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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητά,

 
Ὁ Θεός, ὁ δημιουργήσας τὸ Σύμπαν 

καὶ διαμορφώσας τὴν γῆν εἰς τέλειον 
κατοικητήριον τοῦ ἀνθρώπου, ἔδωκεν 
εἰς αὐτὸν ἐντολὴν καὶ δυνατότητα νὰ 
αὐξάνηται καὶ νὰ πληθύνηται καὶ νὰ 
πληρώσῃ αὐτὴν καὶ νὰ κυριεύσῃ αὐτῆς 
καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῇ ζῴων καὶ 
φυτῶν (Γεν. α΄ 28).

 Ὁ περιβάλλων ἡμᾶς κόσμος ἐχαρί-
σθη ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ ὡς στά-
διον κοινωνικῆς δραστηριοποιήσεως, 
ἀλλὰ καὶ ἁγιασμοῦ, πρὸς κληρονομίαν 
τῆς ἀνακαινισθησομένης ἐν τῷ μέλλοντι 
αἰῶνι κτίσεως. Τὴν τοιαύτην θεολογικὴν 
θέσιν ἔχει καὶ βιοῖ ἀείποτε ἡ Μήτηρ 
Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, 
διὸ καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἐτέθη, ὡς 
γνωστόν, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀναληφθείσης 
παρὰ τοῦ καθ' ἡμᾶς πανιέρου Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου οἰκολογικῆς προσπαθεί-
ας διὰ τὴν προστασίαν τοῦ πολλὰ τα-
λαιπωρουμένου ὑφ  ἡμῶν ἐν ἐπιγνώσει 
καὶ ἀνεπιγνώστως πλανήτου μας.

Ἡ  β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η ς , ἡ ὁποία 
εἶναι τὸ ἔργον τῆς πανσοφίας τοῦ Θεοῦ, 
δὲν ἐδόθη ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἀνεξέλεγκτον 

ἐξουσίαν τοῦ ἀνθρώπου. Κ α τ α κ υ -
ρ ί ε υ σ ι ς   τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν τῇ γῇ 
ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου σημαίνει ἔλλογον 
χρῆσιν καὶ ἀπόλαυσιν τῶν προσφερο-
μένων ἀγαθῶν καὶ ὄχι καταστρεπτικὴν 
ἐκ πλεονεξίας ἄντλησιν καὶ κάρπωσιν ἢ 
καταστροφὴν τῶν πόρων αὐτῆς.

 Ἐν τούτοις, ἰδίᾳ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν 
μας, παρατηροῦμεν μίαν ὑπερβολικὴν 
ἐκμετάλλευσιν τῶν φυσικῶν πόρων, μὲ 
συνέπειαν τὴν καταστροφὴν τῆς πε-
ριβαλλοντικῆς ἰσορροπίας τῶν οἰκο-
συστημάτων καὶ γενικώτερον τῶν πε-
ριβαλλοντικῶν συνθηκῶν, εἰς τρόπον 
ὥστε οἱ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμένοι ὅροι 
διαβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς 
νὰ γίνωνται δυσμενέστεροι δι' αὐτόν. 
Ἐπὶ παραδείγματι, ὡς παρατηροῦμεν 
ἅπαντες, ἐπιστήμονες, ἐκκλησιαστικοὶ 
καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ ἐν γένει ἡ 
ἀνθρωπότης, αὐξάνεται ἡ θερμοκρασία 
τῆς ἀτμοσφαίρας, ἐκδηλοῦνται ὑπερ-
βολικαὶ βροχοπτώσεις, μολύνονται ἐπί-
γεια καὶ θαλάσσια οἰκοσυστήματα, καί, 
γενικώτερον, διαταράσσεται, ἐνίοτε δὲ 
καὶ καταστρέφεται πλήρως, ἡ δυνατό-
της συνεχίσεως τῆς ζωῆς εἰς ὡρισμένας 
περιοχάς.

Βλέπουσα καὶ ἐμπειρικῶς ἀξιολο-

Ἀριθμ. Πρωτ.718
 

+ 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 ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
 ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 
* * *

ΠαΤΡΙαΡΧΙΚΟν ΜήνυΜα ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤήΣ ΙνδΙΚΤΟυ 2012
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γοῦσα τοὺς ἐκ τῆς τοιαύτης ἐξελίξεως 
τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν κιν-
δύνους διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ Μή-
τηρ Ἐκκλησία καθιέρωσεν ἤδη ἀπὸ τῆς 
ἐποχῆς τοῦ προκατόχου ἡμῶν ἀοιδίμου 
Πατριάρχου Δημητρίου τὴν πρώτην 
Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους ὡς ἡμέραν 
προσευχῆς διὰ τὸ περιβάλλον. 

Ἀλλ'  ὀφείλομεν νὰ παραδεχθῶμεν 
ὅτι τὰ αἴτια τῶν δυσαρέστων περιβαλ-
λοντικῶν ἀλλαγῶν δὲν εἶναι θεοκίνητα 
ἀλλὰ ἀνθρωποκίνητα καί, ἑπομένως, ἡ 
παράκλησις καὶ ἡ προσευχητικὴ δέησις 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡμῶν πρὸς τὸν Θεόν, 
τὸν Κύριον τῶν κυρίων καὶ Κυβερνή-
την τοῦ παντός, πρὸς βελτίωσιν τῶν 
περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, εἶναι οὐσι-
αστικῶς αἴτημα μ ε τ α ν ο ί α ς  τῆς 
ἀνθρωπότητος διὰ τὸ ἁ μ α ρ τ η μ ά  
της νὰ καταστρέφῃ τὰ ἐν τῇ γῇ, ἀντὶ 
νὰ καρπῶται μετὰ λόγου καὶ προσοχῆς 
διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἀ ε ι φ ο ρ ί α ς  
τοὺς πόρους αὐτῆς.

 Προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι 
παρὰ τοῦ Θεοῦ τὴν διατήρησιν τοῦ πε-
ριβάλλοντος τῆς γῆς καταλλήλου διὰ 
τὴν ἐν αὐτῇ ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, κατ' 
οὐσίαν παρακαλοῦμεν ὅπως ὁ Θεὸς 
ἀλλάξῃ τὸν λογισμὸν τῶν ἰσχυρῶν τῆς 
γῆς καὶ φωτίσῃ αὐτοὺς νὰ μὴ καταστρέ-
φουν τὸ γήϊνον οἰκοσύστημα διὰ λόγους 
οἰκονομικοῦ ὀφέλους καὶ συμφέροντος 
παροδικοῦ. Τοῦτ'  αὐτὸ ὅμως ἰσχύει 
καὶ διὰ πάντα ἄνθρωπον ἐξ ἡμῶν, διότι 
καὶ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἐν τῷ μέτρῳ τῶν 
μικρῶν δυνατοτήτων του ἐπιφέρει τὰς 
μικρὰς περιβαλλοντικὰς καταστροφάς, 
τὰς ὁποίας ἡ ἀφροσύνη του τοῦ ἐπιτρέ-
πει. 

Ἑπομένως, προσευχόμενοι ὑπὲρ 

τοῦ περιβάλλοντος, προσευχόμεθα ὑπὲρ 
τῆς μετανοίας ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἡμῶν διὰ 
τὴν μικρὰν ἢ μεγάλην συμβολήν μας εἰς 
τὴν βλάβην καὶ καταστροφὴν τοῦ περι-
βάλλοντος, τὴν ὁποίαν βιοῦμεν συνο-
λικῶς ὡς ἄθροισμα μερικωτέρων ἐπιζη-
μίων ἐπεμβάσεων διὰ τῶν κατὰ τόπους 
καὶ χρόνους μεγάλων καὶ καταστρο-
φικῶν καιρίων φαινομένων.

 Τὴν ἔκκλησιν, προσευχὴν καὶ 
προτροπὴν ταύτην ἀπευθύνοντες ἀπὸ 
τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας 
πρὸς τὴν οἰκουμένην καὶ πρὸς συνό-
λην τὴν ἀνθρωπότητα, δεόμεθα ὅπως ὁ 
ἀγαθοδότης Κύριος, ὁ χαρισάμενος εἰς 
ἡμᾶς πάντας τοὺς ἐπὶ τοῦ πλανήτου γῆ 
οἰκοῦντας τὸν γήϊνον παράδεισον, λα-
λήσῃ ἀγαθὰ εἰς τὰς καρδίας ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων, διὰ νὰ σεβώμεθα τὴν περι-
βαλλοντικὴν ἰσορροπίαν, τὴν ὁποίαν 
Οὗτος ἐν τῇ πανσοφίᾳ Του καὶ τῇ ἀγα-
θότητί Του μᾶς παρέδωκεν, ὥστε καὶ 
ἡμεῖς καὶ αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ νὰ ἀπο-
λαμβάνωμεν τὰς δωρεὰς τοῦ Θεοῦ μετ' 
εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας.

 Αὐτῆς τῆς Σοφίας, τῆς Εἰρήνης καὶ 
τῆς Δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, τῆς δημιουρ-
γησάσης καὶ συντηρούσης καὶ κατευ-
θυνούσης τὴν ἀποκαραδοκοῦσαν τὴν 
σωτηρίαν αὐτῆς κτίσιν πρὸς τὰ ἔσχατα, 
δεόμεθα ὅπως διαφυλάττῃ τὸ περιβάλ-
λον ἀειφόρον καὶ προσφέρον συνεχῶς 
εἰς τὴν εὐημερίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
ὁδηγῇ καρποφόρως τὰ ἀγαθὰ ἔργα τῶν 
χειρῶν τῶν ἐργαζομένων πρὸς τοῦτο 
συνανθρώπων, καὶ ἐπικαλούμεθα τὴν 
Χάριν καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος Αὐτοῦ ἐπὶ 
πάντας τοὺς ἀνθρώπους, μάλιστα τοὺς 
σεβομένους τὴν δημιουργίαν καὶ φυ-
λάσσοντας αὐτήν.

 ,βιβ΄ Σεπτεμβρίου α΄
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
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Διάβαζα πρόσφατα κάπου πώς, ἐάν ἡ μνήμη τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι κριτήριο τῆς ταυτότητάς του, τότε ἡ 
ἀπώλεια τῆς ἱστορικῆς του μνήμης θά πρέπει νά ση-
μαίνει ἀπώλεια καί τῆς ἱστορικῆς του ταυτότητας. Θά 
συμφωνήσω πώς ἔτσι ἔχουν τά πράγματα. Ἡ διατήρη-
ση τῆς ἱστορικῆς συνείδησης δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι 
πράξη ἀντίστασης στήν ἰσοπεδωτική λαίλαπα τῆς πα-
γκοσμιοποιημένης κοινωνίας ἡ ὁποία φαίνεται νά δια-
μορφώνει μία καταναλωτική συνείδηση, ἀμβλύνοντας 
μεθοδικά τήν ἱστορική μνήμη καί ὁδηγώντας σέ ἐθνικό 
ἀποχρωματισμό, δηλ. σέ γενικότερη πολιτιστική σύγ-
χυση.

Εἶναι φανερό ὅτι στό πλαίσιο τῆς λεγόμενης μετα-
νεωτερικότητας προβάλλεται ἡ καταναλωτική καί ὄχι ἡ 
ἱστορική συνείδηση. Ὁ ἄνθρωπος ζεῖ κατά κανόνα μόνο 
γιά τό παρόν, ἀφοῦ τό μέλλον εἶναι ἀβέβαιο καί τό πα-
ρελθόν ἀνύπαρκτο. Γιά τό λόγο αὐτό προφανῶς καί ὁ 
Νομοθέτης ἐπιτάσσει ὅτι ἡ «παιδεία ἀποτελεῖ βασική 
ἀποστολή τοῦ Κράτους καί σκοπό ἔχει τήν ἀνάπτυξη 
τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων» (Σύνταγμα τῆς 
Ἑλλάδος, ἄρθρο 16 παρ. 2). Ὅπως δέ σημειώνει καί ὁ 
φιλόσοφος Ρίτσαρντ Ρόρτι «ἕνας λαός γράφει τήν Ἱστο-
ρία του ὄχι γιά νά ἀφηγηθεῖ ὅσα τοῦ συνέβησαν στό 
παρελθόν, ἀλλά πρωτίστως γιά νά σφυρηλατήσει τήν 
αὐτογνωσία καί τήν ἠθική ταυτότητα πού τοῦ χρειάζο-
νται γιά νά χτίσει τό μέλλον του». 

Ἡ Ἱστορία ξαναγράφεται, 
μήπως καί διαγράφεται; 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου
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Καί ἐδῶ γεννᾶται τό ἐρώτημα: Ποιά αὐτογνωσία, ποιά 
ἠθική ταυτότητα καί τί ἱστορική συνείδηση ἐπιδιώκει νά 
σφυρηλατήσει τό πολυσυζητημένο βιβλίο τῆς Ἱστορίας 
τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ ὅταν: διδάσκει στά μικρά παιδιά ὅτι 
κατά τήν καταστροφή τῆς Σμύρνης, τήν σφαγή καί τήν 
ἀπελπισμένη φυγή τῶν Ἑλλήνων «οἱ Ἕλληνες συνωστίζο-
νταν» ἁπλῶς στήν προκυμαία; Ὅταν οἱ μαζικοί ἐκτοπι-
σμοί τῶν Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη 
καί τά Μικρασιατικά παράλια, καθώς καί ἡ ἐξόντωσή τους 
στά «Τάγματα Ἐργασίας» πού ἐπέβαλαν οἱ Τοῦρκοι κατά 
τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀποσιωπῶνται 
ἐντελῶς; Ὅταν γιά τούς διωγμούς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κων-
σταντινούπολης καί τοῦ Πατριαρχείου δέν ἀναφέρεται 
τίποτα; Ὅταν ὀνόματα Ἐθνομαρτύρων ὅπως τοῦ Πατρι-
άρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τοῦ Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 
Σμύρνης ὡς καί ἄλλων δέν ἀναφέρονται; Ὅταν πουθενά 
δέν ἀναφέρονται οἱ σφαγές τῶν ἀμάχων, ἀρχιερέων, ἱερέ-
ων καί μοναχῶν; Ὅταν ἡ Μικρασιατική καταστροφή ὁρί-
ζεται ὡς «ἡ Ἑλληνική ἥττα στή Μικρασία»; Ὅταν λέξεις 
ὅπως «ξεριζωμός», «χαμένες πατρίδες» κ.ἄ. ἀπουσιάζουν 
παντελῶς; Ὅταν παρασιωπᾶ καί παραγνωρίζει τήν ἀπο-
φασιστική συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τόσο στήν 
ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τά χρόνια της Τουρκοκρατίας, 
ὅσο καί στήν Ἐθνεγερσία; Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ λέξη 
«Ἐκκλησία» δέν ὑπάρχει στό βιβλίο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ὡς θεσμός εἶναι ἀνύπαρκτη γιά τούς συντάκτες τοῦ βιβλί-
ου. Ἀντί αὐτῆς χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «θρησκεία».

Καί ἄν ἀκόμα εὐσταθεῖ τό ἐπιχείρημα ὅτι τό βιβλίο 
ἀποβλέπει στήν δημιουργία ἱστορικῆς κρίσης καί συνεί-
δησης (σαφῶς μονόπλευρης), παραμένει ἀναπάντητο τό 
ἐρώτημα: Συμβάλλει ὅμως στήν δημιουργία Ἐθνικῆς συνεί-
δησης καί ταυτότητας; Μπορεῖ νά γίνει ἴσως ἀποδεκτό ὅτι 
στήν σφαίρα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου καί στήν ἐλεύθερη ἀγορά 
ἰδεῶν καί προϊόντων ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά γράφει 
ἤ καί νά διαγράφει τήν Ἱστορία, σύμφωνα μέ τίς ἀντιλή-
ψεις του καί τίς ἐπιθυμίες του ἤ τίς ἐντολές του καί τίς 
ἰδιορρυθμίες του. Στήν Δημόσια Διοίκηση ὅμως ἔχει τό δι-
καίωμα ὁ καθένας νά τίς εἰσαγάγει στήν Παιδεία τῶν Ἑλλη-
νοπαίδων καί μάλιστα ἐν ὀνόματι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους; 
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Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης 
κύριε Εἰρηναῖε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κισάμου 
καὶ Σελίνου κύριε Ἀμφιλόχιε, Ποιμε-
νάρχα τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρ-
χίας, καὶ λοιποὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἐντιμότατε κύριε Γεώργιε Μυλω-
νάκη, Δήμαρχε Κισάμου, καὶ λοιποὶ 
Ἄρχοντες τοῦ τόπου,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Ἔχοντες ἤδη βιώσει πολλὰς 

εὐλογημένας στιγμὰς κατὰ τὴν πα-
ροῦσαν ὀλιγοήμερον ἐν Κρήτῃ ἐπί-
σκεψιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος 
καὶ ἀξιωθέντες νὰ ἴδωμεν ἐκ τοῦ σύ-
νεγγυς τὸ ἐπιτελούμενον λίαν σημα-
ντικὸν καὶ λαμπρὸν ἐκκλησιαστικὸν 
ἔργον καὶ τὴν πρόοδον τοῦ εὐσεβοῦς 

Ομιλια τῆς α. Θ. ΠαναγιΟτῆτΟς τΟῦ ΟικΟῦμενικΟῦ 
ΠατριαρχΟῦ κ. κ. ΒαρΘΟλΟμαιΟῦ κατα τὴν τελετὴν 

εγκαινιων τΟῦ νεΟδμῆτΟῦ «τςατςαρωνακειΟῦ» 
ΠΟλιτιςτικΟῦ ΠΟλῦκεντρΟῦ τῆς ιερας μῆτρΟΠΟλεως 

κιςαμΟῦ και ςελινΟῦ

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης, 4 Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενι-
κός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος ἐγκαινίασε τό «Τσατσαρωνάκειο Πολιτι-
στικό Πολύκεντρο» τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου, τό ὁποῖο εὑρίσκεται στήν 
ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας στήν Κίσαμο. Τόν Παναγιώτατο, μετά τῆς τι-
μίας Συνοδείας Του, ὑποδέχθηκαν στήν εἴσοδο τῆς πόλης οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς 
Μεγαλονήσου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, 
ὁ ἐπιχώριος Ἐπίσκοπος Σεβασμιώτατος κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Περιφερειάρχης 
Κρήτης, οἱ Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, ὁ Δήμαρχος Κισάμου, Δήμαρχοι τῆς πε-
ριοχῆς, οἱ Ἀστυνομικές, Στρατιωτικές καί λοιπές ἀρχές τοῦ Νομοῦ, ὡς καί 
πλῆθος κόσμου πού ἐπεφύλαξε θερμή καί ἐγκάρδια ὑποδοχή στόν Πατριάρ-
χη τοῦ Γένους. Μετά τόν Ἁγιασμό ἀκολούθησε ξενάγηση στούς χώρους τοῦ 
Πολυκέντρου, συνέντευξη τοῦ Παναγιωτάτου στήν διαδικτυακή τηλεόραση 
τῆς Μητροπόλεως «ΚΙΒΩΤΟΣ» καί μικρή δεξίωση.

Παραθέτομε παρακάτω τίς ὁμιλίες πού ἐκφωνήθηκαν στήν παραπάνω 
ἐκδήλωση:

Ἐγκαίνια «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου 
Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου 
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Κρητικοῦ Λαοῦ, χαίρομεν ἰδιαιτέρως 
διότι ἡ παρουσία ἡμῶν αὕτη ἐπιστε-
γάζεται καὶ κατακλείεται σήμερον 
διὰ τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ 
παρόντος Πολυδυνάμου Πολιτιστι-
κοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Κισάμου καὶ Σελίνου, περὶ τῶν 
δραστηριοτήτων τοῦ ὁποίου μᾶς ὡμί-
λησεν ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ συλ-
λειτουργὸς ἡμῶν κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἂς μὴ λησμονῶμεν, ἀδελφοί καὶ 
τέκνα προσφιλῆ, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν 
ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς τὴν μεγάλην δω-
ρεὰν νὰ μᾶς καταστήσῃ μέλη τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Μέσῳ 
αὐτῆς, τῆς χάριτος τῶν μυστηρίων 
της ἀλλὰ καὶ τῆς ποικίλης στοργικῆς 
κοινωνικῆς μερίμνης της, ὡς αὐτὴ 
τὴν ὁποίαν μαρτυρεῖ ἡ λειτουργία 
τοῦ ἐγκαινιαζομένου Πολιτιστικοῦ 
Πολυκέντρου, γνωρίζομεν καὶ κατα-
νοοῦμεν τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
ὅστις ἐγνώρισε τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, 
οὗτος ἀγαπᾷ ὅλον τὸν κόσμον καὶ 
οὐδέποτε μεμψιμοιρεῖ εἰς τὰς θλί-
ψεις, διότι ἡ πρόσκαιρος θλῖψις διὰ 
τὸν Θεὸν ἐργάζεται αἰωνίαν χαράν. 
Ὁ Κύριος ἐποίησεν ἡμᾶς συγγενεῖς 
Αὐτοῦ: «Καθὼς Σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ 
κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν 
ὦσιν» (Ἰω. ιζ΄, 21).

Οὕτω καὶ ἡ τοπικὴ Ἱερὰ Μητρό-
πολις, μὲ τὴν ποιμαντικὴν μέριμναν 
καὶ φροντίδα τοῦ ἀξίου ποιμενάρχου 
αὐτῆς κυρίου Ἀμφιλοχίου, μιμουμέ-
νου τὸ φιλάδελφον καὶ φιλόστοργον 
τοῦ ὁμωνύμου αὐτοῦ ἁγίου Ἱεράρχου 
Ἐπισκόπου Ἰκονίου, παραδίδει σήμε-
ρον εἰς τὸ πλήρωμα αὐτῆς τὸ νεό-
τευκτον τοῦτο Ἵδρυμα, διὰ νὰ θερα-
πεύσῃ τὰς ὑλικὰς καὶ πνευματικὰς 
ἀνάγκας τῶν πιστῶν τέκνων της, νὰ 
τὰ καλλιεργήση καὶ νὰ τὰ καταρτί-
ση, νὰ τὰ συμβουλεύσῃ καὶ νὰ τοὺς 
δώσῃ ἐκεῖνα τὰ ἐφόδια, τὰ ὁποῖα θὰ 
τὰ βοηθήσουν νὰ ἀνταπεξέλθουν εἰς 
τὰς δυσκολίας τῆς ζωῆς καὶ νὰ γί-
νουν συνειδητοποιημένα μέλη τοῦ 
Σώματος τοῦ Χριστοῦ, μὲ ἦθος καὶ 
φρόνημα πνευματικὸν καὶ χριστια-
νικόν, χρήσιμα εἰς τὴν κοινωνίαν 
καὶ μάλιστα διὰ τῆς χρήσεως τῶν 
συγχρόνων μέσων τεχνολογίας. Ἀξί-
ζει ὡσαύτως νὰ μνημονεύσωμεν τὴν 
ἀξιόλογον προσπάθειαν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κισάμου καὶ Σελίνου 
νὰ εἰσαγάγῃ τὸ ποίμνιόν της, διὰ 
τοῦ παρόντος Πολυκέντρου, εἰς τὰς 
ἐκκλησιαστικὰς τέχνας, καὶ ἰδιαιτέ-
ρως εἰς τὴν μουσικήν, τὴν βυζαντινήν, 
ἀλλὰ καὶ ἐν γένει τὴν παραδοσιακήν, 
αἱ ὁποῖαι βοηθοῦν σημαντικῶς εἰς 
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τὴν καλλιέργειαν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου 
καὶ ἀποτελοῦν μίαν λίαν γόνιμον καὶ 
δημιουργικὴν ἐνασχόλησιν. Ἰδιαιτέ-
ρας μνείας ὡσαύτως τυγχάνουν ἡ 
ἐν τῷ κέντρῳ τούτῳ λειτουργία ρα-
διοφωνικοῦ σταθμοῦ καὶ ἡ στέγασις 
φιλανθρωπικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, πο-
λιτιστικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἐν γένει 
δραστηριοτήτων.

Ταῦτα πάντα δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν 
νὰ ἐπιτευχθοῦν ἄνευ τῆς γενναιοδώ-
ρου προσφορᾶς τοῦ ἐκλεκτοῦ δωρη-
τοῦ κυρίου Νικολάου Τσατσαρωνάκη, 
ὅστις ἐνεπιστεύθη τὴν Ἐκκλησίαν καὶ 
ἐχορήγησεν εἰς αὐτὴν τὸ σημαντικὸν 
ποσὸν τοῦ ἑνὸς καὶ ἡμίσεος ἑκατομ-
μυρίου εὐρώ, τὸ ὁποῖον ἀπῃτήθη διὰ 
τὴν σύστασιν καὶ λειτουργίαν τοῦ 
Κέντρου, δεικνύων οὕτως ἐμπράκτως 
τὴν ἀληθινὴν ἀγάπην του δι’ αὐτὴν 
καὶ διὰ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ συμπα-
τριώτας του. Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ 
ἀνταμείψῃ πλουσίως τὴν δωρεάν του 
καὶ νὰ εὐλογήσῃ δαψιλῶς τὴν οἰκο-
γένειάν του, ἰδίως δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς 
κρίσεως νὰ εὕρῃ τὸν δίκαιον μισθὸν 
τῆς φιλαδελφίας του καὶ νὰ λάβῃ 
τὸ ἔλεος τοῦ φιλανθρώπου Δεσπό-
του. Ὡσαύτως, εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ 
ἀναπαύῃ τὰς ψυχὰς τῶν μακαριστῶν 
Μαρίας καὶ Γεωργίου Τσατσαρωνά-
κη, εἰς μνήμην τῶν ὁποίων ἐπραγμα-
τοποιήθη ἡ δωρεὰ διὰ τὴν ἀνέγερσιν 
τοῦ Πολυκέντρου τούτου καὶ νὰ χα-
ρίσῃ εἰς αὐτοὺς τὴν αἰωνίαν ἀνάπαυ-
σιν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν ἐκείνων τῶν 
ἀγαθῶν, «ὧν οὔτε νοῦς ἐφικέσθαι, 
οὔτε οὗς σημανθῆναι, οὔτε καρδία 
ἀναλήψεσθαι οἷόν τε πότε, διὰ τὸ 
ὑπερβάλλον τῆς ἀγαθότητος», κατὰ 
τοὺς λόγους τοῦ ὁσίου Θεοδώρου 
τοῦ Στουδίτου.

Ἰδιαιτέρως εὐχόμεθα εἰς τὸν 
ἀγαπητὸν τοπικὸν ποιμενάρχην κύ-
ριον Ἀμφιλόχιον, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος νὰ τὸν ἐνισχύῃ καὶ νὰ 
τὸν ἐνδυναμώνῃ, ὁ δὲ προστάτης 
του ἅγιος Ἀμφιλόχιος νὰ μεσιτεύῃ 
δι’ αὐτὸν πρὸς Θεόν, διὰ νὰ βαδίζῃ 
ἀκλινῶς ἐπὶ τὰ ἴχνη του, καὶ ὥσπερ 
ἐκεῖνος ἐν Ἰκονίῳ, οὕτω καὶ αὐτὸς 
ἐν τῇ θεοσώστῳ Ἱερᾷ Ἐπαρχίᾳ του, 
νὰ ἀναδεικνύεται «νυμφαγωγὸς τῆς 
Ἐκκλησίας ἐν Χριστῷ, τῷ κάλλει τῶν 
λόγων ταύτην κατακοσμῶν, καὶ τῇ 
ὡραιότητι τῶν ἔργων φαιδρύνων», 
εἰς δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ 
Θεοῦ.

Τελευτῶντες τὴν παροῦσαν προ-
σφώνησιν ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις, δεό-
μεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογήσῃ 
τὴν ἀρχομένην λειτουργίαν τοῦ Κέ-
ντρου διὰ νὰ ἀποβῇ καρποφόρος δι’ 
ἅπαντας καὶ ἐπωφελὴς εἰς τὴν κατὰ 
Χριστὸν πρόοδον τῶν χριστιανῶν 
τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, τοὺς ὁποίους 
εὐλογοῦμεν πατρικῶς. Εἴθε αὐτὸ νὰ 
ἀποτελῇ κυψέλην πνευματικὴν καὶ 
κιβωτὸν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου, 
καὶ αἱ δραστηριότητες αἱ ὁποῖαι θὰ 
συντελῶνται ἐν αὐτῷ νὰ συντελοῦν 
εἰς πνευματικὸν ὑμῶν θησαύρισμα, 
εἰς ψυχῆς ἀγαλλίαμα, εἰς πατροπα-
ράδοτον ὑπόδειγμα καὶ παράδειγμα.
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Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσπο-
τα μετά τῆς ἐκλεκτῆς Συνοδείας Σας,

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖε,

Ἐξοχώτατε ἐκπρόσωπε τῆς 
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπ. Δι-
οικητικῆς Μεταρρύθμισης καί Ἠλε-
κτρονικῆς Διακυβέρνησης, κ. Μα-
νοῦσο Βολουδάκη,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατοι κ.κ. Βουλευταί,
Ἐξοχώτατε κ. Περιφερειάρχα καί 

κ. Ἀντιπεριφερειάρχα,
Ἀξιότιμε Δήμαρχε Κισάμου, κ. 

Γεώργιε Μυλωνάκη, μετά τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου σας,

Πανοσιολογιώτατοι ἅγιοι Καθη-
γούμενοι, ὁσιώταται Καθηγουμέναι,

Θεοσεβεῖς Αἰδεσιμολογιώτατοι, 
Αἰδεσιμώτατοι, καί Ἱερολογιώτατοι 
Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι,

Ἀξιότιμος Οἰκογένεια Τσατσαρω-
νάκη,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες 
Ὀφφικιάλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου,

Ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ καί 
τῆς Ἀστυνομίας,

Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Φιλόθεε λαέ τῶν εὐλογημένων 

Ἐπαρχιῶν μας, Κισάμου & Σελίνου,

Παναγιώτατε,
Ὡς φωταυγής ἥλιος ἀνατέλλων 

ἐκ τοῦ ἀειφώτου Φαναρίου ἐφθάσατε 
πλησίον ἡμῶν ἐν τῇ ἑσπερίᾳ Κρήτῃ 
ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν ταπει-
νήν πρόσκλησίν μας, ὅπως, ἅμα τῇ 
Ὑμετέρᾳ, ὅλως ἰδιαζούσης σημασίας, 
συμμετοχῇ εἰς τάς ἐργασίας τῆς Κ.Ε. 
τοῦ Π.Σ.Ε., ἔλθητε εἰς τήν ἕδραν τῆς 
Μητροπόλεώς μας διά νά τελέσητε 
τά Ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου τούτου 
«Τσατσαρωνακείου Πολιτιστικοῦ Πο-
λυκέντρου».

Παραδίδομεν τό Κέντρον αὐτό 
εἰς τάς ἁγιαζούσας τιμίας χεῖρας 
Σας διά νά τό συστήσητε ἐν Κυρίῳ, 
μέσα ἀπό τήν πληρότητα τῆς Πατρι-

Ομιλια ςεΒαςμιωτατΟῦ μῆτρΟΠΟλιτΟῦ
κιςαμΟῦ & ςελινΟῦ κ. αμΦιλΟχιΟῦ

εΠι τΟις εγκαινιΟις τΟῦ νεΟδμῆτΟῦ
«τςατςαρωνακειΟῦ ΠΟλιτιςτικΟῦ ΠΟλῦκεντρΟῦ»
ῦΠΟ τῆς α. Θ. ΠαναγιΟτῆτΟς τΟῦ ΟικΟῦμενικΟῦ 

ΠατριαρχΟῦ κ.κ. ΒαρΘΟλΟμαιΟῦ
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αρχικῆς εὐχῆς καί Πρωθιεραρχικῆς 
εὐλογίας Σας, καί τό παραλαμβάνο-
μεν ἐν καινότητι κτίσεως καί ζωῆς. 
Ἀνατιθέμεθα εἰς τήν ἁγιαστικήν δύ-
ναμιν τοῦ Μαφορίου Σας τήν νεκράν 
καί ἄψυχον ὕλην, διά νά μᾶς ἀντι-
δωρίσητε οἰκοδομήν τετελειωμένην 
καί ἠλλοιωμένην τήν καλήν ἀλλοί-
ωσιν τοῦ Δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ, 
Σωτῆρος Χριστοῦ.

Κανείς δέν ἠμπορεῖ νά ἀμφισβη-
τήσῃ τόν πρωτουργόν ρόλον, τά πρω-
τοπόρα διά τήν ἐποχήν του ὁράματα, 
τά μεγαλεπίβολα βήματα τοῦ πολιοῦ 
καί κατηξιωμένου Γέροντος Προκα-
τόχου μου, Μητροπολίτου ἀπό Κισά-
μου & Σελίνου κ. Εἰρηναίου, πού ἡ 
πραγμάτωσίς τους ἔδωσε νέαν πνο-
ήν καί ὤθησιν εἰς τήν ζωήν χιλιάδων 
ἀνθρώπων τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Μητρο-
πολιτικῆς μας περιφερείας, καί ἤλλα-
ξεν κυριολεκτικῶς τήν φυσιογνωμίαν 
τῆς περιοχῆς μας.

Δέν τολμῶ νά θεωρῶ ἑαυτόν συ-
νεχιστήν ἑνός τέτοιου ἐγχειρήματος, 
ὅπως ἦτο ἡ φιλάνθρωπος καί φίλερ-
γος βιοτή καί πολιτεία τοῦ τετιμημέ-
νου Γέροντος Εἰρηναίου. Ζῶν ὅμως 
εἰς τόν αὐτόν μέ ἐκεῖνον χῶρον▪

Διαδεχόμενος τήν βαρύτιμον κλη-
ρονομίαν καί παρακαταθήκην του▪

Ὑπηρετῶν τούς ἰδίους ἀνθρώ-
πους τῶν δύο Ἐπαρχιῶν μας, τῆς Κι-
σάμου καί τοῦ Σελίνου, ἐκ τῆς διακο-
νίας τοῦ Ἐπισκόπου▪

Ἀλλά κυρίως, ἔχων τήν ἐμπειρίαν 
καί τήν συνείδησιν τῆς μετοχῆς εἰς τό 
αὐτόν Κυριακόν Σῶμα τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ, τήν Μίαν Ἐκκλησίαν, καί 
ὄντας κεκλημένος ὑπ’ Αὐτῆς νά 
ἀναλώσω ἑαυτόν, διά τῶν πενιχρῶν 
δυνάμεών μου, εἰς περιποίησιν τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀντίληψιν, καλλι-
έργειαν καί ἀνάψυξιν τῶν ἐσωτέρων 
αὐτοῦ ἀναγκῶν▪ 

Ταῦτα, λοιπόν, ἅπαντα ἐνέπνευ-
σαν τήν ἰδέαν τῆς ὑλοποιήσεως ἑνός 
χώρου, ὁ ὁποῖος θά ἀνταπεκρίνετο 
εἰς τόν παλμόν καί τάς ἀναζητήσεις 
τῆς ἐποχῆς, ὡς μιά ἄλλη φωνή καί 
μιά ἄλλη κλῆσις. Ἑνός χώρου, πού 
θά ἔδιδε τήν μαρτυρίαν καί τήν πα-
ρουσίαν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 
Ἑνός χώρου πού θά ἠμποροῦσε νά 
προσφέρῃ παρηγορίαν καί συντροφι-
κότητα. Ἑνός χώρου, πού θά ἐπλή-
ρωνε μέ δημιουργικήν ἀπασχόλησιν 
τόν ὅποιον ἐλεύθερον χρόνον τοῦ 
πολυασχόλου σημερινοῦ ἀνθρώπου. 
Ἑνός χώρου, πού θά ἐδύνατο νά 
δώσῃ διέξοξα εἰς τόν πεσσιμισμόν, 
τήν θλῖψιν ἀλλά καί τήν μισαλλο-
δοξίαν τοῦ συγχρόνου κόσμου. Ἑνός 
χώρου, πού θά συνεισέφερεν πολυτί-
μως εἰς τήν συγκρότησιν ὁλοκληρω-
μένων προσωπικοτήτων, εἰς τήν ἰδε-
ολογικήν ἀφύπνισιν καί ἀνάνηψιν εἰς 
τά ζῶντα ὕδατα τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 
ἐσκοτισμένου τῇ διανοίᾳ χριστιανοῦ 
τοῦ 21ου αἰῶνος. Ἑνός χώρου, τέλος, 
πού θά ἀνταπεκρίνατο εἰς τάς ἀπαι-
τήσεις τῆς νεολαίας μας, τῆς ἐλπίδος 
πάντων ἡμῶν, καί θά ἐπιχειροῦσε νά 
προσεγγίσῃ τήν ἰδιοσυγκρασίαν των, 
τά προβλήματα, καί τά ἰδανικά των, 
νά μοιρασθῇ μαζί τους ὄνειρα καί 
ἐπιδιώξεις καί νά σταθῇ πατρικά καί 
ἀδελφικά δίπλα τους διά τήν πραγ-
μάτωσίν των.  

Ἴσως, ἡ οὕτως ἀποκαλουμένη 
«νέα ἐποχή» ἡ ὁποία διανύομε, καί 
τά καινοφανῆ δεδομένα πού τήν χα-
ρακτηρίζουν, νά ἀντιλογήσῃ, ἤ καί νά 
μᾶς κατηγορήσῃ, ὅτι ἐπιθυμοῦμεν νά 
ἐπιστρέψωμεν εἰς παρῳχημένας ἐπο-
χάς, εἰς χρόνους παλαιούς, νά ἐπα-
ναφέρωμεν καί νά ἀναδείξωμεν πρό-
τυπα ξεπερασμένα. Ὅτι ἡ σύγχρονος 
πραγματικότης, καί ἰδίως οἱ νέοι εἰς 
τήν ἡλικίαν, πρός τούς ὁποίους καί 
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κυρίως ἀπευθύνεται τό Πολύκεντρον 
αὐτό, ἀπαιτεῖ τήν νέαν τεχνολογί-
αν καί μέσα ἐπίκαιρα, τά ὁποῖα νά 
ἐκκεντρίζουν τό ἐνδιαφέρον καί νά 
ἀνταποκρίνονται εἰς τάς ἀπαιτήσεις 
τῆς ἁλματώδους γνώσεως καί σοφίας 
εἰς τήν ὁποίαν ἔχομεν φθάσῃ.

Καί εἰς τάς ἀντιρρήσεις αὐτάς, 
εὐλόγους ἐν πολλοῖς, ἔχομεν νά ἀπα-
ντήσωμεν:

Ὁρμώμενοι ἀπό ἀγάπην καί μό-
νον πρός τόν ὁμόχρονον κόσμον, 
καί ἀναλογιζόμενοι τάς ἐπικαίρους 
αὐτάς ἀνάγκας καί τάς προτάσεις 
τοῦ σήμερον, δέν ἐδιστάσαμεν νά 
ὁραματισθῶμεν τόν ἐξοπλισμόν τοῦ 
συγκροτήματος αὐτοῦ, μέ τούς πολ-
λούς καί ἀνέτους χώρους τῶν 2300 
τ.μ. καί τάς πολυδυνάμους λειτουργί-
ας, διά τῶν μέσων ἀλλά καί τῶν προ-
κλήσεων καί τῆς τεχνολογίας ἐκείνης 
τήν ὁποίαν γνωρίζει, καί ἀπαιτεῖται 
νά κατέχῃ καί νά χρησιμοποιῇ ὁ νέος 
τῆς ἐποχῆς μας, ὡς εἶναι οἱ ἠλεκτρο-
νικοί ὑπολογισταί, τό διαδικτυακόν 
ραδιόφωνον καί ἡ διαδικτυακή τη-
λεόρασις, διά καταλλήλου αἰθούσης 
πολλαπλῶν χρήσεων, ἡ ὁποία θά 
διέθετε τόν κατάλληλον ἐξοπλισμόν 
διά σεμινάρια καί διαλέξεις. Ἐτολμή-
σαμεν νά ἐντάξωμεν εἰς τούς στόχους 

μας τήν στέγασιν εἰς πολιτισμένον 
καί ἀνθρώπινον χῶρον, τοῦ ἤδη λει-
τουργοῦντος ἐπί σειρᾷ ἐτῶν, ᾠδείου 
τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀριθμοῦντος 
περί τούς 350 μαθητάς, τήν δημιουρ-
γίαν καί ἀπρόσκοπτον λειτουργίαν 
σχολῶν: ἁγιογραφίας, ψηφιδωτῶν, 
συμπαραστάσεως γονέων, ἀλλά καί 
τήν ὕπαρξιν κοινωνικοῦ φροντιστηρί-
ου, διά στήριξιν τῶν ἀδυνάμων μα-
θητῶν.

Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἡ 
Ὁποία εἶναι ἡ μόνη πού συγκροτεῖ 
καί δίδει ζωήν καί συνέχειαν εἰς ἕν 
ἔργον, τά πρῶτα βήματα ἤρχισαν τό 
ἔτος 2007 καί ἦταν τελείως διστα-
κτικά, ὅπως καί οἱ ρυθμοί προόδου 
τοῦ ἔργου ἐξαιρετικά βραδεῖς. Ἐπερ-
χομένης μάλιστα τῆς, οὕτω παρου-
σιαζομένης ὡς οἰκονομικῆς, κρίσεως 
τά πάντα ἐμαρτύρουν ὅτι ἐξόχως δύ-
σκολα, καί μόνον εἰς τό ἀπώτερον 
μέλλον, θά ἐλάμβανε σάρκα καί ὀστᾶ 
τό ἐγχείρημα τοῦτο. Διά μίαν, ὅμως, 
εἰσέτι φοράν, ἐμπράκτως καί ὀφθαλ-
μοφανῶς, εἴδομεν πραγματοποιούμε-
νον τό πατερικόν: «ὅπου γάρ βούλε-
ται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις» (Ἁγ. 
Ἰω. Χρυσοστ., Λόγος εἰς τήν Γέννησιν 
τοῦ Χριστοῦ). Καί τό θαῦμα, διότι 
περί θαύματος πρόκειται, συνετελέ-
σθη. Καί εὑρέθησαν ἄνθρωποι τῆς 
περιοχῆς μας, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχον 
συμμεριστῇ ἀπ’ ἀρχῆς τούς στόχους 
μας καί εἶχον πραγματώσῃ ἄχρι τῆς 
ὥρας ἐκείνης τήν ὑλοποίησιν καί 
πρόοδόν τους, καί ἐστήριξαν τήν 
προσπάθειαν ἀποπερατώσεως τοῦ 
ἔργου. Ὁμιλοῦμεν διά τήν φιλότιμον 
καί ἀξιέπαινον οἰκογένειαν Νικολά-
ου Τσατσαρωνάκη, τά εὐαγῆ τέκνα 
του Ἑλένην, Αἰκατερίναν καί Χαράν 
μετά τῶν προσφιλῶν οἰκείων των, οἱ 
ὁποῖοι ἐχρηματοδότησαν ἐξ ὁλοκλή-
ρου τήν ἀνέγερσιν τοῦ κτιρίου, δαπά-
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νη πού ἐγγίζει τό 1.500.000,00 εὐρώ,  
εἰς μνήμην τῆς μακαριστῆς καί πε-
φιλημένης συζύγου καί μητρός τους, 
Μαρίας, καί τοῦ ἀοιδίμου ἀδελφοῦ 
καί θείου τους, Γεωργίου.

Λόγοι εὐχαριστίας, πού νά ἠμπο-
ροῦν νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τό μέγε-
θος τῆς δωρεᾶς καί τῆς εὐεργεσίας, 
πρωτίστως εἰς τόν ἀγαθοδότην Θεόν, 
ὑπό τό ἄγρυπνον ὄμμα  τοῦ Ὁποί-
ου ζῶμεν καί κινούμεθα καί ὑπάρ-
χομεν, ἐκλείπουν  ἐκ τῆς γραφίδος 
μου. Ὁμοίως, μόνον στάσιν αἰωνίου 
εὐγνωμοσύνης καί ἀπείρων μυχίων 
εὐχῶν ἠμπορῶ, καί νομίζω ἅπαντες 
οἱ παρευρισκόμενοι, νά ἀνταποδώ-
σωμεν εἰς τούς μεγάλους εὐεργέτας 
καί δωρητάς τῆς Οἰκογενείας Νικο-
λάου Τσατσαρωνάκη, καί νά τούς 
διαβεβαιώσωμεν, ὅτι τά ὀνόματά των 
ἔχουν χαρακτῇ ἀνεξιτήλως ὄχι μόνον 
εἰς τάς μνήμας μας, καί τήν μετώπην 
τοῦ κτιρίου, ἀλλά κυρίως εἰς  τάς 
δέλτους τῶν καρδιῶν μας. Πιστεύ-
ομεν δέ ἀκραδάντως, ὅτι πλουσίως 
ἐπευλογεῖ αὐτούς ὁ Παντοκράτωρ 
Κύριος, καί ἱκανῶς χαίρονται καί αἱ 
ψυχαί τῶν προσφιλῶν κεκοιμημένων 
τους, Γεωργίου Τσατσαρωνάκη & 
Μαρίας Τσατσαρωνάκη, διά τάς πρω-
τοβουλίας καί τά ἔργα των αὐτά.

Ἕν ἄλλον κεφάλαιον, τό κόστος 
τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ κτιρίου, ὅπως 
αὐτός ἀκριβῶς εἶχε σχεδιασθῇ καί 
ἀναφέρθηκε παραπάνω, δέν ἦτο κα-
θόλου εὐκαταφρόνητον. Καί πάλιν 
ὅμως ἡ γενναιοδωρία, τό φιλότιμον 
καί ἡ μεγαλοψυχία πολλῶν ἀπό ἐσᾶς 
ἐστάθησαν ἱκανά νά ὑπερνικήσουν 
τάς παρουσιασθείσας ἀντικειμενικάς 
δυσκολίας. Πρωτίστως ἡ αὐτή οἰκο-
γένεια Νικολάου Τσατσαρωνάκη, ἡ 
ὁποία καί ἐμερίμνησεν διά τόν ἄψο-
γον ἐφοδιασμόν διά τῶν συγχρονοτέ-
ρων μέσων, προκειμένου τό Πολύκε-

ντρον νά δύναται νά ἀνταποκριθῇ εἰς 
εὔρυθμον λειτουργίαν τῶν ὑψηλῶν 
προδιαγραφῶν του.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό ἐπιθυμῶ ἐκ 
κέντρων καρδίας νά ἀναφερθῶ καί νά 
εὐχαριστήσω ἐπίσης: τόν Πρόεδρον 
τοῦ Ὁμίλου τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, 
κ. Μιχαήλ Σάλλαν μετά τῆς ἐριτίμου 
συζύγου του, Σοφίας, οἱ ὁποῖοι συ-
νέβαλον εἰς τόν τομέαν τῆς ὁλοκλη-
ρώσεως τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ κτιρίου, 
διά καταθέσεως σεβαστοῦ, ἐξ ἰδίων 
πόρων, χρηματικοῦ ποσοῦ.

Τόν ἀγαπητόν κ. Θεόδωρον Κα-
ρυπίδην, ὁ ὁποῖος μέ πολύν αὐθορ-
μητισμόν διέθεσεν ὅλον τόν ἀπα-
ραίτητον ἐξοπλισμόν, τελευταίας 
τεχνολογίας, διά τήν στοιχειοθέτησιν 
τῆς αἰθούσης ἐκμαθήσεως ἠλεκτρο-
νικῶν ὑπολογιστῶν. 

Τόν Ἀστυνομικόν Δντήν εἰς τήν 
δίωξιν τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήμα-
τος, κ. Σφακιανάκην Ἐμμανουήλ, ὁ 
ὁποῖος, ὄχι μόνον ὑπῆρξεν ὁ ἐμπνευ-
στής τοῦ πρωτοποριακοῦ ἐγχειρήμα-
τος τοῦ διαδικτυακοῦ ραδιοφώνου 
καί τῆς διαδικτυακῆς τηλεοράσεως, 
ἀλλά καί ἐνήργησεν τά δέοντα διά τήν 
ἀπόκτησιν τῶν ἀπαραιτήτων πρός 
τοῦτο μηχανημάτων, ὅπως καί διέθε-
σεν τό προσωπικόν τῆς ἀνεκτιμήτου 
Ὑπηρεσίας του διά τήν ἐγκατάστασιν 
καί ὁμαλήν λειτουργίαν αὐτῶν.

Τόν ἀξιότιμον Δήμαρχον Κισά-
μου, κ. Γεώργιον Μυλωνάκην, διά τήν 
τεχνικήν καί περιβαλοντικήν στήριξίν 
του εἰς τόν αὔλειον χῶρον τῆς οἰκο-
δομῆς.

Τόν ΟΠΑΠ Α.Ε., ὁ ὁποῖος μέ 
μεγάλην προθυμίαν ἀνταπεκρίθη εἰς 
σχετικόν αἴτημά μας καί μᾶς ἐνίσχυ-
σεν οἰκονομικῶς πρός ὁλοκλήρωσιν 
τῆς προμηθείας τοῦ ἐξοπλισμοῦ.

Τούς Ἀρχιτέκτονας-Μηχανικούς 
κ. κ. Κωνσταντῖνον καί Στυλιανόν 
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Σχετάκην, τῶν ὁποίων αἱ ἰδέαι καί 
αἱ πολύτιμοι συμβουλαί ὑπῆρξαν κα-
θοριστικαί διά τόν  ἐξωραϊσμόν τοῦ 
Πολυκέντρου, καί οἱ ὁποῖοι διέθε-
σαν ἀφιλοκερδῶς ἐκ τοῦ πολυτίμου 
χρόνου καί τῶν πολυσχιδῶν γνώσεών 
των.

Εἰς τό ἱκανώτατον πρόσωπον 
τοῦ κ. Μαρίνου Μαράκη ἐπιθυμοῦμεν 
εἰλικρινῶς νά συγχαρῶμεν τήν κα-
τασκευαστικήν ἑταιρείαν «Κέντρο 
Δόμησης Κρήτης Α.Ε.», καί ὅσους 
ἐργάζονται εἰς αὐτήν, οἱ ὁποῖοι μέ 
ὑπευθυνότητα, συνέπειαν, ἐργατι-
κότητα καί αὐτοθυσίαν ὑπερέβησαν 
κυριολεκτικῶς ἑαυτούς καί ἀπεπερά-
τωσαν ἐγκαίρως τό παρουσιαζόμενον 
συγκρότημα.

Τούς πολιτιστικούς καί τούς γυ-
ναικείους Συλλόγους τῶν ἐπαρχιῶν 
μας, πού μέ τήν ἰδιαιτέραν, διακριτι-
κήν καί πλουσίαν προσφοράν κερα-
σμάτων ἐτίμησαν καί ἐκόσμησαν τήν 
σημερινήν ἡμέραν.

Τέλος, δέν δύναμαι νά μήν 
ἐκφράσω βαθεῖαν τήν ἀγάπην καί τάς 
εὐχαριστίας μου εἰς τόν θεόλεκτον 
καί εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον τῶν Ἐπαρ-
χιῶν μας, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς ἀγα-
πητοί μου Σελινιῶται καί Κισαμῖται, 
οἱ ὁποῖοι, μέ τήν πρωτοστασίαν τῶν 

ἀξίων Ἐφημερίων σας συνεκεντρώ-
σατε καί κατεθέσατε ἀξιοσέβαστον 
ποσόν, τό ὁποῖον καί ἐξεδαπανήθη 
εἰς τόν μνημονευόμενον σκοπόν. Σᾶς 
εὐχαριστοῦμεν ὅλους ἀπό καρδιᾶς.

Μή νομίσῃ κανείς, παρακαλῶ, 
ὅτι ταύτην τήν ὥραν προβάλλομεν 
καί ἐπιβραβεύομεν ἑαυτούς καί ἀλλή-
λους. Μή γένοιτο τέτοιος ἰσχυρισμός, 
τέτοια ὑποψία. Ἐντός τῆς Ἐκκλησίας 
ἔχομεν μάθῃ νά μοιραζώμεθα τά ἀγα-
θά, νά σκορπίζωνται τά τάλαντα, νά 
πολλυπλασιάζωνται αἱ δυνατότητες, 
νά ἑνώνωνται τά διεστῶτα, νά συ-
γκλίνουν τά διαφορετικά. Μέ τόν λο-
γισμόν αὐτόν παραδίδομεν εἰς ὅλους 
ἐσᾶς, εἰς ὅλους ἐμᾶς, εἰς τήν φερέλ-
πιδα νεολαίαν τῶν ἐπαρχιῶν μας τό 
ἔργον τοῦτο, τό θαῦμα αὐτό καί σᾶς 
παρακαλοῦμεν νά τό πλαισιώσητε μέ 
τήν ἀρχοντιάν σας, τήν ἀγάπην, τήν 
ζεστασιάν, τήν φροντίδα καί τήν θερ-
μήν ἀκαλιάν σας. Πρόθεσίς μας εἶναι 
νά προάγηται ἡ πνευματική καί πο-
λιτιστική ζωή τοῦ τόπου μας, ἡ πολι-
τισμική μας κληρονομιά, νά εὑρίσκω-
μεν ἔδαφος κάτωθεν τῶν ποδῶν μας 
εἰς τάς δυσκολίας καί τά μαρτύρια 
τοῦ βίου μας, καί διά τήν πραγμάτω-
σιν αὐτῆς τῆς προοπτικῆς καλοῦμεν 
ὅλους τούς φορεῖς τῆς περιοχῆς μας 
καί κάθε καλοπροαίρετον ἄνθρωπον 
νά συνοδοιπορίσῃ μαζί μας.

Καί τώρα ἰδού, Παναγιώτατε 
Πάτερ καί Δέσποτα, ἐκλεκτοί πα-
ρευρισκόμενοι, καιρός εὐπρόσδεκτος, 
λάβετε τό ψαλλίδιον Παναγιώτατε, 
ἐφέστηκεν ὁ τόν ἐγκαινίων καιρός, 
ἄς χαρῶμεν καί ἄς εὐφρανθῶμεν 
ἅπαντες τό ἔργον τῶν χειρῶν Σας, τό 
ἔργον τό ἐδικόν μας.
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Παναγιώτατε Δέσποτα καί Πα-
τριάρχα μας κύριε Βαρθολομαῖε, Σε-
βασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, Σεβαστοί Ἱε-
ρεῖς, ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως, 
τοῦ τόπου καί τῶν Ἀρχῶν του. Ἀγα-
πητοί συνεργάτες μας στήν πορεία 
τοῦ ἔργου τούτου, συντοπίτες καί 
συντοπίτισσες τῆς ὄμορφης Κισάμου.

Λατρεμένη μας μητέρα καί ἀγα-
πημένε μας θεῖε. Ἐάν, Μάνα μας, 
ἐτούτη τή στιγμή βρισκόσουν μαζί 
μας, τό χαρακτηριστικό σου χαμόγε-
λο θά ἦταν διάπλατο, ἡ ψυχή σου θά 
φτερούγιζε ἀπό χαρά καί ἀγαλλίαση, 
καθώς θά παραδίναμε στά χέρια τοῦ 
τόσο ἀγαπημένου σου Μητροπολίτη 
Ἀμφιλόχιου ἐτοῦτο τό ἔργο. Θέλη-
σε ὁ Θεός ὅμως αὐτή τή χαρά νά τή 
ζήσεις πλάϊ στούς ἀγγέλους κι ἐμεῖς 
στή δική σου μνήμη, στήν δική σας 
μνήμη, νά ἐγκαινιάζουμε σήμερα, ἀπό 
τά χέρια τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, τοῦ Σεπτοῦ καί σέ ὅλους ἀγα-
πητοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. 
Βαρθολομαίου ἐτοῦτο τό Πνευματικό 
Κέντρο.

Ἡ Μαρία Τσατσαρωνάκη, ἡ μητέ-
ρα μας Μαρία Τσατσαρωνάκη, ὑπῆρξε 
ἕνας ἄνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος 
πού προσέφερε ἁπλόχερα τήν ἀγάπη 
γύρω της. Στήν οἰκογένειά της πρῶτα 
ἀπ’ ὅλα, λειτουργώντας σάν συνδε-
τικός κρίκος καί πραγματικά σπάνια 
τό χέρι της δέν κρατοῦσε κάποιο ἀπό 
τά δικά μας. Ἔπειτα στήν ἐργασία 
της ὡς ἐπιτυχημένη ἐπιχειρηματίας, 
μέ τή σκέψη της διαρκῶς στό δοκι-
μαζόμενο ἄνθρωπο καί τίς παλάμες 

της ἕτοιμες νά φιλανθρωπήσουν καί 
νά δώσουν ἀγάπη.

Ἔφυγε γρήγορα ἀπό κοντά μας, 
λίγο μετά ἀπό τό χαμό ἑνός ἄλλου 
ξεχωριστοῦ ἀνθρώπου, τοῦ θείου μας 
Γεωργίου. Ὁ Γεώργιος Τσατσαρωνά-
κης, λαμπρός ἐπιστήμονας τῆς Χη-
μικῆς Μηχανικῆς ἐργάστηκε διά βίου 
στήν ἐπιμόρφωση τῶν νέων. Ὑπῆρξε 
ἄνθρωπος ἀφιλοχρήματος, καλλιερ-
γημένος καί σκεπτικός, ἁπλός καί 
ἀγαπητός ἀπό ὅποιον τόν γνώριζε. 
Ἀπό τό Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο καί 
κυρίως τή Φροντιστηριακή ἐκπαί-
δευση διαρκῶς ἀγωνιζόταν γιά τήν 
διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν καί 
φοιτητῶν του, ἑκατοντάδες ἀπό τούς 
ὁποίους ἀφιλοκερδῶς δίδαξε καί συ-
νέδραμε.

Στή μνήμη τῶν ξεχωριστῶν 
αὐτῶν ἀνθρώπων, Παναγιώτατε, ἡ 
οἰκογένειά μας ἀφιερώνει τό παρόν 
Κέντρο στή Μητρόπολή μας, τόν 
τόπο μας, καί τούς ἀνθρώπους του. 

Ομιλια τῆς κ. ελενῆς τςατςαρωνακῆ εκΠρΟςωΠΟῦ 
τῆς δωρῆτριας ΟικΟγενειας νικΟλαΟῦ τςατςαρωνακῆ

εΠι τΟις εγκαινιΟις τΟῦ νεΟδμῆτΟῦ «τςατςαρωνακειΟῦ 
ΠΟλιτιςτικΟῦ ΠΟλῦκεντρΟῦ» ῦΠΟ τῆς α. Θ. ΠαναγιΟτῆτΟς

τΟῦ ΟικΟῦμενικΟῦ ΠατριαρχΟῦ κ.κ. ΒαρΘΟλΟμαιΟῦ



112 ........ Τεῦχος 40 Ἰούλιος - Σεπτέμβριος - «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»

Κάθε φορά πού ἐτοῦτος ὁ χῶρος 
θά γεμίζει φωνές καί χαμόγελα, ἀπό 
τούς ἑκατοντάδες μαθητές τοῦ Ὠδεί-
ου τῆς Μητροπόλεώς μας, τίς σχολές, 
τούς σταθμούς, τίς ἐκθέσεις καί τίς 
συνάξεις, οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων 
μας δέν μπορεῖ παρά νά ἀγάλλονται 
ἐν Κυρίῳ.  

Παναγιώτατε ἡ παρουσία σας 
ἐδῶ τή στιγμή ἐτούτη, ἡ εἴσοδός σας, 
πρῶτος στούς χώρους τοῦ Πολυκέ-
ντρου, τό εὐλογεῖ καί τό καθαγιά-
ζει. Στήν οἰκογένειά μας δέ καί τόν 
τόπο δίνει ἄπλετη χαρά καί συγκίνη-
ση. Παρακαλοῦμε δεχτεῖτε ἀπό τήν 
οἰκογένειά μας ἕνα συμβολικό δῶρο 
στό ὁποῖο, σέ χαραγμένο κρύσταλλο 
τό χελιδόνι τρέφεται ἀπό τή μητέρα, 
ὅπως ἐμεῖς τρεφόμαστε πνευματικά 
ἀπό τή Μητέρα Ἐκκλησία καί τόν 
Ὁδηγέτη της πού τόσο μᾶς τιμᾶ τή 
σημερινή ἡμέρα.

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας 
καί λίαν ἀγαπητέ κ. Ἀμφιλόχιε, σέ 
ἐσᾶς, πού εὐχαριστοῦμε τό Θεό πού 
σᾶς ἔθεσε Ἐπίσκοπο στόν τόπο μας, 
παραδίνουμε μέ πολύ συγκίνηση τό 
κτίριο τοῦτο, τό Πνευματικό αὐτό 
Κέντρο γιά νά στεγάσει τό ὅραμά 
σας, γιά νά στεγάσει τήν ἀγάπη καί 
τίς ἀγωνίες σας γιά τόν τόπο τοῦτο, 
γιά νά στεγάσει τούς νέους καί τούς 

μεγαλύτερους μά κυρίως τά παιδιά 
του, τῶν ὁποίων τά ὄνειρα καί τά 
πρότυπα συνεχῶς συρρικνώνονται. 
Ἀφήνοντας στά χέρια σας τά κλει-
διά τοῦ χώρου αὐτοῦ, παρακαλοῦμε 
καθώς τά ὑψώνετε γιά τίς προσευχές 
καί τίς δεήσεις σας, νά ἐνθυμῆστε τά 
ἀγαπημένα μας πρόσωπα, τήν οἰκο-
γένειά μας καί ὅλο τό ποίμνιό σας 
πού στηρίζεται στήν προσευχή σας. 

Ὁλοκληρώνοντας, θά θέλαμε νά 
εὐχαριστήσουμε ἀπό καρδιᾶς ὅσους 
ἐργάστηκαν γιά τόν ὄμορφο αὐτό 
χῶρο, τούς Ἀρχιτέκτονες Μηχανικούς 
Κώστα καί Στέλιο Σχετάκη πού ἀφι-
λοκερδῶς συνέφεραν τά μέγιστα γιά 
τήν τελική μορφή τοῦ κτιρίου. Ἐπί-
σης τίς Μεταφορικές Ἑταιρεῖες Πα-
τρικάκης, καί Γιαννενάκης-Ζανιδάκης 
γιά τήν δωρεάν μεταφορά τοῦ ἐξο-
πλισμοῦ, τόν κ. Μπερτάκη Ἠλία, τόν 
κ. Ἀριστείδη Φαραντάκη καί φυσικά 
τήν Κατασκευτική Ἑταιρεία «Κέντρο 
Δόμησης» μέ ὅλα τά συνεργεῖα καί 
τούς ἐργαζόμενους γιά τήν ἄψογη συ-
νεργασία καί κατανόηση, μά κυρίως 
γιά τό πραγματικά ὄμορφο ἀποτέλε-
σμα.

Εὐχόμαστε τό Τσατσαρωνάκειο 
Πολιτιστικό Πολύκεντρο νά δίνει τή 
μαρτυρία του σέ καιρούς δύσκολους 
καί νά γίνεται Κιβωτός Ἀγάπης, Γνώ-
σης καί Πολιτισμοῦ, τά ὁποῖα ἔχει 
τόσο ἀνάγκη ἡ σημερινή κοινωνία.
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Μακαριώτατε, Ἱερώτατοι καὶ Θεοφι-
λέστατοι ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι, Ἐξοχώτατοι, 
Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε, κ. Πρύτανι τοῦ 
Πολυτεχνείου, ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες, 
dear brothers and sisters, 

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. 
Εἰρηναῖε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κισάμου 
καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιε, Πρόεδρε τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καὶ λοιποὶ ἅγιοι 
Ἀρχιερεῖς,

Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Εἶναι μεγάλη ἡ χαρὰ ἡμῶν νὰ εὑρι-

σκώμεθα, κατὰ τὰς ἐργασίας τῆς Κε-
ντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐν τῷ μέσῳ 
ὑμῶν, τοῦ Προέδρου καὶ τῶν ἐντίμων 

μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ 
τῶν λοιπῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἡ ὁποία 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς καὶ 
ἐπὶ τεσσαρακονταπενταετίαν διακονεῖ 

ΠρΟΠΟςις τῆς α. Θ. ΠαναγιΟτῆτΟς
 τΟῦ ΟικΟῦμενικΟῦ ΠατριαρχΟῦ κ. κ. ΒαρΘΟλΟμαιΟῦ
 κατὰ τὸ ῦΠΟ τῆς ΟρΘΟδΟξΟῦ ακαδῆμιας κρῆτῆς 

ΠαρατεΘεν δειΠνΟν

Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν συνεκλήθη στούς 
χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Σεπτεμβρίου. 
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 3 Σεπτεμβρίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαῖος, προσκεκλημένος τοῦ Π.Σ.Ε., ὁμίλησε στήν Ὁλομέλεια τῆς Κεντρικῆς 
Ἐπιτροπῆς παρουσίᾳ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Κρήτης, Πολιτικῶν καί Πολιτειακῶν πα-
ραγόντων τῆς Μεγαλονήσου. 
Παραθέτομε παρακάτω τό κείμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ Παναγιωτάτου.

Σύγκληση τῆς Κ.Ε. τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν 
Ἐκκλησιῶν, στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης
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τὸ ἱερὸν ἔργον τῆς ἐπιμορφώσεως τοῦ 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν 
ὀρθόδοξον παράδοσιν καὶ συγχρόνως 
τὴν καλλιέργειαν τοῦ διαλόγου συνδι-
αλλαγῆς καὶ ἀλληλοκατανοήσεως, με-
ταξὺ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, κατὰ τὸ 
πνεῦμα τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου.

Εἴμεθα συγκεκινημένοι ἐκ τῆς ἐπι-
δειχθείσης ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ 
σας πρὸς ἡμᾶς, ὡς καὶ διὰ τοὺς καρδια-
κοὺς λόγους ὑμῶν, ἅγιε ἀδελφέ, δεικνύ-
οντας εὐγλώττως τὴν ἀφοσίωσιν καὶ τὴν 
τιμὴν ὅλων σας πρὸς τὴν Μητέρα ἡμῶν 
Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν.

Ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ συλλει-
τουργὸς ἡμῶν κ. Ἀμφιλόχιος, ἀπὸ τῆς 
καταστάσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν ταύ-
την Ἐπαρχίαν, ἐχαρίσατο ἀληθῶς νέαν 
πνοὴν καὶ εἰς τὸ ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας, ἀνοίξας νέαν σελίδα εἰς τὴν 
ἱστορίαν αὐτῆς καὶ σφραγίσας, θὰ ἠδυ-
νάμεθα νὰ εἴπωμεν, ταύτην μὲ τὴν ἰδικήν 
του σφραγῖδα. Μεθ’ ἱκανοποιήσεως πα-
ρακολουθοῦμεν ἐκ Φαναρίου τὴν πλου-
σίαν δραστηριότητα αὐτῆς καὶ τὴν ἐν γέ-
νει συμβολήν της εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν 
ἔργον.

Οὕτως, ἡ Ἀκαδημία αὕτη ὑπηρετεῖ 
τὴν ἱερὰν καὶ εὐθυνηφόρον διακονίαν 
τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ κομίσῃ τὸ ἄγγελμα 
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας εἰς τὸν ἐν συγ-

χύσει εὑρισκόμενον σύγχρονον κόσμον, 
τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ. 
Ἐνώπιον τῶν ποικίλων ἀνθρωπισμῶν, ἡ 
Ἐκκλησία μας ἔχει χρέος νὰ ἀντιπαρα-
τάξῃ τὸν θεάνθρωπον Χριστόν, ὁ Ὁποῖος 
ἀποτελεῖ καὶ τὸ μοναδικὸν μέτρον καὶ 
κριτήριον αὐτῆς. Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ 
χωρὶς Θεὸν συγχρόνου ἀνθρωπισμοῦ 
εἶναι ὁρατὰ εἰς ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς 
ζωῆς τοῦ κόσμου. Αὐξανόμενοι πόλεμοι, 
ταραχαί, δυστυχίαι, σφαγαί, οἰκονομικὴ 
ἐκμετάλλευσις καὶ ἀδικία, ἐπιβολὴ τοῦ 
δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου. Εἰς τὸ ρεῦμα 
τοῦτο τῆς φθορᾶς ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει 
νὰ ἀντιπαρατάξῃ τὸν λόγον αὐτῆς, λό-
γον εὐαγγελικὸν καὶ εἰρηνικόν, μήνυμα 
ἀγάπης καὶ συμφιλιώσεως ἐν Χριστῷ.

Εἰς τὸ πλαίσιον τοῦτο ἡ Μήτηρ 
Ἐκκλησία εὐνοεῖ πάντοτε τὸν διάλογον 
καὶ τὴν συνεργασίαν, χωρὶς νὰ φοβῆται. 
Ὅστις κατέχει τὴν ἀλήθειαν δὲν φο-
βεῖται νὰ τὴν κάνῃ κτῆμα καὶ ἄλλων. 
Δὲν πρέπει ὅμως νὰ λησμονῶμεν ὅτι ἡ 
προσπάθεια αὕτη πρέπει νὰ συνοδεύε-
ται καὶ ἀπὸ ἀνάλογον ζωήν. Τὸ ἦθος καὶ 
ἡ ἀλήθεια εἶναι δύο στοιχεῖα ἀρρήκτως 
συνδεδεμένα. Ὅταν ἀληθεύωμεν ἐν τῇ 
ζωῇ ἡμῶν, θὰ ἀληθεύωμεν καὶ εἰς τὴν 
πίστιν ἡμῶν. Οὕτως ὁ ἄνθρωπος, καὶ δὴ 
ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἐργάτης, καλεῖται νὰ 
διώξῃ τὴν ἁμαρτίαν ἔνδοθεν αὐτοῦ καὶ 
ἐκ τοῦ περιβάλλοντός του. Διώκων τὴν 
ἁμαρτίαν, διώκει τὴν πλέον ἀγρίαν καὶ 
καταστροφικὴν δύναμιν ἐκ τοῦ κόσμου. 
Καὶ ὁ ἴδιος μεταμορφοῦται καὶ τὸν κό-
σμον μεταμορφώνει καὶ ποιεῖ ἐκ λίθων 
φωτόμορφα τέκνα τοῦ Ἀβραάμ, ἐξάγει 
ἀξίους ἐξ ἀναξίων καὶ καθίσταται κῆρυξ 
τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ εἰς 
πᾶσαν τὴν γῆν.

 Πιστεύομεν ὅτι διὰ τῆς ἐμβαθύν-
σεως εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ εἰς τὰ 
ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τὴν 
ὁποίαν ἐπίσης ὑπηρετεῖ μὲ συνέπειαν 
ἡ Ἀκαδημία αὕτη, συνοδευομένης, τῆς 
ἐμβανθύσεως, ἀπὸ ἀνάλογον ἄσκησιν, 
εἶναι δυνατὸν ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ νὰ 
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πλησιάσωμεν ὁ εἷς εἰς τὸν ἕτερον. Διό-
τι εἰς τὰς Γραφὰς κρύπτεται ὁ Χριστός. 
Ὡς χαρακτηριστικῶς λέγει τροπάριον 
τῆς Ὑπαπαντῆς, «ἐν αὐταῖς εὑρίσκομεν 
αὐτὸν τικτόμενον καὶ σπαργανούμενον, 
τιθηνούμενον καὶ γαλακτοτροφούμενον, 
περιτομὴν δεχόμενον καὶ ὑπὸ Συμεὼν 
βασταχθέντα, οὐ δοκήσει οὐδὲ φαντα-
σίᾳ, ἀλλ’ ἀληθείᾳ τῷ κόσμῳ φανέντα».

Ἡ ἐμβριθὴς μελέτη καὶ συνεχὴς 
ἐπαφὴ μετὰ τῶν Ἁγίων Γραφῶν, μᾶς 
μεταγγίζει Πνεῦμα Ἅγιον καὶ μᾶς μετα-
ποιεῖ βαθμηδὸν καὶ ἀνεπαισθήτως εἰς 
«ἐπιστολὰς Χριστοῦ γινωσκομένας καὶ 
ἀναγινωσκομένας» καὶ ἔμπνοα καὶ ζῶντα 
Εὐαγγέλια, φέροντα ἐναργῶς ἐντετυπω-
μένα εἰς τὰ νοήματα καὶ τὰς ἐνεργείας 
τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνα-
γεννημένου ἀνθρώπου. 

Συγχαίρομεν τὸν ἐκλεκτὸν Ποιμε-
νάρχην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταύ-
της, ὅστις ὡς Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας 
καταβάλλει πᾶσαν δυνατὴν προσπά-
θειαν ἵνα αὕτη ἐπιτελῇ τὴν ἀποστολήν 
της καὶ ἵσταται εἰς τὸ ὕψος, τὸ ὁποῖον 
ἐπιθυμεῖ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, προάγου-
σα τὸν διάλογον, τὴν συνεργασίαν καὶ 
τὴν ἐπικοινωνίαν, συντελέσας ἀποφασι-
στικῶς εἰς τὴν ἀναβάθμισιν αὐτῆς κατὰ 
τὰ ἔτη τῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας του. 
Διὰ τῆς ἐπιτυχοῦς διοργανώσεως θε-
ολογικῶν συνεδρίων, τῆς μονίμου καὶ 
σταθερᾶς ἀναφορᾶς καὶ σχέσεως αὐτῆς 
μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, τῆς συμβολῆς της εἰς 
τὴν σύνδεσιν πίστεως καὶ ἐπιστήμης καὶ 
τοῦ λοιποῦ πολυεδρικοῦ ἔργου αὐτῆς, 
ἡ Ὀρθόδοξος αὕτη Ἀκαδημία ἀποτελεῖ 
πραγματικὸν κόσμημα εἰς τὸν σημερινὸν 
ἐκκλησιαστικὸν χῶρον. 

Κατανοοῦμεν ὅτι ὁ κόπος καὶ ἡ μέ-
ριμνα τοῦ ἱερωτάτου ἀδελφοῦ ἡμῶν εἶναι 
μεγάλα. Ἀλλὰ πιστεύομεν ὅτι πολὺν θὰ 
ἔχῃ τὸν μισθὸν διὰ ταῦτα καὶ ἐκ καρδί-
ας τῷ εὐχόμεθα νὰ συνεχίσῃ τὴν ἀρχιε-
ρατικὴν διακονίαν αὐτοῦ εἰς ἔτη πολλὰ 
μὲ τὴν ἰδίαν προσφοράν, τὸ ἴδιον ἦθος 

καὶ τὴν ἰδίαν σοβαρότητα, τὰ ὁποῖα τὸν 
διακρίνουν, ὥστε νὰ ἐκπληροῦται συγ-
χρόνως ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ καὶ ἡ 
παράδοσις τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης νὰ 
κοσμῆται δι’ ἐκλεκτῶν ἱεραρχῶν.

Ὀφείλομεν ἐπίσης θερμὰς εὐχαρι-
στίας εἰς ἅπαν τὸ ἔντιμον Διοικητικὸν 
Συμβούλιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης, καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὸν Ἐξοχώ-
τατον Περιφερειάρχην κ. Σταῦρον Ἀρνα-
ουτάκην, τὸν Ἀντιπεριφερειάρχην Χανί-
ων κ. Ἀπόστολον Βουλγαράκην καὶ τὸν 
ἀξιότιμον Δήμαρχον Πλατανιᾶ, κύριον 
Ἰωάννην Μαλανδράκην, οἱ ὁποῖοι στη-
ρίζουν καὶ ποικιλοτρόπως συνδράμουν 
τὸ ἔργον αὐτῆς, ἀποδεικνύοντες οὕτω 
τὴν ἀγάπην καὶ τὴν τιμήν των πρὸς τὴν 
Ἐκκλησίαν. Τοὺς ἀξίζει εἷς δίκαιος ἔπαι-
νος καὶ ἐκφράζομεν πρὸς αὐτοὺς τὴν 
εὐαρέσκειαν τῆς ἡμῶν Μετριότητος.

Ὑψοῦμεν τὸ ποτήριον, εὐχόμενοι 
εἰς πάντας πλουσίαν τὴν εὐλογίαν τοῦ 
Κυρίου πρὸς καλλίκαρπον συνέχισιν τοῦ 
ἔργου τῆς Ἀκαδημίας ταύτης, ὑπὸ τὴν 
συνετὴν καὶ σώφρονα καθοδήγησιν τοῦ 
Προέδρου αὐτῆς, μὲ τὴν συμβολὴν καὶ 
τὴν ἀδιάλειπτον συμπαράστασιν τῶν 
ἐκλεκτῶν συνεργατῶν του.

Εὐχαριστοῦμεν καὶ πάλιν ἅπαντας 
διὰ τὴν ὑποδοχὴν καὶ τὴν φιλοξενίαν 
ὑμῶν, ἡ ὁποία μεγάλως ἀνέψυξεν ἡμᾶς 
καὶ μᾶς δίδει δυνάμεις εἰς τὴν συνέχι-
σιν τῆς εὐθυνηφόρου ἀποστολῆς μας. Ἡ 
εὐγνωμοσύνη ἡμῶν θὰ εἶναι μόνιμος διὰ 
πάντας.
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Ἡ πρώτη «γνωριμία μου» μέ τήν Παναγία τή Θεοτόκο, 
νομίζω συνδέεται μέ κάποια ἱστορία τῆς μητέρας μου, πού 
ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τή Χάρη της καί μᾶς ἔλεγε συχνά: «Ἡ 
Παναγία εἶναι ἡ Μάνα μου, γιατί ἡ μητέρα πού μέ γέννησε 
πέθανε στή γέννα μου καί σάν ὀρφανή μεγάλωσα μέ τήν Πα-
ναγία...».

Καί ἡ ἱστορία τῆς μητέρας στά παιδικά μου χρόνια ἔλεγε: 
Στά παλιά χρόνια ἕνα ἀνδρόγυνο πού δέν εἶχαν παιδιά, κάμα-
νε τάξιμο νά τούς στείλει ὁ Θεός ἕνα παιδάκι καί νά τό ἀφιε-
ρώσουν στή χάρη του. Ἦταν ἡ ἱστορία τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς 
Ἄννας, πού στά γεράματά των γεννήσανε τήν Παναγία καί 
στά τρία της χρόνια τήν πήγανε, σύμφωνα μέ τό τάξιμό των, 
στό Ναό τῶν Ἱεροσολύμων: Τό γεγονός αὐτό ἡ Ἐκκλησία 
μας τό ὀνομάζει Εἰσόδια τῆς Παναγίας καί τό ἑορτάζει στίς 
21 Νοεμβρίου.

Ἡ γνωριμία μου λοιπόν, ὁ σεβασμός μου δηλ. γιά τήν 
Παναγία, ἀρχίζει μέ τήν Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων, πού εἶναι με-
γάλη Θεομητορική Ἑορτή στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας 
καί κεῖνο πού μέ γοήτευε ὅσο μεγάλωνα, ἦταν πώς μιά νέα 
κοπέλα κλείστηκε σ’ἕνα Μοναστήρι, ἀφιερωμένη στό Θεό. 
Μέ συγκινοῦσαν πάντα οἱ ἄνθρωποι πού ἀφιερώνονται σέ 
κάποιο μεγάλο σκοπό.

Ἀργότερα στήν ἱστορία τῶν Εἰσοδίων προστέθηκε καί ὁ 
Εὐαγγελισμός τῆς Παναγίας, πού στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ 
νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, Ἐκείνη εἶπε τόν περιλάλητο 
λόγον «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου». 
Στή σκέψη μου μεγάλωνε ἀκόμη περισσότερο ὁ θαυμασμός - 
σεβασμός στό πρόσωπό της. Ἡ Παναγία ἦταν μιά ἁγνή Κόρη 
γι’αὐτό τή διάλεξε ὁ Θεός νά γενεῖ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. 
Τό θέμα τῆς ἁγνότητας στά ἐφηβικά μας χρόνια εἶναι σοβαρό 
πρόβλημα κι ὅσοι ἀγωνίζονται γι’αὐτήν, χρειάζονται ἐνθάρ-
ρυνση καί πρότυπα. Ἡ σεμνή κόρη τῆς Ναζαρέτ λοιπόν εἶναι 
τό ἰδανικό πρόσωπο  Ἁγνότητας, πού ἀξίζει νά μιμεῖται κα-
νείς καί νά τό ἐπικαλεῖται.

«Τεῖχος εἶ τῶν Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε

15Αὔγουστος.  
Ὁ μήνας τῆς Παναγίας

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
ἀπό Κισάμου & Σελίνου 

κ.κ. Εἰρηναίου
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καί πάντων τῶν εἰς Σέ προστρεχόντων» (Ἀκάθιστος Ὕμνος).

Κάποτε βέβαια συνειδητοποίησα πώς ἡ κόρη τῆς Ναζαρέτ, δέν ἦταν μιά ὁποιαδή-
ποτε κοπέλα, ἀλλά ἦταν ἡ Κεχαριτωμένη, ἡ ἐκλεκτή τοῦ Θεοῦ καί ζοῦσε μέσα στή χάρη 
καί στήν πρόνοιά Του.

Εἰσόδια λοιπόν καί Εὐαγγελισμός, ὅπως τά γιορτάζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, 
χαράχτηκαν  στήν ψυχή μου ἀπό τά παιδικά χρόνια κι ἑτοιμάσανε ὅλη ἐκείνη τή βιωματι-
κή - θρησκευτική ὑποδομή, πού θά μέ βοηθήσει ἀργότερα νά κατανοήσω καί τόν ὑψηλό 
ρόλο τῆς Μάνας Παναγίας στό Μυστήριο τῆς Σωτηρίας τοῦ κόσμου καί νά σκεφθῶ αὐτό, 
πού ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό ἐνωρίς ἀναγνώρισε στήν Παναγία: ὅτι δηλ. ἡ Μάνα ἐκείνη πού 
κράτησε στά Σπλάχνα της τόν Σωτήρα τοῦ κόσμου, δέν μπορεῖ παρά νά σπλαχνίζεται καί 
τόν πόνο τοῦ κόσμου.

Διότι ἡ Παναγία μόλις γέννησε τό Χριστό ἔπρεπε νά ξενιτευτεῖ στήν Αἴγυπτο γιά 
νά τόν σώσει ἀπό τήν σφαγή τοῦ Ἡρώδη.

Εἶδε κατόπιν τό Μεγαλεῖο τοῦ Υἱοῦ της στά θαύματα καί τά κηρύγματά του, ἀλλά καί 
στάθηκε κάτω ἀπό τό Σταυρό του: Κράτησε δηλ. τούς πόνους τῆς Μάνας πειθαρχημένη 
πάντα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι ἡ Παναγία ἁγνή Κόρη καί πονεμένη Μάνα τοῦ Χριστοῦ ἀνέρχεται στούς οὐρα-
νούς «τιμιωτέρα καί ἐνδοξοτέρα τῶν ἄνω στρατευμάτων». Ἀλλά μένει καί στή γῆ σύμβολο 
τῆς Ἁγνότητας καί τῆς ἁγίας Μητρότητας, νά παρηγορεῖ τόν ἀνθρώπινο πόνο.

Κάποτε σέ ἐπίσκεψή μου στήν Πινακοθήκη τοῦ Ζαγκόρσκυ (Μόσχα), εἶδα ἕναν 
πίνακα πού μέ συγκλόνισε πολύ. Ἕνας ἄνθρωπος εἶχε κρεμάσει στό στῆθος του  ἕνα 
φέρετρο καί στεκότανε μπροστά σ’ἕνα μεγάλο Σταυρωμένο. Ρώτησα τόν συνοδό μου 
Ἐπίσκοπο καί πῆρα τήν ἀπάντηση ὅτι, ὁ ἄνθρωπος μέ τό φέρετρο στό στῆθος εἶναι ὁ 
μεγάλος Ρῶσος ποιητής Γκόγκολ, πού παρουσιάζει στό Χριστό τόν πόνο τῆς Ρωσίας.

Κάθε Δεκαπενταύγουστο ἀκούοντας τήν παράκληση τῆς Παναγίας ἔτσι βλέπω καί 
’γώ τή Μάνα τοῦ Χριστοῦ: Νά βαστᾶ στήν ποδιά της τόν πόνο τῆς ἀνθρωπότητας καί νά 
ἱκετεύει τόν Υἱόν της νά σπλαχνίζεται τούς ἁμαρτωλούς καί τούς πονεμένους.

«Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά 
καί ἀδικουμένων προστάτις
και πενομένων τροφή
ξένων τε παράκλησις 
καί βακτηρία τυφλῶν
ἀσθενούντων ἐπίσκεψις 
καταπονουμένων σκέπη καί ἀντίληψις 
καί ὀρφανῶν βοηθός
Μήτηρ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου
σύ ὑπάρχεις Ἄχραντε σπεῦσον, 
δυσωποῦμεν ρύσασθαι τούς δούλους σου...».

Ἀπό τό Βιβλίο: «Ἀπό τίς ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας». Κίσαμος 2000 
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έ πολλή τιμή καί ἀγάπη ἡ 
ἐκκλησία προέπεμψε στό οὐρά-
νιο θυσιαστήριο τόν σεβαστόν 
ἡγούμενο τὴς Ἱερᾶς Μονῆς Γω-
νιᾶς, Πανοσιώτατον Ἀρχιμαν-

δρίτην π. Χρύσανθον Κελαϊδῆν.
Μέσα σέ κλῖμα κατανύξεως καί 

σιγκινήσεως ἐτελέσθη ἡ ἐξόδιος Ἀκο-
λουθία στό Καθολικόν τῆς Μονῆς 

προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου 
συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων (ἀδελφοῦ τῆς 
Μονῆς) κ. Εἰρηναίου, καί Κισάμου & 
Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου μέ πλειάδα ἱε-
ρέων ἀπό διάφορα διαμερίσματα τῆς 
Κρήτης.

Ὁ μεταταστάς καθηγούμενος π. 
Χρύσανθος, εἰσῆλθε στό Μοναστῆρι τό 
1957 καί τό διακόνησε πιστά, ἐνεργά 
καί ἀφοσιωμένα ἐπί πενῆντα ἔτη, ἡ δέ 
τοπική Ἐκκλησία, ἐκτός ἀπό ἐφημερι-
ακά καθήκοντα, τοῦ εἶχε ἀναθέσει καί 
ἀρχιερατική ἐπιτροπεία καί διακονία 
σέ ἱδρύματά της. Ἦταν μεθοδικός, με-
τρημένος καί οὐσιαστικός καί ἔτρεχε 
σέ χαρές καί λύπες πάντα εὐδιάθετος.

Εἶχα τήν χαρά νά μοιρασθῶ μαζί 
του, καί μαζί μέ τούς λοιπούς ἀδελ-
φούς τῆς Μονῆς, τήν ταπεινήν διακο-

Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Γ. Κελαϊδῆς
Ἡγούμενος Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Γωνιᾶς

«Πᾶσι γάρ ἀνθρώποις τό κοινόν τοῦ βίου 
ἐξέταξας χρέος, τοῦ ὅρου πληρωθέντος».

(Εὐχή  ἐξοδίου Ἀκολουθίας)

Μ
Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου 

Ἰγνατίου Χατζηνικολάου
Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου-

Ἱεροκήρυκος 
Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου
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νίαν μου στήν ἡγουμενία τῆς Μονῆς καί 
νά μέ διαδεχθεῖ. 

Παιδιόθεν φίλοι, συσπουδαστές  
καί συμπολίτες, μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά 
εἰσέλθομε στήν ἱερωσύνην καί νά συ-
νασκητεύσομε στό Μοναστήρι τῆς Γω-
νιᾶς λαβόντες τήν ἱερωσύνη ἀπό τόν 
ἴδιο καθοδηγητήν μας καί Ἐπίσκοπον, 
τόν Σεβασμιώτατον, νῦν τέως, Μητρο-
πολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Εἰρη-
ναῖον.

Καί ἐπέρασαν τά χρόνια καί ἦλθε 
ὁ κατά κόσμον χωρισμός καί ἡ μακαρία 
μετάστασίς του στά οὐράνια σκηνώ-
ματα «ἔνθα εὐφραινομένων ἡ κατοι-
κία». Ἔπειτα ἀπό πολλές τοῦ βίου καί 
τῆς σαρκός δοκιμασίες, ὁ σεβαστός 
μας π. Χρύσανθος δοκιμασθείς «ὡς 
χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ» (Σοφία Σολομ. 
3,6) ἠνδρώθῃ καί ἐκραταιώθῃ ἐν Κυρίῳ 
γενόμενος ὑπόδειγμα ὑπομονῆς καί 
ὑπακοῆς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Τό 
φιλάνθρωπο καί καλόκαρδο Ἀννουσά-
κειο Θεραπευτήριο Καστελλίου Κι-
σάμου ἄνοιξε διάπλατα τήν καρδιά 
καί τήν ἀγκαλιά του καί ἐπί ἕνα ἔτος 
τοῦ παρέσχε ὑποδειγματική καί ἀπα-
ράμιλλη ἀγάπη καί φροντίδα, πού ἄν 
ἔλλειπε, σίγουρα ὁ π. Χρύσανθος θά 
εἶχε ἀπό καιροῦ ἐκδημήσει. Σιγκινη-
τική ἡ ἀνύστακτος μέριμνα καί συ-
νεχῆς παρουσία, μέ ἁπλόχειρη ἀγάπη, 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. 
Ἀμφιλοχίου, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Θε-
ραπευτηρίου  Αἰδεσ. π. Ἀντωνίου Ἀρε-
τάκη καί  ἅπαντος τοῦ προσωπικοῦ. 
Ἡ τιμή  καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρός 
αὐτούς μεγάλη καί ὁμολογουμένη.

Ὁ σεβαστός μας. π. Χρύσανθος 
ἔφυγε μέ καθαρή τήν συνείδηση γιά τό 
ἔργο του καί τήν προσφορά του. Πάνω 
ἀπό ὅλα γνώστης καί ἐπιβραβευτής ὁ 
δίκαιος Κριτής, ὁ Ὁποῖος θά τοῦ ἀπο-
δώσει τόν τῆς δικαιοσύνης στέφανον 
κατά τήν πίστη καί ὁμολογία τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου «...λοιπόν ἀπόκειταί 
μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δί-
καιος Κριτής, οὐ μόνο δέ ἐμοί, ἀλλά 
καί πᾶσι τοῖς ἡγαπηκόσι τήν ἐπιφά-
νειαν αὐτοῦ» (Β΄ Τιμοθ. 4,8)

«Ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περι-
λειπόμενοι» (Α΄ Θεσσαλ. 4,16) ἄς προ-
σευχόμεθα γιά τήν ἐκείνου μακαρίαν 
ἀνάπαυση καί τήν λειτουργίαν του στό 
οὐράνιον θυσιαστήριον «καί ὥσπερ 
ἐπί γῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ σου λειτουρ-
γόν αὐτόν κατέστησας, οὕτω καί ἐν τῷ 
οὐρανίῳ σου θυσιαστηρίῳ ἀνάδειξον, 
Κύριε».( Εὐχή ἐξοδίου Ἀκολουθίας).

Εὐχαριστοῦντες τόν σεβαστόν 
καί ἠγαπημένον π. Χρύσανθον γιά τήν 
μνείαν του ὑπέρ ἡμῶν στό ἐπίγειο θυ-
σιαστήριο, τόν παρακαλοῦμε καί γιά 
τό ἐπουράνιο.
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ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕ ΙΟΝ

ΠΟΛΙΤ ΙΣΤ Ι ΚΟΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΝ
μαντικῆς μέ κάθε πρόσφορο μέσο ἐπικοινω-
νίας καί μορφώσεως ὅπως ἡ τηλεόραση, τό 
διαδίκυτο, οἱ ἐκδόσεις βιβλίων καί ἐντύπων, 
ἡ προαγωγή καί μετάδοση δεδομένων σέ ψη-
φιακή μορφή (φωτογραφιῶν, cd, dvd, κ.ἄ.), οἱ 
ἐκδόσεις συστημάτων πολυμέσων, ἡ ὀργάνω-
ση ἐκπαιδευτικῶν καί ἐπιστημονικῶν σεμινα-
ρίων, συνεδρίων κ.ἄ.
3. Ἡ σπουδή καί προβολή τῆς Ὀρθοδόξου 
Παραδόσεως ὡς καί ἡ προετοιμασία τῆς το-
πικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά τό μέλλον, 
ἐν ὄψει τῆς νέας πραγματικότητας πού δια-
μορφώνεται, ὑπό τό πρίσμα τῶν νέων κοινω-
νικῶν, οἰκονομικῶν καί πολιτισμικῶν δεδομέ-
νων πού συντελοῦνται μέ τίς μεταναστεύσεις 
καί μετακινήσεις πληθυσμῶν καί τήν, ὡς ἐκ 
τούτου, ἀλληλοπεριχώρηση τῶν πολιτισμῶν.
4. Ἡ ἐκμάθηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν 
ὡς καί ἡ μελέτη, ἡ καταγραφή καί ἡ προβολή 
τῆς λαϊκῆς καί τοπικῆς παράδοσης καί πολι-
τιστικῆς κληρονομιᾶς (κρητική - βυζαντινή 
μουσική, κέντημα, χειροτεχνία, ἁγιογραφία 
κ.ἄ.).
Καλεῖ ὅλους τούς νέους ἀνθρώπους καί ὅσους 
ἄλλους τό ἐπιθυμοῦν, νά στηρίξουν τήν προ-
σπάθειά του καί νά στελεχώσουν τίς δράσεις 
του, οἱ ὁποῖες μέ συντομία ἀναφέρονται στή 
συνέχεια, ὅπως ὑπάρχουν καταγεγραμμένες 
στό καταστατικό του, καί ὅπως ἔχουν ξεκινή-
σει, πολλές ἀπό αὐτές, νά λειτουργοῦν.

Ἐδῶ θά πρέπει μέ ἰδιαίτερη ὑπερηφάνεια καί 
αἰσιοδοξία νά ἀναφερθοῦμε πρωταρχικά στό 
Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο, 
ὄντας ἀναγνωρισμένο ἀπό τό κράτος καί 
ἔχοντας δώσει στά χρόνια λειτουργίας του 
πλειάδα ἐμπείρων καί πιστοποιημένων ὀργα-
νοπαιχτῶν, ἔχει βρεῖ πλέον τόν δικό του πολι-
τισμένο χῶρο λειτουργίας.
Στό Ὠδεῖο παραδίδονται μαθήματα Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς καί Μουσικῆς Προπαιδείας. 
Λειτουργοῦν Σχολές:
Πιάνου, κλασικοῦ Βιολιοῦ καί κλασικῆς Κι-
θάρας, Μπουζουκιοῦ, Ἁρμονίου, ἠλεκτικῆς 
Κιθάρας, Ντράμς.

Τό Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο 
εἶναι ἕνα πολυδύναμο καί περικαλλές νεόδμη-
το κτίριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί 
Σελίνου, τοῦ ὁποίου τά ἐγκαίνια τέλεσε ἡ Α.Θ. 
Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαῖος στίς 4 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. Εὑρίσκε-
ται στό κέντρο τῆς πόλεως Κισάμου, ἀνάμεσα 
στό οἴκημα τοῦ Ἐπισκοπείου καί στό Φαλδάμειο 
οἴκημα, τό ὁποῖο, ὡς γνωστόν, στεγάζει τίς διοι-
κητικές ὑπηρεσίες (Γραφεῖα) τῆς Μητροπόλεως.
Τό Τσατσαρωνάκειο πολύκεντρο χτίστηκε σχε-
δόν ἐξ ὁλοκλήρου μέ χορηγίες τῆς γνωστῆς 
οἰκογένειας ἀπό τόν Πλάτανο Κισάμου Νι-
κολάου Τσατσαρωνάκη, γι’ αὐτό καί φέρει τό 
ὄνομά της. Διοικεῖται ἀπό 8μελές Συμβούλιο μέ 
Πρόεδρο τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Κισάμου 
καί Σελίνου καί γιά τήν ὥρα διαθέτει θέση μόνι-
μου γραμματέως.
Ἀποτελεῖται ἀπό ἄνετους χώρους, συνολικῆς 
ἔκτασης 2.300 τ.μ., καί προσφέρει ἕνα ὄμορ-
φο καί πολιτισμένο περιβάλλον στούς χώρους 
δράσης του.
Τό Κέντρο αὐτό ἀπευθύνεται κυρίως στούς 
νέους ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς μας, καί στούς 
σκοπούς του ἐντάσσονται:

1. Ἡ μελέτη, ἑρμηνεία καί ἀντιμετώπιση τῶν 
ποιμαντικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί κοινωνικῶν 
προβλημάτων ἰδιαιτέρως τῶν νέων ἀνθρώπων 
καί τοῦ συγχρόνου κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, 
ὅπως ἡ πολυπολιτισμικότητα, ὑπό τό πρίσμα 
τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῆς παραδόσε-
ως τοῦ Γένους μας, ὡς καί τῆς πολιτιστικῆς μας 
κληρονομιᾶς.
2. Ἡ ἄσκηση σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ποι-
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Παραδίδονται ἐπίσης μαθήματα γιά τά παραδοσιακά μας ὄργανα: 
Βιολιοῦ, Λύρας καί Λαούτου.
Τό Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπευθύνεται ἀκόμη στούς φίλους τῆς 
χορωδίας καλώντας τους νά συμμετέχουν: στήν Παιδική χορωδία (γιά 
παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ), στήν Νεανική (γιά νέους Γυμνασίου - Λυκείου), 
στήν Ἔντεχνη καί στήν Βυζαντινή (γιά μικρούς καί μεγάλους).
Στό Πολύκεντρο ὑπάρχουν ἄνετες αἴθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες 
γιά φιλοξενία Νεανικῶν Συνάξεων, ἀλλά καί ἐκμάθηση Ἁγιογραφίας, 
Προγραμμάτων Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν (Η/Υ), καί Παραδοσι-
ακῶν Χορῶν. 
Ἄμεσα θά ξεκινήσει τή λειτουργία του καί τό Θεατρικό Ἐργαστήρι, 
ὅπως καί τό πολύτιμο γιά πολλούς μαθητές Κοινωνικό Φροντιστήριο, 
μέ ὑποστηρικτική διδασκαλία.
Ἐπιθυμώντας ἀκόμη νά προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σέ εὐαίσθητες 
καί εὐπαθεῖς ὁμάδες τῆς περιοχῆς μας, καί νά συμβάλει μέ κάθε δυνατό 
τρόπο στήν ἐπίλυση κοινωνικῶν δυσλειτουργειῶν, τό Τσατσαρωνάκειο 
Πολιτιστικό Πολύκεντρο παρέχει ἀξιόλογες ὑπηρεσίες στήν ὁμάδα γιά 
Ἄτομα Μ.Ε.Α., ἀλλά καί χρήσιμες συμβουλές ἀπό εἰδικούς καθηγητές 
στήν Σχολή Γονέων, πού πολύ σύντομα θά λειτουργήσουν, μέ σκοπό τήν 
ἐνημέρωση, τόν προβληματισμό, τήν βοήθεια καί ἐπίλυση ποικίλων θε-
μάτων.
Ἀφήσαμε γιά τό τέλος τήν ἀναφορά μας σέ ἕναν πραγματικά πρωτοπόρο 
βηματισμό τῆς ἐποχῆς μας, τήν ὕπαρξη δηλαδή καί λειτουργία στό Πο-
λιτιστικό αὐτό Κέντρο Διαδικτυακῆς Τηλεόρασης καί Διαδικτυακοῦ 
Ραδιοφώνου (τό ραδιόφωνο δέν εἶναι ἀκόμη στόν ἀέρα), μέ ἐκπομπές 
«φτιαγμένες» μέ ἐθελοντική ἐργασία ἐν πολλοῖς, ἀπό νέους καί νέες πού 
τό ἐπιθυμοῦν, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις καί ντοκυμαντέρ (www.imks.gr, 
ὀριζόντιο μενού: «ΚΙΒΩΤΟΣ TV», κάθετο μενού: κάτω ἀπό τήν «Ἐπιλο-
γή γλώσσας»).
Στόν ἰσόγειο ἐπίσης χῶρο τοῦ Πολυκέντρου ὑπάρχει πολυτελής Αἴθου-
σα χωριτικότητας 250 ἀνθρώπων, γιά σεμινάρια, διαλέξεις ἀλλά καί συ-
νεστιάσεις, διαθέτοντας τόν κατάλληλο ἐξοπλισμό, ἐνῶ στόν 1ο ὄροφο 
τοῦ κτιρίου στεγάζεται καί Ἐκθεσειακός Χῶρος, γιά φιλοξενία ἐκθέσε-
ων ποικίλου περιεχομένου.
Τό Τσατσρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο κατασκευάστηκε μέ πολ-
λήν ἀγωνία, ἀγάπη καί μεράκι. Καλοῦμε ὅλους σας νά τό γνωρίσετε, νά 
τό πλαισιώσετε, νά τό στηρίξετε ἀλλά καί νά τό σεβαστεῖτε.
Ἰδιαίτερα ἀπευθυνόμαστε στούς νέους τῶν Ἐπαρχιῶν μας, τῆς Κισάμου 
καί τοῦ Σελίνου, καί τούς καλοῦμε νά ἀξιοποιήσουν ἐποικοδομητικά τόν 
ἐλεύθερο χρόνο τους δημιουργώντας γέφυρες ἐπικοινωνίας καί ἀνα-
πτύσσοντας δράσεις, γιά τίς ὁποῖες μόνον ὑπερηφάνεια θά μποροῦν νά 
αἰσθάνονται. Σᾶς περιμένουμε ὅλους. 
Πληροφορίες: Ὑπεύθυνος κ. Ξανθουδάκης Ἀριστοτέλης, Τηλ.: 28220-
24184 (Ἀπογευματινές ὧρες).

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕ ΙΟΝ

ΠΟΛΙΤ ΙΣΤ Ι ΚΟΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΝ
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«Βλέπω δέ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντι-
στρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καί αἰχμαλωτίζο-
ντά με ἐν τῷ νόμω τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι τοῖς μέλεσί μου» 
(Ρωμ.ζ΄23).

Ὁ ἄνθρωπος πλασμένος ἀπό τόν δημιουργό του Θεό 
κατ’ εἰκόνα Του, ὀφείλει νά ἀγωνισθεῖ καί νά κατορθώ-
σει νά φθάσει πνευματικά στό καθ’ ὁμοίωση, δηλαδή 
στήν τελειότητα καί τήν ἁγιότητα. Ὀφείλει νά ἀντιπα-
ρατάξει τίς ὑγιεῖς δυνάμεις πού ὁ Θεός τοῦ δώρισε καί τό 
Ἅγιο Πνεῦμα αὐξάνει καί ἀνανεώνει συνεχῶς ἐντός του, 
μέ ὅλες ἐκεῖνες, πού ἀντιστρατευόμενες στό θεῖο θέλημα, 
τόν αἰχμαλωτίζουν καί τόν καθιστοῦν δοῦλο τῆς ἁμαρ-
τίας.        

Ὅταν ὁ Θεός ἐποίησε τά πάντα «καλά λίαν» (Γεν. 1, 
31), δέν ὑπῆρχε ἁμαρτία εἰς τόν κόσμο. Τά πάντα ἦταν 
ἤρεμα, ἡ γῆ ἦταν ἔξοχος κῆπος καί ὁ ἄνθρωπος ἀπολάμ-
βανε πλούσια τά δῶρα τοῦ Θεοῦ.  Ὅταν ὅμως οἱ πρωτό-
πλαστοι, ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὕα, εὐρισκόμενοι στήν παρα-
δείσια χαρά, ἐξαπατήθηκαν καί παρέβησαν τήν ἐντολή 
τοῦ δημιουργοῦ των Θεοῦ, τότε εἰσῆλθε ἡ ἁμαρτία ὡς 
κλέπτης, γιά νά συλλήσει, νά φονεύσει καί νά καταστρέ-
ψει τήν ψυχή των. Ἔκτοτε ὁ ἄνθρωπος πολιορκεῖται κυ-
ριολεκτικά ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἀπό τήν ἁμαρτία, 
ἡ ὁποία ποικιλοτρόπως ἐξευτελίζει καί θανατώνει τήν 
ὕπαρξή του χωρίς κἄν νά τό ἀντιλαμβάνεται. 

Ἡ ἁμαρτία κρέμεται συνεχῶς πάνω ἀπ’ τά κεφάλι  
του, φτερουγίζει γύρω του, ἐκτίνεται καθ’ ὅλη τήν διάρ-
κεια καί πορεία τῆς ζωῆς του, ἐμποτίζει τή σκέψη του, 
ἐπηρεάζει τούς παλμούς τῆς καρδιᾶς του, σύρει τή θέλη-
σή του ὑπό τό κράτος της καί δυστυχῶς δέν κατανοεῖ τί 
θανάσιμος ἐχθρός εἶναι γ’ αὐτόν. Ἀκόμα καί τά μικρά 
παιδιά,  πού ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται ἀθῶα καί ἄκα-
κα καί τά ὁποῖα ὁ Κύριος προβάλει λόγῳ τῆς ἀμεριμνησί-
ας, ἀφέλειας καί ἁπλότητάς των ὡς παραδείγματα πρός 
μίμηση, δέν εἶναι ἐντελῶς ἀπαλλαγμένα ἀπό τά σπέρμα-
τα τῆς κακίας καί τῆς πονηρίας.

Ὁ ἱερός Αὐγουστίνος ἀναφέρει μία σχετική εἰκό-
να πού τόν εἶχε καταπλήξει καί πολλάκις κάνει λόγο γι’ 
αὐτήν στίς ὁμιλίες του καί τά συγγράμματά του. «Εἶδα 
λέγει ἕνα μικρό παιδί νά βασανίζεται, διότι κατατρω-
γόταν ἀπό τή ζήλεια. Εἶχε γίνει κάτωχρο. Ἡ αἰτία; Διότι 
εἶδε ἕνα ἄλλο παιδί τῆς αὐτῆς ἡλικίας νά θηλάζει ἀπό 

Αἰχμάλωτος 
ὁ 

ἄνθρωπος 
ἀπό 
τήν 

ἁμαρτία

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη, 

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου
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τήν μάνα του. Δέν μποροῦσε βέβαια νά 
μιλήσει, παρατηροῦσε ὅμως  μέ ὀργίλα 
μάτια».

Ἡ ἁγία Γραφή, (Παλαιά Διαθήκη) 
μέ τόν θεόπνευστο λόγο τοῦ προφήτη 
καί βασιλιά Δαβίδ, ἔρχεται νά διασα-
φηνίσει τήν κληρονομικότητα  καί τήν 
κλίση τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν ἁμαρτία. 
Στόν περίφημο 50ό ψαλμό του, τόν ψαλ-
μό τῆς μετανοίας, ὁ Δαβίδ ὁμολογεῖ ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος συλλαμβάνεται, ἀλλά καί 
κυοφορεῖται ἀνάμεσα σέ ἀνομίες καί 
ἁμαρτίες τῶν γονέων του. «Ναί, φέρω 
κληρονομική τήν κλίση καί ροπή πρός 
τήν ἁμαρτία, γράφει. Διότι ἀνάμεσα σέ 
ἀνομίες καί παραβάσεις τοῦ νόμου συ-
νελήφθηκα καί κυοφορήθηκα ἀπό τήν 
μητέρα μου καί τελῶ ὑπό τό κράτος τῆς 
προπατορικῆς ἁμαρτίας».

 Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος 
ὑπογραμμίζει τήν ὕπαρξη τῆς πονηρῆς 
κλίσεως καί ροπῆς τοῦ ἀνθρώπου πρός 
τήν ἁμαρτία. «Καθένας ἐρεθίζεται καί 
σπρώχνεται στήν ἁμαρτία ἀπό τή δική 
του κακή ἐπιθυμία, πού τόν παρασύρει 
καί μέ τό δόλωμα τῆς ἡδονῆς τόν τραβᾶ. 
Ἔπειτα ἡ ἐπιθυμία του αὐτή, ἀφοῦ ὡς 
ἄλλη πονηρή γυναίκα συλλάβει μέ τήν 
παράνομη ἕνωσή της μέ τή θέληση τοῦ 
ἀνθρώπου, πού συγκατατίθεται σ’ αὐτή, 
γεννᾶ ἁμαρτωλές πράξεις, ἡ δέ ἁμαρτία, 
ὅταν καταστεῖ πλήρης καί κυριεύσει τήν 
ψυχή, γεννᾶ τόν θάνατο». «Τά ὀψώνια 
τῆς ἁμαρτίας θάνατος», τονίζει χαρα-
κτηριστικά ἡ Γραφή καί οἱ θεῖοι Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ναί ἀδελφοί μου! Ἁμαρτία ἀμετα-
νόητος ἴσον θάνατος. Θάνατος πνευμα-
τικός, δηλαδή χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τό Θεό ἀλλά καί  φυσικός, σωματι-
κός, ἀφοῦ αὐτή γίνεται ἀφορμή καί αἰτία 
ὁ ἄνθρωπος νά τραυματίζει τή ζωή του, 
ἤ καί νά τή χάνει χωρίς λόγο. Θάνατος! 
Ἀφοῦ ἡ  πονηρή αὐτή Ἰεζάβελ, μέ πολύ 
μαστοριά καί τέχνη τυλίγει στά δίχτυα 
της τόν ἄνθρωπο, τόν ἄνδρα καί τή γυ-
ναίκα, τόν νέο μά καί γέροντα, τόν παί-

ζει στά δάκτυλά της, τόν κατρακυλᾶ στό 
βόρβορο τῆς ἀσωτίας, τόν ἐξευτελίζει, 
τόν καταντᾶ ράκος καί κουρέλι καί τε-
λικά τοῦ δίνει εἰσιτήριο γιά τό φρενοκο-
μεῖο, γιά τό ἄσυλο, γιά τόν οἶκο ἀνοχῆς. 
Γι’ αὐτό οἱ θεῖοι Πατέρες  μας, οἱ ὁποῖοι 
φιλοσόφησαν πάνω στό θέμα, φοβήθη-
καν καί μίσησαν τήν ἁμαρτία ὅσο τίποτε 
ἄλλο στό κόσμο αὐτό. «Φεύγετε ἀπό τήν 
ἁμαρτίαν ὡς ἀπό ὄφεως», μᾶς συμβου-
λεύουν, μᾶς προτρέπουν καί μᾶς παρα-
κινοῦν. 

Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ὑποκύπτει 
καθημερινά στήν ἁμαρτία καί μέ κα-
ταπληκτική προθυμία τήν ὑπηρετεῖ, 
ἐκεῖνος πού δέν προσπαθεῖ νά ἀπαλλα-
γεῖ ἀπ’ αὐτήν ἀλλά τήν προάγει καί γίνε-
ται κράχτης της, ἐκεῖνος πού παραδίδει 
τά ἀθλιότερα καί αἰσχρότερα μαθήμα-
τα στήν κοινωνία, ἐκεῖνος εἶναι λοιμός, 
εἶναι φθίσις καί ζεῖ τήν ζωή του μέσα 
στήν τραγικότητα τοῦ ἁμαρτωλοῦ.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, 
ξεδιπλώνει μπροστά μας τήν τραγικότη-
τα τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος 
ὑποκύπτει καί ὑποδουλώνεται στήν 
ἁμαρτία. «Ἄν καί παραδέχεται ὁ ἄνθρω-
πος τήν ὀρθότητα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, 
γράφει, αἰχμαλωτίζεται στήν ἁμαρτία. 
Ὅμως ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἐναντιοῦται καί 
μάχεται σέ ὅσα ὁ νοῦς του καί ἡ συνεί-
δησή του ἀναγνωρίζουν ὡς νόμο ὀρθό. 
Ἄν αὐτός συνεχίσει καί ὑπακούει τήν 
θέληση καί συνείδησή του καί δέν προ-
σπαθήσει νά ξεκολλήσει ἀπ’ αὐτή, τότε 
γίνεται αἰχμάλωτος τῆς ἁμαρτίας, πού 
κυριαρχεῖ στά μέλη του». Τότε ὅλα τά 
μέλη τοῦ σώματός του μέ καταπληκτική 
προθυμία σπεύδουν νά ἐξυπηρετήσουν 
τό κακό.  Τό κακό σκέπτεται, τό κακό 
ἐργάζεται, αὐτό προάγει  καί διαδίδει. 
Τό κακό τόν συμβουλεύει, σαγηνεύει 
τόν ψυχικό του κόσμο, τόν ὁδηγεῖ στούς 
εὐρύχωρους καί ὀλέθριους δρόμους τῆς 
ἀσωτίας, αὐτό καταστρέφει τήν ζωή του 
καί κάνει τό τέλος του τραγικό.
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ἶναι γνωστό σέ ὅλους μας ἀπό 
τήν Γεωγραφία, ὅτι ἡ κορυφή 
τοῦ κόσμου εἶναι τό Ἔβερεστ 
στήν Ἀσία. Αὐτό ὑπαγορεύει ἡ 
κοσμική γνώση. Ὑπάρχει ὅμως 

καί μία ἄλλη «Γεωγραφία», ἡ γεωγρα-
φία τῆς καρδιᾶς καί τῆς πίστης. Αὐτή ἡ 
γεωγραφία μᾶς σιγουρεύει στήν ψυχή, 
ὅτι ἡ κορυφή τοῦ κόσμου δέν εἶναι τό 
Ἔβερεστ, ἀλλά ἕνας λόφος τῆς Ἱερουσα-
λήμ. Ὁ λόφος ἐκεῖνος, στήν κορυφή τοῦ 
ὁποίου ἔγινε ἡ μεγαλύτερη μάχη στήν 
ἱστορία, ὁ λόφος πάνω στόν ὁποῖο ὁ βα-
σιλιάς τοῦ κόσμου, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ 
Θεοῦ, ὁ βλαστός τῆς Παρθένου, ὁ ἄρχο-
ντας τοῦ φωτός, πολέμησε τόν τύραννο 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀφοῦ πολέμησε 
τόν διάβολο στόν Γολγοθᾶ - αὐτός εἶναι 
ὁ περιώνυμος λόφος τῆς Ἱερουσαλήμ - 
τόν κατανίκησε. Τό ὅπλο τοῦ Χριστοῦ 
στόν πόλεμο κατά τοῦ σατανᾶ ἦταν καί 
εἶναι ἕνα, ὁ Σταυρός. Ἐπάνω στό σταυ-
ρό λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος, ὁ Χριστός κρέμασε ὅλα τό ὅπλα τοῦ 
σατανᾶ, μέ τά ὁποῖα αὐτός ταλαιπωρεῖ 
ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, τό θάνατο καί τήν 
κατάρα, τά κρέμασε ψηλά στό Σταυρό 
ὡς τά τρόπαια τῆς νίκης του, γιά νά τά 
βλέπουν οἱ ἄγγελοι καί νά δοξολογοῦν, 
νά τά βλέπουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι καί 
νά χαιρόμεθα ἐν ἀγαλλιάσει, καί κυρίως 
νά τά βλέπουν οἱ νικημένοι καί ντροπια-

σμένοι δαίμονες καί νά φρίττουν. Κατα-
νικήθηκε ὁ θάνατος καί ἐξαφανίστηκε. 
«Ποῦ εἶναι θάνατε ἡ νίκη σου; Ποῦ εἶναι 
Ἅδη τό κεντρί σου;» ἀναφωνεῖ ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος. Πράγματι, γιά μᾶς τούς 
πιστούς χριστιανούς ὁ θάνατος δέν ἔχει 
δύναμη, κάνουμε τό σταυρό μας καί ἀμέ-
σως παίρνουμε δύναμη, νικᾶμε τή θλίψη 
πού προέρχεται ἀπό τήν ἀπώλεια τῶν 
δικῶν μας ἀνθρώπων. Γεμίζουμε μέ πί-
στη, δύναμη καί ἐλπίδα στήν ἀνάσταση. 
Ἄλλωστε ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, εἶναι 
τό ξίφος μέ τό ὁποῖο ὁ Χριστός κατατρό-
πωσε τόν σατανᾶ, ὁ ὁποῖος σπέρνει τό 
θάνατο καί κυρίως τόν πνευματικό θά-
νατο, δηλαδή τήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς μας 
πού προέρχεται ἀπό τήν ἁμαρτία.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Σέρ Ἔντουντ 
Χίλαρι, ὁ ὁποῖος κατέκτησε τήν κορυφή 
τοῦ κόσμου, τό Ἔβερεστ, ἀπέκτησε πολύ 
κοσμική δόξα. Ὅμως τήν ἄλλη κορυφή, 
τήν κορυφή τῆς καρδιᾶς καί τῶν θεο-
φιλῶν πνευματικῶν ἀγώνων, τόν προσω-
πικό τους Γολγοθᾶ, τόν ἀνεβαίνουν κάθε 
μέρα, μέ ἐγκαρτέρηση καί πίστη, ἀμέτρη-
τοι ὀρειβάτες τῆς ζωῆς, συνειδητοί ἀγω-
νιστές χριστιανοί. Σ’ αὐτούς ἀνήκει ἄλλη 
δόξα, πού μόνο ὁ στεφανοδότης Χριστός 
ξέρει νά δίνει. Δόξα οὐράνια καί αἰώνια, 
δόξα πού δέν τήν πειράζει ὁ χρόνος, τή 
δόξα τοῦ Παραδείσου.   

Κάθε μέρα ἀμέτρητες ψυχές δέ-
χονται τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ νά 

Στήν κορυφ
ή τοῦ κόσ

μου

Τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου
Στυλιανοῦ Τζινευράκη

Θεολόγου - Ἱεροκήρυκος 
τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου 

Ε
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ἀκολουθήσουν τό παράδειγμά του καί 
ὁπλίζονται μέ τό Σταυρό γιά νά πολεμή-
σουν στίς μάχες τῆς ζωῆς. Μέ τό Σταυρό 
ὁπλίζεται ἡ πενθισμένη μάνα καί νικᾶ 
τόν πειρασμό τῆς ἀπελπισίας. Μέ τό 
Σταυρό ἁρματώνεται ἡ χριστιανική οἰκο-
γένεια καί τόν κάνει ἀσπίδα νά φυλάξει 
τά παιδιά της ἀπό τίς σειρῆνες τοῦ πο-
νηροῦ κόσμου, νά μήν ξεστρατίσουν. Μέ 
τό Σταυρό φυλάγονται τά ζευγάρια γιά 
νά πολεμήσουν στόν ἀγώνα τῆς συζυγί-
ας καί νά φυλάξουν τό γάμο τους, μέ τό  
Σταυρό θωρακίζεται ὁ φρόνιμος νέος γιά 
νά μήν παρασυρθεῖ ἀπό τήν ἀκολασία 
τῆς ἐποχῆς, μέ τό Σταυρό διώχνει ὁ τίμι-
ος δουλευτής τόν πειρασμό τήν φιλαργυ-
ρίας καί τῆς πλεονεξίας. 

Καί στό τέλος ὅλες αὐτές οἱ θεοφι-
λεῖς ψυχές, ἀφοῦ ἐπιμείνουν στόν ἀγώνα, 
φτάνουν στήν κορυφή. Ὁ Σταυρός τους, 
ἀντίγραφο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 
εἶναι τό ὅπλο τους μά καί τό τρόπαιό 
τους, μ’ αὐτό πολέμησαν στή ζωή τους 
καί κατέκτησαν ψηλές κορφές ἀρετῆς 
καί τελειότητος.

Μία ἄνοδος - ἀνηφόρα - εἶναι ἡ ζωή 
σ’ ἕνα Γολγοθᾶ. Δέν πρέπει ὅμως νά ξε-
χνοῦμε ὅτι ὁδηγεῖ σέ μία κορυφή, καί 
ὅποιος φτάσει σ’ αὐτήν τήν κορυφή εἶναι 
νικητής μαζί μέ τό Χριστό. Ὁ Χριστός δέ 
μᾶς ἀφήνει μόνους σ’ αὐτή τήν ἀνηφόρα. 
Μᾶς δίνει ἀποκούμπι, τόν Τίμιο καί Παν-
σεβάσμιο Σταυρό. Καί ὁ Σταυρός βοηθᾶ, 
γιατί κλείνει ὅλο τό νόημα τοῦ Χριστια-
νισμοῦ, τήν ὑπομονή καί τήν θυσία.

Ἀγαπητοί χριστιανοί, ὁ Ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς συμβουλεύει: 
«Πάντα νά ἔχεις τό Σταυρό μπροστά 
στά μάτια σου λαμπερό καί θά περνᾶς 
τό χρόνο σου καθαρός ἀπό ἁμαρτίες». 

Ἀγαπητοί χριστιανοί, μέ τό Σταυρό 
γιά ὅπλο κάθε μέρα ἕνα βῆμα πιό ψηλά 
πρός τήν κορυφή τῆς ἀρετῆς, τήν «κορυ-
φή τοῦ κόσμου».

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ

Οἱ ἄτεκνοι καί γηραλαῖοι γονεῖς τῆς 
Θεοτόκου λαμβάνουν μεγίστη χαρά 
γιά τή γέννησή της στή δύση τῆς ζωῆς 
τους. Ἡ Παναγία εἶχε μεγάλη μυστική 
χαρά κατά τόν εὐαγγελισμό καί τή γέν-
νηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Χαρά τή 
γεμίζουν τά θαύματα τοῦ Υἱοῦ της, ἡ 
Ἀνάσταση καί ἡ Ἀνάληψη. Εἶχε χαρά 
καί ἔδινε χαρά γιατί ἦταν καθαρή, σε-
μνή, ταπεινή καί ὑπάκουη. Δέν ἔκανε 
τοῦ κεφαλιοῦ της, δέν ξεθάρρευε, δέν 
ὑποκρινόταν, δέν φώναζε καί ἀπει-
λοῦσε. Μοίραζε ὡραία καί καλή χαρά 
μέ τόν ἅγιο τρόπο της.

Ἡ Παναγία εἰκονίζεται συνήθως ἔχο-
ντας σφιχτά στήν ἀγκαλιά της τόν Χρι-
στό, τήν πηγή τῆς χαρᾶς της. Ἕνα ἀπό 
τά πολλά της προσωνύμια, τά πολύ 
χαρακτηριστικά καί χαριτωμένα, εἶναι 
«ἡ πάντων χαρά». Δίνει χαρά σέ ὅσους 
Τῆς τή ζητοῦν Οἱ ἄχαροι καιροί μας 
ἔχουν ἰδιαίτερα μεγάλη τήν ἀνάγκη τῆς 
χαρᾶς. Οἱ ἄνθρωποι  ἀπογοητευμένοι 
ἔχουν χάσει τό θάρρος, τό κουράγιο, 
τήν ἐλπίδα καί τή σωστική χαρά. Με-
ρικές φορές ψάχνουν τή χαρά σέ τό-
πους πού δέν πρόκειται νά τή βροῦν 
καί γυρίζουν σπίτια τους πιό δυστυχι-
σμένοι. Ἡ χαρά εἶναι ἕνας τῶν καρπῶν 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. 

Εὔχομαι καί προσεύχομαι στήν Πά-
ντων χαρά Παναγία τήν οὐσιαστική 
σύνδεση, ἰδιαίτερα τῶν νέων μας, μέ 
τήν πραγματική χάρη καί χαρά  καί 
ὄχι μέ τά πικρά ὑποκατάστατά της. Ὁ 
Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγειορείτης ἔλεγε:  
«Ἔχω τόση χαρά πού δέν ξέρω τί νά 
τήν κάνω». Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθω-
νίτης προσευχόμενος ἔλεγε: «Θεέ μου 
μή μοῦ δώσεις ἄλλη χαρά, γιατί θά 
σπάσει ἡ καρδιά μου...».

Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως 
Ἁγιορείτου
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Τοῦ κ. Γεωργίου Καμβυσέλλη,
συγγραφέως

Κι ἦρθε 
ὁ ποιμένας 
ὁ καλός 

λλοι πήρανε προσκλήσεις κι ἄλλοι 
διαβάσανε στίς ἐφημερίδες τούτη τήν 
εἴδηση, παραίτησαν δουλειές, ἀγάπες, 
μίση, συμφέροντα καί μικροκακίες καί 
κινήσανε μέ τά καλά, τά παστρικά τους 

τά ροῦχα. 
Μαζεύτηκαν γραμματισμένοι, ἀγράμματοι 

καί γραμματιζούμενοι, νά πάρουν θέλανε μιά 
καλή θέση στά πρῶτα καθίσματα, ποιός τάχα εἶναι 
ἀνώτερος καί ποιός κατώτερος ἤ παρακατιανός, ὁ 
εἷς νά παραγκωνίσει τόν ἄλλο, σπάγανε χαμόγελο 
στό φακό, πετάγανε καί κουβέντες πέρα - δῶθε 
ὅλο εὐγένεια πού ἁπαλύνει τά ὀδυνηρά χτυπήμα-
τα σάν τά λάστιχα πλευρικά τίς ψαρόβαρκες, και 
περιμένανε.

Θωρούσανε τούς ὁμιλητές, σοφούς καί σο-
φότερους, ἀρχιερεῖς καί λαϊκούς, ὅλοι καθώς πρέ-
πει καί σωστοί στά λεγόμενά τους πού μεστά μας 
προετοιμάζανε γιά τά μελλούμενα, εἴπανε γιά τόν 
ἅγιο Γέροντά μας, τόν Εἰρηναῖο τό Γαλανάκη, τόν 
ἁπλό ποιμένα μέ τό ἔργο τό πολυσχιδές, τό πρω-
τάκουστο, πού ἐπέδρασε ὄχι σέ μιά μικρή ὁμάδα 
κι οὔτε γιά ἕνα λιανοδιάστημα, μά στήν εὐρύτερη 
κοινωνία διαχρονικά, κι ἔβλεπες τό ἀκροατήριο 
νά ξεχνάει τά ποταπά, ποιός πρῶτος καί ποιός τε-
λευταῖος, καί νά σκέφτεται τόν Παππού ὅλης μας 
τῆς Κρήτης, τόν τιμώμενο, ὅπως κάθε χρόνο τέτοια 
μέρα. 

Γύρισε ὁ τροχός τῆς σύναξης ἐτούτης, βλέ-
παμε τούς Μητροπολίτες μας, τόν κατάδικό μας 
πού σηκώνει ἐπάξια στούς ὤμους του τό βάρος 
τῆς διαδοχῆς τό δυσβάσταχτο ἑνός ὀγκόλιθου 
τῆς Ὀρθοδοξίας τόν Ἀμφιλόχιο, βλέπαμε τόν 
Μητροπολίτη Λάμπης καί Σφακίων Εἰρηναῖο κι 
ἕναν ἀκόμα ἁπλό καί σεμνό μεγάλο ἱεράρχη, τόν 
προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης Ἀρχιε-
πίσκοπο Εἰρηναῖο μέ ἁπλό ράσο καί σταυρό, μέ 
γαλήνιο, ἀφοπλιστικό βλέμμα λές κι ἦταν ὁ πιό 
ἀσήμαντος κεῖ μέσα κι ἄς εἶναι δυσθεώρητο τό φι-
λανθρωπικό, κοινωνικό κι ἐκπολιτιστικό ἔργο πού 
ἔχει καμωμένο, γιατί «ὅποιος ἔχει ἀξία, προβολή 
δέν τοῦ χρειάζεται», πιστεύει καί πράττει. 

Α
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Κι ἦρθε ἡ ἄλλη, ἡ μεγάλη στιγμή πού 
ὅλοι περιμέναμε χωρίς νά εἴμαστε σίγουροι 
γιατί, πού οἱ ἄξιοι συγχαρητηρίων ἰθύνοντες 
τῆς Ἕνωσης γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ἔργου τοῦ 
Γέροντα Εἰρηναίου Γαλανάκη καλέσανε στό 
βῆμα, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων καί πάσης 
Ἀλβανίας Ἀναστάσιο πού θά βραβεύανε γιά 
τήν προσφορά του στήν Ὀρθοδοξία καί τόν 
Ἑλληνισμό. 

Αὐθόρμητο, παρατεταμένο καί θερμό 
τό χειροκρότημα ὅλων μας, χιλιάδες κό-
σμος μέσα κι ὄξω ἀπ’ τή μεγάλη αἴθουσα 
τοῦ νεόδμητου θαυμάσιου πολυκέντρου τῆς 
Μητρόπολης, πού δίκαια ὀνομάστηκε Τσα-
τσαρωνάκειο μιά κι ὁ ἐξαίρετος συμπολίτης 
μας ἀντί νά κάνει σωρό ὄζοντα τά λεφτά πού 
τίμια ἀπέκτησε, τά διέθεσε γιά τή δημιουρ-
γία τούτης τῆς πολιτισμικῆς κοιτίδας καί τοῦ 
ἁρμόζουν πολλά συγχαρητήρια κι εὐλογία 
Θεοῦ. 

Κι ἀνάμεσα σέ μάτια χιλιάδες περίεργα 
ξεχώριζε τό βλέμμα τό λαμπερό μά ἤρεμο 
τοῦ Μεγάλου Ποιμενάρχη τοῦ Μακαριώτα-
του Πατριάρχη Ἀλβανίας Ἀναστάσιου, νά 
στρέφετε πρός ὅλους ἐμᾶς κι ἕνα κῦμα ἀγά-
πης ξέσπασε ἄξαφνα, μία ἁπλότητα, σεμνό-
τητα κι ἁγιοσύνη μᾶς ἀγκάλιασε κι ἀκτινο-
βολοῦσε ὥς τό ὑπερπέραν, ὅταν ἀνέβηκε στό 
βῆμα καί μίλησε μέ πολύ σοφία γιά τήν κρίση 
τήν οἰκονομική καί τό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. 
Εἶναι ἀπό τούς γιγάντιους ἡγέτες πού γεν-
νιοῦνται ἕνας κάθε ἑκατό χρόνια. Μέ τό πού 
ἀνοίγει τό στόμα του σέ κατακτᾶ, σέ ἀφοπλί-
ζει. Μιλοῦσε πότε σιγανά καί πότε δυνατά, 
ὡς ξέρει ἕνας δεινός ρήτορας, ἕνας ἡγέτης 
πού τρέχουν πίσω του ἑκατομμύρια ἄνθρω-
ποι ἕτοιμοι νά πέσουν στό γκρεμό ἄν τούς 
τό ζητήσει. Μιλοῦσε καί νιώθαμε σάν τούς 
ἰθαγενεῖς τότε πού ξεκινοῦσε τίς ὁμιλίες του 
στή μαύρη Ἤπειρο νά μεταμορφωνόμαστε 
σέ ἄβουλο μά παθιασμένο ὄχλο ἕτοιμο νά 
ἀναφωνήσουμε αὐτό πού ὁ ἴδιος μας εἶπε: 

«Ἀγαπᾶμε, ἄρα ὑπάρχουμε» κι ὄχι ψωνίζου-
με, ἀδικοῦμε, μισοῦμε καί σκοτώνουμε γιά 
νά ὑπάρχουμε, πού πάει νά γενικευτεῖ στή 
σημερινή διεφθαρμένη μας κοινωνία. 

Δέ θέλαμε νά φύγουμε. 
«Τελικά ἔχετε πολλή ὑπομονή», μᾶς 

εἶπε, γιά νά εἰσπράξει ἕνα παρατεταμένο 
χειροκρότημα πού μετουσιώθηκε σέ μιά 
εὐχή: 

«Ὁ Θεός νά τοῦ δίνει ὑγεία νά συνεχί-
σει τό σπουδαῖο του ἔργο», ὅταν κλείνοντας 
τήν ὁμιλία του μᾶς κάλεσε, 

«Κάνετε καμιά προσευχή καί γιά μᾶς». 
Τέλειωσε ἡ βραδιά, ὅλοι ἀποχωρή-

σανε κουρασμένοι, κι ὁλομόνος, στάθηκε 
ὄρθιος σέ μιά γωνιά τῆς αἴθουσας, ἀπτόητος 
ἀπό τήν ἀφόρητη ζέστη καί τόν κάματο τῆς 
τρανῆς ἐτούτης μέρας καί χιλιάδες πιστοί, 
γιατί ὅλοι πιστοί γινήκαμε, φιλήσαμε τό χέρι 
του χωρίς νά δείξει ἴχνη κόπωσης κι ἔχοντας 
χαμόγελο καί κάτι νά πεῖ στόν καθένα. 

Ἔτσι θά ἦταν οἱ μεγάλοι ἐπαναστάτες 
πού ἀλλάξανε τόν κόσμο, ἔτσι κι ὁ Θεάν-
θρωπος, σκεφτόμουνα κι ἔτρεμα μπροστά 
στό μεγαλεῖο αὐτοῦ τοῦ σεμνοῦ ὑπεράνθρω-
που.
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Ἑορτὴ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου 
καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέου, ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας μετεῖχε στὴν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμί-
του, στὴν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στὸ 
Ἀρκαλοχώρι, ἑορτὴ κατὰ τὴν ὁποία ἄγει 
τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ὁ Οἰκεῖος Ἐπί-
σκοπος. Στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουρ-
γία ἔλαβαν μέρος Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης καὶ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρεί-
ας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης 
Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου. Ἐκπρόσωποι τῆς 
Πολιτείας, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, 
Φορεῖς καὶ πλῆθος κόσμου μετεῖχαν στὴν 
Θεία Λειτουργία, προσῆλθαν νὰ λάβουν 
τὴν εὐχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου καὶ νὰ εὐχη-
θοῦν στὸν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπό τους, Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου, 
Καστελλίου καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέα. 

Κάλεσμα Ἀφύπνισης

Τὸ τελευταῖο διάστημα στὶς θάλασσες τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς τραγικὰ γεγονότα 
πνιγμοῦ συνανθρώπων μας, καὶ μάλιστα 
νέων παιδιῶν,  προκαλοῦν πόνο καὶ ὀδύνη. 
Μία ἀπὸ τὶς αἰτίες αὐτῆς τῆς τραγωδίας 
εἶναι καὶ ἡ ἐλλιπὴς ὀργάνωση τῶν παρα-
λιῶν, μέσα στὸ γενικότερο πνεῦμα λιτότη-
τας καὶ περικοπῶν τῶν καιρῶν μας. Δημο-
σιεύματα καὶ σχόλια στὰ Μέσα Ἐνημέρω-
σης, τοπικὰ καὶ ὄχι μόνον, σημειώνουν τὸν 
κίνδυνο αὐτῶν τῶν περικοπῶν. Ἡ Μητρό-
πολή μας στὴν προσπάθειά της νὰ ἀφυ-
πνίσει συνειδήσεις καὶ νὰ βοηθήσει, σὲ ὅ,τι 
ἀφορᾶ στὶς παραλίες τῆς Κισάμου, ἀνέλα-
βε, κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὸ Λιμεναρ-
χεῖο Κισάμου, τὴν πρωτοβουλία ἀγορᾶς 
καὶ τοποθέτησης εἰδικῶν σωσιβίων κατὰ 
μῆκος τῆς παραλίας Κισάμου. Παράλληλα 
ἡ Μητρόπολή μας μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ 
Δήμου Κισάμου, τοῦ Νέου Ἐμπορικοῦ Συλ-
λόγου Κισάμου καὶ τῆς Νεολαίας Κισάμου, 
τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 4 Ἰουλίου, κά-
λεσε τὸν κόσμο σὲ προσευχητικὴ σύναξη 
τελώντας Νεκρώσιμο Τρισάγιο ὑπὲρ ἀνα-

(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012)
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παύσεως πάντων τῶν ἐν θαλάσση τελειω-
θέντων ἀδελφῶν. Τὸ Τρισάγιο τελέστηκε 
στὸ σημεῖο ὅπου πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ, ἕνα 
νέο παιδὶ τῆς περιοχῆς ἔχασε τὴν ζωή του 
ἀπὸ πνιγμό. Στὸ τέλος τοῦ Τρισαγίου ὁ Σε-
βασμιώτατος κ. Ἀμφιλόχιος παρέδωσε σὲ 
Ναυαγοσώστη τῆς περιοχῆς μία βαλίτσα ἡ 
ὁποία περιεῖχε φιάλη ὀξυγόνου, συσκευὴ 
ἀνάνηψης, τσάντα πρώτων βοηθείων, κ.ἄ. 
ἀπαραίτητα καὶ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν διάσω-
ση. Ἀνακοίνωσε ἐπίσης τὴν πρωτοβουλία 
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Μητρο-
πόλεως γιὰ τὴν ἀγορὰ ἑνὸς ἀπινιδωτῆ καὶ 
κάλεσε Φορεῖς καὶ ἰδιῶτες νὰ συμβάλουν 
στὴν ἀγορὰ ἑνὸς jet ski, τὸ ὁποῖο θὰ δια-
τεθεῖ στὴν ὑπηρεσία τῶν Ναυαγοσωστῶν 
τῆς περιοχῆς. 

Κοίμησις Ἡγουμένου 
Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς 

Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς.

Τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 11 Ἰουλίου ἐξεδή-
μησε πρὸς Κύριον ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, 
κυρὸς Χρύσανθος Κελαϊδῆς, Καθηγούμε-
νος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς & Σταυροπη-
γιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, Κολυμ-
βαρίου. Ὁ μακαριστὸς Γέροντας διακόνη-
σε τὴν Παναγία τῆς Γωνιᾶς ἀπὸ τὸ 1957, 
ὅπου ἐκάρη μοναχὸς καὶ χειροτονήθη ἀπὸ 
τὸν τότε ἐπίσκοπο Γορτύνης καὶ μετέπει-
τα Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρὸ Τιμόθεο. 
Ἐπὶ 55 συναπτὰ ἔτη μὲ πνεῦμα θυσιαστι-
κό, σταυροαναστάσιμο, ἱεραποστολικὸ 

διακόνησε ὄχι μόνον τὸ Μοναστήρι τῆς με-
τανοίας του, τὸ ὁποῖο ὑπεραγαποῦσε καὶ 
οὐδέποτε ἐγκατέλειψε, ἀλλὰ καὶ ὅπου τοῦ 
ζητήθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Διευθυντὴς 
στὰ Οἰκοτροφεῖα ἀρρένων, Ἐφημέριος σὲ 
Ἐνορίες, Σύμβουλος στὸ Δ.Σ. τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καὶ ἐπὶ σειρᾷ 
ἐτῶν Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
Μονῆς Γωνιᾶς. Ὑπῆρξε, ὅπως σημείωσε 
καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος στὸν ἐπικήδειο χαιρετισμὸ του, γνή-
σιος ἐκφραστὴς τοῦ αὐθεντικοῦ Κρητικοῦ 
μοναχισμοῦ λιτανεύοντας ἐπὶ δεκαετίες 
ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, δυσεύρετο στοὺς 
καιρούς μας. Τὸ ἑσπέρας τῆς τελευτῆς του 
τελέστηκε Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸ Καθολικό 
τῆς Μονῆς, καὶ τὸ πρωὶ ὁ Ὄρθρος μετὰ 
Θείας Λειτουργίας ἱερουργούντων τῶν 
Σεβ. Μητροπολιτῶν Λάμπης, Συβρίτου καὶ 
Σφακίων κ. Εἰρηναίου καὶ τοῦ Ἐπισκόπου 
μας. Στὴν ἐξόδιο Ἀκολουθία ἡ ὁποία τελέ-
στηκε ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία 
προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε 
τὴν προσφορὰ καὶ διακονία τοῦ σεβαστοῦ 
Γέροντος καὶ Καθηγούμενου τῆς Μονῆς Γω-
νιᾶς, π. Χρυσάνθου. Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνή-
μη του. 

Ἑορτὴ Ἁγίας Μαρίνης

Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρ-
τυρος Μαρίνης, ἑορτάζει καὶ ὁ ὁμώνυμος 
περικαλλὴς Ἱερὸς Ναὸς Κολυμβαρίου. Ὁ 
φετινὸς ἑορτασμὸς εἶχε ἰδιαίτερη σπου-
δαιότητα καὶ σημασία καθὼς ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καὶ Σφα-
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κίων κ. Εἰρηναῖος, κατόπιν προσκλήσεως 
τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου, 
προσέφερε πρὸς εὐλογία, ἁγιασμὸ καὶ 
μόνιμη τοποθέτηση στὸν Ναὸ τεμάχιο Ἱε-
ροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος 
Μαρίνης. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εἰρηναῖος 
ἀφίχθη, μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου, λίγο 
πρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ μετὰ τὴν ὑποδοχὴ 
χοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερι-
νοῦ. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε Ἀρχι-
ερατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου 
καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναίου. Συγκινητικὴ 
ὑπῆρξε ἡ προσέλευση καὶ συμμετοχὴ με-
γάλου ἀριθμοῦ πιστῶν, ποὺ προσῆλθαν 
τόσο στὸν Ἑσπερινό, ὅσο καὶ στὴν Θεία 
Λειτουργία. Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς 
ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνης στὸ Κολυμβάρι 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ζήτησε ἀπὸ τὸν 
προεξάρχοντα Μητροπολίτη Λάμπης, Συ-
βρίτου καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναῖο νὰ προχει-
ρίσει σὲ Πρωτοπρεσβύτερο τὸν Ἐφημέριο 
τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Κολυμβαρίου, 
Αἰδεσιμολογιώτατο π. Διονύσιο Νταου-
ντάκη.  

Καταληκτήρια Ἐκδήλωση

Τὰ παιδιὰ τῆς κατηχητικῆς ὁμάδας τῆς 
Ἐνορίας Ἁγίου Σπυρίδωνος Κισάμου πραγ-
ματοποίησαν τὴν ἀποχαιρετιστήρια 
γιορτὴ τοῦ καλοκαιριοῦ τό ἑσπέρας τῆς 
18ης Ἰουλίου στὸν ὑπαίθριο πολυχῶρο 
«Ἐνόρασις» τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ 
ὄμορφη αὐτὴ γιορτὴ περιελάμβανε θε-
ατρικό, ποιήματα, τραγούδια καὶ ἄλλα 

δρώμενα. Ἐλπιδοφόρο τὸ γεγονὸς στὶς δύ-
σκολες ἐποχές μας τὰ νιάτα νὰ ἀντιστέ-
κονται στὴν λαίλαπα τῶν καιρῶν καὶ νὰ 
ἐκφράζουν μὲ τόσο αὐθεντικὸ τρόπο τὴν 
χαρά τους, κυρίως ὅμως τὴν βιωματική 
τους σχέση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἁγία Του 
Ἐκκλησία. 

Συναυλία Ὠδείου Ι.Μ.Κ.Σ.

Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς 
Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς 
μας διοργάνωσε, τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέ-
ρας 23 Ἰουλίου, στὸ Πέτρινο Θέατρο, (Πα-
ράρτημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρή-
της Νωπήγεια) Συναυλία μὲ θέμα: «Σμυρ-
ναίϊκος Ἦχος… Μία Μελίρρυτη ἀφήγηση 
τῆς Ἱστορίας μας».
Τὴν Διεύθυνση τῆς χορωδίας εἶχε ὁ Καθη-
γητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου 
κ. Γεώργιος Χαχλάκης. Τὴν εὐθύνη ἐνορ-
χήστρωσης ὁ μουσικὸς κ. Γεώργιος Δημό-
πουλος, ἐνῶ τὴν παρουσίαση τοῦ προ-
γράμματος, τά κείμενα καί τήν ἀφήγηση 
ἐπιμελήθηκε ἡ λογοτέχνης κ. Φωτεινὴ 
Σεγρεδάκη. Τὸ χορευτικὸ συγκρότημα 
«ΟΝΕΙΡΟΚΡΗΤΕΣ» τῆς κ. Εὐαγγελίας Κου-
νελάκη παρουσίασε Μικρασιατικούς χο-
ρούς. Οἱ χορωδοὶ, ποὺ ὑπερβαίνουν τοὺς 
ἑκατό, ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλικιῶν ποὺ 
παρακολουθοῦν τὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς 
μας, μὲ τρόπο ἀριστοτεχνικὸ καὶ ἀπόλυ-
τα συντονισμένο – ἁρμονικὸ ἀπέδωσαν 
τραγούδια τῆς Σμύρνης, ζωντανεύοντας 
τὶς μνῆμες… Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
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λίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος στὸ σύντομο χαι-
ρετισμὸ του, εὐχαρίστησε στὸ πρόσωπο 
τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Ὠδείου Αἰδεσ. Πρωτ. 
π. Ἀντωνίου Κουμῆ  τοὺς συντελεστὲς τῆς 
Συναυλίας, ὡς καί τὸ πολυπληθὲς ἀκροα-
τήριο, τὸ ὁποῖο ὑπερέβαινε τοὺς χίλιους 
ἀνθρώπους, ἐκφράζοντας τὴ χαρὰ καὶ τὶς 
ἐγκάρδιες εὐχαριστίες του πρὸς ὅλους. 

Ἡ Ἱερὰ καὶ Θαυματουργὸς Εἰκόνα 
Παναγίας τῆς Βηματάρισσας 

στὴ Μητρόπολή μας

Ἡ Μητρόπολή μας μὲ περίσσεια χαρᾶς καὶ 
πνευματικῆς εὐφροσύνης ὑποδέχθηκε, τὸ 
ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 2 Αὐγούστου, τὴν 
Ἱερὰ καὶ Θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας τῆς Βηματάρισσας, ἡ ὁποία φυλάσσε-
ται εἰς τὴν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυρο-
πηγιακὴ Μονὴ Κουτλουμουσίου, τοῦ Ἁγίου 
Ὅρους. Τὴν Εἰκόνα, ἡ ὁποία εἶναι δωρεὰ 
τῶν Κομνηνῶν πρὸς τὴν Ἱ. Μονὴ Κουτλου-
μουσίου, συνόδευσαν ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἱερομόναχος π. Φιλόθεος Κουτλου-
μουσιανὸς μετὰ συνοδείας καὶ ἄλλων πα-
τέρων τῆς Μονῆς. Στὴν εἴσοδο τῆς πόλεως 
τῆς Κισάμου τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα ὑπεδέχθη  
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχῶν τοῦ 
τόπου καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μετὰ τὴν 
ἱκετήρια δέηση ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς 
θαυματουργοῦ Εἰκόνος στὴν κεντρικὴ λε-
ωφόρο τῆς πόλεως καὶ ἡ πομπὴ κατέληξε 
στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδω-
νος, ὅπου καὶ παρέμεινε ἕως τήν Δευτέρα 

6 Αὐγούστου. Ἀκολούθησε Ἀρχιερατικὸς 
Ἑσπερινὸς μετὰ Ἱερᾶς Παρακλήσεως. Στὸν 
εὐχαριστιακὸ χαιρετισμὸ του ὁ Ἐπίσκο-
πός μας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Γέροντα 
καὶ Καθηγούμενο τῆς Μονῆς, Πανοσιο-
λογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Χριστόδουλο 
γιὰ τὴν εὐλογία ἐξόδου τῆς Παναγίας τῆς 
Βηματάρισσας, ἀναφέρθηκε στὴν διαχρο-
νικὴ προσφορὰ τοῦ Ἁγίου Ὅρους. 

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς στὸν 
ἀρχαιότερο Ναὸ τῆς Κρήτης

Στὴν Ἱερὰ Παράκληση ποὺ τελέστηκε στὸν 
Ἱ. Ναὸ Μιχαὴλ Ἀρχαγγέλου, Ροτόντα Ἐπι-
σκοπῆς Κισάμου, τὸν ἀρχαιότερο Ναὸ τῆς 
Κρήτης (6ος αἰ.), τό βράδυ τῆς 6ης Αὐγού-
στου, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἅμα τὸ πέρας τῆς Ἱ. 
Παρακλήσεως ἀκολούθησε ἡ εὐλογία τῶν 
καρπῶν τῆς γῆς. Ἐνορίες τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς, Σύλλογοι Γυναικῶν, Φορεῖς καὶ 
Ἰδιῶτες προσέφεραν τοὺς καρποὺς τῶν 
κόπων καὶ τῶν μόχθων τους (φροῦτα, λα-
χανικά κ.ἄ.) πρὸς εὐλογία. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἀναφερόμενος στὸν τόπο ὅπου 
ἔγινε ἡ Ἱ. Παράκληση, τὸν χαρακτήρισε 
«τόπο μαρτυρίου καὶ μαρτυρίας», καθὼς, 
ὅπως εἶπε, ὑπῆρξε ἡ ἕδρα τοῦ Ἐθνομάρ-
τυρος Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου Κισάμου, ὁ 
ὁποῖος μαρτύρησε ἐπὶ Τουρκοκρατίας. 

Ἑορτὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοι-
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μήσεως τῆς Θεοτόκου ἑορτάστηκε σε-
μνοπρεπῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς καὶ στὴν 
Ἐκκλησιαστική μας Περιφέρεια. Οἱ δύο 
μεγάλες καὶ ἱστορικὲς ἀνδρῶες Κοινοβι-
ακὲς Μονὲς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Ἱερὰ 
Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Πα-
ναγίας Χρυσοσκαλίτισσας, ἀφιερωμένες 
στὸ πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θε-
οτόκου, ἑόρτασαν τὴν μεγάλη αὐτὴ ἑορτὴ 
τῆς Χριστιανοσύνης. Ὁ Ἐπίσκοπός μας τὸ 
πρωΐ τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς ἱερούρ-
γησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοσκαλιτίσσης, 
στὸ τέλος δὲ τῆς Θείας Λειτουργίας τέ-
λεσε μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κυ-
ροῦ Ἀνθίμου. Τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς 
χοροστάτησε, κατά τόν Ἑσπερινό τῆς 
Ἑορτῆς, στὴν Ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα 
προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-
τουργίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοσκαλίτισ-
σας, στὸ τέλος τῆς ὁποίας ἐνθρόνισε τὸν 
νέο Ἡγούμενο τῆς Μονῆς, Πανοσιολογιώ-
τατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἀγαθάγγελο Κου-
μαρτζάκη. Τὸ ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου 
ἡμέρα χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό στὴν 
Ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ὁδηγητρίας 
Γωνιᾶς καὶ τέλεσε τὴν μοναχικὴ κουρὰ τοῦ 
δοκίμου τῆς Μονῆς κ. Ἀντωνίου Τσαχάκη, 
πτυχιούχου Θεολογίας, κατόχου Μετα-
πτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν, φοιτητοῦ 
στό 3ο ἔτος Ἰατρικῆς, στὸν ὁποῖο ἔδωσε 
τὸ ὄνομα Χρύσανθος, τιμώντας τὸν πρὸ 
ὀλίγων ἑβδομάδων κοιμηθέντα σεβαστὸ 
Γέροντα καὶ Ἡγούμενο τῆς Μονῆς κυρὸ 

Χρύσανθο Γ. Κελαϊδῆ. Συγκινητικὴ ὑπῆρξε 
ἡ συμμετοχὴ χιλιάδων προσκυνητῶν καθ΄ 
ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ διημέρου, οἱ ὁποῖοι 
προσῆλθαν καὶ στίς δύο ἱστορικὲς αὐτὲς 
Μονὲς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀνάβοντας 
τὸ κεράκι τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς πίστης τους 
στὴν Μάνα τοῦ πόνου, τῆς ἐλπίδας καὶ 
τῆς ζωῆς, τῆς γλυκιᾶς μας Παναγίας.

Ἐνθρόνιση Ἡγουμένου

Κατὰ τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία 
ποὺ τελέστηκε στὴν ἑορτάζουσα ἱστο-
ρικὴ ἀνδρώα Ἱερὰ Κοινοβιακὴ Μονὴ Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Χρυσοσκαλίτισσας 
ἱερουργοῦντος τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, ἔγινε καὶ 
ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. 
Ἀγαθαγγέλου Κουμαρτζάκη. Ὁ Ἐπίσκοπός 
μας ἀναφερόμενος στὴν ρήση τοῦ Ὁσίου 
Ἰωάννου τῆς Κλίμακος «Φῶς μὲν μοναχοῖς 
ἄγγελοι, φῶς δὲ πάντων ἀνθρώπων μονα-
χικὴ πολιτεία», μίλησε γιὰ τὴν μοναδικό-
τητα τοῦ ἀληθινοῦ Φωτὸς τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ. «Δύο φῶτα, σημείωσε ὁ Σε-
βασμιώτατος, τὸ κτιστὸ καὶ τὸ ἄκτιστο. 
Δύο διαφορετικοὶ κόσμοι μὲ ἀντίθετα ἀπο-
τελέσματα. Τὸ ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι 
ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο ἐπιλέγει ὁ σημερινὸς 
ἄνθρωπος; Σὲ ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο χτίστηκε 
ὁ σύγχρονος πολιτισμός μας; Προφανῶς, 
καὶ βλέποντας τί συμβαίνει γύρω μας καὶ 
ἀνάμεσα μας, εἶναι εὔκολο νὰ κατανοήσο-
με πὼς ἐπιλέξαμε τὴν παραμόρφωση τῆς 
εἰκόνας μας. Ἐπιλέξαμε τὴν ἀπομάκρυνση 
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τῆς πορείας πρὸς τὴν θέωση καὶ κατηφο-
ρίζομε σὲ πορεία πρὸς τὴν ἀπανθρωπο-
ποίηση. Γιατί, ποιὰ ἄλλη μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ 
αἰτία τῆς πολύμορφης καὶ πολυδιάστατης 
κρίσης -  ἀκαταστασίας ποὺ ζοῦμε, ἀπὸ τὸ 
γεγονὸς ὅτι θεοποιήσαμε τὸ ἐγώ μας καὶ 
ἀπορρίψαμε κάθε τί ἄλλο πού δὲν ἱκανο-
ποιεῖ τὴν ἐπιθυμία τῆς αὐταρέσκειάς μας; 
Μέσα σ́ αὐτὴ τὴν ζοφερὴ πραγματικότητα 
τελοῦμε τὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ἡγούμε-
νου τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Παναγίας Χρυσο-
σκαλιτίσσης γιὰ νὰ δηλώσομε, καὶ μὲ τὴν 
κίνησή μας αὐτή, ὅτι δὲν ἐξέλειψε ἡ ἐλπίδα, 
δὲν ἔσβησε τὸ Φῶς. Γιατί ὁ μοναχισμὸς δὲν 
εἶναι ἄρνηση τῆς ζωῆς, δὲν εἶναι φυγὴ μήτε 
«εὔκολη λύση», ὅπως πολλοὶ ἰσχυρίζονται. 
Εἶναι ὑπέρβαση, θυσία, προσφορά, διακο-
νία, πορεία σταυροαναστάσιμη. Εἶναι Φῶς 
Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ φῶς, τὸ φῶς τῆς ἐλπίδας, 
τῆς πίστης, τῆς προσευχῆς, τῆς ὑπακοῆς, 
τῆς ταπείνωσης συνεχίζει, αἰῶνες τώρα, 
νὰ κρατεῖται ἀναμμένο σ́ ἐτοῦτο τὸν ἱερὸ 
βράχο τῆς Παναγίας, τὸν χιλιοφιλημένο 
ἀπὸ τὸ κύμα τοῦ πελάγους καὶ ποτισμένο 
ἀπὸ τὰ δάκρυα καὶ τὶς προσευχὲς τῶν ἀνὰ 
τοὺς αἰῶνες πατέρων καὶ προσκυνητῶν τῆς 
Μονῆς. Αὐτὸ τὸ Φῶς καλεῖσαι καὶ ἐσὺ ἅγιε 
Καθηγούμενε νὰ μεταλαμπαδεύεις τόσο 
στοὺς πατέρες τῆς Μονῆς, ὅσο καὶ στοὺς 
εὐλαβεῖς προσκυνητὲς, ποὺ κατὰ χιλιάδες 
συρρέουν ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκό-
νος τῆς Παναγίας μας ἀναζητώντας «ἔλαι-
ον καὶ οἶνον», κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος. 
Ὁ ἐνθρονιζόμενος Ἡγούμενος μὲ βαθιὰ 
συγκίνηση δοξολόγησε τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ 
Θεὸ καὶ εὐχαρίστησε τὴν Κυρία Θεοτόκο 
γιὰ τὴν εὐλογία ποὺ ἐπιδαψίλευσαν ἐπ’ 
αὐτόν. Ἀναφερόμενος στὴν κληρικὴ πο-
ρεία του μνημόνευσε τὸν μακαριστὸ Γέρο-
ντά του Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρε-
θύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κυρὸ Ἄνθιμο καὶ 
εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο κ. Ἀμφιλό-
χιο γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ πρόσω-
πό του, ὑποσχόμενος ὅτι ἡ διακονία του 
θὰ εἶναι διακονία ἀγάπης, προσφορᾶς καὶ 
θυσίας. Μετὰ τὸ «Ἄξιος» τοῦ Κλήρου καὶ 
τοῦ λαοῦ δέχθηκε τὶς εὐχὲς τῶν ἑκατοντά-

δων προσκυνητῶν ποὺ προσῆλθαν τόσο 
γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας, ὅσο καὶ γιὰ 
τὴν ἐνθρόνιση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς.  

Κουρὰ Μοναχοῦ

Κατὰ τὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ τε-
λέστηκε τὸ ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέ-
ρας τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως Θετόκου 
στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ 
Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς 
Κολυμβαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλο-
χίου, ἔλαβε χώρα καὶ ἡ μοναχικὴ κουρὰ 
τοῦ δοκίμου τῆς Μονῆς κ. Ἀντωνίου Τσαχά-
κη, πτυχιούχου Θεολογίας, κατόχου Με-
ταπτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν καὶ φοιτη-
τοῦ στό 3ο ἔτος τῆς Ἰατρικῆς. Μιλώντας ὁ 
Σεβασμιώτατος κ. Ἀμφιλόχιος γιὰ τὴν μο-
ναχικὴ ζωὴ καὶ δανειζόμενος τοὺς λόγους 
τοῦ Μ. Ἀθανασίου τὴν ὀνόμασε ὁδὸ ἀγγε-
λική, «ἁγνὴ καὶ ὑπερκόσμιο», ἀξεπέραστη 
σὲ ἀξία, καὶ πάνω ἀπὸ κάθε κοσμικὴ μορ-
φή, ἀφοῦ εἶναι ἐπουράνια. «Ὁ μοναχι-
σμός, σημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀποτε-
λεῖ μυστήριο. Εἶναι ζωὴ ἐπιστροφῆς στὴν 
ἀκεραιότητα τοῦ αὐθεντικοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου. Εἶναι πρόσκληση καὶ κάτι πα-
ραπάνω, ἕλξη. Εἶναι κλήση καὶ κλίση. Βίω-
ση καὶ πραγμάτωση τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ 
Κυρίου, τοῦ θαύματος τῆς καινῆς ζωῆς. «Εἰ 
τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις». «Μοναχός, ση-
μείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, δὲν εἶναι ἐκεῖνος 
ποὺ φορᾶ ἁπλῶς τὸ μοναχικὸ σχῆμα καὶ 
τὸ ἔνδυμα τοῦ μοναχοῦ, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ 
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ἔχει νήψη καὶ εἶναι μοναχὸς μέσα στὴν 
καρδιά του. Οἱ λόγοι τοῦ Ὁσίου Ἠσυχίου 
τοῦ Πρεσβυτέρου εἶναι χαρακτηριστικοί: 
«Οὗτος ἀληθινὸς τῷ ὄντι Μοναχός, ὁ νῆψιν 
κατορθῶν καὶ οὗτος ἀληθινὸς νηφάλιος, ὁ 
ἐν καρδίᾳ ὤν Μοναχός». Ὁ μοναχικὸς βίος 
εἶναι ἕνα ἀνερμήνευτο μυστήριο τὸ ὁποῖο 
δὲν ὑποτάσσεται σὲ λογικὰ μέτρα, γιατί ὁ 
μοναχικὸς βίος εἶναι ἰδέα, εἶναι πνεῦμα, 
εἶναι ἐλευθερία, εἶναι ζωή, εἶναι βίωμα», 
ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος. Μίλησε γιὰ τὶς 
μεγάλες ἀρετὲς τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀκτη-
μοσύνης καὶ τῆς παρθενίας καὶ εὐχήθηκε 
στὸν νέο ἀδελφὸ καὶ πατέρα τῆς Μονῆς, 
στὸν ὁποῖο ἔδωσε τὸ ὄνομα Χρύσανθος, 
πρὸς τιμὴν τοῦ πρὸ ὀλίγων ἑβδομάδων κοι-
μηθέντος Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, κυροῦ 
Χρυσάνθου Κελαϊδῆ, ὅπως μέσα ἀπὸ τοὺς 
μοναχικούς του ἀγῶνες, τὴν «συνεχῆ πάλη» 
ὄχι πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ «πρὸς τὰ 
πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρα-
νίοις», νά μπορέσει νὰ λυτρωθεῖ καὶ ἐλευ-
θερωθεῖ ἀπὸ τίς… «ἐλευθερίες» του καὶ νά 
βρεῖ τὴν δύναμη νὰ βιώσει τὸ «ἐμοὶ τὸ ζῆν 
Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος».

Μνημόσυνο Ἡγουμένου 
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς 

Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς 

Τὴν Κυριακὴ 19 Αὐγούστου ἡ Ἀδελφό-
τητα τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, Κολυμβάρι, τέλεσε τὸ 
40ήμερο μνημόσυνο τοῦ πολυσέβαστου 

Γέροντος Αὐτῆς καὶ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν Ἡγου-
μένου της κυροῦ Χρυσάνθου Γ. Κελαϊδῆ. 
Στὸ Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο προεξῆρχε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, 
Συβρίτου καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναῖος συ-
νιερουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν 
Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου 
καὶ τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μὲ βαθὺ σεβασμὸ καὶ συ-
γκίνηση ἀναφέρθηκε, μὲ λόγους εὐγνωμο-
σύνης καὶ εὐχαριστίας, στὸ πρόσωπο καὶ 
τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου κυ-
ροῦ Χρυσάνθου. «Ἡ προσφορά, διακονία 
καὶ μαρτυρία τοῦ σεβαστοῦ μας Γέροντα 
καὶ Ἡγουμένου, σημείωσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος, ὑπῆρξε θυσιαστική, ἀγαπητική, μαρ-
τυρική, σταυροαναστάσιμη. Ὑπόδειγμα 
μοναχοῦ, ταπεινός, μειλίχιος, αὐθεντικός, 
γνήσιος ἐκφραστὴς τῆς μοναστηριακῆς 
παράδοσης καὶ τοῦ ἤθους τῆς Κρήτης. 
Λειτούργησε καὶ λιτάνευσε τὴν Ἱερωσύνη 
του ὡς τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς του 
σὰν νὰ ἦταν ἡ πρώτη μέρα ποὺ τὴν ἔλα-
βε. Ἀνιδιοτελής, ἀνυπόκριτος, ἔκανε πρά-
ξη στὴν καθημερινὴ βιωτὴ του τὸ «ἰδοὺ ὁ 
δοῦλος Κυρίου γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα 
σου». Τὸ γεγονὸς ὅτι μετὰ τὴν κοίμησή του 
καὶ πρὶν τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνό του ἕνας νέος μοναχὸς προστέθηκε 
στὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, στὸν ὁποῖο 
ὀφειλετικῶς δώσαμε τὸ ὄνομα Χρύσανθος, 
εἶναι, πιστεύομε, ἐνδεικτικό τῆς παρρησίας 
τῆς προσευχῆς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος 
καὶ Ἡγουμένου, ἐνώπιόν τοῦ Δικαιοκρίτου 
Κυρίου μας», κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος. 
Ἐν συνέχειᾳ ὁ Γεν. Διευθυντὴς τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἀκαδημίας Κρήτης Δρ. Κωνταντῖνος 
Κενανίδης μὲ λόγους εὐχαριστιακοὺς ἀνα-
φέρθηκε στήν συνεισφορὰ καὶ ἀρωγὴ τοῦ 
Γέροντος κυροῦ Χρυσάνθου, ὡς μέλους ἐπὶ 
σειρᾷ ἐτῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ, ὡς ἐπίσης 
καὶ στὴν συμβολή του στὸ ἐν γένει ἔργο 
τῆς Ἀκαδημίας στὶς κατὰ καιροὺς ἐπι-
σκέψεις τῶν Συνέδρων στὴν Ἱερὰ Σταυρο-
πηγιακὴ Μονὴ Γωνιᾶς. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ 
κόσμου στὴν προσευχητικὴ αὐτὴ Σύναξη 
ὑπῆρξε συγκινητική. 
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Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος 
Εὐτυχοῦς

Τὸ μεγάλο προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἱερο-
μάρτυρος Εὐτυχοῦς τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται 
στὰ Τσισκιανὰ Σελίνου ἑορτάζει τὴν 24η 
Αὐγούστου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱε-
ρομάρτυρος Εὐτυχοῦς. Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν 
Ἑσπερινό. 

Σύγκλιση τῆς Κ.Ε. τοῦ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν        

Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν συνεκλήθη, στούς 
χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρή-
της, τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Σεπτεμ-
βρίου. Τριακόσιοι καί πλέον σύνεδροι ἀπό 
τίς ἀνά τόν κόσμο Ὁμολογίες συζήτησαν 
θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καί προ-
βληματισμοῦ. Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 3 
Σεπτεμβρίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαῖος, προσκεκλημένος τοῦ 

Π.Σ.Ε., ὁμίλησε στήν Ὁλομέλεια τῆς Κε-
ντρικῆς Ἐπιτροπῆς παρουσίᾳ τῶν Ἀρχιε-
ρέων τῆς Κρήτης, Πολιτικῶν καί Πολιτει-
ακῶν παραγόντων τῆς Μεγαλονήσου. Τόν 
Παναγιώτατο καλωσόρισε ὁ Γενικός Διευ-
θυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης 
Δρ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης καί ὁ Γενικός 
Γραμματέας τοῦ Π.Σ.Ε. Δρ. Olav Tveit Fykse. 
Μετά τήν βαρυσήμαντη ὁμιλία τοῦ Πανα-
γιωτάτου ἀκολούθησε ἡ ἀναγόρευση σέ 
ἑταῖρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σασί-
μων κ. Γεννάδιου, κατόπιν ὁμοφώνου ἀπο-
φάσεως τοῦ Δ.Σ. τῆς Ο.Α.Κ. Τήν ἀπονομή 
τῆς ἀναγόρευσης ἔκανε ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ὁποῖος 
μέ λόγους θερμούς ὁμίλησε γιά τήν προ-
σφορά τοῦ «διακεκριμένου» ὅπως ὀνόμασε 
Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μη-
τροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, τόσο εἰς 
τήν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
ὅσον καί εἰς τούς Θελογικούς Διαλόγους 
μετά ἑτεροδόξων, ἀλλά καί ὄντας Μέλος 
τῆς Ἐκτελεστικῆς καί Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς 
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Ὁ 
Σεβασμιώτατος κ. Γεννάδιος μέ ἰδιαίτερη 
συγκίνηση καί χαρά ἀπεδέχθη τήν ἀπονο-
μή εὐχαριστώντας τόν Παναγιώτατο γιά 
τήν τιμή καί ἐμπιστοσύνη πρός τό πρό-
σωπό του, ὡς ἐπίσης καί τόν Σεβ. Πρόεδρο 
τοῦ Δ.Σ. τῆς Ο.Α.Κ., Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο 
γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀκαδημίας. 
Ἀκολούθησε δεῖπνο στόν προαύλειο χῶρο 
τοῦ Ἱδρύματος, εὐγενής προσφορά τῆς 
Περιφέρειας Κρήτης. 
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Ἐγκαίνια πολυδυνάμου 
Πολυκέντρου 

Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

Τὸ πρωΐ τῆς Τρίτης, 4 Σεπτεμβρίου, ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος 
ἐγκαινίασε τὸ «Τσατσαρωνάκειο» Πολιτι-
στικὸ Πολύκεντρο τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σε-
λίνου, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὴν ἕδρα τῆς 
Μητροπόλεως, στὴν Κίσαμο. Τὸν Παναγιώ-
τατο, μετὰ τῆς τιμίας Συνοδείας Του, ὑπο-
δέχθηκαν στὴν εἴσοδο τῆς πόλης οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Μεγαλονήσου, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο,  ὁ 
ἐπιχώριος Ἐπίσκοπος Σεβασμιώτατος κ. 
Ἀμφιλόχιος, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης, οἱ 
Βουλευτὲς τοῦ Νομοῦ, ὁ Δήμαρχος Κισά-
μου, Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς, οἱ Ἀστυνο-
μικές, Στρατιωτικὲς κ.ἄ. ἀρχὲς τοῦ Νομοῦ 
μέ πλῆθος κόσμου, ποὺ ἐπεφύλαξαν θερμὴ 
καὶ ἐγκάρδια ὑποδοχὴ στὸν Πατριάρχη 
τοῦ Γένους. Μετὰ τὸν Ἁγιασμὸ ποὺ τέλε-

σε ὁ Παναγιώτατος, στὸν χαιρετισμὸ του 
ὁ Σεβ. Κισάμου & Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος 
καλωσορίζοντας τὸν Οἰκουμενικὸ Πατρι-
άρχη κ. Βαρθολομαῖο, σημείωσε μεταξὺ 
ἄλλων: «Ὡς φωταυγής ἥλιος ἀνατέλλων ἐκ 
τοῦ ἀειφώτου Φαναρίου ἐφθάσατε πλησί-
ον ἡμῶν ἐν τῇ ἑσπερίᾳ Κρήτῃ ἀνταποκρι-
νόμενος εἰς τὴν ταπεινὴν πρόσκλησίν μας 
ὅπως, ἅμα τῇ Ὑμετέρα, ὅλως ἰδιαζούσης 
σημασίας, συμμετοχῇ, εἰς τὰς ἐργασίας 
τῆς Κ.Ε. τοῦ Π.Σ.Ε.,  ἔλθητε εἰς τὴν ἕδραν 
τῆς Μητροπόλεώς μας διὰ νὰ τελέσητε τὰ 
ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου «Τσατσαρωνακείου 
Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου». Παραδίδο-
μεν τὸ Κέντρον αὐτὸ εἰς τὰς ἁγιαζούσας 
τιμίας χεῖρας Σας διὰ νὰ τὸ συστήσητε 
ἐν Κυρίῳ, μέσα ἀπὸ τὴν πληρότητα τῆς 
Πατριαρχικῆς εὐχῆς καὶ Πρωθιεραρχικῆς 
εὐλογίας Σας, καὶ τὸ παραλαμβάνομεν ἐν 
καινότητι κτίσεως καὶ ζωῆς. Ἀνατιθέμεθα 
εἰς τὴν ἁγιαστικὴν δύναμιν τοῦ Μαφορί-
ου Σας τὴν νεκρὰν καί ἄψυχον ὕλην, διὰ 
νὰ μᾶς ἀντιδωρίσητε οἰκοδομὴν τετελειω-
μένην καὶ ἠλλοιωμένην τὴν καλὴν ἀλλοίω-
σιν τοῦ Δοτῆρος παντὸς ἀγαθοῦ, Σωτῆρος 
Χριστοῦ». Στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος 
κ. Ἀμφιλόχιος ἀναφέρθηκε στὶς δράσεις 
τοῦ Πολυκέντρου, ἑνὸς πολυδύναμου χώ-
ρου 2.300 τ.μ., ὁ ὁποῖος θὰ στεγάσει τὶς 
Σχολὲς τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
ὅπου φοιτοῦν περισσότεροι ἀπὸ 350 μα-
θητές, ὡς ἐπίσης καὶ τίς Σχολὲς ἁγιογραφί-
ας, ψηφιδωτοῦ, συμπαραστάσεως γονέων, 
ἐκμαθήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, 
καὶ ἄλλες δράσεις, ὅπως: ἡ λειτουργία 
κοινωνικοῦ φροντιστηρίου γιὰ οἰκονομικὰ 
ἀδύναμους μαθητές, χῶρο πολλαπλῶν 
δράσεων χωρητικότητας 300 ἀτόμων, ἐκθε-
σειακὸ χῶρο ὡς καὶ εἰδικὰ διαμορφωμένο 
χῶρο (στούντιο) λειτουργίας διαδικτυακῆς 
τηλεοράσεως καὶ ραδιοφώνου. Μὲ εὐχαρι-
στιακοὺς λόγους εὐγνωμοσύνης καὶ τιμῆς 
ἀναφέρθηκε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀμφιλό-
χιος στὴν οἰκογένεια Νικολάου Τσατσαρω-
νάκη, τούς μεγάλους δωρητὲς καὶ εὐεργέ-
τες τοῦ ἔργου, οἱ ὁποῖοι χρηματοδότησαν 
ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ἀνέγερση τοῦ Πολυκέ-
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ντρου, δαπάνης 1.500.000 € εἰς μνήμην τῶν 
προσφιλῶν τους προσώπων, Μαρίας καὶ 
Γεωργίου Τσατσαρωνάκη. Ἀκολούθησε χαι-
ρετισμὸς τοῦ Δημάρχου Κισάμου κ. Γεωρ-
γίου Μυλωνάκη, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τὸν 
Παναγιώτατο καὶ ἐν συνέχειᾳ, ἐκ μέρους 
τῆς οἰκογενείας Τσατσαρωνάκη, ὁμίλησε ἡ 
Πρόεδρος τῆς ἑταιρείας Ν. Τσατσαρωνά-
κης «ΤΟ ΜΑΝΝΑ» Α.Ε. κ. Ἑλένη Τσατσαρω-
νάκη, ἡ ὁποία ἰδιαίτερα συγκινημένη ἀνα-
φέρθηκε στὰ προσφιλῆ τους πρόσωπα 
στὴν μνήμη τῶν ὁποίων ἀνεγέρθηκε τὸ Πο-
λύκεντρο. Εὐχαρίστησε τὸν Παναγιώτατο 
ποὺ εὐαρεστήθηκε νὰ τελέσει τὰ ἐγκαίνιά 
του καὶ παρέδωσε, συμβολικά, τὰ κλειδιὰ 
τοῦ κτιρίου στὸν Σεβασμιώτατο κ. Ἀμφι-
λόχιο. Ὁ Παναγιώτατος στὴν ὁμιλία του 
μίλησε γιὰ τὴν σημασία καὶ ἀξία τοῦ πο-
λιτισμοῦ, τὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν 
πολιτισμὸ τοῦ Γένους καὶ μὲ λόγους ἐπαι-
νετικοὺς ἐξῆρε τὴν προσφορὰ τῆς οἰκογε-
νείας Νικολάου Τσατσαρωνάκη. Ἀκολού-
θησε ξενάγηση στοὺς χώρους τοῦ Πολυ-
κέντρου, συνέντευξη τοῦ Παναγιωτάτου 
στὴν διαδικτυακὴ τηλεόραση «ΚΙΒΩΤΟΣ» 
τῆς Μητροπόλεως καὶ μικρὴ δεξίωση. 

Τιμητικὴ Ἐκδήλωση

Ἡ Μητρόπολίς μας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν 
Ἕνωση προβολῆς τοῦ ἔργου τοῦ ἀπὸ Κισά-
μου καὶ Σελίνου Μητροπολίτου Εἰρηναίου, 
διοργάνωσε τὸ ἑσπέρας τῆς 5ης Σεπτεμ-
βρίου τὴν ἐτήσια ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ 
Πολυσεβάστου Γέροντος Μητροπολίτου 
Εἰρηναίου Γαλανάκη. Ὁμιλητής τῆς ἡμέ-

ρας ἦταν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος εὑρι-
σκόμενος τὴν περίοδο αὐτὴ στὴν Ὀρθόδο-
ξο Ἀκαδημία Κρήτης γιά νά συμμετάσχει 
στὶς ἐργασίες τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς 
τοῦ Π.Σ.Ε., ἀπεδέχθη τὴν σχετικὴ πρό-
σκληση. Ὁ Μακαριώτατος κ. Ἀναστάσιος 
μὲ λόγο βιωματικό, ζωντανὸ καὶ γλαφυρὸ 
ἀναφέρθηκε στὴν πολύκαρπη καὶ πολύ-
δενδρη διακονία του στὴν Ἐκκλησία τῆς 
Ἀλβανίας, προβλήθηκε σχετικὸ ντοκυ-
μαντὲρ καὶ ὁμίλησε μὲ θέμα: «Ἡ οἰκονομικὴ 
κρίση καὶ ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ λόγος 
ἐπίκαιρος καὶ ζωντανὸς προσέγγισε τὴν 
αἰτία καὶ ρίζα τοῦ προβλήματος. Τὴν ἐκδή-
λωση χαιρέτισαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. 
Μυλωνάκης Γεώργιος, ὡς ἐπίσης καὶ ὁ Πρό-
εδρος τῆς Ἕνωσης Προβολῆς τοῦ ἔργου 
τοῦ ἀπὸ Κισάμου καὶ Σελίνου Μητροπο-
λίτου Εἰρηναίου κ. Κυριτσάκης Δημήτριος, 
Πρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., Πρόεδρος 
τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ. Παρόντες 
ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρί-
του καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ὁ Περιφερει-
άρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ 
Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων, ὁ Δήμαρχος 
Χανίων ὡς καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἐκπρόσωποι 
τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τοῦ Στρα-
τοῦ, τῆς Ἀστυνομίας καὶ πλῆθος κόσμου. 
Ὅλοι ἀναφέρθηκαν μὲ λόγους σεβασμοῦ, 
τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν μεγάλο πα-
ρόντα τῆς βραδιᾶς τὸν τιμώμενο Μητρο-
πολίτη Εἰρηναῖο Γαλανάκη, γιὰ τὴν ἀνε-
κτίμητη προσφορὰ καὶ διακονία του στὸν 
τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους του. Ἡ ἐκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε στοὺς χώρους τοῦ 
«Τσατσαρωνακείου» Πολιτιστικοῦ Πολυ-
κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας, τὸ ὁποῖο 
ἐγκαινίασε ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρ-
χης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. 

Ἔναρξη σχολικοῦ ἔτους
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀπαρχῆς 
τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους ἐπισκέφθηκε 
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σχολικὲς μονάδες τῆς περιοχῆς μας, τέλε-
σε τὸν Ἁγιασμὸ καὶ εὐχήθηκε σὲ μαθητές, 
ἐκπαιδευτικοὺς καὶ γονεῖς μία δυναμική, 
γόνιμη καὶ καρποφόρο σχολικὴ χρονιά. Τὸ 
νέο σχολικὸ ἔτος, σημείωσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος στοὺς σύντομους χαιρετισμούς του, 
βρίσκει ὅλους μας μουδιασμένους ἀπὸ τὶς 
ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις καὶ καταστάσεις 
ποὺ βιώνομε ὡς τόπος καὶ ὡς κοινωνία. 
Χρειάζεται ὅλοι μας μέσα σὲ πνεῦμα ἀλλη-
λεγγύης καὶ κατανόησης νά συνδράμομε 
στὴν ὑπέρβαση τῶν προβλημάτων καὶ δυ-
σκολιῶν τῆς καθημερινότητάς μας. Ἀπευ-
θυνόμενος δὲ πρὸς τοὺς μαθητὲς τοὺς πα-
ρότρυνε νὰ μὴν ἀπογοητεύονται ἀπὸ τὰ 
λάθη τῶν μεγαλυτέρων ἀλλὰ νὰ ἀγωνίζο-
νται μέσα ἀπὸ τὴν ἀπόκτηση τῆς γνώσης 
καὶ τῆς ἀρετῆς νὰ ἀνεβάσουν τὴν κοινωνία 
«λίγο ψηλότερα».

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Μικρὰ Ἀσία
Ἡ Μητρόπολή μας σὲ συνεργασία μὲ τὴν 
Ἀδελφότητα Μικραστιατῶν Ν. Χανίων «Ὁ 
Ἅγιος Πολύκαρπος», ὀργάνωσε ἐκδήλωση 
γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ 

Καταστροφή. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε στὸν πολυχῶρο τοῦ «Τσατσαρωνα-
κείου» Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς Μη-
τροπόλεως. Στήν ἀρχή τελέστηκε Τρισάγιο 
ὑπὲρ τῶν αἰωνίου μνήμης τῶν σφαγιασθέ-
ντων στὴν Μικρὰ Ἀσία ἀδελφῶν μας. Ἀκο-
λούθησε ὁμιλία ἀπὸ τὸν Αἰδ. Πρωτοπρε-
σβύτερο π. Ἀθανάσιο Γιούσμα, Ἐφημέριο 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Θεράποντα Μυτιλήνης, ὁ ὁποῖος 
μίλησε μὲ θέμα: «Ὁ τελευταῖος Ἄγγελος τῆς 
Σμύρνης». Ὁ ὁμιλητής, μὲ λόγο μεστὸ καὶ 
ἱστορικό, ἔντονα φορτισμένο, ἀφοῦ καὶ 
ὁ ἴδιος εἶναι Μικρασιάτης στὴν καταγω-
γή, ἀναφέρθηκε γιὰ τὸν μεγάλο Ἐπίσκοπο 
τῆς Σμύρνης, Μητροπολίτη Χρυσόστομο, 
ὁ ὁποῖος ἀρνούμενος νὰ καταφύγει σὲ 
τόπο ἀσφαλῆ κατὰ τὰ τραγικὰ γεγονότα 
τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, σφαγι-
άσθηκε μὲ τρόπο φρικτὸ καὶ ἀπάνθρωπο. 
Ὁ π. Ἀθανάσιος μίλησε γιὰ τὴν διαχρονικὴ 
εὐθύνη τῶν κρατούντων ὡς πρὸς τὴν ἀδυ-
ναμία ἀναγνώρισης τῆς Μικρασιατικῆς 
καταστροφῆς, ὡς ἐπίσης καὶ στὰ πολλὰ 
μηνύματα ποὺ ἡ θυσία καὶ προσφορὰ τοῦ 
Ἐθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης 
Χρυσοστόμου δίδει στὴν Νεοελληνικὴ κοι-
νωνία καὶ πραγματικότητα. Οἱ χορωδίες 
Μικρασιατῶν Ν. Χανίων «Ὁ Ἅγιος Πολύ-
καρπος», καὶ τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλε-
ώς μας ἀπέδωσαν μὲ τρόπο ἀριστοτεχνικὸ 
Μικρασιατικά τραγούδια. Στὸν ἐκθεσει-
ακὸ χῶρο τοῦ «Τσατσαρωνακείου» Πολυκέ-
ντρου τῆς Μητροπόλεώς μας λειτούργησε 
παράλληλα καὶ ἔκθεση φωτογραφίας ἀπὸ 
τὶς Ἀλησμόνητες Πατρίδες. Τὴν ἐκδήλω-
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ση χαιρέτισαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε καὶ 
εὐχαρίστησε τοὺς συνδιοργανωτές, τὸν 
ὁμιλητή, ὡς καὶ τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου 
ποὺ μετεῖχε. Ἀναφερόμενος στὸ τραγικὸ 
ἐπετειακὸ γεγονὸς σημείωσε: «Θὰ πρέπει 
νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους μας πὼς Ἔθνη 
καὶ λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν, διαγράφουν ἢ πα-
ραποιοῦν τὴν ἱστορία τους, εἶναι καταδι-
κασμένα νὰ τὴν ξαναζήσουν. Οἱ δύσκολοι 
καιροί μας δὲν ἐπιτρέπουν σὲ κανένα στὸ 
ὄνομα σκοπιμοτήτων καὶ εὐκαιριακῶν συ-
γκυριῶν, νὰ παραποιεῖ τὰ γεγονότα τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης. Ἂν θέλομε ἡ Πατρίδα μας 
νὰ ὑπερβεῖ τὶς πολλαπλὲς κρίσεις ποὺ τὴν 
ταλανίζουν θὰ πρέπει, συνειδητοποιώντας 
τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος, νὰ χτίσομε τὸ 
μέλλον μας μὲ κυρίαρχο γνώμονα καὶ ὁδο-
δείχτη τὰ ἰδανικὰ καὶ πιστεύω γιὰ τὰ ὁποῖα 
ὁ μεγάλος Ἐπίσκοπος τῆς Σμύρνης μάρτυ-
ρας Χρυσόστομος θυσίασε τὴν ζωή του». 
Ἡ κ. Στέλλα Γκοζάνη-Χαριτάκη, Πρόεδρος 
τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας Μικρασιατῶν 
Ν. Χανίων στὸν δικό της χαιρετισμὸ εὐχα-
ρίστησε τὴν Μητρόπολή μας γιὰ τὴν οὐσι-
αστικὴ συνεργασία καὶ ἀναφέρθηκε στὴν 
ζωντανὴ κοινότητα τῶν Μικρασιατῶν οἱ 
ὁποῖοι δροῦν καὶ διαβιοῦν στὸν Νομό μας.   

Ἑορτὴ Τιμίου Σταυροῦ
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καὶ Σφακί-
ων κ. Εἰρηναίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας μετεῖχε στὴν πανήγυρη τῆς 
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Πρέβελη ἐπὶ 

τῇ ἑορτῇ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. Συγκινητικὴ ἦταν ἡ προ-
σέλευση ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπ’ ὅλη τὴν 
εὐρύτερη περιοχή. Ὁ Ἐπίσκοπός μας χο-
ροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς 
στὴν ὁμώνυμο Ἱερὰ Μονὴ στὸν Ταυρωνίτη. 

Διανομὴ Μαθητικοῦ ὑλικοῦ

Ἡ Μητρόπολίς μας συμμεριζόμενη τὶς 
δυσκολίες καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν 
τοῦ τόπου μας καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους, 
προέβη σὲ συμβολικὴ κίνηση προσφορᾶς 
μαθητικοῦ ὑλικοῦ στοὺς μαθητὲς τῶν Δη-
μοτικῶν Σχολείων τῆς Κισάμου καὶ τοῦ 
Σελίνου. Προσέφερε σὲ ὅλους τούς μα-
θητὲς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καὶ τῶν 
δύο Ἐπαρχιῶν μία τσάντα ποὺ περιέχει, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὶς  εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου 
κ. Ἀμφιλοχίου, τετράδια, στυλό, μολύβι καί 
ποικίλο μαθητικὸ ὑλικό.

Ἔναρξη λειτουργίας Ὠδείου
Ἐκ τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κισάμου καί Σελίνου ἀνακοινώνεται ὅτι τό 
Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεως, τό ὁποῖο εἶναι 
ἀναγνωρισμένο ἀπό τό Κράτος (ἀριθ. 
ἀπόφασης 62052/16-1-98 ΥΠΠΟ ΦΕΚ 
65/Β/4-2-1998), τό νέο σχολικό ἔτος (2012-
2013) θά στεγαστεῖ στό «Τσατσαρωνάκειο» 
Πολιτιστικό Πολύκεντρο τῆς Μητροπό-
λεως, τό ὁποῖο διαθέτει τούς πλέον κα-
τάλληλους καί μελετημένους πρός τοῦτο 
χώρους. Γιά τό σχολικό ἔτος 2012-2013 θά 
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λειτουργήσουν οἱ ἑξῆς Σχολές: 1. Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς (Πρακτικό-Θεωρητικό)-
Χορωδίας, Πιάνου, Κιθάρας, Κλασικοῦ Βιο-
λιοῦ, Ἁρμονίου, Ἀκορντεόν, Κρουστῶν. 2. 
Λαϊκῶν Ὀργάνων: Μπουζούκι, Ἠλεκτρικῆς 
Κιθάρας, Νεανικῆς Ὀρχήστρας (Χορωδία), 
Μουσικῆς προπαιδείας γιά παιδιά ἡλικίας 
4-7 ἐτῶν (σύστημα ORF). 3. Παραδοσιακῶν 
Ὀργάνων: Βιολί, Λαγοῦτο, Λύρα. Ἐγγραφές 
θά πραγματοποιοῦνται ἕως τίς 30 Ὀκτω-
βρίου. Τά μαθήματα θά ἀρχίσουν στίς 15 
Ὀκτωβρίου. Πληροφορίες - Ἐγγραφές: 
Ὑπεύθυνος κ. Ξανθουδάκης Ἀριστοτέλης, 
Τηλ.: 28220-24184 (Ἀπογευματινές ὧρες)  

Ἔναρξη λειτοργίας 
Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου θέ-
λοντας νά ἔλθει ἀρωγός  στήν προσπάθεια 
τῶν μαθητῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους στόν 
στίβο τῆς μάθησης καί τῆς παιδείας, παι-
διῶν πού ἡ οἰκονομική κρίση τούς στερεῖ 
τήν δυνατότητα φροντιστηριακῆς ὑπο-

στήριξης θά λειτουργήσει, στούς χώρους 
τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου της, 
φροντιστηριακά τμήματα γιά μαθητές Γυ-
μνασίου καί Λυκείου. Στό κάλεσμα τῆς Μη-
τροπόλεως πρός τήν εὐρύτερη ἐκπαιδευ-
τική κοινότητα γιά ἐθελοντική προσφορά, 
ὑπῆρξε συγκινητική ἀνταπόκριση πολλῶν 
ἐκπαιδευτικῶν διαφόρων εἰδικοτήτων. Φι-
λόλογοι, Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί, 
Βιολόγοι κ.ἄ. ἐκπαιδευτικοί προσφέρθη-
καν ἐθελοντικά νά στηρίξουν τήν προσπά-
θεια αὐτή τῆς Ἐκκλησίας. Κατόπιν αὐτοῦ 
ὅσοι μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου ἐνδι-
αφέρονται γιά τίς παραπάνω εἰδικότητες, 
καί πληροῦν τίς προϋποθέσεις, μποροῦν 
νά ἀπευθύνονται γιά πληροφορίες στά τη-
λέφωνα 28220-22128 (ἐσωτ. 5), ὑπεύθυνος 
κ. Μποτωνάκης, καί 28220-24184, ὑπεύθυ-
νος κ. Ξανθουδάκης. Τά φροντιστηριακά 
μαθήματα θά ἀρχίσουν τό δεύτερο δεκα-
πενθήμερό του Ὀκτωβρίου.

Κάλεσμα Ἀλληλεγγύης
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου 
στήν προσπάθεια γιά κοινή καί ἀποτε-
λεσματικότερη ἀντιμετώπιση τῶν πολ-
λαπλῶν ἀναγκῶν τῶν συνανθρώπων μας, 
καλεῖ σέ συστράτευση Φορεῖς καί Πρόσω-
πα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς σύμφωνα μέ 
τήν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση: 
«Σέ μία ἐποχή πού δοκιμάζονται σκλη-
ρά τά ὅρια καί οἱ ἀντοχές ὅλων μας, τα-
πεινά φρονοῦμε καί πιστεύομε ὅτι χρέος 
καί εὐθύνη μας εἶναι ἡ ἐπανεύρεση τῆς 
δύναμης τῆς ὑπέρβασης. Χρειάζεται νά 
ὑψώσομε τό λάβαρο τῆς ἐλπίδας καί νά 
συστρατευτοῦμε σέ ἔργα ἀλληλεγγύης, 
προσφορᾶς, ἀγάπης καί θυσίας. Στά πολ-
λά καί μεγάλα “ΓΙΑΤΙ” τῶν καιρῶν μας, ἄς 
ἀπαντήσομε ὄχι παθητικά καί δεικτικά, 
ἀλλά μετανοημένοι καί συνειδητοποιημέ-
νοι. Στίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες τῶν 
συνανθρώπων μας, τῆς διπλανῆς πόρτας, 
ἄς ἀνταποκριθοῦμε μέ δράσεις ὀργανωμέ-
νες, συστηματικές καί ἀποτελεσματικές.       
Στήν προσπάθεια ἁπάλυνσης τοῦ ἀνθρω-
πίνου πόνου καί τήν ἀγωνία ἐξασφάλισης 



Τεῦχος 40 Ἰούλιος - Σεπτέμβριος - «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» ........ 141

τοῦ «ἐπιούσιου ἄρτου», γιά ὅσους ζοῦν 
γύρω μας καί ἀνάμεσά μας, σᾶς καλοῦμε 
καί σᾶς προσκαλοῦμε τήν προσεχῆ Παρα-
σκευή 12 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 7.30 μ.μ. στό 
«Φαλδάμειο» Οἴκημα τῆς Μητροπόλεώς 
μας γιά νά μοιραστοῦμε τίς ἀγωνίες καί νά 
ἀναζητήσομε κοινούς τρόπους δράσης καί 
ἀντιμετώπισης τοῦ μεγάλου αὐτοῦ κοινω-
νικοῦ θέματος-προβλήματος τῆς ἐποχῆς 
καί τοῦ τόπου μας». 

Ἔναρξη Λειτουργίας 
Σχολῆς Ὑπολογιστῶν 

Ἐκ τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου 
τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου ἀνακοινώνε-
ται ὅτι,  κατόπιν ἐθελοντικῆς προσφορᾶς 
τεσσάρων Καθηγητῶν Πληροφορικῆς, στό 
Πολύκεντρο θά λειτουργήσει τό Ἐργαστή-
ριο Πληροφορικῆς του μέ Τμῆμα ἐκμάθη-
σης Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν. Τό Τμῆμα 
ἀπευθύνεται σέ ἐνήλικες, ἀρχάριους σέ 
σχέση μέ τήν χρήση τῶν ὑπολογιστῶν. Τό 
πρόγραμμα θά περιλαμβάνει δέκα (10) 
ἑβδομάδες μέ πενῆντα ὧρες (50) διδασκα-
λίας. Θά διδαχθοῦν: Εἰσαγωγή στούς Ὑπο-
λογιστές, Βασικές Ἀρχές Ὑπολογιστῶν, 
κ.ἄ. Τά μαθήματα θά εἶναι δωρεάν καί θά 

ἀρχίσουν ἀπό 1ης Νοεμβρίου. Πληροφορί-
ες - Ἐγγραφές: Ὑπεύθυνος κ. Ξανθουδά-
κης Ἀριστοτέλης, Τηλ.: 28220-24184 (Ἀπο-
γευματινές ὧρες). Ἀριθμός ἐγγραφῶν πε-
ριορισμένος.

Ἔναρξη Λειτουργίας 
Σχολῆς Ἁγιογραφίας 

Ἐκ τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου 
τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου ἀνακοινώνε-
ται ὅτι,  κατόπιν ἐθελοντικῆς προσφορᾶς 
τῆς Ἁγιογράφου κ. Κωνσταντίνας Στεφα-
νάκη, ἡ ὁποία συνεργάζεται μέ τήν Ὀρθό-
δοξο Ἀκαδημία Κρήτης καί ἔχει μαθητεύ-
σει ὡς Ἁγιογράφος στήν Ἱερά Πατριαρ-
χική Μονή Χρυσοπηγῆς, στό Πολυκέντρο 
θά λειτουργήσει Ἐργαστήριο ἐκμάθησης 
Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας. Τά μαθήματα, 
τά ὁποῖα θά εἶναι δωρεάν, θά παραδίδο-
νται κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα καί ὧρες 
5.00-8.00. Ὁ κύκλος μαθημάτων θά εἶναι 
τριετής. Τά μαθήματα θά ἀρχίσουν ἀπό 
1ης Νοεμβρίου. Πληροφορίες - Ἐγγραφές: 
Ὑπεύθυνος κ. Ξανθουδάκης Ἀριστοτέλης, 
Τήλ.: 28220-24184 (Ἀπογευματινές ὧρες). 
Ἀριθμός ἐγγραφῶν περιορισμένος.
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Ἱερά Μητρόπολις Γερμανίας,  .............. 10.000€
Νικολαος Ρεβελάκης, εἰς μνήμην πατρός του 
Ἐμμανουήλ  ...................................................20€
Πρεσβυτέρα Ζαχαρένια Ἀνδρεαδάκη, εἰς μνή-
μην συζύγου της Ἱερέως Ἰωάννου Ἀνδρεαδά-
κη  ............................................................. 2.000€
Φωτούλα Χριστοφοράκη, ἀντί τριμήνου μνη-
μοσύνου εἰς μνήμην μητρός της Μαρουλέτας 
Χουλάκη  ..................................................... 200€
Χρυσάνθη Περουλάκη, εἰς μνήμην μητρός της 
Κλεάνθης Βογιατζάκη  ............................. 100€
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην Χρυσάνθου Κελαϊδῆ  ..  
.........................................................................50€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Λειβαδᾶ εἰς μνήμην Δη-
μητρίου Παπαδεροῦ  ................................. 100€
Ἀντί διετοῦς μνημοσύνου καί εἰς μνήμην 
Εὐτυχίας Πρωτοπαπαδάκη-Τοράκη, τά ἀδέλ-
φια της Εὐτύχιος, Εὐαγγελία, Μαρία καί Δή-
μητρα  .......................................................... 200€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Λειβαδᾶ, εἰς μνήμην Μι-
χαήλ Πατεράκη  ......................................... 100€
Πρεσβυτέρα Ἄννα Λουπασάκη, εἰς μνήμην 
Ἑλένης Μυλωνάκη  ................................... 150€
Γεωργία Καραβιτάκη, εἰς μνήμην Ἐμμανουήλ 
Ἰωάννου Καραβιτάκη  ............................... 300€
Ἐμμανουηλία Ἀνδρονικάκη  ..................... 500€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας  ................... 150€
Δημήτριος Τσαλαπάκης εἰς μνήμην νονοῦ 
του, Σπυρίδωνος Καστανάκη  .................. 100€
Eἰς μνήμην Σπυρίδωνος Καστανάκη, ἡ σύζυ-
γος καί τά τέκνα του  ................................ 200€
Εὐστράτιος Μπενιουδάκης, εἰς μνήμην νονοῦ 
του Σπυρίδωνος Καστανάκη  .................. 100€
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας  .......... 8.335€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ............................... 150€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης Καμπουράκη  ...... 100€
Ἑλένη Παπαδάκη  .........................................30€
Θεανώ Προγούλη  ........................................50€
Aἰδεσ. Δημήτριος Μαραγκουδάκης  ..........50€
Μαρίκα & Ἀναστασία Μαρακάκη, εἰς μνήμην 
Κωνσταντίνου καί Ζαχαρίου Μαρακάκη  200€
Λεβάκη Στυλιανή  .........................................50€
Μιχαήλ Σαρτζετάκης, ἀντί μνημοσύνου εἰς 
μνήμην γονέων του  .................................. 105€
Σοφία Πλυμάκη  ........................................ 500€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Μονῆς  ..................... 100€
Οἰκογ. Γεωργίου Δεσποτάκη  ................... 200€

Ἀνώνυμος  ............................................... 2.700€ 
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  .................................50€
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Λειβαδᾶ,  Πολιτι-
στικός Σύλλογος Σούγιας Κουστογέρακου  ...  
...................................................................... 200€
Ἀγγελική Βόγκολη καί Ἐπαμεινώνδας Λυρά-
κης  .................................................................50€
Αἰδεσ. Ἰωάννης Ψαράκης  ............................50€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................60€
Ξένια Μυγιάκη, εἰς μνήμην γονέων της  100€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Μονῆς  ..................... 100€
Θεόδωρος Φωτάκης, εἰς μνήμην Ἀρτεμησίας 
Καπῆ  ........................................................... 100€
Χρυσούλα Κονταξάκη, εἰς μνήμην συζύγου 
της Μιχαήλ Κονταξάκη  ........................... 100€
Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Σφακιανάκης  ...  
...................................................................... 300€
Αἰκατερίνη Βιδαλάκη  ..................................20€
Ἀλέξανδρος Κατσανεβάκης  .......................40€
Σύλλογος διδασκόντων 3ου Δημοτικοῦ Σχο-
λείου Κισάμου, εἰς μνήμην Κωνσταντίνου 
Καλλίνη, πατέρα τῆς ἐκπαιδευτικοῦ Εὐαγγε-
λίας Καλλίνη  ................................................50€ 
Mάνθος καί Ἰωάννα Δίκη  ........................ 100€
Κωνσταντῖνος καί Εἰρήνη Κολώνια  ....... 120€ 
Νικόλαος Πενταράκης  ............................. 200€
Ἀνώνυμος  .................................................. 850€
Ἀντωνία Πυροβολάκη, εἰς μνήμην συζύγου 
της Ἰωάννου Πυροβολάκη ....................... 100€ 
Ἀργυρώ Κοτσιφάκη, εἰς μνήμην πατρός της 
Περικλέους Μπαχουντάκη  .........................30€
Νικόλαος Παπαδοπεράκης, εἰς μνήμη μητρός 
του Μαρίας Παπαδοπεράκη  .................... 200€
Περικλῆς Παπαδοπεράκης, εἰς μνήμην μη-
τρός του Μαρίας Παπαδοπεράκη ........... 200€
Ἱερός Ναός Ἁγ. Πατέρων Ἀζωγυρέ Σελίνου  ..  
...................................................................... 200€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας εἰς μνήμην Πα-
ντελεήμονος Κοσμαδάκη  ........................ 150€

***
Δωρεές γιά τόν ἐξοπλισμό 

τοῦ Τσατσαρωνάκειου 
Πολιτιστικοῦ Πολύκεντρου

τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου.
Ἐνορία Ἀφράτων  ....................................... 500€
Ἐνορία Βλάτους  ........................................ 200€
Ἐνορία Καλαθενῶν  ................................... 200€
Ἐνορία Μοθιανῶν  ..................................... 500€

δ Ω  Ρ  Ε  Ε  Σ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
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Ἐνορία Ραβδοῦχα  ...................................... 200€
Ἐνορία Παλαιῶν Ρουμάτων ..................... 500€
Ἐνορία Βουβῶν  ......................................... 250€
Ἐνορία Ποντικιανῶν  ................................ 250€
Ἐνορία Βουκολιῶν  ................................. 1.000€
Ἐνορία Ἀνώσκελης  ................................... 250€
Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κολυμβαρίου  ....... 500€
Ἐνορία Λουσακιῶν  ................................... 250€
Ἐνορία Ἁγ. Σπυρίδωνος Κισάμου  ........... 500€
Ἐνορία Νοχιῶν-Πλακαλώνων  ................ 500€
Ἐνορία Κακοπέτρου  ................................. 100€
Ἐνορία Ταυρωνίτη-Πολεμαρχίου  ........... 100€
Ἐνορία Ροδοβανίου  .....................................50€
Ἐνορία Μουρίου  ....................................... 100€
Ἐνορία Καλουδιανῶν  ............................... 200€
Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Κολένι  .......  
...................................................................... 200€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων 
Κισάμου ...................................................... 500€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ............................... 400€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων 
Στροβλῶν  ................................................... 200€
Ἐνορία Χρυσαυγῆς  ................................... 400€
Ἐνορία Ροδωποῦ  ....................................... 200€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................60€
Ἐνορία Καμισιανῶν  .................................. 150€
Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Ραπανιανῶν  ......... 150€
Ἐνορία Δραπανιᾶ  ...................................... 500€
Ἐνορία Σασάλου  ..........................................50€
Ένορία Γαβαλομουρίου  ............................ 300€
Ἐνορία Φαλελιανῶν (Ἱ.Ναός 
Ἁγ. Δημητρίου)  ......................................... 200€
Ἐνορία Φαλελιανῶν (Οἰκ. Λυριδιανῶν)  100€
Ἐνορία Σκάφης-Καμπανοῦ  ...................... 250€
Ἐνορία Στροβλῶν ...................................... 300€
Ἐνορία Πολυρρηνίας  ................................ 200€
Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Πύργου  .............. 1.000€
Ἐνορία Περιβολίων  ................................... 250€
Ἐνορία Τοπολίων  ...................................... 200€
Ἐνορία Σκουτελῶνος  ............................... 100€
Ἱερός Ν. Ἁγ. Δημητρίου  Κρύας Βρύσης  100€
Ἐνορία Ἄστρικα  ............................................50€
Ἐνορία Ἁγ. Ἀντωνίου Κισάμου  ............... 200€
Ἐνορία Κάτω Παλαιοκάστρου - 
Καλλεργιανῶν  .......................................... 100€
Ἐνορία Συρικαρίου  ................................... 100€
Ἐνορία Σκλαβοπούλας  ............................. 100€

Ἐνορία Κουντούρας  ................................. 200€
Ἐνορία Κακοδικίου  ................................... 500€
Ἐνορία Καληδωνίας  ................................. 300€
Ἐνορία Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης 
Πλατάνου ................................................... 500€
Ἐνορία Μεταμ. Σωτῆρος Πλατάνου  ...... 500€
Ἱερός Ναός Ἅϊ Κυρ Γιάννη  ....................... 100€
Ἐνορία Κουκουναρᾶς  ............................... 120€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Λειβαδᾶ εἰς μνήμην  
Μιχαήλ Πατεράκη  .................................... 100€
Ἐνορία Καρῶν - Ζυμβραγοῦ  ................... 500€
Ἐνορία Λειβαδᾶ  ........................................ 200€
Ἐνορία Κερᾶς  ............................................ 200€
Ἐνορία Τεμενίων  ....................................... 100€
Ἐνορία Κάμπου  ......................................... 200€
Ἐνορία Κεφαλίου  ...................................... 200€
Ἐνορία Δρακώνας  ..................................... 150€
Ἐνορία Δελιανῶν  ...................................... 150€
Ἐνορία Γραμβούσης  .................................. 300€
Ἐνορία Μαλαθύρου  .................................. 100€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων Βουτᾶ  50€
Σύλλογος Ριζιτῶν «Ἡ Κίσαμος»  ............. 300€
Ἐνορία Κολυμβαρίου  ................................ 500€
Πρεσβυτέρα Ἄννα Λουπασάκη 
εἰς μνήμην Ἑλένης Μυλωνάκη  ................ 150€
Ἐνορία Καντάνου  ..................................... 500€
Ἱ. Μονή Γωνιᾶς  ....................................... 3.000€
Ἐνορία Ἕλους-Λίμνης  .............................. 200€
Στεφανία Σ. Βαβουράκη εἰς μνήμην 
Ἀρχιμ. Χρυσάνθου Κελαϊδῆ  .......................20€
Ἐνορία Ποταμίδας  .................................... 600€
Ἱερός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Ρογδιᾶς  .......... 100€
Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός - 
Παράρτημα Κισάμου  ................................ 500€
Ἐνορία Κεραμωτῆς  ................................... 100€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων 
Πλατάνου ................................................... 100€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων 
Καντάνου  ................................................... 200€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων 
Ροδωποῦ Κισάμου  .................................... 150€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων 
Ἁγ. Ἀντωνίου Κισάμου  ............................. 100€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων 
Σπηλιᾶς  ...................................................... 200€ 
Ἐνορία Σαρακήνας  ................................... 100€
Ἀγροτικός Συνεταιρισμός Σαρακήνας  ... 100€

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, Θεῷ 
δανείζει” (Παρ. 19,7)
“Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ 
Θεός” (Β΄ Κορ. 9,7)




