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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά, 

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν»! 
(Ἡσ. θ΄ 5)

νθουσιωδῶς καὶ χαρμοσύνως ὁ Προφήτης 
μᾶς γνωστοποιεῖ προορατικῶς πρὸ αἰώνων 
πολλῶν τὴν ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Γέννησιν τοῦ 
Παιδίου Ἰησοῦ. Βεβαίως, δὲν εὑρέθη καὶ τότε, 

περίοδον ἀπογραφῆς ἐπὶ Καίσαρος Αὐγούστου, τόπος 
ἐν τῷ καταλύματι διὰ τὴν στέγασιν τῆς κυοφορούσης ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου Παρθένου καὶ οὕτως ἠναγκάσθη ὁ μνή-
στωρ καὶ φύλαξ αὐτῆς ἅγιος Ἰωσὴφ νὰ τὴν ὁδηγήσῃ εἰς 
σπήλαιον, εἰς τὴν φάτνην τῶν ἀλόγων, «τοῦ τεκεῖν τὸ Παι-
δίον».

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὑποδέχονται, προσφέροντες τὴν 
εὐχαριστίαν εἰς τὸν Δημιουργόν: «οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον˙ 
οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα˙ οἱ Μάγοι τὰ δῶρα˙ οἱ ποιμένες τὸ 
θαῦμα˙ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον˙ ἡ ἔρημος τὴν φάτνην˙ ἡμεῖς δὲ 
Μητέρα Παρθένον»˙ οἱ ποιμένες ἀγραυλοῦν ἐπί «τὴν ποί-
μνην αὐτῶν» καὶ φυλάσσουν «φυλακάς νυκτός», καὶ ἄγγε-
λοι θεωροῦντες ἐκστατικοὶ τὸ Μυστήριον ὑμνολογοῦν 
(Ἑσπέρια Ἑορτῆς Χριστουγέννων). 

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων 
περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρω-
πίνων καμάτων καὶ πόνων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν κρίσεων, 
τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐχθροτήτων, τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν 

Ε

Ἀριθμ. Πρωτ. 1109

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ 

ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
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ἀπογοητεύσεων, προβάλλει πραγματικὸν καὶ ἐπίκαιρον ὅσον ποτὲ τὸ μυστήριον τῆς 
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, Ὅστις κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον εἰς τὴν κοιλίαν 
τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας ἵνα ἀνατείλῃ δικαιοσύνην καὶ πλῆθος εἰρήνης (πρβλ. Ψαλμ. 
οα΄ 7).

Ὑπὸ τὴν σιωπὴν καὶ τὴν εἰρήνην τῆς ἱερᾶς Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων, Ἰησοῦς 
Χριστός, ὁ ἄναρχος, ὁ ἀόρατος, ὁ ἀκατάληπτος, ὁ ἄϋλος, ὁ ἀεὶ ὤν, ὁ ὡσαύτως ὤν, 
εἰσέρχεται σαρκοφόρος, ἄσημος, ἁπλοῦς, πτωχός, ἄγνωστος, εἰς τό δρᾶμα τῆς ἱστο-
ρίας. Εἰσέρχεται συγχρόνως ὡς «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος, [...] 
ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἡσ. θ΄ 6). Ναί, ἔρχεται 
ὡς ἄνθρωπος ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου καὶ λύει τὴν περιπλοκὴν τῆς ἀνομίας καὶ δίδει 
μὲ τὴν Χάριν καὶ τὸ Ἔλεός Του διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, προορισμὸν καὶ 
ἀξίαν καὶ περιεχόμενον καὶ ὑποδειγματικὸν ἦθος καὶ πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην 
περιπέτειαν. 

Ὁ Κύριος προσελάβετο ἅπασαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ ἡγίασεν αὐτήν. Ὁ 
προαιώνιος Θεὸς κατεδέχθη νὰ γίνῃ δι᾿ ἡμᾶς ἔμβρυον καὶ νὰ κυοφορηθῇ εἰς τὴν 
γαστέρα τῆς Θεοτόκου. Οὕτως ἐτίμησε καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ἐκ τοῦ πρωταρχι-
κοῦ σταδίου αὐτῆς καὶ ἐδίδαξε τὸν σεβασμὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς 
κυήσεως αὐτοῦ. Ὁ τὰ πάντα Δημιουργήσας συγκατέβη νὰ γεννηθῇ ὡς Βρέφος καὶ νὰ 
γαλακτοτροφηθῇ ὑπὸ τῆς Παρθένου. Οὕτως ἐτίμησε τὴν παρθενίαν καὶ τὴν μητρότη-
τα, τὴν πνευματικὴν καὶ τὴν φυσικήν. Διὰ τοῦτο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
προτρέπει: «γυναῖκες παρθενεύετε, ἵνα Χριστοῦ γένησθε μητέρες» (Λόγος ΛΗ', Εἰς τὰ 
Θεοφάνεια, PG 36, 313A). 

Καὶ ὥρισεν ὁ Κύριος τὴν συζυγίαν τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος ἐν τῇ εὐλογημένῃ 
οἰκογενείᾳ. Αὐτὸς ὁ θεσμὸς τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ἀποτελεῖ τὸ κύτταρον τῆς 
ζωῆς καὶ τὴν θερμοκοιτίδα τῆς ὑγιοῦς ψυχικῶς καὶ σωματικῶς ἀναπτύξεως τῶν τέ-
κνων. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ ὀφειλὴν τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ καθῆκον τῆς ἡγεσίας 
ἑκάστου λαοῦ ἡ διὰ ποικίλων τρόπων ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας. 

Διὰ νὰ ἀναπτυχθῆ ἓν παιδίον ὑγιῶς καὶ ὁμαλῶς ἀπαιτεῖται μία οἰκογένεια ὅπου 
ὁ ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ ζοῦν ἁρμονικῶς, ὡς ἓν σῶμα, μία σάρξ, μία ψυχή, ὑποτασσόμενοι ὁ 
ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον. 

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πάντες οἱ πνευματικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται, ὡς ἄλλοι 
ἀγραυλοῦντες ποιμένες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες τὰ τοῦ κόσμου, γνωρίζουν καὶ ἀποδέχο-
νται τὴν θείαν ἀλήθειαν καὶ πραγματικότητα ταύτην, τὴν ὁποίαν διακηρύττομεν 
ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα. Πάντες 
ὀφείλομεν νὰ ἐνθαρρύνωμεν τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν φυσιολογικῶν 
οἰκογενειῶν διὰ νὰ ἀναπαράγουν ὑγιεῖς ψυχικῶς καὶ χαρούμενους πολίτας, πλήρεις 
αἰσθημάτων ἀσφαλείας, στηριζομένους εἰς τὸ αἴσθημα τῆς προστασίας τοῦ ἰσχυροῦ 
καὶ προστατεύοντος πατρὸς καὶ τῆς στοργικῆς καὶ ἀγαπώσης μητρός. Οἰκογενείας, 
εἰς τὰς ὁποίας θὰ ἀναπαύεται ὁ Θεός. Προσκαλοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα ἅπαν τὸ 
πλήρωμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅπως πολιτευόμενον ἀξίως τῆς ἧς 
ἐκλήθη κλήσεως πράττῃ πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ τὴν στήριξιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογε-
νείας. 

Ἀδελφοί, «ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν» (Ρωμ. ιγ΄ 12). Ἤδη οἱ ποιμένες 
πορεύονται πρὸς τὴν Βηθλεέμ τὸ θαῦμα ἀνακηρύττοντες καὶ προσκαλοῦν ἡμᾶς νὰ 
τοὺς ἀκολουθήσωμεν, ὡς ἄλλοι «ἀστεροσκόποι μάγοι χαρᾶς πληρούμενοι» (τροπά-
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ριον δ΄ ᾠδῆς Ὄρθρου Ἑορτῆς Χριστουγέννων), «δῶρα τίμια» προσάγοντες Αὐτῷ 
«χρυσὸν δόκιμον, ὡς Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, καὶ λίβανον ὡς Θεῷ τῶν ὅλων, ὡς τριημέρῳ 
δὲ νεκρῷ σμύρναν τῷ ἀθανάτῳ» (Ἀνατολίου, Στιχηρὸν ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς 
Χριστουγέννων). Δηλαδὴ τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεώς μας καὶ τῆς δοκιμῆς 
μας ὡς χριστιανῶν καὶ μάλιστα ὀρθοδόξων εἰς τὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοσιν, τὴν οἰκογε-
νειακήν, τὴν πατερικήν, τὴν ἐκκλησιαστικήν, τὴν ὀρθοπράττουσαν πάντοτε ἀνὰ τοὺς 
αἰῶνας καὶ συνέχουσαν μέχρι σήμερον τὴν εὐλογημένην κοινωνίαν μας, τῆς ὁποίας 
κύτταρον κατὰ Θεὸν βιοτῆς καὶ αὐξήσεως εἶναι, ἐπαναλαμβάνομεν, ἡ οἰκογένεια. 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 
-2013 χρόνια συνεπληρώθησαν ἀπὸ τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστός, ὅπως τότε, δὲν παύει νὰ καταδιώκεται ἐν τῷ προ-

σώπῳ τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τὸν Ἡρώδην καὶ τοὺς παντοειδεῖς συγχρόνους Ἡρώδας˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς διώκεται εἰς τὰ πρόσωπα τῶν χριστιανῶν ἐν Συρίᾳ      

-καὶ ὄχι μόνον˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς φεύγει, ὡς πρόσφυξ μετ᾿ αὐτῶν, ὄχι εἰς τὴν Αἴγυπτον, 

ἀλλὰ εἰς τὸν Λίβανον, εἰς τὴν Εὐρώπην, εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἀλλαχοῦ δι᾿ ἀσφάλειαν 
ἐν τῇ ἀνασφαλείᾳ τοῦ κόσμου˙

-2013 χρόνια καὶ τὸ Παιδίον Ἰησοῦς εἶναι ἀκόμη φυλακισμένον μὲ τοὺς δύο Ἱε-
ράρχας τῆς Συρίας Παῦλον καὶ Ἰωάννην, μὲ τὰς Ὀρθοδόξους μοναχὰς καὶ πολλοὺς 
ἀκόμη ἀνωνύμους καὶ ἐπωνύμους χριστιανούς˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς σταυρώνεται μαζὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ βασανίζονται καὶ 
φονεύονται διὰ νὰ μὴ προδώσουν τὴν πίστιν των εἰς Αὐτόν˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς φονεύεται καθ᾿ ἡμέραν εἰς τὸ πρόσωπον τῶν χιλιά-
δων ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα οἱ γονεῖς των δὲν ἀφήνουν νὰ γεννηθοῦν˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς ἐμπαίζεται καὶ ὀνειδίζεται εἰς τὸ πρόσωπον τῶν δυ-
στυχισμένων παιδίων, τὰ ὁποῖα ζοῦν ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς οἰκογενείας, τῆς ἀνεχείας, 
τῆς πτωχείας.

Τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν καὶ τὰ παθήματα τῶν ἀνθρώπων ἦλθε καὶ ἔρχεται καὶ κατὰ 
τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα νὰ ἀναλάβῃ ὁ Κύριος, ὁ εἰπών «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τού-
των τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40-41). Δι᾿ αὐτοὺς 
ἦλθεν ἐκ Παρθένου, δι᾿ αὐτοὺς ἐγένετο ἄνθρωπος, δι᾿ αὐτοὺς ἔπαθεν, ἐσταυρώθη, 
ἀνέστη. Δι᾿ ἡμᾶς ὅλους, δηλαδή. Ἂς ἄρωμεν, λοιπόν, ἕκαστος ἡμῶν τὸν προσωπικὸν 
αὐτοῦ σταυρὸν διὰ νὰ εὕρωμεν χάριν καὶ ἔλεον εἰς εὔκαιρον βοήθειαν˙ διὰ νὰ εἶναι 
«μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός», ὁ τεχθεὶς Ἐμμανουήλ,  Σωτὴρ καὶ Κύριος. Ἀμήν.  

Χριστούγεννα ,βιγ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.



142 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 45, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 Τεῦχος 45, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  143 

γαπητοί μας ἀδελφοί, παιδιά 
τῆς Ἐκκλησίας μας,
Αὐτές τίς ἡμέρες ἑορτάζουμε 
τή «Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν», 

τά Χριστούγεννα. Στή μεγάλη αὐτή 
Ἑορτή μας, ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος. 
Ὁ Λόγος σαρκώνεται γιά νά ἁγιάσει 
καί νά ἀναγεννήσει τόν ἄνθρωπο, τήν 
ἀνθρώπινη ζωή, ἡ ὁποία εἶναι θεῖο 
δῶρο.

Στή Φάτνη τοῦ Σπηλαίου τῆς 
Βηθλεέμ, προσκύνησαν ὅλοι: οἱ χοροί 
τῶν Ἀγγέλων, οἱ ἁπλοί βοσκοί τῆς 

ὑπαίθρου, οἱ σοφοί Μάγοι, ὅπως καί 
ἡ κτίση ὁλόκληρη, τόν Νεογέννητο 
Χριστό, τόν Αἰώνιο καί Ἀθάνατο 
Σωτῆρα μας.

Ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι ἄνθρωποι, 
πορευόμαστε μέ τήν Πίστη, τήν 
Παράδοσή μας, τό ὑγιές ἐκκλησιαστικό 
φρόνημα καί τό βίωμα τῆς ἀληθινῆς 
ζωῆς μέ τό Χριστό, τό ὁποῖο ἐκφράζεται 
μέ τά τρία στάδια τῆς Ὀρθόδοξης 
πνευματικότητας, τήν κάθαρση, τόν 
φωτισμό καί τή θέωση.

Στό ἀπέριττο Σπήλαιο τῆς 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 823                             Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2013

Πρός τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς 
καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Α
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Βηθλεέμ, δέν εἰσχωρεῖ τελικά ἕνα 
φευγαλέο συναίσθημα ἐξωτερικῆς 
χαρᾶς, ἤ ἡ «θρησκευτικότητα», γιά μιά 
κοσμική εὐδαιμονία, ἀλλά χωροῦν καί 
παραμένουν, ὅσοι ἔζησαν καί ζοῦν τήν 
ἀληθινή ζωή τοῦ Χριστοῦ.

Στίς μεγάλες δυσκολίες τῶν καιρῶν 
μας καί τίς κρίσεις, ὄχι μόνον τίς 
οἰκονομικές, ἀλλά καί τίς βαθύτερες, μέ 
ἀνώτερη ἀπό ὅλες τήν πνευματική κρίση, 
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὑπενθυμίζει 
σέ ὅλους μας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν 
εἶναι μόνο ἀπρόσωπο ἄτομο ἤ ἕνας 
καταναλωτής, ἀλλά βρίσκεται σέ διαρκῆ 
σχέση ὑπαρξιακῆς κοινωνίας μέ τόν 
Χριστό καί τούς συνανθρώπους του. 

Ὁ σύγχρονος εὐτελισμός τοῦ 
ἀνθρώπου καί τῆς ἀξιοπρέπειάς του, 
ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τήν 
Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία γιά τό 
μυστήριο τῆς ζωῆς. Ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, σήμερα, μέ πρωτεργάτη 
τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, μᾶς 
ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Χριστός ἤλθε, γιά νά 
ἔχουμε ζωή περίσσεια, «ἵνα ζωὴν ἔχωσι 
καὶ περισσὸν ἔχωσιν» (Ἰωάν. ί  10). 
Προβάλλει τήν μεταξύ μας ἰσότητα, τήν 
ἀδελφότητα καί τήν ἀλληλεγγύη. 

Ἀπό τή Φάτνη τοῦ Χριστοῦ μας, 
πηγάζει ἡ μοναδική ἀξία τῆς ἀνθρώπινης 
ζωῆς, ὡς θείου δώρου καί σᾶς 
προτρέπομε μέ πολλή πατρική ἀγάπη, 
κατά τή μεγάλη σημερινή Ἑορτή τῶν 
Χριστουγέννων, νά σεβόμαστε τή ζωή 
καί τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, τό δικό μας 
καί τῶν ἄλλων καί νά διαφυλάττουμε 
τήν ἱερότητα καί τή μοναδική ἀξία της. 
Νά ἀναγνωρίζουμε στά πρόσωπα τῶν ἐν 
Χριστῷ ἀδελφῶν μας, τίς «εἰκόνες τοῦ 

Θεοῦ». Νά βλέπουμε καί νά ζοῦμε τή 
ζωή ὡς τό δῶρο τοῦ Θεοῦ, ν' ἀγαποῦμε 
τόν κάθε ἄνθρωπο, ὡς «οὐρανοπολίτη», 
πολίτη τῆς εὐλογημένης Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. Νά συνεργαζόμαστε ὅλοι μαζί, 
γιά τήν προστασία τῆς θεοδώρητης 
ζωῆς καί νά ἀτενίζουμε μέ ἐλπίδα καί 
προσδοκία τόν Σαρκωθέντα Κύριό μας, 
ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀληθινή, μοναδική 
Ζωή μας.

Στήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο 
τῶν Χριστουγέννων, εἶναι ἀπαραίτητο, 
νά θυμηθοῦμε, ὅλους ἀνεξαιρέτως 
τούς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι 
βρίσκονται σέ δοκιμασίες, θλίψεις, 
ἀσθένειες, φτώχεια, ἀνεργία, πεῖνα 
καί νά παραμείνουμε ἀλληλέγγυοι σέ 
αὐτούς, μέ σεβασμό καί διάκριση. Νά 
παρέχουμε μέ ἀνιδιοτέλεια κάθε εἴδους 
βοήθεια, σέ ὅσους τή χρειάζονται. Νά 
δείχνουμε μέ τρόπο χριστομίμητο, 
συμπαράσταση στόν πόνο, τή θλίψη 
καί τήν ὁποιαδήποτε δοκιμασία, τοῦ 
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Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές καί ἐν Κυρίῳ Τεχθέντι ἀγάπην

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

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

κάθε ἀδελφοῦ μας, μέ τρόπο ἀγαπητικό, 
ταπεινό καί κενωτικό.

Νά διαβοῦμε τίς γέφυρες κοινωνίας 
μεταξύ ὅλων μας, ὥστε νά συμβάλουμε 
στήν πραγμάτωση τῆς εἰρήνης καί 
τῆς καταλλαγῆς. Νά χαιρόμαστε τό 
Γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, 
ὡς ἀφορμή δοξολογίας τοῦ Οὐράνιου 
Πατέρα μας, τῆς Πηγῆς τῆς Ζωῆς καί 
τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς. Νά διατηροῦμε 
τό σεβασμό στό θεόσδοτο δῶρο τῆς 
ζωῆς. Νά παλαίβουμε καί νά νικοῦμε 
τίς ἀπελπισίες, τίς ἀπογοητεύσεις καί τά 
ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς, τά ὁποῖα προέρχονται 
ἀπό τόν αὐτοκαταστροφικό ἐγωϊσμό τοῦ 
σημερινοῦ κόσμου καί προκαλοῦν τόν 
εὐτελισμό τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, 
ἀπειλοῦν δέ, πολλές φορές, τή συνέχιση 
καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς. 

Μέ τίς πατρικές αὐτές σκέψεις 

καί τίς ποιμαντικές προτροπές μας, 
συνοδοιποροῦμε, ἡ Ἱεραρχία τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ὅλους ἐσᾶς καί 
προσευχόμαστε, ὁ Σωτῆρας μας Ἰησοῦς 
Χριστός, νά χαρίζει στούς ἀνθρώπους 
τῆς Μεγαλονήσου μας, δύναμη καί 
ἀντοχή, προσδοκία καί ἐλπίδα, οὐράνια 
χαρά, χρόνια πολλά καί ἐλπιδοφόρα, 
πάντοτε μέ σεβασμό στήν ἀξία τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς καί τή μοναδικότητα 
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.

Σᾶς ἀγαποῦμε, σᾶς εὐλογοῦμε, 
μοιραζόμαστε μαζί σας καί ζοῦμε ὅλα 
τά προβλήματά σας καί εὐχόμαστε 
ὁλόψυχα, μέ τοῦ Νεογέννητου Χριστοῦ 
μας τή δύναμη, νά ξεπεράσουμε ὅλα τά 
σημερινά προβλήματα καί νά βροῦμε 
τόν δρόμο μας, πού εἶναι ὁ δρόμος τοῦ 
Χριστοῦ, ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός! 
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«Ἡ πιό προγραμματισμένη καί 
τραγικότερη ἄρνηση τῆς ἀνεκτικότη-
τας σημειώθηκε στίς ὧρες ἐκεῖνες τῆς 
ἱστορίας τοῦ κόσμου πού ἔκαναν τόν 
ἄνθρωπο νά ἀγνοήσει ἤ καί νά ἀρνηθεῖ, 
νά χλευάσει καί νά κατατρέξει τή θρη-
σκεία… ἀντικαθιστώντας την εἴτε μέ τήν 
ὑπερφυσική δική του Λογική στή με-
γάλη Γαλλική Ἐπανάσταση, εἴτε μέ τήν 
ὑπερφυσική δική του Διαλεκτική, ὅπως 
στά κομμουνιστικά καθεστῶτα, εἴτε μέ τό 
ὑπερφυσικό ἐγκόσμιο Ἐγώ ἑνός λαοῦ, 
ὅπως στή Γερμανία τοῦ Χίτλερ», σημει-
ώνει ὁ σπουδαῖος Ἕλληνας μελετητής 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ἀείμνηστος 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, φιλόσο-
φος καί πολιτικός τοῦ προηγούμενου 
αἰῶνα, θέλοντας νά ὑπογραμμίσει ὅτι ἡ 
ἀποκοπή μας ἀπό τίς χριστιανικές ρίζες 
μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἀκρότητες, βία 
καί ὁλοκληρωτισμούς.

Σύγχρονος πολιτικός-βουλευτής 
τῆς ἀντιπολίτευσης, (μέ τίς ἐπευφημίες 
συναδέλφου του τῆς συμπολίτευσης) 
ἐκμεταλλευόμενος τήν εὐκαιρία καρ-
ναβαλικῶν ἐκδηλώσεων τήν ἡμέρα τῆς 
πρωτοχρονιᾶς συμμετεῖχε σέ καρναβα-

λικό  ἅρμα, πού εἶχε σάν θέμα τήν «κηδεία 
τῆς κρίσης». Μεταμφιέστηκε λοιπόν σέ κλη-
ρικό προσφέροντας… «ἀντιμνημονιακή κοι-
νωνία». Προσπάθησε δηλαδή νά εὐτελίσει 
καί νά διακωμωδίσει τό ἱερώτερο Μυστήριο 
τῶν Χριστιανῶν, αὐτό τῆς Θείας Κοινωνίας, 
τήν Θεία Εὐχαριστία. Τό Μυστήριο ἐπί τοῦ 
ὁποίου ἑδράζεται ὄχι ἁπλά ἡ Θεολογία, ἀλλά 
ὁλόκληρη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας. «Προγραμ-
ματισμένη καί τραγικότατη ἄρνηση τῆς ἀνε-
κτικότητας», κατά τόν ἀείμνηστο Κανελλόπου-
λο, ἡ συμπεριφορά τοῦ ἐν λόγῳ βουλευτῆ. 
«Εὐτελής, ἀνόητος καί ἐπικίνδυνος…», κατά 
στοιχειοθετημένη ἄποψη λόγιου Ἱεράρχη. Ὁ 
κ. βουλευτής θέλοντας νά δικαιολογήσει τήν 
ἀδικαιολόγητη καί ἀπαράδεκτη αὐτή συμπε-
ριφορά του, τήν προσπάθεια δηλαδή εὐτελι-
σμοῦ τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας 
μέ ἕνα τόσο βέβηλο καί προκλητικό τρόπο, 
σέ δήλωσή του μίλησε γιά τόν «δικό του πολι-
τισμό», ὁ ὁποῖος, ὅπως χαρακτηριστικά ἀνα-
φέρει: «Χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀποδοχή τοῦ 
διαφορετικοῦ, τόν σεβασμό στήν  θρησκευτι-
κή, σεξουαλική, πολιτική ἐπιλογή τοῦ καθε-
νός - ἀρκεῖ αὐτή νά μήν στρέφεται κατά τοῦ 
ἀνθρώπου». Προφανῶς ὁ «πολιτισμός» καί ὁ 
«σεβασμός» τοῦ ἐν λόγῳ βουλευτῆ στήν θρη-
σκευτική ἐπιλογή τοῦ καθενός φαίνεται πώς 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου

κ.κ. Ἀμφιλοχίου

Ἡ κρίση τῆς… 
     κρίσης μας 
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δέν συμπεριλαμβάνει τά ἑκατομμύρια τῶν 
Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πολιτῶν 
αὐτῆς τῆς Χώρας, καί περιορίζεται μόνον 
στόν σεβασμό τῆς πάσης φύσεως διαφορε-
τικότητας, πού ἀποτελεῖ μειονότητα σ΄ αὐτή 
τήν Πατρίδα. 

Διερωτῶμαι λοιπόν: Δέν γνωρίζει ὁ 
κ. βουλευτής πώς ἡ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ Γέ-
νους, αὐτῆς τῆς Πατρίδας, εἶναι ποτισμένη 
καί ζυμωμένη μέ αἷμα καί ἀγῶνες ἡρώων 
ὄχι μόνον τῆς Πατρίδας, ἀλλά καί τῆς Πί-
στεως; Δέν γνωρίζει ὅτι ἡ ἀνοίκεια αὐτή συ-
μπεριφορά του στρέφεται, ἀπροκάλυπτα καί 
προκλητικά, ἐναντίον ὄχι ἁπλά μιᾶς ὁμάδας 
μέ ἰδιαιτερότητες, τίς ὁποῖες ἰσχυρίζεται ὅτι 
«σέβεται», ἀλλά ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ; Δέν 
γνωρίζει πώς ἕνας πολιτισμός πού δέν προ-
άγει τόν ἄνθρωπο σέ κάτι ἀνώτερο καί ὑψη-
λότερο, τότε αὐτός ὁ πολιτισμός ρυπαίνει 
καί τόν ἄνθρωπο καί τήν κοινωνία του, ἀλλά 
καί τήν ἱστορία, καί καταντᾶ στό τέλος «κα-
ταναλωτικός πολιτισμός», ἀφοῦ τό πνεῦμα 
τῶν ἀνθρώπων ἀγοράζεται καί πωλεῖται σέ 
πολυτελῆ ράφια, αἴθουσες, πλατεῖες καί, 
ὅπως φαίνεται, καρναβάλια; Ἔχει δικαίωμα 
στό ὄνομα τῆς «ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης», 
ὅπως ἰσχυρίζεται στήν δήλωσή του, νά προ-
σβάλει τόσο βάρβαρα, βάναυσα καί προκλη-
τικά τά ἱερά καί τά ὅσια, τήν πίστη ἑνός ὁλό-
κληρου λαοῦ, πού αἰῶνες τώρα, χιλιετίες, 
ζυμώνεται, ζεῖ, ἀναπνέει καί τρέφεται ἀπό τά 
καθάρια αὐτά νάματα τῆς πίστεως καί εὐσε-
βείας μας; Ὁ «Μεσαίωνας», γιά τόν ὁποῖο 
κατηγορεῖ τήν Ἐκκλησία ἐπειδή ἄρθρωσε 
λόγο καί ἀποδοκίμασε τόν «πολιτισμό» του 
(μᾶλλον ἀνιστόρητος ὁ ἴδιος, καθώς δέν 
ὑπῆρξε ποτέ τέτοια περίοδος στήν ἱστορι-
κή πορεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας) δι-
ερωτῶμαι, λοιπόν, μήπως μεσαίωνας τελικά 
εἶναι συμπεριφορές καί τακτικές πού στο-
χεύουν στόν εὐτελισμό καί ἰσοπέδωση τῶν 

συμβόλων, τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων ἑνός 
λαοῦ; Διερωτῶμαι, δανειζόμενος τήν σκέψη 
σύγχρονου Ἱεράρχη, δέν γνωρίζει πώς: «ὅ,τι 
εἶναι ἱερό γιά τόν ἄλλο, πρέπει νά εἶναι σε-
βαστό ἀπό ὅλους»;

Διερωτῶμαι, τέλος, καί μέ τήν εὐκαιρία 
αὐτοῦ τοῦ γεγονότος: Στόν ἀντίποδα αὐτῆς 
τῆς ἰσοπεδωτικῆς καί ἐπικίνδυνης γιά τό μέλ-
λον τοῦ Ἑλληνισμοῦ λαίλαπας ποιό εἶναι τό 
δικό μας χρέος καί εὐθύνη; Ποιό θά εἶναι τό 
ἀνάχωμα, ἡ ἀντίσταση καί ἡ ἀντίδραση στήν, 
ὅπως διαφαίνεται, καλά ὀργανωμένη προ-
σπάθεια ἀφελληνισμοῦ καί ἀποϊεροποίησης 
τῆς κοινωνίας μας, τῆς ἱστορίας μας, καί 
κατ’ ἐπέκταση τοῦ Γένους μας; Μήπως ἦρθε 
ἡ ὥρα, χωρίς φανατισμούς, μισαλλοδοξίες 
καί φοβίες, νά σηκώσομε ψηλά τό κεφάλι, 
νά ὑψώσομε τό ἀνάστημά μας καί νά προτά-
ξομε τά στήθη μας στόν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς 
ἀφασίας καί ἀποχαύνωσης τῆς ἐθνικῆς καί 
θρησκευτικῆς συνείδησης πού ἐπιδιώκει 
τήν ἐπιβολή τῆς ἱστορικῆς λήθης, παρουσιά-
ζοντάς την ὡς δῆθεν ἐλευθερία, ἐλπίδα, φῶς 
καί πολιτισμό; Μήπως τό χρωστᾶμε ὅπως θά 
ἔλεγε ὁ Κωστής Παλαμᾶς, «σέ ὅσους ἦλθαν, 
πέρασαν, θἄ ’ρθουνε, θά περάσουν, κριτές 
θά μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί»;
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Πρωτοχρονιά εἶναι πάντα μέρα 
τῶν εὐχῶν καί τῶν ἐλπίδων. Ὅλοι 
μας αὐτή τή μέρα δίνομε καί παίρ-
νομε εὐχές κι ἐλπίζομε σέ μιά 

ἀλλαγή τῆς τύχης καί τῆς ζωῆς μας. Τά φτωχά 
παιδιά θά γυρίσουν ἀπό τήν παραμονή νά ποῦνε 
τήν «Ἀρχιμηνιά» καί τήν «Ἀρχιχρονιά» κι ὕστερα 
ὅλοι μας θά εὐχόμαστε στούς ἄλλους τά «χρό-
νια πολλά», τόν «καλό κι εὐτυχισμένο χρόνο», 
ψεύτικα ἤ ἀληθινά, ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη καί 
τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς μας. Ἡ ἀγράμματη γυ-
ναῖκα τοῦ χωριοῦ θά βάλει τή γειτόνισσα νά γρά-
ψει τίς θερμές εὐχές τῆς Μάνας γιά τό παιδί τῆς 
ξενητιᾶς, οἱ ἄνθρωποι τῆς πολιτείας θά στείλουν 
«κάρτες», οἱ φίλοι κι οἱ ἀγαπημένοι θά ἑτοιμά-
σουν δῶρα καί λουλούδια κι ὅσοι ἔχουνε στούς 
τάφους ἀκριβούς καί λατρεμένους θά στείλουν 
δάκρυα καί λιβάνι. Καί μ’ὅλες τοῦτες τίς εύχές 
μας τίς τυπικές καί τίς ἀληθινές, θά ζήσομε - ἕνα 
πρᾶμα πού πάντα τό στερούμαστε - καί πάντα 
τό λαχταροῦμε. Θά ζητήσομε τήν Εὐτυχία πού 
θἄρθει μέ τό ψωμί, μέ τήν ὑγεία καί τή χαρά καί 
μέ τήν ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ἄλλων εὐγενικῶν 
καί ὡραίων ὀνείρων τοῦ ἀνθρώπου.

Θά τή ζητήσωμε ἀπό τό Θεό, ἀπό τόν Ἅϊ - 
Βασίλη, ἀπό τή Μοῖρα, ἀπό τούς ἄλλους, θά τή 
ζητήσωμε ἐπί τέλους, χωρίς νά ξέρομε κι ἐμεῖς 
ἀπό ποῦ, καί θά ἐλπίσομε πώς ἀπό τά «ποδαρι-
κά» καί τά «πέταλα», ἀπό τό ὄνειρο καί ἀπό τόν 
πρῶτο ἄνθρωπο, πού θά δοῦμε κεῖνο τό πρωΐ 
καί τό γλυκό πού θά φᾶμε κείνη τή μέρα, θά 
γλυκάνει ἡ ζωή μας καί θά γενεῖ ὄμορφη καί 
εὐτυχισμένη. Ὅποιοι  κι ἄν εἴμαστε κι ὅ,τι κι ἄν 
ἔχουμε, πάντα θά ζητήσωμε μιά ζωή καλύτερη 
ἀπό τήν πραγματικότητα, γιατί καμιά πραγματι-
κότητα, ὅσο τέλεια κι ἄν εἶναι, δέ χορταίνει τή 
λαχτάρα τοῦ ἀνήσυχου ἀνθρώπου. Κεῖνοι μάλι-
στα ποὔχουν καί μιά ὄμορφη ψυχή ζοῦνε μ’ὅλα 
τοῦτα σέ μιά σκληρή καί ἄσχημη πραγματικότη-

τα, τὄχουν περισσότερο δίκιο νά εὔχονται καί νά 
ζητοῦνε μιά ἀνώτερη ζωή καί μιά ἀνώτερη τύχη. 

Μά κάθε χρόνο τήν Πρωτοχρονιά εὐχόμα-
στε καί πάντα οἱ εὐχές μας μένουν μόνο εὐχές. 
Γιατί μπορεῖ μέ κεῖνο πού εὐχόμαστε στούς 
ἄλλους καί στούς ἑαυτούς μας νά δείχνωμε τήν 
εὐγένεια τῶν πόθων καί τῶν αἰσθημάτων μας, 
μά ποτέ δέν θά γίνουν κιόλας αὐτά, σάν δέ μο-
χθήσομε καί μεῖς οἱ ἴδιοι. Τό νά περιμένωμε μιά 
ἀλλαγή καί μιά καλυτεράδα στή ζωή μας ἔτσι 
ἀπό ἐξωτερικά καί τυχαῖα πράγματα εἶναι κα-
θαρή μοιρολατρεία καί μεγάλη ἀπάτη. Καί τότε 
ἀκόμη, πού ὁ καλός Θεός μᾶς ὑπόσχεται καί 
μᾶς κρεμᾶ ἀπό τόν οὐράνιο θρόνο Του κάποιο 
ἀγαθό, πρέπει κι ἐμεῖς νά πατήσωμε στίς μύτες 
τῶν ποδιῶν μας, νά τεντώσομε τά χέρια μας καί 
νά μοχθήσομε λίγο. Ὁ ποιητής Σίλλερ ἔλεγε 
πώς: «Ὁ Θεός πουλᾶ στούς ἀνθρώπους τά 
ἀγαθά του μόνο μέ τήν προσπάθεια» κι ἀπάνω 
ἀπ’ ὅλους ὁ Χριστός βεβαιώνει πώς τήν ἀληθινή 

Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου 
καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη.

Ὄμορφες ψυχές

Ἡ
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εὐτυχία καί τήν τελειότητα τήν ξαγοράζει κανείς 
μόνο μέ ἀγῶνες καί σταυρούς. Ὄχι λοιπόν μόνο 
εὐχές καί ἐλπίδες, μά κι ἀγῶνες καί προσπά-
θειες. Καί τό λέμε καθαρά πώς ὅποιος θέλει ν’ 
ἀλλάξει καί νά ὀμορφήνει τή ζωή του πρέπει 
πρῶτα ν’ ἀλλάξει καί νά ἐξευγενίσει τήν ψυχή 
του. Μιά ὄμορφη καί δυνατή ψυχή εἶναι πάντα 
ἡ καλύτερη βάση γιά τή δημιουργία μιᾶς καλῆς 
καί ἀληθινά εὐτυχισμένης ζωῆς.

Δέν ξεχνοῦμε βέβαια πώς ὑπάρχουνε γε-
γονότα καί περιστάσεις ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο 
πού ἐπηρεάζουνε τή θέλησή του καί τόν κάνουν 
περισσότερο ἤ λιγότερο εὐτυχισμένο. Ἡ ὑγεία, 
ἡ καλή οἰκονομική κατάσταση, ἡ λαμπρή κοινω-
νική θέση κι ἄλλα πολλά εἶναι προϋποθέσεις 
γιά μιά καλή ζωή, ἐνῶ ἡ φτώχεια, ἡ ἀρρώστια, 
ὁ πόνος, ἡ ἀμορφωσιά κι ἡ ἐξουθένωση στήνουν 
ἀδιάκοπα παγίδες στή χαρά καί στήν πρόοδο 
τῶν ἀνθρώπων καί τόν κάνουν δυστυχισμένο. 
Μά ἀκόμη καί στίς χειρότερες αὐτές περιπτώ-
σεις ἡ ἐσωτερικότητα τοῦ ἀνθρώπου, τό θάρρος 
του, ἡ ὑπομονή του, ἡ ἐλπίδα καί ὁ ἡρωϊσμός 
του μποροῦνε νά νικήσουνε καί νά ἀλλάξουνε 
τή μοῖρα του καί τή ζωή του. Ἡ ἱστορία κι ἡ ζωή 
δείχνουνε πώς πολλοί ἀπό κείνους πού γεννη-
θήκανε στά μέγαρα τῶν ἀρχόντων καί στά κρε-
βάτια τῶν βασιλιάδων ἔγιναν ἀλῆτες, σκλάβοι 
καί ζητιάνοι καί πέθαναν χωρίς ψωμί καί δόξα, 
ἐνῶ πολλοί ἀπό κείνους πού γεννηθήκανε στίς 
μάντρες τῶν βοσκῶν καί στά χαλάσματα τῶν 
πεινασμένων ὑψωθήκανε μέ μόνη τή δύναμη τῆς 
ψυχῆς των καί γινῆκαν δυνατοί κι εὐτυχισμένοι. 
Τό πρόβλημα τῆς εὐτυχίας ἤ τῆς δυστυχίας τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι πλειότερα ἐσωτερικό παρά 
ἐξωτερικό κι ὅσοι προσπαθοῦνε νά βροῦνε τή 
λύση του μόνο ἐξωτερικά, τό λύνουν μονόπλευ-
ρα κι ἀποτυχαίνουν τουλάχιστο στά μισά. Ὅ,τι 
δέν ἔχει μέσα του ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ ν’ 
ἀποχτηθεῖ μέ κανένα τρόπο καί κεῖνο πού μπο-
ρεῖ νά κατορθώσει καί νά δημιουργήσει μοναχή 
της ἡ ψυχή μας δέ μπορεῖ νά γίνει ἀπό κανένα 
ἄλλο πρᾶμα. Πάνω στή βαθειά αὐτή ψυχολογι-

κή παρατήρηση στηρίζει ὁ Κύριος τά λόγια πού 
λέει γιά τή δύναμη καί τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης 
ζωῆς. «Τί γάρ ὠφελήσῃ ἄνθρωπον ἐάν τόν 
κόσμον ὅλον κερδίσῃ καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν 
αὐτοῦ;». Κι ὁλόκληρο τό κήρυγμά του δέν εἶναι 
τίποτε ἄλλο παρά ἕνας ἀγῶνας καί μιά μέθοδος 
γιά τό μεγάλωμα τῆς ψυχῆς μας. Παντοῦ, ὅπου 
διαβεῖ ἡ μεγάλη κι ὄμορφη ψυχή, θά πλατύνη 
στό στενό μονοπάτι τῆς ζωῆς, κι ἄν ρίξη κανείς 
μιά ματιά στήν ἱστορία θά δεῖ πώς ὅ,τι λαμπρό 
καί ὡραῖο ὑπάρχει μέσα στόν ἀνθρώπινο πολιτι-
σμό, τοῦτο βγῆκε ἀπό τήν ἀνησυχία, ἀπό τή λα-
χτάρα, ἀπό τή συγκίνηση καί τήν προσευχή τῶν 
μεγάλων καί ὡραίων ψυχῶν. Ὅσοι θέλουνε λοι-
πόν νά ζήσουνε μιά ζωή καλή, λαμπρή κι εὐτυχι-
σμένη, πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά κάμουν ὄμορ-
φη καί καλή τήν ψυχή των, ἔτσι ὅπως τή θέλει 
καί τή ζητᾶ ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὄμορ-
φη ψυχή στολίζει τό φτωχό σπίτι, ὀμορφαίνει τ’ 
ἄσχημο κορμί, πρααίνει τόν πόνο, γλυκαίνει τίς 
πίκρες, καθαρίζει τή ζωή ἀπό τίς ἀσχήμιες της, 
τήν ἀνασταίνει ἀπό τούς καθημερινούς πεθα-
μούς της καί τήν κάνει γόνιμη κι εὐτυχισμένη. Κι 
ἐνῶ οἱ ἄλλοι γύρω της κλαῖνε καί γονατίζουν γιά 
τίς ἀναποδιές καί τ’ ἀτυχήματά των, γιατί τἄχα 
στή ζωή των δέν βρῆκαν τίποτα τό τέλειο καί τό 
σωστό γιά νά πράξουν καί νά εύχαριστηθοῦν, 
αὐτή καθισμένη πάνω στό ἴδιο ἄγονο χωράφι τῆς 
ζωῆς τό σκάβει μέ τήν ἀξιωσύνη της, τό φυτεύει 
ἐλπίδες καί χαρές, τό σπέρνει ὄνειρα καί σκο-
πούς, τό γεμίζει μέ ἔργα εὐγενικά καί καθήκο-
ντα ὡραῖα καί τό θερίζει ὕστερα μ’ ἱκανοποίηση 
κι εὐγνωμοσύνη.Ἔτσι κάνουν οἱ ὄμορφες ψυχές. 
Καί μεῖς θά εὐχηθοῦμε στό νέο τοῦτο χρόνο ὅλοι 
κεῖνοι πού θά διαβάσουν τοῦτες τίς γραμμές κι’ 
ὅλοι κεῖνοι πού θέλουν νά γίνουνε μέσα σ’αὐτόν 
εὐτυχισμένοι νά πετύχουν πρῶτα ἀπ’ὅλα τήν τήν 
ὀμορφιά τῆς ψυχῆς των.   

Ἀπό τό βιβλίο:  «Ὁ ποιητής τῶν ὡραίων 
ψυχῶν», Χανιά 1998
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ζωή τοῦ χριστιανοῦ πρέπει 
νά εἶναι χριστομίμητη καί 
χριστοϋπάκουη. Αὐτό εἶναι 
καί τό γνώρισμά του (τοῦ 

χριστιανοῦ), διαφορετικά πρόκειται 
γιά ἕνα «μεταλλαγμένο», γιά ἕνα ψευ-
δεπίγραφο, ὅπως, δυστυχῶς κατα-
ντήσαμε οἱ σημερινοί «χριστιανοί»: 
«Χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον» 
(Α΄ Κορινθ. 13,1). Φιέστες, μεγαλόπρε-
πες καί προκλήσεις, καί μάλιστα σέ 
μιά κρίσημη ἐποχή.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ, ἄν ὄντως 
εἴθμαστε μαθητές του, χριστιανοί, νά 
ἀρνηθοῦμε τόν ἑαυτόν μας, νά σηκώ-
σομε τόν σταυρό μας (καί εἶναι πολλοί) 
καί νά τόν ἀκολουθήσομε (Μάρκ. 8,34).

Ὁ χριστιανός εἶναι πραγματικός 
σταυροφόρος. Πολλοί οἱ σταυροί. 
Πολλές οἱ δικιμασίες. Πολλά τά παλαί-
σματα. Ποικίλες οἱ προκλήσεις. Πολ-
λοί οἱ πειρασμοί. Σ’αὐτό θέμα ἀφιερώ-
νομε τό γραφτό μας αὐτό καί μάλιστα 
ὡς πρός τόν σταυρό τῶν πειρασμῶν, 

πού πρέπει νά βαστάσομε, μεταφέρο-
ντας ὡς ἔχει τό σχετικό κείμενο τοῦ 
Ἁγ. Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, τοῦ χαρακτη-
ρισθέντος ὄντως ὡς «ὁ οὐρανοπολί-
της ἄνθρωπος καί ἐπίγειος ἄγγελος. 
Ὁ νηπτικότερος τῶν νηπτικῶν Πατέ-
ρων» (ἑορτάζει τήν 28ην Σεπτεμβρίου). 

Μεταφέρομε, λοιπόν, τό θεόπνευ-
στο καί ψυχοσωτήριο κείμενο τοῦ Ἁγ. 
Ἰσαάκ τοῦ Σύρου μέ τόν τίτλον «ὁ 
σταυρός τῶν πειρασμῶν σώζει ἀπό 
τήν ὑψηλοφροσύνη καί ὁδηγεῖ στήν 
ἀρετή»:

«Ὅταν ἡ θεία χάρις δεῖ ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος ἄρχισε νά ἔχει ἰδέα γιά τόν 
ἑαυτό του καί νά ὑψηλοφρονεῖ, ἀμέσως 
παραχωρεῖ οἱ πειρασμοί του νά γίνουν 

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

Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κισάμου & Σελίνου

Ὁ Σταυρός τῶν Πειρασμῶν

H
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πιό δυνατοί καί νά τόν νικήσουν, μέχρι 
νά μάθει ὅτι εἶναι ἀδύναμος καί νά κα-
ταφύγει στόν Θεό καί νά τόν κρατήσει 
κοντά του μέ ταπείνωση. Καί  μέ αὐτό 
τόν τρόπο  ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος στά 
μέτρα τῆς τέλειας πίστεως  καί τῆς 
τέλειας ἐλπίδας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 
καί ὑψώνεται νά φθάσει τήν ἀγάπη. 
Διότι ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει πόσο θαυ-
μαστή εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός 
αὐτόν, ὅταν βρεθεῖ ἀνάμεσα σέ μεγά-
λες  δυσκολίες, πού τόν ἀποκόπτουν 
ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἐλπίδα. Καί τότε 
δείχνει ὁ Θεός σ’αὐτόν τήν σωτήρια 
δύναμή Του. Ὁ ἄνθρωπος ποτέ του 
δέν θά μάθει  τή θεϊκή δύναμη  ζώντας 
στήν ἄνεση καί στήν καλοπέραση. Καί 
ποτέ  δέν ἔδειξε ὁ Θεός τήν σωτήρια 
ἐνέργειά Του μέ τρόπο αἰσθητό, παρά  
σέ τόπους ἥσυχους καί ἔρημους καί 
σέ τόπους ὅπου δέν συναντᾶς παρέ-
ες καί πολλές κουβέντες καί θορύβους 
ἀπό τήν συγκατασκήνωση μέ ἄλλους 
ἀνθρώπους.

Νά μήν ἀπορήσεις, λοιπόν, ὅπως 
στήν ἀρχή τῆς ἐνάρετης ἐργασίας σου 
ὡς χριστιανοῦ, αὐξάνουν οἱ σκληρές 
καί δυνατές θλίψεις καί στενοχώριες, 
καί σέ περικυκλώνουν ἀπό παντοῦ, 
διότι οὔτε κἄν ὀνομάζεται ἀρετή ἐκεί-

νη πού πάνω στήν ἐκτέλεσή της δέν 
ἀκολουθεῖται ἀπό δύσκολα ἔργα. Για-
τί ἡ ἀρετή ὀνομάσθηκε ἀρετή  ἀπό τίς 
δυσκολίες πού συναντᾶ. Ἔτσι εἶπε ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης. Εἶναι σύνηθες, λέει, 
γιά τήν ἀρετή νά ὑπόκειται σέ δυσκο-
λίες. Λέει μάλιστα ὁ μακαριστός Μάρ-
κος ὁ Μοναχός, πώς “ἐκείνη ἡ ἐργασία 
εἶναι ἀξιόμεμπτη, πού κινεῖται μέσα 
στά δεσμά τῆς ἀνέσεως. Κάθε ἐκτελού-
μενη ἀρετή, ὅταν γίνεται σύμφωνα μέ 
τήν ἐντολή τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ὀνο-
μάζεται σταυρός”. Γι’αὐτό ὅλοι ὅσοι 
θέλουν νά ζήσουν μέ τόν φόβο τοῦ 
Κυρίου, καί μέ τήν ἁγιαστική δύνα-
μη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θά διωχθοῦν. 
(Β΄ Τιμοθ. 3,12). Διότι εἶπε ὁ Κύριος: 
“Ὅποιος θέλει νά ἀκολουθήσει, ἄς 
ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτόν του, ἄς σηκώ-
σει τόν σταυρόν του, καί τότε ἄς μέ 
ἀκολουθήσει” (Μάρκ. 8,34), “Ὅποιος 
θέλει νά ζήσει στήν ἄνεση, θά χάσει μέν 
τή ζωή τῆς καλοπέρασης γιά τό ὄνο-
μά μου, ὅμως θά σώσει τήν ψυχή του”. 
Μάρκ. 8,35). Γι’αὐτό, λοιπόν, πρόλαβε 
καί βάλε μπροστά σου τό ὅραμα τοῦ 
σταυροῦ, γιά νά ἀποφασίσεις νά πε-
θάνεις, καί τότε θά μπορέσεις νά τόν 
ἀκολουθήσεις».
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«Καί ἰδού ὁ ἀστήρ, ὅν εἶδον ἐν τῇ 
ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθών 
ἔστη ἐπάνω, οὗ ἦν τό παιδίον» 

(Ματθ. β΄, 9).

πρῶτος τῶν Εὐαγγελιστῶν ὁ 
Ματθαῖος, πολύ χαρακτηριστι-
κά ἀφηγεῖται στό ἱερό Εὐαγ-

γέλιό του τό περιστατικό τῆς ἀφίξεως 
τῶν μάγων στήν Βηθλεέμ, οἱ ὁποῖοι 
μέ πόθο ψυχῆς ἦρθαν ἀπό τίς χῶρες 
τῆς ἀνατολῆς, «ὁδηγούμενοι ὑπό λα-
μπροῦ ἀστέρος» γιά νά γνωρίσουν καί 
νά προσκυνήσουν τό θεῖο Βρέφος.

Τόν Σωτήρα καί ἐλευθερωτή 
τῶν ψυχῶν δέν περίμεναν μόνο οἱ 
Ἑβραῖοι. Τόν περίμεναν καί οἱ ἐθνι-
κοί, ἀλλά καί ὅλοι οἱ λαοί οἱ «οἱ στε-
νάζοντες ὑπό τόν ζυγόν τῆς ἁμαρτίας».   

Ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ἄνθρωποι, 
λαοί, φυλές καί γλῶσσες, ὕψωναν τό 
βλέμμα πρός τόν οὐρανό περιμένο-

ντας νά παραμερίσουν τά σκιώδη 
νέφη καί νά προβάλει ἡ ἡλιοστάλακτη 
ἀκτίνα τῶν αἰωνίων ἐλπίδων γιά νά 
ἐλευθερώσει τήν γῆ, τήν δέσμια ὑπό 
τῆς ἁμαρτίας. 

Αὐτόν τόν πόθο τῆς προσμονῆς 
τοῦ Μεσσία ἔτρεφαν ἀσφαλῶς καί οἱ 
τρεῖς αὐτοί σοφοί ἄνθρωποι, οἱ μάγοι 
κατά τό ἱερό εὐαγγέλιο, οἱ ὁποῖοι παι-
δαγωγημένοι καί γαλουχημένοι στούς 
λαούς τῶν ἐθνικῶν καί ἐντριφῶντες  
σέ κάθε ἐπιστήμη τοῦ καιροῦ των, 
καθώς πληροφορήθηκαν τό «ἀνατε-
λεῖ ἄστρον ἐξ ᾿Ιακώβ» (Ἀριθ. κδ΄,17) 
ἐνίσχυσαν τίς περί τοῦ Μεσσία πεποι-
θήσεις των. Ὁ πόθος τῆς προσμονῆς 

Ὁ πόθος τῆς γνωριμίας 
καί ἡ χαρά τῆς Προσκύνησης

Τοῦ Αἰδεσιμολ. 
π. Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη, 

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου - 
Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας 

Ἁγ. Σπυρίδωνος Καστελλίου Κισάμου

Ὁ
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ἔγινε πόθος συνάντησης, πόθος γνω-
ριμίας καί ἡ φλόγα τῆς καρδιᾶς των 
ἔγινε καί ἡ κινητήρια δύναμη τῆς ἀπό-
φασής των.  

Ἴσως νά εἶχαν τήν δύναμη καί τήν 
ὑλική ἄνεση γι’ αὐτό τό τολμηρό ἐγχεί-
ρημα καί πολυδάπανο μεγάλο ταξίδι, 
ἀλλά περισσότερο εἶχαν τόν πόθο καί 
τήν πρωτοφανή πίστη νά ψάξουν, νά 
βροῦν καί νά γνωρίσουν ἀπό κοντά 
τόν ἐρχόμενον «ἥλιον τῆς δικαιοσύ-
νης» στή γῆ.

Οἱ εὐγενεῖς ἐκεῖνοι ἄνθρωποι, 
οἱ ὁποῖοι δέν ἔφαγαν τό «μάννα» τῶν 
θείων ἀποκαλύψεων ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, 
δέν ὑπῆρξαν μάρτυρες τῶν θαυμάτων 
καί τῶν διδαχῶν τοῦ Χριστοῦ ὅπως οἱ 
μαθητές Του, δέν ἔζησαν νά δοῦν τήν 
θριαμβευτική πορεία τοῦ Εὐαγγελίου 
στόν κόσμο καί τήν ἀναζύμωση καί 
ἀνάπλαση τήν ὁποία ἐπέφερε στούς 
λαούς, δέν εἶχαν ἴσως τήν τύχη νά 
ἀκούσουν φωνές καί  κηρύγματα τῶν 
ἀπεσταλμένων τοῦ Θεοῦ, εἶχαν ὅμως 
σφοδρή τήν ἐπιθυμία νά ἀντικρίσουν 
τόν νέο Βασιλέα τοῦ παντός. Ἐκεῖνοι, 
παρόλο πού ζοῦσαν σέ πυκνό πνευ-
ματικό σκοτάδι καί τό μόνο πού πλού-
τιζε τή ζωή των ἦταν τό φτωχό λυχνάρι 
τῆς φυσικῆς καί κοσμικῆς θεογνωσί-
ας, εἶχαν ἀκράδαντη τήν πίστη ὅτι δέν 
ἦταν δυνατόν ὁ Θεός νά ἀφήσει ἀνε-
πίσκεπτο τόν κόσμο Του. 

Μέ τήν ἔμφυτη αὐτή πίστη ἄφησαν 
τά πάντα, ἀνέβηκαν στίς καμῆλες των 
γιά τό μεγάλο ταξίδι τῆς συνάντησης 
τοῦ οὐρανίου Βασιλέα, ἀψηφώντας 
τόν κόπο, τήν ἔρημο, τά θηρία, τούς 
ληστές, ἀκόμα καί αὐτή τήν ζωή των. 
Καί ὁ Θεός θέλοντας νά ἐκπληρώσει 
τήν ἐπιθυμία των καί νά ἀνταμείψει 
τήν ἀκράδαντη πίστη των, ἔστειλε σ’ 
αὐτούς τόν μοναδικό καί πρωτοφανή 

σέ λαμπρότητα ἀστέρα γιά νά τούς 
ὁδηγήσει ὡς θεῖος φανός εἰς τήν Βη-
θλεέμ, εἰς τήν οἰκία «οὗ ἦν τό παιδίον 
κείμενον». 

Μῆνες περιπλανώμενοι στό ἄγνω-
στο, μέ μοναδικό σύντροφο καί ὁδη-
γό τόν «θεοδρόμο» ἀστέρα ἔφθασαν 
στήν Ἱερουσαλήμ. Τά κατάφεραν καί 
ἡ πίστη τους ἐθριάμβευσε ὄχι ὅμως 
χωρίς δοκιμασίες. Μεγάλη ἔκπληξη 
δοκίμασαν ὅταν ἔμαθαν ὅτι ὁ τεχθείς 
βασιλεύς δέν γεννήθηκε ὡς πρίγκιπας 
στήν πρωτεύουσα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τήν 
Ἱερουσαλήμ ὅπως περίμεναν, ἀλλά ὡς 
ταπεινό βρέφος σέ μία ἄσημη κώμη, 
τήν Βηθλεέμ. Ἡ πίστη των ἀκόμα δο-
κιμάστηκε ὅταν ἀναζητώντας τόν Μεσ-
σία, τόν βρῆκαν ὄχι σέ παλάτι ἀλλά σέ 
ταπεινή οἰκία, ὄχι νά φορεῖ στέμμα καί 
πορφύρα, ὄχι νά περιστοιχίζεται ἀπό 
αὐλικούς καί ὑπηρέτες, ἀλλά νά κά-
θεται καί νά παιχνιδίζει στά φτωχικά 
γόνατα μιᾶς ταπεινῆς, πλήν ἁγίας μη-
τέρας. «Τό φῶς ἐκ φωτός» εὐδόκησε 
νά γεννηθεῖ στόν κόσμο, γυμνός καί 
πένης «ἵνα τῇ πτωχείᾳ αὐτοῦ ὁ κόσμος 
πλουτίσῃ».  

Τά μάτια τῶν Μάγων γνωρίζουν 
πλέον τόν ποθητόν. Ἔχουν μπροστά 
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τους τό χαριτωμένο Νήπιο, στά πόδια 
τοῦ ὁποίου γονατίζουν καί τό προσκυ-
νοῦν. Μαζί τους γονατίζει ἡ ἀνθρωπό-
τητα, ἡ ἐπιστήμη, ἡ σοφία, ἡ δύναμη, 
ἡ ἀριστοκρατία καί γενικά ἡ κτίση 
ὁλόκληρη γιά νά Τοῦ προσφέρουν 
τά σέβη των μά καί τά δῶρα των, ὡς 
σύμβολα αἰώνιας λατρείας καί ἀφοσι-
ώσεως. 

«Οἱ Μάγοι τά δῶρα, οἱ Ποιμένες 
τό θαῦμα, ἡ γῆ τό σπήλαιον, ἡ ἔρημος 
τήν φάτνην, ἡμεῖς μητέρα Παρθένον», 
ψάλλει ἡ ἐκκλησία μας ὑμνώντας καί 
προβάλλοντας τήν προσφορά τῆς κτί-
σεως πρός τόν ἐνανθρωπίσαντα Θεόν.

Τά πολύτιμα δῶρα «οἱ θησαυροί» 
τῆς προσφορᾶς τῶν Μάγων, τά ὁποῖα 
ὑπάρχουν καί φυλάσσονται μέ βαθειά 
πίστη καί εὐλάβεια στήν ἱερά Μονή 
Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὅρους, ὄχι 
τόσο γιά τήν ἀξία των ὅσο γιά τόν θεῖο 
συμβολισμό των ἔμειναν διαχρονικά 
σύμβολα λατρείας καί ἀφοσιώσεως 
ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους 
πρός τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης καί τῆς 
καταλλαγῆς.    

Χρυσάφι τοῦ πρόσφερε ὁ πρῶτος 
ἀνακηρύσσοντάς τον αἰώνιο Βασιλέα 
τοῦ παντός. Λιβάνι ὁ δεύτερος, ὁμο-
λογώντας τον Ἀρχιερέα Ὑπέρτατον 
καί σμύρνα ὁ τρίτος ὡς θνητόν, θῦμα, 
τοῦ ὁποίου ἡ νέκρωσις θά ζωοποιήσει 
τόν κόσμο ὁλόκληρο. 

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
σχολιάζοντας τόν πόθο καί τήν πίστη 
αὐτῶν τῶν τριῶν Μάγων μέ τήν ὁποία 
προσκύνησαν τόν Χριστό, ἀλλά καί τά 
δῶρα πού τοῦ προσκόμισαν, γράφει 
σέ ἐμᾶς χαρακτηριστικά.   

«Συλλογισθεῖτε,  ἀδελφοί μου, τά 
δῶρα ὅπου ἐπρόσφεραν οἱ Μάγοι εἰς 
τόν Χριστόν καί μαζί μέ τά δῶρα ταῦτα 
καί τήν προσκύνησιν ὅπου ἔκαμαν. 
Ὑπέταξαν εἰς τόν νέον βασιλέα κάθε 
πράγμα. Ὑπέταξαν εἰς αὐτόν ὅλον τόν 
νοῦν καί τήν καρδιάν των διά τῆς πί-
στεως, ὑπέταξαν ὅλο τό σῶμα των διά 
τῆς προσκυνήσεως, ὑπέταξαν ὅλα τά 
ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά ἀγαθά των 
διά τῆς ἀφοσιώσεως. Ὤ πόσο μακάρι-
οι ἠθέλετε  νά εἶσθε  καί ἐσεῖς, ἀδελ-
φοί, ἐάν ἐξεύρετε  νά ἀφιερώνετε  εἰς 
τόν Κύριον, καθώς οἱ Μάγοι, ὅτι κι ἄν 
ἔχετε εἰς τοῦτον τόν κόσμον, τόσον 
ἐσωτερικά, ὅσον καί ἐξωτερικά ἀγαθά, 
τόσον ψυχικά, ὅσον καί πνευματικά. 

Προσφέρετε εἰς τόν Ἰησοῦν, 
ἀδελφοί, ὡσάν χρυσάφι τό ἐπιθυμη-
τικόν μέρος τῆς ψυχῆς σας, δηλαδή 
καρδίαν καί θέλησιν καθαράν ἀπό 
κάθε κακήν ἐπιθυμίαν καί ὄρεξιν.

Προσφέρετε  σ’ αὐτόν ὡσάν λιβά-
νι τόν νοῦν καί τό λογιστικόν μέρος 
τῆς ψυχῆς σας, καθαρόν ἀπό βλασφή-
μους, αἰσχρούς καί πονηρούς λογι-
σμούς. Προσφέρετέ Tου ἀκόμα ὡσάν 
σμύρναν τήν νέκρωσιν τοῦ θυμικοῦ 
μέρους τῆς ψυχῆς σας, μακρύνοντας 
ἀπό τήν καρδιάν σας κάθε ταραχήν, 
κάθε θυμόν, κάθε ὀργήν, κάθε πικρί-
αν, κάθε μίσος, κάθε ὕβριν καί λοι-
δορίαν, καθώς ὁ θεῖος Ἀπόστολος 
Παῦλος παραγγέλνει. Προσφέρετέ 
Του, ἀδελφοί, ὡς δῶρον γενέθλιον 
τήν ψυχή καί τήν  ἀγάπη σας, αὐτά θά 
τόν εὐαρεστήσουν, αὐτά θέλει, ζητᾶ 
καί μέ πόθο τά περιμένει».
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Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου ἀναφέρεται σέ ἕνα πολύ 
σπουδαῖο γεγονός τοῦ βίου τῆς 
Παναγίας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ση-
μαντικότατο σταθμό στήν ἱερά 
ἱστορία καί τό βίο τῆς Κυρίας Θε-
οτόκου. Οἱ εὐλογημένοι γονεῖς τῆς 
Παναγίας, οἱ δίκαιοι Ἰωακείμ καί 
Ἄννα, θέλησαν νά ἐκπληρώσουν 
ἕνα ἱερό χρέος, νά πραγματοποι-
ήσουν τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσαν 
στό Θεό παρακαλώντας Τον νά 
λύσει τήν ἀτεκνία τους. Ὅταν ἡ 
εὐλογημένη θεόπαις Μαριάμ ἔγινε 
τριῶν ἐτῶν τήν ὁδηγοῦν στόν Ναό 
τοῦ Κυρίου, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. 
Ἐκεῖ τήν ὑποδέχεται μέ τή συνο-
δεία ἁγνῶν νεαρῶν παρθένων, πού 

φέρουν ἀναμμένες λαμπάδες ὁ ἀρχιερέας Ζα-
χαρίας, ὁ ὁποῖος θά ἀναλάβει τήν προστασία 
της μέχρι νά ἔλθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου 
καί νά ἀκολουθήσουν τά ἑπόμενα βήματα 
τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν 
ἀνθρώπων. Αὐτά εἶναι μέ συντομία τά ἱστο-
ρικά γεγονότα, ὅπως μᾶς τά διδάσκει ἡ ἱερά 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας

Οἱ λόγοι πού ἀπευθύνει ἡ ἐνθουσιασμέ-
νη γυναίκα πρός τόν Κύριό μας «τρισευτυχι-
σμένη ἡ μάνα πού σέ γέννησε καί σέ θήλασε» 
(Λουκ. ια, 27) ἁρμόζουν καί στούς γονεῖς τῆς 
Παναγίας. Πῶς νά μήν εἶναι μακάριοι καί οἱ 
γεννήτορες τῆς Μαριάμ, καθώς ὁ Θεός τούς 
χάρισε τέτοιο εὐλογημένο τέκνο; Ἡ ἀφιέρω-
ση τῆς Παναγίας στό Θεό ἐκφράζει τά βα-
θύτερα συναισθήματά τους. Ὅμως ἡ ἑορτή 
ἔχει καί βαθύτερο νόημα καί μᾶς δίνει πολλά 
ὠφέλιμα διδάγματα γιά τόν πνευματικό κα-
ταρτισμό μας καί τή σωτηρία μας.

Οἱ δίκαιοι Ἰωακείμ καί Ἄννα εἶχαν πλή-
ρη ἐπίγνωση, ὅτι τά παιδιά τά ὁποῖα ἔρχον-
ται στόν κόσμο ἀνήκουν στό Θεό, γιατί αὐτός 
εἶναι ὁ Δημιουργός τους, μέ τή δική του θέ-
ληση γεννιέται ἕνας ἄνθρωπος. Γι’ αὐτό ἡ 
ἀφιέρωση τῆς παιδίσκης Μαριάμ δέν ἦταν 
τίποτα ἄλλο ἀπό τήν ἔμπρακτη ἀναγνώριση 
τῆς δύναμης τοῦ Θεοῦ.

Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τά λόγια τῆς 
προμήτορος Εὔας, ἡ ὁποία ὅταν γέννησε τό 
πρῶτο της παιδί τόν Κάϊν, ἀναφώνησε μέ 
θαυμασμό· «ἀπέκτησα ἄνθρωπο μέ τή βοή-
θεια τοῦ Κυρίου». Τό δημιουργικό ἔργο, λοι-
πόν, τοῦ Θεοῦ συνεχίζεται·αὐτό μᾶς διδάσκει 
ἡ πίστη μας. Ὁ Θεός εἶναι ὁ δημιουργός καί 
πλάστης τόν ἀνθρώπων καί τό ἔργο Του τό 
πραγματοποιεῖ μέσῳ τῶν γονέων. Μ’ αὐτόν 
τόν τρόπο ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνεργός στό 
ἔργο τοῦ Θεοῦ, συνεργάζεται μέ τό Θεό γιά 

Οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν...

Τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομ. 
Στυλιανοῦ Τζινευράκη 

Ἱεροκήρυκος Ι.Μ.Κ.Σ.- Θεολόγου
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τή συνέχεια καί τή σωτηρία τοῦ κόσμου. 
Τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ μεγάλη τιμή 
γιά τόν ἄνθρωπο. 

Ὅμως πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι 
ἀρνοῦνται καί περιφρονοῦν αὐτήν τήν 
τιμή. Ἡ πατρότητα καί ἡ μητρότητα χά-
νει τήν ἀξία της μπροστά στά μάτια τους. 
Οἱ ἄνθρωποι χαρακτηρίζονται ἀπό φυγο-
τεκνία. Οἱ δικαιολογίες γιά τήν ἁμαρτία 
αὐτή, τῆς ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας 
πολλές·οἰκονομική κρίση, ἔλλειψη χρη-
μάτων κ.τ.λ. Ἡ κοινωνική ἀντίληψη δέν 
εὐνοεῖ τήν πολυτεκνία, ἀντίθετα τή χλευ-
άζει. Εἰρωνεύεται καί ἀποτρέπει ὁ κόσμος 
τούς εὐσυνείδητους νέους νά δημιουργή-
σουν οἰκογένεια, ἐνῶ ἀντίθετα ἐπαινεῖ 
αὐτούς πού προτιμοῦν τή νωχέλεια τῆς 
συμβίωσης ἀπό τή δημιουργικότητα καί 
τόν τίμιο ἀγώνα τοῦ χριστιανικοῦ γάμου. 

Τό ἀρρωστημένο αὐτό κοσμικό 
πνεῦμα σέ καμιά περίπτωση δέν πρέπει 
νά γίνεται ὁ κακός σύμβουλος, πού θά 
ψιθυρίζει στά αὐτιά μας πλῆθος ἁμαρτη-
μάτων, ὅπως οἱ ἀνευλόγητες συμβιώσεις 
καί οἱ ἐκτρώσεις. Ἡ ἔκτρωση εἶναι φόνος. 
Πράγματι μεγάλο ἔγκλημα οἱ ἐκτρώσεις, 
κοινωνική πληγή, μεγάλο ἁμάρτημα τό 
ὁποῖο καταστρέφει τήν ψυχή καί τήν 
ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια, καί τό σῶμα ἰδίως 
τή γυναίκας. Εἰδικά ἡ γυναίκα ἀντί γιά 
τούς ψιθύρους τοῦ διαβόλου νά ἀκούει τά 
ἱερά λόγια του Θεοῦ, ὅπως τά παραδίδει 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Ἁγία Γραφή: 
«(ἡ γυναίκα) θά σωθεῖ ὅμως μέ τήν τεκνο-
γονία• ἀρκεῖ οἱ γυναῖκες νά μείνουν στήν 
πίστη καί στήν ἀγάπη καί στήν ἁγία ζωή, 
καί νά ἔχουν κοσμιότητα» (Α΄ Τιμ. β, 
15). 

Οἱ δυσχέρειες τῆς ζωῆς δέν πρέπει 
νά ὁδηγοῦν στή φυγοτεκνία. Ὁ Θεός 
δέν πρόκειται νά ἀφήσει τά παιδιά τῶν 
πιστῶν καί ἀγωνιζόμενων χριστιανῶν 
οἰκογενειαρχῶν νά πεινάσουν καί νά χα-

θοῦν, «θά τά κυβερνήσει», ὅπως λέγανε 
οἱ παλιοί μας. Ἀντίθετα οἱ ἁμαρτίες πού 
συνοδεύουν τήν φυγοτεκνία καί τίς ἀνα-
φέραμε ἤδη, μποροῦν νά ὁδηγήσουν σέ 
συμφορές, ἀσθένειες, θανάτους καί θλί-
ψεις, γιά τίς ὁποῖες μάλιστα θά ἀναρω-
τιόμαστε γιατί καί ἀπό ποῦ ἦλθαν. Ὁ δέ 
πιστός οἰκογενειάρχης θά καμαρώνει τά 
τέκνα του ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν, ὅπως λέγει 
ὁ ψαλμωδός.

Ὅμως, καθώς ὅλοι μας εἴμαστε παι-
διά κάποιων γονέων καί κατά συνέπεια 
ὅλοι μας ἀνήκουμε στό Θεό, αὐτό πρέ-
πει νά τό κατανοήσουμε καί νά τό πι-
στέψουμε. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς 
λέγει «δέν ἀνήκετε στόν ἑαυτό σας» (Α΄ 
Κοριν. 6,19). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τή 
σταυρική Του Θυσία μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό 
τό Σατανᾶ μέ τό πανάσπιλο αἷμα Του, 
ὀφείλουμε καί ἐμεῖς νά διατηροῦμε τόν 
ἑαυτό μας καθαρό καί μάλιστα ἡ ἑορ-
τή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἔχει καί 
αὐτό τό συμβολισμό: Ὅπως ἡ Παναγία, 
τέκνο τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας ἀλλά 
καί τέκνο τοῦ Θεοῦ πρόσφερε τόν ἑαυτό 
της στό Θεό, ἔτσι καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί 
τά τέκνα τοῦ Θεοῦ νά προσφέρουμε τόν 
ἑαυτό μας στό Θεό καθαρό ἀπό ἁμαρτίες 
μέ μιά ζωή ἐνάρετη. Ὅλοι μας παιδιά τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἅγιος καί ἐν ἁγίοις 
ἀναπαυόμενος, πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε 
γιά τόν προσωπικό μας ἁγιασμό μένοντας 
πιστοί στό καθῆκον μας, καί νά δοξάζου-
με τό Θεό μέ τό σῶμα καί μέ τήν ψυχή 
μας πού Τοῦ ἀνήκουν. 

__________________

Πηγές: 
1. Ἁγία Γραφή ,
2. Ἐόρτια μηνύματα, † Μητροπολίτου 
Πατρών Νικοδήμου, Ἀποστολική Διακο-
νία.
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Τοῦ κ. Γεωργίου Παπατζανάκη, Δρος Θεολογίας

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ελετᾶ ὅλους τούς μεγάλους 
Ἐκκλησιαστικούς Πατέρες καί 
ἰδιαίτερα τούς τρεῖς μεγάλους 

Ἱεράρχες. Ἀντλεῖ ἀπό τά συγγράμματά 
τους πολλές παιδαγωγικές ἰδέες καί δι-
δάγματα καί τούς προβάλλει ὡς πρότυ-
πα τῆς πνευματικῆς καί ἐν Χριστῷ ζωῆς. 
(Βλέπε Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Ἑρμη-
νεία τῆς πρός Ἐφεσ. 6,4).

 Ἀναφέρει καί πα-
ρουσιάζει στή διδασκαλία 
του τίς ἰδέες καί τίς ἀντι-
λήψεις μεγάλων φιλο-
σόφων, παιδαγωγῶν 
καί ψυχολόγων τῆς 
Εὐρώπης, ὅπως τοῦ 
Ρουσώ Ζάν-Ζάκ 
(1712-1778), Πεστα-
λότσι, Γιόχαν Χάϊνριχ 
(1746-1826), Σπράν-
γκερ, Φράντς Ἔρνστ 
Ἔντουαρντ (1882-1963), 
Ρίλκε Ράϊνερ (ποιητής, 
1875-1926) κ.ἄ. Ὁ μεγάλος 
Διδάσκαλος γιά νά κατανοή-
σουν οἱ σπουδαστές τίς ἰδέες καί 
ἀντιλήψεις αὐτές, ἀσκεῖ κριτική καί ὑπο-
γραμμίζει τά ἀγαθά τῶν μεγάλων αὐτῶν 
φιλοσόφων καί παιδαγωγῶν γιά τούς 
γονεῖς, τούς νέους καί τήν κοινωνία τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης. Ὅπως π.χ. οἱ ἰδέες τοῦ 
Πεσταλότσι γιά τήν ἐκπαίδευση καί μόρ-
φωση τῶν φτωχῶν. Καθώς ἐπίσης τοῦ 
Ρουσώ, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό φιλοσοφικές 

του ἔρευνες, πρότεινε μέ ποιό τρόπο θά 
μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά ἀποκτήσουν 
τήν ἐλευθερία τους.

 Ὁ μακαριστός μεγάλος Παιδα-
γωγός Εἰρηναῖος Γαλανάκης ἀνέφερε 
καί τόνιζε ὅτι˙ ὅλοι οἱ Παιδαγωγοί καί 
Φιλόσοφοι τῆς Εὐρώπης συνέδεσαν τίς 

ἰδέες τους καί τήν παιδαγωγία μέ 
τήν ἠθική τοῦ πολιτισμοῦ τῆς 

ἐποχῆς ἐκείνης. Ὑπογράμ-
μιζε, ὅμως, ὁ μεγάλος 

Παιδαγωγός Εἰρηναῖος 
στούς σπουδαστές τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Σχο-
λῆς, ὡς Πνευματικός 
Πατέρας ὅτι˙ ἐμεῖς 
ὡς Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί ὀφείλουμε 
νά ἀποκτήσουμε τόν 
πολιτισμό τῆς ψυχῆς. 

Τό κέντρο πάντα τῆς 
διδασκαλίας του ἦταν τό 

πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
 Ἐνθυμοῦνται ὅλοι 

οἱ ἀπόφοιτοι τῶν ἐτῶν αὐτῶν 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ὅτι οἱ 

τοῖχοι τῶν αἰθουσῶν διδασκαλίας εἶχαν 
γραμμένα ρητά καί ἀποφθέγματα ἀπό 
τούς μεγάλους Παιδαγωγούς καί Ἐκκλη-
σιαστικούς Πατέρες, ὅπως π.χ. ἀπό τόν ἱ. 
Αὐγουστῖνο. «Ἡ καρδία μου Κύριε εἶναι 
ἀνήσυχη ἕως ὅτου ἀναπαυθεῖ σέ Σένα». Ὁ 
μεγάλος Παιδαγωγός Εἰρηναῖος μέ τήν 
παιδαγωγία του εἶχε μεταβάλλει τά πά-

Μ

Ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Κισάμου καί Σελίνου 

ΕΙ ΡΗΝΑ ΙΟ Σ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἡ διακονία του ὡς Διδασκάλου καί Παιδαγωγοῦ
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ντα σέ πνευματικές-προσωπικές σχέσεις 
καί στό περιβάλλον τῆς Ἁγίας Τριάδος 
ἀνύψωνε τόν νοῦν καί τήν καρδιά ὅλων 
τῶν μαθητῶν πρός τόν Θεόν.

 Ἡ ἀνύψωση τοῦ νοῦ καί τῆς καρ-
διᾶς τῶν σπουδαστῶν πραγματοποιεῖτο 
κατεξοχήν τά Σάββατα στήν πνευματι-
κή-παιδαγωγική σύναξη τό βράδυ μετά 
τό ἀπόδειπνο, στή μεγάλη αἴθουσα τῆς 
Α΄ τάξεως τῆς Σχολῆς. Τό βράδυ αὐτό τό 
περιμέναμε ὅλοι καί ἰδιαίτερα οἱ τελειό-
φοιτοι τῆς Σχολῆς. 

 Ἡ παιδαγωγική-πνευματική αὐτή 
σύναξη ἑρμήνευε καί προετοίμαζε τό 
ἀποστολικό καί εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα 
τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς. Ἡ πνευματική 
αὐτή σύναξη ἦταν μία μυσταγωγία καί ὁ 
μεγάλος μακαριστός Διδάσκαλος χρησι-
μοποιοῦσε, ὡς ἐποπτικό μέσο, τόν πίνα-
κα τῆς τάξεως καί ἕνας τελειόφοιτος μέ 
τήν καθοδήγησή του ἔγραφε τό σχεδιά-
γραμμα, τά ρητά καί τά διδάγματα τοῦ 
ἀποστολικοῦ ἤ εὐαγγελικοῦ κειμένου, τό 
ὁποῖο τήν Κυριακή ἀναγινώσκετο στίς 
ἐκκλησίες.

 Ὁ μακαριστός Διδάσκαλος Εἰρη-
ναῖος μέ τίς θεολογικές του γνώσεις ἐνε-
βάθυνε στά κείμενα, ἀνεφέρετο πολλάκις 
σέ ἰδέες καί διδάγματα μεγάλων Ἐκκλη-
σιαστικῶν Πατέρων καί πάντοτε ἐξήγαγε 
ἐπίκαιρα μηνύματα. Ἔτσι οἱ τελειόφοιτοι 
ἐξοπλίζοντο ἄρτια καί μέ πίστη καί θάρ-
ρος κήρυτταν τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου 
στίς ἐκκλησίες, πού ἡ Σχολή εἶχε προ-
γραμματίσει. Ἡ διακονία αὐτή γιά τούς 
σπουδαστές ἦταν πολύ ἐποικοδομητική, 
γιατί ἔκανε τή διδασκαλία καί τή θεωρία 
πράξη στή ζωή τους.

 Συμπερασματικῶς τονίζομεν ὅτι 
ἡ πνευματική Πατρότητα τοῦ μεγάλου 
Διδασκάλου ἐπηρέασε καί διαμόρφωσε 
τή ζωή τῶν σπουδαστῶν, ὥστε πολλοί ἐξ 
αὐτῶν νά γίνουν μιμητές του καί μέ βα-
θειά πίστη νά ἀφοσιωθοῦν στή διακονία 

τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου.
 Ἀναφέρουμε ὅτι, κατά τά ἔτη 

1947-1955 φοίτησαν στήν Ἐκκλησιαστι-
κή Σχολή ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
Εἰρηναῖος Ἀθανασιάδης καί ὁ νῦν Ἀρχιε-
πίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανός Χαρκια-
νάκης. Ἀμφότεροι ὑπῆρξαν μαθητές τοῦ 
ἀειμνήστου Εἰρηναίου Γαλανάκη καί διε-
κρίνοντο διά τήν ἐπιμέλεια, εὐφυΐα καί τό 
ἦθος τους.  Ἐπίσης ὁ νῦν Μητροπολίτης 
Λάμπης καί Σφακίων Εἰρηναῖος Μεσαρ-
χάκης καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλος Κυπρι-
ωτάκης ὑπῆρξαν μαθητές του.

 Ἄξιον θαυμασμοῦ καί μεγάλης 
πνευματικῆς ἀξίας καί σπουδαιότητος 
εἶναι τό γεγονός, ὅτι οἱ περισσότεροι μα-
θητές του ἔγιναν ἱερεῖς. Οἱ ἱερεῖς αὐτοί 
ἀνέλαβαν τά ἐκκλησιαστικά τους καθή-
κοντα ὄχι μόνο σέ ἐνορίες τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Κρήτης, ἀλλά καί στήν Ἀθήνα καί 
στή Θεσσαλονίκη. Οἱ περισσότεροι μιμή-
θηκαν καί συνέχισαν στίς ἐνορίες τους τό 
ποιμαντικό καί κοινωνιολογικό ἔργο τοῦ 
μακαριστοῦ Διδασκάλου τους Εἰρηναίου 
Γαλανάκη.

 Ἐν κατακλείδι ἀναφέρουμε ὅτι 
ἕνας μεγάλος ἀριθμός μαθητῶν του ἔγι-
ναν Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι. Οἱ 
Ἐλλογιμώτατοι Καθηγητές ἐκφράζουν 
τήν εὐγνωμοσύνη τους καί προβάλλουν 
καί διδάσκουν στούς φοιτητές τῶν Θεο-
λογικῶν Σχολῶν τό ποιμαντικό καί κοι-
νωνιολογικό του ἔργο.

 Ὅλοι οἱ μαθητές του, κληρικοί καί 
λαϊκοί, εἴμαστε εὐγνώμονες γιά τήν ποι-
μαντική προσφορά καί πατρότητά του. 
Προσευχόμαστε δέ στόν Πανάγαθο Θεό 
νά ἀναπαύσει τήν ψυχήν του «ἐν σκηναῖς 
Ἁγίων καί Δικαίων». 

 Αἰωνία ἡ μνήμη Του.    



158 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 45, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 Τεῦχος 45, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  159 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΓΚΑΛΙΑ

όν περασμένο χειμῶνα δύο φοιτητές 
ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή ἀπό 
τίς ἀναθυμιάσεις μαγκαλιοῦ, ἐνῶ πρό-
σφατα ἄλλο ἕνα κοριτσάκι 13 ἐτῶν 
ἔχασε τή ζωή του μέ τόν ἴδιο τρόπο, 

ἀπό εἰσπνοή μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακα.
Μία παλιά ἱστορία 
Τό μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα εἶναι ἕνα ἄχρωμο, 

ἄοσμο, ἄγευστο καί τοξικό ἀέριο, τοῦ ὁποίου ἡ εἰσπνοή 
μπορεῖ νά προκαλέσει στόν ἄνθρωπο σοβαρές βλάβες, 
κῶμα ἤ ἀκόμη καί θάνατο.  Ὅταν γίνεται ἀτελής καύ-
ση ὁποιουδήποτε ὑλικοῦ πού περιέχει ἄνθρακα (ξύλου, 
βενζίνης, κάρβουνου, φυσικοῦ ἀερίου, προπανίου, πε-
τρελαίου, καπνοῦ τοῦ τσιγάρου, μεθανίου, πλαστικοῦ 
κ.λπ.), σέ συσκευές ὅπως μαγκάλια (σκεύη χάλκινα, σι-
δερένια, συχνά αὐτοσχέδια, στά ὁποῖα καιγόντουσαν 
κάρβουνα γιά νά θερμάνουν τόν χῶρο), σόμπες πετρε-
λαίου χωρίς σωλῆνες ἤ σόμπες ὑγραερίου, παράγεται 
τό ἀέριο μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα (CO). Κανονικά ὅταν 
καίγεται κάποιο ὑλικό πού περιέχει ἄνθρακα, σχημα-
τίζεται ἡ ἕνωση διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα (CO2) πού δέν 
εἶναι βλαπτική. Ἄν ὅμως τό ὀξυγόνο τοῦ περιβάλλο-
ντος δέν ἐπαρκεῖ (κλειστοί χῶροι πού δέν ἀερίζονται 
ἐπαρκῶς), ἡ καύση δέν γίνεται σωστά (ἀτελής) μέ ἀπο-
τέλεσμα νά δημιουργεῖται τό τοξικό καί δυνητικά θα-
νατηφόρο μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα. Τά συνηθέστερα 
ἀτυχήματα ἀναφέρονται σέ μαγκάλια, πού βρίσκονται 
σέ χώρους πού δέν ἀερίζονται ἐπαρκῶς.

Ἕνα ἐπικίνδυνο ἀέριο
Οἱ θανατηφόρες ἰδιότητες τοῦ μονοξειδίου τοῦ 

ἄνθρακα (CO) εἶναι γνωστές ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Ὁ 
Γαληνός, διάσημος γιατρός τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνα, εἶχε 
σωστά ὑποθέσει ὅτι οἱ δηλητηριώδεις ἀναθυμιάσεις 
ἀπό μισοαναμμένες φωτιές προκαλοῦσαν ἐπικίνδυνες 
ἀλλαγές στή σύσταση τοῦ ἀέρα. Στήν ἀρχαιότητα, ἐπί-
σης, χρησιμοποιοῦσαν τόν ἐγκλεισμό σέ μικρά κλειστά 
δωμάτια μέ μισοαναμμένα κάρβουνα, γιά τήν ἐκτέλεση 
ληστῶν. Σέ πιό πρόσφατη ἐποχή, τό 1940, τό μονοξεί-
διο τοῦ ἄνθρακα τῶν καυσαερίων εἰδικά διασκευασμέ-
νων αὐτοκινήτων (τῶν περίφημων “Gaswagen”) χρησι-
μοποιήθηκε ἀπό τό ναζιστικό καθεστώς τῆς Γερμανίας 
στό πλαίσιο τῆς εὐγονικῆς ἐκστρατείας γιά τήν ὁμαδι-
κή “εὐθανασία” χιλιάδων ἐκ γενετῆς ἀνάπηρων, πνευ-
ματικά καθυστερημένων καί ψυχασθενῶν ἀτόμων.

Ἡ εἰσπνοή μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ἀπετέλεσε, 
ἐπίσης, προσφιλῆ μέθοδο αὐτοκτονίας, μέ τή σκόπιμη 
εἰσπνοή καυσαερίων ἀπό τήν ἐξάτμιση αὐτοκινήτου 
πού λειτουργεῖ, μέσω σωλῆνα πού εἰσέρχεται στόν 
χῶρο τῶν ἐπιβατῶν. Ἡ δηλητηρίαση ἀπό μονοξείδιο 
τοῦ ἄνθρακα ἔχει ἀκόμη θεωρηθεῖ ὡς ἡ ἐξήγηση γιά 
σπίτια πού περιγράφηκαν ὡς “στοιχειωμένα”. Συμπτώ-
ματα, ὅπως παραισθήσεις καί παραλήρημα, ἔχουν 
ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους πού πάσχουν ἀπό τέτοιου 
εἴδους δηλητηρίαση νά νομίζουν ὅτι ἔχουν δεῖ φαντά-

σματα ἤ νά πιστεύουν ὅτι τό σπίτι τούς εἶναι στοιχειω-
μένο. 

Ἐπιπροσθέτως, τό μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα εἶναι 
ἀέριο πού διαχέεται πολύ εὔκολα στήν ἀτμόσφαιρα, 
ἐνῶ δέν γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό, ὅπως ὁ κοινός κα-
πνός, ἀφοῦ εἶναι ἄοσμο καί ἄχρωμο. Ἡ δηλητηρία-
ση ἀπό μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα συμβαίνει μετά ἀπό 
εἰσπνοή τῆς οὐσίας σέ ἀτμοσφαιρικές συγκεντρώσεις 
συνήθως μεγαλύτερες ἀπό 0,01%, ἐνῶ ὅταν ἡ συγκέ-
ντρωση ξεπεράσει τό 1,2%, ὁ θάνατος μπορεῖ νά ἐπέλ-
θει ἀκόμη καί σέ λιγότερο ἀπό 3 λεπτά. 

Τρόπος δράσης τοῦ μονοξειδίου τοῦ 
ἄνθρακα

Ἡ αἱμοσφαιρίνη πού βρίσκεται μέσα στά ἐρυ-
θρά αἰμοσφαίρια καί μεταφέρει τό ὀξυγόνο, συνδέεται 
πιό γρήγορα καί ἀποτελεσματικά μέ τό CO, παρά μέ 
τό ἴδιο τό ὀξυγόνο, δημιουργώντας τήν ἕνωση καρβο-
ξυαιμοσφαιρίνη. Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται ὅτι ἡ αἱμο-
σφαιρίνη τοῦ αἵματος ἔχει τήν τάση νά ἑνώνεται πα-
ραπάνω ἀπό 200 φορές πιό εὔκολα μέ τό μονοξείδιο 
τοῦ ἄνθρακα, ἀπ’ ὅ,τι μέ τό ὀξυγόνο. Ἄν ὑπάρχει αὐξη-
μένη συγκέντρωση CO στήν ἀτμόσφαιρα, τότε μεγάλο 
ποσοστό τῶν ἐρυθρῶν αἱμοσφαιρίων θά μεταφέρει CO 
ἀντί γιά τό ὀξυγόνο, πού χρειάζονται ὅλοι οἱ ἀνθρώπι-
νοι ἱστοί γιά νά λειτουργήσουν. Αὐτό μπορεῖ νά ὁδη-
γήσει σέ σοβαρή βλάβη τῶν ἱστῶν καί νά προκαλέσει 
ἀκόμη καί τόν θάνατο. 

Ἡ αἱμοσφαιρίνη, ὅταν μετατρέπεται σέ καρβο-
ξυαιμοσφαιρίνη, ἀποκτᾶ ἔντονο κόκκινο χρῶμα καί 
ἔτσι οἱ δηλητηριασθέντες νεκροί δέν εἶναι χλωμοί, 
ἀλλά παρουσιάζουν μία ἀφύσικη κόκκινη ἀπόχρωση 
(σάν κεράσι). Δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ παρά τραγική 
εἰρωνεία τό γεγονός ὅτι ἡ ἰδιότητα αὐτή χρησιμοποι-
εῖται ἀπό τή βιομηχανία κρέατος, γιά νά δίνεται ἐντο-
νότερο χρῶμα καί νά εἶναι περισσότερο εὐπαρουσία-
στα καί ἐμπορεύσιμα τά κόκκινα κρέατα.

Πρόκληση ὀξείας δηλητηρίασης 
Οἱ σημαντικότερες ἐκδηλώσεις τῆς δηλητηρία-

σης ἐμφανίζονται στό κεντρικό νευρικό σύστημα καί 
στήν καρδιά. Τά ἀρχικά συμπτώματα τῆς ὀξείας δηλη-
τηρίασης ἀπό μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα περιλαμβάνουν 
πονοκέφαλο, ναυτία καί αἴσθημα κόπωσης. Αὐτά τά 
συμπτώματα συχνά συγχέονται μέ αὐτά μίας κοινῆς 
ἴωσης, ὅπως ἡ γρίπη, ἤ ἄλλων ἀσθενειῶν, ὅπως τρο-
φική δηλητηρίαση ἤ γαστρεντερίτιδα. Ὁ πονοκέφαλος 
εἶναι τό πιό κοινό σύμπτωμα τῆς ὀξείας δηλητηρίασης 
ἀπό μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, ἐνῶ ἡ αὔξηση τῆς ἔκθε-
σης προκαλεῖ καρδιακές ἀνωμαλίες ὅπως ταχυπαλμία, 
χαμηλή πίεση τοῦ αἵματος, καρδιακή ἀρρυθμία καθώς 
καί βλάβες στό κεντρικό νευρικό σύστημα, ὅπως παρα-

Τ Τοῦ κ. Ἰωάννου Στεφανογιάννη
Ἐρευνητοῦ
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λήρημα, ψευδαισθήσεις, ζάλη, ἀστάθεια στό βάδισμα, 
σύγχυση, σπασμούς, ἀπώλεια τῶν αἰσθήσεων, διακοπή 
τῆς ἀναπνοῆς ἤ ἀκόμη καί θάνατο. 

Πρόκληση χρόνιας δηλητηρίασης 
Ἡ μακροχρόνια ἔκθεση σέ σχετικά χαμηλά ἐπί-

πεδα μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακα (π.χ. ἀπό μία χαλα-
σμένη ἠλεκτρική συσκευή πού ἐκπέμπει καθημερινά 
πολύ μικρές ποσότητες ἀερίου), μπορεῖ νά προκαλέσει 
ἐπίμονους πονοκεφάλους, ζάλη, κατάθλιψη, σύγχυση, 
ἀπώλεια μνήμης, ναυτία καί ἐμετό. Ἡ μακροχρόνια 
ἔκθεση ἐπηρεάζει περισσότερο τά ἄτομα μέ στεφανι-
αία νόσο καί τίς ἔγκυες γυναῖκες, στίς ὁποῖες, ἄν καί 
οἱ ἴδιες μποροῦν νά ὑποστοῦν ἤπια δηλητηρίαση, τό 
ἔμβρυο πού κυοφοροῦν μπορεῖ νά ὁδηγηθεῖ ἀκόμη καί 
στό θάνατο.

Ἀντιμετώπιση δηλητηρίασης
Ἐάν παρουσιαστοῦν ὕποπτα συμπτώματα ἤ 

ὑπάρχει ἡ παραμικρή ὑποψία γιά ἔκθεση στό ἀέριο, 
πρέπει νά ἀπομακρυνόμαστε ἀμέσως ἀπό τόν ὕποπτο 
χῶρο καί νά βγαίνουμε στόν καθαρό ἀέρα. Τό ἄνοιγ-
μα πορτῶν καί παραθύρων μόνο του δέν ἀρκεῖ γιά τήν 
ἀποφυγή τοῦ κινδύνου, διότι μπορεῖ νά παραμένει ἄθι-
κτη ἡ πηγή τοῦ θανατηφόρου ἀερίου. Ὅταν πρόκειται 
νά διασωθεῖ ἕνα θῦμα πού ἔχει καταρρεύσει σέ ἕναν 
περιορισμένο χῶρο ἤ δεξαμενή, πάντοτε ὁ διασώστης 
πρέπει νά φορᾶ ἀναπνευστῆρα μέ δική του παροχή 
ἀέρα, γιά νά μή δηλητηριαστεῖ καί ὁ ἴδιος. Τό θῦμα 
πρέπει νά μεταφέρεται ἀμέσως σέ καθαρό ἀέρα καί 
νά τοῦ χορηγεῖται ὀξυγόνο συγκέντρωσης 100%, ὥστε 
νά διασπαστεῖ γρηγορότερα ἡ ἀνθακυλαιμοσφαιρίνη 
(4 φορές ταχύτερη διάσπαση, σέ σχέση μέ τό κανονικό 
ὀξυγόνο), ἐνῶ ἔχει προταθεῖ καί ἡ χορήγηση ὑπερβα-
ρικού ὀξυγόνου (μέ πίεση τριπλάσια της ἀτμοσφαι-
ρικῆς). 

Τό ὀξυγόνο, δηλαδή, λειτουργεῖ ὡς ἀντίδοτο, 
καθώς αὐξάνει τήν ἀπομάκρυνση τοῦ μονοξειδίου τοῦ 
ἄνθρακα ἀπό τήν αἱμοσφαιρίνη, μέ ἀποτέλεσμα τό 
ἐπίπεδο τοῦ ὀξυγόνου στό σῶμα νά ἐπανέρχεται στά 
φυσιολογικά ἐπίπεδα. Ἐπίσης, ἐάν ἔχει σταματήσει ἡ 
ἀναπνοή τοῦ ἀτόμου, πρέπει γίνεται ἀμέσως τεχνητή 
ἀναπνοή, ἐνῶ ἐάν δέν ἔχει σφυγμό, πρέπει νά γίνονται 
καρδιακές μαλάξεις. Ἀκόμη, τό συντομότερο, τό θῦμα 
πρέπει νά λάβει ἰατρική φροντίδα σέ ὀργανωμένο νο-
σοκομεῖο, ἀφοῦ ἐνδεχομένως νά ἀπαιτηθεῖ ἡ διασω-
λήνωσή του καί ἡ εἰσαγωγή του σέ μονάδα ἐντατικῆς 
θεραπείας. 

Τά συμπτώματα τῆς δηλητηρίασης
Τό μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα εἶναι ὄχι μόνο ἰσχυ-

ρό, ἀλλά καί ὕπουλο δηλητήριο διότι δέν προδίδει τήν 
παρουσία του. Μπορεῖ εὔκολα νά ἀπορροφηθεῖ μέσω 
τῆς ἀναπνευστικῆς ὁδοῦ, ἐνῶ ἡ εἰσπνοή ἀκόμη καί 
σχετικά μικρῶν ποσοτήτων μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ 
ὑποξικές καί νευρολογικές βλάβες, ἀκόμη καί στόν θά-
νατο. Τό ἀέριο στήν ἀρχή διαχέεται χωρίς τό παραμι-
κρό σημάδι, προκαλώντας ἐλαφρά ζάλη, πονοκέφαλο, 
ἀδυναμία καί στή συνέχεια τό ἄτομο, χωρίς νά ἀντι-
ληφθεῖ τίποτα, χάνει τίς αἰσθήσεις του καί πέφτει σέ 
κῶμα. Τά συμπτώματα τῆς ἤπιας ὀξείας δηλητηρίασης 
περιλαμβάνουν ζάλη, σύγχυση, πονοκέφαλο, ἴλιγγο 
καί προσομοιάζουν μέ ἐκεῖνα τῆς κοινῆς γρίπης. Ἡ 
σύγχυση καί ἡ ἀδυναμία μποροῦν νά ἐμποδίσουν τά 

θύματα νά διαφύγουν ἀπό τό ἐπικίνδυνο περιβάλλον, 
ἐνῶ ἡ κατάρρευση τοῦ θύματος μπορεῖ νά συμβεῖ μέσα 
σέ λίγα λεπτά. 

Ἡ ἔκθεση σέ μεγαλύτερες ποσότητες μπορεῖ νά 
ὁδηγήσει σέ σημαντική τοξικότητα τοῦ κεντρικοῦ νευ-
ρικοῦ συστήματος καί τῆς καρδιᾶς, ἀκόμη καί στόν 
θάνατο. Ὑψηλές, δηλαδή, συγκεντρώσεις μπορεῖ νά 
ὁδηγήσουν σύντομα στόν θάνατο, χωρίς σημαντικά 
προειδοποιητικά συμπτώματα.  Οἱ ἡλικιωμένοι, τά παι-
διά καί οἱ πάσχοντες ἀπό καρδιοαναπνευστικά προ-
βλήματα, ἀποτελοῦν τίς πιό εὐάλωτες ὁμάδες. Ἐπιπλέ-
ον, ἡ κατανάλωση ἀλκοόλ καί βαρβιτουρικῶν μπορεῖ 
νά αὐξήσει τήν ἐπίδραση τοῦ ἀερίου στήν ὑγεία, ἐνῶ 
οἱ καπνιστές ἔχουν μεγαλύτερα ποσοστά ἀνθρακυλαι-
μοσφαιρίνης στό αἷμα τους ἀπό τούς μή καπνιστές καί 
ἑπομένως ἀντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο δηλη-
τηρίασης ἀπό ἐκθέσεις σέ μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα.

Ὁδηγίες πρόληψης
Ἡ πρόληψη τῆς δηλητηρίασης εἶναι σημαντικό 

θέμα γιά τήν δημόσια ὑγεία καί ἀπαιτεῖ τήν ἐκπαίδευ-
ση γιά τήν ἀσφαλῆ λειτουργία διαφόρων συσκευῶν 
θέρμανσης καί κινητήρων ἐσωτερικῆς καύσης. Οἰκια-
κή δηλητηρίαση ἀπό μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα μπορεῖ 
νά προληφθεῖ μέ τήν ἔγκαιρη ἀνίχνευση ἀπό εἰδικούς 
οἰκιακούς ἀνιχνευτές μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακα, οἱ 
ὁποῖοι σημαίνουν συναγερμό ὅταν αὐξηθεῖ ἡ συγκέ-
ντρωση τοῦ ἀερίου. 

Μερικές ἁπλές ὁδηγίες πρόληψης εἶναι οἱ παρα-
κάτω: χρησιμοποιεῖτε τίς ψησταριές μέ κάρβουνα μόνο 
σέ ἐξωτερικούς χώρους. Ποτέ μή τίς χρησιμοποιεῖτε ἤ 
ἀποθηκεύετε κάρβουνα (ἀκόμη καί ἄν φαίνονται σβη-
σμένα) μέσα στό σπίτι ἤ σέ γκαράζ ἤ σέ κλειστό χῶρο, 
ἀφοῦ τά κάρβουνα παράγουν πολύ ὑψηλά ἐπίπεδα CO. 

Ὁ κίνδυνος παραμονεύει καί τούς θερινούς 
μῆνες ἀπό τήν χρήση φορητῶν συσκευῶν ὅπως ψη-
σταριές, φωτιστικά σέ σκηνές κάμπινγκ, τροχόσπιτα, 
κλειστές καρότσες ὀχημάτων κ.λ.π. Ποτέ μή χρησιμο-
ποιεῖτε βενζινοκίνητες μηχανές σέ κλειστούς χώρους, 
ἐνῶ εἶναι προτιμότερο νά ἀναζητήσετε ἐναλλακτικές 
λύσεις, ὅπως μηχανήματα πού λειτουργοῦν μέ ἠλεκτρι-
σμό ἤ πεπιεσμένο ἀέρα. 

Ἐπίλογος
Ἡ εἰσπνοή μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακα, ἀποτελεῖ 

τήν πιό κοινή αἰτία τραυματισμοῦ καί θανάτου ἀπό 
δηλητηρίαση σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἄν καί οἱ πηγές 
μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακα εἶναι πολλές, στήν Ἑλλάδα 
ἐδῶ καί δεκαετίες παρατηροῦνται θάνατοι ἀπό τά 
αὐτοσχέδια μαγκάλια, πού περιέχουν κάρβουνα καί 
χρησιμοποιοῦνται γιά φθηνή θέρμανση ἐσωτερικῶν 
χώρων. Ὁ πρόσφατος θάνατος ἑνός κοριτσιοῦ 13 ἐτῶν 
πού ζοῦσε σέ σπίτι χωρίς ἠλεκτρικό ρεῦμα ἀπέδειξε 
γιά μία ἀκόμη φορά, ὅτι ὁ κίνδυνος δηλητηρίασης ἀπό 
μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα παραμένει ὑπαρκτός, ἀλλά 
καί ὅτι πρωταρχικός στόχος τῆς κοινωνίας θά πρέπει 
νά εἶναι τόσο ἡ καλύτερη δυνατή ἐνημέρωση τοῦ πλη-
θυσμοῦ, ὅσο καί ἡ ἐξάλειψη τῶν αἰτίων πού ὁδηγοῦν 
τούς πολίτες σέ ἀναχρονιστικές καί ἐπικίνδυνες πρα-
κτικές, πού μπορεῖ νά ἔχουν ὡς τίμημα ἀκόμη καί τήν 
ἴδια τους τή ζωή.
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Ἑορτή Ὁσίων Ἐνενήκοντα Ἐννέα 
(99) Θεοφόρων Πατέρων  

Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει τήν μεγάλη εὐλο-
γία νά φιλοξενεῖ τόν τόπο ἀσκήσεως καί 
κοιμήσεως τῶν Ὁσίων ἐνενήκοντα καί 
ὀκτώ Θεοφόρων Πατέρων, ὡς καί τά Ἅγια 
Λείψανά των, οἱ Ὁποῖοι, μαζί μέ τόν Ὅσιο 
Ἰωάννη τόν Ἐρημίτη, ἀσκήτεψαν καί ἁγί-
ασαν στό σπήλαιο τοῦ Ἀζωγυρέ Σελίνου, 
(περί τά μέσα τοῦ 17ου αἰῶνος) ὅπου καί 
τό ὁμώνυμο προσκύνημά των. Πλῆθος 
προσκυνητῶν κατακλύζει τό μεγάλο αὐτό 
προσκύνημα τῆς Μητροπόλεώς μας τό 
ἑορταστικό διήμερο τῆς Ἱερᾶς των μνήμης, 
6 & 7 Ὀκτωβρίου. Φέτος εἰς τόν Ἑσπερινό 
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Τό σπήλαιο 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου στήν 
Μαραθοκεφάλα τῆς Ἐνορίας Σπηλιᾶς, ἀπ’ 
ὅπου κατά τήν παράδοση πέρασε ὁ Ὅσι-
ος Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης κατά τό ταξίδι του 
ἀπό τόν Ἀζωγυρέ στήν περιοχή Γουβερνέ-
το ὅπου καί ἐκοιμήθη, ἑόρτασε ἐπίσης τήν 

μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων καί δέχθηκε 
μεγάλο ἀριθμό προσκυνητῶν.

Ἱερατική Σύναξη

Τό ἑσπέρας τῆς 7ης Ὀκτωβρίου στούς φι-
λόξενους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδη-
μίας Κρήτης, στό Κολυμβάρι, πραγματο-
ποιήθηκε Σύναξις τῶν Ἱερέων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, μέ προσκεκλημένο ὁμιλητή 
τόν Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Εὐάγγελο 
Παπανικολάου, Ἰατρό - Θεολόγο, Καθηγη-
τή Φυσιολογίας καί Ἱεραπόστολο. Στόν 
σύντομο χαιρετισμό του ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀναφέρθηκε στήν 
ἀναγκαιότητα διαφύλαξης τῆς ἑνότητος 
ἐντός τοῦ σώματος τόσο τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅσο καί τοῦ Ἱεροῦ Της Κλήρου, ὡς καί τούς 
«πειρασμούς», ὅπως τούς ὀνόμασε, πού 
ἔχει νά ἀντιμετωπίσει ὁ Κληρικός στήν 
διακονία του, ὅπως τόν πειρασμό τῆς 
πνευματικῆς αὐτάρκειας, τόν πειρασμό 
τῆς ὑποκρισίας, πού ὁδηγεῖ στήν ἔλλει-
ψη τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία, ὅπως σημείωσε, 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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
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ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη φτώχεια γιά 
ἕναν Κληρικό. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στήν 
φωνή τῆς συνειδήσεως καί στήν καθαρό-
τητα τῆς βιοτῆς τοῦ Ἱερέως. Ἔκανε τέλος 
ἀναφορά σέ Πρακτικά θέματα Ποιμα-
ντικῆς διακονίας καί φροντίδας πρός τόν 
πάσχοντα καί ἐμπερίστατο συνάνθρωπό 
μας. Ὁ ὁμιλητής, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό 
λειτουργικό & Ἱερατικό ἦθος». Ἀναφέρθη-
κε στόν κίνδυνο τῆς ἐκκοσμίκευσης πού 
ἐλλοχεύει ἐντός της Ἐκκλησίας, τό κοσμι-
κό πνεῦμα, τήν κατάκριση, τήν διαφορά 
τοῦ Κληρικοῦ τελετουργοῦ ἀπό τόν Κλη-
ρικό Λειτουργό τοῦ Θεοῦ. Μίλησε ἐπίσης 
γιά τόν ἡσυχαστικό τρόπο, τήν Θεία Λει-
τουργία, τήν Θεία πείρα, τήν πνευματική 
χαρά, τόν προσωπικό ἁγιασμό καί τήν 
ὑπομονή, ἰδιαίτερα γνωρίσματα τά ὁποῖα 
χρειάζεται νά ὁριοθετοῦν τήν διακονία 
τοῦ κάθε Κληρικοῦ. Ὁ ἰδιαίτερα ἀξιόλο-
γος καί οὐσιαστικός π. Εὐάγγελος μέ τρό-
πο ἁπλό, ἐμπειρικό, αὐθεντικό καί μέσα 
ἀπό παραδείγματα, μίλησε στίς καρδιές 
τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
κατέθεσε τούς δικούς του προβληματι-
σμούς καί ἀγωνίες. Ἀκολούθησε γόνιμος 
διάλογος - συζήτηση ἐπί διαφόρων θεμά-
των ποιμαντικῆς καί πρακτικῆς φύσεως.

Προσκύνημα στήν Βυζαντινή Κύπρο

Μέ τήν συμμετοχή ἀνθρώπων τοῦ τόπου 
καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ἡ Μητρόπολή 
μας πραγματοποίησε προσκύνημα στήν 
Βυζαντινή Κύπρο. Τούς προσκυνητές συ-
νόδευσε ὁ Σεβασμώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἡ ἐπίσκεψη στήν ἁγιο-
τόκο καί ἡρωοτόκο Μεγαλόνησο, πλούσια 
σέ ἐμπειρίες καί βιώματα, περιελάμβανε 
τά μεγαλύτερα προσκυνήματα καί Ἱερές 
Μονές τῆς Κύπρου: Παναγία τοῦ Κύκκου, 
Παναγία τοῦ Μαχαιρᾶ, Ἁγίου Ἠρακλειδί-
ου, Τροοδίτισσας, Τιμίου Σταυροῦ, Ἁγίου 
Μηνᾶ, Ἁγίου Νεοφύτου, Ἁγίου Λαζάρου, 
Ἁγίου Κενδέα, ὡς καί ἄλλους εὐλογημέ-
νους τόπους προσκυνημάτων καί ἁγια-
σμάτων. Ἀπό τό προσκύνημα αὐτό δέν θά 
μποροῦσε νά λείπει τό θρονί τῆς Παναγί-
ας μέ τόν τάφο τοῦ Ἐθνάρχη Μακαρίου, 
ὅπου ὁ Ἐπίσκοπός μας τέλεσε Τρισάγιο, 
ὡς ἐπίσης καί ὁ Τύμβος τῆς Μακεδονίτισ-
σας, τά Φυλακισμένα Μνήματα, καθώς 
καί ἐκεῖ τελέστηκε Τρισάγιο, ἡ Πράσινη 
Γραμμή, τό Ἑλληνορωμαϊκό Κούριο, ἡ Πέ-
τρα τοῦ Ρωμιοῦ, τό Ἀρχαῖο Θέατρο, ὁ 
Πύργος τῶν Ἱπποτῶν ὡς καί πολλά ἄλλα 
ἱστορικά σημεῖα ἀναφορᾶς καί ἀξιοθέα-
τα τῆς Μεγαλονήσου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας 
μέ τόν ὅμιλο τῶν προσκυνητῶν ἔγιναν 
δεκτοί μέ πολλή ἀγάπη ἀπό Ἀρχιερεῖς 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, δέχθηκαν τήν 
ἀρχοντική φιλοξενία τους καί τήν μέριμνά 
τους. Προσκεκλημένος τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας συλλειτούργησε μαζί του 
τήν Κυριακή 13 Ὀκτωβρίου στήν Παναγία 
τῶν Καθολικῶν, (Ἱερός Μητροπολιτικός 
Ναός τῆς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ), συλ-
λειτουργοῦντος καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου, ἡμέ-
ρα ἑορτῆς πάντων τῶν ἐν Λεμεσῷ διαλαμ-
ψάντων Ἁγίων.       

Ἁγιασμός Δράσεων Τσατσαρωνάκειου 
Πολύκεντρου

Τό ἑσπέρας τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, στήν 
αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Τσα-
τσαρωνάκειου Πολιτιστικοῦ Πολύκεντρου 
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τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Γρηγόριος τέλεσε  τόν Ἁγια-
σμό γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς τῶν 
δράσεων τοῦ Πολύκεντρου, συμπροσευ-
χομένων τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. 
Ἀμφιλοχίου. Ὁ Μητροπολίτης μας ἀφοῦ 
καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς Σεβα-
σμιωτάτους Ἀρχιρεῖς, ἀναφέρθηκε στίς 
δράσεις τοῦ Πολύκεντρου: «Κοινωνικά 
Φροντιστήρια, Σχολές Γονέων, Ἐκμάθησης 
Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, Ἁγιογραφίας, 
τό Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας μέ δέκα 
Σχολές - Τμήματα πού λειτουργεῖ, Νεανικές 
Συνάξεις, ἡ “Συντροφιά τῆς Χαρᾶς”, Διαδι-
κτυακή Τηλεόραση, Θεατρικό Ἐργαστήρι 
γιά παιδιά καί ἐφήβους, Φωτογραφική 
Ὁμάδα, καφετέρια, ὡς καί ἄλλες δραστη-
ριότητες, πού φιλοξενοῦνται στούς ἄνε-
τους, εἰδικά διαμορφωμένους καί πλήρως 
ἐξοπλισμένους χώρους τῶν 2.300 τ.μ. τοῦ 
Πολύκεντρου, ἀγκαλιάζοντας τά νιᾶτα 
τοῦ τόπου μας, τά ὄνειρα καί τά ὁρά-
ματά τους. Περισσότεροι ἀπό πενῆντα 
ἐκπαιδευτικοί, μουσικοί, ἁγιογράφοι, θε-
ατρολόγοι, κ.ἄ. προσφέρουν ἐθελοντικά, 
σέ καθημερινή βάση, τίς γνώσεις τους, 
τήν ἐμπειρία τους καί τήν ἀγάπη τους 
στούς τετρακόσιους καί πλέον παιδιά καί 
ἐνήλικες πού, σέ ἑβδομαδιαία βάση, δρα-
στηριοποιοῦνται στούς χώρους τοῦ Πο-
λύκεντρου». Ἀκολούθησε χαιρετισμός τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θυατεί-
ρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου, 

ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν 
ἐπίσκεψή του αὐτή, μνημονεύοντας ἐπί-
σης καί τήν τετραετῆ διακονία τοῦ Ἐπι-
σκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου στό Κάρδιφ 
τῆς Οὐαλίας, ὡς Ἱερατικῶς Προϊσταμένου 
τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Ἑλληνορθόδοξης Κοι-
νότητας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυα-
τείρων. Χαιρετισμό ἐπίσης ἀπηύθυνε καί ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, 
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στά χρόνια της δι-
ακονίας του ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, δίπλα στόν μακαριστό 
Γέροντα Μητροπολίτη κυρό Εἰρηναῖο.

Παζάρι Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης 

Μέ ἀπροσδόκητα μεγάλη ἐπιτυχία καί 
πολλές συμμετοχές πραγματοποιήθηκε 
τό παζάρι Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, πού 
διοργάνωσε τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-Θε-
ραπευτήριο τῆς Μητροπόλεώς μας, σέ 
συνεργασία μέ τήν διεθνῆ Κοινότητα ΙSKA, 
στήν Παραλία τοῦ Καστελλίου. Πάνω ἀπό 
πενῆντα οἱ συμμετοχές μέ πλῆθος κόσμου 
νά στηρίζει τήν προσπάθεια αὐτή, καθώς 
τά ἔσοδα τοῦ παζαριοῦ διατέθηκαν γιά 
τόν ἐξοπλισμό τῆς νέας Μονάδας Ἀπο-
θεραπείας καί Ἀποκατάστασης Κλειστῆς 
Νοσηλείας τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
τῆς Μητροπόλεώς μας. «Τό Ἀννουσάκειο 
Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεώς μας, σύγχρονη 
κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, στηρίζει, ἀνα-
κουφίζει καί περιθάλπει μέσα ἀπό τίς 
πολλές καί ποικίλες δράσεις του, ἀδιά-
κριτα καί συστηματικά, κάθε ἐμπερίστα-
το καί πολύπαθο συνάνθρωπό μας πού 
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χτυπᾶ τήν πόρτα του», κατέληξε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας εὐχαριστώντας ὅλους 
τους ἐμπλεκόμενους γιά τήν διοργάνωση 
καί τήν συμμετοχή. 

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο 
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς 

τοῦ ἀοιδίμου Πατριάχου 
κυροῦ Ἀθηναγόρου

Στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγια-
κή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμ-
βάρι, τελέστηκε, τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου 
19 Ὀκτωβρίου, Θεία Λειτουργία χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατεί-
ρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου 
καί συμπροσευχομένων τοῦ Σεβ. Ἀρχιε-
πισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Σεβ. Μη-
τροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. 
Ἀμφιλοχίου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί 
Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος τέλεσε 
Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς 
τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κυροῦ Ἀθηναγόρου. Ἀκολούθησε στήν 
παρακείμενη Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρή-
της Ἡμερίδα μέ ἀξιόλογους ὁμιλητές τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης  ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς συμπληρώ-
σεως πενῆντα ἐτῶν (1963-2013) ἀπό τήν 
ἐπίσκεψη τοῦ μεγάλου Πατριάρχου Ἀθη-
ναγόρου εἰς τήν Κρήτη.

Ἡμερίδα γιά τόν ἀοίδιμο Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη Ἀθηναγόρα

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης ὀργάνωσε, εἰς τήν Ὀρθόδο-
ξο Ἀκαδημία Κρήτης, Ἡμερίδα μέ θέμα τό 
ἱστορικό γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ ἀοι-
δίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηνα-
γόρου εἰς τήν Κρήτη καί τήν συμβολή του 
εἰς τήν πορεία τῶν θεολογικῶν διαλόγων, 
ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου τῶν 50 ἐτῶν ἀπό 
τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς τήν 
Μεγαλόνησο. Ἀξιόλογοι καί ἱκανοί ὁμιλη-
τές, ἀναφέρθηκαν στήν πολυσχιδῆ προ-
σωπικότητα, τό ἔργο καί τήν προσφορά 
τοῦ μεγάλου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. 
Κατά σειρά ὁμίλησαν οἱ: κα Ἐμμανουέλα 
Λαρεντζάκη, Ἐντεταλμένη Δ/ντρια τῆς 
ΟΑΚ, Δρ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός, τ. Γεν. 
Δ/ντής ΟΑΚ,  Δρ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, 
Καθηγητής Παν/μιου Γκράτζ τῆς Αὐστρί-
ας,  Δρ. Πέτρος Βασιλειάδης, ὁμότιμος 
Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Α.Π.Θ. καί ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς. 
Ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. κ. Κύριλλος Διαμαντά-
κης, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ., εἶχε 
τήν εὐθύνη συντονισμοῦ. Στόν χαιρετι-
σμό Του, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, σημείωσε 
μεταξύ ἄλλων: «…Ἀπευθυνόμενοι, λοιπόν, 
εἰς χῶρον οἰκεῖον πρός ὁράματα τοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου, εἰς τήν Ὀρθόδοξον 
Ἀκαδημίαν Κρήτης, θά περιορισθῶμεν εἰς 
τήν παρατήρησιν ἐξ ἐπόπτου ἀλλά καί 
μετά λόγου γνώσεως, ὅτι οὗτος ἐπέδειξε, 
κατά τήν μακράν ἐκκλησιαστικήν διακονί-
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αν αὐτοῦ, πιστότητα εἰς τήν ἑνότητα καί 
εἰς τήν εὐταξίαν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν 
ὑπάρχουσαν ἑνότητα ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ 
Ἐκκκλησίᾳ, εἰς τήν τόνωσιν, ἐνδυνάμωσιν, 
ἐνεργοποίησιν καί μαρτυρίαν τῆς ὁποίας 
μεγάλως συνέβαλε διά τῶν Πανορθοδό-
ξων Διασκέψεων καί διμερῶν ἐπικοινω-
νιῶν, παρά τήν ματαιοπονίαν ὡρισμέ-
νων, τότε προβαλλόντων ἀδικαιολογήτως 
προσκόμματα. Πιστότητα, ἐν συνέχειᾳ, 
εἰς τήν προσπάθειαν ἀποκαταστάσεως 
τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς ἐν 
γένει ἐνεργοῦ παρουσίας, μαρτυρίας καί 
διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἴς 
τε τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν 
καί εἰς ἐκεῖνο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, 
διά τῶν ἐπί τῆς ἐποχῆς αὐτοῦ ἀρξαμένων 
διαλόγων μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλη-
σιῶν…». Χαιρετισμό, ἐπίσης, ἀπεύθυναν 
ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ. Εἰρηναῖος, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι-
ακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί 
ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόε-
δρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης. Στήν Ἡμερίδα μετεῖχε καί ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ. Δαμασκηνός, οἱ ἀρχές τοῦ τόπου καί 
τοῦ Νομοῦ, Ἱερεῖς καί ἀπό τίς δύο Ἱερές 
Μητροπόλεις τοῦ Νομοῦ μας καί ἱκανός 
ἀριθμός λαϊκῶν.  

Μνημόσυνο ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου

Στίς 27-10-2013 και στόν Ἱερό Καθεδρικό 
Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Καστελλίου, στήν 
Κίσαμο, τελέστηκε ἡ Θεία Λειτουργία καί 

ἀκολούθως τό ἑξάμηνο μνημόσυνο τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί 
Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρη-
ναίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Στό 
Μνημόσυνο ἔλαβε μέρος καί ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνός. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρ-
θηκε στό πρόσωπο, τήν προσφορά καί τό 
ἔργο τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου Εἰρηναίου, ὁ 
ὁποῖος, ὅπως ἀνέφερε: «διακόνησε τόν 
τόπο καί τούς ἀνθρώπους του, τήν Ἱ. Μη-
τρόπολη Κισάμου καί Σελίνου, ὡς καί ὅπου 
ἀλλοῦ τόν κάλεσε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
διά τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, 
μέ πνεῦμα θυσιαστικό, ἀγαπητικό, διακο-
νικό, ὁδηγώντας τόν λαό τοῦ Θεοῦ στήν 
Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Ὑπῆρξε ἔργῳ καί λόγῳ 
Ἐπίσκοπος καί Πατέρας», κατέληξε δίδο-
ντας τόν λόγο στόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο 
Κρήτης. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος ὁμίλησε γιά τόν ἀοίδιμο Ἱεράρχη ὡς 
πρότυπο Πνευματικοῦ Πατρός καί τήν 
πνευματική του σχέση τόσο μέ τόν ἴδιο, 
ὅσο καί μέ τό Ποίμνιό του. 

Ἐπετειακή ἐκδήλωση
Τό ἑσπέρας τῆς 27ης Ὀκτωβρίου ἡ Μη-
τρόπολίς μας ὀργάνωσε, στούς χώρους 
τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικοῦ Πο-
λύκεντρού της, ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά 
τήν Ἐθνική ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Ἡ 
ἐκδήλωση περιελάμβανε ὁμιλία ἀπό τόν 
Δ/ντή τῆς Α/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων 
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κ. Ἠλία Ποντικάκη, Ὕμνους καί ἐπίκαιρα 
Τραγούδια ἀπό τήν Βυζαντινή καί Παρα-
δοσιακή Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.  Ὁ ὁμιλητής στήν ἱστορικά 
τεκμηριωμένη ἀναφορά του μνημόνευ-
σε τά γεγονότα τῆς ἐποχῆς καί ἔκλεισε 
μέ ἐπίκαιρα μηνύματα τῆς ἐπετείου. «Ἡ 
ἐλπίδα, σημείωσε, πάντα ὑπάρχει καί 
μᾶς κρατᾶ στήν ζωή. Ἡ νίκη δέν ἀνήκει 
στό πλῆθος, ἀνήκει σ’ αὐτούς πού ἔχουν 
θάρρος, ἡρωϊσμό καί ἀνδρεία», κατέληξε. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
στόν σύντομο χαιρετισμό του καί ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή ὡς καί ὅλους 
τούς παρόντες, ἀνέφερε: «…σήμερα λοι-
πόν ἔχομε χρέος ἱερό νά ὀρθώσομε καί 
πάλι τό ἀνάστημά μας, νά κηρύξομε ἕνα 
νέο πνευματικό Μαραθώνιο, νά ποῦμε ὄχι 
ἠχηρό καί ἰσχυρό στίς ὅποιες προσπάθει-
ες ὑποδούλωσης καί ὑποτέλειας τῆς ἀξι-
οπρέπειάς μας. Νά ποῦμε ὄχι σέ ἰδεολη-
ψίες καί φανατισμούς, ὄχι σέ κάθε εἴδους 
ρατσιστική ἀλαζονεία. Νά ποῦμε ὅμως ὄχι 
καί στήν νέα τάξη πραγμάτων πού ἐπιχει-
ρεῖ νά στραγγαλίσει τήν ἐθνική μας κυρι-
αρχία καί νά καταπατήσει τήν ἐθνική μας 
ἀξιοπρέπεια στόν βωμό τῶν οἰκονομικῶν 
μεγεθῶν. Νά ποῦμε ὄχι στήν ἐθνική μειο-
νεξία καί ἠττοπάθεια», κατέληξε. Πλῆθος 
κόσμου, ἐκπρόσωποι Φορέων καί Συλλό-
γων μετεῖχαν στήν ἐκδήλωση. 

Ἐθνική Ἑορτή
Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 
ἑορτάστηκε στήν Μητροπολιτική μας 
Περιφέρεια  μέ Θεῖες Λειτουργίες, Δο-

ξολογίες καί Ἐπιμνημόσυνες Δεήσεις. Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος προεξῆρχε 
τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Δοξολο-
γίας στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καί ἐν συνέχειᾳ 
τῆς ἐπιμνημόσυνης Δέησης στό Μνημεῖο 
τοῦ Καστελλίου. Παρακολούθησε, ἐπίσης 
καί τήν παρέλαση τῆς μαθητιώσσας νεο-
λαίας, Πολιτιστικῶν κ.ἄ. Συλλόγων, πού 
ἀκολούθησε τῆς ἐπιμνημόσυνης Δέησης. 
Στόν σύντομο χαιρετισμό του κατά τήν 
Δοξολογία ἀναφέρθηκε στήν σημασία τῆς 
μεγάλης διπλῆς ἑορτῆς. «Ἄν θέλομε αὐτός 
ὁ τόπος, αὐτή ἡ κοινωνία, ἡ ζωή μας στό 
σύνολό της νά ξαναβρεῖ τόν λόγο ὕπαρξης 
καί τό χαμένο νόημά της, χρειάζεται νά 
βρίσκομε τήν δύναμη νά λέμε τά μεγάλα 
"ὄχι" στούς πάσης φύσεως συμβιβασμούς 
καί ὑποτέλειες τῶν καιρῶν μας καί τά με-
γάλα "ναί" στίς ὑπερβάσεις καί ἡρωϊσμούς 
τῆς καθημερινότητάς μας», σημείωσε. 

Ἑορτή Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε, τό ἑσπέρας τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου, εἰς τήν Λιτάνευση τῶν 
Τιμίων Καρῶν τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεο-
μαρτύρων (Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου 
καί Νικολάου) τῶν ἐν Ρεθύμνῃ μαρτυρησά-
ντων, ἡ μνήμη τῶν ὁποίων ἑορτάζεται τήν 
28η Ὀκτωβρίου. Στήν Ἱερά Λιτάνευση, τῆς 
ὁποίας προηγήθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπε-
ρινός, χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ποι-
μενάρχου κ. Εὐγενίου, ἔλαβε μέρος καί ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκο-
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ρώνου κ. Δαμασκηνός. Οἱ Ἱερεῖς τῆς Μη-
τροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, οἱ 
Ἀρχές τοῦ Ρεθύμνου καί πλῆθος πιστῶν 
μέ τήν συνοδεία τῆς Μουσικῆς Μπάντας 
τοῦ Δήμου Ρεθύμνης καί στρατιωτικοῦ 
ἀγήματος λιτάνευσαν καί συνόδευσαν 
τίς Τίμιες Κάρες τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων 
στήν ὄμορφη πόλη τοῦ Ρεθύμνου. 

Ἀρχιερατικό Τρισάγιο

Τό ἑσπέρας τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας τέλεσε Τρισάγιο ἐπί 
τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου του 
Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου (ὁ ὁποῖος 
εὑρίσκεται στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱε-
ροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου, στήν Κίσαμο), ἐπί τῇ 
συμπληρώσει ἕξι μηνῶν ἀπό τῆς εἰς Κύ-
ριον ἐκδημίας του. Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλε-
ως, μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ μακαριστοῦ 
Ἱεράρχου καί ἄνθρωποι τοῦ τόπου προ-
σευχήθηκαν γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς 
του, ἐκφράζοντας, καί μέ αὐτό τόν τρόπο, 
τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη τους, τόν σεβα-
σμό καί τήν τιμή πρός τό πρόσωπο, τήν 
προσφορά καί τό ἔργο του. 

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
Τήν 2α Νοεμβρίου στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας κατά 
τήν διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε τήν εἰς 
πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. 
Ἰωάννου Κουτσαυτάκη. Ὁ νέος πρεσβύ-

τερος, γόνος λευιτικῆς οἰκογενείας, στόν 
σύντομο χαιρετισμό του ἀναφέρθηκε 
στό μέγα τῆς Ἱερωσύνης ὑπούργημα καί 
εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας ὡς καί τά 
πρόσωπα ἐκεῖνα πού συνήργησαν στήν 
πορεία του πρός τήν Ἱερωσύνη.
Ὁ Ἐπίσκοπός μας, στόν συμβουλευτικό 
του λόγο πρός τόν νεοχειροτονηθέντα, 
ὁμίλησε περί τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν 
πού χρειάζεται νά κοσμοῦν τήν Ἱερατική 
του διακονία, μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν 
ταπεινοφροσύνη, τήν ὑπακοή καί τήν 
εὐλάβεια τῆς ψυχῆς. «Δέν μπορεῖ κανείς 
νά καθοδηγήσει ἄλλους, ἐάν ὁ ἴδιος δέν 
ἔχει χειραγωγηθεῖ ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ 
καί δέν μπορεῖ νά εἶναι διδάσκαλος τῶν 
ἄλλων ἐάν ὁ ἴδιος δέν ἔχει μαθητεύσει στά 
μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ», ση-
μείωσε καί κατέληξε: «Ἡ διακονία σου νά 
διακρίνεται γιά τό ἡρωϊκό, ἀδούλωτο καί 
σθεναρό της φρόνημα. Μήν συμβιβαστεῖς, 
μήν ὑποταχθεῖς, μήν ἐνδώσεις στά σχήμα-
τα καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου ἐτούτου ὁ 
ὁποῖος θέλει τόν Κλῆρο καί τήν Ἐκκλησία 
οὐραγούς καί ὄχι ὁδηγούς». Ἱερεῖς ἀπό τήν 
Μητρόπολή μας ὡς καί ἀπό ἄλλες Μητρο-
πόλεις, πλῆθος οἰκείων καί φίλοι του νέου 
πρεσβυτέρου μετεῖχαν στήν χαρά αὐτή 
τῆς Ἐκκλησίας καί ἀναφώνησαν τό Ἄξιος!

Ὁμιλία γιά Ἐκπαιδευτικούς καί Γονεῖς
Τό ἑσπέρας τῆς 4ης Νοεμβρίου, ἡ Μητρό-
πολή μας σέ συνεργασία μέ τόν Πολιτι-
στικό Σύλλογο Γραμβούσας, διοργάνωσαν 
ἑσπερίδα μέ ὁμιλητή τόν κ. Ἀχιλλέα Προ-
κοπίου, Παιδοψυχίατρο, ὁ ὁποῖος μίλη-
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σε μέ θέμα: «Βοηθώντας τό παιδί μας νά 
πετύχει στό σχολεῖο καί στή ζωή…». Ἡ 
αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Τσα-
τσαρωνάκειου Πολύκεντρου τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, ὅπου ἔγινε ἡ ὁμιλία, ἦταν κα-
τάμεστη ἀπό Ἐκπαιδευτικούς καί Γονεῖς, 
οἱ ὁποῖοι μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί 
προσοχή ἄκουσαν καί συζήτησαν μέ τόν 
σπουδαῖο καί προικισμένο ὁμιλητή τρό-
πους καλύτερης κοινωνίας καί ἐπικοινωνί-
ας μέ τά παιδιά. Ὁ ὁμιλητής, μέ ἀριστοτε-
χνικό τρόπο καί μέ ἁπλά παραδείγματα, 
μίλησε γιά τίς σχέσεις γονέων παιδιῶν, 
ὡς καί τούς τρόπους ὑπέρβασης τῶν δυ-
σκολιῶν. Σημείωσε, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, τήν 
σπουδαιότητα - ἀναγκαιότητα οἱ γονεῖς 
νά εἶναι: α) ἀληθινοί μέ τά παιδιά τους, 
β) σταθεροί καί ὄχι ὑποχωρητικοί καί γ) 
τήν ἔλλειψη νοήματος ζωῆς τῆς σημερινῆς 
πραγματικότητας.

Ἑορτή Ἁγίου Μηνᾶ
Ἡ πόλις τοῦ Ἡρακλείου ἑόρτασε τόν προ-
στάτη της Ἅγιο Μηνᾶ, Μεγαλομάρτυρα 

καί Θαυματουργό. Στό Ἀρχιερατικό συλ-
λείτουργο πού ἔγινε στόν μεγαλοπρεπῆ 
καί ἱστορικό ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν ἕδρα 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἔλαβε μέρος καί ὁ 
Ἐπίσκοπός μας. Τῆς Θείας Λειτουργίας, 
στήν ὁποία  μετεῖχε καί ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. 
Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους 
κ. Πέτρος μέ ἄλλους Ἁγιορεῖτες Πατέρες, 
ἀκολούθησε λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψά-
νου καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στούς 
δρόμους τῆς πόλεως τοῦ Ἡρακλείου. Συ-
γκινητική ἡ συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει τούς δρόμους 
τῆς πόλεως, ἀπ’ ὅπου πέρασε ἡ λιτανεία.

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

H πόλις τῶν Χανίων ἑόρτασε τήν μεγά-
λη Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου καί τήν ἑορτή τοῦ ἱστορικοῦ 
ὁμώνυμου Καθεδρικοῦ της Ναοῦ. Προσκε-
κλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας, μετεῖχε τῆς Πανηγυρικῆς 
Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργού-
ντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἱεραπύτ-
νης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, τοῦ Οἰκείου 
Ἐπισκόπου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Μπουρούντι καί Ρουάντας κ. 
Ἰννοκεντίου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν-
δρείας. Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε 
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ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ 
Εἰκόνος τῆς Παναγίας εἰς τήν πόλη τῶν 
Χανίων. Συγκινητική ἡ συμμετοχή πλήθους 
Χριστιανῶν.

Παγκρήτια Θεολογική Διημερίδα

Ὑπό τόν τίτλο, «1700 χρόνια ἀπό τό Δι-
άταγμα τῶν Μεδιολάνων: Ἡ σημασία 
του στή ἐποχή μας», πραγματοποιήθηκε 
στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημί-
ας Κρήτης, στό Κολυμβάρι Κισάμου, Πα-
γκρήτια Θεολογική Διημερίδα, (22-23 Νοε.) 
συνδιογρανούμενη ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης καί τοῦ Παγκρητίου 
Συνδέσμου Θεολόγων καί ὑπό τήν αἰγίδα 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Στήν Διημερίδα, 
στήν ὁποία μετεῖχαν θεολόγοι ἀπ’ ὅλη τήν 
Μεγαλόνησο, ἀξιόλογοι ὁμιλητές ὅπως οἱ: 
Δρ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Πρόεδρος 
τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Δρ. 
Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Θεολόγος-Κοι-
νωνιολόγος, Δρ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, 
Σύμβουλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Δρ. Παναγιώτης Ἀση-
μακόπουλος, Θεολόγος-Ἐκπαιδευτικός, 
κ. Γεώργιος Στριλιγκᾶς, Σχολ. Σύμβουλος 
Θεολόγων Κρήτης καί Πρόεδρος τοῦ Πα-
γκρήτιου Συνδέσμου, ὡς ἐπίσης καί ὁ Δρ. 
Γεώργιος Καλαντζῆς, Γενικός Γραμματέας 
Θρησκευμάτων Υ.ΠΑΙ.Θ., ἀνέπτυξαν, μέ 
τρόπο ἀριστοτεχνικό, τίς εἰσηγήσεις τους 
μέ ἀναφορά στήν ἔννοια τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας στήν Ἑλλάδα τοῦ σήμε-
ρα, στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς 
ἐπίσης καί εἰς τήν σχέση θρησκείας, πο-

λιτικῆς καί κοινωνίας, τίς κατευθυντήριες 
γραμμές τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τήν 
προαγωγή καί προστασία τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας καί τῶν θρησκευτικῶν 
πεποιθήσεων, τόν τρόπο διδασκαλίας 
ὡς ζήτημα ἐλευθερίας στά θρησκευτικά, 
κ.λ.π. Τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησε 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. 
Κύριλλος. Ὁ Παναγιώτατος στό μήνυμά 
Του σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ ὑπογρα-
φή τοῦ διατάγματος ἀνεξιθρησκείας ἐν 
Μεδιολάνοις ὑπῆρξε πράξις πρωτοπο-
ριακή διά τήν ἐποχήν αὐτῆς, κατά τήν 
ὁποίαν ἦτο ἀκόμη ἄγνωστος ἡ ἔννοια τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ ἀναγνώρισις 
εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν πολιτῶν τοῦ δικαιώ-
ματος τῆς ἐλευθέρας ἐπιλογῆς θρησκείας 
καί ἀκωλύτου ἀσκήσεως τῶν λατρευτικῶν 
αὐτῆς καθηκόντων διήνοιξεν ἤδη πρό δε-
καεπτά ὅλων ἐκατονταετιῶν τόν δρόμον 
διά τάς νομοθετικάς ρυθμίσεις τῶν συγ-
χρόνων συνταγμάτων καί μαρτυρεῖ περί 
τῆς εὐεργετικῆς ἐπιδράσεως τοῦ χριστια-
νικοῦ πνεύματος εἰς τόν κοινωνικο-πολι-
τικόν βίον καί τόν πολιτισμόν, καθότι ὁ 
ἐμπνευστής τοῦ διατάγματος, ὁ Μέγας τῷ 
ὄντι Κωνσταντῖνος, ἐπηρεάζετο ἤδη πρό 
τῆς ἐπισήμου προσχωρήσεώς του εἰς τήν 
χριστιανικήν πίστιν ὑπό τῶν διδαγμάτων 
αὐτῆς». Τό ἑσπέρας τῆς πρώτης ἡμέρας 
τοῦ Συνεδρίου καί μετά τό δεῖπνο, στό 
φουαγιέ τῆς Ἀκαδημίας, ἡ Βυζαντινή καί 
Παραδοσιακή Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς 
Μητροπόλεώς μας τραγούδησε Μικρα-
σιάτικα τραγούδια. Στήν Παγκρήτια αὐτή 
Θεολογική Διημερίδα μετεῖχαν ἀρκετοί ἐκ 
τῶν Ἀρχιερέων τῆς Μεγαλονήσου.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀμφιλοχίου
Ἡ ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀμφι-
λοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, κατά τήν 
ὁποία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος ἄγει τά ὀνομαστήριά του ἑορτάστηκε 
στήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια σε-
μνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, καθώς ὁ Ἐπί-
σκοπός μας, σεβόμενος τίς δυσκολίες τῶν 



168 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 45, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 Τεῦχος 45, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  169 

ἀνθρώπων τοῦ τόπου καί τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς προτίμησε ἀντί ἑορταστικῶν καί 
πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων νά στηριχθοῦν 
οἱ δράσεις τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
τῆς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο καλεῖται 
νά ἀντιμετωπίσει ὁλοένα αὐξανόμενες 
ἀνάγκες ἐμπερίστατων καί πολύπαθων 
συνανθρώπων μας.
Στόν Ἑσπερινό της ἑορτῆς χοροστάτη-
σε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου 
κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος τίς ἡμέρες αὐτές 
ἐκπροσωπεῖ τήν Α.Θ.Π., τόν Οἰκουμενικό 
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, στήν 
Παγκρήτια Θεολογική Διημερίδα, πού 
πραγματοποιεῖται στήν Ὀρθόδοξο Ἀκα-
δημία Κρήτης, ἐνῶ στή Θεία Λειτουργία 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ. Εἰρηναῖος. Τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί 
στήν Θεία Λειτουργία, πού τελέστηκαν 
στήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς, με-
τεῖχαν συμπροσευχόμενοι Ἀρχιερεῖς τῆς 
Μεγαλονήσου, ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱ. 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της, Πρωτοσύγκελλοι, Ἡγούμενοι Μονῶν 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἱερεῖς τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις, 
ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, 
Φορέων, Συλλόγων καί πλῆθος λαοῦ τῶν 
Ἐπαρχιῶν μας, οἱ ὁποῖοι εὐχήθηκαν στόν 
ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπό μας. Ὁ Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους γιά 
τήν ἀγάπη τους καί ἔμπρακτη στήριξή 
τους στό ἔργο διακονίας καί φιλανθρωπί-
ας τῆς Ἐκκλησίας, ζήτησε τήν προσευχή 
τους ὡς τό πιό πολύτιμο «δῶρο», ὅπως 
σημείωσε, πού μπορεῖ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά 

προσφέρει στόν Ἐπίσκοπό του.

Βραδιά Εὐχῶν καί εὐχαριστιῶν

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ 
Ἐπισκόπου μας καί τῆς συμπληρώσεως 
ὀκτώ ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς του εἰς Ἐπί-
σκοπον τῆς ἱστορικῆς μας Μητροπόλεως, 
οἱ ἐθελοντές καί τά παιδιά τῶν Νεανικῶν 
Συνάξεων τῆς Μητροπόλεώς μας «ἡ Συ-
ντροφιά τῆς Χαρᾶς» ἔλαβαν τήν πρω-
τοβουλία διοργάνωσης βραδιᾶς «εὐχῶν 
καί εὐχαριστιῶν», ὅπως τήν ὀνόμασαν, ἡ 
ὁποία πραγματοποιήθηκε τό ἑσπέρας τῆς 
ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἐπισκόπου μας, 
Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στήν αἴθουσα 
πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Τσατσαρωνάκει-
ου Πολύκεντρου.
Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση 
φωτογραφικῶν στιγμιοτύπων ἀπό τήν 
ἑπτάχρονη λειτουργία τῆς «Συντροφιᾶς 
τῆς Χαρᾶς», (ἐκδηλώσεις, δράσεις, κ.ἄ.), 
εὐχαριστίες ἀπό τά παιδιά πρός τόν Ἐπί-
σκοπο, πού μέ τόν δικό τους μοναδικό καί 
θαυμαστό τρόπο ἐκφράζουν, ὡς ἐπίσης 
καί μουσικό πρόγραμμα ὀργανωμένο ἀπό 
τήν Ἔντεχνη Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ 
ὑπεύθυνου χοράρχη κ. Γεωργίου Δημόπου-
λου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας, ἰδιαίτερα συγκινη-
μένος ἀπό τήν ἔκπληξη αὐτή, ἐξέφρασε 
τίς εὐχαριστίες του πρός τά παιδιά τῆς 
«Συντροφιᾶς τῆς Χαρᾶς» ὡς ἐπίσης καί 
τούς ἐθελοντές καί ἐθελόντριες (ἐκπαιδευ-
τικούς, κ.ἄ.), οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τήν προ-
σπάθεια αὐτή, καθώς, ὅπως σημείωσε, 
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«ἐάν κάτι καλό γίνεται στήν Μητρόπολή 
μας, αὐτό εἶναι ἔργο Θεοῦ καί ὅλων ἐσᾶς, 
πού μέ τήν κατάθεση τῆς ψυχῆς σας, στη-
ρίζετε τίς δράσεις καί τίς ταπεινές προ-
σπάθειες τῆς Μητροπόλεως».

Ἑορτή Ἁγίου Στυλιανοῦ

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ Πα-
φλαγόνος, ἑορτάζει καί τό ὁμώνυμο πα-
ρεκκλήσιο τό ὁποῖο εὑρίσκεται ἐντός τοῦ 
«Φαλδάμειου Οἰκήματος» τῆς Μητροπό-
λεώς μας. Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
ἐνῶ κατά τήν Θεία Λειτουργία τελέστηκε 
Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς 
τοῦ μακαριστοῦ Στυλιανοῦ Φαλδαμῆ, 
μεγάλου εὐεργέτου καί δωρητοῦ τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, στήν μνήμη τοῦ ὁποίου ἡ 
ἐκλεκτή σύζυγός του κ. Παναγιώτα Φαλ-
δαμῆ, ἀνήγειρε τό «Φαλδάμειο Οἴκημα».
Ἀμέσως μετά τόν Ἑσπερινό στήν αἴθου-
σα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Φαλδάμειου 
ἀκολούθησε ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στόν 
μακαριστό Στυλιανό Φαλδαμῆ. Τήν ἐκδή-
λωση ὀργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας, σέ συ-
νεργασία μέ τόν Σύλλογο Ἰνναχωριανῶν 
Ἀττικῆς καί μέ τήν εὐγενῆ συμμετοχή τοῦ 
Φιλολογικοῦ Συλλόγου Κισάμου καί τοῦ 
Συλλόγου Κυριῶν καί Δεσποινίδων Κισά-
μου. Ἡ Πρόεδρος τοῦ Γυναικείου Συλλόγου 
Κισάμου κ. Ἀνθούλα Νταγκουνάκη-Χαρ-
τζουλάκη ὁμίλησε γιά τήν ζωή, τό ἔργο καί 
τήν πορεία τοῦ τιμωμένου.
Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Πρόεδρος τοῦ 
Συλλόγου Ἰνναχωριανῶν κ. Γρηγόριος Βαϊ-

δομαρκάκης, ἡ Πρόεδρος τοῦ Φιλολογικοῦ 
Συλλόγου ἐκπαιδευτικός κ. Εἰρήνη Ξηρου-
χάκη-Καλάθια, ὡς ἐπίσης καί ὁ Ἐπίσκοπός 
μας, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν βαθιά εὐγνω-
μοσύνη τῆς Μητροπόλεώς μας τόσο πρός 
τό πρόσωπο τοῦ τιμωμένου, ὅσο καί πρός 
τό πρόσωπο τῆς ἐκλεκτῆς συζύγου του κ. 
Παναγιώτας Φαλδαμῆ γιά τήν οὐσιαστική 
στήριξη καί ἀρωγή των στό ταπεινό ἔργο 
καί διακονία τῆς Μητροπόλεως.
Τόσο τό Φαλδάμειο Οἴκημα, ὅσο καί ἡ 
πλήρως ἀνακαινισμένη πτέρυγα ἀνοοϊκῶν 
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, ὡς ἐπίσης 
καί ἕνα μικρό λεωφορεῖο γιά νά μετακι-
νοῦνται οἱ τρόφιμοι τοῦ Ἀννουσάκειου, 
εἶναι μερικοί ἀπό τούς πολλούς καρπούς 
ἀγάπης τοῦ εὐλογημένου ζεύγους Φαλ-
δαμῆ πρός τήν Μητρόπολή μας. Ἡ κ. Φαλ-
δαμῆ, ἰδιαίτερα συγκινημένη, ἀναφέρθηκε 
στήν κοινή πορεία μέ τόν τιμώμενο σύζυγό 
της, ὡς καί στά ἔργα ἐυποιίας καί ἀγάπης 
πού ἔχουν προσφέρει, τά ὁποῖα φτάνουν 
ἕως τήν Ἀφρικανική Ἤπειρο.

Προσφορά ἀγάπης ἀπό τήν 
Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-Θεραπευτήριο 
τῆς Μητροπόλεώς μας δέχθηκε, γιά ἄλλη 
μία φορά, τήν εὐεργετική προσφορά ἀγά-
πης τῆς Ἱερᾶς καί σεβασμίας Μεγίστης 
Μονῆς Βατοπαιδίου. Ἡ Ἱερά Μονή Βατο-
παιδίου, μέ τή νέα αὐτή προσφορά ἀγά-
πης της ἔχει διαθέσει περισσότερους ἀπό 
τρεῖς τόνους πουλερικῶν στό Ἀννουσάκειο 
Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεως γιά τήν κάλυψη 
τῶν ὁλοένα αὐξανόμενων ἀναγκῶν ἐμπε-
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ρίστατων καί πολύπαθων συνανθρώπων 
μας. Τά πουλερικά αὐτά ἤδη διατίθενται 
ὄχι μόνον στά συσσίτια τῆς Μητροπόλε-
ως, πού ὑπερβαίνουν τίς 1500 μερίδες φα-
γητοῦ ἑβδομαδιαίως, ἀλλά καί στά δέματα 
μέ τρόφιμα καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης πού 
καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ χρόνου λαμβά-
νουν περί τίς 350 οἰκογένειες καί μεμονω-
μένα ἄτομα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τά 
ὁποῖα μέσῳ τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν 
καί τῶν δύο Προγραμμάτων «Κατ’ Οἶκον 
Βοήθειας», πού τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα 
λειτουργεῖ, ἔχουν καταγραφεῖ καί ὑπο-
στηρίζονται ἀπό τό Ἵδρυμα. Ὁ Ἐπίσκο-
πός μας ἐξέφρασε τίς πολλές καί ἐγκάρ-
διες εὐχαριστίες του πρός τόν Πανοσιο-
λογιώτατο Καθηγούμενο κ. Ἐφραίμ καί τήν 
Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδί-
ου γιά τήν οὐσιαστική αὐτή στήριξη καί 
προσφορά.

Ἔναρξη Λειτουργίας Σχολῆς Τμήματος 
Σαμαρειτῶν & Διασωστῶν 

Στούς χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πο-
λυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας φιλοξε-
νεῖται ἄλλη μία δράση, οὐσιαστική γιά τόν 
τόπο. Ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Τμήματος 
Σαμαρειτῶν & Διασωστῶν. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος εἶναι 
καί Πρόεδρος τοῦ Τμήματος τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Κισάμου, δήλωσε 
μετά τόν Ἁγιασμό πού ἔγινε μέ τήν ἔναρ-
ξη τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς: «…στούς 
δύσκολους καί χαλεπούς καιρούς μας 
εἶναι ἐλπιδοφόρο τό γεγονός τῆς διάθεσης 
ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας, καί μάλιστα 

νέων, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη 
νά προσφέρουν στόν συνάνθρωπό τους». 
Τά μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη ἀπό-
γευμα ἀπό εἰδικά ἐκπαιδευμένα στελέχη 
τοῦ Ε.Ε.Σ., Τμήματος Χανίων. 

Μνήμη ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου Δημητρίου 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατί-
ου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε σέ ἐκδήλω-
ση μνήμης καί σεβασμοῦ πρός τόν μακα-
ριστό Οἰκουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο 
(1914-1991), τήν ὁποία ὀργάνωσε ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, 
ἐξ ἀφορμῆς τῆς παρουσιάσεως τοῦ πρό 
ἔτους κυκλοφορήσαντος ἔργου τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτω-
νος, μέ τίτλο: «Ἡ ἱερά Πορεία ἀγάπης, 
εἰρήνης καί ἑνότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου Δημητρίου». Ἡ ἐκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 7 Δεκεμ-
βρίου στό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, 
στά Μελισσιάτικα τῆς Ἱ.Μ. Δημητριάδος.
Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ ἐναρκτήριο χαιρε-
τισμό τοῦ φιλοξενοῦντος Σεβ. Μητροπολί-
του Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου. 
Ἀκολούθησε χαιρετισμός τοῦ ἐκπροσώ-
που τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Σεβ. Μητροπο-
λίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί ἐν συ-
νέχειᾳ οἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις: «Ὁ Πατριάρχης 
Δημήτριος ἐν μνήμῃ», Σεβ. Μητροπολίτης 
Σεβαστείας κ. Δημήτριος, «Πατριάρχης 
Δημήτριος: Ἡ χάρις τῆς ταπεινώσεως», 
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Παν/τος Ἀρχιμ. Βασίλειος Ἰβηρίτης, Προη-
γούμενος Ἱ.Μ.Ἰβήρων, καί «Πατριάρχης Δη-
μήτριος: Ὁ "τρόπος" τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἡγεσίας», Ἐλλογ. Καθηγητής Φιλοσοφί-
ας κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς. Τῶν εἰσηγήσε-
ων ἀκολούθησε προβολή ταινίας μέ τούς 
κυριότερους σταθμούς τῆς Πατριαρχίας 
τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
Δημητρίου καί καταληκτική ὁμιλία ὑπό 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. 
Μελίτωνος, μέ θέμα: «Ὁ Πατριάρχης Δημή-
τριος: Ἡ Εἰκόνα τοῦ Ποιμένος τῆς ἀγάπης, 
τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητος». Ὅλοι οἱ ὁμι-
λητές ἀναφέρθηκαν μέ λόγους σεβασμοῦ, 
τιμῆς καί ἀγάπης στό πρόσωπο, τήν δια-
κονία καί Πατριαρχία τοῦ τιμώμενου μα-
καριστοῦ Πρωθιεράρχου, καταθέτοντας 
καί προσωπικές ἐμπειρίες, βιώματα ἀπό 
τήν συναναστροφή τους μαζί Του.
Ἀρχιερεῖς ἐκ τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης καί 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετεῖχαν στήν 
ἐκδήλωση, μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν καί 
πλήθους κόσμου. Τήν ἑπομένη τῆς ἐκδηλώ-
σεως, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στόν μεγα-
λοπρεπῆ Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως Σωτῆρος 
Βόλου τελέστηκε Πολυαρχιερατική Θεία 
Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί 
Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς 
τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κυροῦ Δημητρίου, μέ τήν συμμετοχή 
ἐκπροσώπων Φορέων καί μεγάλου ἀριθ-
μοῦ πιστῶν.

Ἑορτή Ἁγίου Σπυρίδωνος 
Τόν προστάτη καί πάτρωνά της Ἅγιο 
Σπυρίδωνα Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος τόν 
Θαυματουργό ἑόρτασε ἡ Κίσαμος. Στόν 
ὁμώνυμο ἱστορικό Ἱερό Καθεδρικό Ναό 
τῆς πόλεως τῆς Κισάμου ἑορτάστηκε, σε-
μνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, ἡ ἱερά μνήμη 
τοῦ ἀγαπημένου Ἁγίου Σπυρίδωνος. Στό 
Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁμίλησε, μέ 
λόγο μεστό, θεολογικό καί ἐπίκαιρο, ὁ Πα-
νοσ. Ἀρχιμ. κ. Εἰρηναῖος Βερυκάκης, Καθη-
γούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Γου-

βερνέτου, μέ θέμα: «Ἀπό τήν Θέωση στήν 
ἀπο-θέωση τῆς ζωῆς. Μηνύματα ἀπό τό 
ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος».
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλ-
λειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη-
νοῦ καί τοῦ Ἐπισκόπου μας. Τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἀκολούθησε λιτάνευσις τοῦ 
Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγί-
ου Σπυρίδωνος. Συγκινητική ἡ συμμετοχή 
πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρά τίς δύ-
σκολες καιρικές συνθῆκες μετεῖχαν τόσο 
στίς ἑσπερινές Ἀκολουθίες (Ἑσπερινός, 
Ἱερά Παράκλησις, Ἱερά Ἀγρυπνία), ὅσο 
καί εἰς τήν Θεία Λειτουργία καί τήν Λι-
τάνευση. Παρόντες, ἐπίσης, ἐκπρόσωποι 
τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Φορέων καί 
Συλλόγων.

Χριστουγεννιάτικες Ἐκδηλώσεις 
γιά τήν Ἐνίσχυση τῶν Κοινωνικῶν 

Φροντιστηρίων 
Ἡ Μητρόπολίς μας στά πλαίσια τῶν δρά-
σεών της καί μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν 



172 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 45, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 Τεῦχος 45, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  173 

τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου διοργάνωσε ἀπό 
14 ἕως 16 Δεκεμβρίου, τριήμερο ἑορτα-
στικῶν ἐκδηλώσεων, μέ στόχο τήν κάλυψη 
ἀναγκῶν καί τήν ἐνίσχυση τῶν Κοινωνικῶν 
Φροντιστηρίων πού λειτουργεῖ στό «Τσα-
τσαρωνάκειο» Πολύκεντρό της, στό ὁποῖο 
φοιτοῦν περί τούς 180 μαθητές Γυμνασίων 
καί Λυκείων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καί δι-
δάσκουν 15 ἐθελοντές ἐκπαιδευτικοί δια-
φόρων εἰδικοτήτων. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές 
περιελάμβαναν βραδιά μέ τό καράβι τῶν 
εὐχῶν νά ρίχνει ἄγκυρα μελωδικά, ὅπου ἡ 
Βυζαντινή καί παραδοσιακή χορωδία τοῦ 
Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως ἔψαλε ἐπίκαι-
ρους Ὕμνους καί τραγούδησε Κάλαντα μέ 
τήν συνοδεία ὀρχήστρας. Στήν ἴδια ἐκδή-
λωση μπάντα χάλκινων ὀργάνων στό φου-
αγιέ τοῦ Πολυκέντρου ἔπαιζε ἐπίκαιρες 
μελωδίες.  Ἐπίσης παρουσιάστηκε θεα-
τρική παράσταση ἀπό τήν νεανική ὁμάδα 
τῆς Μητροπόλεώς μας «ἡ Συντροφιά τῆς 
Χαρᾶς», μέ τίτλο «Τό ρόδο τῶν Χριστου-
γέννων» καί ταξιδιάρικες μελωδίες ἀπό τίς 
Σχολές τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως. Πα-
ράλληλα τίς ἡμέρες αὐτές, στό φουαγιέ 
τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολύκεντρου λει-
τούργησε καί Χριστουγεννιάτικο Bazzar μέ 
πολλές ἐπιλογές καί ὄμορφες προτάσεις 
γιά δῶρα.

Ἐκδήλωση Ὠδείου 
Τό Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας πραγμα-
τοποίησε τήν Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλω-
σή του, τό ἑσπέρας τῆς 16ης Δεκεμβρίου 
στούς χώρους τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πο-
λύκεντρου τῆς Μητροπόλεως. Ἡ ἐκδήλω-

ση περιελάμβανε παρουσίαση μουσικῶν 
συνόλων τῶν Σχολῶν: Λαούτου, Βιολιοῦ, 
Ἁρμονίου, Πιάνου καί Κλασικῆς Κιθάρας. 
Συμμετεῖχαν ἐπίσης καί μικροί μαθητές 
τῆς Μουσικῆς Προπαιδείας. Ἡ ἐκδήλωση 
ἔκλεισε μέ τά Κρητικά Κάλαντα πού τρα-
γούδησαν μαθητές τοῦ Ὠδείου καί μέ τίς 
εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Ἀμφιλοχίου γιά τίς ἐπερχόμενες 
ἡμέρες τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας καί 
τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Κάλαντα στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας
Ἀπό νωρίς τό πρωΐ, τήν παραμονή τῶν 
Χριστουγέννων, οἱ χῶροι τοῦ «Φαλδάμει-
ου» Οἰκήματος τῆς Μητροπόλεως, ὅπου 
στεγάζονται καί τά Γραφεῖα Διοικήσεώς 
της, γέμισαν ἀπό μελωδικές φωνές μικρῶν 
καί μεγάλων πού, μέ τόν δικό τους τρόπο, 
ἀνήγγειλαν τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου 
Χριστοῦ. Ἡ Μουσική Μπάντα τῆς Μη-
τροπόλεως καί τοῦ Δήμου, Παραδοσιακοί 
Σύλλογοι, Ὁμάδες παιδιῶν, μαθητές Γυ-
μνασίων & Λυκείων ἔψαλλαν τά Κάλαντα 
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στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος μέ 
χαρά δέχθηκε τίς εὐχές ὅλων, ἀντευχόμε-
νος κάθε εὐλογία παρά τοῦ Τεχθέντος Χρι-
στοῦ, προσφέροντας μαζί μέ τά παραδο-
σιακά κεράσματα τῶν ἡμερῶν καί τό Ἡμε-
ρολόγιο τῆς Μητροπόλεως, τό ὁποῖο εἶναι 
ἀφιερωμένο στόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη & 
προκάτοχό του κυρό Εἰρηναῖο. 

Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία 
Στό ἁγιοβάδιστο σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Ἰω-
άννη τοῦ Ἐρημίτου, στήν Μαραθοκεφά-
λα Κισάμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία 
τῶν Χριστουγέννων, τό βράδυ τῆς πα-
ραμονῆς. Ἡ βιωματική συμμετοχή  στήν 
Χριστουγεννιάτικη Νυκτερινή αὐτή Θεία 
Λειτουργία, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀναπα-
ράσταση τῆς φάτνης ὅπου γεννήθηκε ὁ 
Χριστός, μέ πρόβατα, βοσκούς, φωτιές, 
σήμαντρα καί τό ἀστέρι νά λάμπει στήν 
κορυφή τοῦ σπηλαίου, μετέφεραν νοητά 
τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού μετεῖχε, τό 
ὁποῖο παρά τό ψύχος περνοῦσε τίς τρεῖς 
χιλιάδες, νοητά  στήν Βηθλεέμ. Ἑκατοντά-
δες ἦταν ἐκεῖνοι πού μετεῖχαν τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας. Μετά τήν ἀνάγνωση τῆς Χρι-

στουγενιάτικης Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐχήθη-
κε ἡ πορεία τῆς ζωῆς μας σ΄ αὐτό τόν κό-
σμο νά μᾶς ὁδηγήσει στήν Βηθλεέμ τῆς σω-
τηρίας μας, μνημονεύοντας τόσο τόν ἀοί-
διμο προκάτοχό του Μητροπολίτη κυρό 
Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος ἐμπνεύστηκε καί καθι-
έρωσε τίς Χριστουγεννιάτικες Νυκτερινές 
Θεῖες Λειτουργίες στό σπήλαιο αὐτό, ὅσο 
καί τόν ἐπίσης μακαριστό Ἐφημέριο τῆς 
Ἐνορίας Σπηλιᾶς π. Εὐάγγελο Σφακιανά-
κη, ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τήν ζωή 
του στόν ἐξωραϊσμό καί δημιουργία τοῦ 
Ἱεροῦ προσκυνήματος τῆς Μαραθοκεφά-
λας.

Κυκλοφόρησε καί φέτος τό  Ἡμερολόγιο-Ἑορτολόγιο τοῦ 2014 τῆς 
Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο εἰς τόν ἀοίδιμο Μητροπολί-
τη Κισάμου & Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο. Τό Ἡμερολόγιο, ἐκτός τῶν ἄλλων, 
περιλαμβάνει σπάνια κείμενα τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου ὡς καί φωτογρα-
φικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ζωή του. 

Διατίθεται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Τηλ. 28220 22018, ἐσωτ. 5, ὑπεύθυνος κ. Ἐμμ. Μποτωνάκης.

Τό Ἡμερολόγιο - Ἑορτολόγιο ἔτους 2014 
τῆς Μητροπόλεώς μας
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Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Μονῆς Σελίνου  ...... 100€
Νικόλαος Ρεβελάκης, εἰς μνήμην γαμπροῦ 
του Μαρίνου Βασιλικάκη  ...........................10€
Αἰδεσ. Νικόλαος Ἠλιάκης, εἰς μνήμην Μιχαήλ 
Μπαριωτάκη  .................................................20€
Ἐνορία Ροδοβανίου  .................................. 100€
Ἐνορία Κουντούρας  ................................. 200€
Ἀνώνυμος,  ...................................1 δοχεῖο λάδι
Aἰδσεσ. Νικόλαος Πατσουράκης  ........... 100€
Αἰδεσ. Νικόλαος Παπουδάκης  ................ 200€
Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός, Τμῆμα Κισά-
μου  .............................................................. 250€
Γεώργιος Σταυρουλάκης, εἰς μνήμην Μαρίας 
Σταυρουλάκη  ............................................. 300€
Ἀργυρώ Κοτσιφάκη, εἰς μνήμην Περικλέους, 
Ἐρωφίλης, Εὐαγγέλου καί Δημητρίου Μπα-
χουντάκη  .......................................................30€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Ἁγ. Πατέρων Ἀζωγυρέ 
Σελίνου ....................................................... 150€
Διαμάντα Βαρουχάκη ............................... 500€
Παπίλας Ἐλευθέριος  ............................. 2.000€
Ἑταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ .......................... 1.500€
Ἄννα Τσιρογιάννη, εἰς μνήμην τοῦ μακαρι-
στοῦ Μητροπ. Εἰρηναίου Γαλανάκη  ....... 500€
Μαρία Ξενικάκη, εἰς μνήμην τοῦ πατρός της 
Ἐμμανουήλ Ξενικάκη και τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Εἰρηναίου Γαλανάκη  ...... 100€
Νικόλαος Ρεβελάκης, εἰς μνήμην γαμπροῦ 
του Μαρίνου Βασιλικάκη  ...........................20€
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην γονέων, ἀδελφῶν και 
συγγενῶν του  ............................................ 100€
Οἰκογ. Νικολάου Παπαδοπεράκη, εἰς μνήμην 
μητρός των Φωτεινῆς Τσιανέλη  ............. 150€
Ἐνορία Καληδωνίας  ................................. 300€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................50€
Ἀνώνυμος  .................................................. 200€
Περσεφόνη Κουκιάκη  .................................50€
Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Πύργου Κισάμου  . 100€
Εὐάγγελος & Ἰωάννα Μαρεντάκη  ......... 100€
Δημήτριος Τσαλαπάκης  ........................... 100€
Στάθης Ψαρῆς  ............................................ 100€

Γεώργιος Τερεζάκης  .....................................50€
Μαρία Τερεζάκη  ...........................................50€
Ἀνώνυμος ................................................ 2.000€
Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Ἁγ. Ἀντω-
νίου Καμάρας Κισάμου  ............................ 100€
Ἀνώνυμος  .....................................................50€
Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Νοχιῶν  ..  
.........................................................................50€
Ἀρχιμανδρίτης Τίτος Σφακιωτάκης  ....... 100€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ............................... 150€
Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Παλαιο-
χώρας  ......................................................... 150€
Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Κολυμβα-
ρίου  ............................................................. 100€
Ἀνώνυμος  .....................................................50€
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς  ................. 150€
Εὐτυχία Σημαντηράκη  ............................. 100€
Aἰδεσ. Νικόλαος Καπῆς, εἰς μνήμην γονέων 
καί ἀδελφῶν του  ....................................... 100€
Ἀνώνυμος  .................................................. 300€
Νικόλαος Ρεβελάκης  ...................................10€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  .............................. 100€
Ἐμμανουήλ Σκουνάκης, εἰς μνήμην γονέων 
του καί ἀδελφοῦ του Ἰωάννου  ...................50€
Ἐλευθέριος Πατεράκης, εἰς μνήμην μητρός 
του Μαρίας  ...................................................70€
Ἰωάννα Παπουτσάκη  ...................................60€
Χρῆστος Διγενάκης  .................................. 300€
Oἰκογ. Ἠλία Κακαουνάκη, εἰς μνήμην του  ....  
...................................................................... 150€
Ἰωάννα Κομπογεννητάκη  ...........................50€
Διονύσιος καί Χρυσούλα Φουντουλάκη, εἰς 
μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν των  .......... 100€
Μουσική ὁμάδα «Νοστωδία»  ................. 500€
Παρθενόπη Καμπουράκη  ........................ 100€
Αἰκατερίνη Ρουμπεδάκη  .............................50€
Ἀρχόντισσα Πατσουράκη  ...........................60€
Δήμητρα Ἀποστολάκη  ................................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)




