκτεθειμένο
στό χῶρο τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς
Μητρόπολης. Χαίρομαι πού γιά
μία ἀκόμα φορά διαπίστωσα πώς ἡ
λογοτεχνία, ὡς γεωγραφία ψυχῆς,
ἑνώνει τούς ἀνθρώπους σέ ἕναν

καί μοναδικό τόπο τήν ΑΓΑΠΗ
ὅπου μέ ἐνσυναίσθηση ὁ ἕνας γιά
τόν ἄλλον καταθέτουμε τά ὄνειρα
καί τίς πράξεις μας γιά ἕναν πιό
δίκαιο κόσμο.
Ὡς συγγραφέας χαιρετίζω
καί ἐκτιμῶ τήν πρωτοβουλία τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ.κ. Ἀμφιλόχιου γιά τή λειτουργία
καί τίς δράσεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ βιβλιοπωλείου.
Ὡς προσκεκλημένη ἐκφράζω ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιά τήν
ζεστή καί ἀνοιχτόκαρδη φιλοξενία.
Σοφία Μαντουβάλου
Συγγραφέας
Παιδικῶν & Ἐφηβικῶν Βιβλίων
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οῦ γράφεις ὅτι ἄκουσες ἀπό τήν
γιαγιά σου κάτι (σάν παραμύθι!),
γιά τίς πέντε πληγές τοῦ Χριστοῦ.
Καί ρωτᾶς: Ποία εἶναι ἡ πραγματικότητα;
Διάβασε τήν Καινή Διαθήκη. Εἶναι
ντροπή νά μήν ξέρωμε τήν Πίστη μας. Ἄφησε στήν ἄκρη κάθε ἄλλο διάβασμα! Ἄρχισε τήν μελέτη σου ἀπό τά ἱερά Εὐαγγέλια.
Αὐτή εἶναι ἡ πιό σπουδαία καί ἡ πιό λυτρωτική μελέτη. Πρώτη στήν σειρά, ἔρχεται ἡ
γνώση τῆς Πίστεως. Καί μετά ἡ κάθε ἄλλη
γνώση. Νά τόν μελετᾶς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δίνει ἀξία στόν δικό μας
λόγο. Ὅπως τά διαμάντινα στά γυναικεῖα
κοσμήματα.
Ἡ ἁγία Γραφή δέν μᾶς τό λέει καθαρά
ὅτι οἱ πληγές τοῦ Χριστοῦ εἶναι πέντε. Μά
εἶναι ἡ φοβερή πραγματικότητα: δύο στά
χέρια˙ δύο στά πόδια˙ καί μία στά πλευρά.
Ἀπό τά καρφιά. Καί ἀπό τίς ἁμαρτίες μας.
Τρυπημένα τά χέρια πού εὐλογοῦσαν! Τρυπημένα τά πόδια πού βάδιζαν τόν δρόμο
τῆς ἀλήθειας! Τρυπημένη ἡ πλευρά, πού
ἄναψε τήν θεία καί ἱερή φλόγα τῆς ἀγάπης!
Ἔτσι τό θέλησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
-Νά Τοῦ τρυπηθοῦν τά χέρια, γιά τίς
ἁμαρτίες πού ἐκάμαμε μέ τά χέρια μας(φόνους, κλεψιές, βιαιότητες).
-Νά Τοῦ τρυπήσουν τά πόδια, γιά τίς
ἁμαρτίες πού ἔκαμαν τά πόδια, (ἕνα δάσος
πόδια!), πού ἔτρεξαν νά κάνουν τό κακό, τό
κάθε κακό!
-Τοῦ τρύπησαν τήν πλευρά κοντά
στήν καρδιά, γιατί ἡ δική μας καρδιά, ἦταν
γεμάτη μέ κάθε κακό˙ ἀσέβεια, βλάσφημες σκέψεις, κτηνώδεις ἐπιθυμίες, μῖσος
καί φθόνο, καί σχέδια δαιμονικά ἐναντίον
ἀδελφῶν, ἐναντίων φίλων, ἐναντίον τοῦ
Θεοῦ!
-Τρυπήθηκαν τά χέρια τοῦ Χριστοῦ,
γιά νά θεραπευθοῦν οἱ ἁμαρτίες πού ἔκα-

μαν τά δικά σου χέρια!
-Τρυπήθηκαν τά πόδια Του, γιά νά
ἐπιστρέψουν τά πόδια τά δικά σου ἀπό τόν
δρόμο τῆς ἀπωλείας!
-Τρυπήθηκε ἡ πλευρά Του, γιά νά καθαρίσει ἡ δική σου καρδιά ἀπό τίς ἁμαρτωλές σκέψεις καί ἐπιθυμίες!
Ὅταν ὁ Κρόμβελ, ὁ φοβερός αὐτός
δικτάτορας τῆς Ἀγγλίας, ἄρχισε νά ἁρπάζει
τίς περιουσίες τῶν Μοναστηριῶν καί τῶν
Ἐκκλησιῶν, ἔγινε μιά μεγαλειώδης πορεία διαμαρτυρίας. Μιά διαδήλωση. Χιλιάδες λάβαρα καί πανό, πού ἔγραφαν
«Οἱ πέντε πληγές τοῦ Χριστοῦ». Καί ὁ
δικτάτορας ὑποχώρησε. Μετάνοιωσε. Ὄχι
γιά ἄλλο λόγο. Σεβάστηκε τά λόγια, πού
ἦταν γραμμένα στό πλακάτ: Πέντε εἶναι οἱ
πληγές τοῦ Χριστοῦ!
Μάθε νά τίς σέβεσαι καί σύ!
Πέντε εἶναι οἱ πληγές τοῦ Χριστοῦ!
Πέντε οἱ κρουνοί τοῦ Αἵματός Του. Ἀπό
αὐτές ἔρρευσε τό Αἷμα Του, πού ἁγίασε τήν
γῆ καί ἐξηγόρασε τό ἀνθρώπινο γένος. Μέ
τό Αἷμα Του, πού ἔρρευσε ἀπό τίς πέντε
πληγές Του πλένει τόν κάθε πιστό Του.
Σάν θαυματουργός καί παντοδύναμος ὁ Κύριος ἐπῆρε πέντε ψωμιά, καί ἔθρεψε μέ αὐτά πέντε χιλιάδες ψυχές! Ἔτσι καί
μέ τό Αἷμα Του. Μπορεῖ νά θρέψει ψυχικά
ἑκατομμύρια πιστῶν! Αὐτό εἶναι ἡ Θεία
Μετάληψη!
Φρόντισε λοιπόν τήν Μεγάλη Παρασκευή νά σταθῆς κάτω ἀπό τόν Σταυρό
Του. Καί παρακάλεσέ Τον. Νά σέ καθαρίσει
καί σένα μέ τό Αἷμα Του. Καί νά ζωοποιήσει
τήν ψυχή σου. Ὥστε, τήν Ἀνάσταση, νά
φωνάζεις καί σύ μαζί μέ τίς ἅγιες μυροφόρες
ὅτι Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως.
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Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος
Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015

Ἡ Ἀσυγχώρητη ἁμαρτία
Ἄν σου πῶ, νήστεψε πολλές φορές, μοῦ προβάλλεις ὡς δικαιολογία τήν ἀσθένεια τοῦ σώματος.
- Ἄν σου πῶ, δῶσε στούς φτωχούς, μοῦ λές
ὅτι εἶσαι φτωχός καί ἔχεις νά ἀναθρέψεις παιδιά.
- Ἄν σου πῶ νά ἔρχεσαι τακτικά στίς Συνάξεις
τῆς Ἐκκλησίας, μοῦ λές, ἔχω διάφορες μέριμνες.
- Ἄν σου πῶ, πρόσεχε αὐτά πού λέγονται στήν
Ἐκκλησία καί κατανόησε τό βάθος τῶν λόγων τοῦ
Θεοῦ, μοῦ προβάλλεις ὡς δικαιολογία τήν ἔλλειψη
μορφώσεως.
- Ἄν σου πῶ, φρόντισε νά βοηθήσεις ψυχικά
τόν ἀδελφό σου, μοῦ λές ὅτι δέν ὑπακούει ὅταν τόν
συμβουλεύω, ἀφοῦ πολλές φορές τοῦ μίλησα καί
περιφρόνησε τά λόγιά μου.
Βέβαια, δέν εὐσταθοῦν οἱ προφάσεις αὐτές καί
ὅλα αὐτά εἶναι χλιαρά λόγια, ἀλλά, παρά ταῦτα,
μπορεῖς νά προφασίζεσαι…
- Ἄν ὅμως σου πῶ, ἄφησε τήν ὀργή καί συγχώρεσε τόν ἀδελφό σου, ποιά ἀπό τίς προφάσεις
αὐτές μπορεῖς νά χρησιμοποιήσεις;
Διότι νομίζω, δέν μπορεῖς νά φέρεις ὡς πρόφαση οὔτε ἀσθένεια σώματος, οὔτε φτώχεια, οὔτε
ἀμάθεια, οὔτε ἀπασχόληση καί μέριμνα, οὔτε τίποτε ἄλλο.
Γι’ αὐτό ἀπ’ ὅλες σου τίς ἁμαρτίες, αὐτή ἡ
ἁμαρτία θά σού εἶναι ἀσυγχώρητη. Ἀλήθεια, πῶς
θά μπορέσεις νά ὑψώσεις τά χέρια σου στόν Οὐρανό; Πῶς θά κινήσεις τή γλῶσσα σου νά προσευχηθεῖς; Πῶς θά ζητήσεις συγνώμη;
Ἀκόμη κι’ ἄν θέλει ὁ Θεός νά σοῦ συγχωρήσει

τίς ἁμαρτίες, δέν Τοῦ τό
ἐπιτρέπεις ἐσύ, ἐπειδή δέν
συγχωρεῖς τίς ἁμαρτίες τοῦ
ἀδελφοῦ σου.
Διότι, ἄν ἐσύ ὁ ἴδιος
ἐκδικηθεῖς καί ἐπιτεθεῖς
ἐναντίον του, εἴτε μέ λόγια,
εἴτε μέ ἀνάλογες συμπεριφορές, εἴτε μέ κατάρες, ὁ
Θεός δέν θά ἐπέμβει πλέον, ἀφοῦ ἐσύ ἀνέλαβες τήν
τιμωρία Του. Καί ὄχι μόνο
δέν θά ἐπέμβει, ἀλλά καί
ἀπό σένα θά ζητήσει λόγο,
διότι φέρθηκες ὑβριστικά
πρός Αὐτόν.
Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015)

Ἑορτή
Μεγάλου Βασιλείου - Πρωτοχρονιά

Ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ τά τελευταῖα ἔτη
ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος τό
βράδυ τῆς παραμονῆς τῆς Πρωτοχρονιᾶς
τέλεσε Νυκτερινή Θεία Λειτουργία εἰς τόν
Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος, ὅπου
καί εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς
Ἐνορίας, εὐχόμενος καλή καί εὐλογημένη
ἡ νέα χρονιά. Τό πρωΐ τῆς ἡμέρας εἰς τόν
Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου, τέλεσε τήν Δοξολογία γιά
τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους, εὐχόμενος
ὅπως ὁ νέος χρόνος ἀποβεῖ πρός ὅλο τόν
κόσμο ἔτος χαρᾶς, εὐλογίας, πίστεως καί
δυνάμεως.

Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου, ὅπου καί ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Λόγῳ τῶν
ἀκραίων καιρικῶν συνθηκῶν καί τοῦ ἐπικίνδυνα ὑψηλοῦ κυματισμοῦ στήν παραλία τῆς Κισάμου, δέν πραγματοποιήθηκε
ὁ καθιερωμένος καθαγιασμός τῶν Ὑδάτων.

Ἑορτή Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ

Σύμπασα ἡ Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα ἡ Ἱερά
Μητρόπολίς μας ἑόρτασε, μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί ἱεροπρέπεια, τό κλέισμα καί καύχημά Της, τό γέννημα καί θρέμ-

μέ εὐλάβεια προσκύνησαν τό ἁγιασμένο
Ἱερό Του Λείψανο καί ζήτησαν τίς πρεσβεῖες Του. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς Σεβ.
ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὡς καί ὅλους τούς παρόντες, σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Στήν
τραγικότητα τῶν καιρῶν καί τῶν ἡμερῶν
μας, στήν νέα Βαβυλωνία πού φαίνεται νά
ἐγκλωβίζει ὄχι μόνον τό πολιτικό σύστημα
τῆς Πατρίδας μας, ἀλλά καί τήν καθημερινότητά μας κάνοντας τόν βίο μας «ἀβίωτο», ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ προβάλλει
τούς Ἁγίους Της, τόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν
Λεπρό, ὡς τό φῶς, τήν ἐλπίδα καί τό διέξοδο στά τραγικά ἀδιέξοδά μας», δίδοντας
τόν λόγο στόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
κ. Εἰρηναῖο. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο γιά τήν πρόσκληση, σημείωσε: «Ὁ βίος
καί ἡ πολιτεία τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, τό
φωτεινό παράδειγμά του, πείθουν ὅλους
μας ὅτι στήν ζωή, παρά τίς ὅποιες δυσκολίες, στεναχώριες, ἀσχήμιες καί ἐμπόδιά της, μποροῦμε, ὅταν ὑπάρχει θέληση,
πίστη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὑπομονή καί
ἐπιμονή, νά ὑπερβοῦμε τόν ἑαυτό μας, νά
φτάσουμε ἀκόμα καί στήν ἁγιότητα, ὅπως
ὁ σήμερα τιμώμενος μεγάλος Ἅγιος τῆς Κισάμου, τῆς Κρήτης, τῆς Οἰκουμένης ὅλης»,
κατέληξε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Εἰρηναῖος προτρέποντας τό πολυπληθές
Ἐκκλησίασμα νά ὑπερβαίνει τίς δυσκολίες
τῶν καιρῶν ἔχοντας ὡς πρότυπο τά παραδείγματα τῶν Ἁγίων μας.

Παρουσίαση Βιβλίου

Τό ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ, στό «Τσατσαρωνάκειο» Πολιτιστικό Πολυκέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ
βιβλίου «Βίος καί Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου
καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Νικηφόρου
του Λεπροῦ», Ἔκδοσις τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Πρόκειται περί ἐπιμελημένης

Ἑορτή Θεοφανείων

Τά ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου μας, ἡ μεγάλη αὐτή Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας ἑορτάστηκε, μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολή
μας. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἱερούργησε στόν
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μα Της, τόν ἐκλεκτό γόνο Της, τόν Ὅσιο
καί Θεοφόρο πατέρα ἡμῶν Νικηφόρο τόν
Λεπρό. Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ
ὁποῖος τελέστηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
ὡς καί σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ
διημέρου, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος καί
ἔψαλε τά ἐγκώμια τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου
ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου Του, μέ τήν
συμμετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ κληρικῶν ἐξ΄
ὅλης της Μεγαλονήσου. Ἀκολούθησε Ἱερά
Παράκλησις τοῦ Ὁσίου καί Ἱερά Ἀγρυπνία. Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας
τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, Κυριακή 4 Ἰαν.,
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ὑπογραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Πρωτοσυγκέλλων,
Ἡγουμένων Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μεγαλονήσου, ὡς καί Κληρικῶν ἀπό ὅλη τήν Κρήτη.
Μετεῖχαν ἐπίσης Ἀδελφότητες Γυναικείων
Μονῶν τῆς Μεγαλονήσου, ἐκπρόσωποι
τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας καί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Φορέων καί Συλλόγων. Συγκινητική ἡ συμμετοχή συγγενῶν ἐξ αἵματος
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, ὡς ἐπίσης καί ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπό ὅλη τήν Κρήτη, οἱ
ὁποῖοι τό ἑορταστικό αὐτό διήμερο κατέκλυσαν τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό,
προσευχήθηκαν στόν Ὅσιο Νικηφόρο,
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καί ἰδιαίτερα φροντισμένης ἐκδόσεως, ἡ
ὁποία περιλαμβάνει τόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, Πλήρη Ἀσματική Ἀκολουθία, ἐγκεκριμένη ἀπό τήν
Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, ἀνέκδοτες μαρτυρίες θαυμαστῶν
παρεμβάσεών Του, ὡς καί ἀδημοσίευτο
φωτογραφικό ὑλικό, μέ ἀναφορά στόν
Ὅσιο Νικηφόρο. Τό βιβλίο παρουσίασε
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ.
Πρόδρομος Ξενάκης, Ὑπογραμματέας
τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Ὁ ὁμιλητής
μέ λόγο γλαφυρό, μεστό καί οὐσιαστικό,
ἀναφέρθηκε στό περιεχόμενο καί τίς ἑνότητες τοῦ βιβλίου, ὡς καί στήν σπουδαιότητά του. Σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Στόν
σύγχρονο κόσμο, πού ἔχει διαφορετικά
προσδιορίσει πιά τά πρόσωπα καί τά
πράγματα, μέ κριτήρια ἀλλότρια καί κίνητρα χαμερπῆ καί ἑνίοτε φτηνά, ἡ θεοφανεία τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, τοῦ νέου τούτου Ἁγίου, τοῦ δικοῦ μας Ἁγίου, ἔρχεται νά
ὑπενθυμίσει ὅτι ἡ ὁδός τῶν Ἁγίων, ἡ ὁδός
τους πρός τόν Οὐρανό, δημιουργεῖ μιά νοητή γέφυρα, ἡ ὁποία διακρατεῖ συνεχῶς
ἀνοιχτή τήν κοινωνία καί τήν ἐπικοινωνία
ὅλων μας μέ τόν Θεό καί μέ τούς φίλους
τοῦ Θεοῦ, τούς Ἁγίους... Οἱ κραυγαλέες
"ἀντιθέσεις" τῆς ζωῆς τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, ὅπως περιγράφονται σέ ἕνα σημεῖο
τοῦ βιβλίου, ἔρχονται γιά ὅλους ἐμᾶς σήμερα νά ἀποτελέσουν αἰτία προβλημα-

τισμοῦ, περισυλλογῆς καί ἐπαναπροσδιορισμοῦ….». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος στόν σύντομο χαιρετισμό
του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν παρουσιαστή, ὡς καί ὅλους τους συντελεστές τῆς
ἐκδόσεως, ἰδιαίτερα δέ τόν Ὑμνογράφο κ.
Ἰωάννη Γ. Παναγόπουλο, ἀνέφερε: «… ἡ
Μητρόπολίς μας αἰσθανόμενη τήν βαρύτιμη κληρονομιά καί ἱερή παρακαταθήκη
τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ
Λεπροῦ, ἐκλεκτοῦ γόνου τῆς Κισάμου, προέβει στήν παροῦσα ἔκδοση, ἐπιθυμώντας
μέσα ἀπό τό βιβλίο αὐτό νά γνωρίσουμε
καί νά ἀγαπήσουμε ἀκόμα περισσότερο
τῶν μεγάλο αὐτό Ἅγιο τῶν καιρῶν μας,
ὁ Ὁποῖος προβάλλει ὡς πυρσός ἐλπίδας
στά ποικίλα σκοτάδια τῆς ἐποχῆς μας».
Ἡ παρουσίαση διανθίστηκε ἀπό Ὕμνους
ἐκ τῆς Ἀσματικῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου
Νικηφόρου, τούς ὁποίους ἀπέδωσε τμῆμα
τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Διευθυντῆ
της κ. Γεωργίου Χαχλάκη, ὡς ἐπίσης καί
μελοποιημένους Ὕμνους πού ἀπέδωσε ὁ
μουσικολογιώτατος διδάσκαλος κ. Ἰωάννης Καστρινάκης, ὁ ὁποῖος καί μελοποίησε μέρος τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας. Χαιρετισμό
ἀπεύθυνε ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδ.
Σταθάκης. Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Εἰρηναῖος Μπατσάκης, Δ/ντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ
Ἐπισκόπου μας καί Προϊστάμενος τοῦ
Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Συγκινητική
ἡ συμμετοχή τοῦ κόσμου πού, παρά τήν
δυνατή βροχή καί τό κρύο, κατέκλυσε τήν
μεγάλη αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ
«Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου.

Ἐόρτια ἐκδήλωση στήν
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης

Ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ ἡ Ὀρθόδοξος
Ἀκαδημία Κρήτης καί ὁ Δῆμος Πλατανιᾶ
ὀργάνωσαν καί φέτος, τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν
ἀπό κοινοῦ ὑποδοχή τοῦ νέου ἔτους, στίς
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ἐγκαταστάσεις τῆς ΟΑΚ, ὡς καί τήν βράβευση τῶν ἐπιτυχόντων μαθητῶν ἀπό τόν
Δῆμο Πλατανιᾶ σέ ΑΕΙ, ΤΕΙ. Τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς ΟΑΚ εὐλόγησε ὁ Πρόεδρος
τοῦ Ἱδρύματος Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος.
Στήν ἐκδήλωση ἀπηύθυναν χαιρετισμό ὁ
Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ
Γεν. Διευθυντής τῆς ΟΑΚ κ. Κωνσταντῖνος
Ζορμπᾶς, Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, ὁ Θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης ἐπί τῆς Παιδείας καί τοῦ Πολιτισμοῦ, οἱ Προϊστάμενοι
τῆς Α/θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν.
Χανίων, κ.ἄ.
Ὁ Ἐπίσκοπός μας στόν σύντομο χαιρετισμό του σκιαγράφησε τίς δυσκολίες πού
περνᾶ ὁ τόπος μας, μέσα στίς ὁποῖες καλοῦνται οἱ ἐπιτυχόντες στά Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα νά ἐνδυναμώσουν τήν
γνώση πού, συνδυασμένη μέ τήν ἀρετή,
εἶναι δύναμη, σοφία καί ζωή. Ἀκολούθησε
βράβευση τῶν ἐπιτυχόντων στά Ἀνώτατα
Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τόν Δῆμο Πλατανιᾶ.

Γεύματα στό προσωπικό καθαριότητας
ἀπό τήν Ἱ.Μ. Κισάμου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἀναγνωρίζοντας
τήν οὐσιαστική προσφορά τοῦ προσωπικοῦ καθαριότητας πού ἐργάζεται στούς
Δήμους τῆς Μητροπολιτικῆς Της περιφέρειας, κάλεσε τούς ἐργαζομένους στήν
καθαριότητα σέ γεῦμα ἀγάπης. Ὁ Σεβ.

Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος χαιρετίζοντας τούς συνδαιτυμόνες του σημείωσε: «Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν σημαντική προσφορά σας στήν τοπική κοινωνία.
Ἀποτελεῖτε τό σημαντικότερο, ἴσως, τμῆμα
ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Δήμου καθώς, μέ
τήν τίμια ἐργασία σας καί τόν ἱδρώτα τοῦ
προσώπου σας, διατηρώντας τήν πόλη
μας καθαρή καί ὄμορφη, συντελεῖτε οὐσιαστικά στήν ποιοτική ἀναβάθμισή της.
Νά γνωρίζετε ὅτι τιμοῦμε, ἐκτιμοῦμε καί
ἀναγνωρίζουμε τό ἔργο καί τήν προσφορά
σας», κατέληξε.

Ὁδοιπορικό ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς
μας στήν ἀκριτική νῆσο Γαῦδο

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας, στά πλαίσια παροχῆς ὑποστηρικτικῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν σέ κάθε γωνιά τῆς Μητροπολιτικῆς
Της περιφέρειας, ὀργάνωσε ἐκστρατεία
ἀγάπης πρός τούς κατοίκους τῆς ἀκριτικῆς νήσου Γαύδου, ἡ ὁποία Ἐκκλησι-
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αστικά ὑπάγεται εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή
μας. Συγκεκριμένα στίς 15 καί 16 Ἰανουαρίου, μέ τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου καί ὑπό
τήν ἐποπτεία καί εὐθύνη τοῦ Διευθυντοῦ
τοῦ Ἀννουσακείου Θεραπευτηρίου - Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, Αἰδεσ.
Πρωτοπρ. π. Ἀντωνίου Ἀρετάκη, ὁμάδα
ἀπό τό πρόγραμμα «Βοήθεια στό σπίτι»
τῆς Ἐπαρχίας Σελίνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀπαρτιζόμενη ἀπό τήν Κοινωνική
Λειτουργό κ. Μαρία Λιτσαρδάκη καί τόν
Νοσηλευτή κ. Γεώργιο Καλαντζάκη, ἐπισκέφτηκαν τήν ἀκριτική Γαῦδο. Σκοπός
τῆς ἐπίσκεψης ἡ προσφορά δεμάτων ἀγάπης στούς 70 κατοίκους τοῦ νησιοῦ ἀπό
τήν τοπική Ἐκκλησία, ὡς ἔνδειξη ἔκφρασης μεγίστου ἐνδιαφέροντος, πρόνοιας
καί ὑποστήριξης μιᾶς ἀπομονωμένης γεωγραφικά περιοχῆς, πού διαβιεῖ ὑπό σκληρές οἰκονομικές καί κοινωνικές συνθῆκες.
Τά δέματα περιεῖχαν μεγάλες ποσότητες
τροφίμων καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης.
Ἐνδιαφέρουσα ἦταν καί ἡ ἐπικοινωνία τῆς
ὁμάδας τοῦ Ἀννουσάκειου μέ τό Νηπιαγωγεῖο καί Δημοτικό Σχολεῖο τῆς Γαύδου
ὅπου φοιτοῦν τρία παιδιά. Στούς μικρούς
μαθητές προσφέρθηκαν, ἐκ μέρους τοῦ
Ἐπισκόπου μας, γραφική ὕλη καί ὑλικά
γιά καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Γεύματα ἀγάπης
ἀπό τή Μητρόπολή μας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας τήν περίοδο τῶν

ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἐκτός
τῶν καθημερινῶν γευμάτων πού ὀργανωμένα προσφέρονται ἀπό τήν Κοινωνική
Κουζίνα τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτήριου της (1.500 μερίδες φαγητοῦ ἐβδομαδιαίως), προσφέρει γεύματα ἀγάπης
σέ ἐμπερίστατους καί πολύπαθους συνανθρώπους μας, ἀπό τούς ὁποίους ἡ
ζωή στέρησε ἀκόμα καί αὐτό τό δικαίωμα
τῆς ἐπιβίωσης. Κατά κανόνα, ἐποχιακούς
οἰκονομικούς μετανάστες, οἱ ὁποῖοι δέν
εἶναι καταγεγραμμένοι ἀπό τίς Κοινωνικές Ὑπηρεσίες τοῦ Ἀννουσάκειου. Τά
γεύματα, τά ὁποῖα προσφέρονται σέ πακέτο πού ἔχουν ἑτοιμαστεῖ στήν Κοινωνική Κουζίνα τοῦ Ἀννουσάκειου, περιλαμβάνουν πλῆρες γεῦμα μέ φαγητό, γλυκό,
φροῦτο καί ἀναψυκτικό καί προσφέρονται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ «Φαλδάμειου» Οἰκήματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας. Οὐσιαστική ἡ συμβολή τοῦ Τμήματος
Ἐθελοντῶν Σαμαρειτῶν-Διασωστῶν τοῦ
Περιφερειακοῦ Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κισάμου,
στήν προσφορά τῶν γευμάτων. «Ὅσο οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί συνεχίζουν νά παραμένουν στήν περιοχή μας, θά ὀργανώνουμε
παρόμοια γεύματα σέ τακτά διαστήματα,
ὅσο ὑπάρχει ἀνάγκη», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχόμενος ὅπως ἐκλείψει ἡ ἀνάγκη λειτουργίας ὅλων αὐτῶν τῶν δομῶν
καί δράσεων.

Παράδοση ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ στό
Κέντρο Ὑγείας Καντάνου
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Ἡ Μητρόπολίς μας ἀξιολογώντας τίς
ἐλλείψεις σέ ὑγειονομικό ὑλικό οἱ ὁποῖες
δυσχεραίνουν τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν
ὑπηρεσιῶν τοῦ Κέντρου Ὑγείας Καντάνου, προσέφερε, μέσῳ τοῦ Ἀννουσάκειου
Ἱδρύματός Της, ὑγειονομικό ὑλικό μέ σκοπό τήν διαμόρφωση συνθηκῶν κοινωνικῆς
ἀλληλεγγύης, ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ
ποιότητα καί ἀποτελεσματικότητα στήν
παροχή τῆς δημόσιας ὑγείας καί ἀσφάλειας τοῦ πληθυσμοῦ. Προσφέρθηκαν ποσότητες ἀπό: Χαρτοβάμβακα, ρολό χαρτοσέντονο, μάσκα νεφελοποίησης, ἀλκοολοῦχος λοσιόν, βαμβάκι, σωλῆνες levin,
σύριγγες, nasaloxygencannula, ὡς καί ἄλλα
εἴδη χρήσιμα καί ἀναγκαῖα.

Ἑορτή Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἑορτῆς τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας
καί τῶν Γραμμάτων, ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας
διοργάνωσε ἐκδήλωση, τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς, προσκαλώντας τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ἡ ἐκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ «Τσατσαρωνάκειου»
Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας καί
περιελάμβανε ὁμιλία ἀπό τόν Δρ. Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ, Γεν. Δ/ντή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ
θέμα: «Παιδεία σέ καιρούς κρίσης: Ἡ δυναμική τῆς πρόσκλησης μέσα ἀπό τήν σκέψη
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν». Ὁ ὁμιλητής μέ λόγο

σύντομο, μεστό, οὐσιαστικό καί περιεκτικό, περιέγραψε τήν ζοφερή κατάσταση
τῆς παιδείας τῶν τελευταίων δεκαετιῶν
καί ἀναφέρθηκε στό πώς τό πνεῦμα, ὁ λόγος καί τό ἦθος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀνοίγουν δρόμους φωτεινούς καί αὐθεντικούς
στήν παιδεία καί διανόηση τῆς ἐποχῆς
μας. Ἀκολούθησαν χαιρετισμοί ἀπό τόν
Δημάρχο Κισάμου κ. Θεόδ. Σταθάκη καί
τόν Δ/ντή Α/θμιας Ἐκπαίδευσης Χανίων
κ. Ἠλ. Ποντικάκη, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρθηκαν στήν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς καί ἀναβαπτισμοῦ τῆς Παιδείας στό ἦθος καί τό
πνεῦμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Τήν ἐκδήλωση
ἔκλεισε ὁ Ἐπίσκοπός μας ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἀνεκτίμητη προσφορά τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν γιά τήν ἀνθρωπότητα καθώς, ὅπως εἶπε διέσωσαν καί συγκέρασαν
τό οἰκουμενικό μήνυμα τοῦ Χριστιανισμοῦ
καί τοῦ διαχρονικοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Χαιρέτισε, ἐπίσης, τούς ἐκπαιδευτικούς τοῦ τόπου μας εὐχαριστώντας τους
γιά τό πολύτιμο ἔργο καί τήν προσφορά
τους καί εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα τῶν
Ἐκπαιδευτικῶν. Τήν εὐθύνη συντονισμοῦ
τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ἡ κ. Εὐαγγελία Σχοινοπλοκάκη, Λυκειάρχης τοῦ Γενικοῦ Λυκείου
Κισάμου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Ἐπίσκοπός μας ἱερούργησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, ὅπου καί ἐκκλησιάστηκαν
Σχολεῖα τῆς Κισάμου.

Ἡ ΜΟΤΟR OIL καί ἡ ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ»,
στηρίζουν τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Τεῦχος 48, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015 « ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....

29

Τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο, Ἵδρυμα
τῆς Μητροπόλεώς μας, δέχθηκε τήν εὐγενική χορηγία τοῦ Μή Κυβερνητικοῦ Σωματείου «ΔΕΣΜΟΣ», τό ὁποῖο προσέφερε
τρεῖς τόνους (3.000 lt) πετρέλαιο θέρμανσης, ὡς ἐπίσης καί τῆς ἑταιρείας «Motor
Oil», ἡ ὁποία προσέφερε 2.000 lt γιά τήν
κάλυψη λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ Ἱδρύματος, γιά νά θερμάνει τίς ἕξι καί πλέον
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (6.000 τ.μ.)
τῶν ἐγκαταστάσεών του. Νά σημειωθεῖ
ὅτι τό Ἵδρυμα χρειάζεται τήν περίοδο τοῦ
χειμώνα περί τά 1.500 lt πετρελαίου, ἀνά
2-3 ἡμέρες.

Ἐκδήλωση Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης
καί ἀγάπης

ου Ἱδρύματος, στόν σύντομο χαιρετισμό
του, ἐξέφρασε τίς πολλές εὐχαριστίες τοῦ
Ἱδρύματος: «Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί σᾶς
εὐγνωμονοῦμε ὅλους ἀπό καρδιᾶς, ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους», ὅπως εἶπε, δωρητές,
χορηγούς, ἐθελοντές καί συνοδοιπόρους
στό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος πού στηρίζουν
καί ἐνισχύουν τίς δράσεις του, ὡς καί τό
Εὐτυχία Palace για τήν δωρεάν παραχώρηση τοῦ χώρου. Καλωσόρισε, τέλος, τήν
καλλιτέχνιδα κ. Ἑλένη Τσαλιγοπούλου
εὐχαριστώντας την γιά τήν συμμετοχή καί
προσφορά της, στήν ὁποία προσέφερε
καί μία εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἡ κ. Τσαλιγοπούλου εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό
μας καί σημείωσε πώς «τό ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου εἶναι εὐρύτερα γνωστό καί στήν
Ἀθήνα γιά τοῦτο καί μέ χαρά συμμετέχουμε στήν προσπάθειά σας αὐτή». Τόν συντονισμό τῆς βραδιᾶς εἶχε ἡ καταξιωμένη
δημοσιογράφος καί διευθύντρια εἰδήσεων
τῆς Νέας Τηλεόρασης Κρήτης κ. Μαρίνα
Γιακουμάκη.

Ἱερατική Σύναξη

Τελικά… οὔτε τό χιόνι, οὔτε ἡ δυνατή βροχή, οὔτε τό κρύο, πού ἄγγιζε τούς μηδέν
βαθμούς, δέν ἐμπόδισαν τούς ἑκατοντάδες ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν καί
γέμισαν ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα Κέντρα
διασκέδασης τοῦ Ν. Χανίων, τό «Εὐτυχία
Palace». Ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκληση τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου,
Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἑκατοντάδες κόσμου, ἄγγιξαν τίς δύο χιλιάδες (2.000), κατέκλυσε τόν ὄμορφο αὐτό
χῶρο, δείχνοντας, ἔμπρακτα γιά ἄλλη μιά
φορά, τήν στήριξή τους στό πολυδύναμο
ἔργο καί τίς δράσεις τοῦ Ἱδρύματος.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκει-

Τήν Δευτέρα 16 Φεβρ. πραγματοποιήθηκε, στούς φιλόξενους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Σύναξη τῶν
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ Σύναξις ἄρχισε μέ Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία
τέλεσε ὁ Ἐπίσκοπός μας στήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. Προσκεκλημένος ὁμιλητής ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π.
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Γεώργιος Δορμπαράκης, Κληρικός τῆς Ἱ.Μ.
Δημητριάδος, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα:
«Ἡ πνευματική ἀνανέωση τοῦ ἀνθρώπου
κυρίως μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς μετάνοιας». Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στήν ἀναγκαιότητα τῶν Κληρικῶν γιά πνευματική
ἀνανέωση, στόν κίνδυνο μή ἐνεργοποιούμενης τῆς ἱερωσύνης, μέ ἀποτέλεσμα ἡ
πνευματική ζωή τοῦ Κληρικοῦ ἀπό φορέας Χάριτος νά μετατρέπεται σέ «ἀχθοφόρο», ὅπως εἶπε, ὡς καί στήν ἀνάγκη ἐπιβεβαίωσης τοῦ χαρίσματος τῆς Ἱερωσύνης
κατά τό πρότυπο τοῦ Ἀρχιποίμενος Κυρίου. Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, στόν πνευματικό
ἀγώνα τοῦ Κληρικοῦ καί τόν προσωπικό
του ἁγιασμό καί τήν μετάνοια ὡς ἀντίδοτο, ὑπέρβαση τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Ἐπίσκοπός
μας εὐχαρίστησε τόν ἐκλεκτό προσκεκλημένο ὁμιλητή, σημειώνοντας ὅτι εὐρισκόμενοι στήν ἐπί θύραις περίοδο τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὀφείλουμε
ἐμεῖς οἱ λειτουργοί καί διάκονοι τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ ὅπως «προκαθάρωμεν
ἑαυτούς», κατά τόν ἱερό ὑμνογράφο. «Καί
ἐάν αὐτό ἰσχύει γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ,
πόσο ἀπαραίτητο καί ἀναγκαῖο γιά ἐμᾶς
τούς Κληρικούς, πού ἕλκουμε τόν ζυγό
τοῦ κηρύγματος, ἰδιαίτερα μάλιστα τήν
περίοδο αὐτή τῶν ἔντονων πνευματικῶν
ἀγώνων», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. Ἀκολούθησε γόνιμος διάλογος - συζήτηση.
Στό Συνέδριο μετεῖχαν καί Κληρικοί ἀπό
ἄλλες Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Μεγαλονήσου,
οἱ ὁποῖοι μετέχουν ἐπίσης σέ τετραήμερο
Παγκρήτιο Σεμινάριο Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης, πού διοργανώνει ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, σέ συνεργασία μέ
τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

Σύναξη Πρεσβυτερῶν

Προσκεκλημένη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου ἡ πρεσβυτέρα Σοφία Κουτσούρη - Δορμπαράκη, μίλησε σέ Σύναξη
τῶν πρεσβυτερῶν τῆς Μητροπόλεως, μέ

θέμα: «Ἡ πρεσβυτέρα στήν Οἰκογένεια καί
τήν Ἐκκλησία». Ἡ Σύναξη πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων
τοῦ «Φαλδάμειου» Οἰκήματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἡ ὁμιλήτρια, μέ λόγο ἁπλό,
κατανοητό, κάνοντας ἀναφορά σέ παραδείγματα ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
ἀναφέρθηκε στό «χάρισμα» ὅπως εἶπε τῆς
πρεσβυτέρας. Τήν πολλαπλή διακονία της
τόσο μέσα στήν οἰκογένεια, ὡς σύζυγος,
μητέρα, ἀδελφή κ.ἄ. ὡς ἐπίσης καί τήν διακονία της στήν Ἐνορία καί Ἐκκλησία γενικότερα, ὡς ἡ πρώτη καί ἄμεση συνεργάτιδα
τοῦ Ἱερέως συζύγου της». Τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε συζήτηση καί μοίρασμα ἐμπειριῶν. Μετά τό πέρας τῆς Σύναξης, στούς
χώρους τῶν Οἰκοτροφείων τῆς Μητροπόλεως, παρατέθηκε τσάι καί ἔγινε ἡ κοπή
τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας, μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο, νά ἐκφράζει τίς
πολλές εὐχαριστίες του τόσο στήν ἐκλεκτή ὁμιλήτρια, ὡς καί στίς πρεσβυτέρες
τῆς Μητροπόλεως, πού ἀνταποκρίθηκαν
στήν πρόσκληση, διανέμοντάς τους ἀπό
ἕνα προσευχητάριο καί κομποσκοίνι. Τόν
συντονισμό τῆς Σύναξης εἶχε ἡ κ. Αἰκατ.
Καρκαλᾶ-Ζορμπᾶ, ἐπιστημονική συνεργάτιδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.

Ἐκδήλωση γιά τό Τριώδιο

Προσκεκλημένος τῆς Μητροπόλεώς μας
ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Δορμπαράκης, Κληρικός τῆς Ἱ.Μ. Δημητριάδος,
συγγραφέας - ἐκπαιδευτικός, μίλησε στό
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πού δυσκολεύονται νά ἔχουν πρόσβαση
σέ χώρους Ὑγείας, ὅπως στήν προκειμένη
περίπτωση, ὅσο ἐπίσης καί τῆς μαθητιώσας νεολαίας τοῦ τόπου μας».

Ἑσπερινός Συγχωρήσεως

«Φαλδάμειο Οἴκημα» τῆς Μητροπόλεως,
μέ θέμα: «Τό νόημα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς». Ὁ ὁμιλητής μέ λόγο μεστό καί
βιωματικό, ἀναφέρθηκε στό «πνευματικό
ταξίδι τῆς Σαρακοστῆς», ὅπως ὀνόμασε
τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου, ὡς ἐπίσης καί
στήν δύναμη καί ἀναγκαιότητα τῆς μετάνοιας ὡς προϋπόθεση συμμετοχῆς στό ταξίδι αὐτό. «Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, σημείωσε, εἶναι εὐκαιρία νά ἀνακαλύψουμε καί
νά γνωρίσομε τόν ἑαυτό μας». Ἡ ἐκδήλωση
διανθίστηκε ἀπό Ὕμνους τοῦ Τριωδίου,
πού ἀπέδωσε Τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή καί εὐχήθηκε «καρποφόρους πνευματικούς ἀγῶνες». Τόν συντονισμό τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεολόγος
Ἀντωνάκης, ἀδελφός τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς
Μονῆς Γωνιᾶς.

Ὁδοιπορικό Ὑγείας
σέ Κίσαμο & Σέλινο

Κατόπιν καί τῶν τελευταίων ἀναγκαίων
ἀδειοδοτήσεων, (Περιφέρεια Κρήτης, Μηχανολογικό κ.ἄ.) ἡ πλήρως ἐξοπλισμένη
Κινητή Ἰατρική Μονάδα, (ἡ ὁποία διαθέτει: Ὑπέρηχο, Καρδιογράφο, Διαφανοσκόπιο, Ἀγγειολογικό Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο,
Μόνιτορ ἀσθενῆ, Σπιρόμετρο, κ.ἄ.) τοῦ
Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου τῆς Μητροπόλεώς μας, ξεκίνησε ἐξορμήσεις
στήν εὐρύτερη περιοχή, γιά τήν κάλυψη

ἰατρικῶν ἀναγκῶν πρωτοβάθμιας περίθαλψης εὐπαθῶν ὁμάδων. Ἐπισκέπτεται
ὀρεινές καί ἀπομακρυσμένες κοινότητες
τῶν Ἐπαρχιῶν μας, τόσο σέ Κίσαμο, ὅσο
καί στό Σέλινο, ὅπου καί δίδεται ἡ δυνατότητα σέ ὑπερήλικες καί εὐπαθεῖς κοινωνικές ὁμάδες νά ἐξετάζονται. Ἡ Μονάδα
στελεχώνεται ἀπό τούς ἐθελοντές Ἰατρούς, σέ συνεργασία μέ τά Κέντρα Ὑγείας τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι προβαίνουν
σέ: Λήψη ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, ἀκρόαση,
καρδιολογική ἐκτίμηση, ἔλεγχο ζωτικῶν
σημείων, (ἔλεγχος ἀρτηριακῆς πίεσης, μέτρηση σακχάρου, ὀξυγόνου), ἠλεκτροκαρδιογράφημα, (ὅπου κρίνεται ἀναγκαῖο),
συνταγογράφηση αἱματολογικῶν ἐξετάσεων, (ὅπου κρίνεται ἀναγκαῖο), κ.ἄ. ὡς
ἐπίσης καί διερεύνηση καί καταγραφή
τοπικῶν ἀναγκῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.
τοῦ Ἀννουσάκειου, εὐχαρίστησε τήν Ἱερά
Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, τόν σεβαστό
Καθηγούμενό της Γέροντα Ἐφραίμ, γιά τήν
μεγάλη αὐτή εὐεργεσία - δωρεά τῆς Κινητῆς αὐτῆς Ἰατρικῆς Μονάδας. «Στόχος
μας εἶναι, σημείωσε, σέ συνεργασία μέ τήν
Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τόν Ἰατρικό Σύλλογο Χανίων, τά Κέντρα Ὑγείας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τίς Διευθύνσεις Α/θμιας καί
Β/θμιας Ἐκπαίδευσης τοῦ Νομοῦ μας, ὡς
καί ἄλλους Φορεῖς, ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου
νά καλύψει ἀνάγκες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τόσο ἀνθρώπων τῆς τρίτης ἡλικίας
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Στήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας
Γωνιᾶς τελέστηκε τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς
τῆς Τυρινῆς, ὁ Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμμετοχή
ὅλου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς
μας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη
κ. Ἀντώνιο Φραγκάκη, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὁ
ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ ἀσκητικότητα
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς».
Ὁ ὁμιλητής, μέ λόγο μεστό καί θεολογικό,
ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητα τοῦ μεγάλου Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου καί
στά μηνύματα πού ἡ βιωτή του καταθέτει ὡς πρόταση καί στάση ζωῆς καί ἐλπίδας γιά τόν σύγχρονο κόσμο καί ἄνθρωπο, σέ σχέση μέ τό πνεῦμα τῆς περιόδου
τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Ὁ Ἐπίσκοπός
μας ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή γιά
τόν μεστό καί οὐσιαστικό του λόγο, κάλεσε τό Ἐκκλησίασμα ὅπως μέ μετάνοια καί
αὐτοκριτική πορευθοῦμε τήν ὄμορφη καί
κατανυκτική αὐτή περίοδο. Ἀκολούθησε ὁ
ἀσπασμός τῆς Συγχωρήσεως καί κατόπιν
ὁ Ἐπίσκοπός μας διένειμε, ὡς εὐλογία, ψη-

φιακό δίσκο μέ τήν Ἱερά Παράκληση τοῦ
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ.

Κυριακή της Ὀρθοδοξίας στό ἱστορικό
Μοναστήρι τῆς Γωνιᾶς

Στό ἱστορικό καί πανσεβάσμιο Πατριαρχικό Μοναστήρι τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμβάρι, ἑορτάστηκε ἡ
μεγάλη ἑορτή τῆς πίστεως καί εὐσεβείας
μας, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Στόν σύντομο χαιρετισμό του ὁ Ἐπίσκοπός μας χαιρέτισε
καί καλωσόρισε τόν προσκεκλημένο Σεβ.
Μητροπολίτη κ. Ἰωάννη, ἀναφερόμενος
καί στό γεγονός τῆς ἡμέρας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης ἀναφέρθηκε στόν Εὐαγγελικό λόγο: «ἔρχου
καί ἴδε». «Τό κάλεσμα αὐτό, σημείωσε ὁ
Σεβ. κ. Ἰωάννης, ἀπευθύνει διαχρονικά ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στόν ἄνθρωπο κάθε
ἐποχῆς καί κάθε ἡλικίας. Ἡ κοινωνία μέ
τόν Χριστό καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία εἶναι
ἡ μόνη ἐλπίδα, ἡ μόνη ἀλήθεια, πού μπορεῖ
νά μᾶς ἀπεγκλωβίσει ἀπό τά αὐξανόμενα
τραγικά ἀδιέξοδα τῆς καθημερινότητάς
μας», κατέληξε. Τῆς Θείας Λειτουργίας
ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, κατά τό Βυζαντινό Τυπικό, πέριξ τοῦ
Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς. Πλῆθος πιστῶν
κατέκλυσαν τήν Ἱερά Μονή Γωνιᾶς, με-
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τεῖχαν τῆς Θείας Λειτουργίας, κοινώνησαν
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί ἀκολούθησαν εἰς τήν λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.

Ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης

ἐκλεκτούς προσκεκλημένους. Τήν Ἱερά
Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.
Ἐκπρόσωποι τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων, Δήμαρχοι καί
ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,
Φορεῖς τοῦ τόπου καί τοῦ Νομοῦ ὡς καί
πλῆθος κόσμου, μετεῖχαν τόσο στήν Θεία
Λειτουργία στήν Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Ἱ. Μονή Γωνιᾶς, ὡς καί εἰς τήν
ἑορτή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Ἀκολούθησε ἐόρτια τράπεζα στούς χώρους τοῦ Ἱδρύματος, ὅπου παρακάθισαν
ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι.

Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης ἑόρτασε
τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ λαμπρή ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
στήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας
Γωνιᾶς, ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη ἐόρτια
ἐκδήλωση στήν παρακείμενη τῆς Μονῆς
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ἑορτή τοῦ
Ἱδρύματος, μέ ὁμιλητή τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη,
ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία
καί οἱ σύγχρονες πρό(σ)κλήσεις». Ὁ ὁμιλητής μέ λόγο μεστό, σύγχρονο, θεολογικό,
κατανοητό, ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς
ἡμέρας καί στήν συλλογική εὐθύνη τοῦ
Χριστιανικοῦ κόσμου γιά τήν διάσωση
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. «Ἡ Ὀρθοδοξία, σημείωσε, δέν εἶναι φολκλόρ, ἔθιμο
ἤ συνήθεια, εἶναι βίωμα, ζωή, ἐμπειρία
καί ἀλήθεια». Τόν ἐκλεκτό ὁμιλητή παρουσίασε ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱστορική πορεία καί προσφορά
τοῦ Ἱδρύματος κατά τήν 45ετή καί πλέον
λειτουργία του, ἐνῶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς
ΟΑΚ, εὐχαρίστησε καί καλωσόρισε τούς

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καί στόν ἱστορικό Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος,
τελοῦνται καί φέτος, ἐναλλάξ, οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί τῆς περιόδου αὐτῆς,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι ὁμιλητές ἀναπτύσσουν, στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, θέματα πνευματικῆς
οἰκοδομῆς, στηρίζοντας τό πολυπληθές
ἐκκλησίασμα, πού μετέχει στήν ὄμορφη
καί κατανυκτική αὐτή Ἱερή Ἀκολουθία.

Ἡ ἑορτή
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Ἡ μεγάλη διπλή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
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τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐπετείου τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Γένους ἑορτάστηκε καί
στήν Ἡ. Μητρόπολή μας μέ τήν πρέπουσα
λαμπρότητα (Ἑσπερινοί, Ἱερές Ἀγρυπνίες,
Θεῖες Λειτουργίες, Δοξολογίες καί Ἐπιμνημόσυνες Δεήσεις). Στόν Ἑσπερινό τῆς
ἑορτῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος χοροστάτησε στόν ἑορτάζοντα περικαλλῆ Ἱ. Ναό τῆς Παλαιοχώρας Σελίνου,
μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τῆς Ἀρχιερ.
Περιφερείας Σελίνου. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε στόν, ἐπίσης ἑορτάζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό μας Ναό, ὅπου
καί τέλεσε τήν καθιερωμένη Δοξολογία,
τό Τρισάγιο στό ἡρῶο της πόλεως καί ἐν
συνέχειᾳ παρακολούθησε τήν παρέλαση.
Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας εἶχε ὁριστεῖ ὁ Δντής
τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κισάμου κ.
Ἀντώνης Σπανουδάκης, ὁ ὁποῖος μίλησε
γιά τά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἐποχῆς καί
τήν ἐπικαιρότητα τοῦ μηνύματος τῆς ἡμέρας.

Ἐπετειακή Ἐκδήλωση

Τό ἑσπέρας τῆς 25ης Μαρτίου ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Κισάμου, ὀργάνωσε ἐπετειακή ἐκδήλωση μέ
ὁμιλητή τόν Προϊστάμενο Δ/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων κ. Μανοῦσο Μαραγκάκη, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Διοίκηση
καί Κοινωνία ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 1821 ἕως
σήμερα». Ὁ ὁμιλητής μέ λόγο συνοπτικό,
περιεκτικό καί ἱστορικά τεκμηριωμένο
ἀναφέρθηκε στήν πορεία τῆς Ἔθνους ἀπό

τό 1821 ἕως σήμερα, τονίζοντας τά σημεῖα
ἐκεῖνα πού ὁδήγησαν στά ἀδιέξοδα πού
βιώνουμε σήμερα. Τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἀπό τήν
πολυπληθή Βυζαντινή καί Παραδοσιακή
Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, μέ χοράρχη τόν μουσικοδιδάσκαλο κ.
Γεώργιο Χαχλάκη, πλαισιωμένη μέ κανονάκι, οὔτι καί κρουστά, ἡ ὁποία ἀπέδωσε
ἐπιλεγμένα τραγούδια ἀπό τήν συλλογή
«Θούρια» τοῦ Παύλου Γ. Βλαστοῦ. Ἀναφερόμενος στήν μεγάλη αὐτή διπλή ἑορτή ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Διερωτῶμαι ποιός,
ἀλήθεια θά μᾶς λυτρώσει ἀπό τίς πάσης
φύσεως κρίσεις καί ἀγωνίες μας πού, ὡς
μανιασμένα κύματα ἀπειλοῦν νά καταποντίσουν τό σκάφος τῆς ζωῆς μας; Ποιός
θά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τίς… «ἐλευθερίες» μας; Μόνο μέσα ἀπό τήν παρουσία
τῆς Θεοτόκου Μαρίας, τῆς Παναγίας μας,
ὁ φόβος μας μεταμορφώνεται σέ ἐλπίδα,
ἡ λύπη σέ χαρά καί πανηγύρι, ἡ ἀπογοήτευση σέ δύναμη ζωῆς. Ἰδού οἱ γενναῖοι
πρόγονοί μας ἀπό πού ἀντλοῦσαν δύναμη καί ἐλπίδα γιά τόν ἀγώνα τους. «Γιά
τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς
Πατρίδος τήν ἐλευθερία», τό πιστεύω καί
σύνθημά τους. Ποιό εἶναι σήμερα τό δικό
μας πιστεύω; Πόσο ἔχομε συνειδητοποιήσει πώς γιά νά ἀλλάξει ὁ κόσμος δέν
ἀρκοῦν οἱ καταγγελτικές κραυγές, ἀλλά
χρειάζεται ἡ ἀλλαγή νά ἀρχίσει ἀπό τόν
καθένα μας χωριστά, ἀπό τίς ὑπερβάσεις
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πού καλούμεθα νά κάνομε πράξη στήν
καθημερινότητα τοῦ βίου μας;», κατέληξε στόν χαιρετισμό του εὐχαριστώντας
ὅλους τους συντελεστές τῆς ἐκδήλωσης.
Χαιρετισμούς ἀπεύθυναν ὁ Θεματικός
Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Καλογερῆς, ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Σταθάκης, ὁ Προϊστάμενος Α/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων κ.
Ποντικάκης. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου
τῆς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία κατακλύστηκε
ἀπό τόν κόσμο. Παρόντες ὁ Ἀστυνομικός
Δ/ντής Χανίων κ. Γεωργακάκης, ὁ Γενικός Δ/
ντής τῆς ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς,
Δ/ντές καί Ἐκπαιδευτικοί Σχολικῶν Μονάδων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἐκπρόσωποι
Πολιτιστικῶν καί Γυναικείων Συλλόγων, καί
πλῆθος κόσμου. Ἡ Δ/ντρια τοῦ ἱστορικοῦ
1ου Γυμνασίου Κισάμου κ. Ἀντωνία Μαζοκοπάκη εἶχε τήν εὐθύνη συντονισμοῦ
τῆς ἐκδήλωσης, ἡ ὁποία καί στήν σύντομη καί μεστή περιεχομένου εἰσαγωγή της
ἀναφέρθηκε στό πνεῦμα καί τό νόημα τῆς
διπλῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς.

Παρουσίαση Βιβλίου

Στό φουαγιέ τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου
τῆς ποιήτριας κ. Ρουμπίνης Βολανάκη-Γεωργακάκη, μέ τίτλο «Ἡ ποίηση καί ἡ προσφορά της». Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπό τήν
κ. Ἑλένη Γεωργακάκη, Φιλόλογο καί τήν κ.

Φωτεινή Σεγρεδάκη, λογοτέχνη.

Συναυλία Ἔντεχνης Χορωδίας

Ἡ Ἔντεχνη Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας παρουσίασε, στό φουαγιέ
τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου συναυλιακό πρόγραμμα μέ ὄμορφα ἔντεχνα
τραγούδια, τά ὁποῖα ταξίδεψαν τό ἀκροατήριο. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε
τόν ὑπεύθυνό της Χορωδίας κ. Ἰωαννίδη,
ὡς ἐπίσης καί τίς χορωδούς γιά τήν ποιοτική ἐργασία καί προσφορά τους.

Ἐκστρατεία γιά τήν νόσο Alzheimer

Τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο, Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου &
Σελίνου στά πλαίσια ἀδελφοποίησης μέ
τό «Καρέλλειο -Ὁλοκληρωμένη Μονάδα
Ἀντιμετώπισης Alzheimer καί συναφῶν
Παθήσεων» Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατόπιν πρωτοβουλίας
καί προστάσης τῆς ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
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τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, διοργάνωσαν διήμερη ἐκστρατεία γιά τήν νόσο
Alzheimer. Ἑκατό καί πλέον ἄνθρωποι ἀπ'
ὅλο τό Νομό Χανίων προσῆλθαν τό πρωΐ
τοῦ Σαββάτου, στά Ἰατρεῖα τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, ὅπου καί εἶχαν τήν δυνατότητα νά ὑποβληθοῦν σέ δωρεάν τέστ
μνήμης ἀπό τήν ἐπιστημονική ὁμάδα τοῦ
«Καρέλλειου», τήν ὁποία ἀποτελοῦσαν οἱ:
κ. Κατερίνα Εὐθυμιοπούλου, Ὑπεύθυνη
τῆς Δομῆς, κ. Ἰωάννα Γιαννῆ, Ψυχολόγος,
κ. Ἀθανάσιος Κοντογιάννης, Κοινωνικός
Λειτουργός, καί κ. Φίλιππος Ἀσπρίδης,
Ἐργοθεραπευτής. Ἡ ἐξέταση, στήν ὁποία
συμμετεῖχε ἐθελοντικά καί ὁ Γηρίατρος
κ. Παναγιωτάκης Συμεών, περιελάμβανε
νευροψυχολογικό ἔλεγχο μέσῳ συγκεκριμένων νευροψυχολογικῶν δοκιμασιῶν, ὡς
καί καταγραφή σύντομου ἱστορικοῦ ἰατρικοῦ. Ἀκολούθησε ἐξέταση τῶν ἀσθενῶν
του Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Τό ἑσπέρας
τοῦ Σαββάτου, στούς χώρους τοῦ «Φαλδάμειου» Οἰκήματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Κισάμου & Σελίνου, πραγματοποιήθηκε
Σεμινάριο εὐαισθητοποίησης τοῦ κοινοῦ.
Τό Σεμινάριο ἄρχισε μέ παρουσίαση τῶν
δομῶν καί δράσεων τοῦ «Καρέλλειου» ἀπό
τήν Ὑπεύθυνη Δομῆς κ. Κατερίνα Εὐθυμιοπούλου καί ἀκολούθησε, ἀπό τό ἐπιστημονικό προσωπικό τοῦ «Καρέλλειου»
μέσῳ διαφανειῶν καί λόγου, ἡ ἐνημέρωση
τοῦ κοινοῦ γιά τήν λειτουργία τῆς μνήμης, τήν διαχείρηση φορτίου φροντιστῶν
ἀνοϊκῶν ἀσθενῶν καί τήν ἐργοθεραπεία
καί δημιουργική ἀπασχόληση σέ ἄτομα
μέ ἄνοια. Τοῦ Σεμιναρίου ἀκολούθησαν
διευκρινιστικές ἐρωτήσεις καί συζήτηση.
Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς καί ἀπό ὥρα 10.30
ἡ Ἐπιστημονική Ὁμάδα τοῦ Καρέλλειου
συναντήθηκε μέ τό ἐξιδεικευμένο προσωπικό τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, ὅπου
ἀντάλλαξαν ἐμπειρίες, ὑπῆρξε ἐνημέρωση
καί ἐκπαίδευση ἐκ μέρους τῆς Ὁμάδας τοῦ

«Καρέλλειου». Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
τοῦ Ἀννουσάκειου, εὐχαρίστησε τόν κ.
Κωνσταντῖνο Δήμτσα, Γενικό Δ/ντή ΜΚΟ
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» γιά τήν οὐσιαστική καί
ἔμπρακτη στήριξη τῆς ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
πρός τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα καί τήν δράση αὐτή. «Στίς δυσκολίες τῶν καιρῶν, ὅπου
τό πολύτιμο δῶρο τῆς ὑγείας δέν εἶναι
πλέον δεδομένο ἀλλά ζητούμενο, σημείωσε ὁ Σεβ. κ. Ἀμφιλόχιος, ἡ διήμερη αὐτή
ἐκστρατεία γιά τήν νόσο Alzheimer ἀνακουφίζει δεκάδες-ἑκατοντάδες συνανθρώπους μας, καθώς τούς δόθηκε ἡ δυνατότητα ἑνός δωρεάν τέστ μνήμης, ἀλλά ἔδωσε
τήν εὐκαιρία ἐνημέρωσης καί στήριξης σέ
δεκάδες ἄλλους συνανθρώπους μας, οἱ
ὁποῖοι καλοῦνται νά ἀντιμετωπίσουν τήν
νόσο στό οἰκεῖο τους περιβάλλον. Εὐχαριστοῦμε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο
πού συγκατατέθηκε γιά τήν δράση αὐτή,
ὡς καί τόν Γενικό Δ/ντή ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
κ. Δήμτσα γιά τήν διαχρονική στήριξή του
στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεώς μας», κατέληξε ὁ κ. Ἀμφιλόχιος. Ὁ κ.
Δήμτσας ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν
ἐπίσκεψη αὐτή, λέγοντας: «Διαπιστώνοντας τό σπουδαῖο καί οὐσιαστικό πολύπλευρο ἔργο πρωτοβάθμιας φροντίδας καί
περίθαλψης πού γίνεται στό Ἀννουσάκειο
Ἵδρυμα καί στά πλαίσια Ἀδελφοποίησης
μέ τό «Καρέλλειο» Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πραγματοποιοῦμε τήν
διήμερη αὐτή ἐκστρατεία γιά τήν νόσο
Alzheimer, καθώς τό πρόβλημα δέν ἀφορᾶ
μόνον τόν ἀσθενῆ, ἀλλά καί τό οἰκογενειακό του περιβάλλον. Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβ.
κ. Ἀμφιλόχιο ὡς καί τόν ἀκούραστο Δ/ντή
τοῦ Ἀννουσάκειου Αἰδεσ. π. Ἀντώνιο Ἀρετάκη γιά τήν ὄμορφη συνεργασία καί τήν
ἀβραμιαία φιλοξενία τους».
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δωρεεσ ΥΠΕΡ ενισχυσεωσ
Του κοινωνικου και φιλανθρωπικου εργου
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ἀνώνυμος ....................................... 500€
Εὐτύχιος & Εὐτυχία Παπαγρηγοράκη .
.......................................................... 100€
Περσεφόνη Κουνιάκη ..................... 50€
Νικόλαος Μαρκαντώνης ................ 15€
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς ...... 120€
Ἀντώνιος Χατζηγιαννάκης ........... 100€
Ἰωάννα Παπουτσάκη ....................... 60€
Ἀνώνυμος ....................................... 100€
Σύλλογος Κυριῶν & Δίδων Καστελίου
«Ἡ Κοινωνική Πρόνοια» ............. 300€
Ἀντωνία Λαζοπουλάκη ................... 20€
Οἰκογ. Ἰωάννου Κουτσαυτάκη, ἀντί
στεφάνου καί εἰς μνήμην του ....... 100€
Οἰκογ. Βαρδῆ Μαρακάκη, εἰς μνήμην
Ἰωάννου Κουτσαυτάκη ................. 100€
Ἀντί μνημοσύνου καί εἰς μνήμην Αἰκατερίνης Τζιάκη, Πρεσβυτέρας, ἡ οἰκογένειά της ....................................... 200€
Ἱερός Ναός Ἁγ. Χαραλάμπους Καλλιθέας - Χρυσαυγῆς Κισάμου .......... 100€
Σοφία Ντουσάκη, εἰς μνήμην συζύγου
της Νικηφόρου καί ἀδελφῆς της Μαρίας ..................................................... 200€
Μαρία Κοσμαδάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Δημητρίου Κοσμαδάκη, ἰατροῦ ................................................. 400€
Ἀποστολάκης Νικόλαος ............... 200€
Οἰκογ. Αἰδεσιμολ. Νικολάου Καπῆ,

εἰς μνήμην γονέων των Ζαχαρίου &
Ἀνδρονίκης Χαρχαλάκη ................ 100€
Ἐνορία Παλαιοχώρας .................... 150€
Ἀνδριανή Καλαϊτζάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Νικολάου Καλαϊτζάκη .100€
Κωνσταντινίδου Ἰωάννα............ 2.000€
Πανοσ. Ἀρχιμ. Παντελεήμων Παπαδόπουλος ............................................. 150$
Ἐνορία Παλαιοχώρας .................... 200€
Ἀφροδίτη Gretan ........................ 2.000€
Σύλλογος ἀπανταχοῦ Κατσοματαδιανῶν........................................... 1.000€
Ἀνώνυμος..................................... 1.000€
Παπαιωάννου Ἑλένη................... 1.500€
Διονύσιος και Χρυσούλα Φουντουλάκη, εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν
των ................................................... 100€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Νικολάου Ἀνδρονικάκη........
.......................................................... 100€
ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀντώνιος Ἀντωνακάκης, ἀντί 9/μήνου
μνημοσύνου εἰς μνήμην μητρός του
Ἰσμήνης ........................................... 150€
Παντελεήμων Πάσχος, εἰς μνήμην συ-
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ζύγου του Νίκης Πάσχου ................ 50€
Γεώργιος καί Θεόδωρος Παπαδάκης,
εἰς μνήμην Πλάτωνος Παπαδάκη .........
125,70€
Οἰκογ. Δημητρίου Βαρδαλάκη, ἀντί
στεφάνου καί εἰς μνήμην μητρός του
Ἐλευθερίας Βαρδαλάκη ................ 300€
Οἰκογ.Κων/νου Βαρδαλάκη, ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην μητρός του Ἐλευθερίας Βαρδαλάκη ............................. 200€
Οἰκογ. Κων/νου Βαρδαλάκη (Ἱεροψάλτου), ἀντί στεφάνου καί εἰς μνήμην Ἐλευθερίας Βαρδαλάκη ........... 50€
Οἰκογ. Ἐλευθερίου Βαρδαλάκη, ἀντί
στεφάνου καί εἰς μνήμην Ἐλευθερίας
Βαρδαλάκη ....................................... 50€
Οἰκογ. Γεωργίου Μιχαήλ Βαρδαλάκη,
ἀντί στεφάνου καί είς μνήμην Ἐλευθερίας Βαρδαλάκη ............................... 50€
Οἰκογ. Ἀθανασίου Βαρδαλάκη, ἀντί
στεφάνου καί εἰς μνήμην Ἐλευθερίας
Βαρδαλάκη ....................................... 50€
Οἰκογ. Εὐτυχίας Νικ. Φραγκιουδάκη,
ἀντί στεφάνου καί εἰς μνήμην Ἐλευθε-

ρίας Βαρδαλάκη ............................... 50€
Οἰκογ. Κων/νου Πατσουράκη, ἀντί
στεφάνου καί εἰς μνήμην Ἐλευθερίας
Βαρδαλάκη ....................................... 50€
Οἰκογ. Εὐαγγελίας Πατσουράκη, ἀντί
στεφάνου καί εἰς μνήμην Ἐλευθερίας
Βαρδαλάκη ....................................... 50€
Οἰκογ. Μαρίας ΠαπαδαντωνάκηΧρυσῆς Δούκα, ἀντί στεφάνου καί εἰς
μνήμην Ἐλευθερίας Βαρδαλάκη .... 50€
Οἰκογ. Ἀντωνίας & Ἐμμανουήλ Ἐλευθερίου Παπαδαντωνάκη, ἀντί στεφάνου καί εἰς μνήμην Ἐλευθερίας Βαρδαλάκη ................................................... 60€
Οἰκογ. Ἰωσήφ Γκαγκαουδάκη, ἀντί
στεφάνου καί είς μνήμην Ἐλευθερίας
Βαρδαλάκη ....................................... 50€
Εἰρήνη Μαλανδράκη, ἀντί 5/ετοῦς
μνημοσύνου καί εἰς μνήμην συζύγου
της Γεωργίου Μαλανδράκη .......... 100€
Οἰκογ. Ἠλία Μπομπολάκη ............. 50€
Γεωργία Γεωργ. Μανωλακάκη, ἀντί
στεφάνου καί εἰς μνήμην συζύγου της
Γεωργίου Μανωλακάκη ................ 300€

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, Θεῷ
δανείζει” (Παρ. 19,7)
“Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ
Θεός” (Β΄ Κορ. 9,7)
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