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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ
(2/2017)
Προς
Τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες
και τον ευσεβή και φιλόθεο λαό
των Επαρχιών Κισάμου και Σελίνου

«Αδελφοί μου, όταν λέμε «Αληθώς Ανέστη» επιλέγουμε τρόπο
ζωής. Επιλέγουμε να μην κατέβουμε απ’ τον σταυρό ακόμα κι
αν μπορούμε να το κάνουμε. Επιλέγουμε να συγχωρήσουμε
αυτούς που μας ενέπαιξαν, αυτούς που αντί για νερό μας
έδωσαν όξος…
Αδελφοί μου, όταν λέμε «Αληθώς Ανέστη» επιλέγουμε τον
Χριστό! Να συνταφούμε και να συνδοξασθούμε μαζί Του. Να
αφήσουμε πίσω αντί άλλης περιουσίας άγια λείψανα! Ή των
απάντων Ζωή! Οι τάφοι κενοί! Τα σύμπαντα γεμάτα Θεό»!
(Μαρία Μουρζά, «Αντίδωρο»)

γαπητοί μου αδελφοί,
Στη σταυρωμένη ανθρωπότητα του 21ου αιώνα,
που διαρκώς βουλιάζει μέσα στο τέλμα μιας
προόδου που δίδει την αίσθηση και το άρωμα της
δυσοσμίας και ακοσμίας, όπου η αλλοίωση και ο θάνατος
– σωματικός και πνευματικός – προσμετρούν τα θύματά
τους, ενώ ο κόσμος επιζητά τη διάβαση εκείνη που θα του
χαρίσει την υπέρβαση της ύπαρξής του από το κενό και
το σκότος που την περιβάλλει, η Εκκλησία μας έρχεται
και πάλι να εξαγγείλει το Ευαγγέλιο της Ανάστασης
του Χριστού, να διαμηνύσει εις τον απανταχού της
γης άνθρωπο, ότι «αποκεκύλισται ο λίθος, ο μέγας
σφόδρα», που τον κρατά δέσμιο εις το μνήμα των
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παθών, της απαισιοδοξίας, της κοσμικής τυραννίας,
του Άδη. Και γευόμαστε, βιώνοντας την Αναστάσιμη
Θεία Λειτουργία αλλά και κάθε Θεία Λειτουργία, την
μετάληψη του Φωτός, την μετάληψη του Χριστού,
ζώντας την χαρά στο πρόσωπο του αδελφού μας και
περιμένοντας την στιγμή εκείνη που ο Αναστημένος
Χριστός θα μας αρπάξει στην Ουράνια βασιλεία Του,
περνώντας με το Πάσχα εκ του θανάτου στην χαρά
της άλλης βιοτής, της αιώνιας, της Αναστάσιμης, της
μοναδικά ελεύθερης.
Αλήθεια, πόσοι από μας βιώνουμε και κατανοούμε την
Ανάσταση ως το μεγαλύτερο γεγονός της Ιστορίας;
Πόσοι από μας πιστεύουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού
σημαίνει θέωση και ανάσταση της ανθρώπινης φύσης
και ελπίδα της θέωσης και ανάστασης σε όλες αυτές
τις ιδεολογίες που τον αποκόπτουν από την παράδοση
του παρελθόντος του και από την αισιοδοξία για το
μέλλον του; Ότι χωρίς ελευθερία και αλήθεια δεν
υπάρχει ευτυχία;
Είναι γεγονός ότι το παιχνίδι με τις μάσκες στο οποίο
καταφεύγουμε ενίοτε έχει να κάνει με το φόβο μας
απέναντι στο μεγαλύτερο δώρο του Δημιουργού
μας, την ελευθερία. Οχυρωθήκαμε πίσω από την
αποκαλούμενη οικονομική κρίση, λησμονώντας
ότι υπάρχει μια άλλη κρίση, η πνευματική, η οποία
είναι πολύ πιο αποπνικτική και επικίνδυνη, καρπός
δικής μας επιλογής, και σε αρκετές περιπτώσεις
δεν αντέχουμε ούτε την θέα Σταυρού, για τούτο και
ζητούμε μανιασμένα την αποκαθήλωσή Του, όχι
γιατί μας θυμίζει την ανθρώπινη κακία, αλλά γιατί
αποδεικνύει την Ανάσταση του Κυρίου μας.
Κάποιοι δεν αντέχουν την μεγάλη αυτή αλήθεια της

Ανάστασης και, εγκλωβισμένοι στις ιδεοληψίες των,
δεν δίστασαν να χλευάσουν και να ειρωνευτούν
κορυφαίους

επιστήμονες,

αναστηλωτές

και

συντηρητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
οι οποίοι μετά από αιώνες άνοιξαν για πρώτη φορά
τον Πανάγιο Τάφο και μετακίνησαν την μαρμάρινη
πλάκα που σκέπαζε το τάφο του Ιησού, στον
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όταν
δήλωναν: «Βιώνουμε μοναδική εμπειρία. Αυτό που
μας συγκλονίζει όλους είναι ότι ο Τάφος του Ιησού
είναι ένας ζωντανός τάφος. Εκπέμπει το μήνυμα της
Ανάστασης και της ελπίδας κι είναι εκείνο που μας
επηρέασε και μπορέσαμε να δουλέψουμε».
Μήνυμα Ανάστασης και ελπίδας, αδελφοί, έχει
ανάγκη και ο σύγχρονος κόσμος και άνθρωπος και
όλοι εμείς, που παραπαίουμε σε σκοτεινά μονοπάτια
και ατραπούς.
Μήνυμα Ανάστασης και ελπίδας, έχουν ανάγκη,
περισσότερο από ποτέ, τα νιάτα μας, που εγκλωβισμένα
σε κόσμους αισθήσεων και παραισθήσεων, μάταια
ψάχνουν να βρουν τον δρόμο για την Ιθάκη των.
Μήνυμα Ανάστασης και ελπίδας, έχουν ανάγκη οι
εκατοντάδες – χιλιάδες εμπερίστατοι και αναγκεμένοι
αδελφοί μας, οι εγγύς και οι μακράν, που απεγνωσμένα
αναζητούν μια όαση στην ερημιά του αδηφάγου
πολιτισμού μας.
Για

τούτο,

αυτή

την

περίλαμπρη

νύχτα

της

Αναστάσεως, ας ανοίξουμε διάπλατα τις καρδιές μας να
πλημμυρίσουν από το Ανέσπερο Φως, προσκομίζοντας
μύρα αγάπης και αναμέλποντες:
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Μετ’ ευχών και πολλής της εν Κυρίω Aναστάντι αγάπης,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ο Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Οι δύο φτερούγες
«Η ζωή και ο θάνατος είναι σαν τις δύο
φτερούγες του πουλιού, που κινούνται
ταυτόχρονα»
(Osho)
Γράφει ο αρχιμανδρίτης ΙΓΝΑΤΙΟΣ Θ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Θεολόγος – τ. Λυκειάρχης
Ιεροκήρυκας Ιεράς Μητροπόλεως
Κισάμου & Σελίνου

Ανάμεσα στα παράπονα και κλαψιάρικα
που ακούει κανείς από εμάς κυρίως
του ηλικιωμένους, είναι: «γεράσαμε»
και ένα σωρό που λέμε σχετικά για το
«ανέλπιστο» αυτό γεγονός. Από την μια
μεριά μας εύχονται «Χρόνια Πολλά», κι
από την άλλη νιαουρίζουμε που γεράσαμε!
Άλλωστε, από εμάς εβγήκε το πολύ σωστό:
«Το γήρας δεν έρχεται μόνο». Και, για
να θυμηθώ κάποιο λατίνο σοφό, που μου
διαφεύγει το όνομά του, «Το γήρας είναι η
μεγαλύτερη ασθένεια». Επίσης, τώρα μου
έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Χριστού
στον απόστολο Παύλο: «Ότε ης νεώτερος
εζώννυες σε αυτόν και περιεπάτεις όπου
ήθελες. Όταν δε γηράσης εκτενείς τα
χείρας σου, και άλλος σε ζώσει, και

οίσει (= και θα σε πάει) όπου ου θέλεις».
(Ιωάνν. 21,18). Αυτός είναι ο κύκλος,
και τα αναμενόμενα, της ζωής. Και θα
πρέπει, επί τέλους, να προσγειωθούμε και
στην πραγματικότητα αυτή. Ερχόμαστε,
πορευόμαστε και στην πορεία μας αυτή
πολλά πρέπει να περιμένομε, ευχάριστα
ή δυσάρεστα, και αν δεν πεθάνομε
«πρόωρα» δεν θα ξεφύγομε τον θάνατον
όταν έλθει «το πλήρωμα χρόνου». Κι
ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν
συγγενείς του πεθαμένου όταν γράφουν
στο αγγελτήριο του θανάτου «πλήρης
ημερών»!
Πόσες είναι αυτές οι «πλήρεις ημέρες»!
και γιατί αποφεύγουν να τις αναφέρουν;
Τέλος πάντων. Γράφοντας, τα πολύ
παραπάνω ανέτρεξα στο βιβλίο του μεγάλου
Ινδού φιλόσοφου Osho «Μέση ηλικία
και ωριμότητα» (2001), απ’ όπου και μια
ρήση του έβαλα στην απαρχή του γραπτού
μας αυτού. Από το ίδιο βιβλίο παίρνω και
αναφέρω αποσπασματικά μερικές σκέψεις
του, αφού όμως πρώτα αναφέρω τα λόγια
του αποστόλου Παύλου: «Απόκειται τας
ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο
κρίσις» (Εβρ. 9,27).
Ο
βιολογικός
θάνατος,
λοιπόν,
αναπόφευκτος, είτε «πλήρης ημερών»!
είτε ολίγων ημερών. Ωστόσο, για τον
Χριστιανόν ισχύει αυτό που ο ίδιος
απόστολος γράφει προς τους εν Ρώμη
Χριστιανούς: «Εάν τε ζώμεν, εάν τε
αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν» (Ρωμ.
14,8). Επομένως, καμιά ανησυχία και
κανένας πανικός με τη σκέψη του γήρατος
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
και κυρίως του θανάτου.
Και κάτι από την Εξόδιο Ακουλουθίαν ή
Κηδεία, όπου λέγει ο υμνωδός: « …Πως
παρεδόθημεν τη φθορά και συνεξεύθημεν
τω θανάτω».
Το φθαρτό το περιμένουν τα φθαρτά με
τελευταία κατάληξη τον θάνατον. Προς τι
λοιπόν οι μουρμούρες, η έκπληξις (!) και
ο πανικός;
Και συνεχίζω, όπως το υποσχέθηκα, με τις
παρακάτω σκέψεις του Osho: «Η ύπαρξη
γνωρίζει μόνο την κυκλική αλλαγή: από
τον θάνατο στην γέννηση. Κι αυτό είναι μια
αέναη διαδικασία. Κάθε γέννηση οδηγεί
στον θάνατο και κάθε θάνατος οδηγεί στη
γέννηση. Κάθε γέννηση προηγείται του
θανάτου και κάθε θάνατος προηγείται της
γέννησης. Γι’ αυτό η ύπαρξη δεν φοβάται.
Πουθενά δεν υπάρχει φόβος, εκτός από το
νου του ανθρώπου.
Ο άνθρωπος φαίνεται να είναι το μόνο
άρρωστο είδος σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Γιατί όλη, αυτή η αρρώστια»;
«Κάθε στιγμή κάτι πεθαίνει σ’ εσένα και
κάτι καινούργιο γεννιέται». «Η ζωή δεν
υπάρχει χωρίς τον θάνατο κι ούτε ο θάνατος
υπάρχει χωρίς τη ζωή. Προφανώς δεν είναι
αντίθετα, αλλά συμπληρωματικά. Είναι
αλληλεξαρτημένα, το ένα χρειάζεται το
άλλο και είναι μέρη του κοσμικού όλου. Ο
άνθρωπος όμως δεν το έχει αντιληφθεί αυτό
επειδή είναι τόσο βαθιά κοιμισμένος, που
δεν μπορεί να δει, ένα απλό και προφανές
γεγονός ελάχιστα να ξυπνήσεις – όχι πολύ
– και θα δεις ότι αλλάζεις κάθε στιγμή.
Και αλλαγή σημαίνει ότι κάτι πεθαίνει και

κάτι ξαναγεννιέται. Τότε η γέννηση και
ο θάνατος γίνονται ένα. Τότε η παιδική
ηλικία και η αθωότητά της γίνονται
ένα με τα γεράματα και την αθωότητά
τους. Υπάρχει διαφορά, αλλά δεν είναι
αντίθετα. «Στην ύπαρξη τίποτε δεν αρχίζει
και τίποτα δεν τελειώνει… Η ημέρα
μετακινείται προς την νύχτα και η νύχτα
μετακινείται προς την ημέρα. Το κάθε τι
απλώς κινείται προς το συμπληρωματικό
του». «Δεν χρειάζεται ν’ ανησυχείς για
τα γεράματα. Είναι η ωριμότητά σου.
Απλώς έχεις περάσει μέσα από όλες τις
εμπειρίες και έχεις γίνει τόσο έμπειρος,
που τώρα δεν χρειάζεται να επαναλάβεις
αυτές τις εμπειρίες ξανά και ξανά. Τις
έχεις υπερβεί». «Πρέπει να χαίρεσαι, και
θα ήθελα να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι
είναι δικαίωμά μας να δεχόμαστε με βαθιά
ευγνωμοσύνη τα γεράματα και την τελική
ολοκλήρωση των γηρατειών μέσα στον
θάνατον. Αν δεν είσαι ευγνώμων γι αυτό,
αν δεν μπορείς να γελάσεις μ’ αυτό, αν δεν
μπορείς να εξαφανιστείς μέσα στο αιώνιο,
αφήνοντας ένα γέλιο πίσω σου, δεν έχεις
ζήσεις σωστά».
Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγος – τ. Λυκειάρχης
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διακρατικές Συνεργασίες
Ακλουθώντας μία πάγια πολιτική αξιοποίησης
των ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, για
την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του, το
Αννουσάκειο Ίδρυμα οργάνωσε σχέδια μαθητείας, για
τρία διαφορετικά γκρούπ, από 3 έως 14 άτομα, από
δύο εβδομάδες έως τρεις μήνες, με τους εταίρους από
την Νορβηγία για την πρακτική άσκηση σπουδαστών
της νοσηλευτικής, σε διαφορετικά συστήματα
φροντίδας. Στόχος είναι να υφίσταται σε σταθερή
βάση ποιότητα, στις προσφερόμενες υπηρεσίες στα
πλαίσια μίας ανοδικής πορείας και εξέλιξης του
έργου που οργανώνεται από τον Φορέα στους τομείς
της κλειστής και ανοικτής περίθαλψης.
Συναυλία με την Νατάσα Θεοδωρίδου
Έχοντας καθιερώσει την υλοποίηση συναυλιών
ετησίως για την οικονομική ενίσχυση του πολυποίκιλου
έργου του, το Αννουσάκειο Ίδρυμα οργάνωσε μεγάλη
Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την
Νατάσα Θεοδωρίδου, την Δευτέρα 24 Απριλίου
2017, στο Κέντρο Διασκέδασης Ευτυχία Παλλάς, στα
Καμισιανά Κολυμβαρίου.

κλειστής και ανοικτής περίθαλψης του Αννουσάκειου
Ιδρύματος.
Κάθε τέτοια φιλανθρωπική δραστηριότητα αποτελεί
σημαντική πηγή εσόδων, ώστε να αντιμετωπιστούν
τρέχουσες και έκτακτες πάγιες ανάγκες, καθώς
και ανάγκες που δίνουν μία νέα προοπτική στο
προσφερόμενο έργο. Ήταν αξιόλογη η μεγάλη
συμμετοχή του κόσμου, που απόλαυσε μία πλούσια
βραδιά από υπέροχες μουσικές στιγμές, αγάπη και
διάθεση για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.
Πρωτόκολλο Συνεργασίας Αννουσάκειου με 7η
Υ.Π.Π.Ε και Γ. Νοσοκομείο Χανίων
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» και του
Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κισάμου, Κέντρου
Κλειστής Νοσηλείας Αποθεραπείας – Αποκατάστασης
«Ο Άγιος Σπυρίδων», Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως
μας,
υπεγράφη
κατόπιν
προγραμματισμένης
συνάντησης στους χώρους του Αννουσάκειου
Ιδρύματος.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια παρουσίασε στους 2000
περίπου παρευρισκόμενους στο χώρο του Κέντρου,
ένα διαχρονικά πετυχημένο ρεπερτόριο και επιλογές
από τις καλύτερες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.
Με την υπέροχη βαθειά φωνή της, τη συγκλονιστική της
εμφάνιση και τη θετική ενέργεια που απελευθερώνει,
ενθουσίασε για μια ακόμη φορά τους πολλούς και
φανατικούς θαυμαστές της.
Τα Έσοδα της Εκδήλωσης διατέθηκαν υπέρ των
αναγκών των δομών και των προγραμμάτων
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Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου,
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος και ο
Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, κ.
Μηνάς Βουλγαρίδης. Το Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί
επιστέγασμα της άριστης συνεργασίας των δυο
Φορέων, που στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση,
ενίσχυση και υποστήριξη μέσα από σειρά κοινών
δράσεων. Ενδεικτικά, το πρωτόκολλο προβλέπει:
• Τη θεσμοθετημένη συνεργασία του Αννουσάκειου
Θεραπευτηρίου και του Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων ‘Ο Άγιος Γεώργιος’ για την υλοποίηση
ιατρικών επισκέψεων, ειδικευμένων Ιατρών του
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων σε συνεργασία με
τη Μ.Υ Π.Ε.Δ.Υ Χανίων στα Κέντρα Υγείας του
Νομού Χανίων με την Κινητή Ιατρική Μονάδα του
Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ι.Μ.Κ.Σ.
• Αξιοποίηση του Ιατρικού εξοπλισμού της Κινητής
Ιατρικής Μονάδας στα πλαίσια των ανωτέρω
επισκέψεων,
• Συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του
Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κισάμου,
• Συμμετοχή ειδικευμένων ιατρών του Γ.Ν. Χανίων
για την υλοποίηση επισκέψεων της Κινητής Ιατρικής
Μονάδας σε ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές του
Νομού Χανίων καθώς και σε Σχολικές Μονάδες της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.
Χανίων πέραν των επισκέψεων στα Κέντρα Υγείας
του Νομού Χανίων.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος
Δ.Σ. του Αννουσάκειου Ιδρύματος, δήλωσε: «Με
τον επίσημο αυτό τρόπο το Αννουσάκειο Ίδρυμα,
μέσω της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του, ευγενής
χορηγίας της Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου,
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλο τον Νομό Χανίων,
καθώς στελεχωμένη από Ιατρούς του Γ.Ν. Χανίων
θα συμβάλλει στην ανακούφιση εμπερίστατων
συνανθρώπων μας, σε επίπεδο Νομού. Ευχαριστούμε
τον Διοικητή του Γ.Ν. Χανίων κ. Μηνά Βουγλαρίδη,
καθώς η κοινωνική ευαισθησία και αγωνία του
συνέβαλλε καθοριστικά εις την υπογραφή του

πρωτοκόλλου αυτού.
Πολλές οι ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη μας προς
τον Καθηγούμενο της Ι.Μ. Μονής Βατοπαιδίου
Γέροντα Εφραίμ, η αγάπη του οποίου προσέφερε την
Ιατρική αυτή Μονάδα, πολύτιμο εργαλείο προσφοράς
και ανακούφισης εκατοντάδων συνανθρώπων μας.
Από την πλευρά του ο Διοικητής του Γ.Ν. Χανίων
κ. Βουλγαρίδης ευχαρίστησε το Αννουσάκειο
Ίδρυμα «για το σπουδαίο και εξαιρετικό προνοιακό
και κοινωνικό έργο που επιτελεί, ιδιαίτερα στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη».
Χρονοδιάγραμμα Κινητής Ιατρικής Μονάδας
Κατά το α εξάμηνο του 2017, στα πλαίσια της
συνεργασίας αυτής, η Κινητή Ιατρική Μονάδα του
Αννουσάκειου Ιδρύματος οργάνωσε τις κάτωθι
επισκέψεις στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία
της ευρύτερης περιοχής:
Στο Κέντρο Υγείας Καντάνου, στελεχωμένη από τους
Ιατρούς: κα Καυκαλά, Καρδιολόγο - Δ/ντρια και
Επιστημονικά Υπεύθυνη της Καρδιολογικής Κλινικής
του Γ.Ν. Χανίων, κ. Μιχαήλ Μοσχονά, Πνευμονολόγο
- Φυματιολόγο του Γ. Ν. Χανίων, και τον κ. Μιλτιάδη
Ντουντουλάκη, Ορθοπεδικό της Μ.Υ Π.Ε.Δ.Υ
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Χανίων, κα.Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη, Πνευμονολόγο
- Φυματιολόγο Μ.Ε.Θ του Γ. Νοσοκομείου Χανίων,
και κ. Ντουντουλάκη, Ορθοπεδικό, Ιατρό του Γ. Ν.
Χανίων σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό
του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου και την διεύθυνση
του Κ.Υ. Βάμου.
Διενεργήθηκαν δωρεάν προληπτική Ιατρική εξέταση,
καρδιολογική εκτίμηση από την Καρδιολόγο καθώς
επίσης και Ιατρική εξέταση, πνευμονολογική
εκτίμηση από την Πνευμονολόγο, ως και Ιατρική
εξέταση, Ορθοπεδική εκτίμηση από τον Ορθοπεδικό.
Εξετάστηκαν περισσότερα από 30 άτομα της
ευρύτερης περιοχής.

Χανίων. Με την συνδρομή των εργαζομένων στο Κ.Υ.
Καντάνου και του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι
Καντάνου» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και
Σελίνου, εξέτασαν περισσότερους από 70 κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιώντας τον
υπερσύγχρονο Ιατρικό Εξοπλισμό.
Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας
Σφακίων, στελεχωμένη από τους Ιατρούς: κα Καυκαλά,
Καρδιολόγο και κ. Μιχαήλ Μοσχονά, Πνευμονολόγο
- Φυματιολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με
την συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού του
Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου.
Κατά την εξόρμηση αυτή διενεργήθηκε δωρεάν
προληπτική Ιατρική εξέταση, ως επίσης και
Ιατρική εξέταση 17 ατόμων που προσήλθαν στο
Ιατρείο. Συγκεκριμένα παρασχέθηκε καρδιολογική
και πνευμονολογική εκτίμηση με την χρήση του
υπερσύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού που διαθέτει η
Κινητή Ιατρική Μονάδα. (Υπέρηχο, Καρδιογράφο,
Καρδιολογικό
υπέρηχο,
Διαφανοσκόπιο,
Αγγειολογικό Doppler, Ωτοσκόπιο, Οφθαλμοσκόπιο,
Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ασθενή και Σπιρόμετρο).

Το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, η Κινητή Ιατρική
Μονάδα επισκέφθηκε το ιστορικό χωριό Βουτά του
δήμου Καντάνου – Σελίνου όπου υλοποιήθηκε Ιατρική
εξέταση από τον καρδιολόγο, Νικόλαο Ροδολάκη, με
την συνδρομή των εργαζομένων του Προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι Καντάνου» της Ι. Μητροπόλεως
μας, παρέχοντας δυνατότητα δωρεάν εξέτασης σε
δεκάδες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Στις 26 Ιουνίου έγινε εξόρμηση στην Κάντανο, στα
πλαίσια της συνεργασίας με το Νοσοκομείο Χανίων,
όπου παρασχέθηκε καρδιολογική εξέταση σε 16 άτομα
από τον Καρδιολόγο κ. Διακάκη, Πνευμονολογική
εξέταση από τον Πνευμονολόγο κ. Μοσχονά και
ορθοπεδική εκτίμηση από τον Ορθοπεδικό κ.
Ντουντουλάκη.
Στις 28 Ιουνίου οργανώθηκε στην Κουντούρα
ορθοπεδική εξέταση και μέτρηση οστικής πυκνότητας,
όπου εξετάστηκαν 42 άτομα, από τον Ορθοπεδικό
Μουζουράκη Ευτύχη και την Φυσιοθεραπεύτρια του
Αννουσάκειου Ιδρύματος, Γαβαλάκη Άννα.
Η Κινητή Ιατρική Μονάδα στοχεύει στην παροχή
δωρεάν
υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας
ιατρικής
περίθαλψης, πρωτογενούς πρόληψης, κοινωνικής
φροντίδας και συμβουλευτικής μέριμνας για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής, την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης,
συμβάλλοντας στην ισότιμη συμμετοχή των

Στο Κέντρο Υγείας Βάμου στελεχωμένη από τους
Ιατρούς: κα. Γιαννουλάκη Γεωργία Καρδιολόγο της
Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου
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ευάλωτων πληθυσμών στην ιατρική περίθαλψη,
στην ενημέρωση, την εκτίμηση των αναγκών υγείας
τους, στην αποκατάσταση και υποστήριξη τους, αλλά
και τον προσανατολισμό τους στις υπηρεσίες του
συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Για την επίτευξη των ανωτέρω σε κάθε εξόρμηση της
Κινητής Ιατρικής Μονάδας πραγματοποιείται κλινική
ιατρική εξέταση με τον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό
που διαθέτει (Υπέρηχο, (μαστού, ωοθηκών, άνωκάτω κοιλίας), Καρδιογράφο, καρδιολογικό υπέρηχο,
Διαφανοσκόπιο, Αγγειολογικό Doppler, Ωτοσκόπιο,
Οφθαλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ασθενή,
Σπιρόμετρο, κ.α), καθώς και λήψη ατομικού
ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού, καταγραφή των
περιστατικών που χρήζουν άμεσης δευτεροβάθμιας
περίθαλψης και προώθηση τους σε μονάδες υγείας
καθώς και καταγραφή των ευρύτερων τοπικών και
κοινωνικών αναγκών.
Επιπλέον διενεργήθηκε επίσκεψη στο χωριό Δραπανιάς
του Δήμου Κισάμου, όπου υλοποιήθηκε δωρεάν
ιατρική εξέταση - εκτίμηση από Ωτορινολαρυγγολόγο,
(Ω.Ρ.Λ), από τον ιδιώτη Ιατρό, του Ιατρικού Συλλόγου
Χανίων, Ιωάννη Μαρακομιχελάκη με την συνδρομή
του επιστημονικού προσωπικού του Αννουσάκειου
Θεραπευτηρίου και σε συνεργασία με τον πρωτ.
Αλέξανδρο Φαντάκη, εφημέριο της ενορίας Αγίου
Νικολάου, Δραπανιά.
Κατόπιν
σχετικής
προσκλήσεως
του
Σεβ.
Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.
Ειρηναίου, η Κινητή Ιατρική Μονάδα του, μετέβει
στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην κωμόπολη
Φουρφουρά της πρώην επαρχίας Αμαρίου.
Στα πλαίσια της ανωτέρω επίσκεψης και σε
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου
και Σφακίων, τον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου αλλά
και με το Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου
«Ο Άγιος Νεκτάριος» υλοποιήθηκε δωρεάν ιατρική
εξέταση από διεπιστημονική ιατρική μονάδα που
στελεχώθηκε από τον κ. Γεώργιο Στεφανάκη, Ειδικό
Καρδιολόγο, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου

Ρεθύμνου, την κ. Ελευθερία Αντωνάκη, Παθολόγο,
Ιατρό Π.Ε.Δ.Υ Ρεθύμνου, την κ. Αγγελική ΚωστάκηΚαλησπεράκη, Ειδική Πνευμονολόγο, τον Αντώνιο
Παπουτσιδάκη, Χειρούργο Ορθοπεδικό-Αθλίατρο
καθώς και με την συμβολή του επιστημονικού
προσωπικού του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου.
Κατά το διήμερο παραμονής της Μονάδας στο
Φουρφουρά δόθηκε η δυνατότητα σε δεκάδες
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να τύχουν των
ανωτέρω εξετάσεων.
Ο επιχώριος Μητροπολίτης Σεβ. Λάμπης κ.
Ειρηναίος ευχαρίστησε το Αννουσάκειο Ίδρυμα δια
την ευεργετική αυτή προσφορά για τον τόπο, ο δε
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος εξέφρασε
την ευγνωμοσύνη του προς τον Καθηγούμενο της Ι.
Μ. Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ, καθώς η
«προσφορά αυτή αγάπης της Ι. Μ. Μονής Βατοπαιδίου
χαρίζει σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας χαμόγελα
χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας», όπως σημείωσε ο
Επίσκοπος μας.
Ο Λίνος Κόκοτος τραγουδά για τους ένοικους του
Ιδρύματος
Μία ζεστή μουσική βραδιά το Σάββατο 27 Μαΐου
2017 είχαν την τύχη να απολαύσουν οι ένοικοι του
Ιδρύματος με τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Λίνο Κόκοτο
και με τον μουσικοδιδάσκαλο Γιώργο Χαχλάκη, σε
ένα μουσικό ταξίδι στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι.
Εθελοντές, φίλοι και εργαζόμενοι του Ιδρύματος
τραγούδησαν και χόρεψαν μέσα σε μία ατμόσφαιρα
αγάπης, σεβασμού και αλληλεγγύης, ως ισότιμα μέλη
της ίδιας κοινότητας. Τα πρόσωπα των γερόντων
φωτίστηκαν μέσα από αυτή την συναισθηματική
συναλλαγή, καθώς άνοιξαν τις πόρτες της ψυχής τους
για να καλωσορίσουν τους εκλεκτούς της παρέας.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Εθελοντικός Σύνδεσμος
‘Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου΄, στα
πλαίσια των στόχων που θέτει για την προαγωγή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ενοίκων.
Σύμφωνα με κάθε σύγχρονη κοινωνική αντίληψη
τέτοιες δραστηριότητες κοινωνικής συναναστροφής
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ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική
αγαλλίαση των ασθενών, στα πλαίσια μίας ομαλής
ψυχοκοινωνικής πορείας.
Επίσκεψη Ομάδας Συνέδρων
Την Παρασκευή στις 2 Ιουνίου 2017, μία ομάδα
Καθηγητών της Ιατρικής που συμμετείχαν σε Συνέδριο
της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, ξεναγήθηκαν
στους χώρους και στις υπηρεσίες του Ιδρύματος
από την Κοινωνική Λειτουργό του Φορέα, Βαϊδάκη
Μαρία.
Στην συνάντηση που ακολούθησε ο Διευθυντής
του Ιδρύματος, Ιερέας Αρετάκης Αντώνιος, στο
καλωσόρισμα του, ανέφερε τα ακόλουθα:
Αγαπητοί Γιατροί – Συμμετάσχοντες στο
Ευρωπαϊκό Συμπόσιο των Laser στην Ιατρική 2017
Εκ μέρους του Αννουσάκειου Ιδρύματος, σας
καλωσορίζουμε στον φιλόξενο χώρο μας με ιδιαίτερη
συγκίνηση, αισθανόμενοι την πολύτιμη προσφορά
σας, ως επιστήμονες που υπηρετείτε τον ανθρώπινο
πόνο και προάγετε την επιστήμη, την τεχνολογία
και την πρόοδο στην ανθρώπινη κοινωνία. Είναι
μεγάλη τιμή για εμάς που ακούσατε με προσοχή και
παρακολουθήσατε το πολυσχιδές έργο μας, στους
τομείς της κλειστής και ανοιχτής περίθαλψης, στα
πλαίσια της πρόνοιας της Εκκλησίας, μέσα από
δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ευελπιστούμε
πως θα μπορούσαμε να έχουμε την οποιαδήποτε
υποστήριξη ηθική, πνευματική ή υλική στο έργο μας,
από την πλευρά σας, από οποιοδήποτε μετερίζι και
αν βρίσκεστε, αφού η επιστήμη και ο εθελοντισμός
μπορούν από κοινού να συνεισφέρουν.

πρέπει να υπάρχει η ανθρώπινη κοινωνία και αν αυτή
η επικοινωνία σπάσει για οποιαδήποτε αιτία, δεν
υπάρχει αληθής ιατρική. Κι αν με την ανάπτυξη της
τεχνικής χαθεί αυτή η δυνατότητα της επαφής , τότε
θα μπορούμε να μιλούμε για ότι άλλο θέμα, αλλά όχι
για Ιατρική. «Είτε από άλλη αιτία .» λέει ο Πουάν. Και
υπάρχουν δυστυχώς πολλές αιτίες σήμερα: η ρουτίνα,
η κόπωση, οι πικρίες, τα περιλάλητα οικονομικά –
συνδικαλιστικά της εποχής μας που μπορούν να
ζημιώσουν τον ανθρωπισμό του ιατρικού έργου. Και
για αυτό χρειάζονται άλλες ανθρωπιστικές θεϊκές
δυνάμεις για να προφυλάζουν και να περισώζουν τον
ανθρωπισμό του.
Αγαπητοί γιατροί
Φθάνοντας στο τέλος του χαιρετισμού μου θα ήθελα
να αναφερθώ στο εγκώμιο που λέει για εσάς η
Σοφία Σειράχ: «Τίμα ιατρόν και γαρ αυτόν έχτισεν ο
Κύριος». Σας τιμούμε και σας ευγνωμονούμε , γιατί
με την δωρεά που σας έδωσε ο Θεός επανορθώνετε,
προσπαθείτε να επανορθώνετε, την εικόνα του Θεού,
δηλαδή τον άνθρωπο, που την τραυμάτισε και την
ρήμαξε η αμαρτία.
Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης μας,
ασπαζόμεθα την επιστήμη και τον ανθρωπισμό σας
και λέμε τα ίδια λόγια της πονεμένης μάνας:
«Ο Θεός να ευλογεί τα χέρια σας, τα χέρια και τις
διαγνώσεις σας».
Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στις εργασίες του
συνεδρίου σας.

Κατέχοντας αυτό τον ανθρωποκεντρικό ρόλο μας,
σας παρακαλούμε όπως συνεχίσετε να οργανώνετε
κάθε ιατρική σας αποστολή, μέσα από το πνεύμα της
φιλανθρωπίας, που είναι ο γνησιότερος ανθρωπισμός
και μέσα στο πνεύμα του Ιπποκρατικού όρκου, που
τόσο πιστά κρατείτε μέχρι σήμερα. Ελπίδα είναι να
κρατηθείτε σε αυτή την παράδοση, γιατί στην εποχή
μας, που τόσο αποδυναμώνεται ο ανθρωπισμός σε
όλα τα επίπεδα του πολιτισμού, κινδυνεύει και ο
ανθρωπισμός του ιατρικού λειτουργήματος.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα
κομμάτι της ομιλίας του μακαριστού Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου κ. Ειρηναίου Γαλανάκη που
απηύθυνε σε Ιατρικό Συνέδριο με θέμα : ‘Η υγεία
του ανθρώπου στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση’.
Συγκεκριμένα ανέφερε: Ο Καθηγητής της χειρουργικής
Πουάν εκτιμά ότι μεταξύ ιατρού και αρρώστου
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο
Άγιος Σπυρίδων» ευχαριστεί θερμά όλους τους επώνυμους και
ανώνυμους, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και
συλλόγων, καθώς και τους εθελοντές και πολίτες της ευρύτερης
περιοχής, που έδωσαν ένα δυναμικό παρών στην Μουσική
Βραδιά με την Νατάσα Θεοδωρίδου, την Δευτέρα 24 Απριλίου
2017, στο ΕΥΤΥΧΙΑ PALACE. Σημαντική υπήρξε η προσφορά
της δημοσιογράφου Γιακουμάκη Μαρίνας, στην παρουσίαση των
δράσεων του Αννουσάκειου Ιδρύματος, στο πλήθος του κόσμου
που παρευρέθηκε. Σκοπός είναι η αξιοποίηση των εσόδων για
τον εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών με την
αγορά του απαιτούμενου ιατρικού και λοιπού τεχνολογικού
εξοπλισμού.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Συναυλίας σημαντικό ρόλο
έπαιξαν οι χορηγοί, στους οποίους αποδίδεται ένα θερμό
ευχαριστώ για την οικονομική και υλική ενίσχυση των αναγκών
της διοργάνωσης και είναι οι κάτωθι:
Μεγάλοι Χορηγοί
1. MOBIAK Α.Ε.
2.Μαζοκοπάκης Ιωάννης, Φαρμακείο Κίσαμος
3.Αφοι Σημαντηράκη Ζαχαροπλαστείο
4. Πατεράκης Στέλιος κατεψυγμένα
5. Κακαουνάκης Γ. Χρώματα
6. Κρεοπωλείο “Τα 11 Αδελφια”
7. Οινοποιείο “Πνευματικάκη”
8. Ρενιέρης Ελευθέριος
9.Κασιμάτης Α.Ε. Γραφικές Τέχνες
10. «Αρτοποιία To Μάνα» Ν. Τσατσαρωνάκη ΑΒΕΕ
11. Παντοπωλείο «Η Μουρνιά»
12. Αναψυκτικά «Τεμένια»
ΛΟΙΠΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
1.Μαυροδημητράκης Σπύρος Πρατήριο Καυσίμων
2. Lift Hellas Αγγελάκης Ανελκυστήρες
3. Χαλκιαδάκης S/M
4.Πάμε πακέτο
5. Μαντωνανάκης Ξενοδοχειακή αγορά
6.πρατήριο cleaning Β. Παντελάκη - Δ. Ηλιάκης
7. Πετράκης Νίκος & Σπύρος Γραφ. Τελετών
8. Κατάκης Παντελής Φαρμακείο Κίσαμος
9. Γεώργιος Εμ. Χοχλάκης Βιοτεχνία Επεξεργασίας Μετάλλων
10. Κοντοπυράκης Γιώργος Υδραυλικά
11. Ροκάκης ΑΕ
12.Porto Veneziano Hotel
13. Trade up
14.Candia Trade ΕΠΕ. Εμπόριο διανομές τροφίμων
15.Άλφα Ηλεκτρονική
16. Κ. Μανωλικάκης ΑΕ
17. Nanadakis Travel
18. Horeftakis Tours Γραφείο Γ. Τουρισμού
19.Hondos Center Χανιά
20. Zanidakis Μεταφορές

21.ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου
22. Νταουντάκης Έπιπλα
23. ΠΥΞΙΔΑ Εστιατόριο
24.ΚΤΕΟ Κρήτης
25. Ξυπολιτάκη –Χοχλάκη Ιωάννα Βιβλιοχαρτοπωλείο
26. Skarakis Line Έπιπλα
27. TRUST Λίναρη
28. Μπαλής Πέτρος Συνεργείο αυτοκινήτων Χανιά
29. Ε. Ροδουσάκης & ΣΙΑ ΟΕ Υγρά Καύσιμα
30. Μπαλαντίνος
31. BAVEL Café –Bar
32. Ιάκωβος Σκορδυλάκης «Αγρόκτημα»
33. Χορευτάκης Ιωάννης Λογιστικό Γραφείο
34.Μαυριδάκης Μιχάλης Αυτοκίνητα
35. CHANIA CAR & TRUCKS SA. Συνεργείο αυτοκινήτων
36. Κήπος Café
37.Ε. Ντουντουλάκης ΑΕΕ.
38.Καπενέκης Argentina Ψαροταβέρνα
39.Χοχλάκη Άννα Φροντιστήριο Αγγλικών
40.Σκασιαρχείο
41.Θεοχάρης Α.Πατεράκης Αρτοποιήματα
42.Coffee & more
ΧΟΡΗΓOI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
Εφημερίδες
Νέοι ορίζοντες
Χανιώτικα Νέα
Τα Σελινιώτικα Νέα
Ραδιοφωνικοί Χορ.
Magic fm
MAX FM
Original fm
Kρητικόραμα
Radio Retro
Ράδιο Παλαιόχωρα
Ράδιο ριζίτες
ΕΡΩΣ FM
Διαδικτυακοί Χορ.
SADENTREPESE
ΚRITI 24
PARAKRITIKA gr
ZARPANEWS.GR
FLASHNEWS.gr
XANIANEWS.gr
NEA τηλεόραση
Μενέλαος Παπαδημητράκης
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ΔΩΡΕΕΣ
Στο Αννουσάκειο Θεραπευτήριο
Χρονίων
Παθήσεων,
Κέντρο
Αποθεραπείας
και
Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας ‘Ο Άγιος
Σπυρίδων’ της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και
Σελίνου πρόσφεραν οι κάτωθι για τις ανάγκες των
ενοίκων του Ιδρύματος:
Ο Κουρτάκης Γεώργιος, το χρηματικό ποσό των
1000,00€, εις μνήμη του γιού του, Αντώνη
Εις μνήμη Ευάγγελου Καπή, το χρηματικό ποσό
των 480,00 € οι κάτωθι:
Σκουνάκης Βασίλης -50,00 €
Οικ. Αντώνη Καπή - 40 €
Μανώλης Σπυρ. Καπή -50 €
Σπύρος Καπής- 50 €
Οικ. Μπαχουντάκη Γιάννη -40 €
Οικ. Μπαιραμόγλου -50 €
Οικ. Στυλιανού Καπή -50 €
Οικ. Βασιλείου Χαζηράκη -50 €
Οικ. Καρτσωνάκη Γιάννη -50 €
Οικ. Πλαίτη Οδυσσέα -50 €
Η Γεωργία Γαβαλάκη & ο Νικηφόρος Φυτράκης,
το χρηματικό ποσό των 400,00 €, αντί αγοράς
μπουμπουνιέρας υπέρ των αναγκών των
περιθαλπομένων του Αννουσάκειου Ιδρύματος
της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου & Σελίνου. Για
την ευγενική αυτή πρωτοβουλία ευχαριστούμε
το ζευγάρι και τους ευχόμαστε να ζήσουν
ευτυχισμένοι

Εις μνήμη Αριστόβουλου Σημαντηράκη 290,00 €
οι κάτωθι:
οικ Νικολάου & Ελένης Σημαντηράκη 20,00 €
οικ Μιχαήλ & Μαρίας Βερνάδου 20,00 €
οικ. Ευάγγελου & Μαρίας Καπετανάκη 50,00 €
οικ .Σταμάτη & Νεκταρίας Πετραντωνάκη 50,00€
οικ. Ανδρέα & Βασιλικής Σημαντηράκη 50,00 €
οικ. Δημητρίου & Κωσταντίνου Φραντζεσκάκη
50,00€
Δήμητρα Γ. Τερεζάκη 50,00 €
Η Ενορία Πλεμενιανών - Διαμέρισμα Δρυών, 3
Δοχεία ελαιόλαδο & 240,00 €
Εις μνήμη Θεοδώρου Γιακουμάκη, ο Νικόλαος
Αναστασάκης του Μίνωα , 200,00 €
Η οικ Ηλία Κακαουνάκη , το χρηματικό ποσό των
200,00€, εις μνήμη Δημήτριου Μιχαλάκη
Ανώνυμος, το χρηματικό ποσό των 200,00 €
Ο Σύλλογος Γυναικών Καλουδιανών, το χρηματικό
ποσό των 200,00 €
Εις μνήμη Στρατάκη Ιωάννας, το χρηματικό ποσό
των 200,00 € οι κάτωθι:
Οικ. Μπενιουδάκη Δημήτριου -50,00 €
Οικ. Μπενιουδάκη Μιχαήλ - 50,00 €
Οικ. Ψωματάκη Σπυρίδων -50,00 €
Οικ. Μαυρομάτακη Σπυρίδων- 50,00 €

Εις μνήμη Ψαράκη Ευαγγελίας, τα παιδιά της
Ψαράκης Παναγιώτης & Καλοψιγκάκη Ειρήνη,
το χρηματικό ποσό των 400,00 €

Εις μνήμη & αντί 2ετές μνημοσύνου Φιλένιας
Ζουριδάκη (από Μελισσιά), τα παιδιά της, το
χρηματικό ποσό των 150,00 €

Εις μνήμη Καστανάκη Στυλιανού τα παιδιά του,
το χρηματικό ποσό των 300,00 €

Εις μνήμη Θεοδοσίας & Μιχαήλ Χατζηδάκη, τα
παιδιά τους, το χρηματικό ποσό των 100,00 €

Ο Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Καστελλίου
<<Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ>>, το χρηματικό
ποσό των 300,00 €, από τα έσοδα της εκδήλωσης
των ΜΟΙΡΟΦΟΡΩΝ

Εις μνήμη Στρατάκη Ιωάννας, τα τέκνα της
Στρατάκης Ηλίας - Στρατάκη Δήμητρα
&
Στρατάκη Παρασκευή, το χρηματικό ποσό των
100,00 €
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ΔΩΡΕΕΣ
Ο Κουλιετάκης Ανδρέας , το χρηματικό ποσό των
100,00€, εις μνήμη του αγαπημένου εξαδέλφου
του, Κουλιετάκη Θεοδ. Θεοδώρου
Εις μνήμη Σεβαστής Δερμιτζάκη, η κόρη της
Δερμιτζάκη - Κυριακογιαννάκη Αλίκη κατέθεσε
στο Σύνδεσμο <<Φίλοι του Αννουσάκειου
Ιδρύματος >> το χρηματικό ποσό των 100,00 €

Εις μνήμη Καλλιοντζή Παναγιώτας, τα παιδιά
της, 1 αναπηρικό αμαξίδιο & 1 Περιπατητήρα
Εις μνήμη Μπαμπουνάκη Γεωργίου, η οικογένεια
του, 1 αναπηρικό αμαξίδιο για τις ανάγκες των
ηλικιωμένων του Ιδρύματος
Η Μανουσάκη Μαρία, είδη φροντίδας

Η Σημαντηράκη - Μαλανδράκη Ευτυχία
κατέθεσε στον εθελοντικό σύνδεσμο «Φίλοι του
Αννουσάκειου Ιδρύματος», το χρηματικό ποσό
των 100,00 €, εις μνήμη των γονέων της, του
Ιερέα Δημήτρη Σημαντηράκη & της πρεσβυτέρας
Ευτυχίας Σημαντηράκη

Ο Νταουντάκης Ευάγγελος, 8 κούτες pampers &
βρακάκια, εις μνήμη Πρεσβυτέρας Νταουντάκη
Αικατερίνης

Εις μνήμη Αθανασίου Δεικτάκη, ο Σύλλογος
Κυριών & Δεσποινίδων η «Κοινωνική Πρόνοια»,
50,00 €

Ο Παπαδάκης Πολυχρόνης, 1 δοχείο Ελαιόλαδο

Ο Μαρεντάκης Νικόλαος κατέθεσε στον
Εθελοντικό Σύνδεσμο <<Φίλοι του Αννουσάκειου
Ιδρύματος >> το χρηματικό ποσό των 50,00 €
Στη μνήμη Αντωνίου Περδικάκη, για την
συμπλήρωση 16 χρόνων από το θάνατο του , οι
γονείς του πρόσφεραν στον Εθελοντικό Σύνδεσμο
“Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος “το ποσό
των 50,00 €
Ο Φώτης & η Πόπη Ανδρέου, 50,00 €, στον
Εθελοντικό Σύνδεσμο
“Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος“ εις μνήμη
Ανδρουλάκη - Καρτσωνάκη Μαρίας
Εις μνήμη Αρίστου Σημαντηράκη, η Πόπη &
ο Νίκος Μαρεντάκης , το χρηματικό ποσό των
30,00 €
Η Καρεφυλλάκη Ελευθερία εις μνήμη & αντί
9μηνου μνημοσύνου Καρεφυλλάκη Μιχαήλ
κατέθεσαν χρηματικό ποσό
Εις μνήμη Στυλιανού Καστανάκη, τα παιδιά &
οι λοιποί συγγενείς, παραφαρμακευτικό υλικό,
ορθοπεδικά είδη ,είδη ρουχισμού & φάρμακα

Εις μνήμη Ουρανίας Κοντοπυράκη, η κόρη της
Μαρία Κοντοπυράκη, είδη ρουχισμού & φάρμακα

Η Ενορία Αναλήψεως Σωτήρος Κανδάνου , είδη
τροφίμων
Οι Ενορίες Καλαθαίνων Συρηκαρίου, Αϊ Κυρ
Γιάννη (Τσουρουνιανών) είδη τροφίμων &
ελαιόλαδο
Ο Κατερινάκης Αντώνης , είδη τροφίμων
Η Ενορία Κακοδικίου, είδη τροφίμων
Η Ενορία Πλεμενιανών, είδη τροφίμων
Εις μνήμη Αλεξάνδρου Γιαννακάκη, η οικογένεια
του, είδη τροφίμων
Η Ενορία Καλυδωνίας, είδη τροφίμων και 1
δοχείο ελαιόλαδο
Εις μνήμη Εμμανουήλ Γεωργ. Γιαννενάκη, η
σύζυγος: Μαρία Γιαννενάκη (το γένος Πέππα) τα
παιδιά: Αργυρή & Φώτης Μπιχάκης Γεωργία &
Ιορδάνης Γιαννακίδης, τα αδέρφια : Ασπασία &
Ιωάννης Τερεζάκης & η εγγονή : Εμμανουηλία
Γιαννακίδη, είδη τροφίμων
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπηλιάς & ο Σύλλογος
Κυριών & Δεσποινίδων Σπηλιάς, διάφορα
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εδέσματα (Γλυκά & Αλμυρά )
Ο Μαλακωνάκης Ιωάννης πρόσφερε ποσότητα
κρέατος ( Χοιρινό & Κοτόπουλο ), εις μνήμη
Στέλλας Μαλακωνάκη
Η Ιερά Μονή Παρθενώνα , 50 kg ελαιόλαδο
Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά Τομές Γεωπονίας ,
είδη τροφίμων
Από Γλώσσα Κισάμου, 1 Δοχείο Ελαιόλαδο των
17 Κg
Το αρτοποιείο Άρτος & Υγεία
Νταγκουνάκη, είδη γλυκισμάτων

της

οικ.

Ο Εθελοντικός Σύνδεσμος <<Φίλοι Του
Αννουσάκειου Ιδρύματος >> , ένα πλήρες γεύμα,
εις μνήμη Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη
Ο Μπουρμπάκης Νίκος , 10 τελάρα μανταρίνια,
εις μνήμη του αδερφού του Γιάννη Μπουρμπάκη
Οικ. Καστανάκη εις μνήμη Στέλιου Καστανάκη ,
είδη τροφίμων

Η Εταιρία ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε- CRETE FISH S.A ,
μία Παλέτα ψαριών
Εις μνήμη Αδαμαντίας (χα)Αντωνίου Μυλωνάκη,
τα παιδιά Ιωάννης & Ευαγγελία Μυλωνάκη
- Γεώργιος & Αρετή Μυλωνάκη- Εμμανουήλ
Μυλωνάκης , είδη τροφίμων
Ο Δασκαλάκης Παναγιώτης και η Ρούσα, μέρος
του κεράσματος από τον γάμο των παιδιών τους,
Γιάννη & Χαρίκλειας Μαρεντάκη
Εις μνήμη Τακτικάκη Εμμανουήλ, ο Τακτικάκης
Μιχάλης, είδη τροφίμων
Εις μνήμη Κατίνας Μαραγκουδάκη, η οικογένεια
της, είδη τροφίμων
Εις μνήμη Γεωργίου Τυροθρουλάκη η οικογένεια
του , είδη τροφίμων
Εις μνήμη Αρχόντισσας (χα) Ζαχαρία Ψαράκη ( το
γένος Χαρχαλάκη), τα παιδιά Μαρία & Εμμανουήλ
Φαραγγιτάκης- Καλλιόπη & Νικόλαος Γκάλφας Εμμανουήλ & Διονυσία Ψαράκη, είδη τροφίμων

Εις μνήμη Φαλελάκη Σοφίας, η οικογένεια της ,
είδη τροφίμων

Εις μνήμη Εμμανουήλ Θεοδ. Κοντοπυράκη &
Ειρήνης Εμμ. Κοντοπυράκη, τα αδέλφια Χάρης
& Ρίτα Κοντοπυράκη - Θεόδωρος Βιδαλάκης ,
είδη τροφίμων

Το Αρτοποιείο του Μελισιανού, σημαντική
ποσότητα από λαγάνες

Εις μνήμη Ιφιγένειας Μαυριδάκη, η οικογένεια
της , είδη τροφίμων

Εις μνήμη Αντωνίου Ιωάννη Χαιρετάκη, η
σύζυγος Μαρία Χαιρετάκη ,τα παιδιά Ιωάννης
& Αγλαΐα Χαιρετάκη, Αντιγόνη & Δημήτριος
Μετζιδάκης -Στυλιανή ( χα) Αριστείδη Χαιρετάκη,
είδη τροφίμων

Το Κρεοπωλείο του Κουνελάκη Γεωργίου , 50
κιλά κρέας

Ο Σύλλογος Πανεθύμου , είδη τροφίμων

Εις μνήμη Αντωνίου Ιωάννη Ραϊσάκη, η σύζυγος
Αγγελική Ραϊσάκη ( το γένος Ρουμπελιώτη ) , τα
παιδιά Ευτύχιος & Νεκταρία Ραϊσάκη, Στυλιανός
Ραϊσάκης, Ιωάννα Ραϊσάκη, είδη τροφίμων

Η Νίκη Πατσουράκη , 20 κλούβες ντομάτες
Η Μοτάκη - Κιμιώνη Μαρία, κάτοικος Πλατανιά,
είδη ρουχισμού
Η Μαραγκουδάκη Στυλιανή , είδη γλυκισμάτων
για κέρασμα στους ενοίκους του Αννουσάκειου
Ιδρύματος
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ΔΩΡΕΕΣ
Ο Φραγκιουδάκης Θανάσης , τρόφιμα
Οι Άγιοι Πάντες Πλατάνου , σημαντική ποσότητα
κρέατος
Ο κ Μπουμπουραλάκης Ζαχαρίας , φάρμακα , εις
μνήμη της πεθεράς του Θωμαδάκη Ιουλίας
Η οικ. Νικολακάκη Ιωάννη, είδη ρουχισμού,
φάρμακα & τρόφιμα
Η Ενορία Περιβολίων, είδη τροφίμων

Εις μνήμη Εμμανουήλ Δασκαλάκη, ο Γεώργιος
Δασκαλάκης από Σηρικάρι 1 δοχείο ελαιόλαδο
Εις μνήμη του τραγουδιστή, ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ
που τίμησε και δόξασε την Ελλάδα στα πέρατα
της γης κ έφυγε από τη ζωή πριν από 37 χρόνια, ο
φίλος του, 2 κιβώτια κοτόπουλα
Ο Σύλλογος Γυναικών Βουτά, 2 Κλούβες
Ντομάτες & είδη ρουχισμού

Η Ενορία Ραβδούχας, 1 δοχείο ελαιόλαδο & είδη
ρουχισμού

Η Ενορία Μαλαθύρου, 5 Τενεκέδες ελαιόλαδο
υπέρ αναπαύσεως των δωρητών των ελιών της
Εκκλησίας

Οι Σύλλογοι & οι Φορείς Παλαιών Ρουμάτων ο Σύλλογος Γυναικών Παλαιών Ρουμάτων & η
λαϊκή βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων, είδη
τροφίμων

Η AGRIS A.E, σημαντική ποσότητα Αλευριού
(72 kg)

Οι Ενορίες Ροδοβανίου, Σκάφης Καμπανού,
ελαιόλαδο
Η Ενορία Αγίου Γεωργίου Γραμβούσας είδη
τροφίμων & 50 κιλά ελαιόλαδο
Η Ενορία Ραπανιανών – Καμισιανών, είδη
τροφίμων
Ο Νικολακάκης Μενέλαος, είδη τροφίμων, εις
μνήμη της συζύγου του Νικολακάκη Αικατερίνης
Εις μνήμη Κίμωνα Εμμαν. Λιτσαρδάκη, η σύζυγος
Ηρώ Λιτσαρδάκη (το γένος Γεωργακάκη), τα
παιδιά Αριστέα & Νικόλαος Καραμάνης,
Κωνσταντίνος & Μαρία Λιτσαρδάκη,
είδη
τροφίμων
Το Ζαχαροπλαστείο ΑΦΟΙ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ,
είδη γλυκισμάτων

Εις μνήμη Σαριδάκη Χαρίκλειας, η οικογένεια
της, είδη τροφίμων
Εις μνήμη Ιωάννας Στρατάκη
(το γένος
Μπενιουδάκη), ο σύζυγος Χαρίτος Στρατάκης
- τα παιδιά Παρασκευή & Βασίλειος Πετράκης
- Δήμητρα & Νικόλαος Αθανασέλης -Ηλίας &
Ιωάννα Στρατάκη, είδη τροφίμων
Ο Λυραντωνάκης Αντώνιος, εις μνήμη του
ξαδέρφου του Γιάννη Λυραντωνάκη, είδη
ρουχισμού
Εις μνήμη Μαρίας Χατζηκοκολάκη, η οικογένεια
της, είδη ρουχισμού
Εις μνήμη Ευάγγελου Καπή, η σύζυγος του
Ερμιόνη, είδη ρουχισμού

Η Κοινοπραξία ΑΕ Κρητικές Ημερήσιες
Κρουαζιέρες , σημαντική ποσότητα κρέατος

Η Περδικούρη Δέσποινα, είδη υποδημάτων &
αξεσουάρ

Η Ενορία Καλυδωνίας, είδη τροφίμων & 1 δοχείο
ελαιόλαδο

O Γεώργιος & η Αλεξάνδρα Παρασκευάκη, εις
μνήμη των γονέων τους, μια χειροποίητη εικόνα

