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ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 
Χριστουγεννιάτικες 

ἐκδηλώσεις 
τοῦ Ὠδείου καί τῆς 

"Συντροφιᾶς τῆς 
Χαρᾶς" τῆς Μητροπό-

λεώς μας

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 

Ἐλαία καλλίκαρπος. 
Ὁ θησαυρός 
τῆς Κρήτης

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ
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"Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε. 
Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε."

 
ς πανηγυρίσωμεν χαρ-
μοσύνως τήν ἄφατον Θεοῦ 
συγκατάβασιν. Οἱ Ἄγγελοι 
προηγοῦνται ψάλλοντες 

"δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία".

Ἐπί τῆς γῆς ὅμως βλέπομεν 
καί βιοῦμεν πολέμους καί ἀπειλάς 
πολέμων. Καί ὅμως δέν ἀναιρεῖται 
ἐκ τούτου ἡ χαρμόσυνος  ἀγγελία. 
Ἡ εἰρήνη, πράγματι ἦλθεν ἐπί 
τῆς γῆς διά τῆς καταλλαγῆς, ἐν τῷ 
προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ 
καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά, ἀτυχῶς, 
δέν κατηλλάγημεν, παρά τό ἅγιον 
θέλημά Του, οἱ ἄνθρωποι μεταξύ 
μας. Διακείμεθα ἐχθρικῶς πρός 
ἀλλήλους. Διακρινόμεθα διά φανα-
τισμούς ὡς πρός τάς θρησκευτικάς 
καί πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά 
πλεονεξίαν ὡς πρός τήν ἀπόκτη-
σιν τῶν ἀγαθῶν, διά ἐπεκτατισμόν 
ὡς πρός τήν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς 
ἐξουσίας. Καί οὕτω συγκρουόμεθα 
πρός τούς συνανθρώπους μας.

Ὁ πεφωτισμένος αὐτοκράτωρ 
τῶν Ρωμαίων Ἅγιος Κωνσταντῖνος 
ὁ  Μέγας, διά τοῦ Διατάγματος 
τῶν Μεδιολάνων, τοῦ ἐκδοθέντος 
ἐν ἔτει 313 μετά Χριστόν, ἐθέσπι-
σε τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν τῆς χρι-
στιανικῆς πίστεως, παραλλήλως 
καί τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν πάσης 

Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Η  Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ι Σ
Ε Π Ι  Τ Ο Ι Σ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ο Ι Σ

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

 ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
 ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
 ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ

 ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
 * * *
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ἄλλης θρησκείας. Δυστυχῶς, μετά 
τήν πάροδον, ἔκτοτε, χιλίων ἑπτα-
κοσίων ἀκριβῶς ἐτῶν, ἐξακολου-
θοῦν ἀσκούμενοι κατά τόπους 
θρησκευτικοί διωγμοί κατά χρι-
στιανῶν ἤ ἄλλων χριστιανικῶν μει-
ονοτήτων.

Παραλλήλως, οἱ οἰκονομικοί 
ἀνταγωνισμοί ἐντείνονται πα-
γκοσμίως καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ προ-
σκαίρου κέρδους προωθεῖται ὡς 
κεφαλαιώδης σκοπός. Αἱ θλιβεραί 
συνέπειαι τῆς ὑπερσυγκεντρώσε-
ως τοῦ πλούτου εἰς χεῖρας ὀλίγων 
καί τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσε-
ως μεγάλων ἀνθρωπίνων μαζῶν 
παραβλέπονται. Ἡ δυσαναλογία 
αὕτη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται 
παγκοσμίως ὡς οἰκονομική κρί-
σις, εἶναι κατ᾿ οὐσίαν ἀπότο-
κος τῆς ἠθικῆς κρίσεως. Εἰς τήν 
ἠθικήν ταύτην κρίσιν, ἀτυχῶς ἡ 
ἀνθρωπότης δέν δίδει τήν πρέπου-
σαν σημασίαν. Πρός δικαιολόγησιν 
τῆς στάσεώς της ἐπικαλεῖται τήν 
ἐλευθερίαν τῶν συναλλαγῶν. Ἡ 
ἐλευθερία ὅμως τῶν συναλλαγῶν 
δέν ἐπιτρέπει τό ἔγκλημα. Καί 
ἐγκληματική συμπεριφορά δέν εἶναι 
μόνον ἡ περιγραφομένη εἰς τούς 
ποινικούς κώδικας. Εἶναι καί ἐκείνη 
ἡ ὁποία, ἄν καί δέν προβλέπεται 
ὑπό τῶν ἐπιταγῶν τῶν ποινικῶν 
νόμων, ὑφαρπάζει τόν πλοῦτον τῶν 
ἄλλων διά καταλλήλων μεθοδεύσε-
ων. Ἐφ᾿ ὅσον ὁ νόμος δέν ἐπιβάλλε-
ται, αἱ ἀντιδράσεις τῶν θιγομένων 
πολιτῶν ἐκδηλοῦνται πολλάκις 
ἀνεξελέγκτως καί προκαλοῦν δια-
σάλευσιν τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης.

Παρακολουθοῦντες, λοιπόν, 
ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατρι-

αρχείου, τά "σημεῖα τῶν καιρῶν", 
κατά τά ὁποῖα "ἀκούονται" πα-
νταχόθεν καί βιοῦνται "πόλεμοι 
καί ἀκαταστασίαι" καί ἐγείρε-
ται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία 
ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι 
κατά τόπους καί  λιμοί καί λοιμοί, 
φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ᾿ οὐρα-
νοῦ μεγάλα παρουσιάζονται (πρβλ. 
Λουκ. κα΄, 10-12), βιοῦντες δέ 
ἐμπραγμάτως τό Βασιλειανόν, ὅτι 
"τῆς ἀγάπης ἐξαίρετα δύο ταῦτα· τό 
λυπεῖσθαι μέν καί ἀγωνιᾶν ἐφ᾿ οἷς 
βλάπτεται ὁ ἀγαπώμενος, χαίρειν 
δέ καί ἀγωνίζεσθαι ὑπέρ τῆς ὠφε-
λείας αὐτοῦ·... ὁ δέ μή οὕτω συνδια-
τιθέμενος φανερός ἐστι μή ἀγαπῶν 
τόν ἀδελφόν" (Μ. Βασιλείου, Ὅροι 
κατ᾿ ἐπιτομήν, P.G. 31, 1200Α), 
κηρύττομεν ἀπό τῆς Ἱερᾶς ταύτης 
Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθο-
δοξίας  τό ἐπί θύραις νέον Ἔτος  ὡς 
Ἔτος Πανανθρωπίνης Ἀλληλεγ-
γύης.

Ἐλπίζομεν ὅτι οὕτω θά εὐαι-
σθητοποιήσωμεν ἀρκετάς καρδίας 
τῶν μελῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἐπί 
τοῦ προβλήματος τῆς μεγάλης καί 
ἐκτεταμένης πτωχείας καί ἐπί τῆς 
ἀνάγκης λήψεως μέτρων, πρός ἀνα-
κούφισιν τῶν πεινώντων καί δυ-
στυχούντων. 

Ζητοῦμεν, ὡς πνευματικός ἐκ-
κλησιαστικός ἡγέτης, τήν σύμπρα-
ξιν ὅλων τῶν καλῆς θελήσεως προ-
σώπων καί Κυβερνήσεων διά τήν 
πραγματοποίησιν ἐπί τῆς γῆς τῆς 
τοῦ Κυρίου εἰρήνης. Τῆς εἰρήνης, 
τήν ὁποίαν ἐπηγγέλθησαν οἱ Ἄγγε-
λοι καί ἔφερε τό βρέφος Ἰησοῦς. 
Ἐπιθυμοῦντες τήν ἀληθῆ εἰρήνην 
ταύτην, τήν πάντα νοῦν ὑπερέχου-
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σαν, ὀφείλομεν νά τήν ἐπιδιώκωμεν 
ἐμπράκτως, μή ἀδιαφοροῦντες διά 
τάς ἀδυναμίας, πνευματικάς καί 
ὑλικάς, τοῦ συνανθρώπου, ὑπέρ 
τοῦ ὁποίου Χριστός κατῆλθεν εἰς 
τόν κόσμον.

Ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη εἶναι 
γνωρίσματα τῶν Μαθητῶν καί 
Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καί παντός 
Χριστιανοῦ. Ὅθεν, προτρεπόμεθα 
ἑαυτούς καί ἀλλήλους, ὅπως κατά 
τό ῎Ετος  τοῦτο τῆς  Πανανθρωπί-
νης Ἀλληλεγγύης καταβάλλωμεν 
ὡς ἄτομα καί ὡς λαοί, συνειδητάς 
προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν 
τῶν ἀπανθρώπων συνεπειῶν τῶν 
μεγάλων ἀνισοτήτων καί διά τήν 
ἀναγνώρισιν ὑπό πάντων τοῦ δι-
καιώματος τῶν ἀσθενεστέρων πρός 
ἀπόλαυσιν τῶν ἀπαραιτήτων διά 
τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθῶν.

Τοιουτοτρόπως θά ἴδωμεν 
πραγματοποιουμένην ἐν τῷ μέτρῳ 

τοῦ ἀνθρωπίνως ἐφικτοῦ καί ἐπί 
τῆς γῆς τήν εἰρήνην.

Προσκυνοῦντες μεθ᾿ ἁπάσης τῆς  
αἰσθητῆς καί τῆς νοητῆς κτίσεως 
τήν ἐκ Παρθένου ἐπί γῆς ἐνδημίαν 
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ 
καί κλίνοντες γόνυ ἐνώπιον τοῦ 
Βρέφους ᾽Ιησοῦ, τοῦ φωτισμοῦ καί 
σωτῆρος μας, τοῦ ὑπερασπιστοῦ 
τῆς ζωῆς μας, διερωτώμεθα ἀληθῶς 
μετά τοῦ Ψαλμῳδοῦ τίνα φοβη-
θησόμεθα ἤ ἀπό τίνος δειλιάσωμεν 
(πρβλ. Ψαλμ. 26) οἱ χριστιανοί, ἐφ᾿ 
ὅσον "ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ" 
(πρβλ. Λουκ. β΄ 11), "ὁ Κύριος τῶν 
δυνάμεων καί βασιλεύς τῆς δόξης" 
(πρβλ. Ψαλμ. 23);

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα 
ἐκτενῶς καί ὁλοκαρδίως ὅπως τό 
ἀνατέλλον ἔτος 2013 καταστῇ διά 
πάντας ἔτος πανανθρωπίνης ἀλλη-
λεγγύης, ἐλευθερίας, καταλλαγῆς, 
εὐδοκίας, εἰρήνης καί εὐφροσύνης 
καί ὅπως ὁ ἐν Σπηλαίῳ τεχθείς 
προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, 
ὁ ἑνώσας τούς ἀγγέλους καί τούς 
ἀνθρώπους ἐν ἑνί τάγματι καί 
ποιήσας εἰρήνην ἐπί τῆς γῆς, χαρίζῃ 
εἰς πάντας ὑπομονήν, ἐλπίδα καί 
δύναμιν καί εὐλογῇ τόν κόσμον 
διά τῶν θείων δωρεῶν τῆς ἀγάπης 
Αὐτοῦ. Ἀμήν. 

Φανάριον, Χριστούγεννα ,βιβ´  
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 

πάντων ὑμῶν



150 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 41, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(5/2012)

«Σκέψου πόσο μεγάλο εἶναι νά βλέπεις τόν ἥλιο νά ἔχει κα-
τέλθει ἀπό τούς οὐρανούς καί νά τρέχει πάνω στή γῆ καί 
ἀπό ἐκεῖ νά ἀφήνει παντοῦ τίς ἀκτίνες του. Ὅταν λοιπόν 
αὐτό, ἄν συνέβαινε στόν αἰσθητό ἥλιο, θά ἄφηνε κατάπλη-
κτους ἐκείνους πού θά τό ἔβλεπαν, σκέψου καί συλλογίσου 
τώρα, πόσο μεγάλο εἶναι νά βλέπεις τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύ-
νης νά ἀφήνει ἀπό τήν σάρκα Τοῦ τίς ἀκτίνες καί νά καταυ-
γάζει τίς ψυχές μας». 

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)

γαπητοί μου πατέρες καί συλλει-
τουργοί, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυ-
ρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα τῶν 

Ἐπαρχιῶν μᾶς Κισάμου καί Σελίνου,
 Μέ τούς λόγους αὐτούς περι-

γράφει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος τό μεγά-
λο γεγονός τῆς Θείας Γέννας, τῆς ἐλεύ-
σεως καί πάλι τοῦ Σαρκοφορεμένου 
Θεοῦ μας στόν κόσμο, ἔκφραση τῆς 
ἀγάπης Του γιά τόν κόσμο καί τό πλά-
σμα Του, τόν ἄνθρωπο. 

Χριστούγεννα: Ὁλόκληρη ἡ κτί-

ση σκιρτᾶ καί εὐφραίνεται. Ἄγγελοι 
καί ἄνθρωποι πνευματικῶς πανηγυ-
ρίζουν. Ἐν χρόνῳ καί τόπῳ ὁ Υἱός καί 
Λόγος γεννᾶται ὡς ἄνθρωπος καί διά 
τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του λύει τά ἔργα 
τοῦ σκότους. “Ο Θεός ἐν σαρκί ἐπέφα-
νε τοῖς ἐν σκότει καί σκιᾷ καθημένοις” 
(Ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς τῶν Χριστουγέν-
νων). Τό σκότος τῆς ἀγνωσίας διαλύε-
ται, καθώς ἀνέτειλε ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιο-
σύνης, γιά νά καταυγάσει μέ τίς ἀκτίνες 
Του τίς ψυχές μας καί νά θερμάνει τίς 
καρδιές μας. Ἀπό τήν νύχτα ἐκείνη τῆς 
Γεννήσεως, τό Φῶς ἔρχεται νά φωτίσει 
τό σκοτάδι στίς σκοτισμένες καρδιές 
τῶν ἀνθρώπων, τίς παγωμένες ἀπό τό 
αἴσθημα τῆς ἰδιοτέλειας πού ζεσταίνο-
νται στό ἄκουσμα τοῦ μεγάλου μηνύ-
ματος, τό ὁποῖο πηγάζει ἀπό τό ταπει-
νό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.

Διερωτῶμαι ὅμως, ἀγαπητοί 
μου ἀδελφοί, στήν χωρίς νόημα ζωή 
πού ἐπιλέξαμε τίς τελευταῖες δεκαετί-
ες ὡς τρόπο καί στάση ζωῆς, ζωή πού 
καταναλώνουμε, γιά νά βροῦμε νόημα 
ὕπαρξης μέσα ἀπό τήν κατανάλωση, 
ζωή πού τό «ἄσκοπο συναγωνίζεται τό 
παράλογο καί τόν ἀγώνα κερδίζει πά-
ντα τό τραγικό», κατά τήν ρήση τοῦ ἁγί-
ου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ζωή πού μέσα 

Α
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στούς στολισμένους καί φωταγωγημέ-
νους δρόμους τῶν πόλεων, στήν κο-
σμοσυρροή τῶν πολυκαταστημάτων, 
κυκλοφορεῖ ἀνατριχιαστικά ἡ παγωνιά 
τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ, διερωτῶμαι 
λοιπόν, πόση χαρά, δύναμη καί ἐλπίδα 
μπορεῖ νά χαρίσει στόν κόσμο καί τόν 
ἄνθρωπο ἡ σημερινή μεγάλη ἡμέρα 
καί ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης;  Διε-
ρωτῶμαι ἐπίσης τί σημαίνουν τά Χρι-
στούγεννα γιά τόν τόπο, τήν κοινωνία 
μας, τήν πατρίδα μας, τόν κόσμο ὅλο, 
ὅταν γύρω μας καί ἀνάμεσά μας κυ-
ριαρχεῖ ὁ φόβος, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ 
ἐκμετάλλευση, ἡ ἀνεργία, τό ἄγχος, 
τά ναρκωτικά, οἱ ἀπάτες, οἱ κοινωνικοί 
ἀποκλεισμοί, ὁ ρατσισμός, οἱ ἀνισότη-
τες, οἱ βολεμένοι καί οἱ ὑμέτεροι;   

Ὅμως… ἀκόμα καί ἄν ἔτσι ἔχουν 
τά πράγματα αὐτές οἱ ἅγιες ἡμέρες 
ἄς γίνουν αἰτία νά κάνουμε τήν ἀγά-
πη καί τήν ἐλπίδα νά φτερουγίσουν 
καί πάλι πάνω ἀπό τόν κόσμο μας καί 
νά τόν κατακλύσουν. Ἄς τίς μοιράσου-
με ἁπλόχερα στούς γύρω μας, γιατί ἡ 
ἀγάπη ὅσο τήν σκορπᾶς, τόσο αὐτή 
πολλαπλασιάζεται καί ἐπιστρέφει πε-
ρισσότερη πίσω. Ἄς συνειδητοποιή-
σωμε πώς ὁ Χριστός γεννᾶται καί κα-
θημερινά ἀναγεννᾶται στό πρόσωπο 
κάθε πονεμένου, καταφρονεμένου, 
ἀπελπισμένου καί ἀπογοητευμένου 
συνανθρώπου μας. Στό πρόσωπο τοῦ 
«ξένου», τοῦ κάθε ξένου πού ἀδιάφο-
ρα προσπερνᾶμε στήν καθημερινότη-
τα τοῦ βίου μας, τοῦ ἀπογοητευμένου 
παιδιοῦ πού στενάζει κάτω ἀπό τήν 
μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν, τοῦ ἄνερ-
γου, τοῦ ἄστεγου, τοῦ «νεόπτωχου», 
πού βλέπει τόν κόσμο νά χάνεται κάτω 
ἀπό τά πόδια του. Στά πρόσωπα ὅλων 
αὐτῶν ἄς ἀναζητήσωμε τόν γεννηθέ-
ντα Χριστό μας, γιά νά ἀνατείλει καί 
πάλι στόν κόσμο μας, μαζί μέ τόν Ἥλιο 

τῆς Δικαιοσύνης, ἡ ἐλπίδα καί ἡ χαρά, 
γιά νά ξαναβροῦμε τό χαμένο νόημα 
τῆς ζωῆς μά καί τῆς ὑπάρξεώς μας.  

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Τό φετινό Ἅγιο Δωδεκαήμερο 

πού ἤδη διανύομε ἔχει γιά τόν τόπο 
καί τήν Μητρόπολή μας, τήν Ὀρθοδο-
ξία ὅλη, ἰδιαίτερη σημασία καί σπου-
δαιότητα. Καί τοῦτο γιατί ἡ Ἁγία καί 
Ἱερά Συνόδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριαρχείου συμπεριέλαβε στό Ἁγιο-
λόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας 
τόν μοναχό Νικηφόρο Τζανακάκη, τόν 
Λεπρό, καταγόμενο ἐκ τοῦ χωρίου Συ-
ρικαρίου Κισάμου. Κατόπιν τῆς πρό-
σφατης αὐτῆς ἀπόφασης ἁγιοκατάτα-
ξης τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ, 
θά ἑορτασθεῖ ἐπίσημα καί γιά πρώτη 
φορά ἡ ἱερά μνήμη του τήν Πέμπτη 3 
Ἰανουαρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό 
μας Ναό, Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, 
στήν Κίσαμο. Κατά τήν Θεία Λειτουργία 
θά ἀναγνωσθεῖ, ἀπό τόν ἐκπρόσωπο 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, ἡ 
Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη Ἁγιο-
κατάταξης τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του 
Λεπροῦ καί θά τεθεῖ πρός προσκύνηση 
τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου του. Στήν 
μεγάλη, ἱστορική καί εὐλογημένη αὐτή 
ἡμέρα γιά τόν τόπο καί τήν Μητρόπολή 
μας σᾶς περιμένομε ὅλους σας.  

Χρόνια πολλά καί εὐλογημέ-
να ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Χριστός 
γεννᾶται καί μαζί Του ἄς ἀναγεννη-
θοῦμε καί ἐμεῖς. Ὑγιεινό, μεστό οὐρα-
νίων χαρίτων καί δωρεῶν τό ἐπί θύραις 
νέον ἔτος 2013.

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ 
Τεχθέντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Κισάμου & Σελίνου 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Στή φάτνη τῆς ψυχῆς μας
«Φάτνη», πού γεννήθηκε ὁ Χρι-
στός, ἦταν ἕνας φτωχικός καί 
ἀκάθαρτος στάβλος. Ἐλάχι-
στοι τόν ἤξεραν καί κανείς δέν 
τόν πεθυμοῦσε. Μόνο τά ἥσυ-

χα  κι’ ὑπομονετικά ζῶα γύριζαν σ’ 
αὐτόν κάθε βράδυ κουρασμένα ἀπό 
τή σκλαβιά τοῦ ἀνθρώπου γιά νά τόν 
ζεστάνουν μέ τά χνῶτα των καί νά 
τόν  βρωμίσουν μέ τίς κοπριές των. 
Μά ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννήθηκε 
μέσα σ’αὐτόν ὁ Ἅγιος καί ὁ Τέλειος, 
εἶναι κι’αὐτός καθαρός καί γίνεται 
τό μεγαλύτερο καί ἁγιώτερο προσκύ-
νημα τῶν ἀνθρώπων πάνω στή γῆ. 
Ἐκεῖ πού πατοῦσαν τ’ ἀκάθαρτα πό-
δια τῶν ζώων, θά 'ρθουν ὕστερα ἀπό 
λίγα χρόνια νά φιλοῦν τό χῶμα μέ 
ταπείνωση καί σεβασμό οἱ δυνάστες  
τῆς γῆς, κι οἰ εὐλαβικές ψυχές θά τό 
παίρνουν νά τό κάνουν στή ζωή των 
φυλακτό καί νά τό βάζουν μαζί στό 
μνῆμα των γιά στερνή ἐλπίδα. Πολλά 
μικρά καί ἄσημα σπιτάκια, στά ὁποῖα 
γεννήθηκαν οἱ μεγαλοφυίες καί οἱ 
σωτῆρες τῆς ἀνθρωπότητος, πῆραν 
σιγά-σιγά τιμή καί δόξα κι ἔγιναν 
«λαϊκά» προσκυνήματα. Μά, χωρίς 
ἄλλο, κανένα ἀπό αὐτά  καί κανένα 
ἀπό τά μέγαρα καί τά παλάτια τῶν 
ἀνθρώπων δέν ἐγνώρισε τή δόξα καί 
τήν ἁγνότητα τοῦ στάβλου τῆς Βη-
θλεέμ. Μά ὅ,τι ἔγινε στό στάβλο πού 
γεννήθηκε ὁ Χριστός, μπορεῖ νά γίνη 
μέσα σέ ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη 
ψυχή. Καί κάθε ἀνθρώπινη ψυχή πού 
θά γεννηθῆ ὁ Χριστός, θά ἀλλάξη 
καί θ’ ἀποκτήση τή δόξα καί τήν ἁγι-
ότητα τοῦ στάβλου τῆς Βηθλεέμ.Ὅσο 
κι’ ἄν εἶναι ἀκάθαρτη, θά γίνη καθα-
ρή, ἡ στένεψή της θά πλατύνη καί τό 
τρομακτικό σκοτάδι της θά φωτισθῆ 
ἀπό τήν ἅγια λάμψη τῆς ἀλήθειας 
καί τῆς ἀρετῆς. Κι αὐτή ἡ ἀλλαγή, 

αὐτό τό παραξενο καί φαινομενικά 
δύσκολο πείραμα πού μᾶς καλεῖ ὁ 
Χριστός, ὁ Κύριος μας, νά κάμωμε, 
ἔγινε ὡς τώρα σ’ ἀμέτρητες ψυχές καί 
πέτυχε μέ τόν καλύτερο τρόπο. Ἐδώ 
ἕνας τελώνης, ἐκεῖ μιά πόρνη, παρα-
πέρα ἕνας ληστής κι ἄλλοι ἀμέτρητοι 
κακοί καί παραστρατημένοι πού δε-
χτήκανε στήν φάτνη των τό Χριστό, 
μετανοιώσανε, καθαριστήκανε, ὑψω-
θήκανε ἀπό τή λάσπη καί τήν ἀση-
μότητα τῆς ἁμαρτίας καί μπήκανε 
στά εἰκονοστάσιά μας, στίς καρδιές 
μας καί πλειότερα μπήκανε στή «Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ». Ξέρομε πολύ καλά 
τή σημασία ποὔχουν οἱ φυσικοί καί 
ψυχολογικοί (κληρονομικοί) νόμοι 
γιά τήν ποιότητα τοῦ ἀνθρώπου 
κι ἀκόμη ἀναγνωρίζομε τή δύναμη 
ποὔχουν οἱ κοινωνικές καί οἰκογενει-
ακές συνθῆκες  στή μόρφωση τοῦ χα-
ρακτῆρα μας καί στήν τελειότητα τῆς 
ψυχῆς μας. Μά παρ’ ὅλα αὐτά καί στό 
πεῖσμα ὅλων αὐτῶν, ὁ Χριστός ἔχει 
πάντα νά προσθέση κάτι τό πλειό με-
γάλο καί τό πλειό τέλειο στό συνη-
θισμένο ἀνθρώπινο τύπο. Μεγαλώ-
νει τούς μικρόψυχους, ἡμερώνει τούς 
ἄγριους, φωτίζει τούς σκοτισμένους, 
μαλακώνει τούς σκληρούς, δυναμώ-
νει τούς ἀσθενικούς καί τούς ἀπελπι-
σμένους  καί δημιουργεῖ τούς ἥρωες 
καί τούς ἁγίους. Παίρνει τό φυσικό 
πές καί συνηθισμένο ἄνθρωπο καί 
μπολιάζοντάς τον  μέ τά μπόλια τῆς 
δικῆς Του τελειότητας, τόν ἀλλάζει 
καί τόν κάνει «ὑπεράνθρωπο».

Ὁ τραγικός Νίτσε μέ τή φιλοσο-
φική του σκέψη ἐδημιούργησε ἕνα 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ἀπό 
Κισάμου καί Σελίνου 

κ.κ. ΕἰρηναίουΗ
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μυθικό ἀνθρώπινο τύπο, τόν «ὑπε-
ράνθρωπο», μά ὁ Χριστός σέ κάθε 
ἄνθρωπο πού θά Τόν δεχθῆ καί θά 
Τόν ἀκολουθήση, δημιουργεῖ ἕνα 
πραγματικό ὑπεράνθρωπο, ἕνα «Θε-
άνθρωπο», ὅπως λέγεται στή θρη-
σκευτική γλῶσσα, πού δέν τόν προ-
βλέπει καί δέν τόν ἀποδίδει κανείς 
φυσικο-ψυχικός νόμος. Ἄς τόν δε-
χθοῦμε λοιπόν κι ἐμεῖς αὐτές τίς ἅγιες 
μέρες στή φάτνη τῆς ψυχῆς μας. Ἄς 
Τόν δεχθοῦμε γιά νά καθαρίση τά 
βάθη τῆς ψυχῆς μας, ἐκεῖ πού κατα-
σταλάζουν καθημερινά τά περιττώ-
ματα τῶν μικρῶν σκέψεων καί τῶν 
χυδαίων αἰσθημάτων μας. Ἄς τόν κα-
λέσωμε νά ἡμερώση, τ’ ἄγρια ἔνστι-
κτά μας, πού καθημερινά ἐξάπτονται 
μέ τά συμφέροντα καί τούς ἐγωϊ-
σμούς μας. Ἄς Τόν ζητήσωμε ν’ ἀνα-
παύση τούς κουρασμένους λογισμούς 
μας καί νά γλυκάνη τίς πικραμένες 
ἐλπίδες μας. Ἔλα, Κύριε, στή φάτνη 
τῆς ψυχῆς μας. Σέ προσκαλοῦμε καί 
Σέ περιμένομε. Οἱ ὑγιεῖς, οἱ δυνα-
τοί, οἱ χαρούμενοι καί οἱ χορτᾶτοι, 
κεῖνοι πού περιμένουν τή μεγάλη 
ἡμέρα τῆς Γέννησής Σου, γιά νά κα-
λοφᾶνε πλειότερα καί νά ἐπιδείξουν 
τά πλούτη των καί τίς ἀνέσεις των, 
μπορεῖ νά μή Σέ χρειάζονται καί νά 
μή Σέ καρτεροῦνε. Μά οἱ ἄλλοι, οἱ 
φτωχοί, οἱ πονεμένοι, οἱ ἄρρωστοι, 
οἱ στερημένοι καί οἱ θλιμμένοι, πού 
Σέ χρειάζονται πάντα, Σ’ ἀναζητοῦνε 
πλειότερα αὐτή τή μέρα. Σέ πολλά 
φτωχά καί ρημαγμένα σπίτια δέν θά 
ὑπάρχη κανένα ἄλλο ἀγαθό παρά 
μόνο Ἐσύ. Ἐσύ πρέπει νά στρώσης 
τό τραπέζι τῆς ἐλπίδας καί νά κερά-
σης τό κρασί τῆς χαρᾶς. Ἐσύ πρέπει 
νά πάρης τή θέση τοῦ γονιοῦ στό 
τραπέζι τῶν ὀρφανῶν καί γιά τήν πι-
κραμένη μάνα, πάλι Ἐσύ πρέπει νά 
καθίσης στήν καρέκλα τοῦ χαμένου 
της παιδιοῦ. Γιά ὅλους αὐτούς, Κύ-
ριε, πού ὁ κόσμος μας δέν ἔχει ἤ δέν 
θέλει νά δώση τίποτα, πρέπει νά κα-
τεβῆς καί φέτο πάλι στή γῆ νά σκορ-

πίσης τή χαρά καί τή γαλήνη. Καί 
στούς Ἀγγέλους πού θά γιορτάζουν 
τήν Ἅγια Σου Γέννηση παράγγειλε, 
Κύριε, νά φωνάζουν πιό δυνατά τόν 
ὕμνο τῆς Εἰρήνης, γιά νά φτάση καί ν’ 
ἀκουστῆ πέρα ὡς πέρα στή ματωμένη 
Γῆ μας. Γιατί τό αἷμα ἔγινε πλειά τό 
καθημερινό πιοτό τῶν ἀνθρώπων καί 
δέν ὑπάρχει τώρα καμμιά γωνιά τοῦ 
πλανήτη μας ἥσυχη κι εἰρηνεμένη. Κι 
αὐτή ἡ Ἁγία χώρα, πού σέ δέχθηκε 
μιά φορά μικρό παιδί στήν ταπεινή 
Σπηλιά της, εἶναι σήμερα ἀνάστατη, 
καί τά νερά τοῦ Ἰορδάνη δέν θά μπο-
ροῦνε πλειά νά πλύνουν καί νά καθα-
ρίζουν τούς «ἁμαρτωλούς», γιατί κι 
αὐτά εἶναι θολωμένα ἀπό τά  αἵματα 
τῶν ἀνθρώπων. Μέσα σ’ ἕνα σκοτά-
δι βαθύ, στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καί 
τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό Σένα, σκε-
πτόμαστε καί ζοῦμε, κι ὅπως πάντα 
ὅλα τά ἔργα πού γίνονται στή σκο-
τεινιά εἶναι ἄσχημα καί κακοφτιαγ-
μένα, ἔτσι καί τά δικά μας ἔργα εἶναι 
μισερά καί ἀνάποδα καί γίνονται 
ἀνώφελα καί ἐπικίνδυνα γιά τή ζωή 
μας. Μέ ξάστερο λογισμό πλειά δέν 
κρίνει ὁ ἄνθρωπος καί τό χέρι του 
τρέμει σάν πάει νά πράξη τό καλό. 
Οἱ δυνατοί ἀδικοῦν καί οἱ ἀδύνατοι 
ἀγριεύουν. Οἱ καλοί καί οἱ φρόνιμοι 
σωπαίνουν καί οἱ κακοί μιλοῦν καί 
εἶναι τά λόγια των καί τά ἔργα των 
φοβέρα καί καταστροφή. Καί μέσα 
σ’αὐτή τήν ἄγρια πάλη τοῦ κακοῦ, 
οἱ φτωχοί, οἱ καθαροί καί οἱ πρᾶοι, 
ἐκεῖνοι πού Σύ ὁ ἴδιος μιά φορά ἐπαί-
νεσες καί εὐλόγησες στό Βουνό τῶν 
Μακαρισμῶν, δέν μποροῦνε πλειά 
νά ζοῦνε καί νά πασχίζουνε γιά  τήν 
τελειότητά των.

 Ἔλα, Κύριε, στή Φάτνη τῆς 
ψυχῆς μας νά τήν καθαρίσης καί νά 
τήν ἁγιάσης. Σέ χρειαζόμαστε καί θά 
Σέ καρτεροῦμε.

***
Ἀπό τό Βιβλίο: «Ὁ Ποιητής τῶν 

ὡραίων ψυχῶν», Χανιά 1998
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αρά τά ὅποια δυσάρεστα πού 
συμβαίνουν, κοντά ἤ μακριά 
μας, μέ πολλή ἀνησυχία πα-
ρατηροῦμε ὅτι, ἀντί ἡ μαται-
οδοξία νά ὑποχωρεῖ, ἤ ἔστω 

νά μένει, στή χειρότερη περίπτωση, 
στάσιμη, δυστυχῶς αὐξάνεται. Ἕνα 
δαιμονικό φαινόμενο, πού δέν πα-
ρατηρεῖται μόνο στούς «ἄπιστους», 
ἀλλά καί σ’ ἐμᾶς τούς «χριστιανούς» 
(!) κληρικούς καί λαϊκούς.

Μεγάλο τό σκάνδαλο. Μεγάλη ἡ 
ζημιά στόν ἀληθινό καί χριστοκεντρι-
κό χριστιανισμό.

Τά «ἀφρισμένα κύματα τῆς κο-
σμικῆς ματαιότητος», ὅπως τά ἀνα-
φέραμε στήν ἀρχή, παρμένα ἀπό τό 
Ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σῦρο, αὐξήθηκαν δυ-
στυχῶς στόν καιρό μας μέ ὅλες τίς 
δυσάρεστες συνέπειες, ἔντονα ἔκδη-

λες.
Γι’ αὐτό ἔχομε μιά παρακμή κατά 

οὐσίαν καί κατά ποιότητα τοῦ χρι-
στιανισμοῦ.

Καλά ἤ κακά, ὁ κόσμος  σήμερα 
ξύπνησε καί κατά πλειοψηφία, ὅσο 
καί νά μήν εἶναι ἀπόλυτη, ἀπεχθά-
νεται καί σκανδαλίζεται ἀπό τήν κο-
σμική ματαιότητα, καί μάλιστα ἡμῶν 
τῶν κληρικῶν.

Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ νά εἴμε-
θα ταπεινοί καί ὅτι «ὅστις οὖν τα-
πεινώσει ἑαυτόν... οὗτος ἐστίν ὁ μεί-
ζων ἐν τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» 
(Ματθ. 18,4) καί τήν συμβουλή τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου «Μή γινώμεθα 
κενόδοξοι» (Γαλατ. 5,26) καί «Μηδέν 
κατά ἐριθείαν καί κενοδοξίαν, ἀλλά 
τῆς ταπεινοφροσύνης» (Φιλιππ. 2,3), 
δυστυχῶς μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους, 
κι αὐτό πού προέχει εἶναι ἡ τυφλή 
ὑπακοή μας στήν κενοδοξία!

Πρέπει νά φαντάζομε! Πρέπει νά 
«ὑπερέχομε» στήν κοσμικότητα καί 
σέ ὅ,τι φαντάζει! Γιά ταπείνωση. Γιά 
μίμηση τοῦ πτωχεύσαντος Χριστοῦ 
(Β΄ Κορινθ. 8.9), οὔτε λόγος νά γίνε-
ται.

Στήν ὁμιλία του, Κυριακή τῶν  
Ἁγ. Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συ-
νόδου, ὁ γνωστότατος καθηγητής τοῦ 

Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου 
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου
Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου-

Ἱεροκήρυκος 
Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ἀφρισμένα κύματα 
τῆς κοσμικῆς ματαιότητος

«Ἡ δόξα τοῦ κόσμου, πού δημιουρ-
γεῖται ἀπό τούς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων 
μοιάζει μέ βράχον τῆς θαλάσσης (ὕφα-
λον), πού τόν σκεπάζουν τά νερά καί δέν 
φαίνεται. Ὁ ναυτικός περνᾶ πάνω ἀπό τόν 
βράχον, ἀνύποπτος, συγκρούεται μέ τόν 
βράχον, ἀνοίγεται τρύπα στό πλοῖον, γε-
μίζει ἀμέσως νερά καί βυθίζεται.

Ἔτσι καί ἡ κενοδοξία δέν σταματᾶ 
νά γεμίζη τόν κενόδοξον μέ τά πικρά καί 
ἀφρισμένα κύματα τῆς κοσμικῆς ματαιό-
τητος, μέχρις ὅτου τόν καταστρέψει».

(Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος).

***
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Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Πρωτοπρε-
σβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός 
πού περιέχεται στό βιβλίο του «Φῶς 
ἐκ φωτός», σελ. 82-83, θά ἀναφερθεῖ 
σ’ αὐτά πού γράφομε πολύ ἀληθινά 
καί μέ ἀξιέπαινη παρρησία.

Αὐτήν τήν ἀλάνθαστη μαρτυρία 
του τήν μεταφέρω ὡς ἔχει: «Μέσα στή 
σημερινή περικοπή συμπυκνώνεται 
ὁλόκληρη ἡ ἀποστολή τῆς στρατευ-
ομένης Ἐκκλησίας, σάν συνόλου τῶν 
πιστῶν στόν κόσμο. Τό πρόβλημα 
ὅμως παρουσιάζεται στήν πραγμά-
τωση αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς. Πῶς θά 
μείνη ὁ χριστιανός καί ἡ Ἐκκλησία 
φῶς καί ἅλας  τοῦ κόσμου. Τό ἴδιο 
τό Εὐαγγέλιο ἐρωτᾶ: “Ἐάν τό ἅλας 
μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;”. Ἄν 
τό ἁλάτι χάση τήν ἁλιστική του δύ-
ναμη, τί θά τοῦ τήν ξαναδώση; Ἄν ὁ 
χριστιανικός κόσμος χάση τή δύνα-
μή του νά συγκρατεῖ καί νά νοστι-
μίζη, ἄν δηλ. παύση  νά παίρνη τά 
δῶρα αὐτά ἀπό τήν πηγή τους, τόν 
Χριστό, τί τόν χρειάζεται ὁ κόσμος; 
Θά πεταχθῆ σάν ἄχρηστος καί θά 
πατηθῇ, συμπληρώνει τό Εὐαγγέλιο. 
Μιά Ἐκκλησία, πού συμμαχεῖ μέ τόν 
κόσμο τοῦ πονηροῦ, χάνει τήν ἁλιστι-
κή της δύναμη καί πέρα ἀπό τό ὄνο-
μα δέν τῆς μένει τίποτε κοινό μέ τοῦ 
Χριστοῦ τήν Ἐκκλησία. Εἶναι καιρός 
νά διερωτηθοῦμε. Μήπως κάτι τέ-
τοιο συμβαίνει μέ ὅλους μας, ὅταν 
συντασσώμεθα μέ τίς δαιμονικές δυ-
νάμεις τοῦ κόσμου καί ἐργαζώμασθε 
ὄχι γιά τό Χριστό, ἀλλά γιά ἐκεῖνες; 
Ἔστω καί ἄν τοῦτο γίνεται χωρίς νά 
τό καταλαβαίνωμε. Θά συμφωνήσω-
με ὅμως ὅλοι πώς δέν διακονεῖται 
ὁ Χριστός, ὅταν διακονοῦμε “τόν 
ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου”. Τό ἴδιο 
ἰσχύει καί γιά τήν φωτιστική δύναμη 
τῆς Ἐκκλησίας. Γιά νά μείνη φῶς, 
πρέπει νά μείνη ἀπρόσβλητη ἀπό τό 

σκοτάδι τοῦ κόσμου. Ὅσο προχωρεῖ 
ἡ ἐκκοσμίκευσις της, τόσο περισσό-
τερο σκοτάδι μπαίνει στούς κόλπους 
της, τόσο προχωρεῖ νερό στά ὕφαλα 
τοῦ σκάφους της, μέ ὅλες τίς ἀναπό-
φευκτες συνέπειες. Ἡ Ἐκκοσμίκευ-
σις δέν μπορεῖ ποτέ νά φέρη τήν ἐπέ-
κταση καί αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
κόσμος δέν κερδίζεται, μέ τήν ἐκκο-
σμίκευση, ἀντίθετα ἡ Ἐκκλησία ὅταν 
“ἐκκοσμικεύεται” χάνει τήν ταυτότη-
τα της. Γιά νά διατηρήσει ἡ Ἐκκλη-
σία τήν οὐσία της, πρέπει νά μείνη 
φῶς καί ἅλας, ὅπως ὁ Χριστός τή 
θέλησε, καί ὅπως ἐκεῖνος τήν ἵδρυσε 
στόν κόσμο.

Ἔτσι ὅμως καταλήγουμε σέ μιά 
σπουδαία διαπίστωση. Μέ αὐτό τόν 
τρόπο ἐξηγεῖται ἡ μικρή ἀκτινοβο-
λία τῆς Ἐκκλησίας μας σήμερα. Δέν 
ἀκτινοβολεῖ ἐκείνη, γιατί χάσαμε 
τό φῶς μας ἐμεῖς οἱ χριστιανοί. Δέν 
ἀλλάζει τήν ὄψη τοῦ κόσμου ἐκείνη, 
γιατί ἐμεῖς μείναμε στυφοί καί ἀνά-
λατοι. Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας βέβαια 
συνεχίζεται, καί τό ἁγιαστικό καί τό 
σωστικό.

Ὅ,τι γίνεται ὅμως, γίνεται, γιατί 
ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν μᾶς ἐγκατέλει-
ψε (λ.χ. τά μυστήρια). Ἄν ὁ Χριστός 
ὅμως δέν φαίνεται στήν κοινωνία, νά 
διδάσκη, νά φωτίζη, νά θαυματουργῆ, 
εἶναι γιατί ἐμεῖς διώξαμε τόν Χριστόν 
ἀπό μέσα μας.

Καί ἡ μέν (ἐπίσημη) Ἐκκλησία 
ὅλο καί γίνεται περισσότερο κοσμι-
κή στή δομή καί τήν ὀργάνωσή της, 
ἐμεῖς δέ σάν ἄτομα ὅλο καί περισσό-
τερο συμμαχοῦμε καί συσχηματιζό-
μεθα μέ τόν κόσμο. Νά γιατί σήμερα 
ἴσως πολύ περισσότερο ἔχομε ἀνά-
γκη νά μιλοῦμε γιά τούς Ἁγίους Πα-
τέρας, πού ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν 
σέ κάθε ἐποχή τό φῶς τοῦ κόσμου 
καί τό ἅλας τῆς γῆς».
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«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθη-
τε!»

Ἡ φιλόστοργος μητέρα ἡ 
Ἐκκλησία μας, προσκάλεσε ξανά 
τά παιδιά της στούς Ἱερούς 
Ναούς, γιά νά γιορτάσουν τήν 
μεγάλη Ἑορτή τῆς Γέννησης τοῦ 
Σωτῆρος. Προσευχές καί ὕμνοι, 
παρέα μέ τίς ἀνυψωμένες ψυχές 
ἀνέβηκαν καί ἔφθασαν ὡς τά 
κράσπεδα τοῦ οὐράνιου θρό-
νου, γιά νά  δοξάσουν τόν γεν-
νηθέντα Κύριο.

Καθαρές καρδιές καί ἁγνές 
συνειδήσεις ἔστρεψαν εὐλαβι-
κά καί πάλι τά μάτια τους πρός 
τήν Βηθλεέμ, πρός τό Θεῖο Βρέ-
φος, ἀλλά καί τήν Παρθένο Μα-
ρία, ἡ ὁποία ὡς «θρόνος χερου-
βικός» χώρεσε στά σπλάχνα 
της τόν Θεό καί Τόν μετέ-
φερε στή γῆ, προσφέ-
ροντάς Του σάρκα 
ἀπό τήν σάρκα της, 
καί αἷμα ἀπό τό 
πάναγνο  αἷμα της. 
Ἀτενίσαμε καί πάλι 
ἐκείνη, τήν τιμιωτέ-
ρα τῶν Χερουβείμ, 
τήν ἐνδοξοτέρα τῶν 
Σεραφείμ, τήν κα-

θαροτέρα καί ἁγιοτέρα πάσης 
ἀνθρώπινης ὑπάρξεως νά φέρει 
στήν ἀγκαλιά της τόν Σωτήρα 
καί Λυτρωτή τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους.

Ἡ ὑπερφυής Γέννηση τοῦ 
Σωτῆρος ἔγινε, «ὅπως παράσχη 
τῷ κόσμω τό μέγα ἔλεος» καί 
ἀνυψώσει τήν «πεπτωκυίαν φύ-
σιν» τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή τήν 
ὥρα πρόσμενε ἡ ἀνθρωπότητα. 
Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει  
καί σκιᾷ θανάτου, περίμενε τήν 
ἔλευση Ἐκείνου ὁ ὁποῖος θά 
ἔφερνε τήν λύτρωση, τήν ἐλευ-
θερία, τήν χαρά καί τήν σωτη-
ρία.

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου
Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου

Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ 
καί ἡ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου
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Καί ὅταν τό πλήρωμα τοῦ χρό-
νου ἦλθε, γεννήθηκε ὁ Χριστός καί 
μαζί Του ἡ ἐλπίδα, ἡ φιλανθρωπία, 
ἡ ἀγάπη καί ἡ δυνατότητα τῆς σω-
τηρίας, γεγονός πού ἡ Ἐκκλησία τό 
ἐξυμνεῖ λαμπρά καί τό προβάλει. 
Στή λατρευτική ζωή της τά μεγάλα 
καί σωτήρια γεγονότα τά ζεῖ καί τά 
ἑορτάζει σάν διαρκές παρόν, σάν 
κάτι τό σύγχρονο, τό σημερινό. Γι’ 
αὐτό καί ἡ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος δέν 
εἶναι ἁπλῶς ἕνα γεγονός τοῦ τότε, 
ἀλλά μία διαρκής εὐφροσύνη κάθε 
χριστιανοῦ, κάθε ἀνθρώπου πού 
ἀποζητᾶ τήν ἀναγέννηση καί ἀνά-
πλαση τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς του.

Ὁ Χριστός γεννήθηκε τότε 
καί ξαναγεννήθηκε γιά ὅλους τούς 
ἀνθρώπους, γιά τούς πολλούς, ἀλλά 
καί τόν καθένα χωριστά καί ἑνώθηκε 
μαζί μας μέ τόν λόγο Του τόν ἅγιο 
καί μέ τήν κοινωνία τοῦ Παναγίου 
Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματός 
Του. Ἐπανέλαβε ξανά τήν συγκατά-
βασή Του καί ἦλθε μέσα μας κάνο-
ντας τήν καρδιά μας τόπο δικό Του 
καί φάτνη Του. 

Γιά νά νοιώσει  ὅμως ὁ νοῦς τοῦ 
ἀνθρώπου καί νά χωρέσει ἡ καρδιά 
του τό μέγα καί ἀνεξιχνίαστο τοῦτο 
Μυστήριο τῆς Ἐνανθρώπησης τοῦ 
Θεοῦ, χρειάζεται νά ὑψωθεῖ ψηλά 
πρός τά οὐράνια. Νά ἀφήσει γιά 
λίγο τά γήινα καί νά στραφεῖ πρός 
τό ὕψος τῆς φρικοδέστατης οἰκονο-
μίας καί μυστηρίου τῆς τῶν ἀνθρώ-
πων σωτηρίας. Νά ὑψωθεῖ, γιά νά 
ἀπολαύσει τήν τῶν ποιμένων μυστι-
κότατη θεωρία καί τῶν Ἀγγέλων με-
λωδική δοξολογία. Νά κοσμήσει τήν 
ψυχή ἀλλά καί τή ζωή του μέ τῶν 
ἀρετῶν τά ἱμάτια, γιά νά προσκυ-
νήσει «Θεόν, παιδίον νέον, ἀόρατον 

βασιλέα σπαργανούμενον», κατά 
τόν ἱερόν  Χρυσόστομο.

Ἦλθε ἐπί τῆς γῆς, ἀδελφοί μου, 
καί πάλι ὁ Χριστός. Ἦλθε ἐκεῖνος 
καί σκόρπισε τήν αἰσιοδοξία, τήν 
εὐλογία, τή χαρά. Ἦλθε καί ὁ χρό-
νιος δεσμός τῆς ἁμαρτίας λύθηκε. 
Ἦλθε καί ὁ διάβολος νικήθηκε, οἱ 
δαίμονες δραπέτευσαν καί ὁ θάνα-
τος ἐκμηδενίστηκε. Ἦλθε καί ὁ πα-
ράδεισος ἄνοιξε διάπλατα γιά ἐμᾶς, 
ἡ κατάρα ἀφανίστηκε καί ἡ ἀλήθεια 
ἐπανῆλθε. Ἦλθε καί οἱ Ἄγγελοι κοι-
νώνησαν μετά τῶν ἀνθρώπων καί οἱ 
ἄνθρωποι μετά τῶν Ἀγγέλων συνδι-
αλέχθηκαν καί ἡ οὐράνια πολιτεία 
τοῦ Θεοῦ φυτεύτηκε στή γῆ.

Ἦλθε καί πάλι στή γῆ μας, στή 
γῆ Του, γιά νά συγκατοικήσει μαζί 
μας, μαζί μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, 
μέ ὅλους τους λαούς πού Τόν δέχο-
νται καί Τόν προσκυνοῦν. Ἦλθε νά 
τούς ἀνυψώσει καί νά τούς κατα-
στήσει φορεῖς τῆς Βασιλείας Του. 
Ἦλθε, γιά νά μοιραστεῖ μαζί τους, 
μέ τούς ἀδύναμους καί τούς ταπει-
νούς τόν πόνο, τήν δυστυχία, τή 
φτώχεια, τή συμφορά, ἀλλά καί νά 
ἐλέγξει τούς σύγχρονους ἐκείνους 
Ἠρῶδες τῶν λαῶν πού θυσιάζουν 
ἑκατομμύρια ἀθώων ψυχῶν στό ὄνο-
μα τοῦ κέρδους καί τῆς ἐκμετάλλευ-
σης. Τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας, τούς 
ἀλαζόνες καί διαστροφεῖς καί ὅλους 
αὐτούς πού κινοῦνται καί ζοῦν στό 
ψέμα.

Ἦλθε, γιά νά γίνει «σημεῖον 
ἀντιλεγόμενον» (Λουκ. β, 34.) γιά 
τούς μέν ἀπίστους ἔλεγχος, σκάν-
δαλο καί  μωρία, ἀλλά γιά ἐμᾶς τούς 
πιστούς, δύναμη, ζωή, σοφία, χαρά, 
παρηγοριά καί σωτηρία.
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τίς 12 Δεκεμβρίου ἡ ἁγία ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας τιμᾶ κάθε χρόνο τή 
μνήμη τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἐπισκό-
που Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου τοῦ 

Θαυματουργοῦ. 
Ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας εἶναι ἕνας ἀπό 

τούς πιό ἀγαπημένους ἁγίους τῶν ὀρθοδό-
ξων καί τιμᾶται ἰδιαίτερα στήν πατρίδα μας. 
Τυχαίνει μάλιστα νά εἶναι καί πολιοῦχος τῆς 
πόλεως Κισάμου, ἕδρας τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας.

Στό μικρό αὐτό ἄρθρο δέ θά ἀναφερθῶ 
τόσο στά περιστατικά τοῦ γεμάτου ἀρετή καί 
θεία χάρη βίου τοῦ Ἁγίου, οὔτε στά σπου-
δαῖα θαύματα πού ἐπιτέλεσε δι’ αὐτοῦ ὁ 
Ὑπεράγιος καί Μεγαλοδύναμος Θεός μας. 
Ἀλλά θά ἀναφερθῶ στήν προσφορά του 
στήν στερέωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Τόν 4ο αἰώνα, μόλις ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ εἶχε βγεῖ ἀπό τήν τρομερή περίοδο 
τῶν διωγμῶν, μία ἄλλη ἐξίσου δύσκολη καί 
ὀδυνηρή γιά τούς Χριστιανούς  κατάσταση 

ἦλθε νά ταλαιπωρήσει τήν Ἐκκλησία: Ἡ 
αἵρεση. Καί συγκεκριμένα ἡ φοβερή αἵρεση 
τοῦ Ἀρείου. 

Ὁ Ἄρειος ἕνας πρεσβύτερος ἀπό τή 
Λιβύη, ὁ ὁποῖος δροῦσε στήν Ἀλεξάνδρεια, 
θεώρησε ὅτι οἱ προσωπικές του ἐξηγή-
σεις καί οἱ φιλοσοφικές του γνώσεις εἶναι 
πιό πάνω ἀπό τή συλλογική ἐμπειρία τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὑποκινούμενος ἀπό ἐγωισμό, 
ὅπως κάθε αἱρετικός, ἄρχισε νά διαδίδει 
στούς χριστιανούς δικές του διδασκαλίες 
γιά τό ἱερό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Συγκεκριμένα δίδασκε ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν 
εἶναι Θεός, ἀλλά κτιστός (δημιουργημένος) 
ἄνθρωπος, ὅτι δέν γεννήθηκε ἀπό τό Θεό 
Πατέρα πρίν ἀπό τό χρόνο, ἀχρόνως, προ-
αιωνίως, ὡς συνάναρχος τοῦ Πατρός, ἀλλά 
σέ συγκεκριμένο χρόνο κτίσθηκε ἀπό τόν 
Θεό καί κατόπιν ἀνυψώθηκε ὑπεράνω τῶν 
κοινῶν ἀνθρώπων, καί γενικά ὅτι ὁ Χριστός 
ἦταν ἕνα τέλειο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ τε-
λειότερο ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους, πά-
ντως ὅμως δημιούργημα. Τίς φλυαρίες του 
αὐτές τίς στήριζε ὁ Ἄρειος ἐπιστρατεύοντας 
μέ διαστρεβλωμένο τρόπο λόγια τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, ὅπως σέ ὅλες τίς ἐποχές, βέβαια, 
πράττουν ὅλοι οἱ αἱρετικοί. 

Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι γνωρίζουμε ὅτι καί 
ἡ Ἁγία Γραφή ἀπό μόνη της, ἔξω ἀπό τήν 
Παράδοση καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, δέν 
μπορεῖ νά ἀποτελέσει μέσο σωτηρίας τοῦ 
ἀνθρώπου, καί ὅτι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία 
-ὄχι τό κτήριο βέβαια- ἀλλά ἐδῶ ἐννοῶ τήν 
ἐκκλησιαστική ζωή, τή στενή διασύνδεση μέ 
τόν Ἐπίσκοπο, τήν ταπεινότητα καί ὑπακοή, 
τήν κατανυκτική διακράτηση τοῦ ὀρθοδόξου 
φρονήματος καί τῆς ὀρθοδόξου παραδόσε-
ως- οἱ ἀλήθειές της μπορεῖ νά ἀλλοιωθοῦν. 

Ἐπίσης πρέπει νά ποῦμε ὅτι ὁ Ἄρειος, 
συνέθετε καί ὡραία στήν ἀκοή τραγούδια, 

Τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου Στυλιανοῦ Τζινευράκη, 
Θεολόγου - Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

Σ

«Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης 
ὑπέρμαχος…»
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γιά νά διαδίδει εὔκολα στό λαό τίς κακό-
δοξες θεωρίες του. [Κάτι παρόμοιο κάνουν 
σήμερα καί οἱ αἱρετικοί Πεντηκοστιανοί μέ 
τό ραδιοφωνικό σταθμό «Χριστιανισμός», 
ὅπου μέ κάθε τρόπο ἐπιχειροῦν νά «γλυκαί-
νουν τίς ἀκοές» (Β΄ Τιμ. δ΄, 3) τῶν ἀνύπο-
πτων ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων καί νά τούς πα-
ραπλανοῦν]. 

Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν ἦταν, νά δια-
δοθεῖ ταχύτατα ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου, σάν 
ἄλλη φοβερή πνευματική πανούκλα, καί 
νά ταράξει τήν Ἐκκλησία. Ὁ ἅγιος Κων-
σταντῖνος, Αὐτοκράτωρ τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτο-
κρατορίας, ἀποφάσισε νά συνάξει ὅλους 
τούς Ἐπισκόπους τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, 
γιά νά λύσουν τό πρόβλημα στή Νίκαια τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας τό 325 μ.Χ. Εἶναι ἡ γνωστή 
Πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδος. Στή Σύνο-
δο κλήθηκε νά παραστεῖ καί ὁ Ἐπίσκοπος 
μιᾶς μικρῆς πόλεως τῆς Κύπρου, τῆς Τριμυ-
θοῦντος, ὁ Σπυρίδων.  

Ὁ Σπυρίδων εἶχε ζήσει τή νεότητά του 
ὡς ἕνας ταπεινός βοσκός. Μετά τή χηρεία 
του ἔγινε μοναχός. Δέν εἶχε μεγάλη μόρφω-
ση, ἀλλά ὅμως μελετοῦσε τήν Ἁγία Γραφή 
καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ζοῦσε μέ 
γνησιότητα τήν ἐκκλησιαστική ζωή, καί προ-
έκοπτε στήν ἀρετή, καί γι’αὐτόν τό λόγο οἱ 
Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς τῆς Κύπρου τόν κατέ-
στησαν Ἐπίσκοπο στήν μικρή Ἐπαρχία τῆς 
Τριμυθοῦντος. Στή Σύνοδο τῆς Νικαίας, 
λοιπόν, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ὑπερασπίστηκε 
τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως, ὄχι ὅμως μέ θε-
ωρητικές γνώσεις, ἀλλά μέ τή βαθιά πίστη 
του, ἡ ὁποία τόν ἀξίωσε νά θαυματουργήσει, 
προκειμένου νά ἀποδείξει μέ τό δικό του 
τρόπο τήν Θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 

Τό περιστατικό διηγεῖται ὁ συναξαρι-
στής καί τό παραθέτω.

Στή Σύνοδο, καί ἀφοῦ ἡ συζήτηση εἶχε 
φτάσει σέ ἀδιέξοδο, καθώς οἱ αἱρετικοί 
ἦταν ἀμετανόητοι ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπος 
Τριμυθοῦντος ζήτησε τό λόγο. Ὁ Μέγας 
Κωνσταντῖνος πού προέδρευε τοῦ ἔδωσε τό 
λόγο, ἄν καί οἱ ὑπόλοιποι Πατέρες δέν πε-
ρίμεναν πολλά πράγματα, γιατί ὁ Σπυρίδων 
δέν εἶχε ἀκαδημαϊκή μόρφωση. Λέγει λοι-
πόν ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ἐνώπιον ὅλων:

«Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν 

Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι Ὁμοούσιος μέ τόν 
Πατέρα, Σύνθρονος, Ὁμότιμος καί Ὁμό-
δοξος. Ἕνας εἶναι ὁ Θεός• Τρία Πρόσωπα 
ὅμως, τρεῖς Ὑποστάσεις, Πατήρ, Υἱός καί 
Ἅγιο Πνεῦμα. Τά τρία αὐτά Πρόσωπα, ὁ 
ἕνας Θεός, ἡ μία Οὐσία, εἶναι γιά τόν νοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου κάτι τό ἄρρητο καί ἀκατάλη-
πτο. Πῶς εἶναι τρεῖς αὐτοτελεῖς Ὀντότητες 
καί συνάμα Μία ἀδιαχώριστη Ἑνότης, Τριάς 
καί Μονάς συγχρόνως; 

Ὅπως ὅμως εἶναι ἀδύνατο νά βάλει κα-
νείς ὅλα τά νερά τῆς θάλασσας σ’ ἕνα ποτή-
ρι, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο καί τό πεπερασμένο 
μυαλό τοῦ ἀνθρώπου νά χωρέσει καί νά κα-
τανοήσει τό ἄπειρο Μυστήριο τῆς Τριαδικῆς 
Θεότητος. Γιά νά δώσω ὅμως μία ἐξήγηση 
τῶν λόγων μου, ἄς μέ συγχωρήσει ὁ Πανά-
γαθος, πού θά χρησιμοποιήσω αὐτό τό χει-
ροπιαστό παράδειγμα. Τότε ὁ Ἅγιος ἔβαλε 
τό ἀριστερό χέρι στά θυλάκια τοῦ ἱματίου 
του κι ἔβγαλε ἕνα κεραμίδι. Καί δείχνοντας 
τό ἐνώπιον ὅλων, ἔκαμε μέ τό δεξί του τό 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ πάνω στό κεραμίδι καί 
εἶπε:

- «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός».
Κι ἕσφιξε τό κεραμίδι. 
Οἱ πατέρες, πού παρακολουθοῦν τή 

σκηνή, συγκλονίζονται κυριολεκτικά. Για-
τί μέ τίς λέξεις τοῦ Ἁγίου, ἡ φωτιά, μέ τήν 
ὁποία ψήθηκε τό κεραμίδι, ἀνέβηκε πάνω.

- «Καί τοῦ Υἱοῦ», πρόσθεσε. 
Τότε τό νερό, μέ τό ὁποῖο ζυμώθηκε τό 

ξερό κεραμίδι, ἔτρεξε κάτω.
- «Καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Συμπλή-

ρωσε ὁ πρακτικός καί θεοφώτιστος διδά-
σκαλος.

Καί τό χῶμα ἔμεινε στό χέρι του.
- Ἀδελφοί καί πατέρες μου, συνέχισε 

ὁ θαυματουργός, ὅπως τό κεραμίδι ἀποτε-
λεῖ ἕνα ἀντικείμενο, ἀλλά εἶναι τρισύνθετο 
-φωτιά, νερό, χῶμα- ἔτσι καί ὁ Ἅγιος Θεός. 
Ἄν καί δέν πρέπει νά παρομοιάζουμε τήν 
Ἄκτιστο καί Ὑπερούσια αὐτή Φύση μέ κτι-
στό καί φθαρτό δημιούργημα, ἐν τούτοις, 
γιά νά κάνουμε τά ἀκατάληπτα καταληπτά, 
-ἄς μᾶς συγχωρήσει τό ἄπειρο ἔλεός Του- 
λέμε καί τονίζουμε:

- Ὁ Θεός εἶναι ἕνας κατά τήν οὐσία καί 
τή φύση. Ἀλλά κατά τά πρόσωπα ἤ τίς ὑπο-
στάσεις εἶναι Τριαδικός: Πατήρ, Υἱός καί 
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Ἁγιοκατάταξη 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ

Ἅγιο Πνεῦμα».
Τά λόγια τοῦ Ἁγίου κατέπληξαν τούς παρι-

στάμενους. Ἡ αἴθουσα ἀντήχησε ἀπό δοξολογί-
ες πρός τόν Θεό καί ἐπευφημίες τῶν Πατέρων. 
«Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν! Σύ εἶ ὁ Θεός, 
ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος». (Ψάλμ. ος', 14-15). 
Ψάλλουν καί δοξολογοῦν τόν Κύριο οἱ ὀρθόδο-
ξοι. Ἀποστομώνεται καί μένει ἄναυδος ὁ Ἄρειος 
καί ὑποχωρεῖ. Ἡ Σύνοδος ἀπέρριψε πανηγυρικά 
καί καταδίκασε τίς κακοδοξίες του. Ἡ ἀλήθεια 
γιά μία ἀκόμη φορά θριάμβευσε. 

Ἐπεβλήθη δέ «οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης 
σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καί 
δυνάμεως» (Α' Κορ. ς' 4). Δηλαδή, ὄχι μέ συ-
ναρπαστικά λόγια ἀνθρώπινης σοφίας, ἀλλά μέ 
ἀπόδειξη θείας δυνάμεως, πού μέ τό θαῦμα πού 
ἔγινε ἐπιβεβαίωσε τή διδασκαλία.  

Ὁ Ἄρειος ὅμως, δυστυχῶς, ἔμεινε τελικά 
ἀμετάπειστος καί ἀμετανόητος, σκληρυμένος 
καί πείσμων στήν ἀποστασία του. Συνεχιστές τῶν 
αἱρέσεών του ὑπάρχουν καί σήμερα. Παρόμοιες 
διδασκαλίες ἔχουν καί οἱ θεομάχοι «Μάρτυρες 
τοῦ Γιεχωβᾶ», οἱ ὁποῖοι μέ κάθε μέσο πολεμοῦν 
καί συκοφαντοῦν τήν Ἐκκλησία, ὑποτιμοῦν καί 
βλασφημοῦν τόν Θεό Λόγο, ἀσεβοῦν ἔναντι τῆς 
Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἱ. Εἰκόνων, 
καί παραμονεύουν, γιά νά πάρουν μέ τό μέρος 
τους καί νά καταστρέψουν ἔστω καί μία ψυχή.

Ἀγαπητοί χριστιανοί, ἄς παίρνουμε παρά-
δειγμα καί ἐμεῖς ἀπό τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα στή 
βαθιά πίστη καί τήν ἀρετή. Ὅταν ἀπό ἐνέργεια 
τοῦ πειρασμοῦ νιώθουμε ἀμφιβολίες γιά τήν 
πίστη μας, νά τόν ἐπικαλούμαστε γιά νά τήν 
ἐνδυναμώνει. Νά ἀποφεύγουμε τίς παγίδες τῶν 
αἱρετικῶν, νά μήν ἀνοίγουμε συζητήσεις μαζί 
τους γιά θρησκευτικά καί πνευματικά θέματα, νά 
ζοῦμε ἐπιμελῶς τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἐκκλη-
σιασμό, Θεία Κοινωνία, Μετάνοια, νά ἀκοῦμε 
προσεκτικά τίς Ἐγκυκλίους, ἀνακοινώσεις καί 
καθοδηγήσεις τοῦ σεπτοῦ Μητροπολίτη μας, τοῦ 
πνευματικοῦ μας Πατέρα καί Ποιμενάρχη, καί 
νά μελετοῦμε μόνο ὀρθόδοξα πνευματικά βιβλία 
καί τήν Ἁγία Γραφή μόνο ἀπό ὀρθόδοξη πηγή.  

Ὀφείλουμε πάντοτε νά ξέρουμε ὅτι ἡ ἀλλοί-
ωση τῆς πίστεως σημαίνει καί καταστροφή δική 
μας, κοινωνική, οἰκογενειακή, καί κυρίως ἀπώ-
λεια τῆς ψυχῆς μας. Ἐνῶ ἡ θερμή πίστη καί ἡ 
προσήλωση στήν Ἐκκλησία μας θά μᾶς ἐξασφα-
λίσει «ἐν τῷ νῦν καί ἐν τῷ μέλλοντι αἰώνι».
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί 
Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς 
συνεδρίας ἀπό τοῦ Σαββάτου, 1ης, μέ-
χρι καί τῆς Δευτέρας, 3ης τ. μ. Δεκεμ-
βρίου 2012. 

 Κατ᾿ αὐτάς ἐθεώρησεν ἅπαντα 
τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγε-
γραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἔλαβε 
τάς προσηκούσας ἀποφάσεις, εἰση-
γήσει δέ τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς 
κατέταξεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίαν τόν μοναχόν 
Νικηφόρον Τζανακάκην, τόν Λεπρόν, 
ἐκ τοῦ χωρίου Σηρικαρίου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, 
τῆς μνήμης αὐτοῦ ἀγομένης τῇ 4ῃ Ἰα-
νουαρίου. 

Ἐν τέλει τῶν συνεδριῶν τού-
των, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. 
Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθα-
νασίου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς 
Συνόδου, ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί 
ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις 
Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμός 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισά-
μου καί  Σελίνου ἀνακοινώνεται ὅτι κα-
τόπιν τῆς πρόσφατης Πατριαρχικῆς καί 
Συνοδικῆς Πράξεως Ἁγιοκατατάξεως τοῦ 
μοναχοῦ Νικηφόρου Τζανακάκη, ἐκ τοῦ 
χωρίου Σηρικαρίου Κισάμου, τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, ὁ 
πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς μνή-
μης τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου 
του Λεπροῦ θά πραγματοποιηθεῖ τήν Πέ-
μπτη 3 Ἰανουαρίου 2013. Στήν Πανηγυ-
ρική Θεία Λειτουργία ἡ ὁποία θά τελεσθεῖ 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου, στήν Κίσαμο, θά τεθεῖ πρός 
προσκύνηση τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου του. 
Ἔχουν κληθεῖ νά συμμετέχουν ὁ Σεβ. Ἀρχι-
επίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ὡς καί ὅλοι 
οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου. Ἐκπρό-
σωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου θά ἀναγνώσει τήν Πατριαρ-
χική καί Συνοδική Πράξη Ἁγιοκατατάξεως 
τοῦ Ὁσίου. 

Καλοῦμε καί προσκαλοῦμε ὅλους 
τους φιλόθεους καί φιλάγιους Χριστιανούς 
μας στόν πρῶτο ἐπίσημο ἑορτασμό τῆς 
μνήμης τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ. 

Ἁγιοκατάταξη 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ
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δῶ καὶ μερικὰ χρόνια ἡ 
“κρίση” ἔχει γίνει καθη-
μερινὸ ἄκουσμα, συνώ-
νυμη τῆς ἐθνικῆς τραγω-

δίας καὶ καταστροφῆς. Ὡστόσο, 
συνήθως περιορίζουμε τὸ νόημά 
της σὲ οἰκονομικὰ μεγέθη (τόσα 
χρωστᾶμε, τόσα θὰ μᾶς “κόψουν”, 
τόσα χρόνια θὰ πληρώνουμε 
κ.τ.λ.), καὶ δὲν σκεφτόμαστε βαθύ-
τερα. Ἀκόμη καὶ ἡ ἔκφραση “κρί-
ση ἀξιῶν”, ποὺ κάθε τόσο ἀκούγε-
ται ἀπὸ πολλούς, περνάει μᾶλλον 
ἐπιπόλαια ἀπὸ τὰ αὐτιὰ καὶ τὸ νοῦ 
μας, χωρὶς νὰ τῆς δίνουμε ἰδιαίτε-
ρη προσοχὴ καὶ σημασία. 

Δὲν σκέφτονταν ὅμως ὅλοι 
καὶ πάντοτε τόσο ἐπιπόλαια. Κρί-
σεις πέρασαν πολλοὶ λαοὶ καὶ σὲ 
πολλὲς ἐποχές. Καὶ ὑπῆρχαν κά-
ποιοι ἄνθρωποι ἀνάμεσά τους ποὺ 
ἔβλεπαν πιὸ πέρα ἀπὸ τὰ ὁρατὰ 
στοιχεῖα, ἀντιλαμβάνονταν τὴν 
οὐσία τῶν πραγμάτων καὶ τῶν φαι-
νομένων, καὶ ἐντόπιζαν τὰ αἴτιά 
τους στὴν πραγματικὴ βάση: τὴν 
ἀπιστία καὶ τὴν ἀνυπακοὴ πρὸς 

τὸν Θεό. Κλασικὸ παράδειγμα: ὁ 
“λαὸς τοῦ Θεοῦ”, ποὺ στὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη ταυτιζόταν μὲ τὸν 
Ἰσραηλιτικὸ λαό, ἐνῶ μετὰ τὴν 
Πεντηκοστὴ καὶ τὴν ἵδρυση τῆς 
Ἐκκλησίας ἔλαβε ὑπερεθνικὲς καὶ 
παγκόσμιες διαστάσεις. 

Οἱ “κρίσεις” ποὺ γνώρισε 
ὁ Ἰσραὴλ στὴν Π. Διαθήκη ξε-
κινοῦσαν πάντα ἀπὸ ἐπεισόδια 
ἀποστασίας καὶ ἀπομάκρυνσης 
ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ “Θεὸν τῶν πα-
τέρων”, καὶ λύονταν, ὅταν ὁ λαὸς 
ξανάβρισκε τὴν πίστη του καὶ 
στρεφόταν πρὸς αὐτόν. Μία ἀπὸ 
τὶς πιὸ ἰσχυρὲς “κρίσεις” ἦταν ἡ 
πολύχρονη αἰχμαλωσία στὴ Βαβυ-
λώνα, στὴν ἐποχὴ τοῦ Ναβουχο-
δονόσορα. Τὸν καιρὸ τῆς αἰχμα-
λωσίας αὐτῆς ὁ λαὸς δὲν εἶχε οὔτε 
πολιτικὴ οὔτε στρατιωτικὴ οὔτε 
θρησκευτικὴ ἡγεσία: ἦταν ἀπό-
λυτα σκλάβος καὶ ὑποχείριος σὲ 
εἰδωλολάτρες. Καὶ ὅμως, παρὰ τὴν 
ἔλλειψη ἐπίσημης ἀρχηγίας καὶ 
καθοδήγησης, μερικοὶ ἐκλεκτοὶ 
ἄνθρωποι συνέχιζαν νὰ πιστεύουν 
καὶ νὰ μὴν προσκυνοῦν τὰ εἴδω-
λα. Ἡ ἱστορία τοῦ Προφήτη Δα-
νιὴλ καὶ τῶν Τριῶν Παίδων εἶναι 
γνωστή. Ὁ Ἀζαρίας, ὁ Ἀνανίας καὶ 
ὁ Μισαὴλ ρίχνονται δεμένοι στὴν 
κάμινο τοῦ πυρὸς, διότι ἀρνοῦνται 
νὰ ὑπακούσουν στὸ “ἔκνοον πρό-
σταγμα τοῦ δυσσεβοῦς τυράννου” 
καὶ νὰ προσκυνήσουν τὴν χρυσὴ 
εἰκόνα του. Κι ἐνῶ οἱ φλόγες 
ὑψώνονται 49 πῆχες, ὅπως μᾶς 
λέει τὸ προφητικὸ βιβλίο, ὁ Ἀζα-
ρίας ἀπευθύνει πρὸς τὸν ἀληθινὸ 
Θεὸ μέσα ἀπὸ τὴ φωτιὰ τὴν παρα-
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Τοῦ κ. Ἀντωνίου Παπαγιάννη,
Ἰατροῦ
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κάτω προσευχή, ποὺ διασώζεται ὡς ἑβδόμη 
βιβλικὴ ὠδὴ καὶ παρατίθεται ἐδῶ σὲ ἐλεύθε-
ρη ἀπόδοση:     

“Ευλογημένος εἶσαι, Κύριε, Θεὲ τῶν 
πατέρων μας, καὶ ἐπαινετὸ καὶ δοξασμένο 
τὸ ὄνομά σου στοὺς αἰῶνες. Διότι εἶσαι δί-
καιος σὲ ὅλα ὅσα μᾶς ἔκανες, καὶ ὅλα τὰ 
ἔργα σου εἶναι ἀληθινά, καὶ ἴσιοι οἱ δρόμοι 
σου, καὶ ὅλες οἱ κρίσεις σου ἀληθινές. Κι 
ἀληθινὲς ἀποφάσεις ἔβγαλες σὲ ὅλα ὅσα 
ἔφερες πάνω μας καὶ πάνω στὴν ἁγία πόλη 
Ἱερουσαλήμ, διότι μὲ ἀλήθεια καὶ κρίση 
τὰ ἔφερες πάνω μας, γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. 
Διότι ἁμαρτήσαμε καὶ ἀνομήσαμε μὲ τὸ νὰ 
ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ σένα, καὶ ἁμαρτή-
σαμε σὲ ὅλα, καὶ δὲν ἀκούσαμε τὶς ἐντολές 
σου, οὔτε τὶς φυλάξαμε, οὔτε κάναμε ὅπως 
μᾶς πρόσταξες, ὥστε νὰ εὐοδωθοῦν τὰ ἔργα 
μας. Καὶ ὅλα ὅσα μᾶς ἔκανες, καὶ ὅλα ὅσα 
μᾶς ἐπέφερες, μὲ ἀληθινὴ κρίση τὰ ἔκανες. 
Καὶ μᾶς παρέδωσες σὲ χέρια ἐχθρῶν ἀνό-
μων καὶ ἀποστατῶν, καὶ σὲ βασιλιὰ ἄδικο 
καὶ πονηρότατο σὲ ὅλη τὴν γῆ. Καὶ τώρα, 
δὲν μποροῦμε νὰ ἀνοίξουμε κάν τὸ στόμα 
μας, γίναμε ντροπὴ καὶ καταισχύνη στοὺς 
δούλους σου καὶ σὲ ὅσους σὲ σέβονται. Μὴ 
μᾶς ἀφήσεις νὰ χαθοῦμε ὁλοκληρωτικὰ γιὰ 
τὸ ἅγιο ὄνομά σου, καὶ μὴν ἀκυρώσεις τὴν 
διαθήκη σου, καὶ μὴν ἀποσύρεις τὸ ἔλεός 
σου ἀπό μᾶς, γιὰ χάρη τοῦ ἀγαπημένου σου 
Ἀβραάμ, καὶ τοῦ δούλου σου Ἰσαάκ, καὶ τοῦ 
ἐκλεκτοῦ σου Ἰσραήλ, στοὺς ὁποίους εἶπες 
ὅτι θὰ πληθύνεις τοὺς ἀπογόνους τους σὰν 
τὰ ἄστρα στὸν οὐρανὸ καὶ σὰν τὴν ἄμμο στὶς 
ἀκροθαλασσιές. Διότι, Δέσποτα, γίναμε μι-
κρότεροι ἀπ’ ὅλα τὰ ἔθνη καὶ εἴμαστε κατώ-
τεροι σὲ ὅλη τὴ γῆ σήμερα γιὰ τὶς ἁμαρτίες 
μας. Καὶ δὲν ὑπάρχει τὸν καιρὸ αὐτὸ ἄρχο-
ντας καὶ προφήτης καὶ ἡγέτης, οὔτε ὁλοκαύ-
τωμα, οὔτε θυσία, οὔτε προσφορά, οὔτε θυ-
μίαμα, οὔτε τόπος νὰ προσφέρουμε θυσία 
μπροστά σου καὶ νὰ βροῦμε ἔλεος. Ὅμως 
ἂς γίνουμε δεκτοὶ μὲ συντριβὴ ψυχῆς καὶ μὲ 
πνεῦμα ταπείνωσης. Σὰν ὁλοκαύτωμα ἀπὸ 
κριοὺς καὶ ταύρους καὶ σὰν μυριάδες παχιὰ 

ἀρνιά, ἔτσι ἂς γίνει εὐπρόσδεκτη ἡ θυσία 
μας μπροστά σου σήμερα, κι ἂς μᾶς συμ-
φιλιώσει μαζί σου, διότι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν 
πεποίθηση σὲ σένα δὲν νιώθουν ντροπή. 
Καὶ τώρα, ἐξακολουθοῦμε μὲ ὅλη μας τὴν 
καρδιὰ καὶ σὲ φοβόμαστε, καὶ ἀποζητοῦμε 
τὸ πρόσωπό σου: μὴ μᾶς καταντροπιάσεις, 
ἀλλὰ κάνε σὲ μᾶς σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιείκειά 
σου καὶ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου. Γλίτω-
σέ μας μὲ τὰ θαυμαστά σου ἔργα, καὶ ἀνά-
δειξε ἔνδοξο τὸ ὄνομά σου, Κύριε. Καὶ ἂς 
καταισχυνθοῦν ὅσοι θέλουν τὸ κακὸ τῶν 
δούλων σου, καὶ ἂς πέσουν ντροπιασμένοι 
ἀπὸ κάθε δύναμη, καὶ ἡ ἐξουσία τους ἂς συ-
ντριβεῖ. Καὶ ἂς γνωρίσουν ὅτι σὺ εἶσαι Κύρι-
ος καὶ μόνος Θεὸς καὶ ἔνδοξος σὲ ὅλη τὴν 
οἰκουμένη”.

Δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερη φαντασία γιὰ 
νὰ μεταφέρει κανεὶς τὰ λόγια τῆς ὠδῆς 
αὐτῆς ἀπὸ τὸν ἕκτο αἰώνα πρὸ Χριστοῦ 
στὸν εἰκοστὸ πρῶτο μετὰ Χριστόν, καὶ ἀπὸ 
τὴν Βαβυλώνα στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα. Οἱ 
ἀναλογίες εἶναι σαφεῖς καὶ ὁλοφάνερες. Ἡ 
κρίση ποὺ διανύουμε δὲν προέκυψε τυχαία 
ἢ αὐτόματα. Πολλὲς καὶ ποικίλες εἶναι οἱ ρί-
ζες της: ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὶς πα-
ραδοσιακὲς ἀξίες μας, ἄρνηση τῆς ἱστορίας 
καὶ τῆς πίστης μας, κατάλυση κάθε ἔννοιας 
ἱεραρχίας, ἀ-νοησία, προχειρότητα, ἀνευ-
θυνότητα, ἀσυνεννοησία, διχόνοια, πελατει-
ακὴ λογική, ἀπληστία, ἐπίδειξη, νεοπλουτι-
σμός, χυδαιότητα λόγου καὶ βίου, σπατάλη, 
ἰδιοτέλεια, ἀπανθρωπία, εἰδωλολατρία. Ἡ 
προσεκτικὴ ἀνάγνωση τῆς ἑβδόμης ὠδῆς 
μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει σὲ μία βαθύτερη 
κατανόηση τῆς κατάστασης ποὺ ἀντιμετωπί-
ζουμε ὡς λαὸς καὶ ὡς ἔθνος, ἀλλὰ καὶ σὲ 
συνειδητοποίηση καὶ ἀναζήτηση τῆς λύσης 
στὴν σωστὴ κατεύθυνση: τὴ στροφή μας 
πρὸς “τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν”. Πρόκειται γιὰ 
μία προσευχὴ μὲ διαχρονικὴ ἀξία, ἰδιαίτε-
ρα ἐπίκαιρη καὶ διδακτικὴ στὶς μέρες μας. 
Εὐκαιρία νὰ τὴν γνωρίσουμε, καὶ νὰ τὴν 
ἐπαναλαμβάνουμε τακτικά. 
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Ζήτησα ἀπό τό Θεό 
νά μοῦ δώσει δύναμη,

κι Αὐτός μοῦ ἔδωσε δυσκολίες 
γιά νά τίς ξεπεράσω.
Τοῦ ζήτησα σοφία,

κι Αὐτός μοῦ ἔδωσε προβλήματα 
νά μάθω νά λύνω.

Τοῦ ζήτησα οἰκονομική ἄνεση,
κι Αὐτός μοῦ ἔδωσε νοῦ καί ἱκανότητα 

νά δουλεύω
Τοῦ ζήτησα θάρρος,

κι Αὐτός μοῦ ἔδωσε κινδύνους 
νά ξεπερνῶ.

Τοῦ ζήτησα ἀγάπη,
κι Αὐτός μοῦ ἔδωσε 

προβληματικά ἄτομα νά βοηθῶ.
Τοῦ ζήτησα χάρες
κι Αὐτός μοῦ ἔδωσε 

εὐκαιρίες νά ἐκμεταλλευτῶ.
Ἀπ' ὅτι ζήτησα δέν πῆρα τίποτα, 

τίποτα ἀπό αὐτά πού ἤθελα.
Πῆρα ὅμως τά πάντα, 

αὐτά πού πραγματικά χρειαζόμουνα.

Ζήτησα ἀπό τό  Θεό. . .

Ἀπό τό διαδίκτυο
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Χειροτονία Διακόνου

Τό Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος προ-
εξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου, Κισάμου, κατά τήν διάρκεια τῆς 
ὁποίας τέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειροτονία 
τοῦ κ. Ἰωάννου Τζωρτζάκη, πτυχιούχου 
Θεολογίας, διπλωματούχου Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς, μεταπτυχιακοῦ φοιτητοῦ ἐπί 
πτυχίῳ, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ, 
συμπροσευχομένου καί τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναίου. Ὁ νέος Διάκονος 
στόν χειροτονητήριο λόγο του ἀναφέρθη-
κε, μέ πολλή συγκίνηση, στόν ἱερό πόθο 
τῆς ἱερωσύνης πού ἀπό παιδικῆς ἡλικίας 
εἶχε γεννηθεῖ στήν ψυχή του, στήν κλίση 
καί κλήση, ὅπως εἶπε, τῆς ἱερωσύνης καί 
εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους πού συντέλε-
σαν, συνήργησαν καί στήριξαν τήν ἐπιλο-

γή καί ἱερή αὐτή ἐπιθυμία του. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης κ. Ἀμφιλόχιος στήν ἀντιφώνη-
σή του ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη δωρεά, 
τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης, τόν ἰσόβιο, 
προσωπικό ἀγώνα πού καλεῖται νά κά-
νει ὁ Κληρικός, γιά νά κρατήσει ζῶσα καί 
ἐνεργό τήν Χάρη τῆς Ἱερωσύνης, καθώς, 
ὅπως εἶπε, δέν ἔχομε ἀνάγκη ἀπό ἀξίους, 
ἀλλά ἀπό ἁγίους Κληρικούς. Ὁμίλησε γιά 
τήν συνειδητή ἀπόφαση τοῦ νεοχειρο-
τονηθέντος νά εἰσέλθει, ὡς ἄμισθος Κλη-
ρικός, στήν Ἐκκλησία καί σημείωσε πώς 
στούς ἀβέβαιους καί χαλεπούς καιρούς 
μας εἶναι ἡ ὥρα νά ἔχομε ὡς ἐξασφάλιση 
τόν Θεό καί τήν πίστη μας. Συμβούλεψε 
τόν νέο διάκονο νά ἔχει πνεῦμα μαθητείας 
καί νά χαρακτηρίζεται ἀπό τόλμη: «Χρει-
άζεται τόλμη νά ζήσει κανείς συνεπῆ Χρι-
στιανική ζωή σ́ ἕνα κόσμο, ὅπου περισσεύ-
ει ἡ ἁμαρτία, μέ τήν ὁποία οἱ πάντες ἔχουν 
συμβιβαστεῖ, ἐνῶ κυριαρχοῦν οἱ πειρασμοί 
καί οἱ πνευματικές προκλήσεις. Χρειάζεται 
τόλμη νά φέρομε τό Εὐαγγέλιο τῆς ἐλπίδας 
σέ ὅσους ἔχει ἀδρανήσει ἡ πίστη. Χρειά-
ζεται τόλμη νά προσπαθεῖ κανείς νά εἶναι 
ἀρεστός στόν Θεό καί ὄχι στούς ἀνθρώ-
πους. Χρειάζεται λοιπόν νά τολμήσεις, κα-
θώς καλεῖσαι νά διακονήσεις τόν λαό τοῦ 
Θεοῦ ὄχι μόνο στά σώματα πού πεινᾶνε, 
ἀλλά καί στίς ψυχές πού διψᾶνε τήν ἀλή-
θεια τοῦ Θεοῦ», ἀνέφερε χαρακτηριστικά 
ὁ Σεβασμιώτατος. Τό περιοδικό μας εὔχε-

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012)

ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ  Τ Η Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ
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ται στόν νέο Διάκονο τῆς Μητροπόλεώς 
μας ἀξία καί ἁγία διακονία.

Ἑορτή Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἔχει τήν μεγάλη 
εὐλογία καί χάρη νά φιλοξενεῖ ὄχι μόνον 
τόν τόπο τῆς ἀσκήσεως καί κοιμήσεως τῶν 
Ὁσίων ἐνενήκοντα καί ὀκτώ θεοφόρων 
Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἐτελειώθησαν στόν 
Ἀζωγυρέ Σελίνου, ὅπου καί τό μεγάλο 
προσκύνημά τους, ἀλλά καί τά Ἱερά τους 
Λείψανα. Ἡ Ἱερά Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάν-
νου τοῦ Ἐρημίτου καί τῶν σύν αὐτῷ Ὁσίων 
ἐνενήκοντα καί ὀκτώ Θεοφόρων Πατέρων 
ἑορτάστηκε σεμνοπρεπῶς στήν Μητρο-
πολιτική μας περιφέρεια. Τό ἑσπέρας τῆς 
ἑορτῆς, 6 Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος χορο-
στάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ στό ὁμώνυμο 
Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ 
Ἐρημίτου, στήν Μαραθοκεφάλα τῆς Ἐνο-
ρίας Σπηλιᾶς, ὅπου κατά τήν παράδοση 
καί διέμεινε ὁ Ὅσιος κατά τήν πορεία του 
ἀπό τόν Ἀζωγυρέ Σελίνου πρός τήν σημε-
ρινή Ἱερά Πατριαρχική Μονή Γουβερνέτου, 
ὅπου ἐκοιμήθη καί φυλάσσεται ἡ τιμία 
Κάρα Του. Τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα προ-
εξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στό προ-
σκύνημα τοῦ Ἀζωγυρέ. Πλῆθος πιστῶν 
προσῆλθαν τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί 
στήν Θεία Λειτουργία. 

Ἔναρξη λειτουργίας 
Νεανικῶν Συνάξεων

Τό Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς ἔναρξης τῆς νέας περιό-
δου λειτουργίας τῶν Νεανικῶν Συνάξεων 
τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἡ Συντροφιά τῆς 
Χαρᾶς» τέλεσε Ἁγιασμό. Μέ μεγάλη χαρά 
χαιρέτισε καί καλωσόρισε στό «Τσατσα-
ρωνάκειο» Πολύκεντρο τῆς Μητροπόλεώς 
μας, ὅπου καί θά φιλοξενοῦνται πλέον οἱ 
Συνάξεις, τά παιδιά καί ἀρκετούς γονεῖς 
πού ἦταν παρόντες. Ἡ προσέλευση παι-
διῶν γιά τήν φετινή περίοδο, μεγαλύτερη 
ἀπό κάθε ἄλλη χρονιά, εὐχάριστη ἔκπληξη 
στίς δύσκολες ἐποχές μας, ἔδωσε τό ἔναυ-
σμα στόν Ἐπίσκοπό μας στόν σύντομο 
χαιρετισμό του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς 
γονεῖς γιά τήν ἐμπιστοσύνη τους πρός τήν 
Ἐκκλησία, νά ἀναφερθεῖ στίς δράσεις τοῦ 
Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου. «Αὐτός ὁ 
χῶρος, σημείωσε, δημιουργήθηκε μέ πολλή 
ἀγάπη καί προσφέρεται στά νιᾶτα τοῦ 
τόπου καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μας. 
Στόχος μας εἶναι νά λειτουργήσει ὡς μία 
ἀνοιχτή, ζεστή ἀγκαλιά, ὅπου ἡ νέα γενιά, 
μέσα ἀπό τίς δράσεις καί πρωτοβουλίες 
τοῦ Πολυκέντρου, νά μπορεῖ νά δημιουρ-
γεῖ, νά ὀνειρεύεται, νά ἀξιοποιεῖ δημιουρ-
γικά τόν ἐλεύθερο χρόνο της. Οἱ Νεανικές 
Συνάξεις, τά Ἐργαστήρια: (Θεάτρου, Ἁγιο-
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γραφίας, Πληροφορικῆς, Ψηφιδωτοῦ, τό 
Κοινωνικό Φροντιστήριο, τό Ὠδεῖο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας), οἱ Χορωδίες: (Βυζαντινή, 
Παιδική, Νεανική, Ἐνηλίκων), ἡ λειτουργία 
τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Κιβωτός», δρά-
σεις πού ἤδη λειτουργοῦν στό Πολύκεντρο 
ὡς καί ὅ,τι ἄλλο ἐπιτρέψει ἡ Χάρις τοῦ 
Θεοῦ πιστεύομε ὅτι θά συμβάλλουν στήν 
δυνατότητα πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς 
ἀναγέννησης τοῦ τόπου μας», σημείωσε 
ὁ Σεβασμιώτατος καλώντας Φορεῖς καί 
πρόσωπα νά ἀγκαλιάσουν τήν προσπά-
θεια αὐτή.
 

Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου 1940

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί ἡ ἐπέτει-
ος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας ἑορτάστηκε 
καί στήν Μητροπολιτική μας Περιφέρεια. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας στόν Μητροπολιτικό μας Ναό, τέλεσε 
τήν Δοξολογία, τήν Ἐπιμνημόσυνο Δέηση 
στό Μνημεῖο Πεσόντων καί παρακολούθη-
σε τήν Παρέλαση πού ἀκολούθησε. Στόν 
χαιρετισμό του κατά τήν ὥρα τῆς Δοξο-
λογίας ἀναφερόμενος στό γεγονός τῆς 
ἡμέρας σημείωσε ὅτι ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου δέν εἶναι μία ἐθιμική ἐπανάλη-
ψη ἑνός ἱστορικοῦ γεγονότος τοῦ παρελ-
θόντος, ἀλλά χρειάζεται νά νοηματοδο-

τήσει τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ. «Στήν ἐποχή μας εἶναι ἀνάγκη νά 
ὑψώσομε καί πάλι τό ἀνάστημά μας ἔνα-
ντι τῶν πάσης φύσεως κατακτητῶν καί 
νά βροντοφωνάξομε νέα “ΟΧΙ”, στήν ἰσο-
πέδωση θεσμῶν, ἀξιῶν καί ἰδανικῶν, στήν 
προσπάθεια ἀφελληνισμοῦ τῆς Πατρίδας 
μας», σημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος καλώ-
ντας σέ πνευματική ἀφύπνιση καί ἐγρή-
γορση.

Ἑορτή Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Εὐγενίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε στόν 
ἐόρτιο Ἑσπερινό καί στήν Λιτάνευση τῶν 
Τιμίων Καρῶν τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων 
Ἀγγελῆ, Γεωργίου, Μανουήλ καί Νικολάου 
τῶν ἐκ Μελάμπων ὁρμωμένων καί ἐν Ρε-
θύμνῃ μαρτυρησάντων, τό ἑσπέρας τῆς 
κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου. Στήν Λιτάνευση ἐκτός τοῦ 
κυριάρχου Μητροπολίτου κ. Εὐγενίου, 
μετεῖχε καί ὁ Θεοφιλέστατος Χωροεπί-
σκοπος Μεσαορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου, κ. Γρηγόριος.

Προσκυνηματική Ἐκδρομή 
στίς Ἀλησμόνητες Πατρίδες

Ἡ Μητρόπολις μας ὀργάνωσε, ἀπό 29 
Ὀκτωβρίου ἕως 6 Νοεμβρίου 2012 προσκύ-
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νημα σέ Κωνσταντινούπολη-Πριγκηπονή-
σια. Οἱ ὀγδόντα καί πλέον ἐκδρομεῖς, μέ 
ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. 
Ἀμφιλόχιο, εἶχαν τήν μεγάλη εὐλογία καί 
χαρά νά προσκυνήσουν τά ἁγιασμένα καί 
ἱερά χώματα καί προσκυνήματα τῆς Βασι-
λίδας τῶν πόλεων, τῆς Κωνσταντινούπο-
λης, νά λάβουν τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου, νά λειτουργηθοῦν στήν Ἱ. Μονή 
Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί νά ψάλλουν τόν 
Ἀκάθιστο Ὕμνο στόν ἱστορικό Ναό τῶν 
Βλαχερνῶν. Ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία, γνωστή ὡς 
Ἁγιά Σοφιά, ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Μπα-
λουκλιώτισσας, ὁ Πατριαρχικός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, ἡ Ἱερά Θεολογική Σχολή 
Χάλκης, ἡ Μονή τῆς Χώρας, ὁ Βόσπορος, 
ὡς καί ἄλλοι τόποι ἀναφορᾶς τῆς Ρωμιο-
σύνης καί τοῦ Βυζαντίου ὑπῆρξαν τόποι 
προορισμοῦ. Τά αἰσθήματα καί συναισθή-
ματα ἀναμικτα, καθώς ἡ ἀναφορά στά 
ἱστορικά γεγονότα τῆς ἐποχῆς ξύπνησαν 
μνῆμες καί ἀφύπνισαν συνειδήσεις. Ἡ συ-
νάντηση μέ τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους μας, 
θεσμός βαρύτιμης κληρονομιᾶς δεκαεπτά 
αἰώνων, ἡ ἁπλότητα καί ἐγκαρδιότητα μέ 
τήν ὁποία δέχθηκε τούς προσκυνητές τῆς 
Μητροπόλεώς μας, ἡ ἀναφορά Του στήν 
πρόσφατη ἐπίσκεψή Του στήν Μητροπο-
λιτική μας περιφέρεια, στήν Ὀρθόδοξο 
Ἀκαδημία Κρήτης καί τήν Κίσαμο ὅπου 
ἐγκαινίασε τό «Τσατσαρωνάκειο» Πολύκε-

ντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, συγκίνησαν 
ὅλους τους παρόντες. Οἱ ἐκδρομεῖς ὁδεύ-
οντας πρός τήν Κωνσταντινούπολη εἶχαν 
τήν εὐλογία νά προσκυνήσουν τήν Ἱερά 
καί Θαυματουργό Εἰκόνα τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι» 
πού τίς ἡμέρες αὐτές εἶχε ἐκτεθεῖ πρός 
προσκύνηση στόν Ἱ.Ναό Ἁγίου Δημητρίου, 
Θεσσαλονίκη, ὡς ἐπίσης καί τόν τάφο τοῦ 
Γέροντος Παϊσίου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται 
στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
καί Ἁγ. Ἀρσενίου, στήν Σουρωτή.
   

Ἑορτή Ἁγίου Μηνᾶ

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν Ἱερά Πα-
νήγυρη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρ-
τυρος Μηνᾶ, προστάτου τοῦ Ἡρακλείου. 
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος, συλλειτουργούντων Ἀρχιερέων τῆς 
Μεγαλονήσου. Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση 
τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν 
Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 
Μηνᾶ στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου, μέ τήν 
συμμετοχή τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου καί πλή-
θους κόσμου.

Ἑορτή Ἁγίου Ματθαίου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
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Δαμασκηνοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος μετεῖχε τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 
Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, 
προστάτου καί ἐφόρου τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Κρήτης. Τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουρ-
γούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί τοῦ 
Ἐπισκόπου μας. Τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἀκολούθησε λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 
στούς χώρους τῆς Σχολῆς. 

Παρουσίαση Βιβλίου
Τό ἑσπέρας τῆς 16ης Νοεμβρίου στήν 
αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Τσα-
τσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, ἡ Μητρόπολίς μας ὀργάνωσε 
τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Γεωρ-
γίου Πευκιανάκη, Φιλολόγου - τ. Λυκει-
άρχου, μέ τίτλο: «Τοῦ Κόσμου Κρήτη-Ρου-
κάκα-Χρυσοπηγή Σητείας, Κίσαμος», ὑπό 

τήν εὐθύνη καί αἰγίδα τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Τό βιβλίο ἀποτελεῖ κατάθεση βιωμά-
των καί ἐμπειριῶν τοῦ συγγραφέα ἀπό 
τόν τόπο καταγωγῆς του, τήν Ρουκάκα-
Χρυσοπηγή Σητείας ὡς καί τόν τόπο δια-
μονῆς του, τήν Κίσαμο. Ὁ συγγραφέας, μέ 
τόν ἰδιαίτερα χαρισματικό λόγο πού τόν 
χαρακτηρίζει, καταθέτει μέ τρόπο γλα-
φυρό καί μοναδικό βιώματα καί ἐμπειρί-
ες ζωῆς, πρόσωπα καί γεγονότα, ἀλήθει-
ες καί ὀμορφιές ξεχασμένες τῆς ζωῆς. Ὁ 
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. 
Εἰρηναῖος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων, 
ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσε-
ως, τῆς Ἐκπαίδευσης, Φορέων καί πλῆθος 
κόσμου προσῆλθαν στήν ἐν λόγῳ παρου-
σίαση.  Ὁ συντονισμός καί ἡ παρουσίαση 
τοῦ βιβλίου ἔγινε μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό  
ἀπό τούς κ. Ἀντώνιο Βακάκη - Θεολόγο, κ. 
Ἀργυρώ Δελῆ - φιλόλογο καί κ. Μαρία Κρέ-
τση - φιλόλογο.

Μνήμη Θυμάτων 
Τροχαίων Δυστυχημάτων

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παγκόσμιας ἡμέρας 
μνήμης ἀπό τόν ΟΗΕ Θυμάτων Τροχαίων 
Δυστυχημάτων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος ἱερούργησε, τήν Κυριακή 18 
Νοεμβρίου στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό 
Ἁγίου Χριστοφόρου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται 
ἐντός του Πάρκου «Χρῆστος Πολέντας», 
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τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στήν μνήμη 
τῶν θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων τοῦ 
Νομοῦ μας καί ὄχι μόνον. Τήν Δευτέρα, 
19 Νοεμβρίου, στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία 
Κρήτης, μέ τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων 
μαθητῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς εὐρύ-
τερης περιοχῆς, πραγματοποιήθηκε προ-
βολή ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ πού ἀφο-
ροῦσε τροχαῖα δυστυχήματα καί τίς ὀλέ-
θριες συνέπειές τους, ἐνῶ παράλληλα ἔγι-
ναν ὁμιλίες ἀπό εἰδικούς μέ τό ἴδιο θέμα. 
Προκειμένου δέ νά εὐαισθητοποιηθεῖ 
ἀκόμα περισσότερο ἡ νεολαία στό θέμα μέ 
τόσο σοβαρές καί τραγικές συνέπειες τῶν 
τροχαίων δυστυχημάτων, ἀποφασίστηκε 
ἀπό τούς διοργανωτές ἡ διενέργεια Πα-
νελλήνιου μαθητικοῦ διαγωνισμοῦ γιά τήν 
ἀνάδειξη τοῦ καλύτερου τηλεοπτικοῦ, ρα-
διοφωνικοῦ καί ἔντυπου (ἀφίσσα) μηνύμα-
τος σχετικά μέ τήν πρόληψη καί ἀποφυγή 
τροχαίων ἀτυχημάτων. Ἀρωγοί στήν ὅλη 
αὐτή προσπάθεια καί δράση μαζί μέ τήν 
Ἱερά Μητρόπολή μας εἶναι: ἡ Περιφέρεια 
Κρήτης-Π.Ε. Χανίων, ὁ Δῆμος Πλατανιᾶ καί 
ὁ Σύλλογος Ἀρωγῆς Οἰκογενειῶν θυμάτων 
Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ὁ Ἅγιος Χρι-
στόφορος». 

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Εὐγενίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε στήν 

πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως Ρεθύμνης. Συλ-
λειτούργησε μετά τοῦ Ποιμενάρχου τῆς 
πόλεως τῶν Ρεθυμνίων, ἔλαβε μέρος στήν 
Δοξολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνά-
μεων καί παρευρέθηκε στό Τρισάγιο πού 
ἀκολούθησε στό Μνημεῖο Πεσόντων τῆς 
πόλεως τοῦ Ρεθύμνου. Τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 
ἑορτῆς, κατόπιν εὐγενικῆς προσκλήσε-
ως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, χοροστά-
τησε στόν ἐπίσης ἑορτάζοντα Ἱ. Μητρο-
πολιτικό Ναό τῆς ὅμορης Μητροπόλεως. 
Συγκινητική ἦταν ἡ προσέλευση τοῦ πλή-
θους τῶν προσκυνητῶν, τόσο κατά τήν 
παραμονή τῆς ἑορτῆς, ὅσο καί κατά τήν 
κυριώνυμο ἡμέρα, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν 
νά ζητήσουν τίς πρεσβεῖες, τίς εὐχές καί 
τήν προστασία τῆς γλυκιᾶς μας Παναγίας, 
τῆς μόνης Ἐλπίδας καί Ζωῆς, στήν ἀπέλπι-
δα πραγματικότητα καί καθημερινότητα 
τοῦ βίου μας.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀμφιλοχίου
Τήν 23η τοῦ μηνός Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ 
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου Ἐπι-
σκόπου Ἰκονίου, ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά 
του ὁ Σεβασιμώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος. Ὁ Σεβασμιώτατος, συμμε-
ριζόμενος τίς δοκιμασίες καί δυσκολίες τῶν 
καιρῶν μας καί συμπάσχοντας μέ τούς 
ἀνθρώπους τοῦ τόπου καί τῆς εὐρύτερης 
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περιοχῆς, δέν δέχθηκε ἐπισκέψεις στό 
Ἐπισκοπεῖο, οὔτε παρέθεσε τήν εἰθισμένη 
ἑόρτια τράπεζα. Τό μεσημέρι τῆς ἑορτῆς 
παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης στούς τροφίμους 
τοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς,  
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, χοροστάτησε στόν 
Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Καντά-
νου Σελίνου, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα προ-
εξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στήν Ἱερά 
Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς 
Κολυμβαρίου. 

Ἑορτή Ἁγίου Στυλιανοῦ

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν 
Στυλιανοῦ τοῦ Παμφλαγόνος ἑορτάζει καί 
τό παρεκκλήσιο πού βρίσκεται ἐντός του 
«Φαλδάμειου Οἰκήματος» τῆς Μητροπόλε-
ώς μας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λει-
τουργίας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Μετά 
τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ 
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ 
Στυλιανοῦ Φαλδαμῆ, μεγάλου εὐεργέτου 
καί δωρητοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ἑορτή Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου 
(Θρονική Ἑορτή)

Μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη ἡ 
Πρωτόθρονος Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως ἑόρτασε, στό Φανάρι, τήν 

μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ 
Πρωτοκλήτου, θρονική ἑορτή τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ἀρχιερεῖς τοῦ 
κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀπό 
τίς ἀνά τήν Οἰκουμένη Ἐκκλησιαστικές δι-
καιοδοσίες τῆς διασπορᾶς, ἐκπρόσωποι 
ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας, κυβερνήσεων καί διπλωμάτες 
καθώς καί πλῆθος πιστῶν συνέρρευσαν 
στήν θρονική ἑορτή τῆς Μητρός Ἐκκλησί-
ας. Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού 
τελέστηκε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προεξάρχοντος 
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συμμετεῖχε με-
ταξύ ἄλλων Ἀρχιερέων καί ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐκ μέρους τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς Συνοδικός Ἱεράρχης 
τῆς περιόδου αὐτῆς. Τήν ἀντιπροσωπεία 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στήν θρονική ἑορ-
τή ἀποτελοῦσαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ 
ὁποῖος καί προσεφώνησε τόν Παναγιώτα-
το τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς στήν αἴθουσα 
τοῦ θρόνου, ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος καί ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Παν/τος 
Ἀρχιμ. κ. Κύριλλος Διαμαντάκης. 

Ἱερατική Σύναξη
Τήν Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012, πραγ-
ματοποιήθηκε στό «Φαλδάμειο Οἴκημα» 



172 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 41, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012

τῆς Μητροπόλεώς μας Σύναξη τῶν Ἱερέ-
ων μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀφοῦ χαιρέτισε καί 
καλωσόρισε τούς Κληρικούς μας, ἀνα-
κοίνωσε καί ἐπίσημα τό μεγάλο γεγονός 
Ἁγιοκατάταξης τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου 
τοῦ Λεπροῦ (κατά κόσμον Νικολάου Τζα-
νακάκη), ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν καταγωγή του 
ἀπό τό χωριό Σηρικάρι τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη εὐλογία καί 
χαρά τῆς τοπικῆς καί ὄχι μόνον Ἐκκλησί-
ας γιά τήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Νι-
κηφόρου τοῦ Λεπροῦ. Ἐνημέρωσε ἐπίσης 
τούς Ἱερεῖς μας γιά τό νέο σύστημα Ἀξιο-
λόγησης τῶν Κληρικῶν, τό ὁποῖο ἰσχύει 
ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2013 καί ἀκολούθησε 
συζήτηση γιά διάφορα θέματα πού ἅπτο-
νται τῆς διακονίας τῶν Κληρικῶν μας σέ 
σχέση μέ τίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες 
τῶν καιρῶν. Στήν συνέχεια ὁ λόγος δόθη-
κε στόν ὁρισθέντα ὁμιλητή της Συνάξεως, 
Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη π. Εἰρηναῖο Μπα-
τσάκη, Προϊστάμενο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτι-
κοῦ μας Ναοῦ καί Δ/ντή τοῦ Ἰδιαιτ. Γραφεί-
ου τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος μίλησε 
μέ θέμα: «Παλαιές καί Νεώτερες Διατάξεις 
στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας». Στήν 
ἰδιαίτερα ἐπιμελημένη ὁμιλία του ὁ ὁμι-
λητῆς ἀναφέρθηκε στήν ἱστορική ἐξέλιξη 
τῆς Θείας Λειτουργίας καί τίς ἰσχύουσες 
Τυπικές Διατάξεις αὐτῆς. Μίλησε γιά τήν 
ἁγιότητα βίου πού χρειάζεται νά χαρα-

κτηρίζει τούς λειτουργούς, τούς ὁποίους 
χαρακτήρισε «καταγώγια τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος», τόν φόβο, ἀλλά καί τήν ἀγάπη 
πρός τόν Θεό, τήν Ποιμαντική μέριμνα 
πού ὀφείλει νά χαρακτηρίζει τήν Κληρι-
κή διακονία, ἀλλά καί τήν ἀπουσία τῆς 
εὐχαριστιακῆς ποιμαντικῆς, τήν διαφο-
ρά λειτουργῶν ἀπό Ποιμένων, ὡς καί τήν 
κατάλληλη προετοιμασία πού ὀφείλει νά 
κάνει ὁ Κληρικός πρίν τήν τέλεση τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας. Ἀκολούθησε συζήτηση ἐπί 
τοῦ θέματος καί τήν Σύναξη ἔκλεισε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε γιά 
τίς ἐπικείμενες ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκα-
ημέρου.

Ἑορτή Ἁγίου Σπυρίδωνος 

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, 
Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, προστάτου 
καί πάτρωνος τῆς Κισάμου, ἑορτάζει καί 
ὁ ἱστορικός ὁμώνυμος Ἱερός Καθεδρικός 
Ναός τῆς ἕδρας τῆς Μητροπόλεώς μας, 
στήν Κίσαμο. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου 
καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος καί ὁμίλησε ὁ Πα-
νοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Τίτος Ταμπακάκης, 
Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ.Μ. Πέτρας καί Χερρονή-
σου, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ὡς Ποι-
μήν ἀγαθός». Στήν μεστή νοημάτων ὁμιλία 
του ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στήν παρου-
σία καί παρρησία τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 
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καί τήν εὐλογία καί χαρά ἑνός τόπου νά 
τιμᾶ καί νά εὐλαβεῖται τούς Ἁγίους. Τῆς 
Θείας Λειτουργίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας 
προεξῆρχε ὁ Σέβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ. Εἰρηναῖος συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτά-
μου κ. Εὐγενίου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας. 
Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε λιτά-
νευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Θαυ-
ματουργοῦ Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου. Συγκινητι-
κή ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή πλήθους πιστῶν 
ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μητροπο-
λιτικῆς μας περιφέρειας, καί ὄχι μόνον, 
τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί τήν κυριώ-
νυμο ἡμέρα.

Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση 
Νεανικῶν Συνάξεων

Οἱ Νεανικές Συνάξεις τῆς Μητροπόλεώς 
μας «Ἡ Συντροφιά τῆς Χαρᾶς», οἱ ὁποῖες 
ἀριθμοῦν πλέον τῶν ἑκατό παιδιῶν (Δημο-
τικοῦ-Γυμνασίου) καί δραστηριοποιοῦνται 
κάθε Σάββατο ἀπόγευμα στό «Τσατσαρω-
νάκειο» Πολύκεντρο τῆς Μητροπόλεως μέ 
τήν εὐθύνη δεκαπέντε (15) ἐθελοντριῶν 
ἐκπαιδευτικῶν, παρουσίασαν τήν Κυριακή 
16 Δεκεμβρίου 2012 τήν Χριστουγεννιάτι-
κη ἐκδήλωσή τους. Ἡ ἐκδήλωση, ἡ ὁποία 
φιλοξενήθηκε στήν αἴθουσα πολλαπλῶν 
χρήσεων τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέ-
ντρου, περιελάμβανε τήν διασκευή ἑνός 
ἔργου τοῦ Jeff Brumbeau «Τό Δῶρο καί 

τό ταξίδι τῆς Παπλωματοῦς», πού μιλᾶ 
γιά τήν δύναμη καί τό μεγαλεῖο τῆς προ-
σφορᾶς. Τά παιδιά, σέ συνεργασία μέ τίς 
ἐθελόντριες δασκάλες τους, δούλεψαν μέ 
πολύ κέφι καί μεράκι τό θεατρικό αὐτό 
δρώμενο καί κατέπληξαν μέ τόν αὐθορμη-
τισμό, τήν χάρη καί τόν ἐνθουσιασμό τους 
τό ἀκροατήριο πού ὑπερέβαινε τά τρια-
κόσια ἄτομα. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀμφι-
λόχιος εὐχαρίστησε τούς γονεῖς πού, ὅπως 
εἶπε, ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους στήν 
ἀγκάλη τῆς Ἐκκλησίας καί τίς ἐθελόντριες 
ἐκπαιδευτικούς πού ἔχουν ἀναλάβει μέ 
περισσή ἀγάπη καί φροντίδα τήν δράση 
αὐτή τῆς Μητροπόλεώς μας.
 

Ἑορταστική Ἐκδήλωση Ὠδείου

Τήν Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 στήν 
αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ «Τσα-
τσαρωνάκειου» Πολυκέντρου τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, πραγματοποιήθηκε ἡ Χρι-
στουγεννιάτικη ἐκδήλωση τοῦ Ὠδείου τῆς 
Μητροπόλεώς μας, στήν ὁποία ἔλαβαν 
μέρος οἱ Σχολές: Βυζαντινῆς Μουσικῆς, 
Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, Παραδοσιακῆς 
Κρητικῆς Μουσικῆς, Ἁρμονίου, Πιάνου καί 
Κλασικῆς Κιθάρας. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμ-
βανε  Ὕμνους τῆς περιόδου τοῦ Ἁγίου Δω-
δεκαημέρου, Παραδοσιακά Κάλαντα ἀπό 
διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας, Κάλαντα τῆς 
Κρήτης καί Ριζίτικο Χριστουγέννων. Οἱ μα-
θητές τῶν Σχολῶν Ἁρμονίου, Πιάνου καί 
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Κλασικῆς Κιθάρας παρουσίασαν ἐπίκαι-
ρα μουσικά κομμάτια. Ὁ Σεβασμιώτατος 
κ. Ἀμφιλόχιος, στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης, 
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόσο τίς χορωδίες Βυ-
ζαντινῆς, Παραδοσιακῆς καί Κρητικῆς 
Μουσικῆς γιά τήν ἀριστοτεχνική ἀπόδο-
ση τῶν Ὕμνων καί τῶν Καλάντων, ὅσο καί 
τίς λοιπές Σχολές, ὡς καί τούς δασκάλους 
τοῦ Ὠδείου, οἱ ὁποῖοι, ὅπως εἶπε συνεχί-
ζουν μέσα ἀπό τόν ἐπαγγελματισμό τους 
νά συμβάλλουν στήν ποιοτική ἀναβάθμι-
ση τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως, κατέ-
ληξε λέγοντας: «Ἐάν, ὅπως λένε, Μουσική 
σημαίνει πολιτισμός καί κόσμος δίχως σύ-
νορα, αὐτόν τό πολιτισμό πιστεύομε ὅτι 
μέσῳ τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας 
προάγομε καί καλλιεργοῦμε. Χαιρόμεθα 
πού τό Ὠδεῖο μας, τό ὁποῖο ἀριθμεῖ περί 
τούς ἑκατό μαθητές καί μαζί μέ τίς Χορω-
δίες ὑπερβαίνει τούς τριακόσιους, λειτουρ-
γεῖ ὡς κύταρρο πολιτισμοῦ γιά τόν τόπο 
καί τούς ἀνθρώπους του».
 

Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία

Στό ἁγιοβάδιστο σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Ἰω-
άννη τοῦ Ἐρημίτη, στήν Μαραθοκεφάλα 

τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Κολυμβα-
ρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τῶν 
Χριστουγέννων, τό βράδυ τῆς παραμονῆς. 
Ἡ βιωματική συμμετοχή  στήν Χριστου-
γεννιάτικη Νυκτερινή αὐτή Θεία Λειτουρ-
γία, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀναπαράσταση 
τῆς φάτνης ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός, 
μέ πρόβατα, βοσκούς, φωτιές, σήμαντρα 
καί τό ἀστέρι νά λάμπει στήν κορυφή τῆς 
σπηλιᾶς, μετέφεραν νοητά τό πλῆθος τῶν 
πιστῶν πού, παρά τό ψῦχος μετεῖχε, νοη-
τά  στήν Βηθλεέμ.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα 

Τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ 
νέου ἔτους γέμισε τό «Φαλδάμειο Οἴκημα» 
ἀπό μελωδικές φωνές ποῦ ἔψαλαν τά κα-
θιερωμένα κάλαντα στόν Σεβ. Μητροπολί-
τη μας. Ἡ μουσική μπάντα τῆς Μητροπό-
λεως καί τοῦ Δήμου, ὁμάδες ἀπό Σχολεῖα, 
τόν Στρατό, Παραδοσιακούς Συλλόγους, 
καί πολλά παιδιά, μικρά καί μεγαλύτερα, 
μετέφεραν μέ τόν δικό τους τρόπο τό μή-
νυμα τῶν ἡμερῶν. 
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Ἀργυρώ Κοτσιφάκη, εἰς μνήμην Εὐαγγέλου 
καί Περικλεους Μπαχουντάκη  ..................30€
Αἰδεσιμολ. Εὐάγγελος Σφακιανάκης  ..... 300€
Εἰς μνήμην Νικολάου Πετράκη, ἡ οἰκογένειά 
του  .............................................................. 200€
Ἰωάννα Ζουρίδη, εἰς μνήμην Νικολάου & Πα-
ρασκευῆς Ζουρίδη  .................................... 100€
Θεόδωρος Ἀποστολάκης  ........................ 200€
Εἰς μνήμην Ἄννας Ρενιέρη, ἡ οἰκογένειά της  .  
...................................................................... 100€
Εὐαγγελία Φαζάκη, εἰς μνήμην συζύγου της  .  
...................................................................... 300€
Βασιλική Μαυρομάτη εἰς μνήμην συζύγου 
της  ..................................................................50€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................50€
Πρεσβυτέρα Βασιλική Σηφοδασκαλάκη, εἰς 
μνήμην πατρός της Ἰωάννου Σηφοδασκαλά-
κη  ................................................................ 200€
Ἐμμανουήλ Καλογριδάκης, εἰς μνήμην συζύ-
γου του Χριστίνης Καλογριδάκη  ........... 200€
Δήμητρα Κατζουράκη  .............................. 100€
Μαρία Δασκαλάκη εἰς μνήμην καί ἀντί στε-
φάνου Ἰωάννου Σηφοδασκαλάκη  .......... 100€
Ἐμμανουήλ Μαλαθράκης  ........................ 100€
Αἰκατερίνη Καστανάκη  ...............................50€
Ἀνώνυμος  .....................................................50€
Ἑρμιόνη Ἀντ. Μυλωνάκη, εἰς μνήμην κουμπά-
ρου της Ἰωάννου Μιχ. Τσιμπλάκη  .......... 200€
Ἐνορία Ἀζωγυρέ Σελίνου  ......................... 150€
Ἐνορία Κακοδικίου  ................................... 150€
Ἰερά Μονή Παρθενῶνος  .......................... 100€
Σύλλογος Γυναικῶν Κολυμβαρίου  ......... 100€
Ἐνορία Ταυρωνίτη-Πολεμαρχίου  ........... 100€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ............................... 150€
Ἀνώνυμος  ............................................... 2.000€
Ἱερά Μονή Γωνιᾶς  ................................ 10.000€
Γεώργιος Πευκιανάκης  ............................. 400€
Μαρία Τερεζάκη  ...........................................50€
Γεώργιος Τερεζάκης  .....................................40€
Ἐνορία Πύργου Κισάμου .......................... 100€
Κωνσταντῖνος Βαρδαλάκης  .......................50€
Εἰρήνη Μαρκατάτου-Σεργεντάνη  .......... 100€
Δημήτριος Τσαλαπάκης  ........................... 100€
Ἀνώνυμος  .................................................. 100€
Ἱ. Μονή Γωνιᾶς  ....................................... 3.000€

Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς  ................. 150€
Περσεφόνη Κουνιάκη  .................................30€
Γεωργία Πολυκανδρίτη  ...............................50€
Εἰς μνήμην Θεοδώρου Καπῆ, τά ἀδέλφια καί 
τά ἀνήψια του  ........................................... 500€
Νικόλαος & Μαρία Βαβουλέ, εἰς μνήμην Θεο-
δώρου Καπῆ  .............................................. 100€
Ἱ. Μονή Γωνιᾶς  ....................................... 2.000€
Στυλιανή Τζατζάνη, εἰς μνήμην Ἐμμανουήλ 
Τζατζάνη  .......................................................50€
Κωνσταντῖνος Ἀντ. Παπαδάκης, εἰς μνήμην 
γονέων του  ...................................................50€
Γεωργία Φαραντάκη  ....................................80€
Ἀνώνυμη ..................................................... 100€
Ἰωάννης Χαλαζωνίτης  .................................30€
Ἀρχόντισσα Πατσουράκη  ...........................50€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην συζύ-
γου της Κων/νου καί κόρης της Ἑλένης . 100€
Μαρία Δερουκάκη  .................................... 200€
Ἀργυρώ Κατζουράκη  ............................... 200€
Χρυσή Φουντουλάκη, εἰς μνήμην γονέων καί 
ἀδελφῶν Διονυσίου & Χρυσῆς Φουντουλάκη 
...................................................................... 100€ 
Eὐθύμιος Τρουλλινός  ............................... 100€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ................................50€
Εἰς μνήμην Ἐμμανουήλ Ζ. Κουτσουρελάκη, ἡ 
οἰκογένειά του  .............................................50€
Στυλιανός Στυλιανουδάκης ..................... 100€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  .............................. 100€
Εἰς μνήμην Ἠλία Κακαουνάκη ἡ οἰκογένεια 
του  .............................................................. 150€
Αἰκατερίνη Καστανάκη, εἰς μνήμην συζύγου 
της  ..................................................................50€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ............................... 150€
Δήμητρα Ἀποστολάκη  ................................50€
Παρθενόπη Καμπουράκη  ...........................30€

Δ Ω  Ρ  Ε  Ε  Σ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, Θεῷ 
δανείζει” (Παρ. 19,7)
“Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ 
Θεός” (Β΄ Κορ. 9,7)




