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τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἱ. Π. Μονή 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς

μνον εὐχαριστίας ἀναπέμπομεν εἰς 
τόν ἐν Τριάδι Θεόν, τόν ἀξιώσα-
ντα ἡμᾶς νά φθάσωμεν καί πάλιν 
εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσ-

σαρακοστήν, διά νά ἀγωνισθῶμεν τόν καλόν 
ἀγῶνα τῆς ἀσκήσεως, διά νά στραφῶμεν εἰς 
τό «ἕν, οὗ ἐστι χρεία» (πρβλ. Λουκ. ι’, 42).

Μέσα εἰς ἕνα ἀντιασκητικόν κόσμον, 
ἐνώπιον τοῦ συγχρόνου ἀποαγιασμοῦ τῆς 
ζωῆς καί τῆς κυριαρχίας ἀτομοκεντρικῶν 
καί εὐδαιμονιστικῶν προτύπων, ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία ἐπιμένει εἰς τήν τεσσαρακον-
θήμερον περίοδον πνευματικῶν ἀγώνων καί 
«πανσέπτου ἐγκρατείας» διά τά τέκνα αὐτῆς, 
ὡς προετοιμασίας διά τήν Ἁγίαν καί Μεγά-
λην Ἑβδομάδα, τά Πάθη καί τόν Σταυρόν 
τοῦ Χριστοῦ, διά νά καταστῶμεν θεωροί καί 
κοινωνοί τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.

Κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν 
καλούμεθα νά βιώσωμεν βαθύτερα τήν δη-
μιουργικήν καί σωστικήν Οἰκονομίαν τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ καί νά μετάσχωμεν ἐναρ-
γέστερα εἰς τήν ἐσχατολογικήν ἀναφοράν, 
κατεύθυνσιν καί ὁρμήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
καί πνευματικῆς ζωῆς. Συνειδητοποιοῦμεν 
τό τραγικόν ἀδιέξοδον τῆς αὐτοσωτηρικῆς 
ὑψηγορίας τοῦ Φαρισαίου, τῆς σκληροκαρ-
δίας τοῦ πρεσβυτέρου υἱοῦ τῆς παραβολῆς 
τοῦ Ἀσώτου, τῆς ἀναλγήτου ἀδιαφορίας διά 
τήν πεῖναν, τήν δίψαν, τήν γυμνότητα, τήν 
ἀσθένειαν, τήν ἐγκατάλειψιν τοῦ συνανθρώ-

που, συμφώνως πρός τήν εὐαγγελικήν διήγη-
σιν περί τῆς μελλούσης κρίσεως. Προτρεπό-
μεθα νά μιμηθῶμεν τήν μετάνοιαν καί τήν 
ταπείνωσιν τοῦ τελώνου, τήν ἐπιστροφήν 
τοῦ ἀσώτου υἱοῦ εἰς τόν οἶκον τοῦ Πατρός 
καί τήν ἐμπιστοσύνην εἰς τήν Χάριν Του, 
τούς ποιοῦντας τό ἔλεος πρός τούς ἐνδεεῖς, 
τήν ζωήν τῆς προσευχῆς τοῦ Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ, τήν ἄσκησιν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Σι-
ναΐτου καί τῆς Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, καί 
ἐνισχυόμενοι διά τῆς προσκυνήσεως τῶν 
ἱερῶν εἰκόνων καί τοῦ τιμίου Σταυροῦ, νά 
φθάσωμεν εἰς προσωπικήν συνάντησιν μέ 
τόν ἀναστάντα ἐκ τάφου ζωοδότην Χριστόν.

Κατά τήν εὐλογημένην αὐτήν περίοδον 
ἀποκαλύπτεται μέ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν ὁ κοι-
νοτικός καί κοινωνικός χαρακτήρ τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς. Δέν εἴμεθα μόνοι, δέν ἱστάμεθα 
μόνοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Δέν εἴμεθα ἄθροι-
σμα ἀτόμων, ἀλλά κοινωνία προσώπων, διά 
τά ὁποῖα «εἶναι» σημαίνει «συν-εἶναι». Ἡ 
ἄσκησις δέν εἶναι ἀτομικόν, ἀλλά ἐκκλησια-
στικόν γεγονός καί κατόρθωμα, μετοχή τοῦ 
πιστοῦ εἰς τό μυστήριον καί τά μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀγών κατά τῆς φιλαυτίας, ἄσκη-
σις τῆς φιλανθρωπίας, εὐχαριστιακή χρῆσις 
τῆς δημιουργίας, συμβολή εἰς τήν μεταμόρ-
φωσιν τοῦ κόσμου. Εἶναι κοινή ἐλευθερία, 
κοινή ἀρετή, κοινόν ἀγαθόν, κοινή ὑπακοή 
εἰς τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν νηστεύο-
μεν ὅπως ἀτομικῶς ἐπιθυμοῦμεν, ἀλλά ὅπως 
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ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία. Ἡ ἀσκητική μας προσπά-
θεια λειτουργεῖται ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν σχέσε-
ών μας μέ τά ἄλλα μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
σώματος, ὡς μετοχή εἰς τά γεγονότα καί τά 
δρώμενα, τά ὁποῖα συγκροτοῦν τήν Ἐκκλη-
σίαν ὡς κοινότητα ζωῆς, ὡς «ἀληθεύειν ἐν 
ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ΄, 15). Ἡ ὀρθόδοξος 
πνευματικότης εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη 
μέ τήν μετοχήν εἰς τήν ὅλην λειτουργίαν τῆς 
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κορυφοῦται 
εἰς τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, εἶναι εὐσέβεια 
ἐκκλησιοτραφής καί ἐκκλησιοδιάστατος.

Τό στάδιον τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς δέν εἶναι περίοδος θρησκειογενῶν 
ψυχικῶν ἐξάρσεων καί ἐπιφανειακῶν συ-
γκινήσεων. Ἡ πνευματικότης, ἐξ ἐπόψεως 
Ὀρθοδόξου, δέν σημαίνει στροφήν πρός τό 
πνεῦμα καί τήν ψυχήν, ἡ ὁποία τρέφεται ἀπό 
μίαν δυϊστικήν ὑποτίμησιν τῆς ὕλης καί τοῦ 
σώματος. Πνευματικότης εἶναι ὁ διαποτισμός 
ὁλοκλήρου τῆς ὑπάρξεώς μας, τοῦ πνεύμα-
τος, τοῦ νοός καί τῆς βουλήσεως, τῆς ψυχῆς 
καί τοῦ σώματός μας, ὁλοκλήρου τῆς ζωῆς 
μας, ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον εἶναι 
πνεῦμα κοινωνίας. Πνευματικότης σημαίνει, 
κατά ταῦτα, ἐκκλησιαστικοποίησιν τῆς ζωῆς 
μας, ζωήν ἐμπνεομένην καί κατευθυνομένην 
ἀπό τόν Παράκλητον, πραγματικήν πνευμα-
τοφορίαν, ἡ ὁποία προϋποθέτει τήν ἰδικήν 
μας ἐλευθέραν συνεργίαν, τήν μετοχήν εἰς 
τήν μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί 
ἔνθεον βιοτήν.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά,     

Δέν ὑπάρχει γνησία καί ταυτοχρόνως 
ἄκαρπος πνευματικότης. Ὁ ἀγαπῶν ἀληθῶς 
τόν Θεόν, ἀγαπᾷ καί τόν πλησίον καί τόν 
μακράν, καί ὁλόκληρον τήν κτίσιν. Αὐτή ἡ 
«οὐδέποτε ἐκπίπτουσα» (πρβλ. Α΄ Κορ. ιγ’, 
8) θυσιαστική ἀγάπη εἶναι εὐχαριστιακή 
πρᾶξις, πλήρωμα ζωῆς ἐνταῦθα, πρόγευσις 
καί ἀλήθεια τῶν ἐσχάτων. Ἡ Ὀρθόδοξος 
ἡμῶν πίστις εἶναι πηγή ἀνεξαντλήτου δυνα-

μισμοῦ, ἱκανώσεως πρός ἀγῶνας πνευματι-
κούς, φιλόθεον καί φιλάνθρωπον δρᾶσιν, δα-
ψιλῆ καρποφορίαν ἐν τῷ κόσμῳ ἐπ᾿ ἀγαθῷ. 
Πίστις καί ἀγάπη ἀποτελοῦν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ 
ἑνιαίαν καί ἀδιάσπαστον ἐμπειρίαν ζωῆς. Ἡ 
ἐν τῇ ἁγιοπνευματικῇ κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλη-
σίας βίωσις τῆς ἀσκήσεως, τῆς νηστείας καί 
τῆς φιλανθρωπίας ἀποτελεῖ φραγμόν εἰς τήν 
θρησκειοποίησιν καί τήν μετατροπήν τῆς 
ἐκκλησιογενοῦς εὐσεβείας εἰς ἄγονον ἐσω-
στρέφειαν καί εἰς ἀτομικόν ἐπίτευγμα.

Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πνέει ἀδιαλεί-
πτως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁ Θεός εἶναι ἀεί «μεθ᾿ 
ἡμῶν» - μαζί μας. Κατά τάς ἁγίας ἡμέρας 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καλούμεθα νά 
ἐντείνωμεν τόν ἀσκητικόν ἀγῶνα κατά τοῦ 
ἐγωτικοῦ φρονήματος, «τῇ προσευχῇ προ-
σκαρτεροῦντες» (Ρωμ. ιβ΄, 12), «ἐν ταπεινο-
φροσύνῃ διάγοντες καί ποιοῦντες ἔλεος» 
(Ἀββᾶς Πομήν), ζῶντες φιλοκαλικῶς καί 
οἰκτιρμόνως, συγχωροῦντες ἀλλήλους καί 
ἀσκοῦντες τήν εἰς ἀλλήλους ἀγάπην, δοξο-
λογοῦντες τόν ἀγαθοδότην Θεόν καί εὐχα-
ριστοῦντες διά τάς πλουσίας Αὐτοῦ δωρεάς. 
«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν 
ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. στ΄, 2).

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι τήν ἄνω-
θεν ἐνίσχυσιν διά νά ὑποδεχθῶμεν ἅπαντες, 
πόθῳ ζέοντι καί εὐφροσύνως, τήν Ἁγίαν 
καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί εὐχόμε-
νοι «εὔδρομον τό τῆς νηστείας στάδιον», 
ἀπονέμομεν εἰς τούς τιμιωτάτους ἐν Χριστῷ 
ἀδελφούς καί τά ἀνά τήν οἰκουμένην προ-
σφιλῆ τέκνα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογί-
αν.   

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιη´ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα καί ἡ Ἁγία 

μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἀναστήλωση τῶν 
Ἱερῶν Εἰκόνων καί καλεῖ τά πιστά παιδιά της, 
πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, νά δοξολογήσομε, μέ ὅλη μας 
τήν ὕπαρξη, τό Ὄνομα τοῦ Τρισάγιου Θεοῦ. Ὅλοι 
ἐμεῖς, κρατώντας στά χέρια μας τίς Ἱερές Εἰκό-
νες, ἀποδίδομε βαθειά εὐχαριστία στόν Θεό καί 
ὁμολογοῦμε τήν ἄμωμη πίστη μας, διαφυλάσσο-
ντας ὅλα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία 
πιστεύει καί διδάσκει. Μνημονεύομε μέ εὐγνω-
μοσύνη, ἐπίσης, τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν 
Ἁγίων Πατέρων μας, ἀλλά ταυτόχρονα ἀναλο-
γιζόμαστε τήν εὐθύνη καί τό ἱερό χρέος μας γιά 
τήν προάσπιση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τοῦ 
ὑγιοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί ἤθους, 
καθώς καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ταυτότητας. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀπευθύνεται σέ 
ὅλους ἐσᾶς, τά εὐλογημένα παιδιά Της, καί σᾶς 

προτρέπει νά μένετε σταθεροί καί ἀμετακίνητοι 
στήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν ὁποία στερέωσαν μέ 
τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τους οἱ Ἅγιοι Πατέ-
ρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ὀρθοδοξίας, μακριά ἀπό 
κάθε μορφή θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ 
καί φανατισμοῦ. 

Ἀναμφίβολα, ἡ σύγχρονη ἔξαρση φαινο-
μένων θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, μίας ἀπό 
τίς χειρότερες μορφές φανατισμοῦ, ἀλλά καί ἡ 
ἐκδηλούμενη στίς ἡμέρες μας ἐκμετάλλευση τῆς 
Ὀρθόδοξης εὐσέβειας, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί 
διδαχῶν της, μέ πρόφαση τήν Ὀρθόδοξη πίστη, 
εἶναι καταταστάσεις τραυματικές καί ἐπικίνδυ-
νες, οἱ ὁποῖες, δυστυχῶς, αὐξάνονται παρασιτικά 
στό Σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Μάλιστα, στά Πορίσματα τῆς 10ης Συ-
νάντησης Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά θέματα 
Αἱρέσεων, ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Πολωνία, ἀπό 
14 ἕως 17 Σεπτεμβρίου 2017, ἀναφέρεται, μεταξύ 
ἄλλων, ὅτι: «Ὁ θρησκευτικός φονταμενταλισμός 
θεμελιώνεται πάνω στήν ἀπολυτοποίηση τοῦ δόγ-
ματος τῆς ἐμπειρίας καί τῆς βίαιης ἐπιβολῆς τους 
ὡς γενικός τρόπος ζωῆς καί συμπεριφορᾶς. Στόν 
φονταμενταλισμό τῆς ἐμπειρίας ἤ τοῦ βιώματος 
ὁ θρησκευόμενος, εἴτε ἀπολυτοποιεῖ τόν δάσκαλο, 
γέροντα, γκουροῦ, ἤ τήν ὁμάδα στήν ὁποία ἀνή-
κει, ὁπότε ὅ,τι κάνει, λέγει ἤ σκέπτεται εἶναι τό 
ἀπόλυτα ὀρθό, πού ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα στή 
σωτηρία, ἄρα πέραν αὐτοῦ ὅλα κινοῦνται στήν 
πλάνη καί τήν ἀπώλεια, εἴτε ἀπολυτοποιεῖ τό 
δικό του τρόπο ζωῆς, σκέψεως καί συμπεριφορᾶς. 
Ὁπότε, ὅσοι ζοῦν διαφορετικά εἶναι τό ἀντίπαλο 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀριθμ. πρωτ. 136                                    Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου 2018

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς 
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Ι. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙ0Σ 
Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚ0ΣTΗΣ

(1/2018)

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, 
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες 
καί τόν φιλόθεο λαό τῶν Ἐπαρχιῶν 
Κισάμου καί Σελίνου 

«Ἔφθασε καιρός, 
ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή,

ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, 
ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια,
ἡ πρός Θεόν παρρησία…».

 (Δοξαστικόν Αἴνων 
Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς)

γαπητοί μου ἀδελφοί,
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ὀμορφιά 
τῆς περιόδου πού ἀνοίγεται 
ἐνώπιόν μας, τό πέλαγος τῶν 
πνευματικῶν ἀγώνων τῆς Με-

γάλης Σαρακοστῆς, μοιάζει νά μήν συγκινεῖ 
καί νά μήν ἀγγίζει τούς πολλούς. Κατά γε-
νική ὁμολογία βρισκόμαστε σέ μιά δύσκο-
λη ἐποχή. Ἐποχή, πού οἱ ποικίλες δυσκολίες 
τῶν καιρῶν μᾶς ὁδήγησαν σέ ἐσωτερικές 
ἀναταραχές, καθώς φαίνεται ὅτι μᾶς ἔχουν 
ξεβολέψει ἀπό τήν εὐμάρεια πού εἴχαμε 
συνηθίσει καί ὁδηγηθήκαμε σέ ἀνασφάλεια 
καί ἀβεβαιότητα γιά τό μέλλον μας. Ἡ κα-
λοπέραση, οἱ εὔκολες λύσεις τῶν τελευταί-
ων χρόνων μᾶς ἔκαναν νά πιστέψουμε πώς 
ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη μόνο ἀπό ὑλικές 
ἀπολαβές καί πώς ὅταν στερηθεῖ αὐτές τίς 
ὑλικές ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς τότε δυσκο-
λεύεται νά ἀναπροσδιορίσει τήν ὕπαρξή 
του στόν κόσμο. Ἔτσι κυριάρχησε τό ἄγχος 
στή ζωή μας, χάσαμε τόν προσανατολισμό 

δέος καί πρέπει νά διορθωθοῦν». Τέτοιες φοντα-
μενταλιστικές τάσεις καί νοσηρά φαινόμενα φα-
νατισμοῦ καί ἀπολυτοποίησης, ὅπως διαπιστώνει 
ἡ ἐν λόγῳ Συνάντηση Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
συναντοῦμε ἀκόμα καί μεταξύ Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν.

Ἐπισημαίνομε, ὅτι ἡ βάση αὐτῶν τῶν τάσε-
ων, οἱ ὁποῖες παρατηροῦνται καί στή Μεγαλό-
νησο Κρήτη, ἑδράζεται κατ᾽ οὐσίαν στή φιλαυ-
τία, τόν ἐγωκεντρισμό, τήν ὑπερηφάνεια καί τόν 
ναρκισισμό. Δῆθεν «χαρισματικοί», μέ τίς ἀνεκ-
κλησίαστες ἐνέργειές τους καί τήν αὐθαίρετη καί 
ὑποκειμενική οἰκειοποίηση τῆς ἀλήθειας, ἐνερ-
γοῦν ἀντορθόδοξα καί ἀντεκκλησιαστικά.

Στά προαναφερθέντα Πορίσματα, ἐπί πλέ-
ον, ἀναφέρεται, ὅτι: «Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, 
ὡς ἐκκλησιαστικό γεγονός καί ὄχι ἀτομικό, καί ἡ 
ὑγιής ἀφοσίωση σ’ αὐτά δέν ὁδηγεῖ στόν φοντα-
μενταλισμό. Ἑπομένως ἡ ὑπέρβαση τοῦ φοντα-
μενταλισμοῦ καί γενικά τοῦ φανατισμοῦ γίνεται 
διά τῆς Θεολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
πού ἔχει ὡς βάση πνευματική καλλιέργεια καί 
ἁγιότητα (ποιότητα ἐσωτερική) τοῦ ἀνθρώπου, 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καί εἰδικότερα στήν ἀλήθεια ὅτι 
ἡ ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται στή στέρηση-

ἀπουσία τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί στήν ἐμπαθῆ 
ἐσωτερική του κατάσταση, καί ἡ θεραπεία του 
στήν ἐπανάκτηση, μετοχή καί διατήρηση τῆς Χά-
ριτος μέσα στήν ψυχή του καί στήν καλλιέργεια 
τῆς ἐνάρετης κατάταστασης».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, καλεῖ ὅλους τούς Χριστια-
νούς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, σήμερα, κα-
θώς ἑορτάζομε τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, νά 
ἀναθεωρήσομε τίς λανθασμένες πτυχές τῆς ζωῆς 
καί τῶν ἐπιλογῶν μας. Νά ἔχομε ἐμπιστοσύνη 
στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μπορεῖ νά διακρίνει καί 
νά διασφαλίσει τό ἀληθινά Ὀρθόδοξο ἀπό τό 
«δῆθεν», τό αὐθεντικό ἀπό τό ψεύτικο, τό πνευ-
ματικά ὑγιές ἀπό τό ἄρρωστο, τό ἐνάρετο ἀπό τό 
ὑποκριτικό. 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, εὔχεται ἐγκάρδια, νά 

ἔχετε ὅλοι, πλούσια τή Χάρη καί διαρκῆ τόν φω-
τισμό τοῦ Θεοῦ, στίς οἰκογένειες, τά ἔργα καί 
τούς καθημερινούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς σας, σέ μιά 
ἀταλάντευτη καί ὑγιή Ὀρθόδοξη Χριστιανική 
πορεία, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνει τόν ἄνθρωπο καί 
ἐγγυᾶται τή σωτηρία του.

Καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς! 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

Α
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μας καί ὁδηγηθήκαμε σέ πνευματική χρε-
οκοπία. Δαπανήσαμε καί δαπανοῦμε, κα-
ταναλώνουμε καθημερινά, τό «εἶναι» μας, 
τό πρόσωπό μας, τήν μοναδική περιουσία 
πού μᾶς ἀνήκει καί μάλιστα σέ χώρα «μα-
κρά καί ξένη», μακριά ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά καί μακριά ἀπό τόν ἄνθρωπο, 
τόν ἄλλο, ὅπου «οὐδείς ἐδίδου αὐτῷ». Ὁ 
κόσμος μας μοιάζει νά ἔχει χάσει τήν ὑπερ-
χονική διάσταση τῆς ἐλπίδας καί ἐπιμένει 
σέ ἕνα ὑποχρεωτικό μηδενισμό τῆς ἀνθρώ-
πινης ὕπαρξης. Ἡ ζωή πού ἐπιλέξαμε θυμί-
ζει τήν εἰκόνα τοῦ Τριωδίου, ὅπου ὁ Ἀδάμ 
«ἐκάθισεν ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου, καί 
τήν ἰδίαν γύμνωσιν θρηνῶν ὠδύρετο…».

Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, λοιπόν, ἔρχεται 
καί πάλι στήν ζωή μας, ὡς εὐκαιρία ἀναζή-
τησης νοήματος ζωῆς. Ὡς πρόσκληση καί 
πρόκληση. Στήν σχιζοφρένεια τῆς ὑπερ-
κατανάλωσης καί τῆς αὐτοειδωλοποίησης 
τοῦ ἀνθρώπου ἀντιπαραθέτει τόν ἀσκη-
τισμό της. Σέ ἕνα κόσμο πού χόρτασε… 
«πολιτισμό», ὑποκρισία καί ψέμα, ἀντιπα-
ραθέτει τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπί-
δας, τῆς ζωῆς, τῆς συμπόρευσης, τῆς με-
τάνοιας, τῆς καταλλαγῆς. Ἔρχεται νά μᾶς 
ὑπενθυμίσει ὅτι ὁ Θεός δέν προσεγγίζεται 
λογικά καί ὅτι σκοπός τῆς ζωῆς μας δέν 
εἶναι ἡ ἀναζήτηση, ἀλλά ἡ συνάντηση μέ 
τόν Θεό. Ὅτι ὁ Θεός εἶναι τόσο ἀληθινός 
πού σκοντάφτουμε πάνω Του. Ὁ ἄνθρωπος 
«στέκεται ἤ πέφτει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ», θά 
μᾶς πεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 14,4). 
«…Οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν τόν Θεό καί ὁ 
Θεός τούς ἀνθρώπους», θά συμπληρώσει ὁ 
Ἅγ. Νικόλαος Ἐπίσκοπος Βελιμίροβιτς. Ὅτι 
χωρίς μεγάλους πειρασμούς δέν δίδονται 
μεγάλα χαρίσματα, (Ἅγ. Ἰσαάκ ὁ Σύρος). 
Ὅτι τό ἴδιον θέλημα καί ἡ ἐπιθυμία κλείνει 
τήν καρδιά καί χωρίς καρδιά δέν ἀνεχόμα-
στε τόν ἄλλο, ἀλλά καί δέν μποροῦμε νά 
ἀγαπήσουμε καί νά ἀγαπηθοῦμε ἀληθινά. 
Ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπου γίνεται 
μόνο μέ τό ξεπέρασμα τοῦ «ἐγώ», τῆς κλη-
ρονομιᾶς μας, δηλαδή, ἀπό τόν προπάτο-

ρα Ἀδάμ «διά τῆς ἀγάπης». Καί, τέλος, ὅτι 
ἡ ἀγάπη χρειάζεται καρδιά.

Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή ἔρχεται, μέσα 
ἀπό τό ἀσκητικό καί λιτό της πνεῦμα, τήν 
κατάνυξη τῶν ὕμνων καί ἱερῶν Ἀκολου-
θιῶν, τή νηστεία τῶν τροφῶν καί τῶν λο-
γισμῶν, τήν ἐγκράτεια τῆς γλώσσης καί 
τῆς ἐπιθυμίας, τήν μετάνοια τῶν λογισμῶν 
καί τήν ἐξομολόγηση τῶν παθῶν, νά μᾶς 
βγάλει ἀπό τήν πεζότητα, ἀπό τήν εὐμά-
ρεια, τήν ὑπερβολή, τήν κατανάλωση, τήν 
μιζέρια τῆς καλοπέρασης. Ἔρχεται νά μᾶς 
ἐλαφρώσει ἀπό τό περίσσιο βάρος τῶν 
πολλῶν, νά σπάσει τίς ἁλυσίδες καί τά δε-
σμά, νά μᾶς ἐλευθερώσει καί νά μᾶς ἀνε-
βάσει μέ καθαρή καρδιά πρός τόν Οὐρανό. 

Ἄν, λοιπόν, ἡ πνευματική ζωή εἶναι μιά 
καθημερινή περιπέτεια γιά τήν κατάκτηση 
τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητας, ἡ περίοδος 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποτελεῖ μιά 
ὑψηλή κορυφή, πού ὅλους μᾶς σαγηνεύ-
ει. Ἄς ἀγωνιστοῦμε, λοιπόν, ἀδελφοί μου, 
νά τήν βιώσουμε μέ γνησιότητα, γνωρίζο-
ντας πώς ὅλα ὅσα ἡ Ἐκκλησία, μέ ἀγάπη 
καί ἀφειδώλευτα μᾶς προσφέρει, (τή λα-
τρεία, τή νηστεία, τή μετάνοια, τήν ἐξομο-
λόγηση), ἀποτελοῦν μέσα γιά τήν ἐπίτευξη 
ἑνός μεγάλου σκοποῦ. Κι ἄς βοηθήσουμε τά 
παιδιά μας, τούς νέους μας, τήν οἰκογένειά 
μας, τούς ἀνθρώπους πού ἀγαποῦμε καί 
νοιαζόμαστε καί τόν κόσμον ὅλο νά μᾶς 
ἀκολουθήσουν στό ταξίδι αὐτό. Ἕνα ταξίδι 
πού μεταμορφώνει τόν ἐσωτερικό μας κό-
σμο καί ὀμορφαίνει τήν ζωή μας. Ἔχουμε 
πολλά νά ὠφεληθοῦμε ὅλοι μας. 

Καλό ἀγώνα! Καλή καί εὐλογημένη, 
νικηφόρα πορεία πρός τήν Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ, ἡ Ὁποία «ἐντός ἡμῶν ἐστί». 

Μετά πολλῶν εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος 

καί Πνευματικός σας Πατέρας
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

ταν ὁ ἐθνικός ποιητής Διονύ-
σιος Σολωμός ἔγραφε, μέσα 
στούς καπνούς τῆς Ἐπανά-
στασης τοῦ 1821, τούς στίχους 
τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου: ... 

Ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη, τῶν Ἑλλήνων 
τά Ἱερά... φαντάζομαι πώς ἤθελε νά πῇ ὅτι 
ἡ Ἐλευθερία, ἡ Ἐθνική μας δηλ. Ἀναγέν-
νηση δέ βγῆκε μόνο ἀπό τά κόκκαλα καί 
τά κουφάρια τῶν Μαχητῶν της.

Ἐννοοῦσε πώς ἡ Ἐθνική μας ἀπελευ-
θέρωση βγῆκε ἀπό τά βάθη τῆς Ἑλληνικῆς 
ψυχῆς. Ἀπό τίς ψυχικές ἐκεῖνες δυνάμεις 
καί ἀξίες πού φυλάσσονται σάν πλάκες 
Διαθήκης, σάν βαθιές ρίζες, στίς συνειδή-
σεις ἀνθρώπων καί Λαῶν καί φυτρώνουν 
σέ στιγμές καί ἐποχές, πού κάνουν τά με-
γαλουργήματα στήν ἀτομική ζωή καί τήν 
Ἱστορία τοῦ κόσμου.

Ὁ πατριωτισμός, ὁ ἔρωτας τῆς Ἐλευ-
θερίας, ἡ πίστη στό Θεό, καί στήν ἱερότη-
τα τοῦ ἀγώνα, αὐτά τά ἰδεώδη ξεσήκωσαν 
τόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό τοῦ 1821, τόν 
Οἰκουμενικό Ἑλληνισμό κι ἀναστήσανε 

τό νεώτερο Ἑλληνικό Ἔθνος.
Θαυμάζομε ὅλοι μας τή ζωτικότητα 

καί τήν ὁρμή τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῶν χρόνων 
ἐκείνων καί τιμοῦμε τούς ἥρωες καί μάρτυ-
ρες, ἐμφανεῖς καί ἀφανεῖς, τοῦ Ἱεροῦ μας 
Ἀγώνα.

Ἁρματωλοί καί Κλέφτες, Ἱερωμένοι 
καί Λόγιοι, δάσκαλοι τοῦ Γένους, ἔμποροι, 
ναυτικοί, γεωργοί καί ποιμένες, ἄνδρες καί 
γυναῖκες (Σουλιώτισσες, Μπουμπουλίνες) 
ὅλοι μαζί, κάνανε τόν ἀγῶνα τῆς Μεγάλης 
ἐκείνης Ἐθνικῆς μας ἐξόρμησης πού ἀνά-
στησε τή νεώτερη Ἑλλάδα. Στήν ἐποχή μας 
ὅμως, ὕστερα ἀπό δυό περίπου αἰῶνες, τί 
ἀπόγινε ἐκείνη ἡ ζωτικότητα τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ; Τί ἀπόγιναν ἐκεῖνες οἱ «ἐκ βαθέων» 
δυνάμεις, πού κάμανε τό θαῦμα τοῦ ’21; 
Ἐξαντλήθηκαν ἄραγε στούς ἀγῶνες καί 
τίς ἀλλεπάλληλες περιπέτειες τοῦ Ἔθνους 
ἀπό τότε μέχρι σήμερο; Σπαταλήθηκαν 
στίς ἐσωτερικές καθημερινές διαμάχες 
πολιτικο-κομματικῶν ἀγώνων; Γυρίσανε 
πίσω στίς ρίζες των σέ χειμερινή ἀνάπαυση 
καί περιμένουν κάποια ἄνοιξη, «κάποιο 
καλοκαίρι» γιά νά φυτρώσουν πάλι;

Ὁπωσδήποτε αὐτές τίς βαθιές δημι-
ουργικές δυνάμεις τίς ἀναζητοῦμε, ἀπό τή 
ζωή τοῦ σημερινοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἀνησυ-
χοῦμε γιά τήν ἀπουσία των καί ἐπικεντρώ-
νομε τίς ἀνησυχίες μας σέ μερικά σημεῖα:

Στό Δημογραφικό μας πρόβλημα, 
πού μᾶς ἀνησυχεῖ ὄχι μόνο μέ τά χαμηλά 
στατιστικά τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ τῆς 
χώρας, ἀλλά καί μέ ἄλλα «ποιοτικά» του 
στοιχεῖα. Γιατί πέρα ἀπό τό μεγάλο ποσο-
στό τῶν γερόντων στό σημερινό πληθυ-
σμό μας, ὑπάρχει καί τό ποσοστό ἐκείνων, 
πού εἶναι μέν νέοι ἤ νεώτεροι, ἀλλά δέν 
μποροῦν νά λογαριαστοῦν σάν παραγωγι-
κός πληθυσμός, ἀφοῦ πολλοί ἀπ’ αὐτούς 
ἀχρηστεύονται μέ ναρκωτικά καί μηχανά-
κια κι ἄλλοι φθείρονται καί φθείρουν σέ 
ἀρνητικές δραστηριότητες (κλοπές, ἐγκλή-
ματα, χουλιγκανισμοί κ.λπ.).

Ἡ παιδεία μας, μέ τίς ἐλλείψεις, τίς 
καταλήψεις καί τίς ἀπεργίες της δέ φαίνε-

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ

Ἀναζητοῦμε καί σήμε-
ρο τή φλόγα τοῦ ’21.

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

θ

Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
πρ. Κισάμου & Σελίνου 

κυροῦ Εἰρηναίου*

Ὅ

* Ἀπό τό βιβλίο του “Θέματα Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας”, Χανιά 1997.
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«Τό ἔλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας 
τά ἡμέρας τῆς ζωῆς μου» (Ψαλμ. 22,6).

Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Εἶναι οἰκτιρμός. Εἶναι 
ἔλεος καί φαλανθρωπία. Εἶναι κύριος καί ὑπε-
ρασπιστής τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ἡ ἀσφαλής κατα-
φυγή μας. Εἶναι ἡ προστασία καί δικαίωσίς μας. 
Εἶναι ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Ὁ προφήτης Δαβίδ, πολλές φορές μέσα 
στίς τόσες καταιγίδες, εὕρισκε τό ἔλεος καί τήν 
ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτό, ἀνάμεσα σέ τόσα 
ἄλλα σχετικά, ἔλεγε πρός αὐτόν τά λόγια πού 
ἀναφέραμε στήν ἀρχή τοῦ γραπτοῦ μας.

Καί ὁ χριστιανός εἶναι γεμᾶτος ἀπό τά ση-
μάδια τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός μᾶς 
ἀνέχεται, μᾶς ὑπομένει. Τά ὅσα κάνομε σήμερα 
ἀντίθετα μέ τό θέλημά Του, τρέμουμε καί λέμε 
πώς δέν μπορεῖ, τώρα ὁ Θεός θά γκρεμίσει τόν 
κόσμο πάνω ἀπό τά κεφάλια μας, θά μᾶς θάψει 
μέσα στήν δίκαιη ὀργή Του. Ὅμως, Ἐκεῖνος, δέν 
παροργίζεται ἀκόμα κι ὅταν τόν ἀρνούμαστε ἤ 
τόν πολεμᾶμε. Ὅμως, ἔχομε Θεόν φιλανθρωπίας 
καί ἀτελεύτητου ἐλέους. Αὐτή ἡ ἀναμονή (βλέπε 
παραβολή τοῦ Ἀσώτου), αὐτή ἡ συγκλονιστι-
κή ἀνοχή καί ἀγαθότητα θά ἔπρεπε νά εἶχε κά-
νει ἀπό εὐγνωμοσύνη θρύψαλα τήν ἀνθρώπινη 
καρδιά.

Ὅμως, ποιά εἶναι ἡ στάση τοῦ θεοαγάπητου 
ἀνθρώπου ἀπέναντι στήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ; 
Ἡ στάση τῶν Χριστιανῶν, ὄχι μόνο τῆς σημε-
ρινῆς ἐποχῆς, ἀλλά ὅλων τῶν αἰώνων, ἀπέναντι 
στόν Πανάγαθο Θεό, δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι 
ἄλλη παρά στάση λατρείας, στάση εὐγνωμοσύ-
νης καί στάση ἀπείρου θαυμασμοῦ.

Μέ στάση λατρείας δέν ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Χρι-
στιανός δέν πρέπει νά κάνει τίποτε ἄλλο παρά 

νά προσεύχεται καί νά λατρεύει 
τόν Θεόν ὅπως οἱ 
ἀσκητές. Λέγοντας 

στάση λατρείας, 
ἐννοοῦμε ὅτι ὁ 

ἄνθρωπος, πού πιστεύει στόν Χριστόν, πρέπει 
ὅλα ὅσα πράττει καθημερινά νά εἶναι τόσο καλά, 
τόσο ἔντιμα, τόσο ἀνθρωπιστικά, ὥστε ἀπό τίς 
καθημερινές του πράξεις νά ἀναδύεται ἄρωμα 
πνευματικό σάν τό ἄρωμα τῆς λατρείας πρός τόν 
Θεόν. Μέ τοῦτο βέβαια δέν ἀποκλείεται ἡ καθο-
ρισμένη λατρεία καί γενικά ἡ προσευχή τοῦ χρι-
στιανοῦ.

Μέ τήν στάση εὐγνωμοσύνης, πρέπει νά 
ἐννοηθεῖ ἡ καθαρή εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεόν 
γιατί μᾶς ἔπλασε, τούς ἀνθρώπους δηλαδή, ὄντα 
στήν κορυφή τῆς πυραμίδας τῆς ζωῆς μέ πνευ-
ματικές δυνάμεις, πού μᾶς δίνουν τίς προϋποθέ-
σεις νά σκεπτόμαστε, νά συμπεραίνομε, νά θυ-
μόμαστε, νά ἐρευνοῦμε. Μᾶς κάνουν ἱκανούς νά 
ἐμβαθύνομε στό γεγονός τῆς ἐλεύσεως μας στόν 
κόσμο τοῦτο καί μᾶς παρέχουν, μόνο σέ μᾶς τούς 
ἀνθρώπους, τήν βεβαιότητα γιά τήν ἔξοδό μας, 
γιά τόν θάνατό μας πού θά γίνει μιά μέρα ἀπό 
τόν κόσμον αὐτόν. Ἐπί πλέον, ὁ ἄνθρωπος πρέπει 
νά στέκει ἀπέναντι στόν Θεόν μέ ἄπειρη εὐγνω-
μοσύνη, γιατί τόν ἐπροίκισε μέ τήν ἱκανότητα νά 
πιστεύει καί νά ἐλπίζει.

Ἡ πίστις τοῦ Χριστιανοῦ στόν Θεόν του καί 
ἡ ἐλπίδα τῆς ζωῆς κοντά στόν Χριστό, μέ τήν 
σωτηρία πού χαρίζει ὁ Χριστός στούς πιστούς 
καί ἀφοσιωμένους ὀπαδούς Του, πρέπει νά εἶναι 
ἡ αἰτία τῆς ἄπειρης εὐγνωμοσύνης τοῦ χριστια-
νοῦ πρός τόν Πανάγαθο Θεόν. Ἀλλά, ἐπί πλέον, 
γιά τόν κάθε ἄνθρωπο, ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα εἶναι 
σάν δυό φτερά πού τόν ὠθοῦν καί τόν ὑψώνουν 

ται νά παιδαγωγῇ τόν Ἑλληνικό Λαό. Δέν 
ἀντλεῖ ἀπό τίς πηγές του καί δέν ἀγγίζει τίς 
πληγές του. Εἶναι μᾶλλον «παραπαιδεία», 
πού ὅσο καί νά «συγχρονίζεται» πάντα μέ-
νει πίσω καί χάνει τό χρόνο καί τό βάθος 
τῆς ἀληθινῆς προόδου.

Ἡ οἰκονομία μας δέ στηρίζεται σέ 
δικές μας παραγωγικές δυνάμεις καί μπα-
λώνεται ἀδιάκοπα μέ δάνεια καί «πακέτα». 
Ἡ Ἑλληνική γῆ, τό Ἑλληνικό χῶμα ἐγκα-
ταλείπεται καί τά παρασιτικά ἐπαγγέλμα-
τα πληθαίνουν. Κι ὅσο «λιτοδίαιτη» εἶναι 
ἡ παραγωγή μας, ἀντίθετα τόσο σπάταλη 
εἶναι ἡ κατανάλωσή μας.

Μιλοῦμε γιά τήν καχεξία στούς τρεῖς 
αὐτούς τομεῖς τῆς Ἑλληνικῆς μας ζωῆς καί 
ἀναρωτούμεθα καί πάλι τί ἔγινε ἡ ζωτικό-
τητα καί τό σφρίγος τοῦ ’21; Δέν πιστεύο-
με καθόλου ὅτι ἔλειψαν ἀπό τά «κόκκαλα 
τῶν Ἑλλήνων» οἱ μεγάλες δημιουργικές 
δυνάμεις, πού κάνουν κατά καιρούς τά 
μεγαλουργήματα τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορί-
ας... Χρειάζονται ὅμως ἄνθρωποι γιά νά 
τίς θερμαίνουν καί νά τίς ἀνασέρνουν στήν 
ἐπιφάνεια τῆς δράσης, κάθε φορά πού ὁ 
ἑλληνισμός βρίσκεται σέ ἱστορικά σταυρο-
δρόμια καί χρειάζεται Ἀφύπνιση καί Ἀνα-
καίνιση.

Οἱ ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα πού κυοφό-

ρησαν καί τό δικό μας ’21, ὑπῆρξαν σταθ-
μός μεγάλων γεγονότων καί μεταβολῶν 
εὐρύτερα στόν εὐρωπαϊκό καί τόν παγκό-
σμιο χῶρο. Ἀλλά καί τώρα στό τέλος τοῦ 
αἰῶνα μας, στήν ἄρχη δηλ. τῆς τρίτης χρι-
στιανικῆς χιλιετίας, πάλι βρισκόμαστε σέ 
ὥρα μεγάλων καί παγκοσμίων ἱστορικῶν 
ἀνακατατάξεων, μέσα στίς ὁποῖες καί ἡ πα-
τρίδα μας ἡ Ἑλλάδα καλεῖται νά πάρῃ τή 
θέση καί τίς εὐθύνες, πού τίς ἐπιβάλλουν 
οἱ καιροί. Καλός εἶναι ὁ καθημερινός πο-
λιτικός ρεαλισμός, ἀλλά πρέπει ὡστόσο νά 
ὑπάρχουν καί τά ὁράματα καί οἱ ἐλπίδες 
καί ἡ πίστη, γιά ἕνα ἔθνος πού θέλει νά 
ζήσῃ καί νά ἐπιζήσῃ.

Τό 1821 τό ἑτοιμάσανε σέ μεγάλο 
βαθμό οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Γένους, Κληρι-
κοί καί Λαϊκοί. Θά μπορούσαμε νά τούς 
ξαναβροῦμε τούτη τήν ὥρα; Γιατί ὁ Ἑλλη-
νικός Λαός θέλει νά τρέφεται μέ τό ψωμί 
τῆς ἱστορίας του καί τῆς ψυχῆς του καί ὄχι 
μέ τ’ ἄχυρα τῶν διαφόρων καναλιῶν...

Κι ἡ ἡγεσία του, Πνευματική καί Πο-
λιτική, δέν μπορεῖ νά βγάζη τά πεπρωμέ-
να του στό σφυρί κομματικῶν συνδικαλι-
στικῶν φανατισμῶν καί συμφερόντων...

Ἀθάνατο μένει στή μνήμη μας τό 
1821.

Ἀθάνατο, ἡρωικό καί ἀναστάσιμο.

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου

Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

Ἡ στάση τοῦ Χριστιανοῦ ἀπέναντι στήν 
ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ συνέχεια στή σελίδα 12
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Πέρασαν πάλι 365 μέρες, μέ ὅτι αὐτό 
συνεπάγεται γιά τόν καθένα μας. Καί 365 
νέες μέρες ξεκινήσαμε ἤδη νά μετρᾶμε, ἀπό 
τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2018. Βέβαια τό τέ-
λος κάθε χρονιᾶς δέν εἶναι κανένα τέλος 
οὐσιαστικό, οὔτε ἡ ἀρχή τῆς ἄλλης, εἶναι 
κάποια χειροπιαστή ἀρχή. Εἶναι πλάνη νά 
λέμε ὅτι ὁ καιρός περνᾶ. Ἐμεῖς περνᾶμε 
διαβάτες στήν αἰωνιότητα. Ἀδικαιολόγητα 
λέμε λοιπόν «καί τί πού ἄλλαξε ὁ χρόνος. 
Μία ἀπ’ τά ἴδια». Ἡ διαδοχή τῶν χρόνων, 
εἶναι στήν πραγματικότητα, ἡ ἴδια ἡ ζωή, 
μία ἀέναη συνέχεια γενεῶν, πού παράγουν 
τέχνες ἐπιστῆμες, τόν πολιτισμό ἐν τέλει, 
καί πού πλουτίζει ἐμᾶς, μέ ὅλη τή σοφία, 
πού ἡ ἐμπειρία μπορεῖ νά ἐνσταλάξει μέσα 
μας. Ἄς ἀντιληφθοῦμε λοιπόν, ὅτι δέ ζοῦμε 
τίς μέρες στό ἡμερολόγιο, γιά νά περνοῦν 
ἔτσι ἁπλά καί νά τίς μετροῦμε, ἤ γιά νά τίς 

Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 11

Ὁ χρόνος τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, γράφει 
ἕνας στοχαστής τῶν ἡμερῶν μας, ἔχει γίνει σωστός 
ἐφιάλτης. Νομίζουμε πράγματι, πώς ποτέ δέν εἶναι 
ὄμορφος, ποτέ δέ φτάνει κι ἐνῶ τό ξέρουμε, πώς 
ἡ ζωή εἶναι τόσο σύντομη, ἴσα μιά ἀστραπή στήν 
αἰωνιότητα, τή σπαταλοῦμε ἀσυλλόγιστα. Σκοτώ-
νουμε τήν ὥρα ἐπιπόλαια, μιᾶς καί γνωρίζουμε, 
πώς εἶναι ὁ μόνος φόνος, πού δέ διώκεται νομικά. 
Ψάχνουμε ἀπεγνωσμένα ἕνα θαῦμα, χωρίς νά ξέ-
ρουμε ποιό, τήν ὥρα πού θά ἔπρεπε νά ρουφοῦμε 
τήν κάθε στιγμή, σάν νά εἶναι ἡ τελευταία καί νά 
βλέπουμε τήν ἴδια τή ζωή καί τά πάντα γύρω μας 
σάν ἕνα θαῦμα. Ζοῦμε μέ πίεση, τρέχουμε μέ ἕνα 
ρολόι καί ξεχνοῦμε πώς ἡ ζωή εἶναι ἕνα μέ τήν 
καρδιά καί τό συναίσθημα. Ὁ Ἀριστοτέλης γρά-
φει πώς «τή ζωή θά ᾿πρεπε νά τή μετροῦμε ὄχι 
μέ τίς ὧρες, μά μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς». 
Τό κυνηγητό τῆς ἐφήμερης εὐτυχίας, ἡ μανία τοῦ 
τυχοδιωκτισμοῦ, ἡ τάση νά γκρινιάζουμε γιά ψε-
γάδια, ἀπό σημαντικά ἕως καί ἀσήμαντα, ἔχουν 
γίνει σύμβολα τῆς ἐποχῆς μας. Ὅμως δίπλα μας 
ξεδιπλώνεται ἡ ὀμορφιά τῆς ζωῆς, ζωγραφισμένη 
στίς μικροχαρές τῆς καθημερινότητας, στά μάτια 
τῶν ἀγαπημένων μας, στό χαμόγελο τῶν παιδιῶν, 
στή συναναστροφή μέ τόν διπλανό, στήν ἐπικοινω-
νία μέ τό συνάνθρωπο, στίς προοπτικές καί στίς 
εὐκαιρίες, πού μᾶς ἐπιφυλάσσει ἡ ἄλλη μέρα. 

Τοῦτο τό χρόνο τό 2018, ἄς κάνουμε στάση 
ζωῆς τήν ἀπόφασή μας, ὅτι θά ὑψώσουμε τό ἀνά-
στημά μας, πάνω ἀπό τά μικροπράγματα, πάνω 
ἀπ’ τά ἀσήμαντα. Τό ρολόι δέ θά τό κοιτᾶμε ἁπλά. 
Θά τό μιμούμαστε. Θά προχωροῦμε δηλαδή μόνο 
μπροστά, σταθερά, δυναμικά καί αἰσιόδοξα. Ἀλλά 
ἐπειδή ὁ ποταμός τοῦ χρόνου, γίνεται γρήγορα πα-
ρελθόν, χρειαζόμαστε στέρεες γέφυρες γιά νά τόν 
διαβοῦμε. Μιά τέτοια γέφυρα εἶναι τά Χριστού-
γεννα, πού ἤδη γιορτάσαμε. Ἡ Γέννηση τοῦ θεαν-
θρώπου σηματοδοτεῖ τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἡ 
ταπεινή φάτνη διαλαλεῖ, τό πόσο ἀσήμαντα εἶναι 
τά ὑλικά ἀγαθά καί οἱ ἀπολαύσεις πού προσφέ-
ρουν. Οἱ Μάγοι, εἶναι τό ὑπόδειγμα γιά τόν καθένα 
μας, νά ἐναποθέσουμε ὅπως στό νεογέννητο τότε, 
τά ἀτίμητα δῶρα μας, δηλαδή τά ἀγαθά συναι-

σθήματα πρός τόν συνάνθρωπο. Ἡ μεγάλη γιορτή 
τῆς χριστιανοσύνης, μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά γε-
φυρώσουμε διαφορές, νά ἑνώσουμε καρδιές, νά ξα-
ναγεννηθοῦμε στήν ψυχή καί στό πνεῦμα. Γιατί ἄν 
δέν γίνουμε ἐμεῖς φάτνη γέννησης, δέν θά βροῦμε 
τό νόημα τῶν Χριστουγέννων, οὔτε στά κλαδιά τοῦ 
δέντρου πού στολίζουμε, οὔτε στίς φανταχτερές βι-
τρίνες τῶν καταστημάτων πού ψωνίζουμε, οὔτε στά 
πολύβουα ρεβεγιόν πού διασκεδάζουμε.

Ἄς παραδεχτοῦμε, λοιπόν, πώς ἡ ζωή μέ τίς 
ὅποιες δυσκολίες της, εἶναι ὡραία, εἶναι δῶρο Θεοῦ 
ἀνεκτίμητης ἀξίας. Δέ βρέχει ποτέ τριαντάφυλλα 
γύρω μας, ὅπως λέει ἕνας ἀμερικανός φιλόσοφος, 
ἐμεῖς πρέπει νά φυτέψουμε τριανταφυλλιές. Ἄς 
νιώσουμε, λοιπόν, πιό δικό μας τόν συνάνθρωπο, 
ὅποιος κι ἄν εἶναι, ὅποια προβλήματα κι ἄν ἔχει, 
ἄς ἀναπολήσουμε μέ τρυφερότητα τό παρελθόν, 
ἄς ἀντικρύσουμε μέ θάρρος τό παρόν, ὅσο ζοφερό 
καί ἄν εἶναι κι ἄς γεμίσουμε τήν ψυχή μας μέ ἐλπί-
δα γιά καλύτερο μέλλον. Ἄς ἔχουμε κάθε μέρα ἕτοι-
μα τά δῶρα τῆς καρδιᾶς. Ὅπως λέει ὁ Ἄρνολντ: 
γιά τόν ἐχθρό συγχώρεση. Γιά τόν ἀντίπαλο ἀνοχή. 
Γιά τούς ἀγαπημένους μας τήν καρδιά μας. Γιά 
ὅποιον ἔχει ἀνάγκη τήν προσφορά. Πρός ὅλους 
τήν φιλανθρωπία. Γιά τό παιδί τό καλό παράδειγ-
μα. Γιά τόν ἑαυτό μας τό σεβασμό.

Τότε θά ἔχουμε κάθε μέρα γιορτή, κάθε μέρα 
Χριστούγεννα.

Καλή χρονιά!!

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2018: 

Χρονιάρες σκέψεις
Ὁμιλία τῆς κ. Νταγκουνάκη - Χαρτζουλάκη Ἀνθούλας, 

φιλολόγου καί προέδρου τοῦ Συλλόγου Κυριῶν καί Δεσποινίδων Καστελλίου 
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ», 

στήν ἐκδήλωση γιά τήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Συλλόγου.

σπαταλοῦμε ἀλόγιστα, ἀλλά ἡ κάθε μία εἶναι μία διαφο-
ρετική σέ εἰκόνες, σέ ἐμπειρίες, σέ ὑποχρεώσεις, σέ στόχους, 
σέ συναισθήματα, σέ ἐκπλήξεις, σέ εὐκαιρίες γιά ζωή, σέ 
προσφορά καί σέ δράση. Τό περιεχόμενο, ἡ ὀμορφιά καί 
ἡ οὐσία τοῦ χρόνου, ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ἐπιλογές καί τίς 
πράξεις μας.

Δέν εἶναι ἀνάγκη νά στέκουμε θλιμμένοι στήν πόρτα 
τοῦ 2017 πού ἔκλεισε, οὔτε νά βυθιστοῦμε στά γεγονότα πού 
σφάλιξε. Ἡ προσοχή μας ἐπιβάλλεται νά ἐνταθεῖ σ’ αὐτήν 
πού ἄνοιξε διάπλατα καί μᾶς περιμένει νά τή διαβοῦμε. Οἱ 
ρυτίδες πού ἔφερε ἡ ἀναπόφευκτη φθορά, καί τό βάρος 
τοῦ καθημερινοῦ μόχθου, ἄς γραφτοῦν μόνο στό μέτωπο. 
Ποτέ μή φτάσουν στήν καρδιά, ποτέ στό πνεῦμα, πού πρέ-
πει νά διατηρήσουμε νεανικό, ἀκμαῖο, γεμάτο αἰσιοδοξία, 
ὁπλισμένο μέ ἐλπίδα, μέ θάρρος, μέ καλοσύνη μέ ὄρεξη γιά 
δουλειά καί δημιουργικότητα, μιᾶς καί οἱ καιροί τό ἀπαι-
τοῦν. Ἄς σκορπίσουμε γύρω μας εὐχές ἀπό καρδιᾶς, γιά 
Ὑγεία, Δύναμη, Προκοπή, Αἰσιοδοξία, Εὐτυχία καί Εἰρήνη, 
γιά ὅλον τόν κόσμο.  

στήν γνώση, στήν ἔρευνα καί τήν ἐμβάθυνση 
ὅλων τῶν φαινομένων πού τόν περιβάλλουν. 
Μέ τίς δυνάμεις αὐτές προόδευσε ὁ ἄνθρωπος, 
ἐκπολιτίστηκε καί δημιούργησε πράγματι ἀξιο-
θαύμαστα, κατά τό πλεῖστον, ὠφέλιμα.

Γιά ὅλα αὐτά, καί ὄχι μόνον, ὁ χριστιανός 
πρέπει νά ἀνταποκρίνεται στήν ἀγαθότητα τοῦ 
Θεοῦ μέ τούς τρόπους πού προαναφέραμε. Νά 
μήν ξεχνᾶμε τό μεγαλεῖον τοῦ ἀνθρώπου, πού 
ὀφείλεται στήν ἀγαθότητα καί εἰδική μέριμνα 
τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν, πού ὅπως θά πεῖ ὁ Δα-
βίδ «Ἠλαττώσας αὐτόν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους 
δόξῃ καί τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν καί κατέστη-
σας αὐτόν ἐπί τά ἔργα τῶν χειρῶν σου» (Ψαλμ. 8, 

6-7). Καί, ὅπως ὁ Ἰώβ συγκλονιζόμενος θά ἀνα-
φωνήσει: «Τί γάρ ἐστίν ἄνθρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας 
αὐτόν ἤ ὅτι προσέχεις τόν νοῦν εἰς αὐτόν;» (Ἰώβ 
7,17).

Μακάρι νά συμβεῖ αὐτό πού ἀναφέρεται 
στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Γ΄ Βασιλειῶν 
4,61: «Καί ἔστωσαν αἱ καρδίαι ἡμῶν τέλειαι πρός 
Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν καί ὁσίως πορεύεσθαι ἐν 
τοῖς προστάγμασι αὐτοῦ καί φυλάσσσειν ἐντολάς 
αὐτοῦ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη». Μακάρι, Χριστέ μου, νά 
συμβεῖ αὐτό καί νά μήν ἐπαληθευθοῦν τά πικρα-
μένα λόγια τοῦ Δαβίδ: «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 
ἠχρειώθησαν, οὔκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα ἕως 
ἑνός» (Ψαλμ. 13,3).
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Ἡ δύναμη 
τοῦ «εὐχαριστῶ»

αραμονή Πρωτοχρονιᾶς 
2018 ἀπόγευμα, χτυπάει 
τό τηλέφωνο. 
-Καλησπέρα, ἀκούω ἀπό 

τήν ἄλλη γραμμή, χρόνια πολλά καί 
καλή χρονιά. Μήπως ἐνοχλῶ; μέ 
ρωτᾶνε.

-Καλησπέρα, καλή χρονιά, 
ἀνταποκρίνομαι. Ἐσύ, Μανώλη, ποτέ 
δέν μέ ἐνοχλεῖς ὅταν μοῦ τηλεφω-
νεῖς. Ἴσα ἴσα τά τηλεφωνήματά σου 
πάντα μέ ξεκουράζουν, μοῦ δίνουν 
δύναμη. Ἄλλα τηλεφωνήματα μέ 
τρομάζουν ὅπως αὐτό πού δέχτηκα 
πρίν ἀπό ἕνα μήνα στίς τέσσερις τά 
ξημερώματα.

Σηκώθηκα ξεπαπούτσωτος, πού 
λένε, καί ἔτρεχα στήν ἐθνική νά προ-
λάβω νά πάω στό Νοσοκομεῖο. Δέν 
ἐφημέρευα ἀλλά ἔπρεπε νά πάω για-
τί ἔπρεπε νά βοηθήσω. Στό δρόμο 
χιλιάδες σκέψεις, ἀγωνία, ἔνταση, 
ἄγχος. Νόμιζα ὅτι ἔκανα μία ὥρα 
νά φτάσω παρότι ἔκανα ἑφτά λεπτά. 
Πάω στά ΤΕΠ καί βλέπω μιά κοπέλα 
ἄσπρη σάν τό πανί. 

- Γρήγορα στό χειρουργεῖο, 
λέω καί τρέχουμε ὅλοι μαζί χειρουρ-
γοί, ἀναισθησιολόγοι νοσηλευτές, 
τραυματιοφορεῖς. Ἕξι ὥρα ἡ κοπέλα 
στήν ἐντατική μετά τό χειρουργεῖο 
καί στίς ἕντεκα στό ΠΕΠΑΓΝΗ γιά 
περαιτέρω ἀντιμετώπιση. Στό μεταξύ 
εἶχα ἐνημερώσει τήν οἰκογένειά της 
ὅτι τά πράγματα εἶναι δύσκολα, δέν 
ξέρω ἄν θά τά καταφέρει. 

Τί νά πῶ εἰκοσιπέντε χρονῶ 
παιδί. Ὁ Θεός νά τό βοηθήσει, 
σκεφτόμουνα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι 
ἐνδιαφέρθηκαν οἱ πάντες ἄμεσα. Τό 
ΕΚΑΒ, ἡ ΔΥΠΕ, οἱ μονάδες ἐντα-
τικῆς, ἡ Πανεπιστημιακή χειρουργι-
κή Κλινική του ΠΕΠΑΓΝΗ καί πόσοι 
ἄλλοι πού ξεχνῶ. 

Πέρασαν οἱ μέρες, γυρίσα-
με στήν καθημερινότητα, ἦρθαν οἱ 
γιορτινές μέρες καί εἴπαμε νά πά-
ρουμε λίγο ἄδεια νά ξεκουραστοῦμε. 

Κάποιο πρωΐ, παραμονή Χρι-
στουγέννων, χτυπάει ἡ πόρτα τοῦ 
γραφείου μου. Γυρίζω τό βλέμμα καί 
βλέπω μιά ἀγγελική μορφή καί ζη-
τοῦσε ἐρευνητικά κάτι. Δέν τήν γνώ-
ριζα, δέν τήν θυμόμουνα...

- Ἦρθα νά σᾶς πῶ χρόνια πολ-

Τοῦ κ. Μιλτιάδη Καστανάκη Ἰατροῦ - Χειρούργου
Δ/ντοῦ Α΄  Χειρουργικῆς Κλινικῆς 

Γεν. Νοσοκομείου Χανίων

Π
λά καί καλή χρονιά καί νά σᾶς εὐχαριστήσω.

Γνωριζόμαστε; τῆς ἀπαντῶ.
- Μάλιστα, γιατρέ, μοῦ λέει. Πρίν ἀπό ἕνα μήνα μέ χειρουρ-

γήσατε ἐπειγόντως τά ξημερώματα καί μετά μέ στείλατε στό Ἡρά-
κλειο καί τώρα εἶμαι καλά. Ἦρθα νά σᾶς εὐχαριστήσω καί νά σᾶς 
γνωρίσω. 

- Μοῦ σώσατε τή ζωή καί σᾶς εὐχαριστῶ.
Δέν ξέρω, συγκλονίστηκα, συγκινήθηκα, ἄλλαξα διάθεση, 

πῆρα δύναμη. Ἔνιωσα τόση χαρά, πού λέω 1000 φορές νά μέ ξυ-
πνήσουν τέτοια ὥρα ἀξίζει. 

Τό συνηθισμένο τηλεφώνημα πῆρε ἔκταση, συζητήσαμε, ἀνα-
λύσαμε καί γράφουμε: 

Ἐδῶ φαίνεται ἡ δύναμη τοῦ λόγου. Μιά λέξη, ἡ λέξη «εὐχα-
ριστῶ» μπορεῖ νά σοῦ δώσει μιά πρωτόγνωρη χαρά καί μεγάλη, μιά 
αὔρα θετική. 

Εὐχαριστῶ, σημαίνει εὐγνωμονῶ. Τό μυστήριο τῆς Θείας (θε-
ϊκῆς) εὐχαριστίας τό ὅρισε ὁ Χριστός πού μετουσιώνεται τό ψωμί 
καί τό κρασί σέ σῶμα καί αἷμα τοῦ Χριστοῦ, σέ θεϊκή δύναμη. 

Μέσα στό καμίνι τῆς σύγχρονης πολυεπίπεδης καί πολυε-
δρικῆς κρίσης, κρίνονται καί οἱ μεγάλες ἀξίες, οἱ ἄυλες, οἱ ἀρετές 
τοῦ πολιτισμοῦ. Ἄν ἀντέξουμε καί δέν τίς ὑποθηκεύσουμε ἀλλά 
τίς διατηρήσουμε σάν φυλακτό, σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα ζεῖ καί θά 
ζήσει. Γιατί σύμφωνα μέ τό Μεγάλο Κρητικό Νίκο Καζαντζάκη, 
«Ἑλλάδα δέν εἶναι ἐγώ καί σύ, οὔτε οἱ χιλιάδες Ρωμιοί πού τήν 
μολεύουν. Δέν εἶναι γεωγραφία γιατί ἔχει τά ὅρια τῆς ψυχῆς μου 
καί πρωτεύουσά της εἶναι μέσα μου ἡ πόλη». Ἡ πόλη τῆς ἑλληνικῆς 
ἀρετῆς. 

Στή σημερινή ἄγρια καί ἄκομψη οἰκονομική κρίση, μέ τίς 
ἐλλείψεις σέ προσωπικό καί ὑλικά, τά νοσοκομεῖα λειτουργοῦν καί 
παράγουν ἀποδεικτικά ἰαματικό ἔργο μέ τό ἑλληνικό φιλότιμο τοῦ 
ἰατρικοῦ καί βοηθητικοῦ προσωπικοῦ, πού κάθε μέρα βεβαιώνει 
ὅτι ζεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τηρεῖται ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη.

Ἔτσι ἡ νοσηλευόμενη ἐπιστρέφει νά εὐχαριστήσει. Ἀναγνω-
ρίζει τό ψυχικό της χρέος, φανερώνει τήν εὐγνωμοσύνη της. Στή 
μεγάλη χαρά τῆς σωτηρίας της, ἔχει μερίδιο καί ὁ γιατρός. Γι’ αὐτό 
τόν ἀναζητᾶ γιά νά τοῦ πεῖ «εὐχαριστῶ». Ἡ ἀμοιβή τῆς ἀρετῆς εἶναι 
ἡ ἴδια ἡ ἀρετή. Ἔτσι τό ἀπό καρδιᾶς «εὐχαριστῶ» τῆς κοπέλας γί-
νεται ἀνταποδοτικό. 

Μιά λέξη ἀπό καρδιᾶς φτάνει καί περισσεύει γιά νά μᾶς κάνει 
νά αἰσθανθοῦμε τέτοια ψυχική πληρότητα, ἱκανή νά διώξει πίκρες, 
πόνους, κούραση, νά νικήσει τή βαρύτητα καί νά μᾶς ἀπογειώσει. 

Ἀλήθεια πώς ἕνα σκέτο ἀλλά γνήσιο, ἐγκάρδιο «εὐχαριστῶ» 
μπορεῖ νά γεμίσει τήν ψυχή μας μέ ἀγαλλίαση, δύναμη καί χαρά 
μεγάλη, βαριά, ἀσήκωτη πού δέν τήν ἀντέχουμε, γι’ αὐτό ἀναγκα-
ζόμαστε νά τή μοιραστοῦμε. Γι’ αὐτό τή δημοσιεύουμε. 

Καζίνο, σύμφωνα μέ τά ὅσα εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσι-
ότητας, ἀποφασίζεται νά δημιουργηθεῖ στήν Κρήτη, ὡς καί 
σέ ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδας μας. Προφανῶς, μέ τό ἐπιχεί-
ρημα τῆς «ἀνάπτυξης» τοῦ τόπου καί τῆς «προβολῆς» τῆς 
Μεγαλονήσου, μέ τήν προσέλκυση καί προσέλευση ὀπαδῶν 
τοῦ τζόγου. Καί μάλιστα, ὅπως ἀκούγεται, οἱ παῖχτες θά 
μποροῦν νά δανειστοῦν ἀπό τό καζίνο ἕως καί τό ποσό τῶν 
πενῆντα χιλιάδων εὐρώ (50.000,00) €! γιατί ἄραγε; Μήπως 
γιά νά… «διευκολυνθοῦν» νά ὁλοκληρώσουν τήν αὐτοκα-
ταστροφή τους καί ὄχι μόνον; Στό ἄκουσμα αὐτό γεννῶνται, 
εὔλογα φαντάζομαι, πολλά ἐρωτήματα. Τό πρῶτο, σέ ὅτι 
ἀφορᾶ τόν τόπο καί τό νησί μας. Διερωτῶμαι: δέν ὑπάρχουν 
ἄλλοι τρόποι ἀνάπτυξης καί προβολῆς αὐτοῦ τοῦ… ἐπίγει-
ου παράδεισου πού λέγεται Κρήτη; Οἱ κάμποι, τά βουνά καί 
τά λαγκάδια, οἱ δαντελωτές παραλίες, ἡ χλωρίδα καί ἡ πα-
νίδα, τό φυσικό κάλλος, ἡ ἱστορία, οἱ παραδόσεις καί ὁ πο-
λιτισμός, ὅλος αὐτός ὁ ἀκένωτος πλοῦτος καί ὀμορφιά πού 
ἀγκαλιάζουν τό νησί ἀπό ἄκρου σέ ἄκρον, δέν ἀρκοῦν, μέσα 
ἀπό ἰσόρροπη ἀνάπτυξη, νά γίνουν αἰτία καί πηγή πολιτι-
σμοῦ καί ἀνάπτυξης;

Τό δεύτερο καί ἴσως κρισιμότερο ἐρώτημα: Τελικά.. τί 
εἶναι πολιτισμός, ἀνάπτυξη καί πρόοδος; Γιατί, ἄν ἁμαρτία 
εἶναι, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ἕνα ἀπί-
στευτα ἀνώτερο ὕψος καί ἡ ἄρνηση τῆς «ὕψιστης κλίσεώς» 
του, τότε τί μπορεῖ ὅλα αὐτά νά σημαίνουν σ’ ἕνα πολιτισμό 
ὁ ὁποῖος ἀγνοεῖ καί ἀρνεῖται αὐτό τό «ἀνώτερο ὕψος» καί 
αὐτή τήν «κλήση»; Ἴσως, ἐπιχειρηματολόγησε συνομιλητής 
μου, χρειάζεται νά ἀποδεχθοῦμε ὅτι ζοῦμε σέ ἐποχή ὅπου 
τίποτα πιά δέν μπορεῖ νά μᾶς ξαφνιάσει: καμιά αἱρετική 
δοξασία, καμιά ἀνατρεπτική «πρόοδος», καμιά βλάσφημη 
καλλιτεχνική ἐκκεντρικότητα, κανένα σκάνδαλο. Ὅλα τά 
ἔχουμε συνηθίσει. Ἡ συχνή ἐπανάληψή τους τά ἔχει κάνει 
νά χάσουν τό «πλεονέκτημα» τῆς πρόκλησης.

Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση τῶν πραγμάτων, ἀνταπάντησα, 
θά μποροῦσε νά ἦταν ἀποτέλεσμα πνευματικῆς ὡριμότη-
τας ἤ, ἀκόμη, φυγῆς ἀπό κάθε ἐνδιαφέρον γιά τά ἀνθρώ-

Περί... καζίνου ὁ λόγος...
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου 

κ.κ. Ἀμφιλοχίου

Μήπως λοιπόν, ὅπως 
εὔστοχα σημειώθηκε, ὁ 
πολιτισμός αὐτός ἔχει 
βάλει τήν ἀνθρώπινη 
ὕπαρξη στήν κλίνη τοῦ 
Προκρούστη καί ἀφοῦ 
τήν ἀποκεφάλισε, ἔτσι 
ὥστε νά χωράει μέσα 
στίς μεταφυσικές του 
προϋποθέσεις, στήν 

συνέχεια ἀγωνίζεται νά 
θεραπεύσει τίς συνέ-
πειες τοῦ «ἀποκεφα-
λισμοῦ» μέ τά πολλά 
καί ποικίλα ἀνθρώπινα 
κατασκευάσματα καί 
ἰδεολογήματά του; 
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πινα πράγματα, λόγῳ του ὅτι ἔχουμε ἀνα-
χθεῖ σέ ἕνα ἀνώτερο νόημα γιά τή ζωή μας. 
Φοβοῦμαι ὅμως πώς δέν ἰσχύει τίποτα ἀπ’ 
ὅλα αὐτά. Ἡ κατάσταση αὐτή μοιάζει νά 
εἶναι ἀδράνεια τῶν ψυχικῶν καί πνευμα-
τικῶν ἀντανακλαστικῶν λόγῳ κορεσμοῦ 
ἀπό ἀναφομοίωτες πληροφορίες πού μιλοῦν 
γιά ἀλλεπάλληλα τραγικά καί προκλητικά 
γεγονότα. Ὁ τρόπος ζωῆς πού προβάλλεται 
καί στίς κοινωνίες μας συγκροτεῖται γύρω 
ἀπό τό γενικό κλίμα τῶν ἐξορθολογισμένων 
ἀντανακλαστικῶν τοῦ «ἔτσι κάνω γιατί ἔτσι 
πρέπει νά κάνει ὁ κάθε σύγχρονος ἄνθρω-
πος». Καί γι’ αὐτό ἔχουμε πειστεῖ ἴσως ὅτι 
πνευματικά εἴμαστε μιά ἀνερμάτιστη, ἀκυ-
βέρνητη κοινωνία, πού διαρκῶς θεσπίζει 
νόμους γιά νά διασφαλίζει ἀκόμα καλύτερα 
τήν ἀκυβερνησία της. Αἰτία τοῦ φαινομένου; 
Εἶναι τοῦ κόσμου πού ἔχασε τήν καρδιά καί 
περιορίστηκε στήν λογική, πού ἄφησε τήν 
φυσικότητα τῆς ζωῆς καί δουλώθηκε στήν 
τεχνική, πού ἔχασε τόν Θεό καί φυλακίστη-
κε στίς ἰδεολογίες τῆς φιλαυτίας, στό κυνή-
γι τοῦ μέγιστου κέρδους, στήν ἐπιδίωξη τῆς 
εὐδαιμονίας καί τῆς εὐζωίας.

Μήπως λοιπόν, ὅπως εὔστοχα σημει-
ώθηκε, ὁ πολιτισμός αὐτός ἔχει βάλει τήν 
ἀνθρώπινη ὕπαρξη στήν κλίνη τοῦ Προ-
κρούστη καί ἀφοῦ τήν ἀποκεφάλισε, ἔτσι 
ὥστε νά χωράει μέσα στίς μεταφυσικές του 
προϋποθέσεις, στήν συνέχεια ἀγωνίζεται νά 
θεραπεύσει τίς συνέπειες τοῦ «ἀποκεφαλι-
σμοῦ» μέ τά πολλά καί ποικίλα ἀνθρώπι-
να κατασκευάσματα καί ἰδεολογήματά του; 
Μήπως εἶναι ἐλαφρότητα καί ἀνωριμότητα 
γιά κάθε ὥριμο καί σκεπτόμενο ἄνθρωπο, 
νά ἀποδέχεται ἀπροβλημάτιστα πρότυ-
πα καί συμπεριφορές ἑνός πολιτισμοῦ, πού 
κρινόμενος σέ ὑπαρξιακό ἐπίπεδο, εἶναι 
χαρακτηριστικά φτωχός, μοιάζει περισσό-
τερο μέ «πολιτισμό θανάτου» καί λιγότερο 
ὁδηγεῖ στό φῶς καί τό ξέφωτο τῆς ἐλπίδας; 
«Ἀλλοίμονο… τί ἐλευθερία θά φτιάξω ἐγώ 

πού θεωρῶ τήν μόδα ἀρετή καί τήν ἐλαφρό-
τητα τήν ὀνομάζω τόλμη; Ποιά ἐλευθερία 
θά προσφέρω στόν κόσμο, ἐγώ πού μή θέ-
λοντας νά συλλογιέμαι ἐλεύθερα, δέν ξέρω 
πῶς νά συλλογιέμαι σωστά; Ἐγκλωβισμέ-
νος σέ εὔκολες ἰδέες, σέ ἐντυπωσιασμούς…. 
κυνηγώντας χίμαιρες καί ἀκολουθώντας 
κενόδοξα ἰνδάλματα… Δέν κοιτῶ τό φῶς 
κατάματα γιατί κυκλοφορῶ μέ γυαλιά ἡλί-
ου καί στό σκοτάδι, δέν ἔχω ὁράματα γιατί 
τά ὄνειρά μου περιορίζονται στό ταμπελάκι 
μιᾶς φίρμας…. δέν θέλω νά βελτιωθῶ για-
τί μπορῶ νά γίνω γνωστός χωρίς ἰδιαίτερο 
κόπο…», σημειώνει σύγχρονος στοχαστής.

Κλείνοντας τόν φτωχό αὐτό συλλο-
γισμό μας καί ὡς ἀπάντηση σέ ὅσους θά 
σπεύσουν καί πάλι νά μᾶς προσάψουν τήν 
ταμπέλα περί δῆθεν… «πολιτικοῦ λόγου», 
ἀφοῦ τούς παραπέμψουμε σέ κείμενά μας 
παλαιότερων ἐποχῶν, ὅπως: «Ἡ Ἑλλά-
δα ξεριζώνει τήν ψυχή της;», «Ἡ ἄλλη…. 
“ἅλωση”», κ.ἄ., δανειζόμαστε λόγια του 
μακαριστοῦ μεγάλου Γέροντος Μωυσέως 
τοῦ Ἁγιορείτου: «...Νά μήν ἔχεις ἄποψη γιά 
τίποτε, νά σιωπᾶς συνεχῶς, νά συμφωνεῖς 
καί ὅταν δέν συμφωνεῖς, μόνο καί μόνο γιά 
νά περνᾶς καλά, εἶναι ἄνανδρο καί ἀνέντι-
μο… Ὁ κόσμος νά περιμένει ἐναγώνια νά 
ὑψωθεῖ μιά φωνή σοβαρή, συνετή, σεμνή, 
διακριτική, γνήσια, ἀληθινή, ὅταν ὅλα γύρω 
καταστρέφονται, καί νά ἀκοῦς λόγους περί 
ὡραίας καί ἱερῆς σιωπῆς... Ὅσοι δέν μιλοῦν 
δίνουν τή θέση τους σέ αὐτούς πού δέν πρέ-
πει νά μιλοῦν... Εἶναι ἀνάγκη νά λύσουν 
τή σιωπή τους ὁρισμένοι ἰθύνοντες, γιά νά 
πληροφορήσουν ὑπεύθυνα τούς σέ μεγάλη 
ἀπορία εὐρισκόμενους... Ὁ κόσμος δέν εἶναι 
κουτός. Δέν ξεγελιέται εὔκολα πάντοτε. Νά 
τή χαρακτηρίζεις τή σιωπή ὡς προερχόμενη 
ἀπό σεμνότητα καί ταπεινότητα δέν πείθεις, 
ὅταν ὅλα καίγονται γύρω σου τόσο γρήγο-
ρα».

Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου 
κυροῦ Εἰρηναίου.

Θεμελιώθηκε στά χρόνια τῆς α΄ ἀρχιερα-
τείας του (Ὀκτώβριος 1968), καί ἀνεγέρθηκε μέ 
τίς συνδρομές τῶν εὐσεβῶν Κισαμιτῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἐπιθυμοῦσαν νά ἔχουν ἕναν εὐμεγέθη Ναό στήν 
πόλη τους. Πρωτεργάτες γιά τήν ἀνοικοδόμησή 
του ὑπῆρξαν οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος-Ἁγίου Σπυρίδωνος, 
ὁ ὁποῖος κατεῖχε μέχρι τότε τήν θέση τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ, καί οἱ ὁποῖοι Κληρικοί ἀγωνί-
σθηκαν, μαζί μέ τόν φιλόχριστο λαό, μέ ζῆλο καί 
αὐτοθυσία γιά τήν ὁλοκλήρωσή του.

Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε κατά τήν β΄ Ἀρχιε-
ρατεία τοῦ Μητροπολίτη Εἰρηναίου, στίς 25 Μαρ-
τίου 1985, καθώς μάλιστα εἶναι ἀφιερωμένος 
στήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἀρχιτεκτονικά φέρει στοιχεῖα δύο ρυθμῶν: 
τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς μέ τροῦλλο καί τοῦ τρί-
κογχου ἁγιορειτικοῦ ρυθμοῦ, καθώς σέ καθένα 
ἀπό τά πλάγια κλίτη τῆς βασιλικῆς ἐξέχειἀπό μιά 
κόγχη - τῶν χορῶν (ἱεροψαλτῶν), ὅπως λέγονται- 
πού μαζί μέ τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ σχηματίζουν τόν 
τρίκογχο ἁγιορειτικό ρυθμό (συναντᾶται κατά 
κόρον στό Ἅγιον Ὄρος).

Ὅπως ἀναφέρθηκε, τό κεντρικό κλίτος εἶναι 
ἀφιερωμένο στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, 
ἐνῶ τά πλάγια στόν ἅγιο Εἰρηναῖο, Ἐπίσκοπο 
Λουγδούνων (δεξιά), καί στούς τρεῖς Ἱεράρχες, 

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

ΙΕΡΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΝΑΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΚΙΣΑΜΟΥ

Μεγάλο Βασίλειο, Ἰωάννη Χρυσόστομο καί Γρη-
γόριο Θεολόγο (ἀριστερά).

Ὁ Ναός εἶναι ἐσωτερικά κατάγραφος, ἱστο-
ρημένος μέ παραστάσεις ἀπό τήν Παλαιά καί τήν 
Καινή Διαθήκη. Στόν τροῦλλο δεσπόζει ἡ μεγάλη 
μορφή τοῦ Παντοκράτορος καί στήν κόγχη ἡ Πα-
ναγία ἔνθρονη, ὡς Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν.

Ἡ ἁγιογραφία στό σύνολό της (ἐκτός ἀπό τίς 
εἰκόνες τοῦ Τέμπλου, τοῦ Ἄμβωνα, τοῦ Δεσποτι-
κοῦ θρόνου καί τῶν Προσκυνηταρίων) ἀποτελεῖ 
ἔργο τοῦ γνωστοῦ καί καταξιωμένου Κισαμίτη 
ἁγιογράφου κ. Νικολάου Γιαννακάκη. Ἡ ἁγιο-
γράφηση τοῦ Ναοῦ διήρκησε ἀπό τό 1989 ἕως τό 
2012.

Τόσο ὁ μακαριστός Μητροπολίτης κυρός 
Εἰρηναῖος, ὅσο καί ὁ σημερινός Μητροπολίτης 
κ. Ἀμφιλόχιος, φρόντισαν καί φροντίζουν γιά 
τόν ἐξωραϊσμό τοῦ Ναοῦ, ὥστε ὁποιαδήποτε προ-
σθήκη νά συμβάλει καί νά ἀναδεικνύει τό κάλλος 
τοῦ Ναοῦ, ἀλλά καί νά συνάδει μέ τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησιαστική τέχνη καί παράδοσή μας.

Ὡς πολύτιμο θησαύρισμα φυλάσσεται, σέ 
μεγαλοπρεπές προσκυνητάρι, ἡ εἰκόνα τοῦ νεο-
φανοῦς ἁγίου τῆς Μητροπόλεώς μας, Ὁσίου Νι-

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἰς τόν θρόνο 

τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, (2009)

( )

Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Μπατσάκη
Ἱερατ. Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Μητρ. Ναοῦ

Εὐαγγ. τῆς Θεοτόκου Κισάμου
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Λέξη συγκινητική, λέξη συγκλονιστική. 
Κραυγή  ἀγωνίας καί πόνου. Μία φωνή, ἀπό 
τίς ἑπτά, πού ὁ Κύριος ξεφώνησε πάνω ἀπό τό 
Σταυρό ἐκεῖνες τίς ἐναγώνιες στιγμές τῆς ὑπέρ 
τῆς τοῦ κόσμου θυσίας Του. Ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἀνα-
μάρτητος, ὁ δημιουργός καί ποιητής τοῦ σύ-
μπαντος, τῆς γῆς καί τῶν ὑδάτων, ἐκεῖνος πού 
ἤπιε μέχρι τῆς τελευταίας σταγόνας τό ποτήρι 
τοῦ ἑκουσίου πάθους, τώρα κρεμάμενος ἐπί τοῦ 
Σταυροῦ, Τόν Ὁποῖον ἡ εἰς ἡμᾶς ἀγάπη Του 
ὁδήγησε, ἀναφωνεῖ «διψῶ». Πίσω ἀπ’ αὐτή τή 
λέξη ἀλήθεια τί κρύβεται; Ἕνας ὠκεανός πό-
νων, παραπόνων καί θλίψεων, ἀλλά καί ἕνας 
κόσμος οὐράνιων πόθων.

Ἀπό τήν ὥρα πού ἀναχώρησε ἀπό τό ὑπερῶο 
τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ὑπόφερε πολλά. Στήν 
Γεσθημανή προσευχόμενος «ὁ ἱδρώς τῆς ἀγωνί-
ας ὡσεί θρόμβοι αἵματος» ἔσταζε ἀπό τό ἅγιο 
μέτωπό Του καί κατάβρεχε τήν γῆ. Μέ ὑποδειγ-
ματική καρτερία ἀντιμετώπιζε τούς κολαφι-
σμούς, τούς ὀνειδισμούς καί τούς γέλωτες, πού 
τοῦ στέγνωναν τά χείλη, ἀλλά καί τό φρικτό 
φραγγέλωμα πού τοῦ δημιουργοῦσε ἀνοικτές 
πληγές. Τό ἅγιο σῶμα Του, ἄν καί αἱμόφυρτο 
καί καταπληγωμένο, κρατοῦσε καί ὑπόμενε τόν 
πόνο. Ὅμως τό μαρτύριο ἔγινε δριμύτερο καί 
ὀδυνηρότερο  ὅταν κρεμάμενος ἐπί τοῦ Σταυ-
ροῦ, τό τίμιο αἷμα Του ἔρευσε ἄφθονο ἀπό τά 
καρφιά τῶν χεριῶν καί τῶν ποδιῶν Του. Ἡ φλό-
γωση τοῦ μαρτυρίου ἀλλά καί τῶν τραυμάτων 
Τόν κατακαίει καί ὡς τελευταία χάρη ἀπό τούς 
ἀνθρώπους πού Τόν περιστοιχίζουν ζητά νερό. 
«Διψῶ».

Τήν ἔντονη σωματική αὐτή δίψα τοῦ 
Ἐσταυρωμένου Λυτρωτῆ κάποιος παριστάμε-
νος σπλαχνικός στρατιώτης προσπάθησε νά  θε-
ραπεύσει προσφέροντάς Του «ὄξος μετά χολῆς 
μεμιγμένον», πού βρῆκε κοντά του σέ ἀγγεῖο τό 
ὁποῖο χρησιμοποιοῦσαν γιά τούς μελλοθάνα-

«Διψῶ...»
τους, ὡς ὑπνωτικό καί κατασταλτικό τῶν 
πόνων. 

Δέν ἤπιε ὅμως ὁ Κύριος, δέν δρόσισε 
τά στεγνά καί πονεμένα χείλη Του γιατί ἡ 
μεγάλη δίψα Του ἦταν ἄλλη. Ἦταν βαθύ-
τερη καί οὐσιαστικότερη ἀπό τή σωματι-
κή. Ἦταν ψυχική, ἦταν πνευματική. Ἦταν 
δίψα πού εἶχε ἀρχίσει πολύ νωρίτερα ἀπό 
τό μαρτύριό Του. Ἦταν δίψα πού τοῦ κα-
τάτρωγε  τήν καρδιά ἀπό τήν ἡμέρα τῆς 
ἐνανθρώπισης καί τῆς ἐπί γῆς παρουσίας 
Του. Διψοῦσε γιά νά ἐκπληρώσει τό θέλη-
μα τοῦ ἐπουράνιου Πατέρα καί νά ἀποκα-
ταστήσει διά τῆς σωτηρίας τό παρελθόν, 
τό παρών καί τό μέλλον μιᾶς  ἁμαρτωλῆς 
ἀνθρωπότητας.

Ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ στρέφει τό 
βλέμμα Του στό παρελθόν καί ἀτενίζει τίς 
ψυχές ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων πού ἔζησαν 
προτοῦ Αὐτός θυσιασθεῖ καί τώρα βρί-
σκονται στόν ἅδη. Διψᾶ νά τρέξει πρός 

Τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου, Ἐφημερίου 

Ἁγ. Σπυρίδωνος Κισάμου

Ὁ τάφος τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Εἰρηναίου Γαλανάκη

κηφόρου τοῦ λεπροῦ, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό 
τό χωριό Συρικάρι, μαζί μέ μικρό τεμάχιο ἀπό τό 
ἅγιο Λείψανό του. Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ λεπρός 
συμπεριελήφθη καί ἐπίσημα στό Ἁγιολόγιο τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατρι-
αρχείου, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2012.

Ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τόν Μητροπολιτικό 
μας Ναό ἀποτελεῖ ἡ ἔλευση πιστοῦ ἀντιγράφου 
τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας Παναγίας Βηματαρίσ-
σης, ἀπό τήν Ἱ.Μ.Μονή Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους. 
Τήν εἰκόνα προσέφερε στόν Ναό ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀρχιμ. Ἐφραίμ στίς 22 
Νοεμβρίου 2015. Εἶναι ὅλη ἁγιογραφημένη στή 
Μονή Βατοπαιδίου καί ἐξωτερικά κοσμεῖται ἀπό 
ἐπίχρυσο «ὑποκάμισο» (ἐπένδυση), πλούσια δια-
κοσμημένο.

Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός εὐμοίρησε 
νά ὑποδεχθεῖ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, 
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο τό 
1992, ἀρχιερατεύοντος τοῦ τότε Μητροπολίτη κ. 
Εἰρηναίου, τό 2009, ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ νῦν Μη-
τροπολίτη κ. Ἀμφιλοχίου, καθώς καί τό 2016, μέ 
ἀφορμή τή σύγκληση τῆς Ἁγίας Μεγάλης Συνό-
δου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στήν Ὀρθόδοξο 
Ἀκαδημία Κρήτης. Στήν τελευταία του ἐπίσκεψη, 

ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρίστατο συμπρο-
σευχόμενος εἰς τό Ἱερό Βῆμα, μετά τῶν λοιπῶν 
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
ἐνῶ ἱερουργοῦσε ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότη-
τα, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί 
πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄ (18-6-2016).

Νά σημειωθεῖ ἀκόμη ὅτι ἡ Α.Θ.Μ., ὁ Πάπας 
καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, κ.κ. Θεόδωρος 
Β΄, ἔγινε ἐπισήμως δεκτός στόν Μητροπολιτικό 
μας Ναό στίς 11-8-2013, καθώς καί ἄλλες προσω-
πικότητες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ἱστορίας ἀλλά 
καί τοῦ πολιτικοῦ βίου, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης (16-8-2015) ἐκπρόσωποι τῶν 
ἑκάστοτε πολιτικῶν Κυβερνήσεων, ὁ μακαριστός 
Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης κ.ἄ.

Στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ Ναοῦ ἐκτείνεται 
ἄνετο ἐνοριακό κέντρο, πού φιλοξενεῖ διάφορες 
ἐκδηλώσεις, ἐνῶ δίπλα στό Ναό, πρός νότον, 
ἀναπαύεται ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου 
καί Σελίνου Εἰρηναῖος σέ λιτό, καλαίσθητο, πέ-
τρινο τάφο. Κατά τήν κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτη, μάλιστα, πλήν τῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων 
τιμῆς καί μνήμης, κατετέθη δάφνινος στέφανος 
ἀπό τήν Προεδρία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Πρέπει ἀκόμη νά ἀναφερθεῖ, ὅτι μέσα στό 
χῶρο τοῦ οἰκοπέδου τῆς Ἐκκλησίας, μετά ἀπό 
ἐκσκαφές τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, ἔχουν 
ἔρθει στήν ἐπιφάνεια λείψανα σπουδαίας Ρωμα-
ϊκῆς ἔπαυλης.

Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ καύχημα τῆς νεώτε-
ρης Ναοδομίας στήν πόλη τῆς Κισάμου, γι’ αὐτό 
καί οἱ Ἐνορίτες ἀλλά καί γενικότερα οἱ κάτοικοι 
τῆς πόλεως τόν θαυμάζουν, τιμοῦν τίς ἑορτές καί 
τά πανηγύρια του καί ἐπικαλοῦνται τίς πρεσβεῖες 
τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων του στήν καθημερινή 
ζωή τους.
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Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε 
τόν ἐκλεκτό της γόνο

Χαίρεται καί ἐπαγάλλεται ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κισάμου, ἑορτάζουσα, ὡς γενέθλιος γῆ, τό 
καύχημα καί κλέϊσμά της, τόν Ὅσιο Νικη-
φόρο τόν Λεπρό, ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε εἰς τό 
Συρικάρι, ὄμορφο καστανοχώρι τῆς Ἐπαρ-
χίας Κισάμου. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
ἐνῶ τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, συλλειτουρ-
γούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱε-
ραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου καί τοῦ 
Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ Ἀρχι-
γραμματεύς τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Πρωτοσύγκελλοι, 
Ἡγούμενοι, πλῆθος Κληρικῶν καί Μονα-
στικές ἀδελφότητες ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη 
ἀλλά καί ἐκτός τῆς Μεγαλονήσου, ἔλα-
βαν μέρος εἰς τήν Ἱερά Πανήγυρη. Πλῆθος 

προσκυνητῶν παρά τίς δύσκολες καιρικές 
συνθῆκες καί τό δριμύ ψύχος, κατέκλυσαν 
τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κισάμου τό 
ἐόρτιο αὐτό διήμερο, μετέχοντας εἰς τήν 
χαρά τῆς Ἐκκλησίας. Προσκύνησαν τό Ἱερό 
Λείψανο τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, προσευ-
χήθηκαν  καί ζήτησαν τίς πρεσβεῖες Του. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
εὐχαριστώντας τούς Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς, 
ὡς καί ὅλους τούς μετέχοντες, σημείωσε: 
«Στούς δύσκολους καί ὀμιχλώδεις καιρούς 
μας τῶν πολλῶν καί ποικίλων κρίσεων, ὁ 
Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός μᾶς δίδει μή-
νυμα ἐλπίδας καί ζωῆς, καθώς ὁ βίος καί 
ἡ πολιτεία Του μᾶς βοηθοῦν νά κατανοή-
σουμε πού κρύβεται ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς, τό 
νόημά της καί ἡ ὀμορφιά της», κατέληξε ὁ 
Ἐπίσκοπός μας. Τόν θεῖο λόγο διακόνησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοπο-
τάμου κ. Εὐγένιος, εὐγενῶς ἀνταποκρινό-
μενος εἰς τήν παράκληση τοῦ Ἐπισκόπου 
μας, ὁ ὁποῖος μέ λόγο μεστό καί ζείδωρο, 
ἀναφέρθηκε εἰς τό πρόσωπο τοῦ ἑορτα-
ζομένου Ἁγίου καί τά μηνύματα πού δίδει 
στόν σύγχρονο κόσμο. 

Ἑορτή Θεοφανείων 
Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανεί-
ων ἑορτάστηκε ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον καί εἰς 
τήν Ἱ. Μητρόπολή μας, μέ ρίψη τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ εἰς τίς παράκτιες Ἐνορίες τῆς Μη-
τροπόλεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου τέλεσε καί τήν 
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί ἐν 
συνέχειᾳ μετέβη εἰς τήν παραλία τοῦ Τελω-

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

αὐτούς, νά σπάσει τά αἰώνια δεσμά τους, νά 
τούς κηρύξει  τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς σω-
τηρίας, νά τούς ἀποσπάσει ἀπό τήν αἰώνια 
καταδίκη, νά τούς ἀναστήσει ἀπό τόν θάνατο 
καί νά τούς καλέσει κοντά Του, στή Βασιλεία 
Του. 

Ἔχει μπροστά του καί τό παρόν, καί τί 
βλέπει; Βλέπει τό πλῆθος τοῦ λαοῦ ἐκείνου, 
πού ἀγάπησε τρυφερά καί εὐεργέτησε πολυ-
μερῶς καί πολυτρόπως, τοῦ λαοῦ πού ἔθρεψε 
καί πότισε, νά μαίνεται ἀπό πάθος, νά τοῦ προ-
σφέρει μέ ἀχαριστία, «ἀντί τοῦ μάνα χολήν, 
ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος» καί νά Τόν παραδίδει 
στό σταυρικό θάνατο. Ὅμως συνεχίζει νά τόν 
ἀγαπᾶ καί νά προσεύχεται πρός τόν οὐράνιο 
Πατέρα γι’ αὐτόν: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ 
γάρ οἴδασι, τί ποιοῦσι».    

Ὁραματίζεται ἀκόμα τό μέλλον καί βλέ-
πει ἁμαρτωλούς δακρύβρεκτους νά προσφεύ-
γουν στό σταυρό Του, νά ὑποκλίνονται στό 
πάθος Του, νά ἐγκολπώνονται τόν λόγο Του 
καί νά ἀκολουθοῦν ἀφοσιωμένοι τό παράδειγ-
μά Του. Ἀλλά καί ἄλλους νά ἀπομακρύνονται 
πεισματικά ἀπ’ Αὐτόν, νά Τοῦ δείχνουν πλήρη 
ἀδιαφορία καί  περιφρόνηση, νά χλευάζουν 
τό Ἅγιό Του πρόσωπο καί τήν Ἐκκλησία Του,  
νά γράφουν καί νά ἐκτοξεύουν λόγους ὕβρεων 
κατά τοῦ Σταυροῦ καί τό πάθους Του.  

Διψᾶ, καί ἡ ἐπιθυμία τῆς θεϊκῆς αὐτῆς 
δίψας Τόν κατατρώει. Διψᾶ νά δεῖ τήν ἀλή-
θεια τοῦ Εὐαγγελίου Του, πού ἀποτελεῖ τόν 
πολυτιμότερο θησαυρό ἐπί τῆς γῆς νά γίνεται 
κτῆμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλων τῶν λαῶν, 
νά διδάσκονται καί νά καταυγάζονται ἀπ’ 
αὐτή καί ὄχι ἀπό τίς νόθες καί μολυσμένες 
ἰδέες πού δίδονται καί προβάλλονται ὡς γνή-
σια καί αὐθεντικά. Διψᾶ, νά δεῖ τά μέλη τῆς 
μιᾶς, ἁγίας, ὀρθόδοξης ἐκκλησίας Του νά 
γίνονται εὐσεβέστερα, τολμηρότερα, προθυ-
μότερα καί νά προάγονται καθημερινά στήν 
πίστη καί τήν προκοπή. Διψᾶ, νά ἐκλείψουν 
τά σκάνδαλα, τά σχίσματα, οἱ αἱρέσεις καί νά 

πρυτανεύσει ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ 
ἐπί τῆς γῆς. 

«Διψῶ». Τήν πονεμένη αὐτή λέξη, καθη-
μερινά τήν ἐπαναλαμβάνει  πρός ὅλους καί 
μάλιστα πρός ἐμᾶς τούς ὀρθόδοξους χριστια-
νούς Του. Παιδιά μου, νά μείνετε σφικτά καί 
σταθερά ἑνωμένοι μ’  ἐμένα  ἐπί τῆς γῆς «ὅσοι 
ἕν», νά παραμείνετε στήν σωστική καί ἁγια-
στική κιβωτό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μου, 
νά κρατήσετε ἀνεξίτηλες τίς ἱερές παραδόσεις 
τῆς πίστεως καί τοῦ ἔθνους καί νά διατηρήσε-
τε ἀνοικτές καί καθαρές τίς δύο πτέρυγες τῆς 
ἀγάπης καί τῆς ἐμπιστοσύνης πρός ἐμένα γιά 
νά πετᾶτε ψηλά καί νά καμαρώνετε τά θαυ-
μαστά καί σπουδαῖα τῆς  δημιουργίας μου. 

Παιδιά μου, ἀπό τό κανάτι τῆς ψυχῆς σας 
δῶστε μου νά πιῶ. Ἱκανοποιήσατε τήν δίψα, 
τήν πείνα καί τή στέρηση τῶν ἐλάχιστων 
ἀδελφῶν μου καί ἀδελφῶν σας καί ὅταν θά 
ἔλθω θά σᾶς ἀνταμείψω πλούσια. Θά σᾶς κα-
λέσω μέ τούς εὐλογημένους τοῦ Πατέρα μου, 
τούς δίκαιους καί ἐκλεκτούς μου, νά κληρο-
νομήσετε τήν ἑτοιμασμένη οὐράνια Βασιλεία 
μου.

Ὦ χριστιανέ καί φίλε ἀναγνώστη! Μήν 
παρατρέξεις, μήν ἀγνοήσεις καί περιφρονή-
σεις τό αἴτημα αὐτό καί τήν δίψα τοῦ Κυρί-
ου μας. Ἀνταποκρίσου σ’ αὐτό καί νά εἶσαι 
σίγουρος ὅτι  θά κερδίσεις πλούσια τήν χαρά 
καί τή χάρη Του στή ζωή σου, ἀλλά καί τήν 
οὐράνια παραδείσια πολιτεία Του. 
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μας πρός τούς κ. Βαρδή Ἰ. Βαρδινογιάννη 
καί κ. Γεώργιο Ἰ. Βαρδινογιάννη, ὡς ἐπίσης 
καί πρός τόν Ὅμιλο «Ἑλληνικά Πετρέλαια» 
γιά τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους εἰς τήν 
κάλυψη μέρους τῶν ἀναγκῶν θέρμανσης 
τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἀννουσάκειου».

Ἑορτή Ἁγίου Μακαρίου 
Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ὁσίου Μακαρίου 
τοῦ Αἰγύπτιου, ἑορτάζει καί τό ὁμώνυμο 
σπήλαιο τό ὁποῖο εὑρίσκεται ἄνωθεν τῆς 
Ὀρθόδοξου Ἀκαδημίας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χο-
ροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος εἰς 
τόν σύντομο χαιρετισμό του, ἀναφέρθηκε 
εἰς τήν ἀξία τοῦ λιτοῦ καί ἀσκητικοῦ βίου. 
Μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Κρήτης 
μετά τοῦ Διευθυντοῦ καί καθηγητῶν τους 
πλαισίωσαν τό ψαλτῆρι. Τοῦ Ἑσπερινοῦ 
ἀκολούθησε φιλοξενία στούς χώρους τῆς 
Ἀκαδημίας καί ἀναφορά ἀπό τόν Διευθυ-
ντή Δρ. Κ. Ζορμπᾶ καί τήν ἐπιστημονική 
συνεργάτιδα τοῦ Ἱδρύματος κ. Λαρεντζακη 
εἰς τό πρόγραμμα τῆς Ἀκαδημίας «Πρόσω-
πο πρός πρόσωπο».

Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός εἰς τήν 
Ἱ.Μ. Ἀργολίδος

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου, ὁ Ἐπίσκοπός 
μας μετέφερε τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ὁσίου 
Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ εἰς τήν Ἱ. Μητρό-
πολη Ἀργολίδος. Ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου πραγματοποιήθηκε εἰς τήν ἱστορι-
κή πόλη τοῦ Ἄργους, ἐνώπιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Πέτρου, Ἐπισκόπου Ἄργους, ὑπό 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νε-
κταρίου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ εὐσε-
βοῦς λαοῦ τοῦ Ἄργους. Ἀκολούθησε μέγας 
πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος 
τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὅπου ὁ ἐπιχώριος Μη-
τροπολίτης κ. Νεκτάριος, καλωσόρισε τόν 
Ἐπίσκοπό μας καί ἐξέφρασε τήν χαρά του 
γιά τήν εὐλογία ἐλεύσεως τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, καθώς ὅπως 
εἶπε: «Εἶμαι ἰδιαίτερα συγκινημένος ἀπό 
τόν πολυάθλο βίο τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, 
τοῦ ἄσημου αὐτοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, 
ἡ καρτερία καί ὑπομονή τοῦ Ὁποίου τόν 
κατέστησαν δοχεῖο χάριτος καί εὐλογίας». 
Τό Ἱερό Λείψανο παρέμεινε εἰς τόν Ἱ. Ναό 
τοῦ Ἁγίου Πέτρου, Ἐπισκόπου Ἄργους ἐπί 
τριήμερο, καθώς ἡ συμμετοχή καί προσέ-
λευση τοῦ κόσμου ἦταν ἰδιαίτερα αὐξημέ-
νη ἀφοῦ κατέκλυσαν τόν περικαλλῆ Ἱ. Ναό 
τοῦ Ἁγίου Πέτρου πλήθη προσκυνητῶν 
ἀπό Ἀθήνα, τίς ὅμορες Ἱ. Μητροπόλεις καί 
Νομούς. Τίς ἑπόμενες ἡμέρες ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, μετέφερε 
τό Ἱ. Λείψανο, πρός εὐλογία καί Ἁγιασμό 
καί εἰς τίς ἄλλες πόλεις τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς του, ὅπως Νέα Κίο, Λιγουριό καί Ναύ-

νείου, ὅπου τέλεσε τήν Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ 
τῶν Ὑδάτων καί ἀκολούθως εἰς τό λιμάνι 
τοῦ Κολυμβαρίου, ὅπου καί ἐκεῖ τέλεσε τήν 
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ. Συμμετεῖχαν οἱ 
Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς, Δημοτικοί καί Πε-
ριφερειακοί Σύμβουλοι καί πλῆθος πιστῶν 
ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή. Δεκάδες νέοι 
καί νέες του τόπου  ἔνιωσαν τήν ἀνάγκη 
νά βουτήξουν στά ἤρεμα καί γαλανά νερά 
τοῦ Κισαμικοῦ κόλπου καί νά λάβουν τήν 
εὐλογία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Πρός ὅλους ὁ 
Ἐπίσκοπός μας διένειμε ἐπιστήθιους Σταυ-
ρούς.

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας - Ὑποδοχή 
πρωτοετῶν φοιτητῶν

Πλημμύρισε τό κεντρικό ἀμφιθέατρο τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης ἀπό νιᾶτα 
καί ζωντάνια κατά τήν κοπή Ἁγιοβασιλό-
πιτας τοῦ Ἱδρύματος καί τήν ὑποδοχή τῶν 
πρωτοετῶν φοιτητῶν τοῦ Δήμου Πλατα-
νιᾶ. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται σέ συ-
νεργασία μέ τόν Δῆμο Πλατανιᾶ καί τήν 
ΟΑΚ. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα 
τοῦ Ἱδρύματος καί διένειμε τά κομμάτια, μέ 
τό φλουρί νά βρίσκεται εἰς τό κομμάτι τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου, τοῦ καί πνευματικοῦ προστάτου 
τοῦ Ἱδρύματος. Ἀκολούθησαν τά κάλαντα 
τῆς περιόδου ἀπό τό τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς 
καί Παραδοσιακῆς μουσικῆς τοῦ Ὠδείου 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, (Τμῆμα Κολυμ-
βαρίου) τά ὁποῖα ἀπέδωσαν ἀριστοτεχνι-
κά. Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀπηύθυνε 
χαιρετισμό πρός τούς ἐπιτυχόντες στά ΑΕΙ 
καί ΤΕΙ τῆς Χώρας μας, σημειώνοντας: «Νά 

θυμάστε πώς ἡ ζωή δέν χαρίζεται, ἀλλά 
κερδίζεται. Νά ἀγωνίζεστε κόντρα στό 
πνεῦμα καί τό ρεῦμα τῶν καιρῶν, νά θέτε-
τε στόχους ὄμορφους καί ψηλούς στήν ζωή 
σας καί νά μήν συμβιβάζεστε μέ κατεστη-
μένα καί συστήματα. Νά πιστεύετε στήν 
δύναμη τοῦ Θεοῦ καί τῆς ψυχῆς σας καί ἡ 
ζωή θά σᾶς ἀνταμείψει», κατέληξε ὁ Ἐπί-
σκοπός μας, εὐχόμενος πρός παιδιά, γονεῖς 
καί ἐκπαιδευτικούς, καλή καί δημιουργική 
ἡ νέα χρονιά. Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό 
τόν Δήμαρχο Πλατανιᾶ κ. Ἰ. Μαλανδράκη, 
τόν ἐκπρόσωπο τῆς ΑΝΕΚ Lines, ἡ ὁποία 
προσέφερε ἀπό ἕνα εἰσιτήριο μέ ἐπιστρο-
φή σέ κάθε ἐπιτυχόντα, καί τόν Γενικό Δντή 
τῆς ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ. 

Ἡ AVIN OIL S.A.- Motor Oil  (HELLAS) 
καί ὁ Ὅμιλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» 

στηρίζουν τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
Πέντε (5) τόνους πετρέλαιο προσέφερε στό 
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς  μας ἡ ἑταιρεία Avin Oil S.A. - Motor Oil 
(Hellas) καί ἄλλους τέσσερις (4) τόνους ὁ 
Ὅμιλος «Ἑλληνικά Πετρέλαια» γιά τήν κά-
λυψη ἀναγκῶν θέρμανσης τοῦ Ἱδρύματος, 
τό ὁποῖο θερμάνει τίς 4.200 τ.μ. πού περι-
λαμβάνουν οἱ ἐγκαταστάσεις του. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ.  Ἀμφιλόχιος, Πρόε-
δρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, σημείωσε: 
«Πολλές καί ἀπό καρδιᾶς οἱ εὐχαριστίες 
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πλιο. Τό τριήμερο τῆς παραμονῆς του εἰς 
τό Ἄργος ὁ Ἐπίσκοπός μας συλλειτούργησε 
μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. 
Νεκταρίου καί ὁμίλησε εἰς τό πολυπληθές 
ἐκκλησίασμα, ἀναφερόμενος εἰς τόν βίο καί 
τήν πολιτεία τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, εὐχα-
ριστῶντας τόν ἐπιχώριο Μητροπολίτη γιά 
τήν πρόσκληση. 

Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης τίμησε τή 
μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μέ μιά σεμνή 
ἐκδήλωση πού ἔλαβε χώρα στή μεγάλη 
συνεδριακή αἴθουσα τῆς ΟΑΚ, ἔπειτα ἀπό 
τό κάλεσμά της πρός ὅλους τους ἐκπαι-
δευτικούς καί τούς Συλλόγους Γονέων καί 
Κηδεμόνων τῶν ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σε-
λίνου. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ χαιρετισμό 
ἀπό τόν Γεν. Διευθυντή τοῦ Ἱδρύματος, Δρ 
Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ, ὁ ὁποῖος καλωσόρι-
σε τούς παρευρισκόμενους, ἀφοῦ πρῶτα 
ἐψάλη τό Ἀπολυτίκιο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 
τονίζοντας: «Σήμερα τιμοῦμε καί σεβόμεθα 
τόν ἄνθρωπο - ἐκπαιδευτικό πού ἀγωνί-
ζεται γιά τήν ἐλευθερία καί τήν παιδεία», 
καθώς τό βασικό ἔργο τῆς ΟΑΚ εἶναι «νά 
δημιουργεῖ εὐκαιρίες καί κίνητρα ὥστε ν’ 
ἀρθρώνουν τό δικό τους λόγο, ὅσοι δέν 
ἔχουν δικό τους βῆμα ἐλεύθερης ἔκφρα-
σης». Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό τούς 
Δημάρχους Πλατανιᾶ καί Κισάμου κ. Ἰ. Μα-
λανδράκη καί Θ. Σταθάκη. Κεντρικός ὁμι-
λητής τῆς τιμητικῆς αὐτῆς ἐκδήλωσης ἦταν 
ὁ κ. Γεώργιος Καλαντζής, Γεν. Γραμματέας 
Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, 
Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, ὁ ὁποῖος ση-
μείωσε πώς «ὁ σεβασμός δέν μαθαίνεται 
μόνο στό σχολεῖο, ἀλλά κυρίως στήν οἰκο-

γένεια». Κατά τόν κ. Καλαντζή, «Οἱ Τρεῖς Ἱε-
ράρχες εἶχαν τήν τόλμη νά κάνουν τό κρίσι-
μο ἅλμα στό μέλλον γιατί ἡ προσφορά τῆς 
Ἐκκλησίας βασίζεται στήν πίστη καί στήν 
ἀγάπη, μιά πραγματικότητα πού μᾶς φέρ-
νει πίσω στούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί σέ αὐτό 
πού ἐξέφρασαν στή δική τους ἐποχή», το-
νίζοντας πώς «ὁ Ἑλληνισμός ὅσο ἀνοίγεται 
στόν κόσμο σάν τόν Ὀδυσσέα, μπορεῖ νά 
προχωρήσει πρός τό μέλλον, ἐνῶ τό ἀντί-
θετο συμβαίνει ὅταν ἐμμένει στή στείρα 
πραγματικότητα». Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε 
ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἐξέ-
φρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες πρός τόν 
κεντρικό ὁμιλητή, καθώς καί τή χαρά του 
γιά τήν παρουσία τῶν ἐκπαιδευτικῶν στήν 
ἐν λόγῳ ἐκδήλωση, σημειώνοντας: «…στήν 
ἀπόφαση, ἡ ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
νά καθιερωθεῖ ὡς ἡμέρα ἀργίας, ἔρχεται 
ἡ ἀπάντηση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, 
πώς: «ὁ ἀργός νοῦς ρέπει πρός τό κακό», 
ὑπογραμμίζοντας, ἐπίσης, «οἱ Τρεῖς Ἱεράρ-
χες ἔδωσαν τά φῶτα τους σέ μιά σκοτεινή 
ἐποχή, ἀνοίγοντας τόν δρόμο τῆς ζωῆς», 
καθώς «ὁ ἀληθινός σκοπός τοῦ σχολείου 
εἶναι ἡ δημιουργία ἐλεύθερων ἀνθρώπων 
ἐνάντια σέ κάθε σύστημα».

Νέο ὑπερσύγχρονο 
Φυσικοθεραπευτήριο στό Ἀννουσάκειο
Μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία 
τελέστηκε εἰς τόν ἱστορικό Καθεδρικό Ἱ. 
Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος, ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου καί 
μνημόσυνο τῶν μεγάλων εὐεργετῶν, εὐερ-
γετῶν καί δωρητῶν τοῦ Ἀννουσάκειου 
Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἄρχι-

σαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις πενῆντα καί 
πλέον χρόνων (1967-2018) λειτουργίας, 
προσφορᾶς καί διακονίας τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος πρός τόν πάσχοντα συνάν-
θρωπο. Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθη-
σαν τά ἐγκαίνια τοῦ νέου ὑπερσύγχρονου 
Φυσικοθεραπευτηρίου τοῦ Ἱδρύματος, 
εὐγενής  χορηγία τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος 
Νιάρχος», δαπάνης 250.000,00€, τό ὁποῖο 
περιλαμβάνει: ἀνακαίνιση χώρου φυσικο-
θεραπευτηρίου, κατασκευή θερμαινόμενης 
θεραπευτικῆς πισίνας, τσακούζι, ὑδρομα-
σάζ, καί ὑπερσύγχρονα μηχανήματα φυσι-
κοθεραπείας, ἀποκατάστασης. Τόν Ἁγιασμό 
τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος, ὁ ὁποῖος στόν χαιρετισμό 
του ἐξέφρασε δοξολογία καί εὐχαριστία 
στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό γιά τήν 50ετή πο-
ρεία καί διακονία τοῦ Ἀννουσάκειου στόν 
ἐμπερίστατο καί ἀναγκεμένο συνάνθρωπο, 
μνημονεύοντας εὐχαριστιακά καί καρδια-
κά τόν ὁραματιστή τοῦ Ἱδρύματος, στήν 
πρώτη του μορφή, μακαριστό Μητροπολί-
τη Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο, ὡς 
καί ὅλους τούς μεγάλους εὐεργέτες, δω-
ρητές, χορηγούς, συνοδοιπόρους, φίλους 
καί ἀρωγούς, πού διαχρονικά στήριξαν καί 
συνεχίζουν νά στηρίζουν τό Ἵδρυμα (Κοι-
νωφελή Ἱδρύματα, Ἑταιρεῖες, Φορεῖς, φυ-
σικά πρόσωπα). Εὐχαρίστησε τόν Ὑπουργό 
Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς κ. Πα-
ναγιώτη Κουρουμπλῆ, ὁ ὁποῖος καί ἐκπρο-
σώπησε τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, ἐπίσης 
τόν παρόντα Περιφερειάρχη Κρήτης κ. 

Σταῦρο Ἀρναουτάκη, καθώς ἡ Περιφέρεια 
Κρήτη ἐνισχύει καί στηρίζει τό πολύπλευρο 
κοινωνικό, προνοιακό καί φιλανθρωπικό 
ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου, ὡς καί τούς Δη-
μάρχους τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας. 
Ἰδιαίτερα εὐχαρίστησε τό Ἵδρυμα «Σταῦρος 
Νιάρχος» γιά τήν μεγάλη αὐτή προσφορά 
του καί ἀνακοίνωσε, τέλος, τήν μεγάλη, 
ἐπίσης, προσφορά - χορηγία τοῦ Ἱδρύμα-
τος «Ἰωάννης Λάτσης» γιά τήν κατασκευή 
Μονάδας Αὐξημένης Φροντίδας ἐντός του 
Ἀννουσάκειου. Χαιρετισμούς ἀπεύθυναν ὁ 
Ἐκπρόσωπος τῆς Κυβέρνησης, Ὑπουργός 
Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλῆς, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φερόμενος εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας 
κ. Ἀμφιλόχιο σημείωσε: «Αὐτό τό Ἵδρυμα 
ἀποτελεῖ πρότυπο Κέντρο πού ἔχει μέσα 
του ψυχή καί ἔμπνευση», ἐπίσης ὁ Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, 
ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθά-
κης,  ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου τῆς Ν.Δ., 
ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος 
Νιάρχος» κ. Ἀσημίνα Κουτρουμπούση, ὡς 
καί ὁ κ. Μανώλης Σκουλάκης, Ὑφυπουργός 
Ὑγείας τό 1993, ὁ ὁποῖος εἶχε στηρίξει τό 
Ἵδρυμα. 

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στό Ἅγιον Ὄρος 
Ἐπιστρέφοντας ἐκ Φαναρίου ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, καθώς τήν περί-
οδο αὐτή μετέχει ὡς Συνοδικό Μέλος εἰς τήν 
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριαρχείου, μετέβει εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, 
μετ’ ὀλιγομελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Κατά τό διήμερο προσκύνημά του ἐπισκέ-
φθηκε τήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδί-
ου, ὅπου καί εὐχήθηκε εἰς τόν ἄγοντα τά 
ὀνομαστήρια τοῦ Πανοσιολ. Καθηγούμενο 
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τίς λανθασμένες πτυχές τῆς ζωῆς καί τῶν 
ἐπιλογῶν μας. Νά ἔχομε ἐμπιστοσύνη στήν 
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μπορεῖ νά διακρίνει καί 
νά διασφαλίσει τό ἀληθινά Ὀρθόδοξο ἀπό 
τό ʺδῆθενʺ, τό αὐθεντικό ἀπό τό ψεύτικο, 
τό πνευματικά ὑγιές ἀπό τό ἄρρωστο, τό 
ἐνάρετο ἀπό τό ὑποκριτικό». 

Ἑορτή 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης

Τήν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας καί μετά τήν 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέστη-
κε εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρί-
ας Γωνιᾶς, προεξάρχοντος τοῦ Ἐπισκόπου 
μας κ. Ἀμφιλοχίου, ἀκολούθησε πανηγυρι-
κή ἐκδήλωση εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία 
Κρήτης, καθώς ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἔχει καθιερωθεῖ γιά τό Ἵδρυμα ὡς ἡ ἐπίση-
μη ἑορτή του.  Ὁ φετινός ἑορτασμός ἔχει 
ἕνα ἰδιαίτερα ἑορταστικό καί ἐπετειακό χα-
ρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 50 ἔτη 
ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκα-
δημίας Κρήτης (1968-2018). Κεντρικός ὁμι-
λητῆς τῆς ἐκδηλώσεως ὁ ἐλλογιμώτατος 
Δρ Ἀλέξανδρος Παπαδερός, συνιδρυτής 

καί πρῶτος Γενικός Διευθυντής τοῦ Ἱδρύ-
ματος, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τό –γεμᾶτο 
συμβολισμό– θέμα: «Κυριακή τῆς Ὀρθο-
δοξίας στήν Ἱερά Μονή Γωνιᾶς καί στήν 
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Οἱ πεντηκο-
στοί ἑορτασμοί. Μνήμη-Εὐχαριστία-Εὐχή». 
Η ἐκδήλωση ἄρχισε μέ χαιρετισμό τοῦ Γεν. 
Δντή τοῦ Ἱδρύματος Δρ Κωνσταντίνου 
Ζορμπᾶ, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τούς παρευ-
ρισκομένους τονίζοντας πώς: «…ἡ σημερι-
νή ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς προσκαλεῖ 
νά ἀναστηλώσουμε στή συνείδησή μας καί 
στήν καρδιά μας τήν ἀληθινή εἰκόνα Ἐκεί-
νου, ὁ Ὁποῖος μέ τό αἷμα τῆς θυσίας Του 
ἀνακαινίζει τό ἀρχέτυπον κάλλος καί ἀνα-
πλάθει τήν ὡραιότητα τοῦ ἀνθρώπου». 
Ἀκολούθως, ὁ κεντρικός ὁμιλητής Δρ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδερός ἔκανε μιά ἱστορική 
ἀναδρομή στίς ἀντίστοιχες ἐπετείους τοῦ 
Ἱδρύματος, καθώς «ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησί-
ας βασίζεται στήν ἀγάπη, τή θυσία καί τή 
χάρη». Μετά τό πέρας τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς 
ὁμιλίας, ὁ κ. Ζορμπᾶς ἀφοῦ εὐχαρίστησε 
τόν ὁμιλητή, σημείωσε μεταξύ ἄλλων πώς, 
«τό μυαλό μας σήμερα στρέφεται πρός τόν 
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας 
κ.κ. Βαρθολομαῖο Α΄, ὁ ὁποῖος στηρίζει ποι-
κιλοτρόπως τήν ἰδέα τῆς οἰκουμενικότητας 
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος 
καί ἐκφράζει τό σύνολο τῆς πολιτιστικῆς 
κληρονομιᾶς τῆς Ὀρθοδοξίας». Τήν ἐκδή-
λωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος  καί Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, 
ὁ ὁποῖος τόνισε τή βαρύνουσα σημασία τῆς 
σημερινῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθο-
δοξίας γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, εὐχό-
μενος ἡ ΟΑΚ νά συνεχίσει τήν πορεία της 
πρός τό μέλλον, διακονῶντας τό μυστήριο 
τοῦ Πολιτισμοῦ. Την Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνο-
δο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐκπροσώπησε 
ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀπο-
κορώνου κ. Δαμασκηνός. Μετά τό πέρας 
τῆς ἐκδήλωσης ἀκολούθησε ἐπίσημο Γεῦμα 
πρός ὅλους τούς συμμετέχοντες, προσφο-
ρά τοῦ Ἱδρύματος.

Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί
Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
μας κ. Ἀμφιλοχίου καί μέ τήν συμμετοχή 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας καί πλήθους πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη 

τῆς Μονῆς, Γέροντα Ἐφραίμ, καί προεξῆρχε 
τῆς Κυριακάτικης  Θείας Λειτουργίας, συλ-
λειτουργοῦντος καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Χωροεπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. 
Προσκύνησε, ἐπίσης, τήν Παναγία τήν Γε-
ρόντισσα εἰς τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος, 
ὅπου καί προεξῆρχε τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας 
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (παλαιό 
Ἡμερολόγιο), συλλειτουργοῦντος καί τοῦ 
Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχι-
μανδρίτου κ. Γαβριήλ. 

Ἑσπερινός της Συγχωρήσεως 
εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς

Στήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γω-
νιᾶς τελέστηκε καί φέτος ὁ Ἑσπερινός τῆς 
Συγχωρήσεως, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν 
συμμετοχή ὅλου τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθη-
σε πνευματική ὁμιλία ὑπό τοῦ Αἰδεσ. Πρω-
τοπρ. π. Ἀθανασίου Μελισσάρη, Ψυχολόγου 
- Ψυχοθεραπευτοῦ, Καθηγητοῦ τῶν Παν/
μίων Ἀθηνῶν καί Βοστώνης, ὁ ὁποῖος μίλη-
σε μέ θέμα: «Ἡ Κυριακή της συγγνώμης ὡς 
δυναμικό μέγεθος ζωῆς». Ὁ ὁμιλητής, μέ 
λόγο μεστό καί ἄμεσο, ἀναφέρθηκε εἰς τήν 
λυτρωτική δύναμη τῆς συγχωρήσεως, ση-
μειώνοντας μεταξύ ἄλλων: «Ἡ συνείδηση 
τοῦ ἀνθρώπου ἐγείρει τάσεις καί ἐνοχές, 
ἀλλά καί ἐγρήγορση μετάνοιας. Ἡ συγγνώ-
μη δηλώνει τήν πάλη τοῦ ἀνθρώπου μέ τό 
ἐγώ του, ἀφοῦ ἡ ἕνωση μέ τόν Χριστό ση-
μαίνει νίκη τοῦ ἐγώ, δηλ. νά δώσεις στόν 
ἄλλο τόπο στήν καρδιά σου. Ἡ Ἐκκλησία 
ὑπάρχει γιά νά προσφέρει τήν ζωή στόν 
θάνατο», κατέληξε ὁ καταξιωμένος ὁμιλη-

τής. Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας χαιρέτι-
σε καί εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή, σημειώ-
νοντας «πώς ἡ ὄμορφη καί κατανυκτική 
αὐτή περίοδος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς 
εἶναι εὐκαιρία μέσῳ τῆς συγχωρήσεως «νά 
ἀνέβουμε στό ξέφωτο τῆς ζωῆς καί τῆς 
χαρᾶς γιά νά μπορεῖ ἡ πορεία μας νά εἶναι 
πορεία πρός τό Ἀνέσπερο Φῶς», εὐχόμε-
νος καρποφόροι καί μεστοί οἱ πνευματικοί 
ἀγῶνες τῆς περιόδου. Πλῆθος πιστῶν ἀπό 
τήν εὐρύτερη περιοχή συμπροσευχήθηκαν, 
ἄκουσαν μετά πολλῆς προσοχῆς τήν ὁμιλία 
καί μετεῖχαν εἰς τόν ἀσπασμό τῆς Συγχω-
ρήσεως, ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε.  

Ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἱστορική 
Ἱ. Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιᾶς

Ἑκατοντάδες πιστοί ἀπ’ ὅλο τόν Νομό Χα-
νίων κατέκλυσαν τήν Ἱερά Πατριαρχική 
καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γω-
νιᾶς γιά τόν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Μετεῖχαν εἰς τήν Θεία 
Λειτουργία, τῆς ὁποίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, κοινώ-
νησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί ἀκο-
λούθησαν τήν λιτάνευση πέριξ τῆς Μονῆς,  
κρατῶντας Ἱερές Εἰκόνες. Κατά τήν διάρ-
κεια τῆς Θ. Λειτουργίας ἐκτός τῶν πατέρων 
τῆς Μονῆς μετεῖχε καί ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. 
Νικάνωρ, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ἀναγνώσθηκε 
ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ὁποία ἀνέφε-
ρε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος, καλεῖ 
ὅλους τους Χριστιανούς τῆς Μεγαλονήσου 
Κρήτης, σήμερα, καθώς ἑορτάζομε τόν θρί-
αμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, νά ἀναθεωρήσομε 
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παιδίατρος τοῦ Κ. Υ. Κισάμου, κ. Στυλιανός 
Παπαδάκης, ὀδοντίατρος Κ. Υ. Κισάμου καί 
ὁ κ. Μιχάλης Σταγκουράκης, παιδίατρος. 
Στήν δράση συμμετεῖχε καί τό προσωπικό 
τοῦ Προγράμματος «Βοήθεια στό σπίτι Κι-
σάμου» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ἡ Ἰατρική 
ἐξέταση ἀπό τόν παιδίατρο περιλάμβανε: 
ἔλεγχο ζωτικῶν σημείων, ἔλεγχο ἀρτηρι-
ακῆς πίεσης, ὀξυγόνου, ἀκρόαση καρδιᾶς, 
πνευμόνων, ἔλεγχο βάρους, ὕψους, ἔλεγχο 
ἱστορικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐξέταση μέ ὠτο-
σκόπιο, καθώς καί ἐξέταση ὀφθαλμῶν μέ 
φῶς. Παράλληλα ἡ ἐξέταση ἀπό τόν ὀδο-
ντίατρο περιλάμβανε: ἐκπαίδευση καί ἔλεγ-
χο ἀτομικά τῆς στοματικῆς ὑγιεινῆς τῶν 
μαθητῶν, μέ ἐπικέντρωση στήν πρόληψη 
τῶν νόσων τῆς στοματικῆς κοιλότητας. 
Ἐπίσης σέ συνεργασία μέ τήν 7η Ὑγειονο-
μική Περιφέρεια Κρήτης καί τό Γενικό Νο-
σοκομεῖο Χανίων «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος», συ-
νεχίζονται οἱ Ἰατρικές ἐπισκέψεις μέ τήν 
Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου, 
στά πλαίσια τοῦ Πρωτοκόλλου Συνεργασί-
ας πού ὑπέγραψαν οἱ δύο αὐτοί Φορεῖς γιά 
τήν ἀναβάθμιση τῶν παρεχόμενων ὑπη-
ρεσιῶν Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας 
στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Νομοῦ Χανί-
ων. Τήν φορά αὐτή ἡ Κινητή Ἰατρική Μο-
νάδα μετέβη στό Κέντρο Ὑγείας Κισάμου, 
στελεχωμένη ἀπό διεπιστημονική ἰατρική 
ὁμάδα πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς Ἰα-
τρούς: κ. Μαρία Σταυρουλάκη, Ἐπιμελήτρια 
Ά  Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Γ.Ν. Χανίων, 
κ. Μιχαήλ Μοσχονά, πνευμονολόγο, φυμα-

τιολόγο τοῦ Γ. Ν. Χανίων, μέ τήν συμμετο-
χή καί τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ του 
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Στά πλαίσια τῆς 
ἀνωτέρω ἐπίσκεψης διενεργήθηκε δωρε-
άν προληπτική ἰατρική ἐξέταση σέ 13 πε-
ριστατικά ἀπό τόν πνευμονολόγο καί σέ 
15 περιστατικά ἀπό τήν καρδιολόγο, μέ 
τήν χρήση τοῦ ὑπερσύγχρονου ἰατρικοῦ 
ἐξοπλισμοῦ πού διαθέτει ἡ Κινητή Ἰατρική 
Μονάδα. (Ὑπέρηχο, καρδιογράφο, καρδιο-
λογικό ὑπέρηχο, διαφανοσκόπιο, ἀγγειολο-
γικό Doppler, ὠτοσκόπιο, ὀφθαλμοσκόπιο, 
λαρυγγοσκόπιο, μόνιτορ ἀσθενῆ, σπιρό-
μετρο, κ.ἄ.). Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννου-
σάκειου Θεραπευτηρίου, εὐχαρίστησε τούς 
ἐθελοντές ἰατρούς πού στελεχώνουν τήν 
Ἰατρική Μονάδα, καθώς καί τόν Διοικητή 
τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων κ. Μηνᾶ 
Βουλγαρίδη, γιά τήν ἄριστη συνεργασία 
καί τήν οὐσιαστική συμβολή του στήν ὑλο-
ποίηση τῶν ἰατρικῶν αὐτῶν ἐπισκέψεων 
στά Κ.Υ. τοῦ Νομοῦ Χανίων, σημειώνοντας: 
«Στόχος τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος εἶναι 
ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα, σέ συνεργασία 
μέ τήν 7η ΥΠΕ, τό Γενικό Νοσοκομεῖο Χα-
νίων, τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τόν Ἰατρι-
κό Σύλλογο Χανίων, τά Κέντρα Ὑγείας, τίς 
Δ/νσεις Α/θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαίδευσης, 
ὅπως συνεχίζει νά καλύπτει τίς ἰατρικές καί 
κοινωνικές ἀνάγκες, ἀναγκεμένων συναν-
θρώπων μας πού δέν ἔχουν ἄμεση πρό-
σβαση σέ ὀργανωμένες Μονάδες Ὑγείας». 
Ἐπιπροσθέτως ἐξέφρασε τίς πολλές εὐχα-
ριστίες του πρός τόν Καθηγούμενο τῆς 
Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέ-
ροντα Ἐφραίμ, καθώς, ὅπως εἶπε: «Ἡ προ-
σφορά τῆς δικῆς του ἀγάπης χαρίζει στούς 
ἑκατοντάδες ἀποδέκτες τῆς δομῆς αὐτῆς 
πρόσβαση στήν πρωτοβάθμια καί ὄχι μό-
νον περίθαλψη καί πρόληψη. Στούς ἀφι-
λάνθρωπους καί ἀπαράκλητους καιρούς 
μας, τῶν πολλῶν καί ποικίλων κρίσεων, ἡ 
Ἐκκλησία ἀπαντᾶ μέ ἔργα ἀγάπης, ἀγκα-
λιάζοντας καί ἀνακουφίζοντας τόν ἄνθρω-
πο στό σύνολό του καί ὄχι μονοδιάστατα», 
κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

περιοχή, τελέστηκαν καί φέτος οἱ Κατανυ-
κτικοί Ἑσπερινοί, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
μας Ναό καί εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐναλλάξ. Τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ἀκολουθοῦσε πνευματική ὁμιλία ὑπό 
ἐμπείρων καί καταξιωμένων πνευματικῶν 
- ὁμιλητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυσσαν τά θέ-
ματά τους. Οἱ ὁμιλητές καί ἡ θεματολογία 
τους, κατά τήν σειρά τῶν Κυριακῶν, εἶχε ὡς 
ἑξῆς: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικάνωρ, 
Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ, 
«Ἡ ἐν κρυπτῷ ζωή», Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
π. Εὐάγγελος Παπανικολάου, «Παῖδες ἐν 
καμίνῳ. Νηστεία, ἐξομολόγηση, προσευχή, 
θέα Θεοῦ», Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Χαρά-
λαμπος Παπαδόπουλος, «Ὅταν ὁ πόνος 
γκρεμίζει αὐταπάτες», Αἰδεσιμολ. π. Δημή-
τριος Καταπίδης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Πα-
ντελεήμονος Ἀμπεριᾶς, «Τό μυστήριο τῆς 
ἴασης», Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Καλλίνικος, Ἡγού-
μενος Ἱ. Μονῆς Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας, «Ἡ 
εὔλαλος σιωπή». 

Τό Ἵδρυμα «ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» στηρίζει τό 
Ἀννουσάκειο

Τό Ἵδρυμα «Μποδοσάκη» προστίθεται 
στά Ἱδρύματα πού στηρίζουν καί ἐνισχύ-
ουν τό πολυδιάστατο κοινωνικό καί προ-
νοιακό ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο καθη-
μερινά περιθάλπει, φροντίζει καί ἀνακου-
φίζει ἑκατοντάδες εὐεργετούμενους, μέσα 
ἀπό τίς προνοιακές καί κοινωνικές δομές 
καί δράσεις του. Ἀξιολογώντας τό Ἵδρυμα 
«Μποδοσάκη» τήν ποιότητα καί διαχρο-
νικότητα τοῦ ἔργου τοῦ Ἀννουσάκειου, τό 
ὁποῖο τό παρελθόν ἔτος συμπλήρωσε 50 
χρόνια ἀγαπητικῆς καί θυσιαστικῆς διακο-

νίας πρός τόν πάσχοντα καί ἐμπερίστατο 
συνάνθρωπο, ἀποφάσισε ὅπως στηρίξει 
οἰκονομικά τό Ἵδρυμα, ἐνισχύοντας τήν 
κοινωνική κουζίνα του, ἡ ὁποία προσφέ-
ρει 1500 μερίδες φαγητοῦ ἑβδομαδιαίως, 
ὡς καί τό κοινωνικό του παντοπωλεῖο, τό 
ὁποῖο τό 2017 διένειμε 24.000 κιλά τρόφι-
μα σέ περισσότερες ἀπό  150 οἰκογένειες, 
700 πακέτα μέ γλυκίσματα, εἴδη ρουχισμοῦ 
σέ 190 οἰκογένειες, κλινοσκεπάσματα καί 
στρώματα σέ 65 οἰκογένειες, ὡς καί ἄλλα 
εἴδη πρώτης ἀνάγκης σέ πλῆθος ἄλλων 
περιπτώσεων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννου-
σάκειου, ἐξέφρασε τίς πολλές εὐχαριστίες 
του πρός τό Ἵδρυμα «Μποδοσάκη», τόν 
Πρόεδρο κ. Δημήτρη Σ. Βλαστό, ὡς καί ὅλα 
τά μέλη τοῦ Δ.Σ., καθώς ὅπως σημείωσε: «Ἡ 
εὐγενής αὐτή χειρονομία ἀγάπης τοῦ Ἱδρύ-
ματος ʺΜποδοσάκηʺ, τό ὁποῖο ἀπό καρδιᾶς 
εὐχαριστοῦμε, φανερώνει ὅτι ἀκόμα καί 
στούς ἄφωτους καί ἀπέλπιδες καιρούς μας, 
ὑπάρχουν ἄνθρωποι μέ εὐαισθησίες καί 
εὐγένεια ψυχῆς πού, ἐκ τοῦ περισσεύματος 
τῆς καρδιᾶς τους, προσφέρουν χαρά, ἀγά-
πη, ἐλπίδα, ζωή, σέ πρόσωπα πού χρήζουν 
στήριξης καί ἀρωγῆς. Μακάρι νά ὑπάρξουν 
καί ἄλλοι μιμητές τέτοιων προσφορῶν 
ἀγάπης», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. 

Σέ Σχολικές Μονάδες καί Κέντρα 
Ὑγείας ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ 

Ἀννουσάκειου
Στοχεύοντας στήν προαγωγή τῆς ὑγείας 
στό παιδί καί τήν οἰκογένεια καί κατόπιν 
ἔκδοσης ἄδειας εἰσόδου στίς Σχολικές Μο-
νάδες ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευ-
νας καί Θρησκευμάτων, ὅπως καί ὅλων 
τῶν σχετικῶν ἐγκρίσεων ἀπό τήν Δ/νση 
Α/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων, συνεχίζει 
τίς προγραμματισμένες ἐπισκέψεις της σέ 
Σχολικές Μονάδες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 
ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας, εὐγενής χορηγία τῆς Ἱ. Μεγί-
στης Μονῆς Βατοπαιδίου. Τίς ἡμέρες αὐτές 
ἐπισκέφθηκε τό 5/θέσιο Δημοτικό Σχολεῖο 
Δραπανιᾶ, ὅπου ὑλοποιήθηκε πρωτοβάθ-
μια ἰατρική ἐξέταση στούς 60 μαθητές του. 
Τήν Κινητή Ἰατρική Μονάδα στελέχωσαν 
οἱ ἐθελοντές ἰατροί τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλό-
γου Χανίων: κ. Νικηφόρος Μαλακωνάκης, 
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Γεώργιος καί Εὐτυχία Πευκιανάκη, εἰς μνήμην 
Ἀχιλλέως Δεσποτάκη  ................................... 100€
Ἐνορία Ἁγ. Ἀντωνίου Κισάμου  ................... 160€
Ἐνορία Βουκολιῶν  ........................................ 200€
Eἰς μνήμην Ἰωάννου Μυγιάκη:
Ἡ σύζυγος καί τά τέκνα του  ........................ 500€
Ἡ οἰκογένεια Κλειῶς Κυριακογιαννάκη  ... 100€
Ἰωάννης καί Ἀλίκη Κυριακογιαννάκη  ..........50€
Μόρφω Μυγιάκη  .............................................50€
Ἀνώνυμος .............................................. 7.913,87 €
Χαράλαμπος & Ἀγγελική Μυγιάκη  ...............30€
Ἐλευθέριος Τσιχλάκης καί οἰκογ. Γλυμιδάκη  50€
Μαρία Ἀρχοντάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Ἰω-
άννου Ἀρχοντάκη  ......................................... 150€

Εἰς μνήμην Παύλου Παυλάκη, ἡ οἰκογένειά του  
.......................................................................... 200€ 
Διονύσιος καί Χρυσούλα Φουντουλάκη, εἰς μνή-
μην γονέων καί ἀδελφῶν τους  ................... 100€
Ἐνορία Χρυσαυγῆς Κισάμου  ....................... 150€
Διονύσιος καί Χρυσούλα Φουντουλάκη εἰς μνή-
μην γονέων καί ἀδελφῶν τους  ................... 100€
Γεώργιος Ντουσάκης ἀντί ἑξαετοῦς μνημοσύνου 
εἰς μνήμην συζήγου του Ἀναστασίας Ντουσάκη  
100€
Μιχαήλ Κανδαράκης εἰς μνήμην συζύγου του 
Ἰωάννας καί ἀδελφοῦ του Ἰωάννου  ..............80€
Παρθενόπη Καμπουράκη εἰς μνήμην Κωνστα-
ντίνου & Ἑλένης  ........................................... 100€

ΔΩΡΕΕ Σ  ΥΠΕΡ  ΕΝΙ ΣΧΥΣΕΩΣ 
Τ0Υ  Κ0 ΙΝΩΝΙ Κ0Υ  &  Φ Ι Λ ΑΝΘΡΩΠΙ Κ0Υ  ΕΡΓ0Υ 

ΤΗ Σ  Ι .  ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ  ΜΑΣ

Τράπεζα Ἀγάπης καί στό Καστέλλι
"Εἴκοσι αἰῶνες τώρα ἡ χριστιανική Ἐκκλησία κηρύσσει πάνω στόν κόσμο 

τή Δικαιοσύνη καί τήν Ἀγάπη, δίνοντας ὡστόσο ψωμί στούς πεινασμένους καί 
ροῦχα στούς γυμνούς. Χτίζει νοσοκομεῖα γιά τούς ἀρρώστους, ἐργαστάσια γιά 
τούς ἀνέργους καί σχολεῖα γιά νά μορφωθοῦν οἱ ἀγράμματοι. Κι οἱ χριστιανοί, 
πλούσιοι καί φτωχοί, δίνουν ἀπό τό περίσσευμα καί τό ὑστέρημά των.

Οἱ ἀληθινοί χριστιανοί «συνέχουσι τόν κόσμον» μέ τή φιλανθρωπία καί 
καμιά κρατική πρόνοια δέ μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει αὐτή τήν ἀνώνυμη καί 
ἐπώνυμη παράδοση τῆς Ἀγάπης."

(Μητρ. Κ. & Σ. Εἰρηναῖος † 2013)

Μετά τήν χειμερινή περίοδο, ἡ ὁποία δέν ἐπέ-
τρεψε τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν, λόγῳ τῶν δυσμενῶν 
καιρικῶν συνθηκῶν, συνεχίζονται πλέον μέ ἱκανοποι-
ητικούς ρυθμούς, οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης τοῦ Ἱεροῦ 
προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμέ-
νος εἰς τόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό, εἰς τήν γε-
νέτειρά Του, τό ὄμορφο Συρικάρι, καστανοχώρι τῆς 
Ἐπαρχίας Κισάμου. Τήν εὐθύνη καί τόν συντονισμό 
τῶν ἐργασιῶν ἔχει ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ἔχει 
συσταθεῖ καί μετέχουν θεσμικά πρόσωπα ὅπως: ὁ 
Δήμαρχος Κισάμου, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Δυτ. 
Κισάμου, κ.ἄ., μέ τήν ἀναφορά της εἰς τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλό-
χιο. 

Τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προγραμματίζε-
ται νά πραγματοποιηθοῦν τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ 
μηνός Ὀκτωβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους. Συγκινητικές 
οἱ μαρτυρίες ὡς καί ἡ προσφορά ἀνθρώπων πού 
ἔχουν εὐεργετηθεῖ ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ὁσίου Νι-
κηφόρου εἰς τήν ζωή των. Ἤδη ἔχουν προσφερθεῖ 
δωρητές γιά τό τέμπλο, τίς Εἰκόνες, τά καντήλια, 
τό καμπαναριό, τίς καμπάνες. Ὑπάρχει ὅμως καί ὁ 
λοιπός ἐξοπλισμός τῆς Ναοῦ, ὅπως: ἱερά σκεύη, δύο 
εἰκονοστάσια, στασίδια, ψαλτήρι, ἀρχιερατικός θρό-
νος, πολυέλαιοι, πάτωμα, πόρτες, παράθυρα, κ.ἄ. 
ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ, γιά νά μπορεῖ νά προσφερθεῖ σέ δημόσια 
λατρεία καί χρήση. 

Πρός τόν σκοπό αὐτό ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή ἔχει 
ἀνοίξει εἰδικό λογαριασμό εἰς τήν Ἐθνική Τράπεζα 
τῆς Ἑλλάδος, (GR4301103900000039029609078 
- Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου Συρικαρίου), ὅπου, ὅσοι ἐπιθυ-
μοῦν, μποροῦν νά προσφέρουν ἐκ τοῦ περισσεύμα-
τος τῆς ἀγάπης των, συμβάλλοντας εἰς τήν κάλυψη 
τῶν πολλῶν ἐξόδων πού ἀπαιτοῦνται γιά τόν ἐξοπλι-
σμό καί τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματι-
κοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ. 

Περαιτέρω ἐνημέρωση-πληροφορίες: 
Ὁσιολ. Ἱερομόναχος π. Χρύσανθος Τσαχάκης, 

Ἱερά Πατρ. Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, 
τηλ. 28240 22281, κιν. 6949075131.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

Φωτορεαλιστική ἀποτύπωση 
τοῦ ὑπό ἀνέγερση Ἱεροῦ 

Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου 
Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ

Ἡ παροῦσα κατάσταση τοῦ 
νεοανεγειρόμενου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 

Ὁσίου Νικηφόρου

Φωτορεαλιστικό σχέδιο πατώματος




