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Προς
τον Ιερόν Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες
και τον ευσεβή και φιλόθεο λαό 
των Επαρχιών Κισάμου και Σελίνου

Ώ, μέσα μου γεννιέται ένας Θεός
και το κορμί μου γίνεται ναός,

δεν είναι ως πρώτα φάτνη ταπεινή
μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί,
το μέτωπό μου λάμπει σαν αστέρι...

Φέρτε μου, Μάγοι - θεία βουλή το γράφει -
τα σμύρνα της ελπίδας, το λιβάνι

της πίστης, της αγάπης το χρυσάφι!...
(Κωστής Παλαμάς)

ε το εκπληκτικό αυτό ποίημα του Κωστή Παλαμά 
«Ένας Θεός», με το οποίο ο ποιητής εκφράζει 
το θαύμα της Ενανθρώπησης του Κυρίου μας 

Ιησού Χριστού, αλλά καταδεικνύει και το θαύμα που 
συντελέστηκε και στη δική του ψυχή, επικοινωνώ 
με την αγάπη όλων σας, την Άγια τούτη νύκτα των 
Χριστουγέννων, φίλοι και αδελφοί, παιδιά της 
Εκκλησίας μας, για να μοιραστώ μαζί σας την μεγάλη 
αυτή χαρά και εορτή της πίστεώς μας και να συμψάλλω 
με όλους σας: «Η Παρθένος σήμερον τον Υπερούσιον 
τίκτει και η γη το σπήλαιον τω Απροσίτω προσάγει, 
Άγγελοι μετά Ποιμένων δοξολογούσι, Μάγοι δε μετά 
αστέρος οδοιπορούσι, δι’ ημάς γαρ εγεννήθη Παιδίον 
νέον ο προ αιώνων Θεός».
Σκέφτομαι την σημερινή μέρα πως διαβάζαμε κάποτε 
στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη για πρόσωπα που 
ζούσαν σε συνθήκες έσχατης φτώχιας, σταχομαζώχτρες 
που δεν είχαν να πάρουν στα παιδιά τους ούτε ένα 

Αριθμ. Πρωτ. 1.861/Φ.5.1
Εν Κισάμω, τῇ 14η Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
(4/2016)
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ζευγάρι παπούτσια, και νομίζαμε οτι αυτές οι 
διηγήσεις ήταν πολύ μακριά από μας. Και να που η 
αλαζονεία της εποχής μας, η αίσθηση ότι μπορούμε 
να τα έχουμε όλα, ανέτρεψε την καθημερινότητά μας 
και οι συνθήκες ζωής που περιγράφει ο μεγάλος αυτός 
λογοτέχνης είναι πλέον μέρος της ζωής μας.
Διερωτώμαι λοιπόν: Πως θα αντισταθμίσουμε τον 
πόνο μας; πως θα αντισταθούμε και θα σταθούμε 
όρθιοι στην ιστορία της δικής μας καθημερινότητας; 
Σε ένα κόσμο που ζεί στην προοπτική του «εδώ και 
τώρα»; Που ζεί τον μηδενισμό του παρελθόντος και 
αδιαφορεί για το μέλλον, θεωρώντας το «νυν» ως 
κλειδί; Πως θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό 
που λέει ο Ντοστογιέφσκι ότι: «Η ζωή της κόλασης 
είναι η ζωή άνευ αγάπης»;
Απάντηση σε όλα αυτά, ως και σε κάθε άλλη υπαρξιακή 
αγωνία και αμφιβολία μας, δίδει η σημερινή και 
μεγάλη ημέρα και εορτή. Ελπίδα, πίστη και αγάπη 
πλημμυρίζει κάθε ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη, που 
ελεύθερα και αβίαστα δέχεται το μέγα αυτό μυστήριο 
της ελεύσεως της θείας αγάπης, της Παναγάπης, στον 
κόσμο. Της γέννας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. 
Το «Παιδίον νέον», ο Ιησούς Χριστός, γίνεται η 
ελπίδα μας για να ξαναβρούμε το πραγματικό νόημα 
της ζωής. Η δική Του γέννηση γεννά και πάλι την 
ελπίδα στη ζωή ως απαρασάλευτο βίωμα στην πορεία 
μας. Η ελπίδα στον κόσμο της κρίσης είναι ο Χριστός. 
Αυτός γίνεται η έξοδος του καθενός μας από κάθε 
είδους ιδεολογικό, ψυχολογικό, ενδοκοσμικό, ακόμα 
και θρησκευτικό «ναρκισσισμό».
Όμως δεν είναι μόνο η ελπίδα μας. Ο Χριστός 
είναι και η αγάπη, η μόνη αγάπη, στον κόσμο της 
κρίσης και σε κάθε εποχή. Τα Χριστούγεννα είναι 
πάντοτε πρόσκληση να σπάσουμε τα δεσμά του 
εγωκεντρισμού, της θεώρησης του εαυτού μας ως 
κύριας πηγής νοήματος και αξίας στη ζωή. Βλέπετε, 
ο Χριστός δεν έζησε και δεν ζητά θυσίες από εμάς. Ο 
Ίδιος υπέστη την μεγάλη θυσία της Κένωσης, γίνεται 
άνθρωπος, «ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται», 

όπως σημειώνει ο αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να 
ανεβάσει τον άνθρωπο στον Θεό. Και δεν μένει εκεί, 
πορεύεται προς το Πάθος και την Σταύρωση, θύοντας 
την ζωήν Αυτού, αντίλυτρο υπέρ πάντων ημών. Με 
τη δική Του θυσία εξαγοράζει, σώζει και ελευθερώνει 
το γένος των ανθρώπων. Δεν κράτησε τίποτα για τον 
εαυτό Του, τα πάντα για τον άνθρωπο. Λυτρωτική και 
σωτήρια η δική Του αγάπη.
Αδελφοί μου,
Για να σαρκωθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού στις 
καρδιές μας και να μπορεί να αποκτήσει νόημα 
η ζωή μας. για να οδηγήσει το φετινό ταξίδι των 
Χριστουγέννων τα βήματα όλων μας εις την φάτνη 
της ειρήνευσης, της καταλλαγής, της συμφιλίωσης, 
της αποδοχής του κάθε άλλου που γίνεται αδελφός. 
για να μπορούν τα σμύρνα της ελπίδας, το λιβάνι της 
πίστης και το χρυσάφι της αγάπης, όπως λέει και ο 
ποιητής, να μεταμορφώσουν τη ζωή μας, χρειάζεται:
Να ανοίξουμε διάπλατα την καρδιά μας στον Χριστό 
και να αφήσουμε να εισδύσουν σε κάθε μυστική της 
γωνιά οι δικές Του ακτίνες. Να δεχθούμε με πόθο, 
εμπιστοσύνη και ταπείνωση το «Παιδίον νέον». Να 
κατανοήσουμε ότι μπορεί να φαίνεται πως έχουμε 
καιρό μπροστά μας, όμως η αιωνιότητα κερδίζεται 
από τώρα. Ότι η πρόταξη της αγάπης δε συνεπάγεται 
την άρνηση των αξιών μας, αλλά μας οδηγεί στο να 
μπορούμε να σεβόμαστε τον άλλον, όχι όμως και να 
αποδεχόμαστε την αμαρτία ως ευλογία. Ότι η ζωή 
θα πει όχι να υπάρχεις και επιπλέον να αγαπάς, αλλά 
να υπάρχεις μόνον επειδή αγαπάς και στο μέτρο που 
αγαπάς.
Μόνο έτσι θα δούμε τη ζωή μας να μεταμορφώνεται 
και να λούζεται από το φως της ελπίδας, της ειρήνης, 
της χαράς, της δυνάμεως και της αγάπης, όπως αυτά 
πηγάζουν από το Σπήλαιο της Βηθλεέμ. Αυτή είναι 
η ευχή και ταπεινή αλλά καρδιακή προσευχή του 
Επισκόπου σας προς πάντας υμάς.
Ευφρόσυνα, ευλογημένα, χαρούμενα, φωτεινά 
Χριστούγεννα!

Μετ’ ευχών και πολλής της εν Κυρίω αγάπης,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Αγαπητοί μας γέροντες και γερόντισσες των Επαρχιών μας Κισάμου & Σελίνου,

Τις χαρούμενες και όμορφες ετούτες ημέρες της γέννησης του Θείου Βρέφους, της έλευσης και πάλι 
στον κόσμο της Θείας Αγάπης, επικοινωνώ με τη δική σας αγάπη, με όλους και όλες εσάς τα ευλογημένα 
και τιμημένα γηρατειά του τόπου και της Μητροπόλεώς μας, μέσω των παιδιών που εργάζονται στα 
Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», στην Κίσαμο και το Σέλινο.

Αυτές λοιπόν τις ημέρες των εορτών που και η δική σας σκέψη και το μυαλό θα γυρνά στα παλιά και θα 
αναπολείτε ίσως παλιές καλές γιορτές, θέλω να γνωρίζετε ότι η σκέψη μας, η αγάπη μας και η προσευχή 
μας είναι μαζί σας. Ακόμα και αν οι συνθήκες της ζωής έφεραν έτσι τα πράγματα και το σπιτικό σας δεν 
θα στολιστεί γιορτινά, ούτε θα γεμίσει ίσως από φωνές και γέλια συγγενών και φίλων να ξέρετε ότι δεν 
είσαστε μόνοι. Κάθε φορά που κάθεστε στο τραπέζι και κάνετε τον Σταυρό σας έρχεται μαζί σας και σας 
συντροφεύει το Θείο Βρέφος, ο Γεννηθείς Χριστός μας, ο Οποίος αναζητά να βρεί πόρτες και καρδιές 
ανοιχτές.

Σε εσάς λοιπόν που με τον τίμιο ιδρώτα σας, την ευλογημένη εργασία σας και τα ροζιασμένα χέρια σας 
ποτίσατε την γη μας, αναθρέψατε παιδιά και εγγόνια, αξίζει κάθε σεβασμός, τιμή και ευγνωμοσύνη. 
Όλοι εμείς γνωρίζομε και αναγνωρίζομε την πολύτιμη αυτή προσφορά σας, τιμούμε και σεβόμαστε τα 
τιμημένα σας πρόσωπα.

Ευχή και προσευχή μας είναι ο Γεννηθείς Χριστός μας να γλυκαίνει και ομορφαίνει κάθε μέρα της ζωής 
σας, να σας χαρίζει δύναμη και υγεία ψυχής και σώματος και κατά το νέο ανατέλλων έτος 2017.

Ευφρόσυνα, ευλογημένα Χριστούγεννα, υγιεινή, ευλογημένη η νέα χρονιά.

Με τις καλύτερες ευχές και την αγάπη μου,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
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ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΧΕΡΙ

Του αρχιμανδρίτου 
ΙΓΝΑΤΙΟΥ Θ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Θεολόγου – τ. Λυκειάρχου
Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου 
& Σελίνου

Όλοι ξέρομε ότι μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου άρχισε να γίνεται αντιληπτό, σε παγκόσμια 
κλίμακα, το φαινόμενο της κοινωνικής και πολιτικής 
αλλαγής που προκαλεί ο Τεχνολογικός πολιτισμός.

Πράγματι, όπου διαδίδεται ο Τεχνολογικός 
Πολιτισμός προκαλεί αντίστοιχα και βαθύτατες 
αλλαγές στις ανθρώπινες κοινωνίες. Αλλαγές, που 
αναφέρονται στην μορφή, στην δομή και στην 
ποιότητα της ζωής των σύγχρονων ανθρώπων.

Έτσι, παρατηρούμε ένα σωρό αλλαγές στις 
κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές, ακόμα και τις 
θρησκευτικές, λειτουργίες του συγχρόνου κόσμου.

Έτσι, η κοινωνικοπολιτική αλλαγή έγινε ένα 
παγκόσμιο σύγχρονο φαινόμενο που χαρακτηρίζει 
ολόκληρη την Υδρόγειο και ιδιαιτέρως τις χώρες 
του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Μια σύγκρισις του 
συγχρόνου τρόπου ζωής με παλαιότερες εποχές 
αρκεί να δείξει ότι ο μέσος σύγχρονος άνθρωπος 
διαθέτει τόσες ευκολίες και δυνατότητες για 
μια καλλίτερη ζωή, που κανένας μονάρχης της 
παλαιάς εποχής όχι μόνο δεν διέθετε, αλλ’ ούτε 
καν μπορούσε να διανοηθεί. Βέβαια υπάρχει το 
πρόβλημα των πτωχών λαών. Θα λέγαμε όμως 
ότι, και είναι πολύ ενθαρρυντικό, και στο θέμα 
αυτό άρχισε να ξυπνά πιο έντονα το αίσθημα της 
Παγκόσμιας Αλληλεγγύης. Και αυτό το φαινόμενο 
είναι μια ακόμη συνέπεια της διάχυτης επιδράσεως 
του Χριστιανικού μηνύματος της αγάπης.

Η σύγχρονη όμως κοινωνικοπολιτική αλλαγή 
συντελεί, ώστε οι ειδωλολατρικοί λαοί του Τρίτου 

Κόσμου να έρχονται σε επαφή με τον δυτικό 
πολιτισμό, που στην βάση του είναι Χριστιανικός 
πολιτισμός. Να σημειώσομε ωστόσο ότι με την 
εισροή ξενόφυλων, αλλοθρήσκων, πολλές φορές 
με τρομοκρατικά κτυπήματα, με άλλες κουλτούρες 
και φανατισμούς αλλοιώνεται κατά πολύ ο 
Χριστιανικός και πολιτιστικός χαρακτήρας της 
Ευρώπης. Η επικοινωνία και ο συγχρωτισμός με την 
Δύση, τους χριστιανούς της Δύσεως, θα μπορούσε 
να δημιουργούσε ευκαιρίες και δυνατότητες στους 
μη Χριστιανούς να ακούσουν και να δεχθούν το 
χριστιανικό κήρυγμα.

Πολύ εντυπωσιακό είναι το παράδειγμα της 
Ιαπωνίας. Μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 
το προπύργιο του Βουδισμού. Μετά όμως την 
λήξη του Πολέμου, και όταν η χώρα αυτή άρχισε 
να επικοινωνεί με τους λαούς της Χριστιανικής 
Δύσεως, η θρησκευτική κατάστασις της Ιαπωνίας 
άρχισε να διαφοροποιείται. 

Η επαφή των Ιαπώνων με τον δυτικόν πολιτισμόν 
ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή υπέρ του Χριστιανισμού. 
Από τότε μέχρι και σήμερα η Ιαπωνία είναι η χώρα 
στην οποία η κυκλοφορία της Αγίας Γραφής έχει την 
πρώτη κυκλοφορία. Θα πρέπει εν προκειμένω να 
εξάρομε την θεαματική και δύσκολη Ιεραποστολική 
δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας προς τους λαούς του 
Τρίτου Κόσμου. ΄Ενα σημείον αγάπης και μέριμνας 
του Θεού υπέρ των τέκνων Του.

Ο Θεός ανοίγει τα χέρια Του για να δώσει την αγάπη 
Του στα πλάσματά Του (ψαλμ. 144, 6). Και είναι 
κρίμα να αποτραβούμε αυτό το θεϊκό και πατρικό 
χέρι της αγάπης και ευσπλαχνίας.

Επίκαιρα, ειδικά τώρα στην οικονομική, και όχι 
μόνο κρίση, που περνάμε και πολλοί λένε: «ο Θεός 
να βάλει το χέρι Του». Τους απαντάμε «ναι», αλλά 
προσθέτομε και τα λόγια ενός Αγίου Γέροντα: 
«Ο Θεός μας δίνει το χέρι Του, μα εμείς του το 
δαγκάνομε». Δεν θα υπήρχε κακό και κρίση στον 
τόπο μας, και παγκοσμίως, αν στις όποιες τρικυμίες 
πιανόμαστε από το χέρι του Θεού, όπως ο πνιγόμενος 
απόστολος Πέτρος (Ματθ. 14,30-31).

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Αννουσάκειο Ίδρυμα σταθερό σε μία κοινωνική πολιτική 
εργασίας με την κοινότητα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, 
οργάνωσε εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, προς όφελος των εξυπηρετουμένων από 
τις διάφορες υπηρεσίες του. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι 
κάτωθι:

Διακρατικές Συνεργασίες
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων που 
διατηρεί σε σταθερή βάση, υλοποιήθηκαν σχέδια μαθητείας, 
από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2016, για την 
τρίμηνη πρακτική άσκηση τριών νοσηλευτών από την 
Νορβηγία, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus, 
με τα εξής οφέλη:
Α) Ενδυνάμωση των κριτηρίων ποιότητας σε υψηλό βαθμό, 
ώστε να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκών 
αντικειμενικών δεδομένων, στον τομέα της υγιεινής, της 
περίθαλψης και της διαχείρισης των αναγκών των ευπαθών 
ομάδων της κοινωνίας.

Β) Δημιουργία διεθνής ατμόσφαιρας, όπου οι εργαζόμενοι 
εξασκούν την αγγλική γλώσσα και λειτουργούν, ως 
εκπαιδευτές και επόπτες μαθητευομένων της νοσηλευτικής, 
όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής 
φροντίδας, εργασιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας, προς τους 
περιθαλπόμενους του Αννουσάκειου Ιδρύματος.

Γ) Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με την συμμετοχή 
εκπαιδευομένων σπουδαστών και αποφοίτων της 
νοσηλευτικής τέχνης, από την Νορβηγία.

Δ) Βελτίωση των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων, 
μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος 
μαθητείας.

Λειτουργία Κινητής Ιατρικής Μονάδας
Το Αννουσάκειο Ίδρυμα συνεχίζει την λειτουργία Κινητής 

Ιατρικής Μονάδας ως μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία, με 
σκοπό να προσφέρει προγράμματα υγειονομικής φροντίδας 
στους κατοίκους των απομακρυσμένων, δύσβατων και 
γενικότερα όλων των περιοχών της Μητροπολιτικής 
Περιφέρειας. Εξοπλισμένο από τον κατάλληλο ιατρικό 
εξοπλισμό, η Ιατρική Μονάδα δύναται να ανταποκριθεί 
στην βασική ανάγκη για ανοιχτή πρόσβαση όλων των 
κατοίκων των αγροτικών και ορεινών περιοχών, σε αξιόπιστες 
και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Πρόκειται για ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα προαγωγής της υγείας, σε επίπεδο 
πρώτιστα πρόληψης, συμβουλευτικής και θεραπείας, μέσω 
του οποίου παρέχονται εντελώς δωρεάν ιατρική φροντίδα 
υψηλής ποιότητας από επιστημονικό προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων: παθολόγοι, οδοντίατροι, ορθοπεδικοί, 
καρδιολόγοι κλπ.

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι Επισκέψεις της 
Κινητής Ιατρικής Μονάδας στην Επαρχία Κισάμου:
11 Μαρτίου 2016, Σφηνάρι, Κισάμου, υλοποιήθηκε υπέρηχος 
άνω κάτω κοιλίας και Τεστ Παπ
2 Απριλίου 2016, Καλάθενες, Κισάμου, οργανώθηκε 
παθολογική εκτίμηση και έγινε υπέρηχος κατά περίπτωση
28 Ιουλίου 2016, Βλάτος, Κισάμου, πραγματοποιήθηκε 
μέτρηση οστικής πυκνότητας,
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11 Οκτωβρίου, 2016, Νοχιά, Κολυμπαρίου, οργανώθηκε 
μέτρηση οστικής πυκνότητας
2 Νοεμβρίου 2016, Ροδωπού, Κολυμπαρίου, έγινε 
σπειρομέτρηση από πνευμονολόγο
Στα κάτωθι σχολεία παρασχέθηκαν , παιδιατρική και 
οδοντιατρική εκτίμηση:
18 Οκτωβρίου 2016, Δημοτικό Σχολείου Γραμβούσας,
8 Νοεμβρίου 2016, Δημοτικό Σχολείο Έλους
10 Νοεμβρίου 2016, Δημοτικό Σχολείο Σφακοπηγαδίου
30 Νοεμβρίου 2016, Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου

Επισκέψεις Κινητής Ιατρικής Μονάδας Επαρχία Σελίνου:
13 Μαΐου 2016, Παλαιά Ρούματα Σελίνου, έγινε 
σπειρομέτρηση,
18 Νοεμβρίου 2016, Βουτάς Σελίνου, παρασχέθηκε μέτρηση 
οστικής πυκνότητας
3 Δεκεμβρίου 2016, Παλαιόχωρα, υλοποιήθηκε 
πνευμονολογική εκτίμηση
Πρόγραμμα Ενασχόλησης Εξυπηρετουμένων
Το Αννουσάκειο Ίδρυμα σε συνεργασία με τον Εθελοντικό 
Σύνδεσμο ‘Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου’ 
διοργανώνει ένα καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
ώστε με μη φαρμακευτικούς μεθόδους θεραπείας, να 
ενισχύεται η ψυχική, σωματική και νοητική υγεία των 
περιθαλπομένων.
Σε καθημερινή βάση, οι περιθαλπόμενοι συμμετάσχουν 
σε ομάδες ενασχόλησης με δραστηριότητες ποικίλου 
περιεχομένου, όπως συζήτηση σε επίκαιρα και παραδοσιακά 
θέματα, αναπόληση και αναδρομή στο παρελθόν, 
κινησιοθεραπεία, κατασκευές, επιτραπέζια παιχνίδια και άλλα.

Σημαντικό ρόλο στην Πτέρυγα περίθαλψης των aσθενών 
που πάσχουν από άνοια, διαδραματίζει η λειτουργία ομάδας 
γνωστικού ερεθισμού μέσω του Προγράμματος “SOCIABLE”, 
όπου σε μία οθόνη υπολογιστή οι ασθενείς ασχολούνται με 
νοητικές ασκήσεις.

Η Εφαρμογή του Προγράμματος ξεκίνησε να λειτουργεί από 
τις 9/5/2016 με την δημιουργία 4 ομάδων που απαρτίζονταν 
από 3 ασθενείς οι τρεις ομάδες και από 4 ασθενείς η μία 
ομάδα. Συνολικά για το πρώτο μήνα εκπαιδεύτηκαν 14 

άτομα, με 8 θεραπευτικές ωριαίες συνεδρίες για κάθε ασθενή, 
2 ώρες την εβδομάδα, ώστε εντός τριμήνου να ολοκληρωθεί 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 24 ωριαίων θεραπευτικών 
συνεδριών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι :
• Α) Η ένταξη και συμμετοχή στο Πρόγραμμα ασθενών που 
παρουσιάζουν γνωστικές ελλείψεις, προβλήματα μνήμης, 
προσανατολισμού στο χώρο και τον χρόνο, διαχείριση της 
καθημερινότητας, λόγω αρχόμενης άνοιας και νοητικής 
στέρησης.
• Β) Η εκπαίδευση ασθενών , που λόγω προχωρημένης ηλικίας 
χρήζουν ενδυνάμωσης των γνωστικών λειτουργιών, για να 
διατηρήσουν μία καλή νοητική κατάσταση και να έχουν μία 
ποιοτικότερη ζωή.
• Γ) Η εξατομίκευση του Προγράμματος, ώστε κάθε ασθενής 
να έχει βελτίωση σε όποιο βαθμό αυτό είναι εφικτό, ώστε να 
μπορεί να διατηρεί την αυτονομία του και να διαχειρίζεται 
την καθημερινότητα του με το καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Στο πρόγραμμα επίσης εντάχθηκαν ασθενείς που χρήζουν 
κοινωνικοποίησης μέσω της συμμετοχής τους σε μία ομάδα , 
ώστε πέρα από την εξάσκηση των γνωστικών λειτουργιών να 
αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
• Δ) Γενικότερα στόχος είναι η ψυχαγωγία των ασθενών, 
μέσα από εκπαιδευτικές - νοητικές ασκήσεις, για μία ομαλή 
ψυχοκοινωνική πορεία.

Οι ασθενείς συμμετείχαν σε νοητικές ασκήσεις που αφορούσαν 
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κατασκευαστικές ικανότητες (πάζλ), ασκήσεις μνήμης 
(θυμηθείτε το σχέδιο, ποιος ανήκει που), ασκήσεις γλώσσας 
(συνώνυμα, αντίθετα), την προσοχή (μάντεψε ποιος), κλπ 
σε επίπεδο δυσκολίας εύκολο έως μέτριο, που ενισχύουν τις 
νοητικές ικανότητες άσκησης κριτικής, προσανατολισμού, 
παρατήρησης, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και 
συνδυασμού πληροφοριών.

Οι ασθενείς στην πλειονότητα τους συνέδεσαν την 
συμμετοχή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα ως ένταξη 
σε σχολική διαδικασία, γεγονός που τους έδωσε το κίνητρο 
της ευγενούς άμιλλας, της υγιούς αξιολόγησης και της 
θεραπευτικής εξέλιξης. Στην πλειονότητα τους, οι ασθενείς 
απολάμβαναν την συμμετοχή τους στην ομάδα , υπέδειξαν 
ζήλο και κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια για να εξελιχθούν 
από χαμηλότερο επίπεδο σε ανώτερο. Σε γενικές γραμμές 
παρατηρήθηκε σταδιακή πρόοδος, με σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης, καθώς οι ασθενείς επανεκπαιδεύονται σε βασικά 
καθημερινά θέματα.

Η εξέλιξη τους διαφοροποιήθηκε βάσει της ασθένειας 
από την οποία πάσχουν, του επιπέδου των γνωστικών και 
κοινωνικών ικανοτήτων και της διάθεσης για συμμετοχή 
και ένταξη σε ομάδα. Στο σύνολο τους όλες οι ομάδες των 
ασθενών σημείωσαν πρόοδο που στην πλειονότητα ήταν σε 
ικανοποιητικό βαθμό.

Γίνεται λοιπόν απόλυτα κατανοητό πως σε κάθε περίπτωση 
υφίστανται θεραπευτικά αποτελέσματα , είτε σε νοητικό, είτε 
σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, είτε και στα δύο ταυτόχρονα.

Οι στόχοι διαφοροποιούνται ανά περίπτωση ,αλλά και 
στο σύνολο της ομάδας ώστε να επιτευχθεί βελτίωση σε 
προσωπικό επίπεδο, στα πλαίσια της συμμετοχής σε μία υγιής 
θεραπευτική διαδικασία.
Η προοπτική του προγράμματος ποικίλει ανά περίπτωση 
στο βαθμό βελτίωσης των γνωστικών ικανοτήτων, της 
μνήμης, της κριτικής ικανότητας κλπ, αλλά και σε επίπεδο 
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και επίτευξης ομαλής 
ψυχοκοινωνικής πορείας. Από τα πρώτα αποτελέσματα 
διαφαίνεται πως οι ασθενείς κερδίζουν θεραπευτικά, μέσα 
από την χαρά της δημιουργίας, της ανάπτυξης κοινωνικών 
σχέσεων, της αλληλεγγύης και της ψυχαγωγίας. Σε δεύτερο 
χρόνο ταυτόχρονα, παρατηρείται σημαντική βελτίωση των 
ικανοτήτων των ασθενών να διαχειριστούν με καλύτερο 
τρόπο την αυτονομία τους σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα 
επανεκπαιδεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, να 
προσανατολιστούν στο χώρο και τον χρόνο, να κρίνουν, να 
αποφασίσουν και να λειτουργήσουν, με λιγότερη εξάρτηση από 
τους φροντιστές. Συνολικά 50 ασθενείς θα συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα εντός ενός έτους με προοπτική να επωφεληθούν 
θεραπευτικά σε διαφορετικό βαθμό, στο σύνολο τους.

Χρονοδιάγραμμα επαφών με την κοινότητα
Σημαντικό ρόλο στην διατήρηση μίας καλής ψυχοκοινωνικής 
πορείας των περιθαλπομένων ενοίκων του Ιδρύματος έπαιξε 
η διατήρηση των δεσμών με την κοινότητα, όπου σε τακτική 
βάση , κατά την θερινή περίοδο, μία φορά την εβδομάδα, 
ανά ομάδες, εργαζόμενοι και εθελοντές, φρόντιζαν για την 
έξοδο τους. Συγκεκριμένα οι έξοδοι αυτοί συμπεριλάμβαναν, 
συντροφιά σε καφετέρια ή ταβέρνα, συμμετοχή σε σχολικές 
και πολιτισμικές εκδηλώσεις από φορείς της κοινότητας, 
παρακολούθηση θρησκευτικών λειτουργιών σε ιερά 
πανηγύρια, κλπ.
Παράλληλα εντός του χώρου του Ιδρύματος οι περιθαλπόμενοι 
κατά την θερινή περίοδο, είχαν την δυνατότητα να εορτάσουν 
τις ονομαστικές εορτές ή τα γενέθλια τους, μέσα από μουσικές 
εκδηλώσεις.
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Άγια Χριστούγεννα 2016
Σε λίγες ημέρες θα ακουσθεί και πάλι στις εκκλησίες το διαχρονικά ελπιδοφόρο και πάντα επίκαιρο μήνυμα του 
Αγγέλου «Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ» 
(Λουκ. β΄, 10-11): «Σας φέρνω μια πολύ ευχάριστη είδηση, σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρας σας»!

Όπως πριν από 2.000 χρόνια – όταν πρωτακούσθηκε στεντόρεια η φωνή του Αγγέλου προς τους ταπεινούς Ποιμένες 
– έτσι και σήμερα η έλευση του Ιησού Χριστού βρίσκει τον κόσμο σε «βάλτο»… ΄Ηρθε, όμως τότε ο Σωτήρας 
μας Χριστός και ο παλαιός εκείνος άνθρωπος άρχισε να βλέπει φως, να βγαίνει σταδιακά από τον «βάλτο» της 
ζωής του…  Όπως και τότε έτσι μπορεί να γίνει και σήμερα… αρκεί να υπάρχει η θέληση, η αποφασιστικότητα, η 
οποία γεννιέται από την πίστη μας στην αγάπη του Θεού και την ισχυρή ελπίδα, που μας χαρίζει η βεβαιότητα της 
διαρκούς και αγαπητικής παρουσίας Του στο πλευρό μας.

Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο σκοτάδι και παγωνιά, ας στρέψουμε τη σκέψη μας προς την ταπεινή Φάτνη, όπου 
γεννήθηκε ο Χριστός, ας αφουγκρασθούμε τον Άγγελο να μας αναγγέλλει και πάλι την έλευση του Σωτήρα και ας 
μοιρασθούμε τη μεγαλωσύνη της ζεστασιάς και του φωτός του Χριστού με όλους του ανθρώπους τριγύρω μας σε 
πνεύμα ανυπόκριτης αγάπης, ομόνοιας, συνεργασίας και αλληλεγγύης!

Ευλογημένα Χριστούγεννα και Καλή και Ειρηνική Χρονιά
Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρά!

Κωνσταντίνος Δήμτσας
Γενικός Διευθυντής

ΜΗΝΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΤΣΑ

Πρόγραμμα θρησκευτικών λειτουργιών
Σε καθημερινή βάση στο Ιερό Ναό του Αγίου θεράποντα, 
στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος, κατά την θερινή περίοδο, 
καθώς και εντός του Θεραπευτηρίου σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο, κατά την χειμερινή περίοδο, συνεχίζει να υλοποιείται 
πρόγραμμα ιερών παρακλήσεων καθημερινά, αγιασμού σε 
μηνιαία βάση και εξομολογήσεως επίσης σε μηνιαία βάση. Με 
τον τρόπο αυτό οι ένοικοι του χώρου ασκούν τα θρησκευτικά 
τους καθήκοντα, ενδυναμώνουν την χριστιανική τους πίστη 
και αισθάνονται περισσότερο γαλήνιοι και ανακουφισμένοι 
από τον σωματικό και ψυχικό πόνο.

Χριστουγεννιάτικες Επισκέψεις
Την περίοδο των Χριστουγέννων, οι ένοικοι του 
Αννουσάκειου Ιδρύματος, δέχτηκαν με χαρά την σχολική 
κοινότητα της ευρύτερης περιοχής, καθώς και φίλους που 
θέλησαν να μοιραστούν μαζί τους χριστουγεννιάτικες ευχές, 
να τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και να 

ανταλλάξουν δώρα και εδέσματα. Η ανιδιοτελή αγάπη που 
βιώνεται μέσα από αυτές τις ανθρώπινες συναναστροφές, 
τονώνει το ηθικό των ενοίκων του Ιδρύματος και αποτελεί 
απόδειξη της αποδοχής και του σεβασμού από την κοινότητα.
Συγκεκριμένα τους ένοικους επισκέφθηκαν:
στις 20/12/2016, το Γυμνάσιο Παλαιόχωρας, 
στις 22/12/2016, το Γυμνάσιο Κολυμβαρίου και το Νυχτερινό 
ΕΠΑΛ Πλατανιά, 
στις 23/12/2016, το 2ο δημοτικό σχολείο Κισάμου, η σχολή 
χορού της κ. Πανακάκη ‘Dance for you’, το 3ο δημοτικό 
σχολείο Κισάμου, το 3ο Νηπιαγωγείο Κισάμου, το 1ο δημοτικό 
σχολείο Κισάμου 
στις 27/12/2016, η Ποδοσφαιρική Ομάδα ‘Θύελλα 
Καλαθενών’ 
στις 28/12/2016, ο Πρόεδρος του Κινήματος ‘Ποτάμι’, κ. 
Σταύρος Θεοδωράκης και 
στις 29/12/2016, ο Δήμαρχος Κισάμου κ. Σταθάκης Θεόδωρος 
με τα λοιπά μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
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Το Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής: 
Μενεγάκη Γιάννη στο βιολί, Μπαργωτάκη Μιχάλη στο λαγούτο και Γιαννιτσουδάκη Γιάννη στην κιθάρα, για την συμμετοχή τους 
στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, που αφορούσε στην ολοκλήρωση της μαθητείας τριών νοσηλευτών από την Νορβηγία, για 
τρεις μήνες στο σύστημα φροντίδας του Ιδρύματος. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στις 7/12/2016 όπου παράλληλα γιόρτασαν την 
ονομαστική τους εορτή ο Νίκος και η Νικολέτα που διαβιούν στο Ίδρυμα.

Κάθε τέτοια εθελοντική προσφορά όπου η τέχνη προασπίζεται το δικαίωμα της συμμετοχής όλων των αδύναμων μελών της 
κοινωνίας, σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής, ενισχύει την δημοκρατία, την πρόοδο και την κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευχαριστήριο Ιατρών που στελέχωσαν την Κινητή Ιατρική 
Μονάδα του Αννουσάκειου Ιδρύματος για την υλοποίηση 
επισκέψεων σε Σχολικές Μονάδες.

Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κισάμου & Σελίνου, στα πλαίσια του προνοιακού του έργου 
στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, προέβει στην απόκτηση μιας ευέλικτης και άρτια 
εξοπλισμένης Κινητής Ιατρικής Μονάδας, ευγενής χορηγία της 
Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. 

Σκοπός αλλά και στόχος της λειτουργίας της Μονάδας αυτής 
είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης και η λειτουργία της σαν πόλος πρωτογενούς 
πρόληψης, κοινωνικής φροντίδας, συμβουλευτικής μέριμνας 
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των 
κατοίκων των ορεινών δυσπρόσιτων περιοχών της επαρχίας 
Κισάμου & Σελίνου.

Στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης και κατόπιν έκδοσης, 
σχετικής άδειας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, η Κινητή Ιατρική Μονάδα 
ξεκίνησε την διενέργεια επισκέψεων σε Σχολικές Μονάδες της 
επαρχίας Κισάμου.

Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία: 
Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας (18 Οκτωβρίου 2016), το 
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Έλους (8 Νοεμβρίου 
2016), Δημοτικό Σχολείο Σφακοπηγαδίου (10 Νοεμβρίου 2016) 
και στο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου στις 30 Νοεμβρίου 2016, 
ενώ θα συνεχιστούν και στις υπόλοιπες σχολικές Μονάδες της 
Α/θμιας και Β/θμιας, τόσο της Επαρχίας Κισάμου, όσο και 
της Επαρχίας Σελίνου, μέχρι την ολοκλήρωση του Σχολικού 
διδακτικού έτους 2016-2017.

Στα πλαίσια των ανωτέρω επισκέψεων υλοποιήθηκε Ιατρική 
εξέταση και αγωγή υγείας στους μαθητές των Σχολικών 
Μονάδων με απώτερο σκοπό την πρόληψη, την έγκαιρη 
διάγνωση παθήσεων της παιδικής ηλικίας, αλλά και την 

ενημέρωση Γονέων, Παιδιών και Εκπαιδευτικών για την 
σημασία της πρόληψης και της ανάπτυξης υγιεινών στάσεων 
και συμπεριφορών. Επίσης διανεμήθηκαν σε όλους τους 
μαθητές ατομικές τσάντες με σχολικά είδη, ευγενής προσφορά 
της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε να ευοδώσει χωρίς την 
συνεργασία της Ιατρικής επιστημονικής κοινότητας του τόπου 
μας που στελέχωσαν τις ανωτέρω δράσεις εθελοντικά.

Συγκεκριμένα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. του Αννουσάκειου, επιθυμεί και δημοσίως 
να εκφράσει εγκάρδιες ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη για 
την ευαισθησία, την ανταπόκριση, αγάπη και ουσιαστική 
προσφορά – αρωγή, στους εκλεκτούς επιστήμονες – 
Ιατρούς: κ. Άρτεμις Βασιλειάδου, Παιδίατρος, Διευθύντρια 
και Υπεύθυνη Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν.Χ., κ. 
Νικηφόρο Μαλακωνάκη, Παιδίατρο του Κέντρου Υγείας 
Κισάμου, κ. Στυλιανή Μαλλιώρη, Ιατρός ειδικευόμενη 
Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν.Χ., κ. Νεκτάριο Τσουρουνάκη, 
Παιδίατρο, κ. Ελένη Βαρδουλάκη – Ρούστομ, Παιδίατρο, κ. 
Μιχαήλ Σταγκουράκη, Παιδίατρο, κ. Στυλιανό Παπαδάκη, 
Οδοντίατρο Κ.Υ.Κ., κ. Αικατερίνη Αποστολάκη, Οδοντίατρο, 
κ. Βασιλική Κατζουράκη, Οδοντίατρο. Ευχαριστεί επίσης, τους 
εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου» 
της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου καθώς και τους 
Κληρικούς των Ενοριών που λειτουργούν τα Σχολεία, ως και 
τους εκατοντάδες εθελοντές συνοδοιπόρους και αρωγούς εις το 
έργο πρόνοιας και διακονίας του εμπερίστατου συνανθρώπου, 
οι οποίοι καθημερινά, μέσω του Αννουσακείου Ιδρύματος, 
προσφέρουν την αγάπη τους στον πάσχοντα αδελφό.

«Η προσφορά της δικής σας αγάπης και αρχοντιάς χαρίζει 
χαμόγελα αισιοδοξίας και ζωής στους εκατοντάδες πολύπαθους 
αδελφούς μας, οι οποίοι καθημερινά δέχονται την αγάπη, την 
φροντίδα και την στοργή του Αννουσάκειου Ιδρύματος, μέσω 
των πολλών και ποικίλλων προνοιακών δομών και δράσεων 
του. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς, που από το 
περίσσευμα της δικής σας αγάπης βοηθάτε «η αγάπη να γίνει 
πράξη», σημειώνει στο ευχαριστήριό του ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.
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Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, 
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής 
Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητρόπολης 
Κισάμου και Σελίνου ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι 
φορείς για την πάγια στάση κοινωνικής αλληλεγγύης, 
μέσα στο πέρασμα του χρόνου, που εκφράζουν προς 
το έργο του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα ευχαριστεί:

• Την Κοινοπραξία Ναυτικών Επιχειρήσεων, για την 
τακτική προσφορά σημαντικής ποσότητας τροφίμων 
σε μηνιαία βάση , υπέρ των αναγκών του προγράμματος 
Σίτισης των ενοίκων και των εξυπηρετουμένων

• Την Τράπεζα Χανίων, για την πολύτιμη ποσότητα 
κρέατος που προσφέρει, σε ετήσια βάση, στις 
περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα , για τις 
ανάγκες του Ιδρύματος

• Την Εταιρεία: «Αρτοποιία ‘Το ΜΑΝΝΑ’ Ν. 
Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ», για την χορηγία μεγάλης 
ποσότητας αρτοσκευασμάτων, σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα

• Την Εταιρεία ‘Μύλοι Κρήτης’ για την κατά 
επανάληψη δωρεά σημαντικής ποσότητας από αλεύρι, 

για τις καθημερινές ανάγκες της Κουζίνας

• Την Εταιρεία ‘MADONA’ του Αναστάσιου 
Γιάγκου για την παροχή αναγκαίας ποσότητας ειδών 
προσωπικής υγιεινής, για το σύστημα φροντίδας των 
ενοίκων περιθαλπομένων

• The Congregation of English Church in Tavronitis, 
για την πολύτιμη χορηγία χρημάτων, κάθε 
Χριστούγεννα, με σκοπό να αξιοποιηθούν σε βασικές 
καθημερινές ανάγκες, όπως είδη ένδυσης , υπόδησης 
και ιατρικών ειδών. Για το 2017 η Αγγλικανική 
Εκκλησία συγκέντρωσε 500 Ευρώ, τα οποία θα 
αξιοποιηθούν, για την αγορά τηλεφωνικού κέντρου, 
για την λειτουργία των δομών κλειστής και ανοικτής 
περίθαλψης

• The International Society of Kissamos area, που 
ενισχύει οικονομικά τις διάφορες υπηρεσίες του 
Ιδρύματος, μέσω διοργάνωσης φιλανθρωπικών 
δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση όπως raffles, bazaars, 
music events etc.

• Τις ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Χανιώτικα νέα και Νέοι 
Ορίζοντες, για την προώθηση, χωρίς αμοιβή, των 
δωρεών και των κοινωνικών δραστηριοτήτων του 
Φορέα, σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΩΡΕΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Το Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου απευθύνει 
έκκληση προς την κοινότητα για συμμετοχή εθελοντών σε προγράμματα 
απασχόλησης και συντροφιάς με τους ένοικους περιθαλπόμενους στις 
εγκαταστάσεις του. Συγκεκριμένα, όσοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να προσφέρουν 
εθελοντική εργασία, σε πρωινή ή απογευματινή ώρα, σε ομάδες, είτε στα πλαίσια 
εργασιοθεραπείας που αφορά ενασχόληση σε συζήτηση, επιτραπέζια παιχνίδια, 
κατασκευές, μαγειρική, και άλλα, είτε απλά και μόνο στα πλαίσια συντροφιάς, 
μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Λειτουργό του Ιδρύματος: 

Αποστολάκη Μερόπη, στα τηλέφωνα 2822022276, 24148 και 24150.
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Στο Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης 
Κισάμου και Σελίνου πρόσφεραν υπέρ των αναγκών των 
περιθαλπόμενων ενοίκων, οι κάτωθι:

Η οικογένεια Δημητρίου Παρτσαλάκη , το χρηματικό 
ποσό των 300,00 € εις μνήμη των γονέων τους Αντωνίου 
& Μαρίας Παρτσαλάκη, το γένος Φαντάκη.

Το Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου ( ΚΕ.ΓΥ) το χρηματικό 
ποσό των 300,00, εις μνήμη Ελένης Ανδρονικάκη. 

Η Ζωή Γεωργαντά 200,00 € εις μνήμη του καθηγητή 
Εμμανουήλ Κοντοπυράκη.

Εις μνήμη Εμμανουήλ  Θεοδ.Κοντοπυράκη, το χρηματικό 
ποσό των 500,00 € οι κάτωθι:
1) Σφακιωτάκης Ιωάννης =50,00 €
2)Μπαριωτάκης Βασίλης =100,00 €
3)Μπαριωτάκης Κωστής =100,00 €
4) οικ. Εμμανουήλ Αγοραστάκη =250,00 €

Εις μνήμη Δημοσθένη Καρτσωνάκη, το χρηματικό ποσό 
των 250,00 € οι κάτωθι:
οικ. Αντώνη Κατσικανδαράκη -50,00 €
τα παιδιά του : Χάρης - Γιώργος -Αικατερίνη & Στέλιος 
-200,00 €

Εις μνήμη Πέτρου Λυραντωνάκη τα παιδιά του κατέθεσαν 
στο Αννουσάκειο Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης 
Κισάμου & Σελίνου το χρηματικό ποσό των 200,00  €

Εις μνήμη Πέτρου Λυραντωνάκη τα παιδιά του Αντώνιος 
Λυραντωνάκης & Ευθύμιος Λυραντωνάκης  κατέθεσαν το 
χρηματικό ποσό των 200,00  €

Ο Βιολάκης Ιωάννης, το χρηματικό ποσό των 200,00 € , 
εις μνήμη & Αντί ετησίου μνημοσύνου Βιολάκη Γεωργίου 

Εις μνήμη Αδαμοπούλου Αδάμ η οικογένεια του, το ποσό 
των 200 € και είδη ρουχισμού

Ο Νικηφοράκης Ιωάννης του Γεωργίου, το χρηματικό 
ποσό των 200,00 €,  εις μνήμη Νικηφοράκη Φανής 

Εις μνήμη ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜ, το χρηματικό ποσό 
των 200,00 €, οι κάτωθι:
Τριανταφυλλάκη Ανδρονίκη -50,00 €
Τριανταφυλλάκη Μαρία 50,00 €
Τσαλαπάκης Δημήτρης 50,00 €
Φωτοπούλου Φωτούλα 50,00 €

Ο Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Κισάμου: ‘Η 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ’ το χρηματικό ποσό των 150,00 
€

Εις μνήμη Κογχυλάκη Ολυμπίας, οι αδελφές της Παπαδάκη 
Μαρία-Σημαντηράκη νίκη και Περδικάκη Αθηνά, το 
χρηματικό ποσό των 150,00 €, καθώς είδη ρουχισμού & 1 
στρώμα κατακλίσεων για τις ανάγκες του ιδρύματος 

Το Παράρτημα Παλαιόχωρας της Μουσικής χορωδίας της 
ΙΜΚΣ 100,00 €, εις μνήμη Ανδρονικάκη Ελένης.

Ο Κουντουράκης Ιωάννης & η Τσικαλάκη Χρυσούλα, είδη 
ρουχισμού & το χρηματικό ποσό των 100,00 €, εις μνήμη 
Μενέλαου Κουντουράκη 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού σχολείου 
Κισάμου, το χρηματικό ποσό των 100,00 Ε, εις μνήμη 
Ελένης Ανδρονικάκη

Εις μνήμη Κων/νου Μυλωνάκη, οι κόρες του Γεωργία & 
Εύη, το χρηματικό ποσό των 100,00  €

Εις μνήμη Κων/νου Χατζογιαννάκη, η σύζυγος & τα παιδιά 
του, το ποσό των 100,00 €

Η Ενορία Παλαιόχωρας, το χρηματικό ποσό των 100,00 €, 
εις μνήμη Ανδρονικάκη Ελένης 

Η Κλεάνθη Κασαπάκη κατέθεσε το χρηματικό ποσό των 
100 ευρώ εις μνήμη των αγαπημένων της προσώπων 

Εις μνήμη & αντί μνημοσύνου Παρασκευής & Προδρόμου 
Τσαπαρίδη, ο Ιωάννης Τσαπαρίδης το χρηματικό ποσό των 
100,00 €

Το τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού  Κισάμου 
το χρηματικό ποσό των 100,00 €, εις μνήμη Ελένης 
Ανδρονικάκη, μητέρα του σεβαστού Μητροπολίτη 
Κισάμου & Σελίνου κ κ Αμφιλοχίου,  Προέδρου του 
τοπικού τμήματος Ε.Ε.Σ

Εις μνήμη Κογχυλάκη Ολυμπίας, η οικογένεια του 
Παναγιώτη & Αγγελικής Χουδαλάκη, το χρηματικό ποσό 
των 50,00 €

Εις μνήμη Ελένης Παπουτσάκη κατέθεσαν στον εθελοντικό 
Σύνδεσμο ‘Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος’ οι : 
Αντωνία & Μανώλης Τσουρουνάκης,  50,00 € & Σοφοκλής 
& Ρίτσα Τσουρουνάκη, 50,00 €

ΔΩΡΕΕΣ
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ΔΩΡΕΕΣ
Εις μνήμη Μπαμπουνάκη Δήμητρας,  ο Σύλλογος Κυριών 
& Δεσποινίδων Καστελίου <<Η Κοινωνική Πρόνοια >>,  
το χρηματικό ποσό των 50,00 €

Εις μνήμη Τρουλάκη Χρήστου, ο Περδικάκης Ιωάννης 
κατέθεσε στον εθελοντικό Σύνδεσμο <<Φίλοι του 
Αννουσάκειου Ιδρύματος >>, το χρηματικό ποσό των 
50,00 €

Εις μνήμη Ξυπολιτάκη Μιχαήλ, ο Μαυροματάκης 
Εμμανουήλ το χρηματικό ποσό των 50,00 €

Η Κατερινάκη Παναγιώτα κατέθεσε στον Εθελοντικό 
Σύνδεσμο <<Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος >>το 
χρηματικό ποσό των 50 € , εις μνήμη Ελένης Ανδρονικάκη 

Ο Σύλλογος Κισσαμιτών Αττικής το χρηματικό ποσό των 
50,00 €,  εις μνήμη Σταύρου Περράκη 

Οι υπάλληλοι της Στατιστικής Υπηρεσίας Χανίων, 55 Ε εις 
μνήμη Κοντοπυράκη Εμμανουήλ

Εις μνήμη Ελπίδας Τσαπατάκη & αντί στεφάνων κατέθεσαν 
χρηματικό ποσό οι κάτωθι:
οικ .Αντωνίου Ανδρεαδάκη 
οικ Γεωργίου Ανδρεαδάκη
οικ.Ανδρέα Τσαπατάκη 
οικ.Νέλλη Τσαπατάκη – Γκίκα

Η σύζυγος, τα παιδιά,  τα εγγόνια & τα δισέγγονα αντί 
στεφάνων, κατέθεσαν χρηματικό ποσό εις μνήμη του 
αγαπημένου τους  συζύγου-πατέρα- παππού -Νοικοκυράκη 
Εμμανουήλ καθώς επίσης και οι : η οικ. Σταύρου Ραφτάκη 
- Νικολάου Κατερουδάκη & χήρα Ευτυχία Ιωάννου 
Κατερουδάκη

Εις μνήμη & αντί Ετησίου Μνημοσύνου του Αγαπημένου 
συζύγου πατέρα παππού & Φιλίππου Χαρ. Φιλίππου, η 
οικογένεια του, κατέθεσε χρηματικό ποσό 

Η Αποστολάκη Αικατερίνη κατέθεσε χρηματικό ποσό, εις 
μνήμη Μαρακάκη Στεφάνου 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθύμου & Κρύας Βρύσης, 
είδη τροφίμων 

Η Καλλιόπη Καρεφυλλάκη φάρμακα εις μνήμη 
Κομπογεννιτάκη Καλλιόπης .

Ανώνυμος πρόσφερε 350 κιλά πατάτες 

Εις μνήμη Ιωάννου Ζαχ. Κουτσουρέλη, η σύζυγος Ειρήνη 
Κουτσουρέλη , 50 κιλά ελαιόλαδο 

Η Ενορία Αγίας Τριάδος Νοχιών Κολυμβαρίου , 1 δοχείο 
Ελαιόλαδο 

Η Ενορία Αγίου Γεωργίου Πλακαλώνων Κισάμου, 1 
Δοχείο Ελαιόλαδο 

Ο Περουλάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, 1 κλούβα 
πατάτες 

Εις μνήμη Μαρίας Κουκουλά, η οικ . είδη ρουχισμού για 
τις ανάγκες των  ενοίκων του Ιδρύματος 

Η Μαρεντάκη Φιλία Ζυμαρικά <<Η ΚΡΗΤΙΚΉ ΓΗ >>,  
είδη τροφίμων 
Εις μνήμη Χρυσάνθης & Αντώνη Αγγελάκη, τα παιδιά 
τους , είδη ρουχισμού 

Η οικογένεια του Νικολακάκη Μενέλαου, είδη τροφίμων 
(σημαντική ποσότητα από κοτόπουλα ) 

Εις μνήμη Χρυσάνθης & Αντώνη Αγγελάκη τα παιδιά, είδη 
ρουχισμού 
 
Η Αποστολάκη Αικατερίνη κατέθεσε χρηματικό ποσό, εις 
μνήμη Μαρακάκη Στεφάνου 
 
Εις μνήμη Αλεξάνδρου Χαιρετάκη, η οικογένεια του, είδη 
ρουχισμού 

Η Ελευθερία Χρυσοπούλου , είδη ρουχισμού 

Εις μνήμη Αικατερίνης Νικολακάκη ο σύζυγος Μενέλαος 
Νικολακάκης ,τα παιδιά  : Γεωργίος & Ευαγγελία 
Νικολακάκη 
Σωτήρης & θεολογία Νικολακάκη 
Αργυρώ & γεώργιος Καρδιακάκης 
Μιχαήλ & Αικατερίνη Νικολακάκη 
Σοφία & χαράλαμπος Μυλωνάκης
πρόσφεραν είδη τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος .

 Εις μνήμη Κων/νου Χατζογιαννάκη η οικ .του πρόσφερε 
στο Αννουσάκειο Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης 
Κισάμου & Σελίνου φάρμακα - είδη ρουχισμού & 
ιατροφαρμακευτικό υλικό 

Εις μνήμη Εμμανουήλ Περράκη η σύζυγος Ζαφειρένια 
Περράκη το γένος Μαράκη τα παιδιά : Παναγιώτης  & 
Πριγκίτα Περράκη- Μαρία (χα) Οδυσσέα Μπραουδάκη 
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Αντώνιος Περράκης -Νικόλαος Περράκης- Νεκτάριος & 
Έλσα Περράκη πρόσφεραν είδη τροφίμων 

Εις μνήμη Αργυροπούλου Αρχοντούλας η οικογένεια της 
πρόσφερε είδη κεράσματος & φαγητό

Ο Χουδαλάκης Λευτέρης, είδη τροφίμων, εις μνήμη 
Κωνσταντίνου Χουδαλάκη.

 Ο Παπουτσάκης Μανώλης πρόσφερε 1 ηλεκτρικό 
Καρότσι 

Εις μνήμη Καπή Αντωνίας του Σπύρου  η οικογένεια της , 
είδη ρουχισμού -φάρμακα & είδη υγιεινής 

Εις μνήμη Σταματάκη Ελισάβετ, τα παιδιά της Σπυρίδων 
& Μαρία πρόσφεραν φάρμακα 

Εις μνήμη Δήμητρας Γεωργιλαδάκη, ο σύζυγος Ανδρέας 
Γεωργιλαδάκης τα παιδιά Κωνσταντίνος & Γεωργία 
Γεωργιλαδάκη -Νικόλαος & Κωνσταντίνα Γεωργιλαδάκη 
- Νεχτάριος Γεωργιλαδάκης, είδη τροφίμων 

Εις μνήμη Ιωάννη Θεοδοσάκη η σύζυγος Αντωνία 
Θεοδωσάκη (το γένος Βουτσάκη) τα παιδιά Εμμανουήλ & 
Ειρήνη Θεοδοσάκη Πόπη Θεοδοσάκη, είδη τροφίμων για 
τις ανάγκες του Ιδρύματος 

Εις μνήμη Χρυσής (χα) Γεωργίου Βαρδουλάκη τα παιδιά 
Ελένη & Κωνσταντίνος Τυχάλας -Μαρία & Ευθύμιος 
Κυρατζής -Βασιλική (χα) Παναγιώτη Γουλά Προκόπιος 
Βαρδουλάκης, είδη τροφίμων 

Εις μνήμη Πατρικάκης Ευτυχίας τα παιδιά της, είδη 
ρουχισμού 

Τα μέλη της αγγλικανικής εκκλησίας Ταυρωνίτη , είδη 
τροφίμων 

Εις μνήμη Βεργεράκη Αντωνίας τα παιδιά & τα εγγόνια 
της πρόσφεραν είδη ρουχισμού & φάρμακα 

Η Γεωργουδάκη Σοφία & ο Κατάκης Βασίλης του Μιχαήλ 
από Λουσακιές εις μνήμη των γονέων τους και συζύγου 
Σπυρίδων Γεωργουδάκη , είδη ιματισμού & Ρούχα 
Ο Τρουλάκης Θανάσης είδη τροφίμων εις μνήμη Τρουλάκη 
Χρήστου 

Από Ιντεραμέρικαν Χανίων προσφέρθηκαν είδη τροφίμων 
για τις ανάγκες του Ιδρύματος 

Εις μνήμη Ιωάννη Εμμαν. Σπαθαράκη,  η σύζυγος Ελένη 
Σπαθαράκη (το γένος Δουκιαντζάκη) κ τα παιδιά : Ειρήνη 
Σπαθαράκη _ Αικατερίνη Σπαθαράκη , είδη τροφίμων 

Εις μνήμη Ελένης χα Αντωνίου Ανδρονικάκη,  τα τέκνα 
Αμφιλόχιος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου - Γεώργιος 
& Ελένη Ανδρονικάκη - Ελπίδα & Εμμανουήλ Μαζανάκης  
πρόσφεραν είδη τροφίμων 

Η Φιλία Μαρεντάκη πρόσφερε είδη τροφίμων 

Από την Μηλωνάκη Ταβέρνα προσφέρθηκαν είδη 
τροφίμων για τις ανάγκες του προγράμματος σίτισης  

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Κυριών & 
Δεσποινίδων <<η κοινωνική πρόνοια >> πρόσφερε σπιτικά 
εδέσματα καφέ & Αναψυκτικά σε 20 νοσηλευόμενους 
του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης 
Κισσάμου & Σελίνου καθώς κ στους συνοδούς τους στη 
ταβέρνα <<Στημαδώρης >> . 
Για το λόγο αυτό η Δ/νση του Αννουσάκειου Ιδρύματος 
ευχαριστεί το Σύλλογο για την πρωτοβουλία του αυτή 
καθώς & τη Δ/νση της Ταβέρνας για τη διάθεση του χώρου 
κ την περιποίηση του  

Ο Βουτσαδάκης Δημήτρης (Κολυμπάρι) πρόσφερε είδη 
γλυκισμάτων 

Εις μνήμη Μαρίας Φαντάκη η οικ . Τσουβαλάκη & η οικ 
.Παντερμάκη, είδη γλυκισμάτων 

Εις μνήμη Σκουλάκη Ρουμπίνης η κόρη της  Σκουλάκη 
Γεωργία, είδη ρουχισμού για τις ανάγκες των ηλικιωμένων 

Εις μνήμη Ανδρονικάκη Ελένης ο Εθελοντικός Σύνδεσμος 
<<Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος >> πρόσφερε 
γεύμα την Κυριακή 3-11- 2016 στους νοσηλευόμενους του 
Αννουσάκειου Ιδρύματος.

Εις μνήμη Ελένης Ανδρονικάκη ( το γένος Κοσμαδακη) 
τα τέκνα Αμφιλόχιος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου 
Γεώργιος & Ελένη Ανδρονικάκη 
Ελπίδα & Εμμανουήλ Μαζανάκης πρόσφεραν είδη 
τροφίμων 

Ανώνυμος πρόσφερε 1 δοχείο ελαιόλαδο, εις μνήμη 
αγαπημένων προσώπων

Ο Χαραλαμπάκης Μιχαήλ είδη τροφίμων 

ΔΩΡΕΕΣ



ΔΩΡΕΕΣ
Η  Χατζάκη Καλλιόπη εις μνήμη του συζύγου της πρόσφερε 
1 δοχείο ελαιόλαδο 

Η  Ευτυχία Δεσποτάκη Πευκιανάκη, εις μνήμη Αννας 
Πευκιανάκη πρόσφερε 1 δοχείο Ελαιόλαδο 

 Εις μνήμη Άννας Πατεράκη ( το γένος Μουντάκη ) ο 
σύζυγος Αλέξανδρος Πατεράκης - τα παιδιά Χάρης & Σοφία 
Πατεράκη - Σταυρούλα & Εμμανουήλ Φαραγγιτάκης 
πρόσφεραν είδη τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος 

Το ΣΥΝΚΑ πρόσφερε είδη τροφίμων για τις ανάγκες του 
Ιδρύματος 

Η Ενορία Σπηλιάς,  είδη τροφίμων 

Η Μουντάκη Παγώνα,  είδη τροφίμων 

Η Χατζάκη Καλλιόπη 1 δοχείο ελαιόλαδο 

Η Ενορία Αγίου Νικολάου Έλους Κισσάμου πρόσφερε 
στο Αννουσάκειο Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης 
Κισάμου & Σελίνου είδη τροφίμων για τις ανάγκες του 
Ιδρύματος 

Η Ενορία Πλατάνου , είδη τροφίμων για τις ανάγκες του 
Ιδρύματος 

Η Ενορία Αγίου Γεωργίου Πύργου Κισάμου, είδη τροφίμων 

Η Ενορία Αγίου Γεωργίου Γραμβούσας είδη τροφίμων 

Η Ενορία Παπαδιανών είδη τροφίμων 

Ο Σωτήρης Αρετουλάκης πρόσφερε στο Αννουσάκειο 
Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου  Σελίνου 1 
δοχείο Ελαιόλαδο για τις ανάγκες του Ιδρύματος 

Η Ενορία του Αγίου Σπυρίδωνα είδη τροφίμων & 2 δοχεία 
ελαιόλαδο 

Η Ενορία της Σαρακίνας 1 δοχείο Ελαιόλαδο 

Η Αρτοποιία Μάνα Τσατσαρωνάκη ΑΕ μεγάλη ποσότητα 
αρτοσκευασμάτων για τις ανάγκες του Ιδρύματος 

Εις μνήμη Ευθαλίας (Χα)Αντωνίου Μαργαριτάκη, τα 
παιδιά της Φώτης & Γεωργία Μαργαριτάκη- Μαρία & 
Ηλίας Κυριτσάκης , είδη τροφίμων 

Η Ενορία Λουσακιών είδη τροφίμων 

Η Ενορία Νοχιά - Πλακάλωνα 1 δοχείο ελαιόλαδο 

Η Κανελάκη Βασιλική εις μνήμη του συζύγου της 
Στυλιανού Κανελάκη είδη ρουχισμού για τις ανάγκες των 
ηλικιωμένων του Ιδρύματος 

Οι Ενορίες Παλαιόχωρας , Παπαδιανών, Προδρομίου, 
Τεμενίων, Σύλλογος Γυναικών Κουντούρας -Παλαιόχωρας, 
είδη τροφίμων και ελαιόλαδο για τις ανάγκες του Ιδρύματος 

Η Ενορία Επαναχωρίου είδη τροφίμων 

Οι Ενορίες Καμπανού- Ροδοβανίου -Σκάφης Λειβαδιά - 
Αγίων Πατέρων Αζογυρέ είδη τροφίμων 

Η Βιδαλάκη Αικατερίνη είδη τροφίμων για τις ανάγκες του 
Ιδρύματος 

Η Αριάδνη Κουκουλά είδη τροφίμων 

Tο Φαρμακείο Κολυμπαρίου είδη τροφίμων 

Η Σαριδάκη  Όλγα πρόσφερε είδη τροφίμων 

Ο Καστρινάκης Αντώνης πρόσφερε, είδη τροφίμων & 20 
κιλά ελαιόλαδο 

Το Λύκειο Κολυμβαρίου, 15 τελάρα ακτινίδια 

Ο Χριστουλάκης  Κωνσταντίνος, 50 κιλά ελαιόλαδο 

Το ΣΥΝΚΑ   20 κιλά χαλβά 

Ο Αντώνης & η Μαρία Βεστάκη , 50 κιλά ελαιόλαδο εις 
μνήμη των γονέων του Εμμανουήλ & Στυλιανής Βεστάκη 
- Χρίστου & Καλλιόπης Λουβιτάκη.

Η Ενορία Δελιανών Πανεθύμου 4 δοχεία Ελαιόλαδο 

Ο Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Σκλαβοπούλας, 
ο Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Κουντούρας & οι 
παραγωγοί πρώιμων κηπευτικών Κουντούρας πρόσφεραν  
είδη τροφίμων - οπωροκηπευτικά  & είδη ρουχισμού.


