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ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 
Χιονισμένο τοπίο 
στό ὀρεινό Σέλινο

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 
«Ἡ Συντροφιά τῆς 

Χαρᾶς» εὔχεται στόν 
Ἐπίσκοπό μας κατά τά 

Ὀνομαστήριά του

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

φάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφανερώθη συγ-
χρόνως ὁ τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος 
ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Oἱ σύγχρονοι 
ἄνθρωποι ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μεταπτωτικὴν 

κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημερινῶς διαπιστώ-
νομεν μετὰ τοῦ Ψαλμῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 
ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν 
ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 - Ρωμ. γ΄ 12-13). 
Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο ὁ 
ἄνθρωπος νὰ φαντασθῇ τὴν ἀσύλληπτον ἀξίαν 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν 
ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη. Μόνον οἱ πολὺ φωτισμένοι 
ἄνθρωποι διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ Χριστοῦ τὴν ἀξίαν 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ 
Ψαλμῳδοῦ «τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;» 
(Ψαλμ. Η΄ 5), διεκήρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ 
τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν» 

Ε

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
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

* * *

EΠIΣHMO ΔEΛTIO ΤΗΣ EKKΛHΣΙΑΣ KΡHTHΣ

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

καί διατίθεται δωρεάν
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(ἐ.ἄ. 6).
Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου ἐφανέρωσεν 
ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί, ἔκτοτε, 
ἐπαναλαμβάνουν κατ᾿ ἔτος διακηρύ-
ξεις κρατῶν, κυβερνήσεων καὶ κοινω-
νικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις 
ἀναφερόμεναι εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὰ δικαι-
ώματα αὐτοῦ. 
Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας 
βλέπομεν καθημερινῶς τὸν χείρι-
στον ἐξευτελισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου, τὴν ἀτίμωσιν καὶ τὸν δι-
ασυρμὸν αὐτοῦ. Ὀφείλομεν, λοιπόν, 
ἐὰν θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς 
δόξης καὶ τιμῆς διὰ τῆς ὁποίας πε-
ριέβαλε τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον ὁ 
«δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς γενόμενος» Δη-
μιουργός μας, νὰ πράξωμεν πᾶν τὸ 
δυνατὸν διὰ νὰ παύσῃ ἡ ἐσχάτως 
διογκουμένη ἐξευτελιστικὴ διὰ τὸ 
ἀνθρώπινον πρόσωπον συμπεριφορά. 

***
Παρακολουθοῦμεν ἔκπληκτοι τὸ 
ἐπαναλαμβανόμενον συνεχῶς «δρᾶμα 
τῆς Βηθλεέμ». Διότι περὶ δράματος 
πρόκειται καὶ ὄχι περὶ χαρμοσύ-
νου γεγονότος, ἐφ᾿ ὅσον ἀγνοεῖται ὁ 
σπαργανούμενος ἐν φάτνῃ Υἱὸς καὶ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ δημιούργημά 
Του, ὁ ἄνθρωπος, δὲν ἀντιμετωπίζε-
ται ὡς «εἰκὼν Θεοῦ».
Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας 
καὶ ἡ θεολογία της διδάσκουν ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος καὶ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα 
ἀξιοῦνται πλήρους σεβασμοῦ, διότι 
ἡνώθησαν μὲ τὸν Θεὸν εἰς τὸν σαρ-
κωθέντα Κύριον. Ὅθεν, ὀφείλομεν 
ὅλοι νὰ ἐντείνωμεν τὰς προσπαθείας 
μας διὰ νὰ γίνῃ ὑπὸ πάντων σεβαστὴ 

ἡ ὑπερτάτη ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου.

***
Μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ 
βαθείας θλίψεως τὸ Οἰκουμενικὸν 
Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ἡμετέρα Μετρι-
ότης παρακολουθοῦμεν τὰ ὁσημέραι 
ὀγκούμενα κύματα ταῦτα βίας καὶ 
βαρβαρότητος, τὰ ὁποῖα ἐξακολου-
θοῦν νὰ μαστίζουν διαφόρους περι-
οχὰς τοῦ πλανήτου μας, καὶ ἰδιαιτέ-
ρως τὴν Μέσην Ἀνατολήν, καὶ μάλιστα 
τοὺς γηγενεῖς ἐκεῖ χριστιανούς, εἰς τὸ 
ὄνομα συχνάκις τῆς θρησκείας. Δὲν 
θὰ παύσωμεν δὲ νὰ διακηρύττωμεν 
ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς 
Ὀρθοδοξίας πρὸς πάντας, τοὺς ἀδελ-
φοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδό-
ξων καὶ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν 
Ἐκκλησιῶν, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν 
Θρησκειῶν, τοὺς Ἀρχηγοὺς Κρατῶν, 
πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελή-
σεως, μάλιστα δὲ πρὸς τούς, κατό-
πιν ὑποκινήσεων ἤ μὴ θέτοντας τὴν 
ἰδίαν ζωὴν αὐτῶν εἰς κίνδυνον διὰ 
νὰ ἀφαιρέσουν ἀνθρωπίνους ζωάς, 
συνανθρώπους - δημιουργήματα καὶ 
αὐτὰ τοῦ Θεοῦ-, καὶ πρὸς πᾶσαν 
κατεύθυνσιν, ὅτι οὐδεμία εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ὑπάρξῃ μορφὴ ἀληθοῦς καὶ 
γνησίας θρησκευτικότητος ἢ πνευ-
ματικότητος ἄνευ ἀγάπης πρὸς τὸ 
ἀνθρώπινον πρόσωπον. Οἱονδήποτε 
ἰδεολογικόν, κοινωνικὸν ἢ θρησκευ-
τικὸν μόρφωμα περιφρονεῖ τὸν κατ᾿ 
εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον 
καὶ διδάσκει ἢ ἐπιτρέπει τὸν θάνα-
τον συνανθρώπων μας, μάλιστα δὲ μὲ 
βάναυσον καὶ πρωτόγονον τρόπον, 
οὐδεμίαν ἀσφαλῶς ἔχει σχέσιν μὲ τὸν 
Θεὸν τῆς ἀγάπης.

***
Στρέφοντες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τοὺς 
ὀφθαλμούς μας εἰς τὴν κρατοῦσαν 
σήμερον ἐν τῷ κόσμῳ κατάστασιν 
ἀποστρέφομεν τὸ πρόσωπόν μας ἐκ 
τῶν θλιβερῶν γεγονότων μισαλλοδο-
ξίας καὶ ἐχθρότητος, τὰ ὁποῖα μαστί-
ζουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ φθάνουν 
πλέον, διὰ τῶν συγχρόνων μέσων γε-
νικῆς ἐπικοινωνίας, εὐχερέστερον εἰς 
τὰς ἀκοὰς καὶ τὴν ὅρασίν μας προ-
καλοῦντα τρόμον διὰ τὰ ἐπερχόμενα 
δεινά, καὶ προβάλλομεν ὡς ἰσχυρὸν 
ἀντίδοτον εἰς τὴν σύγχρονον βίαν 
τὴν καταπλήξασαν τοὺς μάγους καὶ 
τὸν κόσμον «ἐσχάτην πτωχείαν» τοῦ 
Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ πάντοτε ὡς 
ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ μυστικὴ δύνα-
μις τοῦ Θεοῦ, ἡ μυστικὴ δύναμις τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ μυστικὴ 
δύναμις τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. 

Ἡ δύναμις ἡ ὁποία νικᾷ καὶ ὑπερβαί-
νει διὰ τῆς ἀγάπης τὴν κάθε εἴδους 
βίαν καὶ κακίαν.

***
Οὕτως ἀποτιμῶντες κατὰ τὰ ἐφε-
τεινὰ Χριστούγεννα τὴν κατάστασιν 
τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, εὐχόμε-
θα ὅπως βιώσωμεν οἱ πάντες τὴν 
χαρὰν τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ τῆς 
ἀξίας τοῦ προσώπου, τοῦ συνανθρώ-
που, καὶ τὴν παῦσιν τῆς βίας κάθε 
μορφῆς, τὴν νίκην ἐπὶ τῆς ὁποίας διὰ 
τῆς ἀγάπης προβάλλει καὶ προσφέ-
ρει ὁ σάρκα λαβὼν «μεγάλης Βουλῆς 
Ἄγγελος», ὁ «Ἄρχων εἰρήνης» καὶ 
Σωτὴρ ἡμῶν Χριστός.
Αὐτοῦ τοῦ τεχθέντος καὶ ἐνανθρω-
πήσαντος Κυρίου τῆς δόξης, τῆς 
εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ἡ Χάρις καὶ 
τὸ ἄπειρον Ἔλεος καὶ ἡ εὐδοκία εἴη-
σαν μετὰ πάντων.

Χριστούγεννα ,βιδ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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δελφοί μου,
Κατά τούς τελευταίους χρόνους βι-
ώνουμε φαινόμενα πρωτόγνωρα 
στήν ζωή τοῦ καθημερινοῦ μας βίου. 
Φαινόμενα μοναδικῆς ἀπελπισίας, 

φόβου, κατήφειας, ἀβεβαιότητας, εὐτελι-
σμοῦ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἀπα-
ξίωσης καί ἀποϊεροποίησης τῶν πάντων. 
Τό θαμπό κλίμα τοῦ κοινωνικοῦ, καί ὄχι 
μόνο, περίγυρου, τά τυπώματα καί παθή-
ματα τῶν καιρῶν, οἱ καταλυτικές κραυγές 
τοῦ πλήθους, ἰδιαίτερα δέ οἱ ἐναγώνιες 
κραυγές τῶν νέων μας, συνθέτουν σήμε-
ρα τήν κοσμική πραγματικότητα τῆς Βη-
θλεεμικῆς νύκτας. Καί ὅμως ἑορτάζομε 
καί πάλι Χριστούγεννα. Ὁ Θεός καί πάλι 
παίρνει «μορφήν δούλου», γίνεται ἄνθρω-
πος, Θεάνθρωπος, «ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί 
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», κατεβαί-
νει μέχρι τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά μπορέσει 
ὁ ἄνθρωπος νά ὑψωθεῖ μέχρι τόν Θεό. Ὁ 
Θεός γίνεται «υἱός τοῦ ἀνθρώπου», γιά νά 
γίνει ὁ ἄνθρωπος «υἱός τοῦ Θεοῦ».   

Αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς Θείας ἀγάπης∙ 
τήν φιλάνθρωπη, δηλαδή, συγκατάβαση 
τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους, τήν φανέρω-
ση τοῦ σεσιγημένου μυστηρίου τῆς Θείας 
Οἰκονομίας, καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νά ζή-
σομε, νά βιώσομε ὄχι μόνον σήμερα, ἀλλά 
στήν καθημερινότητα τοῦ βίου μας. Μυστή-
ριο ὄντως «ξένον καί παράδοξον», ἀσύλλη-
πτο καί ἀπροσπέλαστο γιά τήν ἀνθρώπινη 
διάνοια, ἀλλά καί γιά αὐτούς ἀκόμη τούς 
ἀγγέλους, γι΄ αὐτό καί ἀπό πολλούς ἀπορ-

ριπτέο καί ἀμφισβητούμενο. Ὁ ἅγιος Μά-
ξιμος ὁ Ὁμολογητής διαβλέπει εἰς τό μέγα 
αὐτό προϋπάρχον Μυστήριο τόν λόγο καί 
τήν αἰτία γιά τήν ὁποίαν ἔλαβαν τήν ἀρχή 
καί ἦλθαν εἰς τό εἶναι ὅλα τά κτιστά. «Διά 
γάρ τόν Χριστόν, λέγει, ἤγουν τό κατά Χρι-
στόν μυστήριον, πάντες οἱ αἰῶνες, καί τά 
ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰῶσιν ἐν Χριστῷ τήν ἀρχήν 
τοῦ εἶναι καί τό τέλος εἰλήφασιν», 
(Πρός Θαλάσσιον, MPG 90, 
621). 

 Ὅμως, ἀδελφοί μου, 
τυφλωμένοι ἀπό ψεύτικα 
φῶτα ἤ ἀπό τό ἄφεγγο 
ἴσως σκότος μας, μέ 
τά φῦλλα τῆς καρ-
διᾶς μας παγωμένα, 
πόση διάθεση ἔχομε 
νά ἀναγνωρίσομε, νά 
δεχθοῦμε τό «παιδί-
ον νέον», τόν γεννη-
θέντα Χριστό μας, ὡς 
βρέφος στήν φάτνη τῆς 
καρδιᾶς μας;  Μήπως Τόν 
προτιμοῦμε διωγμένο στήν 
Αἴγυπτο ἀπό τήν θηριωδία τῶν 
παθῶν μας; Ἄς ἀναλογισθοῦμε, 
λοιπόν, ἀδελφοί: Γιατί στούς δύσκο-
λους τούτους καιρούς μας τόση κατήφεια 
καί ἀπαισιοδοξία; Γιατί τόση φαιότης τῶν 
μορφῶν; Γιατί ὁ φόβος γιά τυχόν ἀπώλεια 
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν; Ποῦ ὁ πλοῦτος τῆς 
καρδιᾶς μας; Ποῦ ἡ ἔμπρακτη φιλανθρω-
πία; Ποῦ ἡ ἄδολη καί τελεία ἀγάπη, ἡ ἔξω 

βάλλουσα τόν φόβο; Ποῦ ἡ κατά Θεόν φι-
λοσοφία; Ποῦ οἱ ἀξίες καί τά ἰδανικά; Ποῦ 
ἡ συναλληλία; Σέ ποιές ἀτραπούς πλανή-
θηκε ἡ φιλαδελφία; Πῶς ἀπομακρυνθήκα-
με ἀπό τήν Ἐκκλησία; Πῶς λησμονήσαμε 
τόν Χριστό; Σέ ποιό δανειστή ἀνταλλάξα-
με τόν πολύτιμο Μαργαρίτη ἀντί χαλκοῦ 
καί κυμβάλου; Ἀπό ποιό κέντρο ἰσχύος 
ἀντλοῦμε δύναμη σήμερα ὡς χριστιανοί, 
ἐκτός ἀπό ἐκεῖνο τῆς ἀσθενείας, τῆς πτω-
χείας καί τοῦ εὐτελισμοῦ μας;

Μήν πτοούμεθα ὅμως ἀδελφοί! 
Ἀκόμα καί ἔτσι νά ἔχουν τά πράγμα-

τα γεννᾶται σήμερα «παιδίον νέον», «ὁ 
πρό αἰώνων Θεός». Μέ τήν ἐκπλήρωση 
τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ καί Λό-

γου τοῦ Θεοῦ, ὁ κόσμος δέν πορεύεται 
χωρίς ἐλπίδα. Καταργεῖται κάθε 

λύπη, πόνος καί στεναγμός. 
Γιατί ὑπάρχει ἡ εὐρυχωρωτέ-

ρα τῶν οὐρανῶν Κιβωτός, 
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, 
ἡ Ὁποία στέκει δίπλα 
μας, ἐπιστάζουσα ζω-
τικούς κρουνούς Δε-
σποτικοῦ αἵματος. Γιά 
νά γεννιέται, λοιπόν, 
ὁ Χριστός στίς ψυχές 
μας, γιά νά λάμπει 
μέσα μας «τό Φῶς τό 

τῆς γνώσεως» καί νά 
γίνεται ἡ ζωή μας «κοι-

νωνία ἀγάπης», γιά νά κα-
ταλάβουμε τελικά ὅτι ἡ ἑορτή 

τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως δέν 
εἶναι κάτι ἀπό τό παρελθόν ἀλλά τό 

μέγα θαῦμα τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, 
ἡ «ἄλλη πλάσις» τοῦ ἀνθρώπου, ἡ αἰώνια 
ἀλήθεια τῆς ζωῆς μας καί ἡ πηγή τῆς ἐλπί-
δας μας, εἶναι ἀνάγκη νά προσεγγίσομε, 
ὅπως οἱ Μάγοι, τόν νηπιάζοντα Κύριο καί 
νά Τοῦ προσφέρομε ὡς δῶρο τήν ἀδυνα-
μία, τήν ἀγωνία καί τόν φόβο μας. Τόν ἴδιο 

μας τόν ἑαυτό. Εἶναι ἀνάγκη νά ἀντιλη-
φθοῦμε πώς, μέ τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ 
στόν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά πολι-
τευτεῖ πλέον θεανθρώπινα. Μέσα στή ζωή 
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέσα στή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας μποροῦμε νά ἀναπλασθοῦμε, 
νά ξαναγεννηθοῦμε καί νά ἀπολαύσουμε 
τήν πληρότητα καί τήν ὁλοκλήρωση πού 
ἐπίμονα καί πολυέξοδα ἀναζητοῦμε σέ 
ἀδιέξοδα.

Ἄς γίνουν, ἀδελφοί μου, ἐτοῦτα τά 
Χριστούγεννα ἀπαρχή νά ξεφύγουμε  ἀπό 
τή φυλακή τῆς αὐτάρκειάς μας. Ἄς γίνουν 
αἰτία ὑπέρβασης τῆς ἀτομικότητάς μας καί 
ἄς κατανοήσουμε καί συνοδοιπορήσου-
με μέ τόν διπλανό μας ἀδελφό. Ἄς νοια-
στοῦμε γιά τόν ἄνεργο καί τόν ἄστεγο. Τόν 
φτωχό, τόν ἀσθενῆ καί τόν ἀνήμπορο καί 
ἄς δημιουργήσουμε μία κοινωνία ἀγάπης, 
κατανόησης καί ἀλληλεγγύης. Γιά νά ξα-
ναβροῦν τά Χριστούγεννα τήν χαμένη τούς 
ὀμορφιά καί νόημα. Γιά νά ζοῦμε αἰώνια, 
ἀληθινά Χριστούγεννα. 

Εὐλογημένα - εὐφρόσυνα Χριστού-
γεννα. Ὁ Γεννηθείς Κύριός μας νά μετα-
μορφώνει τόν κόσμον ὅλο καί τίς καρδιές 
μας, γεμίζοντάς τις φῶς, ἐλπίδα, χαρά καί 
δύναμη, ἡ δέ χαρά τῆς Θείας Γέννας Του 
νά παρατείνεται καί στήν καθημερινότητα 
τοῦ νέου ἔτους 2015.

Χριστός ἐτέχθη!  Ἀληθῶς ἐτέχθη ὁ Κύ-
ριος!

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς 
τῆς ἐν Κυρίῳ Τεχθέντι ἀγάπης, 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(4/2014)

«Μή φοβεῖσθε∙ ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι 
ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός Κύριος...».

(Λουκ. 2,11)

Α
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έ ἀφορμή τά ἑκατό χρόνια 
ἀπό τήν γέννηση τοῦ ἀγγελιο-
φόρου τῆς ἀγάπης καί τῆς κα-

ταλλαγῆς, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κυροῦ Δημητρίου Ά, ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας 
καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, ὀργά-
νωσαν εὐλαβικό ἀφιερωματικό διήμερο 
(22 & 23 Νοεμβρίου), σεβασμοῦ, τιμῆς καί 
μνήμης στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κυρό 
Δημήτριο Ά. Κατά τό ἀφιερωματικό διήμε-

σε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος καί 
εἶχε ὁρισθεῖ ἐκπρόσωπος τοῦ Πα-
τριάρχου τοῦ Γένους. Ἀκολούθησε 
χαιρετισμός ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχι-
επίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, ὁ 
ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά 
τό γεγονός τῆς παρουσιάσεως τοῦ 
τρίτομου αὐτοῦ ἔργου. Τῶν χαιρε-
τισμῶν ἀκολούθησαν οἱ ὁμιλίες, 

ρο παρουσιάσθηκε τό ἔργο τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος 
«Ἡ Ἱερά Πορεία Ἀγάπης, Εἰρήνης καί 
Ἑνότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου Δημητρίου». Τῆς παρουσιάσεως 
τοῦ μνημειώδους τρίτομου αὐτοῦ ἔργου 
προηγήθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυρο-
πηγιακή Μονή Γωνιᾶς, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, 
Ἀνδρου, Κέας & Μήλου κ. Δωροθέου 
καί συμπροσευχομένων τοῦ Σεβ. Ἀρχιε-
πισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί τῶν 
Σεβ. Μητροπολιτῶν: Φιλαδελφείας κ. 
Μελίτωνος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. 
Νεκταρίου, Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου 
κ. Εὐγενίου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. 
Ἀμφιλοχίου. Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολού-
θησε, στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης, ἡ παρουσίαση τοῦ 
τρίτομου ἔργου τοῦ Σεβ. Μητρ. Φιλα-
δελφείας κ. Μελίτωνος. Παρόντες καί οἱ 
Σεβ. Μητροπολῖτες Γορτύνης & Ἀρκα-
δίας κ. Μακάριος καί Κυδωνίας & Ἀπο-
κορώνου κ. Δαμασκηνός, οἱ Πανοσιο-
λογιώτοι Καθηγούμενοι Ξενοφῶντος κ. 
Ἀλέξιος καί Παντοκράτορος κ. Γαβριήλ 
μέ τήν συνοδεία τους, ἐκπρόσωποι τῆς 
Κεντρικῆς Ἐξουσίας, τῆς Τοπικῆς Αὐτο-
διοικήσεως, Μοναστικές Ἀδελφότητες, 
Κληρικοί, καί πλῆθος κόσμου. Ἡ παρου-
σίαση ἄνοιξε μέ τό μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, τό ὁποῖο ἀνέγνω-

Εὐλαβικό ἀφιέρωμα 

σεβασμοῦ, τιμῆς καί μνήμης

κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: «Ὁ Πατριάρχης Δημήτριος 
ἐν μνήμῃ», Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερ-
ρονήσου κ. Νεκτάριος, «Πατριάρχης Δημήτρι-
ος: Ἡ ἀπαρχή μιᾶς θεολογικῆς προσέγγισης τοῦ 
οἰκολογικοῦ προβλήματος», κ. Βασίλειος Γιούλ-
τσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς 
Α.Π.Θ., «Πατριάρχης Δημήτριος: Πορεία διεκκλη-
σιαστικής ἀγάπης, συνέσεως καί ὑπομονῆς ἔναντι 
πάντων», κ. Κων/νος Ζορμπᾶς, Γεν. Δντής ΟΑΚ, 
«Πατριάρχης Δημήτριος-Ἅγιον Ὅρος», Πανοσ. 
Ἀρχιμανδρίτης κ. Βασίλειος Ἰβηρίτης, Προηγού-
μενος Ἱ.Μονῆς Ἰβήρων. Παρουσιάσθηκαν διαφά-
νειες ἀπό τήν πορεία Πατριαρχείας Δημητρίου Ά 
καί ἀκολούθησε ἡ καταληκτήριος ὁμιλία ὑπό τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος: 
«Ὁ ἐν Θεῷ ὤν ἀεί χαίρει. Χαίροις πάτερ Δημή-
τριε!». Τήν ἑπομένη τῆς παρουσιάσεως, Κυρια-
κή 23 Νοεμβρίου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου, τελέστηκε 
πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχο-
ντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος 
καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν 
Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, Σύρου κ. 
Δωροθέου, Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενί-
ου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας. Ἔλαβαν ἐπίσης μέ-
ρος ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μονῆς Παντοκράτορος κ. 
Γαβριήλ, Κληρικοί ἐκ τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
ἄλλων Μητροπόλεων τῆς Μεγαλονήσου. Παρό-
ντες ἐκπρόσωποι τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας, τῆς 
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Συλλόγων καί Φορέων 
καί πλῆθος πιστῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλα-
δελφείας μέ λόγο μεστό ἀναφέρθηκε στήν ἑορ-
τή τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, 
(εὐχόμενος καί στόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπό μας) 
ἀλλά καί στό πρόσωπο τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου 
Δημητρίου, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε πολύτιμος συνερ-
γάτης. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστη-
κε Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου Δημητρίου Ά. 

Μ
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ἱ ἀρχαῖοι ἔλεγαν πώς «ὁ 
ἄνθρωπος διά τόν ἄνθρω-
πον εἶναι πρᾶγμα ἱερόν». 
Ἔλεγαν ὅμως ἐπίσης καί 

τό ἀντίστροφο, ὅτι δηλ. «ὁ ἄνθρω-
πος διά τόν ἄνθρωπο εἶναι λύκος». 
Γιά ἕνα Χριστιανό στοχαστή ἡ ἀντί-
φαση αὐτή ἐξηγεῖται. Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι «δίψυχος», ἔχει μέσα του καί 

τό φῶς καί τό σκοτάδι καί μπορεῖ τή 
μιά στιγμή νά εἶναι ἄγγελος καί τήν 
ἄλλη «διάβολος». Ὁ αὐστηρός καί 
ἀπαισιόδοξος κριτής τῶν ἀνθρωπί-
νων πραγμάτων, ὁ Σοπενχάουερ δέν 
εἶχε ἴσως ἄδικο ὅταν ἔλεγε ὅτι «ὁ κό-
σμος εἶναι μιά κόλασις πού οἱ μισοί 
ἄνθρωποι εἶναι διάβολοι καί κολά-
ζουν τούς ἄλλους μισούς».

Γιατί ἀληθινή κόλαση μπορεῖ νά 
κάμει τή ζωή μας ἡ κακία τῶν ἄλλων. 
Ἡ κακία εἶναι μιά σατανική δύναμη 
κι ἔχει ἀναρίθμητα ἀκονισμένα βέλη 
γιά τήν καρδιά τῶν εὐγενῶν καί τῶν 
ἀθώων. Τό μῖσος, ἡ συκοφαντία, ὁ 
φθόνος, ὁ ἐγωϊσμός, ἡ ὑποψία, ἡ στε-
νοκεφαλιά, καί ἡ ὑποκρισία, γίνονται 
τρομακτικά ὅπλα στά χέρια της κι 
ἀπειλοῦνε ὄχι μόνο τή ζωή μας ἀλλά 
προπάντων ἀπειλοῦνε τήν ψυχή μας.

Ἡ κακία εἶναι ἀρρώστεια τῆς 
ψυχῆς πού ζητᾶ νά μολύνει καί νά 

βασανίσει πάλι ψυχές, κι ὅσοι πά-
σχουν ἀπό τήν ἀρρώστεια αὐτή 
ἔχουν μιά διαβολική μανία καί τέχνη 
νά πληγώνουν τίς ψυχές τῶν ἄλλων. 
Νά πληγώνουν τήν εὐαισθησία μας, 
νά μαραίνουν τὀν ἐνθουσιασμό μας 
νά συντρίβουν τήν ἐλπίδα μας, νά λε-
ρώνουν τήν καθαρότητά μας καί νά 
προδίδουν τήν ἀγάπη καί τήν καλω-
σύνη μας. Οἱ κακοί ὅταν δέν μποροῦν 
νά χτυπήσουν τή σάρκα μας δέρνουν 
σαδιστικά τήν ψυχή μας. Νομίζουν οἱ 
δυστυχισμένοι ὅτι κλέβοντας τή χαρά 
καί τήν εὐτυχία τῶν ἄλλων θά κάμουν 
τή δική των χαρά. Ὅμως αὐτό δέν γί-
νεται ποτέ, γιατί ποτέ μιά ἀρρώστεια 
πού ἔχομε δέν θεραπεύεται μέ τό 
νά μεταδώσωμε τά μικρόβια της σέ 
ἄλλους.

Ὡστόσο ὅταν ὑποστοῦμε τήν ἐπί-
θεση τῆς κακίας τῶν ἄλλων πρέπει 
νἄχωμε καί μεῖς τά ὅπλα μας καί νά 
πολεμήσωμε. Καί πρέπει πρῶτα νά 
παραμείνωμε ἀθῶοι. Γιατί ὑπάρχει 
ὁ κίνδυνος μέσα σ΄ αὐτή τή μάχη νά 
παρασυρθοῦμε καί μεῖς στήν ἐκδίκη-
ση καί τήν κακία καί νά γίνωμε χει-
ρότεροι ἀπό τούς ἄλλους. Ὑπάρχει 
ὁ κίνδυνος νά χάσωμε τήν ὑπομονή 
μας, νά ἀρνηθοῦμε τήν καλωσύνη 

μας, ν’ ἀποβάλωμε τόν ἀνθρωπισμό 
μας καί νά λερωθοῦμε καί μεῖς ἀπό 
τό μίασμα τῆς κακίας. Πρέπει λοιπόν 
νά φυλαχτοῦμε ἀπ’ ὅλα αὐτά καί νά 
κρατήσωμε σταθερή τήν ὑπομονή καί 
τήν εὐγένειά μας.

Αὐτό ἄλλωστε μπορεῖ νά συ-
γκινήσει λίγο καί τό θηρίο πού μᾶς 
πολεμᾶ καί νά τό εἰρηνέψει. Μά κι 
ἄν δέν γίνει αὐτό, ἐμεῖς θά μείνωμε 
ἀθῶοι καί καλοί κι αὐτό εἶναι τό μέ-
γιστον κέρδος. Ἔπειτα πρέπει νἄναι 
σταθερή ἡ πεποίθησή μας πώς πάντα 
στή σύγκρουση τοῦ καλοῦ καί τοῦ 
κακοῦ οἱ πρῶτες νίκες πιθανόν νά 
άνήκουν στό κακό, ἡ τελευταία ὅμως 
ἀνήκει πάντα στό καλό.

Αὐτό δείχνει ἡ ἱστορία καί αὐτό 
διδάσκει ἡ καθημερινή ζωή. Μιά τέ-
τοια τακτική ἄλλωστε δέν εἶναι οὔτε 
δειλία, οὔτε φυγή ἀπό τήν ὑπεράσπι-
ση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Εἶναι μόνο μιά 
μάχη καί μιά νίκη μέ ἄλλα ὅπλα καί 
κάτω ἀπό ἄλλη σημαία.

Εἶναι μιά μάχη κάτω ἀπό τή 
σημαία Ἐκείνου πού εἶπε «νά ἀγα-
ποῦμε τούς ἐχθρούς μας» καί νίκησε 
τόν κόσμο καί τό θάνατο μέ τή συγ-
γνώμη καί τήν ἐπιείκειά του.

Ἄν βρίσκεσαι σέ δύσκολες στιγμές... καί σέ 
πληγώνει ἡ κακία τῶν ἄλλων... 

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κισάμου & Σελί-
νου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη 
«Τό νόημα τῆς ζωῆς», Θεσαλονί-
κη 1990



52 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 47,  Ἰούλιος -  Δεκέμβριος 2014 Τεῦχος 47,  Ἰούλιος -  Δεκέμβριος 2014 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  53 

Μέ εὐγενική καί ἀπό ἀγαπώσης 
καρδίας συνοδευτική ἐπιστολή τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου & 
Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, ἔλαβα τήν ἐκλε-
κτή, ὠφέλιμη καί ψυχοσωτήρια ἔκδοση 
«Βίος καί Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καί 
Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου 
τοῦ λεπροῦ».

Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό τό πρόσωπο 
καί ἡ μεγάλη προσφορά τοῦ ἐκλεκτοῦ 
Ἱεράρχου κ. Ἀμφιλοχίου. Ἡ ἀνύσταχτη 
φροντίδα Του γιά τό ποίμνιόν του καί 
στόν πνευματικόν, λειτουργικόν, μορ-
φωτικόν καί στόν κοινωνικόν τομέα.

Νέος ἀνέλαβεν τό πηδάλιον τῆς 
ἱστορικῆς πλέον Μητροπόλεως Κισάμου 
& Σελίνου ἀπό τόν χαρισματικόν Μη-
τροπολίτην μακαριστόν Εἰρηναῖον, καί 
ἔτσι νέος μέ νέες καινοτόμες καί γόνιμες 
ἰδέες, μεθόδους καί τρόπους καί ἀνά-
μεσα σέ δύσκολες συγκυρίες πορεύεται 
εἰς «Τύπον καί τόπον Χριστοῦ» (Ἅγιος 
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος). Ἐπιλείψει με 
ὁ χῶρος ἀναφερόμενος στό πολυσχι-
δές ἔργο Του, στό ὁποῖον ταπεινά καί 
εὐγνώμονα ὑποκλινόμαστε ὡς λογικά 
πρόβατα τῆς θεοσώστου Ποίμνης Του, 
γι' αὐτό μέ τό γραφτό μας αὐτό περιο-
ριζόμαστε σέ ἕνα ἐξ αὐτῶν πού εἶναι ἡ 
ἔκδοσις «Βίος καί Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου 

καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Νικηφό-
ρου τοῦ λεπροῦ». Τιμή καί εὐλογία μας 
ἀπό τήν Μητροπολιτικήν Ἐπαρχίαν στήν 
ὁποία ὑπαγόμαστε, καί ἐγκαυχώμαστε 
γι' αὐτή, νά ἔχομε ἕνα μέγα πρός Θεόν 
πρέσβη μας καί ἐν κίνδυνοις καί θλίψε-
σι θερμόν προστάτην καί βοηθόν, τόν 
ἅγιον Νικηφόρον, γέννημα Σηρικαρίου 
Κισάμου (1890 -1964). Μία πορεία πό-
νου, σκληρῶν ὀδύνων καί δοκιμασιῶν 
μέ μία ψυχή ἀνθοῦσα ἀπό ἀρετές καί ἕνα 
σῶμα σιγά - σιγά νά μαραζώνει καί στό 
τέλος νά ἐπέρχεται ὁ σαρκικός θάνατος. 
Χαρακτηριστικό, καί λίαν εὔστοχο, εἶναι 
τό Προλογικό Σημείωμα τοῦ Σεβασμιω-
τάτου κ. Ἀμφιλοχίου, πού ἀφ' ἑνός ση-
μειώνεται ἡ ἀξία τῶν Ἁγίων στήν ζωή μας 

καί στήν σώζουσα πορεία τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἀλλά καί τό ἐγκαύχημα τῆς Τοπικῆς 
Ἐκκλησίας, ἀναφέρων χαρακτηριστικά: 
«Ἡ Μητρόπολίς μας καυχᾶται ἐν Κυρίῳ 
πού διά τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου γίνεται 
καί ἁγιοτόκος, καθώς τό χωριό Σηρικάρι 
τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου, εἶναι ὁ γενέθλιος 
τόπος τοῦ Ὁσίου Πατρός. Δόξα τῷ Θεῷ 
καί γι' αὐτή Του τήν μεγάλη εὐεργεσία». 
Ἐπίσης, ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος, θά σημειώσει εὔστοχα τόν 
σκοπόν τῆς ἐκδόσεως αὐτοῦ τοῦ πολύτι-
μου ἐγχειριδίου μελέτης καί προσευχῆς.

Ἡ ἐξ 165 σελίδων καλέκτυπη αὐτή 
ἔκδοσις περιλαμβάνει τήν Πράξη Ἁγιο-
κατατάξεως τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου (1η 
Δεκεμβρίου 2012), βιογραφία τοῦ Ὁσί-
ου, φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν γενέ-
θλιο γῆ, τή ζωή καί πορεία τοῦ Ὁσίου, 
ὡς ἐπίσης καί ἀπό τόν πρῶτο ἐπίσημο 
ἑορτασμό, μετά τήν Ἁγιοκατάταξή Του, 
τόν Ἰανουάριο τοῦ 2013, ὁ ὁποῖος ἔλα-
βε χώρα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
Καστελλίου.

Νά σημειώσουμε ὅτι ἡ μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Νικηφόρου τιμᾶται στίς 4 Ἰανου-
αρίου. Στήν ἔκδοση περιέχονται Ἱερές 
Ἀκολουθίες καί εὐλογητάριά Του καί 
Μουσικό Παράρτημα μέ τά στοιχεῖα τῆς 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Γενικά πρόκειται 
γιά μία πληρέστατη, καλαίσθητη, εὔχρη-
στη καί λίαν ψυχωφελῆ ἔκδοση. Ἕνα κα-
θημερινό ἐντρύφημα κάθε χριστιανοῦ.

Ἕνα πολύτιμο «ἐργαλεῖο» προ-
σευχῆς, εἰδικά σέ δύσκολους καιρούς 
ὅπως οἱ τωρινοί. Σήμερα πού ζοῦμε «σέ 
μία χοϊκή τραγικότητα», ὅπως τονίζει ὁ 
Σεβασμιώτατος κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου & Σε-
λίνου κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά τήν ἁγιοφιλία 
καί ἁγιομίμηση ἀπό τό ποίμνιό της. Κάτι 

πού πρέπει ἀξιοχρέως νά σημειωθεῖ, 
ἀλλά καί νά ἀξιοποιηθεῖ. Ἡ ἔκδοση αὐτή 
πρέπει νά μπεῖ καί νά μελετᾶται, ἰδίως 
προσευχητικά, ἀπό κάθε οἰκογένεια. 
Κάθε δέ Δευτέρα ἀπόγευμα τελεῖται ἡ 
Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ὁσίου Νικηφό-
ρου καί ἀκολουθεῖ ὁμιλία, στό Μητρο-
πολιτικό Ναό Εὐαγγελίστριας. 

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«Βίος καί Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν 

Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ»
(Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου, 2014)

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου

Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου - Ἱεροκήρυκος 
τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου καί Σελίνου
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οῦμε σέ καιρούς «χαλεπούς» 
ὄχι μόνο γιά τή χώρα μας, 
ἀλλά γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο. 
Ὑπάρχουν πολλά προβλή-
ματα παγκοσμίως, πόλεμοι, 

φυσικές καταστροφές, τρομοκρατία, 
ἐγκληματικότητα, ἀδικίες, κοινωνική 
ἀνισότητα. 

Οἱ μεγάλοι τῆς γῆς, πολιτικοί, 
θρησκευτικοί ἡγέτες, ὀργανώσεις καί 

ὑπόλοιποι φορεῖς, προσπαθοῦν - ὄχι 
πάντοτε μέ ἐπιτυχία – νά ἀμβλύνουν 
αὐτά τά προβλήματα.

Ἑπομένως αὐτά διαιωνίζονται καί 
ἡ ἀνθρωπότητα στέκεται ἄφωνη μπρο-
στά σ’ αὐτή τή ζοφερή πραγματικότη-
τα.

Μέσα σ’αὐτήν τήν χαώδη κατά-
σταση τί κάνουμε ἐμεῖς ὡς μονάδες, 
ὡς ἄτομα καί ἰδιαίτερα γιά τή χώρα 

μας, πού ἀντιμετωπίζει ἐπιπλέον τήν 
οἰκονομική κρίση, ἡ ὁποία θά ἔλεγα 
δέν εἶναι μόνον οἰκονομική, εἶναι καί 
κρίση ἠθική, πνευματική, ἰδεῶν καί 
ἀξιῶν.

Μετά ἀπ’ αὐτές τίς γενικές ἀπό-
ψεις ἄς ἔλθουμε στό θέμα μας. 

Κατ’ ἀρχήν τί σημαίνει ὁ ὅρος 
«ἀλληλεγγύη». Ἡ λέξη παράγεται ἐκ 
τῶν ἀλλήλους καί ἐγγύησις, πού ση-
μαίνει βοήθεια, ὑποστήριξη πρός κά-
ποιους, εὐσπλαχνία. Ὡς κοινωνιολο-
γικός ὅρος σημαίνει τήν ἀμοιβαίαν 
ἐξάρτηση τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας, 
κατά τήν ὁποίαν τά ἄτομα συναισθά-
νονται ὅτι ἔχουν μεταξύ τους ἀμοι-

βαῖες ὑποχρεώσεις καί ἀμοιβαῖα κα-
θήκοντα.

Ἡ ἀλληλεγγύη ἀποτελεῖ τή βάση 
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἡ συναίσθηση 
τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἑαυτοῦ μας πλη-
σίασε τούς ἀνθρώπους καί τούς ἐνδυ-
νάμωσε.

Ὁ Ἀριστοτέλης (Πολιτεία Ζ 320 
β΄) ἐξετάζει τήν δυνατότητα πού ὑπάρ-
χει νά ἐπιτευχθεῖ μέσῳ τῆς ἀλληλεγ-
γύης ἡ εὐημερία καί ἡ εὐπορία ὅλου 
τοῦ λαοῦ.

Ἡ συμπαράσταση πρός τούς πά-
σχοντας ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἀγάπης 
πρός τόν πλησίον. Καί τί ὡραιότερον 
ἀπό τήν ἀγάπη; Ὅπως ὑπογραμμίζει 
ὁ ἀρχαῖος τραγικός Σοφοκλῆς στήν 
Ἀντιγόνη, (στ. 523) «Οὗτοι συνέχθειν, 
ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν». Σέ ἐλεύθερη 
ἀπόδοση «Δέν γεννήθηκα γιά νά μισῶ, 
ἀλλά γιά ν’ ἀγαπῶ».

Ἀλλά κι αὐτό πού διακήρυξε ὁ 
Ἰησοῦς «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Ἀκόμα 
τόν ὑπέροχον ὕμνον πρός τήν ἀγάπη 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός Κοριν-
θίους ιγ, 5-7.

«Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύε-
ται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύ-
εται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, 
οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς, οὐ λογίζεται τό 
κακόν, οὐ χαίρει ἐπί τῇ ἀδικίᾳ, συγ-
χαίρει δέ τῇ ἀληθείᾳ, πάντα στέγει, 
πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα 
ὑπομένει».

Μέσῳ τῆς ἀγάπης ἡ βοήθεια πού 
παρέχεται πρός τούς ἄλλους, διέπεται 
πάντοτε ἀπό ἠθικότητα, εἶναι ἀνυστε-
ρόβουλη εἶναι καθολική καί ἐνεργός.

Ἡ ἀλληλοβοήθεια σώζει πολλές 
φορές τό ἄτομο ἀπό δύσκολες περι-
στάσεις, πλήττει τό ἀτομικό συμφέρον 
καί ἀναπτύσσει τό γενικό. Ἡ ἀνθρώ-
πινη συμβίωση διευκολύνεται. Ἡ βο-
ήθεια ἐκμηδενίζει κατά πολύ τόν πα-
ράγοντα τύχη. «Εἰ πάντες ἐβοηθοῦμεν 
ἀλλήλους ἀεί οὐδείς ἄν ὤν ἄνθρωπος 
ἐδεήθη τύχης», λέγει ὁ Μένανδρος. 
Ἡ ἀλληλεγγύη πέραν τοῦ κοινωνικοῦ 
συμφέροντος, ὠφελεῖ κι ἐμᾶς τούς 
ἴδιους. Ἀναπτύσσει τήν κοινωνικότη-
τά μας, μᾶς βγάζει ἀπό τό «ἐγώ μας» 
γιατί εἶναι ἀντίθετη ἀπό τόν ἐγωϊσμό 
καί τή φιλαυτία.

Μᾶς κάνει ἐραστές τοῦ ὀρθοῦ καί 
σύμφωνου μέ τόν ἠθικό νόμο.

Πάντοτε βέβαια ἡ ἀλληλεγγύη 
πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό πράξεις, 
γιατί μόνον ἔτσι καταξιώνεται, διαφο-
ρετικά εἶναι ὑποκρισία.

Ὡς Ἕλληνες μέ τίς ὑπέροχες πα-
ρακαταθῆκες πού μᾶς ἄφησαν οἱ πρό-
γονοί μας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος τείνει πρός 
τό «καλόν κἀγαθόν γενέσθαι», πού 
ἀποτελεῖ τό ἀπόλυτο ἠθικό ἰδεῶδες 
τῆς φιλοσοφικῆς ἠθικῆς, ἀλλά καί 
ὡς χριστιανοί ὀρθόδοξοι, ἄς κάνουμε 
τήν ἀγάπη, τήν καλοκαγαθία, τή βο-
ήθεια πρός τούς ἄλλους σημαία στή 
ζωή μας, ἡ ὁποία ἔτσι ἀποκτᾶ νόημα 
καί οὐσία πρός τό καλό ὅλων μας.

Κοινωνική Ἀλληλεγγύη. 
Ἡ ἀλληλεγγύη ὡς θεμέλιο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς 

ἤ ἡ  ἀλληλεγγύη ὕψιστη κοινωνική ἀρετή;

Τῆς κ. Αἰκατερίνης Μπολάκη - Μπλαζάκη
Φιλολόγου  

Ζ
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Νέες ἐκδόσεις τῆς Μητρόπολεώς μας

Κυκλοφόρησε τό νέο Ἑορτολόγιο τσέπης τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 
ἀφιερωμένο στόν μεγάλο Ἅγιο τοῦ τόπου καί τῆς Οἰκουμένης, Ὅσιο 
Νικηφόρο τόν Λεπρό. Τό Ἡμερολόγιο περιλαμβάνει σύντομο βίο καί 
Παρακλητικό Κανόνα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, μαρτυρίες ἀπό θαυμα-
στές ἐπεμβάσεις Του, ὡς καί τήν μέχρι σήμερα ἀδημοσίευτη Πράξη 
Ἁγιοκατάταξης τοῦ Ὁσίου. 
Διατίθεται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως, 
(τηλ. 2822022018, ἐσωτ.5).

Πρόσφατα ἐπίσης ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας, αἰσθανομένη τήν βαρύτιμη 
κληρονομιά καί ἱερή παρακαταθήκη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικηφό-
ρου τοῦ Λεπροῦ, ἐκλεκτοῦ γόνου τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου καί ἐπιθυ-
μώντας μέσα ἀπό τό βιβλίο αὐτό νά γνωρίσουμε καί νά ἀγαπήσουμε 
ἀκόμα περισσότερο τῶν μεγάλο αὐτό Ἅγιο τῶν καιρῶν μας, ὁ Ὁποῖος 
προβάλλει ὡς πυρσός ἐλπίδας στά ποικίλα σκοτάδια τῶν καιρῶν 
μας, κυκλοφόρησε Βιβλίο  γιά τόν Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό, μέ τόν 
τίτλο «Βίος καί Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἠμῶν 
Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ». Πρόκειται περί ἐπιμελημένης καί ἰδιαίτερα 
φροντισμένης Ἐκδόσεως, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τόν βίο καί τήν πολι-
τεία τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, Πλήρη Ἀσματική Ἀκολουθία, ἐγκεκριμένη 
ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνέκδοτες 
μαρτυρίες θαυμαστῶν παρεμβάσεών Του, ἀδημοσίευτο φωτογραφι-
κό ὑλικό, μέ ἀναφορά στόν Ὅσιο Νικηφόρο καί μουσικό Παράρτημα, 
μέ ἐπιλογή ὕμνων ἀπό τήν Ἀκολουθία του.
Διατίθεται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως, 
(τηλ. 2822022018, ἐσωτ.5).

Δάσκαλος
Πάλι
στην έδρα εγώ 
και στο θρανίο εσύ, 
παιδί της ελπίδας.

Μάθημα πρῶτο: Νά ἀποβληθεῖ ὁ φόβος 
πού γεννᾶ ἡ διαφορά ἡλικίας καί θέσης 
καί νά μήν προδοθεῖ ἡ ἐλπίδα τοῦ μαθητῆ 
ἀπέναντι σέ ἀνθρώπους καί ἰδέες.

Μη φοβάσαι! 
Δε θα σου πω "πάψε", 
όταν μου ζητήσεις να μάθεις
την αλήθεια.
Δε θα σε χαρακτηρίσω ανώριμο, 
όταν μου πεις
πως έχεις δικές σου ιδέες.
Δε θα σου ζητήσω
να προσευχηθείς
σ' έναν ακίνδυνο θεό,
χρήσιμο στην καταναλωτική μας κοινωνία.

Μάθημα δεύτερο: Ὁ ἀπόλυτος σεβα-
σμός τῆς προσωπικότητας τοῦ ὅποιου μα-
θητῆ σέ κάθε βαθμίδα τῆς ἐκπαίδευσης. Ἡ 
ἀποφυγή ἀρνητικῶν χαρακτηρισμῶν καί ἡ 
διατήρηση τῆς ἐλπίδας ὅτι ὁ κάθε μαθητής 
θά βρεῖ τό δρόμο του κι ὁ δάσκαλος δέν 
μπορεῖ νά εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ὁ ἐμψυ-
χωτής του. 

Μάθημα τρίτο: Νά μάθει στούς μαθη-
τές του "νά μάχονται τή συννεφιά τοῦ κό-
σμου", ὅπως λέει ὁ Ἐλύτης, χωρίς νά ὑπο-
τάσσονται στίς ἀτελέσφορες λύσεις, στούς 
προβαλλόμενους σωτῆρες τῆς καταναλω-
τικῆς κοινωνίας, χωρίς νά αὐτοπαγιδεύο-
νται στήν ἀδράνεια καί τήν ἀβουλία.

Μη φοβάσαι! 
Μαζί θα μπούμε στο ναό,
που ήρθε ο Χριστός
με το μαστίγιο στο χέρι
και πέταξε έξω τους εμπόρους.
Μαζί θα σκύψουμε 
να μαζέψουμε 
τις πεταμένες λέξεις
και θα τους δώσουμε
το νόημα που έχουν.
Μαζί θ' ἀποκυλίσουμε 
"τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου".

Μάθημα τέταρτο: Νά εἶναι συνοδοιπό-
ρος στήν προσπάθεια τοῦ μαθητῆ του γιά 
αὐτογνωσία καί αὐτοκυριαρχία. Νά τόν 
μυήσει νά βλέπει πίσω ἀπό τά πράγματα, 
τήν οὐσία τῆς ζωῆς καί τῆς ὕπαρξης. Νά 
προσδοκᾶ τήν Ἀνάσταση "τινάζοντας ἀπ' 
τή φοβέρα τά κακά μαῦρα σκοτάδια". 

Μάθημα πέμπτο καί σπουδαιότερο: 
Νά  μή φοβᾶται αὐτός γιά νά μή μεταφέρει 
τό φόβο, τό ἄγχος, τίς ἀγωνίες καί τίς ἀνα-
σφάλειές του στούς μαθητές του. 

"Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά 
Που αρπάει μία χαίτη μ' εκατό βιτσιές στο 
τρέξιμό της 
Που πότε θλιμμένη και πότε γκρινιάρα, πέ-
στε μου είναι η τρελή ροδιά

Που ξεφωνίζει την καινούρια ελπίδα που 
ανατέλλει;"

(Οδυσσέας Ελύτης, Η τρελή ροδιά)
***

Στό ἀγωνιῶδες ἐρώτημα τοῦ Ἐλύτη θά 
μπορούσαμε ἴσως νά ἀπαντήσουμε ὅτι 
εἶναι ὁ νέος πού καλπάζει πρός τό μέλλον 
καί χρέος τοῦ δασκάλου εἶναι νά τόν μυή-
σει στήν ὀμορφιά μιᾶς δημιουργικῆς πο-
ρείας.

* Ὁ Βαγγέλης Κακατσάκης εἶναι δάσκαλος, συνεργάτης τῆς ἐφημερίδας "Χα-
νιώτικα Νέα" καί ἔχει δημοσιεύσει ἀξιόλογο συγγραφικό ἔργο.

Τῆς κ. Ἀργυρῶς Δελῆ, 
Φιλολόγου

(Στοχασμοί μέ ἀφορμή ἕνα ποίημα 
τοῦ Βαγγέλη Κακατσάκη* ἀπό τήν ποιητική του συλλογή 

"Ὅταν γίνεις ποίημα",  Χανιά 2013)      

Δάσκαλος  κα ί  μαθητής:  μ ία μυστηρ ιακή σχέση

Ὅταν ἡ ποίηση μιλάει μέ τό 
δικό της μαγικό τρόπο
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στήν κρητική μουσική. 
Ἡ ἀναγνώρισή του καθώς καί ἡ πολύ 

ἰσχυρή προσωπικότητά του ὡς καλλιτέχνη 
ἀλλά καί ὡς ἀνθρώπου, βοήθησαν τό Ναύ-
τη στό νά μεταλαμπαδεύσει καινούρια χα-
ρακτηριστικά στήν παραδοσιακή μουσική 
τῶν Χανιωτῶν καί εἰδικότερα στόν τρόπο 
πού παιζόταν τό βιολί. Ἀναγκάστηκε νά 
ἀφομοιώσει χαρακτηριστικά καί τεχνικές, 
γιά νά μπορέσει νά παίξει ὡς βιολιστής μέ 
λαϊκές ὀρχῆστρες καί νά ἐνσωματωθεῖ σέ 
μεγαλύτερα μουσικά σχήματα.

Μετά τόν ἐρχομό του ὁ Ναύτης ἐγκατα-
λείπει τό μπουζούκι καί ἀσχολεῖται κυρίως 
μέ τό βιολί. Συνεχίζει νά δημιουργεῖ πολ-
λούς νέους σκοπούς, ἠχογραφεῖ δίσκους 
καί κυρίως διασκεδάζει τούς Χανιῶτες -καί 
μή- γλεντιστές πού τόν καλοῦν νά παί-
ξει σέ κάθε λογής ἐκδήλωση. Ἡ φήμη του 
ὡς βιολιστῆ τόν ἀκολουθεῖ πλέον παντοῦ 
ἔχοντας συνοδοιπόρους του σπουδαίους 
λαγουτιέρηδες, ὅπως ὁ Στέλιος Λαϊνάκης, 
ὁ Καρεφυλλάκης Στεφανῆς καί ὁ Πέτρος 
Καρμπαδάκης.

Ὁ Κώστας Παπαδάκης εἶχε παίξει μεγά-
λο ρόλο στήν ἐκμάθηση τοῦ βιολιοῦ, καθώς 
εἶναι πολλοί οἱ μαθητές του πού συνεχίζουν 
τήν μακραίωνη παράδοση τοῦ τόπου μας. 
Ἕνας ἀπ’ αὐτούς εἶναι καί ὁ Ἠλίας Χορευ-
τάκης, στόν ὁποῖο ὁ Ναύτης εἶχε μία ἰδι-
αίτερη ἀδυναμία ἀλλά καί αὐστηρότητα, 
ἐπειδή διέκρινε τίς δυνατότητές του καθώς, 
ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἴδιος «εἶχε ταλέντο στά 
δάκτυλά του».

Στούς μαθητές του ἔλεγε χαρακτηριστι-
κά: «Ἄν μποροῦσα θά σᾶς ἔδινα τά δάχτυ-
λά μου νά παίξετε, γιά νά φτάσετε ὅσο πιό 
ψηλά μπορεῖτε».

Μέχρι καί τό θάνατό του, ὁ Κώστας Πα-
παδάκης συνέχιζε νά παλεύει γιά τήν διά-
σωση τῶν γνήσιων μορφῶν τῆς μουσικῆς 
μας. Μέ τό παίξιμό του πού σπανίζει στίς 
μέρες μας, ἀλλά καί μέ τήν πολύχρονη προ-
σφορά του στά μουσικά δρώμενα τῆς Κρή-
της, σίγουρα κατέχει μία ἀπό τίς πρῶτες θέ-
σεις στό πάνθεον τῶν μεγάλων μουσικῶν, 
πού σημάδεψαν τήν πορεία καί τήν ἐξέλιξη 
τῆς γνήσιας παραδοσιακῆς μουσικῆς.

Ὁ Ναύτης τά τελευταῖα χρόνια της ζωῆς 
του, συνέχιζε νά διαβάζει, νά μελετάει τήν 
κρητική μουσική, νά συλλέγει πληροφορί-
ες καί ντοκουμέντα καί νά λαμβάνει μέρος 

σέ ἐκδηλώσεις. Νά τονίσουμε ὅτι τό συν-
θετικό ἔργο τοῦ Ναύτη εἶναι πλουσιότατο. 
Πολλές σέ ἀριθμό οἱ συνθέσεις του, συρτά, 
καλαματιανά, λαϊκά. Στά δέ κρητικά, τά 
συρτά τοῦ Ναύτη φημίζονται γιά τήν ἀπό-
λυτη γραμμή τους, τήν γνήσια φόρμα τους 
καί δέν εἶναι παράλογο νά ποῦμε ὅτι δέν 
"βγαίνει" γλέντι χωρίς νά ἀκουστοῦν ἔστω 
καί 10 σκοποί του. Ὅλες οἱ συνθέσεις του 
εἶναι μοναδικές, δέν ἔχει δηλαδή καρπωθεῖ 
καμία παλαιότερη σύνθεση, κανενός προ-
γενέστερου καλλιτέχνη. Ἴσως εἶναι ὁ μο-
ναδικός τῆς γενιᾶς του καλλιτέχνης στήν 
Κρήτη πού δέν ἀντέγραψε κανέναν.

Ἡ προσφορά του ἀγγίζει τό μέγεθος 
τοῦ ἄριστου. Ἄν δέν ὄρθωνε τό παράστημά 
του μπρός σέ αὐτούς πού θέλανε νά μηδε-
νίσουν τό βιολί, ἴσως αὐτό τό ὄργανο νά 
εἶχε ἐξαφανιστεῖ ἀπό τήν Κρήτη. Σημαντι-
κή ἐπίσης ἡ δουλειά πού ἔκανε στήν διά-
σωση καί διάδοση παλαιῶν μελωδιῶν τοῦ 
συρτοῦ, ἀλλά καί μελωδιῶν τῆς ἀνατολικῆς 
Κρήτης. Πνεῦμα ὀξύ καί ἀνυπότακτο σέ 
ὁτιδήποτε φολκλόρ καί ξενόφερτο μέ τήν 
μουσική μας. 

Στό σημεῖο αὐτό θά ἦταν παράβλεψη 
ἄν δέν ἀναφέραμε τήν ἄλλη μεγάλη ἀγάπη 
του μετά τό βιολί, τήν ἁγιογραφία. Πέρνα-
γε πολλές ὧρες τῆς ἡμέρας ἁγιογραφώντας 
μέ ἀποτέλεσμα τή δημιουργία πολλῶν καί 
ἀξιόλογων φιλοτεχνημάτων.

Ὁ Κωστής Παπαδάκης ἤ Ναύτης, ἄφη-
σε πίσω του ἕνα μεγάλο ἔργο καί σίγουρα, 
μία βαριά κληρονομιά στούς νεωτέρους 
του. Ἴσως ἡ παρουσία του σήμερα νά φα-
ντάζει πολυτέλεια, ὅμως σίγουρα ἡ θέση 
του στό πάνθεον τῶν μεγάλων μουσικῶν 
εἶναι ὑψηλή.

Ἄλλωστε ὁ φίλος του, ὁ θρυλικός Στέ-
λιος Καζαντζίδης τόν εἶχε χαρακτηρίσει 
"Πατριάρχη τῆς Κρητικῆς Μουσικῆς"... διό-
λου ἄστοχα!!

Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ Κώστας Παπαδά-
κης "Ναύτης". Ὁ δεξιοτέχνης, ὁ συνθέτης, 
ὁ διασκεδαστής, ὁ συγγραφέας, ὁ ἁγιογρά-
φος, μά πάνω ἀπ' ὅλα μία ἀτόφια κρητική 
παρουσία. "Ἔφυγε" 10 χρόνια πρίν, σέ ἡλι-
κία 83 ἐτῶν... 

*  Ὁμιλία τῆς κ. Αἰκατερίνης Ἐμμ. Ἀθανασάκη, πού ἐκφωνήθηκε σέ τιμητική βραδιά ἀφιερω-
μένη στόν δεξιοτέχνη τοῦ βιολιοῦ Κώστα Παπαδάκη ἤ "Ναύτη" ἀπό τόν Πολιτιστικό Σύλλογο 
Γραμβούσας, τήν 17-7-2013.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Τήν δεκαετία τοῦ '50 ξεσπᾶ ἡ περίφημη 

ἀπαγόρευση τοῦ βιολιοῦ ἀπό τίς μεταδό-
σεις τῆς κρητικῆς μουσικῆς τοῦ κρατικοῦ 
ραδιοφώνου, ὅταν ὁ Σίμωνας Καράς ἀνα-
λαμβάνει τή διεύθυνση τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύ-
ματος Ραδιοφωνίας. Ἀπό τότε μέ εἰσηγή-
σεις του προτείνει καί τελικά ἐπιτυγχάνει 
τήν ἀπαγόρευση τῆς ραδιοφωνικῆς μετά-
δοσης κρητικῶν τραγουδιῶν καί σκοπῶν 
παιγμένων μέ βιολί, θεωρώντας ὅτι τό 
πλέον ἀντιπροσωπευτικό ὄργανο τῆς Κρη-
τικῆς μουσικῆς παράδοσης εἶναι ἡ λύρα. Οἱ 
Χανιῶτες βιολάτορες ἀντιδροῦν ἔντονα μέ 
μπροστάρη τόν Ναύτη, ὁ ὁποῖος ἀπό τότε, 
λίγο πρίν φύγει γιά τήν Ἀμερική, ἔρχεται σέ 
σύγκρουση μέ τόν Σίμωνα Καρά. Ὁ Ναύτης 
γιά νά ἀποδείξει τίς ἀπόψεις του προχώρη-
σε τό 1989 στήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου «Κρη-
τική λύρα ἕνας μῦθος». 

Ὁ Ναύτης, στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 
'50 φεύγει γιά τήν Ἀμερική, ὅπου ἐκεῖ γιά 
20 χρόνια περίπου θά σταδιοδρομήσει ὡς 
μουσικός μέ δικό του συγκρότημα, τόν 
"Μωριά". Ἐκεῖ, θά διασκεδάσει χιλιάδες 
ὁμογενεῖς μέ κρητική, λαϊκή καί δημοτική 
μουσική. 

Τόν πρῶτο καιρό κατοικεῖ στό Σικάγο 
κάνοντας διάφορες δουλειές, μεταξύ τῶν 
ὁποίων αὐτή τοῦ οἰκοδόμου καί μάλιστα σέ 
οὐρανοξύστες! Λίγο ἀργότερα ἀρχίζει νά 
ἐργάζεται σάν μουσικός, ὄχι ὅμως ὡς βιο-
λιστής ἀλλά ὡς σολίστ τοῦ μπουζουκιοῦ, 
κυρίως λόγῳ τῶν ἀναγκῶν καί τῆς ζήτησης 
στήν ἀγορά ἐργασίας τῶν νυχτερινῶν κέ-
ντρων τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Ναύτης σάν μπου-
ζουξής καί στή συνέχεια σάν βιολιστής, 
συνεργάζεται μέ πολλά ὀνόματα τοῦ ἑλλη-
νικοῦ πενταγράμμου, ὅπως ὁ Μανώλης 

Χιώτης, ἡ Μαίρη Λίντα, ὁ Μπέμπης, ὁ Σπό-
ρος, ὁ Λεμονόπουλος καί ἄλλοι. Κατά τή 
διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἀμερική 
ἠχογραφεῖ σέ δίσκους 78 στροφῶν λαϊκά 
τραγούδια δικῆς του συνθέσεως ἀλλά καί 
κρητικούς σκοπούς, ὅπως ὁ Καλουδιανός 
συρτός καί ὁ Νέος Γραμβουσιανός συρτός. 
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι γιά τήν ἔκδοση 
τῶν σκοπῶν πού δημιουργοῦσε, ἵδρυσε μία 
μικρή δισκογραφική ἑταιρεία μέ τήν ὀνο-
μασία «Naftis Recording Co».

Τό 1970 ὁ Ναύτης μετακομίζει στή Νέα 
Ὑόρκη συνεχίζοντας τήν σταδιοδρομία του 
στήν Ἀμερική συνθέτοντας μεταξύ ἄλλων 
τόν Ρογδιανό καί τόν Ἐννιαχωριανό συρτό. 
Τό 1974 ἐπιστρέφει στά Χανιά ὅμως τό κε-
φάλαιο «ξενητειά» δέν θά τελειώσει ἀκόμα 
γιά αὐτόν, ἀφοῦ τό 1981 θά μετοικήσει στό 
Σύδνεϋ τῆς Αὐστραλίας γιά νά ἐπιστρέψει 
-ὁριστικά αὐτή τή φορά- στήν Κρήτη τό 
1986.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν Ἀμερική στήν 

πατρίδα του ὁ Ναύτης γνωρίζει τήν ἀπο-
δοχή καί τό θαυμασμό τῶν πατριωτῶν του, 
κυρίως δέ τῶν μουσικῶν. Τό δισκογραφι-
κό του ἔργο στήν μεγάλη ἤπειρο θά εἶναι 
σπουδαῖο σέ μέγεθος καί ποιότητα. Κατά 
τήν ἐπιστροφή του στήν Κρήτη στά μέσα 
τοῦ '70, θά παίξει μέ σπουδαίους λαγουτιέ-
ρηδες, θά ἱδρύσει τόν σύλλογο μουσικῶν 
νομοῦ Χανίων "Ὁ Χάρχαλης" καί θά παλέ-
ψει ἐναντίον τῶν ὑποτιθέμενων "μουσικο-
λόγων" γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ βιολιοῦ 

Κώστας Παπαδάκης 
ἤ (Ναύτης)*

ΜΕΡΟΣ Β΄
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Ἐγκαίνια Κοινωνικοῦ Ὀδοντιατρείου

Ἀνάμεσα στίς πολλές καί ποικίλες δράσεις 
ἀλληλεγγύης, κοινωνικῆς καί προνοιακῆς 
διακονίας τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος-
Θεραπευτηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας προστέθηκε καί ἡ λειτουργία Κοινω-
νικοῦ Ὀδοντιατρείου, τά ἐγκαίνια τοῦ 
ὁποίου τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Ἱδρύματος. Τό Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο, 
εὐγενής χορηγία Ὀδοντιάτρων, λειτουρ-
γεῖ μέ ἐθελοντική προσφορά ὅλων τῶν 
Ὀδοντιάτρων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καί  
καλύπτει τίς ἀνάγκες τῶν περιθαλπομέ-
νων τοῦ Ἱδρύματος, ὡς ἐπίσης καί οἰκονο-
μικά-κοινωνικά ἀδύναμων ἀνθρώπων τοῦ 
τόπου μας. 

Συναυλιακή Μουσική Ἐκδήλωση
Ἡ Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χορωδία 
τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 
ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχη καί διδα-
σκάλου της κ. Γεωργίου Χαχλάκη, παρου-
σίασε Συναυλιακή Ἐκδήλωση Λόγου καί 
Μουσικῆς, μέ τόν τίτλο «Αἰγαίου Μουσι-

κός Ἦχος, Ἁρμύρα & Φῶς». Ἡ ἐκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στό πέτρινο ἀμφιθέ-
ατρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, 
τό ὁποῖο πλημμύρισε ἀπό ἑκατοντάδες 
κόσμου πού ἀπήλαυσαν, χάρηκαν καί 
καταχειροκρότησαν τήν χορωδία γιά τήν 
ἄψογη παρουσία της καί τήν ἄρτια ἐκτέ-
λεση τῶν τραγουδιῶν. 

Προσκύνημα στό Ἅγιον Ὅρος

Ὁ Ἐπίσκοπός μας βρέθηκε γιά λίγες ἡμέ-
ρες στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας, ὅπου 
καί μετεῖχε στό τεσσαρακονθήμερο μνη-
μόσυνο τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Μωυ-
σέως τοῦ Ἁγιορείτου, τό ὁποῖο τελέστηκε  

(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
Αἰδεσ. Ἰωάννης Σχετάκης. Ἐφημέριος Λουσακιῶν 
Κισάμου.
Ὁ ἀείμνηστος Ἐφημέριος Λουσακιῶν Κισάμου, Αἰδεσ. 
Ἰωάννης Σχετάκης, γεννήθηκε στίς 30-8-1939, στή Με-
λισσιά Κισάμου.
Ἀποφοίτησε ἀπό τό Ἀνώτερο Ἐκκλησιαστικό Φροντι-
στήριου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
Χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἀπό τόν ἀοί-
διμο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο.
Διορίστηκε ὡς Ἐφημέριος ἀπό 1-11-1964 στήν Ἐνορία 

Ἐπανοχωρίου Σελίνου.
Τό ἔτος 1965 μετετέθη εἰς τήν Ἐνορία Σφηναρίου-Μελισσιᾶς Κισάμου καί 
ἀργότερα εἰς τήν Ἐνορία Λουσακιῶν Κισάμου, εἰς τήν ὁποία καί παρέμει-
νε μέχρι τήν 30-10-2006, ὁπότε καί παραιτήθηκε ἀπό τήν ἐνεργό ἐφημε-
ριακή ὑπηρεσία γιά λόγους ὑγείας. Ἀπεβίωσε τήν 7-7-2014.
Ὑπῆρξε καλός ἐργάτης στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. Κοπίασε, ἵδρωσε, καί 
ἐργάστηκε ποικιλότροπα στήν διακονία τῶν ἐνοριτῶν του. Ἀς εἶναι ἡ μνή-
μη του αἰωνία!

Αἰδεσ. Ἐλπιδοφόρος Τεκάκης. Ἐφημέριος Σφηναρί-
ου Κισάμου.
Ὁ ἀείμνηστος Ἐφημέριος Σφηναρίου Κισάμου, Αἰδεσ. 
Ἐλπιδοφόρος Τεκάκης, γεννήθηκε τήν 28-11-1941 στόν 
Κάμπο Κισάμου.
Χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἀπό τόν ἀοί-
διμο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο.
Διορίστηκε ἀπό 2-7-2001 στήν Ἐνορία Σφηναρίου Κισά-
μου, εἰς τήν ὁποία παρέμεινε μέχρι καί τήν 8-10-2014, 
ἡμερομηνία τοῦ θανάτου του.

Ὑπῆρξε πρᾶος, σεμνός, ἄοκνος, πρόθυμος πάντα νά διακονήσει τήν Ἐνο-
ρία καί τούς χριστιανούς της, μέ ζῆλο καί φόβο Θεοῦ. Ἀς εἶναι ἡ μνήμη 
του αἰωνία!

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
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Χειροτονία Πρεσβυτέρου

Τό Σάββατο, 26 Ἰουλίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας 
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στήν 
Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γω-
νιᾶς, ὅπου καί τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτε-
ρον χειροτονία τοῦ διακόνου π. Ἐμμανου-
ήλ Μαυρογιαννάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Βελγίου, ὁ ὁποῖος κατέχει 
ὀργανική θέση εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας 
καί εἶχε ἱερό πόθο καί ἐπιθυμία ὅπως ἡ 
εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του τελεστεῖ 
εἰς τήν Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιᾶς. 
Συμπροσευχόμενος καί ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Λάμπης,  Συβρίτου καί Σφακίων κ.  
Εἰρηναῖος, πνευματικός τοῦ χειροτονού-
μενου καί ἔχων τελέσει τήν εἰς διάκονον 
χειροτονία του. Ὁ νεοχειροτονούμενος θά 
διακονήσει, ὡς πρεσβύτερος πλέον, τήν 
Ἱερά Μητρόπολη Βελγίου. 

Θεμέλιος Λίθος 
τοῦ Ἱ. Ν. Ὁσίου Νικηφόρου 
τοῦ Λεπροῦ στό Σηρικάρι

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 31 Ἰουλίου, στό 
Σηρικάρι Κισάμου, τόπο καταγωγῆς τοῦ 
Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου του Λε-
προῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, ἔθεσε θεμέλιο λίθο γιά τήν ἀνέ-
γερση Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου εἰς τόν 
Ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό. Τῆς Ἀκολου-
θίας θεμελιώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προη-
γήθηκε Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ὁσίου Νικη-
φόρου, ἡ ὁποία ἐψάλη γιά πρώτη φορά 
στήν γενέθλια γῆ τοῦ Ἁγίου, καθώς πρό-
κειται περί τῆς μόνης ἐπίσημης Ἀκολουθί-

ας, ἐγκεκριμένης ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχια-
κή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἐτέθη, 
ἐπίσης, πρός προσκύνηση τεμάχιο Ἱεροῦ 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας 
εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους ἐξέφρασαν 
ἐπιθυμία προσφορῶν καί δωρεῶν γιά τήν 
ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νι-
κηφόρου καί ἀνακοίνωσε τήν, σύμφωνα μέ 
τόν Νόμο, σύσταση «Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου Νικηφόρου 
τοῦ Λεπροῦ Συρικαρίου». Ἀνακοίνωσε τέ-
λος, ὅτι παράλληλα μέ τόν Ναό, ὁ ὁποῖος 
κτίζεται σέ οἰκόπεδο πού παραχώρησαν 
οἱ συγγενεῖς του Ὁσίου Νικηφόρου, θά 
ἀνακαινιστεῖ καί ἡ οἰκία πού γεννήθηκε 
ὁ Ὅσιος Νικηφόρος, δωρεά καί αὐτή τῶν 
κατά σάρκα οἰκείων τοῦ Ὁσίου, ἡ ὁποία 
καί εὑρίσκεται σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό 
τόν ὑπό ἀνέγερση Ἱερό Ναό. Συγκινητική 
ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν. Ἀριθ. 
Λογαρ.: 390/296090-78, (Ἐθνική Τράπεζα 
τῆς Ἑλλάδος).  

Ἁγιασμός Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας 
Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-Θεραπευτήριο 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, δέχθηκε ἄλλη 
μία μεγάλη εὐεργεσία ἀπό τήν Ἱερά Με-
γίστη Μονή Βατοπαιδίου. Πρόκειται γιά 
τήν δωρεά Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας, 
ἡ ὁποία ἐντάσσεται στίς δράσεις κοινω-
νικῆς πρόνοιας, στόν τομέα τῆς πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης τοῦ Ἀννουσάκειου 
Ἱδρύματος. Ἡ Μονάδα αὐτή εἶναι ἐξοπλι-
σμένη μέ: Ὑπέρηχο, Καρδιογράφο, Δια-
φανοσκόπιο, Ἀγγειολογικό Doppler, Ὠτο-
σκόπιο, Ὀφθαλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκό-
πιο, Μόντιορ ἀσθενῆ, Σπιρόμετρο,  κ.ἄ.,  

στήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου. 

Ἑορτή Ἁγίων Νεομαρτύρων

Ἡ Μητρόπολις, ὅπως σημείωσε ὁ Ἐπίσκο-
πός μας κ. Ἀμφιλόχιος κατά τόν Ἑσπερινό 
τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Γεωρ-
γίου, Ἀνεζίνας, Ἐμμανουήλ καί Μαρίας, 
ἔχει τήν μεγάλη εὐλογία νά γεννᾶ Ἁγίους, 
Μάρτυρες τῆς πίστεως καί τῆς Πατρίδας 
μας. Ἐξέχουσα θέση στό Μαρτυρολόγιο 
τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ ἐκ Μελισσουργίου 
Κισάμου καταγόμενοι Ἅγιοι Νεομάρτυρες 
Γεώργιος, Ἀνεζίνα, Ἐμμανουήλ καί Μαρία, 
ἡ μνήμη τῶν ὁποίων ἑορτάζεται στίς 14 
Ἰουλίου. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν παρρησία τῶν 
Ἁγίων Νεομαρτύρων καί στήν σημερινή 
ἀνάγκη ἀντίστασης καί ἀφύπνισης ἔνα-
ντι τῶν σύγχρονων μορφῶν κατακτήσε-
ων καί κατακτητῶν τῶν καιρῶν μας. Με-

τεῖχαν Ἱερεῖς τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφε-
ρείας Ἀνατολικῆς Κισάμου, ὡς καί πλῆθος 
προσκυνητῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή. 

Νέα προσφορά ἀγάπης 
τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου 

πρός τήν Ἱ.Μ.Κισάμου 

Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου συ-
νεχίζει τήν οὐσιαστική καί ἔμπρακτη 
στήριξή της στό πολυδιάστατο ἔργο τοῦ 
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, μέ τήν ἀποστολή νέας με-
γάλης ποσότητας τροφίμων, τά ὁποῖα καί 
θά διατεθοῦν γιά τίς ὁλοένα αὐξανόμε-
νες ἀνάγκες τῶν ἑκατοντάδων κοινωνικά 
ἀδύναμων συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι 
καθημερινά δέχονται τήν φροντίδα καί 
τήν ἀγάπη τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύμα-
τος. Ὅπως δήλωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Ἀννουσάκειου, «ἡ νέα αὐτή προσφορά 
ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατο-
πεδίου πρός τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας χαρίζει ἐλπίδα, χαρά, 
δύναμη, αἰσιοδοξία καί ζωή στούς ἑκατο-
ντάδες εὐεργετούμενους τοῦ Ἱδρύματος. 
Ἐκφράζομε τίς πολλές καί ἀπό καρδιᾶς 
εὐχαριστίες μας πρός τόν Πανοσιολογιώ-
τατο Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ καί τήν 
εὐλογημένη συνοδεία του, καθώς ἡ προ-
σφορά τῆς ἀγάπης τους, οὐσιαστική καί 
ἀθόρυβη, γίνεται "ἔλεος" καί "οἶνος" σέ πο-
λύπαθους συνανθρώπους μας». 
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γούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βα-
τοπαιδίου κ. Ἐφραίμ γιά τήν οὐσιαστική 
στήριξη τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου στήν 
διακονία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας σέ ἔργα 
εὐποιίας καί πρόνοιας καί τοῦ παραχώρη-
σε τόν λόγο. Ὁ Καθηγούμενος κ. Ἐφραίμ 
ὁμίλησε γιά τό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἡ 
Ὁποία ὅπως εἶπε «εἶναι τό καταφύγιο καί 
τό ἀπάνεμο λιμάνι μας», κάλεσε δέ ὅλους 
νά ἐμπιστευτοῦμε ἀκόμα περισσότερο τό 
Σεπτό Της Πρόσωπο καί σέ Ἐκείνη νά ἐνα-
ποθέτομε τόν πόνο, τίς ἀγωνίες μας, τίς 
θλίψεις καί τά αἰτήματά μας. Ὁ Γέροντας 
Ἐφραίμ κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς 
του στήν Ἱ. Μητρόπολή μας, λειτούργησε 
στήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας 
Γωνιᾶς καί προσκύνησε τήν Ἱερά Μονή 
Χρυσοσκαλιτίσσης. 

Ἡμέρα Τιμῆς & Μνήμης

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου 
καί ἡ «Ἕνωση Προβολῆς τοῦ ἔργου τοῦ 
ἀπό Κισάμου & Σελίνου Μητροπολίτου 
Εἰρηναίου», σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο 
Καντάνου-Σελίνου, διοργάνωσαν ἡμέρα 
τιμῆς καί μνήμης, ἀφιερωμένη στόν ἀοίδι-
μο Μητροπολίτη Κισάμου & Σελίνου κυρό 
Εἰρηναῖο. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 10 Αὐγού-
στου, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἀναλή-
ψεως Σωτῆρος, στήν ἱστορική Κάντανο, 
τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
καί μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου 
κυροῦ Εἰρηναίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. 

Ἀμφιλοχίου. Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκο-
λούθησε τιμητική ἐκδήλωση στό παρακεί-
μενο ἀμφιθέατρο τοῦ Δήμου Καντάνου 
καί ἀκολούθως σέ μία σεμνή τελετή, ἔγι-
ναν ἀποκαλυπτήρια ἐπιτύμβιας πλάκας, 
(φυσική πέτρα τῆς περιοχῆς), εἰς μνήμη 
τοῦ μεγάλου Ἱεράρχη Εἰρηναίου. 

Ἑορτή Ἁγίων Μαρτύρων 
Φωτίου καί Ἀνικήτου

Κατά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φω-
τίου  καί Ἀνικήτου, 12 Αὐγούστου,  ἑορ-
τάζει καί τό μεγάλο ὁμώνυμο προσκύνημά 
των στήν περιοχή Καβούσι, στά Φαλά-
σαρνα, Ἐνορία Πλατάνου Κισάμου. Πρό-
κειται περί σπηλαιώδους Ναοῦ, κτίσμα-
τος τοῦ Ὁσίου Κύρ-Ἰωάννου τοῦ Ξένου, 
σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή πού εὑρίσκε-
ται στό ἀνώφλι τῆς εἰσόδου τοῦ σπηλαι-
ώδους αὐτοῦ προσκυνήματος, ὅπου ἐπι-
γράφεται ἡ χρονολογία 1050.  Τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἑόρτασαν τά Μοναστήρια τῆς «Κυρᾶς 
Παναγιᾶς» στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Τήν πάνσεπτη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, 
ἑόρτασε πάνδημα καί ὁ εὐσεβής λαός τῶν 
Ἐπαρχιῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ 
Θεῖες Λειτουργίες, Ἱερές Παρακλήσεις, Ἱε-
ρές Ἀγρυπνίες,  Ιερές Λιτανεῖες, κ.ἄ. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε, τό πρωΐ 
τῆς παραμονῆς, στήν ἀνδρώα Ἱερά Κοινο-
βιακή Μονή Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, 

λειτουργεῖ σέ συνεργασία μέ τόν Ἰατρικό 
Σύλλογο Χανίων καί ἔχει ἐνταχθεῖ στίς 
προνοιακές δομές τοῦ Ἀννουσάκειου Θε-
ραπευτηρίου. Τόν Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπος Κατάρων κ. Μακάριος, μέ 
τήν συμμετοχή καί τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου κ. Ἐφραίμ. Παρόντες ὁ Περι-
φερειάρχης Κρήτης, Δήμαρχοι τῆς περιο-
χῆς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου 
Χανίων, ἐκπρόσωποι Συλλόγων καί Φορέ-
ων καί πλῆθος κόσμου. Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος στόν χαιρετισμό 
του ἐξέφρασε τίς πολλές εὐχαριστίες καί 
τήν εὐγνωμοσύνη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας 
πρός τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 
καί τόν Καθηγούμενο αὐτῆς κ. Ἐφραίμ 
γιά τό γεγονός, ὅπως σημείωσε, ὅτι μέ 
τήν εὐεργετική αὐτή προσφορά πρός τό 
Ἀννουσάκειο «Ἡ ἀγάπη γίνεται πράξη». 
Σημείωσε δέ ὅτι ἡ Μονή Βατοπαιδίου στη-
ρίζει, οὐσιαστικά καί ἀθόρυβα, τό κοινω-
νικό, προνοιακό καί φιλανθρωπικό ἔργο 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ποικιλότροπα 
καί πολύπλευρα. Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. 

Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου κ. Ἐφραίμ 
σημείωσε πώς ἡ Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου «συ-
νεχίζει τήν παράδοσή της νά συνδυάζει 
τήν νήψη, τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση 
μέ τήν ἱεραποστολή», καθώς ὅπως εἶπε ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι δισυπόστατος, σῶμα καί 
ψυχή, καί ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται νά ἀγω-
νιᾶ καί φροντίζει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη 
στό σύνολό της. Χαιρέτισε, μέ λόγους θερ-
μούς, τό ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύμα-
τος, τό ὁποῖο ὅπως σημείωσε, «εἶναι ἔργο 
πνοῆς καί ζωῆς». 

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς στόν 
ἀρχαιότερο χριστιανικό Ναό 

τῆς Κρήτης

Στόν Ἱερό Ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, γνω-
στό ὡς Ροτόντα, (Ναός κυκλοτερής 6ου 
αἰ.), ἕδρα Ἐπισκοπῆς τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρ-
τυρα Μελχισεδέκ Ἐπισκόπου Κισάμου, 
στό χωριό Ἐπισκοπή Κισάμου, τελέστηκε 
τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 3 Αὐγούστου, 
Ἑσπερινός μετά Ἱερᾶς Παρακλήσεως, χο-
ροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
μας κ.  Ἀμφιλοχίου καί συμπροσευχομέ-
νου τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμέ-
νου τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαι-
δίου κ. Ἐφραίμ, Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας καί ἑκατοντάδων πιστῶν. Στό 
τέλος τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως ὁ Ἐπίσκο-
πός μας εὐλόγησε τούς καρπούς τῆς γῆς, 
προσφορές τῶν βιοπαλαιστῶν τῆς ὑπαί-
θρου τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, (φροῦτα, 
λαχανικά, χειροποίητα παραδοσιακά 
γλυκίσματα, κ.ἄ.), εὐχαρίστησε τόν Καθη-
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νου, ὡς καί ἐπισκεπτῶν ὁρμώμενων ἐκ τῆς 
Ἐπαρχίας, μέ τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων 
πιστῶν. 

Ἑόρτασε ἡ ἔρημος τοῦ Γκιώνα
Ἡ ἔρημος τοῦ Γκιώνα πλημμύρισε καί πάλι 
ἀπό προσκυνητές τό ἑορταστικό διήμερο 
τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ 
Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰω-
άννου, καθώς ἑορτάζει τό ὁμώνυμο προ-
σκύνημα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς 
Γωνιᾶς, τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο 
ἔχει παραχωρηθεῖ  εἰς τήν Ἐνορία Ροδω-
ποῦ. Ἑκατοντάδες, χιλιάδες οἱ προσκυνη-
τές πού προσῆλθαν καθ' ὅλη τήν διάρκεια 
τοῦ ἑορταστικοῦ διημέρου στό περιώνυμο 
αὐτό προσκύνημα, τοῦ ὁποίου ἡ ἱστορία 
ἀρχίζει ἀπό τά τέλη τοῦ 10ου αἰῶνα, κα-
θώς ὑπῆρξε τόπος μοναχικῆς ἀσκήσεως. 
Συγκινητική καί ἐλπιδοφόρα ἡ εἰκόνα ἑκα-
τοντάδων προσκυνητῶν, «οἱ τασιμάρηδες» 
ὅπως ὀνομάζονται, κυρίως νέοι ἄνθρω-
ποι, οἱ ὁποῖοι κατέβηκαν ὅλη τήν πλαγιά 
τοῦ δύσβατου βουνοῦ (περισσότερα ἀπό 
10 χιλιόμετρα) μέ τά πόδια, ἀρκετοί δέ καί 
ἀνυπόδητοι, γιά νά προσκυνήσουν τήν 
Ἱερά καί Θαυματουργό Εἰκόνα τοῦ Τιμί-
ου Προδρόμου, ἡ ὁποία φυλάσσεται στό 
Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς. Τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος. Δεκάδες καί φέτος οἱ 
βαπτίσεις πού τελέστηκαν τό διήμερο τῆς 
ἑορτῆς καθώς, σύμφωνα μέ παλαιά πα-
ράδοση, γονεῖς ἀφήνουν τά παιδιά τους 
κάτω ἀπό τόν μεγάλο πλάτανο πού βρί-
σκεται στόν περίβολο τοῦ συγκροτήμα-
τος καί ὁ πρῶτος πού θά τό σηκώσει στήν 

ἀγκαλιά του γίνεται ἀνάδοχος καί τε-
λεῖται τό μυστήριο τῆς Βαπτίσεως. Ἔχει 
ἐπικρατήσει, ἐπίσης, ἡ Θεία Λειτουργία 
τῆς κυριωνύμου ἡμέρας νά τελεῖται στίς 3 
τά ξημερώματα μέ τούς ἑκατοντάδες προ-
σκυνητές, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἔχουν ἐξομολο-
γηθεῖ στούς ἐντεταλμένους πνευματικούς 
πού ἐξομολογοῦν τό διήμερο, νά προσέρ-
χονται στήν Θεία Κοινωνία. 

Ἑορτή Ἁγίου Ἀλεξάνδρου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Νέας Σμύρνης κ. Συμεώνος, ὁ Ἐπίσκο-
πός μας μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως, κατά τήν ὁποία ἑορτάζει ὁ 
ὁμώνυμος περικαλλής Ἱερός Μητροπολι-
τικός Ναός τοῦ Δήμου Παλαιοῦ Φαλήρου. 
Στήν ἱερά πανήγυρη εἶχε προσκληθεῖ καί 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυ-
μπίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καί χο-
ροστάτησε τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, 
ὅπου καί ὁμίλησε. Τῆς Θείας Λειτουργίας 
προεξῆρχε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος καί 
κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο. Στήν μεγαλοπρεπῆ 
καί λαμπρή αὐτή πανήγυρη ὑπῆρξε συγκι-
νητική ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν 
πού εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱ. Ναό, ὡς ἐπί-
σης καί τούς αὔλιους χώρους καί τούς 
δρόμους πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ὁ φιλοξενῶν 
Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Νέας 
Σμύρνης κ. Συμεών, μέ λόγους ἀγάπης 
καλωσόρισε τούς προσκεκλημένους Σεβ. 
Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι στούς λόγους τους 
εὐχαρίστησαν γιά τήν εὐγενική πρόσκλη-

ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στήν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου, τόν δέ ἐόρτιο Ἑσπερινό καί 
τήν Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέ-
ρας τέλεσε στήν ἐπίσης ἑορτάζουσα, Ἱερά 
Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, 
στό Κολυμπάρι. Συγκινητική ἡ συμμετο-
χή τῶν χιλιάδων προσκυνητῶν οἱ ὁποῖοι 
κατέκλυσαν, τό ἑορταστικό διήμερο, καί 
τά δύο αὐτά μεγάλα προσκυνήματα τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὡς ἐπίσης καί ἄλλα 
μικρότερα ὅπως, στήν Τύλιφο, τό Συρικά-
ρι, καί ἀλλοῦ, ζητώντας τίς πρεσβεῖες τῆς 
γλυκιᾶς μας Παναγίας, τῆς ἐλπίδας τοῦ 
κόσμου καί τῆς ζωῆς μας, στίς δύσκολες 
καί ὁριακές στιγμές τῆς καθημερινότητας 
πού ὅλοι βιώνομε.

Ἱερό Λείψανο Ἁγίου Σπυρίδωνος 
στήν Σαντορίνη

Κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Σέβ. 
Μητροπολίτου Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νή-
σων κ. Ἐπιφανίου μεταφέρθηκε, ἐκ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πρός εὐλογία 
καί ἁγιασμό,  τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου 
ἐκ τῆς ἀποκοπείσης δεξιᾶς χειρός τοῦ ἐν 

Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκό-
που Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, 
τό ὁποῖον φυλάσσεται  εἰς τόν Ἱ. Καθε-
δρικό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Κισάμου. Τό 
Ἱερό Λείψανο φιλοξενήθηκε εἰς τόν Ἱ. Ἐνο-
ριακό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Ἐμπορείου Θήρας. Στόν περικαλλῆ αὐτό 
Ἱ. Ναό φυλάσσεται πιστό ἀντίγραφο τῆς 
θαυματουργοῦ Θεομητορικῆς Εἰκόνος τῆς 
Παναγίας Προυσσιωτίσσης, ἡ σύναξη 
τῆς Ὁποίας ἑορτάζεται εἰς τήν ἀπόδοση 
τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θετόκου. 
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, συμπροσευχομένου τοῦ 
Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Θήρας, 
Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφανίου. Ὁ ἐπι-
χώριος Ἐπίσκοπος στόν χαιρετισμό του 
ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν εὐλογία 
τῆς παρουσίας τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς τήν Σαντορίνη καί 
εὐχαρίστησε τόν φιλοξενούμενο Ἱεράρχη 
γιά τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησης καί τήν 
μεταφορά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου, τό ὁποῖο 
συνόδευε καί ὁ Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Δυ-
τικῆς Κισάμου Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ἐμμανου-
ήλ Μπαργωτάκης. Τῆς πανηγυρικῆς Θείας 
Λειτουργίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς 
ἑορτῆς προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος. Συγκινητική ἡ προσέ-
λευση ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπό ὅλη τήν 
Σαντορίνη, ὡς ἐπίσης καί ἐπισκεπτῶν τοῦ 
Νησιοῦ, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν νά προσκυ-
νήσουν τό Ἱερό Λείψανου τοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος, καθώς εὐλαβοῦνται ἰδιαίτερα 
τόν Ἅγιο. 

Ἑορτή Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εὐτυχοῦς
Τήν 24η Αὐγούστου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱε-
ρομάρτυρος Εὐτυχοῦς, ἑορτάζει καί τό 
ὁμώνυμο προσκύνημα τό ὁποῖο εὑρίσκε-
ται στά Τσισκιανά Σελίνου. Τό διήμερό τῆς 
ἑορτῆς ἑκατοντάδες προσκυνητῶν ἀπό 
τήν εὐρύτερη περιοχή κατακλύζουν τό 
προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Εὐτυχοῦς. Ὁ Ἐπί-
σκοπός μας προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς 
Θείας Λειτουργίας, μέ τήν συμμετοχή Ἱε-
ρέων τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σελί-
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Ἑορτή Ὁσίου Κύρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου

Ἡ Κίσαμος ἔχει τήν μεγάλη εὐλογία καί 
χαρά νά εἶναι τόπος Ὁσίων καί Ἁγίων. Ὁ 
Ὅσιος Κύρ-Ἰωάννης ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος 
ἔδρασε ἀμέσως μετά τήν ἐποχή τῆς Ἀρα-
βοκρατίας, (10ος αἰ.), αὐτόν τόν τόπο 
ἐπέλεξε καί συγκεκριμένα τήν περιοχή Κα-
βούσι, κοντά στά γνωστά Φαλάσαρνα, ὡς 
τόπο ἀσκήσεως καί κοιμήσεώς του. Ἐκεῖ, 
στό ὁμώνυμο προσκύνημά του εὑρίσκεται 
καί ὁ τάφος του. Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
τοῦ ἑορταστικοῦ διημέρου (19-20 Σεπτ.) 
προεξῆρχε ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς καί 
μαζί μέ τόν Ἑσπερινό ἐψάλλει, γιά πρώ-
τη φορά ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Ὁσίου, 
Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου, ποίημα τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. 
Πρόδρομου Ξενάκη, Ὑπογραμματέως τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης. 

Ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ
Ὁ περικαλλής Ἱερός Ναός πρός τιμήν τοῦ 
Προφήτου Ἰωνᾶ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς 
τήν Ἀνώσκελη Κισάμου, εὐλαβικό ἀφιέρω-
μα τῆς οἰκογένειας Δημητρίου & Μαρίας 
Στεφανουδάκη εἰς ἐκπλήρωση τάματος, 
ἑόρτασε κατά τό διήμερο τῆς ἱερᾶς μνή-
μης τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Προφήτου (20-21 
Σεπτ.). Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Ἐπί-
σκοπός μας, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε 
τήν δωρήτρια οἰκογένεια γιά τήν εὐλαβι-
κή αὐτή προσφορά τους, ἀναφέρθηκε εἰς 
τό πρόσωπο τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ καί τήν 

ἐντολή πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό νά κηρύξει 
τήν μετάνοια στήν πόλη τῶν Νινευιτῶν. 
Συγκινητική ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων 
πιστῶν, ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή, κατά 
τήν διάρκεια  τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ 
ἑορταστικοῦ διημέρου.  

Χειροτονία Διακόνου

Τό Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος προεξῆρχε 
τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπο-
λιτικό μας Ναό, Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας τέλεσε 
τήν εἰς διάκονο χειροτονία τοῦ κ. Ἐμμα-
νουήλ Σταυρουλάκη, πτυχιούχου Θεολο-
γίας τοῦ Α.Π.Θ. Ἡγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, 
Κληρικοί ἐξ ἄλλων Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ 
τῆς  Ἱ. Μητροπόλεώς μας μετεῖχαν εἰς τήν 
Θεία Λειτουργία, ὡς ἐπίσης καί πλῆθος 
κόσμου, οἰκεῖοι καί γνώριμοι τοῦ χειροτο-
νούμενου. 

Ἐπισκέψεις σέ Σχολεῖα
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀρχῆς τοῦ νέου σχο-

ση συμμετοχῆς εἰς τήν λαμπρή αὐτή ἑορτή 
καί πανήγυρη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 

Ἱερατικό Σεμινάριο

Μέ τήν εὐχή καί εὐλογία  τῆς Α.Θ.Π. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρή-
της, σέ συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα Ποι-
μαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν, ἄρχισαν τήν ὑλοποίηση 
προγραμμάτων Ἱερατικῶν ἐπιμορφωτικῶν 
Σεμιναρίων, διάρκειας τεσσάρων ἡμερῶν, 
(28 ὡρῶν συνολικά), γιά τόν Ἱερό Κλῆρο 
τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου. Ἑξῆντα 
καί πλέον κληρικοί ἀπό τήν Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπή Κρήτης, τῆς  Ἱερές Μητροπόλεις 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τήν Ἱ. Μητρό-
πολη Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, 
συμμετέχουν στό πρῶτο Πιστοποιημένο 
Ἐπιστημονικό αὐτό Σεμινάριο πού φιλο-
ξενεῖται στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης, ἀπό 9 μέχρι 12 Σε-
πτεμβρίου. Τό θέμα τοῦ Σεμιναρίου εἶναι 
«Εἰσαγωγή στό ἱερό μυστήριο τῆς Ἐξομο-
λογήσεως» καί τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα καί 
τήν εὐλογία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Κατά τήν 
ἔναρξη τοῦ Σεμιναρίου καί μετά τόν Ἁγια-
σμό, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, διαβάστηκε τό 
Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. 
Χαιρετισμούς ἀπεύθυναν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἐπίσκοπός 
μας ὡς Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀκαδημίας 
καί ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπάς, Γεν. Δντής 

τῆς ΟΑΚ.

Ἔναρξη Σχολικοῦ ἔτους
Κατά τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 
ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπισκέφθηκε σχολικές 
μονάδες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ὅπου 
καί τέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν Σχολείων, 
εὐχόμενος σέ μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς 
καλή, εὐλογημένη καί δημιουργική σχολι-
κή χρονιά. «Δράξασθε παιδείας», ἡ εὐχή 
καί προτροπή μου, σημείωσε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας ἀπευθυνόμενος πρός τήν μαθητιῶσα 
νεολαία τοῦ τόπου, καθώς τό σχολεῖο δέν 
εἶναι τόπος παροχῆς ἐγκεφαλικῶν καί μό-
νον γνώσεων, ἀλλά τόπος-χῶρος καλλιέρ-
γειας καί μόρφωσης ψυχῶν. 

Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ ὁ Ἐπίσκοπός μας χοροστάτησε 
τοῦ Ἑσπερινοῦ στήν ὁμώνυμη Ἱερά Γυναι-
κεία Μονή στόν Ταυρωνίτη, στήν δέ Θεία 
Λειτουργία ἔλαβε μέρος εἰς τήν πανήγυρη 
τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Πρέβε-
λη, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναίου, ὡς καί τοῦ  Καθη-
γουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς, Πανοσιολογιωτά-
του Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Λυκάκη. Ἡ 
ἱστορική αὐτή Ἱ. Μονή τῆς Κρήτης ἔχει τό 
μεγάλο προνόμιο καί εὐλογία νά φιλοξενεῖ 
τό μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, πού 
εὑρίσκεται εἰς τήν Μεγαλόνησο. Ἑκατο-
ντάδες προσκυνητές, ἀπό τήν εὐρύτερη 
περιοχή, κατέκλυσαν τήν Ἱερά Μονή Πρέ-
βελη, μετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία  καί 
κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. 
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αὐτός Ναός εὑρίσκεται εἰς τό κέντρο τοῦ 
Ἰασίου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἔλαβε μέρος, 
ἐπίσης, σέ ἐγκαίνια καί ἄλλου Ἱεροῦ Ναοῦ, 
ἀφιερωμένου εἰς τόν Ἅγιο Στέφανο Βοϊβό-
δα καί τούς Ταξιάρχες Μιχαήλ καί Γαβριήλ. 
Κατά τήν ἑορτή τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς 
τῆς Ἐπιβατηνῆς, στήν ὁποία συλλειτούρ-
γησαν 30 Ἀρχιερεῖς, μέ προεξάρχοντα τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης 
κ. Παῦλο, ὑπῆρξε συρροή χιλιάδων προ-
σκυνητῶν. Ὑπολογίζεται ὅτι στήν Θεία 
Λειτουργία, ἡ ὁποία ἔγινε στήν κεντρική 
πλατεῖα τοῦ Ἰασίου, συμμετεῖχαν περισ-
σότερες ἀπό σαράντα χιλιάδες προσκυνη-
τές. Ἡ δέ ἀναμονή γιά νά προσκυνήσουν 
τό ἱερό λείψανο τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς, 
τό ὁποῖο εἶχε τοποθετηθεῖ σέ ὑπερυψω-
μένη ἐξέδρα, ξεπερνοῦσε τίς 8 μέ 9 ὧρες. 
Ἐντυπωσιακή ἡ εὐλάβεια τῶν χιλιάδων 
προσκυνητῶν, ἀπ' ὅλη τήν Ρουμανία, οἱ 
ὁποῖοι κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λει-
τουργίας παρέμειναν ὄρθιοι, ψάλλοντας 
καί μετέχοντας στήν ἑορτή. Κατά τήν διά-
ρκεια τῆς παραμονῆς του στό Ἰάσιο ὁ 
Σέβ. Μητροπολίτης μας εἶχε τήν εὐκαιρία 
νά ἐπισκεφθεῖ τίς γυναικεῖες Ἱερές Μονές 
Ἀγάπια καί Βαράτι, οἱ ὁποῖες ἀριθμοῦν 
περί τίς 800 μοναχές, ὡς ἐπίσης καί τήν 
λαύρα τοῦ Νάμτς, ὅπου τό ἱερό λείψανο 
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου Βελικόφσκι, τίς Ἱερές 
Μονές Σέκου καί Σιχάστρια, ὅπου ἀσκήτε-
ψε ὁ π. Κλεόπας Ἰλιέ, ὡς καί ἄλλες Ἱ. Μο-
νές καί Ἡσυχαστήρια. 

Προσφορά Ἰατρικοῦ Ἐξοπλισμοῦ & 
Ὑγειονομικοῦ Ὑλικοῦ

Τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο - Ἵδρυμα 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας προέβη σέ συμ-
βολική κίνηση προσφορᾶς Ἰατρικοῦ Ἐξο-
πλισμοῦ καί Ὑγειονομικοῦ Ὑλικοῦ πρός 
τά Κέντρα Ὑγείας τῆς Μητροπολιτικῆς 
μας περιφερείας, προσφέροντας ἐξετα-
στικά κρεβάτια, πιεσόμετρα, ὠτοσκόπια, 
σύριγγες, γάζες, ἰατρικά ρολά, χαρτοβάμ-
βακα κ.λ.π., χρήσιμο καί ἀπαραίτητο ὑγει-
ονομικό ὑλικό. 

Ἑορτή Ἁγίου Δημητρίου

Προσκεκλημένος τοῦ Παναγιώτατου Μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τίς ἑορτές τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ 
Μυροβλήτου, Προστάτου τῆς πόλεως τῶν 
Θεσσαλονικέων. Τό πρωΐ τῆς παραμονῆς 
τῆς ἑορτῆς, Σάββατο 25 Ὀκτωβρίου, ἔλαβε 
μέρος εἰς τήν λιτάνευση τοῦ λάρνακας τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου. Τό ἑσπέρας τῆς παρα-
μονῆς τῆς ἑορτῆς συγχοροστάτησε εἰς τόν 
ἐόρτιο Ἑσπερινό, χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Βύρωνος, Καισαρια-
νής καί Ὑμηττού κ. Δανιήλ. Τήν κυριώνυμο 
ἡμέρα ἔλαβε μέρος στό πολυαρχιερατικό 
συλλείτουργο, χοροστατοῦντος τοῦ Πα-
ναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ. Ἀνθίμου, ὡς ἐπίσης καί εἰς τήν Δοξολογία 
πού ἀκολούθησε γιά τήν ἀπελευθέρωση 
τῆς πόλης τῆς Θεσσαλονίκης, τό δέ ἑσπέ-
ρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας χοροστάτησε 
εἰς τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὅπου καί 
ὁμίλησε ἐπικαίρως. Κατά τήν διάρκεια 
τῶν ἑορτασμῶν εἶχε ἐκτεθεῖ πρός προ-
σκύνηση ἡ Ἱερά καί Θαυματουργός Εἰκό-

λικοῦ ἔτους ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπισκέπτε-
ται  Σχολεῖα καί τῶν δύο Ἐπαρχιῶν τῆς 
Μητροπόλεώς μας. Σέ ὅλα δέ τά παιδιά 
πού φοιτοῦν στά Νηπιαγωγεῖα καί τά Δη-
μοτικά Σχολεῖα τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Κισά-
μου καί τοῦ Σελίνου, μαζί μέ τίς εὐχές του 
γιά καλή καί δημιουργική σχολική χρονιά, 
προσέφερε καί σχολικά εἴδη. «Συμβολικό 
χαιρετισμό τῆς Μητροπόλεώς μας», ὅπως 
σημείωσε, «ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη τῆς πλή-
ρους κατανόησης τῶν ὁλοένα αὐξανόμε-
νων δυσχερειῶν τῶν οἰκογενειῶν τῶν παι-
διῶν». Ἀπευθυνόμενος στό διδακτικό προ-
σωπικό τῶν Σχολείων σημείωσε: «Ἐσεῖς ἔχε-
τε ἐπωμιστεῖ τό μεγαλειῶδες αὐτό ἔργο, τό 
«ὕψιστον ἀγαθό» κατά τόν Πλάτωνα, τήν 
παιδεία τῶν αὐριανῶν πολιτῶν αὐτοῦ του 
τόπου, τοῦ μικροῦ, τοῦ μεγάλου. Τό «πα-
νηγύρι τῆς ψυχῆς», ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ 
Καστοριάδης. Οἱ μικροί μαθητές τῶν Σχο-
λείων ἐξέφρασαν τήν χαρά τους γιά τήν 
εὐκαιρία τῆς ἐπικοινωνίας αὐτῆς. 

Ἑορτή τῶν Ὁσίων 99 Θεοφόρων 
Πατέρων

Η Ἱ. Μητρόπολίς μας ἔχει τήν μεγάλη 
εὐλογία ὄχι μόνον νά φιλοξενεῖ τά Ἱερά 
Λείψανα τῶν Ὁσίων ἐνενήκοντα καί ἐννέα 
Θεοφόρων Πατέρων, ἀλλά καί τόν τόπο 
ὅπου ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης καί οἱ 
σύν αὐτῷ 98 Θεοφόροι Πατέρες ἀσκήτε-
ψαν καί ἁγίασαν, μετά τό πέρασμά τους 
ἀπό τήν Κύπρο στήν Κρήτη. Στόν Ἀζωγυ-
ρέ Σελίνου, ὅπου καί τό ὁμώνυμο προσκύ-
νημά τους, εὑρίσκεται τό σπήλαιο ὅπου 
ἔζησαν, ἀσκήτεψαν καί ἐτελειώθησαν ἐν 
Κυρίῳ, ἐκτός τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Ἐρη-

μίτη, ὁ ὁποῖος πορεύθηκε καί ἀσκήτεψε 
στήν σημερινή Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή 
Γουβερνέτου, στό Ἀκρωτῆρι Χανίων, ὅπου 
καί ἐκοιμήθη. Στό ἱερό προσκύνημα τοῦ 
Ἀζωγυρέ χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπός μας  
στόν Ἑσπερινό της ἑορτῆς. 

Προσκύνημα στό Ἰάσιο
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Ἰασίου καί Μητροπολίτου Μολδαβίας καί 
Μπουκοβίνης κ. Θεοφάνους, ὁ Ἐπίσκοπός 
μας ἐπισκέφθηκε τό Ἰάσιο γιά νά μετέχει 
σέ ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς ἐπίσης καί 
εἰς τίς λαμπρές ἑορτές τῆς ἱερᾶς μνήμης 
τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατηνῆς. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
προέστη τῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων Ἱ. Ναοῦ, κτί-
σμα τοῦ 1634, ὁ ὁποῖος ἀνακαινίσθηκε ἐκ 
βάθρων, ἀφιερωμένος εἰς τόν Ἅγιο Ἰωάννη 
τόν Βαπτιστή. Στήν Ἱερά Ἀκολουθία τῶν 
ἐγκαινίων ὡς καί τῆς Θείας Λειτουργίας 
πού ἀκολούθησε μετεῖχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἰασίου κ. Θεοφάνης, Ἀρχιερεῖς 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ὡς καί τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας. Ὁ περικαλλής 
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ἑορτασμούς πού ἔλαβαν χώρα εἰς τήν 
πόλη τοῦ Ρεθύμνου ἐπί τῇ συμπληρώσει 
190 ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων Νε-
ομαρτύρων. 

Ἁγιασμός Τμήματος Σαμαρειτῶν 

Στούς ὄμορφους καί φιλόξενους χώρους 
τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου τῆς 
Ἱ.Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε 
ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημά-
των τῆς νέας περιόδου τῶν Ἐθελοντῶν 
Σαμαρειτῶν - Διασωστῶν, πού ἀνήκουν 
στό Τμῆμα τοῦ Ε.Ε.Σ. Κισάμου, τοῦ ὁποίου 
Πρόεδρος εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος. 

Ἱερατική Σύναξη
Στούς φιλόξενους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης πραγματοποιήθηκε τό 
ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 5 Νοε., Σύναξη τῶν 
Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁμιλητές ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάν-
νης, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ δυναμική 
ἔννοια τῆς Ἱερωσύνης» καί ὁ Ὁμότιμος Κα-

θηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλο-
νίκης, κ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, μέ θέμα: 
«Ἡ ἐκκοσμίκευση στήν ζωή τοῦ Ἱερέως». 

Σχολή Κατάρτισης Ἐθελοντῶν 
Κοινωνικῆς Προσφορᾶς

Ἡ. Ἱ. Μητρόπολίς μας στήν προσπάθειά 
της νά στηρίξει καί ἐνισχύσει τίς δράσεις 
τῶν Ἐθελοντικῶν Ὁμάδων τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς ξεκίνησε τήν ἔναρξη ἐπιμορφω-
τικῶν Σεμιναρίων κατάρτισης ἐθελοντῶν, 
μέσα ἀπό θεωρητικά καί πρακτικά μαθή-
ματα, ἱδρύοντας Σχολή Κατάρτισης Ἐθε-
λοντῶν Κοινωνικῆς Προσφορᾶς. Κληρικοί, 
Θεολόγοι, Ψυχολόγοι, Ἐκπαιδευτικοί, Ἰα-
τροί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, ὡς καί ἄλλοι 
εἰδικοί ἐπιστήμονες θά κληθοῦν νά μετέ-
χουν στήν διδασκαλία τῶν Σεμιναρίων, τά 
ὁποῖα εἶναι ἀνά δεκαπενθήμερο. Πρῶτος 
ὁμιλητῆς τῆς Σχολῆς ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ὁ 
ὁποῖος ὁμίλησε μέ θέμα: «Ἐθελοντισμός: 
Διακονία ἀγάπης ἤ εὐκαιρία αὐτοπρο-
βολῆς». Ἀπό τούς μετέχοντες ὑπῆρξαν 
περί 130 οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν ἐνδιαφέρον καί 
ἐνεγράφησαν εἰς τήν Σχολή. Τόν συντονι-
σμό τῆς Σχολῆς ἔχει ἀναλάβει ἡ κ. Αἰκα-
τερίνη Καρακαλᾶ-Ζορμπᾶ, ἐπιστημονική 
συνεργάτιδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης. 

Ἑορτή Ἁγίου Νεκταρίου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας ἔλαβε μέρος εἰς τήν πα-

να τῆς Παναγίας Τρυφώτισσας, ἡ ὁποία 
εἶναι ἀνάγλυφος καί φυλάσσεται εἰς τήν 
Ἀλεξανδρούπολη, προερχόμενη ἀπό τόν 
Αἶνο. Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος κατά τίς ὁμιλί-
ες του ἀναφέρθηκε εἰς τήν μεγάλη ἑορτή 
τοῦ προστάτου τῆς Θεσσαλονίκης, Ἁγίου 
Δημητρίου, ὡς ἐπίσης καί εἰς τά ἐλευθέρια 
της πόλεως. «Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνι-
κή, σημείωσε, καί θά παραμείνει Ἑλληνική» 
καταχειροκροτούμενος ἀπό τίς χιλιάδες 
τῶν πιστῶν πού εἶχαν κατακλύσει τόν 
Ναό καί τούς γύρω χώρους. Εὐχαρίστησε, 
ἐπίσης, τήν πλειάδα τῶν Ἀρχιερέων πού 
ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή του καί 
μετεῖχαν τῶν ὄντως λαμπρῶν ἑορτῶν τοῦ 
διημέρου. Συγκινητική ἡ προσέλευση χι-
λιάδων προσκυνητῶν ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα 
καί τίς Βαλκανικές χῶρες, οἱ ὁποῖοι, παρά 
τό κρύο καί τήν κατά διαστήματα βροχή, 
περίμεναν ὑπομονετικά ἐπί ὧρες πολλές 
γιά νά προσκυνήσουν τά ἱερά λείψανα 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τήν Ἱερά καί θαυ-
ματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τρυφώτισ-
σας.  

Ἑορτή Ἁγίου μάρτυρος Νέστορος 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή τοῦ 
Ἁγίου μάρτυρος Νέστορος, (27 Ὀκτωβρί-
ου) προστάτου τῆς πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ, 
ὡς καί τά ἐλευθερία τῆς πόλεως, τά ὁποῖα 
ἑορτάζονται τήν αὐτή ἡμέρα. Εἰς τό πο-
λυαρχιερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο 

προεξῆρχε ὁ Ἐπίσκοπός μας, μετεῖχαν 
Ἀρχιερεῖς ἐκ τοῦ παλαιφάτου Πατριαρ-
χείου Ἀλεξανδρείας, ὡς ἐπίσης καί Ἀρχιε-
ρεῖς ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προ-
σκεκλημένοι τοῦ Ποιμενάρχου κ. Ἰωάννου. 
Ὁ οἰκεῖος  Ἐπίσκοπος ἀναφέρθηκε εἰς τήν 
ἑορτή τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Νέστορος, ὡς 
ἐπίσης καί εἰς τό γεγονός τῆς ἀπελευθέ-
ρωσης τῆς πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ. Μέ λό-
γους θερμούς καλωσόρισε καί εὐχαρίστη-
σε τούς προσκεκλημένους Ἀρχιερεῖς. Ἐκ 
μέρους τῶν παρισταμένων Ἀρχιερέων χαι-
ρέτησε καί εὐχαρίστησε ὁ Ἐπίσκοπός μας 
γιά τήν εὐγενική πρόσκληση συμμετοχῆς 
εἰς τούς λαμπρούς ἑορτασμούς τῆς ἱερᾶς 
μνήμης τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Νέστορος καί 
τῶν ἐλευθερίων τῆς πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ. 

Ἑορτή Ἁγίων τεσσάρων Νεομαρτύρων

Προσκεκλημένος τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν λιτάνευση 
τῶν τιμίων καρῶν τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων 
τῶν ἐν Ρεθύμνῃ μαρτυρησάντων, (Γεωργί-
ου, Ἀγγελῆ, Μανουήλ καί Νικολάου) τῶν 
ἐκ Λάμπης καταγόμενων. Ἡ λιτάνευσις, 
στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος ἐκτός του οἰκεί-
ου Ἱεράρχου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνί-
ας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός  καί οἱ 
Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων 
καί Ἐπιδαύρου κ. Καλλίνικος, πραγματο-
ποιεῖται τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων 
τεσσάρων Νεομαρτύρων (28 Ὀκτωβρίου). 
Στό τέλος τῆς λιτανεύσεως ὁ Ποιμενάρχης 
κ. Εὐγένιος ἀναφέρθηκε στούς λαμπρούς 
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ντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας τήν ὄμορ-
φη καί ζεστή ἑόρτια ἐκδήλωση πού ὀργά-
νωσαν ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου, 
τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς. Ἔλαβαν μέρος ἡ 
πολυπληθής χορωδία τῆς Βυζαντινῆς καί 
Παραδοσιακῆς μουσικῆς, ἡ χορωδία τῆς 
ἔντεχνης καί λαϊκῆς μουσικῆς, ὡς ἐπίσης 
καί παιδιά ἀπό τό χορευτικό συγκρότημα 
τοῦ κ. Χάρη Κουμῆ. Χαιρέτισαν καί εὐχή-
θηκαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας 
κ. Μελίτων, ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Στα-
θάκης, ὁ Θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης 
Παιδείας κ. Σημαντηράκης καί ἐκπρόσω-
ποι τῶν Δήμων Πλατανιᾶ καί Χανίων. Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας κατέκλεισε τήν ἐκδήλωση 
μέ λόγους εὐχαριστιακούς, ἀναφερόμενος 
στήν πλειάδα τῶν ἐθελοντῶν πού στηρί-
ζουν τίς δράσεις τῆς Μητροπόλεώς μας, 
σημειώνοντας πώς «ἐάν γίνεται κάτι καλό 
καί ὠφέλιμο εἶναι ἔργο Θεοῦ καί ἀγάπης 
ὅλων ἐκείνων πού στηρίζουν τό ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας καί ὄχι ὑπόθεση προσωπι-
κή», ζητώντας τίς προσευχές τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ ὡς ἐνίσχυση καί στήριξη στήν 
διακονία του. Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης 
ὁ Ἐπίσκοπός μας δέχθηκε τίς εὐχές τοῦ 
πλήθους τῶν προσερχόμενων καί ἀκολού-
θησε κέρασμα, προσφορά τῶν Συλλόγων 
Γυναικῶν τῆς Κισάμου & τοῦ Σελίνου. 

Ἑορτή Ἁγίου Στυλιανοῦ
Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ 
Παμφλαγόνος ἑορτάζει καί τό ὁμώνυμο 
παρεκκλήσιο πού εὑρίσκεται στό Φαλδά-
μειο Οἴκημα τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀφιε-
ρωμένο στόν Ἅγιο Στυλιανό εἰς μνήμη τοῦ 

μεγάλου εὐεργέτου καί δωρητοῦ τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, μακαριστοῦ Στυλιανοῦ 
Φαλδαμῆ. Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας 
Λειτουργίας χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν σχέση τῶν 
Ἁγίων μέ τούς πιστούς καί ἀναφέρθηκε, 
μέ λόγους εὐγνωμοσύνης, στό πρόσωπο 
τοῦ μακαριστοῦ Στυλιανοῦ Φαλδαμῆ, τε-
λώντας στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργί-
ας μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ. 
Εὐχαρίστησε ἐπίσης τήν σύζυγό του κ. 
Παναγιώτα Φαλδαμῆ γιά τήν οὐσιαστική 
στήριξή της στό ἔργο τῆς Μητροπόλεως 
καί χαιρέτισε τήν παρουσία παιδιῶν τοῦ 
Δημοτικοῦ, τά ὁποῖα μετεῖχαν τῆς Θείας 
Λειτουργίας. 

Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Βύρωνος, Καισαριανῆς & Ὑμηττοῦ κ. Δα-
νιήλ, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε στήν ἱερά 
πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Βύρωνος, ἀφι-
ερωμένου εἰς τόν Ἅγιο Νικόλαο, ἐπίσκο-
πο Μύρων. Στήν ἑορτή μετεῖχε, ἐπίσης, 

νήγυρη τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Μοιρῶν, 
ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τήν μνή-
μη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, 
Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυμα-
τουργοῦ. Χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ καί 
συλλειτούργησε μετά τοῦ Ποιμενάρχου κ. 
Μακαρίου τήν κυριώνυμο ἡμέρα. Συγκινη-
τική ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν, 
τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί τήν κυ-
ριώνυμο ἡμέρα. 

Ἑορτή Ἁγίου Μηνᾶ
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου ὁ Ἐπίσκοπός μας με-
τεῖχε εἰς τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Μηνᾶ, προστάτου καί πάτρω-
νος τῆς πόλεως τοῦ Ἡρακλείου. Προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου, τελέστηκε πολυαρχιερατική 
Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία μετεῖχαν 
Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου, ὡς ἐπίσης 
καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλ-
λος, ἐξ Ἡρακλείου ὁρμώμενος. Τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἀκολούθησε λιτάνευσις τοῦ 
ἱεροῦ λειψάνου καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγί-

ου Μηνᾶ στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου. Συ-
γκινητική ἡ προσέλευση χιλιάδων πιστῶν, 
οἱ ὁποῖοι μετεῖχαν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
τοῦ διημέρου.. 

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Κατά τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὁ Ἐπίσκοπός μας 
στόν μέν Ἑσπερινό, προσκεκλημένος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Αὐλο-
ποτάμου κ. Εὐγενίου, συγχοροστάτησε 
στόν Ἑσπερινό τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱε-
ροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς πόλεως 
τοῦ Ρεθύμνου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτω-
νος, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν πανηγυρικό 
τῆς ἡμέρας, καί συγχοροστατοῦντος τοῦ 
οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Εὐγενίου, τήν δέ 
κυριώνυμο ἡμέρα, κατόπιν προσκλήσεως 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας & Ἀπο-
κορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτούργησε 
στόν ἑορτάζοντα Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
τῆς πόλεως τῶν Χανίων, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, 
Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου καί συλ-
λειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν 
Μαρωνείας & Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμο-
νος, Κίτρους & Κατερίνης κ. Γεωργίου καί 
τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου κ. Δαμασκηνοῦ. 

Βραδιά εὐχῶν καί εὐχαριστιῶν
Ἔτσι ὀνόμασαν οἱ νεανικές συνάξεις, οἱ 
ἐθελοντές καί οἱ ὁμάδες πού δραστηριο-
ποιοῦνται στούς ἰδιαίτερα προσεγμένους 
χώρους τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέ-
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Τό καράβι τῶν εὐχῶν… ρίχνει ἄγκυρα 
μελωδικά στήν Μητρόπολή μας 

Στό «Τσατσαρωνάκειο» Πολιτιστικό Πο-
λυκέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τίς 
ἡμέρες τῶν ἑορτῶν πραγματοποιήθηκαν 
σειρά Χριστουγεννιάτικων ἐκδηλώσεων, 
ὀργανωμένες ἀπό τό Ὠδεῖο καί τίς Νεα-
νικές Συνάξεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Οἱ 
ὄμορφες αὐτές γιορτινές βραδιές ἄρχι-
σαν τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς μέ μου-
σική σύμπραξη τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς 
καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνση 
τοῦ καθηγητῆ κ. Γεωργίου Χαχλάκη, μέ τό 
Ὠδεῖο "Ἰωάννης Μανιουδάκης" τῆς πό-
λεως τῶν Χανίων, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ 
Καλλιτεχνικοῦ Διευθυντοῦ του κ. Ἰωάννη 
Καστρινάκη. Τά δύο αὐτά μουσικά σύνολα 
παρουσίασαν, μεμονωμένα καί συλλογικά, 
Ὕμνους τῆς περιόδου καί παραδοσιακά 
Κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Πα-
τρίδας μας, καταχειροκροτούμενοι ἀπό 
τό πολυπληθές ἀκροατήριο. Τό Σάββατο 
ἡ Ἔντεχνη Χoρωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας παρουσίασε, στό φουαγιέ 
τοῦ Πολυκέντρου, ἑορταστικό πρόγραμμα 
μέ τίτλο «Γιορτινές νότες χαρᾶς». Τήν Κυ-
ριακή, 21 Δεκ., οἱ σπουδαστές τῶν Σχολῶν 
τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως παρου-
σίασαν ἕνα ὄμορφο συναυλιακό πρόγραμ-

μα μέ χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Τό 
γιορτινό αὐτό τετραήμερο ὁλοκληρώθηκε 
μέ τό θεατρικό ἔργο «Τά περιστέρια καί τά 
παιδιά», πού παρουσίασε τήν Δευτέρα 22 
Δεκ., ἡ Νεανική Ὁμάδα τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ως «Ἡ Συντροφιά τῆς Χαρᾶς». 

«Χριστός ἐτέχθη» στό σπήλαιο 
τῆς Μαραθοκεφάλας

Στό ἁγιοβάδιστο σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Ἐρημίτη, στήν Μαραθοκεφάλα 
τοῦ Δήμου Πλατανιᾶ, στήν Κίσαμο, τε-
λέστηκε καί ἐφέτος ἡ Χριστουγεννιάτικη 
Θεία Λειτουργία, τό βράδυ τῆς παραμονῆς 
τῶν Χριστουγέννων, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. 
Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τό σπήλαιο 
ἀπό ἐνωρίς τό ἀπόγευμα. Ἄνθρωποι κάθε 
ἡλικίας, κυρίως νέοι, προσῆλθαν ἀπό ὅλη 
τήν Κρήτη (Ἡράκλειο, Ρέθυμνο & Χανιά) 
γιά νά συμμετέχουν στήν ὄμορφη αὐτή 
καί ἰδιαίτερη Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία 
τελεῖται ἐντός του σπηλαίου, σέ χῶρο 
φυσικό. Ἡ ἀναπαράσταση τῆς φάτνης 
ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός μέ πρόβατα, 
βοσκούς, φωτιές, σήμαντρα καί τό ἀστέ-
ρι νά λάμπει στήν κορυφή τοῦ σπηλαίου 
μετέφεραν, νοητά, τούς χιλιάδες πιστούς 
στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.

καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώ-
νης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ὅπου καί ὁμίλησε καί προεξῆρχε τῆς 
πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας. Ὁ φιλο-
ξενῶν Μητροπολίτης κ. Δανιήλ, μέ λόγους 
φιλάδελφους χαιρέτισε καί καλωσόρισε 
τόσο τόν Ἐπίσκοπό μας, ὅσο καί τόν Θεο-
φιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Κλήμη. 

Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε τόν προστάτη καί 
πάτρωνα τῆς Ἅγιο Σπυρίδωνα 

Στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ἱερό Καθεδρικό 
Ναό τῆς Κισάμου, ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς μας, ἑορτάστηκε, σεμνοπρεπῶς καί 
ἱεροπρεπῶς, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ ἀγαπημέ-
νου Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τρι-
μυθοῦντος, προστάτου καί πάτρωνα τῆς 
Κισάμου. Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ 
ὁποῖος καί ὁμίλησε ἐπίκαιρα. Τῆς Θείας 
Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουρ-
γούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί 
τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Συγκι-
νητική ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν 
οἱ ὁποῖοι, παρά τίς δύσκολες καιρικές 
συνθῆκες, μετεῖχαν τόσο στίς Ἑσπερινές 
Ἀκολουθίες (Ἑσπερινός, Ἱερά Παράκλη-
σις, Ἱερά Ἀγρυπνία), ὅσο καί εἰς τήν Θεία 
Λειτουργία. Παρόντες, ἐπίσης, ἐκπρόσω-
ποι τῆς Πολιτείας, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδι-
οικήσεως, μαθητιῶσα νεολαία, Φορέων 

καί Συλλόγων. Λόγῳ τῶν ἔντονων καιρικῶν 
φαινομένων δέν πραγματοποιήθηκε ἡ κα-
θιερωμένη λιτάνευση. 

Ἀφιέρωμα τιμῆς, σεβασμοῦ καί μνήμης

Τή Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἀκαδημία Κρήτης διοργάνωσε Πνευματικό 
Μνημόσυνο σεβασμοῦ, μνήμης καί τιμῆς 
πρός τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου 
καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο, μέ θέμα «ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ καί ΘΡΗΣΚΕΙΑ». Ἡ ἐκδήλωση τελοῦσε 
ὑπό τήν πνευματική αἰγίδα καί εὐλογία 
τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐκπρο-
σωπήθηκε ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖο. Ἀκολούθησαν σημα-
ντικές εἰσηγήσεις ἀπό τόν Κωνσταντῖνο 
Β. Ζορμπᾶ, Γεν. Διευθυντή τῆς ΟΑΚ (Ὁ 
Εἰρηναῖος ἐν τῇ πολιτικῇ μνήμῃ), τόν Γε-
ώργιο Κατσανεβάκη, Πρόεδρο τῆς ΑΝΕΚ 
(Μία πτυχή τῆς σκέψης τοῦ Εἰρηναίου), 
τόν Χρυσόστομο Σταμούλη, Καθηγητή καί 
Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ 
Α.Π. Θεσσαλονίκης (Ἐν ταῖς ἀγοραῖς καί 
ἐν ταῖς πλατείαις. Θρησκεία καί πολιτική 
στίς ἀρχές τοῦ 21ου αἰῶνα) καί τόν Γεώρ-
γιο Πευκιανάκη, Φιλόλογο, πρ. Λυκειάρχη 
(Ἠθική καί πολιτική στή σκέψη τοῦ Εἰρη-
ναίου). Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος τῆς ΟΑΚ, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι 
ἡ πολυσχιδής προσωπικότητα τοῦ τιμω-
μένου δέν ἀναλύεται σέ μία ἐπιστημονική 
Ἡμερίδα.
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Εἰρήνη Μαρκατάτου - Σεργεντάνη  ..150€
Αἰδεσ. Ἰωάννης Γουμενάκης  ..............300€
Εὐστάθιος Ψαρῆς  ................................100€
Ἀνώνυμος  ..............................................50€
Ἀνώνυμος  ............................................100€
Σύλλογος Κυριῶν-Δεσποινίδων Παλαιο-
χώρας  ...................................................100€
Σύλλογος Κυριῶν- Δεσποινίδων Νοχιῶν   
..................................................................50€
Μαρία Τερεζάκη  ....................................50€
Ἑλένη Βεν. Σκαλίδη, εἰς μνήμην συζύγου 
της Βενιζέλου Σκαλίδη  ...................1.000€
12ο Γυμνάσιο Περιστερίου  ................110€
Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Πύργου  ...........100€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  .........................200€
Βυζαντινή-Παραδοσιακή χορωδία Κισά-
μου - Κολυμβαρίου  .............................100€
Ἐνορία Κακοδικίου  .............................200€
Ἐνορία Πλεμενιανῶν  ..........................200€
Ἀνώνυμος  ............................................100€
Χρῆστος Μποτωνάκης .......................100€
Ἀνώνυμος  ............................................100€
Ἀνώνυμος  ............................................270€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  ........................100€
Παρθενόπη Καμπουράκη  ..................100€
Ἰωάννης Χαλαζωνίτης  ..........................50€
Ἐνορία Στροβλῶν ................................150€
Οἰκογ. Θεοδώρου Καπῆ, εἰς μνήμην του   
...................................... 1 δοχεῖο ἐλαιόλαδο
Ἐνορία Ἁγ. Πάντων Πλατάνου  .................  
....................................150 κιλά ἐλαιολάδου
Χρῆστος Λιουδάκης, εἰς μνήμην συζύγου 
του Εἰρήνης Λιουδάκη  .......................500€
Ἰωάννης Λιουδάκης, εἰς μνήμην μητρός 
του Εἰρήνης Λιουδάκη  .......................500€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  .........................150€

Ἰωάννης Πιπεράκης  .........................3.000€
Αἰδεσ. Νικόλαος Μοτάκης, εἰς μνήμην 
συζύγου του Πρεσβυτέρας Αἰκατερίνης 
Μοτάκη (τό γένος Πετράκη)  ............100€
Ἐμμανουήλ Σκουνάκης, εἰς μνήμην γονέ-
ων καί ἀδελφοῦ του ..............................50€
Κέντρο Γυναικῶν Ὑπαίθρου (ΚΕ.Γ.Υ.)  .....  
................................................................200€
Ἰωάννα Κομπογεννητάκη, εἰς μνήμην συ-
ζύγου της Μιχαήλ Κομπογεννητάκη  .50€
Αἰδεσ. Ἀντώνιος Κοντραφούρης  ........30€
Αἰκατερίνη Πατερομιχελάκη  ...............60€

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Βασιλική Μπουζάκη  .............................50€
Πασχαλία Παπαμαρκάκη   ...................50€
Ἀντώνιος Ἀντωνακάκης, εἰς μνήμην μη-
τρός του  Ἰσμήνης  ...............................200€
Εὐάγγελος Θεοδωράκης, ἀντί στεφάνου 
εἰς μνήμην Δημητρίου Μπασιᾶ  .........100€
Ἀντώνιος Ἀντωνακάκης, εἰς μνήμην μη-
τρός του Ἰσμήνης  ................................150€
Βασιλική Μπουζάκη – Παπαμαρκάκη  .....  
................................................................100€
Γεώργιος Μαρνελάκης  .........................30€
Μαρία Κουρσούμη  ...............................50€
Εὐτυχία Ψαράκη  ....................................50€
Ἀντωνία Παπαδαντωνάκη  ...................50€
Εὐτύχιος Πετράκης..............................200€
Μαρία Κουρσούμη  ...............................30€
Ἐμμανουήλ Σολανάκης  ........................50€

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

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

Οἰκογένεια Φωτίου & Θεοδώρας Δουβί-
κα, εἰς μνήμην Ἰωάννου Χαλκιαδάκη  .50€
Οἰκογένεια Ἀθανασίου καί Ἰωάννας Δη-
μητροπούλου, εἰς μνήμην Ἰωάννου Χαλ-
κιαδάκη  ..................................................50€
Οἰκογένεια Προδρόμου & Φωτεινῆς Σια-
μέτη, εἰς μνήμην Ἰωάννου Χαλκιαδάκη  ...  
..................................................................50€
Γωγώ Κουνελάκη-Δέμου, εἰς μνήμην μη-
τρός της Ἀθηνᾶς Κουνελάκη  ............500€
Δέσποινα Μιχαηλίδου  ..........................20€
Ἐνορία Κολυμβαρίου Κισάμου ..........300€ 
Θεανώ Προγούλη  .................................50€
Αἰδεσ. Νικόλαος Παπουδάκης  ..........200€
Ἀντώνιος Τριποδάκης ΕΠΕ  ...............200€
Ἐνορία Σούγιας  ...................................150€
Ἀνώνυμος  ............................................300€
Ἐλένη Ντιγριντάκη, εἰς μνήμην τοῦ συζύ-
γου τῆς Ἀλεξάνδρου Ντιγριντάκη  .....50€
Ἐνορία Βουκολιῶν  ..............................200€
Ἐνορία Παλαιόχωρας  .........................150€
Μαρίκα Ἀλεξανδράκη, εἰς μνήμην τοῦ 
συζύγου της Ἐμμανουήλ καί τῶν γονέων 
αὐτῆς Ἐμμανουήλ καί Ἀναστασίας  .....50€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  ........................100€
Ἐμμανουήλ Κωσταριδάκης ΑΕ  .........500€
Ἰωάννης Πιπεράκης  .........................1.000€
Καμπουράκη Παρθενόπη, εἰς μνήμην τῆς 
θυγατρός της Ἐλένης  .........................130€
Αἰδεσιμολογιώτατος Ἰωάννης Ψαράκης  ..  
..................................................................50€
Ἰωάννα Μαζοκοπάκη-Λυραντζάκη καί 
τὰ τέκνα της Κωνσταντῖνος καί Μα-
ρία,εἰς μνήμην Γεωργίου Λυραντζά-
κη(διδασκάλου) ...................................100€
Εἰς μνήμην Ἐλένης Κελαϊδῆ,τά παιδιά 
της  .........................................................500€
Ἐνορία Ροδωποῦ  .................................350€

Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Ταυρωνίτη  ..  
................................................................250€
Εἰς μνήμην Ἀναστασίας Χριστοδουλάκη:
Ἰωάννης Χριστοδουλάκης  .................130€
Βασιλική Χριστοδουλάκη  ....................50€
Ἑλένη (Λιλίκα) Χριστοδουλάκη  .........50€
Ἐλευθέριος Μαλανδράκης  ..................20€
Ἰωάννης Μαλακωνάκης  .......................50€
Μιχαήλ Παπουτσάκης  ..........................20€
Χρῆστος Σαριδάκης  .............................30€
Ἀνδρέας Χατζηγρηγοράκης  ................20€
Χριστίνη Ροκᾶ  .......................................30€
Πάρης Σημαντηράκης  ..........................50€
Νικόλαος Παπαγιαννάκης  ..................50€
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην Κλειῶς Πλατανια-
νάκη  ........................................................30€
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην Ἀναστασίας Χρι-
στοδουλάκη  ...........................................20€
Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Σφηναρίου  ..  
................................................................190€
Χαράλαμπος Κοτσιφάκης, εἰς μνήμην γο-
νέων του Ἐμμανουήλ & Ἀργυρῆς  .....100€
Ἐνορία Ἁγ. Πατέρων Ἀζωγυρέ Σελίνου  ...  
................................................................150€
Κωνσταντῖνος Κολώνιας, εἰς μνήμην γο-
νέων καί ἀδελφῶν του  .......................100€
Ἐνορία Σφηναρίου, εἰς μνήμην Ἱερέως 
Ἐλπιδοφόρου Τεκάκη  .........................200€
Περικλῆς Παπαδοπεράκης, εἰς μνήμην 
γονέων του  Βασιλείου & Μαρίας Παπα-
δοπεράκη  .............................................100€
Ἀνώνυμος  ............................................250€
Ἑλένη Παπαδάκη  ..................................30€
Nικόλαος Ρεβελάκης  ............................10€
Ἰωάννης Παπαγρηγοράκης  ...............100€
Ἀνώνυμος  ..............................................50€
Σύλλογος Γυναικῶν Κολυμβαρίου  ...100€
Αἰδεσ. Νικόλαος Καπῆς  .....................100€

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