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***
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον.
Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ πόνων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν κρίσεων, τῶν παθῶν
καὶ τῶν ἐχθροτήτων, τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν
ἀπογοητεύσεων, προβάλλει μὲ τὴν ἰδίαν ὡς καὶ
ἄλλοτε γοητείαν, πραγματικὸν καὶ σύγχρονον
ὅσον ποτέ, τὸ μυστήριον τῆς ἐνανθρωπίσεως
τοῦ Θεοῦ, προτρεπόμενον ἵνα «δικαιοσύνην
μάθωμεν οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (πρβλ.
Ἠσ. κς΄, 9), ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ»
(Λουκ. β΄, 11).
Ἀτυχῶς, ὅμως, κατὰ τὴν ἐποχήν μας, πολλοὶ ἄνθρωποι σκέπτονται, ὅπως ὁ ἐκτελεστὴς
ἐκεῖνος τῶν νηπίων Ἡρώδης, ὁ ἄνομος καὶ
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ἀδίστακος, καὶ ἐξολοθρεύουν τοὺς
συνανθρώπους των διὰ ποικίλων
τρόπων. Ὁ στρεβλωμένος ἀπὸ τὴν
ἐγωκεντρικότητά του νοῦς τοῦ ἐξουσιαστοῦ τοῦ κόσμου τούτου, ὁ ὁποῖος
προσωποποιεῖται εἰς τὸ φονικὸν
πρόσωπον τοῦ Ἠρώδου, εἶδε παραδόξως κίνδυνον διὰ τὴν ὑπόστασίν
του τὴν γέννησιν ἑνὸς ἀθώου Παιδίου. Καὶ ὡς καταλληλότερον τρόπον
διὰ τὴν προφύλαξιν τῆς κοσμικῆς
ἐξουσίας του ἀπὸ τὸν κίνδυνον, τὸν
ὁποῖον ἐνέπνεεν εἰς αὐτόν -κατὰ τὴν
ἄποψίν του- ἡ γέννησις τοῦ Παιδίου,
ἐπέλεξε τὴν ἐξολόθρευσίν του.
Διὰ νὰ σωθῇ ἀπὸ τὰς φονικὰς
διαθέσεις τὸ Βρέφος Ἰησοῦς, διὰ
τὸ ὁποῖον ὡμίλησαν οἱ Ἄγγελοι,
ἠναγκάσθη νὰ φύγῃ εἰς Αἴγυπτον,
καταστὰν οὕτω, θὰ ἐλέγομεν μὲ τὴν
ὁρολογίαν τῆς ἐποχῆς μας, «πολιτικὸς πρόσφυξ», ὁμοῦ μετὰ Μαρίας
τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ, τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, καὶ τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ.
Εἰς τὴν ἐποχήν μας, θεωρουμένην
ὡς ἐποχὴν προόδου, πολλὰ παιδία
ἀναγκάζονται νὰ καταστοῦν πρόσφυγες ἀκολουθοῦντα τοὺς γονεῖς των,
διὰ νὰ σώσουν τὴν ζωήν των, τὴν
ὁποίαν ὑποβλέπουν ποικιλώνυμοι
ἐχθροί των. Τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀποτελεῖ ὄνειδος διὰ τὸ ἀνθρώπινον γένος.
Διὸ καὶ ἐπὶ τῇ Γεννήσει τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ λυτρωτοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, διακηρύττομεν
ἀπὸ τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ
καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὅτι αἱ κοινωνίαι πᾶσαι πρέπει νὰ

ἐξασφαλίσουν τὴν ἀσφαλῆ ἀνάπτυξιν τῶν παιδίων καὶ νὰ σεβασθοῦν
τὸ δικαίωμά των εἰς τὴν ζωήν, εἰς
τὴν παιδείαν καὶ εἰς τὴν κανονικὴν
ἀνάπτυξίν των, τὴν ὁποίαν ἠμπορεῖ
νὰ ἐξασφαλίσῃ ἡ ἀνατροφὴ καὶ διαπαιδαγώγησίς των ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας, μὲ
βάσιν τὰς ἀρχὰς τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀλληλεγγύης, ἀγαθῶν τὰ ὁποῖα κομίζει εἰς
ἡμᾶς σήμερον ὁ δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθεὶς
Κύριος.
Ὁ τεχθεὶς Σωτὴρ καλεῖ ὅλους
νὰ ἀποδεχθῶμεν τὸ μήνυμα τοῦτο
τῆς
σωτηρίας
τῶν
ἀνθρώπων.
Εἶναι ἀληθὲς ὅτι εἰς τὴν μακρὰν
ἀνθρωπίνην ἱστορίαν οἱ λαοὶ ἐπραγματοποίησαν πολλὰς μετακινήσεις
καὶ ἐποικισμούς. Ἠλπίζομεν ὅμως
ὅτι, μετὰ τοὺς δύο παγκοσμίους
πολέμους καὶ τὰς περὶ τῆς εἰρήνης
διακηρύξεις ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν ἡγετῶν καὶ ὀργανισμῶν, αἱ
σύγχρονοι κοινωνίαι θὰ ἠδύναντο νὰ
ἐξασφαλίσουν τὴν εἰρηνικὴν διαβίωσιν τῶν ἀνθρώπων εἰς τὰς χώρας των.
Ἀτυχῶς, τὰ γεγονότα διαψεύδουν τὴν
ἐλπίδα, διότι μεγάλαι μᾶζαι ἀνθρώπων πρὸ τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐξολοθρεύσεώς των ἀναγκάζονται νὰ λάβουν
τὴν πικρὰν ὁδὸν τῆς προσφυγιᾶς.
Ἡ διαμορφουμένη αὕτη κατάστασις, μὲ τὸ διαρκῶς ὀγκούμενον
κῦμα τῶν προσφύγων, αὐξάνει τὰς
εὐθύνας ἡμῶν, ὅσων ἔχομεν εἰσέτι
τὴν εὐλογίαν νὰ ζῶμεν εἰρηνικῶς καὶ
μὲ κάποιαν ἄνεσιν, νὰ μὴ μένωμεν

124 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 51, Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2015

ἀναίσθητοι ἐνώπιον τοῦ καθημερινοῦ
δράματος χιλιάδων συνανθρώπων
μας, ἀλλὰ νὰ ἐκφράσωμεν εἰς αὐτοὺς
τὴν ἔμπρακτον ἀλληλεγγύην καὶ
ἀγάπην μας, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι
κάθε εὐεργεσία πρὸς αὐτοὺς ἀποβαίνει εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ τεχθέντος
καὶ σάρκα λαβόντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,
ὁ Ὁποῖος ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ὄχι
ὡς βασιλεύς, ὄχι ὡς ἐξουσιαστής, ὄχι
ὡς δυνάστης, ὄχι ὡς πλούσιος, ἀλλὰ
ἐτέχθη ὡς γυμνὸν καὶ ἀνυπεράσπιστον Βρέφος, εἰς σμικρὸν σταῦλον,
ἄνευ ἑστίας, ὅπως ζοῦν αὐτὴν τὴν
στιγμὴν χιλιάδες συνανθρώπων μας,
καὶ ἠναγκάσθη ἐκ τῶν πρώτων ἐτῶν
τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του νὰ ξενιτευθῇ
εἰς χώραν μακράν, διὰ νὰ σωθῇ ἐκ τοῦ
μίσους τοῦ Ἡρώδου. Τῶν νηπίων τῶν
σημερινῶν προσφύγων, θὰ ἐλέγομεν,
τὸ ἀθῷον αἷμα ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα
πίνουν, τοῦ δὲ Ἡρώδου ἡ ἀνασφαλὴς
ψυχή «τὸ κρῖμα ἐδέξατο».
Αὐτὸ τὸ τεχθὲν καὶ εἰς Αἴγυπτον
πορευόμενον Θεῖον Βρέφος εἶναι ὁ
πραγματικὸς ὑπερασπιστὴς τῶν σημερινῶν προσφύγων, τῶν διωκομένων
ὑπὸ τῶν συγχρόνων Ἡρωδῶν. Αὐτό,
τὸ Βρέφος Ἰησοῦς, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
«ἐγένετο τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής»
(πρβλ. Α΄ Κορ. θ΄, 22), σύμμορφον πάντων ἡμῶν, τῶν ἀδυνάτων, τῶν ἐξουθενημένων, τῶν κινδυνευόντων, τῶν
προσφύγων. Ἡ συμπαράστασις καὶ ἡ
βοήθεια ἡμῶν πρὸς τοὺς διωκομένους
καὶ ἐκτοπιζομένους συνανθρώπους
μας, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, γένους καὶ
θρησκείας, θὰ εἶναι διὰ τὸν τεχθέντα

Κύριον δῶρα πολυτιμότερα τῶν δώρων τῶν μάγων, θησαυροὶ τιμιώτεροι
«χρυσοῦ καὶ λιβάνου καὶ σμύρνης»
(πρβλ. Ματθ. β΄, 11), πλοῦτος πνευματικὸς ἀναφαίρετος καὶ μόνιμος, ὁ
ὁποῖος δὲν θὰ φθαρῇ ὅσοι αἰῶνες καὶ
ἐὰν παρέλθουν, ἀλλὰ θὰ μᾶς ἀναμένῃ
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.
Ἂς προσφέρωμεν ἕκαστος ὅ,τι
δυνάμεθα εἰς τὸν ἐν τῷ προσώπῳ
τῶν προσφύγων ἀδελφῶν μας ὁρώμενον Κύριον. Ἂς προσφέρωμεν εἰς
τὸν ἐν Βηθλεὲμ τικτόμενον σήμερον
μικρὸν Χριστὸν αὐτὰ τὰ τίμια δῶρα
τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας καὶ τῆς φιλανθρωπίας, μιμούμενοι τὴν Αὐτοῦ
εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἂς προσκυνήσωμεν Αὐτὸν μετὰ τῶν ἀγγέλων, τῶν
μάγων, τῶν ἁπλοϊκῶν ποιμένων, κράζοντες τό «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ
ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄, 14), σὺν πᾶσι τοῖς
Ἁγίοις.
Ἡ χάρις καὶ τὸ πλούσιον ἔλεος
τοῦ πρόσφυγος Βρέφους Ἰησοῦ
εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν!
Χριστούγεννα ‚βιε΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν

Τεῦχος 51, Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 « ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....

125

Ἐγκύκλιος
Χριστουγέννων
(4/2015)

«Ἀλλ᾽ ὅτε ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν ἔψαλε τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ
ἐγεννήθη ὁ Χριστός», τότε αἱ μορφαὶ τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νὰ
ἐφαιδρύνθησαν εἰς τοὺς τοίχους∙
«ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καὶ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς
ἐνθουσιῶν ἔλαβε τὴν ὑψηλὴν καλάμην καὶ ἔσεισε τὸν πολυέλεον μὲ
τὰς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας.
«Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ», κ᾽ ἐσείσθη ὁ ναὸς ὅλος
ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνὴν τοῦ παπα-Φραγκούλη μετὰ πάθους ψάλλοντος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες,
τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι»,
καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ζωγραφιστοί, οἱ
περικυκλοῦντες τὸν Παντοκράτορα
ἄνω εἰς τὸν θόλον, ἔτειναν τὸ οὖς,
ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τὸν
ὕμνον.»
(Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης,
«Στό Χριστό στό Κάστρο»)

Ἀδελφοί μου,
Μέ τά λόγια αὐτά περιγράφει ὁ ἅγιος
τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στό διήγημά
του «Στό Χριστό, στό Κάστρο» τά Χριστούγεννα ἔτσι ὅπως τά ζοῦσε, τά βίωνε ὁ ἴδιος.
Καθώς τί ἄλλο εἶναι τά Χριστούγεννα παρά
ἡ φιλάνθρωπη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ στούς
ἀνθρώπους, τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο, ἡ Σάρκωση δηλαδή τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό «πάντων καινῶν καινότατον, τό μόνον
καινόν ὑπό τόν ἥλιον» κατά τόν Ἅγ. Ἰωάννη
Δαμασκηνό; Τί ἄλλο παρά ἡ ἀποκάλυψη μέσα στόν ἱστορικό χρόνο
τοῦ σεσιγημένου μυστηρίου τῆς
Θείας οἰκονομίας; «Ἐτέχθη ὑμῖν
σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος». (Λουκ., 2,11).
Ὁ φύσει Θεός προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση γιά
νά καταστήσει ὅλους ἐμᾶς
κοινωνούς τῆς Θεότητός
Του. Ὁ Χριστός μέ τή γέννησή Του, τήν πρόσληψη δηλαδή
τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ἔσωσε καί
σώζει - ἐλευθερώνει τόν κόσμο καί
τόν ἄνθρωπο, προσφέροντάς του λύτρωση, ἐλπίδα καί χαρά.
Ὅμως, ἀδελφοί μου, γεννᾶται εὔλογο
τό ἐρώτημα: Τί νόημα ἔχουν ἄραγε σήμερα
τά Χριστούγεννα; Πῶς τά βιώνουμε καί τί
ὠφελούμαστε ἀπό τόν τρόπο πού τά ἑορτάζουμε; Πόσο μᾶς ἀγγίζει ἡ μεγάλη αὐτή ἑορτή καί χαρά τῆς Ἐκκλησίας μας; Εἶναι ἀλήθεια πώς ζοῦμε σέ χαλεπούς καί ὀμιχλώδεις
καιρούς. Θαμπό τό κλίμα τό κοινωνικοῦ καί
ὄχι μόνο περίγυρου. Ζόφος καί γενικευμένη ἀβεβαιότητα τά χαρακτηριστικά του. Οἱ
ἑστίες κρίσεις πολλαπλασιάζονται, οἱ ἀνισότητες αὐξάνονται. Συστήματα καί ἰδεολογίες
καταρρέουν καί ἀπογοητεύουν. Θυσίες χωρίς
ἐλπίδα. «Σύμφωνα συμβίωσης» ἔρχονται νά
ἀντιπαρατεθοῦν στίς αἰώνιες καί διαχρονικές
ἀρχές καί ἀξίες τοῦ Γένους μας, μέ τίς ὁποῖες

Α
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γαλουχήθηκαν καί ἀνατράφηκαν γενεές γενεῶν, μέ συνέπεια νά ἀπειλεῖται καί νά
ξεθεμελιώνεται ὁ ἱστός τῆς οἰκογένειας.
Ὁ εὐδαιμονισμός καί ὁ φιλόυλος βίος μᾶς
εὐτέλισαν καί μᾶς χρεοκόπησαν ἠθικά. Καί
ὁ εὐτελισμός συνεχίζεται… Καθημερινά
γινόμαστε μάρτυρες σύγχρονων ἐγκλημάτων τῆς ἀνθρωπότητας, ὅπως αὐτά πού
συμβαίνουν στήν Μεσόγειο, τήν Μέση
Ἀνατολή καί ἀλλοῦ, μέ τίς ἑκατόμβες τῶν
θυμάτων τῆς ἀνθρώπινης ἀδηφαγίας καί
ἀνθρωποφαγίας, ἀνήμποροι καί ἀδύναμοι
νά ἀντιδράσουμε καί νά ἀντισταθοῦμε.
Πῶς λοιπόν θά ξεφύγουμε ἀπό τήν
φυλακή τῆς αὐτάρκειάς μας; Πῶς
θά ὑπερβοῦμε τά τείχη τῆς
ἀτομικότητάς μας; Τό ψῦχος
τῆς μοναξιᾶς; Τήν ἐπιθυμία
τῆς ἰδιοτέλειας; Τήν ἔνδεια
πνευματικῶν προτύπων
καί τήν ἀλλοτρίωση τῶν
προσώπων; Ἀπό πού θά
ἀνατείλει καί πάλι ἡ ἐλπίδα καί τό φῶς;
«Ἀνέτειλας Χριστέ ἐκ
Παρθένου, νοητέ Ἥλιε τῆς Δικαιοσύνης καί Ἀστήρ σέ ὑπέδειξεν,
ἐν Σπηλαίῳ χωρούμενον τόν ἀχώρητον», ψάλλει καί διαλαλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας
τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα καί ἑορτή τῆς Γέννας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Τό φῶς πού
εἶχε προφητέψει ὁ προφήτης Ἡσαΐας ἀνέτειλε. Ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Χριστός,
ἦρθε καί ἔρχεται. «Χριστός γεννᾶται!». Καθημερινά ὄχι μόνον στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ πού συνέβη σέ ἱστορικό χρόνο, ἀλλά
σέ κάθε ταπεινή καί καθαρή ψυχή καί καρδιά. Καί σήμερα ὁ Χριστός γεννᾶται στίς
καρδιές ἐκείνων πού ἀντιστέκονται σθεναρῶς καί μέ τό ὅποιο κόστος, στήν εὐτέλεια, τήν ἁμαρτία, τήν ἐγωπαθῆ αὐτάρκεια,
τό ψεῦδος. Ἐκείνων πού δέν ἐπέλεξαν τήν
ψεύτικη γοητεία καί λάμψη τοῦ παροδικοῦ,
τοῦ κίβδηλου καί τοῦ ἐφήμερου ἔναντι τοῦ
αἰώνιου, τοῦ αὐθεντικοῦ καί τοῦ ἀληθινοῦ.

Ὅταν ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἀδελφοί μου,
ἀνοίγεται στό Φῶς, οἱ ναρκωμένες συνειδήσεις ξυπνοῦν ἀπό τόν λήθαργο καί ἡ
θέληση γιά τό καλό δυναμώνει. Μιά νέα
ζωή βλασταίνει καί ἀνθοφορεῖ. Ἡ σύγχυση
ὑποχωρεῖ. Τά ἐρωτήματα πού βασανίζουν
τό νοῦ βρίσκουν τήν ἀπάντησή τους. Ἡ
καρδιά ἀναπνέει ἐλεύθερα. Ὁ Χριστός, ὁ
ζωογόνος πνευματικός Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, Αὐτός μόνο μπορεῖ νά διαλύσει τούς
πάγους τοῦ μίσους καί τῆς ἀδικίας πού
ἁπλώνονται στήν γῆ μας.
Ἡ ἐλπίδα μας, λοιπόν, στόν κόσμο
τῆς κρίσης ἔχει ὄνομα καί εἶναι ὁ Χριστός!
Αὐτός μόνο μπορεῖ νά γίνει ἡ ἀληθινή ἐλπίδα μας, χωρίς ὑπαρξιακά κενά καί κατάθλιψη. Αὐτός μόνο μπορεῖ νά καθαρίσει τό
μυαλό μας, νά θερμάνει τίς καρδιές μας, νά
τίς ζωογονήσει, νά τίς ἀναγεννήσει. Ἀρκεῖ
νά Τόν ἐμπιστευτοῦμε. Ἀρκεῖ νά ἀνοίξουμε
διάπλατα τίς καρδιές μας νά φωτιστοῦν καί
νά πλημυρίσουν ἀπό τό Ἀνέσπερο φῶς τοῦ
Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ. Τότε αὐτή ἡ κρίση,
ἀλλά καί ὅποια κρίση δέν θά μπορέσει νά
μᾶς στερήσει τό νόημα τῆς ζωῆς, πού λέγεται Χριστός! Εὔχομαι καί ταπεινά προσεύχομαι νά γευθοῦμε καί νά ζήσουμε ὅλοι
μας τά φετινά Χριστούγεννα, τήν μεγάλη
αὐτή χαρά καί ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ,
ΑΔΕΛΦΟΙ!
Εὐφρόσυνα, αἰώνια, χαρούμενα, ἀληθινά Χριστούγεννα!
Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς
τῆς ἐν Κυρίῳ Τεχθέντι ἀγάπης,
Ὁ Ἐπίσκοπος
καί Πνευματικός σας Πατέρας
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Ἡ Διαθήκη τοῦ γέρο-κρητικοῦ *
«Ἀποθνήσκων τέκνον
γνήσιον τῆς Ἀνατο
λικῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ, ἐντέλλομαι
τούς υἱούς μου, ἀγα
πητά μου τέκνα, ἵνα
διατελῶσι πιστά καί
ἀφοσιωμένα εἰς τήν
πάτριον αὐτῶν θρη
σκείαν. Παραγγέλνω
ἑπομένως αὐτῶν ἵνα
ἀκριβῶς ἐκπληροῦσι
τά χριστιανικά καθή
κοντά των καί διαφυ
λάττουν ἄμεμπτα τά
χριστιανικά ἔθιμα τῆς
πατρίδος...».

* Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου.
Ἀπό τό βιβλίο «Τῶν
γονιῶν μου Γῆ ἱερή καί
πῶς νά σέ ξεχάσω».
Ἔκδοση: Κοινωφελές
Ἵδρυμα "Ἁγία Σοφία"
Ἀποκορώνου. Χανιά
2015

Τή Διαθήκη αὐτή, τήν ὁποίαν ἀντιγράφω ἀπό τό βιβλίο τοῦ Καθηγητοῦ Θεοχάρη Δετοράκη «Στέφανος Ξανθουδίδης» (Ἡράκλειο Κρήτης 1900, σελ. 23 κ.ἐ.) ἔκανε
ἕνας Κρητικός ὁπλαρχηγός, ὁ Ἀντώνιος Μ. Ξανθουδίδης
ἀπό τό χωριό Ἀβδού Πεδιάδος, τήν Μεγάλη Τετάρτη 29
Μαρτίου 1895. Καί τήν ἀπευθύνει στούς πέντε γιούς του:
1) Ἰωάννη, Ζωγράφο, 2) Ἐμμανουήλ, Συμβολαιογράφο, 3) Μανοῦσο, Ἰατρό 4) Δαυίδ, Δικηγόρο καί 5)
Στέφανο, Ἀρχαιολόγο.
Εἶναι δηλ. ὁ πατέρας τοῦ μεγάλου καί παγκόσμια
γνωστοῦ Στέφανου Ξανθουδίδη, πού ὁ κ. Δετοράκης τόν
χαρακτηρίζει πολύ σωστά «κορυφαῖον ἐκπρόσωπον τῶν
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί Πατριάρχην τῶν Κρητολογικῶν Μελετῶν...».
Καί σχολιάζω τή Διαθήκη αὐτή τοῦ Κρητικοῦ ὁπλαρχηγοῦ γιά δύο λόγους: Πρῶτον, γιά νά θυμούμαστε καί
μεῖς οἱ σημερινοί Κρητικοί τίς παραγγελιές καί παρακαταθῆκες π’ ἄφηναν στά παιδιά των οἱ παπποῦδες μας, καί
δεύτερον γιά νά βλέπομε μέ ποιές «ἀρετές» ξεκινοῦσαν
οἱ νέοι της Κρήτης, ἐκεῖνοι πού τή λευτερώσανε καί τήν
τιμήσανε ἄλλοι μέ τ’ ἅρματα, κι ἄλλοι μέ τά γράμματά
των.
«Ἀποθνήσκων τέκνον γνήσιον τῆς Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας...».
Ἀστυνομικές ταυτότητες, πού ὁρίζουν τό «θρήσκευμα» δέν εἶχαν σίγουρα οἱ Κρητικοί τά χρόνια ἐκεῖνα. Μά
τὄχαν καμάρι καί τιμή των νά βαπτιστοῦνε ὀρθόδοξοι
καί νά παραμείνουν ὀρθόδοξοι. Νά ἀνήκουνε στή Μεγάλη Ἀνατολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού μέ καθέδρα
τήν Κωνσταντινούπολη, τό κλεινό καί περιλάλητο Βυζάντιο, ἐφώτισε ἔθνη καί δημιούργησε ἀθάνατους πολιτισμούς σ’ ὅλους τούς λαούς πού βάπτισε στήν Κολυμπήθρα τοῦ Χριστοῦ. Κι ἀνάμεσα σ’ αὐτούς καί τό Ἑλληνικό
μας Γένος...
Γνήσιον τέκνον τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Καμαρώνω καί συγκινοῦμαι μ’ αὐτή τήν σεμνή καί ἡρωική
ὁμολογία τῶν παππούδων μας. Ἐκείνων πού κρατήσανε
τή γνησιότερη ταυτότητα τῆς Κρήτης, μέσα σ’ ὅλες τίς
ὀδυνηρές καί ἐπικίνδυνες ἱστορικές της περιπέτειες.
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Γιά ποιό πράγμα ὅμως καμαρώνομε καί ὑπερηφανευόμαστε οἱ σημερινοί
Κρητικοί; Γιά τίς τσιμεντόπλακες καί
τίς λαμαρίνες μας; Γιά τά πτυχία τῶν
ἀπεργιῶν καί τῶν καταλήψεων; Γιά τίς
μηδενιστικές ἰδεολογίες καί τίς φτηνές
κομματολογίες μας; Γιά τίς πονηρές
ψευδοθρησκεῖες καί τίς ὕπουλες Μασωνίες πού κουβαλοῦμε ἀπό ξένα πρακτορεῖα καί διαφθορεῖα συνειδήσεων;
Ποιό εἶναι τό «εἰδικό βάρος», πού κάνει
ἐπιτέλους τήν προσωπικότητα καί τήν
ταυτότητα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου
τοῦ τόπου μας;
Καί ποιά εἶναι ἡ πνευματική κληρονομιά, ἡ παρακαταθήκη πού ἀφήνει
στά παιδιά του, αὐτός ὁ ἀλλοτριωμένος
«Κρητικός». Στήν καλύτερη περίπτωση, ἡ Διαθήκη τῶν σημερινῶν γονιῶν
στά παιδιά των εἶναι φροντιστήρια,
ἀνεμοπτυχία, ψευτοθεσοῦλες. Καί τά
ἴδια τά παιδιά δέν ἔχουν νά ζητήσουν
ἀπό τούς γονεῖς τους τίποτα ἄλλο ἀπό
τό χαρτζιλίκι…
Χαρτζιλίκι σπάταλο, πού τό παίρνουν συχνά μέ τόσους ἐκβιασμούς...
Ὑπῆρχε κάποτε ἡ Ἱερή ἐντολή τοῦ Δεκάλογου: «Τίμα τόν πατέρα σου καί τή
μητέρα σου». Γενεές, γενεῶν λαῶν καί
πολιτισμῶν μορφωθήκανε μέ αὐτή τήν
παιδαγωγική ἀρχή τοῦ σεβασμοῦ τῶν
γονιῶν πού κλείνει μεσά της τά βαθύτερα καί ὑγιέστερα βιολογικά καί ψυχικά μυστικά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Κι ὅμως, κι αὐτή τήν περίσεμνη πατρογονική Διαθήκη, ἡ ἀποσύνθεση καί παρακμή τῆς ἐποχῆς μας, τήν πέταξε στό
καλάθι τῶν ἀχρήστων. Βλαστήμησε τήν
ἱερότητα τοῦ γονιοῦ σάν «καταπίεση»
καί ἔσκαψε λάκκο καί χάσμα μέγα ἀνάμεσα στίς ἀνθρώπινες γενιές. Καί κοντά
στήν ἱερότητα τοῦ γονιοῦ, ἡ παιδαγωγική αὐθεντία τοῦ δασκάλου, ἡ σοφία

καί ἀρετή τοῦ Ἁγίου, ἡ εὐθύνη καί τό
χρέος τοῦ Ἄρχοντα, γκρεμίστηκαν κι
αὐτά. Κι ἔμειναν μόνο οἱ νόμοι τῆς ζούγκλας, τῶν ναρκωτικῶν καί τοῦ σέξ νά
κυβερνοῦν τή ζωή μας. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πολλοί στήν ἐποχή μας, δέ
θέλουν τό παρελθόν. Γιατί δέν θέλουν
τήν Ἱστορία καί τήν βλαστημοῦνε σάν
ἄχρηστο «κατεστημένο». Εἶναι ἐκεῖνοι,
πού δέ θέλουν νά ὑπάρχει τό καλό καί
τό καλύτερο, γιατί αὐτά ἐλέγχουν. Εἶναι
κεῖνοι, πού δέν θέλουν νά ὑπάρχει μέτρημα καί σύγκριση, γιατί ἡ σύγκριση
ξεσκεπάζει τή μικρότητα καί τή γυμνότητά των. Εἶναι κεῖνοι, πού γκρεμίζουν
τά κονίσματα τῶν αἰωνίων ἀξιῶν, γιά νά
βάλουν στή θέση των τά ρυπαρά εἴδωλα
τοῦ ἑαυτοῦ των. Εἶναι κι αὐτό ἕνα μοντέλο «φασισμοῦ» πού δυναστεύει τόν
πνευματικό κόσμο τῆς ἐποχῆς μας.
Ξαναδιαβάζω τή Διαθήκη τοῦ γέρο
Κρητικοῦ, πού γέννησε τόν Πατριάρχη
τῶν Κρητολογικῶν μελετῶν καί σκέπτομαι πῶς φτάσαμε σ' αὐτό τό κατάντημα:
Πόσοι δουλέψανε, στ’ ὄνομα τάχα
τῆς προόδου, ἄλλοι ἀπό ἄγνοια κι ἄλλοι
ἀπό δολιότητα, ναί ἀπό ὁλοφάνερη δολιότητα, γιά νά φτάσομε σ’ αὐτό τό χαλασμό; Καί πόσοι πρέπει νά δουλέψουν
τώρα ἀντίστροφα μέ τιμιότητα, περισυλλογή, εὐθύνη καί ὑπομονή, γιά νά
σηκωθεῖ πάλι ἡ Κρήτη στά πόδια της
καί νά κτιστεῖ ὁ νέος καλύτερος κόσμος;
Πόσοι εἶναι ἕτοιμοι νά γίνουν προφῆτες
καί Μάστοροι αὐτοῦ του κόσμου; Νιᾶτα
τῆς Κρήτης. Παιδιά τῶν «ἀντρειωμένων» σηκωθεῖτε...
(Καστέλι 18 Μαρτίου ’91)
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ος ἦταν πολύ ἀγαπητός στήν Ἐκκλησία τῆς
Κρήτης. Εἶχε κάποια χαρακτηριστικά πού
πρέπει νά τά ἐπισημάνουμε, γιατί ἀποτελοῦν
ὑποθῆκες γιά ὅλους μας.
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης ὑπῆρξε
πρότυπο Ἱεράρχου. Ἁγνός καί τίμιος, εὐθύς
καί ἀνιδιοτελής. Συνετός καί σώφρων. Συγχωρητικός, ἀλλά προπάντων δίκαιος. Σεμνός, ταπεινός, διακριτικός, ἀφιλάργυρος,
φιλάνθρωπος, εὐγενής, φιλακόλουθος,
φιλομόναχος, ἔγινε «τύπος τῶν πιστῶν ἐν
λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ» (Α΄ Τιμ. 11, 12-13)
ἀγάπησε πολύ τούς ἀνθρώπους καί τόν τόπο
ἀλλά ἐπίσης κέρδισε τόν σεβασμό καί τήν

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον
Νεκταρίου Ἀρχιερέως
«Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθης καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν μετετέθης.
Ἠρπάγης, μή κακίᾳ ἀλλάξῃ σύνεσίν σου
ἤ δόλος ἀπατήση τήν ψυχήν σου» (πρβλ.
Σοφ. Σολ. 4:10-11).
Μόνο μέ αὐτά τά λόγια του Ἁγίου
Πνεύματος, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μπορῶ νά
δώσω τήν ἀπάντηση πού ἀπαιτοῦν τά ἀμείλικτα ἐρωτήματα τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς
καί ὑπόστασής μας γιά τήν πρόωρη κοίμηση τοῦ πολυαγαπημένου καί πολυσέβαστου Γέροντά μας.
Ἡ κοίμησή του μᾶς λυπεῖ ἀφάνταστα.
Τόν ἀγαπούσαμε. Δακρύσαμε πολύ στόν
πόνο του. Προσευχηθήκαμε πολλές φορές γιά τή σωτηρία του. Κλίνουμε τόν αὐχένα στίς ἀνεξιχνίαστες βουλές τοῦ Θεοῦ. Ὁ
Κύριος ἔχει στά πανάχραντα χέρια Του τήν
ἐξουσία τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.
Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Νεκτάρι-

Τοῦ κ. Ἄγγελου Ἀσημινάκη,
Θεολόγου
ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του, πού τόν σεβόταν καί
τόν ὑπεραγαποῦσε.
Ἡ εὐταξία, ἡ ἱεροπρέπεια καί ἡ λειτουργική του χάρη τόν ἔκαναν ἕναν ἀπό τούς
ὡραιότερους μυσταγωγούς τῆς θείας λατρείας. Πάντοτε χαμογελαστός, προσηνής,
φιλάρετος, λαμπρός συνεχιστής τῆς γνήσιας
Ὀρθόδοξης μοναχικῆς παραδόσεως καί τῆς
μοναχικῆς ἀκρίβειας.
Παραδοσιακός καί ταυτόχρονα ρηξικέλευθος, μέ ἀνοικτούς ὀφθαλμούς, πού ἔβλεπαν τό αὔριο τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ τόπου
καί ὁραματίζονταν συνεχῶς. Ἦταν μακρόθυμος καί ἀνεκτικός, ἀνεξίκακος ἀλλά καί
μαχητικός γιά τά δίκαια τοῦ λαοῦ του.
Τόν βλέπουμε νά χτίζει, νά ἀνακαινίζει
καί νά ἐπανδρώνει μοναστήρια, νά ἀγωνίζε-
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ται γιά τήν μύηση τῶν πιστῶν στή λειτουργική καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί
ταυτόχρονα νά πρωτοστατεῖ σέ ἔργα κοινωνικῆς εὐποιΐας καί νά στηρίζει μέ κάθε τρόπο ἐμπερίστατους ἀνθρώπους τῆς Μητροπόλεώς του.
Ὁ μακαριστός Νεκτάριος ἔχει γίνει ἕνα
σύμβολο. Ἡ ἀρχιερατεία του, ἡ δοκιμασία
τῆς ἀσθενείας του, ὁ πρόωρος θάνατός του,
τόν ἔχουν φέρει κοντά στόν πόνο τοῦ κάθε
ἀνθρώπου, τόν ἔχουν καταστήσει ἴνδαλμα
ὑπομονῆς, καρτερίας, ἀνεξικακίας καί πνευματικῆς δυνάμεως.
Ὅποτε τόν συναντοῦσα, μέ ρωτοῦσε
πάντα ἄν χρειάζομαι κάτι, καί ἄν μπορεῖ σέ
κάτι νά μέ βοηθήσει "Ὅταν θέλεις κάτι νά
μοῦ τό λές". Δέν ἤθελα καί δέν τόν ἐπιβάρυνα μέ τίς δικές μου ἔγνοιες, ἀλλά καί μόνο
πού μοῦ τό ἔλεγε -καί ἤξερα ὅτι τό ἐννοοῦσε
ἀπολύτως- μοῦ ἔφτανε.
Ὅλο τό ἀληθινό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου, ὅλος ὁ πνευματικός του ἀγῶνας, ὅλος
ὁ κόπος του φαίνονται στίς τελευταῖες στιγμές τῆς ζωῆς του. Καί ὁ Μακαριστός αὐτό τό
ἔδειξε. Ἦταν ἀληθινά μεγάλος ἄνθρωπος.
Σέ μία ἀπό τίς τελευταῖες του ἐπιστολές
πρός τό ποίμνιό του ἀνέφερε: «Νά λέτε σέ
ὅλους, ὅτι τούς ἀγαπῶ πολύ. Τώρα εἶμαι

περισσότερο κοντά τους καί πιό κοντά στό
Θεό. Πόσο μέ ἀγαπᾶ ὁ Θεός! Μέ τό Χριστό
τά πάντα ὑπομένεις καί γιά ὅλους ὑπάρχει
ἀνάσταση».
Ὁ Νεκτάριος τήν πιστότητα καί τήν
εὐγνωμοσύνη του ὑπερεκπερισσοῦ τήν ἀπεδείκνυε καθημερινά πρός τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο. Ὁ Γέροντάς του Ἀρχιεπίσκοπος Εὐγένιος τοῦ ἔδωσε τό ὑπόδειγμα νά
ἀγαπᾶ τό Φανάρι, νά σέβεται τόν Πατριάρχη
του.
Μά καί χαιρόμαστε ταυτόχρονα μυστικά, γιατί, «τελειωθεῖς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσες
χρόνους μακρούς. Ἀρεστή γάρ ἧν τῷ Κυρίῳ
ἡ ψυχή σου». Κι ἐκεῖ πού βρίσκεσαι «μετά
πάντων τῶν τῷ Θεῷ εὐαρεστησάντων», ἔχεις
λόγο καί παρρησία.
Γέροντα, τώρα πιά σέ νοιώθουμε ταχυδρόμο τῶν προσευχῶν καί τῶν δεήσεών
μας, τῶν δακρύων καί τῶν ἐκ βάθους στεναγμῶν μας.
Μᾶς δίδαξες μέ τή ζωή σου τό φόβο τοῦ
Θεοῦ.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη, Γέροντα Νεκτάριε.
(Ἀπό τήν ἱστοσελίδα: www.amen.gr)
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Σχολιάζοντας τήν οἰκονομική
κρίση… μέ ἄλλη ματιά!

Τ

ίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν
διαπίστωσα, ὅπως καί
κάθε καλόπιστος πολίτης, κάτι πού συμβαίνει
τά τελευταῖα χρόνια,
λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Διαπίστωσα νά αὐξάνεται ὁ ἀριθμός τῶν
ἀνθρώπων, καί ἰδιαίτερα τῶν νέων,
πού ἀναζητοῦν καταφύγιο βοήθειας,
ἀλλά ταυτοχρόνως νόημα καί ἐλπίδα
στήν Ἐκκλησία. Αὐτή ἡ πραγματικότητα καθίσταται πιό ὁλοκληρωμένη, ὅταν
κάποιος διερευνήσει καί ἐνημερωθεῖ
γιά τό μέγεθος καί τή διάσταση τῆς
ἀποδοχῆς τῶν καρπῶν τοῦ κοινωνικοῦ
καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χωρίς νά ὑπάρχει ἡ
ἀνάγκη ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία νά τό διαφημίσει.
Κατά τό παρελθόν, καί πιό συγκεκριμένα πρίν ἀπό τήν οἰκονομική
κρίση, οἱ περισσότεροι πολίτες, πολύ
ἐσφαλμένα, ταυτίζανε τήν Ἐκκλησία
ὡς ἕνα διοικητικό ὀργανισμό. Μιλούσαμε γιά τήν «Ἐκκλησία» καί τήν ταυτίζαμε μέ τόν κλῆρο. Αὐτή τήν ἀντίληψη πού φυσικά ἐξυπηρετοῦσε κάποια
εἰδικά συμφέροντα, ἐντέχνως προσπάθησαν πολλοί νά τήν συντηρήσουν,
μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλεῖ βαθμιαίως
ἀποξένωση μιᾶς σημαντικῆς μερίδας
τοῦ ποιμνίου ἀπό τό ἐκκλησιαστικό
γεγονός. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό, ἡ
«Ἐκκλησία» ἀπέκτησε μία ὑπεραπλουστευμένη εἰκόνα πού τίς περισσότερες
φορές δροῦσε ἁπλῶς παράλληλα ἤ
ἀντίθετα ἀπό τά κοινωνικά δρώμενα ἤ
ἁπλῶς ἐξυπηρετοῦσε τίς θρησκευτικές
ἀνάγκες τῶν πιστῶν.
Ἡ οἰκονομική κρίση, τήν ὁποία
βιώνουμε στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 2009,

Τοῦ Δρ Κωνσταντίνου Β. Ζορμπᾶ
Γεν. Διευθυντοῦ τῆς ΟΑΚ
ἀποτελεῖ μιά οὐσιαστική πρόκληση καί ἕνα δύσκολο ἔργο πού καλεῖται ἡ Ἐκκλησία νά ἐπιτελέσει
μετά ἀπό μιά περίοδο ἀπαξίωσης. Ἡ κρίση καί ἡ
συνεπακόλουθη ἀπαξίωση τῶν κοσμικῶν θεσμῶν,
ὅπως παρουσιάζονται στίς ἐπίσημες στατιστικές
μελέτες, ἄρχισε σιγά-σιγά νά ἀνακόπτει αὐτή τήν
ἀλλοτρίωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος.
Κι αὐτό φάνηκε πολύ ἔντονα τίς ἡμέρες τῶν
Ἑορτῶν. Ἡ Ἐνορία ἄρχισε σιγά-σιγά νά ἀποτελεῖ
οὐσιαστική κοινωνία προσώπων καί ὄχι μιά ἀφηρημένη σχέση, οὔτε «θρησκευτικό συμπλήρωμα» τῆς
ζωῆς, οὔτε ἁπλῶς μιά ἀτομική ἠθική. Ἀπό τή στιγμή
πού τό ἐκκλησιαστικό γεγονός παύει νά πραγματώνεται σέ ἐνοριακό σῶμα κοινωνίας προσώπων,
ἀλλοτριώνεται ἀναπόφευκτα σέ ἰδεολογία. Ὅσο
ὅμως ἀπαξιώνεται ἡ κοσμική πολιτεία καί ἡ πολιτική ἐν γένει στή Χώρα μας, ἄλλο τόσο οἱ ἐνοριακοί
ναοί γίνονται τό ἔσχατο καταφύγιο τῆς ἐπισιτιστικῆς
καί πνευματικῆς ἀνακούφισης ὅσων συνανθρώπων
μας τούς ἔχουν ἀνάγκη. Γίνονται χῶροι φιλόξενοι
καί ἐλπίδας γιά τά μέλλον. Μέ ἄλλα λόγια, γιά πολλούς συμπολίτες μας ὅταν ὅλα γύρω τους καταρρέουν, πάντα ὑπάρχει ἡ ἀνοικτή πόρτα τοῦ ἐνοριακοῦ
ναοῦ, ἐκεῖ πού μπορεῖ κάποιος νά λαμβάνει τήν
ἀγάπη χωρίς, πολλές φορές, νά νιώθει τήν ἀνάγκη
νά τήν ἀνταποδώσει, ἀλλά οὔτε νά δείξει τήν ταυτότητά του.
Κι αὐτό γιατί ὁ Χριστός προσέλαβε ὁλάκερη
τήν ἀνθρώπινη φύση, τό σύνολο ἄνθρωπο. Σέ καμιά
περίπτωση δέν ἐμποδίστηκε ἀπό τούς περιορισμούς
φύλου, φυλῆς, χρώματος, θρησκείας, ἀσθένειας,
κοινωνικῆς τάξης κ.λπ. ἀλλά μέ τή διδασκαλία καί
τό ἔργο του ἀνέδειξε τή μοναδικότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου μακριά ἀπό στάσεις καί κατανοήσεις πού ἀμαυρώνουν τήν ἐποχή του στόν ἄνθρωπο.
Ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε ἐνδεικτικά τήν παραβολή τοῦ
Καλοῦ Σαμαρείτη (Λουκ., 10:25-37), ὅπου ἀναδεικνύεται ἡ μοναδικότητα καί τό ἀνεπανάληπτο τῆς
ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί ἀξιοπρέπειας, καθώς ἐπίσης καί ἡ ἀπροϋπόθετη ἀλληλεγγύη ἀπέναντι στόν
κάθε ἄνθρωπο.
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Ὁ κατεξοχήν τόπος, ὅπου τό νέο αὐτό
ἦθος γίνεται πράξη, ἤ μᾶλλον ὀφείλει νά
ἀποτελεῖ πραγματικότητα, δέν εἶναι ἄλλος
ἀπό τή θεία Εὐχαριστία. Πρόκειται γιά τό μυστήριο πού συγκροτεῖ τήν Ἐκκλησία, ἐκφράζει κατεξοχήν τήν αὐτοσυνειδησία της καί τήν
ταυτότητά της καί τό ὁποῖο προσφέρει ἔστω
καί στιγμιαία καί ἀπό μέρους μία πραγματική πρόγευση τοῦ προσωπικοῦ τρόπου ὕπαρξης τοῦ ἴδιου του Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος
πρόκειται νά φανερωθεῖ πλήρως στήν ἐρχόμενη Βασιλεία. Δέν ὑπάρχει εὐχαριστιακή
γιορτή, ἄν δέν ὑπάρχει ἀγάπη πού νά εἶναι
ἔκδηλη στίς σχέσεις τῶν μελῶν τοῦ σώματος
τῆς Ἐκκλησίας. Μπορεῖς νά ἀγαπᾶς τό Θεό
πού δέν τόν βλέπεις καί νά μισεῖς τόν συνάνθρωπό σου μέ τόν ὁποῖο μοιράζεσαι τήν καθημερινή ζωή καί τά ἀγαθά τῆς γῆς, γιά νά
παραφράσουμε μία φράση τοῦ εὐαγγελιστῆ
Ἰωάννη;
Ἡ οἰκονομική κρίση ἀναδεικνύεται ὡς
μία σημαντική εὐκαιρία γιά τήν Ἐκκλησία νά
ἀποδείξει ἐμπράκτως τόν ρόλο πού προσδοκᾶ
γιά τόν πιστό. Τό πολυσχιδές πλέον κοινωνικό καί φιλανθρωπικό της ἔργο ἀνατρέπει
πολλούς ἀπό ἐκείνους τούς παράγοντες πού
μετέβαλαν κατά τό παρελθόν τήν Ἐκκλησία
σέ κοινωνικῶς ἀνίσχυρο καί πνευματικῶς
οὐδέτερο «θρησκευτικό συμπλήρωμα».
Ἄν κάτι σήμερα ἀλλάζει τόσο στήν εἰκόνα της, ὅσο καί στή δυναμική τῶν σχέσεών
της μέ τό ποίμνιο, εἶναι ὅτι πολλοί συνειδητοποιοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἑνότητα ἀνθρώπων ὡς ὀντολογική ἀλήθεια καί γνησιότητα
ὕπαρξης καί χωρίς σύμφωνα συμβίωσης ἤ
ὀρθολογικῆς ἰδεολογικῆς ὁμοιογένειας.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πρέπει νά συνεχίσει νά δίνει νόημα καί λόγο στή σχέση
της μέ τόν κόσμο, μιά ἰδιότητα τήν ὁποία ξαναβρίσκει σιγά-σιγά στίς μέρες μας, λόγῳ τῆς
ἐν γένει κρίσης πού ἐπικρατεῖ τά τελευταῖα
χρόνια στήν Ἑλλάδα.

Ἐκδόσεις
τῆς
Μητροπόλεώς μας
Πρόσφατα κυκλοφόρησε ἀπό
τή Μητρόπολή μας τό ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο ἔτους 2016,
τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο
στούς Γυναικείους Συλλόγους
τῶν Ἐπαρχιῶν μας.
Ἀνάμεσα στά στοιχεῖα τοῦ
Ἑορτολογίου καί τά Διοικητικά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως,
ἔχουν συμπεριληφθεῖ σύντομα
κείμενα ἀπό Συλλόγους Γυναικῶν τῶν Ἐπαρχιῶν μας, ὅπου σκιαγραφοῦνται
οἱ δράσεις καί οἱ πρωτοβουλίες τῶν Συλλόγων στό
σύνολό τους, ὡς ἐπίσης ὁ Μικρός Παρακλητικός
Κανόνας καί οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας μας.
Κυκλοφόρησε ἐπίσης, ὡς καρδιακή
ἔκφραση εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας κάποιων ἀπό
τούς ἄμεσους συνεργάτες τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας
καί ὕστερα ἀπό
προτροπή πολλῶν
ἀνθρώπων, πού ἤθελαν νά ἐνθυμοῦνται κάπως
ἰδιαίτερα τή δεκαετή Ἀρχιερατεία του, Λεύκωμα,
μέ τόν τίτλο "Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.
Ἀμφιλόχιος. 10 χρόνια Ἀρχιερατικῆς Διακονίας καί
Προσφορᾶς (2005-2015)".
«...Ὁ ἀφιερωματικός αὐτός Τόμος - Λεύκωμα μπορεῖ
νά ἀποτελεῖ ἐκδοτικό ἀποτέλεσμα τῆς συντακτικῆς
ἐπιτροπῆς πού τόν ἐπιμελήθηκε, καθρεφτίζει ὅμως
τήν οὐσιαστική ἐργασία καί τόν νυχθήμερο κόπο ἑνός
Ποιμένα, πού ἀνέλαβε βαρειά παρακαταθήκη καί τέθηκε στήν πηδαλιουχία βαρύτιμης κληρονομιᾶς στήν
λαχούσα Μητρόπολή του. Τά ὅσα ἐκτυλίσσονται στίς
σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ δέν ἀποτελοῦν παρά μέρος
καί δεῖγμα τῆς δράσης καί τῆς ζωῆς τῆς Μητρόπολής
μας κατά τήν τελευταία δεκαετία. Σκιαγραφοῦν τόν
κόπο τοῦ ἑνός "εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν πολλῶν" καί
τόν τρόπο πού ὁ κόπος αὐτός γίνεται ἔργο τοῦ λαοῦ,
λειτουργία. Ἐπιθυμοῦν νά ἀποδώσουν τήν εἰκόνα τῆς
Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας καί ὄχι νά ἐξάρουν ἀτομικές
φιλοδοξίες ἤ πάθη ὑπεροψίας καί κομπασμοῦ...».
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Θ

υμᾶμαι μία μαμά νά μέ πλησιάζει μετά ἀπό μιά παιδική ἐκδήλωση καί νά μοῦ μιλᾶ…
«Εἶμαι μαμά… ἔχω δύο δίδυμα παιδάκια ἑφτά χρονῶν. Τά περιμέναμε
πώς καί πώς μέ τόν σύζυγο! Ἀπό τήν
στιγμή πού γεννήθηκαν ἀρχίσαμε νά
τούς ἱκανοποιοῦμε κάθε ἀνάγκη… ξέρετε, τήν καλύτερη κούνια… τά καλύτερα
ρουχαλάκια… στήν συνέχεια τά ὀμορφότερα παιχνίδια! Νά φανταστεῖτε… εἶναι
στήν Δευτέρα δημοτικοῦ καί μέχρι σήμερα ὅ,τι παιχνίδι δοῦνε στήν τηλεόραση τούς τό ἀγοράζουμε… δέν θέλουμε
νά τούς λείπει τίποτα.. Μέ στενοχωρεῖ
μόνο πού ἔχουν μερικές ἰδιοτροπίες…
ἐμφάνισαν καί κάποιες μαθησιακές δυσκολίες… σκέφτομαι μήπως φταίει πού
λείπω πολλές ὧρες μέ τόν μπαμπά τους
ἀπό τό σπίτι… μποροῦν ὅμως νά μήν
Τῆς κ. Ἰωάννας Σκαρλάτου
Παιδαγωγοῦ - Συγγραφέως Παιδικῶν
καί Ἐφηβικῶν Βιβλίων

δουλεύουν οἱ γονεῖς στή σημερινή ἐποχή;…
Ὅταν ἐπιστρέφω κάθομαι μαζί τους ἀλλά
αἰσθάνομαι βαθιά στήν ψυχή μου ὅτι κάτι
λείπει… μήπως δέν ξέρω νά ἐπικοινωνῶ μέ
τά παιδιά μου; Μήπως δέν ξέρω νά παίζω
μέ τά παιδιά μου; Μήπως νά πήγαινα σέ κάποιο ψυχολόγο;… Συγγνώμη, ἀλλά μπορεῖτε
νά βρεῖτε τί εἶναι αὐτό πού λείπει;»
Κάτι λείπει… τί εἶναι αὐτό ποῦ λείπει;
Οἱ ἐποχές ἀλλάζουν… τά παιδιά μας
μεγαλώνουν σέ μιά κοινωνία ἀνθρωποκεντρική… σέ μιά κοινωνία πού προσπαθεῖ μέ διάφορες καμπάνιες, ἀφιερωμένες ἡμέρες, παιδικές ταινίες καί ἐκπαιδευτικά προγράμματα
νά τοποθετήσει τό μυαλό τοῦ παιδιοῦ στό
κέντρο τῆς ὕπαρξής του. Νά μετατοπίσει τίς
δικές της τύψεις στήν καθημερινότητα τῶν
γονιῶν. Προσπαθεῖ νά πείσει τόν κάθε ἕναν
ἀπό ἐμᾶς ὅτι ἕνα παιδί, γιά νά γίνει εὐτυχισμένο, πρέπει νά κυριαρχήσει στό μυαλό
του… τό μυαλό εἶναι πάνω ἀπό τά συναισθήματα… ἀρκεῖ νά πιστέψεις στόν ἑαυτό σου
καί ὅλα τά συναισθήματά σου θά μποῦνε σέ
μιά σειρά. Πρέπει τό παιδί μας νά εἶναι τό
πιό ὄμορφο καί πιό ἔξυπνο ἀπό ὅλους τούς
συμμαθητές του… νά φοράει τά συγκεκριμένα ροῦχα, γιά νά εἶναι χαριτωμένο… νά παίζει μέ ἔξυπνα παιχνίδια πού προβάλλουν τά
Μέσα Ἐνημέρωσης καί νά εἶναι σέ θέση ἀπό
πολύ μικρή ἡλικία νά ρυθμίζει τήν συμπεριφορά τῶν γύρω του. Θυμᾶμαι τά λόγια μιᾶς
διάσημης συγγραφέως παιδικῶν βιβλίων:
«Πόσο ἀνούσιο εἶναι νά ἀναφέρουμε τόν
Θεό σέ παιδικές ἱστορίες… τά παιδιά καί οἱ
ἔφηβοι δέν πρέπει νά στηρίζονται σέ καμιά
ἀνώτερη δύναμη… εἶναι ἀπό μόνα τους δυ-
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νατά, ἀρκεῖ νά πιστέψουν στό μυαλό τους!
Δέν χρειάζονται τίποτα ἄλλο γιά νά εἶναι
εὐτυχισμένα».
Πάλι ὅμως κάτι λείπει… τά παιδιά
εὐτυχισμένα δέν εἶναι… τί λείπει;
Ἡ οἰκογένεια παλεύει καθημερινά…
στά περισσότερα Ἑλληνικά σπίτια δουλεύουν καί οἱ δύο γονεῖς, γιά νά μήν λείψει τίποτα στό παιδί τους. Ἀγωνίζονται νά πάει
σέ κάποιο καλό σχολεῖο… νά μάθει ξένες
γλῶσσες… νά ἀσχοληθεῖ μέ ἐξωσχολικές
δραστηριότητες… νά παρακολουθήσει
ἐκπαιδευτικές ἐκδρομές… νά τοῦ ἱκανοποιήσουν κάθε ὑλική ἐπιθυμία… μποροῦν δέν
μποροῦν… ἀρκεῖ νά τό δοῦνε χαρούμενο.
Πολλές φορές, δέν προχωροῦν στό νά ἀποκτήσουν ἕνα δεύτερο ἤ καί ἕνα τρίτο παιδί,
γιά νά μήν στερήσουν ἀπό τό πρῶτο παιδί
τήν ἀποκλειστική φροντίδα…
Καί πάλι ὅμως κάτι λείπει… Θά ἔπρεπε τά παιδιά νά εἶναι τρισευτυχισμένα…
Θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ Ἀγάπη ἡ ἀπάντηση στά ἐρωτήματά μας;… Ἀλλά ποιά
Ἀγάπη;
Ἡ ἔννοια τῆς Ἀγάπης ὑπάρχει στίς περισσότερες οἰκογένειες ὡς ἕνα συναίσθημα
πού διαχέεται στήν ἴδια της τήν ἀτμόσφαιρα… Πολύ συχνά, λέμε στόν σύζυγό μας…
ὅτι τόν ἀγαπᾶμε… ἀγκαλιάζουμε τά παιδιά
μας καί λέμε ὅτι τά ἀγαπᾶμε… δέν ὑπάρχει
ὅμως αὐτή ἡ σχέση τῆς "ἐμπειρίας". Νά βιώνουμε τήν καθημερινότητα… τίς χαρές καί
τίς λύπες πού φέρνει ἡ ζωή μέσα ἀπό τήν
ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης.
Ὡραία… ἀλλά ἡ καλλιέργειά της πῶς
ἔρχεται;
Ἀρχικά, ἀπό τό "πέρασμα". Τό πέρασμα τῆς προφορᾶς τῆς λέξεως "Ἀγάπη"
πρέπει νά περνάει πρῶτα ἀπό τήν καρδιά
καί ὕστερα ἀπό τό μυαλό. Οἱ σύζυγοι πού
ἀποτελοῦν τόν πυρήνα κάθε οἰκογένειας,
πρέπει νά δείχνουν ἔμπρακτα τήν Ἀγάπη

τους ὁ ἕνας στόν ἄλλο… νά τόν ξεκουράζουν… νά τόν ἀναπαύουν. Τά παιδιά ἀπό
τήν πολύ μικρή ἡλικία ἔχουν τό χάρισμα
τοῦ "σκαναρίσματος". Μπορεῖ δηλαδή ἀκόμα καί ἐάν δέν μιλᾶνε, νά ἀντιλαμβάνονται
πῶς αἰσθάνεται ὁ μπαμπάς καί ἡ μαμά καί
ποιά ἡ σχέση μεταξύ τους.
Ὕστερα, μέσῳ τῆς αὐτογνωσίας καί
τῆς ρύθμισης τῶν προτεραιοτήτων. Ἡ
κάθε μητέρα καί ὁ κάθε πατέρας πρέπει νά
βροῦνε τήν θέση τους μέσα στήν οἰκογένεια.
Ἀρχικά νά συνειδητοποιήσουν ὅτι τούς ἔχει
δοθεῖ ἀπό τόν Θεό μιά μεγάλη εὐλογία, νά
γίνουν ἀναδημιουργοί μέ Ἐκεῖνον καί νά
ἀναθρέψουν τά παιδιά πού τούς χάρισε. Ὁ
κάθε πατέρας ἀποτελεῖ τόν ἐγκέφαλο τῆς
οἰκογένειας, ἐνῶ ἡ μητέρα τήν καρδιά. Πιό
ἀναλυτικά, ἡ μητέρα εἶναι ἡ δημιουργός, ἡ
τροφός, ἡ παιδαγωγός, ἡ σύντροφος, ἡ ἴδια
ἡ στοργή καί τό ἐνδιαφέρον. Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση, θέλει τήν μητέρα νά εἶναι
γέφυρα ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα στό Θεό καί
στίς ψυχές τῶν παιδιῶν της. Θέλει τήν μητέρα σύμβολο Ἁγιότητας, ὅπως τήν Ἐμέλια,
σύμβολο Ἀρετῆς, ὅπως τήν Ἁγία Νόνα, σύμβολο ὑπομονῆς, ὅπως τήν Μόνικα, σύμβολο
θυσίας, ὅπως ἡ Σουλιώτισσα, σύμβολο ἀγάπης πρός τήν πατρίδα, ὅπως οἱ μητέρες τοῦ
Βυζαντίου, σύμβολο ἐργατικότητας, ὅπως
οἱ ἀγρότισσες μανάδες καί οἱ πολύτεκνες
μητέρες. Ὁ πατέρας ἀπό τήν ἄλλη εἶναι τό
στήριγμα κάθε οἰκογένειας. Προσπαθεῖ καθημερινά μέ τήν ἐργασία του νά προσφέρει
τά ὑλικά ἀγαθά πού χρειάζεται τό σπιτικό
του. Ἀποτελεῖ πρότυπο γιά τά παιδιά του,
τά βοηθάει νά ἰσορροπήσουν ὡς ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες, νά αἰσθανθοῦν
ἀσφάλεια, σιγουριά καί προστασία. Μέσῳ
τῆς συνειδητοποίησης τῶν ρόλων, οἱ σύζυγοι πρέπει νά βάλουν τίς προτεραιότητές
τους, ὥστε νά ἔχουν χρόνο γιά τό κάθε παιδί ξεχωριστά. Ἡ μαμά μπορεῖ νά ρυθμίζει
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τίς ὧρες της, ὥστε νά παίζει καθημερινά μέ
τά παιδιά της, νά τούς λέει παραμύθια, νά
μαγειρεύει καί νά συζητᾶ, ἐνῶ ὁ πατέρας
τήν ὥρα πού γυρίζει ἀπό τήν δουλειά, νά
ἀσχολεῖται μαζί τους… νά παίζουν, νά χαίρονται ὅλοι μαζί…!
Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης ἔρχεται καί
μέσῳ τῆς θυσίας. Οἱ σύζυγοι, συνειδητοποιώντας τούς ρόλους τους, θά αἰσθανθοῦν ὅτι
δέν μπορεῖ νά ὑπάρξουν ὡς πατέρας ἤ μητέρα, ἐάν δέν θυσιάσουν κάποιες ἐπιθυμίες
καί ἐλεύθερο χρόνο! Θυσιάζουμε τή δική
μας βόλτα, γιά νά πᾶμε ἕναν οἰκογενειακό
περίπατο… τήν δική μας ξεκούραση, γιά
νά συζητήσουμε μετά τήν ἐργασία μας μέ
τά παιδιά… Οἱ μικροί ἥρωες τῆς καθημερινότητάς μας, ἔχουν ἀνάγκη τήν προσοχή
μας! Ἄς εἴμαστε δίπλα τους στούς πρώτους
κολικούς, πού θά ἔχουν ὡς μωρά… στό
πρῶτο ξενύχτι μιᾶς ἴωσης… στήν πρώτη
τους ἀνησυχία… καί ἄς φαίνεται ἀσήμαντη
γιά ἐμᾶς… γιά αὐτά εἶναι ὁ κόσμος τους
ὅλος! Ἄς εἴμαστε κοντά τους στό πρῶτο
διαγώνισμα… στήν κατασκευή ἑνός πάζλ
ἤ μιᾶς χειροτεχνίας! Ἔρευνες ἔχουν δείξει
ὅτι ὅλες οἱ παιδικές ἀσθένειες περνᾶνε πιό
εὔκολα στήν ἀγκαλιά τῆς μαμᾶς καί τοῦ
μπαμπά!
Στή συνέχεια ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης
ἔρχεται μέσῳ τῆς Χαρᾶς! Πόσο εὐλογημένο καί χαρούμενο εἶναι τό σπίτι πού ὅσες
δυσκολίες καί ἐάν ἔχει εἶναι χαρούμενο! Ὁ
Σαίξπηρ ἔλεγε ὅτι τό χαμόγελο εἶναι ἡ μουσική τῆς ζωῆς, ἡ λιακάδα μέσα στό σπίτι!
Ἄς παραμερίσουμε γιά λίγο τά διάφορα
"ἐγώ" μας καί ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς μας, χαρούμενο… ἄς γίνει ὁ στόχος μας τήν νέα χρονιά, ἡ δημιουργία τῆς Χαρᾶς. Νά βρίσκουμε
ἀφορμές, γιά νά περνάει ἡ κάθε οἰκογένεια
στιγμές μαζί… νά χαίρεται … νά χαμογελάει… Ἄς δείξουμε στά παιδιά μέ τό πα-

ράδειγμά μας ὅτι γιά νά εἶναι χαρούμενα
καί εὐτυχισμένα, δέν ἀρκεῖ νά ἔχουν πολλά
ὑλικά ἀγαθά καί ἀνέσεις, ἀλλά ὑγεία, ὁμόνοια καί εὐτυχία μέσα στήν οἰκογένεια. Ἄς
γνωρίσουμε στά παιδιά μας τήν εὐγνωμοσύνη μέσα ἀπό καθετί μικρό πού ἔρχεται στή
ζωή τους καί ἄς μεταμορφώσουμε τό κάθε
σπιτικό σέ ἕνα πολύχρωμο κῆπο Χαρᾶς!
Τέλος, τό ἐπιστέγασμα ὅλων καί ἡ προϋπόθεση γιά νά ἐπιτύχει αὐτή ἡ ἐμπειρία
τῆς Ἀγάπης, εἶναι ἡ σχέση τῶν παιδιῶν μας
μέ τόν Θεό.
Τά παιδιά μας ἔχουν ἀνάγκη αὐτή τήν
ἐπικοινωνία μέ τόν Οὐράνιο Πατέρα… δέν
ἔχουμε δικαίωμα νά τούς τή στεροῦμε…
κοντά Του ζοῦνε… γαληνεύουν… ἐναποθέτουν τούς προβληματισμούς τους, δυναμώνουν καί συνεχίζουν τήν καθημερινότητά
τους. Ὡς γονεῖς ἔχουμε χρέος νά καλλιεργήσουμε τήν Συνείδηση στά παιδιά μας… νά
τά βοηθήσουμε νά διαφυλάξουν τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τους καί μέσα ἀπό τό
δικό μας παράδειγμα… ζώντας στή γῆ… οἱ
καρδιές τους νά πετοῦν στόν Οὐρανό.
Ὁ Θεός "ἀγάπη ἐστι" ἔτσι καί ἐμεῖς
κοντά Του μαθαίνουμε νά ἀγαπᾶμε Ἀληθινά καί νά συνειδητοποιοῦμε τελικά πόσο
εὐλογημένο εἶναι νά εἶσαι γονιός! Ὄχι ἁπλά
ἕνας πατέρας ἤ μία μητέρα… ἀλλά ἕνας
χαρούμενος πατέρας καί μία χαρούμενη
μητέρα! Ἔφτασε ἡ στιγμή μέσα ἀπό τήν
"ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης" νά Ζήσουμε Ἀληθινά μέ τά παιδιά μας!
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Πρόσφυγες 2015
Σάν νἄχαν τελειωμό τοῦ κόσμου τά βάσανα.
(Ἀλ.Παπαδιαμάντη «Τό μοιρολόϊ τῆς Φώκιας»)

Τ

ώρα καί καιρό παριστάμεθα μάρτυρες ἑνός ἐγκλήματος πού διαπράττεται στό χῶρο τῆς Μέσης καί στά
παράλια τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς. Τόποι
ὑπόγειου πλούτου, στρατηγικῆς θέσης καί
μυστηρίου συνάμα, καθώς οἱ λαοί τους
ὑπῆρξαν κατασκευαστές δύο μεγάλων
θρησκειῶν. Στό πανεπιστήμιο ὁ καθηγητής τῆς Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας Σπύρ.
Μαρινᾶτος μέ δέος μιλοῦσε γιά τέτοιους
λαούς καί ἔλεγε «θέλεις νά ἐξοντώσεις
ἕνα λαό, ρίξε δύο διαφορετικές θρησκεῖες
μέσα του καί φανάτισε τούς ἀνθρώπους
του. Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς Δικαιοσύνης
δέν ὑπάρχει, ὑπάρχει μόνο μίσος κατά τῶν
ἀπίστων. Ἐδῶ δέν προέχει ὁ ἀγώνας γιά
τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἐδῶ προέχει ὁ
ἱερός πόλεμος γιά τή διάδοση τῆς πίστης,
ὅπως συμβαίνει μέ τόν Ἀλλάχ».
Ἐδῶ καί ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ὑπέργειος καί ὑπόγειος πλοῦτος ἀνεκμετάλλευτος ἀπό τούς ἰθαγενεῖς, πού παραμένουν
«μέ ἄδειο τό κεμέρι», ὅπως λέει καί τό τραγούδι τοῦ μικροῦ Κεμάλ. «Στή Μοσούλη,
στή Βασόρα, μιά φορά κι ἕναν καιρό ἦταν
ἄδειο τό κεμέρι μουχλιασμένο τό νερό…».
Κάρφος στούς ὀφθαλμούς τῶν
ἰσχυρῶν της Εὐρώπης καί τοῦ Νέου κόσμου κάθε πλούσιος τόπος.
Γι’ αὐτό καί κατά διαστήματα ἡ ἀναδιανομή τέτοιων τόπων κρίνεται ἐπιβεβλημένη. Πάντα ὑπάρχουν οἱ προφάσεις καί
εὔκολα ξεσπᾶ ἕνας πόλεμος, ἄλλωστε θά
πουληθοῦν καί ὅπλα πολλά ἀπό τίς μεγάΤῆς κ. Εὐτυχίας Δεσποτάκη
Ἐκπαιδευτικοῦ-τ. Λυκειάρχου

λες βιομηχανίες των.
Τό Μεσαίωνα ἡ Χριστιανική Δύση
σκέφτηκε μέ τούς σταυροφόρους νά ἀπελευθερώσει τούς Ἁγίους Τόπους ἀπό τούς
ἀπίστους καί κάνει τήν πρώτη διανομή καί
ἀργότερα κυριεύει προσωρινά τήν Πόλη.
Ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος
1918-1923 δέν εἶχε ἄλλη αἰτία ἀπό τόν
ἀποικιακό ἀνταγωνισμό τῶν Εὐρωπαϊκῶν
χωρῶν καί τήν οἰκονομική διείσδυσή τους
σέ οἰκονομικά ἀσθενέστερες χῶρες, διείσδυση πού σήμαινε δανεισμό μέ ἐπαχθεῖς
ὅρους καί ὑποδούλωση οἰκονομική.
Μέρος αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ὑπῆρξε
καί ὁ Μικρασιατικός πόλεμος, πού μᾶς
ὁδήγησε στήν ἐθνική τραγωδία τοῦ 1922
μέ τά ἑκατομμύρια Ἕλληνες πρόσφυγες, πού σφαζόμενοι καί καταδιωκόμενοι
ἔφευγαν ἀπό τήν Ἰωνική γῆ, τήν πατρίδα
τους, ἀναζητώντας καταφύγιο στήν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Αἰγαίου, πού ἦταν ἑλληνική γῆ. Κατά χιλιάδες προσπαθοῦσαν νά
μποῦν στά καράβια, καί νά βγοῦν στή Χίο
ἤ στή Λέσβο, ἀνεπιθύμητοι, καθώς ἡ βασιλική κυβέρνηση, φοβούμενη ὅτι οἱ πρόσφυγες θά ἐνισχύσουν τόν Βενιζελισμό,
ἔσπευσε νά ψηφίσει νόμο, πού ἔλεγε ὅτι
«οὐδείς θά ἐπιβιβάζεται σέ πλοῖο ἄνευ διαβατηρίου!!!».
Καί δέν συνωστίζονταν στήν παραλία
τῆς Σμύρνης, πού γράφει ἡ κ. Ρεπούση
στήν ἱστορία της, ἀλλά σφαζόμενοι καί
πυρπολούμενοι, κρατώντας τό μπόγο μέ
τά ἀπαραίτητα καί δύο τρία παιδιά στό
χέρι καί στήν ἀγκαλιά προσπαθοῦσαν νά
μποῦν σέ πλοῖα συμμαχικά πού ναυλο-
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χοῦσαν στή Σμύρνη καί νά βροῦν ἄσυλο.
«Τότε ὅμως συνέβη τά πληρώματα τῶν
πλοίων νά τούς ἀποκόπτουν τάς χείρας,
οἱ δέ Γάλλοι εἰς τά Μουδανιά ἔρριχναν
βραστό νερό στά κεφάλια ὅσων προσπαθοῦσαν νά ἀνεβοῦν στό πλοῖο. Τέλος,
προσκεκλημένος ὁ Ἀμερικανός πρόξενος
στή Σμύρνη, σέ γεῦμα μέ τόν Γάλλο πρόξενο, δικαιολόγησε τήν καθυστέρησή του
μέ κυνισμό: Ἡ λέμβος πού μᾶς μετέφερε
προσέκρουσε σέ πτώματα ἑλληνίδων γυναικῶν πού ἔπλεον στήν παραλία», γράφει ὁ Παῦλος Καρολίδης στήν Ἱστορία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Ἡ πυρπόληση τῆς Σμύρνης καί οἱ
σφαγές σέ βάρος χριστιανῶν Ἀρμενίων
καί Ἑλλήνων ἔγιναν ἐξαιτίας τῆς ἀντιζηλίας καί τῶν ἀλληλλοσυγκρουόμενων
ἐμπορικῶν συμφερόντων χριστιανικῶν
δυνάμεων.
Ὕστερα ἦρθε ἡ κατάρα Θεοῦ, ἡ
ἀνταλλαγή: Ὅλοι οἱ Τοῦρκοι στήν Τουρκιά ὅλοι οἱ Ἕλληνες στήν Ἑλλάδα: «δύσκολα ξεκολλᾶ ἡ ψυχή ἀπό τά γνώριμά
της νερά καί ἀπό τά χώματα, μᾶς ξερριζώνουν! ἀνάθεμα στούς αἴτιους», γράφει
ὁ Ν. Καζαντζάκης στό μυθιστόρημά του
«Ἀδερφοφάδες»!
«Μιά μέρα ἔφθασε στό Γκέλβερι
ἡ Ἐπιτροπή. Μᾶς εἶπαν νά πάρομε λίγα
πράγματα καί νά φύγομε στήν Ἑλλάδα.
Ἐγώ ἤθελα νά φύγω, γιατί οἱ Τοῦρκοι
εἶχαν σκοτώσει τόν ἄντρα μου γιά κτηματικές διαφορές. Κάναμε τήν τελευταία
Λειτουργία στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, στό Γκέλβερι,
ὕστερα βάλαμε σέ κάσες τό λείψανο τοῦ
ἁγίου, εἰκονίσματα, πολυελαίους καί τά
καντήλια. Τά στείλαμε μέ τήν κομισιόν στή
Μερσίνα.
Ταξιδεύαμε τέσσερις μέρες στή θάλασσα. Μιά μέρα βλέπομε νά βγαίνει καπνός ἀπό τό ἀμπάρι. Εἶχε σκάσει τό κα-

ζάνι. Οἱ γυναῖκες τσίριζαν καί τά παιδιά
ἔκλαιγαν, ἄλλοι ἔκαναν τήν προσευχή
τους. Λέω στόν πατέρα μου, πού ἦταν κοντά μου:
Πατέρα θά πετάξω τά παιδιά στή θάλασσα κι ὕστερα θά πέσω κι ἐγώ, καλύτερα νά πνιγοῦμε παρά νά καοῦμε. Εὐτυχῶς
κάποιος ἔβαλε τήν τάπα καί γλυτώσαμε.
Μᾶς ἔσωσε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος πού κουβαλούσαμε τό λείψανό του. Φτάσαμε στό
Καραμπουρνού στή Σαλονίκη, μπήκαμε
σέ καραντίνα καί μείναμε σαράντα μέρες
στά σύρματα, ὅπου στήσαμε τσαντίρια.
Ὕστερα ἦρθαν φορτηγά καί μᾶς πῆγαν
στήν παραλία τῆς Σαλονίκης. Ἀπό ἐκεῖ
νύχτα μέ βάρκες πού τρέμαμε καί στριγγλίζαμε μήν ἀναποδογυρίσουν μᾶς πῆγαν
στήν Καβάλα.
Τρεῖς μέρες μείναμε ἐκεῖ μέχρι νά
ἔλθουν οἱ ἄλλοι πού τό προσφυγικό βαπόρι τούς εἶχε πάει στόν Πειραιά. Ἦταν
ὅλοι τους σέ κακά χάλια. Ψειριασμένοι,
κουρεμένοι γυναῖκες - ἄντρες ὅλοι τό
ἴδιο, ἀδυνατισμένοι, σάν μαϊμοῦδες ἦταν
οἱ καημένοι.
Μετά ἀπό τρεῖς μέρες ἦρθαν αὐτοκίνητα καί μᾶς πῆγαν στό Τσινάρ Ντερέ,
ἔξω ἀπό τήν Καβάλα. Κάναμε τήν προσευχή μας καί δοξάζαμε τό Θεό πού πατήσαμε σέ στέρεο ἔδαφος. Νομίζαμε πώς
τελειώσανε τά βάσανά μας…..
Τέσσερις μέρες μείναμε στό ὕπαιθρο. Ὁ Θεός μᾶς λυπήθηκε καί δέν ἔβρεξε. Ὕστερά μᾶς μοίρασαν τσαντίρια. Μείναμε ἐκεῖ ἀπό τό Σεπτέμβρη ὡς τό Μάη.
Ὁ τόπος ἦταν γεμάτος ἀγκάθια σχιζόταν τά ροῦχα μας. Ἐρημιά παντοῦ. Δέν
ἄκουες οὔτε κοκόρου λάλημα, οὔτε γαύγισμα σκύλου. Καί ὁ κόσμος ὅλο καί πέθαινε. Τή νύχτα κατέβαιναν τά τσακάλια κι
ἔσκαβαν τούς τάφους. Ὕστερα κατεβήκαμε στή Νέα Καρβάλη, κάτσαμε κι ἐκεῖ δυό
χρόνια μέχρι πού ἔχτισε ὁ ἐποικισμός σπί-
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τια. Τό μέρος ἐκεῖνο ἦταν χειρότερο ἀπό
τό ἄλλο. Κάθε μέρα πέθαιναν πέντε ἔξι
ἀπό τίς θέρμες, πρό παντός οἱ νέοι καί οἱ
ἔγκυες. Ἦταν κατάρα Θεοῦ ἡ ἀνταλλαγή». (Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν:
Ἔξοδος) .
Σήμερα οἱ Δυνατοί τοῦ κόσμου,
ἀπρόσωποι καί καλυπτόμενοι πίσω ἀπό
τήν ὀνομασία «ἀγορές», νέες τάξεις
πραγμάτων, ἀποφασίζουν. Ἀνηλεεῖς πόλεμοι, ἱεροί δῆθεν, ξεσπιτώνουν καί ἐξολοθρεύουν χιλιάδες ἀνθρώπους στούς
ἴδιους τόπους.
Ἡ χώρα μας ἐμπερίστατη καί ἀφοπλισμένη οἰκονομικά καί κατά τινά τρόπο ἠθικά καί ἐνῶ προσπαθεῖ νά ὀρθοποδίσει, γίνεται πέρασμα καί προσωρινός
σταθμός ὑποτίθεται, χιλιάδων προσφύγων πού φτάνουν - ὅσοι φτάσουν, ἀπό
τούς ἴδιους θαλάσσιους δρόμους μά καί
ἀπό τή στεριά.
Χιλιάδες ἄνθρωποι μέ μικρά παιδιά στήν ἀγκαλιά μπαίνοντας σέ αὐτοσχέδιες βάρκες στυγνῶν ἐκμεταλλευτῶν,
προσπαθοῦν νά περάσουν ἀπό τόν ἴδιο
δρόμο τοῦ ’22 στά νησιά μας, Χίο καί Λέσβο. Ἄλλος δρόμος δέν ὑπάρχει. Μπρός
γκρεμός καί πίσω φωτιά νά τούς καίει.
Οἱ τυχεροί καταφέρνουν καί περνοῦν, οἱ
ἄτυχοι πνίγονται ἤ πνίγονται τά παιδιά
τους, ἀπέραντος τάφος τό Αἰγαῖο. Εἰκόνες φρίκης καί ἀπόγνωσης ἔχομε ἀπό τά
δελτία εἰδήσεων. Ὧρες ἀτέλειωτες περπατοῦν πρός τή χριστιανική Εὐρώπη γιά
καλύτερη τύχη. Ὡστόσο ἡ στυγνή πολιτική στήνει συρματοπλέγματα παντοῦ
καί ἠλεκτροφόρα πολλές φορές, γιά νά
ἐμποδίσει τήν εἴσοδό τους. «Δέν ἀντέχει
ἡ οἰκονομία μας ἄλλους, ἰσχυρίζονται!».
Ἡ καθημαγμένη, λοιπόν, Ἑλλάδα
τῆς κρίσης, καταχρεωμένη μέ ἐπαχθεῖς

ὅρους σέ στυγνούς δανειστές, μέ τούς χιλιάδες ἄνεργους καί νεόπτωχους, σηκώνει καί τό βάρος τῶν χιλιάδων προσφύγων πού φτάνουν καθημερινά. Ἀδύναμο
τό κράτος προσπαθεῖ. Τήν ἀδυναμία τοῦ
κράτους ἔρχονται νά καλύψουν ἄλλοι
φορεῖς ἀνθρωπισμοῦ: Ἡ ἐκκλησία, μέ
φωτισμένους ἐπισκόπους καί ταπεινούς
λευίτες, χιλιάδες ἐθελοντές, μή κυβερνητικές ὀργανώσεις, ὁμάδες ἀλληλλεγγύης, κάνουν πράξη τήν ἐντολή τοῦ Εὐαγγελίου: «ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με,
ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν». Ἐδῶ
ὑπάρχει ἕνας ἄλλος Θεός, πού δέν ἀπαιτεῖ ἱερό πόλεμο, πού προσκαλεῖ ὅποιον
θέλει νά τόν ἀκολουθήσει. «Ὅστις θέλει
ὀπίσω μου ἐλθεῖν». Ἕνας Θεός πού συγχωρεῖ μέ τό διαφορετικό καί ὁδηγεῖ ἀπό
τήν πτώση στήν Ἀνάσταση.
Οἱ πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
ὑπῆρξαν μία ζωογόνος πηγή γιά τήν τότε
Ἑλλάδα καί ἡ ἑλληνική κοινωνία πού
δύσκολα καί μέ πολύ καχυποψία τούς
εἶδε πολλά ὠφελήθηκε ἀπό αὐτούς, ἡ δέ
οἰκονομία κινήθηκε διαφορετικά.
Ἡ χριστιανική καί γηρασμένη
Εὐρώπη ἔχει τό σχέδιό της γιά ὅσους
πρόσφυγες ὑποδεχτεῖ καί ἀποδεχτεῖ.
Ἀποκτᾶ νέους πολίτες καί ἐνισχύει τό γερασμένο σῶμα της, ἕνα καινούριο ἐργατικό δυναμικό πού, ἀφοῦ τό ἐκπαιδεύσει
θά ἐνισχύσει τήν παραγωγή της μέσα
στήν Εὐρώπη καί θά ἀνταγωνιστεῖ ἄλλες
μακρινές ἀναπτυσσόμενες οἰκονομίες.
Καί αὐτοί θά βροῦν τή γαλήνη κρατώντας
στήν ψυχή τους τή χαμένη πατρίδα τους.
Ἡ φτωχή καί φιλότιμη Ἑλλαδίτσα
μας πῶς θά πορευτεῖ μέσα σέ αὐτή τήν
πραγματικότητα εἶναι ἄγνωστο. Ἀλλά
πάντα ὑπάρχει ἐλπίδα.
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(2005-2015)
10 ΕΤΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ
κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
Τοιοῦτος ἡμῖν ἔλαχεν Ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπό τῶν ἁμαρτωλῶν καί
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν. Τῶν Ἁγίων λειτουργός,
τῶν ἀφρόνων παιδευτής καί ὁδηγός ψυχῶν πρός τήν
σωτηρίαν.
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, θεοπρόβλητε
καί πεφιλημένε Ἐπίσκοπέ μας κ.κ Ἀμφιλόχιε.
Πολυσέβαστοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, προσφιλεῖς
ἀδελφοί, συμπρεσβύτεροι καί ἁπαξάπαντες εὐλογημένοι χριστιανοί, πού τιμᾶτε ἀπόψε μέ τήν παρουσία
σας τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτου μας.
Ἑορτή καί πανήγυρις εὐφρόσυνος γιά τήν
Ἐκκλησία μας ἡ σημερινή ἡμέρα, ἀλλά καί ἡμέρα
ἰδιαίτερης χαρᾶς καί εὐτυχίας γιά τήν τοπική μας
Ἐκκλησία καί τό ποίμνιό της.
Ἑορτή κατά τήν ὁποία σύμπασα ἡ ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ἕναν
ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν της, τόν τῆς εὐσεβείας φωστήρα,
τόν τῆς Ὀρθοδοξίας λαμπτήρα, τόν τῆς τῶν δογμάτων
ἀληθείας τήν σάλπιγγα, τόν τῆς αἱρέσεως τῶν πνευματομάχων τήν μάστιγα, τόν τῆς Ἁγίας δευτέρας Συνόδου τόν ὑπέρμαχον, τόν ἔνδοξον Ἐπίσκοπον Ἰκονίου
Ἅγιον Ἀμφιλόχιον.
Κατά τήν πανίερον καί πανσεβάσμιον σημερινή
ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία Κισάμου καί Σελίνου δισσῶς χαίρεται καί πανηγυρίζει. Ἐν πρώτοις, εὐφραίνεται καί
ἀγάλλεται, διότι ὁ ποιμενάρχης της, ὁ Ἄγγελός της,
ὁ Ἀρχιθύτης τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ, ὁ πηδαλιοῦχος, ὁ προστάτης καί διδάσκαλός της, ἄγει σήμερα
τά σεπτά ὀνομαστήριά του.
Ἡ δεύτερη αἰτία, πού φαιδρύνει καί χαροποιεῖ τά
πρόσωπα ὅλων μας, κληρικῶν καί λαϊκῶν καί πλημμυρίζει τήν ψυχή μας ἀπό χαρά καί ἀγαλλίαση, εἶναι
ὅτι αὐτές τίς ἡμέρες συμπληρώθηκαν δέκα ὁλόκληρα
ἔτη πολύκαρπης Ἀρχιερωσύνης καί καλλίκαρπης ποιμαντορίας τοῦ Μητροπολίτου μας στήν ἱστορική καί
θεοφρούρητη καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
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Ὅταν τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἔτους 2005,
Σεβασμιώτατε Πάτερ, ἡ σεπτή Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης Σᾶς ἀνέδειξε Ἐπίσκοπο καί Ποιμενάρχη μας, οἱ καμπάνες
τῶν Ἐκκλησιῶν μας ἤχησαν χαρμόσυνα
μεταδίδοντας τήν εὐφρόσυνη εἴδηση ἀπ’
ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Μητροπόλεώς μας.
Πλῆθος πολύ τοῦ ποιμνίου σας κατέκλισε τόν πανίερο Μητροπολιτικό ναό τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ Ἡρακλείου
κατά τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας σας, γιά νά
σᾶς καμαρώσουν ὡς Ἐπίσκοπο πλέον καί
Μητροπολίτη τους καί νά ἀναφωνήσουν
στεντορία τή φωνή τό "Ἄξιος" καί πανάξιος
τῆς Ἀρχιερωσύνης.
Μέ τά ἴδια συναισθήματα πηγαίας
χαρᾶς, θρησκευτικῆς συγκίνησης καί ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ τοῦ κλήρου καί σύμπαντος τοῦ λαοῦ κατά τήν ἐνθρόνισή Σας,
Σᾶς ὑποδέχτηκε ἡ Μητρόπολή μας καί
ἀκούστηκε ξανά τό "Ἄξιος", ἀπό τά στόματα ὅλων.
Σᾶς ὑποδέχθηκαν, Σεβασμιώτατε, ὁ
γέροντας προκάτοχός Σας, νῦν μακαριστός κυρός Εἰρηναῖος καί μαζί μ’ αὐτόν οἱ
Ἅγιοι τῶν Ἐπαρχιῶν μας. Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Μελχισεδέκ Ἐπίσκοπος Κισάμου,
μέ τόν Διάκονό του Καλλίνικο, πού ἔδωσαν τό αἷμα τους, γιά νά ὑπάρχει καί νά
παραμένει ἡ Ἐκκλησία μας ἐλεύθερη καί
δοξασμένη. Οἱ Ὅσιοι 98 θεοφόροι Πατέρες, πού ἔλαμψαν καί ἁγίασαν στήν ἐπαρχία τοῦ Σελίνου, ὁ Ὅσιος Κύρ Ἰωάννης
ὁ Ξένος, ὁ ἀναμορφωτής τῆς Κρήτης καί
εἰδικά τοῦ τόπου μας, οἱ Ἅγιοι τέσσερις
νεομάρτυρες τοῦ Μελισσουργείου καί ὁ
Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός, πού εἴχατε
τήν ἰδιαίτερη τιμή καί μεγάλη εὐλογία ἐπί
τῶν ἡμερῶν καί ἐνεργειῶν σας νά ἁγιοκαταταχθεῖ ἀπό τό σεπτό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο. Ὅλοι αὐτοί Σᾶς ἔδωσαν τήν
εὐχή καί εὐλογία των καί Σᾶς εὐχήθηκαν
ἄξιος τῆς ἀποστολῆς Σας.
Ἤλθατε, Σεβασμιώτατε, στήν Κίσαμο
καί τό Σέλινο, στόν τόπο τόν ἁγιασμένο,

Ποιμένας καί Προεστός καί θέσατε ἀπό
τήν ἀρχή μέ πίστη καί ἱερό ζῆλο, μέ ἀταλάντευτη θέληση καί ἀποφασιστικότητα, τό
χέρι Σας ἐπί τό ἄροτρον, γιά νά καλλιεργήσετε τό πνευματικόν γεώργιον τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καί νά προσφέρετε
τό ἔλεον καί τόν οἶνον τῆς ἀγάπης Σας σάν
βάλσαμο στούς πονεμένους καί ἐνδεεῖς
ἀδελφούς μας. Ἤλθατε, Σεβασμιώτατε,
ὄχι γιά νά πάρετε τίποτα ἀλλά γιά νά δώσετε πολλά, καθ’ ὅσον πιστεύετε ἀκράδαντα
καί ἀταλάντευτα εἰς τόν πάμφωτον λόγον
τοῦ Κυρίου, ὅτι "μακάριόν ἐστι διδόναι
μᾶλλον ἤ λαμβάνειν".
Ἤλθατε, καί ἀπό τήν πρώτη κιόλας
στιγμή ριχθήκατε στήν μάχη καί τόν ἀγώνα καί ὁ ἀγώνας δέκα ὁλόκληρων χρόνων
Σᾶς καθιέρωσε στίς ψυχές τοῦ ποιμνίου
Σας ἄξιο καί πανάξιο ποιμένα, φιλόστοργο, πνευματικό Πατέρα, φιλότιμο καί ἄριστο ὁδηγό ψυχῶν, παραμυθία θλιβομένων,
θεραπευτή πενομένων καί συμπαραστάτη
τοῦ λαοῦ.
Ἐμεῖς σήμερα, Σεβασμιώτατε, οἱ συνοδίτες καί συνοδοιπόροι Σας, οἱ ἄμεσοι
συνεργάτες καί βοηθοί στό ἔργο Σας, μαζί
μέ κάθε καλόπιστο καί καλοπροαίρετο, ταπεινά ὁμολογοῦμε καί μαρτυροῦμε ἐκεῖνα
πού εἶδαν οἱ ὀφθαλμοί μας, πού ἄκουσαν
τά αὐτιά μας, πού ἐψηλάφισαν τά χέρια
μας καί ἔζησε ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἡ ἱερατική
καρδιά μας.
Μία δεκαετία γινόμαστε μάρτυρες
ἑνός ἀκάματου ἀγώνα καί μιᾶς εἰλικρινοῦς
ἀγωνίας τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος νυχθημερόν δαπανᾶται καί ἀγωνίζεται εἰς τόν
Ἀμπελώνα τοῦ κυρίου. Τοῦ Ἐπισκόπου μέ
τήν πλατειά προσφορά, μέ τό πνευματικό
ἦθος καί τήν ἐκκλησιαστική παρουσία, ὁ
ὁποῖος ἀποτελεῖ πρότυπον λειτουργικῆς,
μυστηριακῆς καί κηρυκτικῆς ζωῆς καί δράσης. Τοῦ Ἐπισκόπου, πού στήν δύσκολη
πνευματικά καί ὑλικά αὐτή ἐποχή, ἀγρυπνεῖ καί κακοπαθεῖ ἐν πᾶσι γιά νά ἐξεύρει
τήν ἀντίρροπον δύναμιν κάθε δυσκολίας
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καί κακοῦ καί νά τά ἀναχαιτίσει. Τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ ὁποίου ἡ καρδιά κτυπᾶ δημιουργικά στό νά συντηρήσει καί νά αὐξήσει
τό ἔργο τῆς ταπεινῆς Μητροπόλεώς του
πρός δόξαν Θεοῦ καί ὠφέλειαν τοῦ λαοῦ
της. Τοῦ Ἐπισκόπου πού δίνει τά πάντα,
"ἵνα πάντας κερδίσει" καί ὁδηγήσει ψυχές
πολλές στήν θέωση καί τήν σωτηρία
Ἄν τούτη τήν ὥρα, Σεβασμιώτατε Πάτερ, προσπαθήσω νά σκιαγραφήσω ἔστω
καί στό ἐλάχιστο τό πολύπλευρο, πολύτιμο
καί ἀξιοθαύμαστο ἔργο Σας επιλείψει με
ὁ χρόνος διηγούμενον. Ὁ παντογνώστης
Κύριος καί Θεός μας τό γνωρίζει καί ὁ
λαός Του τό ὁμολογεῖ. Θά ἀρκεστῶ μόνον
νά εἴπω ὅτι σεμνυνόμεθα γιά τόν Ἀρχιερέα
μας, καυχόμεθα κατά Θεόν πού βρισκόμεθα δίπλα σας καί ὑπηρετοῦμε τήν Ἐκκλησία ὑπό τήν πεπνημένην καθοδήγησή Σας.
Αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα, στήν
δεκαετή ἐπέτειο τῆς Χειροτονίας καί Ποιμαντορίας Σας στήν Μητρόπολή μας, ἀλλά
καί τῶν σεπτῶν Ὀνομαστηρίων Σας, παρακαλῶ δεχτεῖτε, Σεβασμιώτατε, τόν βαθύτατο
σεβασμό καί τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Ἱεροῦ
κλήρου τῶν Ἐπαρχιῶν σας, ὁ ὁποῖος ἐν ἑνί
στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ σᾶς εὔχεται μακρότητα ἡμερῶν, ὑγεία, δύναμη καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου στό θεοφιλές,
θεάρεστο καί εὐλογημένο ἔργο σας.
«Ἀμφιλοχίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καί
θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου...
πολλά τά ἔτη!»

Ὁμιλία τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π.
Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη, κατά τήν
ἐκδήλωση παρουσίασης Τιμητικοῦ Τόμου πρός τιμήν τοῦ Ἐπισκόπου μας,
τήν 23-11-2015, ἡμέρα τῶν ὁνομαστηρίων του καί τῆς συμπληρώσεως 10ετοῦς
Ἀρχιερατείας του.

ΤΟ ΧΡ0ΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ ΜΑΣ
Δεκάχρονα πού πέρασαν γοργά
κι ἀφήκανε καρπούς στό πέρασμά τους
πνεῦμα κι ἀγάπη ὅλα ἐνεργά
στό θρόνο τοῦ Θεοῦ τό πέταγμά τους.
Ξεκίνημα δεκάχρονο λαμπρό
ἀπ’ τήν τρανή Γωνιά τήν παινεμένη
τό ἔργο σου μεγάλο κι ἱερό
νά ἁπλωθεῖ πλατιά στήν Οἰκουμένη.

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

Δωρεά Ἀρχοντικοῦ γιά τήν δημιουργία
Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου στήν
Ἱ. Μητρόπολή μας

Μαρτύρια καί δόξες κουβαλᾶ
τό Μοναστήρι τῆς μετάνοιάς σου,
μά πρέπει καί μέ σέμνη νά γελᾶ
γιά τό σεμνό, λαμπρό ἀνάστημά σου.
Σκοπός σου ὁ Ἀμφιλόχιος Μακρής
κι ὁ μέγας ὁ Δεσπότης Ἰκονίου
τή βιωτή τους ψάχνεις γιά νά βρεῖς
στά χνάρια τοῦ δικοῦ τους μεγαλείου.
Φροντίδα σου νά σώσεις τήν ψυχή
τόν ἀκριβό προσέχεις μαργαρίτη
ἀστέρες μέ ἀγάπη περισσή
ἀπ’ τήν Ἑλλάδα φέρνεις καί τήν Κρήτη.
Τοῦ Ἅγιου Νικηφόρου τή μορφή
ἀπό εὐσέβεια πολλή καλεῖσαι
νά στήσεις στοῦ χωριοῦ του τήν κορφή
ναό, ἀφοῦ πολύ τόν εὐλαβεῖσαι.
Βαθειά ἡ ταπεινή μας προσευχή
τά ἑκατό τά χρόνια νά περάσεις
κι ὁλόψυχή σου κάνουμε εὐχή
τούς Ἅγιους συνονόματους νά φτάσεις.
23 Νοεμβρίου 2015
Ἀθαν. Δεικτάκης
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Ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας ἀπέκτησε ἕνα
παλαιό ἀρχοντικό τό ὁποῖο καί θά ἀναπαλαιώσει καί διαμορφώσει κατάλληλα
γιά τήν δημιουργία Μουσείου Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Βυζαντινῶν Εἰκόνων.
Πρόκειται περί εὐγενοῦς δωρεᾶς πρός
τήν Ἱ. Μητρόπολη τοῦ Δρ Σεραφείμ Καστανάκη, Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς, Ἄρχοντος Ἀκτουάριου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου, ὁ ὁποῖος δώρισε ἰδιοκτησία 500
τ.μ., ἐντός τῆς ὁποίας ὑπάρχει παλαιό
Ἀρχοντικό, ὀπωροφόρα δένδρα, αὐλή
καί πηγάδι, μέ ἀποκλειστικό σκοπό τή
δημιουργία Μουσείου Ἐκκλησιαστικῆς
Τέχνης καί Βυζαντινῶν Εἰκόνων. Τό Μουσεῖο θά φέρει τό ὄνομα τοῦ δωρητῆ.
Τήν ἐκπόνηση μελέτης ἀναπαλαίωσης
καί ἀνακαίνισης τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος καί ἐξωραϊσμοῦ τοῦ περιβάλλοντος χώρου ἀνέλαβε νά ἐκπονήσει,
δωρεάν, ὁ διακεκριμένος ἐπιστήμονας
Δρ Γεώργιος Γιαννίτσαρης, Ἀρχιτέκτων

Μηχανικός, Καθηγητής τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ὁ Καθηγητής Δρ
Γιαννίτσαρης μέ τήν συνεργάτιδά του κ.
Λαϊνάκη Νεκταρία, ἐπισκέφθηκαν τόν
χῶρο καί προέβησαν στίς σχετικές μετρήσεις, σημειώνοντας πώς πρόκειται
περί ἑνός κλασικοῦ κτιρίου, μέ ἰδιαίτερα
ἀρχιτεκτονικά στοιχεῖα, κατάλληλο γιά
τήν δημιουργία Βυζαντινοῦ Μουσείου
καί ἐξέφρασαν τήν χαρά τους πού τό
Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο ἔρχεται
ἀρωγός στήν σπουδαία καί ἀξιέπαινη
αὐτή προσπάθεια τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου καί
Σελίνου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐξέφρασε τίς
εὐχαριστίες τους πρός τόν Καθηγητή κ.
Γιαννίτσαρη καί τήν συνεργάτιδά του κ.
Λαϊνάκη γιά τήν μέγιστη αὐτή προσφορά τους. Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, καί τόν
δωρητή καί ἐκλεκτό γόνο τῆς Κισάμου
Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δρ
Σεραφείμ Καστανάκη ὡς καί τήν σύζυγό
του κ. Μαρία διά τήν εὐγενῆ αὐτή δωρεά
τους, ὡς ἐπίσης καί τόν Δήμαρχο Κισάμου κ. Θεόδωρο Σταθάκη, ὁ ὁποῖος ὅπως
δήλωσε θά στηρίξει καί θά συμβάλλει
στήν προσπάθεια δημιουργίας τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, τό ὁποῖο θά βοηθήσει στήν περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στήν Ἐπαρχία τῆς
Κισάμου καί εὐρύτερα.

Ἐκδημία Ἀρχιερέως

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης θρηνεῖ γιά τήν
ἀπώλεια ἑνός ἐκ τῶν ἐκλεκτοτέρων Ἱεραρχῶν Της. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου,
ὁ ὁποῖος μετά ἀπό σκληρή δοκιμασία
μέ τήν ἐπάρατη νόσο ἐκοιμήθη τήν μεσημβρία τῆς 15ης Ὀκτωβρίου σέ Νοση-
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λευτικό Ἵδρυμα τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ ἀοίδιμιος
Ἱεράρχης διακρινόταν γιά τό ἦθος του,
τό ἀκέραιο τοῦ χαρακτῆρα του, τήν βαθιά του ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία καί τόν
λαό τοῦ Θεοῦ, τήν πιστότητά του στό
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τήν λιπαρά θεολογική του μόρφωση, τήν ἁπλότητα τοῦ βίου του καί τήν ταπείνωσή του.
Χαρακτηριστικό τό χειρόγραφο κείμενο
τό ὁποῖο ἄφησε ὡς παρακαταθήκη καί
παραγγελίες, τό ὁποῖο ἔγραψε τό Πάσχα τοῦ 2015 ὅπου, ἀνάμεσα στά ἄλλα,
σημειώνει πώς, ἐάν πεθάνει, ἐπιθυμεῖ νά
τόν ἐνδύσουν μόνο μέ ἐπιτραχήλιο καί
ὠμοφόριο ἁπλά καί χωρίς μήτρα, μόνο
μέ ἐπανωκαλύμαυχο. Τό σκήνωμα τοῦ
Σεπτοῦ Ἱεράρχη ἔφθασε, ἀεροπορικῶς,
τό βράδυ τῆς 15ης Ὀκτωβρίου στόν ἀερολιμένα Ἡρακλείου, συνοδευόμενο ἀπό
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, πνευματικό
ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου,
ὁ ὁποῖος ἦταν δίπλα του καθ’ ὅλη τήν
διάρκεια τῆς δοκιμασίας του, ὡς καί τίς
τελευταῖες ἡμέρες τῆς ἐπί γῆς ζωῆς του.
Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλει τό Σάββατο 17 Ὀκτωβρίου. Σύσσωμη ἡ Ἐκκλησία
τῆς Κρήτης, ὁ Κλῆρος καί ὁ λαός τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρρονήσου ἀποχαιρέτισαν τόν πνευματικό
τους πατέρα, τόν σεμνό, ταπεινό, ἱεροπρεπῆ καί μεγαλοπρεπῆ Ἱεράρχη τους,
τόν ἀνεξίκακο, πρᾶο, μακρόθυμο, τόν
γεμάτο ἀγάπη καί καλωσύνη, μακαριστό Μητροπολίτη τους κυρό Νεκτάριο.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλει εἰς τόν Ἱ.

Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας, στήν Νεάπολη, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος καί ὁμίλησε ἐκ μέρους τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, συμμετεχόντων
τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων τῆς Μεγαλονήσου,
Ἀρχιερέων ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τήν
Α.Θ.Π., τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος,
ὁ ὁποῖος καί μετέφερε τίς εὐχές καί τίς
προσευχές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἐκπροσωπήθηκαν τό Πατριαρχεῖο
Ἀλεξανδρείας, τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τό
πένθος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔφερε τό πνευματικό του ἀνάστημα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος. Ἐπικήδειους λόγους ἐκφώνησαν ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης,
ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης,
Φορέων, κ.ἄ. Ἐπίσης ὁ Πρωτοσύγκελλος
Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Τίτος Ταμπακάκης,
ἐκπρόσωπος τοῦ κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πέτρας καί Χεροννήσου, ὡς καί
ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος. Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, Ἱερεῖς ἀπό τήν Κρήτη καί τήν λοιπή
Ἑλλάδα, κυρίως ὅμως χιλιάδες λαοῦ προσκύνησαν τό σεπτό σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Νεκταρίου
κατά τό τριήμερο πρό τῆς ταφῆς του καί
συμπροσευχήθηκαν κατά τήν διάρκεια
τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας. Ὁ Ἐπίσκοπός
μας τέλεσε Τρισάγιο πρό τοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
τήν παραμονή τῆς κηδεύσεώς του, ἔλαβε μέρος εἰς τό Τρισάγιο πού τελέστηκε
ἀμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία κατά
τήν ἡμέρα τῆς θανῆς του καί εἰς τήν νεκρώσιμο Ἀκολουθία πού ἀκολούθησε. Ἡ
μνήμη τοῦ εἴη αἰωνία, τό δέ φωτεινό του
παράδειγμα ἄς γίνεται ὁδηγός στούς
ἄφωτους καί χαλεπούς καιρούς μας.
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Ἐπίσκεψη νέων ἀπό Γερμανία

Τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο ἐπισκέφθηκε πολυπληθής ὅμιλος
νέων ἀπό τήν Γερμανία. Τόν ὅμιλο ἀποτελοῦσαν νέοι ἀπό τήν Ἐνορία Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου, μέ τήν
συνοδεία τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμμανουήλ
Σφιάτκου καί νέοι τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐνορίας Dahlen Βερολίνου, μέ τήν συνοδεία
ὑπευθύνων τῆς Ἐνορίας. Κατά τήν ἐπίσκεψη τούς εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ξεναγηθοῦν στό «Τσατσαρωνάκειο» Πολιτιστικό Πολυκέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
καί νά ἐνημερωθοῦν γιά τίς δράσεις του
καί τήν Ποιμαντική τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας σέ σχέση μέ τούς νέους. Οἱ νέοι
φιλοξενήθηκαν, γιά μία ἑβδομάδα, στήν
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ὅπου μέ
εὐθύνη τῆς ἐπιστημονικῆς συνεργάτιδας
τῆς ΟΑΚ κ. Κατερίνας Καρκαλᾶ-Ζορμπᾶ,
μετεῖχαν σέ κοινές δράσεις (ἁγιογραφία,
ψηφιδωτό, κ.ἄ.), ἐπισκέφθηκαν ἐκκλησιαστικούς καί ἀρχαιολογικούς χώρους
τῆς Κρήτης καί ψηλάφησαν τήν ἱστορία
καί τόν πολιτισμό τοῦ τόπου.

Ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τῆς
Μητροπόλεώς μας σέ Σχολεῖα

Συνεχίζει τίς ἐξορμήσεις της στήν ἐνδοχώρα ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας, εὐγενής δωρεά τῆς
Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, μέ ἐπισκέψεις σέ Σχολεῖα τῆς εὐρύτερης πε-

ριοχῆς. Τήν περίοδο αὐτή ἐπισκέφθηκε
Σχολικές Μονάδες τῆς ἱστορικῆς Καντάνου, ὡς ἐπίσης καί τά Σχολεῖα Ἕλους
καί Ροδοβανίου, προσφέροντας στούς
μαθητές ὑπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης καί πρόληψης, καθώς ἐπίσης καί
ἀγωγῆς ὑγείας καί συμβουλευτικῆς. Οἱ
ἐθελοντές Ἰατροί κ. Μαρακομιχελάκης
Ἰωάννης, εἰδικότητας ΩΡΛ, καί Ἀθανασάκης Δημήτριος, Ὀδοντίατρος, ὡς καί
οἱ ἰδιῶτες Ἰατροί τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου
Χανίων κ. Ἑλένη Βαρδουλάκη - Ροῦστομ,
Παιδίατρος, κ. Ἐμμανουέλλα Θεοδωράκη, Ὠτορινολαρυγγολόγος καί κ. Βασιλική Κατζουράκη, Ὀδοντίατρος, ἐξέτασαν
τά παιδιά προβαίνοντας στίς ἀνάλογες
ἐξετάσεις (καθαρισμός αὐτιῶν, κλινική
ἐξέταση στοματικῆς κοιλότητας, ὑγιεινή δοντιῶν, ἔλεγχος ζωτικῶν σημείων,
ἀρτηριακῆς πίεσης, ὀξυγόνου, ἀκρόαση
καρδιᾶς, πνευμόνων, ἔλεγχος βάρους,
ὕψους, ἔλεγχος ἱστορικοῦ ἐμβολιασμοῦ,
ἐξέταση μέ ὠτοσκόπιο καθώς καί ἐξέταση ὀφθαλμῶν μέ φῶς κ.ἄ.). Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές Ἰατρούς πού στηρίζουν καί τήν δράση αὐτή τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, πρωτίστως ὅμως τήν Ἱ.
Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, τόν Πανοσ.
Καθηγούμενο αὐτῆς Γέροντα Ἐφραίμ γιά
τήν εὐεργετική μεγάλη αὐτή δωρεά τῆς
Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας στό Ἀννουσάκειο, μέσῳ τῆς ὁποίας ἀνακουφίζεται
ἔμπρακτα ὁ ἀνθρώπινος πόνος ἑκατοντάδων συνανθρώπων μας. «Στόχος μας
εἶναι, σημείωσε ὁ Σεβ. Κισάμου κ. Ἀμφι-
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λόχιος, τήν παροῦσα σχολική χρονιά ἡ
Κινητή Ἰατρική Μονάδα νά ἐπισκεφθεῖ
ὅλες τίς Σχολικές Μονάδες τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας, πάντα σέ
συνεργασία μέ τίς Δ/νσεις Α/θμιας καί Β/
θμιας Ἐκπαίδευσης».

Πνευματικό Συμπόσιο
τιμῆς καί μνήμης

Ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ἡ
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, διοργάνωσαν στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, πνευματικό συμπόσιο μνήμης καί
τιμῆς πρός τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη
Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο, μέ
θέμα: «Πολιτική καί Θρησκεία». Ἐκλεκτοί
ὁμιλητές: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.
Ἀνδρέας, ὁ κ. Ἐλευθέριος Σκαλίδης, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς,
Γεν. Δ/ντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης, ὁ κ. Χρυσόστομος Σταμούλης,
Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ,
καί ὁ κ. Στυλιανός Τσομπανίδης, Ἀναπλ.
Καθηγητής τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ
ΑΠΘ, ἀνέπτυξαν θεματολογία σέ ἀναφορά μέ τό πρόσωπο, τήν προσφορά
καί τό ἔργο τοῦ τιμώμενου Ἱεράρχου.
Στό μήνυμά του ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, σημείωσε μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Ἡ ὑπό

τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κισάμου
καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου ὑπέρ τόν
ἥμισυν αἰῶνα ἀρχιερατική διακονία ἐν
Κρήτῃ καί ἐν Γερμανίᾳ ἀξιολογεῖται ὑπό
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὡς σταθερά καί
μόνιμος προσφορά καί ὑπεράσπισις τοῦ
ὀρθοδόξου φρονήματος εἰς σωτηρίαν καί
συμβολή εἰς τήν προστασίαν τῶν δικαίων τοῦ ἐμπιστευθέντος αὐτῶ ἐν Κρήτῃ
ποιμνίου τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου καί Σελίνου, ἀλλά καί τῆς ἀποδήμου ἐν Γερμανίᾳ
ἐπί τι διάστημα Ὀρθοδόξου Ὁμογενείας,
καί τήν προώθησιν τῶν ἀπασχολούντων
τόν Ὀρθόδοξον λαόν θεμάτων, τά ὁποῖα
μαρτυροῦν τόν πλοῦτον τῶν ἐσωτερικῶν
αἰσθημάτων τιμῆς, ἀφοσιώσεως καί ἀγάπης αὐτοῦ εἰς τήν κλῆσιν του». Χαιρετισμούς ἀπεύθυναν ὁ Ἐπίσκοπός μας,
ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά
τό γεγονός, ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.
Ἀνθίμου, ὁ Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζῆς καί ὁ Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου.
Παρών ἐπίσης καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ἀμορίου κ. Νικηφόρος. Ἐντυπωσιακή ἡ
συμμετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ φοιτητῶν,
οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει τό ἀμφιθέατρο καί παρέμειναν ἕως τό τέλος τοῦ Συμποσίου. Τήν εὐθύνη συντονισμοῦ εἶχε ἡ
κ. Εὐαγγελία Ἀμοιρίδου, Ἀναπλ. Καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ.

Ἑορτή Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου

Προσκεκλημένος τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου
ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, τοῦ καί προστάτου τῆς Θεσσαλονίκης. Μετεῖχαν, ἐπίσης, καί δεκάδες ἄλλοι Ἱεράρχες ἐκ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ὁ Ἐπίσκοπός μας λειτούργησε
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καί τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἑορτή Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

κατά τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.
Μελίτωνος καί συλλειτουργούντων τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν Λαγκαδᾶ, Λιτῆς καί
Ρεντίνης κ. Ἰωάννου καί τοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου.
Ἀκολούθως ἔλαβε μέρος εἰς τήν Λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.
Ἀνθίμου, μέ τήν συμμετοχή καί δεκάδων
ἄλλων Ἀρχιερέων καί χιλιάδων πιστῶν.
Τό ἑσπέρας συγχοροστάτησε εἰς τόν
Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου καί τήν κυριώνυμο
ἡμέρα συλλειτούργησε, προεξάρχοντος
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καί ἔλαβε μέρος εἰς
τήν Δοξολογία πού ἀκολούθησε γιά τά
ἐλευθέρια της Θεσσαλονίκης, παρόντος
καί τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου. Συγκινητική ἡ συμμετοχή χιλιάδων
πιστῶν ἀπό τήν Μακεδονία, τήν Ἑλλάδα, τίς Βαλκανικές χῶρες καί ἀπό ἀλλοῦ,
οἱ ὁποῖοι περίμεναν ὑπομονετικά γιά
ἀρκετές ὧρες, ἕως ὅτου προσκυνήσουν
τά χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τήν θαυματουργό Εἰκόνα
τῆς Παναγίας. Συγκινητικός καί ἐνθουσιώδης καί ὁ λόγος τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου
κατά τήν Δοξολογία, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε
γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.
Εὐγενίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς
τήν Λιτάνευση τῶν Τιμίων Καρῶν τῶν
Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, Γεωργίου,
Ἀγγελῆ, Νικολάου καί Μανουήλ τῶν ἐκ
Μελάμπων καταγομένων καί ἐν Ρεθύμνῃ
μαρτυρησάντων, τό ἑσπέρας τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου. Τῆς Λιτανείας προεξῆρχε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, συμμετεχόντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου
καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ἐπιχωρίου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου,
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὡς ἐπίσης καί
τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος καί Ἀμορίου κ.
Νικηφόρου.

Σύναξη Πρεσβυτερῶν

Οἱ πρεσβυτέρες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶχαν τήν χαρά καί εὐκαιρία νά
ἀνταμώσουν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως «Ὁ Ἅγιος Κύρ Ἰωάννης ὁ Ξένος». Ἡ
Σύναξη πραγματοποιήθηκε στούς φιλόξενους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης
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Ἐπιστημονικό Συνέδριο γιά τήν
Παρηγορική Φροντίδα

Λουπασάκης χαιρέτισε καί εὐχαρίστησε
τόσο τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο γιά τήν στήριξη, ὅπως εἶπε, στίς
Ἱερατικές οἰκογένειες τῆς Μητροπόλεως,
ὅσο καί τόν Γεν. Δ/ντή τῆς ΟΑΚ Δρ Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ. Εὐχαρίστησε, ἐπίσης,
τίς Πρεσβυτέρες πού συνοδοιποροῦν καί
στηρίζουν τούς Ἱερεῖς - συζύγους τους.
Ἀκολούθως χαιρέτισε ὁ Ἐπίσκοπός μας,
ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τό
γεγονός τῆς Σύναξης αὐτῆς, εὐχαρίστησε τίς Πρεσβυτέρες πού, ὅπως εἶπε εἶναι
«οἱ πρῶτες καί ἄμεσες συνεργάτιδες τοῦ
Ἱερέως συζύγου τους στό ἔργο διακονίας καί ποιμαντικῆς τῆς Ἐνορίας» καί τίς
κάλεσε μέ τόν ἴδιο ζῆλο καί ἀγάπη νά
συνοδοιποροῦν στήν διακονία τῆς Ἐνορίας. Χαιρετισμό, ἐπίσης, ἀπεύθυνε καί
ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς ΟΑΚ Δρ Κωνσταντῖνος
Ζορμπᾶς. Ἀκολούθως τόν λόγο ἔλαβε ἡ
ὁμιλήτρια τῆς ἡμέρας πρεσβυτέρα Μαρία Κουτσαυτάκη-Χριστοδουλάκη, ἡ
ὁποία ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητα
τῆς Πρεσβυτέρας, μέ ἀναφορά στό πρόσωπο τῆς Παναγίας. Τῆς περιεκτικῆς καί
ἐμπεριστατωμένης ὁμιλίας ἀκολούθησε
συζήτηση, ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί συνεστίαση σέ ἑστιατόριο, μέ τήν συνοδεία
ζωντανῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς. Ὁ
Σύνδεσμος Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς
μας, σέ ἔνδειξη τιμῆς καί ἀγάπης πρός
τίς Πρεσβυτέρες τους, προσέφερε ἀπό
ἕνα ὄμορφο δῶρο.

Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πραγματοποιήθηκε στούς φιλόξενους χώρους
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, 3ήμερο ἐπιστημονικό Συνέδριο γιά τήν Παρηγορική Φροντίδα. Τό Συνέδριο ὀργάνωσαν ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης καί
τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο -Ἵδρυμα
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ συνδιοργανωτές τό Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία
στόν χῶρο τῆς Ὑγείας, τό «Καρέλλειο»Μονάδα Νόσου Alzheimer & Συναφῶν
Παθήσεων τῆς ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τήν Ἑλληνική Ἑταιρεία Θεραπείας Πόνου καί Παρηγορικῆς Φροντίδας, γνωστῆς ὡς ΠΑΡΗ.
ΣΥ.Α. Μετεῖχαν Κληρικοί πού διακονοῦν
σέ συναφῆ Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα ἐκ
τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Κρήτης, τῆς
Δωδεκανήσου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ὡς ἐπίσης καί ἐπαγγελματίες
ὑγείας (Ἰατροί, Νοσηλευτές, κ.ἄ.). Εἰδικοί καί ἐγνωσμένου κύρους ἐπιστήμονες, ὅπως: ὁ Καθηγητής Ἰατρικῆς Δρ
Σταῦρος Μπαλογιάννης, ἡ Καθηγήτρια
Ἀναισθησιολογίας καί Θεραπείας Πόνου
στό Παν/μιο Ἀθηνῶν καί Ἀντιπρόεδρος
τῆς ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α Δρ Ἰωάννα Σιαφάκα, ἡ
Διευθύντρια τῆς ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ.
Εὐθυμιοπούλου, κ.ἄ. ἀνέπτυξαν τήν θεματολογία τους. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
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Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος καί τέλεσε
τόν Ἁγιασμό, στόν χαιρετισμό του ἐξέφρασε τήν χαρά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ Ἐπιστημονικοῦ αὐτοῦ Συνεδρίου. Ἀκολούθησε χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Ἀμφιλοχίου, Προέδρου τῆς Ο.Α.Κ.,
ὁ ὁποῖος χαιρέτισε καί καλωσόρισε τούς
Συνέδρους καί τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές. Ὁ Γενικός Δ/ντής τῆς ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς στήν ἐμπεριστατωμένη καί ἰδιαίτερη εἰσήγησή του, μέ θέμα
τήν Εὐθανασία σημείωσε: «Ὁ κόσμος δέν
χρειάζεται ἠθική, χρειάζεται ἦθος, δέν
χρειάζεται προγραμματισμό ἀλλά μία
νέα στάση ζωῆς».

Ἐπέτειος Ἐγκαινίων

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.
Εἰρηναίου ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς
τήν ἑορτασμό τῆς 20ης ἐπετείου τῶν
ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καί Εἰρήνης καί σημερινῆς
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς, εἰς τό Σπήλι.
Συλλειτούργησε μετά τοῦ Ποιμενάρχου
κ. Εἰρηναίου, κατόπιν δέ εὐγενοῦς παραχωρήσεως τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου κήρυξε τόν θεῖο λόγο καί ἔλαβε μέρος εἰς
τήν λιτανεία πού ἀκολούθησε πέριξ τοῦ
Ναοῦ. Ὁ φιλοξενῶν Ἱεράρχης μέ λόγους
θερμούς χαιρέτισε καί καλωσόρισε τόν
Ἐπίσκοπό μας.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας
στή Μεγάλη Βρετανία

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας
κ. Γρηγορίου καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου
Κοινότητος Κάρδιφ καί περιχώρων, ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος
μετεῖχε ἑορτίων ἐκδηλώσεων τῆς ἱστορικῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Κάρδιφ καί περιχώρων, (Οὐαλία), τήν ὁποία
καί διακόνησε ἐπί τετραετία. Χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί προεξῆρχε τῆς
Θείας Λειτουργίας τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου εἰς τόν ἱστορικό Ἱ. Ναό Ἁγίου
Νικολάου Κάρδιφ. Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς
ἡμέρας ἔλαβε μέρος σέ τιμητική ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε σέ μεγάλο
ξενοδοχεῖο, μέ τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων ὁμογενῶν. Παρόντες ὁ Πρόξενος τῆς
Ὕπατης Ἁρμοστίας τῆς Κύπρου στήν
Μ. Βρετανία, ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος,
ἡ Σύμβουλος Ἐκπαίδευσης, Πρόεδροι
ἄλλων Κοινοτήτων, Σωματείων κ.ἄ. Στήν
ἐκδήλωση, ἐκτός τῶν ἄλλων, τιμήθηκε ὁ
ὁμογενής κ. Δημήτριος Λάντζος, γιά τήν
ἐπί μακρά σειρά ἐτῶν προσφορά του
εἰς τήν Ἑλληνική παροικία τῆς Οὐαλίας,
ὡς ἐπίσης καί κυρίες τῆς Ἀδελφότητας
Κυριῶν. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε
τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων κ.
Γρηγόριο γιά τήν εὐλογητική ἄδεια, μετέφερε τίς εὐχές του λόγῳ τῶν πολλῶν
ὑποχρεώσεών του, ἐξέφρασε τήν χαρά
καί τήν συγκίνησή του γιά τήν ἐπικοινω-
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νία μέ πρόσωπα οἰκεῖα καί ἀγαπητά καί
εὐχήθηκε ἡ ἱστορική αὐτή Κοινότητα νά
συνεχίζει νά γράφει τήν ἱστορία της καί
νά δίδει τήν μαρτυρία τῆς Ἑλληνορθοδόξου πίστεώς μας στήν ὄμορφη αὐτή γωνιά τῆς Οὐαλικῆς γῆς. Τήν εὐθύνη ὀργάνωσης τοῦ ἐόρτιου διημέρου εἶχε ὁ ἄξιος
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητας Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἰάκωβος Σάββας,
ὁ ὁποῖος μέ λόγους θερμούς καλωσόρισε
καί χαιρέτισε τήν ἔλευση τοῦ Ἐπισκόπου μας.

Μνημόσυνο ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Πέτρας & Χερρονήσου
κυροῦ Νεκταρίου

ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου.

Εὐλογία Θαυματουργοῦ Εἰκόνος
Παναγίας Βηματαρίσσης ἐκ τῆς
Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς
τήν ἑορτή τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
τῆς ὅμορης Μητροπόλεως. Τῆς Θείας
Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, συλλετουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος
καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱερισσοῦ,
Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, τοῦ Ἐπισκόπου μας καί τοῦ Οἰκείου
Ἐπισκόπου Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ. Τῆς
Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ
Εἰκόνος τῆς Παναγίας εἰς τήν πόλη τῶν
Χανίων. Συγκινητική ἡ συμμετοχή πλήθους πιστῶν οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει
τούς γύρω δρόμους.

Τήν Κυριακή 22 Νοεμβρίου εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας,
εἰς τήν Νεάπολη Λασιθίου, τελέστηκε
τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί
Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων Ἀρχιερέων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ
Ἐπίσκοπός μας, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου
Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἀκολούθησε μνημόσυνο τοῦ
ἀοιδίμου Ἱεράρχου καί τρισάγιο ἐπί τοῦ
τάφου του, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν
προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, πνευματικό ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ καί μεγάλου αὐτοῦ Ἱεράρχου, ὁμίλησε μέ λόγους
συγκινητικούς καί ἰδιαίτερα φορτισμένος γιά τό πολυσχιδές, καλλίκαρπο καί
πολυδένδρο ἔργο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ
Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Συμπροσευχόμενοι δεκάδες Κληρικῶν ἐκ τῆς Μητροπόλεως Πέτρας, Πρωτοσύγκελλοι, Ἡγούμενοι Ἱ. Μονῶν, Γυναικεῖες Μοναστικές
Ἀδελφότητες, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης, Δήμαρχοι τοῦ τόπου καί τοῦ Νομοῦ,
Ἐκπρόσωποι Πολιτικῶν καί Πολιτειακῶν
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Ἡ Μητρόπολις μας δέχθηκε τήν μεγάλη
εὐλογία τῆς ἐλεύσεως ἀντιγράφου τῆς
θαυματουργοῦ Εἰκόνος Παναγίας Βηματαρίσσης ἐκ τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς
Βατοπαιδίου. Τήν Εἰκόνα μετέφερε ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐφραίμ,
μέ μέλη τῆς συνοδείας του. Ἡ ἐπίσημος
ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε στήν Κεντρική Πλατεῖα τῆς Κισάμου, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 22 Νοεμβρίου, ὑπό τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου,
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί
Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Θεόδωρου Σταθάκη,
ἐκπροσώπων Φορέων καί Συλλόγων καί
πλήθους κόσμου. Μετά τήν λιτάνευση
στήν πόλη τῆς Κισάμου, μέ τήν συμμετοχή τιμητικοῦ ἀγήματος, τῆς Μπάντας
τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ Δήμου, τῶν
Ἐθελοντῶν Σαμαρειτῶν, Νοσηλευτριῶν,
Παραδοσιακῶν Συλλόγων καί νέων μέ
τίς μηχανές τους, ἡ Εἰκόνα ἐναποτέθηκε
εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου καί ἀκολούθησε Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ
Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας στόν χαιρετισμό του,
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς

Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντα
Ἐφραίμ, γιά τόν πνευματικό αὐτό θησαυρό, ἀναφέρθηκε εἰς τήν ἱστορία τῆς
Εἰκόνος καί τήν θαυματουργική διάσωσή Της ὑπό τῶν Ἀράβων. Ἀντιφωνώντας
ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ.Μονῆς Βατοπαιδίου ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τό
γεγονός τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἱ. Εἰκόνος εἰς
τήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Κισάμου καί
Σελίνου, ὡς ἐπίσης καί εἰς τά θαυμαστά
γεγονότα πού ἐπιτελεῖ ἡ Παναγία Βηματάρισσα σέ πλῆθος πιστῶν πού ἐπικαλοῦνται τῆς Χάρη Της, ἀλλά καί εἰς τήν
ἀνάγκη πού ἔχει ἡ Πατρίδα μας ἀπό τήν
σκέπη καί προστασία Της. Χαιρετισμό
καί καλωσόρισμα ἀπεύθυνε καί ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, ὁ
ὁποῖος καί εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο κ. Ἐφραίμ γιά τήν «μεγάλη εὐλογία»
πού προσέφερε εἰς τήν Μητρόπολή μας
καί ἀναφέρθηκε εἰς τίς θαυματουργές
Εἰκόνες τῆς Παναγίας πού ὑπάρχουν
εἰς τήν Ἱ.Μ.Μονή Βατοπαιδίου. Ἀκολούθησε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας
Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου
καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου
καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου καί Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου. Ὁ χοροστατῶν Ἀρχιερεύς, μέ λόγο μεστό καί
θεολογικό, ὁμίλησε ἀναφερόμενος στήν
σχέση λογικῆς καί πίστης καί εἰς τόν
ἑορτάζοντα Ἅγιο Ἀμφιλόχιο Ἐπίσκοπο
Ἰκονίου, εὐχόμενος εἰς τόν ἐπιχώριο Ποιμενάρχη ὁ ὁποῖος ἄγει τά ὀνομαστήρια
του. Ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς
μας ἐπεφύλαξε μία συγκινητική ἔκπληξη πρός τόν Ἐπίσκοπό μας. Στό τέλος
τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου, ἔλαβε τόν λόγο ὁ Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος Ἀνατολικῆς Κισάμου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Γουμενάκης,
ὁ ὁποῖος μέ λόγους θερμούς ἀναφέρθηκε εἰς τήν δεκαετῆ διακονία τοῦ Ἐπισκόπου μας καί προσέφερε ἐκ μέρους τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου Ἀρχιερατική στολή. Ὁ
Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε καί ἀντι-
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φώνησε. Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ἡ
ἀπονομή τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου
Τίτου στόν κ. Λομπάνωφ Ὀλέγκ, Ρῶσο
εἰς τήν καταγωγή, ὁ ὁποῖος καί ἀνέλαβε
τήν δαπάνη ἐπενδύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, ὡς ἔκφραση εὐχαριστίας ἐκ μέρους
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Συγκινητική ἡ
συμμετοχή ἑκατοντάδων προσκυνητῶν
ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, οἱ ὁποῖοι κατέφθασαν στήν Κίσαμο, γιά νά προσκυνήσουν
τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Βηματάρισσας καί νά καταθέσουν ἐνώπιον τῆς
Σεπτῆς μορφῆς Της τά αἰτήματα καί παρακλήσεις των. Ἡ Εἰκόνα θά παραμείνει
εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, πρός
εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα ἐνώπιόν Της τελεῖται ἡ Ἱ. Παράκληση τῆς Παναγίας Βηματαρίσσης.

Ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου μας Ἐπέτειος 10 ἐτοῦς διακονίας

Κατά τήν ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός
ἡμῶν Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, 23
Νοεμβρίου, ἑόρτασε τά ὀνομαστήρια του
καί ὁ Ἐπίσκοπός μας. Τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς ἡ Μητρόπολίς μας εἶχε τήν μεγάλη εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ πιστό ἀντίγραφο ἐκ τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος
τῆς Παναγίας Βηματάρισσας ἐκ τῆς Ἱ.
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, τό ὁποῖο
συνόδευε ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Γέροντας Ἐφραίμ. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα εἰς
τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, Εὐαγγε-

λισμός τῆς Θεοτόκου, τελέστηκε πολυαρχιαρχιερατικό συλλείτουργο. Προεστώς τῆς λειτουργικῆς Συνάξεως ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος,
συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων
Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
κ. Δαμασκηνοῦ, Σύρου, Τήνου, Ἀνδρου,
Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωροθέου,
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου καί τοῦ ἄγοντος τά ὀνομαστήριά
του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, συμπροσεχομένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.
Δαμασκηνοῦ. Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου κ. Ἐφραίμ, ὁ
Ὑπογραμματέας τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Πρωτοσύγκελλοι, Καθηγούμενοι ἱστορικῶν Μονῶν
τῆς Κρήτης καί πολλοί Κληρικοί ἔλαβαν
μέρος εἰς τό συλλείτουργο. Γυναικεῖες
Μοναστικές Ἀδελφότητες καί πλῆθος
κόσμου συμπροσευχήθηκαν καί προσκύνησαν τό πιστό ἀντίγραφο τῆς Παναγίας Βηματάρισσας, τό ὁποῖο προσέφερε
ἡ Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου πρός
μόνιμη ἐγκατάσταση εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό. Ἀνάμεσά τους ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης μέ Ἀντιπεριφερειάρχες καί Περιφερειακούς Συμβούλους, ὁ Ἀρχηγός τοῦ
ΓΕΝ, Ἀντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης, ὁ Διευθυντής Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ
Ἐγκλήματος, Ὑποστράτηγος Μανόλης
Σφακιανάκης, οἱ Στρατηγοί τοῦ Π.Β.Κ.,
ὁ Ἀστυνομικός Περιφερειάρχης Κρήτης,
ὁ Ἀστυνομικός Δ/ντής Χανίων, Δήμαρχοι,
Διευθυντές Α/θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων, καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι Φορέων καί Συλλόγων. Τόν θεῖο λόγο
κήρυξε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μεγίστης
Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τῆς
Παναγίας, στήν δύναμη τῆς προσευχῆς
καί στά σύγχρονα προβλήματα καί τίς
δυσκολίες τοῦ κόσμου, σημειώνοντας «ἡ
Θεία Λειτουργία καί ἡ νοερά προσευχή
εἶναι ὁ μόνος δρόμος καί τρόπος ὑπέρβασης καί λύσης τῶν προβλημάτων πού
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μαστίζουν τόν σημερινό κόσμο». Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἐπίσκοπός
μας, ἀφοῦ ἐξέφρασε τίς πολλές εὐχαριστίες του πρός ὅλους τούς παρόντες,
ἀναφέρθηκε εἰς τήν ἐπέτειο τῆς δεκαετοῦς διακονίας του ὡς Ἐπίσκοπος, ζητώντας τίς εὐχές καί προσευχές τῶν παρόντων. Ἀκολούθως προσέφερε ἀντίγραφο
ἐκ τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας Βηματαρίσσης στόν Περιφερειάρχη
Κρήτης κ. Ἀρναουτάκη, τόν Ἀρχηγό τοῦ
ΓΕΝ, Ἀντιναύαρχο Γιακουμάκη, τόν Διευθυντή Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος
Ὑποστράτηγο Σφακιανάκη, τόν Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Καθηγητή Ἰατρικῆς Δρ Σεραφείμ Καστανάκη,
ὡς καί εἰς τόν ἔγκριτο Νομικό κ. Χαρίλαο
Κουνελάκη, ὡς εὐλογία καί εἰς ἔνδειξη
εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης γιά τήν
στήριξή τους εἰς τό ταπεινό ἔργο τῆς
Ι. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου,
ἀλλά καί ὡς τιμή διά τήν καταγωγή τους
ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, μέ λόγους
θερμούς, χαιρέτισε καί εὐχήθηκε εἰς τόν
ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπό μας. Ἀκολούθησε
κέρασμα πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα καί φιλοξενία στούς χώρους τοῦ
Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου

Κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Ἐπισκόπου
μας ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Εἰρηναῖος τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον
χειροτονία ἑνός ἐκ τῶν διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Αἰδεσ. π. Ἐμμανουήλ

Σταυρουλάκη, κατά τήν Θεία Λειτουργία
τῆς 23ης Νοεμβρίου. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος εὐχήθηκε εἰς τόν νέο πρεσβύτερο
τῆς Ἐκκλησίας νά λιτανεύει τήν χάρη τῆς
ἱερωσύνης ὑπό τήν σκέπη τῆς Παναγίας καί τήν ὑπακοή τοῦ Ἐπισκόπου του.
Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε τόν Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καί, μέ
λόγους πατρικούς, ἀπευθύνθηκε πρός
τόν νέο Κληρικό τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἔκφραση σεβασμοῦ, τιμῆς καί ἀγάπης.

Μία ὄμορφη καί συγκινητική ἔκπληξη
ἐπεφύλαξαν πρός τόν Ἐπίσκοπό μας
οἱ συνεργάτες του τό ἑσπέρας τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς
ἐπετείου τῆς 10ετοῦς Ποιμαντορίας του
εἰς τήν ἱστορική Ἱερά Μητρόπολή μας.
Μέ πρωτοβουλία τους καί ἄνευ δικῆς
του γνώσεως ἐξέδωσαν ἐπετειακό Τόμο,
ὁ ὁποῖος σκιαγραφεῖ τήν δεκαετῆ αὐτή
πορεία, πού καί παρουσίασαν τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς, στήν ἀσφυκτικά γεμάτη
ἀπό κόσμο αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου
τῆς Μητροπόλεώς μας. Παρόντες οἱ
Σεβ. Μητροπολῖτες Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Κύριλλος, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μεγίστης
Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ, ὁ
Γενικός Δ/ντής ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς
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Ι.Α.Α. κ. Κωνσταντῖνος Δήμτσας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Παιδείας καί Πολιτισμοῦ κ. Σημαντηράκης, Δήμαρχοι, Ἀντιδήμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμβουλοι τῆς
περιοχῆς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ
Συλλόγου Χανίων, Ἐκπρόσωποι Συλλόγων, Φορέων κάι ἄλλων Ἀρχῶν τοῦ τόπου καί τοῦ Νομοῦ καί πλῆθος κόσμου.
Τήν πρωτοβουλία ὀργάνωσης τῆς ἐκδήλωσης ἀνέλαβε ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή
πού ἐξέδωσε τόν Τόμο, ὡς καί τήν παρουσίασή του. Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Εἰρηναῖος Μπατσάκης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κισάμου, μέλος
τῆς ἐπιτροπῆς ἀνέλαβε τόν συντονισμό,
σημειώνοντας πώς σήμερα ἑορτάζουμε
«Δέκα χρόνια Ποιμαντορίας καί ἐργώδους Ἀρχιερατείας πού πέρασαν γρήγορα μέ ὅ,τι ἐπέτρεψε ὁ Ἀρχιποίμενας
Χριστός, ἡ φιλοτιμία, ὁ κόπος, ἡ ἀγάπη,
ἡ συνείδηση, ἡ εὐθύνη, ὁ ζῆλος, τό χρέος
καί οἱ στόχοι τοῦ Ἐπισκόπου μας θέλησαν νά μᾶς προσφέρουν». Ἀκολούθως ὁ
Γεν. Δ/ντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς παρουσίασε, ἐν συντομίᾳ, τό περιεχόμενο
τοῦ Τόμου, σημειώνοντας: «Ἡ Ἐκκλησία
δέν ὑπάρχει γιά τόν ἑαυτό Της, ἀλλά
γιά τόν κόσμο καί χάριν τοῦ κόσμου,
τόν ὁποῖον ὀφείλει νά κάνει Ἐκκλησία.
Τά ὅσα περιγράφονται στόν ἐπετειακό
αὐτό Τόμο ἐκφράζουν ἀκριβῶς τό διαλογικό καί διακονικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τό ἔργο καί τό καθῆκον τοῦ διαλόγου
μέ τόν σύγχρονο κόσμο, τό ὁποῖο θεωροῦμε πώς κατ’ ἐξοχήν διακονεῖ καθ’ ὅλη
τήν διάρκεια τῆς δεκαετοῦς θεοφιλοῦς
Ἀρχιερατείας του ὁ Ἐπίσκοπός μας». Ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Δυτικῆς Κισάμου Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἐμμανουήλ
Μπαργωτάκης χαιρέτισε καί εὐχήθηκε
ἐκ μέρους τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως,
σημειώνοντας «Μία δεκαετία γινόμαστε
μάρτυρες ἑνός ἀκάματου ἀγῶνα τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ ὁποῖος νυχθημερόν δαπανᾶται καί ἀναλώνεται στόν Ἀμπελῶνα
τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς σήμερα, Σεβασμιώτατε, οἱ συνοδῖτες καί συνοδοιπόροι σας,

οἱ ἄμεσοι συνεργάτες σας στό ἔργο σας,
ταπεινά μαρτυροῦμε καί ὁμολογοῦμε
ἐκεῖνο πού εἶδαν οἱ ὀφθαλμοί μας, πού
ἄκουσαν τά ἀφτιά μας, πού ψηλάφησαν
τά χέρια μας καί ἔζησε ἐκ τοῦ σύνεγγυς
ἡ Ἀρχιερατική καρδιά μας». Ἀκολούθησε
σύντομος εὐχαριστιακός λόγος ἀπό τήν
ἐκπρόσωπο τῶν νέων τῆς Μητροπόλεως
κ. Φίτζιου καί χαιρετισμοί. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.
Εὐγένιος χαιρέτισε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, ἀναφερόμενος στήν συμβολή
τοῦ Ἐπισκόπου μας στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μεγίστης
Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ
ἀναφέρθηκε στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας,
σημειώνοντας πώς ἡ ἐκδήλωση αὐτή
δέν προβάλλει καί τιμᾶ ἕνα πρόσωπο,
ἀλλά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Γεν. Δ/
ντής τῆς ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Δήμτσας
χαιρέτισε μέ λόγους θερμούς καί ἀναφέρθηκε στήν συνεργασία τῆς ΜΚΟ μέ
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου. Χαιρέτισαν, ἐπίσης, ὁ
Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδ. Σταθάκης,
Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Παν. Σημαντηράκης,
ἐκπρόσωποι ἄλλων Ἀρχῶν. Οἱ μαθητές
ἀπό τό ἐργαστῆρι Ἁγιογραφίας τοῦ
Τσατσαρωνάκειου Πολύκεντρου προσέφεραν στόν Ἐπίσκοπό μας Εἰκόνα τῆς
Παναγίας, ἔργο τῶν χειρῶν τους. Βαθιά
συγκινημένος ὁ Ἐπίσκοπός μας κατέθεσε λόγους εὐχαριστιακούς, καρδιακούς.
Χαιρέτισε καί εὐχαρίστησε ὅλους, ὡς καί
τούς ἐμπνευστές ἔκδοσης τοῦ Τόμου καί
ὀργάνωσης τῆς ἐκδήλωσης. Ἀναφέρθηκε, ἐν συντομίᾳ, στήν δεκαετῆ «ταπεινή καί ἀνάξια λόγου» αὐτή πορεία καί
διακονία καί ζήτησε «ὡς δῶρο πολύτιμο
καί ἀκριβό» τίς εὐχές καί προσευχές τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῶν Ἐπαρχιῶν του, ὡς ἐπίσης καί τήν συγχώρεσή
τους γιά ὅ,τι προκάλεσε ὅλα αὐτά τά
χρόνια λύπη, θλίψη, ἀπογοήτευση, ἐξ
αἰτίας «δικῆς μου ἀπροσεξίας καί ἀβλεψίας», ὅπως χαρακτηριστικά σημείωσε.
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Ἡ ἐκδήλωση διανθίστηκε ἀπό τραγούδια
πού ἀπέδωσε ἀριστοτεχνικά τμῆμα τῆς
χορωδίας Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ
Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας δέχθηκε τίς εὐχές
τοῦ κόσμου καί προσφέρθηκε κέρασμα
γιά ὅλους στό φουαγιέ τοῦ Τσατσαρωνάκειου.

Ἱερατική Σύναξη

Στούς φιλόξενους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης πραγματοποιήθηκε τό ἐτήσιο Ἱερατικό Συνέδριο τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ἄρχισε
μέ Θεία Λειτουργία στήν παρακείμενη
Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, ἱερουργοῦντος τοῦ
Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς
Βατοπαιδίου Γέροντος Ἐφραίμ καί Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁμιλητές
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί
Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Ι. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ. Καλωσόρισε
ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς ΟΑΚ Δρ Κωνσταντῖνος
Ζορμπᾶς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ χαιρέτισε καί εὐχαρίστησε τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους,
ἀναφέρθηκε στήν δεκαετῆ, «ταπεινή»,
ὅπως εἶπε Ἀρχιερατεία καί Ποιμαντορία
του, τήν συνοδοιπορία μέ τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως, τούς «πρώτους
καί ἄμεσους συνεργάτες στό ἔργο τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας» καί τούς κάλεσε νά
ἀνανεώνουν ὅλοι μαζί τό «χάρισμα» τῆς

ἱερωσύνης, «λιτανεύοντας τήν ἱερωσύνη
τους καί κάνοντας τόν κόσμο Ἐκκλησία».
Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας
Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος
ἀναφέρθηκε στούς «πειρασμούς», ὅπως
εἶπε, τοῦ Κληρικοῦ, σημειώνοντας: «ὁ
μεγαλύτερος πειρασμός τοῦ Κληρικοῦ
εἶναι νά κατέβη ἀπό τόν σταυρό. Νομίζομε ὅτι θά ἀλλάξουμε τόν κόσμο, χωρίς νά
ἔχουμε διάθεση νά ἀλλάξουμε τόν ἑαυτό
μας», κατέληξε, συμπληρώνοντας πώς
τό οἰκοδόμημα τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας κτίζεται μέ τά χαρίσματα τοῦ καθενός μας. Ἀκολούθως ὁ Γέροντας Ἐφραίμ
ἀναφέρθηκε στό «μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας», ὅπως εἶπε τό ὁποῖο συντελεῖται διά
τῶν Κληρικῶν. «Ἡ παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ Ἱερέα εἶναι ἱεραποστολή.
Ἡ πρώτη προσφορά στό ποίμνιο εἶναι
ἡ Θεία Λειτουργία. Χρειαζόμαστε αὐτογνωσία πού ὁδηγεῖ στήν Θεογνωσία. Πῶς
γίνεται αὐτό; Ὅταν ἐμπιστευόμαστε
τόν πνευματικό, ὅταν πατᾶμε στά βήματα τῶν Πατέρων καί προσέχουμε καί
δέν ἐμπιστευόμαστε τόν λογισμό μας»,
σημείωσε μεταξύ ἄλλων. Ἀκολούθησε
γόνιμος διάλογος καί φιλοξενία στούς
χώρους τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ Γεν. Δ/ντής Δρ
Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς χαιρέτισε, ἐκ
μέρους τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀκαδημίας
τόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπό μας, προσφέροντάς του δῶρο ἀγάπης. Ἀντιφώνησε
καί εὐχαρίστησε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ἑορτή Ἁγίου Στυλιανοῦ

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ
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Παφλαγόνος ἑορτάζει καί τό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο πού εὑρίσκεται εἰς τό
Φαλδάμειο Οἴκημα τῆς Μητροπόλεώς
μας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπός
μας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν παρρησία καί παρουσία τῶν Ἁγίων στήν ζωή
μας. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
τέλεσε μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τοῦ μεγάλου δωρητοῦ καί εὐεργέτου τῆς
Μητροπόλεως, μακαριστοῦ Στυλιανοῦ
Φαλδαμῆ καί εὐχαρίστησε τήν καλή του
σύζυγο κ. Παναγιώτα Φαλδαμῆ γιά τίς
πολλές εὐεργεσίες πρός τήν Μητρόπολή
μας, ὅπως τό Φαλδάμειο Οἴκημα, ἡ πτέρυγα ἀνοοϊκῶν στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα, κ.ἄ.

Παγκρήτιο Σεμινάριο Λειτουργικῆς

ώνουμε καθημερινά πρῶτα ἐμεῖς οἱ Κληρικοί». Καθηγητές ἀπό τό Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, εἰδικοί ἐπί θεμάτων Λειτουργικῆς, ὅπως ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσῆς, ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρ.
π. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, ὁ Αἰδεσ.
Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης,
ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νικόδημος Σκρέττας
καί ὁ Ἐπίκουρος Καθηγητής κ. Τρύφων
Τσομπάνης, ἀνέπτυξαν θεματολογία σέ
ἀναφορά μέ: Τήν ἐμπειρική σχέση τοῦ
Ἱερέα μέ τόν Χριστό μέσα στά Μυστήρια
καί στήν Θεία Λειτουργία, τήν Ἱερολογία
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, τήν
Ἱερολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου,
τήν τάξη, ἐσχημοσύνη καί ἱεροπρέπεια
κατά τήν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων
καί ἰδιαίτερα τῆς Θείας Λειτουργίας, κ.ἄ.
Τῶν εἰσηγήσεων ἀκολουθοῦσε συζήτηση.
Στό κατανυκτικό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κυρίλλων καί Μεθοδίου τῆς ΟΑΚ τελοῦνταν καθημερινά ἡ Θεία Λειτουργία,
Ἑσπερινός καί Ἀπόδειπνο, κατά τρόπο
ὑποδειγματικό. Τό Σεμινάριο χαιρέτισε καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Εἰρηναῖος.

Θρονική Ἑορτή

Στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης φιλοξενήθηκε, ἀπό 26 ἕως 28 Νοεμβρίου
Παγκρήτιο Σεμινάριο Λειτουργικῆς, τό
ὁποῖο ὀργάνωσε ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης. Μετεῖχαν περί τούς ἑξῆντα
Ἱερεῖς ἀπ’ ὅλες σχεδόν τίς Μητροπόλεις τῆς Κρήτης. Τό Σεμινάριο ἄρχισε μέ
Ἁγιασμό πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός καί καλωσόρισμα, εἰσαγωγή
στήν θεματολογία του ἀπό τόν Ἐπίσκοπό μας καί τόν Γενικό Δ/ντή τῆς ΟΑΚ Δρ
Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ. Ὅπως σημείωσε
ὁ Ἐπίσκοπός μας «Τό μυσταγωγικό ἦθος
τῆς Θείας Λειτουργίας καλούμαστε νά βι-

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ Πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Ὀρθοδοξίας, τό
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τίμησε
τήν μνήμη τοῦ ἱδρυτῆ Της, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου. Στόν
ἑόρτιο Ἑσπερινό χοροστάτησε ἡ Α.Θ.Π.
ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ.
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Βαρθολομαῖος,
συμπροσευχόμενων
πλειάδας Ἀρχιερέων ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκ μέρους
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μετεῖχαν ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Ὑπογραμματέας
τῆς Συνόδου Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Πρόδρομος Ξενάκης. Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχθηκε, σέ
ἰδιαίτερη ἀκρόαση, τήν ἀντιπροσωπεία
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ἐξέφρασε τήν
χαρά του πού, ὅπως σημείωσε, ἡ Κρήτη
παραμένει «πιστή καί ἀφοσιωμένη θυγατέρα» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος μετέφερε τά σεβάσματα καί τίς εὐχές τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε
ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Νικόλαος Φίλης καί ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης. Πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν Πόλη καί
τό ἐξωτερικό, Ἄρχοντες καί ὀφφικιάλιοι
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μετεῖχαν εἰς
τήν Θρονική ἑορτή.

Πνευματικό Συμπόσιο

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης σέ συνεργασία μέ τό Οἰκονομικό Ἐπιμελητήριο
Χανίων, γιά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,
διοργάνωσε Πνευματικό Συμπόσιο σεβασμοῦ, μνήμης καί τιμής προς τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου
κυρό Εἰρηναῖο, μέ τίτλο: «Ὀρθοδοξία καί
Οἰκονομία». Στην ἀρχή τοῦ Συμποσίου ὁ
Ἐπίσκοπός μας καί Πρόεδρος τῆς ΟΑΚ,
ἀνέγνωσε Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στό ὁποῖο, μεταξύ ἄλλων, σημειώνεται: «τό σύγχρονον ὑπόδειγμα τοῦ μα-

καριστοῦ Ἱεράρχου ἀποτελεῖ πολύτιμον
κεφάλαιον διά τήν ὑπέρβασιν τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί τήν καλλιέργειαν τῆς
συνεργασίας καί τῆς ἑνότητος καί ἐν τῷ
εὐαισθήτῳ τούτῳ χώρῳ τῆς οἰκονομίας,
πάντοτε βεβαίως ὑπό τό φῶς τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως,
ὥστε νά ἐπιτυγχάνηται ἡ ὑπέρβασις τῆς
μαστιζούσης τήν παγκόσμιον κοινότητα,
ἀλλά καί τόν ἐν Κρήτῃ θεοφιλῆ Ὀρθόδοξον λαόν, ποικιλομόρφου κρίσεως καί
ἀσφαλῶς ὄχι μόνον οἰκονομικῆς ἀλλά
πρωτίστως καί κυρίως πνευματικῆς».
Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐπιμελητηρίου
Τμήματος Δυτικῆς Κρήτης κ. Παντελῆ
Πετσετάκη. Ἀκολούθως, ἡ Δρ Πανδῶρα
Δημανοπούλου, ἐρευνήτρια στό Παρίσι,
ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ποιά ἡ ἀπάντηση
μπροστά στή δύσκολη οἰκονομική συγκυρία; Τό οἰκονομικό μοντέλο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί
Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου», τονίζοντας τή
μεγάλη σημασία τοῦ παραδείγματος τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου, ἐνῶ στή
συνέχεια ὁ Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς,
Γενικός Διευθυντής τῆς ΟΑΚ, ἀνέπτυξε
τό θέμα: «“Συνεταιρίζεσθαι” ἐν Ἑλλάδι:
Ἀγωγή πρός ἑνότητα καί συνεργασία»,
ἀναλύοντας τήν πολυποίκιλη δραστηριότητα τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου κατά
τή θητεία του στή Δυτική Γερμανία. Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία της κ. Εὐαγγελίας Κρασαδάκη, Δρ Πολυτεχνείου Κρήτης, μέ
θέμα: «Ἡ συμβολή τοῦ ἀοιδίμου Μητρο-
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πολίτου Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου
Γαλανάκη στή δημιουργία καί ἀνάπτυξη
τῆς ΑΝΕΚ», παρουσιάζοντας τή γένεση,
καθώς καί τήν ἱστορική διαδρομή τῆς
ΑΝΕΚ καί τέλος, ὁ κ. Ἀλέκος Παπαδόπουλος, πρώην Ὑπουργός, παρουσίασε
τό θέμα: «Ἡ ἀνάγκη ἀναθέσμισης τῆς Χώρας», τονίζοντας πώς ἡ ἱερή μορφή τοῦ
μακαριστοῦ Ἱεράρχου ἀποτελεῖ πρότυπο γιά τή σύγχρονη ἐποχή μας, κυρίως
ὡς εὐθύνη ἀπέναντι στήν κοινωνία μέ
τίς καινοτόμες δράσεις του. Χαιρετισμό
στήν ἐκδήλωση ἀπηύθυνε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος (Ἐκκλησία τῆς Κύπρου), ἐνῶ
τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τούς φορεῖς πού διοργάνωσαν
τήν πνευματική Ἑσπερίδα σημειώνοντας
ὅτι καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά διαδραματίσει οὐσιαστικό ρόλο στήν ἀνάπτυξη τῆς Κρήτης καί τῆς Ἑλλάδος.

μετά τῶν δύο Ἀρχιερέων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιχνῶν
καί Νευροκοπίου κ. Ἰεροθέου, ὁ ὁποῖος
καί ὁμίλησε. Ἀκολούθησε Δοξολογία γιά
τό Πολεμικό Ναυτικό, χοροστατοῦντος
τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Ἰουστίνου
καί ἐν συνέχειᾳ Τρισάγιο εἰς τό Ναυτικό Μνημεῖο Πεσόντων, τό ὁποῖο τέλεσε ὁ
Ἐπίσκοπός μας. Ὁ φιλοξενῶν Ἱεράρχης
μέ λόγους ἀγάπης, θερμούς καί φιλάδελφους χαιρέτισε καί καλωσόρισε τούς
δύο φιλοξενούμενους συνεπισκόπους
του, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τήν χαρά καί
τίς εὐχαριστίες τούς γιά τήν πρόσκληση.
Συγκινητική ἡ συμμετοχή δεκάδων ἑκατοντάδων λαοῦ, τόσο εἰς τόν Ἑσπερινό,
ὅσο καί εἰς τήν Θεία Λειτουργία.

Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε
τόν προστάτη καί πάτρωνά της

Ἐκλογή Μητροπολίτου
Πέτρας & Χερρονήσου

Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.
Ἰουστίνου ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς
τήν λαμπρή πανήγυρη τοῦ περικαλλοῦς
Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρετσοῦς. Χοροστάτησε τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ, ὅπου καί ὁμίλησε ἐπικαίρως,
συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἰεροθέου καί τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου Νέας
Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα συλλειτούργησε

Ἐκκλησία καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί τό μοναχικό του φρόνημα. Ὁ
νέος Μητροπολίτης ἕλκει τήν καταγωγή
του ἀπό τήν ἱστορική Ἐπαρχία Σελίνου
καί συγκεκριμένα ἀπό τό χωριό Μαράλια.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐξέλεξε, τό πρωί τῆς 8ης
Δεκεμβρίου, τόν νέο Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου, στήν θέση τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ Νεκταρίου. Ἐξελέγη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Γεράσιμος Μαρματάκης, Καθηγούμενος τῆς
ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγκαράθου, τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Πρόκειται περί
ἑνός ἐκ τῶν ἐκλεκτοτέρων Κληρικῶν τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης. Κληρικοῦ ἀθόρυβου
καί οὐσιαστικοῦ, ὁ ὁποῖος διακρίνεται
γιά τό ἦθος του, τό ταπεινό του φρόνημα, τόν ζῆλο καί τήν ἀγάπη του γιά τήν
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Στά γιορτινά της ντύθηκε ἡ πόλις τῆς Κισάμου, γιά νά ἑορτάσει τήν μνήμη τοῦ ἐν
Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, προστάτη καί πάτρωνά της. Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος καί ἀναφέρθηκε στόν «Ἅγιο
τῆς καρδιᾶς μας», ὅπως ὀνόμασε τόν
Ἅγιο Σπυρίδωνα, καί τήν ἀναγκαιότητα
νά μείνουμε σταθεροί στήν πίστη καί τίς
ἀξίες τῶν πατέρων μας, καθώς ἀποτελεῖ
τόν μόνο δρόμο καί τρόπο ὑπέρβασης
τοῦ ζόφου καί τῶν πολλῶν ἀδιεξόδων
του βίου μας. Τῆς Θείας Λειτουργίας
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργοῦντος
τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου καί
συμπροσευχομένου τοῦ ἐψηφισμένου
Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου
κ. Γερασίμου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.
Εἰρηναῖο γιά «τήν εὐλογητική παρουσία
του, τόν κόπο καί τόν μόχθο τῆς ἐλεύσεώς του». Χαιρέτισε, ἐπίσης, καί καλωσόρισε μέ λόγους θερμούς τόν ἐψηφισμένο

Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου κ.
Γεράσιμο, εὐχόμενος καλή Ποιμαντορία,
προσφέροντάς του Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο μέ τήν μορφή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
καί σημειώνοντας τό γεγονός ὅτι ὁ νέος
Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
διακρίνεται γιά τό ἦθος του, τό μοναχικό του φρόνημα, τήν ἀκεραιότητα τοῦ
χαρακτῆρα του καί ἕλκει τήν καταγωγή
του ἀπό τήν ἱστορική Ἐπαρχία Σελίνου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ἀκολούθως
χαιρέτισε ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης
κ. Γεράσιμος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο,
τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί
τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἀμφιλόχιο γιά «τήν
ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπό του», αἰτούμενος τίς εὐχές καί προσευχές γιά τήν
νέα διακονία πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ἐξέφρασε τήν χαρά
του γιά τήν συμμετοχή του εἰς τήν ἑορτή
τοῦ πολιούχου τῆς Κισάμου. Ἀκολούθησε λιτάνευση τεμαχίου Ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τό ὁποῖο φυλάσσεται εἰς τόν Ναό, καί τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος Του. Τό ψῦχος καί ἡ δυνατή
βροχή δέν ἐμπόδισε τίς δεκάδες - ἑκατοντάδες πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή νά μετέχουν τόσο εἰς τόν Ἑσπερινό,
ὅσο καί εἰς τήν Θεία Λειτουργία καί τήν
Λιτανεία, ἡ ὁποία ἔγινε ὑπό βροχή.

Χειροτονία Μητροπολίτου
Πέτρας & Χερρονήσου

Εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγί-
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ου Μηνᾶ, στό Ἡράκλειο, τελέστηκε, τό
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, ἡ χειροτονία
τοῦ νέου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Γερασίμου, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.
Εἰρηναίου, συλλετουργούντων τῶν Σεβ.
Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς καί
Ἀρχιερέων ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν ἐκ τῆς
Μητροπόλεως Πέτρας ὡς καί ἐξ ἄλλων Ἱ.
Μητροπόλεων καί πλῆθος Κληρικῶν μετεῖχαν τῆς Θείας Λειτουργίας. Συμπροσευχήθηκαν Μοναστικές Ἀδελφότητες,
Ἱερεῖς φίλοι τοῦ νέου Μητροπολίτου καί
πλῆθος λαοῦ ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, πού ἀνεφώνησε τό
ΑΞΙΟΣ! εἰς τόν νέο Ἐπίσκοπο καί πνευματικό τους πατέρα. Παρόντες οἱ Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές ὄχι μόνον
τοῦ Νομοῦ Λασιθίου, ἀλλά ὅλης τῆς Κρήτης, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, Συλλόγων καί Φορέων. Τῆς χειροτονίας προηγήθηκε, τό ἑσπέρας τῆς
παραμονῆς, ἡ τελετή τοῦ Μεγάλου Μηνύματος εἰς τόν αὐτό Ἱερό Ναό καί ἀκολούθησε Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου. Ὁ νέος Μητροπολίτης Πέτρας κ.
Γεράσιμος εἰς τόν Ἐνθρονιστήριο λόγο
του, βαθιά συγκινημένος, ἀναφέρθηκε
μέ πολύ εὐγνωμοσύνη στήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
πού τόν ἐξέλεξε, τούς πνευματικούς
του πατέρες καί διδασκάλους στήν πίστη, τό μακαριστό προκάτοχό του κυρό
Νεκτάριο, τήν Ἱερά Μονή τῆς Μετανοίας του, ἱστορική Μονή τῆς Ἀγκαράθου,
τούς κατά σάρκα γονεῖς καί οἰκείους του,
ὡς καί ὅσους στήριξαν τήν μέχρι σήμερα πορεία καί διακονία του. Ἐξέφρασε
τόν σεβασμό καί τήν ὑπακοή του στήν
Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο καί τόν «Ἡγούμενο» τῆς
Ὀρθοδοξίας, ὅπως σημείωσε, τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο
καί ζήτησε τίς εὐχές καί προσευχές ὅλων
γιά τήν νέα του διακονία. Συγκινητική ἡ

συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν τόσο ἐκ
τῆς Ἐπαρχίας πού κλήθηκε νά ποιμάνει,
ὅσο καί ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης,
ὡς ἐπίσης καί ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Σελίνου,
τόπου καταγωγῆς του, οἱ ὁποῖοι μέ συγκίνηση ἀναφώνησαν τό ΑΞΙΟΣ!

Τό καράβι τῶν εὐχῶν ρίχνει ἄγκυρα
μελωδικά στήν Μητρόπολή μας!

Τό τριήμερο τῶν Χριστουγεννιάτικων
ἐκδηλώσεων πού ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἄνοιξε μέ μελωδίες καί κάλαντα ἀπό τήν γνωστή καί καταξιωμένη
Στρατιωτική Μπάντα τῆς 5ης Μεραρχίας
Κρητῶν. Ἡ ἐναρκτήρια ἐκδήλωση ἔλαβε
χώρα στήν εἴσοδο τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας
μέ ὁμιλία ἀπό τήν Φιλόλογο καί συνεργάτιδα τῶν Κοινωνικῶν Φροντιστηρίων
τῆς Μητροπόλεως κ. Κυριακή Κουρτάκη,
ἡ ὁποία μίλησε μέ θέμα: «Ἔθιμα Χριστουγέννων & Συμβολισμός». Στόν σύντομο
λόγο της ἀναφέρθηκε στό νόημα τῆς
ἑορτῆς καί τά ἔθιμα πού κινοῦνται γύρω
ἀπό τήν ἑορτή. Ἡ Στρατιωτική Μπάντα
τῆς 5ης Μεραρχίας Κρητῶν, μέ τρόπο
ἐπαγγελματικό καί ἀριστοτεχνικό, ἀπέδωσε Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί
τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Χαιρετισμό ἀπεύθυνε ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεοδ. Σταθάκης, o ὁποῖος εὐχήθηκε ὅπως «ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη γεμίζουν
τήν ζωή μας καί τίς μέρες τῶν ἑορτῶν»
καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε ὅπως: «τό Θεῖο
Βρέφος, ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ Ὁποῖος καί πάλι
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ἔρχεται στόν κόσμο, βρεῖ κατάλυμα καί
θαλπωρή στίς καρδιές μας, μήπως καί
ξαναγεννηθεῖ ἡ ἐλπίδα, τό φῶς, ἡ χαρά,
καί ἡ ζωή». Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε καί τό ἄναμμα τοῦ καραβιοῦ
πού στολίζει τήν εἴσοδο τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου. Στό φουαγιέ τοῦ
Πολυκέντρου ἄρχισε τήν λειτουργία του
καί Bazaar, τά ἔσοδα τοῦ ὁποίου θά διατεθοῦν γιά τίς ἀνάγκες λειτουργίας τῶν
Κοινωνικῶν Φροντιστηρίων τῆς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα παρακολουθοῦν
περί τούς 100 μαθητές Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ὁ καλός
καιρός συνέβαλε στήν πραγματοποίηση
τῆς ἐκδήλωσης στόν φυσικό της χῶρο.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε διήμερο
δράσεων γιά Παιδιά-Γονεῖς καί Ἐκπαιδευτικούς, μέ καλεσμένη τῆς Μητροπόλεώς
μας τήν κ. Ἰωάννα Σκαρλάτου, Παιδαγωγό καί Συγγραφέα Παιδικῶν καί Ἐφηβικῶν Βιβλίων, ἡ ὁποία ἐπικοινώνησε μέ
παιδιά Α/θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαίδευσης
πραγματοποιώντας διάφορες δράσεις
καί μιλώντας γιά τούς κινδύνους τοῦ διαδικτύου. Ὁμίλησε ἐπίσης καί σέ εἰδική
ἐκδήλωση γιά Γονεῖς καί Ἐκπαιδευτικούς.

Προσφορά ἀγάπης τῆς Ἱ. Μεγίστης
Μονῆς Βατοπαιδίου
πρός τήν Μητρόπολή μας

Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα, Θεραπευτήριο
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μᾶς δέχθηκε, γιά
ἄλλη μία φορά, τήν εὐεργετική προσφορά ἀγάπης τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου διά τῆς προσφορᾶς μεγάλων
ποσοτήτων τροφίμων (ὄσπρια, ζυμαρικά, πατάτες, κ.ἄ.), ὡς ἐπίσης καί μεγάλες
ποσότητες γαλακτοκομικῶν προϊόντων,
τά ὁποῖα καί θά διατεθοῦν τόσο μέσῳ
τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τοῦ Ἱδρύματος, ὅσο καί τῆς Κοινωνικῆς Κουζίνας.
Ὅπως δήλωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Ἀννουσάκειου, «Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνακουφίζει, ὡς
σύγχρονη κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, τόν
πόνο, τά βάσανα, τήν ἀγωνία καί τήν θλί-

ψη δεκάδων - ἑκατοντάδων πολύπαθων
καί ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας,
οἱ ὁποῖοι γίνονται καθημερινά ἀποδέκτες τῆς ἀγάπης του καί τῆς φροντίδας
του. Ἑκατό καί πλέον ἡλικιωμένοι καί κατατρεγμένοι ἀδελφοί μας κουρνιάζουν
στήν ζεστή ἀγκαλιά καί στέγη του, μέ
ἐξασφαλισμένη τήν διαμονή, διατροφή
καί ἰατροφαρμακευτική τους περίθαλψη,
σέ κλίμα οἰκογενειακό, περιθαλπόμενοι
ἀπό ἐπαγγελματίες ὑγείας. Ἡ Κοινωνική
Κουζίνα προσφέρει 1500 μερίδες φαγητοῦ σέ ἑβδομαδιαία βάση, τό Κοινωνικό
Παντοπωλεῖο φροντίζει 450 οἰκογένειες
καί μεμονωμένα ἄτομα, τά 2 Προγράμματα "Κατ’ Οἶκον Βοήθειας" πού περιθάλπουν περισσότερες ἀπό 400 οἰκογένειες
καί μεμονωμένα πρόσωπα, τά 4 Φυσικοθεραπευτήρια τοῦ Ἱδρύματος δέχονται
περί τά 1500 περιστατικά ἐτησίως, ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα πού ἀντιμετωπίζει
προληπτικά πλῆθος περιστατικῶν, στό
δέ Κοινωνικό Ἰατρεῖο καί Ὀδοντιατρεῖο
προσφέρουν ἐθελοντικά τίς ὑπηρεσίες
τους 20 Ἰατροί. Δόξα τῷ Θεῷ πού στήν
διακονία αὐτή τῆς ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα ἀδελφό δέν εἴμεθα μόνοι μας.
Μᾶς στηρίζει ἡ ἀγάπη πολλῶν συγκυρηναίων πού προσφέρουν ἀπό τό περίσσευμα τῆς δικῆς τους ἀγάπης. Μᾶς στηρίζει ἡ Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου καί
ὁ Καθηγούμενος αὐτῆς Γέροντας Ἐφραίμ,
τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς,
ὡς καί ὅλους ὅσοι, καί εἶναι πολλοί, μᾶς
κρατοῦν τό χέρι καί μᾶς χαρίζουν τήν
ἀγάπη τους καί τήν ἐμπιστοσύνη τους».

«Χριστός ἐτέχθη» στό σπήλαιο
τῆς Μαραθοκεφάλας

Περισσότεροι ἀπό πέντε χιλιάδες πιστοί
ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη ὑπολογίζεται ὅτι μετεῖχαν στήν Νυκτερινή Θεία Λειτουργία
πού τελέστηκε τό βράδυ τῆς παραμονῆς
τῶν Χριστουγέννων στό ἁγιοβάδιστο
σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτη
στήν Μαραθοκεφάλα τῆς Ἐνορίας Σπηλιᾶς, τῆς Μητροπόλεώς μας, στήν Κίσαμο. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ
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Ἑορτή Ἁγίου Στεφάνου

Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος,
ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος στίς χιλιάδες
τῶν πιστῶν, σημείωσε: «Ἀδελφοί μου σ’
ἕνα κόσμο ὅπου καθημερινά γινόμαστε
μάρτυρες σύγχρονων ἐγκλημάτων τῆς
ἀνθρωπότητας, ὅπως αὐτά πού συμβαίνουν στήν Μεσόγειο, τήν Μέση Ἀνατολή
καί ἀλλοῦ, μέ τίς ἑκατόμβες θυμάτων τῆς
ἀνθρώπινης ἀδηφαγίας, ἀνήμποροι καί
ἀδύναμοι νά ἀντιδράσουμε, σ’ ἕνα κόσμο, ὅπου οἱ ἑστίες κρίσης πολλαπλασιάζονται καί οἱ ἀνισότητες αὐξάνονται,
καθώς οἱ θυσίες μοιάζουν χωρίς ἐλπίδα,
ἀφοῦ συστήματα καί ἰδεολογίες καταρρέουν καί ἀπογοητεύουν, σ’ αὐτό τόν
κόσμο τοῦ ζόφου καί τῆς γενικευμένης
ἀβεβαιότητας γεννιέται ὁ Χριστός. Μαζί
μ’ Ἐκεῖνον γεννιέται τό φῶς, ἡ ἐλπίδα, ἡ
ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ ζωή. Εὐχή καί ταπεινή μας προσευχή, ὅπως τό φετινό ταξίδι
τῶν Χριστουγέννων ὁδηγήσει τά βήματά
μας στήν φάτνη τῆς καταλλαγῆς, τῆς
εἰρήνευσης, τῆς συνύπαρξης καί ἀποδοχῆς τοῦ κάθε ἄλλου καί διαφορετικοῦ,
πού γίνεται ὁ φίλος καί ἀδελφός μας. Ἡ
καρδιά μας ἄς γίνει μία φάτνη, ὅπου θά
βρεῖ κατάλυμα καί θαλπωρή ὁ Ἐμμανουήλ», κατέληξε, εὐχόμενος εὐφρόσυνα εὐλογημένα Χριστούγεννα γεμάτα φῶς,
ἐλπίδα, δύναμη, χαρά καί ζωή.

Στήν Ἐνορία Δρακώνας ἑορτάστηκε ἡ
μνήμη τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί
Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ἡ Θεία Λειτουργία τελέστηκε στόν
Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ
ὁποῖος τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐξωραϊσθεῖ καί καλλωπιστεῖ μέ ἐνέργειες τοῦ
Αἰδεσ. Ἐφημερίου π. Γεωργίου Μωραϊτάκη
καί τῶν συνεργατῶν του, καθώς τό ὁμώνυμο κατάγραφο Ἐκκλησάκι εὑρίσκεται
ἐντός τοῦ δάσους καί τήν περίοδο τοῦ
χειμῶνα εἶναι δύσκολη ἡ πρόσβαση. Ἐκεῖ
τελεῖται ἡ ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν
Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στίς 2
Αὐγούστου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας στόν λόγο
του ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη ἑορτή τῶν
Χριστουγέννων τῆς «Μητρόπολης τῶν
ἑορτῶν» καί σημείωσε τήν ἀναγκαιότητα
κατάθεσης μαρτυρίας, ἀληθείας, πίστεως καί ζωῆς, ὅπως τό ἔπραξε ὁ Πρωτομάρτυρας Στέφανος. Τό πυκνό ἐκκλησίασμα εἶχε τήν εὐλογία νά προσκυνήσει
τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου
Στεφάνου, τό ὁποῖο φυλάσσεται εἰς τήν
Ἐνορία.
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ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
Δῆμος Κισάμου........................................ 5.000€
Οἰκογ. Ζαχαρίου Ψαράκη, είς μνήμην του ......
...................................................................... 500€
Ἱ. Ναός Ἁγ. Πατέρων Ἀζωγυρέ Σελίνου.. 150€
Σπήλαιο τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κατσοματάδω
Κισάμου ...................................................... 500€
Ἱ. Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Πλεμενιανῶν...... 200€
Ἀφροδίτη Greta ...................................... 1.200€
Εὐτύχιος Κουκουτσάκης ........................... 100€
Οἰκογ. Ἀντωνίου Κατσικανδαράκη, εἰς μνήμην γονέων της Δημητρίου, Εὐριδίκης καί
Εἰρήνης ...........................................................60€
Γεώργιος Ἀνδρονικάκης ......................... 2.280€
Ἀργυρῶ Κατζουράκη ................................ 200€
Θεόδωρος Μοτάκης .....................................50€
Ἐνορία Σφηναρίου ..................................... 500€
Οἰκογ. Ἰωάννου Παπαδάκη, εἰς μνήμην τῶν
τέκνων της Ἀναστασίας & Μαρίας Παπαδάκη ................................................................. 800€
Ἰωάννου Χαλαζωνίτη ...................................30€
Αἰκατερίνη Ρουμπεδάκη ..............................50€
Ἀλίκη Κυριακογιαννάκη ........................... 100€
Γεώργιος & Εὐτυχία Πευκιανάκη ...............50€
Ἀνώνυμος ......................................................50€
Χρυσούλα Μπουλάκη ..................................50€
Πολιτιστικός Σύλλογος Σκλαβοπούλας «Η
ΒΙΕΝΝΑ» .......................................................50€
Εἰρήνη Σεργεντάνη ................................... 100€
Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Κουντούρας ............................................................... 100€
Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Ἁγ. Ἀντωνίου .............................................................. 150€
Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Κισάμου
«Ἡ Κοινωνική Πρόνοια» .......................... 300€
Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός Τμῆμα Κισάμου
...................................................................... 300€
Μαρία Τερεζάκη ............................................50€
Ἐνορία Πύργου Κισάμου .......................... 100€
Ἀρχόντισσα Παπαδεροῦ-Ναναδάκη ....... 100€
Σύλλογος Γυναικῶν Κολυμβαρίου .......... 100€
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς .................. 150€
Κυριάκος & Ζέτα Ροδουσάκη, εἰς μνήμην
ἀδελφῆς των Χριστίνης Ροδουσάκη – Σκαλίδη ................................................................. 300€
Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα Ἁγ. Νικολάου

Κάρδιφ καί περιχώρων ............ 1.000£ Ἀγγλίας
Ἀνώvυμος ................................. 1.000£ Ἀγγλίας
Δημήτριος Δημητρίου ................ 300£ Ἀγγλίας
Γεώργιος Μιχαήλ ........................ 250£ Ἀγγλίας
Νικόλαος Πενταράκης .............................. 150€
Ἰωάννα Παπουτσάκη ....................................60€
Περσεφόνη Κουνιάκη ..................................40€
Θεόδωρος Ἀποστολάκης ......................... 200€
Ἐλευθέριος Παπαδάκης, εἰς μνήμην γονέων
του .................................................3 δοχεῖα λάδι
Αἰδ. Νικόλαος & Ἀναστασία Καπῆ, εἰς μνήμην
γονέων καί ἀδελφῶν των ......................... 150€
Ἐλευθέριος Λουπασάκης, εἰς μνήμην γονέων
του .................................................1 δοχεῖο λάδι
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη ............................... 100€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην Κωνσταντίνου, Ἑλένης & συγγενῶν............... 100€
Ἀντώνιος Κοντραφούρης ............................30€
Ἀνώνυμος ................................................... 100€
Ἀνώνυμος ................................................ 3.000€
Ναυτικό Μουσεῖο Κρήτης ........................ 100€
Δήμητρα Εὐθυμιάδου ...................................50€
Ἐμμανουήλ Σκουνάκης, εἰς μνήμην γονέων
καί ἀδελφοῦ του ...........................................50€
Εὐτύχιος Παπαγρηγοράκης ........................50€
ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀντί τριμήνου μνημοσύνου καί εἰς μνήμην
Βασιλείου Φραγκιουδάκη, ἡ σύζυγος καί τά
τέκνα του, προσέφεραν στό Πρόγραμμα «Βοήθεια στό σπίτι» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου Σελίνου τό ποσόν τῶν ....................... 200€
Κουρσούμης Εὐτύχιος καί Κουρσούμη Μαρία
...................................................................... 100€
Πετράκης Στυλιανός ....................................50€
Τωμαδάκης Προκόπιος ................................50€
Μποτωνάκης Εὐτύχιος ................................20€
Χρυσούλα και Μιχαήλ Χειλαδάκης ........ 100€

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, Θεῷ
δανείζει” (Παρ. 19,7)
“Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ
Θεός” (Β΄ Κορ. 9,7)
Τεῦχος 51, Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 « ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....

163

