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Κισάμου

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

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ 

ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *

«Χριστοῦ δ᾿ ἐνανθρώπησις, ἄλλη μοι πλάσις»1.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα,
Ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν ἀξιώσαντα ἡμᾶς καὶ 
ἐφέτος νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς ἐν «Βηθλεὲμ τῇ μικρᾷ» 

κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Ἑορτάζει ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἧς «σάρκα ἀνέλαβεν» 

ὁ Χριστὸς σαρκωθείς2, καταστήσας αὐτὴν «κόσμον τοῦ κόσμου»3. Σκιρτᾷ διὰ τὰς 
θείας εὐλογίας ὄχι μόνον σύνολον τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἀλλὰ «πᾶσα ἡ κτίσις». 
«Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται̇  Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου»4.

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ «πρῶτον ἀκίνητον» τῶν Ἀρχαίων, ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι 
καθ᾿ ἑαυτὸν κοινωνία ἀγάπης καὶ κινεῖται ἐν χρόνῳ ἀγαπητικῶς πρὸς τὸν ἄνθρω-
πον καὶ τὸν κόσμον. «Ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν 
Θεόν, ἀλλ̓  ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς»5.

Ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος ἔδωκεν εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ 
«εἶναι», χαρίζεται εἰς αὐτὸν διὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του τὸ «εὖ εἶναι». «Τοῦτό 
ἐστιν ἡμῖν ἡ πανήγυρις, τοῦτο ἑορτάζομεν σήμερον, ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώ-
πους, ἵνα πρὸς Θεὸν ἐκδημήσωμεν, ἢ ἐπανέλθωμεν..., ἵνα τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον 
ἀποθέμενοι τὸν νέον ἐνδυσώμεθα, καὶ ὥσπερ ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀπεθάνομεν οὕτως ἐν 
τῷ Χριστῷ ζήσωμεν, Χριστῷ καὶ συγγεννώμενοι καὶ συσταυρούμενοι καὶ συνθα-
πτόμενοι καὶ συνανιστάμενοι»6. Εἰς πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον 
εἶναι πλέον ἀνοικτὴ ἡ ὁδὸς τῆς κατὰ χάριν Θεώσεως. Ὅλοι εἴμεθα «Θεοῦ χωρη-
τικοί». «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ  Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι 
ἄρσεν καὶ θῆλυ˙ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»7.

Δυστυχῶς, τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων κηρύσσεται καὶ πάλιν εἰς ἕνα 
κόσμον, ὅπου ἠχεῖ ἡ κλαγγὴ τῶν ὅπλων, ὅπου ἀσκεῖται ἀπρόκλητος βία εἰς βά-
ρος ἀτόμων καὶ λαῶν, ὅπου κυριαρχεῖ ἀνισότης καὶ κοινωνικὴ ἀδικία. Ἀφόρητος 
εἶναι ἡ κατάστασις εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκονται τὰ ἀναρίθμητα παιδία, θύματα πο-
λεμικῶν συγκρούσεων, ἐκρύθμων καταστάσεων, ποικιλωνύμων ἐκμεταλλεύσεων, 
διωγμῶν καὶ διακρίσεων, πείνης, πενίας καὶ ἐπωδύνων στερήσεων.

Κατὰ τὸν παρελθόντα Ἀπρίλιον εἴχομεν τὴν εὐκαιρίαν, μετὰ τοῦ Ἁγιωτάτου 

1  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, ΛΔ΄, ΒΕΠΕΣ 61, 227.
2  Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, P.G. 52, 429.
3  Ὠριγένους, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Ἐξηγητικῶν, τόμος στ΄ 
ΒΕΠΕΣ 12, 63.
4  Ὄρθρος Χριστουγέννων.
5  Α΄ Ἰωάν. δ΄, 10.
6  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΗ΄ εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν τὰ Γενέθλια 
τοῦ Σωτῆρος, ΒΕΠΕΣ 60, 65.
7  Γαλ. γ΄, 28.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
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Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, 
νὰ διαπιστώσωμεν ἰδίοις ὄμμασιν ἐν Λέσβῳ τὰς περι-
πετείας τῶν προσφύγων καὶ τῶν μεταναστῶν καὶ ἰδίως 
τὰ ὀξέα προβλήματα τῶν ταλαιπωρημένων παιδίων, τῶν 
ἀθώων καὶ ἀνυπερασπίστων θυμάτων τῆς πολεμικῆς 
βίας, τῶν φυλετικῶν καὶ θρησκευτικῶν διακρίσεων καὶ 
τῆς ἀδικίας, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων αὐξάνει συνεχῶς. 

Ἡ ἑορτὴ τοῦ νηπιάσαντος δἰ  ἡμᾶς Λόγου τοῦ 
Θεοῦ, τοῦ παιδίου Χριστοῦ, τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ὁποίου 
ζητεῖ ἡ κοσμικὴ ἐξουσία συμφώνως πρὸς τὸν Εὐαγγε-
λιστὴν Ματθαῖον8, εἶναι ὑπόμνησις καὶ κλῆσις νὰ με-
ριμνήσωμεν διὰ τὰ παιδία, νὰ προστατεύσωμεν τὰ εὐά-
λωτα αὐτὰ θύματα καὶ νὰ σεβασθῶμεν τὴν ἱερότητα τῆς 
παιδικῆς ἡλικίας.

Τὰ παιδία καὶ αἱ εὐαίσθητοι ψυχαί των ἀπειλοῦνται 
βεβαίως καὶ εἰς τὰς χώρας τοῦ ἀνεπτυγμένου οἰκονο-
μικῶς καὶ σταθερωτέρου πολιτικῶς κόσμου, ἀπὸ τὴν 
μεγάλην κρίσιν τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας, ἀπὸ 
ποικιλομόρφους παρεμβάσεις καὶ τὴν ἄσκησιν σωμα-
τικῆς καὶ ψυχικῆς βίας. Ἀλλοιώνεται ἡ παιδικὴ ψυχὴ ἐκ 
τῆς καταλυτικῆς ἐπιρροῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων καὶ 
ἰδίως τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ διαδικτύου εἰς τὴν ζωήν 
των καὶ ἀπὸ τὴν ριζικὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ 
περιβάλλοντος. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμὸς τὰ μετατρέπει 
ἐνωρὶς εἰς καταναλωτὰς καὶ ὁ εὐδαιμονισμὸς ἐξαφανί-
ζει ταχύτατα τὴν παιδικὴν ἀθωότητα.

Ἐν ὄψει τῶν κινδύνων αὐτῶν ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθυνθεῖσα 
«μετ᾿ ἰδιαιτέρας ἀγάπης καὶ στοργῆς» πρὸς τὰ παιδία 
καὶ τοὺς νέους, ἀναφέρει ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ αὐτῆς9 τὰ 
ἑξῆς: «Μέσα εἰς τὸν κυκεῶνα τῶν ἀλληλοαναιρουμένων 
ὁρισμῶν τῆς ταυτότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἡ ἁγιωτά-
τη ἡμῶν Ἐκκλησία προβάλλει τὰ Κυριακὰ λόγια, «ἐὰν 
μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν»10 καὶ τὸ «ὅς ἐὰν μὴ δέ-
ξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ 
εἰς αὐτήν»11, ὡς καὶ ὅσα ἀναφέρει ὁ Σωτὴρ ἡμῶν δἰ  
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι «κωλύουν»12 τὰ παιδία νὰ Τὸν πλη-
σιάσουν καὶ δἰ  ὅσους τὰ «σκανδαλίζουν»13.

Τὸ μυστήριον τῶν Χριστουγέννων συμπυκνοῦται 
εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κοντακίου τῆς ἑορτῆς «Δἰ  ἡμᾶς γὰρ 
ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός». Ὁ Θεὸς 
Λόγος ὡς παιδίον καὶ τὸ παιδίον ὡς Θεὸς ἀποκαλύπτε-
ται εἰς ἀνθρώπους μὲ «καθαρὰν καρδίαν» καὶ μὲ τὴν 
ἁπλότητα τοῦ παιδίου. Τὰ παιδία κατανοοῦν ἀληθείας, 
τὰς ὁποίας «οἱ σοφοὶ καὶ οἱ συνετοὶ» ἀδυνατοῦν νὰ προ-
σεγγίσουν. «Ἀπὸ παιδιὰ καὶ μόνον φτιάχνεις Ἱεροσόλυ-
μα», σημειώνει ὁ Ἐλύτης εἰς τὸ «Ἐκ τοῦ πλησίον»14.

8  β΄, 13.
9  Παρ. 8.
10  Ματθ. ιη΄, 3-4.
11  Λουκ. ιη΄, 17.
12  Πρβλ. Λουκ. ιη΄, 16.
13  Πρβλ. Ματθ. ιη΄, 6.
14  Ἐκδ. Ἵκαρος, 13.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρὸς πάντας, νὰ σέβω-

νται τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλι-
κίας. Ἐνώπιον τῆς παγκοσμίου προσφυγικῆς κρίσεως, 
ἡ ὁποία θίγει κατ᾿ ἐξοχὴν τὰ δικαιώματα τῶν παιδίων, 
ἐνώπιον τῆς μάστιγος τῆς παιδικῆς θνησιμότητος, τῆς 
πείνης, τῆς παιδικῆς ἐργασίας, τῶν σωματικῶν κακώσε-
ων καὶ τῆς ψυχολογικῆς βίας, ἀλλὰ καὶ τῶν κινδύνων 
ἀλλοιώσεως τῆς παιδικῆς ψυχῆς λόγῳ τῆς ἀνεξελέ-
γκτου ἐκθέσεώς των εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῶν συγχρόνων 
ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπικοινωνίας καὶ τῆς καθυποτά-
ξεως αὐτῶν εἰς τὸν καταναλωτισμόν, ἀνακηρύσσομεν 
τὸ 2017  Ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας, καλοῦντες πάντας νὰ ἀναγνωρίζουν καὶ νὰ σέ-
βωνται τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῶν παιδίων. 

Ὅπως τονίζεται εἰς ἕτερον σπουδαῖον κείμενον τῆς 
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
μὲ τὸν λόγον αὐτῆς, δὲν ἀποβλέπει πρωτίστως «εἰς τὸ 
νὰ κρίνῃ καὶ νὰ καταδικάσῃ τὸν κόσμον»15, ἀλλὰ εἰς τὸ 
νὰ προσφέρῃ εἰς αὐτὸν ὡς ὁδηγὸν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐλπίδα καὶ βεβαιότητα ὅτι τὸ 
κακόν, ὑπὸ οἱανδήποτε μορφήν, δὲν ἔχει τὸν τελευταῖον 
λόγον εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀφεθῇ νὰ κα-
τευθύνῃ τὴν πορείαν της»16. 

Προσκυνοῦντες ἐν ταπεινώσει καὶ κατανύξει τὸν 
Σωτῆρα ἡμῶν, ὅστις ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους, καὶ 
ἀνυμνοῦντες ᾄσμασιν ἐνθέοις τὸ μέγεθος τῆς περὶ 
ἡμᾶς θείας Οἰκονομίας, κλίνοντες τὸ γόνυ ἐνώπιον τῆς 
βρεφοκρατούσης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀπευθύνομεν 
ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου τὸν ἑόρτιον χαιρετισμὸν 
«Χριστὸς γεννᾶται̇  δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν˙ 
ἀπαντήσατε» πρὸς τὰ μακρὰν καὶ τὰ ἐγγὺς τέκνα τῆς 
Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καὶ ἀποστέλλομεν 
πρὸς αὐτὰ τὰς πατρικὰς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν 
ἡμῶν εὐλογίαν.

«Ἐνδυναμούμενοι ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰη-
σοῦ»17, ἂς ἀγωνισθῶμεν ἅπαντες ἐν ὁμοψυχίᾳ, ἐν πίστει 
καὶ ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς καινῆς ἐν 
Ἐκκλησίᾳ ζωῆς, τηροῦντες ὅσα ἐνετείλατο ἡμῖν ὁ Κύρι-
ος, ὁ ὢν μεθ᾿ ἡμῶν «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος»18.

15  Πρβλ. Ἰωάν. γ΄ 17 καὶ ιβ΄ 47.
16  Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν 
σύγχρονον κόσμον. Εἰσαγωγή.
17  Πρβλ. Β΄ Τιμ. β΄ 1.
18  Ματθ. κη΄ 20.

Χριστούγεννα ‚βις́
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1.861/Φ.5.1
Ἐν Κισάμῳ, τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
(4/2016)

Ὦ, μέσα μου γεννιέται ἕνας Θεὸς
καὶ τὸ κορμί μου γίνεται ναός,

δὲν εἶναι ὡς πρῶτα φάτνη ταπεινὴ
μέσα μου λάμπουν ξάστεροι οὐρανοί,
τὸ μέτωπό μου λάμπει σὰν ἀστέρι…

Φέρτε μου, Μάγοι – θεία βουλή τὸ γράφει –
τὰ σμύρνα τῆς ἐλπίδας, τὸ λιβάνι

τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης τὸ χρυσάφι!...
(Κωστής Παλαμᾶς)

Μ
έ τό ἐκπληκτικό αὐτό ποίημα τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ «Ἕνας Θεός», μέ τό ὁποῖο ὁ ποιητής 
ἐκφράζει τό θαῦμα τῆς Ἐνανθρώπησης τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά  κατα-
δεικνύει καί τό θαῦμα πού συντελέστηκε καί στή δική του ψυχή, ἐπικοινωνῶ μέ τήν 
ἀγάπη ὅλων σας, τήν Ἅγια τούτη νύκτα τῶν Χριστουγέννων, φίλοι καί ἀδελφοί, παιδιά 

τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά μοιραστῶ μαζί σας τήν μεγάλη αὐτή χαρά καί ἑορτή τῆς πίστεώς 
μας καί νά συμψάλλω μέ ὅλους σας: «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν Ὑπερούσιον τίκτει καί ἡ γῆ τό 
σπήλαιον τῷ Ἀπροσίτω προσάγει, Ἄγγελοι μετά Ποιμένων δοξολογούσι, Μάγοι δέ μετά ἀστέρος 
οἰδοπορούσι, δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον ὁ πρό αἰώνων Θεός».

Σκέφτομαι τήν σημερινή μέρα πώς διαβάζαμε κάποτε στά διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη 
γιά πρόσωπα πού ζοῦσαν σέ συνθῆκες ἔσχατης φτώχειας, σταχομαζῶχτρες πού δέν εἶχαν νά 
πάρουν στά παιδιά τους οὔτε ἕνα ζευγάρι παπούτσια, καί νομίζαμε ὅτι αὐτές οἱ διηγήσεις ἦταν 
πολύ μακριά ἀπό μᾶς. Καί νά πού ἡ ἀλαζονεία τῆς ἐποχῆς μας, ἡ αἴσθηση ὅτι μποροῦμε νά τά 
ἔχουμε ὅλα, ἀνέτρεψε τήν καθημερινότητά μας καί οἱ συνθῆκες ζωῆς πού περιγράφει ὁ μεγά-
λος αὐτός λογοτέχνης εἶναι πλέον μέρος τῆς ζωῆς μας. 

Διερωτῶμαι λοιπόν: Πῶς θά ἀντισταθμίσουμε τόν πόνο μας; Πῶς θά ἀντισταθοῦμε καί 
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θά σταθοῦμε ὄρθιοι στήν ἱστορία τῆς δικῆς μας καθημερινότητας, σέ ἕνα κόσμο πού ζεῖ στήν 
προοπτική τοῦ «ἐδῶ καί τώρα»; Πού ζεῖ τόν μηδενισμό τοῦ παρελθόντος καί ἀδιαφορεῖ γιά τό 
μέλλον, θεωρώντας τό «νῦν» ὡς κλειδί; Πῶς θά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε αὐτό πού λέει 
ὁ Ντοστογιέφσκι ὅτι: «Ἡ ζωή τῆς κόλασης εἶναι ἡ ζωή ἄνευ ἀγάπης»;  

Ἀπάντηση σέ ὅλα αὐτά, ὡς καί σέ κάθε ἄλλη ὑπαρξιακή ἀγωνία καί ἀμφιβολία μας, δίδει 
ἡ σημερινή μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή. Ἐλπίδα, πίστη καί ἀγάπη πλημμυρίζει κάθε ἀνθρώπινη 
ψυχή καί ὕπαρξη, πού ἐλεύθερα καί ἀβίαστα δέχεται τό μέγα αὐτό μυστήριο τῆς ἐλεύσεως τῆς 
θείας ἀγάπης, τῆς Παναγάπης, στόν κόσμο. Τῆς γέννας τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό 
«Παιδίον νέον», ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γίνεται ἡ ἐλπίδα μας γιά νά ξαναβροῦμε τό ἀληθινό νόημα 
τῆς ζωῆς. Ἡ δική Του γέννηση γεννᾶ καί πάλι τήν ἐλπίδα στή ζωή ὡς ἀπαρασάλευτο βίωμα 
στήν πορεία μας. Ἡ ἐλπίδα στόν κόσμο τῆς κρίσης εἶναι ὁ Χριστός. Αὐτός γίνεται ἡ ἔξοδος τοῦ 
καθενός μας ἀπό κάθε εἴδους ἰδεολογικό, ψυχολογικό, ἐνδοκοσμικό, ἀκόμα καί θρησκευτικό 
«ναρκισσισμό».

Ὅμως δέν εἶναι μόνο ἡ ἐλπίδα μας. Ὁ Χριστός εἶναι καί ἡ ἀγάπη, ἡ μόνη ἀγάπη, στόν κό-
σμο τῆς κρίσης καί σέ κάθε ἐποχή. Τά Χριστούγεννα εἶναι πάντοτε πρόσκληση νά σπάσουμε 
τά δεσμά τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, τῆς θεώρησης τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς κύριας πηγῆς νοήματος καί 
ἀξίας στή ζωή. Βλέπετε, ὁ Χριστός δέν ζήτησε καί δέν ζητᾶ θυσίες ἀπό ἐμᾶς. Ὁ Ἴδιος ὑπέστη 
τήν μεγάλη θυσία τῆς Κένωσης, γίνεται ἄνθρωπος, «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός ἀνθρώπου γίνεται», 
ὅπως σημειώνει ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, γιά νά ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο στόν Θεό. Καί 
δέν μένει ἐκεῖ, πορεύεται πρός  τό Πάθος καί τήν Σταύρωση, θύοντας τήν ζωήν Αὐτοῦ, ἀντί-
λυτρο ὑπέρ πάντων ἡμῶν. Μέ τήν δική Του θυσία ἐξαγοράζει, σώζει καί ἐλευθερώνει τό γένος 
τῶν ἀνθρώπων. Δέν κράτησε τίποτα γιά τόν ἑαυτό Του, τά πάντα γιά τόν ἄνθρωπο. Λυτρωτική 
καί σωτήρια ἡ δική Του ἀγάπη.      

Ἀδελφοί μου, 
Γιά νά  σαρκωθεῖ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές μας καί νά μπορεῖ νά ἀποκτήσει 

νόημα ἡ ζωή μας∙  γιά νά ὁδηγήσει τό  φετεινό ταξίδι τῶν Χριστουγέννων τά βήματα ὅλων 
μας εἰς τήν φάτνη τῆς εἰρήνευσης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς συμφιλίωσης, τῆς ἀποδοχῆς τοῦ κάθε 
ἄλλου πού γίνεται ἀδελφός∙ γιά νά μποροῦν τά σμύρνα τῆς ἐλπίδας, τό λιβάνι τῆς πίστης καί 
τό χρυσάφι τῆς ἀγάπης, ὅπως λέει καί ὁ ποιητής, νά μεταμορφώσουν τήν ζωή μας, χρειάζεται:  

Νά ἀνοίξουμε διάπλατα τήν καρδιά μας στόν Χριστό καί νά ἀφήσουμε νά εἰσδύσουν σέ 
κάθε μυστική της γωνιά οἱ δικές Του ἀκτίνες. Νά δεχθοῦμε μέ πόθο, ἐμπιστοσύνη καί ταπείνω-
ση τό «Παιδίον νέον». Νά κατανοήσουμε ὅτι μπορεῖ νά φαίνεται πώς ἔχουμε καιρό μπροστά 
μας, ὅμως ἡ αἰωνιότητα κερδίζεται ἀπό τώρα. Ὅτι ἡ πρόταξη τῆς ἀγάπης δέ συνεπάγεται τήν 
ἄρνηση τῶν ἀξιῶν μας, ἀλλά μᾶς ὁδηγεῖ στό νά μποροῦμε νά σεβόμαστε τόν ἄλλον, ὄχι ὅμως 
καί νά ἀποδεχόμαστε τήν ἁμαρτία ὡς εὐλογία. Ὅτι ζωή θά πεῖ ὄχι νά ὑπάρχεις καί ἐπιπλέον νά 
ἀγαπᾶς, ἀλλά νά ὑπάρχεις μόνον ἐπειδή ἀγαπᾶς καί στό μέτρο πού ἀγαπᾶς.

Μόνο ἔτσι θά δοῦμε τή ζωή μας νά μεταμορφώνεται καί νά λούζεται ἀπό τό  φῶς τῆς 
ἐλπίδας, τῆς εἰρήνης, τῆς χαρᾶς, τῆς δυνάμεως καί τῆς ἀγάπης, ὅπως αὐτά πηγάζουν ἀπό το 
Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Αὐτή εἶναι ἡ εὐχή καί ταπεινή ἀλλά καρδιακή προσευχή τοῦ Ἐπισκό-
που σας πρός πάντας ὑμᾶς.  

Εὐφρόσυνα, εὐλογημένα, χαρούμενα, φωτεινά Χριστούγεννα!

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

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

Τά Χριστούγεννα πού φέρνουν κάθε χρονιά στόν 
κόσμο τό μήνυμα τῶν Ἀγγέλων «ἐπί γῆς εἰρή-
νη» δίνουν τήν εὐκαιρία νά κάνωμε μιά κριτι-

κή πάνω στήν ἐφαρμογή του καί νά δοῦμε τίς ἐπιτυχίες 
ἤ τίς ἀποτυχίες στούς εἴκοσι αἰῶνες τῆς Χριστιανικῆς 
Ἱστορίας.

Καί ἡ κριτική αύτή θά μποροῦσε νά συνοψισθεῖ 
στίς ἑπόμενες διαπιστώσεις:

Πρῶτον: Ἡ χριστιανική εἰρήνη σάν «καταλλα-
γή» (Ἐφεσ. 2,14) πού εἰρηνεύει τόν ἄνθρωπο μέ τό 
Θεό, πού εἶναι καί βάση τῆς Χριστιανικῆς Εἰρήνης, ἔχει 
ἀσφαλῶς ἕνα λαμπρό ἀπολογισμό στό ἐνεργητικό της. 
Ἑκατομμύρια ἀνθρώπων τυρανισμένοι καί βασανισμέ-
νοι ἀπό λάθη καί παραστρατήματα, ἀπό τύψεις καί συ-
μπλέγματα, βρῆκαν εἰρήνη στή ψυχή των καί ἡσύχασαν 
τήν συνείδησή των μέσα στήν εὐσπλαχνία καί τήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ.

Ἑκατομμύρια ἀνθρώπων μέ ψυχικά τραύματα καί 
πόνο, πού δέν τόν γιατρεύει καμιά ἐπιστήμη καί καμιά 
πολιτική, ἀναπαύουν τήν ψυχή των καί πρααίνουν 
τήν ζωή των στήν εἰρήνη τῆς πίστης τοῦ 
Θεοῦ.

Δεύτερον: Στίς ἀνθρώπινες σχέσεις 
καί σέ μικρότερες ὁμάδες (οἰκογένεια, κοι-
νότητα κ.λ.π) ἡ Χριστιανική Εἰρήνη ἔχει 
ἐπίσης νά παρουσιάσει ἕνα θετικό ἔργο.

Οἰκογενειακή ζωή, φιλίες, γνωριμίες, ὁμάδες 
συνεργασίας, ἀντιδικίες κ.λ.π., κράτησαν τούς δεσμούς 
των ἤ ξαναβρῆκαν τή χαμένη των γαλήνη μέσα στό 
πνεῦμα τῆς Χριστιανικῆς συγγνώμης καί εἰρήνης.

Τρίτον: Δέν μποροῦμε ἴσως νά ἰσχυρίσθοῦμε πώς 
ἡ Χριστιανική Εἰρήνη ἔχει τήν ἴδια ἐπιτυχία καί στίς γε-
νικώτερες συγκρούσεις τῶν Λαῶν τοῦ κόσμου.

Ἄν καί δέν λείπουν κι ἀπό ’δῶ οἱ λαμπρές ἐξαιρέ-
σεις, κατά τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία στά μεγάλα της χρό-
νια, μέ τήν ἄμεση ἤ ἔμμεση ἐπιρροή της μποροῦσε νά 
ὑπαγορεύει ἐκεχειρίες, νά δημιουργεῖ Ἰωβηλαῖα εἰρή-
νης, νά ἐξαγοράζει αἰχμαλώτους, νά καταδικάζει τίς 
βαρβαρότητες τῶν πολέμων καί νά περιθάλπτει τά  θύ-
ματά των.

Τέταρτον: Ἀλλά δέ λείπουν δυστυχῶς καί οἱ πε-
ριπτώσεις ἐκεῖνες, πού οἱ χριστιανοί οἱ ἴδιοι προκάλε-
σαν πολέμους, ἀνἐχθηκαν ἀδικίες, εὐλόγησαν ὅπλα καί 
ἀχρήστευψαν τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου γιά τήν εἰρήνη 
τοῦ κόσμου.

Ἐδῶ ὅμως πρέπει νά ποῦμε πώς οἱ χριστιανοί, πού 
ἔκαμαν αὐτή τήν προδοσία τοῦ Εὐαγγελίου, ἔκαμαν  
λάθη καί τό Εὐαγγέλιο δέν εὐθύνεται γιά τά τραγικά 
λάθη τῶν πιστῶν του, ὅπως καί ἡ ἰατρική δέν εὐθύνεται 

γιά τά λάθη τῶν νοσοκόμων της.
Πέμπτον: Γνωρίζομε καλῶς πώς στήν ἀντιθρη-

σκευτική ἐποχή μας τό μήνυμα τῆς εἰρήνης ἔχει περάσει 
σ’ ἄλλα χέρια, σ’ ἄλλες δυνάμεις, πού τό κηρύσσουν τί-
μια ἤ τό καπηλεύονται. Ἀλλά γιά ὅλους μας, πιστούς καί 
ἀπίστους, τό θέμα τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου εἶναι πραγ-
ματικά πανανθρώπινο πρόβλημα καί ὅλοι ἔχομε χρέος 
νά τό συντρέξομε.

Σάν χριστιανοί μποροῦμε νά διεκδικοῦμε τήν πα-
τρότητα καί τή γνησιότητα τῆς εἰρήνης, πού φέρνει ὁ 
Χριστός στόν κόσμο. Μιᾶς εἰρήνης πού εἶναι πάνω ἀπό 
τίς Διπλωματίες καί τίς δολοπλοκίες τῶν ἀνθρωπίνων 
συστημάτων, ἀπό τά ὁποῖα ἡ ἀνθρωπότητα μόνο πικρές 
ἐμπειρίες ἔχει ἀποκομίσει.

Τά τελευταῖα χρόνια ὁ ὀργανισμός τῶν 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν προσπαθεῖ μέ διάφορα 

μέσα καί μέ τά Νόμπελ Εἰρήνης νά ἐνισχύ-
σει τό εἰρηνιστικό πνεῦμα στούς Λαούς 
τῆς Γῆς. Τιμοῦμε τίς εἰρηνευτικές πρωτο-

βουλίες του καί χαιρετίζομε κάθε προσπά-
θεια πού προάγει τήν παγκόσμια εἰρήνη.

Οἱ Χριστιανοί ὅμως, πού διεκδικοῦμε τήν πα-
τρότητα τῆς γνήσιας εἰρήνης πρέπει νά φανοῦμε καί 
δραστικότεροι στήν ὑπεράσπιση της.

Οἱ Χριστιανοί πού κατέχουν ὑψηλές θέσεις στήν 
πνευματική καί πολιτική ἡγεσία τοῦ κόσμου, ἔχουν 
ἀσφαλῶς μεγαλύτερες δυνατότητες νά ἐργαστοῦνε γιά 
τήν εἰρήνη. Ἀλλά καί οἱ ἐλάχιστοι πού ζοῦνε σ’ ἕνα χω-
ριό ἤ σέ μιά ἀνθρώπινη ὁμάδα, μποροῦνε νά γίνονται 
«εἰρηνοποιοί» σέ μύρια τόσα πράγματα στήν καθημε-
ρινή ζωή καί στίς σχέσεις τῶν συνανθρώπων των.

Πέρα ἀπό τούς ἀφοπλισμούς καί τίς μεγάλες ὑπο-
θέσεις τῶν Ὑπερδυνάμεων τοῦ κόσμου, σέ κάθε χώρα 
καί σέ κάθε χωριουδάκι ἀκόμη ὑπάρχουν, οἰκονομικά, 
ἐπαγγελματικά καί πολιτικά ζητήματα καί πάθη πού 
ἐμποδίζουνε τήν ἀγάπη καί τή συνεργασία τῶν ἀνθρώ-
πων καί χρειάζονται μιά εἰρηνιστική διευθέτηση. Χρειά-
ζονται κάποιο εἰρηνοποιό. 

Μ’αὐτό τό πνεῦμα καλοῦμε τό ποίμνιο τῶν ἐπαρ-
χιῶν μας Κισάμου & Σελίνου καί τούς ἀναγνῶστες τοῦ 
περιοδικοῦ μας νά γιορτάσουν τά φετινά Χριστούγεν-
να. Καί σ’ ὅλους εὐχόμαστε τήν Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ τήν  
«πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» (Φιλ.4,7)

Ἀπολογισμός Χριστιανικῆς Εἰρήνης
Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου

Κισάμου & Σελίνου
Εἰρηναίου
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Ὁ ἐκφοβισμός εἶναι μία ἐπιθετική συμπεριφορά 
πρός κάποιον πού συμβαίνει πολλές φορές. 

Ἀναλόγως μέ τή μορφή πού παίρνει, συγκεκριμε-
νοποιοῦμε τό εἶδος του. Μπορεῖ νά γίνεται μέ λέ-
ξεις καί τότε κάνουμε λόγο γιά λεκτικό ἐκφοβισμό. 
Ἤ μπορεῖ νά γίνεται μέ σπρωξίματα καί κλωτσιές 
(σωματικός ἐκφοβισμός). Μπορεῖ νά συμβαίνει 
στό περιβάλλον τοῦ σχολείου καί ἐκεῖ ὑπεισέρχε-
ται ὁ ὅρος τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ, πού ἀκοῦμε 
τά τελευταῖα χρόνια ὁλοένα καί περισσότερο.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει μία σχετική πανελ-
λαδική ἔρευνα πού παρουσίασε τό Ὑπουργεῖο Παι-
δείας γιά τόν ἐκφοβισμό, τόν Μάρτιο τοῦ 2016. 

Ἡ ἔρευνα πραγματοποιήθηκε τό χρονικό διά-
στημα Δεκεμβρίου 2015 - Ἰανουαρίου 2016 ἀπό 
τήν καθηγήτρια τοῦ Παντείου πανεπιστημίου κυ-
ρία Βάσω Ἀρτινοπούλου, τόν ἀναπληρωτή καθη-
γητή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Θωμᾶ Μπα-
μπάλη καί τόν ἐκπαιδευτικό καί διδάκτορα κ. Βασ. 
Νικολόπουλο.

Τό δεῖγμα τῆς ἔρευνας ἦταν 3.667 μαθητές τῆς 
πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, ἐκ τῶν ὁποίων 1.971 
ἀγόρια (53,7%) καί 1.696 κορίτσια (46,3%). Ἀκόμη 
33.112 μαθητές δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, ἐκ 
τῶν ὁποίων 17.483 ἦταν ἀγόρια (52,8%) καί 15.629 
κορίτσια (47,2%).

Συμπεράσματα τῆς ἔρευνας 
ἀπό τά  δημοτικά σχολεῖα:

Περισσότεροι ἀπό τούς μισούς μαθητές στά 
δημοτικά σχολεῖα τῆς χώρας εἶναι μάρτυρες περι-
στατικῶν λεκτικοῦ ἐκφοβισμοῦ (56,7%). 

Μάρτυρες σωματικοῦ ἐκφοβισμοῦ μέσα στά 
σχολεῖα (χτυπήματα - σπρωξίματα)  εἶναι τό 30,5% 
τῶν μαθητῶν.

27,8% τῶν μικρῶν παιδιῶν στίς σχολικές τά-
ξεις ἔχουν βιώσει ἐκφοβισμό, ἀπομόνωση καί κο-
ροϊδία ἀπό συμμαθητές.

Ἐπίσης:
Οἱ μαθητές - θύματα σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ 

ἀπευθύνονται γιά βοήθεια πρωτίστως στό οἰκογε-
νειακό περιβάλλον (γονεῖς, ἀδέρφια), ἔπειτα στό 
σχολικό (ἐκπαιδευτικοί, διευθυντής σχολείου) καί 
σέ μικρότερο βαθμό στό εὐρύτερο φιλικό περιβάλ-
λον τους (συνομηλίκους, συμμαθητές). 

Ὡς πρός τή δημιουργία φιλικῶν σχέσεων στό 
σχολικό περιβάλλον, ἡ συντριπτική πλειοψηφία 

(83,4%) τῶν μαθητῶν πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης 
ἀναφέρουν ὅτι ἔχουν πολλούς φίλους, ἐνῷ σημα-
ντικά μικρότερο εἶναι τό ποσοστό τῶν μαθητῶν 
πού ἀναφέρουν ὅτι ἔχουν λίγους φίλους (15,7%) 
καί μηδενικό τό ποσοστό τῶν μαθητῶν χωρίς φί-
λους (0,9%). 

Συμπεράσματα τῆς ἔρευνας 
ἀπό γυμνάσια καί λύκεια:

Τά ἀποτελέσματα δείχνουν ὅτι οἱ μαθητές 
ἐνοχλοῦνται ἀπό τόν σχολικό ἐκφοβισμό, κατα-
νοοῦν τήν ἐπιθετική συμπεριφορά σέ μικρό βαθ-
μό, ἐνῷ στήν πλειονότητά τους διαφωνοῦν μέ τήν 
ἐκδήλωσή της.  

40,37% τῶν μαθητῶν δηλώνουν ἀποδέκτες 
θετικῆς συμπεριφορᾶς ἀπό τούς συμμαθητές τους, 
21,45% δηλώνει ἀποδέκτης ἀρνητικῆς συμπερι-
φορᾶς ὅταν ὑπάρχουν διαφωνίες, 10,39% τῶν μα-
θητῶν δηλώνουν ὅτι ἡ συμπεριφορά τῶν συμμα-
θητῶν τους εἶναι γενικά πολύ καλή, καί 12,38% ὅτι 
εἶναι ἄσχημη.

Μαθητές στόν ρόλο τοῦ θύματος:
 63,90% τῶν μαθητῶν ἀπάντησαν «ποτέ», 

19,68% «σπάνια», 8,23% «μερικές φορές», 2,62% 
καί 2,45% τῶν μαθητῶν ἀπάντησαν «συχνά» καί 
«πολύ συχνά», ἀντίστοιχα.

Μαθητές στόν ρόλο τοῦ θύτη: 
67,62% τῶν μαθητῶν ἀπάντησαν «ποτέ», 

20,07% «σπάνια», 6,81% «μερικές φορές», 1,44% 
καί 1,89% τῶν μαθητῶν ἀπάντησαν «συχνά» καί 
«πολύ συχνά», ἀντίστοιχα.

Ἀντιδράσεις τῶν μαθητῶν σέ περιστατικό τοῦ 
σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ:

20,36% - γελοῦσαν, 19,50% - προσπάθησαν 
νά ἐμπλακοῦν γιά νά τελειώσει πιό γρήγορα τό 
περιστατικό, 12,01% - ἀπομακρύνονταν σάν νά μή 
συνέβη ποτέ, 10,54% - φοβήθηκαν, 4,86% -  προ-
σπάθησαν νά ἐμπλακοῦν γιά νά συνεχιστεῖ τό πε-
ριστατικό, 4,38% - ἐπιδοκίμασαν τή βίαιη συμπε-
ριφορά.

Μορφές σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ πού οἱ μαθητές 
ἀνέφεραν:

28,25% -  λεκτική βία, 27,20% -  σωματική βία, 
11,05% - ὑποτιμητικά σχόλια, 7,69% -  ἀπειλές 

2,64% - σεξουαλική παρενόχληση, 1,39% - 
βανδαλισμοί, 1,33% - κλοπές, 1,21% - καταστροφή 
προσωπικῶν ἀντικειμένων.

Πρόσωπα στά ὁποῖα ἀπευθύνθηκαν γιά νά 
ἀναφέρουν τό περιστατικό:

35,68% - στούς συμμαθητές τους, 27,99% 

στούς γονεῖς τους, 15,89% - στόν ὑπεύθυνο ἐκπαι-
δευτικό τῆς τάξης, 13,98% - στόν διευθυντή τοῦ 
σχολείου, 11,92% - σέ ἐξωσχολικούς φίλους, 
11,55% - σέ κάποιο ἄλλο πρόσωπο, 16,59% -  δέν 
τό ἀνέφεραν σέ κανέναν.

Τέλος, τά συναισθήματα πού προκαλοῦν 
στούς μαθητές τά περιστατικά βίας:  

19,91% - στενοχώρια, 15,60% - ἀδιαφορία, 
13,67% - θυμό, 7,94% - ἀγωνία, 6,74% - φόβο, 
5,90% - ἐνοχές, 23,23% - κάποιο ἄλλο συναίσθημα 
(ἴσως καί κάποιο θετικό;).

Ἡ 6η Μαρτίου ἔχει ὁριστεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας ὡς ἡ  Πανελλήνια Ἡμέρα κατά τῆς Σχο-
λικῆς Βίας καί τοῦ Ἐκφοβισμοῦ καί εἶναι μία καλή 
ἀφορμή γιά δράσεις κατά τοῦ φαινομένου ἐντός ἤ 
ἐκτός του σχολικοῦ περιβάλλοντος.

Δράσεις ὅμως καί ἐκστρατεῖες κατά τοῦ ἐκφο-
βισμοῦ, πραγματοποιοῦν σέ συστηματική βάση 
πολλές κρατικές καί Μή - Κυβερνητικές Ὀργανώ-
σεις. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ἐδῶ τή δράση «Ζῆσε 
Χωρίς Ἐκφοβισμό» τοῦ Κέντρο Μέριμνας Οἰκο-
γένειας καί Παιδιοῦ. Στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση 
www.livewithoutbullying.com ὁ γονιός, ὁ ἐκπαι-
δευτικός ἤ ὁ μαθητής μπορεῖ νά μιλήσει ἀνώνυμα 
μέ κάποιον εἰδικό γιά ἕνα περιστατικό ἐκφοβισμοῦ 
ἤ νά πάρει συμβουλές γιά τή στάση πού πρέπει νά 
κρατήσει ἀπέναντι στό φαινόμενο.

Στήν ἠλεκτρονική βιβλιοθήκη τῆς ἰστοσελί-
δας μπορεῖ νά βρεῖ ἀναφορές σέ ἐπιστημονικά κεί-
μενα γιά τόν ἐκφοβισμό ἤ μία λίστα λογοτεχνικῶν 
ἔργων γιά παιδιά καί ἐνήλικες πού θίγουν τό συ-
γκεκριμένο θέμα.

Τό νέο μου βιβλίο, μέ τίτλο «Ἀναταραχή στήν 
Κουζίνα #2: Ἕνα ἀλλιώτικο Πιρούνι» (Ἐκδόσεις 
Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, 2016) ἀναφέρεται στήν 
ἱστορία τοῦ Ἄρη, ἑνός πιρουνιού ἀλλιώτικου ἀπό 
τά ἄλλα, κι αὐτό γιατί τοῦ λείπει ἕνα δόντι. Λόγῳ 
τῆς διαφορετικῆς του ἐμφάνισης καί κατ’ ἐπέκτα-
ση τῶν διαφορετικῶν του ἐπιδόσεων στίς δουλειές 
τῆς κουζίνας καί στό μαγείρεμα, γίνεται θῦμα συ-
μπεριφορῶν ἐκφοβισμοῦ ἀπό τά ἄλλα πιρούνια, 
μαχαίρια καί κουτάλια. Μετά ἀπό κάποια τέτοια 
περιστατικά, θά πρέπει νά ἀποφασίσει πώς θά 
ἀντιμετωπίσει τό πρόβλημα πού βιώνει:

Ἀπό τή μιά, μπορεῖ νά μιλήσει, νά ἀντιδράσει, 
νά πεῖ ἤ νά δείξει τί εἶναι αὐτό πού τόν ἐνοχλεῖ, νά 
ἀπαντήσει σέ ὅ,τι τόν κατηγοροῦν.

Ἀπό τήν ἄλλη μπορεῖ νά μήν μιλήσει, νά 
ἀγνοήσει ὅλα τά σχόλια εἰς βάρος του, νά μάθει νά 
μή δίνει σημασία σέ ὅ,τι λένε γιά ἐκεῖνον, νά μήν 
νοιάζεται, νά ἀδιαφορεῖ.

Τήν ἀπόφαση θά τήν πάρει ὁ ἀναγνώστης 
καί ἀναλόγως μ’ αὐτή θά πάρει συνέχεια ἡ ἱστο-
ρία. Ὡστόσο, ὁ ἀναγνώστης θά πρέπει νά θυμᾶται 
πώς...

Ὅπως στήν ἀληθινή ζωή, ἔτσι καί στά παρα-
μύθια, ἡ κάθε μας ἐπιλογή, ἐπηρεάζει τήν πορεία 
τῶν πραγμάτων.

Τό ἐπίμετρο τοῦ βιβλίου ὑπογράφουν δύο 
ἐξαιρετικοί ἐπιστήμονες, μέ κείμενά τους πάνω στό 

θέμα τοῦ ἐκφοβισμοῦ, ὁ καθένας ἀπό τήν πλευρά 
του καί τό γνωστικό του ἀντικείμενο.

Ἡ κα Παροῦλα Περράκη, Καθηγήτρια Διε-
θνοῦς Δικαίου, ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων: 

«Βασική ἀρχή τῆς προστασίας τῶν δικαιω-
μάτων τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ σεβασμός τῆς ἀξιο-
πρέπειας καί τῆς ἀξίας τοῦ ἄλλου, ὁ σεβασμός τῆς 
διαφορετικότητας, πού μπορεῖ νά βασίζεται στό 
χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας, στό φῦλο, στή φυλή, στήν 
ἀναπηρία, στό ὅτι ἕνα ἄτομο ἀνήκει σέ μειονοτική 
ὁμάδα, εἶναι ἀλλοδαπός, μετανάστης, πρόσφυγας, 
ἤ βρίσκεται σέ ἄλλη κατάσταση διαφορετική ἀπό 
τή δική μας. Τό νά ἐκφράζουμε, λοιπόν, τίς ἀπό-
ψεις, ἰδέες καί σκέψεις μας εἶναι ἕνα δικαίωμα πού 
πρέπει νά μάθουμε νά τό χρησιμοποιοῦμε σωστά, 
χωρίς νά θίγουμε τούς ἄλλους, χωρίς λεκτικό 
ἐκφοβισμό, ἐξαναγκασμό, συναισθηματική καί σω-
ματική κακοποίηση ἤ ψυχολογική χειραγώγηση. 
Διότι ἄν χρησιμοποιοῦμε ἕναν ἀπ’ τούς παραπάνω 
τρόπους τότε διαπράττουμε “bullying”, μία συμπε-
ριφορά πού περιέχει κακοποίηση. Τήν κακοποίηση 
αὐτή συχνά τήν ὑφιστάμεθα κι ἐμεῖς, ἀπό ἀνάρμο-
στη συμπεριφορά ἄλλων. Τήν ὑφίστανται τά παι-
διά μας, πού τά παρατηροῦμε νά κλείνονται στόν 
ἑαυτό τους, νά ἀπομονώνονται, νά κρύβονται, νά 
φοβοῦνται».

Ὁ κ. Ἰάκωβος Μαρτίδης, ψυχίατρος - ψυχο-
θεραπευτής καί συγγραφέας, ἀναφέρει μεταξύ 
ἄλλων: 

«Φαινόμενα βίας καί ἐπιθετικότητας κάνουν 
τήν ἐμφάνισή τους ὅλο καί πιό συχνά καί σέ ὁλο-
ένα μικρότερες ἡλικίες. Ἡ βία καί ἡ ἐπιθετικότητα 
δημιουργοῦν τό φαινόμενο τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβι-
σμοῦ (bullying). Ἡ παρενόχληση καί ἡ κακοποίη-
ση ὀφείλονται στήν χαμηλή αὐτοεκτίμηση καί τό 
χαμηλό αὐτοσεβασμό τῶν πρωταγωνιστῶν. Τά 
φαινόμενα αὐτά ἀποδυναμώνονται καί περιορίζο-
νται ὅταν γίνει συστηματική καί διαχρονική πα-
ρέμβαση στά βαθύτερα αἴτια πού τά προκαλοῦν. 
Παρεμβάσεις πού στοχεύουν στήν ἐνδυνάμωση 
τῆς αὐτοεκτίμησης τῶν παιδιῶν, στή δημιουργία 
καλῆς εἰκόνας τοῦ ἑαυτοῦ, καθώς καί στήν ἐνθάρ-
ρυνση τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς συνεργασίας με-
ταξύ τῶν παιδιῶν. Μέσα στή ζωή εἶναι φυσιολογι-
κό νά ὑπάρχουν διαφορές. Τίς διαφορές ἀξίζει νά 
τίς ἀξιοποιοῦμε. Ναί μέν μᾶς δυσκολεύουν, ἀλλά 
ταυτόχρονα μᾶς ἐξελίσσουν καί μποροῦν νά βοη-
θήσουν στήν δημιουργία ποιοτικῶν συνεργασιῶν. 
Τούς ἄλλους δέν μποροῦμε νά τούς ἀλλάξουμε. 
Μποροῦμε νά ἀλλάξουμε μόνον τόν ἑαυτό μας. Ἄν 
συμβεῖ αὐτό, τότε ἀλλάζει καί ἡ σχέση μας μέ τούς 
ἄλλους, ἄρα ἀλλάζουν καί οἱ ἄλλοι ἀπέναντί μας. 
Ἡ δύναμη βρίσκεται μέσα μας».

Ἡ ἀντίληψή μας πάνω στή διαφορετικότητα 
καί τά ὅρια τοῦ ἐκφοβισμοῦ 

Τοῦ κ. Βασιλείου Τερζόπουλου
Συγγραφέως



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 55, Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2016 ....  107 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 55, Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2016 ....  106 

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς εἶναι ἕνα ἀπό τά πα-
λαιότερα σημάδια τοῦ πολιτισμοῦ στό κό-
σμο. Προηγήθηκε ἀκόμη καί τῆς γραφῆς. 

Περισσότερα ἀπό 7.000 χρόνια ἡ ἐλιά ὑπῆρξε σύ-
ντροφος τοῦ ἀνθρώπου, πρῶτα στή λεκάνη τῆς Με-
σογείου καί τώρα σέ ὅλο τόν κόσμο. Διαδραμάτισε 
ἕναν ζωτικῆς σημασίας ρόλο στή διατήρηση τοῦ 
περιβάλλοντος, στή διατροφή, τήν οἰκονομία, τίς 
συνήθειες, τίς παραδόσεις καί τήν καθημερινή ζωή 
τῶν ἀνθρώπων τῆς Μεσογείου.

Ὁ πολιτισμός τῆς ἐλιᾶς, πού προέρχεται ἀπό 
τά ὀφέλη τοῦ ἐλαιολάδου, ἀφοῦ συνδέθηκε μέ τήν 
μυθολογία, διαδόθηκε μέσῳ τῶν Φοινίκων στήν 
Ἑλλάδα, ἀπό τήν Ἑλλάδα στή Ρώμη, καί ἔπειτα στή 
δυτική Μεσόγειο. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς καί τό 
ἐμπόριο τοῦ ἐλαιολάδου ἕνωναν αὐτούς τούς πο-
λιτισμούς καί ἀποτελεῖ τή ζωντανή βιβλιοθήκη τῆς 
Μεσογείου. Κοινές παροιμίες σχετικά μέ τήν ἐλιά 
καί τόν καρπό ἀφθονοῦν σέ ὅλες σχεδόν τίς χῶρες 
μέ μακρά ἱστορία τῆς καλλιέργειας, ὅπως, «Αὐτός 
πού φυτεύει μία ἐλιά κάνει μία περιουσία». 

Καί ἐνῶ οἱ ἀρχαῖοι πολιτισμοί καταστράφηκαν 
ἀφήνοντας ἐρείπια, ἡ ἐλιά μεγάλωνε μέ ἰσχυρούς 
δεσμούς μέ τούς ἀνθρώπους καί μιά βαθειά πολι-
τιστική κληρονομιά. Ἡ ἀφοσίωση τῶν προγόνων 
στήν ἐλιά μεταφέρεται στίς νεότερες γενιές. Ἄν καί 
αὐτή ἡ ἀρχαία τεχνογνωσία ἔχει σίγουρα βελτιωθεῖ 
καί ἀναπτυχθεῖ μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων, ἐν τού-
τοις, μερικά βασικά χαρακτηριστικά παραμένουν.

Οἱ μεσογειακοί λαοί θεωροῦν τήν ἐλιά ἱερή 
γιά χιλιάδες χρόνια. Σέ πολλές θρησκεῖες καί πο-
λιτισμούς στή διάρκεια τῆς ἱστορίας, ἡ ἐλιά ἔχει 
ἐξυπηρετήσει κάποιο σκοπό καί εἶναι ἕνα σύμβολο 
τῆς εἰρήνης, τῆς ζωῆς, τῆς σοφίας, τῆς δόξας, τῆς 
ἰσχύος καί τῆς γονιμότητας. Στόν Ebla, τόν πρῶτο 
πολιτισμό, ἀποδείχθηκε ὅτι γνώριζαν τό ἐλαιόλαδο, 
καί πρόσφεραν τό χρυσό ὑγρό στούς θεούς τους.

Ἀργότερα, οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἀπέδωσαν στή 
θεά Ἴσιδα τήν διδασκαλία τῆς καλλιέργειάς της 
στήν ἀνθρωπότητα. Οἱ Φαραώ χρησιμοποίησαν τό 
ἐλαιόλαδο γιά νά βοηθήσουν τήν οἰκοδόμηση τῶν 
πυραμίδων καί ἦταν τό μόνο ὑγρό, ἀπό τά ἀγγεῖα 
πού βρέθηκαν, πού ἔβαζαν στούς τάφους.

Οἱ Ἕλληνες θεώρησαν ὅτι ἡ Ἀθηνᾶ, ἡ θεά τῆς 
σοφίας, παραχώρησε τήν ἐλιά στήν ἀνθρωπότητα, 

κερδίζοντας ἕναν διαγωνισμό μεταξύ τῶν θεῶν. 
O Ὅμηρος ἀναφέρεται στό ἐλαιόλαδο ὡς "χρυσό 
ὑγρό" καί ὁ Ἱπποκράτης, ὡς τό "μεγάλο θεραπευ-
τή". Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα οἱ ἀθλητές καί οἱ Σπαρ-
τιάτες τό χρησιμοποιοῦσαν γιά τήν περιποίηση τοῦ 
σώματος γιά νά φαίνονται καλύτεροι, νά αἰσθάνο-
νται πιό δυνατοί καί πιό ἐρωτικοί.

Ἡ Βίβλος εἶναι γεμάτη μέ ἀναφορές στό ἐλαι-
όλαδο, ἀπό τήν παραβολή τῶν σοφῶν καί ἀνόητων 
παρθένων (τό ἐλαιόλαδο ὡς καύσιμο γιά φωτισμό) 
στήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη (τό ἐλαιόλα-
δο ὡς φάρμακο), στή διάσωση τοῦ προφήτη Ἐλισ-
σαίου (τό ἐλαιόλαδο ὡς στοιχεῖο τοῦ ἐμπορίου). Ἐν 
γένει, ἡ Βίβλος περιέχει 140 ἀναφορές στό ἐλαιό-
λαδο καί τό Κοράνιο καί τό Hadith ἀναφέρουν τήν 
ἀξία τοῦ ἐλαιολάδου ἀρκετές φορές.

Τά ἐλαιοκομικά προϊόντα ἀποτελοῦν τήν 
βάση τῆς Μεσογειακῆς διατροφῆς, ὡς κύρια πηγή 
λιπαρῶν. Μιά φέτα ψωμί μέ ἐλαιόλαδο καί ἐλιές 
ἀποτελοῦν κοινή διατροφική συνήθεια στήν Ἑλλά-
δα, τήν Ἰταλία, τήν Ἱσπανία, τήν Αἴγυπτο, τήν Πα-
λαιστίνη, τήν Ἰορδανία, τήν Τυνησία, τό Λίβανο, τή 
Συρία, τήν Τουρκία.  

Στό πρόσφατο παρελθόν μέ τήν ἀνακάλυψη 
τῶν «νέων χωρών» ἡ καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς ἐξα-
πλώθηκε στήν Ἀμερική καί τόν 20ο αἰώνα στήν 
Ἀσία, τήν Αὐστραλία καί τή Νότια Ἀφρική μαζί μέ 
τήν πολιτιστική της κληρονομιά. Μερικοί ἀπό τούς 
μετανάστες στό νέο κόσμο αἰῶνες πρίν, πῆραν μαζί 
τους τήν ἐλιά γιά νά τούς θυμίζει τή πατρίδα τους. 
Ἄντεξαν τό χωρισμό ἀπό τούς ἀγαπημένους τους 
ἀλλά δέν θά μποροῦσαν νά ἀντέξουν τόν ἀποχωρι-

σμό ἀπό τήν ἐλιά. Ἐκεῖ στίς νέες χῶρες τους, ἡ ἐλιά 
ἔβγαλε ρίζες καί πῆρε μία νέα θέση, φέρνοντας 
μαζί της πολλές λαϊκές παραδόσεις καί ἐκδηλώσεις. 
Καί βέβαια δέν μποροῦσαν νά λείπουν οἱ διατροφι-
κές τους συνήθειες πού εἶχαν σχέση μέ τήν ἐλιά καί 
τό ἐλαιόλαδο. 

Στήν Ἀργεντινή τά Empanadas σήμερα ψή-
νονται ἤ τηγανίζονται σέ ἐλαιόλαδο, στίς ΗΠΑ οἱ 
πίτσες εἶναι σχεδόν πάντα διακοσμημένες μέ ἐλιές, 
πού εἶναι ἐπίσης σημαντικές ὡς ὀρεκτικά. Στήν 
Αὐστραλία οἱ χρήσεις τοῦ ἐλαιολάδου στήν μαγει-
ρική περιλαμβάνουν τό ψωμί, βουτήματα, ἀφεψή-
ματα, σάλτσες, σοῦπες, σαλάτες, ἀκόμα καί γλυκά, 
ἐνῶ στήν Κίνα καί τήν Ἰαπωνία τό ἐλαιόλαδο χρη-
σιμοποιεῖται σέ παραδοσιακά πιᾶτα.

Σήμερα γιορτές γιά τήν ἐλιά καί τά προϊόντα 
της, ἐκτός ἀπό τίς Μεσογειακές χῶρες, γίνονται 
στήν Λ. Ἀμερική, τίς ΗΠΑ, τήν Αὐστραλία, ἐνῶ ἡ 
παραδοσιακή παραγωγή τοῦ ἐλαιολάδου ἔχει ση-
μαντική συνεισφορά στό ἀγροτουρισμό. Τά «Μου-
σεῖα τῆς Ἐλιᾶς», πού ἔχουν ἱδρυθεῖ σέ περιοχές πού 
ὑπῆρχαν ἐγκαταστάσεις, ἐξοπλισμός καί ἐργαλεῖα 
γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς καί τήν ἐπεξεργασία 
τῶν  προϊόντων της, ἔχουν μεγάλη ἀρχαιολογική 
καί πολιτιστική ἀξία.

Ἡ διάσωση καί ἡ ἀνάδειξη τῶν αἰωνόβιων 
ἐλαιοδέντρων, ἡ αἰσθητική θεώρηση τους μέσα στό 
φυσικό περιβάλλον, ἡ ἀποκρυπτογράφηση τῶν μη-
νυμάτων πού ἄφησε πάνω τους ὁ χρόνος προσθέ-
τει μιά ἄλλη πλευρά, τήν καλλιτεχνική συμβολή καί 
ἀξία τῆς ἐλιᾶς. 

Ἡ σημερινή πραγματικότητα
Ἡ καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς βρίσκεται σήμερα 

στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπιστημονικῆς συζήτησης λόγῳ 
τῶν πρόσφατων τεχνολογικῶν καινοτομιῶν στή 
καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς καί τά ὀφέλη στήν ὑγεία, πού 
συνδέονται μέ τήν κατανάλωση τῶν προϊόντων της. 
Φαίνεται ἀναπόφευκτο ὅτι ὅλο καί περισσότεροι 
πολίτες τοῦ κόσμου θά ἀνακαλύπτουν τά ὀφέλη 
τῶν ἐλαιοκομικῶν προϊόντων καί τόν πολιτισμό τῆς 
ἐλιᾶς.

Στή Ἑλλάδα καί τήν Κρήτη ἡ καλλιέργεια ἐλιᾶς 
εἶναι ἕνα σημαντικό τμῆμα τῆς τοπικῆς ἀγροτικῆς 
κουλτούρας καί κληρονομιᾶς. Ἀποτελεῖ σημαντική 
πηγή ἀπασχόλησης σέ πολλές ἀγροτικές περιοχές. 
Ἐπιπλέον, ἡ ἐλαιοκαλλιέργεια ὡς μερική ἀπασχό-
ληση ἀποτελεῖ ὅλο καί περισσότερο μία ἀγροτική 
δραστηριότητα πού συνδυάζεται μέ τόν τουρισμό. 

Ὡστόσο, τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο κα-
λεῖται νά παράγει ὁ ἐλαιοπαραγωγός στήν Ἑλλάδα 
καί τήν Κρήτη σήμερα, πολύ περισσότερο αὔριο, 
εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό αὐτό τοῦ ’90 καί 
2000. Τά πάντα διαφοροποιοῦνται ἀφοῦ οἱ μηχα-
νισμοί στήριξης τοῦ παραγωγοῦ λόγῳ ΚΑΠ ἔχουν 
σχεδόν διαλυθεῖ, ἡ ἀγορά λειτουργεῖ μέ βάση τήν 
προσφορά καί ζήτηση  καί ὑπάρχει εἴσοδος στήν 

ἀγορά νέων ἀνταγωνιστικῶν χωρῶν (Τυνησία, 
Τουρκία, κ.λ.π.), μέ χαμηλό κόστος παραγωγῆς. 
Πολλά ἔχουν ἀλλάξει καί σέ σχέση μέ τίς παραδο-
σιακές τεχνικές καλλιέργειας, πού ἔχουν στόχο τήν 
προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί ἑπομένως τήν 
ἀειφορία ἀλλά καί τήν ὑγεία καί ἀσφάλεια τοῦ κα-
ταναλωτῆ. 

 Στή Κρήτη ὁ ἐλαιοκομικός τομέας ἔχει συγκρι-
τικό πλεονέκτημα (παραδοσιακός ἐλαιώνας, ποικι-
λίες, χαμηλές εἰσροές, κ.λ.π.) σέ σχέση μέ ἄλλες 
χῶρες τῆς Ε.Ε. (Ἱσπανία, Πορτογαλία) καί τῆς Με-
σογειακῆς λεκάνης (Μαρόκο, Τυνησία, Αἴγυπτος, 
κ.λ.π.), πού κυριαρχοῦν οἱ ἐντατικοί καί ὑπέρ - 
ἐντατικοί ἐλαιῶνες (150-220 δένδρα ἀνά στρέμμα) 
μέ αὐξημένες εἰσροές (λιπάσματα, νερό, φυτοφάρ-
μακα). Ἐπιπλέον, ἡ παγκόσμια ἀγορά γιά τό ἐλαι-
όλαδο, ἰδιαίτερα γιά τό πιστοποιημένης ποιότητας 
(συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ὀργανοληπτικῆς 
ἀξιολόγησης) καί ἀσφάλειας, εἶναι σήμερα ἐλλειμ-
ματική καί ἀναμένεται νά εἶναι εὐνοϊκή τά ἑπόμενα 
χρόνια, μέ δεδομένη τήν αὔξηση τῆς κατανάλωσης 
τοῦ προϊόντος στίς χῶρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, 
Κίνα) ἀλλά καί στήν Ε.Ε., πού παραμένει ἡ ὑπ’ 
ἀριθμόν ἕνα ἀγορά γιά τό προϊόν. Μεσοπρόθεσμα 
ἡ ἐμφάνιση τῶν νέων χωρῶν δέν θά διαταράξει τίς 
ἰσορροπίες προσφορᾶς - ζήτησης πού ἐπικρατοῦν 
στίς διεθνεῖς ἀγορές, ἀφοῦ τό μεγαλύτερο μέρος 
τῆς παραγωγῆς τους θά συνεχίσει νά ἀπευθύνεται 
στήν ταχύτατα διευρυνόμενη ἐσωτερική τους ἀγο-
ρά. Ἡ σημαντική συνεισφορά τῆς ἀνάπτυξης τῆς 
καλλιέργειας τῆς ἐλιᾶς στίς νέες χῶρες εἶναι ὅτι 
τό ἐλαιόλαδο, καί μάλιστα τό ἐξαιρετικά παρθένο, 
μπαίνει στήν κουλτούρα τους.

Μέ δεδομένο αὐτό, ἀλλά καί τά δομικά προ-
βλήματα πού ὑπάρχουν, ἡ «μαζική» παραγωγή 
ἔξτρα παρθένου ἐλαιολάδου στή Κρήτη, ἀλλά καί 
τήν Ἑλλάδα, δέν θά μπορεῖ νά «ἐπιβιώσει» μέ 
ἀνταγωνιστικό κόστος παραγωγῆς σέ ἕνα παγκο-
σμιοποιημένο περιβάλλον. Ὁ στόχος, λοιπόν, πρέ-
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πει νά εἶναι ἡ ποιότητα καί ἡ ἀσφάλεια τοῦ παρα-
γόμενου ἔξτρα παρθένου ἐλαιολάδου. Ὑπάρχουν τό 
γενετικό ὑλικό (ποικιλίες) καί οἱ ἐδαφο-κλιματικές 
συνθῆκες γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος. Ὅμως, δέν 
φτάνουν. Στή νέα τάξη πραγμάτων εἶναι ἀπαραί-
τητες οἱ γνώσεις, ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα, ἡ  ἐκπαί-
δευση καί κατάρτιση, ἡ ἐπιχειρηματική ὀργάνωση 
(ὁμάδες παραγωγῶν) καί ἡ ἔρευνα τῆς ἀγορᾶς.

Δυστυχῶς ὅμως ἀκόμη καί σήμερα, οἱ παρα-
γωγοί ὡς ἐπί τό πλεῖστον συνεχίζουν νά παράγουν 
ἐμπειρικά, χωρίς ὀργανωμένη τεχνική στήριξη (λί-
πανση, ἄρδευση, φυτοπροστασία) καί χωρίς νά 
λαμβάνουν ὑπόψη τίς προδιαγραφές τῆς ἀγορᾶς. 
Ἀποτέλεσμα εἶναι τό ὑψηλό κόστος παραγωγῆς, ἡ 
ἐπιβάρυνση τοῦ περιβάλλοντος καί ἡ ἀδυναμία νά 
ἐπιτευχθεῖ ἡ ποιότητα πού μπορεῖ νά δώσουν οἱ 
ποικιλίες καί τό ἐδαφο-κλιματικό περιβάλλον τῆς 
Κρήτης. Ἡ ἔλλειψη ἰσχυρῶν συνεταιρισμῶν καί 
ὁμάδων παραγωγῶν εἶναι ἕνα σοβαρό μειονέκτη-
μα. Δυστυχῶς παράγουμε μέ συνθῆκες περίπου τῆς 
δεκαετίας τοῦ 1980 γιά τήν ἀγορά τοῦ 2016 καί τοῦ 
2020.

Τί πρέπει νά γίνει
Ἡ ἐφαρμογή συστήματος διαχείρισης (ὁλο-

κληρωμένης, βιολογικῆς) πρέπει νά ἀποτελεῖ πλέον 
τό βασικό ἐργαλεῖο γιά τό σύγχρονο ἐλαιοπαρα-
γωγό. Ἀποτελεῖ ἕνα νέο τρόπο σκέψης καί δράσης, 
ζωτικῆς σημασίας, μέ μεγάλες ἀλλαγές στήν μέχρι 
τώρα ἐφαρμοζόμενη παραγωγή τῆς ἐλιᾶς. Ἀρχικά 
ἐξασφαλίζει στόν παραγωγό τόν πλήρη ἔλεγχο τῆς 
καλλιέργειάς του σέ ὅλες τίς φάσεις παραγωγῆς. 
Ἔτσι ὁ παραγωγός μπορεῖ νά ἐλέγξει ἀναλυτικά 
τόν τρόπο ἀνάπτυξης τῆς καλλιέργειάς του, ἀφοῦ 
κάθε ἐπέμβαση πρέπει νά βασίζεται σέ δεδομένα 
(ἀνάλυση ἐδάφους καί φύλλων γιά λίπανση, σχεδι-
ασμό τῆς ἄρδευσης καί φυτοπροστασίας), πού ὑπο-
χρεωτικά καταγράφονται. Εἶναι ἱκανός νά ἐλέγξει 
τά τεχνολογικά μέσα πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν 
καλλιέργεια τῆς γῆς, γιά τήν ἐπεξεργασία τοῦ καρ-
ποῦ, γιά τήν προστασία ἀπό διάφορες ἀσθένειες 
πού ἀπειλοῦν τήν καλλιέργειά του καί τήν παραγω-
γή τοῦ προϊόντος. Ὁ παραγωγός ἐντάσσεται σέ ἕνα 
πρόγραμμα συνεχοῦς ἐκπαίδευσης σέ νέες τεχνο-
λογίες, σέ ἀποδοτικότερη χρήση τῶν διαθέσιμων 
μέσων, σέ ἐναλλακτικούς καί ἀποτελεσματικούς 
τρόπους καλλιέργειας. 

Ἡ ἐφαρμογή τῶν συστημάτων διαχείρισης 
(ὁλοκληρωμένη, βιολογική) ἐξασφαλίζουν τήν πα-
ραγωγή ὑψηλῆς ποιότητας ἐλαιολάδου μέ ταυτότη-
τα καί ἔτσι διαφοροποιοῦνται ἀπό τά ὑπόλοιπα μή 
- πιστοποιημένα προϊόντα καί γίνονται πιό ἀντα-
γωνιστικά στήν ἀγορά. Ἡ γεωργική ἐκμετάλλευση 
ἀποκτᾶ «κύρος» στήν ἀγορά καί ἔτσι ἡ ἐμπιστοσύ-
νη τοῦ καταναλωτῆ αὐξάνεται. Ἐπιπλέον, ἡ παρα-
γωγή αὐξάνεται παρόλο πού τό κόστος παραμένει 
χαμηλό λόγῳ μείωσης τῶν ἀναγκῶν τῶν εἰσροῶν 

(νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κ.λ.π.). 
Ἐπιπλέον, ἡ ὀργάνωση τῶν ἐλαιοπαραγωγῶν 

σέ βιώσιμους συνεταιρισμούς ἤ ὁμάδες παραγωγῶν 
θά συμβάλει στήν ἐφαρμογή τῶν συστημάτων δια-
χείρισης καί θά αὐξήσει τήν διαπραγματευτική δύ-
ναμη, λόγῳ ποσότητας καί ποιότητας τοῦ προϊόντος 
στήν ἑλληνική καί διεθνῆ ἀγορά.   

Μία δυναμική ἑλληνική ἀπάντηση στήν ἐπι-
διωκόμενη «ἐλαιοκομική παγκοσμιοποίηση» θά 
μποροῦσε νά εἶναι ἡ ἐπιλογή καί καλλιέργεια σέ 
κάθε περιοχή τῶν ντόπιων ποικιλιῶν, π.χ. «Τσουνά-
τη». Εἶναι προσαρμοσμένες στίς ἐδαφοκλιματικές 
συνθῆκες κάθε περιοχῆς καί ἄν ἀκολουθηθοῦν οἱ 
ὀρθές γεωργικές πρακτικές, θά παράγουν ἐλαιόλα-
δο μέ μοναδικά χαρακτηριστικά. 

Ἐπίλογος
Δέν ὑπάρχουν οὔτε εὔκολες οὔτε μαγικές λύ-

σεις γιά νά πάρουμε τήν προστιθέμενη ἀξία πού 
μπορεῖ νά ἔχει τό κρητικό καί ἑλληνική ἐλαιόλαδο. 
Δέν ἔχουμε ἄλλα περιθώρια νά παραμένουμε «κολ-
λημένοι» σέ ξεπερασμένα σχήματα καί πρακτικές. 
Πρέπει νά προχωρήσουμε μέ ἐντατικούς ρυθμούς 
καί νά ἀνακτήσουμε τό χαμένο ἔδαφος γιατί ἡ ἀπό-
σταση ἀπό ἄλλες ἀνταγωνίστριες χῶρες, πού προ-
χωροῦν μέ σχέδιο, ὁλοένα καί μεγαλώνει. 

Ἡ ποιότητα νά γίνει στρατηγικός στόχος. 
Ὄχι μέ ἀνακοινώσεις καί εὐχολόγια. Μέ ἀλλαγή 
νοοτροπίας ἀπό ὅλους τούς ἐμπλεκόμενους στήν 
ἁλυσίδα (παραγωγούς, ἐλαιουργούς, τυποποιη-
τές, ἐξαγωγεῖς) καί μέ σχεδιασμό καί στοχευμένες 
ἐνέργειες ἀπό τήν πολιτεία, ὅπως τεχνική στήριξη 
παραγωγῶν, ἔλεγχο πιστοποίησης διαδικασιῶν πα-
ραγωγῆς, ἔκθλιψης καί τυποποίησης, οἰκονομικά 
κίνητρα γιά προβολή καί ἐξαγωγές. 

Τό ἑλληνικό ἐλαιόλαδο, ἄν ὑπάρξει σοβαρή 
καί συντεταγμένη ἐθνική στρατηγική πού θά ἀντι-
μετωπίζει τά προβλήματα καί τίς ἀδυναμίες τοῦ 
παρελθόντος καί θά ἀναδεικνύει τά πλεονεκτήματα 
πού ὑπάρχουν (ποιοτικά καί ὀργανοληπτικά) καί 
πατάξουμε τήν νοθεία, δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτα. 
Ἀντίθετα, ἀνοίγονται νέες ἀγορές, πού μποροῦμε 
νά κατακτήσουμε, ἄν ἐπιμείνουμε στήν ποιότητα. 

Ἡ κρίση ὡς γενική πρόκληση.
Ἡ κρίση πού περνᾶμε, ἔχει ὅλα τά χα-
ρακτηριστικά μιᾶς γενικῆς παρακμῆς, ἡ 
ὁποία ἔχει μάλιστα εἰσέλθει στό τελευ-
ταῖο ἐσχατολογικό στάδιο, δηλ. ἡ πλέον 
λογική πρόβλεψη μέ βάση τά σημερινά 
δεδομένα ἀφορᾶ ἕναν δρόμο χωρίς ἐπι-
στροφή. Γιά πρώτη φορά ὁ Ἑλληνισμός 
ὁδεύει πρός τήν ὁριστική του ἐξαφάνι-
ση, ἔπειτα ἀπό μία λαμπρή πορεία του-
λάχιστον 5.000 ἐτῶν! 
Ἀκόμη καί χωρίς οὔτε ἕνα μετανάστη, 
λόγῳ τῆς δημογραφικῆς συρρικνώ-
σεως, τό 2140 ὁ τελευταῖος Ἕλληνας 
θά κλείσει τήν πόρτα τῆς ἱστορίας...                  
Ἄν ὅμως συνυπολογίσουμε καί τήν πα-
ρουσία τῶν μεταναστῶν μέ τήν πολλα-
πλάσια γεννητικότητά τους, ὅποτε θά 
ἔχουν ἀποκτήσει τήν πλειοψηφία τοῦ 
πληθυσμοῦ μέχρι τό 2070, τό τέλος τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ θά ἔλθει μέχρι τό τέλος τοῦ 
αἰῶνα. Μέ τήν βαθμιαία ἰσλαμοποίηση 
τῆς Ἑλλάδας θά αὐξηθεῖ τό ποσοστό 
τῶν μικτῶν γάμων καί ἡ φυγή τῶν ὑπο-
λοίπων Ἑλλήνων στό ἐξωτερικό.
Ὅσον ἀφορᾶ τήν λειτουργία τῆς οἰκο-
νομίας μας καί τοῦ κράτους, διαπιστώ-
νουμε τήν ἀδυναμία τῶν θεσμῶν μας 
καί τήν ἔλλειψη ἑνός σταθεροῦ κοινωνι-
κοῦ καί πολιτικοῦ πολιτισμοῦ.
Ἄν σκάψουμε πιό πολύ, θά διαπιστώ-
σουμε αὐτό στό ὁποῖο καταλήγει ἡ 
σχετική συζήτηση: «Ἔχουμε ἔλλειμμα 
παιδείας», «Χρειάζεται ἀλλαγή νοοτρο-
πίας».
Τό συμπέρασμα εἶναι, ὅτι τίς τελευταῖες 
δεκαετίες ἀφήσαμε νά καταρρεύσει τό 
σύστημα τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν μας 
καί στήν θέση τούς θεοποιήσαμε τόν 
ἀτομισμό, τήν ἰδιοτέλεια, τόν κατανα-
λωτισμό, ἀκόμη καί τόν κοινωνικό τρα-

μπουκισμό.
Ἡ κρίση ὡς ἀτομική πρόκληση
Τί μπορεῖ νά κάνει ὁ ἕνας, μπροστά σέ αὐτή τήν γενική κα-
τάρρευση;
Ὁ Ἕλληνας ἔχει παραλύσει καί οἱ λόγοι εἶναι τρεῖς:
α. τόν τρομάζουν ὁ ὄγκος τῶν προβλημάτων καί ὁ μακρο-
χρόνιος χαρακτῆρας τῆς κρίσεως 
β. ὁ μονοδιάστατος ἀτομοκεντρικός χαρακτῆρας τοῦ σημε-
ρινοῦ Ἕλληνα καί
γ. ἡ ἀπώλεια τῆς ἐμπιστοσύνης στίς ἱκανότητες τῶν πολι-
τικῶν μας.
Ὅποτε, θά ἀφήσουμε τήν Ἑλλάδα νά καταλήξει στήν χωμα-
τερή τῆς ἱστορίας;
Στό πλαίσιο τῆς στρατηγικῆς της Ἑλληνολογίας, τήν ὁποία 
ἔχουμε καθιερώσει, χωρίζουμε τήν εὐθύνη στήν ὑπαιτιότητα 
καί τήν ὑπευθυνότητα. Ἡ ὑπαιτιότητα ἀφορᾶ τίς εὐθύνες τοῦ 
πολιτικοῦ μας συστήματος γιά τήν διαχείριση τοῦ παρελθό-
ντος, ἀκόμη καί τοῦ παρόντος. Ἡ  ὑπευθυνότητα ἀφορᾶ τίς 
εὐθύνες τῶν πολιτῶν, τοῦ καθένα ἀπό ἐμᾶς, γιά τό μέλλον 
αὐτοῦ του μοναδικοῦ τόπου.
Ὅποιος νομίζει, ὅτι ἡ καλύτερη ἀντίδραση ἀπέναντι στήν 
κρίση εἶναι, νά κλεισθεῖ ὁ καθένας στόν ἑαυτό του, μοιάζει 
μέ τόν ἐπιβάτη ἑνός πλοίου, ὁ ὁποῖος πιστεύει, ὅτι τό καλύ-
τερο πού ἔχει νά κάνει, εἶναι νά κλεισθεῖ στήν καμπίνα του, 
νά ἀπορρίπτει κάθε συνεργασία μέ ἄλλους, ἐνῷ τό καράβι 
βουλιάζει!...
Ἡ κοινωνική συσπείρωση, ἰδιαίτερα στό πλαίσιο τῶν το-
πικῶν κοινωνιῶν καί ἡ ἐπιστροφή στίς παραδοσιακές μας 
ἀξίες εἶναι ἡ μόνη ἐνδεδειγμένη ἀντίδραση πολιτῶν, οἱ 
ὁποῖοι θέλουν νά ἀντλήσουν δύναμη ἀπό τό συλλογικό 
ἔνστικτο ἐπιβιώσεως ἑνός λαοῦ, δύναμη πού εἶναι χρήσιμη 
ἀκόμη καί γιά τήν ἀτομική τους ψυχολογική ἀνθεκτικότητα.  

Ὁ Ἕνας ἀπέναντι στήν κρίση
τοῦ  καθηγητῆ Δρα Ἠλία Φιλιππίδη
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ήν 20-11-2016 ἐκοιμήθη ὁ πρώην Ἐφημέριος τῆς 
Ἐνορίας Καντάνου Σελίνου ἀείμνηστος Φρα-
γκίσκος Σαρτζετάκης, Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ὁ π. Φραγκίσκος γεννήθηκε στήν ἱστορική Κάντανο, 
τό 1933. Γιός ἐκλεκτῶν γονιῶν, τοῦ Παναγιώτου καί τῆς 
Εὐθυμίας Σαρτζετάκη, μεγάλωσε στήν Κάντανο, πρω-
τεύουσα τῆς ἐπαρχίας Σελίνου, στό δημοτικό σχολεῖο 
τῆς ὁποίας ἔμαθε καί τά πρῶτα του γράμματα.

Τό 1946 εἰσέρχεται, ὕστερα ἀπό ἐπιτυχεῖς εἰσαγωγι-
κές ἐξετάσεις στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, πού 
στεγάζονταν ἀρχικά στήν Ἱ. Μονή Χρυσοπηγῆς καί στή 
συνέχεια στήν Ἁγία Τριάδα. Τό 1953 ἀποφοίτησε εὐδό-
κιμα ἀπό τή Σχολή καί κατετάγη ὡς ἐθελοντής στήν Πο-
λεμική Ἀεροπορία, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς τό 1955.

Τά  χρόνια 1955-1962 ἐργάστηκε στήν εὐλογημένη γῆ 
τῶν γονιῶν του καί στή συνέχεια ἐξάσκησε τό ἐπάγγελ-
μα τοῦ καφεπώλη -γιά λίγο- καί τοῦ ἐμπόρου.

Ἡ πορεία τῆς ζωῆς του ἄλλαξε μετά τή συνάντηση καί 
γνωριμία του μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου 
καί Σελίνου Εἰρηναῖο, τόν τότε Θεοφιλέστατο Ἐπίσκο-
πο Κισάμου & Σελίνου, ὁ ὁποῖος τόν προέτρεψε, ἐφόσον 
τό ἀποφασίσει μόνος του, νά παντρευτεῖ τό συντομό-
τερο καί στή συνέχεια νά χειροτονηθεῖ, γύρω στά Χρι-
στούγεννα τοῦ ἴδιου χρόνου (1962).

Ἡ θεία Χάρις «ἡ πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα 
καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», προεχειρίσατο διά 
τῶν Τιμίων χειρῶν Εἰρηναίου τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπι-
σκόπου Κισάμου & Σελίνου, Φραγκίσκον   Σαρτζετάκην, 
εἰς Διάκονον, τήν εὐλογημένην ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου τοῦ 1962 καί τήν 16ην  τοῦ ἰδίου μηνός, 
εἰς Πρεσβύτερον.

Ἡ Ἐκκλησία καί σύμπας ὁ Λαός ἀνεφώνησαν: Ἄξιος, 
ὁ νέος λειτουργός του Ὑψίστου, ὁ ὁποῖος ἀμέσως μετά 
τοποθετήθηκε στήν ἐνορία Βληθιᾶ Σελίνου.

Μέ τήν βαθύτατη πίστη καί ἀφοσίωσή του στό ὑψη-
λό λειτούργημα πού τοῦ ἀνετέθη, ἀγωνίζεται ὥστε οἱ 
ἐνορίτες του νά βιώνουν τόν Χριστό, τά μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας μας καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Στό ἔργο του, 
τόν βοηθᾶ πολύ, ὁ ἀκέραιος χαρακτήρας του καί βέβαια 
ἡ διά πολλῶν προτερημάτων προικισμένη σύζυγος καί 
Πρεσβυτέρα του Χριστίνη, μακαριστή σήμερα! Ἦταν 
θυγατέρα τοῦ Γεωργίου Παπατζανάκη. Ἀπέκτησαν τέσ-
σερα παιδιά: τήν Εὐθυμία, τήν Στυλιανή, τόν Παναγιώ-
τη καί τόν Γεώργιο, ὅλα παντρεμένα σήμερα καί μέ παι-
διά, δηλαδή εὐτυχισμένα ἐγγόνια τοῦ παπᾶ Φραγκιοῦ.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ἡ παράλληλη μέ τήν Ἐνορία, 
προσφορά του εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου καί 
Σελίνου καί εἰδικότερα ἡ  ἀνάληψη τῆς Διεύθυνσης τοῦ 
Οἰκοτροφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Παλαιο-
χώρα, καθ’ ὅλον τό ἔτος 1965. Προσφορά ἰδιαίτερα ἀπο-
δοτική καί στήν ἀνάλογη θέση τοῦ Οἰκοτροφείου στήν 
Κάντανο, ἀπό τό 1970 μέχρι καί τό 1974.

Τό 1975 ὁ πατήρ Φραγκίσκος μετατίθεται εἰς τήν ἐνο-
ρίαν Πλεμενιανῶν, ἐνῶ ἤδη ἔχει λάβει εἰδικό δίπλωμα 
Ἱερατικῆς Ἐπιμόρφωσης ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τόν ἑπόμενο χρόνο -1976- ὁ π. 
Φραγκίσκος προχειρίζεται, ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη 
Κισάμου & Σελίνου, μακαριστό σήμερα, Κύριλλο, ὡς 
Πνευματικός καί τοῦ ἀνατίθεται «τό τῆς πνευματικῆς 
πατρότητας ὑπούργημα».

Τήν 8η Νοεμβρίου 1979, ἐπί Μητροπολίτου καί πάλι 
τοῦ μακαριστοῦ σήμερα, Κυρίλλου, τοῦ ἀπονέμεται τό 
ἐκκλησιαστικό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου.

Τήν 2-1-1984 λαμβάνει διοριστήριο ἔγγραφο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, ὑπογεγραμ-

μένο ἀπό τόν ἤδη ἐπανακάμψαντα πλέον ἀοίδιμο 
Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖο, μέ 
τό ὁποῖο μετατίθεται στήν Ἐνορία Καντάνου.

Αὐθημερόν δέ, τοῦ ἀνατίθενται καί τά καθήκο-
ντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου ὁλόκληρης τῆς 
ἐπαρχίας Σελίνου, τά ὁποῖα, ὑπηρέτησε μέχρι 1-6-
2012.  

Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα Ἱερέως καί Πνευματικοῦ, 
σωστοῦ Οἰκογένειαρχου καί στοργικοῦ Πατέρα, 
μέ ἀποτέλεσμα καθολικό σήμερα τήν γενική ἀνα-
γνώριση καί τόν σεβασμό τῶν ἐνοριτῶν του, τῶν 
χωριανῶν, δικῶν καί ξένων.

Καλλίφωνος ἀπό χάρισμα στά νιᾶτα του, ἔψαλε 
καί τραγουδοῦσε στίς χαρές τῶν νοικοκυριῶν τῶν 
ἐνοριτῶν του καί ὄχι μόνο, τίμησε τήν Παράδοση 
καί τό ἦθος τῆς Κρήτης μας. 

Τοῦ ἀπενεμήθηκε ὁ Σταυρός τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης τό 1992, ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαῖο.

Τοῦ ἐπιδόθηκε τιμητική πλακέτα ἀπό τό Σύλ-
λογο Καντανιωτῶν Ἀττικῆς καί ὁ Πατριαρχικός 
Σταυρός ἀπό τόν Σεπτό Οἰκουμενικό μας Πατρι-
άρχη στίς Βουκολιές, τό 2009. 

Τεράστια ὑπῆρξε ἡ συμβολή του στήν ἀποπε-
ράτωση τῆς ἁγιογράφησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀνα-
λήψεως Καντάνου καί βέβαια στό στήσιμο τῶν 
καμπαναριῶν τοῦ ἴδιου ναοῦ, καθώς καί στόν καλ-
λωπισμό καί ἀνάδειξη καί ἐρειπωθέντων Βυζα-
ντινῶν ναῶν τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι εἶναι πολλοί.

Ὁ ἀείμνηστος παπά Φραγκίσκος ὑπηρέτησε μέ 
φόβο Θεοῦ τήν τοπική μας Ἐκκλησία γιά σχεδόν 
μισόν αἰώνα, παρών πάντοτε στό φοβερό θυσια-
στήριο τῆς Πίστης μας, στή ζωή τῶν ἐνοριτῶν του, 
στίς βαφτίσεις τῶν παιδιῶν τους καί στούς γάμους 
τῶν, ἔθαψε, ἐξομολόγησε καί ἔδωσε παραμυθίαν, 
δίδαξε, καθοδήγησε καί νουθέτησε τό πλήρωμα 
τῶν Ἐνοριῶν ἀπ’ ὅπου πέρασε. 

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!!

Φραγκίσκος Σαρτζετάκης
Πρωτοπρεσβύτερος 

toῦ Oἰkoymenikoῦ Θρόνου
πρ. Ἐφημέριος Καντάνου Σελίνου

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗΣτίς 20 Δεκεμβρίου 
2016 ἔφυγε ἀπό τόν 
παρόντα κόσμο, ὁ 

Λογοτέχνης, Ποιητής, Πνευ-
ματικός ἄνθρωπος, εὐσεβής καί 
πιστός χριστιανός τοῦ τόπου 
μας, ὁ Ἀθανάσιος Δεικτάκης.
Ἕνας ἄνθρωπος πού εἶχε ἀφι-
ερώσει τή ζωή του στόν πο-
λιτισμό καί στήν προβολή τῆς 
ἰδιαίτερης πατρίδας του, τῆς 
Κισάμου, μέ ἔμφαση στή Γρα-
μποῦσα.
Ὁ Ἀθανάσιος Δεικτάκης γεν-
νήθηκε τό 1937 στόν Λαρδά – 
Γραμποῦσας Κισάμου. Μετά τίς 
γυμνασιακές του σπουδές στό 
Καστέλλι σπούδασε δημοσι-
ογραφία καί δημόσιες σχέσεις 
στήν Ἀθῆνα. Ἐρευνητής τῆς 
τοπικῆς κουλτούρας καί ἱστο-
ρίας, ποιητής μέ μοναδικά σο-
νέτα, λαογράφος τῶν τοπικῶν 
ἠθῶν καί ἐθίμων, συγγραφέ-
ας πολύτιμων βιβλίων. Ἔχει 
ἐκδόσει κατά καιρούς διάφορα 
σημαντικά ἔργα ὅπως ὁ Πεζός 
Λόγος, Γραμπούσας Ρυθμοί, 
Γελᾶτε Κρητικά Νο 1 καί Νο 
2, Σονέτα, Λυρικοί τόνοι, Γρα-
μπουσιανοί Τόποι καί Θρῦλοι, 
Χανιῶτες Λαϊκοί Μουσικοί 
πού δέν ὑπάρχουν πιά, τόμοι Α΄ 
καί Β΄ κ. ἄ.
Τό περιοδικό μας πολλές φορές 
δημοσίευσε κείμενά του. Ὡς 
ἐλάχιστη ἔκφραση τιμῆς καί 
εὐγνωμοσύνης καί ἀναγνώρισης 
τῆς σπουδαίας καί πολύπλευρης 
προσφορᾶς του στόν πολιτισμό 
καί τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας 
ἀναδημοσιεύομε τήν παρουσί-
αση τοῦ Ἡμερολογίου ἔτους 
2017 τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας, τήν ὁποία προώθησε στήν 
Ἐφημερίδα «Νέοι Ὀρίζοντες», 
λίγες μέρες πρίν νά κοιμηθεῖ. 
Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία!!

"Τό Ἡμερολόγιο τσέπης τῆς 
Ἱερᾶς Μητρόπολης Κισάμου & 
Σελίνου.
Χρήσιμο, χρηστικό, πλούσιο, 
μελετημένο καί φέτος τό ἡμε-
ρολόγιο τῆς Μητρόπολής μας.
«Ἀφιερώνεται εἰς τήν Ἁγίαν 

(1937-2016)
καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού ἔλαβε χώραν εἰς τήν 
Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης -Κολυμπάρι (25 ἕως 20 Ἰουνίου 2016)», γρά-
φει στίς πρῶτες σελίδες του. Κι ἔχει μήνυμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα-
γιότητας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου: «Ζωηρόν 
τήροῦμεν ἐν τῇ διάνοιᾳ καί τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τό βίωμα τοῦ ὑψίστου γεγονότος 
τοῦ ὁποίου ἠξιώθημεν τήν ἁγιοπνευματικήν χάριν ἐν Κρήτῃ. Τό μέγα τοῦτο 
γεγονός χαρακτηρίζει συνολικῶς τήν ζωήν, τήν ὕπαρξιν, τήν ὑπόστασιν τῆς 
Ἐκκλησίας. Τήν προοπτικήν της, τοῦ λόγου, τῆς ὑπάρξεώς της, καθότι ἐν 
αὐτῇ καί τό «λειτουργεῖν» καί τό «διοικεῖν» τελεσιουργοῦνται «συνοδικῶς».... 
Κι ἔχει Εἰσοδικόν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου 
κ.κ. Ἀμφιλοχίου.
Γράφει μεταξύ ἄλλων: «...Ἔκφραση χαρᾶς, εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης, ἐν 
πρῶτοις, πρός τόν Ἡγούμενο τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Οἰκουμενικό μας Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος καί πρότεινε ὡς τόπο συγκλήσεως τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, τήν Κρήτη καί τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, κα-
θώς ἡ πραγματοποίησή της ἀποτελεῖ καρπό τῆς ἀνυστάκτου προσευχῆς, μέ-
ριμνας καί ἀγωνίας του διά τήν ἑνότητα τῆς Ἁγίας μας ἐκκλησίας ὡς καί πρός 
τούς Μακαριωτάτους προκαθημένους τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποδεχόμενοι τήν πρόταση τοῦ Παναγιωτάτου 
συγκατατέθηκαν, μετεῖχαν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου καί συνυπόγραψαν τά 
σπουδαία καί ἱστορικά Συνοδικά κείμενα καί ἀποφάσεις».
Ἀκολουθεῖ πατριαρχική εὐαρέσκεια τέσσερις ὁλόκληρες σελίδες πρός τόν 
Μητροπολίτη μας καί ἄρθρο τοῦ μακαριστοῦ Εἰρηναίου μέ τίτλο «Ἀπέτυχε 
ὁ Χριστιανισμός στίς ἐπαγγελίες του;». Στό σύντομο ἱστορικό της Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κισάμου & Σελίνου κατατοπίζεται ὁ ἀναγνώστης, ὁ θεοσεβής καί 
φιλομαθής, τή μεγάλη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ τόπου μας. Κι ἔχομε καί 
Κρητικό Ἁγιολόγιο μέ ἁγίους τῆς Κρήτης ὅλου τοῦ χρόνου. Καί ἀρχίζει -τί 
ὡραία σύμπτωση- μέ τόν νεοανακηρυχθέντα Ἅγιο τῆς Κισάμου, τό Νικηφόρο 
τό Λεπρό, πού ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 4 Ἰανουαρίου. Ἀκολουθοῦν Πα-
σχαλιά τῶν ἐτῶν 2017- 2027.
Ὕστερα ἔχομε τίς ποικίλες δραστηριότητες τῆς Μητρόποπολής μας (Ἀννου-
σάκειο Ἵδρυμα, Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, Λειτουργία Ὠδείου, τό Φαλ-
δάμειο, τό Τσάτσαρωνάκειο, μέ τά μαθήματα ἐκκλησιαστικοῦ ψηφιδωτοῦ, 
μαθήματα Ἁγιογραφίας, Θεατρικό Ἐργαστήρι, νεανικές συνάξεις, κοινωνικά 
φροντιστήρια, Βυζαντινή Μουσική κ.ἄ.).
Περιλαμβάνει ἀκόμα τό πλούσιο ἡμερολόγιο, τόν μικρό παρακλητικό κα-
νόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου, τούς Χαιρετισμούς, τήν 
Ἀκολουθία τῆς Μεταλήψεως, 
τίς καθιερωμένες νηστεῖες 
τῆς Ἐκκλησίας μᾶς κ.ἄ. Τά 
«μπράβο» μας στό γραμματέα 
τῆς Μητρόπολης καί ἄρχοντα 
πρωτοψάλτη τοῦ Μητροπολι-
τικοῦ Ναοῦ θεολόγο κ. Ἀντώ-
νη Βακάκη, καί σέ ὅλους τους 
συντελεστές τῆς ἔκδοσης. 
ΑΘΑΝ. ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ."

Τ
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Ἱερατική Σύναξη

Ἡ κατ’ ἔτος προγραμματισμένη Ἱερατική Σύναξη 
τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου, τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας, πραγματοποιήθηκε μέ προσκεκλημένο 
ὁμιλητή τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἐφραίμ. Τῆς 
Συνάξεως προηγήθηκε Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρί-
ας Γωνιᾶς, προεξάρχοντος τοῦ Καθηγουμένου Γέρο-
ντος Ἐφραίμ καί συλλειτουργούντων Κληρικῶν τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ἀκολούθησε ἡ Σύναξη εἰς τήν 
παρακείμενη Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας  κ. Ἀμφιλόχιος καλωσόρισε τόν 
ἐκλεκτό προσκεκλημένο, Γέροντα Ἐφραίμ, εὐχα-
ριστώντας τον διά τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησης, 
ὡς ἐπίσης καί διά τήν πολύτιμη ἀρωγή καί στήριξή 
του εἰς τό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ἀκολού-
θως ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρθηκε εἰς τήν Ἁγία καί 
Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε εἰς 
τούς χώρους τῆς ΟΑΚ. Στή συνέχεια χαιρέτισε ὁ 
Γεν. Δ/ντής τῆς ΟΑΚ, Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, 
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν σημασία καί σπου-
δαιότητα τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Συνόδου, ὡς γεγονός «ἱστορικό, θεολογικό καί 
οἰκουμενικό». Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Γέροντος 
Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος σημείωσε μεταξύ ἄλλων ἀπευθυ-
νόμενος πρός τούς Ἱερεῖς μας: «Ὁ μεγαλύτερος κίν-

δυνος τοῦ Κληρικοῦ εἶναι ἡ ἐξοικείωση. Ὁ Κληρικός 
χρειάζεται νά διαθέτει ἀφοσίωση, προσευχητική 
διάθεση, ταπείνωση γιά νά ἔρθει ἡ αἴσθηση τῶν τε-
λουμένων, πού εἶναι δῶρο Θεοῦ. Προϋπόθεση ὅλων 
αὐτῶν ὁ ἀγώνας στήν προσωπική του ζωή. Χρειάζε-
ται πνευματική αἴσθηση, ἐπιμέλεια τῆς συνειδήσε-
ως καί χρόνος νά βλέπουμε τόν ἑαυτό μας, καθώς ὁ 
Κληρικός καλεῖται νά γίνει φορέας τῆς παρακλήσε-
ως τοῦ Παρακλήτου, ἰδιαίτερα δέ προσοχή νά μήν 
εἴμαστε «ἔνοχοι», κατέληξε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, 
Γέροντας Ἐφραίμ. Τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε ἐποικο-
δομητική συζήτηση καί ἐρωτήσεις.   

Ἐκλογή Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς  Ἐκκλησίας Κρή-
της ἐξέλεξε, παμψηφεί, Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας τόν μέχρι πρότινος Ἀρχιγραμματέα 
τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ. καί Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη 
κ. Κύριλλο Διαμαντάκη, εἰς διαδοχή τοῦ ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου κυροῦ Εὐγενίου. Ὁ Θεοφιλέστατος 
ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητεί-
ας κ. Κύριλλος εἶναι πνευματικό ἀνάστημα τοῦ ἀοι-
δίμου προκατόχου του κυροῦ Εὐγενίου, καί ἐπί 22 
συναπτά ἔτη διακονεῖ τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μέ 
σύνεση, σοφία, ταπείνωση καί ὑπακοή. Τό ἄκουσμα 
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
τῆς ἐκλογῆς του ἔγινε ἀποδεκτό μετά πολλῆς χαρᾶς 
καί συγκινήσεως ἀπό τόν Ἱ. Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ 
λαό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, 
καθώς πρόκειται περί προσώπου γνωστοῦ καί ἰδι-
αίτερα ἀγαπητοῦ εἰς τήν εὐρύτερη περιοχή. 

Ά  Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο 
γιά τήν Κίσαμο

Στούς ὄμορφους καί φιλόξενους χώρους τοῦ «Τσα-
τσαρωνάκειου» Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκαν οἱ ἐργα-
σίες τοῦ Α΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου γιά 
τήν Κίσαμο, ὑπό τήν ὀργάνωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας, μέ τήν συνδιοργάνωση τῆς Περιφέρειας Κρή-
της, τῶν Δήμων Κισάμου καί Πλατανιᾶ, τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἀκαδημίας Κρήτης καί τῆς Ἕνωσης Πολιτι-
στικῶν Φορέων Κισάμου. Ἑξῆντα καί πλέον ἐπιστή-
μονες ἐγνωσμένου καί διεθνοῦς κύρους μετεῖχαν 
παρουσιάζοντας πρωτότυπες ἀνακοινώσεις πού 
ἀφοροῦν εἰς τήν Ἐπαρχία Κισάμου. Οἱ ἀνακοινώ-
σεις ἀφοροῦν τίς ἑνότητες: Ἐκκλησία - Ἁγιολογία - 
Ἔρευνα, Λαϊκός Πολιτισμός - Κοινωνική Ζωή - Μου-
σική Παράδοση, Ἀρχαιολογία - Βιομηχανική Ἀρχαι-
ολογία - Μνημεῖα, Ἀρχαιολογία - Τοιχογραφίες-Μνη-
μεῖα, Ἱστορία - Διοικητική καί Οἰκονομική Ἱστορία, 
Φιλολογία - Παιδεία - Τέχνες. Τό Ἐπιστημονικό αὐτό 
Συνέδριο, τό ὁποῖο διήρκεσε τρεῖς ἡμέρες, ἄρχισε 
μέ Ἁγιασμό πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός. Ἀκολούθησε 
χαιρετισμός ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ὀργανωτικῆς 
Ἐπιτροπῆς, τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλό-
χιο, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς συνδιοργα-
νωτές καί καλωσόρισε τούς ἐκλεκτούς ἐπιστήμο-
νες-εἰσηγητές, σημείωσε: «Ἡ ἱστορία ἀποτελεῖ τήν 
μνήμη τῆς ἀνθρωπότητας καί μέ τήν μνήμη μποροῦν 
νά γεννηθοῦν νέες ἰδέες καί δημιουργήματα. Εἶναι 
λοιπόν ἀκατανόητη ἐλαφρότητα –πιστεύουμε- γιά 
κάθε ὥριμο ἄνθρωπο νά ἀποδέχεται ἀπροβλημά-

τιστα πρότυπα καί συμπεριφορές ἑνός πολιτισμοῦ 
πού κρινόμενος σέ ὑπαρξιακό ἐπίπεδο εἶναι χαρα-
κτηριστικά φτωχός». Ἀκολούθησαν χαιρετισμοί τῶν 
συνδιοργανωτῶν καί ἡ Α΄ Συνεδρία, ἡ ὁποία περιε-
λάμβανε τήν ἑνότητα: Ἐκκλησία-Ἁγιολογία-Ἔρευνα. 
Ἀνάμεσα στούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές τῆς ἑνότητας 
αὐτῆς καί οἱ: Σεβ. Μητροπολίτες Ἀρκαλοχωρίου-
Καστελλίου καί Βιάννου, κ. Ἀνδρέας, Καθηγητής 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ὁ ὁποῖος ὁμίλη-
σε μέ θέμα: «Ὁ Παρθένιος Περίδης καί ὁ Παρθένι-
ος Κελαϊδῆς στό Ἐπισκοπικό Ζήτημα στήν Κίσαμο 
1880-1882» καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος προέβει σέ 
ἀνακοίνωση μέ θέμα: «Λειτουργικά ἄμφια τῆς Ἁγίας 
Τραπέζης ἀνευρεθέντα στήν Ἱερά Μητρόπολη Κι-
σάμου καί Σελίνου», παρουσίασε διά πρώτη φορά 
σειρά εἰλητῶν καί ἱερῶν ἀντιμηνσίων, προερχόμενα 
ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀπό τόν 16ο αἰώ-
να. Εὐθύνη συντονισμοῦ καί γενική γραμματέας τοῦ 
Συνεδρίου εἶχε ἡ κ. Ζαχαρένια Σημανδηράκη, εἰδική 
συνεργάτις τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους. 

Προσφορές ἀγάπης  τῆς 
Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου 

ὑπέρ τοῦ Ἀννουσάκειου  Ἱδρύματος 

Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου συνεχίζει τήν 
οὐσιαστική καί ἔμπρακτη στήριξή της στό πολυ-
διάστατο ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς  μας, μέ τήν ἀποστολή νέων μεγάλων 
ποσοτήτων τροφίμων. Ἡ ἀποστολή αὐτή περιλαμ-
βάνει μεγάλες ποσότητες ἀπό: Πουλερικά, πατά-
τες, γαλακτοκομικά εἴδη, ὄσπρια, ζυμαρικά κ.ἄ. τά 
ὁποῖα ἤδη διατίθενται, μέσῳ τῶν Κοινωνικῶν Ὑπη-
ρεσιῶν τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ Κοινωνικοῦ του Πα-
ντοπωλείου, γιά τήν κάλυψη τῶν ὁλοένα αὐξανόμε-
νων ἀναγκῶν τῶν ἑκατοντάδων κοινωνικά ἀδύναμων 
συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι δέχονται τήν φροντί-
δα καί ἀγάπη τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Ὅπως 
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δήλωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. «ἡ νέα αὐτή προσφορά ἀγά-
πης τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου πρός 
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας 
χαρίζει ἐλπίδα, χαρά καί δύναμη στούς ἑκατοντά-
δες εὐεργετούμενους τοῦ Ἱδρύματος. Ἐκφράζομε τίς 
πολλές καί ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστίες μας πρός τόν 
Γέροντα Ἐφραίμ καί τήν εὐλογημένη συνοδεία του, 
καθώς ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης τους, οὐσιαστική 
καί ἀθόρυβη, γίνεται «ἔλαιος» καί «οἶνος» σέ πολύ-
παθους συνανθρώπους μας. Ἐνδεικτικά γιά ἡμέρες 
τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, μέσῳ τοῦ Κοινωνικοῦ Πα-
ντοπωλείου τοῦ Ἱδρύματος, θά διανεμηθοῦν δέματα 
σέ περισσότερες ἀπό 700 οἰκογένειες τῆς εὐρύτε-
ρης περιοχῆς. Ὅσο γίνεται ἡ ἀγάπη πράξη, τόσο ὁ 
Χριστός θά γεννιέται στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων», 
κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.  

Χειροτονία Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου καί μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ. Ἀρχι-
ερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς καί Ἀρχιερέων 
ἐκ τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἐκ τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος, Πρωτοσυγκέλλων, Ἡγουμένων ἐξ’ 
Ἁγίου Ὅρους καί ἐκ τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης καί 
Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί 
Σητείας καί ἐξ’ ἄλλων Ι. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης τελέστηκε, τήν Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου, ἡ 
χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί 
Σητείας κ. Κυρίλλου. Συμπροσευχήθηκαν Μοναστι-
κές Ἀδελφότητες ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, ἐκπρόσωποι 
τῆς Πολιτείας, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Στρα-
τιωτικῶν κ.ἄ. Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλῆθος πιστῶν 
πού ἀπό νωρίς εἶχε κατακλύσει τόν Ἱ. Μητροπολιτι-
κό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, γιά νά φωνάξει τό «Ἄξιος» 
στόν νέο Ποιμενάρχη τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Μητροπό-

λεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Βαθιά συγκινημένος 
ὁ νέος Μητροπολίτης ἀναφέρθηκε, στόν Ἐνθρονι-
στήριο Λόγο του, εἰς τό γέροντά του καί μακαριστό 
προκάτοχό του ἀοίδιμο Μητροπολίτη κυρό Εὐγένιο, 
τόν ὁποῖο καί εὐχαρίστησε διά τίς πολλές εὐεργεσί-
ες πρός τό πρόσωπό του. Εὐχαρίστησε ἐπίσης τήν 
Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί 
δήλωσε τήν ἀφοσίωσή του εἰς τό Σεπτό Οἰκουμε-
νικό μας Κέντρο, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. 
Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, εἰς τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μονα-
στικές Ἀδελφότητες καί τόν πιστό καί εὐλαβῆ λαό 
τῶν Ἐπαρχιῶν πού καλεῖται νά ποιμάνει, τῆς Ἱε-
ράπετρας καί τῆς Σητείας καί ὑποσχέθηκε πώς θά 
ἀναλώσει ἅπαντα τόν βίο του εἰς τήν διακονία τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τήν δόξα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησί-
ας. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης μέ λόγους ἐπαι-
νετικούς ἀναφέρθηκε εἰς τό πρόσωπο καί τήν μέχρι 
σήμερα πολύπλευρη προσφορά τοῦ ἐψηφισμένου 
Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου εἰς τήν Ἐκκλησία Κρή-
της, ἐκφράζοντας τήν βεβαιότητα ὅτι ἀπό τήν νέα 
θέση διακονίας πού τόν ἔταξε ἡ Ἐκκλησία, αὐτή τοῦ 
Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας θά συμβάλλει εἰς τήν πνευματική προ-
αγωγή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί εἰς τήν κοινή πορεία 
πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ΑΞΙΟΣ!

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 

στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 25ετοῦς εὐκλεοῦς 
Πατριαρχίας τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν 
Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, μετέβη εἰς τήν 
Κωνσταντινούπολη καί μετεῖχε εἰς τούς ἑορτασμούς 
τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος. Εἶχε συνάντηση 
μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου, ὅπου ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος προσφώνησε καταλλήλως τόν Παναγιώτατο 

καί Ἐκεῖνος ἀντιφώνησε, ἐκφράζοντας τίς πολλές 
εὐχαριστίες καί τήν χαρά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας 
καί τοῦ Ἰδίου διά τήν συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της εἰς τό μεῖζον αὐτό ἱστορικό γεγονός. 

Ἐπέτειος 25ετοῦς εὐκλεοῦς Πατριαρχίας

Συμπληρώθηκαν 25 ἔτη εὐκλεοῦς Πατριαρχίας τῆς 
Σεπτῆς τοῦ Γένους Κορυφῆς, τοῦ Ἡγουμένου τῆς 
Ὀρθοδοξίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Πρόκειται περί μέγιστου 
ἱστορικοῦ γεγονότος, καθώς ὄχι μόνον ὁ Οἰκουμε-
νικός μας Πατριάρχης εἶναι ὁ μακροβιότερος Πα-
τριάρχης τῶν τελευταίων αἰώνων, ἀλλά ἡ Πατρι-
αρχία του ἔχει σηματοδοτήσει μία πορεία φωτός, 
ἐλπίδος, χαρᾶς καί ἑνότητος, τόσο διά τήν Ὀρθό-
δοξο Ἐκκλησία εἰς τό σύνολό Της, ὅσο καί διά τήν 
οἰκουμένη ὅλη. Πρόκειται περί φωτεινῆς προσωπι-
κότητος, παγκοσμίου κύρους καί βεληνεκοῦς, πού 
συνέβαλε, οὐσιαστικά καί καθοριστικά, ὅπως ἡ 
φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τό ταπεινό καί ἀείφωτο 
Φανάρι ἀκουστεῖ καί εἰσακουστεῖ σέ ὅλα τά μήκη 
καί τά πλάτη τῆς Οἰκουμένης. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρή-
της, «Ναυαρχίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», 
κατά προσφιλῆ ἔκφραση τοῦ Παναγιωτάτου μας, 
δέν μποροῦσε νά μείνει ἀμέτοχη ἀπό τό ἱστορικό 
αὐτό γεγονός. Σύσσωμη ἡ Ἱεραρχία Της, μέ πρῶτο 
τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, μετεῖχε 
εἰς τούς σεμνούς, ταπεινούς καί ἀθόρυβους ἑορ-
τασμούς τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἐπετείου. Συγχορο-
στάτησε μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν εὐχαριστιακή Θεία 
Λειτουργία πού τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Πατριαρχικό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στό Φανάρι, μέ τήν συμ-
μετοχή πλειάδος Ἀρχιερέων, τόσον ἐκ τοῦ κλίματος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὅσο καί ἐξ’ ἄλλων Ἐκκλη-
σιαστικῶν δικαιοδοσιῶν. Ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλλη-
νικῆς Πολιτείας, τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, Ἄρχοντες 
Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκπρόσω-

ποι Φορέων, Συλλόγων καί Ἀρχῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα 
καί τήν διασπορά καί πλῆθος κόσμου προσῆλθαν 
εἰς τό Φανάρι, τό ὁποῖο αἰῶνες τώρα φωτίζει τήν 
οἰκουμένη, διά νά λάβουν τήν εὐχή τοῦ Παναγιώτα-
του καί νά τοῦ εὐχηθοῦν τό «Εἰς πολλά ἔτη». Ἐπίσης 
ἔγινε παρουσία τῆς ἀναγεννητικῆς προσπάθειας 
τῆς λειτουργίας μειονοτικῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων 
στήν Ἴμβρο, πού μερίμνῃ καί ἀνυστάκτῳ φροντίδι 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, ἄρχισαν νά λει-
τουργοῦν. Ὁ Παναγιώτατος συγκίνησε ὅταν ἀνα-
φέρθηκε εἰς τήν γενέτειρά Του τήν Ἴμβρο, καί τήν 
προσπάθεια πολλῶν ἐτῶν διά τήν ἀποκατάσταση 
τῶν πολλῶν ἀδικιῶν εἰς βάρος τῆς ἐκεῖ Ἑλληνικῆς 
παροικίας καί Κοινότητας. Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, 
τόσο τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅσο καί 
ὅλους τούς μετέχοντες εἰς τούς ἐπετειακούς ἑορτα-
σμούς. Ταπεινή εὐχή καί προσευχή μας τά ἔτη Του 
νά εἶναι πολλά καί πάμπολλα πρός δόξαν Θεοῦ καί 
εὔκλεια τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Μητρός Ἐκκλησί-
ας καί πάσης τῆς Ὀρθοδοξίας. Τιμητικές ἐκδηλώσεις 
ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δέρκων. 

40μήμερο μνημόσυνο 
ἀοιδίμου Μητροπολίτου 

Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου

Τό Σάββατο, 29 Ὀκτωβρίου, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύ-
νοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, τέλεσε 
τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ 
Εὐγενίου. Τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου προηγήθηκε πο-
λυαρχιερατικό συλλείτουργο εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγίας 
Φωτεινῆς Ἱεραπέτρας καί ἀκολούθησε ἡ τέλεση 
τοῦ Μνημοσύνου. Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 
ὁμίλησε  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκο-
ρώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος, μέ λόγο μεστό καί 
ζείδωρο, ἀναφέρθηκε εἰς τήν πολυσχιδῆ προσωπι-
κότητα τοῦ ἐκλιπόντος Ἱεράρχου, εἰς τήν καλλίκαρ-
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πη καί πολύδενδρη 22ετή διακονία καί Ποιμαντορία 
του εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητεί-
ας καί εἰς τήν πολύπλευρη προσφορά του εἰς τήν 
Ἐκκλησία Κρήτης καί τό Οἰκουμενικό μας Πατρι-
αρχεῖο. Ἀκολούθησε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ 
ἀοιδίμου Ἱεράρχου. Μετεῖχαν πλῆθος Κληρικῶν ἐκ 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας ὡς καί 
ἐξ ἄλλων Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Μεγαλονήσου, Μο-
ναστικές Ἀδελφότητες, ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας 
καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Ἀρχῶν καί Φορέων 
καί πλῆθος κόσμου. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς 
Ἱ.Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἐλισαῖος 

εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας 

Τήν Ἱ. Μητρόπολή μας ἐπισκέφθηκε ὁ Πανοσ. Ἀρχι-
μανδρίτης κ. Ἐλισαῖος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Πατρι-
αρχικῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, συνοδευόμενος 
ἀπό Ἀδελφούς τῆς Ἱ. Μονῆς, νέους καί νέες ἐπιστή-
μονες καί τόν Πρόεδρο καί μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλό-
γου «Φίλοι του Ἁγίου Ὄρους». Ὁ Γέροντας Ἐλισαῖος 
μέ τήν συνοδεία του βρέθηκε εἰς τήν Κρήτη προσκε-
κλημένος τοῦ Συλλόγου «Φίλοι του Ἁγίου Ὄρους», 
Σωματεῖο πού ἑδρεύει εἰς τό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος καλωσό-
ρισε, εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γω-
νιᾶς, τόν Γέροντα Ἐλισαῖο καί τήν συνοδεία του, ἐξέ-
φρασε τήν χαρά του διά τήν «εὐλογία τῆς Παναγίας 
καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους», εὐχαριστώντας τον διά τήν 
ἀρχοντική δοχή εἰς τά κατά καιρούς προσκυνήμα-
τά του εἰς τήν ξακουστή Μονή Σίμωνος Πέτρας. Ὁ 
Γέροντας Ἐλισαῖος ἐξέφρασε τήν χαρά του διά τήν 
«πνευματική» αὐτή συναναστροφή, εὐχαρίστησε 
τόν Ἐπίσκοπό μας διά τήν φιλοξενία, σημειώνοντας 
τά συχνά προσκυνήματά του εἰς τό Ἅγιον Ὄρος 
καί εὐχήθηκε νά ζοῦμε τήν Ἐκκλησία «ὡς ἐργαστή-
ρι Ἀναστάσεως». Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκαν τήν 
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ὅπου ἔτυχαν θερμῆς 

ὑποδοχῆς ἀπό τόν Γεν. Δ/ντή Δρ. Κωνσταντῖνο 
Ζομρπᾶ καί τό προσωπικό τῆς Ἀκαδημίας. Ἀκολού-
θησε σύντομη ἐνημέρωση τοῦ ἔργου καί τῶν δράσε-
ων τοῦ Ἱδρύματος καί ξενάγηση στούς χώρους του, 
ὅπου καί φιλοξενήθηκε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Γέροντας Ἐλισαῖος 
εὐχαρίστησε τόν κ. Ζορμπᾶ καί δήλωσε ἐντυπωσια-
σμένος ἀπό τό ἔργο καί τίς δράσεις τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης. 

Μνήμη Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κυροῦ Τιμοθέου 

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 10 ἐτῶν  ἀπό τήν εἰς Κύρι-
ον ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κυροῦ Τιμοθέου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γορτύνης καί 
Ἀρκαδίας, τόπος καλλικάρπου διακονίας τοῦ μα-
καριστοῦ Ἱεράρχου, διοργανώνει καθ’ ὅλη τήν δι-
άρκεια τοῦ ἔτους ἐκδηλώσεις τιμῆς, μνήμης καί 
εὐγνωμοσύνης, οἱ ὁποῖες καί ἔχουν τεθεῖ ὑπό τήν 
αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης. Στά πλαίσια τῶν δράσεων αὐτῶν διορ-
γάνωσε 3/ήμερο ἐκδηλώσεων τιμῆς καί μνήμης, ἀπό 
7 ἕως 9 Νοεμβρίου. Οἱ δράσεις αὐτές ἄρχισαν μέ 
Ἡμερίδα ἡ ὁποία εἶχε τίτλο: «Ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης Τιμόθεος» καί πραγματοποιήθηκε εἰς τό 
Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης 
καί Ἀρκαδίας. Πλειάδα σπουδαίων καί ξεχωριστῶν 
ὁμιλητῶν: Ἀρχιερεῖς, Κληρικοί, Μοναχοί, Μοναχές, 
Ἀκαδημαϊκοί καί Πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι, ὡς 
καί ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀνθρώπων πού γνώ-
ρισαν τόν μεγάλο αὐτό Ἱεράρχη, ὁμίλησαν μέ λό-
γους εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ διά τό ἔργο, τήν 
προσφορά καί τήν πολυσχιδῆ διακονία του, τόσο 
ὡς Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὅσο καί 
ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Γορτύνης καί Ἀρακαδίας κ. Μακάριος ἐξέφρασε τίς 
πολλές εὐχαριστίες του πρός ὅλους τους μετέχο-
ντες καί ἀναφέρθηκε, μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί 

σεβασμό εἰς τό πρόσωπο τοῦ Γέροντος καί πνευ-
ματικοῦ πατρός του ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου κυ-
ροῦ Τιμοθέου. Ὁ λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἀναγνώσθηκε ὑπό τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ὁ 
ὁποῖος ἦταν καί ἕνας ἐκ τῶν ὁμιλητῶν. Παροῦσα ἡ 
Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ 
δέ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος χαιρέ-
τισε ἐκ μέρους τῆς Συνόδου. 

Πρόληψη - Ἐνημέρωση - Δωρεάν Ἰατρική 
Ἐξέταση ἀπό τήν Κ.Ι.Μονάδα 

τοῦ Ἀννουσάκειου  Ἱδρύματος

Συνεχίζει τίς ἐξορμήσεις της στήν ἐνδοχώρα, κυρί-
ως σέ δυσπρόσιτες περιοχές, ὅπου οἱ κάτοικοι δέν 
ἔχουν εὔκολη πρόσβαση σέ Κέντρα Ὑγείας ἤ Νοση-
λευτικά Ἱδρύματα, ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ 
Ἀννουσάκειου  Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 
εὐγενής χορηγία τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατο-
παιδίου. Τήν περίοδο αὐτή ἐπισκέφθηκε τήν κωμό-
πολη τῆς Παλαιοχώρας, ὡς ἐπίσης καί τά ὄμορφα 
καί ἱστορικά χωριά - κοινότητες Νοχιά καί Ροδωποῦ. 
Μέ τήν ἐθλεοντική συνδρομή τῶν Ἰατρῶν: κ. Ἐμμα-
νουήλ Μπουρδάκη, Ἰατροῦ τοῦ Π.Ι. Καλυδωνίας τοῦ 
Κ.Υ. Κισάμου, κ. Εὐτύχιου Μουζουράκη, Ὀρθοπεδι-
κοῦ, ἰδιώτη Ἰατροῦ, καί κ. Ὄλγας Βουλγαράκη, Πνευ-
μονολόγου, ἰδιώτη Ἰατροῦ, ὑλοποιήθηκαν ἰατρικές 
ἐξετάσεις, καθώς καί μέτρηση ὀστικῆς πυκνότητας 
ἀλλά καί διαγνωστική ἐξέταση γιά Ὀρθοπεδικές 
παθήσεις, ὡς ἐπίσης καί δωρεάν πνευμονολογική 
ἐκτίμηση, σπειρομέτρηση γιά πνευμονολογικές πα-
θήσεις, ἀντίστοιχα. Παράλληλα ὑλοποιήθηκε λήψη 
κοινωνικοῦ ἱστορικοῦ καί ἔλεγχος τῶν ζωτικῶν ση-
μείων, (ἀρτηριακή πίεση, σακχάρου, κορεσμοῦ ὀξυ-
γόνου). Δεκάδες ἄνθρωποι τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 
εἶχαν τήν εὐκαιρία νά προσέλθουν καί νά τύχουν 
δωρεάν ἐξετάσεων. Οἱ ἐξορμήσεις αὐτές πραγμα-
τοποιήθηκαν σέ συνεργασία μέ  φυσικοθεραπεύ-

τρια τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου καί μέ τήν 
συνδρομή τῶν ἐργαζομένων τῶν δύο Προγράμμα-
των «Βοήθεια στό σπίτι Κισάμου καί Σελίνου» τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας.  Οἱ κατά τόπους Ἐφημέριοι 
τῶν Ἐνοριῶν ἔχουν τήν εὐθύνη συντονισμοῦ καί 
ἐνημέρωσης τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐνορίας τους πού 
ἐπισκέπτεται κάθε φορά ἡ Μονάδα.

Ἐπέτειος ὁλοκαυτώματος Ἀρκαδίου 

Συμπληρώθηκαν 150 ἔτη ἀπό τό μοναδικό στήν 
ἱστορία παγκόσμιο γεγονός ἡρωισμοῦ καί ἐθελο-
θυσίας, τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Πα-
τριαρχικῆς Μονῆς Ἀρκαδίου ἀπό τόν Ἡγούμενο 
Γαβριήλ. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλο-
ποτάμου ὀργάνωσε κατά τήν 8η Νοεμβρίου, ἡμέρα 
τοῦ ὁλοκαυτώματος, λαμπρές ἐπετειακές δράσεις, 
οἱ ὁποῖες εἶχαν τεθεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Στήν 
ἱστορική αὐτή Ἱερά Μονή τελέστηκε Συνοδική Θεία 
Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκό-
που Κρήτης κ. Εἰρηναίου, μέ τήν συμμετοχή τῶν 
Ἱεραρχῶν τῆς Μεγαλονήσου. Ἀκολούθησε δοξολο-
γία εἰς τό Καθολικό τῆς Μονῆς, μέ τήν παρουσία 
τοῦ ἐξοχ.  Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, 
ὡς καί ἐκπροσώπων τῆς Πολιτείας καί τῶν λοιπῶν 
Ἀρχῶν τῆς Κρήτης καί τοῦ Νομοῦ καί τήν συμμε-
τοχή πλήθους κόσμου. Τῆς Δοξολογίας ἀκολούθησε 
Τρισάγιο ἐπί τῆς μπαρουταποθήκης. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος 
στόν ἐμπνευσμένο λόγο του ἀναφέρθηκε εἰς τό γε-
γονός ὡς καί τίς προεκτάσεις καί τήν σημασία του 
εἰς τούς καιρούς μας. Ἀκολούθως τίμησε τόν ἐξοχ. 
Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος εἰς τόν χαιρετισμό του ἀνα-
φέρθηκε εἰς τό «διαχρονικό» μήνυμα τοῦ Ἀρκαδίου, 
πού εἶναι «μήνυμα ἑνότητας, ὑπέρβασης, θυσίας 
καί προσφορᾶς». Ἀκολούθησε ἀρχοντική φιλοξενία 
ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῆς Μονῆς. 
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Ἑορτή Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ 

Κατά τήν ἑορτή τοῦ ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος 
Μηνᾶ τοῦ Θαυματουργοῦ ἑορτάζει ὁ μεγαλοπρε-
πής ὁμώνυμος Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός τῆς πόλε-
ως τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε Συνοδική Θεία 
Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκό-
που Κρήτης κ. Εἰρηναίου, συλλειτουργούντων τῶν 
Ἱεραρχῶν τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης καί μέ τήν συμ-
μετοχή Ἱεραρχῶν ἐκ τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου καί ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε τέλεση Τρισα-
γίου καί ἀποκάλυψη προτομῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχι-
επισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου, ἡ ὁποία τοπο-
θετήθηκε εἰς τόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Μητροπολι-
τικοῦ Ναοῦ καί ἐν συνέχειᾳ ἡ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν 
Λειψάνων καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ εἰς τήν 
πόλη τοῦ Ἡρακλείου. Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας 
Λειτουργίας καί ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ 
ὁποῖος μέ λόγους θερμούς καί συγκινητικούς ἀνα-
φέρθηκε εἰς τόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ ἀοιδίμου 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου, καθώς 
ὑπῆρξε ἕνας ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, 
ὡς βοηθός Ἐπίσκοπός του. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ἐνώπιον τῆς προτομῆς τοῦ μα-
καριστοῦ Ἱεράρχου ἀναφέρθηκε εἰς τήν προσφορά 
καί τό ἔργο του.  Συγκινητική ἦταν ἡ συμμετοχή χι-
λιάδων πιστῶν.

Τά παιδιά εὐχαριστοῦν ζωγραφίζοντας
Κατόπιν ἐγγράφου ἐπικοινωνίας μέ τό Ὑπουργεί-
ου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων καί τῶν 
σχετικῶν ἐγκρίσεων ἀπό τίς Διευθύνσεις Α/θμιας 
καί Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Χανίων, ἡ Κινητή Ἰα-
τρική Μονάδα τῆς Ἀννουσάκειου  Ἱδρύματος τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, εὐγενής χορηγία τῆς Ἱ. Μεγί-

στης Μονῆς Βατοπαιδίου, ἄρχισε, βάση προγραμ-
ματισμοῦ, ὀργανωμένες ἐπισκέψεις σέ Σχολικές 
Μονάδες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Οἱ ἐπισκέψεις 
αὐτές περιελάμβαναν τήν παρελθοῦσα περίοδο 
τά Δημοτικά Σχολεῖα:  Γραμβούσας,  Πλατάνου, 
Ἕλους, Σφακοπηγαδίου, ὡς ἐπίσης καί τό Νηπια-
γωγεῖο Ἕλους. Στελεχώθηκε δέ μέ τούς Ἐθελοντές 
Ἰατρούς: κ. Αἰκατερίνη Ἀποστολάκη, Ὀδοντίατρο, 
κ. Νεκτάριο Τσουρουνάκη, Παιδίατρο, κ. Νικηφό-
ρο Μαλακωνάκη, Παιδίατρο, Κέντρου Ὑγείας Κι-
σάμου, κ. Ἑλένη Βαρδουλάκη-Ρουστόμ, Παιδίατρο, 
κ. Βασιλική Κατζουράκη, Ὀδοντίατρο, κ. Ἄρτεμη 
Βασιλειάδου, Παιδίατρο, Διευθύντρια καί Ὑπεύθυ-
νη Μονάδας Μεσογειακῆς Ἀναιμίας, Γ.Ν. Χανίων, κ.  
Στυλιανής Μαλλιώρη, Ἰατρό, εἰδικευόμενη Παιδια-
τρικῆς  Κλινικῆς, Γ.Ν. Χανίων, ὡς ἐπίσης καί τοῦ κ. 
Στυλιανοῦ Παπαδάκη, Ὀδοντιάτρου  Κ.Υ. Κισάμου.  
Ἑκατοντάδες μαθητές εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐξετα-
στοῦν δωρεάν. Στά πλαίσια τῶν ἐπισκέψεων αὐτῶν 
ὑλοποιήθηκε Ἰατρική ἐξέταση καί ἀγωγή ὑγείας σέ 
ὅλους τούς μαθητές, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν πρόλη-
ψη, τήν ἔγκαιρη διάγνωση παθήσεων τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας, ἀλλά καί τήν ἐνημέρωση Γονέων, Παιδιῶν 
καί Ἐκπαιδευτικῶν γιά τήν σημασία τῆς πρόληψης 
καί τῆς ἀνάπτυξης ὑγιεινῶν στάσεων καί συμπερι-
φορῶν, μέ τήν συνδρομή τῶν ἐργαζομένων τοῦ Προ-
γράμματος «Βοήθεια στό σπίτι Κισάμου» τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας. Παράλληλα καί στά πλαίσια τῆς 
δράσης αὐτῆς διανεμήθηκαν σέ ὅλους τούς μαθητές 
ἀτομικές τσάντες μέ σχολικά εἴδη, εὐγενής προσφο-
ρά τῆς Μ.Κ.Ο. «Ἀποστολή» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν. Μέ ἕνα ξεχωριστό καί ἰδιαίτερα συγκινητι-
κό τρόπο τά παιδιά ἑνός ἐκ τῶν Σχολικῶν Μονάδων 

πού τίς ἡμέρες αὐτές ἐπισκέφθηκε ἡ Κινητή Ἰατρι-
κή Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἐξέφρασαν τήν χαρά τους καί 
τίς εὐχαριστίες τους, ζωγραφίζοντας τά αἰσθήμα-
τά τους. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου, εὐχαρίστη-
σε τούς ἐθελοντές Ἰατρούς πού στελεχώνουν τήν 
Μονάδα, καθώς καί τούς ἑκατοντάδες ἐθελοντές 
συνεργούς καί συνοδοιπόρους στό προνοιακό ἔργο 
τοῦ Ἀννουσάκειου  Θεραπευτηρίου τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας. «Στόχος τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
εἶναι ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα, σέ συνεργασία μέ 
τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τόν Ἰατρικό Σύλλογο Χα-
νίων, τά Κέντρα Ὑγείας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, κα-
θώς ἐπίσης καί τήν Α/θμια καί Β/θμια Ἐκπαίδευση, 
ὅπως συνεχίζει νά καλύπτει ἰατρικές καί κοινωνι-
κές ἀνάγκες τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ 
καί τῆς τρίτης ἡλικίας, πού δυσκολεύονται νά ἔχουν 
πρόσβαση σέ χώρους Ὑγείας, ὅσο ἐπίσης καί τῆς 
μαθητιώσας νεολαίας τοῦ τόπου μας, ὅπως στήν 
προκειμένη περίπτωση, μέ ἀπώτερο στόχο τήν βελ-
τίωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν κατοίκων τῶν ἐν 
λόγῳ περιοχῶν στούς τομεῖς: πρόληψης, διάγνωσης, 
προαγωγῆς ὑγείας, εὐαισθητοποίησης, συμβουλευ-
τικῆς καί κοινωνικῆς στήριξης», κατέληξε ὁ Ἐπίσκο-
πός μας, ἐκφράζοντας, γιά πολλοστή φορά, εὐχα-
ριστίες καί εὐγνωμοσύνη πρός τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή 
Βατοπαιδίου καί τόν Καθηγούμενο αὐτῆς Γέροντα 
Ἐφραίμ, «γιά τήν εὐεργετική μεγάλη αὐτή δωρεά 
τῆς Ἰατρικῆς Μονάδας στό Ἀννουσάκειο, μέσῳ τῆς 
ὁποίας ἀνακουφίζεται ἔμπρακτα ὁ ἀνθρώπινος πό-
νος, καί χωρίς τήν ὁποία (δωρεά) δέν θά μποροῦσε 
νά ὑπάρξει ἡ μεγάλη αὐτή προσφορά ἔμπρακτης 
ἀγάπης καί ἀνακούφισης γιά τούς ἀνθρώπους τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς». Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, καί τήν 
Μ.Κ.Ο. «Ἀποστολή» τῆς Ι.Α. Αθηνῶν, στό πρόσωπο 
τοῦ Γενικοῦ Δ/ντοῦ αὐτῆς κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα 
διά τήν εὐγενῆ προσφορά τῶν τσαντῶν καί τῶν 
σχολικῶν εἰδῶν, τά ὁποῖα καί θά διανέμονται σέ 
κάθε παρόμοια ἐπίσκεψη σέ Σχολικές Μονάδες. 

Παγκρήτιο Ἱερατικό Σεμινάριο
Περισσότεροι ἀπό 170 Ἱερεῖς, προερχομένοι ἐκ τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης ὡς καί ἐξ ὅλων τῶν Ἱ. 
Μητροπόλεων τῆς Μεγαλονήσου, μετεῖχαν εἰς τήν 
1η Παγκρήτια Ἱερατική Σύναξη, τήν ὁποία ὀργά-
νωσε ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης εἰς τίς ἐγκα-
ταστάσεις της, μέ θέμα: «Εἰσαγωγή εἰς τά κείμενα 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας». Ἡ Ἱερατική Σύναξη ἄρχισε μέ τήν τέ-
λεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας 
κ. Ἀμφιλόχιο, Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ καί ἀκο-
λούθησε τό Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ διά τοῦ ἐκ 

προσώπου Αὐτοῦ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου. Ὁ Προκαθήμενος τῆς 
Ὀρθοδοξίας εὐχαρίστησε γιά τήν πρωτοβουλία τῆς 
Παγκρήτιας Σύναξης, τόν Ἐπίσκοπό μας, Πρόεδρο 
τοῦ Ἱδρύματος καί τούς συνεργάτες τῆς Ἀκαδημί-
ας, καθώς ὅπως γράφει, «διατηροῦντες ζωηρᾶς τάς 
ἀναμνήσεις ἐκ τῆς παρουσίας ἡμῶν ἐν Κρήτη καί 
ἐν τοῖς χώροις τῆς αὐτόθι Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας, 
ἔνθα συνεκλήθη ὑπό τήν προεδρίαν τῆς ἡμετέρας 
Μετριότητος ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας». Χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος σημείω-
σε ὅτι: «ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε ὁ ἐσθιόμενος καί 
μηδέποτε δαπανώμενος Χριστός καί δέν κινδυνεύ-
ει ποτέ, ἐπειδή σώζει καί δέν σώζεται ἀπό κανέ-
ναν», τονίζοντας πώς, «ἡ Συνοδικότης εἶναι ἡ δομή 
τῆς Ἐκκλησίας». Εἰσαγωγικές παρατηρήσεις ἐπί τοῦ 
θέματος ἔκανε ὁ Δρ Κωνσταντῖνος Β. Ζορμπᾶς, ὁ 
ὁποῖος εὐχαρίστησε τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης διά  τήν συμμετοχή τῶν Κλη-
ρικῶν καί ἀνέπτυξε τούς λόγους γιά τήν πρώτη Σύ-
ναξη μέ θέμα τά κείμενα τῆς Συνόδου. Στή συνέχεια, 
ὁ κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, Ὁμότιμος Καθηγητής 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Γκράτς τῆς Αὐστρίας, 
ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τά σύγχρονα ἐκκλησιο-
λογικά, οἰκουμενικά καί κοινωνικά προβλήματα». 
Στήν πολύωρη ἐνδιαφέρουσα συζήτηση πού ἀκο-
λούθησε συμμετεῖχε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ὁ ὁποῖος μαζί μέ 
τόν κ. Λαρεντζάκη ἀπήντησαν στίς ἐνδιαφέρουσες 
ἐρωτήσεις τῶν παρευρισκομένων Κληρικῶν, καθώς 
καί στόν οὐσιαστικό προβληματισμό τῶν κληρικῶν 
καί ἀποφασίσθηκε, λόγῳ τῆς σημασίας τῶν κειμέ-
νων νά πραγματοποιηθεῖ καί δεύτερη Παγκρήτια 
Ἱερατική Σύναξη, μέ θέμα τήν ποιμαντική προσέγ-
γιση τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, 
τόν ἐρχόμενο Φεβρουάριο τοῦ 2017. Τό Σεμινάριο 
ἔκλεισε μέ γεῦμα,  προσφορά τοῦ Ἱδρύματος.
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Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου

Τό Σάββατο 19 Νοεμβρίου, μέ κάθε λαμπρότητα καί 
μέ τήν συμμετοχή τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς ἐπίσης καί τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, πραγματοποιήθηκε 
ἡ Ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ. Κυρίλλου. Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή ἔγινε 
εἰς τήν εἴσοδο τῆς πόλεως τῆς Ἱεράπετρας, ὅπου 
ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως ὑποδέχθηκε τόν νέο Ποι-
μενάρχη. Ἀντιφώνησε ὁ Ἐνθρονιζόμενος Μητρο-
πολίτης κ. Κύριλλος καί ἐν πομπῇ ἔφθασε εἰς τόν 
Ἱ. Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς, ὅπου καί τελέστηκε ἡ τε-
λετή Ἐνθρονίσεως. Τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος καί 
μετέφερε τίς εὐχές καί εὐλογίες τῆς Μητρός Ἐκκλη-
σίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου εἰς τόν νέο Ποιμενάρχη τῆς ἱστορικῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Ἀκολού-
θησαν χαιρετισμοί ἀπό τόν Περιφερειάρχη Κρήτης 
κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Δημάρχους τῆς περιοχῆς, 
τόν Ἱ. Κλῆρο καί ἐν συνέχειᾳ ὁ Ἐνθρονιστήριος λό-
γος τοῦ νέου Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε, 
μέ πολύ συγκίνηση καί σεβασμό, εἰς τόν μακαριστό 
προκάτοχό του καί Γέροντα τοῦ ἀοίδιμο Μητροπο-
λίτη κυρό Εὐγένιο, εὐχαρίστησε τήν Ἱ. Ἐπαρχιακή 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ Ὁποία καί ὁμοφώ-
νως τόν ἐξέλεξε, καί σημείωσε πρός θά ἀναλώσει 
ἅπαντα τόν βίο του εἰς τήν διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας. Συγκινητική ἡ συμμετοχή πλήθους λαοῦ καί 
οἱ ἐκδηλώσεις ἀγάπης, καθώς ὁ νέος Μητροπολίτης 
κ. Κύριλλος εἶναι πρόσωπο γνωστό καί ἀγαπητό 
ἀπό τήν 20ετή καί πλέον διακονία τοῦ εἰς τήν Ἱερά 
Μητρόπολη ἀπό θέσεις εὐθύνης. ΑΞΙΟΣ! 

Ἑορτή Ἁγίου Ἀμφιλοχίου

Κατά τήν ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀμφι-
λοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου, ἄγει τά ὀνομαστήρια 
του καί ὁ Ἐπίσκοπός μας. Τήν φετινή ἑορτή, συμ-
μεριζόμενος τίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες τῶν 
ἀνθρώπων τοῦ τόπου καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 
καί λόγῳ πένθους, δέν ἑόρτασε ἐπίσημα τήν ὀνο-
μαστική του ἑορτή. Τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς 
τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, συλ-
λειτουγοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί συμπροσευχομέ-
νων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ. Δαμασκηνοῦ. Συμπροσευχήθηκαν, ἐπίσης, Κλη-
ρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, Μοναστικές Ἀδελφό-
τητες, οἱ Δήμαρχοι Πλατανιᾶ καί Κισάμου, Ἀντιδή-
μαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Γενικός Δ/ντής τῆς 
ΟΑΚ, ἐκπρόσωποι καί  μέλη Φορέων καί Συλλόγων 
καί ἀρκετοί πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἔνιωσαν τήν ἀνάγκη 
νά εὐχηθοῦν εἰς τόν Ἐπίσκοπο καί πνευματικό τους 
πατέρα. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλο-
ποτάμου κ. Εὐγένιος χαιρέτισε μέ λόγους θερμούς 
καί ἀδελφικούς ἐκ μέρους τῶν παρισταμένων ἁγίων 
Ἀρχιερέων, τόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπό μας εὐχόμε-
νος καλή συνέχεια εἰς τήν Ἀρχιερατική πορεία καί 
διακονία του. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε τούς 
Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὡς καί ὅλους τους συμμετέ-
χοντες εἰς τήν «προσευχητική αὐτή σύναξη», ὅπως 
σημείωσε, ζητώντας τίς εὐχές καί προσευχές ὅλων 
διά τήν συνέχιση τῆς ταπεινῆς του διακονίας. Ἀκο-
λούθησε κέρασμα εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, 
ὅπου τόν προσφώνησε ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς ΟΑΚ Δρ. 
Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, ὡς ἐπίσης καί ὁ Δήμαρχος 
Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ ὁποῖος τοῦ 
προσέφερε καί μία γκραβούρα τοῦ ἱστορικοῦ Ἱ. 
Ναοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, Ροτόντας. 

Ἑορτή Ἁγίου Στυλιανοῦ  

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ Παμφλαγόνος 
ἑορτάζει καί τό παρεκκλήσιο τό ὁποῖο εὑρίσκεται 
εἰς τό «Φαλδάμειο Οἴκημα» τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Τῆς Θείας Λειτουργίας  χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος τέλεσε καί Τρι-
σάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μεγάλου 
εὐεργέτου καί δωρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 
μακαριστοῦ Στυλιανοῦ Φαλδαμῆ. Στό πρόσωπο τῆς 
καλῆς του συζύγου κ. Παναγιώτας Φαλδαμῆ εὐχα-
ρίστησε τόν μεγάλο εὐεργέτη τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας, ὁ ὁποῖος ὅπως εἶπε: «δέν εὐεργετοῦσε μόνον 
ὅταν ἦταν ἐν ζωῇ, καθώς ὁ χῶρος ἐργασίας του ἦταν 
μία ὄαση γιά δεκάδες - ἑκατοντάδες ἀνθρώπους 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, 
ἀλλά φρόντισε καί μετά τήν ἀναχώρησή του ἀπό 
τόν παρόντα κόσμο νά προσφέρει ἀνακούφιση 
καί χαρά τόσο σέ ἐμπερίστατους συνανθρώπους 
μας στό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα, ὅσο καί μέ τήν δη-
μιουργία τοῦ Φαλδάμειου Οἰκήματος, οὐσιαστική 
ἀρωγή εἰς τό Ποιμαντικό καί Διοικητικό ἔργο τῆς Ι. 
Μητροπόλεώς μας», σημειώνοντας ἐπίσης, ἀναφε-
ρόμενος εἰς τήν καλή του σύζυγο κ. Παναγιώτα, ὅτι 
«καί ἐσεῖς ἐκπληρώνοντας τίς δικές του παραγγελί-
ες ἱκανοποιήσατε ἕνα ἐσωτερικό σας ἱερό πόθο καί 
ἐπιθυμία, αὐτό τῆς προσφορᾶς στόν συνάνθρωπο». 

Ἡ MKO «ΔΕΣΜΟΣ» στηρίζει 
τό Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο 

Μέ τήν εὐγενῆ χορηγία ἑβδομήντα (70) καρεκλο-
θρανίων, προσφορά τοῦ ANT1 MediaLab, ἡ ΜΚΟ 
«Δεσμός» στηρίζει τίς δράσεις τοῦ «Τσατσαρωνά-
κειου» Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς μας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πολυκέντρου, ἐξέφρασε τίς 
πολλές εὐχαριστίες του πρός τήν ΜΚΟ «Δεσμός» 
διά τήν εὐγενῆ αὐτή χορηγία, σημειώνοντας μετα-
ξύ ἄλλων: «Τό «Τσατσαρωνάκειο»  Πολύκεντρο τῆς 

Ἱ. Μητροπόλεώς μας 2.200τ.μ., εὐγενής χορηγία τῆς 
οἰκογένειας Νικολάου καί Μαρίας Τσατσαρωνάκη, 
λειτουργεῖ ὡς ἐργαστήρι πολιτισμοῦ, κυψέλη πνευ-
ματική. Περισσότεροι ἀπό 300 νέοι, ἔφηβοι καί ἐνή-
λικες δραστηριοποιοῦνται, σέ ἑβδομαδιαία βάση, 
στούς χώρους του. Διαθέτει αἴθουσα πολλαπλῶν 
χρήσεων χωρητικότητας 350 ἀνθρώπων καί στούς 
χώρους του λειτουργοῦν: Ὠδεῖο ἀναγνωρισμένο 
ἀπό τό Κράτος, μέ 10 διαφορετικές Σχολές Μου-
σικῶν Ὀργάνων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Πιστο-
ποιημένο Κέντρο Ἐκπαίδευσης H/Y, Θεατρικό Ἐργα-
στήρι, Νεανικές Συνάξεις, Τμῆμα Μεταπτυχιακῶν 
Σπουδῶν, Σχολές: Ἁγιογραφίας, Ψηφιδωτοῦ, ὡς καί 
ἕνα πλῆθος δράσεων πολιτισμοῦ καί παιδείας. Προ-
σφορά τῆς Ἐκκλησίας πρός τά νιᾶτα τοῦ τόπου καί 
κάθε ἄνθρωπο πού ἐπιθυμεῖ νά «ἀνέβει λίγο ψηλό-
τερα», κατά τόν ποιητή. Στούς ὄντως κρίσιμους καί 
χαλεπούς καιρούς μας πεποίθησίς μας εἶναι ὅτι ὁ 
πολιτισμός καί ἡ παιδεία ἀποτελοῦν μοναδικά ἀντί-
δοτα», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας, εὐχαριστῶντας 
τούς 50 καί πλέον ἐθελοντές (Ἐκπαιδευτικούς, Ἁγιο-
γράφους, Μουσικούς, Θεατρολόγους, κ.ἄ.) πού μέ 
«μεράκι καί ζέση καρδιᾶς», ὅπως τόνισε, προσφέ-
ρουν τίς γνώσεις καί τήν ἀγάπη τους καί λειτουρ-
γοῦν ὅλες αὐτές τίς δράσεις. 

Ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομ. Βαρβάρας 
καί τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

Προσκεκλημένος τοῦ Διοικητῆ τοῦ Πεδίου Βολῆς 
Κρήτης ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή τοῦ 
ΠΒΚ, κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας μεγαλο-
μάρτυρος Βαρβάρας. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας εἰς τόν ἑορτάζοντα ὁμώνυμο Ἱ. Ναό, εἰς τήν 
ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Ἐπίσκοπός μας 
χαιρέτισε τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια του, Σεβα-
σμιώτατο κ. Δαμασκηνό, εὐχόμενος «καλλίκαρπη 
Ποιμαντορία». Ἀκολούθως τέλεσε τήν Δοξολογία 
καί εὐχήθηκε τά δέοντα εἰς τόν Στρατηγό, Διοικητή 
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τοῦ ΠΒΚ. 

Ἑορτή Ἁγίου Εὐγενίου

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Εὐγενίου ἄγει 
τά ὀνομαστήριά του  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύ-
μνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος.  Ὁ Ἐπίσκο-
πός μας μετεῖχε τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως τῆς 
ἑορτῆς, συλλειτουργώντας μετά τοῦ ἑορτάζοντος, 
ὡς καί ἄλλων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Τόν 
ἑορτάζοντα Ἀρχιερέα προσφώνησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρη-
ναῖος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τό πρόσωπο καί 
τά χαρίσματα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Εὐγενίου καί 
εὐχήθηκε τά δέοντα. Ἀντιφωνώντας ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος 
εὐχαρίστησε τούς Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς διά τήν 
συμμετοχή των εἰς τήν «ἑορτή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησί-
ας», ὅπως σημείωσε, ὡς ἐπίσης καί ὅλους τους παρι-
σταμένους, Ἱερό  Κλῆρο, Μοναστικές Ἀδελφότητες, 
Ἐκπροσώπους Ἀρχῶν, Φορέων καί ὅσους ἔνιωσαν 
τήν ἀνάγκη νά προσευχηθοῦν διά τόν Ἐπίσκοπό 
τους. Παρίστατο συμπροσευχόμενος καί ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς 

Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Βλατάδων.  

Ἀνακαίνιση 
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης 

Οἱ ὥριμες καί ὁλοκληρωμένες μελέτες - προτάσεις 
ἀνακαίνισης τοῦ πρώτου καί παλαιοῦ συγκροτή-
ματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης παρου-
σιάστηκαν, σέ εἰδική συνάντηση πού ἔγινε στούς 
χώρους τοῦ Ἱδρύματος, στόν Περιφερειάρχη Κρή-
της κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη. Τήν παρουσίαση ἔκανε 
ὁ συντονιστής τῶν μελετητῶν κ. Κώστας Χατζηδά-
κης, Ἀρχιτέκτων -  Μηχανικός, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσε 
τόν κ. Περιφερειάρχη γιά τήν μέχρι σήμερα πορεία 
τῶν μελετῶν καί ἐξήγησε θέματα τεχνικῆς φύσεως 
τοῦ ἔργου, τό ὁποῖο περιλαμβάνει ριζική ἀνακαί-
νιση τῶν συγκροτημάτων τῆς πρώτης (παλαιᾶς) 
Ἀκαδημίας, περί τά 5.500 τ.μ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύμα-
τος, ἀναφέρθηκε εἰς τήν ἀναγκαιότητα ἀνακαίνι-
σης τοῦ συγκροτήματος αὐτοῦ, σημειώνοντας: «τό 
Ἵδρυμα ἔχει τήν μεγάλη εὐλογία καί χαρά τό 2018 
νά ἑορτάζει τά πενήντα (50) χρόνια μαρτυρίας, δι-
ακονίας καί λειτουργίας του. Εἰς τούς ἑορτασμούς 
αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν προγραμματιστεῖ γιά τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2018, ἔχουν προσκληθεῖ ἡ Α.Θ.Π. ὁ 
Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος 
καί ὁ ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας 
κ. Προκόπης Παυλόπουλος, οἱ ὁποῖοι μέ ἰδιαίτερη 
χαρά ἄκουσαν τό ἐπετειακό αὐτό γεγονός. Στό-
χος τοῦ Ἱδρύματος εἶναι οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης 
νά ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ στήν ἐπέτειο τῶν 50 χρόνων 
τῆς Ἀκαδημίας καί νά πραγματοποιηθεῖ ὁ ἐγκαινια-
σμός τοῦ ἀνακαινισμένου αὐτοῦ συγκροτήματος 
γιά νά μπορεῖ τό Ἵδρυμα, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
νά συνεχίζει τήν φωτεινή πορεία του καί τά ἑπόμε-
να 50 χρόνια». Ὁ Γενικός Δ/ντής τοῦ Ἱδρύματος Δρ. 
Κωνστανῖνος Ζορμπᾶς, ἐξήγησε ἐπίσης τήν σημα-
σία καί ἀναγκαιότητα τῆς παρεμβάσεως αὐτῆς, ἡ 

ὁποία ὅπως ἀνέφερε «θά δώσει νέα πνοή καί ζωή 
στό Ἵδρυμα». Ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος 
Ἀρναουτάκης ἄκουσε, μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί 
ἐνδιαφέρον, τίς σκέψεις καί προστάσεις αὐτές δη-
λώνοντας πώς ἡ Περιφέρεια Κρήτης  θά συμβάλλει, 
στόν μέγιστο ἱκανό βαθμό, εἰς τήν  προσπάθεια 
ἀνακαίνισης τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης καί 
θά ἔλθει ἀρωγός εἰς τό Ἵδρυμα.  

Χειροτονία Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Βαβυλῶνος κ. Θεοδώρου

Προσκεκλημένος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Βαβυλῶνος κ. Θεοδώρου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε 
εἰς τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του, ἡ ὁποία τε-
λέστηκε εἰς τόν Ἱερό Πατριαρχικό Ναό Ἁγίου Νικο-
λάου Καΐρου, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα 
καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς 
κ. Θεοδώρου Β .́ Στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη καί 
τήν χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Βαβυλῶνος μετεῖχαν Ἀρχιερεῖς τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ 
Θρόνου καί ἐπίσης καί οἱ Σεβ. Μητροπολίτες: Ἱε-
ραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, ὁ Καθηγούμενος 
τῆς Ἱ. Μονῆς Τοπλοῦ κ. Φιλόθεος, Μονή μετανοίας 
τοῦ νέου Ἐπισκόπου, ὁ Πρωτοσύγκελλος τοῦ Σεβ. 
Μητρ. Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, 
ὡς ἐκπρόσωπός του, ὡς ἐπίσης καί ἄλλοι Κληρικοί 
ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἐνῶ συμπροσευχόμε-
νος παρέστη ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαρᾶν 
καί Ραϊθῶ κ.Δαμιανός. Παρευρέθησαν ἐκπρόσωπος 
τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, οἱ  Πρέσβυς τῆς Ἑλλά-
δος καί τῆς Κύπρου στήν Αἴγυπτο, ὁ Πρόεδρος τῆς 
Ἑλληνικῆς Κοινότητας Καΐρου καί λοιποί Πρόεδροι 
τῶν Ἀραβόφωνων κοινοτήτων, Σύλλογοι καί φορεῖς 
τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας. Μετεῖχε ἐπίσης καί ὅμι-
λος προσκυνητῶν ἐκ τῆς γενέτειρας τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Βαβυλῶνος κ. Θεοδώρου, τό 
χωριό Σελλιά Ἁγίου Βασιλείου Ρεθύμνης. Ὁ νέος 

Ἐπίσκοπος στόν Χειροτονητήριο Λόγο του ἀνα-
φέρθηκε στό «χάρισμα», ὅπως εἶπε, τῆς Ἀρχιερω-
σύνης, ἐκφράζοντας τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη καί 
τίς πολλές του εὐχαριστίες πρός τόν Μακαριώτα-
το Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος 
τόν ἀγκαλίασε «μέ πατρική ἀγάπη καί στοργή». Ὁ 
Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε στά πολλά χαρίσματα 
τοῦ νέου Ἐπισκόπου τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ θρόνου καί 
εὐχήθηκε καλή διακονία εἰς τόν νέο Ἐπίσκοπό τῆς 
Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας. Μαζί μέ τόν Μακαριώτα-
το οἱ συλλειτουργοί Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ 
λαός ἀναφώνησαν τό «ΑΞΙΟΣ»! Κατά τήν διάρκεια 
τῆς παραμονῆς του εἰς τό Κάϊρο ὁ Ἐπίσκοπός μας 
εἶχε τήν εὐκαιρία νά προσκυνήσει τήν Ἱερά Μονή 
Ἁγίου Γεωργίου, τούς τάφους τῶν Πατριαρχῶν, νά 
θαυμάσει τήν ἐξαιρετική ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς 
καί νά περιηγηθεῖ εἰς τό Νεῖλο ποταμό, μετά τοῦ 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεο-
δώρου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας κ. Κυρίλλου καί Ἀρχιερέων τῆς Ἀλεξανδρινῆς 
Ἐκκλησίας.  Ἄξιος ὁ νέος Ἐπίσκοπός τοῦ παλαιφά-
του Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας! 

Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε τόν προστάτη 
καί πάτρωνά της 

Στά γιορτινά ντύθηκε ἡ πόλις τῆς Κισάμου διά 
νά ἑορτάσει τόν ἀγαπημένο της Ἅγιο Σπυρίδωνα, 
Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος, προστάτη καί πάτρωνά 
της. Τοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἐνῶ τῆς Θείας Λειτουργίας 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμσκηνός, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν Ἱεραπύντης καί Σητείας κ. Κυρίλλου καί 
τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου.
Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱε-
ραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε εἰς τόν βίο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τά 
«σημεῖα» τῶν πολλῶν θαυμαστῶν παρεμβάσεών 
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του. «Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, οἱ Ἅγιοί μας στό σύνολό 
τους, σημείωσε ὁ Σεβ. κ. Κύριλλος στόν ἐμπνευσμένο 
λόγο του, γίνονται στήριγμα, παρηγοριά καί κατα-
φυγή μας, τόπος ἀναπαύσεώς μας στίς δυσκολίες 
καί φουρτοῦνες τῆς ζωῆς, ἀρκεῖ νά ἐκζητοῦμε τίς 
πρεσβεῖες καί τήν παρουσία τους στήν ζωή μας», 
κατέληξε.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος εὐχαρί-
στησε τούς Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς διά τήν «εὐλογη-
τική συμμετοχή» τους εἰς τήν ἱερά πανήγυρι τῆς 
Κισάμου. «Ὅσο οἱ Ἅγιοι θά πλουτίζουν καί χαριτώ-
νουν τήν ζωή μας, τόσο θά βρίσκουμε τήν δύναμη 
τῆς ὑπέρβασης καί νίκης κατά τῶν πάσης φύσεως 
ἁλώσεων καί ἀλλοτριώσεων, πού στόχο ἔχουν νά 
μᾶς ὁδηγήσουν σέ ἠθική, πνευματική καί ἀξιακή 
παραλυσία καί ἀναλγησία», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.
Ἀκολούθησε ἡ λιτανεία τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουρ-
γοῦ Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου ὡς καί τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου 
Του, τό ὁποῖο φυλάσσεται εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Κα-
θεδρικό Ναό εἰς τήν πόλη τῆς Κισάμου. Συγκινητική 
ἡ συμμετοχή ὄχι μόνον τῶν Ἀρχῶν καί ἐκπροσώ-
πων τῆς Αὐτοδιοίκησης καί Φορέων, ἀλλά πλήθους 
πιστῶν πού κατέκλυσαν τό ἐόρτιο διήμερο τόν 
ἱστορικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, μετεῖχαν 
εἰς τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί ἔλαβαν τήν εὐλογία καί 
χάρη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου της Ἐκκλησίας μας.

Τό καράβι τῶν εὐχῶν ρίχνει ἄγκυρα 
μελωδικά στήν Κίσαμο

Μέ μεγάλη συμμετοχή καί ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ὁλο-
κληρώθηκαν οἱ τριήμερες Χριστουγεννιάτικες ἐκδη-
λώσεις πού ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ὀργάνωσε εἰς 
τούς χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου 
Της. Οἱ ἐκδηλώσεις περιελάμβαναν: Ἔκθεση Παι-
δικοῦ καί Ἐφηβικοῦ Βιβλίου, Μουσικό Πρόγραμ-
μα ἀπό τήν Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χορωδία 
τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μέ Κάλαντα καί 
Ὕμνους, Συναυλία ἀπό τούς σπουδαστές Κλασικῶν 

Ὀργάνων τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας μέ 
ἐπίκαιρα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, Ὕμνους 
ἀπό μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί 
γνωριμία τῆς μαθητιώσας νεολαίας τοῦ τόπου μέ 
τόν προσκεκλημένο συγγραφέα Παιδικῶν καί Ἐφη-
βικῶν βιβλίων κ. Βασίλειο Τερζόπουλο. Σέ συνεργα-
σία μέ τίς Διευθύνσεις Α/θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαί-
δευσης Ν. Χανίων, περισσότεροι ἀπό 1000 μαθητές 
ἐπισκέφθηκαν τήν Ἔκθεση Παιδικοῦ καί Ἐφηβικοῦ 
Βιβλίου καί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσουν μέ 
τόν συγγραφέα, ὁ ὁποῖος, ἐπίσης, μίλησε σέ συνά-
ντηση Ἐκπαιδευτικῶν καί Γονέων, μέ θέμα: «Ἡ ἀντί-
ληψή μας πάνω στήν διαφορετικότητα καί τά ὅρια 
τοῦ ἐκφοβισμοῦ». Τόν ἀπουσιάζοντα εἰς Κάϊρο Σεβ. 
Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο ἐκπροσώπησε ὁ 
Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Εἰρηναῖος Μπατσάκης, Δ/ντής τοῦ 
Ἰδ. Γραφείου τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος μετέφε-
ρε τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἐπισκόπου, σημει-
ώνοντας τήν ἀνάγκη κατανόησης τοῦ «ἄλλου» ὄχι 
ὡς ξένου καί ἐχθροῦ, ἀλλά ὡς «φίλου καί ἀδελφοῦ», 
εὐχόμενος εὐφρόσυνα Χριστούγεννα. Χαιρετισμούς 
ἀπεύθυναν ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. Κισάμου κ. Καί-
τη Πατερομιχελάκη, ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς καί 
ἄλλοι Φορεῖς τοῦ τόπου. Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε 
ἡ κ. Ἀντωνία Δαρατσιανοῦ, ὑπάλληλος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας. Στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ τριη-
μέρου λειτούργησε, στό φουαγιέ τοῦ Πολυκέντρου 
bazaar, μέ πλούσια καί ὄμορφα δῶρα, τά ἔσοδα 
τοῦ ὁποίου διατίθενται γιά τίς ἀνάγκες τῶν Κοινω-
νικῶν Φροντιστηρίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, στά 
ὁποῖα φοιτοῦν 90 μαθητές Γυμνασίων καί Λυκείων 
τῆς περιοχῆς καί διδάσκουν, ἐθελοντικά, 15 Ἐκπαι-
δευτικοί διαφόρων εἰδικοτήτων. Κατά τήν ἔναρξη 
τῶν ἐκδηλώσεων ἔγινε καί τό ἄναμμα τοῦ παραδο-
σιακοῦ καραβιοῦ, τό ὁποῖο στολίζει τόν κῆπο τοῦ 
Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου. Εὐθύνη συντονι-
σμοῦ εἶχε ὁ κ. Μανώλης Μποτωνάκης, Ὑπεύθυνος 
Βιβλιοπωλείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

«Χριστός ἐτέχθη» εἰς τό σπήλαιο 
τῆς Μαραθοκεφάλας

Ξεπέρασαν τίς δύο χιλιάδες οἱ πιστοί ἀπ’ ὅλη τήν 
Κρήτη πού, παρά τό δριμύ ψύχος καί τήν ἔντονη 
βροχή, τό βράδυ τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, 
μετεῖχαν εἰς τήν νυκτερινή Χριστουγεννιάτικη Θεία 
Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του μας κ. Ἀμφιλοχίου, ἡ ὁποία τελεῖται εἰς τό ἱερό 
σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου εἰς τήν 
Μαραθοκεφάλα τῆς Ἐνορίας Σπηλιᾶς. Ἑκατοντά-
δες δέ μετεῖχαν τῆς Θείας Κοινωνίας, κοινωνῶντας 
ἀπό τά τρία Ἅγια Ποτήρια πού καταλλήλως εἶχαν 
προετοιμαστεῖ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν συγκίνησή του διά τήν 

προσέλευση τόσων ἑκατοντάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι 
παρά τό δριμύ ψύχος παρέμειναν ἕως τό τέλος τῆς 
Θείας Λειτουργίας, σημείωσε εἰς τήν Ἐγκύκλιό του: 
«Γιά νά σαρκωθεῖ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ στίς 
καρδιές μας καί νά μπορεῖ νά ἀποκτήσει νόημα ἡ 
ζωή μας, γιά νά ὁδηγήσει τό φετινό ταξίδι τῶν Χρι-
στουγέννων τά βήματα ὅλων μας εἰς τήν φάτνη τῆς 
εἰρήνευσης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς συμφιλίωσης, τῆς 
ἀποδοχῆς τοῦ κάθε ἄλλου πού γίνεται ἀδελφός, γιά 
νά μποροῦν τά σμύρνα τῆς ἐλπίδας, τό λιβάνι τῆς 
πίστης καί τό χρυσάφι τῆς ἀγάπης, ὅπως λέει καί ὁ 
Κωστῆς Παλαμᾶς στό ποίημά του «Ἕνας Θεός», νά 
μεταμορφώσουν τήν ζωή μας, χρειάζεται: Νά ἀνοί-
ξουμε διάπλατα τήν καρδιά μας στόν Χριστό καί νά 
ἀφήσουμε νά εἰσδύσουν σέ κάθε μυστική της γωνιά 
οἱ δικές Του ἀκτῖνες. Νά δεχθοῦμε μέ πόθο, ἐμπι-
στοσύνη καί ταπείνωση τό «Παιδίον νέον». Νά κα-
τανοήσουμε ὅτι ἡ ζωή τῆς κόλασης εἶναι ἡ ζωή ἄνευ 
ἀγάπης, ὅπως λέει καί ὁ Ντοστογιέφσκι», εὐχόμενος 
πρός ὅλους «εὐφρόσυνα, εὐλογημένα Χριστούγεννα, 
γεμᾶτα Χριστό, φῶς, χαρά, εἰρήνη, ἀγάπη καί πολύ 
εὐλογία». 

Ἑορτή Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου - 
Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου

Τόν προστάτη καί πάτρωνά της Ἅγιο Πρωτομάρ-
τυρα Στέφανο ἑόρτασε ἡ Ἐνορία Δρακώνας, τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, προεξάρχοντος τῆς Θείας 
Λειτουργίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφι-
λοχίου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἐπίσκο-
πός μας προχείρισε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἄξιο 
Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Αἰδεσιμολ. π. Γεώργιο Μωρα-
ϊτάκη, ὁ ὁποῖος διακονεῖ τήν Ἐκκλησία ἀπό τό ἔτος 
2000. Ὁ Ποιμενάρχης μας ἀφοῦ ἀναφέρθηκε εἰς τά 
χαρίσματα τοῦ νέου Πρωτοπρεσβυτέρου, σημείωσε 
ἀπευθυνόμενος πρός τό πυκνό Ἐκκλησίασμα: «Τί 
ἄλλο ἔχει μείνει, ἀδελφοί, ὡς φῶς καί ἐλπίδα στίς 
κοινωνίες καί κοινότητές μας, ἐκτός ἀπό τό κάλεσμα 
τῆς καμπάνας, τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ καί τήν 

Θεία Λειτουργία στίς Ἐκκλησίες μας; Ἐρήμωσε ὁ τό-
πος καί κυρίως ἡ ἐνδοχώρα ὕπαιθρος, ἐρήμωσαν καί 
οἱ ψυχές καί οἱ καρδιές μας. Μόνη ἐλπίδα καί πα-
ρηγοριά μας οἱ ἀνοιχτές Ἐκκλησίες μας καί οἱ Ἱερεῖς 
μας, πού λιτανεύουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί διαλα-
λοῦν, μαζί μέ τόν ἦχο τῆς καμπάνας, τήν προσδοκία 
τῆς Ἀναστάσεως καί τό Οὐράνιο πολίτευμα», ἀνα-
φωνῶντας, μαζί μέ τό Ἐκκλησίασμα, τό «Ἄξιος» γιά 
τόν νέο Πρωτοπρεσβύτερο. Τούς χορούς πλαισίω-
σαν ὁ Πρωτοψάλτης καί Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου κ. Κωνσταντῖνος Στεφανάκης, μέ 
ἐκλεκτή χορεία συνεργατῶν του.    

Ὅταν ἡ κοινωνία κλείνει τίς πόρτες ἡ Ἐκκλησία 
ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά Της

Μετά ἀπό ἐνημέρωση τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας 
τοῦ Γενικοῦ Νομαρχιακοῦ Νοσοκομείου Χανίων οἱ 
Κοινωνικές Ὑπηρεσίες τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευ-
τηρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας διενέργησαν ἔρευ-
να καί ἀνακάλυψαν ἕναν ἄστεγο, ὁ ὁποῖος εἶχε πά-
ρει ἐξιτήριο ἀπό τό Γενικό Νοσοκομεῖο Χανίων. Εἶχε 
δέ βρεῖ κατάλυμα σέ σπίτι τῆς περιοχῆς πού δέν 
κατοικεῖται μόνιμα, χωρίς ρεῦμα καί νερό, μένοντας 
ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ ἰδιοκτήτη, ξαπλωμένος σέ βρεγμένο 
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καί ἀκάθαρτο στρῶμα καί σκεπασμένος μέ βρεγ-
μένη κουβέρτα, τό μόνο σκέπασμα πού διέθετε, 
ἀνήμπορος καί ἐξασθενημένος, παρά τό νεαρό της 
ἡλικίας του (ἐτῶν 52). Μόλις ἐνημερώθηκε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ 
Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, φρόντισε ὅπως μεταφερθεῖ 
ἄμεσα εἰς τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο καί τοῦ 
παρασχεθεῖ ἡ κατάλληλη φροντίδα. Ὁ ἀναγκεμέ-
νος αὐτός συνάνθρωπός μας εὑρίσκεται ἤδη εἰς τήν 
ζεστή ἀγκαλιά τοῦ Ἀννουσάκειου καί γεύεται τήν 
φροντίδα, τήν στοργή καί τήν ἀγάπη τῆς μεγάλης 
αὐτῆς οἰκογένειας πού ὅλους τούς χωρεῖ καί τούς 
φροντίζει, χωρίς διακρίσεις καί ἐξαιρέσεις. «Ἀποτε-
λεῖ τουλάχιστον ὑποκρισία νά λέμε ὅτι ἑορτάζουμε 
τήν γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος 
βρῆκε κατάλυμα στήν φάτνη τῶν ἀλόγων, καί νά 
ἀδιαφοροῦμε γιά τήν εἰκόνα Του, τόν ἄνθρωπο, τόν 
κάθε ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα τόν ἀναγκεμένο καί ἐμπε-
ρίστατο συνάνθρωπό μας. Ἀλήθεια, τί εἴδους πολι-
τισμός εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος, ἐγκλωβισμένος στόν 
εὐδαιμονισμό πού ἔχει θέσει ὡς προτεραιότητα 
ζωῆς,  προσπερνᾶ τόν ἄνθρωπο καί τίς ἀνάγκες του 
καί ἀρέσκεται στό «φαίνεσθαι»; Μήπως ἡ κρίση, γιά 
τήν ὁποία ὅλοι μας μιλοῦμε, δέν ἁπλά ἡ ἀπώλεια 
πραγμάτων, ἀλλά πρωτίστως ἡ διαγραφή τοῦ νο-
ήματος; Μήπως, τελικά, εἶναι κρίση φωτός, κρίση 
ἐλπίδας, κρίση ζωῆς»; δήλωσε ὁ Ἐπίσκοπός μας.  

Τό Πεδίο Βολῆς Κρήτης στηρίζει 
ἀναγκεμένους συνανθρώπους μας

Σέ μία ἰδιαίτερα συγκινητική καί συμβολή κίνη-
ση  προσφορᾶς καί ἀγάπης προέβει ὁ Διοικητής 
τοῦ Πεδίου Βολῆς Κρήτης, Ἀντιστράτηγος Κων-
σταντῖνος Κούτρας, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τό ἐπιτελεῖο 
του ἀποφάσισαν ὅπως τά ἔσοδα ἀπό ἐόρτια ἐκδή-
λωση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ΠΒΚ προσφερθοῦν, ὡς 

δωροεπιταγές, σέ ἀναγκεμένους ἀνθρώπους τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς. Σέ ἐπίσκεψή του στόν Σεβ. 
Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο προσέφερε ἱκανό 
ἀριθμό δωροεπιταγῶν, τῶν 50€ ἕκαστη, τῶν S.M. 
ΣΥΝΚΑ, σημειώνοντας: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τούς μηχα-
νισμούς καί γνωρίζει ποιοί συνάνθρωποί μας ἔχουν 
πραγματική ἀνάγκη καί χρήζουν στήριξης καί βο-
ήθειας, ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή, ὅπου οἱ ἀνά-
γκες αὐξάνονται καί πολλαπλασιάζονται. Ἡ προ-
σφορά αὐτή, συνέχισε, εἶναι ἐκ μέρους ὅλων τῶν 
ἐργαζομένων τοῦ ΠΒΚ πρός συνανθρώπους μας, 
πού δοκιμάζονται ἀπό τήν ἀνέχεια καί στέρηση». 
Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε τόν κ. Διοικητή, ση-
μειώνοντας: «Τέτοιες εὐγενεῖς χειρονομίες καί προ-
σφορές ἀγάπης φανερώνουν πώς στούς ἄφωτους 
καί ἀνάλγητους καιρούς μας ὑπάρχουν ἄνθρωποι 
μέ κοινωνικές εὐαισθησίες καί ψυχικά ἀποθέματα 
ἀγάπης πού γίνονται αἰτία χαρᾶς καί ἐλπίδας πρός 
τούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας πού οἱ 
συνθῆκες τῆς ζωῆς ἀνέτρεψαν τήν καθημερινότητά 
τους σέ βίο ἀ-βίωτο». 

Μαρία Ξενικάκη, εἰς μνήμην πατρός της Ἐμμα-
νουήλ Ξενικάκη & ἐξαδέλφου της Εὐαγγέλου 
Ζαμπετουλάκη  .................................................50€
Κωνσταντῖνος  & Εἰρήνη Κολώνια  ............ 100€
Ἐλευθερία Κουτσαυτάκη, εἰς μνήμην πατρός της 
Τηλεμάχου Κουτσαυτάκη  ............................ 100€
Σύλλογος Κυριῶν-Δεσπινίδων Βουτᾶ, εἰς μνή-
μην Ἑλένης Ἀνδρονικάκη  ...............................50€
Νικόλαος Παπαγιαννάκης, εἰς μνήμην Ἑλένης 
Ἀνδρονικάκη  ....................................................50€
Ἀφροδίτη Μοτάκη, εἰς μνήμην Καλλιόπης & 
Ἀρετῆς  ............................................................ 150€
Ἐνορία Πύργου  ............................................. 100€
Ἔνωση Προβολῆς τοῦ ἔργου τοῦ ἀπό Κισάμου 
& Σελίνου άοιδίμου Μητροπολίτου  κυροῦ Εἰρη-
ναίου, εἰς μνήμην Ἑλένης Ἀνδρονικάκη  .... 200€
Ἐνορία Δραπανιᾶ  .......................................... 200€
Χρυσούλα Διονυσίου Φουντουλάκη  ............50€
Ἰωάννης Νικολ. Κοσμαδάκης, εἰς μνήμην Ἑλένης 
Ἀνδρονικάκη  .............................................. 1.000€
Ἰωάννης Σπυρ. Κοσμαδάκης, εἰς μνήμην Ἑλένης 
Ἀνδρονικάκη  ................................................. 100€
Ἀνώνυμος  ................................................... 3.000€
Ἰωάννα Τσοκτορίδου .................................... 100€
Αἰκατερίνη Παπαδάκη  ................................. 100€
Ἐνορία Βουκολιῶν  ........................................ 200€
Περσεφόνη Κουνιάκη  .....................................40€
Ἱερά Μονή Σαββαθιανῶν  ...............................20€

Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην συζύγου 
της Κωνσταντίνου καί θυγατρός της Ἑλένης   ...
.......................................................................... 100€
Ἰωάννης Πιπεράκης  ................................... 3.000€
Ἀνώνυμος  ................................................... 1.500€
Eὐτυχία Δεσποτάκη-Πευκιανάκη, εἰς μνήμην 
Ἄννης Πευκιανάκη  ..........................................50€
Εἰρήνη Μαρκατάτου-Σεργεντάνη, εἰς μνήμην 
Ἑλένης Ἀνδρονικάκη  .................................... 100€
Αἰδεσιμολ. Νικόλαος Καπῆς, εἰς μνήμην γονέων 
καί ἀδελφῶν του  ........................................... 200€

***
Εἰς μνήμην Φραγκίσκου Σαρτζετάκη, Πρωτο-
πρεσβυτέρου, κατέθεσαν:
Τά τέκνα του  .................................................. 500€
Μαλιάπη Αἰκατερίνη  .......................................50€
Σπυριδούλα Παπατζανάκη  ............................ 50€
Γεώργιος Παπατζανάκης  ............................... 50€
Ἰωάννης Παπατζανάκης ..................................50€

***
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Οἱ κ. Πετράκης Εὐτύχιος καί Φιλένια ........ 200€
Ὁ κ. Τωμαδάκης Εὐτύχιος ...............................50€
Ἡ κ. Μπασιάκη Μαρία .....................................50€
Οἱ κ. Γρυφάκης Νικόλαος καί Ἀντωνία ..........20€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

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

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

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ θέλω νά ἀνταποδώσω 
στό σεβαστό μας Δέσποτα πού μᾶς φροντίζει τόσο.
Εἶναι μικρές οἱ γνώσεις μου, φτωχά τά γράμματά μου,
μά ἀπ’ αὐτά πού γράφω στό χαρτί εἶναι ἀπό τήν καρδιά μου.
Δέν εἶναι μόνο τρόφιμα, εἶναι καί τά γραφτά του,
πού νοιώθουμε πώς βγαίνουνε μέσα ἀπ’ τήν καρδιά του.
Ἐμεῖς εἴμαστε ἀνίκανοι καί ἀνήμποροι μπροστά του,
εὔχομαι ὁ καλός Θεός νά τοῦ ’χεῖ τήν ὑγειά του.
Νά μήν μᾶς ἐξεχνᾶ ποτέ, τούς βαροκουρασμένους
καί ἀπό τήν ψεύτρα τή ζωή, πάντα ἀδικημένους.
Ὡς ἔχει ὁ Μάης λούλουδα καί ὁ χειμώνας χιόνια
τόσα σᾶς εὔχομαι καί ’γῶ εὐτυχισμένα χρόνια.
Θά γραφα καί ἄλλα πολλά νά σᾶς εὐχαριστήσω,
ὅμως δέ θέλω πιό πολύ νά σᾶς ἀπασχολήσω.

Μέ σεβασμό φιλῶ τό χέρι σας
Ρωξάνη Παπαδεράκη
Ἀφράτα Κολυμπαρίου




