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ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 
Ἀνακήρυξις Σεβ. Ἀρχιε-

πισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου εἰς 

Ἑταῖρον τῆς ΟΑΚ, 
(10-5-2017). Φωτογρα-
φία μέ τά μέλη τοῦ Δ.Σ. 

τῆς ΟΑΚ.

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 
Τό θρυλικό Ἀκρωτήρι 

τῆς Γραμπούσας

δελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεο-
φιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,
 "Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ 

θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον" (Ἰωάν. 
ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνα-
τον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς τῶν 
ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν 
καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς 
μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ 
βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς 
θλίψεως∙ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀνα-
στάσεως∙ ἀπὸ τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς, 
τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου δι-
ακηρύττεται ὅτι "ζωὴ πολιτεύεται", διαλυ-
ομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ 
τοῦ θανάτου.

Ὁ Κύριος πολλάκις προειδοποίησε, 
κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον παρουσίαν Του, 
τοὺς Μαθητάς Του περὶ τῆς θλίψεώς των 
ἐξ αἰτίας τῆς σταυρικῆς Του θυσίας ἐπὶ τοῦ 
Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὡς καὶ ἕνεκα τῆς δρα-
στηριότητος καὶ τῆς πορείας των ἐντὸς τοῦ 
κόσμου τούτου -αὐτῶν τῶν ἰδίων ἀλλὰ 
καὶ πάντων ὅσων θὰ ἐπίστευον εἰς τὸν 
Χριστόν-. Μὲ μίαν χαρακτηριστικὴν ὅμως 
λεπτομέρειαν: "ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσε-
τε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς δὲ 
λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν 

γενήσεται...καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν 
ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσε-
ται ὑμῶν ἡ καρδία" (Ἰωάν ις΄, 20-22). 

Τὴν ἀναστάσιμον ταύτην καὶ ὑπερκό-
σμιον χαρὰν πρῶται ἐβίωσαν αἱ λίαν πρωῒ 
ἐλθοῦσαι ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου Μυ-
ροφόροι Γυναῖκες διὰ τοῦ μονολεκτικοῦ 
Κυριακοῦ λόγου "Χαίρετε" (Ματθ. κη΄,9). 
Τὴν ἰδίαν ἀναστάσιμον χαρὰν βιοῦσα ἡ 
Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
διακηρύττει σήμερον στεντορίᾳ τῇ φωνῇ: 
"Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καὶ 
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ" (πρβλ. Ψαλμ. 117, 
24). Ὁ ἔσχατος ἐχθρός, ὁ θάνατος, ἡ λύπη, 
τὰ προβλήματα, ἡ φθορά, ἡ θλῖψις, ἡ δοκι-
μασία, σκυλεύονται καὶ καταργοῦνται ὑπὸ 
τοῦ Νικητοῦ Θεανθρώπου Κυρίου. 

Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς ἑνὸς κόσμου εἰς 
τὸν ὁποῖον τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας 
μεταδίδουν συνεχῶς δυσαρέστους πλη-

Πατριαρχική Ἀπόδειξις
ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

† 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, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ 
ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
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ροφορίας περὶ τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, 
περὶ πολέμων κατὰ τόπους, περὶ κατα-
στροφικῶν φυσικῶν φαινομένων, προβλη-
μάτων λόγῳ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, 
πείνης, προσφυγικοῦ προβλήματος, ἀνιά-
των ἀσθενειῶν, πτωχείας, ψυχολογικῶν 
καταπιέσεων, αἰσθήματος ἀνασφαλείας 
καὶ λοιπῶν συμπαρομαρτουσῶν ἀνεπιθυ-
μήτων καταστάσεων. 

Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων 
"σταυρῶν", τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι 
αἴρομεν μὲ "γογγυσμούς", ἔρχεται ἡ Μή-
τηρ μας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ μᾶς 
ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμποροῦμεν νὰ εἴμεθα 
χαρούμενοι, διότι ὁ ἀρχηγός μας Χριστὸς 
εἶναι ὁ νικητὴς αὐτῶν, εἶναι ὁ φορεὺς τῆς 
χαρᾶς, ὁ φαιδρύνας τὰ σύμπαντα.

Ἡ χαρά μας στηρίζεται εἰς τὴν βε-
βαιότητα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν 
τὴν ἀπόλυτον βεβαιότητα, ὅτι τὸ ἀγαθὸν 
εἶναι ὁ νικητής, διότι ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς 
τὸν κόσμον "καὶ ἐξῆλθεν ἵνα νικήσῃ" (πρβλ. 
Ἀποκ. ς΄, 2). Ὁ κόσμος εἰς τὸν ὁποῖον θὰ 
ζήσωμεν αἰωνίως εἶναι ὁ Χριστός: τὸ φῶς, 
ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη. 

 Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη 
Ἐκκλησία, παρὰ τοὺς καθημερινοὺς σταυ-
ροὺς καὶ τὰς θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς 
καὶ μόνον τὸ γεγονὸς τῆς χαρᾶς. Βιώνει 
ἐντεῦθεν, ἐν τῇ παρούσῃ καὶ ἀπὸ τῆς πα-
ρούσης ζωῆς, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ 
τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὁρθοδοξί-
ας, ἀπὸ τῶν σπλάγχνων τοῦ μαρτυρικοῦ 
Φαναρίου, διακηρύττομεν "κατὰ τὴν φω-
ταυγῆ ταύτην νύκτα", ὅτι προέκτασις καὶ 
τέλος τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως καὶ δι-
ασκέδασις τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου πόνου καὶ 
τῆς κάθε δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ δια-
βεβαίωσις: "Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς" 
(Ἰωάν. ιδ΄, 18-19). "Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν 
εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος" (Ματθ. κη΄, 20). Αὐτὸ τὸ μήνυ-

μα πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ὅλοι, νὰ ἀκούσῃ 
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸν 
ἑαυτόν του νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν συμπορευ-
όμενον μαζί του. Ναί, νὰ Τὸν ἴδῃ δίπλα του. 
Καὶ θὰ Τὸν ἴδῃ, μόνον ἐὰν ἀκούῃ καὶ βιώνῃ 
τὸν λόγον Του εἰς τὴν ζωήν του.

Τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς κατισχύσεως τῆς 
ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς νίκης τοῦ ἱλα-
ροῦ φωτὸς τῆς πασχαλίου λαμπάδος ἐπὶ 
τοῦ σκότους τῆς ἀκαταστασίας, καὶ τῆς 
διαλύσεως, διὰ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς τῆς 
Ἀναστάσεως, τῶν θλίψεων καὶ τῶν προ-
βλημάτων εὐαγγελίζεται τὸ Οἰκουμενικὸν 
Πατριαρχεῖον εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον 
καὶ καλεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸ βι-
ώσουν. Τοὺς καλεῖ νὰ σταθοῦν μὲ πίστιν καὶ 
ἐλπίδα ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, 
ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς∙ τοὺς 
καλεῖ νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν κρατοῦντα τὰ 
ἡνία πάσης κτίσεως Ἀναστάντα Κύριον, 
τὸν Κύριον τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης.

Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ 
τέκνα! Αὐτοῦ τοῦ δεσπόζοντος τῆς ζωῆς 
καὶ κυριεύοντος τοῦ θανάτου Κυρίου ἡμῶν 
ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετὰ 
πάντων.                             

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιζ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα 

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

«Ἀδελφοί μου, ὅταν λέμε “Ἀληθῶς Ἀνέστη” 
ἐπιλέγουμε τρόπο ζωῆς. Ἐπιλέγουμε νά μήν 
κατέβουμε ἀπ' τόν σταυρό ἀκόμα κι ἄν μπο-
ροῦμε νά τό κάνουμε. Ἐπιλέγουμε νά συγχω-
ρήσουμε αὐτούς πού μᾶς ἐνέπαιξαν, αὐτούς 
πού ἀντί γιά νερό μᾶς ἔδωσαν ὄξος… 
Ἀδελφοί μου, ὅταν λέμε “Ἀληθῶς Ἀνέστη” ἐπι-
λέγουμε τόν Χριστό! Νά συνταφοῦμε καί νά 
συνδοξασθοῦμε μαζί Του. Νά ἀφήσουμε πίσω 
ἀντί ἄλλης περιουσίας ἅγια λείψανα! Ἡ τῶν 
ἁπάντων Ζωή! Οἱ τάφοι κενοί! Τά σύμπαντα 
γεμᾶτα Θεό»!

(Μαρία Μουρζᾶ, «Ἀντίδωρο»)

γαπητοί μου ἀδελφοί,
Στή σταυρωμένη ἀνθρωπότητα τοῦ 21ου 
αἰῶνα, πού διαρκῶς βουλιάζει μέσα στό 
τέλμα μιᾶς προόδου πού δίνει τήν αἴσθη-

ση καί τό ἄρωμα τῆς δυσοσμίας καί ἀκοσμίας, 
ὅπου ἡ ἀλλοίωση καί ὁ θάνατος - σωματικός 
καί πνευματικός - προσμετροῦν τά θύματά 
τους, ἐνῶ ὁ κόσμος ἐπιζητᾶ τή διάβαση ἐκείνη 
πού θά τοῦ χαρίσει τήν ὑπέρβαση τῆς ὕπαρξής 
του ἀπό τό κενό καί τό σκότος πού τήν περιβάλ-
λει, ἡ Ἐκκλησία μας ἔρχεται καί πάλι νά ἐξαγ-
γείλει τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χρι-
στοῦ• νά διαμηνύσει εἰς τόν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς 
ἄνθρωπο, ὅτι «ἀποκεκύλισται ὁ λίθος, ὁ μέγας 
σφόδρα», πού τόν κρατᾶ δέσμιο εἰς τό μνῆμα 
τῶν παθῶν, τῆς ἀπαισιοδοξίας, τῆς κοσμικῆς 
τυραννίας, τοῦ Ἅδη. Καί γευόμαστε, βιώνοντας 
τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἀλλά καί κάθε 
Θεία Λειτουργία, τήν μετάληψη τοῦ Φωτός, τήν 
μετάληψη τοῦ Χριστοῦ, ζώντας τήν χαρά στό 
πρόσωπο τοῦ ἀδελφοῦ μας καί περιμένοντας 
τήν στιγμή ἐκείνη πού ὁ Ἀναστημένος Χριστός 
θά μᾶς ἁρπάξει στήν Οὐράνια βασιλεία Του, 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 
(2/2017)

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, 
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες 

καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο λαό 
τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου 

Α
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περνώντας μέ τό Πάσχα ἐκ τοῦ θανάτου στήν 
χαρά τῆς ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰώνιας, τῆς Ἀνα-
στάσιμης, τῆς μοναδικά ἐλεύθερης.

Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό μᾶς βιώνουμε καί κα-
τανοοῦμε τήν Ἀνάσταση ὡς τό μεγαλύτερο γε-
γονός τῆς Ἱστορίας; Πόσοι ἀπό μᾶς πιστεύουμε 
ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σημαίνει θέωση 
καί ἀνάσταση τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί ἐλπί-
δα τῆς θέωσης καί ἀνάστασης τῆς δικῆς μας 
ὑπόστασης;  Ὅτι Ἀνάσταση σημαίνει νίκη τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπέναντι σέ ὅλες αὐτές τίς ἰδεολογί-
ες πού τόν ἀποκόπτουν ἀπό τήν παράδοση τοῦ 
παρελθόντος του καί ἀπό τήν αἰσιοδοξία γιά τό 
μέλλον του; Ὅτι χωρίς ἐλευθερία καί ἀλήθεια 
δέν ὑπάρχει εὐτυχία; 

Εἶναι γεγονός ὅτι τό παιχνίδι μέ τίς μάσκες 
στό ὁποῖο καταφεύγουμε ἐνίοτε ἔχει νά κάνει μέ 
τό φόβο μας ἀπέναντι στό μεγαλύτερο δῶρο 
τοῦ Δημιουργοῦ μας, τήν ἐλευθερία. Ὀχυρωθή-
καμε πίσω ἀπό τήν ἀποκαλούμενη οἰκονομι-
κή κρίση, λησμονώντας ὅτι ὑπάρχει μία ἄλλη 
κρίση, ἡ πνευματική, ἡ ὁποία εἶναι πολύ πιό 
ἀποπνικτική καί ἐπικίνδυνη, καρπός δικῆς μας 
ἐπιλογῆς, καί σέ ἀρκετές περιπτώσεις δέν ἀντέ-
χουμε οὔτε τήν θέα Σταυροῦ, γιά τοῦτο καί ζη-
τοῦμε μανιασμένα τήν ἀποκαθήλωσή Του, ὄχι 
γιατί μᾶς θυμίζει τήν ἀνθρώπινη κακία, ἀλλά 
γιατί ἀποδεικνύει τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
μας. 

Κάποιοι δέν ἀντέχουν τήν μεγάλη αὐτή 
ἀλήθεια τῆς Ἀνάστασης καί, ἐγκλωβισμένοι 
στίς ἰδεοληψίες των, δέν δίστασαν νά χλευά-
σουν καί νά εἰρωνευτοῦν  κορυφαίους ἐπιστήμο-
νες, ἀναστηλωτές καί συντηρητές τοῦ Ἐθνικοῦ 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οἱ ὁποῖοι μετά ἀπό 
αἰῶνες ἄνοιξαν γιά πρώτη φορά τόν Πανάγιο 
Τάφο καί μετακίνησαν τήν μαρμάρινη πλάκα 
πού σκέπαζε τό τάφο τοῦ Ἰησοῦ, στόν Πανίερο 
Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα, ὅταν 

δήλωναν: «Βιώνουμε μοναδική ἐμπειρία. Αὐτό 
πού μᾶς συγκλονίζει ὅλους εἶναι ὅτι ὁ Τά-
φος τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἕνας ζωντανός τάφος. 
Ἐκπέμπει τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης καί τῆς 
ἐλπίδας κι εἶναι ἐκεῖνο πού μᾶς ἐπηρέασε καί 
μπορέσαμε νά δουλέψουμε». 

Μήνυμα Ἀνάστασης καί ἐλπίδας, ἀδελ-
φοί, ἔχει ἀνάγκη καί ὁ σύγχρονος κόσμος καί 
ἄνθρωπος καί ὅλοι ἐμεῖς, πού παραπαίουμε σέ 
σκοτεινά μονοπάτια καί ἀτραπούς. Μήνυμα 
Ἀνάστασης καί ἐλπίδας, ἔχουν ἀνάγκη, περισ-
σότερο ἀπό ποτέ, τά νιᾶτα μας, πού ἐγκλωβι-
σμένα σέ κόσμους αἰσθήσεων καί παραισθήσε-
ων, μάταια ψάχνουν νά βροῦν τόν δρόμο γιά 
τήν Ἰθάκη των. Μήνυμα Ἀνάστασης καί ἐλπί-
δας, ἔχουν ἀνάγκη οἱ ἑκατοντάδες - χιλιάδες 
ἐμπερίστατοι καί ἀναγκεμένοι ἀδελφοί μας, οἱ 
ἐγγύς καί οἱ μακράν, πού ἀπεγνωσμένα ἀνα-
ζητοῦν μιά ὄαση στήν ἐρημιά τοῦ ἀδηφάγου 
πολιτισμοῦ μας. 

Γιά τοῦτο, αὐτή τήν περίλαμπρη νύχτα 
τῆς Ἀναστάσεως, ἄς ἀνοίξουμε διάπλατα τίς 
καρδιές μας νά πλημμυρίσουν ἀπό τό Ἀνέσπε-
ρο Φῶς, προσκομίζοντας μύρα ἀγάπης καί 
ἀναμέλποντες:

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!  

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ 
Ἀναστάντι ἀγάπης,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

λος ὁ κόσμος μιλεῖ σή-
μερο γιά τή «μόλυνση 
τοῦ περιβάλλοντος».
Οἱ στεριές μολύνονται 
μέ τά καυσαέρια τῶν 

ἐργοστασίων καί τῶν αὐτοκινή-
των καί οἱ θάλασσες καί οἱ λί-
μνες τό ἴδιο ἀπό τά «ἀπόβλητα» 

καί τά πετρέλαια.
Πάνω ἀπό τίς πολιτεῖες μας 

συσσωρεύονται τά νέφη τοῦ θα-
νάτου κι ἔξω ἀπό τούς κάμπους 
μας τά ἐντομοκτόνα καί τά ζιζα-
νιοκτόνα σκοτώνουν τά πουλιά 
καί τίς μέλισσες καί δηλητηριά-
ζουν τίς τροφές πού τρῶμε.

Ἡ μόλυνση τοῦ χώρου εἶναι 
μιά πραγματικότητα πού μᾶς 
γεμίζει φόβους καί ἀγωνία καί 
ὅλοι ἀνησυχοῦμε γιά τό μέλλον 
τοῦ κόσμου.

Ἀλλά παράλληλα μέ τή μό-
λυνση τοῦ χώρου ὁ «πολιτι-
σμός» μας μολύνει τώρα καί τό 
χρόνο. Ὁ χρόνος τῆς ἀργίας 
καί τῆς προσευχῆς μολύνεται 
μέ τά «καυσαέρια», πού ἀφήνει 
ἡ ἄπληστη καί σπάταλη ζωή τῆς 
καταναλωτικῆς μας κοινωνίας: 
Ἡ γιορτή ἕνα ἀπό τά ὡραιότε-
ρα δημιουργήματα τῶν ἀνθρω-
πίνων πολιτισμῶν, ρυπαίνεται 

μπροστά στά μάτια μας καί καταστρέφεται ἕνα πολύτιμο πολιτι-
στικό κεφάλαιο τῆς ἀνθρωπότηττας.

Κυριακή: α) Ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου Θεοῦ... «Ἕξ ἡμέρας ἐργᾶ 
καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου τῇ δέ ἡμέρα τῇ ἑβδόμῃ Σάββα-
τα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξοδος 20,9).

Χίλια πεντακόσια χρόνια π.Χ. ἡ 4η ἐντολή τῆς Μωσαϊκῆς 
νομοθεσίας ἔδωσε στήν ἀνθρωπότητα τήν πλειό πολιτισμένη 
ἡμέρα. Μιά μέρα, πού ἐπιτρέπει στόν ἄνθρωπο νά σηκώνει τό 

κορμί του πρός τά πάνω καί νά μιλῇ μέ τό Θεό καί Δημιουργό 
του. Μιά μέρα, πού δίνει στόν ἄνθρωπο τήν ἀφορμή νά μελετᾶ 
τό νόημα τῆς ζωῆς του καί τό μεταφυσικό του μέλλον.

Ὁ Χριστιανισμός ὕστερα ἀντικατάστησε τό Ἑβραϊκό Σάββα-
το μέ τήν ἡμέρα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ, τήν Κυριακή.

Τήν καθιέρωσε ἀργία καί τήν ἔκαμε ἀνάπαυση καί προσευ-
χή. Τήν γλυκοχάραξε μέ σήμαντρα καί καμπᾶνες, τή μύρωσε 
μέ κεριά καί μοσχολίβανα καί τήν καθαγίασε μέ τή Λειτουργία 
τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου.

Τή γέμισε μέ ἀναστάσιμες ψαλμωδίες, τή σφράγισε μέ τό 
Λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἔδωσε 
εὐφροσύνη καί ἀγαλλίαση του. Αὕτη ἡμέρα ἥν ἐποίησε ὁ Κύ-
ριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ (Κυριακή Πά-
σχα).

β) Κυριακή. Ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου... ἀνθρώπου. Ὁλόκληρη 
τή βδομάδα ὁ ἄνθρωπος σκύβει καί δουλεύει. Τρίβεται στά χώ-
ματα τῆς γῆς, μουντζουρώνεται στά ἐργοστάσια καί χνωτίζει στά 
χαρτιά καί στά γραφεῖα. Κι’ ἡ ψυχή του τό ἴδιο σκύβει κι αὐτή 
στήν «ὕλη» τῆς ζωῆς. Στά κτήματα καί στά χρήματα στά ζύγια καί 
στούς μπεσακτάδες, στά πετρέλαια καί τά χρηματιστήρια.

Κι ἔμενε ἡ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη, ἡ Κυριακή, γιά νά σταθεῖ ὁ 
ἄνθρωπος ὄρθιος: Νά πλυθεῖ, νά ντυθεῖ καί νά μιλήσει, νά στα-
θεῖ «Κύριος καί Ἄρχοντας τῆς ζωῆς».

Ἔτσι πέρα ἀπό τή θρησκευτική ἔννοια τῆς Κυριακῆς, ἡ ἡμέ-

Ὅ

Ἀ φ ι έ ρ ω μ α 
Στά 4 χρόνια 

ἀπό τήν Κοίμηση 
τοῦ ἀοιδίμου μητροπολίτου 

ἀπό Κισάμου & Σελίνου 
κυροῦ έἰρηναίου Γαλανάκη.



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 57, Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2017  ....  41  «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 57, Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2017  ....  40  

ολλές μεθόδους ἔχει ὁ σα-
τανάς γιά νά κάνει ζημιά στόν 
ἄνθρωπο. Μιά ἀπ’αὐτές εἶναι νά 
ρίξει τόν χριστιανό στήν ἀπελπι-
σία. Μετά εἰδικά ἀπό κάποιο ἁμάρ-

τημα. Πάρα πολλοί «χάνουν τήν πίστη» τους 
μέ τό διαβολικό τοῦ σατανά ὅτι δέ πρόκειται 
νά σωθοῦν, κάτι πού πολλάκις τό καταφέρνει. 
Τρομερά τά κάτεργα τῆς ἀπελπισίας.

Λησμονοῦν πολλοί χριστιανοί, ὅτι ὑπάρχει 
τό μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἄφατη φιλανθρω-
πία Του. Λησμονοῦν πώς μέσα στήν Ἐκκλησία 
μας κατοικεῖ νέφος λαμπρό καί ἐξαίσιο μαρτύ-
ρων, πού εἶναι ὑποδείγματά μας, τά πειστήρια 
ὅτι ἡ ἀληθινά χριστιανική ζωή δέν εἶναι ἀκα-
τόρθωτη καί δέν ἔχουν  ἐμπιστοσύνη στή θεία 
χάρη, πού συμπληρώνει ὅσα μᾶς λείπουν καί 
θεραπεύει τίς ἀσθένειες καί τίς ἀδυναμίες τῆς 
ὑπάρξεώς μας, ἀρκεῖ νά τό θελήσομε. 

Γιά νά στηρίζει τούς ἀπαισιόδοξους ὁ 
Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἔγραψε ἕνα 
σπουδαῖο λόγο «εἰς ἐκείνους ὁπού λέγουν ὅτι 
δέν εἶναι δυνατόν ἐκεῖνοι ὁπού εὑρίσκονται μέσα 
εἰς τόν κόσμον καί ἔχουν φροντίδες κοσμικές, νά 
φθάσουν εἰς τήν τελειότητα τῆς ἀρετῆς».

Ἀναφέρω ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ λόγου του 
αὐτοῦ μέ δική μας μετάφραση, εὐχόμενος 
ὅλους νά μᾶς διδάξει καί νά μᾶς στηρίξει: 

«Ἀδελφοί μου πολυπόθητοι. Πολύ καλό καί 
ψυχωφελέστατο πρᾶγμα εἶναι νά κηρύττομε σέ 
ὅλους τό μέγα καί ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ πού 
ἔχει σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας χριστιανούς 
τό ἀνεξιχνίαστο πέλαγος τῆς εὐσπλαχνίας καί 
τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ πού ἔχει σέ μᾶς. Ἐγώ, 
λοιπόν, καθώς τό βλέπετε καί καθώς τό ξέρετε 
κάλλιστα, οὔτε νηστεῖες πολλές καί  ὑπερβο-
λικές ἔκανα, οὔτε ἀγρυπνίες, ἀλλά οὔτε ἄλλες 

σκληραγωγίες ὑπερβολικές τοῦ σώματος, ἀλλά γνώ-
ρισα τήν ἀναξιότητά μου. Ἐστοχάσθηκα τίς ἁμαρτίες 
μου. Ἐκατηγόρησα τόν ἑαυτό μου καί ταπεινώθηκα, 
καί ὁ εὔσπλαχνος καί Πανάγαθος Κύριος μέ αὐτά μέ 
ἔσωσε, ὅπως τό λέγει καί ὁ Θεῖος Δαβίδ· «Ἐταπεινώ-
θην καί ἔσωσέ με».

Καί, γιά νά σᾶς τό πῶ μέ λίγα λόγια, ἐπίστευσα 
μονάχα στά λόγια τοῦ Θεοῦ καί μέ δέχθηκε ὁ Κύρι-
ος καί Θεός μου μ’ αὐτή τήν πίστη. Ἐπειδή δέ καί τό 
νά ἀποκτήσει κανείς τήν ταπείνωση βρίσκει πολλά 
ἐμπόδια πού τόν ἐμποδίζουν νά μή βρεῖ τήν πίστη 
καί νά πιστέψει στά λόγια τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι κανέ-
να ἐμπόδιο νά τόν ἐμποδίσει, γιατί ἄν τό θελήσoμε 
ἐξ’ ὅλης τῆς ψυχῆς μας νά βροῦμε τήν πίστη, ἀμέσως 
χωρίς κανέναν κόπο τήν βρίσκομε, ἐπειδή καί ἡ πίστις 
εἶναι χάρισμα τοῦ πανάγαθου Θεοῦ πού μᾶς τό χάρι-
σε φυσικά νά τό ἔχομε στήν προαίρεσή μας καί ὅταν 
θέλομε νά τό ἔχομε... διότι καί ἐκεῖνοι πού εὑρίσκο-
νται μέσα στούς πειρασμούς καί τίς ταραχές, ἄν καί 
πολιτεύονται καθώς πρέπει, σώζονται καί ἀξιώνονται 
νά λάβουν ἀπό τόν Θεόν μεγάλα καλά, μονάχα ἀπό 
τήν πίστη πού ἔχουν πρός Αὐτόν.

Λοιπόν, λυπηθεῖτε τήν ψυχή σας, ἀδελφοί, καί πι-
στέψετε μέ ὅλη σας τήν καρδιά ἀδίστακτα στόν Κύριο 
μας καί στά λόγια Του. Καί μισήσετε αὐτά τά ψεύτικα 
πράγματα τοῦ κόσμου καί ἀφήσετέ τα ὡς προσωρινά 
πού εἶναι. Προσέλθετε στόν Θεό, γιατί χωρίς τόν Θεό 
δέν εἶναι τίποτε στόν κόσμο. Ὅλα τά πράγματα εἶναι 
ἕνα τίποτα ὅταν λείπει ὁ Θεός».

Ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες συναμαρτωλοί, ἀλλά 
καί συσσωζόμενοι ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ: ἡ θεοφι-
λής ψυχή βλέπει τά τοῦ κόσμου «σκιᾶς ἀσθενέστε-
ρα καί ὀνείρου ἀπατηλότερα» (Ἐξόδιος Ἀκολουθία). 
Ὅ,τι κι ἄν ἀγγίξει αἰσθάνεται νά γίνεται θρύψαλα 
τῆς ματαιότητος. Μέσα της ὅμως συντελεῖται ἕνα 
μέγα καί ἄρρητο γεγονός: ἡ άγάπη της μέ τόν Θεόν. 
Ὁ θεῖος ἔρωτας πυρακτώνεται καί ἡ ψυχή ὑπερπλη-
ρώνεται ἀπό τήν γλυκύτητα τῆς ἑνώσεως. Ἀπό τήν 
μακαριότητα τοῦ οὐρανοῦ. Ἀπό τήν ἀκένωτη χαρά 
ὅτι ἔχει βρεῖ τόν προορισμό της καί ἑπομένως ὁ βίος 
της ἀξιοποιεῖται καί δοξάζεται. Μιά ψυχή μακαρία 
στά εὔσπλαχνα χέρια τοῦ Θεοῦ!

Μήν ἀνησυχοῦμε. Μήν πανικοβαλόμαστε. Μήν 
ταρασσόμαστε. Πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεόν. 
Ταπείνωση καί Μετάνοια, ἀκούγοντας τό αἰσιόδο-
ξο κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ: «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ 
καρδία, πιστεύετε εἰς τόν Θεόν καί εἰς ἐμέ πιστεύτε» 
(Ἰωάνν. 14,1).  

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου

Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Π

ρα αὐτή πῆρε κι ἕνα ἄλλο χαρούμενο ἀνθρωπιστι-
κό περιεχόμενο καί γίνηκε γιορτή καί ἀνθρωπιά.

Γι’ αὐτό καί οἱ περασμένες χριστιανικές γε-
νιές μιλοῦσαν γιά Κυριακάτικο ροῦχο καί φαγη-
τό, γιά κυριακάτικο περίπατο. Καί κοντά σ’ αὐτά 
οἱ περασμένες χριστιανικές γενιές κατακοσμήσα-
νε τήν Κυριακή καί μέ ἄλλα ὄμορφα καί ἱερά πε-
ριστατικά. Μέ βαπτίσεις, μέ ἀρραβωνιάσματα καί 
γάμους τῶν παιδιῶν των, μέ συντεκνιές καί μέ συ-
μπεθεριά, μ’ ἀγάπες καί φιλίες πού δένανε τούς 
ἀνθρώπους μέ ἱερούς δεσμούς καί σκορποῦσανε 
στήν κοινωνία ἡμεράδα καί ἀνθρωπιά.

Στήν Νεοελληνική μας παράδοση καί ὡς σή-
μερο ἀκόμη, ἡ Κυριακή διατηρήθηκε σάν μεγα-
λόπρεπο μνημεῖο σύνδεσης Ἑλληνισμοῦ καί Χρι-
στιανισμοῦ, πού συντελέστηκε ἤδη ἀπό τά πρῶτα 
βυζαντινά χρόνια. Καί γώ στοχάζομαι πόσα πολλά 
χρωστοῦμε στήν Κυριακή. Πόσα πολλά χρωστᾶ ἡ 
ὑγεία μας, ἡ Παιδεία, ἡ χαρά καί ἡ ἀνθρωπιά μας 
σ’ αὐτή τή πλειό πολιτισμένμη ἡμέρα τῆς ζωῆς 
μας. Ἀλλά τό ἴδιο στοχάζομαι καί τή ζημιά, πού 
κάνομε καταστρέφοντας σήμερο τήν ἱερότητα καί 
τήν ἀνάπαυση αὐτῆς τῆς ξεχωριστῆς ἡμέρας.

Γιατί ὁ «πολιτισμός» μας, πού καταστρέφει 
κάθε ἱερό μέσα στή ψυχή μας κι ὁλόγυρα στή 
ζωή μας, καταστρέφει τώρα καί τήν Κυριακή. 
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ὑπαίθρου τρυγοῦν, μαζεύουν, 
ὀργώνουν καί χύνουν τσιμεντόπλακες στά πρωΐνά 
τῆς «Κυριακῆς», γιά νἆναι τό ἀπόγευμα ἐλεύθεροι 
στό καφενεῖο καί τήν τηλεόραση.

Καί οἱ ἀστοί, ἀπό τό ἄλλο μέρος, ξενυχτοῦν 
τά Σάββατόβραδα σέ ταβέρνες καί κουμάρι ἤ στά 
γήπεδα τοῦ ποδοσφαίρου, στά ράλυ, στίς πυγμα-
χίες, στά μπουζούκια καί στά συνέδρια τῶν κομ-
μάτων καί τῶν συνδικαλισμῶν. 

Γνωρίζω καί κατανοῶ τίς καιρικές συνθῆκες, 
πού δουλεύουν οἱ χωρικοί μας καί κατανοῶ ἐπί-
σης τήν ἀνάγκη πού νοιώθει ὁ τυφλοπόντικας 
ἀστός τῆς πολυκατοικίας νά δεῖ τόν ἥλιο καί τήν 
θάλλασσα στήν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Ἀλλά ὅταν 
σκέπτομαι τό ἄγχος καί τή βαρβαρότητα, πού φέρ-
νει ἡ βιοπόλη τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί ὅταν σκέ-
πτομαι τό ψυχικό κενό, πού δέρνει τόν ἄνθρωπο 
τῆς ἐποχῆς μας, γιατί δέν ἔχει καιρό νά ἡρεμήσει 
καί νά στοχαστεῖ, αἰσθάνομαι πώς εἶμαι ἔνοχος 
ἄν δέν μιλήσω γιά τήν προστασία τῆς Κυριακῆς.

Δέν θέλω νά ἐπικαλεσθῶ Ἱερά Κείμενα, Κα-
νόνες καί Νόμους, πού καταδικάζουν καί «ἀφορί-
ζουν» τήν παράβαση τῆς Κυριακῆς ἀργίας.

Θέλω ὅμως νά ἐπικαλεσθῶ τήν κοινή λογική 
καί τό πολιτιστικό καί ἠθικό συμφέρο ποὔχομε, ὁ 
καθένας χωριστά καί ὅλοι μαζί, νά περισώσωμε 
τήν Κυριακή «ἀργία».

Κηρύσσομε, λοιπόν, σταυροφορία γιά τήν Κυ-
ριακή, τήν πλειό μεγάλη ἡμέρα τῆς ζωῆς μας καί 
παρακαλοῦμε τούς χριστιανούς τῆς ἐπαρχίας μας 
νά τή σεβαστοῦν.

Οἱ χριστιανοί τῶν χωριῶν μας παρακαλοῦνται 
νά μήν ἐργάζονται τήν Κυριακή. Ἄν σέ ὁρισμένες 
ἐποχές τοῦ γεωργικοῦ ἔτους οἱ καιρικές συνθῆκες 
ἀπαιτοῦν μιά ἄμεση ἐργατική μας ἐνέργεια, τότε 
ἄς δουλέψωμε μετά τή Θεία Λειτουργία (ἀπολού-
τουργα).

Οἱ ἀστοί πού εἶχαν πρίν μόνο τήν εὐκαιρία 
τῆς Κυριακῆς νά δοῦν τό χωριό καί τήν περιουσία 
των, ἔχουν τώρα τή μισή Παρασκευή κι ὁλόκληρο 
τό Σάββατο καί δέν πρέπει νά ἀγκαζάρουν τούς 
συγχωριανούς των νά δουλεύουν καί τήν Κυριακή 
γιά νά καταστρέφουν τόν πολιτισμό τῆς ἡμέρας 
αὐτῆς.

Οἱ διάφορες Ὑπηρεσίες (Κρατικές, Κοινο-
τικές, Συνεταιρικές κ.λ.π.), πού χρησιμοποιοῦν 
πάντα τήν Κυριακή γιά νά κάμουν τίς ἐκδηλώσεις 
καί τίς συζητήσεις των, ἄς ἀφήσουν τουλάχιστον 
ἐλεύθερο τό χρόνο τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ Ὀρθοδοξία δέν ἐπιβάλλει ποτέ δογματικά 
καί δυναμικά τήν κατήχηση καί τή διδασκαλία της 
στόν ἄνθρωπο. Τήν ἀφήνει πάντα στήν ἐλεύθερη 
συγκατάθεση καί τήν προαίρεση τοῦ πιστοῦ Λαοῦ 
της.

Αὐτό κάνομε καί μεῖς σήμερο, πού σέ μιά τέ-
τοια ἐποχή ζητοῦμε ν’ ἀναστηλώσωμε τό πνεῦμα 
καί τό ἦθος τοῦ Λαοῦ μας.

Ἐπαναδημοσίευση ἀπό τό 1ο  τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Χριστός & Κόσμος», 
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 1982 
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Σοβαρό εἶναι τό πρόσωπο τῆς 
Κρήτης. Πολυβασανισμένο. Μαδά-
ρες γυμνές, τραχειές, ἀγέλαστες. Κοι-
τάζεις ἀπό τό ἀεροπλάνο τήν Κρήτη 
ν’ ἁπλώνεται στή θάλασσα καί νοιώ-
θεις πώς ἀληθινά τό νησί τοῦτο εἶναι 
γιοφύρι ἀνάμεσα σέ  τρεῖς ἠπείρους. 
Σημαδεμένο κι ἀπ’ τίς τρεῖς τοῦτες 
μεγάλες Μοῖρες. Γιά πρώτη φορά 
στήν Εὐρώπη πήδηξε κι ἔχτισε φωλιά 
στήν Κρήτη τό πεινασμένο ἀρπαχτι-
κό πουλί πού τό λέμε Πνεῦμα. Ἅπλω-
σε τίς φτεροῦγες στό Κρητικό χῶμα 
καί γέννησε τό μυστηριώδη, βουβό 
ἀκόμα, ὅλο ζωή, χάρη, κίνηση καί λα-
μπρότητα, Κρητικό πολιτισμό. 

Ἡ Κρήτη ἔχει ἀληθινά κάτι τό 
πανάρχαιο, τό ἅγιο, τό πικραμένο καί 
περήφανο πού ἔχουν οἱ χαροκαμένες 
μάνες πού γέννησαν παλληκάρια. 
Ἔχει τόσο πολύ πολεμήσει καί ὑπο-
φέρει ἡ γῆς ἐτούτη, ἔχει τόσο πολύ 
συνηθίσει τό θάνατο, πού τόν ξεφο-
βήθηκε πιά καί μπορεῖ νά γελάει καί 
νά παίζει μαζί του. 

Σαράντα μέρες γύριζα τό περα-
σμένο καλοκαίρι τήν Κρήτη, γιά νά 
δῶ τά χωριά πού γκρέμισαν κι ἔκαψαν 
οἱ βάρβαροι καί  τούς ἄντρες καί τίς 
γυναῖκες πού τούς ἔντυσαν τή μαύρη 

ἁρματωσιά τοῦ πένθους. Περίμενα ν’ 
ἀκούσω κλάματα καί νά δῶ χέρια ν’ 
ἁπλώνονται νά ζητοῦν βοήθεια. Καί 
βρήκα ἀνυπόταχτες, ἀπαράδοτες ψυ-
χές καί κορμιά μισόγυμνα, πεινασμέ-
να καί  ἀλύγιστα.

Τί δύναμη καί τί ἀντοχή εἶναι 
τούτη, συλλογιζόμουν, καί πού βρί-
σκουν τά κορμιά τοῦτα τόση ψυχή; 
Καί ποιά ἀκριτική πνοή τούς δίνει 
τόση ἀψηφισιά νά παλεύουν μέ τό 
θάνατο; 

Οἱ Κρητικοί ἀλήθεια ἀγαποῦν 
παράφορα τή ζωή καί συνάμα ποτέ 
δέ φοβοῦνται τό θάνατο. Μέσα ἀπό 
τά χαλασμένα χωριά πού πέρασα, 
πάνω ἀπό τά νεοανοιγμένα μνήματα 
πού δρασκέλισα, πίσω ἀπό τίς κου-
βέντες πού ἄκουσα, ἀκατάπαυστα 
διαπίστωσα τούτη τή δισυπόστατη 
παλληκαριά: παράφορη ἀγάπη γιά τή 
ζωή καί  ἄφοβο ἀντίκρυσμα τοῦ θα-
νάτου. 

Τοῦτος εἶναι καί ὁ πρῶτος πο-
λύτιμος καρπός πού γεύεται ὅποιος 
τώρα πού καπνίζουν ἀκόμα τά ἐρεί-
πια κι εἶναι ἀκόμα νωπά τά αἵματα 
στίς πέτρες, περιοδεύει τά χωριά τῆς 
Κρήτης. 

Ἀδάμαστες ψυχές οἱ Κρητικοί, 
χιλιάδες τώρα χρόνια, παλεύουν στά 

* Μιά ραδιοφωνική ὁμιλία τοῦ Ν. Καζαντζάκη, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1945, γιά τήν κατεστραμμένη Κρήτη καί τούς 
μαυροφορεμένους ἀλλά ἀλύγιστους Κρητικούς, τόν πρῶτο καιρό μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Γερμανούς.

Στή μάχη τῆς Κρήτης *
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κακοτράχηλα Κρητικά βουνά τήν 
πείνα, τή γύμνια, τούς βαρβάρους. 
Κι οὔτε ἡ μοῖρα, οὔτε οἱ ἄνθρωποι 
μποροῦν ποτέ νά τούς κάμουν νά 
σκύψουν τό κεφάλι. 

Οἱ Κρητικοί ὅπως ὅλες οἱ γεν-
ναῖες ψυχές στήν ἄκρα ἀπελπισία 
βρίσκουν τή λύτρωση. Πολλοί 
Κρητικοί, μπροστά ἀπό τά τουφέ-
κια τῶν Γερμανῶν τή στιγμή πού 
θά τουφεκίζονταν, ἔβρισκαν τή 
γαλήνη, καί ὄχι μονάχα τή γαλή-
νη παρά καί τή χαρά τῆς ἀδάμα-
στης ψυχῆς πού ἀγαλλιάζει, γιατί 
τῆς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά δείξει 
τήν ἀρετή της. Πολλοί τήν ὕστερη 
στιγμή, μπροστά ἀπό τό ἐχτελε-
στικό ἀπόσπασμα τραγουδοῦσαν 
μαντινάδες Κρητικές ἤ τόν Ἔθνικό 
Ὕμνο. 

Στά Χανιά, μέσα ἀπό τό γκρε-
μισμένο σπίτι του, ἕνας γεροντά-
κος πρόβαλε καί μᾶς εἶπε:

- Ἕναν δάσκαλο, τόν λέγαν 
Παπαδάκη, πήγαιναν νά τόν ἐκτε-
λέσουν. Ἕνας μαθητής του τοῦ 
λέει: γιατί νά σκοτωθεῖς; Νά φύ-
γεις. Κι ὁ δάσκαλος τοῦ ἀποκρίθη-
κε. Ὄχι, ἐγώ αὐτό πού τόσα χρόνια 
σᾶς δίδασκα τώρα θά ἐφαρμόσω, 
θά πεθάνω γιά τήν Πατρίδα. 

Στήν κρίσιμη αὐτή στιγμή κι οἱ 
πιό σακάτες γίνουνταν ἥρωες. Στίς 
φοβερές φυλακές τῆς Ἁγιᾶς, κοντά 
στά  Χανιά, οἱ Γερμανοί διάλεξαν 
42 παλληκάρια (διάλεγαν πάντα 
τούς καλύτερους) καί πήγαιναν νά 
τούς σκοτώσουν. Στό δρόμο ἕνας 
σακάτης, καμπούρης, τούς συνά-
ντησε. «Σταθῆτε», φώναξε στούς 
Γερμανούς. «Σκοτῶστε με ἐμένα 
νά γλυτώση ἕνα παλληκάρι». «Ὄχι, 
φύγε», τοῦ εἶπαν ἐκεῖνοι. «Τότε 
σκοτῶστε με καί μένα νά γίνουν 
43», φώναξε ὁ καμπούρης. «Ντρέ-
πουμαι νά ζῶ ἐγώ ὁ σακάτης καί νά 
σκοτωθοῦν τοῦτοι οἱ λεβέντες».

Ἀνήμπορες γρηές, γέροι σαρά-
βαλα, σήκωσαν τή φωνή τους καί 
μιλοῦσαν ἀτρόμητα στούς Γερμα-
νούς.

Σ’ ἕνα ὡραιότατο χωριό, στά 

Μεσκλά, μιά γρηά ἔκρυβε ἕξι μή-
νες μέ κίντυνο τῆς ζωῆς της, δυό  
Ἐγγλέζους στό σπίτι της. Μιά μέρα 
οἱ Γερμανοί τούς ἀνακάλυψαν, 
τούς ἔπιασαν. Ἡ γρηά τρέχει στόν 
ἄγριο Γερμανό φρούραρχο, στάθη-
κε μπροστά του, τοῦ φώναξε. 

-Νά ξέρεις, Κομαντάτε, πώς 
ὅλες οἱ μανάδες στόν κόσμο πο-
νοῦνε κι αὐτός ὁ πόνος τῶν μανά-
δων θά φάει τή Γερμανία. Ἡ Γερ-
μανία θά χαθῆ, βάνω τήν κεφαλή 
μου. Βάνεις στοίχημα, Κομαντάτε; 
Ἐγώ βάνω τήν κεφαλή μου. 

Στεκόταν ἀπάνω σέ μιά πέτρα, 
ἀπόξω ἀπό τὀ καμμένο σπίτι της 
ἡ γρηά τούτη καί μᾶς μιλοῦσε, μέ 
ὀρθό τό κεφάλι, κουρελιασμένη 
σά φάντασμα. Τί δύναμη λοιπόν 
ἔχει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί  
πῶς μπορεῖ νά νικήσει τό θάνατο, 
συλλογιζόμουν!

Ἄοπλοι, ἀνοργάνωτοι, χωρίς 
βοήθεια ἀπό κανένα, οἱ Κρητικοί 
ἀπό τά χωριά, ἀπό τά βουνά κατέ-
βαιναν στ’ ἀκρογιάλια νά ὑπερα-
σπιστοῦν τό νησί τους ἀπό τούς 
ἄγριους, πάνοπλους ἀλεξιπτωτι-
στές πού κατέβαιναν. Στίς 20 τοῦ 
Μάη σκοτείνιασε ὁ οὐρανός τῆς 
Κρήτης ἀπό τά ἀεροπλάνα, ἄρχι-
σαν οἱ βομβαρδισμοί, οἱ πρῶτοι 
ἀλεξιπτωτιστές ἔπεφταν στό ἀε-
ροδρόμιο τοῦ Μάλεμε, κοντά στά 
Χανιά, ὕστερα στό Ρέθυμνο, στό 
Ηράκλειο, παντοῦ. 

Ἕνας γέρος, ἀπό ἕνα χωριου-
δάκι κοντά στό Μάλεμε, μᾶς διη-
γεῖται:

- Εὐθύς ὡς εἴδαμε τά  ἀερο-
πλάνα, φωνάξαμε: Ἀπάνω τους 
μωρέ παιδιά. Πήραμε τ’ ἅρματα 
καί χυθήκαμε. 

- Ποιά ἅρματα, ρώτησα. Εἴχα-
τε ἅρματα;

- Πῶς δέν εἴχαμε; Ἄλλοι εἶχαν 
παλιές καραμπίνες, ἄλλοι μα-
χαῖρες κι ἄλλοι ραβδιά. Τήν ὥρα 
πού ἔπεφτε ἕνας οὐρανίτης ἦταν 
ἀκόμη ζαλισμένος καί μεῖς χιμού-
σαμε ἀπάνω του, τόν σκοτώναμε 
μέ τά ραβδιά, μέ τίς μαχαῖρες, τόν 

ξαρματώναμε καί σιγά – σιγά γέμι-
σε καί μᾶς ἡ φούχτα μας πολυβόλο 
καί περίστροφο.

Οἱ Γερμανοί εἶχαν ὁρίσει νά 
πάρουν τήν Κρήτη σέ 24 ὧρες. 
Ἡ παραμικρή ἀργοπορία θά τούς 
ἦταν θανάσιμη. Ἤξευραν πώς οἱ 
Κρητικοί ἦταν ἄοπλοι, πώς ὅλοι οἱ 
νέοι ἦταν ἐπιστρατευμένοι καί βρί-
σκονταν ἀκόμη στήν  Ἑλλάδα καί 
πώς οἱ Ἄγγλοι μήτε στρατό ἀρκε-
τό εἶχαν μήτε ἀεροπλάνα. Ἦταν 
λοιπόν σίγουροι πώς σέ 24 ὧρες 
θά παίρναν τήν Κρήτη. Ἔκαμαν 8 
μέρες. Ἕξι χιλιάδες ἀλεξιπτωτιστές 
σκοτώθηκαν ἀπό τά «ραβδιά» καί 
τίς «μαχαῖρες».

Ἕνας Κρητικός χωριάτης ὅταν 
μέ εἶδε νά ξαφνιάζομαι γιά τήν 
παλληκαριά καί τήν αὐτοθυσία 
τῶν Κρητικῶν, μοῦ εἶπε τά κατα-
πληκτικά τοῦτα λόγια:

-Γιατί παραξενεύεσαι; Ἐμεῖς 
ξέραμε πώς γράφαμε ιστορία. 

Δέν ξέρω ἄν ὑπάρχει στόν κό-
σμο μιά ἄλλη χώρα ὅπου οἱ χωρι-
κοί νά βλέπουν τόν πόνο, τή θυ-
σία, τήν ἀτομική τους καταστροφή 
ἀπό τόσο ὕψος.  Ἤξερε ὁ Κρητι-
κός, αὐτός χωριάτης, ὅτι ὑπάρ-
χει στόν κόσμο τοῦτο ἕνα ἀγαθό 
ἀνώτερο ἀπό τή ζωή καί πώς γιά 
τό ἀγαθό αὐτό πάλαιψε καί θυσιά-
στηκε ὅλη ἡ ράτσα μας καί πρέπει 
τώρα κι αὐτός ὁ Κρητικός χωριά-
της νά παλαίψει καί νά θυσιαστεῖ. 
Καί τό ἀγαθό αὐτό λέγεται ἱστο-
ρία, δηλαδή ὑστεροφημία, δηλαδή 
ἀθανασία. 

Πιστεύουν στό ἀγαθό αὐτό οἱ 
Κρητικοί, ὅπως πιστεύουν στήν 
ἐλευθερία. Πολεμοῦν, ξεύρουνε 
πώς ἄν μείνει τ’ ὄνομά τους θά 
μείνει καί θά ζήση τό ἔργο τους. 
Καί τώρα πού κανείς δέ φαίνεται 
νά θυμᾶται πώς ἡ Κρήτη ἔσωσε 
τό Συμμαχικό ἀγῶνα στήν Ἐγγύς 
Ἀνατολή καί πώς ἐπέδρασε ὁρι-
στικά στήν πορεία τοῦ Παγκοσμί-
ου πολέμου καί τώρα πού μήτε οἱ 
ξένοι, μήτε ἡ Ἑλλάδα φαίνονται νά 
θυμοῦνται τή θυσία καί τήν ἐπο-
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ποιΐα τῆς Κρήτης, οἱ Κρητικοί δέν 
ἔχασαν τό θάρρος τους καί τήν 
πίστη τους. Ἄστεγοι, πεινασμέ-
νοι, νικημένοι στέκουνται μέσα 
στά χαλάσματα τῶν σπιτιῶν τους 
καί δέν μιλοῦν, σφίγγουν τά χείλια 
τους καί δέν μιλοῦν. Ἔκαμαν βλέ-
πετε τό χρέος τους καί τά καλά 
παλληκάρια δέν προσμένουν 
ἀμοιβή. Ἡ ἱστορία πού εἶναι σήμε-
ρα ἕνα μέ τήν ἐλευθερία θά τούς 
κρίνει κάποτε. Καί  θά πεῖ τότε 
γιά τήν ὑπερηφάνειά τους καί τήν 
παλληκαριά τους καί θά τούς προ-
βάλει τότε σάν παράδειγμα ἡρωϊ-
σμοῦ καί αὐταπάρνησης σ’ ὅλους 
τούς μεγάλους λαούς. 

- Δέν ἔχουμε σκαμνί νά σέ 
βάλουμε νά καθήσεις, καί δέν 
ἔχουμε ἕνα ποτήρι νερό νά πιεῖς, 
δέν ἔχουμε ἕνα κομμάτι ψωμί ἄν 
πεινᾶς, δέν ἔχουμε τίποτα – τίπο-
τα. Ὅλα μας τά κάψαν καί μᾶς τά 
πήραν οἱ σκύλοι οἱ Γερμανοί.

Ἔτσι μοὔλεγαν κάτω ἀπό ἕνα 
πλάτανο, στή μέση τοῦ γκρεμισμέ-
νου χωριοῦ, οἱ μαυροφόρες πού 
ξεπρόβαλλαν ἀπό τά χαλάσματα. 

-Δέν ἔχουμε μήτε καί ἄντρες 
νά κουβεντιάσουν μαζί σου.

-Νά μόνο τοῦτα τ’ ἀρσενικά 
ἀπόμειναν, εἶπε μιά χλωμή γυναι-
κούλα, δείχνοντάς μου δυό – τρία 
μωρά πού βύζαιναν στόν κόρφο 
τους οἱ μανάδες.

- Φτάνουν αὐτά γιά μαγιά!!! 
φώναξε μιά γρηά. Τά ἴδια δέν πά-
θαμε καί στήν ἐπανάσταση τοῦ 
’66; Ἐγώ ἤμουν μικρή μά θυμοῦμαι. 
Δυό – τρία μωρά εἶχαν πάλι ἀπο-
μείνει κι ἀπό αὐτά ἀναπιάστηκε 
πάλι ὅλο τό χωριό. Μή φοβάστε, 
πάντα μαγιά ἀπομένει.

Τά περισσότερα χωριά στήν 
Κρήτη χάθηκαν, οἱ περισσότεροι 
ἄντρες σκοτώθηκαν γιατί φιλο-
ξενοῦσαν Ἄγγλους. Σ’ ἕνα χωριό, 
τά Μεσκλά, εἶδα μιά μάνα πού τῆς 
εἶχαν σκοτώσει τούς δυό γυιούς 
της, γιατί εἶχε σπίτι της κι ἔκρυβε 
9 μῆνες δυό  Ἄγγλους στρατιῶτες. 
Τό μάθαν αὐτό οἱ Γερμανοί κι 

ἦρθαν, τῆς ἔκαψαν τό σπίτι, τῆς 
σκότωσαν τούς γυιούς της, καί 
τώρα στέκουνταν ἀπόξω ἀπό τά 
χαλάσματα λιγνή, χαροκαμένη, 
μέ τά μάτια ὅλο φλόγα καί μοῦ μι-
λοῦσε. 

- Τό ἴδιο βράδυ πού σκότω-
σαν τούς γυιούς μου πέρασαν 
νύχτα βαθειά δυό Ἐγγλέζοι πού 
τούς κυνηγοῦσαν οἱ σκύλοι οἱ 
Γερμανοί. Κάπνιζε ἀκόμα τό σπίτι 
μου, μά εγώ εἶχα τρυπώξει σέ μιά 
γωνιά καί ἔκλαιγα. Μέ ἄκουσαν 
οἱ Ἐγγλέζοι, ζύγωσαν. Ψωμί, μοῦ 
φώναξαν, ψωμί! Οἱ χωριανοί μοῦ 
εἶχαν δώσει μιά κουλούρα κριθα-
ρόψωμο μά ἐγώ δέν εἶχα ὄρεξη νά 
φάω, δέν κατέβαινε ἡ μπουκιά ἀπό 
τό λαιμό μου. Τούς ἔδωκα τό ψωμί. 
Κρύωναν, τούς ἔδωκα καί μιά κου-
βέρτα πού μοῦ εἶχαν δώσει, βγῆκα 
ἀπό τή γωνιά, τούς ἔβαλα νά κοι-
μηθοῦν.

- Γιατί τἄκαμες ὅλα αὐτά; ρώ-
τησα. Οἱ Ἐγγλέζοι δέ φταῖγαν πού 
σκότωσαν τούς γυιούς σου; 

- Τὄκανα, ἀποκρίθηκε, γιατί 
εἶχαν κι αὐτοί μανάδες, κατέχω 
ἦντα θά πεῖ πόνος τῆς μάνας.

Ἀνθρωπιά μεγάλη εἶναι τούτη, 
ἡ μεγάλη ψυχή νικάει τόν πόνο 
τόν ἀτομικό καί τόν πιό φοβερό. 
Ἄκουγα τή γρηά καί τά μάτια μου 
βούρκωναν. 

Οἱ δυσκολίες καί οἱ τραχύ-
τητες τῆς  ζωῆς δέν λυγίζουν τήν 
Κρητική ψυχή. Ἀντίθετα, τήν πυ-
ρώνουν καί τήν δυναμώνουν. Γέ-
ρικη, ἀβόλευτη, τραχειά εἶναι ἡ γῆ 

τῆς Κρήτης. Κι ὅταν τά βουνά της 
κι οἱ θάλασσες ἤ οἱ ψυχές πού πλά-
στηκαν ἀπό τέτοιους βράχους καί 
τέτοιαν ἀρμύρα δέν σοῦ ἐπιτρέ-
πουν οὔτε στιγμή νά βολευτεῖς, νά  
γλυκαθεῖς, νά πεῖς: Φτάνει. Τότε 
ἡ Κρήτη έχει κάτι τό ἀπάνθρωπο, 
δέν ξέρω πιά ἄν ἀγαπάει  ἤ μισεῖ 
τά παιδιά της, ἕνα μονάχα ξέρω: 
ὅτι τά μαστιγώνει ὡς τό αἷμα.

Ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο ὅμως 
στήν Κρήτη, ὑπάρχει κάποια φλό-
γα – ἄς τήν ποῦμε ψυχή- κάτι πιό 
πάνω ἀπό τή ζωή καί τό θάνατο, 
πού εἶναι δύσκολο νά τό ὁρί-
σεις, δηλαδή νά τό περιορίσεις. 
Ὑπάρχει αὐτή ἡ περηφάνεια, τό 
πεῖσμα, ἀνέκφραστο κι ἀστάθμη-
το, πού σέ κάνει νά χαίρεσαι πού 
εἶσαι ἄνθρωπος. Νά χαίρεσαι, μά 
καί συνάμα νά σοῦ δίνει μεγάλη 
εὐθύνη. Γιατί ἐνώ νοιώθεις πώς 
ἔχεις χρέος νά κάμεις ὅ,τι μπο-
ρεῖς, γιά νά σώσεις αὐτό τό λαό, 
ἐκεῖνος βλέπει τήν προσπάθειά 
σου μέ εἰρωνεία καί περιφρόνηση. 
Δέν ἔχει τήν ἀνάγκη κανενός γιά 
νά σωθεῖ. Σώζει, δέ σώζεται. Ἕνα 
μονάχα σοῦ μένει τότε: νά δοκι-
μάσεις νά γίνεις ἄξιος αὐτοῦ τοῦ 
λαοῦ, νά κερδίσεις τή δύναμη τῆς 
δικής του ψυχῆς, πού ποτέ δέν κα-
ταδέχτηκε ν’ ἀπατήσει τόν ἑαυτό 
του ἤ τούς ἄλλους καί πού πάντα 
τολμάει ν’ ἀντικρύζει, πρόσωπο μέ 
πρόσωπο, τή Θεά ἐκείνη πού δεν 
κάνει χατήρια καί δέν κάθεται στά 
πόδια κανενός, τήν ἀγέλαστη κι 
ἀδάκρυτη Θεά, τήν εὐθύνη.

ιά πολλά χρό-
νια οἱ εἰδικοί 
ἀγνοοῦσαν τό 

ρόλο τοῦ πατέρα στήν 
οἰκογένεια καί στήν ἀνά-
πτυξη τοῦ παιδιοῦ θε-
ωρῶντας ὅτι ἡ ἐπίδρασή 
του ἔχει μικρότερη ση-
μασία ἀπό ἐκείνη τῆς μη-
τέρας. Πλέον, πληθώρα 
ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν 
συνηγορεῖ στό ὅτι ὁ πα-
τέρας, μέσω τῆς άλληλε-
πίδρασής του μέ τό παιδί 
καί μέσω τῆς ἐμπλοκῆς 
του στή ζωή του, διαδρα-
ματίζει ἕνα μοναδικό καί 
κρίσιμο ρόλο στήν ψυχική 
ὑγεία καί στήν προσωπι-
κότητα τοῦ παιδιοῦ σέ ὅλα 
τά στάδια ἀνάπτυξής του.

Ὁ ρόλος τοῦ κάθε γο-
νέα εἶναι διαφορετικός 
καί ἀπαραίτητος γιά τήν 
ψυχολογική ἀνάπτυξη 
τοῦ παιδιοῦ, γιά αὐτό ἡ 
ἐνεργή παρουσία καί τῶν 
δύο γονέων στή ζωή τοῦ 
παιδιοῦ εἶναι ἐξαιρετικά 
σημαντική.

Ἡ ἐμπλοκή τοῦ πα-
τέρα ξεκινᾶ ἤδη ἀπό τήν 
περίοδο τῆς ἐγκυμοσύνης 
τῆς γυναίκας. Πολυάριθ-
μες ἔρευνες ἔχουν δεί-
ξει ὅτι ἡ συναισθηματική 
ὑποστήριξη τοῦ πατέρα 
στή μητέρα κατά τή διάρ-
κεια τῆς ἐγκυμοσύνης καί 
τούς πρώτους μῆνες μετά 
τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ, 
παίζει ἐξαιρετικά σημαντι-
κό ρόλο στή διαμόρφωση 
θετικῶν σχέσεων μεταξύ 
τοῦ ζευγαριοῦ καί κατ’ 
ἐπέκταση μεταξύ γονέων 

Ὁ ρόλος τοῦ πατέρα στήν συναισθηματική 
ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ
Ἀπό τήν Εὐρώπη Ευθυμιάδου, Ἐθελόντρια Ψυχολόγο στή Γραμμή «11525» καί τό 
Συμβουλευτικό Κέντρο γιά γονεῖς, παιδιά καί ἐφήβους τοῦ «Μαζί γιά τό παιδί»

καί παιδιοῦ.
Ἐπίσης, παιδιά τῶν ὁποίων οἱ πατέρες συμμετέχουν ἐνεργά στήν [ἀνα-

τροφή τους ἀπό τή βρεφική ἡλικία, εἶναι πιό πιθανό νά εἶναι συναισθημα-
τικά ἀσφαλή καί νά νιώθουν περισσότερη σιγουριά καί αὐτοπεποίθηση στό 
νἀ ἐξερευνήσουν τό περιβάλλον τους καἰ, καθώς μεγαλώνουν, νά ἔχουν 
καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.

Στή σχολική ἡλικία ἡ πατρική ἐμπλοκή εἶναι κρίσιμος παράγοντας πού 
θά καθορίσει τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ παιδιοῦ στόν ἑαυτό του καί τήν ἱκανότητά 
του νά ἀνταποκρίνεται στίς νέες προκλήσεις. Ἔχει βρεθεῖ ὅτι τά παιδιά πού 
ἔχουν στενή σχέση μέ τόν πατέρα τους τείνουν νά διαμορφώνουν καλύτερες 
σχέσεις μέ τούς ἄλλους, νά συμπεριφέρονται λιγότερο ἐπιθετικά καί νά νιώ-
θουν μεγαλύτερη ἀσφάλεια τόσο στίς σχέσεις πού θά διαμορφώσουν στήν 
παιδική ἡλικία ὅσο καί στήν ἐνήλικη ζωή τους.

Στήν ἐφηβεία, ὁ πατέρας μπορεῖ ἐπίσης νά παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο 
σέ δυσκολίες πού ἐνδεχομένως προκύπτουν ἀνάμεσα στόν ἔφηβο καί τή 
μητέρα. Ἐπίσης, μπορεῖ νά διευκολύνει στά προβλήματα συμπεριφορᾶς τοῦ 
ἐφήβου παιδιοῦ του. Ἰδιαίτερα γιά τά ἔφηβα ἀγόρια, ὁ πατέρας λειτουργεῖ 
ὡς ἰσχυρό πρότυπο καί ἔχει ἄμεση ἐπιρροή στή συμπεριφορά, στήν προσω-
πικότητα, στίς ἐπιλογές καί στίς συνήθειές τους.

Ὁ πατέρας λοιπόν, εἶναι σημαντικό νά Ἑδραιώσει μιά σχέση ἐμπιστοσύ-
νης μέ τό παιδί του ἑστιάζοντας στά ἀκόλουθα:

Νά κατανοεῖ τά συναισθήματα τοῦ παιδιοῦ του καί νά προσπαθεῖ νά βο-
ηθήσει στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων του. Αὐτό μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τό 
νἀ προτρέψει τό παιδί νά ὀνομάσει αὐτό πού αἰσθάνεται καί ἄν αὐτό δυσκο-
λεύεται νά τὀ διευκολύνει μέ ἐρωτήσεις.

• Νά δείχνει σεβασμό στά συναισθήματα τοῦ παιδιοῦ του, νά αἀκούει 
ὄχι μόνο τά λόγια ἀλλά καί τά συναισθήματα τοῦ παιδιοῦ του. Ὅταν ἀναγνω-
ρίζονται καί γίνονται ἀποδεκτά ὅλα τά συναισθήματα καί δέν ἀποκρύβονται 
ἤ ἀγνοούνται, τό παιδί καί ὁ πατέρας ἔρχονται πιό κοντά.

Νά μοιράζεται τά δικά του συναισθήματα μέ τό παιδί.
Νά παίζει μέ τό παιδί. Τό παιχνίδι γίνεται ἀκόμη πιό σημαντικό ὅταν 

συμμετέχουν οἱ γονεῖς σέ αὐτό καί ἰδιαίτερα οἱ πατέρες, ἄν καί ἐφόσον αὐτό 
γίνεται σέ χαλαρό καί ὄχι σέ αὐστηρό κατευθυντικό ἤ ἀνταγωνιστικό κλῖμα, 
ὥστε νά προωθεῖται ὁ σεβασμός καί ἡ ἄσκηση τῆς συναισθηματικῆς ἀγωγῆς. 
Ὅταν οἱ μπαμπάδες παίζουν μέ τά παιδιά, δέν τά διασκεδάζουν μόνο, ἀλλά 
συμβάλλουν στήν ἀνάπτυξή τους, προσφέροντάς τους ἕνα 
ἀσφαλές περιβάλλον γεμᾶτο προκλήσεις πού τά βοηθᾶ 
νά μάθουν πώς νά ἀλληλεπιδροῦν μέ τούς ἄλλους.

Νά ἐπιδιώκει συχνή καί καλή ἐπικοινωνία 
μέ τό παιδί καί νά εἶναι ἐνήμερος γιά ὅσα 
συμβαίνουν καί ἐνδιαφέρουν τὀ παιδί, 
π.χ. νά γνωρίζει τοὐς ἀνθρώπους πού 
ἔχουν συχνή ἐπαφή μέ τό παιδί καί 
τά περιβάλλοντα στά ὁποῖα βρί-
σκεται (φίλοι, δάσκαλοι, γιατροί, 
ἀθλητικοί χώροι).

Γ

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
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ό ἀρχοντικό του μουσουλμάνου Χουρσίτ, πᾶνε μέρες 
τώρα, πού ἔχει μεγάλη κίνηση. Ἡ πόρτα ὁλημερίς 
σχεδόν ὀρθάνοιχτη. Ἡ μουσουλμάνα, ἡ νοικοκυρά 

τοῦ σπιτιοῦ, δέν εἶναι δέ θέση αὐτές τίς ἡμέρες, νά διευ-
θύνει τό σπιτικό της. Μέρα - νύκτα βρίσκεται πάνω ἀπό 
τό κρεβάτι τοῦ μοναχογιοῦ της. Τό ὀκτάχρονο ἀγόρι, εἶναι 
πολύ ἄρρωστο. Γιατροί μπαινοβγαίνουν στό σπίτι καί ἐξε-
τάζουν τό παιδί. Δίνουν φάρμακα, ἀλλά ὁ ὀκτάχρονος δέν 
ἀνοίγει τά μάτια.

Ἀπόψε, φεύγοντας ὁ γιατρός ψιθύρισε στόν πατέρα. 
«Τό παιδί ὡς τό πρωΐ…». Τό ἄκουσε ἡ μάνα καί καρφώ-
θηκε μαχαίρι στήν καρδιά της. Ξαφνικά, κάτι τῆς ἦρθε 
στό νοῦ. Ἀλλάχ, Ἀλλάχ, πώς δέν τό εἶχα σκεφτεῖ ἀπό τήν 
πρώτη στιγμή.

Ρίχνει πάνω της ἕνα σάλι, παίρνει ἕνα μικρό δοχεῖο, 
(σταμνί), ἀφήνει τή φροντίδα τοῦ παιδιοῦ της γιά λίγο καί 
ἀθόρυβα χάνεται στό σκοτάδι. Δέν ἦταν πάνω ἀπό μισή 
ὥρα ὁ δρόμος γιά τό μοναστήρι τῆς Παναγίας, ἀλλά αὐτή 
οὔτε τέταρτο δέν τό ἔκαμε.

Χτυπάει δυνατά τήν πόρτα. Νύχτα, τό μοναστήρι 
εἶχε κλείσει. Ξαναχτυπάει πιό δυνατά καί νά, ἀκούγονται 
βήματα ἀπό μέσα.

Γιά τήν ἀγάπη τοῦ Ἀλλάχ, ἀνοίξετε, φωνάζει μέ δά-
κρυα στά μάτια. Ὁ ἡγούμενος προστάζει τό καλογεράκι νά 
ἀνοίξει καί ἐκεῖνο σάν φτάνει στήν πόρτα σηκώνει τήν 
ἀμπάρα, μουρμουρίζοντας. «Οὐφ, τέτοια ὥρα καί εἶναι καί 
ἀντίχριστη».

Στ’ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, φωνάζει ἡ Μουσουλμάνα, λίγο 
ἁγίασμα ἀπό τήν Παναγία, πεθαίνει τό παιδί μου.

Τό καλογέρι κάτι μουρμούρισε μέσα ἀπό τά δόντια 
του, «δέν ἤξερα, νά μολύνω τό ἁγίασμα τῆς Παναγίας». 
Ὡστόσο, πῆρε τό δοχεῖο, πού κρατοῦσε ἡ Μουσουλμάνα, 
πῆγε σέ μιά μικρή στέρνα, μέ νερό ἄρδευσης, τό γέμισε καί 
τῆς τό ἔδωσε, κλείνοντας βιαστικά τήν πόρτα.

Ἡ Μουσουλμάνα τό πῆρε μέ μεγάλη λαχτάρα. 
Ἔσκυψε νά φιλήσει τό χέρι του καί ἔτρεξε στό σπίτι της. 
Τό παιδί ζοῦσε ἀκόμα. Ἀνέπνεε, ὅμως, μέ πολύ κόπο. Ἡ 
μάνα ἔσταξε λίγες σταγόνες στά χείλη του, ἀπό τό δοχεῖο 
πού κρατοῦσε στά χέρια της. Ὁ μικρός κίνησε τά χείλη 
καί αὐτή συνέχισε νά τοῦ δίνει ἀπό τό ἁγιασμένο νερό.

«Παναγία τῶν χριστιανῶν»! Φώναξε καί παραλίγο νά 
λιποθυμήσει ἀπό τή χαρά της.

Ὁ μικρός ἄνοιξε τά μάτια του καί ζήτησε νεράκι. 
Ἤπιε - ἤπιε, καί σιγά σιγά ξαναγύρισε στή ζωή.

Ἡ Μουσουλμάνα γονάτισε καί φώναξε μέ χαρά. Πα-
ναγία, δική Σου κι ἐγώ, ἡ φτωχή μάνα. Σ’ εὐχαριστῶ! Σ’ 
εὐχαριστῶ! Καί δάκρυα μούσκεψαν τό πρόσωπό της.

Πέρασαν δέκα ὁλόκληρες μέρες, ὅταν ἕνα ἀπόγευ-
μα, ξαναχτύπησε ἡ πόρτα τοῦ μοναστηριοῦ τῆς Παναγί-
ας. Πῆγε πάλι τό καλογεράκι καί ἄνοιξε. Μπροστά του 
παρουσιάστηκε ἡ Μουσουλμάνα κουβαλώντας ἕνα μεγάλο 
καλάθι μέ λογῆς - λογῆς φροῦτα. Ἤθελε νά δεῖ τόν ἡγού-
μενο, νά τόν εὐχαριστήσει γιά τό ἁγίασμα, γιατί σάν τό ’πιε 
τό μοναχοπαίδι της, ἔγινε καλά.

Τό καλογεράκι ἔμεινε μ’ ἀνοιχτό τό στόμα καί τήν 
κοίταζε ἀμίλητο.

Κείνη τήν ὥρα, ἔφτασε καί ὁ ἡγούμενος. Ἡ Μου-
σουλμάνα γονάτισε μπροστά του καί ἅρπαξε τά χέρια του 
καί τά καταφιλοῦσε.

Σήκω, κόρη μου, τῆς εἶπε. Στήν Παναγία μας ἀνή-
κουν οἱ εὐχαριστίες, πού ἀγκαλιάζει ὅλα τά παιδιά Της καί 
στήν πίστη τή δική σου.

Ἡ Μουσουλμάνα ἔφυγε σέ λίγο, κρατώντας μαζί της 
μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, πού τῆς δώρισε ὁ ἡγούμενος, 
τήν ὁποία ἕσφιγγε στήν ἀγκαλιά της καί τήν ἔκρυβε στόν 
κόρφο της.

Τό καλογέρι δέν ἔκανε κανένα βῆμα. Ἐξακολουθοῦσε 
νά μένει ἐκεῖ καρφωμένο στή θέση του.

Τί ἔπαθες παιδί μου; τοῦ φώναξε ὁ ἡγούμενος. Βλέ-
πεις, ἡ Παναγία μας ἔχει πλατιά ἀγκαλιά καί νοιάζεται γιά 
ὅλους τους ἀνθρώπους.

Γέροντα, φώναξε τό παιδί καί ἡ φωνή του ἦταν τόσο 
ἀλλαγμένη. Γέροντα, συγχώρα με, δέν ἔδωσα ἁγίασμα στή 
Μουσουλμάνα, ἀλλά νερό ἀπό τή στέρνα. Σκέφτηκα, δέν 
μπορεῖ νά μολύνει τ’ ἁγίασμα μία ἀντίχριστη, καί ξέσπασε 
σέ κλάματα.

Ὁ ἡγούμενος ἔκανε τό σταυρό του.
Ἄν ἐσύ, παιδί δέν ἔδωσες, τό πραγματικό ἁγίασμα, ἡ 

Παναγία μας ὅμως, εἶδε τήν πίστη τῆς Μουσουλμάνας καί 
ἁγίασε ἐκείνη τό νερό καί ἔδωσε τήν ὑγεία στό παιδί της.

TO ΑΓΙΑΣΜΕN0 NEΡΟ
(Μία ἀληθινή ἱστορία)ἱ καλοκαιρινές διακοπές ἀπο-

τελοῦν μία περίοδο ἀνάπαυ-
σης καί χαλάρωσης γιά κάθε 
ἄνθρωπο. Ἐπειδή, ὅμως, τά 

ἀπρόοπτα δέν εἶναι ἀπίθανα, εἶναι 
ἀναγκαῖο νά λαμβάνονται οἱ ἀπαραίτη-
τες προφυλάξεις, προκειμένου νά μήν 
ἐμφανιστοῦν δυσάρεστα προβλήματα 
στήν ὑγεία μας.  

Ἡλίαση 
Ἡ ἡλίαση ὀφείλεται σέ παρατεταμένη 
ἔκθεση στόν ἥλιο καί ἔχει ὡς ἀποτέ-
λεσμα τήν μεγάλη αὔξηση τῆς θερμο-
κρασίας τοῦ αἵματος. Τά συμπτώματά 
της εἶναι πονοκέφαλος, δυσφορία, 
ζαλάδα, σύγχυση, ξηρότητα δέρματος, 
ἔντονος σφυγμός, ὑπερκινητικότητα 
καί θερμοκρασία σώματος ἄνω τῶν 40 
βαθμῶν.  Φάρμακα ἤ οὐσίες πού διευ-
κολύνουν τήν ἐμφάνιση ἡλίασης, μετά 
ἀπό αὐξημένη ἔκθεση στόν ἥλιο, εἶναι 
τά οἰνοπνευματώδη ποτά, ἡ καφεΐνη, 
τά διουρητικά, τά ἀντικαταθλιπτικά, τά 
ναρκωτικά κάθε εἴδους, κ.ἄ.  
Γιά τήν πρόληψη τῆς ἡλίασης συ-
νιστᾶται ἡ λήψη ὑγρῶν, τά ἀνοιχτόχρω-
μα ροῦχα, τά συχνά μπάνια, ἡ παρα-
μονή σέ κλιματιζόμενους χώρους καί 
ἡ συνεννόηση μέ τό θεράποντα ἰατρό 
γιά τό εἶδος καί τή δοσολογία τῶν φαρ-
μάκων.

Διάφορα τσιμπήματα 
Τά κουνούπια, οἱ μέλισσες, οἱ σφῆκες, 
οἱ τσοῦχτρες, τά φίδια κι οἱ σκορπιοί, 
εἶναι δυνητικά ἐπικίνδυνοι ἐχθροί τῶν 
παραθεριστῶν, ἰδίως ὅταν κινοῦνται 
ἤ διαμένουν στήν ἐξοχή.  Γιά τό λόγο 
αὐτό θά πρέπει νά ἀποφεύγετε νά βρί-
σκεστε σέ χώρους ὅπου λιμνάζει νερό, 
νά κουρεύετε γρασίδι, θάμνους καί 
φυλλωσιές στόν κῆπο σας (διότι ἀποτε-
λοῦν σημεῖα παραμονῆς κουνουπιῶν), 
νά χρησιμοποιεῖτε στούς χώρους πού 
διαμένετε ἀνεμιστῆρες, νά χρησιμο-
ποιεῖτε ἐντομοαπωθητικά, νά φορᾶτε 
μακριά ροῦχα πού νά σκεπάζουν τά χέ-
ρια καί τά πόδια καί παπούτσια κλειστά 
ἀντί γιά σανδάλια. Ἐπίσης, εἶναι χρή-
σιμο στίς πόρτες τοῦ σπιτιοῦ νά ἔχετε 
σῆτες κατά τῶν ἐντόμων, ἀλλά καί νά 
ἔχετε πάντα μαζί σας μία ἀντιισταμινική 
ἤ κορτιζονοῦχο ἀλοιφή.
Σέ περίπτωση πού σᾶς τσιμπήσει κά-
ποιος ὀργανισμός, καλό εἶναι νά μήν 
ξύνετε τήν πάσχουσα περιοχή. Ἄν εἶστε 
στή θάλασσα νά κολυμπήσετε ψύχραι-
μα πρός τήν ξηρά καί νά ξεπλύνετε τήν 
περιοχή μέ ἄφθονο νερό βρύσης. Σέ 
προσβολή ἀπό τσούχτρα νά ἀπομακρύ-
νετε τά πλοκάμια ἀπό τό δέρμα σας μέ 
ἕνα κομμάτι ὕφασμα, νά βάλετε μιά κο-
μπρέσα δροσερή, μέ ξυδόνερο (ἰσχύει 
καί γιά τσίμπημα ἐντόμου) ἤ λίγο πάγο 
τυλιγμένο σέ πετσέτα, γιά ἀνακούφιση 

ἀπό τόν πόνο καί τό αἴσθημα καψί-
ματος, ἀλλά καί νά χρησιμοποιήσετε 
μία ἀντιισταμινική ἤ μιά κορτιζονοῦχο 
ἀλοιφή ἤ ἀμμωνία.  
Τά συμπτώματα ἑνός τσιμπήματος 
ὀχιᾶς, πού εἶναι καί τό μόνο δηλητη-
ριῶδες εἶδος φιδιοῦ στή χώρα μας, 
εἶναι ὁ πόνος, τό τοπικό πρήξιμο, ὁ 
ἴλιγγος καί ἡ ναυτία, ἡ τάση λιποθυμίας 
καί ἡ ἀλλαγή χρώματος τοῦ δέρματος.  
Ὡς πρῶτες βοήθειες προτείνονται ἡ 
ἀκινητοποίηση τοῦ μέλους, ἡ χαλάρω-
ση τῶν ρούχων, ἡ μεταφορά στή σκιά, 
ἡ περίδεση ψηλότερα ἀπό τό δάγκωμα 
καί ἡ ἄμεση ἀναζήτηση ἰατρικῆς βοή-
θειας.

Ἔκθεση στόν ἥλιο - Φωτοευαι-
σθησία
Πρόκειται γιά τοπική ἀντιδραση τοῦ 
δέρματος (κοκκινίλα, πρήξιμο, ἐξάνθη-
μα, φαγούρα), πού ὀφείλεται συνήθως 
στή λήψη ὁρισμένων φαρμάκων ἤ τή 
χρήση καλλωπιστικῶν προϊόντων.  Οἱ 
δερματικές αὐτές ἀντιδράσεις μπορεῖ 
νά παρουσιαστοῦν ἀκόμη κι ἔπειτα 
ἀπό σύντομη διάρκεια ἔκθεσης στήν 
ὑπεριώδη ἀκτινοβολία τοῦ ἥλιου.  
Ἐμφανίζονται συχνότερα σέ ἄτομα πού 
λαμβάνουν φάρμακα γιά τήν καρδιά, 
τό οὐροποιητικό, τούς μύκητες, τό δια-
βήτη, τήν κατάθλιψη ἤ κάποια λοίμωξη.  
H φωτοαλλεργική ἀντίδραση σέ μερι-
κές περιπτώσεις συμβαίνει ὅταν χρη-
σιμοποιοῦμε ἀλοιφές γιά τή θεραπεία 
τῆς ἀκμῆς ἤ καλλυντικά (π.χ. αἰθέρια 
ἔλαια, ἀρωματικά σαπούνια, ἀρώματα 
καί κρέμες). 
Ἄλλες ἀντιδράσεις πού μπορεῖ νά 
ἐμφανιστοῦν ἐξαιτίας τῆς ἔκθεσής μας 
στό ἥλιο εἶναι ὁ ἐπιχείλιος ἕρπητας, ἡ 
ἐπιδείνωση τῆς ἀκμῆς, ἡ πρόωρη γή-
ρανση τοῦ δέρματος, οἱ εὐρυαγγεῖες, 
οἱ λεκέδες στό πρόσωπο, ἡ πτώση τῆς 
πίεσης τοῦ αἵματος, ἡ ἀφυδάτωση καί 
τό δυσμενέστερο ἀπ' ὅλα, ἡ ἀνάπτυξη 
καρκινωμάτων ἤ ἄλλων ὄγκων τοῦ δέρ-
ματος.  

Σπίλοι («ἐλιές») - μελάνωμα
Οἱ φυσιολογικοί σπίλοι εἶναι συνή-
θως μικρές καφέ κηλίδες ἤ ἐπάρματα 
τοῦ δέρματος (συνήθως στρογγυλοῦ 
ἤ σφαιρικοῦ σχήματος), πού ἐμφανί-
ζονται ἡ ἐπιδεινώνοντται λόγῳ αὐξη-
μένης ἔκθεσης στόν ἥλιο. Μπορεῖ νά 
ἔχουν καλοήθη ἤ κακοήθη μορφή, 
ὅπως τό μελάνωμα. Τά ἄτομα μέ αὐξη-
μένο κίνδυνο προσβολῆς ἀπό μελάνω-
μα, (κυρίως ὅσα ἔχουν ἀνοιχτόχρωμα 
μάτια, μαλλιά ἤ καί δέρμα), θά πρέπει 
νά ἀποφεύγουν τήν ἀλόγιστη ἔκθε-
ση στόν ἥλιο, ἰδίως τίς μεσημεριανές 
ὧρες, νά βάζουν συχνά ἀντηλιακό, νά 
καλύπτουν μέ ἀνοιχτόχρωμα ροῦχα τά 
ἄκρα τους, νά φοροῦν καπέλο μέ εὐρύ 

γεῖσο, ἀλλά καί καλῆς ποιότητας γυα-
λιά ἡλίου.  

Ἀλλοιωμένα τρόφιμα
Οἱ αὐξημένες θερμοκρασίες τοῦ  κα-
λοκαιριοῦ προκαλοῦν ἀλλοιώσεις σέ 
ἀρκετές ὁμάδες τροφίμων. Ἄν κατα-
ναλώσουμε ἀλλοιωμένα τρόφιμα εἶναι 
πολύ πιθανό νά πάθουμε τροφική 
δηλητηρίαση. Συχνά, πολλά τρόφιμα 
γίνονται ἀκατάλληλα, ἀρκετές μέρες 
μάλιστα πρίν λήξουν καί μάλιστα τά 
περισσότερα ἀπό αὐτά δέ φαίνονται 
ἀλλοιωμένα μέ γυμνό μάτι.  Τά τρόφι-
μα πού θέλουν προσοχή εἶναι τά ψά-
ρια (τά μάτια τοῦ χαλασμένου ψαριοῦ 
μπορεῖ νά εἶναι θολά κι ἄν πιέσετε μέ 
τό δάχτυλό σας τό ψάρι ἀφήνει βαθού-
λωμα καί τό δέρμα του δέν ἐπανέρχε-
ται), κάθε εἴδους κρέας (τό πιό εὐπα-
θές εἶναι ὁ κιμᾶς, ἐμφανίζει λευκές, 
πράσινες ἤ καί μελανές κηλίδες), τά 
παγωτά (ἀλλαγή στό σχῆμα ἤ τήν ὑφή), 
τά γαλακτοκομικά προϊόντα (ἡ γεύση 
τοῦ γιαουρτιοῦ πικρίζει, τό ἀλλοιωμένο 
γάλα ξινίζει, «κόβει» καί ἐμφανίζει μού-
χλα), τά ἀλλαντικά (θά δεῖτε μία γλοιώ-
δη ὑφή, ἐνῶ ἔχουν καί ξινή γεύση) καί 
τά τρόφιμα πού περιέχουν αὐγά.
Μερικές προληπτικές συμβουλές εἶναι 
οἱ ἑξῆς: Προστατέψτε τό φαγητό σας 
ἀπό τά ἔντομα, σκεπάζοντάς το ἕως 
ὅτου τό φᾶτε, ἀλλά παράλληλα μήν τό 
ἀφήνετε πολλή ὥρα σέ θερμοκρασία 
δωματίου, ἀλλά καί ἀποφύγετε νά ἀγο-
ράζετε προϊόντα πού εἶναι ἐκτεθειμένα 
στόν ἥλιο (σοκολάτες, κρουασάν κ.ἄ. 
πού βρίσκονται ἐκτός ψυγείου), διότι 
εἶναι πιθανό νά ἔχουν ἀλλοιωθεῖ ἀπό 
τήν ἔκθεση στόν ἥλιο.

Ἀλλεργίες
Ἄν καί στίς περισσότερες περιπτώσεις 
ἐκδηλώνονται τούς μῆνες τῆς ἄνοιξης, 
δέν εἶναι σπάνιες οἱ ἀλλεργίες σέ κα-
λοκαιρινά φροῦτα, φυτά ἤ λαχανικά, 
ἄν ἔρθουμε σέ στενή ἐπαφή μαζί τους 
καί ὄχι ἀπαραιτήτως μέ τήν κατανάλωσή 
τους.

Λοιμώξεις
Εἶναι δύσκολο νά μεταδοθεῖ στόν 
ἄνθρωπο μία λοίμωξη μέσῳ τοῦ νεροῦ 
τῆς θάλασσας ἤ τῆς πισίνας, ἀφοῦ εἰδι-
κά οἱ πισίνες τίς περισσότερες φορές 
εἶναι ὑπερχλωριωμένες καί πολύ δύ-
σκολα περιέχουν παθογόνα μικρόβια. 
Ἐπίσης, ὁ κύριος παράγοντας πού 
εὐνοεῖ τήν ἀνάπτυξη μυκητιάσεων στήν 
εὐαίσθητη περιοχή τῆς γυναίκας εἶναι 
ἡ ὑγρασία, γι’ αὐτό συνιστᾶται νά μήν 
παραμένει τό βρεγμένο μαγιό γιά πολ-
λή ὥρα μετά τό μπάνιο. Ἐπίσης, οἱ  
οὐρολοιμώξεις ταλαιπωροῦν πολύ τίς 
γυναῖκες τό καλοκαίρι καί αὐτό ὀφεί-
λεται στή χρήση ἀκάθαρτων τουαλετῶν 

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τοῦ κ. Ἰωάννου  Στεφανογιάννη - Συγγραφέως - Ἀρθρογράφου

καί στό γεγονός ὅτι συχνά ἀποφεύγουν 
νά οὐρήσουν τό βράδυ, ἰδιαιτέρως μετά 
ἀπό κατανάλωση ἀλκοόλ σέ μιά κοινω-
νική ἐκδήλωση. Ἐπιπλέον, νά ἀποφεύ-
γετε τό μπάνιο σέ μικρούς κολπίσκους 
μέ πολλά σκάφη ἀναψυχῆς καί νά προ-
τιμᾶτε παραλίες οἱ ὁποῖες βρίσκονται 
μακριά ἀπό ἀστικά κέντρα, χωματερές, 
κατοικημένες περιοχές καί ἀπορροές 
ποταμῶν ἤ ρεμάτων.

Σωματικό βάρος
Σχεδόν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ζήσει 
τουλάχιστον μία φορά κάποιο καλοκαί-
ρι τῆς ζωῆς τούς τή δυσάρεστη ἐμπειρία 
τῆς αὔξησης τοῦ βάρους πού τούς βάζει 

σέ μπελάδες τό χειμώνα. Φροντίζουμε 
λοιπόν, νά μένουμε μακρυά ἀπό "πα-
χυντικές" τροφές, ὅπως μαργαρίνη, χά-
μπουργκερ, πόπ κόρν, τηγανητές πατά-
τες, τηγανητό κρέας, γλυκά καί παγωτά.
Ἀντιθέτως, φροντίζουμε νά τρῶμε του-
λάχιστον δύο μερίδες φρούτων τήν 
ἡμέρα καί δυό σαλάτες λαχανικῶν, νά 
ὀργανώνουμε τά γεύματα τῆς ἡμέρας 
μέ βάση τό καθημερινό πρόγραμμα τῶν 
διακοπῶν, ἀλλά καί νά ἀσκούμαστε μέ 
κάθε μορφή ἀεροβικῆς γυμναστικῆς 
30-45 λεπτά καθημερινῶς (περπάτημα, 
τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπι).

Ἡ προστασία τῆς ὑγείας μας
Οἱ διακοπές στήν Ἑλλάδα ἀποτελοῦν 
ὄνειρο ζωῆς γιά ἑκατομμύρια ἀνθρώ-
πους στόν κόσμο, γι’ αὐτό κι ἐμεῖς θά 
πρέπει νά τίς χαιρόμαστε καί νά τίς 
ἀπολαμβάνουμε ἀνεμπόδιστα, λαμβά-
νοντας ἁπλά καί εὔκολα μέτρα προστα-
σίας γιά τήν προστασία καί διασφάλιση 
τῆς ὑγείας μας.

Ο T
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εἰς τούς χώρους τῆς Ἀκαδημίας,  χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου. Ἡ τελετή ἄρχισε μέ 
ὁμιλία τοῦ Γεν. Δ/ντοῦ τῆς ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ, 
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν 50ετή πορεία τοῦ Ἱδρύματος 
«ὑπό τήν  κραταιά προστασία τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Με-
θοδίου, τήν εὐχή τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου καί τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης καί τήν πατρική εὐχή καί εὐλογία τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τοῦ μεγάλου Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, τοῦ καί πνευματικοῦ προστάτου τοῦ Ἱδρύ-
ματος». Ἀναφέρθηκε ἐπίσης εἰς τήν πολυετῆ προσφορά τοῦ 
τιμωμένου Πρωθιεράρχου, κάνοντας μνεία εἰς τούς ἀοιδί-
μους προκατόχους τοῦ τιμωμένου Ἀρχιεπισκόπου κ. Εἰρη-
ναίου. Ἀκολούθως, τόν λόγο ἔλαβε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὑπό τήν διπλή ἰδιότητα, 
αὐτήν τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. 
τοῦ Ἱδρύματος. Ὁ Ἐπίσκοπός μας μετέφερε: «τήν πατρικήν 
εὐχήν καί Πατριαρχικήν εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου», καθώς ὅπως εἶπε: «...ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἀκαδημία Κρήτης τελεῖ ὑπό τήν πνευματικήν αἰγίδα καί 
ἀδαπάνητον μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου». Ἀκολού-
θως ἀναφέρθηκε εἰς τούς ἀκατάλυτους δεσμούς τοῦ τιμω-
μένου Ἱεράρχου μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν τίς ρίζες τους ἀπό τήν φοίτησή του εἰς τήν γεραρά 
Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, καί ἑστίασε τόν λόγο του εἰς 
τήν προσφορά τοῦ τιμωμένου εἰς τό Ἵδρυμα. «Ἀπό τό 1960 
ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου καί Σελίνου μέ πρω-
τοφανῆ ζῆλον καί αὐτοθυσίαν συμπορεύεστε μετά τοῦ τότε 
Ἐπισκόπου Σας, Σεβασμιωτάτου κ. Εἰρηναίου (Γαλανάκη) 
καί τοῦ ἑτέρου συγκυρηναίου κ. Ἀλέξανδρου Παπαδεροῦ 
εἰς τό ἔργον σχεδιασμοῦ διά τήν ἀνέγερσιν τῆς Ἀκαδημίας», 
σημείωσε, κάνοντας εἰδική ἀναφορά εἰς τήν ἐπί 30 ἔτη συμ-
μετοχή τοῦ τιμωμένου εἰς τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ὡς ἐκπρό-
σωπος τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. 
«Δι' αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐμμονήν σας εἰς τήν θυσίαν διά 
τήν διακονίαν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἀποτυπώνεται κατά 
τήν εὐδόκιμον καί ἀγλαόκαρπον πεντηκονταετῆ καί πλέον 
διακονίαν Σας εἰς τό Ἱερόν ἐτοῦτο Καθίδρυμα, Σᾶς τιμᾶ σή-
μερον ἀξιοχρέως καί ὀφειλετικῶς ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία 
Κρήτης», κατέληξε ὁ Σεβ.Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. 
Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, 

Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα 
καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τοῦ Πρα-
κτικοῦ ὑπό τοῦ Γεν. Δ/ντοῦ Δρ. Ζορμπᾶ, καί ἡ ἀπονομή τῆς τιμητικῆς διακρί-
σεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὡς 
ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ ἑταίρου 
μέλους τοῦ Δ.Σ., Ἀντιπεριφερειάρχου Χανίων κ. Ἀπ. Βουλγαράκη. 

Ἀκολούθως καί ἰδιαίτερα συγκινημένος ὁμίλησε ὁ τιμώμενος Ἱεράρχης, ὁ 
ὁποῖος σημείωσε: «δέν περίμενα νά συμβεῖ ὅλο αὐτό σέ ἐμένα, νιώθω ἄβολα 
πού σᾶς κούρασα τόση ὥρα». Σημείωσε δέ στήν ὁμιλία του: «Ἐνθυμοῦμαι τόν 
μακαριστόν καί ἀλησμόνητον Ἱεράρχην τῆς Τοπικῆς Μητροπόλεως, τόν Σεπτόν 
Εἰρηναῖον Γαλανάκην, πόσον ὠνειρεύθηκε καί ἀγάπησε τοῦτο τόν Τόπο, τοῦτο τό 
Ἵδρυμα τῆς Ἀκαδημίας μας... Τό θαυμαστό καί εὐλογημένο ἔργο τοῦ Ἱδρύματος 
αὐτοῦ, δόξα τῷ Θεῶ, συνεχίσθηκε καί συνεχίζεται μέ τρόπο θαυμαστό καί εὐλο-
γημένο, ἰδιαιτέρως κατά τό περασμένον ἔτος, κατά τό ὁποῖον τό Ἵδρυμα αὐτό 
εἶχε τήν ὕψιστη εὐλογία νά φιλοξενήσει καί νά ὑπηρετήσει τήν Ἁγία καί Μεγά-
λη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί συνεχίζει τό εὐλογημένον ἔργο 
της μέχρι σήμερα μέ μέλλον, αἰσιοδοξία, δυνάμεις καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ... 
Μέσα ἀπό τήν ψυχή μου εὔχομαι εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν τῆς Κρήτης, εἰς 
τόν  ἀγαπητόν Ἀδελφόν, τόν Σεβασμιώτατον Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ κ. 
Ἀμφιλόχιον, τόν κ. Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, τό Συμβούλιον καί τά στελέχη τοῦ 
εὐλογημένου αὐτοῦ Ἱδρύματος, καλή συνέχεια τοῦ Ἔργου». 

Εἰς τήν τελετή ἀνακήρυξης μετεῖχαν οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ὁ Ἀρχιγραμμα-
τέας τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ. Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Πρόδρομος Ξενάκης, Πρωτοσύγκελλοι, Κα-
θηγούμενοι καί γυναικεῖες Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀπό τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή 
Κρήτης καί τίς Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Μεγαλονήσου, Κληρικοί ἀπ' ὅλη τήν Κρήτη, 
ὡς ἐπίσης καί ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Ἀντιπεριφερειάρχες, 
Δήμαρχοι ἀπ' ὅλη τήν Κρήτη, ὡς καί οἱ Διοικητές Μονάδων τοῦ Στρατοῦ, Ναυ-
τικοῦ, Πυροσβεστικῆς, Ἀστυνομίας, ὁ Ἀντιπρύτανης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, 
Ἀνώτατοι Διακαστικοί Λειτουργοί, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκπρό-
σωποι Φορέων, Ἀρχῶν, Συλλόγων καί ἑκατοντάδες κόσμου, πού ὑπομονετικά 
καί ἐπί ὥρα περίμεναν στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης νά λάβουν τήν εὐχή τοῦ τιμώ-
μενου Ἱεράρχου. 

Ἀκολούθησε πλούσιο κέρασμα γιά ὅλο τόν κόσμο καί ἐόρτια τράπεζα, ὅπου 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος προσέφερε εἰς τόν τι-
μώμενο Ἱεράρχη Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου, ἱστορημένη ἀπό τήν ἁγιογράφο 
τῆς Ἀκαδημίας κ. Κωνσταντίνα Στεφανάκη. Ἀναστάσιμους ψαλμούς ἀπέδωσε 
χορωδία νέων ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας, ὁ δέ Δήμαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰ. 
Μαλανδράκης, προσέφερε στόν τιμώμενο Ἱεράρχη, κατά τό δεῖπνο, γκραβούρα 
μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ροτόντας, τοῦ ἀρχαιότερου Ναοῦ τοῦ τόπου μας (6ος αἰ.).

 Σέ μία σεμνή ἀλλά ἰδιαίτερη καί 
ξεχωριστή τελετή, ἀνακηρύχθηκε εἰς 
Ἑταῖρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος παρακο-
λουθεῖ καί μετέχει ἐνεργά στήν ζωή καί 
50ετή πορεία τοῦ Ἱδρύματος, ἀπό τήν 
γέννησή του (1968) ἕως καί σήμερα. 

Ἡ τελετή πραγματοποιήθηκε στό 
κατάμεστο μεγάλο ἀμφιθέατρο τοῦ 
Ἱδρύματος, χωρητικότητας 800 ἀνθρώ-
πων. Προηγήθηκε πανηγυρικός Ἑσπερι-
νός τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, 
τῶν καί προστατῶν τοῦ Ἱδρύματος, στό 
ὁμώνυμο παρεκκλήσιο πού εὑρίσκεται 

Ἀνακήρυξις 
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου 

εἰς Ἑταῖρον τῆς 
ΟΑΚ
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Συνεργασία Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος μέ 
7η ΥΠΕ καί Γ.Ν. Χανίων

Τό  Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο Κισάμου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, σέ συνεργασία μέ 
τήν 7η Ὑγειονομική Περιφέρεια Κρήτης καί 
τό Γενικό Νοσοκομεῖο  Χανίων, «Ὁ Ἅγιος Γεώρ-
γιος», στά πλαίσια τοῦ Πρωτοκόλλου Συνερ-
γασίας πού ὑπέγραψαν γιά τήν ἀναβάθμιση 
τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Ὑγείας στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ 
Νομοῦ Χανίων, συνεχίζουν τίς ἐπισκέψεις τους 
στά Περιφερειακά Κέντρα Ὑγείας τοῦ Νομοῦ 
Χανίων μέ τήν Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ 
Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου, (χορηγία τῆς 
Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου). Τήν περίοδο 
αὐτή  ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσά-
κειου μετέβη: α) στό Κέντρο Ὑγείας Κισάμου, 
β) στό Κέντρο Ὑγείας Βάμου καί γ) στό Πολυ-
δύναμο Περιφερειακό Ἰατρεῖο Χώρας Σφακίων, 
στελεχωμένη ἀπό Ἰατρούς διαφόρων εἰδικοτή-

των τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων, ὅπου σέ 
συνεργασία μέ ἐπιστημονικό προσωπικό τοῦ 
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος καί τῶν διευθύνσε-
ων τῶν Κ.Υ. διενήργησαν δωρεάν προληπτικές 
ἐξετάσεις, καρδιολογική - πνευμονολογική καί 
ὀρθοπεδική ἐκτίμηση, σέ δεκάδες ἀνθρώπους 
τῶν κατά τόπους περιοχῶν τοῦ Νομοῦ Χανί-
ων. Οἱ ἐξετάσεις αὐτές διενεργήθηκαν μέ τήν 
χρήση τοῦ ὑπερσύγχρονου ἰατρικοῦ ἐξοπλι-
σμοῦ, πού διαθέτει ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα, 
(Ὑπέρηχο, Καρδιογράφο, Καρδιολογικό ὑπέ-
ρηχο, Διαφανοσκόπιο, Ἀγγειολογικό Doppler, 
Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκό-
πιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, Σπιρόμετρο). Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης  μας  κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος 
Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου, εὐχα-
ρίστησε τούς Ἰατρούς πού στελέχωσαν τήν 
Ἰατρική Μονάδα, καθώς καί τόν Διοικητή τοῦ 
Γεν. Νοσοκομείου Χανίων κ. Μηνᾶ Βουλγαρίδη 
γιά τήν ἄριστη συνεργασία καί τήν συμβολή 
του στήν ὑλοποίηση τῶν ἀνωτέρω ἐπισκέψε-
ων καί σημείωσε πώς στόχος τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος εἶναι ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα, 
σέ συνεργασία μέ τήν 7η ΥΠΕ, τό Γενικό Νοσο-
κομεῖο Χανίων, τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τόν 
Ἰατρικό Σύλλογο Χανίων, τά Κέντρα Ὑγείας 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ὅπως νά συνεχίζει 
νά καλύπτει τίς ἰατρικές καί κοινωνικές ἀνά-
γκες, ἀναγκεμένων συνανθρώπων μας, πού 
δέν ἔχουν ἄμεση πρόσβαση σέ ὀργανωμένες 
Μονάδες Ὑγείας. Ἐπιπροσθέτως ἐξέφρασε τίς 
πολλές εὐχαριστίες του πρός τόν Καθηγού-
μενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέ-
ροντα Ἐφραίμ, καθώς ἡ προσφορά τῆς δικῆς 
του ἀγάπης χαρίζει στούς ἑκατοντάδες ἀπο-
δέκτες τῆς δομῆς αὐτῆς, πρόσβαση στήν πρω-

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
Τήν 4η Ἰουνίου 2017, Κλῆρος καί Λαός τῆς Ἱερᾶς Μη-

τροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, μέ συγκίνηση καί πόνο, 
συνόδευσε εἰς τήν τελευταία του κατοικία τόν Ἀρχιμανδρίτη 
Τίτο Σφακιωτάκη, ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Τοπολίων Κισά-
μου.

Ὁ μακαριστός  πατέρας Τίτος, κατά κόσμον Νεκτάριος 
Σφακιωτάκης, γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς τό 1966 στά 
Τοπόλια.

Ἡ βαθιά πίστη καί εὐσέβεια τῶν γονιῶν του ἀπό τά 
νηπιακά του χρόνια τόν ὁδηγοῦν στά ὄμορφα μονοπάτια 
τῆς χριστιανικῆς πίστης.  Στά παιδικά του χρόνια  ἔρχεται 
σέ ἐπαφή μέ τή λειτουργική τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας, δί-
πλα στόν ἀνάδοχό του παπά Μᾶρκο Βουντουράκη. Εἶναι 
ὁ ἀκούραστος βοηθός του στίς Κυριακάτικες λειτουργίες, 
στούς ἑσπερινούς, τά ἀπόδειπνα, τίς μεγάλες γιορτές, τά 
πανηγύρια.

Ἡ ἐφηβεία του σημαδεύεται ἀπό τή σκιά τῆς βαριᾶς 
ἀρρώστιας. Εἶναι μόλις 16 χρονῶν παλικάρι, ὅταν  διαγι-
γνώσκεται ἡ ἐπάρατη νόσος. Μέ Ἰώβια ὑπομονή σηκώνει 
τό βαρύ σταυρό τῆς μεγάλης δοκιμασίας στούς τρυφερούς 
ὤμους του. Ἀγόγγυστα, μέ πίστη καί προσευχή, παλεύει τίς 
χημειοθεραπεῖες καί ἀκτινοβολίες, πού μέρα μέ τή μέρα 
παραμορφώνουν τό νεανικό κορμί του. 

Κι ὅταν  ὕστερα ἀπό τέσσερα χρόνια πόνου καί ταλαι-
πωρίας τό θαῦμα συντελεῖται στήν ζωή του, δηλ. ἡ πλήρης 
ἴαση, παίρνει τήν μεγάλη ἀπόφαση. Τή ζωή πού τοῦ χάρι-
σε ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ νά τήν ἀφιερώσει στή Διακονία 
Του. Ἡ ἱερή αὐτή ἐπιθυμία του νά ἐγκαταλείψει τά ἐγκώ-
σμια καί νά ἀφιερωθεῖ στό Θεό, τόν φέρνει κοντά στόν  τότε 
Μητροπολίτη Κισάμου & Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο, ἀπό τά 
σεβάσμια χέρια τοῦ ὁποίου ἐκάρη Μοναχός καί στή συνέ-
χεια χειροτονήθηκε Διάκονος, τήν 29η Ἰουνίου 1996. 

Τά ἑπόμενα ἐννιά χρόνια, μέ σεβασμό, ὑπακοή, πί-
στη καί ἀφοσίωση, προσφέρει τίς Διακονικές του ὑπηρε-
σίες στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Εἰρηναῖο. Παράλληλα 
ὁλοκληρώνει τή φοίτησή του στό τετρατάξιο Ἐκκλησιαστι-
κό Λύκειο καί στή συνέχεια λαμβάνει τό πτυχίο του ἀπό τό 
Πρόγραμμα Ἱερατικῶν Σπουδῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησια-

στικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τή 
18η Αὐγούστου 2006, ἀπό τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιο καί τήν 1η Σεπτεμβρίου 
2006, τοποθετεῖται ἐφημέριος στή γενέτειρα ἐνορία του, τά 
Τοπόλια. 

Ξεκινᾶ τήν ἱερατική του Διακονία μέ κύριο ἐφόδιο τήν 
πλούσια καρδιά του. Μιά καρδιά πλημμυρισμένη ἀπό ἁγνά 
συναισθήματα, βιώματα χριστιανικά καί θεῖες ἐμπειρίες. 
Προπάντων μιά καρδιά γεμάτη μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, «πού 
τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ».

Ἁπλός καί ταπεινός, μέ ἀπέραντη ἀγάπη στό Θεό ἀλλά 
καί στούς ἀνθρώπους, μέ αὐθόρμητη καλωσύνη, μέ πραό-
τητα, μέ ἀνιδιοτέλεια καί μεγαλοσύνη, κερδίζει τήν ἐκτίμη-
ση καί τό σεβασμό τοῦ πομνίου του.

Καλός καί στοργικός ποιμένας, βρίσκεται πάντα κο-
ντά τούς ἐνορίτες του, σέ χαρές καί λύπες. Διακριτικά καί 
ἀθόρυβα συντρέχει  τήν κάθε δυσκολία τους, ὑλικά, ἠθικά, 
πνευματικά.

Αὐτή τήν ὄμορφη καί καρποφόρα ἱερατική του πορεία 
ἔρχεται νά διαταράξει καί πάλι ἡ ἀρρώστια. Ἀπό τό 2012 
ἕνας νέος κύκλος δοκιμασιῶν ἀρχίζει. Ἕνας δεύτερος βα-
ρύτερος σταυρός φορτώνεται στίς πλάτες του καί ἡ πορεία 
πρός τόν Γολγοθᾶ ξεκινᾶ. Χειρουργεῖα, νοσοκομεῖα, ἐντα-
τικές. Μέ πίστη, μέ ὑπομονή, μέ καρτερία, βιώνει,  ὅ,τι ἡ 
θεία χάρις στέλνει.

Δέν ἐγκαταλείπει τήν ἐνορία του καί κάθε φορά πού τό 
ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις του βρίσκεται ἐκεῖ. Πάντα εὔχαρις, 
πάντας ἐγκάρδιος μέχρι τό τέλος.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀναγνωρίζοντας τήν προσφο-
ρά του στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, τοῦ ἀπένειμε τό Ὀφφί-
κιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου, στίς 23 Νοεμβρίου 2010.

Ἀλλά καί τώρα πού ὁ κουρασμένος καί βασανισμέ-
νος πατέρας Τίτος πέρασε στήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία 
ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου καί Σελίνου αἰσθάνεται βαθιά 
τήν ἀνάγκη νά τόν εὐχαριστήσει γιά ὅσα πρόσφερε ἀλλά 
κυρίως γιά ὅσα δίδαξε μέ τή ζωή του.

Σύντομο, βιαστικό τό διάβα του ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή, 
σύντομη καί ἡ ἱερατική του διακονία. Ὑπεραρκετά ὅμως γιά 
νά τόν κατατάξουν μεταξύ τῶν δικαίων καί τῶν ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Κι αὐτό ἄς εἶναι βάλσαμο παρηγοριᾶς γιά 
τούς πονεμένους γονεῖς του, τά πικραμένα ἀδέλφια του καί 
τό ὀρφανεμένο ποίμνιο του.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

Ι Ε ΡΑΤΙ Κ Α  Π ΕΝ Θ Η

Ἀρχιμ. Τίτος Σφακιωτάκης, 
Ἐφημέριος Τοπολίων Κισάμου
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τοβάθμια καί ὄχι μόνον περίθαλψη. 

Τρισάγιο 

Μέ τήν εὐλογητική ἄδεια τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπι-
σκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας 
τέλεσε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τῆς μητρός 
τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώ-
ρου, μακαριστῆς γερόντισσας Κλεοπάτρας, 
ἡ ὁποία ἐκοιμήθη πρό ὀλίγου καιροῦ. Ὁ Ἐπί-
σκοπός μας, λόγῳ ἀπουσίας του ἐκτός Κρήτης 
σέ  ὑπηρεσιακό ταξίδι, δέν κατέστη ἐφικτό 
νά μετέχει εἰς τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία. Εἰς τόν 
παρόντα Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξαν-
δρείας κ. Θεόδωρο καί τούς κατά σάρκα οἰκεί-
ους, εὐχήθηκε τά δέοντα, ὁ δέ Μακαριώτατος 
εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας καί μνημόνευ-
σε τήν μακαριστή μητέρα του Ἑλένη, ἡ ὁποία 
καί ἐκείνη ἐκοιμήθη πρό ὀλίγων μηνῶν. 

Νέα προσφορά ἀγάπης
τῆς Ἱ. Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου 

ὑπέρ τοῦ Ἀννουσάκειου  
Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου συνεχί-
ζει τήν οὐσιαστική καί ἔμπρακτη στήριξή της 
στό πολυδιάστατο ἔργο τοῦ Ἀννουσάκειου 
Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς  μας, μέ τήν 
ἀποστολή νέας μεγάλης ποσότητας τροφί-
μων. Ἡ ἀποστολή αὐτή περιλαμβάνει μεγά-
λες ποσότητες ἀπό: Πουλερικά, περισσότερα 
ἀπό ἕνα (1) τόνο, πατάτες, γαλακτοκομικά 
εἴδη, ὄσπρια, ζυμαρικά κ.ἄ., τά ὁποῖα καί δια-
τέθηκαν μέσῳ τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ 
Ἱδρύματος, τῆς Κοινωνικῆς Κουζίνας καί τοῦ 
Κοινωνικοῦ του Παντοπωλείου,  γιά τήν κά-
λυψη τῶν ὁλοένα αὐξανόμενων ἀναγκῶν τῶν 

ἑκατοντάδων κοινωνικά ἀδύναμων συνανθρώ-
πων μας, οἱ ὁποῖοι καθημερινά δέχονται τήν 
φροντίδα καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἀννουσάκειου 
Ἱδρύματος. Ὠφελήθηκαν περισσότερες ἀπό 
700 οἰκογένειες καί μεμονωμένα πρόσωπα τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς.  Ὅπως δήλωσε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος 
τοῦ Δ.Σ. «ἡ νέα αὐτή προσφορά ἀγάπης τῆς 
Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου πρός τό 
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας 
χαρίζει ἐλπίδα, χαρά καί δύναμη στούς ἑκα-
τοντάδες εὐεργετούμενους τοῦ Ἱδρύματος. 
Ἐκφράζομε τίς πολλές καί ἀπό καρδιᾶς εὐχα-
ριστίες μας πρός τόν Γέροντα Ἐφραίμ καί τήν 
εὐλογημένη συνοδεία του, καθώς ἡ προσφορά 
τῆς ἀγάπης τους, οὐσιαστική καί ἀθόρυβη, γί-
νεται "ἔλαιος" καί "οἶνος" σέ πολύπαθους συ-
νανθρώπους μας. 

Ἡ πρώτη Ἀνάσταση 
εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἐπί τοῦ Ἱεροῦ κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας τέλεσε, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολι-

τικό μας Ναό, τήν Θεία Λειτουργία, τό πρωΐ 
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, μέ τήν συμμετοχή 
πλήθους πιστῶν, ἀρκετοί ἐκ τῶν ὁποίων κοι-
νώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Στό τέλος 
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχή-
θηκε καλή Ἀνάσταση καί τό Ἀνέσπερο Φῶς, 
τό Ὁποῖο καί πάλι θά ἀνατείλει ἐκ τοῦ Κενοῦ 
Μνημείου νά φωτίζει καί  νά ὁδηγεῖ τόν βημα-
τισμό τῆς ζωῆς καί πορείας μας. 

Ἑσπερινός τῆς ἀγάπης 
εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς 

Εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γω-
νιᾶς, τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς ἀγάπης, χο-
ροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν ἐκ 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἀνατ. Κισάμου 
καί πλήθους πιστῶν ἐκ τῆς εὐρύτερης περι-
οχῆς.
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀναγνώ-
σθηκε τό Εὐαγγέλιο σέ διάφορες γλῶσσες καί 
ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, 
μέ τήν φήμη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου νά ψάλλεται ἀπό τούς 
χορούς τῶν ψαλτῶν. 

Ἑορτή Ἁγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ, 
Νικολάου καί Εἰρήνης

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λά-
μπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε εἰς τήν Ἱ. πανήγυρη 
τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου καί Εἰρήνης, στό Σπήλι. Εἰς τόν ἐόρτιο 
Ἑσπερινό ἔλαβαν, ἐπίσης, μέρος καί οἱ Σεβ. 
Μητροπολῖτες Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί 
Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί Πέτρας καί Χερρονή-

σου κ. Γεράσιμος. Ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, κ. 
Εἰρηναῖος, καλοσώρισε καί εὐχαρίστησε τούς 
Σεβασμιωτάτους διά τήν συμμετοχή των εἰς 
τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς. Ἀκολούθως ὁμίλησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελ-
λίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας. Συγκινητική ἦταν 
ἡ προσέλευση ἑκατοντάδων πιστῶν ἀπ' ὅλη 
τήν Κρήτη, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν, γιά νά λά-
βουν τήν εὐλογία τῶν μεγάλων αὐτῶν Ἁγίων. 

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἑόρτασε 
τήν Παναγία Βηματάρισσα

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ἔχει τήν μεγάλη εὐλο-
γία νά ἔχει συναντιλήπτορά της τήν «Πανα-
γία Βηματάρισσα ἤ Κτητόρισσα» ἐκ τῆς Ἱερᾶς 
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, καθώς πιστό 
ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκό-
νος Της εὑρίσκεται τεθησαυρισμένο εἰς τόν Ἱ. 
Μητροπολιτικό μας Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου, εὐεργετική προσφορά τῆς Ἱ. Μεγί-
στης Μονῆς Βατοπαιδίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος, προεξῆρχε τοῦ Πανη-
γυρικοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἀκολούθησε Ἱερά Παρά-
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κλησης, Ἱερά Ἀγρυπνία καί τό πρωΐ τελέστηκε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας εἰς τόν Ἀναστάσιμο χαιρετι-
σμό του, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στήν θαυματουρ-
γική διάσωση καί τήν θαυμαστή εὕρεση τῆς 
Θαυματουργοῦ Αὐτῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, μετά 
ἀπό ἑβδομῆντα ὁλόκληρα χρόνια ὄρθια πάνω 
στό νερό καί τήν λαμπάδα ἀναμμένη νά καίει 
ὅλα αὐτά τά χρόνια! Εὐχαρίστησε τόν Καθη-
γούμενο τῆς Μονῆς, Γέροντα Ἐφραίμ «διά τόν 
πολύτιμο αὐτό πνευματικό θησαυρό πού μᾶς 
χάρισε ἡ ἀγάπη του», διανέμοντας στό τέλος 
τοῦ Ἑσπερινοῦ τόν Ἱ. Παρακλητικό Κανόνα 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βηματαρίσσης, 
ποίημα τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου 
καί ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, προτρέ-
ποντας τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ὅπως 
κάθε Δευτέρα βράδυ, ὡς προσευχή ψάλλει 
τήν Παράκληση τῆς Βηματαρίσσης, ἡμέρα 
κατά τήν ὁποία τελεῖται, κάθ΄ ὅλη τήν διάρ-
κεια τοῦ ἔτους, ἡ  Παράκλησίς Της, ἐνώπιον 
τῆς Ἱ. Εἰκόνος Της καί εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
μας Ναό. 

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας ὑποδέχθηκε 
Ἱ. Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Τήν μεγάλη εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ Ἱ. Λείψανο 
τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γεωργίου Μεγαλο-
μάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου, εἶχε ἡ Ἱ. Μη-
τρόπολίς μας. Τό Ἱερό Λείψανο κόμισε, πρός 
μόνιμη καί διηνεκῆ ἐναπόθεση, εἰς τόν ὁμώνυ-
μο Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας Ροδωποῦ, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. 
Εἰρηναῖος κατόπιν παρακλητικοῦ αἰτήματος 
τοῦ Ἐφημερίου της Ἐνορίας, Αἰδεσιμολ. Πρω-
τοπρ. π. Ἀντωνίου Πατεράκη, μέσῳ τοῦ Ἐπι-

σκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ἡ ἐπίσημος ὑπο-
δοχή πραγματοποιήθηκε τήν παραμονή τῆς 
ἑορτῆς μέ τήν συμμετοχή τιμητικοῦ στρατι-
ωτικοῦ ἀγήματος, τῆς μουσικῆς μπάντας τῆς 
5ης Μεραρχίας Κρητῶν, τοῦ παραδοσιακοῦ 
Συλλόγου «Πελασγοί» καί πλήθους πιστῶν ἐκ 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι παρά τήν 
δυνατή βροχή μετεῖχαν εἰς τό ἱστορικό αὐτό 
γεγονός. Μετά τήν λιτανεία ἀκολούθησε ἐπί-
σημος Δοξολογία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου καί ἐν συνέ-
χειᾳ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου. Στό τέλος 
τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Ἐπίσκοπός μας καλωσόρισε 
καί εὐχαρίστησε, μέ λόγους θερμούς, τόν Σεβ. 
κ. Εἰρηναῖο. Ἀκολούθως ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνο-
ρίας Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Πατεράκης, 
ἀναφέρθηκε εἰς τόν ἑορτάζοντα ἱστορικό Ἱ. 
Ναό (κτίσμα τοῦ 19ου αἰ.) καί ἐξέφρασε τήν 
βαθιά εὐγνωμοσύνη καί τίς πολλές εὐχαριστί-
ες του διά τήν προσφορά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, εἰς τόν μεστό του λόγο, 
ἀναφέρθηκε εἰς τήν προέλευση τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε Ἀρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναίου, καθώς ὁ Ἐπίσκοπός μας 
ἱερούργησε εἰς τόν ἐπίσης ἑορτάζοντα Ἱ. Ναό 
τῆς Ἐνορίας Πύργου Καστελλίου. 

Κοσμοπλημμύρα σέ ἐκδήλωση 
τοῦ Ἀννουσάκειου

Πρωτοφανές γεγονός γιά τά χρονικά ἑνός ἐκ 
τῶν μεγαλύτερων κέντρων διασκέδασης τοῦ 
Νομοῦ Χανίων μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό ἐκδή-
λωση νά ἔχουν ἐξαντληθεῖ οἱ δύο καί πλέον 
χιλιάδες (2000) θέσεις χωρητικότητάς του. 
Συνέβη στήν ἐκδήλωση ἀγάπης καί ἀλληλεγ-
γύης πού διοργάνωσε τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυ-
μα- Θεραπευτήριο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 
ὑπέρ τῶν δομῶν καί δράσεών του. Περισσό-
τεροι ἀπό δύο χιλιάδες κόσμου προσῆλθαν 
εἰς τήν ἐκδήλωση. Ἀνάμεσά τους οἱ Ἱερεῖς τῆς 
Μητροπόλεως, μέ τούς Ἐνορῖτες τους, ὁ Ἀντι-
περιφερειάρχης Χανίων, ὅλοι οἱ Δήμαρχοι τῆς 
Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας, Ἀντιδήμαρ-
χοι, Πρόεδροι καί Ἐκπρόσωποι Φορέων καί 
Συλλόγων, καί ἑκατοντάδες - χιλιάδες φίλοι 
του Ἀννουσάκειου πού, μέ ἀγάπη καί χαρά, 
ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα αὐτό τοῦ Ἱδρύ-

ματος. Ἑκατοντάδες δέ, στήν δυσκολία ἐξεύ-
ρεσης θέσης, προτίμησαν νά μείνουν ὄρθιοι, 
ἐπιθυμώντας μέ τόν τρόπο αὐτό νά δηλώσουν 
τήν στήριξη καί ἀγάπη τους γιά τό Ἵδρυμα. Ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἰδιαί-
τερα συγκινημένος ἀπό τήν ἀνταπόκριση δή-
λωσε στόν σύντομο χαιρετισμό του: «Ἡ συγκι-
νητική καί μεγαλειώδης ἀνταπόκρισή σας στό 
σημερινό κάλεσμα ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, 
μᾶς δίδει δύναμη καί κουράγιο νά συνεχίζουμε 
τήν διακονία ἀγάπης σέ δεκάδες - ἑκατοντάδες 
ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, πού καθη-
μερινά περιθάλπονται, φροντίζονται καί ἀνα-
κουφίζονται στήν μεγάλη καί ἀνοιχτή ἀγκα-
λιά τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Σᾶς εὐχα-
ριστοῦμε, πού μέ τήν ἀρχοντιά καί τήν φιλο-
τιμία σας, κρατᾶτε ἀναμμένο τό καντῆλι τῆς 
ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς γιά τούς ἑκατοντάδες 
εὐεργετούμενους τοῦ Ἱδρύματος», σημείωσε ὁ 
Ἐπίσκοπός μας, εὐχαριστώντας τόν Διοικητι-
κό Δ/ντή τοῦ Ἱδρύματος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
π. Ἀντώνιο Ἀρετάκη, ὡς καί ὅλο τό προσωπι-
κό διά τήν «θυσιαστική διακονία του». Τέλος 
χαιρέτισε καί καλωσόρισε τήν ἐξαιρετική καλ-
λιτέχνιδα κ. Νατάσα Θεοδωρίδου, προσφέρο-
ντάς της μία χειροποίητη ἐλιά. Ἡ κ. Θεοδωρί-
δου εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο διά τήν 
πρόσκληση καί εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στό 
σκοπό τοῦ Ἱδρύματος. Χαιρετισμούς, ἐπίσης, 
ἀπηύθυναν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐθελοντικοῦ Συν-
δέσμου «Φίλοι του Ἀννουσάκειου» κ. Παντε-
λής Κατάκης καί ἡ Διευθύντρια τοῦ Καρέλλει-
ου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
κ. Κατερίνα Εὐθυμοπούλου. Τήν ἐκδήλωση πα-
ρουσίασε καί συντόνισε ἡ ἔμπειρη καί καταξι-
ωμένη δημοσιογράφος κ. Μαρίνα Γιακουμάκη, 
ἡ ὁποία ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορά εἰς τίς δομές 

καί δράσεις τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο ὅπως 
εἶπε «φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια ζωῆς καί 
διακονίας». 

Μνήμη ἀοιδίμου Μητροπολίτου  
κυροῦ Εἰρηναίου

 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κισάμου καί τοῦ Σελίνου, 
μετά πολλῆς εὐγνωμοσύνης, τέλεσε τό 4ετές 
μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
καί ἐπί πολλές δεκαετίες Ποιμενάρχου Της κυ-
ροῦ Εἰρηναίου. Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων 
κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν: Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφι-
λοχίου, τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου, 
Ἀρχιερατικό συλλείτουργο καί ἐν συνέχειᾳ τό 
4ετές μνημόσυνο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἱεράρ-
χου. Ἀκολούθησε ὑπό τῶν Ἀρχιερέων Τρισάγιο 
ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου, ὁ 
ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν προαύλιο χῶρο τοῦ 
Ἱ. Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε τούς 
Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς διά τήν «εὐλογητική 
συμμετοχή των». Ἀναφερόμενος στό πρόσω-
πο τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του εἶπε: «Ὁ 
ἀοίδιμος Γέροντας καί προκάτοχός μας λιτά-
νευσε καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῆς πολυδένδρου 
καί καλλικάρπου Ἀρχιερατικῆς διακονίας του 
τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀληθινός κήρυκας, μύ-
στης καί μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ ἴδιος 
ὑπῆρξε πρόσωπο φωτεινό, ἀναστάσιμο καί 
ἀληθινό, ποιμένας καί πατέρας θυσιαστικῆς 
ἀγάπης καί διακονίας, ὁ ὁποῖος ἀνάλωσε ἅπα-
ντα τόν βίον του εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλη-
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σίας καί τήν προαγωγήν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 
εἰς τήν Ἐπουράνιον Βασιλείαν Του». Δήμαρχοι 
τῆς περιοχῆς, Ἀντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι 
Συλλόγων, ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς ΟΑΚ Δρ. Ζορμπᾶς, 
ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων, καί πλῆθος 
κόσμου, μετεῖχε εἰς τήν προσευχητική αὐτή 
σύναξη. 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
εἰς τήν Γεωργία 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Akhalkalaki  καί Kumurto κ. Νικολάου ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἐπισκέ-
φθηκε τήν Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας καί συγκε-
κριμένα τήν Ἱ. Μητρόπολη Akhalkalaki, γιά νά 
παραδώσει σειρά διαλέξεων σέ Μεταπτυχια-
κούς Φοιτητές, Κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Γεωργίας. Κατά τήν παραμονή του εἰς τήν Γε-
ωργία ὁ Ἐπίσκοπός μας προσκλήθηκε ὑπό τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μετσέχτης 
καί Τυφλίδος καί Καθολικοῦ Πατριάρχου πά-
σης Γεωργίας (Ἰβηρίας) κ. Ἠλία Β ,́ ὅπως μετέ-
χει εἰς τήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία κατά 
τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (παλαιό Ἡμερο-
λόγιο) εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱ. Πατριαρχικό Ναό, 
εἰς τήν Τυφλίδα καί τήν ἑπομένη ἡμέρα (Κυ-
ριακή), εἰς τήν, ἐπίσης, Πατριαρχική Θεία Λει-
τουργία εἰς τόν Ἱ. Πατριαρχικό Ναό τῆς Ἁγίας 
Τριάδος (Τυφλίδα). Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, 
προσεκλήθη ἐπίσης ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου 
Πατριάρχου κ. Ἠλία εἰς τό ἐπίσημο γεῦμα, 
τό ὁποῖο ὁ Μακαριώτατος Καθολικός Πατρι-
άρχης κ. Ἠλίας Β΄ παρέθεσε εἰς τόν Πρωθυ-
πουργό τῆς Χώρας καί μέλη τῆς Κυβερνήσεως 
τῆς Γεωργίας, κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου (ἐπίσημη ἀργία καί ἑορτή τῆς Γεωργίας). 
Κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος χαιρέτισε 

καί καλωσόρισε τόν Ἐπίσκοπό μας ὡς «Ἱεράρ-
χη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου» καί τόν εὐχα-
ρίστησε διά τήν συμβολή του εἰς τό Μετα-
πτυχιακό Σεμινάριο, προσφέροντάς του ἕνα 
ἐγκόλπιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀντιφωνώντας 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τόν 
Μακαριώτατο Πατριάρχη κ. Ἠλία Β΄ διά τήν 
πρόσκληση καί συμμετοχή του εἰς τήν ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὡς καί τήν ἰδιαίτερη τιμή 
πρός τό πρόσωπό του, νά εἶναι πρῶτος τῶν 
Ἀρχιερέων εἰς τό Πατριαρχικό συλλείτουργο, 
καθώς συλλειτούργησαν ἀρχαιότεροι εἰς τά 
πρεσβεῖα Ἀρχιερεῖς, τόσο ἐκ τοῦ Πατριαρ-
χείου τῆς Γεωργίας, ὅσο καί ἐκ τοῦ Πατριαρ-
χείου Μόσχας, σημειώνοντας μεταξύ ἄλλων: 
«Ἡ τιμή αὐτή, Μακαριώτατε, προσφέρεται 
εἰς τήν Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστόλου Τίτου, ἐξόχως ὅμως 
εἰς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τοῦ ὁποίου, 
ὅπως ἀναφέρατε, ἔχω τήν ἰδιαίτερη εὐλογία 
καί τιμή νά ἀνήκω ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, ἐκλεκτῆς καί ἀφοσιωμένης θυγατέρας 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου». Προσέφερε 
δέ εἰς τόν Μακαριώτατο ἕναν σταυρό εὐλογί-
ας, ἀντίγραφο τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Γω-
νιᾶς, ὁ ὁποῖος εἶχε προσφερθεῖ εἰς ὅλους τούς 
Προκαθημένους, κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, εὐχόμενος εὐκλεῆ συ-
νέχιση τῆς Πατριαρχίας του, ἐπί τῇ συμπλη-
ρώσει 40 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς του εἰς 
τόν Πατριαρχικό θρόνο τῆς Γεωργίας. Εἰς τόν 
Πρωθυπουργό τῆς Χώρας, ὁ ὁποῖος ἑόρτα-
ζε τό ὀνομαστήρια του, εὐχήθηκε τά εἰκότα. 
Κατά τήν παραμονή του εἰς τήν Γεωργία, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκε-
φθεῖ ὅμορες Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως Akhalkalaki  καί Kumurto, ὡς ἐπίσης καί 
ἀρκετές Ἱερές Μονές. 

Μνημόσυνο μακαριστοῦ 
Γέροντος Προκοπίου

Κατόπιν εὐλογητικῆς ἀδείας τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, ὁ Ἐπίσκοπός 
μας ἱερούργησε εἰς τήν Ἱ. Μονή «Ἡ Πάντων 
Χαρά», στήν Πουλίτσα Κορινθίας, συμπρο-
σευχομένων τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. 
Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου καί τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων κ. Ἀμβρο-
σίου. Ἅμα τῷ πέρατι τῆς Θείας Λειτουργίας 
καί οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς τέλεσαν τό ἐνιαύσιο 
μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Προκο-
πίου, τοῦ καί κτήτορος τῆς Μονῆς, ὁ ὁποῖος 

ὑπῆρξε καί πνευματικός τοῦ Ἐπισκόπου μας. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου, μέ λόγους 
θερμούς, καλωσόρισε τόν Ἐπίσκοπό μας, τόν 
εὐχαρίστησε διά τήν συμμετοχή καί ἀναφέρ-
θηκε εἰς τήν χαρισματική προσωπικότητα τοῦ 
Γέροντος Προκοπίου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχα-
ρίστησε τόν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο καί ἀναφέρθη-
κε εἰς τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος 
Προκοπίου, ὁ ὁποῖος ὅπως σημείωσε: «ὑπῆρξε 
ὅλος ἀγάπη, προσφορά, θυσία καί προσευχή». 
Ἀκολούθως οἱ Ἀρχιερεῖς τέλεσαν Τρισάγιο ἐπί 
τοῦ τάφου τοῦ Γέροντος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται 
εἰς τόν προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς. 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εἰς τόν 
Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Κολωνοῦ 

Κατόπιν κανονικῆς ἀδείας του Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος προέστη τῆς Ἱ. Πανηγύ-
ρεως τοῦ Ι. Ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλέ-
νης Κολωνοῦ, προσκεκλημένος τοῦ Ἱερατικῶς 
Προϊσταμένου Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Κλήμη Φιλίπ-

που, μέ τήν συμμετοχή πλειάδας Κληρικῶν ἐκ 
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τοῦ Ἑσπερινοῦ 
μετεῖχε καί ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπου-
λος, πρός τόν ὁποῖο ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμε-
νος π. Κλήμης καλωσορίζοντάς τον τοῦ προσέ-
φερε ἀργυροῦν δίσκο μέ σμάλτινη ἀπεικόνιση 
τοῦ Ἁγίου Προκοπίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος εὐχήθηκε τά εἰκότα εἰς τόν 
ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρα-
τίας, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά τοῦ διά τήν 
συνάντηση αὐτή, καθώς ὅπως εἶπε: «ἔχει ἀγα-
θές ἀναμνήσεις ἀπό τήν Μεγαλόνησο Κρήτη». 
Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες 
του πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο διά 
τήν εὐλογητική ἄδεια, ὡς ἐπίσης καί εἰς τόν 
προσκαλέσαντα π. Κλήμη «διά τήν ἀγάπη 
καί ἀβραμιαία φιλοξενία». Τόν προεξάρχοντα 
Ἀρχιερέα καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε, μέ λό-
γους θερμούς, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, Πα-
νοσ. Ἀρχιμ. κ. Κλήμης Φιλίππου. Συγκινητική 
ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν καθ' ὅλη 
τήν διάρκεια τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν τοῦ διημέρου. 

Παγκρήτιο Ἱερατικό Σεμινάριο

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου καί τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία 
Κρήτης ὀργάνωσε τό Γ΄ Παγκρήτιο Ἱερατικό 
Σεμινάριο. Περισσότεροι ἀπό 150 Κληρικοί 
ἀπό τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης καί τίς πε-
ρισσότερες Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Μεγαλονή-
σου, ἀνταποκρίθηκαν, μέ τήν εὐχή καί εὐλογία 
τῶν Ἐπισκόπων τους, εἰς τό κάλεσμα αὐτό 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης καί με-
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τεῖχαν εἰς τό Σεμινάριο. Τό Ἁγιασμό τέλεσε 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. 
Ἀκολούθως χαιρέτισε καί καλωσόρισε ὁ Γεν. 
Δ/ντής τῆς ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, 
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν ἀναγκαιότητα 
τῶν Σεμιναρίων αὐτῶν καί εἰς τήν 50ετή ἐπέ-
τειο λειτουργίας καί διακονίας τοῦ Ἱδρύματος. 
Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, ἀνέγνωσε  
μήνυμα τῆς ΑΘΠ, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Ὁποῖος ση-
μείωσε μεταξύ ἄλλων: «…. ἡ συγκληθεῖσα ἐν 
Κολυμβαρίῳ Κρήτης Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
τυγχάνει ἀναμφιβόλως τό σημαντικώτερον 
γεγονός τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν 
τελευταίων ἐτῶν, γενομένη πρός ἐνίσχυσιν τῆς 
ἑνότητος αὐτῆς καί λειτουργίας τοῦ θεσμοῦ 
τῆς συνοδικότητος ἐν αὐτῇ». Ὁ Ἐπίσκοπός 
μας χαιρέτισε καί καλωσόρισε τόν Σεβ. Ἀρχι-
επίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, ὡς καί τούς 
μετέχοντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, Σεβασμιωτάτους: Ρεθύμνης καί Αὐλο-
ποτάμου κ. Εὐγένιο, Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-
νου κ. Δαμασκηνό καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας 
κ. Κύριλλο. Καλωσόρισε, ἐπίσης, καί εὐχαρί-
στησε τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές: Σεβ. Μητρο-
πολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, Καθηγητή 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Τά ὑπέρ καί 
τά κατά, στό πρίν καί στό μετά, τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: 
Θέματα καί Προβληματισμοί», ὡς ἐπίσης καί 
τόν κ. Θεόδωρο Γιάγκου, Καθηγητή τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ὁ ὁποῖος μίλησε μέ 
θέμα: «Ἡ θέση καί οἱ θέσεις τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας καλωσόρισε, τέλος, καί τούς 
μετέχοντες Κληρικούς τοῦ Σεμιναρίου. Τό 
Σεμινάριο κατέκλυσε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν 
πολλή χαρά του διά τό γεγονός τῆς Σύναξης 
αὐτῆς, καθώς ὅπως εἶπε: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκα-
δημία Κρήτης, τό σπίτι ὅλης τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κρήτης, ἀγκαλιάζει ὅλους τους Κληρικούς τῆς 
Κρήτης» καί ἐξέφρασε τήν εὐχή νά συνεχιστεῖ 
ἡ «γόνιμη καί οὐσιαστική αὐτή προσφορά 
τοῦ Ἱδρύματος πρός τόν Ἱ. Κλῆρο τῆς Μεγα-
λονήσου». Ἀκολούθησε πλούσια φιλοξενία τοῦ 
Ἱδρύματος πρός ὅλους τούς μετέχοντες.   

Μαθητική Θεία Λειτουργία 
εἰς τήν Κίσαμο

Ἑκατοντάδες μαθητές Γυμνασίων καί Λυκείων 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἀνταποκρίθηκαν 
εἰς τό κάλεσμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί 
μετεῖχαν εἰς τήν νυκτερινή Θεία Λειτουργία, 
ἀφιερωμένη εἰς τήν μαθητιῶσα καί σπουδά-
ζουσα νεολαία, μέ ἀφορμή τήν δοκιμασία τῶν 
ἐνδοσχολικῶν καί πανελληνίων ἐξετάσεων τῆς 
περιόδου αὐτῆς.  Ἀρκετά δέ ἀπό τά παιδιά 
αὐτά μετεῖχαν καί τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς. 
Τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία τελέστηκε εἰς 
τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, προεξῆρχε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Μετά 
τήν εἰδική εὐχή - προσευχή πού ἀναγνώσθη-
κε εἰς τό τέλος, ὁ Ἐπίσκοπός μας χαιρέτισε 
τήν πολυπληθή μαθητική κοινότητα, σημειώ-
νοντας: «Ὅσο περισσότερο ἐμπιστεύεσθε τήν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὅσο δυναμώνετε στήν πίστη, 
ὅσο χαλυβδώνετε καί μπολιάζετε τήν ζωή σας 
μέσα στήν ζωή καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
μας, τόσο περισσότερο θά ἀνακαλύπτετε τήν 
ἀληθινή ὀμορφιά, τό νόημα καί τήν ἀξία τῆς 
ζωῆς. Χρειάζεται νά θυμᾶστε ὅτι ἡ ζωή δέν χα-
ρίζεται ἀλλά κερδίζεται, ὅτι χωρίς κόπο, προ-
σπάθεια καί θυσίες δέν φτάνει κανείς στήν 
Ἰθάκη του, ὅτι ἄν θέλουμε ἡ κοινωνία νά ἀνέ-
βει "λίγο ψηλότερα" χρειάζεται ὁ προσωπικός 
μας ἀγῶνας καί προσπάθεια», κατέληξε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας, προσφέροντας ὡς εὐλο-
γία κομποσκοίνια καί στυλό, εὐχόμενος καλή 
ἐπιτυχία. 

Ἐγκαίνια Γηροκομείου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέ-
τρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ὁ Ἐπίσκο-

πός μας μετεῖχε εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου 
Φροντίδας Ἡλικιωμένων «Μεγάλη Παναγία», 
στή Λατσίδα Λασιθίου, ἕνα ἔργο πού χρημα-
τοδοτήθηκε ἀπό τήν Περιφέρεια Κρήτης καί 
τό ΕΣΠΑ καί πού ἀνήκει εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολη 
Πέτρας & Χερρονήσου. Τόν ἁγιασμό  τέλεσε ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Στήν  
σημαντικότητα τοῦ ἔργου ἀναφέρθηκαν πα-
ράλληλα μέ τόν Περιφερειάρχη, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πέτρας κ. Γεράσιμος, ὁ Δ/ντής τοῦ κέ-
ντρου κ. Νίκος Παπαδάκης καί ὁ Δήμαρχος Ἁγ. 
Νικολάου. Τόσο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας 
κ. Γεράσιμος, ὅσο καί οἱ λοιποί ὁμιλητές, μνη-
μόνευσαν τίς ἐνέργειες καί τήν συμβολή τοῦ 
"μεγάλου ἀπόντος" τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Πέτρας κυροῦ Νεκταρίου, πού -ὅπως 
εἶπαν- ὁραματίστηκε καί θεμελίωσε τό ἔργο. 
«Εἶναι ἕνα σύγχρονο κέντρο, "ζεστή ἀγκαλιά", 
γιά τούς ἡλικιωμένους μας, πού ἔγινε χάρις 
εἰς τήν καθοριστική συμβολή τοῦ κ. Ἀρναου-
τάκη, μέ τήν ἔγκριση καί χρηματοδότηση ἀπό 
τήν Περιφέρεια καί τό ΕΣΠΑ» εἶπε χαρακτηρι-
στικά ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας κ. Γεράσι-
μος, κάνοντας μία ἱστορική ἀναδρομή εἰς τήν 
μεγάλη καί οὐσιαστική προσφορά πρόνοιας, 
ἀγάπης καί φιλανθρωπίας τῆς Ἐκκλησίας ἀπό 
τῆς ἱδρύσεώς της ἕως σήμερα. Τό σύγχρονο 
Κέντρο, ὅπως ἀναφέρθηκε ἀπό τόν Δ/ντή του 
κ. Νίκο Παπαδάκη, βρίσκεται σέ ἔκταση 10 
στρεμμάτων, στεγάζεται σέ τριώροφο κτίριο 
(750 τ.μ. ὁ κάθε ὄροφος) καί μπορεῖ νά στε-
γάσει ἄμεσα 35 ἄτομα. Στά ἐγκαίνια παρευ-
ρέθηκαν, ἐπίσης καί  οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες: 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος καί 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, Κληρικοί 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Βουλευτές, Ἐκπρόσωποι 
τῆς Αὐτοδιοίκησης - Περιφερειακοί - Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι πολιτικῶν - στρα-
τιωτικῶν ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου.

Ἐκδήλωση γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης 

Στήν κατάμεστη ἀπό κόσμο αἴθουσα πολ-
λαπλῶν χρήσεων τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολυ-
κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας πραγματο-
ποιήθηκε ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τήν Ἅλωση 
τῆς Πόλης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος, τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ τῶν Βυζαντινῶν 
ὑπερασπιστῶν καί ἀγωνιστῶν τῆς Πόλης καί 
ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τόν ἀναπληρωτή 
Πρύτανη τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώρ-
γιο Σταυρουλάκη, μέ θέμα: «Σκέψεις πάνω 
στήν Ἅλωση τῆς Πόλης». Ἀκολούθως ἡ πολυ-
πληθής Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χορωδία 
τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως, ἀπέδωσε, μέ 
τρόπο ἀριστοτεχνικό, τραγούδια τῆς Πόλης. 
Στήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του ὁ κ. Ἀντιπρύτα-
νης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά τήν σύ-
ντομη ἱστορική ἀναδρομή στά γεγονότα τῆς 
ἐποχῆς, σημείωσε: «Ὁ πολίτης τῆς Βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας ἦταν καί πολίτης τῆς Ἑλλη-
νικῆς παιδείας, καθώς ἡ ἑλληνική γλῶσσα καί 
ἡ Ὀρθόδοξη θρησκεία ἀποτελοῦσαν τόν συν-
θετικό κρίκο τοῦ Βυζαντίου. Ἡ ἅλωση ἔμοιαζε 
ὡς ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα μιᾶς μακρόχρο-
νης πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς ἀποσύνθεσης. 
Ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου 
μέ τό αἷμα του δημιούργησε ἐθνική συνείδη-
ση», κατέληξε ὁ ὁμιλητής. Ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν 
ὁμιλητή, τόν χοράρχη κ. Γεώργιο Χαχλάκη, τήν 
χορωδία καί τήν συντονίστρια τῆς ἐκδήλωσης, 
Φιλόλογο κ. Καραπατάκη, σημείωσε: «Ἡ ἀξία 
τῆς ἐπετειακῆς αὐτῆς ἡμέρας δέν ἐγκλωβίζε-
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ται στό ζωντάνεμα τῆς ἱστορίας καί τά ὅσα 
αὐτή περιλαμβάνει ἀλλά στήν ὑπενθύμιση 
τοῦ χρέους νά παραμένει ζωντανό στίς ψυχές 
καί στίς καρδιές μας ἀναμμένο τό φῶς πού 
πηγάζει ἀπό τό ἀείφωτο καί τηλαυγές Φα-
νάρι, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, πού 
αἰῶνες τώρα παραμένει τό φῶς τῆς Οἰκου-
μένης καί τῆς Ὀρθοδοξίας, καθώς ἐκεῖ, στήν 
Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου, συνεχίζει νά κτυπᾶ 
ἡ καρδιά τῆς πίστεως καί εὐσεβείας μας, δηλα-
δή τῆς οἰκουμένης ὅλης. Χρέος καί εὐθύνη μας 
νά μεταλαμπαδεύουμε στίς ἐπερχόμενες γενε-
ές  αὐτή τήν ἀλήθεια καί αὐτό τό φῶς, ὡς τήν 
πιό βαρύτιμη καί πολύτιμη κληρονομιά μας». 
Ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, 
ἀπηύθυνε ἐπίσης σύντομο χαιρετισμό.    

Ἐπετειακή ἐκδήλωση

Ζωντάνεψαν οἱ μνῆμες στήν ἱστορική καί ἡρω-
ϊκή Κάντανο, ἡ ὁποία μετρᾶ 76 χρόνια μετά τό 
ὁλοκαύτωμα ἀπό τά ναζιστικά στρατεύματα 
κατοχῆς. Κατά τήν ἐπετειακή αὐτή ἡμέρα τε-
λέστηκε Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἀναλή-
ψεως Καντάνου καί ἐν συνεχείᾳ Δοξολογία καί 
Τρισάγιο εἰς τό μνημεῖο τοῦ ὁλοκαυτώματος, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου. Ἀκολούθησε ἐκδήλωση στήν 
αἴθουσα τοῦ πρώην Δημαρχείου Καντάνου, μέ 
ἐπίκαιρη ὁμιλία καί μέ τήν συμμετοχή τῆς χο-
ρωδίας τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 
Ὁ Ἐπίσκοπός μας στόν σύντομο χαιρετισμό 
του σημείωσε τήν ἐπικαιρότητα τῆς ἐπετεί-
ου καθώς, ὅπως εἶπε: «Εὐλαβικά κλείνουμε τό 
γόνυ στίς ἡρωϊκές μορφές τῶν προγόνων καί 
πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιστάθηκαν στόν 
κατακτητή τῆς ἐποχῆς. Στήν σημερινή ἐποχή 

καλούμεθα καί πάλι νά ὑψώσουμε τό ἀνάστη-
μά μας καί νά ἀντισταθοῦμε στούς σύγχρο-
νους κατακτητές τῶν καιρῶν μας, πού μέσα 
ἀπό μνημονιακές ὑποτέλειες καί ὑποδουλώ-
σεις, στοχεύουν σέ μία ἄλλου εἴδους κατάκτη-
ση καί ἐπιβολή». 

Ἐκδημία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Ἡ Πατρίδα μας ἀποχαιρέτισε τόν τελευταῖο 
πολιτικό μιᾶς ἄλλης γενιᾶς καί ἐποχῆς, τόν 
πρ. Πρωθυπουργό της καί ἐπίτιμο Πρόεδρο 
τῆς Ν.Δ., Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη. Ἕναν πο-
λιτικό, μά πάνω ἀπ' ὅλα ἄνθρωπο μέ εὐαισθη-
σίες, ὅραμα, διορατικότητα καί βαθιά ἀγάπη 
γιά τήν Χώρα καί τήν γενέθλια γῆ, τήν Κρήτη 
καί τά Χανιά, πού ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε. Ἡ ἐξό-
διος Ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τόν Ἱ. Μητροπολι-
τικό Ναό Ἀθηνῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Μακ. 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου. Τήν ΑΘΠ, τόν Οἰκουμενικό ἡμῶν 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐξεπροσώπησε 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. 
Ἀκολούθως καί κατόπιν ἐπιθυμίας του, ἡ σο-
ρός του μεταφέρθηκε εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Μα-
γδαληνῆς, Χαλέπα Χανίων, ὅπου ὁ Ἐπίσκοπός 
μας τέλεσε Τρισάγιο καί, ἐν συντομίᾳ, ἀναφέρ-
θηκε εἰς τήν χαρισματική του προσωπικότη-
τα. Κατά τήν ἡμέρα τῆς ταφῆς εἰς τόν ὡς ἄνω 
Ἱ. Ναό τελέστηκε Τρισάγιο, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναί-
ου, μέ τήν συμμετοχή καί ἄλλων Ἱεραρχῶν τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἡ ταφή ἔγινε στόν Ἀργου-
λιδέ Ἀκρωτηρίου, τόπο πού ὁ ἴδιος εἶχε ἐπι-
λέξει καί ἐπιμεληθεῖ, δίπλα στήν ἀγαπημένη 
του σύζυγο, μακαριστή Μαρίκα. Ὁ Πρόεδρος 
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος, 

ὡς ἐπίσης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δη-
μοκρατίας ἐξεφώνησαν ἐπικήδειους. Ξεχωρι-
στοί καί ἰδιαίτερα συγκινητικοί οἱ λόγοι πού 
ἐξεφώνησαν τά παιδιά του, ὁ Κυριακός Μη-
τσοτάκης, Πρόεδρος τῆς ΝΔ, καί ἡ κόρη του 
Ντόρα Μπακογιάννη. Ἡ Ἱ. Μητρόπολις μας 
ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της εἰς τον ιδιαί-
τερο καί ξεχωριστό αὐτό ἄνθρωπο, καθώς ἐπί 
Πρωθυπουργίας του χρηματοδοτήθηκε τό νέο 
κτιριακό συγκρότημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδη-
μίας Κρήτης καί ἐπίσης, ἕως καί τά τελευταῖα 
χρόνια τῆς ζωῆς του, ἐνδιαφερόταν ἐνεργά 
καί οὐσιαστικά καί συνέβαλε εἰς τήν ὁμαλή 
λειτουργία τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματός Της. 
Εὔχεται δέ νά εἶναι ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία.

Ἐπετειακοί ἑορτασμοί

Προσκεκλημένος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου καί τῆς Ἐνορίας Τιμίου 
Σταυροῦ Ἁλικιανοῦ, ὁ Ἐπίσκοπός μας με-
τεῖχε εἰς τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς, ἐπί 
τῇ συμπληρώσει ἑκατόν πενῆντα ἐτῶν ἀπό 
τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ Διβόλη. Οἱ ἑορτασμοί πραγματοποιήθη-
καν εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό, ὁ ὁποῖος εὑρί-
σκεται εἰς τήν Ἐνορία Ἁλικιανοῦ καί εἰς τόν 
περικαλλῆ Ἱ. Ναό Τιμίου Σταυροῦ Ἁλικιανοῦ. 
Ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε καί εἰς τήν πολυ-
αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναί-
ου, μέ τήν συμμετοχή καί τῶν περισσοτέρων 
Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὁ οἰκεῖος 
Ἐπίσκοπος Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, καλωσόρισε καί 
εὐχαρίστησε τόν Σέβ. Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς 

Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς διά τήν συμμετοχή των 
καί ἀναφέρθηκε εἰς τήν φωτεινή μορφή τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Διβόλη. Ἀντιφωνώντας 
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, 
εὐχαρίστησε, ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου, τόν Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό καί 
ὁμίλησε διά τά μηνύματα πού δίδει στόν ση-
μερινό κόσμο ὁ βίος καί τό μαρτύριο τοῦ τι-
μωμένου Ἁγίου.  Ἀκολούθησε πλουσιοπάροχη 
φιλοξενία ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας, μέ τήν εὐθύ-
νη καί ὀργάνωση τοῦ ἄξιου Ἐφημερίου Αἰδεσ. 
Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη.

Ἑορτή Ἁγίων Πάντων
Τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων ὁ Ἐπίσκοπός 
μας ἱερούργησε εἰς τόν ὁμώνυμο σπηλαιώδη 
Ναό τῆς Ἐνορίας Σπηλιᾶς, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου 
καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν 
καταγωγή του ἀπό τήν Σπηλιά. Ὁ Ἐπίσκοπός 
μας καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τόν Σεβ. 
ἅγιο Λάμπης κ. Εἰρηναῖο, καθώς ὅπως εἶπε: 
«ὁ τόπος καί ἡ Ἐνορία Σπηλιᾶς ἔχουν τήν με-
γάλη εὐλογία νά "γεννοῦν" Ἐπισκόπους, μέ 
προεξάρχοντα τόν Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖο». Ἀκολού-
θως ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς ὁμίλησε περί 
τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως, ὅπως ἐκφράζεται 
ἀπό τούς Ἁγίους μας καί περί τῆς κλήσεως τῆς 
ἁγιότητας, κατά τό «ἅγιοι γίνεσθε». Πλῆθος 
προσκυνητῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή, ὡς 
ἐπίσης καί τό Ρέθυμνο μετεῖχαν τῆς πανηγύ-
ρεως. Ἀκολούθησε παραδοσιακή φιλοξενία ἐκ 
μέρους τῆς Ἐνορίας. 
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Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων Καστελλίου 
«Ἡ Κοινωνική Πρόνοια»  ............................. 300€
Ἀνώνυμος  ...................................................... 300€
Κωνσταντῖνος Χαρτζουλάκης, εἰς μνήμην πα-
τρός του Στυλιανοῦ Χαρτζουλάκη  ............. 200€
Ἐνορία Βουκολιῶν  ........................................ 200€
Ἰωάννα Παπουτσάκη  .......................................60€
Nικόλαος Βαβουλές, εἰς μνήμην γονέων καί 
ἀδελφῶν του  ................................................. 100€
Ἀντώνιος Ἀναστασάκης εἰς μνήμην Μιχαήλ Θε-
οδωράκη  ........................................................ 200€
Ἀνώνυμος  ...................................................... 200€
Ἰωάννης Κ. Τσερκάκης, εἰς μνήμην Γεωργίου 
Περδικάκη  .................................................. 2.000€ 
Ἐνορία Τοπολίων, εἰς μνήμην Ἀρχιμανδρίτου Τί-
του Σφακιωτάκη  ........................................... 100€
 Ἀρτεμησία Καραθάνου, εἰς μνήμην  τοῦ υἱοῦ της 
Εὐθυμίου-Θωμᾶ καί Γεωργίου  .................... 100€
Σύλλογος Τοπολιανῶν Ἀττικῆς εἰς μνήμην Ἀρχι-
μανδρίτου Τίτου Σφακιωτάκη  .................... 100€
Ἐνορία Νοχιῶν  ................................1 δοχεῖο λάδι

Ἀφροδίτη Cretan ........................................ 2.000$
Ἀνώνυμος ....................................................... 700€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Ἀντί τριμήνου μνημοσύνου καί εἰς μνήμην 
Ἀντωνίας Μαλανδράκη, ἡ οἰκογένεια Νίκης Πα-
παμαρκάκη  .................................................... 100€ 
Ἀνώνυμος  ...................................................... 150€
Ἀντί στεφάνων εἰς μνήμην Εὐαγγελίας Ψαράκη, 
τά τέκνα της  .................................................. 340€
Εἰς μνήμην Ἀνδρέου Τρακάκη, ἡ σύζυγος καί τά 
τέκνα του  ....................................................... 100€
Εἰς μνήμηνἈνδρέου Τρακάκη ὁ Πολιτιστικός-
Ἐπιμορφωτικός Σύλλογος Κακοδικίου  ...... 100€
Ἀντώνιος Ἀντωνακάκης ἀντί στεφάνου εἰς μνή-
μην μητρός του Ἰσμήνης Ἀντωνακάκη  ....... 150€

ΔΩΡΕΕ Σ  ΥΠΕΡ  ΕΝΙ ΣΧΥΣΕΩΣ 
Τ0Υ  Κ0 ΙΝΩΝΙ Κ0Υ  &  Φ Ι Λ ΑΝΘΡΩΠΙ Κ0Υ  ΕΡΓ0Υ 

ΤΗ Σ  Ι .  ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ  ΜΑΣ

Τράπεζα Ἀγάπης καί στό Καστέλλι
"Εἴκοσι αἰῶνες τώρα ἡ χριστιανική Ἐκκλησία κηρύσσει πάνω στόν κόσμο 

τή Δικαιοσύνη καί τήν Ἀγάπη, δίνοντας ὡστόσο ψωμί στούς πεινασμένους καί 
ροῦχα στούς γυμνούς. Χτίζει νοσοκομεῖα γιά τούς ἀρρώστους, ἐργαστάσια γιά 
τούς ἀνέργους καί σχολεῖα γιά νά μορφωθοῦν οἱ ἀγράμματοι. Κι οἱ χριστιανοί, 
πλούσιοι καί φτωχοί, δίνουν ἀπό τό περίσσευμα καί τό ὑστέρημά των.

Οἱ ἀληθινοί χριστιανοί «συνέχουσι τόν κόσμον» μέ τή φιλανθρωπία καί 
καμιά κρατική πρόνοια δέ μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει αὐτή τήν ἀνώνυμη καί 
ἐπώνυμη παράδοση τῆς Ἀγάπης."

(Μητρ. Κ. & Σ. Εἰρηναῖος † 2013)




