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ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 
Ὑποδοχή τῶν Τιμίων 

Δώρων τῶν Μάγων στήν 
Κίσαμο

(4-8-2015)

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 
Σύναξις Ἱεραρχίας Οἰκου-

μενικοῦ Θρόνου 
(29/8 - 2/9/2015)

EΠIΣHMO ΔEΛTIO ΤΗΣ EKKΛHΣΙΑΣ KΡHTHΣ

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

καί διατίθεται δωρεάν

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ἡ κτίσις 
καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον» 
(Ἀναβαθμοὶ Ά  ἤχου). 

«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος 
ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν τῶν ἔργων σου καθ᾿ 
ἑκάστην ἡμέραν»1 (Μέγας Βασίλειος).

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα 
εὐλογημένα ἐν Κυρίῳ,
Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ 1η Σεπτεμβρίου 

ἑκάστου ἔτους ἔχει ἀφιερωθῆ πρωτοβούλως 
ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
-προσφάτως δὲ καὶ ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας- εἰς τὴν προσευχὴν διὰ τὴν 
προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 
Κατ᾿ αὐτήν, παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως τὸν 
Ὕψιστον ὅπως φαιδρύνῃ τὴν δημιουργίαν Του, 
ὥστε νὰ εἶναι εὐχάριστος καὶ καρποφόρος ἡ ἐν 
αὐτῇ διαβίωσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἐντὸς αὐτοῦ 
τοῦ αἰτήματος περιλαμβάνεται ἀσφαλῶς 
καὶ ἡ παράκλησις ὅπως αἱ ἀναπόφευκτοι 
φυσιολογικαὶ κλιματικαὶ ἀλλαγαὶ συμβαίνουν 

καὶ ἐπιτρέπωνται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ἀντοχῆς, τοῦ μὲν ἀνθρώπου πρὸς 
ἐπιβίωσιν αὐτοῦ, τῆς δὲ φύσεως πρὸς ἀειφορίαν αὐτῆς. 

Ἐν τούτοις, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴτε κατὰ ἓν μέρος τῆς ἀνθρωπότητος, 
εἴτε ἐνίοτε καὶ ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς, συμπεριφερόμεθα ἀντιθέτως πρὸς τὸ 
αἴτημα τοῦτο. Καταπιέζομεν τὴν φύσιν κατὰ τρόπον ὥστε νὰ ἐπέρχωνται 

1  Ψαλτήριον μετὰ τροπαρίων καὶ εὐχῶν, ἔκδοσις Ἱ. Μ. Παντοκράτορος, Ἅγ. Ὄρος 2004, σελ. 183.

Ἀριθμ. Πρωτ. 851

† 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 ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ 

ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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ἀπρόβλεπτοι καὶ ἀνεπιθύμητοι κλι-
ματικαὶ καὶ περιβαλλοντικαὶ ἀλλα-
γαί, δυσμενεῖς διὰ τὴν κανονικὴν 
λειτουργίαν αὐτῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου 
καὶ διὰ τὴν ζωήν μας. Τὸ δὲ ἀθροι-
στικὸν ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν 
ἐπὶ μέρους ἀνθρωπίνων προσώπων 
ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐκτεταμένων ἰδι-
ωτικῶν καὶ κρατικῶν προσπαθειῶν 
πρὸς ἀναμόρφωσιν τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος, εἰς τρόπον ὥστε 
νὰ παράγῃ περισσότερα ἀγαθὰ διὰ 
τοὺς ἐκμεταλλευομένους αὐτό, ἔχει 
ὡς μόνον ἀποτέλεσμα τὴν κατα-
στροφὴν τῆς ἐναρμονίως λειτουρ-
γούσης καλῆς λίαν δημιουργίας τοῦ 
Θεοῦ. 

Ὅσοι ἀντιλαμβανόμεθα 
τὸν διογκούμενον καθημερινῶς 
κίνδυνον τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς 
εἰς τὸν πλανήτην μας, ἕνεκα 
ἀνθρωπίνων ἐνεργειῶν, ὑψοῦμεν 
φωνὴν ἐπισημάνσεως αὐτοῦ 
καὶ προσκαλοῦμεν ἅπαντας νὰ 
μελετήσωμεν τί εἶναι δυνατὸν νὰ 
πράξωμεν «διὰ νὰ μὴ ἐξαφανισθῇ ἡ 
ζωή, χάριν τοῦ πλούτου» (Διακήρυξις 
Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν).

Ὅθεν, ἡμεῖς, ὁ Οἰκουμενικὸς 
Πατριάρχης καταβάλλομεν ἀπὸ 
ἐτῶν προσπαθείας ἐνημερώσεως τῶν 
πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὅλων 
τῶν καλοπροαιρέτων ἀνθρώπων 
περὶ τῶν μεγάλων κινδύνων τοὺς 
ὁποίους συνεπάγεται ἡ ηὐξημένη 
(κατά)-χρῆσις τῶν ἐνεργειακῶν 
πηγῶν, ἡ ὁποία ἐπαπειλεῖ μεγάλην 
κλιματικὴν ἀλλαγὴν καὶ θέτει εἰς 
κίνδυνον τὴν ἀειφορίαν τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος. 

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ 
ἐδιδάχθημεν ὑπὸ τῶν Πατέρων τῆς 

Ἐκκλησίας νὰ περιορίζωμεν κατὰ τὸ 
ἐφικτὸν τὰς ἀνάγκας μας. Εἰς τὸ ἦθος 
τοῦ καταναλωτισμοῦ ἀντιτάσσομεν 
τὸ ἦθος τῆς ἀσκητικότητος. Ἓν ἦθος 
αὐτοπεριορισμοῦ τῶν ἀναγκῶν εἰς τὸ 
ἀπαραίτητον. Τοῦτο δὲν συνεπάγεται 
στέρησιν ἀλλὰ τὴν ἐκλογίκευσιν 
τῆς καταναλώσεως καὶ τὴν ἠθικὴν 
καταδίκην τῆς σπατάλης. «Ἔχοντες 
δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, 
τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Ά  Τιμ. ς́  
8), μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος τοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μετὰ τὸν 
πολλαπλασιασμὸν τῶν πέντε ἄρτων 
καὶ τὸν χορτασμὸν ἐξ αὐτῶν πέντε 
χιλιάδων ἀνδρῶν, ἐκτὸς γυναικῶν 
καὶ παιδίων, ἔδωκεν ἐντολὴν νὰ 
περισυλλεγοῦν τὰ περισσεύματα «ἵνα 
μή τι ἀπόληται» (Ἰωάν. ς́  12). Ἀτυχῶς, 
αἱ σύγχρονοι κοινωνίαι ἐγκατέλιπον 
τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἐντολῆς ταύτης, 
ἐπιδοθεῖσαι εἰς τὴν σπατάλην καὶ τὴν 
ἄλογον χρῆσιν πρὸς ἱκανοποίησιν 
κενοδόξων αἰσθημάτων εὐμαρείας. 
Αἱ συμπεριφοραὶ αὗται δύνανται 
ὅμως νὰ ἀλλαγοῦν πρὸς 
ἐξοικονόμησιν πόρων καὶ ἐνεργείας 
διὰ τῆς καταλλήλου ἀγωγῆς.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν τῷ κοινῷ 
Δημιουργῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 

Οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα οἱ κατα-
στροφεῖς τῆς κτίσεως μὲ τὴν ἀπλη-
στίαν μας, μὲ τὴν προσήλωσίν μας 
εἰς τὴν γῆν, εἰς τὰ ἐπίγεια ἀγαθά, τὰ 
ὁποῖα προσπαθοῦμεν συνεχῶς νὰ 
αὐξήσωμεν, ὡς ὁ «ἄφρων πλούσι-
ος» τοῦ Εὐαγγελίου. Λησμονοῦμεν 
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐν τῷ Ὁποίῳ καὶ 
ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν. 
Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἀντιμετώπισις 
τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως δύναται νὰ 

ἐπιτευχθῇ συντετονισμένως, πάντο-
τε ὅμως ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διὰ τῆς 
Χάριτος τοῦ Ὁποίου εὐλογοῦνται 
αἱ ἀνθρώπινοι προσπάθειαί μας καὶ 
πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται καὶ πα-
λινδρομεῖ εἰς τὸ πρῶτον, ὡς ἐδημι-
ουργήθη «καλὴ λίαν» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 
Διὰ τοῦτο καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ συνδη-
μιουργοῦ καὶ προικισθέντος διὰ τοῦ 
αὐτεξουσίου ἀνθρώπου εἰς τὴν ἀντι-
μετώπισιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως 
εἶναι μεγάλη.

Ἡ γῆ ὁμοιάζει μέ «γιγαντιαῖον 
σωρὸν ἀπὸ ἀκαθαρσίαν» (Πάπας Ρώ-
μης Φραγκῖσκος, Ἐγκύκλιος 2015). 
Καὶ αἱ ἀκαθαρσίαι αὐταὶ δὲν εἶναι μό-
νον ὑλικαί, ἀλλὰ πρωτίστως πνευμα-
τικαί. Εἶναι ἀκαθαρσίαι προερχόμε-
ναι ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀπὸ ἐμπαθῆ νοήματα 
τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου. Ἡμεῖς ὅμως, 
οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μὲ βεβαίαν 
τὴν πίστιν πρὸς τὸν Δημιουργὸν πά-
σης τῆς κτίσεως καὶ Παντοκράτορα 
Κύριον, καλούμεθα νὰ ἐπιτελέσω-
μεν καὶ εἰς τὸ θέμα τῆς προστασίας 
πάσης τῆς κτίσεως ἔργον εὐαγγελι-
στοῦ, ἔργον ἀποστολικόν: νὰ ἀνα-
ζωπυρώσωμεν, δηλαδή, τὴν χαρμό-
συνον εὐαγγελικὴν ἀγγελίαν εἰς τὸν 
σύγχρονον ταραγμένον κόσμον καὶ 
νὰ ἀφυπνίσωμεν τὴν ὑπνώττουσαν 
πνευματικὴν φύσιν τοῦ πολλαπλῶς, 
πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως δοκιμα-
ζομένου ἀνθρώπου καὶ νὰ μεταδώ-
σωμεν μήνυμα ἐλπίδος καὶ εἰρήνης 
καὶ πραγματικῆς χαρᾶς· τῆς εἰρήνης 
καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Ταῦτα φρονοῦντες καὶ ταῦτα 
πρεσβεύοντες, καὶ διακηρύττοντες 
τὴν ἀλήθειαν ταύτην ἀπὸ τῶν βαθ-
μίδων τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολι-
κοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενι-

κοῦ Θρόνου, καλοῦμεν πάντας εἰς 
ἐγρήγορσιν νοός, εἰς ἀπαλλαγὴν 
ἐμπαθῶν λογισμῶν καὶ συμφεροντο-
λογικῶν κινήσεων, ὥστε νὰ ζῶμεν ἐν 
ἁρμονίᾳ πρὸς τὸν πλησίον καὶ μὲ τὴν 
λίαν καλῶς δημιουργηθεῖσαν ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ κτίσιν, καὶ εὐχόμεθα καὶ 
προσευχόμεθα μετὰ τοῦ «τρανώσα-
ντος τὴν φύσιν τῶν ὄντων» Βασιλεί-
ου τοῦ Μεγάλου: «Εὐλογητὸς εἶ, Κύ-
ριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν 
τῶν ἔργων σου καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν∙ 
εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ κτίσας φῶς καὶ 
σκότος καὶ διακρίνας αὐτὰ ἀπ᾿ ἀλλή-
λων∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ποιῶν 
πάντα καὶ μετασκευάζων, ἐκτρέπων 
σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα 
συσκοτάζων∙ εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ 
ποιήσας ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα σὴν 
καὶ ὁμοίωσιν, ὁ ποιήσας ἡμέραν εἰς 
ἔργα φωτός, καὶ νύκτα εἰς ἀνάπαυσιν 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως...»2. 

Τοῦτο εἶναι τὸ μήνυμά μας, 
αὐτὴ εἶναι ἡ πεποίθησίς μας, αὐτὴ ἡ 
προτροπή μας πρὸς πάντας: Στῶμεν 
καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, ἐνώπιον 
τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. 

 Ἡ δὲ τοῦ Δημιουργοῦ πάσης 
τῆς κτίσεως, ὁρατῆς καὶ ἀοράτου, 
Κυρίου ἡμῶν Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον 
Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων 
καὶ μετὰ τοῦ κόσμου παντός, νῦν καὶ 
εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

,βιέ  Σεπτεμβρίου ά
† Ὁ Κωνσταντινιουπόλεως 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης 

πάντων ὑμῶν

2  Ἔνθα ἀνωτέρω.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

(3/2015)

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστι-
κές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ καί 
φιλόθεο λαό τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου 
& Σελίνου 

«Σέ κάθε σάλο καί πειρασμό 
τῆς ζωῆς μου σέ ζήτησα 
καί ἀμέσως μέ βοήθησες 
διαλύοντας τόν κλήδονα. 
Μοῦ εἰρήνευσες τό νοῦ, 

μέ ἅρπαξες καί μέ ἔσωσες 
ἀπό κάθε ἐπήρεια τοῦ ἐχθροῦ, 

γι’ αὐτό κι ἐγώ εὐλογῶ τό ὄνομά σου 
καί ἀνυμνῶ τό κράτος σου».

(Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ αὐτά τά λόγια περιγράφει ὁ ἅγιος 

Θεόδωρος ὁ Στουδίτης τήν πάνσεπτο 
ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί τῆς εἰς οὐρα-
νούς Μεταστάσεως τῆς Παναγίας μας.

Γιορτάζει σήμερα καί ἡ Πατρίδα μας 
ἀπό ἄκρου εἰς ἄκρον, τό Γένος, ἡ Ρω-

μιοσύνη ὅλη «μοσχοβολᾶ ἀπό τό 
εὐωδιαστόν σκήνωμα τῆς Παναγί-
ας, πού εἶναι ἡ Μήτηρ τῶν ὀρφα-
νεμένων, ἡ ἐλπίδα τῶν ἀπελπι-
σμένων, ἡ χαρά τῶν θλιμμένων, ἡ 
ἄγκυρα τῶν θαλασσοδαρμένων», 
ὅπως θά πεῖ ὁ Φώτης Κόντογλου 
στό ἔργο του: «Ἡ Παναγία καί ὁ 
λαός». Δέν εἶναι, ἐξάλλου, τυχαῖο 
τό γεγονός ὅτι μεγάλοι Ἕλληνες 
δημιουργοί, ὅπως ὁ Νομπελίστας 
ποιητής Ὀδυσσέας Ἐλύτης, ὡς 
καί ὁ μεγάλος μουσικοσυνθέτης 
Μίκης Θεοδωράκης, μελοποίη-
σαν καί ἔκαναν δημοτικό τρα-
γούδι ὕμνους, πού ἀναφέρονται 
στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, 
ὅπως τά γνωστά: «Τῆς Δικαιοσύ-
νης ἥλιε Νοητέ», ὡς καί τό «Ἄξι-
ον ἐστίν». 

Μαζί ἑορτάζει καί ἡ οἰκουμέ-
νη ὅλη, σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία, 
τόν πολύτιμο αὐτό θησαυρό τῆς 
πίστεώς μας, τό «Θεομητορικό 
Πάσχα», «τό Πάσχα τοῦ καλοκαι-
ριοῦ». Θυμόμαστε καί τιμοῦμε 
γιά μία ἀκόμη φορά, τήν Κοίμη-
ση τῆς Θεοτόκου καί τά μηνύμα-
τα πού ἐκπέμπει ἡ ζωή τῆς Πα-
ναγίας Μητέρας μας εἶναι πολλά 
καί σημαντικά, ἰδίως στούς χα-
λεπούς καιρούς μας. Τώρα πού 
ἡ θλίψη, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ μιζέ-
ρια καί ἡ ἀγωνία ἔχουν καλύψει 
τά πάντα καί ἡ δυστυχία φτάνει 
στήν παραμικρή γωνιά τῆς κοι-
νωνίας μας. Τώρα πού ἡ φτώ-
χεια σέ πρόσωπα καί ἀξίες εἶναι 
ὁλοφάνερη. Τώρα πού οἱ ἐλπίδες 

καί οἱ προσδοκίες σέ ἀνθρώπινες 
ὑποσχέσεις καί συστήματα ἀποδει-
κνύονται φροῦδες καί μάταιες. Τώρα 
πού νιώθουμε προδομένοι καί μόνοι, 
ἐγκαταλελειμμένοι, ἀπό ἀνθρώπους 
καί ἰδεολογίες, πού ἐπενδύσαμε καί 
ἐμπιστευθήκαμε. Τώρα πού ἀρκετοί 
στέκονται στό σταυροδρόμι τῆς ἀνα-
σφάλειας γιά τό αὔριο, μέ τήν ἀπο-
γοήτευση γιά τό χθές, τῆς ἀβεβαιό-
τητας γιά τήν ζωή, μέ τήν ἄρνηση γιά 
τό θαῦμα. Τώρα πού ἡ ἀνεργία καί ἡ 
ἀνέχεια καθημερινά μας συνθλίβουν. 
Τώρα πού ὅλες αὐτές οἱ ραγδαῖες 
καί ἀνησυχητικές ἐξελίξεις σηματο-
δοτοῦν τήν ἀβέβαιη καί ἐπίπεδη κα-
θημερινότητα. Τώρα, λοιπόν, εἶναι ἡ 
ὥρα τῆς Παναγίας μας. Τώρα πλέον 
μόνο ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ ἀπαντο-
χή μας. Τώρα μόνο Ἐκείνη εἶναι ἡ 
βακτηρία καί παρηγοριά μας. Για-
τί μᾶς βοηθᾶ νά κατανοήσομε πώς 
ἀποκτᾶ νόημα ἡ ζωή μας ὄχι ἁπλά 
ἐπειδή ὑπάρχομε, ἀλλά ἐπειδή ἀγα-
ποῦμε. Ὅπως ἡ Ἴδια ἀγαπᾶ ὅλους 
ὅσους καταφεύγουν στήν προστασία 
Της. Ὅπως ἡ Ἴδια κοιτᾶ τήν καρδιά 

μας καί πονᾶ ἡ δική Της.
Γιά τοῦτο, ἀδελφοί μου, τόν φετι-

νό Δεκαπενταύγουστο, ἄς ὑψώσουμε 
χεῖρες ἱκέτιδες, ἄς ἀνοίξουμε τό θη-
σαυροφυλάκιο τῆς καρδιᾶς μας καί 
ἄς καταθέσουμε ἐνώπιον τῆς Σεπτῆς 
Της μορφῆς τήν ἀπόφασή μας γιά 
ἀγῶνα, γιά μετάνοια καί μεταστρο-
φή. Ἱκετεύοντάς Την ὅπως μᾶς χα-
ρίσει δύναμη, ἐλπίδα καί καρτερία. 
Παρακαλώντας Την ὅπως μᾶς ἐλευ-
θερώσει ἀπό τά πάθη καί τά παθήμα-
τά μας.

Ὅταν τό καταφέρουμε, τότε θά 
Τήν ἀκούσουμε. Ὅλα, θά εἶναι ἀπά-
ντηση στά ὅσα Τῆς ζητήσαμε καί 
ἦταν γιά τό συμφέρον μας. Τότε καί 
μόνο τότε θά κατανοήσουμε ὅτι τήν 
ἀπογοήτευση τῶν καιρῶν καί τῶν 
πολλῶν τήν διαγράφει ἡ πεποίθησή 
μας ὅτι τά καλύτερα θά ἔρθουν, ὁ 
Χριστός θά εὐλογήσει καί τό θαῦμα 
θά γίνει.

Καλή Παναγία, ἀδελφοί μου. 
Δύναμη, κουράγιο, ἐλπίδα καί χαρά 
στήν ζωή μας, ἀπό τήν ζωή τῆς Πα-
ναγίας μας.

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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ἀθε πρωί πού ξυπνῶ, (λέγει ὁ 
Γάλλος θεατρικός συγγραφέας 
Ἰονέσκο), μέ σκοτώνουν. Μόλις 
ἀνοίξω τήν ἐφημερίδα μου στή 
σελίδα τῶν θεαμάτων καί κοιτά-

ξω τίς διαφημιστικές φωτογραφίες τῶν 
ἔργων, βλέπω πιστόλια καί καραμπίνες 
στραμμένες στό στῆθος μου.

Καί ὁ συμπατριώτης του διάσημος θε-
ολόγος τῆς Ὀρθόδοξης Διασπορᾶς ὁ Κλε-
μάν, βεβαιώνει πώς: «ὅταν διαβάζω τίς 
καθημερινές ἐφημερίδες νομίζω πώς δια-
βάζω τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου».

Καί σίγουρα οἱ εἰκόνες πού παρου-
σιάζει ἡ καθημερινή ζωή τῆς ἐποχῆς μας 
εἶναι εἰκόνες τῆς Ἀποκάλυψης.

Τέρατα καί θηρία, σάλπιγγες καί 
σφραγίδες, δράκοντες καί πληγές. Ἀναθυ-
μιάσεις, θειάφι καί πίσσα.

Ἀλλά ἐκεῖνοι πού περιγράφουν τήν 
φρικιαστική αὐτή Ἀποκάλυψη τῶν καιρῶν 
μας δέν εἶναι οὔτε οἱ θεολόγοι, οὔτε οἱ ἱε-
ροκήρυκες. Εἶναι ἀτομικοί φυσικοί, οἰκο-
λόγοι, ψυχίατροι, καλλιτέχνες καί κοινω-
νιολόγοι, ἄνθρωποι δηλ. πού δεν ξεκινοῦν 
ἀπό «μεταφυσικές προκαταλήψεις», 
ὅπως νομίζουν μερικοί, ἀλλά βλέπουν τά 
τρομερά φαινόμενα τῆς ἀτομικῆς, κοινω-
νικῆς καί πανανθρώπινης ζωῆς στήν ἐπο-
χή μας καί κάνουν τίς ἐπίσης τρομακτικές 
διαπιστώσεις των. Ἀλλά πέρα ἀπό τίς δι-
απιστώσεις τῶν εἰδικῶν αὐτῶν ἀνθρώπων 
τά «σημεῖα τῶν καιρῶν» εἶναι ἔκδηλα καί 
φανερά σέ ὅλους μας.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ: δηλ. ἡ κρίση 
στήν Οἰκονομία, τήν Παιδεία, τή Δημοκρα-

τία, τίς διεθνεῖς καί ἀνθρώπινες σχέσεις 
καί σ’αὐτή ἀκόμη τή θρησκεία εἶναι ὁλο-
φάνερη καί τραγική.

Ἡ κρίση εἶναι καθολική καί παγκόσμια 
καί ὑπενθυμίζει τίς τραγικές ἐκεῖνες ἐπο-
χές πού στήν Ἱστορία καί τήν ἀνθρώπινη 
μνήμη διασώθηκαν σάν παρακμή, κατα-
κλυσμός καί τέλος κόσμου καί πολιτισμῶν.

Ἐνῶ ὅμως τά σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι 
τόσο ἀποκαλυπτικά, ὅπως ἀκριβῶς τά 
βλέπουν οἱ προφῆτες τῶν καιρῶν μας, 
πού μᾶς καλοῦν σέ συναίσθηση καί «μετά-
νοια», δέν λείπουν καί οἱ ψευδοπροφῆτες. 
Οἱ ἄνθρωποι δηλ. ἐκεῖνοι, πού τήν παγκό-

σμια αὐτή κρίση καί φθορά τήν ὀνομάζουν 
πρόοδο καί πολιτισμό καί μᾶς καλοῦνε νά 
χειροκροτήσωμε καί νά όργιάσωμε πάνω 
στόν κατακλυσμό μας.

Δέν λείπουν οἱ ψευδοπροφῆτες, πού 
μᾶς παραπλανοῦν καί μᾶς ἀποπροσανα-
τολίζουν, ποιός ξέρει γιά ποιά σκοτεινά 
σχέδια καί προγράμματά των.

Ἐμεῖς καταγγέλομε στή συνείδηση τοῦ 
λαοῦ μας καί στήν παγκόσμια συνείδηση 
αὐτούς τούς ψευδοπροφῆτες.

Καταγγέλλομε ἐκείνους, πού στό ὄνο-
μα τάχα τῆς προόδου, ὑποσκάπτουν καί 
γκρεμίζουν τίς αἰώνιες ἀξίες τῆς ἀνθρώπι-
νης ζωῆς.

Καταγγέλομε ἐκείνους, πού στό ὄνομα 
τάχα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς χειραφέτη-
σης ἀλλοτριώνουν τήν ἀνθρώπινη προ-
σωπικότητα καί τήν ἀπογυμνώνουν ἀπό 
κάθε ἀρετή.

Καταγγέλομε ἐκείνους, πού στό ὄνο-
μα τάχα ἐθνικῶν ἤ ταξικῶν ἀγώνων καί 
στρατηγικῶν σκοπιμοτήτων, στραγγαλί-

ζουν τήν ἐλευθερία καί τή δικαιοσύνη τοῦ 
ἀνθρώπου καί τῆς ἀνθρωπότητας.

Καταγγέλλομε τούς ψευδοπροφῆτες 
τῆς παρακμῆς καί τῆς φθορᾶς, πού μέ τήν 
εὔκολη προπαγάνδα τῶν «μαζικῶν μέσων» 
πλύνουν καί ξεπλύνουν τήν ἀνθρώπινη 
συνείδηση ἀπό τήν ἀλήθεια καί τήν ἀρε-
τή γιά νά τή γεμίσουν ὕστερα μέ τή λάσπη 
καί τά ψεύδη των.

Καταγγέλλομε τούς ψευδοπροφῆτες 
ἐκείνους, πού διαστρέφουν τήν ἀλήθεια 
καί τήν ἀρετή καί παραπλανοῦν τούς ἀφε-
λεῖς καί τούς ἀθώους.

Καταγγέλλομεν ἐκείνους, πού στό 
ὄνομα τάχα τῆς ἐπιστήμης καί τῆς φιλο-
σοφίας, γράφουν καί διαδίδουν ὑλιστι-
κές, μηδενιστικές, ἀντιθρησκευτικές καί 
ἀντιανθρωπιστικές ἰδέες, γιατί θέλουν νά 
φέρουν τό σκότος καί τό χάος στίς ψυχές 
ἀτόμων καί Λαῶν.

Κι ἀνάμεσα σ’ αὐτούς ὑπάρχουν 
ἀσφαλῶς μερικοί, πού τό κάνουν μόνο 
ἀπό τήν ἄγνοια καί τήν ἡμιμάθειά των καί 
αὐτοί ἴσως «οὐκ οἴδασι τι ποιοῦσιν». Για-
τί εἶναι ἀσυγχώρητο νά ξεθάβωμε σήμερο, 
ὕστερα ἀπό 100 χρόνια καί παραπάνω, 
τό Δαρβίνο, τό Νίτσε, τόν Φρόιντ καί νά 
ἀναμασοῦμε τίς ἰδέες των σάν τά νεώτερα 
ἐπιστημονικά συμπεράσματα.

Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ πράκτορες 
τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπάτης. Ὑπάρχουν 
ἐκεῖνοι, πού ἐργάζονται μέ προκαθο-
ρισμένους σκοπούς καί στόχους, γιά νά 

ὑποσκάψουν καί νά γκρεμίσουν σιγά-σιγά 
συνειδήσεις καί λαούς.

Ὑπάρχουν οἱ πράκτορες τῶν «σκο-
τεινῶν δυνάμεων» οἰκονομικῶν καί πολι-
τικῶν, πού κινοῦν τά ἀόρατα δίχτυα τῆς 
σύγχυσης καί τῆς φθορᾶς.

Καί στόχος τους εἶναι προπάντων τά 
νειᾶτα, πού τ’ ἀγκιστρώνουν μέ προοδευ-
τικές τάχα ἰδεολογίες, ἤ τά μεθοῦν μέ τή 
σεξουαλική ἐλευθερία καί τά ναρκωτικά, 
γιά νά τά καταντήσουν φανατικούς γενί-
τσαρους ἤ ἄβουλα ὄργανα στά σκοτεινά 
των σχέδια.

Ὑπάρχουν οἱ πράκτορες, πού λαν-
σάρουν στόν κόσμο μιά νοσηρή καί διε-
στραμμένη φιλολογία, μέ βιβλία, περιοδι-
κά, φίλμ καί θεάματα, μιά φιλολογία, πού 
δηλητηριάζει καί ἀποσυνθέτει τίς συνει-
δήσεις τῶν λαῶν.

Καταγγέλομεν τούς πράκτορες αὐτούς 
στό ποίμνιό μας καί στόν Ἑλληνικό Λαό. 
Ὅλους ἐκείνους, πού τόν ξαρματώνουν 
ἀπό τίς ψυχικές του δυνάμεις.

Ἀλλά καί εἰδοποιοῦμε τό Ποίμνιο καί 
τό Λαό μας νά μή δέχεται μοιρολατρικά 
αὐτή τήν καταστροφή. Νά μή δέχεται πα-
θητικά ὅ,τι τοῦ σερβίρουν οἱ πράκτορες 
τοῦ ψεύδους. Νά κρίνει καί νά ἀντιδρᾶ. 
Νά ἐλέγχει καί νά ἀγρυπνᾶ.

Νά μή μένει ἀπαθής σ’ ὅλη αὐτή τήν 
καταστροφή πού γίνεται τριγύρω του καί 
νά μή σέρνεται ἄβουλος ἀπό τίς προπα-
γάνδες τῶν ψευτοπροφητῶν, ὅποιοι κι ἄν 
εἶναι.

Νά περισώσει τήν προσωπικότητα 
καί τήν ἐλευθερία του, ποὖναι τό τιμιώτε-
ρο πρᾶγμα στόν ἄνθρωπο.

* Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου 
& Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανάκη 

ἀπό τό Βιβλίο του:
«Μηνύματα Εὐθύνης & Ἀφύπνισης»,

Β΄  Ἔκδοση, Κίσαμος 2015. 

Kαταγγέλομε τούς ψευδοπροφῆτες 
τῶν καιρῶν…*
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Ὅσο καί νά ὑπάρχει (τεχνητή) ὡραι-
οφάνεια, τό ἀνθρώπινο δρᾶμα δέν 

ἔχει, τουλάχιστον στό βαθμό πού θά ἔπρε-
πε, ἐκλείψει. Καί ξέρομε καλά, ὅτι μπορεῖ 
νά μήν ἀποφεύγεται πάντοτε, ὥστόσο ὅμως 
μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζεται.

Καί, εἶναι κι αὐτό ἕνα μήνυμα αἰσιοδο-
ξίας, ἀλλά καί εὐθύνης.

Ὡστόσο, γιά νά γίνει αὐτό δέν φθάνουν, 
γιά νά μή πῶ, δέν χρειάζονται τά «εὐχολό-
για»! Πρέπει νά κατέβει, εἰδικά ὁ κάθε λε-
γόμενος «ὑπεύθυνος» καί ἄρχοντας, ἀπό 
τό ὕψος τῆς αὐτοκρατορικῆς μακαριότητός 
του καί τῆς αὐταρέσκειάς του. Νά πάψει 
νά ἐμπαίζει τόν λαό τοῦ Θεοῦ, καί, προ-
παντός, νά μήν τοῦ μιλᾶ γιά «οὐράνια μα-
καριότητα»(!), ἀφήνοντάς τον νά ψήνεται 
κυριολεκτικά στήν κόλαση τῆς ζωῆς, στή μι-
ζέρια, στήν ἀθλιότητα καί στήν ἀπό πάσης 
πλευρᾶς, ἐκμετάλλευση, γιά τήν ὁποία (κό-
λαση) φταῖνε αὐτοί. Κάποτε θά ἔπρεπε νά 
σταματοῦσε αὐτή ἡ ἀντίχριστη καί ἐγκλη-

ματική τακτική. Ἀλλά, πού...
Ὁ Θεός, ὁ μόνος πού ἀγάπησε 

καί ἀγαπᾶ τό ἀνθρώπινο γένος, 
ὁμιλεῖ, ἰδίως γιά τούς κοινωνικούς 
λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς 
Πολιτείας καί τονίζει τήν εὐθύνη 
τους γιά τήν κατάσταση τῆς κοι-
νωνίας διά τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ: 
«Καί σύ, υἱέ ἀνθρώπου, σκοπόν 
δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ, καί 
ἀκούσῃ ἐκ τοῦ στόματός μου λό-
γον. Ἐν τῷ εἰπεῖν  με τῷ ἁμαρτωλῷ 
θανάτῳ θανατωθήση, καί μή λαλή-
σης τοῦ φυλάξασθαι τόν ἀσεβῆ ἀπό 
τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, αὐτός ὁ ἄνομος τῇ 
ἀνομίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, τό δέ 
αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζη-
τήσω» (Ἰεζεκ. 33,7-8).

Ἄς προσέξομε, ἰδιαιτέρως τά 
τελευταῖα λόγια, γι’ αὐτό καί τά 
ὑπογρμμίζομε. Ἡ εὐθύνη ὄχι μόνον 
τῶν ὑπευθύνων, ἀλλά καί ὅλων μας, 
εἶναι μεγάλη ἔναντι τῶν συνανθρώ-
πων μας, καί μάλιστα ἐκείνων πού 
ὑποφέρουν, πού μέ ὁποιονδήποτε 
τρόπο καί ἀπό ὅποιους, σταυρώ-
νονται. Μήν πλένομε τά χέρια μας, 
ἰδιαιτέρως οἱ κατά θέση καί πε-

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ὁ Μόνος Πιστός καί Δίκαιος
Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ.

Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου

Ἱεροκήρυκος 
Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

ρίπτωση «ὑπεύθυνοι», ὅπως ὁ μιαρός 
Πιλᾶτος, καί νά δηλώνομε ἀθῶοι, ἤ ἀκό-
μη καί εὐεργέτες (!) (Ματθ. 27,24) καί 
(Λουκ. 22,25). Ἤ ὅπως ὁ ἑκατόνταρχος, 
μετά τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ: «Ἰδών 
δέ ὁ ἑκατόνταρχος τό γενόμενον ἐδόξα-
σε τόν Θεόν λέγων ὄντως ὁ ἄνθρωπος 
οὗτος δίκαιος ἦν» (Λουκ. 23,27)!

Ἄς προσέξουν, λοιπόν, ὅσοι, ἀπό 
ὅποια θέση «ἐξουσίας» κρίνουν τήν 
μοῖρα τῶν συνανθρώπων μας. Τούς συμ-
φέρει, καί ὅλους μας κατά συνέπειαν, 
νά προλάβουν τό ὅποιο ἔγκλημά τους 
καί νά μή  μοιάσουν μέ τόν Πιλᾶτον. 
Μετά τό ἔγκλημα δέν χωρᾶνε οἱ μετα-
νιωμοί, ἔστω καί οἱ ὑποκριτικοί. Εἶναι 
πολύ ἀργά καί θά φύγουν ἀπ’ αὐτόν 
τόν κόσμο μέ προρισμό τήν αίώνια κό-
λαση, ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει  μετάνοια 
(Λουκ. 16, 23-31). Ἄλλωστε, ὅσοι δέν 
κάνουν καλό (ἔλεος) δέν θά βροῦν κι 
αὐτοί ἔλεος. Ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος 
εἶναι ἀποκαλυπτικός. «Ἡ γάρ κρίσις 
ἀνέλεος τῷ μή  ποιήσαντι ἔλεος» (Ἰακ. 
2.13). Ἔπειτα νά τονίσομε ὅτι δέν πρέ-
πει νά ξεχνᾶμε ὅτι δέν ἔχουν μόνο οἱ 
ἄλλοι εὐθύνη ἀπέναντί μας, ἀλλά καί 
ἐμεῖς πρός τούς ἄλλους, καί ὅτι θά πρέ-
πει νά ἔχομε πάντα κατά νοῦν, ὅτι: «ὅ 
μισεῖς μηδενί ποιήσῃς» (Τωβίτ 4,15) καί 
τοῦ Κυρίου «καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν 
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε 
αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ.6,31).

Καί ἐδῶ, δυστυχῶς, ὀφείλονται τά 
δεινά τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, 
στό ὅτι, δηλαδή, δέν τόν εἴδαμε ὅπως 
τόν ἑαυτό μας (alter ego), καί, κατά τόν 
Ἅγιον Ἰσαάκ τόν Σῦρον, πάνω ἀπό τόν 
ἑαυτόν μας. Ἄς ἀφήσομε τά «εὐχολό-
για» καί τίς βαρύγδουπες ὑποσχέσεις, 
τά «Μηνύματα» πρός ἡμᾶς καί τούς γεί-
τονές μας (ὅπου ἔχομε γίνει ρεζίλι) καί 

τίς ἀστραφτερές, σέ λόγια καί ἐμφάνι-
ση, περιβόητες συνεντεύξεις. Κατακαή-
καμε ἀπ’ αὐτά τά θεατρινίστικα καμώ-
ματά τους. Καί λυπᾶμαι πού ἀκόμη τούς 
ἀκοῦμε, τούς ἀποδεχόμαστε καί τούς 
χειροκροτοῦμε. Γι’ αὐτό κι αὐτοί ἀπο-
θρασύνονται καί αὐξάνουν τά εἰς βά-
ρος μας ἐγκλήματά τους. Διαλύσανε, οἱ 
παλιοί καί οἱ σύγχρονοι, τήν χώρα μας, 
τήν ὁποίαν κατάντησαν ὡς χώρα τῶν 
ἐγκλημάτων καί τῆς διαλύσεως κάθε 
ἔννομης τάξεως. Ἔχομε γίνει ὁ περίγε-
λος διεθνῶς.

Ὁ Χριστός μᾶς ἐλευθέρωσε. Γιατί 
ἐμεῖς νά γινόμαστε οἱ κομπάρσοι τῶν 
δυναστῶν μας, ὅποιοι καί νἆναι αὐτοί, 
κι ὅποια ὑψηλή θέση  κι ἄν κατέχουν, 
πού πολλούς ἀπ’ αὐτούς ἐμεῖς τούς βά-
λαμε μέ τήν ἀφελῆ ψῆφο μας! Δέν μᾶς 
χρειάζεται τέτοια σκλαβιά. Ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος μᾶς συμβουλεύει: «Τῇ ἐλευ-
θερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, 
στήκετε, καί μή τῷ ζυγῷ δουλείας ἐνέχε-
σθαι» (Γαλατ. 5,1).

Κάθε ἄτομο εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. 
Εἶναι ἀξία ἀνεπανάληπτη. Ξαγοραστή-
καμε μέ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ: «Τιμῆς 
ἠγοράσθητε» (Α΄ Κορινθ. 27,2). Καί θά 
συνεχίσει ὁ ἴδιος Ἀπόστολος˙ «Μή γίνε-
σθε δοῦλοι ἀνθρώπων». Ἕκαστος ἐν ᾧ 
ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτῳ παρά 
τῷ θεῷ» στιχ. 2,32).

Δέν μᾶς χρειάζονται τά «εὐχολό-
για» καί τά «Μηνύματά» τους. Μακρυά 
ἀπό ψεῦτες καί ἀπατεῶνες. Μακρυά 
ἀπό τούς θῦτες μας κι ἄς μᾶς παριστά-
νουν τούς «σωτῆρες» μας!!!

Ὁ Μόνος πιστός καί δίκαιος εἶναι 
ὁ Θεός (Α΄Κορινθ. 1,9) καί (Β΄ Τιμ. 4,8) 
καί ὅσοι πιστεύουν σ’ Αὐτόν, κάτι πού 
δέν συμβαίνει μέ τούς σωτῆρες μας!!!
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ἶναι κοινή διαπίστωση ἀπό τούς 
λογικά σκεπτόμενους ἀνθρώ-
πους ὅτι ἡ ἐποχή στήν ὁποία 
ζοῦμε, κρύβει πολύ πόνο, ταρα-
χή, ἀνασφάλεια καί ὀδύνη. Τό 

διαπιστώνουμε ὄχι μονάχα στόν περί-
γυρό μας ἀλλά καί στόν ἴδιο τόν ἑαυτό 
μας. Τό ἄγχος, ἡ ἀπελπισία, ἡ σύγχυση 
καί ἡ κατάθλιψη κυριαρχοῦν στή ζωή 
μας. Κλίμα γενικῆς ἀβεβαιότητας βιώ-
νουμε καθημερινά, οἱ ἀνθρώπινες δρα-
στηριότητες δείχνουν νά τελματώνουν, 
οἱ συνειδήσεις φαίνονται παγερές καί 
τά λόγια τῶν ἀνθρώπων ἀκούγονται 
ψεύτικα.

Ὁ σημερινός ἄνθρωπος δείχνει 
ἀνήμπορος νά ἀντιμετωπίσει μέ εἰλι-
κρίνεια γύρω του τά πράγματα καί 
καταφεύγει ἀπό ψέμα σέ ψέμα, ἀπό 
πονηρία σέ πονηρία, ἀπό ἀπάτη σέ 
ἀπάτη. Σκυθρωπός στίς σχέσεις του, 
στίς κοινωνικές ἐκδηλώσεις του, τήν 
ἐργασία του καί τήν οἰκογένειά του. 
Ὁ νοῦς του θολωμένος, περισπᾶται 
στά μάταια, ἀκόμα καί σέ μεταφυσικές 
πλάνες, προκειμένου νά ἐπουλώσει τά 
ὑπαρξιακά του κενά καί νά ἠρεμήσει 
τήν ἀναστατωμένη φύση τῆς ψυχῆς 
του. Δέν γνωρίζει ἀληθινά τί τοῦ φταί-
ει, ποιός τοῦ φταίει. Φταίει ὁ ἄλλος; Ὁ 

ἐαυτός του; Ἡ κοινωνία, ἡ κουλτούρα, 
ἤ ἡ ζωή; 

Ἔχασε ἀπ’ ὅτι φαίνεται τά ὡραιό-
τερα στή ζωή του, τίς οὐσιαστικές καί 
πραγματικές χαρές καί ἀρκεῖται στίς 
ἀπατηλές καί κάλπικες εὐκαιριακές 
ἱκανοποιήσεις. Ἄφησε τό καθαρό καί 
ἀστραφτερό χρυσάφι πού εἶχε στά χέ-
ρια του καί ἀσχολεῖται μέ τούς ψεύ-
τικους καί ἄσημους τενεκέδες. Ποιός 
ὁ λόγος; Ποιά ἡ αἰτία; Ἡ σωστότερη 
καί λογικότερη ἀπάντηση εἶναι μία. Ὁ 
ἄνθρωπος ἔχασε τόν δρόμο του, ξέφυ-
γε ἀπό τόν στόχο του καί ξέχασε τόν 
προορισμό του. 

Ἄφησε τόν Δημιουργό του, Θεό καί 
Πατέρα καί τόν θυμᾶται μόνο ὅταν θέ-
λει νά γογγύσει καί νά βρίσει καί ψά-
χνει τήν λύτρωση τῆς ζωῆς του στίς 
ὑποσχέσεις, τίς θεωρίες καί πλάνες 
τῶν λογῆς ξενόφερτων, κακόβουλων 
καί διεστραμμένων ἀνθρώπων. Ἄφησε 
τό γνήσιο καί ἀνέσπερο φῶς τῆς πίστε-
ως καί τρέχει νά φωτισθεῖ ἀπό τά φῶτα 
τῶν σκοταδιστῶν καί τῶν ἀθέων. Ἄφη-
σε τό γάργαρο καί καθάριο νεράκι τῆς 

ἀστείρευτης Θεϊκῆς πηγῆς τῆς πίστεως 
καί προσπαθεῖ νά ξεδιψάσει ἀπό τά 
θολά νερά τῶν ὑποσχέσεων τῶν πλά-
νων καί τῶν πονηρῶν. Ὁμιλεῖ, γράφει 
καί συμπεριφέρεται μέ ἀναίδεια πρός 
τόν Χριστό, τήν Παναγία Μητέρα καί 
τούς Ἁγίους της Ἐκκλησίας, ἀγνοώ-
ντας ὅτι μόνο σ’ αὐτούς ὑπάρχει ἡ ἀλή-
θεια, ἡ γαλήνη, ἡ ζεστασιά καί ἡ σιγου-
ριά πού τόσο ἔχει ἀνάγκη. 

Συσσωρεύει πάνω του, ἴσως ἀπό 
ἄγνοια, ἀλλά δυστυχῶς περισσότερο 
ἀπό εὐσυνείδητη ἀδιαφορία, τίς σα-
τανικές συνήθειες καί ἐνέργειες, τίς 
καλλιεργεῖ καί τίς τρέφει ποικιλοτρό-
πως, νομίζοντας ὅτι ἔτσι κατακτάει καί 
κατευθύνει τίς ἀνθρώπινες καί ἀρρω-
στημένες δυνάμεις του. Ἡ ψυχή του 
ὑποφέρει καί βασανίζεται, τό σῶμα 
του κουρελιάζει καί διαλύεται, ἡ ζωή 
του συνθλίβεται καί γίνεται ἀβάστα-
κτη καί ἀνυπόφορη καί ὅμως συνεχίζει 
ἀκάθεκτα αὐτή τήν κατηφορική του 
πορεία μέχρι τόν θάνατο καί εἰδικά τόν 
πνευματικό θάνατο, διότι «τά ὀψώνια 
τῆς ἁμαρτίας θάνατος». 

Ἀλήθεια, ὑπάρχει τρόπος ἀλλαγῆς 
καί μεταλλαγῆς τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώ-
που; Ὑπάρχει διέξοδος στό ἀδιέξοδό 
του; Ὑπάρχει λύση στά πολλά δυσεπί-
λυτα προβλήματά του; Ὑπάρχει εὐκαι-
ρία μέ τήν ὁποία  ὁλόκληρη αὐτή ἡ πυ-
κνή ὁμίχλη καί τό μαῦρο σκοτάδι στό 
ὁποῖο εὑρίσκεται καί τόν βασανίζει 
θά ἐξαφανισθοῦν; Ναί, ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος «ἐλθῶν εἰς ἑαυτόν», ἐπαναπροσ-
διορίσει τόν στόχο του, ἐπανεύρει τόν 
δρόμο του, ἀνακαλύψει τήν ψυχή, τό 
μυαλό καί τίς πράξεις του, ἀναζητή-
σει καί γνωρίσει τόν Θεό, συμφιλιωθεῖ 
μαζί Του, ἐξομολογηθεῖ τίς ἀδυναμίες 
του, τά πάθη του, τίς στενοχώριες του, 

τίς ἁμαρτίες του, τούς πόθους καί τίς 
ἀγωνίες του, τότε ἐκεῖνος πραγματικά 
ἀλλάζει, γαληνεύει, εἰρηνεύει, παίρνει 
θάρρος καί χαίρεται. Θέλει νά ζήσει τά 
πάντα μέσα στή Σοφία τοῦ Θεοῦ, ἔχουν 
νόημα οἱ πεποιθήσεις του, ἀποκτᾶ δύ-
ναμη γιά ζωή, ἀπολαμβάνει τήν ὕπαρξή 
του καί ὅ,τι ἔχει γύρω του, ὅ,τι βλέπει, 
ὅ,τι ἀκουμπάει, ὅ,τι νιώθει.

Ὅλα ἀλλάζουν καί ὁ ἐσωτερικός 
του κόσμος μεταστοιχειώνεται. Τρέφε-
ται πλέον μόνο ἀπό καλούς λογισμούς 
πού τόν πλουτίζουν ἀπό μία θετικότη-
τα πού μεταλλάσσει μέρα μέ τή μέρα 
τή ζωή του καί τίς ἀξίες της. Ἀρχίζει νά 
βλέπει πάνω του καί γύρω του τά ση-
μάδια καί τά θαύματα τῆς Χάριτος καί 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί γεμίζει ἀπό 
χαρά. Δίνει πολλή ἀγάπη καί εἰσπράτ-
τει ἀπέραντη ἀπό τούς ἀνθρώπους καί 
τόν Θεό. Θέλει νά γνωρίσει καί νά μοιά-
σει στούς Ἁγίους, νά κοιτάξει κατάμα-
τα τήν Παναγία Μητέρα, νά ἁπλώσει 
τό χέρι του, νά ἀκουμπήσει τόν ἴδιο τόν 
Χριστό, νά Τόν ἀγκαλιάσει. Τότε ἀπο-
καλύπτεται στήν ψυχή του ἡ ἀλήθεια 
τῆς ζωῆς πού εἶναι ὁ Χριστός καί καθη-
μερινά τό νιώθει καί τό αἰσθάνεται ὅλο 
καί περισσότερο.

Ὁ ἄνθρωπος τότε ξαναγεννιέται 
ἤ μᾶλλον ἀναγεννιέται, γίνεται νέος 
ἄνθρωπος, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Εὔχεται, προσεύχεται καί ὅλο βαδίζει 
τόν δρόμο πρός τήν σωτηρία τῆς ζωῆς 
του. 

Ναί, ἀδελφοί μου, ἔτσι ἁπλά, πολύ 
ἁπλά, μόνο μέ λίγη θέληση καί καλή 
διάθεση, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί 
τήν συνδρομή καί πρεσβεία τῶν Ἁγίων, 
ὁ ἄνθρωπος κερδίζει τήν ζωή του καί 
ἐπαναβρίσκει τόν στόχο του, τόν στόχο 
πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Χριστό. 

Ε

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος
χάσει τόν στόχο του

 Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
Ἐμμανουήλ Μπαργωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρ. Ἱ. Μητροπόλεως
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(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Σήμερα οἱ νέοι ἄνθρωποι καί μέσα σ’ 
αὐτούς καί οἱ νέοι γονεῖς, δέν ἔχουν συνα-
ντήσει πάσχοντα ἀπό Ἰλαρά, Ἐρυθρά, κοκ-
κύτη κ.λ.π. καί ἴσως διερωτῶνται γιατί χρει-
άζεται νά ἐμβολιάζονται τά σημερινά βρέφη 
καί νήπια γιά τά νοσήματα αὐτά.

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι τά νοσήματα 
αὐτά  ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν σέ κά-
ποιες γωνιές τοῦ κόσμου, ὅπου συνήθως 
ἡ ἐμβολιαστική κάλυψη τοῦ πληθυσμοῦ 
εἶναι χαμηλή ἤ ἀνύπαρκτη κι ἀπό κεῖ με-
ταδίδονται σέ ἀνεμβολίαστους ταξιδιῶτες, 
φοιτητές, τουρίστες, μετανάστες πού μέ τή 
σειρά τους μεταδίδουν τήν ἴδια νόσο σέ 
ἄλλα ἀνεμβολίαστα ἄτομα. Ἄρα στή σημερι-
νή ἐποχή πού οἱ μετακινήσεις πολιτῶν ἀπό 
χώρα  σέ χώρα κι ἀπό ἤπειρο σέ ἤπειρο 
εἶναι συχνές, ἡ πλήρης ἐμβολιαστική κάλυ-
ψη κάθε ἀτόμου ἀποτελεῖ τή μόνη ἀσπίδα 
προστασίας.

Τά νεώτερα ἐμβόλια
Ἠ ἔρευνα ὅμως γιά τήν ἀνακάλυψη 

ἐμβολίων πού προστατεύουν ἀπό σοβαρά 
μεταδοτικά νοσήματα ἦταν καί εἶναι συνε-
χής. Τά τελευταῖα χρόνια, χάρη στίς προό-
δους τῆς Βιοτεχνολογίας καί τήν ἀπόκτηση 
τεχνογνωσίας, ὁ ρυθμός ἀνακάλυψης νέων 
ἐμβολίων ἔγινε ταχύτερος. 

Ἔτσι τό 1982 ἔγινε δυνατή ἡ παρα-
σκευή τοῦ πρώτου ἐμβολίου γιά τήν  ἠπα-
τίτιδα Β (Η.Β).

Ἔτος σταθμός ὅμως γιά τήν πρόληψη 
τῆς Η.Β. ἦταν τό 1986, ὁπότε ἔγινε δυνατή 

ἠ παρασκευή ἑνός νέου ἀσφαλοῦς, ἀποτε-
λεσματικοῦ ἐμβολίου γιά τή νόσο καί μά-
λιστα μέ δυνατότητα μαζικῆς παραγωγῆς. 
Τό ἐμβόλιο αὐτό κυκλοφόρησε παγκόσμια 
τό 1990, ἐνῶ τό 1998 θεσπίστηκε καί στήν 
Ἑλλάδα σάν ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός 
βρεφῶν καί παιδιῶν γιά Η.Β. Ὁ ἰός τῆς 
Η.Β. μεταδίδεται μέ τό αἷμα καί τά σωματι-
κά ὑγρά ἀπό τούς χρόνιους φορεῖς καί τούς 
πάσχοντες καί μπορεῖ νά ἐπιβιώσει ἔξω 
ἀπό τό σῶμα τουλάχιστον 7 ἡμέρες.

Ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ μετάδο-
ση τῆς νόσου ἀπό τήν ἔγκυο φορέα στό 
νεογέννητο. Ὑπάρχουν ὅμως ἀποτελεσμα-
τικοί τρόποι ἀντιμετώπισης τῆς μετάδοσης 
αὐτῆς ἄν ἐφαρμοστοῦν τίς πρῶτες 12 ὧρες 
ζωῆς. Τά παιδιά, ὅταν μολυνθοῦν, γίνονται 
συχνότερα χρόνιοι φορεῖς σέ ἀντίθεση μέ 
τούς ἐνήλικες.

Σὐμφωνα μέ  ὑπολογισμούς τῆς Π.Ο.Υ. 
τό 1/3 τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἔχει 
μολυνθεῖ ἀπό τόν ἰό τῆς Η.Β., 240.000.000 
ἄνθρωποι ἔχουν χρόνια λοίμωξη (φορεῖς), 
ἐνῶ 780.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο ἀπό 
ἐπιπλοκές χρόνιας Η.Β. (κίρρωση, καρκίνο 
τοῦ ἥπατος). Στήν Ἑλλάδα ὑπολογίζονται 
σέ 200.000 οἱ χρόνιοι φορεῖς.

Τό 1990 στίς Η.Π.Α. καί τό 1994 στήν 
Ἑλλάδα, κυκλοφόρησε τό ἐμβόλιο γιά τό 
μικρόβιο αἱμόφιλος τῆς ἰνφλουέντζας τύ-
που Β (Ηib) γιά χρήση σέ βρέφη καί μικρά 
νήπια.

Ὁ Ηib πρίν τήν χρήση τοῦ ἐμβολίου 

προσέβαλε 1 στά 200 μικρά παιδιά προκα-
λώντας σοβαρή νόσηση, ὅπως μηνιγγίτιδα, 
μικροβιαιμία, πνευμονία, ἐπιγλωττίτιδα, 
κυτταρίτιδα ὀφθαλμικοῦ κόγχου, σηπτι-
κή ἀρθρίτιδα κ. ἄ. Μάλιστα ἦταν καί ἡ πιό 
συχνή αἰτία μικροβιακῆς μινιγγίτιδας στά 
βρέφη καί τά μικρά παιδιά, μέ σοβαρές συ-
νέπειες.

Τό ¼ τῶν προσβεβλημένων παιδιῶν 
ἀνέπτυσσε νοητική ὑστέρηση, ἐνώ ἕνα στά 
20 ἔχανε τή ζωή του ἀπό τή νόσο. Στίς 
χῶρες πού ἐφαρμόστηκε ὁ ἐμβολιασμός 
βρεφῶν σημειώθηκε μιά ἐντυπωσιακή μεί-
ωση μέχρι ἐξαφάνισης τῶν νοσημάτων ἀπό 
Ηib.

Τό 1992 κυκλοφόρησε τό πρῶτο 
ἐμβόλιο γιά τήν λοιμώδη ἡπατίτιδα Α. 
Ὑπεύθυνος ὁ ὁμώνυμος  ἰός πού προκα-
λεῖ μόνο ὀξεία νόσο κύρια στούς ἐνήλικες. 
Στό παρελθόν ἦταν συχνές οἱ  ἐπιδημίες 
καί ἡ πλειοψηφία τῶν παιδιῶν ἀποκτοῦσε 
ἀνοσία χωρίς νόσηση (συμπτώματα). Τό 
ἐμβόλιο περιέχει ἀδρανοποιημένο ἰό, εἶναι  
ἀσφαλές καί ἀποτελεσματικό.

Γιά δεκαετίες ὁλόκληρες μέσα στούς 
σταθερούς στόχους τῶν ἐρευνητικῶν κέ-
ντρων ἀνακάλυψης καί παραγωγῆς νέων 
ἐμβολίων ἦταν τό ἐμβόλιο γιά τόν πνευμο-
νιόκοκκο.

Ἕνα μικρόβιο, παθογόνο μόνο γιά 
τόν ἄνθρωπο, ὑπεύθυνο κύρια γιά πνευμο-
νία ἀλλά καί γιά ἄλλες σοβαρές λοιμώξεις, 
ὅπως μηνιγγίτιδα, μικροβιαιμία ἤ ἄλλες, 
ὅπως μέση ὠτίτιδα, ἰγμορίτιδα κ.λ.π.

Τό πρῶτο ἐμβόλιο (14δύναμο) γιά τόν 
πνευμονιόκοκκο κυκλοφόρησε τό 1977 
καί τό ἑπόμενο (23δύναμο) τό 1983.Τά 
ἐμβόλια αὐτά δέν ἦταν ἀποτελεσματικά στά 
βρέφη καί τά μικρά νήπια. Πρίν τό 2000 
(ἔτος ἀνακάλυψης τοῦ  νέου συζευγμένου 
ἐμβολίου) στίς Η.Π.Α. ὁ πνευμονιόκοκκος 
προκαλοῦσε κάθε χρόνο 60.000 σοβαρές 

λοιμώξεις ἀπό τίς ὁποῖες 17.000 σέ παιδιά 
κάτω τῶν 5 ἐτῶν καί 3.000 μινιγγίτιδες ἀπό 
τίς ὁποῖες 700 σέ βρέφη καί νήπια.

Σήμερα ἀκόμη οἱ θάνατοι ἀπό  πνευ-
μονία σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ὑπερβαίνουν 
τούς θανάτους ἀπό κάθε ἄλλη μολυσματι-
κή νόσο, καί μόνο γιά τά κάτω τῶν 5 ἐτῶν 
παιδιά ἀνέρχονται σέ 1.000.000 ἐτησίως! 
Πολλοί ἀπό αὐτούς θά εἶχαν ἀποφευχθεῖ 
μέ ἐμβόλια (πνευμονιοκόκου, Hib, γρίπ-
πης κ.λ.π.).

Μέσα στά καινούργια ἐμβόλια εἶναι 
καί αὐτό γιά τούς ὀγκογόνους τύπους τοῦ 
ἰοῦ HΡV (τῶν ἀνθρωπίνων θηλωμάτων) 
πού εἶναι ὑπεύθυνος γιά τόν καρκίνο τοῦ 
τραχήλου τῆς μήτρας (Κ.Τ.Μ.).

Ὁ ἰός μεταδίδεται μέ τήν ἐρωτική ἐπα-
φή καί τό 70-80% τῶν ἐνηλίκων μολύνο-
νται σέ κάποια στιγμή τῆς ζωῆς τους.

Ὅμως Κ.Τ.Μ. συμβαίνει σέ μικρό πο-
σοστό γυναικῶν μέ  ἐπιμένοντα λοίμωξη. 
Ἀποτελεῖ τό δεύτερο σέ συχνότητα καρκίνο 
σέ γυναῖκες κάτω τῶν 45 ἐτῶν. Στίς Η.Π.Α 
12.000 νέες περιπτώσεις Κ.Τ.Μ. διαγιγνώ-
σκονται κάθε χρόνο, ἐνῶ στήν Εὐρώπη 
40 γυναῖκες πεθαίνουν κάθε ἡμέρα ἀπό 
Κ.Τ.Μ!.

Τόν Ἰούνιο τοῦ 2006 κυκλοφόρησε 
Ἐμβόλιο πού προστατεύει ἀπό τούς ὀγκο-
γόνους τύπους τοῦ ἰοῦ πού εὐθύνονται γιά 
τό 70% τῶν περιπτώσεων Κ.Τ.Μ. Μεγαλύ-
τερη ἀποτελεσματικότητα ἔχει ὁ ἐμβολια-
σμός ὅταν γίνει σέ κορίτσια 12-15 ἐτῶν. 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Ἐ μ β ό λ ι α
Ὅπλα ἑνός διαχρονικοῦ ἀγῶνα κατά τῶν λοιμωδῶν νοσημάτων.

Τοῦ κ. Μιχαήλ Σταγκουράκη
Παιδιάτρου
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Ἄτεκνα ζευγάρια ἐξομολογοῦνται τόν πόθο τους 
στόν ἅγιο καί κάνουν τάξιμο νά γεννήσουν παι-
δί καί νά τό βαφτίσουν στή χάρη τῆς Παναγίας, 
στά Μυριοκέφαλα. Χιλιάδες οἱ Κρητικοί πού ἀνη-
φορίζουν κάθε χρόνο στό ἀγαπημένο μοναστήρι 
του. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς περπατοῦν χιλιόμετρα ξυ-
πόλυτοι. Ἀπελπισμένοι ἀπό ποικίλες περιστάσεις 
τῆς ζωῆς βρίσκουν ἀσφαλές λιμάνι στίς ἐκκλησίες 
του. Πάσχοντες προσέρχονται μέ πίστη καί εὐερ-
γετοῦνται ἀπό τήν ἁπτή παρουσία τοῦ ἁγίου. Μιά 
παρουσία πού διαπιστώνεται πάνω στά ἔργα καί 
στήν τίμια κάρα του, ἡ ὁποία γιά αἰῶνες φυλάσ-
σεται στά Τσουρουνιανά Κισάμου.

Ὁ Ξένος ἀναχωρεῖ ἀπό τή γενέτειρά του, 
ἐγκαταλείπει τά πλούτη τῆς οἰκογένειάς του καί 
γίνεται ἐρημίτης, γιά νά γνωρίσει τόν Θεό. Ξέρει 
τό βέβαιον τοῦ θανάτου, πώς δέν ὑπάρχει ἄνθρω-
πος πού νά μήν «ὄψεται θάνατον», γι’ αὐτό θέλει 
νά ὑπερβεῖ τόν θάνατο μέ τήν πορεία τῆς ζωῆς 
του. Ἀπαρνιέται τή ματαιότητα τοῦ κόσμου καί 
στρέφεται στήν ἄσκηση καί τήν προσευχή, ἀρχι-
κά στό ὄρος Ράξος. Καθαιρεῖ τόν νοῦ του ἀπό τά 
μάταια καί τά εὐτελῆ. Φεύγει ἀπό τόν κόσμο, ὄχι 
ὅμως γιά νά γίνει ἀκοινώνητος, ἄλλα γιά νά βρε-
θεῖ μετά τόν θεϊκό φωτισμό του πάλι μέσα στόν 
κόσμο, δίπλα στούς ἀνθρώπους, στούς ἀξιωμα-
τούχους, στόν Πατριάρχη καί κυρίως δίπλα στούς 
ἁπλοϊκούς ζευγάδες, στούς φτωχούς ἀγρότες. Πο-
ρεύεται ἀπό τόπο σέ τόπο τῆς Κρήτης, κοινωνεῖ μέ 
τούς ἀνθρώπους καί μέ τή θυσιαστική προσφορά 
του καταλύει τή φθορά, τόν θάνατο.

Ξένος τοῦ κόσμου, συνομιλεῖ μέ τόν κόσμο 
καί μέ τήν ἴδια ἄνεση προσεγγίζει τούς ἐγγράμμα-
τους καί τούς ἀγράμματους, τούς ἄρχοντες καί τόν 
λαό. Ζητᾶ ἀπό τόν Πατριάρχη νά τοῦ παραχωρήσει 
προνόμια γιά τό μοναστήρι καί τά μετόχια του καί 

Ἕνας κρητικός ἅγιος ἀνά-
μεσά μας...*

Ὁ Ἅγιος Κύρ Ἰωάννης ὁ Ξένος, 
γέννημα καί θρέμμα τῆς Κρή-
της, ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ κο-

ντά μας, νά προτείνει τόν δύσκολο 
δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητας 
στόν σημερινό ἄνθρωπο πού παρα-
παίει σ’ ἕνα κόσμο δίχως Θεό, δίχως 
πίστη καί ἀληθινές ἀξίες. Ἕνας βυ-
ζαντινός Κρητικός πορεύεται στούς 
αἰῶνες, διδάσκει καί εὐεργετεῖ τούς 
συμπατριῶτες του μέ τά ἔνθεα ἔργα 
του. Χίλια χρόνια μέχρι σήμερα καί 
εἶναι πολλές οἱ ψυχές πού βρίσκουν 
παρηγοριά, ἐναποθέτουν τήν ἐλπίδα 
τους καί ἀκοῦνε τόν λόγο τοῦ Εὐαγ-
γελίου στά ἱερά καθιδρύματά του. 

ἀπό τούς αὐτοκράτορες νά τοῦ δώσουν χρυ-
σόβουλο καί ἐτήσια χορηγία γιά τά ἰδρύμα-
τά του. Ζεῖ κοντά στούς ἁπλούς ἀνθρώπους 
καί γνωρίζει τά προβλήματά τους. Διδάσκει 
τήν καλλιέργεια τῆς γῆς, κατασκευάζει δε-
ξαμενές, ὀργανώνει μελισσουργεῖα, φυτεύ-
ει δέντρα. Μά πάνω ἀπ’ ὅλα φροντίζει γιά 
τήν πνευματική τελείωση τῶν συνανθρώπων 
του χτίζοντας ναούς καί μοναστήρια καί 
κηρύττοντας τήν πίστη στόν Χριστό. Γίνεται 
εἰσηγητής νέων καλλιτεχνικῶν τάσεων στή 
ναοδομία καί τήν ἁγιογραφία. Χτίστες καί 
ζωγράφοι δημιουργοῦν αἰώνια ἔργα μέ τίς 
ὁδηγίες του. Ἀνακαλύπτει τόν τάφο τοῦ κρη-
τικοῦ ἐπισκόπου ἁγίου Εὐτυχίου καί καθιε-
ρώνει τή μνήμη του στή μονή Ὁδηγήτριας 
καί κυρίως στή Δυτική Κρήτη.

Ὁ ἀγαπημένος ἅγιος τῆς ἐπαρχίας Σε-
λίνου εἶναι ὁ κρητικός ἐπίσκοπος Εὐτύχιος 
καί ὄχι ὁ Ἱερομάρτυρας Εὐτυχής, ὅπως ἀβα-
σάνιστα λέγεται τελευταία.

Ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἰωάννη τοῦ Ξέ-
νου συνδυάζει τόν φιλέρημο ἀσκητή, ἄλλα 
καί τόν ἄνθρωπο τῆς κοινωνικῆς δράσης, 
γι’ αὐτό καί θέλγει ἀνά τούς αἰῶνες τούς 
Κρητικούς. Οἱ Κρητικοί τῆς ἐποχῆς του ἐνι-
σχύουν τό ἔργο του, ἀφιερώνουν μικρά χω-
ράφια στά ἱδρύματά του, συγκεντρώνονται 
κοντά του, γιά νά ἀκούσουν τή διδαχή του. 
Καί ἀργότερα, ὅταν οἱ λανθασμένες ἀπό-
ψεις μερικῶν ἱστορικῶν θά δημιουργήσουν 
σύγχυση γύρω ἀπό τό ὀνομά του, οἱ ἁπλοί 
ἄνθρωποι τῆς κρητικῆς ὑπαίθρου στή Σίβα, 
στά Μυριοκέφαλα, στά Τσουρουνιανά καί 
στό Καβοῦσι Κισάμου, στά μέρη πού εὐερ-
γέτησε, θά διατηρήσουν τή μνήμη του, θά 

κρατήσουν ζωντανή τήν παρουσία του. Αὐτοί 
θά διηγοῦνται ἱστορίες γιά τόν ἅγιο, πού τόν 
αἰσθάνονται δικό τους ἄνθρωπο, φτωχό γε-
ωργό, ζευγά καί χτίστη, πού θέλει ἐλάχιστα, 
γιά νά ζήσει καί ὅμως κατορθώνει νά κάνει 
τόσα πολλά: «Ὄντεν ἔφυγε ὁ Ἁγκυριάννης 
ἀπό τό σπίτι του, ἐπῆρε ἕνα φλασκάκι κρα-
σί καί ἕνα φλάσκάκι λάδι καί μ’ αὐτά ἔχτισε 
ὅλες τίς ἐκκλησίες του». Γιά τούς ἀγράμμα-
τους Κρητικούς εἶναι ὁ Κύρ Γιάννης τους, ὁ 
Τζοβαέρης τους, ὁ θησαυρός τους.

Τήν ἰσχυρή αὐτή παράδοση τῶν αἰώνων 
γιά τήν παρουσία τοῦ Ξένου στήν Κρήτη 
προσέγγισαν μέσα ἀπό τίς γραπτές πηγές 
καί τά ἀρχαιολογικά μνημεῖα ἐπίσκοποι τῆς 
Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς ἐκκλησίας, ὀρθό-
δοξοι καί καθολικοί μοναχοί, καθηγητές 
πανεπιστημίου, ἀρχαιολόγοι, λόγιοι, ἱστο-
ρικοί, φιλόλογοι, ὑμνογράφοι, ἁγιογράφοι, 
λαογράφοι. Τά τελευταῖα χρόνια ἡ ἐπιστήμη 
εἶναι πιά σίγουρη ὅτι ὁ Κύρ Ἰωάννης ὁ Ξέ-
νος, ὁ ὁποῖος γιά αἰῶνες ζεῖ στίς καρδιές 
τῶν Κρητικῶν, εἶναι ὁ ἴδιος μ’ ἐκεῖνον πού 
ἀνίχνευαν οἱ μελετητές στό κείμενο τῆς δια-
θήκης του καί στά χτίσματά του.

Ὁ Κύρ Ἰωάννης ἐξακολουθεῖ νά συνο-
μιλεῖ μέσα ἀπό τή ζωή καί τό ἔργο του μέ τόν 
σύγχρονο ἄνθρωπο πού νομίζει ὅτι μέ τήν 
τεχνολογική ἐξέλιξη καί τήν πλαστή εὐμά-
ρεια ἔγινε εὐτυχής καί ὑπεράνθρωπος. Ὁ 
Ξένος προτείνει σιωπηλά τόν δρόμο πρός 
τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου, πού περνᾶ μέσα 
ἀπό τήν ἁπλότητα, τήν ταπείνωση, τήν προ-
σφορά, τήν ἀγάπη στόν Θεό καί τόν συνάν-
θρωπο.

* Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Φουρναράκη, Προϊσταμένου ΓΑΚ - Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κρή-
της. Ἀπό τό βιβλίο "Ὁ Ἅγιος Κύρ Ἰωάννης ὁ Ξένος ὁ ἐν τῇ Κρήτῃ", ἔκδοση Φίλοι τοῦ 
Αγίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί Σύλλογος Φίλων Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας, Σίβας 2015.
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Ἀπό τίς 25 Μαΐου πού οἱ Γερμανοί Ναζί 
κατέλαβαν τήν Κάντανο, μέχρι τίς 2 Ἰουνίου 
δέν ξεχνοῦν τίς μεγάλες μάχες Μεσαυλίων, 
Φλωρίων καί Φαραγγιοῦ Καντάνου καί σχεδι-
άζουν ἐκδίκηση. Στίς 3 Ἰουνίου 1941, Τρίτη 
πρωί καί ὥρα 7.00, ἕνας λόχος ὑπό τόν λοχαγό 
Νίμπερ, φθάνει στήν Κάντανο καί καλεῖ μέ με-
γάφωνα τούς κατοίκους νά γυρίσουν στά σπίτια 
τους καί στίς δουλειές τους, λέγοντάς τους ὅτι 
δέν θά πειράξουν κανένα. Δέν γυρίζει κανείς. 
Τό τέχνασμα δέν πιάνει. Ἀμέσως ἀρχίζουν τήν 
καταστροφή. Μέ δυναμίτη, βενζίνη καί ὅλμους 
καταστρέφουν καί πυρπολοῦν μαγαζιά καί σπί-
τια. Ρυάκι σχηματίζουν τά λάδια ἀπό τά μαγα-
ζιά πού λόγῳ τῆς καλῆς σοδειᾶς εἶχαν μαζευ-
τεῖ. Μαῦρος καπνός καί σκόνη καλύπτουν τόν 
οὐρανό. Καλά πληροφορημένοι οἱ Γερμανοί 

Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΦΛΩΡΙΑ, 
ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

(3-6-1941)

Τοῦ κ. Ἰωάννου Φιωτάκη, 
τ. ἀντιδημάρχου Δήμου 

Καντάνου - Σελίνου, Δημοτ. Συμβούλου

δέν πυρπολοῦν μόνο τήν Κάντανο ἀλλά 
καί ὅλες τίς γύρω γειτονιές. Οἱ κάτοικοι 
ἀπό τά γύρω βουνά παρακολουθοῦν 
ἄφωνοι καί ἀνήμποροι νά ἀντιδράσουν 
στήν καταστροφή. Πάνω ἀπό 300 οἰκο-
γένειες μένουν χωρίς σπίτι, χωρίς ροῦχα, 
χωρίς κανένα ἐφόδιο, γιά νά συνεχίσουν 
τήν ζωή τους. 

Ἡ συνέχεια δύσκολη. Ἀκολουθεῖ 
κατοχή, πεῖνα, στερήσεις, ὑποχρεωτική 
ἐργασία (ἀγγαρεία) πρός ὄφελος τοῦ 
κατακτητῆ, ἀπαγόρευση ἀνοικοδόμησης 
καί καλλιέργειας τῶν χωραφιῶν. Οἱ ἄστε-
γοι πλέον Καντανιῶτες φιλοξενοῦνται 
στά ἄλλα χωριά τοῦ Σελίνου, σέ συγγε-
νεῖς, στά βουνά καί κρυφά στά ἐρείπια. 
Τελειώνοντας οἱ Γερμανοί τό καταστρο-
φικό τους ἔργο τοποθετοῦν 2 ξύλινες 
πινακίδες (μία πόρτα καί ἕνα μαυροπί-
νακα) στίς δύο εἰσόδους τῆς Καντάνου 
καί κατασκευάζουν μιά ἄλλη μαρμάρινη 
τό 1943. Αὐτά τά τρία μοναδικά ντοκου-
μέντα σ’ ὅλη τήν Εὐρώπη ἀποδεικνύουν 
τό ἔγκλημα καί δείχνουν τό μῖσος τῶν 
Ναζί γιά τούς ἀνθρώπους πού ἔπραξαν 
τά αὐτονόητα καί ἀντιστάθηκαν στά σχέ-
διά των. Καί στίς τρεῖς πλάκες ὑπάρχει ἡ 
φράση «…κατεστράφη ἡ Κάντανος ὡς 
ἀντίποινον γιά τήν δολοφονία Γερμανῶν 
στρατιωτικῶν…». Μέ τόση εὐκολία οἱ 
Γερμανοί Ναζί χαρακτηρίζουν δολοφό-
νους τούς ἀνθρώπους πού ἀμύνθηκαν 
γιά τήν πατρίδα. Ποιός τούς πίστεψε;

Αὐτές οἱ δραματικές μέρες σημάδε-
ψαν γιά πάντα καί τήν περιοχή μας καί 
ἀποτελοῦν φωτεινό παράδειγμα ἀντίστα-
σης καί δημοκρατίας.

Tήν 11η Ἰουλίου 2015 ἕνας ἀκόμη 
ἐκλεκτός Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πολεώς μας, ὁ Αἰδεσιμώτατος Κων-
σταντῖνος Μουντάκης,  πρ. Ἐφημέριος 
τῆς Ἐνορίας Βουλγάρω Κισάμου, πέ-
ρασε στήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.

 Ὁ παπα Κωστής, ὅπως τόν ἀπο-
καλοῦσαν οἱ Ἐνορίτες του, γεννή-
θηκε στά Σκουλουδιανά τῆς πρώην 
Κοινότητας Κουκουναρᾶς τό 1933. 
Παιδί ἀγροτικῆς οἰκογένειας, ἀπό τά 
πρῶτα νεανικά του χρόνια, ἔδειξε ἔντο-
νο ζῆλο πρός τήν Ἱερωσύνη. Ἔτσι 
ἀφοῦ τέλειωσε τό ὀκτατάξιο Γυμνά-
σιο Κισάμου, γράφτηκε στό Ἀνώτα-
το Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο τῆς 
Ἁγ. Τριάδος, προκειμένου νά ἀποκτή-
σει ἱερατική κατάρτιση καί παιδεία. 
Τό 1958, ὕστερα ἀπό τό γάμο του μέ 
τήν Δήμητρα Χουδαλάκη καί ἀφοῦ 
ἔχει ἐκπληρώσει τίς στρατιωτικές του 
ὑποχρεώσεις, ὁ εὐσεβής νεανικός του 
πόθος του γιά ἱερωσύνη πραγματο-
ποιεῖται. Στίς 24 Ἰουνίου τοῦ 1958, 
χειροτονεῖται Διάκονος καί στίς 3 

Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους Πρεσβύ-
τερος ἀπό τόν  ἀοίδιμο Μητροπολίτη 
Κισάμου & Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο Γα-
λανάκη.

Τήν 7η Αὐγούστου 1958 τοποθε-
τεῖται κανονικός Ἐφημέριος τῆς Ἐνο-
ρίας Βουλγάρω - Μουρίου, ὅπου καί 
παρέμεινε μέχρι τήν συνταξιοδότησή 
του, τό ἔτος 2001.

Στοργικός ποιμένας, καλός λει-
τουργός, ἄριστος γνώστης τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ, ἀκάματος 
ἐργάτης τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Πέρα 
ἀπό τήν ἱερατική του διακονία προ-
σέφερε τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες του 
στήν ἱερά Μητρόπολή μας, ἰδίως κατά 
τήν περίοδο τῆς οἰκοδομῆς τῶν Ἱδρυ-
μάτων Της.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀναγνω-
ρίζοντας τήν μακρά καί πολύπλευρη 
προσφορά του τόν τίμησε ἀπονέμο-
ντας του τά Ὀφφίκια τοῦ Οἰκονόμου 
καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου.

Καί τώρα πού ὁ μακαριστός παπα 
Κωστῆς μετέστη στούς οὐρανούς, ἡ 
Ἱερά Μητρόπολή μας αἰσθάνεται καί 
πάλι βαθιά τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσει 
τήν εὐαρέσκειά Της καί τίς εὐχαριστί-
ες Της γιά τήν μακρά καί καρποφόρα 
ὑπηρεσία του στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυ-
ρίου.

Τόν εὐχαριστεῖ, γιατί γιά σαράντα 
καί πλέον χρόνια χτυποῦσε τίς κα-
μπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐνορίας 
του. Σπέρνιαζε, λειτουργοῦσε, κοινω-
νοῦσε, βάπτιζε παιδιά, στεφάνωνε άν-
δρόγυνα, παρηγοροῦσε λυπημένους 
καί πενθισμένους. 

Τόν εύγνωμονεῖ, γιατί κατά κοινή 
ὁμολογία, πολλαπλῶς διακόνησε καί 
τίμησε τό τῆς «Ἱερωσύνης Ὑπούργη-
μα».

Αἰωνία ἡ μνήμη του.

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Μουντάκης, 

Ἐφημέριος Βουλγάρω Κισάμου
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Συνῆλθε, τῇ προσκλήσει καί ὑπό τήν προε-
δρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό 29ης 
Αὐγούστου μέχρι καί τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 
2015, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυρο-
δρομίου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς Σύναξιν ἡ 
σεβασμία Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
μετά καί τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ὑπό τήν κανονι-
κήν αὐτοῦ προστασίαν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν 
Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας καί τῶν ὑπ᾿ αὐτόν 
Οὐκρανῶν καί Καρπαθορρώσσων.

Κατ᾿ αὐτήν συνεζητήθησαν, κατόπιν ἐμπε-
ριστατωμένων εἰσηγήσεων, μέ πρώτην αὐτήν 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τά θέματα τῆς πορείας 
πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Πανορθόδοξον 
Σύνοδον, τῶν Διαλόγων μετά τῶν λοιπῶν Χρι-
στιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, τῆς Βιο-
ηθικῆς, τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ.

Μετ᾿ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος συνεζητήθη 
τό μεταναστευτικόν πρόβλημα μέ τήν ποιμαντι-
κήν, ἀνθρωπιστικήν καί τάς ἄλλας διαστάσεις 
αὐτοῦ.

Συναφῶς, ἡ Σύναξις τῆς ἀνά τήν οἰκουμέ-
νην Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
ἐξ ἀφορμῆς τῶν τελευταίων γεγονότων ἀπευθύ-
νει πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν ἔκκλησιν 
πρός σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου, τοῦ καί ἱερέως τῆς κτίσεως καί ἔχο-
ντος ἀπό Θεοῦ τήν ἐντολήν διαφυλάξεως αὐτῆς. 
Συναφῶς, ἡ Σύναξις ἀποκηρύσσει πᾶσαν μορ-
φήν βίας, φανατισμοῦ, ἀποϊεροποιήσεως, ἥτις 
καθιστᾷ τόν ἄνθρωπον ἀντικείμενον ἐκμεταλ-
λεύσεως.

Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὑπό 
τάς παρούσας περιστάσεις, μετά πολλοῦ προ-
βληματισμοῦ καί βαθείας θλίψεως, διαπιστώνει 
ὅτι ἀκόμη καί σήμερον σταυρώνεται ὁ Χρι-
στός καί χριστιανικοί πληθυσμοί αὐτόχθονες 
ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί ἐν Ἀφρικῇ μέ πλουσίαν 

πολιτιστικήν κληρονομίαν καί προσφοράν, 
ἀναγκάζονται ὑπό τήν πίεσιν καί τήν βίαν τῶν 
θρησκευτικῶν φονταμενταλιστῶν νά ἐγκατα-
λείψουν τάς πατρογονικάς των ἑστίας καί πρό-
σφυγες, ὅπως ἄλλοτε ὁ Χριστός, διωκόμενος 
ὑπό τοῦ Ἠρώδου ἔφυγεν εἰς Αἴγυπτον, νά ζη-
τήσουν τήν φιλόξενον ἀσφάλειαν τῆς Δύσεως, 
ἀφέντες εἰς ἐρείπια τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ 
των, τά ὁποῖα ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες.

Ἐνώπιον τῆς τραγικῆς αὐτῆς πραγματικό-
τητος, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἀνα-
μιμνησκομένη τῶν ἰδικῶν της δεινῶν, ἵσταται 
ἀλληλέγγυος πρός τάς χριστιανικάς ταύτας 
κοινότητας καί στηρίζει ἐνώπιον τῶν διεθνῶν 
ὀργανισμῶν τό δικαίωμα παντός λαοῦ νά λα-
τρεύῃ ἐλευθέρως τόν Θεόν αὐτοῦ καί νά δια-
κηρύσσῃ ὅτι ἡ θρησκεία πρέπει νά ἑνώνῃ τούς 
λαούς καί τούς πολιτισμούς καί νά καθίσταται 
θεμέλιον πολιτισμοῦ καί ἀνθρωπιᾶς.

Ὡσαύτως, οἱ Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου στρέφουν τήν σκέψιν καί 
τήν προσευχήν των πρός τάς χιλιάδας τῶν ἐν 
Οὐκρανίᾳ ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί 
εὔχονται διά τήν παῦσιν τῶν διαιρέσεων καί 
τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητος 
τοῦ εὐσεβοῦς οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλα-
βε τήν πίστιν καί τό βάπτισμα παρά τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ συναχθέντες Ἱεράρχαι ἀπευθύνουν τήν 
εὐλογίαν αὐτῶν εἰς τούς πιστούς τῶν ἑκαστα-
χοῦ θεοσώστων ἐπαρχιῶν τῆς πρωτοθρόνου 
Ἐκκλησίας, ὡς καί πρός «πᾶσαν ψυχήν Χρι-
στιανῶν Ὀρθοδόξων», ὁμοῦ μέ τήν ἔκφρασιν 
τοῦ σεβασμοῦ των πρός τούς Μακ. Προκαθη-
μένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν 
εὐχήν νά ἴδουν πραγματοποιουμένην κατά τό 
προσεχές ἔτος τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνο-
δον τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Πανήγυρις Τιμίας Ζώνης
Ἱ.Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου
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Μήνυμα ἐλπίδας ἀπό τήν Ἐφηβική 
Θεατρική Ὁμάδα

Ἡ Ἐφηβική Θεατρική Ὁμάδα «Ἠθοποιοί 
γιά ἕνα Σάββατο» τοῦ Τσατσαρωνάκειου 
Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς Ἱ.  Μητρο-
πόλεώς μας ἀνέβασε στόν ὑπαίθριο πο-
λυχῶρο τῆς Μητροπόλεως «Ἑνόρασις», τήν 
κωμωδία τοῦ Χρήστου καί Γιώργου Γιαν-
νακόπουλου «ὁ Μπακαλόγατος», σέ σκη-
νοθεσία Δημήτρη Καλογεράκη. Οἱ μικροί 
ἠθοποιοί, μαθητές Λυκείου, κατάφεραν 
ὄχι μόνον νά γεμίσουν ἀσφυκτικά τόν πο-
λυχῶρο, ἀλλά κυρίως μέ τήν ἄριστη ἀπό-
δοση  καί τήν ἐκφραστικότητά τους, νά 
χαρίσουν ἄφθονο γέλιο καί χαρά στό πο-
λυπληθές ἀκροατήριό τους, ἀπό τό ὁποῖο 
καταχειροκροτήθηκαν. Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ εὐχαρίστη-
σε τόσο τόν καταξιωμένο σκηνοθέτη κ. 
Καλογεράκη γιά τήν ἐθελοντική προσφο-
ρά του, ὡς καί τίς συνεργάτιδές του ἐθελό-
ντριες ἐκπαιδευτικούς, χαιρέτισε τά παι-
διά καί τόν κόσμο σημειώνοντας: «Χαιρό-

μαστε πού τά νιᾶτα τοῦ τόπου μας, μέσα 
ἀπό τίς δράσεις τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» 
Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας δη-
μιουργοῦν καί χαίρονται, δείχνοντάς μας 
τόν δρόμο καί τόν τρόπο τῆς ὑπέρβασης».

Προσκυνηματική Ἐκδρομή 

Τό ἑσπέρας τῆς 13ης Ἰουλίου ἡ Ἱ. Μητρόπο-
λίς μας ὑποδέχθηκε πολυμελή ὅμιλο προ-
σκυνητῶν ἐκ τῆς ὅμορης Ἱ. Μητροπόλεως, 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Ξεναγήθηκαν 
στούς χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου, 
ἐπισκέφθηκαν τό παρακείμενο «Μουσεῖο 
Εἰρηναίου Γαλανάκη» καί ἐν συνέχειᾳ πο-
ρεύθηκαν εἰς τήν Ἱ. Γυναικεία Μονή Παρ-
θενῶνος, ὅπου καί προσκύνησαν. Ἀκολού-
θως προσῆλθαν εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
μας Ναό, Εὐαγγ. τῆς Θεοτόκου, ὅπου καί 
μετεῖχαν εἰς τήν καθιερωμένη, κάθε Δευ-
τέρα, Ἱερά Παράκληση πρός τιμήν τοῦ 
Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νικη-
φόρου τοῦ Λεπροῦ. Τῆς Ἱ. Παρακλήσεως 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυ-

(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
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δωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός 
καί τέλεσε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Δαμασκη-
νός Λιονάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μ. 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὁ ὁποῖος εἶχε 
καί τήν εὐθύνη ὀργάνωσης τῆς ἐκδρομῆς. 
Συμπροσευχήθηκε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὡς 
καί Ἱερεῖς ἐκ τῆς ὅμορης Ἱ. Μητροπόλεως 
πού συνόδευαν. Ὁ Ἐπίσκοπός μας καλω-
σόρισε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό, τόν ὁποῖο 
καί εὐχαρίστησε, χαιρέτισε δέ καί ὅλους 
τους συμπροσευχομένους, Κληρικούς καί 
Λαϊκούς. Ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τοῦ 
Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ, τόν «κα-
θηγητή τῆς καρτερίας», ὅπως τόν ἀπεκά-
λεσε καί προέτρεψε τό ἐκκλησίασμα ὅπως 
στίς δυσκολίες τῶν καιρῶν, ἀντλεῖ δύναμη 
καί ἐλπίδα ἀπό τόν πολύαθλο βίο Του. Ὁ 
χοροστατών Ἱεράρχης ἐξέφρασε τήν χαρά 
του καί τίς εὐχαριστίες του καί σημείωσε 
πώς ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός εἶναι 
ἐλπίδα καί φῶς στούς καιρούς μας.

Ἑορτή Ἁγίας Μαρίνης -  Χειροθεσίες 
Ἀναγνωστῶν

Κατά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας χοροστάτησε τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργί-
ας εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό Κολυμβαρίου. 
Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ χειροθέτησε σέ 
Ἀναγνῶστες τόν κ. Ἐμμανουήλ Κυριακάκη, 
πτυχιοῦχο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης 

Ἀκαδημίας Κρήτης καί ὑποψήφιο Κληρικό 
καί τόν Ἱεροσπουδαστή Κωνσταντῖνο Ντα-
ουντάκη, υἱό τοῦ Ἐφημερίου της Ἐνορίας 
Κολυμβαρίου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Διο-
νυσίου Νταουντάκη. Στόν χαιρετισμό του 
ἀναφέρθηκε στούς δύο νέους Ἀναγνῶστες 
τῆς Ἐκκλησίας, χαιρετίζοντας τήν ἐπιλογή 
τους «κόντρα στό πνεῦμα καί τό ρεῦμα 
τῶν καιρῶν», ὅπως εἶπε, νά ἐπιλέγουν τόν 
δύσκολο ἀλλά εὐλογημένο δρόμο τῆς δια-
κονίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, προτρέποντας τό 
Ἐκκλησίασμα, ὅπως ἐνισχύει καί στηρίζει 
τά νέα παιδιά πού ἐπιλέγουν τήν πορεία 
αὐτή. 

Ἐξορμήσεις ἀγάπης Κινητῆς Ἰατρικῆς 
Μονάδας Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος

Συνεχίζει τίς ἐξορμήσεις της στήν ἐνδοχώ-
ρα, κυρίως σέ δυσπρόσιτες περιοχές, ὅπου 
οἱ κάτοικοι δέν ἔχουν εὔκολη πρόσβαση 
σέ Κέντρα Ὑγείας ἤ Νοσηλευτικά Ἱδρύμα-
τα, ἡ Κινητή  Ἰατρική Μονάδα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, (εὐγενής χορηγία τῆς 
Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου). Τήν 
περίοδο αὐτή ἐπισκέφθηκε τόν ἱστορικό 
καί ὀρεινό Βουτᾶ τῆς Ἐπαρχίας Σελίνου, 
τό δυσπρόσιτο χωριό Σάσαλος Κισάμου, 
ὡς ἐπίσης καί τό χωριό Κερά Κισάμου. Οἱ 
ἐπισκέψεις αὐτές πραγματοποιήθηκαν  
σέ  συνεργασία μέ τά Κ.Υ. Κισάμου καί Κα-
ντάνου, τόν Δῆμο Καντάνου-Σελίνου, τήν 
ἐθελοντική συμμετοχή τῆς γενικῆς Ἰατροῦ 

τοῦ Π.Ι. Βουκολιῶν  κ. Χριστίνας Λυγιδάκη, 
τοῦ Ἰατροῦ  τοῦ Κ.Υ. Κισάμου κ. Χρήστου 
Κωσταβασίλη, ὡς ἐπίσης καί μέ τήν ἐθε-
λοντική συμμετοχή τῶν ἰδιωτῶν Ἰατρῶν κ. 
Εἰρήνης Σχοινιωτάκη-Ψαράκη, Ὠτορινολα-
ρυγγολόγου (ΩΡΛ) καί κ. Παντελῆ Πατε-
ράκη, Οὐρολόγου. Οὐσιαστική ἡ προσφο-
ρά τῶν ἐργαζομένων στά 2 Προγράμματα 
«Βοήθεια στό σπίτι» τῆς Μητροπόλεώς 
μας, τῶν Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριῶν, ὡς καί 
τῶν Συλλόγων Γυναικῶν τῶν ἀντίστοιχων 
περιοχῶν. Οἱ Ἰατροί ἐπικοινωνοῦν μέ τούς 
κατοίκους συμπληρώνοντας τό ἰατρικό 
ἱστορικό τους, ἐξετάζοντάς τους καί πα-
ραπέμποντάς τους γιά παραπέρα ἰατρι-
κή διερεύνηση, ὅπου κρίνεται ἀπαραίτη-
το. Ἐκτελέστηκαν Νοσηλευτικές πράξεις 
τῶν μετρήσεων Ἀρτηριακῆς πίεσης, Σακ-
χάρου, Ὀξυγόνου καί Καρδιογραφήμα-
τος, μέσα στό ἄρτια ἐξοπλισμένο ὄχημα 
τῆς Κινητῆς Μονάδας, ἡ ὁποία διαθέτει: 
Ὑπέρηχο, Καρδιογράφο, Διαφανοσκόπιο, 
Ἀγγειολογικό Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφα-
θλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ 
ἀσθενῆ, Σπιρόμετρο, κ.ἄ. Παράλληλα ἔγι-
νε καταγραφή τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν 
τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί 
λήψη νοσηλευτικοῦ ἱστορικοῦ ἀπό τούς 
ἐργαζομένους τῶν 2 Προγραμμάτων «Βο-
ήθεια στό Σπίτι» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 
Συγκινητικό τό ἀγκάλιασμα τῶν κατοίκων 
πού ἐπισκέπτεται ἡ Ἰατρική Μονάδα καί 
οἱ πολλές εὐχαριστίες τους, καθώς μαζί μέ 
τήν καταγραφή τοῦ ἰατρικοῦ τους ἱστο-
ρικοῦ, κυρίως ὅμως τίς ἰατρικές ἐξετάσεις, 
πού πραγματοποιοῦνται, ἀντιμετωπί-
ζονται ἄμεσα τά προβλήματα τῆς ὑγείας 
τους, ἀλλά καί σέ προληπτικό ἐπίπεδο. 
Μέ τήν παροῦσα ὑποδομή της, ἡ Κινητή 
Ἰατρική Μονάδα, ἔχει τή δυνατότητα νά 
λειτουργήσει καί σάν Ὀφθαλμιατρεῖο, 
Παθολογικό ὡς καί Γυναικολογικό Ἰατρεῖο, 
ἡ λειτουργία τῶν ὁποίων ἤδη προγραμ-
ματίζεται. Ὅλες οἱ ἐξετάσεις γίνονται 

ἐντελῶς δωρεάν γιά τήν προαγωγή τῆς 
ὑγείας καί τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου, εὐχα-
ρίστησε ὅλους τούς συνεργούς στό προ-
νοιακό ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
τῆς Μητροπόλεώς μας, πρωτίστως, ὅπως 
σημείωσε, τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαι-
δίου, τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο 
αὐτῆς Γέροντα Ἐφραίμ, γιά τήν εὐεργετι-
κή μεγάλη αὐτή δωρεά τῆς Ἰατρικῆς Μο-
νάδας στό Ἀννουσάκειο, μέσῳ τῆς ὁποίας 
ἀνακουφίζεται ἔμπρακτα ὁ ἀνθρώπινος 
πόνος, καί χωρίς τήν ὁποία (δωρεά) δέν θά 
μποροῦσε νά ὑπάρξει ἡ μεγάλη αὐτή προ-
σφορά γιά τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους 
του.

Χειροτονίες Διακόνου καί Πρεσβυτέ-
ρου στήν Ἱ.Μ.Χρυσοσκαλιτίσσης

Ἡ ἱστορική Ἱ. Μονή Παναγίας Χρυσοσκα-
λιτίσσης χαίρεται καί ἀγάλλεται, καθώς  
δύο ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς: ὁ μονα-
χός π. Μελέτιος, προήχθη σέ Διάκονο καί 
ὁ μέχρι τοῦδε Διάκονος π. Νικηφόρος, χει-
ροτονήθηκε σέ Πρεσβύτερο. Ὁ χειροτονῶν 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Ἀπάντηση στίς 
πολλαπλές κρίσεις τῶν καιρῶν μας ἡ σημε-
ρινή εἴσοδος δύο νέων μοναχῶν στά ἐνδό-
τερα τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου. Ἐλπίδα καί 
φῶς ἡ διαιώνιση τῆς ζωῆς τῆς μοναστικῆς 
αὐτῆς Ἀδελφότητας, ἡ ὁποία αἰῶνες τώρα 
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κρατᾶ ἀναμμένο τό καντήλι τῆς Παναγίας 
μας, τό καντήλι τῆς ἐλπίδας, τῆς πίστεως 
καί τῆς ζωῆς, σέ τοῦτο τόν ἱερό βράχο τῆς 
Παναγίας. Καλεῖστε ἀγαπητοί μας πατέ-
ρες, π. Μελέτιε καί π. Νικηφόρε, νά εἶστε 
καί νά γίνετε οἱ ἴδιοι φῶς, ἐλπίδα, δύνα-
μη καί παρηγοριά στούς χιλιάδες, ἑκατο-
ντάδες προσκυνητές τῆς Ἱερᾶς ἐτούτης 
Μονῆς, οἱ ὁποῖοι καταθέτοντας ἐνώπιον 
τῆς Ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς 
Παναγίας μας τίς ἀγωνίες, τά δάκρυα καί 
τίς προσευχές τους, περιμένουν καί ἀνα-
ζητοῦν ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς 
μαρτυρία φωτός καί ἀληθείας. Ἐργόχειρό 
σας νά εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ ὑπακοή, ἡ 
προσευχή, τά δάκρυα τῆς μετανοίας καί 
ἡ ἀγρυπνία». Χαιρέτισε τόν Ἡγούμενο τῆς 
Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελο, 
καλώντας τον νά συνεχίζει μέ τήν ἴδια 
ἀφοσίωση καί ζῆλο καί πιστότητα νά δια-
κονεῖ καί εὐχαρίστησε τήν παροῦσα Προ-
ϊσταμένη τῆς 28ης ΕΒΑ κ. Παπαδοπούλου, 
γιά τήν οὐσιαστική ἀρωγή καί συμβολή 
τῆς Ὑπηρεσίας της στό ἔργο «Ἀποκατά-
στασης καί ἀνακαίνισης τῆς Ἱ. Μονῆς Πα-
ναγίας Χρυσοσκαλίτισσης», προϋπολογι-
σμοῦ 1.300.000,00€, τό ὁποῖο εὑρίσκεται 
στό στάδιο τῆς ὁλοκληρώσεώς του, ὡς καί 
τόν ἐπίσης παρόντα  Δήμαρχο Κισάμου κ. 
Θεόδ. Σταθάκη, γιά τήν στήριξη καί ἀρωγή 
τοῦ Δήμου πρός τήν Ἱερά Μονή. 

Συναυλία Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης 
Ἀσφυκτικά γεμᾶτος  ὁ προαύλιος χῶρος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης ἀπό 
τόν κόσμο πού ἦρθε νά ἀπολαύσει τήν 
πολυπληθῆ Βυζαντινή καί Παραδοσιακή 
Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς μας στήν ἐκδήλωση Λόγου καί Μου-
σικῆς «Αἰγαίου Μουσικός Ἦχος, Ἁρμύρα 
καί Φῶς». Ἀκούσματα, μουσική, χορός 
καί τραγούδια τοῦ Αἰγαίου ταξίδεψαν 
τούς ἀκροατές στά καταγάλανα νερά τοῦ 
Αἰγαίου, τόν πολιτισμό, τίς ὀμορφιές καί 

τίς παραδόσεις του. Ὁ ἔμπειρος μουσι-
κός καί χοράρχης κ. Γεώργιος Χαχλάκης 
διεύθυνε μέ μαεστρία,  τήν πολυπληθῆ 
χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας, ἐναρμονισμένη μέ τά χορευτικά συ-
γκροτήματα «Οἱ Ὀνειροκρῆτες», παιδιά 
καί ἔφηβοι, τῆς κ. Εὐαγγελίας Κουνελά-
κη, καί τούς καταξιωμένους καλλιτέχνες 
μουσικούς. Ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης Δρ. Κων/νος Ζορμπᾶς, 
μέ σύντομους καί εὔστοχους σχολιασμούς 
συντόνισε τήν ροή τοῦ Προγράμματος, σέ 
συνεργασία μέ τήν ἐπιστημονική συνεργά-
τιδα τῆς ΟΑΚ κ. Ἐμμανουέλλα Λαρεντζά-
κη, ἡ ὁποία ἔκανε τήν ἀναφορά της στά 
Ἀγγλικά γιά τό πλῆθος τῶν Ἀγγλόφωνων 
ἀκροατῶν πού μετεῖχαν ὡς σύνεδροι τῆς 
ΟΑΚ καί ἐπισκέπτες τῆς περιοχῆς. Παρό-
ντες καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, μέ τήν 
συμμετοχή Κληρικῶν τῆς ὅμορης Ἱ. Μητρο-
πόλεως καί ὁμάδας νέων, ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης Κρήτης ἐπί θεμάτων Πολιτισμοῦ κ. 
Σημαντηράκης, ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. 
Θεόδωρος Σταθάκης, ἐκπρόσωποι τῆς το-
πικῆς Αὐτοδιοικήσεως, κ.ἄ. 

Μνήμη Θυμάτων Τροχαίων 
Δυστυχημάτων

Ἡ τελευταία Κυριακή του Ἰουλίου, μέ ἀπό-
φαση τῆς Περιφέρειας Κρήτης καί τῶν 
Δήμων τοῦ Νομοῦ Χανίων, ἔχει ἀφιερωθεῖ 
στά θύματα τροχαίων δυστυχημάτων. Ὁ 

Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος ἱερούργησε 
στόν Ἱ.Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου, ὁ ὁποῖος 
εὑρίσκεται ἐντός τοῦ Πάρκου «Χρῆστος 
Πολέντας», χῶρος ἀφιερωμένος στά θύ-
ματα τῆς ἀσφάλτου. Στό τέλος τῆς Θ. 
Λειτουργίας τέλεσε Μνημόσυνο γιά τά 
ἀδικοχαμένα θύματα τῆς ἀσφάλτου. Πα-
ρόντες ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, ὅλοι οἱ 
Δήμαρχοι τοῦ Νομοῦ Χανίων, ἐκπρόσωποι 
τῶν Στρατιωτικῶν κ.ἄ. ἀρχῶν, ὁ Πρόεδρος 
καί μέλη Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Ἀρωγῆς Θυμά-
των Τροχαίων Δυστυχημάτων, συγγενεῖς 
καί οἰκεῖοι θυμάτων τῆς ἀσφάλτου. Ὁ Ἐπί-
σκοπός μας στό τέλος τοῦ Μνημοσύνου 
ἀναφέρθηκε στόν πόνο καί τήν ὀδύνη, πού 
προκαλεῖ ἡ ἀπρόσμενη ἀπώλεια ἀγαπη-
μένου προσώπου ἀπό τροχαῖο, μέ λόγους 
παραμυθητικούς στήριξε τίς οἰκογένειες 
τῶν θυμάτων καί εὐχήθηκε ὁ τόπος, ἡ κοι-
νωνία, ἡ Κρήτη ὅλη, νά μήν θρηνήσει πλέον 
ἄλλα ἀδικοχαμένα θύματα τῆς ἀσφάλτου. 
Ἀναφορές ἔκαναν ἐκπρόσωποι τῆς Πολι-
τείας καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὡς 
καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἀρωγῆς κ. 
Σταῦρος Πολέντας. 

Τελετή Ὑπόσχεσης Σαμαρειτῶν Ε.Ε.Σ. 
Π.Τ. Κισάμου

Στήν κατάμεστη ἀπό κόσμο αἴθουσα τοῦ 
«Τσατσαρωνάκειου» Πολιτιστικοῦ Πολυ-
κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση Τελετῆς Ὑπό-
σχεσης τοῦ νεοσυσταθέντος Σώματος 

Ἐθελοντῶν-Σαμαρειτῶν, Διασωστῶν-Ναυ-
αγωσωστῶν Ε.Ε.Σ., Π.Τ. Κισάμου. Παρών ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Ε.Ε.Σ. Dr. Ἀντώνιος Αὐγερι-
νός, ὁ ὁποῖος ἦλθε στήν Κρήτη εἰδικά γιά 
τήν Τελετή, ὡς καί οἱ Ἀρχηγοί τῶν Σαμα-
ρειτῶν τῶν Π.Τ. Κρήτης μέ τά Διοικητικά 
τους Συμβούλια, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης 
σέ θέματα Πολιτισμοῦ κ. Σημαντηράκης, 
ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Σταθάκης, ὁ Γεν. 
Δ/ντής τῆς ΟΑΚ Δρ. Ζορμπᾶς, ἐκπρόσω-
ποι τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τῆς 
Πυροσβεστικῆς, τῆς Ἀεροπορίας, κ.ἄ. Ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, μέ 
τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τοῦ Ε.Ε.Σ. Π.Τ. 
Κισάμου, καλωσόρισε, χαιρέτισε καί εὐχα-
ρίστησε ἐγκάρδια τόν Πρόεδρο τοῦ Ε.Ε.Σ. 
Dr. Αὐγερινό γιά τήν παρουσία του, ὡς καί 
ὅλους τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους. 
Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ἀντίδοτο στίς 
πολλαπλές κρίσεις τῶν καιρῶν μας ἡ ἐθε-
λοντική προσφορά στόν συνάνθρωπο, 
καθώς πρῶτος καί αἰώνιος ἐθελοντής ἀγά-
πης ὑπῆρξε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ Ὁποῖος ἔδωσε τήν ζωή Του ὑπέρ τῆς 
τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας». Ἡ Τελετή 
ἔκλεισε μέ τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο. 

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς στόν 
ἀρχαιότερο Ναό τῆς Κρήτης

Στόν ἀρχαιότερο Ναό τῆς Κρήτης, Ἱ.Ν. 
Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, Ροτόντα Ἐπισκοπῆς 
Κισάμου, (Ναός κυκλοτερής τοῦ 5ου αἰ.), 
ἕδρα τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρα Ἁγίου Μελ-
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χισεδέκ Ἐπισκόπου Κισάμου, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος τέλεσε, τήν 
πρώτη Κυριακή τοῦ Αὐγούστου,  τήν Ἱ. Πα-
ράκληση τῆς Παναγίας μας καί ἀκολούθως 
εὐλόγησε τούς καρπούς τῆς γῆς (φροῦτα, 
λαχανικά, σταφύλια, κ.ἄ.), πού εἶχαν προ-
σφέρει δεκάδες ἄνθρωποι τοῦ μόχθου καί 
τῆς βιοπάλης τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 
«Εὐλογημένος ὁ ἱδρώτας τοῦ προσώπου 
σας μέ τόν ὁποῖο ποτίζετε τά ἁγιασμένα 
χώματα τοῦ τόπου μας», σημείωσε ὁ Ἐπί-
σκοπός μας, καλώντας τό πολυπληθές 
ἐκκλησίασμα, ὅπως παραμείνει σταθερό 
στίς ἀταλάντευτες ἀξίες καί ἀρχές τῆς 
πίστεως καί εὐσεβείας μας. «…. μήν περι-
μένετε ἡ ἐλπίδα νά ἀνατείλει ἀπό νεκρούς 
Θεούς, ξεφτισμένες  ἀξίες, καί φθαρμένες 
ἰδεολογίες. Ἐμπιστευτεῖτε τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, τήν γλυκιά μας Παναγία, πού τά 
Αὐγουστιάτικα δειλινά προβάλλει "πεποι-
κιλμένη τῇ Θείᾳ Δόξῃ Της", ἐάν θέλετε, ἐάν 
θέλομε, ἡ ζωή μας νά ξαναβρεῖ τό χαμένο 
νόημά της καί τόν λόγο τῆς ὑπάρξεώς της», 
κατέληξε εὐχόμενος, καλή Παναγία. 

Εὐλογία Τιμίων Δώρων
Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας εἶχε τήν μεγάλη 
εὐλογία, τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Δεκα-
πενταύγουστου, νά φιλοξενήσει ἕναν πο-
λύτιμο θησαυρό τῆς πίστεως καί εὐσεβείας 
μας, τά Τίμια Δῶρα τῶν Μάγων ἐκ τῆς πε-
ριπύστου Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγί-
ου Παύλου, Ἁγίου Ὄρους. Τά Τίμια Δῶρα 

συνόδευσαν οἱ Ἁγιοπαυλίτες Γέροντας 
Γεράσιμος καί Ἱερομόναχος Βασίλειος. Ἡ 
ἐπίσημος ὑποδοχή ἔγινε τό ἑσπέρας τῆς 
Δευτέρας, 3 Αὐγ., εἰς τήν Πλατεία Δημαρ-
χείου (κεντρική πλατεία τῆς Κισάμου). Πα-
ρόντες, ἐκτός ἀπό τόν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο καί 
οἱ Σεβ. Μητροπολίτες: Λάμπης, Συβρίτου 
& Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, Ρεθύμνης & Αὐλο-
ποτάμου κ. Εὐγένιος καί Κυδωνίας & Ἀπο-
κορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Δήμαρχος Κι-
σάμου κ. Σταθάκης, ὁ Ἀστυνομικός Δ/ντής 
Χανίων, ὁ Διοικητής τῆς 5ης Μεραρχίας 
Κρητῶν, ἐκπρόσωποι Φορέων, Συλλόγων 
καί πλῆθος πιστῶν. Μετά τήν ὑποδοχή τά 
Τίμια Δῶρα μεταφέρθηκαν, ἐν πομπῇ, εἰς 
τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος, μέ 
τήν συνοδεία τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Μητροπό-
λεώς μας, ὡς καί ἐξ ἄλλων Ἱ. Μητροπόλεων 
τῆς Μεγαλονήσου,  Τιμητικοῦ Ἀγήματος, 
Μουσικῆς Μπάντας τῆς Μητροπόλεως 
καί τοῦ Δήμου, ἀντιπροσωπειῶν Κρητικῶν 
& Παραδοσιακῶν Συλλόγων, τοῦ Σώματος 
Ἐθελοντῶν Σαμαρειτῶν Ε.Ε.Σ. Π.Τ. Κισά-
μου, ὡς καί τῶν Νοσηλευτριῶν τοῦ Τμή-
ματος καί ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπό ὅλη 
τήν Κρήτη. Τῆς Δοξολογίας χοροστάτησε 
ὁ  Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος 
εὐχαρίστησε τόν πολυσέβαστο Καθηγού-
μενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παύλου κ. Παρθέ-
νιο «γιά τήν εὐλογητική καί περιπόθητη 
προσκόμιση τῶν Τιμίων Δώρων τῶν Μάγων 
πλησίον μας». Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, εἰς τό 
Ἰωβηλαῖο ἑορτασμοῦ 150 ἐτῶν λειτουργίας 

τῆς ἱστορικῆς Ἐνορίας Ἁγ. Σπυρίδωνος, ση-
μειώνοντας: «Ἑορτάζουμε τό δέκατο Ἰωβη-
λαῖο τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ, 
γιά νά προτρέψουμε τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς 
νά "ἐπανάγωμεν εἰς ἑαυτόν", νά γίνομε "και-
νοί ἀντί παλαιῶν", "ἀλλοιούμενοι τήν καλήν 
ἀλλοίωσιν", εὑρίσκοντες "ὁδόν εἰς τήν πολι-
τείαν" μας». Ὁ Ὁσιολογιώτατος Γέροντας 
Γεράσιμος Ἁγιοπαυλίτης ὁμίλησε περί τῆς 
ἱστορίας τῶν Τιμίων Δώρων καί μετέφερε 
τήν εὐχή τοῦ πολυσέβαστου Καθηγου-
μένου τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Παύλου κ. Παρθενίου. 
Χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Δήμαρχος Κι-
σάμου κ. Σταθάκης ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε 
στό γεγονός τῆς ἐλεύσεως τῶν Τιμίων Δώ-
ρων στήν Κίσαμο καί τόν ἑορτασμό τῶν 150 
ἐτῶν λειτουργίας τοῦ ἱστορικοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Σπυρίδωνος. Εὐχαρίστησε τόσο τήν Ἱ.Μο-
νή Ἁγ. Παύλου, ὅσο καί τόν Ἐπίσκοπό μας, 
ὡς καί τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Αἰδεσι-
μολ. Πρωτοπρ. π. Ἐμμανουήλ Μπαργωτά-
κη. Ἀκολούθησε Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ Εὐγενίου, ὁ 
ὁποῖος χαιρέτισε εὐχαριστιακά. 

Ἑορτές Ἰωβηλαίου -  Χειροτονία 
Διακόνου

Τήν Τρίτη 4 Αὐγ. γιά τόν ἑορτασμό τοῦ Ἰω-
βηλαίου 150 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Ἱ. Καθε-
δρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Κισάμου, 
τελέστηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 

Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργού-
ντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Λάμπης, 
Συβρίτου & Σφακίων κ. Εἰρηναίου, Κυδω-
νίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ Ἀμφιλοχί-
ου. Κατά τήν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας 
τελέστηκε ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ 
κ. Ἐμμανουήλ Κυριακάκη, πτυχιούχου τῆς 
Πατριαρχικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης. Τήν εἰς 
ὑποδιάκονον χειροθεσία τέλεσε ὁ Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί 
τήν εἰς Διάκονον χειροτονία, ὁ Ποιμενάρ-
χης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος κάλεσε 
τόν νεοχειροτονηθέντα ὅπως καταστεῖ 
«ὄχι καλός κληρικός, ἀλλά ἅγιος κληρι-
κός», καθώς ὅπως εἶπε, ἡ ἐποχή μας ἔχει 
ἀνάγκη ἀπό αὐθεντικά πρότυπα ζωῆς καί 
μαρτυρία φωτός. Στόν νεοχειροτονηθέντα 
εὐχήθηκαν τόσο ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὅσον καί οἱ συλλει-
τουργοῦντες Ἀρχιερεῖς. Τῆς Θείας Λει-
τουργίας μετεῖχαν Πρωτοσύγκελλοι καί 
Ἡγούμενοι Ἱ. Μονῶν τῆς Μεγαλονήσου, 
ὡς ἐπίσης καί Κληρικοί ἐξ ἄλλων Ἱ. Μητρο-
πόλεων. Πλῆθος λαοῦ φώναξε τό «Ἄξιος». 
Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε τούς Σεβ. 
Ἀρχιερεῖς, ὡς καί ὅλους τούς παρόντες γιά 
τήν συμμετοχή τους εἰς τούς ἑορτασμούς 
τοῦ Ἰωβηλαίου. Ἰδιαίτερα εὐχαρίστησε τήν 
Ἱ. Μονή Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους, γιά 
τήν εὐλογητική παρουσία τῶν Τιμίων Δώ-
ρων τῶν Μάγων, τά ὁποῖα λαμπρύνουν καί 
εὐλογοῦν τούς ἑορτασμούς. Ὁ Σεβ. Ἀρχι-
επίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ἀντευχή-
θηκε μέ ἀναφορά στά μεστά καί εὔχημα 
χρόνια τῆς δικῆς του διακονίας εἰς τήν Κί-
σαμο καί τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος. 

Προσφορά ἀγάπης 
στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα 

Τό Πρόγραμμα «Βοήθεια στό σπίτι» Σελί-
νου τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ 
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150 οἰκογένειες καί μεμονωμένα πρόσω-
πα σέ δυσπρόσιτες περιοχές τῆς ἱστο-
ρικῆς Ἐπαρχίας Σελίνου, κινδύνευε νά 
ἀναστείλει τήν λειτουργία του, καθώς τό 
αὐτοκίνητο τοῦ Προγράμματος, λόγῳ τῶν 
δύσβατων δρόμων, εἶχε καταστραφεῖ καί 
δέν μποροῦσε πλέον νά ἀνταποκριθεῖ 
στίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες ἐμπερί-
στατων συνανθρώπων τῆς εὐρύτερης πε-
ριοχῆς. Ὅμως ἡ εὐαισθησία καί ἀρχοντιά 
τοῦ ἐπιχειρηματία κ. Φοίβου Χριστοδουλί-
δη, ὁ ὁποῖος σέ πρόσφατη ἐπίσκεψή του 
στήν Ἱ. Μητρόπολή μας γνώρισε τό ἔργο 
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος καί δήλωσε 
ἀρωγός καί συμπαραστάτης, κράτησαν 
ζωντανή τήν ἐλπίδα, καθώς δώρισε ἕνα 
καινούργιο αὐτοκίνητο (4Χ4), κατάλληλο, 
γιά νά καλύψει τίς ἀνάγκες τοῦ Προγράμ-
ματος. Συγκινημένος ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ εὐχαρίστη-
σε τόν κ. Χριστοδουλίδη γιά τήν εὐγενική 
αὐτή χειρονομία πρός τό Ἵδρυμα, σημεί-
ωσε: «Ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ὅπως ὁ 
εὐγενής κ. Χριστοδουλίδης, πού ἡ ἀγάπη 
τους γίνεται πράξη σέ ἔργα πρόνοιας καί 
ἀλληλεγγύης πρός τόν πάσχοντα καί ἀνα-
γκεμένο συνάνθρωπο, τόσο θά παραμέ-
νει ἀναμμένο τό κερί τῆς ἐλπίδας καί τῆς 
χαρᾶς». 

Ο Ε.Ε.Σ. στηρίζει 
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός ἀπέστει-

λε στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας μεγάλη ποσότητα εἰδῶν 
οἰκιακῆς χρήσης (κουβέρτες Ἀμερικῆς, 
σαπούνια, σαμπουάν, πάνες, χαρτί κου-
ζίνας, χαρτοπετσέτες, σκόνη γιά πλύσιμο, 
σέτ εἰδῶν οἰκιακῆς χρήσεως, κ.ἄ.). Τά εἴδη 
αὐτά, μέσῳ τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν 
τοῦ Ἱδρύματος, διανέμονται σέ εὐπα-
θεῖς καί ἀδύναμες κοινωνικές ὁμάδες τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς (πρόσωπα καί οἰκο-
γένειες), βάσει τῶν καταγεγραμμένων ἀπό 
τίς Κοινωνικές Ὑπηρεσίες τοῦ Ἱδρύματος 
ἀναγκῶν τῶν ὁμάδων αὐτῶν. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφλόχιος, Πρόεδρος 
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου, εὐχαριστώ-
ντας τόν Πρόεδρο τοῦ Ε.Ε.Σ. Δρ. Ἀντώνιο 
Αὐγερινό, σημείωσε: «Μέ χαρά δεχθήκα-
με τήν εὐγενική χορηγία τοῦ Ε.Ε.Σ. πρός 
ἀνακούφιση εὐπαθῶν καί ἀδύναμων κοι-
νωνικῶν ὁμάδων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 
Εὐχαριστοῦμε τόν ἄξιο Πρόεδρο τοῦ Ε.Ε.Σ 
Δρ. Αὐγερινό. 

Ἑορτή Ἁγίων Φωτίου καί Ἀνικήτου
Ἑκατοντάδες πιστοί ἀπ’ ὅλη τήν Δυτική 
Κρήτη μετεῖχαν καί ἐφέτος εἰς τήν ἑορτή 
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φωτίου καί Ἀνική-
του εἰς τό ὁμώνυμο προσκύνημά των, πού 
εὑρίσκεται εἰς τήν περιοχή Φαλάσαρ-
να τῆς Ἐνορίας Πλατάνου, στήν Κίσαμο. 
Πρόκειται περί σπηλαιώδους Ναοῦ, κτί-
σμα τοῦ 1010, σύμφωνα μέ ἐπιγραφή πού 

σώζεται. Κτήτοράς του ὁ Ὅσιος Ἰωάννης 
ὁ Ξένος, ὁ Ὁποῖος ἔζησε καί ἐκοιμήθη 
πλησίον τοῦ προσκυνήματος, στήν περι-
οχή Καβούσι, ὅπου καί ὁ τάφος του. Τοῦ 
Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος σημείω-
σε: «κάποιες μειοψηφίες προσπαθοῦν νά 
μᾶς πείσουν ὅτι ὁ τόπος μας, ἡ Πατρίδα 
μας μπορεῖ νά ζήσει καί νά κτίσει τό μέλ-
λον της χωρίς Θεό, χωρίς πίστη καί ἐλπίδα. 
Ἐπιμένουν, στό ὄνομα δῆθεν τῆς ἐλευθε-
ρίας τῶν ἰδεῶν, ὅτι θά πρέπει νά ξεριζω-
θεῖ ἡ πίστη ἀπό τίς ψυχές καί τίς καρδιές 
τῶν παιδιῶν μας. Τούς ἐνοχλοῦν τά Ἱερά 
σύμβολα, οἱ Εἰκόνες, ὁ Σταυρός, ἡ προσευ-
χή, τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Στόχος 
τους νά δημιουργήσουν μιά ἄθρησκη καί 
ἄθεη κοινωνία καί Πατρίδα. Μία κοινωνία 
χωρίς πιστεύω, ἀρχές, ἰδανικά καί ἀξίες. 
Ἀλήθεια, θά μείνουμε παθητικοί θεατές 
τῶν ὅσων φαίνεται νά ἐξελίσσονται γύρω 
μας καί ἀνάμεσά μας; Στήν προσπάθεια 
ἀποχριστιανισμοῦ καί ἀποϊεροποίησης 
οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Φώτιος καί Ἀνίκητος, 
πού ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας, θά ἔμεναν 
τό ἴδιο ἀπαθεῖς καί ἀδιάφοροι;», κατέληξε 
ὁ Ἐπίσκοπός μας καλώντας σέ ἐγρήγορση 
καί πνευματική ἀφύπνιση.   

Ὁ Σεβ.Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος 
Ἰωάννης εἰς τήν Μητρόπολή μας

Προσκεκλημένος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης, 

γιά νά προστεῖ τῆς πανηγύρεως εἰς τήν 
Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, 
στό Κολυμπάρι, καί νά προεξάρχει στήν 
Θεία Λειτουργία στήν ἐπίσης ἑορτάζουσα 
Ἱ.Μονή Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, οἱ 
ὁποῖες εἶναι ἀφιερωμένες εἰς τήν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου, συγκίνησε τό πολυπληθές 
ἀκροατήριο σέ ὁμιλία πού πραγματοποί-
ησε στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδη-
μίας Κρήτης. Ὁ Σεβ. κ. Ἰωάννης, ὁμίλησε 
μέ θέμα: «Ἡ ἀγάπη πίσω ἀπό τά σίδερα». 
Ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας διά 
τήν πρόσκληση, σημείωσε: «…Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι δημιουργημένος ἀκόρεστα νά βλέπει 
τόν ἥλιο, τό φεγγάρι, τά ἀστέρια. Τρία 
χρόνια στήν φυλακή δέν εἶδα τά ἀστέρια. 
Τά παράθυρα ἔβλεπαν στόν τοῖχο πού πε-
ριβάλλει τήν φυλακή. Ξέρετε τί  σημαίνει 
νά μήν μπορεῖτε νά κοιτάξετε τόν οὐρανό 
τήν νύκτα; Ὁ Θεός μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἐμπειρίες 
πού δέν ἔχουμε φανταστεῖ. Ὁ πνευματι-
κός ἄνθρωπος ὀφείλει νά διακρίνει τί εἶναι 
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά τό ἀκολουθεῖ… 
Μέσῳ τῶν παθῶν καί παθημάτων, ὁ Θεός 
σώζει τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος σώζεται 
μέσῳ τῆς στενῆς πύλης… Ποινή δέν εἶναι 
πού εἶσαι φυλακισμένος, ἀλλά πού ζεῖς 
σέ τέτοια ἀταξία πού ἐπικρατεῖ τό χᾶος. 
Τό φάρμακο γιά κάθε κατάσταση εἶναι ἡ 
ὑπομονή… Πῶς νά δείξεις ἀγάπη σέ κά-
ποιους πού σοῦ ἀφαίρεσαν τήν ἐλευθερία, 
ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη εἶναι ἐλευθερία; Πα-
ράδοξο γεγονός. Κατέληξα τελικά στό συ-
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μπέρασμα πώς τό νά μήν ἐκδικηθεῖς γιά 
τήν κακοποίηση εἶναι στήν οὐσία ἄσκηση, 
ἀγώνας καί χρειάζεται πολύς κόπος καί 
προσευχή. Ζητοῦσα στήν προσευχή μου 
ὄχι ἐλάφρυνση ἀπό τήν ποινή πού μοῦ εἶχε 
ἐπιβάλει τό καθεστώς, ἀλλά νά μοῦ δίδει 
ὁ Θεός Χάρη νά ἀντέχω.Ὑπῆρξαν στιγμές 
πού περισσότερο πονοῦσα γιά τόν πόνο 
τοῦ ποιμνίου μου παρά γιά τόν δικό μου 
πόνο». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος καλωσόρισε καί χαιρέτισε τόν Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἰωάννη, ὡς «Σύγχρονο 
μάρτυρα τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας». 
Παρόντες ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. 
Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν πολλή 
χαρά του γιά τόν παρουσία τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννου στήν Κρήτη: 
«Μᾶς δίδει μεγάλη χαρά ἡ ἔλευσή σας στό 
νησί μας. Χαιρόμαστε νά βλέπουμε τό χα-
ρούμενο πρόσωπό σας.  Ὅλον αὐτό τόν 
καιρό παρακολουθοῦσα τήν δοκιμασία 
σας καί συνοδοιποροῦσα», δήλωσε. Πα-
ρόντες ἐπίσης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυ-
δωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός καί 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. 
Κύριλλος. Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ Γεν. 
Δ/ντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης 
Δρ. Ζορμπᾶς, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν 
ἱστορική πορεία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρί-
δος, ὡς ἐπίσης καί εἰς τήν μαρτυρική πο-
ρεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἰωάννου.

Οἱ ἱστορικές Ἱ. Μονές τῆς 
Μητροπόλεώς μας ἑόρτασαν 

τήν Κυρά Παναγιά
Οὔτε ἡ δυνατή καί ἐκτεταμένη νεροποντή 
τῶν ἡμερῶν τοῦ ἑορταστικοῦ διημέρου 
τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
δέν ἐμπόδισε τίς ἑκατοντάδες-χιλιάδες 
προσκυνητῶν ἀπ΄ ὅλη τήν Δυτική Κρήτη 
νά προσέλθουν στά δύο μεγάλα ἱστορι-
κά Μοναστήρια καί προσκυνήματα τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα εἶναι ἀφιε-
ρωμένα στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Πρό-

κειται γιά τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδη-
γητρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμπάρι, καί γιά 
τήν, ἐπίσης, ἱστορική Ἱ. Μονή Παναγίας 
Χρυσοσκαλιτίσσης. Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
τῶν ἡμερῶν προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀχρίδος καί Μητροπολίτης Σκοπίων κ. 
Ἰωάννης. Προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς εἰς τήν Ἱ. 
Μονή Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, χο-
ροστάτησε τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ 
εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας 
Γωνιᾶς, προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας 
τήν κυριώνυμο ἡμέρα καί χοροστάτησε 
τοῦ μεθεόρτιου Ἑσπερινοῦ εἰς τήν αὐτήν 
Ἱ. Μονή, συλλειτουργοῦντος καί συνευχο-
μένου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 
Ἀμφιλοχίου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστη-
σε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρί-
δος κ. Ἰωάννη γιά τήν ἀποδοχή τῆς πρό-
σκλησης. Ὁ φιλοξενούμενος Ἱεράρχης, 
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας κ. 
Ἀμφιλόχιο, ἀναφέρθηκε εἰς τό πρόσωπο 
τῆς Παναγίας μας, τῆς «Θεομάνας», ὅπως 

Τήν ὀνόμασε, ἡ Ὁποία «Μᾶς διδάσκει τήν 
ὁδό τῆς ἐλευθερίας. Ἐλευθερία δέν σημαί-
νει κάνω τό θέλημά μου, οὔτε καί εἶναι 
ὑπόθεση ἐπιλογῆς. Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία 
προϋποθέτει ταπείνωση καί ὑπακοή. Τίς 
δύο αὐτές ἀρετές πού διέθετε ἡ Παρθέ-
νος Μαρία, οἱ ὁποῖες Τήν ὁδήγησαν στήν 
ὑπακοή Της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί Τήν 
χαρίτωσαν ὡς Κεχαριτωμένη», σημείωσε ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης. 
Μίλησε, ἐπίσης, γιά τήν κρίση. «Ἡ λέξη 
κρίση εἶναι λέξη Ἑλληνική. Σημαίνει τέλος, 
ἀλλά σημαίνει καί ἀρχή. Ἀρχή γιά καινού-
ρια ζωή, πέρα ἀπ’ ὅσα ἔχουμε μάθει. Ἀρχή 
πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, κα-
θώς κρίση σημαίνει διάκριση καί αὐτοκρι-
τική. Οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀποδείξει διαχρο-
νικά ὅτι δέν φοβοῦνται τίς κρίσεις, καθώς 
ἔχουν μάθει νά τίς μεταμορφώνουν σέ και-
νούρια ζωή», κατέληξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης,  καλώντας τόν λαό 
τοῦ Θεοῦ ὅπως παραμένει πιστός στήν 
πατρῷα πίστη καί εὐσέβεια τοῦ Ἀποκεκα-
λυμμένου Θεοῦ. Κατά τήν παραμονή του 
εἰς τήν Μητρόπολή μας, ὁ Σεβ. Ἀχρίδος κ. 
Ἰωάννης προεξῆρχε Θείας Λειτουργίας εἰς 
τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου Κισάμου.

Χειροτονία διακόνου εἰς τήν Ἱερά 
Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς 

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. 

Ἀνδρέου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἐπι-
σκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου  τελέστηκε εἰς 
τήν Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 
Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμπά-
ρι, δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί 
ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἀδελφοῦ 
τῆς Μονῆς Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ π. 
Χρυσάνθου, ὑποψήφιου διδάκτορος Θεο-
λογίας, φοιτητοῦ ἐπί πτυχίῳ τῆς Ἰατρικῆς 
Σχολῆς. Τήν εἰς ὑποδιάκονον χειροθεσία 
τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχω-
ρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, 
ἐνῶ τήν εἰς Διάκονον χειροτονία ὁ Ποιμε-
νάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἀναφερόμενος 
πρός τόν ὑποδιάκονο π. Χρύσανθο, ὁ Ἐπί-
σκοπός μας σημείωσε: «φέρεις τήν μεγάλη 
εὐλογία καί τό ἱερό προνόμιο νά ἀνήκεις 
εἰς τήν ἀδελφότητα τῆς περιπύστου καί 
ἱστορικῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς ἐτούτης Μονῆς, 
ἡ ὁποία στό διάβα τῶν αἰώνων ἀνέδειξε 
ὁσίους, ἀσκητές, λογάδες τοῦ Γένους, ἀγω-
νιστές, μαχητές τῆς ἐλευθερίας καί προμά-
χους τῶν Ἱερῶν καί Ὁσίων τῆς πίστεως καί 
πατρίδος μας. Μοναχούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν 
συνείδηση ὅτι ἡ μοναχική ζωή εἶναι ἀκο-
λούθηση τῆς "τεθλιμμένης ὁδοῦ" καί δίοδος 
διά τῆς "στενῆς πύλης". Μοναχοί πού γνώ-
ριζαν πώς μοναχός εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει 
νίψη καί εἶναι μοναχός μέσα στήν καρδιά 
του. Ποτέ μήν λησμονήσεις στήν ἀπό τοῦδε 
καί στό ἐξῆς κληρική σου διακονία, ὅτι ὁ 
μεγαλύτερος ἐχθρός τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ 
ἐγωπάθεια, πού ἔχει ὡς συνέπεια τό "ἴδιον 
θέλημα"», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχαριστώντας τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου, Κα-
στελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα, γιά τόν 
κόπο καί μόχθο τῆς ἐλεύσεώς του, ὡς καί 
τούς συμμετέχοντες Ἱερεῖς. Συμμετεῖχαν 
ὡς λειτουργοί καί συνευχόμενοι Κληρικοί 
ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολή μας, Πρωτοσύγκελ-
λοι, Ἡγούμενοι ἱστορικῶν Μονῶν τῆς Κρή-
της, ὅπως τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγκαράθου, τῆς 
Ἱ.Μ. Πρέβελη, Κληρικοί ἀπό τήν Ρουμανία, 
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Μ. Βρετανία, κ.ἀ. Πλῆθος κόσμου φώναξε 
τό "Ἄξιος"! Χαιρετίζοντας καί εὐχόμενος 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Κα-
στελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος 
καί ὑπῆρξε ἐπιβλέπων καθηγητής στό με-
ταπτυχιακό τοῦ νέου Διακόνου, ἀναφέρ-
θηκε στήν σημασία καί σπουδαιότητα τῆς 
ὑπακοῆς στήν Ἐκκλησία, προτρέποντας 
τόν νέο Διάκονο νά παραμείνει στήν ὑπα-
κοή τοῦ Ἐπισκόπου του καί τῆς Ἐκκλησί-
ας. 

Ἡμέρα Μνήμης

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Εἰρηναίου, Ἐπι-
σκόπου Λουγδούνων, ἡμέρα ὀνομαστηρί-
ων τοῦ ἀοιδοίμου Μητροπολίτου Κισάμου 
καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου 
καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, τέλεσε Τρισάγιο 
ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου. 
Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς καί 
μετά τόν Ἑσπερινό ὁ Ἐπίσκοπός μας, ἐπί-
σης, τέλεσε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ 
ἀοιδίμου προκατόχου του κυροῦ Εἰρηναί-
ου, εὐχόμενος, ὅπως ἡ εὐχή του συνοδεύει 
τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του.  

Ἐπίσκεψη Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στό 
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς μας ἐπισκέφθηκε, στά πλαίσια τῆς 
προεκλογικῆς του περιοδείας, ὁ Πρόεδρος 

τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, συνοδευό-
μενος ἀπό τόν πρώην Ὑπουργό Ὑγείας κ. 
Παν. Κουρουπλῆ, ὁ ὁποῖος κατέβηκε στήν 
Κρήτη εἰδικά γιά τήν ἐπίσκεψη αὐτή στό 
Ἀννουσάκειο, ὡς καί ἀπό ἄλλους συνεργά-
τες του. Τόν κ. Τσίπρα ὑποδέχθηκε, ἐκ μέ-
ρους τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφι-
λοχίου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, 
ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε στήν Κωνσταντινού-
πολη γιά τήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ Δ/ντής τοῦ Ἱδρύ-
ματος, Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Ἀρε-
τάκης. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ξεναγήθη-
κε στούς χώρους τοῦ Ἱδρύματος, ἐνημερώ-
θηκε γιά τίς δράσεις του καί ἐπικοινώνησε 
μέ τό προσωπικό καί τούς τροφίμους. Ὁ 
Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος π. Ἀντώνιος 
Ἀρετάκης καλωσόρισε τόν κ. Τσίπρα, ἀνα-
φέρθηκε στίς δυσκολίες λειτουργίας τοῦ 
Ἱδρύματος οἱ ὁποῖες προέκυψαν ἐξ αἰτίας 
τῶν πρόσφατων ἐξελίξεων, ὅπως  οἱ περι-
κοπές (κούρεμα) τῶν ὀφειλῶν τῶν ἀσφα-
λιστικῶν Ταμείων πρός τό Ἵδρυμα, πού 
ὑπερβαίνουν τίς 300.000,00€, τήν ἀνάγκη 
συνεχοῦς χρηματοδότησης καί στήρι-
ξης τῆς Πολιτείας, καθώς, ὅπως εἶπε, τό 
Ἀννουσάκειο ὡς καί ἄλλα Ἐκκλησιαστικά 
Ἱδρύματα τῆς κατηγορίας αὐτῆς, στόχο 
καί σκοπό ἔχουν «ὄχι νά ἀντικαταστή-
σουν τίς προνοιακές δομές τῆς Πολιτείας, 
ἀλλά νά συμβάλλουν ὑποστηρικτικά καί 
παράλληλα στίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνά-
γκες». Σέ δηλώσεις του ὁ κ. Τσίπρας ἐξέ-

φρασε τήν ἔκπληξη καί τόν θαυμασμό του 
γιά τό ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου, τό ὁποῖο 
χαρακτήρισε «πρότυπο καί ἐξαιρετικό», 
ἀναφέρθηκε ἐπίσης γιά τήν ἀναγκαιότητα 
«Μνημονίου συνεργασίας» μεταξύ Ἐκκλη-
σίας καί Πολιτείας, βάσει τοῦ ὁποίου θά 
ἐνισχυθοῦν καί στηριχθοῦν Ἱδρύματα, 
ὅπως τό Ἀννουσάκειο, σημειώνοντας πώς 
«τό προνοιακό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
ἰδιαίτερα σημαντικό καί σπουδαῖο».   

Ἐπίσκεψη Προέδρων Κρητῶν

Τόν Ἐπίσκοπό μας ἐπισκέφθηκαν ὁ Πρόε-
δρος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητῶν 
κ. Ἐμμανουήλ Βεληβασάκης καί ὁ Πρόε-
δρος τῆς Παγκρητικῆς Ἕνωσης Ἀμερικῆς 
κ. Παναγιώτης Ψαράκης, συνοδευόμενοι 
ἀπό τήν ἐκπρόσωπο τῆς Παγκρητικῆς 
Ἕνωσης Ἀμερικῆς στήν Ἑλλάδα κ. Ἀμαλία 
Καλογριδάκη-Λαγουδάκη καί τήν σύζυγο 
τοῦ κ. Ψαράκη. Οἱ Πρόεδροι Κρητῶν συ-
ζήτησαν μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. 
Ἀμφιλόχιο, θέματα ποιμαντικῆς καί δια-
κονίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἐνημερώ-
θηκαν περί τοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως, 
τόσο μέσῳ τῶν δράσεων τοῦ «Τσατσαρω-
νάκειου» Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου, ὅσο 
καί μέσῳ τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος - 
Θεραπευτηρίου. Ἐπισκέφθηκαν τό Ἀννου-
σάκειο, ὅπου καί ἐνημερώθηκαν περί τῶν 

πολλῶν δράσεων καί δομῶν του ὡς καί 
τοῦ πολυδιάστατου προνοιακοῦ καί κοι-
νωνικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖ στήν εὐρύτε-
ρη περιοχή. Ἐξέφρασαν τήν ἔκπληξη καί 
τόν θαυμασμό τους γιά τήν ποιότητα τῶν 
δομῶν καί ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἱδρύματος, ὡς 
καί γιά τήν πολύπλευρη προσφορά του 
στόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του καί 
δήλωσαν «ἀλληλέγγυοι καί ὑποστηρικτές 
τοῦ ἔργου». Ὁ Σεβ. κ. Ἀμφιλόχιος ἐξέ-
φρασε τήν χαρά του γιά τήν ἐπίσκεψη, 
σημειώνοντας πώς: «οἱ ὅπου γῆς Κρῆτες 
ἀποτελοῦν τήν "ἄλλη" Πατρίδα καί εἶναι οἱ 
καλύτεροι καί γνησιότεροι πρεσβευτές τῆς 
Κρήτης καί τῆς Πατρίδας μας, καθώς μέ 
τήν τίμια ἐργασία τους καί τόν ἱδρώτα τοῦ 
προσώπου τους μεγαλουργοῦν καί πρωτο-
ποροῦν ὅπου γῆς. Εἴμαστε περήφανοι γιά 
ὅλους ἐσᾶς». 

Ὅταν ἡ παράδοση ἀνταμώνει 
μέ τήν ἀλληλεγγύη

«Κισαμίτικοι καί Σελινιώτικοι μουσικοί 
δρόμοι», ἦταν ὁ τίτλος τῆς βραδιᾶς Ἀλλη-
λεγγύης πού ὀργάνωσε ἡ Ἕνωση Πολιτι-
στικῶν Φορέων Κισάμου, σέ συνεργασία 
μέ τήν Νεολαία Κισάμου καί τόν Ἐθελο-
ντικό Σύνδεσμο «Φίλοι του Ἀννουσάκειου 
Ἱδρύματος». Στόχος καί σκοπός ἡ στήριξη 
τῶν πολλαπλῶν δράσεων τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 
Στό μουσικό αὐτό κάλεσμα ἀνταποκρί-
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θηκε πλῆθος ἐπωνύμων καί καταξιωμένων 
καλλιτεχνῶν τῆς Κρητικῆς Μουσικῆς, πα-
ραδοσιακοί χορευτικοί Σύλλογοι καί ὁμά-
δες, ὡς ἐπίσης καί Σύλλογοι Ριζιτῶν καί 
ἀπό τίς δύο Ἐπαρχίες τῆς Μητροπόλεώς 
μας, τήν Κίσαμο καί τό Σέλινο. Τό πέτρινο 
ἀμφιθέατρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης, χωρητικότητας χιλίων καί πλέον 
ἀνθρώπων ἀποδείχθηκε μικρό νά χωρέ-
σει τούς ἑκατοντάδες προσκεκλημένους, 
οἱ ὁποῖοι ἔνιωσαν τήν ἀνάγκη νά ἀντα-
ποκριθοῦν στό κάλεσμα αὐτό, νά χαροῦν 
μιά ἰδιαίτερου ἐπιπέδου Κρητική μουσική 
καί χορευτική βραδιά καί νά στηρίξουν τίς 
προνοιακές καί φιλανθρωπικές δράσεις 
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Ἰδιαίτερα 
συγκινημένος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, Προέδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Ἀννουσάκειου, ἀπό τήν προσέλευση καί 
συμμετοχή τόσου κόσμου, ὡς ἐπίσης καί 
ἀπό τήν συμμετοχή καί ἀνταπόκριση τῆς 
πλειάδας τῶν καλλιτεχνῶν τῆς Κρητικῆς 
Μουσικῆς, χορευτικῶν συγκροτημάτων 
καί ὁμάδων ριζιτῶν, σημείωσε: «Ἀνταμώνει 
σήμερα ἡ ἀρχοντιά καί λεβεντιά τῶν δύο 
ἱστορικῶν Ἐπαρχιῶν μας, τῆς Κισάμου καί 
τοῦ Σελίνου. Στά πρόσωπα ὅλων ἐσᾶς, τῶν 
ἄξιων ἐκφραστῶν τῆς παραδοσιακῆς μας 
μουσικῆς, τοῦ ριζίτικου καί τοῦ χοροῦ, συ-
ναντᾶμε τίς ρίζες μας, τήν ἱστορία καί τόν 
πολιτισμό μας», ἐκφράζοντας εὐχαριστί-
ες πρός τούς διοργανωτές τῆς ὄμορφης 
αὐτῆς βραδιᾶς. Στήν εἴσοδο τοῦ χώρου, 
ὅπου ὑπῆρχε καλάθι συλλογῆς τροφίμων, 
τά τρόφιμα πού συνελέγησαν ξεπέρασαν 
τόν ἕνα καί πλέον τόνο. 

Πανήγυρις Τιμίας Ζώνης Ἱ. Μεγίστης 
Μονῆς Βατοπαιδίου

Προσκεκλημένος τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου ὁ Ἐπίσκοπός μας προεξῆρχε 
τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως τῆς Τιμίας Ζώ-
νης, ἡ Ὁποία ὡς πολύτιμος θησαυρός φυ-
λάσσεται εἰς τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατο-

παιδίου. Ἐκτός τοῦ Γέροντος καί Καθηγου-
μένου κ. Ἐφραίμ, συμμετεῖχε καί ὁ Ἡγού-
μενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου κ. Βαρθο-
λομαῖος, ἐκπρόσωποι Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, Κληρικοί, καί ἑκατοντάδες πιστῶν, 
περί τούς 800, ἀπό δέκα καί περισσότε-
ρες χῶρες. Τόν Ἐπίσκοπό μας ὑποδέχθηκε, 
κατά τήν Ἁγιορείτικη τάξη, εἰς τήν εἴσοδο 
τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου ὁ Κα-
θηγούμενος αὐτῆς κ. Ἐφραίμ καί ἀκολούθη-
σε Δοξολογία εἰς τό Καθολικό της Μονῆς. 
Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς καί περί ὥρα 
5.30 μ.μ. ἄρχισε ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία ἡ ὁποία 
διήρκεσε δεκαεπτά (17) ὧρες. Συγκινητικό 
τό γεγονός τῆς παραμονῆς ἑκατοντάδων 
προσκυνητῶν, κυρίως νέων, καθ’ ὅλη τήν 
διάρκεια τῆς νύκτας καί τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυ-
πνίας ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, 
οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων στέκονταν 
ὄρθιοι. Οἱ χοροί πλαισιώνονταν ἀπό δεκά-
δες μοναχούς τόσο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου, ὅσο καί ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν. 
Ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία ἦταν μία πνευματική 
πανδαισία. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἱερούργησε 
ἐπίσης τήν ἑπομένη ἡμέρα, ὡς Ἱερεύς εἰς 
τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, καθώς 
ἑορταζόταν ἡ Ἰνδικτιώνα, συμπροσευχο-
μένου καί τοῦ Ἐπισκόπου Παϊσίου ἐκ τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Τό αὐτό ἔπραξε 
καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα. Ἔτυχε δέ Ἀβρα-
μιαίας φιλοξενίας καί ὑποδοχῆς ἀπό τόν 
Πανοσιολ. Καθηγούμενο κ. Ἐφραίμ καί τήν 
περί αὐτόν Ἀδελφότητα. Κατά τήν παρα-

μονή του εἰς τό Ἅγιον Ὄρος προσκύνησε, 
κατά σειρά, τίς Ἱερές Μονές Ξενοφῶντος, 
ὅπου προεξῆρχε Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας (ἑορτή 
ἀποτομῆς Τιμίας Κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάν-
νου Προδρόμου), συλλειτουργοῦντος καί 
Ἐπισκόπου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολω-
νίας καί τοῦ Καθηγουμένου κ. Ἀλεξίου. 
Ἀκολούθως τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος, 
ὅπου ἔτυχε ὑποδοχῆς ἀπό τόν Καθηγού-
μενο αὐτῆς κ. Γαβριήλ καί ἱερούργησε ὡς 
Ἱερεύς, τήν Ἱ. Μονή Σίμωνος Πέτρας, στήν 
ὁποία καί λειτούργησε ὡς Ἱερεύς, καί τήν 
Ἱ. Μονή Ἁγίου Παύλου, εἰς τήν ὁποία ἐπί-
σης λειτούργησε ὡς Ἱερεύς. Ἐπισκέφθηκε, 
ἐπίσης τό Πρωτᾶτο, ὅπου προσκύνησε τό 
"Ἄξιον Ἐστί", ἀκολούθως τήν Ἱ. Ἐπιστασία, 
ὅπου συναντήθηκε μέ τόν Πρωτεπιστάτη 
Γέροντα Παῦλο τῆς Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας 
καί τούς Ἐπιστάτες Γέροντες Θεόκτιστο 
ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου, Ἱερομόναχο 
Γρηγόριο ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος καί 
Γαβριήλ ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου. Τέλε-
σε Τρισάγιο εἰς τόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ 
Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου 
κυροῦ Χρυσοστόμου καί συναντήθηκε μέ 
τόν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς κ. Βαρθολο-
μαῖο καί τέλεσε ἐπίσης Τρισάγιο εἰς τόν 
τάφο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μωϋσῆ 
καί συναντήθηκε μέ τόν διάδοχό του στό 
Κελί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἱε-
ρομόναχο Χρυσόστομο.

Ἑορτή Ὁσίου Κύρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου
Ὁ τόπος, ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας σεμνύνεται 
καί καυχᾶται ἐν Κυρίῳ γιά τό γεγονός ὅτι 
ὁ μεγάλος Ὅσιος καί ἀσκητής Κύρ Ἰωάν-
νης ὁ Ξένος ἐπέλεξε τήν Ἐκκλησιαστική 
μας Περιφέρεια γιά τόν τόπο τῆς ἀσκήσε-
ως καί τελειώσεώς του. Ἀναμορφωτής τῆς 
Δυτικῆς Κρήτης, καθώς ἔζησε καί ἔδρασε 
μετά τήν ἐποχή τῆς Ἀραβοκρατίας (10ος 
αἰ.), ἐπιλέγει τήν περιοχή Καβούσι (Φα-
λάσαρνα) νά τελειώσει τόν πολύπαθο καί 
ἐνάρετο βίο του, ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται καί 

ὁ τάφος Του. Ἡ Τιμία Κάρα Του φυλάσσε-
ται εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό εἰς τά Τσου-
ρουνιανά Κισάμου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας 
χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τό προ-
σκύνημά Του στά Φαλάσαρανα, μέ τήν 
συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν ἀπό 
τήν εὐρύτερη περιοχή καί προεξῆρχε τῆς 
Θ. Λειτουργίας εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱ.Ναό στά 
Τσουρουνιανά. Κατά τήν ἀναφορά του εἰς 
τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Ὁσίου Κύρ 
Ἰωάννη τοῦ Ξένου, ὑπενθύμισε τό χρέος 
καί τήν εὐθύνη ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καθώς ὅπως εἶπε, «νέες 
ἁλώσεις καί πολλοί ἐπίδοξοι κατακτητές 
στίς μέρες μας προσπαθοῦν νά ἀλώσουν 
καί κατακτήσουν τήν ψυχή τοῦ Νεοέλλη-
να». 

Ἑορτή Προφήτου Ἰωνᾶ
Κατά τήν ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ ἑόρ-
τασε καί ὁ περικαλλής Ἱ. Ναός ἀφιερωμέ-
νος εἰς τόν Προφήτη Ἰωνᾶ, ὁ ὁποῖος εὑρί-
σκεται εἰς τήν Ἀνώσκελη Κισάμου, ἀφιέ-
ρωμα τῆς εὐλαβοῦς οἰκογενείας Δημητρίου 
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καί Μαρίας Στεφανουδάκη, εἰς μνημόσυνο 
αἰώνιο. Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θ. Λειτουρ-
γίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστη-
σε τήν οἰκογένεια τῶν εὐλαβῶν δωρητῶν 
γιά τήν προσφορά τους αὐτή, σημείωσε: 
«Ἐπίκαιρο ὅσο ποτέ τό κήρυγμα μετανοί-
ας τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ, καθώς ἡ ἐποχή 
μας ὁμοιάζει σέ πολλά μέ ἐκείνη τῶν Νι-
νευιτῶν. Ἐάν ὄντως ἐπιθυμοῦμε νά ὀμορ-
φύνει καί πάλι ἡ ζωή μας, νά ξαναβρεῖ τό 
χαμένο νόημα καί τήν ἀξία της, τόν λόγο 
τῆς ὑπάρξεώς της, τότε εἶναι ἀναγκαῖο νά 
κατανοήσουμε ὅτι ἡ ἀλλαγή αὐτή χρει-
άζεται νά ξεκινήσει ἀπό τόν ἑαυτό μας. 
Χρειάζεται ἀπό ἀγανακτισμένοι, πού ὅλοι 
δηλώνουμε, νά μεταμορφωθοῦμε σέ με-
τανοημένους. Χωρίς  τήν ἐσωτερική αὐτή 
μεταστροφή καί μετάνοια δέν μπορεῖ νά 
ὑπάρξει οὐσιαστική ἀλλαγή, ἐλπίδα, χαρά 
καί ζωή. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δωρίζεται 
καί χαρίζεται στούς μετανοημένους καί 
ταπεινούς τῇ καρδίᾳ», κατέληξε ὁ Ἐπί-
σκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος. Συγκινητική 
ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων προσκυνητῶν, 
τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί κατά 
τήν Θεία Λειτουργία.

Ἁγιασμός στήν ὁμάδα τοῦ Κισαμικοῦ
Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Δ.Σ. τῆς ὁμά-
δας τοῦ Κισαμικοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος τέλεσε, στό γήπεδο τῆς 
ὁμάδας, Ἁγιασμό γιά τήν νέα ποδοσφαι-

ρική χρονιά. Ὁ Ἐπίσκοπός μας συνεχάρη 
τήν ὁμάδα τοῦ Κισαμικοῦ γιά τήν ἱστορι-
κή κατάκτηση τοῦ τίτλου τῆς Γ΄ Ἐθνικῆς 
καί τήν ἄνοδο στήν Football League. Ἰδιαί-
τερα χαιρέτισε τόν ἄξιο Πρόεδρο, ἐπιχει-
ρηματία κ. Ἀντώνιο  Ροκάκη,  ὁ ὁποῖος ὄχι 
μόνο πίστεψε στό ὅραμα, ἀλλά τό ἔκανε 
πράξη, ὡς καί ὅλα τά μέλη τοῦ Δ.Σ. Τόν 
προπονητή κ. Σπύρο Μπαξεβάνο, τούς 
ἐκλεκτούς συνεργάτες του, γιά τήν μεθο-
δικότητα καί ἀποτελεσματικότητά τους, 
κυρίως ὅμως γιά τό ἦθος τους, ὡς καί ὅλα 
τά μέλη - παῖχτες τῆς ὁμάδας, γιά τήν 
συλλογικότητα καί ἑνότητά τους. «Ἀντί-
δοτο στίς κρίσεις τῶν καιρῶν μας ἡ δημι-
ουργική ἐνασχόληση καί εὐγενής ἅμιλλα, 
ἡ ὁποία ὁδηγεῖ σέ νίκες καί ὑπερβάσεις. 
Εὔχομαι νά εἶστε νικητές ὄχι μόνο στούς 
ποδοσφαιρικούς ἀγῶνες τῆς περιόδου 
αὐτῆς, ἀλλά κυρίως στούς καθημερινούς 
ἀγῶνες τῆς ζωῆς, καθώς ἡ ζωή δέν χαρίζε-
ται ἀλλά κερδίζεται», σημείωσε.

Κυριάκος & Ζέττα Ροδουσάκη, εἰς μνή-
μην Παγώνας Ροδουσάκη ..................200€
Ἱερός Ναός Ἁγ. Μαρίνας Κολυμβαρίου  ...  
................................................................200€
Ἱερός Ναός Ἁγ. Παντελεήμονος Σούγιας .  
................................................................150€
Ἀνώνυμος  ............................................100€
Ἐνορία Παλαιοχώρας .........................  200€
Aἰδεσ. Ἀντώνιος Κοντραφούρης  ........40€
Θεανώ Προγούλη  .................................50€
Παρθενόπη Καμπουράκη  ..................100€
Ἰωάννης & Ξένια Μυγιάκη, εἰς μνήμην γο-
νέων τους  .............................................100€
Ἑλένη Λυράκη Ἀναστασάκη, εἰς μνήμην 
συζύγου της Στεφάνου Ἀναστασάκη  .......
................................................................500€
Μαρία Ἀλεξανδράκη, εἰς μνήμην συζύγου 
και γονέων της  ......................................50€
Αἰδεσιμολ. Ἰωάννης Ψαράκης  .............50€
Νικόλαος Μουσελᾶς  ............................10€
Ἡσυχαστήριο Τιμίου Σταυροῦ Ταυρωνίτη  
................................................................200€

Ἀριάδνη Κουκουλᾶ, εἰς μνήμην συζύγου 
της Κωνσταντίνου, γονέων καί ἀδελφῶν 
της ..........................................................200€
Ἀνώνυμος .............................................700€
Παπαδημητρίου Ἰωάννης....................500€

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εἰς μνήμην Νικολάου Σεισάκη, πού ἀπεβί-
ωσε στό Τορόντο Καναδᾶ οἱ:
Ἠλίας καί Ἀνθούλα Κανδανολέων  ...100€
Οἰκογ. Μαρίας Φυτράκη – Κανδανολέων  
................................................................100€
Ἰωάννης Σαρτζετάκης,  εἰς μνήμην καί 
ἀντί τριμήνου μνημοσύνου τῆς μητρός 
του Βασιλικῆς Σαρτζετάκη  ................200€
Κρομμυδάκη Μαρία, εἰς μνήμην Δημητρί-
ου Κρομμυδάκη ...................................200€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Βοήθησε κι ἐσύ να γίνει ἡ ἀγάπη πράξη.
Στήριξε τίς δράσεις τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 

τῆς Μητροπόλεώς μας.
***

Ἀριθ. Λογαριασμοῦ Ἱδρύματος:
390/296043-50 (Ἐθνική Τράπεζα)

ΙΒΑΝ: GR4701103900000039029604350




