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ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ 

ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

* * *
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλῆ καὶ εὐλογημέ-

να,
 Διὰ τῆς θεοπνεύστου ρήσεως τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ 

Κυρίου καὶ τῶν κριμάτων αὐτῆς, εἰσάγει καὶ ἐφέτος πά-
ντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς εἰς τὸ «μυστήριον» τῆς 
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρκοστῆς ὁ ἱερὸς Ψαλμῳδὸς 
ἀναφωνῶν: «Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα 
πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις» (Ψαλμ. 102, 6). Διότι ὁ Κύριος 
«ἐμπιπλᾷ ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν μας καὶ ἀνακαινίζει 
ὡς ἀετοῦ τὴν νεότητά μας» (πρβλ. ὅ. π. 5).

Ὡς γνωστόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἕκαστος 
ἄνθρωπος, πλασθεὶς κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ, 
ἀποτελεῖ ναὸν Κυρίου. Πολὺ δὲ περισσότερον ὅσοι εἰς 
Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν καὶ ἐχρίσθημεν διὰ τοῦ Ἁγίου Μύ-
ρου καὶ ἐνεκεντρίσθημεν εἰς τὴν καλλιέλαιον τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, εἴμεθα ναοὶ τοῦ ἐν ἡμῖν οἰκοῦντος 
Ἁγίου Πνεύματος, ἀκόμη καὶ ἐὰν διὰ ποικίλων ἁμαρτιῶν, 
ἑκουσίων ἢ ἀκουσίων, ἀπομακρυνώμεθα ἀπὸ τοῦ Κυρίου: 
«εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει» (Β΄ Τιμ. β΄, 13).

Διὰ τοῦ ρύπου ὅμως τῆς ἁμαρτίας κωλύεται ἡ Χάρις 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ ἐνεργῇ ἐν ἡμῖν, ἐφ᾿ ᾧ καὶ ἡ Ἁγία 
ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὥρισε τὴν ἀρχομένην περίο-
δον τῶν νηστειῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
ἵνα κατ᾿ αὐτὴν καθάρωμεν ἑαυτοὺς διὰ τῆς μετανοίας καὶ 
γενώμεθα ἄξιοι νὰ ὑποδεχθῶμεν τὰ ζωοποιὰ Πάθη καὶ 
τὴν ἐκ νεκρῶν λαμπροφόρον Ἔγερσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Δεῦρο τάλαινα ψυχή, σὺν τῇ σαρκί σου 
τῷ πάντων Κτίστῃ, ἐξομολογοῦ∙ καὶ ἀπόσχου λοιπόν, τῆς 
πρὶν ἀλογίας, καὶ προσάγαγε Θεῷ, ἐν μετανοίᾳ δάκρυα», 
καλεῖ πάντας τοὺς πιστοὺς ὁ ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Κανό-
νος Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης (τροπάριον α΄ᾠδῆς).

ΛΟΓΟΣ  ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙ Τῌ  ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Ἡ Ἐκκλησία, μεριμνῶσα διὰ 
τὴν σωτηρίαν καὶ πνευματικὴν τε-
λείωσίν μας, ἀνοίγει εἰς πάντα τὰ 
μέλη αὐτῆς τὸν παρόντα καιρὸν 
τῆς μετανοίας, προτρέπουσα συγ-
χρόνως αὐτὰ νὰ πολεμήσουν τὸν 
φιλόϋλον καὶ φιλοκτήμονα βίον, ὁ 
ὁποῖος ὡς «βαρὺς κλοιός» κρατεῖ 
τὴν ψυχὴν χοϊκὴν καὶ συρομένην 
ἐπὶ γῆς, μὴ δυναμένην νὰ ἀνοίξῃ 
τὰς πτέρυγας αὐτῆς πρὸς τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ.

Τοιουτοτρόπως, διὰ τῆς με-
τανοίας καὶ τῶν καθαρτικῶν δα-
κρύων,  ἐνδυόμεθα καὶ πάλιν τὸ 
πρωτόκτιστον κάλλος καὶ τὴν 
θεοΰφαντον στολήν, τὴν ὁποίαν 
ἀπωλέσαμεν μετὰ τὴν πτῶσιν, πε-
ριβληθέντες «τὸν στολισμὸν τῆς 
αἰσχύνης, καθάπερ φύλλα συκῆς».

Ἀποτελεῖ, ταυτοχρόνως, ἡ νη-
στεία καὶ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ βρωμάτων 
καὶ ἀπὸ «διαλογισμῶν ματαίων 
καὶ ἐνθυμήσεων πονηρῶν» ἀφε-
τηρίαν διὰ τὴν ὀρθήν, μεμετρημέ-
νην καὶ σώφρονα διαχείρισιν τῶν 
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ὑλικῶν ἀγαθῶν, μὲ προοπτικὴν τὴν κοινὴν 
ὠφέλειαν, οὕτως ὥστε νὰ ἐκμηδενίζωνται αἱ 
ἀρνητικαὶ καὶ διὰ τὸ κοινωνικὸν καὶ φυσικὸν 
περιβάλλον ἐπιπτώσεις ἐκ τῆς ἀλόγου χρήσε-
ώς των καὶ νὰ παραμένῃ μόνον ἡ «νηστεία τῆς 
ἐλεημοσύνης», ἡ ὁποία νὰ μὴ «γίνηται κρῖμα 
πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις», ἀλλὰ ἔλεος καὶ χά-
ρις καὶ ἀνακούφισις εἰς αὐτοὺς καὶ διὰ τὴν 
πορείαν μας πρὸς τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ» 
(Μέγας Βασίλειος).

Τοιουτοτρόπως, διὰ τῆς ἐγκρατοῦς χρήσε-
ως, ἁγιάζεται καὶ ἡ ὕλη καὶ ἡ ζωὴ μας, καθότι 
ἡ φθαρτὴ ὕλη ἀποτελεῖ οὐχὶ τὸν αὐτοσκοπόν, 
ἀλλὰ τὸ μέσον τοῦ ἁγιασμοῦ. Συνεπῶς, καὶ 
διὰ τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας πλουσίους 
τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἡ νηστεία πρέπει 
νὰ ἀποτελῇ ἀφορμὴν ἐγκρατείας, μὲ τελικὸν 
σκοπόν «περισσεύειν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν 
δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου», κατὰ τὴν ρῆσιν 
τοῦ μεγαλορρήμονος Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν 
Παύλου (πρβλ. Ρωμ. ιε΄, 13) καὶ ἀποβλέπειν 
καὶ εἰς τοὺς σημερινοὺς πτωχούς «Λαζάρους» 
τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τῆς προσφυγιᾶς.

Πέραν ὅμως τούτων, δὲν πρέπει νὰ λη-
σμονῆται, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τὸ ἀληθὲς 
πνεῦμα τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐγκρατείας, τὸ 
ὁποῖον καθιστᾷ ταύτας εὐαρέστους τῷ Κυ-
ρίῳ, καθὼς διδάσκει ὁ ἀδελφόθεος Ἀπόστο-
λος Ἰάκωβος, λέγων: «θρησκεία καθαρὰ καὶ 
ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, 
ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλί-
ψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ 
κόσμου» (Ἰακ. α΄, 27). Διότι δὲν θὰ ἐπιτύχω-
μεν τὴν χάριν, τὴν ὁποίαν ἀφθόνως παρέχει ἡ 
νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια, ἁπλῶς καὶ μόνον διὰ 
τῆς ἀσιτίας καὶ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τῶν ὑλικῶν 
τροφῶν: «Εἰ εἰς κρίσεις καὶ μάχας νηστεύετε 
καὶ τύπτετε πυγμαῖς ταπεινόν, ἱνατί μοι νη-
στεύετε;», ἀναρωτᾶται ὁ Προφήτης Ἡσαΐας 
(58, 4). «Οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην 
[...], ἀλλὰ [...] διάθρυπτε πεινῶντι τὸν ἄρτον 
σου καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἴσαγε εἰς τὸν 
οἶκόν σου· ἐὰν ἴδῃς γυμνόν, περίβαλε...», λέγει 
καὶ παραγγέλλει ὁ Κύριός μας διὰ τῆς φωνῆς 
τοῦ Προφήτου Αὐτοῦ (Ἡσ. 58, 5-7).

Ἰδιαιτέρως σήμερον ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ἡ 
προσφυγιὰ καὶ αἱ ποικιλότροποι δυσχέρειαι, 

αἱ ὁποῖαι παγκοσμίως ἐμφανίζονται, μάλιστα 
δὲ εἰς ὡρισμένους λαοὺς καὶ χώρας, παρέχουν 
εἰς ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους τὴν δυνατότητα νὰ 
καλλιεργήσωμεν τὸ γνήσιον τοῦτο πνεῦμα τῆς 
νηστείας, συνδυάζοντες τὴν ἀποχὴν τῶν βρω-
μάτων μὲ ἔργα φιλανθρωπίας καὶ ἀλληλεγγύ-
ης πρὸς τοὺς ἔχοντας ἄμεσον ἀνάγκην ἀδελ-
φούς μας, τοὺς πάσχοντας, τοὺς ἐνδεεῖς καὶ 
πένητας, τοὺς ἀστέγους καὶ πρόσφυγας, τοὺς 
μὴ ἔχοντας «ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 
η΄, 20), αὐτοὺς τούς ὁποίους αἱ σκληραί περι-
στάσεις τοῦ πολέμου καὶ τῶν πειρασμῶν καὶ 
τῶν θλίψεων ἀναγκάζουν νὰ ἐγκαταλείπουν 
τὰς πατρογονικὰς ἑστίας των καὶ νὰ ταξιδεύ-
ουν ἐν μέσῳ πολλῶν κινδύνων καὶ θλίψεων 
καὶ κόπων.

Ὅταν ἡ νηστεία μας συνοδεύηται ἀπὸ τοι-
αύτην αὔξησιν τῆς φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης 
μας πρὸς τὸν ἐλάχιστον ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου, 
ἀνεξαρτήτως φυλῆς, θρησκείας, γλώσσης καὶ 
καταγωγῆς, τότε αὕτη θὰ ἀναβαίνῃ ἀπ᾿ εὐθεί-
ας εἰς τὸν θρόνον τοῦ Θεοῦ ὡς θυμίαμα εὔο-
σμον καὶ ἄγγελοι θὰ συμπαρίστανται εἰς ἡμᾶς 
νηστεύοντας, ὅπως διηκόνουν τὸν Κύριον εἰς 
τὴν ἔρημον.

Ἀπὸ καρδίας εὐχόμεθα ἀδελφικῶς καὶ 
πατρικῶς εἰς ἅπαντας τὸ ἀρχόμενον στάδιον 
τῶν Ἁγίων Νηστειῶν νὰ εἶναι καρποφόρον 
καὶ ἁγιαστικόν, πλῆρες χάριτος καὶ ἁγιασμοῦ, 
καὶ ὅπως ἀξιώσῃ ἡμᾶς ὁ Θεὸς νὰ προσέλθω-
μεν ἀπροσκόπτως εἰς τὸν αἰώνιον ζωοποιὸν 
Κρατῆρα, τὴν ζωηφόρον Πλευρὰν τοῦ Κυρί-
ου, «ἐξ ἧς ὁ διπλοῦς ἡμῖν ἐξέβλυσε, κρουνὸς 
τῆς ἀφέσεως καὶ γνώσεως» (Μέγας Κανών, 
τροπάριον τῆς δ΄ ᾠδῆς).

Αὐτοῦ ἡ Θεία Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλε-
ος εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν, ἀδελφοὶ καὶ τέ-
κνα, ὥστε ἐν τοιούτῳ εὐαγγελικῷ φρονήματι 
χαρισθῇ ἡμῖν ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πανή-
γυρις τῶν πανηγύρεων, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ δόξα καὶ τὸ 
κράτος καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐχαριστία νῦν καὶ εἰς 
τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βις´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας «ὡς 
πορφύραν καὶ βύσσον στολισαμένη» 
τὰ αἵματα τῶν μαρτύρων της, τὰ δάκρυα 

τῶν ὁσίων της καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας 
τῶν ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς της, ἑορτάζει σήμε-
ρον τὴν ἡμέραν τῶν ὀνομαστηρίων της. Ὀρθῶς 
καὶ δικαίως ἐκλήθη καὶ καθιερώθη ὡς «Κυριακὴ 
τῆς Ὀρθοδοξίας» ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν μετὰ 
ἀπὸ περίοδον ἑνὸς αἰῶνος σκληρῶν ἀγώνων ἡ 
ἀλήθεια ἔλαμψε καὶ κατίσχυσε τοῦ ψεύδους διὰ 
τῆς προσκυνήσεως ὡς φορέων προσωπικῆς πα-
ρουσίας καὶ θείας χάριτος τῶν ἱερῶν εἰκόνων 
τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ 
τῶν ἁγίων Του. Δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἀνεγνωρί-
σθη καὶ διεκηρύχθη ἅπαξ ἔτι ὅτι «ὁ Λόγος σὰρξ 
ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. α΄ 14) 
τιμήσας οὕτω καὶ ἁγιάσας τὴν ὑλικὴν κτίσιν καὶ 
τὸ σῶμα μας, διὰ νὰ τὰ καταστήσῃ «κοινωνοὺς 
θείας φύσεως» (πρβλ. Β΄ Πέτρ. α΄ 4), μετόχους 
τῆς θείας χάριτος καὶ ζωῆς.

Εἰς τὴν μεγάλην αὐτὴν καὶ σωτήριον ἀλήθει-
αν, τὴν ὁποίαν ἐπολέμησαν οἱ ἀρνηταὶ τῆς προ-
σκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ ὁδὸς πρὸς κατί-
σχυσιν τῆς ἀληθείας ἔναντι τοῦ ψεύδους, ὑπῆρξε 
καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἐκείνη, τὴν ὁποίαν 
ἠκολούθησεν ἡ Ἐκκλησία ἀπ᾿ ἀρχῆς καθ᾿ ὅλην 
τὴν διαδρομὴν τῆς ἱστορίας της, καὶ αὐτὴ δὲν ἦτο 
ἄλλη ἀπὸ ἐκείνην τῆς συνοδικότητος. Ἡ διάκρι-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΕΠΙ ΤΗι ΣΥΓΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ
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σις μεταξὺ ἀληθείας καὶ ψεύδους, ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, δὲν εἶναι πάντοτε εὐχερής. Καὶ οἱ 
αἱρετικοὶ ἐπίστευον καὶ πιστεύουν ὅτι κατέχουν τὴν ἀλήθειαν, καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντοτε ἐκεῖνοι, 
οἱ ὁποῖοι θὰ χαρακτηρίζουν ὡς «αἱρετικοὺς» τοὺς μὴ συμφωνοῦντας πρὸς τὰς ἀπόψεις των. 
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν μίαν καὶ μόνον αὐθεντίαν ἀναγνωρίζει: τὴν 
Σύνοδον τῶν κανονικῶν ἐπισκόπων της. Ἄνευ συνοδικῆς ἀποφάσεως ἡ διάκρισις μεταξὺ ὀρθο-
δοξίας καὶ αἱρέσεως δὲν εἶναι δυνατή. Ὅλα τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες της 
φέρουν τὴν σφραγῖδα τῆς συνοδικότητος. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς συνοδικότητος.

Τὴν ἐκκλησιολογικὴν ταύτην ἀρχὴν ἀνέκαθεν ἐτόνισεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, καὶ τὴν 
ἐφαρμόζει πιστῶς εἰς τοπικὸν ἐπίπεδον. Τοῦτο ἴσχυεν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας καὶ ἐπὶ ἐπιπέδου 
οἰκουμενικοῦ ἢ πανορθοδόξου, διεκόπη ὅμως λόγῳ ἱστορικῶν συγκυριῶν ἐπὶ μακρόν. Σήμε-
ρον εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἀναγγείλωμεν καὶ ἐπισήμως ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ταύτης 
οἰκουμενικῆς καθέδρας ὅτι, χάριτι Θεοῦ, συμφωνίᾳ πάντων τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θέλει πραγματοποιηθῆ ἡ ἀπὸ πεντήκοντα καὶ πλέον ἐτῶν ἀποφασι-
σθεῖσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ ἀπὸ 
18ης ἕως 27ης Ἰουνίου ἐ. ἔ., τῆς ὁποίας αἱ ἐργασίαι θὰ ἀρχίσουν διὰ πανορθοδόξου Θείας Λει-
τουργίας ἐν τῷ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ κατὰ τὴν μεγάλην καὶ εὔσημον ἡμέραν 
τῆς Πεντηκοστῆς, θὰ συνεχισθοῦν δὲ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ παρὰ τὸ Κολυμβάριον Χανίων. 
Τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ταύτης Συνόδου θέλει προεδρεύσει ἡ ἡμετέρα Μετριότης περιστοιχιζό-
μενος ὑπὸ τῶν λοιπῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θὰ μετάσχουν δὲ ὡς μέλη 
αὐτῆς ἀντιπροσωπεῖαι ἐξ ἀρχιερέων ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων.

Πρώτιστος σκοπὸς καὶ σπουδαιότης τῆς Πανορθοδόξου ταύτης Συνόδου εἶναι νὰ κατα-
δειχθῇ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, 
ἡνωμένη ἐν τοῖς Μυστηρίοις, καὶ μάλιστα τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, καὶ τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει, ἀλλὰ 
καὶ ἐν τῇ συνοδικότητι. Διὸ καὶ προητοιμάσθη αὕτη ἐπὶ μακρὸν χρονικὸν διάστημα διὰ σειρᾶς 
Προπαρασκευαστικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, ὥστε τὰ Κείμενα τῶν ἀπο-
φάσεών της νὰ διαπνέωνται ὑπὸ ὁμοφωνίας, καὶ ὁ λόγος της νὰ ἐκφέρεται "ἐν ἑνὶ στόματι καὶ 
μιᾷ καρδίᾳ".

Τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπασχολήσουν τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, καθορισθέντα 
πανορθοδόξως ἤδη κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀποφάσεως τῆς συγκλήσεώς της, ἅπτονται κυρίως προ-
βλημάτων ἐσωτερικῆς δομῆς καὶ ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα χρῄζουν ἀμέσου 
διευθετήσεως, ὡς καὶ ζητημάτων ἀφορώντων εἰς τὰς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν λοιπὸν 
χριστιανικὸν κόσμον καὶ τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν ἐποχήν μας. Γνωρίζομεν, βε-
βαίως, ὅτι ὁ κόσμος ἀναμένει νὰ ἀκούσῃ τὴν φωνὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ πολλῶν ἐκ 
τῶν φλεγόντων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον. Ἀλλὰ ἐκρίθη 
ἀναγκαῖον ὅπως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διευθετήσῃ πρῶτον τὰ τοῦ οἴκου της πρὶν ἢ ἐκφέρῃ 
λόγον πρὸς τὸν κόσμον, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει παύσει νὰ θεωρῇ χρέος της. Τὸ ὅτι μετὰ τὴν 
πάροδον τόσων αἰώνων ἡ Ὀρθοδοξία ἐκφράζει τὴν συνοδικότητά της ἐπὶ παγκοσμίου ἐπιπέδου 
ἀποτελεῖ τὸ πρῶτον καὶ ἀποφασιστικὸν βῆμα, τὸ ὁποῖον ἀναμένεται ὅτι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ 
μετ᾿ οὐ πολὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα διὰ τῆς συγκλήσεως, σὺν Θεῷ, καὶ ἄλλων Πανορθο-
δόξων Συνόδων. 

Ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα προσφιλῆ ἐν Κυρίῳ,
Τὰ μεγάλα ἱστορικὰ γεγονότα κατευθύνονται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ὁ Ὁποῖος καί, τε-

λικῶς, εἶναι ὁ Κύριος τῆς Ἱστορίας. Ἡμεῖς σπείρομεν καὶ κοπιῶμεν, ἀλλ᾿ ὁ αὐξάνων εἶναι ὁ 
Θεός (πρβλ. Α΄ Κορ. γ΄, 8). Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ, 
ὄντως, γεγονὸς ἱστορικὸν καὶ εἰς τὸν Θεὸν καὶ μόνον ἐναποθέτομεν τὴν ἔκβασίν του. Καλοῦμεν, 
ὅθεν, πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους ἀνὰ τὸν κόσμον πιστούς, κλῆρον καὶ λαόν, εἰς προσευχὴν πρὸς 
τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν ὅπως στέψῃ διὰ τῶν εὐλογιῶν Του τὸ γεγονὸς τοῦτο, διὰ νὰ οἰκοδομηθῇ 
δι᾿ αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία Του καὶ δοξασθῇ τὸ πανάγιον Ὄνομά Του. Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι καὶ ἡ 
ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας δέον νὰ ἀποτελέσῃ τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἑνότητος τῆς σπαρασσομένης ἀπὸ 
διαιρέσεις καὶ συγκρούσεις ἀνθρωπότητος. Ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου εἶναι 
ὑπόθεσις ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα καὶ καλοῦνται νὰ ἐπιδείξουν τὸ ἐνδιαφέρον 
των δι᾿ αὐτήν. Ἤδη, τὰ συμφωνηθέντα πανορθοδόξως καὶ ὑποβαλλόμενα εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Με-
γάλην Σύνοδον κείμενα δημοσιοποιοῦνται καὶ τίθενται εἰς τὴν διάθεσιν παντὸς καλοπροαιρέτου 
πιστοῦ πρὸς πληροφορίαν καὶ ἐνημέρωσίν του, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἔκφρασιν τῆς γνώμης του καὶ τῶν 
προσδοκιῶν του ἀπὸ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον.

Ταῦτα ἀγγέλλοντες παντὶ τῷ πληρώματι τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην ἡμέραν εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς δωρῆται τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ καὶ 
πᾶσιν ὑμῖν πλουσίαν τὴν χάριν καὶ εὐλογίαν Του, δῴη δὲ καὶ τῷ κόσμῳ παντὶ "τὴν εἰρήνην διὰ 
παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ" (Β΄ Θεσ. γ΄, 16).

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ͵βις’, κατὰ μῆνα Μάρτιον (κ’)
Ἐπινεμήσεως Θ´

Ä ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
Ä ὁ Περγάμου Ἰωάννης, ἐν Χριστῷ εὐχέτης

Ä ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας, ἐν Χριστῷ εὐχέτης  
Ä ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

Ä ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης  
Ä ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ, ἐν Χριστῷ εὐχέτης    
Ä ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων, ἐν Χριστῷ εὐχέτης  

Ä ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 
Ä ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας, ἐν Χριστῷ εὐχέτης    

Ä ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης   
Ä ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης   

Ä ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης   
Ä ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης
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ὅτι ἡ «ἐλπίδα» καί ἡ «ἀλλαγή» θά ἔλθει μέ 
τήν θεσμοθέτηση καί ψήφιση, μέ πρωτο-
φανή γιά τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο πλει-
οψηφία, τοῦ περίφημου «Συμφώνου Συμ-
βίωσης». Τί εἰρωνεία καί τί τραγῳδία…. 
Οἱ ἡγέτες ἑνός λαοῦ, ὁ ὁποῖος στήν πλει-
οψηφία του δηλώνει καί διατρανώνει τήν 
πίστη του στόν Τριαδικό Θεό τῆς Ἀπο-
καλύψεως καί τῆς Ἀλήθειας, οἱ ἡγέτες 
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, λοιπόν, νά νομοθετοῦν 
καί ἀποφασίζουν τήν πνευματική του 
καταδίκη. Τήν ἀποϊεροποίηση τῆς ζωῆς, 
τῆς οἰκογένειας, τῆς κοινωνίας, τῆς Πα-
τρίδας. Γιατί ὅταν φτάνουν στό σημεῖο 
νά θεωροῦν ὅτι ἡ συμβίωση δύο ἀτόμων 
τοῦ ἰδίου φύλου θεωρεῖται σάν κάτι φυ-
σιολογικό, θεμιτό, γιατί ὄχι καί ἐπιθυμη-
τό, βαπτίζοντάς το ὡς δῆθεν «πρόοδο» 
καί «πολιτισμό», τότε ποιές ἄλλες εἶναι 
οἱ συνέπειες ἀπό τό νά ναρκοθετεῖται καί 
νά διαλύεται τό μόνο ὑγιές κύτταρο τῆς 
κοινωνίας μας, ἡ οἰκογένεια;

Λέγεται πώς τό κακό εἶναι κακό ὄχι 
ἐπειδή ὑπάρχει, ἀλλά ἐπειδή διαιωνίζεται 
ἡ ὕπαρξή του. Σκέφτομαι λοιπόν πόσο 
κακό κάνουμε στά παιδιά μας, στόν 
τόπο καί τήν Πατρίδα μας, ὅταν ξεθεμε-
λιώνεται ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας μέ τό 
περίφημο αὐτό «Σύμφωνο Συμβίωσης». 
Μέ ποιά πρότυπα θά γαλουχηθοῦν καί 
θά μεγαλώσουν οἱ ἐπερχόμενες γενεές; 
Ἀλήθεια, πόσο περήφανοι θά νιώθουν ὁ 
Κολοκοτρώνης καί ὁ Μακρυγιάννης γι’ 
αὐτό μας τόν… «πολιτισμό»! Κανείς δέν 
ἀρνεῖται τά δικαιώματα τῶν πάσης φύ-
σεως ἰδιαιτεροτήτων καί μειονοτήτων, 
τό διαφορετικό, ἔστω καί ἄν διαφωνεῖ 
μαζί του. Ὅμως, τό νά ἀμβλύνεται ἡ συ-

νείδηση ἑνός λαοῦ μέ Νόμους πού τορπι-
λίζουν τό μέλλον του, αὐτό εἶναι σημεῖο 
τῶν καιρῶν.

Δέν εἶναι «Μεσαίωνας» ὁ λόγος τοῦ 
Εὐαγγελίου. Εἶναι ἐλπίδα, φῶς, λύτρω-
ση, ἐλευθερία, ζωή καί προσδοκία. Θά 
περίμενα λοιπόν ἀπό τούς ἄρχοντες 
τῆς Χώρας μου νά ζητήσουν συγγνώ-
μη ἀπό τό λαό τους γιά τά λάθη ὅλου 
τοῦ πολιτικοῦ συστήματος πού ὁδήγη-
σαν, αὐτό τόν περήφανο καί ἀπροσκύνη-
το λαό, στήν ἐξαθλίωση, στήν ἀνεργία, 
στίς «οὐρές», στά συσσίτια, στήν μετα-
νάστευση, στίς λιποθυμίες στά σχολεῖα, 
στίς μελαγχολίες καί στίς αὐτοκτονίες. 
Θά περίμενα, ἐπίσης, νά καλέσουν τόν 
λαό σέ αὐτοκριτική καί μετάνοια. Ἀντ’ 
αὐτοῦ τούς ἄκουσα νά ζητοῦν συγγνώ-
μη, γιατί στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τῶν 
θυσιῶν καί τῶν ἀγώνων, τοῦ Σουλίου 
καί τοῦ Ἀρκαδίου, ἄργησε νά γίνει Νό-
μος, τό «Σύμφωνο Συμβίωσης»! Μέ ἄλλα 
λόγια γιατί ἄργησε νά ξεκινήσει ἡ διάλυ-
ση τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογένειας καί Κοι-
νωνίας!!

Τελικά... αὐτή εἶναι ἡ «Νέα Ἑλλάδα» 
πού ὀνειρευόμαστε καί ὁραματιζόμαστε;;   
Θέλω νά πιστεύω ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν 
Ἑλλήνων θά ἀντισταθεῖ σ’ αὐτή τήν μη-
δενιστική ἰσοπέδωση. Θέλω νά πιστεύω, 
ἐπίσης, ὅτι θά συνεχίσουμε νά διδάσκου-
με στά παιδιά μας γιά τό αἷμα πού χύθη-
κε «γιά θρησκεία καί γιά πατρίδα», ὅπως 
λέει καί ὁ Ἐθνικός μας ποιητής (Ὕμνος, 
στροφές 144 - 148).

 
Ὁ Κισάμου & Σελίνου Ἀμφιλόχιος

ά Θεοφάνεια, ἡ φανέρωση δηλαδή 
τῆς Ἁγίας Τριάδας κατά τήν Βά-
πτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού 

εἶναι καί ἡ τελευταία ἑορτή τοῦ Ἁγί-
ου Δωδεκαημέρου, εἶναι γνωστά στήν 
γλῶσσα τοῦ λαοῦ ὡς «Φῶτα», καθώς 
τό Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται, φωτίζει καί 
ἁγιάζει τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο.

Στούς ἄφωτους καί σκοτεινούς και-
ρούς μας τό φῶς αὐτό τῆς ἐλπίδας, τῆς 
χαρᾶς καί τῆς ζωῆς εἶναι ὄχι μόνον ζητού-
μενο ἀλλά καί τό μόνο διέξοδο καί λύση 
στά ἀλύτρωτα ἀδιέξοδά μας. Φαίνεται 
ὅμως πώς ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες τελικά ἐπιλέ-
γουμε τόν δρόμο τῆς αὐτοκαταστροφῆς. 
Δέν μαθαίνουμε ἀπό τά παθήματα καί τά 
βάσανά μας. Τά τελευταῖα χρόνια μπή-
καμε στήν μέγγενη τῆς «κρίσης», ὅπως 
τήν ὀνόμασαν, καί ἀναζητοῦμε λύτρωση 
καί σωτηρία μέσα ἀπό δρόμους καί τρό-
πους πού, ὅπως μᾶς λένε, ἀπαιτοῦν θυ-
σίες, περικοπές, στερήσεις, δάκρυα, πόνο 

Τά… φῶτα 
καί τό «ΦΩΣ» 

καί αἷμα. Ὁ περήφανος λαός μας κα-
τάντησε νά περιμένει σέ ἀτελείωτες 
«οὐρές», γιά νά προμηθευτεῖ ὅ,τι μέχρι 
χθές θεωροῦσε δεδομένο καί αὐτονόητο. 
(Φαγητό, χρήματα, ροῦχα, φάρμακα, 
κ.ἄ.). Καταντήσαμε ζητιάνοι στόν τόπο 
μας… Καραβάνια ἐξαθλιωμένων, ἀνέρ-
γων καί νεόπτωχων… Ἡ νεολαία μας, 
ἀπογοητευμένη ἀπό τήν ἀσυνέπεια 
λόγων καί ἔργων μας, καθώς τούς πα-
ραδίδουμε μία Πατρίδα χρεοκοπημένη 
καί λαβωμένη, ἀναζητοῦν ζωή καί μέλ-
λον στήν ξενιτιά. Ἡ Χώρα μας τείνει νά 
γίνει ἕνα ἀπέραντο γηροκομεῖο… Μέσα 
λοιπόν σ’ αὐτή τήν ζοφερή καί τραγι-
κή ἱστορική πραγματικότητα, ὅπου 
ὅλοι περιμένουμε ἀπό τούς κρατοῦντες 
τί ἄλλο ἀπό τήν ἀνάσταση τῆς Πατρί-
δας, τήν ἀποκατάσταση τῆς λαβω-
μένης ὑπερηφάνειας καί ἀξιοπρέπειάς 
μας, τό πολιτικό σύστημα τῆς Χώρας 
μας ἀποφάσισε, στήν πλειοψηφία του, 

Τ



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 52, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2016 ....  11 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 52, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2016 ....  10 

σωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου σάν εἰκόνας 
Θεοῦ καί δημιούργησε κοινωνίες μέ ἀπάν-
θρωπους θεσμούς...

Διότι ἀπομακρύνθηκε τέλος ἀπό τούς 
φυσικούς νόμους πού «κρατοῦν τήν ἰσορ-
ροπία» τοῦ σύμπαντος καί φυλάσσουν 
τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο ἀπό τίς ὑπερβολές 
καί τίς καταχρήσεις τῆς ἐλευθερίας του.

Οἱ ἐπισημάνσεις γι΄αὐτές τίς ἀπο-
στασίες καί ἀσωτεῖες τοῦ πολιτισμοῦ μας, 
ἐλέγχονται τώρα ὄχι μόνο ἀπό τό θεϊκό 
Νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά «καταγγέλο-
νται» καί ἀπό κορυφαίους ἐκπροσώπους 
τῶν φυσικῶν καί κοινωνικῶν ἐπιστημῶν 
τῆς ἐποχῆς μας. Παραθέτομε μερικές 
μαρτυρίες ἀπό τά βιβλία των.

1) Πυρηνική ἀπειλή (Γιάσπερς. Ἡ 
ἀτομική βόμβα καί τό μέλλον τοῦ ἀνθρώ-
που 1965).

2) Τά θεμέλια κλονίζονται (Τίλλιχ 
1965).

3) Τό τέλος ἑνός κόσμου (Μαριταίν 
1945)

4) Ὁ πολιτισμός σέ κρίση (Τοΰμπη 
1948).

5) Τό τέλος τοῦ οὐμανισμοῦ (Πόπο-
βιτς 1974).

6) Τό τέλος τῆς Ἱστορίας (Μπερντιά-
γιεφ 1948).

7) Ἡ Εὐθύνη τῶν Ἐπιστημόνων (Χάϊ-
ζεμπεργκ 1976)

8) Ἡ μετάνοια στό σύγχρονο κόσμο 
(Σόλζενιτσιν 1974).

Καί πέρα ἀπό τίς μαρτυρίες καί προει-
δοποιήσεις τῶν σοφῶν αὐτῶν ἀνθρώπων, 
τά καθημερινά γεγονότα στόν τόπο μας 

καί σ' ὁλόκληρο τόν κόσμο δείχνουν πόσο 
μεγάλη εἶναι ἡ πτώση καί ἡ παρακμή τοῦ 
πολιτισμοῦ μέσα στόν ὁποῖο ζοῦμε, μέσα 
σέ ἀτέλειωτα ἀτομικά, κοινωνικά καί πα-
γκόσμια ἀδιέξοδα.

Ἀλλά ἡ παραβολή τοῦ Ἀσώτου, στό 
Εὐαγγέλιο, ὅπως εἴδαμε, εἶχε ἕνα αἴσιο τέ-
λος, γιατί ὁ «ἀπολωλώς», ὁ χαμένος Υἱός, 
μετάνοιωσε, γύρισε στό πατρικό σπίτι καί 
ἔζησε «εὐτυχισμένος».

Πότε ὅμως θά ἐπιστρέψει καί ὁ δικός 
μας Ἄσωτος Πολιτισμός; Πότε θά γίνει ἡ 
μεγάλη ἐπιστροφή στούς αἰώνιους φυ-
σικούς καί ἠθικούς Νόμους, χωρίς τούς 
ὁποίους δέν μπορεῖ πλέον νά ἐπιζήσει ὁ 
ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος; Ποιοί θά στα-
θοῦν τίμιοι καί γενναῖοι νά κάμουν τήν 
«ἀντίσταση» στή γενική πτώση τῶν καιρῶν 
μας καί ποιοί σάν πρόδρομοι θά δουλέ-
ψουν γιά τήν ἀνάπλαση ἑνός καινούριου 
κόσμου;

Οἱ πολιτικές καί οἰκονομικές μεταρ-
ρυθμίσεις μόνες των δέν σώζουν, ὅπως 
ἐλπίζομε, τόν ἄσωτο καί παραστρατημέ-
νο πολιτισμό μας. Χρειάζονται βαθύτερες 
πνευματικές καί ἠθικές ἀναπλάσεις, πού 
ξεκινοῦν ἀπό τά βάθη τοῦ «ἀνακαινισμέ-
νου» μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀνθρώπου καί 
δημιουργοῦν τά νέα ἤθη, τούς νέους θε-
σμούς τῶν ἀνθρωπίνων Κοινωνιῶν.

Μόνο λοιπόν σέ μιά παγκόσμια Μετά-
νοια καί μεταστροφή τῆς ἀνθρωπότητας, 
βλέπομε καί μεῖς μαζί μέ τόσους ἄλλους 
«εἰδικούς», μιά νέα Ἐλπίδα, ἕνα καλύτερο 
μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας.
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ό Τριώδιο πού ἄρχισε ἤδη μέ τήν Κυριακή τοῦ Τελώ-
νου καί Φαρισαίου καί θά διαρκέσει μέχρι τό Μεγά-
λο Σάββατο, εἶναι ὡς γνωστόν ἡ πνευματικότερη πε-

ρίοδος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ὄχι μόνο γιατί στήν 
περίοδο αὐτή ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά παρασταθοῦμε 
ἄλλη μιά φορά, στό δρᾶμα τῶν Παθῶν τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλά καί γιατί στήν περίοδο αὐτή, τόσο ἡ λειτουργική 
ὑμνολογία, ὅσο καί οἱ Εὐαγγελικές περικοπές της καλοῦν 
τόν ἄνθρωπο σέ πνευματική περισυλλογή καί μετάνοια.

"Τῆς Μετανοίας ἄνοιξόν μοι Πύλας Ζωοδότα..."
Καί κορυφαία Εὐαγγελική Περικοπή πού δείχνει πού 

ὁδηγεῖ ἡ ἁμαρτία καί τί ἐπανορθώνει ἡ Μετάνοια εἶναι 
ἡ παραβολή τοῦ Ἀσώτου, στήν ὁποία ὁ Εὐαγγελιστής 
Λουκᾶς διηγούμενος τήν Ἱστορία  ἑνός νέου, πού ἐγκα-
τέλειψε τό ἀρχοντικό σπίτι, γιά νά χαρεῖ τάχα τή ζωή 
του καί κατάντησε ἄθλιος χοιροβοσκός, ἀλλά τελικά 
μετανοεῖ καί ἐπιστρέφει στόν πατέρα του, μᾶς δείχνει 
πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο ἡ ἀποστασία ἀπό τό Θεό καί 
πώς ὁ ἴδιος ὁ Θεός πάλι πολυέλεος καί πολυεύσπλαχνος 
πατέρας, δέχεται τή Μετάνοια καί ἐπιστροφή τοῦ κάθε 
ἁμαρτωλοῦ καί παραστρατημένου ἀνθρώπου.

Ἀλλά ἡ ἀνθρώπινη Ἱστορία δείχνει πώς δέν εἶναι 
μόνο τά ἄτομα πού γίνονται «ἄσωτοι υἱοί» καί χάνονται 
στούς γκρεμνούς τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά καί Ἔθνη ὁλόκλη-
ρα καί πολιτισμοί ὁλόκληροι παραστρατίζουν καί κα-
ταρρέουν, ὅταν ἀπομακρύνονται ἀπό τούς φυσικούς 
καί ἠθικούς νόμους, πού ἔθεσε ὁ Δημιουργός τοῦ κό-
σμου.

Ἡ Ἱστορία δείχνει πώς πολλοί ἀρχαῖοι πολιτισμοί 
χάθηκαν, ὅταν ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τίς πνευματικές 
ἀξίες πού παιδαγωγοῦν ἀνθρώπους καί Λαούς.

Καί ὁ δικός μας ὁ νεώτερος, ὁ καλούμενος  Δυτι-
κός πολιτισμός, παρουσιάζει δυστυχῶς στήν ἐποχή μας 
πολλά σημεῖα ἑνός ἀσώτου υἱοῦ.

Διότι ἀπομακρύνθηκε ἀπό τίς «πατρογονικές» θρη-
σκευτικές καί ἠθικές ἀρχές, πού κάνουν τά θεμέλια ἑνός 
γνήσιου πολιτισμοῦ.

Διότι ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν «ἀρχέτυπη» προ-

***
Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολί-
του Κισάμου & Σελίνου κυ-
ροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη 
ἀπό τό βιβλίο του:  «Θέμα-
τα  Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθο-
δοξίας», ΧΑΝΙΑ 1997.
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ντά του ὑπάρχει ἡ εὐτυχία; Ποιός εἶναι 
ἐκεῖνος πού ἔχει τήν δύναμη καί μπορεῖ 
νά κάνει τούς ἀνθρώπους εὐτυχισμένους; 
Ἐγώ πῶς δέν τόν συνάντησα ἀκόμα στίς 
μέρες καί στίς νύχτες μου; Πῶς δέν τόν 
διάβασα στά βιβλία μου; Πῶς δέν τόν 
γνώρισα μέσα ἀπό τούς κύκλους τῶν συ-
ναναστροφῶν μου, μέσα ἀπό τούς τόσους 
καί τά τόσα πού ἔζησα; Θέλω τό συντομό-
τερο νά τόν γνωρίσω, θέλω νά τόν κάνω 
φίλο μου, δικό μου, ἄν καί ἀμφιβάλω ὅτι 
θά μπορέσει νά μοῦ προσφέρει αὐτό πού 
ἀπεγνωσμένα ἀναζητῶ. 

Ἔψαχνα, ὅλο ἔψαχνα, ρωτοῦσα καί 
ξαναρωτοῦσα. Ρώτησα τά ψηλά βουνά, 
τά ὁποῖα καμάρωνα, μήπως εἶναι ἐκεῖνα 
ὁ Θεός, καί αὐτά μου ἀπάντησαν μέ εἰλι-
κρίνεια: «Ὄχι, δέν εἴμαστε ἐμεῖς ὁ Θεός, 
δημιουργήματά Του εἴμαστε». Ρώτησα 
τόν φωτεινό ἥλιο μέ τήν λάμψη καί τήν 
ὀμορφιά του μήπως εἶναι ἐκεῖνος ὁ Θεός, 
καί μοῦ ἀπάντησε: «Ὄχι, δημιούργημα 
τοῦ Λόγου Του εἶμαι κι ἐγώ». Ρώτησα τίς 
πεδιάδες, τά ποτάμια, τίς γαλάζιες θά-
λασσες, τούς ἀπέραντους ὠκεανούς, τίς 
λίμνες, τά πανύψηλα δένδρα καί τά καλ-
λίχρωμα λουλούδια μήπως εἶναι αὐτά ὁ 
Θεός καί μέ ἕνα στόμα μου ἀπάντησαν: 
«Ὄχι, εἴμαστε ἀπό τά ἔργα τῶν χειρῶν 
Του». Μά ποῦ ἀλλοῦ νά ψάξω αὐτόν πού 
ἐναγωνίως ἀναζητῶ; Ποιός θά μέ βοηθή-
σει νά γνωρίσω αὐτόν τόν ἄγνωστο; Αὐτά 
βασάνιζαν τήν ψυχή μου καί ταλαιπω-
ροῦσαν τήν ὕπαρξή μου».

 Σύντομα ὅμως ἡ πόρτα τοῦ Θεοῦ 
ἄνοιξε γιά τόν νεαρό Αὐγουστῖνο. Ἕνας 
ταπεινός ἐπίσκοπος, ὁ Ἀμβρόσιος Μεδιο-
λάνων, εἶναι ἐκεῖνος πού τήν ξεκλείδωσε. 
Ἐκεῖνος πού μέ τό σπινθηροβόλο βλέμμα 
του, τήν ἀκτινοβολοῦσα ἁγιωσύνη προ-
σωπικότητά του, τήν ἄδολη ἀγάπη του 
καί τούς θεϊκούς λόγους του σαγήνευσε 
καί ὑποβοήθησε τόν ἀναζητητή νά βρεῖ 
τήν ἀλήθεια καί νά γνωρίσει τόν Κύριο.

Κοντά του, παρά τούς πόδας τοῦ 
Σταυροῦ, διδάχτηκε ὁ Αὐγουστῖνος τά 
μυστικά τῆς εὐτυχίας. Ἔνιωσε ὅτι, στό 
μυστήριο τοῦ πόνου, τῆς θλίψεως καί τῶν 
στερήσεων, ὑπάρχει ἡ πραγματική μυστι-

κή χαρά. Κατάλαβε ὅτι ἡ παράβαση τοῦ 
θείου νόμου εἶναι ἐκείνη πού προκαλεῖ 
καί γεννοβολᾶ τά δάκρυα, τίς σωματικές 
καί ψυχικές παθήσεις καί γενικά τήν δυ-
στυχία. Πίστεψε ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ με-
γαλύτερη ἀπάτη, ἡ ὁποία ὑπόσχεται χαρά 
καί ὅμως φέρνει λύπη. Ὑπόσχεται εὐτυ-
χία καί ὅμως κάνει δυστυχεῖς. Ὑπόσχεται 
ὡραία καί ἄνετη ζωή καί ὅμως ντύνει τόν 
ἄνθρωπο μέ τά σάβανα τοῦ θανάτου.

Πείσθηκε ὁ Αὐγουστῖνος, μετανόησε, 
βαπτίστηκε καί ἔζησε κοντά στόν Θεό, τό 
μυστήριο τῆς ἀναγέννησης καί τῆς πραγ-
ματικῆς ζωῆς. Σάν χριστιανός πλέον, ἔπα-
σχε γιά τό πάθος τοῦ Χριστοῦ, πονοῦσε 
γιά τούς πόνους Του καί συνεχῶς γινόταν 
κοινωνός τῶν ὠδίνων τοῦ Σταυροῦ μέ τήν 
ἑκούσια σταυρική πορεία στήν ζωή του. 
Καθημερινά ἀγκαλίαζε ὅλο καί περισσό-
τερο τόν Σταυρό μέ τόν Ἐσταυρωμένο καί 
ἔδινε ὅλη τήν ἐμπιστοσύνη του σ’ Αὐτόν. 
Καί ὁ Σταυρός, τό σύμβολο τοῦ θριάμ-
βου, τόν ἐνίσχυε καθημερινά, καθαγίαζε 
τόν νοῦ του, ἀνακαίνιζε τήν ψυχή καί τίς 
αἰσθήσεις του καί τοῦ δώριζε χάρη, ἁγια-
σμό, χαρά καί τήν εὐτυχία.

Νά ἀδελφέ, ἀναζητητή, πού ἐντόπισες 
καί ἔμαθες μέσῳ τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου 
πού ὑπάρχει ἡ γνήσια εὐτυχία. Νά πού δι-
δάχτηκες ἀπ’ ἐκεῖνον ὅτι στό Σταυρό τοῦ 
Χριστοῦ ὑπάρχει αὐτή καί ὄχι στό ἀντι-
σταυρικό πνεῦμα πού σοῦ ψιθυρίζουν οἱ 
λογῆς-λογῆς ἐπικίνδυνοι. Στήν πνευμα-
τική καί ἠθική ζωή ὑπάρχει καί ὄχι στήν 
ξέφρενη καί ἀχαλίνωτη ἀκολασία καί 
διαστροφή. Στήν αἰώνια χριστιανική πα-
ράδοση καί τίς διαχρονικές ἀξίες καί ὄχι 
στίς παχυλές ὑποσχέσεις ἐκείνων πού σέ 
ταΐζουν ξυλοκέρατα καί σοῦ τάζουν ἀπα-
τηλούς ψευτοπαράδεισους καί φροῦδες 
ἀπολαύσεις.  

Ἀδελφέ, ἀκολούθησε λοιπόν τίς αἰώ-
νιες αὐτές ἀξίες, τίς ὁποῖες δίδαξαν διά 
μέσου τῶν αἰώνων οἱ ἁπλές καί ἀγράμμα-
τες, ἀλλά σοφές μάνες. Σ’ ἐκεῖνες κρύβε-
ται ἡ εὐτυχία. Ἐκεῖνες καλλιεργοῦν τούς 
πραγματικά ἐλεύθερους καί χαρούμενους 
ἀνθρώπους καί τούς ὁδηγοῦν στήν πραγ-
ματική εὐτυχία. 

Ὁἄνθρωπος, κυνηγός τῆς εὐτυχίας τρέχει 
παντοῦ γιά νά τήν συναντήσει. Τήν ψάχνει 
καί τήν ἀναζητᾶ μέ πόθο, θέλει νά τήν κερ-

δίσει, νά τήν κάνει δική του καί μ’ αὐτήν νά κά-
νει χαρούμενη καί εὐτυχισμένη τή ζωή του. Τήν 
ψάχνει στούς δρόμους, στίς πλατεῖες, στίς πα-
ρέες, στήν μοναξιά, στήν χλιδή, στήν ἀπόλαυση. 
Πολλοί τοῦ τάζουν εὐτυχία. Τόν ἀφήνουν ὅμως 
νά ζεῖ στήν αὐταπάτη. 

    Σ’ αὐτή τή δραματική θέση εὐρισκόμενος 
καθημερινά ὁ ἀναζητητής τῆς εὐτυχίας ἄνθρω-
πος, φαντάζεται ὅτι κάπου μπροστά του θά 
τήν συναντήσει καί κάποτε θά τήν ἀπολαύ-
σει. Σχεδιάζει, ὑπολογίζει καί ἐλπίζει ὅτι, 
ἐάν ἀποκτήσει ὅλα τά ὑλικά ἀγαθά καί τίς 
κοσμικές ἀπολαύσεις θά ζήσει εὐτυχισμέ-
νος στόν κόσμο. Ἐάν ἔχει στά χέρια του ἕνα 
καλό μισθό καί ἕνα σταθερό εἰσόδημα μ’ 
αὐτό ἐλπίζει ὅτι θά κατακτήσει τήν εὐτυχία. 
Ἀκόμα ἄν κατορθώσει καί κτίσει ἕνα ὄμορ-
φο, κομψό, πανάκριβο καί πολυτελέστατο 
σπίτι, μέ ὅλες τίς σύγχρονες ἀνέσεις, αὐτό 
θά τόν κάνει ὁπωσδήποτε εὐτυχισμένο, ἤ 

Ποῦ ἀναζητᾶς τήν εὐτυχία;

ἄν ἀγοράσει ἕνα πανάκριβο καί φιγουρά-
το αὐτοκίνητο, θά τόν βοηθήσει νά πλεύ-
σει μέσα σέ πελάγη εὐτυχίας.

Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος, ὁ μεγάλος ἀπό 
τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ φω-
τισμένος Ἐπίσκοπος, ἐκεῖνος πού ἐπί 
χρόνια τήν ἀναζήτησε παντοῦ, αὐτός πού 
κατασπατάλησε τήν νεαρή ἡλικία του στό 
κυνῆγι της, γράφει στό περισπούδαστο 
βιβλίο τοῦ «Αἱ ἐξομολογήσεις». 

«Πολλά χρόνια στήν νεαρή μου ἡλικία 
ἀναζητοῦσα τήν εὐτυχία παντοῦ. Ὅλους 
καί ὅλα τά ρωτοῦσα γιά νά μοῦ ὑποδεί-
ξουν πού ὑπάρχει. Διδάχτηκα τήν σοφία 
τοῦ κόσμου, μαθήτευσα στίς ἐπιστῆμες 

τῆς ἐποχῆς δίπλα σέ σπουδαίους δασκά-
λους, διάβασα τά βιβλία τῶν σοφῶν, κα-
τανάλωσα τά νεανικά μου χρόνια στήν 
ἔκφυλη ζωή καί ἀπόλαυσα ὅλες τίς κο-
σμικές ἡδονές καί ἀπολαύσεις. Ἡ ζωή μου 
ἦταν μία κόλαση, ἕνα σκοτάδι. Ζοῦσα μία 
ἀτέλειωτη δυστυχία, ἀφοῦ μοῦ ἔλειπε τό 
ζητούμενο. Ἔψαχνα συνεχῶς, ἀλλά παρέ-
μενα ἐγκλωβισμένος στήν ἁμαρτωλή ζωή 
μου. 

Μία μέρα κάποιος μοῦ ψιθύρισε: 
Αὐγουστῖνε, ἄν γνωρίσεις τόν Θεό ἡ ζωή 
σου θά ἀποκτήσει νόημα, ἡ ὕπαρξή σου 
θά εὔρη τόν στόχο της καί ἡ καρδιά σου 
θά πλημμυρίσει ἀπό εὐτυχία. Μόνο κοντά 
Του ὑπάρχει ἡ πραγματική, γνήσια καί 
ἀτέλειωτη εὐτυχία. 

Ἀκούγοντας τά λόγια του συλλογιζό-
μουν. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Θεός πού κο-

Τοῦ Αἰδεσ. Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη, 
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου-

Ἐφημ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Κισάμου
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γιά τήν ἀνθρωπιά καί καλλιεργεῖ μέ σοφή ἐγκληματικότητα τή θηριωδία, εἶναι πολύ 
φυσικό νά μή συλλογίζεται τήν ἱερότητα τοῦ θανάτου. 

Ἡ σύγχρονη κοινωνική συμβίωση ἔχει θέσει ἀκραῖο στόχο της τήν ἀποφυγή 
τῶν ἐνοχλημάτων. Οἱ πιό προχωρημένοι τόποι τῆς γῆς, ἄς πάρουμε γιά παράδειγμα 
τήν Ἑλβετία, καυχιοῦνται γιά τοῦτο τό ἁπλό κατόρθωμα: ὁ ἕνας δέν ἐνοχλεῖ  τόν 
ἄλλο, τό αἴσθημα τῆς φιλοξενίας ἔχει συρρικνωθεῖ, ἔγινε λογαριασμός τοῦ ξενοδοχεί-
ου χωρίς σκόπιμα λάθη, ἄμεμπτη ἐξυπηρέτηση κλιμακωμένη σέ ποσοστά χρηματικῆς 
δαπάνης, ἀδιαφορία πρός τό γείτονα. Ἔτσι ὁ καθένας πορεύεται ἄγνωστος, ἀνάμεσα 
στούς ἀγνώστους, ἕνας ἀκέραιος ἀριθμός ὁλομόναχος. Ἡ «ἀνοιχτή καρδιά» θεωρεῖται 
κοινωνικό παράπτωμα. Ἕνας λόγος πού ἀπευθύνεται ἔξω ἀπό τήν ὥρα του καί ἀπό τά 
καθιερωμένα του πλαίσια ἀσυλλογισιά. Καί τοῦτο, ἀπό πολλές ἀπόψεις, εἶναι ὠφέλιμο. 
Δηλαδή: ἡ ἀσταμάτητη παρεμβολή τοῦ ἄλλου στήν προσωπική ζωή τοῦ καθενός  αὐτή 
ἡ κατάρα τῶν μικρῶν καί κοινωνικά καθυστερημένων οἰκισμῶν. Ὡστόσο, παραμένει 
ἔξω ἀπό κάθε ἀμφιβολία, πώς σέ τόπους πού εὐδαιμονοῦν, κατά τά μέτρα καί τίς ἀξίες 
τῆς ἐποχῆς, οἱ ἄνθρωποι ὑποφέρουν ἀπό πολλή ἀναγκαστική μοναξιά, πού δέν ἔχει 
καμιά σχέση μέ τόν ἑκούσιο ἀσκητισμό μερικῶν ἐκλεκτῶν πνευματικῶν. Εἶναι οἱ 
ἄνθρωποι μέ τά νωθρά, παρά τήν ἄλλη τους δραστηριότητα, πνεύματα, μέ τίς ἄδειες 
ψυχές, πού προσμένουν νά τίς γεμίσει ἡ παρουσία τοῦ ἄλλου, καί ὁ ἄλλος δέν εἶναι 
παρά ἐπίσης μιά ἄδεια ψυχή, ἀνίκανη νά συντηρήσει τόν ἑαυτό της, ὄχι καί νά δοθεῖ. 
Ἔτσι οἱ ψυχές ἀρρωσταίνουν. Αὐτός εἶναι ἕνας ἄλλος θάνατος, καθημερινός, συνεχής, 
ἀνεπανόρθωτος, ὅπως κάθε θάνατος. Οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν τήν εὐκαιρία νά κοιτα-
χθοῦν στά μάτια, νά συνομιλήσουν, ν’ ἀνταλλάξουν μιά πραγματική χειραψία. Ἡ μέρα 
εἶναι γεμάτη ἔγνοιες, ἡ νύχτα γεμάτη κάματο, δέν ὑπάρχει ὁ χρόνος, δέν ὑπάρχει ὁ 
χῶρος, ὅπου μποροῦν νά καλλιεργηθοῦν οἱ φιλίες, οἱ οὐσιαστικοί δεσμοί, οἱ μεθέξεις, 
πού προκαλοῦν τούς «ἐν τῇ ψυχῇ τόκους». Ὁ κόσμος μας, παρ’ ὅλα τά θαυμαστά πού 
τοῦ ὁμολογοῦμε, εἶναι ἕνας ἄφιλος κόσμος. Ἡ φιλία εἶναι ἁπλή ἀλληλογνωριμιά, κυ-
βερνημένη ἀπό τά συμφέροντα. Τά συμφέροντα συνενώνουν ἤ χωρίζουν τούς ἀνθρώ-
πους πολύ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά. Οἱ παροδικές συζεύξεις εἶναι ὁ νόμος 
τῆς ἐποχῆς.

Ὅλοι ἀναζητοῦμε τόν «πλησίον», ἀλλά μέ τή μικρότερη δυνατή δαπάνη. Ἄλλοτε 
ὁ «πλησίον» μποροῦσε νά χτυπήσει τήν πόρτα μας τήν κάθε στιγμή καί νά βρεῖ καί 
τήν πόρτα καί τήν καρδιά ἀνοιχτή. Τώρα θά πρέπει νά προειδοποιήσει γιά τόν ἐρχομό 
του, νά τοῦ ποῦμε ποιά ὥρα, ποιά μέρα καί γιά πόσο διάστημα χρόνου μποροῦμε νά 
βρεθοῦμε μαζί του. Ἀκόμη καί ἄν ὁ «πλησίον» εἶναι τό πρόσωπο τό δικό μας, τοῦ πιό 
στενοῦ οἰκογενειακοῦ μας κύκλου. Ἡ ἀνάγκη τῆς ζωῆς ἐπιβάλλει ἀπάνθρωπες συμπε-
ριφορές. Χτίζουμε σπίτια γιά πολλούς ἀνθρώπους, γιά ὁλόκληρες πολιτεῖες. Ἡ μικρή 
πολιτεία, ὅπου ὑπάρχει ἀκόμη, ἔχει τό δικό της ὕφος. Τά σπίτια εἶναι σπαρμένα ἐδῶ 
κ’ ἐκεῖ, ἀλλ’ οἱ ἄνθρωποι δέ βρίσκονται μακριά. Ἀλληλογνωρίζονται, ἔχουν τόν τρόπο 
νά ποῦν μιά ζεστή «καλημέρα», μιά «καληνύχτα».Τά μεγάλα σπίτια εἶναι συνοικισμοί 
ἀγνώστων, μικρές εἱρκτές συγκεντρωμένες στόν ἴδιο τόπο, ὅπου ὁ καθένας, ἐξόν ἄν 
εἶναι παράλυπος, προσπαθεῖ νά παραμείνει ὀλίγιστο χρόνο, ὅσο ἀρκεῖ γιά ν’ ἀνασυντα-
χθεῖ καί νά φύγει. Ἡ σύγχρονη οἰκιστική ἔχει ἤδη ἐπισημάνει τόν κίνδυνο, αὐτή τήν 
ἀπανθρωποποίηση τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὁριστική του ἀπομάκρυνση ἀπό τό ἀνοιχτό 
ὕπαιθρο, πού τό ἀναζητεῖ ἀπελπισμένος καί τό συντυχαίνει, ὑπό τούς ἀθλιότερους 
δυνατούς ὅρους, κατά τά σύντομα διαστήματα τῆς ἀπαλλαγῆς του ἀπό τό καθημερινό 
ἔργο του.

Εἶναι ἀληθινά δραματικό νά διαπιστώνει κανείς, πώς, ὅσο σιμότερα στόν ἄλλο 
ἄνθρωπο ζεῖ ὁ καθένας, τόσο καί πιό ξένος στόν ἄλλον ἄνθρωπο γίνεται, τόσο ἀσφυ-
κτικότερη νιώθει τή μοναξιά του. Ἡ φιλοσοφία πού ἔχει ἀποδυθεῖ στήν αἱματηρή  
προσπάθεια τῆς ἀναζήτησης τοῦ προσώπου ὁμολογεῖ τό μέγα πάθος τῆς ἐποχῆς. Ὁ 
καθένας ἔχει γίνει κ’ ἕνας Φιλοκτήτης πού σπαράζεται ἀπό τούς πόνους στήν ἐρημιά 
τῆς Λήμνου.

Ὁ κόσμος μας, 

παρ’ ὅλα τά 

θαυμαστά πού 

τοῦ ὁμολο-

γοῦμε, εἶναι 

ἕνας ἄφιλος 

κόσμος. Ἡ φι-

λία εἶναι ἁπλή 

ἀλληλογνω-

ριμιά, κυβερ-

νημένη ἀπό τά 

συμφέροντα.

Ἄς ποῦμε τώρα γιά τή μοναξιά τοῦ αἰώνα. 
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νιώθει πώς 
εἶναι ἀνυπεράσπιστος. Ὁ ραγδαῖος 

ρυθμός τῆς ζωῆς τόν συνεπαίρνει, τόν συνθλίβει, 
τόν κονιορτοποιεῖ. Ὁ δρόμος ἔχει καταντήσει 
ὀχετός, ὅπου ἄνθρωποι καί όχήματα συμπορεύ-
ονται, διαγκωνίζονται, συγκρούονται ὑποταγμένα 
σέ τυφλές δυνάμεις. Ὑπάρχει καί μιά ἄλλη «νεα-
ρή μοίρα», ὁ κίνδυνος τῆς κάθε στιγμῆς. Στό βά-
θος τῶν συνειδήσεων φωλεύει πάντα ὁ τρόμος 
τοῦ βιαίου θανάτου. Ἄλλοτε ἕνας βίαιος θάνατος 
ἀποτελοῦσε ἀξιομνημόνευτο περιστατικό. Τώρα 

εἶναι ἡ μονότονη καθημερινή πραγματικότητα. 
Ἄν ἀπό τήν ἄποψη τούτη θεωρήσουμε τόν ὁλό-
γυρα κόσμο, θά ἀντικρύσουμε ἑκατομμύρια περί-
φοβα πλάσματα, ἀπελπιστικά ξεμοναχιασμένα καί 
ἀνίκανα νά προστατεύουν τήν ἐσωτερική τους 
ζωή. Ὁ αἰώνας σκοτώνει τίς παλιές φοβίες καί 
τοποθετεῖ στή θέση τους καινούργιες. Τό αἴσθη-
μα τῆ ἀνασφάλειας ἐξουσιάζει καί τίς ψυχές καί 
τά πνεύματα. Καθώς ὅταν σέ πυρπολημένο δάσος 
ὁ καθένας προσπαθεῖ ν’ ἀνοίξει δρόμο σωτηρί-
ας γιά τόν ἑαυτό του καί δρόμο δέ βρίσκει. Ἄν 
κατορθώνουν νά ὑπάρχουν ἀκόμη, ἐδῶ κι ἐκεῖ, 
κάποιοι ἀληθινά μονήρεις, πού εἶναι ὁλόκληροι, 
αὐτοσυγκεντρωμένοι, ἱκανοί νά διατηρήσουν τήν 
ψυχραιμία τους καί νά μεταμορφώσουν τή μοναξιά 
τους σέ πηγή ἰσχύος, τοῦτο εἶναι μέγιστο κέρδος 

γιά ὅλους. Ἀλλ’ οἱ ἀληθινοί μονήρεις ὁλοένα καί 
λιγότεροι γίνονται. Τό μέγα πλῆθος σχηματίζε-
ται ἀπό γυμνές ὑπάρξεις πού δέν πραγματοποιοῦν 
παρά μόνο περιστατικές, ὑπηρεσιακές, περίπου 
ἀνώδυνες ἐπαφές, ἐπαφές πού ἐπιβάλλονται κατά 
κάποιον τρόπο ἀπ’ ἔξω, πού δέν προκαλοῦνται 
ἀπό μέσα. Οἱ δεσμοί χαλαρώνονται, οἱ ἀφοσιώ-
σεις ἀμβλύνονται, τά μεγάλα γόνιμα πάθη ἀχρη-
στεύονται, πρίν καρποφορήσουν.

Ἕνας ἄνθρωπος πέφτει στό δρόμο ἑτοιμοθά-
νατος. Ὁ γείτονας καί ὁ περαστικός τηλεφωνοῦν 
στό πλησιέστερο ἀστυνομικό τμῆμα. Πρέπει 

νά τόν ἀποσύρουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τό δρόμο, 
πολύ λιγότερο γιά τόν ἴδιο καί πολύ περισσότε-
ρο, γιατί ἐμποδίζει τήν κυκλοφορία. Ἄλλοτε ὁ 
θάνατος, στίς συνηθέστερες τουλάχιστο περιπτώ-
σεις, ἐρχόταν σιγά σιγά, μέσα στή στοργή καί στό 
πένθος. Ἦταν ἕνα χτύπημα, μιά δεινή συμφορά-
ἀπαρηγόρητη. Εἶχε κάποια ἱερότητα. Ἔμοιαζε 
μέ τό τέρμα ἑνός ἀγωνίσματος, ἀκόμη καί ὅταν 
ἐρχόταν πρόωρα. Τώρα ἔχει χάσει τή γεύση του, 
πολλές φορές γίνεται μιά ἁπλή διατύπωση, ἕνας 
ἀριθμός σέ μιά στατιστική κατάσταση, μιά σύντο-
μη ἀναγραφή στά βιβλία τοῦ ληξιαρχείου. Ἡ ζωή 
δέν ἐπιτρέπει τά ἀνεξιλέωτα πένθη. Σκοτώνει τή 
μνήμη, τήν ἀναπόληση, καταδιώκει τήν τρυφερό-
τητα. Ἕνας αἰώνας πού εἶναι φορτωμένος θανά-
τους - καί βίαιους καί σκληρούς, πού ἀγωνίζεται 

Ἡ μοναξιά*

* Ἰ.Μ.Παναγιωτόπουλου: «Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος», Οἱ ἐκδόσεις τῶν Φίλων, Ἀθήνα 1984
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τά θά ἐπηρεάσει ἀρνητικά τό ἀνοσοποιητικό 
σας σύστημα, κάνοντάς σας εὐάλωτους στά 
κρυολογήματα καί στούς ἰούς τῆς γρίπης.
Μείνετε ἐνυδατωμένοι.
Να εκθέτετε τόν ἑαυτό σας στόν ἥλιο κάθε 
μέρα, αὐξάνει τήν παραγωγή τῆς βιταμίνης D.
Παραμείνετε δραστήριοι. Ἡ τακτική ἄσκηση, 
ἡ ἰδιαίτερα ἔντονη ἄσκηση, διατηρεῖ τό σῶμα 
ὑγιές καί ἀντισταθμίζει τόν σύγχρονο καθι-
στικό τρόπο ζωῆς.
Νά λαμβάνετε Βιταμίνη C
Νά τρῶτε περισσότερα φροῦτα καί λαχανικά. 
Τά λαχανικά καί τά φροῦτα εἶναι ἐργοστάσια 
ὑγιεινῆς διατροφῆς.
Χρησιμοποιῆστε βότανα γιά θεραπεία. 
Το Εchinacea καί Γλυκάνισο.
Νά καταναλώνετε μέ μέτρο καφεΐνη καί ἀλκο-
ολούχα ποτά.
Ἡ γρίπη εἶναι ἰογενής μόλυνση, γι’ αὐτό τά 
ἀντιβιοτικά δέν μποροῦν νά τήν καταπολεμή-
σουν. Τό καλύτερο πού ἔχετε νά κάνετε εἶναι 
νά τήν ἀποφύγετε.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Νά τρῶτε ζεστή σοῦπα ἀπό κοτόπουλο ἤ γα-
λοποῦλα. Προσθέστε λίγο πιπέρι καγιέν, γιά 
νά βοηθήσει στήν πρόληψη καί νά σπάσει τή 
συμφόρηση.
Χρησιμοποιῆστε τό αἰθέριο ἔλαιο τῆς ἀχίλλει-
ας στήν ἀρωματοθεραπεία γιά νά καταπραΰ-
νετε τή φλεγμονή.
Ἀποφύγετε τά γαλακτοκομικά προϊόντα καί 
τή ζάχαρη.
Νά ξεκουράζεστε ἀρκετά, κατά τή διάρκεια 
μιᾶς γρίπης.

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Νά πίνετε πολλά ὑγρά.
Ξεκουραστεῖτε ἀρκετά.
Κάντε ντοῦς δροσερά, ἄν ἔχετε πολύ ὑψηλό 
πυρετό.
Πᾶρτε παυσίπονα.
Μείνετε στό σπίτι.
Χρησιμοποιῆστε ἕναν ὑγραντῆρα δωματίου, 
θά σᾶς βοηθήσει νά μειώσετε τό βῆχα σας.
Πᾶρτε παστίλιες γιά τό λαιμό.
Νά ἀνανεώνετε τόν ἀέρα τοῦ δωματίου σας 
συχνά, γιά νά ἀπομακρύνονται τά μικρόβια.
Προσπαθῆστε νά τρῶτε ὑγιεινά, ὅσο καί ἄν 
σᾶς ἔχει κοπεῖ ἡ ὄρεξη.
Ἀνακουφίστε τούς μύες πού πονᾶνε μέ ἕνα 
μασάζ.

Ἀντισταθεῖτε στόν ἰό τῆς γρίπης
Μείνετε μέσα, ὅταν ἔχει κρύο.
Νά ἀποφεύγετε τόν συνωστισμό.
Διακόψτε τό κάπνισμα καί τό ἀλκοόλ, μπο-
ροῦν νά μειώσουν τήν ἀνθεκτικότητά σας 
στήν ἀσθένεια.
Κάντε τό ἐμβόλιο κατά τῆς γρίπης.
 

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Πίνετε ἄφθονα ὑγρά.
Ξεκουραστεῖτε.
Χρησιμοποιεῖστε μή συνταγογραφούμενα 
ἀναλγητικά.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Τό ἐμβόλιο γιά τήν ἐποχική γρίπη κάθε χρό-
νο περιέχει προστασία ἀπό τούς τρεῖς ἰούς τῆς 
γρίπης πού ἀναμένεται νά εἶναι οἱ πιό συχνοί. 
Οἱ δραστικές οὐσίες τοῦ ἐμβολίου εἶναι: Ἰός 
γρίπης (ἀδρανοποιημένος, σέ τμήματα) ἀπό 
τά στελέχη:
A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – προερ-
χόμενο στέλεχος πού χρησιμοποιεῖται NYMC 
X-179A 15 μικρογραμμάρια HA
A/Victoria/361/2011 (h3n2) – προερχόμενο 
στέλεχος πού χρησιμοποιεῖται IVR – 165 15 
μικρογραμμάρια HA
B/Wisconsin/1/2010 – προσομοιάζον στέλεχος 
πού χρησιμοποιεῖται NYMC BX – 39 προερ-
χόμενο ἀπό B/Hubei – Wujiagang/158/2009 15 
μικρογραμμάρια ΗΑ ἀνά δόση 0,5 ml.
Τό ἐμβόλιο αὐτό εἶναι σύμφωνο μέ τή σύστα-
ση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (γιά 
τό βόρειο ἠμισφαίριο) καί τήν ἀπόφαση τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τήν ἐμβολιαστική 
περίοδο 2012 – 2013.
Τά ἄλλα συστατικά εἶναι: ἕνα ρυθμιστικό 
διάλυμα πού περιέχει χλωριοῦχο νάτριο, χλω-
ριοῦχο κάλιο, διβαστικό φωσφορικό νάτριο 
ἔνυδρο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο καί ὕδωρ 
γιά ἐνέσιμα.

Ἔλεγχος τῆς ἐξάπλωσης τῆς μόλυνσης
Τό ἐμβόλιο τῆς γρίπης δέν εἶναι 100% ἀποτε-
λεσματικό, γι’ αὐτό εἶναι ἐπίσης σημαντικό νά 
ληφθοῦν μέτρα γιά τόν περιορισμό τῆς ἐξά-
πλωσης τῆς λοίμωξης:
Πλύνετε τά χέρια σας.
Περιορίστε τό βῆχα καί τό φτάρνισμα.
Ἀποφύγετε τά πλήθη.

γρίπη εἶναι μία ἰογενής λοίμωξη πού 
προσβάλλει τό ἀναπνευστικό σύστη-

μα καί ἐπηρεάζει τή μύτη, τό λαιμό καί τούς 
πνεύμονες. Ἡ γρίπη καί οἱ ἐπιπλοκές της μπο-
ρεῖ νά εἶναι θανατηφόρες. Ἄνθρωποι μέ ὑψη-
λότερο κίνδυνο ἐμφάνισης ἐπιπλοκῶν τῆς γρί-
πης εἶναι:
Τά μικρά παιδιά, οἱ ἐνήλικες μεγαλύτερης 
ἡλικίας, οἱ ἔγκυες γυναῖκες, οἱ ἄνθρωποι μέ 
ἐξασθενημένο ἀνοσοποιητικό σύστημα, οἱ 
ἄνθρωποι πού πάσχουν ἀπό χρόνιες ἀσθένει-
ες.
Ἡ καλύτερη ἄμυνα κατά τῆς γρίπης εἶναι ἡ 
λήψη τοῦ ἐτήσιου ἐμβολιασμοῦ.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Ἀρχικά, ἡ γρίπη μπορεῖ νά φαίνεται σάν ἕνα 
κοινό κρυολόγημα μέ καταρροή, φτέρνισμα 
καί πονόλαιμο. Ἀλλά τό κρυολόγημα συνή-
θως ἀναπτύσσεται ἀργά, ἐνῶ ἡ γρίπη τείνει 
νά ἔρχεται ξαφνικά. Καί παρόλο πού ἕνα κρυ-
ολόγημα μπορεῖ νά εἶναι ἐνοχλητικό, συνήθως 
αἰσθάνεστε πολύ χειρότερα μέ τή γρίπη.
Τά κοινά συμπτώματα τῆς γρίπης περιλαμβά-
νουν:
Πυρετό πάνω ἀπό 380 C, πόνο στούς μῦς, εἰδι-
κά στήν πλάτη, τά χέρια καί τά πόδια, ρίγη 
καί ἐφίδρωση, πονοκέφαλο, ξηρό βῆχα, κόπω-
ση καί ἀδυναμία, ρινική συμφόρηση.

ΑΙΤΙΕΣ
Οἱ ἰοί τῆς γρίπης ταξιδεύουν μέσω τοῦ ἀέρα, 
σέ σταγονίδια. Μπορείτε νά εἰσπνεύσετε τά 
σταγονίδια ἄμεσα, ἤ μπορεῖτε νά λάβετε τά 
μικρόβια ἀπό ἕνα ἀντικείμενο - ὅπως ἕνα τη-
λέφωνο ἤ πληκτρολόγιο τοῦ ὑπολογιστῆ - καί 
στή συνέχεια νά τά μεταφέρετε στά μάτια σας, 
τή μύτη ἤ τό στόμα.
Οἱ ἰοί τῆς γρίπης ἀλλάζουν συνεχῶς, μέ νέα 
στελέχη πού ἐμφανίζονται τακτικά. Ἄν εἴχα-
τε γρίπη στό παρελθόν, τό σῶμα σας ἔχει ἤδη 
ἀντισώματα γιά τήν καταπολέμηση τοῦ συ-
γκεκριμένου στελέχους τοῦ ἰοῦ. Εάν μελλοντι-
κοί ἰοί τῆς γρίπης εἶναι παρόμοιοι μέ αὐτόν 
πού εἴχατε πρίν, αὐτά τά ἀντισώματα μπο-
ροῦν νά ἀποτρέψουν ἤ νά μειώσουν τή σοβα-
ρότητα τῆς λοίμωξης.

Ὅμως, τά ἀντισώματα κατά τῆς γρίπης τῶν 
ἰῶν πού ἔχετε ἀντιμετωπίσει στό παρελθόν 
δέν μποροῦν νά σᾶς προστατεύσουν ἀπό τή 
νέα γρίπη, πού εἶναι πολύ διαφορετική ἀπό 
αὐτή πού εἴχατε πρίν.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Παράγοντες πού μπορεῖ νά αὐξήσουν τόν κίν-
δυνο ἐμφάνισης τῆς γρίπης περιλαμβάνουν:
Ἡλικία, ἐπάγγελμα, συνθῆκες διαβίωσης, ἐξα-
σθενημένο ἀνοσοποιητικό σύστημα, χρόνιες 
ἀσθένειες (HIV λοίμωξη, ἐπιληψία, καρδιακή 
ἀνεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, σακχαρώδης 
διαβήτης, σκλήρυνση κατά πλάκας, χρόνια 
ἀποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια νεφρι-
κή ἀνεπάρκεια, νόσος Addoson, νόσος Crohn), 
ἐγκυμοσύνη.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Πνευμονία, βρογχίτιδα, μολύνσεις κόλπων, 
μολύνσεις αὐτιῶν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συνήθως, δέ θά χρειαστεῖτε τίποτα περισσό-
τερο ἀπό ξεκούραση καί ἄφθονα ὑγρά γιά 
τή θεραπεία τῆς γρίπης. Αλλά σέ ὁρισμένες 
περιπτώσεις, ὁ γιατρός σας μπορεῖ νά συντα-
γογραφήσει ἕνα ἀντιικό φάρμακο. Ἄν ληφθεῖ 
ἀμέσως, θά παρατηρήσετε ὅτι τά συμπτώμα-
τα, μποροῦν νά ἐλαττωθοῦν ἀπό τήν πρώτη 
ἡμέρα καί θά βοηθήσει στήν πρόληψη σο-
βαρῶν ἐπιπλοκῶν.
 

ΦΑΡΜΑΚΑ
Ἀντιισταμινικά, ἀποχρεμπτικά, ἀντιβηχικά, 
ἀποσυμφορητικά, ἀναλγητικά.
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Νά πλένετε τά χέρια σας συχνά, εἰδικά ὅταν 
ἐπιστρέφετε σπίτι ἀπό δημόσιους χώρους.
Ἀλλάζετε συχνά τίς πετσέτες τῶν χεριῶν. 
Χρησιμοποιώντας μία κοινή πετσέτα, μπορεῖ 
νά περάσουν τά μικρόβια ἀπό τό ἕνα ἄτομο 
στό ἄλλο.
Καθαρίστε τούς χώρους πού φιλοξενοῦν τά 
πιό πολλά μικρόβια στό σπίτι.
Κοιμηθεῖτε ἀρκετά. Τό νά μήν κοιμᾶστε ἀρκε-

Ἡ γρίπη
Τῆς κ. Μαρίας Ψαράκη,

Ἰατροῦ

Ἡ
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Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ, 5 Ἰανουαρίου, 
πνευματική ἑσπερίδα μέ ὁμιλητή τόν Δρ. Κων-
σταντῖνο Ζορμπᾶ, Γεν. Δ/ντή τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης, μέ θέμα: «”Ὑπέστη ἀσθε-
νείας τά δεινά βιώσας ἐν συνέσει θαυμαστῇ”, 
ἀπό τό Περιθώριο στήν Ἁγιότητα». Ὁ ὁμιλη-
τής, μέ λόγο γλαφυρό, ἀναφέρθηκε στήν ζωή 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ ἀπό τήν 
γέννηση ἕως καί τήν κοίμησή Του. «Μᾶς μιλᾶ 
ἡ ζωή ἑνός Ἁγίου, σημείωσε. Ὁ Ὅσιος Νικηφό-
ρος μεταμόρφωσε τήν ἀσθένεια καί τήν δοκι-
μασία σέ ἁγιότητα, καθώς βίωνε τήν μεγάλη 
ἀλήθεια ὅτι ἡ ζωή πού ἐπέλεξε ὁ ἄνθρωπος 
ὁδηγεῖ στόν θάνατο, ἀλλά ὁ θάνατος στήν 
αἰώνια ζωή», ὑπογράμμισε. Ἀκολούθησαν χαι-
ρετισμοί ἀπό τόν Δήμαρχο Κισάμου κ. Θεόδω-
ρο Σταθάκη καί τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. 
Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό ἑόρτιο 
διήμερο, χαρακτηρίζοντάς το «πνευματικό πα-
νηγύρι χαρᾶς». Τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς Χορωδί-
ας τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπέδω-
σε Ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ 
Ὁσίου Νικηφόρου. Τήν ἑσπερίδα συντόνισε ὁ 
Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Ἐμμανουήλ Μπαργωτά-
κης, Ἀρχ. Ἐπίτροπος Δυτικῆς Κισάμου.

Ἑορτή τῶν Θεοφανείων

Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανεί-
ων, τελευταία ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δωδεκα-

ημέρου, ἑορτάστηκε ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς 
Μητροπόλεώς μας. Σέ ὅσες Ἐνορίες λούζονται 
ἀπό θάλασσα ἔγινε ἡ Τελετή ρίψεως τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ, μέ τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων 
πιστῶν, καθώς συνέβαλε ἡ καλοκαιρία τῆς 
ἡμέρας. Ὁ Ἐπίσκοπός μας προεξῆρχε τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας 

Ναό καί ἐν συνέχειᾳ μετέβη εἰς τήν παραλία 
τῆς Κισάμου, ὅπου καί ἔγινε ἡ ρῖψις τοῦ Τιμ. 
Σταυροῦ. Ἀρκετοί νέοι της Κισάμου βούτηξαν 
στά νερά τοῦ Κισαμίτικου κόλπου. Στούς τρεῖς 
πρώτους πού ἔπιασαν τόν Σταυρό ὁ Ἐπίσκο-
πός μας προσέφερε, ὡς εὐλογία, ἀπό ἕναν 
ἀσημένιο Σταυρό.  

Ἑόρτια Ἐκδήλωση

Ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωση κοπῆς τῆς Ἁγιο-
βασιλόπιτας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 

Κρήτης καί βράβευσης τῶν πρωτοετῶν φοι-
τητῶν καί φοιτητριῶν πού κατάγονται ἀπό τό 
Δῆμο Πλατανιᾶ καί εἰσήχθησαν σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ 
τῆς Χώρας, τό σχολικό ἔτος 2014-15, πραγμα-
τοποιήθηκε στήν ΟΑΚ, τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς 
τῶν Θεοφανείων. Τήν ἐκδήλωση συνδιοργάνω-
σαν ἡ ΟΑΚ καί ὁ Δῆμος Πλατανιᾶ. Ὁ Ἐπίσκο-
πός μας εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα τοῦ Ἱδρύ-
ματος καί ἀκολούθησαν χαιρετισμοί.  Κατόπιν 
πραγματοποιήθηκε ἡ βράβευση τῶν ἐπιτυχό-
ντων στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα. 
Κάλαντα καί ἐπίκαιρους Ὕμνους ἀπέδωσε ἡ 

Ἑορτή Ὁσίου Νικηφόρου 
τοῦ Λεπροῦ.

Στήν ἀπαρχή τοῦ ἔτους ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας 
ἔχει τήν μεγάλη χαρά καί εὐλογία νά ἑορτά-

ζει τόν ἐκλεκτό γόνο της, τόν Ὅσιο καί Θεοφό-
ρο πατέρα ἡμῶν Νικηφόρο τόν Λεπρό, τόν ἐκ 
Σηρικαρίου Κισάμου καταγόμενο. Τοῦ Πανηγυ-
ρικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ νέος Μητρο-
πολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, 
συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί τοῦ 
Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ χοροστατῶν 
Ἱεράρχης στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στόν 
βίο καί τήν πολιτεία τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου καί 
τήν ἁγιότητα, ὡς πρόκληση καί πρόσκληση 
στήν ζωή μας. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστη-
κε πολυαρχερατικό συλλείτουργο προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, 
Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου καί συλλει-
τουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Ρεθύ-
μνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Πέτρας καί 
Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί τοῦ Ποιμενάρχου 
μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχα-
ρίστησε τούς Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τόσο εἰς 

τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί εἰς τήν Θεία Λειτουρ-
γία, σημειώνοντας πώς: «Ἕνας πολιτισμός γιά 
νά εἶναι ἰσορροπημένος χρειάζεται τούς Ἁγί-
ους του, καθώς οἱ Ἅγιοι εἶναι τό “ἅλας” τῆς 
γῆς. Δόξα τῷ Θεῷ πού στούς ἄφωτους καιρούς 
μας χαρίζει τήν παρηγοριά καί θαλπωρή τοῦ 
Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ», δίδοντας τόν 
λόγο εἰς τόν προεξάρχοντα τῆς Λειτουργικῆς 
Συνάξεως Σεβ. Μητροπολίτη Ἀρακολοχωρίου, 
Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος 
σημείωσε: «Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός δέν 
ἀγάπησε τήν δόξα καί τήν σοφία τοῦ κόσμου 
τούτου ἀλλά, ὡς περιθωριοποιημένο ἄτομο καί 
ἀπομονωμένος ὅπως ὅλοι οἱ λεπροί ἐκείνη τήν 
ἐποχή, προσευχόταν, ἔκανε ὑπομονή, ἔνιωσε 
τήν Σοφία τοῦ Θεοῦ καί ἔλαβε τήν δόξα Του». 
Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τήν Θεία Λειτουργία 
ἔλαβαν μέρος ὁ Ὑπογραμματέας καί ὁ Κωδι-
κογράφος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, Πρωτοσύγκελλοι, Ἡγού-
μενοι ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης καί μεγάλος ἀριθμός Κληρικῶν ἀπ’ ὅλη 
τήν Μεγαλόνησο. Συμπροσευχήθηκαν πλῆθος 
Κληρικῶν ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, ὡς ἐπίσης καί 
Γυναικεῖες Μοναστικές Ἀδελφότητες. Συγκινη-
τική ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων προσκυνητῶν, 
πού τό ἑόρτιο αὐτό διήμερο κατέκλυσαν τόν 
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου Κισάμου, ὅπου καί ἑορτάστηκε ἡ 
μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ. 

Πνευματική Ἑσπερίδα - 
Ἀφιέρωμα στόν Ὅσιο Νικηφόρο 

τόν Λεπρό

Στήν κατάμεστη ἀπό κόσμο αἴθουσα πολ-
λαπλῶν χρήσεων τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» 

Πολύκεντρου τῆς Μητροπόλεώς μας πραγ-
ματοποιήθηκε, τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τοῦ 

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
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σίμου ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς 
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου καί 
τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας & Θρη-
σκευμάτων κ. Ν. Φίλη. Τήν Ἀκολουθία τέλεσε 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, 
Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν συμμετοχή Ἱε-
ραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μεταξύ τῶν 
ὁποίων καί τοῦ Ἐπισκόπου μας. Ὁ ἐξοχώτατος 
κ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας χαι-
ρέτισε καί καλωσόρισε στό Προεδρικό Μέγαρο 
τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καί 
τούς Ἱεράρχες τῆς Μεγαλονήσου καί εὐχήθηκε 
στό νέο Μητροπολίτη Πέτρας & Χερρονήσου 
κ. Γεράσιμο καλή δύναμη εἰς τό ἔργο του. Εὐχές 
ἐπίσης ἀπηύθηνε στό νέο Μητροπολίτη καί ὁ 
Ὑπουργός Παιδείας κ. Φίλης.

Παρουσίαση Ἀναμνηστικοῦ 
Λευκώματος 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου ὁ 

Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν παρουσίαση 
τοῦ Ἀναμνηστικοῦ Λευκώματος «Εὐγνωμοσύ-
νης Κανίσκιον», τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν 
Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
γιά τήν ἱστορική Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειο-
τάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, στό Ρέθυμνο, 
κατά τήν 2α καί 3η Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 
2012. Ἡ παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στήν 
κατάμεστη αἴθουσα τοῦ πολυχώρου ἐκδηλώ-
σεων τοῦ Δήμου Ρεθύμνης, «Σπίτι τοῦ Πολι-
τισμοῦ», τό ἑσπέρας τῆς 8ης Ἰανουαρίου. Ἐκ 
Προσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότη-

τος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡ-
ΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, παρέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος. Προη-
γήθηκε χαιρετισμός - καλωσόρισμα τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Εὐγενίου. Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως τό 
Ἀναμνηστικό Λεύκωμα προσφέρθηκε ἀπό τήν 
Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
σέ ὅλους τούς παρισταμένους.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στόν Πρόεδρο 
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, μέ 
τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Ὀρθόδο-

ξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐπισκέφθηκε μετά τοῦ 
Δρ. Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ, Γεν. Δ/ντοῦ τῆς 
ΟΑΚ, τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Αἰτία τῆς συνάντη-
σης ἡ ἐπίδοση πρόσκλησης στόν ἐξοχώτατο 
κ. Πρόεδρο, ὅπως μετέχει τῶν ἑορτασμῶν 50 
ἐτῶν λειτουργίας, δράσης καί διαλογικῆς μαρ-
τυρίας τῆς Ὀρθόδοξου Ἀκαδημίας Κρήτης, τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ ἔτους 2018.
Στούς ἑορτασμούς ἔχει προσκληθεῖ καί ἡ ΑΘΠ 
ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο-
λομαῖος. Ὁ κ. Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν χαρά 
του διά τήν πολυετή αὐτή πρόσφορα τοῦ 
Ἱδρύματος, καθώς εἶναι γνωστή σέ αὐτόν ἡ 
παρουσία του στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο ἀπό 
τό ἔτος 1969, πού τό εἶχε ἐπισκεφθεῖ, καί ζή-
τησε νά ἐνημερωθεῖ γιά τίς δράσεις τῶν τελευ-
ταίων ἐτῶν. Ἀποδέχτηκε, μετά πολλῆς χαρᾶς, 
τήν πρόσκληση τοῦ Ἱδρύματος ὅπως μετέχει 
τῶν ἑορτασμῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ 
Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε, ἐκ μέρους τῆς ΟΑΚ, 

Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας, μέ χοράρχη τόν κ. Γεώργιο Χαχλάκη.

Ἡ Βασιλόπιτα τοῦ Ἀννουσάκειου 
Ἱδρύματος - Θεραπευτηρίου

Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-Θεραπευτήριο τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, σέ μία ὄμορφη καί 

ζεστή ἐκδήλωση, πού ὀργάνωσε, ἔκοψε τήν 
Βασιλόπιτα γιά τούς τροφίμους καί τό προ-
σωπικό του, μέ τήν συμμετοχή καί συγγενῶν 
τῶν ἐξυπηρετουμένων ἀπό τό Ἵδρυμα. Ὁ Σύλ-
λογος Ἐθελοντῶν τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύμα-
τος, φρόντισε γιά τό καλλιτεχνικό μέρος τῆς 
ἐκδήλωσης καί ἀπέδωσε ἀριστοτεχνικά τά κά-
λαντα τῆς περιόδου καί ἐπίκαιρα τραγούδια. 
Τό Ἵδρυμα φρόντισε, μέσα ἀπό τόν «Ἅγιο Βα-
σίλη» καί τόν μικρό «Μίκη», νά μοιραστοῦν ὄχι 
μόνον δῶρα καί εὐχές στούς μετέχοντες, ἀλλά 
διασκέδαση καί χαρά. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύμα-
τος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Διοικητικό Δ/ντή 
τοῦ Ἱδρύματος Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Ἀντώνιο 
Ἀρετάκη, τό προσωπικό (Ἰατρικό, Νοσηλευτι-
κό, Διοικητικό, Βοηθητικό, κ.λ.π.), τούς Ἐθελο-
ντές, πού στηρίζουν τό Ἵδρυμα, ὡς καί ὅλους 
τούς ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους εὐεργέτες καί 
δωρητές του, εὐχήθηκε στούς τροφίμους δύνα-
μη, ὑγεία, κάθε καλό καί ἀγαθό. 

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο

Τρεῖς (3) μῆνες μετά τήν ἐκδημία τοῦ μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονή-

σου κυροῦ Νεκταρίου, ἡ Ἐκκλησία εὔχεται καί 
προσεύχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως καί αἰωνίου 

μνήμης αὐτοῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας με-
τεῖχε τόσο εἰς τήν Θεία Λειτουργία πού τελέ-
στηκε εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγά-
λης Παναγίας στήν Νεάπολη, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου 
καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὡς ἐπίσης καί 
εἰς τό μνημόσυνο πού ἀκολούθησε ἐντός τοῦ 
Ναοῦ, ὡς καί ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Ἱε-
ράρχου, μέ τήν συμμετοχή καί τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάν-
νου κ. Ἀνδρέου. Ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πέ-
τρας καί Χερρονήσου, Γυναικεῖες Μοναστικές 
Ἀδελφότητες καί πλῆθος πιστῶν μετεῖχαν καί 
προσευχήθηκαν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς 
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Διαβεβαίωση Σεβ. Μητροπολίτου 
Πέτρας & Χερρονήσου

Τήν Πέμπτη 21 Ἰανουαρίου, πραγματοποι-
ήθηκε ἡ Τελετή Διαβεβαίωσης τοῦ νέου 

Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Γερα-



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 52, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2016 ....  23 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 52, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2016 ....  22 

δαιότητα τῆς Πανορθόδοξου Συνόδου, χαρα-
κτηρίζοντάς την "ἱστορικό γεγονός". "Μεγάλη 
ἡ εὐλογία, ἡ τιμή καί ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης καί τῆς Ὀρθόδοξου Ἀκαδημίας Κρήτης, 
ἡ ὁποία θά εἶναι τό σημεῖο ἀναφορᾶς", σημεί-
ωσε ὁ Παναγιώτατος. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναιος μετέφερε τά σεβάσματα 
καί τίς εὐχαριστίες τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Μεγα-
λονήσου, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς 
Κρήτης διά τήν ἐπιλογή ὡς τόπου σύγκλισης 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἱερᾶς Συνόδου. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας  κ. Ἀμφιλόχιος, ὡς Πρό-
εδρος τοῦ ΔΣ τῆς ΟΑΚ, ἐξέφρασε τήν βαθιά 
εὐγνωμοσύνη καί τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες 
τοῦ Ἱδρύματος πρός τόν Οἰκουμενικό Πατρι-
άρχη διά "τήν ἐμπιστοσύνη καί ἐπιλογή" πραγ-
ματοποιήσεως τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονό-
τος, "σταθμοῦ" στήν ἱστορία τῆς Ἀκαδημίας.

Προσκύνημα εἰς τό Ἅγιον Ὄρος

Προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Παύλου διά τήν ἑορτή τῆς κυριωνύμου 

πανηγύρεως τῆς Ἱ. Μονῆς (Ὑπαπαντή τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος πραγματοποίησε ὀλιγοήμερο 
προσκύνημα εἰς τό Περιβόλι τῆς Παναγίας. 
Προεξῆρχε εἰς τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαι-
δίου τῆς Ἱ. Ἀγρυπνίας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου 
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, κατά τήν ὁποία ἄγει τό 
ὀνομαστήριά του ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς 
Γέροντας Ἐφραίμ, συλλειτουργοῦντος καί τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμα-
ριᾶς κ. Ἰουστίνου καί τέλεσε ὡς Ἱερεύς τήν πα-
νήγυρη τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
εἰς τήν αὐτή Ἱ. Μ. Μονή. Τέλεσε ἐπίσης, ὡς 

Ἱερεύς, Θεία Λειτουργία καί προεξῆρχε Ἀρχι-
ερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τήν Ἱερά Μονή 
Παντοκράτορος. Προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος εἰς τό 
ἐορτάζον κονάκι τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου 
εἰς τίς Καρυές καί προέστη τῆς πανηγύρεως 
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τήν 
Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου. Εἰς τήν λαμπρά αὐτή 
πανήγυρη μετεῖχε πλείαδα Ἁγιορειτῶν πατέ-
ρων ἐξ ὅλων σχεδόν τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, μέ πρῶτο τόν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς 
Γέροντα Παρθένιο, ὡς ἐπίσης καί Κληρικοί 
ἐκτός Ἁγίου Ὄρους. Καλικέλλαδοι Ἁγιορεῖτες 
πατέρες πλαισίωσαν τούς χορούς, ἑκατοντά-
δες δέ προσκυνητές ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα με-
τεῖχαν τόσο εἰς τήν ὁλονύκτια Ἱερά Ἀγρυπνία, 
ὅσο καί εἰς τίς λοιπές λατρευτικές ἐκδηλώσεις, 
ὅπως τά Κτητορικά Μνημόσυνα τό ἑσπέρας 
τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, ὡς καί εἰς τήν μεθε-
όρτιο πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εἰς τήν 
ὁποίαν προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας. 
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Γέροντας Παρθέ-
νιος, εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας διά τήν 
ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως ὅπως προστεῖ 
τῆς κυριωνύμου πανηγύρεως τῆς περιπύστου 
αὐτῆς Ἱ. Μονῆς. Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας 
ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύ-
νη του πρός τόν Καθηγούμενο Γέροντα Παρ-
θένιο διά τήν πρόσκληση. Κατά τήν παραμο-
νή του εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ὁ Ἐπίσκοπός μας 
προσκύνησε στό Πρωτᾶτο καί συναντήθηκε μέ 
τόν Πρωτεπιστάτη Γέροντα Παῦλο Μοναχό ἐκ 
τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, ὡς καί τούς 
Ἐπιστάτες, προσκύνησε τήν Ἱ. Μονή Σίμωνος 
Πέτρας καί συναντήθηκε μέ τόν Καθηγούμενο 
αὐτῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἐλισαῖο, τήν Ἱ. Μονή 
Ἰβήρων καί συναντήθηκε μέ τόν Καθηγούμε-
νο τῆς Μονῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ναθαναήλ, ὡς 

τόν κ. Πρόεδρο διά τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλη-
σης καί τήν συμμετοχή του εἰς τήν "ἱστορική 
αὐτή ἐπέτειο τοῦ Ἱδρύματος", ὅπως σημείωσε.

Ἐνθρόνιση τοῦ νέου 
Μητροπολίτου 

Πέτρας & Χερρονήσου 
κ. Γερασίμου

Τό Σάββατο 23 Ἰανουαρίου, πραγματοποι-
ήθηκε ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολί-

του Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου. Τόν 
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο 
ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀνδριανουπόλεως 
κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς εὐχές καί 
εὐλογίες τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου. Παρόντες ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρή-
της κ. Εἰρηναῖος καί οἱ Ἱεράρχες τῆς Μεγαλο-
νήσου, ὡς ἐπίσης καί Ἱεράρχες ἐκ τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος. Τόν Μακαριώτατο Πατριάρ-
χη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο ἐκπροσώπησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου 
κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς εὐχές τοῦ 
Μακαριωτάτου. Παρά τό δριμύ ψῦχος καί τήν 
ἔντονη βροχόπτωση, πλῆθος λαοῦ ἀπό τίς 
Ἐπαρχίες τῆς Ἱ.Μ.Πέτρας & Χερρονήσου εἶχαν 
κατακλύσει τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
τῆς Μεγάλης Παναγίας στήν Νεάπολη ἀνα-
φωνῶντας τό «ΑΞΙΟΣ»! Μετεῖχαν ἐπίσης Μο-
ναστικές Ἀδελφότητες ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί 
τήν Κρήτη, Πρωτοσύγκελλοι, ὁ Περιφερειάρ-
χης Κρήτης κ. Στ. Ἀρναουτάκης, Δήμαρχοι τῆς 
περιοχῆς, ἐκπρόσωποι τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσί-
ας καί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Ἐκπρόσωποι 
Φορέων, Συλλόγων κ.ἄ. Ὁ νέος Ποιμενάρχης 

στόν Ἐνθρονιστήριο λόγο του μνημόνευσε, μέ 
σεβασμό καί ἀγάπη, τούς προκατόχους του, 
μέ προεξάρχοντα τόν μακαριστό Μητροπολί-
τη κυρό Νεκτάριο καί σημείωσε πώς: «Ἡ πόρτα 
τῆς Μητροπόλεως θά εἶναι ἀνοικτή γιά ὅλους 
ἀνεξαιρέτως καί ἀδιακρίτως, καθώς ὅλοι εἶναι 
παιδιά τῆς Ἐκκλησίας». ΑΞΙΟΣ!

Συνάντηση μέ τόν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη 

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς  ΑΘΠ τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ ἡμῶν  Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-

μαίου μετέβησαν εἰς τήν Κωνσταντινούπολη ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος μετά 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλόχιου, 
τοῦ Ὑπογραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Πανοσ. Ἀρχιμ. 
Προδρόμου Ξενάκη καί τοῦ Γεν. Δ/ντοῦ τῆς 
Ὀρθόδοξου Ἀκαδημίας Κρήτης Δρ. Ζορμπᾶ 
Κωνσταντίνου, ὅπου καί συναντήθηκαν μετά 
τοῦ Παναγιωτάτου. Στήν συνάντηση αὐτή με-
τεῖχαν, ἐπίσης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων 
κ. Γεννάδιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. 
Ἐμμανουήλ καί ὁ Ἀρχιγραμματέας τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Βαρ-
θολομαῖος Σαμαρᾶς. Σκοπός τῆς συναντήσεως 
ἡ συζήτησις, ἐνημέρωσις περί τῆς συγκλίσεως 
τῆς  Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῶν Προκαθή-
μένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά 
πραγματοποιηθεῖ εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθό-
δοξου Ἀκαδημίας Κρήτης, στό Κολυμπάρι Κι-
σαμου, Ἵδρυμα φέρον τήν ἀναφορά του εἰς τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ὁ Παναγιώτατος 
χαιρέτισε καί καλωσόρισε τούς συνομιλητές 
Του, ὑπογραμμίζοντας τήν σημασία καί σπου-
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τίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
κυροῦ Θεοδώρου. Τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο 
τελέστηκε εἰς τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Εἰρήνης, 
κτήτορας καί ἀνακαινιστῆς τῆς ὁποίας ὑπῆρξε 
ὁ μακαριστός Ἱεράρχης, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὁ 
ὁποῖος προεξῆρχε καί εἰς τήν Θεία Λειτουργία 
πού προηγήθηκε τοῦ Μνημοσύνου. Ἔλαβαν 
μέρος ἐπίσης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλο-
χωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. 
Γεράσιμος, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ. Εὐγένιος, 
ὁ Ἐπίσκοπός μας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος. Περί τοῦ 
βίου καί τῆς πολιτείας τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου 
ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. 
Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος, μέ λόγο μεστό καί οὐσια-
στικό, ἀναφέρθηκε εἰς τήν πολυσχιδῆ προσω-
πικότητα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἱεράρχου. Χαι-
ρέτησε, ἐπίσης, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ. Εἰρηναῖος καί μέ λόγο εὐχαριστιακό, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Εὐγένιος χαιρέτισε τήν παρουσία τῶν Ἁγίων 
Ἀρχιερέων καί ἀναφέρθηκε εἰς τόν μακαριστό 
προκάτοχό του. 

Κοσμοπλημμύρα σέ ἐκδήλωση 
Ἀλληλεγγύης ὑπέρ 

τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος

Ξεπέρασε τίς δύο χιλιάδες ὁ κόσμος πού 
ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσμα τοῦ Ἀννου-

σάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ.Μητροπόλεώς μας, 
γιά τήν στήριξη τῶν πολλαπλῶν δομῶν καί 
δράσεών του, γεμίζοντας ἀσφυκτικά τό μεγα-

λύτερο κέντρο διασκέδασης τῆς εὐρύτερης πε-
ριοχῆς, σέ μία βραδιά μουσικῆς πανδαισίας μέ 
πρωταγωνίστρια τήν γνωστή καί καταξιωμένη 
Γλυκερία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου, 
συγκινημένος ἀπό τήν προσέλευση τόσου κό-
σμου, ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς εὐχα-
ριστίες τοῦ Ἱδρύματος. «Ἀποδείξατε σήμερα 
πώς ζωή θά πεῖ ὄχι νά ὑπάρχεις καί ἐπιπλέον 
νά ἀγαπᾶς, ἀλλά νά ὑπάρχεις ἐπειδή ἀγαπᾶς 
καί στό μέτρο πού ἀγαπᾶς», σημείωσε, εὐχαρι-
στώντας τόν Διοικητικό Δ/ντή τοῦ Ἱδρύματος 
Αἰδεσ. Πρωτ. π. Ἀντώνιο Ἀρετάκη, τό Ἰατρικό, 
Νοσηλευτικό, Διοικητικό καί Βοηθητικό προ-
σωπικό του (45 πρόσωπα), τούς Ἐθελοντές Ἰα-
τρούς, πού λειτουργοῦν τό Κοινωνικό Ἰατρεῖο 
καί τό Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο (25 Ἰατροί), 
τούς Ἐθελοντές, πού συνοδοιποροῦν καί μοι-
ράζονται τίς καθημερινές ἀγωνίες, τούς εὐερ-
γέτες, δωρητές (ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους), 
τούς χορηγούς τῆς βραδιᾶς, ὡς καί ὅλους ὅσοι 
«ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους» χαρί-
ζουν χαμόγελα χαρᾶς καί αἰσιοδοξίας στούς 
εὐεργετούμενους τοῦ Ἱδρύματος. Τήν ἐκδήλω-
ση παρουσίασε, μέ τρόπο ἰδιαίτερα ἐπιτυχή, 
ἡ καταξιωμένη δημοσιογράφος κ. Μαρίνα Για-
κουμάκη. 

Προετοιμασίες Ἁγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου 

Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου μέ ἐπικεφαλής τόν Σεβ. Μητρο-

πολίτη Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τήν συμμε-
τοχή τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου, 
Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 
καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, 

καί τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Βασίλειο Ἰβηρίτη καί, 
κατόπιν προσκλήσεως, ἐπισκέφθηκε τήν Ἀθω-
νιάδα Σχολή, ὅπου συναντήθηκε μέ τούς κα-
θηγητές καί ὁμίλησε στούς μαθητές. Στήν συ-
νοδεία τοῦ Ἐπισκόπου μας μετεῖχαν ὁ Πανοσ. 
Ἀρχιμ. κ. Ἰάκωβος Λυκάκης, Καθηγούμενος τῆς 
Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Πρέβελη, ὁ Δήμαρχος 
Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης Κρήτης ἐπί θεμάτων Πολιτισμοῦ 
καί Παιδείας κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης, ὁ 
Γεν. Δ/ντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης 
κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, ὡς καί ἄλλοι Κληρι-
κοί καί λαϊκοί. 

H Μ.Κ.Ο. “ΔΕΣΜΟΣ” στηρίζει τό 
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Ἡ Μ.Κ.Ο. «ΔΕΣΜΟΣ» συνεχίζει τήν διαχρο-
νική στήριξή της πρός τό Ἀννουσάκειο 

Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, προσφέρο-
ντας τήν φορά αὐτή τέσσερις τόνους (4.000,00 
lt) πετρελαίου θέρμανσης, γιά τήν κάλυψη βα-
σικῶν ἀναγκῶν στήν καθημερινή φροντίδα, τήν 
ἄνετη καί ἀσφαλῆ διαβίωση τῶν ἑκατό τροφί-
μων τοῦ Ἱδρύματος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννου-
σάκειου Ἱδρύματος, δήλωσε σχετικά: «Ἐκφρά-
ζουμε τίς πολλές καί ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστίες 
μας πρός τήν Μ.Κ.Ο. «ΔΕΣΜΟΣ» διά τήν εὐγενῆ 
αὐτή χειρονομία καί δωρεά. Μέ τήν στάση κοι-
νωνικῆς ἀλληλεγγύης πού ἐκφράζει πρός τό 
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεώς μας, 
τό ὁποῖο ἀγκαλιάζει, ἀνακουφίζει καί θερα-
πεύει τίς ἀνάγκες ἑκατοντάδων ἐμπερίστατων 
καί πολύπαθων συνανθρώπων μας τῆς εὐρύτε-
ρης περιοχῆς, θεωροῦμε τήν ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ» 

σημαντικό ἀρωγό τοῦ ἔργου μας καί πολύτιμο 
κοινωνικό παράγοντα φροντίδας τῶν εὐπαθῶν 
ὁμάδων καί ὅσων συνανθρώπων μας βρίσκο-
νται σέ δεινή οἰκονομική θέση».

Διανομή Καινῆς Διαθήκης σέ 
σχολεῖα τῆς περιοχῆς

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἀμφιλόχιος, 
ἀνταποκρινόμενος σέ αἴτημα καθηγητῶν 

Θεολόγων, ἐπισκέφθηκε ἐκπαιδευτικές Μονά-
δες τῆς Κισάμου, συγκεκριμένα τό 2ο Γυμνάσιο 
Κισάμου, προσφέροντας στούς μαθητές τῆς Β΄ 
καί Γ΄ Γυμνασίου τήν Καινή Διαθήκη, (πρωτότυ-
πο καί μετάφραση), ὡς εὐλογία ἀπό τήν Ἱ. Μη-
τρόπολη Κισάμου & Σελίνου, καί πρός χρήση 
στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. «Σᾶς καλοῦμε 
νά μελετᾶτε αὐτόν τόν λόγο πού περιέχει τίς 
ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, μέ τήν σιγουριά ὅτι 
στά διλήμματα καί σταυροδρόμια τῆς ζωῆς 
σας μέσα ἀπό αὐτό τόν λόγο καί αὐτές τίς ἀλή-
θειες θά βρίσκετε λύσεις καί ἀπαντήσεις στίς 
ὑπαρξιακές ἀγωνίες σας καί τά πολλά διλήμ-
ματά σας», σημείωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος πρός τούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι, 
μαζί μέ τούς Καθηγητές τους, μέ χαρά δέχθη-
καν τήν ἐπίσκεψη αὐτή.

Μνήμη ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κυροῦ 

Θεοδώρου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυρίου Εὐγενί-

ου ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τό Ἀρχιερατι-
κόν Μνημόσυνον ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσαε-
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καταγραφή τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, κυρίως 
ὅμως μέ τίς Ἰατρικές ἐξετάσεις πού πραγματο-
ποιοῦνται, ἀντιμετωπίζονται ἄμεσα τά προ-
βλήματα τῆς ὑγείας τους, ἀλλά λειτουργεῖ καί 
σέ προληπτικό ἐπίπεδο. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἀννου-
σάκειου, εὐχαρίστησε τόν Ἰατρό κ. Φράγκο, 
τήν Μαία κ. Σοφουλάκη, ὡς καί τό Κ.Υ. Κισά-
μου καί σημείωσε πώς στόχος τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος εἶναι ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα, 
σέ συνεργασία μέ τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, 
τόν Ἰατρικό Σύλλογο Χανίων, τά Κέντρα Ὑγεί-
ας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τίς Διευθύνσεις Α/
θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ Χανίων 
νά συνεχίζει νά καλύπτει ἀνάγκες τῆς εὐρύ-
τερης περιοχῆς, τόσο ἀνθρώπων τῆς τρίτης 
ἡλικίας πού δυσκολεύονται νά ἔχουν πρόσβα-
ση σέ χώρους Ὑγείας, ὅπως στήν προκειμένη 
περίπτωση, ὅσο ἐπίσης καί τῆς μαθητιώσας 
νεολαίας τοῦ τόπου μας. Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, 
τούς Ἐθελοντές Ἰατρούς πού στηρίζουν τήν 
δράση αὐτή τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, ὡς 
καί τούς ἑκατοντάδες ἐθελοντές συνοδοιπό-
ρους στό προνοιακό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς 
μας, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται μέσῳ τῶν 
δομῶν καί δράσεων τοῦ Ἱδρύματος. Πρωτίστως 
εὐχαριστεῖ, ὅπως σημείωσε, τήν Ἱ. Μεγίστη 
Μονή Βατοπαιδίου, τόν Πανοσ. Καθηγούμε-
νο αὐτῆς κ. Ἐφραίμ, γιά τήν εὐεργετική με-
γάλη αὐτή δωρεά τῆς Ἰατρικῆς Μονάδας στό 
Ἀννουσάκειο, μέσῳ τῆς ὁποίας ἀνακουφίζεται 
ἔμπρακτα ὁ ἀνθρώπινος πόνος, καί χωρίς τήν 
ὁποία (δωρεά) δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξει ἡ 
μεγάλη αὐτή προσφορά γιά τόν τόπο καί τούς 
ἀνθρώπους του.

Ἑσπερινός της Συγχωρήσεως

Εἰς τήν ἱστορική Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό 

Κολυμβάρι, τελέστηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπε-
ρινός τῆς Συγχωρήσεως, χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν 
συμμετοχή ὅλων τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπό-
λεώς μας καί πλήθους πιστῶν. Στό τέλος τοῦ 
Ἑσπερινοῦ ὁ Ἐπίσκοπός μας ὁμίλησε μέ θέμα: 
«Ἡ εὔγλωτος σιγή». Ἀναφέρθηκε εἰς τό «μυστή-
ριο τῆς σιγῆς», τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε σύμφωνα 
μέ τόν Ἅγ. Ἰσαάκ τόν Σύρο «εἶναι ἕνα σύμβο-

λο τοῦ μέλλοντος αἰῶνος». Ἀνέλυσε τήν Νοερά 
Προσευχή, τήν ἐπίκληση, ὅπως εἶπε, τοῦ Ἁγίου 
Ὀνόματος «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ 
ἐλέησόν με». Μίλησε γιά τά στάδια στήν ἀνά-
πτυξη τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς, τούς τρόπους 
καί τίς μεθόδους γιά τήν ὑπέρβαση τῶν σκέψε-
ων, μέ ἀναφορά στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησί-
ας. Σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Προσευχή εἶναι ὁ 
Θεός, ὄχι δηλ. κάτι πού ἐγώ ἀρχίζω, ἀλλά κάτι 
στό ὁποῖο συμμετέχω. Δέν εἶναι κάτι πού ἐγώ 
κάνω, ἀλλά κάτι πού ὁ Θεός κάνει μέσα μου, 
κατά τήν ρήση τοῦ Ἀπ. Παύλου “ζῶ δέ οὐκέ-
τι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός”», προτρέποντας 
σέ ἀδιάλειπτη καί βιωματική προσευχή. Ἀκο-
λούθησε ὁ ἀσπασμός τῆς συγχωρήσεως καί 
διένειμε σέ ὅλους κομποσκοίνια καί τόν Παρα-
κλητικό Κανόνα τῆς Παναγίας Βηματάρισσας, 
ἀντίγραφο ἐκ τῆς Ἱ.Μ.Μονῆς Βατοπαιδίου, 
πού φυλάσσεται εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας 
Ναό, ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 

Ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν 
ἱστορική Ἱ.Μ. Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς

Στήν Ἱερά Σταυροπηγιακή καί Πατριαχική 
Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμβάρι 

Κισάμου, ἑορτάστηκε μέ τήν δέουσα λαμπρό-
τητα καί κατάνυξη ἡ μεγάλη αὐτή ἑορτή τῆς 
πίστεως καί τῆς εὐσεβείας μας. Τῆς Θείας Λει-
τουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. 
Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος, συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ἔλα-
βαν μέρος ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἰγνάτιος Σωτη-
ριάδης, Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπί τῶν Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέ-
σεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Κληρικοί 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Κατά τήν διάρκεια 

ἐπισκέφθηκαν τήν Κρήτη, στά πλαίσια τῆς 
προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνό-
δου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά 
πραγματοποιηθεῖ ἀπό 18 ἕως 26 Ἰουνίου εἰς 
τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Ἡ ἀντιπρο-
σωπεία ἐπισκέφθηκε τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, συναντήθηκε ἐπίσης μέ 
τόν Περιφερειάρχη Κρήτης καί τόν Δήμαρχο 
Ἡρακλείου. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκε τόν Σεβ. 
Μητροπολίτη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνό, ὅπου καί συζήτησε ὅτι ἀφορᾶ εἰς 
τό συλλείτουργο τῶν Προκαθημένων, τό ὁποῖο 
θά τελεστεῖ τήν καταληκτήριο ἡμέρα τῆς Συ-
νόδου, Κυριακή 26 Ἰουνίου, εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγ. 
Παύλου τῆς πόλεως τῶν Χανίων, ὡς καί μέ τόν 
Δήμαρχο Χανίων. Συναντήθηκε, ἐπίσης, μέ τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο, στήν ἕδρα 
του τήν Κίσαμο, ὅπου καί ἐπισκέφθηκαν τόν Ἱ. 
Μητροπ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου 
καί θά τελεστεῖ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία 
τό Ψυχοσάββατο 18 Ἰουνίου καί Πατριαρχικό 
Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν μα-
καρίᾳ τῇ λήξει ἐργασαμένων ὑπέρ τῆς συγκλή-
σεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ἀκολού-
θως ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό 
Κολυμβάρι, στήν ὁποία θά τελεστεῖ, ἐπίσης 
Θεία Λειτουργία τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καί θά τελεῖται Θεία Λειτουργία κάθε 
ἡμέρα στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου. Μετεῖχαν, τέλος, διευρυμέ-
νης σύσκεψης ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε εἰς 
τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρή-
της, μέ τήν συμμετοχή τῶν: Δημάρχων Πλα-
τανιᾶ καί Κισάμου, Περιφερειακοῦ Διοικητοῦ 
Ἀστυνομίας Κρήτης, Λιμενάρχου Χανίων, Διοι-
κητοῦ Π.Υ. Χανίων, Προέδρου καί ἐκπροσώπων 
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χανίων, Ἀερολιμενάρχου 

Χανίων, Γεν. Δ/ντοῦ τῆς ΟΑΚ κ. Κωνσταντίνου 
Ζορμπᾶ, ἐκπροσώπων τοῦ Στρατοῦ, τοῦ Ναυ-
τικοῦ, τῶν Σαμαρειτῶν Κισάμου, ὡς καί ἄλλων 
Φορέων καί Ἀρχῶν. 

Δωρεάν τέστ ΠΑΠ ἀπό τήν 
Κινητή Ἰατρική Μονάδα 

τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος

Ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας, ἡ ὁποία διαθέτει: Ὑπέρηχο, 

Καρδιογράφο, Διαφανοσκόπιο, Ἀγγειολογικό 
Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλμοσκόπιο, Λαρυγ-
γοσκόπιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, Σπιρόμετρο, κ.ἄ., 
συνεχίζει τίς ἐξορμήσεις της στήν ἐνδοχώρα, 
κυρίως σέ δυσπρόσιτες περιοχές, ὅπου οἱ κά-
τοικοι δέν ἔχουν εὔκολη πρόσβαση σέ Κέντρα 
Ὑγείας ἤ Νοσηλευτικά Ἱδρύματα. Τήν φορά 
αὐτή ἐπισκέφθηκε τό ὄμορφο Σφηνάρι τοῦ 
Δήμου Κισάμου. Τήν μονάδα στελέχωσαν ἐθε-
λοντικά ὁ ἰδιώτης Ἰατρός -Ἀκτινοδιαγνώστης, 
κ. Φράγκος Κωνσταντῖνος, ἡ Μαία τοῦ Κέ-
ντρου Ὑγείας Κισάμου κ. Βασιλική Σοφουλάκη 
καί μέρος τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τοῦ 
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Συγκεκριμένα διε-
νεργήθηκε δωρεάν τέστ Παπανικολάου (ΠΑΠ) 
ἀπό τήν Μαία καί ὑπέρηχος ἄνω – κάτω κοιλί-
ας ἀπό τό Ἰατρό Ἀκτινοδιαγνώστη κ. Φράγκο. 
Παράλληλα ὑλοποιήθηκε λήψη κοινωνικοῦ & 
νοσηλευτικοῦ ἱστορικοῦ καθώς καί ἔλεγχος 
τῶν ζωτικῶν σημείων, (ἔλεγχος ἀρτηριακῆς πί-
εσης, σακχάρου, ἐπίπεδα κορεσμοῦ ὀξυγόνου 
στό αἷμα (SpO2). Συγκινητικό τό ἀγκάλιασμα 
τῶν κατοίκων πού ἐπισκέπτεται ἡ Μονάδα καί 
πολλές οἱ εὐχαριστίες τους, καθώς μαζί μέ τήν 
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γαλόνησο Κρήτη, τήν ταπεινή μας Μητρόπολη 
καί τό Ἵδρυμα πού μᾶς φιλοξενεῖ, μέ τήν διορ-
γάνωση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στόν 
τόπο καί τό Νησί μας», σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας. Καλωσόρισε τόν κ. Σμαραγδῆ, ὁ ὁποῖος 
«μετά ἀπό περιπλάνηση στά σκοτεινά μονο-
πάτια τῆς ζωῆς ἀνακάλυψε τό φῶς τῆς ἐλπί-
δας, τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς», ὅπως σημείωσε. 
Τόν λόγο ἔλαβε ὁ ἐκλεκτός προσκεκλημένος 
κ. Σμαραγδῆς, ὁ ὁποῖος σημείωσε ὅτι αἰσθά-
νεται νά κάνει «δημόσια ἐξομολόγηση». «Ὅλα 
τά ἔργα πού μᾶς καθορίζουν, κυρίως ἡ ποίη-
ση πού εἴμαστε ἀπό τήν μεγαλύτερη δύναμη 
παγκοσμίως, ὅλα τά ἔργα πού μέσα ἀπ’ αὐτά 
παίρνουμε παρηγοριά ψυχῆς ἔχουν σχέση μέ 
τήν Ὀρθοδοξία. Παλαμᾶς, Σικελιανός, Σεφέ-
ρης, Ἐλύτης, Παπαδιαμάντης, Κόντογλου. Δέν 
μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ τό μέσα ἀνώτερο σῶμα 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἄν δέν εἶναι ἐμβαπτισμένο 
στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», σημείωσε ὁ ὁμι-
λητής ἀρχίζοντας τήν «δημόσια ἐξομολόγησή 
του». «Γεννήθηκα ἀπό μία οἰκογένεια ἀριστερή. 
Τό περιβάλλον μέ ἔσπρωχνε μακριά ἀπό τήν 
Ἐκκλησία, κυρίως νά ἀσχοληθῶ μέ τήν πολιτι-
κή. Λειτουργοῦσα κάτω ἀπό τήν ὀμπρέλα τοῦ 
ὑλισμοῦ: δέν ὑπάρχει Θεός, ἡ θρησκεία ὄπιο 
τοῦ λαοῦ, κ.ἄ. Ὅμως μέσα μου ἕνα μικρό προ-
σωπικό μαντεῖο μοῦ ἔλεγε ὅτι αὐτά, μπορεῖ νά 
εἶναι καί ἄλλα. Νομίζω αὐτό μέ ἔσωσε, γιατί 
τελικά σώθηκα. Ἔφυγα ἀπό τά ὑλιστικά, γύρι-
σα στόν δρόμο πού μέσα μου τό φῶς μοῦ ἔλεγε 
νά πάω. Ἐκεῖ πού ὅλα μυρίζουν ἀγάπη, πίστη 
καί Ὀρθοδοξία. Ἀνατροφοδοτήθηκα ἀπό τήν 
δωρεά. Τό φῶς, δηλ. ὁ Θεός, γιά νά σοῦ μιλήσει 
πρέπει νά τό ἀνακαλέσεις, δηλ. νά τό πιστέ-
ψεις γιά νά εὐλογηθεῖς… Αὐτό πού χρειάζεται 
στούς σκοτεινούς καιρούς μας εἶναι νά λέει 
κανείς τήν ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς τό 
μή ὁρατό εἶναι πιό δυνατό ἀπό τό ὁρατό καί 
τό μή ὁρατό εἶναι ὁ Θεός. “Τό ἀσήμωμα τῆς 
Παναγιᾶς πάνω στά νερά”. Μοῖρα καί τύχη. 
Νά εἴμαστε Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι, ἄνθρωποι 
ἀγάπης. Αὐτά μᾶς καλοῦν νά ἀναδείξουμε τόν 
ἀνώτερό μας ἑαυτό. Νά ἀνορθωθοῦμε, ὅπως 
οἱ ἥρωες τοῦ Γκρέκο, πού τούς σπρώχνει νά 
μποῦν μέσα στό θεῖο φῶς. Γιά νά μπεῖς στό 
Θεῖο φῶς πρέπει νά κάνεις τό καλό. Ἐκεῖ μᾶς 
ὁδηγεῖ ἡ ἐλευθερία τῆς Ὀρθοδοξίας. Λάμπει 
μέσα μου ἐκεῖνο πού ἀγνοῶ, ὡστόσο λάμπει. 
Τώρα πιά ξέρω τί εἶναι αὐτό πού λάμπει μέσα 

μου. Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Χριστοῦ 
πού ὅλοι ἔχομε ἐντός μας. Φῶς ἐκ φωτός», ἀνέ-
φερε ὁ ὁμιλητῆς στήν «δημόσια ἐξομολόγηση», 
προκαλώντας συγκίνηση καί θαυμασμό σέ ὅλο 
τό ἀκροατήριο, τό ὁποῖο τόν χειροκρότησε 
παρατεταμένα. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος, ὁ 
ὁποῖος σημείωσε, ἀναφερόμενος στόν ὁμιλη-
τή: «Ἐκεῖνος πού ζεῖ μέσα στό φῶς, μιλάει γιά 
τό φῶς, γίνεται ὁδοδείκτης. Ἔχομε ἀνάγκη σή-
μερα ἀπό ὁδοδεῖκτες καί ὄχι ἀνεμοδεῖκτες. Τήν 
συγκίνηση πού ἔνιωσα σήμερα, τήν ἔνιωσα γιά 
πρώτη φορά». Ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα ἐκ 
μέρους τοῦ Ἱδρύματος πρός τούς ἐκλεκτούς 
προσκεκλημένους. 

Ἱερατική Σύναξη 

Προσκεκλημένος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Αὐλῶνος κ. Χρι-

στόδουλος ὁμίλησε σέ Σύναξη τῶν Κληρικῶν 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μέ θέμα: «Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή, περίοδος πνευματικῆς ἀσκήσεως». 
Τόν Σεβ. κ. Χριστόδουλο χαιρέτισε καί καλω-
σόρισε ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἀκο-
λούθως ὁ κ. Χριστόδουλος ἀναπτύσσοντας 
τό θέμα του, σημείωσε: «… ἡ καρδιά τῶν Κλη-
ρικῶν εἶναι πάντα νέα, διότι εἶναι ποτισμένη 
μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός μᾶς ἀνοίγει τήν 
ὁδό τῆς θεογνωσίας καί μᾶς φωτίζει τό σκότος. 
Ἡ ἄσκηση, προϋπόθεση τῆς σωτηρίας μας, δέν 
εἶναι σκοπός ἀλλά μέσον. Εἶναι ὁ δρόμος γιά 
θεανθρώπινη κοινωνία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀσκη-
τική». Ὑπογράμμισε, ἐπίσης, τήν ἀνάγκη ἀνα-
φορᾶς τῶν Κληρικῶν σέ πνευματικό καί διερω-
τήθηκε, τέλος, ἐάν ἐπιτρέπεται ὁ «συγχρονι-

τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναγνώσθηκε ἡ Πατρι-
αρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ συγκλή-
σει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, οἰκουμενικό γεγονός πού θά 
σημαδέψει τόν τόπο καί τήν ἱστορία, τό ὁποῖο 
θά λάβει χώρα τόν προσεχῆ Ἰούνιο στούς χώ-
ρους τῆς παρακείμενης Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης. Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν 
Εἰκόνων πέριξ τῆς Μονῆς. Ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό 
ἱστορικό αὐτό γεγονός τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν 
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, χαιρέτησε καί κα-
λωσόρισε τόν Σεβ. Μητροπολίτη πρ. Αὐλῶνος 
κ. Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά 
του καί εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας διά 
τήν πρόσκληση. Ἀναφερόμενος δέ στήν Με-
γαλόνησο Κρήτη, τήν χαρακτήρισε «ἠρωικότα-
τη καί ὀρθοδοξότατη», προτρέποντας τό πο-
λυπληθές Ἐκκλησίασμα ὅπως μείνει σταθερό 
στήν πίστη τῶν πατέρων μας. Ἑκατοντάδες 
πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή μετεῖχαν 
τόσο εἰς τήν Θεία Λειτουργία καί κοινώνησαν 
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὅσο καί εἰς τήν λι-
τάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἀνάμεσά τους Δή-
μαρχοι καί Ἀντιδήμαρχοι τῆς εὐρύτερης περι-
οχῆς, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Στρα-
τοῦ, τοῦ Ναυτικοῦ, τῆς Πυροσβεστικῆς, κ.λ.π. 
Ἀρχῶν καί Φορέων τοῦ τόπου καί τοῦ Νομοῦ. 

Ἑορτή τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης

Ἐπίσημη ἑορτή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου 

μετά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού 
τελεῖται εἰς τήν παρακείμενη Ἱ.Πατριαρχική 
καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, 

στούς χώρους τῆς Ἀκαδημίας πραγματοποι-
εῖται, ἀπό ἐτῶν, ἑόρτια ἐκδήλωση μέ ἐπίσημο 
ὁμιλητή. Προσκεκλημένος τοῦ Ἱδρύματος γιά 
τήν φετινή ἑορτή ὁ γνωστός καί καταξιωμένος 
σκηνοθέτης κ. Γιάννης Σμαραγδῆς, ὁ ὁποῖος 
μέ τήν «δημόσια ἐξομολόγηση», ὅπως ὀνόμα-
σε τόν ἀπό στήθους λόγο του συγκίνησε καί 
σαγήνευσε τό πολυπληθές ἀκροατήριο πού 
εἶχε κατακλύσει τό μεγάλο ἀμφιθέατρο τῆς 
Ἀκαδημίας. Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Γεν. Δ/ντής 
τῆς ΟΑΚ Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, ὁ ὁποῖος 
χαιρέτισε καί εὐχήθηκε διά τήν ἡμέρα. Ἀνα-
φέρθηκε ἰδιαίτερα εἰς τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύ-
νοδο πού τόν προσεχῆ Ἰούνιο θά φιλοξενηθεῖ 
εἰς τούς χώρους τοῦ Ἱδρύματος μιλώντας γιά 
«τήν χαρά ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, τήν χαρά τῆς 
Κρήτης, τήν χαρά τῆς Ἀκαδημίας». Ἐξέφρασε 
τήν βαθιά του εὐγνωμοσύνη πρός τόν «Οἰκου-
μενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί 
τό Σεπτό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Ὀρθο-
δοξοῦσα Κωνταντινούπολη, ἡ ὁποία οὐδέπο-
τε ἀλλόκοτα καί ἀλλότρια τῆς τοῦ Κυρίου καί 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας ἐδέ-
ξατο δόγματα», ὅπως σημείωσε. Ἀκολούθως ὁ 
Σεβ. Μητρολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος 
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, χαιρέτισε καί καλω-
σόρισε τόσο τόν παριστάμενο Σεβ. Μητρο-
πολίτη πρ. Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλο, ὅσο καί 
τόν ἐκλεκτό ὁμιλητή καί τούς ἑκατοντάδες 
παρισταμένους (Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων, 
Δήμαρχοι, Ἐκπρόσωποι Φορέων, Ἀρχῶν, κ.ἄ.). 
«Ἡμέρα φωτός ἡ σημερινή καί ἡ σκέψη, προ-
σευχή καί αἰώνια εὐγνωμοσύνη μας στρέφεται 
πρός τό ἀείφωτο Φανάριο, τήν Πόλη τῶν ὀνεί-
ρων μας, τοῦ Κωνσταντίνου τήν Πόλη καί τόν 
Ἡγούμενο τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Οἰκουμενικό 
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ Ὁποῖος 
γιά πολλοστή φορά τιμᾶ καί εὐεργετεῖ τήν Με-
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Οἰκογένεια Θεμιστοκλέους Πατερομιχελάκη, εἰς 
μνήνην συζύγου του Ἐλπίδος Πατερομιχελάκη  
.........................................................................300€
Εἰς μνήμην  Ἐλπίδος Πατερομιχελάκη, ἡ Εἰρήνη 
Χαρχαλάκη  ...................................................200€
Κυριάκος Ταπεινάκης, εἰς μνήμην ἀδελφοῦ του 
Ἐμμανουήλ Ταπεινάκη  ................................100€
Νικόλαος Μαρκαντώνης  .............................. 15€
Ἐμμανουήλ & Στέλλα Βλαστάκη  ..........167,77€
Ἀνώνυμος  ..................................................1.500€
Ἀναστασία Νικολακάκη, εἰς μνήμην Γεωργίου 
Νικολακάκη   ....................... 1 δοχεῖο ἐλαιόλαδο
Γεώργιος Τζιάκης, εἰς μνήμην μητρός του Αἰκα-
τερίνης Ἀντ. Τζιάκη, Πρεσβυτέρας  ...........200€
Γεὠργιος Πατσουράκης, εἰς μνήμην γονέων του 
Ἐμμανουήλ καί Δεσποίνης  .........................100€
Οἰκογ. Ἰωάννου Παπαδάκη, ἀντί στεφάνου εἰς 
μνήμην Ἐμμανουήλ Κοντοπυράκη  ............150€
Γεωργία Πολυκανδρίτη  ................................. 20€
Ἀνώνυμος  ..................................................1.500€
Ἱ. Μονή Παρθενῶνος  ...................250 κιλά λάδι
Γεώργιος Καμβυσέλης  .................. 1 δοχεῖο λάδι
Ἀργυρῶ Κατζουράκη  ..................................250€
Γεώργιος Ντουσάκης εἰς μνήμην συζύγου του 
Ἀναστασίας  ...................................................100€
Ἕνωση  Ποδοσφαιρικῶν Σωματείων Χανίων  ...  
......................................................................1.000€
Ἕνωση Ἀστυνομικῶν Ὑπαλλήλων Ν. Χανίων  ..  
.........................................................................200€
Ἀφροδίτη Cretan  .......................................2000€
Γεώργιος Κουτσουρέλης  ..........................1.000€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ..................................200€
Εἰς μνήμην Θεμιστοκλέους Πατερομιχελάκη, τα 
τέκνα του  ......................................................250€

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εὐτύχιος & Φιλένια Πετράκη  ..................... 200€
Νίκη Σφακιωτάκη,  εἰς μνήμην συζύγου της Στυ-
λιανοῦ  ................................................................50€
Μαρία Κουρσούμη  ..........................................50€
Λίτσα Παπαμαρκάκη  .......................................50€
Ἀντώνιος Μπιτσάκης, εἰς μνήμην Θεανῶς Μπι-
τσάκη  .................................................................50€
Χαράλαμπος Βιτσιλάκης, εἰς μνήμην Θεανῶς 
Μπιτσάκη  ..........................................................50€
Ἐμμανουήλ Βιτσιλάκης, εἰς μνήμην Θεανῶς 
Μπιτσάκη  ..........................................................50€
Στυλιανός Βιτσιλάκης, εἰς μνήμην Θεανῶς Μπι-
τσάκη  .................................................................50€
Ἄννα Νταουντάκη, εἰς μνήμην Θεανῶς Μπιτσά-
κη  .......................................................................50€
Κυριάκος Τρακάκης, εἰς μνήμην Θεανῶς Μπι-
τσάκη  .................................................................20€
Βασίλειος Γρηγοράκης  ....................................50€
Αἰκατερίνη Θεοδωράκη, εἰς μνήμην συζύγου της 
Ἀντωνίου  ........................................................ 500€
Ἀντωνία Μαλανδράκη, εἰς μνήμην συζύγου της 
Ἀνδρέα  ........................................................... 100€
Εἰρήνη Μαλανδράκη, εἰς μνήμην συζύγου της  
Γεωργίου  ...........................................................50€
Βασίλειος Γρηγοράκης  ....................................50€
Οἰκογ. Εὐαγγέλου Νταουντάκη, εἰς μνήμην 
Αἰκατερίνης Νταουντάκη, Πρεσβυτέρας  ......75€
Οἰκογ. Εὐτυχίου Νταουντάκη, εἰς μνήμην Αἰκα-
τερίνης Νταουντάκη, Πρεσβυτέρας  ..............75€
Σπυριδούλα καί Μάνος Βαρδάκης, εἰς μνήμην  
Αἰκατερίνης Νταουντάκη,  Πρεσβυτέρας  .....20€
Νικόλαος Νταουντάκης, εἰς μνήμην Αἰκατερίνης 
Νταουντάκη, Πρεσβυτέρας  ............................20€
Ἄννα Νταουντάκη εἰς μνήμην Αἰκατερίνης Ντα-
ουντάκη, Πρεσβυτέρας  ...................................20€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

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

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

σμός στήν ἄσκηση». Ἀκολούθησε ἐποικοδομη-
τική συζήτηση. Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας 
ἐνημέρωσε τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως 
διά τό «οἰκουμενικό γεγονός τῆς συγκλήσεως 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας», ὅπως εἶπε, τό ὁποῖο θά λάβει 
χώρα τόν προσεχή Ἰούνιο στήν Μεγαλόνησο 
Κρήτη, οἱ δέ ἐργασίες θά πραγματοποιηθοῦν 
εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης, ὅπου ἔγινε καί ἡ Ἱερατική Σύναξη. Ζή-
τησε δέ ἀπό τούς Ἱερεῖς νά προετοιμάζονται 
διά «τήν μεγάλη αὐτή χαρά καί εὐλογία», νά 
ἐνημερώνουν καταλλήλως τόν λαό τοῦ Θεοῦ 
καί νά προσεύχονται ὑπέρ εὐοδώσεως τῆς Συ-
νόδου. 

Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί 

Τό ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς τελοῦνται εἰς τόν Ἱ. Μητροπο-

λιτικό μας Ναό καί τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. 
Σπυρίδωνος, ἐναλλάξ, οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπε-
ρινοί τῆς περιόδου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμ-
μετοχή τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας 
καί πλήθους πιστῶν. Τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ ἀκολουθεῖ πνευματική ὁμιλία ἀπό κα-
ταξιωμένους ὁμιλητές, προσκεκλημένους τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι μέ τόν λόγο 
τους νουθετοῦν καί οἰκοδομοῦν τό πολυπλη-
θές ἐκκλησίασμα. 

Ἑορτή Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου

Ἡ μεγάλη διπλή ἑορτή τοῦ Εὐγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου καί τοῦ εὐαγγελισμοῦ τοῦ 

Γένους μας ἑορτάστηκε εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή 
μας μέ τήν δέουσα λαμπρότητα. Ὁ Ἐπίσκοπός 
μας χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ἑορ-
τάζοντα Ἱ. Ναό Εὐγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, 
στήν Παλαιόχωρα, μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν 
τῆς Ἐπαρχίας Σελίνου, τῶν Δημοτικῶν ἀρχῶν 
καί πλήθους κόσμου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα 
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν ἐπί-
σης, ἑορτάζοντα Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, 
μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς, τοῦ Θεματικοῦ 
Ἀντιπεριφερειάρχη Παιδείας κ. Σημαντηράκη, 
Ἐκπροσώπων τοῦ Στρατοῦ, τῶν Διοικητῶν τῆς 
Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς, τοῦ Λιμε-
νικοῦ, κ.ἄ. ἀρχῶν καί φορέων, τῶν σχολικῶν 
Μονάδων καί πλήθους πιστῶν. Στήν σύντομη 
ὁμιλία του ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρθηκε στά 
«φαινόμενα καί μηνύματα» τῶν καιρῶν, στήν 
προσπάθεια περιθωριοποίησης τῆς Ἐκκλησί-
ας ἀπό τήν κοινωνία, ὅπως τήν ἀπαγόρευση 
εἰσόδου τῶν Κληρικῶν εἰς τά Σχολεῖα, τήν ἐπι-
κείμενη κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, κ.ἄ. τά ὁποῖα, ὅπως εἶπε, θά πρέ-
πει ὅλους νά μᾶς προβληματίσουν καί νά μᾶς 
θέσουν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας. Ἀκολούθησε 
ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ 1ου 
Δημοτικοῦ Σχολείου Κισάμου κ. Ἑλένη Παρ-
τσαλάκη καί ἐν συνέχειᾳ Τρισάγιο στό μνημεῖο 
πεσόντων καί παρέλαση.




