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ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
Χριστουγεννιάτικες δράσεις 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας 

(Τσατσαρωνάκειο 
Πολύκεντρο).

EΠIΣHMO ΔEΛTIO ΤΗΣ EKKΛHΣΙΑΣ KΡHTHΣ

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

καί διατίθεται δωρεάν

Ἱ ερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελ-
φοί, προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυ-
ρίῳ,

Φθάσαντες τήν μεγάλην ἑορτήν 
τῶν Χριστουγέννων, δοξολογοῦμεν ἐν 
ὕμνοις καἰ ᾠδαῖς πνευματικαῖς τόν δι᾿ 
ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους κενώσαντα ἑαυ-
τόν καί τήν ἡμετέραν σάρκα ἀναλαβό-
ντα Κύριον, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἐκ τῆς 
«δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί ἀνοίξῃ 
τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Παραδείσου 
τάς πύλας. Ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ, βιοῦσα λειτουργικῶς τό ὅλον 
μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, προ-
γευομένη τῆς δόξης τῆς ἐσχατολογικῆς 
Βασιλείας καί δίδουσα χριστοπρεπῶς 
τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς 
ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης ἐν τῷ κόσμῳ.

Ὁ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρα-
κτήρ τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δέν 
τήν ἀποκόπτει ἀπό τήν ἱστορικήν καί 
τήν κοινωνικήν πραγματικότητα, ἀλλά 
ἐμπνέει καί ἐνδυναμώνει τήν μαρτυ-
ρίαν αὐτῆς. Οὕτως, ἡ Ἐκκλησία, ἐν 
ἀναφορᾷ πάντοτε πρός τόν αἰώνιον 
προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, διακονεῖ 
τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγκας αὐτοῦ, ἐπι-
χέει, ὡς ὁ Καλός Σαμαρείτης, «ἔλαιον 
καί οἶνον» ἐπί τάς πληγάς, καθισταμέ-
νη ὁ «πλησίον» παντός «ἐμπεσόντος 
εἰς τούς ληστάς» (πρβλ. Λουκ. ι΄, 25 
– 37), ἰωμένη τάς συγχρόνους «ἀσθε-
νείας τοῦ πολιτισμοῦ», φωτίζουσα τάς 
διανοίας καί τάς καρδίας τῶν ἀνθρώ-
πων. Ἡ πνευματικότης, ὡς παρουσία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ζωήν τῶν 
πιστῶν, σημαίνει μαρτυρεῖν ἔργῳ καί 
λόγῳ περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί δέν 
ἔχει σχέσιν μέ ἄγονον ἐσωστρέφειαν. 
Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ζωῆς χορηγός, 
πηγή ἀγαθότητος, νομή χαρισμάτων, 
ζωή καί φῶς. Ὁ χριστιανός εἶναι φλε-
γόμενος ἄνθρωπος, φιλόθεος, φιλάν-
θρωπος καί φιλοκαλικός, δραστήριος 
καί δημιουργικός.

Τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων 
ἀκούεται καί ἐφέτος εἰς ἕν πολιτισμι-
κόν περιβάλλον, ὅπου ὑψίστη ἀξία 
θεωρεῖται τό «ἀτομικόν δικαίωμα». 
Ὁ ἑαυτοκεντρισμός καί ἡ φενάκη τῆς 
αὐτοπραγματώσεως μειώνουν τήν κοι-
νωνικήν συνοχήν, ἐξασθενίζουν τό φι-
λάλληλον πνεῦμα καί τήν ἀλληλεγγύην 
καί ἐργαλειοποιοῦν τάς διανθρωπίνας 
σχέσεις. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμός καί 
ἡ ἐκκοσμίκευσις βαθύνουν τό ὑπαρξι-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

 
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος 66 * ‘Οκτώβριος -  Δεκέμβριος 2019 .... 101100 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» * Τεῦχος 66 * Οκτώβριος -  Δεκέμβριος 2019

ακόν κενόν καί ὁδηγοῦν εἰς συρρίκνω-
σιν τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ 
ἀνθρώπου.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νά 
ἀγνοήσῃ τάς ἐξελίξεις αὐτάς, τάς συ-
νεπείας τῶν ὁποίων ὑφίστανται πρωτί-
στως οἱ νέοι, μέ ὄχημα τάς σαγηνευτικάς 
μηχανάς τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ 
καί τάς παντοειδεῖς ὑποσχέσεις «ψευ-
δῶν παραδείσων». Ἡ Ἁγία καί Μεγά-
λη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
(Κρήτη, 2016) ἐκάλεσε μετ᾿ ἐμφάσεως 
τούς νέους «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι 
εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος καί εὐλο-
γημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συ-
νεχισταί αὐτῆς», νά συμμετέχουν ἐνερ-
γῶς εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, «νά 
διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλ-
λιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους 
ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν 
τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν» 
(Ἐγκύκλιος, § 8 καί 9).

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, στοιχοῦ-
ντες τῇ προτροπῇ τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Συνόδου καί μέ ἀναφοράν εἰς τήν 
πρόσφατον ἐκλογήν καί ἐγκατάστασιν 
τῶν νέων Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς, 
Αὐστραλίας καί Θυατείρων καί Μεγά-
λης Βρεταννίας εἰς τάς τρεῖς μεγάλας 
Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
ἐν τῇ Διασπορᾷ, ἀνακηρύσσομεν τό 
ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαι-
νισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά 
τήν νεολαίαν», καλοῦντες σύμπαντα 
τόν καθ᾿ ἡμᾶς ἱερόν κλῆρον καί τόν 
χριστεπώνυμον λαόν εἰς συμμετοχήν 
καί εἰς στήριξιν τῆς ἐνθέου ταύτης 
προσπαθείας.

Ἀποβλέπομεν εἰς τήν ἀνάπτυ-
ξιν μιᾶς «διαλεγομένης Ποιμαντικῆς» 
μέ φαντασίαν καί ὅραμα, μέ ἀκλόνη-
τον πίστιν εἰς τήν ἀείρυτον χάριν τοῦ 
Θεοῦ καί μέ ἐμπιστοσύνην εἰς τήν δύ-
ναμιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἡ προσωποκεντρική αὐτή Ποιμαντική 
ὀφείλει νά στρέφῃ τούς νέους ἀπό τό 
«ζητεῖν τά ἑαυτῶν» καί τό «ἑαυτοῖς 
ἀρέσκειν», εἰς τήν «οὐ ζητοῦσαν τά 
ἑαυτῆς» ἀγάπην καί εἰς τό «ἀρέσκειν 
Θεῷ», ἀπό τά «ἀγαθά» εἰς τό «Ἀγα-
θόν», ἀπό τό «πολλῶν δεῖσθαι» εἰς τό 

«ἕν, οὗ ἐστι χρεία», συμβάλλουσα εἰς 
τήν ἀνάδειξιν τῶν χαρισμάτων ἑκάστου 
ἐξ αὐτῶν. Ὁ ἀληθῶς ἐλεύθερος ἑαυτός 
γεννᾶται διά τῆς προσφορᾶς τοῦ ἑαυ-
τοῦ μας.

Βάσις διά τήν ἀφύπνισιν τῆς χρι-
στιανικῆς συνειδήσεως παραμένει καί 
σήμερον ἡ βίωσις καί ἡ κατανόησις 
τοῦ νοήματος τῆς χριστιανικῆς λατρεί-
ας, τοῦ κοινοτικοῦ, εὐχαριστιακοῦ καί 
ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος της. Οἱ νέοι 
πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Ἐκ-
κλησία δέν εἶναι σωματεῖον χριστιανῶν 
ἀλλά «Σῶμα Χριστοῦ». Καλοῦμεν τόν 
ἀνά τήν οἰκουμένην ἱερόν κλῆρον τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησί-
ας εἰς μίαν «κενωτικήν» ποιμαντικήν 
κινητοποίησιν. Δέν θά ἀναμένωμεν νά 
ἔλθουν οἱ νέοι καί αἱ νέαι πρός ἡμᾶς, 
ἀλλά πορευόμεθα ἡμεῖς πρός αὐτούς, 
ὄχι ὡς κριταί ἀλλά ὡς φίλοι, μιμούμε-
νοι τόν «ποιμένα τόν καλόν», ὅς «τήν 
ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβά-
των» (Ἰωάν. ι΄, 11). Ὁ ποιμήν εὑρίσκεται 
πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει καί ἐπιφυλακῇ, 
γνωρίζει τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας τῶν 
νέων καί τόν κοινωνικόν των περίγυ-
ρον καί δρᾷ ἀναλόγως. Ἡ ποιμαντική 
του παρέμβασις ἀντλεῖ ἔμπνευσιν καί 
κατεύθυνσιν ἀπό τήν παράδοσιν τῆς 
Ἐκκλησίας, προσφέρουσα εἰς τούς νέ-
ους ὄχι ἁπλῶς «βοήθειαν», ἀλλά τήν 
«ἀλήθειαν» τῆς ἐλευθερίας, «ἧ Χρι-
στός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε΄, 1).

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, προσκυ-
νοῦντες μετ᾿ εὐλαβείας τό Θεῖον Βρέ-
φος τῆς Βηθλεέμ, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, 
ἐκ τοῦ πανεόρτου Φαναρίου, εὐλο-
γημένον τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον καί 
εὔκαρπον τόν ἐπί θύραις νέον σωτή-
ριον ἐνιαυτόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς 
τήν ἀείζωον χάριν καί τό μέγα ἔλεος 
τοῦ συγκαταβάντος τῷ γένει τῶν ἀν-
θρώπων Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ «Θεοῦ 
μεθ᾿ ἡμῶν».

 Χριστούγεννα ‚βιθ’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 

πάντων ὑμῶν

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, 
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες 
καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο λαό 
τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου 

«Μονάχα ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός γιορ-
τάζει τά Χριστούγεννα πνευματικά, κι 
ἀπό τήν ψυχή του περνᾶνε ἁγιασμένα 
αἰσθήματα, καί τή ζεσταίνουνε μέ κά-
ποια θέρμη παράδοξη, πού ἔρχεται ἀπό 
ἕναν ἄλλο κόσμο, τή θέρμη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, κατά τόν ἀναβαθμό πού 
λέγει: «Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχή ζω-
οῦται καί καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνε-
ται τῇ Τριαδικῇ Μονάδι, ἱεροκρυφίως».

(Φώτης Κόντογλου, «Τό Ἀϊβαλί, 
ἡ πατρίδα μου»).

Α
δελφοί μου,
Μᾶς καλεῖ καί πάλι ἡ Ἁγία μας Ἐκ-
κλησία τή μεγάλη αὐτή ἡμέρα καί 

ἑορτή τῆς χριστιανοσύνης νά μετα-
βοῦμε νοερῶς στό ἅγιο Σπήλαιο τῆς 
Βηθλεέμ καί ἐκεῖ, μαζί μέ τούς ποιμένες 
καί τούς μάγους ἐξ ἀνατολῶν, νά προ-
σκυνήσουμε τό «παιδίον νέον», τόν δι’ 
ἡμᾶς καί διά τήν σωτηρίαν μας πτω-
χεύσαντα, σαρκωθέντα καί νηπιάσαντα 
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Μᾶς καλεῖ νά 
ἀναζητήσουμε, νά γνωρίσουμε καί νά 
ἀγαπήσουμε τό ἀρτιγέννητο Βρέφος 
τῆς Βηθλεέμ, πού μυστικά καί ἀθόρυβα, 
αἰῶνες τώρα, γεννιέται στίς ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων, ἀποτυπώνοντας τά σημά-

δια τῆς παρουσίας Του μέσα ἀπό τίς κα-
θημερινές ἐμπειρίες τους. Τόσο μυστικά 
καί ἀνεξήγητα, ὅπως ὅταν εἰσῆλθε ἐκεί-
νη τήν νύχτα στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, 
σύμφωνα καί μέ τό ψαλμικό τῆς Ἐκκλη-
σίας: «Λαθών ἐτέχθης ὑπό τό Σπήλαι-
ον…». 

Ὁ Χριστός ἦλθε, ἔρχεται καί παραμέ-
νει ἀνάμεσά μας ὡς σαρκωμένη ἀγάπη, 
καθώς ἡ δική Του Θεία σάρκωση καί γέν-
να δίδει νόημα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄν-
θρωπος, προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη 
φύση μας, γιά νά τήν θεραπεύσει, νά 
τήν ἐλευθερώσει, νά τήν θεώσει. Γίνεται 
φῶς θεουργικό καί ἀνέσπερο, πού δια-
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λύει τά σκότη καί πλημυρίζει τήν ψυχή 
καί τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου μέ χαρά, δύ-
ναμη, πίστη, ἐλπίδα καί προσδοκία. Τά 
Χριστούγεννα, στά ἄχραντα σπλάχνα 
τῆς Θεοτόκου, ἡ ἀνθρώπινη φύση μας 
μπολιάζεται μέ τό θεϊκό μπόλι. 

Ὅμως, ἀδελφοί μου, σκέφτομαι αὐτή 
τήν ἅγια Νύχτα τῶν Χριστουγέννων, 
πού ἄγγελοι καί ἀρχάγγελοι ὑμνοῦν καί 
δοξολογοῦν, μή μπορώντας νά κατα-
νοήσουν τό μέγα αὐτό μυστήριο, ὅτι ὁ 
Θεός «ἐφανερώθη ἐν σαρκί» καί «ἐσκή-
νωσε» ἀνάμεσά μας, σκέφτομαι, πόσοι 
ἀπό μᾶς κατανοοῦμε καί πιστεύουμε ὅτι 
ὁ Χριστός ἦλθε, ἔρχεται καί παραμένει 
παντοτινά καί σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς 
μας; 

Διερωτῶμαι: Πόσοι βιώνουμε τίς 
αἰώνιες καί ἀμετάθετες αὐτές ἀλήθειες 
τῆς πίστεώς μας, συνειδητοποιώντας 
ὅτι μακριά ἀπό τόν Χριστό ἡ ζωή δέν 
ἔχει νόημα, γιατί τό τέλος της εἶναι ὁ θά-
νατος; Πόσοι ἀπό μᾶς κατανοοῦμε πώς: 
Ἄν ὁ Χριστός δέν εἶναι τό μέτρο τῆς 
ζωῆς μας, τότε ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἕνα 
ἀντικείμενο. Ὅτι ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδεί-
ξει πώς ὅσοι στό διάβα της εἶχαν στόχο 
τόν Θεό, στήν πραγματικότητα εἶχαν 
στόχο τόν ἄνθρωπο. Ὅτι ἡ πίστη στόν 
Χριστό πολεμήθηκε καί πολεμεῖται, γιά 
νά γκρεμίσει τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὅτι ὅταν ἐξορίζεται ἡ πίστη ἀπό τή ζωή 
τοῦ ἀνθρώπου τότε ὁ ἄνθρωπος γίνε-
ται αὐτοεξόριστος ἀπό τήν ἴδια του τήν 
ζωή. Ὅτι ὅσοι ἀγωνίζονται νά ἀδειά-
σουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν 
Χριστό, γκρεμίζουν καί ἀδειάζουν τόν 
ἴδιο τόν ἄνθρωπο. Ὅτι κάθε φορά πού 
ἀγαπᾶμε, κάθε φορά πού προσφέρου-
με, κάθε φορά πού συγχωροῦμε, πού 
ὑπομένουμε, κάθε φορά πού ταπεινω-
νόμαστε, κάθε φορά πού μετανοοῦμε 
εἶναι… Χριστούγεννα! Ὅτι ζῶ βιωματι-
κά τά Χριστούγεννα, σημαίνει ὅτι τά ζῶ 
μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὅτι ἡ φωνή πού 
ἀκούγεται ἀπό τό σπήλαιο τῆς Βηθλε-
έμ φανερώνει τήν λησμονημένη προϋ-

πόθεση τοῦ ἀνοίγματός μας στόν ἄλλο, 
τόν πόνο, τά προβλήματά του καί τίς 
ἀγωνίες του, ὅπου ὁ Χριστός φανερώ-
νεται καί ζεῖ. Ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Θεαν-
θρώπου σηματοδοτεῖ τήν θεραπεία καί 
τήν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ 
ὁ Χριστός εἶναι Σωτήρας ὄχι μέ κάτι πού 
κάνει, ἀλλά μέ αὐτό πού Εἶναι. 

Ἄς ζήσουμε, λοιπόν ἀδελφοί, αὐτά 
τά Χριστούγεννα, τά Χριστούγεννα τοῦ 
2019, ἀληθινά καί γνήσια, ἀνοίγοντας 
διάπλατα τίς καρδιές μας καί προσφέ-
ροντάς τις στόν Χριστό, γιά νά διαλυ-
θοῦν οἱ φόβοι καί οἱ ἀγωνίες μας, οἱ θλί-
ψεις καί οἱ ἀνησυχίες μας, οἱ πόνοι καί 
οἱ ὀδύνες μας καί νά γεμίσει ἡ ζωή μας 
ὅλη φῶς καί χαρά, ὁμόνοια καί εἰρήνη, 
ἐλπίδα καί δύναμη, ἀγάπη καί εὐδοκία. 

Ἄς γίνουν τά φετινά Χριστούγεννα 
εὐκαιρία κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας νά 
ζοῦμε αἰώνια, ἀληθινά Χριστούγεννα 
καί ὁ νέος χρόνος, πού σέ λίγο θά ἀνα-
τείλει, ἄς γίνει ἀπαρχή γιά τήν ἀνατολή 
μιᾶς ζωῆς πιό φωτεινῆς, πιό χαρούμε-
νης, πιό γνήσιας, πιό ἀληθινῆς. 

Εὐφρόσυνα, εὐλογημένα Χριστού-
γεννα, ἀδελφοί, ἐλπιδοφόρο, φωτοφό-
ρο καί παρά Θεοῦ πλούσιο καί δημιουρ-
γικό, οὐρανόδωρο καί ἁγιαστικό τό νέο 
ἔτος.

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ 
τεχθέντι ἀγάπης,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

Ἡ νύχτα τῶν Χριστουγέννων! Μιά νύχτα 
πού γεννήθηκε ἕνα παιδί καί σημα-

δεύτηκε μέ χίλια - μύρια πράγματα ἡ ἱστορία 
τοῦ κόσμου. Πῶς ἔγινε παιδιά μου; Παιδιά 
γεννοῦνται ἀπό τίς μητέρες μας, ἀπό τίς γυ-
ναῖκες, ἀλλά ἕνα παιδί γεννήθηκε κάποτε στή 
Βηθλεέμ καί ἡ νύχτα αὐτή σημαδεύτηκε. Δύο 
χιλιάδες χρόνια τώρα. Γι’ αὐτή τή νύχτα μιλοῦ-
νε δισεκατομμύρια ἄνθρωποι. Γι’ αὐτή τή γέν-
να ξενυχτοῦν ἀπόψε ἑκατομμύρια ἄνθρωποι. 
Γι’ αὐτή τήν ἅγια νύχτα χαίρονται ἀπόψε ἑκα-
τομμύρια ἄνθρωποι. Γι’ αὐτή τήν ἅγια νύχτα 
πού γεννήθηκε τό Θεῖον Βρέφος, ἀγρυπνοῦν 
σέ παννυχίδες, σέ πνευματικές χαρές, δισεκα-
τομμύρια ἄνθρωποι. Τί εἶναι αὐτή ἡ νύχτα; Για-
τί εἶναι αὐτή ἡ νύχτα; Θυμάστε αὐτό πού λέει 
ἕνας δικός μας ποιητής, νομίζω ὁ Σολωμός, 
«νύχτα γεμάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μά-
για…», ὄχι μάγια τῶν μάγων, ἀλλά τῶν σοφῶν 
Μάγων τῆς Ἀνατολῆς. Αὐτή εἶναι ἡ νύχτα πού 
γεννήθηκε ὁ Θεός. Καί ἔχουν πεῖ οἱ θρησκει-
ολόγοι «Ὅταν γεννᾶται ἕνας Θεός γεννᾶται 
καί ἕνας πολιτισμός». Αὐτό εἶναι ἱστορικό ἀξί-
ωμα. Καί σέ ὅποια καρδιά γεννᾶται ὁ Θεός, ὁ 
Χριστός, ἐκεῖ γεννᾶται καί ὁ πολιτισμός ἑνός 
ἀνθρώπου. 

Πόσοι μίλησαν γι’ αὐτή τή νύχτα; Πόσοι 
ἔγραψαν; Μεγάλες διάνοιες, μεγάλες καρ-
διές, μεγάλοι ἄνθρωποι, ποιηταί, θεολόγοι, 
ζωγράφοι, ὑμνητές! Κι αὐτή τή νύχτα εἴπαμε, 
ἀδελφοί μου, νά γιορτάσουμε ὅλοι μαζί ἐδῶ, 
ἀπόψε στό Καστέλλι. Νομίζω τό βρίσκουμε γιά 
πρακτικούς λόγους, ὅτι εἶναι καλύτερο νά λει-
τουργοῦμε βράδυ, ἀφ’ ἑσπέρας καί νά τελειώ-
νουμε τά μεσάνυχτα καί νά πάει ὁ καθένας 
στό σπίτι του. Ἄν θέλει νά πάει στό ρεβεγιόν, 

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία κατά τή νυκτερινή Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. 
(25.12.1999). Ἀπό τό βιβλίο "Μητροπολίτης Εἰρηναῖος Γαλανάκης. Ρήματα Ζωῆς". Ἔκδοση 
Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου. Κίσαμος 2019.

Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου

κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη

ἄς πάει, ἀλλά πρέπει νά ζήσει πρῶτα ἐδῶ τό 
μυστήριο τῆς Γέννησης. Ἄν εἶναι χριστιανός, 
δέν γίνεται νά ἀπουσιάσει, δέν μπορεῖ νά χά-
νει κανείς αὐτή τή νύχτα, διότι χάνει τή ζωή 
του. Ὁ Χριστός δέν χάνει τίποτα, ἐμεῖς χάνου-
με. Ποιός χάνει αὐτές τίς μεγάλες στιγμές πού 
ὑψώνουν τόν ἄνθρωπο, τήν ψυχή του, παιδιά 
μου; Αὐτές τίς ὧρες πού ἔχουν ἐξυψώσει τήν 
ἀνθρωπότητα καί ὑψώνουν τούς ἀνθρώπους; 
Πῶς μεγαλώνουν οἱ ἄνθρωποι; Πῶς τελειο-
ποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἐάν δέν ζήσουν καί 
ἄν δέν βιώσουν καί ἄν δέν ἐμπνευστοῦν ἀπ’ 
αὐτές τίς ἅγιες ὧρες τῶν Χριστουγέννων, τοῦ 
Πάσχα; Πῶς τρέφεται, παιδιά μου, ὁ κόσμος; 

Λένε οἱ βιολόγοι πώς ὅ,τι τρώει ὁ ἄνθρω-
πος, αὐτό γίνεται. Φαίνεται πώς εἶναι ἀλή-
θεια αὐτό, σωματικά καί ψυχικά. Τρῶς αὐτά 
τά σκουπίδια πού λανσάρουνε τά κανάλια, τά 
μέν καί τά δέ καί γίνεσαι αὐτό πού γίνεσαι. 
Σκοτώνεις τή γυναίκα σου, τό παιδί σου, τόν 
ἀδερφό σου, ὁτιδήποτε. Ἄν καθίσεις αὐτή τή 
νύχτα στό τραπέζι τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ, 
τό δεῖπνο εἶναι ὑπέροχο. «Γεύσασθε καί ἴδετε 
ὅτι χρηστός ὁ Κύριος…». Φᾶτε, δοκιμάσετε, 

Ἡ Nύχτα 
τῶν Χριστουγέννων*
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ζήσετε, βιώσετε. 
Γι’ αὐτό εἶπα, χριστιανοί μου, νά τό κά-

νουμε καί πρός εὐκολία σας, αὐτή τήν ὥρα, 
τό βράδυ. Τό πρωί κανείς, χειμώνας εἶναι, δέν 
σηκώνεται εὔκολα. Νά καθιερώσουμε τή βρα-
δινή Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων καί νά 
ἐκκλησιαστοῦμε ὅλοι μαζί, καί οἱ ἱερεῖς μαζί 
καί ἐσεῖς ὅλοι μαζί, νά ζήσουμε οἰκογενειακά 
- χριστιανικά αὐτή τή μεγάλη νύχτα. Αὐτή ἦταν 
μιά σκέψη καί σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅσοι εἴσαστε 
ἐδῶ καί ἐκεῖνοι πού δέν ἦρθαν. Δέν περνᾶ 
κανείς τή νύχτα τῶν Χριστουγέννων στήν τα-
βέρνα. Ὅλες οἱ ἄλλες ἡμέρες εἶναι, πηγαίνετε. 
Τά Χριστούγεννα ὅμως δέν τά περνᾶμε στήν 
ταβέρνα. Τά περνᾶμε ἐκεῖ πού εἶναι ὁ Χριστός, 
ἐκεῖ πού εἶναι ὁ Θεός, ἐκεῖ πού ψάλλουν, ἐκεῖ 
πού ἀκούγονται οἱ ὕμνοι αὐτοί πού ὑψώνουν, 
ἀνεβάζουν καί τρέφουν ψυχικά τόν ἄνθρωπο 
καί τόν ἐκπολιτίζουν. Πρέπει νά ξέρει κανείς 
πῶς νά ζεῖ. Ὑπάρχουνε μέρες καί γιά νά δου-
λέψεις καί νά γλεντήσεις καί νά πιεῖς καί νά 
μεθύσεις καί νά χορέψεις. Ὑπάρχουν ὅμως 
καί οἱ μεγάλες ὧρες τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. 
Οἱ ἱερές ὧρες τῆς ζωῆς του. Ὅταν κανείς τά 
ἀνακατώνει ὅλα αὐτά καί δέν ξέρει τί νά κάνει, 
στό τέλος λέει ὅτι ἀπό τή ζωή του δέν κατάλαβε 
τίποτα. Ὅταν χάνει κανείς αὐτές τίς δύο - τρεῖς 
νύχτες τοῦ χρόνου (Πάσχα - Χριστούγεννα), 
ὅλη αὐτήν τήν ἀτμόσφαιρα, τήν πνευματική, 
πού ἀποπνέουν οἱ ὕμνοι, αὐτή ἡ νύχτα, αὐτή 
ἡ σιωπή, αὐτά τά φῶτα, ἡ παρουσία σας μέ τό 
καλό σας ἔνδυμα, μέ τό γιορτινό σας ἔνδυμα, 
ἡ ἐπιστροφή μετά στό σπίτι σας, τό γιορτινό 
τραπέζι, οἱ εὐχές τοῦ ἑνός στόν ἄλλο. Τό νά 
λέμε «χρόνια πολλά», αὐτό εἶναι πάρα πολύ 
φθηνό, δέν λέει πολλά πράγματα, παιδιά μου. 
Ὑπάρχουν ἄλλα πράγματα νά νιώσει κανείς. 
Τό λέμε τυπικά «χρόνια πολλά», ἀλλά στά 
«πολλά χρόνια» πρέπει νά βάζομε καί περιε-
χόμενο. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού ἤρθατε νά λειτουρ-
γήσουμε ὅλοι μαζί ἀπόψε ἐδῶ, νά περάσουμε 
τή νύχτα αὐτή. Ἄν ἐγώ λειτουργοῦσα μοναχός 
μου, παιδιά μου, μέ τούς ἱερεῖς μας, θά μπο-
ρούσαμε νά λειτουργήσουμε καί νά μήν εἶναι 
κανείς ἀπό ἐσᾶς, πάλι δέν θά μπορούσαμε νά 

χαροῦμε κι ἐμεῖς οἱ λειτουργοί ἀκόμη, διότι ἡ 
Λειτουργία εἶναι γιά ἐσᾶς, ὅ,τι λέμε ἤ κάνου-
με, εἶναι γιά ἐσᾶς. Λέμε: «Ἔρχονται τά παιδιά 
τοῦ Θεοῦ, νά τούς μεταφέρουμε τό μήνυμα 
τοῦ Χριστοῦ». Ξέρουμε πολύ καλά ὅτι ἐκεῖ 
πού γεννήθηκε ὁ Χριστός, στό σπήλαιο, ἦταν 
ἕνας στάβλος. Στάβλος σημαίνει ὅτι ἔβαζαν τά 
ἄλογα. Ζῶα, κοπριές, ἀκαθαρσίες. Καί ὅμως 
δέστε, ἐκεῖ πού γενήθηκε ὁ Χριστός ἔγινε κα-
τόπιν ἱερό τῆς παγκόσμιας ἀνθρωπότητας καί 
ἔχουν γονατίσει ἐκεῖ στό σπήλαιο -καί ἀπόψε- 
πόσες χιλιάδες, ἑκατομμύρια. Σέ αὐτόν τόν 
στάβλο πού καθάρισε καί ἔγινε τό κρεββάτι 
τοῦ Χριστοῦ. 

Παιδιά μου, μέσα μας ὑπάρχει ὁ στάβλος 
τῆς ἁμαρτίας. Ὅταν μέσα μας ὑπάρχει ὁ στά-
βλος τῆς ἁμαρτίας, δέν τόν βγάζουν οὔτε τά 
σχολεῖα, οὔτε τά πανεπιστήμια. Μόνο ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ καθαρίζει. Δέν εἶναι θέμα παιδείας 
ἐδῶ. Εἰς τήν ἠθική διάπλαση τοῦ ἀνθρώπου, 
δέν εἶναι θέμα παιδείας μόνο. Μπορεῖ βέβαια 
νά βοηθάει καί ἡ παιδεία, ὅταν εἶναι καλή. Εἶ-
ναι θέμα πού πρέπει νά μιλήσει ὁ Θεός, πρέ-
πει νά βοηθήσει ὁ Θεός, πρέπει νά χύσει ὁ 
Θεός τή χάρη του, ὅπως μέ τόν ἄρρωστο. Ὅ,τι 
καί νά τοῦ κάνεις δέν θά γίνει καλά, ἄν δέν 
τοῦ δώσεις τό κατάλληλο φάρμακο. Ἔτσι, παι-
διά μου, καί ὁ ἄνθρωπος, ὅ,τι καί νά εἴμεθα 
καλοί ἤ κακοί, χρειαζόμεθα τή χάρη τοῦ Θεοῦ, 
τήν ὁποία παίρνουμε ἀπό τίς στιγμές αὐτές, 
ἀπό τίς ὧρες αὐτές, ἀπό τά βιώματα αὐτά, ἀπό 
τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Μέ αὐτά τά λόγια θέλω νά σᾶς χαιρετίσω, 
χριστιανοί μου, ἐδῶ, τοῦ Καστελλίου. Νά σᾶς 
εὐχαριστήσω πού ἤρθατε ἀπόψε νά γιορτά-
σουμε καί πέστε καί στούς ἄλλους ὅτι εἴπαμε 
γι’ αὐτούς πού εἶναι ἴσως ἄρρωστοι, θά γίνει 
καί αὔριο μιά Λειτουργία στόν Ἅγιο Σπυρίδω-
να.

Εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ σέ ὅλους, παι-
διά μου. Παρακαλῶ μήν χάνετε αὐτές τίς μέ-
ρες καί τίς ὧρες. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μετά πά-
ντων ἡμῶν.

Ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ πρέπει νά εἶναι χρι-
στομίμητη καί χριστοϋπάκουη. Αὐτό εἶ-

ναι καί τό γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ, 
διαφορετικά πρόκειται γιά ἕναν μεταλλαγμένο, 
ἕνα ψευδεπίγραφο, ὅπως δυστυχῶς καταντήσα-
με οἱ σημερινοί χριστιανοί, κληρικοί καί λαϊκοί: 
«Χαλκός ήχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Α΄ Κο-
ρινθ. 13,1). Φιέστες, μεγαλόπρεπες ἐμφανίσεις 
καί προκλήσεις, πρωτοκαθεδρίες, προκλήσεις 
πού άπάδουν εἰδικά στούς χριστιανούς, καί μά-
λιστα σέ μιά κρίσιμη ἐποχή ὅπως ἡ δική μας καί 
χωρίς νά μᾶς διδάξει τίποτε, καί χωρίς νά μᾶς 
φρονιματίσει.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ, ἄν ὄντως εἴμαστε μα-
θητές Του, χριστιανοί, νά ἀρνηθοῦμε τόν ἑαυτό 
μας. Νά σηκώσομε τόν σταυρόν μας (καί εἶναι 
πολλοί) καί νά τόν ἀκολουθήσωμε (Μάρκ. 8,34).

Ὁ χριστιανός εἶναι, πρέπει νά εἶναι, πραγμα-
τικός σταυροφόρος. Πολλοί οἱ σταυροί. Πολλοί 
οἱ πειρασμοί. Πολλές καί ποικίλες οἱ προκλήσεις. 
Πολλά τά παλαίσματα. Πάνω σ’ αὐτό τό θέμα, 
καί εἰδικότερα στόν σταυρόν τῶν πειρασμῶν, 
ἀναφέρεται τό σημερινό μας γραφτό καί κατα-
φεύγομε στόν μεγάλον Ἅγιον Ἰσαάκ τόν Σύρον, 
τόν χαρακτηρισθέντα ὡς «οὐρανοπολίτην ἄν-
θρωπον καί ἐπίγειον ἄγγελον, τόν νηπτικότερον 
τῶν νηπτικῶν πατέρων», (ἑορτάζει στίς 28 Σε-
πτεμβρίου).

Μεταφέρομε, λοιπόν, τό θεόπνευστο καί ψυ-
χοσωτήριο κείμενο τοῦ Ἁγ. Ἰσαάκ, μέ τίτλον «Ὁ 
σταυρός τῶν πειρασμῶν σώζει ἀπό τήν ὑψηλο-
φροσύνη καί ὁδηγεῖ στήν ἀρετή»:

«Ὅταν ἡ θεία χάρις δεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε 
νά ἔχει ἰδέα γιά τόν ἑαυτό του καί νά ὑψηλοφρο-
νεῖ, ἀμέσως παραχωρεῖ οἱ πειρασμοί του νά γίνουν 
πιό δυνατοί καί νά τόν νικήσουν μέχρι νά μάθει 
ὅτι εἶναι ἀδύναμος καί νά καταφύγει στόν Θεόν 
καί νά τόν κρατήσει κοντά Του μέ ταπείνωση. Καί 
μέ αὐτόν τόν τρόπον ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος στά μέ-
τρα τῆς τέλειας πίστεως καί τῆς τέλειας ἐλπίδος 
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί ὑψώνεται νά φθάσει τήν 
ἀγάπη. Διότι ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει πόσο θαυμα-
στή εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν, ὅταν 

βρεθεῖ ἀνάμεσα σέ μεγάλες δυσκολίες, πού τόν 
ἀποκόπτουν ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἐλπίδα. Καί τότε 
δείχνει ὁ Θεός σ’ αὐτόν τήν σωτήρια δύναμή Του. 
Ὁ ἄνθρωπος ποτέ του δέν θά μάθει τή θεϊκή δύνα-
μη ζῶντας στήν ἄνεση καί στήν καλοπέραση. Καί 
ποτέ δέν ἔδειξε ὁ Θεός τήν σωτήρια ἐνέργεια Του 
μέ τρόπο αἰσθητό, παρά σέ τόπους ἥσυχους καί 
ἔρημους καί σέ τόπους ὅπου δέν συναντᾶς παρέες 
καί πολλές κουβέντες καί θορύβους ἀπό τήν συ-
γκατασκήνωση μέ ἄλλους ἀνθρώπους.

Νά μήν ἀπορρήσεις, λοιπόν, ὅταν στήν ἀρχή 
τῆς ἐνάρετης ἐργασίας σου ὡς χριστιανοῦ, αὐξά-
νουν οἱ σκληρές καί δυνατές θλίψεις καί στενο-
χώριες, καί σέ περικυκλώνουν ἀπό παντοῦ, διό-
τι οὔτε κἄν ὀνομάζεται ἀρετή ἐκείνη πού πάνω 
στήν ἐκτέλεσή της δέν ἀκολουθεῖται ἀπό δύσκολα 
ἔργα. Γιατί ἡ ἀρετή ὀνομάσθηκε ἀρετή ἀπό τίς 
δυσκολίες πού συναντᾶ. Ἔτσι εἶπε ὁ Ἅγιος Ἰωάν-
νης. Εἶναι σύνηθες, λέγει, γιά τήν ἀρετή νά ὑπό-
κειται σέ δυσκολίες. Λέγει μάλιστα ὁ μακαριστός 
Μᾶρκος ὁ Μοναχός, πού “ἐκείνη ἡ ἐργασία εἶναι 
ἀξιόμεμπτη, πού κινεῖται μέσα στά δεσμά τῆς 
ἀνέσεως. Κάθε ἐκτελούμενη ἀρετή, ὅταν γίνεται 
σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, ὀνο-
μάζεται σταυρός”, Γι’ αὐτό, ὅλοι ὅσοι θέλουν νά 
ζήσουν μέ τόν φόβο τοῦ Κυρίου, καί τήν ἁγιαστική 
δύναμη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θά διωχθοῦν (Β΄ Τι-
μοθ. 3,12). Διότι εἶπε ὁ Κύριος: “ Ὅποιος θέλει νά 
μέ ἀκολουθήσει, ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτόν του, ἄς 
σηκώσει τόν σταυρόν του, καί τότε ἄς μέ ἀκολου-
θήσει”. (Μαρκ. 8,34). Ὅποιος θέλει νά ζήσει στήν 
ἄνεση, θά χάσει μέν τήν ζωή τῆς καλοπέρασης 
γιά τό ὄνομα μου, ὅμως θά σώσει τήν ψυχή του. 
(Μάρκ. 8,35). Γι’ αὐτό, λοιπόν, πρόλαβε καί βάλε 
μπροστά σου τό ὅραμα τοῦ Σταυροῦ, γιά νά ἀπο-
φασίσεις νά πεθάνεις, καί τότε θά μπορέσεις νά 
τόν ἀκολουθήσεις».

Λόγια ἁγιοπατερικά. Λόγια διαχρονικά. Λό-
για σωτήρια. Ἄς τά ἐφαρμόσουμε, ἐπιτέλους, γιά 
νά δοῦμε μιά καλύτερη ἡμέρα καί τή μακαριότη-
τα τῆς οὐράνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου 
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου

Θεολόγου - Ἱεροκήρυκος 
τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

Ὁ Σταυρός 
τῶν πειρασμῶν
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ἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ 
Ἡρακλείου τελέστηκε ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χει-
ροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. 

Προδρόμου, βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Σεβ. Ἀρ-
χιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου. Τῆς Θείας 
Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων τῶν Ἀρ-
χιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσώπου τοῦ 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, ὡς καί 
Ἀρχιερέων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συ-
μπροσευχομένου καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σι-
ναίου κ. Δαμιανοῦ. Τήν Α.Θ.Π., τόν Οἰκουμενικό 
ἡμῶν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐξεπροσώπη-
σε ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκονος Πανοσιολογιώτατος κ. 
Θεόδωρος. Τό ἑσπέρας τῆς χειροτονίας δόθηκε 
ὑπό τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Κνωσοῦ τό με-
γάλο μήνυμα εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ 
Ἁγ. Μηνᾶ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκό-
που Κρήτης, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἀρχιερέων τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς καί τῶν προσκεκλημένων 
Ἀρχιερέων. 

Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος 
εἰς τόν Χειροτονητήριο Λόγο του ἐξέφρασε τήν 
υἱϊκή ἀφοσίωση καί τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη του 
πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας 
Πατριαρχεῖο καί τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό 
ἡμῶν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, δηλώνοντας 
τήν ὑπακοή καί ἀφοσίωσή του. Εὐχαρίστησε τήν 
Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά 
τήν ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπό του καί, μέ λόγους 
συγκινητικούς καί εὐχαριστιακούς, ἀναφέρθηκε 
εἰς τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἐκφράζοντας εὐγνωμοσύνη, 
εὐχαριστίες, σεβασμό καί ἀφοσίωση. 

Ἀκολούθως ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου 

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
Μέγας Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος, μετέφερε τίς 
Πατρικές εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτά-
του Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου, ὡς καί τήν 
χαρά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας γιά τήν ἔνταξη εἰς 
τήν χορεία τῶν Ἀρχιερέων Της ἑνός νέου, ἱκανοῦ, 
ἀξίου καί ἀφοσιωμένου Ἐπισκόπου, καλώντας 
τον νά παραμείνει πιστός καί ἀφοσιωμένος εἰς 
τά κελεύσματα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ἀκολού-
θησε ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της κ. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος μέ λόγους θερμούς 
ἀναφέρθηκε εἰς τό πρόσωπο καί τά χαρίσματα τοῦ 
νέου Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, εὐχόμε-
νος πατρικῶς νά εὐαρεστεῖ Θεόν καί ἀνθρώπους. 
Πρωτοσύγκελλοι, Ἡγούμενοι ὡς καί πλῆθος 
ἄλλων Κληρικῶν ἐξ ὅλης τῆς Μεγαλονήσου καί 
ἐκτός, ἔλαβαν μέρος καί συμπροσευχήθηκαν εἰς 
τήν χαρά αὐτή τῆς Ἐκκλησίας. Μοναστικές Ἀδελ-
φότητες, Ἐκπρόσωποι Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν 
Ἀρχῶν, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Φορέων 
καί Ἀρχῶν, ὡς καί πλῆθος πιστῶν μετεῖχαν, ἀνα-
φωνώντας τό «ΑΞΙΟΣ» καί εὐχόμενοι εἰς τόν νέο 
Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ κ. Πρόδρομο. Ἀκολούθησε 
πλούσια φιλοξενία ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς 
μετανοίας του, Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.

Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κνωσοῦ 
κ. Προδρόμου

ατόπιν εἰσηγήσεως καί προτάσεως 
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ 
ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαθρολομαί-
ου καί ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς 

Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου ἐξελέγησαν βοηθοί Ἐπίσκο-
ποι δύο Ἡγούμενοι τῶν Ἱ. Πατριαρχικῶν καί 
Σταυροπηγιακῶν Μονῶν τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, οἱ ὁποῖοι 
καί ἐξωνομάστηκαν βοηθοί Ἐπίσκοποί τοῦ 
Παναγιώτατου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. 
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέ-
λων Γουβερνέτου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Εἰρη-
ναῖος, εἰς τόν ὁποῖο ἐδόθη ὁ τίτλος τῆς πάλαι 
ποτέ Ἐπισκοπῆς Εὐμενείας, καί ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Ἱ.Μ. Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-
νου, ὁ ὁποῖος διορίστηκε καί Καθηγούμενος 
τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. κ. Δαμασκηνός, εἰς τόν ὁποῖο 
ἐδόθη ὁ τίτλος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης 
Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου. Ἡ χειροτονία τοῦ 
Θεοφ. Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου 
τελέστηκε εἰς τόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ἱ. 
Ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, στό Φανάρι, τοῦ δέ 
Θεοφ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκη-
νοῦ εἰς τόν εἰς τόν Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξι-
αρχῶν Μεγάλου Ρεύματος. Ὁ Παναγιώτατος 

Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαῖος τέλεσε καί τίς δύο χειροτονίες μέ τήν 
συμμετοχή καί συμπροσευχή τοῦ Σεβ. Ἀρχιε-
πισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Ἱεραρχῶν ἐκ 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκ τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της. Ἡγούμενοι Ἱ. Μονῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἀλλαχοῦ, Κλη-
ρικοί, ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων τῆς 
Κρήτης, καθώς ἐπίσης καί πλῆθος κόσμου, 
κυρίως ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου, μετεῖχαν εἰς τίς χειροτονίες 
τῶν δύο νέων αὐτῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων 
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 

Ὁ Παναγιώτατος, μέ λόγους Πατρικούς 
καί παραινετικούς, ἀπευθύνθηκε πρός τούς 
νεοχειροτονηθέντες τονίζοντάς τους τήν 
ὑψηλή εὐθύνη τῆς ἀποστολῆς τους ὡς Ἐπι-
σκόποι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ἀκολούθως 
οἱ νέοι Ἐπίσκοποί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρη-
ναῖος, καί Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. 
Δαμασκηνός, ἐξέφρασαν τήν ἀπόλυτη ὑπα-
κοή καί ἀφοσίωση τους εἰς τό πρόσωπο τοῦ 
Παναγιωτάτου, καταθέτοντας εὐγνώμονες 
υἱϊκές εὐχαριστίες καί βαθιά εὐγνωμοσύνη.

Ἐκλογές καί Χειροτονίες 
Βοηθῶν Ἐπισκόπων 

Ε
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Τραγικά, σοκαριστικά καί ἀποκαλυ-
πτικά τά στοιχεῖα πού πρόσφατα εἶ-
δαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας ἀπό τό 

Ἀμερικανικό δίκτυο Fox News, τό ὁποῖο 
ἀποκάλυψε ὅτι 90.000 Χριστιανοί δολοφο-
νήθηκαν παγκοσμίως τό 2018!, κατατάσσο-
ντας τόν Χριστιανισμό ὡς τήν περισσότερο 
διωκόμενη θρησκεία στόν κόσμο, χαρακτη-
ρίζοντας «σιωπηλή γενοκτονία» τό γεγονός. 
Σύμφωνα μέ ἄλλη ἔρευνα τῆς Open Doors 
USA, 215.000.000 Χριστιανοί βίωσαν διώ-
ξεις τό 2018. Τά τελευταῖα 15 χρόνια 1,6 
ἑκατομμύρια δολοφονήθηκαν γιά τήν πίστη 
τους στό Χριστό. Οἱ ἐπίσημες δέ ἀναφορές 
συγκλονίζουν: Μέσα σέ ἕνα χρόνο 1.252 
χριστιανοί ἀπήχθηκαν, 1.020 βιάστηκαν ἤ 
παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά καί 793 ἐκ-
κλησίες καταστράφηκαν... Ἡ Βρετανική 
Release International προειδοποιεῖ ὅτι οἱ 
διωγμοί εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν ἔχουν 
κλιμακωθεῖ ἀκόμη περισσότερο τό 2019 
καί καλεῖ τούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς νά 
ἀναλάβουν δράση. Τά πρῶτα στοιχεῖα γιά 
τό τρέχον ἔτος εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικά 
καί ἀποκαλυπτικά. Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους 
(2019) περισσότεροι ἀπό 6.000 χριστιανοί, 
κυρίως γυναῖκες καί παιδιά, ἔχουν δολοφο-
νηθεῖ ἀπό ριζοσπάστες μόνο στή Νιγηρία.

αὐτή. Ὑπάρχουν καί φωνές πού μιλοῦν γιά 
«ἐθνική ἀποδόμηση» καί γιά «ἐποικισμό τῆς 
Ἑλλάδας». Τό πρόβλημα καθημερινά διο-
γκώνεται, οἱ μεταναστευτικές ροές αὐξά-
νονται καί μαζί τους παραβατικές συμπερι-
φορές. «Ἡ εἰκόνα ἀνθρώπων νά περπατοῦν 
στήν ἄκρη τοῦ δρόμου εἶναι δυστυχῶς συνη-
θισμένη. Τό ἀσυνήθιστο τῆς ὑπόθεσης καί τό 
ἄσχημο εἶναι ὅτι ἀρχίζουν πλέον νά δροῦν 
ἀρνητικά. Μπλοκάρουν δρόμους», δηλώ-
νει ἐκπαιδευτικός στόν Ἔβρο πού βρέθηκε 
ἀντιμέτωπη μέ τέτοια συμπεριφορά. Κα-
τανοοῦμε ὅλοι μας ὅτι δέν εἶναι εὔκολη ἡ 
λύση ἑνός τόσο πολύπλοκου θέματος πού 
τείνει νά γίνει ἐθνικῆς σημασίας. Ὅμως 
χρειάζεται καί πρέπει νά βρεθεῖ λύση πού 
νά ἰσορροπεῖ τά πράγματα καί τήν ἑλληνι-
κή κοινωνία. Χωρίς ἀκραῖες ἀντιδράσεις 
καί συμπεριφορές, μέ σεβασμό ὅμως εἰς 
τόν πολιτισμό, τήν παράδοση καί τήν ἱστο-
ρία αὐτοῦ του τόπου καί τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος 
κατά κοινή ὁμολογία θέλει νά μήν ἀπολέσει 
τήν ἰδιοπροσωπεία του καί τήν ταυτότητά 
του. Σαφῶς καί ἡ ἀδιάκριτη πολιτογράφηση 
καί οἱ μαζικές Ἐλληνοποιήσεις τῶν πάντων 
δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ λύση.

Μέσα καί μαζί μέ ὅλα αὐτά τίθενται 
καί ἄλλα, μείζονος σημασίας θέματα, πού 
θά πρέπει νομίζουμε νά θέσουν ὅλους μας 
ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας. Ἐκπρόσωπος 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου σέ παρέμβα-
σή του γιά τήν τροποποίηση τῶν Ποινικῶν 
Κωδίκων χαρακτήρισε ὡς «σαδισμό» καί 
«κτηνωδία» τά μπάρμπεκιου, μέ ψήσιμο 
χοιρινοῦ καί κατανάλωση ἀλκοόλ κοντά σέ 
δομές ὅπου φιλοξενοῦνται μουσουλμάνοι 
μετανάστες, ζητώντας ταυτόχρονα νά ἐπι-
βληθοῦν ποινές φυλάκισης σέ ὅσους Ἕλλη-
νες πολίτες διαπράττουν τέτοιο «ἔγκλημα», 
ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε, μιλώντας 
γιά «ντροπή» καί γιά «ποινικά κολάσιμο 
σαδισμό». Ἐάν τό μπαρμπέκιου αὐτό ἦταν 
τυχαῖο ἤ σκόπιμο εἶναι ἕνα θέμα καί σαφῶς 
ἐάν ἦταν σκόπιμο φανερώνει προθέσεις μή 
ἀποδεκτές. Ὅμως ἐδῶ τίθενται καί ἄλλα 
θέματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εὐαισθησίες 
πού θά πρέπει νά ὑπάρχουν ὄχι μόνον εἰς 
τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν μει-
ονοτήτων, ἀλλά καί τῆς πλειοψηφίας τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γιά παράδειγμα ὅταν συ-

στηματικά καί προκλητικά κάθε Μεγάλη 
Ἑβδομάδα καί συγκεκριμένα τήν Μεγάλη 
Παρασκευή, πού εἶναι ἡ ἱερότερη ἡμέρα 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅταν, λοιπόν, κάθε 
Μεγάλη Παρασκευή, προκλητικά καί ἀδιά-
ντροπα, ἡ Ἕνωση ἀθέων Ἑλλάδας ἀνακοι-
νώνει τήν ὀργάνωση «Ἀνοιχτοῦ Δείπνου» 
μέ κρεοφαγία, βεβηλώνοντας τήν ἱερότητα 
ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ, προκαλώντας τον μέ 
τρόπο ἀνεπίτρεπτο, στήν περίπτωση αὐτή 
δέν βλέπουμε νά εὐαισθητοποιοῦνται τά 
ἀντανακλαστικά ὅλων ἐκείνων πού, ἐν προ-
κειμένῳ, ζητοῦν τήν κεφαλήν ἐπί πίνακι 
ὅσων ἔψησαν χοιρινό καί κατανάλωσαν ἀλ-
κοόλ κοντά σέ καταυλισμούς μεταναστῶν. 
Τί σημαίνει λοιπόν αὐτό καί πῶς ἑρμηνεύ-
εται;; Ὁ χλευασμός τῆς ἱερότερης ἡμέρας 
ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ δέν εἶναι προσβολή 
τοῦ θρησκευτικοῦ του συναισθήματος;; 
Γιατί στήν περίπτωση αὐτή δέν ὑφίσταται, 
τουλάχιστον, ἡ αὐτή εὐαισθητοποίηση;; Ἤ 
μήπως τά δικαιώματα τοῦ Ἕλληνα πολίτη 
θά πρέπει νά περιοριστοῦν περισσότερο 
ἀπό τά δικαιώματα τῶν μειονοτήτων; Ἀπα-
ντῶ δέ σέ ὅσους καί πάλι θά προστρέξουν 
νά… στοχοποιήσουν πώς τό νά ἀγαπᾶ καί 
νά ἀγωνιᾶ κανείς γιά τήν Πατρίδα του δέν 
εἶναι «ρατσισμός» καί «ξενοφοβία», ἀλλά 
χρέος ἱερό καί ἀπαράβατο.

Σύνεση, σωφροσύνη, σοβαρότητα, σε-
βασμός στήν ἱστορία τοῦ Γένους ἀπαιτεῖται 
ἀπό ὅλους λοιπόν, κυρίως τούς ἰθύνοντες, 
καί ὄχι καταγγελτικές κραυγές, ἀπό ὅπου 
καί ἄν προέρχονται, οἱ ὁποῖες τίς περισ-
σότερες φορές στόχο καί σκοπό ἔχουν νά 
ἀποπροσανατολίσουν καί ὄχι νά λύσουν τό 
πρόβλημα.

Κλείνω τό φτωχό αὐτό προβληματισμό 
μου μέ τόν λόγο ἑνός μεγάλου Ἕλληνα 
– Κρητικοῦ, τοῦ Ν. Καζαντζάκη: «Ἄν λα-
χταρᾶς τήν λευτεριά, σέ ξένους μήν ἐλπίζεις, 
μόνος σου παρ’ την ἄν μπορεῖς, ἀλλιῶς δέν 
τήν ἀξίζεις»!

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Κισάμου καί Σελίνου

κ. Ἀμφιλοχίου

Ἀκούει κανείς;;;

Εἰς ὅτι ἀφορᾶ εἰς τά καθ' ἡμᾶς τήν 
Εὐρώπη, δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού μιλοῦν 
γιά τόν χριστιανό τῆς «μεταχριστιανικῆς» 
Δύσης πού πιστεύει λίγο ἤ καθόλου, ἔχο-
ντας ὡς «θεό» του τήν δίψα γιά τό χρῆμα, 
τήν ἐξουσία καί τήν αὐτοπροβολή. Ἡ Χώρα 
μας, μέλος καί μέρος τῆς Εὐρώπης, μοιά-
ζει νά ἀντιστέκεται σέ αὐτή τήν λαίλαπα 
ἀφανισμοῦ καί ἀποχριστιανοποίησης τῆς 
κοινωνίας της, καθώς σύμφωνα μέ ἔρευνα 
τῆς Κάπα Research τό 81,4% δηλώνουν 
χριστιανοί ὀρθόδοξοι, ἐνῷ πάνω ἀπό ἑπτά 
στούς δέκα δηλώνουν τήν πίστη τους στόν 
Θεό. Αὐτονόητο ὅτι τό γεγονός αὐτό συμ-
βάλει, σέ ἱκανό βαθμό, στήν κοινωνική συ-
νοχή, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τόν καθηγητή 
Διεθνοῦς Πολιτικῆς Χριστόδουλο Κ. Γιαλ-
λουρίδη, ὑπονομεύεται ἀπό τίς ὀργανωμέ-
νες ὀρδές τῶν μεταναστῶν - προσφύγων, 
τούς ὁποίους: «διοχετεύουν δολίως καί κα-
τόπιν σχεδίου σέ ἑλληνικά νησιά, ἔτσι ὥστε 
νά ὑπονομεύσουν τήν ἑλληνική συνοχή». 
40.000 πρόσφυγες καί μετανάστες εἰσῆλ-
θαν στήν Χώρα μας τό τελευταῖο τετράμη-
νο, σύμφωνα μέ τόν ἁρμόδιο Ἀναπληρωτή 
Ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη. Φαινό-
μενο μέ αὐξητικές καί ἀνησυχητικές τάσεις. 
Προσθέτοντας καί πολλαπλασιάζοντας ἐπί 
ἕνα ἔτος, οἱ εἰσροές αὐτές ξεπερνοῦν τίς 
160.000 ἐτησίως.

Συμμεριζόμαστε, σέ ἀπόλυτο βαθμό, τό 
δρᾶμα τῶν χιλιάδων αὐτῶν συνανθρώπων 
μας, θύματα τῆς ἀνθρωποφάγου ἀπληστί-
ας τῶν ἰσχυρῶν της ἐξουσίας καί τῆς κατα-
δυνάστευσης. Καταδικάζουμε κάθε εἴδους 
βία (θρησκευτική, φυλετική, ἐθνική, κ.ἄ.) 
εἰς βάρος λαῶν καί πολιτισμῶν. Ἐξάλλου 
ὁ Ὀρθόδοξος Ρωμιός ἔχει ἱστορικά καί δι-
αχρονικά ἀποδείξει τήν ἀλληλεγγύη του καί 
τήν ἐθνική καί κοινωνική του εὐαισθησία 
σέ ὅτι ἀφορᾶ λαούς καί ἀδύναμες κοινωνί-
ες. Ὅμως, μέ δεδομένα τά ἀνωτέρω γεγονό-
τα, γεννᾶται εὔλογο τό ἐρώτημα: Τί μέλλει 
γενέσθαι; Πόσο ἀκόμα μπορεῖ νά ἀντέξει 
αὐτή ἡ Πατρίδα τήν ἀνεξέλεγκτη εἰσροή 
τῶν δεκάδων χιλιάδων κατατρεγμένων 
αὐτῶν συνανθρώπων μας; Ἀποσυμφόρηση 
τῶν νησιῶν, λένε οἱ εἰδήμονες, ἡ λύση μέ 
ἐγκατάσταση στήν ἐνδοχώρα. Τοπικές κοι-
νωνίες φαίνεται νά ἀντιδροῦν στήν λύση 
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Στόν Ἀποκόρωνα ἡ Κινητή Ἰατρική 
Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου

Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας, σέ συνεργασία μέ τήν 7η Ὑγειονομική 
Περιφέρεια Κρήτης καί τό Γενικό Νοσοκομεῖο 
Χανίων «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος», στά πλαίσια τοῦ 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πού ὑπέγραψαν 
γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν παρεχόμενων ὑπηρε-
σιῶν Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας στήν 
εὐρύτερη περιοχή τοῦ Νομοῦ Χανίων, συνε-
χίζουν τίς ἐπισκέψεις τους στά Περιφερειακά 
Κέντρα Ὑγείας τοῦ Νομοῦ Χανίων μέ τήν Κι-
νητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Θε-
ραπευτηρίου, χορηγία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου. Τίς ἡμέρες αὐτές ἡ Κινητή Ἰατρι-
κή Μονάδα μετέβη στό Κέντρο Ὑγείας Βάμου, 
στελεχωμένη ἀπό τούς Ἰατρούς κ. Τσιμπογιάν-
νη Σπυρίδωνα, Ἐπιμελητή Β΄ τῆς Πνευμονολο-
γικῆς Κλινικῆς τοῦ Γ. Νοσοκομείου Χανίων καί 
τόν κ. Μακρογιαννάκη Μιχαήλ, Ἐπιμελητή Β΄ 
τοῦ Κέντρου Ὑγείας Χανίων. Στά πλαίσια τῆς 
ἀνωτέρω ἐπίσκεψης διενεργήθηκε δωρεάν 
προληπτική Ἰατρική ἐξέταση, πνευμονολογική 
καί καρδιολογική ἐκτίμηση σέ 36 πρόσωπα πού 
προσῆλθαν στό Κ.Υ. Βάμου. Ἐπιπροσθέτως, ἡ 

Κινητή Ἰατρική Μονάδα ἐπισκέφθηκε τήν Ἀσῆ 
Γωνιά τοῦ Δήμου Ἀποκορώνου, στελεχωμένη 
μέ τούς ἰδιῶτες ἰατρούς ἐκ τοῦ Ἰατρικοῦ Συλ-
λόγου Χανίων: κ. Μαρακομιχελάκη Ἰωάννη, 
Ω.Ρ.Λ., κα Κασαπάκη Βασιλική, Πνευμονολόγο 
καί κ. Φουντουλάκη Ἰωάννη, Καρδιολόγο. Στήν 
ἐξόρμηση αὐτή συμμετεῖχε τό Κέντρο Ἡμέ-
ρας Νόσου Alzheimer Χανίων, μέ Κοινωνική 
Λειτουργό τήν κα Γλυνιαδάκη Μαρία, μέ Ψυ-
χολόγο τήν κα Τσουρουνάκη Ἀλεξάνδρα, ὡς 
ἐπίσης καί τό πρόγραμμα «Βοήθεια στό Σπί-
τι Ἀρμένων», μέ τήν Κοινωνική Λειτουργό κα 
Φιλία Ἀναστασάκη καί μέ τήν συνδρομή τοῦ 
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Θεραπευτηρίου. Στά πλαίσια τῆς ἀνωτέ-
ρω ἐπίσκεψης ὑλοποιήθηκε πρωτοβάθμια ἰα-
τρική ἐξέταση πού περιελάμβανε ἔλεγχο ἀπό 
τόν Ω.Ρ.Λ, καθαρισμό ὤτων, καρδιολογική 
ἐκτίμηση μέ ἠλεκτροκαρδιογράφημα, καρδι-
ολογικό ὑπέρηχο, πνευμονολογική ἐκτίμηση 
μέ σπιρομέτρηση καί ἀκρόαση. Παράλληλα 
διενεργήθηκε λήψη τοῦ κοινωνικοῦ ἱστορικοῦ 
διερεύνηση καί καταγραφή τῶν κοινωνικῶν 
ἀναγκῶν, καθώς καί Τέστ Μνήμης. Γιά τήν ὑλο-
ποίηση τῆς δράσης αὐτῆς σημαντική ἦταν ἡ 
συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ἀποκορώνου καί τόν 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ἀσηγωνιωτῶν, «ὁ Ἅγιος 
Γεώργιος». Οἱ ἀνωτέρω ἐξετάσεις πραγματο-
ποιήθηκαν μέ τήν χρήση τοῦ ὑπερσύγχρονου 
Ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ πού διαθέτει ἡ Κινητή Ἰα-
τρική Μονάδα: (Ὑπέρηχο, Καρδιογράφο, Καρ-
διολογικό ὑπέρηχο, Διαφανοσκόπιο, Ἀγγειο-
λογικό Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλμοσκόπιο, 
Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, Σπιρόμε-
τρο, κ.ἄ.). Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου 
Θεραπευτηρίου, εὐχαρίστησε τούς Ἰατρούς 
πού στελέχωσαν τήν Ἰατρική Μονάδα καί τόν 
Δήμαρχο Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκια-
νάκη. Ἐπιπροσθέτως ἐξέφρασε τίς εὐγνώμονες 

Ἡμερολόγιο - Ἑορτολόγιο 
2020

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἀνακοινώνει τήν 
ἔκδοση τοῦ Ἡμερολογίου - Ἑορτολογίου Της 
γιά τό ἔτος 2020. Τό Ἡμερολόγιο εἶναι ἀφιε-
ρωμένο στά Ἱερά Προσκυνήματα τῶν Ἐπαρ-
χιῶν Κισάμου καί Σελίνου. Πρόκειται περί κα-
λαίσθητης καί ἰδιαίτερα προσεγμένης ἔκδοσης 
ἡ ὁποία περιλαμβάνει: Μήνυμα τοῦ Παναγιω-
τάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ Βαρθο-
λομαίου, Εἰσοδικό Χαιρετισμό τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, κείμενο τοῦ 
ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου, 
σύντομο ἱστορικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
Κρητικό Ἁγιολόγιο, τόν Μικρό Παρακλητικό 
Κανόνα καί τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας 
μας, τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τίς 
Ἐνορίες καί τά Διοικητικά στοιχεῖα τῆς Μη-
τροπόλεως, τίς δράσεις καί τά Ἱδρύματά Της, 
ὡς ἐπίσης καί πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό καί 
στοιχεῖα ἀπό τά προσκυνήματα, εἰς τά ὁποῖα 
καί εἶναι ἀφιερωμένο.

"Μητροπολίτης Εἰρηναῖος 
Γαλανάκης. Ρήματα Ζωῆς"

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας προέβη εἰς τήν 
ἔκδοση ἑνός ἰδιαίτερου, πρωτότυπου καί ξε-
χωριστοῦ βιβλίου πού ἀφορᾶ εἰς τό πρόσω-
πο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου καί 
Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου. Ἡ πρωτοτυπία τῆς 
ἐν λόγῳ ἐκδόσεως ἔγκειται εἰς τό γεγονός ὅτι 
εἰς τίς 400 σελίδες του ὁ περικαλλῆς αὐτός 
Τόμος περιλαμβάνει ἀνέκδοτες - ἀπομαγνη-
τοφωνημένες ὁμιλίες, ὡς καί ἀδημοσίευτους 
μνημειώδης λόγους τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου κυ-
ροῦ Εἰρηναίου, μέ ἀναφορά σέ ἐκκλησιαστικά 
γεγονότα, ὡς καί σέ πλῆθος κοινωνικῶν, κ.ἄ. 
θεμάτων, πού μέ τήν σοφία τῆς σκέψης του 
ὁ σοφός Ἱεράρχης ἀνέπτυσε, διαπραγματευό-
ταν καί ἀνέλυε. 

Τό πρωτότυπο αὐτό ἔργο ἀποτελεῖ καρ-
πό μόχθου καί κόπου ἑνός καί πλέον ἔτους 
τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί 
Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ μας 
Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κ. Ἀντω-
νίου Βακάκη, ὁ ὁποῖος ἐπωμίστηκε τόσο τόν 
κόπο τῆς ἀπομαγνητοφώνησης τῶν ὁμιλιῶν, 
διαθέτοντας τό προσωπικό του ἀρχεῖο, ὡς 
ἐπίσης καί σύνολη τήν ἐπιμέλεια τοῦ Τόμου. 

Ἡ καλαίσθητη αὐτή Ἔκδοση, ἡ ὁποία 
τιτλοφορεῖται «Μητροπολίτης Εἰρηναῖος Γα-
λανάκης. Ρήματα Ζωῆς», διατίθεται ἀπό τό 
βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τηλ. 
2822022128, ἐσωτ.5.

Ἐκδόσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
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εὐχαριστίες του πρός τόν Καθηγούμενο τῆς 
Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντα 
Ἐφραίμ, καθώς «ἡ προσφορά τῆς δικῆς του 
ἀγάπης χαρίζει στούς ἑκατοντάδες ἀποδέκτες 
τῆς δομῆς αὐτῆς πρόσβαση στήν πρωτοβάθ-
μια καί ὄχι μόνον περίθαλψη». 

Συνάντηση Ἀντιπροσωπείας 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 

μέ τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ

Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποτε-
λούμενη ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Κισάμου 
καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο, Πέτρας καί Χερρονή-
σου κ. Γεράσιμο καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. 
Κύριλλο, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομο 
Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συναντήθηκε 
μέ τήν Ἐξοχ. κ. Λίνα Μενδώνη, Ὑπουργό Πολι-
τισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, στήν Ἱερά Πατριαρχι-
κή καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Κυρίας 
τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς, στό Κολυμβάρι Κισάμου, 
τό Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου 2019.
Κατά τή συνάντηση ἐπιδόθηκε στήν κ. Ὑπουρ-
γό Ὑπόμνημα μέ θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκο-
πῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, ἁρμοδιότητας τοῦ Ὑπουργείου 
Πολιτισμοῦ, γιά τήν περαιτέρω προώθηση τῶν 
ἀπαραιτήτων διαδικασιῶν, στίς ἁρμόδιες Ὑπη-
ρεσίες, προκειμένου νά ὁλοκληρωθοῦν καί νά 
ὑλοποιηθοῦν ἔργα συντήρησης καί ἀνάδειξης 
Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων, σέ ὁλόκληρη τή 
Μεγαλόνησο Κρήτη.
Ἡ κ. Ὑπουργός ἀνέφερε ὅτι ἀπό πλευρᾶς τοῦ 
Ὑπουργείου θά μελετηθοῦν οἱ προτάσεις καί 
τά θέματα πού κατατέθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία Κρήτης καί βεβαίωσε ὅτι θά ἐξαντληθεῖ 

κάθε περιθώριο συνεργασίας για τή στήρι-
ξη, ἀλλά καί τήν ἀνάδειξη τοῦ Πολιτισμικοῦ 
πλούτου τῶν Θρησκευτικῶν Μνημείων τῆς 
Μεγαλονήσου. Μάλιστα, ἐξέφρασε τή χαρά 
καί τήν ἱκανοποίησή της, κατά τήν ἐπίσκεψη 
στό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γωνιᾶς, ὅπου 
θαύμασε τή μοναδικῆς ἀξίας συλλογή Ἱερῶν 
Εἰκόνων καί ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων 
καί τόνισε τήν ἀξία τῆς δημιουργίας ἀνάλογων 
χώρων ἀναδείξεως τοῦ πλούτου τῆς Παρα-
δόσεως καί τῆς Ταυτότητας τοῦ Τόπου μας. Ἡ 
Ἀντιπροσωπεία ἐξέφρασε θερμές εὐχαριστίες 
στήν Ὑπουργό γιά τή συνάντηση αὐτή, ἡ ὁποία 
πραγματοποιήθηκε ὕστερα ἀπό σχετικό αἴτη-
μα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κομίζοντας καί τόν 
χαιρετισμό τοῦ ἀπουσιάζοντος στήν Κωνστα-
ντινούπολη, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί διαβεβαίω-
σε γιά τή διάθεση συνεργασίας καί σύμπραξης 
μέ σκοπό τή διάσωση, τή διαφύλαξη καί τήν 
προβολή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων τῆς 
Μεγαλονήσου Κρήτης.

Ἱερατική Σύναξη
Μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας πραγματοποιήθηκε στήν Ἱ. Μονή 
Ζωοδόχου Πηγῆς Παρθενῶνος Ἱερατική Σύ-
ναξη, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Μετά τήν προσευ-
χητική δέηση ὁ Ἐπίσκοπός μας χαιρέτισε καί 
καλωσόρισε τούς κληρικούς εἰς τήν «κοινωνία 
τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνότητας», ὅπως ἀνέφερε, 
σημειώνοντας: «Ἐπιλέξαμε ὡς ἡμέρα Συνάξε-
ως τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας τήν 
σημερινή καθώς σήμερα, ἐλέῳ Θεοῦ, κλείνουν 
14 ἔτη ταπεινῆς διακονίας τῆς ἐλαχιστότητός 
μου εἰς τήν ἱστορική καί ἀπό τόν Θεό εὐεργε-

τημένη καί προικισμένη Ἱ. Μητρόπολή μας. Σάν 
σήμερα πρίν ἀπό 14 ἔτη ἡ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
μέ ἐγκατέστησε καί ἐνθρόνισε εἰς τόν εὐλογη-
μένο ἐτοῦτο τόπο. Καί ἐπειδή ἐμεῖς οἱ διάκονοι 
καί λειτουργοί τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ ἐπε-
τείους ὡς ἡ σημερινή ὀφείλουμε νά τίς ἐνθυ-
μούμεθα ὄχι διαφημίζοντας τά… δῆθεν καλά 
μας ἔργα, ἀλλά ὡς εὐκαιρίες αὐτοκριτικῆς γιά 
ὅσα ὀφείλαμε νά πράξομε καί δέν πράξαμε καί 
γιά ὅσα ἔπρεπε νά ἐργαστοῦμε καί δέν ἐργα-
στήκαμε, ἐπιθυμῶ τήν ἐπετειακή αὐτή ἡμέρα 
νά τήν μοιραστῶ μαζί σας, μέ τούς ἀδελφούς 
μου συμπρεσβυτέρους, τούς Κληρικούς τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας, τούς πρώτους καί ἐκλε-
κτούς συνεργάτες στό ἔργο τῆς τοπικῆς μας 
Ἐκκλησίας. ″Εἶπεν ὁ Κύριος″, λέει στόν Προ-
φήτη Ἱερεμία ὁ Θεός, καλώντας τόν νά γίνει 
καί νά εἶναι ″στόμα Θεοῦ″. Διερωτῶμαι ἀδελ-
φοί καί πατέρες: τίνος στόμα εἴμαστε καί γι-
νόμαστε ὅλοι μας στήν κληρική διακονία καί 
τόν καθ’ ἡμέραν βίο μας; Τοῦ Θεοῦ ἤ τῶν σκο-
τασμῶν καί τῶν λογισμῶν τῆς ψυχῆς καί τοῦ 
νοός μας; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς καθρεπτίζουμε τήν 
ζωή μας στήν ζωή τῶν ἁγίων καί τῶν πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς λιτανεύ-
ουμε τήν ἱερωσύνη μας μέ ταπείνωση, ἀγάπη, 
ἐλεημοσύνη, ἐγκράτεια, ἀφιλοχρηματία, ὑπο-
μονή, σιωπή, προσευχή, ὑπακοή, νηφαλιότη-
τα, σύνεση καί συστολή, κηρύττοντας πρῶτα 
καί πάνω ἀπ’ ὅλα μέ τήν κρυστάλλινη ζωή μας 
καί ὄχι μέ τά λόγια μας πού πολλές φορές εἶναι 
ἀκατάσχετη ἀργολογία πού σκανδαλίζει ἀντί 
νά ὠφελεῖ, γκρεμίζει ἀντί νά οἰκοδομεῖ»; σημεί-
ωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
καλώντας τόν Ἱ. Κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς μας 
ὅπως «προτάσσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἔναντι 
τοῦ δικοῦ του». 

Προαγωγές στήν Ἐκκλησία Κρήτης
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς τακτικήν Συνεδρίαν 
σήμερον 16ην Ὀκτωβρίου 2019 ἐν Ἠρακλείῳ, 
παρόντων ἁπάντων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, ἠσχο-
λήθη μέ τά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μετά ἀπό πρότασιν τοῦ Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου, προέβη 
εἰς τήν ἐκλογήν Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ 
ἐξελέγη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενά-
κης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 

Συνόδου. Ὁ Θεοφ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος 
Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος ἔδωκε τό νενομισμένο 
Μικρόν Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ὠσαύτως ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξελέξατο τόν Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκην, Ὑπογραμμα-
τέαν Αὐτῆς καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖον 
Μπατσάκην, Κωδικογράφον Αὐτῆς. Ἐπίσης, δι-
ώρισε Γραφέαν τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου τόν 
Ἱερολογιώτατον Διάκονον Εὐγένιον Καρακων-
σταντάκην. Ἡ Χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου 
Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Προδρόμου, θά τελεσθῆ 
ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ 
Ἡρακλείου τό Σάββατον 26ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
Τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Ἐψηφισμένου θά δοθῆ 
ὑπ’ αὐτοῦ ἀφ’ ἑσπέρας, τήν Παρασκευήν 25ην 
Ὀκτωβρίου καί ὥραν 7ην ἐν τῷ Ἱερῷ Μητρο-
πολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου.
 

Στήν Ἱ. Μονή Παρθενῶνος ἡ σύζυγος τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ κα Μαρέβα Μητσοτάκη

Τήν Γυναικεία Ἱ. Κοινοβιακή Μονή Ζωοδόχου 
Πηγῆς Παρεθῶνος, στήν Κίσαμο, ἐπισκέφθη-
κε ἡ σύζυγος τοῦ Πρωθυπουργοῦ κα Μαρέβα 
Μητσοτάκη. Τήν κα Μητσοτάκη ὑποδέχθηκε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος καί ἡ Κα-
θηγουμένη τῆς Μονῆς, Γερόντισσα Μαρκέλλα.
Κατά τήν ἐπίσκεψή της προσκύνησε τό Καθολι-
κό τῆς Μονῆς, ὅπου φυλάσσεται καί ἀντίγραφο 
ἐκ τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας 
Παραμυθίας, ξεναγήθηκε στούς ἀνακαινισμέ-
νους χώρους τῆς Μονῆς, ἐνημερώθηκε γιά 
τά διακονήματα τῶν μοναζουσῶν, (κέντημα, 
ἁγιογραφία, ἱεροραπτική, λιβάνι, κερί, κ.ἄ.), 
ὡς ἐπίσης καί γιά τίς ἐργασίες ἀνακαίνισης, 
οἱ ὁποῖες εὑρίσκονται σέ ἐξέλιξη. «Περιποιεῖ 
ἰδιαίτερη τιμή ἡ ἐπίσκεψή σας γιά τήν Μονή 
μας, σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
καθώς γνωρίζουμε τήν βαθειά καί οὐσιαστική 
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σχέση σας μέ τήν Ἐκκλησία καί χαιρόμεθα ἰδι-
αιτέρως γι’αὐτό», κατέληξε. Ἡ κα Μητσοτάκη 
ἐξέφρασε τήν χαρά της γιά τό προσκύνημά της 
αὐτό καί δήλωσε πώς ἡ σχέση της μέ τήν Ἐκ-
κλησία εἶναι καί παραμένει ἀληθινή καί οὐσια-
στική, δηλώνοντας, ἐπίσης, τό ἐνδιαφέρον της 
γιά τό ἀνακαινιστικό ἔργο τῆς Μονῆς.

Στήν Κίσαμο ὁ Πρωθυπουργός
Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Χώρας κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ἐπισκέφθηκε τήν Κίσαμο, ὅπου καί 
συμμετεῖχε εἰς τίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου. Μετεῖχε τόσο εἰς τήν ἐπι-
μνημόσυνη Δέηση εἰς τό μνημεῖο Ἡρῴων τῆς 
πόλεως, καταθέτοντας στεφάνι, τήν ὁποία τέ-
λεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. 
Ἀκολούθως παρακολούθησε τήν καθιερωμέ-
νη παρέλαση, χειροκροτώντας τήν μαθητιῶ-
σα νεολαία τοῦ τόπου, τούς Παραδοσιακούς 
Συλλόγους, ὡς καί ἄλλους Συλλόγους καί Φο-
ρεῖς πού παρήλασαν, καθώς καί Τμήματα τοῦ 

Στρατοῦ. Παρόντες, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης 
κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Βουλευτής Χα-
νίων κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ Δήμαρχος 
Κισάμου κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, οἱ Διοικη-
τές τῶν Στρατιωτικῶν κλπ. Μονάδων τοῦ Ν. 
Χανίων, ἐκπρόσωποι Φορέων, Ἀρχῶν τῆς Το-
πικῆς Αὐτοδιοικήσεως, καί πλῆθος κόσμου. 
Ὁ Ἐπίσκοπός μας καλωσορίζοντας τόν ἐξοχ. 
κ. Πρωθυπουργό σημείωσε: «Σήμερα γράφε-
τε ἱστορία καθώς εἶναι ἡ πρώτη φορά στήν 
ἱστορία τῆς Κισάμου ὅπου ἐν ἐνεργείᾳ Πρωθυ-
πουργός μετέχει τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων 
Ἐθνικῆς ἑορτῆς. Χαιρόμεθα πού ἐπάξια συνε-
χίζετε τήν παράδοση τοῦ μακαριστοῦ πατρός 
Σας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τοῦ μεγάλου 
καί ξεχωριστοῦ αὐτοῦ πολιτικοῦ ἀνδρός τῆς 
νεώτερης Ἑλλάδας. Ἡ ἔλευσή σας στήν Κίσαμο 
περιοποιεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά ὅλους μας», κατέ-
ληξε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ὁ  
κ. Πρωθυπουργός ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά 
τήν παρουσία του στήν Κίσαμο, καθώς ὅπως 
εἶπε: «Ἡ Κίσαμος εἶναι τόπος ἀγαπημένος, μέ 
ἀνθρώπους ξεχωριστούς» καί ζήτησε ἀπό τόν 
Ἐπίσκοπό μας νά ἐνημερωθεῖ γιά τό κοινωνικό 
καί προνοιακό ἔργο τῆς Μητροπόλεως, μέσῳ 
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, ὡς ἐπίσης καί 
γιά τίς δράσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης. 

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στό Ἅγιον Ὄρος 
Μονοήμερο προσκύνημα στό Ἅγιον Ὄρος καί 
συγκεκριμένα εἰς τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατο-
παιδίου πραγματοποίησε ὁ Ἐπίσκοπός μας, 
λειτουργώντας, ὡς Ἱερεύς, εἰς τό παρεκκλήσιο 
ὅπου φυλάσσεται ἡ Ἱερά καί Θαυματουργός 
Εἰκόνα τῆς Παναγίας Παραμυθίας. Κατά τήν 
ἐκεῖ ἐπίσκεψή του προσκύνησε τήν Τιμία Ζώνη, 
ὡς καί τίς θαυματουργές Εἰκόνες τῆς Παναγίας 

πού φυλάσσονται εἰς τήν Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου. 
Εἶχε δέ καί τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ καί συ-
νομιλήσει μετά τοῦ Καθηγούμενου τῆς Μονῆς, 
Γέροντος Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ περί διαφό-
ρων θεμάτων. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε 
τόν Καθηγούμενο Ἐφραίμ γιά τήν διαχρονική 
στήριξη τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου εἰς τό προ-
νοιακό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὅπως αὐτό πραγματώνε-
ται μέσῳ τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματός Aὐτῆς. 

Ἐνισχύοντας τήν Δημόσια Ὑγεία. 
Δράση τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, τό Κοινωφελές Ἵδρυ-
μα «Ἰωάννη Σ. Λάτση» καί τό Ἀννουσάκειο 
Θεραπευτήριο, προέβησαν σέ συγχρηματοδό-
τηση δράσης μέ τόν τίτλο «Ἐνισχύοντας τήν 
Δημόσια Ὑγεία 2019-2020». Ἡ δράση αὐτή πε-
ριλαμβάνει τήν δωρεά Ἰατρικοῦ Ἐξοπλισμοῦ 
στά Κέντρα Ὑγείας Κισάμου καί Καντάνου, ὡς 
ἐπίσης καί σέ ὅλα τά Περιφερειακά Ἀγροτικά 
Ἰατρεῖα πού ὑπάγονται στίς συγκεκριμένες 
Ὑγειονομικές Μονάδες. Παράλληλα προβλέ-
πεται ἡ δωρεά καί τοποθέτηση ἐξωτερικῶν 

ἀπινιδωτῶν (AED), σέ κεντρικά σημεῖα ὑψηλῆς 
ἐπισκεψιμότητας τῶν Δήμων Κισάμου, Καντά-
νου - Σελίνου καί Πλατανιᾶ, κατόπιν συνεννο-
ήσεως μετά τῶν τοπικῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν. 
Στά πλαίσια τῆς δράσης αὐτῆς προσφέρθη-
καν στόν Διοικητή τῶν Π.Υ. Κισάμου, Πύραρχο 
κ. Γεώργιο Νικολουδάκη καί γιά τήν κάλυψη 
ἀναγκῶν τῆς Ὑπηρεσίας, ἕνας αὐτόματος ἀπι-
νιδωτής (ΑΕD), ὡς ἐπίσης καί πλήρης φαρμα-
κευτικός καί παραφαρμακευτικός ἐξοπλισμός 
γιά τά δέκα (10) μεγάλα κυτία Ά  Βοηθειῶν γιά 
ὅλα τά ὀχήματα πού διαθέτουν οἱ Πυροσβε-
στικές Ὑπηρεσίες τῶν Πυροσβεστικῶν σταθ-
μῶν Κισάμου καί Καντάνου. Τόν ἐξοπλισμό 
παρέδωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Αἰδεσ. Πρω-
τοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιο 
Ἀρετάκη, Διοικητικό Δ/ντή τοῦ Ἀννουσάκειου 
Θεραπευτηρίου, ὡς ἐπίσης καί τήν Κοινωνι-
κή Λειτουργό κ. Μαρία Κατάκη, ἐκφράζοντας 
εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τό Κοινωφελές 
Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση»: «…διά τήν εὐγενῆ 
χορηγία καί αὐτῆς τῆς δράσης, καθώς τό αἴ-
σθημα εὐθύνης καί ἡ ὑψηλή κοινωνική εὐαι-
σθησία τῶν ἰθυνόντων τοῦ Ἱδρύματος Λάτση 
δίδουν τήν δυνατότητα καί σέ ἐμᾶς νά ἀντα-
ποκρινόμεθα σέ αἰτήματα Φορέων τοῦ τόπου 
καί τῆς Μητροπόλεώς μας, συμβάλλοντας εἰς 
τήν διασφάλιση τοῦ πολυτιμότερου ἀγαθοῦ 
τῆς ὑγείας, ὡς δώρου Θεοῦ». 

Ἐκδήλωσεις γιά Παιδιά - Γονεῖς 
καί Ἐκπαιδευτικούς

Τό βιβλιοπωλεῖο «Ἑσπερία» τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς μας, στά πλαίσια τῶν μηνιαίων Συνάξεων 
πού ὀργανώνει μέ στόχο καί σκοπό τήν στή-
ριξη τῆς οἰκογένειας, ὡς πρωτογενές κύτταρο 
τῆς κοινωνίας καί τῆς ζωῆς, διοργάνωσε, τήν 
περίοδο αὐτή δύο ἐκδήλωσεις μέ ὁμιλητές τόν 
Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Σχοινᾶ, Προϊ-
στάμενο τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Νικολάου Φιλοπάπ-
που, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ Οἰκογένεια 
ὡς σχολεῖο ἀγάπης καί ταπείνωσης», ὡς ἐπί-
σης καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Σπυρίδωνα 
Βασιλάκο, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Προσκυνηματικοῦ 
Ναοῦ Ἁγ. Λουκᾶ Θηβῶν, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ 
θέμα: «Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ὁμιλεῖ εἰς τήν νεότη-
τα καί τήν οἰκογένεια». Καί οἱ δύο ἐκλεκτοί ὁμι-
λητές μέ λόγο ἁπλό, κατανοητό, μεστό καί οὐ-
σιαστικό, χρησιμοποιώντας παραδείγματα ἐκ 
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῆς κα-
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θημερινότητας τῆς ζωῆς, ἀναφέρθηκαν εἰς τίς 
οἰκογενειακές σχέσεις, ὡς καί εἰς τήν σημασία 
καί ἀξία τῆς πίστης στήν ζωή τοῦ ἀνδρογύνου 
καί τῆς οἰκογένειας. Ἀνάλογες ὁμιλίες πραγμα-
τοποιήθηκαν καί στήν Παλαιόχωρα, μέ ἱκανή 
συμμετοχή κόσμου, κυρίως νέων ἀνθρώπων, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν εὐκαιρία ἐρωτήσεων καί 
ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου πού ἀκολούθησε. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος εὐ-
χαρίστησε τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές, σημειώ-
νοντας τήν σπουδαιότητα καί ἀναγκαιότητα 
τῶν συνάξεων αὐτῶν, ὡς καί τό πνευματικό 
καί οὐσιαστικό ὄφελος πού ἀποκομίζουν οἱ με-
τέχοντες. 

Ἑορτή Ἁγίου Μηνᾶ
Τόν προστάτη καί πάτρωνά του, Ἅγιο Μεγα-
λομάρτυρα Μηνᾶ, ἑόρτασε μεγαλοπρεπῶς 
καί σεμνοπρεπῶς ἡ πόλη τοῦ Ἡρακλείου. Τήν 
κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε Συνοδική Θεία 
Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπι-
σκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἱερουργούντων 
Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ἐκ τοῦ 
δευτεροθρόνου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. 

Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Λειψά-
νων καί τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου 
Μηνᾶ στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου, μέ τήν συμ-
μετοχή τῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου καί τοῦ Νομοῦ 
καί χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπ’ ὅλη τή Μεγα-
λόνησο. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελ-
λίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος μέ λόγο 
γλαφυρό καί μεστό ἀναφέρθηκε εἰς τήν μεγά-
λη προσωπικότητα καί προσφορά τοῦ ἀοιδί-
μου Μητροπολίτου Κρήτης κυροῦ Βασιλείου 
(Μακράκη) (1941-1950). 

Νέα χορηγία τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος 
«Ἰωάννη Σ. Λάτση» 

Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση» 
προέβη στήν χορηγία νέας δωρεᾶς πρός τήν 
Ἱ. Μητρόπολή μας ἐξοπλίζοντας πλήρως τό 
νέο Τμῆμα Ρομποτικῆς γιά μαθητές Δημοτικοῦ 
καί Γυμνασίου, τό ὁποῖο ἄρχισε ἤδη τήν λει-
τουργία του στούς ἄρτια ὀργανωμένους καί 
ἐξοπλισμένους χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου 
Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Ἡ δωρεά αὐτή, ἀρκετῶν χιλιάδων εὐρώ, 
περιλαμβάνει 4 πλήρη σέτ ρομποτικῆς, γιά μα-
θητές Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, ἀντίστοιχα, 
tablet, φορητούς ὑπολογιστές, βιντεοπροβο-
λέα, ὀθόνη βιντεοπροβολέα. Ἐπιπροσθέτως καί 
γιά τήν κάλυψη τῶν πολλαπλῶν ἀναγκῶν τῶν 
ποικίλων δράσεων τοῦ Τσατσαρωνάκειου τό 
Ἵδρυμα Λάτση προέβη στήν χορηγία 2 ἠχείων, 
κονσόλας ἤχου καί ἀσύρματων μικροφώνων, 
τελευταίας τεχνολογίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Τσα-
τσαρωνάκειου, σημείωσε: «Ἡ νέα εὐγενής καί 
ἀρχοντική αὐτή χορηγία - δωρεά τοῦ Κοινω-
φελοῦς Ἱδρύματος ″Ἰωάννη Σ. Λάτση″ πρός τήν 
Ἱ. Μητρόπολή μας καί συγκεκριμένα πρός τό 

Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Της, 
δίδει τήν δυνατότητα σέ αὐτό νά ἀναπτύξει, 
ἀκόμα περισσότερο, τίς δράσεις καί τήν προ-
σφορά του εἰς τήν πολιτιστική καί πνευματική 
ἀνάπτυξη τοῦ τόπου. Βαθειά ἡ εὐγνωμοσύνη 
καί ἄμετρες οἱ εὐχαριστίες μας πρός τό Ἵδρυ-
μα ″Ἰωάννη Σ. Λάτση″ καί τούς ἰθύνοντές του, 
πρόσωπα σεβαστά καί ἀγαπητά, πού μέ εὐαι-
σθησία, διάκριση καί ἀγάπη, ἀνταποκρίνονται 
εἰς τά κατά καιρούς αἰτήματά μας», ἀνέφερε 
μεταξύ ἄλλων ὁ Ἐπίσκοπός μας. 

Παγκρήτια Ἱερατικά Σεμινάρια 
στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης

Στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρή-
της φιλοξενήθηκε διήμερο Παγκρήτιο Ἱερατικό 
Σεμινάριο. Τό Σεμινάριο συνδιοργανώθηκε ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης καί τό Ἵδρυ-
μα Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν, πιστοποιημένο Φορέα, μέ τό 
ὁποῖο ἡ ΟΑΚ ἀπό τό ἔτος 2014 ἔχει ὑπογράψει 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας, κατόπιν ἀποφάσε-
ως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου, μέ τήν εὐλογία καί εὐχή 
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Ὁποῖος καί ἔχει 
ἐξονομάσει τήν ΟΑΚ «Κέντρο Ἐκπαίδευσης 
Κληρικῶν καί Λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, Δωδεκανήσων καί τῆς διασπορᾶς τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου». Μετεῖχαν ἑβδομήντα 
(70) καί πλέον Κληρικοί ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κρήτης καί ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Γορτύνης 
καί Ἀρκαδίας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Λά-
μπης, Συβρίτου καί Σφακίων καί Κισάμου καί 
Σελίνου. Οἱ Ἱ. Μητροπόλεις Πέτρας καί Χερρο-
νήσου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας, λόγῳ ἀπο-

στάσεως, θά πραγματοποιήσουν τό Σεμινάριο 
εἰς τό Λασίθι. Τό Σεμινάριο εἶχε ὡς θέμα τήν 
ποιμαντική τοῦ Γάμου καί τῆς Οἰκογένειας, μέ 
τίτλο: «Κοινωνικοπρονοιακή Ἐκκλησιαστική 
παρέμβαση σέ προβλήματα τοῦ Γάμου καί τῆς 
Οἰκογένειας». Ἡ ἔναρξη τοῦ Σεμιναρίου ἔγινε 
μέ Ἁγιασμό, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἀκολούθησε χαιρε-
τισμός ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ ὁποῖος κα-
λωσόρισε καί χαιρέτισε τόσο τούς ἐκλεκτούς 
ὁμιλητές - εἰσηγητές, ὅσο καί τούς μετέχοντες, 
σημειώνοντας μεταξύ ἄλλων: «Νέες μορφές 
οἰκογένειας θεσμοθετοῦνται καί προβάλλονται 
ὅπως: μονογονεϊκές, ἐναλλακτικές, σύμφωνα 
συμβίωσης, κ.ἄ. Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν καλεῖται 
ἡ Ἐκκλησία, καλούμεθα ὅλοι ἐμεῖς οἱ λειτουργοί 
καί διάκονοι τῶν Μυστηρίων πού λιτανεύουμε 
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὄχι νά παρακολουθοῦμε 
παθητικοί θεατές τά δρώμενα καί γενόμενα, 
ἀλλά νά καταθέτουμε μαρτυρία φωτός, ἀλη-
θείας καί ζωῆς, ὁδηγώντας τόν λαό τό Θεοῦ 
στήν δική Του Βασιλεία», καταθέτοντας ἀγω-
νίες καί προβληματισμούς, ὡς πρός τήν ποιμα-
ντική πού ἀσκεῖται ἐπί τῶν «μείζονος σημασίας 
αὐτῶν θεμάτων». Ἀκολούθησε χαιρετισμός καί 
ἐνημέρωση τῶν Προγραμμάτων τοῦ ΙΠΕ ἀπό 
τόν ἀναπληρωτή Διευθυντή Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
π. Θεολόγο Ἀλεξανδράκη, ὁ ὁποῖος ἀναφέρ-
θηκε εἰς τήν σπουδαιότητα καί χρησιμότητα 
τῶν Προγραμμάτων πού τό ΙΠΕ λειτουργεῖ σέ 
πανελλήνιο ἐπίπεδο. Ἀκολούθως οἱ ἔμπειροι 
καί ἐκλεκτοί εἰσηγητές, καθηγητές ἀνέπτυξαν 
τίς εἰσηγήσεις τους. Ὁμιλητές τοῦ Σεμιναρίου 
μέ τήν σειρά τῶν εἰσηγήσεων ἦταν οἱ: Ἐλλογ. 
κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Καθηγητής Θεολογι-
κῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. καί Πρόεδρος τοῦ Τμήματος 
Θεολογίας, ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνος Κωτσιό-
πουλος, Ἀναπλ. Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ποι-
μαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., 
κ. Νικόλαος Χουρδάκης, Ψυχολόγος, κάτοχος 
Μεταπτυχιακοῦ Θεολογίας, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
κ. Χρύσανθος Παπαποστόλου, Διευθυντής τῆς 
Ὑπηρεσίας Ψυχοκοινωνικῆς Ἀγωγῆς καί Στήρι-
ξης τοῦ Ἱδρύματος Νεότητας καί Οἰκογένειας 
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Δρ. Ζορμπᾶς 
Κωνσταντῖνος, Γεν. Δντής τῆς ΟΑΚ, ὁ ὁποῖος 
εἶχε καί τήν εὐθύνη συντονισμοῦ τοῦ Σεμιναρί-
ου. Τῶν ἰδιαίτερα ἐνδιαφερόντων ὁμιλιῶν - εἰ-
σηγήσεων ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διά-
λογος καί διευκρινήσεις. Οἱ Σύνεδροι διέμειναν 
εἰς τούς φιλόξενους χώρους τῆς Ἀκαδημίας καί 
εἶχαν τήν εὐκαιρία ὅπως μετέχουν σέ Θεία Λει-
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τουργία πού τέλεσε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὡς Ἱε-
ρεύς, εἰς τήν παρακείμενη Ἱ. Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιᾶς. 

Τό Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση» στηρίζει 
εἰδικό Σχολεῖο μέσῳ 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση», 
ἀνταποκρινόμενο σέ αἴτημα τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς μας καί μέ τήν σύμπραξη τοῦ Ἀννουσά-
κειου Ἱδρύματός Της, συνεχίζει τήν εὐεργετική, 
οὐσιαστική καί ἔμπρακτη στήριξη καί ἀρωγή 
του στόν ἰδιαίτερα εὐαίσθητο χῶρο τῆς Σχο-
λικῆς Κοινότητας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μας. 
Τή φορά αὐτή τό Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση» 
ἦρθε ἀρωγός στό Εἰδικό Σχολεῖο Κουτου-
φιανῶν, ὕστερα ἀπό συνεννόηση μέ τήν Διευ-
θύντριά του κα Βασιλική Πανδῆ καί καταγρα-
φή τῶν ἀναγκὠν του. Πρόκειται περί Σχολείου 
στό ὁποῖο μαθητεύουν παιδιά ἀπ’ ὅλο τό Νομό 
Χανίων (μικρότερης καί μεγαλύτερης ἡλικίας 
ἕως 21 ἐτῶν) καί ἀναπτύσουν τίς δεξιότητές 
τους καί μαθαίνουν νά διαχειρίζονται τήν κα-
θημερινότητά τους. Κατόπιν συνεννοήσεως 
τό Ἵδρυμα Λάτση προέβη, σέ συνεργασία μέ 
τήν Ἱ. Μητρόπολή μας, στήν χορηγία κάλυψης 
αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν: γραφική ὕλη, εἴδη ζω-
γραφικῆς, χειροτεχνίας, ἀναλώσιμα ὑλικά, κ.ἄ. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, συνο-
δευόμενος ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Ἀννουσά-
κειου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου π. Ἀντώνιο Ἀρετάκη, ἐπισκέφθηκε τό 
εἰδικό Σχολεῖο τῶν Κουτουφιανῶν καί παρέ-
δωσε στήν Διευθύντρια τήν πολύτιμη αὐτή 
προσφορά ἀγάπης τοῦ Ἱδρύματος Λάτση, ἡ 
ὁποία καί θά συμβάλλει, ἀκόμα περισσότερο, 
εἰς τήν καλλιέργεια τῆς νοητικῆς, συναισθημα-
τικῆς καί κοινωνικῆς ἀνάπτυξης τῶν παιδιῶν. 

Ὁ Ἐπίσκοπός μας εἶχε τήν εὐκαιρία νά μιλήσει 
τόσο μέ τούς ἐκπαιδευτικούς τοῦ Σχολείου, οἱ 
ὁποῖοι ἐπιτελοῦν ἔργο θαυμαστό καί ἀξιέπαι-
νο, ὅσο καί μέ παιδιά πού φοιτοῦν στό Σχο-
λεῖο. Ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ Σχολείου 
καί, μέ χαρά, δέχθηκε προσφορές - ἔργα τῶν 
παιδιῶν (γλυκίσματα πού κατασκεύασαν καί 
ζωγραφιές). 

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στό Φανάρι 

Τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος, 
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου 
Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου, χοροστάτησε τήν 17.11.2019 εἰς τόν 
πάνσεπτο Ἱ. Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου, συμπροσευχομένου τοῦ Παναγιωτάτου. 
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώ-
τατος ὁμίλησε καί εὐλόγησε τούς πολυπληθεῖς 
προσκυνητές πού εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱερό 
Πατριαρχικό Ναό, κάνοντας ἰδιαίτερη θερμή 
ἀγαπητική ἀναφορά εἰς τήν Ἐκκλησία Κρήτης, 
ὡς καί τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ὁποία 
συνῆλθε εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, 
χαρακτηρίζοντάς την ὡς «μεῖζον, κοσμοϊστο-
ρικό ἐκκλησιαστικό γεγονός τῶν νεοτέρων 
χρόνων». Κατά τήν παραμονή του εἰς τήν Κων-
σταντινούπολη ὁ Ἐπίσκοπός μας ἔγινε δεκτός 
σέ ἀκρόαση ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, κατά τήν 
ὁποία ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους ἐξεδήλωσε τό 
ἀμέριστο πατρικό Του ἐνδιαφέρον γιά τήν Ὀρ-
θόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ὡς καί τό ἐν γένει 
ποιμαντικό καί κοινωνικό - προνοιακό ἔργο 

πού ἐπιτελεῖται εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐξέ-
φρασε πρός τόν Παναγιώτατο εὐγνώμονες εὐ-
χαριστίες γιά τήν ἔμπρακτη καί ἀφειδώλευτη 
πατρική Του ἀγάπη καί στοργή, μέ τήν ὁποία 
ἀγκαλιάζει τόσο τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρή-
της, ὡς καί σύνολη τήν Ἐκκλησία Κρήτης. 

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ Ἐπί-
σκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος μετεῖχε εἰς τήν πανή-
γυρη τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς πόλεως 
τῶν Χανίων. Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων 
Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, συλλειτουρ-
γούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Γρεβενῶν 
κ. Δαβίδ, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, 
τοῦ Ἐπισκόπου μας καί τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. 
Δαμασκηνοῦ. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ προεξάρ-
χων Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρ-
χείου, ὁ ὁποῖος μέ λόγο μεστό, ζείδωρο νοη-
μάτων καί ναμάτων πίστεως ἀναφέρθηκε εἰς 
τό πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας μας καί 
τῶν γεννητόρων Αὐτῆς Ἰωακείμ καί Ἄννης. Τῆς 
Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε Δοξολογία γιά 
τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἑορτάζουν τήν 
ἡμέρα αὐτή καί λιτάνευση τῆς θαυματουργοῦ 
Εἰκόνος τῆς Παναγίας στήν πόλη τῶν Χανίων. 
Πλῆθος κόσμου εἶχε κατακλύσει τούς δρόμους 
καί τίς πλατεῖες τῆς πόλεως καί μετεῖχε εἰς τήν 
λιτάνευση τῆς Παναγίας. 

Ἑορτή Ἁγίου Ἀμφιλοχίου 
Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἑόρτασε, σεμνοπρεπῶς 
καί ἱεροπρεπρῶς, τήν ἑορτή τοῦ ἐν ἁγίοις πα-
τρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, 
κατά τήν ὁποία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος ἄγει τά σεπτά ὀνομαστήρια του. 
Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάν-
νου κ. Ἀνδρέας, συμπροσευχομένων τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων 
κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας. Τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Ἐπίσκοπός μας, 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, ὡς καί τοῦ 
Θεοφ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Προδρόμου. Συλ-
λειτούργησαν καί συμπροσευχήθηκαν Ἡγού-
μενοι, Κληρικοί καί Μοναστικές Ἀδελφότητες 
ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὡς καί ἐξ ἄλλων Ἱ. 
Μητροπόλεων ἐκ τῆς Μεγαλονήσου. Ὁ Ἀντιπε-
ριφειάρχης Χανίων, ὅλοι οἱ Δήμαρχοι τῆς Μη-
τροπολιτικῆς Περιφέρειας, Περιφερειακοί καί 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Διοικητές τῶν Στρατιω-
τικῶν Μονάδων τοῦ Ν. Χανίων, ἐκπρόσωποι 
Φορέων καί Ἀρχῶν, ὡς καί πλῆθος λαοῦ κα-
τέκλυσαν τό διήμερο τῆς ἑορτῆς τήν Ἱ. Πατρι-
αρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας 
Γωνιᾶς, ὅπου ἔλαβε χώρα ὁ ἑορτασμός, εὐχό-
μενοι εἰς τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ἀμφιλό-
χιο. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Ἐπίσκοπός μας 
εἶχε τήν χαρά νά ὑποδεχθεῖ εἰς τό Ἐπισκοπεῖο 
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Πριγκηποννή-
σων κ. Δημήτριο μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Γρεβενῶν κ. Δαβίδ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, οἱ 
ὁποῖοι εὐχήθηκαν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκο-
πό μας τά δέοντα. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, τόσο εἰς τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί εἰς 
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τήν Θεία Λειτουργία εὐγνωμόνως εὐχαρίστησε 
τούς μετέχοντες Σεβ. Ἀρχιερεῖς, ἐκφράζοντας 
τήν βαθιά του συγκίνηση, ὡς καί τίς εὐχαρι-
στίες του γιά τήν πληθωρική συμμετοχή τόσο 
τῶν Ἀρχῶν, ὡς καί τοῦ πλήθους τοῦ λαοῦ πού 
ἔνιωσε τήν ἀνάγκη νά εὐχηθεῖ καί νά ἐκφρά-
σει αἰσθήματα σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τό 
πρόσωπό του. «Οἱ δικές σας εὐχές καί προσευ-
χές θερμαίνουν τίς παγερές νύχτες τῆς Ἀρχιε-
ρατικῆς ζωῆς καί διακονίας μου γιά τοῦτο σᾶς 
παρακαλῶ νά μοῦ χαρίζετε ἁπλόχερα τήν προ-
σευχή σας, καθώς εἶναι τό πολυτιμότερο δῶρο 
πού μπορεῖτε νά προσφέρετε εἰς τόν Ἐπίσκοπό 
σας. Σεῖς εἶστε ἡ βακτηρία καί ὁ ἐπιστηριγμός 
μου», σημείωσε. Πλούσια μοναστηριακή φιλο-
ξενία παρασχέθηκε εἰς τούς πάντα φιλόξενους 
χώρους τῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς Γωνιᾶς ὑπό 
τῆς Ἀδελφότητας τῆς Μονῆς. Συμμεριζόμενος 
τίς δυσκολίες τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου καί 
συμπάσχοντας μέ τίς ἀγωνίες τους, ὁ Ἐπίσκο-
πός μας δέν δέχθηκε ἐπισκέψεις τό ἑσπέρας 
τῆς ἑορτῆς.

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ 
τοῦ Παφλαγόνος 

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Πα-
φλαγόνος ἑορταζει καί τό ὁμώνυμο παρεκ-
κλήσιο, τό ὁποῖο εὐρίσκεται εἰς τό Φαλδάμειο 
Οἴκημα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, εἰς μνήμην 
τοῦ μεγάλου εὐεργέτου καί δωρητοῦ τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως, μακαριστοῦ Στυλιανοῦ Φαλ-
δαμῆ. Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργί-
ας χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε μνη-
μοσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. 
Μνημονεύοντας ὁ Ἐπίσκοπός μας, μέ εὐγνω-
μοσύνη, τόν μακαριστό Στυλιανό Φαλδαμῆ καί 
εὐχαριστώντας τήν παροῦσα σύζυγό του κ. 

Παναγιώτα Φαλδαμῆ, ἡ ὁποία ἐκπλήρωσε τίς 
παραγγελίες καί ἐπιθυμίες του, εὐχήθηκε ὁ τό-
πος νά ἀναδεικνύει τέτοια φωτεινά παραδείγ-
ματα καί μεγάλους εὐεργέτες, ὅπως ὁ ἀοίδιμος 
Στυλιανός Φαλδαμῆς. 

 Νέα χορηγία τοῦ Ἱδρύματος Λάτση
Στήν κατάμεστη αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων 
τοῦ Φαλδάμειου Οἰκήματος τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς μας πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση - τελετή 
παράδοσης δωρεάν Ἰατρικοῦ Ἐξοπλισμοῦ στά 
δύο (2) Κέντρα Ὑγείας Κισάμου καί Καντάνου, 
πού εὑρίσκονται στήν οἰκεία Μητροπολιτική 
Περιφέρεια, ὡς ἐπίσης καί σέ ὅλα τά Περιφε-
ρειακά Ἀγροτικά Ἰατρεῖα πού ὑπάγονται στίς 
ἀνωτέρω Ὑγειονομικές Μονάδες. Ἡ νέα αὐτή 
δωρεά τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας πρός τά Κέ-
ντρα Ὑγείας καί τά Περιφερειακά Ἀγροτικά Ἰα-
τρεῖα, ἀποτελεῖ εὐγενή χορηγία τοῦ Ἱδρύματος 
«Ἰωάννη Σ. Λάτση», μέ τήν ἀρωγή τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως καί τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματός 
Της. Χορηγήθηκαν 6 ἀπινιδωτές, 4 καρδιογρά-
φοι, 11 Νοσοκομειακά πιεσόμετρα, 19 ἠλεκτρο-
νικά πιεσόμετρα, 25 ὀξύμετρα, 24 ὠτοσκόπια, 

σέτ ἐργαλείων συρραφῆς, μαιευτικό ἐξεταστι-
κό κρεβάτι, ἐξεταστικό φῶς, ἀναλώσιμο ὑγει-
ονομικό ὑλικό, κ.ἄ. Παράλληλα ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ 
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου, ὑπέγρα-
ψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος μέ τή νέα Διοικήτρια τῆς 7ης 
Υ.ΠΕ (Ὑγειονομική Ὑπηρεσία Κρήτης), κα Ἑλένη 
Μπορμπουδάκη. Στήν ἐκδήλωση μετεῖχαν ἡ 
νέα ἡγεσία τῆς 7ης ΥΠΕ, ἡ Διοικήτρια κα Μπορ-
μπουδάκη καί ὁ Ὑποδιοικητής κ. Δημήτριος 
Ἀγαπίου, τό μέλος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Συμβου-
λίου τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. 
Λάτση» κ. Δημήτριος Ἀφεντούλης, οἱ Διευθυ-
ντές τῶν Κ.Υ. Κισάμου καί Καντάνου, πλῆθος 
Ἰατρῶν καί ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας, ἐκπρόσω-
ποι Φορέων καί Ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου. Ὁ 
Διοικητικός Διευθυντής τοῦ Ἀννουσάκειου Αἰ-
δεσιμολ. Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
π. Ἀντώνιος Ἀρετάκης προέβη σέ ἕνα σύντομο 
ἀπολογισμό τῶν δράσεων πού ὑλοποιήθηκαν 
κατά τό τρέχον ἔτος 2019, ὡς ἐπίσης καί εἰς 
τήν παρουσίαση νέων συνεργασιῶν. Ἀκολού-
θησε ἡ ὑπογραφή τοῦ Πρωτοκόλλου Συνεργα-
σίας ἀνάμεσα στό Ἀννουσάκειο καί τήν 7η ΥΠΕ 
Κρήτης καί ἐν συνέχειᾳ χαιρέτισαν ἡ Διοική-
τρια τῆς 7ης ΥΠΕ Κρήτης κα Ἑλένη Μπορμπου-
δάκη καί ὁ Ὑποδιοικητής κ. Δημήτριος Ἀγα-
πίου, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρθηκαν στήν ἐπίσκεψή 
τους στό Ἵδρυμα (πού εἶχε προηγηθεῖ), ἐκφρά-
ζοντας τόν θαυμασμό τους καί σημειώνοντας 
ὅτι πρόκειται περί ἑνός πρότυπου καί πρω-
τοποριακοῦ ἀνά τό Πανελλήνιο Ἱδρύματος 
πρόνοιας καί πρωτοβάθμιας περίθαλψης «τό 
ὁποῖο ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά στηρίξει καί θά 
τό στηρίξει». Ἀκολούθησε χαιρετισμός τοῦ ἐκ-
προσώπου τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννη Σ. Λάτση» 
κ. Δημήτρη Ἀφεντούλη, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε 
στήν σταθερή καί διαχρονική σχέση τοῦ Ἱδρύ-
ματος Λάτση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολή μας, σημεί-
ωνοντας: «Τό Ἵδρυμα Λάτση συνεχίζει νά εἶναι 
παρόν στίς πρωτοβουλίες καί δράσεις τῆς Ἱ.Μ. 
Κισάμου καί Σελίνου, καθώς ἡ ὑγεία ἐνδιαφέ-
ρει στρατηγικά τό Ἵδρυμα. Πρόκειται περί ἑνός 
δεσμοῦ, μιᾶς σχέσης ἐμπιστοσύνης καί ἀγά-
πης πού ἐξελίσσεται καί βαθαίνει ὁλοένα καί 
περισσότερο». Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος καλωσόρισε ὅλους τους 
ἐκλεκτούς προσκεκλημένους - συμμετέχοντες, 
εὐχαριστώντας στό πρόσωπο τοῦ κ. Ἀφεντού-
λη, ἐν πρώτοις τό Ἵδρυμα «Ἰωάννη Σ. Λάτση» 
ὡς καί ὅλα τά Ἱδρύματα καί Φορεῖς πού στηρί-

ζουν τίς δομές καί δράσεις τοῦ Ἀννουσάκειου. 
Χαιρέτισε τή νέα διοίκηση τῆς 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 
εὐχόμενος ὅπως: «Ὑπερβαίνοντας ἀγκυλώσεις 
τοῦ παρελθόντος ἔλθει ἀρωγός εἰς τό ἔργο τοῦ 
Ἀννουσάκειου, τό ὁποῖο ἀγκαλιάζει τόν πόνο, 
τίς ἀγωνίες καί τήν θλίψη ἑκατοντάδων συ-
νανθρώπων μας σέ καθημερινή βάση». 

Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρί-
κης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας μετεῖχε εἰς τήν πανηγύρη τοῦ 
Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Τρικάλων, ἀφιερω-
μένου εἰς τόν Ἁγ. Νικόλαο, Ἐπίσκοπο Μύρων 
τῆς Λυκίας. Ὁ Ἐπίσκοπός μας προεξῆρχε τόσο 
τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅσο καί τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. 
Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου. Ὁ φιλοξενῶν 
Ἱεράρχης καλωσόρισε, μέ λόγους θερμούς, 
τόν Ἐπίσκοπό μας εὐχαριστώντας τον γιά τήν 
ἀποδοχή τῆς πρόσκλησης. Ὁ Ἐπίσκοπός μας 
ἀντιδωρῶν εὐχαρίστησε τόν οἰκεῖο Ποιμενάρ-
χη κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶχε ἀναθέσει 
καί τήν διακονία τοῦ κηρύγματος, τόσο κατά 
τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί κατά τήν Θεία Λειτουρ-
γία καί ἀναφέρθηκε εἰς τό βίο τοῦ ἑορταζομέ-
νου Ἁγίου καί τά μηνύματα πού ἐκπέμπει στήν 
σύγχρονη κοινωνία. Συγκινητική ἡ συμμετοχή 
ἑκατοντάδων πιστῶν οἱ ὁποῖοι, παρά τό δυνα-
τό ψῦχος, μετεῖχαν εἰς τήν ἑορτή τοῦ μεγάλου 
αὐτοῦ Ἁγίου της Ἐκκλησίας μας.

Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 
στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποτελούμενη 
ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο, 
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ὡς ἐπικεφαλής, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, τόν Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ κ. Πρόδρομο, Ἀρχιγραμμα-
τέα Αὐτῆς, καί τόν ἐντιμολ. κ. Δημήτριο Μηλα-
θιανάκη, νομικό Σύμβουλο Αὐτῆς καί Ἄρχοντα 
Πρωτέκδικο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
συναντήθηκε μέ τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο στό Φανάρι, τό 
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου. Στή συνάντηση αὐτή 
παρέστησαν ἀπό πλευρᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων 
Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Πρόεδρος τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ 
Ἐξωτερικοῦ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ, 
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, 
καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος. 
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ τῶν 
ὁποίων καί τό θέμα τῶν Ἱερῶν Πατριαρχικῶν 
καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν στήν Κρήτη. Ἀπό 
πλευρᾶς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης διατρανώθηκαν γιά μία ἀκόμη φορά 
τά αἰσθήματα σεβασμοῦ καί ἀφοσιώσεως εἰς 
τόν Πανίερο Οἰκουμενικό Θρόνο καί τόν Σεπτό 
Προκαθήμενό Του. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε 
τήν ἐμπιστοσύνη Του στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκ-
κλησίας Κρήτης καί τήν ἀγάπη Του πρός τόν 
Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί 
τόν φιλογενή Κρητικό Λαό καί εὐχήθηκε κα-
τάλληλα γιά τίς ἐπερχόμενες Ἑορτές τοῦ Ἁγίου 
Δωδεκαημέρου.

Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε 
τόν φύλακα ἄγγελό της

Μέ πάνδημους ἑορτασμούς ἡ Κίσαμος πό-
λις ἑόρτασε τόν προστάτη καί πάτρωνά της, 
ἅγιο Σπυρίδωνα, Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος εἰς 
τόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ἱ. Καθεδρικό Ναό τῆς 

Κισάμου. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, βοηθός 
Ἐπίσκοπός τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου καί Ἡγούμενος 
τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μο-
νῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου. Ὁ Ποι-
μενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος, καλωσόρισε καί εὐχήθηκε τά δέοντα εἰς 
τόν νέο Ἐπίσκοπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Ἀκολούθως ὁ Θεοφιλέστατος κ. Εἰρηναῖος, μέ 
λόγο γλαφυρό, ἀναφέρθηκε εἰς τόν ἑορταζό-
μενο Ἅγιο καί τήν προσωπική κλήση πρός τήν 
ἁγιότητα. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-
νου κ. Δαμασκηνός, συλλειτουργοῦντος τοῦ 
Ἐπισκόπου μας, ὁ ὁποῖος καί εὐχαρίστησε τόν 
προεξάρχοντα Ἱεράρχη. Τόν θεῖο λόγο διακό-
νησε ὁ φιλοξενούμενος Ἱεράρχης κ. Δαμασκη-
νός, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τόν βίο καί τήν 
πολιτεία τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου καί μέ λόγο 
μεστό, σημείωσε τήν ἀνάγκη μίμησης τοῦ πα-
ραδείγματός του. Ἀκολούθησε, εἰς τούς δρό-
μους τῆς Κισάμου, λιτάνευση τεμαχίου τοῦ Ἱ. 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τῆς θαυ-

ματουργοῦ Εἰκόνος Του. Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς 
τελέστηκε μεθεόρτιος Ἀρχιερατικός Ἑσπερι-
νός, ὅπου καί ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος καί ἀκολούθησε πνευματική ὁμι-
λία ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Σπυρίδω-
να Βασιλάκου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Προσκυνημα-
τικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Λουκᾶ Θηβῶν, ὁ ὁποῖος μίλησε 
μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ὁμιλεῖ εἰς τήν νεό-
τητα καί τήν οἰκογένεια». Πλῆθος κόσμου ἀπό 
τήν εὐρύτερη περιοχή μετεῖχαν εἰς τό ἐόρτιο 
διήμερο καί ἔλαβαν τήν εὐλογία καί χάρη τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος. 

Νέα προσφορά ἀγάπης τῆς Ἱ.Μ.Μ. 
Βατοπαιδίου πρός τήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἡ Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, συνεχίζοντας 
τήν διαχρονική καί οὐσιαστική ἀρωγή καί στή-
ριξή της εἰς τό κοινωνικό, προνοιακό, φιλαν-
θρωπικό καί ἐν γένει ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας, καί γιά τήν κάλυψη τῶν αὐξημένων ἀνα-
γκῶν τῆς περιόδου τῶν Χριστουγέννων, ἀπέ-
στειλε μεγάλες ποσότητες ἀναλώσιμων εἰδῶν 
καί τροφίμων. Ἡ νέα αὐτή προσφορά ἀγάπης 
περιλαμβάνει: ἕνα (1) καί πλέον τόνο κοτόπου-
λα, ἑσπεριδοειδῆ, γαλακτοκομικά, εἴδη πρώ-
της ἀνάγκης, κ.ἄ. ἀναλώσιμα ὑλικά καί εἴδη, τά 
ὁποῖα καί θά διατεθοῦν μέσῳ τοῦ Κοινωνικοῦ 
Παντοπωλείου τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
τῆς Μητροπόλεως καί τῆς Κοινωνικῆς Κουζί-
νας πού τό Ἵδρυμα λειτουργεῖ, καλύπτοντας 
ἀνάγκες πλήθους ἀναγκεμένων καί ἐμπερί-
στατων συνανθρώπων μας, καθώς προσφέρει 
1.500 μερίδες φαγητοῦ σέ ἑβδομαδιαία βάση. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρό-
εδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
ἐξέφρασε τίς πολλές καί εὐγνώμονες εὐχαρι-
στίες του πρός τόν Καθηγούμενο καί Γέροντα 
τῆς Ἱ. Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου Πανοσιολ. Ἀρ-

χιμ. κ. Ἐφραίμ καί γιά αὐτή τήν νέα προσφορά 
ἀγάπης, σημειώνοντας: «Ἡ Ἱ. Μεγίστη Μονή 
Βατοπαιδίου καί ὁ σεβαστός μας Καθηγούμε-
νος καί Γέροντας Αὐτῆς κ. Ἐφραίμ καί πάλιν καί 
πολλάκις, ἔμπρακτα καί οὐσιαστικά, ἐνισχύει 
καί ἐπιστηρίζει τήν ταπεινή μας διακονία εἰς 
τήν ἀνακούφιση πολύπαθων ἀδελφῶν μας, οἱ 
ἀνάγκες τῶν ὁποίων θεραπεύονται καί ἀνα-
κουφίζονται μέσῳ τῶν πολλῶν καί ποικίλων 
δομῶν τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, καθώς καθημερινά ἑκατοντά-
δες εἶναι οἱ εὐεργετούμενοι καί ὠφελούμενοι 
τῶν δομῶν (τρόφιμοι, Κοινωνική Κουζίνα, Κοι-
νωνικό Παντοπωλεῖο, Προγράμματα «Βοήθεια 
στό σπίτι», 4 Φυσικοθεραπευτήρια, Κοινωνι-
κό Ἰατρεῖο, Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο, Κινητή 
Ἰατρική Μονάδα, κ.ἄ.). Δόξα τῷ Θεῷ πού, καί 
μέσῳ τῆς Ἱ.Μ.Μονῆς Βατοπαιδίου μᾶς δίδεται ἡ 
δυνατότητα νά μεταμορφώνουμε τόν ἀβίωτο 
βίο ἑκατοντάδων ἀδελφῶν μας σέ ἐλπίδα καί 
χαρά», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, σημειώνο-
ντας: «ὅσο ἡ ἀγάπη θά γίνεται πράξη, τόσο ὁ 
Χριστός θά γεννᾶται, μυστικά, στίς ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων». 

Μύρισε Χριστούγεννα στήν Κίσαμο
Πλούσιο σέ ἐκδηλώσεις καί δράσεις 5/ήμερο 
Χριστουγεννιάτικων ἐκδηλώσεων ὀργάνωσε 
ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας στούς χώρους τοῦ «Τσα-
τσρωνάκειου» Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου Της, 
μέ τήν συμμετοχή δεκάδων παιδιῶν καί πλή-
θους κόσμου πού ἀγκαλιάζει τίς ὄμορφες καί 
ξεχωριστές - μοναδικές αὐτές ἐκδηλώσεις τοῦ 
Τσατσαρωνάκειου. Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν 
μέ ἔκθεση Παιδικοῦ βιβλίου, τήν ὁποία ἐπι-
σκέφθηκαν ἑκατοντάδες παιδιά Δημοτικῶν 
Σχολείων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ὅπου ξενα-
γήθηκαν σέ δεκάδες τίτλους παιδικῶν βιβλίων 
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καί ἐπικοινώνησαν μέ τήν συγγραφέα Παιδι-
κοῦ Βιβλίου κα Κατερίνα Δανδουλάκη - Χιόνη, 
ἡ ὁποία καί μίλησε σέ ἐκδήλωση μέ θέμα: «Τό 
βιβλίο ὁ καλύτερος φίλος του παιδιοῦ καί ὁ 
καλύτερος σύμμαχος τό γονιοῦ». Ἀκολούθησε 
βραδιά Παραδοσιακῆς Μουσικῆς μέ τούς μα-
θητές τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας στίς 
Σχολές Λαούτου, Λύρας, Βιολιοῦ, Μαντολίνου 
νά παρουσιάζουν παραδοσιακά Κάλαντα καί 
τραγούδια. Ἑορταστική Συναυλία ἀπό τίς Σχο-
λές Κλασικῶν καί Μοντέρνων Ὀργάνων τοῦ 
Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως Μουσικῆς Προπαι-
δείας, Κλασικῆς Κιθάρας, Πιάνου, Κλασικοῦ 
Βιολιοῦ, Κιθάρας, Μπάσου, Ἁρμονίου, πλούτι-
σε τίς ἐκδηλώσεις τοῦ 5/ημέρου, μέ τήν συμμε-
τοχή τῆς Παιδικῆς καί Ἐφηβικῆς Χορωδίας τοῦ 
Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί τήν Παι-
δική Ὀρχήστρα τοῦ Ὠδείου Ἰ. Μανιουδάκης. 
Οι μαγείρισσες τῆς Μητροπόλεώς μας Βίκυ, 
Μαρία, Γωγῶ κατασκεύασαν μαζί μέ τά παιδιά 
γιορτινά ἐδέσματα, λέγοντάς τους «μελίρρυτες 
ἱστορίες» γιά μικρούς ζαχαροπλάστες Νηπια-
γωγείου & Δημοτικοῦ. Τό 5/ήμερο τῶν ἐκδη-
λώσεων ὁλοκληρώθηκε μέ δραματοποιημένο 
ἐπίκαιρο παραμύθι μέ παιδιά καί ἐκπαιδευτι-
κούς καί τήν καθοδήγηση τοῦ σκηνοθέτη κ. 
Δημήτρη Καλογεράκη, γιά παιδιά Νηπιαγωγεί-
ου καί Δημοτικοῦ. Παράλληλα ἀπονεμήθηκαν 
πτυχία σέ πτυχιοῦχο τοῦ Ὠδείου στό Τμῆμα 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὡς ἐπίσης καί στό Τμῆμα 
Βιολιοῦ. Κατά τό 5/ήμερο τῶν ἐκδηλώσεων λει-
τούργησε παζάρι στούς χώρους τοῦ Τσατσα-
ρωνάκειου γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ΕΕΕΚ Κισάμου 
(Εἰδικό Σχολεῖο). 

Χριστός ἐτέχθη στό σπήλαιο 
τῆς Μαραθοκεφάλας

Ξεπέρασαν τίς τρεῖς χιλιάδες (3.000), σύμφωνα 

μέ τίς ἐκτιμήσεις τῶν Ἀρχῶν, οἱ προσκυνητές 
ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη πού προσῆλθαν στήν καθι-
ερωμένη ἀπό πολλῶν ἐτῶν Χριστουγεννιάτικη 
Νυκτερινή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται στό 
ἐπιβλητικό καί μεγαλειῶδες σπήλαιο τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου στήν Μαραθοκεφάλα 
τῆς Ἐνορίας Σπηλιᾶς Κισάμου. Παρά τό ἔντονο 
ψῦχος καί τήν δυνατή βροχή οἱ χιλιάδες τῶν 
προσκυνητῶν προσῆλθαν νά ζήσουν, μέ ἕναν 
ξεχωριστό καί μοναδικό, βιωματικό τρόπο, τό 
μυστήριο τῆς Θείας Γέννας. Ἡ κατάνυξη τοῦ 
σπηλαίου, οἱ κατανυκτικές ἱερές ψαλμῳδίες, 
τά πρόβατα καί οἱ βοσκοί, τό φωτεινό ἀστέ-
ρι, συνέβαλαν στήν μυσταγωγία καί καρδια-
κή μεταφορά στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Γιά 
τοῦτο καί παρά τό μεγάλο αὐτό πλῆθος τῶν 
προσκυνητῶν ἐπικρατοῦσε ἡ σιγή τῆς προ-
σευχῆς, ἡ κατάνυξη καί ἡ μυσταγωγία. Συγκι-
νητική ἡ συμμετοχή εἰς τό Ποτήριο τῆς Ζωῆς 
ἑκατοντάδων πιστῶν, καθώς ἀπό τρία Ἅγια 
Ποτήρια κοινωνοῦσαν τῶν Ἀχράντων Μυστη-
ρίων πλέον τῆς μισῆς ὥρας. Κλιμάκιο ἀπό τό 
Τμῆμα Σαμαρειτῶν - Διασωστῶν του ΕΕΣ, Πε-
ριφερειακοῦ Τμήματος Κισάμου, συνέβαλε εἰς 

τήν ἀσφαλῆ κίνηση τῶν προσκυνητῶν ἐντός 
τοῦ σπηλαίου, καθώς ἐκτείνεται σέ διάφορα 
ἐπίπεδα. Τόν ἀκούραστο Ἐφημέριο τῆς Ἐνο-
ρίας Αἰδεσιμολ. π. Ἐλευθέριο Τατέλο μέ τούς 
συνεργάτες του καί τήν Νεολαία τῆς Ἐνορίας, 
τόν Δήμαρχο Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννη Μαλανδρά-
κη, τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξί-
αρχο Γεώργιο Λυμπινάκη, ὡς ἐπίσης καί τούς 
Σαμαρεῖτες τῆς Κισάμου εὐχαρίστησε ἰδιαίτερα 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος γιά τήν 
οὐσιαστική καί ἔμπρακτη συμβολή των εἰς τήν 
κατά πάντα φροντισμένη ὀργάνωση τῆς ξεχω-
ριστῆς καί μοναδικῆς αὐτῆς βραδιᾶς, ἡ ὁποία 
χαράχτηκε βαθιά στίς ψυχές καί τίς καρδιές 
τῶν χιλιάδων προσκυνητῶν. 

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός 
στηρίζει τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς μας δέχθηκε, μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἀνα-
κούφιση, εὐγενῆ χορηγία μεγάλης ποσότητας 
τροφίμων ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ 
Σταυροῦ. Πρόκειται περί προσφορᾶς ἀγάπης 
μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων (ζυμαρικά, γα-
λακτοκομικά, κ.ἄ.). Τρόφιμα τά ὁποῖα ἤδη μετά 
τήν καταγραφή τους ἔχουν ἀρχίσει νά προω-
θοῦνται, μέσῳ τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου 
καί τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν καί Δομῶν 
τοῦ Ἀννουσάκειου, σέ πρόσωπα καί οἰκογένει-
ες, πού ὄχι μόνον τίς ἡμέρες αὐτές τῶν ἑορ-
τῶν, ἀλλά καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους 
ἔχουν ἐνταχθεῖ στούς ἀποδέκτες κοινωνικῆς 
πρόνοιας καί φροντίδας τοῦ Ἱδρύματος καί 
λαμβάνουν, σέ τακτική βάση, δέματα καί εἴδη 
πρώτης ἀνάγκης ἀπό τό Ἵδρυμα. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ 
Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου σημείωσε: «Χαιρόμεθα 
ἰδιαίτερα γιά τήν ἔμπρακτη στήριξη τοῦ ΕΕΣ, 

τοῦ μεγαλύτερου ἐθελοντικοῦ αὐτοῦ Ὀργα-
νισμοῦ τῆς Χώρας μας, πρός τό Ἀννουσάκειο 
Ἵδρυμα. Πολλές καί ἐγκάρδιες οἱ εὐχαριστίες 
μας πρός τόν κατά πάντα ἄξιο καί ἱκανό Πρό-
εδρο τοῦ ΕΕΣ, Δρ. Ἀντώνιο Αὐγερινό, ὁ ὁποῖος 
γνωρίζοντας ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν προσφορά 
καί τό ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου, θέλησε μέ τήν 
εὐγενῆ αὐτή χειρονομία νά στηρίξει, γιά πολ-
λοστή φορά, τίς κοινωνικές καί προνοιακές δο-
μές τοῦ Ἱδρύματος. Κίνηση πού φανερώνει τήν 
κοινωνική εὐαισθησία τοῦ κ. Αὐγερινοῦ ὡς καί 
τοῦ ΕΕΣ πού ἐπάξια ἡγεῖται. Σέ καιρούς κρίσε-
ων καί ἀνατροπῶν ὁ ΕΕΣ, μέσα ἀπό τίς πολ-
λές καί ποικίλες δράσεις καί πρωτοβουλίες του 
ἐπιστηρίζει καί ἀνακουφίζει χιλιάδες ἐμπερί-
στατους συνανθρώπους μας ἀνά τήν Ἑλληνι-
κή ἐπικράτεια», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ὁ Ὅμιλος Βαρδινογιάννη στηρίζει 
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Συνεχίζει τήν στήριξή του ὁ Ὅμιλος Βαρδινο-
γιάννη στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας, τήν φορά αὐτή μέ τήν χορη-
γία πέντε (5) τόνων πετρελαίου θέρμανσης γιά 
τήν ἀνακούφιση καί θαλπωρή τῶν δεκάδων - 
ἑκατοντάδων ἐμπερίστατων καί ἀναγκεμένων 
συνανθρώπων μας πού βρίσκουν καταφύγιο 
καί ἀνοιχτή - ζεστή ἀγκαλιά στίς ἐγκαταστά-
σεις καί δομές τῶν 4.500 τ.μ. τοῦ Ἱδρύματος.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρό-
εδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, 
ἐξέφρασε πολλές καί εὐγνώμονες εὐχαριστίες 
πρός τόν Ὅμιλο Βαρδινογιάννη καί προσωπι-
κά πρός τόν κ. Βαρδῆ Ἰω. Βαρδινογιάννη, μέ 
τήν μέριμνα καί φροντίδα τοῦ ὁποίου ὑλοποι-
ήθηκε ἡ νέα αὐτή χορηγία πρός τό Ἀννουσά-
κειο Ἵδρυμα. «Ὁ Ὅμιλος Βαρδινογιάννη καί 
ἰδιαίτερα ὁ κ. Βαρδῆς Ἰω. Βαρδινογιάννης, 
σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ἀθόρυβα, οὐσι-
αστικά καί ἔμπρακτα, στηρίζουν εὐάλωτες 
κοινωνικές ὁμάδες καί πρόσωπα ἀνά τό Πα-
νελλήνιο, φανερώνοντας τό μεγαλεῖο της ψυ-
χῆς των καί τήν κοινωνική εὐαισθησία πού 
διακρίνει τήν οἰκογένεια Βαρδινογιάννη στό 
σύνολό της. Δόξα τῷ Θεῷ πού στούς ἀφιλάν-
θρωπους καιρούς τῶν πολλῶν καί ποικίλων 
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κρίσεων καί ἀνατροπῶν ὑπάρχουν ἄνθρωποι, 
πρόσωπα χαριτωμένα καί εὐλογημένα, πού 
ἀποδεικνύουν ὅτι τό φιλότιμο, ἡ ἀνθρωπιά, ἡ 
μεγαλοσύνη, ἡ γενναιοδωρία καί ἡ ἀρχοντιά 
δέν ἐξέλειψαν ἀπό τόν τόπο καί τήν Πατρίδα 
μας. Μακάρι τά φωτεινά αὐτά παραδείγματα 
νά γίνονται πυξίδα σέ ὅσους ἔχουν, κατέχουν 
καί μποροῦν», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἑορτή Ἁγίου Στεφάνου

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος 
καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου ὁ Ἐπίσκοπός μας 
ἱερούργησε εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου 
Δρακώνας, καθώς τό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο 
τῆς Ἐνορία, ἰδιαίτερα μικρό καί εὑρισκόμε-
νο σέ δύσβατη περιοχή, δέν εἶναι προσβάσι-
μο κατά τήν περίοδο τοῦ χειμῶνα. Εὐχόμενος 
εἰς τόν ἐκκλησίασμα γιά τίς ἑορτές τοῦ Ἁγίου 
Δωδεκαημέρου, σημείωσε: «Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγί-
ου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου ὑπενθυμίζει σέ 
ὅλους μας τό χρέος νά παραμένουμε μάρτυρες 
τῆς πίστεώς μας, σέ μιά ἐποχή πού βάρβαρα 
καί βάναυσα ἀγωνίζεται νά ἐξωβελίσει τήν πί-
στη ἀπό τήν ζωή καί τήν κοινωνία μας. Στῶ-
μεν καλῶς λοιπόν», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, συγχαίροντας τόν 
ἄξιο Ἐφημέριο Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιο 
Μωραϊτάκη, γιά τήν καλλιέπεια τοῦ Ναοῦ καί 
τήν ὀργάνωση τῆς ἐροτῆς. 

1ο Τουρνουά Σκακιοῦ στήν Κίσαμο
Τμήματα Σκακιοῦ στό Τσατσαρωνάκειο

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας καί ὁ Ἀθλητικός Ὅμι-
λος Κισάμου, σέ συνεργασία μέ τόν Α.Ο. Κύδω-
να Χανίων, διοργάνωσαν τό 1ο Τουρνουά Blitz 

Κισάμου, μέ Διεθνῆ ἀξιολόγηση. Τό Τουρνουά 
διεξήχθη στούς καλά ὀργανωμένους χώρους 
τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου. Παρά τό 
δριμύ ψῦχος καί τήν ἔντονη βροχόπτωση, οἱ 
συμμετοχές ξεπέρασαν τίς τριάντα. Εἶχαν ἐκ-
φράσει ἐνδιαφέρον καί δηλώσει συμμετοχή 
περισσότεροι ἀπό 100 σκακίστριες καί σκα-
κιστές ἀπ’ ὅλο τό Νομό Χανίων, ὅμως οἱ δυ-
σμενεῖς καιρικές συνθῆκες δέν τό ἐπέτρεψαν. 
Στό Τουρνουά ἀκολουθήθηκε τό Ἑλβετικό σύ-
στημα ἀγώνων (Elo Blitz) 11 γύρων, μέ σκακί-
στριες καί σκακιστές ἀνεξαρτήτως ἡλικίας. Ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐξέφρα-
σε τήν χαρά του γιά τό γεγονός διεξαγωγῆς 
τοῦ 1ου Τουρνουά Σκακιοῦ - Blitz στήν Κίσα-
μο μέ Διεθνῆ ἀξιολόγηση, σημειώνοντας: «Τό 
σκάκι, ἐξόχως εὐγενές ἄθλημα καί ἀγώνισμα, 
καλλιεργεῖ τόν νοῦ καί τήν σκέψη, κοινωνικο-
ποιεῖ τόν ἄνθρωπο, συμβάλλει εἰς τήν πνευ-
ματική καλλιέργεια τοῦ ἀθλητῆ. Εὐχαριστοῦμε 
τόν Ἀθλητικό Ὅμιλο Κισάμου, τήν ἀκούραστη 
Πρόεδρό του κ. Μαρία Μπικάκη καί ὅλο τό 
Δ.Σ. γιά τήν οὐσιαστική καί γόνιμη συνεργα-
σία καί συνοδοιπορία, πρός ὄφελος τῶν παιδι-
ῶν καί τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας καί τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς. Χαιρόμεθα πού ὁ Ἀθλητι-
σμός στόν τόπο μας, μέσῳ τοῦ ΑΟΚ καί τῶν 
ἄλλων Ἀθλητικῶν Σωματείων πού δραστηρι-
οποιοῦνται, δημιουργοῦν πολλαπλές εὐκαιρί-
ες δημιουργικῆς ἀπασχόλησης στά νιᾶτα τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας, ἀνακοινώνοντας ὅτι ἀπό τό νέο ἔτος τό 
Τμῆμα Σκακιοῦ στήν Κίσαμο, σέ συνεργασία μέ 
τόν Ἀθλητικό Ὅμιλο Κισάμου, ἐντάσσεται στίς 
δράσεις τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου. 
Τά Τμήματα θά λειτουργήσουν ὑπό τήν εὐθύ-
νη καί καθοδήγηση τοῦ πιστοποιημένου καί 
ἔμπειρου διαιτητῆ καί καθηγητή σκακιοῦ κ. 
Μυλωνάκη Γεωργίου.

κ. Μαρία Σκευάκη ..................................2.400€
Εἰς μνήμην Βαγίτσας Δαρατσιανοῦ ἡ 
οἰκογένειά της  ...........................................200€
Εἰς μνήμην Προκοπίου Μαρκετάκη, ἡ 
Ἐνορία Τεμενίων  .......................................100€
Ἑλένη Λυράκη -Ἀναστασάκη ἀντί ὀκτα-
ετοῦς μνημοσύνου τοῦ συζύγου της Στε-
φάνου Ἀναστασάκη  ..................................200€
Αἰδεσιμολ. Νικόλαος Καπῆς  ...................200€
Σύλλογος Γυναικῶν Ἁγ. Ἀντωνίου «Ὁ 
Ἁγ. Ἀντώνιος»  ...........................................150€
Σύλλογος Κυριῶν - Δεσποινίδων Κα-
στελλίου «Ἡ Κοινωνική Πρόνοια»  .........150€
Ἐνορία Δραπανιᾶ  ......................................300€
Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Πύργου Κισάμου 150€
Σύνδεσμος Ἱερέων Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κισάμου & Σελίνου «Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ 
Ξένος»  ........................................................200€
Ἀγγελική Περδικάκη  ..................................50€
Εἰς μνήμην Εὐθυμίου Καραθάνου, καί μέ 
τή συμπλήρωση τριῶν ἐτῶν ἀπό τό θά-
νατό του ἡ μητέρα του Ἀρτεμησία Κα-
ραθάνου-Σαρτζέτη, ἡ κόρη του καί τά 
ἀδέλφια του  ...............................................200€
Εἰς μνήμην Νικολάου Κατσαλιάκη, Ἰα-

τροῦ, πού ἀπεβίωσε καί ἐτάφη στό Τρί-
λοφο Θεσσαλονίκης στίς 27-11-2019, ἡ 
οἰκογένεια Ἰωάννου Χριστοδουλάκη  .....100€
Εἰς μνήμην Νικολάου Κατσαλιάκη Ἰα-
τροῦ, ἡ οἰκογένεια Δημητρίου Ροβιθάκη  .60€
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς  .................100€
Ἐνορία Πλεμενιανῶν  ................................150€
Ἐνορία Κακοδικίου  ...................................150€
Ἀνώνυμος ...................................................500€
Παπαιωάννου Βασιλική ............................700€
Ἀνώνυμος ...................................................400€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην 
συζύγου της Κωνσταντίνου καί θυγα-
τρός της Ἑλένης  ..........................................80€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Μονῆς Σελίνου εἰς 
μνήμην τοῦ Ἱερέως Προκοπίου Σηφαλάκη  100€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Κουρσούμης Εὐτύχιος.................................60€
Εἰς μνήμην Νικολάου Γρυφάκη, ἡ σύζυ-
γος καί τά τέκνα του .................................300€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 
Τ0Υ Κ0ΙΝΩΝΙΚ0Υ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚ0Υ ΕΡΓ0Υ 

ΤΗΣ Ι .  ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ ΜΑΣ

Βοήθησε κι ἐσύ 
νά γίνει ἡ ἀγάπη πράξη

Ἀριθ. Λογαρ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου:

(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
GR8801103900000039029604194

BIC ETHNGRAAα



Χριστουγεννιάτικες δράσεις 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας 

(Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο)


