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άριτι
τοῦ
πανδώρου
Θεοῦ,
ἐφθάσαμεν καί ἐφέτος εἰς τήν Ἁγίαν
καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς
τό στάδιον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων, διά
νά καθάρωμεν ἑαυτούς, συνεργοῦντος
τοῦ Κυρίου, ἐν προσευχῇ, ἐν νηστείᾳ καί
ταπεινώσει, καί νά εὐτρεπισθῶμεν πρός
ἔνθεον βίωσιν τῶν σεπτῶν Παθῶν καί
ἑορτασμόν τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως
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τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Μέσα εἰς ἕνα κόσμον πολλαπλῶν
συγχύσεων, ἡ ἀσκητική πεῖρα τῆς
Ὀρθοδοξίας ἀποτελεῖ τιμαλφέστατον
πνευματικόν κεφάλαιον, ἀνεξάντλητον
πηγήν θεογνωσίας καί ἀνθρωπογνωσίας.
Ἡ εὐλογημένη ἄσκησις, τό πνεῦμα τῆς
ὁποίας διαποτίζει σύνολον τόν καθ᾿
ἡμᾶς τρόπον τοῦ βίου, «Ἀσκητισμός εἶναι
ὁλόκληρος ὁ Χριστιανισμός», δέν ἀποτελεῖ
προνόμιον τῶν ὀλίγων ἤ τῶν ἐκλεκτῶν,
ἀλλά «ἐκκλησιαστικόν γεγονός», κοινόν
ἀγαθόν, κοινήν εὐλογίαν, καί κοινήν
κλῆσιν διά πάντας ἀνεξαιρέτως τούς
πιστούς. Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες δέν εἶναι,
βεβαίως, αὐτοσκοπός, δέν ἰσχύει ἡ ἀρχή «ἡ
ἄσκησις διά τήν ἄσκησιν». Ὁ στόχος εἶναι
ἡ ὑπέρβασις τοῦ ἰδίου θελήματος καί τοῦ
«φρονήματος τῆς σαρκός», ἡ μετάθεσις
τοῦ κέντρου τῆς ζωῆς ἀπό τήν ἀτομικήν
ἐπιθυμίαν καί τό «δικαίωμα» εἰς τήν «οὐ
ζητοῦσαν τά ἑαυτῆς» ἀγάπην, κατά τό
βιβλικόν, «μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά
τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος»1.
Αὐτό τό πνεῦμα κυριαρχεῖ καθ᾿ ὅλην
τήν μακράν ἱστορικήν πορείαν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τό Νέον Μητερικόν συναντῶμεν
μίαν ὑπέροχον περιγραφήν αὐτοῦ τοῦ
1 Α’ Κορ. ι’, 24.
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ἤθους τῆς παραιτήσεως ἀπό τό «ἐμόν»
ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης: «Παρέβαλόν
ποτε σκητιῶται τῇ ὁσίᾳ Σάρρᾳ, ἡ δέ
παρέθηκεν αὐτοῖς κανίσκιον μετά χρειῶν˙
οἱ δέ γέροντες ἀφέντες τά καλά, ἔφαγον
τά σαπρά. Εἶπε δέ αὐτοῖς ἡ τιμία Σάρρα˙
“ὄντως ἐν ἀληθείᾳ, σκητιῶταί ἐστε”»2. Αὐτή
ἡ κατανόησις καί ἡ θυσιαστική χρῆσις τῆς
ἐλευθερίας εἶναι ξένη πρός τό πνεῦμα τῆς
ἐποχῆς μας, τό ὁποῖον ταυτίζει τήν ἐλευθερίαν μέ ἀτομικάς διεκδικήσεις καί δικαιωματισμόν. Ὁ σύγχρονος «αὐτόνομος»
ἄνθρωπος δέν θά ἔτρωγε τούς σαπρούς
καρπούς, ἀλλά τούς καλούς, καί θά ἦτο
βέβαιος ὅτι τοιουτοτρόπως ἐκφράζει καί
χρησιμοποιεῖ αὐθεντικῶς καί ὑπευθύνως
τήν ἐλευθερίαν του.
Εἰς τό σημεῖον αὐτό εὑρίσκεται ἡ
ὑψίστη ἀξία τῆς ὀρθοδόξου θεωρήσεως
τῆς ἐλευθερίας διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον. Πρόκειται περί μιᾶς ἐλευθερίας,
ἡ ὁποία δέν ἀπαιτεῖ ἀλλά μοιράζεται, δέν
διεκδικεῖ ἀλλά θυσιάζεται. Ὁ ὀρθόδοξος πιστός γνωρίζει ὅτι ἡ αὐτονομία καί αὐτάρκεια δέν ἀπελευθερώνουν τόν ἄνθρωπον
ἀπό τόν κλοιόν τοῦ ἐγώ, τῆς αὐτοπραγματώσεως καί τῆς αὐτοδικαιώσεως. Ἡ ἐλευθερία, «ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν»3,
ἐνεργοποιεῖ τάς δημιουργικάς δυνάμεις
τοῦ ἀνθρώπου, πραγματώνεται ὡς ἄρνησις τοῦ αὐτοεγκλεισμοῦ, ὡς ἀπροϋπόθετος
ἀγάπη καί κοινωνία τῆς ζωῆς.
Τό ὀρθόδοξον ἀσκητικόν ἦθος δέν
γνωρίζει διχασμούς καί δυϊσμούς, δέν
ἀπορρίπτει τήν ζωήν, ἀλλά τήν μεταμορφώνει. Ἡ δυϊστική θεώρησις καί ἀπόρριψις τοῦ κόσμου δέν εἶναι χριστιανική. Ὁ
γνήσιος ἀσκητισμός εἶναι φωτεινός καί
φιλάνθρωπος. Εἶναι χαρακτηριστικόν τῆς
ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας, ὅτι ἡ περίοδος τῆς νηστείας εἶναι διαποτισμένη ἀπό
σταυροαναστάσιμον χαράν. Καί οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες τῶν ὀρθοδόξων, ὅπως καί συ-

νολικῶς ἡ καθ᾿ ἡμᾶς πνευματικότης καί ἡ
λειτουργική ζωή, ἀναδίδουν τό ἄρωμα καί
τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Σταυρός εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς ὀρθοδόξου εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅμως τό τελικόν σημεῖον
ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό
εἶναι ἡ ἀνεκλάλητος χαρά τῆς Ἀναστάσεως, ὁδόν πρός τήν ὁποίαν ἀποτελεῖ ὁ
Σταυρός. Κατά ταῦτα, καί εἰς τήν περίοδον
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ βιωματική
πεμπτουσία τῶν Ὀρθοδόξων παραμένει ὁ
πόθος τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως».
Εὔχεσθε καί προσεύχεσθε, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, νά ἀξιωθῶμεν, ἄνωθεν ἐπινεύσει καί ἀρωγῇ, πρεσβείαις δέ τῆς Ἁγιοπρώτου Θεοτόκου καί
πάντων τῶν Ἁγίων, νά διατρέξωμεν χριστοπρεπῶς καί χριστοτερπῶς τόν δόλιχον
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἀσκοῦντες μετ᾿ εὐφροσύνης, ἐν ὑπακοῇ
πρός τόν κανόνα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, τό «κοινόν ἄθλημα» τῆς παθοκτόνου νηστείας, προσκαρτεροῦντες
τῇ προσευχῇ, βοηθοῦντες τοῖς πάσχουσι
καί τοῖς ἐν ἀνάγκαις, συγχωροῦντες ἀλλήλοις καί «ἐν παντί εὐχαριστοῦντες»4,
διά νά προσκυνήσωμεν εὐσεβοφρόνως τά
«Ἅγια καί Σωτήρια καί Φρικτά Πάθη» καί
τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ
ἡ δόξα καί τό κράτος καί ἡ εὐχαριστία εἰς
τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιθ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν

2 Π. Β. Πάσχου (ἐπιμ.), Νέον Μητερικόν (Ἀθῆναι:
ἐκδ. Ἀκρίτας, 1990), 31.
3 Γαλ. ε’, 1.

4

4 Πρβλ. Θεσσ. ε’, 18.
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Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚ0ΣΤΗΣ 2019
«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή….».
(Δοξαστικό τῶν αἴνων Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς)

γαπητοί μου ἀδελφοί,
Μᾶς καλεῖ καί πάλι ἀπό σήμερα ἡ
Μητέρα μας Ἐκκλησία, μέ τόν Ἑσπερινό της Συγχωρήσεως, σέ ἕνα πνευματικό ταξίδι ἄσκησης, προσευχῆς, μετάνοιας, νηστείας καί ταπείνωσης, μέ στόχο
τόν ἀγώνα τῆς παθοκτονίας, τῆς ἀπομάκρυνσής μας, δηλαδή, ἀπό κάθε τί πού μᾶς
ἀποξενώνει ἀπό τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ καί προορισμό του τό Πάσχα, τήν μετοχή μας εἰς τό φῶς τῆς Ἀνεσπέρου Βασιλείας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ!
Ἀρχίζει ὁ πνευματικός μας αὐτός ἀγώνας, μέ τίς πλούσιες καί ξεχωριστές λατρευτικές εὐκαιρίες τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς:
Τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς, τά Μεγάλα Ἀπόδειπνα, τίς Προηγιασμένες Θεῖες
Λειτουργίες, τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας. Πλοῦτος ἀδαπάνητος καί μοναδικός. Συνοδίτης μας ἀχώριστος, ἡ προσευχή, ἡ θερμή προσευχή, ἡ κατανυκτική
προσευχή, ἡ προσευχή, ἡ ὁποία ἀναγεννᾶ
καί ἀνατροφοδοτεῖ πνευματικά τόν ἄνθρωπο. Ἡ προσευχή καί ἡ ταπείνωση, ὡς
προϊόντα (καρποί) μιᾶς ἀδιάκοπης πνευματικῆς προσπάθειας. Παραγγέλλει ὁ Ἅγιος
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἐκεῖνος πού ζητάει
ταπείνωση ἀπό τόν Θεό, ἀλλά δέν δέχεται
τόν ἄνθρωπο πού στέλνει ὁ Θεός γιά νά τόν
ταπεινώνει, δέν ξέρει τί ζητάει… Τούς περισσότερους πειρασμούς, τούς δημιουργεῖ ὁ
ἴδιος μας ὁ ἐαυτός, ὅταν βάζουμε τόν ἑαυτό
μας στίς συνεργασίες μας μαζί μέ τούς ἄλλους, ὅταν δηλαδή θέλουμε νά ὑψώνουμε
τόν ἑαυτό μας. Στόν Οὐρανό δέν ἀνεβαίνει

Α
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κανείς μέ τό κοσμικό ἀνέβασμα, ἀλλά μέ τό
πνευματικό κατέβασμα. Ὅποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα μέ σιγουριά καί ποτέ
δέν πέφτει», καταλήγει ὁ Ἅγιος Παΐσιος. Σέ
αὐτό τό πνευματικό ταξίδι τῆς κάθαρσης
καί τῆς παθοκτονίας καλούμεθα, ὅπως σημειώνει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, νά «ἐνδυθοῦμε τόν Χριστό». Ὁ Χριστός εἶναι τό ἔνδυμά μας, ὁ «φωτεινός χιτών» ἀπό τήν ὥρα
τῆς βαπτίσεώς μας (Γαλ. 3,27). Καλούμεθα,
λοιπόν, αὐτή τήν ὄμορφη καί εὐλογημένη
περίοδο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, ἀλλά
καί ὅλο τόν χρόνο καί τόν καιρό τῆς ζωῆς
μας, νά ζοῦμε καί νά εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί
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Του. Τό θέλημά μας νά συνταυτιστεῖ μέ τό
δικό Του θέλημα, νά ἀποκτήσουμε δηλαδή
«νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 2,16). Ὁ Χριστός,
ὅπως ἔλεγε καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος, νά κατοικήσει στήν καρδιά μας.
Τί εἶναι λοιπόν ἡ Μεγάλη Σαρακοστή;
Εἶναι «καιρός», εὐκαιρία, δηλαδή, καί περίοδος ἐργασίας πάνω στήν καρδιά μας. Γιατί
μόνο ἐάν θά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας,
τότε θά ἀξιωθοῦμε νά δοῦμε τό Πρόσωπο
τοῦ Θεοῦ: «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ,
ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. 5,8). Ἡ
τραγωδία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, ὅπως
σημειώνει σύγχρονος θεολόγος, συνίσταται
εἰς τό ὅτι ζεῖ ἔξω ἀπό τήν καρδιά του. Σκέφτεται, μιλᾶ, ἐργάζεται, ἀκόμα ἀγαπᾶ καί
προσεύχεται ἔξω ἀπό τήν καρδιά του. Ἡ
περίοδος ὅμως τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς
δίδει τήν μεγάλη καί μοναδική αὐτή εὐκαιρία νά βροῦμε τήν καρδιά μας καί νά ἐπιστρέψουμε σέ αὐτήν ὡς ὁ ἄσωτος υἱός. Νά
ἀκούσουμε τήν φωνή τοῦ Κυρίου πού ἠχεῖ
στήν καρδιά μας: «Υἱέ μου, δός μοι σήν καρδίαν» (Παροιμ. 23,26). Γιά νά βροῦμε ὅμως
τήν βαθειά καρδία μας καί ἐκεῖ νά εἰσέλθουμε εἰς τήν ζωοποιό παρουσία τοῦ Χριστοῦ,
εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὁ πνευματικός μας ἀγώνας, ὁ ἀγώνας τῆς ἄσκησης
καί τῆς καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν. Μόνο
ἔτσι μποροῦμε νά ἑλκύσουμε τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ. Ἡ προσευχή καί ἡ ταπείνωση, εἶναι
τά ἐργαλεῖα ἐκεῖνα πού θά καθαρίσουν τήν
καρδιά μας καί θά ἀνοίξουν τίς πύλες τοῦ
Οὐρανοῦ. «Οὐδέν γλυκύτερον τῆς προσευχῆς», ὅπως σημειώνει καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος.
Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ὁ στόχος
αὐτῆς τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Ἡ αὔξηση καί καλλιέργεια τῆς προσευχῆς καί τῆς
ταπείνωσης. Μόνο διά αὐτῆς τῆς ὁδοῦ ἡ

ψυχωφελής αὐτή περίοδος θά καταστεῖ
καιρός πνευματικῆς ἀνανέωσης καί σταθμός χάριτος καί εὐλογίας. Μόνο ἔτσι θά
προκληθεῖ εἰς τήν ψυχή μας ὁ ἀκατάσχετος
πόθος νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν ἀσφυκτικό
ἐναγκαλισμό τῆς πτώσεώς μας καί νά παραδοθοῦμε ὁλοκληρωτικά εἰς τόν Θεό τοῦ
Φωτός καί τῆς ἀγάπης, ὅπως σημειώνει ὁ
Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ εἰς τό βιβλίο του «Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστί».
Μόνο μέ αὐξημένα τά πνευματικά μας αἰσθητήρια θά μπορέσουμε νά ἀντισταθοῦμε,
νά ἀντιπαλέψουμε καί τελικῶς νά νικήσουμε
τήν ἐπικρατοῦσα ἐκείνη ἀντίληψη τῶν καιρῶν καί τῆς ἐποχῆς μας, πού ἔχει μεταλλάξει τούς κατά φύσιν τρόπους σέ παρά φύσιν
ἐπιλογές, πού συστηματικά προκαλεῖ σύγχυση ἀνάμεσα στό καλό καί τό κακό, πού
παραμορφώνει τήν ἔννοια τοῦ ἠθικοῦ καί
ἀγνοεῖ αὐτή τοῦ πνευματικοῦ, πού διαρκῶς παραποιεῖ καί περιπλέκει τό αὐτονόητο, πού, μέ ἕνα λόγο, ἔχει ὡς στόχο νά ἰσοπεδώσει ἠθικά, πνευματικά καί ἀξιακά τόν
ἄνθρωπο, ἀπογυμνώνοντας καί ἀποψιλώνοντάς τον ἀπό τήν ἱερότητα τῆς ζωῆς καί
θεωρώντας τον προϊόν τυχαίας δημιουργίας μέ σαρκικές καί ὑλικές ἀνάγκες.
Ἰδού, λοιπόν, γιατί δέν θά πρέπει κανείς μας νά μείνει ἀδρανής εἰς τόν πνευματικό αὐτό ἀγώνα καί τό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας σας. Ἰδού, γιατί χρειάζεται εἰς τό
πνευματικό αὐτό ταξίδι τῆς ἄσκησης, τῆς
προσευχῆς, τῆς ταπείνωσης, τῆς ἐγκράτειας, τῆς νηστείας καί τῆς μετάνοιας, νά πορευτοῦμε καί νά ἀγωνιστοῦμε «τόν ἀγώνα
τόν καλόν».
Καλή Ἁγία Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί,
νικηφόροι οἱ πνευματικοί μας ἀγῶνες, μέ
τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Ὅ

πως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος,
τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ
Παγκόσμια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέ κέντρο καί κορυφή τό
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, γιορτάζει τήν
Ἑορτή τῆς Ἀναστήλωσης τῶν Εἰκόνων, ποὖναι
γιορτή Νίκης καί Θριάμβου, τῆς ὀρθῆς καί γνήσιας πίστης τοῦ Χριστοῦ.
Γιατί ἡ ἑορτή αὐτή, μέ ἀφετηρία τήν Ἀπόφαση τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
(787 μ.Χ.), κατά τῆς Εἰκονομαχίας, ἀναφέρεται
γενικότερα σ’ ὅλους τούς ἀγῶνες πού ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀντιμετώπισε στό παρελθόν,
(ἀλλά καί στήν ἐποχή μας), γιά νά διατηρήσει
καθαρό τό Μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καί νά τό
χορηγεῖ φῶς σωτηρίας στή ζωή ἀνθρώπων καί
Λαῶν.
Δέν ἀποροῦμε γιατί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στή φωτεινή της πορεία σ’ αὐτό τόν κόσμο,

ωγμούς τῶν Καισάρων τῆς Ρώμης, νίκησε στούς
ἀγῶνες τῶν Μεσαιωνικῶν αἱρέσεων, νίκησε τίς
ἄθεες ἰδεολογίες τῆς Ἐποχῆς μας καί ἔχει κάθε
λόγο νά πανηγυρίζει καί νά ψάλλει:
«Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων. Αὕτη
ἡ πίστις τῶν πατέρων. Αὕτη ἡ πίστις τῶν
Ὀρθοδόξων. Αὕτη ἡ πίστις τήν Οἰκουμένην
ἐστήριξε. Τίς Θεός Μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν,
ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος...».
Ἀλλά μαζί μέ τά νικητήριά της ἡ Ὀρθοδοξία στοχάζεται καί τίς εὐθῦνες της στόν σημερινό κόσμο. Εὐθῦνες στόν παγκόσμιο χῶρο, γιά
νά προσφέρει τό Μήνυμά της στό κενό πού ἄφησαν οἱ θεοποιημένες ἀλλά καί χρεωκοπημένες
ἰδεολογίες τοῦ αἰῶνα μας, (Ὑλισμός, Φασισμός,
Μαρξισμός), ἀλλά καί εὐθῦνες σέ κάθε χῶρα
καί σέ κάθε Λαό πού αἰῶνες τώρα ἡ Ὀρθοδοξία
κάνει τή Χριστιανική του ταυτότητα καί εἶναι ἡ
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Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου
κυροῦ Εἰρηναίου
ἀντιμετωπίζει τήν ἔχθρα διωκτῶν καί πλάνων,
ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὀ Χριστός ὑπῆρξε στήν ἐποχή του
καί παραμένει «σημεῖον ἀντιλεγόμενον...». Κι ὁ
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου του μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι: «ὁ Λόγος (Χριστός) ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καί ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ
ἐγένετο, καί ὁ κόσμος αὐτόν οὖκ ἔγνω... ὅσοι δέ
ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα
Θεοῦ γενέσθαι».
Ὅσοι λοιπόν δεχτήκανε τό Χριστό καί κάμανε τήν Ἐκκλησία Του, αὐτή τή νέα Θεανθρώπινη Κοινωνία, πού ζυμώνει σιγά σιγά τόν κόσμο, γιά νά τόν κάμει «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς
γῆς», γνωρίζουν τίς ἐπιθέσεις τῶν Ἀντιχρίστων
δυνάμεων τοῦ κόσμου, ἀλλά γνωρίζουν ἐπίσης
τό Μυστήριο τοῦ Σταυρωμένου καί Ἀναστημένου Χριστοῦ καί ἔχουνε τή βεβαιότητα πώς τό
φῶς θά νικήσει τό σκότος.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νίκησε στούς δι« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

πνευματική τροφός καί παιδαγωγός του.
Στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἡ προσφορά τῆς Ὀρθοδοξίας στό Ἑλληνικό Ἔθνος, εἶναι
γνωστή καί ἀναμφισβήτητη, στούς εἴκοσι αἰῶνες τῆς Χριστιανικῆς μας Ἱστορίας. Προσφορά
στήν Παιδεία καί στόν Πολιτισμό του καί προσφορά στήν ἐλευθερία καί τή σωτηρία του.
Καί τούτη τήν ὥρα, πού ἡ πατρίδα μας,
ἀντιμετωπίζει ἰδιαίτερα καί κρίσιμα προβλήματα, ἡ Ὀρθοδοξία της εἶναι παροῦσα καί
στρατεύεται μαζί της. Καί χρειάζεται νά εἶναι
παροῦσα, γιατί πολλά ἀπό τά ἐθνικά καί κοινωνικά της προβλήματα, (ἄμυνα, δημογραφικό,
παιδεία, ὑγεία, ἐργασία κ.λ.π.), εἶναι στό βάθος
των καί ἠθικά προβλήματα καί χρειάζονται τό
φῶς καί τήν κατήχησή της.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική Ἐκκλησία, σηκώνει τούτη τήν ὥρα, τῆς παγκόσμιας συγχυσης
καί κρίσης, ἰδιαίτερες εύθῦνες γιά τή «σωτηρία»
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Ἀλλά καί ὁ Ἑλληνικός
Λαός μέ τούς ἡγέτες του, ἔχουν χρέος νά ἀναγνωρίσουν αὐτό τόν σωστικό ρόλο πού ἡ Ὀρθοδοξία μπορεῖ νά διαδραματίσει καί σήμερα
στό ἔθνος μας.
Ἀπό τό Βιβλίο του «Θέματα Ἑλληνισμοῦ
καί Ὀρθοδοξίας», Χανιά, 1997.
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Ἕλληνες ἀφυπνιστεῖτε...

Δ

ιαλύεται ἡ οἰκογένεια; Μήπως εἶναι
κινδυνολογία, φαντασίωση, ἤ… ὑπερβολή τῶν «ἀκραίων», «συντηρητικῶν» καί «φανατικῶν», ὅπως ἔχουμε συνηθίσει τελευταῖα νά στοχοποιοῦμε κάθε ἄλλη
ἄποψη καί διαφορετική φωνή, πού ἀντιστέκεται στό πνεῦμα καί τό ρεῦμα τῶν καιρῶν,
παρά τό ὅτι ὅλοι δηλώνουμε ἔνθερμοι ὑποστηρικτές τῶν διαφορετικοτήτων καί μειονοτήτων;
Μεταφέρω τήν ἐπικαιρότητα πού, σέ
ἀρκετές περιπτώσεις περνᾶ ἀπαρατήρητη,
ἀκόμα καί ὅταν ἀφορᾶ στόν θεμέλιο λίθο ὄχι
μόνον τῆς κοινωνίας ἀλλά καί τῆς ζωῆς πού,
κατά τήν ἄποψή μας, εἶναι ἡ οἰκογένεια. Τί λέει
λοιπόν;
Τά σύμφωνα συμβίωσης καί οἱ πολιτικοί
γάμοι μεταξύ ὁμοφύλων ὁδηγοῦν τόν Γάλλο
πρόεδρο Ἐμμανουέλ Μακρόν νά ἐφαρμόσει
ἄλλες ὀνομασίες στήν ἀναγραφή τῶν κηδεμόνων σέ αἰτήσεις πού κάνουν πρός τό σχολεῖο.
Μέ στόχο, ὅπως ἰσχυρίζεται, νά ἀντιμετωπίσει τόν κοινωνικό ρατσισμό καί νά κάνει τή
γαλλική κοινωνία νά στέκει «πολιτικῶς ὀρθή»
ἀπέναντι στήν κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων,
κατέθεσε μιά τροπολογία ἡ ὁποία ἀλλάζει τά
οἰκογενειακά στοιχεῖα τῶν παιδιῶν: Ἔτσι, λοιπόν, στίς αἰτήσεις ἐγγραφῆς στά σχολεῖα, ἀντί
γιά «Ὄνομα Πατρός» καί «Ὄνομα Μητρός»
θά ἀναγράφεται «Γονέας 1» καί «Γονέας 2».
Καταργεῖ, μέ ἄλλα λόγια, τίς λέξεις «μητέρα»
καί «πατέρας».
Ἡ σχετική τροπολογία ἔχει ἤδη συζητηθεῖ
στή Βουλή καί ἡ ὑπουργός Βαλερί Πετί ἐξήγησε
ὅτι «εἶναι ἀναχρονιστική ἡ διάκριση τῆς οἰκογένειας» μέ βάση τό φύλο τῶν γονέων τους
καί ἀναμένεται νά τεθεῖ στή Γερουσία. Σύμφωνα μέ τό σκεπτικό, ἡ νέα πραγματικότητα ἐπιβάλει μιά διαφορετική προσέγγιση ἑνός, μέχρι τώρα, δύσκολου προβλήματος: ὅταν ἕνα
ζευγάρι ὁμοφυλοφίλων βρίσκεται μπροστά σέ
μία αἴτηση πρός συμπλήρωση, ποιός ἀπό τούς
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Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Κισάμου καί Σελίνου
κ. Ἀμφιλοχίου
δύο, ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα, πού ἀποτελεῖ τό
ζευγάρι τῶν γονέων ἑνός ἀνήλικου, ὑπογράφει ὡς ὁ πατέρας ἤ ὡς ἡ μητέρα; Ἐντύπωση,
θά πρέπει νά ποῦμε, προκάλεσε ἡ ἀντίδραση
τοῦ προέδρου τῶν ὁμόφυλων γονέων πού
δήλωσε: «Ἄν καί θέλουμε νά καλωσορίσουμε
τό γεγονός, γιατί μᾶς ἐπιτρέπει ἰσότιμη συμμετοχή στά σχετικά ἔγγραφα, κάτι πού δέν
ἴσχυε πρίν ἀπό αὐτό, ὡστόσο ὀφείλουμε νά
ἐπισημάνουμε πώς ἕνας τέτοιος διαχωρισμός
θά προκαλέσει ἀνταγωνισμό ἀνάμεσα στούς
δύο γονεῖς, γιά τό ποιός εἶναι ὁ νούμερο 1 καί
ποιός ὁ νούμερο 2».
Εἰς ὅτι ἀφορᾶ εἰς τά καθ’ ἡμᾶς, τήν ὄμορφη Πατρίδα μας, πού τόσο τήν ἔχουμε πληγώσει, ὄχι μόνον στούς ἔσχατους καιρούς
ἀλλά καί στήν ἱστορική της πορεία, πού ἀντιστεκόταν ὅμως καί ἀνασταίνονταν ἀπό τήν
τέφρα της γιατί «καλά κρατοῦσε» ὁ θεμέλιος
λίθος της, ἡ Ἑλληνική οἰκογένεια. Εἰς τήν ἐγγύς
πραγματικότητα λοιπόν. Μεταφέρω στοιχεῖα
ἀπό πρόσφατη διάλεξη τοῦ καθηγητῆ Ἐπιδημιολογίας καί Ἐπαγγελματικῆς Ὑγιεινῆς τοῦ
Τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γεωργίου Ραχιώτη.
Ἀναφέρει λοιπόν ὁ κ. Ραχιώτης: «Ἡ Ἑλλάδα, κατά τά χρόνια τῆς μνημονιακῆς κρίσης,
ὑπέστη μία κολοσσιαία οἰκονομική καί κοινωνική καταστροφή. Οἱ εὐαίσθητες δημογραφικές ἰσορροπίες ἀνατράπηκαν, οἱ γεννήσεις
μειώθηκαν δραματικά. Ἐνδεικτικά, κατά τήν
περίοδο 20152017 οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τίς
γεννήσεις κατά 91.207, ἐνῶ τό 2017 οἱ γεννήσεις ἔπεσαν κάτω ἀπό τίς 90.000 ἐτησίως.
Τό ἴδιο χρονικό διάστημα, συνεχίζει ὁ κ. Καθηγητής, καταγράφηκε καί ἀνατροπή τοῦ μεταναστευτικοῦ ἰσοζυγίου, μέ τή διαρροή στό
ἐξωτερικό ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων
παραγωγικῆς ἡλικίας καί ὑψηλῆς ἐκπαίδευ-
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σης καί εἰδίκευσης.
Τό ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν δημογραφικῶν ἐξελίξεων ἦταν ὁ Ἑλληνικός πληθυσμός
μεταξύ 20082017 νά μειωθεῖ κατά 355.000.
Ἡ δημογραφική ἀνισορροπία προσλαμβάνει
χαρακτήρα προβλήματος ἐθνικῆς ἀσφάλειας,
ἰδιαίτερα σέ ἐθνικά εὐαίσθητες περιοχές. Στήν
Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας Θράκης,
εἰδικότερα στήν Περιφερειακή Ἑνότητα Ροδόπης, τό ἔτος 2017 οἱ θάνατοι (1.425) ἦταν
διπλάσιοι ἀπό τίς γεννήσεις (791). Σημαντική
εἶναι καί ἡ ἀνατροπή τοῦ ἰσοζυγίου στήν Περιφερειακή Ἑνότητα Ἔβρου (2.031 θάνατοι, 1.203
γεννήσεις), ἀλλά καί στά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου», καταλήγει ὁ κ. Ραχιώτης. Σύμφωνα δέ
μέ ἔρευνες τῆς Eurostat, ἐάν ἡ Χώρα μας δέν
ἀλλάξει πολιτική ὡς πρός τήν ἀντιμετώπιση
τῆς ὑπογεννητικότητας καί γενικότερα τοῦ
δημογραφικοῦ προβλήματος, τότε τό 2080 ὁ
πληθυσμός της θά ἔχει μειωθεῖ σέ ἕνα σύνολο
7,2 ἑκατ. ἀνθρώπων, συνιστώντας τό μικρότερο τμῆμα σέ ἐπίπεδο Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Διαβάζω, ἐπίσης, ἀνακοινώσεις πορίσματα ἀπό Ἡμερίδα πού, πρό ὀλίγων ἡμερῶν, διοργάνωσαν ἡ Ἰατροδικαστική Ὑπηρεσία Πειραιῶς καί ἡ Ἑλληνική Ἰατροδικαστική Ἐταιρεία,
σύμφωνα μέ τά ὁποῖα: «Ἕνα στά πέντε παιδιά
στήν Ἑλλάδα πέφτει θῦμα κάποιας μορφῆς
κακοποίησης». Ὅπως ἀνέφερε ὁ προϊστάμενος τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Πειραιῶς
κ. Ἠλίας Μπογιόκας: «Τά τελευταῖα 10 χρόνια
καί κυρίως τά χρόνια της οἰκονομικῆς κρίσης
ἔχει σημειωθεῖ μία αὔξηση στά περιστατικά
παιδικῆς κακοποίησης».
Διαπίστωση: Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας δοκιμάζεται δεινά καί πλήττεται βάρβαρα
καί βάναυσα. Ἡ οἰκογένεια, θεσμός ἱερός καί
ἅγιος, ὁ πιό βασικός κοινωνικός θεσμός, τό
θεμελιακό κύτταρο τῆς κοινωνίας, θεσμός θεμελιωμένος στήν ἀγάπη, τήν κατανόηση, τόν
ἀμοιβαῖο σεβασμό, θεσμός στόν ὁποῖο ὀφείλεται κατά μεγάλο μέρος ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, θεσμός πού διαμορφώνει
τήν προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ, δηλαδή τῆς
κοινωνίας τοῦ αὔριο, μοιάζει νά εἶναι στό στόχαστρο τῆς διάλυσης καί τῆς ἀποσύνθεσης.

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

Μοιάζει νά πλήττεται ἀπό ἐπικίνδυνες ἐκπτώσεις καί στρεβλώσεις. Καί ὅλα αὐτά… στό ὄνομα καί ὑπό τό πρόσχημα τῶν «δημοκρατικῶν
κεκτημένων».
Ἡ λέξη «πατέρας» πού δηλώνει τήν προστασία, τό στήριγμα, τήν ἐμπιστοσύνη καί
σιγουριά καί ἡ λέξη «μάνα», ἡ πιό ἱερή λέξη
τῆς ἀνθρωπότητας, αὐτή πού δίνει τήν ζωή,
ἔννοιες καί λέξεις μέ νόημα βαθύ, ἱερό, αἰώνιο, ἔννοιες μέ τό μεγαλύτερο κύρος καί ἐπισημότητα στήν παγκόσμια γλωσσολογία, στήν
οἰκουμενική ἀνθρωπότητα, τίτλοι τιμῆς τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους, λέξεις καί ἔννοιες γεμάτες
συναίσθημα, χαρά καί δάκρυα, κατέληξαν νά
εἶναι.. «ἀναχρονιστικές διακρίσεις»!!
Διερωτῶμαι: Αὐτό τόν οὐμανισμό ὁραματίστηκαν οἱ ἐμπνευστές τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης, ἡ ὁποία ἔχει καταντήσει μία σύγχρονη οἰκονομική καί κοινωνική γκιλοτίνα τῶν
μνημονίων, τῶν διακρίσεων, τῶν ἀνισοτήτων
καί τῶν ἀποκλεισμῶν; Τῆς Εὐρώπης πού νομιμοποιεῖ ἀκόμα καί τήν κτηνοβασία στό πλαίσιο δῆθεν τῆς «ἰδιωτικῆς ἐλευθερίας» καί τῶν
«προσωπικῶν δεδομένων»; Ρώτησαν κάποτε
τήν μητέρα Τερέζα γιά τήν παγκόσμια εἰρήνη
καί ἐκείνη ἀπάντησε: «Ἄν θέλεις νά δουλέψεις
γιά τήν παγκόσμια εἰρήνη, πήγαινε σπίτι σου
καί ἀγάπα τήν οἰκογένειά σου».
Τί μέλλει γενέσθαι λοιπόν;; Ἀπαντῶ μέ τά
λόγια ἑνός μεγάλου καί τόσο παρεξηγημένου
Ἕλληνα καί Κρητικοῦ, τοῦ Νίκου Καζαντζάκη:
«Τό πρῶτο σου χρέος, ἐκτελώντας τή θητεία
σου στή ράτσα, εἶναι νά νιώσεις μέσα σου
ὅλους τούς προγόνους. Τό δεύτερο, νά φωτίσεις τήν ὁρμή τους καί νά συνεχίσεις τό ἔργο
τους. Τό τρίτο σου χρέος, νά παραδώσεις στό
γιό τή μεγάλη ἐντολή νά σέ ξεπεράσει», «Νά
ἀγαπᾶς τήν εὐθύνη νά λές ἐγώ, ἐγώ μοναχός
μου θά σώσω τόν κόσμο. Ἄν χαθεῖ ἐγώ θά
φταίω».
Ἕλληνες ἀφυπνιστεῖτε! Φυλάξτε Θερμοπύλες πρίν φτάσουμε νά ποῦμε… «Καληνύχτα
Ἑλλάδα»! Σεβασμός στίς μειονότητες καί διαφορετικότητες, ὄχι ὅμως ἐπιβολή.

63 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2019 ....

9

Συγκλονιστικά ἐρωτήματα
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ζωή ἔχει γίνει σήμερα τόσο
σκληρή, ὥστε ὁ ἀληθινά χριστιανός καί ἄνθρωπος
ἔχει νά παλέψει μέ μεγαλύτερες ἀπό ἄλλοτε δυσκολίες. Αὐτό σημαίνει πώς ὁ χριστιανός, καί γενικά ὁ
χριστιανισμός, καλεῖται νά βεβαιώσει γιά ἄλλη μιά
φορά τήν παρουσία του μέσα στή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί νά δοκιμασθεῖ ἄλλη μιά φορά τό ἀκόνιο
στοιχεῖο τῆς διδασκαλίας του.
Πολλά γκρεμίζονται σήμερα μέσα σ’ ἕνα πυρετό ταχύτητας, βίας, παραλογισμοῦ καί ἀλλοίμονο ἄν
κλείσομε τά μάτια καί ἀρνηθοῦμε αὐτήν τήν πραγματικότητα. Μπροστά σ’ αὐτήν τήν ταραχή, τήν ἀθσμαίνουσα ἀνησυχία τῆς ἐποχῆς μας. Μπροστά στίς
τεράστιες καί ραγδαῖες μεταβολές πού πραγματοποιοῦνται στόν κόσμον, ἡ χριστιανική ἀλήθεια πρέπει νά εἶναι καί νά φαίνεται ἀκίνητη, ἀναλλοίωτη,
σταθερή, ἀδιαπραγμάτευτη.
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι μεγάλες μάζες ἀνθρώπων
ἔχουν ἀποτραβηχθεῖ ἀπό τό πνεῦμα καί τή διδασκαλία τοῦ χριστιανισμοῦ καί τό ἀντικρύζουν ἄλλες μέ
ἀδιαφορία καί ἄλλες μέ ἐχθρότητα. Ἡ ἀλλαγή τῶν
συνθηκῶν ζωῆς. Τά μεγάλα ἐργατικά κινήματα. Ὁ
βιομηχανικός ὀργασμός, καί γενικά ἡ μηχανοποίησις τῆς ζωῆς, εἶναι μερικά ἀπό τά αἴτια πού συνετέλεσαν στήν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό
πνεῦμα τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὅμως ὁ χριστιανισμός
εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένος μέ τόν κόσμο
μας. Εἶναι αὐτός ὁ κόσμος μας. Δικαιολογημένα ὁ μέγας Τερτυλλιανός ἀναφώνησε: «o anima naturalite
christiana» (ὦ, ψυχή ἐκ φύσεως χριστιανή!). Κάτι
πού μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι στή ρίζα τῆς ὑπάρξεώς μας
εὑρίσκεται ἀμετακίνητος ὁ Χριστός. Καί ὅταν τόν
ἀρνούμεθα, ἀρνούμεθα τόν ἴδιον τόν ἑαυτόν μας.
Ὁ χριστιανισμός εἶναι θρησκεία καί μάλιστα
ἐξ ἀποκαλύψεως. Οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νά ἀλλάζομε, ἀλλά ὁ Θεός μένει ἀναλλοίωτος εἰς τούς αἰῶνας. «Χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας». (Ἑβρ. 13,8). Διαφορετικά δέν θά ἦταν Θεός.
Τόν Θεόν πρέπει νά ἔχομε μάτια νά τόν βλέπομε.
Καί, ὅταν ἡ ψυχή μας ἔχει πετρώσει μέσα στά ἐγκόσμια, ἀδιάφορη γιά τά πνευματικά, εἶναι ἀδύνατον
νά ἀντικρύσει τόν Θεόν. Χωρίς αὐτόν ὅμως ἡ ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου μένει ἄδεια. Ἀπ’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν
αἴσθηση τοῦ ἄδειου προέρχεται ὁ ἴλιγγος τοῦ φόβου καί ἡ ἀγωνία τῆς ἐποχῆς μας. Μέ τί θά γεμίσει
ἡ ψυχή; Πῶς θά παρηγορηθεῖ ἡ ἐρημιά της; Πῶς θά
σωθεῖ ἡ ψυχή μας;
Ὑπάρχει πραγματικά ἕνας σιδερένιος κλοιός
προβλημάτων. Ὑπάρχει, αἰσθανόμαστε, κρίσις φοβερή μέσα στό πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας. Ὑπάρχει μιά
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Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου
Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου,
Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου
ραγδαία ἀποχριστιανοποίησις τοῦ κόσμου μας καί
μιά ἀδιαφορία τοῦ ἀνθρώπου γιά πράγματα ὑψηλά καί κρίσιμα τῆς ὑπάρξεώς μας. Δεῖτε καί τά καθ’
ἡμᾶς (ἀφαίρεσις θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες,
ἀποποινικοποίησις τῆς μοιχείας, πολιτικός γάμος,
«γάμος» ὁμοφύλων, ἀποτέφρωσις νεκρῶν, πολιτικές κηδεῖες, ὑποβάθμισις, σέ λίγο κατάργησις, τοῦ
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀπό τά σχολεῖα καί
ἕπεται συνέχεια).
Ὁ βίος μας θά γίνεται δύσκολος. Καί θά γίνεται ὅλο καί πιό δύσκολος, ὅσον ὁ ἄνθρωπος στηρίζεται μονάχα στά ἐγκόσμια. Ὅσο δέν ἀποτραβάει
τό βλέμμα του ἀπό τίς γοητεῖες τοῦ κόσμου γιά νά
τό ξαναστηρίξει στόν οὐρανό. Αὐτός ὁ οὐρανός δέν
εἶναι ἐκεῖνος τῶν ἀστροναυτῶν. Εὑρίσκεται μέσα
στά στήθη μας, ἀφοῦ «ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντός
ἡμῶν ἐστίν» (Λουκ 17,21). Εἶναι ὁ οὐρανός ὁ ὁλόφωτος τοῦ Εὐαγγελίου καί ὅπως θά γράψει ὁ μεγάλος Γάλλος στοχαστής Φρανεουά Μωριάκ: «Αὐτό
πού πιστεύω, αὐτό πού πάντοτε ἐπίστευσα, τό βλέπω καί τό ἀγγίζω ἐπιτέλους, τό εὐαγγέλιο κράτησε
τήν ἐξουσία του πάνω στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων
τῶν χριστιανικῶν ἐθνῶν. Τό ἀνθρώπινο γένος δέν
θά ἀρνηθεῖ ποτέ αὐτήν τήν ἐλπίδα».
Φωνή αἰσιόδοξη μέσα στό ἀσφυκτικό ἡμίφως
τῶν καιρῶν μας. Μᾶς ὁμιλεῖ γιά ἐλπίδα τοῦ εὐαγγελίου ὅταν, ἀπελπισμένοι, ἀφήνομε νά γκρεμνίζονται τά πάντα. Μᾶς ὁμιλεῖ γιά ἐξουσία, γιά δύναμη,
ὅταν ξεπνοημένοι ἀπό τήν ἀνεμοθύελλα τῆς ἐποχῆς
μας, ἀναζητοῦμε κάπου νά στηριχθοῦμε.
Καί ξάφνου, ξανααντικρύζομε τόν Σταυρόν,
τήν «μωρία τοῦ Σταυροῦ» (Α’ Κορινθ. 1,18). Τί μᾶς
ἐμποδίζει νά ἁπλώσομε τά χέρια μας καί νά τόν
ἀγκαλιάσομε; Τώρα ἐπάψαμε νά εἴμαστε ρομαντικοί. Ὁ συναισθηματισμός μας ἔχει σχεδόν στερέψει. Καί λαχταροῦμε μιά σιγουριά μέσα σ’ αὐτήν
τήν ἀσάφεια πού μᾶς περιβάλλει. Ἀναζητοῦμε τό
ἀποκαλυπτικό φῶς πού θά μᾶς ξαναδείξει ἀπό πού
ἐρχόμαστε, γιά ποιό λόγο ζοῦμε, ποῦ πηγαίνομε
ὅταν σφαλίζομε βαρειά τά βλέφαρά μας γιά
πάντα.
Σ’αὐτά τά συγκλονιστικά ἐρωτήματα πού
σφάζουν τήν ὕπαρξή μας, καμμιά ἐπιστήμη, κανένα πέταγμα στούς αἰθέρες, καμμιά φιλοσοφία, δέν μπόρεσε νά ἀποκριθεῖ πειστικά, ὁλοκληρωτικά.
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ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μετά ἀπό τή
χθεσινή ψηφοφορία στό Ἑλληνικό
Κοινοβούλιο γιά τήν Ἀναθεώρηση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, καί δή
τῶν ἄρθρων 3 καί 21, ἐπαναλαμβάνει
τήν ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της, γιά τούς
κινδύνους, τούς ὁποίους ἐνέχει ἡ
προτεινόμενη τροποποίηση.
Συγκεκριμένα,
ἡ
Ἱερά
Σύνοδος ἐπανέρχεται στίς θέσεις
Της γιά τά θέματα αὐτά, τίς ὁποῖες
ἔχει ἐκφράσει δημόσια καί τονίζει
τήν ἀνάγκη τῆς Συνταγματικῆς
κατοχύρωσης τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς
Οἰκογένειας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό
κύτταρο καί τή βάση τῆς Ἑλληνικῆς
Κοινωνίας.
Ἐπίσης, ἡ εἰσαγωγή τῆς
ἔννοιας τῆς «οὐδετεροθρησκείας»
στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος
θά δημιουργήσει ἄμεσες ἔννομες
συνέπειες στήν Ἑλληνική Κοινωνία,
ὅπως γιά παράδειγμα:
1. Τόν ἐν γένει θεσμικό
ἐξοστρακισμό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
Ὀρθοδοξίας ἀπό τόν Δημόσιο Βίο.
2. Τήν κατάργηση τοῦ
Ὀρθόδοξου
χαρακτῆρα
τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
3. Τήν κατάργηση τῶν
θρησκευτικῶν συμβόλων καί τῶν
θρησκευτικῶν ἀργιῶν.
4. Τήν θεσμική ἀπορρύθμιση
τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιαστικών
Καθεστώτων στήν Ἑλλάδα καί
τῆς θεσμικῆς Ὀντότητας τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, μέ
προφανεῖς δυσμενέστατες συνέπειες
γιά τό Γένος μας καί ὅλο τόν
Ἑλληνισμό.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπισημαίνει πρός τούς
ἁρμοδίους τῆς Πολιτείας, ἀλλά καί πρός κάθε ἄνθρωπο
ὅτι ἡ ἀποδόμηση θεσμῶν εἶναι ἐπικίνδυνη καί θά ἀποβεῖ
καταστροφική, ἐάν βεβαίως αὐτή θά ὁλοκληρωθεῖ στή
Βουλή πού θά προκύψει μετά ἀπό τίς ἐκλογές.
Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή ὑβριστικά
και ἀπαξιωτικά δημοσιεύματα σέ Μέσα Κοινωνικῆς
Δικτύωσης εἰς βάρος Ἐκκλησιαστικῶν Προσώπων
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τά ὁποῖα σχόλια καταδικάζει
ἀπερίφραστα, ὑποστηρίζει τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς
ἐλεύθερης ἔκφρασης ἀπόψεων καί προβληματισμῶν
ἀπό ὁποιονδήποτε, καθώς βεβαίως καί τό δικαίωμα τῆς
ἐλεύθερης ἔκφρασης ὅποιας διαφορετικῆς ἄποψης,
ἀφοῦ αὐτό ἐπιβάλλει ἡ δημοκρατία καί τό δικαίωμα τῆς
ἐλευθερίας τοῦ λόγου.
Χρέος ὅλων μας εἶναι ὁ δημόσιος διάλογος νά
διενεργεῖται μέ νηφαλιότητα καί ἐπιχειρηματολογία,
μέ σεβασμό στή διαφορετικότητα καί στήν ἄποψη πού
καθένας ἐκφράζει, μέ ἀποφυγή τῆς χρήσης μειωτικῶν
χαρακτηρισμῶν, γιά ὅσους τυχόν ἔχουν διαφορετική
ἄποψη.
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Ἡράκλειο, 15 Μαρτίου 2019
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Θρησκευτικές διαδρομές
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου
ΜΕΡ0Σ Β΄
Συνέχεια ἀπό τό τεῦχος 61
8) Φαλάσαρνα (Ἱ.Ν. Ὁσίου Ἰωάννου Ξένου, Ἁγ.
Φωτίου Ἀνικήτου).

Πορευόμενοι ἀπό τήν πόλη τῆς Κισάμου πρός
τήν περιοχή Φαλάσαρνα, ὅπου καί ἡ ὁμώνυμη
ἀρχαία πόλις τῶν Φαλασάρνων, συναντᾶμε τό
προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου. Τόν
τόπο πού ἀσκήτεψε καί κοιμήθηκε ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος, τό δεύτερο μισό τοῦ 10ου αἰῶνος.
Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ τάφος του καί κατάγραφος Ναός
τοῦ 17ου αἰώνα, ἀφιερωμένος στήν μνήμη του. Ἡ
μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου ἑορτάζεται
στίς 20 Σεπτεμβρίου. Σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό
τό προσκύνημα τοῦ Ὁσίου ὑπάρχει ἐπίσης ἕνα
ἄλλο προσκύνημα τῶν Ἁγίων Φωτίου καί Ἀνικήτου. Πρόκειται περί Ναοῦ σπηλαιώδους, ἀφιερωμένου στούς Ἁγίους Φώτιο καί Ἀνίκητο, κτίσμα
καί αὐτό τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου.
9) Τοπόλια Κατσοματάδω (Σπήλαιο τῆς τοῦ
Θεοῦ Σοφίας).
Στή περιοχή Κατσοματάδω καί μέσα στό ἄγριο
Φαράγγι τῶν Τοπολίων βρίσκεται τό Σπήλαιο τῆς
τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ἡ παράδοση λέει πώς ὅταν ἡ
Πόλη ἔπεσε στήν σκλαβιά τῶν Τούρκων, τό εἰκόνισμα τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἔφυγε ἀπό τόν περίλαμπρο Ναό τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἦλθε, κρύφτηκε
καί πλανήθηκε σ΄αὐτό τό ἄγριο κι ἀπάτητο φα-

12

ράγγι. Καί ἐκεῖ πού βρέθηκε τό εἰκόνισμα κτίσθηκε τό μικρό Ἐκκλησάκι τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
Πολλοί ἐπισκέπτες ἀκολουθώντας τή ἀνηφορική
κλίμακα πού ὁδηγεῖ ἀπό τόν κεντρικό δρόμο στό
ἱστορικό σπήλαιο, φτάνουν στό ταπεινό ἐκκλησάκι. Ἀνάβουν τό κεράκι τῶν, κάνουν τήν προσευχή
των, θαυμάζουν τή σπάνια ὀμορφιά τοῦ τοπίου
καί ξαναθυμοῦνται τήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί τῆς ὀρθοδοξίας.
10) Ἕλος (Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου).
Στό κέντρο τοῦ χωριοῦ Ἕλος εἶναι κτισμένος ὁ
ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν ἀρχιτεκτονικό τύπο τοῦ μονοχώρου, καμαροσκέπαστου, ἐνῶ χρονολογεῖται στό α΄μισό του 14ου αἰ.
Κατά τόν 19ο αἰ. καθαιρέθηκε ὁ δυτικός τοῖχος
καί ὁ ναός ἐπεκτάθηκε. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν ἐργασίες ἀποκατάστασης τοῦ ναοῦ καί
συντήρησης τοῦ τοιχογραφικοῦ διάκοσμου πού
διασώζεται σέ μεγάλο βαθμό. Ἀνατολικά, στό
τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας εἰκονίζεται ἡ Δέηση
μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο στή θέση τοῦ
Προδρόμου, στόν ἡμικύλινδρο συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες καί ὁ Μελισμός, ἐνῶ στό τύμπανο
ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, καί στά πλευρικά μέτωπα ὁ Εὐαγγελισμός καί διάκονοι. Χαμηλά εἰκονίζονται ὄρθιοι καί ἔφιπποι Ἅγιοι, μεταξύ τῶν
ὁποίων καί ὁ τοπικός Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης. Στά
ἀνώτερα μέρη εἰκονίζονται σκηνές ἀπό τόν Εὐαγ-
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γελικό κύκλο. Ἡ τοιχογράφηση τοῦ Ναοῦ μπορεῖ
νά ἀποδοθεῖ στόν Ἰωάννη Παγωμένο.
11) Κεφάλι (Ἱ. Ν. Σωτῆρος, Ἁγ. Ἀθανασίου).
Σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τόν κεντρικό δρόμο πρός
Χρυσοσκαλίτισσα συναντᾶμε τό χωριό Κεφάλι,
πού βρίσκεται ὁ ναός τοῦ Σωτήρα κτισμένος στόν
ἀρχιτεκτονικό τύπο τοῦ μονόχωρου, καμαροσκέπαστου ναοῦ, ἐνῶ τοιχογραφήθηκε σύμφωνα μέ
τήν κτητορική ἐπιγραφή τό 1320. Ἄν καί ἐξωτερικά ἔχει ἀλλοιωθεῖ ἀπό νεότερες ἐπεμβάσεις,
ἐσωτερικά διασώζει πλήρως τόν τοιχογραφικό
του διάκοσμο. Στό τεταρτοσφαίριο εἰκονίζεται ὁ
Παντοκράτορας, στήν καμάρα σκηνές ἀπό τόν
εὐαγγελικό κύκλο, ἐνῶ χαμηλά εἰκονίζονται ἅγιοι,
μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἁγία Ἄννα μέ τή μικρή
Παναγία στήν ἀγκαλιά της καί ψηλότερα ἅγιοι
σέ στηθάρια. Στούς τοίχους ὑπάρχουν πολλά χαράγματα, μέ ὀνόματα, χρονολογίες μεταξύ τῶν
ὁποίων καί οἰκόσημα.
Ἔξω ἀπό τό Κεφάλι, εἶναι κτισμένος ὁ Ναός τοῦ
Ἁγ. Ἀθανασίου, στόν ἀρχιτεκτονικό τύπο τοῦ
μονόχωρου, καμαροσκέπαστου, μέ ἐνισχυτικό
σφενδόνιο. Διασώζει ἐν μέρει τόν τοιχογραφικό
τοῦ διάκοσμο. Ἀπό τίς παραστάσεις διακρίνονται
χαμηλά ἔφιπποι στρατιωτικοί ἅγιοι, μεταξύ τῶν
ὁποίων οἱ Θεόδωρος καί Γεώργιος σέ ἐναγκαλισμό. Στό σφενδόνιο εἰκονίζονται ἁγίες μάρτυρες.
Οἱ τοιχογραφίες, ἔργα ἑνός πολύ καλοῦ λαϊκοῦ
ζωγράφου, ἔχουν συνδεθεῖ μέ χορηγία τῆς οἰκογένειας Καλλέργη. Ἡ κτητορική ἐπιγραφή ἀναφέρει τή χρονολογία 1393 καί τήν ἀφιερώτρια Ἄννα
Μοσκάννα.
12) Βάθη (Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου).
Λίγο πρίν φτάσομε στή Χρυσοσκαλίτισσα συναντᾶμε τό χωριό Βάθη (πρώην Κούνενι), ὅπου
ὑπάρχει ὁ μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός
τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Οἱ πλάγιες ἐπιφάνειες διαμορφώνονται πλαστικά μέ τυφλά ἀψιδώματα, ἐνῶ ἡ
ἡμικυλινδρική καμάρα ἔχει καταρρεύσει καί ἀνακατασκευασθεῖ. Στή λιτή διαμόρφωση τῶν ἐξωτερικῶν ὄψεων ξεχωρίζει ἡ ὀδοντωτή ταινία πού
περιτρέχει τήν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ. Εἰκονογραφικά
εἰκονίζονται ὄρθιοι ἅγιοι χαμηλά στούς τοίχους,
ψηλότερα ἀκολουθεῖ σειρά μέ στηθάρια καί στήν
καμάρα σκηνές ἀπό τόν εὐαγγελικό κύκλο. Στό
τεταρτοσφαίριο τῆς κόγχης εἰκονίζεται ἡ Πλατυτέρα καί στόν ἡμικύλινδρο συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες ἐνώπιον τοῦ Μελισμοῦ. Οἱ τοιχογραφίες χρονολογοῦνται μέ ἐπιγραφή στά 1284
καί ἀποτελοῦν δείγματα λαϊκῆς τεχνοτροπίας μέ
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ἀναφορές στήν παράδοση τοῦ 12ου αἰ. Στό ἴδιο
χωριό βρίσκεται ὁ ἐπίσης μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου. Στόν
εἰκονογραφικό διάκοσμο τοῦ ναοῦ χαμηλά εἰκονίζονται ὄρθιοι ἅγιοι, ἐνῶ στήν καμάρα σκηνές
ἀπό τόν εὐαγγελικό κύκλο καί τόν κύκλο τῶν Ἀρχαγγέλων. Στήν κόγχη ἡ Πλατυτέρα καί συλλειτουργοῦντες ἱερεῖς μέ τό Μελισμό. Ὁ διακοσμoς
χρονολογεῖται στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 14ου αἰ.
καί μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ στόν Ἰωάννη Παγωμένο.
13) Ἱ. Μ. Χρυσοσκαλιτίσσης.

Ἡ Ἱ. Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χρυσοσκαλιτίσσης εἶναι κτισμένη πάνω σέ ἕνα ἀπότομο
βράχο στά δυτικά παράλια τῆς Κρήτης, κοντά
στή μοναδικοῦ κάλλους περιοχή τοῦ Λαφονησιοῦ πού περιλαμβάνεται στό δίκτυο ΝATURA. Ἡ
Μονή κτίσθηκε πιθανόν στά χρόνια τῆς ὄψιμης
βενετοκρατίας. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση πῆρε
τό ὄνομα Χρυσοσκαλίτισσα ἐπειδή ἕνα ἀπό τά
σκαλοπάτια τῆς ἀπότομης κλίμακας πού ὁδηγεῖ
στή Μονή ἦταν χρυσό, ἀλλά τό ἔβλεπαν μόνο οἱ
πιστοί. Τό συγκρότημα οἰκοδομήθηκε συμπληρώνοντας τήν ἐπιφάνεια τοῦ βράχου μέ θολωτούς
χώρους, πάνω στούς ὁποίους ἔχει κτισθεῖ ἡ ἐπίπεδη αὐλή καί τό μεταγενέστερο μονόχωρο, καμαροσκέπαστο καθολικό πού ἀντικατέστησε τό
1894 τόν μικρό, σπηλαιώδη ναό. Σέ μικρή ἀπόσταση κάτω ἀπό τό βράχο κτίσθηκε ἕνα ἀκόμη
συγκρότημα, ὁ «Παρθενώνας», πού στέγαζε τίς
μοναχές τῆς Μονῆς. Στό καθολικό σώζεται ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,
ἔργο καλῆς τέχνης τοῦ β΄ μισοῦ του 17ου αἰ., πού
λατρεύεται ἰδιαίτερα ἀπό τούς πολλούς προσκυνητές πού, ἰδιαίτερά τούς θερινούς μῆνες, κατακλύζουν τήν Μονή. Τά τελευταῖα χρόνια ἡ Μονή
ἀνακαινίστηκε, ἐπανδρώθηκε μέ νέα ἀδελφότητα, ἐνῶ φιλοξενεῖ μουσεῖο μέ νεότερα ἐκκλησιαστικά κειμήλια καί λαογραφικά ἀντικείμενα. Τό
καθολικό της Μονῆς εἶναι ἀφιερωμένο στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
(συνεχίζεται...)
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Ὅταν καταρρέουν - γκρεμίζονται
τά σύμβολα…

K

Κίνητρο γιά τόν προβληματισμό καί τίς νῆς ἀνθρώπινης βαρβαρότητας».
ἀτάκτως ἐριμμένες σκέψεις πού ἀκολουθοῦν
Σκέφτομαι καί συλλογιέμαι:
ἡ χθεσινή κατάρρευση τῆς ἱστορικῆς γέφυρας
Στούς δικούς μας χρόνους καί καιρούς,
τοῦ «Κερίτη». Πρόκειται περί ἑνός «ἱστορικοῦ ποῦ παίζεται ἄραγε τό παιχνίδι τῆς ἀναμέτρηδιατηρητέου» μνημείου 111 ἐτῶν πού βρισκό- σης καί τοῦ μεγαλείου τῆς δόξας τοῦ ἀδούλωταν στό ἱστορικό χωριό Ἁλικιανός τῶν Χανί- του ἀνθρώπου;
ων. Ἡ ἱστορική αὐτή γέφυρα εἶχε δημιουρΜεταφέρω μερικά ἀπό τά πολλά γεγογηθεῖ μέ τήν φροντίδα τοῦ μεγάλου Ἐθνάρχη νότα τῆς ἐπικαιρότητας, τά ὁποῖα μοιάζει
Ἐλευθερίου Βενιζέλου τό 1908 καί ἦταν σύμ- νά μήν μᾶς προβληματίζουν καί νά μήν μᾶς
βολο γιά τόν τόπο, τήν Κρήτη καί τόν κόσμο θέτουν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας. Θέμα «μαὅλο, καθώς ἐκεῖ τό 1941, οἱ Κρητικοί ἐλεύθεροι κεδονικῆς μειονότητας» καί «μακεδονικῆς
ἀγωνιστές, ἔγραψαν μιά ξεχωριστή μοναδική γλώσσας» στήν Χώρα μας θέτουν, τυχαία
ἱστορία πού ἐνέπνευσε καί συγκίνησε ὁλόκλη- ἄραγε; διεθνῆ καί παγκοσμίου ἐμβέλειας εἰδηρο τόν κόσμο.
σιογραφικά πρακτορεῖα. Τήν ἴδια ὥρα φωνές
Ἐκεῖ τήν 1η Αὐγούστου τοῦ 1941, οἱ ἐκ τῶν ἔσω ὑπερασπιζόμενες τήν ἀλλαγή τοῦ
Ναζί κατακτητές ἐκτέλεσαν
ἄρθρου 3 στό Σύνταγμα τῆς
118 ἀδούλωτα παλληκάρια τῆς Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρίδας μας καί τήν δημιουρΚρήτης καί συνολικά στά χρόγία ἑνός Κράτους «θρησκευτικά
Κισάμου καί Σελίνου
νια τῆς κατοχῆς, στόν τόπο
οὐδέτερου», ἰσχυρίζονται ὅτι
κ. Ἀμφιλοχίου
αὐτό, ἔχασαν τήν ζωή τους 397
δέν θέλουν ἕνα «θρησκευόμενο
ἄνθρωποι.
Κράτος» καί ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα γιά
Αὐτό λοιπόν τό κερί πού ἄναψε καί τό ἕνα… «ἐνάρετο» χωρισμό μεταξύ Ἐκκλησίας
λιβάνι πού θύμιασε τούς 397 ἀδούλωτους καί καί Πολιτείας, μιλώντας γιά… «παρωχημέἀπροσκύνητους Κρητικούς, πού ἡ γερμανική νες» φράσεις, γιά τή διασφάλιση τῆς ἐθνικῆς
βαρβαρότητα πίστεψε ὅτι θανάτωσε, ὁδηγώ- ταυτότητας καί ἰδιοπροσωπείας τοῦ Ἕλληνα,
ντας τους στήν ἀθανασία, ἔδωσε στόν τόπο χαρακτηρίζοντας ὡς «συντηρητικές δυνάμεις»
καί στό ποτάμι τῆς κοιλάδας τό ὄνομά του: καί «σκοταδιστές», ὅσους ἀντιστέκονται στήν
“Κερίτης”. Ἐκεῖ στά θεμέλιά της εἶναι θρο- ἰσοπεδωτική αὐτή λαίλαπα τοῦ ἀφανισμοῦ
νιασμένη ἡ δόξα πού ποτίζεται καί θεριεύει τῆς ἀδούλωτης ψυχῆς πού ἀντιστάθηκε στήν
μέ τό αἷμα πού χύθηκε στήν ἀντίσταση τῶν φωτιά καί τό σίδερο. Προτείνουν δέ πρός υἱοΚρητικῶν καί στίς θυσίες πού ἀκολούθησαν, θέτηση μοντέλα ὅπως τό Γερμανικό, τό Γαλτροφοδοτώντας τό αἰώνιο δένδρο τῆς λευτε- λικό, κ.ἄ.
ριᾶς. Δικαιολογημένα θρήνησαν καί θρηνοῦν
Στήν εὔλογη ἐρώτηση: Γιατί, κύριοι, ἡ
οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου γιά τήν κατάρρευσή Ἑλλάδα νά μήν ἔχει τό δικό της μοντέλο, τό
της καθώς νιώθουν πώς ξεριζώνεται καί γκρε- Ἑλληνικό, καθώς πρόκειται γιά μιά Πατρίδα
μίζεται ἡ ἱστορία τους. «Ἐκεῖ, στόν ἀνοιχτό πού, σύμφωνα μέ πρόσφατη ἔρευνα, ὁ λαός
κάμπο, σημειώνει ἀρθρογράφος, παίχτηκε τό της σέ ποσοστό 80% ταυτίζει τήν πίστη του μέ
παιχνίδι τῆς ἀναμέτρησης καί τοῦ μεγαλείου, τήν ἐθνική του ταυτότητα καί τό ἄρθρο 13 τοῦ
τῆς δόξας τοῦ ἀδούλωτου ἀνθρώπου μέ τή Συντάγματος ἤδη ἀπό τό 1975 ὄχι μόνον ἀναφωτιά καί τό σίδερο τῆς χαμηλῆς καί σκοτει- γνωρίζει ἀλλά καί κατοχυρώνει πλήρως τήν
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θρησκευτική ἐλευθερία, μέ ἀποτέλεσμα ὁ κάθε
πολίτης αὐτῆς τῆς Χώρας νά μπορεῖ ἐλεύθερα
νά ἐκφράζει τίς θρησκευτικές του πεποιθήσεις
καί πιστεύω;
Στήν ἐρώτηση αὐτή… προκλητικά κωφεύουν ἤ εἰρωνικά χαμογελοῦν. Κάποιοι δέ
ἀπό αὐτούς δηλώνουν ὅτι μέ τίς ἐπιλογές τους
αὐτές ὁδήγησαν τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδας
«ὁριστικά στήν σωστή κατεύθυνση».
Τελικά: Ποιά εἶναι ἡ «σωστή κατεύθυνση»
αὐτῆς τῆς Πατρίδας; Αὐτή πού ἡ ἀδούλωτη
ἀνά τούς αἰῶνες Ἑλληνική καί Κρητική ψυχή
ὑπερασπίστηκε, στό ὄνομα τῆς πίστης καί τῆς
ἐλευθερίας, πού γαλούχησε καί ἔθρεψε γενεές
– γενεῶν, πότισε τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας καί
ἀνέστησε τό Γένος τῶν Ρωμιῶν ἀπό τήν τέφρα του σέ κάθε ὁριακή στιγμή τῆς ἱστορικῆς
πορείας του ἤ μήπως αὐτή πού ἐπαγγέλλονται
οἱ σύγχρονοι, κατά τόν μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, «ἐθνομηδενιστές» τῶν καιρῶν μας;
Γιά ὅσους δέ, πάλι θά σπεύσουν νά… στοχοποιήσουν πρόσωπα καί νά λογοκρίνουν τά
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γραφόμενα, σαφῶς δικαίωμά τους ἀπαντᾶμε
μέ τό Ριζίτικο τραγούδι τοῦ «Κερίτη»:
Φωνή καί κλάημα ἄκουσα στή γέφυρα
					Κερίτη,
ποιές νά ’τᾶν ἀπού κλαίγανε καί τά 		
			δεντρά μαραῖναν…
Δέν ἦταν μιά δέν ἦταν δύο δέν ἦταν 		
				τρεῖς καί δέκα,
ἦταν τῶν ἑκατό ὀχτώ χαροκαημένες
					μάνες…
Μάνες γυναῖκες κι ἀδερφές
			κακοθανατισμένων…
Ἡ μιά ’κλαιγε τόν ἄντρα της, ἡ γι’ ἄλλη
				τόν ὑγυιόν τζη,
οἱ ἀδερφές τούς ἀδερφούς τή λεβεντιά
				τῆς Κρήτης…
Αὐτή ἡ «λεβεντιά» τῆς ἀδούλωτης καί
ἀπροσκύνητης ψυχῆς τοῦ Γένους, πιστεύουμε,
θά ἀφυπνίσει καί θά ἀναστήσει, γιά ἄλλη μιά
φορά, τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του.
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ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ
ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ
1968 - 2018
(50 ετη απο τησ θεμελιωσεωσ του)

Ε

ορτάσθηκε τό Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον, 50 ἐτῶν ἀπό τόν θεμέλιο λίθο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ μας
Ναοῦ, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θετόκου, μέ τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος
τῆς Παναγίας τῆς Ἀντιφωνήτριας ἀπό τά Μυριοκέφαλα Ρεθύμνης καί τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ
Ὁσίου Κῦρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου ἀπό τά Τσουρουνιανά Κισάμου. Τήν παραμονή τό ἀπόγευμα τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί τήν ἑπομένη τό πρωΐ Θεία Λειτουργία καί Δοξολογία γιά τήν ἐθνική
ἐπέτειο. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας καί μετά τόν Ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀκολούθησε ἐπετειακή ἐκδήλωση, μέ κεντρικό ὁμιλητή τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ.
Πρόδρομο Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί κατόπιν
ἔγινε ἀπονομή ἐπαίνων εὐαρέσκειας στούς διατελέσαντες Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, τούς μεγάλους εὐεργέτες τοῦ
Ναοῦ, τούς Ἱεροψάλτες, τόν Ἁγιογράφο καί στούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Κισάμου ἀποτελεῖ, σχεδόν καθ’
ὁλοκληρίαν, ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη

Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου.
Ἀνεγέρθηκε σέ οἰκόπεδο δύο στρεμμάτων
πού ἀγοράστηκε τό 1964 καί θεμελιώθηκε στά
χρόνια τῆς α΄ ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου,
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1968.
Πρωτεργάτης γιά τήν ἀνοικοδόμησή του
ὑπῆρξε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παντελεήμων Μαρκαντωνάκης, Πρόεδρος τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνεγέρσεως τοῦ
Ναοῦ. Τήν ἐπιτροπή πού ἐπέβλεπε τά ἔργα, κάτω
ἀπό τήν ἔγκριτη καθοδήγηση τοῦ Ἀρχιτέκτονα
κ. Παύλου Κακούρη, ἀποτελοῦσαν οἱ κ.κ.: π.
Εὐάγγελος Σφακιανάκης, Νικόλαος Πατερομι-
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χελάκης, Γεώργιος Κωνσταντουλάκης, Ἀνδρέας
Βαρουχάκης, Ἠλίας Κακαουνάκης.
Ἡ προσπάθεια καί ὁ ἀγῶνας τῶν ἑκάστοτε Ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ τότε
Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὑπῆρξαν τό ἴδιο καθοριστικά. Μέ σεβασμό ὀφειλῆς
ἀναφερόμαστε στά πρόσωπα τῶν Αἰδεσιμολογιωτάτων Πρωτοπρεσβυτέρων: Κωνσταντίνου
Χρυσοχοΐδου, Κωνσταντίνου Στραβουδάκη,
Ἀντωνίου Ψαράκη, Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη.
Ἀξιοχρέως μνημονεύουμε τόν ἐργολάβο κ. Περικλῆ Μυλωνάκη, ὁ ὁποῖος δέν περιορίστηκε μόνο
εἰς τά τῆς ἁρμοδιότητός του, ἀλλά συνήργησε
εἰς τήν ἐξεύρεση χρημάτων διά τήν πρόοδο τῆς
οἰκοδομῆς.
Πολλοί ἔρανοι πραγματοποιήθηκαν, σέ χρήματα ἀλλά καί ἐλαιόλαδο, καί στίς δύο ἐπαρχίες
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, με την αρωγή ὁμάδας ἐντίμων Καστελλιανῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων
οἱ Ἐπίτροποι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἐνορίας τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἀλλά καί
μέλη τοῦ Συλλόγου Κυριῶν καί Δεσποινίδων
Καστελλίου «Ἡ Κοινωνική Πρόνοια».
Κατά τό διάστημα τῆς μεταθέσεως τοῦ Μητροπολίτου Εἰρηναίου εἰς τήν Γερμανία, ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου διαδόχου του,
ἀειμνήστου σήμερα κυροῦ Κυρίλλου, συμπληρώθηκε τό κεντρικό τμῆμα τοῦ Ναοῦ μέ τήν κατασκευή τοῦ τρούλου, καί πραγματοποιήθηκε ἡ
ἐπικεράμωση ὅλης τῆς στέγης μέ κεραμίδια βυζαντινοῦ τύπου.
Ἡ μνήμη μας ἀνατρέχει ὀφειλετικά καί μέ
εὐγνωμοσύνη εἰς τόν μακαριστό Ἰωάννη Θεοχαράκη καί τήν οἰκογένειά του, ὁ ὁποῖος δώρησε, ὕστερα ἀπό αἴτημα τῆς Ἐπιτροπῆς, δύο
αὐτοκίνητα Datsun, ἰδιωτικῆς χρήσεως, καί τά
ὁποῖα ἐκληρώθησαν μέ τήν θυσιαστική συνδρομή τῶν κ.κ. Βασιλείου Τζανακάκη, Στυλιανοῦ
Χαρτζουλάκη, Ἐμμανουήλ Κορακάκη, Παναγιώτου Κελαϊδῆ καί Γεωργίου Κωνσταντουλάκη σέ
ὁλόκληρο τόν Νομό Χανίων, κατόπιν σχετικῆς
ἀδείας πού ἐξέδωσε ἡ Νομαρχία Χανίων.
Καθοριστικῆς σημασίας γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τοῦ Ναοῦ καί τῆς παρακειμένης αἰθούσης ὑπῆρξαν οἱ ὑψηλές χορηγίες τῶν
οἰκογενειῶν: Στρατηγοῦ Βενιζέλου Σκαλίδη καί
τῆς ἀδελφῆς του Πολυξένης Παραμυθιώτου καί
Κωνσταντίνου Κρητικοῦ, ἐνῶ πολυάριθμη εἶναι
ἡ χορεία τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού προσέφεραν, συνέβαλαν εἰς τήν ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ
καί συμβάλλουν ἀκόμη, μέ ἀγαθή προαίρεση,
ἁπλά καί ταπεινά, εἰς τόν καλλωπισμό τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Τούς εὐ« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

χαριστοῦμε ὅλους, τούς ἐπωνύμους καί τούς ἀνωνύμους.
Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε κατά
τήν β΄ Ἀρχιερατεία τοῦ Μητροπολίτη
Εἰρηναίου, στίς 25 Μαρτίου 1985. Ἀπό τίς
14 Φεβρουαρίου 1992 ὑφίσταται ὡς ξεχωριστή Ἐνορία καί λειτουργεῖ πλέον ὡς ἰδιαίτερο
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Εἰς τό σημεῖο αὐτό, θά πρέπει νά ἀναφερθοῦμε εἰς τό πρόσωπο τοῦ πολιοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, Αἰδεσιμολογιωτάτου κ. Νικολάου Καπῆ,
ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος προϊστάμενος τοῦ
Ναοῦ, καί ὁ ὁποῖος, ἀπό τό ἔτος 1982 πού ἐτοποθετήθη εἰς τήν θέση αὐτή, διηκόνησε τόσο τόν
Ναό ὅσο καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ μέ αὐτοθυσία,
ζῆλο καί ἀγάπη μαζί μέ τήν καλή του πρεσβυτέρα Ἀναστασία Χαρχαλάκη, καί ὑπηρετεῖ ἀκόμη
ὡς Ἐφημέριος.
Λόγοι ὁμοίως εὐχαριστιακοί ἁρμόζουν καί
τούς ἀποδίδομε εἰς τόν καταξιωμένο Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀντώνιο
Ἀρετάκη, ὁ ὁποῖος ἀπό τίς 2 Ἰουνίου 1992 ἀποτελεῖ τόν δόκιμο συνεφημέριό του. Σημερινός
προϊστάμενος εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Εἰρηναῖος (Μπατσάκης), ὁ ὁποῖος
διακονεῖ μετά περισσοῦ ζήλου καί ἀγάπης.
Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου ἀρχιτεκτονικά φέρει στοιχεῖα δύο
ρυθμῶν: τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς μέ τροῦλλο
καί τοῦ τρίκογχου ἁγιορειτικοῦ ρυθμοῦ, καθώς
σέ καθένα ἀπό τά πλάγια κλίτη τῆς βασιλικῆς
ἐξέχει ἀπό μιά κόγχη τῶν χορῶν (ἱεροψαλτῶν),
ὅπως λέγονται πού μαζί μέ τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ
σχηματίζουν τόν τρίκογχο ἁγιορειτικό ρυθμό
(συναντᾶται κατά κόρον στό Ἅγιον Ὄρος).
Ὁ Ναός εἶναι ἐσωτερικά κατάγραφος, ἱστορημένος μέ παραστάσεις ἀπό τήν Παλαιά καί
τήν Καινή Διαθήκη. Στόν τροῦλλο δεσπόζει ἡ
μεγάλη μορφή τοῦ Παντοκράτορος καί στήν
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κόγχη τοῦ Ἱεροῦ ἡ Παναγία
ἔνθρονη, ὡς Πλατυτέρα τῶν
Οὐρανῶν.
Ἡ ἁγιογραφία στό σύνολό της
(ἐκτός ἀπό τίς εἰκόνες τοῦ Τέμπλου, τοῦ
Ἄμβωνα, τοῦ Δεσποτικοῦ θρόνου καί τῶν
Προσκυνηταρίων) ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ γνωστοῦ
καί καταξιωμένου, καί ἐκτός Ἑλλάδος, Κισαμίτη
ἁγιογράφου κ. Νικολάου Γιαννακάκη.
Τόσο ὁ μακαριστός Μητροπολίτης κυρός
Εἰρηναῖος, ὅσο καί ὁ σημερινός Μητροπολίτης
κ. Ἀμφιλόχιος, φρόντισαν, καί ὁ Ἐπίσκοπός μας
πάντοτε ζωηρά ἐνδιαφέρεται, γιά τόν ἐξωραϊσμό
τοῦ Ναοῦ, ὥστε, ὁποιαδήποτε προσθήκη γίνεται, νά συμβάλει καί νά ἀναδεικνύει τό κάλλος
τοῦ Ναοῦ, ἀλλά καί νά συνάδει μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική τέχνη καί παράδοσή μας.
Ὡς πολύτιμο θησαύρισμα φυλάσσεται, σέ
μεγαλοπρεπές προσκυνητάρι, ἡ εἰκόνα τοῦ νεοφανοῦς ἁγίου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ὁσίου
Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό
τό χωριό Σηρικάρι, μαζί μέ μικρό τεμάχιο ἀπό τό
ἅγιο Λείψανό του. Ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τόν Μητροπολιτικό μας Ναό ἀποτελεῖ ἡ ἔλευση πιστοῦ
ἀντιγράφου τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας Παναγίας Βηματαρίσσης, ἀπό τήν Ἱ.Μ.Μονή Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους. Τήν εἰκόνα προσέφερε στόν Ναό ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀρχιμ. Ἐφραίμ,
στίς 22 Νοεμβρίου 2015. Εἶναι ὅλη ἁγιογραφημένη στή Μονή Βατοπαιδίου καί ἐξωτερικά κοσμεῖται ἀπό ἐπίχρυσο «ὑποκάμισο» (ἐπένδυση),
πλούσια καί περίτεχνα δουλεμένο.
Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός εὐμοίρησε νά
ὑποδεχθεῖ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα,
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τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο
τό 1992, ἀρχιερατεύοντος τοῦ τότε Μητροπολίτη κ. Εἰρηναίου, τό 2009 ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ
νῦν Μητροπολίτη κ. Ἀμφιλοχίου, καθώς καί τό
2016, μέ ἀφορμή τή σύγκληση τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Στήν τελευταία του ἐπίσκεψη, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
παρίστατο συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερό Βῆμα,
μετά τῶν λοιπῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἱερουργοῦσε ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότητα, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος
Β΄ (18-6-2016).
Νά σημειωθεῖ ἀκόμη, ὅτι ἡ Α.Θ.Μ., ὁ Πάπας
καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, κ.κ. Θεόδωρος
Β΄, ἔγινε ἐπισήμως δεκτός στόν Μητροπολιτικό
μας Ναό στίς 11-8-2013, ὅπως καί ὁ προκάτοχός
του, Μακαριώτατος κ. Παρθένιος, ἡ Α.Θ.Μ., ὁ
Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιος Δ΄(21-4-1991),
καθώς καί ἄλλες προσωπικότητες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ἱστορίας ἀλλά καί τοῦ πολιτικοῦ
βίου, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης
(1682015), ἐκπρόσωποι τῶν ἑκάστοτε πολιτικῶν
Κυβερνήσεων, ὁ μακαριστός Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης κ.ἄ.
Στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ Ναοῦ ἐκτείνεται
ἄνετο ἐνοριακό κέντρο, πού φιλοξενεῖ διάφορες
ἐκδηλώσεις, ἐνῶ δίπλα στό Ναό, πρός νότον,
ἀναπαύεται ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος σέ λιτό, καλαίσθητο,
πέτρινο τάφο. Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ καύχημα
τῆς νεώτερης Ναοδομίας στήν πόλη τῆς Κισάμου, γι’ αὐτό καί οἱ Ἐνορίτες, ἀλλά καί γενικότερα οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως, τόν θαυμάζουν,
τιμοῦν τίς ἑορτές καί τά πανηγύρια του καί ἐπικαλοῦνται τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου καί τῶν
Ἁγίων του στήν καθημερινή ζωή τους.
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου
δημοσιεύεται δήλωσις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου
Εἰς ὅτι ἀφορᾶ ὑβριστικά πρός τό πρόσωπό του σχόλια, τά ὁποῖα προσφάτως δημοσιεύθηκαν στό διαδίκτυο (Face book), ὁ Σεβασμιώτατος δηλώνει:
«Ἀπό γνωστά μας πρόσωπα, καθώς ἐμεῖς δέν διαθέτουμε face book, ἐνημερωθήκαμε ὅτι ὑψηλόβαθμη
διορισμένη ἀξιωματοῦχος, προϊσταμένη δημόσιας
ὑπηρεσίας, μᾶς τιμᾶ ὑβρίζοντάς μας.
Συγκεκριμένα ἡ κα προϊσταμένη μᾶς ἐπισυνάπτει
διάφορα.. κοσμητικά καί ὄχι μόνον, ἀποκαλώντας
μας: «ὀλίγιστος», «ἐγωκεντρικός», «ἐμπαθής τύπος»
«χρησιμοποιεῖ ἀκόμα καί τόν ἄμβωνα γιά νά ξεράσει τή χολή καί τό δηλητήριο τῆς ψυχῆς του»!
Κάποιοι μᾶς εἶπαν ὅτι πουλᾶ ἐκδούλευση στά.. ἀφεντικά της, κάποιοι ἄλλοι ζήτησαν νά συμφωνήσουμε
καί νά ἀπαντήσουν ἀντί ἐμᾶς, κάποιοι τρίτοι, τέλος,
πρότειναν νά καταθέσουμε μήνυση γιά συκοφαντία.
Ἀρνηθήκαμε, εὐγενῶς, καί τίς δύο προτάσεις. Ὄχι
φυσικά! Δέν ἔχουμε ἀνάγκη νά κρυφτοῦμε πίσω
ἀπό κανενός ἄλλου ἀπάντηση. Μᾶλλον... κάποιοι
ἄλλοι... κρύβονται! Ἐπιπροσθέτως τούς εὐεργέτες
σου δέν τούς μηνύεις, τούς εὐχαριστεῖς!! Τό νά ὑβρίζεται καί νά λοιδορεῖται ἕνα ἐκκλησιαστικό πρόσωπο, γιά τούς λόγους αὐτούς, εἶναι εὐεργεσία, εὐλογία
καί τιμή μεγάλη. Ὅταν δέ ἡ ὕβρις αὐτή εἶναι... ὀχετός
ὁλόκληρος, τότε γίνεται «στέφανος δόξης»!
Εὐχαριστοῦμε, λοιπόν, τήν κα προϊσταμένη γιά τήν
εὐκαιρία ταπείνωσης καί αὐτοκριτικῆς, πού μᾶς δίνει.
Ὅμως... διερωτῶμαι: Τί προκάλεσε ἄραγε ὅλο αὐτό
τόν ὀχετό; Ποιά αἰτία καί ποιά κίνητρα ὁδήγησαν
τήν κα προϊσταμένη, μέ ἕνα τόσο ἐκκωφαντικό τρόπο, νά ἀποκαλύψει τό... «μεγαλεῖο» του ἐσωτερικοῦ
της κόσμου, τό ἦθος της καί τόν πολιτισμό της; Μήπως ἐπειδή... τολμοῦμε καί ἀρθρώνουμε λόγο καί
ἄποψη γιά ὅσα τεκταίνονται στόν Τόπο καί τήν
Πατρίδα μας; Μήπως ἐπειδή λέμε ἀλήθειες; Μήπως
ἐπειδή ἡ Ἀρχιερατική μας συνείδηση δέν μᾶς ἐπιτρέπει ἐφησυχασμό καί ὀλιγωρία; ἤ μήπως ἐπειδή
ἀφουγκραζόμαστε τήν φωνή καί τούς ἀλαλήτους
στεναγμούς τῶν γεννητόρων καί προγόνων μας, τοῦ
Κολοκοτρώνη καί τοῦ Μακρυγιάννη; Γιά ὅλα αὐτά
εἴμαστε: «ὀλίγιστοι», «ἐμπαθεῖς τύποι» καί ἀπό τόν
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

ἄμβωνα δῆθεν «ξερνᾶμε χολή καί τό δηλητήριο τῆς
ψυχῆς μας»;;
Ἐ ὄχι λοιπόν!! ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ! Δέν θά
μᾶς φιμώσετε, οὔτε θά μᾶς ὑποτάξετε μέ τούς ὀχετούς
τῶν ὕβρεών σας καί τούς ὅποιους τακτικισμούς σας,
οἱ ὁποῖοι παραπέμπουν σέ... ἄλλες ἐποχές καί ξυπνοῦν... ἐφιάλτες... Μᾶς πεισμώνετε ἀκόμα περισσότερο καί μᾶς πείθετε πόσο δίκιο ἔχουμε νά συνεχίζουμε, στεντορεία τή φωνή, νά τραγουδοῦμε.. «.. πότε
θά κάνει ξαστεριά...»! Ἐμεῖς μάθαμε νά κλείνουμε
γόνυ καί νά προσκυνοῦμε τόν Ἀφέντη Χριστό καί
τήν Παναγία Μητέρα Του! Μάθαμε νά ὑπηρετοῦμε,
νά κηρύττουμε καί νά μαρτυροῦμε Χριστό καί Ἑλλάδα! Καί αὐτό θά πράττουμε μέχρι νά ζοῦμε καί
νά ἀναπνέουμε, μακριά ἀπό παντός εἴδους ἰδιοτέλειες, καιροσκοπισμούς καί σκοπιμότητες.
Ἐσεῖς, ἀλήθεια, πεῖτε μας: Ποιά... ἀφεντικά προσκυνᾶτε;; Ποιές σκοπιμότητες καί ποιά συμφέροντα
ὑπηρετεῖτε, μέ τόσο πάθος, μένος, φανατισμό καί
δουλοπρέπεια;; Εἰς ὅτι δέ ἀφορᾶ πολιτικό πρόσωπο τοῦ τόπου μας, τό ὁποῖο μᾶς προσάπτει πρόθεση
«πολιτικῆς ἀντιπαράθεσης» καί, ὅπως ἐνημερωθήκαμε ἀπό τούς γνωστούς μας στό face book, ἐπικροτεῖ τά λεγόμενα τῆς κας προϊσταμένης, ἐκφράζουμε
τήν δυσάρεστη ἔκπληξή μας καί δηλώνουμε ὅτι ἡ
ὅποια διαφορετική ἄποψη καί γνώμη εἶναι ὑγιές
στοιχεῖο τῆς Δημοκρατίας καί δέν θά πρέπει νά λοιδορεῖται, νά στοχοποιεῖται καί, κυρίως, νά ἐνοχοποιεῖται. Φαντάζομαι πῶς συμφωνεῖ μαζί μας ἤ ὄχι;
Εἰς ἐπίρρωση δέ τῶν ἀνωτέρω, καθώς ὅπως ἀντιληφθήκαμε τό... «μῆλον τῆς ἔριδος» πού προκάλεσε
ὅλον αὐτό τόν... ὀχετό εἶναι ἐπίκαιρο κείμενό μας,
μέ τίτλο: «Ὅταν καταρρέουν, γκρεμίζονται τά σύμβολα...», τό ὁποῖο εἶναι ἀνηρτημένο στό διαδίκτυο
καί παραπέμπουμε κάθε πρόσωπο καλῆς προαιρέσεως, γιά νά βγάλει τά... συμπεράσματά του, σχετικῶς μέ τίς προθέσεις καί τά κίνητρα...
Δηλώνουμε, τέλος, πώς προφανῶς καί δέν θά μετέχουμε στόν ὅποιο ὀλισθηρό κατήφορο πάσης φύσεως ἀντιπαραθέσεων. Ἡ ζωή μᾶς ἔμαθε νά συγχωροῦμε, νά ἀγαποῦμε καί νά προχωροῦμε! Καλή
Σαρακοστή καί καλή μετάνοια σέ ὅλους μας»!

63 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2019 ....

19

Ἀνακαινίζεται ἡ γυναικεία
Ἱερά Κοινοβιακή Μονή Παρθενῶνος

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Ἡ

Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στίς παρυφές τοῦ Καστελλίου, ἱδρύθηκε ἀπό τόν
μακαριστό Ἐπίσκοπο Κισάμου & Σελίνου κυρό Ἄνθιμο
(Λελεδάκη) τό 1905 καί ἀνακαινίστηκε, τόσο ἀπό τόν μακαριστό
Μητροπολίτη κυρό Εἰρηναῖο (1962), ὅσο καί ἀπό τόν ἐπίσης, μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Κύριλλο (1978).
Ἡ Ἱερά Μονή Παρθενῶνος λειτούργησε, παράλληλα, καί ὡς
Παρθεναγωγεῖο (Ἀστική Σχολή Θηλέων), στήν ὁποία φοιτοῦσαν
μαθήτριες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, μαθαίνοντας τέχνες τῆς ἐποχῆς
(πλεκτική, ὑφαντική, κ.ἄ.). Φιλοξένησε, ἐπίσης, τήν νεοϊδρυθεῖσα,
τότε, Σχολή Κωφαλάλων.
Στή σημερινή της μορφή οἱ ἀδελφές τῆς Μονῆς, ἔχοντας ὡς
πρώτιστο μέλημά των τήν καλλιέργεια τῆς νοερᾶς προσευχῆς,
τήν ἔχουν καταστήσει τόπο πνευματικῆς ἀναψυχῆς καί ἀναπαύσεως ἑκατοντάδων ψυχῶν πού, στίς τρικυμίες τῆς ζωῆς, ἀναζητοῦν
ἀπάνεμα λιμάνια γιά νά ξαποστάσουν. Λόγῳ τῶν κατασκευαστικῶν δυσκολιῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί, κυρίως, ἑνός δυνατοῦ σεισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔπληξε τήν Μονή τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2013, οἱ κύριες
πτέρυγές της κρίθηκαν ἀκατάλληλες πρός χρήση ἀπό τίς τεχνικές
ὑπηρεσίες τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ὑποδομῶν, Δ/νση Ἀποκατάτασης Φυσικῶν Καταστροφῶν, τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν. Κατόπιν τούτου καί μετά ἀπό συντονισμένες καί πολυετεῖς
ἐνέργειες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, ἐκπονήθηκαν καί ἐγκρίθηκαν ἀπό τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες οἱ ἀναγκαῖες καί
ἀπαραίτητες μελέτες ἀνακαίνισης καί ἀναστήλωσης τῆς Μονῆς.
Οι ἐργασίες ἀνακαίνισης ξεκίνησαν τόν Νοέμβριο τοῦ 2018
καί, μέ τήν βοήθεια τῆς Παναγίας καί προσώπων πού ἀγαποῦν
τήν Μονή, καθώς ἀπό μόνη της δέν διαθέτει σταθερά εἰσοδήματα.
Ἀνακαινίστηκε πλήρως τό Ἀρχονταρίκι καί ἡ Τράπεζα. Ὅμως εἶναι
ἐπιτακτική ἀνάγκη γιά τή συνέχιση τοῦ ἔργου ἀνακαίνισης, καθώς
οἱ συνθῆκες διαβίωσης εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολες.
Γιά τόν σκοπό αὐτό ἔχει ἀνοιχθεῖ εἰδικός λογαριασμός ἐπ’
ὀνόματί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος Κισάμου, στήν Τράπεζα ALPHA BANK (GR55 0140 6880 6880 0200
1000 031), εἰς τόν ὁποῖο ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά συμβάλλουν εἰς τό
ἱερό αὐτό ἔργο παρακαλοῦνται ὅπως καταθέσουν τό περίσσευμα
τῆς ἀγάπης των, ἐνημερώνοντας σχετικῶς τήν Ἱ. Μονή. Ἡ κάθε φύσεως προσφορά ἀγάπης θά ἀξιοποιηθεῖ ὑπέρ τῆς ἀνακαίνισης καί
ἀποκατάστασης τῆς Ἱ. Μονῆς, μέ τόν καλύτερο τρόπο καί σύμφωνα μέ τίς ἐγκεκριμένες μελέτες.
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Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε
τόν ἐκλεκτό γόνο της

Χαίρεται καί ἐπαγάλλεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Κισάμου καθώς ὁ μεγάλος καί οἰκουμενικός Ὅσιος
Νικηφόρος ὁ Λεπρός, τήν μνήμη τοῦ Ὁποίου
ἑόρτασε σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία, ἕλκει τήν καταγωγή Του ἀπό τά μυρωμένα χώματά της, ἐκ
τοῦ χωρίου Συρικαρίου Κισάμου. Εἰς τήν γενέτειρά Του, τό ὄμορφο Συρικάρι, ἀνεγέρθηκε Ἱ.
Προσκυνηματικός Ναός, ἀφιερωμένος εἰς τήν
μνήμη Του, τά θυρανοίξια τοῦ ὁποίου τέλεσε ὁ
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τόν παρελθόντα Ὀκτώβριο. Οἱ ἔντονα δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες
τῶν ἡμερῶν δέν ἐπέτρεψαν τόν ἑορτασμό εἰς
τόν Ναό αὐτό, ἑορτάστηκε ὅμως σεμνοπρεπῶς
καί ἱεροπρεπῶς εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου φυλάσσεται
Ἱερό Λείψανό Του καί τελεῖται κάθε Δευτέρα Ἱ.
Παράκληση, ὡς καί εἰς τόν Ἱ. Προσκυνηματικό
Ναό, στό Συρικάρι. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, τῆς
δέ πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, συλλειτουργούντων
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ποιμενάρχου
μας κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἀρ-

χιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
κ. Προδρόμου (Ξενάκη), Πρωτοσυγκέλλων,
Ἡγουμένων, ὡς καί Κληρικῶν ἐξ ὅλης της Κρήτης. Παρά τό δριμύ ψῦχος καί τήν ἔντονη βροχόπτωση τῶν ἡμερῶν, εἰς τό ἐόρτιο διήμερο
συμμετεῖχαν Μοναστικές Ἀδελφότητες, Κληρικοί, ὡς καί πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό ὅλη τήν
Μεγαλόνησο. Δεκάδες δέ, ἑκατοντάδες ἄλλοι
προσκυνητές, πού εἶχαν προγραμματίσει τήν
συμμετοχή των δέν ὑλοποίησαν τό προσκύνημα, λόγῳ τῆς μεγάλης δυσκολίας τοῦ καιροῦ.
Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος, μέ λόγο μεστό καί ζείδωρο,
ἀναφέρθηκε εἰς τήν ἱερά μορφή τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τόν Ὁποῖο
ὀνόμασε: «Ἄνθρωπο τῆς χάριτος καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ». «Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ λεπρός,
σημείωσε ὁ ἐκλεκτός ὁμιλητής, ἀποδέχθηκε τόν
σταυρό του, τόν ὁποῖο διά τῆς προσευχῆς τόν
μεταμόρφωσε σέ πηγή χάριτος καί εὐλογίας.
Νίκησε τόν ἐξορθολογισμό διά τῆς ἀσκήσεως
καί τῆς ἀγάπης του εἰς τόν Χριστό, ἐξορθολογισμό πού στούς καιρούς μας ἔχει ἐγκλωβίσει ὄχι
μόνον τήν κοινωνία μας, ἀλλά τήν Εὐρώπη στό
σύνολό της», κατέληξε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας, καλώντας τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα νά μιμηθεῖ τό παράδειγμά
Του.

Θεοφάνεια εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη αὐτή Δεσποτική ἑορτή τῆς Θείας Ἐπιφανείας καί εἰς τήν Ἱ.
Μητρόπολή μας, μέ ρίψη Σταυροῦ σέ ὅλες τίς
παράκτιες Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος προεξῆρχε
τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό
μας Ναό (Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου), καί ἐν
συνεχείᾳ τέλεσε τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων

21

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 63, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2019 ....
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 63, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2019 ....

21

μέ τήν ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν παραλία Τελωνείου τῆς Κισάμου καί εἰς τό λιμάνι τοῦ Κολυμβαρίου. Συγκινητική ἡ συμμετοχή
πλήθους πιστῶν τόσο εἰς τήν Θεία Λειτουργία,
ὅσο καί εἰς τίς ρίψεις τοῦ Σταυροῦ, ἰδιαίτερα δέ
εἰς τό λιμάνι τοῦ Κολυμβαρίου, ὅπου παρά τήν
δυνατή βροχή, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ παρέμεινε ἕως
τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας, ἀναμένοντας ὑπομονετικά νά προσκυνήσει τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου
μας. Δεκάδες δέ καί οἱ νέοι καί νέες τοῦ τόπου
πού, παρά τό δριμύ ψῦχος καί τήν βροχή, ἔνιωσαν τήν ἀνάγκη νά βουτήξουν στά παγωμένα
νερά τῆς Κισάμου καί νά λάβουν τήν εὐλογία
καί χάρη τοῦ Σταυροῦ. Πρός ὅλους ὁ Ἐπίσκοπός μας ἔδωσε Σταυρούς στούς δέ πρώτους
ἀπό ἕναν χρυσό Σταυρό.

Κοσμοπλημμύρα σέ ἐκδήλωση
τοῦ βιβλιοπωλείου «Ἑσπερία»
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας

Ὁ πολυχῶρος πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας χωρητικότητας 350 θέσεων ἀποδείχθηκε μικρός γιά νά χωρέσει τίς ἑκατοντάδες
πού ἀνταποκρίθηκαν στόν κάλεσμα τοῦ βιβλιοπωλείου «Ἑσπερία» τῆς Μητροπόλεώς μας σέ
ἐκδήλωση, μέ κεντρικό ὁμιλητή τόν γνωστό
Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀνδρέα Κονᾶνο. Ἡ ἐκδήλωση
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διανθίστηκε ἀπό Κάλαντα τῆς περιόδου ὑπό
Τμήματος τῆς Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς
Χορωδίας τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως καί
ἀκολούθησε ἡ εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ἀκολούθως ἡ συντονίστρια τῆς ἐκδήλωσης
κ. Αἰκατερίνη Καρκαλᾶ Ζορμπᾶ, ἐπιστημονική
συνεργάτιδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης παρουσίασε τόν ἐκλεκτό ὁμιλητή καί τόν
κάλεσε στό βῆμα. Ὁ ἐκλεκτός προσκεκλημένος,
μέ τό χάρισμα τοῦ λόγου καί τῆς ἐπικοινωνίας
πού τόν διακρίνει, κράτησε σέ ἐγρήγορση καθ’
ὅλη τήν διάρκεια τῆς ὁμιλίας τό πολυπληθές
ἀκροατήριο, τό ὁποῖο ξεπερνοῦσε τά 500 πρόσωπα καθώς δεκάδες ἑκατοντάδες παρέμειναν
ὄρθιοι ὑπομονετικά καί εἶχαν κατακλύσει τούς
χώρους μέχρι καί τό φουαγιέ τοῦ Τσατσαρωνάκειου. Ὁ ὁμιλητής ἔχοντας ὡς θέμα: «Τά μυστικά τῆς πνευματικῆς ζωῆς», καί μέ ἀναφορά
σέ πλειάδα παραδειγμάτων, σημείωσε μεταξύ
ἄλλων: «Ἡ Ἐκκλησία ζεσταίνει τήν ψυχή. Ξεκίνα τήν μέρα σου μέ ἅγιους λογισμούς. Νά μιλᾶς αἰσιόδοξα, μέ ἀνεβασμένο ἠθικό καί ὑψηλή
πνευματική ἐνέργεια. Βλέπε τήν ζωή αἰσιόδοξα
μέ ἐλπίδα στόν Χριστό καί πίστη. Ἀσχολήσου μέ
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μέ τήν κακία. Ἡ
προσευχή κρίνει τήν ποιότητα τῆς πνευματικῆς
μας ζωῆς καί ἀλλάζει τήν ζωή μας, αἰσθάνεσαι
τόν Θεό νά σέ ἀγαπᾶ. Μήν δίνεις σημασία στό
λογισμό, μήν τόν κρατᾶς, κράτα μόνον τούς γεμάτους ἀγάπη καί Θεό λογισμούς. Τό πρόβλημα
λύνεται μέ δράση, μέ δημιουργία…».

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στήν Οὐαλία

Τήν Μεγάλη Βρετανία καί συγκεκριμένα τήν
Οὐαλία, ἐπισκέφθηκε ὁ Ἐπίσκοπός μας, κατόπιν
προσκλήσεως ὁμογενῶν, καί τήν εὐχετική συγκατάθεση τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων
καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου. Κατά τήν
ἐκεῖ παραμονή του ὁ Ἐπίσκοπός μας εἶχε τήν
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εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ πλῆθος ἀνθρώπων
πού κατά τήν, πρό ἀρκετῶν ἐτῶν, διακονία
του, ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Κάρδιφ καί περιχώρων,
εἶχε τήν χαρά τῆς συνεργασίας. Χοροστάτησε
εἰς τήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία εἰς τόν
ἱστορικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου Κάρδιφ,
ὅπου ὁ σημερινός Ἱερατικῶς Προϊστάμενος,
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰάκωβος Σάββας τόν καλωσόρισε μέ λόγους θερμούς καί καρδιακούς.
Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐξέφρασε τήν χαρά του διά
τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικοινωνίας αὐτῆς καί εὐχαρίστησε τά πρόσωπα ἐκεῖνα πού τοῦ ἔδωσαν
αὐτή τήν δυνατότητα. Ἐξέφρασε, ἐπίσης, τήν
χαρά του διά τό γεγονός τῆς ἀνοδικῆς πορείας
τῆς Κοινότητος καί τήν σύμπνοια καί ἑνότητα
τῶν μελῶν αὐτῆς, εὐχαριστώντας τόν Ἱερατικό
Προϊστάμενο Παονοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰάκωβο διά
τήν φιλοξενία. Ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας κ.
Ἀντώνιος Ἀττάρτ, ὡς καί ἡ Πρόεδρος τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητας Κυριῶν κ. Αἰκατερίνη
Λάντζου, χαιρέτισαν καί καλωσόρισαν τόν Ἐπίσκοπό μας, κατά τήν διάρκεια δείπνου πού ὀργάνωσαν, εἰς τό ὁποῖο μετεῖχαν τά Προεδρεῖα
καί τά μέλη τῶν Δ.Σ. Ἀντιδωρῶν ὁ Ἐπίσκοπός
μας εὐχαρίστησε καί εὐχήθηκε κάθε εὐλογία
καί προκοπή εἰς τά μέλη τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς
Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος.

Οἱ Μινωϊκές Γραμμές ΑΝΕ στηρίζουν τό
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Σέ μία συγκινητική κίνηση στήριξης τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Μητροπόλεώς μας
προέβη ἡ Διοίκηση τῶν Μινωϊκῶν Γραμμῶν
ΑΝΕ. Τό Δ.Σ. τῆς ἑταιρείας ἀποφάσισε τήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν, ὡς καί τῶν
ἐξόδων κίνησης τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας
τοῦ Ἀννουσάκειου, μέ τήν ἐπιχορήγηση ποσοῦ
τῶν 15.000,00€ ἐτησίως καί γιά τό διάστημα
μιᾶς τριετίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμ-
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φιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου,
ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες τοῦ Ἱδρύματος πρός
τίς Μινωϊκές Γραμμές καί ἰδιαίτερα πρός τόν
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ἀντώνιο Μανιαδάκη,
γιά τήν ἀπόφαση στήριξης τοῦ κοινωνικοῦ καί
προνοιακοῦ ἔργου τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ὅπως σημείωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος: «Ἡ
εὐγενής αὐτή χορηγία φανερώνει τήν κοινωνική εὐαισθησία ὡς καί τήν ἔμπρακτη ἀρωγή
σέ θέματα κοινωνικῆς μέριμνας καί φροντίδας
ὑγείας εὐπαθῶν κοινωνικῶν ὁμάδων, τόσο τοῦ
Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ἀντ. Μανιαδάκη,
ὅσο καί τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς Διοίκησης τῶν
Μινωϊκῶν Γραμμῶν ΑΝΕ καί δίδει τήν δυνατότητα εἰς τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα νά συνεχίζει,
ἀπρόσκοπτα καί ἔμπρακτα νά ἀνακουφίζει τίς
ἀνάγκες καί δυσκολίες δεκάδων ἑκατοντάδων
ἐμπερίστατων καί ἀναγκεμένων συνανθρώπων
μας, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν ὀργανωμένων δράσεων καί ἐξορμήσεων τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας, ἀνακουφίζονται σέ ἐπίπεδο πρόληψης,
πρωτοβάθμιας περίθαλψης ἀλλά καί διάγνωσης».

Ἱερά Ἀγρυπνία

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε Ἱερᾶς Ἀγυρπνίας, ἡ ὁποία
τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους
Λενταριανῶν τῆς πόλεως Χανίων, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ
ἐπί τῇ ἐλεύσει Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, Ἁγίου Ὄρους. Εἰς τήν Ἱερά Ἀγρυπνία ἔλαβαν μέρος Πατέρες ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παύλου,
πού συνόδευαν τά Ἱερά Λείψανα καί οἱ Συνοδοί
Κληρικοί τοῦ Ἐπισκόπου μας. Συμπροσευχήθηκαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας κ. Πρόδρομος, ὁ
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Πρωτοσύγκελλος τῆς φιλοξενούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος εἶναι καί Προϊστάμενος τοῦ
Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους, μέ τήν συμμετοχή
πλήθους πιστῶν. Ὁ φιλοξενῶν Ἱεράρχης κ.
Δαμασκηνός, καλωσόρισε, μέ λόγους θερμούς,
τόν Ἐπίσκοπό μας, εὐχαριστώντας τον διά τήν
συμμετοχή του. Ἀντιδωρῶν ὁ Ἐπίσκοπός μας
εὐχαρίστησε τόν Σεβ. κ. Δαμασκηνό καί, εἰς
ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς του, προσέφερε
εἰς τήν Ἐνορία ἀργυρό Σταυρό, ἀντίγραφο ἐκ
τοῦ κειμηλιαρχείου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, εὐχαριστώντας διά τήν
φιλοξενία. Ἀκολούθως ὁ Πρωτοσύγκελλος καί
προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.
Δαμασκηνός προσέφερφε, διά τοῦ Ἐπισκόπου
του, Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο εἰς τόν Ἐπίσκοπό
μας. Ἀκολούθησε ζεστή φιλοξενία εἰς τό παρακείμενο Ἐνοριακό Κέντρο.

φροντίδα καί ἀγάπη τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, ἀλλά καί τίς καρδιές ὅλων μας, καθώς
νιώθουμε ὅτι στήν προσπάθεια διακονίας τοῦ
πάσχοντος καί ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ, ἔχουμε συγκυρηναίους καί ἀρωγούς. Εὐχόμεθα ἡ
εὐγενής αὐτή χειρονομία ἀγάπης νά βρεῖ καί
ἄλλους μιμητές, καθώς οἱ ἀνάγκες τοῦ Ἀννουσάκειου αὐξάνονται καθημερινά», κατέληξε ὁ
Ἐπίσκοπός μας.

Συναντήσεις Ἀντιπροσωπείας
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ἡ Avin Oil S.A. στηρίζει
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Πέντε (5) τόνους πετρέλαιο προσέφερε στό
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
ἡ ἑταιρεία Avin Oil S.A. Motor Oil (Hellas) γιά
τήν κάλυψη ἀναγκῶν θέρμανσης 4.200 τ.μ. πού
περιλαμβάνουν οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύματος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος,
Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος σημείωσε: «Πολλές καί ἀπό καρδιᾶς οἱ εὐχαριστίες μας πρός
τούς κ. Βαρδή Ἰ. Βαρδινογιάννη καί κ. Γεώργιο Ἰ.
Βαρδινογιάννη διά τήν προσφορά τῆς ἀγάπης
τους εἰς τήν κάλυψη μέρους τῶν ἀναγκῶν θέρμανσης τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἀννουσάκειου, καθώς τήν περίοδο αὐτή χρειάζονται τόνοι
πετρελαίου διά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν του.
Ἡ προσφορά αὐτή, ἔκφραση ἀρχοντιᾶς καί μεγαλείου ψυχῆς, δέν ζεσταίνει μόνο τά σώματα τῶν δεκάδων ἑκατοντάδων συνανθρώπων
μας πού, σέ καθημερινή βάση δέχονται τήν
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Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη
Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο, Πρόεδρο, καί τούς Σεβ. Μητροπολίτες: Γαλλίας κ.
Ἐμμανουήλ, Ἀνδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιο,
καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί Δωδεκανήσου,
ὡς ἐπίσης καί ἀπό τόν Μέγα Ἀρχιδιάκονο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Πανοσιολ. κ. Θεόδωρο, ὡς Γραμματέα καί τόν κ. Δημήτριο Μηλαθινάκη, Νομικό της Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἄρχοντα τῆς Α.τ.Χ.Μ.Ε., συναντήθηκε τίς ἡμέρες
αὐτές μέ Ἐκκλησιαστικούς καί Πολιτειακούς παράγοντες, στά πλαίσια ἐνημερώσεως θεμάτων
τῆς ἐπικαιρότητας πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία.
Συγκεκριμένα καί μέ τήν σειρά τῶν συναντήσεων ἡ Πατριαρχική Ἀντιπροσωπεία συναντήθηκε μέ τους: Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, τόν
Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου, τόν Πρόεδρο τῆς Ν.Δ. κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τόν Γεν. Γραμματέα τοῦ ΚΚΕ,
κ. Δημήτριο Κουτσούμπα, τόν Πρωθυπουργό
τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα, τόν Πρόεδρο τῆς
Ἕνωσης Κεντρώων κ. Βασίλειο Λεβέντη καί τήν
Πρόεδρο τοῦ ΚΙΝΑΛ κ. Φώφη Γεννηματᾶ.
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων
κ. Δημήτριος μετέφερε πρός ὅλους τίς εὐχές τοῦ
Παναγιωτάτου καί ἐνημέρωσε γιά τίς θέσεις
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς ὅτι ἀφορᾶ
τίς προτεινόμενες ἀλλαγές εἰς τό ἄρθρο 3 τοῦ
Συντάγματος, ὡς ἐπίσης καί εἰς τό ἄρθρο 21,
πού ἀφορᾶ τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἐκφράζοντας τήν διαφωνία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐπιπροσθέτως καί ἀναφορικά μέ τήν
προωθούμενη ἀλλαγή τοῦ μισθολογικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, μετέφερε
τήν διαφωνία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
καθώς ὅπως σημείωσε ὁ Σεβ. Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος: «Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία
ἀκούει τά μηνύματα τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὅλης τῆς
Ἑλλάδος, τόν ἀγκαλιάζει καί μεριμνᾶ». Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, μετέφερε τίς
θέσεις καί ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐπί
τῶν θεμάτων αὐτῶν, οἱ ὁποῖες καί ταυτίζονται
μέ αὐτές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί
σημείωσε πώς τό μισθολογικό καθεστώς τῶν
Κληρικῶν πρέπει νά παραμείνει ὡς ἔχει, καθώς
οἱ Ἱερεῖς, πολλοί τῶν ὁποίων εἶναι καί πολύτεκνοι, ἐπιτελοῦν μέγιστη προσφορά εἰς τήν
κοινωνία σέ ἐπίπεδο πνευματικό, προνοιακό,
κοινωνικό, φιλανθρωπικό, κ.λ.π. καί εἶναι ἄδικο καί ἀδιανόητο νά βρεθοῦν ὑπό καθεστώς
περιπετειῶν καί ὁμηρίας.

Νέα προσφορά ἀγάπης
τῆς Ἱ. Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου
ὑπέρ τοῦ Ἀννουσάκειου

Σέ Σχολικές Μονάδες καί Κέντρα Ὑγείας
ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα
τοῦ Ἀννουσάκειου

Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου συνεχίζει
τήν οὐσιαστική καί ἔμπρακτη στήριξή της στό
πολυδιάστατο ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ τήν ἀποστολή νέας μεγάλης ποσότητας τροφίμων. Ἡ
ἀποστολή αὐτή περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες ἀπό πουλερικά, πατάτες, γαλακτοκομικά εἴδη, ὄσπρια, ζυμαρικά κ.ἄ., τά ὁποῖα ἤδη
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διατίθενται, μέσῳ τῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν
τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ Κοινωνικοῦ του Παντοπωλείου, γιά τήν κάλυψη τῶν ὁλοένα αὐξανόμενων ἀναγκῶν τῶν ἑκατοντάδων κοινωνικά
ἀδύναμων συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι καθημερινά δέχονται τήν φροντίδα καί ἀγάπη
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Ὅπως δήλωσε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ., «ἡ νέα αὐτή προσφορά ἀγάπης
τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου πρός
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας χαρίζει ἐλπίδα, χαρά καί δύναμη στούς
ἑκατοντάδες εὐεργετούμενους τοῦ Ἱδρύματος.
Ἐκφράζομε τίς πολλές καί ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστίες μας πρός τόν σεβαστό Γέροντα Ἐφραίμ καί
τήν εὐλογημένη συνοδεία του, καθώς ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης τους, οὐσιαστική καί ἀθόρυβη, γίνεται «ἔλαιος» καί «οἶνος» σέ πολύπαθους συνανθρώπους μας. Σέ ἐποχές λοιπόν πού
κάποιοι στρουθοκαμηλίζοντας ἰσχυρίζονται ὅτι
ἡ ἀνθρωπιστική κρίση ξεπεράστηκε στήν Πατρίδα μας, ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει νά χορταίνει
καί νά ξεδιψᾶ ὄχι μόνον τίς ψυχές τῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων πού Τήν ἐμπιστεύονται,
ἀλλά καί τά σώματά τους, πιστή στό χρέος καί
τήν ἀποστολή Της», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου
Θεραπευτηρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, εὐγενής χορηγία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, στοχεύοντας στήν προαγωγή τῆς ὑγείας
στό παιδί καί τήν οἰκογένεια καί κατόπιν ἔκδοσης εἰδικῆς ἄδειας εἰσόδου στίς Σχολικές Μονάδες ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί
Θρησκευμάτων, ὅπως καί ὅλων τῶν σχετικῶν
ἐγκρίσεων ἀπό τήν Διεύθυνση Α/θμιας Ἐκπαί-
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δευσης Ν. Χανίων, ξεκίνησε τήν ὑλοποίηση ἰατρικῶν ἐπισκέψεων σέ Σχολικές Μονάδες τῆς
εὐρύτερης περιοχῆς. Τήν περίοδο αὐτή ἐπισκέφθηκε τό 8/θέσιο Δημοτικό Σχολεῖο Παλαιοχώρας, πού λειτουργεῖ ὡς 10/θέσιο, στοχεύοντας
στήν προληπτική πρωτοβάθμια ἰατρική ἐξέταση τῶν μαθητῶν, καθώς καί τήν προαγωγή
τῆς ὑγείας. Ἡ Μονάδα στελεχώθηκε ἀπό τούς
ἰδιῶτες Ἰατρούς τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χανίων: κ. Τσουρουνάκη Νεκτάριο, Παιδίατρο, κ.
Ρασίντ Amenty, Ὀδοντίατρο καί κ. Μουζουράκη Εὐτύχιο, Ὀρθοπεδικό. Ἀρχικά ἐξετάστηκαν
οἱ τέσσερις πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ ἡ τελευταία ἐπίσκεψη τῆς
Μονάδας γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐξέταση καί
στούς ὑπόλοιπους μαθητές. 115 μαθητές ἤδη
ἐξετάστηκαν. Ἐπιπροσθέτως ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα ἐπισκέφτηκε τό 3/θέσιο Δημοτικό
Σχολεῖο καί τό Μονοθέσιο Νηπιαγωγεῖο Ἕλους,
ὅπου ὑλοποιήθηκε πρωτοβάθμια ἰατρική ἐξέταση στούς 42 μαθητές τους. Τήν Μονάδα
στελέχωσαν οἱ ἐθελοντές, ἰδιῶτες Ἰατροί τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χανίων κ. Μαλακωνάκης
Νικηφόρος, Παιδίατρος τοῦ Κέντρου Ὑγείας Κισάμου, κ. Βασιλική Κατζουράκη, Ὀδοντίατρος
καί ὁ κ. Ἰωάννης Μαρακομιχελάκης, Ω.Ρ.Λ. Ἡ
ἰατρική ἐξέταση περιλάμβανε: ἔλεγχο ζωτικῶν
σημείων, ἔλεγχο ἀρτηριακῆς πίεσης, ὀξυγόνου,
ἀκρόαση καρδιᾶς, πνευμόνων, ἔλεγχο βάρους,
ὕψους, ἔλεγχο ἱστορικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐξέταση
μέ ὠτοσκόπιο, καθώς καί ἔλεγχο τῆς στοματικῆς ὑγιεινῆς τῶν μαθητῶν, μέ ἐπικέντρωση
στήν πρόληψη τῶν νόσων τῆς στοματικῆς κοιλότητας. Ἐπιπροσθέτως στά πλαίσια τοῦ Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πού ὑπέγραψαν γιά
τήν ἀναβάθμιση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Ν. Χανίων τό Ἀννουσάκειο
Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ τήν
7η Ὑγειονομική Περιφέρεια Κρήτης καί τό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων, «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος», ἡ
Μονάδα συνεχίζει τίς ἰατρικές ἐπισκέψεις στά
Περιφερειακά Κέντρα Ὑγείας τοῦ Νομοῦ Χανίων. Ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τήν φορά αὐτή
μετέβη, στό Πολυδύναμο Περιφερειακό Ἰατρεῖο
Χώρας Σφακίων, στελεχωμένη ἀπό διεπιστημονική ἰατρική ὁμάδα πού ἀποτελοῦνταν ἀπό
τους: κ. Μιχαήλ Μοσχονᾶ, Πνευμονολόγο Φυματιολόγο, Διευθυντή τῆς Πνευμονολογικῆς
Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων καί
κ. Μιλτιάδη Ντουντουλάκη, Ὀρθοπεδικό τῆς
Μ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ. Χανίων, καί μέ τήν συνδρομή τοῦ
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ του Ἀννουσάκει-
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ου Θεραπευτηρίου. Στά πλαίσια τῆς ἀνωτέρω
ἐπίσκεψης διενεργήθηκε δωρεάν προληπτική
ἰατρική ἐξέταση 33 ἀτόμων πού προσῆλθαν
στό Πολυδύναμο Περιφερειακό Ἰατρεῖο Χώρας
Σφακίων, ἡ ὁποία περιλάμβανε, πνευμονολογική καί ὀρθοπεδική ἐκτίμηση μέ τήν χρήση
τοῦ ὑπερσύγχρονου ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ πού
διαθέτει ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα. Ἐπιπροσθέτως, καί μετά ἀπό αἴτημα τοῦ Δήμου Ἀποκορώνου, διενεργήθηκε Ἰατρική ἐπίσκεψη στό
ἱστορικό χωριό Ἀσῆ Γωνιά. Ἡ Ἰατρική ἐπίσκεψη
στελεχώθηκε ἀπό διεπιστημονικό κλιμάκιο πού
ἀποτελοῦνταν ἀπό τους Ἐθελοντές Ἰατρούς: κ.
Ἰωάννη Φουντουλάκη, Καρδιολόγο, κ. Βασιλική
Κασαπάκη, Πνευμονολόγο Φυματιολόγο, ἀπό
τήν Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου Ἡμέρας
Νόσου Ἀλτσχάιμερ τοῦ Ν. Χανίων, κ. Γλυνιαδάκη Μαρία, σέ συνεργασία μέ τό Δῆμο Ἀποκορώνου μέσῳ τοῦ Προγράμματος «Βοήθεια στό
Σπίτι» Ἀρμένων, καθώς καί μέ τή συμβολή τοῦ
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀννουσάκειου
Θεραπευτηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Σημαντική ἡ συμμετοχή τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀσῆ Γωνιᾶς, γιά τήν ἐπιτυχή διεξαγωγή
τῆς δράσης αὐτῆς. Στά πλαίσια τῆς ἀνωτέρω
ἐπίσκεψης ὑλοποιήθηκε πρωτοβάθμια ἰατρική
ἐξέταση, πού περιλάμβανε ἔλεγχο τῶν ζωτικῶν
σημείων, (μέτρηση ἀρτηριακῆς πίεσης, σακχάρου, SO2 (κορεσμοῦ ὀξυγόνου), ἠλεκτροκαρδιογράφημα, κλινική ἐξέταση ἀπό καρδιολόγο,
καρδιολογική ἐκτίμηση, κλινική ἐξέταση ἀπό
πνευμονολόγο, πνευμονολογική ἐκτίμηση. Παράλληλα διενεργήθηκε λήψη κοινωνικοῦ ἱστορικοῦ καί διερεύνηση καί καταγραφή τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν, καθώς καί Τέστ Μνήμης.
Σαράντα πέντε κάτοικοι τῆς εὐρύτερης περιοχῆς προσῆλθαν καί ἐξετάστηκαν ἀπό τούς
ἐθελοντές Ἰατρούς πού στελέχωναν τήν Κινητή
Ἰατρική Μονάδα. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου,
εὐχαρίστησε τούς Ἰατρούς πού στελέχωσαν τήν
Ἰατρική Μονάδα στίς ἀνωτέρω δράσεις, τόν
Διοικητή τοῦ Γ. Ν. Χανίων, «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος»
κ. Μηνᾶ Βουλγαρίδη, γιά τήν ἄριστη συνεργασία καί τήν συμβολή του, ὡς καί τόν Δήμαρχο
Ἀποκορώνου κ. Χαρ. Κουκιανάκη. «Πολλές οἱ
εὐχαριστίες μας πρός τούς ἐθελοντές Ἰατρούς
πού στελεχώνουν τήν Μονάδα, πρωτίστως
ὅμως πρός τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης
Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ, καθώς
ἡ προσφορά τῆς δικῆς του ἀγάπης δίδει τήν
δυνατότητα σέ ἑκατοντάδες συνανθρώπους
μας νά ὠφελοῦνται, μέσῳ τῆς Ἰατρικῆς αὐτῆς
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Μονάδας, σέ ὅλο τόν Νομό Χανίων καί ὄχι μόνον. Εὐχαριστοῦμε, τέλος, τίς Μινωϊκές Γραμμές ΑΝΕ γιά τήν πολύτιμη ἀρωγή τους, κάλυψης τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν καί ἐξόδων
κινήσεως τῆς Μονάδας. Στούς ἀφιλάνθρωπους
καί ἀπαράκλητους καιρούς μας τῶν πολλῶν
καί ποικίλων κρίσεων, καί τῶν πάσης φύσεως
ἀνατροπῶν, ἡ Ἐκκλησία ἀπαντᾶ μέ ἔργα ἀγάπης ἀγκαλιάζοντας καί ἀνακουφίζοντας τόν
ἄνθρωπο στό σύνολό του», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

ἄνθρωποι, ἀλλά καί προσώπων μέ δυσκολίες
στήν ὑγεία τους, πού μέ δάκρυα στά μάτια
παρακάλεσαν τόν Ἅγιο Λουκᾶ νά πρεσβεύσει
ὑπέρ αὐτῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀργολίδος κ. Νεκατάριο, διά τόν «πολύτιμο πνευματικό θησαυρό» πού κόμισε πρός εὐλογία καί
ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας εἰς τήν
Ἱ. Μ. Μονή Βατοπαιδίου

Εὐλογία Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγ. Λουκᾶ
Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας τοῦ Ἰατροῦ

Ἑκατοντάδες πιστοί ἀπ’ ὅλο τό Νομό Χανίων
καί τήν λοιπή Κρήτη, ἀψήφησαν τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα τῶν ἡμερῶν, τόν δυνατό ἀέρα
καί τό τσουχτερό κρύο, ὡς καί τίς ἰδιαίτερες
δυσκολίες τοῦ ὁδικοῦ δικτύου, καί μετεῖχαν εἰς
τό διήμερο προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας τοῦ
Ἰατροῦ καί Θαυματουργοῦ, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. Τά ἱερά
Λείψανα κόμισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Τῆς ὑποδοχῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἀκολούθησε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου, Ἱερά Παράκλησις καί Δέησις ὑπέρ ἐνισχύσεως καί στηριγμοῦ τῶν προσφάτως πληγέντων ἀπό τίς καταστροφικές πλημμύρες. Τό
πρωΐ τῆς ἡμέρας τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ φιλοξενούμενου Ἱεράρχου καί πρό τῆς ἀναχωρήσεως τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων, Ἱερά Παράκλησις. Συγκινητική ἡ προσέλευσις ὄχι μόνον τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί νέοι
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Μονοήμερο προσκύνημα εἰς τήν Ἱ. Μεγίστη
Μονή Βατοπαιδίου πραγματοποίησε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ὁ Ἐπίσκοπός
μας προσκύνησε τίς θαυματουργές Παναγίες
τῆς Μονῆς, λειτούργησε, ὡς Ἱερεύς, εἰς τό Καθολικό καί συναντήθηκε μέ τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς Μονῆς, Γέροντα Ἐφραίμ, εἰς τό
ὁποῖο εὐχήθηκε τά δέοντα διά τήν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας του, μετά τήν πρόσφατη ἐπώδυνη δοκιμασία. Εἶχε δέ τήν εὐκαιρία
νά συζητήσουν καί ἐπί θεμάτων ἐκκλησιαστικῆς φύσεως. Εὐχήθηκε τόσον εἰς τόν Γέροντα
Ἐφραίμ, ὅσο καί εἰς τήν πολυπληθῆ καί χαριτωμένη Ἀδελφότητά του, καλή Ἁγία Τεσσαρακοστή, καρποφόρους πνευματικούς ἀγῶνες καί
νά ἀξιώσει ὅλους μας ὁ Θεός νά βιώσουμε τό
«αἰώνιο Πάσχα». Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεώς
του αὐτῆς ἐξέφρασε πρός τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο, Γέροντα Ἐφραίμ, τίς ἐκ μέσης καρδίας
εὐχαριστίες του διά τήν διαχρονική στήριξη
τῆς Ἱ. Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου εἰς τό προνοιακό,
φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.
Μεγάλη Ἑβδομάδα πρίν τήν Μεγάλη Βδομάδα
Γιά πολλούς ἀπό τούς ἀνθρώπους τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Κισάμου καί τοῦ Σελίνου, ὡς καί τῆς
εὐρύτερης περιοχῆς τά πάθη ἦρθαν πολύ πρίν
ἀπό τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν. Τά
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πρωτοφανῆ, ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα πού
ἔπληξαν τόν τόπο, ὡς καί οἱ καταστροφικές
πλημμύρες εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα δεκάδες ἑκατοντάδες βιοπαλαιστές, ἄνθρωποι τοῦ μόχθου
καί τοῦ μεροκάματου, νά ὑποστοῦν ἀπό μερική
ὡς ὁλική καταστροφή σέ σπίτια καί περιουσίες. Σπίτια κατέρρευσαν, ἄλλα ἔπαθαν μεγάλες
καταστροφές, ἄλλα πλημμύρισαν, περιουσίες ὁλόκληρες τίς κατάπιε ἡ μανία τοῦ νεροῦ,
καθώς ποτάμια μετατράπηκαν σέ μανιασμένους χειμάρους, ἐξαφανίζοντας ὅτι εὕρισκαν
μπροστά τους, δυστυχῶς ἀφαιρώντας ἀκόμα
καί ἀνθρώπινες ζωές. Ἡ Ἐκκλησία ὡς Μάννα
φιλόστοργος, χωρίς θόρυβο ἐκκωφαντικό καί
κάλπικα λόγια ὑποσχέσεις, συμμερίζεται καί
συμπάσχει μέ τά βάσανα, τίς ἀγωνίες καί τόν
πόνο τῶν πλημμυροπαθῶν καί πληγέντων
συνανθρώπων μας. Τούς ἀγκαλιάζει ὅλους μέ
ἀγάπη καί συνοδοιπορεῖ μαζί τους. Ἤδη μέ
συντονισμένες ἐνέργειες καί τήν συνεργασία
τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ἡ Ἱ. Μητρόπολίς
μας ἔχει καταγράψει 60 οἰκογένειες νοικοκυριά πού χρήζουν ἄμεσης στήριξης καί ἀρωγῆς
(ὁλοσχερῆς καταστροφή οἰκοσκευῶν, κάλυψη
πάγιων ἐξόδων καί ἀναγκῶν, κ.λ.π.). Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος συνάντησε ἀρκετούς ἀπό τούς πληγέντες τῆς περιοχῆς, μοιράστηκε τίς ἀγωνίες καί τά προβλήματά τους,
καθώς ἡ καθημερινότητά τους μετατράπηκε
σέ ἕναν ἐφιάλτη, καί ἱεραρχώντας τίς ἀνάγκες
καί προβλήματα, ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἀνέλαβε
δράση γιά κάλυψη ἐπιτακτικῶν ἀναγκῶν.

Κυριακή της Ὀρθοδοξίας
εἰς τήν Πατριαρχική Ἱ. Μονή Γωνιᾶς

Στό ἱστορικό καί πανσεβάσμιο Πατριαρχικό καί
Σταυροπηγιακό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς
Γωνιᾶς ἑορτάστηκε, σεμνοπρεπῶς, ἡ μεγάλη
ἑορτή τῆς πίστεως καί εὐσεβείας μας, ἡ Κυριακή
τῆς Ὀρθοδοξίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μη-
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τροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν
Εἰκόνων, πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς, μέ
τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπό τήν
εὐρύτερη περιοχή. Εἰς τόν λόγο του ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀναφέρθηκε εἰς τό
νόημα τῆς ἑορτῆς, σημειώνοντας: «Ἡ σημερινή λαμπρή ἡμέρα, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας,
εἶναι ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ Μητέρα μας
Ἐκκλησία, τροφός τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους,
λαμπροφορεῖ σήμερα καί καλεῖ ὅλους μας νά
μετέχουμε καί νά λουστοῦμε τό φῶς αὐτό τῆς
ἀλήθειας, τῆς χαρᾶς, τῆς ζωῆς, τῆς πίστεως
καί τῆς ἐλπίδος, ἔτσι ὅπως οἱ γενεές τῶν γενεῶν, οἱ γεννήτορες καί προπάτορές μας αἰῶνες βίωσαν καί ἔζησαν. Μήν μᾶς θορυβοῦν καί
ἀπογοητεύουν τά μηνύματα τῶν καιρῶν καί οἱ
ἐκκωφαντικοί θόρυβοι καί ἰαχές συστημάτων,
θεωριῶν καί πάσης φύσεως ἰδεολογιῶν. Ὅλα
αὐτά, τά ἀνθρώπινα, ἔρχονται καί παρέρχονται. Ἀρκετές δέ φορές τά προσπερνᾶ ὄχι μόνον ἡ κοινωνία, ἀλλά καί ἡ ἱστορία. Ὁ Χριστός, ἡ
Ἐκκλησία του εἶναι πού μένουν, θά μείνουν ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Αὐτή τήν Ἐκκλησία ἄς ἐμπιστευτοῦμε καί σέ Αὐτήν ἄς ἐναποθέσουμε πόθους, ἐπιθυμίες, ἀγωνίες, ἀλλά καί
ἐλπίδα, καθώς εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια καί χαρά
τῆς ζωῆς. Στῶμεν καλῶς», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἀκολούθησε εἰς
τήν παρακείμενη Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης,
ἡ καθιερωμένη ἑορτή τοῦ Ἱδρύματος, μέ ὁμιλητή τόν ἐλλογ. Δρ. Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Α.τ.Χ.Μ.Ε., Γενικό Δ/ντή
τῆς ΟΑΚ, μέ θέμα: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ
Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβε… Τό ἔργο καί ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης ὡς συνέχεια τῆς ὁμολογίας
τῶν Πατέρων τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου».
Ὁ ὁμιλητής μέ λόγο μεστό, θεολογικό καί ἐπίκαιρο, ἀναφέρθηκε εἰς τήν 50ετῆ πορεία τοῦ
Ἱδρύματος, ἐξέφρασε τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη
τοῦ Ἱδρύματος πρός τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν καί
πνευματικό προστάτη τῆς ΟΑΚ καί κατέθεσε
ἐπίκαιρους προβληματισμούς. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Ἐπίσκοπός μας, Πρόεδρος Δ.Σ.
τοῦ Ἱδρύματος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν
ἱστορική πορεία τῆς ΟΑΚ, μνημόνευσε ἐν εὐγνωμοσύνῃ καί εὐχαριστίᾳ, τόν Παναγιώτατο
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο
«… διά τήν πατρική στοργή καί ἀγάπη πρός τό
Ἵδρυμα» ὡς καί ὅλους τους συνεργούς εἰς τήν
ἱστορική αὐτή πορεία καί εὐχήθηκε ὅπως τό
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Ἵδρυμα συνεχίζει τήν φωτεινή καί ἀνοδική πορεία του εἰς τήν νέα 50ετία ζωῆς καί διαλογικῆς
μαρτυρίας του.

Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καί εἰς τόν ἱστορικό Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τελέστηκαν,
ἐναλλάξ, οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί τῆς περιόδου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Ἀμφιλόχιου. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ
ἀκολουθοῦσε πνευματική ὁμιλία μέ ἐκλεκτούς
ὁμιλητές. Κατά σειρά ὁμίλησαν οἱ: Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. κ. Ἀνδρέας Κονάνος, μέ θέμα: «Ἡ χαρά
τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς», Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
κ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν, μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία σήμερα», Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων Βασιλάκος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Θηβῶν,
μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός τοῦ θεανθρώπου στή ζωή
τοῦ ἀνθρώπου», Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Σχοινᾶς, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου
Νικολάου Φιλοπάππου, μέ θέμα: «Ἔρως ἔρωτι
νικᾶται» καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Εὐάγγελος
Παπανικολάου, Θεολόγος Ἰατρός Ἱεραπόστολος, μέ θέμα: «Πορεία πρός τό Πάθος». Στούς
Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς μετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος πιστῶν ἀπό
τήν εὐρύτερη περιοχή.

Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ

Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς ἑορτάστηκε τό
Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον, 50 ἐτῶν ἀπό τόν θεμέλιο λίθο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ, τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θετόκου. Οἱ ἑορτασμοί ἄρχισαν μέ τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἀντιφωνήτριας ἐκ Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης καί τῆς Τιμίας
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Κάρας τοῦ Ὁσίου Κῦρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου ἐκ
Τσουρουνιανῶν Κισάμου. Τήν θαυματουργό
Εἰκόνα κόμισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ, συνοδευόμενος ὑπό
τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος
τῆς Παναγίας Μυριοκεφάλων, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννου
Λελεδάκη, ὡς καί ἄλλων ἀξιωματούχων Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μ. Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τόν φιλοξενούμενο Ἱεράρχη κ. Εὐγένιο διά τήν ἀποδοχή τῆς
προσκλήσεως καί τήν ἔλευση «τοῦ πολύτιμου
αὐτοῦ θησαυρίσματος τῆς πίστεως καί εὐσεβείας μας» εἰς τήν Κίσαμο. Ἀκολούθως ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου
κ. Εὐγένιος, ἀναφέρθηκε εἰς τό «πνευματικό
ἀντάμωμα» τῆς Παναγίας τῆς Ἀντιφωνήτριας
καί τοῦ Ὁσίου Κῦρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου, καθώς
ὁ Ὅσιος Κῦρ Ἰωάννης εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς περιωνύμου Μονῆς τῶν Μυριοκεφάλων, σημειώνοντας: «Χίλια χρόνια μετά τήν ἵδρυση τῆς Μονῆς στά Μυριοκέφαλα ὁ κτήτορας τῆς Μονῆς
συναντᾶται μέ τήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς
Παναγίας, τήν ὁποία εἶχε βρεῖ μέ τρόπο θαυμαστό. Γεγονός ἱστορικό μέ μεγάλη σημειολογική
σημασία καί ἀξία. Γεγονός πού φανερώνει τήν
ἱστορία, τήν ταυτότητα καί τόν πολιτισμό τοῦ
τόπου καί φωτίζει τήν πορεία του», κατέληξε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Ἀμφιλοχίου καί τό ἑσπέρας ὁ μεθεόρτιος Ἑσπερινός ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κτητορικό μνημόσυνο καί ἀκολούθησε ἐπετειακή ἐκδήλωση,
μέ κεντρικό ὁμιλητή τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.
Πρόδρομο Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὁ ἐκλεκτός ὁμιλητής ἀναφέρθηκε εἰς τήν σημασία τῆς
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Ἐνορίας, ὡς τό κέντρο τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν, σημειώνοντας:
«Ἡ Ἐνορία εἶναι τό κύτταρο τῆς Ἐκκλησίας,
θεμελιακό στοιχεῖο τοῦ θεοσύστατου ὀργανισμοῦ. Εἶναι σμικρογραφία τῆς Ἐκκλησίας. Σ’
αὐτήν δρᾶ ὁ ἱερεύς ὄχι αὐτόνομα, ἀλλά κατ’
ἐξουσιοδότηση τοῦ Ἐπισκόπου, φυλάσσων μέ
σχολαστικότητα τήν μετ’ αὐτοῦ πνευματική
ἑνότητα διά τῆς ὑπακοῆς». Τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε ἀπονομή ἐπαίνων εὐαρέσκειας στούς
διατελέσαντες Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, τούς μεγάλους
εὐεργέτες τοῦ Ναοῦ, τούς Ἱεροψάλτες, τόν Ἁγιογράφο, ὡς ἐπίσης καί σέ Ἐκκλησιαστικούς
Ἐπιτρόπους. Πρός ὅλους ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια καί εὐχαριστία τῆς Ἐκκλησίας διά τήν «πολύτιμη καί χαριτωμένη» διακονία τους, κάνοντας εἰδική ἀναφορά εἰς τούς
μακαριστούς προκατόχους του Μητροπολίτες
κυρό Εἰρηναῖο καί κυρό Κύριλλο, ὡς ἐπίσης καί
εἰς τόν ἐπί πολλές δεκαετίες διατελέσαντα Ἱερ.
Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ.
π. Νικόλαο Καπῆ. Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ
Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδ. Σταθάκης, ὡς καί
ἄλλοι παρόντες προσκεκλημένοι. Τόν συντονισμό καί τήν εὐθύνη ὀργάνωσης τόσο τῆς ἐκδηλώσεως ὅσο καί τῶν ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν
εἶχε ὁ νῦν Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Εἰρηναῖος (Μπατσάκης), πρός τόν ὁποῖο ὁ Ποιμενάρχης μας κ.
Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του. Συγκινητική ἡ συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό
τήν εὐρύτερη περιοχή πού τό ἐόρτιο διήμερο
τῆς ἐλεύσεως τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς
Παναγίας Ἀντιφωνήτριας καί τῆς Τιμίας Κάρας
τοῦ Ὁσίου Κῦρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου, κατέκλυσαν τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, ἐκζητώντας χάρη, δύναμη καί εὐλογία.

Ὁ Ὅμιλος Βαρδινογιάννη στηρίζει
τήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Στούς ἀφιλάνθρωπους καιρούς μας, τῶν πολλῶν κρίσεων καί ἀνατροπῶν, ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔμπρακτα ἀποδεικνύουν ὅτι δέν
ἐξέλειψε ἀπό τόν τόπο καί τόν κόσμο τό φιλότιμο, ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀρχοντιά καί τό μεγαλεῖο της ψυχῆς. Πρωτόθρονη θέση κατέχει ὁ κ.
Βαρδῆς Ἰω. Βαρδινογιάννης, ὁ ὁποῖος μαζί μέ
τόν ἀδελφό του κ. Γεώργιο Ἰω. Βαρδινογιάννη,
διαχρονικά καί οὐσιαστικά στηρίζουν τό κοινωνικό, προνοιακό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε καί ἐκ τοῦ σύ-
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νεγγυς πρός τόν κ. Βαρδῆ Ἰω. Βαρδινογιάννη τίς
εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κισάμου καί τοῦ Σελίνου, σημείωσε: «Εὐγνωμόνως καί ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστοῦμε τόν
κ. Βαρδῆ Ἰω. Βαρδινογιάννη, ὁ ὁποῖος ἔμπρακτα καί ἀθόρυβα στηρίζει τήν ταπεινή μας
διακονία. Ἡ εὐγενής χειρονομία ἀγάπης, προσφορᾶς σαράντα χιλιάδων εὐρώ (40.000,00)€
ἀπαντᾶ στίς προσευχές καί τήν ἀγωνία μας,
διά τήν κάλυψη ἀναγκῶν ἐμπερίστατων καί
πολύπαθων ἀδελφῶν μας, ἰδιαίτερα μετά καί
τά πρόσφατα ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα πού
ἔπληξαν τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του,
(καταστροφικές πλημμύρες, ἀπώλειες οἰκιῶν,
περιουσιῶν, κ.λ.π.), ἀνατρέποντας τήν καθημερινότητα δεκάδων οἰκογενειῶν καί ἀνθρώπων
τῆς βιοπάλης καί τοῦ μόχθου. Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἔχοντας ἤδη καταγράψει ἀνάγκες καί
προτεραιότητες, ἔχει ἀναλάβει πρωτοβουλίες
στήριξης καί ἐνίσχυσης τῶν πληγέντων (ἀγορά
οἰκοσκευῶν, ἐνίσχυση φοιτητῶν μελῶν πληγέντων οἰκογενειῶν, κάλυψη παγίων ἐξόδων,
κ.ἄ.). Σιωπηλά, ἀθόρυβα, ἀλλά οὐσιαστικά,
προσπαθοῦμε νά ἀνακουφίσουμε τόν πόνο καί
τήν ὀδύνη τῶν πληγέντων συνανθρώπων μας.
Εὐχαριστοῦμε τόν κ. Βαρδῆ Ἰω. Βαρδινογιάννη,
ὡς καί τόν ἀδελφό του κ. Γεώργιο Ἰω. Βαρδινογιάννη, οἱ ὁποῖοι μᾶς τιμοῦν μέ τήν συγγένεια καί τήν ἀγάπη των, διά τό μοίρασμα τῆς
κοινῆς ἀγωνίας. Ἡ ἐμπιστοσύνη καί ἔμπρακτη
στήριξη τέτοιων ὑψηλῶν προσωπικοτήτων εἰς
τό ἔργο καί τήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας, ἔρχεται ὡς ἀπάντηση σέ ὅλους ἐκείνους πού
ἀβυσσαλέα πολεμοῦν καί ἐργολαβικά προσπαθοῦν νά ἀπαξιώσουν τό ἔργο Της καί
ἀπεργάζονται τήν περιθωριοποίησή Της.
Δόξα τῷ Θεῷ πού στά ἄφωτα καί θλιβερά
ἀνθρώπινα ἀδιέξοδα, Ἐκεῖνος ἀνοίγει διάπλατα φωτεινές λεωφόρους!», κατέληξε
ὁ Ἐπίσκοπός μας.
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Βαρδῆς Ἰω. Βαρδινογιάννης ............40.000€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην
συζύγου της Κωνσταντίνου καί θυγατρός
της Ἑλένης ............................................100€
Ἰωάννα Μαρινάκη ἀντί τριμήνου Μνημοσύνου καί εἰς μνήμην μητρός της Ἀντωνίας Μυλωνάκη ........................................200€
Αἰδεσ. Ἰωάννης Ψαράκης .......................50€
Εἰς μνήμην Ἰωάννου Μυγιάκη, ἡ σύζυγος Ξένια Μυγιάκη καί τά τέκνα Νεκταρία Μυγιάκη καί Ἀντώνιος Μυγιάκης ....500€
Εἰς μνήμην Ἰωάννου Μυγιάκη, Μαρία
Βασιλικοῦ ...............................................50€
Εἰς μνήμην Ἰωάννου Μυγιάκη, Ἰωάννης
Ζάκιος . ...................................................50€
Εἰς μνήμην Ἰωάννου Μυγιάκη,  Δήμητρα
Τσερμενίδου ...........................................50€
Ἐνορία Κολυμβαρίου ............................300€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας ................150€
Ἐνορία Κουντούρας ..............................100€
Ἰωάννης Πιπεράκης ...........................2.000€
Ἑλένη Βεν. Σκαλίδη, εἰς μνήμην Βενιζέλου Σκαλίδη . ........................................500€
Αἰκατερίνη ΦαντρίδουΧαρίση, ἀντί ἑξαετοῦς μνημοσύνου καί εἰς μνήμην συζύγου της Ἀποστόλου Χαρίση .....................80€
Ἐνορία Δραπανιᾶ .................................150€
Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Πύργου . .............150€
Αἰδεσ. Νικόλαος Καπῆς ........................100€
Σύλλογος Γυναικῶν Ἁγ. Ἀντωνίου ........100€
Ἐνορία Στροβλῶν .................................200€
Ἐνορία Κολυμβαρίου ............................100€
Σύλλογος Γυναικῶν Κολυμβαρίου . .......100€
Ἐνορία Κουντούρας ..............................100€
Αἰδεσ. Νικόλαος Καπῆς, εἰς μνήμην μητρός του Μαρίας Καπῆ . .........................150€
Παν. Ζουμποῦ .......................................100€
Ἀρχοντούλα Λάζου .................................50€
Ἐνορία Κουντούρας, εἰς μνήμην Ἱερέως
Μιχαήλ Τσιριντάνη . ..............................100€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην
Κωνσταντί, Ἑλένης, Ἀντωνίου καί Δεσποίνης ...................................................80€
Ἐνορία Πλακαλώνων ....2 δοχεῖα ἐλαιολάδου
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Γεώργιος Κουτσουρέλης ....................1.000€
Ναταλία Πατεράκη ..................................50€
Αἰκατερίνη Λαμπρακοπούλου εἰς μνήμην συζύγου της  Δημητρίου Δαράκη ....100€
Εἰς μνήμην  Γεωργίου Δεσποτάκη,  ἡ σύζυγος του Εὐτυχία Δεσποτάκη καί οἱ κόρες του  Χρυσή Δεσποτάκη καί Δέσποινα
Δεσποτάκη ............................................500€
Ἀμαλία Καγιᾶ, εἰς μνήμην Γεωργίου Δεσποτάκη ................................................100€
Ἐνορία Νοχιῶν .............4 δοχεῖα ἐλαιολάδου
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς . ...............100€
Μαρία Σημαντηράκη, εἰς μνήμην πατρός
της Στυλιανοῦ Σημαντηράκη .................100€
Σοφία Μαλαθράκη, εἰς μνήμην Στυλιανοῦ Σημαντηράκη .................................100€
Κατερίνα Μαλαθράκη, εἰς μνήμην Στυλιανοῦ Σημαντηράκη ...............................100€
Δέσποινα Κλιματσάκη ...........................210€
Νικόλαος Ἀποστολάκης ........................200€
Γεώργιος Ντουσάκης, ἀντί ἑξαετοῦς μνημοσύνου καί εἰς μνήμην συζύγου του
Ἀναστασίας Ντουσάκη ..........................100€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας, εἰς μνήμην Ἄννης Κοσμαδάκη .........................100€  
Βασίλειος Μανωλακάκης . .......................50€
Ἐνορία Κουντούρας...............................100€
Ἐνορία Καντάνου...................................100€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Πολιτ. Σύλλογος Σκάφης   Ἀργαστηρίου  
Τζαγκαριάκου «Τά Σκαφιδάκια» ...........300€
Σαμάνθα Καστρινάκη ............................600€
Στυλιανή καί Εὐτυχία Χατζημιχελάκη ....500€
Γερμανός ..............................................200€
Βασίλειος Γρηγοράκης . ..........................50€
Ἰωάννα Τζεμανάκη . ..............................170€
Πασχαλία Παπαμαρκάκη ........................50€
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