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Π

ροσφιλεῖς ἀδελφοί Ἱεράρχαι
καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ συμπληροῦνται σήμερον 30
ἔτη ἀπό τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς
ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου καί πρώτης ἡμέρας
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς «Ἡμέρας
προστασίας τοῦ περιβάλλοντος». Ἡ εὐλογημένη αὕτη πρωτοβουλία ἔσχε δαψιλῆ
καρποφορίαν. Δέν ἀπηυθύνθημεν μόνον
πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς, οὔτε
μόνον πρός τούς χριστιανούς ἤ τούς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά καί
πρός πολιτικάς προσωπικότητας, πρός
περιβαλλοντολόγους καί ἄλλους ἐπιστήμονας, πρός τούς διανοουμένους καί
κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, ἐπιζητοῦντες τήν συμβολήν των.
Αἱ περιβαλλοντικαί δράσεις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐλειτούργησαν ὡς ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, νά
προβάλῃ μέ ἔμφασιν τήν ἀλήθειαν τῆς
χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, τήν εὐχαριστιακήν θεώρησιν καί
χρῆσιν τῆς δημιουργίας καί τό πνεῦμα
τοῦ ὀρθοδόξου ἀσκητισμοῦ ὡς βάσιν διά
τήν κατανόησιν τῶν αἰτίων καί ἀντιμετώπισιν τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος.

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

Ἡ σχετική μέ τήν θεολογικήν οἰκολογίαν ἤ οἰκολογικήν θεολογίαν βιβλιογραφία εἶναι ἐκτενεστάτη καί συγκροτεῖ ἐν
τῷ συνόλῳ της ἀξιόλογον ὀρθόδοξον
μαρτυρίαν ἔναντι μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προκλήσεων διά τήν σύγχρονον
ἀνθρωπότητα καί τήν ζωήν ἐπί τῆς γῆς.
Ἡ ἐνασχόλησις μέ τό οἰκολογικόν πρόβλημα καί τάς κοσμολογικάς διαστάσεις
καί ἐπιπτώσεις τῆς ἁμαρτίας, αὐτῆς τῆς
ἀλλοτριωτικῆς ἐσωτερικῆς «ἀνατροπῆς
ἀξιῶν» εἰς τόν ἄνθρωπον, ἔφερεν εἰς τό
προσκήνιον τήν συνάφειαν περιβαλλοντικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων
καί τήν ἀνάγκην κοινῆς προσεγγίσεώς
των. Στράτευσις διά τήν προστασίαν τῆς
ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας καί διά
τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην εἶναι δράσεις ἀλληλένδετοι καί ἀδιαίρετοι.
Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου διά τήν προστασίαν τῆς
κτίσεως δέν ἐγεννήθη ὡς ἀντίδρασις εἰς
τήν σύγχρονον οἰκολογικήν κρίσιν, δέν
εἶναι δημιούργημά της. Αὐτή ἦτο ἁπλῶς
ἡ ἀφορμή καί ἡ εὐκαιρία διά νά ἐκφράσῃ,
νά ἀναπτύξῃ, νά διακηρύξῃ καί νά προβάλῃ ἡ Ἐκκλησία τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς
της. Θεμέλιον τῆς ἀδιαπτώτου μερίμνης
τῆς Ἐκκλησίας διά τό φυσικόν περιβάλλον
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εἶναι αὐτή αὕτη ἡ ἐκκλησιολογική ταυτότης καί ἡ θεολογία της. Ὁ σεβασμός καί
ἡ προστασία τῆς κτίσεως εἶναι διάστασις
τῆς πίστεώς μας, περιεχόμενον τῆς ζωῆς
μας ἐν Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησίας. Ἡ
ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «βιωμένη
οἰκολογία», ἔμπρακτος σεβασμός καί μέριμνα διά τήν δημιουργίαν καί πηγή τῶν
οἰκολογικῶν δραστηριοτήτων της. Κατ᾿
οὐσίαν, τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας διά
τήν προστασίαν τῆς κτίσεως εἶναι προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς ὅλας
τάς διαστάσεις τῆς σχέσεώς της μέ τόν
κόσμον. Ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό ἀσκητικόν ἦθος, ἡ ποιμαντική διακονία, ἡ σταυροαναστάσιμος βιοτή τῶν
πιστῶν, ὁ ἄσβεστος πόθος τῆς αἰωνιότητος, συγκροτοῦν μίαν κοινωνίαν προσώπων διά τήν ὁποίαν ἡ φυσική πραγματικότης δέν εἶναι ἀντικείμενον, χρηστικόν
ὑλικόν διά τήν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν
τοῦ ἀτόμου καί τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλά
ἐνέργημα, πεπραγμένον, δημιούργημα
τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς
καλεῖ νά τό σεβασθῶμεν καί νά τό προστατεύσωμεν, καθιστάμενοι «συνεργοί»
αὐτοῦ, «οἰκονόμοι», «φύλακες», καί «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, νά καλλιεργήσωμεν εὐχαριστιακήν σχέσιν μέ τήν κτίσιν.
Ἡ μέριμνα διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία πρόσθετος δραστηριότης εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν, ἀλλά
οὐσιαστική ἔκφρασις αὐτῆς. Δέν ἔχει κοσμικόν, ἀλλά ἀμιγῆ ἐκκλησιαστικόν χαρακτῆρα, εἶναι «λειτουργική διακονία».
Ὅλαι αἱ πρωτοβουλίαι καί αἱ δράσεις τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι «ἐφηρμοσμένη ἐκκλησιολογία». Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ θεολογική οἰκολογία δέν ἀναφέρεται μόνον εἰς
τήν ἀνάπτυξιν οἰκολογικῆς εὐαισθησίας
καί εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν περιβαλλοντικῶν προβλημάτων ἐπί τῇ βάσει τῶν
ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας
καί κοσμολογίας, ἀλλά ἐπεκτείνεται εἰς
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τήν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς
κτίσεως, ὅπως αὐτή πραγματώνεται καί
βιοῦται ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, ὡς εἰκόνι
καί προγεύσει τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ δοξολογικῇ πληρότητι καί φωτοχυσίᾳ τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Τό οἰκολογικόν πρόβλημα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κόσμος μας ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά μας εἶναι παγκόσμια καί κοινά. Διά τήν ἀντιμετώπισιν
τῶν κινδύνων ἀπαιτεῖται πολύπλευρος
κινητοποίησις, σύγκλισις, συμπόρευσις,
σύμπραξις. Εἶναι ἀδιανόητον, ἡ ἀνθρωπότης νά γνωρίζῃ τήν σοβαρότητα τοῦ
προβλήματος καί νά συνεχίζῃ νά συμπεριφέρεται ὡς νά μή ἐγνώριζεν. Ἐνῷ κατά
τάς τελευταίας δεκαετίας, τό κυρίαρχον
πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐν
τῷ πλαισίῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μέ
πρόσημον τόν φετιχισμόν τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί τήν μεγιστοποίησιν τοῦ
κέρδους, ὤξυνε τά οἰκολογικά καί κοινωνικά προβλήματα, ἐξακολουθεῖ νά κυρι-
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αρχῇ εὐρέως ἡ ἄποψις ὅτι «δέν ὑπάρχει
ἄλλη ἐναλλακτική ἐπιλογή» καί ὅτι ἡ μή
συμμόρφωσις πρός τήν ἄτεγκτον νομοτέλειαν τῆς οἰκονομίας θά ὁδηγήσῃ εἰς
ἀνεξελέγκτους κοινωνικάς καί οἰκονομικάς καταστάσεις. Τοιουτοτρόπως, ἀγνοοῦνται καί δυσφημίζονται αἱ ἐναλλακτικαί μορφαί ἀναπτύξεως καί ἡ ἰσχύς τῆς
κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς δικαιοσύνης.
Ἡμεῖς ὀφείλομεν νά δραστηριοποιηθῶμεν ἔτι περαιτέρω διά τήν ἐφαρμογήν
ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ἐξόχως σημαντικόν ὅτι αἱ καθ᾿ ἡμᾶς
ἀρχιεπισκοπαί καί μητροπόλεις, πολλαί
ἐνορίαι καί ἱεραί Μοναί, ἔχουν ἀναπτύξει
οἰκολογικάς πρωτοβουλίας καί πρακτικάς
διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος,
καί ποικίλα προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἀγωγῆς. Πρέπει νά δοθῇ ἰδιαιτέρα
ἔμφασις εἰς τήν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησιν τῶν νέων, ὥστε αὕτη νά λειτουργῇ
ὡς χῶρος καλλιεργείας καί ἀναπτύξεως
οἰκολογικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης. Ἡ
παιδική καί ἡ ἐφηβική ἡλικία ἀποτελοῦν
ἰδιαιτέρως εὐνοϊκάς περιόδους τῆς ζωῆς
τοῦ ἀνθρώπου δι᾿οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαισθητοποίησιν. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐν ἐπιγνώσει τῆς
σπουδαιότητος τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκ« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

παιδεύσεως, συνεχίζον τήν σειράν τῶν
σχετικῶν σεμιναρίων, ἀφιέρωσε τήν ἐν
τῇ Ἕδρᾳ αὐτοῦ ὀργανωθεῖσαν Γ’ διεθνῆ
«Διάσκεψιν τῆς Χάλκης διά τήν Θεολογίαν καί τήν Οἰκολογίαν» (31 Μαΐου - 4
Ἰουνίου 2019), εἰς τό θέμα τῆς ἐντάξεως
εἰς τά προγράμματα τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν μαθημάτων καί προγραμμάτων
σχετικῶν μέ τήν οἰκολογίαν καί τήν οἰκολογικήν παιδείαν. Ἡ λύσις τῶν μεγάλων
προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι
ἀνέφικτος χωρίς πνευματικόν προσανατολισμόν.
Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα
πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, πλούσιον ἐν ἔργοις
θεαρέστοις, καλοῦντες δέ τά ἀνά τήν
οἰκουμένην φωτόμορφα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά προσεύχωνται διά τήν
ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, νά ζοῦν
οἰκοφιλικῶς καί φιλαδέλφως εἰς ὅλας
τάς διαστάσεις τῆς ζωῆς των, νά ἀγωνίζωνται διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος καί διά τήν προαγωγήν
τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, καί διατρανοῦντες ἅπαξ ἔτι τήν ἀλήθειαν ὅτι
δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, ὅταν θίγεται ἡ «καλή λίαν» δημιουργία καί ὁ κατ᾿
εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθείς
ἄνθρωπος, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Ἁγιοπρώτου Παναγίας τῆς
Παμμακαρίστου, τήν ζωοπάροχον χάριν
καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ καί
Προνοητοῦ πάσης τῆς κτίσεως.
,βιθ’ Σεπτεμβρίου α’
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρός Θεόν
εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
(3/2019)

«Ἱκετεύω Παρθένε, τον ψυχικόν τάραχον,
καί τῆς ἀθυμίας τήν ζάλην διασκεδάσαι μου…»
(Μικρός Παρακλητικός Κανόνας, γ΄ 2)
δελφοί μου,
Μέσα στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ,
στούς πολλούς καί ποικίλους καύσωνες καί περιπέτειες τῆς ζωῆς, τούς πόνους,
τίς ἀπογοητεύσεις, τίς θλίψεις καί τίς ἀγωνίες
τοῦ καθ’ ἡμέραν βίου, ἔρχεται καί πάλι ἡ γλυκιά
καί ὁλόφωτη μορφή τῆς Παναγίας Μητέρας μας
νά μᾶς δροσίζει πνευματικά, νά μᾶς ἀναψύξει
καρδιακά καί νά μᾶς παρηγορήσει, ἐνισχύσει,
στηρίξει, ἀνακουφίσει καί ἀγκαλιάσει Μητρικά.
Ἔρχεται ὡς «δρόσος ἀερμῶν», ὡς «πηγή τῆς
ζωῆς», ὡς «εὔδιος λιμήν», ὡς «παντοχαρά», ὡς
«ψυχοσώτρια», ὡς… ὡς… Ἀλήθεια, χιλιάδες τά
προσωνύμια πού ἡ εὐλάβεια τοῦ λαοῦ μας ἔχει
προσδώσει εἰς τήν Θεοτόκο Μαρία! Ἔρχεται,
λοιπόν, καί πάλι μέσα σέ αὐτή τήν ἀτμόσφαιρα
τῆς πνευματικῆς χαρμοσύνης, νά ἀναστήσει τίς
ἐλπίδες μας, νά ζωντανέψει τά ὄνειρά μας, νά
ἀναθερμάνει τήν πίστη μας, νά λιώσει τούς πάγους ἀπ’ τούς χειμῶνες τῆς μοναξιᾶς καί ἐρημιᾶς
μας. Ἔρχεται ὡς «βρυσομάνα» γιά τούς κουρασμένους στρατοκόπους, πού σέρνουν τά βήματά
τους μέσα στό λιοπύρι τῆς ζωῆς καί στόν καύσωνα τῆς καθημερινῆς βιοπάλης. Σέ αὐτό, λοιπόν,
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μᾶς ἐγκλωβίζει, μήπως τελικά ὁ… «ψυχικός τάραχος» καί ἡ «ἀθυμία τῆς ζάλης», ὅπως σημειώνει
ὁ ἱερός ὑμνωδός στόν Παρακλητικό Κανόνα τῶν
ἡμερῶν, μήπως ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, γίνονται
αἰτία στέρησης τῆς Μητρικῆς χαρᾶς καί ἀγκαλιᾶς τῆς
Παναγίας μας; Ὄχι φυσικά διότι Ἐκείνη μᾶς ἐγκατέλειψε, ἀλλά γιατί ἐμεῖς, πεισματικά καί ἐπίμονα, ἀρνούμεθα καί ἀμφισβητοῦμε τήν ὁλόφωτη καί γλυκιά
παρουσία Της;
Δεῖτε, ἀδελφοί μου, τόν κόσμο πού μᾶς περιβάλλει. Δεῖτε τά πρότυπα πού δημιουργήσαμε γιά
ἐμᾶς καί τά παιδιά μας. Δεῖτε τίς ἐπιλογές καί τίς
προτεραιότητες τῆς ζωῆς μας, τίς θέσεις καί τά πιστεύω μας. Δεῖτε τούς ἐγκλωβισμούς καί τίς ἀγκυλώσεις μας. Τά ἀδιέξοδα καί τά ναυάγια. Δεῖτε τί
κόσμο παραδίδουμε στίς ἐπερχόμενες γενεές. Ἕνα
κόσμο πού δέν διστάσαμε τήν ἀρετή, τήν καθαρότητα, τήν ἐγκράτεια καί τήν ἁγνότητα νά ὑποκαταστήσουμε μέ τά… «φεστιβάλ ὑπερηφάνειας» καί μέ…
«πολύχρωμα σχολεῖα». Ἕνα κόσμο πού τά ἱερά καί
τά ὅσια, τά σύμβολα τοῦ Γένους καί τῆς Φυλῆς μας
τά πρωτοτόκια, τά διαπομπεύσαμε καί τά ξεπουλήσαμε, δηλώνοντας ἔτσι τήν δῆθεν προοδευτικότητα

τό ἀντάμωμα μέ τόν χρόνο, βρεθήκαμε ξανά ὅλοι μας,
γιά νά συναντήσουμε μαζί του τήν Παναγία μας! Γιά νά
μπορέσουμε μέσα ἀπό τό ἀντάμωμα αὐτό νά ζήσουμε
ξανά τό θαῦμα στήν ζωή μας. Τό θαῦμα τῆς παρουσίας
τῆς Παναγίας μας.
Διερωτῶμαι ὅμως, ἀδελφοί μου:
Πόσο πραγματικά νιώθουμε τήν ἀνάγκη αὐτῆς
τῆς συνάντησης; Πόσο ποθοῦμε καί πόσο πιστεύουμε
σ’ αὐτό τό ἀντάμωμα; Μήπως παρασυρ-μένοι ἀπό τό
ὀλισθηρό πνεῦμα τῶν καιρῶν μας καί τήν… «ὀρθολογιστική κουλτούρα» πού ἔντονα προβάλλεται καί ὁλοένα
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καί ἀνεκτικότητά μας. Ἕνα κόσμο πού κυριαρχεῖ «τό
βόλεμα», «οἱ ὑμέτεροι», «ἐμεῖς καί οἱ ἄλλοι», «ἡ ἔνοχη σιωπή», «τό ἄφημα στά κατώτερα ἔνστικτα καί τίς
ἐπιθυμίες μας». Ἕνα κόσμο, δηλαδή, πού φτώχυνε
πολύ τήν ζωή μας, πού κόντυνε τό ὕψος μας, πού
μυρίζει περισσότερο θάνατο καί λιγότερο ζωή.
Γιά τοῦτο λοιπόν, ἀδελφοί μου, τήν μεγάλη καί
πανευφρόσυνη αὐτή ἡμέρα καί ἑορτή τῆς Παναγίας
μας εἶναι ἀναγκαιότερο ἀπό ποτέ νά κατανοήσουμε
αὐτό πού τόσο εὔστοχα σημειώνει σύγχρονος θεολόγος. Ὅτι δηλαδή ὁ λαός μας θά χαθεῖ, ὄχι ὅταν
τοῦ λείψουν οἱ ἰδεολογίες, γιατί αὐτές ἀλληλοχτυπιοῦνται, ἀλληλοαναιροῦνται καί ἀλληλοκαταστρέφονται, ἀλλά ὅταν τοῦ λείψει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
ὅταν τοῦ λείψει καί στερηθεῖ τήν γλυκιά μορφή τῆς
Παναγίας μας. Ἡ Παναγία εἶναι ἐκείνη πού μπορεῖ
νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τίς πλάνες καί τίς αἰχμαλωσίες μας, ἀπό τόν «ψυχικό τάραχο» καί τῆς «ἀθυμίας τήν ζάλη». Ἡ Παναγία, ὡς «αὐγή μυστικῆς
ἡμέρας», θά μᾶς χαρίσει τό πέρασμα στήν ἀγέραστη
ζωή τῆς αἰωνιότητας, διέξοδο στά πολλά καί κραυγαλέα ἀλύτρωτα ἀδιέξοδά μας, χαρά στόν πόνο
μας, ἐλπίδα στήν ἀπελπισία μας, λύτρωση στήν
αἰχμαλωσία μας, ἡλιαχτίδα στούς χειμῶνες μας. Σέ
Ἐκείνην, λοιπόν, ἄς ἐμπιστευτοῦμε τή ζωή μας, ἄς
ἐναποθέσουμε τίς ἐλπίδες μας.
«Παναγία μου»! ἄς εἶναι ἡ κραυγή τῆς ψυχῆς
καί τῆς ζωῆς μας. Γιά ἐμᾶς καί τά παιδιά μας, τόν
τόπο καί τήν Πατρίδα μας, τόν κόσμο ὅλο!
Παναγιοσκέπαστα τά ἔτη τῆς ζωῆς σας, Θεοτοκοφρούρητα καί εὐλογημένα. Δύναμη καί χάρη ἀπό
τήν χάρη καί τή δύναμή Της.

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Ἐκδημοκρατισμός

ό κυρίαρχο σύνθημα πού
ἀκούγεται στίς μέρες μας
εἶναι «Ἐκδημοκρατισμός»…
Ἐκδημοκρατισμός τῆς Παιδείας…
Ἐκδημοκρατισμός τοῦ σχολείου…
Ἐκδημοκρατισμός τῆς οἰκονομίας,
Ἐκδημοκρατισμός τοῦ στρατοῦ, τῆς
Ἀστυνομίας… Ἐκδημοκρατισμός
τῆς οἰκογένειας, τῆς γυναίκας, κ.λ.π.
Ἐκδημοκρατισμός τῆς παιδείας
σημαίνει τάχα νά καταργήσομε τήν
γλώσσα μας, τήν Ἱστορία μας καί
κάθε παιδαγωγική ἀρχή; Ἐκδημοκρατισμός τῆς οἰκονομίας σημαίνει
νά ἀφήσομε τούς ἀγρούς, τίς τέχνες

Τ

Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου
Κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη
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καί νά τρέξομε στόν κρατικό κορβανά,
ὑπάλληλοι, ἀργόμισθοι, ἀπεργοί κ.λ.π. γιά
νά βουλιάξομε στά χρέη;
Ἐκδημοκρατισμός στόν στρατό σημαίνει νά καταργήσομε τήν ἔννοια τοῦ πατριωτισμοῦ καί τῆς πειθαρχίας; Ἐκδημοκρατισμός στήν οἰκογένεια σημαίνει ἐλεύθερος
ἔρωτας, ἀμβλώσεις, ὑπογεννητικότητα καί
μαρασμός τοῦ ἔθνους;
Ἐάν ὅλοι οἱ ἐκδημοκρατισμοί σημαίνουν
ὅλα αὐτά σέ μιά ἀποσύνθεση ἀνθρώπων καί
πραγμάτων καί καταστρέφουν κάθε τί τό ἑλληνικό τότε τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει μέ τήν
δημοκρατία;
Ἡ οὐσιαστική καί βαθύτερη Δημοκρατία ἔρχεται μέ δημοκρατικές δημοκοπίες.
Ἡ Δημοκρατική ἀγωγή ἑνός ἀνθρώπου ἤ
ἑνός λαοῦ χρειάζεται μιά ὑποδομή πού δέν
δίδουν οἱ φθηνοί ἐκδημοκρατισμοί. Τήν δίδουν ἡ ἀληθινή παιδεία, ἡ πνευματική καλλιέργεια, ἡ ἄσκηση τῆς ἀρετῆς, ὁ σεβασμός
τοῦ ἄλλου, ἡ συναίσθηση τῆς εὐθύνης κ.λ.π.
Ἕνα ὅμως εἶναι σίγουρο πώς ἄν τά ἔθνη
καί οἱ λαοί ἔχουν δυναμισμό καί σφρίγος
ὑλικό καί ἠθικό, τά ἔθνη αὐτά θά κρατηθοῦν
καί θά ἐπιζήσουνε.
Νά βελτιώσουμε, λοιπόν, τήν Δημοκρατία μας καί νά τήν κάνομε βαθύτερη, ἀλλά
ὑπό τόν ὅρο νά περισώσουμε τήν Ἑλλάδα
καί τόν Ἑλληνισμό καί νά εἶναι ἡ Δημοκρατία μας Ἑλληνική!
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Ὅλα νά τά περιμένομε στή ζωή αὐτή.

Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου,
Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου,
Ἱεροκήρυκος
τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

«Ἔτσι ποτέ μή στείλεις νά ρωτήσεις: γιά ποιόν κτυπᾶ ἡ καμπάνα. Κτυπᾶ γιά σένα». (Ἔρνεστ
Χεμινγουέι).
Γεγονότα καθημερινά ἀπό τήν ἀρνητική ὄψη
τῆς ζωῆς μέ τά προβλήματά της, τίς ἀρρώστιες,
τά ἀτυχήματα, τήν φτώχεια, τήν παρακμή, τήν
πτώση καί τόν θάνατο, θά πρέπει νά μᾶς φρονιματίζουν, νά μᾶς παιδαγωγοῦν, νά μᾶς συνεφέρουν καί νά κοιτάζομε μήπως κάτι πού συμβαίνει
σέ ἄλλους, συμβεῖ κάποτε, ἀργά ἤ γρήγορα, καί
σέ μᾶς.
Τό κείμενο τοῦ γραφτοῦ μου αὐτοῦ δανείστηκα ἀπό τό σχετικό ἄρθρο τῆς Νίκης - Ἄννας Παπουλάκου, γραμμένο στήν ἐφημερίδα τῆς Νίκαιας
Πειραιᾶ «Η ΝΙΚΗ» καί τήν ἀφορμή μοῦ τήν δίνει ἡ
καθημερινότητα, καί προπαντός τό θέαμα, καί μάλιστα τό βίωμα, τοῦ ἀνθρώπινου πόνου στά Νοσοκομεῖα, μιά εὐλογημένη ἀπό τόν Θεόν ἐμπειρία
στόν ἑαυτόν μου... Τά λόγια τοῦ Χεμινγουέι, πού
βάλαμε στήν ἀρχή, εἶναι παρμένα ἀπό τό ὑπέροχο, καί πάντα ἐπίκαιρο βιβλίο του «Γιά ποιόν κτυπᾶ ἡ καμπάνα».
Μαζί μέ τίς σκέψεις μου πάνω στό θέμα βάζω
καί ἐκεῖνες τῆς Νίκης - Ἄννας Παπουλάκου. Γιατί
πάντα πιστεύομε πώς ὅ,τι συμβαίνει στόν διπλανό, ἀποκλείεται νά συμβεῖ καί σέ μᾶς; Ἐκφράζοντας παράλληλα μέ μεγάλη εὐκολία τήν γνώμη
καί τήν ἄποψή μας γιά ὅ,τι τοῦ συμβαίνει ἤ συμβαίνει γύρω μας, ἔχοντας ἄμεσες ἀπαντήσεις!
Μήπως ἐπιβεβαιωνόμαστε καί καταξιωνόμαστε μ’ αὐτόν τόν τρόπο μέσα μας καί μέσα ἀπό τήν
ἀτυχία ἤ τό πρόβλημα τοῦ ἄλλου γιά νά νιώσομε
ἐμεῖς πιό καλά; Μήπως μᾶς λείπει ἡ αὐτογνωσία;
Μήπως ἐπικοδομητικά ἐνδιαφέροντα; Ἤ μήπως μέ
τό νά ἀσχολούμεθα μέ τό τί κάνουν ἤ τί συμβαίνει
στούς ἄλλους, ξεφεύγομε ἀπό τό πιό ἐπώδυνο,
πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό νά ἀσχοληθοῦμε μέ μᾶς
τούς ἴδιους...
Καί ἄν τύχει νά μᾶς συμβεῖ κάτι παρόμοιο, για-
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τί σπάνια συμπίπτει ἡ κρίσις καί ἡ γνώμη
πού ἔχομε γιά τό δικό μας πρόβλημα, μέ
αὐτή πού εὔκολα σχηματίσαμε καί ξεστομίσαμε στόν ἄλλον;
Θά θυμίσω μιά λαϊκή παροιμία πού
λέει: «Ὅταν βλέπεις τήν ἀρκούδα καί χορεύει στοῦ γείτονά σου τήν πόρτα, μπορεῖ
νά ἔλθει καί στή δική σου»! Παραίνεσις γιά
ἑτοιμότητα καί προσέγγιση στό γεγονός
πού συμβαίνει δίπλα μας! Ὁ ἀπέναντι, ξέρετε, εἶναι ἡ κατάλληλη λεία γιά νά βγάλομε τά δικά μας ἀπωθημένα κάποιες φορές, ἔ,
τί λέτε; Αὐτά πού μᾶς ἐνοχλοῦν πάνω μας,
στήν ζωή μας, αὐτά φοβόμαστε νά σχολιάσομε σέ μᾶς, τά ἐκσφενσδονίζομε θριαμβευτικά γιά τόν ἄλλο καί ἀνακουφιζόμαστε...
Ὑποτίθεται!
Μιά μπάλα εἶναι δίχρωμη μισή - μισή.
Ἐσεῖς εἶσθε ἀπό τήν μιά της πλευρά καί
ὁ ἄλλος ἀπό τήν ἄλλη. Ἐσεῖς βλέπετε τό
κόκκινο π.χ. χρῶμα καί ὁ ἄλλος τό ἄσπρο.
Ἄν ἐρωτηθεῖτε τί χρῶμα ἔχει ἡ μπάλα, ἐσεῖς
θά λέτε κόκκινο, ἐνῶ ὁ ἄλλος θά λέει ἄσπρο.
Καί λογικό, γιατί ὁ καθένας λέει αὐτό πού
βλέπει. Θά ἐπιμένετε ἀμφότεροι σ’αὐτό πού
βλέπετε, (ὁ καθένας μέ τό δίκιο του βέβαια),
καί στό τέλος λόγο στόν λόγο μπορεῖ νά
τσακωθεῖτε κι ὅλας καί νά ἔλεθετε καί στά
χέρια (μέ ὅλα τά σχετικά ἀρνητικά συναισθήματα). Ὅμως, ἄν ἀλλάζατε θέση, ἤ ἄν
κάνατε ἕνα βῆμα μπροστά καί οἱ δυό, θά
βλέπατε τήν ἀλήθεια καί δέν θά χάνατε
χρόνο, δέν θά χαλούσατε τίς καρδιές σας.
Πόσες φορές στήν καθημερινή μας ζωή
δέν μᾶς ἔχει συμβεῖ κάτι παρόμοιο; Καί δέν
έννοῶ φυσικά τό παράδειγμα τῆς μπάλας.
Πόσο πιό ἁπλά θά ἦταν τά πράγματα, ἄν
πηγαίναμε καί στήν θέση τοῦ ἄλλου, ἤ ἄν
κάναμε ἕνα βῆμα μπροστά καί οἱ δυό!
Κάθε νόμισμα ἔχει δύο ὄψεις. Ὁ ὁρίζοντας ἔχει 4 σημεῖα καί στρέφοντας τό
βλέμμα γύρω - γύρω, ὅλο καί κάτι ἄλλο
θά παρατηρήσομε... Γιατί, λοιπόν, ὅ,τι καί
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νά συμβεῖ σέ μᾶς ἤ στούς ἄλλους, νά μήν
τό κοιτᾶμε ἀπό ὅλες τίς πλευρές; Τό μονόπλευρο ὁδηγεῖ, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, σέ ἐλλειπείς ἐκτιμήσεις. Τό πολύπλευρο, εὐρύνει τήν σκέψη καί σαφῶς ὁδηγεῖ σέ πλέον
ἐπιτυχημένες ἐκτιμήσεις. Ἄν βρεθοῦμε σέ
μιά διασταύρωση μέ 4 γωνίες, σέ κάθε μιά
ἀπό τίς 4 χωριστά κι ἄν σταθοῦμε θά ἔχομε
διαφορετική ἄποψη, πού ὅμως, ἄν συνδυάσομε καί τίς 4 μεταξύ τους, θά βροῦμε τά
κοινά σημεῖα, ἄρα θά ἔχομε τήν τελική καί
ὁλοκληρωμένη ἄποψη.
Ἀφοῦ εἶναι τόσο ἁπλό, γιατί δέν τό
κάνομε μέ ἀποτέλεσμα νά δυσκολεύομε τά
πράγματα καί τήν ζωή μας. Πόσες φορές
δέν ἔτυχε νά ποῦμε ἤ νά ἀκούσομε: «αὐτός
ἔχει στενή ἀντίληψη τῶν πραγμάτων»; ἤ
«κοιτάει τό θέμα ὑπό γωνία» ἀναρωτηθήκαμε ὅμως ποτέ γιά τό βαθύτερο νόημα
αὐτῆς τῆς φράσεως;
Κοιτᾶμε συνήθως τό κάθε θέμα μέ τό
τηλεσκόπιο, ἐπικεντρωμένοι σέ ἕνα σημεῖο,
τό βλέπομε τεράστιο, ἐνῶ μποροῦμε νά τό
δοῦμε μέ γυμνό ὀφθαλμόν, ἀπό ὅλες του τίς
πλευρές καί τίς ἀπόψεις καί, προπαντός,
στίς κανονικές του διαστάσεις, πού ἴσως
στό τέλος μᾶς φανεῖ μηδαμινό!!!
Πόσες ἄλλες φορές πάλι δέν λέμε: «Αὐτό
ἦταν ὅλο; Κι ἐγώ νόμιζα ἔτσι ἤ ἀλλιῶς...».
Δηλαδή, μᾶς ἐκπλήσσει τό ἀποτέλεσμα
πού μᾶς δείχνει τήν ἁπλότητα τοῦ θέματος, πού ἐμεῖς δέν σκεφθήκαμε!. Τό προσέξαμε ἆραγε αὐτό πού εἴπαμε; Γιά ἄλλο θά
ποῦμε ναί, γιά ἄλλο θά ποῦμε ὄχι, ὁ καθένας μας ἄν ψάξει.
Μιλᾶμε σωστά, ἐννοοῦμε λάθος μερικές
φορές, θά μπορούσαμε νά ποῦμε!!.
Ὅλα νά τά περιμένομε στήν ζωή: «Κοινή γάρ ἡ τύχη καί τό μέλλον ἀόρατον». Δέν
στέκουνε τά «γιατί».
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Οἰκογένεια καί Πατρίδα
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου

Πειραχτικά καί εἰρωνικά
ξένος διαπρεπής συνομιλητής
ρώτησε τόν μεγάλο νομπελίστα
μας καί ποιητή Γιῶργο Σεφέρη: «Μά πιστεύετε σοβαρά ὅτι

εἶστε πραγματικά ἀπόγονοι
τοῦ Λεωνίδα καί τοῦ Θεμιστοκλῆ»; Ἀπαντᾶ ὁ τροπαιοῦχος
Σεφέρης: «Ὄχι, εἴμαστε ἀπόγονοι μονάχα τῆς μάνας μας,
πού μᾶς μίλησε Ἑλληνικά,
πού προσευχήθηκε Ἑλληνικά,
πού μᾶς νανούρισε μέ παραμύθια γιά τόν Ὀδυσσέα, τόν
Ἡρακλῆ, τόν Λεωνίδα καί τόν
Παπαφλέσσα, καί ἔνιωσε τήν
ψυχή της νά βουρκώνει τήν
Μεγάλη Παρασκευή, μπροστά
στό ξόδι τοῦ νεκροῦ Θεανθρώπου».
(Ἀπόσπασμα ἀπό βιβλίο
τῆς Μερόπης Σπυροπούλου:
«Οἰκογένεια
ὥρα μηδέν»).

ἰκογένεια: Θεσμός
θεόσδοτος, ἱερός,
ἅγιος καί ἀκατάλυτος. Τό οὐσιαστικότερο κύτταρο τῆς
κοινωνίας, ὁ βασικότερος κοινωνικός θεσμός,
στόν ὁποῖο ὀφείλουμε τήν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Στήριγμα σταθερό, καταφύγιο
ἀσφαλές, λιμάνι ἀπάνεμο,
τόπος καί χῶρος ἱερός καί

ἅγιος, ὅταν εἶναι θεμελιωμένη στήν ἱερότητα τοῦ γάμου,
τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, τῆς
ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς, τοῦ
ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, τῆς ἀλληλοκατανόησης. Οἰκογένεια:
Ὁ κύκλος τῆς φύσης, ἡ πλάση
ὁλόκληρη, τό θαῦμα τῶν θαυμάτων, μιά λέξη ἁπλή, μέ μεγάλο νόημα, μιά ἔννοια βασική,
μέ βαθιά οὐσία.
Εἰς ὅτι ἀφορᾶ τά καθ’
ἡμᾶς, τήν Ἑλληνική οἰκογένεια, εἶναι ἀλήθεια ὅτι παρά
τήν πίεση τῆς καθημερινότητας
καί τίς πάσης φύσεως δυσκολίες τῶν καιρῶν μας, κοινωνικές, οἰκονομικές ἀλλαγές, τά
νέα ἤθη, πού ἡ ἐποχή τοῦ διαδικτύου ἔχει ἐπιβάλλει, ἀγωνίζεται νά παραμείνει συμπαγής
καί προσπαθεῖ νά διατηρήσει
ζωντανές τίς ἀξίες της. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς (EΛ.
ΣΤΑΤ.) γιά τό τρίμηνο Ἀπριλίου-Ἰουνίου 2019 στήν Ἑλλάδα
ὑπάρχουν 4.134.540 «ἀνθεκτικές» οἰκογένειες. Ἀπό αὐτές
οἱ 1.852.311 διαθέτουν ἀπό
ἕνα ἕως ἐννέα μέλη, ἐνῶ μόλις 2.216 οἰκογένειες φιλοξενοῦν πάνω δέκα. Σύμφωνα μέ
τά ἴδια στοιχεῖα, οἱ 3.021.425
εἶναι πυρηνικές οἰκογένειες
-πού δημιουργήθηκαν δηλαδή
ἔπειτα ἀπό γάμο καί περιλαμβάνουν μόνο τούς συζύγους ἤ
καί τά παιδιά τούς- ἐκ τῶν ὁποί-
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ων οἱ 1.570.422 εἶναι παντρεμένα ζευγάρια, μέ τουλάχιστον
ἕνα τέκνο. Μάλιστα, ἡ ἡλικία τῶν γονιῶν σέ 1.201.808
οἰκογένειες κυμαίνεται ἀπό
τά 40 ἕως τά 49 ἔτη, ἐνῶ τό
προσδόκιμο ζωῆς τῶν γιαγιάδων φθάνει τά 83,9 ἔτη καί τῶν
παππούδων τά 78,8 ἔτη. Τήν
ἴδια στιγμή ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας «κερδίζει» τά διαζύγια,
τά ὁποῖα ἐμφανίζουν πτώση τά
τελευταῖα χρόνια, παρά τίς δυσκολίες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης πού δυσχεραίνει τήν καθημερινότητα τῶν ζευγαριῶν
στή χώρα μας. Ἀπό 14.880 τό
2012 μειώθηκαν στά 11.013
τό 2018. Τέλος, μιά στίς δύο
ἑλληνικές οἰκογένειες διαμένουν σέ σπίτι τριῶν δωματίων,
μέ τό ἐμβαδό τῆς κατοικίας νά
εἶναι μεταξύ 61 καί 100 τετραγωνικῶν μέτρων.
Σύμφωνα δέ μέ τίς περισσότερες μελέτες πού ἔρχονται
στό φῶς τῆς δημοσιότητας τά
τελευταῖα χρόνια, ἠ απασχόληση καί ἡ οἰκονομική ἀσφάλεια
εἶναι οἱ καθοριστικοί παράγοντες, πού ἐπηρεάζουν τήν ἀπόφαση γιά δημιουργία οἰκογένειας. Αὐτοί εἶναι δύο ἀπό
τούς λόγους πού ἔχουν συμβάλλει στήν αἰσθητή αὔξηση
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γυναικῶν, οἱ
ὁποῖες ἐπιλέγουν νά τεκνοποιήσουν στα 35-39 ἔτη, ὄντας ἐργαζόμενες. Ἀνεξάρτητα, ὅμως,
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ἀπό τήν ἡλικία πού τά ζευγάρια ἐπιλέγουν νά κάνουν παιδιά, τό βασικό στήν περίπτωση
τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὅτι οἱ νέοι
θέλουν νά κάνουν οἰκογένεια,
σέ ἀντίθεση μέ τούς εὐρωπαίους συμπολίτες μας, π.χ.
Γερμανία, ὅπου μία στίς τρεῖς
γυναῖκες εἶναι «συνειδητά ἄτεκνη». Μπορεῖ δηλαδή οἱ νέοι
νά ἐγκαταλείπουν τήν πατρογονική ἑστία σέ μεγαλύτερες
ἡλικίες ἀπ’ ὅτι παλαιότερα, νά
δημιουργοῦν σέ μεγαλύτερη
ἡλικία τήν δική τους οἰκογένεια καί νά αὐξάνεται ἡ ἡλικία
πού ἀποφασίζουν νά κάνουν
παιδιά, ὡστόσο ἡ στενή σχέση
πού ὑπάρχει μεταξύ τῶν διαφορετικῶν γενεῶν στήν ἑλληνική
οἰκογένεια, παραμένει δυνατή
καί σταθερή καί εἶναι αὐτή πού
λύνει τίς ὅποιες δυσκολίες καί
προβλήματα ἀντιμετωπίζουν τά
μέλη της.
Ποιό εἶναι ἄραγε τό…
«μυστικό» πού συμβάλλει στό
νά παραμένει δεμένη ἡ ἑλληνική οἰκογένεια, νά ἀντέχει
καί νά ἀντιστέκεται στήν ἰσοπεδωτική λαίλαπα τῶν σειρήνων
τῶν καιρῶν μας καί τῶν πάσης
φύσεως προκλήσεων ἀπαξίωσης καί ἰσοπέδωσης; Μοῦ ἄρεσε πολύ ἑρμηνεία ἀρθογράφου, τήν ὁποία καί μεταφέρω
αὐτούσια: «Εἶναι οἱ συνήθειες

καί οἱ παραδόσεις πού περνοῦν ἀπό γενιά σέ γενιά, εἶναι
τα οικογενειακά τραπέζια πού
φέρνουν κοντά μικρούς καί
μεγάλους, εἶναι ἡ γιαγιά καί ὁ
παππούς πού ζοῦν γιά τά ἐγγόνια τους καί τά μεγαλώνουν
σάν νά εἶναι δικά τους παιδιά,
εἶναι ἡ ὑπερπροστατευτική Ἑλ-
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ληνίδα μάνα πού θά νοιάζεται
πάντα γιά τά παιδιά της -καί τό
ἄν ἔχουν φάει- σέ ὅποια ἡλικία καί ἄν βρίσκονται, εἶναι οἱ
γιοί καί οἱ κόρες πού, παρά τό
γεγονός ὅτι ἔχουν μεγαλώσει,
δέν θέλουν νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν προστασία καί τή
ζεστασιά τῆς οἰκογένειας, εἶναι οἱ γονεῖς πού, ὅσα χρόνια
καί ἄν περάσουν, θά κάνουν
ὅ,τι καλύτερο μποροῦν γιά νά
εἶναι καλά τά παιδιά τους καί
θά ἐργάζονται σκληρά γιά νά
προσφέρουν σέ ἐκεῖνα ἕνα καλύτερο “αὔριο”. Εἶναι, θά λέγαμε ἐμεῖς, οἱ βαθιά ριζωμένες
μέσα μας ἀξίες, παραδόσεις,
πιστεύω καί ἰδανικά, πού ταυτίζονται μέ τήν πατρογονική
ἑστία, τήν οἰκογένεια καί τούς
συμβολισμούς της, πού σημαδεύουν τήν ζωή μας, δηλώνουν
τήν ταυτότητά μας καί ὁρίζουν
τό παρόν καί τό μέλλον μας.
Χάρη σέ αὐτή τήν ἀσφάλεια,
ἄλλωστε, ἀναπτυσσόμαστε, δημιουργοῦμε καί κυρίως, μαθαίνουμε νά ἀγαπᾶμε».

Ὅμως… στόν εὐρύτερο
περίγυρο ὑπάρχουν καί ἄλλου
εἴδους μορφές οἰκογένειας,
ὅπως ἔχουν θεσμοθετηθεῖ.
Εἶναι αὐτές πού βαφτίζουν
τόν πατέρα «Γονέα 1» καί τήν
μάνα «Γονέα 2», αὐτές πού
μπερδεύουν τούς ρόλους. Εἶναι αὐτό πού περιέχεται στήν
«Νεοελληνική Γλώσσα» τῆς Γ΄
Γυμνασίου, ὅπου ὁ φιλόλογος
καλεῖται νά διδάξει τό γνωστό
τραγούδι: «Don’t worry be
happy». Παραθέτω ἕνα στίχο:

μαμά,
don’t worry be happy…».

Εἶναι, μέ ἄλλα λόγια, ἡ
προσπάθεια ἀποϊεροποίησης
τοῦ ἱεροῦ καί μυστηριακοῦ
θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ἀπό
ἐργαστήρι ἁγιότητας καί ὀχυρό της ἀνθρώπινης ψυχῆς, σέ
ἕνα κοινωνικό θεσμό, σέ μιά
ἁπλή συμβολαιογραφική σχέση καί πράξη. Εἶναι ἡ ἐπικείμενη ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου
21 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο ἀναφέρεται καί
προστατεύει τόν ἱερό θεσμό
τῆς οἰκογένειας, πού σύμφωνα
μέ τό ἰσχύον Σύνταγμα ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ «θεμέλιο τῆς

συντήρησης καί τῆς προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους καί τελεῖ ὑπό
τήν προστασία τοῦ Κράτους».

Ἄρθρο τό ὁποῖο ἔχει ψηφιστεῖ
καί προταθεῖ πρός ἀναθεώρηση καί ἀπάλειψη τῆς διατύπωσης αὐτῆς. Γιατί ἄραγε; Μήπως
ἐπειδή ὑπάρχει ἡ γνώση πώς
ὅσο ἀντέχει ἡ Οἰκογένεια θά
ἀντέχει καί ἡ Πατρίδα;
Τί μέλει γενέσθαι λοιπόν;
Θά παρακολουθοῦμε μέ
ἀπάθεια τά δρώμενα, γενόμενα καί τεκταινόμενα ἤ θά
ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη: «Ὅταν

μοῦ πειράξουν τήν πατρίδα καί
τή θρησκεία μου, θά μιλήσω,
θά ’νεργήσω κι’ ὅ,τι θέλουν ἄς
μοῦ κάνουν»;;

«...Ἅμα ἡ κόρη σου σέ λέει
μπαμπά,
ἐνῶ ὁ γιός σου σέ φωνάζει
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Ἑλλάδα.
Ἡ χώρα τοῦ φιλότιμου καί τῆς φιλοξενίας
Ο

λόκληρο τό ἔτος, ἀλλά ἰδιαίτερα τούς μῆνες τούς καλοκαιρινούς πού οἱ μουσαφίρηδες πληθαίνουν, ἡ ὄμορφη Κρήτη μας, ἀλλά
γενικά ἡ εὐλογημένη Πατρίδα μας γίνεται ἕνα
ἀπέραντο ξενοδοχεῖο. Ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον
τῆς Ἑλληνικῆς γῆς λειτουργεῖ τό ἐθνικό μεγαλεῖο πού χαρακτηρίζει τήν χώρα μας, ὡς χώρα
φιλοτιμίας καί φιλοξενίας.
Στή χώρα μας, τή χώρα τοῦ φωτός, τοῦ
πνεύματος, τῶν παραδόσεων καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἡ φιλοξενία δέν εἶναι μία ἐπιβεβλημένη
ἁβρότητα, ἀλλά ἕνας τρόπος ζωῆς. Ἕνας τρόπος πού κληρονομεῖται ἀπό γενιά σέ γενιά, μέ
πρῶτο τό μυθικό Ξένιο Δία, τύπο καί σύμβολο ἑνός ἄλλου προτύπου, πού κι ὅταν ἀκόμη
«φιλοξενεῖται» εἶναι Ἐκεῖνος πού οὐσιαστικά
φιλοξενεῖ.
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, δέν εἴμαστε τίποτε ἄλλο
παρά μιμητές ἑνός Θεοῦ ἀληθινοῦ, φιλόξενου
καί φιλάνθρωπου, πού μᾶς φιλοξενεῖ σ’ αὐτή
τήν εὐλογημένη γῆ τῶν πατέρων μας καί μᾶς
φιλεύει καθημερινά μέ χίλια δύο καλά καί ἀγαθά.
Εἴμαστε ἀκόμη, θεράποντες καί οἰκονόμοι
τῶν δικῶν Του ἀγαθῶν καί δωρημάτων πρός
ὅλους ἐκείνους τούς ἐνδεεῖς καί ἀναγκεμένους,
τούς περαστικούς καί ἐπισκέπτες, τούς ντόπιους καί ξένους, πού μένουν περισσότερο ἤ
λιγότερο στή Χώρα μας καί αὐτές οἱ Ἑλληνικές καί Ὀρθόδοξες καταβολές συντελοῦν ἔτσι
ὥστε ἡ φιλοξενία νά συνιστᾶ τήν οὐσία τοῦ
ἀνατολικοῦ χριστιανικοῦ τρόπου ζωῆς, ὅπως
χαρακτηριστικά ἔγραψε σέ ἄρθρο του ἕνας ξένος ὀρθόδοξος φίλος καί θαυμαστής της χώρας μας.
Ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος γνώριζε καλά τό μέγεθος τῆς ἀρετῆς αὐτῆς ὅταν
παράγγελνε: «τῆς φιλοξενίας μή ἐπιλανθάνεσθε, διά ταύτης γάρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες
ἀγγέλους» (Ἑβρ.ιγ΄1-2), δηλαδή, μή λησμονᾶτε
τήν φιλοξενία, γιατί μέ αὐτήν μερικοί, χωρίς
νά τό ξέρουν ἐφιλοξένησαν ἀγγέλους.
Ἴσως τά σπίτια μας, τά ἑστιατόρια καί τά
ξενοδοχεῖα μας, δέν μποροῦν νά μεταβληθοῦν
σέ τόπους καθημερινῆς δωρεάν διαμονῆς, τροφῆς καί στέγης, ὅμως ἐκεῖνο πού δίδουν καί
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Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου
Ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος
Καστελλίου Κισάμου
παρέχουν εἶναι ἡ ὑποδοχή, ἡ καλή διάθεση, ἡ
εὐγένεια καί ὁ καλός ὁ λόγος, τό χαμόγελο καί
ἡ ἐξυπηρετικότητα, ἀλλά προπάντων ἡ ποιότητα παροχῆς τῶν πάσης φύσεως ὑπηρεσιῶν,
πράγματα πού δέν πληρώνονται μέ κανένα
συνάλλαγμα οὔτε καί ἀνταλλάσσονται ἀλλά
παρέχονται δωρεάν.
Στό φιλόξενο νησί μας, τήν Κρήτη, δεχόμαστε καί ὑποδεχόμαστε κάθε ἄνθρωπο στά
σπίτια καί τά καταστήματά μας, ὄχι μονάχα
γιά τήν ἀποκόμιση κέρδους, ἀλλά περισσότερο σάν ἄνθρωπο καί συνάνθρωπο, σάν ὑψηλό
ξένο καί οἰκεῖο ἐπισκέπτη, τόν φιλεύομε καί
τόν κερνοῦμε, ρακή καί καλούδια, ἀλλά προπάντων τοῦ δείχνομε τήν χαρά τῆς ἐπισκέψεώς του, πράγμα πού ἀναγνωρίζουν οἱ πάντες
καί ὁμολογοῦν ὅτι τέτοια φιλοξενία ἔχει ἀνάγκη ὁ σημερινός κόσμος, ὁ ὁποῖος ἀσφυκτιά
ἀπό τίς ραγδαῖα φθίνουσες ἀνθρώπινες σχέσεις.
Μιά τέτοια φιλοξενία στήν Κρήτη καί γενικά σ’ ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς Ἑλληνικῆς γῆς,
ἐκ μέρους ποιμένων καί λαοῦ, πού ἀπό τά λόγια περνάει στήν πράξη, φτάνει καί περισσεύει
γιά νά προβάλλει τήν χώρα μας καί νά δώσει
νόημα στίς ἐπιγραφές πού καλοσωρίζουν τούς
ξένους καί τούς ντόπιους στίς πόλεις καί τά
χωριά μας: (welcome) «Καλῶς ὠρίσατε»!
Ἄν ἡ φιλοξενία ἤ τό πνεῦμα τῆς φιλοξενί-
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ας εἶναι τρόπος ζωῆς γιά τούς Ἕλληνες, δέν
πρέπει βέβαια νά συγχέεται μέ ἐκεῖνα τά ἐλάχιστα τά ὁποῖα συμβαίνουν καί γίνονται, μεμονωμένα ἤ ὁμαδικά περιστατικά, τά ὁποῖα
ἀμαυρώνουν τήν χώρα καί τόν πολιτισμό της.
Βεβαίως, ὅταν οἱ πάντες ἀδιάκριτα γίνονται
δεκτοί στή χώρα μας καί οἱ πάσης φύσεως
ἰδεολογίες ἐπίσης γίνονται ἀποδεκτές, πράγμα πού δέν ἀποτελεῖ ἐθνικό ἀπόρρητο ἀλλά
κοινό μυστικό, τότε τά πράγματα γίνονται
δύσκολα μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργοῦνται
ἐντάσεις καί προβληματισμοί.
Ἐπανειλημμένως, οἱ ἴδιοι, οἱ φιλοξενούμενοι ξένοι στή χώρα μας κρούουν τόν κώδωνα
τοῦ κινδύνου καί μᾶς διαμηνύουν. «Μήν νοθεύετε τήν Ἑλλάδα… Κάθε τι ξένο πού ἀλλοιώνει τή γοητεία της εἶναι ἱκανό γιά νά διώξει τούς ἀληθινούς φίλους της».
Οἱ ἐπισκέπτες πού μᾶς ἔρχονται, εἰδικά
οἱ ξένοι, δέν θά ἤθελαν ἀσφαλῶς νά βροῦν
οὔτε πιστά οὔτε κακά ἀντίγραφα τοῦ δικοῦ
τους τρόπου ζωῆς. Αὐτά τά ἔχουν σέ ἐπάρκεια στήν χώρα τους, ἔρχονται νά ζήσουν καί
νά ἀπολαύσουν, ἔστω καί γιά λίγο, τό ἄρωμα
μιᾶς χώρας μέ πρωτόγνωρη φιλοτιμία, ἀνεπανάληπτη φιλοξενία, ἀπέραντο σεβασμό,
κουλτούρα καί πολιτισμό. Ἔρχονται νά γνωρίσουν ἀπό κοντά τίς ἀρχαιότητες, τούς βωμούς καί τά μοναστήρια της, τά μνημεῖα καί
τούς τάφους της καί νά μάθουν ὅτι, ὅταν οἱ
πλεῖστοι τῶν λαῶν, ἦταν ακόμα τρωγλοδύτες,
ἡ χώρα τοῦ φωτός ἔκτιζε Παρθενῶνες, Θησεῖα καί Ἐρέχθεια καί δίδασκε πολιτισμό καί
μεγαλεῖο.
Ἔρχονται γιά νά ἀκούσουν τήν ἱστορία
τῶν Ἡρώων καί τῶν πολεμάρχων, τῶν Ἁγίων
καί τῶν Μαρτύρων, τῶν ἀρχαίων σοφῶν καί
ποιητῶν, πού ἡ σοφία καί ἡ γνώση των ἀλλά
καί τά ποιήματά των διδάσκονται στά πλεῖστα ξένα πανεπιστημιακά ἱδρύματα.
Γι’ αὐτό ἔρχονται, γι’ αὐτό τούς θέλομε,
γι’ αὐτό τούς καλοῦμε καί τούς κατευοδώνουμε μέ τήν ἐλπίδα ὅτι τό μυαλό των καί οἱ
ἀποσκευές των γέμισαν μέ τά ὡραιότερα καί
ὠφελιμότερα πνευματικά καί ὑλικά ἀγαθά καί
ἐφόδια πού διαθέτει ἡ εὐλογημένη ἀπό τόν
Θεό χώρα μας.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Φιλοξενία Ἐθελοντῶν καί Χορωδῶν
στό Τσατσαρωνάκειο

ὅλους τούς συνδαιτυμόνες καί ἐξέφρασε τήν
χαρά του γιά τήν ποιοτική προσφορά τοῦ
Τσατσαρωνάκειου, καί ἐξέφρασε τίς καρδιακές
εὐχαριστίες του στούς πολλούς ἐθελοντές πού
γίνονται συνεργοί εἰς τό νά «ἀνέβει ὁ τόπος
ψηλότερα». Πρός ὅλους προσφέρθηκαν ἐνθυμήματα τῆς βραδιᾶς, τόσο ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολή μας, ὅσο καί ἀπό τήν οἰκογένεια Τσατσαρωνάκη.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου

Μιά ὄμορφη, καί εὐχάριστη ἀποσπερίδα ὀργανώθηκε στούς χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ προσκεκλημένους τούς ἐθελοντές
τῶν δομῶν καί δράσεων τοῦ Τσατσαρωνάκειου, ὡς ἐπίσης καί τά μέλη τῆς πολυπληθοῦς
χορωδίας τοῦ Τμήματος Παραδοσιακῆς καί
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.
Περισσότεροι ἀπό 130 ἐθελοντές ἀπό τίς δομές τῶν Κοινωνικῶν Φροντιστηρίων, τῶν
Σχολῶν τοῦ Ὠδείου, ὡς ἐπίσης καί: Ἁγιογραφίας, Ψηφιδωτοῦ, ἐκμάθησης Ἠλεκτρονικῶν
Ὑπολογιστῶν, καθώς καί ἀπό ἄλλες δράσεις
τοῦ Τσατσαρωνάκειου, ἀνταποκρίθηκαν στήν
πρόσκληση. Μετεῖχαν ἐπίσης μέλη ἐκ τῆς οἰκογένειας Νικολάου καί Μαρίας Τσατσαρωνάκη,
εὐεργέτες τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί δωρητές τοῦ Πολυκέντρου.
Ὁ οἰκοδεσπότης, Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, μέ θερμούς λόγους καλωσόρισε
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Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή
τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἀφιερωμένου εἰς
τόν Ἅγιο Ἀνδρέα, Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης, τόν
Ἱεροσολυμίτη. Ἑορτή κατά τήν ὁποία καί ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας ἄγει
τά σεπτά ὀνομαστήρια του. Ὁ Ἐπίσκοπός μας
συμπροσευχήθηκε εἰς τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, εἰς τόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος,
συμπροσευχομένων, τοῦ ἑορτάζοντος Σεβ. κ.
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Ἀνδρέου, ὡς καί Ἀρχιερέων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης καί τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ χοροστατῶν Ἱεράρχης,
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τό πρόσωπο καί τό
ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὡς καί εἰς τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη κ.
Ἀνδρέα, εὐχόμενος τά δέοντα. Ἀκολούθως ὁ
φιλοξενῶν Ἱεράρχης εὐχαρίστησε τούς μετέχοντες Ἀρχιερεῖς καί ἀναφέρθηκε εἰς τήν προσφορά τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ὡς «πρόσωπο θεούμενο» καί τήν καλλιέργεια τῶν χαρισμάτων
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀκολούθησε λιτάνευση
τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί πλούσια φιλοξενία ἐκ
μέρους τοῦ ἑορτάζοντος Ἀρχιερέως.

Ἐγκαίνια Ἱ. Ναοῦ

Σεβ. Ἀρχιερεῖς καί ἀναφέρθηκε εἰς τήν σημασία
καί τό γεγονός τῶν ἱερῶν ἐγκαινίων καί τήν
ἱστορία τῆς Ἱ. Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν,
ὡς καί εἰς τήν πνευματική ἀναγέννηση καί
ἀνακαίνισή της ἐκ τῆς τέφρας. Εὐχαρίστησε
τήν Καθηγουμένη τῆς Μονῆς, Γερόντισσα Χρυσοστομία, μοναχή, εἰς τήν ὁποία καί ἀπένειμε
τόν Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Τίτου. Ἀκολούθως
ἀντιδώρησε ἡ Καθηγουμένη καί τόν λόγο ἔλαβε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε καί ἐκ
μέρους τῶν συλλειτουργούντων ἁγίων Ἀρχιερέων, εὐχαριστῶν τόν Σεβ. Ποιμενάρχη κ. Γεράσιμο γιά τήν πρόσκληση, ἀναφερόμενος εἰς
τόν συμβολισμό τῶν ἐγκαινίων καί τήν ἀνάγκη
ἐγκαινιασμοῦ καί ἀνακαίνισης καί τῶν ψυχῶν.
Προσέφερε δέ εἰς τήν Καθηγουμένη ἀργυροῦν
σταυρό εὐλογίας, ἀντίγραφο ἐκ τοῦ Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Γωνιᾶς. Ἀκολούθησε πλούσια μοναστηριακή φιλοξενία. Εἰς
τήν τράπεζα εὐχαρίστησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας κ. Παντελεήμων. Πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή καί τήν
λοιπή Κρήτη μετεῖχαν τῶν ἱερῶν ἐγκαινίων.

Σέ Κάντανο - Βουκολιές καί Σφακιά
ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα
τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Μυροφόρων
Γυναικῶν, εἰς τήν γυναικεία Ἱ. Κοινοβική Μονή
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κρεμαστῶν. Προσκεκλημένοι, ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολίτες:
Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων
καί Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. Ὁ περικαλλής
αὐτός Ἱερός Ναός ἀποτελεῖται ἀπό ἄλλα δύο
κλίτη, τό ἕνα ἀφιερωμένο εἰς τήν Ἁγία Φιλοθέη
τήν Ἀθηναία καί τό ἄλλο εἰς τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τά ὁποῖα καί ἐγκαινίασαν
οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πέτρας κ. Γεράσιμος καί
Μαρωνείας κ. Παντελεήμων, ἀντίστοιχα. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων
ἐγκαινίασε τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μαξίμου. Ὁ φιλοξενῶν Ἱεράρχης εὐχαρίστησε τούς
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Ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου
Θεραπευτηρίου της Ἱ. Μητροπόλεώς μας, εὐγενής χορηγία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, στά πλαίσια τοῦ Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πού ὑπέγραψε τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας στήν
εὐρύτερη περιοχή τοῦ Νομοῦ Χανίων μέ τήν
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7η Ὑγειονομική Περιφέρεια Κρήτης καί τό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων, «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος»,
συνεχίζει, προγραμματισμένα, ἰατρικές ἐπισκέψεις στά Περιφερειακά Κέντρα Ὑγείας τοῦ
Νομοῦ Χανίων. Τήν περίοδο αὐτή μετέβη, γιά
ἄλλη μιά φορά, στό Πολυδύναμο Περιφερειακό Ἰατρεῖο Χώρας Σφακίων, στελεχωμένη ἀπό
διεπιστημονική ἰατρική ὁμάδα πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς: κ. Κρυσταλλένια Καυκαλᾶ,
Διευθύντρια Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Γ. Ν.
Χανίων, κ. Μιχαήλ Μοσχονᾶ, Διευθυντή Πνευμονολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Γ. Ν. Χανίων. Στά
πλαίσια τῆς ἀνωτέρω ἐπίσκεψης διενεργήθηκε
δωρεάν προληπτική ἰατρική ἐξέταση 25 προσώπων, ἡ ὁποία περιλάμβανε: καρδιολογική
καί πνευμονολογική ἐκτίμηση. Μετέβη, ἐπίσης,
στό Κέντρο Ὑγείας Καντάνου, στελεχωμένη
ἀπό τήν Ἰατρό κ. Λεωνίδου Λεονόρα, Καρδιολόγο τοῦ Κέντρου Ὑγείας Χανίων. Στά πλαίσια
τῆς ἀνωτέρω ἐπίσκεψης διενεργήθηκε δωρεάν προληπτική ἰατρική ἐξέταση, καρδιολογική
ἐκτίμηση, σέ πρόσωπα πού προσῆλθαν στό
Κ.Υ. Καντάνου. Τό Περιφερειακό Ἰατρεῖο Βουκολιῶν, τοῦ Δήμου Πλατανιᾶ ἐπισκέφθηκε, τέλος,
ἡ Κινητή Ἰατρική τοῦ Ἀννουσάκειου, στελεχωμένη ἀπό τόν κ. Παπαδομανωλάκη Γεώργιο,
Γυναικολόγο τοῦ Κέντρου Ὑγείας Χανίων, τήν
κ. Κοτσιφάκη Φρόσω, Μαία τοῦ Κέντρου Ὑγείας Καντάνου, μέ τήν συνεργασία τῶν Γενικῶν
Ἰατρῶν πού στελεχώνουν τό Περιφερειακό Ἰατρεῖο Βουκολιῶν, κ. Σφακάκη Εὐαγγελία καί κ.
Λυγιδάκη Χριστίνα. Ἐξετάστηκαν 25 γυναῖκες
ὅπου διενεργήθηκε γυναικολογικός ἔλεγχος,
λήψη Τέστ Παπανικολάου, κολπικός ὑπέρηχος, ἐνημέρωση γιά τήν ἀντισύλληψη, μάθημα
αὐτοεξέτασης μαστοῦ, ὥστε οἱ ἐνδιαφερόμενες νά μποροῦν νά διακρίνουν τυχόν ἀλλαγές στό μαστό τους, στά πλαίσια πρόληψης
τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ καί ἐνημέρωση γιά
τόν ἐμβολιασμό καί τήν κλιμακτήριο. Ὅλες οἱ
ἐξετάσεις γίνονται μέ τήν χρήση τοῦ ὑπερσύχρονου ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ πού διαθέτει ἡ
Κινητή Μονάδα (Ὑπέρηχο, Καρδιογράφο, Καρδιολογικό ὑπέρηχο, Διαφανοσκόπιο, Ἀγγειολογικό Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλμοσκόπιο,
Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, Σπιρόμετρο,
κ.ἄ.) καί μέ τήν συνδρομή τοῦ ἐπιστημονικοῦ
προσωπικοῦ του Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Ὁ
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Σεβ. Μητροπολίτης μας καί Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, ἐκφράζει εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τήν Διοίκηση τοῦ Γ. Ν. Χανίων γιά τήν ἀγαστή καί ἐπωφελή συνεργασία,
τούς ἐθελοντές Ἰατρούς, τό ἐπιστημονικό προσωπικό του Ἀννουσάκειου, πρωτίστως ὅμως
καί κατ’ ἐξοχήν πρός τόν Πανοσιολογιώτατο
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ, καθώς ἡ προσφορά
τῆς δικῆς του ἀγάπης, δίδει τήν δυνατότητα
πρόσβασης στήν πρωτοβάθμια περίθαλψη καί
φροντίδα ἑκατοντάδων συνανθρώπων μας
τοῦ τόπου καί τοῦ Νομοῦ στό σύνολό του. «Ἡ
Ἐκκλησία καί μέσα ἀπό τήν δομή καί δράση
Της αὐτή, φανερώνει, μέ ἔργα καί πράξεις, τήν
ἀγάπη, μέριμνα καί φροντίδα Της γιά τόν ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο ἀγκαλιάζει στό σύνολό του,
ἀνεξαρτήτως “πιστεύω”, ἰδεολογίας καί καταγωγῆς. Γίνεται μιά ἀνοιχτή ἀγκαλιά, μάνα τοῦ
κόσμου ὅλου», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

«Βασιλικός μυρίζει ἐδῶ...».
Ἐκδήλωση Ὠδείου
τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας

Πλημμύρισε ἀπό κόσμο τό πέτρινο ἀμφιθέατρο τοῦ Εὐρωμεσογειακοῦ Κέντρου Νεότητας
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, χωρητικότητας 900 καί πλέον προσώπων, στό κάλεσμα
τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ Μητροπόλεώς μας, μέ τήν
πολυπληθῆ χορωδία Παραδοσιακῆς καί Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ πλέον τῶν
130 χορωδῶν, νά ταξιδεύει τό πολυπληθές
ἀκροατήριο σέ ἕνα μουσικοχορευτικό ταξίδι
στήν Μικρά Ἀσία, μέ τίτλο «Βασιλικός μυρίζει
ἐδῶ...». Ἡ ἄρτια ἀπόδοση τῶν τραγουδιῶν καί
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ἡ ἄριστη διεύθυνση τῆς χορωδίας ὑπό τοῦ καταξιωμένου, πλέον, χοράρχη καί μουσικοδιδασκάλου τοῦ Ὠδείου κ. Γεωργίου Χαχλάκη, ὑπό
τούς ἤχους παραδοσιακῶν ὀργάνων, μάγεψαν
τό ἀκροατήριο, πού ἀσφυκτικά εἶχε γεμίσει τό
πέτρινο θέατρο. Ἡ παράσταση ἐμπλουτίστηκε
ἀπό τίς χορευτικές ὁμάδες τῆς Ἀδελφότητας
Μικρασιατῶν Χανίων «Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος»
καί τόν Χορευτικό Ὅμιλο Χανίων «Ἀροδαμός».
Τήν μοναδική καί ξεχωριστή αὐτή μουσικοχορευτική ἐκδήλωση παρουσίασε, μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό, ἡ φιλόλογος καί συνεργάτιδα τοῦ
Ὠδείου κ. Χρυσοβαλάντου Ξηρουχάκη. Στόν
χαιρετισμό του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τήν χαρά καί τίς εὐχαριστίες του γιά τήν ἀνταπόκριση καί συμμετοχή
τόσου κόσμου στό κάλεσμα τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως, εὐχαριστώντας, ἐπίσης, τούς
χορωδούς, τόν χοράρχη, τούς μουσικούς, τήν
συντονίστρια τῆς βραδιᾶς, τούς δεκάδες χορηγούς, ὡς καί τά μουσικά σύνολα πού ἔλαβαν
μέρος.

ξεχωριστή καί κρυστάλλινη φωνή της μάγεψε
καί ταξίδεψε, σέ ἕνα μοναδικό μουσικό ταξίδι,
τό πλῆθος τῶν ἀκροατῶν, ἀρκετοί ἀπό τούς
ὁποίους παρέμειναν ὄρθιοι λόγῳ πληρότητας τοῦ χώρου. Συγκινημένος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ
Ἀννουσάκειου, ἀπό τήν ἀνταπόκριση τόσου
κόσμου στό κάλεσμα αὐτό, σημείωσε μεταξύ
ἄλλων: «Ἡ σημερινή ἀθρόα, εὐγενής καί φιλότιμη συμμετοχή καί ἔλευσή σας στήν ὄμορφη
καί ποιοτική αὐτή καλλιτεχνική βραδιά πού
ὀργάνωσε τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα ἀποτελεῖ γιά ὅλους ἐμᾶς πού διακονοῦμε τόν τόσο
εὐαίσθητο καί ξεχωριστό αὐτό χῶρο ἀπόδειξη
τῆς ἀγάπης καί στήριξής σας πρός τό Ἵδρυμα. Ἀντλοῦμε δύναμη ἀπό τήν δική σας ἀγάπη
νά συνεχίζουμε, μέ ἀκόμα μεγαλύτερο πεῖσμα
καί ἐπιμονή, νά διακονοῦμε τόν πάσχοντα καί
ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας μέσα ἀπό τίς
πολλές καί ποικίλες δομές καί δράσεις τοῦ Ἀννουσάκειου». Τόν συντονισμό τῆς βραδιᾶς εἶχε
ἡ φιλόλογος κ. Ἀντωνία Μαζοκοπάκη.

Βραδιά ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἔλευση Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ
Εἰκόνας Παναγίας Παραμυθίας
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ὁ προαύλιος χῶρος τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας, χωρητικότητας 1.500 καί
πλέον καθημένων, ἀποδείχθηκε μικρός νά χωρέσει τήν ἀγάπη τοῦ πλήθους πού ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσμα τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, σέ μία μεγάλη καλλιτεχνική - μουσική
βραδιά Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης
ὑπέρ τῶν δομῶν καί δράσεων τοῦ Ἀννουσάκειου, μέ προσκεκλημένη τήν καταξιωμένη
καλλιτέχνιδα κ. Γιώτα Νέγκα, ἡ ὁποία μέ τήν
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Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ὑποδέχθηκε πιστό ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος Παναγίας
Παραμυθίας ἐκ τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε εἰς τήν πλατεία «Μάνος
Κατράκης» τῆς πόλης τῆς Κισάμου καί ἡ Ἱερά
Εἰκόνα ἐν πομπῇ λιτανεύτηκε καί μεταφέρθηκε σέ στρατιωτικό ὄχημα μέ τήν συνοδεία τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου, τι-
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μητικοῦ ἀγήματος, μουσικῆς τοῦ στρατοῦ, παραδοσιακῶν συλλόγων καί πλήθους πιστῶν
εἰς τήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος, ὅπου καί ἐνθρονίστηκε πρός μόνιμη καί
διηνεκῆ εὐλογία καί ἁγιασμό τῆς Ἀδελφότητας
τῆς Μονῆς, τῶν προσκυνητῶν τῆς Μονῆς, ὡς
καί τοῦ Θεοτοκόφιλου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μετά
τήν Δοξολογία πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἀκολούθησε πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.
Ἰουστίνου. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐξέφρασε τήν χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τό «μέγα αὐτό πνευματικό δῶρο»
πού προσέφερε ἡ Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας καί εἰδικότερα
εἰς τήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος.
«Περιχαρεῖς, μέ πνευματική εὐφροσύνη ἀλλά
καί ἱερό δέος ὑποδεχόμεθα σήμερα, λιτανεύουμε καί ἐναποθέτουμε διά μόνιμη ἐγκατάσταση εἰς τόν Παρθενώνα αὐτόν, τό ἀκριβές
ἀντίγραφο τῆς Εἰκόνος τῆς Παρθένου Μαρίας,
τῆς ἐπωνομαζομένης “Παραμυθίας”, προερχόμενο ἀπό τήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διά τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Αὐτῆς, κ.
Μαξίμου καί μελῶν τῆς φιλοθέου συνοδείας
του... Τό ἱερό ἀποτύπωμα τῆς θαυματουργικῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Παραμυθίας ἐξῆλθε ἐκ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ἐκ τῆς Μεγίστης
Βατοπαιδινῆς Μάνδρας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου, διά νά ἔλθει εἰς ἕτερον τόπον
ὑψηλόν, τό Παλλάδιον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
Παρθενῶνος εἰς τήν Ἑσπερία Κρήτη, διά νά
πηγάζει ἀφθονότερον τίς εὐλογίες καί τά ἰάματα, διά νά δίδει δύναμη, παρηγοριά καί
στήριξη εἰς τήν φίλεργο καί θεοτοκοσέπταστο
αὐτή ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἔτι περισσότερο
λαμπρύνεται καί ἐνδυναμοῦται διά τῆς παρουσίας τῆς σεπτῆς νέας εἰκόνος της», σημείωσε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχαριστώντας τόν Πανοσιολ.
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ, εἰς τό πρόσωπο τοῦ
ἐκπροσώπου αὐτοῦ Πανοσ. Ἱερομονάχου κ.
Μαξίμου Βατοπαιδινοῦ. Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε τόν δωρητή τῆς Εἰκόνας
κ.Manyakhin Andrey, Ρωσικῆς προελεύσεως,
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ἀπονέμοντάς του τόν σταυρό τοῦ Ἀποστόλου
Τίτου. Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, τόν χοροστατοῦντα Ἀρχιερέα, Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Κρήνης
καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνο, ὅσους συνέβαλαν εἰς τήν ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς καί ὅσους
προσέφεραν σέ καντήλια, προσκυνητάρι, κ.ἄ.
ἀναγκαῖα, ὡς καί τόν χορό τῶν μοναζουσῶν
ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Χανίων, πού διακόνησαν εἰς τό ἀναλόγιο. Ὁ
ἐκπρόσωπος τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἱερομ. π. Μάξιμος,
μετέφερε τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντος Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος λόγῳ ἐκτάκτου
κωλύματος ἀδυνατοῦσε νά συνοδεύσει τήν Ἱ.
Εἰκόνα. Τήν Κυριακή, 4 Αὐγούστου, τελέστηκε
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, συμπροσευχομένων
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου
καί τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ
προεξάρχων Ἀρχιερεύς εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας γιά τήν πρόσκληση καί φιλοξενία
καί ἀναφέρθηκε εἰς τήν εὐλογία τῆς ἐλεύσεως
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. «Ἀπό τόν ἱερό αὐτό λόφο
τοῦ Παρθενώνα ἡ Παναγία ἡ Παραμυθία θά
ἀνοίγει τήν ἀγκάλη Της καί θά ἀγκαλιάζει ὄχι
μόνο τήν χαριτωμένη Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς,
ἀλλά ὁλόκληρη τήν Κίσαμο καί τήν Μητρόπολη
στό σύνολό της», σημείωσε μεταξύ ἄλλων εἰς
τό ἐμπνευσμένο κήρυγμά του ὁ σεπτός Ἱεράρχης ἐκ Μακεδονίας. Ἡ Καθηγουμένη τῆς Μονῆς
Γερόντισσα Μαρκέλλα ἐξέφρασε τήν χαρά καί
συγκίνηση τῆς Ἀδελφότητας γιά τήν μεγάλη
αὐτή εὐλογία καί πνευματική χαρά τῆς Μονῆς.
Στό μέγα αὐτό πνευματικό γεγονός μετεῖχαν
ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων
κ. Βασίλειος Διγαλάκης, ὁ Βουλευτής Χανίων
κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ Ὑπαρχηγός τῆς
Ε.Α. Ἀντιστράτηγος Ἀνδρέας Δασκαλάκης, Διοικητές τῶν Στρατιωτικῶν κ.λ.π. Μονάδων
τοῦ Νομοῦ, Δήμαρχοι, ἐκπρόσωποι Συλλόγων,
Φορέων καί ἑκατοντάδες προσκυνητές ἀπ’
ὅλη τήν Κρήτη, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν καί ὑπομονετικά ἀνέμεναν ἐπί ὥρα νά προσκυνήσουν
τήν χαριέστατη καί γλυκιά μορφή τῆς Παναγίας Παραμυθίας. Πλῆθος προσέρχονται καθημερινά εἰς τήν Μονή καί καταθέτουν ἐνώπιον
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τῆς σεπτῆς μορφῆς τῆς Παναγίας Παραμυθίας
πόνους, ἀγωνίες, προσευχές, ἐλπίδες καί παρακλήσεις. Κάθε Παρασκευή εἰς τήν Μονή τελεῖται ἡ Ἱ. Παράκλησις τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας.

Παρουσίαση Τιμητικοῦ Τόμου γιά τόν
μακαριστό Γέροντα Μωυσῆ τόν Ἁγιορείτη

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας, ἡ Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης,
προέβησαν εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀκαδημίας Κρήτης, εἰς τήν παρουσίαση Τιμητικοῦ Τόμου ἀφιερωμένου στόν μακαριστό
Γέροντα Μωυσῆ τόν Ἁγιορείτη, ἔκδοση τῆς Ἱ.
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου. Τόν Τόμο παρουσίασαν οἱ: Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης
καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος, μέ θέμα: «Συνοδοιπορία μέ τόν Γέροντα Μωϋσῆ τόν Ἁγιορείτη», Πανοσιολ. Ἱερομ. Μάξιμος Βατοπαιδινός,
ἐκ μέρους τοῦ Πανοσιολ. Καθηγούμενου τῆς
Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντος
Ἐφραίμ, μέ θέμα: «Ὁ Γέροντας Μωϋσῆς ὡς
Ἁγιορείτης» καί ὁ Πανοσιολ. Ἱερομ. κ. Χρυσόστομος, Γέροντας τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου τῆς Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, μέ
θέμα: «Ὁ Γέροντάς μου, Μωϋσῆς Ἁγιορείτης».
Ὕμνους ἀπέδωσαν, μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό
καί ξεχωριστό, ὁ χορός Ψαλτῶν «Οἱ Κρῆτες
Μαΐστορες», μέ χοράρχη τόν κ. Ἀντώνιο Πλαΐτη, Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς Α.τ.Χ.Μ.Ε, ὡς ἐπίσης
καί ἡ Σχολή Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς
Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.
Ὅλοι οἱ ἐξαιρετικοί ὁμιλητές ἀναφέρθηκαν εἰς
τό πρόσωπο καί τήν προσφορά τοῦ τιμώμενου
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ἀοιδίμου Γέροντος Μωϋσέως τοῦ Ἁγιορείτου,
μέ λόγο γλαφυρό καί σεβαστικό, μέ ἀναφορά
σέ προσωπικά βιώματα καί ἐμπειρίες. Ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, χαιρέτισε τήν ξεχωριστή αὐτή πνευματική ἑσπερίδα.
Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές, ὡς καί ὅλους τούς παρευρισκόμενους
πού εἶχαν κατακλύσει τό μεγάλο ἀμφιθέατρο
τῆς Ἀκαδημίας, σημείωσε: «Ἔχει παρέλθει ἤδη
μιά πενταετία ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ
Γέροντος Μωυσέως καί οἱ μνῆμες εἶναι ἀκόμη
ζωντανές, ἡ λήθη ἀδυνατεῖ νά τίς δαμάσει, καί,
νομίζομεν, ὅτι ποτέ δέν θά τό πετύχει. Διά τόν
λόγον αὐτόν μέ πνευματικήν χαράν, ἀλλά καί
μέ δέος καί συγκίνησιν πραγματοποιοῦμεν τήν
ἀποψινήν ἑσπερίδα, ἔχοντες τήν ἐπιθυμίαν νά
ἀναφερθοῦμε εἰς τό σεβάσμιον πρόσωπον τοῦ
μακαριστοῦ ἀνδρός, τοῦ συνετοῦ λογίου, τοῦ
συνειδητοῦ μοναχοῦ, τοῦ βιωματικοῦ θεολόγου, τοῦ δεινοῦ ρήτορος, τοῦ ὀξυγράφου συγγραφέως, μέσα ἀπό τόν ἀφιερωματικόν, λίαν
καλαίσθητον Τόμον, ἐκδοθέντα ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, πρός τιμήν τοῦ
ἀοιδίμου πατρός, μεστόν ἀπό ἐγκαρδίους χαιρετισμούς, πλούσια ἄρθρα, καί ἐπιστημονικές
μελέτες». Τόν συντονισμό τῆς ἐκδηλώσεως
εἶχε ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας
Κρήτης, Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς. Μετεῖχαν
Ἀρχιερεῖς ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ.
Παΐσιος, ὁ Ἀρχιγραμματεῦς τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης κ. Πρόδρομος,
Ἡγούμενοι καί Μοναστικές Ἀδελφότητες, Κληρικοί ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, οἱ ἄρχοντες τοῦ Τόπου καί πλῆθος κόσμου.

μου, Σύλλογοι καί ἄνθρωποι τοῦ τόπου καί
τῆς περιοχῆς, προσέφεραν μεγάλες ποσότητες ἀπό σταφύλια, φροῦτα, λαχανικά, καρπούς τῶν κόπων καί τῶν μόχθων τους, πρός
εὐλογία. Συγκινημένος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀπό τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή
καί τήν ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου σέ προσφορά τόσων ἀγαθῶν τῆς γῆς σημείωσε: «Μέσα
στό θερινό καύσωνα, τήν ταραχή καί σύγχυση
τῶν καιρῶν, ἔρχεται τό Θεομητορικό Πάσχα
νά γαληνέψει, νά δροσίσει, νά χαροποιήσει,
νά συνετίσει, νά ἐλευθερώσει. Ὅμως, ἀδελφοί
μου, γεννᾶται τό ἐρώτημα: Ὁ κόσμος μας καί ἡ
σημερινή πραγματικότητα, ὁ καθ’ ἡμέραν βίος
μας, τί σχέση ἔχει μέ τόν κόσμο τῆς Παναγίας
μας»; κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ἀναφερόμενος καί εἰς τήν ἱερότητα τοῦ χώρου τῆς Ροτόντας «ὁ τόπος αὐτός δέν μαρτυρεῖ μόνον τήν
ἱστορία, τόν πολιτισμό, τίς ρίζες καί τόν προσανατολισμό μας, ἀλλά ὑπενθυμίζει τό χρέος
καί τήν εὐθύνη νά φυλάττομε Θερμοπύλες, τά
ἱερά καί τά ὅσια του Γένους, ὡς τόν πολυτιμότερο θησαυρό καί κληρονομιά μας», ἀνέφερε.

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς
στήν Ροτόντα Ἐπισκοπῆς Κισάμου

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
στήν Κίσαμο

Σέ ἕνα ἀπό τούς ἀρχαιότερους Ναούς τῆς Κρήτης, τόν Ἱ. Ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, Ροτόντα
Ἐπισκοπῆς Κισάμου, (6ος αἰ.), ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς τοῦ Ἁγ. Ἐθνοϊεραμάρτυρα Μελχισεδέκ,
Ἐπισκόπου Κισάμου, τελέστηκε Ἱερά Παράκλησις, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Ἀμφιλοχίου καί ἀκολούθως ἡ εὐλογία
τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἐνορίες τῆς Ἀνατ. Κισά-
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σμός ἀπό τόν προσκληθέντα ἐκ τῆς Μητροπόλεώς μας Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο
καί ἀκολούθησαν τά ἀποκαλυπτήρια ἀνδριάντα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου
καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου. Ὁ ἀνδριάντας
δεσπόζει εἰς τήν πλατεία Δημαρχείου, ἡ ὁποία
καί μετονομάστηκε σέ «Πλατεία Μητροπολίτη
Εἰρηναίου». Μέ θερμούς λόγους, τόσο ὁ φιλοξενῶν Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, ὅσο καί ὁ ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος,
ἀναφέρθηκαν εἰς τό πρόσωπο, τό ἔργο καί
τήν προσφορά τοῦ «Παπποῦ τῆς Κρήτης». «Ὁ
Μητροπολίτης Εἰρηναῖος Γαλανάκης μεταλαμπάδευσε τό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας ἔξω καί
πέρα ἀπό τά σύνορα τῆς Πατρίδας μας», σημείωσε στόν μεστό λόγο του ὁ Πρόεδρος τῆς
Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἐντυπωσίασε ὅλους
τούς παρευρισκόμενους μέ τήν εὐρύτητα τῶν
γνώσεών του καί τήν βαθιά προσήλωσή του
στά ἱερά καί ὅσια του Γένους, καθώς ἀναφερόμενος εἰς τήν ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος, δήλωσε πώς «ἄρθρα πού ἀφοροῦν τήν πεμπτουσία

Προσκεκλημένος τοῦ Δήμου Κισάμου, ὁ ἐξοχ.
Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος ἐπισκέφθηκε τήν ἕδρα
τοῦ Δήμου Κισάμου, τήν Κίσαμο. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο Δημότη τοῦ Δήμου Κισάμου. Ἀκολούθως
στήν καταλλήλως διαμορφωθεῖσα πλατεία,
ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου, τελέσθηκε Ἁγια-
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καί ψυχή ἑνός λαοῦ δέν ἀναθεωροῦνται, οὔτε
ἀγγίζονται ἀπό κανένα». Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ἀπεύθυνε χαιρετισμό ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος σημείωσε: «Σήμερα, τιμᾶτε διά τῆς ὑψηλῆς Παρουσίας Σας
μιά μεγάλη μορφή τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου
Εἰρηναῖο Γαλανάκη, ἕναν ἀληθινό ἡγέτη καί
ὀραματιστή. Ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔβλεπε
μπροστά καί μακρυά. Ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος
σφράγισε μέ τόν Ἀρχιερατικό του βηματισμό,
ἤ μᾶλλον μέ τά ὑψιπετῆ ἅλματά του, τοῦτο
τόν τόπο καί ὄχι μόνο». Τῶν ἐγκαινίων τῆς
πλατείας καί τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς ἀκολούθησε νηστίσιμο δεῖπνο πρός τιμήν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, στό Τσατσαρωνάκειο Πολυκέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας. Κατά τήν διάρκεια τοῦ δείπνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, χαιρέτισε καί
καλωσόρισε τόν κ. Πρόεδρο, σημειώνοντας:
«Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, διά τῶν θέσεών σας
αὐτῶν ἐκφράζετε τήν θέληση καί τά ἰδανικά
τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἔθνους
μας, γιά τόν λόγο αὐτό, ἐνῶ ἤρθατε ἐδῶ διά
νά τιμηθῆτε ἀπό ἐμᾶς, μᾶλλον ἐσεῖς μᾶς τιμᾶτε διά τῆς ἀνακηρύξεώς σας σέ Δημότη τῆς
πόλεώς μας, καί πληρεῖτε τίς καρδιές μας μέ
ὑπερηφάνεια καί μεγαλεῖο, κάνοντάς μας νά
συνειδητοποιοῦμε, γιά μιά ἀκόμη φορά, τό
χρέος μας ἀπέναντι στό γένος, τήν ἱστορία καί
τή φυλή μας. Λαμπρυνόμεθα ὅμως καί καυχόμεθα γιά τήν παρουσία σας ἐδῶ ἀπόψε καί γιά
ἕναν ἀκόμη λόγο: Πρίν ἀπό λίγο προέβητε εἰς
τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, πού στήθηκε μέ μέριμνα τοῦ
Ἐντιμοτάτου Δημάρχου Κισάμου κ. Θεοδώρου
Σταθάκη καί τοῦ περί αὐτόν Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τήν ἀρωγή καί συνεργασία τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας εἰς τήν πλατεία τοῦ Δημαρχείου». Ἀκολούθως προσέφερε στόν κ. Πρόεδρο Εἰκόνα τῆς Παναγίας Παραμυθίας καί τόν
Τόμο «Ἀείφωτος Πορεία» πού ἡ Ἱ. Μητρόπολίς
μας ἔχει ἐκδόσει διά τόν μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Εἰρηναῖο. Ὁ ἐξοχ. κ. Πρόεδρος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας γιά τήν
ἀβραμιαία φιλοξενία καί τήν χαρά νά βρεθεῖ
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καί πάλι στούς γνώριμους χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου, τό ὁποῖο εἶχε ἐπισκεφθεῖ καί τό 2018 μετά τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
καί ἄλλων Προκαθημένων τῶν κατά τόπους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Χαιρετισμό, ἐπίσης
ἀπεύθυνε καί ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Σταθάκης, προσφέροντας εἰς τόν κ. Πρόεδρο ἕνα
κρητικό μαχαίρι. Παρόντες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός,
ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων
κ. Βασίλειος Διγαλάκης, ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ βουλευτής Χανίων κ.
Ντόρα Μπακογιάννη, ἐκπρόσωπος τῆς Βουλῆς
τῶν Ἑλλήνων, ὁ βουλευτής Χανίων κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ.
Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Δήμαρχοι, Ἀντιπεριφερειάρχες, οἱ ἀνώτατοι Στρατιωτικοί Διοικητές
τῶν Μονάδων τῆς Κρήτης, ἐκπρόσωποι Φορέων καί ἄλλοι προσκεκλημένοι.

Χιλιάδες προσευχές
στίς Παναγίες της Κισάμου

Ἑόρτασε τό προσκύνημα
τῶν Ἁγ. Φωτίου καί Ἀνικήτου
στά Φαλάσαρνα

Τό μεγάλο προσκύνημα τῶν Ἁγίων Φωτίου
καί Ἀνικήτου, κτίσμα τοῦ Ἁγίου κῦρ-Ἰωάννου
τοῦ Ξένου (11ος αἰ.), τό ὁποῖο εὑρίσκεται στά
ὄμορφα καί μαγευτικά Φαλάσαρνα τῆς Ἐνορίας Πλατάνου Κισάμου, ἑόρτασε τήν μνήμη τῶν
δύο μεγάλων αὐτῶν μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος εἰς τά πρόσωπα
τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων σημείωσε: «Οἱ δεκαοκτώ αἰῶνες πού πέρασαν ἀπό τό μαρτύριο
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τῶν σήμερα τιμωμένων ἱερῶν αὐτῶν μορφῶν
τῆς Ἐκκλησίας μας δέν μπορέσαν νά διαγράψουν ἀπό τήν μνήμη καί τήν συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας, τοῦ πληρώματός Της καί τῆς ἱστορίας τά ἱερά αὐτά πρόσωπα, τόν Φώτιο καί
τόν Ἀνίκητο. Ἐάν θέλουμε καί ὁ δικός μας βηματισμός στόν παρόντα κόσμο νά ἀποτυπωθεῖ
καί νά καταγραφεῖ στό πέρασμα τῶν αἰώνων
χρειάζεται νά κατανοήσουμε καί νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ μόνος ἀσφαλής καί βέβαιος
δρόμος καί τρόπος εἶναι ἡ κατάθεση τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως». Συγκινητική ἡ συμμετοχή
ἑκατοντάδων προσκυνητῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τούς αὔλειους χώρους τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος.
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Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. Συγκινημένος ἀπό
τίς χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν, ἀρκετοί ἀπό
τούς ὁποίους ὁδοιπόρησαν περισσότερες ἀπό
δέκα ὧρες, ἐκπληρώνοντας τάξιμό τους γιά νά
φτάσουν ἐνώπιον τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος,
ἄλλοι δέ ἀνυπόδητοι καί ἄλλοι προσερχόμενοι γονατιστοί, περιμένοντας ὑπομονετικά
ἐπί ὧρες πολλές διά νά προσκυνήσουν, σημείωσε: «Ὅλοι ἐσεῖς, ἀδελφοί συμπροσκυνητές
καί συμπανηγυρίζοντες, μαρτυρεῖτε σήμερα
μέ τό προσκύνημά σας αὐτό ὅτι ἡ ἑορτή τῆς
Κοίμησης τῆς Παναγίας μας δέν εἶναι ἕνα παρελθοντικό γεγονός, ὅπως κάποιοι ἰσχυρίζονται καί ἐμμονικά ὑποστηρίζουν, καθώς ἔτσι
τούς ἐξυπηρετεῖ καί θέλουν νά παρουσιάσουν
τήν Ἐκκλησία, ὡς ἕνα ξεπερασμένο παρελθόν
μουσειακῆς ἀξίας καί σημασίας, στοχεύοντας
στό νά Τήν διαγράψουν ἀπό τόν δημόσιο βίο
αὐτῆς τῆς Πατρίδας καί νά Τήν θέσουν στόν
περιθώριο, σάν δῆθεν ἰδιωτική ὑπόθεση τῶν
ὀλίγων, τῶν γραφικῶν, τῶν ἀκραίων καί τῶν
φανατικῶν. Στήν Ἐκκλησία μας τό παρελθόν
τό ζοῦμε ὡς παρόν πού σημαίνει ὅτι καί ἐμεῖς
αὐτή τήν ὥρα εἴμαστε μαζί μέ τούς συναθροισμένους μαθητές τοῦ Κυρίου καί τούς πιστούς
ὅλων τῶν αἰώνων ἐκεῖ στήν Γεσθημανῆ γιά νά
γευθοῦμε τή χαρά τοῦ δοξασμοῦ τῆς Κοίμησης
τῆς Παναγίας μας», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός
στηρίζει τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Ξεπέρασαν, σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις, τίς
πενῆντα χιλιάδες οἱ προσκυνητές πού τό διήμερο τῆς σεπτῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου προσκύνησαν τίς θαυματουργές
Εἰκόνες τῆς Παναγίας, στά δύο μεγάλα καί
ἱστορικά Μοναστήρια τῆς Δυτικῆς Κρήτης,
τήν Ἱερά Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική
Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς καί τήν Ἱερά Μονή
Χρυσοσκαλιτίσσης, οἱ ὁποῖες τιμῶνται καί οἱ
δύο εἰς τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς, προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας
εἰς τήν Ἱερά Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης, εἰς δέ
τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς καί τήν κυριώνυμο
ἡμέρα, προεξῆρχε τῶν λατρευτικῶν συνάξεων εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Μεγάλες ποσότητες ἀπό παραφαρμακευτικό
ὑλικό ἐστάλησαν ἀπό τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό
Σταυρό στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου. Τό ὑλικό, τό
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ὁποῖο περιλαμβάνει: βαμβάκι, φυσιολογικούς
ὀρούς, γάζες, ἐλαστικούς ἐπιδέσμους, γάντια
μιᾶς χρήσεως, γλωσσοπιέστρες, χειρουργική
ταινία, φαρμακευτικό ὑλικό, κ.ἄ., παρέδωσε ὁ
ὑπάλληλος τοῦ Παραρτήματος ΕΕΣ Κισάμου
κ. Νικόλαος Κουλιζάκης στήν Προϊσταμένη
Νοσηλείας τοῦ Ἀννουσάκειου κ. Στεφανία Σχετάκη καί τήν ὑπεύθυνη Νοσηλευτῶν κ. Ὄλγα
Ἀρετάκη. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί
Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου, σημείωσε: «Ἐκφράζουμε τίς πολλές εὐχαριστίες μας πρός τόν ἄξιο Πρόεδρο
τοῦ ΕΕΣ Δρ Ἀντώνιο Αὐγερινό, ὄχι μόνον διά
τήν ἄμεση ἀνταπόκρισή του εἰς τήν ἔκκληση
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας πρός ἐνίσχυση τῶν δομῶν καί δράσεών του πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πράξη
πού φανερώνει κοινωνική εὐαισθησία, ἀλλά
τόν εὐχαριστοῦμε καί διά τό γεγονός ὅτι μετά
ἀπό μακρά περίοδο περιπετειῶν τοῦ ΕΕΣ, μέ
κίνδυνο τήν ἀποπομπή του ἀπό διεθνεῖς Ὀργανισμούς, μπόρεσε νά ἐπαναφέρει τήν ὁμαλότητα καί σταθερότητα καί νά ἐπανακτήσει
τήν ἐμπιστοσύνη καί τό κύρος πού ἀξίζει στόν
ΕΕΣ. Σέ καιρούς πού τά ὅρια καί οἱ ἀντοχές
τῶν ἀνθρώπων συνεχίζουν νά δοκιμάζονται,
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν στήριξη καί
ἀρωγή Θεσμῶν, Ἱδρυμάτων, Φορέων καί προσώπων πού ἔχουν γνωρίσει καί ἀξιολογήσει τό
ἔργο του, συνεχίζει νά λειτουργεῖ ὡς ἀνοιχτή
ἀγκαλιά ἀγάπης, στήριξης, ἀρωγῆς καί ἀνακούφισης ἑκατοντάδων ἀναγκεμένων συνανθρώπων μας, πού καθημερινά δέχονται τήν
φροντίδα, στήριξη καί ὑπηρεσίες τοῦ Ἱδρύματος», κατέληξε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος.

Ἑορτή Ἁγίου Εἰρηναίου

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνων, ὁ Ἐπίσκοπός
μας μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος κατά τήν
ἡμέρα ἐκείνη ἄγει τά σεπτά ὀνομαστήρια του.
Ὁ Ἐπίσκοπός μας συμπροσευχήθηκε εἰς τήν
Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Μηνᾶ, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου,
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ἐπικρατεῖ τό φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά.
Ὅσο θά ἀνασταίνεται ἡ ψυχή καί ἡ καρδιά
μας, τόσο θά ζοῦμε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς
πραγματικότητα τοῦ “ἐδῶ καί τώρα” καί ὄχι
ὡς ἕνα μελλοντικό γεγονός, μακρινό καί ἀβέβαιο», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, καλωσορίζοντας τούς χιλιάδες προσκυνητές.

Ἡ Παγκρητική Ἕνωση Ἀμερικῆς
καί ἡ Ὁμογένεια στηρίζουν
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
συλλειτουργούντων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί παρεπιδημούντων Ἱεραρχῶν
ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
τῆς Εὐρώπης, συμπροσευχομένων Ἀρχιερέων
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὡς συλλειτουργῶν μετά τοῦ ἑορτάζοντος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Εἰρηναίου, προσφώνησε καταλλήλως καί ἐκ μέρους τῶν λοιπῶν παρισταμένων
Ἱεραρχῶν τόν πολιό Ἀρχιεπίσκοπο καί Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καταθέτοντας «τόν σεβασμό, τήν
τιμή καί τήν εὐγνωμοσύνη πρός τό σεβάσμιο
πρόσωπό του». Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος εὐχαρίστησε τούς
παρισταμένους Σεβ. Ἀρχιερεῖς, ὡς καί τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τό
πυκνό ἐκκλησίασμα, πού εἶχαν κατακλύσει τόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ γιά νά εὐχηθοῦν εἰς τόν πολυσέβαστο Ἀρχιεπίσκοπο κ.
Εἰρηναῖο. Ἐκ μέρους τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπέβαλλε σεβάσματα ὁ Πρωτοσύγκελλος, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης.
Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπικοινώνησε καί μετά τοῦ,
ἐπίσης, ἑορτάζοντος Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, εὐχόμενος τά δέοντα. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς,
ὁ Ἐπίσκοπός μας τέλεσε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου του, μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου.

Ζωντάνεψε ἡ ἔρημος τοῦ Γκιώνα

Χιλιάδες οἱ προσκυνητές πού κατέκλυσαν τήν
ἔρημο τοῦ Γκιώνα καί μετεῖχαν τῆς ἑορτῆς τοῦ
Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου,
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στό μεγάλο προσκύνημα, γνωστό ὡς «Ἅγιος
Ἰωάννης τοῦ Γκιώνα», στό ἄκρο τοῦ ἀκρωτηρίου Σπάθα. Ἑκατοντάδες οἱ «τασιμάριδες»
πού, πεζοπορώντας, διένυσαν ἀπόσταση
πολλῶν χιλιομέτρων ἕως ὅτου φτάσουν στό
προσκύνημα. Πλῆθος ἀπό νέα παιδιά, μεσήλικες καί πρεσβύτεροι στήν ἡλικία, περπάτησαν
χιλιόμετρα δύσκολου καί δύσβατου δρόμου,
ὀρεινοῦ καί κακοτράχαλου, ἀρκετοί ἀπό τούς
ὁποίους ἀνυπόδητοι, ἐκπληρώνοντας τό τάμα
τους πρός τόν Ἅγιο. Εὐλαβές ἔθιμο, κατάθεση
ψυχῆς, οἱ ρίζες τοῦ ὁποίου χάνονται στά βάθη
τῶν αἰώνων, τηρεῖται καί συνεχίζεται εὐλαβικά ἀπό τίς νεώτερες γενεές, μέ τήν συμμετοχή
ἑκατοντάδων προσκυνητῶν. Τοῦ Ἑσπερινοῦ
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος σημείωσε: «Ὑποκλινόμαστε,
μέ σεβασμό καί ἀγάπη πολλή, στήν εὐλάβεια
τῶν ἑκατοντάδων συμπροσκυνητῶν μας,
ὅλων ἐσᾶς, πού ἐπί ὧρες πολλές, μή φειδόμενοι κόπου καί μόχθου, προσέρχεστε πεζοί ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία
σας πρός τόν Τίμιο Πρόδρομο καί Βαπτιστή Ἰωάννη, ἐκπληρώνοντας τό τάμα σας, καταθέτοντας ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Του ἀγωνίες,
προσευχές, ἱκεσίες καί δεήσεις. Βαθύτατα μᾶς
συγκινεῖ ἡ εἰκόνα τόσου μεγάλου πλήθους -ποτάμι ὁλόκληρο- νέων ἀνθρώπων, μέσα στήν
ζέστη, τήν σκόνη καί τόν κάματο τῆς ἡμέρας,
νά περπατοῦν ἐπί τόσες πολλές ὧρες, ἀρκετοί
μάλιστα καί ἀνυπόδητοι, δηλώνοντας τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι καί ἡ
Ἐκκλησία μας. Ἐλπίδα ζωῆς καί ἀλήθειας, πού
ὅταν μεταμορφώνεται σέ πίστη τότε ἀνασταίνει τήν ψυχή καί τήν καρδιά. Ὅσο δυναμώνει
ἡ πίστη, τόσο θά διαλύεται τό σκοτάδι καί θά
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Μεγάλη δωρεά σέ ἰατρικό ἐξοπλισμό καί μηχανήματα πού ὑπερβαίνει τά 20.000$ πραγματοποίησε στό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο
ἡ Παγκρητική Ἕνωση Ἀμερικῆς καί ἡ ὁμογένεια, κατόπιν πρωτοβουλίας καί παρότρυνσης
τῶν ἐκεῖ ὁμογενῶν κ. Βερυκάκη Νίκου, κας Κόστον Ρωξάνης, κ. Μπερτάκη Ἰωάννη, ὡς καί
ἄλλων ὁμογενῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γνωρίσει
καί ἐκτιμήσει τό ἔργο καί τήν προσφορά τοῦ
Ἱδρύματος καί ἀνταποκρίθηκαν μέ θέρμη στό
αἴτημα ἀπόκτησης τῶν μηχανημάτων αὐτῶν.
Πρόκειται γιά πλούσιο ἰατρικό ἐξοπλισμό, ὁ
ὁποῖος περιλαμβάνει: ἕναν κλίβανο, δύο ἀναλυτές βιοχημικοῦ καί αἱματολογικοῦ ἐλέγχου,
δύο συμπυκνωτές ὀξυγόνου, μία φυγόκεντρο
συσκευή, καθώς καί ὅλο τό ἀναλώσιμο ὑλικό,
πού ἀπαιτεῖται γιά τήν λειτουργία τοῦ ἰατρικοῦ
αὐτοῦ ἐξοπλισμοῦ. Μέ τήν χορηγία αὐτή τῆς
Παγκρητικῆς Ἕνωσης Ἀμερικῆς καί τῶν ἐκεῖ
ὁμογενῶν τό Ἀννουσάκειο, θά καλύψει ἄμεσα
χρόνια καί ἐπείγοντα ἰατρικά περιστατικά καί
ἀνάγκες τῶν περιθαλπομένων ἐνοίκων του σέ
καθημερινή βάση, μέ τόν ἀποτελεσματικότερο
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τρόπο, μειώνοντας ταυτόχρονα τά ἔξοδα τοῦ
Φορέα. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, εὐχαρίστησε, στά πρόσωπα τῶν παρισταμένων ὁμογενῶν, τήν Παγκρητική Ἕνωση
Ἀμερικῆς, ὡς καί ὅλους ὅσοι προσέφεραν εἰς
τήν ἀγορά τοῦ ἰατρικοῦ αὐτοῦ ἐξοπλισμοῦ. Οἱ
παριστάμενοι ὁμογενεῖς ἐξέφρασαν τόν θαυμασμό καί τήν ἔκπληξή τους γιά τό ἐπιτελούμενο πολυδιάστατο προνοιακό καί κοινωνικό
ἔργο τοῦ Ἱδρύματος, ὡς καί γιά τήν ποιότητα
παροχῆς τῶν ὑπηρεσιῶν καί δομῶν του καί
δήλωσαν «συμπαραστάτες καί συνοδοιπόροι». Ἀκολούθως ὁ Διοικητικός Διευθυντής τοῦ
Ἱδρύματος Αἰδεσ. Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου π. Ἀντώνιος Ἀρετάκης, προσέφερε σέ
ὅλους ἐπετειακό Τόμο τοῦ Ἱδρύματος καί ἀναμνηστικά ἐνθυμήματα.

Πρώτη Παράκληση
τῆς Παναγίας Παραμυθίας
στήν Ἱ. Μ. Παρθενῶνος

Τήν πρώτη Ἱερά Παράκληση ἐνώπιον τοῦ πιστοῦ ἀντιγράφου τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας Παραμυθίας, μετά
τήν ἐνθρόνισή Της, εἰς τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή
Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος, τέλεσε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἡ Ἱ. Εἰκόνα
προσφέρθηκε ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ, πρός διηνεκῆ εὐλογία καί ἁγιασμό
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῶν Ἐπαρχιῶν μας, ὡς
καί ὅλων τῶν Θεοτοκόφιλων προσκυνητῶν
τῆς Μονῆς. Ὁ Ἐπίσκοπός μας σημείωσε: «Μέ
ἱερό δέος, ἀέναη εὐγνωμοσύνη καί καρδιακή
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εὐχαριστία ἱστάμεθα ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας, ἡ παναγία
μορφή τῆς Ὁποίας μᾶς μεταφέρει νοερῶς εἰς
τό Περιβόλι Της, τό Ἁγιώνυμον Ὄρος καί τήν Ἱ.
Μεγίστη Μονή τοῦ Βατοπαιδίου. Καρδιακές οἱ
εὐχαριστίες καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν
Καθηγούμενο καί Γέροντα τῆς Μονῆς, Ἐφραίμ
Βατοπαιδινό, διά τόν πολύτιμο καί ἀδαπάνητο
πνευματικό αὐτό θησαυρό, πού ἡ ἀγαπώσα
καρδία του χάρισε εἰς τήν ταπεινή Ἱ. Μητρόπολή μας. Πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἀναζητοῦμε στήν
ζωή ἕνα θαῦμα καί προστρέχουμε στήν Θεοτόκο Μαρία. Ἱκετεύουμε, παρακαλοῦμε, γονυπετοῦμε, δακρύζουμε, ἀδημονοῦμε, καί, ἀρκετές φορές, ἀπελπιζόμεθα διότι θεωροῦμε ὅτι ἡ
προσευχή καί ἡ ἱκεσία μας δέν εἰσακούστηκαν.
Λησμονοῦμε, τίς ὧρες ἐκεῖνες, ὅτι τό θαῦμα εἶναι ἀποτέλεσμα καί καρπός τῆς πίστεώς μας.
Λησμονοῦμε, ἐπίσης, ὅτι ὑπάρχουν αἰτήματα
καί παρακλήσεις πού δέν εἶναι πρός σωτήρια
καί ὠφέλεια ψυχῆς. Γιά τοῦτο ἄς μήν ὀλιγωροῦμε ἐνώπιον τῆς Παναγίας Μητέρας μας,
ἄς καταθέτουμε τά δάκρυα καί τίς ἀγωνίες
μας καί Ἐκείνη γνωρίζει πότε καί πῶς νά ἀπαντήσει. Τί ἄλλο ἀπό ἕνα θαῦμα, διερωτήθηκε
ὁ Σεβ. Μητρολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, εἶναι ἡ,
σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κτηριακή
ἀνακαίνιση τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, τῆς Μονῆς
τοῦ Παρθενῶνος. Σέ λίγους μόλις μῆνες καί μέ
μοναδικό χρηματικό ποσό δέκα χιλιάδες εὐρώ
(10.000,00)€ στό ταμεῖο τῆς Μονῆς ἀπό δωρεά χαριτωμένου προσώπου, καθώς ἡ Μονή
δέν διαθέτει ἔσοδα καί εἰσοδήματα, ἀρχίσαμε
τίς ἐργασίες ἀνακαίνισης τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία
ἔχρηζε καί χρήζει ἄμεσης ἐπέμβασης, καθώς οἱ
κτηριακές ἐγκαταστάσεις εὑρίσκονται σέ πλήρη ἀποσάθρωση. Μέ τήν βοήθεια τῆς Παναγίας μας ἀνακαινίστηκαν ἐξ ὁλοκλήρου καί πλήρως οἱ δύο πτέρυγες τῆς Μονῆς (Ἀρχονταρίκι,
Τράπεζα, Ἐκθετήριο, τρία κελιά μοναχῶν), τό
Καθολικό της Μονῆς, ὡς ἐπίσης καί ἡ κεντρική
της εἴσοδος. Γιά ὅλα αὐτά χρειάστηκαν πολλές
δεκάδες χιλιάδες εὐρώ, χωρίς καμία ἐπιχορήγηση ἀπό θεσμικό Φορέα. Πρόσωπα ἄγνωστα
σέ ἐμᾶς καί τήν Μονή προσφέρθηκαν, δώρισαν, ἐνδιαφέρθηκαν, στήριξαν καί στηρίζουν.
Ποιός φώτισε καί φωτίζει αὐτές τίς χαριτωμένες ψυχές καί ὑπάρξεις; Ποιός ὁδήγησε τά βή-
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ματά τους στήν Μονή τοῦ Παρθενῶνος; Ποιός
ἄγγιξε τίς εὐαίσθητες χορδές τῆς ἀγαπώσης
καρδίας των; Ποιός ἄλλος ἀπό τήν Παναγία,
τήν Παραμυθία, πού θέλησε ἡ ἐνθρόνισή Της
σέ τοῦτο τό παλλάδιο, ἀφιερωμένο εἰς Ἐκείνη,
νά σηματοδοτήσει καί τήν ἀπαρχή τῆς κτηριακῆς ἀνακαίνισης, πού τόσο μεγάλη ἀνάγκη
ἔχει ἡ Μονή καί χρειάζεται νά συνεχιστεῖ. Αὐτό
δέν εἶναι θαῦμα»; κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας,
εὐχαριστώντας ὅλους ὅσοι συνέβαλαν καί
συμβάλλουν εἰς τήν προσπάθεια αὐτή. Ἀνακοινώθηκε δέ εἰδικός Τραπεζικός λογαριασμός,
ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Μονῆς: Alpha Bank (GR55 0140
6880 6880 0200 1000 031), εἰς τόν ὁποῖο ὅσοι
ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά ἔλθουν ἀρωγοί, ἐνημερώνοντας σχετικῶς τήν Ἱ. Μονή. Ἀνακοινώθηκε, τέλος, ὅτι κάθε Παρασκευή ἀπόγευμα θά
τελεῖται ἡ Ἱ. Παράκληση τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας. Πλῆθος προσκυνητῶν, μέ ἰδιαίτερη
εὐλάβεια μετεῖχαν καί συμπροσευχήθηκαν εἰς
τήν Ἱ. Παράκληση.

Συναντήσεις μέ Θεσμικούς Φορεῖς

Ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὡς μέλος Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετεῖχε σέ
συναντήσεις μέ τήν Ἐξοχ. κα Νίκη Κεραμέως,
Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τόν
κ. Βασίλειο Διγαλάκη, Ὑφυπουργό Ἀνώτατης
Ἐκπαίδευσης, ὡς ἐπίσης καί τόν κ. Χάρη Θεοχάρη, Ὑπουργό Τουρισμοῦ. Οἱ συναντήσεις
αὐτές εἶχαν ὡς στόχο καί σκοπό νά ἐνημερώσουν τήν νέα Ἡγεσία τῶν Ὑπουργείων πού οἱ
Συνοδικές Ἀντιπροσωπεῖες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐπισκέφθηκαν, γιά θέματα τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, κατόπιν ὁμόφωνων Συνοδικῶν ἀπο-
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φάσεων. Εἰς τήν 1η συνάντηση Πρόεδρος τῆς
Ἀντιπροσωπείας ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, εἰς δέ τήν
2η ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος. Συμμετεῖχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, ὡς
καί ἄλλα θεσμικά πρόσωπα ἐκ τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης. Οἱ συζητήσεις ὑπῆρξαν οὐσιαστικές
καί διεξήχθησαν σέ ἐγκάρδιο κλῖμα, μέ στόχο
τήν διευθέτηση καί ἐπίλυση θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Στήριξη Μαθητή καί Οἰκογένειας
ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας, μέ τήν εὐγενή χορηγία
τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ.Λάτση» καί τήν
σύμπραξη τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματός Της,
ἐνόψει της νέας σχολικῆς χρονιᾶς προέβησαν
στήν προσφορά σχολικῶν εἰδῶν σέ ὅλους τούς
μαθητές Νηπιαγωγείων καί Δημοτικῶν τῆς
Μητροπολιτικῆς Περιφέρειάς μας. Περισσότερα ἀπό 2000 παιδιά ἔλαβαν τό δῶρο αὐτό τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως καί τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννη
Σ. Λάτση». Τά Σχολικά εἴδη συνόδευε κοινή ἐπιστολή τῶν δωρητῶν καί εὐχετήρια ἐπιστολή
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου.
Στήν κοινή ἐπιστολή ἀναφέρεται: «Στόχος τῆς
κοινῆς αὐτῆς συνεργασίας καί συνοδοιπορίας
εἶναι ἡ στήριξη Οἰκογενειῶν καί Μαθητῶν τῆς
Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας μέσα ἀπό
τήν ὑλοποίηση τῆς δράσης “Στήριξη τοῦ Μαθητή καί τῆς Οἰκογένειας”. Μαθητές πού, λόγῳ
τοῦ δύσβατου τῆς κατοικίας τους, παιδιά ὀρεινῶν - δυσπρόσιτων περιοχῶν, βιώνουν τίς συνέπειες τῆς ἐρημοποίησης τῆς ὑπαίθρου, μέ
δυσκολία πρόσβασης σέ παροχές ὅπως: ἡ παι-
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δεία, ἡ ὑγεία, ἡ ψυχαγωγία, (ἀπουσία χώρων
ἀναψυχῆς, ἀγωγῆς, παιδικές χαρές, βιβλιοθῆκες, κ.ἄ.), ἀγαθά ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα γιά τήν διασφάλιση τῆς σωματικικῆς, νοητικῆς, συναισθηματικῆς καί κοινωνικῆς τους
ἀνάπτυξης. Ἀγαθά πού θά πρέπει ἰσότιμα καί
ἰσόποσα νά ἀπολαμβάνουν ὅλοι οἱ πολίτες ἑνός
εὐνοούμενου Κράτους καί Πολιτείας». Στόν
χαιρετισμό του ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος τέλεσε τόν Ἁγιασμό σέ Σχολικές Μονάδες τῆς Κισάμου (Δημοτικά, Γυμνάσια καί Λύκεια), σημειώνει: «...Στό ξεκίνημα αὐτοῦ τοῦ ὄμορφου καί
δημιουργικοῦ σας ταξιδιοῦ θελήσαμε καί ἐμεῖς,
ὁ Ἐπίσκοπός σας, μέ συνταξιδιῶτες τό Ἵδρυμα
“Ἰωάννης Σ. Λάτσης” καί τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεώς μας, νά βρεθοῦμε κοντά
σας, στέλνοντάς σας μαζί μέ τίς εὐχές καί τήν
ἀγάπη μας, τό συμβολικό αὐτό δῶρο, λίγα
σχολικά εἴδη. Ὄχι γιατί τά χρειάζεστε καί δέν
ἔχετε ἀκόμα περισσότερα ἀπό αὐτά, ἀλλά γιατί θέλουμε νά ξέρετε ὅτι σᾶς σκεφτόμαστε καί
εἴμαστε κοντά σας… H ἀγάπη σας γιά μάθηση,
ἡ στήριξη τῆς οἰκογένειάς σας καί ἡ ἐμπειρία
καί βοήθεια τῶν καλῶν σας ἐκπαιδευτικῶν εἶναι σίγουρο ὅτι θά ξεπεράσουν κάθε πρακτική
δυσκολία καί ἔτσι στό τέλος τῆς νέας αὐτῆς
σχολικῆς χρονιᾶς θά ἔχετε ἀνέβει ἀκόμα ἕνα
σκαλοπάτι στήν γνώση, τήν ἀγωγή καί τήν
παιδεία. Νά ἔχετε, λοιπόν, ἀγάπη γιά τό Σχολεῖο σας, νά προσεύχεστε καί νά ζητᾶτε τήν
βοήθεια τοῦ Θεοῦ κάθε μέρα πού θά ξεκινᾶ τό
ταξίδι σας αὐτό γιά τό Σχολεῖο…», καταλήγει ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Προσκύνημα
στόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό

Ἑκατοντάδες οἱ προσκυνητές πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
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καί συμπροσευχήθηκαν εἰς τήν Ἱ. Παράκληση πού τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Προσκυνηματικό
Ναό τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ στήν
γενέτειρά Του, τό ὄμορφο Συρικάρι Κισάμου,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Ἀμφιλοχίου. Ἀτενίζοντας ὁ Ἐπίσκοπός μας
τά πρόσωπα τῶν ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν πού, μέ δάκρυα στά μάτια καθ’ ὅλη
τή διάρκεια τῆς Ἱ. Παρακλήσεως, ἀνέπεμπαν
δεήσεις καί ἱκεσίες πρός τόν Ὅσιο Νικηφόρο,
σημείωσε: «Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος φανερώνει,
σέ δύσεκτους χρόνους, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
ὄχι μόνο δέν ἐγκατέλειψε τόν ἄνθρωπο, ἀλλά
μέσῳ τῶν Ἁγίων Του, ἁπαλύπτεται καί φανερώνεται ὡς ὁρατή καί ἁπτή παρουσία στήν
ζωή τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ὅσιος
Νικηφόρος, ἐπίσης, ἀποτελεῖ τρανή ἀπόδειξη
τῆς ἀλήθειας, πώς ὅταν ἡ δοκιμασία, ὁ πόνος
καί ἡ θλίψη, μεταμορφωθοῦν σέ προσευχή,
τότε ὁ ἄνθρωπος γίνεται φῶς, χαρά καί ἐλπίδα, καθώς ἡ δοκιμασία εἶναι ἐκείνη πού ἀνοίγει καί ξεκλειδώνει τίς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ.
Φῶς, λοιπόν, παρηγοριά καί ἐλπίδα ἀποτελεῖ ὁ
βίος καί ἡ πολιτεία, τό ἅγιο πρόσωπο τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, «μακαρία ἐλπίδα», τήν ὁποία ἔχει ἀνάγκη ὁ σήμερα δοκιμαζόμενος καί ὑπό πολλῶν δοκιμασιῶν
συνθλιβόμενος ἄνθρωπος. Μήν ἀπογοητευόμεθα, λοιπόν, ἀδελφοί, μήν ἐγκαταλείπουμε
τόν ἀγώνα. Ἰδού, στό πρόσωπο τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, παράδειγμα καί πρότυπο ζωῆς καί
μίμησις», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος. Καλωσόρισε, μέ λόγια ἀγάπης καί
εὐχαριστίας, τούς ἑκατοντάδες προσκυνητές,
μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό,
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ὁ ὁποῖος ἐπευλόγησε τό προσκύνημα ἐκ τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς του, τοῦ ὁποίου ἡγήθηκε ὁ
Πρωτοσύγκελλος τῆς ὅμορης Ἱ. Μητροπόλεως, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Δαμασκηνός Λιονάκης,
ὁ ὁποῖος καί μετέφερε τήν ἀγάπη τοῦ Ἐπισκόπου του κ. Δαμασκηνοῦ. Ἀκολούθως ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος, προσέφερε εἰς
τούς πολυπληθεῖς προσκυνητές ἀπό μία Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου καί ἕναν ψηφιακό δίσκο (cd) μέ τόν Ἱ. Παρακλητικό Του Κανόνα. Ἡ
ἑσπερίδα ὁλοκληρώθηκε μέ προσκύνηση στήν
πατρική οἰκία τοῦ Ὁσίου, πού εὑρίσκεται λίγα
μόλις μέτρα ἀπό τόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό.

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου,
τοῦ Πατμίου

Εἰς τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου,
τοῦ Πατμίου, συμμετεῖχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος εἰς τήν ἱερά νῆσο Πάτμο καί
συγκεκριμένα εἰς τήν Ἱερά Γυνακεία Κοινοβιακή
Μονή Εὐαγγελισμοῦ Μητρός τοῦ Ἠγαπημένου,
τῆς ὁποίας κτήτορας ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος, ὁ νέος. Τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως προεξῆρχε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, συλ-
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λειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βερατίου καί Αὐλῶνος κ. Ἰγνατίου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἀλβανίας, καί τοῦ Ἐπισκόπου μας. Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί
ἄλλες ἐπαρχίες, Κληρικοί καί πλήθη προσκυνητῶν ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό,
προσῆλθαν εἰς τήν Ἱ. Μονή Εὐαγγελισμοῦ νά
προσκυνήσουν τά ἱερά καί χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου, μετέχοντας
εὐλαβικά εἰς τήν ἱερά Ἀγρυπνία, ὅπου καί κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς ὁμίλησε περί τῆς ὁσιακῆς βιοτῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας
μας καί παρακίνησε τά πλήθη τῶν προσκυνητῶν ὅπως μιμηθοῦν τόν ἐνάρετο καί ἀσκητικό
του βίο. Ἡ Καθηγούμενη τῆς Μονῆς, Γερόντισσα Χριστονύμφη, εὐχαρίστησε καί καλωσόρισε
τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς, ὡς καί τούς πολυπληθεῖς
προσκυνητές καί παρεῖχε μοναστηριακή, ἀρχοντική φιλοξενία. Κατά τήν παραμονή του
στήν Ἱερά νῆσο Πάτμο ὁ Ἐπίσκοπός μας προσκύνησε τήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί ἐπίσης λειτούργησε, ὡς Ἱερεύς, εἰς τό
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου,
τό ὁποῖο εὐρίσκεται ἐντός τοῦ νέου καθολικοῦ
τῆς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ.
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Ἔλευση Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνας
Δ Ω Ρ Ε Ε Σ Υ ΠΕ Ρ Ε Ν Ι Σ ΧΥΣ Ε Ω Σ
Τ 0Υ Κ 0 Ι Ν Ω Ν Ι Κ 0Υ & Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ 0Υ Ε Ρ Γ 0Υ
Τ Η Σ Ι . Μ Η Τ Ρ 0Π0ΛΕ Ω Σ Μ ΑΣ

Ἱερά Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης ........... 3.300€
Ἀνώνυμος...........................................4.500€
Μαρία Σκευάκη, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
τῆς Χαρίτωνος-Γεωργίου Σκευάκη ...... 5.400€
Ἑλένη Καλογεράκη . .......................... 5.000€
Μαρία Βαρουχάκη εἰς μνήμην Κωνσταντίνου καί Ζαχαρίου Βαρουχάκη ........ 1.500€
Ἀνώνυμος ..........................................2.500€
Γεώργιος Κουτσουρέλης, Πολυκαταστήματα «Ἀφροδίτη» ................................ 1.000€
Κολυμβάρι ΑΤΕ, τῆς οἰκογένειας Παύλου Χανιωτάκη, εἰς μνήμην Ματθαίου
Μαθιουδάκη ......................................1.000€
Οἰκογ. Εὐαγγελίας Μπενιουδάκη, εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Δημητρίου ... 1.000€
Οἰκογ. Ἄλκιστης Πνευματικάκη ............ 500€
Ἀνώνυμος .............................................500€
Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Καπῆς .... 500€
Μαρία Σκευάκη - Τσακατίκα, εἰς μνήμην
συζύγου καί γονέων της ........................ 150€
Θεόδωρος Ἠλιάκης, εἰς μνήμην συζύγου
του Διαλεκτῆς . ......................................100€
Ἑλένη Παπαδάκη .............................. 1.000€
Ἀνώνυμος ..........................................1.000€
Οἰκογ. Θεοχάρους καί Σοφίας Πατεράκη.100€
Γεωργία Πλευράκη ..................................50€
Βασίλειος Τσουρουδιακάκης .................. 50€
Ἰωάννης Πιπεράκης ......................... 2.000 €
Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσοματάδω .1.000€
Ἐνορία Βουκολιῶν ............................... 200€

Παναγίας Παραμυθίας στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἐνορία Κολυμβαρίου ............................ 300€
Ἀνώνυμος .........................................1.500 €
Παν. Ζούμπου .......................................100€
Ἀνώνυμος ..........................................2.000€
Μαρία Κακαουνάκη . ............................. 500€
Ἐμμανουήλ Καστρινάκης, Ἰατρός ......... 500€
Νικόλαος & Σοφία Συννεφοπούλου ..... 500€
Ὄλγα Χορευτάκη ..................................300€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Μονῆς Σελίνου . ... 100€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας Σελίνου . 150€
Δωρεά κ. Ἄννας - Μαρίας Λάτση......... 5.000€
Δωρεά Ἑταιρείας SEKAVAR Α.Ε. Πρακτορεῖα................................................5.000€
Δωρεά Ἱδρύματος Ἰωάννης Σ. Λάτσης.1.500€
Κλέναθη Κασαπάκη, εἰς μνήμην θυγατρός της Ἑλένης ....................................150€
Ἀνώνυμος...........................................2.000€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην
συζύγου, Κωνσταντίνου & θυγατρός της,
Ἑλένης . ................................................130€
Εἰς μνήμην Ἰωάννου Σκουλούδη, ἡ οἰκογένειά του..............................................300€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Εὐτύχιος Κουρσούμης.............................. 60€
Ἄννα Γρηγοράκη...................................100€
Στυλιανός Πετράκης.................................50€

Βοήθησε κι ἐσύ
νά γίνει ἡ ἀγάπη πράξη
Ἀριθ. Λογαρ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου:
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