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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἔφθασεν ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ὁποίαν πρό 
ἐτῶν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐν 
συνεχείᾳ σύνολος ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλη-
σία ὡρίσαμεν ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τό 
περιβάλλον. Ἔκτοτε, λόγῳ καί τῆς ἡμετέρας 
πρωτοβουλίας ταύτης, ἔχει γενικευθῆ τό ἐνδι-
αφέρον διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ πε-
ριβάλλοντος καί πολλά λαμβάνονται  μέτρα 
ἐν προκειμένῳ διά τήν ἀειφορίαν καί τήν 
ἰσορροπίαν τῶν οἰκοσυστημάτων ἀλλά καί 
διά πᾶν σχετικόν πρός αὐτάς πρόβλημα. 

Καθώς μάλιστα τυγχάνει γνωστόν καί 
ἐπιμεμαρτυρημένον ὅτι "οὐ λύονται οἱ νόμοι 
τῆς φύσεως, οὐδέ σαλεύονται, ἀλλά μένου-
σιν ἀκίνητοι" (πρβλ. Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, 
Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον ΣΤ΄, P.G. 48, 1042), 
ὀφείλομεν σήμερον νά ἐπικεντρώσωμεν τήν 
προσοχήν μας εἰς τάς ἀφανεῖς ἐπεμβάσεις τοῦ 
ἀνθρώπου εἰς τήν ἰσορροπίαν τοῦ περιβάλλο-
ντος, ἡ ὁποία διασαλεύεται ὄχι μόνον δι᾿ 
ἐμφανῶν καταστρεπτικῶν ἐνεργειῶν, ὡς αἱ 

†  Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
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ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



100 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 44, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013 Τεῦχος 44, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  101 

ἐκριζώσεις τῶν δασῶν, ἡ ὑπεράντλησις 
τῶν ὑδάτων, ἡ ἐν γένει ὑπερεκμετάλλευ-
σις τῶν φυσικῶν καί ἐνεργειακῶν πό-
ρων καί ἡ μέσῳ διαρροῆς καί ἀποθέσεως 
τοξικῶν καί χημικῶν οὐσιῶν μόλυνσις 
μεγάλων χερσαίων καί ὑδατίνων περι-
οχῶν, ἀλλά καί δι᾿ ἀφανῶν διά γυμνοῦ 
ὀφθαλμοῦ πράξεων. Καί τοιαῦται τυγ-
χάνουν αἱ ἐπεμβάσεις εἰς τά γονιδιώμα-
τα τῶν ἐμβίων ὄντων καί ἡ δημιουργία 
κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον μετηλλαγμένων 
εἰδῶν ἀγνώστου ἐν συνεχείᾳ μετεξελίξε-
ως, ὡς καί ἡ ἀνεύρεσις τρόπων ἀποδε-
σμεύσεως τεραστίων δυνάμεων, τῶν 
ἀτομικῶν καί πυρηνικῶν, τῶν ὁποίων 
ἡ μή ὀρθή χρῆσις δύναται νά ἐξαφα-
νίσῃ πᾶν ἴχνος ζωῆς καί πολιτισμοῦ εἰς 
τόν πλανήτην μας. Εἰς τάς περιπτώσεις 
ταύτας δέν εἶναι ἡ πλεονεξία καί ἡ ἐπι-
θυμία τῆς ὑπερισχύσεως τά μόνα κίνη-
τρα τῶν ἐπιδιωκόντων νά ἐπέμβουν 
καί νά μεταλλάξουν τά ἔμβια ὄντα, τά 
ὁποῖα ὁ Θεός ἐδημιούργησεν ὡς «καλά 
λίαν», ἀλλά καί ἡ ὑπεροψία ὡρισμένων 
ὅπως ἀντιπαραταχθοῦν εἰς τήν Σοφίαν 
τοῦ Θεοῦ καί ἀποδείξουν ἑαυτούς ἱκα-
νούς νά βελτιώσουν τό ἔργον Αὐτοῦ. 
Ἡ ψυχική στάσις αὕτη χαρακτηρίζεται 
ὑπό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὡς "ὕβρις", 
δηλαδή ὑπεροπτική αὐθάδεια τοῦ ἔχο-

ντος περιωρισμένον νοῦν ἔναντι τοῦ 
Πανσόφου καί Παντοδυνάμου Δημι-
ουργοῦ.

Ἀσφαλῶς δέν ἀντιτασσόμεθα πρός 
τήν ἐπιστημονικήν ἔρευναν,  ἐάν καί 
ἐφ᾿ ὅσον παρέχῃ ἐπωφελεῖς ὑπηρεσίας 
εἰς τόν ἄνθρωπον καί τό περιβάλλον. 
Τοιουτοτρόπως, ἡ χρησιμοποίησις τῶν 
πορισμάτων αὐτῆς διά τήν θεραπείαν, 
παραδείγματος χάριν, ἀσθενειῶν εἶναι 
ἀσφαλῶς θεμιτή, ἀλλά ἡ βεβιασμένη 
ἐμπορική ἐκμετάλλευσις προϊόντων 
τῆς συγχρόνου χημικῆς καί βιολογικῆς 
τεχνολογίας πρό τῆς τετελεσμένης δια-
πιστώσεως ὅτι εἶναι διά τόν ἄνθρωπον 
ἀβλαβῆ, εἶναι ἀσφαλῶς κατακριτέα, κα-
θώς ἐπανειλημμένως ὡδήγησεν εἰς τρα-
γικάς συνεπείας αὐτόν καί τό περιβάλ-
λον.

Ἡ ἐπιστήμη, καλῶς πράττουσα, δι-
αρκῶς ἐρευνᾷ καί προσπαθεῖ νά ἑρμη-
νεύσῃ τήν φυσικήν νομοτέλειαν καί 
τάξιν. Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τούς 
πρωτοπλάστους "κατακυριεύσατε τῆς 
γῆς" (Γεν. θ΄ 1) παρέχει τήν ἄδειαν τῆς 
ἐρεύνης καί γνώσεως τῶν φυσικῶν 
καί βιολογικῶν μηχανισμῶν οἱ ὁποῖοι 
δροῦν εἰς αὐτήν, διά νά εἶναι σύνολον 
τό φυσικόν περιβάλλον παραδείσιον. 
Ἀρκεῖ ἡ ἐπιδίωξις τῆς γνώσεως καί ἡ 
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ἐκμετάλλευσις αὐτῆς νά μή στοχεύῃ μό-
νον εἰς τό κέρδος καί νά μή εἶναι ἀλα-
ζονική προσπάθεια οἰκοδομήσεως ἑνός 
νέου πύργου τῆς Βαβέλ, διά τοῦ ὁποίου 
τό δημιούργημα θά προσπαθήσῃ νά 
φθάσῃ καί ἴσως, κατά τήν ἔπαρσιν 
ὡρισμένων, νά ὑπερβῇ καί Αὐτόν τόν 
Δημιουργόν. Δυστυχῶς λησμονεῖ ἐνίοτε 
ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὁ τοῦ "κάλλους γενεσι-
άρχης ἔκτισεν αὐτά" (Σοφ. Σολ. ιγ΄, 3) 
καί χείρ Κυρίου "ἐθεμελίωσε τήν γῆν, 
καί ἡ δεξιά Αὐτοῦ ἐστερέωσε τόν οὐρα-
νόν" (πρβλ. Ἡσ. μη΄, 13).

Καθῆκον, λοιπόν, ἡμῶν τῶν ποιμέ-
νων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀνθρώπων 
τοῦ πνεύματος καί τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά 
καί πάντων τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν, 
εἶναι νά ἐργαζώμεθα τό ἀγαθόν καί κυ-
ρίως νά προσευχώμεθα ὅπως ὁ Δημιουρ-
γός τοῦ παντός Θεός φωτίζῃ τούς εἰδικῶς 
μέ τά ἀνωτέρα θέματα ἀσχολουμένους 
ἐπιστήμονας ἵνα ἐν ταπεινώσει ἔναντι 
Αὐτοῦ καί ἐν σεβασμῷ πρός τήν φυσι-
κήν νομοτέλειαν καί τάξιν εἰσέρχωνται 
εἰς τά ἐνδότερα αὐτῆς καί ἀποφεύγουν 
τήν διά λόγους οἰκονομικῆς ἐκμεταλ-
λεύσεως ἤ ἄλλους, ὡς ἀνεφέρομεν, 
βεβιασμένην χρησιμοποίησιν τῶν πο-
ρισμάτων τῆς ἐρεύνης των. Χρειάζεται 
μακρά πεῖρα διά νά βεβαιωθῇ ὅτι αἱ δι-
απιστωθεῖσαι εὐεργετικαί ἐπιρροαί ἐκ 
τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων γνώσεων δέν 
συνεπάγονται παραπλεύρως ἐπιβλαβεῖς 
παρενεργείας εἰς τό περιβάλλον καί βε-
βαίως εἰς αὐτόν τοῦτον τόν ἄνθρωπον.

Κατά τήν δημιουργίαν τοῦ κόσμου 
ἡ τότε φωνή καί τό πρῶτον πρόσταγ-
μα τοῦ Κυρίου "οἷον νόμος τις ἐγένετο 
φύσεως, καί ἐναπέμεινε τῇ γῇ, τήν τοῦ 
γεννᾶν αὐτῇ καί καρποφορεῖν δύναμιν 

εἰς τό ἑξῆς παρεχόμενος..."   (Μεγάλου 
Βασιλείου, εἰς τήν ἑξαήμερον Θ΄, P.G. 
29, 96A), ἐξασφαλίζουσα τήν ἀειφορίαν 
αὐτῆς. Καί ἡ γῆ θά συνεχίσῃ νά γεννᾷ 
καί νά καρποφορῇ ἐφ᾿ ὅσον ἀφεθῇ εἰς 
τήν φυσικήν αὐτῆς τάξιν καί ἐφ᾿ ὅσον 
ἡμεῖς οἱ πάροικοι ἐπ᾿ αὐτῆς πορευθῶμεν 
κατά τά προστάγματα καί τάς ἐντολάς 
τοῦ Θεοῦ καί φυλάττωμεν καί ποιῶμεν 
αὐτάς. Τότε Ἐκεῖνος μόνον "δώσει τόν 
ὑετόν ἡμῖν ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καί ἡ γῆ δώ-
σει  τά γενήματα αὐτῆς, καί τά ξύλα τῶν 
πεδίων ἀποδώσει τόν καρπόν αὐτῶν [...] 
καί φαγώμεθα τόν ἄρτον ἡμῶν εἰς πλη-
σμονήν καί κατοικήσωμεν μετά ἀσφα-
λείας ἐπί τῆς γῆς ἡμῶν. Καί πόλεμος οὐ 
διελεύσεται διά τῆς γῆς ἡμῶν[...]" (πρβλ. 
Λευιτ. 26, 4-5).

Προσευχόμενοι ἐπί τῇ εὐσήμῳ 
ταύτῃ ἡμέρᾳ καί τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἐνιαυτοῦ 
μετά Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, Συμεών τοῦ ἰσαγ-
γέλου καί τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπταρίθμων 
παίδων καί μετά τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ 
Δαυίδ πρός τόν Κύριον ὅπως ἐξαπο-
στείλῃ τό πνεῦμα Αὐτοῦ καί ἀνακαι-
νίσῃ τό πρόσωπον τῆς γῆς (πρβλ. Ψαλμ. 
103, 30), εὐλογῶν τά ἔργα τῶν χειρῶν 
Αὐτοῦ καί καταξιῶν ἡμᾶς λυσιτελῶς 
περαιῶσαι τήν τοῦ χρόνου περίοδον,  
ἐπικαλούμεθα ὑπέρ τῶν ἐρευνώντων 
τάς δυνάμεις τῆς φύσεως τόν φωτισμόν, 
τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἀμήν.

͵βιγ΄ Σεπτεμβρίου α΄
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 

πάντων ὑμῶν
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ τούς ἐγκωμιαστικούς αὐτούς λό-

γους ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός πε-
ριγράφει τό μυστήριο τῆς Κοίμησης τῆς 
Θεοτόκου Μαρίας, τῆς γλυκιᾶς μας Πα-
ναγίας. Ἀλλά ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Παναγίας μας δέν εἶναι ἁπλῶς ἄλλη μιά 
γιορτή στό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἀλλά ἱστορική πρόγευση καί κοινωνία στή 
ζωή τῆς ἁγιότητος. Ἡ Παναγία ὅσο ἔζησε 
στήν γῆ ἦταν στήν ἀφάνεια, γιά νά βγάλει 
στήν ἐπιφάνεια τήν ἱκεσία τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τήν μεσιτεία Της στό παιδί Της καί Θεό 
μας. Δέν μίλησε ὅσο ἦταν στήν ζωή, δέν 
ἄφησε κείμενα ἤ ἐπιστολές, γιά νά μιλᾶ σ’ 
Ἐκεῖνον τώρα πού βρίσκεται στήν ὄντως 
Ζωή. Γιά νά γίνεται ἡ γέφυρα πού θά γε-
φυρώνει τόν Οὐρανό μέ τήν γῆ, τά παρό-
ντα μέ τά μέλλοντα, τά πρόσκαιρα μέ τά 
αἰώνια. Λίγα τά λόγια Της ὅταν ἦταν στήν 
γῆ, ἀμέτρητα τώρα πού εἶναι στόν οὐρα-
νό. Σιωπηρή ἡ παρουσία Της τότε καί ἐδῶ, 
προσευχητική τώρα καί ἐκεῖ.

Ὅμως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ Ρωμιοί, 
τιμοῦμε σήμερα καί τό Πρόσωπο ἐκεῖνο, 
τό ὁποῖο εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο 
μέ τήν ἱστορία καί τό Γένος μας. Ὅλος 
ὁ Ἑλληνισμός, ὅλο τό Γένος, ὅλη ἡ Ρω-
μιοσύνη “μοσχοβολᾶ ἀπό τό εὐωδια-
στό σκήνωμα τῆς Παναγίας, πού εἶναι ἡ 
Μήτηρ τῶν ὀρφανεμένων, ἡ ἐλπίς τῶν 
ἀπελπισμένων, ἡ χαρά τῶν θλιβομένων, 
ἡ ἄγκυρα τῶν θαλασσοδαρμένων”, ὅπως 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

«Ἀπό τή γῆ σέ πέρασαν στόν οὐρανό 
Ἄγγελοι κι Ἀρχάγγελοι... Καθώς δια-
βαίνεις κάνεις εὐλογημένο τόν ἀέρα, ὁ 
αἰθέρας ψηλά ἁγιάζεται. Χαρούμενος 
ὁ οὐρανός ὑποδέχεται τήν ψυχή σου. 
Σέ προϋπαντοῦνε μέ ὕμνους ἱερούς καί 
ὁλόφωτες λαμπάδες ὁλόχαρης γιορτῆς 
οἱ ἀγγελικές δυνάμεις πού σχεδόν λένε: 
«Ποιά εἶναι τούτη πού ἀνεβαίνει λευ-
κανθισμένη», «πού προβαίνει σάν αὐγή, 
ὡραία ὡσάν φεγγάρι, λαμπερή ὡσάν 
ἥλιος;». Πόσο ὀμόρφηνες καί γλύκανες! 
Ἐσύ «ὡσάν ἄνθος τοῦ ἀγροῦ», «ὡσάν τό 
κρίνο ἀνάμεσα στ’ ἀγκάθια»… Ἄφα-
το σκίρτημα χαρᾶς γιά τούς Ἀγγέλους 
καί ὅλες τίς ὑπερκόσμιες δυνάμεις, δί-
χως τέλος εὐφροσύνη γιά τούς Πατρι-
άρχες, ἀνεκλάλητη χαρά γιά τούς Δι-
καίους, ἀγαλλίαση ἀτέλειωτη γιά τούς 
Προφῆτες! Εὐλογεῖς τόν κόσμο, ἁγιάζεις 
τήν πλάση ὅλη! Ἀνάσα γιά τούς κατα-
πονεμένους, γι’ αὐτούς πού πενθοῦνε, πα-
ρηγοριά, γιατρειά τῶν ἀρρώστων, λιμάνι 
στούς θαλασσοδαρμένους, συγχώρεση 
γιά τούς ἁμαρτωλούς, τῶν λυπημένων 
καλοσυνάτη παρηγορήτρα, γιά ὅλους 
τούς ἱκέτες σου, πρόθυμη βοήθεια…».

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: 
Ἐγκώμιο Α΄ στήν πάνσεπτη 

Κοίμηση τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ)
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τόσο ὄμορφα σημειώνει ὁ Φώτης Κό-
ντογλου στό ἔργο του «Ἡ Παναγία καί 
ὁ λαός». 

Τώρα, λοιπόν, πού ἡ μιζέρια ἔχει 
καλύψει τά πάντα καί ἡ δυστυχία φτά-
νει στήν παραμικρή γωνιά τοῦ τόπου καί 
τῆς κοινωνίας μας· τώρα πού ἡ φτώχεια 
σέ ἀξίες καί πρόσωπα εἶναι ὁλοφάνερη, 
μέ ἀποτέλεσμα ὁ βίος μας νά ἔχει γίνει 
ἀ-βίωτος· τώρα πού οἱ δῆθεν σωτῆρες 
καί προστάτες μας δείχνουν πλέον ἀνί-
κανοι νά σώσουν ἀκόμα καί τόν ἑαυτό 
τους· τώρα πού ὅλα μοιάζουν σάν «νά 
τά σκιάζει ἡ φοβέρα καί νά τά πλακώ-
νει ἡ σκλαβιά»· τώρα πού ὅλες αὐτές 
οἱ ραγδαῖες καί ἀνησυχητικές ἐξελίξεις 
σηματοδοτοῦν τήν ἀβέβαιη καί ἐπίπε-
δη καθημερινότητα, τώρα, λοιπόν, εἶναι 
ἡ ὥρα τῆς Παναγίας μας. Ἐκείνη εἶναι 
ἡ ἀπαντοχή μας. Ἡ καταφυγή μας. Ἡ 
ἐλπίδα καί σωτηρία μας. Ἐκείνη ἀκούει 
τά βάσανα καί τούς καημούς μας. Ἐκεί-
νη μεταμορφώνει τίς ἐλπίδες μας σέ 
πραγματικότητα μέ τή δική Της παρέμ-
βαση καί μεσιτεία. Ἐκείνη μᾶς ὁδηγεῖ, 
μᾶς δείχνει τό δρόμο καί μᾶς καλεῖ νά 
νικήσομε τόν φόβο σέ κάθε μορφή θα-

νάτου, πάθους καί ἀδυναμίας. Ἐκείνη 
μᾶς βοηθᾶ νά κατανοήσομε πώς ἀποκτᾶ 
νόημα ἡ ζωή μας ὄχι γιατί ὑπάρχομε, 
ἀλλά γιατί ἀγαποῦμε. Ἐκείνη μᾶς πα-
ραγγέλλει, μέσα ἀπό τήν εὔλαλη σιω-
πή Της, πώς ἐλπίζομε καί χαιρόμαστε, 
ὄχι γιατί ἀγωνιοῦμε, ἀλλά γιατί πιστεύ-
ουμε. Ἐκείνη μᾶς διδάσκει νά ζήσουμε 
μέ κέντρο τῆς ζωῆς μας ὄχι τά “θέλω”, 
τό “ἐγώ” καί τίς ἐξαρτήσεις μας, ἀλλά 
ἐλεύθεροι ἀπό λάθη καί ἀπό πάθη. 

Τό ἐρώτημα ὅμως πού γεννᾶται, 
ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι τελικά, 
πόσο ἔχομε κατανοήσει, πόσο ἔχει γίνει 
συνείδηση σέ ὅλους μας ὅτι ὁ κόσμος 
μας θά ἀλλάξει, θά ὀμορφύνει καί θά 
καλλύνει, ἡ ζωή μας θά μεταμορφωθεῖ 
σέ φῶς, χαρά καί ἐλπίδα, μόνο ὅταν 
αὐτή ἡ ἀλλαγή γίνει στάση ζωῆς τῆς 
καθημερινότητας τοῦ προσωπικοῦ μας 
βίου.  

Καλή Παναγία, ἀδελφοί μου. Ὁ 
Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεο-
τόκου, τῆς ἀγαπημένης καί γλυκιᾶς μας 
Μάνας, νά εὐλογεῖ, σκέπει, φρουρεῖ καί 
ἁγιάζει πάντας ἡμᾶς. 

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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ορτωμένος τό βαρύ σταυρό του ὁ 
Μεγάλος Ἀγωνιστής τοῦ καλοῦ 
ἀνέβαινε τόν ἀνηφορικό δρόμο 
τοῦ Γολγοθᾶ. Μέσα στό πυκνό 

πλῆθος τῶν ἀγριεμένων προσώπων καί τῶν 
θολωμένων ματιῶν ξεχώριζε ἡ γλυκιά καί 
γαλήνια μορφή τοῦ Ἀθώου Ναζωραίου. Τί 
μεγάλη καί περίεργη ἡ ἀντίθεση αὐτή! Οἱ 
σταυρωτές, οἱ «νικητές», νά εἶναι ταραγμέ-
νοι κι ὁ Σταυρωμένος, τό θῦμα, νἄχει τή 
γαλήνη καί τή γλυκάδα τοῦ νικητῆ καί τοῦ 
θριαμβευτῆ. Οἱ πρῶτοι εἶχαν νικήσει 
στήν ὕλη, μά Ἐκεῖνος εἶχε νικήσει 
στό πνεῦμα. Ἐκεῖνος, πού εἶχε 
πῆ: «Μή φοβεῖσθε ἀπό τῶν ἀπο-
κτεινόντων τό σῶμα, τήν δέ ψυχήν 
μή δυναμένων βλάψαι», ἔμενε τώρα 
ἀνέγγιχτος ἀπό τήν ἐγκληματικότητα 
τῶν σταυρωτῶν Του, γιά νά δείχνει τό 
ὑπέροχο θάρρος πού μπορεῖ νά διατη-
ρήσει ὁ πνευματικός ἄνθρωπος καί στίς δυ-
σκολότερες στιγμές τῆς ζωῆς του. Μπορεῖ ν’ 
ἁπλώνεται μπροστά μας  ὁ κίνδυνος καί ἡ 
καταστροφή, μπορεῖ ν’ ἀλαλάζει ὁλόγυρά 
μας ὁ θρίαμβος τοῦ ὑλικοῦ χαλασμοῦ, μά 
ὡστόσο τά εὐγενικά καί γενναῖα πνεύματα 
μένουν ἀτρόμητα καί περήφανα, δείχνοντας 
ἔτσι τήν ἀκαταγώνιστη ἐπιβολή τοῦ πνεύ-
ματος ἐπί τῆς ὕλης. Καί ὁ ἀθῶος μάρτυρας 
ἀνέβαινε στό δρόμο τοῦ Σταυροῦ, τό δρόμο 
τῆς τιμῆς καί τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη του πρός 
τόν κόσμο Τόν ὁδηγοῦσε ἐκεῖ, γιατί πάντα ἡ 
μεγάλη, ἡ ἀληθινή ἀγάπη, ἀναπόφευκτα καί 
μοιραῖα ὁδηγεῖ σέ κάποιο Σταυρό. Ἡ μητέ-
ρα πού ἀγαπᾶ τά παιδιά της θά σταυρωθεῖ 
γι’ αὐτά κι  ὁ πόθος μας γιά κάθε μεγάλο 

καί εὐγενικό ἔργο δέ φέρνει κανένα καρπό, 
σάν δέν ἔχει μέσα του καί τή χάρη τῆς θυσί-
ας, σάν δέ φτάνει ὡς τό τέρμα του, τό σταυ-
ρό του... Κανείς δέν ἀνεβαίνει ψηλά χωρίς 

νά πάρει κάποιο ἀνηφορικό μονοπάτι 
καί κανείς δέ μπορεῖ νά δεῖ τό βάθος 

τῆς ζωῆς, ἄν δέν τό κοιτάξει ἀπό τό 
ὕψος κάποιου σταυροῦ. Ἄν θέ-
λεις νά βγάλεις μέ τά χέρια σου 

τό ψωμί σου, ἄν θέλεις νά ζήσεις μέ 
τιμή, ἄν θέλεις νά βρεῖς τήν ἀλήθεια, ἄν 
θέλεις νά μιλήσεις γιά τήν ἀλήθεια, ἄν 
θέλεις νά παίξεις ὅλα αὐτά τά ὡραῖα, 

μά καί ἐπικίνδυνα παιχνίδια στή ζωή σου, 
τότε ἀσφαλῶς θά ἀναγκαστεῖς νά περάσεις 
πολλές φορές τούς δρόμους τῶν σταυρῶν. 
Θά προσπαθήσεις, θά ἀγωνισθεῖς, θά πο-
νέσεις, θά μαρτυρήσεις. Ὑπάρχουν βέβαια 
καί ἄλλοι δρόμοι στή ζωή πού εἶναι εὔκολοι, 
μά κατηφορίζουν καί καμμιά φορά ἤ ἐπιτέ-
λους μᾶς κρατοῦνε  πάντα στό ἴδιο ἐπίπεδο. 
Καθένας μας μπορεῖ νά διαλέξει ὅποιο δρό-
μο θέλει. Μά χωρίς ἄλλο κεῖνοι πού εἶναι 
γεννημένοι μέ εὐγένεια, κεῖνοι πού κάποιο 
περιστατικό τούς ἔκανε νά προσέξουν πε-
ρισσότερο στό βάθος τῆς ζωῆς, αὐτοί θά 
φέρουν πάντα μέ μιά ἡρωϊκή θέληση τά βή-
ματά των στούς δρόμους τῶν Σταυρῶν, γιά 
νά προχωρήσουν ὕστερα καί στήν αὐγή μιᾶς 
ὄμορφης Ἀνάστασης.

Οἱ δρόμοι τῶν Σταυρῶν
Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου καί 
Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη.
Ἀπό τό βιβλίο του "Ὁ Ποιητής τῶν ὡραί-
ων ψυχῶν", Χανιά 1998, Γ΄ Ἔκδοση

Φ

ΣΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
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πό παλιά καί σήμερα, οἱ ἐπιθυ-
μίες καί οἱ ἀναγκαιότητες τοῦ 
ἀνθρώπου ὡς ψυχοσωματικό 
ὄν ἔγιναν αἰτίες καί ἀφορμές 

γιά νά ἑρμηνεύσουν ἤ νά ἱκανοποιή-
σουν αὐτές τίς καταστάσεις.

Ἐκεῖνος πού ἀντιμετώπισε μονό-
πλευρα, καί ἐν πολλοῖς ἐπικίνδυνα, 
αὐτά τά φαινόμενα ἦταν καί εἶναι ὁ 
ὑλισμός μέ πολλούς ἐπώνυμους καί 
ἀνώνυμους κήρυκες καί ὀπαδούς, πού 
ἀκοῦνε στό ὄνομα «ὑλιστές». Ἀντί-
θετοι στό πνεῦμα καί  στήν ψυχή τοῦ 
ἀνθρώπου καί μέ τόση ἐπιβλητική 
δύναμη, ὥστε εἰδικά σήμερα νά κυ-
ριαρχεῖ μιά ἐξουσία στόν κόσμον, ἡ 

ὑλοκρατία. Ὁ ὑλικός εὐδαιμονισμός. 
Τό χρῆμα. Οἱ κάθε εἴδους σωματικές 
ἀπολαύσεις. Γι’ αὐτό ἡ ἀντιπαλότη-
τα. Γι’ αὐτό ἡ κατακόρυφη αὔξησις 
τοῦ ποσοστοῦ τῶν πτωχῶν. Γι’ αὐτό 
καί τά πάσης φύσεως κυκλώματα μέ 
τίς ἀπάτες καί τίς διαπλοκές. Κάθε 
μέρα στήν χώρα μας  βγαίνουν στήν 
φόρα τέτοια κυκλώματα μέ λαϊκούς 
καί ἱερωμένους. Μέ ἀνύποπτα πρόσω-
πα.

Φθάνουν δέ στό σημεῖο οἱ ὑλι-
στές νά ἀποδίδουν τίς ψυχικές καί 
πνευματικές ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώ-
που στήν ὕλη. Λένε π.χ. ὅτι ἡ σκέψις 
εἶναι προϊόν τοῦ ἐγκεφάλου, ὅπως ἡ 
χολή τοῦ ἥπατος! Τότε ὅμως ἔπρεπε 
νά σκέπτονται καί τά ζῶα. Δέν εἶναι 
ὁ ἐγκέφαλος πού σκέπτεται, ἀλλά ἡ 
ψυχή.

Ἡ ὑλιστική θεωρία ὅτι ὁλόκληρη 
ἡ πνευματική ζωή τοῦ ἀνθρώπου ρυθ-
μίζεται ἀπό ἐγκεφαλικά κέντρα εἶναι 
τελείως ἀπαράδεκτη, ὅπως ἄλλωστε 
τονίζουν σύγχρονοι μεγάλοι ψυχία-
τροι. Ἄς μᾶς δείξουν οἱ ὑλιστές  τό 
κέντρον πού ἑδρεύει ἡ ἀρετή, ἡ ἀγά-
πη, ἡ αὐτοθυσία κ.λ.π.! Σύμφωνα μέ 
τόν μεγάλο ψυχίατρο Γιούγκ οἱ περισ-
σότερες νευρώσεις ὀφείλονται στόν 
διχασμό τῆς προσωπικότητας, καί, σέ 
τελευταία ἀνάλυση, στήν διατάραξη 
τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς.

Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο ἀπό 
ὕλη καί μόνο γιά τήν ὕλη. Ἡ ὕλη πρέ-
πει νά ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο καί νά 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΥΛΟΦΡΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

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

Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κισάμου & Σελίνου
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ὑπακούει στήν λογική, καί ὄχι ὅπως 
τό ἀντίθετο  συμβαίνει σήμερα. Νι-
κηθήκαμε ἀπό τήν ὕλη. Γινήκαμε 
δοῦλοι καί ὅπως θά πεῖ ὁ ἀπόστολος 
Πέτρος «ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καί 
δεδούλωται» (Β΄ Πέτρ. 3,19)

Δέν εἴμαστε ζῶα καί τρῶμε γιά 
νά ὑπάρχομε. Ἔχομε ἐλευθερία, τήν 
ὁποίαν μᾶς χάρισε ὁ Θεός καί γιά 
τήν ὁποία ἐκλήθημεν. «Ὑμεῖς γάρ 
ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί» 
θά ὑπενθυμίσει ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
στούς χριστιανούς τῆς Γαλατίας (Γα-
λατ. 5,13). Δέν ἔχομε μόνον αἰσθήσεις 
καί ἔνστικτα. Ἔχομε πρῶτον συνείδη-
ση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Καταλαβαίνομε 
δηλ. ὅτι ὑπάρχομε καί ὅτι διαφέρομε 
ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπο. Ἐλέγχομε 
τίς πράξεις μας. Παίρνομε ἀποφάσεις. 
Θυμόμαστε τό παρελθόν. Κάνομε σχέ-
δια γιά τό μέλλον.

Ἔπειτα, ἔχομε ἠθική συνείδηση. 
Μιά ἐσωτερική φωνή πού μᾶς ὑποδει-
κνύει τί εἶναι σωστό καί τί δέν εἶναι. 
Πού μᾶς ἀποτρέπει ἀπό τό κακό καί 
μᾶς προτρέπει πρός τό καλό, τό δικό 
μας καί τοῦ πλησίον μας. Πού ἔχο-
με τύψεις, ὅταν κάνομε τό κακό καί 
ἔπαινο (ἠθική ἱκανοποίηση), ὅταν 
κάνομε τό καλό. Μακάριοι οἱ κατέχο-
ντες ἀγαθή συνείδηση (Α΄.Τιμ. 1,19).

Ἡ ψυχή ὄχι μόνον δέν κυβερνᾶται 
ἀπό τίς ἀνάγκες τοῦ σώματος, ἀλλά 
ἀποφασίζει πολλές φορές νά μήν τίς 
ἱκανοποιήσει, ἐπειδή κρίνει ὅτι αὐτό 
εἶναι τό σωστό. Ἀρνεῖται π.χ. στό 
σῶμα νά φάει, νά ἀναπαυθεῖ, νά ἐκδη-
λώσει διάφορες ἐπιθυμίες κι ἀκόμη 
ἀποφασίζει καί νά τό θυσιάσει. Πῶς 
θά ἐξηγηθοῦν ὅλες αὐτές, καί ἄλλες, 

πού θά μπορούσαμε νά ἀναφέρομε, 
ἐκδηλώσεις χωρίς τήν ὕπαρξη πνευ-
ματικῆς ἀΰλου ψυχῆς;

Γιατί τόσο πιά τονίζεται ἡ ὑλική 
πλευρά τοῦ ἀνθρώπου καί παραμερί-
ζεται ἡ ψυχική; Καί γιατί καλός εἶναι 
ὁ χριστιανός, κληρικός καί λαϊκός, 
μόνον ὅταν γεμίζει τό στομάχι μας, 
καί δέν εἶναι καλός ἐκεῖνος πού μᾶς 
ἀναπαύει τήν ψυχή, πού μᾶς ἐπανα-
φέρει στόν δρόμο καί στήν σκέπη τοῦ 
Θεοῦ;

Ἀκόμη, τόν Χριστόν, τήν Παναγία 
καί τούς Ἁγίους τούς βλέπομε μόνον 
ὡς βοηθούς καί σωτῆρες τῶν σωμα-
τικῶν μας ἀσθενειῶν, ἀναγκῶν καί 
προβλημάτων. Αὐτό σύν τοῖς ἄλλοις, 
μαρτυροῦν καί οἱ προσευχές μας, καί 
τά ταξίματα καί τά ἀφιερώματα (χρυ-
σά καί ἀσημένια) πού κρεμᾶμε στίς 
εἰκόνες τους. Ὅλα μόνο γιά τή φθαρ-
τή ὑλική μας ὑπόσταση;

Ἔτσι, κι ἐμεῖς, οἱ λεγόμενοι «χρι-
στιανοί», συμπλέομε μέ τούς ὑλιστές 
καί ξεχνᾶμε ὅτι εἴμαστε πλασμένοι 
γιά τήν αἰωνιότητα, ὅσες λαχτάρες 
καί πικρίες κι ἄν μᾶς δίνει αὐτή ἡ 
ζωή. Ὅτι δέν εἶναι μόνιμη ἡ κατοικία 
μας ἐδῶ στόν κόσμον (Ἑβρ. 13,14). 
Αὐτή ἡ προσδοκία τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ δίνει νόημα στήν ζωή μας, δύ-
ναμη καί ὑπομονή στίς θλίψεις μας. 
Χαρά καί ἐλπίδα.
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«Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι, καί ὁ μένων ἐν 
τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν 
αὐτῷ» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 16)

Ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης καί ὑψιπέτης 
ἀετός τῆς θεολογίας, ὁ Ἰωάννης, ἐννόησε 
πλήρως τίς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, καθώς καί 
τό βάθος καί  μέγεθος τῆς θείας ἀγάπης καί 
ἀγαθότητάς Του.

Ὁ νεότερος τῶν Ἀποστόλων ὁ ὁποῖος 
ἀκολούθησε τόν ἑνανθρωπήσαντα Κύριο 
μέ ὅλη τήν ἀφοσίωση τῆς ψυχῆς του καί 
ἔζησε ἀπό κοντά ὅλα τά γεγονότα τῆς ζωῆς 

καί τῆς δράσης Του, αὐτός πού ἀγαπήθηκε 
ὑπερβολικά ἀπό τόν δάσκαλό του, ἐκεῖνος 
ὁ ὁποῖος μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος διακήρυξε τήν θεότητα τοῦ Λόγου, 
αὐτός διασαλπίζει ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. 
«Ἄν γνωρίζεις τί εἶναι ἀγάπη, τότε γνωρί-
ζεις τόν Θεό καί ἄν γνωρίζεις νά ἀγαπᾶς, 
εἶσαι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός εἶναι 
δικός σου», γράφει.

Ἀλήθεια! Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι. Ἀλλά 
ὁ Ἰωάννης ποῦ τό γνώριζε;  Ποιός εἶναι 
ἐκεῖνος πού τοῦ ἐξήγησε μέ λεπτομέρεια 
αὐτή τήν  ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ; Κανένας. 
Ἀλλά φωτισμένος ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιο 
τό ἀνακάλυψε μέσα ἀπό τό ἔργο τῆς δημι-
ουργίας τοῦ σύμπαντος, ἀλλά καί τῆς ἀνα-
δημιουργίας καί ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώ-
που. 

Ἡ δημιουργία «ἀγάπης ἔργον ἐστίν», 

κατά τούς θείους Πατέρες. Ὁ ὑλικός καί 
πνευματικός κόσμος, τά ἐπίγεια καί τά 
οὐράνια, τά ὁρατά καί τά ἀόρατα, οἱ ἄγγε-
λοι καί οἱ ἄνθρωποι, τά ζῶα καί τά πτηνά, 
τά φυτά καί πάντα τά αἰσθητά, βοοῦν τήν 
τοῦ Θεοῦ ἀγάπη. Ἀπό ἀγάπη τά πάντα δη-
μιουργήθηκαν, ἀπό ἀγάπη συντηροῦνται 
καί ἡ θεία ἀγάπη ἐκδηλώνεται ἀνά πάσα 
ὥρα καί στιγμή. 

Εὐμαρτυρούμενο, λοιπόν, τό πέλαγος 
τῆς ἀγάπης Τοῦ Θεοῦ. Τό ἔδειξε, ὅταν ἐδη-
μιούργησε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα» δική 
Του, μέ πνεῦμα, σοφία καί ἐλευθερία, γιά 
νά φθάσει καί νά γίνει καί «καθ’ ὁμοίωσίν 
Του». Τό δείχνει μέ τό νά τοῦ χορηγεῖ ὅλα 
τά ἀγαθά του καί νά μακροθυμεῖ στίς ἀδυ-
ναμίες καί τά λάθη του. Τό ἀποδεικνύει κα-
θημερινά, ὅταν «ἀνατέλλει τόν ἥλιο ἐπί πο-
νηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους 
καί ἀδίκους». Ἐκεῖνο ὅμως  πού σαλπίζει 

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου 
π. Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου 
τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

Ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος 
Καστελλίου Κισάμου

Ὁ Θεός  ἀγάπη  ἐστ ί
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ἀκόμα περισσότερο στά πέρατα τῶν αἰώ-
νων καί τῶν γενεῶν ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγά-
πη, εἶναι τό ἔργο τῆς ἀναδημιουργίας τοῦ 
πεσόντος ἀνθρώπου. 

Ὁ ἄνθρωπος τοποθετημένος ἀπό τόν 
δημιουργό του στόν παράδεισο τῆς ἀγά-
πης, ὡς βασιλέας τῆς κτίσεως, ζοῦσε στήν 
εὐτυχία καί ἀπόλαυση χωρίς στεναγμό καί 
πόνο. Ὅταν ὅμως ἔπεσε στήν ἁμαρτία καί 
ἐπαναστάτησε κατά τοῦ ζῶντος  Θεοῦ, τότε 
χωρίστηκε ἀπό τήν ἀγάπη Του. Πλέον τί 
ἔπρεπε νά γίνει; Νά μείνει ἐγκαταλελειμμέ-
νος ἀπό τόν πατέρα καί νά δοκιμάζει  τή 
θλίψη καί τόν πόνο μακριά ἀπό τήν θεία 
ἀγάπη; Ἴσως αὐτό ἦταν τό δίκαιο.

Ἀλλ’ «ὁ Θεός, πλούσιος ὤν ἐν ἐλέει, 
διά τήν πολλήν ἀγάπην αὐτοῦ ἥν ἠγάπησεν 
ὑμᾶς, καί ὄντας νεκρούς τοῖς παραπτώμα-
σι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ καί συνήγει-
ρε καί συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», 
ὅπως μᾶς λέει ὁ θεῖος Παῦλος, ἀνέστησε 
τόν ἄνθρωπο ἀπό τά παραπτώματά του, 
τοῦ ἔδωσε νέα ζωή, τόν ἀνέβασε στόν 
οὐρανό, τόν ἀναδημιούργησε καί τόν ἔκανε 
«καινήν κτίσιν». Πῶς; Διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ μονογενοῦς, τόν ὁποῖο 
ἀπέστειλε Σωτήρα καί Λυτρωτή στόν κό-
σμο. Ἐκεῖνος μέ τήν ἐνανθρώπησή Του καί 
τή σταυρική θυσία Του τόν ἐξαγόρασε, τόν 
ἀναδημιούργησε καί τόν ἔκαμε πάλι δικό 
Του, παιδί Του καί φορέα τῆς βασιλείας Του.

Ἄν κάθε ἄνθρωπος ἀνοίξει προσεκτι-
κά τό βιβλίο τῆς μνήμης του, θά ἐνθυμη-
θεῖ ἄπειρες περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες ὁ 
Κύριος ἀντί νά ὀργισθεῖ ἀπέναντί του γιά 
τίς παραβάσεις καί ἁμαρτίες του, τοῦ ἔδειξε 
τήν ἀγάπη καί τούς οἰκτιρμούς Του. Ἄνοι-
ξε τήν πηγή τοῦ ἐλέους Του, τοῦ χάρισε  
πνεῦμα μετανοίας καί τοῦ δώρισε τήν εἰρή-
νη καί τήν ἄφεση. Ἐκεῖνος ἀκούγοντας τόν 
πόνο καί τόν στεναγμό τοῦ πονεμένου, τοῦ 
χαρίζει τήν θεραπεία καί τήν ἀνακούφιση. 
Ὁ ἴδιος, ὅταν ἀπειλητικοί κίνδυνοι πολιορ-
κοῦν τήν ψυχή, μά καί τό σῶμα, ἐπεμβαίνει 

μέ θαυμαστά γεγονότα,  λυτρώνει καί ἐξα-
γάγει τόν ἄνθρωπο εἰς «ἀναψυχήν». Καί 
πάλι ἐκεῖνος, ὅταν διαβάζει στήν ψυχή του 
ἐπιθυμίες καί πόθους καλούς καί ἀγαθούς, 
σπεύδει νά τούς ἱκανοποιήσει καί νά δώσει 
πολύ περισσότερα ἀπ’ αὐτά πού εἶχε ἐπι-
θυμήσει καί ὀνειρευτεῖ.

Ἀλήθεια, ὅποιος γνωρίζει νά ἐρευνᾶ 
καί νά φιλοσοφεῖ πάνω στά γεγονότα τῆς 
ζωῆς του, τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα, 
δέν εἶναι δυνατόν, παρά θαμπωμένος ἀπό 
τήν πρόνοια, τήν στοργή καί τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ νά ἀνακράξει «μέγας εἶ Κύριε» καί «ὁ 
Θεός ἀγάπη ἐστίν». 

Ἀδελφοί μου, ἡ δημιουργία τοῦ σύμπα-
ντος, ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ 
προσωπική δική μας ζωή καί γενικῶς τά 
πάντα, διαλαλοῦν ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. 
Μόνο ἀγάπη, τέλεια ἀγάπη, παναγάπη. Σ’ 
αὐτήν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, εἶναι 
δίκαιον νά ἀπαντήσουμε ὅλοι ἐμεῖς μέ ἀγά-
πη. Εἶναι νομίζω δίκαιο καί πρέπον νά ἀγα-
πήσουμε μέ θέρμη καί ἀφοσίωση τόν Θεό, 
νά τόν ἀγαπήσουμε «ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 
μας» καί νά τό ἀποδείξουμε μέ τήν ὑποτα-
γή μας στό θέλημά του τό ἅγιο.

Θέλημα τῆς θείας ἀγάπης εἶναι νά 
ἀγαποῦμε τούς συνανθρώπους μας καί 
ἀδελφούς μας, ὅπως τόν ἑαυτό μας, νά 
μοιραζόμαστε μαζί τους τόν πόνο καί τήν 
εὐτυχία, τήν χαρά καί τή λύπη. Ἀκόμα νά 
ἀγαποῦμε τήν γῆ, τήν φύση καί γενικά τήν 
κτίση καί δημιουργία, πού ὁ δημιουργός 
μας δώρισε, νά κατοικοῦμε, νά χαιρόμα-
στε, νά ἐργαζόμαστε καί νά φυλάσσουμε. 

Ὅταν τό πετύχουμε αὐτό, τότε ἔχουμε 
πετύχει τό πᾶν, πετύχαμε τό βραβεῖο τῆς 
ἄνω κλήσεως, διότι ἡ ἀγάπη κερδίζει ὡς 
βραβεῖο τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν εἰρήνη 
τῆς ζωῆς μας καί τελικά τήν ἀπόλαυση τῶν 
αἰωνίων ἀγαθῶν τοῦ παραδείσου.  
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έ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδι-
κοῦ ἔγινε ἀναφορά στίς ἀλλεργικές 
ἐκδηλώσεις ἀπό τό ἀνώτερο ἀνα-
πνευστικό σύστημα, τήν ἀλλεργική 

ρινίτιδα-ἐπιπεφυκίτιδα.
Αὐτή τή φορά θά γίνει λόγος γιά τό ἀλλερ-
γικό Βρογχικό Ἆσθμα (Β.Α.), πού ἀποτελεῖ 
ἄλλη «ἔκφραση» ἀλλεργίας, αὐτή τή φορά 
ὅμως ἀπό τό κατώτερο ἀναπνευστικό, καί 
συγκεκριμένα τό βρογχικό δέντρο. Πρόκει-
ται γιά ἕνα συχνό χρόνιο νόσημα τόσο γιά 
τούς ἐνήλικες, ὅσο καί γιά τά παιδιά, γιά τά 
ὁποῖα μάλιστα ἀποτελεῖ τό συχνότερο χρό-
νιο νόσημα παγκοσμίως καί μέ αὐξητική 
τάση. Στήν πατρίδα μας 7-8 στά 100 παιδιά 
ἄνω τῶν 6 χρόνων πάσχουν ἀπό Β.Α.

Ὡς ἆσθμα θεωρεῖται σήμερα ἡ χρό-
νια φλεγμονώδης διαταραχή πού ὁδηγεῖ 
σέ ἐπεισόδια στένωσης (ἀναστρέψιμης) 
τῶν ἀεροφόρων ὁδῶν, πού ἐκδηλώνονται 
μέ κρίσεις βήχα, συριγμοῦ, ταχύπνοιας, 
δύσπνοιας ἤ/καί αἴσθημα σφιξίματος στό 
στῆθος. Αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ βρογχο-
σπάσμου, τῆς ὑπερέκκρισης βλέννης καί τῆς 
αὔξησης τοῦ πάχους τοῦ ἐσωτερικοῦ χιτώνα 
τοῦ βρόγχου, τά ὁποῖα καί ἀποτελοῦν τήν 
κλασική τριάδα πού ὁδηγεῖ τελικά σέ στένω-
σή του καί περιορισμό τῆς ροῆς τοῦ ἀέρα, 
κυρίως κατά τήν ἐκπνοή.

Συχνά τό Β.Α. καί ἡ ἀλλεργική ρινίτιδα 
(Α.Ρ.) συνυπάρχουν στό ἴδιο ἄτομο. Στατι-
στικά, 70%-80% τῶν πασχόντων ἀπό Β.Α. 
παρουσιάζουν καί Α.Ρ., ἐνῶ ἕνα 30% τῶν 
ἀτόμων μέ Α.Ρ. πάσχουν καί ἀπό Β.Α. Γιά τό 
λόγο αὐτό, ἡ θεραπεία στούς περισσότερους 

ἀσθματικούς ἀσθενεῖς πρέπει νά ἀφορᾶ καί 
τά δύο νοσήματα ταυτόχρονα. Κοινή αἰτία 
καί γιά τά δύο ἀποτελοῦν τά εἰσπνεόμενα 
ἀλλεργιογόνα (ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν 
χώρων), ὅπως τό ἀκάρι τῆς σκόνης τοῦ σπι-
τιοῦ, ἡ μούχλα, τά ἐπιθήλια ἀπό τό τρίχωμα 
γάτας ἤ σκύλου, ἡ γύρη φυτῶν καί δέντρων 
κ.ο.κ.

Στό ἆσθμα ὅμως σημαντικός εἶναι καί ὁ 
ρόλος τῶν ἰώσεων τοῦ ἀναπνευστικοῦ (κρυ-
ολογημάτων) στήν πρόκληση κρίσεων, κυρί-
ως κατά τήν προσχολική ἡλικία.

Ἐπεισόδια ἄσθματος ἐπίσης πυροδο-
τοῦνται καί ἀπό ἄλλα αἴτια, ὅπως ἡ ἄσκη-
ση (ἄσθμα στήν ἄσκηση), ὁ κρύος ἀέρας, 
ὁ καπνός ἀπό τσιγάρο ἤ καύση ξύλου, τά 
ἀρώματα, σπρέυ, καθαριστικά προϊόντα τοῦ 
σπιτιοῦ, ἀλλά καί οἱ ἔντονες συγκινήσεις 
(θυμός, κλάμα, γέλιο...).

Οἱ κρίσεις Β.Α. ἀποτελοῦν συχνή αἰτία 
ἀναζήτησης ἐπείγουσας ἰατρικῆς φροντίδας, 
νοσηλείας σέ νοσοκομεῖο, ἀπουσίας ἀπό τό 
σχολεῖο ἤ τήν ἐργασία (γονιῶν ἤ πασχόντων 
ἀτόμων), ἀλλά καί περιορισμοῦ τῆς σωμα-
τικῆς δραστηριότητας, τῆς ἄθλησης, ἤ καί 
τῆς χρήσης πνευστῶν μουσικῶν ὀργάνων, 
μέ ἐπιπτώσεις ἀκόμη καί στήν ψυχολογία 
τοῦ πάσχοντα (ἰδιαίτερα τοῦ ἐφήβου).

Στό σύνολο τῶν ἀσθματικῶν, ἕνα πο-
σοστό 50%-80% ἐμφάνισε τόν πρῶτο συ-
ριγμό πρίν τά 5 χρόνια ζωῆς καί ἕνα 40% 
πρίν τά 2 χρόνια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ἡ διάγνωση τοῦ Β.Α. εἶναι κατά βάση 

Τό 
ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ 

στά παιδιά
Τοῦ κ. Μιχαήλ Σταγκουράκη

Διευθυντοῦ ΕΣΥ - Παιδιάτρου Κ.Υ. Κισάμου

Σ
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κλινική, βασιζόμενη στό ἰατρικό ἱστορικό, 
τήν κλινική ἐξέταση (κυρίως κατά τή διάρ-
κεια τῶν κρίσεων), ἀλλά καί στήν ἀνταπό-
κριση στή φαρμακευτική ἀγωγή μέ εἰσπνε-
όμενα φάρμακα, πού συνιστᾶ τό λεγόμενο 
θεραπευτικό κριτήριο.

Ἀπό τό ἱστορικό ἀναζητεῖται ἡ ὕπαρξη 
ἐκζέματος ἤ τροφικῆς ἀλλεργίας νωρίς στή 
ζωή, ὅπως καί ἀλλεργικῆς ρινίτιδας, τόσο 
στόν ἀσθενῆ, ὅσο καί στούς γονεῖς καί τά 
ἀδέρφια του. Ἐπίσης ἀναζητεῖται ἡ πρότερη 
ἐμφάνιση κρίσεων σέ συγκεκριμένα περι-
βάλλοντα, ἐποχές, ἔκθεση σέ ἐρεθιστικούς 
παράγοντες κ.λ.π. Σέ ἕνα παιδί μέ ἀσθματι-
κούς γονεῖς, ἡ πιθανότητα ἐμφάνισης Β.Α. 
εἶναι αὐξημένη κατά 2-3 φορές, σέ σχέση 
μέ τά ἄλλα παιδιά μέ ὑγιεῖς γονεῖς. Ἀκόμη, 
τό ἱστορικό ἑνός χρόνιου (κυρίως νυχτερι-
νοῦ) βήχα πού διαταράσσει τόν ὕπνο, στίς 
μισές περιπτώσεις ὀφείλεται σέ Β.Α.

Ἡ ἰατρική ἐξέταση τοῦ ἀσθενοῦς κατά 
τήν κρίση καί λίγα λεπτά μετά τήν χορήγηση 
εἰσπνεόμενου βρογχοδιασταλτικοῦ φαρμά-
κου, ἀποτελεῖ σημαντικό διαγνωστικό κριτή-
ριο Β.Α.

Ὑπάρχουν ὅμως καί ὑποβοηθητικές 
ἐξετάσεις ὅπως:

Ὁ ἀλλεργιολογικός ἔλεγχος πού γί-
νεται μέ τίς δερματικές δοκιμασίες (τέστ), 
ἀλλά καί μέ μέτρηση τῆς ὁλικῆς IGE ἀνοσο-
σφαιρίνης ἤ τῶν εἰδικῶν IGE ἀνοσοσφαι-
ρινῶν στό αἷμα (Rast). Ὁ ἔλεγχος αὐτός 
ἄν καί δέν συμβάλλει ἀπαραίτητα στή διά-
γνωση τοῦ ἄσθματος, καλό εἶναι νά γίνεται 
σέ ὅλα τά παιδιά μέ ἐπιμένον ἆσθμα, γιατί 
μέ αὐτόν ταυτοποιοῦνται τά συγκεκριμένα 
ἀλλεργιογόνα καί δίνεται ἡ δυνατότητα λή-
ψης κατάλληλων μέτρων ἀποφυγῆς. Ἕνα 
80% τῶν ἀσθματικῶν ἀσθενῶν ἔχει θετικές 
δερματικές δοκιμασίες, ὅμως δυστυχῶς καί 
ἕνα 30% χωρίς Β.Α. ἔχουν καί αὐτά θετικές 
δοκιμασίες. Ὅσον ἀφορᾶ ἐπίσης τήν τιμή 
τῆς ὁλικῆς IGE ἀνοσοσφαιρίνης, αὐτή βρί-
σκεται αὐξημένη στό 75% τῶν ἀσθματικῶν, 
ἀλλά καί στό 60% ὅσων ἐμφανίζουν Α.Ρ.

Σημαντικότερες ὅμως στή διάγνωση 
τοῦ ἄσθματος εἶναι οἱ λειτουργικές δοκι-

μασίες πνευμόνων, ὅπως ἡ σπιρομέτρηση, 
ἡ ροομέτρηση, ἀλλά καί ἡ πρόκληση κρί-
σεων μέ ἄσκηση ἤ εἰσπνοή οὐσιῶν, ὅπως 
καί ἄλλες πιό σύγχρονες μέθοδοι, πού δέν 
χρησιμοποιοῦνται στήν καθημερινή πράξη 
π.χ. ἐκνεόμενο ΝΟ. Ἡ σπιρομέτρηση πού 
γίνεται σέ ἐργαστήρια μέ εἰδικό ἐξοπλισμό 
ἀποτελεῖ σημαντική διαγνωστική μέθοδο 
πού προορίζεται γιά παιδιά ἄνω τῶν 6 χρό-
νων. Καί ἡ σπιρομέτρηση ὅμως δέν θέτει 
διάγνωση στό σύνολο τῶν ἀσθματικῶν. Ἡ 
ροομέτρηση, πάλι, γίνεται μέ σχετικά εὔκο-
λο τρόπο, μέ ἕνα φθηνό κι εὔχρηστο ὄργα-
νο, τό ροόμετρο, πού θά μποροῦσε νά εἶναι 
κτῆμα ὅλων τῶν ἄνω τῶν 6 ἐτῶν ἀσθενῶν μέ 
Β.Α. Μετράει τή μέγιστη ἐκπνευστική ροή σέ 
μία δεδομένη χρονική στιγμή καί συνιστᾶ 
περισσότερο μέθοδο παρακολούθησης τῆς 
νόσου.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ
Ἕνα στά τρία παιδιά προσχολικῆς ἡλι-

κίας ἐμφανίζει «κρίσεις βρογχοσπάσμου» 
ὅταν προσβληθεῖ ἀπό κάποιο κρυολόγημα 
(δηλαδή ἴωση) μέ πυρετό, ρινική καταρροή, 
βήχα κ.λ.π. Τά παιδιά αὐτά συνήθως πηγαί-
νουν σέ παιδικό σταθμό (ὅποτε κατά μέσο 
ὄρο προσβάλλονται ἀπό ἰώσεις πάνω ἀπό 6 
φορές τό χρόνο). Ἔτσι, δίνουν τήν ἐντύπω-
ση ὅτι εἶναι συνεχῶς ἄρρωστα, βήχουν καί 
συχνά ἔχουν ἀνάγκη ἀπό χορήγηση φαρμά-
κων μέ μάσκα. Οἱ γονεῖς αὐτῶν τῶν παιδιῶν 
συχνά ρωτοῦν τόν παιδίατρο τούς ἄν τό παι-
δί τους ἔχει ἆσθμα. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις 
ἡ ἀπάντηση δίνεται μέ κάποια ἐπιφύλαξη.

Μπορεῖ τό 75% τῶν παιδιῶν καί τῶν 
ἐφήβων μέ Β.Α. νά ἐμφανίσουν τά πρῶτα 
τους συμπτώματα πρίν τό 7° ἔτος, ὅμως ἀπό 
τήν ἄλλη μεριά τό 60% τῶν παιδιῶν προ-
σχολικῆς ἡλικίας μέ ἀσθματικοῦ τύπου συ-
μπτώματα γίνονται ἀσυμπτωματικά πρίν τά 
7 τους χρόνια. Μπορεῖ δηλαδή τό Β.Α. νά 
ξεκινᾶ σάν νόσος στά πρῶτα χρόνια ζωῆς, 
ὅμως ἡ πλειονότητα τῶν παιδιῶν μέ τέτοιου 
τύπου συμπτώματα στή νηπιακή ἡλικία δέν 
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ἐμφανίζει ἆσθμα ὅταν μεγαλώσει.
Ὅμως ποιά ἀπ' αὐτά ἔχουν σοβαρή πιθα-

νότητα νά συνεχίσουν ὡς ἀσθματικοί ἐνήλικες; 
Πρόκειται γιά τά παιδιά μέ συχνές καί βαρεῖες 
κρίσεις, μέ θετικό ἀτομικό καί κληρονομικό ἱστο-
ρικό ἀλλεργικῶν νόσων (ὅπως ἔκζεμα, τροφική 
ἀλλεργία, ἀλλεργική ρινίτιδα κ.ο.κ.), ὅσα ἐμφα-
νίζουν κρίσεις χωρίς κρυολόγημα, ἔχουν θετικές 
δερματικές δοκιμασίες κ.λ.π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Τά κύρια φάρμακα γιά τό ἄσθμα κατατάσσο-

νται σέ 2 κατηγορίες: 
α. Ἄμεσης ἀνακούφισης
Ἐδῶ ἀνήκει τό γνωστό Αerolin (σαλβουταμό-

λη) πού ἀποτελεῖ τό κύριο φάρμακο αὐτῆς τῆς κα-
τηγορίας, ἀλλά καί τό Atrovent (ἰπρατρόπιο) πού 
συνήθως συγχορηγεῖται μέ τήν σαλβουταμόλη.

Καί τά δύο χορηγοῦνται ὡς εἰσπνεόμενα μέ 
τήν χρήση νεφελοποιητῶν ἤ ἀεροθαλάμων μέ μά-
σκα (aerochamber) στά κάτω τῶν 5 ἐτῶν παιδιά ἤ 
συσκευῶν μέ εἰσπνεόμενη σκόνη στά μεγαλύτερα 
παιδιά καί δροῦν ἄμεσα μέσα σέ λίγα λεπτά τῆς 
ὥρας.

β. Ρυθμιστικά - Προφυλακτικά κρίσεων
Ἐδῶ ἀνήκουν τά λεγόμενα εἰσπνεόμενα κορ-

τικοστεροειδή Pulmicort, Flixotide, κ.λ.π., ὅπως 
καί τά ἀπό τοῦ στόματος χορηγούμενα, ἀντιλευκο-
τριένια (Singulair, Pneumokast).

Σπουδαῖος στίς ἐπίμονες κρίσεις εἶναι καί ὁ 
ρόλος τῶν ἀπό τοῦ στόματος κορτικοστεροειδῶν 
γιά 3-5 ἡμέρες, τά ὁποῖα μειώνουν καί τό ἐνδεχό-
μενο ἐνδονοσοκομειακῆς νοσηλείας.

Θεμελιώδης γιά τήν πρόληψη τῶν κρίσεων 
εἶναι ἡ ἀποφυγή (στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ) τῶν πα-
ραγόντων πού ἐνοχοποιοῦνται γιά τήν πρόκλησή 
τους. Μέσα στό σπίτι σημαντική εἶναι ἡ μείωση τῆς οἰκιακῆς σκόνης. Γιά τό λόγο αὐτό, καλό 
εἶναι νά μήν ὑπάρχουν στό δωμάτιο τοῦ ἀλλεργικοῦ παιδιοῦ χαλιά, μοκέτες ἤ λούτρινα 
παιχνίδια πού τήν συγκρατοῦν. Ἀπαραίτητα εἶναι καί τά μέτρα περιορισμοῦ τῆς ὑγρασίας, 
ἐφόσον ὑπάρχει.

Τά ἀλλεργιογόνα πρέπει γενικά νά ἀποφεύγονται, ὅπου εἶναι δυνατόν. Γιά παράδειγ-
μα, τό κολιτσάνι (περδικάκι) γύρω ἀπό μονοκατοικία πού ζεῖ ἄτομο μέ ἄσθμα θά πρέπει 
ν’ ἀφαιρεῖται. Τά κατοικίδια ζῶα, (γάτα, σκύλος), καλό εἶναι νά μήν ζοῦν μέσα στό σπίτι, 
ἐκτός ἄν ἀποδεδειγμένα δέν ἐνοχοποιοῦνται γιά τήν πρόκληση κρίσεων ἄσθματος στούς 
ἐνοίκους. Τέλος, ὁ καπνός τοῦ τσιγάρου δέν ἔχει θέση στό περιβάλλον ἀσθματικῶν ἀτό-
μων.
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προφητικός αὐτός λόγος τοῦ 
μεγάλου Ἕλληνα ποιητῆ Κωστῆ 
Παλαμᾶ εἶναι ἴσως ἡ πιό ταιρια-
στή ἀπάντηση στό ἐπιχείρημα 

τῆς βουλευτοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινο-
βουλίου, ἡ ὁποία, γιά πολλοστή φορά, 
προκαλεῖ τόν Ἑλληνικό λαό μέ τίς πρό-
σφατες δηλώσεις της στήν Ἐπιτροπή 
μορφωτικῶν ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς: 
«Τά θρησκευτικά δέν ἔχουν θέση στό 
σύγχρονο Λύκειο», δηλώνει, κατηγο-
ρώντας τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅτι 
ἐμμένει σέ μία... «ἀναχρονιστική», ὅπως 
τήν χαρακτηρίζει, ἀντίληψη περί τῆς 
διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν: «δέν νομίζω ὅτι ὅσο περισ-
σότερη Ὀρθόδοξη κατήχηση κάνουν 
τά παιδιά στά σχολεῖα, τόσο καλύτεροι 
χριστιανοί θά γίνουν», καταλήγει στήν 
δήλωσή της.

Ἐφάμιλλη θεωρῶ καί τήν ἀπάντη-
ση πού ἔδωσε στήν ἴδια κυρία βουλευτή 
ὁ ἐπίσης μεγάλος πατριώτης καί Ἕλλη-
νας, ἀγαπημένος Μίκης Θεοδωράκης, 
σέ παλαιότερες προκλητικές, ὅπως μᾶς 
ἔχει συνηθίσει, δηλώσεις της, ὁ ὁποῖος 
κάνει λόγο γιά «ἐθνομηδενισμό» καί το-
νίζει πρός τήν συγκεκριμένη βουλευτή 
πώς εἶναι προνόμιό της πού ζεῖ στήν 
Ἑλλάδα. «Δέν ἀγαπᾶς τήν Πατρίδα; 
Σήκω καί φύγε», ἀπαντᾶ ὁ μεγάλος 
αὐτός  Ἕλληνας μουσουργός «Εἶναι 
προνόμιο πού ζεῖς στήν Ἑλλάδα καί 
εἶσαι Ἕλληνας. Ἄν δέν τό καταλαβαίνεις 

«Βοσκοί στῆς Πολιτείας τή μάντρα οἱ λύκοι»! 
(Κωστής Παλαμᾶς)

πήγαινε ἀλλοῦ…».
Τραγικό τό γεγονός Πανεπιστημι-

ακοί διδάσκαλοι τῶν Παιδαγωγικῶν 
καί τῆς Ἱστορίας, ὅπως ἡ ἐν λόγῳ κυ-
ρία βουλευτής, νά μήν διδάσκονται 
ἀπό τήν ἴδια τήν Ἱστορία, πού λένε ὅτι 
διδάσκουν. Στίς πάσης φύσεως κρί-
σεις, ἁλώσεις, κατακτήσεις, πτωχεύ-
σεις, ὑποδουλώσεις, ὡς καί τίς ὅποιες 
ἄλλες συμφορές τοῦ Γένους μας, τί ἦταν 
ἐκεῖνο πού τό ἀνέστησε διαχρονικά ἀπό 
τήν τέφρα του; «Γλυκώτερο πράγμα δέν 
εἶναι ἄλλο ἀπό τήν πατρίδα καί τήν 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου

Ο
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θρησκεία. Ὅταν γι’ αὐτά τόν ἄνθρωπο δέν τόν τύπτει ἡ συ-
νείδησή του, ἀλλά τά δουλεύει ὡς τίμιος καί τά προσκυνᾶ, 
εἶναι ὁ πλέον εὐτυχής καί ὁ πλέον πλούσιος», ἡ ἀπάντηση 
τοῦ Μακρυγιάννη στά «Ἀπομνημονεύματά» του.

Στούς ὄντως δύστηνους καί χαλεπούς καιρούς μας, 
ὅπου ὄχι μόνο ἡ μιζέρια ἔχει καλύψει τά πάντα καί φτάνει 
στήν παραμικρή γωνιά τοῦ τόπου καί τῆς κοινωνίας μας, 
ἀλλά κυρίως, ἡ φτώχεια σέ ἀξίες καί πρόσωπα εἶναι ὁλο-
φάνερη, καθώς ὅλα μοιάζουν σάν «νά τά σκιάζει ἡ φοβέρα 
καί νά τά πλακώνει ἡ σκλαβιά», ποιές ἄλλες, ἐκτός ἀπό τήν 
Ἐθνική συνείδηση καί τήν πίστη στό Χριστό καί τήν Ἐκκλη-
σία Του, μπορεῖ νά εἶναι οἱ ἀνακαινιστικές, ἀναπλαστικές 
ἐκεῖνες δυνάμεις οἱ ὁποῖες θά ἀναστήσουν καί πάλι τήν ἐλπί-
δα καί τήν ἀξιοπρέπειά μας; «Μνήμη τοῦ λαοῦ μου, σέ λένε 
Πίνδο, σέ λένε Ἄθω», θά πεῖ ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης στό «Ἄξι-
ον Ἐστί». Ποιός, ἀλήθεια, μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει πώς ὅτι 
σηματοδοτεῖ καί ὁριοθετεῖ ἡ Πίνδος καί ὁ Ἄθως, δηλαδή ἡ 
ἐθνική μας ταυτότητα καί ἡ πολιτιστική μας ἰδιοπροσωπεία, 
δέν ἀποτελοῦν τήν γενεσιουργό αἰτία τῆς ὑπάρξεώς μας ὡς 
Γένος τῶν Ρωμιῶν;  

Κλείνω τόν φτωχό αὐτό συλλογισμό μου, καθώς οἱ 
ὧρες αὐτές εἶναι ὧρες εὐθύνης, προσευχῆς, περισυλλογῆς 
καί αὐτοκριτικῆς, ἀλλά καί ὧρες ἀφύπνισης, ἐγρήγορσης 
καί ἀντίστασης, μέ τήν σκέψη ἑνός σπουδαίου φιλοσόφου 
καί πολιτικοῦ. «Ἡ πιό προγραμματισμένη καί τραγικότερη 
ἄρνηση τῆς ἀνεκτικότητας σημειώθηκε στίς ὧρες ἐκεῖνες τῆς 
ἱστορίας τοῦ κόσμου, πού ἔκαναν  τόν ἄνθρωπο νά ἀγνοή-
σει ἤ καί νά ἀρνηθεῖ τή θρησκεία», (Παναγιώτης Κανελλό-
πουλος). Σκέφτομαι λοιπόν καί συλλογιέμαι: Τελικά… ποιός 
θά μᾶς σώσει ἀπ’ ὅλους αὐτούς τούς «προβατόσχημους» λύ-
κους, τούς «ἐθνομηδενιστές» κατά τόν μεγάλο Μίκη Θεοδω-
ράκη, οἱ ὁποῖοι στή χοάνη τῆς δῆθεν πολυπολιτισμικότητας 
θυσιάζουν καί πολτοποιοῦν τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Γένους, 
ἀπεργαζόμενοι νά χτίσουν τήν… «νέα» Ἑλλάδα, μιά πατρί-
δα δηλαδή χωρίς Θεό, χωρίς πίστη, χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά, 
χωρίς ἱστορική συνείδηση καί μνήμη;

«Ἡ πιό προ-
γραμματισμένη καί 
τραγικότερη ἄρνη-
ση τῆς ἀνεκτικό-
τητας σημειώθηκε 
στίς ὧρες ἐκεῖνες 
τῆς ἱστορίας τοῦ 
κόσμου, πού ἔκα-
ναν  τόν ἄνθρω-
πο νά ἀγνοήσει ἤ 
καί νά ἀρνηθεῖ τή 
θρησκεία». 

(Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος)
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Ἔναρξη Λειτουργίας Κοινωνικῶν Φροντιστηρίων 

Ἡ Μητρόπολίς μας θέλοντας  νά στηρίξει  τήν προσπάθεια τῆς μαθητιώσας νεολαί-
ας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καί τῶν οἰκογενειῶν τους στόν στίβο τῆς μάθησης καί 
τῆς παιδείας, παιδιῶν πού ἡ οἰκονομική κρίση τούς στερεῖ τήν δυνατότητα φροντι-
στηριακῆς ὑποστήριξης, θά λειτουργήσει (γιά δεύτερη χρονιά) στούς χώρους τοῦ 
«Τσατσαρωνάκειου» Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου της, φροντιστηριακά τμήματα γιά 
μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου.
Στό κάλεσμα αὐτό τῆς Μητροπόλεως πρός τήν εὐρύτερη ἐκπαιδευτική κοινότητα 
γιά ἐθελοντική προσφορά, ὑπῆρξε συγκινητική ἀνταπόκριση πολλῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν διαφόρων εἰδικοτήτων: Φιλόλογοι, Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί, κ.ἄ. 
ἐκπαιδευτικοί προσφέρονται ἐθελοντικά νά στηρίξουν τήν προσπάθεια αὐτή τῆς 
Ἐκκλησίας.
Κατόπιν αὐτοῦ, ὅσοι μαθητές, Γυμνασίου καί Λυκείου, ἐνδιαφέρονται γιά τίς πα-
ραπάνω εἰδικότητες, καί πληροῦν τίς προϋποθέσεις, μποροῦν νά ἀπευθύνονται γιά 
πληροφορίες στήν Γραμματεία τοῦ Τσατσαρωνάκειου, τηλ.  28220-24184, ὑπεύθυ-
νος κ. Ξανθουδάκης Ἀριστ., (ἀπογευματινές ὧρες),  e-mail: tsatsaronakio@imks.
gr .
Τά φροντιστηριακά μαθήματα θά ἀρχίσουν τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Ὀκτω-
βρίου. Εὐπρόσδεκτοι ἐπίσης καί ὅσοι, ἐπιπλέον, ἐκπαιδευτικοί ἐπιθυμοῦν νά στη-
ρίξουν τήν προσπάθεια αὐτή.

Ἔναρξη Λειτουργίας Σχολῆς Ὑπολογιστῶν  

 Ἐκ τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου ἀνακοινώ-
νεται ὅτι  κατόπιν ἐθελοντικῆς προσφορᾶς Καθηγητῶν Πληροφορικῆς, στό Πολύ-
κεντρο θά λειτουργήσει καί φέτος τό Ἐργαστήριο Πληροφορικῆς του, μέ Τμῆμα 
ἐκμάθησης Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν. Θά λειτουργήσουν τμήματα ἀρχαρίων 
καί προχωρημένων. Παρέχεται ἡ δυνατότητα στούς ἐνδιαφερομένους ἀπόκτησης 
πιστοποιημένου Πτυχίου, κατόπιν τῶν προβλεπόμενων ἐξετάσεων. Πληροφορίες 
- Ἐγγραφές: Ὑπεύθυνος κ. Ξανθουδάκης Ἀριστ., Τηλ.: 28220-24184 καθημερινά 
ἀπό τίς 2.00 μ.μ ἕως τίς 10.00 μ.μ. e-mail: e-mail: tsatsaronakio@imks.gr. Ἀριθμός 
ἐγγραφῶν περιορισμένος.

Ἔναρξη Λειτουργίας Σχολῆς Ἁγιογραφίας 

 Ἐκ τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου ἀνακοι-
νώνεται ὅτι, κατόπιν ἐθελοντικῆς προσφορᾶς τῆς ἔμπειρης καί καταξιωμένης 

Δράσεις τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας
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ἁγιογράφου κ. Κωνσταντίνας Στεφανάκη, συνεργάτιδας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκα-
δημίας Κρήτης, στό Πολύκεντρο θά λειτουργήσει καί φέτος Ἐργαστήριο ἐκμάθη-
σης Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας. Πληροφορίες - Ἐγγραφές: Ὑπεύθυνος κ. Ξανθου-
δάκης Ἀριστ., Τηλ.: 28220-24184 καθημερινά ἀπό τίς 2.00 μ.μ ἕως τίς 10.00 μ.μ. 
e-mail:tsatsaronakio@imks.gr. Ἀριθμός ἐγγραφῶν περιορισμένος.

Ἔναρξη λειτουργίας Νεανικῶν Συνάξεων  

Γιά ἄλλη μιά χρονιά ἡ Μητρόπολίς μας ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά της νά δεχθεῖ τά χαμό-
γελα τῶν παιδιῶν τῆς «Συντροφιᾶς τῆς Χαρᾶς», στούς εἰδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου της. Μέ χαρά περιμένουμε τά νιᾶτα 
τοῦ τόπου καί τῆς περιοχῆς μας ἀπό Νηπιαγωγεῖο ἕως καί Γυμνάσιο. Ὅσα ἤδη με-
τέχουν καί ὅσα ἐπιπλέον ἐπιθυμοῦν νά ἐγγραφοῦν στήν «Συντροφιά» μας!  Ἔλα-
τε νά ὀνειρευτοῦμε, νά χαροῦμε, νά τραγουδήσομε, νά δημιουργήσομε. Σᾶς περι-
μένουμε! Πληροφορίες-Ἐγγραφές κ. Μποτωνάκης Ἐμμ., τηλ. 2822022128, 22018 
(ἐσωτ. 5).

Ἔναρξη Λειτουργίας Ὠδείου 

Ἐκ τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνα-
κοινώνεται ὅτι οἱ ἐγγραφές γιά τό νέο σχολικό ἔτος, 2013-2014, στό Ὠδεῖο τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως, τό ὁποῖο ἀπό φέτος λειτουργεῖ ὑπό τήν εὐθύνη νέου καλλιτεχνικοῦ 
διευθυντοῦ, καί  στεγάζεται στό Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο, ἔχουν ἤδη ξεκι-
νήσει. Τό Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεως, εἶναι ἀναγνωρισμένο ἀπό τό Κράτος (ἀριθ. 
ἀπόφασης 62052/16-1-98 ΥΠΠΟ- ΦΕΚ 65/Β/4-2-1998). Τό νέο σχολικό ἔτος θά λει-
τουργήσουν τά  παρακάτω τμήματα:

 3 ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ: Βυζαντινή & Παραδοσιακή, Ἔντεχνη, Παιδική, Ἐφη-
βική

 3 ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ & ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, Κλασική Κιθά-
ρα, Κλασικό Βιoλί, Ἁρμόνιο

 3 ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Βιολί, Λύρα, Λαοῦτο, 
Μπουζοῦκι, Οὖτι

 3 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ: (Ἡλικίες 4  ἕως 7 ἐτῶν)
 3 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ

Πληροφορίες - Ἐγγραφές: Στό Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
καί στό τηλ. 28220-24184, e-mail: tsatsaronakio@imks.gr, καθημερινά ἀπό τίς 02.00 
μ.μ ἕως τίς 10.00 μ.μ. Ὑπεύθυνος κ. Ἀριστ. Ξανθουδάκης.

Δράσεις τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας
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Τοῦ κ. Γεωργίου Παπατζανάκη, Δρος Θεολογίας

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ύμφωνα μέ τίς ἐμπειρίες πολλῶν 
μαθητῶν του δύο μεγάλοι παρά-
γοντες συνετέλεσαν στό πνευ-

ματικό ἀνάστημα καί στό ψυχικό του με-
γαλεῖο, ἡ μόρφωση καί τό ἦθος. Ἔχουμε 
πολλές μαρτυρίες, ὅτι τό ἔναυσμα καί τό 
ξεκίνημα τῆς θρησκευτικότητας καί τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς δημιουργήθηκε στό 
οἰκογενειακό περιβάλλον τῆς οἰκο-
γένειας Γεωργίου Γαλανάκη καί 
συνέβαλε στήν ἀγωγή αὐτή ἡ 
σύζυγός του Σοφία Γαλανά-
κη, τό γένος Μαριακάκη.

Ἡ πνευματική ὅμως 
οἰκοδομή, ἡ αὔξηση καί 
ἡ ἐν Χριστῷ ζωή του, 
τελεσιουργήθηκε στό 
χῶρο τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος κατά τά ἔτη τῆς 
ἐφηβικῆς του ἡλικίας, 
ἔνθα λειτουργοῦσε ἡ 
Ἱερατική Σχολή Κρή-
της. Κατά τά ἔτη 1925-
1932 οἱ τότε Καθηγητές 
τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου 
διαμόρφωσαν καί διέπλα-
σαν τό εἶναι καί τήν ὕπαρξη 
τοῦ σπουδαστῆ Μιχαήλ Γαλανάκη 
μέ τά νάματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως. 
Κατά τίς ὧρες τῆς διδασκαλίας τῶν θρη-
σκευτικῶν μαθημάτων μέ τή βοήθεια τῶν 
καθηγητῶν κατενόησε τό περιεχόμενο τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς καί τή διδασκαλία τοῦ Θε-
ανθρώπου.

Παράλληλα ὅμως στήν ἐκκλησία τῆς 
Ἁγίας Τριάδος μέ τήν καθημερινή λειτουρ-
γική ζωή ἐνίσχυσε τήν πίστη του καί δια-

μόρφωσε τό ἦθος καί τή συμπεριφορά του. 
Ἡ συνεχής μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἡ 
λειτουργική ζωή στό χῶρο τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος ἔθεσαν τίς βάσεις καί τά θεμέλεια τῆς 
πνευματικῆς καί ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ τότε 
σπουδαστῆ Μιχαήλ Γαλανάκη. Τό δεύτερο 
στάδιο τῆς θεολογικῆς καί παιδαγωγικῆς 
του μορφώσεως ἐπακολούθησε στή Θεο-

λογική Σχολή τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν 
κατά τά ἔτη 1933-1937.

Στή Θεολογική Σχολή ὁ 
ἀείμνηστος φοιτητής Μιχα-

ήλ Γαλανάκης κατά καλή 
συγκυρία εἶχε μεγάλα 
ἀναστήματα Παν/κῶν 
Διδασκάλων. Μετα-
ξύ αὐτῶν ἀναφέρομε 
τόν Καθηγητή τῆς 
Εἰσαγωγῆς καί τῆς 
Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς 
Διαθήκης ἀείμνηστον 
Νικόλαον Λούβαρι 

(1887-1961). Ὁ Νικό-
λαος Λούβαρις εἶχε κά-

νει σπουδές στή Γερμανία 
καί συνεδέετο φιλικά μέ τόν 

μεγάλον φιλόσοφον καί ψυχο-
λόγον Σπράνγκερ, Φράντς Ἔρνστ 

Ἔντουαρντ (1882-1963). 
Ὁ Σπράνγκερ, καθώς ἀναφέρεται ἀπό 

τούς εἰδικούς παιδαγωγούς, στά σπουδαι-
ότερα ἔργα του διαπραγματεύθηκε τίς ἐπι-
πτώσεις τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἱστορίας 
στήν ἀνθρώπινη ἠθική καί πράξη. Τά θέμα-
τα αὐτά ἀφοροῦσαν τή θρησκευτικότητα 
καί τήν παιδαγωγική μόρφωση τῶν νέων 
καί τῆς κοινωνίας. Ὅπως ἦταν: 1) Τύποι 

Σ

Ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Κισάμου καί Σελίνου 

ΕΙ ΡΗΝΑ ΙΟ Σ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἡ διακονία του ὡς Διδασκάλου καί Παιδαγωγοῦ



116 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 44, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013 Τεῦχος 44, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  117 

ζωῆς. 2) Ψυχολογία τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας. 
Τό δεύτερο ἔργο, Ψυχολογία τῆς ἐφηβικῆς 
ἡλικίας, μετάφρασε στήν ἑλληνική γλῶσσα 
ὁ Καθηγητής Νικόλαος Λούβαρις, τό 
1926.

Ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής Νικ. Λού-
βαρις γεννήθηκε στή νῆσο Τῆνο καί γα-
λουχήθηκε παιδιόθεν μέ τά νάματα τῆς 
Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως στό πε-
ριβάλλον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας 
τῆς Εὐαγγελίστριας. Ἀπόκτησε πολλά βι-
ώματα καί παρέμεινε πιστός στήν Ὀρθό-
δοξον Παράδοση. Οἱ σπουδές στήν Γερ-
μανία καί ἡ φιλοσοφική του κατάρτιση, 
ἐνίσχυσαν τήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί 
βοήθησαν μεθοδολογικά νά ἑρμηνεύσει τά 
κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἰδιαίτερα τίς 
ἐπιστολές τοῦ ἀπ. Παύλου. Ἡ διαπίστωση 
αὐτή φαίνεται στά ἔργα τοῦ ἀειμνήστου 
Καθηγητοῦ: 1) Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας 
(1933) καί 2) Εἰσαγωγή εἰς τάς περί Παύ-
λου σπουδάς (1960).

Ὁ ἀείμνηστος φοιτητής Μιχαήλ Γα-
λανάκης ἄκουσε τόν Διδάσκαλόν του Νι-
κόλαον Λούβαρι καί διάβασε τά ἔργα του. 
Ἔτσι δι-εύρυνε τούς ὁρίζοντες τῆς πνευμα-
τικῆς του μορφώσεως καί διέκρινε ὅτι ἡ Φι-
λοσοφία ὀξύνει τόν νοῦν, ἐνῷ ἡ Θεολογία 
κρατύνει τό ἦθος. Ὁ πυρήνας ὅμως καί τό 
κέντρο τῆς θεολογικῆς του μορφώσεως καί 
ζωῆς παρέμεινε τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Μελέτησε, τήν Εἰσαγωγή εἰς τάς περί 
Παύλου σπουδάς, τοῦ Νικ. Λούβαρι, διεύ-
ρυνε καί πλούτισε τίς γνώσεις του, ἀλλά μέ 
τήν πνευματικότητα καί τήν προσευχή ἐνί-
σχυσε τήν πίστη του καί ζοῦσε ἐκεῖνο πού 
εἶχε εἰπεῖ ὁ μεγάλος Ἐθναπόστολος˙ «ζῶ 
δέ οὐκέτι ἐγώ ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 
2,20).

Μετά τήν ἀποπεράτωση τῶν θεο-
λογικῶν του σπουδῶν ἔλαβε τό Πτυχίον 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί ἄσκησε τό 
λειτούργημα τοῦ Διδασκάλου καί Παι-
δαγωγοῦ. Διορίζεται ὡς Καθηγητής τῶν 
Θρησκευτικῶν καί ὑπηρετεῖ σέ διάφορα 
Γυμνάσια τοῦ Ν. Χανίων. Οἱ παιδαγωγικές 
του γνώσεις καί ἱκανότητες ἀκτινοβολοῦν, 

καθοδη-γοῦν καί διαμορφώνουν τή ζωή 
καί τούς χαρακτῆρες τῶν μαθητῶν του. Τό 
παιδαγωγικό ἔργο τοῦ λαϊκοῦ θεολόγου 
δέν περιορίζεται μόνο στό σχολικό χῶρο, 
ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στό κοινωνικό περι-
βάλλον τῆς πόλεως Χανίων. Ὁ λαϊκός θε-
ολόγος Μιχαήλ Γαλανάκης κηρύττει ἀπό 
τούς ἄμβωνες τῶν ἐκκλησιῶν τόν λόγον 
τοῦ Θεοῦ καί ἀρθρογραφεῖ στόν καθημερι-
νό τύπο τῆς πόλεως Χανίων, ἑρμηνεύοντας 
τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου καί συμβουλεύ-
οντας ὅλες τίς ἡλικίες τῶν ἀνθρώπων γιά 
τήν ἀντιμετώπιση τῶν προσωπικῶν καί 
κοινωνικῶν τους προβλημάτων.

Ὁ ἀείμνηστος λαϊκός θεολόγος Μι-
χαήλ Γαλανάκης τό 1946 χειροτονεῖται 
Διάκονος καί λαμβάνει τό ὄνομα Εἰρη-
ναῖος. Διορίζεται στήν Ὑποδιεύθυνση τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης Ἱ.Μ. Ἁγ. 
Τριάδος Ἀκρωτηρίου, ἔνθα διδάσκει ἕως 
τό 1957. Διότι τό ἔτος 1957, ὡς εἶναι γνω-
στό, ἐκλέγεται Ἐπίσκοπος Κισάμου καί 
Σελίνου. Ὁ μακαριστός Εἰρηναῖος ἀναλαμ-
βάνει, ὡς Ἐπίσκοπος, τή διακονία τοῦ ποι-
μαντικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου ὅλων τῶν 
πνευματικῶν του τέκνων τῶν ἐπαρχιῶν Κι-
σάμου καί Σελίνου.

Τό λειτούργημα λοιπόν τοῦ Διδασκά-
λου καί Παιδαγωγοῦ κατεξοχήν ἄσκησε ὁ 
μακαριστός Εἰρηναῖος Γαλανάκης κατά τά 
ἔτη 1946-1957 στίς αἴθουσες διδασκαλίας 
καί στό περιβάλλον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Σχολῆς Κρήτης. Μέ τή βαθειά πίστη του 
καί μέ τή σφαιρική καί ὁλοκληρωμένη θε-
ολογική, φιλοσοφική, ψυχολογική, κοι-
νωνιολογική μόρφωσή του ἀναδεικνύεται 
μεγάλος Διδάσκαλος καί Παιδαγωγός. 
Μιμεῖται τόν ἀπ. Παῦλο καί ἀκολουθεῖ τήν 
παιδαγωγία τῆς πνευματικῆς Πατρότητας. 
Ὁ μεγάλος Ἐθναπόστολος γράφει πρός 
τούς Κορινθίους: «… μυρίους παιδαγω-
γούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλούς πατέ-
ρας˙ ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελί-
ου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορ. 4,15).

(συνεχίζεται...)
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«Ἐνόσῳ ζῶ καί ἀναπνεύω καί σοφρονῶ, δέ θά 
παύσω πάντοτε νά ὑμνῶ μετά λατρείας τό Χριστό 
μου....».

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

άν ἄλλος Παπαδιαμάντης καί ὁ δικός μας 
π. Εὐάγγελος μέχρι καί τίς τελευταῖες στιγ-
μές τῆς ἐπίγειας ζωῆς του δέν σταμάτησε νά 
ὑμνεῖ καί νά δοξάζει τόν Θεό, ἀφοῦ μόνο 

λίγες ὧρες μετά τήν τέλεση τοῦ Πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στήν 
Ἐνορία του καί τό τελευταῖο κήρυγμά του πέρασε 
στή Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.

Γεννήθηκε στά Χανιά τό 1933. Τελείωσε 
τό Δημοτικό Σχολεῖο στή Σπηλιά καί τό 1946 
εἰσῆλθε, μέ ἐξετάσεις, στήν Ἱερατική Σχολή Κρή-
της πού τότε στεγαζόταν στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγί-
ας Τριάδος Τζαγκαρόλων, ἀπό τήν ὁποία  ἀπο-
φοίτησε μέ ἄριστα.

Τό 1958 παντρεύεται τήν ἀξιόλογη Σπηλια-
νή Μαρία Δασκαλάκη, μέ τήν ὁποία συμπορευό-
μενος ἁρμονικά δημιούργησαν τήν «κατ’οἶκον» 
Ἐκκλησία τους. Ἀνέθρεψαν καί μόρφωσαν τά 
τρία χαρισματικά παιδιά τους: Τόν Μιχάλη, Κα-
θηγητή στό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιᾶ, 
τόν Μανώλη, Προϊστάμενο τῆς Ὑπηρεσίας Διώ-
ξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος καί τήν Ὀλυμπία 
Οἰκονομολόγο, στέλεχος στήν τράπεζα Citibank.

Ὁ νεαρός τότε Εὐάγγελος, ὁδηγούμενος 
ἀπό τή βαθιά πίστη του στό Θεό καί ἐμπνεόμενος 
ἀπό τά ἀλτρουϊστικά-φιλάνθρωπα αἰσθήματά του, 
ἀποφασίζει νά στραφεῖ πρός στήν Ἱερωσύνη.

Ἔτσι τήν 1η Ἰουνίου 1958 χειροτονεῖται 
Διάκονος ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Κισάμου & 
Σελίνου Εἰρηναῖο καί στίς 22 Ἰουνίου 1958, Πρε-
σβύτερος καί διορίζεται Προϊστάμενος τοῦ τότε 
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος 

Καστελλίου.
Ἐργατικός καί δραστήριος, ἀπό 

τήν πρώτη στιγμή τῆς εἰσόδου του στήν 
Ἱερωσύνη βρίσκεται στό πλευρό τοῦ 
μεγάλου Ἱεράρχη Εἰρηναίου, στενός 
συνεργάτης και συνοδοιπόρος του.

Στίς 6 Ἰουνίου 1961 μετατίθεται 
στήν Ἐνορία Σπηλιᾶς Κισάμου, στήν 
ὁποία ὑπηρέτησε ἕως τό τέλος τῆς ζωῆς 
του καί ὅπου, ἐκτός ἀπό την ἱερατική 
του διακονία, ἀνέπτυξε ἕνα πλούσιο 
καί πολυσχιδές ἔργο.

Παραλαμβάνει ἡμιτελή τόν κε-
ντρικό Ναό τοῦ χωριοῦ, τήν Παναγία 
τή Μυρτιδιώτισσα, τήν ὁποία ὕστερα 
ἀπό πολλούς κόπους τελειοποιεῖ καί 
κάνει ἕνα πραγματικό κόσμημα τῆς 
περιοχῆς. Μέ ἀρκετή φροντίδα ἀνα-
καινίζει καί ὀμορφαίνει τά παρεκκλή-
σια τῆς Ἐνορίας, ἐνῶ κατασκευάζει 
καί ἐκ θελεμίων ἀρκετά. Τό ἱστορικό 

π. Εὐάγγελος Σφακιανάκης. Πρωτοπρεσβύτερος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου - Ἐφημέριος Σπηλιᾶς

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Σ
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παρεκκλήσι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτη, 
πού βρίσκεται στή Μεγάλη Σπηλιά τῆς Μαρα-
θοκεφάλας, μέ δική του πρωτοβουλία και μέ-
ριμνα, ἐξωραΐζεται καί δίπλα του δημιουργεῖ 
τό πνευματικό Ἡσυχαστήριο «Ἅγ. Ἰωάννης ὁ 
Ἐρημίτης», ἔργο μεγαλόπνοο καί πρωτοπορι-
ακό, μιά πνευματική ὄαση τῆς Μητροπόλεώς 
μας.

Τό Πνευματικό Κέντρο Σπηλιᾶς, τό 
Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο Σπηλιᾶς, ἕνα ἀπό 
τά πιό ἀξιόλογα τοῦ εἴδους του, τό Μουσεῖο 
Παλαιῶν  φωτογραφιῶν τοῦ χωριοῦ, τό Πάρ-
κο Ἡρώων καί Πεσόντων, πού ἔχουν σχέ-
ση μέ τή Σπηλιά, εἶναι μερικά από τα ἔργα 
πού ὁ ἴδιος ὁραματίστηκε καί μέ τήν ἀρωγή 
εὐλαβῶν πιστῶν καί τῶν ἐνοριτῶν του πραγ-
ματοποίησε.

Πλούσιο καί τό κοινωνικό καί φιλαν-
θρωπικό του ἔργο. Δέν εἶναι λίγοι οἱ νέοι 
πού μέ τήν δική του στήριξη, ὑλική καί ἠθική, 
προχώρησαν στή ζωή.

Τά προβλήματα τῆς σκληρῆς ἀγροτικῆς 
ζωῆς τῶν ἐνοριτῶν του δέν τόν ἀφήνουν 
ἀδιάφορο καί ἐπί σειρά ἐτῶν σάν Πρόεδρος 
τοῦ Ἀγροτικοῦ Συνεταιρισμοῦ Σπηλιᾶς ἀγω-
νίζεται γιά τήν ἐπίλυσή τους.

 Τήν ίδια περίοδο καί παράλληλα μέ 
τήν ἱερατική του διακονία ὁλοκληρώνει καί 
τίς σπουδές του στήν Θεολογική Σχολή τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ' ὅπου τό 1980 
παίρνει τό πτυχίο του.

Μετά την  ἐπαναφορά τοῦ Μητροπολίτου 
Εἰρηναίου ἀπό τήν Γερμανία καί τήν ἐγκα-
τάστασή του στήν Μητρόπολή μας (1981) ὁ 
παπά Βαγγέλης τοποθετεῖται Γραμματέας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Διακονία πού προσέ-
φερε ἀρκετά χρόνια ἀμισθί. Πολλή καί μεγά-
λη ἡ προσφορά του καί ὡς Γενικός Ἀρχιερα-
τικός Ἐπίτροπος καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς, κατά τήν περίοδο αὐτή.

Γιά τό μεγάλο καί πολύπλευρο ἔργο 
του τιμήθηκε τό 1992 ἀπό τόν Παναγιώτατο 

Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαῖο μέ τόν τίτλο τοῦ 
Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου.

Ἡ Μητρόπολίς μας ἔχει λόγους πολλούς 
νά αἰσθάνεται βαθιά τήν ἀνάγκη ἔκφρασης 
εὐγνωμοσύνης, τιμῆς καί ἀγάπης στόν ἐπί 55 
καί πλέον ἔτη ἄξιο λειτουργό και διάκονο 
τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. 

Ἀλησμόνητε π. Εὐάγγελε, 
Ὡς καλός ἐργάτης στόν ἀμπελῶνα τοῦ 

Κυρίου, κοπίασες, ἵδρωσες, καί ἔσπειρες 
πολλούς καί εὔχυμους καρπούς. Πληρωμή 
γιά τόν πολύπλευρο καί σκληρό σου ἀγῶνα 
ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στά παιδιά καί τά ἐγγό-
νια σου καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς τοπικῆς μας 
Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὅλων μας.

Καλός λειτουργός, κατηρτισμένος θε-
ολόγος, πνευματικός, φλογερός ἱεροκήρυ-
κας, ἀγωνιστής τοῦ δικαίου καί τῆς ἀλήθειας,  
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εὐλογημένος, ἄς εἶναι ἡ 
μνήμη σου αἰωνία. 

* Στοιχεῖα γιά τό ἀφιέρωμα στόν μακαριστό π. Εὐάγγελο Σφακιανάκη ἀντλήθηκαν ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ κ. 
Νικολακάκη Δημητρίου, συγγραφέως, ἱστορικοῦ-ἐρευνητοῦ, τήν ὁποία ἐκφώνησε σέ τιμητική ἐκδήλωση 
πού ὀργανώθηκε πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου καί τήν 
Περιφέρεια Κρήτης, τό καλοκαίρι τοῦ 2011.



120 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 44, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013 Τεῦχος 44, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  121 

Θεατρική Παράσταση 

Ἡ Θεατρική Ὁμάδα παιδιῶν καί ἐφή-
βων «Ἠθοποιοί γιά ἕνα Σάββατο» μέλη 
τῆς ὁμάδας ἀπό τό θεατρικό Ἐργαστήρι 
τῆς Μητροπόλεώς μας, πού στεγάζεται 
στό  «Τσατσαρωνάκειο» Πολιτιστικό Πο-
λυκέντρό της, παρουσίασε τήν θεατρική 
παράσταση «Βασιλιάς Λήρ» τοῦ Οὐίλιαμ 
Σαίξπηρ. Ἡ παράσταση ἀνέβηκε στόν 
ὑπαίθριο πολυχῶρο τῆς Μητροπόλεως 
«Ἐνόρασις». Τήν σκηνοθεσία εἶχε ἀναλά-
βει ὁ γνωστός καί καταξιωμένος ἀπό τήν 
ταινία «ΤΟ ΝΗΣΙ» σκηνοθέτης καί ἠθοποι-
ός κ. Καλογεράκης Δημήτρης, ὁ ὁποῖος, 
σέ ἐθελοντική βάση, λειτουργεῖ καί δρα-
στηριοποιεῖ τό θεατρικό ἐργαστήρι τῆς 
Μητροπόλεώς μας. Ἡ προσπάθεια αὐτή 
στηρίχθηκε ἀπό ἔμπειρες ἐθελόντριες 
ἐκπαιδευτικούς τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖες 
μέ μεράκι καί ἀγάπη δούλεψαν μαζί μέ 
τά παιδιά τό ἔργο καί συνέβαλαν οὐσια-
στικά στήν ἄρτια ἀπόδοσή του. Οἱ μικροί 
ἠθοποιοί μέ τρόπο μοναδικό καί ἰδιαίτερο 

ἀπέδωσαν ἀριστοτεχνικά τούς ρόλους 
τους καί καταχειροκροτήθηκαν ἀπό τούς 
ἑκατοντάδες θιασῶτες τους. 

Ἀφιέρωμα στόν Μάνο Λοΐζο

Ἡ ἔντεχνη χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Μητρο-
πόλεώς μας πραγματοποίησε, Συναυλία-
Ἀφιέρωμα στόν Μάνο Λοΐζο. Ἡ Συναυλία 
πραγματοποιήθηκε στό πέτρινο ἀμφιθέ-
ατρο τοῦ Εὐρωμεσογειακοῦ Κέντρου Νεό-
τητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. 
Τήν εὐθύνη τῆς ἐνορχήστρωσης εἶχε ὁ μου-
σικός κ. Γεώργιος Δημόπουλος, ὁ ὁποῖος 
εἶναι καί ὑπεύθυνος λειτουργίας τῆς ἔντε-
χνης χορωδίας. Ἐπαγγελματίες, ἐθελοντές, 
μουσικοί μετεῖχαν στό μουσικό σχῆμα. Οἱ 
χορωδοί μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό ἀπέδω-
σαν, διαχρονικά καί ἀγέραστα, τραγούδια 
τοῦ Μάνου Λοΐζου. Ἡ φιλόλογος κ. Ἀργυ-
ρώ Δελῆ εἶχε τήν εὐθύνη παρουσίασης 
τῆς βραδιᾶς. Τά ἔσοδα τῆς Συναυλίας δι-
ατίθενται γιά τίς ἀνάγκες τῶν Κοινωνικῶν 
Φροντιστηρίων, τά ὁποῖα μέ εὐθύνη τῆς 

(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013)

ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ  Τ Η Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ



120 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 44, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013 Τεῦχος 44, Ἰούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  121 

Μητροπόλεως, λειτουργοῦν στό «Τσατσα-
ρωνάκειο» Πολύκεντρό της καί παρακο-
λουθοῦν περί τούς 130 μαθητές Γυμνασίων 
καί Λυκείων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 

Ἐτήσιο Μνημόσυνο

Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, τήν Κυ-
ριακή 7 Ἰουλίου, ἡ Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γω-
νιᾶς τέλεσε, στό Καθολικό τῆς Μονῆς, 
ἐτήσιο Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο ὑπέρ 
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ 
καί πολυσέβαστου Γέροντος καί ἐπί σειρά 
ἐτῶν Καθηγουμένου Αὐτῆς, Πανοσιολογι-
ωτάτου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου κυροῦ Χρυσάνθου Κελαϊδῆ. Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρθηκε στήν μεγά-
λη προσφορά τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, 
στήν ἄνευ ὅρων ὑπακοή του στήν Ἐκκλη-
σία καί στήν ἐπί πέντε καί πλέον δεκαετίες 
διακονία του εἰς τήν Ἱερά Μονή τῆς μετα-
νοίας του. 

Ἑορτή Ὁσίων Παρθενίου καί Εὐμενίου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μα-
καρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας μετεῖχε εἰς τήν ἱερά πανήγυρη τῆς 
ἑορτῆς τῶν Ὁσίων Παρθενίου καί Εὐμενί-
ου, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ, ἡ μνήμη 
τῶν ὁποίων ἑορτάζεται στίς 10 Ἰουλίου. 
Στό Ἀρχιερατικό συλλείτουργο ἔλαβε μέ-
ρος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 

Κατάρων κ. Μακάριος, ἀπό τό Πατριαρ-
χεῖο Ἱεροσολύμων. Πλῆθος κληρικῶν ἀπ’ 
ὅλη τήν Κρήτη καί μεγάλος ἀριθμός προ-
σκυνητῶν προσῆλθαν στήν περιώνυμη 
αὐτή Μονή τό ἑορταστικό διήμερο τῆς 
ἱερᾶς μνήμης τῶν Ὁσίων Παρθενίου καί 
Εὐμενίου. Ἡ θαυμαστή καί θαυματουργική 
παρουσία τῶν Ὁσίων αὐτῶν Πατέρων δέν 
εἶναι μόνον ἐμφανής στήν Ἱερά Μονή τοῦ 
Κουδουμᾶ, τῆς ὁποίας εἶναι οἱ νέοι κτή-
τορες, ἀλλά καθημερινά καταγράφονται 
μαρτυρίες πιστῶν πού δέχονται τήν εὐερ-
γετική χάρη καί μεσιτεία των. 

Συναυλία - Ἀφιέρωμα στήν Μικρά Ἀσία 

Ἡ Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χορωδία 
τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας, τό 
ὁποῖο στεγάζεται στό «Τσατσαρωνάκειο» 
Πολύκεντρο, πραγματοποίησε, τό βράδυ 
τῆς 10ης Ἰουλίου, Συναυλία μέ τίτλο: «Λό-
για καί Μουσικές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας». Ἡ 
Συναυλία πραγματοποιήθηκε στόν προ-
αύλιο χῶρο τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Πα-
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λαιοχώρας. Οἱ ἑκατό καί πλέον χορωδοί 
ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχη καί κα-
θηγητῆ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου 
τῆς Μητροπόλεως μας κ. Γεωργίου Χαχλά-
κη, ἀπέδωσαν μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό καί 
μοναδικό, τραγούδια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Τήν χορωδία συνόδευαν ἦχοι ἀπό οὔτι/
μπουλγαρί, βιολί καί μπουζούκι. Τό χορευ-
τικό συγκρότημα «Ὀνειροκρῆτες» τῆς κ. 
Εὐαγγελίας Κουνελάκη, πού μετεῖχε ἐθελο-
ντικά, χόρεψε χορούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Ἡ ἄξια ἐκπαιδευτικός κ. Μαλούκου εἶχε 
τήν εὐθύνη παρουσίασης τῆς βραδιᾶς. Τό 
κοινό, πού ξεπερνοῦσε τίς πέντε ἑκατο-
ντάδες, ἔζησε μία μαγική βραδιά. Ζωντά-
νεψε ἡ ἱστορία μας, ξύπνησαν μνῆμες. 

Καταληκτήρια Ἐκδήλωση 

Ἡ κατηχητική ὁμάδα «Τῆς ἀγάπης τά 
παιδιά» τῆς ἱστορικῆς Ἐνορίας Ἁγίου 
Σπυρίδωνος πραγματοποίησε τήν κατα-
ληκτήρια ἐκδήλωσή της στόν ὑπαίθριο 
πολυχῶρο «Ἐνόρασις» τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Τά παιδιά τῆς κατηχητικῆς αὐτῆς συ-
ντροφιᾶς μέσα ἀπό τραγούδια, ποιήματα 
καί θεατρικό δρώμενο παρουσίασαν τήν 
σπουδαία καί ἀξιόλογη προσπάθεια πού, 
ἀθόρυβα ἀλλά οὐσιαστικά, ἐπιτελεῖται 
στόν χῶρο τῆς κατήχησης ἀπό τόν ἀκού-
ραστο Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος π. Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη καί 
τούς συνεργάτες του. 

"Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε…"

Στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς καί Πατριαρχικῆς 
Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμβάρι 
Κισάμου,  ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχι-
ος τέλεσε τήν Βάπτιση τοῦ Tsai Chen Wei  
Ταϊβανοῦ φοιτητῆ, μέ ὑποτροφία, τοῦ 5ου 
ἔτους τῆς Ἰατρικῆς. Τό ὄνομα πού δόθηκε 
στόν νεοφώτιστο εἶναι Λουκᾶς, ἀπό τόν 
Ἅγιο Λουκᾶ Ἀρχιεπίσκοπο Κριμαίας, τόν 
Ἰατρό καί Θαυματουργό. Ὁ Λουκᾶς γνώ-
ρισε τόν Χριστιανισμό τά τρία τελευταῖα 
χρόνια καί μετά ἀπό διετῆ κατήχηση ἔγινε 
μέλος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 

Μνῆμες Ἁγίων
Ἰούλιος. Μήνας ἀγαπημένων Ἁγίων: Ἁγία 
Μαρίνα, Προφήτης Ἠλίας, Ἁγία Παρα-
σκευή, Ἅγιος Παντελεήμων, Ὁσία Εἰρήνη 
Χρυσοβαλάντου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας, μέ τήν 
εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, 
ἐπισκέφθηκε τίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, συνάντησε τούς ἀνθρώπους τοῦ 
τόπου καί τούς ἀπόδημους ἀδελφούς μας, 
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(οἱ ὁποῖοι τήν  περίοδο αὐτή ἐπιστρέ-
φουν στήν γενέθλιο γῆ) μοιράστηκε τούς 
προβληματισμούς καί τίς ἀγωνίες τους 
καί προσπάσθησε νά δώσει ἐλπίδα καί 
φῶς, μέσα ἀπό τά πρότυπα τῶν Ἁγίων 
αὐτῶν μορφῶν, τά ὁποῖα προβάλλουν ὡς 
ὄαση στούς καύσωνες τῶν καιρῶν καί τῶν 
ἡμερῶν μας. 

Μνημόσυνο μακαριστοῦ Γέροντος 
Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου

Τήν Κυριακή, 28 Ἰουλίου, ἡ Μητρόπολις 
μας τέλεσε τό τρίμηνο μνημόσυνο τοῦ ἀοι-
δίμου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου 
κυροῦ Εἰρηναίου. Τό μνημόσυνο τελέστη-
κε στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως Σωτῆρος, 
στήν  Κάνδανο, ἱστορική ἕδρα τοῦ Δήμου 
Καντάνου-Σελίνου. Τῆς Θείας Λειτουργίας 
προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργού-
ντων τῶν: Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, τοῦ 
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κατάρ κ. Μακαρί-
ου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων 
καί τοῦ Ἐπισκόπου μας. Ὁ Ποιμενάρχης 
μας, ἀφοῦ χαιρέτησε τήν παρουσία τῶν 
Σεβ. ἁγίων Ἀρχιερέων, εὐχαριστώντας 
τους γιά τήν συμμετοχή των, ἀναφέρθηκε 
στήν πολυσχιδῆ προσφορά καί διακονία 
τοῦ Σεβ. Γέροντος Μητροπολίτου κυροῦ 
Εἰρηναίου καί στήν ἰδιαίτερη σχέση του 
μέ τήν ἱστορική Ἐπαρχία Σελίνου, τούς 
ἀνθρώπους τοῦ τόπου καί τά προβλήμα-
τά τους. Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό τόν 

Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, ὁ 
ὁποῖος ὑπῆρξε καί στενός συνεργάτης 
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, ὡς ἐπίσης καί ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναῖος. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης ἀναφέρθηκε σέ ἐμπειρίες πού 
ἔζησε κοντά στόν Γέροντα κατά τίς περιο-
δεῖες του στό ὄμορφο Σέλινο. Ὁ Δήμαρχος 
Καντάνου-Σελίνου κ. Δερμιτζάκης, ἀνα-
φέρθηκε, ἐν συντομίᾳ, στήν Ἀρχιερατική 
πορεία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ 
Εἰρηναίου καί τήν οὐσιαστική συμβολή του 
στήν ἀνύψωση τῆς Ἐπαρχίας Σελίνου μέσα 
ἀπό τίς πολλές δράσεις καί πρωτοβουλίες 
πού εἶχε λάβει. Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
Γυναικῶν Καντάνου κ. Σταματίνη Δαμια-
νάκη μίλησε γιά τήν ἵδρυση τῶν Γυναικείων 
Συλλόγων τῶν Ἐνοριῶν ἀπό τόν μακαριστό 
Ἱεράρχη καί τήν καθοριστική συμβολή του 
στήν ἀναβάθμιση τῆς γυναίκας τῆς ὑπαί-
θρου. Τέλος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κατάρ 
κ. Μακάριος μνημόνευσε τίς πολλές προ-
σκυνηματικές ἐπισκέψεις τοῦ ἀοιδίμου Ἱε-
ράρχου στήν Ἁγία Πόλη. 

Ἀρχιερατικό Τρισάγιο
Τήν Τετάρτη 31 Ἰουλίου συμπληρώθηκαν 
τρεῖς μῆνες ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου 
κυροῦ Εἰρηναίου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας 
αὐτῆς ὁ Ἐπίσκοπός μας τέλεσε Τρισάγιο 
ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος, μέ 
τήν συμμετοχή Κληρικῶν τῆς Μητροπόλε-
ώς μας. Παρόντες ὁ Δήμαρχος Κισάμου, 
μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί μέλη 
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τῆς οἰκογένειας τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρ-
χου. Συγκινητική ἡ παρουσία πλήθους κό-
σμου ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή. 

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 4 Αὐγούστου, 
στόν ἀρχαιότερο Ναό τῆς Κρήτης, (ἰδι-
όμορφος παλαιοχριστιανικός Ναός τοῦ 
Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου - Ροτόντα Ἐπισκοπῆς 
Κισάμου, 6ος αἰ.), ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί 
ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρ-
τυρος Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου Κισάμου, 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς 
Ἱερᾶς Παρακλήσεως καί τήν εὐλογία τῶν 
καρπῶν τῆς γῆς, μέ τήν συμμετοχή τῶν 
Ἱερέων τῆς Ἀρχιερατικῆς περιφέρειας 
Ἀνατολικῆς Κισάμου καί μεγάλου ἀριθμοῦ 
πιστῶν. Ἐνορίες, Σύλλογοι καί βιοπαλαι-
στές τῆς ὑπαίθρου, ἄνθρωποι τοῦ τόπου 
καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς προσέφεραν 
τοῦ καρπούς τῶν κόπων καί τῶν μόχθων 
τους (φροῦτα, λαχανικά, σταφύλια, κ.ἄ.) 
πρός εὐλογία. 

Κουρά Μοναχῶν
Σέ Ἱερά Ἀγρυπνία πού τελέστηκε τό βρά-
δυ τῆς 9ης Αὐγούστου στό Καθολικό της 
Ἀνδρῴας Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Πα-
ναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, τῆς Μητροπό-
λεώς μας, ὁ Ἐπίσκοπός μας προχείρισε σέ 
Μοναχούς δύο δόκιμους τῆς Μονῆς, στούς 
ὁποίους ἔδωσε τό ὄνομα Νικηφόρος καί 
Μελέτιος, ἀντίστοιχα. Μέ ἀφορμή τό γε-

γονός αὐτό ἀναφέρθηκε στήν καλλιέργεια 
τῶν τριῶν βασικῶν ἀρετῶν πού χρειάζε-
ται νά καλλιεργήσουν οἱ νέοι μοναχοί. Λέ-
γοντας χαρακτηριστικά: «Τήν ὑπακοή, τήν 
ἀκτημοσύνη καί τήν παρθενία, οἱ ὁποῖες 
μαζί μέ τόν πνευματικό σας ἀγώνα γιά 
τήν ἀπόκτηση τῆς ταπείνωσης, τῆς ἀγά-
πης, καί τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς θά 
σᾶς ὁδηγήσουν στό νά γίνετε "ὡς τά Χε-
ρουβίμ καί τά Σεραφείμ, ὅλος ὀφθαλμός", 
ὅπως σημειώνει ὁ Ἀββάς Βησαρίων…», καί 
συνέχισε: «Τό ὄνομα Νικηφόρος, ἔχει τήν 
ἀναφορά του στόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν 
Λεπρό, τόν μεγάλο αὐτό Ἅγιο τῆς Ἐκκλησί-
ας μας, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν καταγωγή του 
ἀπό τήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια, 
τό δέ ὄνομα Μελέτιος στόν Ἅγιο Μελέτιο 
Πηγᾶ, Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, τό ὄνο-
μα τοῦ ὁποίου εἶχε ἐνάρετος μοναχός τῆς 
Μονῆς Χρυσοσκαλιτίσσης καί ὁ ὁποῖος κα-
ταγόταν ἀπό τήν περιοχή τῶν Ἐννιά Χω-
ριῶν». «Εὔχομαι, κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας, νά ὁμοιάσετε στούς Ἁγίους σας, νά 
παίρνετε δύναμη ἀπό τόν δικό τους πνευ-
ματικό ἀγώνα. Οἱ πρεσβεῖες τῆς γλυκιᾶς 
μας Παναγίας τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς 
Ἀφέντρας τῆς Μονῆς σας, τῆς Ὁποίας ἀπό 
σήμερα εἶστε καί ἐσεῖς διάκονοι σέ τοῦτο 
τό δακρύβρεχτο καί αἱματόβρεχτο Μονα-
στήρι Της, νά σᾶς χαριτώνουν, σκεπάζουν 
καί γεμίζουν τήν μοναχική ζωή καί πολιτεία 
σας μέ κάθε ἀγαθό καί ἅγιο». Στόν Ἡγού-
μενο τῆς Μονῆς π. Ἀγαθάγγελο εὐχήθηκε ἡ 
Μονή νά ἀξιωθεῖ νά δεῖ πολλές παρόμοιες 
πνευματικές χαρές καί εὐλογίες. Ἡγούμε-
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νοι ἄλλων Μονῶν, Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, συγγενεῖς τῶν νέων Μοναχῶν καί 
μεγάλος ἀριθμός πιστῶν μετεῖχαν στήν 
μεγάλη αὐτή χαρά τῆς Μονῆς καί Μητρο-
πόλεώς μας. 

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία

Τήν Κυριακή 11 Αὐγούστου ἡ Μητρόπολίς 
μας ὑποδέχθηκε τόν Μακαριώτατο Πατρι-
άρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. 
Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν καταγωγή 
του ἀπό τήν Κίσαμο. Ὁ Μακαριώτατος 
προεξῆρχε τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λει-
τουργίας, στήν ὁποία συμμετεῖχε καί ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. 
Στό τέλος αὐτῆς τόν Μακαριώτατο χαιρέ-
τισε καί καλωσόρισε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὡς καί ὁ Ἐπίσκοπός 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν 
χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν εὐλο-
γητή παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου στήν 
Μητρόπολή μας. Ἐκ μέρους τοῦ Δήμου 
χαιρέτισε τόν ὑψηλό ἐπισκέπτη ὁ Δήμαρ-
χος Κισάμου. Ὁ Μακαριώτατος, μέ ἰδιαίτε-
ρη συγκίνηση, ἀναφέρθηκε στίς ἐμπειρίες 
καί τά βιώματα τῶν παιδικῶν του χρόνων, 
τό πρῶτο ξεκίνημά του, ὡς ἐπίσης καί τήν 
ἱεραποστολική πορεία του στήν Ἀφρικα-
νική ἤπειρο. Πλῆθος πιστῶν της εὐρύτε-
ρης περιοχῆς μετεῖχαν στήν Πατριαρχική 
Θεία Λειτουργία καί ἔλαβαν τήν εὐχή καί 
εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεο-
δώρου. 

Ἀποκαλυπτήρια Προτομῆς 

«Τιμᾶμε σήμερα ἕνα μεγάλο ἀπόντα, τόν 
Εἰρηναῖο Γαλανάκη, πού εἶδε ἕνα κόσμο, 
μία Ὀρθοδοξία νά ξεφεύγει ἀπό τά ὅρια 
τῆς Κρήτης καί νά ἀγκαλιάζει ὅλο τόν κό-
σμο ἀλλά κυρίως τόν κόσμο πού ἐγώ ποι-
μαίνω, τήν Ἀφρική. Τοῦ λέμε ἕνα μεγάλο 
εὐχαριστῶ. Οἱ μεγάλοι ἄνδρες δέν πεθαί-
νουν, ζοῦν παντοῦ, γιατί τούς ἀκολου-
θοῦν τά ἔργα τους, μά πάνω ἀπό ὅλα ἡ 
ἀνθρωπιά τους», δήλωσε ὁ Μακαριώτα-
τος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης 
Ἀφρικῆς  κ. Θεόδωρος κατά τήν τελετή 
ἀποκαλυπτηρίων προτομῆς τοῦ ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυ-
ροῦ Εἰρηναίου. Ἡ προτομή τοποθετήθηκε 
στήν εἴσοδο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
τῆς Μητροπόλεώς μας. «Ἡ Μητρόπολίς 
μας, δήλωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλό-
χιος, διά τῆς μονίμου ἐναποθέσεως εἰς τήν 
εἴσοδο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς 
προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Γέροντος Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρη-
ναίου, ἀνταποδίδει ἐλάχιστο εὐχαριστι-
ακό ἀντίδωρο σεβασμοῦ, εὐγνωμοσύνης, 
καί τιμῆς πρός τόν ἀοίδιμο Γέροντα κυρό 
Εἰρηναῖο, τόν καί κτήτορα τοῦ Ἱδρύματος, 
δί ὅλα τά καλά καί ἀγαθά πού ἔπραξε γιά 
τό Ἀννουσάκειο», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας. Τῶν Ἀποκαλυπτηρίων προηγήθηκε 
Τρισάγιο, τό ὁποῖο τέλεσε ὁ Μακαριώτα-
τος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης 
Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί 
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τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ἀξώμης 
κ. Πέτρου. Παρόντες ἐπίσης ὁ Περιφερει-
άρχης Κρήτης, Ἀντιπεριφερειάρχες,  Βου-
λευτές τοῦ Νομοῦ, Δήμαρχοι, Δημοτικοί 
καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οἱ Διοικητές 
τῶν Μονάδων τοῦ Νομοῦ, ἐκπρόσωποι 
Συλλόγων, Φορέων καί πλῆθος κόσμου, τό 
ὁποῖο μέ συγκίνηση καί χαρά ἀποδέχθηκε 
τήν κίνηση αὐτή τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. 

Ἀδελφοποίηση Ἱδρυμάτων

Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλε-
ώς μας προχώρησε σέ Ἀδελφοποίηση μέ 
τό Καρέλλειο Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ μία σεμνή, ἀλλά ἐπι-
βλητική τελετή, ἡ ὁποία πραγματοποιή-
θηκε τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, 11 Αὐγού-
στου, στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἀννουσά-
κειου Ἱδρύματος. Παρόντες ὁ Μακαριώτα-
τος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης 
Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Γέρων Ἀξώμης κ. Πέτρος, ὁ 
Περιφερειάρχης Κρήτης, Ἀντιπεριφερει-
άρχες,  Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, Δήμαρχοι, 
Δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, 
οἱ Διοικητές Μονάδων τοῦ Νομοῦ, ἐκπρό-
σωποι Συλλόγων, Φορέων καί πλῆθος κό-
σμου. Σέ μήνυμά του ἡ Α.Θ.Παναγιότης, 
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο-
λομαῖος εὐλόγησε τήν συνεργασία μετα-
ξύ τῶν δύο Ἱδρυμάτων καί ὑπογράμμισε: 
"Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ τῆς ἐκπληρώσεως 

τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου, ἀξιολογοῦμεν ἀπό 
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν ἀποφασι-
σθεῖσαν «ἀδελφοποίησιν» τῶν δύο συγκε-
κριμένων Ἱδρυμάτων τῆς θεραπείας τοῦ 
πόνου, τοῦ τῆς ὑμετέρας Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως καί ἐκείνου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, ὥστε, διά τῆς ἀνταλλαγῆς ἐμπει-
ριῶν καί ἄλλων γνώσεων, νά συνεχίσουν ἐν 
συνεργασίᾳ τά δύο κοινωφελῆ ἱδρύματα 
ταῦτα τό «ἔγγισμα» τῶν καρδιῶν τοῦ πά-
σχοντος συνανθρώπου, ἐμπειρικῷ ἀλλά 
καί μυστικῷ τῷ τρόπῳ, καί νά ἀποτελοῦν 
θεμέλια ἀσφαλείας τοῦ παρόντος καί τοῦ 
μέλλοντος διά τούς πάσχοντας, ταμεῖα 
ἀγάπης καί κήπους προνοίας, τήν ὁποίαν 
τόσον νοσταλγεῖ καί ἐπιζητεῖ ὁ ἄνθρωπος 
καί μάλιστα ὁ ὑποφέρων δοκιμασίας, πε-
ριστάσεις καί διαφόρους ἀπροβλέπτους 
ἀνθρωπίνως καταστάσεις τοῦ παρόντος 
βίου".  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος σημείωσε: «Σκοπός καί 
στόχος τῆς κίνησης αὐτῆς εἶναι ἡ ὑποστή-
ριξη τῆς ἀλληλεγγύης καί συνεργασίας με-
ταξύ τῶν δύο Ἱδρυμάτων καί ἡ προώθηση 
γνώσεων καί μεθόδων πού προάγουν τό 
κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο. Σέ μία 
ἐποχή ὅπου ἡ καθημερινότητα τῶν συ-
νανθρώπων μας ἔχει μετατραπεῖ σέ «βίο 
ἀβίωτο», μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἐξασφάλιση 
τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιούσιου νά εἶναι πλέον 
ζητούμενο, τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς 
Μητροπόλεώς μας ἀγωνίζεται ὄχι μόνο 
νά παραμείνει ἀνοικτό, ἀλλά καί νά ἀγκα-
λιάσει ἀκόμα περισσότερες ἀνάγκες τοῦ 
πονεμένου καί πληγωμένου «ἄλλου», ἐξα-
πλώνοντας τήν διακονία καί τίς δράσεις 
του, προσφέροντας «ἔλαιον καί οἶνον». Ὁ 
Γενικός Διευθυντής τῆς ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ. 
Κωνσταντῖνος Δήμτσας, ὁ ὁποῖος ἐκπρο-
σωποῦσε καί τόν Μακαριώτατο Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερώνυμο, ἀφοῦ μετέφερε τίς εὐχές τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος, σημείωσε: «Θεω-
ροῦμε ἱστορική στιγμή τήν παροῦσα γιά 
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τά ἐκκλησιαστικά δρώμενα, καθώς εἶναι ἡ  
πρώτη φορά πού Ὀργανισμός τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί συγκεκριμένα 
ἡ "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" μέ τήν Πρότυπη Μονάδα 
Ἀλτχάιμερ "Καρέλλειο", ἀδελφοποιεῖται  
καί ἀνοίγει γέφυρες ἀλληλεγγύης μέ Ἵδρυ-
μα πού ἀνήκει στό κλίμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κρήτης,  τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου. Αὐτή 
ἡ ἀδελφοποίηση εἶναι ἕνα ἠχηρό μήνυμα 
ὅτι ὅλοι μαζί, μποροῦμε νά ξεπεράσομε 
τίς δυσκολίες τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζομε. 
Τό Ἀννουσάκειο καί τό Καρέλλειο εἶναι δύο 
Ἱδρύματα πού φροντίζουν ἡλικιωμένους. 
Μέ τήν Ἀδελφοποίηση θά ἀλληλοϋποστη-
ρίζονται σέ ἐπιστημονικό προσωπικό, θά 
ὑπάρχουν ἀνταλλαγές καί ἐκπαιδεύσεις, 
διοργάνωση συνεδρίων, ἡμερίδων, κοινές 
προτάσεις γιά ἔνταξη δράσεων σέ Εὐρω-
παϊκά Προγράμματα, ἐνῶ τό Καρέλλειο θά 
ἐνισχύσει τό Ἀννουσάκειο μέ φαρμακευτι-
κό καί ὑγειονομικό ὑλικό. Τό Ἀννουσάκειο, 
παράλληλα, θά  προμηθεύει στό Καρέλλειο 
Κρητικά προϊόντα διατροφῆς. Θά συμπο-
ρευτοῦμε μέ ὁρόσημο τόν ἄνθρωπο πού 
ὑποφέρει. Εἶναι ἱστορική ἡ στιγμή γιά τήν 
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἔχοντας τήν εὐλογία 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου κ. Ἱερωνύμου, ἀγκαλιάζουμε μιά 
προσπάθεια πού θά εἶναι σημεῖο ἀνα-
φορᾶς γιά ἐξειδικευμένη ἰατρική περίθαλ-
ψη καί ἀρωγή ἀλλά καί  μία ἀγκαλιά φρο-
ντίδας στοργῆς  καί ἀγάπης», κατέληξε ὁ 
κ. Δήμτσας. Ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἐθελοντικοῦ 
Συλλόγου «Φίλοι του Ἀννουσάκειου Ἱδρύ-
ματος», κ. Σταματίνη Δαμιανάκη προσέ-
φερε στόν Μακαριώτατο κ. Θεόδωρο ἕνα 
καλάθι μέ τοπικά προϊόντα, στολισμένο μέ 
ὑφαντή κρητική πετσέτα. 

Ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης
Ἡ «Ἕνωση προβολῆς τοῦ ἔργου του ἀπό 
Κισάμου καί Σελίνου Μητροπολίτου Εἰρη-
ναίου Γαλανάκη», πραγματοποίησε τό 
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 11 Αὐγούστου, 

ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης στόν προαύ-
λιο χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλε-
ώς μας. Προσκεκλημένος ὁ Μακαριώτα-
τος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης 
Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος. Στήν ἐκδήλωση 
ἀπεύθυνε χαιρετισμό ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Ἐπίσκοπός 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ ὁποῖοι μέ βαθιά 
εὐγνωμοσύνη καί σεβασμό μίλησαν γιά 
τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου καί 
Σελίνου Γέροντα κυρό Εἰρηναῖο. Ἐκ μέρους 
τῆς Ἕνωσης τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας 
χαιρέτισε ὁ Πρόεδρός της κ. Δημήτριος 
Κυριτσάκης, ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου 
ἐ.τ., ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν προσφο-
ρά τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ 
Εἰρηναίου εἰς τήν νεολαία. Ὁ Μακαριώτα-
τος κ. Θεόδωρος, ἀναφέρθηκε μέ λόγους 
θερμούς στό πρόσωπο τοῦ ἀοιδίμου Ἱε-
ράρχου Εἰρηναίου καί στήν προσφορά του 
στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο, καθώς μεγάλος 
ἀριθμός κληρικῶν πού σήμερα στελεχώ-
νουν τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, σπού-
δασαν καί γαλουχήθηκαν στίς Σχολές καί 
τά Οἰκοτροφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας, 
μέ μέριμνα καί φροντίδα τοῦ μακαριστοῦ 
Γέροντος. Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ 
ἀπονομή τιμητικῆς πλακέτας ἐκ μέρους 
τῆς Ἕνωσης στόν Μακαριώτατο Πατριάρ-
χη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο. 

Τό δένδρο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδας
«Σέ ὅσους μᾶς ἐρωτοῦν πῶς ἡ Μητρόπολίς 
μας ἀνταποκρίνεται στίς δυσανάλογες γιά 
τά δεδομένα καί τίς δυνατότητές της στίς 
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ἀνάγκες τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, τό 
ὁποῖο τούς δύσκολους αὐτούς καιρούς: 
Φιλοξενεῖ, φροντίζει καί περιθάλπτει ἑκα-
τό τροφίμους, (ἀρκετοί ἀπό τούς ὁποίους 
εἶναι ἀνασφάλιστοι), λειτουργεῖ τέσσερα 
φυσικοθεραπευτήρια, ἀντιμετωπίζοντας 
περί τά 1500 περιστατικά ἐτησίως (ἀνθρώ-
πων πού δέν ἔχουν καμία δυνατότητα πρό-
σβασης σέ Δημόσια, ἤ ἄλλα Νοσηλευτικά 
Ἱδρύματα), δύο Προγράμματα «Κατ' Οἶκον 
Βοήθειας», καλύπτοντας ἀνάγκες 350 προ-
σώπων καί οἰκογενειῶν, Γραμμή Τηλεφω-
νικῆς Συμπαράστασης Ἡλικιωμένων, Κοι-
νωνικό Ἰατρεῖο, προσφέρει ἐβδομαδιαίως 
1500 μερίδες φαγητοῦ σέ ἐμπερίστατους 
καί κοινωνικά ἀδύναμους συνανθρώπους 
μας, στηρίζει οἰκογένειες μέ παροχή δε-
μάτων τροφίμων καί ρουχισμοῦ, πρόσφα-
τα δέ ἀδειοδοτήθηκε ἀπό τόν ΕΟΠΠΥ, τό 
μόνο ἀνάμεσα σέ ἄλλα εἴκοσι Ἱδρύματα, 
καί ἄρχισε νά λειτουργεῖ ὡς Κέντρο Ἀπο-
θεραπείας καί Ἀποκατάστασης, μέ μόνιμο 
Φυσίατρο καί Παθολόγο, πῶς λοιπόν ἡ Μη-
τρόπολίς μας ἀνταποκρίνεται στό βάρος 
ὅλων αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν; Ἀπαντοῦμε: Τό 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀγάπη πολλῶν ἐπω-
νύμων καί ἀνωνύμων συνοδοιπόρων μας, 
οἱ ὁποῖοι ἐμπιστευόμενοι τήν Ἐκκλησία, 
ἔχοντας γνώση τῆς ποιότητας καί τῶν προ-
σπαθειῶν πού καθημερινά καταβάλλει 
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα, καταθέτουν τήν 
ἀγάπη τους, χαρίζοντας χαμόγελα αἰσιο-
δοξίας, χαρᾶς καί ἐλπίδας ὄχι μόνο στούς 
ἀποδέκτες τῆς ἀγάπης τους, ἀλλά καί σέ 
ὅλους ἐμᾶς πού ἀγωνιοῦμε, ἀγωνιζόμαστε 

καί προσευχόμαστε γιά τό παρόν καί τό 
μέλλον τοῦ Ἱδρύματος. Γιά ὅλους αὐτούς 
τούς εὐεργέτες καί δωρητές τοῦ Ἱδρύματος 
δημιουργήσαμε τό δένδρο τῆς ἀγάπης καί 
τῆς ἐλπίδας, στά φύλλα τοῦ ὁποίου κατα-
γράφονται τά ὀνόματά των ὡς καί οἱ προ-
σφορές τῆς ἀγάπης τους, μέ τήν εὐχή τό 
δένδρο αὐτό νά αὐξάνεται, νά καρποφο-
ρεῖ καί νά χαρίζει ἀγάπη, ἐλπίδα καί χαρά, 
στούς δεκάδες-ἑκατοντάδες πληγωμένους 
καί καταφρονημένους ἀδελφούς μας, πού 
στούς ἀπαράκλητους καιρούς μας, ἐδῶ 
στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-Θεραπευτήριο 
τῆς Μητροπόλεώς μας βρίσκουν μία ζεστή 
ἀγκαλιά», δήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, κατά τήν 
τελετή Ἀδελφοποίησης τοῦ Ἀννουσάκειου 
Ἱδρύματος μέ τό Καρέλλειο Ἵδρυμα, Πρό-
τυπο Κέντρο Alzheimer τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν. 

Ἑορτή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ἑόρτασε πάν-
δημα καί ὁ εὐσεβῆς λαός τῶν Ἐπαρχιῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἱερές Παρακλή-
σεις, Ἱερές Ἀγρυπνίες, καθημερινές Θεῖες 
Λειτουργίες, μέ ἀποκορύφωμα τό ἐόρτιο 
διήμερο τῆς 14ης καί 15ης Αὐγούστου. Ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἱε-
ρούργησε, τό πρωΐ τῆς παραμονῆς, στήν 
Ἀνδρώα Ἱερά Κοινοβιακή Μονή Χρυσο-
σκαλιτίσσης, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη 
στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, τόν δέ ἐόρτιο 
Ἑσπερινό καί τήν Θεία Λειτουργία τῆς κυ-
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ριωνύμου ἡμέρας τέλεσε στήν, ἐπίσης ἑορ-
τάζουσα, Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ὁδηγη-
τρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμπάρι. Συγκινητική 
ἡ προσέλευση τῶν χιλιάδων προσκυνητῶν, 
οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τό ἑορταστικό αὐτό 
διήμερο καί τά δύο αὐτά μεγάλα προσκυ-
νήματα τῆς Μητροπόλεώς μας, ὡς ἐπίσης 
καί ἄλλα μικρότερα, ὅπως στήν Τύλιφο, τό 
Συρικάρι, κ.ἀ. ζητώντας τήν εὐλογία καί τίς 
πρεσβεῖες τῆς γλυκιᾶς μας Παναγίας, τῆς 
ἐλπίδας τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς μας, στίς 
δύσκολες καί ὁριακές στιγμές τῆς καθημε-
ρινότητας πού ὅλοι βιώνομε.

Προσκύνημα στό Περιβόλι 
τῆς Παναγίας

Προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παντοκράτο-
ρος γιά νά προστεῖ τῆς πανηγύρεως τῆς 
Ἱ. Μονῆς (Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, μετέβη ὡς προσκυνη-
τής, στό Ἅγιον Ὄρος, ἀπό 16 ἕως καί 24 
Αὐγούστου. Ἡ Ἱερά πανήγυρις στήν Ἱερά 

Μονή Παντοκράτορος μέ τήν συμμετο-
χή τῶν Ἡγουμένων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξε-
νοφῶντος καί Χιλανδαρίου, ὡς ἐπίσης καί 
ἐκπροσώπων ἐξ ὅλων τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, ἡ ὁλονύκτιος Ἱερά Ἀγρυπνία, οἱ 
ψαλμωδίες τῶν καλλικέλαδων Ἁγιορειτῶν 
πατέρων, οἱ Ἁγιορείτικες Τυπικές Διατά-
ξεις, δημιούργησαν ἀτμόσφαιρα μυστα-
γωγικῆς καί πνευματικῆς πανδαισίας, 
πνευματικῆς ἀνάβασης καί ἀνάτασης. Ἡ 
Ἱερά Μονή Παντοκράτορος, ὁ ἄξιος καί 
σεμνός Ἡγούμενός της κ. Γαβριήλ, μέ τούς 
Πατέρες τῆς Μονῆς, εἶχαν φροντίσει ὄχι 
μόνον γιά τήν ὑποδειγματική τέλεση τῶν 
Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ ἐόρτιου διημέρου: 
τήν Ἱερά Ἀγρυπνία, τό Μεθέορτο Ἑσπε-
ρινό, τό κτητορικό μνημόσυνο, στό ὁποῖο 
μετεῖχαν Ἡγούμενοι καί ἄλλων Μονῶν 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά παρεῖχαν ἐπίσης 
ἀρχοντική φιλοξενία τόσο στόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο καί 
τήν συνοδεία του, ὡς καί στό πλῆθος τῶν 
προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι τό διήμερο αὐτό 
κατέκλυσαν τήν Μονή. Κατά τήν διάρκεια 
τοῦ προσκυνήματός του στό Ἁγιώνυμον 
Ὄρος ὁ Ἐπίσκοπός μας λειτούργησε, κατά 
σειρά, στίς Ἱερές Μονές: Βατοπαιδίου,  
Ἰβήρων (Παρεκκλήσιον Παναγίας Πορτα-
ϊτίσσης), Σίμωνος Πέτρας, Διονυσίου (πα-
ρεκκλήσιον Παναγίας τοῦ Ἀκαθίστου), καί 
Ξενοφῶντος. Προσκύνησε δέ τήν Παναγία 
«Ἄξιον Ἐστίν», στό Πρωτάτο καί στίς Ἱερές 
Μονές Σταυρονικήτα, Φιλοθέου, Καρακάλ-
λου, ὡς ἐπίσης καί στήν Ἱερά Σκήτη τῆς 
Ἁγίας Ἄννης καί στό Μπουραζέρι. Ἐξερχό-
μενος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπισκέφθηκε τήν 
Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Ὀρμύλιας 
(μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέ-
τρας), στήν Χαλκιδική, ὅπου τήν Κυριακή 
25 Αὐγούστου τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία. 

Ἱερό Προσκύνημα Τιμίου Προδρόμου 
στόν Γκιώνα

Ἡ ἔρημος τοῦ Γκιώνα πλημμύρισε καί πάλι 
ἀπό ἑκατοντάδες προσκυνητές τό ἑορτα-
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στικό διήμερο τῆς ἀποτομῆς της Τιμίας 
Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ 
Ἰωάννου, καθώς ἑορτάζει τό ὁμώνυμο προ-
σκύνημα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς 
Γωνιᾶς, τό ὁποῖο ἔχει παραχωρηθεῖ  στήν 
Ἐνορία Ροδωποῦ. Ἑκατοντάδες, χιλιάδες 
οἱ προσκυνητές πού προσῆλθαν καθ' ὅλη 
τήν διάρκεια τοῦ ἑορταστικοῦ διημέρου 
στό περιώνυμο αὐτό προσκύνημα τῆς Μη-
τροπόλεώς μας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν 
ἀναγκαιότητα καί τήν δύναμη τῆς ἐλπίδας 
καί τῆς πίστεως στήν ζωή τοῦ Χριστιανοῦ, 
παροτρύνοντας τούς πολυπληθεῖς προ-
σκυνητές νά μείνουν σταθεροί στίς ἀλήθει-
ες καί τίς ἀξίες τῆς πίστεώς μας. Συγκινη-
τική ὑπῆρξε ἡ πεζοπορία δεκάδων -  ἐκτα-
τοντάδων προσκυνητῶν, κυρίως νέων στήν 
ἡλικία, οἱ ὁποῖοι πεζοπόροι ἀπό τό χωριό 
Ροδωποῦ διένυσαν τήν ἀπόσταση μέχρι 
τό προσκύνημα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, 
περί τά δέκα χιλιόμετρα. 

Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου- Ἡμέρα Προσευχῆς 
γιά τό Περιβάλλον

Ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ ἔτους, ἔχει καθιερωθεῖ, ὡς γνωστόν, 
ἀπό τόν μακαριστό Οἰκουμενικό Πατριάρ-
χη κυρό Δημήτριο, ὡς ἡμέρα προσευχῆς καί 
προστασίας γιά τήν κτίση, τό περιβάλλον. 
Ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο ὑπό τήν ἐμπνευσμένη ποδη-
γεσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ὁ Ὁποῖος ἔχει ὀνο-

μαστεῖ καί «πράσινος Πατριάρχης» γιά 
τίς σπουδαίες καί ποικίλες πρωτοβουλί-
ες Του ἀναφορικά μέ τήν προστασία τοῦ 
περιβάλλοντος, πρωτοπορεῖ παγκοσμί-
ως στήν ἀφύπνιση τῶν συνειδήσεων. Τό 
ἀπόγευμα τῆς 1ης  Σεπτεμβρίου ἡ Ἐνορία 
Ἁγίου Γεωργίου Πύργου συνδιοργάνωσε μέ 
τόν Σύλλογο Γυναικῶν Πύργου καί τόν Πο-
λιτιστικό - Οἰκολογικό Σύλλογο Πύργου, 
ἐκδήλωση, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ, 
ἀφιερωμένη στό περιβάλλον. Μετά τόν 
ἁγιασμό πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀναγνώσθηκε τό μήνυ-
μα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου γιά 
τήν ἡμέρα τοῦ Περιβάλλοντος. Ἀκολούθη-
σε ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπό τόν καταξιωμένο 
ἐπιστήμονα, συντοπίτη μας κ. Κώστα Χαρ-
τζουλάκη, Γεωπόνο, τ. Δντή Ἰνστιτούτου 
Ὑποτροπικῶν καί Ἐλαίας, μέ θέμα: «Νερό. 
Ἡ ἑπόμενη κρίση;». Ὁ ὁμιλητής, ἀνέλυσε μέ 
τρόπο ἐπιστημονικό καί ἀπόλυτα κατανο-
ητό, τήν ἀναγκαιότητα συνετῆς διαχείρι-
σης τοῦ νεροῦ, τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε, δέν 
μπορεῖ νά εἶναι μόνο «κοινό ἀγαθό», ἀλλά 
«κοινό δικαίωμα». Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε, εὐχήθηκε καλή Ἐκκλησιαστι-
κή χρονιά καί καλή σχολική χρονιά πρός 
τούς πολλούς ἐκπαιδευτικούς καί διευθυ-
ντές Σχολείων τῆς περιοχῆς πού μετεῖχαν 
στήν ἐκδήλωση. 

Ἑορτή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
Κατά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτό-
κου ὁ Ἐπίσκοπός μας ἱερούργησε στόν 
ἱστορικό Ναό τῆς Παναγίας Κερᾶς στήν 
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Μονή Σελίνου. Στήν ἀναφορά τοῦ λόγου 
τοῦ ὁμίλησε γιά τήν σημασία καί τό νόημα 
τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς, ἀναφερόμενος 
στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας ὡς: Μη-
τέρα τῆς ζωῆς, πηγή τῆς χαρᾶς καί ἐλπίδα 
τῶν ἀπελπισμένων. 

Ἔναρξη Σχολικοῦ Ἔτους

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου 
σχολικοῦ ἔτους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
ἐπισκέφθηκε Σχολεῖα τῆς περιοχῆς, τέλε-
σε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί εὐχή-
θηκε σέ καθηγητές, μαθητές καί γονεῖς 
καλή καί εὐλογημένη χρονιά, καλή δύναμη 
στόν στίβο τῆς γνώσης καί τῆς μάθησης. 
«Ἡ ζωή, σημείωσε, δέν χαρίζεται ἀλλά κερ-
δίζεται. Αὐτό τό νέο σχολικό ἔτος ἄς τό 
μεταμορφώσομε σέ εὐκαιρία νά ἀνέβομε 
"λίγο ψηλότερα", κατά τόν ποιητή, πράγμα 
πού εὔχομαι γιά ὅλους μας», κατέληξε ὁ 
Σεβασμιώτατος. 

Εὐλογία Ὁμάδας

Προσκεκλημένος τῆς Διοίκησης τῆς ὁμά-
δας «ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ» ὁ Ἐπίσκοπός μας τέ-
λεσε στό γήπεδο τῆς ὁμάδας Ἁγιασμό ἐπ' 
εὐκαιρίᾳ τῆς ἔναρξης τῆς νέας ἀθλητικῆς 
χρονιᾶς, μέ τήν παρουσία καί τήν συμμε-
τοχή τοῦ Προέδρου καί τοῦ Δ.Σ. τῆς ὁμά-
δας, τῶν παιχτῶν, προπονητῶν, τεχνικῶν 
συμβούλων, φιλάθλων, κ.ἀ. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν 
ἄνοδο τῆς ὁμάδας στήν Γ' Ἐθνική κατηγο-
ρία καί χαιρέτισε τήν ἐλπιδοφόρα προ-
σπάθεια καί συνεισφορά τοῦ Προέδρου, 
ἐπιχειρηματία κ. Ἀντωνίου Ροκάκη, ὡς 
καί ὅλου τοῦ Δ.Σ., εὐχήθηκε νικηφόρους 
ἀγῶνες. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμάδας κ. Ἀντώ-
νιος Ροκάκης εὐχήθηκε μέ τήν σειρά του 
καλή χρονιά, ἐπιτυχίες στήν προσπάθεια 
τῆς ὁμάδας καί εὐχαρίστησε τόσο τόν Σε-
βασμιώτατο, ὅσο καί ὅλους τους παρόντες 
γιά τήν στήριξή τους στήν προσπάθεια 
τῆς ὁμάδας καί τήν συμμετοχή τους. 

Ἐκδήλωση γιά τήν Μικρά Ἀσία  
Ἐνενῆντα ἕνα χρόνια μετά τήν Γενεοκτονία 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, οἱ ὁποῖοι 
καρτερικά περιμένουν τήν δικαίωσή τους 
ἀπό τήν Διεθνῆ Κοινότητα, ἡ Μητρόπο-
λίς μας ὀργάνωσε, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρ-
της 11 Σεπτεμβρίου, ἐπετειακή ἐκδήλωση, 
στόν πολυχῶρο τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πο-
λιτιστικοῦ Πολυκέντρου της. Ἡ ἐκδήλωση 
περιελάμβανε: Ἐπιμνημόσυνη Δέηση, Ὁμι-
λία ἀπό τήν Μικρασιάτισσα συγγραφέα 
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κ. Ἐλευθερία Μπαντουράκη - Μπολέτη, 
μέ θέμα: «Ταξιδεύουν τά ὄνειρά μας στήν 
γῆ τῆς Ἰωνίας», Ἔκθεση Φωτογραφίας. Ἡ 
Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χορωδία τοῦ 
Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως διάνθισε τήν 
ἐκδήλωση μέ Μικρασιάτικα Τραγούδια. Ἡ 
ὁμιλήτρια μέ λόγο βιωματικό, συναισθη-
ματικό καί ἐπιφορτισμένη μέ συγκίνηση, 
ὡς πρόσφυγας πρώτης γενιᾶς, ἀναφέρθη-
κε στά τραγικά γεγονότα τῆς ἐποχῆς, τόν 
ξεριζωμό, τίς ἀλύτρωτες πατρίδες. Ζωντά-
νεψε ἡ ἱστορία, ξύπνησαν οἱ ἀναμνήσεις... 
Ἕνα μεγάλο "ΓΙΑΤΙ", ὅπως εἶπε χαρακτηρι-
στικά, περιμένει τήν ἀπάντησή του, καθώς 
μέχρι σήμερα δέν ἔχει θεωρηθεῖ κανείς ὡς 
αἴτιος τῆς γενεοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας. Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε 
ἡ Φιλόλογος κ. Βασιλική Ἀλεξανδράκη. 

Μνήμη Πεσόντων
Τήν Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἱερούργησε 
εἰς τόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Παλαιοχώρας τελώντας, στό τέλος 

τῆς Θείας Λειτουργίας, Τρισάγιο ὑπέρ 
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων 
ἡρώων-ἀγωνιστῶν ἀπό τήν Παλαιοχώρα 
καί τήν εὐρύτερη περιοχή, οἱ ὁποῖοι θυ-
σιάστηκαν κατά τήν διάρκεια τῆς Γερμα-
νικῆς κατοχῆς. Ἀκολούθησαν ἐπίκαιρη ὁμι-
λία, Τρισάγιο στό μνημεῖο πεσόντων τῆς 
Παλαιοχώρας, κατάθεση στεφάνων, μέ 
εὐθύνη ὀργάνωσης τοῦ Δήμου Καντάνου-
Σελίνου. 

Ἑορτή Ἁγίας Σοφίας

Κατά τήν ἡμέρα μνήμης τῆς Ἁγίας μάρ-
τυρος Σοφίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῆς, 
Ἐλπίδος, Πίστεως καί Ἀγάπης, ὁ Ἐπίσκο-
πός μας ἱερούργησε στόν ὁμώνυμο ἑορτά-
ζοντα Ἱερό Ναό Κουντούρας, μέ τήν συμ-
μετοχή Ἱερέων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 
Στόν σύντομο λόγο του ἀναφέρθηκε στήν 
ὁμολογία τῆς πίστεως πού δέν δίστασε νά 
δώσει ἡ Ἁγία Σοφία, ἡ ἁγία αὐτή μητέρα, 
ὅπως εἶπε, ἡ ὁποία δέν δειλίασε ὄχι μόνον 
γιά τήν ζωή της, ἀλλά καί γιά τή ζωή ἀκό-
μα καί τῶν παιδιῶν της. 

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Προσκυνήματος
Τό Ἱερό προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Κύρ Ἰω-
άννου τοῦ Ξένου ἀνακαινίστηκε πλήρως 
μέ τήν ἐπίβλεψη τῆς 28ης ΕΒΑ, δαπάνες 
εὐλαβῶν δωρητῶν καί τῆς Ἐνορίας Πλα-
τάνου τῆς Μητροπόλεώς μας. Πρόκειται 
περί τοῦ τόπου ἀσκήσεως καί κοιμήσεως 
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ὅπου καί 
ὁ τάφος του, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στήν 
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Δυτική ἄκρη τῆς Κρήτης καί συγκεκριμένα 
στήν περιοχή Καβούσι Πλατάνου (Φαλά-
σαρνα) τῆς Μητροπόλεώς μας.
Χρονολογεῖται ἀπό τόν 10ο αἰώνα, καθώς 
ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος, γεννημένος στό 
Σίβα τῆς Μεσαρᾶς, μετά τήν καταστροφι-
κή ἐποχή τῆς Ἀραβοκρατίας στήν Κρήτη 
(828-961), τίς σφαγές, τούς βίαιους ἐξισλα-
μισμούς καί τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μεγα-
λονήσου ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ (961), 
ἀναλαμβάνει ἱεραποστολική δράση καί τά 
βήματά του τόν ὁδηγοῦν στόν τόπο αὐτό, 
τόν ὁποῖο ἐπιλέγει ὡς τόπο ἀσκήσεως καί 
κοιμήσεώς του. Ἀπό τά λείψανά του σώζε-
ται ἡ Ἁγία Κάρα του, ἡ ὁποία φυλάσσεται 
σέ Ἱερό Ναό, πού φέρει τό ὄνομά του, στήν 
Ἐνορία Τσουρουνιανῶν τῆς Μητροπόλεώς 
μας.
Ἡ Τιμία Κάρα του μεταφέρθηκε τήν πα-
ραμονή τῆς μνήμης του, 19 Σεπτεμβρίου, 
στό Ἱερό ἐτοῦτο προσκύνημα τοῦ ὁποί-
ου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος τέλεσε τά Θυρανοίξια. Ἀκολούθησε 
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, (παρα-
πλεύρως του τάφου τοῦ Ὁσίου) χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης 
καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος προ-
εξῆρχε καί στήν Θεία Λειτουργία τῆς κυρι-
ωνύμου ἡμέρας. Πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν 
Δυτική Κρήτη μετεῖχε στίς Ἱερές Ἀκολου-
θίες τοῦ διημέρου. Ὅπως σημείωσε ὁ Ποι-
μενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος: «ἡ ἀνακαίνι-
σις τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος εἶναι ἱστο-
ρικῆς σημασίας καί ἀξίας, καθώς σέ ἐποχές 
ἔνδειας καί πνευματικῆς πενίας, ὅπως οἱ 

σημερινές, οἱ τόποι τοῦτοι μαρτυροῦν τόν 
πλοῦτο μας, τίς ρίζες μας, τήν ἀξία μας, 
ὡς Γένος Ρωμιῶν, τόν λόγο τῆς ὑπάρξεώς 
μας», εὐχαρίστησε δέ τόν Σεβ. Μητροπολί-
τη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριο γιά 
τήν εὐλογητική του παρουσία καί τήν ἀπο-
δοχή τῆς πρόσκλησης, καθώς, ὅπως εἶπε ὁ 
Ἐπίσκοπός μας, ἐκ τῆς δικῆς του Ἀρχιερα-
τικῆς Περιφερείας ἕλκει τήν καταγωγή του 
ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης κ. Μακά-
ριος ἐξέφρασε τήν χαρά καί τήν συγκίνησή 
του, καθώς, ὅπως ἀνέφερε, ἦταν ἡ πρώτη 
φορά πού προσκύνησε τόν τόπο ἀσκήσε-
ως καί κοιμήσεως τοῦ Ὁσίου Κύρ Ἰωάννου, 
ὡς καί τόν τάφο του καί εὐχήθηκε ἡ βιωτή 
του νά λειτουργεῖ ὡς πρότυπο ζωῆς.

Πρῶτος ἑορτασμός τῆς μνήμης 
τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ  

Στόν μοναδικό ἀνά τήν Ἑλλάδα Ἱερό Ναό, 
ἀφιερωμένο εἰς τήν μνήμη τοῦ προφήτου 
Ἰωνᾶ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τήν Ἀνώ-
σκελη Κισάμου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας, ἑορτάστηκε (γιά πρώτη φορά) ἡ 
μνήμη του, τό Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου. 
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ. Δαμασκηνός, προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας. Τῆς Πανηγυρικῆς Θεί-
ας Λειτουργίας ἀκολούθησε λιτάνευσις τῆς 
Εἰκόνος πέριξ του Ναοῦ.
Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου 
ἀφιέρωμα τῆς εὐλαβοῦς οἰκογένειας Δη-
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μητρίου καί Μαρίας Στεφανουδάκη, ἐκ τῆς 
Ἀνώσκελης Κισάμου, εἰς ἐκπλήρωση τάμα-
τος, τούς ὁποίους ἰδιαίτερα χαιρέτισαν 
καί εὐχαρίστησαν τόσο ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης κ. Δαμασκηνός, ὅσο καί ὁ Ἐπίσκοπός 
μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἑορτή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

Μέ προεξάρχοντα τόν Σεβασμιώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο τά ὄμορ-
φα Κύθηρα ἑόρτασαν τήν πολιοῦχο, προ-
στάτιδα καί ἔφορο τοῦ νησιοῦ τήν Ὑπε-
ραγία Θεοτόκο τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Προ-

σκεκλημένοι ἐπίσης τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 
κ. Σεραφείμ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἐπιδαύρου κ. Καλλίνικος καί ὁ Ἐπίσκοπός 
μας. Ἐπίκεντρο τῶν ἑορτασμῶν τό Ἱερό 
Προσκύνημα τῶν Μυρτιδίων, ὅπου εὑρέ-
θη καί φυλάσσεται τό πολυτιμότερο τῶν 
Κυθηρίων κειμήλιο, ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Θεο-
μήτορος, ἡ Μυρτιδιώτισσα, πηγή ἀπείρων 
θαυμάτων ἀνά τούς αἰῶνες.
Τό ἑσπέρας τῆς 23ης Σεπτεμβρίου τελέ-
στηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου. Τοῦ Μεγάλου Ἑσπε-
ρινοῦ ἀκολούθησε κατανυκτική Ἱερά Ἀγρυ-
πνία στό παλαιό Καθολικό της εὑρέσεως 
τῆς Ἁγίας Εἰκόνος. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα 
στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξῆρχε 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. 
Μετά τή Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ 
πάνδημος Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 
τῆς Θεομήτορος, μέ τήν συμμετοχή τῶν χι-
λιάδων προσκυνητῶν πού κατέκλυσαν τό 
νησί ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας καί κυρί-
ως ἀπό τήν Δυτική Κρήτη.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1) Ὁ Χριστός σημάδεψε τήν Κρήτη. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου 
Εἰρηναίου Γαλανάκη. Ἐκδ. «Προσδοκία».
Ἡ Κρήτη, ξεκουράζει τή σκέψη μας καί σκλαβώνει τήν καρδιά μας, καθώς 
εὐγενικά κουράζει τό κορμί μας μέ τήν ἀπεραντοσύνη της. Βουνά, κάμποι 
καί φαράγγια, χωριά καί πόλεις, συνθέτουν τόν ξεχωριστό, πολυύμνητο καί 
χιλιοβασανισμένο τόπο μας. Τήν Κρήτη πού σημάδεψε ὁ Χριστός μέ τό αἷμα 
τῶν μαρτύρων της καί τά δάκρυα τῶν ὁσίων της, ἐξυμνεῖ μέ τόν πιό γλαφυρό 
τρόπο στό πόνημα αὐτό ὁ μεγάλος ποιμένας Μητροπολίτης κυρός Εἰρηναῖος.
2) Ἡ αἰώνια Γυναῖκα. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου Γαλα-
νάκη. Ἔκδοσις Ἱ. Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου.
α) Γυναικεῖες προσωπικότητες τῆς Βίβλου, β) Μιά ἰδιαίτερη ἀποστολή στή 
χριστιανή γυναίκα τῆς ἐποχῆς μας.

Διατίθενται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Τηλ. 28220 22018, ἐσωτ. 5, ὑπεύθυνος κ. Ἐμμ. Μποτωνάκης.
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Ἀριάδνη Κουκουλᾶ  .....................................50€
Ἀλεξάνδρα Κατερουδάκη  ...........................50€
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτου Εἰρηναίου Γαλανάκη  ...................... 250€
Εὐτύχιος Τζεμανάκης, εἰς μνήμην μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Εἰρηναίου Γαλανάκη  ...............  
...................................................................... 200€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................60€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  .............................. 100€
Νικόλαος Ρεβελάκης, εἰς μνήμην γονέων του 
Ἐμμανουήλ καί Αἰκατερίνης  .......................20€
Ἰωάννα Παπουτσάκη  ...................................60€
Ἐμμανουηλία Σταυρίδη  ............................ 400€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................50€
Πέτρος Ζαφειρούδης  ............................... 100€
Μαρία Ξενικάκη, εἰς μνήμην μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Εἰρηναίου Γαλανάκη  ........... 100€
Εἰς μνήμην Ἀργυρῶς Μακράκη, τά τέκνα της  
...................................................................... 150€
Ἀνώνυμος εἰς μνήμην γονέων του  ......... 100€
Ἐνορία Βουκολιῶν  .................................... 200€
Αἰδεσ. Γεώργιος Πετράκης, εἰς μνήμην μακα-
ριστοῦ Μητροπολίτου Εἰρηναίου Γαλανάκη ...  
...................................................................... 100€
Γεώργιος Παπουτσάκης, εἰς μνήμην γονέων 
του Ἐμμανουήλ & Δεσποίνης  ................. 150€
Eἰς μνήμην Ἑρμιόνης Ἀντων. Μυλωνάκη ἡ 
ἀδελφή της Μαρίκα Μαρακάκη καί ἡ ἀνιψιά 
της Ἀναστασία Μαρακάκη,  ..................... 200€
Γεωργία Ἰωάν. Γαλανάκη, εἰς μνήμην Ἑρμιόνης 
Ἀντων. Μυλωνάκη  .................................... 200€
Ὁ ἰατρός Στέλιος Γαλανάκης στή μνήμη της 
μητέρας τοῦ ἰατροῦ Γεωργίου Μακράκη, Λού-
λας Μακράκη,  ........................................... 150€
Ἀργυρῶ Κοτσιφάκη, εἰς μνήμην Ἐρωφίλης, 
Περικλέους, Εὐαγγελίας Μπαχουντάκη ...30€
Eἰς μνήμην Γεωργίας Σημαντηράκη Πρεσβυ-
τέρας, τά τέκνα της  .................................. 150€
Ἀνθούλα & Κων/νος Χαρτζουλάκης, εἰς μνή-
μην ἀδελφοῦ των Ἰωάννου Νταγκουνάκη  .....  
...................................................................... 100€
Δημήτριος & Ὄλγα Χαρτζουλάκη, εἰς μνήμην 
θείου των Ἰωάννου Νταγκουνάκη  .............50€
μνήμην θείου των Ἰωάννου Νταγκουνάκη  .....  
.........................................................................50€
Ἐλευθερία Γρυλλάκη-Σκουνάκη εἰς μνήμην, 

Ἰωάννου Νταγκουνάκη  ...............................50€
Μαρίνα Γρυλλάκη, εἰς μνήμην Ἰωάννου Ντα-
γκουνάκη  ......................................................50€ 
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................50€
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς «Ἡ Κίσαμος» 
καί Σελινιωτῶν Ἀττικῆς «Ἡ Ἔλυρος»  ..... 300€
Ἀνώνυμος  .....................................................50€
Ἀνώνυμος  ............................................. 10.000€
Σύλλογος Διδασκόντων 3ου Δημοτικοῦ Σχο-
λείου Κισάμου, εἰς μνήμην Ἰωάννου Νταγκου-
νάκη  ............................................................ 110€
Νικόλαος Ρεβελάκης, εἰς μνήμην γονέων του 
Ἐμμανουήλ & Αἰκατερίνης  .........................20€
Ἐνορία Κολυμβαρίου  ................................ 300€
Θεανώ Προγούλη  ........................................50€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................50€ 
Aἰδεσ. Δημήτριος Μαραγκουδάκης  ....... 100€
Δήμητρα Πανανάκη  ................................. 200€
Ζαφείρα Τσοντάκη, εἰς μνήμην συζύγου της 
Ἠλία Τσοντάκη  ......................................... 100€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας  ................... 150€
Αἰδεσ. Ἰωσήφ Παλιούρας  ......................... 110€
Ἀνώνυμος  .....................................................50€
Ἐνορία Βουκολιῶν  .................................... 200€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ............................... 150€
Ἀνώνυμος  .....................................................50€
Σόνια Τσισκάκη-Γεωργαρουδάκη, εἰς μνήμην 
ἀδελφοῦ της Γεωργίου Γεωργαρουδάκη .........  
...................................................................... 150€
Γεωργία Καραβιτάκη, εἰς μνήμην καί ἀντί 
μνημοσύνου Ἐμμανουήλ Καραβιτάκη  ... 200€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  .................................70€
Οἰκογ. Ἰωάννου Παπαδάκη, εἰς μνήμην θυγα-
τρός του Ἀναστασίας Παπαδάκη  ........... 400€
Παρθενόπη Καμπουράκη  ........................ 200€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  .............................. 300€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων Κισάμου 
«Ἡ Κοινωνική Πρόνοια»  ......................... 250€
Ἀργυρῶ Willis, εἰς μνήμην μητρός της Ἀλε-
ξάνδρας Χαϊδεμενάκη  .............................. 200€
Μαρία Ἀλεξανδράκη, εἰς μνήμην συζύγου της 
Ἐμμανουήλ Ἀλεξανδράκη  ..........................50€
Ἀργυρῶ Περουλάκη  ....................................50€

Δ Ω  Ρ  Ε  Ε  Σ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, Θεῷ 
δανείζει” (Παρ. 19,7)

“Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ 
Θεός” (Β΄ Κορ. 9,7)




