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Πατριαρχικόν Μήνυμα
ἐπί τῇ Ἑορτῇ
τῆς Ἰνδίκτου
†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
--Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Παρακολουθοῦσα ἀπό πολλῶν ἐτῶν τάς εἰς τόν
περιβαλλοντικόν τομέα καταστροφικάς ἐν τῷ κόσμῳ
ἐξελίξεις, ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, γρηγοροῦσα, πρωτοβούλως ὥρισε τήν ἀρχήν ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς ἡμέραν ἀφιερωμένην
εἰς τήν Δημιουργίαν, εἰς τό περιβάλλον, καλοῦσα κατ᾽
αὐτήν σύμπαντα τόν Ὀρθόδοξον καί τόν Χριστιανικόν κόσμον, νά ἀναπέμπῃ δεήσεις καί ἱκεσίας πρός τόν
Κτίστην τῶν ἁπάντων, εὐχαριστηρίους μέν διά τό μέγα
δῶρον τῆς Δημιουργίας, ἱκετηρίους δέ διά τήν προστασίαν καί σωτηρίαν αὐτῆς ἀπό πάσης προσβολῆς
ὁρατῆς ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί ἀοράτου. Οὕτω, λοιπόν, καί ἐφέτος, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν,
ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὑπομιμνῄσκομεν τήν
ἀναγκαιότητα εὐαισθητοποιήσεως ὅλων ἐνώπιον τῶν
οἰκολογικῶν προβλημάτων τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει
σήμερον ὁ πλανήτης μας.
Ἡ σημερινή ραγδαία τεχνολογική πρόοδος καί αἱ
δυνατότητες καί εὐκολίαι, τάς ὁποίας παρέχει αὕτη εἰς
τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, δέν πρέπει νά μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, ὥστε νά μή ἀναλογιζώμεθα σοβαρῶς,
πρό ἑκάστου τεχνολογικοῦ ἐγχειρήματος, τάς ἐπιβαρύνσεις τάς ὁποίας αὐτό προκαλεῖ εἰς τό φυσικόν περιβάλλον καί εἰς τόν πολιτισμόν, καί ἐν γένει πάσας τάς
συναφεῖς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις, αἱ ὁποῖαι δύνανται νά
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εἶναι –καί ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι– λίαν ἐπικίνδυνοι καί καταστροφικαί διά τήν κτίσιν καί
διά τήν ζωήν τῶν ἐμβίων ἐπί τῆς γῆς ὄντων.
Τήν ἀναγκαιότητα ταύτην, ἄλλωστε, διεκηρύξαμεν καί οἱ ἀδελφοί Προκαθήμενοι καί
Ἱεράρχαι τῶν κατά τόπους Ἁγίων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί κατά τήν ἐν εὐλογίαις συνελθοῦσαν κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιον ἐν τῇ
μεγαλονήσῳ Κρήτῃ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ἐπισημάναντες ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ
αὐτῆς ὅτι «διά τῆς συγχρόνου ἀναπτύξεως
τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας, ἡ ζωή μας
ἀλλάζει ριζικῶς. Καί ὅ,τι ἐπιφέρει ἀλλαγήν
εἰς τόν τρόπον ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀπαιτεῖ
ἀπό μέρους του διάκρισιν, ἐφ᾽ ὅσον, ἐκτός τῶν
σημαντικῶν εὐεργεσιῶν... εἴμεθα ἐπίσης ἀντιμέτωποι καί μέ τάς ἀρνητικάς ἐπιπτώσεις τῆς
ἐπιστημονικῆς προόδου», μεταξύ τῶν ὁποίων
καί ἡ ἀπειλή ἤ καί ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
Ἀπαιτεῖται συνεχής ἐγρήγορσις, κατάρτισις καί διδασκαλία, ὥστε νά γίνεται σαφής
ἡ σχέσις τῆς σημερινῆς οἰκολογικῆς κρίσεως
μέ τά ἀνθρώπινα πάθη τῆς πλεονεξίας, τῆς
ἀπληστίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς ἁρπακτικῆς
διαθέσεως, τῶν ὁποίων παθῶν ἀποτέλεσμα
καί καρπός εἶναι ἡ βιουμένη περιβαλλοντική
κρίσις. Ἀποτελεῖ, ὡς ἐκ τούτου, μονόδρομον
ἡ ἐπιστροφή εἰς τό ἀρχικόν κάλλος τῆς τάξεως καί τῆς οἰκονομίας, τῆς ἐγκρατείας καί τῆς
ἀσκήσεως, τά ὁποῖα καί δύνανται νά ὁδηγήσουν εἰς τήν σώφρονα διαχείρισιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἰδιαιτέρως, ἡ ἀπληστία
διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν
ὁδηγεῖ μετά βεβαιότητος εἰς τήν πνευματικήν
πτώχευσιν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία συνεπάγεται τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος:
«Αἱ ρίζαι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι πνευματικαί καί ἠθικαί, ἐνδιάθετοι εἰς τήν καρδίαν
ἑκάστου ἀνθρώπου», ἐπεσήμανεν ἡ εἰρημένη
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ἀπευθυνομένη εἰς τόν σύγχρονον
κόσμον, «ὁ δέ πόθος τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καί ἡ ἄμετρος κατανάλωσις
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ἀναποφεύκτως ὁδηγοῦν εἰς τήν δυσανάλογον
χρῆσιν καί τήν ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων» (Βλ. ἀπόφασιν ἐπί τοῦ κειμένου «Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας»).
Συναφῶς, τελοῦντες σήμερον, ἀδελφοί καί
τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τήν μνήμην τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου, τοῦ μεγάλου τούτου
στύλου τῆς Ἐκκλησίας μας, τό μνημεῖον τοῦ
ὁποίου, ὅπως καί ἕτεροι θαυμαστοί ἀρχαιολογικοί χῶροι ἐν Συρίᾳ καί ἐν τῷ κόσμῳ παντί, ὡς ὁ περίφημος τῆς ἀρχαίας Παλμύρας,
συγκαταλεγόμενοι μεταξύ τῶν κορυφαίων
παγκοσμίως μνημείων πολιτισμικῆς κληρονομίας, ὑπέστησαν τήν βαρβαρότητα καί τά
δεινά τοῦ πολέμου, ἐπισημαίνομεν καί ἕν ἐξ
ἴσου σημαντικόν πρόβλημα: τήν κρίσιν πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία κατά τά τελευταῖα ἔτη ἀποβαίνει παγκόσμιος. Ἄλλωστε, Περιβάλλον
καί Πολιτισμός εἶναι ἔννοιαι καί ἀξίαι παράλληλοι καί ἀλληλοπεριχωρούμεναι. Ὁ περιβάλλων τήν ἀνθρωπότητα κόσμος ἐδημιουργήθη
διά τοῦ μονολεκτικοῦ προστακτικοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ «Γενηθήτω» (πρβλ. Γεν. α΄, 3,6,14).
Ὁ πολιτισμός ἐδημιουργήθη ὑπό τοῦ προικισθέντος διά λογικοῦ νοός ἀνθρώπου, ὡς ἐκ
τούτου δέ, καί ὁ πρός αὐτό σεβασμός εἶναι
αὐτονόητος καί ἐπιβεβλημένος, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα ὁ ἄνθρωπος εἶναι καί τιμᾶται ὡς ἡ κορωνίς τῆς Θείας Δημιουργίας.
Διό καί ὀφειλετικῶς ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ θησαυρίζοντος μοναδικήν παράδοσιν καί διατηροῦντος τάς εὐρυτέρων παραμέτρων ἀξίας
τῆς πολιτισμικῆς κληρονομίας, ἐφιστῶμεν
τήν προσοχήν πάντων τῶν ὑπευθύνων καί
παντός ἀνθρώπου εἰς τήν ἀναγκαιότητα τῆς
προστασίας, παραλλήλως πρός τό φυσικόν
περιβάλλον, καί τῆς παγκοσμίου πολιτισμικῆς
κληρονομίας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν κινδύνῳ,
ἐξ αἰτίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τῶν πολεμικῶν συρράξεων ἀνά τήν ὑφήλιον ἀλλά καί
ἄλλων αἰτίων.
Οἱ πολιτισμικοί θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ὡς
μνημεῖα θρησκευτικά καί πνευματικά, ἀλλά
καί, ὡς διαχρονική ἔκφρασις τοῦ ἀνθρωπίνου
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νοός, ἀνήκουν εἰς ἅπασαν τήν ἀνθρωπότητα
καί ὄχι ἀποκλειστικῶς εἰς τά κράτη ἐντός τῶν
συνόρων τῶν ὁποίων εὑρίσκονται, διατρέχουν
τούς αὐτούς κινδύνους πρός τό περιβάλλον
καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ μέριμνα διά τήν προστασίαν τοῦ τε περιβάλλοντος καί τῶν ἀτιμήτων
ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ κρίνεται ἐπιβεβλημένη,
διά τό εὖ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου.
Ἡ φθορά καί καταστροφή ἑνός πολιτισμικοῦ μνημείου μιᾶς χώρας πληγώνει τήν οἰκουμενικήν κληρονομίαν τῆς ἀνθρωπότητος∙ ὡς
ἐκ τούτου, εἶναι χρέος καί καθῆκον παντός
ἀνθρώπου, ἰδιαιτέρως ὅμως ἑκάστου πεπολιτισμένου κράτους, νά ἐνισχύσῃ τά μέτρα
προστασίας καί διατηρήσεως εἰς τό διηνεκές
τῶν μνημείων αὐτοῦ. Ὅθεν, εἶναι ἀπαραίτητον
πᾶσα συντεταγμένη Πολιτεία δικαίου καί νομιμότητος νά ἀποφεύγῃ ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι
προσβάλλουν τήν ἀκεραιότητα τῶν «παγκοσμίων μνημείων» αὐτῆς καί ἀλλοιώνουν τάς
ἀΰλους ἀξίας τάς ὁποίας ἕκαστον τούτων
ἐκπροσωπεῖ.
Συνειδητοποιοῦντες τήν πανορθοδόξως
διακηρυχθεῖσαν «μεγίστην εὐθύνην ἡμῶν νά
παραδώσωμεν εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς βιώσιμον φυσικόν περιβάλλον καί τήν χρῆσιν
αὐτοῦ κατά θείαν βούλησιν καί εὐλογίαν»
(Ἐγκύκλιος Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου) καί
ὅτι «ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυσικῶν
ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός» (ἀπόφασις Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
«Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας»), προσκαλοῦμεν
πάντας εἰς ἐπιστράτευσιν δυνάμεων, καί ἰδι-
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αιτέρως τῆς προσευχῆς, εἰς τόν ἀγῶνα διά
τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος ὑπό τήν
εὐρυτέραν ἔννοιαν αὐτοῦ, ἤτοι ὡς ἁρμονικήν
σύζευξιν φυσικοῦ καί ἀνθρωπογενοῦς πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος, καί ἱκετεύομεν τόν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε μέ τάς
πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τήν φωνήν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ
ἐρήμῳ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τήν μεσιτείαν Συμεών τοῦ Στυλίτου καί πάντων τῶν
Ἁγίων, νά φυλάττῃ τόν κοινόν φυσικόν καί
πολιτισμικόν οἶκον ἡμῶν ἀπό πάσης ἐπερχομένης ἀπειλῆς καί καταστροφῆς καί νά παρέχῃ ἀδιαλείπτως πλουσίως ἐκχεομένην τήν
εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς αὐτόν.
Ἐν κατανύξει ψυχῆς καί ἐν προσευχῇ καρδίας, μετά πάντων τῶν πιστῶν, δεόμενοι τοῦ
Δημιουργοῦ τῆς Κτίσεως, τῆς ὁρατῆς καί τῆς
ἀοράτου, τῆς νοητῆς καί τῆς νοουμένης, νά
χαρίζῃ «εὐκράτους καί ἐπωφελεῖς τούς ἀέρας,
εὔμετρα δέ καί γαληνά τά ὑέτια ὕδατα, πρός
δαψιλῆ καρποφορίαν τῆς γῆς» καί νά παρέχῃ
εἰς τόν κόσμον ἅπαντα «εἰρήνην βαθεῖαν, εἰρήνην τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν», ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ἀνθρώπους καί ἐπί τόν Οἶκον
τῆς γῆς τήν Χάριν καί τό ἄπειρον Ἔλεος τοῦ
Θεοῦ.
,βις’ Σεπτεμβρίου α’
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ;
«Τό 2050
ὁ συνολικός πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας
θά εἶναι
15-20 ἑκατομμύρια
καί μόνο 2 ἑκατομμύρια ἀπό αὐτά
θά εἶναι Ἕλληνες».

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου
κ. Ἀμφιλοχίου

ξέρω ποιά ἀπό τίς δύο γνῶμες θά δικαιωθεῖ
τελικά. Φοβοῦμαι ὅμως πώς ἡ σκληρή πραγματικότητα τῶν ἀριθμῶν μᾶς φέρνει μπροστά σέ μία τραγική ἀλήθεια. Ὁ δείκτης τῶν
γεννήσεων, λένε οἱ εἰδικοί, ἔπεσε στήν χώρα
μας ἀπό 2,9 παιδιά πού ἦταν ἀνά γυναίκα τό
1980 σέ 1,4 τό 1990, σέ 1,2 τό 2000 καί ἀκόμα χειρότερα σέ 1 τό 2010. Ἀντίθετα αὐξήθηκε ἡ ἀναλογία τῶν γυναικῶν, πού ἔχουν ἕνα
μόνο παιδί ἀπό 41,5% σέ 45,4% καί μειώθηκε
ἡ ἀναλογία τῶν γυναικῶν μέ τέσσερα καί ἄνω
παιδιά ἀπό 7,1% σέ 4,8%. Γιά πρώτη φορά
Αὐτό ἰσχυρίζεται ὁ πανεπιστημιακός,
δέ οἱ θάνατοι, σέ ἐτήσια βάση, ὑπερέβησαν
Ἠλίας Φιλιππίδης, προκύπτει ἀπό πρόσφατίς γεννήσεις.
τες διεθνεῖς στατιστικές, ἐπισημαίνοντας
Συμπερασματικά θά μπορούσαμε νά
παράλληλα τούς κινδύνους πού ἐγκυμονοῦνται γιά τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν
Ἑλλάδα. Ὄχι μόνο ὁ Ἑλληνισμός θά εἶναι
μειοψηφία στήν Ἑλλάδα τό 2050, συνεχίζει,
ἀλλά θεωρεῖται βέβαιο ὅτι πενῆντα χρόνια
μετά, δηλ. τό 2100, ἡ Ἑλληνική γλώσσα θά
ἔχει παύσει νά εἶναι ἡ ἐπίσημη γλώσσα τοῦ
Ἑλλαδικοῦ κράτους -ἐάν δέν ἔχει καταργηθεῖ καί αὐτό- καί τά Ἑλληνικά θά ὁμιλοῦνται
ἀπό μία μειονότητα δίγλωσσων Ἑλλαδιτῶν
Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, γιά νά ἐξελιχθεῖ σέ
μία ἀνάμικτη διάλεκτο, ὅπως τά γκρεκάνικα
τῆς κάτω Ἰταλίας.
Ἄποψη ὑπερβολικά ἀπαισιόδοξή, μου
εἶπε κάποιος, προφητική ρήση, ἀπάντησε
ἕνας ἄλλος, πού ἄκουσε τήν συζήτηση. Δέν
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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ποῦμε ὅτι τό δημογραφικό εἶναι ἕνα ἀπό τά
σημαντικότερα ἐθνικά προβλήματα τῆς Χώρας μας, τό ὁποῖο μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης καί γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους μας.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ἐντοπίστηκε τό πρόβλημα
χρειάζεται νά προταθοῦν πιθανές λύσεις.
Προϋπόθεση ὅμως τῆς ὅποιας λύσης εἶναι ὁ
ἐντοπισμός δεδομένων καί παραμέτρων τοῦ
θέματος πού νομίζομε ὅτι εἶναι βασικά δύο:
Τό 1ο. εἶναι ὅτι βρισκόμαστε ἐνώπιον
ἑνός ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, πού δέν εἶναι
ἄλλο ἀπό τήν κίνηση πρός μία παγκόσμια
κοινότητα ὅπου ἐμφανίζεται μία κοινωνία
πολυπολιτισμική, πολυσυλλεκτική, καί πολυφυλετική.
Τό 2ο, ἐξίσου σημαντικό, εἶναι τά κύματα προσφύγων - μεταναστῶν πού δέχεται ἡ
Χώρα μας, πού δέν μποροῦμε νά ἀγνοήσομε
ἀλλά οὔτε καί νά ἀπορρίψομε. Ἡ πλειοψηφία δέ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων δέν σκοπεύει νά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα τους, ἄρα
εἶναι λογικό νά βλέπουν τήν Ἑλλάδα ὡς
δεύτερη πατρίδα τους. Τί μέλλει ἤ μᾶλλον τί
δεῖ γενέσθαι; Νομίζομε ὅτι εἶναι βασικό καί
ἀναγκαῖο νά κατανοήσομε πώς τό δημογραφικό πρόβλημα δέν ἀντιμετωπίζεται χωρίς
τήν ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο καί εἰδικότερα
τόν νέο ἄνθρωπο, τό παιδί. Φοβοῦμαι ὅμως,
ὅπως σημειώνει καί ὁ καθηγητής Φιλιππίδης, ὅτι «ἡ κοινωνία μας μετατρέπεται σέ
μία ἄψυχη μάζα ἀγχωμένων, ἐξατομικευμένων καί ἀμβλυμμένων καταναλωτῶν, πού
ζοῦν μέσα στήν ἀνασφάλεια τοῦ μέλλοντος,
τίς ἐξαρτήσεις καί πιέσεις τοῦ παρόντος
καί τέλος στό κενό του παρελθόντος».
Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, ἡ ἀνάπλαση τῆς
Ἑλληνικῆς παιδείας, ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἡ
κατάλληλη νοοτροπία σέ ὅλους μας, κυρίως
στούς νέους, καί νά ξαναγίνει τό παιδί πηγή
χαρᾶς καί ζωῆς γιά τήν Ἑλληνική οἰκογένεια.
Ἀπαιτεῖται, ἐπίσης, ἐπιστροφή στίς ρίζες
καί τίς παραδεδομένες ἀξίες καί ἰδανικά,
πού κράτησαν ζωντανό τοῦτο τόν τόπο καί
τό Γένος ἐπί αἰῶνες. Γιατί ἐπιστροφή στίς ρίζες σημαίνει καί ἐπιστροφή στόν ἄνθρωπο,
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ἐπιστροφή στήν ζωή, ἐπιστροφή στήν οἰκογένεια.
«Ἐάν ἡ Γαλλία ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τίς
πολυμελεῖς οἰκογένειες, τότε ὅσους ὅρους
καί ἄν βάλομε στήν συνθήκη, ἀκόμη καί ἄν
ἀφαιρέσομε τά ὅπλα ἀπό τήν Γερμανία, ἡ
Γαλλία τελικά θά χαθεῖ, γιατί δέν θά ὑπάρχουν πλέον Γάλλοι», εἶχε πεῖ ὁ Κλεμανσῶ,
ἀναφερόμενος τό 1919 στήν συνθήκη τῶν
Βερσαλλιῶν. Μήπως τόν ἴδιο κίνδυνο δέν διατρέχει σήμερα καί ἡ Ἑλλάδα, ἐάν δέν ἐπιστρέψει στόν θεσμό τῶν εὐλογημένων πολυμελῶν οἰκογενειῶν τῶν περασμένων γενεῶν;
Θά μοῦ πεῖτε πῶς, ἀφοῦ ἡ Πολιτεία μοιάζει
νά μήν συμμερίζεται τίς ἀνάγκες τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν; Εἶναι θέμα πρός συζήτηση, πού χρειάζεται νά βρεῖ τήν λύση του.
Ὅμως δέν φτάνει αὐτό. Παράλληλα,
ὀφείλομε νά βοηθήσομε νά ἐνταχθοῦν ὁμαλά στήν Ἑλληνική κοινωνία οἱ συνάνθρωποι μας ἐκεῖνοι πού πασχίζουν νά ζήσουν
μία καλύτερη ζωή μακριά ἀπό τήν πατρίδα
τους καί τούς δικούς τους. Τά 100.000 χιλιάδες καί πλέον παιδιά τῶν μεταναστῶν, πού
ἤδη ἀποτελοῦν μέρος τῆς κοινωνίας μας, δέν
μποροῦμε νά τά ἀγνοήσομε, ἐν ἀντιθέσει,
εὐθυνόμαστε γιά τήν ἔνταξη καί προσαρμογή τους στό νέο πολιτισμικό τους περιβάλλον. Μήπως καί ἐμεῖς πρίν λίγες δεκαετίες δέν ζητούσαμε τήν «γῆ τῆς ἐπαγγελίας»
στά ἐργοστάσια τῆς Δύσης; Ἄς μήν ξεχνᾶμε
πώς στόν ὑγιῆ καί γνήσιο, αὐθεντικό Χριστιανισμό, ἐπιβίωση σημαίνει συμβίωση,
ὕπαρξη σημαίνει συνύπαρξη καί λόγος σημαίνει διάλογος. Ὁ «ἕτερος» δέ (ὁ ξένος) μεταμορφώνεται σέ «ἑταῖρο» (οἰκεῖο).
Διερωτῶμαι ὅμως ἐάν οἱ κρατοῦντες
ἔχουν συνειδητοποιήσει τό μέγεθος τῆς
δικῆς τους εὐθύνης σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν διατήρηση τῆς Ἐθνικῆς συνείδησης καί Ἐθνικῆς
ταυτότητας ἡμῶν τῶν Νεοελλήνων ἤ μήπως
στόχος εἶναι ἡ θυσία στόν βωμό τῆς μετανεωτερικότητας καί στήν χοάνη τῆς παγκοσμιοποίησης, μέ ἀποτέλεσμα τήν δημιουργία
ἄθρησκων καί ἀπάτριδων συνειδήσεων;
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15Αὔγουστος
στήν Ὕπαιθρο.
(Τότε καί σήμερα)
Οἱ καλοκαιρινές Ἀπόκριες τέλειωναν
στίς 31 Ἰουλίου μέ μιά κότα, ἤ ἕνα κουνέλι καί γαλατερικά στό τραπέζι των.
Τήν ἄλλη μέρα ἐρχόταν ὁ Αὔγουστος μέ
τή Σαρακοστή τῆς Παναγίας.
Πρωΐ-πρωΐ, λοιπόν, οἱ κοπέλες τοῦ
χωριοῦ (κι ἦταν τότε μπόλικες) ἤ οἱ μανάδες των, πήγαιναν στά ἀμπέλια καί
στά μποστάνια καί γυρίζανε μέ τά καλάθια των γεμάτα σῦκα, σταφύλια, φασολάκια, ντομάτες καί καλαμπόκι. Τό
μεσημεριανό τραπέζι νηστημάρικο μά
πλούσιο μέ φαγητά, πού δέν ὁδηγούσανε
σέ καρκίνο, καρδιακά καί ἐμφράγματα.
Τά τεταρτοπαράσκευα πολλοί δέν τρώγανε οὔτε λάδι. Τό βράδυ χτυποῦσαν οἱ
καμπάνες στά χωριά μας γιά τήν παράκληση τῆς Παναγίας.
«Διάσωσον ἀπό κινδύνους
τούς δούλους σου Θεοτόκε,
ὅτι πάντες μετά Θεόν εἰς Σέ
καταφεύγομεν...».
Ὄμορφα ποὖναι τοῦτα τά Αὐγουστιάτικα δειλινά, σά γέρνει ὁ ἥλιος τ’

Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου
Εἰρηναίου
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

ἀπομεσήμερο καί λόφοι καί δέντρα μεγαλώνουν τίς
σκιές των καί γλυκαίνουν τό πρόσωπο τῆς γῆς.
Τό φῶς τῆς ἡμέρας ἀποσύρεται σιωπηλά. Κι ἡ ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου ζητᾶ ν’ ἀποσυρθεῖ καί κείνη ἀπό τό συχνά μάταιο πάταγο τῆς ἡμέρας, σέ κάποιο ἱερό ἡσυχαστήριο.
Σά σίμωνε ἡ Μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας, ἡ Κοίμησή Της, ὅλοι πήγαιναν στήν Ἐκκλησία μέ τά καινούργια
φορέματα, καμωμένα ἀπό τό λινάρι καί τό μετάξι τοῦ
σπιτιοῦ των, νά μεταλάβουνε. Τήν παραμονή τῆς Παναγίας οἱ σύντεκνοι πήγαιναν τά κανίσκια (φτάζυμα
ψωμιά) στούς συντέκνους των καί οἱ ἀρραβωνιασμένοι
πήγαιναν, μέ δῶρα νά δοῦνε τίς ἀρραβωνιαστικές των.
Συχνά τό Δεκαπενταύγουστο γινόταν καί οἱ γάμοι των
μέ καλεσιές, μέ χορούς, τραγούδια καί ξεφαντώματα.
Ἡ Παρθένα Παναγία πάντρευε τίς κόρες της μέ στεφάνι καί χαιρόταν καί κείνη γιατί τίς ἀνάθρεψε καλοπαιδοῦσες νά πληθαίνουν «τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» στή
γῆ. Ἔτσι ἦταν ἐκεῖνο, τόν καλό καιρό (σαράντα, ἑξῆντα
χρόνια πρίν) ἐδῶ στόν τόπο μας.
Καί σήμερα: Τί ἀλλαγή; Τι παντερμιά; Τί κατάπτωση! Τα σταφύλια λιγοστέψανε, γιατί δέν υπάρχουν
πλειά γεωργοί καί σκαφτάδες νά σκάφτουνε τ’ ἀμπέλια. Τά μποστάνια γεμίσανε βρουλιές καί καλοσύκια.
Τά σύκα χάσκουν ἀπάνω στίς συκιές ἀμάζωκτα, γιατί
δέν υπάρχουν κοπέλες νά τά μαζεύουνε καί νά τά συκοπιταρίζουνε στά δώματα. Ἀκόμη καί τά πουλιά πού τά
τρώγανε ἀπ’ τά δέντρα, τώρα δέν ὑπάρχουν πλειά.
Κι οἱ καμπάνες πού χτυποῦνε κάπου-κάπου στά
σπερνά, ἔχουν ἀδειανά τά ἐκκλησάκια των. Τά λίγα γεροντάκια πού μένουν ἀκόμη στά χωριά, κάθονται στίς
ρουγόπορτές των, κλαῖνε τήν ἐρημιά καί τά πιασμένα
χεροπόδαρά των. Οἱ λιγοστοί γάμοι τοῦ χωριοῦ κουβαλιοῦνται μ’ αὐτοκίνητα στή χώρα καί τά γλέντια των στό
κέντρο δέν ἔχουν ἄλλη χαρά ἀπό τήν «Εἴσπραξη»...
Θεέ μου, τί εἶναι αὐτή ἡ κατάντια; Ποιός ρίμαξε τήν
ὕπαιθρο; Ποιός σκότωσε τή ζωή στήν Ἑλληνική ἐπαρχία; Ἡ Ἀθήνα; Ἡ Εὐρώπη; Ἡ κατανάλωση; Ἡ πολιτική
τῆς δημαγωγίας; Ποιός ξεμυάλισε πάλι τόν Πρωτόπλαστο Ἀδάμ καί τόν ἔβγαλε ἀπό τόν Παράδεισο τῆς γῆς
γιά νά τόν ρίξει στήν κόλαση τῆς πίσσας καί τοῦ τσιμέντου; Μιᾶς κόλασης πού τά φῶτα της σκοτεινιάζουν νύχτα - μέρα τό μυαλό καί τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου καί τά
τραγούδια της εἶναι οὐρλιαχτά κολασμένων δαιμόνων;
Πόσο θά κρατήσει τούτη ἡ κόλαση; Θά ἐξαφανιστεῖ
τό ἀνθρώπινο Γένος μέσα στίς φοβερές του παρανομίες, ὅπως ἔγινε κι ἄλλες φορές ἤ θά μετανοήσει καί θά
σωθεῖ; Θά ξεπεράσει ἡ ἀνθρωπότητα τοῦτα τά φοβερά «τοῦνελ» πού δημιουργεῖ μέ τή λεγόμενη «πρόοδό»
της, ἤ θά βουλιάξει σέ κάποια νεκρά θάλασσα; Τί λένε
τά κομπιούτερ τῶν τεχνολόγων; Τί ἀπαντοῦνε οἱ συνειδήσεις τῶν δικαίων, πού κολάζουν κι αὐτοί κοντά στούς
πονηρούς καί διεστραμμένους.
Ἐμεῖς μόνο ἕνα λόγο παρηγοριᾶς ξέρομε νά ποῦμε:
«Τά ἀδύνατα παρά τοῖς ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ
Θεῷ» (Λουκ. 18-27).
Τά σημερινά ἀδύνατα μποροῦν νά γίνουν δυνατά
στό μέλλον γιά κείνους πού στοχάζονται καί δροῦνε μέ
τή δύναμη τοῦ Παντοδύναμου. Πόσοι εἶναι αὐτοί σήμερο;
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Τό πατρικό χέρι
Ὅ
λοι ξέρομε ὅτι μετά τό τέλος τοῦ Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου ἄρχισε νά γίνεται ἀντιληπτό, σέ παγκόσμια μάλιστα κλίμακα, τό φαινόμενο τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς ἀλλαγῆς πού προκαλεῖ ὁ
τεχνολογικός πολιτισμός.
Πράγματι, ὅπου διαδίδεται ὁ τεχνολογικός
πολιτισμός προκαλεῖ ἀντίστοιχα καί βαθύτατες
ἀλλαγές στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἀλλαγές,
πού ἀναφέρονται στήν μορφή, στή δομή, καί
στήν ποιότητα τῆς ζωῆς τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων. Ἔτσι παρατηροῦμε ἕνα σωρό ἀλλαγές στίς
κοινωνικές, πολιτιστικές, οἰκονομικές, ἀκόμα
καί στίς θρησκευτικές λειτουργίες τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Ἔτσι, ἡ κοινωνικοπολιτική ἀλλαγή ἔγινε ἕνα
παγκόσμιο σύγχρονο φαινόμενο, πού χαρακτηρίζει ὁλόκληρη τήν Ὑδρόγειο καί ἰδιαιτέρως τίς
χῶρες τοῦ λεγόμενου τρίτου κόσμου. Μιά σύγκρισις τοῦ συγχρόνου τρόπου ζωῆς μέ παλαιότερες ἐποχές ἀρκεῖ νά δείξει ὅτι ὁ μέσος σύγχρονος ἄνθρωπος διαθέτει τόσες εὐκολίες καί
δυνατότητες γιά μιά καλύτερη ζωή, πού κανένας
μονάρχης τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς ὄχι μόνο δέν διέθετε, ἀλλά οὔτε κἄν μποροῦσε νά διανοηθεῖ.
Βέβαια, ὑπάρχει τό πρόβλημα τῶν πτωχῶν λαῶν.
Θά λέγαμε ὅμως ὅτι, καί εἶναι πολύ ἐνθαρρυντικό, καί στό θέμα αὐτό ἄρχισε νά ξυπνᾶ πιό ἔντονα τό αἴσθημα τῆς παγκόσμιας ἀλληλεγγύης. Καί
αὐτό τό φαινόμενο εἶναι μιά ἀκόμη συνέπεια τῆς
διάχυτης ἐπιδράσεως τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος τῆς ἀγάπης.
Ἡ σύγχρονη ὅμως κοινωνικοπολιτιστική
ἀλλαγή συντελεῖ, ὥστε οἱ εἰδωλολατρικοί λαοί
τοῦ τρίτου κόσμου νά ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ τό
δυτικό πολιτισμό, πού στή βάση του εἶναι χριστιανικός πολιτισμός. Νά σημειώσομε ὡστόσο
ὅτι μέ τήν εἰσροή ξενόφυλων, ἀλλοθρήσκων,
πολλές φορές μέ τρομοκρατικά κτυπήματα, μέ
ἄλλες κουλτοῦρες καί φανατισμούς, ἀλλοιώνεται κατά πολύ ὁ χριστιανικός καί πολιτιστικός
χαρακτήρας τῆς Εὐρώπης. Ἡ ἐπικοινωνία καί ὁ
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Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου
Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου
συγχρωτισμός μέ τή Δύση, τούς χριστιανούς τῆς
Δύσεως, θά μποροῦσε νά δημιουργήσει εὐκαιρίες καί δυνατότητες στούς μή χριστιανούς νά
ἀκούσουν καί νά δεχθοῦν τό χριστιανικό κήρυγμα.
Πολύ ἐντυπωσιακό εἶναι τό παράδειγμα τῆς
Ἰαπωνίας. Μέχρι τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
ἦταν τό προπύργιο τοῦ Βουδισμοῦ. Μετά ὅμως τή
λήξη τοῦ πολέμου, καί ὅταν ἡ χώρα αὐτή ἄρχισε
νά ἐπικοινωνεῖ μέ τούς λαούς τῆς χριστιανικῆς
Δύσεως, ἡ θρησκευτική κατάστασις τῆς Ἰαπωνίας
ἄρχισε νά διαφοροποιεῖται. Ἡ ἐπαφή τῶν Ἰαπώνων μέ τόν δυτικό πολιτισμό ἦταν ἐξαιρετικά
εὐνοϊκή ὑπερ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀπό τότε μέχρι
σήμερα ἡ Ἰαπωνία εἶναι ἡ χώρα στήν ὁποῖα ἡ
κυκλοφορία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἔχει τήν πρώτη
κυκλοφορία. Θά πρέπει ἐν προκειμένῳ νά ἐξάρομε τήν θεαματική καί δύσκολη Ἱεραποστολική
δράση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας πρό τούς λαούς τοῦ
τρίτου κόσμου. Ἕνα σημεῖον ἀγάπης καί μέριμνας τοῦ Θεοῦ ὑπέρ τῶν τέκνων Του.
Ὁ Θεός ἀνοίγει τά χέρια Του γιά νά δώσει
τήν ἀγάπη στά πλάσματά Του. (ψαλμ. 144,6).
Καί εἶναι κρῖμα νά ἀποτραβοῦμε αὐτό τό θεϊκό
καί πατρικό χέρι τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσπλαχνίας.
Ἐπίκαιρα, εἰδικά τώρα στήν οἰκονομική καί
ὄχι μόνο κρίση, πού περνᾶμε καί πολλοί λένε:
«Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του». Τούς ἀπαντοῦμε
«ναί», ἀλλά προσθέτομε καί τά λόγια ἑνός Ἁγίου Γέροντα: «Ὁ Θεός μᾶς δίνει τό χέρι Του, μά
ἐμεῖς τοῦ τό δαγκώνομε». Δέν θά ὑπῆρχε κακό
καί κρίση στόν τόπο μας, καί παγκοσμίως, ἄν
στίς ὅποιες τρικυμίες πιανόμαστε ἀπό τό χέρι τοῦ
Θεοῦ, ὅπως ὁ πνιγόμενος Ἀπόστολος Πέτρος.
(Ματθ. 14,30-31).
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Ὄχι σπάνια ἀκοῦμε κάθε λογῆς ἀνθρώπους σέ δύσκολες περιστάσεις νά εὔχονται
νά γίνει ἕνα θαῦμα. Θά ἔλεγα ὅτι τό ἔχουμε κάνει κάποια στιγμή ὅλοι μας. Συνήθως
αὐτό πού περιμένουμε ὡς "θαῦμα" εἶναι
μιά προσωπική ἀπαίτηση γιά ἱκανοποίηση
μιᾶς ἐπιθυμίας εἴτε θετικῆς (νά γίνω καλά
ἀπό τήν ἀρρώστια μου, νά πετύχω στίς ἐξετάσεις, νά κερδίσω κάτι), εἴτε καί ἀρνητικῆς
(νά χάσουν κάποιοι ἄλλοι, νά ματαιωθεῖ
μιά ἐκδήλωση πού δέν μοῦ ἀρέσει). Μιά τέτοια ἔννοια "θαύματος" περιορίζει πολύ τόν
Θεό: τόν φέρνει στά μέτρα μας, τόν θέλει
ὡς ὑπηρέτη δικῶν μας συμφερόντων, ἄρα…
ὄχι Θεό (μέ κεφαλαῖο Θ). Ἄλλωστε, τά ἴδια
αἰτήματα δέν θά ὑπέβαλλε καί ὁ ἄλλος,
ἀντίπαλος, ἀντίδικος, συνυποψήφιος; Αὐτό
πού θά ἦταν "θαῦμα" γιά μένα, δέν θά ἦταν
"δράμα" γιά ἐκεῖνον;
Στήν βιβλική ἱστορία τοῦ Προφήτη Ἠλία
ἔχουμε ἕνα κλασικό παράδειγμα "συγκριτικῆς μελέτης" στή θαυματουργία. Ὁ Προφήτης ἀντιμετωπίζει 950 ἱερεῖς τῶν εἰδώλων
καί τούς προτείνει νά… συναγωνισθοῦν
στό θαῦμα. Οἱ δύο πλευρές κάνουν ἀπό
μία θυσία. Ἐπικαλοῦνται διαδοχικά οἱ μέν
τόν Βάαλ, ὁ δέ Ἠλίας τόν ἀληθινό Θεό.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ εἰδώλου: "οὐκ ἦν φωνή,
οὐκ ἦν ἀκρόασις". Ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ
ἔρχεται μέ φωτιά πού κατακαίει τήν θυσία.
Ἀκολουθεῖ ἡ θανάτωση τῶν "προφητῶν τῆς
αἰσχύνης" κατά τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καί
κορυφώνεται μέ ραγδαία βροχή πού τερματίζει τήν ἀνομβρία, πού ἐπί τριάμισι χρόνια
μάστιζε τή χώρα.
Πολλές φορές τό αἴτημά μας γιά "θαῦμα"
ἀποβλέπει σέ κάτι τέτοιες παλαιοδιαθηκικοῦ τύπου ἐνέργειες (ἤ ἐπιδείξεις) ἰσχύος
ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, βροντερές, θεαματικές, τιμωρητικές γιά τούς ἀπέναντι, πού νά
καταξιώνουν ἀκλόνητα τή δική μας θέση.
Λησμονοῦμε βέβαια ὅτι ἄν ὁ Θεός θαυματουργοῦσε συστηματικά μέ τέτοιο τρόπο καί
κατά παραγγελίαν, πολύ σύντομα δέν θά
εἶχε ἀπομείνει κανένας μας…
Σέ γενικότερο ἐπίπεδο, ὅταν ζοῦμε μέσα
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Τοῦ Δρ Ἀντωνίου Παπαγιάννη
Πνευμονολόγου
σ’ ἕναν κόσμο θαυμαστό σέ κάθε ἐκδήλωσή του, "τί ἔτι χρείαν ἔχομεν" θαυμάτων;
Ὁ κόσμος γύρω μας, πού τόν ὀνομάζουμε
"φυσικό" (χωρίς, πιστεύω, νά σκεφτόμαστε
τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐτό), εἶναι λιγότερο
θαῦμα ἐπειδή ἔχουμε ἀρχίσει νά τόν κατανοοῦμε; Τό γεγονός π.χ. ὅτι μποροῦμε νά
περιγράψουμε μέ ἐξισώσεις τήν κίνηση τῶν
πλανητῶν ἤ τήν θέση τῶν ἄστρων κάνει λιγότερο ἀξιοθαύμαστη τήν συνεχῆ παρουσία
καί τήν ἁρμονική χορογραφική περιπλάνησή τους στό στερέωμα; Ἐπειδή κάθε μέρα
ἀνακαλύπτουμε ὅλο καί περισσότερα γιά τά
κύτταρα, τά ὀργανίδιά τους, τίς λειτουργίες
τους, τόν πολλαπλασιασμό τους, τή διαιώνιση τῶν χαρακτηριστικῶν τους, παύουν
αὐτά νά ἀποτελοῦν "θαυμαστά" ἀντικείμενα
παρατήρησης καί μελέτης; Κι ἀκόμη, ἡ ἀποκρυπτογράφηση τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος (ἕνα μεγάλο ἐπιστημονικό ἐπίτευγμα
ἀπό κάθε πλευρά) ἀφαιρεῖ τίποτε ἀπό τό
μεγάλο μυστήριο τῆς ζωῆς; Ἄν μή τί ἄλλο,
ἡ ἀναλυτική γνώση τῶν φυσικῶν φαινομένων θά πρέπει νά μᾶς ὁδηγεῖ σέ μεγαλύτερο
θαυμασμό γι’ αὐτά καί γιά τόν Δημιουργό
τους.
Ἄς θυμηθοῦμε καί μίαν ἄλλη ἐμπειρία
τοῦ Προφήτη Ἠλία. Ἐνῶ κρύβεται σ’ ἕνα
σπήλαιο ἀπό τή μανία τοῦ βασιλιᾶ Ἀχαάβ
πού τόν καταδιώκει, ἰσχυρός ἄνεμος, σεισμός, φωτιά, ὅλα περνοῦν ἀπό μπροστά του,
καί σέ κανένα ἀπό αὐτά τά θορυβώδη καί
βίαια φαινόμενα δέν βρίσκεται ὁ Θεός. Καί
μετά ἀπό ὅλον αὐτό τόν χαλασμό, ἔρχεται
"φωνή αὔρας λεπτῆς, καί ἐκεῖ Κύριος", μᾶς
λέγει τό ἱερό κείμενο. Πού σημαίνει ὅτι θά
πρέπει νά μάθουμε νά ἀναζητοῦμε καί νά
βλέπουμε τόν Θεό στά μικρά καθημερινά
καί συνηθισμένα, στήν ἡσυχία, στήν ἀφάνεια, στό κάλλος τῶν ταπεινῶν πραγμάτων.
Καί τότε θά διαπιστώνουμε σέ κάθε στιγμή
ὅτι ὁ κόσμος εἶναι γεμάτος θαύματα, διότι
τά πάντα εἶναι "καλά λίαν".
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χολική προσαρμογή εἶναι ἡ ἐπιτυχής ἀνταπόκριση τῶν παιδιῶν στίς ἀκαδημαϊκές, κοινωνικές,
συναισθηματικές καί συμπεριφορικές ἀπαιτήσεις
πού θέτει τό σχολεῖο.
Ὁ μῆνας Σεπτέμβρης σηματοδοτεῖ πάντα μία νέα ἀρχή,
ἕνα νέο ξεκίνημα γιά τήν καθημερινότητα τῶν παιδιῶν.
Καί ἐνῷ «κάθε ἀρχή καί δύσκολη» ὁ χρόνος προσαρμογῆς
κάθε παιδιοῦ στό σχολεῖο εἶναι διαφορετικός. Συχνά, τά
παιδιά δυσκολεύονται νά προσαρμοστοῦν στό σχολικό
περιβάλλον, νά ἐνταχθοῦν καί νά ἐνσωματωθοῦν σέ αὐτό.
Ἡ δυσκολία μπορεῖ νά ἐκφράζεται μέ διάφορους τρόπους:
Μέ ἀφηρημάδα καί μέ ἄρνηση νά πάει στό σχολεῖο, μέ
ἄρνηση νά μελετήσει τά μαθήματά του, μέ χαμηλή ἐπίδοση, μέ γκρίνια καί ἐκνευρισμό, μέ θυμό, μέ ἀπόσυρση, μέ
ἄγχος, μέ ἀνησυχία καί ἔντονη κινητικότητα, ἀλλά κυρίως μέ ἔλλειψη κινήτρου καί ἐνθουσιασμοῦ γιά τό σχολεῖο
καί τή μαθησιακή διαδικασία.
Ἕνα σύνηθες φαινόμενο, πού φαίνεται νά ἐπηρεάζει
τήν προσαρμογή τοῦ παιδιοῦ στό σχολεῖο, εἶναι οἱ ἐξωσχολικές δραστηριότητες. Παιδιά καί γονεῖς ἐπιδίδονται
σέ ἕναν ἀγῶνα δρόμου νά προλάβουν νά διεκπεραιώσουν
ὅσο τό δυνατόν περισσότερα πράγματα «μέχρι τελικῆς
πτώσεως». Παιδιά κουρασμένα πού συνεχῶς τρέχουν νά
προλάβουν, πῶς νά χαροῦν, πῶς νά ἱκανοποιήσουν τήν
πραγματική τους ἀνάγκη γιά μάθηση, γιά ἀνακάλυψη τῆς
γνώσης, ἀλλά καί γιά παιχνίδι. Καλό εἶναι οἱ γονεῖς νά
βοηθοῦν τά παιδιά νά κάνουν ἐπιλογές, ἱεραρχώντας τίς
προτεραιότητές τους. Εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικό γιά ἕνα
παιδί νά μπορεῖ νά ἀσκεῖ τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς!
Ἐπιπλέον, συχνά τό στρές τῶν γονιῶν διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στήν προσαρμογή τοῦ παιδιοῦ. Τά παιδιά
πού δέχονται τό ἄγχος τῶν γονιῶν δέν κινητοποιοῦνται,
ἀλλά ἀντίθετα ἀποθαρρύνονται καί σταματοῦν τήν προσπάθεια. Δυσκολεύονται νά ἀντιμετωπίσουν τό σχολεῖο
καί τά μαθήματα ὡς δική τους ὑποχρέωση, καί τά ἀντιμετωπίζουν ὡς ὑποχρέωση στήν ὁποία πρέπει νά ἀνταποκριθοῦν γιά χάρη τῶν γονιῶν τους. Εἶναι σημαντικό νά
δίνεται στά παιδιά ἡ δυνατότητα νά πάρουν τήν εὐθύνη
τους.
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Τῆς κ. Παρτσαλάκη Ἑλένης
Διευθύντριας
τοῦ 1ου Δημ. Σχολείου Κισάμου
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Οἱ γονεῖς μποροῦν νά βοηθήσουν τό παιδί τους
πραγματικά, ἄν γνωρίζουν τό σχολεῖο του, ἄν θέλουν νά μαθαίνουν πράγματα σχετικά μέ τή ζωή
τοῦ σχολείου καί νά δείχνουν εἰλικρινές ἐνδιαφέρον, ἄν ἐπιδιώκουν νά ἔχουν καλή σχέση καί ἁρμονική συνεργασία μέ τόν ἐκπαιδευτικό, ἄν προσπαθοῦν νά βροῦν καί νά ἄρουν τά ἐμπόδια ἐκεῖνα πού
δυσκολεύουν τήν προσαρμογή του μέ ὅσο τό δυνατό λιγότερο ἄγχος καί μέ ἀρκετή διακριτικότητα
καί σεβασμό στήν προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ.
Τό καλύτερο, λοιπόν, θά ἦταν οἱ γονεῖς νά
πραγματοποιήσουν μαζί μέ τό παιδί μερικές ἐπισκέψεις γνωριμίας στό σχολεῖο προτοῦ ξεκινήσει,
νά τό συνοδεύσουν τήν πρώτη μέρα στό σχολεῖο
γιά νά αἰσθάνεται ἄνετα καί νά διαλέγουν μαζί τά
σχολικά εἴδη.
Ἀκόμα εἶναι ἀρκετά σημαντικό νά διαθέτουν
χρόνο γιά ἀλληλεπίδραση μέ τό παιδί, γιά συζήτηση καί ἐπικοινωνία. Ἑπομένως, ἡ ἐρώτηση: «Πῶς
πέρασες στό σχολεῖο σήμερα;» εἶναι ἀρκετή νά
ἀποτελέσει τό ἔναυσμα γιά συζήτηση καί ἐπικοινωνία, στό μέτρο, στό βαθμό καί στό χρόνο πού τό
παιδί ἐπιθυμεῖ, χωρίς νά νιώθει ὅτι «ἐξετάζεται»
ἀπό τόν μπαμπά του, ἤ τή μαμά του.
Ἐκπαιδευτικός καί γονεῖς πρέπει νά εἶναι σύμμαχοι καί συνεργάτες. Μέ τή συχνή ἐπικοινωνία
ἐνημερώνονται καί ὁ μέν καί ὁ δέ γιά τά βήματα
πού γίνονται στό σπίτι ἤ τό σχολεῖο. Συχνά, καί
μόνο τό γεγονός ὅτι τό παιδί γνωρίζει τή συνεργασία τῶν γονιῶν του μέ τό δάσκαλό του καί βιώνει
τήν ἐκτίμησή τους, ἀποδεικνύεται εὐεργετικό γιά
τήν ὁμαλότερη προσαρμογή του.
Καλό θά ἦταν οἱ γονεῖς νά βοηθήσουν τό παιδί
νά ἀναπτύξει τήν αὐτονομία του. Αὐτό μπορεῖ νά
γίνει μέ τό νά μήν βοηθᾶνε τό παιδί φτιάχνοντάς
του την τσάντα, παίρνοντας καθημερινά τηλέφωνα
γιά νά τούς ποῦν τά μαθήματα, ἐπειδή δέν πρόσεχε ἤ λύνοντάς του τίς ἀσκήσεις. Ἄν ζητάει βοήθεια,
ἀναζητοῦν μαζί του τρόπους πού θά τό βοηθήσουν
νά τά κάνει ὅλα αὐτά μόνο του. Τοῦ δείχνουνε ἕναν
καλό τρόπο νά τακτοποιεῖ τήν τσάντα, τοῦ παίρνουν ἕνα μπλοκάκι γιά νά σημειώνει τά μαθήματα, ἐπιμένουνε στό νά κάνει ὅλα τά μαθήματα μόνο
του, ἔστω κι ἄν καμιά φορά δέν προλαβαίνει νά τά
τελειώσει. Τοῦ ὑπενθυμίζουν ξανά καί ξανά ὅτι στό
σχολεῖο δέν πάει γιά νά τά κάνει ὅλα τέλεια, ἀλλά
γιά νά μάθει πράγματα πού δέν ξέρει.
Καλή σχολική χρονιά, καλή νέα ἀρχή!

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Τί εἶναι ἡ ἐκφύλιση τῆς ὠχρᾶς κηλῖδας
καί πῶς θεραπεύεται;

Νά λές
πώς εἶσαι τυχερός
Νά λές πώς εἶσαι τυχερός,
ἄν ἔχεις μιά κορφή κι ἀγναντεύεις.

Εἶστε λίγο μετά τά 50 καί παρατηρεῖτε, ὅτι ὅταν διαβάζετε κάτι, τά
γράμματα χορεύουν; Λύνετε ἕνα
σταυρόλεξο καί οἱ γραμμές εἶναι παραμορφωμένες ἤ μπερδεμένες μεταξύ
τους; Κοιτᾶτε κάποια εὐθεῖα γραμμή
καί ξαφνικά τό σχῆμα της ἀλλάζει
καί γίνεται καμπυλωτό; Τί εἶναι ἡ
ἠλικιακή ἐκφύλιση τῆς ὠχρᾶς, πότε
παρουσιάζεται καί πῶς θεραπεύεται;

Νά εὐγνωμονεῖς τό Θεό,
πού σέ ἀξίωσε νά δεῖς τήν Αὐγή.
Νά ευχαριστεῖς τόν οὐρανό,
πού σοῦ 'δωσε ἕνα ἀστέρι

Τοῦ κ. Γεωργίου Μανιατάκη
Χειρούργου - Ὀφθαλμιάτρου
στροειδῆ ὀνομάζεται ὠχρά κηλῖδα καί εἶναι πολύ
σημαντική, γιά ὅ,τι βλέπουμε κοιτώντας εὐθεῖα, διαβάζοντας ἤ γράφοντας (κεντρική ὅραση).
Πότε θά καταλάβετε ὅτι ἔχετε πρόβλημα στήν
ὅρασή σας πού ὀφείλεται σέ ἀλλοίωση τῆς ὠχρᾶς
κηλῖδας;
Ὅταν σταδιακά τά ἀντικείμενα καί οἱ εὐθεῖες
γραμμές ἐμφανίζονται διαστρεβλωμένες, παραμορφωμένες (εἰκόνα 3) ἤ μπερδεμένες καί τά γράμματα
κατά τό διάβασμα χορεύουν, αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει ἐπερχόμενη βλάβη στήν ὠχρά κηλῖδα.

νά σοῦ δείχνει τό δρόμο.
Νά εἶσαι εὐτυχισμένος,
πού ἔτσι ἁπλά,
ἡ καρδιά σου ἀκόμα χτυπᾶ.
Ἠλίας Δημ. Ζουριδάκης
Συγγραφέας - Ποιητής
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Στό ἄρθρο πού θά διαβάσετε θά
ἐνημερωθεῖτε γιά τήν συγκεκριμένη
πάθηση ἡ ὁποία
προσβάλλει ὅλο καί περισσότερους
ἀνθρώπους κοντά στήν ἡλικία τῶν 50.
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ήμερα, ἡ ἐκφύλιση τῆς ὠχρᾶς
κηλῖδας θεωρεῖται ἡ κυριότερη αἰτία σημαντικῆς μείωσης
τῆς ὅρασης σέ ἡλικιωμένα ἄτομα. Στίς
πιό πολλές περιπτώσεις ἡ αἰτία εἶναι
ἄγνωστη, ὡστόσο ἡ ἡλικία θεωρεῖται ὁ
κυριότερος παράγοντας κινδύνου.
Τί ἐννοοῦμε ὅμως μέ τό ὄρο ὠχρά
κηλῖδα;
Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι τό μάτι ἔχει
σχῆμα μπάλας καί τό φῶς εἰσέρχεται
ἀπό μπροστά, μέσῳ τῆς κόρης, στό
πίσω μέρος τοῦ ματιοῦ στόν ἀμφιβληστροειδῆ (εἰκόνα 2). Ἡ περιοχή πού
βρίσκεται στό κέντρο τοῦ ἀμφιβλη-
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Καθώς ἡ πάθηση θά ἐξελίσσεται μπορεῖ νά περιορίσει σημαντικά τήν ὅραση καί νά δυσκολέψει τό
διάβασμα καί ἄλλες καθημερινές δραστηριότητες.
Σέ προχωρημένα στάδια, ἐπηρεάζεται σημαντικά ἡ
κεντρική ὅραση (εἰκόνα 4). Στά ἀρχικά στάδια τῆς
πάθησης, ἴσως νά μήν ὑπάρχουν συμπτώματα καί ἡ
ὅραση μπορεῖ νά εἶναι πολύ καλή.
Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι συνήθως δέν προσβάλλονται ταυτόχρονα καί οἱ δύο ὀφθαλμοί. Τό ἕνα μάτι
μπορεῖ νά βλέπει φυσιολογικά καί γι’ αὐτό εἶναι δύσκολο νά καταλάβετε ὅτι ἔχετε πρόβλημα στά ἀρχικά στάδια τῆς νόσου. Ἕνας ἁπλός τρόπος γιά νά
διαπιστώσετε ἄν ἔχετε πρόβλημα, φορώντας πάντα
τά γυαλιά σας, (ἐάν ἔχετε γυαλιά), εἶναι νά κλείσετε
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πρῶτα τό ἕνα μάτι, ὥστε νά δεῖτε ἐάν τό ἄλλο
μάτι βλέπει φυσιολογικά. Ἐπαναλάβετε τό
ἴδιο καί γιά τόν ἄλλο ὀφθαλμό.
Εἶναι σοβαρή ἡ πάθηση; Ὑπάρχει θεραπεία; Πόσο συχνά πρέπει νά μέ παρακολουθεῖ ὁ γιατρός μου;
Στήν εἰκόνα 5 πού ἀκολουθεῖ, φαίνεται τό
πίσω μέρος τοῦ ματιοῦ (ἀμφιβληστροειδής),
ὅπως εἶναι σέ φυσιολογικά ἄτομα ἀλλά καί σέ
ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό τήν πάθηση (ἀρχικά, ἐνδιάμεσα στάδια καί ξηρή μορφή). Στά

ἀρχικά στάδια, ἡ ὅραση συνήθως εἶναι πολύ
καλή, δέν ἀπαιτεῖται θεραπεία καί συνίσταται παρακολούθηση συνήθως ἀνά ἔτος. Ἴσως
χρειασθοῦν ἁπλές ἐξετάσεις, ὅπως φωτογράφηση τοῦ ἀμφιβληστροειδῆ καί τῆς ὠχρᾶς
κηλῖδας, γιά τήν καταγραφή τῆς παρούσας
κατάστασης, ὥστε νά ὑπάρχει δυνατότητα
σύγκρισης στό μέλλον.
Στά ἐνδιάμεσα στάδια, ἡ ὅραση συνήθως
παραμένει καλή, ἀλλά μπορεῖ νά παρατηρηθεῖ
μιά μικρή παραμόρφωση τῆς εἰκόνας (εἰκόνα
3). Πάλι δέν χρειάζεται θεραπεία ὅμως συνίσταται παρακολούθηση ἀνά 6 ἤ 8 μῆνες. Ἡ
φωτογράφηση τοῦ βυθοῦ καί ἡ ὀπτική τομογραφία συνοχῆς εἶναι ἀπαραίτητες σέ αὐτή
τήν περίπτωση.
Σέ προχωρημένα στάδια τῆς νόσου ὅπου ἡ
ὅραση μειώνεται σημαντικά, ἡ πάθηση ἐμφανίζεται μέ δύο διαφορετικές μορφές:
1. Τήν ξηρή μορφή (γεωγραφική ἀτροφία)
πού ἐξελίσσεται ἀργά μέ προοδευτική ἀτροφία καί λέπτυνση τοῦ ἀμφιβληστροειδῆ στήν
περιοχή τῆς ὠχρᾶς. Γιά τήν μορφή αὐτή δέν
ὑπάρχει πρός τό παρόν θεραπεία, ὅμως χορηγοῦνται κάποιες βιταμίνες πού ἐπιβραδύνουν
σέ κάποιο ποσοστό τήν ἐξέλιξη τῆς πάθησης.
Σημαντικό εἶναι παράγοντες κινδύνου,
ὅπως τό κάπνισμα, ἡ ὑπέρταση, τά καρδιαγγειακά νοσήματα, ἡ χοληστερίνη, ἡ παχυσαρκία, ἡ κατανάλωση ἀλκοόλ, ἡ ὑπερβολική
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ἔκθεση στόν ἥλιο νά περιορίζονται.
Ἡ ἀνεπαρκής πρόσληψη εἰδικῶν ἀντιοξειδωτικῶν του ὀφθαλμοῦ, ὅπως ἡ λουτεΐνη
καί ἡ ζεαξανθίνη καθώς καί τῶν Ω3 λιπαρῶν
ὀξέων δρᾶ ἐπιβαρυντικά στήν ὠχρά κηλῖδα.
Ἡ παρακολούθηση εἶναι ἀπαραίτητη ἀνά 6
μῆνες.
2. Τήν ὑγρή μορφή πού εἶναι ἡ σοβαρότερη
καί πιό ἐπικίνδυνη μορφή τῆς πάθησης, στήν
ὁποία ἡ ὠχρά κηλῖδα καταλαμβάνεται ἀπό
ὑγρό ἤ καί αἱμορραγία (εἰκόνα 6). Ἡ ἐξέλιξη
εἶναι πολύ γρήγορη καί μπορεῖ νά ὁδηγήσει
σέ μεγάλη καί ἀπότομη μείωση τῆς κεντρικῆς
ὅρασης.
Σημαντικό εἶναι ὅτι γιά τήν ὑγρή μορφή
ὑπάρχει θεραπεία.
Διενεργοῦνται ἐνέσεις - ἐνγχύσεις ἐνδουαλοειδικά, ἐντός του ματιοῦ, εἰδικῶν ἀντιαγγειογεννετικῶν φαρμάκων. Τά φάρμακα
αὐτά εἶναι διαθέσιμα καί στήν Ἑλλάδα καί ἡ
θεραπεία τῶν ἀσθενῶν δέν διαφέρει σέ τίπο-

τα ἀπό τήν θεραπεία τῶν ἀσθενῶν στό ἐξωτερικό. Ἐπιτυγχάνεται σταθεροποίηση τῆς ὅρασης σέ ποσοστό περίπου 80% τῶν ἀσθενῶν
καί σημαντική βελτίωση σέ ποσοστό περίπου
20% τῶν ἀσθενῶν, ἀρκεῖ νά μήν καθηστερήσει
σημαντικά ἡ ἔναρξη τῆς θεραπείας. Πρίν τή
θεραπεία, ἀλλά καί κατά τή διάρκεια αὐτῆς,
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διενέργεια εἰδικῶν ἐξετάσεων (φλουροαγγειογραφία, OCT). Σύμφωνα
μέ τά διεθνῆ ἕως τώρα δεδομένα, σέ Εὐρώπη
καί Ἀμερική στό πρῶτο ἔτος τῆς θεραπείας
χρειάζονται κατά μέσο ὄρο 5-6 ἐνέσεις, ὥστε
νά παραμείνει σταθερή ἡ ὅραση.
Συμπερασματικά, μετά τήν ἡλικία τῶν 50
ἐτῶν θά πρέπει νά ἀξιολογεῖται ἡ ὑγεία τῶν
ματιῶν σας, μέ πλήρη ὀφθαλμολογικό ἔλεγχο
ἀνά ἔτος. Μέ τόν τρόπο αὐτό θά μπορεῖτε νά
γνωρίζετε ἐγκαίρως ἄν ἔχετε κάποιο πρόβλημα πού θά χρειασθεῖ περαιτέρω διερεύνηση.
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Ἐκλογή καί εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ.
Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου
Κατά τήν συνεδρία τῆς 29-8-2016 τῆς Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προτάσει καί εἰσηγήσει τοῦ Προέδρου αὐτῆς
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
καί ψήφων κανονικῶν γενομένων ἐν τῷ Πανσέπτῳ
Πατριαρχικῷ Ναῷ ὁ Ἀρχιγραμματεύς αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς,
ἐξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Σμύρνης.
Μέσα σέ χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα καί στόν κατάμεστο Πατριαρχικό Ναό, τήν Κυριακή, 11-9-2016, ἡ Α.
Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν
ὁποίαν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ.
Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολλοί Ἀρχιερεῖς τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἄλλων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Παραθέτομε παρακάτω δύο ἀποσπάσματα από τήν Προσφώνηση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου και ἀπό τήν Ἀντιφώνηση τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατά
τήν τελετήν τῆς Χειροτονίας αὐτοῦ.
***
Προσφώνηση τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
...Υἱέ καί ἀδελφέ ὁμώνυμε τῆς ἡμετέρας Μετριότητος,
Γνωρίζεις ἀσφαλῶς τό λεγόμενον ὅτι οἱ ἄνθρωποι δίνουν
περιεχόμενον εἰς τά ἀξιώματα καί οὐχί ἀντιστρόφως. Σύ
ἐξελέγης εἰς μίαν Μητρόπολιν περιώνυμον, ἱστορικήν καί
θεοπρεπεστάτην καί αὐτό ἀποτελεῖ τιμήν διά σέ˙ ἀλλά
καί διά τήν ἐπαρχίαν αὐτήν τοῦ Θρόνου εἶναι εὐλογία
Θεοῦ νά ἔχη τοὐντεῦθεν ποιμενάρχην τῆς πείρας, τῶν
γνώσεων, καί τῆς ἀξίας τῆς Θεοφιλίας σου. Εἰς τήν περίπτωσίν σου τό ἀξίωμα τιμᾶται ἀπό τόν ἄνθρωπον καί ὁ
ἄνθρωπος ἀπό τό ἀξίωμα.
Θεοφιλέστατε, εἰς τήν νέαν διακονίαν σου τήν ἀρχιερατικήν, τήν ἐδῶ εἰς τό Ἱερόν μας Κέντρον καί τήν ἐκεῖ εἰς τήν
θεοσκέπαστον Μητρόπολίν σου, θά εἶμαι «κατά πάντα
σοῦ ἀντίψυχος ἐγώ, καί τά δεσμά μου ἅ ἤγαπησας» (Ἰγνάτιος πρός Πολύκαρπον). Ἐργασθήκαμε μαζί εἰς τά εὔκολα καί τά δύσκολα, εἰς τά καθημερινά καί εἰς τά ἔκτακτα,
εἰς τά ἐδῶ καί εἰς τά ἀλλαχοΰ, ὅπως προσφάτως εἰς τήν
Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον εἰς τήν Κρήτην. Διηκόνησες τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν Πατριάρχην σου καί
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τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδόν μας εὐόρκως καί φιλοτίμως.
Χαίρομεν χαράν μεγάλην διά τήν ἐπαξίαν προαγωγήν
σου. Καί εὔχομεθα καί προσευχόμεθα νά γίνης πιστός
ἄχρι θανάτου καί νά λάβης τόν στέφανον τῆς ζωῆς παρά
τοῦ ἀγωνοθέτου Κυρίου ἐν ἐκείνη τῇ ἡμερᾳ ὅτε καί πάλιν
θά ἔλθη μετά δόξης κρῖναι ζώντας καί νεκρούς.
Ἀδελφέ ἐν Κυρίω καί συλλειτουργέ,
Ἀπό σήμερα πού τελεῖται ἡ χειροτονία σου θά εἶσαι ὁ
Μητροπολίτης καί κανονικός ποιμενάρχης τῆς ἱστορικῆς
καί νευραλγικῆς Μητροπόλεως Σμύρνης, τῆς δευτέρας
πόλεως τῆς Αὐτοκρατορίας καί μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων πόλεων τῆς σημερινῆς Τουρκίας˙ μιᾶς πόλεως ὅπου
συνυπῆρχαν λαοί (μιλλέτια), θρησκεῖαι καί πολιτισμοί,
ὅπου ἤνθησεν ὁ Χριστιανισμός καί διέπρεψε τό Γένος.
Ἰδιαιτέρως τόν 18ον αἰώνα παρετηρήθη ἐκεῖ σπουδαία
πνευματική ἄνθησις καί ἐκκλησιαστική ἀνάπτυξις καί
ἀκμή. Ἡ περίφημος Εὐαγγελική Σχολή ἦτο ὁ φωτοδότης
«φάρος καί ὀφθαλμός» τῆς Μικρασιατικῆς Ρωμηοσύνης.
Ὁ Σουλτάνος Μαχμούτ ὁ Β' μέ διάταγμα του τήν εἶχεν
ἀναγνωρίσει καί τήν εἶχε θέσει ὑπό τήν προστασίαν του.
Ἡ Σμύρνη ἔσφυζεν ἀπό ζωήν καί μεγάλην ἐμπορικήν
δραστηριότητα, ἦτο τό σπουδαιότερον κέντρον διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου διά τάς σχέσεις Ἀσίας καί Εὐρώπης.
Ὁ Ἑρμαῖος κόλπος ἀγκάλιαζε ὑπερήφανα μίαν πόλιν ζηλευτήν...
***
Ἀντιφώνηση τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου
Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου
.... Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἀληθῶς σημειοφόρος διά
τήν Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Σμύρνης. Εἶναι ἡμέρα
μνήμης. Εἶναι συγχρόνως φῶς καί ζωή. Μνήμη ζῶσα τῶν
προαπελθόντων πατέρων καί ἀδελφῶν μας, «κηρύκων,
ἀποστόλων, εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, ὁσίων, δικαίων, παντός Σμυρναίου ἐν πίστει τετελειωμένου».
Εἶναι ὅμως συγχρόνως καί ἀνάστασις ζωῆς. Ζωῆς τοῦ
νῦν καί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Παρακαταθήκη ζωῆς τῆς
τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησίας, παρακαταθήκη ἀγῶνος ἀγάπης τοῦ ὕπερθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὑψουμένου Ἐσταυρωμένου, ἀδυνάμου ἀνθρωπίνως, παντοδυνάμου ὅμως
μόνου Κυβερνήτου τῶν ἐπίγειων καί τῶν ἐπουρανίων,
Κυρίου τῆς δόξης...
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Δράσεις Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
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Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυρός Εὐγένιος
(† 15-9-2016)
Ἐκοιμήθη, τήν Πέμπτη 15-92016, κατά τήν ἄφιξή του στήν
Ἀθήνα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος,
σέ ἡλικία 64 χρονῶν, βυθίζοντας
στο πένθος τό εὐσεβές ποίμνιο τῆς
Ἐπαρχίας του, ἀλλά καί ὁλόκληρη
τήν Ἐκκλησία Κρήτης.
Τήν ἑπομένη ἡμέρα, Παρασκευή 16-9-2016, συνεδρίασε ἐκτάκτως ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης προκειμένου νά ὁριστεῖ ὁ τοποτηρητής
τῆς Ι. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης
καί Σητείας ὁ Σέβ Μητροπολίτης
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ἐνῶ ἀποφάσισε καί τά σχετικά
γιά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία καί τήν
ταφή τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέστηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἱεράπετρα καί ἡ ταφή ἔγινε στήν κρύπτη
τοῦ Ἐπισκοπικοῦ παρεκκλησίου
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου.
Παραβρέθηκαν ὅλα τά μέλη
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κρήτης, οἱ ἀρχές τοῦ τόπου,
ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, κλῆρος καί λαός τῆς
ἐπαρχίας του, ἐνῶ τόν ἐπικήδειο
ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, σκιαγραφώντας καί ἐπαινώντας τό πολύπλευρο ἔργο τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου.
Οἱ ὑπόλοιποι ὁμιλητές ἀναφέρ-

θηκαν στό πολυσήμαντο ἔργο, τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου, καί στήν
ἔντονη κοινωνική δράση του μέ τή
στήριξη κοινωνικῶν δομῶν, τή συμπαράσταση καί ἐνεργή συμμετοχή
του στίς διεκδικήσεις τῆς τοπικῆς
κοινωνίας γιά ὑγεία, παιδεία, καί
ἀνάπτυξη τοῦ τόπου.
Ἰδιαίτερες ἀναφορές ἔγιναν
στήν προσφορά του στήν Ὀρθοδοξία, ἐνῶ τονίσθηκε ἡ προσήλωσή
του στίς ἀξίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης.
Ἐπίσης ἐπισημάνθηκε ἡ ταπεινότητα καί πλῆθος ἄλλων ἀρετῶν
πού τόν διέκριναν, σημειώνοντας
ἀκόμη τούς δεσμούς του μέ τό ποίμνιό του καί γενικότερά της κοινωνίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας, Ὑπέρτιμος
καί Ἔξαρχος Ἀνατολικῆς Κρήτης
κυρός Εὐγένιος, κατά κόσμον Μιχαήλ Πολίτης, γεννήθηκε στό
Ἡράκλειο τό 1952.
Ὁ πατέρας του καταγόταν ἀπό
τήν Κωνσταντινούπολη καί εἶχε
πολεμήσει στούς Βαλκανικούς Πολέμους καί στό μέτωπο τῆς Ἀλβανίας.
Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν
γυμνασιακῶν του σπουδῶν στή γενέτειρά του, εἰσήχθη στήν Ἀνώτερη
Παιδαγωγική Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία τῆς Θεσσαλονίκης σέ ἡλικία
19 ἐτῶν, ἀποκτώντας τό πτυχίο ἱεροδιδασκάλου.
Ἀπό τό 1973 ὡς τό 1977 φοίτησε στήν Θεολογική Σχολή τοῦ
Ἀριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καί στή συνέχεια
ἀκολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στήν ἴδια σχολή.
Ἐπίσης ἐπί δύο χρόνια ἦταν
ἐπιστημονικός συνεργάτης στήν
ἕδρα τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί
Ποιμαντικῆς του Ἀριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,
ἐνῶ κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν
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ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Πολυχρόνης Φουντουλάκης
πρ. Ἐφημέριος
Παλαιῶν Ρουμάτων Κισάμου
του πῆρε μέρος σέ πολλά συνέδρια
καί διασκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, μέ ὑποτροφία.
Τό 1980 ἐκάρη μοναχός στήν
Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη. Ἀκολούθως τό 1982 χειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος ἀπό τόν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης Τιμόθεο, καί τοῦ δόθηκε
τό ὀφίκκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου ἐνῶ
διορίστηκε ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Λίγα χρόνια ἀργότερα ἀνέλαβε καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Γοργολαΐνι ἕως τό 1994.
Στίς 14 Ἰουνίου 1994 ἐξελέγη
παμψηφεί ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του ἀνέπτυξε φιλανθρωπικό ἔργο, ἐνισχύοντας ἰδιαίτερα
τό Νοσοκομεῖο τῆς Ἱεράπετρας καί
τόν ἀγώνα γιά νά μήν κλείσει, τόν
Ἐρυθρό Σταυρό καί τό Κοινωνικό
Παντοπωλεῖο, καθώς καί ἄλλους
κοινωνικούς φορεῖς.
Ἀνέπτυξε σημαντικό ἔργο στήν
Μητρόπολή του ἐνῶ βασικό μέλημά του ἦταν ἡ κατήχηση τῆς νεολαίας.
Εἶχε λάβει μέρος σέ πολλά
ἐπιστημονικά συνέδρια καί εἶχε
δημοσιεύσει ἄρθρα σέ θεολογικά
ἔντυπα, ἐνῶ συνεισέφερε καί σέ
συλλογικά ἔργα, ὅπως τό "Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης",
ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς-Χρυσοπηγῆς, τό 2008.
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Tήν 24-6-2016 ἕνας ἀκόμη ἐκλεκτός Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπολεως μας, ὁ Αἰδεσιμώτατος Πολυχρόνης Φουντουλάκης, πέρασε στήν
θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.
Ὁ ἀείμνηστος παπά Πολυχρόνης γεννήθηκε
στό Φωτακάδο τό 1931. Παιδί ἀγροτικῆς οἰκογένειας ἀπό τά πρῶτα νεανικά του χρόνια ἔδειξε
ἔντονο ζῆλο πρός τήν Ἱερωσύνη. Ἔτσι προκειμένου νά ἀποκτήσει ἱερατική κατάρτιση καί παιδεία φοίτησε στό Ἀνώτερο Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κρήτης, ἀπ’ ὅπου ἔλαβε τό πτυχίο του
τό ἔτος 1954. Τό 1959, ὕστερα ἀπό τό γάμο του
μέ τήν Ἑλένη Λουφαρδάκη, ὁ εὐσεβής νεανικός
του πόθος γιά ἱερωσύνη μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ. Στίς 25 Μαρτίου τοῦ 1959, χειροτονεῖται
Διάκονος καί στίς 8 Mαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους Πρεσβύτερος ἀπό τόν Μητροπολίτη Κισάμου & Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο Γαλανάκη.
Τήν 4η Ἰουνίου 1959 τοποθετεῖται κανονικός Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Παλαιῶν Ρουμάτων
ὅπου καί παρέμεινε μέχρι τήν συνταξιοδότησή
του, τό 2001.
Στοργικός ποιμένας, καλός λειτουργός, ἐργάστηκε γόνιμα καί ἀθόρυβα καί κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες στήν ὀρεινή Ἐνορία του.
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀναγνωρίζοντας τήν
πολύπλευρη προσφορά του τόν τίμησε ἀπονέμοντας του τό ὀφίκιο τοῦ Πνευματικοῦ καί τοῦ
Οἰκονόμου.
Καί τώρα πού ὁ μακαριστός παπά Πολυχρό« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

νης μετέστη εἰς τούς οὐρανούς, ἡ
Ἰερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου αἰσθάνεται καί πάλι βαθιά τήν
ἀνάγκη νά ἐκφράσει τήν εὐαρέσκειά
της καί τίς εὐχαριστίες της γιά τή
μακρά καί καρποφόρα ὑπηρεσία του
στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.
Τόν εὐχαριστεῖ, γιατί γιά σαράντα καί πλέον χρόνια χτυποῦσε ἀσταμάτητητα τήν καμπάνα τῶν Ἐκκλησιῶν. Σπέρνιασε, λειτουργοῦσε,
κοινωνοῦσε, βάπτιζε παιδιά, στεφάνωνε άνδρόγυνα, παρηγοροῦσε λυπημένους καί πενθισμένους.
Τόν εύγνωμονεῖ, γιατί κατά κοινή ὁμολογία τίμησε τό τῆς « Ἱερωσύνης Ὑπούργημα».
Αἰωνία ἡ μνήμη του.

54, Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2016 ....

83

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

τους οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Μανουήλ, Ἀνεζίνα,
μετά τῶν τέκνων αὐτῶν Γεωργίου καί Μαρίας, οἱ
ἐκ Μελλισουργιοῦ Κισάμου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας
χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ὁμώνυμο
περικαλλῆ Ἱ. Ναό, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν
τόπο καταγωγῆς καί μαρτυρίου των, εἰς τό Μελισσουργιό. Στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε εἰς
τήν δύναμη τοῦ μαρτυρίου καί τήν ἀναγκαιότητα εἰς τούς καιρούς μας νά καταθέτουμε μαρτυρία «πίστεως, ζωῆς καί ἀληθείας».

Ἑορτή Ἁγίου Ἀνδρέου
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης

Κοσμοπλημμύρα εἰς τήν ἐτήσια
ἐκδήλωση τοῦ Ὠδείου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας

τουνάκηδες καί Βροντάκηδες. Τήν σκηνοθεσία
εἶχε ἀναλάβει ὁ γνωστός καί καταξιωμένος
σκηνοθέτης ἀπό τήν ταινία «Τό Νησί» κ. Δημήτρης Καλογεράκης. Τά παιδιά, μέ πολύ κέφι καί
ροσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μεράκι, δούλεψαν τό ἔργο τό προηγούμενο χροἈρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. νικό διάστημα καί ἡ ἀπόδοσή τους ἐξαιρετική.
Ἀνδρέου ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε τῆς ἑορτῆς Καταχειροκροτήθηκαν ἀπό τούς ἑκατοντάδες
τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στό Ἀρκαλοχώρι, θάμωνες, πού πλημμύρισαν τόν ὑπαίθριο ποἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει καί τά ὀνομαστή- λυχῶρο «Ἐνόρασις» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας,
ριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. καί στίς τρεῖς παραστάσεις πού δόθηκαν.
Ἀνδρέας. Συμπροσευχήθηκε κατά τό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ ἑορἙορτή Ἁγίων Νεομαρτύρων
τάζοντος Ἀρχιερέως, μέ τήν συμμετοχή ἈρχιεἹ. Μητρόπολίς μας καί ὁ τόπος μας ἔχουν
ρέων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί ἐκ τοῦ
τήν μεγάλη εὐλογία νά γεννοῦν Ἁγίους καί
κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,
Μάρτυρες, νά εἶναι τόπος Ἁγιοτόκος. Ἀνάμεσά
προσεκύνησε τήν Ἱερά Εἰκόνα «Φοβερά Προστασία», ἀντίγραφο ἐκ τῆς «Ι. Μονῆς Κουτλουμουσίου, καί εὐχήθηκε τά δέοντα εἰς τόν ἄγοντα
τά σεπτά ὀνομαστήριά του, Σεβ. Μητροπολίτη
κ. Ἀνδρέα.

Π

Ἡ

Τ

Παραστάσεις ἀπό τήν παιδική
καί ἐφηβική θεατρική ὁμάδα
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας

ό Τμῆμα Παιδιῶν καί Ἐφήβων τῆς θεατρικῆς
ὁμάδας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας «Ἠθοποιοί
γιά ἕνα Σάββατο», ἀνέβασε τήν θεατρική παράσταση «Ἡ Νεράιδα καί τό Παλικάρι», Φουρ« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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Π

λημύρισε ἀπό κόσμο στίς 27 Ἰουλίου τό
ὑπαίθριο πέτρινο θέατρο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης στά Νοπήγεια, χωρητικότητας 1000 καί πλέον ἀνθρώπων, στό κάλεσμα
τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο
στεγάζεται εἰς τό «Τσατσαρωνάκειο» Πολύκεντρό της, στήν Μουσική Ἐκδήλωση, μέ τίτλο:
«Κάποτε, τώρα καί πάντα…. ἡ μουσική στήν
καρδιά μας». Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε δύο
Συναυλιακά μέρη: τό 1ο Συναυλία μέ Κρητικά
Τραγούδια ἀπό τήν πολυπληθῆ Βυζαντινή καί
Παραδοσιακή Χορωδία τοῦ Ὠδείου, πού ἀριθμεῖ περισσότερους ἀπό 100 χορωδούς, ὑπό τήν
διεύθυνση τοῦ χοράρχη κ. Γεωργίου Χαχλάκη
καί τό 2ο ἀφιέρωμα στόν Βασίλη Τσιτσάνη, ἀπό
τήν νεοϊδρυθεῖσα Ἔντεχνη καί Λαϊκή Χορωδία
τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως, μέ χοράρχη τόν
κ. Νίκο Μαργαριτάκη. Πλαισιώθηκε ἀπό τά χορευτικά συγκροτήματα «οἱ Ὀνειροκρῆτες» τῆς
κ. Εὐαγγελίας Κουνελάκη. Καί οἱ δύο χορωδίες
ἀπέδωσαν μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό καί ἰδιαίτερο τά ἐπιλεγμένα τραγούδια, ἐνθουσιάζοντας
τό κοινό καί ἀποσπώντας τό παρατεταμένο
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

χειροκρότημά του. Μέ τήν ἴδια ἐπιτυχία παρουσιάστηκε ἡ Συναυλιακή αὐτή ἐκδήλωση καί
στήν Παλαιόχωρα μέ τήν συμμετοχή πλήθους
κόσμου, τό ὁποῖο καταχειροκρότησε καί τίς
δύο χορωδίες. Τά ἔσοδα τῶν Συναυλιῶν διατίθενται γιά τήν ἐνίσχυση τῶν Κοινωνικῶν Φροντιστηρίων, τά ὁποία λειτουργεῖ ἡ Ἱ. Μητρόπολίς
μας εἰς τό «Τσατσαρωνάκειο» Πολύκεντρό Της
καί παρακολουθοῦν περισσότεροι ἀπό 100 μαθητές Λυκείων καί Γυμνασίων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Πρόληψη-Ἐνημέρωση-Δωρεάν
Ἐξετάσεις ἀπό τήν Κινητή
Ἰατρική Μονάδα
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος

Σ

υνεχίζει τίς ἐξορμήσεις της στήν ἐνδοχώρα
καί κυρίως σέ δυσπρόσιτες περιοχές, ὅπου
οἱ κάτοικοι δέν ἔχουν εὔκολη πρόσβαση σέ Κέντρα Ὑγείας ἤ Νοσηλευτικά Ἱδρύματα, ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας,
εὐγενής χορηγία τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς
Βατοπαιδίου. Τίς ἡμέρες αὐτές ἐπισκέφθηκε τό ὄμορφο καί ἱστορικό χωριό Βλάτος τῆς
Ἐπαρχίας Κισάμου, ὅπου ὑλοποιήθηκε μέτρηση
ὀστικῆς μάζας ἀπό τόν ἰδιώτη Ἰατρό- Ὀρθοπεδικό κ. Εὐτύχιο Μουζουράκη, σέ συνεργασία μέ
φυσικοθεραπεύτρια ἐκ τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου καί μέ τήν συνδρομή τῶν ἐργαζομένων τοῦ προγράμματος «Βοήθεια στό σπίτι
Κισάμου» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ἡ Ἰατρική
ἐξέταση περιλάμβανε λήψη ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, λεπτομερῆ κλινική ἐξέταση ἀπό τόν Ὀρθοπεδικό καί μέτρηση ὀστικῆς πυκνότητας. Παράλληλα παρασχέθηκαν καί οἱ ἑξῆς ὑπηρεσίες:
1. Λήψη Νοσηλευτικοῦ ἱστορικοῦ, 2. Ἔλεγχος
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ζωτικῶν σημείων, (ἔλεγχος ἀρτηριακῆς πίεσης,
σακχάρου, κορεσμοῦ ὀξυγόνου, κ.ἄ.), καί 3. Διερεύνηση καί καταγραφή τῶν τοπικῶν ἀναγκῶν
ἀπό Κοινωνική Λειτουργό τοῦ Ἱδρύματος. Ἡ
Κινητή Ἰατρική Μονάδα διαθέτει: Ὑπέρηχο,
Καρδιογράφο, Διαφανοσκόπιο, Ἀγγειολογικό
Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφθλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, Σπιρόμετρο, κ.ἄ. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τίς πολλές εὐχαριστίες του πρός τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου,
Γέροντα Ἐφραίμ, γιά τήν μέγιστη αὐτή εὐεργεσία πρός τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του.

σάκειου στήν εὐρύτερη κοινωνία. Ἔκπληκτοι
καί ἐντυπωσιασμένοι ἀπό τίς πολύπλευρες καί
ποικίλες δράσεις τοῦ Ἱδρύματος ὡς καί ἀπό τήν
πολύτιμη προσφορά του στήν ἀνακούφιση τοῦ
ἀνθρώπινου πόνου καί τήν στήριξη ἑκατοντάδων ἐμπερίστατων καί πολύπαθων συνανθρώπων μας σέ καθημερινή βάση, προσέφεραν στό
Ἵδρυμα τό ποσό τῶν 10.000,00 $ τό ὁποῖο καί
θά διατεθεῖ γιά τήν δημιουργία, ἐντός του Ἱδρύματος, Μονάδας Αὐξημένης Φροντίδας. Ὅπως
δήλωσαν θά φροντίσουν καί γιά τόν πλήρη ἐξοπλισμό τῆς Μονάδας αὐτῆς προϋπολογισμοῦ
25.000,00 €.

Ἡ Παγκρητική Ἕνωση Ἀμερικῆς στηρίζει
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Ὁ

Πρόεδρος τῆς Παγκρητικῆς Ἕνωσης Ἀμερικῆς κ. Παναγιώτης Ψαράκης, μέ μέλη
τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἕνωσης ἐπισκέφθηκαν τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-Θεραπευτήριο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Στήν ἐπίσκεψη μετεῖχε καί ἡ κ.
Μανουσάκη Ρίμα, σύζυγος τοῦ κ. Μανουσάκη,
μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Παγκρητικῆς καί Ὑπεύθυνη
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Κληροδοτήματος τῆς Παγκρητικῆς Ἕνωσης Ἀμερικῆς, ὡς ἐπίσης καί ὁ
κ. Βερυκάκης, μέλος τοῦ Δ.Σ. Τούς ἐκλεκτούς
ἐπισκέπτες ὑποδέχθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Ὁ Πρόεδρος καί τά
μέλη τῆς Παγκρητικῆς εἶχαν τήν εὐκαιρία νά
ξεναγηθοῦν στούς χώρους τοῦ Ἀννουσάκειου
καί νά ἐνημερωθοῦν τόσο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό
μας κ. Ἀμφιλόχιο, ὅσο καί ἀπό τόν Διοικητικό
Διευθυντή τοῦ Ἱδρύματος Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π.
Ἀντώνιο Ἀρετάκη, ὡς ἐπίσης καί ἀπό τούς ἐπιστημονικούς συνεργάτες τοῦ Ἱδρύματος γιά τό
ἔργο, τίς δράσεις καί τήν προσφορά τοῦ Ἀννου« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Μνήμη ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου
κυροῦ Ἀνθίμου

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς στόν
ἀρχαιότερο Ναό τῆς Κρήτης

Σ

τόν Ἱερό Ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, (6ος αἰ.),
γνωστός λόγῳ τοῦ σχήματός του ὡς Ροτόντα, στήν Ἐπισκοπή Κισάμου, ἕδρα τοῦ Ἁγίου
Ἐθνοϊερομάρτυρος Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου
Κισάμου, τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος τήν Ἱερά Παράκληση καί ἀκολούθως εὐλόγησε τούς καρπούς τῆς γῆς, πλούσιες
προσφορές ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Ἑορτή Ἁγίων Φωτίου καί Ἀνικήτου στά
Φαλάσαρνα

Ἑ

κατοντάδες πιστοί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή μετεῖχαν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φωτίου καί Ἀνικήτου, στά Φαλάσαρνα
τῆς Ἐνορίας Πλατάνου. Πρόκειται περί μεγάλου προσκυνήματος τῆς Δυτικῆς Κρήτης. Ναός
σπηλαιώδης, κτίσμα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ
Ξένου, σύμφωνα μέ ἐπιγραφή πού σώζεται τοῦ
ἔτους 1050.
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Π

στικό διήμερο τοῦ Δεκαπενταύγουστου τίς
δύο ἱστορικές Ἱερές Μονές τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, τήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας
Γωνιᾶς καί τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, οἱ ὁποῖες τιμῶνται εἰς τήν Κυρία Θεοτόκο καί εἶναι ἀφιερωμένες εἰς τήν σεπτή Κοίμησή Της. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος προεξῆρχε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
καί τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τήν
Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς.
Ἀπευθυνόμενος εἰς τίς χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν εὐχήθηκε «δύναμη, ἐλπίδα, χαρά στήν
ζωή ἀπό τήν ζωή τῆς Παναγίας μας». Κατά τήν
διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας προχείρισε σέ
Πνευματικό τόν ἀδελφό τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς
Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς Ἱερομόναχο. π. Θεολόγο Ἀντωνάκη.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀρσενίου
ροσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
τοῦ ἐν Πάρῳ
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ
νῆσος Πάρος ἑόρτασε τήν ἱερά μνήμη τῆς
Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε τοῦ 6ετοῦς μνημοσύἀνακομιδῆς τῶν τίμιων λειψάνων τοῦ Ὁσίνου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθίμου. Ὁ Ποιμενάρχης ου πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ. Προκ. Εὐγένιος μέ λόγους εὐγνωμοσύνης καί εὐχα- σκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Παροναριστίας ἀναφέρθηκε εἰς τόν μακαριστό προκά- ξίας κ. Καλλινίκου εἰς τήν λαμπρά αὐτή ἑορτή ὁ
τοχό του κυρό Ἄνθιμο, χαρακτηρίζοντας ὡς τόν
Ἐπίσκοπό «τῆς σύνεσης, τῆς σοφίας, τῆς ἀρχοντιᾶς, τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καί διακονίας».
Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, καί τόν Ἐπίσκοπό μας διά
τήν προσευχητική συμμετοχή. Μετεῖχαν Μοναστικές Ἀδελφότητες, Κληρικοί τῆς Ἱ. Μ. Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί ὁ εὐσεβής λαός.

Ἡ

Ἑόρτασαν οἱ δύο ἱστορικές Μονές
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας

Ὑ

πολογίζεται, σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις, ὅτι
περισσότεροι ἀπό σαράντα χιλιάδες
(40.000) προσκυνητές κατέκλυσαν τό ἑορτα« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος
χοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί
τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας.
Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Καλλίνικος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε εἰς τόν «θαυματουργό προστάτη καί
πάτρωνα τῆς Πάρου Ἅγιο Ἀρσένιο», μέ λόγους
ἀγάπης καλωσόρισε τόν Ἐπίσκοπό μας πρός
τόν ὁποῖο εὐγενῶς παραχώρησε τήν διακονία
τοῦ λόγου, τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί
κατά τήν Θεία Λειτουργία. Ὁ Επίσκοπός μας
ευχαρίστησε γιά τήν εὐγενική πρόσκληση τόν
Σεβ. Ποιμενάρχη τῆς νήσου κ. Καλλίνικο καί σημείωσε: «Ὁ κόσμος αὐτός ἔζησε καί ζεῖ ἐπειδή
ὑπάρχει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος εἶναι μία φανέρωση αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας».
Κατά τήν παραμονή του εἰς τήν ὄμορφη Πάρο
ὁ Ἐπίσκοπός μας προσκύνησε Ἱερές Μονές τῆς
νήσου καί εἶχε τήν μεγάλη εὐλογία νά λειτουργήσει εἰς τό προσκύνημα τῆς Παναγίας τῆς
Ἑκατονταπυλιανῆς, ὅπου ἡ παρουσία τῆς Παναγίας Μητέρας μας εἶναι ὁλοζώντανη διά τῆς
θαυματουργοῦ Εἰκόνος Της.

Π

Ἀφιέρωμα τιμῆς καί μνήμης
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου

ροσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κ. Εἰρηναίου ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τό Μουσικό Ἀφιέρωμα εἰς τιμήν καί
μνήμην τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κυροῦ Τιμοθέου, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση
δέκα ἐτῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία του. Ἡ

ἐπετειακή mουσική αὐτή ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε εἰς τήν Βασιλική τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ἡ
ὁποία πλημμύρισε ἀπό κόσμο. Ἐπρόκειτο περί
μιᾶς ἰδιαίτερα ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ποιοτικῆς μουσικῆς ἐκδηλώσεως, τήν ὁποία παρουσίασαν τά
Μουσικά Σύνολα - Τμήματα τοῦ Πολιτιστικοῦ
Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χ. Σταυρουλάκη, Καθηγητού Εὐρωπαϊκῆς
καί Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε
μέ σύντομη εἰσαγωγή καί χαιρετισμό ὑπό τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος μέ λόγους εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ καί ἀγάπης ἀναφέρθηκε εἰς τό
πρόσωπο καί τήν προσφορά τοῦ τιμωμένου.
Ἀκολούθησαν μελοποιημένοι Ἐκκλησιαστικοί
Ὕμνοι, Ριζίτικα καί Ποιήματα τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Τιμοθέου, ὡς ἐπίσης καί
προβολή σχετικῆς ταινίας. Τήν μελοποίηση ἔκανε, μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό καί ἀπόλυτα ἐπιτυχῆ, ὁ διευθυντής τῶν χορωδιῶν καθηγητής κ.
Σταυρουλάκης. Ἡ ἐξαιρετικοῦ κάλλους ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ χαιρετισμό ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε
τίς πολλές εὐχαριστίες του πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριο
γιά τήν ἔλευση τῶν Μουσικῶν Σχημάτων τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς του εἰς τήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου
καί ἀναφέρθηκε εἰς τόν τιμώμενο Πρωθιεράρχη
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο κυρό Τιμόθεο.

Κ

Ἑορτή Ἁγίου Εἰρηναίου

ατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνων, ὁ Ἐπίσκοπός μας συμπροσευχήθηκε εἰς τήν Θεία Λειτουργία πού
τέλεσε ὁ ἑορτάζων Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων καί συμπρο-
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σευχομένων καί ἄλλων Ἀρχιερέων, εὐχόμενος
εἰς αὐτόν μακρότητα ἡμερῶν πρός δόξαν Θεοῦ
καί διακονία τῆς κατά Κρήτης Ἐκκλησίας. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκε, τόν ἐπίσης ἑορτάζοντα
Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖο, εἰς τόν ὁποῖο εὐχήθηκε ἐπίσης
τά δέοντα. Εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό
τελέστηκε Νυκτερινή Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ
ἑορτάζοντος Ἱερατικῶς Προϊσταμένου Πανοσ.
Ἀρχιμ. κ. Εἰρηναίου Μπατσάκη, καί ἀκολούθησε τέλεση Τρισαγίου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ
Εἰρηναίου

ἑορτῆς νά τά ἐναποθέσουν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς
καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος του καί ὁ πρῶτος
πού θά τά σηκώσει νά γίνεται καί ὁ ἀνάδοχος.
Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας
σέ Αὐστρία καί Οὐγγαρία

Ζωντάνεψε ἡ ἔρημος τοῦ Γκιώνα

Π
Χ

ιλιάδες προσκυνητῶν κατέκλυσαν τό ἱερό
προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ στήν ἔρημο τοῦ Γκιώνα, ἡ
ὁποία εὑρίσκεται στό ἀκρωτήρι τῆς εἰρήνης,
γνωστό ὡς ἀκρωτήρι Σπάθα. Μετόχι τοῦ 18ου
αἰῶνος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, πού διακονεῖται ἀπό τήν Ἐνορία
Ροδωποῦ. Παρά τό δύσβατο τῆς περιοχῆς καί
τήν δυσκολία πρόσβασης, χιλιάδες πιστοί ἀπό
τήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Νομοῦ Χανίων καί
ὄχι μόνο, κατέκλυσαν τό ἱερό αὐτό προσκύνημα, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων διήνυσαν ἀπόσταση
πολλῶν χιλιομέτρων δύσβατου καί κακοτράχαλου δρόμου πεζοπορώντας καί μάλιστα ξυπόλυτοι, καθώς ὑπάρχει ἡ εὐλαβής συνήθεια
πολλοί, κυρίως νέοι ἄνθρωποι, νά «τάσσονται»
εἰς τόν Ἅγιο καί νά προσέρχονται, κυρίως τήν
παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἄνευ ὑποδημάτων. Ἐπίσης εἰς τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἔχουν καθιερωθεῖ,
ἀπό πολλῶν ἐτῶν, οἱ ὁμαδικές βαπτίσεις. Γονεῖς
ἐπικαλοῦνται τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου καί «τάσσουν» τά παιδιά τούς κατά τήν παραμονή τῆς
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

ροσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Αὐστρίας καί ἔξαρχου Οὐγγαρίας κ. Ἀρσενίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπισκέφθηκε τήν Βιέννη,
ὅπου καί ἡ ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας. Στήν ὀλιγοήμερη ἐκεῖ παραμονή του εἶχε
τήν εὐκαιρία νά γνωρίσει ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό
ἰδιαίτερα σπουδαῖο καί σημαντικό Ποιμαντικό
καί Ἱεραποστολικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος
ἵδρυσε ἀνδρώα κοινοβιακή Ἱερά Μονή σέ προάστιο τῆς Βιέννης, ἐγκαθιστώντας μοναχική
Ἀδελφότητα, νέες Ἐνορίες στήν Βιέννη καί ὅλη
τήν Αὐστρία, χειροτονεῖ νέους ἀξιόλογους Κληρικούς, ἐπανδρώνει τήν ἐξαρχία τῆς Οὐγγαρίας
καί φροντίζει γιά τόν ἐκεῖ Ἑλληνισμό, προσφέροντας εὐκαιρίες δωρεάν ἐκμάθησης τῆς Γερμανικῆς γλώσσας σέ πλῆθος Ἑλλήνων πού τά τελευταῖα χρόνια, λόγῳ τῆς κρίσης, κατακλύζουν
τήν Αὐστρία, ἐπιτελώντας σπουδαῖο καί ἀξιοθαύμαστο Ἱεραποστολικό ἔργο. Κατά τήν σύντομη παραμονή του στήν Αὐστρία ὁ Ἐπίσκοπός μας εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθεῖ, μετά
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου
καί τήν Οὐγγαρία, τῆς ὁποίας εἶναι ἔξαρχος καί
νά γνωρίσει τήν ἐκεῖ ζωντανή Ἑλληνική Παροικία καί τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας.
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Ἐκλογή - Χειροτονία
Μητροπολίτου Σμύρνης

πολίτου. Ἐκ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους μετεῖχε ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἰβήρων Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ναθαναήλ. Τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Ὑπουργός Ἐπικρατείας κ.
ατόπιν προτάσεως τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενι- Κουίκ, μέ τήν συμμετοχή καί τοῦ Γενικοῦ Γραμκοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ ματέως Θρησκευμάτων κ. Καλαντζῆ. Δήμαρχοι,
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι- Πρόεδροι Σωματείων τῆς Σμύρνης ἐκ τῆς Ἑλλάαρχείου ἐξέλεξε, παμψηφεί, τόν Ἀρχιγραμμα- δος, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί
τέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτη Σμύρνης. πλῆθος ἐκ τῆς γενέτειρας τοῦ νέου Ἱεράρχου
Πρόκειται περί ἱστορικῆς ἐκλογῆς, καθώς εἶναι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (Βόλος), μετεῖχαν
ἡ πρώτη φορά μετά ἀπό ἐννέα καί πλέον δε- ἐπίσης εἰς τό χαρούμενο καί ἱστορικό αὐτό γεκαετίες πού ἐκλέγεται Μητροπολίτης Σμύρνης. γονός. Κατά τήν παραμονή της εἰς τό Φανάρι ἡ
Στήν ἴδια συνεδρία τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνό- Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔγινε δεδου καί κατόπιν προτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ κτή ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒαρΠατριάρχου, ἐξελέγη ὡς βοηθός τοῦ Οἰκουμε- θολομαῖο, ὁ Ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά Του γιά
νικοῦ Πατριάρχου, μέ τόν τίτλο τοῦ Ἐπισκόπου τήν ἐπίσημη συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
Ἐρυθρῶν, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Κύριλλος Συκῆς, ὁ εἰς τό ἱστορικό αὐτό γεγονός διά τό Οἰκουμενιὁποῖος μέχρι σήμερα διακονεῖ ὡς Κληρικός εἰς κό μας Πατριαρχεῖο καί τίς εὐχαριστίες Του γιά
τήν Σμύρνη. Ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Μη- τήν φιλοξενία πού παρεῖχε ἡ Ἐκκλησία Κρήτης
τροπολίτου Σμύρνης τελέστηκε τήν Κυριακή 11 εἰς τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ὁποία πραγΣεπτεμβρίου στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου ματοποιήθηκε εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου
Γεωργίου, κατά τήν διάρκεια Πατριαρχικῆς Θεί- Ἀκαδημίας Κρήτης τόν παρελθόντα Ἰούνιο. Στό
ας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιω- ἱστορικό αὐτό γεγονός μετεῖχε καί ὁ Γενικός Διτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο- ευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης
λομαίου καί συλλειτουργούντων Ἱεραρχῶν τοῦ Δρ. Κων. Ζορμπᾶς, ὡς ἐπίσης καί ὁ Ἄρχοντας
Θρόνου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σπυρίδων Λιονάτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στήν χειροτονία κης, Νομικός μετά τοῦ υἱοῦ του Ἰωάννου.
μετεῖχε ἀντιπροσωπεία ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης, ἀποτελούμενη ὑπό τοῦ Σεβ. ΜητροποἙορτή Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ
λίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
ροσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Ἀνδρέα καί τοῦ Ἐπισκόπου μας, οἱ ὁποῖοι
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίκαί ἔλαβαν μέρος εἰς τήν Θεία Λειτουργία,
ου,
ὁ
Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν πανήγυρι
τοῦ Ἀρχιγραμματέως καί Ὑπογραμματέως τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, Πανοσ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
Κυρίλλου καί κ. Προδρόμου. Συμπροσευχήθηκε Πρέβελη, εἰς τήν ὁποία φυλάσσεται τό μεγαπλειάδα Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, λύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου εἰς τήν Κρήτη,
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μοναστικές Ἀδελ- συλλειτουργώντας μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίφότητες καί πλῆθος Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος του Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου. Τόν
καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἰκεῖοι τοῦ νέου Μητρο- Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας

Κ

Π
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κ. Γεράσιμος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν
ἀνεύρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπό τῆς Ἁγίας
Ἑλένης, τήν ἁγιαστική χάρη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὡς καί τήν σημασία Του, ὡς
σύμβολο καί σημεῖο ἀναφορᾶς εἰς τήν ζωή τῶν
Χριστιανῶν. Ὁ Ἐπίσκοπός μας στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ποιμενάρχη κ. Εἰρηναῖο γιά τήν πρόσκληση, ὡς καί
τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανοσ. Ἀρχιμ.
κ. Ἰάκωβο γιά τήν ἀρχοντική καί φιλόκαλη φιλοξενία του. Πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη
περιοχή κατέκλυσαν τήν ἱστορική Μονή Πρέβελη τό διήμερο τῆς ἑορτῆς. Τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ
Ἐπίσκοπός μας χοροστάτησε εἰς τόν ὁμώνυμο
Ἱ. Ναό εἰς τήν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τό
Καστέλλι, μέ τήν συμμετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ
πιστῶν.

Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, ὁ Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Πανοσ. Ἀρχιμ. κ.
Μεθόδιος καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός.
Ὑπῆρξε ἐπίσης καί ἐκπροσώπησης τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ. Μετεῖχαν πλῆθος Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὡς καί ἐξ ἄλλων
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Μοναστικές Ἀδελφότητες, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης,
Δήμαρχοι τοῦ τόπου, Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν, Φορέων καί πλῆθος κόσμου. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὁμίλησε περί τῆς χαρισματικῆς προσωπικότητος τοῦ μακαριστοῦ
Κοίμησις καί ἐξόδιος Ἀκολουθία
Ἱεράρχου καί μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Παναγιωτοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
τάτου. Ὁμίλησαν, ἐπίσης, καί οἱ ἐκπρόσωποι
Ἱεραπύτνης καί Σητείας
τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
κυροῦ Εὐγενίου
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, μέ λόγους θερμούς, χαιἘκκλησία τῆς Κρήτης θρηνεῖ γιά τήν ἀδό- ρέτισε τόν ἐκλιπόντα Ἱεράρχη ἐκ μέρους τῆς
κητη ἀπώλεια ἑνός ἐκλεκτοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπό
Ἱεραρχίας Της, τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἱε- τόν Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Ἀρναουτάκη,
ραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπους Ἀρχῶν καί τόν Πρωτοσύγκελλο
ἀπρόσμενα καί αἰφνίδια μετέστη ἀπό τά ἐπί- τῆς Μητροπόλεως Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Κύριλλο
γεια στά ἐπουράνια. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Διαμαντάκη. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.
μακαριστοῦ Ἱεράρχου τελέστηκε μετά τήν Θεία
Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, 18 Σεπτεμβρίου. Τῆς
Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε
Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας προΐστατο ὁ Σεβ. Ἀρχιτόν Ὅσιο κύρ - Ἰωάννη τόν Ξένο
επίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συμμετεχόντων
ἁγιοτόκος Ἐπαρχία τῆς Κισάμου ἔχει τήν
τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Μεγαλονήσου, Ἀρχιερέων ἐκ
μεγάλη εὐλογία νά φιλοξενεῖ τόν τόπο
τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἐκ ἀσκήσεως καί κοιμήσεως τοῦ Ὁσίου πατρός
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τόν Οἰκουμενικό ἡμῶν κύρ-Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ἡ μνήμη τοῦ
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησε Ὁποίου ἑορτάζεται εἰς τίς 20 Σεπτεμβρίου. Ὁ
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτά- Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος ὑπῆρξε ὁ ἀναδιοργαμου κ. Εὐγένιος, τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη
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πίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Ἀναφερόμενος
εἰς τήν ρήση τοῦ Εὐαγγελίου «ἐξεύρομεν ὅτι ἐκ
τοῦ Θεοῦ εἴμεθα, καί ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται», ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης,
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας, ὡς καί
τήν οἰκογένεια Στεφανουδάκη, κτήτορες τοῦ
Ἱ. Ναοῦ, γιά τήν εὐγενῆ πρόσκληση, σημείωσε:
«σέ ἕνα κόσμο ὁ ὁποῖος "ἐν τῷ πονηρώ κεῖται",
ὡς ἐπιλογή ἄρνησης τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ
ἀπό τόν ἄνθρωπο, καλεῖται ὁ Χριστιανός, ὁ
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὄχι νά ἀρνηθεῖ τόν κόσμο,
ἀλλά νά ὁδηγήσει τόν ἑαυτό του καί τόν κόσμο
στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, νά κάνει μέ τήν ζωή
του τόν κόσμο Ἐκκλησία. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή
τοῦ Χριστιανοῦ στόν σύγχρονο κόσμο, σέ κάθε
ἐποχή», κατέληξε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος, ἀναφερόμενος καί εἰς τόν τιμώμενο μεγάλο προφήτη Ἰωνᾶ. Πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη
περιοχή μετεῖχαν τόσο τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅσο καί
τῆς Θείας Λειτουργίας.

νωτής τῆς Ἐκκλησίας στήν Μεγαλόνησο Κρήτη,
μετά τά σκοτεινά χρόνια της Ἀραβοκρατίας,
ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε σχεδόν ἐκλείψει. Ἔδρασε εἰς τήν Δυτική Κρήτη, ὡς Ἱεραπόστολος καί
κήρυκας τοῦ Ἀποκεκαλυμμένου Θεοῦ. Ἐπέλεξε
νά τελειώσει ὀσιακά τόν βίο του εἰς τήν περιοχή Καβούσι, κοντά στά Φαλάσαρνα Κισάμου,
σημερινή Ἐνορία Πλατάνου, ὅπου εὑρίσκεται
καί ὁ τάφος Του. Ἡ δέ Τιμία Κάρα Του φυλάσσεἘκδήλωση γιά τήν Μικρά Ἀσία
ται εἰς τό χωριό Τσουρουνιανά Κισάμου. Ὁ Σεβ.
Ἱερά Μητρόπολις μας ὀργάνωσε ἐκδήΜητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος χοροστάτησε
λωση ἀφιερωμένη στήν καταστροφή τῆς
τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν τόπο ἀσκήσεως καί κοιΜικρᾶς Ἀσίας, ὑπενθυμίζοντας τήν 94η ἐπέτειο
μήσεώς Του καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίτῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς. Ἡ ἐκδήλωση,
ας εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό εἰς Τσουρουνιά.
ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στήν κατάμεστη
ἀπό κόσμο αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ
Ἑόρτασε ὁ μοναδικός Ναός
Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου, περιελάμβανε
τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ
Ἀρχιερατικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν
ἰς τήν Ἀνώσκελη τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ ἀναιρεθέντων, βίντεο - ντοκουεὑρίσκεται ὁ μοναδικός Ἱ. Ναός ἀνά τό Πα- μέντο τῶν φρικτῶν καί τραγικῶν γεγονότων
νελλήνιο, ἀφιερωμένος εἰς τήν μνήμη τοῦ ἁγίου τῆς ἐποχῆς, ὁμιλία ἀπό τόν καταξιωμένο Συγἐνδόξου Προφήτου Ἰωνᾶ. Πρόκειται περί περι- γραφέα καί πρ. Πρόεδρο Μικρασιατῶν Ν. Ρεκαλλοῦς Ἱ. Ναοῦ, ἀφιέρωμα εὐλαβοῦς οἰκογέ- θύμνης κ. Παρασκευά Συριανόπουλο, μέ θέμα:
νειας τῆς περιοχῆς. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτη- «Τό χάσμα πού ἄνοιξε ὁ σεισμός εὐθύς ἐγέμισε
σε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, τήν ἄνθη» καί Μικρασιάτικα Τραγούδια, ἀπό τήν
δέ κυριώνυμο ἡμέρα προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιε- πολυπληθή Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χο-
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ρωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ὁ
ἐκλεκτός ὁμιλητής, μεταφέροντας βιώματα καί
ἐμπειρίες, ὡς Μικρασιάτης πρόσφυγας, ἔντονα
συγκινημένος καί φορτισμένος, ἀναφέρθηκε μέ
τεκμηριωμένα ἱστορικά στοιχεῖα, στίς θηριωδίες ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,
μέ ἐπίκεντρο τήν Σμύρνη, ὡς καί τά φρικτά γεγονότα τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν χιλιάδων Ἑλλήνων
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. «Σήμερα ὑμνοῦμε, θρηνοῦμε
καί δοξάζουμε, σημείωσε. Ἔχουμε χρέος ἱερό νά
στοχαστοῦμε καί ἀναστοχαστοῦμε. Κοιμᾶται
βαριά ἡ κλεμμένη πατρίδα μας. Ἄνθρωποι πού
δέν ξέρουν νά θρηνοῦν, δέν στέλνουν μηνύματα οὔτε στόν κάτω κόσμο. Ὁ ἥλιος δέν ἤθελε
νά ἀνατείλει γιατί ντρεπόταν νά δεῖ τά ἀνθρώπινα ἐγκλήματα», κατέληξε ὁ ὁμιλητής καταχειροκροτούμενος ἀπό τό πυκνό ἀκροατήριο.
Ἀκολούθησε ἡ Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἡ
ὁποία μέ τήν μαεστρία τοῦ χοράρχη κ. Γεωργίου
Χαχλάκη καί ὑπό τούς ἤχους μουσικῶν ὀργάνων
ἀπέδωσε, ἀριστοτεχνικά, Μικρασιάτικα Τραγούδια. Τήν ἐκδήλωση, πού συντόνισε, μέ πλήρη
ἐπιτυχία, ἡ ἐκπαιδευτικός καί ἐθελόντρια συνεργάτιδα τοῦ Τσατσαρωνάκειου κ. Εὐαγγελία
Σχοινοπλοκάκη, ἔκλεισε μέ χαιρετισμό τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν ἀνάγκη διατήρησης τῆς «ἐθνικῆς μνήμης καί ἐθνικῆς
συνείδησης». «Λαός πού ὁδηγεῖται σέ ἱστορική
λήθη εἶναι καταδικασμένος σέ ἀφανισμό», σημείωσε εὐχαριστώντας ὅλους τους συντελεστές
τῆς ἐκδήλωσης καί ἰδιαίτερα τόν ἐξαιρετικό ὁμιλητή.

Λιμενικοῦ Σταθμοῦ Παλαιοχώρας, ὅπου κατόπιν αἰτήματος στό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο, καί
ἐντός της περιπολίας πού ἐκτελεῖ τό καταδιωκτικό σκάφος τοῦ Σταθμοῦ, παρέλαβε ἀπό τήν
Γαῦδο τό προσωπικό του Προγράμματος μαζί
μέ τά δείγματα τῆς ὁμαδικῆς αἱμοληψίας, ὥστε
νά μεταφερθοῦν ἐγκαίρως στό Γ. Ν. Νοσοκομεῖο
Χανίων πρός ἐξέταση. Κατά τήν ἐκεῖ παραμονή
ἡ Κοινωνική Λειτουργός του Προγράμματος κ.
Λιτσαρδάκη ἐπισκέφθηκε τό Νηπιαγωγεῖο καί
τό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς Γαύδου, ὅπου καί διένειμε στούς 4 μικρούς μαθητές γραφική ὕλη,
εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, μεταφέροντας ἐπίσης τίς εὐχές του γιά
δημιουργική καί καλή σχολική χρονιά στούς
μαθητές καί τίς δύο ἐκπαιδευτικούς. Ἡ ὅλη
αὐτή δράση πραγματοποιήθηκε στά πλαίσια
τῆς παροχῆς πρόνοιας καί ὑπηρεσιῶν ὑγείας
πού μέσῳ τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος παρέχεται σέ ὅλη τήν Μητροπολιτική μας Περιφέρεια, καθώς ἡ νῆσος Γαῦδος ὑπάγεται ἐκκλησιΣτήν ἀκριτική Γαῦδο
αστικά σέ αὐτήν. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐξέφρασε
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
τίς πολλές εὐχαριστίες του πρός ὅλους τούς
ό Πρόγραμμα «Βοήθεια στό σπίτι» τοῦ Ἀννου- ἐμπλεκομένους στήν δράση αὐτή, καθώς ὅπως
σάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σημείωσε: «στούς ἡρωικούς ἀκρῖτες τῆς Γαύδου,
μας, Ἐπαρχίας Σελίνου, ἐπισκέφθηκε γιά ἕνα οἱ ὁποῖοι φυλάττουν Θερμοπύλες, ἐν πολλοῖς
διήμερο τό ἀκριτικό νησί τῆς Γαύδου. Ἡ Κοινω- ξεχασμένοι ἀπό πολλούς, ὀφείλουμε ὅλοι μας
νική Λειτουργός του Προγράμματος κ. Λιτσαρ- ἔμπρακτα νά δείχνουμε τό ἐνδιαφέρον καί τήν
δάκη Μαρία καί ὁ Νοσηλευτής κ. Καλαντζάκης ἀγάπη μας».
Γεώργιος ἐπισκέφτηκαν τό νησί καί πραγματοποίησαν αἱμοληψίες τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ,
Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
πού ἀνῆλθαν στίς 39. Ἡ παραπάνω κοινωνική
Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου
δράση πραγματοποιήθηκε μέ τήν ἐποικοδομηέ κλίμα βαθιᾶς συγκίνησης πραγματοποιτική συνεργασία τῆς ἀγροτικῆς ἰατροῦ τῆς Γαύήθηκε, τό Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, ὑπό
δου κ. Σαβέλλη Ἀκριβῆς, ἡ ὁποία ἐνημέρωσε καί
προετοίμασε τούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ, καθώς τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρκαί συνταγογράφησε τά ἠλεκτρονικά παραπε- χου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ.
μπτικά καί συμμετεῖχε στήν λήψη τῶν δειγμά- Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, εἰς
των. Σημαντική, ἐπίσης, ὑπῆρξε ἡ συμβολή τοῦ τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Βουκόλου
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ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Σμύρνης. Πρόκειται περί ἱστορικοῦ γεγονότος,
καθώς εἶναι ἡ πρώτη φορά μετά τά γεγονότα
τοῦ 1922, ὅπου ἐγκαθίσταται Μητροπολίτης
Σμύρνης. Πλειάδα Ἱεραρχῶν ἦταν παρόντες
ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μετεῖχαν,
ἐπίσης, καί Ἱεράρχες ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἐκπροσωπήθηκε ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση, ἡ πλειοψηφία τῶν κομμάτων τῆς
Βουλῆς, Σωματεῖα Μικρασιατῶν ἐξ Ἑλλάδος,
Σύλλογοι καί Ὀργανώσεις Μικρασιατῶν, πρεσβευτικές ἀρχές καί φυσικά ὁ λαός τοῦ Θεοῦ,
πού θά ποιμάνει ὁ νέος Μητροπολίτης Σμύρνης
κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μέ λόγους
θερμούς ὁμίλησε διά τόν ἐνθρονιζόμενο Ἱεράρχη τῆς Σμύρνης, ὡς ἐπίσης καί διά τήν ἱστορική σημασία καί σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος.
Στόν Ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, μέ ἔκδηλη συγκίνηση, εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη διά τήν «ὑψίστη αὐτή τιμή καί εὐλογία»
πρός τό πρόσωπό του, ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, εἰς
τό μέγιστο αὐτό γεγονός καί σημείωσε πώς ἡ
«Ποιμαντορία του θά εἶναι διακονία ἀγάπης».

Σ

Χειροτονία Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν
κ. Κυρίλλου

τόν ἱστορικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Βουκόλου
Σμύρνης, τελέστηκε, κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 25 Σεπτεμβρίου, ἡ εἰς Ἐπίσκο-
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πον χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου
Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου Συκῆ, ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μέ τήν συμμετοχή Ἱεραρχῶν ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μετεῖχαν ἐπίσης,
συμπροσευχόμενοι, καί Ἱεράρχες ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἐκπροσωπήθηκε ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση, ἡ πλειοψηφία τῶν
κομμάτων τῆς Βουλῆς, Σωματεῖα Μικρασιατῶν
ἐξ Ἑλλάδος, Σύλλογοι καί Ὀργανώσεις Μικρασιατῶν, πρεσβευτικές ἀρχές καί πιστοί. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μέ λόγους θερμούς ὁμίλησε διά τόν
χειροτονούμενο Ἐπίσκοπο Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλο,
ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερα διακονοῦσε τό ἐν τῇ
Σμύρνη ποίμνιο ὡς Κληρικός. Ὅπως σημείωσε ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν εἶναι βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος τίθεται εἰς τήν διάθεση τοῦ
νέου Ποιμενάρχου τῆς Σμύρνης, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, γιά ὅσο χρόνο
κριθεῖ. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν
εἰς τόν χειροτονητήριο λόγο του ἐξέφρασε τήν
βαθιά εὐγνωμοσύνη καί τίς πολλές εὐχαριστίες
του πρός τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί ἀναφέρθηκε εἰς
τήν μέχρι σήμερα διακονία του εἰς τήν Σμύρνη,
ὑποσχόμενος πίστη καί ἀφοσίωση εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησία.
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Ἀγροτικός - Ἐλαιουργικός Συνεταιρισμός Σαρακίνας, εἰς μνήμην Εὐτυχίου Σκαλίδη ........... 100€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη, εἰς μνήμην Ἀργυρῆς,
Ἐμμανουήλ καί Νικολάου .......................... 1.000€
Αἰδεσ. Δημήτριος Μαραγκουδάκης ............ 100€
Ἐνορία Κολυμβαρίου ..................................... 300€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Ἁγ. Παντελεήμονος Σούγιας .................................................................. 150€
Αἰδεσ. Ἰωάννης Ψαράκης .................................50€
Ἀφροδίτη Crettan .................................... 651,71 €
Ἐνορία Βουκολιῶν ......................................... 200€
Πασχάλης Ἐμμανουηλίδης ..............................50€
Ἐνορία Παλαιοχώρας .................................... 150€
Αἰκατερίνη Παπαδάκη .....................................50€
Μίμης, Ἀπόστολος, Μάκης Κυριτσάκης, εἰς μνήμην γονέων τους Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ......
.......................................................................... 200€
Αἰδεσ. Ἐμμανουήλ Σημανδηράκης .............. 100€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπη Ἁγ. Παντελεήμονος Σούγιας .................................................................. 100€
Ἐνορία Ροδωποῦ ......................................... 1.000€
Μαρία Σκευάκη-Τσακατίκου, εἰς μνήμην συζύγου της Βασιλείου Τσακατίκου ................... 100€

Δωρεές
ὑπέρ τοῦ Προγράμματος Κατ’οἶκον Βοήθειας
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου
Εὐτύχιος Τωμαδάκης ........................................50€
Ὄλγα Τωμαδάκη ............................................ 100€
Μαρία Κρομμυδάκη ἀντί 9/μήνου μνημοσύνου,
εἰς μνήμην υιοῦ της Δημητρίου Κρομμυδάκη .....
.......................................................................... 100€
Ἀντώνιος Ἀντωνάκης ἀντί διετοῦς μνημοσύνου,
εἰς μνήμην μητρός του Ἰσμήνης ................... 150€
Μαρία Μαρκουλάκη εἰς μνήμην Γεωργίας Μαρκουλάκη .......................................................... 200€
Ἐμμανουήλ Σολανάκης ....................................50€
Εὐτύχιος Κουρσούμης .....................................50€
Ἀντώνιος Μαυρίγιαννης, εἰς μνήμην Βασιλικῆς
.......................................................................... 500€
Ἀρχόντισσα Κουρσούμη ............................... 100€
Ἐμμανουήλ Σολανάκης ................................. 100€

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

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