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ήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί προσκυνήσαντες τά Πάθη
καί τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ἰδού καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς ἐνδόξου Αὐτοῦ
Ἀναστάσεως, λαμπρυνόμενοι τῇ πανηγύρει καί
ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ τό κοσμοσωτήριον ἄγγελμα «Χριστός Ἀνέστη»!
Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι ἐλπίζομεν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται μέ τό
Πάσχα, ἀπό αὐτό ἀντλεῖ τήν ζωτικότητά του,
ἀπό αὐτό ἑρμηνεύεται καί νοηματοδοτεῖται. Ἡ
Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς
Θείας ἀγάπης εἰς τήν ἀγωνίαν καί τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰς τήν «ἀποκαραδοκίαν» τῆς συστεναζούσης κτίσεως. Ἐν
αὐτῇ ἀπεκαλύφθη τό νόημα τοῦ «ποιήσωμεν
ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾿
ὁμοίωσιν»1 καί τοῦ «καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα,
ὅσα ἐποίησεν, καί ἰδού καλά λίαν»2.
1. Γεν. α΄, 26.
2. Γεν. α΄, 31.
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Ὁ Χριστός εἶναι «τό Πάσχα ἡμῶν»3, «ἡ
ἀνάστασις πάντων». Ἐάν ἡ πτῶσις ὑπῆρξεν
ἀναστολή τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός τό
«καθ᾿ ὁμοίωσιν», ἐν Χριστῷ ἀναστάντι ἀνοίγεται πάλιν εἰς τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ»
ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως. Συντελεῖται
τό «μέγα θαῦμα», τό ὁποῖον ἰᾶται τό «μέγα
τραῦμα», τόν ἄνθρωπον. Εἰς τήν ἐμβληματικήν
εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Μονῇ τῆς Χώρας,
ἀτενίζομεν τόν κατελθόντα «μέχρις ᾍδου ταμείων» Κύριον τῆς δόξης καί καθελόντα θανάτου τό κράτος, νά ἀναδύηται ζωηφόρος ἐκ τοῦ
τάφου, συνανιστῶν τούς γενάρχας τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό ἀνθρώπινον
γένος, ἀπ᾿ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, ὡς
ἐλευθερωτής ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου.
Ἐν τῇ Ἀναστάσει φανεροῦται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ὡς ἀπελευθέρωσις καί ἐλευθερία. «Τῇ
ἐλευθερίᾳ ... Χριστός ἡμᾶς ἡλευθέρωσε»4. Τό
περιεχόμενον, τό «ἦθος» αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας,
ἡ ὁποία πρέπει νά βιωθῇ ἐνταῦθα χριστοπρεπῶς, πρίν τελειωθῇ ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ,
εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς
«καινῆς κτίσεως». «Ὑμεῖς γάρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ
ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μή τήν ἐλευθερίαν
εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης
δουλεύετε ἀλλήλοις»5. Ἡ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ, τεθεμελιωμένη εἰς τόν Σταυρόν καί τήν
Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία πρός τά
ἄνω καί πρός τόν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι᾿
ἀγάπης ἐνεργουμένη»6. Εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν
3. Α΄ Κορ. ε΄, 7.
4. Γαλ. ε΄, 1.
5. Γαλ. ε΄, 13.
6. Γαλ. ε΄, 6.
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«Αἴγυπτον τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων ἀλλοτριώσεων, χριστοδώρητος ὑπέρβασις τῆς
ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωμένης ὑπάρξεως,
ἐλπίς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἐξανθρωπίζει τόν
ἄνθρωπον.
Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁμολογοῦμεν ἐν
Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἔχει ἤδη
ἐγκαθιδρυθῆ, ἀλλά δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθῆ»7. Ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως, τά ἐγκόσμια
πράγματα ἀποκτοῦν νέον νόημα, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἤδη μεταμορφωμένα καί μεταμορφούμενα.
Τίποτε δέν εἶναι ἁπλῶς «δεδομένον». Τά πάντα
εὑρίσκονται ἐν κινήσει πρός τήν ἐσχατολογικήν τελείωσίν των. Αὐτή ἡ «ἀκράτητος φορά»
πρός τήν Βασιλείαν, ἡ ὁποία βιοῦται κατ᾿ ἐξοχήν ἐν τῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, προφυλάσσει
τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἀφ᾿ ἑνός μέν ἀπό τήν ἀδιαφορίαν διά τήν ἱστορίαν καί τήν παρουσίαν
τοῦ κακοῦ ἐν αὐτῇ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἀπό τήν λήθην τοῦ Κυριακοῦ λόγου «ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ
ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»8, τῆς διαφορᾶς
δηλονότι μεταξύ τοῦ «ἤδη» καί τοῦ «ὄχι ἀκόμη» τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας, συμφώνως καί
πρός τό θεολογικώτατον «Ὁ Βασιλεύς ἦλθεν, ὁ
Κύριος Ἰησοῦς, καί ἡ Βασιλεία του θά ἔλθῃ»9.
Κύριον γνώρισμα τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγαστος ἀναστάσιμος παλμός, ἡ ἐγρήγορσις καί ὁ δυναμισμός
της. Ὁ χαρακτήρ αὐτῆς ὡς δώρου τῆς χάριτος
ὄχι μόνον δέν περιορίζει, ἀλλά ἀναδεικνύει
τήν ἰδικήν μας συγκατάθεσιν εἰς τήν δωρεάν, καί ἐνδυναμώνει τήν πορείαν μας καί τήν
ἀναστροφήν μας ἐν τῇ νέᾳ ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία
ἐμπερικλείει καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν. Ὁ ἐν Χριστῷ ἐλεύθερος δέν ἐγκλωβίζεται
εἰς «γήϊνα ἀπόλυτα», ὡς «οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»10. Ἡ ἐλπίς ἡμῶν εἶναι ὁ Χριστός, ἡ
ἐν Αὐτῷ ὡλοκληρωμένη ὕπαρξις, ἡ λαμπρότης
καί ἡ φωτοχυσία τῆς αἰωνιότητος. Τά βιολογικά
ὅρια τῆς ζωῆς δέν ὁρίζουν τήν ἀλήθειάν της. Ὁ
θάνατος δέν εἶναι τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας.
7. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοσις, μτφρ. Δ. Τσάμη, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 37.
8. Ἰωάν. ιη΄, 36.
9. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ὅ.π., σ. 99.
10. Α΄ Θεσσ. δ΄, 13
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«Μηδείς φοβείσθω θάνατον∙ ἠλευθέρωσε γάρ
ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν
ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν ᾍδην
ὁ κατελθών εἰς τόν ᾍδην»11. Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία εἶναι ἡ «ἄλλη πλᾶσις»12 τοῦ ἀνθρώπου,
πρόγευσις καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως καί
τῆς πληρότητος τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῷ
«νῦν καί ἀεί» τῆς ἐσχάτης ἡμέρας, ὅτε οἱ «εὐλογημένοι τοῦ Πατρός» θά ζοῦν πρόσωπον πρός
πρόσωπον μετά τοῦ Χριστοῦ, «ὁρῶντες αὐτόν
καί ὁρώμενοι καί ἄληκτον τήν ἀπ᾿ αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι»13.
Τό Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκευτική ἑορτή, ἔστω καί ἡ μεγίστη δι᾿ ἡμᾶς
τούς Ὀρθοδόξους. Κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε
προσευχή καί δέησις τῶν πιστῶν, κάθε ἑορτή
καί μνήμη Ἁγίων καί Μαρτύρων, ἡ τιμή τῶν
ἱερῶν εἰκόνων, ἡ «περισσεία τῆς χαρᾶς» τῶν
Χριστιανῶν (Β΄ Κορ. η´, 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν
ταῖς θλίψεσιν, ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας,
ἐκπέμπουν πασχάλιον φως καί ἀναδίδουν τό
ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δοξάζοντες τόν
πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Σωτῆρα τοῦ
κόσμου, ἀπευθύνομεν πρός πάντας ὑμᾶς, τούς
ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου τιμιωτάτους
ἀδελφούς καί τά προσφιλέστατα τέκνα τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας, ἑόρτιον ἀσπασμόν, εὐλογοῦντες μαζί σας γηθοσύνως, ἐν ἐνί στόματι
καί μιᾷ καρδίᾳ, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκα΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
11. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος Κατηχητήριος εἰς τήν ἁγίαν καί λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς
ἐνδόξου καί σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν
Αναστάσεως.
12. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, ΒΕΠΕΣ 61,
σ. 227.
13. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως, Δ’, 27 (100), Κείμενον, μετάφρασις, σχόλια Ν. Ματσούκα, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 452.
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«Εὐτράπελο» ἡ ὁμολογία πίστεως;
ν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν Λυκείων,
μετά ἀπό ὅλους αὐτούς τούς μῆνες
ἀγωνίας, δημοσιογράφος τῆς κρατικῆς τηλεόρασης, καθήμενη μέ
δύο νέα παιδιά μαθητές Λυκείου (τόν Τάσο
καί τήν Λυδία) σέ παγκάκι ἔξω ἀπό Σχολεῖο,
ἀρχίζει τήν εἰσαγωγή τῆς συνέντευξης. Μετά
ἀπό τά πρῶτα εἰσαγωγικά της λόγια χτυπᾶ τό
κινητό τοῦ Τάσου, ὁ ὁποῖος ἔχει βάλει στό
τηλέφωνό του ὡς ἦχο κλήσης τό Ἀπολυτίκιο
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: «Σῶσον Κύριε τόν λαόν
σου…». Μέ μεγάλη ἀπορία καί ἀμηχανία ἡ
δημοσιογράφος διακόπτει τήν ροή τοῦ λόγου της ἀπευθυνόμενη πρός τόν Τάσο.
Δημοσιογράφος:
- «Σῶσον Κύριε τόν λαό σου; Τί εἶναι
αὐτό; Κλεῖστο λίγο νά μᾶς πεῖς γιατί αὐτό»;
Ὁ Τάσος πού ἔχει ἤδη σηκώσει τό κινητό του λέγοντας στόν συνομιλητή του ὅτι θά
μιλήσουν ἀργότερα, ἀπαντᾶ:
- «Πιστεύω ὅτι ἀπό αὐτή τήν κατάσταση
μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά μᾶς σώσει».
Διακόπτει ἡ δημοσιογράφος:
- «Γιατί τό λές αὐτό; Ἀφοῦ θά ὑπάρξουν
τόσες δικλεῖδες ἀσφαλείας γιά νά ξαναγυρίσεις στό σχολεῖο. Μήπως σοῦ 'χει πέσει ἡ
ψυχολογία; Γιατί γυρνᾶς στό σχολεῖο; Δέν
θέλεις νά κάνεις μάθημα καί βρίσκεις διάφορες δικαιολογίες»;
Ἀπαντᾶ μέ παρρησία καί θάρρος ὁ Τάσος, δίδοντας ἀληθινή ὁμολογία πίστεως.
Τάσος:
- «Εἶναι λίγο ἐπώδυνο ὅτι θά πᾶμε σχολεῖο. Ὁπότε πιστεύω ὅτι πιστεύοντας στόν
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Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου
κ. Ἀμφιλοχίου

Θεό θά βροῦμε διέξοδο». Διακόπτει, μᾶλλον
γελώντας, ἡ δημοσιογράφος τόν Τάσο, μή
ἀφήνοντάς ον νά ὁλοκληρώσει τήν σκέψη
του.
Δημοσιογράφος:
- «Τάσο, γιά νά σοβαρευτοῦμε. Κατ' ἀρχήν νά ποῦμε ὅτι εἶναι καί ἡ Λυδία μαζί μας,
μαζί μέ τόν Τάσο», (γυρνώντας τό κεφάλι
της πρός τό ἄλλο μέρος στό παγκάκι ὅπου
καθόταν ἡ Λυδία), καί συνεχίζει: «Καί ἀφοῦ
ξεκινήσαμε μέ αὐτό τό εὐτράπελο…», συνεχίζοντας μέ ἐρωτοαπαντήσεις τήν συνέντευξή
της μέ τόν Τάσο καί τήν Λυδία.
Ἀκούγοντας τήν συνέντευξη αὐτή θαυμάζει καί ἀπορεῖ κανείς. Θαυμάζει καί χαίρεται τήν ὁμολογία πίστεως ἑνός νέου παιδιοῦ, τοῦ Τάσου, ὁ ὁποῖος μέ τρόπο φυσικό
καί ἀπροσποίητο ὁμολογεῖ τήν πίστη του:
«Πιστεύω ὅτι ἀπό αὐτή τήν κατάσταση μόνο
ὁ Θεός μπορεῖ νά μᾶς σώσει… πιστεύω ὅτι
πιστεύοντας στόν Θεό θά βροῦμε διέξοδο».
Στό πρόσωπο τοῦ Τάσου θαυμάζει καί
χαίρεται τή νέα γενιά, τή νεολαία μας, ὡς
καί ὅλους ἐκείνους πού, κόντρα στό πνεῦμα
τῶν καιρῶν καί τίς σειρῆνες ἀποϊεροποίησης
τῆς κοινωνίας, βιώνουν στήν καθημερινότητά τους τήν πίστη τους στόν Θεό. Χαίρονται
τή ζωή καί κτίζουν τό μέλλον καί τά ὁράματά
τους ὄχι στήν... «παντοδυναμία» τους, ἀλλά
στήν βεβαιότητα πώς μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ «θά βροῦν διέξοδο» στά πολλαπλά
ἀδιέξοδά της ζωῆς. Θαυμάζει καί χαίρεται
69 * Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2021 ....
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πώς τελικά... «τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες», καλά
κρατοῦν.
Ἀπορεῖ, παράλληλα, προβληματίζεται καί διερωτᾶται μέ τήν νοοτροπία τῆς περιρρέουσας ἀτμόσφαιρας καί ὅ,τι μοιάζει νά θέλει νά ἐπιβληθεῖ ὡς
τρόπος καί στάση ζωῆς. Τί ἐννοοῦμε; Δηλώνει ἕνα
νέο παιδί τήν πίστη του στό Θεό καί αὐτό φαίνεται νά
παρερμηνεύεται ὡς «πέσιμο τῆς ψυχολογίας»! «διάφορες δικαιολογίες»!, κ.ἄ. Ἡ πίστη, σύμφωνα μέ τόν
παραπάνω διάλογο, δέν θεωρεῖται «δικλείδα ἀσφαλείας»! Ἄλλες δικλεῖδες, προφανῶς, θεωροῦνται πιό
ἀσφαλεῖς. Ποιές ἄραγε; «Τάσο νά σοβαρευτοῦμε»,
λέει ἡ δημοσιογράφος, διακόπτοντας καί γελώντας,
ὅταν ὁ Τάσος δίδει ὁμολογία πίστεως: «..πιστεύοντας
στό Θεό θά βροῦμε διέξοδο». Αὐτό πῶς ἑρμηνεύεται; Ὅτι ἡ πίστις ἑνός νέου παιδιοῦ δέν εἶναι σοβαρή
ὑπόθεσις; Ἐάν ναί, τότε πῶς ὁρίζεται ἡ ἔννοια τοῦ
«σοβαροῦ»; Τό νά καῖμε τήν σημαία, νά ὑβρίζουμε
τά ἱερά καί τά ὅσια, νά ποδοπατοῦμε τήν Εἰκόνα τῆς
Παναγίας, νά πρεσβεύουμε «νά πεθάνει ἡ Ἑλλάδα,
νά ζήσουμε ἐμεῖς», αὐτά, ἀλήθεια, πού κατατάσσονται σέ σχέση μέ τήν.. «ψυχολογία», τίς «δικαιολογίες», τίς «δικλεῖδες ἀσφαλείας» καί τό «σοβαρό»;
«Εὐτράπελο», θεωρεῖται τέλος τί; Τό χτύπημα τοῦ
κινητοῦ τοῦ Τάσου τήν ὥρα τῆς συνέντευξης ἤ μήπως ὁ ἦχος κλήσης πού ἔχει ἐπιλέξει στό κινητό του
μέ τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ; Διότι ἐάν ὡς
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«εὐτράπελο» θεωρεῖται τόδεύτερο,
δηλ. ὁ ἦχος κλήσης μέ τό Ἀπολυτίκο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τότε… θά
πρέπει νά διερωτηθοῦμε: Τελικά..
ποῦ πᾶμε; τί εἴδους Ἑλλάδα ἐπιθυμοῦμε νά κτίσουμε; Ἐν ὄψει δέ καί
τῶν ἑορτασμῶν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό
τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τά ἐρωτήματα, οἱ ἀγωνίες
αὐτές προβάλλουν πιό ἐπιτακτικά
καί ἐπίκαιρα, ζητώντας ἀπαντήσεις
καί θέτοντας ὅλους μας ἐνώπιον
τῶν εὐθυνῶν μας.
Ἄλλοι λαοί, λέει σύγχρονος
διανοούμενος, κυνηγοῦν νά βροῦν
κάποιο ἔρεισμα, αἴσθημα ὑπεροχῆς. Ἐμεῖς, συνεχίζει, ἀναζητοῦμε μόνο ὅτι μᾶς κάνει ὅμοιους μέ
αὐτό πού εἶναι ἔξω ἀπό ἐμᾶς καί
ὄχι μέ τόν ἑαυτό μας. Καί καταλήγει: «Ἔχει φοβερές παρενέργειες
ἡ ἀφετηριακή ἄρνηση τῆς ταυτότητας». «Ἄς σοβαρευτοῦμε λοιπόν»,
γιά νά χρησιμοποιήσω λόγια της
συνέντευξης, καί ἄς ἀφήσουμε τά
ὄντως… «εὐτράπελα», καθώς οἱ
παρενέργειες ἀπό τήν ἄρνηση τῆς
ταυτότητάς μας θά μᾶς ὁδηγήσουν,
ὡς Ἔθνος, σέ ἀφανισμό.
Μέ ξεπερνᾶ, ὁμολογῶ, τό γεγονός νά πιστέψω ὅτι αὐτός εἶναι
ὁ στόχος!!
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Τάδε λέγει Κύριος...*
τεράστιο τεχνικὸ ἔργο της.
Ἔντονη καὶ ἡ ἀντιπαράθεση στὴν ἀλαζονικὴ
πυργοποιΐα ἡ ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου μὲ τὴ δωρεὰ
τοῦ Παράκλητου.
«Γλῶσσαι» ποτὲ συνεχύθησαν διὰ τὴν τόλμην
τῆς πυργοποιΐας· «Γλῶσσαι» δὲ νῦν ἐσοφίσθησαν διὰ τὴν δόξαν τῆς Θεογνωσίας. Ἐκεῖ κατεδίκασε Θεὸς τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι. Ἐνταῦθα
ἐφώτισε ὁ Χριστὸς τοὺς ἁλιεῖς τῷ πνεύματι...».
(Τροπάριο Ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς).

«Ἐκχεῶ ἀπὸ τοὺς πνεύματός
μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα καὶ προφητεύσουσιν... Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ
πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ... καὶ
ἔσται πὼς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται
τὸν Κύριον σωθήσεται».
(Προφ. Ἰωὴλ 3, 1-3).

Η

Πεντηκοστὴ στὴ γλώσσα τῆς
Ὀρθοδόξου Ὑμνολογίας εἶναι ἡμέρα «βιαίας πνοῆς»
καὶ «πυρίνων γλωσσῶν».
Εἶναι ἡ ἑορτὴ καὶ ἡμέρα παραδόξων καὶ μεγάλων πνευματικῶν γεγονότων καὶ μηνυμάτων
πρὸς τὰ ἔθνη καὶ τοὺς λαοὺς τῆς
Γῆς. Εἶναι ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Παρακλήτου καὶ ἡ ἀνακαίνιση τοῦ
κόσμου.
Ἔντονη, ἐπίμονα ἔντονη,
παρουσιάζεται στὴν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς, ἡ ἀναφορὰ στὴν
πυργοποιΐα τῆς Βαβὲλ καὶ στὴ
«σύγχυση» τῶν γλωσσῶν, ποὺ
τὴν ἀκολούθησε σὰν τιμωρία γιὰ
τὴν ἀλαζονεία, ποὺ σχεδίασε τὸ

Ὁ Θεὸς τῆς χριστιανικῆς Ἀποκάλυψης δὲν εἶναι τὸ «φθονερὸ θεῖον» τῶν ἀρχαίων προγόνων
μας καὶ δὲν ἐκδικεῖται, ὅπως κακῶς ἑρμηνεύεται
στὰ λαϊκά μας κηρύγματα.
Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ ἔχει δώσει προκαταβολικὰ τὴν ἐντολὴ καὶ συγκατάθεσή του στὴν
πρόοδο καὶ «Θέωση» τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ὅμως
ὁ ἄνθρωπος περνᾶ μὲ ἀσέβεια τὰ ὅριά του καὶ
αὐτοθεοποιεῖται τότε ὁ ἴδιος καὶ αὐτοτιμωρεῖται.
«Κάθε φορὰ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἰσχυρίστηκε
ὅτι εἶναι Θεὸς ξαναμπῆκε στὴ θέση του. Κατέληξε στὴν αὐτοκτονία καὶ τὴν ἀπελπισία». (Π.
Τίλλιχ).
Καὶ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἰσχυρίστηκε
μὲ χίλιους τρόπους ὅτι εἶναι Θεός.
Ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος ἀνακήρυξε τὸν ἑαυτό
του Θεό. Αὐτὸς ἐδήλωσε μὲ τὴ γλώσσα τῆς Χουμανιστικῆς θετικιστικῆς του ἐπιστήμης «ὅτι Θεὸς
δὲν ὑπάρχει».
«Ἀφοῦ ὁ Θεὸς δὲν ὑπάρχει, τότε ἐγὼ εἶμαι ὁ
Θεὸς» (Ἰ. Πόποβιτς).
Ἡ ἐποχή μας, λοιπόν, ποὺ ἐπαναλαμβάνει τὴν
ἀλαζονεία τῆς πυργοποιΐας, ὁδηγεῖται σίγουρα καὶ
στὴν αὐτοτιμωρία της. Ἤδη οἱ προφῆτες, ὄχι τῆς
Π. Διαθήκης, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ
τὰ τεχνολογικὰ ἐργαστήρια τῶν καιρῶν μας,
* Ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη
«Μηνύματα Εὐθύνης καὶ Ἀφύπνισης», ἀνατύπ. Χανιά 2015.

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

69 * Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2021 ....

7

προειδοποιοῦν γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ
κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου.
Πέρα ὅμως ἀπὸ τὶς προφητικὲς αὐτὲς
φωνὲς καὶ τὰ κατεστημένα τῶν καιρῶν, τὰ
σημεῖα τῆς καταστροφῆς εἶναι μπροστὰ
στὰ μάτια μας καὶ πληθαίνουνε καθημερινά.
Ὁ καπνὸς τοῦ Τσερνομπὶλ ποὺ ἁπλώθηκε σὰν δαίμονας ὀλέθρου στὶς 26 τοῦ
φετεινοῦ Ἀπρίλη -μολύνοντας τὴ Μήτρα
τῆς γῆς καὶ τὴ μήτρα τοῦ ἀνθρώπου, σὲ
μιὰ μεγάλη ἔκταση τοῦ κόσμου- δίνει μιὰ
ἀμυδρὴ εἰκόνα τῆς καταστροφῆς ἀπὸ ὡρισμένα ἐπιστημονικὰ καὶ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα.
Καὶ πέρα ἀπὸ τὰ ραδιενεργὰ σύννεφα
καὶ τὰ ἄλλα τρομερὰ φονικὰ σύνεργα
ποὺ ἔχει ἑτοιμάσει γιὰ τὴ φυσική του
αὐτοκαταστροφὴ ὁ σύγχρονος «ὑπεράνθρωπος», ὑπάρχουν καὶ τὰ ὅπλα τοῦ
πνευματικοῦ του θανάτου. Τοῦ ἱστορικοῦ
καὶ πολιτιστικοῦ θανάτου.
Ὁ μηδενισμός, ἡ ἄρνηση, ὁ ἀναρχισμός, ὁ Σοδομισμός, ἡ ἀθεΐα καὶ ἄλλες παρόμοιες διαστροφές, ἑτοιμάζουν μὲ τρομακτικὴ δραστικότητα τὸν ἠθικὸ θάνατο τῆς
ἀνθρωπότητας.
Καὶ εἶναι ἱστορικὴ καὶ ἠθικὴ νομοτέλεια ὅτι: Ἡ ἠθικὴ ἀποσύνθεση ἀνθρώπων καὶ λαῶν ἀκολουθεῖται πάντα ἀπὸ
πολιτικὴ καὶ πολιτιστικὴ καταστροφή.
Οἱ λίγοι σοφοὶ καὶ δίκαιοι τῶν καιρῶν
μας καταγγέλλουν τὴ λαθεμένη πορεία τοῦ
σημερινοῦ ἀνθρώπου καὶ ζητοῦν μετάνοια
καὶ μεταστροφή.
Οἱ ψευδοπροφῆτες ὅμως τῆς «εὐημερίας» μὲ τὰ οἰκονομικά των προγράμματα
καὶ τὰ τεχνολογικά των ἀντίμετρα ἀπατοῦν τοὺς λαοὺς καὶ χαίρονται γι᾽ αὐτὴ
τὴν καταστροφή, γιατί ἔτσι θὰ πουλήσουν
πλειὸ εὔκολα τὶς ψευδοσωτηρίες των.
Καὶ ὅσοι θρηνολογοῦν γιὰ τὸν κίνδυνο
τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς εἰρήνης, φαίνεται
πὼς δὲν εἶδαν ἀκόμη τὸ μέγα τραγικὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί
ὅταν πεθαίνει ὁ Θεὸς -αὐτὸ λέγεται καὶ
γράφεται σήμερα- σημαίνει πὼς πεθαίνει
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ὁ ἄνθρωπος.
Καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν θρησκειῶν κάθονται κλεισμένοι καὶ φοβισμένοι στὸ
Ὑπερῶον τοῦ Μυστικισμοῦ των ἢ συζητοῦν γιὰ τὸ κύμινο καὶ τὸν ἄνηθο. Τὸ
πνεῦμα τῆς γῆς, τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου
φαίνεται πὼς μολύνθηκε καὶ σκοτίστηκε.
Ἔγινε μαῦρος καπνὸς καὶ ἀτμίδα καπνοῦ
γιὰ νὰ συσκοτίζει καὶ νὰ ἀποπνίγει τὸν
ἐμπνευστή του.
Χρειαζόμαστε
λοιπὸν
καινούργιο
πνεῦμα; Καὶ 'δῶ ἔρχεται ὁ προφητικὸς
λόγος τῆς Πεντηκοστῆς: «Ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ
πνεύματός μου», λέγει ὁ Θεὸς μὲ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου.
Χρειαζόμαστε ἕνα καινούργιο πνεῦμα,
ποὺ θἆναι φωτισμένο ἀπὸ τὸ ἡγεμονικὸ
Ἅγιο Πνεῦμα.
Χρειαζόμαστε τὸ πνεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ 33 μ.Χ., ποὺ φώτισε Ἀποστόλους
καὶ λαοὺς καὶ ἀνάστησε τὸν ξεπεσμένο
Ἑλληνορωμαϊκὸ κόσμο τῆς ἀρχαιότητας
κάνοντάς τον «καινὴ κτίση», χρυσὸ αἰῶνα
τῆς τότε ἐποχῆς.
Τάδε λέγει Κύριος:
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας εἶπαν
ὅ,τι εἶχαν νὰ ποῦν. Τώρα φαίνεται πὼς
εἶναι καιρὸς νὰ μιλήσει πάλι ὁ Θεός. Κι
ὁ Θεὸς ὁμιλεῖ πάντα μὲ πύρινες γλῶσσες. Μὲ σημεῖα: Καὶ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι ὁρατὰ καὶ συγκλονιστικά.
Ζητοῦνται νέοι Ἀπόστολοι καὶ μαθητές, ποὺ θὰ πάρουν πάλι τὸ πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ ἀπὸ τὸ στόμα του γιὰ νὰ μπολιάσουν τὸ χαλασμένο ἀνθρώπινο πνεῦμα καὶ
νὰ ἀναπλάσουν τὸ μελλοθάνατο κόσμο τῆς
ἐποχῆς μας σὲ νέα ἀνθρωπότητα: Σὲ κόσμο ζωῆς καὶ εἰρήνης.
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(Πεντηκοστὴ 1986).
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Τά Ὀνομαστήρια τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Κ

ατά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα
ἄγει τά σεπτά Ὀνομαστήριά Του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ὁ Ὁποῖος χάριτι Θεοῦ συμπληρώνει τό τρέχον ἔτος 30 ἔτη πολυκάρπου, φωτεινῆς
καί ἀειθαλοῦς Πατριαρχίας. Στό πανευφρόσυνο
αὐτό ἐκκλησιαστικό γεγονός τῆς ἑορτῆς τοῦ Προέδρου τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας συνήχθησαν
εἰς τό Σεπτό Οἰκουμενικό Κέντρο ἀντιπροσωπεῖες
Ἐκκλησιῶν, ἐκπρόσωποι Κρατῶν καί Κυβερνήσεων, Μοναστικά τάγματα καί Ἀδελφότητες, ἄρχοντες
ὀφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν τέκνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀπό ὅλη τήν οἰκουμένη γιά νά
ὑποβάλλουν σεβάσματα καί νά εὐχηθοῦν εἰς τόν
Ἡγούμενο τῆς Ὀρθοδοξίας τό εἰς «Πολλά ἔτη»! Ὁ
Παναγιώτατος τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς εἰς
τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν δέ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τόν
Πάνσεπτο Ἱ. Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Ὡς σημείωσε εἰς τόν λόγο Του: «Ἀπό τοῦ μαρτυρικοῦ
τούτου Θρόνου, αἰσθανόμεθα ἀδήριτον τήν ἱεράν
ὑποχρέωσιν ὅπως διακονῶμεν ἔργοις καί λόγοις
τάς ἱερᾶς της Ἐκκλησίας ὑποθέσεις διά τῶν ἰδιαιτέρων εὐθυνῶν τάς ὁποίας ἐκληροδότησεν εἰς ἡμᾶς,
εἰς τόν ἑκάστοτε Κωνσταντινουπόλεως, ἡ καθηγιασμένη πρᾶξις καί ἡ τῆς θεωρίας ἐπίβασις τῶν Ἁγίων
Πατέρων... Ἔχομεν καί ἀναγνωρίζομεν ὅτι ἔχομεν
μοναδικάς εὐθύνας παρ' Ὀρθοδόξοις ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ κύκλοθεν τάς
θεωροῦν ὡς προνόμια διά τοῦτο καί ἐζήλωσαν τήν
φαινομενικήν ἀναστάσιμον δόξαν, ἀγνοοῦντες τόν
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Γολγοθᾶν τοῦ νά διακονῇ κανείς τήν Ἀλήθειαν
μέ οἱονδήποτε κόστος. Δέν ὑπεισερχόμεθα εἰς
διάλογον ἐπί τῶν αὐτονοήτων καί πατροπαραδότων. Δέν διαπραγματευόμεθα τάς εὐθύνας τοῦ
Θρόνου μας. Δέν παραιτούμεθα ἀπό αὐτάς. Δέν
τάς ἀπεμπολοῦμεν. Δέν θά ἐπιτρέψωμεν τήν
ἀλλοτρίωσιν τῆς εὐλογημένης ἐκκλησιολογίας
ὅπως αὕτη περιγράφεται εὐθαρσῶς εἰς τά κείμενα τῆς ἱστορίας μας. Δέν θά ἐπιτρέψωμεν τήν συγκατάβασιν, τήν οἰκονομίαν, τήν εὐγένειαν, τάς
μερικάς φιλόφρονας ὑποχωρήσεις, τάς ἐνεργείας τοῦ περασμένου αἰῶνος, εἰς τάς ὁποίας ἀτυχῶς προέβησαν τινές τῶν πρό ἡμῶν, μέ ὄνειρον
μίαν ἑνότητα, μακράν, ὅμως, τῆς αὐθεντικῆς καί
παλαιᾶς ἐκκλησιολογίας. Δέν θά ἐπιτρέψωμεν
νά ἀνατρέψουν ὅ,τι τό πανίερον ὠκοδόμησεν ἡ
Πρόνοια τοῦ Θεοῦ διά τόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον. Κωνσταντινουπόλεως ἴσον θυσία,
εὐθύνη, ἀκένωτος προσφορά, ὄχι, ἐντούτοις,
παίγνιον εἰς τά περιστασιακά συμφέροντα καί
τάς καιροσκοπικάς διαθέσεις ἑκάστης ἱστορικῆς
συγκυρίας». Τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐκπροσώπησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὡς ἐπικεφαλῆς, μετά
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερροννήσου κ. Γερασίμου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Προδρόμου καί τοῦ Νομικοῦ καί Ἄρχοντος τῆς Α.τ.Χ.Μ.Ε. κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη.
Τόν Παναγιώτατο προσφώνησε καταλλήλως ὁ
ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, μεταφέρων τά σεβάσματα, τήν ἀφοσίωση καί τήν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὑποβάλλοντας ἐπισήμως καί
τόν φάκελο τοῦ αἰτήματος γιά τήν ἐγγραφή τοῦ
ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐμενίου Σαριδάκη
εἰς τό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὁ π. Εὐμένιος ὑπῆρξε ὁ ἱερομόναχος ἐκεῖνος
ὁ ὁποῖος διηκόνησε τόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν
Λεπρό καθ' ὅλα τά ἔτη τῆς παραμονῆς του εἰς
τόν ἀντιλεπρικό σταθμό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας εἰς
τό Αἰγάλεω. Εις τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό
μας Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, ταπεινῶς
καί υἱκῶς εὐχόμεθα τό:
ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»!
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Χαιρετισμός τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικο
εἰς διαδικτυακό ἐπετειακό διήμερο γιά τήν Ἁγία
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οῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α΄
α καί Μεγάλη Σύνοδο (ΟΑΚ, 25-26 Ἰουνίου 2021)
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ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Χατζηνικολάου

Στίς 18 Φεβρουαρίου 2021 Κλῆρος καί
λαός τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου μέσα σέ κλῖμα ὀδύνης καί
βαθύ πόνου προέπεμψε στήν αἰωνιότητα ἕνα
ἀπὀ τούς ἀξιολογότερους Κληρικούς της,
τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰγνάτιο Χατζηνικολάου.
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος
Χατζηνικολάου γεννήθηκε ἀπό Μικρασιᾶτες γονεῖς στά Χανιά τό 1933. Μεγάλωσε
σέ ἕνα σπίτι πού τό διέκρινε ἡ βαθιά πίστη
καί εὐσέβεια καί αὐτό ὁδηγεῖ ἀπό πολύ χωρίς τά βήματά του στό Μοναχισμό. Φοιτᾶ
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης καί στή
συνέχεια ὁλοκληρώνει τίς σπουδές του στό
Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν του καί
ἀφοῦ ὑπηρέτησε τήν στρατιωτική του θητεία
ὡς στρατιώτης-Θεολόγος στή V Mεραρχία
Κρήτης ἔθεσε τόν ἑαυτό του στήν ὑπηρεσία
τῆς Ἐκκλησίας. Στίς 7 Ὀκτωβρίου1960 χειροτονεῖται Διάκονος καί στίς 30 Ὀκτωβρίου
1960 Πρεσβύτερος ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο
Γαλανάκη.
Τήν 1η Νοεμβρίου 1960 διορίζεται κανονικός Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ραβδοῦχα
Κισάμου ἐνῶ παράλληλα ὑπηρετεῖ ὡς Καθηγητής Θεολόγος στό Γυμνάσιο Παλαιοχώρας καί στηρίζοντας μέ ὅλες του τίς δυνάμεις
τό ποιμαντικό ἔργο τοῦ Πνευματικοῦ του
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Πατέρα κυροῦ Εἰρηναίου ἀναλαμβάνει τήν Διεύθυνση τοῦ νεοσύστατου τότε Ἐκκλησιαστικοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων Παλαιοχώρας.
Τό 1962 μέ ὑποτροφία μεταβαίνει στή Γαλλία γιά μεταπτυχιακές σπουδές Θεολογίας καί Φιλολογίας (Τμῆμα Ψυχολογίας
καί Κοινωνιολογίας) στό Πανεπιστήμιο τῆς LYON τῆς Γαλλίας.
Κατά τό διάστημα αὐτό (1962-1965) ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημέριος
τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων Port Salin de Giraux.
Μετά τήν ἐπιστροφή του στήν Κρήτη διακονεῖ τήν Ἐνορία
Βουκολιῶν καί στήν συνέχεια τήν Ἐνορία Δελιανῶν ὅπου παρέμεινε μέχρι τό 1986. Διετέλεσε ἐπί δεκαετίαν καί πλέον Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς,
ἀλλά προσφέρε τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες του καί στήν ἐκπαίδευση σάν Καθηγητής, σάν Γυμνασιάρχης τοῦ 2ου Γυμνασίου Κισάμου, σάν Γυμνασιάρχης τοῦ Γυμνασίου Σούδας καί στή συνέχεια
σάν Λυκειάρχης τοῦ Λυκείου Σούδας. Στηρίξε τό πολύπλευρο
ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης μέ ὅλες του τίς δυνάμεις σάν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ της Συμβουλίου καί ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου.
Ἀπό τό 2005 ἕως καί τήν κοίμησή του διακονήσε μέ ἰδιαίτερο
ζῆλο τίς Ἐνορίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ὡς Ἱεροκήρυκας.
Ἰδιαίτερα πλούσια εἶναι καί ἡ συγγραφική του δραστηριότητα. Ἔχει συγγράψει εἴκοσι ἕξι βιβλία. Ὑπῆρξε τακτικός ἀρθρογράφος καί συνεργάτης σέ τοπικές ἐφημερίδες, περιοδικά, τοπικά καί μή, τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μας «Χριστός &
Κόσμος», καί μέλος Λογοτεχνικῶν Σωματείων. Τό 2009 ἀνεκηρύχθη μέλος, μετά σχετικοῦ Διπλώματος, τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας «THEA ATHINA».
Παρά τίς πολλές δοκιμασίες καί τά προβλήματα ὑγείας πού
ἀντιμετώπιζε ἦταν πάντα εὔχαρις καί ἐγκάρδιος πρός ὅλους.
Στάθηκε μέ εὐαισθησία καί ἀγάπη πλάι στόν ἄνθρωπο κάθε ἡλικίας, ἰδιαίτερα ὅμως ἀγκάλιασε μέ πατρική στοργή καί τρυφερότητα τό νέο. Αὐτό καταθέτουν οἱ στρατιές τῶν μαθητῶν του.
Καί δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού ὁμολογοῦν καί ἀναγνωρίζουν ὅτι
κατάφεραν νά ὁλοκληρώσουν τίς σπουδές τους καί νά προχωρήσουν στή ζωή μέ τή δική του στήριξη ὑλική καί ἠθική.
Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐκτιμώντας τήν προσφορά του στήν Ἐκκλησία, τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τό 1992.
Ἡ Θεία χάρις τόν ἐπροίκησε πλουσιοπάροχα μέ πολλά τάλαντα. Καί μέ πολύ κόπο καί ἱδρῶτα, μέ δάκρυα καί προσευχές, μέ
θυσίες καί αὐταπάρνηση τά μετέτρεψε σέ ἀγάπη καί προσφορά.
Στάθηκε καλός λειτουργός, ἐμπνευσμένος Παιδαγωγός, φλογερός Κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, καλός Σαμαρείτης. Γι’ αὐτό τόν
εὐχαριστοῦμε πού μέ τή βιωτή του στάθηκε πρώτυπο ἱερωμένου
καί ἀνθρώπου. Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τίς ἀμέτρητες στρατιές του
ἀπό τήν Παλαιόχωρα στό Κολυμβάρι καί τό Καστέλλι, ἀπό τά
Χανιά στά Δελιανά καί τήν Κάντανο γιά νά λειτουργήσει, νά διδάξει, νά κηρύξει καί εὐχόμεθα τώρα νά ἀναπαυθεῖ στήν χορεία
τῶν ἀπ’αἰῶνος δικαίων.
Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Ἑορτή Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ
στήν γενέτειρά Του

καί τῆς Θείας Λειτουργίας: «ὑπέρ ὑγείας καί
ἀναρρώσεως πάντων τῶν ἀσθενούντων ἐκ
τῆς πανδημίας, τῶν ἰατρῶν, νοσηλευτῶν καί
διακόνων τῆς ὑγείας καί ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν τῶν ἐκ τῆς πανδημίας ταύτης
τελειωθέντων». Ἐπειδή ὑπάρχει ἐνδιαφέρον
στήριξης τῆς προσπάθειας ὁλοκλήρωσης τῶν
ἀπαραίτητων κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ
προσκυνήματος ἀνακοινώθηκε, ἐκ τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ εἰδικός Τραπεζικός λογαριασμός στήν Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος:
GR4301103900000039029609078 γιά ὅσους
ἐπιθυμοῦν νά συμβάλουν στήν εὐλογημένη
αὐτή προσπάθεια.

Θεοφάνεια στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Τόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό, τόν μεγάλο καί
οἰκουμενικό Ἅγιο, ὁ ὁποῖος στούς χαλεπούς
καιρούς μας γίνεται αἰτία καί πηγή ἀνακούφισης, στήριξης καί ἐνδυνάμωσης ἀναρίθμητων,
ἀνά τήν Ὀρθοδοξία ψυχῶν, ἑόρτασε ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας, στήν γενέθλιο γῆ τοῦ Ὁσίου, τό
ὄμορφο Συρικάρι, καστανοχώρι τῆς Ἐπαρχίας
Κισάμου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος προεξῆρχε τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ
ἑόρτιου διημέρου. Πανηγυρικός Ἑσπερινός,
Ἱερά Παράκλησις, Θεία Λειτουργία, Μεθεόρτιος Ἑσπερινός μετά Ἱερᾶς Παρακλήσεως. Καθ’
ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, ὡς ἐπίσης καί τήν
Θεία Λειτουργία, μνημονεύθηκαν τά χιλιάδες ὀνόματα (ὑπέρ ὑγείας καί ἀναπαύσεως)
πού ἔχουν σταλεῖ ἀπ’ ὅλη τήν οἰκουμένη καί
ἔχουν καταγραφεῖ στήν παρρησία τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου·
ὀνόματα πλείονα τῶν 15.000. Ἐπιπροσθέτως,
ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, Ἐπίσκοπός μας ἀνέπεμψε δέηση,
τόσο κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅσο
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Θείας Ἐπιφανείας ἑορτάστηκε καί στήν Ἱ. Μητρόπολή μας,
μέ ἐπίκεντρο τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό,
ὅπου προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος. Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναγνώσθηκε Συνοδική Ἐγκύκλιος
τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀναφορά στό μήνυμα καί νόημα τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς. Στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας ὁ Ἐπίσκοπός μας τέλεσε τήν
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Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, εὐχόμενος
ὅπως: «τό φῶς τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλπίδας πού
ἐκπέμπει ἡ σημερινή μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή,
καθώς ἡ ἀποκάλυψη, ἡ φανέρωση τῆς Ἁγίας
Τριάδας, βεβαιώνει ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί μας
ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας, αὐτό λοιπόν τό
φῶς τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ζωῆς νά
φωτίζει καί νά καθοδηγεῖ τόν βηματισμό τῆς
ἀνθρωπότητας», κατέληξε εὐχόμενος «φωτεινό, χαρούμενο, ὑγιεινό, καρποφόρο παρά Θεοῦ
τό νέο ἔτος». Λόγῳ τῶν ἰσχυόντων ὑγειονομικῶν μέτρων δέν τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στίς θάλασσες καί τά
λιμάνια τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας.

ζα τῆς Μονῆς καί τό Ἐκθετήριο. Ἡ Πτέρυγα πού
χρηματοδοτεῖται ἀπό τήν Περιφέρεια Κρήτης
θά στεγάσει τά ἐργαστήρια τῆς Ἱ. Μονῆς: (Ἁγιογραφεῖο, Ἱεροραφεῖο, Κέντημα, Κηροπλαστεῖο, Λιβάνι, κ.ἄ.), δίδοντας εἰς τήν Ἀδελφότητα τήν δυνατότητα νά μπορεῖ νά ἀναπτύξει
ἀκόμα περισσότερο τά διακονήματά της. Θερμά εὐχαριστοῦμε τόν Περιφερειάρχη Κρήτης
κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη. Καλοῦμε ὅλους νά
ἀγκαλιάζουν τίς ὅπου γῆς Ἱερές Μονές καί νά
στηρίζουν τίς μοναστικές Ἀδελφότητες, καθώς ἀποτελοῦν ἀσφαλῆ καί ὑγιῆ προπύργια
καί φυλάκια τῆς πίστεώς μας», κατέληξε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἡ Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδοτεῖ
τήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς
Παρθενῶνος Κισάμου

Ὁ Ὅμιλος Βαρδινογιάννη
στηρίζει τό Ἀννουσάκειο

Προγραμματική σύμβαση ἀνάμεσα στήν Ἱ.
Μητρόπολή μας καί τήν Περιφέρεια Κρήτης
γιά τήν χρηματοδότηση ἀνακαίνισης Πτέρυγας τῆς γυναικείας, Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος, ὑπεγράφη μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου
Ἀρναουτάκη. Λόγῳ τῶν ἰσχυόντων μέτρων
προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἡ σύμβαση
ὑπεγράφη στά γραφεῖα τῶν προαναφερομένων, ἄνευ φυσικῆς παρουσίας προσώπων.
Πρόκειται περί χρηματοδότησης ἀποκατάστασης Πτέρυγας τῆς Ἱ. Μονῆς Παρθενῶνος,
προϋπολογισμοῦ 200.000,00€. Ὅπως δήλωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας: «Ἡ ἱστορική γυναικεία Ἱ.
Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος, εὑρισκόμενη στόν λόφο τοῦ Καστελλίου, ἀφιερωμένη
εἰς τήν Θεοτόκο Μαρία, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀνακαινίζεται ἐκ θεμελίων καί ἐξωραΐζεται. Ἤδη ἔχουν ἀνακαινιστεῖ 2
Πτέρυγες, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν κελιά τῶν
Ἀδελφῶν, τό Ἀρχονταρίκι, τήν ἐπίσημη Τράπε-
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Ὁ Ὅμιλος Βαρδινογιάννη συνεχίζει τήν διαχρονική καί οὐσιαστική, στήριξή του στό προνοιακό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Τήν φορά αὐτή ἀνταποκρινόμενος σέ αἴτημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Ἀμφιλοχίου, Προέδρου τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, προσέφερε πέντε (5) τόνους
πετρελαίου θέρμανσης γιά τήν κάλυψη μέρους
τῶν ἀναγκῶν θέρμανσης τοῦ Ἱδρύματος. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τίς πολλές καί εὐγνώμονες εὐχαριστίες του
πρός τόν Ὅμιλο Βαρδινογιάννη καί ἰδιαίτερα
πρός τόν κ. Βαρδῆ Ἰ. Βαρδινογιάννη. «Ἡ εὐγενής καί ἄμεση ἀπόκριση τοῦ κ. Βαρδῆ Ἰω. Βαρδινογιάννη εἰς τό αἴτημά μας, τρανή ἀπόδειξη
τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας, ἀρχοντιᾶς, ἀνθρωπιᾶς καί ἀλληλεγγύης πού χαρακτηρίζει
τόσο τόν ἴδιο, ὅσο καί τόν Ὅμιλο Βαρδινογιάννη στό σύνολό του, ἡ ἄμεση ἀπόκρισή του δέν
συμβάλλει μόνο στήν θαλπωρή καί ζεστασιά

.... « ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

69 * Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2021

τῶν ἀναγκεμένων συνανθρώπων μας πού περιθάλπονται, φροντίζονται καί φιλοξενοῦνται
στίς ἐγκαταστάσεις τῶν 4.500 τ.μ. τοῦ Ἱδρύματος, ἀλλά ζεσταίνει τίς ψυχές καί τίς καρδιές
ὅλων μας, καθώς νιώθουμε ὅτι στόν ἀγώνα
καί τήν ταπεινή μας προσπάθεια ἀνακούφισης
τοῦ ἀνθρώπινου πόνου δέν εἴμεθα μόνοι ἀλλά
βρίσκουμε συγκηρυναίους καί συνοδοιπόρους.
Εὐχαριστώντας ἀπό καρδιᾶς τόν ἐκλεκτό αὐτό
γόνο τῆς Κρήτης καί γι' αὐτή του τήν εὐεργεσία, εὐχόμεθα τό φωτεινό του παράδειγμα νά
βρίσκει καί ἄλλους μιμητές», σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ἑορτή Παναγίας Παραμυθίας
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Τήν σύναξη τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας ἑόρτασε ἡ
Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος, καθώς πιστό ἀντίγραφό Της φυλάσσεται εἰς τήν
Ἱ. Μονή· εὐλογία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, ὅπου εὑρίσκεται καί ἡ θαυματουργός
Εἰκόνα Της. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος τέλεσε, ἀφ' ἑσπέρας, νυκτερινή Θεία
Λειτουργία, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα τήν Ἱερά
Παράκλησή Της. «Εὐγνώμονα εὐχαριστοῦμε
τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ καί τήν εὐλογημένη
συνοδεία του πού, δῶρο πολύτιμο καί ἀκριβό,
προσέφεραν πιστό ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς καί
θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας σέ τοῦτο τό ἱερό παλλάδιο, ἀφιερωμένο εἰς τήν Θεοτόκο Μαρία. Δόξα τῷ Θεῶ καί
διά τούτη τήν μεγάλη εὐλογία καί εὐεργεσία
Του!», ἀνέφερε Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος τόσο
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κατά τήν νυκτερινή Θεία Λειτουργία, ὅσο καί
κατά τήν Ἱερά Παράκληση ἀνέπεμψε δέηση,
ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος· «ὑπέρ ἀναρρώσεως τῶν ὑπό τῆς πανδημίας κατατρυχομένων
ἀδελφῶν ἡμῶν, ἐνισχύσεως καί φωτισμοῦ
τῶν ἰατρῶν, νοσηλευτῶν καί διακόνων τῆς
ὑγείας».

Ἐμβολιασμοί ἐνάντια στόν Covid-19
στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη δόση ἐμβολιασμῶν κατά τῆς πανδημίας Covid-19 στούς
ἐνοίκους καί τό προσωπικό τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
ἀπό τήν Κινητή Ὁμάδα Ὑγείας, (ΚΟΜΥ) Χανίων
τοῦ ΕΟΔΥ, σέ εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο στίς
ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύματος. Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐμβολιασμοῦ παρευρέθηκε διεπιστημονική Ἰατρική ὁμάδα γιά τήν διασφάλιση τῆς
ὁμαλῆς ἐξέλιξης τῆς διαδικασίας, πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς Ἰατρούς Ὄλγα Βουλγαράκη,
Πνευμονολόγο, Ἐπιστημονική Διευθύντρια τοῦ
Ἀννουσάκειου, Εἰρήνη Σχοινιωτάκη, ΩΡΛ, Νικόλαο Ροδολάκη, Καρδιολόγο, Ἰωάννη Γκέκα, Φυσίατρο, Ἐπιστημονικό Διευθυντή τοῦ Κέντρου
Ἀποθεραπείας Ἀποκατάστασης, «Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων» τοῦ Ἀννουσάκειου, τηρουμένων ὅλων
τῶν πρωτοκόλλων, ἐνῶ εἶχαν ληφθεῖ ὅλα τά
ἀναγκαῖα μέτρα σέ περίπτωση ἐκδήλωσης ἀλλεργικῆς ἀντίδρασης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, δήλωσε: «Ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς
λοιμικῆς αὐτῆς νόσου τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἔλαβε ὄχι μόνο τά
προβλεπόμενα, ἀπό τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες,
μέτρα προστασίας ὑγείας τῶν ἐνοίκων καί τοῦ
προσωπικοῦ, ἀλλά καί ἐπιπρόσθετα. Ἐγκατέ-
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στησε ἰδιωτική ἀσφάλεια (security) γιά πλήρη
ἔλεγχο τῶν προσερχόμενων στό Ἵδρυμα, προμηθεύτηκε εἰδικές συσκευές γιά ἀπολυμάνσεις παπουτσιῶν, εἰδικά ἐμποτισμένα χαλιά
στίς εἰσόδους τοῦ Ἱδρύματος, πραγματοποιεῖ
σέ τακτά διαστήματα πιστοποιημένες ἀπολυμάνσεις τῶν 4.500 τ.μ. ἐγκαταστάσεων τοῦ
Ἱδρύματος κ.ἄ. Γιά ὅλους ἐμᾶς τούς ἔχοντες
τήν εὐθύνη ἀποτελεῖ προτεραιότητα μεγίστης
καί ὑψίστης σημασίας ἡ διαφύλαξη τῆς ὑγείας τόσο τῶν ἐνοίκων ὅσο, καί τοῦ προσωπικοῦ
του Ἱδρύματος. Νιώθουμε τήν ἀνάγκη ὅπως
ἐκφράσουμε θερμές εὐχαριστίες σέ ὅλο τό Διοικητικό, Ἰατρικό, Νοσηλευτικό καί Βοηθητικό
προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο μέ ὑψηλό
αἴσθημα εὐθύνης συμβάλλει στήν διαφύλαξη
τῆς δημόσιας ὑγείας δείχνοντας παράλληλα
ἰδιαίτερη εὐαισθησία στίς ἀνάγκες τῶν περιθαλπομένων τοῦ Ἱδρύματος, ὡς καί σέ ὅλους
τούς ἐπαγγελματίες ὑγείας τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, (Ἰατρικό, Νοσηλευτικό, Βοηθητικό προσωπικό, κ.λ.π.), πού ὅλη αὐτή τήν
περίοδο τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης ἐπιτελοῦν
ἔργο Ἐθνικῆς σημασίας. Ξεχωριστά δέ τό Κέντρο Ὑγείας Κισάμου, τήν ἄξια Διευθύντριά
του Ἰατρό κ. Νικολακάκη Λίτσα, ὡς καί ὅλο τό
προσωπικό του γιά τήν ἐπωφελῆ συνεργασία
καί συνεισφορά τους».

Ἡ ἑταιρεία Σ. Κασιμάτης & ΣΙΑ
στηρίζει τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Σέ κίνηση συμβολικοῦ καί οὐσιαστικοῦ χαρακτήρα προέβη ἡ ἑταιρεία Σ. Κασμιάτης & Σια
Α.Ε., προσφέροντας στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας δέκα χιλιάδες
(10.000) προστατευτικά καλύμματα προσώπου (μάσκες) μιᾶς χρήσεως γιά τήν κάλυψη
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ἀναγκῶν τῶν ὠφελουμένων καί ἐργαζομένων
στίς δομές καί δράσεις τοῦ Ἱδρύματος. Πρόκειται γιά πιστοποιημένες μάσκες (ΕΝ ISO), μέ
3 στρώσεις ὑφαντοῦ πολυπροπυλενίου, διασφαλίζοντας 98% ἀποτελεσματικότητα στή
μή διήθηση βακτηρίων, ἄνετη ἀναπνοή, χωρίς
λάτεξ καί ἴνες ἀπό ὑαλοβάμβακα. Τό ὑλικό, ἐκ
μέρους τῆς ἑταιρείας, παρέδωσε ὁ κ. Ἐλευθέριος Κασιμάτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ὁ
Διοικητικός Διευθυντής, Αἰδεσ. Πρωτοπρ. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιος Ἀρετάκης
καί ἀντιπροσωπεία ἐκ τοῦ Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ παρέλαβαν τό ὑλικό. Ἐπ' εὐκαιρίᾳ ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος σημείωσε: «Πολλές οἱ εὐχαριστίες μας πρός τήν ἑταιρεία Σ. Κασμιάτης & ΣΙΑ Α.Ε. γιά τήν εὐγενῆ
χορηγία καί προσφορά δέκα χιλιάδων (10.000)
προστατευτικῶν καλυμμάτων προσώπου (μασκῶν) μιᾶς χρήσεως, πιστοποιημένων σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τοῦ Ε.Ο.Φ. Πολύτιμο
καί ἀπαραίτητο ὑλικό τό ὁποῖο θά καλύψει
ζωτικές ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος. Εὐχαριστοῦμε διότι μᾶς βοηθοῦν νά θωρακίσουμε, ἀκόμα
περισσότερο, τά πρόσωπα πού φιλοξενοῦνται,
ὠφελοῦνται καί διακονοῦν σέ αὐτό».

Ἐπίσκεψη Γ.Γ. τοῦ ΕΟΤ
στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας

Τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο ἐπισκέφθηκε ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ κ. Δημήτρης
Φραγκάκης. Ὁ κ. Γενικός συζήτησε μέ τόν Ἐπίσκοπό μας τίς πρωτοβουλίες τοῦ ΕΟΤ καί τά
προγράμματα πού ἐκπονοῦνται σέ ἀναφορά
μέ τόν θρησκευτικό τουρισμό, ὡς ἐπίσης καί
τίς δυνατότητες ἀνάπτυξής του στήν Δυτική
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Κρήτη. Ἐπιπροσθέτως, συζητήθηκαν τρόποι
συνεργασίας τοῦ ΕΟΤ μέ τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, μέ τή συμμετοχή καί τοῦ Γεν.
Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος, Δρ. Κωνσταντίνου
Ζορμπᾶ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τόν κ. Γενικό γιά τό ἐν γένει ἐνδιαφέρον του
καί τήν ἀρωγή του στήν προβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, μέ συμμετοχή σέ
διεθνεῖς ἐκθέσεις συνεδριακοῦ τουρισμοῦ, ὡς
καί γιά τήν ἐπίσκεψή του, σημειώνοντας τήν
ἀναγκαιότητα στήριξης, μέσῳ προγραμμάτων,
τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ. «Οἱ προσκυνηματικοί τόποι, Ἱερές Μονές, προσκυνήματα
καί ἁγιάσματα, μαρτυροῦν τήν ἱστορία, τόν
πολιτισμό, τίς ρίζες μας. Σέ ἐποχές πού ἡ ἀλλοτρίωση πολυειδῶς καί πολυτρόπως εἰσβάλλει
πανταχοῦ, ἡ διαφύλαξη, ἀνάδειξη καί προβολή τῆς βαρύτιμης αὐτῆς κληρονομιᾶς, ὄχι ὡς
εἶδος μουσειακό, ἀλλά ὡς ζῶσα ἐμπειρία, εἶναι ἴσως τό μοναδικό ἀντίδοτο ἀντίστασης καί
ἀνάκαμψης τῆς ἰσοπεδωτικῆς αὐτῆς λαίλαπας
τῶν καιρῶν μας», ἀνέφερε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ἡ ἑταιρεία Frito Food στηρίζει
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Ἡ ἑταιρεία Frito Food, πρωτοπόρα στό ἐμπόριο τροφίμων καί ξηρῶν καρπῶν, ἐνισχύει τίς
προνοιακές καί κοινωνικές δομές τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.
Τέσσερις (4) παλέτες μέ τρόφιμα καί ἀναλώσιμα ὑλικά ἡ προσφορά της, ὡς πρώτη χορηγία. Ἡ ἀποστολή αὐτή περιλαμβάνει μεγάλες
ποσότητες ἀπό: Ζυμαρικά, γάλα, λαχανικά,
ρύζι, ζάχαρη, κοτόπουλα, ἀναλώσιμα ὑλικά,
κ.ἄ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος,
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, σημείωσε: «Στήν χορεία τῶν εὐεργετῶν
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καί δωρητῶν τοῦ Ἀννουσάκειου προστίθεται
ἄλλη μία ἑταιρεία, ἐγνωσμένου κύρους καί καταξιωμένη στόν χῶρο τοῦ χονδρικοῦ ἐμπορίου
τροφίμων καί ξηρῶν καρπῶν, ἡ ἑταιρεία Frito
Food. Ἡ ἀποστολή τῶν μεγάλων αὐτῶν ποσοτήτων τροφίμων καί ἀναλώσιμων ὑλικῶν
ἀγαθῶν πού ὁ Πρόεδρός της κ. Κωνσταντῖνος
Φρυτάκης εἶχε τήν καλοσύνη νά μᾶς ἀποστείλει θά καλύψει πολλές καί μεγάλες ἀνάγκες
τῶν προνοιακῶν καί κοινωνικῶν-φιλανθρωπικῶν δομῶν καί δράσεων τοῦ Ἀννουσάκειου
Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ὁλοθυμες
οἱ εὐχαριστίες μας πρός τόν Πρόεδρο τῆς Frito
Food κ. Κωνσταντῖνο Φρυτάκη».

Ἐκλογή Βοηθοῦ Ἐπισκόπου
στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή
Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας

Χαίρεται καί ἐπαγάλλεται ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας,
καθώς ὑπό τήν προεδρία τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων
καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, προέβη εἰς
τήν ἐκλογή τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ.
Ἰακώβου Σάββα, Κληρικοῦ τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, (τελοῦντος ἐν ἀποσπάσει εἰς
τήν Ἀγγλίαν), εἰς Βοηθό Ἐπίσκοπο (παρά τῷ
Σεβασμιωτάτω Ἀρχιεπισκόπω Θυατείρων καί
Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτᾳ), ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς
Κλαυδιουπόλεως. Ἡ ἐκλογή αὐτή μεγάλως
ἐχαροποίησε πάντας ἡμᾶς. Ὁ ἐψηφισμένος
Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ἰάκωβος διαδέχθηκε τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο
εἰς τήν ἐν Οὐαλία Ἑλληνορθόδοξο Κοινότητα
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Κάρδιφ καί περιχώρων, ὅπου ὁ Ἐπίσκοπός μας
ὑπηρετοῦσε, ὡς Κληρικός, κατά τήν διάρκεια
τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν εἰς Μεγάλη
Βρετανία (1998). Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, καθώς ὁ νέος αὐτός Βοηθός Ἐπίσκοπός του Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὀργανικῶς
ἀνήκει εἰς τήν δύναμιν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, εὐγνωμόνως εὐχαριστεῖ τόν
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό ἡμῶν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί τήν περί Αὐτόν Ἁγία
καί Ἱερά Σύνοδο γιά τήν ἀνάδειξη καί ἐκλογή
αὐτή. Ἔτι δέ εὐχαριστεῖ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο
Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα,
γιά τήν παρακλητική εἰσήγηση. Ὁλοθύμως εὔχεται εἰς τό νέο Βοηθό Ἐπίσκοπό τῆς ἱστορικῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης
Βρετανίας, Θεοφ. Ἐπίσκοπο Κλαυδιουπόλεως
κ. Ἰάκωβο, καρποφορούμενη παρά Θεοῦ ἡ νέα
διακονία του. Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν ἐνισχύει
αὐτόν πλουσίως, φωτίζει καί χαριτώνει δαψιλῶς τόν Ἀρχιερατικό του βηματισμό· πρός
δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί ἔπαινον τῆς φωτοειδοῦς Μητρός, Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας, τῆς Ὁποίας φέρει τό μέγα προνόμιο ὅπως καταστεῖ Ἐπίσκοπος. ΑΞΙΟΣ!

Κοίμησις Προηγουμένου
Ἱ. Πατριαρχικῆς & Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς

Κατόπιν μακροχρόνου ἀσθενείας ἐκοιμήθη ὁ
Προηγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κυρός Ἰγνάτιος Χατζηνικολάου. Πρό τῆς
ἐξοδίου Ἀκολουθίας τελέστηκε Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ἀκολούθησε ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία, εἰς τήν
ὁποία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐκπροσώπησε
τήν ΑΘΠ, τόν Οἰκουμενικό ἡμῶν Πατριάρχη
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀνέφερε εἰς τόν ἐπικήδειο λόγο του: «Προπέμπουμε
σήμερα, μέ συγκίνηση, θλίψη καί κατ' ἄνθρωπον ὀδύνη, ἐν χώρᾳ ζώντων, στήν ἀνέσπερη
χαρά τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας, τόν μακαριστό ἀδελφό καί συλλειτουργό μας, τόν σεβαστό καί ἀγαπητό σέ ὅλους μας π. Ἰγνάτιο,
ὅπως ὁ ἴδιος ἐπιθυμοῦσε νά τόν προσφωνοῦν.
‟Σάν ἕτοιμος ἀπό καιρό“, ὅπως λέει καί ὁ Καβάφης, ἄφησε τά ἐπίγεια καί ἀναχώρησε γιά
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τό μεγάλο ταξίδι πρός τήν αἰωνιότητα, ‟ἔνθα
οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά
ζωή ἀτελεύτητος“. Πρό οἱουδήποτε ἄλλου λόγου ὀφείλουμε, χρέος ἱερό καί εὐθύνη, ὅπως
μεταφέρουμε εἰς τήν πενθηφοροῦσα Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς ταύτης Μονῆς, ὡς καί πρός πάντας ὑμᾶς
τούς περιλυπόμενους πατέρες καί ἀδελφούς,
τήν Πατριαρχική καί Πατρική εὐχή, εὐλογία
καί συμπάθεια τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
τοῦ καί Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς ταύτης Μονῆς. Ὁ Παναγιώτατος πλειστάκις ἔχει εὐλογήσει τήν ἱερά
ταύτη μάνδρα διά τῆς εὐλογητικῆς παρουσίας Του, μέ τελευταία φορά τόν Ὀκτώβριο
τοῦ 2018 ὅπου χοροστάτησε εἰς τό περίπυστο
ἐτοῦτο Καθολικό καί τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ
Βυζαντινοῦ Μουσείου τῆς Μονῆς. Κατά τήν
πρώτη εὐλογητική ἐπίσκεψή Του στήν Κρήτη, τόν Νοέμβριο τοῦ 1992, προσκυνώντας τό
ἱστορικό καί ὑπεραιωνόβιο Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Γωνιᾶς, ἀπένειμε τό ὀφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τόν
τότε Ἡγούμενο τῆς Μονῆς, Πανοσιολογιώτατο
Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἰγνάτιο Χατζηνικολάου. Εἰς
ἀναγνώριση τῆς μεγάλης προσφορᾶς καί τοῦ
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πολύπλευρου ἔργου του εἰς τήν Ἐκκλησία καί
τήν Παιδεία, καθώς ὁ ἀοίδιμος καί σεβαστός
μας π. Ἰγνάτιος ὑπῆρξε ὄχι μόνο πολύτιμος
συνεργάτης τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μας
Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου εἰς τό ποιμαντικό, κηρυκτικό, κατηχητικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά καί πεπαιδευμένος Ἐκπαιδευτικός. Διευθυντής Γυμνασίων
καί Λυκείων, λόγιος συγγραφέας 30 καί πλέον
βιβλίων, ἀρθογράφος, μέλος ἐπί σειρά ἐτῶν
τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης,
μέ πλεῖστες διακρίσεις γιά τήν προσφορά του
εἰς τά γράμματα καί τόν πολιτισμό. Εὐγνωμονοῦμε καί εὐχαριστοῦμε τόν Παναγιώτατο ὁ
Ὁποῖος, μέσα εἰς τό πλῆθος τῶν πολλῶν καί
ποικίλων Πρωθιεραρχικῶν Του εὐθυνῶν καί
καθηκόντων, ὄχι μόνον δέν λησμονεῖ τά ὅπου
γῆς τέκνα Του, ἀλλά τά ἀγκαλιάζει καί τά θάλπει εἰς τήν Πατρική Του ἀγκάλη, ἡ ὁποία χωρεῖ
τόν κόσμον ὅλο», ἀνέφερε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε, ἐν
τάχει, εἰς τό πολυδιάστατο ἔργο καί προσφορά
τοῦ μακαριστοῦ Προηγουμένου κυροῦ Ἰγνατίου, εὐχαριστώντας τον γιά τήν μεστή καί
οὐσιαστική διακονία τῆς ἀγάπης του. Εὐχαρίστησε, τέλος, τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Εὐμενείας κ.
Εἰρηναῖο, Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς &
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων,
Γουβερνέτου, ὁ ὁποῖος μετεῖχε συνευχόμενος
καί ἔλαβε μέρος εἰς τό Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου·
τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Πετράκη, ὅστις καί χαιρέτισε ἐκ μέρους
τοῦ Ἐπισκόπου του. Τούς παρισταμένους, ὡς
καί ὅσους εἶχαν μετάσχη εἰς τήν Θεία Λειτουργία: Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νικόλαο Καλογερῆ, Δημάρχους: Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννη Μαλανδράκη, Κισάμου κ. Γεώργιο Μυλωνάκη, τόν
Γεν. Δ/ντή τῆς ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ,
Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως καί ἐξ ὅλης τῆς
Μεγαλονήσου, Μοναστικές Ἀδελφότητες, Ἐκπαιδευτικούς, ἐκπροσώπους ἄλλων Φορέων
καί Ἀρχῶν, ὡς καί πάντες τούς μετέχοντες. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ἀδελφός τῆς αὐτῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς, παρά τήν
σφοδρή ἐπιθυμία του ὅπως μετέχει, δέν κατέστη ἐφικτό, καθώς παγετός σέ κεντρικό δρόμο
τῆς Ἐπισκοπῆς του ἐμπόδισε τήν ἔλευσή του.
Ἀπέστειλε τήν εὐχή καί τήν συμπάθειά του.
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

ΜΚΟ καί Ἑταιρεῖες στηρίζουν
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Τούς δύσκολους καί χαλεπούς αὐτούς καιρούς
τῶν πολλῶν ἀνατροπῶν καί ποικίλων κρίσεων, ΜΚΟ καί Ἑταιρεῖες, πού γνωρίζουν τήν
προσφορά καί ποιότητα τοῦ ἔργου καί παρεχομένων ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, στηρίζουν καί
ἐνισχύουν τίς δομές καί δράσεις του. Τίς ἡμέρες
αὐτές τό Ἵδρυμα δέχτηκε, γιά πολλοστή φορά,
εὐγενική χορηγία ἐκ τοῦ Μή Κυβερνητικοῦ
Σωματείου «ΔΕΣΜΟΣ» καί τῆς Ἑταιρείας «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΦΙΔΗΣ». Στά πλαίσια
δράσεων των ἐνάντια στόν Covid-19 οἱ ἑταιρεῖες αὐτές προέβησαν στήν δωρεά μιᾶς παλέτας μέ χιλιάδες ζευγάρια γάντια· μιᾶς χρήσεως,
διαφορετικῶν μεγεθῶν γιά τήν κάλυψη τῶν
ὁλοένα αὐξανόμενων ἀναγκῶν σέ ὑγειονομικό ὑλικό καί ἀναλώσιμα ὑλικά τῶν ὠφελουμένων καί ἐργαζομένων στίς δομές καί δράσεις
τοῦ Ἀννουσάκειου. Ἐπιπροσθέτως, τό Ἵδρυμα
δέχθηκε εὐγενῆ χορηγία μεγάλης ποσότητας
πουλερικῶν ἀπό τήν Κρητική Ἑταιρεία «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ». Ἑταιρεία πού, στό ἄκουσμα τοῦ προνοιακοῦ ἔργου τοῦ Ἱδρύματος, ἀνταποκρίθηκε ἀσμένως
εἰς τό αἴτημα στήριξης, βεβαιώνοντας πώς θά
τό πράττει ὅποτε αὐτό χρειαστεῖ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ
Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ἐξέφρασε τίς ὁλόθυμες καί
ἐγκάρδιες εὐχαριστίες τοῦ Ἱδρύματος τόσο
πρός τήν ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ», ὅσο καί πρός τήν
Ἑταιρεία «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΥΦΙΔΗΣ»,
ὡς ἐπίσης καί πρός τήν Ἑταιρεία «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ». «Καρδιακά
εὐχαριστοῦμε τούς εὐγενεῖς αὐτούς χορηγούς
πού ἔμπρακτα φανερώνουν τόν ἀνθρωπισμό
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τους καί τό ἐνδιαφέρον τους γιά τόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπο», σημείωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος

Ἐπετειακές δράσεις
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, στά πλαίσια
τῶν ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν
Ἐθνική Παλιγγενεσία, διοργανώνει σειρά διαδικτυακῶν δράσεων, μέ γενική θεματολογία:
«Ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 στήν Ἐπανάσταση τῶν Συνειδήσεων». Οἱ δράσεις εἶχαν
προγραμματιστεῖ νά γίνουν στούς χώρους τοῦ
Ἱδρύματος, μέ ἐπίκεντρο τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, ἡ ὁποία ὑπῆρξε καί ἐθνικό καί ἐπαναστατικό ὁρμητήριο. Λόγῳ τῶν δυσκολιῶν πού ἔχει
ἐπιφέρει ἡ λοιμική νόσος τῆς περιόδου ὑλοποιοῦνται διαδικτυακά. Προσφάτως πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ἡ πολιτική διανόηση τῆς ἐποχῆς τοῦ 1821 καί ἡ προσφορά
της σήμερα». Κεντρικός ὁμιλητής ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Οὐγγαρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη
Χριστιανική Αὐτοσυνειδησία τοῦ Γένους καί ἡ
πορεία πρός τήν παλιγγενεσία». Ἀκολούθησαν
ὁ κ. Μιχαήλ Στρουμπάκης, Μόνιμος Ἐπίκουρος
Καθηγητής Ἱστορικῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Π.Α.Ε.Α.Κ., ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ
μετάβαση ἀπό τήν ἐθναρχία στό ἐθνικό κράτος μέσα ἀπό τίς ἐκδόσεις ἐκκλησιαστικῆς καί
κοσμικῆς μουσικῆς τόν 19ο αἰώνα» καί ὁ κ. Νίκος Χουρδάκης, Ψυχολόγος - Ὁμαδικός Ψυχοθεραπευτής, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ ἀδιανόητη Ἐπανάσταση πού πέτυχε. Ἀπόπειρα
σκιαγράφησης τῆς ψυχολογίας τῶν ἀνθρώπων πού ἐνέπνευσαν καί πραγματοποίησαν
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τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821». Καί οἱ τρεῖς ἐκλεκτοί ὁμιλητές, μέ ἀπόλυτα ἐπιτυχημένο τρόπο
καί λόγο, μετέφεραν τήν εἰκόνα τῆς πολιτικῆς
διανόησης τῆς ἐποχῆς, τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, ἑστιάζοντας στήν πολύτιμη συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας γιά νά κρατηθεῖ ζωντανή ἡ
αὐτοσυνειδησία τῶν σκλαβωμένων Ρωμιῶν. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ, στόν χαιρετισμό του
εὐχαρίστησε, μέ λόγους θερμούς, τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές, ὡς καί ὅλους τούς συμμετέχοντες. Ἀναφέρθηκε, ἐν τάχει, στήν συμβολή ἐκκλησιαστικῶν μορφῶν τῶν Ἐπαρχιῶν μας, μέ
κορυφαῖο τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα Μελχισεδέκ,
Ἐπίσκοπο Κισάμου, ὡς ἐπίσης καί εἰς τήν πολύτιμη καί οὐσιαστική συμβολή τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. Ὁ Γεν. Δ/ντής τοῦ Ἱδρύματος,
Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς ἀπηύθυνε ἐπίσης
χαιρετισμό, ἀναφερόμενος στίς προγραμματισμένες διαδικτυακές δράσεις τοῦ Ἱδρύματος.
Τήν εὐθύνη συντονισμοῦ τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ἡ
Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, ἐπιστημονική συνεργάτιδα τῆς ΟΑΚ.

Ὁ Ὅμιλος MOBIAK AE στηρίζει
τό προνοιακό ἔργο
τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας

Ὁ ἐγνωσμένου καί διεθνοῦς κύρους Ὅμιλος
Mobiak AE, ἀπό τούς κορυφαίους παραγωγούς
καί προμηθευτές πυροσβεστικοῦ ἐξοπλισμοῦ
καί συστημάτων κατάσβεσης καί πυροπροστασίας παγκοσμίως, μέ δραστηριότητα καί
ἐξαγωγές σέ περισσότερες ἀπό 77 χῶρες σέ
ὅλο τόν κόσμο καί μέ ἐπέκταση, τά τελευταῖα
χρόνια, καί στόν Ἰατροτεχνολογικό ἐξοπλισμό,
στηρίζει ἔμπρακτα καί ἐνεργά τό προνοιακό
ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί τίς δομές τοῦ
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματός Της. Ὁ Πρόεδρος καί
Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ὁμίλου κ. Μανώλης
Σβουράκης προσέφερε, εὐγενῶς, μεγάλες ποσότητες, τόσο ἀπό πυροσβεστικό ἐξοπλισμό
(γιά κάλυψη τῶν δομῶν τοῦ Ἀννουσάκειου),
ὡς καί ἀπό Ἰατροτεχνολογικό ἐξοπλισμό στήν
κάλυψη ἀναγκῶν, τόσο ἐνοίκων τοῦ Ἀννουσάκειου μέ προβλήματα ὑγείας, ὅσο καί ἄλλων προσώπων πού δέχονται τήν φροντίδα
τῶν προνοιακῶν δομῶν τῆς Μητροπόλεως.
(Ἀνατομικά μαξιλάρια, ἀναπνευστῆρες, ὀξυγονόμετρα, ζῶνες ἐνίσχυσης μέσης, στρώματα
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κατάκλισης, ὡς καί πλῆθος ἄλλου ἰατροτεχνολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ), ἀνακουφίζοντας τόν
πόνο καί τήν δυσκολία τῆς ἀσθένειας μεγάλου
ἀριθμοῦ ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας,
τόσον ἐντός τοῦ Ἀννουσάκειου, ὅσο καί ἐξωτερικῶν εὐεργετουμένων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του σημειώνοντας: «Ὀλοθύμα καί καρδιακά
εὐχαριστοῦμε τόν ἀγαπητό μας Πρόεδρο τοῦ
Ὁμίλου Mobiak AE κ. Μανώλη Σβουράκη, ἄξιο
συνεχιστή τοῦ μακαριστοῦ πατρός του Μανώλη Σβουράκη, ἐκλεκτοῦ γόνου τῆς Κισάμου, ὄχι
μόνο γιά τήν πολύτιμη στήριξή του στό προνοιακό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί τοῦ
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν
χορηγία μεγάλων ποσοτήτων πυροσβεστικοῦ
ἐξοπλισμοῦ καί ἰατροτεχνολογικού ἐξοπλισμοῦ, πού ἤδη ἔχει διατεθεῖ σέ ἀναγκεμένα
καί ἀσθενῆ πρόσωπα ἀνακουφίζοντας τήν δυσκολία τους. Τόν εὐχαριστοῦμε κυρίως γιά τόν
λόγο ὅτι ἡ μεγάλη καί ἀξιοζήλευτη αὐτή ἐπιτυχία του στά πέρατα τῆς οἰκουμένης δέν τόν
ἐπηρέασε καί δέν ἀλλοίωσε αὐτό πού ἦταν καί
ὅτι κληρονόμησε. Τό ταπεινό φρόνημα, τήν ἀνθρωπιά, τήν εὐαισθησία του πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο καί τό αἴσθημα ἀλληλεγγύης πού τόν διακρίνουν καί τόν χαρακτηρίζουν
ὡς πρόσωπο».

Ἑορτή Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα, παρά
τίς πρακτικές δυσκολίες τῆς περιόδου.
Ὁ Ἐπίσκοπός μας χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Καθεδρικό Ναό τῆς
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Παλαιοχώρας, εἰς δέ τήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε τοῦ ἐπίσης ἑορτάζοντος Ἱ. Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναγνώστηκε Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ.
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
γιά τήν 25η Μαρτίου καί τελέστηκε Δοξολογία.
Ὁ Σεβ. κ. Ἀμφιλόχιος ἀναφέρθηκε εἰς τόν συμβολισμό τῆς ἡμέρας καί τῆς ἑορτῆς, ὡς ἐπίσης
καί εἰς τό νόημα τῶν ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν
τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγγενεσία.
«Χρέος ἐθνικό, σημείωσε, ἀνάγκη ἐπιτακτική
καί εὐθύνη ὅλων μας, οἱ ἐπετειακοί αὐτοί ἑορτασμοί νά μήν περιοριστοῦν σέ ἐκδηλώσεις καί
δράσεις, ἀλλά νά λειτουργήσουν ἀφυπνιστικά
στίς ψυχές καί τίς καρδιές μας ὑπενθυμίζοντας
τό χρέος καί την εὐθύνη νά φυλάττουμε Θερμοπυλες. Πίστη καί Πατρίδα, Ἑλλάδα καί Χριστός, τά λάβαρα πού ὕψωσαν οἱ γεννήτορές
μας ἐνάντια στόν κατακτητή τῆς ἐποχῆς. Στίς
κτήσεις, ἁλώσεις καί ἀλλοτριώσεις τῶν καιρῶν
μας τά ἴδια λάβαρα καλούμεθα νά ὀρθώσουμε καί νά ὑψώσουμε, παραμένοντες σταθεροί
στά ἰδανικά πού γαλούχησαν τήν ἀθάνατη
Ἑλληνική ψυχή. Αὐτή εἶναι ἡ ταυτότητά μας
καί, ἐάν θέλουμε νά φανοῦμε ἀντάξιοι ἀπόγονοι τῶν ἡρωικῶν προγόνων μας, ὀφείλουμε
νά κλείσουμε ἑρμητικά τήν ὅποια κερκόπορτα ἀπειλεῖ τήν ἰδιοπροσωπία μας», κατέληξε
ὁ Ἐπίσκοπός μας, καλώντας τό ἐκκλησίασμα
ὅπως συμψάλλει τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο.

Συνεργασία Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης μέ ΙΠΕ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, Ἵδρυμα
ἐγνωσμένου κύρους καί διεθνοῦς ἐμβέλειας,
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μέ 50 καί πλέον ἔτη διακονίας καί προσφορᾶς
στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἐπιστήμης, τοῦ
πολιτισμοῦ, τοῦ διαλόγου καί τῆς καταλλαγῆς·
Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, φέρον τήν
πνευματική του ἀναφορά εἰς τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, καθώς τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα Του, ὡς ὁ
πνευματικός αὐτοῦ προστάτης· Ἵδρυμα πού
εὐτύχησε τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 νά φιλοξενήσει
στούς χώρους του τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁλοκληρώνει
τήν περίοδο αὐτή τό 1ο μέρος συνεργασίας μέ
τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος,
ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ Ἁγία καί
Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ πρόταση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁμόφωνα ἀποφάσισε ὅπως ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία
Κρήτης ἐξονομαστεῖ καί ἐξυψωθεῖ σέ «Κέντρο
Ἐκπαίδευσης Κληρικῶν καί Λαϊκῶν στελεχῶν
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Δωδεκανήσων, Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου καί τῆς διασπορᾶς
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου». Ἐπιπροσθέτως
ἐλήφθη ἀπόφαση συνεργασίας μέ τό ΙΠΕ τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τό 2014, κατόπιν
ἀποφάσεως καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ἐκ μέρους τοῦ ΙΠΕ, ὑπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της ΟΑΚ καί τοῦ ΙΠΕ
τῆς ΙΑΑ. Ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας αὐτῆς
ἡ ὑλοποίηση 13 ἐπιμορφωτικῶν Τμημάτων μέ
ποικίλη θεματολογία. 298 κληρικοί καί λαϊκοί,
στελέχη ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, τῶν
Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς
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καί ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Δωδεκανήσου
μετεῖχαν εἰς τά ἐπιμορφωτικά αὐτά Προγράμματα. Σέ εἰδική διαδικτυακή ἐκδήλωση πού διοργάνωσε τό ΙΠΕ μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση
τῶν Προγραμμάτων τῆς 1ης αὐτῆς περιόδου,
μέ τήν συμμετοχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Σεβ. Ἀρχιερέων ἐκ τοῦ Δ.Σ., ὡς καί
Σεβ. Ἀρχιερέων, στίς Ἐπαρχίες τῶν ὁποίων ἐκπονήθηκαν ἀνάλογα προγράμματα, ἐκπαιδευτῶν καί ἐκπαιδευόμενων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος κατέθεσε τήν ὠφέλεια λειτουργίας τῶν προγραμμάτων αὐτῶν, ὡς καί
τήν ἀναγκαιότητα συνέχισής των, σημειώνοντας: «Ἐπανευαγγελισμό ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας καί οἱ ἄνθρωποί μας. Στίς προκλήσεις
τῶν καιρῶν, τήν ἐποχή τῆς ‟μετανεωτερικότητας“, ὅπως κάποιοι τήν ὀνομάζουν, ἡ Ἐκκλησία, ταπεινά φρονοῦμε, καλεῖται μέ πνεῦμα
ἀγάπης, ἑνότητας καί αὐτοθυσίας, ὅπως πορεύεται στήν ἱστορία ἀνά τούς αἰῶνες, κάνοντας τήν αὐτοκριτική Της, νά δεῖ τήν ἀνάγκη
τῆς ἱεραποστολῆς· ὄχι μόνον εἰς ὅτι ἀφορᾶ τίς
ἐκτός τῶν τειχῶν ψυχές, ἀλλά καί τά μέλη
Της. Τούς βαπτισμένους χριστιανούς. Νά προσεγγίσει τόν λαό τοῦ Θεοῦ μέ τήν ποιμαντική
της «ἐπαναδιαποίμανσης», σημειώνοντας ὅτι
«μέ τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης θά συνεχίσει
τήν συνεργασία μέ τό ΙΠΕ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν», εὐχαριστώντας τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμο «διά τήν δημιουργία τοῦ Ἱδρύματος
αὐτοῦ». Χαιρετισμό, ἐπίσης, ἀπεύθυνε καί ὁ
Γεν. Δ/ντής τῆς ΟΑΚ, Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς
Α.τ.Χ.Μ.Ε. Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς.

Μνήμη Ὁσίου Ἀμφιλοχίου
τοῦ Πατμίου στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἡ ἱερά μνήμη (κοίμησις) τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου
ἀσκητοῦ τοῦ Πατμίου, ἑορτάστηκε εἰς τήν Ἱ.
Μητρόπολή μας, μέ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου, εἰς
τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό. Κατά τήν διάρκεια τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας
τέθηκε πρός προσκύνηση τεμάχιο Ἱ. Λειψάνου τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου τοῦ
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μόνον ἀνασυγκρότησε τόν ΕΕΣ ἀπό τήν τέφρα
του, ἀλλά τόν ἔχει ἀποκαταστήσει στίς συνειδήσεις τόσο ἐντός, ὅσο καί ἐκτός της Χώρας
μας. Κάνοντας τήν ἀλληλεγγύη καί τήν ἀγάπη
πράξη ἀνασταίνουμε τήν ἐλπίδα καί τήν χαρά
στήν ζωή».

Ἀρχιερατικό Τρισάγιο

Πατμίου. «Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν
Ἀμφιλόχιος, ὁ νέος ἀσκητής, ὁ Πάτμιος, ἀποτελεῖ κορωνίδα τῆς φανέρωσης καί χάριτος τοῦ
Θεοῦ, τῆς ἁγιότητας. Ὁ ἁγιασμένος καί ἀσκητικός του βίος φανερώνουν πώς ἡ ἁγιότητα
δέν εἶναι ὑπόθεσις τῶν πρώτων χριστιανικῶν
αἰώνων, ‟τῷ καιρῶ ἐκείνω“, ἀλλά ἕνα διαρκές παρόν εἰς τήν ἱστορική πορεία καί ζωή τῆς
Ἐκκλησίας. ‟Θέλει ὁ Χριστός νά σοῦ βγάλει τά
ἀγκάθια, διότι εἶναι κηπουρός καί ἐσύ θέλεις
τήν ἡσυχία σου“, σημειώνει ὁ ὅσιος Ἀμφιλόχιος. Ἄς ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μας, μέ τήν ταπείνωση, τήν μετάνοιά μας, καί τόν ἀγῶνα μας,
αὐτά τά… ‟ἀγκάθια“ πού ἐμποδίζουν τήν χάρη
τοῦ Θεοῦ νά τά ξεριζώσουμε ἀπό τίς ψυχές καί
τίς καρδιές μας», σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός
στηρίζει τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Δέκτης τῆς ἀγάπης τοῦ ΕΕΣ ἔγινε τίς ἡμέρες
αὐτές, γιά πολλοστή φορά, τό Ἀννουσάκειο
Θεραπευτήριο, Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας. Περισσότερες ἀπό δέκα (10) παλέτες μέ
μεγάλες ποστότητες ἀπό ζυμαρικά διαφόρων
εἰδῶν, ζάχαρη, ἀλεύρι, πάνες ἀκράτειας μιᾶς
χρήσεως (ἰδιαίτερα χρήσιμες καί ἀναγκαῖες),
ὡς καί πολλά ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης ἡ
προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ ΕΕΣ πρός τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, σημείωσε: «Μᾶς συγκινεῖ ἰδιαίτερα καί μᾶς
χαροποιεῖ τά μέγιστα ἡ ἔμπρακτη στήριξη τοῦ
ΕΕΣ πρός τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Εὐχαριστοῦμε, ἰδιαίτερα τόν ἐκλεκτό Πρόεδρο τοῦ ΕΕΣ Δρ. Ἀντώνιο Αὐγερινό, ἡ
κοινωνική εὐαισθησία καί φιλανθρωπία τοῦ
ὁποίου εἶναι παγκοίνως γνωστή, ὁ ὁποῖος ὄχι
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας ἐπισκέφθηκε τήν
Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, (Κολυμβάρι), ὅπου καί συναντήθηκε μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο. Κατά τήν ἐπίσκεψή του προσκύνησε τήν
θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας καί τέλεσε Τρισάγιο ἐπί τῶν τάφων,
τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου π. Χρυσάνθου (Κελαϊδῆ) καί τοῦ, προσφάτως κοιμηθέντος, Προηγουμένου π. Ἰγνατίου (Χατζηνικολάου), μετά
τῶν ὁποίων καί συνδεόταν. Ὁ Ἐπίσκοπός μας
εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα
γιά τόν κόπο καί τόν μόχθο τῆς ἐλεύσεώς του.

Μ. Πέμπτη στήν Ἱ. Μητρόπολή μας Μνήμη Μητροπολίτου Εἰρηναίου

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό ἱερούργησε, τό
πρωΐ τῆς Μ. Πέμπτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος, τελώντας τήν Ἀναίμακτο Θυσία
καί τό 8ετές μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου του, ἀοιδίμου. Μητροπολίτου κυροῦ
Εἰρηναίου. Στόν σύντομο λόγο του σημείωσε
τά ἑξῆς: «Ἐγγίζοντας τήν κορύφωση τοῦ Θείου
Πάθους μεταφερόμεθα ‟μυστικῶ τῷ τρόπῳ”
στήν Ἁγία γῆ ὅπου συντελέστηκαν τά κορυφαῖα αὐτά γεγονότα τῆς πίστεώς μας, προ-
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Ἡ πρώτη Ἀνάσταση
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

σπαθώντας νά τά ψηλαφίσουμε μέ τά αἰσθητήρια τῆς πίστεως. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, ὁ
Χριστός παραδίδει στούς μαθητές του καί τήν
οἰκουμένη ὅλη τό κορυφαῖο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τό ἱερό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τό Πανάχραντο Σῶμα Του καί τό Πανάγιο
Αἷμα Του πρός ‟βρῶσιν καί πόσιν”, πρός ζωήν
αἰώνιον. Στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας
κτυπᾶ ἡ καρδιά τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι θέτουν
ὑπό κρίση ἤ αἵρεση τό συστατικό αὐτό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα ἐπικαλούμενοι
λόγους... ὑγείας, οὐσιαστικά ἀμφισβητοῦν τήν
Ἐκκλησία στό σύνολό Της. Χωρίς Χριστό, δηλ.
χωρίς Θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἀνίκανη καί ἀνήμπορη ἡ Ἐκκλησία νά σώσει καί ἐλευθερώσει
τόν ἄνθρωπο. Τό ἐρώτημα πού γεννᾶται εἶναι:
Τί εἴδους Ἐκκλησία θέλουμε; Ζῶσα, σώζουσα
καί ἀκμάζουσα ἤ δεκανίκι καί παρασυναγωγή;», ἀνέφερε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος ἔκανε
σεβαστική ἀναφορά εἰς τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου τοῦ κυροῦ Εἰρηναίου.
«Εὐγνωμόνως, χρεωστικῶς καί ὀφειλετικῶς
τελοῦμε σήμερα τό 8ετές μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος καί προκατόχου ἡμῶν κυροῦ
Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος στό πέρασμα τῆς ἐπί γῆς
παρουσίας του ἔθεσε ἀνεξίτηλη τήν σφραγίδα
τῆς προσφορᾶς του στίς καρδιές τοῦ πιστοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπου κλήθηκε νά διακονήσει.
Μέ λόγο προφητικό μίλησε, δεκαετίες πρίν, γιά
τήν ἀποϊεροποίηση τῆς κοινωνίας καί κάλεσε
σέ ἀφύπνιση τῶν συνειδήσεων. Βαρύτιμη κληρονομιά ἡ παρακαταθήκη τῆς σοφίας του, τῶν
λόγων του, τοῦ βίου καί τῆς πολιτείας του. Ἡ
εὐχή του ἄς συνοδεύει πάντας ἡμᾶς», κατέληξε ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος
ἀκολούθως τέλεσε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ
ἀοιδίμου προκατόχου του, ὁ ὁποῖος βρίσκεται
στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Μητρ. Ναοῦ.
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Ἐπί τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ἱ.
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ (Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου), ἱερούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος τό πρωΐ τοῦ Μ. Σαββάτου, ἀγγέλλοντας τό χαρμόσυνο μήνυμα: «Ἀνάστα ὁ
Θεός»! Στόν σύντομο λόγο του σημείωσε: «Θανατώνεται, σήμερα, ὁ θάνατος μέ τήν νίκη τῆς
σταυρωμένης καί ἀναστημένης ἀγάπης, τῆς
Παναγάπης. Ἑνωμένοι καί ὅλοι ἐμεῖς, παιδιά
τῆς δικῆς Του ἀγάπης. Πληγωμένοι ἀλλά ὄρθιοι, ἀδύναμοι, ἀλλά προσκαρτεροῦντες, νέοι
καί γέροντες, ὑγιεῖς καί ἀσθενεῖς, πένητες καί
πλούσιοι, ἀδύνατοι καί δυνατοί, ἄρχοντες καί
ἀρχόμενοι. Μᾶς ἑνώνει ἡ κοινή πίστη καί ἡ βεβαιότητα ὅτι: ‟Ἀνάστα ὁ Θεός”! Τό Ἀνέσπερο
Φῶς τό ὁποῖο ἀνατέλει καί πάλι ἐκ τοῦ Κενοῦ
Μνημείου ἄς φωτίζει ψυχές καί καρδιές, γιά
νά ἀνθίσουν καί νά φωτιστοῦν τά τρίσβαθα
τοῦ εἶναι μας, νά λουστεῖ ἡ ὕπαρξή μας μέ τήν
χαρά τῆς γλυκιᾶς Του παρουσίας καί νά βιώνουμε διαχρονικά καί ἀέναα τήν μεγάλη καί
μόνη ἀλήθεια: ‟Ἀνάστα ὁ Θεός”!, κατέληξε ὁ
Ἐπίσκοπός μας, εὐχόμενος «Καλή Ἀνάσταση»!

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
στήν Ἱ. Πατρ. Μονή Ὁδηγητρίας
Γωνιᾶς

Στήν Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς
Ἀγάπης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμμετοχή μόνο
πατέρων ἐκ τῆς Ἀδελφότητας τῆς Μονῆς, λόγῳ
τῶν ἰσχυόντων μέτρων τῆς περιόδου. Ἀμέσως
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μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου σέ
διάφορες γλῶσσες, διαβάστηκε ἡ Πατριαρχική
Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί ἐψάλη ἡ φήμη Του. Ὁ Σεβ. μας κ.
Ἀμφιλόχιος, στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, διένειμε
εἰς τούς προσκυνητές τό καθιερωμένο πασχαλινό τσουρέκι καί αὐγό, εὐχόμενος τό «Χριστός
Ἀνέστη», παραμένοντες στίς θέσεις τους καί
κινούμενος ἐκεῖνος εἰς τήν εὐρύχωρο καί καλαίσθητο προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς, ὅπου καί
τελέστηκε ἡ ὄμορφη αὐτή Ἀκολουθία, σημειώνοντας: «Ἑνωμένοι στήν πίστη καί τήν ἐλπίδα, παιδιά τῆς Σταυρωμένης καί Ἀναστημένης
Ἀγάπης ὅλοι ἐμεῖς, κλίνουμε τό γόνυ. Εἰρηνική
ἡ πίστη μας, φωτεινή ἡ πορεία μας, ἀνθισμένες οἱ καρδιές μας, παρά τίς δυσκολίες καί τίς
ὀδύνες τῆς ζωῆς, τόν πόνο, τήν ἀβεβαιότητα,
τήν θλίψη καί τίς πάσης φύσεως κρίσεις τῶν
καιρῶν μας, πορευόμαστε μέ δύναμη ψυχῆς.
Φωτίζονται καί λούζονται οἱ καρδιές μας ἀπό
τό Ἀνέσπερο Φῶς, διαλύονται τά σκοτάδια, βιώνουμε τήν μόνη ἀλήθεια τῆς ζωῆς: «Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός»!

Ἑορτή Ἁγίου Οἰκουμενίου

Τό παρεκκλήσι τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἀφιερωμένο εἰς τήν ἱερά μνήμη
τοῦ ἁγίου Οἰκουμενίου Ἐπισκόπου Τρίκκης,
λαμπροφορέθηκε τίς ἡμέρες αὐτές ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Οἰκουμενίου· τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου προεξάρχοντος τῆς
πανηγύρεως. Στό σύντομο χαιρετισμό του
ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀνέφερε:
«Λουσμένη καί φωτισμένη ἡ οἰκουμένη ὅλη
ἀπό τό Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι καί μυρωμένοι μέ
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τό μύρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μετέχουμε τῆς
μυστηριακῆς καί λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως οἱ Ἅγιοί
μας, ὁ Ἅγιος Οἰκουμένιος Ἐπίσκοπος Τρίκκης,
μαρτυροῦν καί φανερώνουν ἕναν πολιτισμό
δυσεύρετο στούς καιρούς μας. Τόν πολιτισμό
τῆς ἁγιότητος καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Πολιτισμό πού ἀνοίγει τίς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ καί
ὁδηγεῖ εἰς τήν Ἀνέσπερο Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Πολιτισμό πού διαλύει κάθε σκοτάδι, ἀβεβαιότητα, φόβο, ἀγωνία, θλίψη καί ἀπογοήτευση.
Πολιτισμό πού μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο
σέ κήρυκα καί μάρτυρα τῆς Ἀναστάσεως, σέ
φῶς καί ἐλπίδα. Πολιτισμό χωρίς τόν ὁποῖο ἡ
ἀνθρωπότητα φτωχαίνει ἀκόμα περισσότερο,
ἐγκλωβισμένη στίς οὐμανιστικές κοσμοθεωρίες της, οἱ ὁποῖες τήν ὁδηγοῦν σέ δαιδαλώδη
ἀδιέξοδα καί τέλματα».

Ἑορτή Ἁγ. Ἐθνοϊερομάρτυρος
Μελχισεδέκ,
Ἐπισκόπου Κισάμου καί Σελίνου

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρα Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου Κισάμου καί Σελίνου, ἑορτάστηκε τόσο εἰς τόν ἱστορικό καί μοναδικό
στήν Κρήτη κυκλοτερή Ἱ. Ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου (Ροτόντα Ἐπισκοπῆς Κισάμου, 6ος αἰ.),
ὅπου ὑπῆρξε ἡ ἕδρα τοῦ μαρτυρικοῦ Ἱεράρχη,
ὅσο καί εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νικολάου Σπλάντζιας τῆς Ἱ. Μ. Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὅπου
εὑρίσκεται καί ὁ ἱστορικός πλάτανος πού οἱ
κατακτητές τόν ἀπαγχόνισαν, μετά τοῦ διακόνου του ἁγίου ἱερομάρτυρος Καλλινίκου τοῦ
Βεροιέως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος τέλεσε τόν Ἑσπερινό εἰς τήν ἕδρα τοῦ
μάρτυρα Ἱεράρχη, τόν Ἱ. Ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, Ροτόντα Ἐπισκοπῆς Κισάμου. Προσκε-
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κλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ συλλειτούργησαν εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νικολάου Σπλάντζιας.
Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε, εἰς τήν πλατεία 1821, ὅπου εὑρίσκεται
ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί, ὑπό τήν σκιά τοῦ
ἱστορικοῦ πλατάνου ὅπου ἀπαγχονίστηκε ὁ
ἅγιος Μελχισεδέκ μετά τοῦ ἱεροδιακόνου τοῦ
Καλλινίκου τοῦ Βεροιέως, ἡ ἀνάγνωση τῆς εὐχῆς τῶν κολλύβων τῶν Ἁγίων. Στόν αὐτό τόπο
καί ἔμπροσθεν μνημείου πού ἔχει ἀποτυπωθεῖ
τό ἱστορικό αὐτό γεγονός, ἀκολούθησε ἐπετειακή ἐκδήλωση, «τιμῆς καί μνήμης» ἐν ὄψει τῶν
200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐθνική παλιγγενεσία. Τήν
ἐκδήλωση συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱ. Μητρόπολις
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὁ Δῆμος Χανίων
καί οἱ Καταστηματάρχες τῆς περιοχῆς. Κεντρικός ὁμιλητής ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος.
Ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τόν προσκεκλημένο
συνεπίσκοπό του κ. Ἀμφιλόχιο, σημειώνοντας
τήν ἱστορικότητα καί σπουδαιότητα τῆς ἐπετείου. «200 χρόνια ἀπό τήν ἐθνική παλιγγενεσία καί 80 χρόνια ἀπό τήν Μάχη τῆς Κρήτης
συμπληρώνονται φέτος. Ἱστορικά γεγονότα
πού φανερώνουν τό χρέος καί τήν εὐθύνη
ὅπως παραμείνουμε σταθεροί στά ‟πιστεύω”
καί τά ἰδανικά πού γέννησαν καί ἔθρεψαν τό
δένδρο τῆς ἐλευθερίας», ἀνέφερε ὁ κ. Δαμασκηνός. Ἀκολούθως ὁ προσκεκλημένος Ἱεράρχης κ. Ἀμφιλόχιος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβ.
Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.
Δαμασκηνό «διά τήν εὐγενῆ καί φιλάδελφο
ἀγαπητική πρόσκληση τῆς κοινῆς συμμετοχῆς
εἰς τό Ποτήριο τῆς Ζωῆς καί τῆς παραχωρήσεως τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνα πού ἀνήκει εἰς τόν Ποιμενάρχη», ὡς ἐπίσης καί τόν Δήμαρχο Χανίων κ.
Παναγιώτη Σημαντηράκη διά τήν πρόσκληση,
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ἀναφέρθηκε εἰς τά ἱστορικά γεγονότα τῆς περιόδου, ἐπικεντρώνοντας τήν ὁμιλία του στήν
προσφορά τῆς Ἐκκλησίας, τούς Νεομάρτυρες,
μέ ἀναφορά εἰς τόν ἐθνοϊερομάρτυρα Μελχισεδέκ, Ἐπίσκοπο Κισάμου καί τόν ἱεροδιάκονο
Καλλίνικο, σημειώνοντας: «Ὁ ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς Ἑλληνισμός, ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες,
καλούμεθα ὄχι ἁπλά νά ἑορτάσουμε τήν ἱστορική αὐτή ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας
ὡς ἕνα γεγονός παρελθοντικό, ξεθάβοντάς
το ἀπό τό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας, ἀλλά
νά ἀναβαπτιστοῦμε στό πνεῦμα καί τίς ἀξίες,
τά πιστεύω καί τά ἰδανικά, τά νάματα ἐκεῖνα
πού γέννησαν, ἄνδρωσαν, ἔθρεψαν, θέριεψαν
καί πότισαν τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821… Ἐπανάσταση ὅπου ἡ Ἐκκλησία πρώτη ἔσυρε τόν
χορό τῆς ἐθελούσιας μαρτυρικῆς προσφορᾶς
καί θυσίας, μέ προεξάρχοντα τόν μαρτυρικό
Πατριάρχη ἅγιο Γρηγόριο Ε΄, ὁ ὁποῖος πλήρωσε μέ τήν ζωή του τήν ἀπόφασή του νά μείνει
στήν Πόλη καί νά θυσιαστεῖ γιά νά ἀποσοβήσει τήν γενική σφαγή τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δικαίως
εἰπώθηκε ὅτι ὁ κάτω ἀπό τό σχοινί τοῦ μάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, στήν εἴσοδο τοῦ
Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, εἶναι μαζεμένο ὅλο τό
1821. Ὁ ἅγιος Ἐθνοϊερομάρτυρας Μελχισεδέκ,
Ἐπίσκοπος Κισάμου καί Σελίνου, πρωτεργάτης
τῆς Ἐπανάστασης στήν Κρήτη, μετά τοῦ ἱεροδιακόνου του Καλλινίκου τοῦ Βεροιέως, εἶναι
ἀνάμεσα στό νέφος τῶν μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι
μαρτύρησαν «ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος» καθώς, ὡς σημειώνει καί ὁ καθηγητής κ. Δεληκωνσταντῆς, οἱ χριστιανοί κατά τήν περίοδο
τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας προσέδιδαν θρησκευτικό χαρακτήρα στήν ὑπόθεση τῆς ἐθνικῆς τους ἐλευθερίας..», καί κατέληξε ὁ ὁμιλῶν
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος: «Ἄς δώσουμε σήμερα ἐδῶ, σέ τοῦτο τόν μαρτυρικό καί
ἱστορικό τόπο, κάτω ἀπό τόν πλάτανο πού
ἀπαγχονίστηκαν οἱ μάρτυρες αὐτοί, ὑπό τήν
σκιά τῶν ἁγίων μορφῶν τους, ἄς δώσουμε μία
ὑπόσχεση. Ποιά; Πώς δέν θά λησμονήσουμε
ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι ἡ ἀτομική καί ἡ ἐθνική μας
μνήμη. Γιά νά συνεχίζει, ἀγέρωχα καί θαλερά,
καί τά ἑπόμενα 200 καί ὄχι μόνον χρόνια, αὐτή
ἡ ‟ὄμορφη καί παράξενη πατρίδα”, ὅπως λέει ὁ
Ἐλύτης, ‟νά στήνει στήν γῆ καράβι, κῆπο στά
νερά”». Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό τόν Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημαντηράκη, ὁ
ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή καί ἀναφέρθηκε εἰς τήν σπουδαιότητα τῶν ἐπετειακῶν
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γεγονότων. Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ
ἀπόδοση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου ἀπό παραδοσιακό καλλιτέχνη, ὑπό τούς ἤχους τῆς Κρητικῆς
λύρας. Ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερῆς, Δήμαρχοι τοῦ Νομοῦ Χανίων,
ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων καί ἀρκετοί
ἐνδιαφερόμενοι συμμετεῖχαν εἰς τό ἐπετειακό
αὐτό γεγονός.

Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου & Ἑλένης,
παρεκκλησίου τῆς Ἐνορίας Πλατάνου

Στήν πύλη εἰσόδου καθ' ὁδόν πρός τά γνωστά, ἀνά τήν οἰκουμένη γιά τό κάλλος καί τήν
ὀμορφιά τους Φαλάσαρνα, στόν Πλάτανο Κισάμου, στέκεται ἀγέρωχο (αἰῶνες τώρα) τό
παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τῆς Ἐνορίας Πλατάνου.
Ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ μαρτυρεῖται ἀπό τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας, καθώς ὁ ἱερός αὐτός
Ναός κτίστηκε (στήν ἀρχική του μορφή) ἀπό
εὐλαβῆ Χριστιανό τῆς σκοτεινῆς ἐκείνης περιόδου, κατόπιν ἑνός συγκλονιστικοῦ γεγονότος.
Στό πέρασμα τῶν χρόνων ὁ Ναός ὑπέστη διάφορες μετατροπές καί ἀνακαινίσεις ἕως ὅτου
λάβει τήν σημερινή του μορφή. Τά θυρανοίξια τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὡς καί τήν πρώτη Θεία Λειτουργία. Ὁ
Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀναφέρθηκε
στήν ἱστορία τοῦ Ναοῦ, εὐχαριστώντας τούς
κατά καιρούς διατελέσαντες Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι
συνέβαλαν εἰς τήν ἀνακαίνιση κάθε περιόδου, σημειώνοντας: «Ἡ σημερινή ἡμέρα γιά
τόν εὐλογημένο αὐτό τόπο, τόν Πλάτανο καί
τήν Ἱ. Μητρόπολή μας στό σύνολό της καί ὄχι
μόνον, εἶναι ἱστορικῆς σημασίας καθώς τελώντας τά θυρανοίξια τοῦ περικαλλοῦς ἐτού-
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του Ἱ. παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐπιβεβαιώνουμε τήν
ταυτότητα καί καταγωγή μας. 200 καί πλέον
ἔτη ὁ ἱερός αὐτός Ναός εὐλογεῖ τόν τόπο καί
ἁγιάζει τούς ἀνθρώπους του· μαρτυρεῖ τήν
ἱστορία καί τήν εὐλάβεια τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ· δηλώνει τόν προσανατολισμό μας καί
πιστοποιεῖ ὅτι αὐτός ὁ λαός πορεύτηκε στήν
ἱστορία του μέ γνώμονα καί ἀλάνθαστο κριτήριο τήν πίστη του στόν Ἅγιο Θεό. Εὐχαριστιακά μνημονεύουμε ὅσους στό πέρασμα τῶν
χρόνων συνέβαλαν στήν φροντίδα καί, κατά
περιόδους, ἀνακαινίσεις τοῦ Ναοῦ. Τόν κτήτορα μακαριστό Κωνσταντῆ, τούς κατά καιρούς
διατελέσαντες Ἐφημερίους, μακαριστούς: π.
Ἰωάννη Λουπασάκη καί π. Χρῆστο Λουπασάκη,
τόν μέχρι προτινός Ἐφημέριο Αἰδεσ. Πρωτοπρ.
π. Ἰωάννη Στυλιανουδάκη, γιά τήν ποιμαντική μέριμνα καί φροντίδα τους καί γιά τόν ἱερό
αὐτό Ναό. Ἦρθε ἡ ὥρα ὄχι ἁπλά νά ἀνακαινιστεῖ, ἀλλά νά ἐξωραϊστεῖ καί καλλωπιστεῖ,
μέ σεβασμό στήν ἱστορία του, τόσο ὁ Ναός,
ὅσο καί ὁ περιβάλλον χῶρος ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης ὅλων ἐσᾶς, τῶν δωρητῶν,
χορηγῶν καί εὐεργετῶν του. Τό ὅλο ἐγχείρημα καί στίς δύο αὐτές πρόσφατες περιόδους
ἀνακαινίσεως ξεπέρασε τίς 100.000,00€. Προσφορές ἀγάπης, εὐλάβειας, πίστης καί φιλοτιμίας προσώπων τοῦ τόπου καί εὐρύτερα. Ὅλοι
ἐσεῖς συντελεῖτε στό μικρό ἀλλά ἀληθινό αὐτό
θαῦμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας καί ἱστορικοῦ γεγονότος. Μέ πρωτεργάτη τόν ἀκούραστο νέο
Ἐφημέριό σας, Αἰδεσ. π. Ἐλευθέριο Τατέλο, τόν
ὁποῖο καί πατρικῶς εὐχαριστοῦμε, συγχαίρουμε καί ἐπαινοῦμε γιά τόν κατ' ἐπίγνωσιν ζῆλο
του, τήν πιστότητα καί ἀφοσίωσή του στήν
Ἐκκλησία καί τήν ποιμαντική του μέριμνα καί
ἀγωνία, ὅπως ἐκφράζεται καί διά τοῦ τρόπου
αὐτοῦ. Εὐχαριστίες ἁρμόζουν καί εἰς τά κατά
καιρούς διατελέσαντα Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχόμενος τά
δέοντα εἰς τούς ἑορτάζοντες. Ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀγαθάγγελος (Κουμαρτζάκης)
μετεῖχε ἐκ μέρους τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Γεώργιος
Μυλωνάκης, Ἀντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί καί
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί
Φορέων καί ἄνθρωποι τοῦ τόπου, μετεῖχαν
τόσο τῶν Θυρανοιξίων καί τοῦ Ἑσπερινοῦ πού
ἀκολούθησε, ὡς καί τῆς πανηγυρικῆς Ἀρχιερα-
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τικῆς Θείας Λειτουργίας.

Δεήσεις καί προσευχές
στόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό

Θεῖες Λειτουργίες καί Ἱερές Παρακλήσεις τελοῦνται, ἀδιάλειπτα, εἰς τήν γενέτειρα τοῦ
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ (Συρικάρι Κισάμου), καί στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Του Ναό,
μέ τήν μνημόνευση τῶν χιλιάδων ὀνομάτων
πού ἔχουν καταγραφεῖ εἰς τήν παρρησία τοῦ
Προσκυνήματος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, σέ κάθε εὐκαιρία, μετέχει ὡς λειτουργός, προσευχόμενος «ὑπέρ ἰάσεως τῶν
ἐκ τῆς πανδημίας ἀσθενούντων, ἐνισχύσεως
τῶν Ἰατρῶν, Νοσηλευτῶν καί αἰωνίου μνήμης
τῶν ἐκ τῆς νόσου τελειωθέντων». Μέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν 29η Μαΐου σημείωσε: «29η Μαΐου σήμερα καί ὁ νοῦς, ἡ
καρδιά μας, στρέφεται στήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων· τήν Πόλη τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου,
τήν Ἀνθοῦσα Πόλη ὑπό ἁγίων Ἱεραρχῶν, εὐσεβῶν Βασιλέων, μυστῶν τοῦ Πνεύματος καί
κηρύκων τῆς Μοναδικῆς Ἀληθείας, τήν Πόλη
ὅπου κτυπᾶ ἡ καρδιά ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας. Μνημονεύουμε μία ἄλλη 29η Μαΐου, αὐτή
τοῦ 1453. Μνημονεύουμε τόν Κωνσταντῖνο ΙΑ΄
τόν Παλαιολόγο, τόν τελευταῖο αὐτοκράτορα
τοῦ Βυζαντίου, καί τούς σύν αὐτῷ, πού ἔπεσαν μαχόμενοι. Σήμερα, ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ καί τήν μνήμη τῆς Ὁσίας Ὑπομονῆς,
θυγατέρας τοῦ Κωνσταντίνου Δραγάση, συζύγου τοῦ αὐτοκράτορα Μανουήλ Β΄ τοῦ Παλαιολόγου καί μητέρας τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ τοῦ Παλαιολόγου.
Τήν μνήμη τῆς αὐτοκράτειρας ἐκείνης, ἡ ὁποία
ἀναδείχθηκε προστάτιδα τῶν φτωχῶν καί
ἀπό αὐτοκράτειρα Ἑλένη, μετά τήν κοίμηση
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τοῦ αὐτοκράτορα συζύγου τῆς Μανουήλ Β΄
Παλαιολόγου, ἔγινε μοναχή καί μετονομάστηκε σέ μοναχή Ὑπομονή, διακρινόμενη στήν
ἀρετή καί τήν ὑπομονή. Κληρονόμοι καί διάδοχοι αὐτοῦ του πολιτισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ
τοῦ Βυζαντίου, εἴμεθα καί ἐμεῖς σήμερα καί
καλούμεθα αὐτό τόν πολιτισμό νά μεταλαμπαδεύσουμε στίς ἐπερχόμενες γενεές, ὡς ἀκριβή
καί πολύτιμη παρακαταθήκη. Ὁ μεγάλος καί
θαυματουργός, ἀγαπημένος μας Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός, ὁ Ἅγιος τῆς ὑπομονῆς καί
καρτερικότητας, μᾶς δείχνει τόν δρόμο καί τόν
τρόπο. Ἡ ὑπομονή Του στήν σκληρή δοκιμασία
τῆς ἀσθενείας του, καθώς ἡ λέπρα ἦτο ἀνίατη
ἀσθένεια τήν ἐποχή ἐκείνη, αὐτή ἡ ὑπομονή
τήν ὁποία μεταμόρφωσε σέ προσευχή, δοξολογία, εὐχαριστία, ἡ ὑπομονή τόν ὁδήγησε
στήν χάρη καί τήν ἁγιότητα. Ἄς ἀγωνιστοῦμε
λοιπόν νά τήν ἀποκτήσουμε καί ἄς παρακαλέσουμε, μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς καί τῆς
καρδιᾶς, τήν Ὁσία Ὑπομονή καί τόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό νά μᾶς χαρίζουν τήν ἀρετή
τῆς ὑπομονῆς, τήν ἀρετή ἐκείνη πού ὁδηγεῖ
στήν ἁγιότητα, τόν φωτισμό καί τήν χάρη· γιά
νά βρίσκουμε τήν δύναμη νά ὑπερβαίνουμε
κάθε δυσκολία, δοκιμασία, θλίψη καί ἀγωνία
τῆς ζωῆς», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος.

Συνάντηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
μέ τόν Ὑπουργό Ἀνάπτυξης
καί Ἐπενδύσεων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, εὐρισκόμενος στήν Ἀθήνα μετέχοντας σέ σύσκεψη
τοῦ Ἀνωτάτου Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου, (εἰς
τό ὁποῖο ἐκπροσωπεῖ τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης), μετά τῆς τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα συζήτησης τό «Σχέδιο Νόμου γιά τήν Ἐκκλησιαστική
Ἐκπαίδευση» καί εἰδικότερα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς
Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικές Ἀκαδημίες, εἶχε τήν
εὐκαιρία συνάντησης μετά τοῦ Ὑπουργοῦ
Ἀνάπτυξης καί Ἐπενδύσεων κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη. Ὁ κ. Ὑπουργός, μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον,
ἐνημερώθηκε ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Ἀμφιλοχίου, γιά τίς προνοιακές, κοινωνικές
καί φιλανθρωπικές δομές καί δράσεις τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως, ὅπως αὐτές λειτουργοῦν καί
ὀργανώνονται μέσῳ τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματός Της. Ἐπιπροσθέτως ἐνημερώθηκε και
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γιά τό πολυσύνθετο ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὡς καί τίς δομές καί δράσεις
τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἐκφράζοντας τήν συμπαράστασή
του εἰς τό πολύπλευρο καί ἀξιόλογο αὐτό ἔργο
πού ἐπιτελεῖται εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολη Κισάμου
καί Σελίνου, ὁ κ. Ὑπουργός ἀναφέρθηκε εἰς τό
νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 τῆς νέας προγραμματικῆς
αὐτῆς περιόδου, καί τίς δυνατότητες ἔνταξης,
εὐχαριστώντας τόν Ἐπίσκοπό μας γιά τήν ἐπίσκεψη. Ὁ Ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε στόν κ.
Ὑπουργό καλή δύναμη εἰς τήν εὐθυνοφόρο
ἀποστολή του, καρποφόρο διακονία ἐπ' ὠφελείᾳ, στήριξη καί ἐνίσχυσή του, ἐξ αἰτίας τῆς
λοιμικῆς πανδημίας, δοκιμαζόμενου λαοῦ.

Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ ΣωτῆροςἘγκατάσταση νέου Ἐφημερίου στήν
Κάντανο

Κατά τήν Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως
τοῦ Κυρίου ὁ Ἐπίσκοπός μας τέλεσε τήν Θεία
Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα, περικαλλῆ
Ἱ. Ναό τῆς μαρτυρικῆς καί αἱματοβαμμένης
Καντάνου. Στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε εἰς
τό γεγονός τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς, τά μηνύματα καί νοήματά της. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐγκατέστησε νέο Ἐφημέριο εἰς
τήν Ἐνορία Καντάνου, τόν Αἰδεσ. π. Γρηγόριο
Πετράκη, γόνο τοῦ Σελίνου, ἀναφερόμενος εἰς
τήν συνετή διακονία του: «Ἡ ἱστορική καί ἡρωική Κάντανος δέχεται σήμερα τόν νέο Ἐφημέριό της, σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας, τόν γνωστό καί ἀγαπητό σέ ὅλους σας π. Γρηγόριο, ὁ
ὁποῖος πορεύτηκε τήν μέχρι σήμερα διακονία
του μετά ἱεροῦ ζήλου, πιστότητας καί ἀφοσίωσης στήν Ἐκκλησία, καί ὁ ὁποῖος θά διακονεῖ
καί τίς ἀνάγκες τῆς μέχρι σήμερα Ἐνορίας του,
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αὐτῆς τοῦ Ροδοβανίου. Ἀγαπητέ μας π. Γρηγόριέ σου ἐμπιστευόμαστε τήν ἱστορική αὐτή
Ἐνορία, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι θά φανεῖς ἀντάξιος της ἐμπιστοσύνης τοῦ Ἐπισκόπου σου καί
τῶν προσδοκιῶν τῶν εὐλογημένων πιστῶν
της Καντάνου, καθώς ἅπαντες προσβλέπουμε
στό πρόσωπό σου μέ χρηστές ἐλπίδες. Θέσε
τήν χεῖρα σου ἐπί τό ἄροτρον καί ἐργάσου εἰς
τήν νέα σου διακονία μέ τήν αὐτή πιστότητα,
ταπείνωση καί σεμνότητα πού μέχρι σήμερα
διακονεῖς, πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν τοῦ
πιστοῦ λαοῦ τῆς Καντάνου», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ἀναφωνώντας τό ΑΞΙΟΣ! Ἡ ἀπόφασις αὐτή τοῦ Ἐπισκόπου μας ἔγινε δεκτή μέ
αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἀπό τό εὐσεβές πλήρωμα. Ἀκολούθως ὁ π. Γρηγόριος εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας καί ὑποσχέθηκε
πώς θά φανεῖ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν καί
τῆς εὐθύνης του.

Θυρανοίξια Ἱ. Παρεκκλησίου
Ἁγ. Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας

Εἰς τόν προαύλιο χῶρο τοῦ ἱστορικοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος τῆς Κισάμου πόλεως δημιουργήθηκε ἕνα ἰδιαίτερα καλαίσθητο, ταπεινό καί ἀπέριττο, ἱερό παρεκκλήσιο,
ἀφιερωμένο εἰς τόν Ἅγ. Λουκᾶ Ἀρχιεπίσκοπο
Συμφερουπόλεως Κριμαίας, τόν ἰατρό καί θαυματουργό· τάμα καί εὐσεβής πόθος. Τά θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τέλεσε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος καί
χοροστάτησε εἰς τόν Ἑσπερινό πού ἀκολούθησε. Ὁ Ἐπίσκοπός μας σημείωσε: «Πεπληρωμένοι χαρᾶς καί εὐφροσύνης τελοῦμε σήμερα τά
θυρανοίξια τοῦ καλαίσθητου, ἱεροῦ ἐτούτου
παρεκκλησίου, ἀφιερωμένου εἰς τόν Ἅγ. Λουκᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως Κριμαίας.

69 * Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2021 ....

29

Στό Συναξάρι τῆς σημερινῆς ἡμέρας μνημονεύουμε τούς ἁγίους θεοφόρους Ἀποστόλους
Βαρθολομαῖο καί Βαρνάβα καί ὁ νοῦς, ἡ καρδιά
καί ἡ προσευχή μας στρέφεται καί ταξιδεύει
εἰς τήν Βασιλίδα Πόλη, τήν Κωνσταντινούπολη καί τόν Ἡγούμενο τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό ἡμῶν Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαῖο, ὁ Ὁποῖος ἄγει τά σεπτά Ὀνομαστήρια Του καί ὁ Ὁποῖος, χάριτι Θεοῦ, συμπληρώνει 30 ἔτη εὐκλεοῦς καί πολυδένδρου
Πατριαρχίας. Οἱ Ἱεροί Κανόνες καί οἱ αἰῶνες
κληροδότησαν ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους νά
εἶναι ὁ συντονιστής τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, ὅλων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης σεμνύνεται,
καθώς ἀποτελεῖ τή «ναυαρχίδα» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, κατά προσφιλῆ ἔκφραση τοῦ
Παναγιωτάτου. Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἔτυχε τῆς
ὑψίστης εὐλογίας καί χαρᾶς τῆς ὑποδοχῆς καί
εὐλογητικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Παναγιωτάτου 5
φορές τήν τελευταία 15ετία, μέ τελευταία τό
2018 ὅπου τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου
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τοῦ Λεπροῦ καί ἑορτάσαμε τά 50 ἔτη τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Ταπεινά εὐχόμεθα
ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν πολυετῆ τόν Σεπτό
Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας, χαρίζοντάς Τον
εἰς τήν οἰκουμενική Ὀρθοδοξία. Τά σημερινά
θυρανοίξια τοῦ καλαίσθητου ἐτούτου παρεκκλησίου ὑπενθυμίζουν σέ ὅλους μας τό χρέος
καί τήν εὐθύνη ὅπως ἀνακαινίζουμε τήν ψυχή
καί τήν καρδιά μας, ἀναβαπτίζοντας τόν καθ’
ἡμέρα βίο μας εἰς τό βίωμα καί τήν ἐμπειρία
τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας. Ἀσφαλής δρόμος καί τρόπος, ἡ βιωματική συμμετοχή μας
στήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Μέτοχοι
καί κοινωνοί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καλούμεθα ὅπως καταστοῦμε, μετέχοντας συνειδητά
εἰς τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς γίνει ἡ σημερινή
εὐλογημένη καί χαρμόσυνη αὐτή ἡμέρα γιά
τήν ἱστορική Ἐνορία τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος, γιά
τήν πόλη μας καί τήν Ἱ. Μητρόπολή μας, ἄς γίνει εὐκαιρία, ἀπαρχή, μιᾶς νέας πνευματικῆς
πορείας καί ζωῆς, ἐσωτερικῆς ἀνακαίνισης καί
ἀναψυχῆς, πού τόσο ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι μας»,
κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. Ἀκολούθως εὐχαρίστησε, μέ λόγους θερμούς, τόν Ἐφημέριο καί
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Δυτικῆς Κισάμου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη, «ὁ
ζῆλος, ἡ εὐλάβεια, ἡ φιλοτιμία καί φιλοκαλία
τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἡ αἰτία δημιουργίας τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου», ὡς σημείωσε, εὐχαριστώντας καί τούς χορηγούς καί εὐλαβεῖς δωρητές.
Ἀκολούθησε Ἱ. Παράκλησις τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ,
τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἡ πρώτη
Θεία Λειτουργία.

Ἐκδηλώσεις γιά τή Μάχη τῆς Κρήτης

Ὁ φετινός ἑορτασμός τῶν ἐκδηλώσεων διά τή
μάχη τῆς Κρήτης ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία
καί συμβολισμό ἐπετειακοῦ χαρακτήρα, καθώς
συμπληρώνονται 80 χρόνια ἀπό τά ἱστορικά
αὐτά γεγονότα γενναιότητας καί ἡρωισμοῦ
τῶν γεννητόρων καί προγόνων μας πού συγκίνησαν καί ἐνέπνευσαν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Στήν Μητροπολιτική μας Περιφέρεια
οἱ ἑορτασμοί αὐτοί τιμήθηκαν μέ Τρισάγια,
Δεήσεις καί ὁμιλίες, ὑπενθυμίζοντας σέ ὅλους
μας τό χρέος καί τήν εὐθύνη διαφύλαξης τῶν
ἱερῶν καί ὁσίων του Γένους καί τῆς Φυλῆς.
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Δ Ω Ρ Ε Ε Σ Υ ΠΕ Ρ Ε Ν Ι Σ ΧΥΣ Ε Ω Σ
Τ 0Υ Κ 0 Ι Ν Ω Ν Ι Κ 0Υ & Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ 0Υ Ε Ρ Γ 0Υ
Τ Η Σ Ι . Μ Η Τ Ρ 0Π0ΛΕ Ω Σ Μ ΑΣ

Πιπεράκης Ἰωάννης, Alon Maritime ... 5.000€
Motor Oil Hellas ................................... 5.000€
Ἀνώνυμος ............................................ 1.500€
Πετράκης Ἀντώνιος S.M. ........................ 500€
Ἀ. Σταυριανουδάκης τοῦ Ἀριστομένους .. 200€
Οἰκογ. Ἐμμανουήλ Βακάκη, εἰς μνήμην Μαρίας
& Ἐμμανουήλ Βακάκη ............................ 300€
Θεόδωρος Ἠλιάκης ................................ 100€
Ἱ.Π.Μ. Γωνιᾶς .................150 κιλά ἐλαιολάδου
Ι.Μ.Παρθενῶνος .............300 κιλά ἐλαιολάδου
Ἀνδρονικάκης Γεώργιος .10 δοχεῖα ἐλαιολάδου
Ἐνορία Πλατάνου ...........100 κιλά ἐλαιολάδου
Ἐνορία Πλακαλώνων ......1 δοχεῖο ἐλαιολάδου
Ἱ. Ναός Ἁγ. Χαραλάμπους Καλλιθέας Χρυσαυγῆς .......................................................... 100€
Εἰς μνήμην Χρυσούλας Διονυσίου Φουντουλάκη, ὁ σύζυγος καί τά τέκνα της ................ 200€
Εἰς μνήμη Τηλεμάχου Κουτσαυτάκη, ἡ κόρη του
Ἐλευθερία Πικραμένου .......................... 100€
Ἐνορία Παλαιοχώρας ............................. 100€

Ἐνορία Βουκολιῶν.................................. 200€
Σφακιανάκης Παναγιώτης, εἰς μνήμην Ἀρχιμ.
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου . ........................ 500€
Καίτη Πατερομιχελάκη, εἰς μνήμην Ἀντωνίας
Νασιλάκη................................................... 50€
Μαριάνθη Πολυχρονάκη ........................ 300€
Βασίλειος Σταθάκης, εἰς μνήμην πατρός του
Εὐαγγέλου .............................................. 500€
Γεώργιος Κουτσουρέλης, Hondos Centetr . ......
............................................................. 1.000€
Πετράκης Ἀντώνιος & ΣΙΑ, S.M. ............. 500€
Εἰς μνήμην Παπαδεροῦ Χριστίνας, ἡ οἰκογένειά
της . ......................................................... 150€
***
ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ἀντώνιος Μπιτσάκης .............................. 100€
Σπυρίδωνας Νταουντάκης ....................... 150€
Χριστίνα Παπαδεροῦ .............................. 150€

Βοήθησε κι ἐσύ
νά γίνει ἡ ἀγάπη πράξη
Ἀριθ. Λογαρ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου:
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
GR8801103900000039029604194
BIC ETHNGRAA
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