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EΠIΣHMO ΔEΛTIO ΤΗΣ EKKΛHΣΙΑΣ KΡHTHΣ

Τό παρόν ἐκδίδεται ἀπό τό ἐπίσημο Δελτίο
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης “Ἀπόστολος Τίτος”
καί διατίθεται δωρεάν

ιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί
προσφιλέστατα τέκνα,
Συμπορευόμενοι μέ τήν Παναγίαν
Παρθένον, τήν ἐρχομένην «ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως» τόν προαιώνιον
Λόγον, καί ἀτενίζοντες τήν ἑτοιμαζομένην
νά ὑποδεχθῇ τό Θεῖον Βρέφος Βηθλεέμ,
ἰδού ἐφθάσαμεν καί πάλιν τά Χριστούγεννα, ἔμπλεοι αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης
πρός τόν Θεόν τῆς ἀγάπης. Ἡ πορεία πρός
τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου ἦτο ἐφέτος διαφορετική ὡς πρός τάς ἐξωτερικάς
συνθήκας, λόγῳ τῆς σοβούσης πανδημίας.
Καί ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, ἡ συμμετοχή τῶν
πιστῶν εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας, ἡ ποιμαντική μέριμνα καί ἡ καλή μαρτυρία ἐν
τῷ κόσμῳ, ὑπέστησαν τάς συνεπείας τῶν
ὑγειονομικῶν περιορισμῶν. Πάντα ταῦτα
ὅμως δέν ἀφοροῦν εἰς τήν ἐσωτάτην σχέσιν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ μέ τόν Χριστόν,
εἰς τήν πίστιν εἰς τήν πρόνοιαν Αὐτοῦ καί
τήν ἀφοσίωσιν εἰς τό «ἕν, οὗ ἐστι χρεία»1.
Εἰς τάς ἐκκοσμικευμένας κοινωνίας,
τά Χριστούγεννα ἔχουν ἀποχρωματισθῆ,
κατέστησαν ἡ ἑορτή τῆς ἐπιδεικτικῆς καταναλώσεως καί τῆς κοσμικότητος, χωρίς
ὑποψίαν ὅτι κατά τήν ἁγίαν ταύτην ἡμέ-

1. Πρβλ. Λουκ. ι’, 42.
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ραν τιμῶμεν τό «ἀεί μυστήριον»2 τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ὁ χριστιανοπρεπής
ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων ἀποτελεῖ
σήμερον πρᾶξιν ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκοσμίκευσιν τῆς ζωῆς καί εἰς τήν ἐξασθένησιν
ἤ καί νέκρωσιν τῆς αἰσθήσεως διά τό μυστήριον.
Ἐν τῇ σαρκώσει τοῦ Λόγου ἀποκαλύπτεται τό περιεχόμενον, ἡ κατεύθυνσις καί
ὁ σκοπός τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ὁ
παντέλειος Θεός ὑπάρχει ὡς τέλειος ἄνθρωπος, διά νά δυνηθῶμεν νά ὑπάρξωμεν
«μέ τόν τρόπον τοῦ Θεοῦ». «Ὁ Θεός γάρ
ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»3.
2. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά καί Οἰκονομικά περί ἀρετῆς καί κακίας, ἑκατοντάς πρώτη, ΙΒ’, PG 90, 1184.
3. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Περί ἐνανθρωπή-
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Ὁ ἄνθρωπος εἶναι, κατά τήν βαθυστόχαστον ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου, «θεός κεκελευσμένος»4, «ζῶον
θεούμενον»5. Αὐτή εἶναι ἡ ὑψίστη τιμή
πρός τόν ἄνθρωπον, ἡ ὁποία ἀποδίδει εἰς
τήν ὕπαρξίν του ἀνυπέρβλητον ἀξίαν. Ἐν
Χριστῷ, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται εἰς
τήν σωτηρίαν. Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, «οὐκ ἔνι
Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ
ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ˙ πάντες
γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», θεολογεῖ θεοπνεύστεως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος6.
Πρόκειται περί μιᾶς καθοριστικῆς ἀνατροπῆς εἰς τόν χῶρον τῆς ἀνθρωπολογίας, εἰς
τήν ἱεράρχησιν τῶν ἀξιῶν, εἰς τήν θεώρησιν τοῦ ἤθους. Ἔκτοτε, ὅστις θίγει τόν ἄνθρωπον, στρέφεται κατά τοῦ Θεοῦ. «Οὐδέν
γάρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καί φύσεως
ἐκοινώνησεν ὁ Θεός»7.
Χριστούγεννα εἶναι ὅλη ἡ θεανθρωπίνη ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ Χριστός διηνεκῶς βιοῦται ὡς ὁ Ἦν, ὁ Ὦν καί ὁ
Ἐρχόμενος. Ὁ «ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός» εἶναι ὁ «ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρός», τό παιδίον Ἰησοῦς εἶναι ὁ σταυρωθείς, ἀναστάς
καί ἐν δόξῃ ἀναληφθείς εἰς τούς οὐρανούς,
ὁ δίκαιος κριτής καί ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης.
Αὐτό τό ἀνέκφαντον μυστήριον δοξάζομεν
ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις, αὐτό διακονοῦμεν,
διακονηθέντες καί διακονούμενοι συγχρόνως ὑπ᾿ αὐτοῦ. Αὐτό διετύπωσε θεοπνεύστως, «ἑπομένη τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν», ἡ
ἐν Χαλκηδόνι Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδος. Τό
«δόγμα τῆς Χαλκηδόνος», τόν ὑπέρ λόγον
καί ἔννοιαν τρόπον τῆς προσλήψεως τῆς
σαρκός τοῦ κόσμου ὑπό τοῦ Λόγου τοῦ
Θεοῦ, «ψάλλει» διά τῆς ἀρχιτεκτονικῆς
ἐκφραστικῆς, τῆς ὀργανώσεως τοῦ ἱεροῦ

χώρου, τοῦ ἐντυπωσιακοῦ τρούλλου, ὁ
ὁποῖος ἀπεικονίζει τήν τά πάντα συνέχουσαν θείαν φιλανθρωπίαν καί συνάπτει τά
οὐράνια καί τά ἐπίγεια, διά τῶν εἰκόνων καί
τοῦ διακόσμου, διά τῆς μοναδικῆς θεολογικῆς γλώσσης τῆς ἐκπάγλου φωτοχυσίας, ὁ
πανίερος ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν τῇ
Πόλει τῶν Πόλεων, τό καύχημα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό κλέϊσμα τῆς οἰκουμένης.
Ἐν μέσῳ περιστάσεων καί θλίψεων
πολλῶν, ἠχεῖ σήμερον ἡ λιγυρά φωνή τοῦ
«ἀγγέλου Κυρίου», τοῦ «εὐαγγελιζομένου
χαράν μεγάλην... παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός
Κύριος»8. Ἑορτάζομεν τά Χριστούγεννα,
προσευχόμενοι διά τούς ἐν κινδύνοις καί
ἀσθενείαις ἀδελφούς ἡμῶν. Θαυμάζομεν
τήν αὐτοθυσίαν τῶν ἰατρῶν καί τῶν νοσηλευτῶν καί πάντων τῶν συμβαλλόντων εἰς
τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας. Χαίρομεν διαπιστοῦντες, ὅτι ὁ ἀσθενῶν προσεγγίζεται ὑπ᾿ αὐτῶν ὡς ἱερόν πρόσωπον καί
δέν μετατρέπεται εἰς ἀριθμόν, περιστατικόν, ἀντικείμενον, ἀπρόσωπον βιολογικήν
μονάδα. Ὡς ἐλέχθη προσφυέστατα, ἡ «λευκή μπλούζα» τῶν ἰατρῶν εἶναι «ἕνα ἄσπρο
ράσο», ἐκφράζει τήν παραίτησιν ἀπό τό
«ἐμόν» χάριν τοῦ ἀδελφοῦ, τό «ζητεῖν τά
τοῦ ἑτέρου»9, τήν ὁλικήν ἀφιέρωσιν εἰς τόν
πάσχοντα. Εἰς αὐτό τό «ἄσπρο ράσο» καί
εἰς τό ράσον τοῦ κληρικοῦ, σύμβολον ἀμφότερα θυσίας καί διακονικοῦ πνεύματος,
ἡ ἔμπνευσις καί ἡ κινητήριος δύναμις εἶναι
ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε δῶρον τῆς
θείας χάριτος, ποτέ ἀποκλειστικῶς ἰδικόν
μας κατόρθωμα.
Ἡ ἐπικίνδυνος πανδημία ἐκλόνισε πολλά αὐτονόητα, ἀπεκάλυψε τά ὅρια τοῦ τιτανισμοῦ τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ»
σεως, 54.
4. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰς τόν Μέγαν Βασί- καί ἀνέδειξε τήν δύναμιν τῆς ἀλληλεγγύης.
λειον Ἐπιτάφιος, PG 36, 560.
Ὁμοῦ μέ τήν ἀδιαμφισβήτητον ἀλήθειαν,
5. Τοῦ αὐτοῦ, Λόγος ΜΕ’, Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα, PG ὅτι ὁ κόσμος μας ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά
36, 632.
6. Γαλ. γ’, 28.
7. Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,
ΣΤ’, PG 150, 649.
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8. Λουκ. β’, 9-11.
9. Α’ Κορ. ι’, 24.
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προβλήματά μας εἶναι κοινά, καί ἡ λύσις
των ἀπαιτεῖ σύμπραξιν καί συμπόρευσιν,
ἀνεδείχθη ἐξόχως ἡ ἀξία τῆς προσωπικῆς
συμβολῆς, τῆς ἀγάπης τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τό ἀνθρώπινον μέτρον. Ἡ Ἐκκλησία συμπαρίσταται ἐνεργῶς,
ἔργῳ καί λόγῳ, πρός τούς ἐμπεριστάτους
ἀδελφούς καί προσεύχεται διά τήν ἐνίσχυσιν αὐτῶν, τῶν συγγενῶν καί τῶν ὑπευθύνων διά τήν περίθαλψιν, διακηρύττουσα
συγχρόνως, ὅτι ἡ θεραπεία τοῦ ἀσθενοῦς,
ὡς προσωρινή νίκη ἐπί τοῦ θανάτου, παραπέμπει εἰς τήν ἐν Χριστῷ ὑπέρβασιν καί
τελικήν κατάργησιν αὐτοῦ.
Δυστυχῶς, ἡ ὑγειονομική κρίσις δέν
ἐπέτρεψε τήν ἀνάπτυξιν τῶν δράσεων, αἱ
ὁποῖαι εἶχον προβλεφθῆ διά τό 2020, «ἔτος
ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς
μερίμνης διά τήν νεολαίαν». Ἐλπίζομεν, ὅτι
κατά τό ἐπερχόμενον ἔτος θά καταστῇ δυνατή ἡ πραγματοποίησις τῶν προγραμματισθεισῶν ἐκδηλώσεων διά τήν νέαν γενεάν. Γνωρίζομεν ἐκ πείρας ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον οἱ
νέοι καί αἱ νέαι προσεγγισθοῦν μέ κατανόησιν καί ἀγάπην, ἀποκαλύπτουν τάς δημιουργικάς των δυνάμεις καί συμμετέχουν μέ
ἐνθουσιασμόν εἰς τά δρώμενα. Τελικῶς, ἡ
νεότης εἶναι μία ἰδιαιτέρως «θρησκευτική»
περίοδος τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, μέ ὄνειρα,
ὁράματα καί βαθείας ὑπαρξιακάς ἀναζητήσεις, μέ ζῶσαν τήν ἐλπίδα ἑνός νέου κόσμου
ἀδελφοσύνης. Αὐτήν τήν «καινήν κτίσιν»10,
τούς «καινούς οὐρανούς καί γῆν καινήν ...
ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ»11, εὐαγγελίζεται
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, αὐτήν εἰκονίζει ἐν
τῇ πορείᾳ πρός τά Ἔσχατα.

κνα,

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί εὐλογημένα τέ-

Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁ ἄνθρωπος ἀνακαινοῦται ὅλος, δέν «βοηθεῖται» ἁπλῶς, ἀλλά
«ἀληθεύει», βιώνει τόν ἔνθεον προορισμόν
10. Β’ Κορ. ε’, 17.
11. Β’ Πέτρ. γ’, 13.
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του. Ὡς διεκήρυξεν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν Ἐκκλησίαν
«ἕκαστος ἄνθρωπος ἀποτελεῖ μοναδικήν
ὀντότητα, προωρισμένην εἰς προσωπικήν
κοινωνίαν μετά τοῦ Θεοῦ»12. Ἔχομεν τήν
θεόσδοτον βεβαιότητα, ὅτι ὁ παρών βίος
δέν εἶναι ὁλόκληρος ἡ ζωή μας, ὅτι τό κακόν καί αἱ ἀρνητικότητες δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. Ὁ Σωτήρ
ἡμῶν δέν εἶναι ἕνας «ἀπό μηχανῆς Θεός»,
ὁ ὁποῖος παρεμβαίνει καί ἐξαφανίζει τά δεινά, ἐνῶ ταυτοχρόνως καταλύει τήν ἐλευθερίαν μας, ὡσάν αὕτη νά ἦτο «καταδίκη», ἐκ
τῆς ὁποίας χρήζομεν ἀπαλλαγῆς. Δι᾿ ἡμᾶς
τούς Χριστιανούς ἰσχύει τό ἀπαράμιλλον
Πατερικόν: «Βουλομένων γάρ, οὐ τυραννουμένων τό τῆς σωτηρίας μυστήριον»13.
Ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας δοκιμάζεται διά τοῦ Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ
ὁδός πρός τήν Ἀνάστασιν.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, συνεορτάζοντες μετά πάντων ὑμῶν ἐν θεαρέστῳ φρονήματι τά Χριστούγεννα καί τάς λοιπάς
ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, εὐχόμεθα ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου τοῦ Φαναρίου, ὅπως ὁ συγκαταβάς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτήρ χαρίζηται ὑμῖν ὑγιείαν, τήν
πρός ἀλλήλους ἀγάπην, προκοπήν ἐν παντί
ἔργῳ ἀγαθῷ, καί πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν,
ἐν τῷ ἀνατέλλοντι νέῳ ἔτει καί ἐν πάσαις
ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς ὑμῶν. Γένοιτο!
Χριστούγεννα ‚βκ’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν

π
12. Ἐγκύκλιος, § 12.
13. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Εἰς τήν προσευχήν τοῦ Πάτερ ἡμῶν, PG 90, 880.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(4/2020)
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο λαό
τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου

«Σήμερον ὁ Δεσπότης ῥάκει σπαργανοῦται,
ὁ ἀναφής ὡς βρέφος»
(Μεγαλυνάριον Θ΄ Ὠδῆς Χριστουγέννων)
Ἀγαπημένα παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας,
Ταραγμένα τά φετινά Χριστούγεννα.
Πρωτόγνωρες οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς καί οἱ μέρες τοῦ βίου μας. Φόβος, ἀγωνία, ἀπελπισία,
ἔνταση καί ἀβεβαιότητα κυριαρχοῦν στήν ζωή
μας καί τήν παγκόσμια κοινότητα. Ἡ ἀπειλή
ἑνός ἀόρατου ἰοῦ συνέθλιψε τά ὄνειρα, τσάκισε τήν ἐλπίδα, ταπείνωσε τήν ἀνθρωπότητα,
ἀποκάλυψε τήν γύμνια τῆς ἀνθρώπινης ἀλαζονείας καί ὑπεροψίας. Οἱ σκέψεις ἀδελφοῦ
συμπρεσβυτέρου, πού γράφηκαν σέ ἀνύποπτο
χρόνο, μοιάζουν ὡς προάγγελος τῆς πραγματικότητας πού ὅλοι μας βιώνουμε. Γράφει ὁ
ἀγαπητός π. Σπυρίδων Βασιλάκος:
«Συμμάχησαν οἱ συνθῆκες, ἀπειλητικά
κινήθηκαν, δυναμικά στόχευσαν καί λάβωσαν
τήν διάθεση. Τό πολεμικό ἀεροσκάφος τῶν
μέσων ἐνημέρωσης βομβάρδισε τίς ζωές μας
μέ τίς βόμβες τῆς ἀπόγνωσης. Τό βλέμματα
δέν ἕλκονται πλέον… Ἡ ἀγωνία, ἡ ἔνταση, ἡ
ταραχή, σάν σειρῆνα πολέμου, ἔχει πάρει τή
θέση τῶν χριστουγεννιάτικων ἤχων καί συνοδεύουν πιστά τόν βαρύ καθημερινό βηματισμό.
Πῶς νά τρυπώσεις στήν εἰκόνα τῆς Γέννησής
Του; Πῶς, κρατώντας τό μάκτρο τῆς ταραχῆς,
θά κοινωνήσεις τήν εἰρήνη; Ψάχνεις μάταια νά
βρεῖς χαραμάδα ἐλπίδας, γιά νά κλέψεις ἔστω
καί μιά ἀκτίνα φωτός. Καί ἐκεῖ πού μέσα στό
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σκοτάδι ψάχνεις νά βεῖς ὡραία πύλη νά εἰσέλθεις, ψηλαφεῖς μιά μικρή θύρα, πού εἶναι στό
ἱερό βῆμα τῆς ἑορτῆς μπορεῖ νά σέ ὁδηγήσει…
Μπαίνω δειλά σά νά πατῶ στόν οὐρανό, στήν
εἰκόνα τῆς Γέννησης. Πλησιάζω τόν Ἰωσήφ
καί βάζω τήν ταραχή μου στό μονοπάτι τῆς
δικῆς του, γνωρίζοντας ὅτι ἐκεῖ θά συναντήσει
τήν εἰρήνη», καταλήγει ὁ π. Σπυρίδων.
Ἀδελφοί μου,
Τό ζητούμενο τῶν καιρῶν μας ἀλλά καί
κάθε ἐποχῆς, εἶναι ἀκριβῶς αὐτό. Ἐάν ἐπιθυμοῦμε καί ἐμεῖς, ἐάν νιώθουμε τήν ἀνάγκη
νά… «τρυπώσουμε» στήν εἰκόνα τῆς Γέννησης. Ἐάν ναί, τότε πῶς; γεννᾶται τό ἐρώτημα.
Ποιός ὁ τρόπος, ὁ τόπος καί ὁ δρόμος, πού
ὁδηγεῖ στή βίωση τοῦ μυστηρίου τῶν Χρι-
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στουγέννων; Καθώς, φαίνεται νά λησμονοῦμε
τό γεγονός, ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ βιώνεται μέσα στήν πίστη καί τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι μέσα στήν λογική. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καί γίνεται ἡ Βηθλεέμ, ἡ Φάτνη, στήν
μήτρα τῆς Ὁποίας δέν γεννᾶται μόνο ὁ Χριστός, προσφέροντας τό Πανάχραντο Σῶμα
Του καί τό Τίμιο Αἷμα του πρός «βρῶσιν καί
πόσιν» ζωῆς αἰωνίου, ἀλλά γεννᾶται καί ἀναγεννᾶται πνευματικά καί ὁ ἄνθρωπος· ὁ κάθε
πιστός πού βιώνει τήν ζωή καί τά μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία μας χαρίζει
ὁ Χριστός τόν ἑαυτό Του. Τό μεγαλύτερο καί
πολυτιμότερο δῶρο πού θά μποροῦσε νά κάνει ὁ Θεός γιά τό πλάσμα Του, τόν ἄνθρωπο.
Γίνεται ἡ τροφή τοῦ κόσμου. «Σῶμα καί Αἷμα
Χριστοῦ» κοινωνοῦμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία. Τό μέγα αὐτό μυστήριο τῆς Γέννας τοῦ
Θεανθρώπου ἐπαναλαμβάνεται ἀδιάλειπτα,
μυστικῷ τῷ τρόπῳ, στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι καί μιά μυστική βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Γέννησης. Τά
Χριστούγεννα, συνεπῶς, δέν τά ἑορτάζουμε
ἅπαξ τοῦ ἔτους, ἀλλά σέ κάθε Θεία Λειτουργία, καθώς κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι Χριστούγεννα, πού σημαίνει ἕνωση ὀντολογική
τοῦ πιστοῦ μέ τόν Χριστό. Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί, ὁ τόπος καί ὁ τρόπος νά μεταμορφώσουμε κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας σέ Χριστούγεννα.
Νά… «τρυπώσουμε» καί ἐμεῖς στήν εἰκόνα τῆς
Γέννησης.
Σ’ αὐτή, λοιπόν, τήν ὁμιχλώδη καί πνιγηρή ἀτμόσφαιρα τῶν καιρῶν καί τῶν ἡμερῶν
μας, ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἔρχεται νά
προσφέρει παρήγορο φῶς. Νά βεβαιώσει ὅτι

ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά
μείνει ἐσαεί «μεθ’ ἡμῶν». Νά πιστοποιήσει, μέ τόν πιό ἀθόρυβο,
ἀλλά ἀληθινό τρόπο, ὅτι ὁ Θεός δέν
μᾶς ἐγκαταλείπει, ἔστω καί ἄν συχνά
Τόν λησμονοῦμε καί συμπεριφερόμαστε
σάν νά μήν ὑπάρχει.
Τά Χριστούγεννα μᾶς καλοῦν νά ἀναθεωρήσουμε τή ζωή μας. Νά συνέλθουμε ἀπό τήν
ταραχή, τήν ἀπογοήτευση καί τήν κατάθλιψη.
Νά ἀνανεώσουμε τήν πίστη καί τήν πεποίθησή μας ὅτι ὁ Χριστός, τοῦ Ὁποίου τήν ἔλευση
στόν κόσμο ἑορτάζουμε, παραμένει ἀνάμεσά
μας· ὅτι «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά
παρά τῷ Θεῷ ἐστίν» (Λουκ. 18,27).
Τά Χριστούγεννα μᾶς καλοῦν νά ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης καί συμπεριφορᾶς. Νά
συντονίσουμε τή ζωή μας μέ τό δικό Του θέλημα. Καί ἡ προσωπική αὐτή ἀλλαγή ἀντανακλᾶ
πάντοτε εὐεργετικά στόν κόσμον ὅλο· τονώνει
τήν ἀντοχή, ἐνισχύει τήν ἀλληλεγγύη, ἁπαλύνει τόν πόνο, ἀνακουφίζει τή μοναξιά, φέρνει
τήν πολυπόθητη εἰρήνη, ἐπιτυγχάνει τή δημιουργικότητα, μέ τρόπους πού συχνά παραμένουν ἀθέατοι, ἀλλά πού εἶναι οὐσιαστικοί.
Μέ αὐτό τό πνεῦμα καί διάθεση, εὔχομαι ἐγκαρδίως, ἀδελφοί μου, νά ἑορτάσουμε
τά φετινά Χριστούγεννα, καί ὁ νέος χρόνος
νά πληρώνει τή ζωή ὅλων μας μέ τά δῶρα τῆς
ἄπειρης ἀγάπης τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου.
Εὐφρόσυνα, εὐλογημένα, χαρούμενα,
ὁλόφωτα, ἀληθινά, αἰώνια Χριστούγεννα,
ἀδελφοί μου.

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Ὁ Προφητικὸς Συναγερμὸς
τῶν καιρῶν μας
«Δὲν εἶναι ἀπίθανο τὸ ἀνθρώπινο γένος νὰ ἐξαλείψει τὸν
ἑαυτό του μ᾽ ἕνα τελευταῖο πόλεμο καὶ νομίζω ὅτι καλούμεθα
ν᾽ ἀποτρέψουμε μιὰ τέτοια ἔκβαση τῆς Ἱστορίας».
(Βαϊτσζέκερ, Γερμανὸς Ἀτομικὸς Φυσικὸς)
«Ἡ σύγχρονη ἀνθρωπότητα
βρίσκεται σὲ κρίσιμη στιγμή...
Γι᾽ αὐτὸ καὶ καθῆκον τῆς Ἐπιστήμης εἶναι νὰ κρούσει τὸν
κώδωνα τοῦ κινδύνου ἀντὶ ν᾽
ἀφιερωθεῖ, κατὰ τὴ συνήθειά
της, μόνο στὴ διερεύνηση τῶν
φαινομένων ποὺ ἀνακαλύφθηκαν».
(Κ. Λόρεντζ, Καθηγητὴς Φυσιολογίας, Βραβ. Νόμπελ)
«Εἶναι πραγματικότης ἀναμφισβήτητη ὅτι ὁ μηδενισμὸς
καὶ ὁ ἀναρχισμὸς εἶναι τὸ λογικὸ τέλος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ
πολιτισμοῦ».
(Ἰ. Πόποβιτς,
«Τὸ τέλος τοῦ Οὐμανισμοῦ»)
«Οἱ ὑπολογισμοὶ τῶν Οἰκολόγων μᾶς δείχνουν ὅτι ἔχομε
πιαστεῖ σὲ παγίδα. Εἴτε ἀλλάξουμε πορεία, ἐγκαταλείψομε
τὴν καταστροφικὴ ἄπληστη
ἐπιδίωξή μας γιὰ πρόοδο, ἢ
κάτι ἄλλο κάνομε, ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ἀφανισθεῖ στὸν 21ο
αἰώνα ἀπὸ ἐξάντληση, στέρηση καὶ μόλυνση τοῦ πλανήτη
μας».
(Σολζενίτσιν, Βραβεῖο Νόμπελ)
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Οἱ προφητικὲς φωνές, σὲ μεγάλες ἱστορικὲς καμπὲς
καὶ κρίσιμες ὧρες τῆς ἀνθρωπότητας, δὲν μᾶς εἶναι
ἄγνωστες. Ἡ Βίβλος εἶναι γεμάτη ἀπὸ μαρτυρίες γενναίων καὶ διορατικῶν ἀνθρώπων, ποὺ πήρανε κατὰ καιροὺς
ἐντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ σημάνουν στοὺς λαοὺς τῆς γῆς τὰ
λάθη καὶ τὰ παραστρατήματά των καὶ νὰ τοὺς καλέσουν
σὲ μετάνοια καὶ σωτηρία. Ἀλλὰ κι ἔξω ἀπὸ τὴ Βίβλο, στὸν
ἀρχαῖο «ἐθνικὸ» κόσμο, ὑπῆρξαν φωνὲς σοφῶν καὶ κοινωνικῶν ἀναμορφωτῶν, ποὺ κάλεσαν τοὺς λαούς των σὲ
σωστὴ πορεία.
Στὴν ἐποχή μας οἱ προφητικὲς φωνὲς δὲν ἔρχονται
ἀπὸ τὴν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας, ἀλλὰ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὰ
ἐργαστήρια τῆς ἐπιστήμης καὶ τὰ σπουδαστήρια τῶν
Κοινωνιολόγων καὶ τῶν Ψυχολόγων.
Οἱ μαρτυρίες τῶν ὀλίγων ἐπιστημόνων καὶ συγγραφέων τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ δειγματοληπτικὰ ἀναφέραμε
πλειὸ πάνω, ἀποδεικνύουν πὼς ὑπάρχουν καὶ σήμερο
ἄνθρωποι ποὺ βλέπουνε μὲ προφητική, ἀλλὰ καὶ θετικὴ
διαίσθηση τὸ ἐπερχόμενο τέλος τοῦ δικοῦ μας κόσμου
καὶ καλοῦν σὲ συναγερμὸ τὴν ἀνθρωπότητα.
Δὲν μᾶς ἐκπλήττει τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σημερινοὶ προφῆτες φοροῦν τὴν ἄσπρη μπλούζα τῶν ἐργαστηρίων καὶ
ὄχι τὴ μηλωτὴ τῶν προφητῶν τῆς ἐρήμου. Ὁ Θεὸς ἔχει
πολλοὺς τρόπους καὶ πολλοὺς δρόμους νὰ στέλνει τὰ
μηνύματά του στὴν ἀνθρωπότητα.
Οἱ προφῆτες τῶν καιρῶν μας, μέσα ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια των, βλέπουν τὴν καταστροφὴ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὸ θρῆνο καὶ τὴν κραυγὴ τῆς
Βίβλου: «Ἐπιστρέψατε οἱ πεπλανημένοι τῇ καρδίᾳ.
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Μετανοήσατε καὶ μνησθῆτε ὅτι ἐγὼ εἰμὶ ὁ
Θεός. Ἀκούσατέ μου οἱ ἀπολωλεκότες τὴν
καρδίαν, οἱ μακρὰν ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης».
(Ἠσ. 46, 8, 12).
Δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ σημερινὴ ἀνθρωπότητα στὴν πλειονότητά της
ἀπώλεσε τὴν καρδιά της, ἔχασε κάθε λογικὴ σκέψη καὶ κάθε ἠθικὴ ἀρχή. Κινεῖται καὶ
ζεῖ σὲ μεγάλους παραλογισμούς.
Γιατί παραλογισμὸς εἶναι ἡ ὑπερκατανάλωση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ποὺ σπαταλᾶ
καὶ ἐξαντλεῖ τ᾽ ἀποθέματα τοῦ πλανήτη
μας.
Παραλογισμὸς εἶναι οἱ ἐξοπλισμοὶ
ὑπερδυνάμεων καὶ ὑποδυνάμεων μὲ ἀτομικὰ καὶ συμβατικὰ ὅπλα, ὅταν ἑκατομμύρια
ἀνθρώπων πεθαίνουν καθημερινὰ ἀπὸ τὴν
πείνα καὶ τὶς ἀρρώστιες.
Παραλογισμὸς εἶναι τόσο ἡ στέρηση
ὅσο καὶ ἡ κατάχρηση τῆς ἐλευθερίας καὶ ἡ
περιφρόνηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἐξαχρείωση ἀνθρώπων καὶ λαῶν.
Οἱ προφῆτες τῶν καιρῶν μας σημαίνουν συναγερμό. Ἀλλὰ φαίνεται πὼς οἱ φωνές των εἶναι «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ».
Ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἀγνοεῖ τὸ κήρυγμά
των καὶ παραπλανᾶ ἀνθρώπους καὶ λαούς.
Χρησιμοποιώντας τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνικὴ ὑπόσχεται ἐπιγείους παραδείσους.
Οἱ ἐπαγγελίες καὶ τὰ προγράμματά
της ἀποτυγχάνουν καὶ διαψεύδονται τὸ
ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, ἀλλ᾽ ἐκείνη τὰ ἐπαναλαμβάνει μὲ μεταρρυθμίσεις καὶ «ἀνασχηματισμούς».

Οἱ λαϊκὲς μάζες ἀφιονίζονται μὲ «καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις» καὶ κομματικὲς
φιέστες. Τὰ μαζικὰ μέσα θαυματουργοῦν
στὴν ἀναισθησία καὶ διαστροφὴ τῶν συνειδήσεων. Ὅλα βοηθοῦνε γιὰ νὰ μὴ βλέπομε
τὴν πραγματικότητα.
Ἄλλωστε ἐκεῖ ποὺ οἱ προφητικὲς
φωνὲς γίνονται ἐνοχλητικὲς ὑπάρχουν καὶ
τὰ «στρατόπεδα» καὶ τὰ «ψυχικὰ ἀναμορφωτήρια».
Δὲν ἀποροῦμε γι᾽ αὐτὴ τὴ σύγκρουση
κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ προφητείας.
Ὁ πολιτικός, ποὺ δὲν εἶναι προφήτης,
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ δόξα καὶ τὴν ἐπιτυχία, ἐνῶ ὁ προφήτης ἐνδιαφέρεται πάντα
γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ σωτηρία.
Ἡ Ἱστορία διδάσκει πὼς μιὰ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κρίση, ὅπως εἶναι ἡ κρίση τῶν
καιρῶν μας, λύνεται ἢ μὲ ἐσωτερικὴ ἐπιστροφὴ καὶ ἀνακαίνιση τῶν λαῶν ἢ μὲ μιὰ
πολιτικοκοινωνικὴ καταστροφή των.
Φαίνεται πὼς ἡ κρίση τῶν καιρῶν μας
κλίνει μᾶλλον πρὸς τὴ δεύτερη λύση. Τὰ σημεῖα εἶναι πολλὰ καὶ τραγικά. Ἐκτὸς ἂν οἱ
φωνὲς τῶν προφητῶν σημάνουν ἕνα σωστικὸ συναγερμό, μιὰ ριζικὴ ἠθικὴ ἐπανάσταση, ποὺ θὰ γκρεμίσει τοὺς παραλογισμοὺς
τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας καὶ θὰ θεμελιώσει τὸν κόσμο στὴν ἀλήθεια καὶ τὴν
ἀρετή.
Γι᾽ αὐτὸ οἱ προφητικὲς φωνὲς πρέπει
νὰ πληθύνουν στὸν κόσμο. Καὶ φυσικὰ καὶ
στὸν τόπο μας, ποὺ τόσο τὶς χρειάζεται...

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου Εἰρηναίου Γαλανάκη, "Μηνύματα Εὐθύνης καὶ Ἀφύπνισης". Χανιά, 1988.
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Ἡ πίστη σέ..."καραντίνα;
σέ.
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου
κ. Ἀμφιλοχίου

εοφάνεια 2021! Τά Θεοφάνεια πού, ὡς
φαίνεται, θά μείνουν βαθιά χαραγμένα
στή μνήμη καί στίς καρδιές, ὡς ἡ μεγάλη
ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας (κορυφαία καί ἐκ
τῶν ἀρχαιοτέρων) πού φανέρωσε, ἀποκάλυψε
ὄχι μόνον τήν παρουσία τῆς Παναγίας Τριάδας,
ἀλλά καί τήν δίψα, τόν πόθο ἑνός λαοῦ, τοῦ
Ἑλληνικοῦ, γιά βιωματική συμμετοχή του στό
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Ταυτόχρονα ὅμως
χαράσσεται στή μνήμη ὡς ἡ ἡμέρα ἐκείνη πού
φανερώνονται - ἀποκαλύπτονται προθέσεις καί
διαθέσεις προσώπων πού, μέ αἰτιολογία τήν
διαφύλαξη τῆς δημοσίας ὑγείας, βάλλουν μέ
τρόπο ἐμμονικό, γιά πολλοστή φορά, ἐναντίον
τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἐκκλησία, ἔχοντας ἐπιδείξει, ἀπό τήν
ἀρχή τῆς δοκιμασίας τῆς λοιμικῆς νόσου, ὑψηλό
αἴσθημα εὐθύνης, συντάχθηκε καθ' ὅλο αὐτό τό
διάστημα μέ τά μέτρα τῆς Πολιτείας, μέ γνώμονα
καί κριτήριο τή διαφύλαξη τοῦ ἀγαθοῦ της ὑγείας
καί τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας,
κατηγορούμενη μάλιστα, ἀπό διάφορα πρόσωπα,
ὅτι ἀρνήθηκε τήν εὐθύνη τῆς ἀποστολῆς
Της, κάνοντας ὑπερβολικές «παρχωρήσεις»,
σύμφωνα καί μέ πρόσφατο Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱ.
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Τά αὐτά μέτρα τήρησε εἰς τούς Ναούς Της, τόσο
κατά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ὅσο καί τῆς
Πρωτοχρονιᾶς, ὡς καί κατά τήν πρόσφατη ἑορτή
τῶν Θεοφανείων, σύμφωνα καί μέ τήν ἀπό 15
Δεκ. 2020 ΚΥΑ. Τυχόν ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις,
μέ τίς ὁποῖες οὐδείς προφανῶς συμφωνεῖ,

Θ
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ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα.
Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία παράλληλα,
ἀναγνωρίζοντας τή μέγιστη καί οὐσιαστική αὐτή
προσφορά τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν κοινό ἀγῶνα
γιά τήν διαφύλαξη τῆς ζωῆς καί τῆς ὑπέρβασης
τῆς παγκόσμιας αὐτῆς δοκιμασίας τῶν καιρῶν
μας, σοφά καί συνετά πράττουσα, συνέβαλε εἰς
τήν ἐφαρμογή τῶν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν
συμφωνηθέντων, σεβόμενη ταυτόχρονα καί τήν
βαθιά ἀνάγκη τοῦ λαοῦ ὅπως, τήν κορυφαία αὐτή
ἑορτή τῆς πίστεώς του, βιώσει τό μέγα μυστήριο
τῆς Θείας Ἐπιφανείας. Ἐπιβεβαιωτικές οἱ
δηλώσεις κορυφαίων Κυβερνητικῶν στελεχῶν:
«…εἴμαστε στήν ἴδια πλευρά μέ τήν Ἐκκλησία...»,
«...ὅλοι μαζί πρέπει νά ξεπεράσουμε τήν
κρίση...», «..ὑπάρχει σχέση ἀμοιβαίου σεβασμοῦ
καί ἀλληλοκατανόησης», «Ἡ Κυβέρνηση σέβεται
ἀπόλυτα τήν Ἐκκλησία, ἄλλωστε ἡ σχέση εἶναι
ἀγαστή», κ.ἄ.π. Ἔτσι χρειάζεται καί ἔτσι θά πρέπει
νά λειτουργοῦν οἱ δύο κορυφαῖοι αὐτοί θεσμοί
στήν Χώρα μας, καθώς, (γιά νά ἀνακαλέσουμε
στή μνήμη μας καί τό ἐπετειακό γεγονός τῶν
200 χρόνων ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγγενεσία),
ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἀρχαιότερος θεσμός ἀπό
συστάσεως τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους καί ἡ
προσφορά Της, τόσο στούς ἀπελευθερωτικούς
ἀγῶνες, ὅσο καί στήν ἱστορική αὐτή πορεία,
ὑπῆρξε καί παραμένει κορυφαία καί ζωτική.
Ἀτυχῶς καί γιά λόγους πού δύσκολα μπορεῖ
κάποιος, ὅσο καλοπροαίρετος καί νά εἶναι, νά
κατανοήσει καί νά δικαιολογήσει, ὑψώνονται
φωνές πού, στό ὄνομα τῆς διαφύλαξης τῆς
δημόσιας ὑγείας, βάλλουν ἐναντίον τῆς
Ἐκκλησίας, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα,
χαρακτηρισμούς καί αἰτιάσεις πού φανερώνουν
- ἀποκαλύπτουν τίς ἀληθινές προθέσεις καί
διαθέσεις τους. Μιλοῦν γιά δῆθεν.. «ἀτόπημα
τῆς Ἐκκλησίας», «τραγικές εἰκόνες», «ἀνεύθυνη
συμπεριφορά», κ.ἄ. Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως
παίζουν βίντεο καί φωτογραφίες ἑορτῆς τῶν
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Θεοφανείων τοῦ 2015, παρουσιάζοντάς τα ὡς
δῆθεν φετινά! Γνωστός Ἕλληνας καθηγητής
Γενετικῆς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐπισυνάπτει δύο
φωτογραφίες ἀπό Ναούς, σχολιάζοντας, μέ
τρόπο δεικτικό καί ἀπρεπῆ, τήν συμμετοχή
πιστῶν στό ἱερό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας,
σημειώνοντας: «Κατόπιν τούτου, μήν ἀπορεῖ
κανείς γιατί ἡ Ἑλλάδα θά βρίσκεται σέ αὐστηρά
μέτρα καί lockdown γιά πολύ καιρό, καί ἴσως
καί μέ κλειστά σχολεῖα πάλι σύντομα. Κρῖμα…
Αὐτό πού ἔγινε ὡς γενικότερη δραστηριότητα μέ
συνωστισμούς καί συγχρόνως κάποιοι ἄνθρωποι
νά μοιράζονται ἕνα κουταλάκι σημαίνει ὅτι
ἀπορρίπτεται θεσμικά ἡ ἐπιστήμη». Ἕτερος
δέ, Ἕλλην καθηγητής ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ,
λοιδορώντας καί αὐτός τήν Ἐκκλησία καί,
κατ' ἐξοχήν, τό μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας
δηλώνει: «Ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά ἐξηγήσει
γιατί ἐπιμένει σέ ἕνα τρόπο διανομῆς πού ἐνέχει
κινδύνους γιά τή δημόσια ὑγεία. Καί οἱ πιστοί νά
ἀναρωτηθοῦν γιατί συμμετέχουν στό μυστήριο».
Νομίζω ἡ τελευταία αὐτή δήλωση ἀποκαλύπτει φανερώνει τούς στόχους, τίς προθέσεις καί τήν
αἰτία ὅλης αὐτῆς τῆς ἀπροκάλυπτης στόχευσης
τοῦ ἱερότερου μυστηρίου τῆς πίστεώς μας, τῆς
Θείας Εὐχαριστίας.
Νά ἀναρωτηθοῦν, λέει, οἱ πιστοί «γιατί
συμμετέχουν στό μυστήριο»! Μήπως, τελικά,
αὐτό εἶναι πού ἐνοχλεῖ; Μήπως αὐτό εἶναι ἡ
αἰτία πού κάποιοι, μή μπορώντας οἱ ἴδιοι νά
κατανοήσουν τό μυστήριο, βάλλουν ἐναντίον του
καί, κατ' ἐπέκταση, ἐναντίον τῆς πίστεως; Καθώς
ἡ καρδιά τῆς πίστης μας χτυπᾶ καί τροφοδοτεῖται
ἀπό τό ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Μήπως ἐπειδή, ἄγευστοι οἱ ἴδιοι τῆς Χάριτος
τοῦ Θεοῦ, «ἀλιβάνιστοι», ὅπως θά ἔλεγε ὁ
Παπαδιαμάντης, (σαφῶς καί ἐπιλογή τους καί
οὐδείς κρίνει οὐδένα) δράττουν τήν εὐκαιρία
τῆς περιόδου γιά νά ἐπιχειρηματολογήσουν
ἐναντίον τοῦ βιώματος καί τῆς ἐμπειρίας ἑνός
λαοῦ πού διαχρονικά καί ἀδιάσπαστα, καθ' ὅλη
τήν ἱστορική του πορεία, τρέφεται, ἀνασταίνεται,
πορεύεται καί ἀναγεννιέται, μοιραζόμενος «ἕνα
κουταλάκι», ὅπως αὐτοί ὀνομάζουν τήν ἱερή
λαβίδα; Μοιραζόμενος δηλ. τό Σῶμα καί τό Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ; Γιατί, πῶς ἀλλιῶς, μπορεῖ κανείς
νά ἑρμηνεύσει αὐτή τήν τακτική ὅταν τήν ἴδια
ὥρα (σύμφωνα μέ πληθώρα δημοσιευμάτων καί
ἀναρτήσεων) οἱ πλατεῖες καί οἱ παραλίες ἀνά τήν
Ἑλληνική Ἐπικράτεια ἔσφυζαν ἀπό κόσμο καί
ζωή, ὅταν στό ΟΑΚΑ καί στό κάθε... ΟΑΚΑ, ὁ
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κόσμος ἦταν ἀμέτρητος. Πῶς ἀλλιῶς, λοιπόν,
μπορεῖ ὁ κάθε καλοπροαίρετος νά ἑρμηνεύσει
αὐτή τους τήν ἐπίθεση πρός τήν Ἐκκλησία, ὅταν
ἀποσιωποῦν τίς κοσμοσυρροές σέ πλατεῖες καί
ἀγορές καί στοχοποιοῦν τήν Ἐκκλησία; Τί τούς
ἐνοχλεῖ τελικά; Μήπως τό γεγονός ὅτι ὁ Ἕλληνας
παραμένει σταθερός στήν πίστη του πρός τόν
Θεό καί δέν τόν καταβάλλει κανείς φόβος καί
τρόμος, ἀλλά οἱ πάσεις φύσεως δοκιμασίες καί
δυσκολίες τῆς ζωῆς γίνονται αἰτία νά δυναμώσει
ἀκόμα περισσότερο στήν πίστη; Μήπως τό
γεγονός ὅτι προστρέχει στίς Ἐκκλησιές του γιά
νά ξεδιψάσει τήν ἀκόρεστη πνευματική του δίψα
καί νά ξεπεινάσει τήν πνευματική του πεῖνα;
Ἐπειδή ἐκεῖνοι δέν ἔχουν αἴσθηση καί γεύση
τοῦ μυστηρίου θά πρέπει καί ὁ Ἑλληνικός λαός
νά υἱοθετήσει τά πιστεύματά τους; Ποῦ θά πρέπει
δηλ. νά καταφεύγει αὐτός ὁ λαός; Ἀπό ποῦ
θά ἀντλήσει δύναμη, ὑπομονή, κουράγιο καί
ἐλπίδα, ἐάν ὄχι ἀπό τήν πίστη του; Ἐνόχλησε,
ἀκόμα, καί τό γεγονός ὅτι δύο παιδιά τοῦ λαοῦ
μας, ἀστυνομικοί, βγῆκαν ἀπό τό περιπολικό καί
τί ἔκαναν; Τόλμησαν νά κάνουν τόν σταυρό τους
καί νά φιλήσουν τόν Τίμιο Σταυρό! Ἔγκλημα
καί αὐτό! Καί ἐάν, μή γένοιτο, ὑπάρξει αὔξηση
κρουσμάτων τό ἑπόμενο διάστημα εἶναι σίγουρο,
κατ' αὐτούς, ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά εἶναι ἡ αἰτία
ὅλου του κακοῦ! Ὅλα τά ἄλλα ἀμνηστεύονται!
Διερωτῶμαι, ἐάν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, τό…
«Κρῖμα...» γιά ποιόν ἰσχύει τελικά;
«...Σπάσαμε τήν ἀνόητη ἀπαγόρευση, ἡ
Δημοκρατία δέν μπαίνει σέ καραντίνα», δήλωναν
πρό ὀλίγου καιροῦ πρόσωπα ἐκ τῆς πολιτικῆς
σκηνῆς, αἰτιολογώντας τήν συμμετοχή τους σέ
ἐπετειακές ἐκδηλώσεις (πορεῖες), σέ περίοδο
πού οἱ ἀπαγορεύσεις ἦταν πιό αὐστηρές ἀπό
τήν παροῦσα. Εἶναι τά ἴδια πρόσωπα πού τώρα
μιλοῦν γιά... «ἀτόπημα τῆς Ἐκκλησίας». Βεβαίως
καί ἡ Δημοκρατία δέν μπαίνει καί δέν θά πρέπει
ποτέ νά ἐπιτρέψουμε νά μπεῖ σέ... «καραντίνα».
Διερωτῶμαι ὅμως: Ἡ πίστη μπαίνει σέ...
«καραντίνα»; Μήπως, πρίν εἶναι ἀργά, καθώς τό
2021 θεωρεῖται ἐπετειακό ἔτος ἑορτασμῶν τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, μήπως, λοιπόν, ἦρθε
ἡ ὥρα νά ἀκούσουμε τήν φωνή τοῦ μεγάλου
Κολοκοτρώνη; «Νέοι, πρέπει νά φυλάξετε τήν
πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε», (Πνύκα, 1838).
Ἐκτός καί ἄν μᾶς ποῦν ὅτι καί ὁ Κολοκοτρώνης
«ἀπορρίπτει θεσμικά τήν ἐπιστήμη», ἐπειδή μιλᾶ
γιά τήν πίστη!
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Συνοδική Ἐγκύκλιος
Θεοφανείων 2021
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 998

Ἡράκλειο, 30 Δεκεμβρίου 2020

Πρός
τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
Ἀγαπητοί μας,
Σήμερα, ἡμέρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη, κατά τή
μεγάλη αὐτή Δεσποτική Ἑορτή, νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας, σέ τούτους τούς καιρούς τῆς κοινῆς μας δοκιμασίας ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, καί μάλιστα σέ
περίοδο ἐγκλεισμοῦ καί περιορισμῶν, ἀλλά καί φόβου γιά τήν ἀνθρωπότητα, καταστάσεις πού πληγώνουν καί δοκιμάζουν τίς πτυχές τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων τῆς
παγκόσμιας κοινότητας.
Στούς ἐξαίσιους ὕμνους καί στίς εὐχές τῆς ἡμέρας τῶν Θεοφανείων, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρεται τό ἑξῆς: «...Σήμερον ἡ ἀχλὺς τοῦ κόσμου καθαίρεται τῇ ἐπιφανείᾳ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν...», δηλαδή: «...Σήμερα ἡ ὀμίχλη τοῦ κόσμου καθαρίζεται μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ μας…». Ἡ θεοφάνεια, ἡ χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, βρίσκεται πάνω
ἀπό τίς ἀδυναμίες καί τά ἀδιέξοδα τοῦ κόσμου τούτου. Γιά ὅποιον ἔζησε θεοφάνεια
κατά χάρη, ἔστω καί ἐλάχιστα, γιά ὅποιον εἶχε ἐμπειρία τῆς ἐπίσκεψης τῆς Θείας Χάρης καί βίωσε τέτοια πνευματική κατάσταση εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τό φῶς τοῦ Θεοῦ, ὡς
ἀκτινοβόλημα τῆς Τριαδικότητάς Του, εἶναι ἐκεῖνο πού, ὑπερβαίνοντας ἀνθρώπινα
μέτρα καί δεδομένα, ξεδιαλύνει ἀνακαινιστικά καί διαλύει ὁλοκληρωτικά, κάθε ἀμφιβολία καί κάθε ἀκαθαρσία στήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, πού μετανοεῖ ἔμπρακτα.
Οἱ λόγοι αὐτοί εἶναι ἐξαιρετικά ἐπίκαιροι στίς ἡμέρες πού διανύουμε, στίς ὁποῖες
ὁ ἄκρατος ἐγωϊσμός τοῦ δῆθεν παντοδύναμου ἀνθρώπου, τοῦ ὑποταγμένου στό
φίλαυτο θέλημά του, τόν ὁδηγεῖ σέ ἀπομόνωση ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τούς συνανθρώπους του, μέ ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τίς βαριές πνευματικές ἀσθένειες, πού
ταλανίζουν τόν ἄνθρωπο.
Ἡ Ἐκκλησία σήμερα, ἡμέρα τῶν Φώτων, μᾶς καλεῖ ὅλους νά φωτισθοῦμε πνευ-
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ματικά, ὥστε νά μετανοήσουμε εἰλικρινά, χωρίς νά ἐγκλωβιστοῦμε στήν «ὀμίχλη»
τῆς πανδημίας, ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι ὁ Θεός, ἐπέτρεψε κατά παραχώρησή Του,
γιά λόγους παιδαγωγικούς, νά βιώσουμε τήν παγκόσμια αὐτή δοκιμασία. Νά ἐκζητήσουμε καί πάλι τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος, νά ἀναβαπτισθοῦμε στήν
κολυμβήθρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Νά φωτισθοῦμε μέ αὐτό τό φῶς, τό ὁποῖο
ἔρχεται «...ἄνωθεν ἐκ τοῦ Πατρός τῶν φώτων...».
Ἀγαπητοί μας,
Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιά ἄλλη
μιά φορά, στούς ἰατρούς, τούς νοσηλευτές καί ἐν γένει στό Διοικητικό καί λοιπό προσωπικό τῶν Νοσοκομείων καί τῶν Δομῶν τῆς Ὑγείας, στή Μεγαλόνησο Κρήτη, γιά
τόν πολυδιάστατο ἀγῶνα τους, ἐνάντια στόν ἀδιόρατο «ἐχθρό» τοῦ ἰοῦ. Ὁ ἀγῶνας
αὐτός ἔχει τήν ἱερότητα καί τή σημασία του καί γίνεται «προσευχή», πού προσφέρεται γιά τό κοινό καλό τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀγωνίζονται στήν πρώτη γραμμή, γιά τή
διαφύλαξη τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, μέ ὅλα τά μέσα, τά ὁποῖα προσφέρει ἡ ἐπιστήμη
καί ἡ ἔρευνα.
Παράλληλα, θεωροῦμε ἀπαραίτητο νά τονίσουμε ὅτι τό ὑπόβαθρο τῆς πανδημίας εἶναι πνευματικό, γεγονός, τό ὁποῖο δυστυχῶς παραθεωρεῖται ἀπό πολλούς.
Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἐπιστρέψουμε σέ οὐσιαστική σχέση μέ τόν Θεό, ἀγωνιζόμενοι κατά τοῦ μολυσμένου ἀπό τήν ἁμαρτία ἑαυτοῦ μας, μέ τά ἁγιαστικά μέσα τῆς
Ἐκκλησίας, ἐκζητῶντας τό θεῖο ἔλεός Του.
Εὐχόμαστε ὁ Θεός τῶν Φώτων καί πάσης παρακλήσεως, νά φωτίζει ὅλους
μας, κατά τό νέο ἔτος 2021, ὥστε νά πορευόμαστε στούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς, προσανατολισμένοι σέ αὐτό τό ἦθος πού ἡ Ἐκκλησία καί οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν, μέ
ἀταλάντευτη πίστη καί ἀκλόνητη ἐλπίδα.
Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
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Ἡ ἀγάπη ἑνός πατέρα
Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό «Ἐπί τῶν Ποταμῶν» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὀρεστιάδος, Διδυμοτείχου καί Σουφλίου

Ἕνα ποιήμα στήν πιό ἁγνή στοργή πού ὑπάρ-

εἶναι αὐτά πού λέω, ἀλλά ἡ ἐπιθυμία μου νά
χει, στή γενναιοδωρία καί τήν ἀναγνώριση.
εἶμαι κοντά σου καί νά διαπιστώνω ὅτι μέ ἀκοῦς.
Ἐάν μιά μέρα μέ δεῖς γέρο, ἐάν λερώνομαι
Ὅ ταν οἱ κουρασμένες γάμπες μου δέν μοῦ
ὅταν τρώω καί δέν καταφέρνω νά ντυθῶ ἔχε ὑπο- ἐπιτρέπουν νά ἀκολουθῶ τά βήματά σου, μή μοῦ
μονή. Θυμήσου τόν χρόνο πού δαπάνησα γιά νά σέ φέρεσαι σά νά ἤμουν βάρος, ἀλλά κράτησέ με μέ
διδάξω. Ἐάν ὅταν μιλῶ μαζί σου ἐπαναλαμβάνω τά δυνατά σου χέρια ὅπως ἔκανα ἐγώ, ὅταν ἀποπάντα τά ἴδια πραγματα, μή μέ διακόπτεις, ἄκουσέ τολμοῦσες τά πρῶτα σου βήματα.
με, ὅταν ἤσουν μικρός ἔπρεπε νά σοῦ διηγοῦμαι,
Ὅ ταν λέω ὅτι θά ἤθελα νά πεθάνω, μή θυκάθε βράδυ, τήν ἴδια ἱστορία μέχρι νά κοιμηθεῖς. μώνεις, μιά μέρα θά ἀντιληφθεῖς τί μέ κάνει νά τό
Ὅ ταν δέν θέλω νά πλυθῶ, μή μέ κατηγορεῖς λέω. Προσπάθησε νά καταλάβεις ὅτι στήν ἡλικία
καί μή μέ κάνεις νά ντρέπομαι... Θυμήσου ὅταν μου δέν ζεῖς, ἐπιζεῖς.
ἔπρεπε νά τρέχω πίσω σου βρίσκοντας διάφορες
Μιά μέρα θά νοιώσεις ὅτι παρά τά λάθη
δικαιολογίες γιά νά σέ πείσω νά κάνεις τό λουτρό μου ἤθελα πάντα τό καλύτερο γιά σένα καί ὅτι
πού ἤθελες νά ἀποφύγεις.
προσπάθησα νά διευκολύνω τήν πορεία σου στή
Ὅ ταν διαπιστώνεις τήν ἄγνοιά μου γιά τίς νέες ζωή.
τεχνολογίες, δός μου τόν ἀπαραίτητο χρόνο νά τίς
Δός μου λίγο ἀπό τό χρόνο σου, λίγη ἀπό τήν
κατανοήσω καί μή μέ κοιτᾶς μέ εἰρωνικό χαμόγε- ὑπομονή σου, δός μου ἕνα πλευρό νά ἀκουμπήσω
λο. Ἐγώ εἶχα ὅλη τήν ἀναγκαία ὑπομονή νά σοῦ τό κεφάλι μου, ὅπως ἔκανα καί γώ γιά σένα.
μάθω τήν ἀλφαβήτα.
Βοήθησέ με νά περπατήσω, βοήθησέ με νά
Ἐάν κάποια στιγμή δέν καταφέρνω νά θυμη- τελειώσω τίς μέρες μου μέ ἀγάπη καί ὑπομονή καί
θῶ ἤ ξεχνῶ κατά τήν συζήτηση, δός μου τό ἀνα- ἐγώ σέ ἀντάλλαγμα θά σοῦ δώσω ἕνα χαμόγελο
γκαῖο χρονικό περιθώριο νά τά ἀνακαλέσω στή καί τήν ἀπέραντη τρυφερότητα πού ἔχω πάντα γιά
μνήμη μου καί ἄν δέν καταφέρω μήν ἐκνευρίζεσαι, σένα.
μήν δυσανασχετεῖς, τό πιό ἐνδιαφέρον πρᾶγμα δέν
Σ’ ἀγαπῶ, γιέ μου.
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Ἡμερολόγιο - Ἑορτολόγιο ἔτους 2021
τῆςἹερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου
Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἀνακοινώνει τήν ἔκδοση
καί κυκλοφορία τοῦ Ἡμερολογίου - Ἑορτολογίου
της γιά τό νέο ἔτος, ἀφιερωμένο στά 200 χρόνια ἀπό
τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί ἰδιαίτερα: «Στίς
ἡρωικές καί φωτεινές μορφές τῶν Ἐπαρχιῶν μας,
οἱ ὁποῖες ὁραματίστηκαν, ἐμπνεύστηκαν καί πρωτοστάτησαν στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, κατά τόν 19ο αἰῶνα».
Περιλαμβάνει εἰσαγωγικῶς ἀπόσπασμα τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξης Ἁγιοκατατάξεως
στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Κρητῶν Ἱεραρχῶν Νεομαρτύρων, χαιρετισμό τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, ἐπίκαιρο κείμενο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου, ὡς καί εἰσαγωγικό σημείωμα,
συνταχθέν ὑπό τοῦ κ. Γεωργίου Λουπάση, Φιλολόγου. Ἀκολουθεῖ σύντομο ἱστορικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, Κρητικό Ἁγιολόγιο, τό
Μηνολόγιο τοῦ ἔτους, οἱ δομές καί οἱ δράσεις τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως (Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα, Τσατσαρωνάκειο Πολυκέντρο, κ.ἄ.).
Ἐπιπρόσθετα, ἐμπεριέχει τόν Ἱ. Παρακλητικό
Κανόνα τῆς Παναγίας καί τούς Χαιρετισμούς, (δίδοντας τήν δυνατότητα στόν ἀναγνώστη του νά χρησιμοποιηθεῖ καί ὡς Προσευχητάριο).
Περιέχει ἐπίσης χρήσιμες ἱστορικές πληροφορίες γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, καθώς καί ὅλα τά
στοιχεῖα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῶν
Ἱ. Μονῶν.
Πρωτοπορεῖ εἰς τό γεγονός ὅτι ἐμπεριέχει ἀδημοσίευτες φωτογραφίες καί σύντομα βιογραφικά
στοιχεῖα τῶν ἐκκλησιαστικῶν μορφῶν τῆς περιόδου ἐκείνης, Κληρικῶν ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου
καί Σελίνου, οἱ ὁποῖοι διαδραμάτισαν πρωτεύοντα
καί οὐσιαστικό ρόλο στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα
τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης.
Τό Ἡμερολόγιο διατίθεται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τηλ.2822022128, 2822022018,
ἐσωτ. 5.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ἑορτή Ὁσίου Παϊσίου στό προσκύνημα
τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ

Στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, στό Συρικάρι Κισάμου, ὁ
ὁποῖος βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα ἀπό τήν
πατρική οἰκία τοῦ Ὁσίου, ἡ ὁποία ἔχει ἀνακαινιστεῖ καί μετατραπεῖ σέ προσκύνημα, τό δεύτερο κεντρικό προσκυνητάρι εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, ὅπου ἔχει
ἱστορηθεῖ ὁ ἀγγελικός Του βίος. Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου (ὡς Ἱερεύς), ἑορτάστηκε ἡ ἱερά μνήμη τοῦ
Ὁσίου Παϊσίου, μέ τήν μνημόνευση χιλιάδων
ὀνομάτων πού πιστοί ἀπ' ὅλη τήν οἰκουμένη
ἔχουν στείλει πρός μνημόνευση καί προσευχή.
Ἀναφερόμενος στό πρόσωπο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, σημείωσε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας: «Ἡ
ἑορτή τῆς ἱερᾶς μνήμης ἑνός Ἁγίου, ὅπως τοῦ
Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, τόν ὁποῖο ζήσαμε, γνωρίσαμε, συναναστραφήκαμε, λάβαμε τήν εὐχή του καί τίς ἅγιες συμβουλές του,
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φανερώνει πόσο ζωντανή καί ἀληθινή εἶναι ἡ
πίστη μας. Παράλληλα, πιστοποιεῖ τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι ὑπόθεσις - γεγονός τῶν πρώτων Χριστιανικῶν αἰώνων, ἀλλά
ἕνα διαρκές παρόν στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Βίωμα καί ἐμπειρία πού καλεῖται νά ζήσει ὁ
κάθε πιστός, τό κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Σέ
μία ἐποχή πού ὁ ἄνθρωπος καί ἰδιαίτερα ἐμεῖς
οἱ Χριστιανοί ἐπιλέγουμε τόν εὔκολο, ὀλισθηρό
καί κατηφορικό δρόμο τῆς ζωῆς, ἐποχή πού ὁ
ἀγῶνας καί ἡ ἄσκηση γιά τήν ἀρετή δέν μᾶς
ἕλκει καί δέν μᾶς συγκινεῖ, καθώς μᾶς ἔχει μαγέψει καί παγιδεύσει ὁ κόσμος τῶν αἰσθήσεων
καί παραισθήσεων, ὁ βίος καί ἡ πολιτεία, τό
φωτεινό καί χαριτωμένο πρόσωπο καί παράδειγμα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ἄς λειτουργήσουν
ἀφυπνιστικά γιά ὅλους μας ξυπνώντας μας
ἀπό τόν λήθαργο τῆς πνευματικῆς ὀκνηρίας
καί νωθρότητας», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ἑορτή Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης
Κατά τήν ἑορτῆς τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλο-
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μάρτυρος Μαρίνης ὁ Ἐπίσκοπός μας προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς
τόν πανηγυρίζοντα κεντρικό Ἱ. Ναό τῆς Ἐνορίας Κολυμβαρίου, μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Μέ ἐπίκεντρο τό
πρόσωπο τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί δανειζόμενος
ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς ἡμέρας, σημείωσε τήν
σημασία, ἀξία, σπουδαιότητα καί ἀναγκαιότητα τοῦ «ἀνδρείου φρονήματος» γιά τήν ἐποχή
μας καί τούς καιρούς μας, τονίζοντας τά διαχρονικά μηνύματα πού ἐκπέμπουν οἱ Ἅγιοι, ὡς
πρότυπα ζωῆς καί ἐλευθερίας.

Δῶρο ζωῆς ἀπό τό Ἵδρυμα
«Ἰωάννη Σ. Λάτση»

7 ἀπινιδωτές, 4 καρδιογράφοι, 11 Νοσοκομειακά πιεσόμετρα, 19 ἠλεκτρονικά πιεσόμετρα,
25 ὀξύμετρα, 24 ὠτοσκόπια, σέτ ἐργαλείων
συρραφῆς, μαιευτικό ἐξεταστικό κρεβάτι, ἀναλώσιμο ὑγειονομικό ὑλικό, κ.ἄ. Ἐπιπροσθέτως
παραδόθηκαν 2 αὐτόματοι ἀπινιδωτές: 1 στήν
Πυροσβεστική Ὑπηρεσία Κισάμου, ὡς καί πλήρης φαρμακευτικός καί παραφαρμακευτικός
ἐξοπλισμός γιά 10 κιτία Α΄ Βοηθειῶν τῶν ὀχημάτων τῆς Π.Υ. Κισάμου ὡς καί 1 ἀπινιδωτής
στῆς Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας & Κοινωνικῆς Μέριμνας τῆς Π.Ε. Χανίων. Ἀρχές Ἰουνίου
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα προσέφερε, ἐπιπροσθέτως στό Κ.Υ. Κισάμου ἕνα φορητό ἀκτινολογικό μηχάνημα. Στά πλαίσια τῶν δράσεων
αὐτῶν προσφέρθηκε στόν Δῆμο Κισάμου 1
αὐτόματος ἀπινιδωτής, ὁ ὁποῖος καί τοποθετήθηκε στήν κεντρική πλατεῖα τῆς πόλεως.

Πρωταυγουστιά στόν Ἅγιο Στέφανο

Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση»,
εὐαισθητοποιημένο καί σέ θέματα πού ἀφοροῦν στήν δημόσια ὑγεία συνεχίζει, σέ συνεργασία καί κατόπιν παρακλητικοῦ αἰτήματος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματός Της, τήν διαχρονική στήριξη καί ἀρωγή του στήν κάλυψη ἀναγκῶν γιά
τήν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί τῆς
ὑγείας τῶν πολιτῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς,
τῆς Κισάμου καί τοῦ Σελίνου. Στά πλαίσια τῆς
δράσης «Ἐνισχύοντας τήν Δημοσία Ὑγεία»,
πού ὑλοποιεῖται ἀπό τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
τήν περίοδο αὐτή, χορηγήθηκαν στά Κέντρα
Ὑγείας Κισάμου καί Καντάνου, ὡς καί σέ ὅλα
τά Περιφερειακά Ἀγροτικά Ἰατρεῖα πού ὑπάγονται στίς ἀνωτέρω Ὑγειονομικές Μονάδες,
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Τό ἑσπέρας τῆς 1ης Αὐγούστου ὁ Ἐπίσκοπός
μας χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τό ὄμορφο καί ἱστορικό ἐξωκλῆσι τοῦ Ἁγίου πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἑορτάζοντας τήν μνήμη ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ Του
λειψάνου, εἰς τήν Ἐνορία Δρακώνας, τό ὁποῖο
βρίσκεται εἰς τό μέσον μιᾶς καταπράσινης
κοιλάδας περικυκλωμένο ἀπό ὑπεραιωνόβια
δένδρα. Εὐχόμενος, πρός τούς πολυπληθεῖς
προσκυνητές, καλό ἅγιο Δεκαπενταύγουστο,
ἀναφέρθηκε εἰς τό πανάγιο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό Ὁποῖο ὅπως σημείωσε:

68 * Ἰούλιος - Δεκέμβριος 2020 ....

49

«δεσπόζει τήν περίοδο αὐτή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους», ὡς ἐπίσης καί εἰς τό μαρτύριο τοῦ
ἁγίου Στεφάνου, μέ ἀναφορά «εἰς τήν ἀνάγκη
ὁμολογίας πίστεως».

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς
στήν Ροτόντα Κισάμου
Σέ ἕναν ἀπό τούς ἀρχαιότερους Ναούς τῆς
Κρήτης, τόν Ἱ. Ναό τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου,
γνωστό καί ὡς Ροτόντα Ἐπισκοπῆς Κισάμου
(6ος αἰ.), ἕδρα τοῦ ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος
Μελχισεδέκ Ἐπισκόπου Κισάμου, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος τῆς
Ἱερᾶς Παρακλήσεως, στό τέλος τῆς ὁποίας
τέλεσε τήν καθιερωμένη εὐλογία τῶν καρπῶν
τῆς γῆς. Οἱ Ἐνορίες τῆς Ἀνατ. Περιφέρειας Κισάμου, μερίμνῃ καί εὐθύνῃ τοῦ Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννου Γουμενάκη, καί ἄνθρωποι τοῦ τόπου προσέφεραν
φροῦτα, ὀπωρικά καί καρπούς τῆς γῆς πρός
εὐλογία. Στόν σύντομο λόγο του ὁ χοροστατῶν
Ἱεράρχης ἀνέλυσε ἕναν λόγο ἀπό τά «Ἀσκητικά» του ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου: «… ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει ἐλπίδα ἐγκαταλείπει τούς καθαρούς λογισμούς, καί θάβει τήν καρδιά του
στή γῆ. Ὅταν ὅμως ἐλπίζει ἀφήνεται ἀδιάλειπτα στήν μέθη καί τόν πόθο τῆς ἐλπίδας, λη-
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σμονεῖ τά γήϊνα καί καθαρίζει τήν καρδιά του,
πού τότε περιπλανᾶται στίς ἐπουράνιες μονές.
Γιατί ἡ καρδιά καθαρίζεται εὔκολα ὅταν ἔχει
προσδοκία», εὐχόμενος «Καλή Παναγία». Τοῦ
Ἑσπερινοῦ της ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως
χοροστάτησε εἰς τό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο
τοῦ Εὐρωμεσογειακοῦ Κέντρου Νεότητας τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης καί κατά τήν
Θεία Λειτουργία ἱερούργησε εἰς τόν ἑορτάζοντα κεντρικό Ἱ. Ναό τῆς Ἐνορίας Βουκολιῶν, μέ
τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, τηρουμένων
τῶν μέτρων τῆς περιόδου.

Ἐπέτειος ἐλεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
Παναγίας τῆς Παραμυθίας.
Μεγαλοσχημίες Μοναχῶν
στήν Ἱ. M. Παρθενῶνος

Ἱερά Ἀγρυπνία τελέστηκε στήν γυναικεία Ἱερά
Κοινοβιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος ἐπί τῇ ἐπετείῳ ἐνθρονίσεως πιστοῦ ἀντιγράφου τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος
Παναγίας τῆς Παραμυθίας ἐκ τῆς Ἱ. Μεγίστης
Μονῆς Βατοπαιδίου. Τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, συνευχομένου τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου
Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου, βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας
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Ἑόρτασαν οἱ ἱστορικές
Ἱ. Μονές τῆς Κισάμου

τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου καί πνευματικοῦ
τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος.
Κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία χειροθετήθηκαν, ὑπό
τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου, σέ
μεγαλόσχημες μοναχές, δύο ἐκ τῶν Ἀδελφῶν
τῆς Μονῆς. Ἡ μία ἀδελφή μετονομασθεῖσα Θεοσέμνη καί ἡ ἕτερη Μακρίνα. Δανειζόμενος
τούς λόγους τοῦ ἁγίου Γέροντος Σιλουανοῦ
τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ λειτουργῶν Ἱεράρχης σημείωσε: «Ἡ μοναστική πολιτεία ἔχει ὡς στόχο
καί πόθο τήν ἕνωση μέ τόν Θεό. Ἡ Μονή εἶναι
πολιτεία ἁγιαζομένων, ὅπου ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο καί τόν κάνει, κατά χάριν, κοινωνό τῆς
Θεότητας. Ὁ μοναχός μέσα ἀπό τόν ἔμπονο
πνευματικό του ἀγῶνα, τήν ἄσκηση, τήν ὑπακοή, τήν ταπείνωση καί τήν ἐκοπή τοῦ ἰδίου
θελήματος, μεταμορφώνεται ῝μεμυσταγωγημένος῎ καί ῝θεοφορούμενος῎, ὅπως σημειώνει
καί ὁ Μ. Ἀθανάσιος», ἀνέφερε ὁ Ἐπίσκοπός
μας. Μνημόνευσε τήν ἐπέτειο ἐλεύσεως πιστοῦ ἀντιγράφου τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ
Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας ἐκ τῆς
Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου πρίν ἀπό ἕνα
ἔτος καί εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς
Μονῆς, Γέροντα Ἐφραίμ, «διά τόν πνευματικό αὐτό θησαυρό καί τήν διηνεκῆ εὐλογία τῆς
Παναγίας τῆς Παραμυθίας, ἡ Ὁποία παραμυθεῖ, εὐλογεῖ καί στηρίζει τήν Ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς, τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του».
Εὐχήθηκε, τέλος, εἰς τήν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς,
Γερόντισσα Μαρκέλλα, ἡ Μονή ὅπως συνεχίζει
νά μεταμορφώνεται σέ «τόπο Θεοῦ καί πύλη
οὐρανοῦ».
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Οἱ δύο ἱστορικές Ἱ. Μονές τῆς Κισάμου, ἡ Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς Κολυμβαρίου καί ἡ Ἱ. Μονή Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, ντύθηκαν τά γιορτινά
τους κατά τήν Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καθώς εἶναι ἀφιερωμένες
εἰς τήν κορυφαία αὐτή ἑορτή τῆς πίστεώς μας.
Τό πρωί τῆς παραμονῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης, τίς δέ
Ἱ. Ἀκολουθίες καί τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία τοῦ διήμερου, εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς.
Πλήθη εὐλαβῶν προσκυνητῶν προσέτρεξαν
καί στίς δύο ἱστορικές αὐτές Μονές τῆς Δυτικῆς Κρήτης, ἀναμένοντας ὑπομονετικά ἐπί
ὧρες πολλές ἕως ὅτου προσκυνήσουν τίς ἱε-
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ρές καί Θαυματουργές Εἰκόνες τῆς Παναγίας,
καταθέτοντας δεήσεις, ἱκεσίες, προσευχές καί
εὐγνωμοσύνη.

Μνήμη ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου

ὁποῖος ἄφησε ἀνεξίτηλο τό ἀποτύπωμα τῆς
εὐλογημένης Ποιμαντορίας του εἰς τήν ἱστορική Ἱ. Μητρόπολή μας, ὡς καί ἀλλαχοῦ. Βαρύτιμη καί πολύτιμη ἡ παρακαταθήκη τῆς Ποιμαντορίας του», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἑορτή Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εἰρηναίου

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τῆς ἀποδόσεως τῆς
Κοιμήσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἑορτή καί
τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνων,
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, χοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καθώς τό δεξί κλίτος τοῦ Ἱ. Ναοῦ εἶναι
ἀφιερωμένο εἰς τόν Ἅγ. Ἱερομάρτυρα Εἰρηναῖο,
Ἐπίσκοπο Λουγδούνων. Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε Ἀρχιερατικό Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καί
Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ Τρισαγίου ὁ
Ἐπίσκοπός μας σημείωσε: «Ἑορτή ἀποδόσεως
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς γλυκιᾶς μας Μάνας, τῆς Μάνας τῆς ἐλπίδας, τοῦ πόνου, τῆς
χαρᾶς καί τῆς ζωῆς. Ἑορτή, συνάμα, καί τοῦ
Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνων, ἑνός μεγάλου ἁγίου, μάρτυρος καί
ὁμολογητού τῆς πίστεώς μας. Ἑορτή κατά τήν
ὁποία ἑόρταζε τό σεπτά ὀνομαστήρια του, ὁ
μακαριστός Γέροντας καί μεγάλος προκάτοχός
μας Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κυρός
Εἰρηναῖος. Ἱεράρχης οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας, ὁ
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Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος
Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνων, ὁ Ἐπίσκοπός μας συμπροσευχήθηκε εἰς τήν πανηγυρική
Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε εἰς τό Ἱ. Ἡσυχαστήριο τῆς Ἁγ. Φωτεινῆς (Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης), προεξάρχοντος τοῦ ἄγοντος τά σεπτά
του Ὀνομαστήρια, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ. Εἰρηναίου. Συλλειτούργησαν οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος καί Εὐμενείας
κ. Εἰρηναῖος, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ι.Α.Κ. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μεθόδιος, ὡς καί ἄλλοι Κληρικοί ἐκ τῆς Ι.Α.Κ. καί ἀλλαχοῦ. Στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας ὁ Ἐπίσκοπός μας προσφώνησε τόν ἑορτάζοντα Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.
Εἰρηναῖο, χαιρετίζοντας ἐκ μέρους τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ.
καί μεταφέροντας τά σεβάσματα, τίς εὐχές καί
τήν ἀγάπη τῶν Σεβ. ἁγίων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, σημειώνοντας: «Ἡ κρυστάλλινη καί ἀδαμάντινη βιωτή σας, ἡ ὑπακοή σας
εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο καί τόν Σεπτό Προκαθήμενο τῆς
Ὀρθοδοξίας, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ἀταλά-
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ντευτος σεβασμός καί προσήλωσή σας εἰς τά
θέσμια καί ἱερά τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ ἀσκητικός καί λιτός σας βίος, μά, πρώτιστα, τό ἦθος
σας, ἦθος αὐθεντικό καί ἀπόλυτα ἁγιοπατερικό, λειτουργοῦν διά πάντας ἡμᾶς ῝τύπος῎ καί
῝ὑπογραμμός῎, φωτίζοντας τήν ζωή καί τήν
πορεία τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. ῝Τά πάντα γιά τήν Ἐκκλησία, τίποτα γιά
μένα῎, ὁ λόγος σας, τόν ὁποῖο πραγματώνετε
στήν καθημερινότητα τῆς φωτεινῆς Ἀρχιερατικῆς καλλικάρπου καί πολυδένδρου πορείας
καί διακονίας Σας. Στό σεβάσμιο καί ἱλαρό πρόσωπό Σας ἑνώνεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης,
διά τοῦτο καί ταπεινῶς δεόμεθα τοῦ Θείου
τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ προστάτου καί πάτρωνός Σας,
Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνων, ὅπως Σᾶς πολυετοῦν, ἐν ὑγείᾳ καί
δυνάμει ψυχῆς τε καί σώματος, πρός εὔκλειαν
καί δόξαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης», κατέληξε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Ποτάμι οἱ προσευχές
στήν ἔρημο τοῦ Γκιώνα
Πλήθη προσκυνητῶν ἀπ' ὅλη τή Δυτική Κρήτη κατακλύζουν, τίς ἡμέρες αὐτές, τό ἱερό
προσκύνημα τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, στήν ἔρημο τοῦ Γκιώνα, ἡ
ὁποία εὑρίσκεται στό Ἀκρωτῆρι τῆς Εἰρήνης,
γνωστό ὡς Ἀκρωτῆρι Σπάθα, σέ μιά περιοχή
ἰδιαίτερου φυσικοῦ κάλλους. Πρόκειται γιά
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μετόχι (16ου αἰ.) τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς &
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς,
πού διακονεῖται ἀπό τήν Ἐνορία Ροδωποῦ.
Παρά τό δύσβατο τῆς περιοχῆς, τήν δυσκολία
πρόσβασης καί τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν, χιλιάδες πιστοί ἀπ' ὅλη τή Δυτική Κρήτη καί ὄχι
μόνον, κατακλύζουν τίς ἡμέρες αὐτές τό ἱερό
αὐτό προσκύνημα, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων διανύουν ἀπόσταση πολλῶν χιλιομέτρων δύσβατου καί κακοτράχαλου δρόμου πεζοπορώντας
καί μάλιστα ξυπόλυτοι, καθώς ὑπάρχει ἡ εὐλαβής συνήθεια πολλοί, κυρίως νέοι ἄνθρωποι,
νά «τάσσονται» εἰς τόν Ἅγιο καί νά προσέρχονται, κυρίως τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἀνυπόδητοι. Συγκινητική ἡ εἰκόνα, στήν διαδρομή
αὐτή τῶν πολλῶν χιλιομέτρων χωματόδρομου πού διασχίζει τό βουνό, μητέρων μέ τά
μικρά παιδιά τους, μωρά μέσα σέ καρότσια,
νά πεζοποροῦν γιά νά ἐκπληρώσουν τό τάμα
τους. Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ
ὁποῖος σημείωσε: «Δέος καί συγκίνηση προκαλεῖ ἡ θέα τῆς ὄμορφης καί εὐλογημένης αὐτῆς
ἱεραποδημίας, τό ῝τάξιμο῎ τῶν ἑκατοντάδων
συμπροσκυνητῶν μας. Ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες
νέα παιδιά, μητέρες μέ τά μωρά στίς ἀγκαλιές
τους καί ἐνήλικες, πεζοπορεῖτε ἐπί ὧρες πολλές, διανύοντας τά 25 χιλιόμετρα τοῦ δύσβατου αὐτοῦ δρόμου, μή φειδόμενοι κόπου καί
μόχθου, γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ ῝τάματος῎.
Ἕνα ποτάμι πίστης καί προσευχῆς. Τά φωτεινά
καί χαρούμενα πρόσωπά σας ὅταν, μετά ἀπό
τήν εὐλογημένη αὐτή πεζοπορία τόσων ὡρῶν,
φτάνετε ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος
τοῦ Τιμίου Προδρόμου, μαρτυροῦν, φανερώνουν καί ἀποκαλύπτουν ὄχι μόνον τήν δύναμη τῆς πίστεώς μας, ἀλλά καί τό μεγαλεῖο τῆς
Κρητικῆς ψυχῆς πού, στό ὄνομα αὐτῆς τῆς
πίστης, διαβαίνει βουνά καί θάλασσες, νικᾶ
τίς πάσης φύσεως δυσκολίες καί ἐμπόδια καί
ὁδηγεῖται στόν στόχο, στήν ῝Εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος῎. Αὐτή εἶναι ἡ Κρήτη! Αὐτή εἶναι ἡ
Πατρίδα μας! Οὐρανοπολίτες καλούμεθα νά
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γίνουμε ὅλοι μας ἀδελφοί», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. Τήν Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου
ἡμέρας τέλεσε εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό τῆς Ἐνορίας Δελιανῶν, κτίσμα τοῦ 15ου αἰῶνος. Ναός
καταγραφος, συντηρημένος ἀπό τήν 28η ΕΒΑ
καί ἰδιαίτερα φροντισμένος ἀπό τόν Ἐφημέριο
τῆς Ἐνορίας, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Μιχαήλ
Μαλανδράκη.

Ἑορτή Γενέσιου τῆς Θεοτόκου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν λαμπρά Ἱερά πανηγύρη τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος τῆς Παναγίας
τῆς Πλατανιωτίσσης, στά ἱστορικά καί ἡρωικά
Καλάβρυτα. Προσκύνημα πού ἑορτάζει κατά
τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τοῦ Γενεσίου
τῆς Θεοτόκου. Πρόκειται περί τόπου ἱεροῦ,
ὅπου διασῴζεται, μέ θαυμαστό καί ὑπερφυσικό τρόπο, τυπωμένη ἀνάγλυφη, ἀμετάβλητη
στούς αἰῶνες καί ἀχειροποίητη ἡ Εἰκόνα τῆς
Θεοτόκου πού κρατᾶ στά χέρια Της τό Θεῖο
Βρέφος. Πανομοιότυπη μέ τήν ὀνομαστή καί
θαυματουργό, ἀνάγλυφη Εἰκόνα τοῦ Μεγάλου
Σπηλαίου. Τό ἱερό αὐτό ἀνάγλυφο ἐκτύπωμα
τῆς Παναγίας εὑρίσκεται στόν κορμό τριῶν
ὑπεραιωνόβιων πλατάνων, πού οἱ κορμοί τους
ἔχουν ἐνωθεῖ καί ἔχουν δημιουργήσει μιά μοναδική καί ξεχωριστή ἐκκλησία. Ἡ θαυματουρ-
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γός Εἰκόνα τῆς Παναγίας εἶχε μεταφερθεῖ ἐκεῖ,
ἀπό τό Μέγα Σπήλαιο, κατά τήν περίοδο τῆς
Εἰκονομαχίας, γιά νά διασωθεῖ καί χαράχτηκε
στόν κορμό τοῦ πλατάνου ἀνάγλυφη ἡ Παναγία μορφή Της. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε
καί ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, τῆς δέ Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε καί ὁμίλησε ὁ ἐπίσης προσκεκλημένος ὑπό
τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος. Ὁ φιλοξενῶν
Ἱεράρχης, Σεβ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί
Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμος, μέ λόγους θερμούς,
καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς γιά τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησης. Πλῆθος
προσκυνητῶν ἀπ' ὅλη τήν Ἀχαΐα μετεῖχαν τῆς
Ἱερᾶς πανηγύρεως.

Ἑορτή Ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου
ἀσκητοῦ στήν Ἱ. Μητρόπολή μας
Ἡ ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου
ἀσκητοῦ, τοῦ Πατμίου, ἑορτάστηκε εἰς τήν Ἱ.
Μητρόπολή μας, μέ Ἱερά Ἀγρυπνία (Ἑσπερινός, Ἱ. Εὐχέλαιο, Ἱ. Παράκλησις τοῦ Ὁσίου, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία), ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου εἰς τήν
γυναικεία κοινοβική Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς
Παρθενῶνος. Εἰς τόν σύντομο χαιρετισμό του
ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρθηκε εἰς τήν ὁσιακή
μορφή τοῦ ἁγίου πατρός, σημειώνοντας: «Στήν
ἐποχή μας πού, κατά τό Ἀποστολικό, μοιάζει νά
πλεόνασε ἡ ἁμαρτία, ῝ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χά-
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ρις῎, καθώς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τό δημιούργημά Του, τόν ἄνθρωπο, ἀνοίγει δρόμους καί
χαρίζει εὐκαιρίες σωτηρίας. Ἀπόδειξις οἱ Ἅγιοι
καί Ὅσιοι τῶν καιρῶν μας, οἱ Ὁποῖοι πλουσίως
καί ἀρχοντικῶς ἀνακουφίζουν, στηρίζουν, ἐνισχύουν καί παραμυθοῦν πλῆθος ψυχῶν ἀνά
τήν οἰκουμένη. Προεξάρχων τό χοροῦ ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἀμφιλόχιος, ὁ ἐπονομαζόμενος νέος ἀσκητής, ὁ ἐκ Πάτμου. Δῶρο Θεοῦ ἡ
παρουσία Του. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός
μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ὁποῖος
ἔχει ἰδίαν πεῖρα ἐκ τῆς συναναστορφῆς Του
μετά τοῦ Ὁσίου πατρός, καθώς ὑπῆρξε πνευματικός Του, καί ἡ περί Αὐτόν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, Θεία συνάρσει, προέβησαν στήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ Πατμίου.
Εὐλογία Κυρίου οἱ πρεσβεῖες Του, πού ἀφειδώλευτα χαρίζει· βάλσαμο καί παρηγοριά σέ πονεμένες καί κατατρεγμένες ψυχές», κατέληξε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχόμενος ὅπως οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου
συντροφεύουν τόν καθ' ἡμέραν βίο πάντων
ἡμῶν. Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας
τέθηκε πρός προσκύνηση τεμάχιον ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στό Φανάρι
Τό Σεπτό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβ.
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Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, σέ προγραμματισμένη ἀπό πολλοῦ καιροῦ, ἐπίσκεψη καί
ἀκρόασή του ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Κατά τήν συνάντησή του μετά τοῦ Σεπτοῦ
Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἐπίσκοπός
μας εἶχε τήν εὐκαιρία ὅπως ἐνημερώσει τόν
Παναγιώτατο γιά τήν ποιμαντική διακονία
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ὁ Παναγιώτατος,
μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης ἐξεδήλωσε τό
ἐνδιαφέρον Του, ἐν πρώτοις, διά τόν ἀσθενοῦντα Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, εὐχόμενος ταχεῖα ἀνάρρωση καί ἀποκατάσταση τῆς
ὑγείας του, ὡς καί γιά τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, πνευματικό καθίδρυμα
οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας, φέρον τήν πνευματική του ἀναφορά εἰς τό Σεπτό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο, καί τέλος καί διά τό Ἀννουσάκειο
Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ὡς
σημείωσε ἐπιτελεῖ «ὕψιστο κοινωνικό ἔργο»
μνημονεύοντας τίς πρόσφατες εὐλογητικές
Του ἐπισκέψεις εἰς τά Ἱδρύματα αὐτά, τά ὁποῖα
ἐπιτελοῦν κορυφαῖο ἔργο μέγιστης σημασίας,
ἀξίας καί σπουδαιότητας. Ἰδιαιτέρως μνημόνευσε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, οἱ ἐργασίες τῆς ὁποίας φιλοξενήθηκαν εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, γεγονός «ἱστορικό
πού σφράγισε τήν οἰκουμενική Ὀρθοδοξία»,
ὡς σημείωσε. Ἐνημερώθηκε, ἐπίσης, περί τῶν
Ἱ. Μονῶν, ἐξόχως δέ περί τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, ὡς καί τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν, οἱ
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ὁποῖες συνεχίζονται.

Ἑορτή Ὁσίων 99 Θεοφόρων Πατέρων

Εἰς τό ἱερό προσκύνημα τῶν Ὁσίων 99 Θεοφόρων πατέρων, τόν Ἀζωγυρέ Σελίνου, τόπο
ὅπου ἀσκήτευσαν, ἁγίασαν καί ἐκοιμήθηκαν
οἱ Ὅσιοι πατέρες, ἐκτός του Ὁσίου Ἰωάννου
τοῦ Ἐρημίτου, χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ
της ἑορτῆς τῶν Ὁσίων Πατέρων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Εἰς τήν σύντομη
ὁμιλία του ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρθηκε στήν
ἱερότητα τοῦ χώρου, ὡς καί τήν δύναμη τῆς
προσευχῆς, καθώς ὅπως σημείωσε: «Ἡ προσευχή εἶναι τό κλειδί πού ἀνοίγει, ξεκλειδώνει
τίς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ. Ἡ ἐσωτερική ἐκείνη
δύναμη πού καλλιεργεῖ τήν ψυχή, φωτίζει τόν
νοῦ καί τήν καρδιά καί καθαρίζει τούς λογισμούς», καλώντας τό πλῆθος τῶν προσκυνητῶν ὅπως ἐντείνουμε τήν προσευχή, καλλιεργώντας τήν εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον
μέ», τήν ὁποία καί ἀνέλυσε ἐν συντομίᾳ.

Δωρεά Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. Λάτση»
πρός τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
Το Κοινωφελές Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση»,
συνεχίζοντας τήν διαχρονική καί οὐσιαστική
στήριξή του πρός τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα Θεραπευτήριο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου
καί Σελίνου καί ἀνταποκρινόμενο (εὐγενῶς)
σέ παρακλητικό αἴτημα τοῦ Προέδρου τοῦ
Ἱδρύματος Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί
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Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Διοικητικοῦ Δ/
ντοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἀντωνίου Ἀρετάκη,
προσέφερε μεγάλες ποσότητες παραϊατρικοῦ
ὑλικοῦ. Ὑλικό τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται ἤδη
γιά τήν προστασία τῶν περιθαλπομένων στό
Ἵδρυμα, (συνολικά 100), στά πλαίσια ἀντιμετώπισης τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης κορωνοϊοῦ/
Covid 19. Τό παραϊατρικό αὐτό ὑλικό συμπεριλαμβάνει: Ἀντισηπτικό βιοκτόνο, οἰνόπνευμα, ρόμπες ἐπισκεπτῶν, ποδονάρια, σκουφάκια μιᾶς χρήσης, μάσκες χωρίς φίλτρο, μάσκες
μέ FFP φίλτρο. Χιλιάδες τεμάχια καί μεγάλες
ποσότητες ὑλικοῦ, ἀξίας ἀρκετῶν χιλιάδων
εὐρώ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος,
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, σημειώνει:
«Εὐγνώμονες οἱ εὐχαριστίες μας πρός τό Κοινωφελές Ἵδρυμα ῝Ἰωάννη Σ. Λάτση῎ καί τούς
ἀνθρώπους του, πού μέ τόση ἀγάπη, καλοσύνη, φιλοτιμία καί, κυρίως, ἀνθρωπιά, ἀνταποκρίνονται στά κατά καιρούς αἰτήματά μας. Τό
Κοινωφελές Ἵδρυμα ῝Ἰωάννη Σ. Λάτση῎, συνεχίζει νά ἐπιβεβαιώνει καί τήν περίοδο αὐτή, ὅτι
οἱ ἄνθρωποι πού τό λειτουργοῦν καί φέρουν
τήν εὐθύνη του, διαθέτουν περίσσευμα καρδιᾶς, ἀρχοντιᾶς καί ἀγάπης. Τούς εὐχαριστοῦμε
καρδιακά», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ἱερατικές Συνάξεις ἀνά Ἀρχιερατικές
Περιφέρειες στήν Ἱ. Μητρόπολή μας
Τήν περίοδο αὐτή τῶν περιοριστικῶν μέτρων,
ὁ Ἐπίσκοπός μας, γιά λόγους πρακτικούς καί
τήρησης τῶν μέτρων, πραγματοποιεῖ Ἱερατικές
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Συνάξεις ἀνά Ἀρχιερατικές Περιφέρειες. Στίς ἐν
λόγῳ συνάξεις ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν εὐκαιρία
«τῆς πνευματικῆς αὐτῆς συναναστροφῆς, ἡ
ὁποία ἀνατροφοδοτεῖ τήν ἑνότητα καί ἀγάπη
τῆς ἱερατικῆς οἰκογένειας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἑνότητα πού ἐπισφραγίζεται σέ κάθε
Θεία Λειτουργία, μέ κορύφωση τήν συμμετοχή
εἰς τό κοινό Ποτήριο τῆς Ζωῆς», ὅπως σημείωσε καί ἀκολούθως μέ λόγο πατρικό καί ἐπιστηρικτικό, ἀναφέρθηκε στήν ἀναγκαιότητα
τῆς συνεχοῦς καλλιέργειας καί αὔξησης τῆς διακονίας καί προσφορᾶς, σημειώνοντας: «Στήν
ἱερατική μας ζωή καί πορεία ἐλλοχεύει, ἀνάμεσα στούς ἄλλους πειρασμούς καί παγίδες, καί
ὁ πειρασμός νά πιστέψουμε, νά θεωρήσουμε
πώς στήν Ἐνορία μας, στήν Μονή μας, ἔχουμε ὁλοκληρώσει τό ἔργο καί τήν διακονία μας,
μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπέλθει ὁ ἐφησυχασμός, ἡ
ρᾳθυμία, ἡ ἀπραξία. Συμπεριφορές πού ὁδηγοῦν σέ μαρασμό ὄχι μόνον τῶν δράσεων καί
τοῦ ἔργου μας, ἀλλά κυρίως καί κατ' ἐξοχήν
τῶν ψυχῶν πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ χάρις καί
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τῆς δικῆς μας.
Ὁ ἐφησυχασμός, ἡ ἐπανάπαυση, ἡ ρᾳθυμία,
ἀποτελοῦν ἐπιδρομές τοῦ ἀλάστορος καί χρειάζεται ὁ Κληρικός μέ τόν προσωπικό πνευματικό του ἀγῶνα, τήν προσευχή του, τήν ἄσκηση,
τήν ταπείνωση καί τήν μετάνοια, νά οἰκοδομεῖ
ψυχές καί ὄχι νά γκρεμίζει, νά ὠφελεῖ καί ὄχι
νά βλάπτει. Νά ὁδηγεῖ ἑαυτόν καί τόν λαό τοῦ
Θεοῦ στήν Ἐπουράνιο Βασιλεία», τόνισε ὁ Σεβ.

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἀκολούθως
ἀναφέρθηκε στίς δυσκολίες τῶν καιρῶν, ἐφιστώντας στούς Ἱερεῖς νά στηρίζουν τό ποίμνιο
καί νά συμβάλλουν στήν ὑπέρβαση τῆς δοκιμασίας τῆς λοιμικῆς νόσου. «Ὁ λαός μας, οἱ
ἄνθρωποί μας, τήν περίοδο αὐτή ἔχουν ἀνάγκη ἀπό λόγο ἀγάπης καί ἐλπίδας. Ἡ Ἐκκλησία,
ἐμεῖς, μποροῦμε καί ἔχουμε χρέος ἱερό νά στηρίξουμε καί παραμυθήσουμε τίς ψυχές ἐκεῖνες
πού προσμένουν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπό τούς
Ἱερεῖς τους, ὅτι τούς λείπει ἀπό τήν ζωή καί ὁ
κόσμος δέν μπορεῖ νά τούς προσφέρει. Πίστη,
ἐλπίδα, δύναμη, χαρά καί ζωή», κατέληξε ὁ
Ἐπίσκοπός μας, εὐχομένος τά δέοντα γιά τήν
περίοδο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων πού
ἐγγίζει, δίδοντας τίς σχετικές πατρικές ὁδηγίες καί συμβουλές. Ἀκολούθησε συζήτηση καί
ἐνημέρωση περί διοικητικῶν καί πρακτικῶν
θεμάτων καί ἡ Σύναξη κατέκλυσε μέ τήν ἀπονομή, ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου, τῶν «Βεβαιώσεων Πιστοποίησης» σέ Κληρικούς τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν παρακολουθήσει Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια πού ἡ Ἱερά
Μητρόπολις, σέ συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν καί τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης,
εἶχαν ὀργανώσει στούς χώρους τῆς Ἀκαδημίας, καθώς ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης
ἔχει ἐξονομαστεῖ, μέ τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ
Παναγιώτατου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί Συνοδικῇ ἀποφἀσει τῆς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, «Κέντρο Ἐπιμόρφωσης τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί Δωδεκανήσου».

Ἱεραποστολή τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
στή νῆσο Γαῦδο
Τήν Ἀποστολοβάδιστη νῆσο Γαῦδο, τό νοτιότερο ἄκρο τῆς Εὐρώπης, νησί πού εὐλόγησε
μέ τήν παρουσία του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
νησί πού ἐκκλησιαστικά ὑπάγεται εἰς τήν Ἱ.
Μητρόπολή μας, ἐπισκέφθηκαν ἐκ μέρους τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας, ὁ Καθηγούμενος τῆς
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Ἱ. Μονῆς Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀγαθάγγελος, μετ' ἑνός ἐκ τῶν
ἀδελφῶν της Μονῆς, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐμενίου. Κατά τήν παραμονή τους στήν Γαῦδο
λειτούργησαν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ.
Γεωργίου (ἀνακομιδή Ἱ. Λειψάνων), συναντήθηκαν μέ τήν Δήμαρχο Γαύδου κ. Λίλιαν Στεφανάκη, ἐπισκέφθηκαν τό Δημοτικό Σχολεῖο
Γαύδου, τό ὁποῖο ἀριθμεῖ 3 μαθητές, τό Ἰατρεῖο
Γαύδου, τό νέο Στρατιωτικό Φυλάκιο Γαύδου
καί κατοίκους τοῦ νησιοῦ. Προσκύνησαν, ἐπίσης, τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπου
ὑπάρχει ἐπιτοίχια ἐπιγραφή, τήν ὁποία καί
εἶχε ἀποκαλύψει ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, κατά τήν
ἱστορική ἐπίσκεψή Του στήν Γαῦδο, τόν Ἰούνιο
τοῦ 2002, σημειώνοντας τότε μεταξύ ἄλλων:
«Ἡ ἡμετέρα παρουσία ἔχει τόν χαρακτῆρα τῆς
ὑπομνήσεως ὅτι εἰς τήν καρδίαν ἡμῶν εἶσθε
ἐγγεγραμμένοι καί ὑμεῖς, οἱ ὀλίγοι μέν ἀριθμητικῶς, οἱ φυλάσσοντες ὅμως ἀμετακινήτως
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τήν πατρογονικήν γῆν, σεβόμενοι τήν αἰωνόβιον ἱστορίαν καί τόν ὑπέροχον ἀπό πλευρᾶς
οἰκολογίας τόπον τοῦτον». Ὁ Καθηγούμενος
π. Ἀγαθάγγελος, μετέφερε πρός ὅλους τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας
κ. Ἀμφιλοχίου, καί προσέφερε στό Σχολεῖο καί
τούς μαθητές του, ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, γραφική ὕλη καί σχολικά εἴδη, φωτοτυπικό ὑλικό, κ.ἄ., στό δέ Ἰατρεῖο, παραφαρμακευτικό ὑλικό (μάσκες, ἀντισηπτικά, γάντια,
θερμόμετρα, πιεσόμετρο, κ.ἄ.). Εὐχαρίστησε
ἰδιαίτερα τόν Ἐφημέριο τῆς νήσου καί Ἐνορίας
Γαύδου, Αἰδεσιμ. π. Ἐμμανουήλ Μπικογιαννάκη, ὁ ὁποῖος ἐπί 50 καί πλέον ἔτη, μέ ζῆλο καί
αὐταπάρνηση, παραμένει στίς ἐπάλξεις, διακονώντας τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ.

Στήριξη τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας ἀπό τόν Ὅμιλο Βαρδινογιάννη
Τήν δύσκολη αὐτή περίοδο τῆς λοιμικῆς πανδημίας, ὁ Ὅμιλος Βαρδινογιάννη καί ἰδιαίτερα ὁ κ. Βαρδῆς Ἰ. Βαρδινογιάννης, στηρίζουν
ἔμπρακτα καί πλουσιοπάροχα τό προνοιακό,
κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἔχοντας προσφέρει περισσότερες ἀπό 100.000,00€. Μέ τό ποσό τῶν
20.000,00€ ὁ κ. Βαρδῆς Ἰω. Βαρδινογιάννης,
ἐνισχύει, τήν φορά αὐτή, τίς κοινωνικές, προνοιακές καί φιλανθρωπικές δομές καί δράσεις
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὅπως αὐτές πραγματώνονται μέσα ἀπό τίς δομές τόσο τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως (Προγράμματα ῝Βοήθεια στό
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σπίτι῎, Φιλόπτωχο Ταμεῖο, κ.λ.π.), ὅσο καί τοῦ
Ἀννουσακείου Ἱδρύματος (Κοινωνική Κουζίνα,
Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, κ.λ.π.), δομές πού ὄχι
μόνον συνεχίζουν ἀλλά, λόγῳ τῶν αὐξημένων
ἀναγκῶν, ἔχουν πολλαπλασιάσει τήν προσφορά τους στόν πάσχοντα καί ἐμπερίστατο συνάνθρωπο, τηρουμένων τῶν ἰσχυόντων μέτρων πρόληψης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσακείου, ἐξέφρασε εὐχαριστίες καί εὐγνωμοσύνη
πρός τόν Ὅμιλο Βαρδινογιάννη καί ἰδιαίτερα
στόν κ. Βαρδῆ Ἰω. Βαρδινογιάννη, σημειώνοντας: «Ἡ νέα αὐτή προσφορά τῆς ἀγάπης σας,
καρπός τοῦ περισσεύματος τῆς ἀγαπώσης
καρδιᾶς σας καί τῆς ἀρχοντικῆς ψυχῆς σας,
γίνεται αἰτία χαρᾶς, ἀνακούφισης καί ἐλπίδας στούς ἑκατοντάδες εὐεργετούμενους τῶν
προνοιακῶν καί φιλανθρωπικῶν δομῶν τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς μας καί τοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματός Της καί πηγή στήριξης καί ἐνίσχυσης γιά
ὅλους ἐμᾶς, πού προσπαθοῦμε νά διακονήσουμε καί νά ἀνακουφίσουμε τόν ἀνθρώπινο πόνο
τῶν πολύπαθων συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι
καθημερινά, ὠφελοῦνται καί εὐεργετοῦνται
ἀπό τίς δομές καί δράσεις αὐτές. Ἐλπίδα, δύναμη καί παρηγοριά τό φωτεινό παράδειγμά
σας. Σέ ἐποχές πού κάποιοι λοιδοροῦν καί οἰκτίρουν τήν Ἐκκλησία, ἐσεῖς, μέ τίς πράξεις
καί τά ἔργα σας, μεταμορφώνετε τήν λύπη σέ
χαρά, τήν ἀπογοήτευση σέ ἐλπίδα, τήν ἀδυναμία σέ δύναμη, τήν ἀπιστία σέ πίστη», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ἑορτή Ἁγ. Ἀμφιλοχίου
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Γωνιᾶς, σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα τῆς περιόδου. «Εἶναι γεγονός ὅτι βιώνουμε πρωτόγνωρες ἐμπειρίες, σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας καί
ἀνάμεικτα συναισθήματα κατακλύζουν τήν
ψυχή καί τό εἶναι μας. Ἐν πρώτοις ἀναπέμπουμε δόξα καί αἶνο στόν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε γιά μία ἀκόμα
φορά, ἀνάξιοι ὄντες, νά γίνομε κοινωνοί τοῦ
Παναχράντου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματός
Του· γευόμενοι τά μέλλοντα ἀπό τά παρόντα,
τήν αἰωνιότητα ἀπό τό τώρα. Δόξα τῷ Θεῷ!
Μακαρίζουμε τήν Παναγία Τριάδα καθώς μᾶς
χάρισε τήν ἁγία Ἀρχιερωσύνη, τήν ὁποία λιτανεύουμε τρεῖς πενταετίες εἰς τήν ἱστορική καί
εὐλογημένη ἐκκλησιαστική μας Περιφέρεια,
τίς Ἐπαρχίες μας, τήν Κίσαμο καί τό Σέλινο, τόν
τόπο καί τούς ἀνθρώπους του. Εἶναι ἀλήθεια
ὅτι τήν ἐπέτειο αὐτή τῆς ταπεινῆς 15ετοῦς
Ἀρχιερατικῆς μας διακονίας διαφορετικά τήν
προγραμματίζαμε, ὅμως δόξα τῷ Θεῷ! Ταπεινά παρακαλοῦμε τόν Ἅγιο Θεό μας διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ ἐν

Ὑπό τό κράτος τῆς νέας πραγματικότητας

ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου, Ἐπισκόπου

ἑορτάστηκε στήν Ἱ. Μητρόπολή μας ἡ ἱερά

Ἰκονίου, ὅπως γενῆ ἴλεως ὑπέρ πάντων τῶν

μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχί-

ὑπό τῆς λοιμικῆς πανδημίας κατατρυχομένων

ου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, ἑορτή κατά τήν ὁποία

ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν

ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης

καί τῶν διακόνων τῆς ὑγείας εἰς τήν Χώρα μας

μας κ. Ἀμφιλόχιος. Τόν Ἑσπερινό καί τήν Θεία

καί τόν κόσμο ἅπαντα», κατέληξε ὁ Σεβ. Μη-

Λειτουργία τέλεσε εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική καί

τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Παναγίας
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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Δεήσεις καί προσευχές
στό Ἱερό Προσκύνημα
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ
Συνεχίζονται καί ἐντείνονται, ἰδιαίτερα τήν δύσκολη αὐτή περίοδο τῆς λοιμικῆς πανδημίας,
οἱ Θεῖες Λειτουργίες καί οἱ Ἱερές Παρακλήσεις
πού τελοῦνται στό ἱερό προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, στήν γενέτειρά
Του, τό Συρικάρι Κισάμου. Τόπος ἀναφορᾶς
ἡ πατρική οἰκία τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, πού
ἔχει μετατραπεῖ σέ προσκύνημα καί βρίσκεται
λίγες δεκάδες μέτρα ἀπό τόν Ἱ. Προσκυνηματικό Του Ναό. Χιλιάδες ὀνόματα, ὑπέρ ὑγείας
καί ἰάσεως - θεραπείας, μνημονεύονται στήν
ἱερά προσκομιδή καί σέ κάθε Ἱ. Παράκληση, καθώς καθημερινά καταγράφονται στήν
παρρησία τοῦ προσκυνήματος πλειάδα ὀνομάτων πού καταφθάνουν ἀπ' ὅλη τήν οἰκουμένη, ὑπέρ ὑγείας καί ἀναρρώσεως. Τελώντας
τήν Ἱ. Παράκληση ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, σημείωσε: «Στήριγμα καί παρηγοριά μας, στούς ἀνατρεπτικούς αὐτούς καιρούς, τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί οἱ πρεσβεῖες τῆς
Παναγίας Μητέρας μας καί τῶν Ἁγίων μας,
τοῦ Ὁσίου πατρός ἠμῶν Νικηφόρου του Λεπροῦ. Τοῦ οἰκουμενικοῦ αὐτοῦ Ἁγίου μας, πού

ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εὐδόκησε νά φανερωθεῖ,
νά ἀποκαλυφθεῖ στούς χαλεπούς καιρούς μας
καί νά γίνει αἰτία στήριξης, ἀνακούφισης καί
ἐλπίδας χιλιάδων πονεμένων καί λαβωμένων
ψυχῶν ἀνά τήν οἰκουμένη. Λαβωμένος καί
στιγματισμένος ὁ Ἴδιος ἀπό τήν λοιμική νόσο
τῆς ἐποχῆς του, τήν λέπρα, τείνει εὐήκοο οὖς
στίς παρακλήσεις μας, τίς δεήσεις καί τά αἰτήματά μας. Νιώθουμε ὅτι μᾶς καταλαβαίνει,
μᾶς ἀκούει, μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς στηρίζει, μᾶς
ἀγκαλιάζει μέ τίς πρεσβεῖες καί τήν παρουσία
Του. Βάλσαμο στίς πληγές μας, ψυχικές καί
σωματικές. Καί ἄν ἀστοχήσαμε στήν μέχρι σήμερα πορεία μας, ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν περίοδο αὐτή τῆς ζωῆς μας, ὄχι γιά νά ἐμφωλεύσει
ὁ φόβος καί ἡ ἀβεβαιότητα, ἀλλά γιά νά γίνει
εὐκαιρία - καιρός νά στοχεύσουμε στόν Θεό.
Καθώς, τελικά, μόνο ὅταν στοχεύουμε στόν
Θεό δέν ἀστοχοῦμε. Ἄς γίνει ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός τό πνευματικό μας ὄχημα πρός
τόν ἱερό αὐτό στόχο τῆς Θεοκοινωνίας», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. Πρό τοῦ τέλους τῆς Ἱ.
Παρακλήσεως ἀνέπεμψε προσευχητική δέηση
«ὑπέρ ἀναρρώσεως τῶν ὑπό τῆς πανδημίας
κατατρυχομένων ἀδελφῶν ἡμῶν· τῶν ἰατρῶν,
νοσηλευτῶν καί διακόνων τῆς ὑγείας, ἐν τῷ
ἔθνει ἡμῶν καί ἐν τῷ κόσμῳ ἅπαντι».

Τόνοι ἀγάπης ἀπό τόν ΕΕΣ
στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
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Κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Ἀμφιλοχίου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Ἀννουσακείου Ἱδρύματος, πρός τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό, ὁ ΕΕΣ ἀπέστειλε περισσότερες ἀπό ὀγδόντα (80) παλέτες μέ τρόφιμα
στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα, πρός ἐνίσχυση τοῦ
προνοιακοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ
ἔργου πού ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἐπιτελεῖ, μέσῳ τοῦ
Ἱδρύματος. Ἡ μεγάλη αὐτή, σέ ποιότητα καί
ποσότητα, προσφορά ἀγάπης τοῦ ΕΕΣ, περιλαμβάνει: γάλα, ὄσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη,
ἡλιέλαιο, ἀλεύρι, ὡς καί ἄλλα εἴδη τροφίμων
μακρᾶς διαρκείας. Ἐπιπροσθέτως ἡ ἀποστολή
περιλαμβάνει καί μεγάλη ποσότητα ἀπό πάνες
.... « ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος

68 * Ἰούλιος - Δεκέμβριος 2020

νη καί συντονισμό τῆς ὁποίας εἶχε ὁ Ἀρχηγός
τοῦ Τμήματος κ. Στέφανος Καπῆς.

Ἑορτή Ἁγίου Σπυρίδωνος
εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας

ἀκράτειας ἐνηλίκων, γιά τήν κάλυψη ἀναγκῶν
μέρους τῶν ἐνοίκων τοῦ Ἱδρύματος. Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος σημείωσε:
«Ἡ ἀλληλεγγύη καί ὁ ἀνθρωπισμός, κεντρικά
πιστεύματα τοῦ ΕΕΣ, πραγματώνονται σέ ἀπόλυτο βαθμό μέσα ἀπό τίς πρωτοβουλίες καί
δράσεις τοῦ κατά πάντα ἄξιου Προέδρου του
Δρ. Ἀντωνίου Αὐγερινοῦ, τόν ὁποῖο εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμε γιά τή διαχρονική καί οὐσιαστική στήριξή του, τόσο εἰς τό κοινωνικό καί
προνοιακό ἔργο τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, ὅπως αὐτό ὑλοποιεῖται μέσα ἀπό τίς δομές
καί δράσεις τοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος, ὅσο
καί εἰς τό Περιφερειακό Τμῆμα ΕΕΣ Κισάμου,
τήν εὐθύνη τοῦ ὁποίου φέρουμε ὡς Πρόεδρος
αὐτοῦ. Ἡ μεγάλη αὐτή προσφορά τῆς ἀγάπης
του, τρανή ἀπόδειξη ἀλληλεγγύης, κοινωνικῆς
εὐαισθησίας καί ἀνθρωπισμοῦ, θά ἐνισχύσει
(οὐσιαστικά καί ἔμπρακτα) τίς κοινωνικές καί
προνοιακές δομές τοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ἑνώνοντας δυνάμεις, ὡς πρόσωπα καί ὡς κοινωνία, μποροῦμε
μέ σιγουριά καί ἀσφάλεια νά ὑπερβοῦμε τίς
πάσης φύσεως κρίσεις καί ἀδιέξοδα», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας. Ἡ διαδικασία παράδοσης
τῶν τροφίμων εἶχε ἀνατεθεῖ στό Τμῆμα Ἐθελοντῶν - Σαμαρειτῶν τοῦ ΕΕΣ Κισάμου, τήν εὐθύ« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Ἡ πόλις τῆς Κισάμου ἑόρτασε τόν προστάτη
καί πάτρωνά της Ἅγιο Σπυρίδωνα, Ἐπίσκοπο
Τριμυθοῦντος, προσαρμοσμένη στά δεδομένα καί ἰσχύοντα τῆς περιόδου. Στό ὁμώνυμο
ἱστορικό Ἱ. Καθεδρικό Ναό τῆς Κισάμου, κτίσμα τοῦ 1850, σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς
ἑορτάστηκε ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, Ἱερά Παράκλησις, Ἱερά Ἀγρυπνία, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, Μεθεόρτιος Ἑσπερινός. Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί
τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος, στόν
Ἑσπερινό σημείωσε τήν διαφορετικότητα τοῦ
φετινοῦ ἑορτασμοῦ χωρίς «τήν κοινωνία καί
πνευματική συντυχία ἀγαπημένων καί οἰκείων προσώπων, τοῦ φιλάγιου, φιλόθεου καί
φιλακόλουθου λαοῦ τοῦ Θεοῦ». Στήν Θεία Λειτουργία ἀναφέρθηκε στά γεγονότα τῆς περιόδου συσχετίζοντάς τα μέ τήν συμβολή τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, σημειώνοντας: «Σταθερούς καί κραταιούς
στήν πίστη μᾶς θέλει ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας.
Αὐτή εἶναι ἡ παραγγελία καί προτροπή του.
Μυρωθήκαμε μέ τό μῦρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
κατά τήν βάπτισή μας καί καλούμεθα αὐτά τά
χαρίσματα πού λάβαμε νά τά αὐξήσουμε καί
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καλλιεργήσουμε, διά τῆς πίστεώς μας. Πίστη
χωρίς ἐκπτώσεις, χωρίς συμβιβασμούς· πίστη
χωρίς φανατισμούς καί ἀκρότητες», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, εὐχόμενος ὅπως ὁ Ἅγιος
Σπυρίδωνας ἐπακούσει τίς δεήσεις καί ἱκεσίες
ὅσων ἐκζητοῦν τίς πρεσβεῖες Του.

Προσφορά ἀγάπης
τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου

Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου συνεχίζει
τήν οὐσιαστική καί ἔμπρακτη στήριξή της στό
πολυδιάστατο ἔργο τοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ τήν ἀποστολή
νέας μεγάλης ποσότητας τροφίμων. Πουλερικά, γαλακτοκομικά, ὄσπρια, ἀλεύρι, ζάχαρη,
ζυμαρικά κ.ἄ., τά ὁποῖα ἤδη διατίθενται, μέσῳ
τῶν Κοινωνικῶν καί Προνοιακῶν Ὑπηρεσιῶν
τοῦ Ἀννουσακείου καί τοῦ Κοινωνικοῦ του
Παντοπωλείου, γιά τήν κάλυψη τῶν ὁλοένα
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αὐξανόμενων ἀναγκῶν τῶν ἑκατοντάδων
κοινωνικά ἀδύναμων συνανθρώπων μας, οἱ
ὁποῖοι καθημερινά δέχονται τή φροντίδα καί
ἀγάπη τοῦ Ἱδρύματος. Περισσότερα ἀπό 400
δέματα, μέ τρόφιμα καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης,
προσφέρθηκαν τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ
Ἁγίου Δωδεκαημέρου πρός διάθεση σέ ἀναγκεμένα πρόσωπα καί οἰκογένειες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ὅπως σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός
μας καί Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, «ἡ
νέα αὐτή προσφορά ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου πρός τό Ἀννουσάκειο
Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, χαρίζει ἐλπίδα, χαρά καί ἀνακούφιση στούς ἑκατοντάδες
εὐεργετούμενους τοῦ Ἱδρύματος. Ἐκφράζομε πολλές καί εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός
τόν σεβαστό Καθηγούμενο, Γέροντα Ἐφραίμ
καί τήν εὐλογημένη συνοδεία του, καθώς ἡ
προσφορά τῆς δικῆς τους ἀγάπης, οὐσιαστική καί ἀθόρυβη, γίνεται ῝ἔλαιος῎ καί ῝οἶνος῎ σέ
πολύπαθους συνανθρώπους μας. Ὅλη αὐτή ἡ
ἀνοιχτή καί ζεστή ἀγκαλιά τοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος προσφέρει ποιότητα ζωῆς καί
ἁπλώνει δίχτυ κοινωνικῆς συνοχῆς καί προστασίας σέ ἑκατοντάδες ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ἀγκαλιά
ἀγάπης πού δέν θά μποροῦσε νά λειτουργήσει
ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ ἀρχοντιά καί ἡ προσφορά
τῶν δεκάδων συγκηρυναίων καί ἀρωγῶν τοῦ
Ἀννουσακείου, μέ προεξάρχουσα τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου καί τόν Καθηγούμενο
αὐτῆς Γέροντα Ἐφραίμ».
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Ὅμιλος Βαρδινογιάννη (MΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ
(Διυλιστ. Κορίνθου Α.Ε.), .................. 20.000 €
Ἄννα Μαρία – Λουίζα Λάτση . ............. 5.000 €
Ἀνώνυμος ........................................... 3.000 €
ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ (Ἐμπορική Ἐπιχείρηση), εἰς μνήμην Μαρίας Μαθιουλάκη.................... 2.500 €
Ἑταιρεία Ροκάκης Α.Ε., ...................................
...............................σημαντικό χρηματικό ποσό
Οἰκογ. Ἰωάννου Νικ. Κοσμαδάκη, εἰς μνήμην
Μαίρης Δ. Κοσμαδάκη........................ 1.000 €
Οἰκογ. Ἰωάννου Νίκ. Κοσμαδάκη, εἰς μνήμην
Ἐρμιόνης Βεντουράκη......................... 1.000 €
Ἀνώνυμος............................................ 3.000 €
Γεώργιος Κουτσουρέλης, εἰς μνήμην τῶν γονέων αὐτοῦ ............................................. 1.000 €
Οἰκογ. Βασιλείου Στεφανουδάκη, εἰς μνήμην
μητρός αὐτῶν, Μαρίας Στεφανουδάκη.... 300 €
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας, εἰς μνήμην Μαίρης Δ. Κοσμαδάκη ................................. 100 €
Θεόδωρος Δ. Ἠλιάκης, εἰς μνήμην συζύγου του
Διαλεκτῆς καί ἀδελφοῦ του Ἠλία............ 400 €
Ἱερά Μονή Παρθενῶνος ........................ 150 €
Ἐνορία Βουκολιῶν ................................ 200 €
Ἐνορία Κολυμβαρίου ............................. 200 €
Ἐνορία Κουντούρας ............................... 200 €
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας ................ 100 €
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην Ἀγγέλας Βακάκη
............................................................... 100 €
Γρηγοράκης Ἀντώνιος ........................... 500 €

Ἱ. M. Χρυσοσκαλιτίσσης ...................... 1.000 €
Ξένια Μυγιάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Ἰωάννου . ....................................................... 500 €
Ἐνορία Παλαιοχώρας ............................ 200 €
Ἐνορία Μαραλίων .................................. 150 €
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην Ἀντωνίου & Εἰρήνης Λαδάκη ................................................... 3.000 €
Ἐνορία Ἀζωγυρέ Σελίνου ....................... 150 €
Ἐνορία Κουντούρας ............................... 100 €
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου αὐτῆς Κων/νου καί θυγατρός της Ἑλένης....
............................................................... 130 €
Μαρία Ξενικάκη, εἰς μνήμην πατρός της Ἐμμανουήλ....................................................... 50 €
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς . ................ 100 €
Nativity of Christ Greek Orthodox Church,
California................................................ 500 €
Ἡ σύζυγος καί τά τέκνα Δημητρίου Χοχλάκη, εἰς
μνήμην αὐτοῦ . ....................................... 400 €
Εὐτυχία Δεσποτάκη - Πευκιανάκη, εἰς μνήμην
προσφιλῶν της γονέων καί ἀδελφῶν ..... 100 €
Οἰκογ. Ἐμμανουήλ Βακάκη, εἰς μνήμην Μαρίας
& Ἐμμανουήλ Βακάκη ........................... 300 €
Ἀριστομένης Σταυριανουδάκης . ............ 200 €
Ἐνορία Νοχιῶν....................... δύο δοχεῖα λάδι
Κων/νος Κολώνιας, εἰς μνήμην Ἀργυρῶς Μάστρακα ..................................................... 50 €
Ἡ σύζυγος καί τά τέκνα Θεοδώρου Καπῆ, εἰς
μνήμην του . .......................... δύο δοχεῖα λάδι.

Βοήθησε κι ἐσύ
νά γίνει ἡ ἀγάπη πράξη
Ἀριθ. Λογαρ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου:
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
GR8801103900000039029604194
BIC ETHNGRAA
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος
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