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ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 
“Χριστούγεννα στό 

σπήλαιο τοῦ Ἁγ. 
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, 

Μαραθοκεφάλας. 
(Φῶτο Ἰ. Κάκανος).

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 
Χριστουγεννιάτικες 

ἐκδηλώσεις 
στό Τσατσαρωνάκειο 

Πολύκεντρο

γαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πε-
φιλημένα τέκνα,

Χάριτι Θεοῦ ἠξιώθημεν νὰ φθάσωμεν καὶ πά-
λιν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς κατὰ σάρκα 
Γεννήσεως τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ ἐλθόντος εἰς 
τὸν κόσμον διὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ εἶναι», 
τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τὴν 
δουλείαν εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου καὶ ἀπὸ τὸν 
θάνατον, νὰ μᾶς δωρήσῃ δὲ τὴν κατ᾿ ἀλήθειαν 
ζωὴν καὶ τὴν χαρὰν τὴν μεγάλην, ἣν «οὐδεὶς 
αἴρει ἀφ᾿ ἡμῶν».

Ὑποδεχόμεθα τὸν «παντέλειον Θεόν», 
τὸν ὁποῖον «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς τὴν γῆν», ὁ 
ὁποῖος καθίσταται ἡμῖν «καὶ ἡμῶν αὐτῶν συγ-
γενέστερος». Ὁ κενωθεὶς Θεὸς Λόγος συγκα-
ταβαίνει εἰς τὸ πλανηθὲν πλάσμα αὐτοῦ «συ-
γκατάβασιν ἄφραστόν τε καὶ ἀκατάληπτον». 
Ὁ «ἀχώρητος παντὶ» χωρεῖται ἐν τῇ γαστρὶ 
τῆς Παρθένου, ὁ μέγας ὑπάρχει ἐν σμικροῖς. 
Τὸ μέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς πίστεώς μας, 
τὸ πῶς ὁ ὑπερούσιος Θεὸς «ὑπὲρ ἄνθρωπον 
γέγονεν ἄνθρωπος», παραμένει «ἀνέκφαντον 
μυστήριον. «Τὸ μέγα τῆς θείας Ἐνανθρωπή-
σεως μυστήριον, ἀεὶ μένει μυστήριον». 

Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ παράδοξον γεγονὸς 
«τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ 
ἀπὸ τῶν γενεῶν», εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς κατὰ 
χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐκ ἔστιν 
ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά 
ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον 
ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς». 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη σωτηριώδης ἀλή-
θεια διὰ τὸν ἄνθρωπον. Ἀνήκομεν εἰς τὸν 
Χριστόν. Τὰ πάντα εἶναι ἡνωμένα ἐν Χριστῷ. 
Ἐν Χριστῷ ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις 

μας, ἀποκαθίσταται τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ ἀνοί-
γεται εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἡ ὁδὸς τοῦ 
καθ᾿ ὁμοίωσιν. Διὰ τῆς προσλήψεως ὑπὸ τοῦ 
Θείου Λόγου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, διὰ 
τοῦ κοινοῦ θείου προορισμοῦ καὶ τῆς κοινῆς 
σωτηρίας θεμελιοῦται ἡ ἑνότης τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους. Δὲν σώζεται ὅμως μόνον ἡ ἀνθρω-
πότης, ἀλλὰ σύμπασα ἡ κτῖσις. Ὡς ἡ πτῶσις 
τῶν πρωτοπλάστων συμπαρασύρει ὅλην τὴν 
πλᾶσιν, οὕτω καὶ ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς ὁλόκληρον 
τὴν δημιουργίαν. «Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτῖσις γνω-
ρίζεται, υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι». 
Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς καλεῖ νὰ ἑορτάσω-
μεν τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν ὡς τὴν 
«κοινὴν ἑορτὴν πάσης τῆς κτίσεως», ὡς «τὰ 
σωτήρια τοῦ κόσμου, τήν γενέθλιον ἡμέραν 
τῆς ἀνθρωπότητος».

Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυ-
στυχῶς, καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον πλήρη 
βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοι-
νωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν 
θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ 
2018 συμπληροῦνται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ 
τὴν Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμά-
των τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ τὰς 
φοβερὰς ἐμπειρίας καὶ καταστροφὰς τοῦ 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ 
ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέ-
βωνται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ 
κράτη. Ὅμως, ἡ ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως 
αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλαι δὲ καταχρήσεις 
καὶ σκόπιμοι παρερμηνεῖαι τῶν δικαιωμάτων 
τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸν 
καὶ τὴν πραγμάτωσίν των. Συνεχίζομεν νὰ μὴ 
διδασκώμεθα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ μὴ θέλω-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
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ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
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μεν νὰ διδαχθῶμεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ ἐμπει-
ρίαι βίας καὶ ἡ καταρράκωσις τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου, οὔτε ἡ διακήρυξις ὑψηλῶν 
ἰδανικῶν, ἀπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς βίας 
καὶ τῶν πολέμων, τὴν ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύ-
ος καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ 
τὸν ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως, ἡ ἰσχὺς τῶν 
τεχνικῶν μέσων καὶ αἱ ἐκπληκτικαὶ κατακτή-
σεις τῆς ἐπιστήμης, οὔτε ἡ οἰκονομικὴ πρόο-
δος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν 
πολυπόθητον εἰρήνην. Τοὐναντίον, εἰς τὴν 
ἐποχὴν μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων 
αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις καταστρέ-
φει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ 
εἰρήνης.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ 
αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου. «Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ 
καὶ φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός». Ἀγωνιζό-
μεθα διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν προστασίαν 
τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπι-
γνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ», ὅτι 
τὸ ὑπέρλογον μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ 
Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθειαν περὶ 
τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου.

Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ 
Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς τὸν 
πυρῆνα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ ἀγά-
πη, ἥτις «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς», ἡ ἀγάπη «ἐκ 
καθαρᾶς καρδίας». Ἐνῶ ὁ αὐτόνομος, ὁ αὐτο-
γνώμων καὶ αὐτάρκης, ὁ αὐτοθεούμενος καὶ 
αὐτομακαριζόμενος ἄνθρωπος περιστρέφεται 
γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν ἀτομικὴν 
του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ βλέπει τὸν 
συνάνθρωπον ὡς περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας 
του, ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κατεύθυνσιν 
πρὸς τὸν ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς τὸν πλησίον, 
ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ μέλημα τοῦ πιστοῦ 
δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων, ἀλλὰ τὸ 
«ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώματα Χρι-
στοῦ», ἐν ταπεινώσει καὶ εὐχαριστίᾳ.

Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς 
ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης ὡς 
ἐλευθερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος καί ἡ ἐγγύ-
ησις διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Στηρι-
ζόμενοι ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους δυνάμεθα 
νά ἀντιμετωπίσωμεν τὰς μεγάλας προκλήσεις 
τοῦ παρόντος, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον 
τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῆν τῆς 
ἀνθρωπότητος.

Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς 

ἀπάντησιν εἰς τὸν σύγχρονον «ἀνθρωπο-
θεὸν» καὶ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ αἰωνίου προο-
ρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ 
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
(Κρήτη, 2016): «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔνα-
ντι τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ», προβάλ-
λει τόν «Θεάνθρωπον» ὡς ἔσχατον μέτρον 
τῶν πάντων: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα 
λέγομεν, ἀλλὰ Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα». Ἀνα-
δεικνύει δὲ τὴν σωτηριώδη ἀλήθειαν τοῦ Θε-
ανθρώπου καὶ τὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησίαν, 
ὡς τόπον καὶ τρόπον τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, 
ὡς “ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ” καὶ ὡς μετοχήν, ἤδη 
ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀναστάντος Χρι-
στοῦ». 

Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ βε-
βαίωσις καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι τὴν ἱστορίαν, ὡς 
πορείαν πρός τὴν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων, 
κατευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Βεβαίως, ἡ πο-
ρεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Βασιλείαν, ἡ 
ὁποία δὲν συντελεῖται μακρὰν ἤ ἀνεξαρτήτως 
τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος, τῶν ἀντιφά-
σεων καὶ τῶν περιπετειῶν αὐτῆς, ποτὲ δὲν 
ὑπῆρξεν ἄνευ δυσκολιῶν. Ἐν μέσῳ αὐτῶν ἡ 
Ἐκκλησία μαρτυρεῖ περὶ τῆς ἀληθείας καὶ 
ἐπιτελεῖ τὸ ἁγιαστικὸν, ποιμαντικὸν καὶ με-
ταμορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς. «Ἡ γὰρ ἀλήθειά 
ἐστι τῆς Ἐκκλησίας καὶ στῦλος καὶ ἑδραίω-
μα... Στῦλός ἐστι τῆς οἰκουμένης ἡ Ἐκκλη-
σία... καὶ μυστήριόν ἐστι, καὶ μέγα, καὶ εὐσε-
βείας μυστήριον».

 
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώ-

σαντος ἐν ἡμῖν Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν ἀγαλλιά-
σει καὶ χαρᾷ πεπληρωμένῃ, τὰς ἑορτὰς τοῦ 
Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Εὐχόμεθα ἐκ Φαναρί-
ου, ὅπως ὁ σαρκωθεὶς καὶ συγκαταβὰς τῷ γέ-
νει τῶν ἀνθρώπων Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, 
χαρίζηται εἰς ὅλους κατὰ τὸν νέον ἐνιαυτὸν 
τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ, ὑγιείαν κατ᾿ ἄμφω, 
εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, δια-
φυλάττῃ δὲ καλῶς τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλη-
σίαν καὶ εὐλογῇ τὰ ἔργα διακονίας αὐτῆς, 
ἵνα δοξάζηται τὸ ὑπεράγιον καὶ ὑπερύμνητον 
ὄνομα Αὐτοῦ.

Χριστούγεννα ‚βιζ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

«Τήν ἅγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη
ποιός δέν τό ξέρει;
τῶν μάγων κάθε χρόνο τά μεσάνυχτα
λάμπει τό ἀστέρι.

Κι ὅποιος τό βρεῖ μέσ’ στ’ ἄλλα ἀστέρια ἀνάμεσα
καί δέν τό χάσει,
σέ μιά ἄλλη Βηθλεέμ ἀκολουθώντας το
μπορεῖ νά φτάσει». 

(Νύχτα Χριστουγεννιάτικη - Γ. Δροσίνης)
***

γαπητοί μου ἀδελφοί, 
Γιά μιά ἀκόμα φορά καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά 
προσεγγίσει τό μυστήριο τῆς ἀγάπης καί τῆς 
φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, ἑορτάζοντας τήν «Μη-

τρόπολιν τῶν ἑορτῶν», ἑορτάζοντας τά Χριστούγεννα. 
Ἐντός τῆς ζοφώδους σύγχρονης πραγματικότητας, ὅπου 
ὁ ἄνθρωπος γεύεται εἰς τόν καθ’ ἡμέραν βίο του τόν 
φόβο καί τήν ἀπαισιοδοξία, καλεῖται καί πάλι νά ἑορτά-
σει τό μέγα καί παράδοξο μυστήριο τῆς γέννας τοῦ Χρι-
στοῦ. Γιά μιά ἀκόμη φορά ἐπιχειροῦμε νά πλησιάσουμε 
«μυστήριον ξένον καί παράδοξον», πού οἱ αἰῶνες καί ἡ 
ἐκκλησιαστική μας παράδοση μᾶς δίδαξαν. Καλούμαστε 
νά τό βιώνουμε μέ τήν σιωπή καί νά τό προσεγγίζουμε 
μέ τήν πίστη. Τό φῶς πού εἶχε προφητεύσει ὁ Προφήτης 
Ἠσαΐας ἀνέτειλε. Ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Χριστός, 
ἦρθε, ἐκπληρώνοντας τίς προσδοκίες τῶν Προφητῶν 
καί τίς ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων πού Τόν ἀναζητοῦσαν. 
«Χριστός γεννᾶται», «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σω-
τήρ ἡμῶν…», ψάλλει λαμπροφορεμένη ἡ Ἐκκλησία μας, 
καλώντας ὅλους μας νά μετέχουμε στό θαῦμα αὐτό τῆς 
Σάρκωσης. Αἰῶνες μετά, τά Χριστούγεννα ἐπιβεβαιώ-
νουν καί αὐξάνουν τήν ἐλπίδα μας, γιατί δέν θυμίζουν 
στόν ἄνθρωπο μόνο τόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στή γῆ, ἀλλά 
κυρίως μᾶς προτρέπουν νά ζήσουμε τόν ἐρχομό Του 
στήν ζωή καί στίς καρδιές μας. 

Ὅμως, ἀδελφοί, τά τυπώματα καί τά παθήματα 
τῶν καιρῶν, τό θαμπό κλίμα τοῦ κοινωνικοῦ καί ὄχι 
μόνο περίγυρου, οἱ καταλυτικές κραυγές τοῦ πλήθους 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

(4 /2017)

Ἀ
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ντεκνοι καρτερούσανε τὴ χρονιάρα μέρα, 
γιὰ νὰ σμίξουνε, νὰ τραγουδηθοῦνε καὶ νὰ 
χαροῦνε. Κι ἀκόμη ἄλλη προσδοκία: οἱ Χρι-
στιανοὶ περιμένανε τὴν Ἐξομολόγηση, τὸ 
Εὐχέλαιο καὶ τὴ θεία Κοινωνία.

Ἡ προσδοκία πήγαινε μπροστὰ κι ἑτοί-
μαζε τὴν ψυχή, μεγάλωνε τὴ χαρά. Οἱ παπ-
ποῦδες μας δὲν εἶχαν ἄλλο τρόπο κι ἄλλο 
ἡμερολόγιο, γιὰ νὰ μετροῦνε τὶς μέρες καὶ 
τὰ χρόνια τους καὶ τὶς μετρούσανε μὲ τὴν 
καμπάνα τῆς ἐκκλησιᾶς καὶ τὶς γιορτὲς τῶν 
Ἁγίων. Ἔτσι ἀκολουθώντας τοὺς κύκλους 
τῶν ἑορτῶν, γυρίζανε στὴ σφαίρα τῆς γῆς 
καὶ τοῦ χρόνου καὶ χαράζανε τὸν κύκλο 
τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς τους γεμάτο ἀπὸ ψυχὴ 
καὶ νόημα. Ἡ ζωὴ ἴσως νὰ ἦταν στὰ χρόνια 
ἐκεῖνα μικρὴ καὶ κοντινή, μὰ οἱ ἄνθρωποι 
τὴ φτάνανε ἀπ᾽ ὅλες τὶς μεριὲς καὶ τρυ-
γούσανε τοὺς ἀνθοὺς καὶ τοὺς καρπούς 
της. Βέβαια κι ἀπὸ τὴ ζωὴ ἐκείνη δὲ λείπανε 
τὰ βάσανα κι ὁ πόνος, ἡ φτώχεια, ἡ ἀρρώ-
στεια, ἡ σκλαβιὰ καὶ ὁ θάνατος. Ὑπῆρχε 
ὅμως παρηγοριὰ κι ἐλπίδα κι ὅσο ἀστο-
χοῦσε ἡ ζωὴ πάνω στὴ γῆ, τόσο ὁ οὐρανὸς 
τὴ γέμιζε μὲ ἀπαντοχὲς καὶ προσδοκίες.

Χριστούγεννα στὴν Κρήτη! Τὸ βράδυ κι 
ἀπὸ νωρίς, ὡς τὴ βαθιὰ νύχτα τῆς παρα-
μονῆς, τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ καὶ συχνὰ με-
γάλοι καὶ ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι γυρίζανε 
νὰ ποῦνε τὰ χριστουγεννιάτικα κάλαντρα:

«Καλὴν ἑσπέραν ἄρχοντες ἂν εἶναι ὁρι-
σμός σας

Χριστοῦ τὴν θείαν Γέννησιν νὰ πῶ στ’ 
ἀρχοντικό σας....».

Γυρίζανε ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι καὶ λέγανε 
μπροστὰ στὶς πόρτες τὴ θεία ἱστορία, σὰν 
κήρυγμα καὶ κατήχηση στοὺς χριστιανούς. 
Τὰ μικρὰ παιδιὰ τῶν σπιτιῶν μαζεύονταν 
τότε ἐκεῖ μπροστὰ στὴν πόρτα καὶ ἀκού-
γανε μὲ περιέργεια καὶ προσοχὴ τοὺς κα-
λαντρολόγους κι οἱ γιαγιάδες δίπλα τους 
ἀκουμπισμένες σὲ κατσούνια καὶ παραστά-
τες, σταυροκοπιόντανε στὴν ἱερὴ διήγηση 
καὶ συνεχίζανε ὕστερα στὰ ἐγγονάκια τους 
τὴν κατήχηση γιὰ τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ γιαγιὰ καὶ τὰ ἐγγονάκια, ἕνας ἀλησμόνη-

καί ἰδιαίτερα οἱ ἐναγώνιες φωνές τῶν νέων 
μας, συνθέτουν σήμερα τήν κοσμική πραγ-
ματικότητα τῆς Βηθλεεμικῆς νύχτας. Ζοῦμε 
σέ συστήματα πέρα ἀπό τό μέτρο, ὅπου 
καθημερινά διαπιστώνουμε τό παράλογο 
καί τήν ἀπογοητευτική ποιότητα τοῦ ση-
μερινοῦ κόσμου, ἀνήμποροι, πολλές φορές, 
νά ἀντιδράσουμε καί νά ἀντισταθοῦμε. Τά 
φαινόμενα τῶν καιρῶν μοιάζουν νά μᾶς 
ὁδηγοῦν σέ μιά κατάσταση χωρίς ἰσορρο-
πία, ὅπου ἡ κρίση ὑπερβαίνεται συνεχῶς 
μέ μιά κατάσταση ἀκόμα μεγαλύτερης κρί-
σης. Στήν δημιουργία μιᾶς κοινωνίας χωρίς 
ἀξιακό ὑπόβαθρο, χωρίς σύμβολα, χωρίς 
ρίζες, «πιστεύω» καί ἰδανικά. Μιᾶς κοι-
νωνίας πού φαίνεται νά νικήθηκε ἀπό τά 
πάθη καί τίς ἀπογοητεύσεις της, νά κυριεύ-
θηκε ἀπό τήν πλεονεξία γιά τό χρῆμα καί 
τά πλούτη καί νά ἀλλοτριώθηκε ἀπό τόν 
παγετό τῆς μοναξιᾶς. Ἀποτέλεσμα: Ἡ κρίση 
νά βαθαίνει μέρα μέ τήν ἡμέρα, ὁδηγώντας 
στήν διόγκωση τῆς ἀνεργίας, στήν δραμα-
τική αὔξηση τῶν νεόπτωχων, στό νέο κύμα 
μετανάστευσης πλήθους ἐπιστημόνων, στή 
στέρηση δικαιώματος τῶν νέων νά ὀνει-
ρεύονται καί νά ἐλπίζουν, στήν ἀπώλεια 
κάθε τιμῆς καί ἀξιοπρέπειας. Μέ ἕνα λόγο, 
στόν εὐτελισμό καί τήν ἠθική χρεωκοπία. 

Εὔλογα, λοιπόν, γεννᾶται τό ἐρώτημα: 
Ἀπό ποῦ θά ἀνατείλει ἡ διέξοδος τῶν κρίσε-
ων; Ἀπό τήν Ἀνατολή τῶν Ἀνατολῶν, ἀπό 
τό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, εἶναι ἡ ἀπάντη-
ση. Ἐκεῖ ἀνέτειλε καί ἀνατέλει ἡ ἐν Χριστῷ 
ἐλπίδα μας. Τό φῶς τῆς ἀλήθειας, τῆς ζωῆς, 
τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης. Ἐκεῖ στηρίζονται 
καί τρέφονται οἱ ἐλπίδες μας γιά νά ἀπα-
ντηθοῦν οἱ προσευχές καί οἱ ἀνάγκες μας. 
Γιά νά γεννιέται ὁ Χριστός μέσα στίς ψυχές 
μας, νά λάμπει μέσα μας «τό Φῶς τό τῆς 

γνώσεως» καί νά γίνεται ἡ ζωή μας «κοι-
νωνία ἀγάπης». Γιά νά καταλάβουμε τελικά 
ὅτι ἡ ἑορτή τῆς Γέννας τοῦ Θεανθρώπου 
δέν εἶναι κάτι ἀπό τό παρελθόν, ἀλλά τό 
μέγα θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἡ «ἄλλη 
πλάσις» τοῦ ἀνθρώπου, ἡ αἰώνια ἀλήθεια 
τῆς ζωῆς μας καί ἡ πηγή τῆς ἐλπίδας μας. 

Ἔτσι καλούμεθα νά βιώσουμε τό μέγα 
αὐτό μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, 
τά Χριστούγεννα. Ὄχι ἁπλά διερχόμενοι 
ἀπό τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἀλλά ζῶντας 
διαρκῶς τό μυστήριο τοῦ ἐξαίσιου αὐτοῦ 
δρόμου καί τρόπου. Γιά νά νιώθουμε πα-
ντοτινά Χριστούγεννα, γιά νά αἰσθανόμεθα 
τό θρόισμα τῆς παρουσίας τοῦ τεχθέντος 
Σωτῆρος καί τήν πνοή τῆς ἀγάπης Του 
στήν καθημερινότητα τοῦ βίου μας. 

Βιώνοντας, λοιπόν ἀδελφοί, τό βαθύ-
τερο νόημα τῆς ἑορτῆς ἀνακαλύπτουμε 
τόν ἀληθινό μας ἑαυτό, ἀλλάζει ἡ σχέση 
μας μέ τόν κόσμο καί τόν συνάνθρωπο καί 
κατανοοῦμε πώς κάθε φορά πού ἀγαπᾶμε, 
πού συγχωρᾶμε, πού θυσιαστικά προσφέ-
ρουμε, πού μετανοοῦμε καί προχωροῦμε, 
εἶναι Χριστούγεννα! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ! ΑΛΗΘΩΣ 
ΕΤΕΧΘΗ!

Χαρούμενα, εὐλογημένα, εὐφρόσυνα 
Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, εὐλογημένα 
καί ἅγια!

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ 
τεχθέντι ἀγάπης,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

«Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἀνέτειλε 
τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως...».

ὸ μήνυμα αὐτὸ γιὰ τὸ Σωτήρα καὶ 
Λυτρωτὴ τῆς Βηθλεὲμ ἁπλώθηκε 
σὲ χῶρες καὶ λαούς, σὲ δυνάστες 
καὶ φτωχούς. Καὶ ἡ Κρήτη, ποὖχε 

τ’ αὐτί της στημένο στὶς φωνὲς καὶ στὶς ἰδέ-
ες τῆς Ἀνατολῆς, τὄμαθε ἀπὸ νωρὶς κι ἑτοί-
μασε κι αὐτὴ τὴ λατρεία Του καὶ τὶς γιορτές 
Του...

Χριστούγεννα στὴν Κρήτη, στὴν Κρήτη 
τῶν Χριστιανῶν προγόνων μας. Πρῶτα ἡ 
προσδοκία τῆς μεγάλης μέρας!

Τὰ παιδιὰ μετρούσανε τὶς μέρες τοῦ 
Σαρανταημέρου, οἱ γυναῖκες κόβανε τὰ 
καινούρια φορέματα καὶ οἱ νοικοκύροι λο-
γαριάζανε τὰ σφακτὰ καὶ τὰ γουρούνια. 
Κι ἄλλη προσδοκία· οἱ δουλειές, λιομάζω-
μα καὶ ζευγαρική, περιμένανε τὴν ἀνάπα-
ψη τῶν Σκολάδων, ἡ νηστεία γέμιζε τὰ 
λαδοκούρουπα μὲ τσίχλες καὶ λαγοὺς καὶ 
οἱ ἀρραβωνιασμένοι, οἱ φίλοι καὶ οἱ σύ-

Τά Χριστούγεννα 
στήν  Κρήτη*

* Ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Γαλανά-
κη, “Ὁ Χριστός σημάδεψε τήν Κρήτη”.

τ
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τος ὡραῖος κόσμος, ποὺ χάνεται κι αὐτὸς 
σιγὰ-σιγὰ στὴν ἐποχή μας. Γινήκαμε γραμ-
ματισμένοι καὶ πολιτισμένοι! Κι ὅμως κάθε 
μέρα καὶ περισσότερο χάνουμε τὴ χαρὰ τῆς 
ζωῆς, τὴ μεγάλη χαρά, ποὔρχεται συχνὰ 
ἀπὸ τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πράγματά της. 

Τὰ μεσάνυχτα χτυποῦσε ξαφνικὰ μέσα 
στὴ βαθιὰ νύχτα ἡ καμπάνα, διπλοκάμπα-
νο, γιατί ἦταν μεγάλη γιορτή. Συχνὰ ἕνα 
καμπαναριὸ ἔδινε τὸ σύνθημα κι ὕστερα 
ἀκολουθοῦσε κι ἄλλο κι ἄλλα κι ὅλη ἡ νύ-
χτα κι ὅλη ἡ φύση γέμιζε ἀπὸ καμπάνες, 
ἀπὸ γλυκιὲς καμπάνες στὰ βουνὰ καὶ στοὺς 
κάμπους. Τὰ φῶτα ἀναβανε σιγὰ-σιγὰ στὰ 
σπίτια καὶ ξεκινούσανε γιὰ τὴν ἐκκλησιά· 
φανάρια, λύχνοι, κεριὰ καὶ πυροφύτιλα. 
Ἡ πορεία γιὰ τὸ Χριστὸ χρειάζεται πάντα 
τὸ φῶς, τὸ φῶς τῆς πίστης καὶ τῆς ἀρετῆς. 
Ἡ μικρὴ ἐκκλησιὰ ἔλαμπε σὲ φῶτα καὶ τὸ 
λιβάνι μύριζε στὸν ἀέρα της. Καὶ στὴ μυ-
ρωδιὰ τοῦ λιβανιοῦ προστέθηκε τώρα κι ἡ 
μυρωδιὰ τῆς κασέλας. Τὰ γιορτινὰ ροῦχα 
μάλλινα καὶ τσόχινα, ζιπόνια, σαλβάρια καὶ 
μιτάνια μυρίζανε κυπαρίσσι... Οἱ ψάλτες 
φυλλομετρούσανε τὰ ἱερὰ βιβλία στ’ ἀνα-
λόγιο καὶ τραντάζανε τὴν ἐκκλησία μὲ τὶς 
βουνίσιες φωνές τους: «Χριστὸς γεννᾶται...» 
κι ὁ παπὰς ἔδινε ὁδηγίες ἀπὸ τὴν ὡραία 
Πύλη καὶ σήκωνε τὴν ψαλμωδία του στὸν 
ὑπέροχο ὕμνο «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν 
Ὑπερούσιον τίκτει...». Κανεὶς ἴσως, οὔτε οἱ 
ψάλτες οὔτε ὁ παπάς, δὲν καταλάβαιναν 
τοὺς ἴαμβους καὶ τοὺς ἀνάπαιστους τῆς 
Χριστουγεννιάτικης ποίησης κι οὔτε τὸ 
ἀγράμματο ἐκκλησίασμα μποροῦσε νὰ πα-
ρακολουθήσει αὐτὰ τὰ ἀρχαιοπρεπῆ κείμε-
να, ποὺ ὑμνοῦνε τὸ ὑπέροχο γεγονός. Μὰ 
δὲν ἦταν ἀνάγκη καὶ νὰ καταλαβαίνουνε 
μὲ τὸ μυαλὸ αὐτὰ τὰ ἐξαίσια λόγια. Ἡ ψυχὴ 
ἦταν ἀνοιχτὴ μ’ ὅλες τὶς αἰσθήσεις της κι 
ἔβλεπε ὁλοζώντανη τὴ Βηθλεὲμ μὲ τὸ μικρὸ 
Χριστό, μὲ τὴν Παρθένα Μαρία, μὲ τοὺς 
Ἀγγέλους καὶ τοὺς ποιμένες.

Δὲν καταλαβαίνανε πολλά, μὰ ἡ πίστη 
καὶ ἡ συγκίνηση τοὺς ξεσήκωνε, τοὺς γέμι-
ζε ὁράματα, τοὺς δρασκελοῦσε πάνω ἀπὸ 
τὰ σύνορα τοῦ ὑλικοῦ κόσμου καὶ τοὺς 
ἔστελνε νὰ γονατίσουνε προσκυνητὲς στὴ 
μυστικὴ φάτνη. Ἡ μυσταγωγία δὲν ἔρχε-

ται ποτὲ ἀπὸ τὴ λογικὴ γνώση. Εἶναι ἕνα 
μυστικὸ πανηγύρι τῆς ψυχῆς, ποὺ τὸ συν-
θέτουνε ὅλες οἱ χορδές της, ὅταν τὶς ἀγγί-
ζουνε οἱ πνοὲς καὶ οἱ αὖρες τῶν οὐρανίων 
κόσμων. Πρὸς τὸ τέλος τῆς λειτουργίας 
οἱ γεροντότεροι προσκυνούσανε τὰ εἰκο-
νίσματα καὶ μπροστὰ ἀπὸ τὴν Πύλη τοῦ 
Ἱεροῦ ζητούσανε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς χω-
ριανούς, συνεχίζοντας τὸ πανάρχαιο χρι-
στιανικὸ ἔθιμο τῆς φανερῆς ἐξομολόγησης. 
Καὶ παίρνανε τὴ σάρκα τοῦ Χριστοῦ, τὴν 
ἐπίσημη ἡμέρα, ποὺ Ἐκεῖνος εὐδόκησε νὰ 
κατεβεῖ καὶ νὰ ἐνσαρκωθεῖ στὸν κόσμο. 
Καὶ σὲ λίγο, στὰ χαράγματα τῆς μέρας καὶ 
στὴν αὐλὴ τῆς ἐκκλησιᾶς τους οἱ χριστια-
νοὶ παπποῦδες μας λέγανε τὸν καρδιακό 
τους λόγο «Καλημέρα, χρόνια πολλὰ» καὶ 
λάμπανε ἀπὸ χαρὰ καὶ ἔκσταση! Ὁ Χριστὸς 
εἶχε γεννηθεῖ στὴν καρδιά τους. 

Μετὰ τὴν ἐκκλησία ἡ σούπα περίμενε 
στὸ σπίτι καὶ τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι ζέ-
σταινε τὴ φαμελιὰ καὶ τῆς ἔδινε ἀρχοντιὰ 
καὶ ἱερότητα. Ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιά, ἂν 
ζούσανε φυσικά, ὁ πατέρας καὶ ἡ μάνα, τὰ 
παιδιά, οἱ παραδουλεῦτρες καὶ οἱ φαμέγοι. 
Ὅλοι στὸ ἴδιο τραπέζι, ὅλοι στὴν ἴδια χαρά, 
ὅλοι στὴν ἴδια ἀγάπη. Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ 
ὑπήρχανε καὶ τότε, μὰ μέσα στὴν ψυχὴ δὲν 
ὑπῆρχε κανένα σύνορο, καμιὰ ἔπαρση, κα-
νένα μίσος, «καμία ταξικὴ πάλη». Οἱ νεκροὶ 
ἤτανε κι αὐτοὶ παρόντες στὸ τραπέζι τὴ 
μεγάλη τούτη μέρα καὶ παίρνανε τὸ πιάτο 
τους ἀπὸ τὴ σπονδὴ ποὔκανε ἡ μητέρα ἢ 
ἡ γιαγιὰ ρίχνοντας στὸ θυμιατήρι σούπα, 
κρασὶ καὶ κρέας. Πανάρχαια ἑλληνικὰ ἔθι-
μα, ποὺ μπήκανε στὴ χριστιανική μας πα-
ράδοση ξεπλένοντας τὴν εἰδωλολατρεία 
τους μὲ λιβάνι καὶ ἁγιασμό. 

Κι ὕστερα ἀπὸ τὸ τραπέζι, οἱ ἐπισκέψεις 
στὰ σπίτια τῶν Μανώληδων, τὸ ντουκιάνι, 
οἱ χοροί, οἱ ἀρραβῶνες καὶ οἱ γάμοι. Οἱ χρι-
στιανοὶ παπποῦδες μας συνηθίζανε πάντα 
νὰ τοποθετοῦνε τὰ μεγάλα καὶ χαρούμενα 
γεγονότα τῆς ζωῆς τους στὶς γιορτὲς καὶ 
στὶς μεγάλες μέρες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας 
κύκλου. Ἦταν κι αὐτὸ ἕνα σημάδι, πὼς πι-
στεύανε στὸ Θεὸ καὶ βάζανε τὴ ζωή τους 
στὴν εὐλογία καὶ τὴ χάρη Του. 

Καὶ μὲ ὅλα αὐτά, μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ 

τὸ πασχαλινὸ τραπέζι, μὲ τὰ γιορτινὰ 
ροῦχα, μὲ τὴν ψαλμωδία καὶ τὰ Ριζί-
τικα τὸ πανηγύρι τῆς ψυχῆς μεγάλω-
νε, ἡ χαρὰ ἀνάβλυζε ἀπὸ βαθιὲς ἱερὲς 
πηγὲς κι ὁ ἄνθρωπος γιόρταζε ἀληθι-
νά. Τὸ ὑπερφυσικὸ κατέβαινε στὴ γῆ, 
τὸ Πνεῦμα ἁγίαζε τὴν ὕλη καὶ ἡ ἐνσάρ-
κωση τοῦ Χριστοῦ ἦταν μιὰ πραγμα-
τικότητα στὴν καρδιὰ καὶ τὴ ζωὴ τῶν 
ἁγιασμένων ἐκείνων παππούδων μας. 
Δὲν ἦταν θεολόγοι κι ἑρμηνευτὲς τῶν 
Γραφῶν, δὲν ἦταν θρησκόληπτοι καὶ 
πουριτανοί, ὅμως μέσα στὴν ἁπλὴ 
ζωὴ καὶ πίστη τους εἶχαν βρεῖ τὸ μέ-
τρο, ποὺ πρέπει νὰ μπαίνει ἀνάμεσα 
στὴν ὕλη καὶ τὸ πνεῦμα καὶ κάνανε μὲ 
τὸ δικό τους τρόπο τὴν ὄμορφη ἐκείνη 
σύνθεση τῆς ἑλληνικῆς καρδιᾶς καὶ τῆς 
χριστιανικῆς πίστης, τὴν ὁποία ἐμεῖς, 
μὲ ὅλη τὴ σοφία καὶ τὴν ἐπιστήμη μας, 
ἀναζητοῦμε σήμερα καὶ δὲν μποροῦμε 
νὰ τὴ βροῦμε. Ἀνεπανάληπτη καὶ ζω-
ντανὴ Ἑλληνικὴ Ὀρθοδοξία. 

Τώρα γιορτάζουμε Χριστούγεννα 
στὴν Κρήτη μὲ τὸ Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, μὲ τὰ ἠλεκτρικὰ φῶτα, μὲ χει-
μωνιάτικες γοῦνες καὶ εὐρωπαϊκοὺς 
χορούς. Τὰ φῶτα λάμπουνε ἀπ’ ἔξω, 
μὰ ἡ ψυχὴ δὲν ἔχει κανένα φῶς. Τὰ 
ραδιόφωνα μεταφέρουνε παντοῦ τὴν 
ψαλμωδία τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ, μὰ ἡ 
δική μας ἡ καρδιὰ δὲν ἔχει νὰ πεῖ κανέ-
να τροπάρι. Ποιὸς θὰ κάνει λοιπὸν τὴ 
νέα σύνθεση; Ποιὸς θὰ μεγαλώσει τὴν 
ψυχή, γιὰ νὰ μπορεῖ καὶ πάλι νὰ χω-
ρέσει τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ; Ποιὸς θὰ 
συνδέσει πάλι τὸ Θεὸ μὲ τὸν ἄνθρωπο 
τῆς ἐποχῆς μας; Ποιὸς θὰ ξανακάνει 
πάλι τὸν ἄνθρωπο ἁπλὸ καὶ θὰ δώσει 
στὴ ζωὴ τὴν ποίησή της; 

Οἱ νέες γενιὲς ἔχουν τὸ λόγο καὶ 
οἱ ἐκκλησίες κρατοῦνε στὰ χέρια τους 
τὴν εὐθύνη... Ὡστόσο στὴν Κρήτη 
ὑπάρχει ἀκόμη κάπου-κάπου τὸ μέ-
τρο καὶ τὸ θαῦμα.

Ἑορτολόγιον - Ἡμερολόγιον 2018

Κυκλοφόρησε ἤδη τό Ἡμερολόγιο τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεώς μας γιά τό ἔτος 2018. Εἶναι ἀφιε-
ρωμένο εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ἡ 
ὁποία συμπληρώνει 50 ἔτη συνεχοῦς λειτουργίας, 
προσφορᾶς καί μαρτυρίας εἰς τόν Χριστιανικό καί 
λοιπό κόσμο. 

Περιλαμβάνει εὐλογητικό χαιρετισμό τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαί-
ου, εὐχές τοῦ Ἐπισκόπου μας, κείμενα τοῦ μακα-
ριστοῦ Γέροντος Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου, 
ὡς ἐπίσης καί τοῦ Γεν. Δντοῦ τῆς ΟΑΚ Δρ. Κων-
σταντίνου Ζορμπᾶ καί τοῦ πρώτου Δντοῦ αὐτῆς 
Δρ.Ἀλέξανδρου Παπαδεροῦ. 

Περιλαμβάνει ἐπίσης:
Ἀποσπάσματα κειμένων διαφόρων συνεδρίων 

πού ἔλαβαν χώρα εἰς τό Ἵδρυμα, ὡς καί ἀδημοσί-
ευτο φωτογραφικό ὑλικό τῆς ΟΑΚ. 

Τίς δράσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, στοι-
χεῖα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς καί τήν διοικητι-
κή διάρθρωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 

Μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ καί ὡς Προσευ-
χητάριο, καθώς περιλαμβάνει τόν Ἱ. Παρακλητι-
κό Κανόνα τῆς Παναγίας μας καί τήν Ἀκολουθία 
τῶν Χαιρετισμῶν Της. 

Διατίθεται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας, τηλ. 28220-22128, 22018, 
ἐσωτ. 5.

Κ
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λασμένοι εἴμαστε, ὡς εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ, γιά κάτι τό ἀνώτερο. Ἡ γῆ, μᾶς 
φιλοξενεῖ. Ὁ οὐρανός, μᾶς περιμένει. 
Ἐκεῖ εἶναι τά πολιτεύματά μας. (Φι-

λιππ. 3,20). «Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας». Ἱκα-
νοί εἴμαστε νά κατακτήσομε τό τέλειο. Τήν 
αἰωνιότητα. Διαρκῶς ἐξελισσόμεθα. Πρός τά 
ἄνω φερόμεθα, «τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος» 
(Μάρκ. 16,20).

Στήν βαθύτερή μας οὐσία, σέ σχέση μέ 
τήν γῆ, ξένοι εἴμαστε καί ὁδοιπόροι. Δέν μᾶς 
ἱκανοποιεῖ ἐκεῖνο πού ἔχομε. Αὐτοί πού εἴμα-
στε. Ἡ ὀλιγάρκεια καί ἡ αὐτάρκεια λείπουν 
ἀπό τούς περισσοτέρους μας. Τρέχομε, καί 
δέν ξέρομε γιατί τρέχομε. Θέλομε νά πλουτί-
ζομε, καί μάλιστα μέ ὅποιο τρόπο, θεμιτό ἤ 
ἀθέμιτο καί ξεχνᾶμε τήν παροδικότητα τοῦ 
πλούτου καί τῶν ἐγκοσμίων, ἤ τίς ἀρρώστιες 
καί τόν θάνατον, πού καραδοκοῦν τόν κα-
θένα μας.

Ἡ ὅποια ἀλαζονεία εἶναι ὁ κυρίαρχός 
μας καί ὁ θάνατος μας καί ὅμως ἐπιμένομε. 
Τά ἄλλα δημιουργήματα τά περιμένει ἡ γῆ. 
Ὁ Θεός ἀπό τήν πρώτη στιγμή φρόντισε γιά 

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

Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

Γ ι ά  κ ά τ ι 
τ ό  ἀ ν ώ τ ε ρ ο

τήν κατοικία τους, τήν περιβολή τους καί 
τήν διατροφή τους. Ἡ φύσις τούς ἐμπιστεύ-
τηκε τά ἔνστικτα τους. Τά μυστικά της. Ὁ 
ἄνθρωπος ὅμως πρέπει νά κάνει ἀγώνα γιά 
νά ἀποσπάσει μέ τήν διάνοιά του μερικά 
ἀπ’ αὐτά, ἕνα-ἕνα καί μέ ρυθμό βραδύ. Σάν 
νά μήν τόν περίμενε αὐτόν ἡ φύσις. Σάν νά 
τόν δέχεται ὡς δαμαστή, κατακτητή, πού 
ὁ δρόμος του εἶναι μακρύτερος. Πού ἔχει 
δίψες καί σχέδια ἀνώτερα. Νοσταλγίες βα-
θιές, πέρα ἀπό τή φύση καί τήν ὕλη.

Εἰσχωρεῖ σέ μιά χώρα τοῦ καλοῦ καί 
τοῦ κακοῦ. Τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀλή-
θειας. Τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας, 
πράγματα πού δέν τοῦ τά διδάσκει ἡ φύ-
σις. Τό ἀντίθετο, μάλιστα, αὐτή φυτεύει σ’ 
αὐτόν τόν νόμον τῆς αὐτοσυντηρησίας, κι 
ἐκεῖνος θυσιάζει τήν ζωή του καί τήν προ-
σφέρει γιά κάτι τό ἀνώτερο. Εἶναι ὁ ὁδοι-
πόρος τοῦ ἰδεώδους. Ἡ πορεία του εἶναι 
ἱερή. Ἡ πατρίδα του ὅπως προείπαμε, εἶναι 
ὁ οὐρανός.

Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τό ἔργο 
του, ἦταν νά μᾶς ἀποσπάσει ἀπό τήν αἰχμα-
λωσία τῆς γῆς (ὕλης) καί νά μᾶς βγάλει ἀπό 
τά ἐρείπια μας, στά ὁποῖα καταντήσαμε μέ 
τήν ἁμαρτία. Νά μᾶς ἀποδώσει στήν ἀλη-
θινή ζωή καί νά μᾶς ἑνώσει μέ τόν οὐράνιο 
Πατέρα Του (Ἰωάνν. 12, 32). Αὐτή εἶναι ἡ 
ἀληθινή. Ἡ πραγματική σωτηρία. Καί, ἡ 
μοναδική λύτρωσις μονάχα στόν Χριστόν 
ὑπάρχει, σέ κανέναν ἄλλο, ὅπως σέ πολλά 
σημεῖα μᾶς τό λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Μάταια 
καί καταστρεπτικά, τά ἄθεα καί καπιταλι-
στικά συστήματα καί οἱ ὑλιστικές θεωρίες 
ὑπόσχονται στόν ἄνθρωπο «σωτηρία», ἐφ’ 
ὅσον τήν ζωή τήν περιορίζουν στόν κόσμον 
αὐτόν. Ἀφοῦ δέν γνωρίζουν τήν ἀγάπη 
καί τήν θυσία γιά τήν ὁποίαν ὁ Χριστός 
εἶπε: «Δέν ὑπάρχει πιό μεγάλη ἀγάπη ἀπό 
τό νά δώσεις τή ζωή σου γιά κείνους πού 
ἀγαπᾶς» (Ἰωάνν. 15,13).

Δέν ἔχει κανένα νόημα ἡ σωτηρία χωρίς 
τήν ἀθανασία, χωρίς τήν πνευματική ζωή, 
χωρίς τόν Θεόν. Ἕνας καί μόνος ἄνθρωπος 
ἀξίζει περισότερο ἀπό ὅλους τούς θησαυ-
ρούς τῆς γῆς.

Ὁ ἄνθρωπος δέν θά ζήσει μονάχα μέ 
τό ψωμί (Ματθ. 4,4 καί Λουκ. 4,4). Ὁ Χρι-
στός ζεῖ, καί θά ζήσουν ὅσοι θά σωθοῦν 
δι’ Αὐτοῦ. Ἡ ζωή μας εἶναι κρυμμένη στόν 
Θεόν μέ τόν Χριστόν.

ανένας δέν πήγαινε νά κάτσει κοντά 
του. Ἀπό σέβας, φόβο, ἄγνοια, μά πιό 
πολύ ἀπό δέος γιά ἕνα ὑπερβατικό ὄν. 
- Είναι ὁ πατέρας Ἰερόθεος, μοῦ εἴπα-

νε καθώς ἀνέβαινα, τά σκαλιά. 
Κάτι μεταξύ Ζορμπᾶ, Θεοῦ καί Ὀδυσσέα. 
Πολλοί οἱ προσκυνητές τούτη τήν ἀνοιξιάτι-

κη μέρα, βιαστικοί, ἀπορημένοι στό πρωτόγνωρο, 
ὅλο λιβάνι ἁγιορείτικο, δέος καί μύρα, πολυεθνι-
κό μετερίζι, τό πλημμυρίσαμε μέ μία ἤρεμη τάξη, 
γιομίσαμε τά καθίσματα, σταθήκανε οἱ πιό πολλοί 
ὀρθοί, μέ μία λαχτάρα νά φτάξουμε ὅσο γινότανε 
πιό γρήγορα στό μοναστήρι πού ἔγραφε τό δια-
μονητήριό μας. 

Ὁ δρόμος κακοτράχαλος, στριφτός, στριφ-
νός, ἀνάμεσα νεροφαγιές καί ἀγκωνάρια, πότε 
νά τρυπώνει σέ μυρτιές, βάτα καί λογιῶ – λογιῶ 
θάμνα καί πότε νά χάνεται, νά μηδενίζεται ἕρπο-
ντας ἀνάμεσα τίς γερόκορμες ἀγριοκαστανιές 
πού τίς ἔβλεπα νά τεντώνονται πρός τό φέγγος, 
στοῦ ἥλιου τή ζωογόνα ἕλξη καί τοῦ Δημιουργοῦ 
τό πρόσταγμα. Ξοπίσω μας, ἀσπριδερό σύννεφο 
σκόνης ἀκλουθοῦσε τό ταλαιπωρημένο ἀρχαῖο 
λεωφορεῖο πού θά μᾶς ἔφερνε ἀπ’ τό μικρό λι-
μάνι τῆς Δάφνης στή πρωτεύουσα τῆς Ἱερῆς Πο-
λιτείας, τίς Καρυές. 

Κάθε τόσο σκληρίζανε τά φρένα, σταμάτα-
γε ἀπότομα τό ὄχημα, γινόμασταν ἕνας σωρός 
ἀθρῶποι τσάντες ροῦχα καί γλυκά πού κουβαλού-
σαμε οἱ πιό πολλοί, προσφορά στό ἀρχονταρίκι 
πού θά καταλήγαμε, καί κατέβαιναν ἐπιβάτες γιά 
τό δικό του προορισμό ὁ καθένας. 

Σηκώθηκα ἀπό τά πίσω καθίσματα πού 
ἤμουνα, πορπάτηξα μέ κόπο ὡς τόν ὁδηγό, ρώτη-
σα φοβισμένος. 

- Για τή μονή Κουτλουμουσίου παρακαλῶ; 
- Από τίς Καρυές, ἀκούστηκε ἀπό δύο-τρία 

στόματα. 
Στό ζερβί κάθισμα, πίσω ἀπό τόν ὁδηγό, τόν 

ξανάδα σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο. 
Μακριά μαλλιά ἀχτένιστα καί γένια μακριά, 

θύσανος, ἴσαμε μιᾶς προβατίνας τό μαγιάτικο 
μαλλί, ὀγκώδης, ἄγριος κι ἐπιβλητικός. Ὡς ἑβδο-
μήντα χρόνια θά εἴχανε περάσει ἀπό πάνω του κι 
εἴχανε ἀφήσει σκουριασμένο ἀγκαθωτό μοῦτρο 
κι αὐτιά ἴσα νά προβάλουν στίς μπάντες, καί μιά 
χερούκλα τριχωτή μαύρη, ἀφημένη στό μισό κά-
θισμα πού θά μποροῦσε κάποιος χριστιανός νά 
ξεκουραστεῖ. Ὅμως κανείς δέν τολμοῦσε νά χα-
λάσει τήν ἡσυχία αὐτοῦ τοῦ ἀσκητῆ ἱερομόναχου. 
Τόν κοιτούσανε φευγαλέα παπάδες, καλογέροι 
καί λαϊκοί, κάνανε μιά ἀστεία ὑπόκλιση καί στρέ-
φανε τά μάτια πρός τό κενό. Δέν ἦταν εὔκολο νά 
κοντέψεις τοῦτο τό γέρικο δρῦ. 

Ἕνας μαγνήτης δυνατός μέ τράβηξε, ηὗρα 
θάρρος, ἔκατσα ἄκρη – ἄκρη στό κάθισμα, ἴσια 
νά ἰσορροπῶ, καί χωρίς ν’ ἀγγίζω τή τριχωτή ἀπα-
λάμη του. Τόν κοίταξα μέ δέος, τόν χαιρέτησα μέ 
σεβασμό, κούνησε τό κεφάλι του χωρίς νά γυρί-
σει, χωρίς νά δείξει χαρά, λύπη ἤ ἀδιαφορία. Σά 
νά μήν ὑπῆρχα. Ὅμως τράβηξε λίγο τό χέρι του, 
βολεύτηκα κάπως. Τό τράβηξε κι ἄλλο, κι ἄλλο, 
μέχρι πού, χωρίς καμιά ἀντίδραση, σά τό λιοντάρι 
πού μαζώνεται ἕτοιμο νά κατασπαράξει τό λαφάκι 
πού σιμώνει, ἄφησε τό πεδίο τοῦ παιγνιδιοῦ καί 
ἔκατσα σάν φυσιολογικός ἄθρωπος. Γύρισα πάλι, 

Ἐπικοινωνία μέ τό Θεό

τόν εὐχαρίστησα. Μάζωξα κι ἄλλο θάρρος, λέω:
- Κάνω ἔρευνα γιά τόν ἀδελφό Ἀλέξανδρο. Τόν 

εἴχατε γνωρίσει μήπως; 
Τούτη τή φορά ἔστριψε τό κεφάλι, φανήκανε κόκκι-

νες χαραματιές κάτω ἀπό τά ἀτζιδερά μουστάκια του. 
- Ναι. 
Μέ κομμάτιασε τό κοφτερό του μάτι, γιόμισε ἀμφι-

βολίες, ξαναμίλησε. 
- Γιατί γράφεις; 
- Να ἀναδείξω τόν Χριστιανισμό, μοῦ ξέφυγε, θύμω-

σε αὐτός. Μόνο πού δέν μέ ἔδειρε. 
- Το Χριστιανισμό τόν ἀνέδειξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, 

βρυχήθηκε. 
- Θέλω νά πῶ, τό θαῦμα πού ἔγινε… 
- Άλλο αὐτό, εἶπε πιό ἤρεμος, καί βάλθηκε νά μέ 

ξαναμετρᾶ ἀπ’ τή κορφή ὡς τά νύχια. 
Τοῦ εἶπα κι ἄλλα πολλά, ἄκουγε καί πετοῦσε λέξεις 

μεστές, μέχρι πού σταμάτησε τό λεωφορεῖο. Σηκώθηκα, 
τοῦ πρότεινα τό χέρι, κι εἶδα οὕλους νά μέ κοιτᾶνε σάν 
ἐξωγήινο. Τό χούφτωσε ὁ ἀσκητής, τό ἕσφιξε λίγο, μουρ-
μούρισε μιάν εὐκή, ἔσκυψα νά τό φιλήσω, τό τράβηξε δυ-
νατά καί μέ μιά σπρωξιά κόντεψε νά μέ πετάξει ὄξω, ἐνῶ 
εἶδα ἀνάμεσα γένια καί μουστάκια νά βγαίνουν ἀπό τό 
στόμα του λιγοστές λέξεις.

- Όχι τέτοια. Ἄθρωπος εἶμαι κι ἐγώ. Σάν κι ἐσένα. 
Κατέβηκα βιαστικός, ἀπορημένος, καί μέ μιά πληρό-

τητα στάθηκα νά θαμάξω τοῦτον τόν γέρο ἀσκητή. 
Γύρισε πάλι, καί μοῦ ἔδειξε μέ τό χοντροκομμένο 

δαχτύλι του τό μικρό αὐλάκι πού τρέχουν τά νερά τῆς 
βροχῆς στό καλντερίμι. 

- Ακλούθα τό αὐλάκι αὐτό, μά ἴσια, θά σέ βγάλει στό 
Κουτλουμούσι, εἶπε καλοσυνάτα καί χάθηκε. 

Τρεῖς τή νύχτα, μᾶς ξύπνησε ὁ γλυκός μονότονος 
χτύπος στό ξύλινο σήμαντρο πού τό κράταγε ἀγκαλιά ὁ 
μοναχός καί περιφερόταν, χτυπώντας το, ὁλόγυρα τήν 
ἐκκλησιά. 

Θέλησα νά ἀπολαύσω τήν θεόπεμπτη ἐμπειρία, κα-
τέληξα στόν πρόναο, ὀρθός, δίπλα στό εἰκονοστάσι. 

Μιά σκιά σούρθηκε, μίκρανε, μεγάλωσε, στάθηκε 
δίπλα μου. 

- Ἔλα ἀδελφέ μου κοντά στούς πατέρες. Θά κουρα-
στεῖς. 

Ὑπάκουσα, χώθηκα στό στασίδι ἀνάμεσα σέ μαυρο-
φορεμένους μοναχούς μέ τά μαῦρα πέπλα ριγμένα πίσω. 

Τέσσερα μικρά καντήλια ὅλα κι ὅλα, ἴσα πού ἐπέτρε-
παν νά περπατήσεις μέ κόπο. Κι οἱ σκιές, νά πλέουν ἀθό-
ρυβα σέ βυζαντινούς ἤχους, μιά στό ψαλτήρι μιά στό ἱερό. 

Ὡς τίς πρωινές ὧρες, πού τόν ξανάδα στήν Ὡραία 
Πύλη, μέ γένια μαλλιά καί μουστάκια, μεταξένια τούτη τή 
φορά, ἤρεμο καί γαληνεμένο. Μοίραζε τό ἀντίδωρο, καί 
ἄφηνε νά φιλᾶμε τό μυρωδάτο χέρι του. Φοροῦσε βλέπεις 
τό πετραχήλι. Ἐκπροσωποῦσε τό Θεό. 

Ὅταν ἔφευγα, μέ κάλεσε, μοῦ ἔδωσε ἕνα φάκελο μέ 
σημειώσεις καί ἱστορικά στοιχεῖα, δέν μέ ἄφησε νά φιλή-
σω τό χέρι του, ὅμως, μέ εὐλόγησε. 

- Ακλούθα τό ρυάκι πού σέ ἔφερε ἐδῶ, μά ἴσια. Θά 
σέ βγάλει στό τέρμα. 

Κι ἀπόμεινε, ψυχή καί πνεῦμα μου, στή χιλιόχρονη 
ἐτούτη κιβωτό τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Τοῦ κ. Γεωργίου Καμβυσέλλη 
Καθηγητοῦ - Λογοτέχνου

Κ
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Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τό ἀνώτατο Πνευματι-
κό Καθίδρυμα τῆς Χώρας, βράβευσε εἰς τήν 
πανηγυρική συνεδρία τῆς 21ης Δεκεμβρίου, μέ 

κορυφαία τιμητική διάκριση, αὐτήν τοῦ ἀργυροῦν με-
ταλλίου, τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης: «ὅτι ἐπί 
ἔτη πεντήκοντα εἰς τήν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως προ-
βολήν, τήν καταλλαγήν καί τήν τῶν θρησκειῶν συ-
νεργασίαν ποικιλοτρόπως καί ἐξόχως συμβάλλεται», 
ὅπως σημειώνεται εἰς τόν πάπυρο, ὁ ὁποῖος συνόδευε 
τό ἀργυροῦν μετάλλιο. Τό δέ ἀπόσπασμα τῆς ἐκθέσε-
ως τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. 
Βασιλείου Χ. Πετράκου, ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων: «…. 
Ἡ βασική ἀποστολή τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ διαλογική 

μαρτυρία καί ἡ λειτουργική δια-
κονία τῆς Ὀρθοδοξίας στόν σύγ-
χρονο κόσμο, ἡ ἀφιέρωση στήν 
καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τοῦ 
διαλόγου ἀνάμεσα στήν Ὀρθοδο-
ξία καί στίς ἄλλες ὁμολογίες καί 
θρησκεῖες καί γενικότερα ἀνάμε-
σα στήν πίστη, τήν ἐπιστήμη καί 
τόν πολιτισμό».

Ἡ πανηγυρική αὐτή συνε-
δρία ἔλαβε χώρα εἰς τήν αἴθουσα 
τελετῶν τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ πρό-
εδρος τῆς Ἀκαδημίας κ. Λουκᾶς 
Παπαδῆμος κήρυξε τήν ἔναρξη 
τῆς συνεδρίας, μέ βαρυσήμαντη 
ὁμιλία πού εἶχε θέμα: «Τό μέλλον 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης: Ὅρα-
μα, Προκλήσεις καί Προοπτι-
κές». Ἀκολούθησε ἀναφορά στά 
Πεπραγμένα τῆς χρονιᾶς ἀπό τόν 
Γενικό Γραμματέα τῆς Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο 
καί ἐν συνέχειᾳ ἡ βράβευση τῶν 
τιμωμένων. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδη-
μία Κρήτης βραβεύτηκε μέ κορυ-
φαία τιμητική διάκριση, τό ἀργυ-
ροῦν μετάλλιο, τῆς «Τάξης τῶν 

Ἠθικῶν καί Πολιτιστικῶν 
Ἐπιστημῶν». Τό βραβεῖο 
παρέλαβε ὁ Πρόεδρος τοῦ 
Ἱδρύματος, Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Στή βράβευση μετεῖχε 
καί ὁ Γεν. Δντής τοῦ Ἱδρύ-
ματος Δρ. Κωνσταντῖνος 
Ζορμπᾶς. Ὁ Ἐπίσκοπός μας 
εὐχαρίστησε τόν Πρόεδρο 
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. 
Λουκᾶ Παπαδῆμο «διά τήν 
ὑψίστη αὐτή τιμή πρός τήν 
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρή-
της» καί δήλωσε: «Εὐγνώ-
μονες οἱ εὐχαριστίες μας 
καί βαθιά ἡ εὐγνωμοσύνη 
τοῦ Ἱδρύματος καί πάντων 
τῶν ἐν αὐτῷ διακονού-
ντων, πρός τήν Ἁγίαν τοῦ 
Χριστοῦ Μητέραν Ἐκκλη-
σίαν, τό Οἰκουμενικόν μας 
Πατριαρχεῖον, ὑπό τήν 
αἰγίδα τοῦ Ὁποίου τελεῖ τό 
Ἵδρυμα.

Εὐγνωμόνως καί βα-
θυσεβάστως μνημονεύουμε 
τήν Α.Θ.Π., τόν Οἰκουμε-
νικό ἡμῶν Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαῖο, ὁ Ὁποῖος 
φιλόστοργα καί πατρικά 
ἀγκαλιάζει καί μεριμνᾶ 
γιά τό Ἵδρυμα. Ἀμέριστες 
οἱ εὐχαριστίες μας πρός 
τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνο-
δο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
καθώς ἐκπρόσωπός Της με-
τέχει εἰς τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύ-
ματος, γιά τήν οὐσιαστική 
ἀρωγή καί μέγιστη συμβολή 
εἰς τήν εὔρυθμη λειτουργία 
καί πορεία τοῦ Ἱδρύματος. 
Τούς ἀνά καιρούς ἐκλε-
κτούς συνεργάτες εἰς τό 
ἔργο τῆς Ἀκαδημίας θερμά 
εὐχαριστοῦμε: μέλη Δ.Σ. καί 
ἰδιαιτέρως τό προσωπικό 
αὐτῆς (ἐπιστημονικό, διοι-

κητικό, βοηθητικό, κ.ἄ.). Ἀξιοχρέως καί εὐγνωμόνως μνημο-
νεύουμε τούς ὁραματιστές καί πρωτεργάτες τοῦ Ἱδρύματος: 
Ἀοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο 
καί ἐλλογιμώτατο Δρ. Ἀλέξανδρο Παπαδερό, τόν πρῶτο καί 
ἐπί μακρά σειρά ἐτῶν Γενικό Διευθυντή αὐτῆς.

Τόν ἄξιο συνεχιστή καί διάδοχο εἰς τήν Γενική Διεύ-
θυνση Δρ. Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ, θερμά συγχαίρουμε καί 
εὐχαριστοῦμε διά τήν κατάθεση ψυχῆς στό Ἵδρυμα, ὡς καί 
ὅλους τούς συνεργάτες καί συνοδοιπόρους του. Ἡ ὑψίστη 
αὐτή τιμητική διάκριση πρός τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρή-
της ὑπενθυμίζει σέ ὅλους ἐμᾶς πού διακονοῦμε τό Ἵδρυμα 
τό ἱερό χρέος καί τήν εὐθύνη-ἀποστολή, νά ὁδηγήσουμε τό 
Ἵδρυμα εἰς τήν ἑπόμενη πεντηκονταετία, ἐν μέσῳ ἑνός κό-
σμου πού καθημερινά μεταβάλλεται καί μεταλλάσσεται καί 
μίας κοινωνίας πού ἀναζητᾶ διέξοδα στά τραγικά ἀδιέξοδά 
της», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Παρόντες εἰς τήν πανηγυρική συνεδρία τά μέλη τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Σέβ. Μητρο-
πολίτης Γέροντας Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀκαδημαϊκός, ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν, ἀνώτατοι Ἀκαδημαϊκοί, Δικαστικοί, ἐκπρόσω-
ποι: τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τῆς Πολιτείας, ὡς καί πλῆθος ἄλλων 
Φορέων τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Τέχνης καί τῆς Ἐπιστήμης.

Κορυφαία τ ιμητ ική δ ιάκρ ιση 

ε ἰ ς  τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης

Ἡ
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Ὑπάρχουν γεγονότα στήν ἱστορία τῶν λαῶν πού ἀπο-
τελοῦν ὁρόσημα, γιατί ἀποκαλύπτουν τή μεγαλοσύνη τους 
καί τό ψυχικό τους ἀνάστημα μπροστά στίς προκλήσεις τῶν 
καιρῶν.

Τέτοιο γεγονός ἀναμφισβήτητα στάθηκε γιά τό λαό 
μας ὁ νικηφόρος πόλεμος κατά τῶν Ἰταλῶν ἐπιδρομέων 
τό χειμῶνα τοῦ 1940-41, ἡ σθεναρή ἀντίστασή του κατά 
τῶν γερμανικῶν στρατεύματων πού ἐπιτέθηκαν στά ἑλλη-
νοβουλγαρικά σύνορα τόν Ἀπρίλη τοῦ ᾿41 καί βέβαια τό 
ἡρωϊκό κίνημα ἀντίστασης κατά τῶν κατακτητῶν σ’ ὅλη τή 
διάρκεια τῆς τριπλῆς κατοχῆς τῆς Ἑλλάδας ἀπό τόν Ἀπρίλιο 
τοῦ 1941 ἕως τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1944. 

Κι ὅμως ἡ χώρα μας οὔτε ἤθελε, οὔτε ἦταν προετοι-
μασμένη γιά τήν εἴσοδό της στόν Β΄Παγκόσμιο πόλεμο. 
Προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά κρατήσει οὐδετερότητα 
κλείνοντας τά μάτια στίς προκλήσεις, ἀκόμη κι ὅταν Ἰταλι-
κές τορπίλες ἀνατίναξαν τό ἀγκυροβολημένο ἀντιτορπυλικό 
«Ἕλλη» στό λιμάνι τῆς Τήνου, τόν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 
1940, στή γιορτή τῆς Παναγίας.

Τή δεινή θέση τῆς Ἑλλάδας περιγράφει ὁ ἴδιος ὁ Ἰ. 
Μεταξᾶς σέ μιά ἐκ βαθέων συνέντευξη πού εἶχε δώσει στούς 
ἐκπροσώπους τοῦ τύπου στό ξενοδοχεῖο Μεγάλη Βρεττανία 
ἀμέσως μετά τήν Ἰταλική Ἐπίθεση, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1940. 
Λέει: «Θά ἔπρεπε διά νά ἀποφύγομεν τόν πόλεμο, νά γίνο-
μεν ἐθελονταί δοῦλοι καί νά πληρώσομεν αὐτήν τήν τιμήν 
μέ τό ἅπλωμα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ τῆς Ἑλλάδος -ἐννοεῖ τό 
δυτικό τμῆμα της μέχρι τήν Πρέβεζα- πρός ἀκρωτηριασμόν 
ἀπό τήν Ἰταλία, καί τοῦ ἀριστεροῦ πρός ἀκρωτηριασμόν 
ἀπό τή Βουλγαρία (ἐννοεῖ Ἀνατολική Μακεδονία καί Δυτ. 
Θράκη μέχρι Ἀλεξανδρούπολη)» καί καταλήγει «Φυσικά εἰς 
μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οἱ Ἄγγλοι θά ἔκοβαν κι αὐτοί τά 
πόδια τῆς Ἑλλάδος καί μέ τό δίκαιόν των» (καί ἐννοεῖ βέ-
βαια τήν κατάληψη ἀπό τούς Ἄγγλους τῆς Κρήτης καί τῶν 
ἄλλων νησιῶν γιά νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἄμυνα τῶν Βορείων 
ἀκτῶν τῆς Ἀφρικῆς, σέ περίπτωση πού ἡ Ἑλλάδα συμμα-
χοῦσε μέ τόν Ἄξονα).

Ὅταν στίς 7 Ἀπριλίου 1939 οἱ Ἰταλοί ἀποβιβάζονται 
στήν Ἀλβανία, οἱ Προστάτιδες Δυνάμεις Ἀγγλία - Γαλλία 
ἐπανενεργοποιοῦνται καί δηλώνουν πώς ἐγγυῶνται μέ τά 
ὅπλα τήν ἀνεξαρτησία τοῦ ἀπειλούμενου Ἑλληνικοῦ κρά-
τους. Στίς 5 Ἰουνίου ὅμως τοῦ 1940, ἕνα χρόνο ἀργότερα 
δηλ., ἡ Γαλλία δέχεται τή Γερμανική ἐπίθεση καί συνθλίβε-
ται μέσα σ’ ἐλάχιστες μέρες.

Οἱ Ἄγγλοι ἀπ’ τήν πλευρά τους πού γνωρίζουν καλά 
τήν κατάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ μέ τίς τραγικές ἐλλεί-
ψεις του, δέ δίνουν καμιά πιθανότητα σ’ ἑλληνική νίκη. Στίς 
28 Ὀκτωβρίου 1940 καί μισή ὥρα πρίν ἐκπνεύσει ἡ διωρία 
πού εἶχε καθορίσει τό Ἰταλικό τελεσίγραφο, ἡ Ἰταλία ἐπιτί-
θεται στήν Ἑλλάδα καί γιά νά ἐκτοπίσει τούς Βρεττανούς 
ἀπό τήν Ἀνατολική Λεκάνη τῆς Μεσογείου ὅπου ἔχει ζω-
τικά συμφέροντα καί τά Ἰταλοκρατούμενα τότε Δωδεκάνη-
σα. Ὁ κόσμος περιμένει τήν ἐπανάληψη τοῦ δράματος πού 
εἶχε συντελεστεῖ λίγους μῆνες πρίν μέ τή συντριβή μεγάλων 
εὐρωπαϊκῶν χωρῶν πού καταλήφθηκαν ἀπό τά Γερμανικά 
στρατεύματα μετά ἀπό ἀντίσταση λίγων ἡμερῶν...

Ὅμως στίς ἐκτιμήσεις τους καί τίς προβλέψεις τους δέν 
εἶχαν μετρήσει κάτι. Τόν ἑλληνικό λαό πού πῆρε τόν πόλε-
μο στά χέρια του. Ὅταν μετά τήν ἀρνητική ἀπάντηση τοῦ 
Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ στόν Ἰταλό ἐπιδρομέα, σειρῆνες 
ἤχησαν τό πρωΐ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καί ἄρχισε ἡ ἐπιστρά-
τευση, ἦταν τόσο ἐνθουσιώδης καί ὁρμητική ἡ προσέλευση 

καί ἡ προώθηση τῶν Ἑλλήνων στρατευμένων πρός τό μέ-
τωπο πού θύμιζε πανηγύρι. Καί συμβαίνει τό ἀναπάντεχο: 
Μετά τό πρῶτο ξάφνιασμα οἱ Ἕλληνες ἀντεπιτίθενται καί 
ἀπό τίς 22 Νοεμβρίου ἀπωθοῦν τόν Ἰταλό ἐπιδρομέα ἐκτός 
τῶν συνόρων τους. Τό πρῶτο βάρος τῆς Ἰταλικῆς ἐπίθεσης 
σηκώνει τό μικρό ἀπόσπασμα Πίνδου ὑπό τόν συνταγμα-
τάρχη Δαβάκη καί τήν πλάστιγγα κλίνει ὑπέρ τοῦ ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ ἡ 8η Μεραρχία ὑπό τόν στρατηγό Κατσιμῆτρο, πού 
ἐνεργεῖ παρά τίς ἐντολές τοῦ Γενικοῦ ἐπιτελείου τῆς Ἀθήνας 
καί δίνει τήν κρίσιμη μάχη στό Καλπάκι. Ὁ πόλεμος μέσα 
σέ 26 μέρες μεταφέρεται στήν Ἀλβανία. Οἱ πόλεις καταλαμ-
βάνονται ἡ μία μετά τήν ἄλλη, οἱ Ἰταλικές μεραρχίες ὑποχω-
ροῦν συνεχῶς. Ὁ κόσμος ἀναθαρρεῖ. Εἶναι ἡ δεύτερη ἦττα 
τοῦ Ἄξονα μετά τήν ἀποτυχία τῶν Γερμανῶν πάνω ἀπό τή 
Μάγχη νά καταλάβουν τή Μ. Βρεττανία. Μοιάζει μέ θαῦμα. 
Σέ μιά παγωμένη Ἀλβανία πού ἔχει νά δεῖ τόσο βαρύ 
χειμῶνα τουλάχιστον 50 χρόνια, 27 Ἰταλικές μεραρχίες μέ 
συντριπτική ὑπεροχή σέ ἐφόδια, ὁλπισμό καί ἀεροπλάνα, 
καταδιώκονται ἀπό 15 ἑλληνικές, ὄχι μόνο ἀνεπαρκέστατα 
ὁπλισμένες ἀλλά καί ἀνεπαρκέστατα ντυμένες. «Οἱ Ἕλλη-
νες εἶναι γυμνοί» ἀναφέρει ὁ γάλλος ἱστορικός Ρέϊμον 
Καρτιέ, πού σημαίνει ὅτι ἐκτός τῶν πολεμικῶν ἀπωλειῶν, 
χιλιάδες στρατιῶτες προσβλήθηκαν ἀπό κρυοπαγήματα κι 
ἀκρωτηριάστηκαν. Κι ὅμως παρά τίς ἀπελπιστικά ἀντίξοες 
αὐτές συνθῆκες πού περιέγραψαν μοναδικά ὁ Ὀδυσσέας 
Ἐλύτης, ὁ Γιάννης Μπεράτης καί τόσοι ἄλλοι, οἱ Ἕλληνες 
στρατιῶτες συνέχιζαν ἡρωϊκά τή νικηφόρα προέλασή τους 
ἐρήμην διαταγῶν καί ἐπιτελικῶν ἀποφάσεων...

Ὁ διπλωμάτης καί ποιητής Γιῶργος Σεφέρης πού 
ὑπηρετεῖ αὐτή τήν ἐποχή στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, θά 
γράψει στό ἡμερολόγιό του «Ὁ λαός μας ἔκανε μόνος του 
αὐτό πού ἔκανε, μόνος του! Αὐτοί οἱ ἄγνωστοι ἄνθρωποι, 
τό καλύτερο πού ἔχει ὁ τόπος μας...». Καί πραγματικά οἱ 
Ἕλληνες στρατιῶτες καί ἀξιωματικοί τοῦ μετώπου ὑπερβαί-
νουν τά παραδεκτά μέ τόν πιό φυσικό τρόπο καί εἶναι ἡ 
πρώτη φορά μετά τό 1821 πού ἡ Ἑλλάδα γίνεται καί πάλι τό 
ἐπίκεντρο τοῦ παγκόσμιου ἐνδιαφέροντος καί θαυμασμοῦ. 
Στήν Εὐρώπη φουντώνει ὁ φιλελληνισμός τοῦ περασμένου 
αἰῶνα, στίς ΗΠΑ οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀναγορεύονται 
σέ ἀρχαίους «Θεούς». Οἱ Γερμανοί ἀπό τήν πλευρά τους 
ἔκπληκτοι μπροστά στό Ἑλληνικό φαινόμενο, προσπαθοῦν 
νά τό ἑρμηνεύσουν ἐπιστρατεύοντας τίς ρατσιστικές τους 
θεωρίες, ὅτι δηλ. οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀπόγονοι τῶν Δωριέ-
ων πού κατά τόν Χίλτερ ἦταν Ἄρειοι καί Ἰνδογερμανική 
φυλή!...

Ὅμως ὁ Ἕλληνας στρατηγός Δημήτρης Καθενιώτης 
δίνει ἄλλη ἑρμηνεία κι ἔχει δίκιο ὅταν ἐπισημαίνει (ὅπως 
ἄλλωστε παραδέχτηκε κι ὁ Βρεττανός στρατάρχης Ουΐλσον) 
ὅτι αὐτός ὁ πόλεμος τῆς Ἑλλάδας ξεφεύγει ἀπό τίς γνω-
στές συντεταγμένες καί παίρνει τήν μορφή «ἐθνικῶν ἀγώ-
νων». Καί ποιά ἄλλη ἐξήγηση θά εὐσταθοῦσε ἄραγε, ὅταν 
τά στρατεύματα προχωροῦν χωρίς μεταγωγικά μέσα στήν 
παγωμένη Ἀλβανία κι ὅταν τά ἐφόδια φτάνουν στό μέτωπο 
κουβαλημένα ἀπό ἀτέλειωτες ἀνθρωποσειρές γυναικοπαί-
δων καί γερόντων, πού προσφέρθηκαν αὐθόρμητα γιά νά 
μεταφέρουν στούς ὤμους τους βόλια καί ψωμί στά μαχόμε-

να παιδιά τους;
Τό Δεκέμβριο τοῦ 1940 ὁ Μουσολίνι ὁμολογεῖ τήν ἦττα 

του· λέει στούς ἐπιτελεῖς του: «Τίποτα πιά δέν μποροῦμε 
νά κάνουμε. Εἶναι ἠλίθιο, εἶναι γελοῖο, ἀλλά πρέπει νά 
ζητήσουμε ἀνακωχή μέ τή μεσολάβηση τοῦ Χίτλερ». Παρ’ 
ὅλα αὐτά ἡ νικηφόρα προέλαση τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν 
συνεχίζεται στά ἐνδότερα τῆς Ἀλβανίας πού καταφέρνουν 
νά συντρίψουν καί τή σφοδρή ἐαρινή ἐπίθεση τῶν Ἱταλῶν. 
Ὅλο αὐτό τό διάστημα τό Ἕλληνικό ναυτικό καί ἡ ἀερο-
πορία κάνουν ἔντονη τήν παρουσία τους, προστατεύοντας 
τίς στρατιωτικές καί οἰκονομικές ἀποστολές καί προσβάλλο-
ντας θέσεις τῶν ἐχθρῶν. Ὡστόσο ἡ ἐπίθεση τῶν Γερμανῶν 
ὑπό τόν στρατηγό Φόν Λίστ ἀναμένεται ἀπό ὥρα σέ ὥρα. 
Ἀπό τή Βρεττανινή πλευρά θεωρεῖται χαμένη ὑπόθεση ἡ 
ἀντίσταση κατά τῆς ἐπικείμενης γερμανικῆς ἐπίθεσης στήν 
Ἑλλάδα. Ὁ Τσώρτσιλ μάλιστα τηλεγραφεῖ στόν ὑπουργό 
τῶν ἐξωτερικῶν Ἄντονι Ἴντεν: «Ὀφείλουμε ν’ ἀπελευθερώ-
σουμε τούς Ἕλληνες ἀπό τό αἴσθημα ὅτι εἶναι ὑποχρεωμέ-
νοι ν’ ἀπορρίψουν τό γερμανικό τελεσίγραφο». Κι ὅμως τό 
ἀπορρίπτουν! 

Γιά ἄλλη μιά φορά μέσα σέ λιγότερο ἀπό 6 μῆνες 
ὀρθώνουν τό ἀνάστημά τους ἀπέναντι στήν ἰσχυρότερη πο-
λεμική μηχανή πού εἶχε γνωρίσει ὡς τότε ὁ κόσμος, προ-
κειμένου νά ὑπερασπίσουν τή γῆ τους καί τά σπίτια τους 
καί πάνω ἀπ’ ὅλα τό δικαίωμα νά ζοῦν ἐλεύθεροι. Πλῆθος 
πολιτῶν δηλώνουν ἐθελοντές γιά τό μέτωπο, ἐνῶ ἐργατι-
κά σωματεῖα ἀπευθύνονται στήν κυβέρνηση καί ζητοῦν τήν 
ἄδεια νά φτιάξουν ὁδοφράγματα γιά νά ὑπερασπιστοῦν τήν 
Ἀθήνα ὅπως μᾶς πληροφορεῖ πάλι ὁ Γιῶργος Σεφέρης στό 
ἡμερολόγιό του.

Στίς 6 Ἀπριλίου 1941 ἡ Ἑλλάδα δέχεται τή συντονισμέ-
νη ἐπίθεση τῶν Γερμανῶν πρῶτα στά Ἑλληνοβουργαρικά 
σύνορα (γραμμή Μεταξᾶ) καί ὕστερα στά Ἑλληνογιουγκο-
σλαβικά καί τήν ἀντεπίθεση τῶν Ἰταλῶν ἀπό τήν Ἀλβανία. 
Ἡ Γερμανική ὑπεροχή εἶναι συντριπτική σέ ἄνδρες καί δύ-
ναμη πυρός, ἀλλα ὅπως παραδέχονται καί οἱ ἴδιοι, χρειά-
στηκε νά πολεμήσουν σκληρά γιά κάθε μέτρο ἑλληνικοῦ 
ἐδάφους πού κατακτοῦσαν. Ὁ τότε Ἀμερικανός πρεσβευ-
τής στήν Ἑλλάδα, Μάκ-Βί, μεταδίδει ἐνθουσιασμένος στήν 
πατρίδα του: «Οἱ Ἕλληνες ἀποδείχτηκαν μεγάλοι μαχητές 
καί ξεπερνοῦν στή γραμμή Μεταξᾶ ἐκεῖνα πού ἤδη ἔκαναν 
ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν. Ἴσως μέ τό ἐκπληκτικό θάρρος πού 
δείχνουν νά εἶναι οἱ καλύτεροι πολεμιστές ὡς τώρα, ἀλλά 
πόσο λίγοι εἶναι...».

Κι ὅμως αὐτοί οἱ λίγοι, πού μάχονται ἀσταμάτητα 6 
μῆνες τώρα, προκαλοῦν στούς Γερμανούς μεγάλες ἀπώ-
λειες. Ἀπώλειες πού ὁδηγοῦν τούς ἐπιδρομεῖς ἄλλοτε σέ 
πράξεις ὡμότητας κι ἄλλοτε σέ πράξεις ἱπποτισμοῦ ἀπένα-
ντι στούς ἡρωϊκά μαχόμενους καί πεισματικά ἀντιστεκόμε-
νους Ἕλληνες, ὅπως ἀποδεικνύουν τά δυό περιστατικά πού 
καταγράφονται:

Σ’ ἕνα πολυβολεῖο πού μόλις καταλήφθηκε ἀπό τούς 
Γερμανούς, ὁ ἀξιωματικός τους ζητᾶ νά δεῖ τόν ἐπικεφαλής 
τῶν Ἑλλήνων πού παραδόθηκαν μόνο ἀφοῦ ἐξαντλήθηκαν 
τά πυρομαχικά τους. Ὁδηγοῦν μπροστά του ἕναν ἁπλό λο-
χία. Ὁ Γερμανός τοῦ δείχνει τούς 200 νεκρούς ἄντρες του 
λέγοντας: «Τοῦτο τό μακελειό εἶναι δικό σου ἔργο. Μού 
σκότωσες τούς καλύτερους στρατιῶτες μου, σέ συγχαίρω» 
καί διατάσσει νά τόν ἐκτελέσουν...

Σ’ ἕνα ἄλλο ὀχυρό, λίγο μακρύτερα, ἕνας ἄλλος Γερμα-
νός ἐπικεφαλής, γιά τούς ἴδιους λόγους, παρατάσσει τούς 
ἄνδρες του γιά νά τούς ἐπιθεωρήσει τιμητικά ὁ Ἕλληνας 
ἀξιωματικός τοῦ ὀχυροῦ πού ἐκάμφθη καί ὑψώνει, τή Γερ-

μανική σημαία μόνο μετά τήν ἀποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ 
τμήματος ἀπό σεβασμό...

18 μέρες οἱ Ἕλληνες μαζί μέ μερικές ἀγγλικές ὁμάδες 
ἀντιστέκονται στίς συνδυασμένες ἐπιθέσεις τῶν Γερμανῶν 
καί τῶν Ἰταλῶν. Πρῶτα θά συνθηκολογήσει ἡ ἡγεσία τους 
στήν Ἀθήνα καί μετά οἱ στρατιῶτες στό μέτωπο. Ἡ μάχη 
ὅμως τῆς Ἑλλάδας θά συνεχιστεῖ γιά 31 ἀκόμη μέρες στήν 
Κρήτη, στό τελευταῖο κομμάτι ἐλεύθερης Ἑλληνικῆς γῆς. Κι 
ἐκεῖ οἱ ἴδιες σκηνές ἡρωΐσμοῦ ἀπό στρατιῶτες καί πολίτες 
πού μέ ὅ,τι εἶχαν καί δέ εἶχαν, ἀντιστάθηκαν ὡς τά τέλη τοῦ 
Μάη. Ἡ Κρήτη ὅπως καί ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καταλαμβάνε-
ται μέ βαρύτατο τίμημα γιά τούς κατακτητές της. Ὁ Τσώρτσιλ 
βεβαιώνει πώς μ’αὐτές τίς δυνάμεις πού κατανάλωσαν οἱ 
Γερμανοί στή Κρήτη, θά μποροῦσαν νά ἔχουν κατακτήσει 
τήν Κύπρο, τό Ἰσραήλ, τή Συρία καί τήν Περσία.

Καί βέβαια Ἕλληνες καί ξένοι ἱστορικοί συμφωνοῦν 
ἀπόλυτα σέ τοῦτο. Πώς ἡ μάχη τῆς Ἑλλάδας πού κράτησε 
216 μέρες, λίγο παραπάνω δηλ. ἀπό 7 μῆνες, καθυστέρησε 
τή σχεδιαζόμενη ἐπίθεση τοῦ Χίτλερ κατά τῆς Ρωσίας, τήν 
ἐπιχείρηση «Μπαρμπαρόσα», μ’ ἀποτέλεσμα νά κερδιθεῖ 
πολύτιμος χρόνος γιά νά προετοιμάσει τήν ἡρωϊκή της ἄμυ-
να ἡ Ρωσία ἀλλά καί γιά νά προλάβει τό Γερμανικό στρατό 
ὁ πολικός χειμῶνας στίς στέπες τῆς Ρωσίας καί νά τόν κα-
θηλώσει.

Ἐπέλεξα νά παραθέσω λόγια καί μαρτυρίες ξένων κυρί-
ως, γιά τό πώς εἶδαν τόν ἀγῶνα τοῦ λαοῦ μας καί διαπιστώ-
νεται πώς ὅλοι χωρίς καμμιά δόση ὑπερβολῆς ἀναγνώρι-
σαν αὐτό τόν ἀγῶνα ὡς ὑπεράνθρωπο καί ἡρωϊκό.

Κι αὐτός ὁ ἀγῶνας δέ σταμάτησε ἐδῶ. Συνεχίστηκε 
ἀμείωτος σέ ἔνταση καί πεῖσμα, σέ ἡρωϊσμό καί θυσίες σ’ 
ὅλη τή διάρκεια τῆς κατοχῆς, στίς πόλεις καί τά χωριά, σ’ 
ἕνα ἀπό τά ρωμαλαιότερα κινήματα ἐθνικῆς ἀντίστασης πού 
κατέγραψε ἡ ἱστορία στή διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου πο-
λέμου. Ἡ Ἑλλάδα θά πληρώσει μέ αἱματηρές θυσίες καί 
ἀγῶνες τό ἀπίστευτο γιά τήν ἐποχή προνόμιο καί εἶναι ἡ 
μόνη χώρα πού οὔτε ἕνας στρατιώτης της δέν πολέμησε στό 
πλευρό τοῦ ἄξονα καί οἱ ἐργάτες της ἐξαιρέθηκαν μόνοι 
αὐτοί ἀπό τήν ὑποχρεωτική ἐργασία στά ἐργοστάσια τῆς 
Γερμανίας.

Ὁ λαός μας ἀγωνίστηκε τότε γιά τίς ἀξίες πού κάνουν 
τόν ἄνθρωπο ἄνθρωπο. Ἀγωνίστηκε γιά τήν ἐλευθερία, τή 
δικαιοσύνη, τήν ἰσότητα, τήν πίστη, τήν ἀξιοπρέπεια, τήν 
ἀνθρωπιά. Οἱ ἀξίες αὐτές εἶναι πάντα ἐπίκαιρες καί θά 
ἐξακολουθοῦν νά δικαιώνουν τή ζωή μας μόνο ἄν τίς πε-
ριφρουροῦμε κάθε ὥρα, κάθε στιγμή, σέ κάθε περίσταση, 
γιατί ποτέ δέν εἶναι δεδομένες, ὅπως τίς περιφρούρησαν 
κεῖνοι γιά νά εἴμαστε σήμερα ἐλεύθεροι, γιά νά ἔχουμε ἀξι-
οπρέπεια, γιά νά ἔχουμε παρόν καί μέλλον σάν ἄνθρωποι 
καί σάν ἔθνος.

Τότε μεγαλούργησε ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἁπλός, ἀνώνυμος, 
καθημερινός ἄνθρωπος ἀνατρέποντας τά ἀριθμητικά δε-
δομένα καί προγνωστικά. Σήμερα πού ὅλα μετροῦνται μέ 
ἀριθμούς καί στατιστικά στοιχεῖα, πού ὅλα εἶναι ἀπρόσωπα 
καί αὐτοματοποιημένα, ἔχει ἀνάγκη ὁ πολιτισμός μας ἀπό 
τόν ἄνθρωπο, «αὐτόν τόν μικρό τόν Μέγα», γιά νά παρα-
φράσω τό στίχο τοῦ ποιητή, πρέπει νά δεῖ τά προβλήματα 
καί τίς ἀγωνίες του καί ν’ ἀξιοποιήσει τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς 
του. Οἱ μηχανές ἔρχονται ὕστερα γιά νά ὑπηρετήσουν καί οἱ 
ἀριθμοί γιά νά μετρήσουν....

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη ὅσων ἀγωνίστηκαν γιά τή Λευ-
τεριά καί τή Δικαιοσύνη, γιατί ἄξιον ἐστί τό ἔπος τοῦ 1940-
41, ἄξιον ἐστί τό ἔπος τῆς ἐθνικῆς μας Ἀντίστασης.

Τῆς κ. Ἑλένης Γεωργακάκη
Καθηγήτριας - Φιλολόγου

28η Ὀκτωβρίου 1940:
Ἡ ἔναρξη ἑνός ἀνεπιθύμητου ἀλλά ἡρωϊκοῦ - 
ἐθνικοῦ πολέμου πού ἀνέτρεψε τά προγνωστικά*

* Τό κείμενο ἀποτελεῖ ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε στήν ἐπέτειο τῆς 28ης Οκτωβρίου.
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Ἑορτή Ἁγίου Ἱερομάρτυρος 
Κυπριανοῦ

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρ-
τυρος Κυπριανοῦ ἑορτάζει καί τό παρεκκλήσι 
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας 
Γωνιᾶς, τό ὁποῖο εὑρίσκεται εἰς τόν λιμενίσκο 
Κολυμβαρίου. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, 
συμπροσευχομένου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας καλωσόρι-
σε μέ λόγους θερμούς τόν φιλοξενούμενο Ἱε-
ράρχη, ὁ ὁποῖος τίς ἡμέρες αὐτές εὑρίσκεται 
εἰς τήν Μητρόπολή μας κομίζοντας τεμάχιο 
Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, 
Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας. Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Ἀργολίδος εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό 
μας διά τήν φιλοξενία καί ἀναφέρθηκε εἰς 
τήν μεταστροφή τοῦ ἑορταζόμενου Ἁγίου 
ἀπό μάγο σέ ἱεραπόστολο καί ὁμολογητή 
τῆς πίστεώς μας. 

Ἱερατική Σύναξη
Τήν Δευτέρα, 2 Ὀκτωβρίου, πραγματοποιή-
θηκε εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδη-

μίας Κρήτης Ἱερατική Σύναξη, μέ τήν συμμε-
τοχή τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 
Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε προσευχή. Ὁ Ἐπί-
σκοπός μας ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Γεν. Δντή 
τοῦ Ἱδρύματος Δρ. Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ γιά 
τήν φιλοξενία, τοῦ ἔδωσε τόν λόγο, ὁ ὁποῖος 
μέ τήν σειρά του χαιρέτισε καί καλωσόρισε 
τούς συνέδρους καί κατόπιν ἀναφέρθηκε εἰς 
τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς τοῦ Ἱδρύμα-
τος, γιά τά 50 χρόνια λειτουργίας καί προ-
σφορᾶς τῆς ΟΑΚ. Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός 
μας εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή τῆς Συνάξεως, 
Σεβ. Μητροπολίτη Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο γιά 
τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως. Ἀναφέρθη-
κε, ἐπίσης εἰς τήν διακονία τοῦ Ἱερέως, σημει-
ώνοντας πώς πρώτιστο μέλημα χρειάζεται 
νά εἶναι ὁ προσωπικός ἁγιασμός. Ἀναφέρθη-
κε, τέλος, καί σέ θέματα πρακτικῆς φύσεως. 
Στή συνέχεια ὁ ὁμιλητής, Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε 
τόν Ἐπίσκοπό μας γιά τήν πρόσκληση, ὁμί-
λησε μέ ἐπίκεντρο τήν ἁγία βιωτή τοῦ μα-
καριστοῦ Γέροντος π. Ἀθανασίου Χαμακιώτη 
καί γιά τήν ζωή καί διακονία τοῦ Ἱερέως. «Κέ-
ντρο τῆς ζωῆς τοῦ π. Ἀθανασίου, σημείωσε 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
νας ταπεινός καί πρᾶος κληρικός, ἕνας 
εὐσεβής λειτουργός τῆς Μητροπόλεως 
μας, ὁ πατήρ Μιχαήλ Τσιριντάνης με-
τέβη ἐκ τῶν προσκαίρων εἰς τά αἰώνια 

τήν 3η Δεκεμβρίου 2017.
Ὁ μακαριστός π. Μιχάλης, γεννήθηκε 

στήν ἀκριτική Γαῦδο τό ἔτος 1946. Παιδί ἀγρο-
τικῆς οἰκογένειας ἔζησε τά παιδικά του χρόνια 
στό νησί σέ ἕνα περιβάλλον ἥρεμο καί γαλή-
νιο, τό ὁποῖο ἐγκατέλειψε λίγο πρίν ἀπό τήν 
ἐφηβεία του, γιά νά φοιτήσει στήν νυχτερινή 
Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν. 

Ἔχοντας ἐκπληρώσει τίς στρατιωτικές του 
ὑποχρεώσεις, νυμφεύεται τήν Ἰωάννα Δαράκη, 
μέ τήν ὁποία δημιουργεῖ μιά θαυμάσια χριστια-
νική οἰκογένεια κι ἕνα σπιτικό πάντα ἀνοιχτό 
καί φιλόξενο.

Τό ἔτος 1977 ἔμελλε νά γίνει σταθμός στή 
ζωή του ἀφοῦ στίς 6-8-1977 χειροτονεῖται Διά-
κονος στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως Σωτῆρος 
Καστελλίου, ἐνῶ στίς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου 
ἔτους, Πρεσβύτερος στόν Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου Παλαιοχώρας Σελίνου, ἀπό τό 
τότε ἀοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου & Σελίνου 
κυρό Κύριλλο.

Ἀπό τίς 17 Ὀκτωβρίου 1977 τοποθετήθη-
κε κανονικός Ἐφημέριος στήν Ἐνορία Βουτᾶ 
Σελίνου, ὅπου καί παρέμεινε μέχρι τίς 15 Ἰα-
νουαρίου 1991 ὁπότε καί μετατέθηκε στήν νε-
οσύσταστη ἐνορία Κουντούρας στήν ὁποία καί 
παρέμεινε μέχρι τήν συνταξιοδότησή του, τόν 
Μάρτιο τοῦ 2017.

Σεμνός καί ταπεινός, εὐγενής καί διακρι-
τικός, στοργικός ποιμένας καί καλός λειτουρ-
γός, προσέφερε τήν Ἱερατική του διακονία γιά 
σαράντα χρόνια. 

Εὐθύς καί ἀκέραιος ἄνθρωπος κερδίζει 
γρήγορα τό σεβασμό, τήν ἐκτίμηση καί τήν 
ἀγάπη τῶν ἐνοριτῶν του μέ τούς ὁποίους τόν 
συνδέουν ἱεροί καί ἀκατάλυτοι δεσμοί.

Παρών στίς κορυφαῖες στιγμές τῆς ζωῆς 
τους ἀπό τή βάπτιση ὡς τό θάνατο, χαίρεται στίς 
χαρές τους καί τούς παρηγορεῖ στόν καϋμό καί 
τόν πόνο τους.

Προικισμένος μέ πολλά χαρίσματα καί κυ-
ρίως ὑπακούοντας τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου «ἀγά-

Μιχαήλ Τσιριντάνης - Πρωτοπρεσβύτερος
πρ. Ἐφημέριος Ἁγ. Κυριακῆς 
Κουντούρας Σελίνου

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

πα τόν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν» ἀνέπτυξε 
πλούσια φιλανθρωπική καί κοινωνική 
δρᾶση τόσο στήν ἐνορία του ὅσο καί στήν 
εὐρύτερη περιοχή.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀναγνωρί-
ζοντας τήν ἐνοριακή του δραστηριότητα 
καί προσφορά τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο 
τοῦ Οἰκονόμου καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέ-
ρου τό ἔτος 1997.

Καί τώρα πού ὁ μακαριστός παπά 
Μιχάλης μετέβη στήν θριαμβεύουσα 
Ἑκκλησία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου 
καί Σελίνου αἰσθάνεται καί πάλι βαθειά 
τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσει τίς εὐχαριστίες 
καί τήν εὐαρέσκειά της γιά τήν μακρά καί 
καρποφόρα ὑπηρεσία του στόν ἀμπελῶνα 
τοῦ Κυρίου.

Τόν εὐχαριστεῖ γιά τίς στρατιές του 
στίς κακοτραχάλες γειτονιές καί ξωκκλή-
σια τοῦ Βουτᾶ ἀλλά καί στήν Κουντού-
ρα, γιά νά ἁγιάσει, νά σπερνιάσει καί 
νά λειτουργήσει. Τόν εύχαριστεῖ γιά τά 
ἀνδρόγυνα πού εὐλόγησε καί τά παιδιά 
πού βάπτισε. Γιά τίς ὑπεράνθρωπες προ-
σπάθειες πού ἔκανε τά τελευταῖα χρόνια 
πού ἡ ἀρρώστια βασάνιζε τό κορμί του νά 
μήν ἀφήσει τήν ἐνορία του ἀλειτούργητη.

Τόν εὐγνωμονεῖ, γιατί ἐγκαταλείπο-
ντας τά ἐγκόσμια ἄφησε καλή μνήμη καί 
ἀγαθή μαρτυρία στούς ἐνορῖτες του καί 
κατά κοινή ὁμολογία τίμησε τό «μέγα τῆς 
ἱερωσύνης λειτούργημα».

Εὔχεται ὅπως ὁ Θεός τόν κατατάξει 
μεταξύ τῶν ἁγίων καί τῶν δικαίων Του.

Αἰωνία ἡ μνήμη του.

Ἕ
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ὁ Σεβ. κ. Νεκτάριος, ὑπῆρξε ἡ προσευχή καί 
ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀδιάλειπτη καί κα-
θημερινή τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί 
τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου. Τόν 
διέκριναν ἡ εὐλάβεια, τό δέος, ὁ φόβος τοῦ 
Θεοῦ, ἡ εὐγένεια, ἀκτημοσύνη, ἀφιλαργυ-
ρία, ἐλεημοσύνη, νήψη, ἐγρήγορση, ταπεί-
νωση, προσευχή, διάκριση καί προπαντῶς 
ἡ ἀγάπη», καθώς ὅπως σημείωσε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος «ἔκανε 
τήν Λειτουργία νά λειτουργεῖ…». Ἀκολούθησε 
ἐποικοδομητικός διάλογος μέ τούς Ἱερεῖς τῆς 
Μητροπόλεώς μας. 

Διανομή Σχολικῶν Εἰδῶν ἀπό τήν 
Ἱ. Μητρόπολή μας

Μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ 
ἔτους ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας συμπαρίστα-
ται καί στηρίζει τή μαθητιώσα νεολαία τοῦ 
τόπου. Ὀργάνωσε τήν λειτουργία τοῦ Κοινω-
νικοῦ της Φροντιστηρίου, τό ὁποῖο λειτουρ-
γεῖ στούς χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου 
Πολυκέντρου της, στό ὁποῖο φέτος φοιτοῦν 
80 μαθητές Γυμνασίων καί Λυκείων ἀπό τήν 
εὐρύτερη περιοχή μέ τήν ἐθελοντική ἀρωγή 
15 ἐκπαιδευτικῶν διαφόρων εἰδικοτήτων. 
Ταυτόχρονα προσέφερε σχολικά εἴδη σέ μα-
θητές, καθώς ἐπίσης καί γραφική ὕλη σέ ὅλα 
τά Σχολεῖα (Νηπιαγωγεῖα, Δημοτικά, Γυμνά-
σια καί Λύκεια), τά ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς τά 
ὅρια τῆς Μητροπόλεως, συμβάλλοντας μέ 
αὐτόν τον τρόπο στήν ἀνταπόκριση τῶν μα-
θητῶν στίς ἐκπαιδευτικές τους ὑποχρεώσεις. 
Στόχος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως 
δήλωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος εἶναι «ἡ Ι. Μητρόπολίς μας καί τό παρόν 
σχολικό ἔτος νά στηρίξει μέ σεβασμό, ἀγάπη 
καί διάκριση τούς μαθητές καί τίς οἰκογένειές 
των, ἰδιαίτερα ὅσους δοκιμάζονται ἀπό τίς 

δυσκολίες τῶν καιρῶν». 

Στό Πολυδύναμο Περιφερειακό 
Ἰατρεῖο Σφακίων ἡ Κινητή Ἰατρική 

Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου

Συνεχίζονται οἱ ἰατρικές ἐπισκέψεις μέ τήν 
Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκει-
ου Θεραπευτηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας, εὐγενής χορηγία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς 
Βατοπαιδίου, σέ συνεργασία μέ τήν 7η Ὑγει-
ονομική Περιφέρεια Κρήτης καί τό Γενικό Νο-
σοκομεῖο Χανίων, «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος», στά 
πλαίσια τοῦ Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πού 
ὑπέγραψαν οἱ δύο αὐτοί Φορεῖς γιά τήν ἀνα-
βάθμιση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας στήν εὐρύτερη 
περιοχή τοῦ Νομοῦ Χανίων.
Γιά δεύτερη φορά, ἡ Κινητή Ἰατρική Μονά-
δα μετέβη στό Πολυδύναμο Περιφερειακό 
Ἰατρεῖο Χώρας Σφακίων, στελεχωμένη ἀπό 
διεπιστημονική Ἰατρική ὁμάδα πού ἀποτε-
λούνταν ἀπό τους: κ. Διακάκη, Καρδιολόγο, 
Ἐπιμελητή Ά  Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Γ.Ν. 
Χανίων, κ. Μιχαήλ Μοσχονᾶ, Πνευμονολόγο-
Φυματιολόγο τοῦ Γ. Ν. Χανίων καί κ. Μιλτι-
άδη Ντουντουλάκη, Ὀρθοπεδικό τῆς Μ.Υ. 
Π.Ε.Δ.Υ Χανίων, μέ τήν συμμετοχή καί τοῦ 
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ του Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος.
Στά πλαίσια τῆς ἀνωτέρω ἐπίσκεψης διενερ-
γήθηκε δωρεάν προληπτική ἰατρική ἐξέταση 
σέ ἱκανό ἀριθμό προσώπων πού προσῆλθαν 
στό Πολυδύναμο Περιφερειακό Ἰατρεῖο Χώ-
ρας Σφακίων, ἡ ὁποία περιλάμβανε: καρδι-
ολογική, πνευμονολογική καί ὀρθοπεδική 
ἐκτίμηση μέ τήν χρήση τοῦ ὑπερσύγχρονου 
ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ πού διαθέτει ἡ Κινη-
τή Ἰατρική Μονάδα. (Ὑπέρηχο, Καρδιογρά-
φο, Καρδιολογικό ὑπέρηχο, Διαφανοσκόπιο, 
Ἀγγειολογικό Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλ-

μοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, 
Σπιρόμετρο, κ.ἄ.).
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου Θερα-
πευτηρίου, εὐχαρίστησε τούς Ἰατρούς πού 
στελέχωσαν τήν Ἰατρική Μονάδα, καθώς 
καί τόν Διοικητή τοῦ Γεν. Νοσοκομείου Χα-
νίων κ. Μηνᾶ Βουλγαρίδη, γιά τήν ἄριστη 
συνεργασία καί τήν οὐσιαστική συμβολή του 
στήν ὑλοποίηση τῶν ἀνωτέρω ἐπισκέψεων 
καί σημείωσε πώς στόχος τοῦ Ἀννουσάκειου 
Ἱδρύματος εἶναι ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα, 
σέ συνεργασία μέ τήν 7η ΥΠΕ, τό Γεν. Νοσο-
κομεῖο Χανίων, τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τόν 
Ἰατρικό Σύλλογο Χανίων, τά Κέντρα Ὑγείας, 
νά συνεχίζει νά καλύπτει τίς ἰατρικές καί κοι-
νωνικές ἀνάγκες συνανθρώπων μας πού δέν 
ἔχουν ἄμεση πρόσβαση σέ ὀργανωμένες Μο-
νάδες Ὑγείας. Ἐπιπροσθέτως, ἐξέφρασε τίς 
πολλές εὐχαριστίες του πρός τόν Καθηγού-
μενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, 
Γέροντα Ἐφραίμ, καθώς, ὅπως εἶπε: «Ἡ προ-
σφορά τῆς δικῆς του ἀγάπης χαρίζει στούς 
ἑκατοντάδες ἀποδέκτες τῆς δομῆς αὐτῆς 
πρόσβαση στήν πρωτοβάθμια καί ὄχι μόνον 
περίθαλψη καί πρόληψη. Στούς ἀφιλάνθρω-
πους καί ἀπαράκλητους καιρούς μας τῶν 
πολλῶν καί ποικίλων κρίσεων, ἡ Ἐκκλησία 
ἀπαντᾶ μέ ἔργα ἀγάπης ἀγκαλιάζοντας καί 
ἀνακουφίζοντας τόν ἄνθρωπο στό σύνολό 
του καί ὄχι μονοδιάστατα», κατέληξε ὁ Ἐπί-
σκοπός μας. 

Ἔναρξη ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης

Τήν Παρασκευή 13 Ὀκτωβρίου 2017, ἡμέρα 
τῆς ἐπετείου τῶν ἐγκαινίων τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), τό Ἵδρυμα ἄνοι-
ξε καί ἐπισήμως τούς ἑορτασμούς του, μέ 
ἀφορμή τή συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπό τῆς 

ἱδρύσεώς του. Στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἱδρύμα-
τος, τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τελέ-
στηκε Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ 
Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου, Προέδρου τοῦ 
Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος. Ὁ Ἐπίσκοπός μας στόν 
σύντομο χαιρετισμό του, ὑπογράμμισε πώς 
οἱ ἐπετειακοί ἑορτασμοί δέν θά μποροῦσαν 
νά ξεκινήσουν χωρίς τήν τέλεση τῆς Θείας 
Λειτουργίας, καθώς ἡ ζωή στό σύνολό της 
χρειάζεται νά εἶναι μία προέκταση τοῦ ἱεροῦ 
θυσιαστηρίου καί ἡ πορεία, μαρτυρία καί δι-
ακονία τῆς Ἀκαδημίας, δέν μπορεῖ παρά νά 
ἀποτελεῖ μία προέκταση αὐτῆς τῆς Λειτουρ-
γίας. Στή συνέχεια μνημόνευσε μέ θερμούς 
λόγους εὐγνωμοσύνης τούς δύο «ἀκρογωνι-
αίους λίθους» τοῦ Ἱδρύματος, τόν μακαριστό 
προκάτοχό του Γέροντα Εἰρηναῖο, καί τόν Δρ. 
Ἀλέξανδρο Παπαδερό, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί 
ὁ ἐπί μακρά σειρά ἐτῶν Γενικός Διευθυντής 
τοῦ Ἱδρύματος. Εὐχαρίστησε τό προσωπικό 
της ΟΑΚ καί τόν σημερινό Γενικό Διευθυντή 
αὐτῆς, Δρ Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ, ὁ ὁποῖος 
ἀνέλαβε τή σκυτάλη τήν ἱστορική αὐτή στιγ-
μή νά ἐργαστεῖ γιά τή μετάβαση καί τήν πα-
ρουσία τοῦ Ἱδρύματος στά ἑπόμενα 50 ἔτη. 
Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, τά κατά καιρούς διατε-
λέσαντα μέλη τοῦ Δ.Σ., ὡς καί τούς ἑκατοντά-
δες, χιλιάδες φίλους καί συνοδοιπόρους τοῦ 
Ἱδρύματος. Ταυτοχρόνως ἔκανε μία σύντομη 
ἱστορική ἀναδρομή καί εὐχήθηκε τό Ἵδρυμα 
νά συνεχίσει νά ἐπιτελεῖ ἔργο ἱεραποστολικό 
καί νά ἀποτελεῖ μαρτυρία ζωῆς στόν σύγ-
χρονο κόσμο. Ἀκολούθως, ὁ Γενικός Διευθυ-
ντής τῆς ΟΑΚ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, 
εὐχαρίστησε μέ τή σειρά του, τόν Ἐπίσκοπό 
μας γιά τήν ἀμέριστη στήριξή του πρός τό 
Ἵδρυμα, καθώς καί τούς παλαιούς καί νέους 
συνεργάτες, ἀπόντες καί παρόντες. Ἀναφέρ-
θηκε, τέλος, στήν ἀγάπη καί τήν μέριμνα τῆς 
Μητρός Ἁγίας του Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας καί τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 

Ἑορτή Ἁγίου Γερασίμου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κε-
φαλληνίας κ. Δημητρίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας 
μετεῖχε τῆς λαμπρᾶς ἑορτῆς καί πανηγύρε-
ως τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ 
ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου 
ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. Τοῦ Ἑσπερινοῦ 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πρεβέζης κ. 
Χρυσόστομος, συγχοροστατούντων τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, 
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάν-
θου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας. Ὁ χοροστατών 
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καί καλωσόρισε τόν φιλοξενούμενο Ἱεράρχη 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ ὁποῖος ὅπως 
σημείωσε: «κομίζει τήν εὐλογία καί τήν εὐχή 
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Παναγιωτά-
του Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης 
κ. Βαρθολομαῖος εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό 
μας γιά τήν πρόσκληση καί μετέφερε πρός 
τόν λαό τοῦ Θεοῦ τήν Πατρική εὐχή καί εὐλο-
γία τοῦ Παναγιωτάτου. Ἀναφέρθηκε εἰς τήν 
διακονία πού τοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἁγία τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἐγκαθιστώντας τον 
Μητροπολίτη Σμύρνης, ὡς «ὑψίστη εὐλογία, 
τιμή καί εὐθύνη». Σημείωσε, μετ’ ἐμφάσεως, 
τό «ἐκκλησιαστικό καί ἱστορικό γεγονός τῆς 
συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τό ὁποῖο ἔλαβε 
χώρα εἰς τήν παρακείμενη Ὀρθόδοξο Ἀκαδη-
μία Κρήτης καί τήν οὐσιαστική καί ἐπιτυχή 
συμβολή τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὡς καί τῆς 
ΟΑΚ εἰς τό μέγα αὐτό γεγονός. Κατά τήν σύ-
ντομη παραμονή του εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή 
μας προσκύνησε τήν Ἱ. Μονή Παναγίας Χρυ-
οσκαλιτίσσης καί ἐπισκέφθηκε τήν Ὀρθόδο-
ξο Ἀκαδημία Κρήτης. 

Ὁ IOCC καί ἡ Παγκρητική Ἕνωση 
Ἀμερικῆς στηρίζουν 

τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
Ὁ Διεθνής Ἀνθρωπιστικός Ὀργανισμός 
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, (International 
Orthodox Christian Charities – IOCC), πού 
ἑδρεύει εἰς τίς Η.Π.Α καί ἡ Παγκρητική Ἕνω-
ση Ἀμερικῆς, προέβησαν σέ δωρεά Ὑγειο-
νομικοῦ Ὑλικοῦ, ἀξίας τριακοσίων σαράντα 
πέντε χιλιάδων, ἐννιακόσιων τριῶν δολαρί-
ων (345.903,65$) πρός τό Ἀννουσάκειο Θε-
ραπευτήριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 
Ἡ παραλαβή τῆς δωρεᾶς πραγματοποιήθη-
κε παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 

Ἀμφιλοχίου, Προέδρου Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκει-
ου, τῆς κας Χρυσάνθης Λοΐζος, Συντονίστριας 
Προγραμμάτων τοῦ IOCC στήν Ἑλλάδα, τῆς 
κας Δέσποινας Κατσιβελάκη, Συμβούλου καί 
Συντονίστριας Προγραμμάτων ἀποστολῆς 
IOCC, τῆς κας Ἀμαλίας Καλογριδάκη, ἐκπρο-
σώπου τῆς Παγκρητικῆς Ἕνωσης Ἀμερικῆς 
στήν Κρήτη, ὡς καί τοῦ Διεθυντοῦ καί τοῦ 
προσωπικοῦ τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. 
Ἡ δωρεά αὐτή, ἡ ὁποία ἔφθασε μέ εἰδικό 
container ἀπό τήν Ἀμερική, περιλαμβάνει με-
γάλες ποσότητες ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ, ὅπως 
χειρουργικό ἐξοπλισμό, ὀρθοπεδικά εἴδη, ἐξο-
πλισμό φυσικοθεραπείας - ἀποκατάστασης, 
ἐργαστηριακό ὑλικό, ἀναλώσιμα κ.ἄ. εἴδη καί 
ὑλικά καί θά ἀξιοποιηθεῖ γιά τήν κάλυψη τῶν 
ἀναγκῶν τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου, 
τοῦ Κέντρου Ἀποθεραπείας - Ἀποκατάστα-
σης τοῦ Ἀννουσάκειου, ὡς ἐπίσης καί τῶν 
δομῶν Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης πού διαθέ-
τει τό Ἵδρυμα: τά δύο Προγράμματα «Βοή-
θεια στό σπίτι», τήν Κινητή Ἰατρική Μονάδα, 
τό Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο, κ.ἄ. Σημαντικό 
ἐπίσης μέρος τῆς δωρεᾶς, θά διατεθεῖ σέ 
Ὑγειονομικές Μονάδες τῆς 7ης Ὑγειονομικῆς 
Περιφέρειας Κρήτης καί συγκεκριμένα στό 
Γεν. Νοσοκομεῖο Χανίων «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος» 
καί τά Κέντρα Ὑγείας τῆς Μητροπολιτικῆς 
Περιφέρειας Κισάμου καί Σελίνου. Γιά τήν 
βέλτιστη κατανομή καί διανομή τῆς μεγάλης 
αὐτῆς δωρεᾶς ἔχει συσταθεῖ ἐπιτροπή ἀπό 
τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἐξέφρασε τήν 
βαθιά εὐγνωμοσύνη καί τίς πολλές εὐχαρι-
στίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τοῦ Ἱδρύματος 
πρός τόν IOCC καί τήν Παγκρητική Ἕνωση 
Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία καί χρηματοδότησε τήν 
δαπάνη ἀποστολῆς τοῦ ὑλικοῦ ἀπό τήν Ἀμε-
ρική στήν Ἑλλάδα.

Ἀρχιερεύς ὁμίλησε κατά τόν Ἑσπερινό, ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τό ἀσκητικό φρόνημα 
τοῦ Ἁγίου Γερασίμου καί τήν ἀναγκαιότητα 
ἐντρυφήσεως εἰς τό φρόνημα αὐτό. Ἀκολού-
θησε Ἱερά Ἀγρυπνία, κατά τήν διάρκεια τῆς 
ὁποίας ἐψάλλησαν τά Ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κε-
φαλληνίας κ. Δημητρίου. Τήν κυριώνυμο ἡμέ-
ρα τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου καί συλλειτουργούντων τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Κεφαλληνί-
ας κ. Δημητρίου, Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου 
καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυ-
σάνθου, μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν ἐκ τῆς 
Κεφαλληνίας καί ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Ἀκο-
λούθησε λιτάνευσις τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος 
τοῦ Ὁσίου Γερασίμου ἕως τό πηγάδι τοῦ Ἁγί-
ου, δέησις καί εὐχαριστιακή ὁμιλία ὑπό τοῦ 
οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Κε-
φαλληνίας κ. Δημητρίου, ὡς καί χαιρετισμός 
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάν-
θου. Ἡ κοιλάδα τῶν Ὁμαλῶν, ὅπου εὑρίσκε-
ται καί ἡ περίπυστος Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου 
Γερασίμου, πλημμύρησε ἀπό προσευχητικές 
καί ἱκετευτικές δεήσεις πρός τόν ἑορτάζοντα 
Ἅγιο Γεράσιμο. Εἰς τήν ὁμιλία του ὁ Ἐπίσκο-
πός μας, ἀφοῦ ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες καί 
τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν ἐπιχώριο 
Μητροπολίτη κ. Δημήτριο γιά τήν πρόσκλη-
ση συμμετοχῆς, σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Ὁ 
Ἅγιος Γεράσιμος ἀπό “ξένος” γίνεται ὁ “κύρ 
Διδάσκαλος”, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἀπομακρύ-
νεται, σιωπᾶ, προσεύχεται, νηστεύει, ἀγρυ-
πνεῖ, ἀλλά γίνεται κοινωνός καί ἀποδέκτης 
τῶν βασάνων καί τῶν προβλημάτων τοῦ 
λαοῦ, ἀκούει ἀκούραστα, νουθετεῖ πατρικά, 
στηρίζει δυναμικά, προστατεύει φιλόστοργα, 
ὁδηγεῖ ὑπεύθυνα, φωτίζει λειτουργικά, θε-
ραπεύει θαυματουργικά, ἐνεργεῖ ἀφυπνιστι-

κά. Εἰς τήν εὐρύχωρη ἀγκάλη του εὑρίσκουν 
τόπο καί καταλυμμα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι».

Ὁ Ἐπίσκοπός μας εἰς τήν Οὐαλία 

Κατόπιν εὐλογητικής ἀδείας του Σεβ. Ἀρχιε-
πισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας 
κ. Γρηγορίου καί προσκλήσεως αὐτοῦ, ὁ Σέβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐπισκέφθη-
κε τήν Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Κάρδιφ καί περιχώρων, τήν ὁποία 
διακόνησε ἐπί τετραετία κατά τήν διάρκεια 
τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν στήν Με-
γάλη Βρετανία. Κατά τήν ἐκεῖ παραμονή του 
ὁ Ἐπίσκοπός μας ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς καί 
φιλοξενίας ἀπό τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενο 
Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἰάκωβο Σάββα, τούς Προέ-
δρους καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπι-
τροπῆς καί τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητας 
Κυριῶν «Ζωοδόχου Πηγῆς», ὡς ἐπίσης καί 
τά μέλη τῆς Κοινότητας, τά ὁποῖα καί διακό-
νησε ὡς Ἱερεύς. Τέλεσε βάπτιση ἐγγονοῦ ἐπι-
φανοῦς ὁμογενοῦς τῆς Κοινότητος, λειτούρ-
γησε ὡς Ἱερεύς καί προεξῆρχε τῆς Κυριακά-
τικης Θείας Λειτουργίας, κατά τήν διάρκεια 
τῆς ὁποίας τέλεσε μνημόσυνα μεγάλων εὐερ-
γετῶν τῆς Κοινότητας, μέ τούς ὁποίους εἶχε 
ἀγαστή καί καρποφόρο συνεργασία κατά 
τήν ἐκεῖ παραμονή του.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης 
εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
μας κ. Ἀμφιλοχίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέφθηκε τήν 
Ἱ. Μητρόπολή μας καί προεξῆρχε τῆς Θείας 
Λειτουργίας εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. Ὁ Σεβ. 
Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος, χαιρέτισε 
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Ἑορτή Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλο-
μάρτυρος Μηνᾶ ἑορτάζει ὁ ὁμώνυμος Ἱερός 
Καθεδρικός Ναός τῆς πόλεως τοῦ Ἡρακλείου. 
Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, προσκε-
κλημένος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. 
Εἰρηναίου. Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργί-
ας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ. Εἰρηναῖος, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. 
Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου 
καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστου-
πόλεως κ. Μακαρίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Σμύρνης κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο, τόν ὁποῖο ὁ 
Σέβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, μέ 
λόγους θερμούς, καλωσόρισε. Ὁ προσκεκλη-
μένος Ἱεράρχης μετέφερε τήν εὐχή καί εὐλο-
γία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης 
κ. Εἰρηναῖο γιά τήν πρόσκληση καί μέ μεστό 
θεολογικό λόγο ἀναφέρθηκε εἰς τόν ἑορτάζο-
ντα Ἅγιο Μηνᾶ, ὡς καί τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς 
στήν σημερινή πραγματικότητα. Τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις Ἱεροῦ 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὡς καί τῆς θαυ-
ματουργοῦ Εἰκόνος τους εἰς τήν πόλη τοῦ 
Ἡρακλείου. 

Σέ Σχολικές Μονάδες ἡ Κινητή 
Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου

Στοχεύοντας στήν προαγωγή τῆς ὑγείας στό 
παιδί καί τήν οἰκογένεια καί κατόπιν ἔκδοσης 
ἄδειας εἰσόδου στίς Σχολικές Μονάδες ἀπό 
τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρη-
σκευμάτων ὅπως καί ὅλων τῶν σχετικῶν 
ἐγκρίσεων ἀπό τήν Δνση Α/θμιας Ἐκπαίδευ-
σης Ν. Χανίων, συνεχίζει τίς προγραμματι-

σμένες ἐπισκέψεις της σέ Σχολικές Μονάδες 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ἡ Κινητή Ἰατρική 
Μονάδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, εὐγενής 
χορηγία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδί-
ου. Τίς ἡμέρες αὐτές ἐπισκέφθηκε τό 3/θέσιο 
Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Νηπιαγωγεῖο Ἕλους, 
ὅπου ὑλοποιήθηκε πρωτοβάθμια Ἰατρική 
ἐξέταση στούς 45 μαθητές τους. 
Τήν Κινητή Ἰατρική Μονάδα στελέχωσαν 
οἱ ἐθελοντές, ἰδιῶτες ἰατροί τοῦ Ἰατρικοῦ 
Συλλόγου Χανίων κ. Νεκτάριος Τσουρουνά-
κης, Παιδίατρος καί ἡ κ. Μαρία Κακαβελάκη, 
Ὀδοντίατρος. Ἡ Μονάδα στελεχώθηκε καί 
μέ τό προσωπικό του Προγράμματος «Βοή-
θεια στό σπίτι Κισάμου» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας. Ἡ ἰατρική ἐξέταση ἀπό τόν Παιδίατρο 
περιλάμβανε: ἔλεγχο ζωτικῶν σημείων, ἔλεγ-
χο ἀρτηριακῆς πίεσης, ὀξυγόνου, ἀκρόαση 
καρδιᾶς, πνευμόνων, ἔλεγχο βάρους, ὕψους, 
ἔλεγχο ἱστορικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐξέταση μέ 
ὠτοσκόπιο, καθώς καί ἐξέταση ὀφθαλμῶν 
μέ φῶς. Παράλληλα ἡ ἐξέταση ἀπό τήν Ὀδο-
ντίατρο περιλάμβανε ἐκπαίδευση καί ἔλεγχο 
ἀτομικά τῆς στοματικῆς ὑγιεινῆς τῶν μα-
θητῶν μέ ἐπικέντρωση στήν πρόληψη τῶν 
νόσων τῆς στοματικῆς κοιλότητας. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές ἰατρούς σημεί-
ωσε: «Κύριος στόχος τῆς δράσης αὐτῆς εἶναι 
ἡ πραγματοποίηση πρωτοβάθμιας ἰατρικῆς 
ἐξέτασης καί πρωτογενοῦς πρόληψης, ἡ 
ἔγκαιρη διάγνωση παθήσεων τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας, ἡ ἐνημέρωση παιδιῶν, γονέων καί 
ἐκπαιδευτικῶν γιά τήν σημασία τῆς πρό-
ληψης, τῆς προαγωγῆς προτύπων ὑγιοῦς 
διαβίωσης καί γενικότερα ἡ στήριξη τῶν 
εὐπαθῶν κοινωνικῶν ὁμάδων», κατέληξε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐκφράζοντας, γιά 
πολλοστή φορά, εὐχαριστίες καί εὐγνωμο-

σύνη πρός τήν Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 
καί τόν Καθηγούμενο αὐτῆς Γέροντα Ἐφραίμ, 
«γιά τήν εὐεργετική μεγάλη αὐτή δωρεά τῆς 
Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας πρός τό Ἀννου-
σάκειο Ἵδρυμα».

Παγκρήτιο Μαθητικό Συνέδριο 

Στά πλαίσια τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Μνήμης 
γιά τά θύματα Τροχαίων Δυστυχημάτων, ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, σέ συνεργα-
σία μέ τόν Δῆμο Πλατανιᾶ καί τόν Σύλλογο 
Ἀρωγῆς καί Ἀλληλεγγύης Οἰκογενειῶν θυ-
μάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, ὀργάνωσε 
Παγκρήτιο Μαθητικό Συνέδριο γιά τήν Ὁδι-
κή Ἀσφάλεια. Μέ τήν συμμετοχή Σχολικῶν 
Μονάδων ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη καί τήν ἔγκριση 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρη-
σκευμάτων, τό Συνέδριο αὐτό πραγματοποι-
ήθηκε στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδη-
μίας Κρήτης. Ὁ ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρα-
τίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ὡς ὁ ὑψη-
λός προσκεκλημένος, θά κήρυττε τήν ἔναρξη 
τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, οἱ δυσμενεῖς 
ὅμως καιρικές συνθῆκες δέν ἐπέτρεψαν τήν 
ἔλευσή του. Ὁ Γεν. Δντής τοῦ Ἱδρύματος Δρ. 
Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς συντόνισε τήν ὅλη 
ἐκδήλωση καί ἀφοῦ καλωσόρισε τούς ἐκλε-
κτούς προσκεκλημένους ἀναφέρθηκε εἰς τήν 
ἀναγκαιότητα δημιουργίας «ὁδικῆς συνείδη-
σης». Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀπηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό σημειώνοντας, ἀπευθυ-
νόμενος στούς συμμετέχοντες μαθητές: «Νά 
σέβεστε τό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ πού λέ-
γεται ζωή. Τήν δική σας καί τῶν γύρω σας. 
Στό ταξίδι τῆς ζωῆς ἀνοῖξτε τά φτερά σας καί 
πετάξτε…. ὅπως λέει καί ὁ ποιητής «Μέ τόν 
καιρό νά ’ναι κόντρα, εἶναι τιμή σάν πετᾶς». 
Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχι-
επίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος ἐξέ-
φρασε τήν χαρά του γιά παγκρήτια αὐτή 

σύναξη τῶν μαθητῶν καί ἐπαίνεσε τήν ΟΑΚ 
γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ. Ὁ Περιφερειάρχης 
Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης καί ὁ Δή-
μαρχος Πλατανιᾶ κ. Ἰ. Μαλανδράκης ἀπηύ-
θυναν, ἐπίσης, χαιρετισμό. Ἀκολούθησε ἡ κε-
ντρική ὁμιλία ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Μόνιμης 
Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ὁδική Ἀσφάλεια 
τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, βουλευτή κ. Γεώρ-
γιο Οὐρσουζίδη, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε τόν χαι-
ρετισμό τοῦ ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς 
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου καί 
μίλησε γιά τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἀκολούθη-
σε τό δεύτερο μέρος τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο 
πραγματοποιήθηκε εἰς τό Πάρκο Τροχαίων 
Ἀτυχημάτων «Χρῆστος Πολέντας», ὅπου ὁ 
Ἐπίσκοπός μας τέλεσε Τρισάγιο εἰς τήν μνήμη 
τῶν θυμάτων τροχαίων ἀτυχημάτων καί ἐν 
συνέχειᾳ ἀκολούθησαν χαιρετισμοί ἀπό τόν 
Δήμαρχο Πλατανιᾶ, τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλό-
γου κ. Σταῦρο Πολέντα, ὁμιλία ἀπό τήν Κα-
θηγήτρια ΤΕΙ κ. Μαρία Παπαδάκη. Ὁ Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ ἐξοχ. 
Προέρδου τῆς Δημοκρατίας καί ἀπό τό Πάρ-
κο κήρυξε τό ἔτος 2017-2018 ὡς ἔτος Ὁδικῆς 
Ἀσφάλειας. Τό Συνέδριο κατέλυσε εἰς τούς 
χώρους τῆς ΟΑΚ, ὅπου οἱ συμμετέχοντες μα-
θητές ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη ἀνέγνωσαν κείμενο 
πού ἐπεξεργάστηκαν μέ τίτλο «Διακήρυξη 
γιά τήν Ζωή», τό ὁποῖο καί παρέδωσαν στόν 
Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς γιά τήν 
Ὁδική Ἀσφάλεια κ. Οὐρσουζίδη. Μετεῖχαν ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί 
οἱ Σεβ. Μητροπολίτες: Γορτύνης καί Ἀρκαδίας 
κ. Μακάριος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνός, Βουλευτές, Δήμαρχοι, Ἀντιπε-
ριφερειάρχες, Στρατηγοί, Δ/ντές Ἐκπαίδευ-
σης, Ἐκρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων, Ἐκπαι-
δευτικοί καί γονεῖς τῶν παιδιῶν. Στό τέλος ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μοίρασε σέ ὅλους τούς μετέ-
χοντες μπρελόκ μέ τήν παράσταση τῆς Πα-
ναγίας μας καί τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου. 

Ἑορτή Εἰσοδίων 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Κατά τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὁ Ἐπίσκοπός μας, 
προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, 
μετεῖχε εἰς τήν λαμπρά πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς πόλεως τῶν Χανί-
ων. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθι-
μος, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν: Πέτρας καί Χερροννήσου κ. Γερασίμου, 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, Κυδωνί-
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ρινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας μετεῖχαν ὁ 
Ἀρχιγραμματέας τῆς Ι.Ε.Σ.Ε.Κ. Πανοσ. Ἀρχιμ. 
κ. Πρόδρομος Ξενάκης, Πρωτοσύγκελλοι, 
Ἡγούμενοι, Μοναστικές Ἀδελφότητες καί 
Κληρικοί ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, Ἀντιπεριφερει-
άρχες, ὅλοι οἱ Δήμαρχοι, Ἀντιδήμαρχοι καί 
Δημοτικοί Σύμβουλοι τῆς Μητροπολιτικῆς 
Περιφέρειας, οἱ Διοικητές τῶν Στρατιωτικῶν 
Μονάδων τοῦ Νομοῦ, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου, ἐκπρόσωποι τῆς Παιδείας, 
Φορέων καί Συλλόγων, ὡς ἐπίσης καί πλῆθος 
πιστῶν πού εὐχήθηκαν εἰς τόν Ἐπίσκοπό μας. 
Ἀκολούθησε πλούσια φιλοξενία, ἐκ μέρους 
τῆς Μονῆς, στήν παρακείμενη Ὀρθόδοξο 
Ἀκαδημία Κρήτης, ὅπου χαιρέτισε καί εὐχή-
θηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας κ. Γεράσι-
μος, ὁ Γεν. Δ/ντής τῆς ΟΑΚ, Δρ. Κωνσταντῖνος 
Ζορμπᾶς καί ὁ ἐπιβλέπων καθηγητής τοῦ νε-
οχειροτονημένου στό Πανεπιστήμιο τοῦ Ἰα-
σίου, ὅπου καί ἐκπονεῖ διδακτορική διατριβή 
π. Σάββας Viorel.   

Θρονική Ἑορτή 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἑόρτα-
σε τόν προστάτη καί πάτρωνά Της Ἅγιο Ἀπό-
στολο Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο, εἰς τόν πάν-
σεπτο Ἱ. Πατριαρχικό Ναό. Τοῦ Ἑσπερινοῦ 
χοροστάτησε ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμε-
νικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ 
Ὁποῖος προεξῆρχε καί τῆς Συνοδικῆς Θείας 
Λειτουργίας, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας 
τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερο χειροτονία τοῦ 
μέχρι πρότινος Ἀρχιδιακόνου Του καί νῦν 
Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέα. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὡς μέλος 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἔλαβε μέρος 
εἰς τήν Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λει-
τουργία. Μεγάλος ἀριθμός Ἀρχιερέων ἐκ τοῦ 
κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀπό τήν 

Ἑλλάδα καί τήν διασπορά, Ἀντιπροσωπεία ἐκ 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς ἐπίσης καί Ἀρχιε-
ρεῖς ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, μετεῖχαν εἰς τήν ἑορτή τῆς 
Μητέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως. Ἡγούμενοι Ἁγιορείτικων Μονῶν, Μονα-
στικές Ἀδελφότητες καί πλῆθος Κληρικῶν 
ἀπό τήν Πάτρα, γενέτειρα γῆ τοῦ Μεγάλου 
Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέα, ὡς καί ἀπό 
ὅλη τήν Ἑλλάδα συμπροσευχήθηκαν. Πα-
ρίστατο ἐπίσης καί ἀντιπροσωπεία ἐκ τῆς 
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐκπρόσωποι 
τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Ἄρχοντες τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί μεγάλος ἀριθμός 
προσκυνητῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὅμι-
λος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας. Ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά 
Του γιά τήν συμμετοχή καί, κατά τήν χειρο-
τονία, ἀναφέρθηκε εἰς τά προσόντα καί τίς 
ἱκανότητες τοῦ νεοχειροτονούμενου Μεγά-
λου Πρωτοσυγκέλλου. Ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποτελούμενη ἀπό τόν 
Ἐπίσκοπό μας καί τούς Σεβ. Μητροπολίτες 
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο καί Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, ἔγιναν δεκτοί 
ἀπό τόν Παναγιώτατο κατά τήν ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ὅπου ὁ Ἐπίσκοπός 
μας προσφωνώντας ἐκ μέρους τῶν παριστα-
μένων Ἀρχιερέων, σημείωσε: «Παναγιώτατε, 
ἡ ἐνταῦθα παρουσία μας ἐπανευαγγελίζεται 
τούς αἰωνίους δεσμούς ἐν τῇ ἀληθείᾳ, τῇ πί-
στει, τῇ ἀγάπῃ καί τῇ ὑπακοῇ τῆς ἐξόχως πε-
προικισμένης θυγατρός, τῆς Κρητῶν νήσου, 
πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν. Ἡ ἀδιάρρηκτος 
αὕτη ἑνότης, ἀκόμη κι ἄν ἠτόνισεν κατά δυ-
σκόλους καί χαλεπούς καιρούς, πάντως δέν 
διεσπάσθη, οὔτε ποσῶς ἠμαυρώθη, ἀλλ’ ἡ 
κατά Κρήτην Ἐκκλησία παρέμεινεν καί παρα-
μένει ζῶσα, τρεφομένη οὐσιαστικῶς ἐκ τῆς 
Μητρός αὐτῆς, ἀσφαλής ἐν τῇ πατρικῇ ἑστίᾳ, 

ας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ 
Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ Ποιμενάρχης 
κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε 
τούς μετέχοντες Ἀρχιερεῖς. Ἀκολούθησε λιτά-
νευση τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος 
τῆς Παναγίας στήν πόλη τῶν Χανίων.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀμφιλοχίου - Χειροτονία 
Πρεσβυτέρου

Τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου 
Ἐπισκόπου Ἰκονίου, ἑόρτασε, σεμνοπρεπῶς 
καί ἱεροπρεπῶς, ὁ Ἐπίσκοπός μας τά ὀνο-
μαστήρια του, εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. 
Χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ, συμπροσευχο-
μένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χρι-
στουπόλεως κ. Μακαρίου καί προεξῆρχε τῆς 
Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργοῦντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου 
κ. Γερασίμου καί συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν: Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακί-
ων κ. Εἰρηναίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
κ. Εὐγενίου καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνοῦ. Κατά τήν Θεία Λειτουργία τέλε-
σε τήν εἰς πρεσβύτερο χειροτονία τοῦ ἱεροδι-

ακόνου π. Χρυσάνθου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Πατρι-
αρχικῆς Μονῆς Γωνιᾶς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος εἰς τόν Ἑσπερινό ἀναφέρ-
θηκε εἰς τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ ἑορ-
ταζομένου Ἁγίου καί εὐχαρίστησε τόν Θεοφ. 
Ἐπίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Μακάριο γιά 
τήν συνευχητική παρουσία. Ὁ Θεοφιλέστα-
τος κ. Μακάριος εὐχήθηκε τά δέοντα εἰς τόν 
ἑορτάζοντα Ἀρχιερέα. Ἀπευθυνόμενος κατά 
τήν ὥρα τῆς χειροτονίας ὁ Ἐπίσκοπός μας εἰς 
τόν ὑποψήφιο πρεσβύτερο, σημείωσε μεταξύ 
ἄλλων: «Καλεῖσαι νά διακονήσεις τήν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ σέ ἐποχές ὅπου ἡ ἐπιστήμη 
καί ἡ τεχνολογία ἔχουν εἰδωλοποιήσει τά ἐπι-
τεύγματά τους, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος 
νά συγχέει τήν πίστη μέ τήν γνώση, ἐποχές 
ὅπου ὁ προφητικός λόγος μοιάζει νά εἶναι ζη-
τούμενο. Καλεῖσαι ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς νά 
γίνεις Ἱερεύς τῆς καρδιᾶς καί τῆς ἁπλότητας. 
Νά λιτανεύεις τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης, 
ὡς φῶς καί ἐλπίδα στόν ἀπέλπιδα, ἀλλάζο-
να καί ἀποϊεροποιημένο κόσμο καί πολιτισμό 
μας. Γιά νά τό κατορθώσεις αὐτό χρειάζεται 
νά πραγματώνεις στήν καθημερινότητα τῆς 
κληρικῆς σου διακονίας τόν λόγο τοῦ Ἁγίου 
Σιλουανοῦ: “κράτα τόν νοῦ σου στόν ἅδη καί 
μήν ἀπελπίζου”», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας, εὐχόμενος εἰς τόν νεοχειροτονούμε-
νο ἡ τελευταία Θ. Λειτουργία τῆς ζωῆς του νά 
ἔχει τήν ζέση καί εὐλάβεια σάν καί τήν πρώ-
τη. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐκ μέ-
ρους τῶν παρισταμένων Ἀρχιερέων, χαιρέτι-
σε καί εὐχήθηκε, μέ λόγους θερμούς, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακί-
ων κ. Εἰρηναῖος. Ἀντιπελαργώντας ὁ ἑορτά-
ζων Ἱεράρχης εὐχαρίστησε εὐγνωμόνως τόν 
Σεβ. Λάμπης κ. Εἰρηναῖο, ὡς καί ὅλους τούς 
παρισταμένους ἁγίους Ἀρχιερεῖς. Τοῦ Ἑσπε-
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τῆς Ἱ.Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, μέ τήν 
ἀποστολή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, 
ἐνισχύοντας ἔτσι τίς δομές Κοινωνικῆς Ἀλλη-
λεγγύης τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος (Συσ-
σίτιο, Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, ὡς καί τίς 2 
δομές «Βοήθεια στό σπίτι» τοῦ Ἀννουσάκει-
ου). Ἡ προσφορά αὐτή ἀγάπης περιελάμβανε 
μεγάλες ποσότητες ἀπό: ὄσπρια, (φακές, φα-
σόλια, φάβα, ρύζι), ζυμαρικά, ἀλεύρι, ζάχαρη, 
πολτό ντομάτας, πατάτες, κ.ἄ. Ὅπως δήλω-
σε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου: «Ὅσο 
ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού σκύβουν στόν πόνο 
τοῦ δοκιμαζόμενου ἀδελφοῦ, τόσο ὁ Χριστός 
θά γεννᾶται στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. 
Εὐγνώμονες οἱ εὐχαριστίες μας πρός τόν Κα-
θηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδί-
ου Γέροντα Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος τόσο ἁπλόχερα 
καί ἀγαπητικά μεταμορφώνει τήν ἀγάπη σέ 
πράξη, γιά τήν ποικιλόμορφη καί οὐσιαστική 
στήριξη καί ἀρωγή του εἰς τήν ταπεινή δι-
ακονία καί βηματισμό μας», κατέληξε ὁ Ἐπί-
σκοπός μας εὐχόμενος ὅπως σύντομα ἐκλεί-
ψουν οἱ ἀνάγκες αὐτῶν τῶν παροχῶν. 

Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε τόν προστάτη 
καί πάτρωνά της

Ἡ Κίσαμος πόλις ντύθηκε τά γιορτινά της γιά 
νά ἑορτάσει, σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, 
τόν προστάτη της Ἅγιο Σπυρίδωνα, Ἐπίσκο-
πο Τριθυμοῦντος τόν θαυματουργό, καθώς 
ὁ ἱστορικός Ἱ. Ναός τῆς Κισάμου, κτίσμα τοῦ 
1865, εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τόν Ἅγιο Σπυρί-
δωνα. Τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ.Ἀμφιλόχιος, ἐνῶ τῆς πανη-
γυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, συλλει-
τουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ 
Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ Ἐπίσκοπός 

μας ἐξέφρασε τήν χαρά καί τίς εὐχαριστίες 
του γιά τήν συμμετοχή τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκό-
που Κρήτης κ. Εἰρηναίου, «τοῦ λευκοπολιοῦ 
καί πανσεβάστου Ἱεράρχου τῆς τῶν Κρητῶν 
Ἐκκλησίας, καί συνόλου τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ὅπως σημείωσε, ὡς ἐπίσης καί τοῦ ὅμορου 
Ἀρχιερέως κ. Δαμασκηνοῦ, «λίαν ἀγαπητοῦ 
καί ἐκλεκτοῦ ἀδελφοῦ». Ἀκολούθως ἔδωσε 
τόν λόγο εἰς τόν προεξάρχοντα Ἀρχιεπίσκο-
πο κ. Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε 
τόν Ἐπίσκοπό μας γιά τήν πρόσκληση, ἀνα-
φέρθηκε εἰς τό πρόσωπο τοῦ ἑορταζομένου 
Ἁγίου, σημειώνοντας: «ἡ ἁπλότητα, δεῖγμα 
τῆς ἁγιότητος τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, δείχνει 
σέ ὅλους μας τόν δρόμο καί τόν τρόπο πού 
καλούμεθα νά πορευθοῦμε τόν βίο μας, κα-
θώς στόχος μας χρειάζεται νά εἶναι ἡ μίμη-
σις τοῦ Ἁγίου καί ὄχι ἁπλά ὁ ἑορτασμός τῆς 
μνήμης του». Ἀκολούθησε λιτάνευσις εἰς τήν 
πόλη τῆς Κισάμου τμήματος τοῦ Ἱ. Λειψάνου 
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τό ὁποῖο φυλάσσε-
ται εἰς τόν Καθεδρικό Ναό, ὡς καί τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος του. Συγκινητική ἡ συμμετοχή ἑκατο-
ντάδων πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή 
εἰς τίς Ἱ. Ἀκολουθίες τοῦ ἐορτίου διημέρου. 

Ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης
Στήν ὄμορφη πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τήν 
Θεσσαλονίκη, βρέθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος μετέχοντας σέ ἐκδήλωση 
τιμῆς καί μνήμης, ἀφιερωμένης εἰς τόν μακα-
ριστό προκάτοχό του, ἀοίδιμο Μητροπολίτη 
Κισάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο. Ἡ ἐκδή-
λωση συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱ. Μητρό-
πολή μας καί τήν Ἕνωση Προβολῆς τοῦ ἔργου 
τοῦ ἀπό Κισάμου καί Σελίνου μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Εἰρηναίου, σέ συνεργασία μέ 
τά Κρητικά Σωματεῖα Βορείου Ἑλλάδος. Κατά 
τήν ἐκεῖσαι παραμονή του ὁ Ἐπίσκοπός μας 
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν 

θάλλουσα καί καρποφοροῦσα, διαποτιζομέ-
νη ἐκ τῶν εὐχύμων καί ζωηφόρων ναμάτων 
τοῦ ἀθανάτου δένδρου τῆς δεδοξασμένης 
ἀλλά καί πολυπαθοῦς Νέας Ρώμης, διαπνε-
ομένη ἐκ τῶν αὐτῶν ἰδεωδῶν, ὁραματιζομέ-
νη κοινῶν στόχων καί σκοπῶν, διατηροῦσα 
τόν προσήκοντα σεβασμόν πρός Αὐτήν καί 
τήν κρατοῦσαν ἐκκλησιαστικήν τάξιν», προ-
σφέροντας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο. Ὁ Παναγιώτατος 
εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης καί ζήτησε νά μεταφέρουν πρός 
τήν Ἱεραρχία τῆς Μεγαλονήσου τίς πατρικές 
εὐχές καί εὐχαριστίες Του. Ἐπιπροσθέτως σέ 
ἰδιαίτερη ἀκρόαση δέχθηκε τόν Ἐπίσκοπό 
μας μετά τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ, Γεν. 
Δντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης καί 
τοῦ κ. Γεωργίου Σταυρουλάκη, Ἀντιπρύτανη 
τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλους τοῦ Δ.Σ. 
τῆς ΟΑΚ, ὅπου καί ἔγινε συζήτησις περί τῶν 
ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν τῆς ΟΑΚ, ἡ ὁποία 
τό 2018 συμπληρώνει 50 ἔτη συνεχοῦς προ-
σφορᾶς καί μαρτυρίας. Οἱ προσκυνητές, ἐπί-
σης, τῆς Μητροπόλεώς μας εἶχαν τήν εὐλογία 
νά συναντηθοῦν ἰδιαιτέρως μετά τοῦ Πανα-
γιωτάτου καί νά λάβουν τήν εὐχή Του. Εἰς τήν 
συνάντηση αὐτή ὁ Ἐπίσκοπός μας παρουσί-
ασε τόν ὅμιλο τῶν προσκυνητῶν εἰς τόν Πα-
ναγιώτατο καί ἀναφέρθηκε εἰς τήν σύγκλη-
ση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἰς τήν 
Μητρόπολή μας. Ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε 
τήν χαρά Του γιά τήν ἔλευση εἰς τήν «Μητέρα 
Ἐκκλησία» καί μνημόνευσε τό ἱστορικό γεγο-
νός τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου εἰς τήν Κρήτη καί ἰδιαίτερα εἰς τήν 
Μητρόπολή μας.

Παγκρήτιο Σεμινάριο Ἁγιογραφίας

Στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης πραγματοποιήθηκε καί φιλοξενήθηκε 

τό 1ο Παγκρήτιο Σεμινάριο Ἁγιογραφίας, μέ 
τήν συμμετοχή Ἁγιογράφων ἀπ’ ὅλη τήν Κρή-
τη. Τόν Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος καί εὐχετικά 
χαιρέτισε τό 1ο αὐτό Παγκρήτιο Σεμινάριο 
Ἁγιογραφίας, ἐκφράζοντας τήν χαρά του γιά 
τό γεγονός. Ἀκολούθησε χαιρετισμός τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, Πρόεδρου 
τοῦ Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ χαιρέτισε 
καί καλωσόρισε ὅλους τους συμμετέχοντες, 
σημείωσε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ εἰκονογραφική 
τέχνη εἶναι, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δα-
μασκηνό, θησαυρός πολύτιμος τῆς Ὀρθόδο-
ξης παράδοσης. Ἡ Εἰκόνα εἶναι λειτουργικό 
σκεῦος πού ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο, καθώς οἱ 
ἱερές Εἰκόνες “ὁμιλοῦν” ἐντός τῶν καρδιῶν 
τῶν ἀνθρώπων», κατέληξε εὐχαριστώντας 
ἰδιαιτέρως τήν κ. Κωνσταντίνα Στεφανάκη, 
ὑπεύθυνη Ἁγιογραφείου τῆς ΟΑΚ, ὡς καί τόν 
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Ἀρναουτάκη γιά 
τήν εὐγενῆ χορηγία ἐκδόσεως Καταλόγου, ὁ 
ὁποῖος περιλαμβάνει ἔργα Κρητῶν Ἁγιογρά-
φων πού τό διήμερο τοῦ Σεμιναρίου ἐκτίθε-
νται εἰς τό φουαγιέ τοῦ Ἱδρύματος. Ἀκολού-
θησαν χαιρετισμοί ἀπό τήν κ. Στεφανάκη, 
τόν Δντή τῆς ΟΑΚ, Δρ. Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ, 
ὁ ὁποῖος χαιρέτισε καί καλωσόρισε ἀπό 
πλευρᾶς του καί τόν ἐκπρόσωπο τῆς Περι-
φέρειας Κρήτης κ. Κωνσταντῖνο Φασουλάκη. 
Τῶν χαιρετισμῶν ἀκολούθησαν λίαν ἀξιό-
λογες εἰσηγήσεις ἀπό εἰδικούς καί καταξιω-
μένους ὁμιλητές, ὅπως, ὁ κ. Κωνσταντῖνος 
Ξενοπουλος, Διδάσκαλος Ἁγιογραφίας, ὁ κ. 
Μαΐλης Ἀθανάσιος, Ἀρχαιολόγος, Διδάσκων 
Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας, ὁ κ. Δρακάκης 
Μανόλης, Πρόεδρος Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς 
Χριστιανικοῦ Μουσείου Ἁγίας Αἰκατερίνης 
«Σιναϊτῶν» καί ὁ κ. Γιγουρτάκης Νίκος, Φι-
λόλογος-Ἀρχαιολόγος, Δντής Δ/θμιας Ἐκπαί-
δευσης Ν. Ἡρακλείου. Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας 
ἡμέρας πραγματοποιήθηκαν τά ἐγκαίνια 
τῆς Ἔκθεσης Ἁγιογραφίας, μέ τήν συμμετο-
χή ἀρκετῶν Ἁγιογράφων ἀπ’ ὅλη τήν Κρή-
τη, οἱ ὁποῖοι καί ἐξέθεσαν τά ἔργα τους. Τήν 
ἑπομένη οἱ μετέχοντες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά 
λειτουργηθοῦν εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή 
Γωνιᾶς καί νά ξεναγηθοῦν εἰς τό Βυζαντινό 
Μουσεῖο τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο διαθέτει συλ-
λογή μοναδικῶν καί λίαν ἀξιόλογων Εἰκόνων.

Ἡ Ἱ. Μητρόλίς μας εὐχαριστεῖ τήν 
Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας δέχθηκε τήν περί-
οδο τῶν ἑορτῶν τήν εὐεργετική προσφορά 
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λειτούργησε στό φουαγιέ τοῦ Πολυκέντρου, 
ὑποστηρικτικό τῶν πολλαπλῶν δράσεων 
τοῦ Πολυκέντρου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας 
ἡμέρας ἡ κ. Ἰακώβου ὁμίλησε σέ Ἐκπαιδευτι-
κούς καί Γονεῖς, μέ θέμα: «Ὅταν χαμογελάει 
ὁ Οὐρανός στό παιδικό βιβλίο». Στήν ἐμπνευ-
σμένη ὁμιλία της ἡ συγγραφέας ἀναφέρθηκε, 
μέσα ἀπό τήν πολυετῆ ἐμπειρία της, εἰς τήν 
χρησιμότητα καί ὠφέλεια τοῦ Ὀρθόδοξου 
παιδικοῦ βιβλίου καί πόσο τρέφει τήν παιδική 
ψυχή. Ἀκολούθως τμῆμα τῆς πολυπληθοῦς 
Παραδοσιακῆς καί Βυζαντινῆς Χορωδίας τοῦ 
Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ ἔμπειρου μουσικοδιδασκάλου 
- χοράρχη κ. Γεωργίου Χαχλάκη, ἀπέδωσε 
ἀριστοτεχνικά Ὕμνους τῆς περιόδου καί πα-
ραδοσιακά Κάλαντα, μέ τήν συμμετοχή τῶν 
παραδοσιακῶν ὀργάνων λαούτου καί βιολι-
οῦ. Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ἡ συνεργάτιδα 
τῆς Μητροπόλεως κ. Ἀντωνία Δαρατσιανοῦ. 
Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα, πού εἶχε ὡς θεματολογία: 
«ὀντέ σιμώνουν… οἱ σκολάδες» περιελάμβα-
νε ἀφήγηση γιά τά παραδοσιακά ἔθιμα τῶν 
ἑορτῶν, ἀπό τόν Προέδρο τοῦ Συλλόγου Ρι-
ζιτῶν «Ἡ Κίσαμος» κ. Κώστα Χαρτζουλάκη, 
μέ τήν εὐγενῆ συνεισφορά καί τοῦ καταξιω-
μένου λαογράφου καί διδασκάλου κ. Σταμά-
τη Ἀποστολάκη. Ὁ ὁμιλητής, μέ λόγο μεστό 
καί σύντομο, ἀναφέρθηκε εἰς τά ἤθη καί τά 
ἔθιμα τῆς περιόδου. Ἀκολούθησαν οἱ Σχολές 
Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς 
Μητροπόλεως, Σχολές Βιολιοῦ καί Λαούτου, 
ὅπου οἱ μαθητές τῶν Σχολῶν μάγεψαν τό 
ἀκροατήριο μέ τήν ὀμορφιά τῶν ἤχων καί 
τῶν φωνῶν τους. Ριζίτικο καί παραδοσιακά 
Κάλαντα τραγούδησαν, ἀριστοτεχνικά, ὁ πα-
ραδοσιακός Σύλλογος Ριζιτῶν «Ἡ Κίσαμος». 
Ἡ βραδιά διανθίστηκε μέ Ὕμνους ἀπό τό 
θεωρητικό Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ 
Ὠδείου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἱερολογιω-
τάτου Διακόνου π. Ἰωάννου Τζωρτζάκη, Κα-
θηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἡ τελευταία 
ἡμέρα περιελάμβανε «Νότες χαρᾶς - Χρι-
στουγέννων Νότες», ἀπό τούς μαθητές τῶν 
Σχολῶν Κλασικῆς καί Μοντέρνας Μουσικῆς 
τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τήν 
χαρά του γιά τήν ὀμορφιά καί τόν πλοῦτο 
τῶν ἐκδηλώσεων. 

Χριστός ἐτέχθη στό σπήλαιο 
τῆς Μαραθοκεφάλας

Παρά τό δριμύ ψύχος καί τήν θερμοκρασία 
νά κατεβαίνει στούς 4 βαθμούς, ξεπέρασαν 
τίς τρεῖς χιλιάδες, σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις, 

οἱ πιστοί ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη πού μετεῖχαν 
στή νυκτερινή Χριστουγεννιάτικη Θεία Λει-
τουργία στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Ἐρημίτου, στήν Μαραθοκεφάλα τῆς Ἐνορίας 
Σπηλιᾶς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ἡ κατανυκτική ψαλ-
μωδία, ἡ ἱερουργία τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας 
Λειτουργίας, σέ συνδυασμό μέ τήν διαμόρ-
φωση τοῦ σπηλαίου, τήν φάντη τῶν ἀλόγων 
ζώων καί τό φωτεινό ἀστέρι πού δέσποζε 
τοῦ σπηλαίου, ὁδήγησαν σέ κατάνυξη καί 
βιωματική συμμετοχή τίς χιλιάδες τῶν προ-
σκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπί ὧρες ὑπομένοντας 
τό ψύχος μετεῖχαν εἰς τήν Θεία Λειτουργία 
καί κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων 
ἀπό τά τρία Ἅγια Ποτήρια πού εἶχαν προε-
τοιμαστεῖ. Ὅ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
χαιρετίζοντας καί ἐξαίροντας τήν «ὑπέρβα-
ση» τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σημείωσε: «…. Ἀδε-
φλοί μου. Ζοῦμε σέ συστήματα πέρα ἀπό τό 
μέτρο, ὅπου καθημερινά διαπιστώνουμε τό 
παράλογο καί τήν ἀπογοητευτική ποιότητα 
τοῦ σημερινοῦ κόσμου, ἀνήμποροι πολλές 
φορές, νά ἀντιδράσουμε καί νά ἀντιστα-
θοῦμε. Φαίνεται ἡ κοινωνία μας νά νικήθηκε 
ἀπό τά πάθη καί τίς ἀπογοητεύσεις της καί 
ἀλλοτριώθηκε ἀπό τόν παγετό τῆς μονα-
ξιᾶς. Εὔλογα, λοιπόν, γεννᾶται τό ἐρώτημα: 
Ἀπό ποῦ θά ἀνατείλει ἡ διέξοδος τῶν κρί-
σεων; Ἀπό τήν Ἀνατολή τῶν Ἀνατολῶν, ἀπό 
τό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ! εἶναι ἡ ἀπάντηση. 
Ἐκεῖ ἀνέτειλε καί ἀνατέλει ἡ ἐν Χριστῷ ἐλπί-
δα μας. Τό φῶς τῆς ἀλήθειας, τῆς ζωῆς, τῆς 
χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης. Ἐκεῖ στηρίζονται καί 
τρέφονται οἱ ἐλπίδες μας γιά νά ἀπαντηθοῦν 
οἱ προσευχές καί οἱ ἀνάγκες μας. Γιά νά γεν-
νιέται ὁ Χριστός μέσα στίς ψυχές μας, νά λά-
μπει μέσα μας «τό Φῶς τό τῆς γνώσεως» καί 
νά γίνεται ἡ ζωή μας «κοινωνία ἀγάπης»...», 
κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, εὐχαρι-

περικαλλῆ Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, 40 
Ἐκκλησιῶν, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως 
τοῦ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Εὐτυχίου Παπαδε-
ροῦ, ἐκλεκτοῦ γόνου τοῦ Σελίνου, καί ἀδείας 
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλο-
νίκης κ. Ἀνθίμου. Στήν Θεία Λειτουργία συμ-
μετεῖχαν Κρῆτες Ἱερεῖς πού διακονοῦν εἰς τήν 
Θεσσαλονίκη. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε 
τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονί-
κης κ. Ἄνθιμο γιά τήν εὐλογητική ἄδεια, ὡς 
ἐπίσης καί τόν Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Εὐτύχιο 
Παπαδερό γιά τήν πρόσκληση. Ἀντιπελαρ-
γώντας ὁ π. Εὐτύχιος, χαιρέτισε καί καλω-
σόρισε τόν Ἐπίσκοπό μας εἰς τόν περικαλλῆ 
Ἱ. Ναό, ὁ ὁποῖος κτίσθηκε ἐξ ὁλοκλήρου μέ 
μέριμνα καί ἐνέργειες τοῦ ἰδίου. Τό ἑσπέρας 
τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἰς τήν αἴθουσα Τελετῶν 
τῆς παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. 
πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τιμῆς καί 
μνήμης τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ 
Εἰρηναίου. Στήν ἀσφυκτικά γεμάτη αἴθουσα 
μετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες: Νεαπόλεως 
καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Νέας Κρή-
νης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ὡς καί οἱ 
Θεοφ. Ἐπίσκοποι: Θερμῶν κ. Δημήτριος καί 
Ἀμορίου κ. Νικηφόρος. Ἐκπρόσωποι τοπικῶν 

ἀρχῶν, Κρητικῶν Σωματείων τῆς Βορείου 
Ἑλλάδος, Συλλόγων, Φορέων καί πλῆθος 
κόσμου παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση. Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας χαιρέτισε καί καλωσόρισε, 
ἀναφερόμενος στό πρόσωπο τοῦ ἀοιδί-
μου προκατόχου του: «Ὁ ἀοίδιμος Γέροντας 
ὑπῆρξε φωτοδόχος λαμπάδα. Περπατοῦσε 
στήν γῆ καί ἀτένιζε τόν οὐρανό. Ζυμώθηκε 
μέ τίς ἀνάγκες καί τόν πόνο τοῦ λαοῦ. Ζοῦσε 
τήν Ἐκκλησία ὡς γεγονός χάριτος». Ἀκολού-
θησε χαιρετισμός τοῦ Προέδρου τῆς Ἕνωσης 
κ. Δημητρίου Κυριτσάκη, προβολή ἀποσπά-
σματος ἀπό ἐκπομπή τῆς ΕΡΤ μέ τήν ζωή τοῦ 
τιμωμένου Ἱεράρχου καί καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα ἀπό Κρητικά Σωματεῖα. Ἐπιπροσθέ-
τως τιμήθηκαν γιά τήν προσφορά τους στήν 
Ἐκκλησία, τά Γράμματα καί τήν Ἐπιστήμη οἱ: 
Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Εὐτύχιος Παπαδερός, κ. 
Λευτέρης Σκαλίδης, κ. Ἀπόστολος Κυριτσάκης 
καί κ. Νικόλαος Κασταλιάκης. Κατά τήν πα-
ραμονή του εἰς τήν Θεσσαλονίκη ὁ Ἐπίσκο-
πός μας συναντήθηκε μέ τόν Παναγιώτατο 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, μέ 
τόν ὁποῖο εἶχε μακρά συζήτηση περί ἐκκλη-
σιαστικῶν καί ἄλλων ἐπίκαιρων θεμάτων καί 
ζητημάτων. 

Τό καράβι τῶν εὐχῶν ρίχνει ἄγκυρα 
μελωδικά στήν Κίσαμο

Τριήμερο Χριστουγεννιάτικων δράσεων καί 
ἐκδηλώσεων ὀργάνωσε τό Τσατσαρωνάκειο 
Πολιτιστικό Πολυκέντρο τῆς Ι. Μητροπόλεώς 
μας, στούς ὄμορφους καί ἰδιαίτερα καλαί-
σθητους χώρους τοῦ Πολυκέντρου. Οἱ ἐκδη-
λώσεις ἄνοιξαν μέ ἐπισκέψεις Σχολείων τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς, ὅπου τά παιδιά εἶχαν 
τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν καί νά συνομι-
λήσουν μέ τήν καταξιωμένη συγγραφέα παι-
δικῶν βιβλίων κ. Ἄννα Ἰακώβου καί νά περιη-
γηθοῦν εἰς τό Χριστουγεννιάτικο Bazaar πού 
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Αἰδεσ. Νικόλαος Καπῆς, εἰς μνήμην γονέων καί 
ἀδελφῶν του  ................................................. 150€
Σύλλογος «Φίλοι τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύμα-
τος», ................................................................  300€
Μαρία Τερεζάκη  ...............................................50€
Σύλλογος Γυναικῶν Ἁγ. Ἀντωνίου Καμάρας 150€
Σύλλογος Κυριῶν & Δεσποινίδων Καστελλίου 
«Ἡ Κοινωνική Πρόνοια»  ............................. 200€
Παναγιώτα Κατερινάκη  ..................................50€
Εἰρήνη Μαρκατάτου-Σεργεντάνη  .............. 100€
Εὐστάθιος Ψάρρης  ........................................ 100€
Ἀνώνυμος  ................................................... 1.000€
Ἐνορία Πύργου  ............................................. 100€
Ἐνορία Ροδωποῦ  ........................................... 150€
Μαρία Μυριζάκη, εἰς μνήμην Εὐτυχίας Άναστα-
σίου Βιτσιλάκη  .............................................. 200€
Κωνσταντῖνος Κολώνιας  ............................. 100€
Νικόλαος Πενταράκης  ................................. 150€
Ἐλευθερία Κοχυλάκη, εἰς μνήμην μητρός της 
Ἀργυρῆς  ......................................................... 250€
Ἡ Ἐνορία Κουντούρας Σελίνου, εἰς μνήμην ἱερέ-
ως Μιχαήλ Τσιριντάνη  ................................. 100€

Ἰωάννης Τσερκάκης, εἰς μνήμην Γεωργίου Περ-
δικάκη .......................................................... 2.000€
Μαρία Δημητρίου Κοσμαδάκη, εἰς μνήμην Δη-
μητρίου Κοσμαδάκη  ........................................80€
Σύλλογος Κισαμιτῶν Άττικῆς  ..................... 100€
Θεόδωρος Μοτάκης  ........................................50€
Αἰκατερίνη Ἐμμ. Κουτσουρελάκη, εἰς μνήμην 
συζύγου της Ἐμμανουήλ Ζαχ. Κουτσουρελάκη  
.............................................................................60€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ................................... 200€
Δημήτριος Στυλ. Λουπάσης  ..........2 δοχεῖα λάδι
Ναταλία Πατεράκη  ..........................................50€
Ἀπόστολος Κυριτσάκης  ............................... 300€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Ἀνώνυμος  .........................................................50€
Ἀνώνυμος  ...................................................... 250€
Εὐτύχιος & Φιλία Πετράκη  ......................... 200€

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)

στώντας τόν ἀκούραστο Ἐφημέριο Αἰδεσ. π. 
Ἐλευθέριο Τατέλο, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβού-
λιο τῆς Ἐνορίας καί τήν νεολαία της γιά τήν 
ὀργάνωση καί καλωπισμό τοῦ σπηλαίου. Τόν 
Δῆμο Πλατανιᾶ γιά τόν καθαρισμό τῶν δρό-
μων, τόν Ἀστυνομικό Δντή Χανίων, γιά τήν 
διάθεση ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ἀστυνομικῆς δύνα-
μης, γιά τήν ρύθμιση τῆς κυκλοφορίας, τό 
Τμῆμα Ἐθελοντῶν Σαμαρειτῶν Κισάμου, γιά 
τήν κάλυψη τῆς βραδιᾶς, ὡς καί ὅλους ὅσοι 
συνέβαλαν καί προσέφεραν τήν ἀγάπη τους, 
τόν κόπο καί τόν μόχθο τους, εὐχόμενος 
ὅπως «… τό φετινό ταξίδι τῶν Χριστουγέν-
νων ὁδηγήσει τόν βηματισμό μας στήν φάτ-
νη τῆς εἰρήνης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς συμφι-
λίωσης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἀποδοχῆς τοῦ 
κάθε ἄλλου πού στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ 
γίνεται φίλος καί ἀδελφός».

Τό Πεδίο Βολῆς Κρήτης στηρίζει 
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

Σέ πράξη κοινωνικῆς εὐαισθησίας προέβη 
τό Πεδίο Βολῆς Κρήτης, τό ὁποῖο παρέδω-
σε εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφι-
λόχιο, μεγάλο ἀριθμό τροφοεπιταγῶν τῶν 
50€, γιά τήν στήριξη τοῦ προνοιακοῦ ἔργου 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὅπως ὑλοποιεῖται 
μέσῳ τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, δήλωσε: 
«Ὅσο ἡ ἀγάπη γίνεται πράξη, τόσο ὁ Χριστός 
θά γεννᾶται καί ἀναγεννᾶται στίς καρδιές 
τῶν ἀνθρώπων, ὁ πόνος θά ἀνακουφίζεται, 
τό φῶς θά νικᾶ τό σκοτάδι καί ἡ χαρά θά 
ἀνατέλλει στήν ζωή τοῦ κόσμου. Πολλές οἱ 
εὐχαριστίες μας πρό τόν Διοικητή τοῦ Π.Β.Κ., 

Ταξίαρχο κ. Ἀναστάσιο Γκούμα, ὡς καί ὅλο τό 
προσωπικό του, γιά τήν εὐγενή αὐτή χειρονο-
μία τῆς ἀγάπης των, ὡς καί πρός ὅλους τούς 
ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους πού, διακριτικά 
καί ἀθόρυβα, στηρίζουν τήν ταπεινή μας δι-
ακονία πρός τόν πάσχοντα καί ἐμπερίστατο 
συνάνθρωπο, ὅπως πραγματώνεται διά τοῦ 
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Μητροπόλεώς 
μας, τό ὁποῖο σέ καθημερινή βάση ἀνακου-
φίζει, στηρίζει καί ἐνισχύει ἑκατοντάδες συ-
νανθρώπους μας, μέσῳ τῶν προνοιακῶν καί 
κοινωνικῶν δομῶν καί δράσεών του», κατέ-
ληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχό-
μενος ὅπως: «κατά τό νέο ἔτος λιγοστέψει ὁ 
πόνος, μειωθοῦν οἱ ἀνάγκες καί κυριαρχήσει 
ἡ ἀλληλεγγύη καί ἡ ἀγάπη». 

Ἑορτή Ἁγίου Στεφάνου

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος 
Στεφάνου, ὁ Ἐπίσκοπός μας προεξῆρχε τῆς 
Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Γε-
ωργίου Δρακώνας, ὅπου καί φυλάσσεται τε-
μάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, 
μέ τήν συμμετοχή ἱκανοῦ ἀριθμοῦ Κληρικῶν 
καί μεγάλου ἀριθμοῦ πιστῶν. Ὁ Ἐπίσκοπός 
μας, στήν σύντομη ὁμιλία του, ἀναφέρθηκε 
εἰς τό μήνυμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων καί εἰς τό πρόσωπο τοῦ Ἁγί-
ου Στεφάνου, πού ὅπως σημείωσε: «εἶναι ὁ 
πρῶτος μάρτυρας τῆς πίστεώς μας, ὁ ὁποῖος 
μᾶς δείχνει τόν δρόμο καί τόν τρόπο καί τῆς 
δικῆς μας σωτηρίας». 




