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Παρθενῶνος Κισάμου

EΠIΣHMO ΔEΛTIO ΤΗΣ EKKΛHΣΙΑΣ KΡHTHΣ

Τό παρόν ἐκδίδεται ἀπό τό ἐπίσημο Δελτίο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης “Ἀπόστολος Τίτος” 

καί διατίθεται δωρεάν

ιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέ-
κνα ἐν Κυρίῳ,
Διατρέξαντες ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ τόν 

δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
φθάσαντες δέ τό σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ, καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς χαρᾶς 
τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ.

Τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει εἰς τόν 
πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῶν Ὀρθοδόξων. Ἑορ-
τάζομεν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον 
κατά τό Ἅγιον Πάσχα καί τήν πασχάλιον περί-
οδον, ἀλλά κάθε Κυριακήν καί εἰς κάθε Θείαν 
Λειτουργίαν, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε ὁλόφωτος 
πανήγυρις. Ἡ χριστιανική ζωή εἰς ὅλας τάς πτυ-
χάς της, εἰς τήν θείαν λατρείαν, εἰς τήν βιοτήν καί 
μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ, ἔχει ἀναστάσιμον 
πνοήν, δονεῖται ἀπό τήν νίκην τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί ἀπό τήν προσδοκί-
αν τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του.

Ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ νά δι-
αχειρισθῇ τόν φόβον καί τό ἀναπόφευκτον τοῦ 
θανάτου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται καθ᾿ 
ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς του καί ὄχι μόνον 
εἰς τό τέλος της. Ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωή του εἶ-
ναι «πορεία πρός τόν θάνατον», ἄνευ ἐλπίδος δι-
αφυγῆς, δέν ὁδηγεῖ εἰς τόν ἐξανθρωπισμόν τῆς 
ἀναστροφῆς του καί εἰς ἐνίσχυσιν τῆς εὐθύνης 
καί τῆς μερίμνης του διά τό παρόν καί τό μέλλον. 
Μᾶλλον, ὁ ἄνθρωπος συρρικνώνεται, ἀποκόπτε-
ται ἀπό τά οὐσιώδη τοῦ βίου, καταλήγει εἰς τόν 
κυνισμόν, τόν μηδενισμόν καί τήν ἀπόγνωσιν, εἰς 
τήν φενάκην τῆς ἀκωλύτου αὐτοπραγματώσεως 
καί εἰς τόν ἀχαρίτωτον εὐδαιμονισμόν τοῦ «φά-
γωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν». 
Ἡ ἐπιστήμη, ἡ κοινωνική καί πολιτική δρᾶσις, 

ἡ οἰκονομική πρόοδος καί ἡ εὐημερία δέν δύ-
νανται νά προσφέρουν διέξοδον. Ὅ,τι εἶναι δη-
μιούργημα τοῦ ἀνθρώπου φέρει τό στίγμα τοῦ 
θανάτου, δέν σώζει, ἀφοῦ καί αὐτό ἔχει ἀνάγκην 
σωτηρίας. Ὁ πόθος τῆς αἰωνιότητος δέν καλύ-
πτεται μέ ἐπίγεια ἀγαθά, δέν ἱκανοποιεῖται μέ 
τήν παράτασιν τῆς ζωῆς μας καί μέ ὑποσχέσεις 
ψευδῶν παραδείσων.

Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει εἰς τόν σύγχρο-
νον λογοκρατούμενον ἄνθρωπον τήν Ἀλήθειαν 
τοῦ σωτηριώδους Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως. 
Δι᾿ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, τό Πάσχα δέν εἶναι 
ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, 
ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς μας ἀναγεννήσεως ἐν 
Χριστῷ Ἀναστάντι, πρόγευσις καί βεβαιότης τῆς 
ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς θείας Οἰκονομί-
ας. Ὁ πιστός γνωρίζει ὅτι ἡ ὑπαρξιακή πληρότης 
εἶναι δῶρον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐν Χριστῷ, 
ἡ ζωή μας μεταμορφώνεται, μετατρέπεται εἰς 
πορείαν πρός τήν θέωσιν. Οἰ χριστιανοί διακρί-
νονται, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ἀπό τούς 

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
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«λοιπούς», τούς «μή ἔχοντας ἐλπίδα» (πρβλ. Α΄ 
Θεσσ. δ΄, 13). Ἐλπίζουν είς Χριστόν, ὁ ὁποῖος εἶ-
ναι, «ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν», «ὁ πρῶτος 
καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν» (Ἀποκ. α΄ 17 – 18).

Ἡ σωτήριος παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν 
ζωήν μας καί ἡ ἐλπίς τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας 
εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμέναι εἰς τήν χριστιανι-
κήν ὕπαρξιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ καί πραγματώνεται 
ὡς δημιουργική καί μεταμορφωτική δύναμις ἐν 
τῷ κόσμῳ. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον, ὅτι πρίν 
ὁ νεωτερικός πολιτισμός κατανοήσῃ καί ἐγκαθι-
δρύσῃ τόν ἄνθρωπον ὡς δημιουργόν τῆς ἱστο-
ρίας, οἱ πιστοί ἐκλήθησαν νά καταστοῦν «Θεοῦ 
συνεργοί» (πρβλ. Α΄ Κορ. γ΄, 9). Ἀποτελεῖ πλήρη 
παρανόησιν τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας 
καί τοῦ κοινωνικοῦ καί φιλανθρώπου ἔργου τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅταν ὑποστηρίζηται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία 
εἶναι ἐσωστρεφής, ἀκοσμική καί ἀδιάφορος διά 
τήν ἱστορίαν καί τόν πολιτισμόν.

Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά,
Τό Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ μεγαλυτέρα 

ἑορτή καί πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀνάστα-
σις εἶναι ὅλη ἡ πίστις, σύνολος ἡ ἐκκλησιαστική 
ζωή, ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ἡ ἀνεξάντλητος πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀντλεῖ καί 
τρέφεται ἡ ἐσχατολογική ὁρμή τῆς ὀρθοδόξου 
βιοτῆς καί μαρτυρίας. Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί ἐκ 
τῆς Ἀναστάσεως γνωρίζομεν οἱ πιστοί τόν αἰώ-
νιον προορισμόν μας, ἀνακαλύπτομεν τό περιε-
χόμενον καί τήν κατεύθυνσιν τῆς ἀποστολῆς μας 
ἐν τῷ κόσμῳ, εὑρίσκομεν τό νόημα καί τήν ἀλή-
θειαν τῆς ἐλευθερίας μας. Ὁ κατελθών ἐν τοῖς 
κατωτάτοις τῆς γῆς καί συντρίψας τάς πύλας 

τοῦ Ἅδου καί τό κράτος τοῦ θανάτου, ἀναδύεται 
ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου καί 
ἁπάσης τῆς κτίσεως. Αὐτό τό δῶρον τῆς ἐλευθε-
ρίας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποδεχθῇ ἐλευθέ-
ρως, ἐντασσόμενος εἰς τήν «κοινότητα τῆς θεώ-
σεως», τήν Ἐκκλησίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ ἐλευθερία 
εἶναι θεμέλιον, ὁδός καί προορισμός. Ἡ χριστο-
δώρητος ἐλευθερία βιοῦται καί ἐκφράζεται ὡς 
«ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ΄, 15), ὡς 
γεγονός κοινωνίας καί ἀλληλεγγύης. «Ὑμεῖς γάρ 
ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί. μόνον μή τήν 
ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς 
ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις» (Γαλ. ε΄, 13). Ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ «ὑπάρχομεν μέ τόν τρόπον τῆς Ἀνα-
στάσεως», ἀφορῶντες εἰς τήν «κοινήν ἀνάστα-
σιν» ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, δοξάζοντες ἐν κα-
θαρᾷ καρδίᾳ τόν Ἀναστάντα καί «ἀνατείλαντα 
πᾶσι τήν ζωήν» Κύριον, τόν Θεόν «μεθ᾿ ἡμῶν» 
καί «ὑπέρ ἡμῶν», τόν ἐπαγγειλάμενον ἔσεσθαι 
μεθ᾿ ἡμῶν μέχρι τερμάτων αἰῶνος, καί ἀναβοῶ-
ντες τόν πασχάλιον πανευφρόσυνον χαιρετι-
σμόν «Χριστός Ἀνέστη!», δεόμεθα τοῦ πανδώρου 
Ποιητοῦ καί Λυτρωτοῦ τοῦ κόσμου, ὅπως καταυ-
γάζῃ τήν ζωήν πάντων ἡμῶν διά τοῦ φωτός τῆς 
πανσωστικῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί χαρίζηται 
τοῖς πᾶσι χαράν πεπληρωμένην καί πάντα τά 
σωτήρια δωρήματα, ἵνα ὑμνῆται καί εὐλογῆται 
τό πανάγιον καί ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ.  

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιθ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

“Οἱ δύο λέξεις «Χριστός Ἀνέστη» ἔγι-
ναν χαιρετισμός, γιατί κάποτε μετέφεραν, 
πραγματικά, μιά βεβαιότητα χαρᾶς. Οἱ 
ἄνθρωποι κοινωνοῦσαν αὐτή τήν βεβαιό-
τητα, συναντιότουσαν καί ἤθελαν αὐτήν 
πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά δηλώσουν. «Χριστός 
Ἀνέστη»: ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, ἄρα δέν 
τελειώνουν ὅλα στό θάνατο. Καί πάνω σέ 
αὐτή τήν προοπτική τῆς ζωῆς πού νικά-
ει τό θάνατο, ἔχτιζαν τήν καθημερινότητα 
τοῦ βίου. Ὄχι γιά νά ψευτοπαρηγορηθοῦν 
μέ φαντασιώσεις, ἀλλά γιατί ἀπό αὐτή τήν 
ἐμπειρική βεβαιότητα ἀντλοῦσαν νόημα 
καί περιεχόμενο καί ἀξίες ζωῆς. Ἄν ὁ Χρι-
στός ἀνέστη, ὁ μύχιος πυρήνας τῆς ὕπαρ-
ξής μας, τό ὑποκείμενο ἤ ἡ προσωπικό-
τητα τοῦ ἀνθρώπου δέν τελειώνει μέ τόν 
βιολογικό θάνατο. Στόν δικό μας τόπο καί 
στή δική μας Ἑλληνική παράδοση, αὐτή ἡ 
πίστη στήν Ἀνάσταση, ἡ ἀναφορά στόν 
ἕνα Θεό, ὄχι τιμωρό καί δικαστή, ἀλλά μα-
νιακό ἐραστή καί Νυμφίο τοῦ ἀνθρώπου, 
ἦταν ὁ ἄξονας πού ὀργάνωνε τή ζωή καί 
τή συνοχή τοῦ κοινωνικοῦ σώματος. Αὐτή 
ἡ πίστη ἔδινε ταυτότητα στόν Ἕλληνα”.

(Χρῆστος Γιανναρᾶς, «Ἐορτολογικά 
Παλινωδούμενα»).

δελφοί μου,
Λαμπροφορεμένη καί πάλι 
ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μας, 
λουσμένη μέσα στό φῶς, τή 

χαρά καί τήν βεβαιότητα τῆς ἀνάστασης 
τῆς ἐλπίδας, τῆς ζωῆς, τῆς πίστης καί τῆς 
ἀγάπης, καλεῖ ὅλους μας, τή μοναδική καί 
ξεχωριστή αὐτή νύχτα τῆς Λαμπρῆς, νά 

ὑπερβοῦμε τό φόβο, τήν ἀμφιβολία, τήν 
ἀπογοήτευση καί τήν ἀπελπισία. Νά δια-
λύσουμε τά σκοτάδια τῆς ἀμφισβήτησης 
καί τῆς ἄρνησης καί νά φωτίσουμε τίς ψυ-
χές καί τίς καρδιές μας, τήν ὕπαρξή μας 
στό σύνολό της, ἀπό τό Ἀνέσπερο Φῶς 
τῆς ζωῆς πού καί πάλι, σέ πεῖσμα τῶν ἀμ-
φισβητιῶν καί ἀρνητῶν Του, ἀνέτειλε ἐκ 
τοῦ Κενοῦ Μνημείου. 

Ἔρχεται νά εὐαγγελιστεῖ στόν ἄνθρω-
πο τό λαμπρό γεγονός τῆς Ἀνάστασης 
τοῦ Χριστοῦ, τό μεγαλύτερο γεγονός μέσα 
στήν Ἱστορία, τό γεγονός πού διαφορο-
ποιεῖ τό Χριστιανισμό ἀπό ὁποιαδήποτε 
ἄλλη θρησκεία. Καί τοῦτο γιατί ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀνανέωση τῆς ἀν-
θρώπινης φύσης, ἡ ἀνάπλαση τοῦ ἀνθρω-
πίνου γένους, ἡ βίωση στό ἱστορικό παρόν 
τῆς ἐσχατολογικῆς κατάστασης τοῦ ἀν-
θρώπου, πού εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, ἡ χαρά, ἡ 
δόξα, πού ἔχει καταργήσει τόν θάνατο καί 
τήν φθορά. 

Στίς μέρες μας, ἴσως ὅσο ποτέ ἄλλο-
τε, ὁ ἄνθρωπος προσδοκᾶ μιά κοινωνική 
ἐπανάσταση, ἡ ὁποία θά τόν βγάλει ἀπό 
τά καθημερινά ἀσφυκτικά ἀδιέξοδά του 
καί θά τόν ἀνορθώσει σέ μιά κατάστα-
ση λυτρωτική καί σωτήρια. Σ’ αὐτήν τήν 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΠΑΣΧΑ 
(2/2019)

Ἀ



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος 64 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2019 .... 3938 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος 64 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2019

«Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» καί σπρώχνει ἀδιάκοπα 
τόν ἄνθρωπο σέ ἀνανέωση καί τελείωση, εἶναι 
ἀπό τή φύση του μιά ἀκατάπαυστη καί οὐσιαστι-
κή ἐπανάσταση.

Ὁ Χριστιανισμός ἔχει μεγάλες ἀναπλα-
στικές δυνάμεις καί μεγάλους ὁραματισμούς 
(Ἐσχατολογία), πού θά χρειαστοῦνε στήν οἰκο-
δομή τοῦ νέου παγκόσμιου ἀνθρώπου καί τοῦ 
νέου παγκόσμιου πολιτισμοῦ, πού ἐλπίζουμε 
πώς θά εἶναι ὁ μελλούμενος ἄνθρωπος καί ὁ 
μελλούμενος πολιτισμός, ἐάν δέν αὐτοκτονή-
σουμε μ’ ἕναν πυρηνικό πόλεμο.

Οἱ σημερινοί ὅμως χριστιανοί καλούμαστε 
ν’ ἀνακαλύψουμε αὐτές τίς ἀναπλαστικές δυνά-
μεις τοῦ Εὐαγγελίου, γιά τίς ὁποῖες ὁ Εὐαγγελι-
στής Ἰωάννης λέγει ὅτι εἶναι «ρήματα τῆς αἰω-
νίου ζωῆς» (Ἰωάν. 6,68), καί νά τίς δώσουμε 
ἐλπίδα στό φόβο καί τήν ἀγωνία τοῦ σημερινοῦ 
ἀνθρώπου.

Ὁ μεγάλος χριστιανός φιλόσοφος Νικόλα-
ος Μπερντιάεφ στό βιβλίο του, «Τό πεπρωμένο 
τοῦ ἀνθρώπου στό σύγχρονο κόσμο», γράφει: 
«Μιά νέα χριστιανική πραγματικότητα θά πρέπει 
νά φανερωθεῖ στόν κόσμο μας. Καί ἀπό αὐτήν 
καί τήν ἐξέλιξή της θά ἐξαρτηθεῖ τό πεπρωμέ-
νο τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Ἡ πραγμα-
τικότητα αὐτή δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀφηρημένη 
κι οὔτε νά ἐκπροσωπεῖ μιά ἀπομάκρυνση ἀπ’ 
τόν κόσμο καί τήν ἀνθρωπότητα. Ὁ ἄνθρωπος 
τῆς νέας πραγματικότητας δέν θά καταριέται τόν 
κόσμο οὔτε θά περιφρονεῖ καί θά ἀναθεματίζει 
τούς εἰδωλολάτρες. Θά συμμετέχει στά βάσανα 
τοῦ κόσμου, θά ὑπομένει τήν ἀνθρώπινη τρα-
γωδία, ἀναζητώντας νά προσφέρει τό στοιχεῖο 
τῆς πνευματικῆς λύτρωσης σέ ὅλες τίς περιοχές 
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Γιά τό χριστιανισμό ὅμως 
ἡ πορεία αὐτή δέν εἶναι ἀποκλειστικά ἀνθρώπι-

προσδοκία καί λαχτάρα τῶν ἀνθρωπίνων 
κοινωνιῶν, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔρχε-
ται, γιά μιά ἀκόμη φορά, νά καλέσει τόν 
ἄνθρωπο στή συνειδητοποίηση τῆς μόνης 
ἀληθινῆς ἐπανάστασης, αὐτῆς πού θά τόν 
ἀποκαταστήσει πραγματικά στό κάλλος 
καί τό ὕψος πού τοῦ ἁρμόζει, στή χαρά καί 
τή δόξα, γιά τά ὁποῖα ἔχει πλασθεῖ, γιά νά 
ἀπολαμβάνει αἰωνίως, δίχως τό φόβο τῆς 
ἐπισκιάσης ἤ τῆς κλοπῆς.

Ἀνάσταση: Ἡ πρόσκληση σέ ἕνα δεῖ-
πνο μέ νέο οἶνο, στό ὁποῖο μπορεῖ νά γευ-
θεῖ κανείς, ἀπό ἄφθαρτη καί ἀστείρευτη 
πηγή, τήν αἰώνια ζωή. Ἀνάσταση, δηλαδή 
νίκη. Νίκη τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι σέ κάθε 
ἰδεολογία πού προσπαθεῖ νά τόν περιορί-
σει στά στενά ὅρια τῆς ὕλης ἤ τῆς ψυχρῆς 
λογικῆς, στά ὅρια μιᾶς ζωῆς πού ἀφήνει 
τόν ἄνθρωπο χωρίς πνευματικό περιεχό-
μενο καί χωρίς ἐλπίδα. 

Ἀνάσταση: ἀντίσταση καί ἐπανάστα-
ση σέ κάθε τί πού ἔρχεται νά ὑποδουλώσει 
τήν ψυχή καί τό πνεῦμα, στερώντας τήν 
ἐλευθερία τῆς κοινωνίας μέ τήν Παναγάπη 
πού εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του. 
Ἀνάσταση: στάση ἐλπιδοφόρα ἀπέναντι 
στή ζωή. 

Ἀνάσταση: πίστη ὅτι ἀξίζει νά ἀγω-
νιστοῦμε  γιά ἰδανικά, ἀρχές καί ἀξίες, δί-
νοντας διέξοδο καί φῶς στά ἀδιέξοδα τῆς 

ζωῆς καί τῆς κοινωνίας. 
Ἀνάσταση: πέρασμα ἀπό τήν ἀπελ-

πισία, τόν ἐνδοτισμό καί τήν μοιρολατρία 
στήν ἐλευθερία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί τήν 
πνευματική ὡριμότητα. 

Ἀνάσταση: ἀνοιχτές πύλες τοῦ Παρα-
δείσου. 

Ἀνάσταση: βεβαιότητα γιά τό ξεκίνη-
μα μιᾶς νέας ζωῆς, γιά καινότητα κτίσεως. 

Ἀνάσταση: ἔκφραση καί στάση ζωῆς. 
Ἀνάσταση, σημαίνει τελικά  ὅτι μπο-

ροῦμε νά ἐλπίζουμε  στά ἱερά καί τά ὅσια  
τοῦ Γένους καί τῆς Φυλῆς μας, στήν «μα-
γιά», ὅπως τόσο εὔστοχα σημειώνει  καί ὁ 
Μακρυγιάννης στά «Ἀπομνημονεύματά» 
του. Στήν πίστη δηλαδή πού αἰῶνες τώρα 
τρέφει τό δένδρο τῆς Ρωμιοσύνης καί δίδει 
ταυτότητα στόν Ἕλληνα.  

Αὐτή τήν πίστη, αὐτή τήν χαρά καί 
αὐτή τήν βεβαιότητα, πού ἀποτελεῖ τήν 
ἐλπίδα, τή δύναμη, καί τήν μοναδική διέ-
ξοδο στίς δυσκολίες καί τά ποικίλα ἀδιέ-
ξοδά μας, ἄς ἀναστήσουμε καί πάλι εἰς τήν 
ζωή καί τήν καθημερινότητα τοῦ βίου μας. 
Γιά νά μεταμορφωθεῖ  ἡ ζωή μας σέ ἕνα 
αἰώνιο Πάσχα. Γιά νά ἀνθίσει καί πάλι τό 
χαμόγελο, ἡ χαρά καί ἡ ὀμορφιά στήν ζωή 
μας. Γιά νά γίνει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ κοινή μας Ἀνάσταση!

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί!

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

να παλιό θρησκειολογικό γνωμικό λέ-
γει: «Ὅταν γεννᾶται  ἕνας Θεός, γεν-
νᾶται καί ἕνας πολιτισμός. Κι ὅταν 
πεθαίνει ἕνας Θεός, πεθαίνει κι  ἕνας 
πολιτισμός».

Καί ἡ ἐποχή μας, πού μιλάει ἀδιάκοπα γιά 
τό θάνατο τοῦ Θεοῦ, ἐπιβεβαιώνει καί τό θάνατο 
τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ὡστόσο, οἱ θρησκεῖες, πού 
πέρα ἀπό ὁποιαδήποτε ὑπερφυσική Ἀποκάλυ-
ψη, κρύβουν τήν αἰώνια μεταφυσική ροπή τοῦ 
ἀνθρώπου, δηλαδή τόν ἄγνωστο δυναμισμό του, 
παρουσιάζουν στήν ἐποχή μας ἀναγεννητικές τά-
σεις.

Ὁ Χριστιανισμός ἰδιαίτερα, πού μιλάει γιά 
Σταύρωση καί Ἀνάσταση, γιά «ἐσωτερική ἀναγέν-
νηση», γιά «καινή κτίση», (Β΄ Κορινθ. 5,17) καί 

Ὁ ρόλος τῶν θρησκειῶν 
στήν Ἐπανάσταση τῶν Συνειδήσεων

Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου κυροῦ ΕἰρηναίουἝ



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος 64 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2019 .... 4140 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος 64 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2019

λόφωτη καί λαμπροφορεμένη καί 
πάλι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πλημ-
μύρισε ἀπό τό Ἀνέσπερο Φῶς, πού 

ἀνέτειλε ἐκ τοῦ Κενοῦ Μνημείου. Τό φῶς τῆς 
ἐλπίδος, τῆς χαρᾶς, τῆς ζωῆς καί τῆς ἀλήθειας. 
Τό φῶς πού αἰῶνες τώρα ζεσταίνει, παρηγο-
ρεῖ, χαροποιεῖ καί ἀναπαύει τίς ψυχές καί τίς 
καρδιές τῶν ἑκατομμύριων ἀνά τήν οἰκουμέ-
νη παιδιῶν τοῦ Πατρός τῶν Φώτων. Τό Ἅγιο 
Φῶς, πού ἀνασταίνει ἐλπίδες, προσδοκίες, 
ὄνειρα καί ὁράματα, πού φωτίζει τόν δρόμο 
πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἑκατομμύρια 
πιστῶν ἀνά τήν οἰκουμένη προσμένουν τό 
Μεγάλο Σάββατο κάθε Μ. Σαρακοστή γιά νά 
βιώσουν καί κοινωνήσουν τῆς μεγάλης αὐτῆς 
πνευματικῆς, μυστικῆς χαρᾶς. Τῆς ἁφῆς καί 
τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου Φωτός. Αἰῶνες τώρα 
ὁ Τάφος τοῦ Χριστοῦ χαρίζει ζωή καί φῶς στά 
ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο.

Μέ εἰδικές πτήσεις μεταφέρεται σέ πολλές 
χῶρες: Κύπρο, Ρουμανία, κ.ἀ. Στήν Πατρί-
δα μας, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία μετα-
φορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, 
ὑπῆρξε «ἐμπλοκή», ὅπως ἀνέφεραν εἰδικοί 
καί ἐντεταλμένοι καί ἐνημερωθήκαμε ἀπό 
σχετικές δηλώσεις, ὡς ἐπίσης καί ἀπό τά 
Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Τό πρωΐ τοῦ 
Μεγάλου Σαββάτου, ξαφνικά καί χωρίς καμία 
ἐνημέρωση - συνεννόηση μέ τήν Ἐκκλησία, 
οἱ ἁρμόδιοι ἀποφάσισαν νά ἀλλάξουν τό ἀε-
ροδρόμιο ἄφιξης τοῦ ἀεροσκάφους πού θά 
μετέφερε τό Ἅγιο Φῶς καί ἀντί τοῦ διεθνοῦς 
ἀεροδρομίου τῶν Ἀθηνῶν «Ἐλευθέριος Βε-
νιζέλος», ἀποφασίστηκε τό ἀεροσκάφος νά 
προσγειωθεῖ στό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο 
τῆς Ἐλευσίνας. Ὄχι γιατί δέν ἐπέτρεπαν οἱ 
καιρικές συνθῆκες, ἀλλά μέ «ἐντολή ἄνω-
θεν», σύμφωνα μέ ὅσα ἔχουν δημοσιοποιη-
θεῖ, καθώς οἱ ἁρμόδιοι καί ἐντεταλμένοι τῆς 
Πολιτείας δήλωναν ὅτι «δέν γνωρίζουν τούς 
λόγους ἀλλαγῆς τοῦ σχεδίου, καί πώς πρό-
κειται γιά ἄνωθεν ἐντολή». Τό γεγονός αὐτό 
προκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ ἐπιχώριου 
Μητροπολίτη ὅπου ἐκκλησιαστικά ὑπάγεται 
τό ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος  Βενιζέλος», ὁ 
ὁποῖος ἐνῶ ἦταν ἕτοιμος νά ἐπιβιβαστεῖ εἰς 

τό ἀεροσκάφος πού θά ταξίδευε Ἱεροσόλυμα 
γιά νά μεταφέρει τό Ἅγιο Φῶς, διαμαρτυρό-
μενος γιά τήν ξαφνική αὐτή καί ἄνευ ἐξηγή-
σεως ἀλλαγή, ἀρνήθηκε νά ἐπιβιβαστεῖ, μι-
λώντας σέ μέσο ἐκκλησιαστικῆς ἐνημέρωσης 
γιά «περιφρόνηση καί ἐμπαιγμό τῆς Ἐκκλη-
σίας». «Ποιός κοινός νοῦς μπορεῖ νά τό κατα-
λάβει; Θέλουν νά ὑποβαθμίσουν τό γεγονός 
μέ αὐτόν τόν τρόπο. Τό θεωρῶ ἐμπαιγμό τῆς 
Ἐκκλησίας καί δέν πῆγα, γύρισα πίσω», δή-
λωσε σέ ἄλλο μέσο ἐνημερώσεως. Ὁ δέ Μη-
τροπολίτης στήν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία 
τοῦ ὁποίου ὑπάγεται τό στρατιωτικό ἀεροδρό-
μιο τῆς Ἐλευσίνας, ποτέ καί ἀπό κανένα δέν 
ἐνημερώθηκε γιά τό γεγονός τῆς ἀλλαγῆς 
αὐτῆς: «Ἐκπλήσσομαι καί ἀπορῶ. Μένω ἐνε-
ός», δήλωσε. Ἀποτέλεσμα: Γιά πρώτη φορά 
στήν ἱστορία μεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτός 
στήν Πατρίδα μας, νά μήν ὑπάρξει οὐδείς ἐκ-
πρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οὔτε 
στήν ἀποστολή, οὔτε στήν ὑποδοχή! Μέχρι 
τίς 12 τό μεσημέρι τοῦ Μ. Σαββάτου νά μήν 
ἔχουν ἐνημερωθεῖ τά 15 καί πλέον ποῦλμαν 
καί τά πάνω ἀπό 120 αὐτοκίνητα πού, μέ εἰδι-
κή ἄδεια εἰσόδου, θά μετέφεραν κόσμο πού 
θά μετεῖχε στήν τελετή ἀφίξεως τοῦ Ἁγίου 
Φωτός, ἀλλά καί θά ἔπαιρνε τό Ἅγιο Φῶς γιά 
νά τό μεταφέρει σέ πλῆθος Ἱ. Μητροπόλεων 
καί Ἐνοριῶν τῆς Πατρίδας μας. 

Οἱ νέες ἐντολές ἦταν τό ἀεροσκάφος νά 
προσγειωθεῖ στό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο τῆς 
Ἐλευσίνας καί ἀπό ἐκεῖ μέ ἑλικόπτερο νά με-
ταφερθεῖ στό ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενι-
ζέλος», ὅπου θά περίμεναν ἐκπρόσωποι τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, τῶν Δωδεκανήσων καί Ἱ. 
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
γιά νά ἐπιβιβαστοῦν στήν συνέχεια σέ πτή-
σεις, μεταφέροντας τό Ἅγιο Φῶς σέ ὅλα τά 
μέρη τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Ὅμως τό 
ἑλικόπτερο ποτέ δέν ἀπογειώθηκε ἀπό τήν 
Ἐλευσίνα καθώς, σύμφωνα μέ ὅσα δημοσι-
οποιήθηκαν, ἀφοῦ κανένα γραπτό - ἐπίσημο 
ἔγγραφο περί ὅλων αὐτῶν δέν ἐστάλη που-

Παγανισμός τό Ἅγιο Φῶς; 
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου

νη. Εἶναι πορεία στό Χριστό καί μέσα στό σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ, (Ἐκκλησία), ὅπου μπορεῖ ὁ ἄν-
θρωπος νά βρεῖ τή σωτηρία του».

Ἀναφέραμε ἐπίσης τή μαρτυρία του καθο-
λικοῦ Τέγιαρ-ντέ-Σαρντέν, ἀπό τό Βιβλίο του 
«Ἀνθρώπινο φαινόμενο» (1955), «Χωρίς μιά 
συγκλίνουσα προοπτική τοῦ κόσμου, τοῦ ὁποί-
ου ὁ χριστιανικός τύπος εἶναι παράδειγμα, τό 
οἰκοδόμημα πού ὑψώθηκε ἀπό τήν ἀνθρώπινη 
ἐνέργεια, θά κινδύνευε νά καταρρεύσει, διότι 
δέν ἔχει κλειδί στόν τροῦλλο. Ἄλλοτε φαινόταν 
ὅτι ὑπῆρχαν δυό μόνο στάσεις δυνατές γιά τόν 
ἄνθρωπο. Νά ἀγαπᾶ τόν οὐρανό ἤ νά ἀγαπᾶ τή 
γῆ. Στό νέο διάστημα στό σημερινό δηλ. κόσμο 
ἕνας τρίτος δρόμος ἀποκαλύπτεται: Νά πηγαίνει 
κανείς στόν οὐρανό διαμέσου τῆς  γῆς». Συμπε-
ρασματικά, λέγει ὁ Σαρντέν: «γιά νά συζεύξου-
με τή νέα καμπύλη τῶν καιρῶν, ὁ χριστιανισμός 
ὁδηγεῖται νά ἀποκαλύψει κάτω ἀπό τό Θεό τίς 
ἀξίες τοῦ κόσμου, ἐνῶ ὁ ἀνθρωπισμός ὁδηγεῖται 
ν’ ἀποκαλύψει πάνω ἀπό τόν κόσμο τή θέση τοῦ 
Θεοῦ. Δυό κινήσεις ἀντίστροφες καί ἀλληλοσυ-
μπληρωματικές ἤ, μέ ἄλλα λόγια, δυό ὄψεις ἑνός 
καί τοῦ αὐτοῦ γεγονότος, πού δείχνουν ἴσως γιά 
τήν ἀνθρωπότητα τήν ἀρχή μιᾶς νέας ἐποχῆς». 
[...]

Κἀνοντας τήν ὁμιλία αὐτή, δέν ἤθελα ἁπλώς 
νά σᾶς πῶ τί λένε οἱ σοφοί τοῦ κόσμου γιά τήν 
κρίση πού περιγράψαμε. Γιατί τά φαινόμενα τῆς 
κρίσης αὐτῆς τά ἔχουμε καθημερινῶς, ὄχι μόνο 
στή Δύση καί τήν Ἀνατολή. Τά ἔχουμε καθη-
μερινῶς καί στόν τόπο μας, στό σπίτι μας. Τά 
διαβάζουμε στίς ἐφημερίδες, τά βλέπουμε στήν 
τηλεόραση, στό δρόμο, στήν πόλη, στό χωριό, 
παντοῦ, στίς σχέσεις διαφόρων κοινωνικῶν ὁμά-
δων, γονέων - παιδιῶν, μαθητῶν - διδασκάλων, 
καί εὐρύτερα στίς σχέσεις λαῶν - κρατῶν, στήν 
διεθνή, δηλαδή, συμπεριφορά.

«Ὅταν διαβάζω ἐφημερίδες», λέγει ὁ Ο. 
Κλεμάν, «εἶναι σάν νά διαβάζω τήν ἀποκάλυψη 
πού περιγράφει τέρατα καί σημεῖα».

Μέ τήν ὁμιλία μου αὐτή ἤθελα καί γώ, 
σάν χριστιανός καί σάν Ἐπίσκοπος ἰδιαίτερα, 

νά πάρω τή θέση μου καί νά δώσω τή μαρτυ-
ρία μου, στήν κρίσιμη αὐτή ὥρα πού ζοῦμε. Ζῶ 
καί ἐγώ καθημερινά τήν ἀγωνία τοῦ τόπου μας 
καί τοῦ λαοῦ μας, ἀναλογίζομαι τό παρελθόν καί 
τό μέλλον τοῦ κόσμου, ἀλλά καί τοῦ τόπου μου, 
καί αἰσθάνομαι τό χρέος νά μιλήσω προφητικά, 
δηλαδή μέ εἰλικρίνεια καί παρρησία. Σέβομαι 
τίς προσπάθειες καί τούς προγραμματισμούς 
τῶν πολιτικῶν, τῶν οἰκονομολόγων καί τῶν τε-
χνολόγων τῆς χώρας μας, πού ὑπόσχονται καί 
ἐπιχειροῦν νά ἑτοίμασουν ἕνα καλύτερο μέλλον 
στόν τόπο μας. Ἀναγνωρίζω τό ρόλο καί τό δυ-
ναμισμό θετικό ἤ ἀρνητικό πού παίζουν οἱ οίκο-
νομικές συνθῆκες καί γενικότερα οἱ κοινωνικές 
δομές  στή ζωή τῶν ἀτόμων, τῶν λαῶν καί τῶν 
πολιτισμῶν. Ὅμως ἡ ἐλεύθερη προσωπικότητα 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐκείνη πού ἔχει, πρέπει νά 
ἔχει, τόν ἔσχατο λόγο στήν ἐκλογή τοῦ «καλοῦ» 
ἤ τοῦ «κακοῦ», τῆς ζωῆς ἤ τοῦ θανάτου.

Ὅπως φάνηκε ἀπό τά προηγούμενα, ζοῦμε 
στήν ἐποχή «μιᾶς ἐξαρθρωμένης προσωπικότη-
τας τοῦ ἀνθρώπου» (Ε.Monnier). Μέ μιά ἐξαρ-
θρωμένη ὅμως καί χαοτική προσωπικότητα δέν 
μποροῦμε νά ἀρθρώσουμε Κοινωνία Ἐλευθε-
ρίας, Ἀγάπης καί Εἰρήνης, πού τόσο τή ζητοῦμε 
σήμερα.

Σταθερή μου πεποίθηση εἶναι πώς ἡ ση-
μερινή κρίση τοῦ κόσμου δέν θά ὑπερνικηθεῖ 
μόνο μέ πολιτικές - οἰκονομικές ἀλλαγές, ἀλλά 
πώς χρειάζεται μιά βαθιά πνευματική ἀλλαγή, 
μιά θεμελιακή ἐπανοικοδόμηση καί ἀποκατάστα-
ση τοῦ ἀνθρώπου πού, θεϊκός καί δαιμονικός, 
κτίζει καί γκρεμίζει τά ἔργα του καί τούς πολιτι-
σμούς του.

Μέ τήν πεποίθηση αὐτή, ἀπευθύνω στόν 
τόπο μας καί τό λαό μας τό μήνυμα μου «Ἐπα-
νάσταση τῶν Συνειδήσεων», σάν ἀφύπνιση, σάν 
ἐγερτήριο ψυχῶν καί συνειδήσεων. Σάν ἐγερτή-
ριο γιά νά σημάνουν οἱ ψυχές, νά ἀναστηλωθοῦν 
οἱ συνειδήσεις καί ἀπό τούς τάφους τῆς ἀγωνίας 
καί τῆς φθορᾶς πού μᾶς κατέχει σήμερα, ν’ ἀνα-
στηθεῖ ἡ ἐλπίδα γιά ἕνα καινούργιο ἄνθρωπο, 
γιά ἕνα καινούργιο κόσμο.

Ἀπό τό βιβλίο «Ἐπανάσταση τῶν Συνειδήσεων», Χανιά, 2018

Ὁ
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αταλήγοντας τόν 18ον ψαλμόν του ὁ Δαβίδ 
θά πεῖ καί τά ἑξῆς στόν Θεόν: «Καί ἕσονται 
εἰς εὐδοκίαν τά λόγια τοῦ στόματός μου καί 

ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου ἐνώπιόν σου διά παντός, 
Κύριε».

Διαβάζοντας τά λόγια αὐτά τοῦ θεοφώτιστου 
Δαβίδ, ἦλθαν στήν μνήμη μου καί τά παρόμοια πού 
λέγει στόν 48ον ψαλμόν: «Τό στόμα μου λαλήσει σο-
φίαν καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν».

Στέπτομαι στά δυό αὐτά κομμάτια καί ὑπογραμ-
μίζω  τήν φράση: «καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου». Τό 
ἴδιο συλλογιέμαι ὅταν σέ ἱερές Ἀκολουθίες, ψάλλω ἤ 
τίς ἀκούω.

Σκέπτομαι, λοιπόν, τί θέλουν νά ποῦν, καί μά-
λιστα τί θέλω νά πῶ κι ἐγώ ψάλλοντάς τις. Αὐτές τίς 
σκέψεις μου θά ἤθελα νά μεταφέρω καί στούς ἀγαπη-
τούς μου ἀναγνῶστες  μέ τό γραφτό μου αὐτό:

Ὅταν λέμε  ἡ «μελέτη τῆς καρδίας μου» ἐννο-
οῦμε τίς σκέψεις, τίς ἐπιθυμίες καί τούς πόθους τῆς 
καρδιᾶς μας. Εἶναι ὁ ἀργαλειός καί τό βιβλίο τῆς καρ-
διᾶς μας: Ὅ,τι ὑφαίνομε στόν ἀργαλειό τῆς καρδιᾶς 
μας καί ὅ,τι γράφομε ἤ διαβάζομε στό βιβλίο της. Εἶ-
ναι ὁ θάλαμος, ὅπου ἐπεξεργαζόμαστε τίς φωτογρα-
φίες πού παίρνομε ἀπό τήν καθημερινή ζωή. Εἶναι 
ἡ ἐσωτερική, ἡ μυστική ὄψις τῆς ζωῆς μας. Εἶναι τό 
ἄβατο καί ὁ βωμός τῆς ὑπάρξεώς μας. Εἶναι ἡ μυστι-
κή ἑστία τοῦ θείου πυρός, ὅπως θά πεῖ πάλι ὁ Δαβίδ: 
«ἐν τῇ μελέτῃ τῆς καρδίας μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» 
(Ψαλμ. 38,3).

Μέ λίγα λόγια: «ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου», εἶ-
ναι ἡ θεία Λειτουργία τῆς καρδιᾶς μας. Ὅταν μπαίνο-
με στό ἄβατο αὐτό, εἶναι σάν νά λειτουργοῦμε στόν 
βωμό τῆς ὑπάρξεως μας…

Γιά νά ἀνάψει ἡ μυστική ἑστία τοῦ θείου φωτός, 
πού μόλις ἀναφέραμε πιό πάνω «ἡ μελέτη τῆς καρ-
δίας» δηλαδή, χρειάζεται ἕνας λόγος ἀπό τήν Ἁγία 
Γραφή. Μιά λέξις ἀπό μιά ὁμιλία, ἀπό μιά συζήτηση, 
ἀπό ἕνα ἔντυπο. Ἕνας λόγος μπορεῖ νά ἀνάψει πυρ-
καγιά σέ μιά ψυχή. Μπορεῖ νά δώσει κίνηση σέ μιά 
ὕπαρξη καί νά τήν ὁδηγήσει πολύ μακριά καί πολύ 
ψηλά: στόν οὐρανό.

Καί νά ἀναφέρομε ἕνα παράδειγμα, ἀπό τά τόσα 
καί τόσα, τόν Ἅγιον Ἀντώνιον, ὁ ὁποῖος ἦταν 20 
ἐτῶν ὅταν ἄκουσε στόν ναόν  τόν  Εὐαγγελικόν λό-
γον: «Εἰ θέλεις  τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησον  πάντα 
τά ὑπάρχοντά σου καί δός πτωχοῖς καί δεῦρο ἀκο-
λούθει μοι» (Ματθ. 19,21).

Καί ὁ λόγος αὐτός ἄναψε μέσα του τή φωτιά τοῦ 
Θεοῦ, πού ἔθεσε τήν ὕπαρξή του στήν κατακόρυφη 
κίνηση τῆς ἀφιερώσεώς του στόν Θεόν καί τόν ἔκα-

νε Μέγα!
Ἕνα ἄλλο ἀντικείμενο τῆς «μελέτης τῆς καρ-

δίας» εἶναι νά βλέπει τόν Θεόν καί τά δημιουργή-
ματά του. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ρωτάει: «Γιατί ἔγινε ὁ 
ἄνθρωπος;» καί ἀπαντάει ὁ ἴδιος: «γιά νά βλέπει τά 
δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καί κατανοώντας τα, νά 
θεᾶται τόν ἴδιο τόν Δημιουργό καί νά τόν δοξάζει 
πού ἔφτιαξε ὅλα αὐτά γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου» (Φι-
λοκαλία, Α΄ τομ., σελ. 11).

Δυστυχῶς ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, καί μάλιστα 
τοῦ ἀστικοῦ κέντρου πού ζεῖ ἀνάμεσα στούς τοίχους, 
στίς μηχανές καί στήν ἄσφαλτο, βρίσκεται συνεχῶς 
ἀνάμεσα στά ἔργα τῶν χειρῶν του καί ἑπομένως μέσα 
στόν καθρέπτη τῶν ἔργων του δέν βλέπει παρά μό-
νον τόν… ἑαυτόν του.

Ὡστόσο μπορεῖ καί ὁ ἀστικός αὐτός ἄνθρωπος 
νά μελετᾶ ἐμμέσως τά ἔργα τοῦ Δημιουργοῦ του, διό-
τι πίσω ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τά δημιουργήματά του, 
κρύβεται «ἡ δεξιά τοῦ Ὑψίστου» (Ψαλμ. 76,10), πού 
ἀλλοιώνει τόν κόσμον πρός τό καλύτερο. Πρός τόν 
ἀληθινό πολιτισμό. 

Περιττεύει νά ἐπαναλάβομε ὅτι στήν καθημερι-
νή «μελέτη τῆς καρδίας» εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πού 
παραπάνω εἴπαμε, ἀναφέραντες καί τό παράδειγμα 
τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου. Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας δέν φθάνει 
γιά νά ἐπεξεργασθοῦμε, νά κατανοήσομε καί νά ἀξιο-
ποιήσομε ἕνα πρός ἕνα τά πολύτιμα διαμάντα καί τά 
ὄμορφα μαργαριτάρια του.

Ἕνας λόγος τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά μᾶς ἐμπνεύ-
σει μιά ὁλόκληρη ἡμέρα. Νά μᾶς ὁδηγήσει μιά ὁλό-
κληρη ἑβδομάδα. Νά μᾶς σφραγίσει ὁλόκληρη τή 
ζωή.

Μά καί ὁλόκληρη ἡ ζωή μπορεῖ, καί  πρέπει, 
νά   γίνει ἡ «μελέτη τῆς καρδίας» μας. Γεγονότα, πε-
ριπέτειες τῆς ζωῆς, περιστατικά προσωπικά, ἱστορίες 
δικές μας καί τῶν ἄλλων, λάθη καί πάθη ἀνθρώπινα, 
εἰδήσεις καί πληροφορίες ἀπό ὅλη τήν ὑδρόγειο, καί 
ἄλλα πολλά, εἶναι τά γεγονότα τῆς ἐπικαιρότητος, 
πού σάν κάρβουνα μποροῦν νά ἀνάβουν τήν φωτιά 
τοῦ πνευματικοῦ στοχασμοῦ καί τῆς ἐσωτερικῆς θε-
ωρίας.

Θά πρέπει νά μάθομε νά μελετοῦμε τήν καθη-
μερινή «ἐφημερίδα» μέ τόν φακό τῆς πίστεως καί τῆς 
ἀγάπης. Βεβαίως, αὐτή ἡ μελέτη μας δέν εἶναι εὔκο-
λη. Χρειαζόμαστε τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα «Πύρωσον 
τήν καρδίαν μου, Κύριε» (Ψαλμ. 25,2).

Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου
Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου,

Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου

Ἡ  μ ε λ έ τ η  μ α ς
θενά καί ἀπό κανένα, κανένα ἑλικόπτερο, 
λοιπόν, δέν μετέφερε τό Ἅγιο Φῶς. Εἶχε νυ-
χτώσει λέει καί δέν πετοῦν νύχτα ἑλικόπτερα. 
Τό Ἅγιο Φῶς, τελικῶς, μεταφέρθηκε ὁδικῶς 
ἀπό τήν Ἐλευσίνα στό «Ἐλευθέριος Βενι-
ζέλος», προκαλώντας τραγικές καί μεγάλες 
καθυστερήσεις, ὧρες ἀναμονῆς καί, σέ κά-
ποια μέρη τῆς Πατρίδας μας, προφανῶς δέν 
ἔφτασε ἀφοῦ τά δρομολόγια θά ἔπρεπε νά 
ἐκτελεστοῦν καί οἱ πτήσεις δέν μποροῦσαν 
νά ἔχουν τόσες πολύωρες καθυστερήσεις. 

Μετά ἀπό ὅλη αὐτή τήν ἀναστάτωση, τα-
λαιπωρία, καί διαμαρτυρία, πού προκάλεσε 
ἡ, ὡς μή ὄφειλε, ξαφνική αὐτή ἀλλαγή, εὔλο-
γα γεννῶνται πολλά ἐρωτήματα καί θέματα 
τά ὁποῖα, πιστεύουμε, θά πρέπει νά ἀπαντη-
θοῦν. 

1ον. Εἶναι γεγονός ὅτι δόθηκε «ἄνωθεν 
ἐντολή» γιά αὐτή τήν ἀλλαγή; 

2ον. Ἐάν ναί, τότε ποιός καί ἀπό ποιόν - 
ποιούς, δόθηκε; 

3ον. Ἐάν ὄχι, τότε τί προκάλεσε αὐτή τήν 
ξαφνική ἀλλαγή; 

4ον. Γιατί δέν ὑπῆρξε ἔγκαιρη ἐνημέρωση 
τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς; 

5ον. Ὑπάρχει σκοπιμότητα  ἤ ἦταν συγκυ-
ρία ἀτυχῶν καί λανθασμένων, ὀργανωτικῶν 
θεμάτων; 

6ον. Ἔχει σχέση τό γεγονός αὐτό μέ τίς 
κατά καιρούς δηλώσεις κάποιων, οἱ ὁποῖοι 
ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ τελετές ἀφίξεως τοῦ Ἁγίου 
Φωτός ἀποτελοῦν «κατάλοιπο παγανιστικῆς 
περιόδου» καί θά πρέπει νά καταργηθοῦν;  

7ον. Πῶς ἐξηγεῖται οἱ θιασῶτες αὐτῶν τῶν 
θεωριῶν νά ζητοῦν «πρωτοκαθεδρίες» πάνω 
στίς ἐξέδρες τό βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου καί 
νά εἶναι οἱ πρῶτοι πού ἀνάβουν τίς λαμπάδες 
τους ἀπό τό… «κατάλοιπο τῆς παγανιστικῆς 
περιόδου»; Μήπως ἡ συμπεριφορά αὐτή λέ-
γεται ὑποκρισία; 

8ον. Εἶναι «παγανιστής» ὁ Ἑλληνικός 
λαός, ὁ ὁποῖος βαθιά πιστεύει καί ἔντονα 
ἐξέφρασε τήν πίστη του τίς ἅγιες αὐτές ἡμέ-
ρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας; 

9ον Τά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων Ὀρθο-
δόξων ἀνά τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια, πού κα-
τέκλυσαν τίς Ἐκκλησίες, πλημμύρισαν τούς 

δρόμους καί τίς πλατεῖες στίς περιφορές τῶν 
Ἐπιταφίων, στήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως, οἱ 
χιλιάδες νέοι πού ἐπίμονα ἤθελαν νά σηκώ-
σουν στούς ὤμους τους τό νεκρό Ἰησοῦ, λι-
τανεύοντας σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλληνικῆς γῆς 
τήν πίστη καί εὐσέβεια τῶν προγόνων τους 
καί δηλώνοντας τήν ταυτότητά τους, εἶναι πα-
γανιστές; 

10ον. Ἡ Ἐκκλησία, κάνοντας τήν αὐτο-
κριτική της, δέν ὀφείλει νά ζητήσει ἐξηγήσεις 
καί διευκρινήσεις περί τοῦ τί καί γιατί ὅλο 
αὐτό; 

11ον. Ὁ λαός πού θρησκεύει, πού τρέφε-
ται, γεννᾶται, ἀναγεννιέται καί ἀνασταίνεται 
μέσα ἀπό αὐτή τήν πίστη τοῦ Ἀναστημένου 
Χριστοῦ, δέν δικαιοῦται νά μάθει τήν αἰτία 
πού προκάλεσε τήν ξαφνική αὐτή ἀλλαγή; 

12ον καί σπουδαιότερο. Πιστεύουμε, πά-
ντων: Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τοῦ 
μνημείου; ἤ μήπως θά πρέπει νά μείνουμε 
μέσα στά… μνήματά μας; 

Ἔχοντας  ἐπίγνωση ὅτι θά σπεύσουν καί 
πάλι οἱ… θιασῶτες καί πρόθυμοι νά… ἀντι-
πελαργήσουν στά ἀνωτέρω, δηλώνουμε ὅτι 
σαφῶς καί τό Ἅγιο Φῶς δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό 
ὑποδοχές, τελετές καί ἕτερα τινά. Πρόκειται 
περί θέματος πού ἀφορᾶ τόν σεβασμό στήν 
πίστη ἑνός λαοῦ. Ἑνός λαοῦ, πού ἡ πίστη 
στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι βαθιά ρι-
ζωμένη στήν ψυχή καί τήν καρδιά του. Αὐτή, 
λοιπόν, τήν πίστη πού εἶναι βίωμα καί ἐμπει-
ρία, στάση ζωῆς, οὐδείς δικαιοῦται νά χλευ-
άζει, εἰρωνεύεται, ἀμφισβητεῖ καί ἐμπαίζει. 
Ἐάν κάποιοι ὑπερασπίζονται τά δικαιώματα 
τῶν μειονοτήτων καί διαφορετικοτήτων, καί 
καλῶς τό πράττουν, πολλῷ δέ μᾶλλον ὀφεί-
λουν νά σέβονται τά δικαιώματα τῆς πλειονο-
ψηφίας ἑνός λαοῦ, πού τό 80% δηλώνει ὅτι 
πιστεύει στόν Ἀναστημένο Ἰησοῦ. Ἐξ ἄλλου 
δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστός πέθανε 
καί ἀναστήθηκε γιά ὅλους μας, καθώς ὅλους 
μας θεωρεῖ «φίλους καί ἀδελφούς» Του. 

Ἐπιθυμῶ νά κλείσω τόν φτωχό αὐτό προ-
βληματισμό μου, μέ μιά παράφραση ἀπό τά 
λόγια του μεγάλου Ὀδυσσέα Ἐλύτη: «μή πα-
ρακαλῶ σας μή, πειράζετε  τήν πίστη μου». 

Χριστός Ἀνέστη!

Κ
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καθώς πληροφορήθηκε τήν ὁμόφωνη ἐκλο-
γή τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Ἡράκλειο τῆς 
Κρήτης, στόν περίπυστο Θρόνο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐκφράζει «ἐν ἑνί στόματι» 
πρός τό νέον Ποιμενάρχην τῆς Αὐστραλίας, τίς ἐγκάρδιες εὐχές τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά μιά καλ-
λίκαρπη, πολύχρονη καί ἐπιτυχῆ Ποιμαντορία.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καυχᾶται διότι ἡ Μεγαλόνησος Κρήτη γέννησε καί ἀνέθρεψε τόν ἀοί-
διμο Ἀρχιεπίσκοπο Στυλιανό, ὁ ὁποῖος προσέφερε πολλά στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας, χαί-
ρεται δέ καί ἀγάλλεται γιά τήν ἐκλογή καί πάλιν ἑνός γόνου τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, τοῦ Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος θά προσφέρει τά χαρίσματα καί τίς δυνάμεις του 
ἀπό τή νέα ὑψηλή ἔπαλξη, τήν ὁποία τοῦ ἀνέθεσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ἀξίως καί δικαίως, μέ μεγάλη πνευματική χαρά, εὔχεται καί προσεύχεται 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος νά εἶναι πολύχρονος καί δυνατός καί νά ἐπιτελέσει 
λαμπρό ἐκκλησιαστικό ἔργο στήν Πέμπτη Ἥπειρο, τήν Αὐστραλία, γιά τή δόξα τοῦ Ὀνόματος τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καί τόν ἔπαινο τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ μας Πατριαρχείου. 

Ἡράκλειον, 10 Μαΐου 2019

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
 τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟφΩΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟφ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
ΕΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, ὑπό τήν Προεδρία τῆς Α.Θ. Παναγι-
ότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου, ἐξέλεξε παμψηφεί, ἐκτός ἀπό τό νέο Ἀρχι-
επίσκοπο Αὐστραλίας κ. Μακάριο, δύο ἀκόμη νέους 
Ἀρχιεπισκόπους: 

Στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς ἐξελέγη ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμε-
νος τῆς Ἱερᾶς Π. & Σ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλ-
κης. Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερι-
κῆς ἔγινε, μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τό Σάββατο, 22 
Ἰουνίου στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
στό Μανχάταν. Τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησε ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστίνος.

Στόν ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁ νέος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, εὐχαρίστησε τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν 
ἐμπιστοσύνη καί τήν ἐνθάρρυνση στό πρόσωπό του. 
Ἀναφέρθηκε ἐπίσης μέ  θερμά  λόγια καί εἰς τόν ἄμε-
σο προκάτοχό του, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Γέροντα πρώ-
ην Ἀμερικῆς Δημήτριο. 

«Ἡ καρδιά μου εἶναι ἕτοιμη καί σταθερή νά 
ὑπηρετήσει αὐτήν τήν Ἀρχιεπισκοπή καί αὐτό τό 
ἔθνος, τά ὁποῖα θαύμαζα ἀπό τήν παιδική μου ἡλι-
κία καί ἀπό τή διακονία μου στό Φανάρι…», τόνισε 
χαρακτηριστικά ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς  κ. 
Ἐλπιδοφόρος.

Στήν Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Μεγάλης 
Βρετανίας, ἐξελέγη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελ-
λίων κ. Νικήτας, Διευθυντής τοῦ Ὀρθοδόξου Πατρι-
αρχικοῦ Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας», στο 
Berkeley Καλιφόρνιας.

Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Θυατεί-
ρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα θά πραγμα-
τοποιηθεῖ στίς 27 Ἰουλίου εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό 
Ἁγίας Σοφίας Λονδίνου.

Ἄξιοι οἱ νέοι πνευματικοί ποιμένες τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν αὐτῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Θρόνου.

ΖΖΖ

Ἐκλογή νέων Ἀρχιεπισκόπων
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου, 

ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 
καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης 

παρουσιάζουν τήν Κυριακή 4 Αὐγούστου, ὥρα 19:00 
εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης 

τόν Ἀφιερωματικό Τόμο «Μωυσέως ᾨδή» 
πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος 

Μωυσέως τοῦ Ἁγιορείτου
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ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Τ Η Σ  Ι .  Μ ΗΤ Ρ ΟΠ Ο Λ ΕΩΣ  Μ Α Σ

Σέ Σχολικές Μονάδες ἡ Κινητή 
Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου

Ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου 
Θεραπευτηρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, εὐ-
γενής χορηγία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαι-
δίου, στοχεύοντας στήν προαγωγή τῆς ὑγείας 
στό παιδί καί τήν οἰκογένεια καί κατόπιν ἔκδο-
σης εἰδικῆς ἄδειας εἰσόδου στίς Σχολικές Μο-
νάδες ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας 
καί Θρησκευμάτων, ὅπως καί ὅλων τῶν σχετι-
κῶν ἐγκρίσεων ἀπό τήν Διεύθυνση Α/θμιας & 
Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων, συνεχίζει τίς 
ὀργανωμένες Ἰατρικές ἐπισκέψεων σέ Σχολικές 
Μονάδες. Τήν περίοδο αὐτή ἐπισκέφθηκε τό 6/
θέσιο Δημοτικό Σχολεῖο Δραπανιᾶ, ὅπου ὑλο-
ποιήθηκε πρωτοβάθμια ἰατρική ἐξέταση στούς 
45 μαθητές του. Τήν Κινητή Μονάδα στελέχω-
σαν οἱ ἐθελοντές, ἰδιῶτες Ἰατροί τοῦ Ἰατρικοῦ 
Συλλόγου Χανίων κα Βαρδουλάκη - Ρόστουμ 
Ἑλένη, Παιδίατρος καί ἡ κα Αἰκατερίνη Ἀπο-
στολάκη, Ὀδοντίατρος. Ἐπιπροσθέτως ἐπισκέ-
φτηκε τό Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Νηπιαγωγεῖο 
Ροδοβανίου τοῦ Δήμου Καντάνου - Σελίνου, 
ὅπου ὑλοποιήθηκε πρωτοβάθμια Ἰατρική ἐξέ-
ταση στούς 17 μαθητές τους. Τήν Κινητή Ἰα-
τρική Μονάδα στελέχωσε ἡ ἐθελοντής, ἰδιώ-
της Ἰατρός τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χανίων κα 
Βαρδουλάκη – Ρόστουμ Ἑλένη, Παιδίατρος, σέ 
συνεργασία μέ τήν ἐπιστημονική ὁμάδα τοῦ 
Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου. Ἐπισκέφθηκε, 
τέλος, τό Δημοτικό Σχολεῖο Κουντούρας, ὅπου 
ὑλοποιήθηκε πρωτοβάθμια Ἰατρική ἐξέταση 
στούς 70 μαθητές του, ὡς ἐπίσης καί τό Δη-
μοτικό Σχολεῖο Καντάνου, ὅπου ὑλοποιήθηκε 
πρωτοβάθμια Ἰατρική ἐξέταση στούς 40 μαθη-
τές του. Τήν Κινητή Ἰατρική Μονάδα στελέχω-
σαν οἱ ἐθελοντές, ἰδιῶτες Ἰατροί τοῦ Ἰατρικοῦ 
Συλλόγου Χανίων: κ. Κακαβελάκη Μαρία, Ὀδο-

ντίατρος καί κ. Μουζουράκης Εὐτύχιος, Ὀρθο-
πεδικός, σέ συνεργασία μέ τήν ἐπιστημονική 
ὁμάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου. Ἡ 
ἰατρική ἐξέταση ἀπό τήν Ὀδοντίατρο περιε-
λάμβανε: ἔλεγχο στοματικῆς ὑγιεινῆς, καθώς 
καί ἐπίδειξη γιά τόν σωστό τρόπο πλυσίματος 
τῶν δοντιῶν. Ἀπό τόν Ὀρθοπεδικό Ἰατρό: ὀρ-
θοπεδικό ἔλεγχο τῆς σπονδυλικῆς στήλης, γιά 
πρόληψη παθήσεων, ὅπως κύφωση καί σκολί-
ωση, ἀπό δέ τήν Παιδίατρο: ἔλεγχο ζωτικῶν 
σημείων, ἔλεγχο ἀρτηριακῆς πίεσης, ὀξυγόνου, 
ἀκρόαση καρδιᾶς, πνευμόνων, ἔλεγχο βάρους, 
ὕψους, ἔλεγχο ἱστορικοῦ ἐμβολιασμοῦ καί ἐξέ-
ταση μέ ὠτοσκόπιο.  Νά σημειωθεῖ, ἐπίσης, ὅτι 
τό Ἀννουσάκειο προσέφερε στούς Συλλόγους 
Γονέων καί Κηδεμόνων τῶν Σχολείων, ὀδοντό-
κρεμες καί ὀδοντόβουρτσες, γιά νά δοθοῦν 
στούς μαθητές, μέ κίνητρο τήν σωστή στο-
ματική ὑγιεινή, εὐγενής χορηγία καί ὑποστή-
ριξη τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. 
Λάτση». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου, 
σημείωσε: «Κύριος στόχος τῆς δράσης αὐτῆς 
εἶναι ἡ πραγματοποίηση πρωτοβάθμιας Ἰα-
τρικῆς ἐξέτασης καί πρωτογενοῦς πρόληψης, 
ἡ ἔγκαιρη διάγνωση παθήσεων τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας, ἡ ἐνημέρωση Παιδιῶν, Γονέων καί Ἐκ-
παιδευτικῶν, γιά τήν σημασία τῆς πρόληψης, 
τῆς προαγωγῆς προτύπων ὑγιοῦς διαβίωσης 
καί γενικότερα ἡ στήριξη τῶν εὐπαθῶν κοι-
νωνικῶν ὁμάδων. Πολλές οἱ εὐχαριστίες μας 
στούς ἐθελοντές Ἰατρούς, πού στελέχωσαν 
καί αὐτές τίς ἐξορμήσεις τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς 
Μονάδας τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου, 
πρωτίστως ὅμως πρός τόν Πανοσιολογιώτατο 
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαι-
δίου, Γέροντα Ἐφραίμ, καθώς ἡ προσφορά τῆς 
δικῆς του ἀγάπης, δίδει εὐκαιρίες πρόσβασης 

στήν ὑγεία σέ ἑκατοντάδες συνανθρώπους 
μας, οἱ ὁποῖοι ὠφελοῦνται μέσῳ τῆς Κινητῆς 
Ἰατρικῆς Μονάδας. Εὐχαριστοῦμε, ἐπίσης, τό 
Κοινωφελές Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση», γιά 
τήν διαχρονική στήριξη του εἰς τό ἔργο τοῦ 
Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου ὡς καί τίς Μι-
νωϊκές Γραμμές ΑΝΕ, γιά τήν πολύτιμη ἀρω-
γή τους, κάλυψης τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν 
καί ἐξόδων κίνησης τῆς Μονάδας. Μέ ἔργα καί 
πράξεις ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, ἡ Ἐκκλησία 
κρατᾶ ἀναμμένο τό κερί τῆς ἐλπίδας καί τῆς 
ζωῆς», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. 

Ἡ κ. Μαριάννα Λάτση στηρίζει 
τήν Ἱ. Μητρόπολή μας 

Τό κοινωνικό καί προνοιακό ἔργο τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας, ἰδιαίτερα καί μετά τίς πρό-
σφατες καταστροφές πού ὑπέστη μεγάλος 
ἀριθμός ἀνθρώπων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 
ἀπό τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα πού ἔπλη-
ξαν τόν τόπο, στηρίζει ἡ κ. Μαριάννα Λάτση, 
προσφέροντας πρός τό σκοπό αὐτό τό ποσό 
τῶν δέκα χιλιάδων εὐρώ (10.000,00)€. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, σέ συνάντη-
σή του μέ τήν κ. Λάτση, ἐξέφρασε εὐχαριστίες 
καί εὐγνωμοσύνη, τόσο γιά τήν εὐγενική αὐτή 
προσφορά ἀγάπης, ὅσο καί γιά τήν διαχρονι-
κή στήριξη τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Ἰω-
άννη Σ. Λάτση» πρός τό προνοιακό ἔργο τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὅπως αὐτό πραγματώ-
νεται μέσῳ τῶν πολλῶν καί ποικίλων δομῶν 
καί δράσεων τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος - 
Θεραπευτηρίου, σημειώνοντας: «Ἡ διαχρονική 
ἀρωγή τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος “Ἰωάννη 
Σ. Λάτση” εἰς τήν ἀνακούφιση τῶν πολλῶν καί 
ὁλοένα αὐξανόμενων ἀναγκῶν ἐμπερίστατων 
συνανθρώπων μας καί ἡ στήριξη πού πλουσι-
οπάροχα παρέχει εἰς τήν ταπεινή μας διακο-
νία -ἔκφραση τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας καί 
ἀρχοντιᾶς του- ἔρχεται ὡς βάλσαμο νά ἀνα-
κουφίσει καί νά θεραπεύσει πόνους καί βάσα-
να πολλῶν συνανθρώπων μας. Στό πρόσωπο 
τῆς κ. Λάτση, ἐκφράζουμε τήν βαθιά εὐγνω-
μοσύνη καί τίς πολλές εὐχαριστίες μας πρός τό 
Ἵδρυμα “Ἰωάννη Σ. Λάτση”, καθώς ἡ προσφο-
ρά τῆς δικῆς τους ἀγάπης, χαρίζει χαμόγελα 
ἐλπίδας καί χαρᾶς σέ πλῆθος ἀναγκεμένων 
καί πολύπαθων συνανθρώπων μας», κατέληξε 

ὁ Ἐπίσκοπός μας.

6o Φεστιβάλ Παιδικοῦ 
καί Ἐφηβικοῦ Βιβλίου

Πλημμύρισε τό Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό 
Πολύκεντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἀπό τά 
χαμόγελα καί τίς παιδικές φωνές ἑκατοντάδων 
παιδιῶν - μαθητῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Κισάμου, στά πλαί-
σια τοῦ 6ου Φεστιβάλ Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ 
Βιβλίου, πού συνδιοργάνωσαν τό βιβλιοπω-
λεῖο «Ἑσπερία» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας μέ τό 
Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο καί τήν συμμετο-
χή τῶν Ὀδοντιάτρων Κισάμου καί τῆς Σχολῆς 
ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ Ταυρωνίτη. Στήν πρωϊνή ζώνη 
μετεῖχαν ἑκατοντάδες παιδιά, ὅπου εἶχαν τήν 
εὐκαιρία νά συνομιλήσουν καί νά συνανα-
στραφοῦν μέ τήν γνωστή καί καταξιωμένη 
συγγραφέα Παιδικῶν καί Ἐφηβικῶν βιβλίων 
κα Αἰκατερίνη Μουρίκη, ἡ ὁποία μίλησε στά 
παιδιά γιά τόν μαγικό κόσμο τοῦ βιβλίου. Περι-
ηγήθηκαν ἐπίσης στήν Ἔκθεση Παιδικοῦ Βιβλί-
ου, πού φιλοξενήθηκε εἰς τό φουαγιέ τοῦ Τσα-
τσαρωνάκειου καί περιελάμβανε ἑκατοντάδες 
τίτλους Παιδικῶν βιβλίων καί γεύτηκαν, τέλος, 
λιχουδιές πού εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ φοιτητές τῶν 
Τμημάτων Μαγειρικῆς καί Ζαχαροπλαστικῆς 
τῶν Σχολῶν ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ, Ταυρωνίτη. Τό ἀπό-
γευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἡ ἐκλεκτή συγγραφέας 
μίλησε σέ ἐκδήλωση γιά Ἐκπαιδευτικούς καί 
Γονεῖς, μέ θέμα: «Σύγχρονο παιδί καί βιβλίο… 
Τρόποι προσέγγισης». Ἀκολούθησαν τραγού-
δια ἀπό τήν Παιδική Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς 
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Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ 
μουσικοδιδασκάλου καί χοράρχου κ. Γεωργίου 
Χαχλάκη, μέ τήν συνοδεία ἐξαιρετικῶν μουσι-
κῶν, συνεργατῶν τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, ὡς ἐπίσης καί παρουσίαση παιδιῶν τῆς 
Σχολῆς Ἁρμονίου τοῦ Ὠδείου. Ἡ ἄρτια ἀπόδο-
ση τῶν τραγουδιῶν ἀπό τίς παιδικές φωνές 
μάγεψαν καί σαγήνεψαν τό ἀκροατήριο. Τήν 
ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν 
ἐκλεκτή ὁμιλήτρια κ. Μουρίκη, γιά τήν οὐσι-
αστική συμβολή της εἰς τήν ἐπιτυχή ἔναρξη 
τοῦ 6ου Φεστιβάλ Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ Βι-
βλίου τῆς Μητροπόλεώς μας, σημείωσε: «Ἡ Ἱ. 
Μητρόπολις μας μέσα ἀπό τό Τσατσαρωνάκειο 
Πολυκέντρο της συμβάλλει, οὐσιαστικά, ἀπο-
τελεσματικά καί ἐνεργά στήν πνευματική καί 
πολιτιστική ἀνύψωση τοῦ τόπου καί τῆς εὐρύ-
τερης περιοχῆς. Δέν ἀρκεῖται στήν καλλιέργεια 
καί μετάγγιση στίς νεώτερες γενεές τοῦ πολι-
τισμοῦ καί τῶν ἄυλων ἀξιῶν, ἀλλά δημιουρ-
γεῖ πολιτισμό. Τό γεγονός ὅτι περισσότερα ἀπό 
300 παιδιά, νέοι καί ἔφηβοι, δραστηριοποιοῦ-
νται σέ ἑβδομαδιαία βάση στούς χώρους τοῦ 
Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου, εἶναι ἁπτή 
ἀπόδειξη τοῦ λόγου τοῦ ἀληθές. Σέ ἐποχές πού 
κάποιοι θέλουν τά νιᾶτα πειθήνια καί ἄβουλα 
ὄργανα, μεθώντας τα στόν ἴλιγγο τῆς ταχύτη-
τας καί τοῦ ἀπαγορευμένου, ἡ Ἐκκλησία τούς 
ἀνοίγει φωτεινούς ὁρίζοντες δημιουργίας, πο-
λιτισμοῦ, ἀξιῶν καί ἰδανικῶν, ἀπαντώντας μέ 
πράξεις καί ἔργα», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. 

Ἱερό Εὐχέλαιο στό Ἀννουσάκειο
Τό μυστήριο τοῦ Ἱ. Εὐχελαίου τέλεσε ὁ Σαβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος στό Ἀννου-

σάκειο Θεραπευτήριο, Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας. Συμμετεῖχαν οἱ περιθαλπόμενοι 
τοῦ Ἱδρύματος, τό προσωπικό καί συγγενεῖς 
τῶν περιθαλπομένων. Στό τέλος μοίρασε Ἀνα-
στάσιμες λαμπάδες στούς τροφίμους καί τό 
προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος, εὐχόμενος Καλή 
Ἀνάσταση. Πρό τοῦ Εὐχελαίου μαθητές τῆς 
Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, 
μέ τήν συνοδεία καθηγητῶν τους καί ὑπό τήν 
εὐθύνη τοῦ Ἄρχοντος τῆς Α.τ Α.Χ.Μ.Ε. καί πρω-
τοψάλτη κ. Κωνσταντίνου Στεφανάκη, ἔψαλαν 
τά κάλαντα τοῦ Λαζάρου.

Ἐκδηλώσεις Ὠδείου Μητροπόλεως

Ἡ Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χορωδία τοῦ 
Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας τίς ἡμέρες 
αὐτές σέ δύο ἐξαιρετικές καί μοναδικές χο-
ρωδιακές παρουσιάσεις σέ Παλαιοχώρα καί 
Πλάτανο Κισάμου, ἀπέδωσε, μέ τρόπο ἀρι-
στοτεχνικό, Ὕμνους καί θρήνους τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Ἑβδομάδας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ 
μουσικοδιδασκάλου καί χοράρχη κ. Γεωργί-
ου Χαχλάκη. Τό πυκνό ἀκροατήριο, τό ὁποῖο 
μετεῖχε τῶν δύο αὐτῶν ἐκδηλώσεων, εἶχε τήν 
εὐκαιρία νά γευθεῖ τήν ὀμορφιά τῶν Ὕμνων 
τῶν ἐπερχόμενων ἡμερῶν, ὡς εἰσαγωγή εἰς τό 
κάλλος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας.

Μνήμη ἀοδίμιου Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου

Τό ἑξαετές μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρη-
ναίου τελέστηκε τήν Μεγάλη Πέμπτη εἰς τόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, Εὐαγγελισμοῦ τῆς 

Θεοτόκου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Εἰς τήν εὐχαριστια-
κή πρός τόν μακαριστό Γέροντα Μητροπολίτη 
Εἰρηναῖο ἀναφορά του, ὁ Ἐπίσκοπός μας ση-
μείωσε: «Ζωντανεύει στή σκέψη, τή θύμηση, 
τήν προσευχή καί τήν καρδιά, ἡ σεπτή μορφή 
τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος καί προκατόχου ἡμῶν 
Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου, ἡ παρουσία 
καί βιωτή τοῦ ὁποίου, ὑπῆρξε φῶς, χαρά καί 
ζωή. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Κληρικῆς καί 
Ἀρχιερατικῆς Διακονίας καί Ποιμαντορίας του, 
ἀπ’ ὅπου καί ἄν τόν κάλεσε ἡ Ἐκκλησία, λιτά-
νευε τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Στούς ἰδι-
αίτερα δύσκολους καί χαλεπούς καιρούς μας, 
ὁ προφητικός του λόγος καί ἡ μαρτυρία του 
μᾶς ἐμπνέουν καί μᾶς καθοδηγοῦν νά φανοῦ-
με ἀντάξιοι τῶν προσδοκιῶν του καί νά ἀντα-
ποκριθοῦμε εἰς τίς προκλήσεις ἑνός κόσμου, ὁ 
ὁποῖος διαρκῶς μεταβάλλεται καί ἀβυσσαλέα 
μάχεται νά θέσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
στό περιθώριο τοῦ δημόσιου βίου. Ἡ εὐχή του 
ἄς συνοδεύει πάντας ἡμᾶς», κατέληξε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Τῆς Θείας 
Λειτουργίας καί τοῦ μνημοσύνου, ἀκολούθη-
σε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Ἱε-
ράρχου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν προαύλιο 
χῶρο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κισάμου.

Πάσχα εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας
Λαμπροφορεμένη καί ὁλόφωτη ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κισάμου καί τοῦ Σελίνου, ἑόρτασε τήν μεγάλη 
ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου,  εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τόν παιάνα τῆς 
νίκης καί τῆς ζωῆς «Χριστός Ἀνέστη» ἔψαλλαν 

εἰς τόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ, οἱ ἑκατοντάδες τῶν πιστῶν πού κρα-
τώντας τίς λαμπάδες ἀναμμένες ἀπό τό φῶς 
τῆς Ἀναστάσεως λιτάνευαν τό μέγα αὐτό μυ-
στήριο καί αὐτή τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας. 
Ἀρκετοί δέ παρέμειναν καί εἰς τήν πανηγυρική 
Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία καί κοινώνησαν 
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Τόν Ἑσπερινό τῆς 
Ἀγάπης τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδη-
γητρίας Γωνιᾶς, πλαισιούμενος ὑπό τῶν πα-
τέρων τῆς Μονῆς καί Κληρικῶν τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Κισάμου. Μετά 
τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σέ διάφορες 
γλῶσσες, ἀναγνώσθηκε ἡ Πατριαρχική Ἀπό-
δειξις ἐπί τό Ἅγιον Πάσχα καί ἐψάλλη ἡ φήμη 
τοῦ Παναγιώτατου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός 
μας ἀπηύθυνε σύντομο Ἀναστάσιμο χαιρετι-
σμό, σημειώνοντας: «Ἀνάσταση: Ἡ πρόσκληση 
σέ ἕνα δεῖπνο, μέ νέο οἶνο, στόν ὁποῖο μπορεῖ 
νά γευθεῖ κανείς, ἀπό ἄφθαρτη καί ἀστείρευ-
τη πηγή, τήν αἰώνια ζωή. Ἀνάσταση, δηλαδή 
νίκη. Νίκη τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι σέ κάθε 
ἰδεολογία πού προσπαθεῖ νά περιορίσει στά 
στενά ὅρια τῆς ὕλης ἤ τῆς ψυχρῆς λογικῆς, 
στά ὅρια μιᾶς ζωῆς, πού ἀφήνει τόν ἄνθρω-
πο χωρίς πνευματικό περιεχόμενο καί χωρίς 
ἐλπίδα», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχόμενος ὅπως τό φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως καταυγάζει, φωτίζει καί κατευ-
θύνει τό νοῦ καί τήν διάνοια τοῦ σύγχρονου 
ἀνθρώπου. Ἀκολούθησε ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγά-
πης καί ἡ διανομή τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν καί 
τσουρεκιῶν. Πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη 
περιοχή μετεῖχαν εἰς τήν ὄμορφη αὐτή Ἀνα-



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 64 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2019 .... 5352 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος 64 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2019

στάσιμη Ἀκολουθία, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς 
Αὐτοδιοικήσεως, ὡς καί ἄλλων Φορέων. 

Ἑόρτασε τό σπήλαιο 
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας

Εἰς τό ἱστορικό φαράγγι τῶν Τοπολίων, βρί-
σκεται τό ἱερό σπήλαιο τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας, 
τό ὁποῖο ἑορτάζει τήν Τρίτη του Πάσχα. Ὅπως 
μαρτυρεῖ ἡ παράδοση μετά τήν ἅλωση τῆς 
Κωνσταντινούπολης, οἱ διασωθέντες Κρῆτες 
πολεμιστές κατέφθασαν στό σπήλαιο αὐτό, 
μεταφέροντας τήν Εἰκόνα τῆς Τοῦ Θεοῦ Σο-
φίας, τήν ὁποία καί ἔκρυψαν σέ μία ἀπό τίς 
πολλές χαράδρες τοῦ μεγαλειώδους αὐτοῦ 
σπηλαίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, ἀναφέρθηκε εἰς τήν «ἀδούλωτη Κρητική 
ψυχή». «Σέ ἐποχές, πού κάποιοι πεισματικά καί 
μεθοδικά, ἐνορχηστρώνουν τήν ὑποταγή καί 
ὑποδούλωσή μας σέ ἀλλότρια, μέ τήν πίστη, 
τήν ἱστορία καί τήν παράδοση μας, συστή-
ματα καί ἰδεολογίες, τό φωτεινό παράδειγμα 
τόσο τῶν Κρητῶν πολεμιστῶν πού μετέφεραν 
ἀπό τήν Βασιλεύουσα Πόλη τήν Εἰκόνα τῆς Τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας, ἀπόδειξη τῶν ἀκατάλυτων δε-
σμῶν τῆς Κρήτης μέ τήν Κωνσταντινούπολη, 
ὅσο καί τῶν ἡρώων καί μαρτύρων, Ἐπισκόπου 
Μισαήλ Ψαρομήλιγκου καί τῶν σύν αὐτῷ, τά 
δύο, λοιπόν, αὐτά φωτεινά παραδείγματα, μᾶς 
ὁδηγοῦν καί μᾶς δείχνουν τόν δρόμο καί τόν 
τρόπο πού καλούμεθα καί ἐμεῖς νά πορευτοῦ-
με», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, εὐχόμενος εἰς 
τούς πολυπληθεῖς προσκυνητές, ὅπως ἡ καθη-
μερινότητα ὅλων μας μεταμορφωθεῖ σέ ἕνα 

αἰώνιο «Χριστός Ἀνέστη»!

Κοσμοπλημμύρα σέ ἐκδήλωση 
γιά τόν Ὅσιο Νικηφόρο 

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα τῶν 
Χανίων, τό «Πορτοκάλι» πλημμύρισε ἀπό κό-
σμο στό κάλεσμα τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 
Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ὁσίου Νικηφόρου 
τοῦ Λεπροῦ, Συρικαρίου Κισάμου. Στόχος τῆς 
μεγάλης καλλιτεχνικῆς παραδοσιακῆς - κρητι-
κῆς ἐκδήλωσης ἦταν ἡ κάλυψη ἀναγκῶν τοῦ 
Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, τά θυρανοίξια τοῦ 
ὁποίου τέλεσε τόν παρελθόντα Ὀκτώβριο ὁ 
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαῖος. Στό κάλεσμα αὐτό τῆς Ἐρανι-
κῆς Ἐπιτροπῆς ἀνταποκρίθηκαν ἑκατοντάδες 
κόσμου, πού κατέκλυσαν καί γέμισαν τό κέ-
ντρο, στηρίζοντας ἔμπρακτα τήν προσπάθεια 
τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἀνάμεσά τους ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη-
νός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο 
τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Δαμασκηνό Λιονάκη, 
Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως καί ὅμιλο λαϊκῶν ἀπό 
τήν Ἐνορία Ἁγ. Χαραλάμπους Λενταριανῶν. 
Οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου καί Σελίνου, μέ ἀν-
θρώπους ἀπό τίς Ἐνορίες τους, Ἀντιπεριφε-
ρειάρχες Χανίων, Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς, Πε-
ριφερειακοί, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὑποψήφιοι 
Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, καί Σύμβουλοι, ὡς 
καί ἑκατοντάδες κόσμου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος συγκινημένος ἀπό τήν με-
γάλη αὐτή συμμετοχή, ἐξέφρασε τήν εὐγνω-
μοσύνη καί τίς εὐχαριστίες του. Ἰδιαίτερα εὐ-
χαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κυδωνίας καί 

Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό, ὡς καί τόν Πρω-
τοσύγκελλό του γιά τήν ἔμπρακτη συμβολή εἰς 
τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, 
καθώς καί ὅσους συνέβαλαν εἰς τήν προσπά-
θεια αὐτή. Εἰς ὅτι ἀφορᾶ τή συγκεκριμένη ἐκ-
δήλωση ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του: Εἰς τούς 
συντελεστές τῆς ἐκδήλωσης. Τόν ἰδιοκτήτη τοῦ 
κέντρου «Πορτοκάλι» κ. Κυριάκο Παπασηφάκη 
γιά τήν δωρεάν παραχώρηση τοῦ κέντρου καί 
τοῦ προσωπικοῦ του. Τόν καταξιωμένο καλλι-
τέχνη τῆς Κρητικῆς μουσικῆς κ. Ἀντώνη Μαρ-
τσάκη καί τό συγκρότημά του, γιά τήν δωρεάν 
συμμετοχή. Τούς Παραδοσιακούς Χορευτικούς 
Συλλόγους· «Βιγλάτορες», «Ὅμιλο Βρακοφό-
ρων Κισάμου», Χορευτικό Σύλλογο «Ἡ Κίσα-
μος», Χορευτικό Σύλλογο «Πελασγοί» καί «Γη-
γενῆς», γιά τήν ἐπίσης ἀφιλοκερδῆ συμμετοχή 
των. Τούς χορηγούς σέ χρηματικά ποσά, σέ 
τρόφιμα καί χορηγούς ἐπικοινωνίας. Ἰδιαίτερα 
εὐχαρίστησε τόν Κισαμίτη ἐκδότη κ. Ἰωάννη 
Ἰω. Κουρτάκη, ὁ ὁποῖος ἐπανέκδωσε σέ 6.000 
ἀντίτυπα τήν Γ΄ ἔκδοση τοῦ βιβλίου «Βίος καί 
Πολιτεία τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου», ἔκδοση τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου. Ὁ Ἐπί-
σκοπός μας σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Διερω-
τῶμαι τί μᾶς σύναξε σήμερα σέ αὐτόν τόν ξε-
χωριστό χῶρο; Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός! 
Ἕνας λεπρός εἶναι ἡ αἰτία τῆς μάζωξης αὐτῆς. 
Ποιός μπορεῖ νά πιστέψει πῶς ἕνας λεπρός μά-
ζεψε τόσο κόσμο! Πόσο ἀντιφατικό στήν ἀν-
θρώπινη λογική ἀκούγεται ἀλήθεια, ὡς εἴδη-
ση! Τί μᾶς μάζεψε ἄραγε; Ἡ λέπρα του; Ἤ τό 
γεγονός ὅτι ὑπῆρξε πρόσωπο φωτισμένο καί 
λουσμένο μέσα στό Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀνά-
στασης, καθώς αὐτό τό φῶς φώτιζε τήν ζωή 
Του καί τόν ὁδήγησε εἰς τήν ἁγιότητα», κατέ-
ληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
εὐχαριστώντας εὐγνώμονα ὅλους τους παρό-
ντες ὡς καί ὅσους προσέφεραν καί προσφέ-
ρουν ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας των 
καί ἀπό ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν 
Ὅσιο Νικηφόρο, «γιά τήν ὁλοκλήρωση καί τόν 
ἐξωραϊσμό τοῦ δικοῦ του σπιτιοῦ, τοῦ πρώτου 
Ναοῦ στήν Κρήτη, ἀφιερωμένου εἰς τήν μνήμη 
του». Τόν συντονισμό τῆς ἰδιαίτερης καί ξεχω-
ριστῆς αὐτῆς ἐκδήλωσης εἶχε ἡ φιλόλογος κ. 
Βίκυ Κόλλια. 

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἑόρτασε 
τήν Παναγία Βηματάρισσα

Μέσα στήν ὁλόφωτη περίοδο τῆς Διακαινησί-
μου ἑβδομάδας ὅπου τά πάντα «πεπλήρωται 
φωτός» ἡ Ἐκκλησία τῆς Κισάμου καί τοῦ Σε-
λίνου ἑόρτασε, σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, 
τήν ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Βηματαρίσσης 
ἤ Κτητόρισσας, τῆς Βατοπαιδινῆς. Ἡ Ἱ. Μη-
τρόπολίς μας ἔχει τή μεγάλη εὐλογία εἰς τόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου, νά φυλάσσεται ἀκριβές ἀντίγραφο 
Της ἐκ τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, τό 
ὁποῖο, πρός ὀλίγων ἐτῶν, κόμισε πρός μόνιμη 
ἐναπόθεση, εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ.
Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-
τουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, πλαισιούμενος ὑπό Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεως. Εἰς τόν χαιρετισμό του ὁ 
Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τήν 
εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία τῆς τοπικῆς Ἐκ-
κλησίας πρός τό πρόσωπο τοῦ Καθηγουμένου, 
Γέροντος Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ, διά τόν «πο-
λύτιμο αὐτό πνευματικό θησαυρό πού ἡ ἀγά-
πη του προσέφερε εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας, 
ὡς καί διά τήν διαχρονική ἀρωγή καί συμπα-
ράστασή του εἰς τήν ταπεινή μας διακονία. 
Ἡ μόνιμη ἐναπόθεση εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
μας Ναό πιστοῦ ἀντιγράφου τῆς Παναγίας 
Βηματαρίσσης, προσμαρτυρεῖ καί ἐπισφραγί-
ζει τήν ἀνάθεση τῆς περαιτέρω πορείας, ζωῆς 
καί ἀνελίξεως τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερεί-
ας μας κάτω ἀπό τήν Θεομητορική σκέπη καί 
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στοργή τῆς Παναγίας Βηματαρίσσης ἤ Κτητό-
ρισσας, τῆς Βατοπαιδινῆς. Στούς πόνους καί 
τίς ὀδύνες τῆς ζωῆς νιώθουμε ὅτι δέν εἴμεθα 
μόνοι καί ἐγκαταλελειμμένοι. Ἔχουμε συνο-
δοιπόρο καί συναντιλήπτορα τήν Παναγία 
τήν Βηματάρισσα, τήν Βατοπαιδινή. Νιώθουμε 
ὅτι βρισκόμαστε εἰς τήν στοργική ἀγκαλιά τῆς 
Μάνας μας. Μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἐνισχύει, μᾶς 
στηρίζει, σφουγγίζει τά δάκρυά μας, ἁπαλύ-
νει τούς πόνους μας καί ὑψώνει χεῖρας ἱκέτι-
δας ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας καί 
Υἱοῦ Της ὑπέρ πάντων ἡμῶν. Κάθε Πέμπτη εἰς 
τήν Παράκληση πού τελεῖται εἰς τόν Ἱ. Μητρο-
πολιτικό μας Ναό ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 
Της δεκάδες εἶναι τά πρόσωπα ἐκεῖνα πού μέ 
δάκρυα καί κατάνυξη καταθέτουν εὐχές καί 
δεήσεις ἐνώπιον τῆς Παναγίας μορφῆς Της. 
Δόξα τῷ Θεῷ διά τόν πολύτιμο αὐτό θησαυ-
ρό πού μᾶς χάρισε ὁ σεβαστός Καθηγούμενος 
τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντας 
Ἐφραίμ», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, προτρέποντας τό πολυπληθές 
ἐκκλησίασμα πού τό ἑόρτιο διήμερο προσῆλθε 
νά προσκυνήσει τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Βηματα-
ρίσσης, ὅπως εἰς Ἐκείνη ἐναποθέτει τούς πό-
νους, τά βάσανα, ἀλλά καί τίς προσδοκίες καί 
τίς ἐλπίδες τῆς ζωῆς.

Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε τόν Ἅγιο Οἰκουμένιο
Τό παρεκκλήσιο τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας, τό ὁποῖο εὑρίσκεται εἰς τόν 
προαύλιο χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων καί τοῦ Ἐπι-
σκοπικοῦ οἴκου, ἀφιερωμένο εἰς τήν μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Οἰκουμενίου, Ἐπισκόπου Τρίκκης, ἑόρτα-
σε κατά τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Οἰκουμενίου. Τοῦ 
πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἀναστάσιμης 

Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ὁ Σεβασμιώτατος 
εἰς τόν χαιρετισμό του σημείωσε: «Μέσα στήν 
λαμπερή καί πάμφεγγη αὐτή περίοδο τῆς Δι-
ακαινησίμου ἑβδομάδας, ὅπου τό Ἀνεσπέρο 
Φῶς ἐκ τοῦ Κενοῦ Μνημείου πλημμυρίζει καί 
φωτίζει σύμπασα τήν Οἰκουμένη, ἡ Ἐκκλησία 
μας ἑορτάζει ἕνα ἀκόμα φωτόμορφο τέκνο 
της, μάρτυρα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσε-
ως, τόν Ἅγιο Οἰκουμένιο, Ἐπίσκοπο Τρίκκης, εἰς 
τόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τό παρεκκλήσιο 
τῶν Ἱδρυμάτων τῶν Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ση-
μεῖο ἀναφορᾶς πάντων ἡμῶν, τῶν εὐεργετου-
μένων, ὠφελουμένων καί ἐργαζομένων εἰς τά 
Ἱδρύματα τῆς Μητροπόλεώς μας. Καθημερινά 
δέχεται τά αἰτήματά μας, τίς παρακλήσεις, τίς 
ἀγωνίες μας, τά δάκρυα καί τούς ἀλαλήτους 
στεναγμούς τῶν καρδιῶν μας. Μάρτυρες καί 
ὁμολογητές πίστεως καί ἀληθείας ἔχει ἀνάγκη 
ἡ ἐποχή μας καί οἱ καιροί μας, καθώς οὐ μενε-
τοί εἰσί», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, εὐχόμενος 
ἀναστάσιμες εὐχές εἰς τό πολυπληθές ἐκκλη-
σίασμα. 

Ἑόρτασε ἡ Ἱ. Μονή Παρθενῶνος
Ἡ Ἱ. Κοινοβιακή Γυναικεία Μονή Ζωοδόχου Πη-
γῆς Παρθενῶνος, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στίς πα-
ρυφές τοῦ λόφου τοῦ Καστελλίου, πανηγύρισε 
τήν κυριώνυμο ἑορτή της (Ζωοδόχου Πηγῆς). 
Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας προ-
εξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
ὁ ὁποῖος, μέ λόγους ἀναστάσιμους, χαιρέτισε 
τήν Ἀδελφότητα καί τούς πολυπληθεῖς προ-
σκυνητές, σημειώνοντας: «Στό χέρι σας κρα-
τᾶτε μιά λαμπάδα ἀναμμένη ἀπό τό Ἀνέσπερο 
Φῶς, τό ὁποῖο καί πάλι ἀνέτειλε ἐκ τοῦ Κενοῦ 

Μνημείου, πλημμυρίζοντας χαρά, φῶς, ἐλπίδα 
καί εὐφροσύνη κάθε ταπεινή ψυχή πού ἐλεύ-
θερα καί ἀβίαστα δέχεται τήν πίστη στόν Ἀνα-
στημένο Χριστό. Κρατεῖστε στά τρίσβαθα τῆς 
καρδιᾶς σας ζωντανό καί ἀναμμένο αὐτό τό 
φῶς καί μεταλαμπαδεῦστε το στίς νεώτερες 
γενεές ὡς τήν πολυτιμότερη παρακαταθήκη 
καί κληρονομιά τῶν αἰώνων», κατέληξε. Ἀκο-
λούθως ἀναφέρθηκε εἰς τίς ἐργασίες ἀνακαίνι-
σης τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται 
βάσει ἐγκεκριμένης μελέτης καί εὐχαρίστησε 
Φορεῖς καί πρόσωπα, πού ἐκ τοῦ περισσεύ-
ματος τῆς καρδίας των καί εὐλαβούμενοι τήν 
Μονή, συμβάλλουν εἰς τήν τιτάνια αὐτή προ-
σπάθεια, καθώς ἡ Μονή δέν διαθέτει τούς 
ἀναγκαίους πρός τοῦτο οἰκονομικούς πόρους. 
Ἤδη ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης 
εἰς τό Ἀρχονταρίκι καί τήν Τράπεζα τῆς Μο-
νῆς καί προγραμματίζεται ἡ ἀνακαίνιση τῆς Β΄ 
πτέρυγας τῆς Μονῆς, καθώς ὑφίσταται ἐπιτα-
κτική ἀνάγκη συνέχισης τῶν ἐργασιῶν. 

Ἑορτασμός ἐπανακομιδῆς 
τῆς Τιμίας Κάρας Ἀποστόλου Τίτου 
καί πρῶτος ἑορτασμός ἀνακομιδῆς 

τῶν Ἱ. Λειψάνων Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου

Μέ Συνοδική Θεία Λειτουργία ἑορτάστηκε εἰς 
τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Ἀποστόλου Τίτου, 
στό Ἡράκλειο, ἡ 53η ἐπέτειος ἐπανακομιδῆς 
τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Τίτου, 
καί ὁ πρῶτος ἑορτασμός ἐπανακομιδῆς τῶν 
Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου 
καί Ὁμολογητοῦ. Πρόκειται περί ἑνός ἰδιαίτε-
ρου καί ξεχωριστοῦ, ἱστορικοῦ καί ἐκκλησια-

στικοῦ γεγονότος μείζονος σημασίας γιά τήν 
Ἐκκλησία Κρήτης καί σύνολη τήν Ὀρθοδοξία, 
καθώς ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ἐρημίτης καί Ὁμολο-
γητής, ἔζησε τόν 7ο αἰῶνα καί κοιμήθηκε τό 658 
μ.Χ. Ἀσκήθηκε στίς περιοχές τῆς Νοτίου Κρή-
της, ὡς σπηλαιώτης. Τόση ἦταν ἡ ἄσκηση καί 
ὁ πνευματικός του ἀγώνας, πού ὁ Θεός τόν 
δόξασε καί τό τίμιο σῶμα του ἔμεινε ἄφθαρτο. 
Τό 1058 Βενετσιάνοι ἔμποροι μέ καράβι ἔκλε-
ψαν τό Ἱερό Λείψανό Του καί τό μετέφεραν 
στή Βενετία, στή Μονή Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Μεί-
ζονα. Ὕστερα ἀπό τόσους αἰῶνες καί μετά ἀπό 
μακροχρόνιες καί συντονισμένες προσπάθειες 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας 
καί τῆς Ἱ. Μονῆς Κουδουμᾶ, ἐπιτεύχθηκε ἡ ἐπι-
στροφή μέρους τοῦ Ἱ. Λειψάνου του ὅπου ἀπο-
θησαυρίζεται πλέον εἰς τήν Ἱ. Μονή Κουδουμᾶ, 
τῆς Ἱ.Μ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Ἡ Ἱ. μνήμη του 
τιμᾶται στίς 2 Σεπτεμβρίου. Ἡ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύ-
νοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅρισε νά ἑορτά-
ζεται ἡ ἐπανακομιδή τοῦ Ἱ. Λειψάνου του τήν 
3η Κυριακή τοῦ μηνός Μαΐου. Ὁ πρῶτος, λοι-
πόν, ἐπίσημος ἑορτασμός ἔλαβε χώρα εἰς τόν Ἱ. 
Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Τίτου, σέ συνδυασμό μέ τήν 
ἑορτή τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς τιμίας Κάρας τοῦ 
Ἁγ. Τίτου. Τό Ἱ. Λείψανο μεταφέρθηκε ἀπό τήν 
Ἱ. Μονή Κουδουμᾶ καί τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς 
τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος καί ὁμίλη-
σε περί τοῦ βίου τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ, συμπροσευ-
χομένων τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. 
Εἰρηναίου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου. Τήν κυριώ-
νυμο ἡμέρα τελέστηκε Συνοδική Θεία Λειτουρ-
γία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου. Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας, 
ὁρίστηκε, μέ Συνοδική ἀπόφαση, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μα-
κάριος, ὁ ὁποῖος μέ λόγο μεστό καί ζείδωρο, 
ἀναφέρθηκε εἰς τά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἁρ-
παγῆς τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ καί τῆς 
ἐπιστροφῆς του, ὡς ἐπίσης καί εἰς τήν σημασία 
τοῦ ἑορτασμοῦ. «Μετά ἀπό 960 χρόνια, σημεί-
ωσε ὁ ὁμιλῶν Ἱεράρχης, ὁ ἀρχαιότερος Κρητι-
κός Ὅσιος, ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Ἐρημίτης καί Ὁμο-
λογητής, ἐπέστρεψε στήν Κρήτη. Ἡ Ὀρθόδοξη 
ἀσκητική στήν Κρήτη ἔχει βαθιές ρίζες, φτάνει 
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τίς ρίζες τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου. Εἰς 
τήν ἀσκητική αὐτή συναντᾶται ἡ πρᾶξις καί ἡ 
θεωρία τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ἡ συνέχεια τοῦ 
Θαβωρίου φωτός τοῦ ἡσυχασμοῦ, πού ἀποτε-
λεῖ τήν καρδιά τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, τό 
βίωμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Σήμερα συναντᾶται 
ἡ ἀποστολικότητα καί ἡ ἀσκητικότητα. Σέ μιά 
ἐποχή ὅπου ὁ κόσμος διαποτίζεται ἀπό τούς 
ἐπηρεασμούς τοῦ συνονθυλεύματος τῆς σύγ-
χρονης ἀθεΐας, ὑψώνουμε χείρας ἱκέτιδας καί 
παρακαλοῦμε τόν Ἅγ. Κοσμᾶ τόν Ἐρημίτη. Ἅγιε 
πρέσβευε νά μείνουμε ἑνωμένοι μέ τό Ὀρθό-
δοξο ἀγνάντεμα τῆς Κρήτης τῶν αἰώνων καί 
νά κάνουμε τά παθήματα τῆς Κρήτης δάσκαλο 
γιά τό μέλλον», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, προσφέ-
ροντας εἰς τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. 
Εἰρηναῖο ἀπότημα Ἱ. λειψάνου τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ 
γιά τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀπ. Τίτου. Ἀκο-
λούθησε Λιτανεία τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγ. 
Ἀποστόλου Τίτου καί τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγί-
ου Κοσμᾶ. Συγκινητική ἡ συμμετοχή πλήθους 
πιστῶν, πού τό ἐόρτιο διήμερο κατέκλυσαν 
τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Τίτου, μετεῖχαν 
εἰς τίς λατρευτικές Συνάξεις, τήν Λιτανεία καί 
προσέτρεξαν νά λάβουν τήν εὐλογία τῶν δύο 
μεγάλων αὐτῶν ἱερῶν μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης καί τῆς Οἰκουμένης ὅλης. 

Ἑορτή Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος
Ἑκατοντάδες λαοῦ μετεῖχαν εἰς τήν Ἱερά Πα-
νήγυρη τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος 
Θεράποντος, κατά τήν ὁποία ἑορτάζει τό πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, πού εὑρίσκεται εἰς τόν 
προαύλιο χῶρο τῶν κτηριακῶν συγκροτημά-

των τοῦ Ἀννουσάκειου. Ὁ φετινός ἑορτασμός 
ὑπῆρξε ξεχωριστός καί ἰδιαίτερος, καθώς, κα-
τόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
μας κ. Ἀμφιλοχίου καί εὐγενοῦς ἀποκρίσεως 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοπο-
τάμου κ. Εὐγενίου, κατά τόν Ἑσπερινό της ἑορ-
τῆς μεταφέρθηκε ἐκ Ρεθύμνου, πρός εὐλογία 
καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν, ὁ Τίμιος καί Θαυμα-
τουργός Σταυρός, γνωστός ὡς «ὁ Σταυρός τῆς 
Χατζίνας», πολύτιμος πνευματικός θησαυρός 
καί παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυ-
μνίων. Τόν Τίμιο Σταυρό μετέφερε ὁ Γεν. Ἀρχιερ. 
Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί 
Αὐλοποτάμου, Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος 
Νικηφόρος. Τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
ἀκολούθησε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου 
καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου. Καθ’ ὅλη τήν διάρ-
κεια τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἀρκετή ὥρα ἐν συνεχείᾳ 
ὁ Αἰδεσ. π. Νικόλαος σταύρωνε τούς ἑκατοντά-
δες πιστούς, πλῆθος ἀνθρώπων, κάθε ἡλικίας, 
πρόσωπα μέ θέματα ὑγείας καί δυσκολίες, πού 
ἔνιωσαν τήν ἀνάγκη νά προστρέξουν καί ὑπο-
μονετικά περίμεναν νά λάβουν τήν χάρη καί 
εὐλογία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Ἐπίσκοπός μας 
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρε-
θύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, γιά τήν 
εὐλογία ἐλεύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σημείω-
σε: «Ὁ ἄνθρωπος ἀναζητεῖ, ἀπό τήν φύση του, 
νά κτίσει γέφυρες ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό. Σ΄ 
αὐτό τόν ἀγῶνα καί προσπάθεια γίνεται στήν 
ψυχή καί τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου μιά πάλη. 
Ἡ πάλη τῆς λογικῆς μέ τήν ὀμορφιά καί τήν 
ἀλήθεια τῆς πίστης. Στούς καιρούς μας ἐμμο-
νικά κάποιοι προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι 
ἡ πίστη εἶναι ἕνας μύθος καί ἡ λογική χαρίζει 
νόημα καί ζωή στόν ἄνθρωπο. Ὅτι ὑπάρχει 
“Θεός“ καί ἐκτός Ἐκκλησίας. Ὁ ἀνθρωποθεός 
τοῦ Νίτσε καί τῶν ὀπαδῶν του. Μείνετε, ἀδελ-
φοί, κραταιοί καί δυνατοί σέ αὐτή τήν ἀλή-
θεια καί σέ αὐτή τήν πίστη. Ἀντισταθεῖτε σέ 
κάθετι πού ἔρχεται νά μολύνει τόν πολύτιμο 
αὐτό θησαυρό καί ἱερά παρακαταθήκη. Χρέ-
ος ὅλων μας νά τόν παραδώσουμε ἀκέραιο 
καί ἀμόλυντο στίς ἐπερχόμενες γενεές», κατέ-
ληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
ἐκφράζοντας εὐχαριστίες πρός τόν Διοικητικό 
Δ/ντή τοῦ Ἀννουσάκειου Αἰδεσ. Πρωτοπρ. τοῦ 

Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιο Ἀρετάκη, ὡς 
καί ὅλο τό προσωπικό γιά τήν «κατάθεση ψυ-
χῆς» εἰς τούς περιθαλπόμενους, ὡς καί τούς 
ἑκατοντάδες εὐεργετούμενους τοῦ Ἱδρύματος, 
πού καθημερινά δέχονται τήν ἀγάπη, φροντί-
δα, στοργή καί μέριμνα τοῦ Ἱδρύματος, μέσα 
ἀπό τίς πολλές καί ποικίλες δράσεις του.   

Ἱερατική Σύναξη 

Εἰς τήν Γυναικεία Ἱ. Κοινοβιακή Μονή Ζωο-
δόχου Πηγῆς Παρθενῶνος, ἡ ὁποία εὑρίσκε-
ται εἰς τίς παρυφές τοῦ λόφου τῆς Κισάμου, 
πραγματοποιήθηκε ἡ προγραμματισμένη Ἱε-
ρατική Σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ 
τήν συμμετοχή ὅλων τῶν Κληρικῶν της. Μετά 
τήν προσευχή ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐχα-
ρίστησε τήν Ὀσιολ. Καθηγουμένη Μαρκέλλα 
Μοναχή, γιά τήν φιλοξενία καί χαιρέτισε τούς 
Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, ἀναφερόμενος σέ 
θέματα λειτουργικῆς, ὡς ἐπίσης καί ποιμαντι-
κῆς φύσεως καί διακονίας, μέ ἐπίκεντρο τίς 
προκλήσεις τῶν καιρῶν καί τήν εὐθύνη ἀπο-
στολῆς τοῦ Ἱερέως. «Ἡ Ἐκκλησία, σημείωσε ὁ 
Ἐπίσκοπός μας, ζεῖ μιά διαρκή Ἀνάσταση. Κάθε 
Θεία Λειτουργία εἶναι τό Πάθος, κυρίως ὅμως 
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί ἡ συνανάσταση 
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Πόσο ζοῦμε αὐτή τήν ἀνά-
σταση ἀπό τά πάθη μας; Πόσο κάθε Θεία Λει-
τουργία πού τελοῦμε γίνεται πανηγύρι, αἰτία 
πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀνατροφοδότησης τῆς 
ἱερατικῆς ζωῆς καί διακονίας μας; Ἀνάσταση 
καί συνανάσταση ἐν Χριστῷ; Μήν λησμονεῖτε, 
ἀδελφοί καί πατέρες, δύο κορυφαῖες ἡμέρες 
καί στιγμές τῆς ζωῆς σας, οἱ ὁποῖες καί θά κρί-

νουν ὅλους μας. Τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας σας 
καί τήν ἡμέρα τῆς ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου 
Θεοῦ παρουσίας μας», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἀκολούθησε ἐποι-
κοδομητικός διάλογος καί ἡ Σύναξη ἔκλεισε μέ 
ὁδηγίες σέ θέματα ποιμαντικῆς καί πρακτικῆς 
φύσεως. Οἱ Ἱερεῖς εἶχαν τήν εὐκαιρία νά δοῦν 
τήν πρόσφατη ἀνακαινισμένη πτέρυγα τῆς 
Μονῆς, ὅπου καί φιλοξενήθηκαν. Ξεναγήθη-
καν ἐπίσης εἰς τό Ἱεροραφεῖο τῆς Μονῆς, ὅπου 
ἀδελφές ἀσκοῦν ὡς διακόνημα τό κέντημα καί 
τήν ἱεροραπτική. 
 

Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε 
τόν Ἅγ. Ἐθνοϊερομάρτυρα Μελχισεδέκ

Σέ ἕναν ἀπό τούς ἀρχαιότερους Ναούς τῆς 
Κρήτης, τήν 2η Ροτόντα στήν Ἑλλάδα καί 3η 
στά Βαλκάνια, τόν Ἱ. Ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, 
(6ου αἰ., Ροτόντα, Ἐπισκοπῆς Κισάμου), ἕδρα 
τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου 
Κισάμου, ἑορτάστηκε ἡ ἱερά μνήμη του. Τῆς 
πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου 
κ. Γεράσιμος, ἀνταποκρινόμενος σέ πρόσκλη-
ση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, 
ὁ ὁποῖος καί παρίστατο συμπροσευχόμενος. 
Μετεῖχαν, ἐπίσης καί Ἱερεῖς ἐκ τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἱεροσολύμων, καθώς τίς ἡμέρες αὐτές 
πολυπληθής ὁμάδα λαϊκῶν ἐκ τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἱεροσολύμων μετέχει σέ πρόγραμμα εἰς 
τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Ὁ Ἐπίσκοπός 
μας εὐχαρίστησε τόν προεστώτα τῆς Συνάξε-
ως, Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου 
κ. Γεράσιμο γιά τήν «εὐλογητική ἔλευσή του», 
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ὡς ἐπίσης καί τούς Κληρικούς καί λαϊκούς ἐκ 
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, σημειώνο-
ντας: «Ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ σημαίνεται τό 
μέγα μυστήριο τῆς ἑνότητας τῆς Ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας, καθώς τό κοινό Ποτήριο τῆς ζωῆς 
ἑνώνει ὅλο τό σῶμα τῶν Ὀρθοδόξων ἀνά τήν 
οἰκουμένη σέ μιά ἀδήριτη ἑνότητα καί πορεία 
ζωῆς ἀπό τήν ἀπαρχή τῆς Ἐκκλησίας ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ὁ τόπος τοῦτος, ἱερός 
καί ἅγιος, τόπος μαρτυρίας καί μαρτυρίου τοῦ 
Ἁγ. Ἐθνοϊερομάρτυρος Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου 
Κισάμου, ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας τό χρέος 
καί τήν εὐθύνη νά ὁμολογοῦμε τήν αὐτή πί-
στη καί ἀλήθεια, μή φοβούμενοι καί δειλιοῦ-
ντες ἐνώπιον παντός δημίου καί κατακτητοῦ, 
ὁ ὁποῖος στοχεύει εἰς τήν ἀλλοίωση καί ἀλλο-
τρίωση τῶν ἱερῶν καί ὁσίων του Γένους», κα-
τέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχι-
ος. Ἀκολούθως χαιρέτισε Κληρικός ἐκ μέρους 
τῆς φιλοξενούσης ὁμάδας ἐκ τοῦ Πατριαρχεί-
ου Ἱεροσολύμων, εὐχαριστῶν γιά τήν φιλο-
ξενία. Εἰς τόν ζείδωρο καί πυκνό σέ νοήματα 
καί διδάγματα λόγο του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, εὐχαρί-
στησε τόν Ποιμενάρχη κ. Ἀμφιλόχιο γιά «τήν 
εὐγενική πρόσκληση», σημειώνοντας: «Μέ ἱερό 
δέος προσκυνοῦμε σήμερα καί τελοῦμε τήν 
Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἁγιασμένο αὐτό χῶρο 
πού διακόνησε ὁ μεγάλος ἅγιος Ἱερομάρτυρας 
Μελχισεδέκ, Ἐπίσκοπος Κισάμου, συνεχιστής 
τῆς χρυσῆς ἁλυσίδας τῶν Ἁγίων καί μαρτύ-
ρων τῆς πίστεώς μας. Ὁ τόπος αὐτός δέν φα-
νερώνει μόνον τό μεγαλεῖο καί τήν αἴγλη τοῦ 
παρελθόντος, ἀλλά μαρτυρεῖ τήν ταυτότητά 
μας καί φωτίζει τό μέλλον τῆς ζωῆς καί πορεί-
ας μας ὡς Γένος Ὀρθοδόξων. Ἡ σταθερότητά 
μας εἰς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐκφράζεται 
μέσα ἀπό τά ἱερά Εὐαγγέλια καί ὁ προσανατο-
λισμός μας στήν πορεία καί τίς ἀλήθειες αὐτές 
εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής ὁδός λύτρωσης, σωτή-
ριας καί ἐλευθερίας», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.   

Μαθητική Θεία Λειτουργία στήν Κίσαμο
Πλημμύρισε ὁ Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου ἀπό νιᾶτα 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τά ὁποῖα ἀνταπο-
κρίθηκαν εἰς τό κάλεσμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησί-

ας, γιά κοινή προσευχή καί συμμετοχή εἰς τήν 
νυκτερινή Θεία Λειτουργία, ἀφιερωμένη εἰς 
τήν μαθητιώσα καί σπουδάζουσα νεολαία, μέ 
ἀφορμή τήν δοκιμασία τῶν ἐνδοσχολικῶν καί 
Πανελληνίων ἐξετάσεων τῆς περιόδου αὐτῆς. 
Πολλά δέ ἀπό τά παιδιά μετεῖχαν καί τῆς Θείας 
Κοινωνίας. Μετά τήν εἰδική εὐχή – προσευχή 
πού ἀναγνώσθηκε εἰς τό τέλος, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος προεξῆρ-
χε τῆς Θείας Λειτουργίας, χαιρέτισε τήν πολυ-
πληθῆ μαθητική κοινότητα σημειώνοντας: «Ἡ 
συμμετοχή σας εἰς τήν σημερινή προσευχή 
καί τήν σημερινή νυκτερινή Θεία Λειτουργία, 
ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησί-
ας γιά τά νιάτα τοῦ τόπου μας, φανερώνει τή 
σπίθα τῆς πίστης, ἡ ὁποία κρύβεται μέσα στίς 
ψυχές καί τίς καρδιές σας. Αὐξῆστε, δυναμῶ-
στε καί καλλιεργεῖστε αὐτή τήν πίστη. Εἶναι 
ἡ μόνη δύναμη πού μπορεῖ νά σᾶς δώσει δι-
έξοδο στά ἀλύτρωτα ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς, νά 
σᾶς ἐλευθερώσει ἀπό ἐγκλωβισμούς καί ἀγκυ-
λώσεις, νά σᾶς βοηθήσει νά ἀνακαλύψετε τό 
ἀληθινό νόημα καί ὀμορφιά τῆς ζωῆς. Ἐμπι-
στευθεῖτε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δυναμῶστε 
στήν πίστη, χαλυβδῶστε καί μπολιάστε τήν 
ζωή σας μέσα στήν ζωή καί τά Μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας μας», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας, προσφέροντας ὡς εὐλογία ἀπό ἕναν 
ἐπιστήθιο Σταυρό, εὐχόμενος καλή ἐπιτυχία. 

Ἡ μαθητιώσα νεολαία ἐνημερώνεται γιά 
τό κάπνισμα μέσῳ τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς 

Μονάδας τοῦ Ἀννουσάκειου
Ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Θεραπευτηρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 
(εὐγενῆς χορηγία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βα-

τοπαιδίου), στοχεύοντας στήν προαγωγή τῆς 
ὑγείας στό παιδί καί τήν οἰκογένεια καί κατό-
πιν ἔκδοσης εἰδικῆς ἄδειας εἰσόδου στίς Σχο-
λικές Μονάδες ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, 
Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, ὅπως καί ὅλων 
τῶν σχετικῶν ἐγκρίσεων ἀπό τίς Διεύθυνσεις 
Α/θμιας & Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων, συ-
νεχίζει τήν ὑλοποίηση ἰατρικῶν ἐπισκέψεων σέ 
Σχολικές Μονάδες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τήν 
περίοδο αὐτή ὀργάνωσε στοχευμένες δράσεις 
σέ Σχολικές Μονάδες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 
Συγκεκριμένα ἐπισκέφθηκε τό ΕΠΑΛ Καντάνου, 
ὅπου ἡ ἰδιώτης Ἰατρός τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλό-
γου Χανίων, κα Φασουλάκη – Περδικάκη Μα-
ρία, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, μέ τρό-
πο ἁπλό, κατανοητό καί πειστικό, ἐνημέρωσε 
τούς 45 μαθητές, μαθήτριες τοῦ ΕΠΑΛ Καντά-
νου γιά τούς κινδύνους πού κρύβει τό κάπνι-
σμα ἀλλά καί τίς νέες τάσεις καπνίσματος πού, 
ὅπως ὑπογράμμισε: «θεωροῦνται λανθασμένα 
πιό ἀκίνδυνες». Τῆς ἐνημέρωσης ἀκολούθησε 
συζήτηση μέ τούς μαθητές καί ἡ ἐνημέρωση 
ὁλοκληρώθηκε μέ πνευμονολογική ἐκτίμηση 
καί σπιρομέτρηση σέ ὅλους τούς μαθητές, μέ 
τήν ἀρωγή καί τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπι-
κοῦ τοῦ Ἀννουσάκειου.  
Ἐπιπροσθέτως, τήν περίοδο αὐτή, ἡ Κινητή Ἰα-
τρική Μονάδα, σέ συνεργασία μέ τήν ἰδιώτη 
ἰατρό Πνευμονολόγο, κ. Μαρία Φασουλάκη - 
Περδικάκη, προέβη σέ κάλεσμα τῶν μαθητῶν 
τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Παλαιοχώρας, μέ σκοπό 
τήν ἐνημέρωση γιά τό κάπνισμα καί τήν διεξα-
γωγή ἐξέτασης σπιρομέτρησης. Ἡ παραπάνω 
κοινωνική δράση ἔλαβε χώρα στήν αἴθουσα 
τοῦ Συλλόγου Κυριῶν καί Δεσποινίδων Παλαι-
οχώρας, ὅπου προσῆλθαν 80 μαθητές ἐκ τῶν 
τμημάτων τῆς Ά  καί Β΄ τάξης Γενικοῦ Λυκείου 
Παλαιοχώρας, ὡς καί μικρός ἀριθμός ἐκ τῆς Γ΄ 
Λυκείου, καθώς τήν περίοδο αὐτή προετοιμά-
ζονται γιά τίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις. 
Τά παιδιά, χωρισμένα ἀνά τμήματα, εἶχαν τήν 
εὐκαιρία νά ἐνημερωθοῦν ἀπό τήν ἰατρό κ. 
Φασουλάκη, ἀναφορικά μέ τό κάπνισμα καί 
τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ, μέ παράλλη-
λη προβολή ἑνός ἐνδιαφέροντος βίντεο. Μετά 
τήν ἐνημέρωση καί προβολή, ὅσοι μαθητές 
ἐπιθυμοῦσαν ὑποβλήθηκαν στήν ἐξέταση τῆς 
σπειρομέτρησης, μέ τήν βοήθεια τοῦ Νοση-

λευτῆ τοῦ Προγράμματος «Βοήθεια στό σπίτι» 
τῆς ἐπαρχίας Σέλινου τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης 
Κισσάμου καί Σέλινου. Ἡ ἰατρός κ. Φασουλάκη 
ἐξέτασε τά ἀποτελέσματα τῆς σπιρομέτρησης 
καί μίλησε μέ κάθε ἐξεταζόμενο χωριστά. Ἡ 
συμβολή τῶν Διευθυντριῶν τῶν Σχολικῶν Μο-
νάδων κ.κ. Χατζησάββα καί Ἀλεξούδη, ὑπῆρ-
ξε ἰδιαίτερα καθοριστική.  Ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Ἀννουσάκειου, σημείωσε: «Κύριος στόχος τῆς 
δράσης αὐτῆς εἶναι ἡ πραγματοποίηση πρω-
τογενοῦς πρόληψης, ἡ ἐνημέρωση Παιδιῶν, 
Γονέων καί Ἐκπαιδευτικῶν γιά τή σημασία τῆς 
πρόληψης, τῆς προαγωγῆς προτύπων ὑγιοῦς 
διαβίωσης καί γενικότερα ἡ στήριξη τῶν εὐ-
παθῶν κοινωνικῶν ὁμάδων. Πολλές οἱ εὐχαρι-
στίες μας στούς ἐθελοντές Ἰατρούς, πού στε-
λεχώνουν τίς ἐξορμήσεις τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς 
Μονάδας τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς 
Μητροπόλεώς μας...», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας.

Ξύπνησαν οἱ μνῆμες καί ἡ θύμηση 
στήν Κίσαμο

Στό Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολυκέντρο 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε 
ἐκδήλωση ἀφιερωμένη  στήν Ἅλωση τῆς Πό-
λης, ὀργανωμένη ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολή μας. 
Πρό τῆς ἐκδηλώσεως ἔγιναν τά ἐγκαίνια τῆς 
Ἔκθεσης Ἁγιογραφίας, μέ ἔργα μαθητῶν τῆς 
Σχολῆς Ἁγιογραφίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 
Ἀκολούθησε Τρισάγιο στήν μνήμη τοῦ μεγάλου 
Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί 
τῶν σύν αὐτῷ καί ὁμιλία ἀπό τόν Ὁμότιμο Κα-
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θηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ε. Παπα-
δογιαννάκη, ὁ ὁποῖος μίλησε, μέ θέμα: «Κων-
σταντινούπολη 1453: Ὕμνος καί θρῆνος γιά 
τήν Πόλη». Ἀκολούθως χαιρέτισε ὁ Δήμαρχος 
Κισάμου κ. Θ. Σταθάκης καί ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος σημείωσε: «Ἡ 
Κωνσταντινούπολη ὑπῆρξε πρωτεύουσα τῆς 
οἰκουμένης γι’ αὐτό καί ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης εἶναι αὐτός πού ἑδρεύει στήν τότε 
πρωτεύουσα. 566 χρόνια μετά καλεῖται ὁ ἁπα-
νταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμός νά ἀνιστορηθεῖ τό 
χρέος καί τήν εὐθύνη τῆς κληρονομιᾶς τοῦ Βυ-
ζαντίου, καθώς ἡ ἀπόφαση τοῦ Αὐτοκράτορα 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου νά μήν ἐγκατα-
λείψει τήν Πόλη, ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπόδειξη 
τῶν ἰδανικῶν καί συλλογικῶν ὁραμάτων τοῦ 
Ἕλληνα. Σέ ἐποχές πού κάποιοι, στοχευμένα 
καί μεθοδικά προσπαθοῦν νά ἀποδομήσουν 
τήν σύγχρονη ἱστορία, ὀνομάζοντάς τα “παρά-
πλευρες ἀπώλειες” καί “συνωστισμό”, μέ στό-
χο τήν ὑποδούλωση καί ὑποταγή σέ ἀλλότρια, 
μέ τήν πίστη, τήν ἱστορία καί τήν παράδοση 
τοῦ Γένους συστήματα, θεωρίες καί ἰδεολογί-
ες, χρέος καί εὐθύνη ὅλων μας εἶναι νά ὑψώ-
σουμε φωνή καί νά ἀντιτάξουμε τό ΟΧΙ τοῦ 
Παλαιολόγου, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό ΟΧΙ 
τοῦ Λεωνίδα καί τοῦ Μακρυγιάννη», κατέληξε 
ὁ Ἐπίσκοπός μας. Εὐχαρίστησε τήν διδάσκου-
σα τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως κ. Κωνσταντίνα Στεφανάκη, ἁγιογράφο 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, γιά τήν 
πολύτιμη προσφορά της εἰς τήν ἐκμάθηση τῆς 
«Ἱερῆς Τέχνης» τῆς Ἁγιογραφίας καί ἀπένειμε 
τά πτυχία τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι 
μετά ἀπό συστηματική 5ετή φοίτηση, ὁλοκλή-
ρωσαν τίς σπουδές τους καί μυήθηκαν εἰς τήν 

τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας. Ἀκολούθως ὁμίλησε ἡ 
Ἁγιογράφος κ. Στεφανάκη, ἡ ὁποία ἀναφέρ-
θηκε εἰς τήν λειτουργία τῆς Σχολῆς Ἁγιογρα-
φίας, εὐχαριστώντας τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας 
κ. Ἀμφιλόχιο καί ἐνημερώνοντας ὅτι ἡ Σχολή 
συνεχίζει τήν λειτουργία της μέ νέο Τμῆμα. Ἡ 
ἐκδήλωση διανθίστηκε μέ ἐπίκαιρα ριζίτικα 
τραγούδια, πού ἀπέδωσε ὁ Σύλλογος Ριζιτῶν 
Κισάμου «Ἡ Κίσσαμος» καί τραγούδια τῆς Πό-
λης, πού ἀπέδωσε, μέ ἀριστοτεχνικό τρόπο, 
Τμῆμα ἐκ τῆς πολυπληθοῦς Παραδοσιακῆς χο-
ρωδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὑπό τόν χο-
ροδιδάσκαλο καί χοράρχη κ. Γεώργιο Χαχλάκη, 
μέ τήν συμμετοχή μουσικῶν συνεργατῶν τοῦ 
Ὠδείου μας. Ἡ ἐπιστημονική συνεργάτιδα τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης κ. Αἰκατερίνη 
Καρκαλᾶ εἶχε τήν εὐθύνη συντονισμοῦ τῆς ἐκ-
δήλωσης, τήν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος 
κόσμου. Γνωστός καί καταξιωμένος ἐπιχειρη-
ματίας καί φίλος της Μητροπόλεώς μας προ-
σέφερε, στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης, πλούσιο 
μπουφέ στούς ἄνετους αὔλειους χώρους τοῦ 
Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου.   

Σέ Ἅγιον Ὄρος καί Κορνοφωλιά 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας

Στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Πορταϊτίσσης ἤ Κορνο-
φωλιᾶς, μετόχι τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, στό Σου-
φλί, βρέθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, μετέχοντας εἰς τό 40ήμερο μνημόσυνο 
τοῦ πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελ-
φείας κ. Μελίτωνος, μακαριστοῦ Κωνσταντί-
νου. Τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ μνημοσύνου 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πρι-
γκηποννήσων κ. Δημήτριος, μέ τήν συμμετοχή 
Ἱεραρχῶν ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 

ὡς καί ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀκο-
λούθως, καί διά μία ἡμέρα, ὁ Ἐπίσκοπός μας 
μετέβη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου προσκύνησε 
τίς θαυματουργές Εἰκόνες τῆς Παναγίας τῆς Ἱ. 
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου καί ἱερούργησε 
εἰς τό Καθολικό τῆς Μονῆς. Κατά τήν ἐκεῖσαι 
σύντομη παραμονή του συναντήθηκε μέ τόν 
Καθηγούμενο τῆς Μονῆς, Πανοσ. Ἀρχιμανδρί-
τη κ. Ἐφραίμ, πρός τόν ὁποῖο εἶχε τήν εὐκαι-
ρία νά ἐκφράσει τίς πολλές εὐχαριστίες τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας γιά τήν διαχρονική στήριξη 
καί ἀρωγή τῆς Ἱ. Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου εἰς τήν 
«ταπεινή διακονία» ἀνακούφισης ἐμπερίστα-
των καί ἀναγκεμένων συνανθρώπων μας.

Στήν Πάρνηθα ὁ Ἐπίσκοπός μας
Προσκεκλημένος τοῦ Συλλόγου Κισαμιτων Ἀτ-
τικῆς «Ἡ Κίσσαμος», ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε 
εἰς τήν ἐτήσια συνάντηση τοῦ Συλλόγου, ἡ 
ὁποία πραγματοποιήθηκε στήν ὄμορφη Παρ-
νηθα. Τῆς ἐκδήλωσης προηγήθηκε Θεία Λει-
τουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου μας, 
καί ἀκολούθησε πλούσια φιλοξενία στούς ἑκα-

τοντάδες, μέλη τοῦ Συλλόγου, ὡς καί εἰς ὅλους 
τούς μετέχοντες, προσφορά τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλ-
λόγου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας χαιρετίζοντας τό γε-
γονός σημείωσε: «Ἡ συμμετοχή μας εἰς τήν 
Θεία Λειτουργία καί τό Ποτήριο τῆς ζωῆς φα-
νερώνει ὄχι μόνο τήν καταγωγή μας ὡς Γένος 
Ὀρθοδόξων, ἀλλά καί τήν πορεία μας στήν Βα-
σίλεια τοῦ Θεοῦ, ὡς οὐρανοπολίτες. Χρέος καί 
εὐθύνη μας, αὐτή τήν βαρύτιμη κληρονομιά 
νά τήν μεταγγίσουμε στίς νεότερες γενναῖες. 
Εὐχόμεθα ὁ Σύλλογος Κισσαμιτῶν Ἀττικῆς 
αὐτό τόν πολιτισμό, τήν παράδοση καί κλη-
ρονομιά νά καλλιεργεῖ μέσα ἀπό τίς δράσεις 
καί πρωτοβουλίες του», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας. Ἀκολούθως ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. 
Λεμπέσης εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας γιά 
τήν συμμετοχή του καί καλωσόρισε ὅλους 
τούς μετέχοντες, οἱ ὁποῖοι ἦταν εἶχαν κατα-
κλύσει τόν χῶρο τοῦ Ἁγ. Πέτρου Μόλας.

Ἀνακαινίζεται 
ἡ Γυναικεία Ἱ. Μονή Παρθενῶνος

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς πλήρους ἀνακαίνι-
σης τῆς Τράπεζας καί τοῦ Ἀρχονταρικίου, τῆς 
Γυναικείας Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Παρ-
θενῶνος, συνεχίζονται οἱ ἐργασίες ἀνακαίνι-
σης. Τήν περίοδο αὐτή ἀνακαινίζεται ἡ κεντρι-
κή εἴσοδος τῆς Μονῆς καί ἡ δεξιά πτέρυγα πού 
θά διαμορφωθεῖ σέ Ἐκθετήριο καί κελιά διά τίς 
μοναχές. Θά ἀκολουθήσει τό Καθολικό της Μο-
νῆς. Ὅπως δήλωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος: «Μετά τόν ἰσχυρό σεισμό τοῦ 
Ὀκτωβρίου τοῦ 2013 ἀρκετά ἀπό τά κτηριακά 
συγκροτήματα τῆς Μονῆς ὑπέστησαν ἀνεπα-
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νόρθωτες ζημιές καί κρίθηκαν ἀκατάλληλα. 
Ὅλα τά προηγούμενα χρόνια δαπανήθηκαν 
εἰς τήν ἐκπόνηση καί ἔγκριση τῶν ἀναγκαί-
ων μελετῶν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ 
Ὑπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καί 
Δημοσίων Ἔργων/Διεύθυνση Ἀποκατάστασης 
Φυσικῶν Καταστροφῶν, ὡς καί ἀπό ὅλες τίς 
λοιπές ἐμπλεκόμενες ὑπηρεσίες. Μέ τήν βοή-
θεια τῆς Παναγίας καί προσώπων πού ἀγα-
ποῦν τήν Μονή, ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες 
ἀνακαίνισης εἰς ὅτι ἀφορᾶ τό Ἀρχονταρίκι καί 
τήν Τράπεζα τῆς Μονῆς. Καθώς ἡ Ἱ. Μονή θά 
ἔχει τήν μεγάλη εὐλογία καί χαρά στίς 3 Αὐ-
γούστου νά ὑποδεχθεῖ ἀντίγραφο ἐκ τῆς θαυ-
ματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παρα-
μυθίας, ἐκ τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, 
τήν Ὁποία θά κομίσει ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, Γέροντας Ἐφραίμ, 
ἀνακαινίζεται αὐτή τήν περίοδο ἡ κεντρική 
εἴσοδος τῆς Μονῆς, ὡς ἐπίσης καί τό Καθολι-
κό καί ἡ δεξιά πτέρυγα. Διά τήν πρόοδο τῶν 
ἀπαραίτητων καί ἀναγκαίων αὐτῶν ἐργασι-
ῶν, ἐναποθέτουμε τίς προσευχές καί τίς ἐλπί-
δες μας εἰς τήν Παναγία Μητέρα μας, εἰς τήν 
Ὁποία καί εἶναι ἀφιερωμένη ἡ Ἱ. Μονή, καθώς  
δέν διαθέτει ἰδιαίτερα εἰσοδήματα. Εὐχαρι-
στοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους ἐκείνους τούς ἐπώ-
νυμους καί ἀνώνυμους πού ἀγκαλιάζουν τήν 
προσπάθεια αὐτή, μοιράζονται τήν ἀγωνία 
μας καί συμβάλλουν ἔμπρακτα καί οὐσιαστι-
κά, ἐπικαλούμενοι πρός πάντας τίς πρεσβεῖες 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου», κατέληξε ὁ Ἐπίσκο-
πός μας. 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.

Ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου
Μέ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Συνοδική Ἀντιπροσω-
πεία μετέβη εἰς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
τῇ Τρίτῃ, 11ῃ Ἰουνίου ἐ.ἔ., διά νά μετάσχῃ εἰς 

τά Ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ἡ Συνοδι-
κή Ἀντιπροσωπεία ἀποτελεῖτο ἀπό τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Εὐγενίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου 
καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη-
νοῦ, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Προδρόμου Ξενάκη, 
Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. 
Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Ἄρχοντος Πρωτεκ-
δίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας καί Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολο-
μαίου καί Βαρνάβα, καί τῆς Πατριαρχικῆς Χο-
ροστασίας εἰς τόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ Παναγιώτατος δέχθηκε 
τήν Ἀντιπροσωπεία τῆς Κρήτης εἰς τό γραφεῖο 
του, ὅπου ἄκουσε τήν προσφώνηση τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος, διά τῆς ἐμπνευσμέ-
νης αὐτοῦ προσλαλιᾶς, ὑπέβαλε τόν σεβασμό, 
τήν ἀφοσίωση καί τά ἑόρτια σεβάσματα τῆς 
Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστι-
κῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρα-
σε τίς εὐχαριστίες του πρός τήν Ἐκκλησία τῆς 
Κρήτης καί διεβεβαίωσε γιά τήν ἀδιάπτωτη 
ἀγάπη καί τήν δαψιλῆ στοργή τῆς Μητέρας 
Ἐκκλησίας πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονή-
σου.

Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση» ..............10.000€

Δήμητρα Εὐθυμιάδου  .............................50€

Παν. Ζούμπου  ......................................100€

Ἐνορία Βουκολιῶν ...............................200€

Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσοματάδω  1.000€

Ἐνορία Καμπανοῦ  ................................150€

Ἑλένη Δρακάκη  .....................................20€

Ἀνώνυμος  ............................................300€

Βασίλειος Μανωλακάκης  ........................50€

Μανωλίτσα Νικολακάκη εἰς μνήμην τῶν 

γονέων της Γεωργίου & Ἀναστασίας  .....500€

Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς  ................300€

Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην 

Κωνσταντίνου  & Ἑλένης Καμπουράκη  ...50€

Ἀνώνυμος .............................................700€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 
Τ0Υ Κ0ΙΝΩΝΙΚ0Υ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚ0Υ ΕΡΓ0Υ 

ΤΗΣ Ι .  ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ ΜΑΣ

Βοήθησε κι ἐσύ 
νά γίνει ἡ ἀγάπη πράξη

Ἀριθ. Λογαρ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου:

(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
GR8801103900000039029604194

BIC ETHNGRAA



Ἀνακαίνιση χώρων
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 

Παρθενῶνος Κισάμου


