
¢¢¢¢ππππªªªª∏∏∏∏¡¡¡¡ππππ∞∞∞∞ππππ√√√√ ¶¶¶¶∂∂∂∂ƒƒƒƒππππ√√√√¢¢¢¢ππππ∫∫∫∫√√√√ ΔΔΔΔ∏∏∏∏™™™™ ππππ.... ªªªª∏∏∏∏ΔΔΔΔƒƒƒƒ√√√√¶¶¶¶√√√√§§§§∂∂∂∂øøøø™™™™ ∫∫∫∫ππππ™™™™∞∞∞∞ªªªª√√√√ÀÀÀÀ &&&& ™™™™∂∂∂∂§§§§ππππ¡¡¡¡√√√√ÀÀÀÀ

¶¶¶¶∂∂∂∂ƒƒƒƒππππ√√√√¢¢¢¢√√√√™™™™ °°°°\\\\ **** ∂∂∂∂ΔΔΔΔ√√√√™™™™ ∫∫∫∫¢¢¢¢\\\\ **** ΔΔΔΔ∂∂∂∂ÀÀÀÀÃÃÃÃ√√√√™™™™ 1111 **** ππππ∞∞∞∞¡¡¡¡√√√√ÀÀÀÀ∞∞∞∞ƒƒƒƒππππ√√√√™™™™ ---- ºººº∂∂∂∂μμμμƒƒƒƒ√√√√ÀÀÀÀ∞∞∞∞ƒƒƒƒππππ√√√√™™™™ 2222000000006666



Ãƒπ™Δ√™ & ∫√™ª√™Ãƒπ™Δ√™ & ∫√™ª√™
¢ÈÌËÓÈ·ÖÔ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi

ÙÉ˜ ^πÂÚÄ˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜
∫ÈÛ¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’ ΕΤΟΣ ΚΔ’ 

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2006

ΙΔΡΥΤΗΣ: 
^Ο Σεβ. Μητροπολίτης 

πρ. Κισάμου & Σελίνου κ. κ. Ε¨ρηναÖος

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
^Ιερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου

Κίσαμος Χανίων Τ.Κ. 73400

Τηλ. 28220 22128 & 28220 22018

E-mail: www.imks.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

2492

¶¶¶¶∂∂∂∂ƒƒƒƒππππ∂∂∂∂ÃÃÃÃ√√√√ªªªª∂∂∂∂¡¡¡¡∞∞∞∞
¶ÚÔÏÔÁÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫ÈÛ¿-
ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î.Î. \∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘. 

∂é¯ÂÙ‹ÚÈÔ °Ú¿ÌÌ· ÙÉ˜ ∞.£.¶. ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ
ìÌáÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Î.Î. μ∞ƒ£√§√ª∞π√À Úfi˜ ÙfiÓ
™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î.Î. \∞ÌÊÈ-
Ïfi¯ÈÔÓ, â› ÙFÉ âÎÏÔÁFÉ ·éÙÔÜ. 

\√ÌÈÏ›· ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ºÈÏ·‰ÂÏÊÂ›·˜ Î.Î.
ªÂÏ›ÙˆÓÔ˜ âÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÉ˜ ∞.£. ¶. ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈ-
ÎÔÜ ìÌáÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Î.Î. μ∞ƒ£√§√ª∞π√À Î·Ù¿
Ù‹Ó Âå˜ \∂›ÛÎÔÔÓ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›·Ó ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›-
ÙÔ˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î. Î. \∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘. 

ÃÂÈÚÔÙÔÓËÙ‹ÚÈÔ˜ §fiÁÔ˜ ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫È-
Û¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î.Î. \∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘.

√î ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙáÓ \∂·Ú¯ÈáÓ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î·-
ÏÔÛˆÚ›˙Ô˘Ó  ÙfiÓ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ Î.Î. \∞ÌÊÈÏfi-
¯ÈÔÓ. 

\√ÌÈÏ›· ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¶¤ÙÚ·˜ Î·› ÃÂÚÚÔ-
Ó‹ÛÔ˘ Î.Î. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ó˜ âÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÉ˜ ∞.£.¶. ÙÔÜ
√åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ ìÌáÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Î.Î. μ∞ƒ£√§√-
ª∞π√À Î·› ÙÉ˜ ∞.£.ª. ÙÔÜ ¶¿· Î·› ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘
\∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜ & ¿ÛË˜ \∞ÊÚÈÎÉ˜ Î.Î. £∂√¢øƒ√À
ÙÔÜ μ’ Î·Ù¿ Ù‹Ó ÙÂÏÂÙ‹Ó \∂ÓıÚÔÓ›ÛÂˆ˜ ÙÔÜ ™Â‚. ªË-
ÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î.Î. \∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘.

\∂ÓıÚÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ˜ §fiÁÔ˜ ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫È-
Û¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î.Î. \∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘.

^√ Ó¤Ô˜ \∂›ÛÎÔÔ˜ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î·› âÌÂÖ˜.
ΔÔÜ Î. °ÂˆÚÁ. ¶Â˘ÎÈ·Ó¿ÎË. ºÈÏÔÏfiÁÔ˘-°˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ô˘.

™Ù‹Ó âÓıÚfiÓÈÛË ÙÔÜ Ó¤Ô˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ &
™ÂÏ›ÓÔ˘. ¶Ô›ËÌ·. ΔÔÜ \∞ı·Ó. ¢ÂÈÎÙ¿ÎË. ¶ÔÈËÙÔÜ.

Δfi ÃÚÔÓÈÎfi ÙÉ˜ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜.

¢ˆÚÂ¤˜ ñ¤Ú ÙÉ˜ ^π. ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜.

ÛÂÏ. 3

ÛÂÏ. 4

ÛÂÏ. 17-19

ÛÂÏ. 14-16

ÛÂÏ. 8-13

ÛÂÏ. 5-7

ÛÂÏ. 17-19

ÛÂÏ. 20-26

ÛÂÏ. 29

ÛÂÏ. 30-38

ÛÂÏ. 39

Δfi ·ÚfiÓ ÙÂÜ¯Ô˜ ÂrÓ·È àÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‡ öÏ·‚·Ó ¯áÚ· Ùfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ‰È¿-
ÛÙËÌ· ÛÙ‹Ó ªËÙÚfiÔÏ‹ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ Âå˜ Ù‹Ó \∂ÎÏÔÁ‹Ó, ÃÂÈÚÔÙÔÓ›·Ó Î·› \∂ÓıÚfiÓÈÛÈÓ ÙÔÜ Ó¤Ô˘ ªË-
ÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ÙÉ˜ ^πÂÚÄ˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î.Î. ∞ªºπ§√Ãπ√À, ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ÔåÎÂÈÔıÂ-
Ï‹ ·Ú·›ÙËÛÈÓ ÙÔÜ ™Â‚·ÛÌÈˆÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î.Î. ∂åÚËÓ·›Ô˘ ÙfiÓ ÂÚ·-
ÛÌ¤ÓÔ ∞ûÁÔ˘ÛÙÔ. °È¿ Ùfi ÏfiÁÔ ·éÙfi ì Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÉ˜ ≈ÏË˜ ö¯ÂÈ ó˜ Î‡ÚÈÔ ôÍÔÓ¿ ÙË˜ Ù¿ ·Ú·¿Óˆ ÁÂ-
ÁÔÓfiÙ·. 
¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Á›ÓÂÙ·È àÓ·ÊÔÚ¿ Ì¤Û· àfi Ù›˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔÜ “ÃÚÔÓÈÎÔÜ” ÛÙ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙáÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ
‰‡Ô ÌËÓáÓ ÛÙ‹Ó ªËÙÚfiÔÏ‹ Ì·˜ Î·› ÛÙ›˜ \∂ÓÔÚ›Â˜ ÙË˜.

^Η Συντακτική \Επιτροπή 
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Ã
ÚÈÛÙfi˜  Î·›  ∫fiÛÌÔ˜.  Tfi ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÉ˜ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜ Ô‡ â› ÛÂÈÚ¿ âÙáÓ, ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜
ÔÏÏ¤˜, Î·ÏÏÈÂÚÁÂÖ, ÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÓÔ˘ıÂÙÂÖ Î·› ï‰ËÁÂÖ ‰ÂÎ¿‰Â˜, ëÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ „˘¯¤˜ à‰ÂÏÊáÓ
Ì·˜ ù¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙ›˜ â·Ú¯›Â˜ ÙÉ˜ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÉ˜ Ì·˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜, Ù‹Ó ∫›Û·ÌÔ Î·› Ùfi ™¤-

ÏÈÓÔ, àÏÏ¿ ÛÙ‹Ó ¬Ô˘ ÁÉ˜ ·ÙÚ›‰·. ™˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜, àÔ‰¤ÎÙÂ˜ Î·› ·Ú·ÏÉÙÂ˜ ÙÔ˘ ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Î·›
ÛÙ¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂÖ· ÙÔÜ ïÚ›˙ÔÓÙ·. \∞fi‰ÂÈÍË Î·› ·éÙ‹ ÙÉ˜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·› ÙÉ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ÙÉ˜ ^∞Á›·˜ Ì·˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙÉ˜ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Ì·˜. 

\∂ÌÓÂ˘ÛÙ‹˜ Î·› î‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÔÈfi˜ ôÏÏÔ˜; ^√ ¶ÔÏ˘Û¤‚·ÛÙÔ˜  °¤ÚÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜
Ú. ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î. ∂åÚËÓ·ÖÔ˜. ∫·› Û¤ ·éÙfi ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Î·› ïÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜. ^√ ú‰ÈÔ˜ Âr¯Â
¯ˆÚ›ÛÂÈ Ùfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Û¤ ‰˘fi ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∏ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Ù‹Ó ∞’ \∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÂ›· ÙÔ˘
ó˜ Î·› Ù‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô ÙÉ˜ \∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÂ›·˜ ÙÔÜ Ì·Î·ÚÈÛÙÔÜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ àfi ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘,
°ÔÚÙ‡ÓË˜ Î·› \∞ÚÎ·‰›·˜ Î˘ÚÔÜ ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ Î·› ì ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ù‹Ó μ’ \∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÂ›· ÙÔ˘, ‰Ë-
Ï·‰‹ Ù‹Ó âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ àfi Ù‹Ó °ÂÚÌ·Ó›· Ì¤¯ÚÈ Î·› Ù‹Ó ëÎÔ‡ÛÈ· ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ (∞ûÁÔ˘ÛÙÔ˜
2005). 

1960-2005. ^√ ú‰ÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfi˜ «ï zÓ Î·› ï wÓ Î·› ï âÚ¯fiÌÂÓÔ˜, ï ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚ» (\∞ÔÎ. 1,8)
Î·› ï ú‰ÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ï ú‰ÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜. ^√ ôÓıÚˆÔ˜, Ì¤ÏÔ˜ ÙÉ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·éÙÉ˜, Ô‡ àÚÓÂÖÙ·È Ó¿
ÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙfi ı·ÜÌ·, ÁÈ·Ù› úÛˆ˜ Ùfi ö¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘. Δfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ô‡, âÓ ÔÏÏÔÖ˜,
ö¯ÂÈ àÔÍÂÓˆıÂÖ àfi Ù‹Ó öÓÓÔÈ· ÙÉ˜ ı˘Û›·˜ Î·› ÙÉ˜ ·éÙ·¿ÚÓËÛË˜, Ô‡ öÌ·ıÂ Ó¿ Ó›ÁÂÈ ÙfiÓ Ï˘Á-
Ìfi ÙÔ˘ ÛÙfi Èfi àÌ˘‰Úfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔÜ Î¤Ú‰Ô˘˜. ∫·› ï ÃÚÈÛÙfi˜ ÂrÓ·È â‰á Î·› Û‹ÌÂÚ· Î·› ¿ÓÙ· Î·›
Âå˜ ÙÔ‡˜ ·åáÓÂ˜. ∫·› âÌÂÖ˜ Û‹ÌÂÚ· âÁÎ·ÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù‹Ó °ã ¶ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ ÙÉ˜ ªËÙÚÔfi-
ÏÂÒ˜ Ì·˜, ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ «Ãƒπ™Δ√™  &  ∫√™ª√™», ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÃÚÈÛÙfi Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÌÂ Î·›
ïÌÔÏÔÁÔÜÌÂ. ΔfiÓ ÃÚÈÛÙfi Ô‡ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÁÈ¿ Ì›· ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Î·› ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙáÓ
àÓıÚÒˆÓ, ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi Ô‡ Â›ıÂÈ ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ó¿ àÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·› ÙÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ó¿ Ì¤ÓÔ˘Ó Ó¤ÔÈ
ÁÈ¿ Ó¿ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ù›˜ àÏÏ·Á¤˜, àÊÔÜ ÛÙfi ¤Ú·ÛÌ· ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘ Ôî Ó¤ÔÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿, àÁˆÓ›˙Ô-
ÓÙ·È àÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÁÈ¿ ÙfiÓ âÚ¯ÔÌfi ÙÉ˜ \∂Ï›‰·˜. ΔfiÓ ÃÚÈÛÙfi Ô‡ ı¿ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù›˜ „˘¯¤˜ Ì·˜
„ËÏ¿, âÎÂÖ Ô‡ ì ›ÛÙË ö¯ÂÈ ÁÂÚ¿ Ù¿ ÊÙÂÚ¿ ÙÉ˜ àÁ¿Ë˜ Ì·˜, Ô‡  ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¬ÙÈ ÌfiÓÔÓ Ôî âÏÂ‡-
ıÂÚÔÈ ‰¤Ó Ù˘Ú·ÓÓÔÜÓ Î·› ‰¤Ó Ù˘Ú·ÓÓÈÔÜÓÙ·È. ΔfiÓ ÃÚÈÛÙfi Ô‡ ÂrÓ·È «ì ñ¤Ú ñÌáÓ ı˘Û›·, Ùfi Úˆ-
ÙÔÁ¤ÓÓËÌ· Ùfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ, ì ÙÉ˜ àÓıÚˆfiÙËÙÔ˜ à·Ú¯‹, ï ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ» (∫˘Ú›ÏÏÔ˘
\∞ÏÂÍ·Ó‰Ú. °Ï·Ê˘Ú¿ Âå˜ §Â˘˚ÙÈÎfiÓ, 1,3440) Î·› Ô‡ ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È Î·Ù¿ ¿ÓÙ· Î·› ‰È¿ ¿ÓÙ· ó˜
Î¤ÓÙÚÔ ÙÉ˜ Âé¯·ÚÈÛÙÈ·ÎÉ˜ ˙ˆÉ˜ ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙfi àÚ¯ÈÎfi
ÙÔ˘ Î¿ÏÏÔ˜. ΔfiÓ ÃÚÈÛÙfi Ô‡ êÏÒÓÂÈ Ù‹Ó ‚·ÛÈÏÂ›· ΔÔ˘ àÓ¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ Î·Ù¿ Ù‹Ó ñfiÛ¯ÂÛ‹ ΔÔ˘ «ì
‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ âÓÙfi˜ ñÌáÓ âÛÙÈÓ», (§Ô˘Î. 17,21), Ô‡ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ΔÔ˘ «Ùfi ÔÏ›ÙÂ˘-
Ì· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ», ï £Âfi˜ Î·› ï ò∞ÓıÚˆÔ˜ ÂrÓ·È à‰È¿Û·ÛÙË ëÓfiÙËÙ·.  

∞éÙfiÓ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi ïÌÔÏÔÁÔÜÌÂ Î·› Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÌÂ Î·› ·éÙfiÓ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÚÔÛ‰ÔÎÔÜÌÂ Ó¿
‰È·ÎÔÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·› Ì¤Û· àfi Ù›˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ Ì·˜ «ÃÚÈÛÙfi˜  Î·›  ∫fiÛÌÔ˜», Ùfi ïÔÖÔ Î·›
¿ÏÈÓ ·Ú·‰›‰ÔÌÂ Î·› ÚÔÛÊ¤ÚÔÌÂ ÛÙ‹Ó àÁ¿Ë Û·˜, ÛÙ‹Ó Ó¤· ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹, Ì¤ Ù‹Ó Âé¯‹ Î·› Ù‹Ó
ÚÔÛÂ˘¯‹ Ùfi „ËÏ¿ÊÈÛÌ· ÙáÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Î·› ÙáÓ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ó¿ ÂrÓ·È Î·Ù¿ıÂÛË Ì·ÚÙ˘Ú›·˜
Î·› ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÉ˜ μ·ÛÈÏÂ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ àÓ¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. 

\∂› ÙFÉ âÓ¿ÚÍÂÈ ‰¤ ÙÉ˜ ^∞Á›·˜ Î·› ªÂÁ¿ÏË˜ ΔÂÛÛÚ·ÎÔÛÙÉ˜, Ùfi ÛÙ¿‰ÈÔÓ ÙáÓ àÚÂÙáÓ Î·›
ÙáÓ àÁÒÓˆÓ, Âû¯ÔÌ·È àfi Î·Ú‰ÈÄ˜ Âå˜ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ àÁ·ËÙÔ‡˜ àÔ‰¤ÎÙÂ˜ Î·› àÓ·ÁÓáÛÙÂ˜ ÙÔÜ Â-
ÚÈÔ‰ÈÎÔÜ Ì·˜, ÙÔ‡˜ âÁÁ‡˜ Î·› ÙÔ‡˜ Ì·ÎÚ¿Ó, Î·ÚÔÊfiÚÔ˘˜ Î·› ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ àÁáÓÂ˜.

^√  ∫ÈÛ¿ÌÔ˘  &  ™ÂÏ›ÓÔ˘
\∞ÌÊÈÏfi¯ÈÔ˜

¶¶ÚÚÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎfifi  ™™ËËÌÌÂÂ››ˆ̂ÌÌ··  ¶¶ÚÚÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎfifi  ™™ËËÌÌÂÂ››ˆ̂ÌÌ··  
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Εéχετήριον ΓΕéχετήριον Γράμμα ράμμα 
τÉς Α.Θ.Π. τοÜ Ο¨κουμενικοÜ ™μ΅ν Πατριάρχου 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ πρός τόν Σεβ. Μητροπο-

λίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. \Αμφιλόχιον âπί τ FÉ

âκλογ FÉ αéτοÜ ½ς Μητροπολίτου τÉς ^ΙερÄς Μη-

τροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου.
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√√ ªª ππ §§ ππ ∞∞√√ ªª ππ §§ ππ ∞∞
ΤοÜ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτωνος

âκπροσώπου τÉς Α.Θ.Παναγιότητος, τοÜ Ο¨κουμενικοÜ ™μ΅ν Πατριάρχου 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, κατά τήν ε¨ς \Επίσκοπον χειροτονίαν 
τοÜ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. \Αμφιλοχίου 

(^Ηράκλειον, 8 \Οκτωβρίου 2005).

Σεβασμιώτατε \Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κύ-
ριε Τιμόθεε, Πρόεδρε τÉς ^ΙερÄς \ΕπαρχιακÉς
Συνόδου τÉς \Εκκλη-
σίας τÉς Κρήτης, Σε-
βασμιώτατοι àδελφοί
\ΑρχιερεÖς, \Εξοχώτα-
τοι ‰Αρχοντες τÉς Κρή-
της, οî τιμ΅ντες τήν
™μέραν καί τό γεγο-
νός, τόν νέον Ποιμε-
νάρχην καί τό πλήρω-
μα τÉς \Εκκλησίας καί
συγχαίροντες μαζί μας
καί μαζί του, Τίμιον
πρεσβυτέριον, μετά
χαρμοσύνων προσδο-
κι΅ν μετέχον τÉς δοξολογίας τοÜ ΘεοÜ âπί
τFÉ àναδείξει ëνός àκόμη çρθοτόμου τÉς àλη-
θείας καί προεξάρχοντος τÉς εéχαριστιακÉς
συνάξεως, Λαέ τοÜ ΘεοÜ äγαπημένε, àναμέ-
νων τάς εéλογίας καί τήν στοργήν τοÜ νέου
\Επισκόπου, Τέκνα τÉς Α̂γιοτόκου Κρήτης καί
àγαπητά τέκνα τÉς Μητρός \Εκκλησίας, Θεο-
φιλέστατε \Εψηφισμένε ΜητροπολÖτα Κισά-
μου καί Σελίνου κύριε \Αμφιλόχιε,

Χαίρει καί àγάλλεται σήμερον ™ Α̂γιωτάτη
\Αποστολική \Εκκλησία τÉς Κρήτης. Χαίρει καί
συγχαίρει καί ï Παναγιώτατος Πατριάρχης
μας καί ™ Μήτηρ \Εκκλησία τÉς Κωνσταντι-
νουπόλεως, τμÉμα âκλεκτόν τÉς ïποίας εrναι
™ âν ΚρήτFη προσφιλής \Εκκλησία. Χαίρει καί
àγάλλεται καί ï πιστός καί àφωσιωμένος
Κρητικός Λαός, διότι ψήφω καί δοκιμασί÷α τ΅ν
Σεβασμιωτάτων Προέδρου καί μελ΅ν τÉς
^ΙερÄς \ΕπαρχιακÉς Συνόδου τÉς τοπικÉς ταύ-
της \Εκκλησίας âξελέγης, Θεοφιλέστατε, ε¨ς
τόν βαθμόν τοÜ \Επισκόπου διά νά συνεχίσFης
τήν διακονίαν τοÜ μυστηρίου τÉς \Εκκλησίας
âν τFÉ λαχούσFη σε ^Ιερ÷Ä Μητροπόλει Κισάμου
καί Σελίνου καί âν τFÉ \Ορθοδόξω ™μ΅ν \Εκκλη-
σί÷α γενικώτερον.

Προερχόμενος âκ τÉς Μητρός \Εκκλη-
σίας τÉς Κωνσταντινουπόλεως καί àφιχθείς

âνταÜθα πρός συμμετοχήν âκ μέρους τοÜ
Ο¨κουμενικοÜ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟ-

ΛΟΜΑΙΟΥ καί τÉς Α̂γίας
καί ^ΙερÄς Συνόδου ε¨ς
τήν îεράν διά σέ καί τήν
καθολικήν \Εκκλησίαν
™μέραν ταύτην, θεωρ΅
âμαυτόν εéτυχÉ νά σοι
àπευθύνω, âκ μέρους καί
τοÜ Σεβασμιωτάτου Προ-
έδρου καί τ΅ν μελ΅ν τÉς
^ΙερÄς \ΕπαρχιακÉς Συνό-
δου τÉς âν ΚρήτFη \Εκκλη-
σίας çλίγους λόγους.

Συγκεκινημένος, λοι-
πόν, μέχρι βάθους καρ-

δίας μετέχω ε¨ς τήν μεγάλην καί δικαιολογη-
μένην χαράν τÉς âν ΚρήτFη Α̂γιωτάτης \Απο-
στολικÉς \Εκκλησίας âπί τFÉ àναδείξει ëνός
àκόμη εéσεβοÜς καί àξίου κατά πάντα ^Ιεράρ-
χου, προστιθεμένου ε¨ς τήν χορείαν τ΅ν κα-
τακοσμούντων τήν Μεγαλόνησον ταύτην
Ποιμεναρχ΅ν.

\Εν πρώτοις, μεταφέρω ε¨ς τήν •μετέραν
φίλην Θεοφιλίαν τάς θερμάς εéχάς καί τά
âγκάρδια συγχαρητήρια τÉς Α. Θ. Παναγιότη-
τος, τοÜ Πατρός καί Πατριάρχου μας κ.κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τÉς περί Αéτόν Α̂γίας
καί ^ΙερÄς Συνόδου. Εéχάς καί συγχαρητήρια,
àπευθυνόμενα καί πρός ^ΥμÄς, τόν Πρόεδρον
καί τά μέλη τÉς ^ΙερÄς \ΕπαρχιακÉς Συνόδου
τÉς \Εκκλησίας Κρήτης διά τήν μεταξύ àξίων
συνυποψηφίων âπιλογήν καί àνάδειξίν σου,
θεί÷α συνάρσει, ¥να àναλάβ Fης τό βάρος μιÄς
ôκρως àπαιτητικÉς διαδοχÉς, καί δή ε¨ς πο-
λυτρόπως χαλεπούς καί μάλιστα καί àποκα-
λυπτικούς διά τήν \Εκκλησίαν καιρούς.

^Η âκλογή ëνός \Επισκόπου àφορ÷Ä βεβαί-
ως ε¨ς τήν τοπικήν \Εκκλησίαν πρωτίστως.
Πάντες ¬μως οî ε¨ς τήν διακονίαν ταύτην κε-
κλημένοι, ε€μεθα ταéτοχρόνως διά τοÜ θεμε-
λιώδους διά τήν \Ορθόδοξον \Εκκλησίαν θε-
σμοÜ τ΅ν Συνόδων συνεπίσκοποι καί συνυπη-



ρέται καί τÉς ¬λης \Εκκλησίας. ^Η àναγκαία
συσπείρωσις ïλοκλήρου τÉς \Ορθοδοξίας
àπαιτεÖ συναρωγήν παντός δυναμένου. Καί
τοÜτο γίνεται àντιληπτόν âκ τοÜ γεγονότος
¬τι ε¨ς διαφόρους \Ορθοδόξους àποστολάς
καλοÜνται âκ περιτροπÉς οî àνά τήν ο¨κουμέ-
νην ^Ιεράρχαι τοÜ Ο¨κουμενικοÜ Πατριαρχεί-
ου.

^Η ραγδαίως âπεκτεινομένη παγκοσμιο-
ποίησις φέρει τήν \Ορθοδοξίαν ½ς πίστιν καί
ζωήν καί τούς \Ορθοδόξους ½ς ôτομα καί ½ς
\Εκκλησίας ε¨ς στενωτέραν âπικοινωνίαν
μεθΫ ¬λων τ΅ν θρησκευτικ΅ν δοξασι΅ν καί
δογμάτων καί μετά προσώπων προερχομέ-
νων âκ πάσης γωνιÄς τÉς γÉς, ½ς πείραν ¦δη
öχετε, καί ½ς âκ τούτων καθιστ ÷Ä àναγκαίαν
τήν συλλογικήν μελέτην τοÜ θέματος τÉς
àλληλεπιδράσεως αéτ΅ν καί τÉς \Ορθοδο-
ξίας καί âπιβάλλει τόν συλλογικόν àναπροσ-
διορισμόν τÉς στάσεως καί δράσεως ™μ΅ν,
½ς \Ορθοδόξων. Διότι θέμα τοιαύτης σπου-
δαιότητος χρFήζει τÉς συνεισφορÄς ¬λων διά
τήν çρθοτέραν àντιμετώπισιν αéτοÜ. 

Τό ¬λον ¬μως τÉς \Εκκλησίας •πάρχει
ταéτοχρόνως καί ε¨ς τό âπιμέρους, ε¨ς ëκά-
στην περί τόν \Επίσκοπον τοπικήν κοινότητα.
Τυγχάνει δέ πασίδηλον, ¬τι àπό τόν \Επίσκο-
πον πρωτίστως âξαρτÄται τό κατά πόσον
àπό τοÜ τοπικοÜ âξακτινώνονται âπί τό καθο-
λικόν πυρσοί φωτός καί âλπίδος ¦ σκιαί καί
δοκιμασίαι.

‰Αν δέ τά àνωτέρω ¨σχύουν διά πάντα
\Ορθόδοξον \Επίσκοπον, ï \Επίσκοπος τÉς âν

ΚρήτFη \Εκκλησίας τυγχάνει âστεφανωμένος
μέ δύο àκόμη ¨διότητας. ΚαλεÖται νά δώσFη
μαρτυρίαν ΧριστοÜ καί νά εrναι ≤τοιμος καί
διά τό μαρτύριον. ‰Εχει τό προνόμιον καί τήν
•ποχρέωσιν νά διακονFÉ λαόν εéσεβÉ, πιστόν,
ε¨ρηνικόν, συγχρόνως ¬μως ™ρωϊκόν καί γεν-
ναÖον, διό καί καθίσταται καί ï €διος γενναÖος
καί ≥ρως ¬ταν αî περιστάσεις τό àπαιτήσουν.
Μή λησμονFÉς, àδελφέ, τό ¬τι καλεÖσαι νά δια-
κονήσFης αéτόν τόν ½ραÖον Κρητικόν Λαόν
τÉς âπαρχίας σου. ^Οποία χαρά καί ïποία τι-
μή. \Ακόμη μή λησμον FÉς ¬τι καθίστασαι àπό
τÉς σήμερον ^Ιεράρχης τÉς Μεγάλης \Εκκλη-
σίας τÉς Κωνσταντινουπόλεως. Καί εrναι καί
τοÜτο μέγα προνόμιον καί μεγάλη τιμή, àλλά
καί •ψίστη διακονία καί μαρτυρία. Καθίστασαι
^Ιεράρχης τÉς âσταυρωμένης Κωνσταντινου-
πολίτιδος \Εκκλησίας καί διά τÉς χάριτος τοÜ
Κυρίου καλεÖσαι νά âκδαπανÉσαι καί νά συ-
σταυρώνεσαι καί νά θυσιάζεσαι καθημεριν΅ς,
¬πως ™ \Εκκλησία τÉς Κωνσταντινουπόλεως,
νά ζFÉς τό μαρτύριον, àλλά πρός τούς öξω νά
κηρύττFης καί νά îερουργFÉς \Ανάστασιν. ‰Αλλω-
στε, αî \Εκκλησίαι Κρήτης καί Κωνσταντινου-
πόλεως εrναι ταυτισμέναι àνά τούς α¨΅νας
ε¨ς τήν διακονίαν τοÜ σταυροÜ καί τÉς \Ανα-
στάσεως. Εrναι γνωσταί αî θυσίαι καί αî ™ρωϊ-
καί προσφοραί τ΅ν ^Ιεραρχ΅ν, τοÜ κλήρου καί
τοÜ λαοÜ τÉς νήσου ε¨ς âνσκυψάσας κατά
καιρούς δοκιμασίας τÉς εéλογημένης αéτÉς
\Ορθοδόξου γÉς. 

Εéχή μας καί παράκλησις πρός τόν Θεόν
εrναι μέ τάς ¨διότητας αéτάς,  Θεοφιλέστατε
ΜητροπολÖτα Κισάμου καί Σελίνου κύριε
\Αμφιλόχιε, νά συνεχίσFη ™ âν τFÉ ëσπερί÷α τÉς
Κρήτης κειμένη âπαρχία σου νά àναλάμπFη
φ΅ς καί ζωήν καί μαρτυρίαν πρός πÄσαν κα-
τεύθυνσιν. Τό φ΅ς αéτό τÉς \Ορθοδόξου πί-
στεως καί âμπειρίας, τό φ΅ς τÉς ζωÉς,  εrναι
τό μόνον τό ïποÖον δύναται νά διαλύσFη τά
σκότη τοÜ δυτικοÜ àθρήσκου διαφωτισμοÜ καί
τοÜ àνατολικοÜ ψευδεπιγράφου θρησκευτι-
κοÜ πλάνου φωτός.

Μή δειλιάσFη ™ καρδία σου, àδελφέ, àτενί-
ζουσα τό ≈ψος, ε¨ς τό ïποÖον àνήγαγε τήν
àρχιερατικήν διακονίαν ï προκάτοχός σου
πολυσέβαστος ^Ιεράρχης κύριος Ε¨ρηναÖος.
Μιμήσου τό φωτεινόν παράδειγμά του, τήν
êπλότητά του, τό àποστολικόν του qθος, τήν
àνεπίληπτον διαγωγήν του, προτερήματα καί
βιώματα àληθοÜς ε¨ρηνικοÜ καί ε¨ρηνάρχου.
‰Ας εrναι τό δυσθεώρητον αéτό ≈ψος τÉς δια-
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κονίας του κλÉσις διαρκής διά τήν πρός τά
ôνω πορείαν σου καί τÉς ^ΙερÄς σου Μητρο-
πόλεως. ‰Ας εrναι τό εyρος καί ™ σφοδρότης
τ΅ν δράσεών του κινητήριος δύναμις καί διά
τήν •μετέραν διακονίαν. 

‰Εχεις πρός τοÜτο œριμον νεότητα,
âμπειρίαν, γν΅σιν, λιπαράν θεολογικήν παι-
δείαν, öχεις àγάπην, δημιουργικότητα, θέλη-
σιν. ‰Εχεις κλÉρον καί λαόν àφωσιωμένον ε¨ς
τήν \Εκκλησίαν, àλλά καί συνεργούς âγκρα-
τεÖς περί τά τÉς \Εκκλησίας καί τά τÉς κοινω-
νίας ζητήματα καί προθύμους àσφαλ΅ς νά
συμπορευθοÜν μαζί σου âπί τά πρόσω. \Αξιο-
ποίησον, λοιπόν, περαιτέρω τά κληροδοτού-
μενα ε¨ς σέ •πό τοÜ προκατόχου σου àγαθά
ε¨ς διακονίαν τοÜ πληρώματος τÉς τοπικÉς
\Εκκλησίας καί αûξησον καί âμπλούτισον
αéτά, ε¨ς δόξαν ΘεοÜ. Διαφύλαξον πρό πα-
ντός, παρακαλ΅, καί âνίσχυσον öτι μÄλλον τά
âν τFÉ ^Ιερ÷Ä σου Μητροπόλει εéαγÉ ^Ιδρύματα,
μάλιστα δέ τήν καί παγκοσμίως γνωστήν
\Ορθόδοξον \Ακαδημίαν τÉς Κρήτης, ™ ïποία,
âπί μίαν τεσσαρακονταετίαν σχεδόν παρέχει
«ζ΅σαν καί àκεραίαν μαρτυρίαν τοÜ Εéαγγε-
λίου âν τ΅ συγχρόνω κόσμω». Κοινή, ôλλω-
στε, ™ πορεία, κοινόν τό μαρτύριον, κοινή ™
χάρις, κοινά τά παλαίσματα καί οî àγ΅νες
âδ΅ ε¨ς τήν Κρήτην. Πορεύου, λοιπόν ε¨ς τήν
öμπροσθέν σου  διανοιγομένην ïδόν διακο-
νίας καί προσφορÄς. Γίνου πράγματι τύπος
καί τόπος ΧριστοÜ. Κάτεχε τόν τόπον σου.
Νά θυσιασθ FÉς διά τόν λαόν σου. Νά συνερ-
γασθFÉς μέ τούς  προσφιλεÖς àδελφούς σου
τούς âν ΚρήτFη ^Ιεράρχας διά τήν εéστάθειαν
τÉς Α̂γιωτάτης ταύτης \Εκκλησίας τÉς Κρή-
της, τό κόσμημα τÉς Μητρός \Εκκλησίας καί
τό πολύτιμον διάδημα τÉς μαρτυρίας αéτÉς. 

^Ο ^Ιεράρχης τοÜ Ο¨κουμενικοÜ Πατριαρ-
χείου εrναι ≤τοιμος àνά πÄσαν στιγμήν ε¨ς
διακονίαν, ε¨ς προσφοράν, ε¨ς θυσίαν καί δέν
φοβεÖται οûτε τό μικρόν ποίμνιον, οûτε τό
γε΅δες καί ôγονον πολλάκις τÉς γÉς, οûτε
τάς ποικίλας περιστάσεις καί τούς πειρα-
σμούς τ΅ν συγχρόνων καιρ΅ν. \Αποβλέπει
πρός τά ôνω, öνθεν  τό φ΅ς, ™ ε¨ρήνη, ™ σω-
τηρία, ™ àνάστασις. Νά μιμηθ FÉς τό παράδειγ-
μα τ΅ν êγίων μορφ΅ν, ^Ιεραρχ΅ν σεπτ΅ν τÉς

Κρήτης καί τÉς Κωνσταντινουπόλεως.
Μή λησμόνει àδελφέ, ¬τι τό öλαιον τÉς

âνώπιον τοÜ \Εσταυρωμένου àκοιμήτου καν-
δήλας  θά εrναι ™ παρηγοριά σου, ™ κατευθυ-
ντήριος γραμμή σου, œστε νά  λησμονFÉς τά
σκότη καί τούς σταυρούς, τούς ïποίους συ-
νεπάγεται ™ âπίγειος ζωή  καί νά ¥στασαι στα-
θερός öχων πάντοτε àνημμένον τόν λύχνον
τÉς πίστεως καί τ΅ν παραδόσεων τοÜ εéσε-
βοÜς Γένους μας.

Οéδείς àμφιβάλλει, ¬τι ™ àγαπητή Θεοφι-
λία σου, θά àξιοποιήσFη πλήρως τάς ε¨ς τήν
âπαρχίαν αéτÉς δυνατότητας. Θά àξιοποιήσFη
âπίσης τήν πασιφανÉ àναγνώρισιν καί àγά-
πην τ΅ν ^Ιεραρχ΅ν τÉς Κρήτης, τήν στήριξιν
τÉς ΤοπικÉς Αéτοδιοικήσεως καί âν γένει τÉς
^ΕλληνικÉς Πολιτείας καί τήν àπό τÉς Μη-
τρός Α̂γίας τοÜ ΧριστοÜ Μεγάλης \Εκκλησίας
âμπιστοσύνην καί εéλογίαν. Προβλέπομεν
βασίμως ¬λοι, ï Πατριάρχης μας, ™ àναδείξα-
σά σε ^Ιεραρχία καί ï λαός τοÜ ΘεοÜ,  ¬τι θά
πορευθFÉς καί θά διακονήσFης τόν âμπιστευθέ-
ντα  ε¨ς σέ λαόν τοÜ ΘεοÜ κατά τό θέλημα
τοÜ âν Τριάδι προσκυνουμένου Α̂γίου ΘεοÜ,
•πό τήν σκέπην τÉς Παναγίας τÉς ^Οδηγη-
τρίας καί πάντων τ΅ν Κρητ΅ν Α̂γίων, τ΅ν
ïποίων τήν σύναξιν καί îεράν μνήμην προ-
χθές ëωρτάσαμεν. 

Εéχόμεθα ¬λοι ïλοκαρδίως, καί μεταφέ-
ρω καί τάς σεπτάς εéχάς τοÜ Παναγιωτάτου
Ο¨κουμενικοÜ Πατριάρχου καί τÉς περί αéτόν
Α̂γίας καί ^ΙερÄς Συνόδου, ¬πως λαμπρύνFης
τήν ^Ιεράν Μητρόπολιν δι’ öργων àγαθ΅ν.

Καί νÜν, àδελφέ, ¥στασαι âνώπιον τοÜ
Θυσιαστηρίου, âνώπιον τοÜ Κυρίου. Πρόσελ-
θε ¥να λάβ Fης παρά τ΅ν àδελφ΅ν êγίων
\Αρχιερέων τήν Θείαν Χάριν, ™ ïποία θά θε-
ραπεύσFη καί θά àναπληρώσFη τά âλλείποντά
σοι, θά σοι καταστήσ Fη àπόστολον  καί θά σοι
δωρήσFη δύναμιν âξ ≈ψους καί εéλογίαν καί
χάριν, ¥να καταστ FÉς \Επίσκοπος τέλειος,
çρθοτομ΅ν πάντοτε τόν λόγον τÉς τοÜ Κυρί-
ου àληθείας, διδάσκων, βοηθ΅ν, àναλισκόμε-
νος  •πέρ τÉς \Εκκλησίας καί τοÜ λαοÜ. Πρό-
σελθε, ï Κύριος σέ àναμένFη νά σε στεφα-
νώσ Fη.
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ΤοÜ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Κισάμου & Σελίνου κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
(^Ηράκλειον, ^Ι.Ν. Α̂γ. ΜηνÄ 8-10-2005)

^Ο Ντοστογιέφσκι στούς \Αδελφούς Καραμά-
ζωφ àναφέρει μία λαϊκή îστορία πού ôκουσε κά-
ποτε σχετικά μέ μία ™λικιωμένη γυναίκα πού δέν
öζησε σωστά καί μετά θάνατο βρέθηκε σέ μία λί-
μνη àπό φωτιά. ^Ο φύλακας ‰Αγγελος της προ-
σπαθοÜσε νά κάνει ¬τι μποροÜσε γιά νά τή βοη-
θήσει. ^Η μόνη καλή πράξη ¬μως πού θυμόταν ¬τι
öκανε ™ γυναίκα ¬ταν ζοÜσε, qταν ¬τι εrχε δώσει
κάποτε àπό τόν κÉπο της ≤να κρεμμύδι σέ μία ζη-
τιάνα. ΠÉρε λοιπόν ï ôγγελος τό κρεμμύδι, εrπε
στήν γυναίκα νά πιαστεÖ àπ’ αéτό κι ôρχισε νά τήν
τραβÄ öξω àπό τήν λίμνη. Μέσα στή λίμνη ¬μως
δέν qταν μόνη της. ≠Οταν οî ôλλοι εrδαν τί συνέ-
βαινε, μαζεύτηκαν τριγύρω καί κρεμάστηκαν πάνω
της μέ τήν âλπίδα νά συρθοÜν κι αéτοί öξω μαζί
της. Τότε ¬μως ™ γυναίκα μέ τρόμο καί àγανάκτη-
ση ôρχισε νά τούς φωνάζει. \ΑφÉστε μέ, φώναζε.
«\Εμένα τραβÄ öξω, ùχι âσÄς, δικό μου εrναι τό
κρεμμύδι, ùχι δικό σας». Τή στιγμή πού τό εrπε
αéτό, τό κρεμμύδι öσπασε στά δυό καί ™ γυναίκα
öπεσε πίσω, μέσα στήν λίμνη. \Εάν ™ ™λικιωμένη
γυναίκα öλεγε μόνο, «δικό μας εrναι τό κρεμμύδι»,
δέν θά àποδεικνυόταν ôραγε àρκετά δυνατό γιά
νά τούς τραβήξει ¬λους öξω àπό τή φωτιά;  ^Ως
χριστιανοί ôραγε ε€κοσι α¨΅νες àργότερα, πόσο
àπεγνωσμένα χρειαζόμαστε νά àνακτήσουμε αéτή
τήν α€σθηση τÉς κοινωνίας, νά ξαναμάθουμε νά
μοιραζόμαστε τό κρεμμύδι; Μήπως ξεχνοÜμε πώς
™  προσευχή πού ï Υîός τοÜ ΘεοÜ μÄς δίδαξε

àρχίζει μέ τό «Πάτερ ™μ΅ν» καί ùχι μέ τό «Πάτερ
μου»;

Σεβασμιώτατε Γέροντα ΜητροπολÖτα Φιλαδελ-
φίας κ.κ. Μελίτωνα, âκπρόσωπε τÉς Α.Θ.Π. τοÜ
Ο¨κουμενικοÜ ™μ΅ν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟ-
ΛΟΜΑΙΟΥ, Σεβασμιώτατε \Αρχιεπίσκοπε Κρήτης
κ. Τιμόθεε, Σεβασμία τ΅ν ^Ιεραρχ΅ν χορεία, Σεβα-
σμιώτατε Μητροπολίτα πρώην Κισάμου & Σελίνου
κ. Ε¨ρηναÖε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ρόδου κ.
Κύριλλε, Θεοφιλέστατε \Επίσκοπε \Ολύμπου κ.
‰Ανθιμε, Θεοφιλέστατε \Επίσκοπε ΚνωσοÜ κ.
Εéγένιε, \Εξοχώτατε Κύριε ^Υφυπουργέ  Δημοσίας
Τάξεως κ. Μαρκογιαννάκη, \Εκπρόσωπε τÉς
^ΕλληνικÉς Κυβερνήσεως, Κύριε Περιεφερειάρχα
Κρήτης, Κύριε Γενικέ Γραμματέα τοÜ ^Υπουργείου
\Αναπτύξεως, Κύριε Νομάρχα Χανίων, Κύριοι Δή-
μαρχοι, ≠Αγιοι Πρωτοσύγκελλοι, Καθηγούμενοι,
εéλαβέστατοι Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι, ^Οσιώ-
τατες Μοναχές, Στρατηγέ μου, \Αξιότιμοι \Εκπρό-
σωποι τοÜ ΣτρατοÜ, τÉς \Αστυνομίας, τÉς \Αερο-
πορίας, τοÜ ΝαυτικοÜ, τÉς Πρωτοβάθμιας, Δευτε-
ροβάθμιας καί Τριτοβάθμιας \Εκπαίδευσης, κ.
Προϊστάμενοι Δημοσίων ^Υπηρεσι΅ν, \Αγαπητοί
μου àδελφοί Χριστιανοί, âκλεκτή συμπανηγυρί-
ζουσα ïμήγυρις,

Γνωρίζω πώς âτούτη τή μοναδική καί àνεπα-
νάληπτη γιά τήν \Εκκλησία μά καί τήν προσωπική
μου ζωή  îερή œρα καί στιγμή, ε€θισται νά àκού-
γονται λόγοι θεολογικοί καί ùχι στοχασμοί καί
àναζητήσεις. \Επιτρέψατέ μου ¬μως, σεβόμενος
àπόλυτα τό ε¨θισμένο καί παραδεδεγμένο, νά
εrμαι περισσότερο αéθόρμητος καί λιγότερο τυπι-
κός καί νά καταθέσω ùχι δικές μου àνεπαρκεÖς
θέσεις καί σκέψεις, àλλά νά δανειστ΅ βιώματα καί
âμπειρίες ôλλων, îκανοτέρων καί àξιοτέρων âμοÜ,
πού ¬μως àπόλυτα μέ âκφράζουν καί καθρεπτί-
ζουν πιστεύω τήν àλήθεια τοÜ νÜν γίγνεσθαι. Για-
τί, ¬πως σημειώνει καί ï π. Σμέμαν, αéτό πού àνα-
ζητÄ τελικά αéτός ï «σύγχρονος ôνθρωπος», ï
πολιτισμός καί ™ κοινωνία του, δέν εrναι μία
\Εκκλησία πού θά τόν •πηρετοÜσε υîοθετώντας τή
δική του «ε¨κόνα», àλλά μία \Εκκλησία πού θά
âκπληρώνει τή θεϊκή Της àποστολή μέ τό νά εrναι
παντοÜ καί πάντοτε θεοφάνεια, δ΅ρο καί μετάδο-
ση τοÜ α¨ωνίου μυστηρίου τÉς σωτηρίας. Καί αéτή
Της ™ φανέρωση, àποκαλύπτει στόν ôνθρωπο τήν
àληθινή του φύση καί προορισμό. Μιά \Εκκλησία,
δηλαδή, àποκάλυψη âκείνης τÉς ΠατρικÉς \Αγάπης
πού ï Θεός âξέχεεν âν ταÖς καρδίαις ™μ΅ν. Μιά
\Εκκλησία πού χωρίς τήν àγάπη τίποτα νά μήν
εrναι «öγκυρο», âπειδή τίποτα δέν εrναι δυνατόν.
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Καί τοÜτο γιατί τό περιεχόμενο τÉς Εéχαριστίας
τοÜ ΧριστοÜ εrναι ™ \Αγάπη, καί μόνο μέσα àπό
τήν àγάπη μποροÜμε
νά γίνομε μέτοχοι
καί κοινωνοί της.
Μιά \Εκκλησία πού
νά θυμίζει στόν
ôνθρωπο πώς γιά τήν
àγάπη αéτή δέν ε€μα-
στε îκανοί, τήν \Αγά-
πη αéτή τήν χάσαμε,
¬μως  αéτή τήν àγά-
πη μÄς χάρισε ï Χρι-
στός καί τό δώρημα
αéτό εrναι ™ \Εκκλη-
σία. Γιατί àκριβ΅ς ™
\Εκκλησία συναποτε-
λεÖται μέσα àπό τήν
àγάπη καί βρίσκεται
στόν κόσμο αéτό γιά
νά «μαρτυράει» τήν
\Αγάπη, νά τήν κάνει παροÜσα, àφοÜ μόνο ™ \Αγά-
πη δημιουργεÖ καί μεταμορφώνει, àποτελεÖ λοιπόν
τήν €δια τήν «àρχή» τοÜ μυστηρίου». Γιά τοÜτο καί
τό χριστιανικό βίωμα εrναι αéθεντικό ¬ταν àγα-
ποÜμε περισσότερο τόν σταυρό àπό τήν ôνεση,
τόν àγ΅να àπό τήν νίκη, ¬ταν ζοÜμε τή Βασιλεία
τοÜ ΘεοÜ ½ς πιό πραγματική àπό τά γεγονότα τÉς
îστορίας, ¬ταν ™ πίστη μας εrναι πιό δυνατή àπό
τόν çρθό λόγο μας. ≠Οταν διακρίνουμε τήν àλή-
θεια πιό πολύ μέσα στά μυστήρια àπ’ ¬σο σέ αéτά
πού κατανοοÜμε, ¬ταν στίς δυσκολίες μας ε€μαστε
περισσότερο προσευχόμενοι καί λιγότερο σκε-
πτόμενοι, ¬ταν διαπιστώνουμε ¬τι ™ χάρις εrναι
πιό àποτελεσματική àπό τόν àγώνα μας, ¬ταν ï
àδελφός εrναι πιό πλησίον àπό τόν ëαυτό μας,
¬ταν μποροÜμε νά διακρίνουμε τί εrναι μάταιο καί
τί γνήσιο, ¬ταν ποθοÜμε τόν θάνατο πιό πολύ àπ’
τή ζωή. 

Ποιά εrναι ¬μως ™ πραγματικότητα τοÜ σήμε-
ρα; Μήπως στίς σύγχρονες προκλήσεις àντί νά
διακρίνουμε μία àγάπη πού âλευθερώνει âμεÖς
δουλικά âπιμένουμε σέ νομικές σχολαστικότητες
πού πνίγουν τή Χάρη ¦ σέ âκκοσμικευμένους
συμβιβασμούς πού âντελ΅ς τήν àπομακρύνουν;
Μήπως, àντί νά λειτουργοÜμε ½ς àφανÉ κύτταρα
τοÜ πνευματικοÜ σώματος τοÜ ΧριστοÜ, âμεÖς βλέ-
πουμε τήν \Εκκλησία ½ς σωματεÖο μέ μέλη, κατα-
στατικό, δικαιώματα καί •ποχρεώσεις, τό ïποÖο
öχει àνάγκη περισσότερο τÉς δικÉς μας βοήθειας
παρά τ΅ν ôλλων; Μήπως γι’ αéτό καί τελικά àντί
νά ζοÜμε μέσα στήν \Εκκλησία σάν σέ μόνιμο τά-
φο πού κυοφορεÖ τήν àνάστασή μας, μέ βαθιά τα-
πείνωση, διάθεση θυσίας, •ποχωρητικότητα, τιμή
καί àναγνώριση τ΅ν ôλλων, àνεκτικότητα, πίστη
στή Χάρη τοÜ ΘεοÜ καί μόνον, âμεÖς συμπεριφε-
ρόμαστε ½ς προσωρινοί, μέ âπίγεια προοπτική,
διεκδικήσεις καί δικαιώματα, àνεξέλεγκτες εéαι-
σθησίες, κρυπτοεγωισμούς, ψευτοϋποκρισίες καί
μικροϊδιοτέλειες, àνασφάλειες, •περοπτικά α¨σθή-

ματα, àνερμήνευτους συμβιβασμούς, ψυχολογικές
μιζέριες καί àδικαιολόγητη âγκωσμιότητα; Μήπως

τό ψέμα στόν ëαυτό
μας, οî μή πειστικές
δικαιολογίες, ™ δυ-
σκολία νά δεχθοÜμε
κάποια κριτική καί ™
παράλληλη προθυμία
καί εéκολία νά κρί-
νουμε âντελ΅ς âπιπό-
λαια καί συνήθως
σκληρά καί ôκαρδα
τούς πάντες καί τά
πάντα, •ποδηλώνουν
μιά öνοχη μυωπικότη-
τα πού πανηγυρικά πι-
στοποιεÖ τήν àνεπί-
τρεπτη àνελευθερία
μας; Μήπως τελικά
öτσι κινδυνεύουμε νά
καταντήσουμε χρι-

στιανοί πού προσπαθοÜν μόνοι τους νά κατορθώ-
σουν κάτι καί δυσκολεύονται νά âμπιστευτοÜν τόν
ëαυτό τους στή Χάρη τοÜ ΘεοÜ; Χριστιανοί πού
àγωνιζόμαστε μόνοι μας νά àνακαλύψουμε τά μυ-
στικά Του καί ùχι πού •πομονετικά προσδοκοÜμε
νά μÄς àποκαλυφθεÖ ™ δόξα Του; Χριστιανοί πού
ψάχνουμε γιά ξεκούραση καί γαλήνη καί àγνο-
οÜμε τό βίωμα τÉς âσωτερικÉς ε¨ρήνης; Χριστιανοί
¬που ¬ταν προφέρουμε τήν λέξη «àγάπη» âννο-
οÜμε περισσότερο κάποια âγωιστική συμπάθεια ¦
μία παθολογική προσκόλληση, διότι àρνούμαστε
μέσα της νά διακρίνουμε τήν àνοχή τοÜ ôλλου ¦
τήν •πομονή γιά τόν àδελφό ¦ τό τίμημα τÉς θυ-
σίας àντί γιά τό ξεγέλασμα τÉς ¬ποιας φίλαυτης
àπόλαυσης; Καί ôν λειτουργοÜμε τή ζωή μας öτσι
τότε π΅ς νά νιώσωμε παροÜσα τήν Βασιλεία τοÜ
ΘεοÜ; Π΅ς νά βιώσωμε τήν Θεία Λειτουργία ½ς
ε€σοδο στήν Οéράνια Βασιλεία πού γι’ αéτό τόν
κόσμο παραμένει μελλούμενη, àλλά γιά τήν
\Εκκλησία àποτελεÖ τό àληθινό Της μυστήριο, τήν
àρχή, τήν προεικόνιση καί τήν παρουσία Της; Π΅ς
νά κατανοήσουμε τήν Θεία Εéχαριστία ½ς τό πέ-
ρασμα τÉς \Εκκλησίας àπ αéτόν τόν κόσμο στούς
οéρανούς, ½ς τήν πράξη âκείνη πού τήν πληρώνει,
πού τήν μεταβάλει σ αéτό πού ùντως εrναι, σέ
ε€σοδο, ôνοδο, κοινωνία; Μήπως τελικά αéτό τό
«μοίρασμα» τοÜ κρεμμυδιοÜ μπορεÖ νά μÄς λυτρώ-
σει àπό τήν àνυπαρξία τοÜ âγώ μας; \Ιδού λοιπόν
™ àποστολή τÉς ^Ιερωσύνης στόν κόσμο. Νά
âκκλησιοποιήσει τόν κόσμο, νά κάνει, δηλαδή,
τόν κόσμο \Εκκλησία καί τά ôτομα τÉς àνθρώπι-
νης κοινωνίας νά γίνουν πρόσωπα καί μέλη Της
καί νά συμμετέχουν στή ζωή τÉς Παναγίας Τριά-
δος «μετά πάντων τ΅ν êγίων». Γι’ αéτό ™ ^Ιερωσύ-
νη εrναι «τό πάντων àγαθ΅ν âν àνθρώποις àναβε-
βηκός» (Γρηγόριος Θεολόγος), διότι «τελεÖται μέν
âπί τÉς γÉς, τάξιν δέ âπουρανίων öχει ταγμάτων»
(Τερτυλιαννός). «ΘεÖον χρÉμα καί ùντων êπάντων
τό τιμιώτατον» (κατά τόν ≠Αγ. ^Ιερώνυμον), εrναι,
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δηλαδή, ™ συνέχιση τÉς παρουσίας καί τοÜ öργου
τοÜ ΧριστοÜ διά τÉς \Εκκλησίας. ‰Ηδη ™ «Εéλο-
γημένη ™ Βασιλεία τοÜ Πατρός καί τοÜ ΥîοÜ καί
τοÜ Α̂γίου Πνεύματος» öχει àνοίξει τήν ^Ωραία
Πύλη τοÜ μυστηρίου τÉς Θείας Εéχαριστίας καί
τÉς ^Ιερωσύνης. Σέ λίγο τό ≠Αγιο Θυσιαστήριο θά
καλυφθεÖ àπ τό πÜρ τÉς ΠεντηκοστÉς. Τό πÜρ
âκεÖνο πού θά θεραπεύσει, δηλαδή, θά τελειοποι-
ήσει μέ τό νά  àναπληρώσει-συμπληρώσει τίς
âλλείψεις τοÜ εrναι μου καί τά àσθενÉ τοÜ μέσα
τÉς ψυχÉς μου κόσμου. Τό πÜρ âκεÖνο πού θά μέ
καταστήσει διάδοχο τ΅ν Α̂γίων \Αποστόλων,
àπόστολο τοÜ Εéαγγελίου τοÜ ΣταυροÜ καί τÉς
\Αναστάσεως στό νÜν τÉς îστορικÉς πορείας τÉς
\Εκκλησίας μας. Γι’ αéτό καί âγώ ï êμαρτωλός καί
àνάξιος τοÜ Κυρίου μας δοÜλος «μετά τ΅ν θαυμά-
των Του διηγούμενος, συνεχόμενος φόβω, βο΅
âν κατανύξει». 

«Πιστεύω Κύριε καί ïμολογ΅» ¬τι Σύ εrσαι ï
κατ’ âξοχήν \Αρχιερεύς, ï Μέγας \Αρχιερεύς τÉς
\Εκκλησίας, γι’ αéτό καί ï ΣωτÉρας Της. «Πιστεύω
Κύριε καί ïμολογ΅» πώς τό Πανάγιο ΠνεÜμα
«¬που θέλει πνεÖ» (\Ιωαν. 3,8). ≠Οποιον θέλει κα-
λεÖ ï Παράκλητος στήν àρχιερωσύνη, àσφαλ΅ς
«οé διά τάς δικαιοσύνας του, àλλά διά τά âλέη
Σου Κύριε καί τούς ο¨κτιρμούς Σου».

«Πιστεύω Κύριε καί ïμολογ΅» πώς ™ Α̂γιωτά-
τη \Εκκλησία μας εrναι τό «γεώργιον» καί ™ «ο¨κο-
δομή» τοÜ ΘεοÜ (Ά  Κορινθ. 3,9). Π΅ς âκεÖ τό δά-
κρυ τ΅ν ïσίων καί τό αxμα τ΅ν μαρτύρων. Εrναι τό
Πανάχραντο Θεανθρώπινο Σ΅μα Σου πού Σαρκώ-
θηκε, Σταυρώθηκε καί \Αναστήθηκε γιά νά βιώνε-
ται στό ëξÉς στίς διαστάσεις τÉς «καινÉς κτίσεως»
(Β΄ Κορινθ. 5,17) τοÜ \Απ. Παύλου ¦ τÉς «παρεμ-
βολÉς τ΅ν êγίων», ¬πως àναφέρει ï Εéαγγελιστής
\Ιωάννης στήν \Αποκάλυψη. Καί τÉς «κτίσεως» καί
τÉς «παρεμβολÉς» τό κέντρο εrναι ™ Θεία Εéχαρι-
στία. 

«Πιστεύω Κύριε καί ïμολογ΅» πώς οî ^Ιεροί
Κανόνες εrναι τό Πηδάλιο τÉς \Εκκλησίας Σου καί
™ Συνοδικότητα «™ àκατανίκητη öκφραση τÉς àγά-

πης πρός τήν ëνότητα». Πώς ™ \Εκκλησία δέν
χρωστάει àξιώματα σέ κανένα. Οî πάντες çφεί-
λουμε •πακοή σ’ Αéτήν. \Εκείνη εrναι πού μÄς
σώζει καί κανένας àπό μÄς δέν εrναι σέ θέση νά
τή σώσει. \Εξάλλου ï Θεάνθρωπος Χριστός γι’
Αéτήν öδωσε τά πάντα καί γιά τόν ëαυτό Του κρά-
τησε ≤ναν Σταυρό «καταλλαγÉς σύμβολον». 

«Πιστεύω Κύριε καί ïμολογ΅» ½ς ï \Απόστο-
λος ΠαÜλος στήν πρός Τιμόθεον âπιστολήν ¬τι ï
\Επίσκοπος çφείλει νά εrναι «àνεπίληπτος, νηφά-
λιος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, μή
πλήκτης, μή α¨σχροκερδής, àλλ âπιεικής, ôμαχος,
àφιλάργυρος...» (Ά  Τιμ.3,2-3). 

«Πιστεύω Κύριε καί ïμολογ΅» πώς ™ îερωσύ-
νη, καί ε¨δικότερα ™ àρχιερωσύνη, εrναι μυστήριο.
Εrναι ¬μως καί κριτήριο, àλλά εrναι καί μαρτύριο.
^Ως μυστήριο àπαιτεÖ πίστη καί εéλάβεια. ^Ως κρι-
τήριο ζητεÖ καθαρότητα καί φόβο ΘεοÜ. ^Ως μαρ-
τύριο θέλει ™ρωϊσμό καί αéταπάρνηση. Δέν ξέρω
τί àπ’ ¬λα αéτά διαθέτω. ≠Ομως ïμολογ΅ τήν
êγνή διάθεση, τήν ε¨λικρινή πρόθεση καί τήν àνι-
διοτελή προαίρεση. «Τί àνταποδώσω τ΅ Κυρίω πε-
ρί πάντων zν àνταπέδωκέ μοι»;

Μόνον, âπιτρέψτε μου, Σεβασμιώτατε \Αρχιε-
πίσκοπε Κρήτης κ. Τιμόθεε, τήν îερή âτούτη œρα,
νά âκφράσω εéγνωμοσύνη καί εéχαριστίες. Τήν
ôπειρο εéγνωμοσύνη καί δοξολογία μου πρός τόν
âν Τριάδι προσκυνητό Θεό, τόν àξιώσαντά με τοι-
αύτης τιμÉς καί χάριτος. Γιά ¬λα «δοξάζω τοÜ Πα-
τρός καί τοÜ ΥîοÜ τήν δύναμιν καί Πνεύματος
^Αγίου •μν΅ τήν âξουσίαν». Νά âκφράσω τό δά-
κρυ τÉς εéχαριστίας καί τÉς àπείρου εéγνωμοσύ-
νης μου πρός τήν ^Υπεραγία Θεοτόκο, τήν ^Οδη-
γήτρια, τήν Παναγία τÉς ΓωνιÄς, τήν προστάτιδα
τÉς ΜονÉς μου καί τήν ^Οδηγήτρια τÉς ζωÉς μου,
τήν προστάτιδα καί εéεργέτιδα τÉς âμÉς àναξιότη-
τος, ™ ^Οποία àγκάλιασε •περεκπερισσοÜ τήν ¬λη
διακονία μου. oΗταν καί εrναι ≤να θαÜμα τό πώς
στήριξε καί στηρίζει τήν ζωή μου, πώς παρενέβαι-
νε κάθε φορά πού τό γόνυ μου κάμπτονταν μπρο-
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στά στό πλÉθος τ΅ν πειρασμ΅ν καί τ΅ν δυσκο-
λι΅ν, πώς âφανέρωνε τίς àποδείξεις τÉς εéστορ-
γίας καί τÉς àγάπης Της πάσας τάς ™μέρας. Θά
ΤÉς εrμαι εéγνώμων καί γιά τίς παλαιές εéεργε-
σίες, àλλά καί γιά τήν öσχατη. 

Καί νÜν, Πολυσέβαστε Γέροντα Σεβασμιώτατε
ΜητροπολÖτα Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, âκπρό-
σωπε τÉς Α.Θ.Π. τοÜ Ο¨κουμενικοÜ ™μ΅ν Πα-
τριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, κλίνω γόνυ καί
στρέφω τόν νοÜν καί τήν καρδίαν μου πρός τό
μαρτυρικό Φανάριον, τόν τόπο τοÜ μαρτυρίου καί
τÉς μαρτυρίας, τήν Πόλιν, τόν τόπο τÉς Ρωμιοσύ-
νης καί τÉς \Ορθοδοξίας, τό πάνσεπτο ^Ιερό Κέ-
ντρο τÉς Μεγάλης τοÜ ΧριστοÜ \Εκκλησίας, τό
ïποÖον ½ς àκοίμητος κανδήλα âκπέμπει «Φ΅ς
ΧριστοÜ», τό φ΅ς τοÜ κόσμου καί âν πρώτοις μνη-
μονεύω τοÜ Ο¨κουμενικοÜ ™μ΅ν Πατριάρχου κ.κ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τοÜ πρωτεύθυνου, πρωτόθρο-
νου καί πρωτοκορυφαίου, τοÜ ^Ηγουμένου τÉς
Α̂γίας \Ορθοδόξου ΚαθολικÉς \Εκκλησίας, πρός
τόν ^ΟποÖον δηλώνω τόν àνυπόκριτο σεβασμό
μου, τήν •ϊκή μου àφοσίωση καί τήν ≤ως âσχάτων
•πακοή μου, ε¨ς τό Σεπτόν πρόσωπόν Του ½ς καί
τόν îερό θεσμό τοÜ Ο¨κουμενικοÜ Θρόνου.  ^Η
παρουσία ëνός âκ τ΅ν πλέον àξιοτέρων, îκανοτέ-
ρων καί πολυτιμοτέρων  \Αρχιερέων πού κοσμοÜν
τόν Ο¨κουμενικό Θρόνο, ^ΥμÄς Σεβασμιώτατε Γέ-
ροντα ≠Αγιε Φιλαδελφείας, âρχόμενος âπί τ΅ αéτ΅
âκ τοÜ àειφώτου καί τηλαυγεστάτου Φαναρίου,
•πενθυμίζει τό χρέος, àλλά καί μοÜ δίδει τήν με-
γάλη χαρά νά ΣÄς εéχαριστήσω καί διά ζώσης, âκ
μέσης καρδίας, καί νά âκφράσω τήν βαθυτάτη
εéγνωμοσύνη μου, ½ς καί τίς ôπειρες εéχαριστίες
μου πρός τό Σεπτό πρόσωπόν Σας γιά τά ¬σα, καί
εrναι πολλά, πολύτιμα καί àκριβά, πλουσιοπάροχα
μοÜ προσφέρει ™  Πατρική Σας àγάπη. Θέλω δέ νά
γνωρίζετε ¬τι οéδέποτε θά γίνω λήσμων αéτÉς τÉς
μεγάλης Σας πατρικÉς àγάπης. 

Εéγνωμοσύνη καί εéχαριστίες çφείλω πρός
τούς Σεβασμιωτάτους \ΑρχιερεÖς τούς àπαρτίζο-
ντας τήν ^Ιεράν \Επαρχιακήν Συνόδον τÉς \Εκκλη-
σίας Κρήτης, γιά τήν μεγίστη πρός τήν âλαχιστό-
τητά μου τιμή, αéτήν τÉς àναδείξεως διά τÉς τιμίας
ψήφου των ε¨ς τό μέγιστο τÉς \Αρχιερωσύνης
^Υπούργημα, âν μέσω πολλ΅ν àξίων καί îκαν΅ν

συμπρεσβυτέρων àδελφ΅ν. \Επιθυμ΅ ¬μως, Σεβα-
σμιώτατε ≠Αγιε Κρήτης, νά στραφ΅ âτούτη τήν œρα
καί πρός τό πρόσωπό Σας καί νά âκφράσω τήν
εéγνωμοσύνη μου ùχι μόνον διότι διά τ΅ν Τιμίων
χειρ΅ν Σας âντός ïλίγου θά μοÜ μεταδώσετε τόν
τρίτον τÉς ^Ιερωσύνης βαθμόν, àλλά καί δι’ ¬λα τά
àγαθά καί καλά πού âπί τρεÖς καί πλέον δεκαετίες
προσφέρετε στήν \Εκκλησία τÉς Κρήτης, ½ς ï
πρ΅τος αéτÉς âπίσκοπος àπό τήν θέση τοÜ \Αρχιε-
πισκόπου. ^Η σύνεση, ™ σοφία, ™ βαθιά πίστη καί
™ σωφροσύνη πού ΣÄς διακρίνουν àποτελοÜν
âχέγγυα, àλλά καί λόγους οéσιαστικούς διά τ΅ν
ïποίων πηδαλιουχεÖται τό σκάφος τÉς \Εκκλησίας
τÉς Κρήτης σέ àπάνεμα καί àσφαλÉ λιμάνια. ^Ο
≠Αγιος Θεός νά ΣÄς χαρίζει öτη πολλά. 

Εéχαριστίες καί εéγνωμοσύνη âκφράζω καί
πρός ^ΥμÄς Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Λάμπης,
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Ε¨ρηναÖε, διότι ποτέ δέν
ξεχν΅ πώς ΣεÖς μέ ε¨σαγάγατε ε¨ς τά âνδότερα τοÜ
Θυσιαστηρίου διά τÉς ε¨ς διάκονον καί âν συνε-
χεί÷α ε¨ς πρεσβύτερον χειροτονίας πού öλαβα àπό
τά Τίμια χέρια Σας. Πολύτιμη κληρονομιά οî συμ-
βουλές καί οî διδαχές Σας, στήριξαν τά πρ΅τα δει-
λά βήματα τÉς μοναχικÉς καί îερατικÉς διακονίας
μου καί στηρίζουν μέχρι σήμερα τήν πορεία μου,
¨διαιτέρως σέ zρες θλίψεων καί δοκιμασι΅ν. Κυ-
ρίως ¬μως τό παράδειγμά Σας μέ δίδαξε τήν àξία
τÉς êπλότητας, τό μεγαλεÖο της ταπείνωσης, τόν
πλοÜτο τÉς ε¨λικρίνειας καί τÉς àνιδιοτέλειας,
àφοÜ καθημερινά àνακάλυπτα «öργω καί λόγω» τί
σημαίνει ≤νας âπίσκοπος νά «θύει τήν ψυχήν
αéτοÜ •πέρ τ΅ν προβάτων». ΣÄς εéχαριστ΅
εéγνωμόνως γιά ¬σα φυτέψατε στήν ψυχή μου.
\Επιτρέψτε μου μαζί μ’ \ΕσÄς νά εéχαριστήσω καί
τόν îερό κλÉρο καί τ΅ν τρι΅ν âπαρχι΅ν Σας, τούς
εéλαβέστατους λευΐτες κληρικούς Σας, οî ïποÖοι
àπό τήν πρώτη στιγμή τÉς παρουσίας μου ε¨ς τήν
Θεόσωστο Μητρόπολή Σας μέ δέχθηκαν ½ς
àδελφό καί μοÜ χάρισαν περισσή àγάπη. Τούς
εéχαριστ΅, τούς εéγνωμον΅ ¬λους καί ποτέ δέν
τούς λησμον΅. 

Εéχαριστίες çφείλω καί ε¨ς ^ΥμÄς Σεβασμιώ-
τατε ΜητροπολÖτα Κυδωνίας καί \Αποκορώνου κ.
Ε¨ρηναÖε, διά τήν àγαστή καί γόνιμη συνεργασία
τÉς παρελθούσης διετίας ½ς ΔιευθυντοÜ-Σχολάρ-
χου τÉς \ΕκκλησιαστικÉς ΣχολÉς Κρήτης. ΣÄς
εéχαριστ΅ γιά τήν πολύτιμη  βοήθεια, τήν συμπα-
ράσταση καί συνοδοιπορία Σας στό δύσκολο
öργο τÉς λειτουργίας τÉς ΣχολÉς, ëνός χώρου πο-
λύπαθου, μά καί ¨διαίτερα εéλογημένου. \ΑδυνατεÖ
στ’ àλήθεια ™ γλώσσα μου νά περιγράψει τόν
πλοÜτο τ΅ν àνθέων πού συγκροτοÜν τήν àνθοδέ-
σμη τ΅ν εéγνωμόνων συναισθημάτων μου γιά
ΣÄς. 

Τί νά ε€πω δι’ ^ΥμÄς βαθυσέβαστε προκάτοχέ
μου, Σεβασμιώτατε ΜητροπολÖτα Γέροντα Ε¨ρη-
ναÖε; Φτωχοί οî λόγοι νά âκφράσουν τούς παλ-
μούς τÉς καρδιÄς καί γίνονται àκόμα φτωχότεροι
μπροστά στό μεγαλεÖο τÉς διανοίας καί τ΅ν öργων
Σας. Κατευθυντήριες γραμμές καί ïδούς στή νέα
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μου διακονία θά öχω τήν σύνεση καί τήν σοφία
σας, τήν âνεργητικότητα καί τήν εéρύτητά σας, τήν
âπιείκεια καί τήν πραότητά σας, τήν àνεξικακία καί
τήν φιλοστοργία σας, πεί-
ρα τ΅ν ïποίων öλαβα κα-
τά τήν διάρκεια τÉς àνα-
στροφÉς μου μαζί σας. ^Ο
≠Αγιος Θεός νά ΣÄς χαρί-
ζει •γεία àκλινÉ γιά νά
συνεχίζετε âπί μακρόν
τήν εéεργετική γιά τήν
\Εκκλησία πορεία Σας, γιά
νά μÄς στηρίζετε, νά μÄς
âμπνέετε, νά μÄς καθοδη-
γεÖτε. 

Εéχαριστ΅ τόν Σεβα-
σμιώτατον Μητροπολίτην
Ρόδου κ. Κύριλλον ½ς καί
τόν Θεοφιλέστατον \Επί-
σκοπον \Ολύμπου κ.
‰Ανθιμον, οî ïποÖοι μή
φειδόμενοι κόπου καί χρόνου àφήσατε τίς Θεο-
φρούρητες \Επαρχίες Σας καί θελήσατε νά γίνετε
κοινωνοί τÉς μεγάλης μου χαρÄς. \Ας öχω τήν
εéχή Σας. 

Μέ α¨σθήματα βαθιÄς εéγνωμοσύνης  εéχαρι-
στ΅ τόν σεβαστό ^Ηγούμενο ½ς καί ¬λους τούς
πατέρες καί àδελφούς συμμοναστές τÉς ΜονÉς
τÉς μετανοίας μου, τÉς Παναγίας ^Οδηγητρίας Γω-
νιÄς Κολυμβαρίου, γιά τήν àγάπη, τήν προσευχή
καί τήν συμπαράστασή τους κάθ’ ¬λα τά χρόνια
τÉς μοναχικÉς μου πολιτείας. Συμπορευτήκαμε,
συμπροσευχηθήκαμε, συλλειτουργήσαμε, παλέ-
ψαμε, μέ στήριξαν καί μέ συνέδραμαν œστε νά
φθάσουμε ½ς âδ΅. Δοξάζω τόν Θεό πού μποροÜν
καί μοιράζονται σήμερα μαζί μου αéτή τή χαρά καί
τούς εéχαριστ΅ àπό καρδιÄς γιά ¬λες τίς θυσίες
καί τούς κόπους τους.  

Τόν πολύ σεβαστό μου π. \Εμμανουήλ Πετρα-
νωνάκη πού âκ νεαρÄς ™λικίας μοÜ âνέπνευσε τόν
πόθο γιά τήν îερωσύνη καί μέ âνίσχυσε πνευματι-
κά, εéγνωμόνως εéχαριστ΅. 

Στό πρόσωπο τοÜ àξίου διαδόχου μου καί îε-
ρατικ΅ς Προϊσταμένου τÉς ^Ελληνορθοδόξου
Κοινότητος Α̂γ. Νικολάου Κάρδιφ καί περιχώρων
Παν/του \Αρχιμανδρίτου π. \Ιακώβου Σάββα εéχα-
ριστ΅ καί εéγνωμον΅ τούς àνθρώπους πού ταξί-
δεψαν àπό τήν μακρινή Οéαλία τÉς \Αγγλίας, τό
Κάρδιφ καί τά περίχωρά του, àπό τήν âκεÖ ^Ελλη-
νορθόδοξη Κοινότητα Α̂γ. Νικολάου Κάρδιφ, τόν
τόπο πού ï Θεός μέ àξίωσε νά διακονήσω γιά μία
τετραετία. ΣÄς εéχαριστ΅ γιά τήν àγάπη καί âμπι-
στοσύνη πού μέ περιβάλατε ¬λα αéτά τά χρόνια
τÉς âκεÖ παραμονÉς μου. 

Εéχαριστ΅ âκ βάθους καρδίας τόν εéσεβÉ καί
φιλόθεο λαό τÉς âνορίας μου, τÉς \Ενορίας Πλα-
τάνου Κισάμου. ΣÄς εéχαριστ΅ γιατί àπό τήν πρώ-
τη στιγμή τÉς παρουσίας μου àνάμεσά Σας μέ κά-
νατε νά νιώσω ≤να μ’ âσÄς, τόν δικό σας ôνθρω-
πο. ΣÄς εéχαριστ΅ γιατί μοÜ àνοίξατε ùχι μόνο τά

σπίτια καί τ’ àρχοντικά σας, àλλά καί τίς καρδιές
σας καί μοÜ χαρίσατε θέση ζηλευτή. Μέ öχετε καί
τό γνωρίζω στήν καρδιά σας, ¬πως àκριβ΅ς καί

âγώ.
Εéχαριστ΅ τούς Διευ-

θυντές, τούς καθηγητές
καί τούς μαθητές τ΅ν σχο-
λείων πού •πηρέτησα,
^ΕνιαÖο Λύκειο Κισάμου
καί ΤΕΕ Κισάμου, γιά τήν
âκτίμηση καί τόν σεβασμό
πού πάντοτε μέ περιβάλ-
λατε, àπόρροια τÉς μεγα-
λοκαρδίας σας. ^Η συνα-
ναστροφή μου μαζί Σας,
¨διαίτερα μέ τό ^ΕνιαÖο Λύ-
κειο Κισάμου, λόγω προ-
γράμματος, μ’ öμαθε πόσο
σπουδαÖο καί σημαντικό
εrναι ™ γνώση καί ™ âπι-
στήμη νά συνδυάζονται μέ

τό qθος καί τήν àρετή καί πώς στόχος τοÜ σχο-
λείου εrναι ™ παιδαγωγία τÉς ψυχÉς καί ùχι ™ στεί-
ρα παροχή γνώσεων. 

Τούς καθηγητές, τούς μαθητές ½ς καί τό βοη-
θητικό προσωπικό τÉς \ΕκκλησιαστικÉς ΣχολÉς
Κρήτης, ε¨ς τήν ïποία ï Θεός ïδήγησε τά βήματά
μου γιά μία διετία, âνθυμοÜμαι προσευχητικά καί
εéχαριστιακά. Εéχαριστ΅ καί εéγνωμον΅ τούς δι-
δασκάλους μου καί τ΅ν τρι΅ν βαθμίδων τÉς
âκπαίδευσης, ùχι κυρίως γιά τίς γνώσεις πού μοÜ
μετάγγισαν, àλλά γιά τήν πίστη καί τήν àρετή. 

Εéχαριστ΅ καί εéγνωμον΅ ¬λους τούς παρό-
ντες πατέρες καί àδελφούς, τούς Α̂γίους Πρωτο-
συγκέλλους, Καθηγουμένους, àδελφούς κληρι-
κούς, τούς âγγύς καί τούς μακράν, ^Οσιώτατες
Μοναχές, τούς âκπροσώπους τ΅ν \Αρχ΅ν, τÉς Κε-
ντρικÉς âξουσίας, τÉς ΤοπικÉς Αéτοδιοικήσεως,
τοÜ ΣτρατοÜ, τÉς \Αστυνομίας, τÉς \Αεροπορίας,
τοÜ ΝαυτικοÜ, τÉς ΠυροσβεστικÉς, τÉς \Εκπαίδευ-
σης, τούς âκπροσώπους φορέων καί Συλλόγων
καί ¬λους τους àδελφούς μας, κληρικούς καί λαϊ-
κούς, πού θελήσατε νά μοÜ χαρίσετε τήν àκριβή
καί πολύτιμη χαρά τÉς κοινωνίας μαζί Σας καί νά
γίνετε μάρτυρες τοÜ μεγάλου μυστηρίου πού âντός
çλίγου, Χάριτι Θεί÷α, θά συντελεστεÖ. 

‰Αφησα τελευταίους τούς κατά σάρκα συγγε-
νεÖς μου ε¨ς τούς ïποίους çφείλω χάριτες, ¨διαιτέ-
ρως στούς γονεÖς μου, πού μέ πολλές θυσίες, κό-
πους καί στερήσεις μέ àνέθρεψαν στή ζωή αéτή.
Καί τοÜτο, διότι δέν ξέρω ôν μπορ΅ μέ λόγια νά
âκφράσω τήν ôπειρο εéγνωμοσύνη μου πρός
αéτούς. Τήν μητέρα μου, ™ ïποία παρίσταται αéτή
τήν œρα καί χαίρεται χαράν μεγάλην καί στήν
ïποία çφείλω τήν εéλάβεια, καί τήν àγάπη πρός
τόν Θεό καί τήν \Εκκλησία, μέ τά ïποία μÄς με-
γάλωσε. ^Η προσευχή της καί ™ εéχή τÉς àποτε-
λοÜν γιά μένα ¬πλο πολύτιμο καί âνίσχυση πνευ-
ματική, τό μεγαλύτερο δ΅ρο, àνεκτίμητο. Τά κατά
σάρκα àδέλφια μου, Γεώργιο καί \Ελπίδα, τά ïποία
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δέν στάθηκαν ποτέ âμπόδιο στήν κλήση καί τήν
àποστολή μου, àλλά μοÜ συμπαραστάθηκαν μέ
àγάπη καί •πομονή ½ς καί τίς ο¨κογένειές τους. 

Εéχαριστ΅ καί ¬λους τούς κατά σάρκα λοι-
πούς συγγενεÖς μου πού στίς δύσκολες zρες τ΅ν
μαθητικ΅ν μά κυρίως τ΅ν φοιτητικ΅ν μου χρόνων,
μοÜ συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως. Τούς
εéχαριστ΅ καί τούς εéγνωμον΅ γιά ¬λα.  

Εéγνωμόνως  μνημονεύω καί τόν μακαριστό
πατέρα μου \Αντώνιο, ï ïποÖος ε•ρίσκεται àπό
καιροÜ ε¨ς τήν θριαμβεύουσα \Εκκλησία, καί ï
ïποÖος μοÜ προσέφερε τό μέγιστο δ΅ρο τÉς πα-
τρότητας. Εrμαι βέβαιος ¬τι ™ ψυχή του àγάλλεται
τούτη τή στιγμή στόν οéρανό καί ëνώνει τίς προ-
σευχές του μέ τίς δικές μας. \Ας εrναι α¨ωνία ™
μνήμη του. 

Πέρα ¬μως ¬λων αéτ΅ν τ΅ν çφειλομένων
εéχαριστι΅ν, âνθυμούμενος τόν Α̂γ. \Ισαάκ τόν
ΣÜρο, ï ïποÖος àναφέρει πώς οî μεγαλύτεροι
εéεργέτες εrναι οî πειρασμοί καί οî δοκιμασίες,
α¨σθάνομαι τήν àνάγκη τή μεγάλη αéτή στιγμή τÉς
ζωÉς μου νά εéχαριστήσω καί ¬λους âκείνους πού
μέ ïποιοδήποτε τρόπο μέ âλύπησαν καί μέ ταπεί-
νωσαν. ≠Ολους ¬σους προσπάθησαν στό δρόμο
τÉς ζωÉς μου νά μοÜ κλείσουν τίς πύλες, àπό τίς
ïποÖες πολλά àγαθοδωρήματα προέρχονται γιά
τήν ζωή τοÜ κάθε àνθρώπου. \Ιδιαιτέρως âκείνους
πού àνήκουν στόν âκκλησιαστικό χ΅ρο, πού μέ
âστενοχώρησαν καί μέ öθλιψαν, ùχι €σως àπό κα-
κία κινούμενοι, àλλά àπό τά àνθρώπινα πράγματα,
¬πως μερικές φορές διαμορφώνονται. Φαινομενι-
κά μέ ταλαιπώρησαν, πνευματικά ¬μως μέ èφέλη-
σαν. ΜοÜ âλάττωσαν τό âγωιστικό μου φρόνημα
καί μέ öκαναν πιό âπιεικÉ, πιό φιλάνθρωπο καί πε-
ρισσότερο àντικειμενικό. Τό χέρι τοÜ ΘεοÜ, δέν
ξέρω, \ΕκεÖνος γνωρίζει, âπέβλεψε âπ’ âμέ καί μέ
κράτησε ùρθιο τίς δύσκολες αéτές zρες τ΅ν θλί-
ψεων. Τούς συγχωρ΅ àπό καρδιÄς, προσεύχομαι
γιά αéτούς καί τούς  εéγνωμον΅ γιά τήν διαπαι-
δαγώγηση αéτή. Εéχαριστ΅ καί ¬λους ¬σους μέ
στήριξαν αéτές τίς zρες, zν τά çνόματα γνωρίζει
Κύριος ï Θεός ™μ΅ν. 

\Επιθυμ΅ νά àπευθυνθ΅ τούτη τήν στιγμή
πρός τόν îερό κλÉρο, τούς αîρετούς ôρχοντες,
τούς συνεργάτες τ΅ν Γραφείων καί τ΅ν ^Ιδρυμά-
των καί τόν πιστό καί εéσεβÉ λαό τÉς ^ΙερÄς καί
^ΙστορικÉς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου,
τούς ïποίους καλοÜμαι àπό σήμερα νά φροντίζω
καί νά διακον΅ μέ ùπλα τήν àκακία, τόν ζÉλο, τήν
προσευχή, μέσα στήν γαλήνη τÉς θάλασσας καί
περισσότερο στήν τρικυμία τοÜ κόσμου: 

\Αγαπητά μου παιδιά τ΅ν \Επαρχι΅ν Κισάμου
καί Σελίνου, Σελίνου καί Κισάμου. Γνωρίζω τό με-
γάλο, δυσαναπλήρωτο κενό πού àφήνει ™ ëκούσια
παραίτηση τοÜ Πολυσέβαστου Γέροντός μας Μη-
τροπολίτου Ε¨ρηναίου. Θέλω ¬μως νά γνωρίζετε
¬τι τίποτε àπ’ ¬σα àγωνίστηκε νά πραγματώσει
δέν θά σταματήσει. ≠Ολα θά συνεχιστοÜν μέ νέα
πνοή. Μά πάνω àπ’ ¬λα θά •πάρξει αéτή ™ διάθε-
ση γιά κοινωνία, τόσο μέ τούς πατέρες καί àδελ-

φούς μας κληρικούς, πού φιλότιμα καί μετά φόβου
ΘεοÜ διακονοÜν στίς âνορίες, ¬σο καί μέ τούς
μοναχούς καί τίς μοναχές τ΅ν Μοναστηρι΅ν μας,
àλλά καί μέ τόν πιστό καί εéσεβÉ λαό μας. Δέν θά
προσθέσω βάρη στά βάρη σας, γιατί €σως κάποτε
πιστέψετε πώς ï Χριστιανισμός πού θά σÄς âπαγ-
γέλλομαι δέν μπορεÖ πράγματι νά διακονηθεÖ àπό
τόν σύγχρονο ôνθρωποι καί νά φύγετε àπελπι-
σμένοι μακριά. ≠Ολοι θά βρεÖτε \Επίσκοπο πού
γνωρίζει τίς àνάγκες, α¨σθάνεται τούς σταυρούς
πού φέρετε στούς üμους σας καί πού θά öλθει ùχι
½ς κατακτητής καί âξουσιαστής, àλλά ½ς διάκονος
καί πατέρας «τύπος γινόμενος τ΅ν πιστ΅ν âν
öργω, âν λόγω, âν àναστροφ FÉ». 

\Επικαλούμενος, Σεβασμιώτατοι ≠Αγιοι \Αρχιε-
ρεÖς, πατέρες καί àδελφοί μου, τήν βοήθεια τοÜ
\Αρχιποίμενος \ΙησοÜ ΧριστοÜ, τίς πρεσβεÖες τÉς
Παναγίας τÉς ΓωνιÄς, τÉς àκαταισχύντου âλπίδος
μου, τοÜ Α̂γίου âνδόξου \Αποστόλου Τίτου, πρώ-
του \Επισκόπου Κρήτης, ½ς καί τίς εéχές τ΅ν
Α̂γίων τÉς Μητροπόλεώς μας, τοÜ ^Οσίου καί Θε-
οφόρου Πατρός ™μ΅ν Κύρ-\Ιωάννου τοÜ Ξένου,
τοÜ ^Οσίου Πατρός ™μ΅ν \Ιωάννου τοÜ \Ερημίτου
καί τ΅ν σύν αéτ΅ 98 Θεοφόρων Πατέρων, τοÜ
Α̂γίου \Εθνομάρτυρος Μελχισεδέκ, âπισκόπου Κι-
σάμου, τ΅ν Α̂γίων Νεομαρτύρων Γεωργίου, \Ανε-
ζίνας, Νικολάου καί Μαρίας καί τοÜ êγίου \Αμφι-
λοχίου \Επισκόπου \Ικονίου, ζητ΅ τήν θερμή προ-
σευχή ¬λων σας. Προσερχόμενος σέ λίγο στά
±για τ΅ν êγίων καί ™ àσθένειά μου öχει ¦δη àνοί-
ξει τήν θύρα τÉς ψυχÉς καί τÉς •πάρξεώς της, τήν
½ραία πύλη καί àναμένει τόν Παράκλητο νά σκη-
νώσει σ αéτήν, ΣÄς παρακαλ΅ γιά ôλλη μία φορά.
Συνενώσατε τίς προσευχές σας στόν Τριαδικό
Θεό γιά μένα τόν àνάξιο δοÜλο Του. «Λιτανεύσα-
τε τόν Χριστόν •πέρ âμοÜ, €να τ΅ Θε΅ θυσία
ε•ρεθ΅». «^Ο Θεός ¨λάσθητί μοι τ΅ êμαρτωλ΅».
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«...Δέν εrναι τυχαÖο, ¬τι οî πιστοί τ΅ν \Επαρ-
χι΅ν μας ïμολογοÜν τόν σεβασμό στό πρό-
σωπό σας καί τό μέχρι σήμερα öργο σας. Στίς
μέρες μας πού οî äθικές àξίες δέχονται àπα-
ξίωση, χρέος τ΅ν δημοσίων àνδρ΅ν καί γυ-
ναικ΅ν καί προπάντων τ΅ν θρησκευτικ΅ν
λειτουργ΅ν, εrναι μέ προσήλωση νά τίς •πη-
ρετοÜν καί νά τίς καταξιώνουν àποτελώντας
öτσι τήν πιό àσφαλή δικλείδα γιά νά προ-
χωρÄ ™ κοινω-
νία μας μπρο-
στά, πατώντας
σέ θεμέλια στε-
ρεά.
Σεβασμιώτατε,
ï α¨ώνας πού
διανύουμε πα-
ρουσιάζει δύ-
σκολα καί δυσεπίλυτα προβλήματα. ^Η συνερ-
γασία \Εκκλησίας καί φορέων τÉς κοινωνίας
σέ δημιουργική βάση καθίσταται âπιτακτική
àνάγκη. Ε€μαστε βέβαιοι ¬τι στό πρόσωπό
σας ™ ¨δέα αéτή θά βρεÖ τόν ôξιο συνεχιστή
τÉς  ^ΙερÄς Μητρόπολεώς μας πού μέ τόσους
κόπους καί θυσίες àνάδειξε ï Σεβαστός  Γέ-
ροντας τοÜ ïποίου τήν ποιμαντορία âπάξια
διαδέχεσθε...».

«...Σήμερα τήν τόσο σημαντική αéτή  ™μέρα
γιά σÄς, àλλά καί γιά ¬λους âμÄς, σÄς •πο-
δεχόμαστε καί σÄς καλωσορίζουμε.
Σεβασμιώτατε \Επίσκοπέ μας, âμεÖς  ¨διαίτε-
ρα, οî κάτοικοι τÉς περιοχÉς μας, προσβλέ-
πουμε μέ α¨σιοδοξία καί âμπιστοσύνη στό
πρόσωπό σας. ΣÄς βεβαιώνουμε ¬τι θά ε€μα-

στε πάντοτε κοντά σας. Εéχόμαστε ™ Μεγα-
λοδύναμος καί Μεγαλόψυχος Παναγία, τήν
ïποία •πηρετήσατε âπί μακρόν στό îστορικό
Μοναστήρι τÉς ΓωνιÄς, νά σÄς δίνει •γεία καί
δύναμη καί ½ς ïδηγήτρια νά φωτίζει πάντοτε
τά βήματα σας...».

«...Οî àπανταχοÜ εéρισκόμενοι \Ανατολικοσε-
λινι΅τες, τούς ïποίους öχω τήν τιμή νά

â κπροσωπ΅ ,
•ποδεχόμεθα
καί καλωσορί-
ζουμε μέ ¨διαί-
τερη χαρά άλλά
καί îκανοποίη-
ση, âπίσημα
πλέον, στά γε-
ωργαφικά ¬ρια

τÉς ^ΙερÄς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελί-
νου τό νέο μας Μητροπολίτη κ. \Αμφιλόχιο
\Ανδρονικάκη. ≠Ενα νέο, καλόψυχο καί μεγα-
λόψυχο ôνθρωπο, ≤να μορφωμένο καί φωτι-
σμένο κληρικό, ≤να σεβαστό, àγαπητό καί
àποδεκτό àπ’ ¬λους μας ποιμενάρχη, ≤να
âργατικό, δραστήριο καί ïραματιστή îερωμέ-
νο, πού γαλουχήθηκε καί διδάχθηκε àπό πα-
νάξιους ^Ιεράρχες άλλά καί ¨διαίτερα àπό τόν
πνευματικό μας πατέρα, γέροντα Ε¨ρηναÖο
Γαλανάκη, καί ï ïποÖος γνωρίζει πολύ καλά
τά προβλήματα τÉς Μητρόπολης καί τ΅ν κα-
τοίκων της âκ τÉς  διακονίας του àπό τή θέ-
ση τοÜ Πρωτοσυγκέλλου τÉς Μητροπόλεως
μας, άλλά καί γιατί τόν συνδέουν ο¨κογενεια-
κοί δεσμοί μέ τήν περιοχή μας, àφοÜ ™ μητέ-
ρα του ™ κ. ^Ελένη τό γένος Κοσμαδάκη γεν-
νήθηκε καί μεγάλωσε στό χωριό Μονή τοÜ
Δήμου μας.(...)
\ΕμεÖς πού σÄς γνωρίζουμε , πιστεύουμε ¬τι
θά πετύχετε στό δύσκολο öργο πού àναλαμ-
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\Αποσπάσματα àπό τίς ïμιλίες \Αποσπάσματα àπό τίς ïμιλίες 
τ΅ν Δημάρχων τ΅ν \Επαρχι΅ν Κισάμου καί Σελίνου,τ΅ν Δημάρχων τ΅ν \Επαρχι΅ν Κισάμου καί Σελίνου,

κατά τήν ^Υποδοχήν καί \Ενθρόνισινκατά τήν ^Υποδοχήν καί \Ενθρόνισιν
τοÜ νέου Μητροπολίτου μαςτοÜ νέου Μητροπολίτου μας

\Εμμανουήλ ΡοσμαρÉς, \Εμμανουήλ ΡοσμαρÉς, 
Δήμαρχος  ΚΔήμαρχος  Κολυμβαρίου.ολυμβαρίου.

\Ελευθέριος Παπαδερός, \Ελευθέριος Παπαδερός, 
Δήμαρχος \Δήμαρχος \ΑΑνατολικοÜ Σελίνου.νατολικοÜ Σελίνου.

Νικόλαος Μπομπολάκης, Νικόλαος Μπομπολάκης, 
Δήμαρχος Βουκολι΅νΔήμαρχος Βουκολι΅ν..
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βάνετε, γιατί öχετε ¬λα τά προσόντα καί τίς
îκανότητες πού àπαιτοÜνται γιά τή θέση ëνός
Μητροπολίτη.
ΣÄς διαβεβαιώνουμε ¬τι θά σÄς βοηθήσωμε
μέ ¬λες μας τίς δυνάμεις, σέ ¬,τι μÄς ζητηθεÖ,
àπό ¬ποια θέση κι ôν βρισκόμεθα, ¬τι θά συ-
μπαρασταθοÜμε στό öργο σας καί μέ μπρο-
στάρη καί καθοδηγητή âσÄς τόν €διο θά συ-
μπορευτοÜμε  στόν κοινό àγ΅να καί στήν κοι-
νή προσπάθεια γιά νά àμβλύνομε ¬σο γίνεται
περισσότερα προβλήματα πού àντιμετωπί-
ζουν οî κάτοικοι τÉς περιοχÉς μας.
Εrμαι σίγουρος ¬τι πολύ σύντομα θά καταξιω-
θεÖτε στίς καρδιές καί στίς ψυχές ¬λων μας,
στίς ïποÖες ¦δη κατέχετε âπιφανή θέση, πε-
ριβαλλόμενη àπό àπέραντη àγάπη καί σεβα-
σμό καί ¬τι ™ διαδρομή τÉς îερατικÉς καί άρ-
χιερατικÉς ποιμαντορίας σας στήν Ι.Μ.Κ.Σ.
θά στεφθεÖ àπό  àπόλυτη âπιτυχία σέ ¬λους
τούς τομεÖς.
^Ο πανάγαθος Θεός νά σÄς δίνει •γεία, δύ-
ναμη, κουράγιο, •πομονή καί àντοχή γιά νά
•περασπίζετε τά μεγάλα προβλήματα, τά με-
γάλα δίκαια καί τά ùνειρα τ΅ν àνθρώπων τÉς
Μητρόπολης καί τοÜ τόπου μας...».  

«...\Εμένα âκεÖνο πού μένει νά σÄς π΅ εrναι ï
Θεός νά σÄς δίνει δύναμη  νά μπορέσετε νά
àντεπεξέλθετε στίς δύσκολες αéτές âπο-
χές, στήν âποχή πού àπαξιώνονται  κάποιοι
ôνθρωποι καί κάποιοι θεσμοί, νά μπορέσετε
νά àντέξετε, νά φανεÖτε àντάξιος τοÜ öργου
τό ïποÖο καλεÖσθε νά συνεχίσετε...».

«...^Ιστορική μέρα ™ σημερινή γιά τήν πόλη καί
τή Μητρόπολή μας, τόν κλÉρο καί τόν λαό
τ΅ν âπαρχι΅ν Κισάμου καί Σελίνου. ^Υποδε-
χόμαστε τό νέο μας Ποιμενάρχη, τόν âκκλη-
σιαστικό ™γέτη, τόν πνευματικό μας πατέρα
καί καθοδηγητή, τόν ôξιο âκπρόσωπο τÉς
\Εκκλησίας τοÜ ΘεοÜ, γιά νά λαμπρύνει καί νά
συνεχίσει τό öργο τοÜ μεγάλου δημιουργοÜ
καί \ΕκκλησιαστικοÜ ™γέτη Ε¨ρηναίου Γαλανά-
κη πού βρίσκεται σήμερα κοντά μας γιά νά
γιορτάσει καί νά •ποδεχθεÖ τό ôξιον τέκνον

του.
Σεβασμιώτατε \Αμφιλόχιε, μέ ¨διαίτερη τιμή
καί χαρά, μέ σεβασμό καί àγάπη σÄς •ποδε-
χόμαστε στήν πόλη μας, στήν ≤δρα τÉς Μη-
τρόπολεώς μας γιά νά φωτίσετε μέ τήν πα-
ρουσία σας, μέ τή δύναμή τÉς ψυχÉς σας καί
μέ τίς îκανότητες σας τό θολό τοπίο πού
ôφησε ™ ξαφνική àποχώρηση àπό τήν âνερ-
γό δράση τοÜ σεβάσμιου γέροντα, παπποÜ
καί πατέρα μας Ε¨ρηναίου Γαλανάκη. Μιά νέα
âποχή àρχίζει σήμερα γιά τόν τόπο μας, γιά
τή Μητρόπολή μας καί γιά τίς âπαρχίες μας.
Μιά νέα âποχή μέ διαφορετικά δεδομένα καί
στήν âκκλησιαστική, πολιτιστική, κοινωνική,
ο¨κονομική καί àναπτυξιακή ζωή τ΅ν κατοί-
κων, àλλά καί μεγάλα προβλήματα πού ξεκι-
νοÜν  àπό τήν àπαξίωση θεμελιωδ΅ν κανό-
νων καί δράσεων πού âπηρεάζουν àρνητικά
τίς δομές πού χαρακτηρίζουν τήν κοινωνία
μας, àλλά καί τήν πνευματική καί âκκλησια-
στική μας ζωή.
^Η παρουσία σας, ™ δυναμικότητα πού σÄς
διακρίνει, οî îκανότητες σας, ™ àγάπη πρός
τόν ôνθρωπο, ™ âκκλησιαστική σας διδαχή
καί κατήχηση, ™ πνευματικότητα, τό qθος, ™
âργατικότητα καί ™ δραστηριότητά σας, μÄς
δίνουν τήν βεβαιότητα ¬τι ¬λοι μαζί ëνώνο-
ντας τίς δυνάμεις μας μποροÜμε νά κρατή-
σουμε ψηλά τήν \Εκκλησία μας, τήν πολιτιστι-
κή μας κληρονομιά, τά ¦θη καί τά öθιμά μας,
νά συνεχίσει ™ Μητρόπολή μας νά πρωτο-
στατεÖ, νά πρωτοπορεÖ καί νά εrναι παράδειγ-
μα πρός μίμηση. Θά àνοίξουν νέοι ïρίζοντες,
θά ριζώσετε στήν καρδιά μας καί θά δώσετε
νέες δυνατότητες àνάπτυξης καί προκοπÉς
στήν \Εκκλησία καί τόν τόπο μας...».

«...Οî δημότες, τό δημοτικό Συμβούλιο τοÜ
Δήμου \Ινναχωρίου καί âγώ προσωπικά σÄς
âκφράζουμε τά ε¨λικρινή καί θερμά μας συγ-
χαρητήρια γιά τήν âκλογή σας καί σÄς καλω-
σορίζουμε  στήν ≤δρα τÉς Μητρόπολής μας.
ΣÄς εéχόμαστε μακροζωϊα, •γεία, δύναμη,
•πομονή καί âπιτυχία στό θεάρεστο öργο
πού àναλαμβάνετε, âπ’ ½φελεία τÉς \Εκκλη-
σίας καί τοÜ ποιμνίου τÉς Μητρόπολής μας.
^Η κοινωνία καί ™ âποχή μας öχουν àνάγκη
àπό ξεχωριστούς ™γέτες καί πιστεύουμε ¬τι
στό πρόσωπό σας θά βροÜμε ≤ναν καθοδη-

ΚωνσταντÖνος ΚΚωνσταντÖνος ΚονταδÄς, ονταδÄς, 
Δήμαρχος Καντάνου.Δήμαρχος Καντάνου.

\\ΑΑνδρέας Βαρουχάκης, νδρέας Βαρουχάκης, 
Δήμαρχος Κισάμου.Δήμαρχος Κισάμου.

ΚωνσταντÖνος Κουκουράκης, 
Δήμαρχος  \Ινναχωρίου.



γητή πού θά τονώσει τό θρησκευτικό μας συ-
ναίσθημα, θά κρατήσει ψηλά προαιώνιες
àρχές καί àξίες, θά φωτίσει δρόμους καί προ-
βληματισμούς καί θά φυτέψει ¨δανικά στίς ψυ-
χές τ΅ν νέων μας. ^Η συνεργασία τÉς \Εκκλη-
σίας καί τÉς ΤοπικÉς Αéτοδιοίκησης νομίζω
¬τι εrναι δεδομένη γιά νά βαδίσουμε μαζί στό
δρόμο τÉς προόδου σέ ¬λους τούς τομεÖς.
Τό öχουμε àνάγκη γιά νά συνεχίσουμε τήν ξε-
χωριστή  πνευματική παράδοση τ΅ν \Επαρ-
χι΅ν Κισάμου καί Σελίνου...».

«...\Εκ μέρους τοÜ Δήμου Μηθύμνης •ποδέ-
χομαι τό νέο μας Μητροπολίτη κ. \Αμφιλόχιο.
^Η μέχρι σήμερα πορεία σας στήν \Εκκλησία,
μÄς κάνει νά νιώθουμε σίγουροι ¬τι θά στα-
θεÖτε μέ α€σθημα εéθύνης àπέναντι στήν
πλούσια κληρονομιά τοÜ ΧριστιανισμοÜ στήν
Κρήτη. Ε€μαστε βέβαιοι ¬τι θά καταβάλετε
κάθε προσπάθεια γιά νά διατηρηθεÖ ™ παρα-
καταθήκη πού ôφησε ï σεβάσμιος γέροντας
κ. ΕίρηναÖος καί νά διασφαλιστεÖ ™ συνέχεια
τοÜ öργου του. Θά τά καταφέρετε Σεβασμιώ-
τατε \Αμφιλόχιε.
^Ως Τοπική Αύτοδιοίκηση συμπαραστεκόμα-
στε μέ ¬λες μας τίς δυνάμεις καί σÄς εéχό-
μαστε •γεία καί καλή ποιμαντορία...». 

»...Σεβασμιώτατε, ½ς πιστός àλλά καί ½ς
âκπρόσωπος τοÜ Δήμου Πελεκάνου θά ¦θε-
λα καί âγώ μέ τή σειρά μου νά σÄς συγχαρ΅
καί νά σÄς εéχηθ΅ δημιουργική συνέχεια στό

âπισκοπικό σας öργο. Διαδέχεσθε μιά μορφή
τÉς \ΕκκλησιαστικÉς îστορίας, τό Γέροντα
Ε¨ρηναÖο, \Επίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου,
πού ταύτισε τό ùνομά του μέ τόν τόπο μας
καί διέγραψε μιά πορεία προσφορÄς καί χρι-
στιανικÉς διακονίας, àπαράμιλλη.
≠Οσοι στηρίξαμε τήν âκλογή σας, βλεπομε
στό πρόσωπό σας, ùχι μόνο τό συνεχιστή
αéτÉς τÉς μεγάλης âκκλησιαστικÉς παράδο-
σης, àλλά καί τόν ôνθρωπο  πού θα δώσει
νέα  α€γλη καί δημιουργική πνοή  στό öργο
τÉς Μητρόπολης.
Στήν σύγχρονη âποχή τ΅ν àμφισβητήσιμων
μεθόδων, τ΅ν συγκεχυμένων μέσων καί
σκοπ΅ν, ™ δύναμη τÉς \Ορθόδοξης πίστης
μπορεÖ καί πρέπει νά γίνει πυξίδα πλεύσης
γιά τόν ταλανισμένο àπό τήν πνευματική καί
äθική κρίση ôνθρωπο. ^Ο Χριστιανός τοÜ σή-
μερα μπορεÖ καί πρέπει νά  νοιώσει τή δροσιά
καί τή διαρκÉ νιότη πού χαρακτηρίζει τή διδα-
σκαλία τοÜ ΧριστοÜ μας. ΜπορεÖ καί πρέπει
νά καταφύγει στή χριστιανική εéλογία, στή
μόνη àσφαλή κιβωτό, στήν \Εκκλησία μας.
Στό ΔÉμο Πελεκάνου ï νέος, ï γέροντας, ï
μετανάστης, περιμένουν àπό âσÄς. ^Ο πο-
λυάνθρωπος ΔÉμος μας àποτελεÖ âλπίδα
àνάπτυξης καί πρέπει νά στηριχθεÖ μέ ¬λους
τούς τρόπους τό λειτουργικό, τό φιλανθρω-
πικό, τό πνευματικό öργο τÉς \Εκκλησίας
μας.
Τό ποίμνιο σας àναζητÄ σύγχρονες καί θελ-
κτικές λύσεις σέ παλιά καί νέα προβλήματα.
^Ο λόγος σας πρέπει νά φθάσει καί στήν πιό
àπομακρυσμένη γωνιά τÉς âπαρχίας μας καί
νά φωτίσει τον πάσχοντα, τόν àμφισβητία,
τόν πιστό.
\Ανοίγουμε τά χέρια μας καί σÄς àγκαλιάζου-
με. Προσβλέπουμε σέ âσÄς. 
ΣÄς εéχόμαστε δύναμη, •γεία καί μαχητικό-
τητα στό θεάρεστο öργο σας».
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ΓΓεώργιος Δερμιτζάκης, εώργιος Δερμιτζάκης, 
Δήμαρχος Παλαιοχώρας.Δήμαρχος Παλαιοχώρας.

\Ελευθέριος Βιολάκης, \Ελευθέριος Βιολάκης, 
Δήμαρχος  Μηθύμνης.Δήμαρχος  Μηθύμνης.
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√ªπ§π∞
ΔÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¶¤ÙÚ·˜ Î·› ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘

Î.Î. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘
ó˜ âÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÉ˜ ∞.£.¶.

ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ ìÌáÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘
Î.Î. μ∞ƒ£√§√ª∞π√À

Î·› ÙÉ˜ ∞.£.ª. ÙÔÜ ¶¿· Î·› ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘
\∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜ & ¿ÛË˜ \∞ÊÚÈÎÉ˜ Î.Î. £∂√¢øƒ√À ÙÔÜ μ’

Î·Ù¿ Ù‹Ó ÙÂÏÂÙ‹Ó \∂ÓıÚÔÓ›ÛÂˆ˜ ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘
∫ÈÛ¿ÌÔ˘ & ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î.Î. \∞ÌÊÈÏÔ¯›Ô˘

™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÂ ªËÙÚÔÔÏ›Ù· ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·›
™ÂÏ›ÓÔ˘ Î·› àÁ·ËÙ¤ âÓ ÃÚÈÛÙ̌á à‰ÂÏÊ¤ Î‡ÚÈÂ
\∞ÌÊÈÏfi¯ÈÂ.

¶·Ú›ÛÙ·Ì·È âÓÒÈfiÓ ™Ô˘, Î·Ù¿ Ù‹Ó ÂûÛËÌÔÓ
·éÙ‹Ó œÚ·Ó ÙÉ˜ âÓıÚÔÓ›ÛÂÒ˜ ™Ô˘ Âå˜ ÙfiÓ îÛÙÔ-
ÚÈÎfiÓ £ÚfiÓÔÓ ÙÉ˜ ^∞ÁÈˆÙ¿ÙË˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜
∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›-
ÓÔ˘, âÎÚÔÛˆáÓ
Ù‹Ó ∞éÙÔÜ £ÂÈÔÙ¿-
ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈfiÙËÙ·
ÙfiÓ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÓ
¶·ÙÚÈ¿Ú¯ËÓ Î‡-
ÚÈÔÓ μ·ÚıÔÏÔ-
Ì·ÖÔÓ Î·› Ù‹Ó
∞éÙÔÜ £ÂÈÔÙ¿ÙËÓ
ª·Î·ÚÈfiÙËÙ· ÙfiÓ
¶¿· Î·› ¶·-
ÙÚÈ¿Ú¯ËÓ \∞ÏÂÍ·Ó-
‰ÚÂ›·˜ Î·› ¿ÛË˜
\∞ÊÚÈÎÉ˜ Î‡ÚÈÔÓ
£Âfi‰ˆÚÔÓ ‰È¿ Ó¿
™ÔÜ ÌÂÙ·Ê¤Úˆ Ù‹Ó
ÔÏÏ‹Ó àÁ¿ËÓ ÙÉ˜
ªËÙÚfi˜ \∂ÎÎÏË-
Û›·˜ Î·› ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘
Î·› ∂é·ÁÁÂÏÈÛÙÔÜ ª¿ÚÎÔ˘ Î·› Ù¿˜ ™ÂÙ¿˜ ¶·-
ÙÚÈ·Ú¯ÈÎ¿˜ ÂéÏÔÁ›·˜ Î·› ¶·ÙÚÈÎ¿˜ Âé¯¿˜ ÙáÓ
¶ÚÔÎ·ıËÌ¤ÓˆÓ ∞éÙáÓ Úfi˜ Ùfi ÚfiÛˆfiÓ ™Ô˘.

∂rÛ·È ÂéÏÔÁËÌ¤ÓÔ˜ ·Ú¿ ∫˘Ú›Ô˘ ¬ÙÈ âÎÏ‹ıË˜
·Ú’ ∞éÙÔÜ Ó¿ ÔÈÌ¿ÓÂÈ˜ Ï·fiÓ ÂéÛÂ‚É, ìÚˆ˚-
ÎfiÓ, ö¯ÔÓÙ· öÓÙÔÓ· Ù¿ ˙Ò˘Ú· ÙÉ˜ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜
Î·› ÙÉ˜ ÊÈÏÔÁÂÓÂ›·˜. ^∏ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ Ù‹Ó ïÔ›·Ó
™ÔÜ âÓÂÈÛÙÂ‡ıË ì \∂ÎÎÏËÛ›· ÂrÓ·È Î·ÙËÁÏ·˚-

ÛÌ¤ÓË àfi ÛÂÌÓÂÖ· ÙÉ˜ ›ÛÙÂˆ˜ Î·› ‚ˆÌÔ‡˜ ı˘-
ÛÈáÓ. ò∂¯ÂÈ àÓ·‰Â›ÍÂÈ ÏÂÈ¿‰· ^∞Á›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ,
ª·ÚÙ‡ÚˆÓ, ¡ÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·› \∂ıÓÔ˚ÂÚÔÌ·ÚÙ‡-
ÚˆÓ. ∂rÓ·È ÓÔÙÈÛÌ¤ÓË àfi Ù‹Ó ·ûÚ·Ó ÙÔÜ ‚ÔÚÂ›-
Ô˘, ÓÔÙ›Ô˘ Î·› ‰˘ÙÈÎÔÜ ∫ÚËÙÈÎÔÜ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, Î·-
ıÒ˜ àÔÙÂÏÂÖ Ù‹Ó àÎÚÒÚÂÈ·Ó ÙÉ˜ ∫Ú‹ÙË˜, Ù‹Ó

ëÛÂÚ›·Ó ∫Ú‹ÙËÓ.
^∏ ªËÙÚfiÔÏ›˜

™Ô˘ ÂrÓ·È ÙfiÔ˜
‚˘˙·ÓÙÈÓÉ˜ ÎÏËÚÔ-
ÓÔÌ›·˜ Ì¤ ôÊıÈÙÔÓ
ÚÔÁÔÓÈÎ‹Ó ‰fiÍ·Ó.
\∂Í ·éÙÉ˜ ‰¤
ÚÔÉÏıÔÓ ‰È·ÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔÈ âÎÚfiÛˆ-
ÔÈ ÙÉ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜,
ÛÎ··ÓÂÖ˜ ÙÉ˜ ·È-
‰Â›·˜ ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜,
ÁÂÓÓ·ÖÔÈ àıÏËÙ·›
ÙÉ˜ \∞ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜,
ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ï
ö·ÈÓÔ˜ ÂrÓ·È Ô-
Ï‡˜ Âå˜ Ù‹Ó ÔåÎÔ˘-
Ì¤ÓËÓ.

∞éÙ‹Ó Ù‹Ó ªËÙÚfiÔÏÈÓ ™ÔÜ âÓÂÈÛÙÂ‡ıË ì
\∂ÎÎÏËÛ›·. Δ¿˜ â·Ú¯›·˜ ÙÉ˜ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ÙÔÜ
™ÂÏ›ÓÔ˘, ·î ïÔÖ·È àÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì¤Ó ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· âÎ ÙÔÜ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÙÉ˜ àÛÙ˘ÊÈÏ›·˜, Ùfi
ïÔÖÔÓ âÌ¿Ú·ÓÂ Ù‹Ó ≈·ÈıÚÔÓ ¯ÒÚ·Ó, àÏÏ¿
ö¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎ‹Ó Î·› Î·Ï¿˜ ÚÔÔÙÈÎ¿˜ Î·› ‰È·-
Ê·›ÓÔÓÙ·È ·î à·Ú¯·› ÙÉ˜ àÓ·˙ÔˆÁÔÓ‹ÛÂˆ˜
·éÙáÓ, ÌÈÄ˜ àÓ·Ù‡ÍÂˆ˜ ì ïÔ›· ı¿ àÍÈÔÔÈÂÖ
Ù¿ Âå‰ÈÎ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔÜ ÙfiÔ˘, å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜
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ÙÔÜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔÜ ·éÙáÓ Ê˘ÛÈÎÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜,
Ùfi ïÔÖÔÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆÉ˜.

™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÂ ≠∞ÁÈÂ à‰ÂÏÊ¤,
∂rÛ·È ÂéÏÔÁËÌ¤ÓÔ˜ ·Ú¿ ∫˘Ú›Ô˘ Î·› ‰ÈfiÙÈ

‰È·‰¤¯ÂÛ·È Âå˜ ÙfiÓ £ÚfiÓÔÓ ÙfiÓ ÔÏ‡ÛÔÊÔÓ, àÎ¿-
Ì·ÙÔÓ Î·› ÚˆÙÔfiÚÔÓ, Ì¤ Ù‹Ó ‰˘Ó·ÌÈÎ‹Ó, àÔ-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹Ó, ÔÏ‡ÏÂ˘ÚÔÓ Î·› àÓ¤ÁÎÏËÙÔÓ
‰È·ÎÔÓ›·Ó ÏÂ˘ÎÔÔÏÈfiÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ °¤ÚÔÓÙ·
Î‡ÚÈÔÓ ∂åÚËÓ·ÖÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ ‰¤ Ó¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ Î·›
Ùfi ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ Î·Ïá˜, ‰ÈfiÙÈ ñÉÚÍÂ˜ âÎ ÙáÓ âÁÁ˘-
Ù¤ÚˆÓ ÔÏ˘Ù›ÌˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙáÓ ÙÔ˘, ¬ÙÈ ï ¶ÚÔ-
Î¿ÙÔ¯fi˜ ™Ô˘ ÂrÓ·È ÎfiÛÌËÌ· ÙÉ˜ ^πÂÚ·Ú¯›·˜ ÙÉ˜
∫Ú‹ÙË˜ "ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔÓ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÉ˜
âÌÂÈÚ›·˜ Î·› ÏÔ˘ÛÈÔÎ¿ÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙË-
ÙÔ˜". Δ¿ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· öÚÁ· "ÙÉ˜ ÂéÛÙÚfiÊÔ˘ Î·›
ÚˆÙÔÙ˘Ô‡ÛË˜ ‰È·ÓÔ›·˜ ÙÔ˘", âÓ ÙÂ ÙFÉ ·ÙÚÒ÷·
ÁFÉ Î·› ÙFÉ ‰È·ÛÔÚ÷Ä, ö¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÂéÊ‹Ìˆ˜
ÁÓˆÛÙ‹Ó Ù‹Ó â·Ú¯›·Ó ™Ô˘, àÓ¿ Ù¿ ¤Ú·Ù· ÙÉ˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÉ˜ ÔåÎÔ˘Ì¤ÓË˜, àÏÏ¿ Î·› ö¯Ô˘Ó àÓÂ-
‚¿ÛÂÈ Âå˜ ‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ≈„Ë, ‰È’ ìÌÄ˜ ÙÔ‡˜ ÓÂˆÙ¤-
ÚÔ˘˜ \∂ÈÛÎfiÔ˘˜ ÙfiÓ É¯˘ ÙÉ˜ àÚ¯ÈÂÚ·ÙÈÎÉ˜
‰È·ÎÔÓ›·˜.

^∏ ª‹ÙËÚ \∂ÎÎÏËÛ›· ·åÛı¿ÓÂÙ·È âÁÎ·‡¯ËÛÈÓ
âÓ ∫˘Ú›̌ˆ ‰È¿  ÙfiÓ °¤ÚÔÓÙ¿ ™Ô˘. ^∏ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·
Î·› ì ¶·Á¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ √åÎÔ˘Ì¤ÓË ‰¤Ô˜ Î·› ı·˘-
Ì·ÛÌfiÓ. ∫·› ¿ÓÙ· Ù·ÜÙ· Âå˜ Ì›·Ó âÔ¯‹Ó Î·Ù¿
Ù‹Ó ïÔ›·Ó ‰È·Û‡ÚÔÓÙ·È Î·› âÁÎ·ÏÔÜÓÙ·È Úfi-
Ûˆ· ÙÔÜ îÂÚÔÜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘. 

™¤ ·Ú·Î·Ïá Ó¿ âÓÛÙÂÚÓÈÛıÂÖ˜ Ù‹Ó êÏfiÙËÙ·
ÙÔÜ ¶ÚÔÎ·Ùfi¯Ô˘ ™Ô˘, Ù‹Ó àÌÂÛfiÙËÙ· ÙÉ˜ âÈ-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô‡ ö¯ÂÈ Ì¤ ÙfiÓ ∫ÏÉÚÔÓ Î·› ÙfiÓ §·-

fiÓ, ‰ÈfiÙÈ Î·ÙÉÏıÂÓ Ì¤Ó, ÔåÎÂ›÷· ‚Ô˘Ï‹ÛÂÈ, ÙÔÜ
£ÚfiÓÔ˘, àÏÏ' Ôé‰¤ÔÙÂ ı¿ à¤ÏıÂÈ «âÎ ÙáÓ Î·Ú-
‰ÈáÓ ÙÔÜ ÂéÙ˘¯ÂÛÙ¿ÙÔ˘ Î·› Ï›·Ó àÁ·‹Û·ÓÙÔ˜
·éÙfiÓ ıÂÔÊÈÏÔÜ˜ ÔÈÌÓ›Ô˘». ¡¿ ÙfiÓ àÎÔÏÔ˘ı‹-
ÛÂÈ˜ Âå˜ Ù‹Ó àÊÔÛ›ˆÛÈÓ Î·› Ù‹Ó ÈÛÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Âå˜
Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·Ó, Âå˜ Ù‹Ó ñ·ÎÔ‹Ó ÙÔ˘ Âå˜ ÙfiÓ
¶ÚáÙÔÓ ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∫Ú‹ÙË˜ Î·› Ù‹Ó Î·Ï‹Ó
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·Ó ÙÔ˘ Ì¤ ÙÔ‡˜ ^πÂÚ¿Ú¯·˜ ·éÙÉ˜.

°ÓˆÚ›˙ÂÈ ì ª‹ÙËÚ \∂ÎÎÏËÛ›·, ≠∞ÁÈÂ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘
Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘ ¬ÙÈ, ‰È¿ ¿ÓÙ· Ù¿ àÓˆÙ¤Úˆ, àÏÏ¿
Î·› ÏfiÁ̌ˆ ÙáÓ ÎÚÈÛ›ÌˆÓ Î·ÈÚáÓ Î·› ¯ÚfiÓˆÓ
ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂı·, Ùfi öÚÁÔÓ ™Ô˘ ı¿ ÂrÓ·È
âÌÂ‰fiÌÔ¯ıÔÓ. \∞ÏÏ’ â›ÛË˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ïá˜ ¬ÙÈ
ö¯ÂÈ˜ ÔÏÏ¿ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·, âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfiÓ ÊÚfiÓË-
Ì· Î·› qıÔ˜. ∂rÛ·È àÓ¿ÛÙËÌ· ÙÉ˜ îÛÙÔÚÈÎÉ˜
ªÔÓÉ˜ ^√‰ËÁËÙÚ›·˜ °ˆÓÈÄ˜, ÚÔ¤Ú¯ÂÛ·È ‰ËÏ·‰‹
âÎ ÙÉ˜ Ô›ÌÓË˜ Ù·‡ÙË˜, ÁÈÓÒÛÎˆÓ Î·Ïá˜ Ùfi Ô›-
ÌÓÈfiÓ ™Ô˘, ÂrÛ·È Ï›·Ó àÁ·ËÙfi˜, ‰È·ÎÚ›ÓÂÛ·È ‰¤
‰È¿ Ù¿ ÂéÁÓÒÌÔÓ· ·åÛı‹Ì·Ù¿ ™Ô˘ Î·› ÙfiÓ ÛÂ‚·-
ÛÌfiÓ ™Ô˘ Úfi˜ Ùfi ÛÂÙfiÓ ÚfiÛˆÔÓ ÙÔÜ °¤ÚÔ-
ÓÙfi˜ ™Ô˘. ™ÔÜ âÈÛËÌ·›Óˆ ‰¤ ÙÔÜÙÔ, Ùfi ïÔÖÔÓ
‰¤Ó àÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÏÏÔ›, ¬ÙÈ Î·Ù¿ Ù‹Ó œÚ·Ó
ÙÉ˜ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›·˜ ™Ô˘ Âå˜ \∂›ÛÎÔÔÓ, ·éÙfi˜, ï
°¤ÚˆÓ ∂åÚËÓ·ÖÔ˜, ™ÔÜ ·Ú¤‰ˆÎÂ Î·› öıËÎÂÓ â›
ÙfiÓ üÌˆÓ ™Ô˘ Ùfi èÌÔÊfiÚÈÔÓ ÙÉ˜ \∞Ú¯ÈÂÚˆÛ‡-
ÓË˜, ÌÔÓ·‰ÈÎfiÓ ÚÔÓfiÌÈÔÓ, Û¿ÓÈÔÓ ‰¤ ÁÂÁÔÓfi˜
Âå˜ Ù‹Ó îÛÙÔÚ›·Ó ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÉ˜ ∫Ú‹ÙË˜. ∫·›
·Ú¤Ï·‚Â˜ Û‹ÌÂÚÔÓ ·Ú' ·éÙÔÜ, ÙÔÜ Âé‰ÚÔ-
ÌÔÜÓÙÔ˜ Û¯Â‰fiÓ ·åˆÓÔ‚›Ô˘ °¤ÚÔÓÙfi˜ ™Ô˘ Î·›
ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ΔÔÔÙËÚËÙÔÜ, ÚÔÛÊÈÏÂÛÙ¿ÙÔ˘ Î·›
ÛÂÌÓÔÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜ Î·› \∞Ô-
ÎÔÚÒÓÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ ∂åÚËÓ·›Ô˘ Ù‹Ó ÛÎ˘Ù¿ÏËÓ Î·›
Ù‹Ó ÊÏÔÁ¤Ú·Ó ÙÉ˜ ÔÈÌ·ÓÙÔÚ›·˜, Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó¿
Î·Ù·ÛÙ·ıÂÖ˜ ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ÙÔÜ ·ÙÚfi˜ ÛÔ˘ Î·Ïfi˜
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜.

\∞‰ÂÏÊ¤ ≠∞ÁÈÂ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘, 
∂rÛ·È ÂéÏÔÁËÌ¤ÓÔ˜ ·Ú¿ ∫˘Ú›Ô˘ Î·› ‰ÈfiÙÈ

Î·ÙÂÛÙ¿ıË˜ ^πÂÚ¿Ú¯Ë˜ ÙÉ˜ ªËÙÚfi˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ΔÔÜÙÔ ö¯ÂÈ˜ ¯Ú¤Ô˜ Ó¿ Ùfi âÓı˘ÌÂÖÛ·È ¿ÓÙÔÙÂ. ^∏
\∂ÎÎÏËÛ›· ÙÉ˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÂrÓ·È \∂·Ú¯›· ÙÔÜ
√åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ £ÚfiÓÔ˘ Î·› Ôî ^πÂÚ¿Ú¯·È ∞éÙÉ˜,
^πÂÚ¿Ú¯·È ÙÉ˜ ªËÙÚfi˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∫·› Ôî ^πÂ-
Ú¿Ú¯·È ÙÉ˜ ªÂÁ¿ÏË˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰È·-
ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ Ù‹Ó ÂñÚ‡ÙËÙ· ÙÔÜ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ‡˜
àÓÔÈÎÙÔ‡˜ ïÚ›˙ÔÓÙ·˜, çÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó¿ ÂrÓ·È ÈÛÙÔ›
Âå˜ Ù¿ ÚÔÛÙ·¯ı¤ÓÙ· ·éÙÔÖ˜ Ì˘ÛÙÈÎá˜. ¢ËÏ·‰‹



ÈÛÙÔ› Âå˜ ÙfiÓ ıÂÛÌfiÓ, àÓ ı¤ÏÂÈ˜ Ï¿ÙÚÂÈ˜ ÙÔÜ ıÂ-
ÛÌÔÜ, ñËÚ¤Ù·È ÙÔÜ ı·‡Ì·ÙÔ˜ Ô‡ Ï¤ÁÂÙ·È
√åÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÓ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÂÖÔÓ. £¿ Û¤ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›-
˙Ô˘Ó ‰¤ ^πÂÚ¿Ú¯ËÓ ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ £ÚfiÓÔ˘ ì
Û˘Ó¤ÂÈ· Î·› ï ÛÂ‚·ÛÌfi˜ Âå˜ Ù‹Ó à·Ú·¯¿Ú·-
ÎÙÔÓ ·éıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·, Ù‹Ó ÔåÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·› ì
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Âå˜ Ù‹Ó ÁÚ·ÌÌ‹Ó ÙÔÜ ¯·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÉ˜
ıÂ›·˜ ÎÏ‹ÛÂˆ˜. \∂ÓˆÙ›ÛÔ˘ Î·Ïá˜ Ù‹Ó àÓ‡ÛÙ·-
ÎÙÔÓ Ì¤ÚÈÌÓ·Ó ÙÔÜ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ™Ô˘ ñ¤Ú
·ÛáÓ ÙáÓ ^∞Á›ˆÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ \∂ÎÎÏËÛÈáÓ, ñ¤Ú
¿ÛË˜ ÙÉ˜ ÎÙ›ÛÂˆ˜. ^√ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ £ÚfiÓÔ˜
Û‹ÌÂÚÔÓ ÎÔÛÌÂÖÙ·È àfi ÌÂÁ¿ÏÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯ËÓ, âÎ
ÙáÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ Ô‡ ‰È¤Ï·Ì„·Ó Âå˜ ÙÔ‡˜ Î¿Ùˆ
¯ÚfiÓÔ˘˜, ï ^√ÔÖÔ˜ âÓ Ì¤Û̌ˆ ÔÏÏáÓ Ê·ÈáÓ Î·›
ôÏÏˆÓ âÁ¯ÚÒÌˆÓ Ï‡ÎˆÓ, àÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ Ï‡ÎˆÓ,
àÁˆÓ›˙ÂÙ·È ‰È¿ Ù‹Ó ÂéÛÙ¿ıÂÈ·Ó ÙÔÜ £ÚfiÓÔ˘, Ù‹Ó
ÂûÎÏÂÈ·Ó ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜ Î·› ñ¤Ú ÂåÚ‹ÓË˜ Î·› Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ò∂¯ÂÈ˜ ¯Ú¤Ô˜
à‰ÂÏÊ¤ Ó¿ Û˘Ó·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÙÉ˜ àÁˆÓ›·˜ ΔÔ˘
Î·› ÙÔÜ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ ΔÔ˘ Î·› Ó¿ ÚÔÛÂ‡¯ÂÛ·È àÛÈ-
Á‹Ùˆ˜ Î·› ÈÛÙá˜ ‰È¿ ÙfiÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯ËÓ ™Ô˘. ¶Ô-
Ù¤ àÁÓÒÌˆÓ, àÏÏ¿ ‰È¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÉ˜ âÁÚËÁfiÚÛÂˆ˜
ÙÉ˜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÉ˜ ∫·ı¤‰Ú·˜, ÙÉ˜ ¶fiÏÂˆ˜ ÙáÓ
fiÏÂˆÓ, ÙÉ˜ ªÂÁ¿ÏË˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙÉ˜ ƒˆÌÈÔÛ‡-
ÓË˜.

∞éÙ‹Ó Ù‹Ó âÁÎ¿Ú‰ÈÔÓ Âé¯‹Ó Î·› ·Ú¿ÎÏËÛÈÓ
™ÔÜ ÌÂÙ·Ê¤Úˆ àfi Ù‹Ó ÂéÛÂ‚‹ ËÁ‹Ó ÙÉ˜ \√ÚıÔ-
‰ÔÍ›·˜ Î·› ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜ Ì·˜, ·éÙ‹Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ù‹Ó
ìÌ¤Ú·Ó Î·Ù¿ Ù‹Ó ïÔ›·Ó ëÔÚÙ¿˙ÂÈ ï ≠∞ÁÈÔ˜ \πˆ-
¿ÓÓË˜ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∫ˆÓ/fi-
ÏÂˆ˜, ï ˘ÚÛfi˜ ÙÉ˜ ÔåÎÔ˘Ì¤ÓË˜, Ùfi ≈„Ô˜ ÙÉ˜ Ù·-
ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË˜ Î·› ™¤ ·Ú·Î·Ïá, ÌÂÙ¿ Û˘Ì¿-
ÛË˜ ÙÉ˜ ^πÂÚ·Ú¯›·˜ ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∫Ú‹ÙË˜ Ó¿
ñÂÚÌ·¯ÂÖ˜ ÙáÓ ‰ÈÎ·›ˆÓ ÙÔÜ £ÚfiÓÔ˘ Î·› Ó¿
ÂrÛ·È ÈÛÙfi˜ Âå˜ Ù‹Ó ÎÏËÚÔ˘¯›·Ó ÙáÓ ÚÔÎ·Ùfi-
¯ˆÓ ™Ô˘, Ôî ïÔÖÔÈ àÁÚ‡ÓÔÈ˜ ÚÔÛÂ˘¯·Ö˜, ÙÈÌ›-
ÔÈ˜ î‰ÚÒÛÈ Î·› ·¥Ì·ÛÈ, ó˜ ï âıÓÔ˚ÂÚÔÌ¿ÚÙ˘˜ ∫È-
Û¿ÌÔ˘ ªÂÏ¯ÈÛÂ‰¤Î, Î·ıËÁ›·Û·Ó Ù‹Ó îÂÚ¿Ó ·éÙ‹Ó

Û¯¤ÛÈÓ Î·› àÓ·ÊÔÚ¿Ó Ì¤ ÙfiÓ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÓ £Úfi-
ÓÔÓ.

^∏ ∫Ú‹ÙË, à‰ÂÏÊ¤ \∞ÌÊÈÏfi¯ÈÂ, ó˜ ÂéÛÙfi¯ˆ˜
ÂrÂÓ ì ∞éÙÔÜ £ÂÈÔÙ¿ÙË ¶·Ó·ÁÈfiÙË˜, àÔÙÂÏÂÖ
"ë‰Ú·ÖÔÓ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÉ˜ ªËÙÚfi˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜" Î·›
¬ÙÈ "Âå˜ Ù¿˜ Ó¤·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·î ïÔÖ·È ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÔÜÓÙ·È ïÛËÌ¤Ú·È ì \∂ÎÎÏËÛ›· ÙÉ˜ ∫Ú‹ÙË˜
‰È¿ ÙáÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎáÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ î‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
ÙË˜, ‰‡Ó·Ù·È Ó¿ Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ Ù¿ Ì¤ÁÈÛÙ·". \∂‰á
âÓÙ¿ÛÂÙ·È Î·› ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ àÍÈÔÔ›ËÛÈ˜ ÙÔÜ
ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔÜ Î·ıÈ‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ì¤ ·Á¯ÚÈÛÙÈ·-
ÓÈÎ‹Ó àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·Ó, ÙÉ˜ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∞Î·‰Ë-
Ì›·˜ ∫Ú‹ÙË˜, Ùfi ïÔÖÔÓ óÎÔ‰ÔÌ‹ıË ñfi ÙÔÜ ™Â-
ÙÔÜ ÚÔÎ·Ùfi¯Ô˘ ™Ô˘ Î·› ‰È·ÎÔÓÂÖ ÌÂÙ' àÊÔ-
ÛÈÒÛÂˆ˜ ï âÓÙÈÌÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˜ Î. \∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
¶··‰ÂÚfi˜.

Δfi öÚÁÔÓ ·éÙÉ˜, ¿ÛFË ı˘Û›÷·, Ú¤ÂÈ Ó¿ Û˘ÓÂ-
¯ÈÛıÂÖ Î·› Ó¿ âÓÈÛ¯˘ıÂÖ öÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. Δfi º·Ó¿-
ÚÈÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ‰È¿ Ùfi ÓÂÜÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘
Î·› ÙÉ˜ Î·Ù·ÏÏ·ÁÉ˜. ¶ÔÏÏ¿ÎÈ˜ ö¯ÂÈ âÈÛÙÚ·ÙÂ‡-
ÛÂÈ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍÔÓ \∞Î·‰ËÌ›·Ó ó˜ ÔÏ‡ÙÈÌÔÓ
Û˘Ó·ÚÚˆÁfiÓ Âå˜ Ùfi öÚÁÔÓ ÙÔÜÙÔ Î·› ÂéÂÏÈÛÙÂÖ
¬ÙÈ ı¿ ÛÙËÚ›ÍÂÈ˜, öÙÈ ÌÄÏÏÔÓ, Ùfi Î·ı›‰Ú˘Ì·
ÙÔÜÙÔ, å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‰¤ Ì¤ Ù¿˜ Ó¤·˜ ÚÔÔÙÈÎ¿˜
Ô‡ ö¯Ô˘Ó ‰È·ÓÔÈ¯ıÂÖ ‰È¿ ÙÉ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÜ
∂éÚˆÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔÜ ∫¤ÓÙÚÔ˘.

™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÂ à‰ÂÏÊ¤ \∞ÌÊÈÏfi¯ÈÂ,
\∞fi ÙÉ˜ ªËÙÚfi˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·› ÙÉ˜ \∂ÎÎÏË-

Û›·˜ ÙÉ˜ \∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜ Âé¯‹Ó Î·› ÂéÏÔÁ›·Ó,
àÁ¿ËÓ Î·› ÙÈÌ‹Ó, àÛ·ÛÌfiÓ âÁÎ¿Ú‰ÈÔÓ ÙÔÜ ¶·-
ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ™Ô˘ Î·› Û˘Ì¿ÛË˜ ÙÉ˜ ÂÚ› ∞éÙfiÓ ^πÂ-
Ú·Ú¯›·˜. \∞Û·ÛÌfiÓ àÁ¿Ë˜ Î·› ÙÈÌÉ˜ ÙÔÜ ¶¿-
· Î·› ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Î˘Ú›Ô˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙÔÜ ∫ÚË-
Ùfi˜, ÙÔÜ ÚÔÂÚ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ âÎ ÙÉ˜ ıÂÔÛÒÛÙÔ˘
\∂·Ú¯›·˜ ™Ô˘. ∑ÉıÈ öÙË ó˜ ÏÂÖÛÙ·. ∫·Ù·Îfi-
ÛÌËÛÔÓ ÙfiÓ £ÚfiÓÔÓ ™Ô˘ Úfi˜ ‰fiÍ·Ó £ÂÔÜ, Ûˆ-
ÙËÚ›·Ó ÙÔÜ Ï·ÔÜ ∞éÙÔÜ Î·› ö·ÈÓÔÓ ÙÉ˜ ªËÙÚfi˜
\∂ÎÎÏËÛ›·˜.
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Κίσαμος, 13 Νοεμβρίου 2006

«¢ÔÍ¿˙ˆ ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜,
Î·› ÙÔÜ ÀîÔÜ Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ
Î·› ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ^∞Á›Ô˘
ñÌÓá Ù‹Ó âÍÔ˘Û›·Ó..» ¡·›,
ÛÙ‹Ó ÚfiÁÓˆÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ
¶·Ù¤Ú·, ÛÙ‹ ¯¿ÚË ÙÔÜ
ÀîÔÜ, ÛÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔÜ
∞̂Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Î·›
ÛÙ‹Ó ÌÂÛÈÙÂ›· ÙÉ˜ ¶·Ó˘Â-
ÚÂ˘ÏÔÁËÌ¤ÓË˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘
Î·› \∞ÂÈ·Úı¤ÓÔ˘ ª·Ú›·˜
çÊÂ›ÏÔÓÙ·È ¬Ï· ¬Û· öÁÈ-
Ó·Ó Ú›Ó Ï›ÁÂ˜ ë‚‰ÔÌ¿‰Â˜
ÛÙfi ^∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·› Á›ÓÔ-
ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· â‰á ÛÙ‹Ó ∫›-
Û·ÌÔ Ì¤ ÎÂÓÙÚÈÎfi ôÍÔÓ·
Ù‹Ó Ù·ÂÈÓfiÙËÙ¿ ÌÔ˘. °È’
·éÙfi ÏÔÈfiÓ ‰fiÍ· Î·› ÙÈ-
Ì‹ Î·› Âé¯·ÚÈÛÙ›· ÔÏÏ‹ ÚÔÛÌ¤Óˆ ÛÙ‹Ó ·åÙ›·
ÙÉ˜ âÓ ÃÚÈÛÙ̌á ¯·ÚÄ˜ ÌÔ˘, Ù‹Ó ¶·Ó·Á›· ΔÚÈ¿‰·,
Ô‡ Ì¤ âÏ¤ËÛÂ ÚáÙ·, Ì¤ Î·Ù¤ÛÙËÛÂ \∂›ÛÎÔÔ
ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·› Ì¤ Î¿ÏÂÛÂ Ó¿ ‰È·ÔÈÌ¿Óˆ
Ù‹Ó ùÌÔÚÊË, ÂéÏÔÁËÌ¤ÓË Î·› îÛÙÔÚÈÎ‹ âÙÔ‡ÙË
^πÂÚ‹ ªËÙÚfiÔÏË ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘, ™ÂÏ›-
ÓÔ˘ Î·› ∫ÈÛ¿ÌÔ˘. 

™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÂ  ªËÙÚÔÔÏÖÙ· ¶¤ÙÚ·˜ Î·›
ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘ Î. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÂ, âÎÚfiÛˆÂ ÙÉ˜
∞.£.¶. ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ ìÌáÓ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÔÜ Î.
Î. μ∞ƒ£√§√ª∞π√À,

™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÂ ªËÙÚÔÔÏ›Ù· ∫˘‰ˆÓ›·˜ Î·›
\∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ Î.Î. ∂åÚËÓ·ÖÂ, âÎÚfiÛˆÂ ÙÉ˜
∞.™. ÙÔÜ \∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫Ú‹ÙË˜ Î. ΔÈÌÔı¤Ô˘
Î·› ΔÔÔÙËÚËÙ¿ ÙÉ˜ ^π. ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ Ù·‡ÙË˜,
™Â‚·ÛÌ›· ÙáÓ ^πÂÚ·Ú¯áÓ ¯ÔÚÂ›·, ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÂ
Î·› ¶ÔÏÈ¤ °¤ÚÔÓÙ· ªËÙÚÔÔÏÖÙ· ∂åÚËÓ·ÖÂ Î·›
ÙÈÌËÌ¤ÓÂ ¶ÚÔÎ¿ÙÔ¯¤ ÌÔ˘, £ÂÔÊÈÏ¤ÛÙ·ÙÂ  \∂›-
ÛÎÔÂ ∫ÓˆÛÔÜ, \∂ÍÔ¯ÒÙ·ÙÂ Î‡ÚÈÂ ^ÀÊ˘Ô˘ÚÁ¤
¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿ÍÂˆ˜, \∂ÎÚfiÛˆÂ ÙÉ˜ ^∂ÏÏËÓÈÎÉ˜
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜, ∫‡ÚÈÂ °ÂÓÈÎ¤ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔÜ ^À.
\∞Ó¿Ù˘ÍË˜, \∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ Î.Î. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜, ∫‡ÚÈ-
ÔÈ ¡ÔÌ¿Ú¯·È Ã·Ó›ˆÓ Î·› ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ≠∞ÁÈÔÈ

¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÏÔÈ, ∫·ıË-
ÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂéÏ·‚¤ÛÙ·ÙÔÈ
ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ Î·› ‰È¿ÎÔÓÔÈ,
^√ÛÈÒÙ·ÙÂ˜ ªÔÓ·¯¤˜, \∞-
ÍÈfiÙÈÌÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ
ÙÉ˜ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÉ˜ ¶ÂÚÈ-
Ê¤ÚÂÈ·˜ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘, ¶ÂÏÂÎ¿-
ÓÔ˘, ∫ÔÏ˘Ì·Ú›Ô˘, ∫·ÓÙ¿-
ÓÔ˘, μÔ˘ÎÔÏÈáÓ, ªËı‡-
ÌÓË˜, \∞Ó·ÙÔÏÈÎÔÜ ™ÂÏ›ÓÔ˘,
Î·› \πÓÓ·¯ˆÚ›Ô˘, Î. ¢‹Ì·Ú-
¯ÔÈ Ã·Ó›ˆÓ Î·› \∂ÏÂ˘ıÂÚ›-
Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÙÉ˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈ-
Ú·˜ ìÌáÓ, Î. ¡ÔÌ·Ú¯È·ÎÔ›
Î·› ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ,
âÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ‰ÈÂ˘ı˘-
ÓÙ·› âÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔÜ ™ÙÚ·-
ÙÔÜ, ÙÉ˜ \∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÉ˜

\∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÙÔÜ ¡·˘ÙÈÎÔÜ, ÙÉ˜ ¶˘ÚÔÛ‚Â-
ÛÙÈÎÉ˜, ÙÉ˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜, ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·›
ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ \∂Î·›‰Â˘ÛË˜, Î‡ÚÈÔÈ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂ-
ÓÔÈ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ^ÀËÚÂÛÈáÓ, \∞ÍÈfiÙÈÌÔÈ \∂ÎÚfi-
ÛˆÔÈ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·› ºÔÚ¤ˆÓ. 

¶ÔÏ˘·Á·ËÌ¤ÓÂ Ï·¤ ÙáÓ â·Ú¯ÈáÓ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘
Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘, Ê›ÏÔÈ Î·› à‰ÂÏÊÔ›. 

Ã¿ÚÈÙÈ £Â›÷· ÂåÛÉÏı· Úfi  ‰˘fi ÌËÓáÓ ÛÙfi îÂ-
Úfi ÙÉ˜ \∞Ú¯ÈÂÚˆÛ‡ÓË˜, ÛÙfi îÂÚfi ÙÉ˜ ^πÂÚÄ˜
\∂·Ú¯È·ÎÉ˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÉ˜ ∫Ú‹-
ÙË˜, ÛÙfi îÂÚfi ÙÉ˜ ªÂÁ¿ÏË˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ªËÙ¤-
Ú·˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. 

∫·› ÙÒÚ·, àÁ·ËÌ¤ÓÂ ÌÔ˘ Ï·¤ ÙáÓ â·Ú¯ÈáÓ
Ì·˜, àÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Û·˜ ¬ÏÔ˘˜ Ì·˙› Î·› ÙfiÓ Î·-
ı¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·, ·åÛı¿ÓÔÌ·È Ò˜ ÛÙfi
ÛËÌÂÖÔ ·éÙfi ÙÉ˜ ÚÔÛˆÈÎÉ˜ ÌÔ˘ îÛÙÔÚ›·˜ ‰¤Ó
Ì¤ Î·ÏÂÖ ï £Âfi˜ Ó¿ ‰ÈÔÚıÒÛˆ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜,
àÏÏ¿ Ó¿ àÏÏ¿Íˆ Ù‹ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ó¿ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ
Ù‹ ÏÔÁÈÎ‹ ÌÔ˘, Ó¿ àÓÈ¯ÓÂ‡Ûˆ Ù‹ Ó¤· ÎÏ‹ÛË ÌÔ˘,
Ó¿ ÁÂÓÓ‹Ûˆ ÙfiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ë·˘Ùfi ÌÔ˘. °È·Ù›
·åÛı¿ÓÔÌ·È ¬ÙÈ ÂåÛ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙfi îÂÚfi ·éÙÉ˜ ÙÉ˜
ıÂÔÛÒÛÙÔ˘ â·Ú¯›·˜, ÛÙfi îÂÚfi Î·› ô‚·ÙÔ ÙÉ˜
˙ˆÉ˜ ¬ÏˆÓ Û·˜, ÙÉ˜ Û¯¤ÛË˜ Û·˜ Ì¤ ÙfiÓ £Âfi, ÛÙfi
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îÂÚfi ‚ÉÌ· ÙÔÜ ôÁÓˆÛÙÔ˘ Û¤ Ì¤Ó· ıÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ
£ÂÔÜ. °È’ ·éÙfi Î·› ÓÈÒıˆ ‚·ıÈ¿ Û˘ÓÙÂÙÚÈÌÌ¤-
ÓÔ˜. Δ› ÂrÓ·È ôÚ·ÁÂ ·éÙ¿  ÔÜ öÁÈÓ·Ó Ùfi ÙÂÏÂ˘-
Ù·ÖÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û¤ Û¯¤ÛË Ì¤ ÙfiÓ ÙfiÔ Ì·˜; ¶á˜
öÁÈÓ·Ó; °È¿ ÔÈfiÓ öÁÈÓ·Ó;  \∞˜ „ËÏ·Ê›ÛÔ˘ÌÂ ›-
Ûˆ àfi  ÚfiÛˆ· Î·› ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùfi ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ
ΔÚÈ·‰ÈÎÔÜ Ì·˜ £ÂÔÜ Ô‡ Ì¤ÓÂÈ Í¿ÁÚ˘ÓÔ˜ ¿Óˆ
ÛÙ‹Ó îÛÙÔÚ›· ÙÉ˜ ∞̂Á›·˜ ΔÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. «ª’
ö¯ÂÙÂ àÓ¿ÌÂÛ¿ Û·˜ îÂÚÂÖ˜,  Ì’ ö¯ÂÙÂ àÓ¿ÌÂÛ¿ Û·˜,
(à‰ÂÏÊÔ› Î·› Ù¤ÎÓ·), Ô›ÌÓÈÔ îÂÚfi», Ô‡ ›-
ÛÙÂ˘· ¬ÙÈ ÛÄ˜ àÁ·á, àÏÏ¿ Ó›ÁËÎ· ÛÙfi ¤Ï·-
ÁÔ˜ ÙÉ˜ ‰ÈÎÉ˜ Û·˜ àÁ¿Ë˜. ª’ ö¯ÂÙÂ ÌÚÔÛÙ¿
Û·˜ ¶ÔÏ˘Û¤‚·ÛÙÂ °¤ÚÔÓÙ· ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù·
∂åÚËÓ·ÖÂ, ‚·ı›ÛÎÈˆÙÂ Ï¿Ù·ÓÂ ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜
Ì·˜, Î·› ·Ú·Î·Ïá ¬ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ¬ÙÈ ıÂÌ¤ÏÈÔ
ÙÉ˜ ‰È·ÎÔÓ›·˜ ÌÔ˘ àÔÙÂÏÂÖ ì Âé¯‹ ™·˜ Î·› ï ÛÂ-
‚·ÛÌfi˜ ÌÔ˘ Úfi˜ Ùfi ™ÂÙfi ÚfiÛˆfi Û·˜. \∞Ì¤-
Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó âÎÏÔÁ‹ ÌÔ˘, ÛÄ˜ ˙‹ÙËÛ· Ó¿ ·Ú·-
ÌÂ›ÓÂÙÂ ÛÙ‹Ó âÈÛÎÔÈÎ‹ Î·ÙÔÈÎ›·, Ó¿ ÎÚ·Ù‹ÛÂ-
ÙÂ Ùfi ÁÚ·ÊÂÖÔ Û·˜ Î·› Ùfi ·éÙÔÎ›ÓËÙÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó
âÍ˘ËÚ¤ÙËÛ‹ Û·˜. \∂ÛÂÖ˜ àfi ÏÂÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÎÈ-
ÓËı‹Î·ÙÂ. £¤Ïˆ Ó¿ ÛÄ˜ ‰È·‚Â‚·ÈÒÛˆ ¬Ìˆ˜ ¬ÙÈ
‰¤Ó ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ‹Î·ÙÂ àfi Ù‹Ó ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ı¤ÛË ÙÉ˜
Î·Ú‰ÈÄ˜ Ì·˜. \∞ÔÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ó¿ â¤Ì-
‚ˆ à‰È¿ÎÚÈÙ· ÛÙfi öÚÁÔ Û·˜, àÏÏ¿ Ó¿ ÛÂ‚·Ûıá Ùfi
ÓÂÜÌ· Û·˜. ™Ù¿ ÁÚ·ÊÂÖ· ÙáÓ ¡·áÓ Ì·˜ ı¿ ·-
Ú·ÌÂ›ÓÂÈ àÓ·ÚÙËÌ¤ÓË ì ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Û·˜ ÁÈ¿ Ó¿
ÌÄ˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ¬ÙÈ ì ·Ú·›ÙËÛ‹ Û·˜ ‰¤Ó öÁÈÓÂ ÁÈ¿ Ó¿
ÛÄ˜ àÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ì¤ àÛ¤‚ÂÈ·, àÏÏ¿ ÁÈ¿ Ó¿
âÈ‚Â‚·ÈÒÛÂÙÂ Ùfi ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÌÂÁ·ÏÂÖÔ Ì¤
ÂéÁ¤ÓÂÈ·. 

ª’ ö¯ÂÙÂ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ ≠∞ÁÈÂ ∫˘‰ˆÓ›·˜ Î·›
\∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ Î. ∂åÚËÓ·ÖÂ, Ô‡ ÌÄ˜ ¯·Ú›Û·ÙÂ
ÛÙ‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô ÙÉ˜ ΔÔÔÙËÚËÙÂ›·˜ ™·˜, Ù‹Ó ‰È·-
ÎÚÈÙÈÎ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÉ˜ âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË˜ ™·˜ Î·› Ùfi

âÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÉ˜ àÁ¿Ë˜ ™·˜, ÁÈ¿ Ù¿ ïÔ›· Î·›
ÛÄ˜ ÂéÁÓˆÌÔÓÔÜÌÂ. 

ª’ ö¯ÂÙÂ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜, ÙÈÌËÌ¤ÓÔÈ ôÚ¯ÔÓÙÂ˜
ÙÔÜ ÙfiÔ˘ Ô‡ Í¤ÚÂÙÂ Ó¿ ïÌÔÓÔÂÖÙÂ ¿Óˆ ÛÙ›˜
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ àÁˆÓ›Â˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ Ì·˜, Ó¿ ÛÊ˘ÁÌÔ-
ÌÂÙÚÂÖÙÂ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘ Î·› Ì¤ ˙ÉÏÔ Î·› îÎ·ÓfiÙË-
Ù· Ó¿ ÚÔˆıÂÖÙÂ Ù‹Ó ÊˆÓ‹ ÙÔ˘. ª ö¯ÂÙÂ àÓ¿ÌÂ-
Û¿ Û·˜ âÎÏÂÎÙ¤ Î·› àÁ·ËÌ¤ÓÂ Ï·¤ ÙáÓ â·Ú-
¯ÈáÓ Ì·˜, ÊÈÏfiÙÈÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ÌÔ˘ ·È‰È¿ àfi
Û‹ÌÂÚ·, Ô‡ Î·ÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ Ù‹Ó ÁÉ Úfi˜ Ùfi ˙ÉÓ
Î·› Ì¤ Ù‹Ó Ù›ÌÈ· âÚÁ·Û›· Û·˜, ‰¤Ó àÌÂÏÂÖÙÂ Ó¿
Î·ÏÏÈÂÚÁÂÖÙÂ Î·› Ù›˜ „˘¯¤˜ Û·˜. ò∂ÙÛÈ ï Ù›ÌÈÔ˜
î‰ÚÒÙ·˜ ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ Û·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÜÚÔ êÁÈ·-
ÛÙÈÎfi Ô‡ ËÁ¿˙ÂÈ àfi Ù›˜ Î·Ú‰È¤˜ Û·˜ Î·› Âéˆ-
‰È¿˙ÂÈ Úfi˜ ¬Ï· Ù¿ ÛËÌÂÖ· ÙÔÜ ïÚ›˙ÔÓÙ·, ‰È‰¿-
ÛÎÔÓÙ·˜ Î·› ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ò˜ Ôî ÂéÏÔÁËÌ¤ÓÂ˜
â·Ú¯›Â˜ Ì·˜ ÂrÓ·È Ì›· Û¯ÔÏ‹ Ô‡ ÌÔÚÊÒÓÂÈ
àÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·åˆÓÈfiÙËÙ·, Ì¤Û· àfi ÙfiÓ
àÁÒÓ· Î·› Ù‹Ó àÁˆÓ›· ÁÈ¿ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·Ù·Í›ˆ-
ÛË Î·› ‰È·ÚÎ‹ àÓ·˙‹ÙËÛË. ª’ öÊÂÚ·Ó àÓ¿ÌÂÛ¿
Û·˜ Ôî âÎÏÂÎÙÔ› ¶ÔÈÌÂÓ¿Ú¯Â˜ ÙÉ˜ ^πÂÚÄ˜ \∂·Ú-
¯È·ÎÉ˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÉ˜ ∫Ú‹ÙË˜ Ô‡
qÚı·Ó â›ÛËÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó¿ ïÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù‹Ó
^πÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ Âéı‡ÓË ÙÉ˜ âÎÏÔÁÉ˜ Î·› ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜
ÂéÁÓˆÌfiÓˆ˜ Î·› ‚·ı˘ÛÂ‚¿ÛÙˆ˜ Âé¯·ÚÈÛÙá ÁÈ¿
Ù‹Ó Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Î·› Ù‹Ó âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Úfi˜ Ù‹Ó
âÏ·¯ÈÛÙfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, ·éÙ‹Ó ÙÉ˜ àÓ·‰Â›ÍÂˆ˜ ÛÙfi
≈„ÈÛÙÔÓ ÙÉ˜ \∞Ú¯ÈÂÚˆÛ‡ÓË˜ ^ÀÔ‡ÚÁËÌ·. 

ª·˙› Ì’ âÛÄ˜ Ì¤ ñÔ‰¤¯ÙËÎÂ ï ™Â‚. ªËÙÚ.
¶¤ÙÚ·˜ Î·› ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘ Î. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ âÎÚfi-
ÛˆÔ˜ ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Ì·˜ Î. Î.
μ∞ƒ£√§√ª∞π√À, ï ïÔÖÔ˜ âÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÁÈ¿
ÌÄ˜ Ù‹Ó Èfi Ï·ÙÂÈ¿ ÔåÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ àÁÎ·ÏÈ¿ Ô‡
ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÓÔ›ÍÂÈ ì \∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÛÙ‹Ó ñÊ‹ÏÈÔ.
^∏ ¶fiÏÈ˜, ÎÔÈÙ›‰· ÙÉ˜ ‰fiÍË˜ Ì·˜ Î·› ÙÔÜ Ì·Ùˆ-
Ì¤ÓÔ˘ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô˘ Ì·˜, Ùfi ™ÂÙfi √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi
¶·ÙÚÈ·Ú¯ÂÖÔ, ì âÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ ªÂÁ¿ÏË
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÜ \∂ÎÎÏËÛ›·, ÙáÓ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÂÓ‹-
ÙˆÓ, Ô‡ ôÚıÚˆÛÂ Ù¿ ‰fiÁÌ·Ù· ÙÉ˜ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘
¶›ÛÙÂˆ˜ Î·› ‰È·ÌfiÚÊˆÛÂ Ù‹Ó „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔÜ
Ó¤Ô˘ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ. 

ªÂÁ¿ÏÔ Î·› ‚·Ú‡ Ùfi ¯Ú¤Ô˜ Ô‡ àÓ·Ï·Ì‚¿-
Óˆ. \∞Ó›Û¯˘ÚÂ˜ Ôî ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Î·› äıÈÎ¤˜ ÌÔ˘
‰˘Ó¿ÌÂÈ˜. £¿ ÙÔÏÌ‹Ûˆ ¬Ìˆ˜. ^∏ ÙfiÏÌË ÂrÓ·È
ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ^∏ ‰È·ÎÔ-
Ó›· ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ
·Ú¿ Ó¿ ÂrÓ·È ì ÙfiÏÌË ÌÈÄ˜ ÙfiÏÌË˜. ^∏ ÙfiÏÌË
Î·› Ùfi ı·ÜÌ· âÍ¿ÏÏÔ˘ ÂrÓ·È Ù¿ àÎÚÈ‚¿ ·È‰È¿
ÙÉ˜ ›ÛÙÂˆ˜. ò∂Ú¯ÔÌ·È, Î·› å‰Ô‡ âÁÒ - ö¯ÔÓÙ·˜
ÛÙ‹Ó Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÔÏÏ‹ ÙfiÏÌË Î·› àÊÂÈ‰ÒÏÂ˘ÙË
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àÁ¿Ë ÁÈ¿ ¬ÏÔ˘˜ Û·˜. ∫·› Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÙfiÏÌË,
âÓÓÔá àÛÊ·Ïá˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰È·ÎÔ-
Ó›· Î·› àÓ‡ÛÙ·ÎÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù¿ ÃÚÈÛÙfi
ÌfiÚÊˆÛË ÙÔÜ ÔÈÌÓ›Ô˘, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ôî âÎ‰ËÏÒ-
ÛÂÈ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆ˜ õ‰Ë ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙ‹Ó
Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ì¤ ¯Ú˘Û¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. °È·Ù› â‰á ‰¤Ó
qÚı· ó˜ ¿ÚÔÈÎÔ˜ õ ·ÚÂ›‰ËÌÔ˜, qÚı· Ó¿ ‰È·-
ÎÔÓ‹Ûˆ, qÚı· Ó¿ Ûˆıá. ¡¿, ÁÈ·Ù› ì Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
¯Ù˘Ä ÁÈ’ ·éÙfi ÙfiÓ ÙfiÔ, ¯Ù˘Ä ÁÈ’ ·éÙfi ÙfiÓ
Ï·fi, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ù¿ õıË Î·› Ù¿ öıÈÌ· ÂrÓ·È àfi
Û‹ÌÂÚ· Î·› ï ÙÚfiÔ˜ ÙÉ˜ ‰ÈÎÉ˜ ÌÔ˘ ˙ˆÉ˜. ª‹
ıÂˆÚ‹ÛÂÙÂ ÂÚ‹Ê·Ó· Ù¿ ÏfiÁÈ· ÌÔ˘, ÂrÓ·È ì
\√Úıfi‰ÔÍË £ÂÔÏÔÁ›· Ô‡ ı¤ÏÂÈ ÙfiÓ \∂›ÛÎÔÔ
ÊÔÚ¤· ÙÔÜ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÙÉ˜ ëÓfiÙËÙÔ˜ ÛÙfi âÎÎÏË-
ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛáÌ·, à·Ú·›ÙËÙÔ ¬ÚÔ ÙË˜ ñ¿ÚÍÂˆ˜
ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ^√ \∂›ÛÎÔÔ˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È àfi
ÙfiÓ £Âfi ÁÈ¿ Ó¿ «ÔÈÌ¿ÓÂÈ Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·»
(¶Ú·Í. 20,28), ÁÈ¿ Ó¿ Î¿ıÂÙ·È ÛÙfiÓ Ì¤ÛÔÓ ΔË˜
Âå˜ ÙÜÔÓ ÙÔÜ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. √î ¶·Ù¤ÚÂ˜ ÙÉ˜
\∂ÎÎÏËÛ›·˜ ˙ËÙÔÜÓ àfi ÙfiÓ \∂›ÛÎÔÔ «ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚ· Ó¿ âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ì¤ Ù‹Ó ÛÈˆ‹ ·Ú¿ Ì¤ Ù¿
Ì¿Ù·È· ÏfiÁÈ·». ª¤ ·éÙfi ÙfiÓ ÛÎÔfi öÚ¯ÔÌ·È Û‹-
ÌÂÚ· Û¤ âÛÄ˜. ≠∂Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ «àÁ·-
‹Û·˜ ÙÔÜ å‰›Ô˘˜ ÙÔ‡˜ âÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ, Âå˜ Ù¤ÏÔ˜
äÁ¿ËÛÂÓ ·éÙÔ‡˜» (\πˆ·Ó. 13,1). 

¶ÔÈÌ¤Ó·˜ Î·› ÔÈÌÂÓfiÌÂÓÔÈ, ÎÏÉÚÔ˜ Î·› Ï·-
fi˜, ôÚ¯ÔÓÙÂ˜ Î·› àÚ¯fiÌÂÓÔÈ, ¬ÏÔÈ Ì·˙› àÔÙÂ-
ÏÔÜÌÂ Ùfi £Â·ÓıÚÒÈÓÔ ™áÌ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, Ù‹Ó
\∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, Ù‹Ó ªËÙÚfiÔÏË ∫ÈÛ¿-
ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘, Ì¤ÚÔ˜ Î·› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¬ÏÔÓ
ÙÉ˜ ªÈÄ˜, ∞̂Á›·˜, ∫·ıÔÏÈÎÉ˜ Î·› \∞ÔÛÙÔÏÈÎÉ˜
\∂ÎÎÏËÛ›·˜. ≠√ˆ˜ ï ÁÂˆÚÁfi˜ Î·› ì ÁÉ Ô‡
çÚÁÒÓÂÈ ÂrÓ·È ≤Ó·, ¬ˆ˜ ï àÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜ Î·› Ùfi
àÌ¤ÏÈ Ô‡ ÎÏ·‰Â‡ÂÈ ÂrÓ·È ≤Ó·, öÙÛÈ Î·› âÌÂÖ˜
â‰á ÛÙ‹Ó ∫›Û·ÌÔ, Ùfi óÚ·ÖÔ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ, Ù‹Ó îÛÙÔ-
ÚÈÎ‹ ∫¿Ó‰·ÓÔ, Ù‹Ó Í·ÎÔ˘ÛÙ‹ ¶·Ï·Èfi¯ˆÚ·, Ù›˜
ùÌÔÚÊÂ˜ μÔ˘ÎÔÏÈ¤˜ Î·› Ù¿ ¶·Ï·È¿ ƒÔ‡Ì·Ù·, Ùfi

Î¿Ùˆ àfi Ù‹Ó ÛÎ¤Ë ÙÉ˜ ¶·Ó·Á›·˜ ∫ÔÏ˘Ì¿ÚÈ,
ÙfiÓ ∫·Ì·Ófi, Ùfi ≠∂ÏÔ˜ Î·› ÙfiÓ ¢Ú··ÓÈÄ, Ù‹Ó
™Ô‡ÁÈ· Î·› ÙfiÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ Î·› ¬Ï· Ù¿ ôÏÏ·, Ù¿ ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚ· Î·› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÉ˜ ªËÙÚÔfiÏÂ-
Ò˜ Ì·˜, ¬ÏÔÈ Ì·˙› ÂúÌ·ÛÙÂ Ùfi ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔÜ ÃÚÈ-
ÛÙÔÜ ÛÙ‹ ÁÉ ÎÈ \∂ÎÂÖÓÔ˜ ï ÁÂˆÚÁfi˜ Ô‡ Ùfi çÚÁÒ-
ÓÂÈ, Ùfi Û¤ÚÓÂÈ, Ùfi ÔÙ›˙ÂÈ, Ùfi ıÂÚ›˙ÂÈ, ·›ÚÓÂÈ
ÙÔ‡˜ Î·ÚÔ‡˜. ≠√ÏÔÈ Ì·˙› ÂúÌ·ÛÙÂ ≤Ó·: ^∏ ÂÚÈ-
Ô˘Û›· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÛÙ‹ ÁÉ. ∂úÌ·ÛÙÂ ó˜ Ï·fi˜ ÌÈ-
ÎÚfi˜. ¢¤Ó ö¯Ô˘ÌÂ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ¿ Ï¿ıË ÌÂÁ¿Ï·.
ΔÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔûÙÂ Î¿Ó Î·› ÁÈ¿ ÌÈÎÚ¿. ∂rÓ·È
Î·› Î¿ÙÈ àÎfiÌ·, Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚá Ó¿ ÛÄ˜ Ùfi
àÚÓËıá. °È¿ Ó¿ ÂrÌ·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙ›˜ âÈÙ·Á¤˜ ÙÉ˜
°Ú·ÊÉ˜, ÛÙ‹Ó âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÉ˜ ^πÂÚ·Ú¯›·˜ Î·› Û¤
¬Û· ñ·ÁÔÚÂ‡ÂÈ ì Û˘ÓÂ›‰ËÛ‹ ÌÔ˘, ÁÈ¿ Ó¿ ÛÄ˜
àÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ¬Û· ÚÔÛÂ˘¯Ëı‹Î·ÙÂ Î·› ıÂÏ‹Û·-
ÙÂ ÁÈ¿ Ì¤Ó·, Ó¿ Ù› ı¿ Î¿Óˆ «¥Ó· Ì·ÚÙ˘ÚáÌÂÓ ÙFÉ
àÏËıÂ›÷·» (\πˆ·Ó. 5,33). £¿ ÛÄ˜ Ï¤Áˆ ¿ÓÙ· Ù‹Ó
àÏ‹ıÂÈ·. ò√¯È ÌfiÓÔ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· Ô‡ ÂrÓ·È ï‰fi˜
Î·› ˙ˆ‹, ‰ËÏ. Ùfi ÃÚÈÛÙfi, àÏÏ¿ Û¤ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿
Ú¿ÁÌ·Ù·. ªÈ¿ àÏ‹ıÂÈ· Ô‡ ‰¤Ó ÎÔÏ·ÎÂ‡ÂÈ, ‰¤Ó
ı¿ ÂrÓ·È ÌÈÛ‹, ‰¤Ó ı¿ ¯·˚‰Â‡ÂÈ, ‰¤Ó ı¿ àÔ‚Ï¤ÂÈ
Û¤ Ù›ÔÙ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙ‹Ó ÛˆÙËÚ›· Û·˜. «√é
˙ËÙá Ù¿ ñÌáÓ àÏÏ ñÌÄ˜» (μ ∫ÔÚÈÓı.12,14), Ùfi
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÉ˜ „˘¯É˜ Û·˜ Ì¤ âÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ à‰ÂÏÊÔ›,
ù¯È ì âÈ‰›ˆÍË â·›ÓˆÓ, ÔûÙÂ Ùfi Î˘Ó‹ÁÈ ÙáÓ ‰È·-
ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·› ÙÉ˜ ÚÔ‚ÔÏÉ˜. £¿ âÈÌÂ›ÓÂÙÂ Ó¿ ˙‹-
Ûˆ öÙË ÔÏÏ¿, Ì¿ ÈÛÙ¤„ÙÂ ÌÂ ‰¤Ó Ì¤ ÓÔÈ¿˙ÂÈ ï
àÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜, ¬ÛÔ Ùfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. °È¿ ÙÔÜÙÔ Î·›
‰¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó¿ Î¿Óˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¤˜
‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÁÈ¿ Ùfi Ò˜ ı¿ âÚÁ·Ûıá Î·› Ù› ı¿ ÚÔ-
ÛÊ¤Úˆ. o∏Úı· ó˜ \∂›ÛÎÔÔ˜. ∂åÏÈÎÚÈÓ¿ ‰¤Ó Í¤-
Úˆ Ù› ı¿ Î¿Óˆ. ¢¤Ó Ì·ÛÙ›˙ÔÌ·È àfi âÌÓÂ‡ÛÂÈ˜,
‰¤Ó âÈ‰ÈÒÎˆ ÚˆÙÔÙ˘›Â˜, ‰¤Ó ÂrÌ·È àÓ·Î·ÈÓÈ-



ÛÙ‹˜, ÔûÙÂ ôÏËÛÙÔ˜ ÁÈ¿ àÏÏ·Á¤˜. ≠√ÙÈ Ì¤ ÊˆÙ›-
ÛÂÈ ï £Âfi˜. ™¤ ¬ÙÈ Ì¤ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ôî ‰ÈÎ¤˜ Û·˜
ÚÔÛÂ˘¯¤˜ Î·› Ôî ‰ÈÎ¤˜ Û·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Î·› ù¯È
ÌfiÓÔÓ àÓ¿ÁÎÂ˜. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ’ ·éÙ¿ ÂrÓ·È Ó¿ ÌÈ-
Ï‹ÛÔ˘Ó ôÏÏÔÈ àÚÁfiÙÂÚ·. ≠√Ù·Ó ı¿ Ì¤ ÊÈÏ‹ÛÂÈ ì
Ã¿ÚÈ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› ‰¤Ó ı¿ ÌÔÜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ù›Ô-
ÙÂ ôÏÏÔ ï âÈÛÎÔÈÎfi˜ ÌÔ˘ ıÚfiÓÔ˜. ∫È àÎfiÌ·
Î·Ï‡ÙÂÚ·, ¬Û· ı¿ Á›ÓÔ˘Ó ô˜ ÂrÓ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó âÓÒ-
ÈÔÓ ÙÔÜ ıÚfiÓÔ˘ ÙÔÜ ¢ÈÎ·ÈÔÎÚ›ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜
ÎfiÙÈÓÔ˜ ‰fiÍË˜ ÎÈ ù¯È ¤ÙÚ· Ô‡ ı¿ Ì¤ ‚˘ı›ÛÂÈ
ÛÙ‹Ó ô‚˘ÛÛÔ ÙÉ˜ àÓ˘·ÚÍ›·˜ ÙáÓ ÚÔÛÒˆÓ. 

°ÓˆÚ›˙ˆ ¬ÙÈ ÎÏËÚÔÓÔÌá Ì›· ÛÔ‚·Ú‹, ÚfiÙ˘-
Ë Î·› ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÔÈÌ·ÓÙÔÚ›·. ΔÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ-
ÎÔÜ Ì·˜ ·Ù¤Ú· °¤ÚÔÓÙÔ˜ Ú. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘
∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î. ∂åÚËÓ·›Ô˘, ï ïÔÖÔ˜
ÔåÎÔ‰fiÌËÛÂ „˘¯¤˜, öÎÙÈÛÂ Ó·Ô‡˜, ¥‰Ú˘ÛÂ î‰Ú‡-
Ì·Ù·, ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛÂ Û¤ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜, ìÁ‹ıË-
ÎÂ Û¤ Ï·˚Î¿ ·åÙ‹Ì·Ù·, ¥‰Ú˘ÛÂ ëÙ·ÈÚÂÖÂ˜, öÁÚ·„Â,
Û˘˙‹ÙËÛÂ, Î‹Ú˘ÍÂ, ÂéÏfiÁËÛÂ, ÚÔÛÂ˘¯‹ıËÎÂ Î·›
ôÊËÛÂ ˙ˆÓÙ·Ófi Ùfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ Î·› ˙ÂÛÙ‹
Ù‹ Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì¤ Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ΔÔ˘. ∫·ÚÔ›
œÚÈÌÔÈ ÛÙ¿ ‚·Ú˘ÊÔÚÙˆÌ¤Ó· ÎÏ·‰È¿, Ù¿ ÛÙ¿¯˘·
ÌÂÛÙˆÌ¤Ó·, ì ÁÉ ÔÙÈÛÌ¤ÓË, Ôî „˘¯¤˜ àÓ··˘Ì¤-
ÓÂ˜, ì ÛÔ‰ÂÈ¿ ÏÔ‡ÛÈ· Ô‡ Ù‹Ó ÎÚ·Ùá ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ·
ÌÔ˘ Û¿Ó ÔÏ‡ÙÈÌÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ, àÎÚÈ‚fi ıËÛ·˘-
Úfi. ≠√Ï· ·éÙ¿ ı¿ ÌÔÜ ÂrÓ·È Ùfi ˙ÂÛÙfi Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ
ÛÙ›˜ ·ÁˆÌ¤ÓÂ˜ ÎÈ ïÏÔÌfiÓ·¯Â˜ ¯ÂÈÌˆÓÈ¿ÙÈÎÂ˜
Ó‡¯ÙÂ˜ Ô‡ ı¿ ’ÚıÔ˘Ó ÛÙ‹Ó ÔÈÌ·ÓÙÔÚÈÎ‹ ÌÔ˘
‰È·ÎÔÓ›·. ™ÙËÚ›˙ÔÌ·È ÛÙ‹ Ì·ÚÙ˘ÚËÌ¤ÓË âÌÂÈ-
Ú›· ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·› ı¿ Î¿Óˆ ‰ÂÈÏ¿ ‚‹Ì·Ù·
¿Óˆ ÛÙ¿ Î‡Ì·Ù·, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Î·Ù¿ ÚfiÛˆÔÓ
ÙfiÓ \πËÛÔÜ. ª‹ˆ˜ ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ Ó¿ àÔÏ·‡ÛÔ˘-
ÌÂ âÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË ıÂÔÏÔÁ›· Ú›Ó Âı¿ÓÔ˘ÌÂ. ¢Ë-
Ï·‰‹: ªÈ¿ \∂ÎÎÏËÛ›· Ô‡ ‰¤ ı¿ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÈ ÙÔ‡˜
àÓıÚÒÔ˘˜ Ì¤ «‚·Ú¤· Î·› ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ·»
(ª·Ùı. 23,4). ªÈ¿ \∂ÎÎÏËÛ›· Ô‡ ı¿ «ÏÂ˘Î·›ÓÂÈ

ÙfiÓ ÛÈÏˆÌ¤ÓÔ ¯ÈÙÒÓ· ÙÔ˘˜ Ì¤ Ùfi ·xÌ· ÙÔÜ
àÚÓ›Ô˘» (\∞ÔÎ. 6,14) Î·› ı¿ «âÍ·ÏÂ›ÊÂÈ Î¿ıÂ
‰¿ÎÚ˘ àfi Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜» (\∞ÔÎ. 6,16-17), Î¿-
ÓÔÓÙ·˜ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi ·éÙfi Ô‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ï Îfi-
ÛÌÔ˜ Ì·˜, Ù‹Ó âÏ›‰·. ªÈ¿ \∂ÎÎÏËÛ›· Ì¤ ÌÔÚÊ‹
ÛÂÌÓ‹, ÏÈÙ‹, ÎÔÓÙÈÓ‹ ÛÙfi Û‹ÌÂÚ·, ÔåÎÂ›·, Ì¤ ÏÈ-
ÁfiÙÂÚË êÚÌ·ÙˆÛÈ¿ Î·› ÛÙfiÌÊÔ, Ô‡ «Î·ı·Ú‹
Î·› àÌ›·ÓÙÔ˜», ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÍÂ¤ÊÙÂÈ Û¤ ñËÚÂÛ›·
ÎÔÈÓˆÓÈÎÉ˜ ÚfiÓÔÈ·˜, «ı¿ âÈÛÎ¤ÙÂÙ·È ÙÔ‡˜
àÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙ‹ ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜» (\π·Î. \∞‰ÂÏÊ. 1,27),
Î·› ı¿ ÙÔ‡˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì¤ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ ™Ù·˘-
ÚˆÌ¤ÓÔ˘ Î·› \∞Ó·ÛÙËÌ¤ÓÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ \πËÛÔÜ. ¶Ô‡
‰¤Ó ı¿ ÂrÓ·È «äıÈÎÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ çÚÁ·ÓÈÛÌfi˜,
àÏÏ¿ ÛáÌ· ÛˆÙËÚ›·˜, ¬Ô˘ Ù¿ Ì¤ÏË ΔË˜ ‰¤Ó ÛÒ-
˙ÔÓÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜, àÏÏ¿ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÂ-
¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜». ªÈ¿ \∂ÎÎÏËÛ›· Ô‡ ‰¤Ó ı¿ Ô-
ÏÈÙÈÎÔÏÔÁÂÖ, ÔûÙÂ ı¿ âıÓÈÎÔÏÔÁÂÖ, àÏÏ¿ ÌfiÓÔ ı¿
ıÂÔÏÔÁÂÖ, àÊÔÜ ï ıÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÂrÓ·È Î·›
ÔÏÈÙÈÎfi˜, ÙÉ˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÂrÓ·È Î·›
âıÓÈÎfi˜, ÙÔÜ öıÓÔ˘˜ ÙáÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ.  \∞ÏÏ¿ Ì‹-
ÙÂ Î·› ı¿ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÂÖ, àÏÏ¿ Ì¤ ÏfiÁÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi
ı¿ àÁÎÈÛÙÚÒÓÂÈ Ù›˜ „˘¯¤˜, àÊÔÜ Ù›˜ ÂÚÓÄ à’
ÙÔÜ Ì˘·ÏÔÜ Ù ·éÏ¿ÎÈ· ÁÈ¿ Ó¿ Ù›˜ ï‰ËÁ‹ÛÂÈ Û¤
Ì›· ëÓÔÔ›ËÛË «õıÔ˘˜ Î·› ·åÛıËÙÈÎÉ˜, Û¿Ó Ì›·
‰È·ÚÎ‹ Ó›ÎË Î·Ù¿ ÙÔÜ ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔÜ». ªÈ¿
\∂ÎÎÏËÛ›· Ô‡ ı¿ ï‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÛÙfi
«àÔÎÂÎÚ˘ÌÌ¤ÓÔ Î¿ÏÏÔ˜», âÎÂÖ ¬Ô˘ ï ôÓıÚˆ-
Ô˜ õ ÛÒ˙ÂÙ·È ïÏfiÎÏËÚÔ˜ õ ‰¤Ó ÛÒ˙ÂÙ·È Î·ıfi-
ÏÔ˘. ªÈ¿ \∂ÎÎÏËÛ›· Ô‡ Ù‹Ó âÌÈÛÙÂ˘fiÌ·ÛÙÂ
Î·› ù¯È Ô‡ ˙ËÙ¿ÂÈ. ªÈ¿ \∂ÎÎÏËÛ›· Ô‡ ı¿ ÌÄ˜
àÓ·ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙ‹ ÏÔÁÈÎ‹ Ô‡ âÏÂ˘ıÂÚÒÓÂÈ, ı¿ à·-
ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ¿ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰Ú¿Ì·Ù· Î·› à‰È¤ÍÔ‰¿
Ì·˜, ÛÙ¿ àÓ·¿ÓÙËÙ· «ÁÈ·Ù›» Î·› âÚˆÙ‹Ì·Ù¿
Ì·˜. ªÈ¿ \∂ÎÎÏËÛ›· Ô‡ ı¿ ÌÄ˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙfiÓ
£Âfi Ô‡ Ï˘ÙÚÒÓÂÈ, Ô‡ ı¿ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ‹Ó öÍÔ‰Ô
àfi Ù‹Ó ÊÈÏ·˘Ù›· Î·› Ù‹Ó Ì˘ˆ›· Ì·˜ Úfi˜ Ù‹
‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÉ˜ ·éÙ·¿ÚÓËÛË˜ Î·› Ùfi Êá˜ ÙÔÜ àÏË-
ıÈÓÔÜ £ÂÔÜ. ¢¤Ó ÌÔÚÂÖ ì \∂ÎÎÏËÛ›· Ó¿ ÎËÚ‡Ù-
ÙÂÈ £Âfi Ô‡ ÂrÓ·È ·ÓÙ·¯ÔÜ ·ÚÒÓ Î·› àfi Ù‹
˙ˆ‹ ΔË˜ àÒÓ. 

Δfi ÙÚ›Ù˘¯Ô \∂ÓÔÚ›·-∫ÔÈÓˆÓ›·-¶·Ú¿‰ÔÛË,
ı¿ ÂrÓ·È ≤Ó· ‚Ô˘Ófi, Ô‡ ı¿ ÌÄ˜ ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÛÙ‹Ó
ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘, ¬ˆ˜ ÙfiÓ ªˆ¸ÛÉ ÁÈ¿ Ó¿ ÌÂÛÈÙÂ‡ˆ
ÁÈ¿ ÛÄ˜. ª¿ ‰¤Ó ı¿ àÓÂ‚·›Óˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Ùfi
ò√ÚÔ˜ ÙÉ˜ \∂ÚËÌÒÛÂˆ˜. ∫Ô˘·ÛÙ‹ ÛÙfiÓ àÓ‹ÊÔ-
ÚÔ ı¿ ÂrÓ·È Ôî ÌÔÓ·ÛÙÈÎ¤˜ à‰ÂÏÊfiÙËÙÂ˜  ÙÉ˜ ¶·-
Ó·Á›·˜ ^√‰ËÁËÙÚ›·˜ °ˆÓÈÄ˜, Î·› ÙÔÜ
¶·ÚıÂÓáÓÔ˜. ò∂¯ˆ Î·› ÙÔ‡˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ ÌÔ˘ ÎÏË-
ÚÈÎÔ‡˜, ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ‚·ı‡Ù·Ù· Û¤‚ÔÌ·È, ÙÈÌá
Î·› àÓ·ÁÓˆÚ›˙ˆ Ùfi ÔÏ‡ÙÈÌÔ öÚÁÔ Î·› Ù‹Ó ÚÔ-
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ÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ó¿ ÌÔÜ ÎÚ·ÙÔÜÓ „ËÏ¿ Ù¿ ¯¤ÚÈ·
¬Ù·Ó ı¿ ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ÌÔ˘ ì àÂÏÈÛ›· ÙÔÜ
ÎfiÛÌÔ˘. ª’ ·éÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ ÌÔ˘ ÎÈ ôÓ
‰¤Ó Û˘ÌÊˆÓÔÜÌÂ Î¿ÔÙÂ Û¤ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ÊÚfiÓÈÌÔ,
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı¿ Û˘ÓÙÔÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ ÛÙ‹Ó ‰È·ÎÔÓ›·
ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ £ÂÔÜ. ªÔÚÂÖ Ó¿ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ Ôî ÎÏË-
ÚÈÎÔ› ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ àfi ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔÜ Î·È-
ÚÔÜ Ì·˜ ÎÈ ¬ÙÈ ï ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·˜ ÚÔÛÂÚÓÄ. ≠√Ù·Ó
âÌÂÖ˜ ·éÙ¿ÚÂÛÎ· ›Ûˆ àfi Ùfi Ú›ÛÌ· ÙÉ˜ ·åˆ-
ÓÈfiÙËÙ·˜ «ıÂÒÌÂı· Ù¿ ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ·» ÙÉ˜
\√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ›ÛÙÂˆ˜ Î¿Ùˆ àfi Ù‹ ÛÎÈ¿ ÙáÓ
ıÚÈ¿Ì‚ˆÓ ÙË˜ Î·› ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ Ì·˜. ≠√Ìˆ˜ Ùfi
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Â‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ‰¤Ó
ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó ÔÏÈÙÈÎ‹, ÛÙ‹Ó ‰ÈÏˆÌ·Ù›·, ÛÙ¿
ÔåÎÔÓÔÌÈÎ¿. ∂rÓ·È ÛÙfi ÛÈˆËÏfi Â‰›Ô ÙÔÜ àÙÔ-
ÌÈÎÔÜ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜. °È¿ Ó¿ ÂåÛ¤ÏıÔÌÂ âÎÂÖ, ¶·Ù¤-
ÚÂ˜ Î·› à‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘
ÎÏËÚÈÎÔ›, Ô‡ àfi
Î·Ú‰ÈÄ˜ ÛÄ˜ Âé¯·ÚÈ-
ÛÙá ÁÈ¿ Ù¿ ‰áÚ· Ô‡
ÌÔÜ ÚÔÛÊ¤Ú·ÙÂ Î·›
Ù¿ ıÂÚÌ¿ Û·˜ ÏfiÁÈ·,
Î˘Ú›ˆ˜ ¬Ìˆ˜ ÁÈ¿ Ùfi
öÚÁÔ Î·› Ù‹ ‰È·ÎÔÓ›·
Û·˜, çÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó¿
·›ÚÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÏ‹-
ıÂÈ· Û¿Ó Ï˘¯Ó¿ÚÈ Î·›
Ó¿ ‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ ¬ˆ˜
Ôî ÚáÙÔÈ \∞fiÛÙÔ-
ÏÔÈ ÁÈ¿ Ó¿ ÔÜÌÂ Ùfi
Î·Ïfi ôÁÁÂÏÌ· Û’
¬ÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó àÎÔ‡-
ÛÂÈ. ò∞Ó ì îÛÙÔÚ›· ÛÙ·ıÂÖ âÌfi‰ÈÔ ÛÙfi ‰ÚfiÌÔ
Ì·˜, Ó¿ Ù‹Ó àÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ò∞Ó ÌÄ˜ âÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ù¿
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ó¿ Ù¿ ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘ÌÂ. ò∞Ó ÌÄ˜ ‚·-
Ú·›ÓÔ˘Ó Ù¿ àÍÈÒÌ·Ù·, Ó¿ Ù¿ àÔÍ¤ÛÔ˘ÌÂ. ∫·›
ÙfiÙÂ ı¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ùfi ÌfiÓÔ Ô‡ ‰¤Ó ÂrÓ·È
Ó¤Ô Î·› ôÁÓˆÛÙÔ ÁÈ¿ ÌÄ˜, ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ, ¬Ù·Ó
ÙfiÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·› ¬Ù·Ó ÙfiÓ àÁ·ÄÌÂ, ‰ËÏ.
¬Ù·Ó ˙ÔÜÌÂ Ì·˙› ÙÔ˘ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó êÏ‹ ÔåÎÂÈfiÙËÙ·
ÙÉ˜ Û˘Ì‚›ˆÛË˜. \∞˜ Ì‹ ÌÄ˜ Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ Ùfi ¬ÙÈ Î·›
öÍˆ àfi Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· ñ¿Ú¯ÂÈ Ì›· ëÓfiÙË˜, Ô‡
Ù‹Ó ·Ú·ÌÂÏÔÜÌÂ Û˘¯Ó¿. ∂rÓ·È ì ëÓfiÙËÙ· ÙáÓ
àÓıÚÒˆÓ Ô‡ ñÔÊ¤ÚÔ˘Ó Ì·˙› Ù‹Ó ÎÔÈÓ‹
≈·ÚÍË, ¯·›ÚÔÓÙ·È Ù›˜ ÎÔÈÓ¤˜ ¯·Ú¤˜, Î·› Û˘ÌÌÂ-
Ú›˙ÔÓÙ·È Ù›˜ ú‰ÈÂ˜ Ï‡Â˜. ∂rÓ·È ·éÙÔ› Ô‡ ÌÄ˜
ö¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË àÓ¿ÁÎË. ∞éÙÔ› Ô‡ ÛÎ‡‚Ô˘Ó
Î¿Ùˆ àfi Ùfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÉ˜ ñ¿ÚÍÂˆ˜, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ
ì ˙ˆ‹ ÂrÓ·È Ì›· Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¿ÏË ÁÈ¿ Ù‹Ó êÏ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, Ô‡ ÙÔ‡˜ ÏÂ›ÂÈ Ùfi Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·› Ôî

ÂéÎ·ÈÚ›Â˜, Ô‡ ˙ÔÜÓ Ì¤ ÙfiÓ Êfi‚Ô ÙáÓ ¯ÚÂáÓ Î·›
ÙáÓ ‰·ÓÂ›ˆÓ, Ì¤ Ùfi ôÁ¯Ô˜ ÙáÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ
Î·› ÙÉ˜ àÓÂÚÁ›·˜, Ì¤ Ù‹Ó àÙÔÏÌ›· ÁÈ¿ ÙfiÓ Á¿ÌÔ
Î·› Ù‹Ó ·È‰ÔÔÈ˝·, ÙfiÛÔ Ô‡ ‰¤Ó ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙfiÓ
Î·ÈÚfi ÔûÙÂ Î·› Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌË Ó¿ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ÏÔ-
Á·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÉ˜ „˘¯É˜ ÙÔ˘˜. ≠∂Ó· ÎfiÛÌÔ Ô‡
Û‹ÌÂÚ· ÙfiÓ ÂéÏÔÁá Î·› ÙÔÜ àÓÔ›Áˆ Ù‹Ó àÁÎ·ÏÈ¿
ÌÔ˘. ≠√Ìˆ˜, ÁÈ¿ Ì›· ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎˆ Ó¿ Îfi‚ÂÙ·È
Ùfi ·xÌ· ÌÔ˘, Î·ıÒ˜ ÂrÓ·È ÔÏ‡ ‚·Ú‡˜ Ó¿ ÙfiÓ ÛË-
ÎÒÛˆ. ^∏ ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘ àÓÙÔ¯‹ Î·› ì Î·Ù·ÓfiËÛË ı¿
ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ Û˘¯Ó¿. \∞ÏÏ¿ àÊÔÜ ö¯ÂÈ Î·Ù·ÓfiËÛË
ï £Âfi˜, ÙfiÙÂ ¬ÏÔÈ Ì·˜ âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÌÂ Ó¿ ö¯Ô˘-
ÌÂ âÏ›‰Â˜. ¡¿ ÂrÛÙÂ ‚¤‚·ÈÔÈ Ò˜ ÎÈ ôÓ Î¿ÔÙÂ
ÌÔÜ ÏÂ›„ÂÈ ì Î·Ù·ÓfiËÛË, ‰¤ ı¿ ÌÔÜ ÏÂ›„ÂÈ ì àÁ¿-
Ë. 

^πÎÂÙÂ˘ÙÈÎ¿ ñ„ÒÓˆ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ Úfi˜ ÙfiÓ
ÔåÎÙ‹ÚÌÔÓ· £Âfi ÁÈ¿
¬ÏÔ˘˜ Û·˜. °È¿ ÙÔ‡˜
ÂéÛÂ‚ÂÖ˜ ÔåÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú-
¯Â˜, ÙÔ‡˜ ôÓ‰ÚÂ˜ Î·›
Ù›˜ Á˘Ó·ÖÎÂ˜, ¬Ô˘ Ì¤
fiÓÔ Î·› fiıÔ àÓ·-
ÛÙ·›ÓÂÙÂ Ù¿ ·È‰È¿
Û·˜, ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒ-
Ô˘˜ ÙÔÜ Ìfi¯ıÔ˘ Ô‡
Ì¤ ÙfiÓ Ù›ÌÈÔ î‰ÚÒÙ·
Û·˜ ‚Á¿˙ÂÙÂ Ùfi „ˆÌ›
Û·˜, ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Î·›
Ù›˜ Ó¤Â˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·›
ÙáÓ â·Ú¯ÈáÓ Ì·˜,
Ô‡ ÏÈÒÓÂÙÂ Ù¿ ÓÈ¿Ù·
Û·˜ ÛÙ‹ ‚ÈÔ¿ÏË, ÁÈ¿

Ù‹Ó ÊÔÈÙËÙÈáÛ·, ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Û· Î·› Ì·ıËÙÈáÛ·
ÓÂÔÏ·›· Ì·˜, ÁÈ¿ Ù¿ ÙÈÌËÌ¤Ó· Î·› ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
ÏËÛÌÔÓËÌ¤Ó· Ì¿ ÂÚ‹Ê·Ó· ÁËÚ·ÙÂÈ¿, Ô‡ ÎÔ˘-
‚·ÏÄÓÂ fiÓÔ˘˜ Î·› ›ÎÚÂ˜ ÙÉ˜ ˙ˆÉ˜, ¯·Ú¤˜ Î·›
Ï‡Â˜, Ì¿ Î·› Ì›· ÁfiÓÈÌË Î·› à·Ú·›ÙËÙË âÌÂÈ-
Ú›·, ÁÈ¿ Ù¿ ∫·ıÈ‰Ú‡Ì·Ù· ÙÉ˜ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜
Î·› ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ù‹Ó √.∞.∫., Ùfi
\∞ÓÓÔ˘Û¿ÎÂÈÔ °ËÚÔÎÔÌÂÖÔ  - £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ Î·›
Ù¿ √åÎÔÙÚÔÊÂÖ· ÙË˜, Ô‡ ÙfiÛ· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó
ÛÙfiÓ ÙfiÔ Î·› Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·. 

°ÓˆÚ›˙ˆ Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô‡ àÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ
Û‹ÌÂÚ· ÌÈ¿ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·. °ÓˆÚ›˙ˆ Ù¿ à‰È¤ÍÔ‰· Ì¤
Ù¿ ïÔÖ· öÚ¯ÂÙ·È àÓÙÈÌ¤ÙˆË ì ÓÂÔÏ·›· Ì·˜.
°ÓˆÚ›˙ˆ ¬ÙÈ ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ÏËÁˆÌ¤ÓÔÈ Î·› ‰È·-
„Â˘ÛÌ¤ÓÔÈ àÓ·˙ËÙÔÜÓ à·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙfiÓ „Â‡ÙÈÎÔ
·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÙáÓ Ó·ÚÎˆÙÈÎáÓ Î·› ôÏÏÔÈ ÛÙ›˜
à·ÙËÏ¤˜, ÛÙ›˜ „Â‡ÙÈÎÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ Ï·-
ÙÚÂÖÂ˜ Î·› ·îÚ¤ÛÂÈ˜. Δ¿ ·È‰È¿ ·éÙ¿ ‰È„ÔÜÓ ÁÈ¿
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Ì›· ôÏÏË ˙ˆ‹. ¢È„ÔÜÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÂéÙ˘-
¯›·. °È¿ ÙÔÜÙÔ Î·› ·åÛı¿ÓÔÌ·È öÓÙÔÓË Ù‹Ó àÓ¿-
ÁÎË âÙÔ‡ÙË Ù‹ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ÁÈ¿ Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· Ì¿
Î·› Ù‹Ó ÚÔÛˆÈÎ‹ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ Î·› œÚ· Ó¿ ÙÔ‡˜
ÎÔÈÙ¿Íˆ, Ó¿ ÛÄ˜ ÎÔÈÙ¿Íˆ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· Ó¤ÔÈ Î·› Ó¤-
Â˜ ÙÔÜ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·› Ó¿ ÛÄ˜ á: ¶·È‰È¿ ÌÔ˘ Î·›
à‰¤ÏÊÈ· ÌÔ˘: ™Ä˜ âÓ·ÁÎ·Ï›˙ÔÌ·È Ì¤ àÓÈ‰ÈÔÙÂÏÉ
Î·› àÓ˘fiÎÚÈÙË àÁ¿Ë. ™Ä˜ Î·Ì·ÚÒÓˆ Î·› ı¿
ÚÔÛÂ‡¯ÔÌ·È å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÁÈ¿ ÛÄ˜ Ì¤ ¬ÏË ÌÔ˘ Ù‹Ó
‰‡Ó·ÌË. ™Ù¿ ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏ· Î·› àÓ‹Û˘¯· Ì¿ÙÈ·
Û·˜ àÓÙÈÎÚ›˙ˆ Ùfi Ì¤ÏÏÔÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÙfiÔ˘. ™Ù›˜
âÓÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·› Ù›˜ àÔÚ›Â˜ Û·˜ ‰È·‚Ï¤ˆ Ù‹Ó
àÓ·˙‹ÙËÛË ÙÉ˜ àÏ‹ıÂÈ·˜ Î·› ÙÉ˜ ·éıÂÓÙÈÎfiÙË-
Ù·˜. ™Ù›˜ çÚÁÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊˆÓ¤˜ Û·˜ àÎÔ‡ˆ ÙÔ‡˜
ôÓÔÌÔ˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Ì·˜ Î·› Ù¿ âÍÔÚÁÈÛÙÈÎ¿
Ì·˜ Ï¿ıË Ô‡ ÛÄ˜ ÏËÁÒÓÔ˘Ó. ™Ù›˜ ÙÒÛÂÈ˜ Û·˜
ÛÙ‹ ˙ˆ‹, Ù‹Ó àfiÚÚÈ„Ë ÙáÓ ñÔÎÚÈÛÈáÓ Î·› ÙáÓ
àÓÔÌÈáÓ Ì·˜. ª‹Ó àÔÎ¿ÌÂÙÂ ¬Ìˆ˜ à‰¤ÏÊÈ·
ÌÔ˘. ^À¿Ú¯ÂÈ âÏ›‰· Î·› ö¯ÂÈ ùÓÔÌ·. §¤ÁÂÙ·È
ÃÚÈÛÙfi˜ Î·› \∂ÎÎÏËÛ›·. ¶ÚÔÛÂÚÄÛÙÂ Ù¿ Ï¿ıË
Î·› Ù›˜ ÌÈÎÚfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Ì¤ ÁÂÓÓ·ÈÔÊÚÔÛ‡ÓË,
ÚÔÛÂÚÄÛÙÂ Î·› âÌÄ˜ ôÓ  ı¤ÏÂÙÂ, ¬Ù·Ó ‰¤Ó àÍ›-
˙Ô˘ÌÂ ÙÉ˜ àÁ¿Ë˜ Î·› ÙÉ˜ ·Ú·‰Ô¯É˜ Û·˜, àÏÏ¿
ÔÙ¤, ÛÄ˜ ·Ú·Î·Ïá, ÔÙ¤ Ì‹Ó ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÙÂ
ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi. ≠∂Ó·Ó ÏfiÁÔ ÌfiÓÔÓ ı¿ ÛÄ˜ á. ^√
\∂›ÛÎÔÔ˜, Ê›ÏÔ˜ Î·› à‰ÂÏÊfi˜ Û·˜, ÂrÓ·È â‰á
Î·› ‰¤Ó ı¿ ÊÂÈÛıÉ ÎfiˆÓ Î·› ı˘ÛÈáÓ, ÚÔÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘ Î·› ÛÂÖ˜ Ó¿ öÏıÂÙÂ â‰á. ™Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·,
ÛÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi, ÛÙ‹Ó âÏ›‰·, ÛÙ‹Ó ˙ˆ‹. ª·˙› ı¿
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ì·˙› ı¿ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ. ¢áÛÙÂ ÌÔ˘
Ù¿ ¯¤ÚÈ· Û·˜. ¶¿ÚÙÂ Ù‹Ó Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. 

Ã·ÈÚÂÙ›˙ˆ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙfiÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ
ÙáÓ â·Ú¯ÈáÓ Ì·˜, ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÙÉ˜ Ù¤¯ÓË˜
Î·› ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ, âÍfi¯ˆ˜ ‰¤ ÙÔ‡˜ Ï›·Ó àÁ·-
ËÙÔ‡˜ ÌÔ˘ Î·› âÎÏÂÎÙÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ âÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ô‡ ÎÚ·ÙÄÙÂ ÛÙ¿
¯¤ÚÈ· Û·˜ Ù‹Ó âÏ›‰· Î·› Ùfi Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔÜ ÙfiÔ˘

Ì·˜. ΔÈÌá Ùfi öÚÁÔ Î·› Ù‹Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ Û·˜ Î·›
ÁÓˆÚ›˙ˆ ¬ÙÈ ‰›ÓÂÙÂ ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ë·˘Ùfi Û·˜. £¿
ÂrÌ·È ‰›Ï· Û·˜ Î·› Ì·˙› Û·˜. 

¶ÔÏÏÔ›, Î·Ù¿ Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·éÙfi, ÌÔÜ ˙ËÙ‹-
Û·ÙÂ Ó¿ Ì‹Ó àÏÏ¿Íˆ, Ó¿ ·Ú·ÌÂ›Óˆ ¬ˆ˜ Ì¤ Í¤-
ÚÂÙÂ. ≠√Ìˆ˜, ÎÈ ·éÙfi àfi ÛÄ˜ âÍ·ÚÙÄÙ·È à‰ÂÏ-
ÊÔ› ÌÔ˘. ∂åÒıËÎÂ Ò˜ Ùfi àÍ›ˆÌ· ÂrÓ·È «Û·Ú¿-
ÎÈ ÙáÓ çÛÙáÓ» (¶·Ú. 14,30), Ì¿ çÊÂ›Ïˆ Ó¿ ÂÚÈ-
ÛÒÛˆ Ù‹Ó àÎÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ àfi Ù›˜ Û˘Ó¤-
ÂÈÂ˜ ÙÉ˜ àÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ¬ÛÔ Î·› àfi Ù‹Ó àÓ·ÍÈÔ-
ÚÂÉ ÔåÎÂÈfiÙËÙ· Û’ ·éÙfi. \∞ÊÔÜ, àÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔ-
ÓÙ·˜ Ùfi Âé·ÁÁÂÏÈÎfi, ı¿ ÌÔÚÔÜÛ· Ó¿ á: ‰¤Ó
ÛÄ˜ ‰È¿ÏÂÍ· âÁÒ, âÛÂÖ˜ Ì¤ ‰È·Ï¤Í·ÙÂ. ª·Î¿ÚÈ
¬ÛÔ ä¯ËÚfi qÙ·Ó Ùfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ¿ Û·˜, ÙfiÛÔ ‰˘-
Ó·Ù‹ Ó¿ ÂrÓ·È Î·› ì ÚÔÛÂ˘¯‹ Û·˜ ÁÈ¿ Ì¤Ó·. ≠√
àÓÙ›Ï·ÏÔ˜ ÙÔÜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı¿ Û‚‹ÛÂÈ Û¤
Ï›ÁÔ, Ó¿, öÛ‚ËÛÂ ÎÈfiÏ·˜, ¬Ìˆ˜ ÙÔ‡˜ ÁÏ˘ÎÔ‡˜ ¯˘-
ÌÔ‡˜ ÙÉ˜ ÚÔÛÂ˘¯É˜ Û·˜, ı¿ ÙÔ‡˜ ÁÂ˘ıÔÜÌÂ
¬ÏÔÈ. 

™ÙËÚ›˙ÔÌ·È ÛÙ›˜ Âé¯¤˜ Î·› Ù›˜ ÚÔÛÂ˘¯¤˜ ÙáÓ
™Â‚·ÛÌÈˆÙ¿ÙˆÓ ∞̂Á›ˆÓ \∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ ÙÉ˜ Ó‹ÛÔ˘
Ì·˜, Ôî ïÔÖÔÈ Ì¤ öÊÂÚ·Ó ÎÔÓÙ¿ Û·˜ Î·› Á›ÓÔ-
ÓÙ·È Û˘Ó-ÎÔÈÓˆÓÔ› ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ Î·› îÛÙÔ-
ÚÈÎÉ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›· Î·› ÙfiÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÛÙÈÁ-
ÌÉ˜ Î·› ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ Î·› ¿ÏÈÓ Î·› ÔÏÏ¿ÎÈ˜ âÎ
Ì¤ÛË˜ Î·Ú‰›·˜ Âé¯·ÚÈÛÙá Î·› ÂéÁÓˆÌÔÓá. ™ÙË-
Ú›˙ÔÌ·È ÛÙ‹Ó àÁ¿Ë ÙáÓ ÙÈÌ›ˆÓ Î·› àÍ›ˆÓ ÏÂ˘-
˚ÙáÓ-ÎÏËÚÈÎáÓ ÙÉ˜ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜, ÙÔ‡˜ Èfi
ÛÙÂÓÔ‡˜ âÎÏÂÎÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÌÔ˘. ™ÙËÚ›˙ÔÌ·È
ÛÙ‹Ó âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔÜ Ï·ÔÜ Ì·˜ Î·› ÙáÓ ‰˘fi
â·Ú¯ÈáÓ Ì·˜, Û¤ ¬ÏÔ˘˜ âÛÄ˜ ÙÔ‡˜ àÁ·ËÌ¤ÓÔ˘˜
Î·› ÔåÎÂ›Ô˘˜ ÌÔ˘ àÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔÜ Ìfi¯ıÔ˘ Î·›
ÙÉ˜ ‚ÈÔ¿ÏË˜, ÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·› à‰ÂÏÊÔ‡˜ ÌÔ˘,
Ô‡ ÙfiÛ· ÔÏ‡ÙÈÌ· ÌÔÜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÙÂ ¬Ï· ·éÙ¿
Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ àÓ·ÛÙÚÔÊÉ˜ ÌÔ˘ Ì·˙› Û·˜. ™Ä˜
Âé¯·ÚÈÛÙá ÁÈ¿ ¬Ï· ¬Û· ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ì àÁ¿-
Ë Û·˜ ÌÔÜ ¯¿ÚÈÛÂ Î·› ÌÔÜ ¯·Ú›˙ÂÈ Î·› Û‹ÌÂÚ·
Î·› ÛÙ‹Ó ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›· ÌÔ˘ Û¤ ‰áÚ·, ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·,
Î·› ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· ó˜ Î·› ÙÔ‡˜ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô˘˜ ™˘ÏÏfi-
ÁÔ˘˜ Î·› ºÔÚÂÖ˜ ÙáÓ â·Ú¯ÈáÓ Ì·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ ÚÔ-
ÛÊÔÚ¤˜ Û·˜, Î˘Ú›ˆ˜ ¬Ìˆ˜ Âé¯·ÚÈÛÙá ÁÈ¿ Ù‹Ó
ÚÔÛÂ˘¯‹ Û·˜ Ô‡ Í¤Úˆ Ò˜ ÌÔÜ ¯·Ú›˙ÂÙÂ Î·›
ÙfiÛÔ ö¯ˆ àÓ¿ÁÎË. 

™ÙËÚ›˙ÔÌ·È ÛÙ‹Ó àÁ¿Ë Î·› Ù‹Ó Û˘Ì·Ú¿-
ÛÙ·ÛË ÙáÓ àÚ¯áÓ ÙÉ˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÉ˜ âÍÔ˘Û›·˜ Î·›
ÙÉ˜ ΔÔÈÎÉ˜ ∞éÙÔ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜, ÙfiÓ âÍÔ¯ÒÙ·ÙÔ Î.
^ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi Î·› âÎÚfiÛˆÔ ÙÉ˜ ^∂ÏÏËÓÈÎÉ˜
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜, ÙfiÓ àÍÈfiÙÈÌÔ Î. °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·-
Ù¤· ÙÔÜ ^À. \∞Ó·Ù‡ÍÂˆ˜ ÙÔ‡˜ âÓÙÈÌfiÙ·ÙÔ˘˜ Î.
μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔÜ ¡ÔÌÔÜ Ì·˜, ÙfiÓ Î. ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ã·-
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Ó›ˆÓ, ÙÔ‡˜ àÍÈfiÙÈÌÔ˘˜ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˘˜, ÙÔ‡˜ Î.
¡ÔÌ·Ú¯È·ÎÔ‡˜ Î·› ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘˜,
ÙÔ‡˜ âÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙÔÜ ™ÙÚ·ÙÔÜ, ÙÉ˜ \∞ÛÙ˘ÓÔ-
Ì›·˜, ÙÉ˜ \∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÙÔÜ ¡·˘ÙÈÎÔÜ, ÙÉ˜ ¶˘ÚÔ-
Û‚ÂÛÙÈÎÉ˜, ÙÉ˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜, ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
Î·› ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ \∂Î·›‰Â˘ÛË˜, ÙÔ‡˜ Î. ¶ÚÔ˚-
ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÙáÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ^ÀËÚÂÛÈáÓ ó˜ Î·›
ÙÔ‡˜ âÎÚfiÛˆÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·› ºÔÚ¤ˆÓ Î·›
ÙáÓ ‰˘fi â·Ú¯ÈáÓ Ì·˜. ∫·Ú‰È·Î¿ ÛÄ˜ Âé¯·ÚÈ-
ÛÙá ¬ÏÔ˘˜ ÙfiÛÔÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›·, ¬ÛÔÓ Î·›
ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂéÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, Ù¿ Î·Ï¿ Û·˜ ÏfiÁÈ· Î·› Ù‹Ó
ËÁ·›· Î·› ·éıfiÚÌËÙË öÎÊÚ·ÛË ÙáÓ Û˘Ó·ÈÛıË-
Ì¿ÙˆÓ Û·˜, ÂrÌ·È ‰¤ ‚¤‚·ÈÔ˜ ¬ÙÈ ı¿ Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á‹ÛÔ˘ÌÂ Î·› ı¿ Û˘ÓÂÚÁ·ÛıÔÜÌÂ êÚÌÔÓÈÎ¿ Î·›
àÔ‰ÔÙÈÎ¿ ÁÈ¿ ¬ÙÈ Î·Ïfi ÁÈ¿ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÙÚÈÛÂ˘-
ÏÔÁËÌ¤ÓÔ ÙfiÔ Î·› ÙfiÓ ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ï·fi Ì·˜. ¶Â-
Ú·›ÚÔÓÙ·˜ ñÔ‚¿ÏÏˆ Ì¤Ûˆ ÙÔÜ ™Â‚·ÛÌÈˆÙ¿ÙÔ˘
ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¶¤ÙÚ·˜ Î·› ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘ Î. ¡Â-
ÎÙ·Ú›Ô˘ âÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÉ˜ ∞.£.¶. ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂ-
ÓÈÎÔÜ ìÌáÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Î. Î. μ∞ƒ£√§√-
ª∞π√À, ÙfiÓ ÁÓ‹ÛÈÔ âÎÊÚ·ÛÙÉ ÌÈÄ˜ ÔåÎÔ˘ÌÂ-
ÓÈÎÉ˜ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Î·› çÚıÔÚ·Í›·˜ ÛÙÔ‡˜
àÓÙ›Ô‰Â˜ ÙÉ˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜, ÙfiÓ ‚·ı‡Ù·-
ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi Î·› Ù‹Ó ≤ˆ˜ âÛ¯¿ÙˆÓ àÊÔÛ›ˆÛ‹ ÌÔ˘
Úfi˜ ÙfiÓ  \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂ-

ˆ˜, ¡¤·˜ ƒÒÌË˜ Î·› √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ìÌáÓ ¶·-
ÙÚÈ¿Ú¯Ë, Ô‡ ÔÏÏ¿ ÌÔ¯ıÂÖ ÁÈ¿ Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓË ÛÙfiÓ
ÎfiÛÌÔ Î·› Ù‹Ó ÂéÛÙ¿ıÂÈ· ÙáÓ \∂ÎÎÏËÛÈáÓ. 

¶·Ú·Î·Ïá ‰¤ Ù‹Ó Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó¿ Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó’
àÓ¿‚ÂÈ Ùfi Î·ÓÙ‹ÏÈ ÛÙfi ·ÙÚÈÎfi Ì·˜ Û›ÙÈ Î·› Ó¿
Î·›ÂÈ Ùfi ÏÈ‚¿ÓÈ ÙÉ˜ ÚÔÛÂ˘¯É˜ ÙË˜ ÛÙ‹Ó ¶·Ó·Á›·
Ì·˜, Ô‡ ÂrÓ·È ì Ì¿Ó· ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ¿ Ì¤Ó· ÙfiÓ
âÏ¿¯ÈÛÙÔ, ÁÈ¿ Ó¿ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Î·› Ó¿ Ê˘Ï¿ÙÙÂÈ àfi
Î¿ıÂ Î·Îfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ¬ÏÔ Î·› Ì¤Ó· ÙfiÓ àÓ¿ÍÈÔ. 

¶ÚÔÛÂ˘¯ËıÂÖÙÂ ·Ú·Î·Ïá, ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔÈ
≠∞ÁÈÔÈ \∞Ú¯ÈÂÚÂÖ˜, ·Ù¤ÚÂ˜ Î·› à‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÔ›, Ó¿ ÌÂ›Óˆ ôÙÚˆÙÔ˜ àfi Ù‹Ó ñÂÚËÊ¿-
ÓÂÈ·, Ó¿ Ì‹ Ì¤ ‚¿ÏÂÈ Û¤ ÂÈÚ·ÛÌfi ì ·éÙ·Ú¯ÈÎfi-
ÙËÙ· Î·› ì ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·. «¢›· ÙÉ˜ Ú·fiÙËÙÔ˜ Î·›
ÙÉ˜ âÈÂÈÎÂ›·˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ» Ó¿ ‚·‰›˙ˆ âÓ›ÔÙÂ
«âÓ ÙÚfiÌ̌ˆ» Î·› Ó¿ ÚÔÛÂ‡¯ÔÌ·È Û˘¯Ó¿ «âÓ Ù̌á
ÎÚ˘Ù̌á». ¶ÚÔÛÂ˘¯ËıÂÖÙÂ  Ó¿ àÓÙ¤¯ˆ ÛÙ‹Ó ‰È·-
ÎÔÓ›· ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ^∏ ›ÂÛË ÙáÓ ñÔı¤ÛÂˆÓ
Î·› Ôî à·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ó¿ ÌÔÜ àÊ‹-
ÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Î·› ı¤ÏËÛË ÁÈ¿ Ó¿ Ú˘ıÌ›Ûˆ Î·› âÁÒ,
ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙfiÓ ÛÙ·˘Úfi ÌÔ˘, Ù›˜ ñÔı¤ÛÂÈ˜ Î·›
ÙÉ˜ ‰ÈÎÉ˜ ÌÔ˘ „˘¯É˜, œÛÙÂ Ó¿ Ì‹ ‚ÚÂıá, Î¿Ô-
ÙÂ, ÎÏÂÈÛÌ¤ÓÔ˜ öÍˆ àfi Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓË ÙáÓ âÎÏÂ-
ÎÙáÓ Î·› Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›· ÙáÓ ∞̂Á›ˆÓ. 
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^√ Ó¤Ô˜ \∂›ÛÎÔÔ˜ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·› ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î·› âÌÂÖ˜

H Κρήτη καί ¨διαίτερα τά Χανιά öχουν μία
πνευματική παράδοση πού γίνεται βαρύτερη àπό
τίς πολιτικές •ποθÉκες àνθρώπων ¬πως ï Βενιζέ-
λος, àπό τή συνεισφορά στή παγκόσμια μουσική
καί τούς àγ΅νες τÉς âλευθερίας ¬πως διεθν΅ς
àναγνωρίζεται ï «οéρανο-Μίκης» Θεοδωράκης
καί ï πολύς καί σεβαστός Ε¨ρηναÖος, ï σκαπανέ-
ας τÉς Ε¨ρήνης καί τοÜ öργου τοÜ Κυρίου στή πε-
ριοχή μας, àλλά καί στή παγκόσμια âκκλησία τοÜ
ΧριστιανισμοÜ. Βέβαια καί ™ Κρητική σκέψη καί ™
Κρητική ματιά •ψώνεται φ΅ς, στό παγκόσμιο στε-
ρέωμα, àπό τή διανόηση τοÜ Ν. Καζαντζάκη.
ΤοÜτο σημαίνει πώς στόν τόπο τοÜτο καί γιά νά
μιλήσωμε καί γιά νά πράξομε, ε€τε ½ς ™γέτες ε€τε
½ς πνευματικοί ôνθρωποι, πρέπει νά ε€μαστε πολύ
προσεκτικοί καί μετρημένοι. ‰Εχομε χρέος îερό
καί •ποχρέωση πού àπορρέουν àπό μία ξεχωριστή
ποιότητα àνθρώπων, πού μέ συναίσθηση τÉς τιμÉς
καί μέ προσήλωση σέ àξίες öγραψαν τήν îστορία.

Στήν àπό α¨ώνων πορεία τÉς ΚρητικÉς
âκκλησιαστικÉς îστορίας, ™ ε¨ς τόν 20ο α¨ώνα καί
μέχρι σήμερα ξεχωρι-
στή παρουσία τοÜ γέ-
ροντος âπισκόπου
μας Ε¨ρηναίου, σημα-
τοδοτεÖ «Σχολή» γιά
τή Χριστιανική σκέψη
καί τήν àγαπητική γιά
τόν ôνθρωπο πρακτι-
κή. Στήν àντίληψη
αéτή εéλογημένης σχέσεως διοικοÜσας âκκλησίας
καί πιστ΅ν πορεύεται καί ï ¦δη παγκοίνως àγα-
πητός καί σεβαστός Ε¨ρηναÖος Μητροπολίτης τ΅ν
Χανίων καί ï âπίσης προσφιλέστατός μας καί
θαυμαστός âν τοÖς öργοις Λάμπης, Συβρίτου καί
Σφακίων, ï ≤τερος âκ Κισάμου Ε¨ρηναÖος.

^Ομοίως ï νέος \Επίσκοπός μας, κ. \Αμφι-
λόχιος, μαθητής αéτ΅ν τ΅ν âκλεκτ΅ν πατέρων καί
âπισκόπων καί âκ τÉς àγάπης καί εéλογίας αéτ΅ν
προερχόμενος, πεφωτισμένος àπό τό πνεÜμα τοÜ
ΘεοÜ μας, âψηφισμένος àπό τήν ^Ιερά Σύνοδο καί
καταξιωμένος âκ τ΅ν προτέρων καί στήν àντίλη-
ψη τοÜ λαοÜ τ΅ν âπαρχι΅ν μας, ôρχισε νά πομαί-
νει στόν εéλογημένο τόπο της καί ëσπερίας Κρή-
της àποκαλουμένης.

^Η Α̂γία καί μεγάλη Σαρακοστή κατεξοχήν
πνευματική περίοδος, ™ ïποία âν àσκήσει, πρός τό
μέγα καί àνεπανάληπτο γεγονός τÉς \Αναστάσεως
τοÜ Κυρίου μας ïδηγεÖ âπιτρέπει καί σέ μÄς, «τέ-
κνα» τÉς μεγάλης του ΧριστοÜ âκκλησίας νά δια-
τυπώνομε κάποιες σκέψεις εéφρόσυνης χριστια-
νικÉς διάθεσης ¦ καί εéχές: 

Τόν âπίσκοπον ½ς κεφαλήν τÉς âκκλησίας,
àποδεχόμεθα ½ς «âντολοδόχο τοÜ ΘεοÜ» καί συ-
μπαραστάτη ε¨ς ≤να ≤καστον τ΅ν «ποιμενομένων»,
½ς τόν «^Ιεράρχην» Χριστόν στούς α¨ώνας παρα-
τεινόμενο μέχρις τÉς συντελείας τοÜ α¨΅νος.

Λύχνος μέν τοÜ σώματος ε¨σί ï çφθαλμός,
λύχνος δέ τÉς \Εκκλησίας ï \Επίσκοπος, ï ïποÖος
âμπνέει σέ îερεÖς καί διακόνους λειτουργία •πεύ-
θυνη καί πνευματική καί ùχι ôσκηση «àρχÉς àνε-
ξετάστου» 

^Ο \Επίσκοπος πρ΅τος γινώσκει καί âκ τοÜ
παραδείγματος âμεÖς διδασκόμεθα «Πάντα μοί
öξεστιν, ôλλ΄οé πάντα συμφέρει, πάντα μοί öξε-
στιν àλλοé πάντα ο¨κοδομεÖ».

Τό àξίωμα τοÜ âπισκόπου δέν εrναι τίτλος
εéγενείας, πού παρέχει στόν κάτοχό του àνέσεις
καί κοσμική âξουσία, àλλά τίτλος διακονίας πού
καθιστÄ τόν κάτοχό του •πόλογο àπέναντι στό
Θεό, àλλά καί •πεύθυνο γιά τή πνευματική πορεία
τοÜ ποιμνίου του. ^Ο γράφων σεμνύνεται νά öχει
τή γνώμη, ¬τι δέν •πάρχουν καλοί καί κακοί μα-
θητές, •πάρχουν καλοί καί κακοί δάσκαλοι καί âκ
παραλλήλου àνάλογα μέ τήν προσφορά τοÜ \Επι-
σκόπου καί ™ àνταπόκριση τοÜ ποιμνίου.

Τό öργο τ΅ν προκατόχων μας, μικρότερο ¦
μεγαλύτερο, àναφέρεται στό χρόνο καί στίς συ-
γκυρίες πού πραγματώθηκε. Δέν âπαναλαμβάνε-
ται, συνεχίζεται! ΜπορεÖ νά κρίνεται, àλλά εrναι
λάθος νά συγκρίνεται. ‰Αλλωστε κατά τόν îστορι-
κό Ξενοφώντα «δέν εrναι δυνατό νά μπεÖ κανείς
στό €διο ποτάμι δυό φορές», τό νερό προφαν΅ς

εrναι ôλλο.    
Δίκαιο θά qταν

¬σοι καταγράφουν τό
κοινωνικό öργο ëνός
\Επισκόπου νά προ-
σμετροÜν καί ¬σα,
¬σοι προσέφεραν ½ς
πρόσωπα τÉς âκκλη-
σίας τοÜ ΧριστοÜ,

àλλά καί ½ς κοινωνία καί ½ς πολιτεία συνέδρα-
μαν. ≠Ωστε νά μνημονεύομε κατά τόν Μακρυγιάν-
νη, «προσέχοντες καί μένοντες στό \ΕμεÖς» καί τό
\Εγώ γιά τόν âπίσκοπο νά àναφέρεται καί νά εrναι
«™ \Εκκλησία»

‰Αλλωστε οî τομεÖς τÉς δράσης καί τ΅ν
êρμοδιοτήτων τοÜ \Επισκόπου εrναι τέτοιοι καί
τόσοι πού χρειάζεται àνθρώπους γιά νά στηριχθεÖ
καί στελέχη πού θά τόν βοηθήσουν καί θά μοι-
ραστοÜν μαζί του τό βάρος τοÜ àγώνα γιά τήν
àνακούφιση καί τή «σωτηρία» τ΅ν àνθρώπων. 

Χρειάζεται àφοσιωμένους κληρικούς, πού
νά πιστεύουν στό öργο τους, àλλά καί πού στή
προσωπική τους ζωή θά âμπνέονται àπό ¨δανικά
καί àξίες καί δράση προσφορÄς •πέρ τ΅ν àνθρώ-
πων.

Οî âποχές πού οî âπίσκοποι συμπεριεφέρο-
ντο ½ς Δεσπότες öχει περάσει στήν îστορία. \Επί-
σκοπος, λαϊκοί καί κληρικοί συνυπάρχουν, συ-
νεργάζονται καί ï \Επίσκοπος àκούει, κρίνει,
συμβουλεύει καί âνεργεÖ μέ γνώμονα τό συμφέ-
ρον τÉς âκκλησίας καί ùχι τήν âξυπηρέτηση προ-
σωπικ΅ν θέσεων. ^Ο âπίσκοπος, àνώτατος πνευ-
ματικός ™γέτης, âνέχει τή θέση âπιθεωρητοÜ - σέ
ρόλους διακριτούς, ¨διαίτερα μέ τήν κοσμική
âξουσία - τοÜ ïποίου οî ¬ποιες παρατηρήσεις,
àλλά καί ™ ¬ποια âπιτίμηση, στοχεύει στή βελτίω-
ση τÉς àνθρώπινης συμπεριφορÄς, àλλά καί στή
διόρθωση τ΅ν κακ΅ς κειμένων, κατά τήν âκκλη-
σιαστική τάξη καί τή Χριστιανική äθική. ^Ως âξου-
σία ¬μως καί \ΕκεÖνος âκ τÉς θέσεως του çφείλει
καί εéθύνεται νά âκτιμÄ καί ξεχωρίζει ποιοί àπό

°Ú¿ÊÂÈ: ^√ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Â˘ÎÈ·Ó¿ÎË˜ 

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ - °˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë˜
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τούς συμβούλους του καί ποιοί συνεργάτες του
εrναι ε¨λικρινεÖς, àντικειμενικοί καί συνεργάζονται
χωρίς νά κολακεύουν àνθρώπινες ματαιοδοξίες
τÉς âξουσίας. \Αντίθετα - συμβαίνει συχνά κι αéτό
- προκαλοÜμε τούς σεμνούς, τούς ταπεινούς καί
¬σους àθόρυβα καί μέ àληθινό πνεÜμα ΧριστοÜ
âργάζονται καί διακονοÜν τήν âκκλησία. Οî
ôνθρωποι ε€μεθα εûκολοι στά μεγάλα λόγια, τήν
•στερόβουλη κολακεία, τήν εûκολη καί μάταιη
âξύψωση τ΅ν ¬ποιων φορέων τÉς âξουσίας, àλλά
καί àλλίμονο, εéμετάβλητοι τόσο πού σύντομα
àπό τό ^Ωσαννά τοÜ Κυρίου μεταβαίνομε σχεδόν
ôκριτα καί στό pρον - pρον σταύρωσον Αéτόν.

^Ο νέος âπίσκοπος γνωρίζει - καί τά τελευ-
ταÖα χρόνια, ï πρώην καί δάσκαλός μας Ε¨ρη-
ναÖος, φρόντιζε νά γίνει κατανοητό - ¬τι τό öργο
τοÜ Μητροπολίτου εrναι πρωτίστως πνευματικό.
Δέν εrναι σήμερα οî àνάγκες τÉς κοινωνίας ¬ποι-
ες τή δεκαετία τοÜ 1950. Σήμερα, «δόξα τ΅ Θε΅»,
≤να îκανοποιητικό κράτος πρόνοιας στό τομέα
τ΅ν •πηρεσι΅ν τÉς •γείας, τÉς παιδείας καί τ΅ν
ôλλων àναγκ΅ν •πάρχει καί λειτουργεÖ σέ îκανο-
ποιητικό βαθμό καί ™ âκκλησία συνεργάζεται στό
πλαίσιο τÉς συναντίληψης καί τÉς χριστιανικÉς
εéποιΐας.  

Οî ôνθρωποι σήμερα - περισσότερο àπό
ôλλοτε - νοιώθοντας προδομένοι àπό διάφορες
κοινωνικές θεωρίες καί πολιτικές πού •ποσχέθη-
καν «¨σότητα» καί δικαιοσύνη, στρέφονται στήν
\Εκκλησία. \ΑναζητοÜν àπό τήν \Εκκλησία, πού
çφείλει νά âπιτελεÖ μέ συνέπεια τή λειτουργική
ζωή, τή âξύψωση âκείνη τÉς ψυχÉς πού δίνει τή
δύναμη ν’ àντέξει ï καθένας μας τίς καθημερινές
δοκιμασίες.

^Η âκκλησιαστική διακονία διά τ΅ν îερέων
στίς τόσες âνορίες τÉς âπισκοπÉς, εrναι ™ μαρτυ-
ρία âμπνευσμένης ποιμαντικÉς καί ï \Επίσκοπος
çφείλει νά εrναι ï αéστηρός πατέρας τ΅ν îερέων
τ΅ν ïποίων ™ παρουσία καί τό öργο πρέπει νά χα-
ρακτηρίζεται àπό «îεροπρέπεια», εéπρέπεια καί
εéταξία καί στό Ναό πού •πηρετοÜν, àλλά καί στή
âνορία πού âργάζονται.

^Ο σύγχρονος îερέας καί μορφωμένος πρέ-
πει νά εrναι καί κοινωνικά âνεργός καί νά öχει
σκέψη καί λόγο, àλλά καί τεκμηριωμένη ôποψη, ™
ïποία çφείλει νά εrναι σεβαστή καί ™ ¬ποια
«αéθαιρεσία» τ΅ν âπισκόπων καί τό δικό τους
κÜρος καί τÉς âκκλησίας κλωνίζει. ^Ο \Επίσκοπος
καί οî îερεÖς μας •πηρετοÜν «τήν \Ορθοδοξία» καί
¬,τι τό Εéαγγέλιο καί οî ^Ιεροί Κανόνες πρεσβεύ-
ουν καί κλÉρος καί λαός çφείλουν νά συμπορεύ-
ονται âν διαλόγω, πνεύματι àληθείας καί àγάπης
ΧριστοÜ. 

ΚλÉρος καί λαός, λοιπόν, προσβλέπομε πά-
ντοτε στόν \Επίσκοπο, ½ς τόν πρ΅το καί συνδε-
τικό κρίκο ¬λων. Ζητούμενο qθος: ≠Ο,τι àπορρέει
àπό τήν εéαγγελική διδασκαλία καί συνιστÄ τή
χριστιανική μας πίστη. Συμπεριφορά: Λιτή καί
εéσεβÉς, àποφυγή ¬,τι ½ς μάταια âπίδειξη προκα-
λεÖ καί σκανδαλίζει, μερικές φορές καί ôδικα, κα-
θώς οî ôνθρωποι αéστηρότερα κρίνουν τούς
ôλλους.

≠Ο,τι πρέπει νά γνωρίζει ï \Επίσκοπος εrναι
μέν ï πρ΅τος τιμώμενος, àλλά καί «ï πρ΅τος âπι-
κρινόμενος» καί κανείς âπίσκοπος δέν δικαιολο-
γεÖται âπαναπαυόμενος «âπί τ΅ν δαφν΅ν τÉς δό-

ξας του». ^Ο \Επίσκοπος εrναι ï πρ΅τος âσταυρω-
μένος μετά τόν Μέγα. ‰Εχει εéσέβεια ï κόσμος,
àλλά âπιζητεÖ τήν àξιοσύνη καί τό παράδειγμα τοÜ
^Ηγέτη. 

^Ο νέος μας âπίσκοπος Σεβασμιώτατος
\Αμφιλόχιος, •πÉρξε γιά τόν γράφοντα στήν πρώ-
τη συνάντηση - πρίν χρόνια - «àποκάλυψη» îερο-
πρέπειας. \ΕκεÖνος ï νέος (ψηλός καί λυγερός
εéειδής καί μειλίχιος) - ½ς καθ •περβολήν - ™ τ΅
ùντι θείαν χάριν àποπνέων! ^Ο νέος αéτός στή
δεκαετία τοÜ 1980, μιά κατ âξοχή ταραγμένη καί
âποχή àμφισβήτησης, ïλοκληρώνει τίς θεολογι-
κές σπουδές καί öχων ¬λα τά προσόντα νά ζήσει
«καλ΅ς âν τ΅ κόσμω» «âλαύνεται» àπό ΘεÖο ζÉλο!
Καί τό 1990 àκολουθεÖ τόν «μοναχικό» δρόμο,
âν΅ συνεχίζει τίς θεολογικές του σπουδές.

Σεβασμιώτατε \Αμφιλόχιε, ΣÄς àκούσαμε
λέγοντα μετά ταπεινότητας, γι’ αéτό «τό ΘεÖο Κά-
λεσμα». 

‰Ηδη πρό àρκετ΅ν âτ΅ν σÄς γνωρίσαμε îε-
ρέα καί ½ς àρχιμανδρίτη. Θητεύσατε ¦δη μέ âξαι-
ρετικές îκανότητες στό χ΅ρο τÉς παιδείας, συνά-
δελφος καθηγητής. \ΕξαρχÉς κερδίσατε τούς μα-
θητές στό δύσκολο χ΅ρο τοÜ Λυκείου καί οî νέ-
οι προσέβλεπαν σέ σÄς ùχι μόνο ½ς πρός τόν δά-
σκαλο, àλλά τόν νέο πεφωτισμένο îερέα τοÜ Χρι-
στοÜ, τόν âκφραστή τοÜ πνεύματος τÉς àγάπης
καί τÉς âλπίδας τοÜ Εéαγγελίου καί àπό τή νέα
σας θέση τοÜ \Επισκόπου πολλά öχουν νά âλπί-
ζουν οî νέοι μας.

Ε¨ς τήν κοινωνική διακονία στήν âνορία σας
στόν Πλάτανο - περιοχή àνάλογη μέ τό Καστέλ-
λι καί μέ περισσότερες àνάγκες, ùχι μόνο âνερ-
γήσατε πολλά, àλλά καί διά τÉς âπιτυχίας σας
âκλεκτούς συνεργάτες ηûρατε καί âξαιρετικά àγα-
πηθήκατε. 

^Ως âπίσκοπος τώρα καί àπό •ψηλότερη θέ-
ση θά öχετε τήν εéθύνη καί γιά σημαντικότερα
πράγματα: ≠Οπως ï διάλογος καί ™ συναντίληψη
σέ εéρύτερα θέματα, καθώς ï κόσμος μας γρήγο-
ρα μετεξελίχθηκε σέ παγκόσμιο χωριό. ^Η \Ορθό-
δοξος \Ακαδημία Κρήτης εrναι τό βÉμα τÉς δια-
νόησης καί τÉς âπιστήμης πού •πηρετεÖ τόν
ôνθρωπο καί ™ âπίσημη âκκλησία δέν μπορεÖ νά
μή âνδιαφέρεται γιά ¬,τι ï νοÜς μας öχει τήν
εéθύνη - μέ τή βοήθεια τοÜ Α̂γίου Πνεύματος κα-
λύτερα νά âπιτελεÖ.

^Ο πατέρας καί δάσκαλός μας, ï σοφός
προκαθήμενός σας, γέρων Ε¨ρηναÖος «âσεμνύνε-
το» δι’ ëαυτόν àποκαλούμενος «ï ^Ιππότης τοÜ
ΣταυροÜ». Διαδεχόμενος âσεÖς τοÜτον δέν μπορεÖ
παρά ™ Θεία Βούληση καί ™ Ο¨κονομία τοÜ Κυρί-
ου - σέ σÄς νά âπιφορτίζει τή συνέχεια τοÜ öργου
τÉς àγάπης τοÜ Κυρίου καί σεÖς ½ς νέος καί œρι-
μος ôξιος îππότης τοÜ σταυροÜ καί μέ τήν ¬λη πα-
ρουσία καί πράξη σας ½ς \Επίσκοπος Κισάμου καί
Σελίνου, àναμένομε νά  εéλογεÖτε καί ™ àγάπη καί
™ συνδρομή μας δεδομένη.
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ªÂÁ¿ÏË ÙÔ‡ÙË ì œÚ· ÎÈ ì ÛÙÈÁÌ‹

ÛÙfi ıÚfiÓÔ ÙÔÜ ¢ÂÛfiÙË àÓÂ‚·›ÓÂÈ˜

àÁ¿ÏÏÔÓÙ·È „ËÏ¿ Ôî ÔéÚ·ÓÔ›

ÙÛ’ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÌÂÙ·Ï·‚·›ÓÂÈ˜.

^∏ ∫›Û·ÌÔ˜ ïÏ¿ÎÂÚË ÛÎÈÚÙÄ

Ùfi ™¤ÏÈÓÔ âÛ¤Ó· ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ

Ùfi ±ÁÈÔ Ùfi ÓÂÜÌ· Ô‡ ÂÙÄ

ÛÙfi ÛÙ¤ÌÌ· ÛÔ˘ à¿Óˆ Ï·Ì˘Ú›˙ÂÈ.

¡¿ Á›ÓÂÈ˜ Ù‡Ô˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ÈÛÙáÓ

âÓ öÚÁ ˇˆ Î·› âÓ ÏfiÁ ˇˆ Î·› âÓ ‰Ú¿ÛÂÈ,

Ó¿ ö¯ÂÈ˜ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙáÓ àÛÎËÙáÓ

ôÍÈ· Ó¿ Ï¤˜ ·ÓÙÔÜ «ÂåÚ‹ÓË ÄÛÈ».

°È¿ å‰¤˜  à’ Ùfi \πÎfiÓÈÔ Ì·ÎÚÈ¿

ï ≠∞ÁÈÔ˜ \∞ÌÊÈÏfi¯ÈÔ˜ Û¤ ÎÚ¿˙ÂÈ

Ì·ÎÚÈ¿ Ù¿ ÔÙ·¿ Î·› Ù¿ ÌÈÎÚ¿

ÁÈ¿ Ù¿ ÙÚ·Ó¿ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ˜, ÊˆÓ¿˙ÂÈ.

ªÂÏ¯ÈÛÂ‰¤Î âÛ¤Ó· Ì·ÚÙ˘ÚÄ

ï ±ÁÈÔ˜ ∫˘Ú °È¿ÓÓË˜ Î·Ì·ÚÒÓÂÈ

‰¤Ó ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ù‹Ó àÓÂ›ˆÙË ¯·Ú¿

ÔÏÏáÓ ÓÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ Ì·˜ Ôî ÛÙfiÓÔÈ.

¡¿ ÌÂ›ÓÂÈ˜ ÛÙ¿ ÌÂÛÔ‡Ú·Ó· „ËÏ¿

Á›ÓÂ ÛÙ’ àÏ‹ıÂÈ· ÊÙÂÚˆÙfi˜ ÂÙÚ›ÙË˜

Î·ıfiÏÔ˘ ‰¤ Û¤ ı¤ÏÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿

ï Δ›ÙÔ˜ ÎÈ \πˆ¿ÓÓË˜ âÚËÌ›ÙË˜.

^∏ ≈ÏË ÌË Û’ àÁÁ›ÍÂÈ ÛÙfiÓ Î·ÈÚfi

Ùfi ¶ÓÂÜÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ Ó¿ Î·ÏÔ˘ÚÁ›˙ÂÈ˜

Ùfi ‚Ï¤ÌÌ· ÛÔ˘ ÌÔÓ¿¯· ÛÙfi ™Ù·˘Úfi

Ù¿ ÛÎfiÙË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ó¿ ÊˆÙ›˙ÂÈ˜.

∫·ÏÂÖÛ·È ÁÈ¿ Ó¿ ÛÒÛÂÈ˜ Ù›˜ „˘¯¤˜,

·éÙfi ’Ó·È Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÏËÌ¿ ÛÔ˘

Ì‡ÚÈÂ˜ Û¤ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘ÓÂ Âé¯¤˜,

ÙÚ¤¯· ÌÚÔÛÙ¿ Ì¤ Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÛÔ˘.

¶¿ÚÂ Ù‹Ó ·ÙÂÚ›ÙÛ· ÛÔ˘ ÛÊÈ¯Ù¿

Ù¿ öÏÏÔÁ· Ù¿ Úfi‚·Ù· Ó¿ ‚fiÛÎÂÈ˜

ÛÙ‹ Ì¿ÓÙÚ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÓpÓ·È ÎÏÂÈÛÙ¿

Î·Ïfi˜ ÂrÛ·È ÔÈÌ‹Ó Î·› ôÓˆ ıÚÒÛÎÂÈ˜.

\π‰Ô‡ ï ıÂÚÈÛÌfi˜ ÂrÓ·È ÔÏ‡˜

ÙÔÜ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ó’ à‰Ú¿ÍÂÈ˜ Ùfi ‰ÚÂ¿ÓÈ

Ùfi ¯¿Ú·ÁÌ· ıˆÚá ÙÛ\ \∞Ó·ÙÔÏÉ˜

ÎÈ Ôî ıËÌˆÓÈ¤˜ ÛÙËı‹Î·Ó Ì¿ÓÈ - Ì¿ÓÈ.

¡¿ Á›ÓÂÈ Ì›· ¶Ô›ÌÓË, ∂x˜ ÔÈÌ‹Ó

ïÏ¿ÎÂÚË Ì·˙› ì \∞ÓıÚˆfiÙË˜

ÛÙ›˜ ÌfiÚÂ˜, ÛÙ›˜ ÊÔ˘ÚÙÔÜÓÂ˜ ï ÏÈÌ‹Ó

ÌÈ¿ ›ÛÙË, ÌÈ¿ „˘¯‹ Î·› ÌÈ¿ ıÂfiÙË˜.

∫·› Ó¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ¢¤ÛÔÙ· Î·Ï¿

Ò˜ ı¿ ’Ì·ÛÙÂ ÁÈ¿ ¿ÓÙ· ÛÙfi ÏÂ˘Úfi ÛÔ˘

ÛÙfi ¯ÚfiÓÔ Ô‡ ‰È·‚·›ÓÂÈ Î·› Î˘ÏÄ

ÛÙÚ·ÙÈáÙÂ˜ ÁÈ¿ Ùfi ıÂÖÔ ùÓÂÈÚfi ÛÔ˘.

Στήν âνθρόνιση τοÜ νέου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου 
κ.κ. \Αμφιλοχίου.

\\∞∞ıı··ÓÓ..  ¢¢ÂÂÈÈÎÎÙÙ¿¿ÎÎËË˜̃
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\Εκλογή νέου Μητροπολίτου \Εκλογή νέου Μητροπολίτου 
ε¨ς τήε¨ς τήν ^Ιερά Μητρόπολη ν ^Ιερά Μητρόπολη 

Κισάμου & Σελίνου.Κισάμου & Σελίνου.

Μετά τήν ο¨κειοθελή παραίτηση διά λόγους
•γείας καί γήρατος τοÜ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας πρ. Κισάμου & Σελίνου κ.κ.
Ε¨ρηναίου καί àφοÜ αéτή öγινε àποδεκτή
àπό τήν ^Ιερά \Επαρχιακή Σύνοδο τÉς
\Εκκλησίας Κρήτης, âξελέγη τήν 4η \Οκτω-
βρίου 2005 “^διά ψήφων κανονικ΅ν γενομέ-
νων” νέος Μητροπολίτης τÉς ^ΙερÄς Μητρο-
πόλεως Κισάμου & Σελίνου ï Πρωτοσύγκελ-
λος αéτÉς καί \Εφημέριος τÉς \Ενορίας Πλα-
τάνου Κισάμου \Αρχιμ. \Αμφιλόχιος \Ανδρονι-
κάκης.
^Η âκλογή αéτή öγινε δεκτή àπό τούς χρι-

στιανούς καί τ΅ν δύο \Επαρχι΅ν μας μέ πολ-
λή χαρά, àφοÜ ™ προσωπικότητα καί τό öργο
τοÜ νέου Μητροπολίτου εrναι γνωστά σέ
¬λους âξαιτίας τοÜ ¬τι •πÉρξε Πρωτοσύ-
γκελλος τÉς ^Ι. Μητροπόλεως, ëφημέριος
τÉς \Ενορίας Πλατάνου Κισάμου καί âκπαι-
δευτικός στό ^ΕνιαÖο Λύκειο καί στό ΤΕΕ Κι-
σάμου.
Τό ëσπέρας τÉς Dδιας ™μέρας καί μετά τό μι-
κρό μήνυμα πού öδωσε ëνώπιον τÉς ^ΙερÄς
\ΕπαρχιακÉς Συνόδου τÉς \Εκκλησίας τÉς
Κρήτης ε¨ς τήν ≤δραν αéτÉς, τό ^Ηράκλειον,
στήν ^Ιερά Μονή ΓωνιÄς, Μονή τÉς μετανοί-
ας τοÜ νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου μας,
συγκεντρώθηκαν \ΑρχιερεÖς τÉς \Εκκλησίας
Κρήτης, ^ΙερεÖς àπ\ ¬λη τή νÉσο καί πλÉθος
φίλων καί γνωστ΅ν τοÜ âμφηφισμένου νέου
\Επισκόπου γιά νά τοÜ εéχηθοÜν. 

TTελετή Μεγάλου Μηελετή Μεγάλου Μηνύματοςνύματος

Τήν Παρασκευή 7 \Οκτωβρίου 2005, παραμο-
νή τÉς Χειροτονίας τοÜ νέου Μητροπολίτου
μας, öγινε στόν ^Ιερό Ναό τοÜ ^Αγίου ΜηνÄ
στό ^Ηράκλειο, ™ Τελετή τοÜ Μεγάλου Μη-
νύματος, κατά τήν ïποίαν ï νεοεκλεγείς
Μητροπολίτης öδωσε τήν ïμολογίαν Πίστε-
ως ëνώπιον τ΅ν μελ΅ν τÉς ^ΙερÄς \Επαρ-
χιακÉς Συνόδου τÉς \Εκκλησίας Κρήτης καί
παραλλήλως àπεδέχθη τäν âκλογήν του ε¨ς
τήν ^Ιεράν Μητρόπολιν Κισάμου καί Σελίνου.
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Χειροτονία ε¨ς \Επίσκοπον Χειροτονία ε¨ς \Επίσκοπον 
τοÜ âψηφ. Μητροπολίτου τοÜ âψηφ. Μητροπολίτου 
τÉς ^ΙερÄς Μητροπόλεως τÉς ^ΙερÄς Μητροπόλεως 

Κισάμου & Σελίνου Κισάμου & Σελίνου 
κ.κ. \κ.κ. \Αμφιλοχίου. Αμφιλοχίου. 

Τό Σάββατο, 8 \Οκτωβρίου 2006, στόν ^Ι.Ν.
τοÜ ^Αγίου ΜηνÄ ^Ηρακλείου Κρήτης, öγινε ™
ε¨ς \Επίσκοπον χειροτονία τοÜ νέου Μητρο-
πολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. \Αμφιλοχί-
ου \Ανδρονικάκη.
Παρόντα qταν ¬λα τά μέλη τÉς ^ΙερÄς \Επαρ-
χιακÉς Συνόδου τÉς \Εκκλησίας Κρήτης, ï
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ.κ. Μελί-
των, ½ς âκπρόσωπος τÉς Α.Θ.Π. τοÜ Ο¨κου-
μενικοÜ ™μ΅ν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟΥ, ï Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύ-
ριλλος καί ï Θεοφ. \Επίσκοπος \Ολύμπου κ.
‰Ανθιμος, ½ς âπίσης καί ï πολυσέβαστος Γέ-
ροντας πρώην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ε¨ρη-
ναÖος.
\Από νωρίς τό πρωΐ συγκεντρώθηκε πλÉθος
κόσμου τόσον àπό τίς δύο \Επαρχίες Κίσαμο
καί Σέλινο, ¬σον καί àπό ôλλα μέρη âντός
καί âκτός Κρήτης, ï ïποÖος μέ μεγάλη χαρά
καί συγκίνηση παρακαλούθησε τήν Χειροτο-

νία τοÜ νέου Ποιμενάρχου τÉς Μητροπόλε-
ώς μας.
Συγκίνηση μεγάλη καί θαυμασμό προκάλεσε
ï Χειροτονητήριος Λόγος τοÜ Σεβ. Μητρο-
πολίτου κ. \Αμφιλοχίου, ï ïποÖος àναφέρθη-
κε στήν προσωπική του κλήση, στούς
àνθρώπους πού τόν βοήθησαν στήν μέχρι
τώρα πορεία του, καί στούς σταυρούς τÉς
ζωÉς του. 
Μετά τήν Θ. Λειτουργία ™ ^Ι. Μονή ΓωνιÄς
παρέθεσε γεÜμα πρός ¬λους τούς παρευρι-
σκόμενους στό κέντρο “ΚουρÉτες”, στό
ïποÖο καί φιλοξενήθηκαν περί τά 2.000 ôτο-
μα.

ΠΠρώτη \ρώτη \Αρχιερατική Λειτουργία Αρχιερατική Λειτουργία 
τοÜ Σεβ. Μητροπολίτου μας τοÜ Σεβ. Μητροπολίτου μας 

κ.κ. \κ.κ. \Αμφιλοχίου Αμφιλοχίου 
στήστήν ^Ι. Μονή ν ^Ι. Μονή 

Παναγίας ΚαλυβιανÉς.Παναγίας ΚαλυβιανÉς.
Τήν πρώτη του Θεία Λειτουργία, ½ς \Επίσκο-
πος, τέλεσε τήν Κυριακή, 9 \Οκτωβρίου
2006, ï Σεβ. Μητροπολίτης μας στήν ^Ιερά
Μονή Παναγίας ΚαλυβιανÉς, συμπροσευχο-
μένων τ΅ν Σεβασμιωτάτων \Αρχιερέων,
\Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου, Λά-
μπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Ε¨ρηναίου,
Ρόδου κ. Κυρίλλου, Γορτύνης καί \Αρκαδίας
κ. Μακαρίου καί τοÜ Θεοφ. \Επισκόπου Κνω-
σού κ. Εéγενίου. Στή διάρκεια τÉς Θ. Λει-
τουργίας ï Σεβασμιώτατος εéχαρίστησε τόν
Πανάγαθο Τριαδικό Θεό γιά τή ≈ψιστη δω-
ρεά, αéτήν τÉς \Αρχιερωσύνης, ε¨ς τήν
ïποία τόν àνέδειξε καί μέ πολύ συγκίνηση
âκφώνησε τό “Κύριε, Κύριε, âπίβλεψον âξ’
οéρανοÜ καί εrδε...”.
Μετά τό πέρας τÉς Θείας Λειτουργίας συμ-
μετεÖχε σέ âκδήλωση πρός τιμήν τοÜ Σεβ.
\Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου.

^Η \Εθνική ^Εορτή τÉς 28ης ^Η \Εθνική ^Εορτή τÉς 28ης 
\Οκτωβρίου στό Ρέθυμνο.\Οκτωβρίου στό Ρέθυμνο.

Κατόπιν προσκλήσεως τοÜ Σεβ. Μητροπολί-
του Ρεθύμνης καί Αéλοποτάμου κ. \Ανθίμου ï
Σεβ. Μητροπολίτης μας συλλειτούργησε με-
τά τοÜ Ποιμενάρχου τ΅ν Ρεθυμνίων ε¨ς τόν
ëορτάζοντα ^Ι. Ναό τ΅ν Τεσσάρων Νεομαρ-
τρύρων Ρεθύμνου, ¬πως καί κατόπιν àδείας
τοÜ ο¨κείου îεράρχου χειροθέτησε σε Πρω-
τοπρεσβύτερο τόν \Εφημέριο τοÜ ^Ι.Ν. ^Αγ.
Τεσσάρων Νεομαρτύρων π. Νικόλαο Νικη-
φόρο. \Εν συνεχεί ÷α παρηκολούθησε τήν πα-
ρέλασιν καί τό àπόγευμα τÉς ¨δίας ™μέρας
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öλαβε μέρος στήν λιτάνευση τ΅ν Τιμίων
καρ΅ν τ΅ν ^Αγ. Τεσσάρων Νεομαρτύρων,
στήν ïποία âκτός τοÜ ο¨κείου \Αρχιερέως
öλαβαν μέρος ï Σεβ. Μητροπολίτης Λά-
μπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Ε¨ρηναÖος καί
ï Θεοφ. \Επίσκοπος ΚνωσοÜ κ. Εéγένιος.

\Επίσκεψη ε¨ς τή\Επίσκεψη ε¨ς τήν ^Ιερά Μητρόπολη ν ^Ιερά Μητρόπολη 
Λάμπης, Συβρίτου καί ΣφακίωνΛάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων..

Τήν Κυριακή, 5 Νοεμβρίου ï Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας προσκεκλημένος τοÜ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.
Ε¨ρηναίου âπισκέφθηκε τό ΣπÉλι, ≤δρα τÉς
^Ι. Μητροπόλεως καί τόπο διακονίας του κα-
τά τά öτη 1990-1996, âπ’ εéκαιρί ÷α τοÜ ëορ-
τασμοÜ τÉς 13ης âπετείου àπό τόν âγκαι-
νιασμό τοÜ ^Ι. ΠατριαρχικοÜ ΝαοÜ τ΅ν ^Αγ.
Ραφαήλ, Νικολάου καί Ε¨ρήνης.
Στό \Αρχιερατικό συλλείτουργο ï Σεβ. Μη-
τροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων
κ. Ε¨ρηναÖος μέ λόγους àγάπης καλοσώρισε
τόν νέο \Επίσκοπο τÉς \Εκκλησίας τÉς Κρή-
της, àναφέρθηκε στήν âκεÖ διακονία του ½ς
κληρικοÜ τÉς ^Ι. Μητροπόλεως καί τοÜ πρό-
σφερε ≤να σέτ âγκολπίων καί μία àρχιερατι-
κή μήτρα. Βαθύτατα συγκινημένος ï Σεβ.
Μητροπολίτης μας εéχαρίστησε τόν ≠Αγιο
Λάμπης γιά τήν àγάπη του καί τοÜ πρόσφε-
ρε μέ τή σειρά του ≤να àρχιερατικό âγκόλ-
πιο.

Διαβεβαίωση ëνώπιον Διαβεβαίωση ëνώπιον 
τοÜ ΠτοÜ Προέδρου τÉς ^Ελληροέδρου τÉς ^ΕλληνικÉς νικÉς 

Δημοκρατίας.Δημοκρατίας.
Μετά τήν ïλοκλήρωση τ΅ν τυπικ΅ν διαδικα-
σι΅ν, δηλαδή, •πογραφή ΠροεδρικοÜ Δια-

τάγματος καί δημοσίευση στην \Εφημερίδα
τÉς Κυβερνήσεως τÉς àναγνωρίσεως τοÜ
νέου Μητροπολίτου τÉς ^ΙερÄς Μητροπόλε-
ως Κισάμου & Σελίνου, ï Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. \Αμφιλόχιος μετέβη στήν \Αθήνα,
τήν 7η Νοεμβρίου 2005, ¬που öδωσε τόν
νενομισμένον ùρκον ëνώπιον τοÜ âξοχωτά-
του Προέδρου τÉς ^ΕλληνικÉς Δημοκρατίας
κ. Καρόλου Παπούλια καί τοÜ âκπροσώπου
τÉς ^Ι. \ΕπαρχιακÉς Συνόδου τÉς \Εκκλησίας
Κρήτης, Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας &
\Αποκορώνου κ. Ε¨ρηναιου. Παρόντες qταν
καί ï Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης & Αéλο-
ποτάμου κ. ‰Ανθιμος, ï \Αρχιγραμματεύς τÉς
^Ι. Συνόδου Θεοφιλέστατος \Επίσκοπος
ΚνωσοÜ κ. Εéγένιος, ï ^Ηγούμενος τÉς
^Ι.ΜονÉς ΓωνιÄς Πανοσ. \Αρχιμ. Χρύσανθος
ΚελαϊδÉς, κληρικοί καί λαϊκοί γνωστοί τοÜ
Σεβασμιωτάτου.

^Η^Η ^Εορτή τοÜ ^^Εορτή τοÜ ^ΑΑγίου Μηγίου ΜηνÄ νÄ 
ΠΠολιούχου ^Ηρακλείου.ολιούχου ^Ηρακλείου.

Τήν Παρασκευή 11 Νοεμβρίου ï Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος, μετέβη καί
συλλειτούργησε μέ τούς λοιπούς \Αρχιρε-
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ρεÖς τÉς \Εκκλησίας Κρήτης στόν πανηγυρί-
ζοντα καθεδρικό Ναό τοÜ ^Αγίου ΜηνÄ, πολι-
ούχου ^Ηρακλείου.

^Η^Η ΤΤελετή \Ενθρονίσεως τοÜ ελετή \Ενθρονίσεως τοÜ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μαςΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ.κ.  \κ.κ.  \Αμφιλοχίου στήΑμφιλοχίου στήν ≤δρα τÉς Μην ≤δρα τÉς Μη --

τροπόλεως στό Καστέλλι τροπόλεως στό Καστέλλι 
τήτήν 13ην 13ην Νοεμβρίου 2005.ν Νοεμβρίου 2005.

Μέ ¨διαίτερη λαμπρότητα καί μέ τή συμμετο-
χή πλήθους κό-
σμου, öγινε τό
àπόγευμα τÉς
ΚυριακÉς, 13
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ
2005, ™ Τελετή
^ΥποδοχÉς καί
\Ενθρονίσεως
τοÜ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Κι-
σάμου & Σελί-
νου κ. \Αμφιλο-
χίου στήν Μη-
τρόπολή του.
Πρώτη στάση
τÉς πομπÉς ™
ïποία εrχε σχηματιστεÖ àπό τούς \ΑρχιερεÖς
τÉς \Εκκλησίας Κρήτης καί τό νέο Μητροπο-
λίτη, öγινε στά ¬ρια τÉς Μητροπόλεως,
στόν Ταυρωνίτη Κισάμου, ¬που τόν καλοσώ-
ρισαν οî Δήμαρχοι Ταυρωνίτη κ. Νικόλαος
Μπομπολάκης, Κολυμβαρίου κ. \Εμμανουήλ
ΡοσμαρÉς καί Καντάνου κ. ΚωνσταντÖνος
ΚονταδÄς, καθώς καί πλÉθος χριστιαν΅ν
àπό τίς περιφέρειες τÉς àνατολικÉς Κισά-
μου καί τοÜ Σελίνου.
Δεύτερη στάση τÉς πομπÉς öγινε στό Κο-
λυμβάρι, ¬που τό νέο Μητροπολίτη καί τήν
συνοδεία του καλοσώρισαν ï Δήμαρχος Κο-
λυμβαρίου κ. \Εμμανουτήλ ΡοσμαρÉς καί ï
\Εφημέριος τÉς \Ενορίας Α¨δεσ. Διονύσιος
Νταουντάκης. Καί âδ΅, στό Κολυμπάρι, πο-
λύς κόσμος περίμενε νά καλοσωρίσει καί νά
πάρει τήν εéχή τοÜ νέου Ποιμενάρχου τÉς
Μητροπόλεως.
Τελευταία στάση ™ ≤δρα τÉς Μητροπόλεως
τό Καστέλλι, ¬που ¬λες οî \Αρχές τοÜ Τό-
που, ï ΚλÉρος καί ï Λαός τ΅ν \Επαρχι΅ν Κι-
σάμου καί Σελίνου, ½ς καί μεγάλο πλÉθος
àπό πολλά μέρη τÉς Κρήτης, qταν παρό-
ντες γιά νά •ποδεχτοÜν καί νά καλοσωρί-
σουν τό νέο Μητροπολίτη. 

Παρών καί ï Γέροντας Μητροπολίτης Ε¨ρη-
ναÖος, ï ïποÖος μέ âμφανÉ τά σημεÖα τÉς
συγκίνησης καί τÉς συναισθηματικÉς φόρτι-
σης àπό ¬λα τά γεγονότα τÉς περιόδου
αéτÉς, •ποδέχτηκε καί αéτός τόν διάδοχό
του στόν θρόνο τÉς îστορικÉς Μητρόπολης
Κισάμου & Σελίνου καί τοÜ âνεχείρισε τήν
Ποιμαντορική ράβδο.
Τόν νέο \Επίσκοπο καλοσώρισαν οî Δήμαρ-
χοι: Κισάμου κ. \Ανδρέας Βαρουχάκης, Μη-
θύμνης κ. \Ανδρέας Βιολάκης, \Ινναχωρίου κ.
ΚωνσταντÖνος Κουκουράκης καί Πελεκάνου
κ. Γεώργιος Δερμιτζάκης. Ποίημα àφιερωμέ-
νο στόν âνθρονιζόμενο Μητροπολίτη àπήγ-
γειλε ï Λογοτέχνης - Ποιητής κ. \Αθανάσιος
Δεικτάκης.
Στήν àντιφώνησή του ï Σεβ. Μητροπολίτης
κ. \Αμφιλόχιος εéχαρίστησε γιά τή θερμή
•ποδοχή πού τοÜ âπεφύλαξαν ΚλÉρος καί
Λαός στήν îστορική γιά τήν Μητρόπολη
αéτή ™μέρα καί τόνισε τή διάθεση διακονίας
καί προσφορÄς στοιχεÖα μέ τά ïποÖα öρχε-
ται νά ποιμάνει τό Ποίμνιο τ΅ν \Επαρχι΅ν
του.
Στόν ^Ι. Μητροπολιτικό Ναό τοÜ Εéαγγελι-
σμοÜ τÉς Θεοτόκου, ¬που κατέληξε ™ πο-
μπή, öγινε ™ Τελετή \Ενθρονίσεως καί àκο-
λούθησε ™ àνάγνωση τÉς σχετικÉς \Αποφά-
σεως τÉς ^ΙερÄς Συνόδου τÉς \Εκκλησίας
Κρήτης περί τÉς âκλογÉς τοÜ νέου Μητρο-
πολίτου καί τοÜ ΠροεδρικοÜ Διατάγματος
διά τοÜ ïποίου καθίσταται ï Σεβ. \Αμφιλό-
χιος Μητροπολίτης τÉς ^ΙερÄς Μητροπόλε-
ως Κισάμου καί Σελίνου.
\Ακολούθησαν οî ïμιλίες τοÜ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου,
½ς âκπροσώπου τÉς Α.Θ.Π. τοÜ Ο¨κουμενι-
κοÜ ™μ΅ν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟΥ, τοÜ πρώην Μητροπολίτου Κισάμου
καί Σελίνου κ. Ε¨ρηναίου, τοÜ Α¨δεσ. Εéαγ-
γέλου Σφακιανάκη, Γεν. \Αρχιερ. \Επιτρόπου,
âκ μέρους τ΅ν îερέων τÉς Μητροπόλεως,
τ΅ν Βουλευτ΅ν τοÜ ΝομοÜ, τοÜ ΓενικοÜ
Γραμματέως τÉς Περιφέρειας Κρήτης κ. Σε-
ραφείμ Τσόκα, τοÜ Νομάρχου Χανίων κ. Γε-
ωργίου Κατσανεβάκη, τοÜ Γεν. ΔιευθυντοÜ
τÉς \Ορθοδόξου \Ακαδημίας Κρήτης κ. \Αλεξ.
ΠαπαδεροÜ, τοÜ κ. Νικολάου Νεονάκη âκ
μέρους τοÜ Συνδέσμου Θεολόγων Κρήτης,
τοÜ κ. Νικολάου Παπαδοπεράκη, âκ μέρους
τ΅ν διδασκόντων καί διδασκομένων τοÜ
^Ενιαίου Λυκείου Κισάμου, τÉς κ. Χρυσούλας
Μπουλάκη, âκ μέρους τ΅ν Γυναικείων Συλ-
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λόγων τÉς Μητροπόλεως, τÉς κ. ΒασιλικÉς
\Αποστολάκη, âκ μέρους τ΅ν νέων τÉς Μη-
τροπόλεως καί τέλος, ½μίλησε ï Σεβ. Μη-
τροπολίτης Κυδωνίας καί \Αποκορώνου κ.
Ε¨ρηναÖος ½ς Τοποτηρητής τÉς ^Ι. Μητροπό-
λεως Κισάμου & Σελίνου καί âκπρόσωπος
τοÜ Σεβ. \Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέ-
ου.
ΤελευταÖος ï \Ενθρονιστήριος Λόγος τοÜ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. \Αμφι-
λοχίου, ï ïποÖος μέ βαθειά συγκίνηση εéχα-
ρίστησε ¬λους ¬σους παρευρέθησαν στήν
Τελετή τÉς \Ενθρονίσεώς του, στίς κορυ-
φαÖες αéτές στιγμές τÉς ζωÉς του καί τÉς
ζωÉς τÉς τοπικÉς \Εκκλησίας καί ζήτησε τήν
προσευχή ¬λων γιά τήν εéόδωση τÉς
•ψηλÉς διακονίας πού Χάριτι Θεί ÷α àναλαμ-
βάνει.

^Η^Η πρώτη \πρώτη \Αρχιερατική Αρχιερατική 
Θ. Λειτουργία τοÜ Σεβ. Θ. Λειτουργία τοÜ Σεβ. 

Μητροπολίτου μας κ. \Μητροπολίτου μας κ. \ΑμφιλοχίουΑμφιλοχίου
στόν ^Ι. Μητροπολιτικό Ναό τοÜ Εéαγστόν ^Ι. Μητροπολιτικό Ναό τοÜ Εéαγ --

γελισμοÜ τÉς Θεοτόκου Kισάμου.γελισμοÜ τÉς Θεοτόκου Kισάμου.
Τήν πρώτη \Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στήν
≤δρα τÉς Μητροπόλεως στό Καστέλλι καί
στόν ^Ι.Ν. τοÜ ΕéαγγελισμοÜ τÉς Θεοτόκου
τέλεσε  ï Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφι-
λόχιος τήν 20η Νοεμβρίου 2005. Στό τέλος
τÉς Θ. Λειτουργίας ï Σεβασμιώτατος μίλησε
στό πολυπληθές âκκλησίασμα μέ συγκίνηση
γιά τό μεγάλο δ΅ρο, αéτό τÉς \Αρχιερωσύ-
νης πού τοÜ χάρισε ï Θεός, εéχαρίστησε
γιά τήν àγάπη καί τήν θέρμη τ΅ν âκδηλώσε-
ων τ΅ν χριστιαν΅ν τÉς Μητροπόλεως πρός
τό πρόσωπό του τό διάστημα τÉς âκλογÉς,
χειροτονίας καί âνθρονίσεώς του καί κάλε-
σε ¬λους νά μείνουν κοντά στήν âκκλησία,
τήν μόνη κιβωτό τÉς σωτηρίας. 

^Η^Η ^Εορτή τ΅ν Ε¨σοδίων ^Εορτή τ΅ν Ε¨σοδίων 
τÉς Θεοτόκου τÉς Θεοτόκου 
στά Χανιά.στά Χανιά.

Στόν πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ναό τÉς πό-
λεως τ΅ν Χανίων συλλειτούργησε ï Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος, ≈στερα
àπό πρόσκληση τοÜ Σεβ. Μητροπολίτου Κυ-
δωνίας & \Αποκορώνου κ. Ε¨ρηναίου, μαζί μέ
τούς Σεβασμιωτάτους \ΑρχιερεÖς Κυδωνίας
καί \Αποκορώνου κ. Ε¨ρηναÖον, Λάμπης Συ-
βρίτου καί Σφακίων κ. Ε¨ρηναÖον καί \Αρκα-
λοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. \Ανδρέ-
αν.

\Ιδιαίτερη εéλογία •πÉρξε ™ παρουσία τÉς Τι-
μίας Ζώνης τÉς Θεοτόκου, ™ ïποία μετα-
φέρθηκε âκ τÉς ^Ι. Μεγίστης ΜονÉς Βατοπε-
δίου ^Αγίου ‰Ορους πρός προσκύνησιν καί
εéλογία τ΅ν χιλιάδων πιστ΅ν πού συνέρ-
ρευσαν γιά νά τήν προσκυνήσουν.

ΤΤά çνομαστήρια τοÜ Σεβ. ά çνομαστήρια τοÜ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας Μητροπολίτου μας 
κ. \κ. \Αμφιλοχίου.Αμφιλοχίου.

Τήν 23η Νοεμβρίου, ^Εορτή τοÜ ^Αγίου ^Ιερο-
μάρτυρος \Αμφιλοχίου, \Επισκόπου \Ικονίου,
ëόρτασε καί τά πρ΅τα çνομαστήριά του ½ς
\Επίσκοπος ï Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
\Αμφιλόχιος, ï ïποÖος τέλεσε τόν ^Εσπερινό
τÉς ^ΕορτÉς στήν ^Ι. Μονή ΓωνιÄς καί àκο-
λούθως δέχτηκε τίς εéχές τ΅ν χριστιαν΅ν.
Τήν ëπομένη, ™μέρα τÉς ^ΕορτÉς, τέλεσε
\Αρχιερατικό συλλείτουργο μετά τοÜ Σεβ.
Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφα-
κίων κ. Ε¨ρηναίου στόν Μητροπολιτικό Ναό
τοÜ ΕéαγγελισμοÜ τÉς Θεοτόκου. Μετά τή
Θ. Λειτουργία προσέφερε γεÜμα σέ ¬σους
qρθαν νά τοÜ εéχηθοÜν γιά τά çνομαστήριά
του, καί τό àπόγευμα τÉς €διας ™μέρας âδέ-
χθη εéχές ε¨ς τήν ^Ι. Μονήν ΓωνιÄς.  

\Επίσκεψη τοÜ Σεβ. \Επίσκεψη τοÜ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας Μητροπολίτου μας 
κ. \κ. \Αμφιλοχίου Αμφιλοχίου 
ε¨ς τό Φανάριονε¨ς τό Φανάριον..

Τήν 28η Νοεμβρίου ï Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος μετέβη ε¨ς
τήν Κωνσταντινούπολιν, προκειμένου νά
•ποβάλλει τά σέβη του ε¨ς τόν Προκαθήμε-
νον τÉς \Ορθοδοξίας τόν Ο¨κουμενικόν
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™μ΅ν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ,
½ς νέος \Επίσκοπος τÉς Μεγάλης τοÜ Χρι-
στοÜ \Εκκλησίας. \Εκ μέρους τÉς \Εκκλησίας
Κρήτης τόν συνόδευσαν ε¨ς τό Φανάριον ï
Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αéλοπο-
τάμου κ. ‰Ανθιμος, ï ïποÖος καί τόν παρου-
σίασε ε¨ς τήν Α.Θ.Π. καί ï Σεβ. Μητροπολί-
της \Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
κ. \Ανδρέας. 
Τήν 30ην Νοεμβρίου, ^Εορτήν τοÜ ^Αγίου
\Ανδρέου καί θρονικήν ^Εορτήν τοÜ Ο¨κουμε-
νικοÜ μας Πατριαρχείου öλαβε μέρος ε¨ς τό
Πατριαρχικόν συλλείτουργον μετά πολλ΅ν
\Αρχιερέων τοÜ Θρόνου τό ïποÖον âτελέσθ Fη
ε¨ς τόν πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν τοÜ
^Αγίου Γεωργίου.

^Η^Η 1η ^Ιερατική Σύναξη 1η ^Ιερατική Σύναξη 
τ΅ν ^Ιερέων τ΅ν ^Ιερέων 

τÉς Μητροπόλεώς μας.τÉς Μητροπόλεώς μας.

Τό Σάββατον 10 Δεκεμβρίου 2005  πραγμα-
τοποιήθηκε ™ πρώτη ^Ιερατική Σύναξις τ΅ν
^Ιερέων τÉς Μητροπόλεώς μας μετά τήν
âκλογή καί âνθρόνιση τοÜ Σεβ. Μητροπολί-
του μας κ. \Αμφιλοχίου.
Τό πρωΐ τελέσθηκε \Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία στόν ^Ι. Μητροπολιτικό Ναό τοÜ
ΕéαγελισμοÜ τÉς Θεοτόκου, στήν ïποία
συλλειτούργησαν σχεδόν ¬λοι οî ^ΙερεÖς τÉς
Μητροπόλεως μέ τόν νέον \Επίσκοπον των
καί àκολούθως öγινε στούς χώρους τ΅ν
^Ιδρυμάτων τÉς Μητροπόλεως ™ πρώτη συ-
νάντησις τοÜ \Επισκόπου μέ τούς Κληρικούς
τÉς Μητροπόλεως στούς ïποίους δόθηκαν
οî πρ΅τες κατευθυντήριες ïδηγίες σέ λει-
τουργικά, âνοριακά καί πρακτικά θέματα τÉς
\ΕνοριακÉς ζωÉς καί δράσης των.

^Η^Η ^Εορτή τοÜ ^^Εορτή τοÜ ^ΑΑγίου Σπυρίδωνος γίου Σπυρίδωνος 
ΠΠολιούχου καί Πολιούχου καί Προστάτου ροστάτου 

τÉς πόλεως τοÜ Καστελλίου.τÉς πόλεως τοÜ Καστελλίου.

Τή Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2005, ^Εορτή
τοÜ ^Αγίου Σπυρίδωνος, τελέσθηκε μέ ¨διαί-
τερη λαμπρότητα ™ πανήγυρις τοÜ ^Ι.Ν. ^Αγ.
Σπυρίδωνος, Πολιούχου τÉς πόλεως τοÜ
Καστελλίου.
\Αφ\ ëσπέρας τελέσθηκε Πανηγυρικός
^Εσπερινός ε¨ς τόν ïποÖον χοροστάτησε ï
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος. 
Τήν κυριώνυμο ™μέρα τελέσθηκε \Αρχιερατι-
κό συλλείτουργο, συλλειτουργούντων τ΅ν
Σεβασμιωτάτων \Αρχιερέων Κυδωνίας καί
\Αποκορώνου κ. Ε¨ρηναίου, Λάμπης, Συβρί-
του καί Σφακίων κ. Ε¨ρηναίου καί Ρεθύμνης
καί Αéλοποτάμου κ. \Ανθίμου.
Τήν Πανηγυρική Θ. Λειτουργία παρακολού-
θησαν ï Νομάρχης Χανίων κ. Γεώργιος Κα-
τσανεβάκης, οî Πολιτικές, Στρατιωτικές καί
\Αστυνομικές \Αρχές τοÜ ΝομοÜ, οî \Αρχές
τοÜ τόπου καί πλÉθος κόσμου. Μετά τή Θ.
Λειτουργία öγινε ™ καθιερωμένη λιτάνευση
τÉς ^ΙερÄς καί θαυματουργοÜ ε¨κόνος τοÜ
^Αγίου Σπυρίδωνος στούς κεντρικούς δρό-
μους τÉς πόλεως τοÜ Καστελλίου.

\Επισκέψεις τοÜ Σεβ. \Επισκέψεις τοÜ Σεβ. 
Μητροπολίτου κ. \Μητροπολίτου κ. \Αμφιλοχίου Αμφιλοχίου 

σέ ΣχολεÖα τÉς Μητροπόλεώς μας.σέ ΣχολεÖα τÉς Μητροπόλεώς μας.
Τό διάστημα àπό 19 ≤ως 23 Δεκεμβρίου ï
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος âπι-
σκέφθηκε ¬λα τά ΣχολεÖα καί τ΅ν δύο βαθ-
μίδων (πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας
âκπαίδευσης) τ΅ν \Επαρχι΅ν Κισάμου καί
Σελίνου, γιά νά γνωρίσει καί νά εéχηθεÖ στά
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παιδιά âν ¬ψει τ΅ν ^Εορτ΅ν τοÜ ^Αγίου Δωδε-
καημέρου. Μέ τήν εéκαιρία τ΅ν âπισκέψεών
του αéτ΅ν μοίρασε στούς âκπαιδευτικούς καί
στά παιδιά τ΅ν Δημοτικ΅ν, Γυμνασίων καί Λυ-
κείων ≤να δ΅ρο-âνθύμιον τÉς \Ενθρονίσεώς
του, στά δέ παιδιά τ΅ν Νηπιαγωγείων καί Παι-
δικ΅ν σταθμ΅ν διάφορα παιχνίδια.

^Η^Η νυκτερινή Χριστουγεννιάτικη νυκτερινή Χριστουγεννιάτικη 
Θεία Λειτουργία στό ΣπήλαιοΘεία Λειτουργία στό Σπήλαιο

Μαραθοκεφάλας Μαραθοκεφάλας 
ΣπηλιÄς Κισάμου.ΣπηλιÄς Κισάμου.

Συνεχίζοντας τήν πολύ ½ραία παράδοση τοÜ
προκατόχου του Σεβ. Ε¨ρηναίου, ï Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος τέλεσε τή νυ-
κτερινή Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία
στό Σπήλαιο Μαραθοκεφάλας ΣπηλιÄς Κισά-
μου, ε¨ς τό ïποÖον κάθε χρόνο συρρέει
πλÉθος εéσεβ΅ν χριστιαν΅ν γιά νά παρακο-
λουθήσουν τήν κατανυκτική αéτή Θεία Λει-
τουργία κάι νά ζήσουν λίγο àπό τό μυστήριο
τÉς χειμωνιάτικης âκείνης νύκτας πού γεννή-
θηκε ï ΣωτÉρας Χριστός στή γÉ.
Τήν ëπομένη, ™μέρα τ΅ν Χριστουγέννων χο-
ροστάτησε στόν ^Ι.Ν. τοÜ ^Αγ. Σπυρίδωνος Κα-
στελλίου Κισάμου, ¬που μετά τό πέρας τÉς Θ.
Λειτουργίας μίλησε καί εéχήθηκε στούς εéσε-
βεÖς χριστιανούς τÉς \Ενορίας αéτÉς.

ΓΓεύματα \εύματα \ΑΑγάπηςγάπης
^Η Μητρόπολίς μας μέ τήν εéκαιρία τ΅ν
^Εορτ΅ν τοÜ ^Αγίου Δωδεκαημέρου προσέφε-
ρε γεύματα àγάπης, σέ ο¨κονομικούς μετανά-
στες πού βρίσκονται καί âργάζονται στήν πε-
ριοχή μας.

^Η Θεία Λειτουργία τ΅ν ^Η Θεία Λειτουργία τ΅ν 
Θεοφανείων καί ™ ρήψις τοÜ Θεοφανείων καί ™ ρήψις τοÜ 

ΤΤιμίου ΣταυροÜ ιμίου ΣταυροÜ 
στό Καστέλλι.στό Καστέλλι.

^Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος τέ-
λεσε τή Θ. Λειτουργία τ΅ν Θεοφανείων καί
τήν \Ακολουθία τοÜ Μεγάλου ^ΑγιασμοÜ στόν
^Ι. Μητροπολιτικό Ναό τοÜ ΕéαγγελισμοÜ τÉς
Θεοτόκου καί μετά τό πέρας τ΅ν \Ακολουθι΅ν
αéτ΅ν μετέβη ¬λο τό âκκλησίασμα ε¨ς τήν πα-
ραλία τοÜ Τελωνείου ¬που μαζί μέ τό âκκλη-
σίασμα τÉς \Ενορίας τοÜ ^Αγίου Σπυρίδωνος
öγινε ™ ρήψις τοÜ Τιμίου ΣταυροÜ καί ï καθα-
γιασμός τ΅ν •δάτων.

Μνημόσυνο τοÜ μακαριστοÜ Μνημόσυνο τοÜ μακαριστοÜ 
Μητροπολίτου ΚΜητροπολίτου Κυρίλλου.υρίλλου.

Τήν Κυριακή 15 \Ιανουαρίου 2006, ™ Μητρόπο-
λίς μας τέλεσε τό ëννεάμηνο Μνημόσυνο τοÜ
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μακαριστοÜ Μητροπολίτου Γορτύνης καί
\Αρκαδίας ΚυροÜ Κυρίλλου, ï ïποÖος •πÉρξε
Μητροπολίτης τÉς Μητροπόλεώς μας κατά
τό διάστημα 1975 - 1979.
Στή Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν
Μητροπολιτικό Ναό τοÜ ΕéαγγελισμοÜ τÉς
Θεοτόκου, συλλειτούργησαν καί οî Σεβ.
\ΑρχιερεÖς Κυδωνίας καί \Αποκορώνου κ.
Ε¨ρηναÖος, Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.
Ε¨ρηναÖος καί Γορτύνης καί \Αρκαδίας κ. Μα-
κάριος. \Ακολούθησε γεÜμα στά ^Ιδρύματα
τÉς Μητροπόλεως.
ΤΤά çνομαστήρια τοÜ Σεβασμιωτάτουά çνομαστήρια τοÜ Σεβασμιωτάτου

\\Αρχιεπισκόπου Κρήτης Αρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Τκ. Τιμοθέου.ιμοθέου.

Τήν Κυριακή ëορτή τοÜ ^Αγίου \Αποστόλου
Τιμοθέου, ëόρτασε τά çνομαστήριά του ï
Σεβ. \Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Τιμόθεος.
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέ-
σθηκε στόν ^Ι. Ναό τοÜ ^Αγίου ΜηνÄ ^Ηρα-
κλείου καί συλλειτούργησαν οî \ΑρχιερεÖς
τÉς \Εκκλησίας Κρήτης öλαβε μέρος καί ï
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος.

^Η^Η ^Εορτή τ΅ν Τ^Εορτή τ΅ν Τρι΅ν ^Ιεραρχ΅νρι΅ν ^Ιεραρχ΅ν..
Μέ τήν εéκαιρία τÉς ^ΕορτÉς τ΅ν τρι΅ν Με-
γάλων ^Ιεραρχ΅ν καί Ο¨κουμενικ΅ν Διδασκά-
λων, Βασιλείου τοÜ Μεγάλου, Γρηγορίου τοÜ
Θεολόγου καί \Ιωάννου τοÜ Χρυσοστόμου,
τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία ε¨ς
τόν πανηγυρίζοντα ^Ι. Μητροπολιτικό Ναό
τοÜ ΕéαγγελισμοÜ τÉς Θεοτόκου Κισάμου,
¬που τό àριστερό κλÖτος εrναι àφιερωμένο
στή μνήμη τ΅ν Τρι΅ν ^Ιεραρχ΅ν. Τή Θ. Λει-
τουργία παρηκολούθησαν διδάσκοντες καί
διδασκόμενοι τ΅ν Σχολείων τÉς πόλεως καί
τ΅ν δύο βαθμίδων πρός τούς ïποίους μετά
τό πέρας  αéτÉς ½μίλησε ï Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας τονίζοντας τή σημασία τÉς σχο-
λικÉς αéτÉς ^ΕορτÉς.
Στή συνέχεια παρετέθη γεÜμα σ’ ¬λους τούς
âκπαιδευτικούς στούς χώρους τ΅ν ^Ιδρυμά-
των τÉς Μητροπόλεως.

\Επίσκεψη τοÜ Σεβ. \Επίσκεψη τοÜ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας Μητροπολίτου μας 

κ. \κ. \Αμφιλοχίου στό Κάρδιφ Αμφιλοχίου στό Κάρδιφ 
τÉς Οéαλίας.τÉς Οéαλίας.

Τό πρ΅το δεκαήμερο τοÜ Φεβρουαρίου, ï
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος μετέ-
βη στό Κάρδιφ τÉς Οéαλίας, προσκεκλημέ-
νος τÉς âκεÖ ^Ελληνορθοδόξου Κοινότητος
Κάρδιφ καί περιχώρων, ¬που καί λειτούργη-

σε στόν ^Ι.Ν. τοÜ ^Αγίου Νικολάου τÉς \Ενο-
ρίας Κάρδιφ, στήν ïποία εrχε χρηματίσει
âφημέριος κατά τήν περίοδο τ΅ν μεταπτυ-
χιακ΅ν του σπουδ΅ν, γενόμενος δεκτός μέ
πλÉθος âκδηλώσεων àγάπης καί τιμÉς.
Κατά τήν âκεÖ παραμονήν του εrχε τήν

εéκαιρία νά συντήσει πρόσωπα γνωστά καί
πεφιλημένα τÉς διασπορÄς νά àνταλλάξει
σκέψεις μαζί τους καί νά τούς εéχηθεÖ γιά τό
νέο öτος. Παράλληλα συναντήθηκε καί νά
συνομίλησε μέ τόν Σεβ. \Αρχιεπίσκοπο Θυα-
τείρων καί Μεγ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο.

^Ιερά Πανήγυρις τοÜ ^^Ιερά Πανήγυρις τοÜ ^ΑΑγ. Χαραλάμπουςγ. Χαραλάμπους
στόν Πλάτανο Κισάμου.στόν Πλάτανο Κισάμου.

Τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2006, ï
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος τέλε-
σε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στήν \Ενορία
τοÜ ^Ι.Ν. Μεταμ. ΣωτÉρος Πλατάνου Κισά-
μου, \Ενορία ε¨ς τήν ïποίαν •πηρέτησε ½ς
\Εφημέριός της ≤ως τήν âκλογή του ε¨ς \Επί-
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σκοπον.
Μετά τό πέρας τÉς Θ. Λειτουργίας âκπρό-
σωποι Συλλόγων καί Φορέων τόν καλοσώρι-
σαν μέ θερμά λόγια τονίζοντας πώς θά πα-
ραμείνει στίς καρδιές των ½ς ï δικός των
ôνθρωπος καί \Επίσκοπος των. ^Η \Ενορία
τοÜ προσέφερε ½ς δ΅ρο μία âπισκοπική μή-
τρα. ^Ο Σεβασμιώτατος εéχαρίστησε ¬λους
τούς παρευρισκόμενους, μίλησε μέ συγκίνη-
ση γιά τίς πρ΅τες του Λειτουργίες στήν
\Ενορία αéτή καί τόνισε πρός ¬λους τήν
àγάπη καί τήν εéγνωμοσύνη του. Παράλλη-
λα παρουσίασε στούς \Ενορίτες Πλατάνου
τό νέο \Εφημέριό π. \Ιωάννη Στυλιανουδάκη,
ï ïποÖος κατάγεται àπό τήν \Επαρχία Κισά-
μου καί •πηρετοÜσε μέχρι πρότινος ε¨ς τήν
^Ι.Μ. Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων καί εéχα-
ρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συ-
βρίτου καί Σφακίων γιά τήν χορήγηση àπο-
λυτηρίου γράμματος στόν π. \Ιωάννη προ-
κειμένου αéτός νά διακονήσει τήν \Επαρχία
του.
\Ακολούθησε πλούσιο γεÜμα προσφορά τÉς
\Ενορίας σέ ¬λους τούς παρευρισκόμενους.

\Εκδήλωση στίς Βουκολιές \Εκδήλωση στίς Βουκολιές 
γιά τή μάχη τοÜ Πγιά τή μάχη τοÜ Πύργου.ύργου.

^Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος
τέλεσε τή Θ. Λειτουργία στίς Βουκολιές Κι-
σάμου τήν 11η Φεβρουαρίου 2006 καί στή

συνέχεια Τρισάγιο στή μνήμη τ΅ν θυμάτων
τÉς μάχης τοÜ Πύργου Βουκολι΅ν, παρακο-
λούθησε δέ âκδήλωση πού ½ργάνωσε ï
ΔÉμος καί ™ \Ενορία Βουκολι΅ν âπί τ FÉ εéκαι-
ρί ÷α τÉς âπετείου τÉς ™ρωϊκÉς μάχης τοÜ
Πύργου Βουκολι΅ν.

ΚΚουρά ΜοναχοÜ καί Χειροτονία ουρά ΜοναχοÜ καί Χειροτονία 
ε¨ς Διάκονον ε¨ς Διάκονον 

τοÜ π. Βαρθολομαίου Ξερουδάκη.τοÜ π. Βαρθολομαίου Ξερουδάκη.

Τήν Παρασκευή 17η Φεβρουαρίου 2006 ï
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. \Αμφιλόχιος τέλε-
σε τήν Κουρά τοÜ Δοκίμου τÉς ^Ι.Μ. ΓωνιÄς
Εéαγγέλου Ξερουδάκη καταγομένου âκ
Σελλίων \Αμαρίου Ρεθύμνης. Στό νέο μονα-
χό δόθηκε τό ùνομα ΒαρθολομαÖος. Παρόν
στήν Κουρά καί συμπροσευχόμενος qταν
καί ï Θεοφ. \Επίσκοπος ΚνωσοÜ κ. Εéγέ-
νιος.
Τήν ëπομένη, Σάββατο 18η Φεβρουαρίου
2006, κατά τή Θεία Λειτουργία τέλεσε τήν
ε¨ς Διάκονον ΧειροτονίαντοÜ μοναχοÜ Βαρ-
θολομαίου, συλλειτουργούντως τοÜ Σεβ.
Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφα-
κίων κ. Ε¨ρηναίου καί συμπροσευχομένου
τοÜ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί \Αρκα-
δίας κ. Μακαρίου.
Μετά τή Θεία Λειτουργία ™ ^Ι.Μ. ΓωνιÄς πα-
ρέθεσε γεÜμα σέ ¬λο τό âκκλησίασμα.
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Νικόλαος Ρεβελάκης 60 Εéρώ
\Εμμανουήλ Κοτσιφάκης ε¨ς μνήμην ΠερικλÉ Μπαχουντάκη 15 Εéρώ
Φώτιος Λαμπρινάκης ε¨ς μνήμην τÉς μητρός του Γεωργίας 400 Εéρώ
Γεωργία Γαλανάκη ε¨ς μνήμην τοÜ συζύγου της \Ιωάννου 200 Εéρώ
Δήμητρα Μυλωνάκη 60 Εéρώ
Α¨δ. ΚωνσταντÖνος Δονταδάκης ε¨ς μνήμην τÉς μητρός του Εéγενίας 100 Εéρώ
\Ιωάννης Κανατάκης 100 Εéρώ
Γεώργιος Γιακουμάκης ε¨ς μνήμην \Αναστασίου καί Μαρίας 20 Εéρώ
Εéτύχιος Τζατζιμάκης ε¨ς μνήμην συζύγου του Γεωργίας 100 Εéρώ
Γεωργία Φαραντάκη ε¨ς μνήμην συζύγου της Χριστοφόρου 50 Εéρώ
Ο¨κογένεια \Ηλία Κακαουνάκη ε¨ς μνήμην του 200 Εéρώ
ΚωνσταντÖνος \Αρχοντάκης ε¨ς μνήμην \Ιωάννου Βρόντου 50 Εéρώ
Θεόδωρος Φωτάκης ε¨ς μνήμην μητρός του Μαρίας 200 Εéρώ
\Αλέξης Λεντάρης ε¨ς μνήμην πατρός του Παναγιώτου 250 Εéρώ
Α¨κατερίνη Σαριδάκη ε¨ς μνήμην Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη 150 Εéρώ
Χαρίλαος Μιχελάκης ε¨ς μνήμην ΣτυλιανοÜ Μπερεδάκη 50 Εéρώ
Κωνσταντίνος Φραγκιαδάκης ε¨ς μνήμην ΣτυλιανοÜ Μπερεδάκη 50 Εéρώ
Μαθιός Νικολαράκης ε¨ς μνήμην ΣτυλιανοÜ Μπερεδάκη 40 Εéρώ
\Αναστασία Μπαουλάκη 30 Εéρώ
Α¨δεσ. Μιχαήλ \Αμοργιανός 40 Εéρώ
Γεώργιος καί \Αχιλλέας Δεσποτάκης ε¨ς μνήμην τ΅ν γονέων των 100 Εéρώ
Ε¨ς μνήμην Νικολάου ΠιμπλÉ ™ ο¨κογένεια Γεωργίου ΠιμπλÉ 500 Εéρώ
\Ηλίας Μαζοκοπάκης ε¨ς μνήμη τοÜ πατρός του Εéαγγέλου 200 Εéρώ
Χαράλαμπος Φουντουλάκης είς μνήμην τ΅ν γονέων του 100 Εéρώ
Δέσποινα Σημαντηράκη - Παρασκάκη ε¨ς μνήμην τοÜ àδελφοÜ της Γεωργίου Σημαντηράκη 150 Εéρώ
Βασίλειος Κατάκης καί Βιργινία Μανουσογιαννάκη ε¨ς μνήμην τ΅ν γονέων των 50 Εéρώ
\Ελευθερία Ναναδάκη ε¨ς μνήμην Γεωργίου Ναναδάκη 150 Εéρώ
\Αρχόντισσα Ναναδάκη ε¨ς μνήμην Γεωργίου Ναναδάκη 300 Εéρώ
Α¨δ. Κωνσταντίνος Μουντάκης ε¨ς μνήμην τοÜ υîοÜ του \Αντωνίου 500 Εéρώ
ΚωνσταντÖνος καί \Εμμανουήλ Πατερομιχελάκης  ε¨ς μνήμην τÉς μητρός των Πηνελόπης 400 Εéρώ
Πρεσβυτέρα ‰Αννα Λουπασάκη 100 Εéρώ
Μαρία Τερεζάκη 120 Εéρώ
Σύλλογος Κυρι΅ν & Δεσποινίδων Κισάμου 500 Εéρώ
^Ελληνικός \Ερυθρός Σταυρός (ΤμÉμα Κισάμου) 500 Εéρώ
Κυριακή Φραγκεδάκη 100 Εéρώ
Ο¨κογ. Διονυσίας Τυράκη ε¨ς μνήμην Γεωργίου Τυράκη 100 Εéρώ
Στυλιανός Τζανάκης 100 Εéρώ
Κούλα καί Καίτη ΧατζηαγγελÉ ε¨ς μνήμην τοÜ àδελφοÜ των Εéαγγέλου ΧατζηαγγελÉ 200 Εéρώ
^Εταιρεία PAPER AXΟN 500 Εéρώ
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