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ὑπόσχεσις τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ἀποστολή 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκπληρώνεται στό 
ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου «ἦσαν 
ἅπαντες ὁμοθυμαδόν ἐπί τό αὐτό» συ-

νηγμένοι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι (Πράξ. 2,1). Ὁ 
ἐρχομός τοῦ Παρακλήτου ἦταν κάτι σάν «ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἦχος, ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας» 
καί ἡ ὁρατή παρουσία Του ἦταν «γλῶσσαι ὡσεί 
πυρός», τό Ὁποῖον «ἐκάθισέ τε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον 
αὐτῶν (τῶν μαθητῶν)» (Πράξ. 2,3-4), μεταμοφρώ-
νοντας κυριολεκτικά τούς ἀγράμματους μαθητές 
μέ πρῶτο ὁρατό σημεῖο τό φαινόμενο τοῦ «λαλεῖν 
ἑτέραις γλῶσσαις καθώς τό Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς 
ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. 2,4). 

Ποικιλότροπα ἐκδηλώνεται ἡ παρουσία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο: μέ «διαιρέ-
σεις χαρισμάτων», μέ «διαιρέσεις διακονιῶν», 
μέ «διαιρέσεις ἐνεργημάτων» (Α΄ Κορινθ. 12,4-
6), μέ καρποφορία πνευματικῶν καρπῶν (Γαλ. 
5,22). Κάθε ἀγαθό καί δωρεά πού δίνεται στούς 
ἀνθρώπους εἶναι δικό Του προϊόν καί τοῦτο διότι 
τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς 
ἐνεργεῖ σάν πρόσωπο μέσα στόν κόσμο καί τήν 
ἱστορία. Καρποφορεῖ στίς καρδιές τῶν πιστῶν 
ὑπέροχους καί σπάνιους πνευματικούς καρπούς, 
ὡς ἀποτέλεσμα ἐπίπονης καλλιέργειας. Ἡ πα-
ρουσία Του λοιπόν στήν Ἐκκλησία εἶναι τόσο 
σημαντική, ὥστε «Εἰ μή Πνεῦμα παρῆν, οὐκ ἄν 
συνέστη ἡ Ἐκκλησία», ὅπως  τονίζει καί ὁ ἱερός 

Ἡ ὑπ έρβα σ η  τ ῆς  Βα βέλ

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου 
κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ

«Ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου 
καί ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις 

καθώς τό Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς 
ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. 2, 4).



Χρυσόστομος (Ε.Π. 50,459). Συγκροτεῖ ὅλον 
τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας (Λουκ. 24,49) καί 
παραμένει εἰς τόν αἰῶνα μέσα στήν Ἐκκλησία, 
μέσα στά μυστήρια.  Ἡ Ἐκκλησία βιώνει μέσα 
ἀπό τό λειτουργικό χρόνο τήν  ἑορτή τῆς πρώ-
της Πεντηκοστῆς, ἀφοῦ κάθε Θεία Λειτουργία 
εἶναι καί μία Πεντηκοστή.  

Ἐνῶ τό ἀνακαινιστικό θαῦμα τῆς 
μεταβολῆς συνεχίζεται, ὁ κόσμος μας βρίσκε-
ται ἔξω ἀπ’ αὐτό, τρέφεται κινδυνεύοντας μέ 
τίς μεταλλαγμένες τροφές τῆς καταναλωτικῆς 
του βουλιμίας. Ζεῖ τήν ἀγωνία ἑνός τρόπου ζωῆς 
πού ἀσθμαίνει σέ προσπάθειες νά ἐπεκτείνει τή 
δράση του καί νά γεύεται χαρά σέ περιοχές πού 
πιστεύει ὅτι θά τή βρεῖ. Καί βρίσκοντάς την 
πολύ γρήγορα διαπιστώνει τό κίβδηλο φευγιό 
της, γιατί δέν εἶναι ἡ πραγματική χαρά ἀλλά ἡ 
ψευδαίσθηση τῆς χαρᾶς. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται 
κάθε στιγμή, ὅταν αὐτή σάν χάρτινος πύργος 
καταρρέει στό στιγμιαῖο πού διαρκεῖ. Ἡ παγκο-
σμιοποίηση δέν λειτουργεῖ ὑπέρ τῶν φτωχῶν, 
καί ἡ ἀδικία (πάσης μορφῆς) συνεχίζει νά 
ἀναπτύσσεται καί νά ἐκδηλώνεται ποικιλοτρό-
πως, ἔτσι ὥστε οἱ τρομοκράτες κάθε εἴδους νά 
γίνονται εὐαγγελιστές καί κήρυκες τῆς δικαι-
οσύνης. Φαίνεται τελικά ὅτι οὔτε τά κοινωνικά 
καί πολιτικά συστήματα καί ἰδεολογίες, μήτε 
καί ἡ πρόοδος τῆς τεχνολογίας εἶναι ἱκανά νά 
λύσουν τά προβλήματα τῶν λαῶν. Καί τοῦτο 
γιατί, ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ σο-

φός Γέροντας  Μητροπολίτης  Εἰρηναῖος,  «... 
ὁ νεώτερος Εὐρωπαϊκός πολιτισμός συντρίβεται 
ὁ ἴδιος καί βυθίζει στήν δυστυχία ἑκατομμύρια 
ὑπάρξεων ὄχι γιατί τοῦ λείπει ἡ γνώση, ἀλλά 
γιατί τοῦ λείπει ἡ ἀγάπη».

Σ’ αὐτή τήν τραγικότητα τῆς σύγχρο-
νης πραγματικότητας μοναδική ἐλπίδα καί 
ἀληθινή παρηγοριά εἶναι ὁ Παράκλητος. Ὁ με-
γάλος Αὐτός ἀγνοημένος. Γιατί ἡ Πεντηκοστή 
δέν ἔχει διάρκεια μιᾶς ἡμέρας, ἀλλά βιώνεται 
σέ διάρκεια μέσα στήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία 
ὁ Παράκλητος ζεῖ «ἄχρι τερμάτων αἰῶνος». 
Αὐτός εἶναι καί ὁ πλοῦτος τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Τό νά μπορεῖ νά ἀκούει μέσα σ’ αὐτόν κάθε 
ἐποχή, κάθε τόπος, κάθε ἄνθρωπος, «τῆ ἰδίᾳ 
διαλέκτῳ... τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ». 



εντηκοστή: Τά Γενέθλια τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ. Τά Γενέθλια τῆς Μητέρας 
τῶν Χριστιανῶν. Διότι, ὅπως εἶπε ὁ 
ἀρχαῖος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας (Κυ-

πριανός) «κανείς δέν μπορεῖ νά ἔχει Πατέρα τό 
Θεό, ἄν δέν ἔχει Μητέρα τήν Ἐκκλησία». Καί στά 
Γενέθλιά της ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, θέλει νά ἔχει 
κοντά της τά παιδιά της. Τά πνευματικά της τέ-
κνα. Ζωντανά καί κεκοιμημένα.

Τήν Κυριακή πρωΐ, τά ζωντανά τέκνα τῆς 
Ἐκκλησίας θά σταθοῦνε κάτω ἀπό τούς θόλους 
τῶν Ναῶν της ν’ ἀκούσουν τήν ἐπιφοίτηση τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καί νά πάρουν τή Ζωοποιό Χάρη 
τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν  πορεία τῆς ζωῆς των.

Μά τά «κεκοιμημένα τέκνα» τῆς Ἐκκλησίας, 
θά προπορευτοῦνε στό προσκλητήριο τῆς Μητέ-
ρας. «Τό Σάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς,   μνήμην 
ἐπιτελοῦμε πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κοιμηθέντων 
εὐσεβῶν ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως». Τό προσκλητήριο 
Μνημόσυνο εἶναι γενικό καί μεγαλόπρεπο.

Κι’ ἀνάμεσα σ’αὐτούς τούς «ἀπ’ αἰῶνος κοι-
μηθέντας» εἶναι καί κεῖνοι πού τό Μυστήριο τοῦ 
Γάμου ἕνωσε τίς δύο ὑπάρξεις τους, τόν ἄνδρα καί 
τή γυναίκα «εἰς σάρκα μίαν». Κι’ ὅταν ὁ θάνατος, 
πρόωρος ἤ ἀργοπορημένος, ἔρχεται νά σπάσει τά 

στεφάνια τῆς πιστῆς συζυγίας καί νά χωρίση τή 
μυστική αὐτή ἕνωση, τότε μένουν τά Μνημόσυνα 
τῶν Συζύγων νά θυμίζουν, ὄχι μόνο τήν ἀθανασία 
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἀλλά καί τήν ἀθανασία 
τῆς ἀνθρώπινης ἀγάπης. Τότε οἱ φωτογραφίες τοῦ 
«ἀγαπημένου συζύγου» ἤ τῆς «ἀγαπημένης συζύ-
γου» ἀνασύρονται ἀπό κάποιο συρτάρι καί περνοῦνε 
στίς στῆλες τῶν ἐφημερίδων. Φωτογραφίες ἀνδρῶν 
καί γυναικῶν, πού δέν εἶναι σάν τίς γεροντικές φω-
τογραφίες τῶν Γονέων, ἀλλά εἶναι νεώτερες καί 
παριστάνουν νιούς καί νιές, πού τίς θέρισε πρόωρα 
τό δρεπάνι τοῦ θανάτου.

«Τήν Κυριακή... τελοῦμεν Μνημόσυνον τοῦ 
ἀγαπημένου μας συζύγου». Καί κάπου-κάπου ἀντί 
τοῦ ἀγαπημένου ἤ τῆς ἀγαπημένης, μπαίνει μιά 
ἄλλη τρυφερότερη λέξη: τοῦ λατρευτοῦ ἤ τῆς 
λατρευτῆς συζύγου. Λέξη πού τή χρησιμοποιοῦν 
συνήθως τά ἐρωτευμένα παρθενικά νειᾶτα. Δέν 
ἀποροῦμε γι’  αὐτή τήν τρυφερότητα, πού ἐκφράζεται 
στά πένθιμα ἀγγελτήρια τῶν Μνημοσύνων γιά 
Συζύγους. Γιατί πολλές φορές κατανοοῦμε βαθύ-
τερα τήν ἀξία  τῶν προσώπων καί πραγμάτων, 
μόνον ὅταν τά χάνομε. Γιατί ἡ πλά-
κα τοῦ τάφου, πού σκεπάζει τό σῶμα 
τοῦ ἤ τῆς συζύγου, σιγά-σιγά σκεπάζει 
καί τά ἐλλατώματά των. Γιατί ἡ συζυ-
γική ζωή, ὅπως καί κάθε ἄλλη φιλική 

(Μνημόσυνα Συζύγων)

Τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
πρ. Κισάμου & Σελίνου

κ.κ. Εἰρηναίου

Ψυχοσάββατο Πεντηκοστῆς



ἤ συλλογική συμβίωση καί στίς καλύτερες ἀκόμη 
περιπτώσεις χαρακτήρων καί αἰσθημάτων, ἔχει τίς 
καθημερινές της τριβές, πού καμιά φορά γίνονται 
πληγές ἀγιάτρευτες.

Ὁ θάνατος ὅμως πού σβύνει τή ζωή τοῦ φί-
λου, τοῦ ἤ τῆς συζύγου, σβύνει καί αὐτές τίς τριβές 
καί βλέπομε βαθύτερα καί καθαρότερα, ποιά ἦταν 
αὐτή ἡ ἀγαπημένη ὕπαρξη, πού λίγο ἤ πολύ στά-
θηκε πλάϊ μας καί μπῆκε μέσα στήν καρδιά μας. 
Ἀκόμη ἡ λέξη «λατρευτός» ἤ «λατρευτή», μπορεῖ  
νἆναι, ὅπως καί στήν περίπτωση τῶν Γονέων μας, 
μιά μετάνοια καί μιά ἐξομολόγηση γιά τήν κρυμμέ-
νη ἀγάπη, πού κάποιος, ἐγωϊσμός, ἤ κάποιο πεῖσμα 
δέν μᾶς ἄφησε νά ποῦμε στό ἀγαπημένο πρόσωπο, 
ὅσο ζοῦσε στόν κόσμο αὐτό. Γιά τήν ἀγάπη ἐκείνη, 
πού πέρα ἀπό συναισθήματα καί συμφέροντα, πη-
γαίνει βαθύτερα καί γίνεται «ἀγάπη τοῦ πλησίον».

Μνημόσυνα συζύγων, πού θυμίζουν παρθε-
νικά αἰσθήματα καί ὅρκους ἀγάπης. Μνημόσυνα 
πού θυμίζουν τόν ἱερό καί ἀκατάλυτο δεσμό τοῦ 
χριστιανικοῦ Γάμου.

Ὁ πανσεξουαλισμός τῆς ἐποχῆς μας, ὁ 
ἐλεύθερος ἔρωτας, τά διαζύγια καί ἄλλα παρόμοια 
«ἀπομυθοποίησαν» καί τόν ἱερό  δεσμό τοῦ Γάμου. 
Τόν ἀπογυμνώνουν δηλαδή ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ 
πού ἐξαγιάζει τά βαθύτερα ψυχικά αἰσθήματα, πού 

ἑνώνουν τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα καί τόν ἀφήνουν 
εὔθραυστο καί ἀνιαρό «ζυγό» στά πάθη καί τά 
λάθη τοῦ ζωϊκοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ χριστιανική σκέψη καί πίστη, πού ἔχει 
γιά ὅλα τά πράγματα τῆς ζωῆς μιά σωστή θε-
ώρηση, περισώζει καί τό δεσμό τοῦ Γάμου, Ἱερό 
Μυστήριο, καί τόν κάνει στήν ἐπίγεια ζωή, τίμιο 
καί ἀκηλίδωτο. Καί πέρα ἀπό τόν κόσμο αὐτό 
ἀναλαμβάνει τά στεφάνια του στή Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ καί τά διατηρεῖ «στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων».

Οἱ λέξεις ἀγαπημένος, ἀγαπημένη, λατρευ-
τός, λατρευτή, εἶναι βέβαια συγκινητικές ὅταν γρά-
φονται εἰλικρινά στά ἐπιμνημόσυνα ἀγγελτήρια 
καί στίς ἐπιτύμβιες πλάκες τῶν Κοιμητηρίων μας, 
ἀλλά εἶναι πλειό σημαντικές καί πλειό τίμιες ὅταν 
λέγονται καί βιώνονται στόν καθημερινό συζυγικό 
βίο.

Καί σέ τοῦτο τό Μέγα Ψυχοσάββατο τῆς 
Πεντηκοστῆς μαζί μέ τήν εὐχή τῆς Ἐκκλησίας, 
«αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν», ὑπενθυμίζομε ἀκόμη μιά 
φορά στούς χριστιανούς μας πώς τά Μνημόσυνα 
δέν εἶναι μόνο κεριά καί κόλλυβα. Εἶναι βαθύτερος 
στοχασμός. Εἶναι περισυλλογή ἀνθρώπου καί Παι-
δεία Κυρίου.

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
πρ. Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Εἰρηναίου: 

«Θέματα καί Βιώματα
Χριστιανικῆς Ζωῆς καί Κοινωνίας».



έ τά παραπάνω λόγια: “Τῇ αὐτῇ 
ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν”, ὁ 
Συναξαριστής κάθε ἡμέρα μᾶς 
πληροφορεῖ καί μᾶς ἐνημερώνει γιά 

τόν ἑορταζόμενον Ἅγιον αὐτῆς.
Κι’ ἐμεῖς, σήμερα 29 Μαΐου, “μνήμην 

ἐπιτελοῦμεν” τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλεύουσας 
ἀπό τούς Ὀθωμανούς. Μνήμη ὄχι χαρᾶς καί 
ἀγαλλιάσεως, ἀλλά πόνου καί συντριβῆς. Μνήμη 
θανατώσεων, βασανισμῶν, ἐξανδραποδισμῶν, 
διωγμῶν, ταπεινώσεων καί λοιπῶν ἀμετρήτων 
ταλαιπωριῶν πού ὑπέστη ὁ Ὀρθόδοξος λαός,  
πρίν, κατά καί μετά τήν Ἅλωσιν τῆς Βασιλεύ-
ουσας.

Θρῆνος καί κοπετός, σωστή μεγάλη 
Ἑβδομάδα, καί ὁ ποιητής νά λέγει: «πάψετε 
τό χερουβικό κι ἄς χαμηλώσουν τ’ Ἅγια, γιατί  

’ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νά τουρκέψει» καί 
θά συνεχίσει μέ ἐλπιδοφόρο καί ἀναστάσιμο 
τόνο «πάλι μέ χρόνους καί καιρούς, πάλι δικά 
μας θἆναι». Καί ὁ μακαρίτης, αὐτή ἡ ἁγία 
μορφή, ὁ Φώτης Κόντογλου, θά περιγράψη τό 
πάθος τοῦ Γένους: “Μεγάλη Ἑβδομάδα γίνηκε 
ἡ ζωή μας, τό «Σήμερον  κρεμᾶται ἐπί ξύλου» 
γίνηκε τό τραγούδι μας, ὁ Χριστός νεκρός, 
σταυροχεριασμένος μέσα στό μνῆμα του, αὐτό 
γίνηκε τό εἰκόνισμά μας”.

29η Μαΐου 1453. 29η Μαΐου σήμερα: 
Σήμερα, ἡμέρα μνήμης τῆς φιλανθρωπίας 
τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δέν ἄφησε τό δοῦλον 
Γένος ἀπαράκλητο, ἀλλά διά τῆς Ἐκκλησίας 
παρηγόρησε καί στήριξε καί τό προετοίμασε γιά 
τήν Ἐθνική Ἀνάσταση.

Ὁ πόνος γιά τήν μεγάλη δοκιμασία τοῦ 
Γένους μετριάζεται χάρις στήν φιλανθρωπία 
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ “παιδεύων καί πάλιν 
ἰώμενος”. Τό πρῶτο δεῖγμα τῆς ἀγάπης Του 
εἶναι ἡ παραχώρησις εἰδικῶν προνομίων στήν 
Ἐκκλησία ἀπό τόν Πορθητή. Χάρις σ’ αὐτήν 
τήν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, ἄν καί πάρα πολλές 
φορές δυναστικά παραβιάστηκαν αὐτά ἀπό 
τούς τυράννους, ἡ Ἐκκλησία ἔπαιξε κατά τούς 
χαλεπούς αὐτούς χρόνους ἐθναρχικό ρόλο, 
ζέσταινε, παρηγοροῦσε, βοηθοῦσε, μάθαινε 
γράμματα στά σκλαβόπουλα, ἦταν ἡ ψυχή τοῦ 
Γένους.

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

«Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν...»

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
π. Ἰγνατίου Χατζηνικολάου

Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου



Ἕνα δεύτερο μεγάλο καί παρήγορο δῶρο 
τοῦ Θεοῦ στό ὑπόδουλο Γένος εἶναι οἱ ἅγιοι 
Νεομάρτυρες. Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
τούς ἐγκωμιάζει καί δικαίως καί ἀψευδῶς τούς 
ὀνομάζει “δόξα καί καύχημα τῆς Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας... καί παράδειγμα ὑπομονῆς εἰς 
ὅλους τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς ὁπού 
τυρανοῦνται ὑποκάτω εἰς τόν βαρύ ζυγόν τῆς 
αἰχμαλωσίας”. (Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον 
Μαρτυρολόγιον, σελ. 12,14).

Κάθε Νεομάρτυρας, πρέπει νά τό τονίσομε, 
ἦταν ἕνα ἰσχυρό ἀνάχωμα στήν πλημμύρα τοῦ 
ἐξισλαμισμοῦ καί ἐκτουρκισμοῦ. Χωρίς τούς 
Νεομάρτυρες εἶναι ἀμφίβολο, ἄν διατηροῦνταν 
ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός.

Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά ἀναφέρομε, 
ὅτι καί ἡ Κρήτη ἔδωσε πολλούς Νεομάρτυρες, 
κληρικούς καί λαϊκούς, ἡ δέ Σεπτή Σύνοδος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τήν ὑπ’ Ἀριθμ. 
Πρωτ. 837/21-9-2000 Ἀπόφαση Αὐτῆς κατέταξε 
“ἐν τῷ χορῷ τῶν μέχρι τοῦδε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου 
τοῦ Χριστοῦ Πίστεως μαρτυρησάντων”, Ἁγίων 
Ἱεραρχῶν τῆς Κρήτης: Μητροπολίτου Κρήτης 
Γερασίμου, καί Ἐπισκόπων Κνωσσοῦ Νεοφύ-
του, Χερρονήσου Ἰωάκειμ, Λάμπης Ἱεροθέου, 
Σητείας Ζαχαρίου, Πέτρας Ἰωακείμ, Ρεθύμνης 
Γερασίμου, Κυδωνίας Καλλινίκου, Κισάμου 
Μελχισεδέκ καί Διοπόλεως Καλλινίκου. 
Σχετική εἶναι καί ἡ μέ Ἀριθμ. Πρωτ. 1/3-1-2001 
Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης. Τέλος, σημειώνομε, ὅτι ἡ  μνήμη αὐτῶν 
τελεῖται τήν 23ην Ἰουνίου ἡμέρα τοῦ Μαρτυρίου 
τους (23ην Ἰουνίου 1821) στόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγ. 
Μηνᾶ Ἡρακλείου κατά τήν ὥραν τῆς Συνοδικῆς 
Θείας Λειτουργίας.

Τρίτη, καί ἐξ ἴσου σημαντική, δωρεά τοῦ 
Θεοῦ στό σκλαβωμένο Γένος εἶναι, κατά τήν 
γνώμη μας, ἡ καλλιέργεια ἀπό τήν πλευρά τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ «ἡσυχαστικοῦ πνεύματος» 
στά εὐρύτερα στρώματα τῶν  ὑποδούλων 
Ὀρθοδόξων λαῶν. Ὁ Ἡσυχασμός δημιούργησε 
στούς Ὀρθοδόξους Λαούς τῶν Βαλκανίων, τίς 
πνευματικές ἀντιστάσεις, ὥστε νά ἀντέξουν στήν 
ἐπερχόμενη μουσουλμανική λαίλαπα καί σέ ὅλα 
τά τυραννικά καθεστῶτα.

29η Μαΐου. Ἡμέρα μνήμης καί γιά τίς 
ἁμαρτίες τῶν Πατέρων μας, πού μέ τίς ποικίλες 
διχόνοιες τους καί τόν ἐμφύλιο ἀλληλοσπαραγμό 
συνετέλεσαν στήν ἐξασθένηση καί πτώση τῆς 
αὐτοκρατορίας.

Ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεόν καί τίς ἅγιες 
ἐντολές Του εἶναι ἡ αἰτία τῆς παιδαγωγίας, 
πού φιλάνθρωπα ὁ Θεός  ἐφαρμόζει γιά νά 
ἐπιστρέψει ὁ λαός στήν ὁδό τῆς σωτηρίας. Σέ τέ-
τοια ἀποστασία εἶχε περιέλθει καί ὁ Λαός τῆς 
Βασιλεύουσας. Τόν Θεόν  τόν εἶχαν ἀπολαχτήσει 
καί  “Ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην 
ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων”. (Ψαλμ. 126, 2).

29 Μαΐου: Ἡμέρα Μνήμης. Ἡμέρα 
διδαχῆς, νά διαφυλάξωμε καί ἀξιοποιήσωμε 
τά κεκτημένα. Οἱ ἐχθροί πολλοί. Οἱ κίνδυνοι 
μεγάλοι καί ἐμεῖς ἐπί τῶν ἐπάλξεων. Πολλές οἱ 
Κερκόπορτες. Φύλακες χρειαζόμαστε.



ήν Δεσποτική ἑορτή πού γιορτάσαμε, 
τήν μεγάλη ἡμέρα, τήν Πεντηκοστή, 
τήν τοῦ Πνεύματος ἐπιδημίαν καί 
προθεσμίας συμπλήρωσιν, τήν γενέ-

θλιο ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀνανεώθηκε 
σέ ὅλους μας «ἡ ἔνδυση μέ δύναμη ἐξ ὕψους» 
(Λουκ. 24,49).

Τό Πανάγιο Πνεῦμα, τό προϊόν ἐκ τοῦ 
Πατρός καί δι’ Υἱοῦ ἐνδυμῆσαν, μέ τίς θεῖες 
καί ὑπερφυσικές ἐνέργειες καί δυνάμεις 
Του, ἦλθε πλούσιο πρός ὅλους, γιά νά παρα-
καλέσει νά ὁδηγήσει ἡμᾶς «εἰς πᾶσαν τήν 
ἀλήθειαν» (Ἰωαν. 16,13) νά διδάξει  καί νά 
ὑπενθυμίσει,  ἐκεῖνα πού ὁ Κύριός μας δί-
δαξε, κατά τήν ἐπίγειο παρουσία Του. Ἡ  
Ὀρθόδοξη ἐκκλησία μας ἡ ὁποία ὀφείλει τήν 
συγκρότηση καί καθοδήγηση τῆς ζωῆς της 
σέ Ἐκεῖνον, τόν Παράκλητον, διδάσκει, ὅτι 
κάθε τι πνευματικό καί ὠφέλιμο κατά κύριο 
λόγο ἔχει τήν ἀφετηρία του καί τήν ἀναφοράν 
του στό Πνεῦμα τό Ἅγιον, γι’ αὐτό καί ὡς 
σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί σωτη-
ρίας μας, τίθεται ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἀπόκτηση. 

Τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
τό ἐπιφερόμενον τόν καιρό τῆς δημιουργίας 
«ἐπάνω τοῦ ὕδατος», (Γεν. 1,2) εἶναι ἐκεῖνο 
πού συνήργησε μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ 
Υἱοῦ εἰς τό νά καταστήσουν τό ἀόρατο ὁρατό, 
τόν ἄμορφο καί ἀκατέργαστο ἐν μορφῇ, εἰκόνι 
καί κτίσει, εἶναι ἐκεῖνο πού συνεργάζεται εἰς 
τό νά  δημιουργηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἐκεῖνο πού 
ἐπιφέρεται ἐπάνω ἀπό τίς ψυχοσωματικές  

Η  Β Ι Α Ι Η  Π Ν Ο Η 

ΤΟΥ  Π Α ΡΑ Κ Λ Η ΤΟΥ

Τοῦ Αἰδεσ. π. Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη.
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου



δυνάμεις του, συντελεῖ στήν διαμόρφωσή του καί τόν καθιστᾶ ἐν μορφῇ Θεοῦ 
κατά χάριν.  

Εἶναι ἐκεῖνο πού ἀδιάκοπα συνεχίζει μέσα ἀπό τήν ἐκκλησία Του, τήν μία 
καί μόνη Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική, Ἀδιαίρετη, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά 
ἀναγεννᾶ καί νά ἀναπτύσσει τόν ἄνθρωπο μέσα ἀπό τά χαρίσματα καί τίς δω-
ρεές Του πρός τήν τελειότητα καί τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία. Ἐκεῖνο φωτίζει 
καί καλεῖ τούς πάντες εἰς ἑνότητα καί ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, εἰς ἀποδοχήν τῆς 
Θείας χάριτος καί μέσα ἀπό τίς ὁρατές καί ἀόρατες κλήσεις Του, φανεροῦται 
εἰς τόν ἄνθρωπον ἡ ἁμαρτωλός κατάστασίς του, διεγείρεται ἡ ψυχή του πρός 
μετάνοιαν καί ἐπακολουθεῖ ἡ ἐπιστροφή καί σωτηρία του.

Εἶναι αὐτό πού ὁδηγεῖ τόν ἐρχόμενον, τόν ἕνα, τούς πάντες, ἀφοῦ δέν κάνει 
διάκριση στήν διανομή τῶν χαρισμάτων, ἀλλά «σάν ἄνεμος ὅπου θέλει πνέει» 
(Ἰωάν. 3,8), μετά τήν  συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός του, νά καταλαμβάνε-
ται ἀπό φόβο πρό τῆς Θείας δικαιοσύνης, νά αἰσθάνεται ἀποστροφή πρός τήν 
ἁμαρτία, νά κατακυριεύεται ἀπό σφοδρή ἐπιθυμία σωτηρίας, νά προσέρχεται 
ἐν κατανύξει καρδίας εἰς τό διά δακρύων δεύτερον βάπτισμα, νά ἀποβάλλει τόν 
παλαιόν ἄνθρωπον «σύν ταῖς πράξεσι καί ἐπιθυμίαις αὐτοῦ», νά ἐνδύεται τόν 
καινόν, τόν κατά Θεόν κτισθέντα, ἐν δικαιοσύνῃ καί ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.

Εἶναι ἐκεῖνο πού, μετά τήν ἀνανέωση καί ἀνακαίνιση, καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο 
ἠθικά τέλειο, τόν τοποθετεῖ εἰς τήν κατώτατη βαθμίδα τοῦ ἁγιασμοῦ, ἀπό τήν 
ὁποία τοῦ δίδει ὁλοένα τήν δυνατότητα νά ἀνέρχεται τίς διάφορες βαθμίδες 
καί ὁλοένα νά ἁγιάζεται διά τῆς χάριτός Του καί τῆς δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένης 
πίστεως. Αὐτό δίδει στόν ἄνθρωπο ὅλα ἐκεῖνα τά ἐξωτερικῶς φανερούμενα 
φωτόμορφα χαρίσματα, δηλαδή τήν πίστη καί τήν ἀγάπη, τήν χαρά καί τήν 
εἰρήνη, τήν μακροθυμία, τήν χριστότητα, τήν ἁγιοσύνη, τήν εὐσπλαχνία, τήν 
πραότητα, τήν ὑπομονή, τήν ἐγκράτεια καί ἐν γένει τήν ἐκπλήρωση ὅλων τῶν 
εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καί ἀρετῶν, οἱ ὁποῖες λέγονται καί καρποί τοῦ Πνεύμα-
τος τοῦ καταρτίζοντος τόν ἄνθρωπον ἐν παντί ἔργῳ ἀγαθῷ.

Καί ὅταν διά τῆς καθαγιαστικῆς πνοῆς τοῦ παρακλήτου ὁ ἄνθρωπος 
ἀναγεννηθεῖ, καί γίνει «τέκνον Θεοῦ, κληρονόμος τῆς βασιλείας του, συγκλη-
ρονόμος Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. 8,17) τότε τοῦ δωρίζεται ἡ θέωσις, τοῦ προ-
σφέρεται  ἡ δόξα καί τοῦ χαρίζεται ἡ μακαριότης τῶν ἐκλεκτῶν καί Ἁγίων.

Δία τοῦτο, ἀδελφοί, μείνατε ἑνωμένοι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, διότι μόνον ἐν τῇ 
ἑνώσει ἡ Ἐκκλησία, μόνον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τό Πνεῦμα, μόνον ἐν τῷ Πνεύμα-
τι ἡ χάρις, ἡ ἀλήθεια, ἡ χαρά, ἡ σωτηρία, ἡ λύτρωσις, ὁ ἁγιασμός.  Πάντοτε 
ἀδελφοί χαίρετε ἐν Κυρίῳ, ἀδιαλείπτως προσεύχεστε, ἵνα τό Πνεῦμα μή σβέν-
νυτε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε, τό καλόν κατέχετε, ἀπό παντός εἴδους πονηροῦ 
ἀπέχετε, ἡ δέ χάρις τοῦ Θεοῦ εἴη πάντοτε μεθ’ ἡμῶν.



σταυρός, ὁ διωγμός, ἡ θλίψη, ὁ πειρα-
σμός εἶναι ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ 
ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ, εἴτε αὐτά συμβαίνουν 
ὡς καθολικά φαινόμενα ἔχοντας τήν ἀναφορά 

τους στό σύνολο τῶν πιστῶν, εἴτε ἀποτελοῦν τό καθη-
μερινό καί προσωπικό μαρτύριο καθενός πού θέλει νά 
ζήσει - ἰδίως στίς μέρες μας - πιστός στά ἰδανικά καί 
στόν δρόμο πού ἔδειξε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, στό δρόμο 
τῆς ἐπηγγελμένης βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εἶναι ἀκόμη γεγονός, ὅτι δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία, 
πού νά μήν ἔζησε τόν δικό της διωγμό καί τά αἵματα 
τῶν μαρτύρων της νά μήν πότισαν βαθειά τίς ρίζες τοῦ 
δένδρου τῆς πίστεώς της, ὥστε μέ αὐτόν τόν τρόπο νά 
ἑδραιωθεῖ καί νά στερεωθεῖ περισσότερο.

Μιά συγκλονιστική σταυρική μαρτυρία γιά τήν 
Ὀρθόδοξη Ρωσική Ἐκκλησία, πού ἄφησε ὅμως 

παγκόσμια τήν ἀκτινοβολία της καί ἀποτελεῖ πρό-
τυπο τοῦ ἀνθρώπου πού βιώνει τήν Τριαδική χάρη 
στή ζωή του καί τήν ἀφήνει νά ἐκχύνεται στόν συ-
νάνθρωπό του, εἶναι καί αὐτή τῆς μορφῆς τοῦ ὁσίου 
Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαί-
ας, τοῦ ἰατροῦ καθηγητοῦ τοπογραφικῆς ἀνατομίας καί 
χειρουργικῆς. Προσωπικότητα μέ σπάνια ταλέντα καί 
πνευματικά χαρίσματα, μέ ἐκπληκτική ἐπιστημονική 
κατάρτιση, διακόνησε τόν ἄνθρωπο ὡς ποιμένας καί 
ἰατρός, μέ ἀξιοθαύμαστη αὐταπάρνηση καί ἀγάπη.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς, (κατά κόσμον Βα-
λεντίν, τοῦ Φέλιξ Βόϊνο-Γιασενέτσκι), γεννήθηκε στίς 
14/27 Ἀπριλίου 1877 στό Κέρτς τῆς χερσονήσου Κρι-
μαίας. Μεγάλωσε μέσα σέ ἰδιόμορφο οἰκογενειακό 
περιβάλλον, καθώς ὁ πατέρας του ἦταν ρωμαιοκαθο-
λικός ἐνῶ ἡ μητέρα του, ἄν καί ὀρθόδοξη, περιορι-
ζόταν σέ καλές πράξεις χωρίς νά συμμετέχει ἐνεργά 
στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Πολύ ἐνωρίς βρί-
σκονται ἐγκατεστημένοι στό Κίεβο, ὅπου ὁ Βαλεντίν 
ἀποφασίζει νά σπουδάσει ἰατρική. Τό 1903 παίρνει τό 
πτυχίο του καί στή συνέχεια παρακολουθεῖ μαθήματα 
ὀφθαλμολογίας.

Τό 1904, βρίσκεται στήν Ἄπω Ἀνατολή, ὅπου 
ἐργάζεται ὡς χειρουργός μέ μεγάλη ἐπιτυχία. Ἐκεῖ 
συναντᾶται μέ τήν Ἄννα Βασιλίγιεβνα Λάνσκαγια, τή 
μέλλουσα σύζυγό του, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε τέσσερα 
παιδιά. Ἡ φήμη του ἐξαπλώνεται γρήγορα παντοῦ καί 
ἀσθενεῖς καταφθάνουν κοντά του γιά νά ἀνακουφισθοῦν 
ἀκόμη καί ἀπό πολύ μακρινές περιοχές.  

Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1917 τόν βρίσκει στήν Τα-
σκένδη. Ἡ Ἐκκλησία διώκεται. Ὁ Βαλεντίν συκοφα-
ντούμενος ἀπό ἕναν νοσοκόμο συλλαμβάνεται γιά 
πρώτη φορά. Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε καί ὁ γιατρός 
ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Φαίνεται ὅμως, ὅτι ἡ περιπέτεια 
αὐτή εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἐπιδείνωση τῆς ὑγείας τῆς 
ἤδη πάσχουσας ἀπό φυματίωση συζύγου του Ἄννας, 

Α Γ Ι Ο Σ  Λ Ο Υ Κ Α Σ
Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας

(1877-1961)
Τοῦ Ἱερομονάχου π. Εἰρηναίου Μπατσάκη,

Ἐφημερίου Βλάτους Κισάμου
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ὥστε λίγες ἡμέρες ἀργότερα νά ὑποκύψει. Μετά τό 
θάνατό της ὁ γιατρός ἐμπιστεύθηκε τά παιδιά του σέ 

μιά πιστή νοσοκόμα, τήν Σοφία Σεργκέγεβνα, ἡ ὁποία 
στάθηκε κοντά τους σάν δεύτερη μητέρα.

Τό 1920 ἐκλέγεται καθηγητής στό Πανεπιστήμιο 
τῆς Τασκένδης στήν ἕδρα τῆς τοπογραφικῆς Ἀνατομίας 
καί Χειρουργικῆς. Δημοσίευσε σημαντικότατες 
ἐπιστημονικές μελέτες καί ἀπέσπασε τά ἀνώτατα κρα-
τικά βραβεῖα. Ὁ Βαλεντίν ἦταν πολύ πιστός  καί αὐτό 
ἦταν ἔκδηλο στόν τρόπο πού ἐργαζόταν. Τό ἀποτέλεσμα 
ἦταν νά δημιουργηθοῦν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις ἀπό 
τούς ἐκπροσώπους τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος.

 Ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τασκένδης καί Τουρκε-
στάν Ἰννοκέντιος κατηγορήθηκε ἀπό τούς σχισματικούς 
τῆς «ζωντανῆς Ἐκκλησίας», ὁ γιατρός ὑπερασπίστηκε 
μέ σθένος τήν κανονική τάξη, ὥστε ὁ Ἰννοκέντιος, 
ἐντυπωσιασμένος ἀπό τήν παρρησία τοῦ Βαλεντίν, τοῦ 
προτείνει νά γίνει ἱερέας. Πράγματι, στίς 26 Ἰουνίου 
1921 χειροτονεῖται διάκονος καί μία ἑβδομάδα ἀργότερα 
πρεσβύτερος.

Τό καλοκαίρι τοῦ 1922 ἡ «ζῶσα Ἐκκλησία» κά-
νει τήν ἐπίθεσή της καί ἐκτοπίζει τόν Ἰννοκέντιο. Ὁ 
κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Τασκένδης, ὄντας στό ἔλεος 
τῶν σχισματικῶν, ἐκλέγουν στή θέση τοῦ Ἐπισκόπου 
τόν π. Βαλεντίν – Γιασενέτσκι. Κατά τήν μοναχική κου-
ρά παίρνει τό ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 
Λουκᾶ, ἐνῶ ἡ χειροτονία του ἔγινε στό Πεντζικέντ.

Τό γεγονός δέν πέρασε ἀπαρατήρητο καί  πολύ 
σύντομα ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς συνελήφθη, κατη-
γορήθηκε γιά προδοσία καί φυλακίστηκε. Οἱ τόποι 
ἐξορίας του ἐναλλάσσονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Οἱ ἄθλιες 
συνθῆκες διαβίωσης καί μετακινήσεως σ’ αὐτούς, οἱ 
ἐξοντωτικές – μέχρι καί 13 συνεχόμενα εἰκοσιτετράωρα- 
ἀνακρίσεις, οἱ διωγμοί, οἱ συκοφαντίες, οἱ θλίψεις, οἱ 
ἀπίστευτες περιπέτειες, τά βασανιστήρια ἐκπλήσσουν 
τόν ἀναγνώστη τοῦ βίου του.

Στίς φυλακές συνεχίζει τή συγγραφική του δρα-
στηριότητα,  μοιράζεται τό λιγοστό ψωμί του ἤ τό πε-
ριεχόμενο κάποιου δέματος πού θά φτάσει στά χέρια 
του μέ τούς συγκρατουμένους του, ἐνῶ ἡ προσευχή, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τόν τόπο πού βρίσκεται ἤ τίς συνθῆκες 
πού ἐπικρατοῦν, ἦταν ἡ σταθερή καί μόνιμη παρηγο-
ριά του. Ἡ ἐπικοινωνία μέ τό Θεό ἀποτελεῖ ἀνάγκη 
γιά τόν Ἐπίσκοπο Λουκᾶ, ἀλλά καί τό μεγάλο του 
στήριγμα στίς κακουχίες καί τίς θλίψεις. Τά εὐεργετικά 
της ἀποτελέσματα γευόταν ὄχι μόνον ὁ ἴδιος στή ζωή 
του ἀλλά καί οἱ γύρω του ἄνθρωποι, ποινικοί ἤ πολι-
τικοί κρατούμενοι, κακοπαθοῦντες, ἄνθρωποι πού δέν 
εἶχαν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, πού εἶχαν ἀρνηθεῖ τό 
Θεό καί δήλωναν ἄθεοι, ἀλλόθρησκοι, ὁ φτωχός λαός 
πού λιμοκτονοῦσε καί στό πρόσωπο τοῦ ποιμένα του 
ἔβρισκε ὄχι μόνον τήν πνευματική παρηγορία καί τήν 
ἐνίσχυση τῆς πίστης του ἀλλά καί τά ἀπαραίτητα ὑλικά 

ἐφόδια γιά νά μπορέσει νά ἐπιβιώσει.

Ὅλοι ἀποροῦσαν, πῶς ἐκρατεῖτο ἀκόμη αὐτός ὁ 
ἄνθρωπος στή ζωή. Ποῦ ἔβρισκε τή δύναμη νά ὑπομένει, 
νά ἀντέχει τήν κούραση, τούς ἐξευτελισμούς, τά μαρτύ-
ρια, τήν πείνα, τό κρύο τά πάνδεινα. Πῶς ἐδιατηρεῖτο 
ἠθικά ἀκμαῖος καί προπάντων σταθερός στίς ἀξίες καί 
τά ἰδανικά πού πρέσβευε. Διαβάζουμε σ’ ἕνα κήρυγμά 
του τῆς 28ης Ἰανουαρίου 1951: «Θά μέ ρωτήσετε: «Κύ-
ριε, Κύριε! Εἶναι εὔκολο νά εἶσαι καταδιωγμένος; Εἶναι 
εὔκολο νά περνᾶς ἀπό τή στενή πύλη καί ἀπό τό δρό-
μο μέ ἀγκάθια;» Θά μέ ρωτήσετε μέ ἀπορία. Στήν καρ-
διά σας ἴσως φωλιάσει ἡ ἀμφιβολία, ἄν εἶναι ἐλαφρύς 
ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ. Ἐγώ ὅμως θά σᾶς πῶ: «Ναί, 
ναί! Εἶναι ἐλαφρύς, ἐξαιρετικά ἐλαφρύς». Καί γιατί 
εἶναι ἐλαφρύς; Γιατί εἶναι εὔκολο νά τόν ἀκολουθεῖς 
σ’ αὐτό τόν ἀγκαθωτό δρόμο; Διότι δέν θά προχωρᾶς 
μόνος σου. Θά σέ συνοδεύει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Δι-
ότι το ἄπειρο ἔλεός Του θά σέ ἐνδυναμώνει, ὅταν 
θά λυγίζεις ἀπό τό βάρος τοῦ σταυροῦ... Πρέπει νά 
σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ὅταν προχωροῦσα σ’ αὐτόν τόν 
δύσκολο δρόμο, ὅταν σήκωνα τό βαρύ σταυρό τοῦ 
Χριστοῦ, δέν τόν ἔνιωθα βαρύ καί ὁ δρόμος αὐτός 
ἦταν ὁ δρόμος τῆς χαρᾶς, ἐπειδή τό ἔνιωθα ἀπόλυτα 
καί τό διεσθανόμουν ὅτι δίπλα μου πορεύεται ὁ ἴδιος 
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί ὅτι μέ βοηθάει νά ση-
κώνω τό σταυρό μου. Ἦταν βαρύ τό φορτίο ἀλλά τό 
θυμᾶμαι σά νά ἦταν λαμπρή χαρά, σά νά ἦταν εὐλογία 
τοῦ Κυρίου».

Παντοῦ καί πάντοτε, ὅταν τοῦ τό ἐπιτρέπουν, 
ἀσκεῖ τά ἀρχιερατικά του καθήκοντα, παράλληλα μέ 
τίς ὑπησεσίες πού προσφέρει ὡς χειρουργός ἀλλά καί 
συγγραφέας πολύτιμων ἰατρικῶν πονημάτων. Δίνει δι-
αλέξεις, συγγράφει ἄρθρα, συμβουλεύει ἐπιστημονικά 
καί διακονεῖ μέσα στούς δύσκολους καιρούς τό λαό 
τοῦ Θεοῦ. 

Ὅταν κάποτε ὁ ἅγιος πιέστηκε ἀπό τούς κρα-
τικούς καί παραιτήθηκε ὄχι ἀπό τό ἐπισκοπικό του 



ἀξίωμα ἀλλά ἀπό τήν ἄσκηση τῶν λειτουργικῶν του κα-
θηκόντων, γιά νά ἐπιδοθεῖ μέ ζῆλο στήν ἰατρική, θυμᾶται 
μέ πολύ πόνο καί πικρία τό πόσο εἶχε ἀπομακρυνθεῖ 
ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ εἶχε δώσει τίς ὑποσχέσεις 
του νά ποιμαίνει τά πρόβατα πού ὁ ἴδιος ὁ Χριστός 
τοῦ εἶχε ἐμπιστευθεῖ, ἐκεῖνος ἀρνήθηκε τήν ἱερή αὐτή   
ὑποχρέωση. Τό κενό, τό ὁποῖο τοῦ ἄφησε μέσα του ἡ 
παραίτησή του ἀπό τά λειτουργικά καί ποιμαντικά του 
καθήκοντα, σημειώνεται μέ μελανά χρώματα καί συναι-
σθήματα ἀπό τόν ἴδιο, ὅταν λίγο ἀργότερα κατάλαβε τό 
λάθος του καί ἀνένηψε.  

Στίς 21 Ἰουνίου 1941 τά χιτλερικά στρατεύματα 
μπαίνουν στή Ρωσία, καί ὁ ἅγιος, ἄν καί ἐξόριστος, 
προσφέρεται ἐθελοντικά νά ἐργαστεῖ γιά τήν θεραπεία 
τῶν τραυματιῶν.

Τό 1942 ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς προάγεται σέ 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρανσογιάρσκ καί ἀργότερα μετατίθεται 
στήν Ἀρχιεπισκοπή Ταμπώφ καί Μιτσούρινσκ. Τό 1945 
παρασημοφορήθηκε «γιά τήν ἡρωϊκή ἐργασία του 
στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Ἕνα χρόνο ἀργότερα, τό 
1946, λόγῳ τῆς μεγάλης του προσφορᾶς στήν ἰατρική 
ἐπιστήμη τιμᾶται μέ τό βραβεῖο Στάλιν, ἐνῶ λαμβάνει 
τήν τιμητική διάκριση ἀπό τόν Πατριάρχη Ἀλέξιο νά 
φέρει τόν ἀδαμάντινο σταυρό στήν ἀρχιερατική ράβδο 
– συνήθεια πού τηρεῖται στή ρωσική Ἐκκλησία.

Στά 70 του χρόνια γίνεται Ἀρχιεπίσκοπος Συμφε-
ρουπόλεως καί Κριμαίας. Προσπαθεῖ νά ἀνακουφίσει 
τούς φτωχούς, ἀγωνίζεται νά ἀνοίξουν νέες Ἐκκλησίες 
καί παράλληλα νά πατάξει τήν ἀμέλεια καί τήν 
ἀδιαφορία τῶν ἱερέων, τονίζοντας πώς πρέπει οἱ ἴδιοι 
νά ἀποτελοῦν παράδειγμα πρός μίμηση γιά τούς πι-
στούς. Ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπό 
του ἦταν ἔκδηλη. Ἀκόμη καί ἀλλόθρησκοι καί ἄθεοι 
τόν ἔβλεπαν μέ σεβασμό.

Τό 1957 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ἤδη 80 ἐτῶν. Τό 
τέλος πλησιάζει. Τήν Κυριακή 11 Ἰουνίου 1961 -ἡμέρα 

πού γιορτάζουν οἱ Ἅγιοι Πάντες τῆς Ρωσίας κοιμήθη-
κε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιατρός Λουκᾶς Βόϊνο Γιασενέ-
τσκι. Παρά τήν ἀντίδραση τῶν κομματικῶν ἡ κηδεία τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου μετατράπηκε σέ λαϊκή ἐπανάσταση.

Ὁ ὁμολογητής ἅγιος, ὄχι μόνο ὅταν ἦταν στή ζωή 
ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή του, συνεχίζει νά βοηθᾶ τούς 
ἀνθρώπους καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά θαυματουργεῖ. 
Ὁ τάφος καί ἡ λάρνακα μέ τά ἅγια λείψανά του ἔχουν 
γίνει πλέον νέα κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. Στή Συμφε-
ρούπολη ἔχουν καταγραφεῖ πολλά θαύματά του ἐνῶ 
νέες μαρτυρίες φθάνουν συνεχῶς.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1995 ἀνακηρύχθηκε ἅγιος 
ἀπό τήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Στίς 17 Μα-
τρίου 1996 ἔγινε μέ κάθε ἐπισημότητα ἡ ἀνακομιδή 
τῶν λειψάνων του. Στίς 24-25 Μαϊου 1996 ἦρθε καί ἡ 
ἐπίσημη ἀνακήρυξή του ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσί-
ας. Ἡ μνήμη του ὁρίστηκε νά τιμᾶται στίς 11 Ἰουνίου, 
ἐπέτειο τῆς Κοίμησής του.

Οἱ ἅγιοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας 
ἔχοντας γίνει Πνευματοφόροι παραμένουν ζωντανοί 
ἀνά τούς αἰῶνες. Στά παλαιά χρόνια καί σήμερα. Καί 
αὐτό, γιατί ζεῖ Κύριος ὁ Θεός. «’Ιησοῦς Χριστός χθές 
καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13.8). 
Εἶναι οἱ φωτεινοί σηματοδότες καί τά πρότυπα στήν 
πορεία τῆς ζωῆς μας καί τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνα 
μέ ἀρχηγό καί τελειωτή τόν Κύριο Ἰησοῦ. Ἀρκεῖ ἐμεῖς 
νά τούς ἀναγνωρίσουμε ὡς φῶτα σωστικά καί νά πι-
στέψουμε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας ὄχι ἁπλά 
στήν εὐεργετική τους δύναμη ἀλλά στήν καθοριστική 
ἐπέμβασή τους, ὡς διακόνων τῆς σωτηρίας μας.

Ὁ Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς μέ τή ζωή του 
ἀνέδειξε πώς οὐσιαστικά δέν ὑπάρχει χάσμα ἀνάμεσα 
στή θρησκεία καί τήν ἐπιστήμη. Κατάφερε νά τίς συν-
δυάσει μέ τόν καλύτερο τρόπο ἔχοντας ὡς κίνητρό 
του τήν προσφορά στόν συνάνθρωπο σέ ἀπόλυτη 
συμφωνία μέ τόν λογο τοῦ Θεοῦ. Ἡ αὐταπάρνησή του 
γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ εἶναι ὁ λόγος πού 
ἀγαπήθηκε τόσο πολύ ἀπό τούς Ὀρθοδόξους ὅλου 
τοῦ κόσμου, ἐνῶ ταυτόχρονα κέρδισε τόν σεβασμό 
τῶν πολεμίων του, οἱ ὁποῖοι τόν ἀναγνώριζαν καί τόν 
ὁμολογοῦσαν, τουλάχιστον, ὡς ἐξαιρετική προσωπικό-
τητα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου. “Ἀρχιεπίσκοπος 
Λουκᾶς. Ἐκδ. Ἀκρίτας”.
Νάντιας Μανία. Φοιτήτριας Γαλλικῆς Φιλολογίας. 
“Ἅγιος Λουκᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως & 
Κριμαίας (1877-1961)”.



λική ἡ μιά ὄψη τῆς ἀνθρώπινης 
ὑπόστασης, τό χωματένιο σῶμα.
Καθηλωμένος στή γῆ ὁ ἄνθρωπος τή 
δύναμή του ἀπ’ αὐτή τήν ἀντλεῖ, ὅπως 

συμβόλισε ὁ μυθικός Ἀνταῖος. Κανείς δέ νίκη-
σε ποτέ τόν γίγαντα ἐφ’ ὅσον πατοῦσε στή 
γῆ. Ὅταν τόν σήκωσαν μετέωρο νικήθηκε.

Ἡ ἄλλη ὄψη εἶναι ἡ ἄϋλη, εἶναι ἡ ψυχή.
Ὅλη ἡ ἀνθρωποκεντρική φιλοσοφία 

καί ἡ Ψυχολογία στίς ἀρχές τοῦ περασμέ-
νου αἰῶνα σκοπό ἔχουν νά ἑρμηνεύσουν τήν 
ἔννοια ψυχή. 

Ἡ λέξη παράγεται ἀπό τό ρῆμα «ψύχω» 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, πού σημαίνει φυσῶ, 
πνέω.

Κατά τόν Ἀριστοτέλη ἡ ψυχή εἶναι 
πνοή, πνεῦμα, μέ τά ὁποῖα διανοούμαστε καί 
αἰσθανόμαστε τόν ὑπάρχοντα κόσμο. Εἶναι 
ἡ συνείδηση. Τέτοια πνοή ἔχουν καί τά ζῶα, 
ὄχι ὅμως πνεῦμα καί συνείδηση. Αὐτή ἡ πνοή 
ἐξέρχεται ἀπό τό σῶμα μέ τό θάνατο.

Διαχρονικά ὅμως ὁ ἄνθρωπος θέλει 
τήν ψυχή νά μή καταστρέφεται, ἀλλά νά 
ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί νά φτερουγίζει 
ψηλά, ἐλεύθερη καί γαλήνια. Παγίδα τῆς ψυχῆς 
χαρακτηρίζει ἡ Βίβλος τό σῶμα. Κάποτε ἡ πα-
γίδα σπάζει καί ἡ ψυχή ἀπελευθερώνεται.

Νοσταλγός καί ὁραματιστής μιᾶς 
ἀνοίκειας πτήσης ὁ ἄνθρωπος πέρα ἀπό τούς 
φυσικούς νόμους, μέ τή φαντασία του ἔβαλε 
φτερά σέ λογῆς – λογῆς ὄντα καί τά ξαμόλη-
σε σέ σφαῖρες ὑπερβατικές. Πτερόεντες θεοί 
καί δαίμονες φτεροκοποῦν τόσο στήν ἀρχαία 
ἑλληνική, ὅσο καί στή χριστιανική φαντασία. 
Φτερωτός ὁ Ἑρμῆς, ὁ Ἔρως, ὁ Πόθος. Φτε-
ρωτοί οἱ ἄνεμοι, φτερωτοί οἱ Ἄγγελοι καί οἱ 
Ἀρχάγγελοι. Ὑπάρξεις καλόγνωμες ἤ κατα-
στροφικές γιά τόν ἄνθρωπο κατακλύζουν τή 
φαντασία του .

Μά τοῦ ἀνθρώπινου κορμιοῦ τό πέταγμα 
δέν ἦταν μπορετό. Κάθε φορά πού συνθλίβε-

ται στήν καθημερινότητα ὁ ἄνθρωπος ζηλεύει 
τό φτερωτό πουλί καί πονεμένα ἐκφράζεται γι’ 
αὐτό πρῶτα μέσα ἀπό τόν τραγικό Σοφοκλῆ: 
Γενοίμην ἀετός ὑψιπέτας= νά γινόμουν ἀετός 
νά πέταγα ψηλά, κι ὕστερα μέσα ἀπό τό λαϊκό 
τραγούδι: «Νάμουν πουλί νά πέταγα νά πή-
γαινα τ’ ἀψήλου».

Ἔτσι στή σκέψη τῶν ζωντανῶν 
ἀνθρώπων εἰδωλολατρῶν καί χριστιανῶν ἡ 
ψυχή σαρκώνεται καί μορφοποιεῖται ἄλλοτε 
σάν πουλί, ἄλλοτε σάν πεταλούδα, ἤ κάποτε 
σάν ἀνθρωπάκι φτερωτό.

Ξεκινώντας ἀπό τίς φιλολογικές μας ρί-

ζες, ἀπό τή θεολογία τοῦ Ὁμήρου βλέπομε 
τήν ἀντίληψη γιά τό πέταγμα τῆς ψυχῆς.

Ὁ θάνατος τόσο τοῦ Πατρόκλου ὅσο 
καί τοῦ  Ἕκτορα ἐκφράζεται μέ τούς στίχους: 
«Ψυχή δέ ἐκ ρεθέων πταμένη, Αἰδόσδε βε-
βήκει= ἡ ψυχή ἀφοῦ πέταξε ἀπό τό σῶμα 
πρός τόν Ἅδη εἶχε πάει».

Τό πέταγμα τῆς ψυχῆς τό βρίσκομε σέ 
πλεῖστα ἀρχαιοελληνικά καί λατινικά κείμενα 

....TΩΝ ΨΥΧΩΝ

Τῆς κ. Εὐτυχίας Δεσποτάκη-Πευκιανάκη
Φιλολόγου - Γυμνασιάρχου

Υ



μέ κορυφαῖα τά κείμενα τοῦ Πλάτωνα καί τοῦ 
Ἀριστοτέλη.

Σέ πρωτοχριστιανικό κείμενο ἀναφέρεται 
ὅτι ἡ ψυχή ἔχει εἰκόνα καί μορφή ὁμοιάζουσα 
«τῷ ἀγγέλῳ». Στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο 
«οἱ ἄνθρωποι ἐν γάρ τῇ ἀναστάσει ὡς ἄγγελοι 
Θεοῦ εἰσί».

Ἡ δοξασία γιά τό πέταγμα τῆς ψυχῆς 
περνᾶ στά χριστιανικά κείμενα τοῦ Δ’ αἰώνα. 
Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σέ ἐπίγραμμά του 
γιά τή μητέρα του Νόννα γράφει: «Ψυχήν 
πτερόεσσα πρός οὐρανόν ἤλυθε Νόννας 
(= ἔφυγε πρός τόν οὐρανό ἡ φτερωτή ψυχή 
τῆς Νόννας)».

Ἡ σύγχρονη λογοτεχνία, ἑλληνική καί 
ξένη, στηρίζεται σέ χριστιανικές καί ἑλληνικές 
παραδόσεις καί παρουσιάζει κι αὐτή τήν ψυχή 
φτερωτή καί ἀνάλαφρη. Γράφει ὁ Δ. Σολωμός: 
«Ἀλαφρανέβασμα ἡ ψυχή, βαρύ κατέβα ἡ 
σάρκα» καί ὁ Παλαμᾶς στό Δωδεκάλογο τοῦ 
Γύφτου: 

«Ὤ ψυχή παραδαρμένη ἀπό τό κρίμα 
μή ἔχοντας πιό κάτω ἄλλο σκαλί 

νά κατρακυλήσεις στοῦ κακοῦ τή σκάλα
θά αἰσθανθεῖς νά σοῦ φυτρώνουν ὤ χαρά

τά φτερά τά πρωτινά σου τά μεγάλα».
Ὁ Δάντης στή Θεία Κωμωδία γράφει: 

«Καταλαβαίνετε πώς εἴμαστε σκουλίκια, κά-
μπιες προορισμένοι νά σχηματίσωμε πετα-
λούδα ἀγγελική».

Καί ὁ Γκαῖτε στό Φάουστ:

«Αὐτή ἡ ψυχούλα, ἡ ψυχή μέ τά φτερά
τή μαδῶ καί γίνεται σκουλήκι».
Τόσο κατά τόν Πλάτωνα, ὅσο καί κατά 

τό Χριστιανισμό ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό γήϊ-
νο κόσμο μεταβαίνει στόν κόσμο τῶν ἰδεῶν, 
τόν κόσμο τῆς τελειότητας τόν ταυτισμένο 
μέ τό θεῖο, στόν κόσμο τῶν ψυχῶν. Γι’ αὐτό 
στή χριστιανική σκέψη δέν ὑπάρχει ἡ ἔννοια 
θάνατος, ἀλλά ἡ ἔννοια μετάστασις  καί στό 
λεξιλόγιο τοῦ χριστιανοῦ ἡ λέξη νεκροταφεῖο 
ἀντικαθίσταται ἀπό τή λέξη κοιμητήριο.

Ὅλα τά παραπάνω μαζί μέ τό «προσδοκῶ 
ἀνάστασιν νεκρῶν» ἴσως ἀπαλύνουν κάπως 
τήν παγερή αἴσθηση τοῦ θανάτου, ὁσάκις 
αὐτός ἀγγίζει τόν ἄνθρωπο.

Μέ τό πέταγμα τῆς ψυχῆς ἡ ζωή γίνεται 
αἰώνια καί στήν αἰωνιότητα σταγόνες εἴμαστε 
κι ἐμεῖς, ἀλλά ὄχι μόνο ἐμεῖς.

Μέ τήν ἔννοια αὐτή ὁ ἄνθρωπος δέν πα-
ραλείπει ποτέ νά θυμᾶται τούς κεκοιμημένους. 
Σπονδές, ἀναθήματα, σήματα, ἐπιτύμβια, 
ἐπιγραφές, προσφορές, λουλούδια, ἄσβηστο 
καντηλάκι, θυμίαμα, κερί ἀνακουφίζουν τόν 
πόνο τῶν ζωντανῶν γιά τίς ψυχές πού ἔφυγαν 
καί πέταξαν στόν οὐρανό.

Οἱ ψυχές τῶν ἀγαπημένων προσώπων 
μας φτερουγίζουν γύρω μας, μᾶς συντρο-
φεύουν στήν καθημερινότητα σάν ἀνάμνηση, 
μᾶς ὁρμηνεύουν, μᾶς παραπονοῦνται, μᾶς 
ἐπιτάσσουν. Ἔτσι, ἀφοῦ εἶναι πάντα στή σκέ-
ψη μας, δέν πεθαίνουν ποτέ, εἶναι αἰωνία ἡ 
μνήμη.

Ἡ ἐκκλησία μας δέν παραλείπει σέ 
καμμιά ἀκολουθία νά μνημονεύσει ὑπέρ τῶν 
ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων.

Ἐπίσημα ἔχει ἀφιερώσει στίς ψυχές τό 
Σάββατο τῆς Πεντηκοστῆς. 

Τό Σάββατο τῶν ψυχῶν: προπατόρων, 
πάππων, προπάππων, γονέων, ἀδελφῶν, διδα-
σκάλων καί ἀναδόχων. Τό Ψυχοσάββατο.



Ἐνορία Ροδωποῦ περιλαμβάνει τό μεγα-
λύτερο μέρος τῆς χερσονήσου Ροδωποῦ 
μέχρι τοῦ ἀκρωτηρίου Σπάθα, πού 
ἀνῆκε διοικητικά στήν πρώην κοινό-
τητα Ροδωποῦ τοῦ σημερινοῦ Δήμου 
Κολυμβαρίου. Μέσα στό χῶρο αὐτό οἱ 

ἀνθρώπινες δραστηριότητες πρέπει νά ἔχουν ξεκι-
νήσει ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια, ὅπως μαρτυροῦν 
ἀρχαῖα εὑρήματα στό Δικτυναῖο ἱερό, στόν Γκιώνα, 
στόν Ἅγιο Παῦλο, στόν Ἅγιο Γεώργιο στίς Μένιες, 
στήν κορυφή τοῦ Ὄρους Ὄνυχα κ.ἄ.

Στά χριστιανικά μας χρόνια, ἀρκετά σημεῖα 
εἶναι τόποι λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Τά Ροδωποῦ εἶχαν στίς ἀρχές τοῦ περασμένου 
αἰῶνα δυό ἐνορίες: Ἡ ἐπάνω τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου 
Καλλεργιανῶν ,στήν ὁποία ἀνῆκε καί ὁ Ραβδούχας 
μέ τελευταῖο ἱερέα τόν παπά Δημήτρη Πολυχρονίδη. 
Ἡ κάτω τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στήν ὁποία ὑπαγόταν 
τά Ἄσπρα Νερά καί ὁ Ἁστράτηγος μέ τελευταῖο 
ἱερέα τόν παπά Μιχάλη Ἀγγελάκη. Προηγούμενοι 
γνωστοί ἱερεῖς ἦταν ὁ Πατήρ Χριστόδουλος Παπα-
δάκης, καί ὁ Πατήρ Ι. Ἀρκαλάκης.

Διάδοχός τους ἦταν ὁ Πατήρ Ἀντώνιος Κνιθά-
κης (1941), ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου τά Ροδωποῦ 
ἀποτέλεσαν μία Ἐνορία (1949) καί ἱερουργοῦσε ὡς 
καί τό ἔτος 1991 .Ἔκτοτε καί μέχρι σήμερα ἱερέας 

εἶναι ὁ γράφων ταῦτα, Πατήρ Ἀντώνιος Πατερά-
κης.

Στό κέντρο τοῦ χωριοῦ, κοντά στήν πλα-
τεία δεσπόζει ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ Μεγαλομάρτυρος (23 Ἀπριλίου καί 3 Νοεμβρί-
ου) κτισμένος τό ἔτος 1885, Αὐγούστου 28, ὅπως 
μαρτυρεῖ ἡ μαρμάρινη πλάκα στό ὑπέρθυρο, ἐνῶ τό 
καμπαναριό ἔχει οἰκοδομηθεῖ τό 1934. Τό δέ πε-
ρίτεχνο τέμπλο, ξυλόγλυπτο ἔργο τοῦ Βασιλείου 
Βατσιολάκη φιλοτεχνήθηκε τό 1903.

Στή θέση αὐτή ὑπῆρχε παλαιότερα ναός τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου πού ἐξυπηρετοῦσε τίς ἀνάγκες τῶν 

Βενετῶν Ἀρχόντων τῆς ἑνετικῆς Βίλλας πλησίον 
τῆς πλατείας μέ τά πέντε πηγάδια.

Σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό κέντρο τοῦ 
χωριοῦ ὑπάρχει ὁ μεγάλος περικαλλής ναός τοῦ 
Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου (17 Ἰανουαρίου) 
μέ τροῦλλο, σχεδιασμένος ἀπό τόν Ἀρχιτέκτονα 
Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο, μέ ξυλόγλυπτο τέμπλο ἔργο 
Νταράκη -Λεδάκη καί εἰκόνες τοῦ συνεπαρχιώτη 
μας Ἁγιογράφου Στυλιανοῦ Καρτάκη.

Βορειότερα καί μέσα στήν γειτονιά τῶν 
Καλλεργιανῶν συναντοῦμε τή μικρή Παλαιά 
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὅπου τιμᾶται 
καί ὁ Ἅγιος Ροδωπιανός ὁ διάκονος (3 Μαΐου), 
ἀνακαινισμένη πρόσφατα. Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο, 
τό ὁποῖο συντήρησε ἡ 28η Ἐφορεία Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων μαζί μέ τίς εἰκόνες του, φέρει χρονο-
λογία 1844.

Δεξιά τοῦ παραπάνω Ναοῦ τό ἐκκλησάκι τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, λειτούρ-
γησε καί ὡς κρυφό σχολειό τήν ἐποχή τῆς Τουρ-
κοκρατίας, κρυμμένο μέσα στίς ἐλιές.

Φεύγοντας πρός τό Ἀκρωτῆρι, στά δεξιά μας, 
συναντοῦμε μέσα σέ σπηλιά τό ἐξωκκλῆσι τῆς Κοι-

Φορητή εἰκών Ἁγ. Γεωργίου.
Φυλάσσεται στό Μουσεῖο τῆς Ἐνορίας

ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΩΠΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Τοῦ Αἰδεσιμολ. ἱερέως π. Ἀντωνίου Πατεράκη.
Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας



μήσεως τῆς Θεοτόκου (15 Αὐγούστου) ὅπου τιμᾶται 
καί ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος (20 Σεπτεμβρίου).

Στή χερσόνησο τοῦ Ροδωποῦ σέ ἀπόσταση 
7 χιλιομέτρων ἀπό τό χωριό, ἄν κινηθοῦμε δυτι-
κά θά κατηφορίσουμε στόν Γκιώνα, τό ξακουστό 
προσκύνημα τῆς Ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ (29 
Αὐγούστου). Παλαιότερα τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς 
γινόταν δεκάδες Βαπτίσεις νηπίων καί παιδιῶν στίς 
ὁποῖες κυριαρχοῦσε τό ὄνομα Ἰωάννης καί Ἰωάννα, 
πού τά εἶχαν φέρει περπατώντας ὧρες μέ τά πόδια 
οἱ μητέρες, ἐκπληρώνοντας τό τάμα τους στό Βα-
πτιστή καί Πρόδρομο. Παλαιότερα λειτουργοῦσε ὡς 
μοναστῆρι καί στό δεύτερο κλίτος τῆς Ἐκκλησίας  
τιμᾶται ὁ Ἅγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου).

Νοτιότερα τοῦ Γκιώνα ὁ χωματόδρομος κα-
ταλήγει στό Βυζαντινό τοιχογραφημένο ἐκκλησάκι 
τοῦ Ἁγίου Παύλου (29 Ἰουνίου), καί αὐτό παλιό μο-
ναστήρι (12ος αἰώνας μ.Χ.) κοντά στή θάλασσα.

Μεταξύ Ἁγίου Παύλου καί τοῦ χωριοῦ 
Ραβδοῦχα, μέσα σέ σπήλαιο βρίσκεται τό ἐξωκκλῆσι 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή θέση Κατεβατή (6 Δεκεμ-
βρίου).

Προχωρώντας βόρεια στό δρόμο πρός Μένιες 
καί σέ ἀπόσταση 12 χιλιομέτρων ἀπό τό χωριό θά 
συναντήσουμε τό ναΐδριο τοῦ Προφήτη Ἠλία (20 

Ἰουλίου) περπατώντας σέ δύσβατο μονοπάτι μίας 
ὥρας περίπου.

Νοτιότερα τοῦ Προφήτη Ἠλία ἀκολουθεῖ τό 
μονοπάτι πού ὁδηγεῖ στό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων 
Παρθένων (9 Ἰουνίου).

Συνεχίζοντας τό δρόμο πρός Μένιες στή 
θέση Σελλιά ὑπάρχει τό μικρό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου (8 Μαΐου) καί πιό κάτω δε-
ξιά βρίσκεται τό παλιό Μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου (1η Μαΐου) μέ τόν Πύργο καί τά ἐρειπωμένα 
καί σωζόμενα κελιά του. Στό συγκεκριμένο χῶρο 
λειτούργησε τό πρῶτο μοναστῆρι τῆς Γωνιᾶς.

Ἡ διαδρομή τελειώνει στίς Μένιες στόν 
Ἀρχαιολογικό χῶρο τοῦ Δικτυναίου Ἱεροῦ. Κοντά 
στήν ἀκτή κτίστηκε ναΐσκος πρός τιμήν τῆς Ἁγίας 
Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς (7 Ἰουλίου).

Πλησίον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μέσα στό χωριό 
βρίσκεται τό νεόδμητο ἐκκλησάκι τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς καί Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Ἔξω ἀπό τή γειτονιά Μπαντουβιανά νότια 
τοῦ χωριοῦ εἶναι σπηλαιῶδες Ναϊδριο τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου (7 Ὀκτωβρίου).

Κοντά στό δρόμο πρός τό χωριό Ραβδούχας 
μέσα σέ σπήλαιο εἶναι τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου (17 Ἰανουαρίου) καί ἀνήκει καί αὐτό στήν 
ἐνορία μας.

Ἀνατολικά του χωριοῦ Ἄσπρα Νερά 
οἰκοδομήθηκε πρόσφατα σέ παλιά θεμέλια ὁ Ἱερός 
Ναός τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (20 
Ὀκτωβρίου).

Νά σημειωθεῖ, ὅτι ὑπάρχουν εἰκόνες στούς 
Ναούς τῆς Ἐνορίας μας- ἀλλά καί σέ ἄλλους ναούς- 
τοῦ Ροδωπιανοῦ Ἁγιογράφου Δημητρίου Παπαδά-
κη ἤ Ζωγραφάκη.

Ἡ ἐνορία Ροδωποῦ συνεχίζει τήν πορεία της 
μέσα στό χρόνο προσπαθώντας νά διατηρήσει τίς 
χριστιανικές παραδόσεις καί τά μνημεῖα - ναούς πού 
ἄφησαν οἱ προγενέστεροι.

Πυλινη Κολυμβήθρα. 
Φυλάσσεται στό Μουσεῖο τῆς Ἐνορίας

Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου 
πολιούχου τῆς Ἐνορίας

Παράθυρο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου, 
ἐξωκκλησίου τῆς Ἐνορίας



ἀποφθεγματικὸς αὐτὸς λόγος τοῦ Πασχὰλ «ὁ 
ἄνθρωπος δὲν εἶναι οὔτε ἄγγελος οὔτε κτῆνος» 
φαίνεται νὰ ἐπαληθεύει συχνὰ στὴν καθημερινὴ 
πρακτικὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἕνα κράμα ἀπὸ φῶς 
καὶ σκοτάδι, ἀπὸ λάσπη καὶ πνεῦμα εἶναι ὁ 

ἄνθρωπος. Ἕνα παράξενο μανιτάρι, ὅπως λέει ἕνας Λατί-
νος ποιητής, εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ποὺ φυτρώνει πάνω στὴ 
γῆ, οἱ ρίζες του εἶναι μπηγμένες μέσα στὸ χῶμα καὶ τὰ 
μάτια του εἶναι στραμμένα στὸν οὐρανό. Ἤ, ἂν θέλουμε 
νὰ τὸ ποῦμε θεολογικά, ὁ ἄνθρωπος εἶναι «ζῶον θεού-
μενον».

Ὅπως καὶ νὰ ἔχει τὸ πράγμα, ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς 
πολλὲς φορὲς ὁ ἄνθρωπος γίνεται πότε τὸ ἕνα καὶ πότε τὸ 
ἄλλο. Πότε ἄγγελος καὶ πότε κτῆνος, πότε φῶς καὶ πότε 
σκοτάδι, πότε λάσπη καὶ πότε πνεῦμα, πότε ξεπέφτει 
καὶ ἐξαντλεῖται στὸ ἐπίπεδό τοῦ ζώου καὶ πότε ὑψώνεται 
στὸ μεγαλεῖο τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς συχνό-
τερα συμβαίνει νὰ ἀπαρνεῖται τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ βαραίνει 
πρὸς τὸ χῶμα, νὰ ἀρνεῖται τὸν καλύτερο ἑαυτόν του, τὸ 
φῶς καὶ τὸ πνεῦμα καὶ νὰ ἀρέσκεται στὴ ζωώδη ἐκφορὰ 
τῶν ἐνστίκτων, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ξεχνᾶ τὸν αἰώνιο προ-
ορισμό του καὶ γίνεται κτηνώδης καὶ θηριώδης, κατὰ τὴν 
φράση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Χάνει ἐντελῶς τὴν 
ἀνθρωπιά του καὶ γίνεται ὑπάνθρωπος καὶ ἀπάνθρωπος. 
Καὶ αὐτὴ τὴ μορφὴ τοῦ ἑαυτοῦ του τὴν ἔχει πολλὲς 
φορὲς ἀποκαλύψει μέσα στὴν ἱστορική του πορεία καὶ 
τὴν ἀποκαλύπτει δυστυχῶς ἴσαμε σήμερα, μέσα ἀπὸ 
ἑκατομμύρια ἐγκληματικὲς πράξεις καὶ συμπεριφορές, 
ποὺ ποικίλουν σὲ βία καὶ βαρβαρότητα.

Ἄς θυμηθοῦμε τὰ ἑβδομῆντα ἑκατομμύρια τῶν 
θυμάτων τοῦ περασμένου αἰῶνα, ἀνάμεσα στὰ χρόνια 
1941 καὶ 1945, αὐτὸ τὸ ἀπόλυτο ρεκὸρ ἀγριότητας. Εἶναι 
ἀπορίας ἄξιον, σχολιάζει σύγχρονος στοχαστής «πῶς 
τέσσερεις αἰῶνες ἀνθρωπιστικῆς παιδείας καὶ πολιτισμοῦ 
ἀνέχθηκαν, ἂν δὲν τὴν εὐνόησαν, αὐτὴ τὴ φοβερὴ 
ἀνθρωποσφαγή, ποὺ ἀμαύρωσε τὴν αἴγλη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ 
πολιτισμοῦ γιὰ πάντα. Πῶς μπόρεσε ἡ Εὐρώπη νὰ παρα-

Ο Υ Τ Ε  Α Γ Γ Ε Λ ΟΣ 
    Ο Υ Τ Ε  Κ ΤΗ Ν ΟΣ. . .

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου 
π. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ.Μ. Πέτρας



κολουθήσει τὴ γενοκτονία ὁλόκληρων λαῶν της καὶ ἰδιαίτερα τῶν Ἑβραίων; Τὸ 
ὁλοκαύτωμα μέσα στὰ στρατόπεδα τόσων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων φαινόταν 
σὰν νὰ ἱκανοποιεῖ τὸ ἔνστικτο τοῦ θανάτου ἑνὸς ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, 
τοῦ γερμανικοῦ, ποὺ τὸν θεωροῦσαν σὰν ἕνα ἀπὸ τοὺς πιὸ πολιτισμένους. Τὰ 
κλασικὰ ἀνθρωπιστικὰ ἰδανικά, ποὺ τόσο καλλιέργησε ἡ γερμανικὴ παιδεία, 
δὲν ἐμπόδισε τοὺς δήμιους τῶν στρατοπέδων νὰ βασανίζουν καὶ νὰ σκοτώ-
νουν διαβάζοντας Γκαῖτε ἢ ἀκούγοντας συμφωνίες τοῦ Μπετόβεν»!

Ἀλλὰ ἂς μὴν πᾶμε μακριά. Σήμερα, ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰῶνα, ἀποκάλυψε 
ὁ σύγχρονος “πολιτισμένος” ἄνθρωπος τὸ εἰδεχθέστατο πρόσωπόν του. 
Εἰκόνες ντροπῆς καὶ ὕβρεως, δέους καὶ ὀργῆς, ποὺ σοκάρουν κάθε ἄνθρωπο, 
ὁ ὁποῖος γίνεται καθημερινὰ θεατὴς βασανιστηρίων τῶν πιὸ ἀπάνθρωπων 
ἐγκλημάτων στὸ Ἰρακινὸ Νταχάου, ὅπου οἱ ἀμερικανικὲς δυνάμεις κατοχῆς 
διαπράττουν μεθοδευμένα γενοκτονίες ἀπέναντι στὸν Ἰρακινὸ λαὸ καὶ τοὺς 
Ἄραβες μουσουλμάνους εὐρύτερα. Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς ζοῦμε σήμερα τὴν 
ἐποχὴ ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ἀθλιότητα ἀποτυπώνεται στὴν παγκοσμιοποιημένη 
εἰνόνα τοῦ διεθνοῦς ἐγκλήματος, ὅπως καθημερινὰ προβάλλεται ἀπὸ τὰ μέσα 
μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀλλὰ καὶ ἐξαχρίωσης συγχρόνως. Τὸν περασμένο αἰῶνα 
ἡ ἀνθρωπότητα, μέσω συλλογικῶν ὀργανισμῶν ( βλ. Ο.Η.Ε ) καὶ κανόνων 
Δικαίου, διακήρυξε ἀποφασιστικὰ νὰ μὴν ξαναγυρίσει στὰ ἐγκλήματα τοῦ Ά  
καὶ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ λησμόνησε, γιὰ νὰ φτάσει 
στὶς σημερινὲς θηριωδίες καὶ τὴν ἐπανάληψη τῶν κρεματορίων τοῦ Νταχά-
ου. Καὶ τὸ πλέον ἐξοργιστικὸ εἶναι πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματα 
γίνονται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐπαγγέλλονται δημοκρατία καὶ ἐλευθερία κατὰ 
τὸν πλέον κυνικὸ καὶ ὑποκριτικὸ τρόπο.

Μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἀμαυρωμένη εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου δικαιολογημέ-
να διερωτᾶται κανείς: Τί, λοιπόν, ἔγινε τὸ ἀγγελικὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου, 
χάθηκε ὁλότελα; Ἀσφαλῶς, ὄχι. Ὑπάρχει ὁλοφώτεινο ποὺ προβάλλει πλη-
γωμένο, πονεμένο, αἱμόφυρτο μέσα ἀπὸ τὰ ἐρείπια καὶ τὰ συντρίμμια τῶν 
καταστρεπτικῶν πολέμων καὶ κραυγάζει: «δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες 
ἐπὶ τῆς γῆς». Ὅλες αὐτὲς οἱ πορεῖες εἰρήνης, διαδηλώσεις καὶ ἐξεγέρσεις τῶν 
ἀδικούμενων λαῶν ἀνὰ τὸν κόσμο, δὲν εἶναι παρὰ εἰκόνες καὶ φωτοπορεῖες 
τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ποὺ διατηροῦν μέσα τους τὴν ἀγγελικὴ ὀμορφιὰ τοῦ 
οὐρανοῦ. Εἶναι οἱ ἅγιοι κάθε ἔθνους, κάθε θρησκείας καὶ κάθε φυλῆς, ποὺ φω-
τολαμπρύνουν τὸν πανανθρώπινο οὐρανὸ καὶ μάχονται νὰ σκίσουν τὰ μαῦρα 
σύννεφα τῶν πολέμων, γιὰ νὰ προβάλλει ἔστω καὶ δειλὰ μιὰ φωτεινὴ ἀκτίνα 
ἀνθρωπιᾶς, εἰρήνης καὶ ἀγάπης. Ὅπου ἕνας πληγωμένος ἄνθρωπος, ἐκεῖ καὶ 
ἕνας σταυρωμένος Χριστός. Καὶ ὅπου μιὰ καρδιὰ ἀγωνίζεται γιὰ εἰρήνη καὶ 
δικαιοσύνη, ἐκεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον φτεροκοπᾶ καὶ συναγωνίζεται, γιὰ ν’ 
ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρωταρχική του εἰκόνα, τὴν ἀγγελική του μορ-
φή, στολισμένη ἀπὸ τὰ ἀτίμητα δῶρα Του: « ἀγάπη, χορό, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότητα, ἀγαθοσύνη...» Ἰδού, ὑπάρχει, λοιπόν, καὶ τὸ ἀγγελικὸ πρόσωπο 
τοῦ ἀνθρώπου, κρυμμένο, ἄλλοτε κραυγάζον καὶ ἄλλοτε σιωπηλό, μέσα στὴν 
ἀθλιότητα τοῦ κόσμου.



Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα 
σύγχρονα προβλήματα δημόσιας ὑγείας μέ ὑψηλή νοσηρότητα καί 
θνησιμότητα. Ἀποτελεῖ ἕνα σύνολο μεταβολικῶν διαταραχῶν 
μέ κύριο χαρακτηριστικό τήν ὑπεργλυκαιμία, ἡ ὁποία ὀφείλεται 

εἴτε στήν ἐλαττωμένη παραγωγή ἰνσουλίνης, εἴτε στήν ἐλαττωμένη 
δράση τῆς ἰνσουλίνης ἤ καί στά δυό. Ἡ χρόνια ὑπεργλυκαιμία μπορεῖ 
νά ὁδηγήσει σέ βλάβη, δυσλειτουργία ἤ ἀνεπάρκεια διαφόρων ὀργάνων, 
ὅπως τά μάτια, τά νεφρά, τά νεῦρα, τήν καρδιά καί τά μεγάλα ἀγγεῖα. 
Ἡ πλειονότητα τῶν περιπτώσεων τοῦ ΣΔ ἀνήκουν αἰτιοπαθογενετικά 
σέ δυό κατηγορίες:

Στόν ΣΔ τύπου 1, ὁ ὁποῖος ὀφείλεται στήν ἀπόλυτη ἀδυναμία 
τοῦ ὀργανισμοῦ νά παράγει ἰνσουλίνη. Ἡ ἀκριβής αἰτιολογία τῆς νό-
σου εἶναι ἄγνωστη.

Στόν ΣΔ τύπου 2, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό 80-90% τῶν περιπτώ-
σεων καί ἀφορᾶ ἐνήλικες ἄνω τῶν 30-40 ἐτῶν (στήν πλειονότητα 
τούς παχύσαρκους). Ὀφείλεται στή συνύπαρξη ἐλαττωμένης ἔκκρισης 
ἰνσουλίνης καί αὐξημένης ἀντίστασης στή δράση τῆς ἰνσουλίνης. Γε-
νετικοί, κληρονομικοί καί ἐπίκτητοι παράγοντες συμμετέχουν στίς 
παραπάνω διαταραχές. Πρόσφατα ἀνακοινώθηκε ἡ αὐξημένη συχνό-
τητα ΣΔ τύπου 2 σέ παχύσαρκα ἤ ὑπέρβαρα παιδιά ἡλικίας 14-16 ἐτῶν, 
τά ὁποία ἀποκαλοῦνται “παιδιά τῆς Coca-Cola” καί τῶν “ταχυφαγεί-
ων (Fast Food)”. Γενετικοί ἤ κληρονομικοί παράγοντες σέ συνδυασμό 
μέ τήν κακή καί ἀλόγιστη διατροφή τῶν ταχυφαγείων, τήν περιορι-
σμένη ἄσκηση καί τήν “κατάχρηση τοῦ καναπέ καί τῆς τηλεόρασης”, 
δημιουργοῦν μία καινούρια γενεά διαβητικῶν παιδιῶν μέ ΣΔ τύπου 
2, πού ἔχει ἀπροσδιόριστες συνέπειες καί ἐξέλιξη.

Τά κριτήρια γιά τόν ἔλεγχο ὕπαρξης ΣΔ  σέ ἄτομα πού δέν ἔχουν 
παρουσιάσει συμπτώματα, οὔτε ἔχει διαγνωσθεῖ κάποιος ἀπό τούς 
δύο τύπους τοῦ ΣΔ εἶναι τά ἑξῆς: 

Ἔλεγχο γιά ΣΔ πρέπει νά κάνουν ὅλα τά ἄτομα ἡλικίας μεγαλύ-

Τοῦ κ. Ἠλία Ε. Μαζοκοπάκη
Διδάκτωρος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Κρήτης

Στρατιωτικοῦ Ἰατροῦ – Εἰδικοῦ Παθολόγου
Πτυχιούχου Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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τερης τῶν 45 ἐτῶν καί, ἐάν εἶναι φυσιολο-
γικός, νά ἐπαναλαμβάνεται κάθε 3 ἔτη.

Σέ μικρότερη ἡλικία καί σέ συχνότε-
ρα διαστήματα πρέπει νά ἐλέγχονται τά 
ἄτομα:

α) μέ Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 
μεγαλύτερο τῶν 27 Kgr/m2 (ἀναλύουμε 
παρακάτω τί εἶναι ὁ δείκτης μάζας σώμα-
τος),

β) μέ ὑπέρταση (ἀρτηριακή πίεση με-
γαλύτερη τῶν 140/90 mmHg),

γ) συγγενεῖς 1ου βαθμοῦ στούς ὁποίους 
ἔχει διαγνωσθεῖ ΣΔ, μέ ἐπίπεδα ΗDL χο-
ληστερόλης μικρότερα τῶν 35 mg/dl ἤ / 
καί τριγλυκεριδίων μεγαλύτερα τῶν 250 
mg/dl,

δ) μέ ἐλαττωμένη ἀνοχή στή γλυκόζη 
σέ προηγούμενη ἐξέταση,

ε) ἐθνικότητας μέ αὐξημένη συχνό-
τητα ΣΔ (π.χ. Ἀφρό-Ἀμερικανοί, Ἰσπανο-
Ἀμερικανοί, Ἀσιατο-Ἀμερικανοί, κ.ἄ.),

στ) γυναῖκες πού ἔχουν γεννήσει 
ὑπέρβαρα παιδιά βαρύτερα τῶν 4.5 Kgr,  ἤ 
διαγνώστηκε ΣΔ στήν ἐγκυμοσύνη τους.

Τά διαγνωστικά κριτήρια γιά τή διά-
γνωση τοῦ ΣΔ σύμφωνα μέ τήν Ἀμερικανική 
Διαβητολογική Ἑταιρεία (ADA) εἶναι τά 
ἀκόλουθα:

α) Συμπτωματα ΣΔ (πολυουρία, πο-
λυδιψία καί ἀδικαιολόγητη / ἀνεξήγητη 
ἀπώλεια βάρους) σέ συνδυασμό μέ τυχαία 
ἀνεύρεση σακχάρου πλάσματος μεγαλύτε-
ρη τῶν 200 mg/dl. Ὡς τυχαία, θεωρεῖται ἡ 
τιμή σακχάρου αἵματος ὁποιαδήποτε στιγ-
μή τῆς ἡμέρας ἀνεξαρτήτως τῆς ὥρας τοῦ 

τελευταίου γεύματος.
β) Σάκχαρο αἵματος νηστείας (πλά-

σμα) μεγαλύτερο τῶν 126 mg/dl. Ὡς σάκ-
χαρο νηστείας θεωρεῖται ὅταν τουλάχιστον 
γιά 8 ὧρες δέν ἔχει ληφθεῖ ὁποιαδήποτε 
τροφή.

γ) Σάκχαρο αἵματος (πλάσμα) 2 ὧρες 
μετά τή χορήγηση 75 γραμμαρίων γλυκό-
ζης (σακχαραιμική καμπύλη) μεγαλύτερο 
τῶν 200 mg/dl.

Ἐάν δέν ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις 
ὑπεργλυκαιμίας στίς ἐξετάσεις, πού νά 
συνοδεύονται ὅμως καί ἀπό ἀνάλογα συ-
μπτώματα, ὁποιοδήποτε ἀπό τά ἀνωτέρω 
κριτήρια καί ἄν εἶναι θετικό, θά πρέπει 
νά ἐπιβεβαιωθεῖ μέ ἐπανάληψη μία ἄλλη 
ἡμέρα.

Σημείωση: Ὁ δείκτης μάζας σώματος 
(ΔΜΣ ἤ BMI) εἶναι τό πηλίκο τοῦ βάρους 
τοῦ ἀτόμου σέ κιλά πρός τό τετράγωνο 
τοῦ ὕψους σέ μέτρα. Γιά παράδειγμα ἕνα 
ἄτομο πού ζυγίζει 78 κιλά καί ἔχει ὕψος 
180 ἑκατοστά ἔχει BMI 24 Kgr/m2 [78 Kgr 
/ (1.8 m)2]. Ὁ ἰδανικός ΔΜΣ εἶναι ἀπό 18.5 
ἕως 24.9 Kgr/m2. 



αρρεῖς εἶναι κτισμένος μέ μικρές καί 
μεγάλες πέτρες. Τίς ἕνωσε  ὁ  χρό-
νος. Αἰῶνες κρέμονται στό μικρό 
σπήλιο πού  ἀνοίγει τό μάτι του στό 
σχεδόν πάντοτε ταραγμένο “Μπο-

γάζι”. Καρφιά σκουριασμένα εἶναι καρφωμένα 
στήν ὀροφή του γιά νά κρεμιοῦνται τά σακού-
λια. Ἕνα δύσβατο μονοπάτι γαντζώνεται 
ὡς ἐδῶ ἀπό τή στράτα, πού τά μηχανήματα 
τελευταῖα ἄνοιξαν. Ἐκείνη πού  ὁδηγεῖ ἀπό τό 
λιμάνι στό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων.

29 Ἰουνίου, παραμονή, λίγους προσκυνη-
τές ἄφησαν τά καραβάκια τό πρωΐ.

Ἀπό τίς ἑκατοντάδες πού ἦρθαν, λίγοι πέ-
ρασαν τό κατώφλι τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλόφιλοι 
καί ἀλλόθρησκοι ἀνέβηκαν στό θρυλικό κά-
στρο ἤ βούτηξαν στόν κολπίσκο ἔξω ἀπό τό 
ἱερό κτίσμα. Σέ λίγο, τό βραδάκι, τά καραβά-
κια θά ξανάρθουν γεμάτα προσκυνητές. 

Τό φῶς ἀπόψε γιά πρώτη φορά θά φωτίσει 
τό χαριτωμένο χῶρο ἀπό τίς ἡλιογεννήτριες.

Ἕτοιμα καί τά κτίσματα γύρω ἀπό τούς 
Ἁγίους. Φυλάκιο, ταβέρνα, οἴκημα διαμονῆς 
ἐρευνητῶν.

Πανηγυρική μέρα ξημερώνει αὔριο.
Δύσκολα λειτουργοῦνται οἱ Ἀπόστολοι 

ἄλλη μέρα τοῦ χρόνου. Σπάνια κάποια βάφτι-
ση, κάποια ταξιμάρικη λειτουργία. Ἑκατό μέ-
τρα τό σπηλιάρι ἀπ’ τό ναό  σοφά λαξευμένο 
στή γειτονιά του.

Μέ νανουρίζουν οἱ κουβέντες τῶν 
προσκυνητῶν καί τό κῦμα πού φέρνει στήν 
αὐλή του ὁ γραῖγος...

Τόν «τσάκισα» γιά λίγα λεπτά. Ἀγκάθια, 
καλοκοιμηθιές καί φλῶμοι τόν κρύβουν 

ὁλότελα σχεδόν ἀπό τά μάτια καί τήν περιέρ-
γεια τοῦ ἀκάτεχου.

Κάποια φουσκωτά σκάφη σκέπασαν γιά 
λίγο μέ τίς μηχανές τους τόν παφλασμό τῶν 
γαλαζοπράσινων κυμάτων. Ἕνα ψαροκάϊκο 
ἔδεσε στήν προβλήτα, ἕνα μακρόστενο ἰταλικό 
σκάφος στάθηκε στά «Γράμματα» κι ἕνα κάτα-
σπρο κότερο στάθηκε στίς «Μέσες» καί τύλιξε 
τά πανιά του. Ἡ «Ὁρά» ἔστειλε τίς δροσιές 
της μέχρι τούς πρόποδες τοῦ κάστρου, ὅπου 
τρυπώνει τό σπηλιάρι.

Ὅταν τό ἐγκατέλειψα σκεφτόμουνα τίς 
μυριάδες πού κατέλυσαν ἐδῶ στή ζέστη τοῦ 
καλοκαιριοῦ. Ψαράδες, βοσκούς, κυνηγούς. 
Ἐκείνους πού ὁ ἔρωτας τῆς μοναξιᾶς τούς στέ-
γασε, κι ἄλλους πού ἄθελά τους ἀποκλείστηκαν 
ἀπό τήν ὀργή τοῦ καιροῦ. Προχώρησα 
ἀνατολικά. Σάν χταπόδι ἡ στεριά σέρνεται 
στή θάλασσα.  Βούτηξα γιά λίγο στά διάφα-
να νερά τοῦ «Βρωμολιμνιῶνα». Πῶς τοὔδωσε 
ἀντίθετο ὄνομα ἡ παράδοση; 

Τό κάστρο ἔρριξε τή σκιά του. Ὁ ἥλιος 
ἄρχισε τό ταξίδι του στήν ἑσπερία. Τρεῖς ψα-
ράδες κι’ ἐγώ κάτσαμε δίπλα στήν προβλήτα. 
Ἐδῶ, λένε, ἔδεναν τά ψαροκάϊκα πρίν τήν κα-
στασκευή της. Ὁ γραῖγος, δροσερός, ἔστειλε 
τίς ψαράδικες περιπέτειες μέχρι τόν κάβο, τό 
Βαλεντί, τόν Ποντικό.

Τά καραβάκια ἦρθαν γεμάτα κόσμο 
ἀπό τό Καστέλλι. Οἱ προσκυνητές τῶν Ἁγ. 
Ἀποστόλων προέρχονται ἀπό ὅλο τό Νομό. 
Μιλοῦν γιά τήν ὀμορφιά τοῦ τόπου. Πολλοί 
προτίμησαν ν’ ἀνεβοῦν πάνω ψηλά στό κά-
στρο. Ἡ καμπάνα χτύπησε, ἄρχισε ὁ ἑσπερινός 
κι ἀμέσως μετά  ἡ θεία Λειτουργία. Πέντε πα-
πάδες συλλειτουργοί. Ἀκολούθησε ἡ εὐλογία 
τῶν ἄρτων κι ὕστερα μοιράστηκαν οἱ καθι-
ερωμένες σαρδέλλες μά καί πιλάφια καί βρα-
στά καί τυριά καί καλιτσουνάκια. Καί κάποιοι 
μέ  ἕνα καλάθι  ἤ ἕνα δίσκο μοίραζαν ψάρια, 
κρέατα, γλυκά κι ἄλλοι κισαμίτικο κρασί καί 
τσικουδιά. Εὐφροσύνη!...

ΓΡΑΜΠΟΥΣΙΑΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ

Ο ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣ ΓΡΑΜΠΟΥΣΑΣ
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ΓΡΑΜΠΟΥΣΙΑΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ

Ο ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣ ΓΡΑΜΠΟΥΣΑΣ

όνο στήν Κρήτη συνηθίζεται τό ἔθιμο, 
ὁ ἀνάδοχος νά κρεμνᾶ συμβολι-
κά στό λαιμό του, τόν νεοφώτιστο ἤ 
τή νεοφώτιστη στήν συγκεκριμένη 
στιγμή πού ἀκούγεται τό:

«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...»
Ὁ ἱερέας, ὁ ἀνάδοχος καί τό βαφτιστῆρι, 

φέρνουν κύκλους γύρω ἀπό τήν ΚΟΛΥ-
ΜΠΗΘΡΑ, πού αὐτό συμβολίζει, τόν χορό 
τῆς χαρᾶς τῆς ἐκκλησίας, πού ἕνας ἀκόμα 
εἰσέρχεται, στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας 
μας. Τό ὕφασμα πού δένεται ἀπό τόν ἱερέα 
μέ τρεῖς συμβολικούς κόμπους, μπαίνει στό 
κεφάλι τοῦ Νονοῦ καί στό κενό πού μένει 
περνάει τό παιδί.

Ὁ λαιμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τό νευ-
ραλγικό σημεῖο καί ἔτσι συμβολικά παίρνει 
στό λαιμό του τίς θρησκευτικές εὐθύνες τοῦ 
παιδιοῦ.

Ὁ λαός μας λέει: “Αὐτός σέ πῆρε στό 
λαιμό του. Γι’ αὐτό σοῦ συνέβη αὐτό...»

Ἀκούγεται καί τό ἄλλο:
«Ἄντε νά κόψεις τό λαιμό σου...».
Στό μυστήριο βέβαια τοῦ Βαπτίσματος 

ἔχει τήν σωστή ἔννοια καί τονίζει πιό πολύ 
τήν εὐθύνη τῆς θρησκευτικῆς νουθεσίας, 
πού στήν Κρήτη τό ὁμολογεῖ καί ἡ λέξη Σύν-
τεκνος.

Ἡ λέξη Σύντεκνος ἀκούγεται πολύ σωστά 
μόνο στήν Κρήτη, δηλαδή ὁ ἀνάδοχος (ΝΟ-
ΝΟΣ) καί ὄχι ὁ Κουμπάρος.

Αὐτός πού βαφτίζει εἶναι ὁ πνευματικός 
πατέρας τοῦ παιδιοῦ καί τήν εὐθύνη γιά τήν 
ἀνατροφή του ἔχουν ἀπό κοινοῦ μέ τόν σαρ-
κικό πατέρα τοῦ παιδιοῦ, γι’ αὐτό γίνονται Σύ-
ντεκνοι.

Τό ὕφασμα, πού ὀνομάζεται Κρεμαστῆρι, 
συνήθως εἶναι ὕφασμα γιά φόρεμα, δῶρο 

τοῦ Σύντεκνου πρός τή μητέρα  πού γέννη-
σε καί θά μεγαλώσει τό παιδί.

Λίγα χρόνια πρίν, μετά τήν διασκέδαση 
τῆς βάφτισης, ἔκαναν ὁ κουμπάρος μέ τήν 
παρέα του μιά κίνηση, ὅπως τό ἀπαιτοῦσε τό 
ἔθιμο, “νά λύσουν δηλ. τά σταυρώματα”. Πή-
γαιναν μόνοι τους στήν κούνια τοῦ παιδιοῦ, 
πού ἐπάνω του ἦταν καί τό κρεμαστῆρι. 
Ἔπαιρνε ὁ σύντεκνος τό κρεμαστῆρι, ἔλυνε 
τούς κόμπους πού εἶχε δέσει ὁ παπᾶς στήν 
ἐκκλησία καί κατόπιν ἔριχνε μαζί μέ τήν πα-
ρέα του χρήματα στό μωρό!

Φτωχά βλέπεις τά χρόνια τοῦ χθές καί μέ 
αὐτή τήν κίνηση, κάποια ἐνίσχυση στά ἔξοδα 
τῆς περίστασης.

Κρεμαστῆρι: εὐθύνη καί ἀνθρωπιά.
Μυστήριο τῆς Συντεκνίας, πού συμφιλί-

ωσες οἰκογένειες τῆς ἔχθρας καί ἔφερες 
εἰρήνη καί ἀγάπη. Συντεκνία, πού γέμισες 
σεβασμό τούς ἀνθρώπους. Ἀκούγεται ἀπό 
τό λαό μας: “Δέν τό ξέρεις πώς τοῦ ’χω βά-
λει λάδι στό σπίτι του ἤ καί ἀντίστροφα;” Τό 
ὑπερβολικό τοῦ σεβασμοῦ, πού λέει ὁ λαός 
μας.

“Τοῦ σύντεκνοῦ μας ὁ σκύλος σύντε-
κνός μας εἶν’ κι’ ἐκεῖνος”.

Τ Ο  Κ Ρ Ε Μ Α Σ Τ Η Ρ Ι
Τοῦ κ. Ἰωάννου Σκουλούδη

Λαογράφου

Μ



Ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀπαντᾶ...

Ἡ κ. Δήμητρα ἀπό τήν Κίσαμο, ἀφοῦ ἐκφράζει τήν χαρά της γιά τήν ἀποστολή τοῦ Περιοδικοῦ 
μας, ἐρωτᾶ τό ἑξῆς: «Πότε δίδεται τό ὄνομα σέ ἕνα βρέφος καί πόσα ὀνόματα μποροῦμε νά δώ-
σομε  σέ ἕνα παιδί;».

Ἀπάντηση: Ἀγαπητή μας κ. Δήμητρα. Σέ 
εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σου λόγια σχετι-
κά μέ τό Περιοδικό τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ 
Μητρόπολίς μας αἰσθάνεται αὐτή τήν ἀνάγκη 
ἐπικοινωνίας μέ τούς ἀνθρώπους της καί χαίρε-
ται πού τό Περιοδικό της ἔχει γίνει ἀποδεκτό μέ 
τόση ἀγάπη ἀπό τούς παραλῆπτες του. Εὐχή 
μας εἶναι νά συμβάλλει οὐσιαστικά στήν πνευ-
ματική κατάρτιση τῶν ἀνθρώπων μας. Νά εἶστε 
καί ἐσεῖς πάντα καλά. 

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης γιά τό σημαντικό 
ἐρώτημά σας, τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ πολλούς 
ἀδελφούς μας καί γίνεται, σέ ἀρκετές περιπτώ-
σεις δυστυχῶς, αἰτία στενοχώριας καί παρεξη-
γήσεων ἀνάμεσα στίς οἰκογένειες. Ἀναφορικά μέ 
τήν ὀνοματοδοσία τοῦ βρέφους χρειάζεται, νομί-
ζω, κάτ΄ ἀρχήν νά ποῦμε καί νά τονίσομε κάτι πού 
ὁ περισσότερος κόσμος τό ἀγνοεῖ ἴσως. Ποιό; 
Ὅτι σύμφωνα μέ τήν Ἐκκλησιαστική παράδοση 
τό ὄνομα δίδεται εἰς τό παιδί κατά τήν ὄγδοη 
ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του (ὑπάρχει γιά τοῦτο καί 
εἰδική εὐχή στά Εὐχολόγια τῆς Ἐκκλησίας μας) 
«εἰς τό κατασφραγίσαι παιδίον λαμβάνον ὄνομα 
τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ» καί 
ὄχι κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τοῦ 
βρέφους τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα, ἀκόμα δέ χει-
ρότερα ὅπως δυστυχῶς ἔχει ἐπικρατήσει, κατά 
τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς του. Κατά τήν παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας τό βρέφος φέρεται στόν 
Ναό τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τήν μαῖα «τοῦ λαβεῖν 
ὄνομα», πρό τῶν πυλῶν δέ τοῦ Ναοῦ τελεῖται ἡ 
μικρή ἀκολουθία τῆς ὀνοματοδοσίας. Δυστυχῶς 
ἡ ἀκολουθία αὐτή ἔχει πέσει σέ ἀχρηστία. Ἡ 
ἀκολουθία τῆς ὀνοματοδοσίας δέν μπορεῖ νά 
ἐπισυναφθεῖ στήν εὐχή «εἰς γυναίκα λεχῶ», πού 
διαβάζεται τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεως, γιατί προ-
ϋποθέτει τήν παρουσία τοῦ βρέφους στόν Ναό, 
ἐνῶ ἡ εὐχή αὐτή διαβάζεται στό σπίτι. Ἀλλά 

οὔτε καί νά θεωρηθεῖ ὡς γινόμενη κατά τήν πρώ-
τη καί τελευταία εὐχή εἰς κατηχουμένους, οὔτε 
καί στό βάπτισμα. Τό λιγότερο ἀντικανονικό θά 
ἦταν ἡ ἀκολουθία αὐτή τῆς ὀνοματοδοσίας νά 
προηγηθεῖ τῆς ἀκολουθίας τοῦ σαραντισμοῦ, ἄν 
βέβαια μέχρι τότε δέν ἔχει βαπτισθεῖ τό βρέφος.  
Τώρα ἀναφορικά μέ τό πολυσυζητημένο καί πα-
ρεξηγημένο θέμα τοῦ ὀνόματος τοῦ παιδιοῦ, 
πάλι θά ἐπικαλεστοῦμε τήν ἱερά παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία ἐπιτάσσει καί ἐπιβάλλει 
νά δίδεται ἕνα καί μόνον ἕνα ὄνομα στό παιδί, 
καί ὄχι αὐτό πού συχνά συναντᾶμε νά συμβαί-
νει, ἕναν πιστό μέ δυό ἤ ἀκόμα καί τρία ὀνόματα. 
Αὐτό εἶναι λάθος καί ἀντικανονικό διότι ὁ καθέ-
νας μας γνωρίζεται ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα 
«κάτ’ ὄνομα» καί δέν μπορεῖ ὁ Χριστιανός νά ἔχει 
περισσότερα ἀπό ἕνα ὀνόματα. Ὁ ἰσχυρισμός 
ὅτι εἶναι τάξιμο νά δοθεῖ τό ὄνομα τοῦ τάδε 
Ἁγίου ἤ Ἁγίας, ἀλλά καί τό ὄνομα τοῦ συγγενῆ 
δέν εὐσταθεῖ, διότι δέν μποροῦμε νά ἐμπαίζουμε 
τούς Ἁγίους. Ὅταν λέμε ὅτι ἔχομε τάξιμο νά δώ-
σομε τό ὄνομα τοῦ τάδε Ἁγίου στό παιδί μας, 
ὀφείλομε νά τό ὑλοποιοῦμε καί ὄχι νά σκεφτό-
μεθα ὅτι θά στεναχωρέσομε τόν συγγενῆ μας 
καί νά ἀπαιτοῦμε νά βγάλομε δυό ἤ ἀκόμα καί 
τρία ὀνόματα γιά νά τούς εὐχαριστήσομε δῆθεν 
ὅλους, στενοχωρώντας ὅμως τόν Ἅγιο-Ἁγία πού 
κάναμε τό τάξιμο. Ἐξ ἄλλου καί ὅλες οἱ εὐχές, 
τόσο τῆς Κατηχήσεως, ὅσο καί τῆς Βαπτίσεως, 
προϋποθέτουν τήν ὀνοματοδοσία ἑνός καί ὄχι 
περισσοτέρων ὀνομάτων. Γιά τοῦτο εἶναι καλό 
ὅλοι νά κατανοήσομε, ὅτι ἡ Βάπτισις εἶναι Ἱερό 
Μυστήριο καί χρειάζεται καί πρέπει νά τελεῖται 
ὅπως ἐπιτάσσουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ἡ Παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας μας. 



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007)

Ἑορτὴ Ἁγίας Νεομάρτυρος 
Μαρίας τῆς Μεθυμοπούλας 

Προσκεκλημένος τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
καὶ  Αὐλοποτάμου κ. Ἀνθίμου ὁ Σέβ. Μητροπολίτης 
μας ἱερούργησε, τὴν 1η Μαΐου, εἰς τὸν πανηγυρίζοντα 
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγ. Νεομάρτυρος Μαρίας τῆς Μεθυμο-
πούλας στὴν Κυριάννα Ρεθύμνου. Ἡ Νεομάρτυς κατα-
γόταν ἀπὸ τὴν Φούρνη Μεραμεβέλλου καὶ μαρτύρησε 
ἐπὶ Τουρκοκρατίας τὸ 1826.

Ἑορτὴ Ἁγίου Οἰκουμενίου
Τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Οἰκουμενίου, Ἐπισκόπου 
Τρίκης, ποὺ εὑρίσκεται στὸν προαύλιο χῶρο τῶν 
Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς μας, ἑόρτασε τὴν 3η 
Μαΐου. Τὸ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη Μέγας 
Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σέβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, τὴν δὲ κυριώνυμο 
ἡμέρα Θεία Λειτουργία  μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῶν 
Σχολείων ποὺ στεγάζονται στὸν χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Τὸ παρεκκλήσιον ὡς καὶ ἡ 
γύρω ἀπό αὐτόν αὐλή ἀνακαινίζονται καὶ ἐξωραΐζονται 
χάρη στὴν ἀγάπη καὶ τὶς προσφορὲς ἐπώνυμων καὶ 

ἀνώνυμων δωρητῶν. Ἡ πλακόστρωση τῆς αὐλῆς εἶναι 
προσφορὰ τῆς ἑταιρείας Varmin A.E.
   

Ἑορτὴ Ἁγίου Ροδωπιανοῦ.

Τὴν 3η Μαΐου ἑορτάστηκε στὰ Ροδωποῦ ὁ Ἅγιος 
Ἱεροδιάκονος Ροδωπιανός, στὸν ἄρτι ἀνακαινισμένο 
ἀπὸ τὴν 13η Ὑπηρεσία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Ἱ. 



Ναό, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας. Τῆς 
Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε πλούσια φιλοξενία, 
προσφορὰ τῶν φιλόξενων κατοίκων τοῦ χωριοῦ. 

Ἑορτὴ Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

Ἡ Ο.Α.Κ. ἑόρτασε τοὺς  προστάτες Ἁγίους της Κύριλλο 
καὶ Μεθόδιο χοροστατοῦντος, στὸν Ἑσπερινό, τοῦ Σέβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, συμπροσευχομέ-
νων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν: Γέροντος πρ. Κισάμου & 
Σελίνου κ. Εἰρηναίου, Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. 
Ἀνθίμου, Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, 
τοῦ Ποιμενάρχου μας καὶ μέ τὴ συμμετοχὴ πλήθους 
πιστῶν. Ἡ ΟΑΚ, ὑλοποιώντας παλαιότερη ἀπόφαση 
τοῦ Δ.Σ., ὀργάνωσε τὸ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐκδήλωση 
πρὸς τιμὴν τοῦ πρ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. 
Κωσταντίνου Μητσοτάκη, ἐπὶ Πρωθυπουργίας τοῦ 
ὁποίου χρηματοδοτήθηκε τὸ νέο συνεδριακὸ κέντρο 
τῆς ΟΑΚ. Τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ μας Πατρι-
άρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ ὁποῖος καὶ μετέφερε μήνυμά 
Του. Παρόντες, οἱ προαναφερόμενοι Σεβ. Ἀρχιερεῖς, 
ἐκπρόσωποι τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας, τῆς Τοπικῆς 
Αὐτοδιοικήσεως ὡς καὶ πολλῶν φορέων. Ὁ Σέβ. Μη-
τροπολίτης μας στὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε μεταξὺ 
ἄλλων εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: «… Σὲ μιὰ ἐποχὴ δὲ ποὺ φαί-
νεται ὅλα νὰ εἶναι διατιμημένα σύμφωνα μὲ τὴν ἀξία 
τοῦ χρήματος καὶ ὄχι μὲ τὴν προσωπικὴ θυσία καὶ τὸ 
αἷμα, ποὺ ἡ σκέψη μπορεῖ νὰ ἐξαγοραστεῖ ἢ ἀκόμα 
καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ καὶ μιλώντας γιὰ ὁδηγοὺς καὶ 
φωταγωγούς, οἰκουμενικότητα, ἱστορία, σεβασμὸ καὶ 
παγκοσμιοποίηση, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἐπισημάνομε 
ἕναν μεγάλο κίνδυνο: αὐτὸν τῆς ἀπώλειας τῆς 
ἱστορικῆς μνήμης, τῆς ἱστορικῆς ταυτότητας καὶ συνει-
δήσεως. Λησμονοῦμε ἴσως πὼς κάθε τί ποὺ ἱστορικὰ 
ἀποτυπώνεται στὴν κοινωνικὴ συνείδηση ἀποτελεῖ 
πραγματικότητα καὶ ὄχι ἰδεολόγημα καὶ μύθο… Ἡ 
Ἐκκλησία  ἵσταται ὑπεράνω κομμάτων, ἰδεολογιῶν καὶ 
πεποιθήσεων. Χαρίζει τὴν προσευχή της καὶ τὴν ἀγάπη 
της σὲ ὅλους καὶ ἀνοίγει τὴν ἀγκάλη της γιὰ ὅλους.

Ὅσοι πιστοί..».

Ἐπέτειος ἀνακομιδῆς Τιμίας Κάρας Ἁγίου 
Ἀποστόλου Τίτου.

Προσκεκλημένος τοῦ Σέβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. 
Εἰρηναίου, ὁ Σέβ. Ποιμενάρχης μας συμμετεῖχε εἰς 
τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 13ης 
Μαΐου, στὸν Ἅγιο Τίτο Ἡρακλείου ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς 
ἀνακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου 
Τίτου, πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης. Τῆς Θείας Λει-
τουργίας προεξῆρχε ὁ Σέβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ. Εἰρηναῖος τῇ συμμετοχῇ τῶν Σέβ. Μητροπολιτῶν 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέου, 
Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καὶ τοῦ Θεοφ. 
Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεράποντος 

Κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεράπο-
ντος (14 Μαΐου) ἑορτάζει καὶ τὸ παρεκκλήσιον τοῦ 
Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου (Γηροκομείου) τῆς 
Μητροπόλεώς μας.  Στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος  ἀφοῦ ἀναφέρθηκε 
μὲ εὐγνωμοσύνη στοὺς πρωτεργάτες - ἐμπνευστὲς καὶ 
δωρητὲς τοῦ Ἱδρύματος, εὐχαρίστησε ὅσους ἐργάζονται 
καὶ διακονοῦν εἰς αὐτό, ὡς καὶ ὅλους ὅσους ἔμπρακτα 



δείχνουν τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸν χῶρο καὶ τὰ πρόσω-
πα ποὺ φιλοξενεῖ τὸ Ἵδρυμα, τὸ ὁποῖο, ὅπως εἶπε, εἶναι 
μία «κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ» καὶ ζήτησε ἀπὸ ὅλους 
νὰ συνεχίζουν νὰ τὸ ἀγαποῦν καὶ νὰ τὸ στηρίζουν. 

Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς ὑποψήφιους τῶν 
ἐξετάσεων

Ἡ  Μητρόπολίς μας αἰσθανόμενη τὴν ἀνάγκη νὰ βρεθεῖ 
κοντὰ στὰ παιδιὰ ποὺ κλήθηκαν νὰ ἀγωνιστοῦν στὸν 
στίβο τῶν ἐξετάσεων, τέλεσε τὸ βράδυ τῆς 15ης Μαΐου 
ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα νυκτερινὴ Θεία 
Λειτουργία, στὴν ὁποία συμμετεῖχε ἱκανὸς ἀριθμὸς 
παιδιῶν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, ὁ 
ὁποῖος τοὺς εὐχήθηκε καλὴ ἐπιτυχία, μίλησε γιὰ τοὺς 
ἀγῶνες τῆς ζωῆς καὶ τῶν ἐξετάσεων καὶ  μοίρασε γιὰ 
εὐλογία καὶ ἐνίσχυση ἐπιστήθιους σταυροὺς καὶ στυ-
λό. 

Ἑορτὴ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως  
τοῦ Σωτῆρος στὴν Κάντανο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας, μέ συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων ὅλου τοῦ 

Σελίνου καὶ πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ τήν Ἐπαρχία 
ὡς καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ.

Ἑορτὴ Ἁγίου Νεομάρτυρος Μελχισεδὲκ 
Ἐπισκόπου Κισάμου

Τὴν 19η Μαΐου ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος 
Μελχισεδὲκ Ἐπισκόπου Κισάμου ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας ἱερούργησε στὴν Ροτόντα Κισάμου, Ναὸς 
κυκλοτερής τοῦ 6ου αἰῶνος, μοναδικὸς στὸ εἶδος του 
στὴν Κρήτη, ὁ ὁποῖος καὶ ὑπῆρξε ἕδρα τοῦ Ἁγίου Μελ-
χισεδέκ, πού μαρτύρησε ἐπὶ Τουρκοκρατίας μαζὶ μὲ 
τὸν ἱεροδιάκονό του Καλλίνικο.

Ἐπιστροφὴ χειρογράφου στὴν Ἱ. Μονὴ 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς

Τὴν 20ή Μαΐου ἔλαβε χώρα στὴν Μονὴ Γωνιᾶς 
ἕνα σπουδαῖο γεγονός. Μερίμνῃ τῆς Ἑλληνικῆς 
Παλαιογραφικῆς Ἑταιρείας ἐπεστράφη στὴν Μονὴ 
χαμένο χειρόγραφο τοῦ 1745, τὸ ὁποῖο εἶχε ἀφαιρεθεῖ 
ἀπὸ τὴν Μονὴ ἐπὶ Γερμανικῆς κατοχῆς. Ὁ κτήτορας 
τοῦ χειρογράφου κ. Σπύρος Ἀμπελᾶς μὴ γνωρίζοντας 
τὴν περιπέτεια τοῦ χειρογράφου, μόλις πληροφο-



ρήθηκε τὴν προέλευσή του προθυμοποιήθηκε νὰ τὸ 
ἐπιστρέψει στὴν ἑστία του. Τῆς συγκινητικῆς τελετῆς 
παράδοσης ἀκολούθησε στὴν Ο.Α.Κ. ἐπιστημονικὴ 
ἡμερίδα ἀπὸ καταξιωμένους ἐπιστήμονες μὲ θέμα τὰ 
χειρόγραφα τῆς Μονῆς καὶ γενικὰ τὰ εὑρισκόμενα 
στὴν Κρήτη χειρόγραφα, μὲ τὴν συνεργασία καὶ τοῦ 
Τομέα Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ 
Παν/μιου Κρήτης. 

Ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν μάχη τῆς Κρήτης

Ὁ Μάϊος φέρνει στὴν σκέψη καὶ τὴν θύμησή μας 
τὶς μορφὲς καὶ τὴν θυσία τῶν ἡρώων  καὶ μαρτύ-
ρων ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωὴ τους κατὰ τὴν περίοδο τῆς 
Γερμανικῆς κατοχῆς γιὰ νὰ μποροῦμε σήμερα ἐμεῖς 
νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι. Μὲ ἐπιμνημόσυνες δεήσεις καὶ 
ὁμιλίες ζωντάνεψαν οἱ μνῆμες καὶ στὶς δυὸ ἐπαρχίες 
τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρον 
εἶναι ποτισμένες μὲ τὸ αἷμα τῶν ἡρώων τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς εὐσεβείας μας. Στὴν κεντρικὴ ἐκδήλωση 
ποὺ ἔγινε στὴν Κάντανο γιὰ τὴν ἐπαρχία Σελίνου 
συμμετεῖχαν στὴν δοξολογία καὶ ἐπιμνημόσυνο δέη-
ση οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου 
κ. Δαμασκηνὸς, Ἀντινόης κ. Παντελεήμων τοῦ Πατρι-
αρχείου Ἀλεξανδρείας καί ¨ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Πνεύματος

Στὸ ὄμορφο καὶ γραφικὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος στὶς Στροβλὲς Σελίνου ἱερούργησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ 
τή συμμετοχή ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν. Οἱ εὐγενεῖς καὶ 
φιλόξενοι κάτοικοι τῶν Στροβλῶν παρέθεσαν πλούσια 
φιλοξενία μετά τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας. 

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης

«Θρῆνος κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς 
καὶ στεναγμὸς καὶ λύπη,

Θλῖψις ἀπαραμύθητος ἔπεσεν τοῖς Ρωμαίοις.
Ἐχάσασιν τὸ σπίτιν τους, τὴν Πόλιν τὴν ἁγία,

τὸ θάρρος καὶ τὸ καύχημα καὶ τὴν ἀπαντοχήν τους»

Μὲ τὰ ματωμένα αὐτὰ λόγια, ἄσβηστα στὰ κατεβα-
τά της ἀνάλγητης Ἱστορίας καὶ στὶς φαρμακωμένες 
ἀνθρώπινες καρδιές, περιγράφει ἡ λαϊκὴ μοῦσα τὴν 
φοβερὴ ἐκείνη ἡμέρα καὶ ὥρα τῆς καταστροφῆς τῆς 
πιὸ φημισμένης πολιτείας μέσα στὴν οἰκουμένη ὅλη, 
τῆς Πόλης. Μάϊος. Τὸν μῆνα αὐτὸ μέσα στὸ ροδόφως 
ποὺ ἀγκαλιάζει τὴν πλάση, ἡ μνήμη τῶν Πανελλήνων 
στρέφεται στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴ Βασιλεύουσα 
τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τὴν κιβωτὸ τῆς χριστι-
ανοσύνης, τὸ λίκνο τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, ποὺ πρὶν 
ἀπὸ 554 χρόνια ἔπεφτε στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Σὲ μία 
ἁπλὴ καὶ ἀπέριττη  ἐκδήλωση στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ, τὴν 29η Μαΐου, τελέ-
στηκε τὸ μνημόσυνο τοῦ τελευταίου  Αὐτοκράτορα τοῦ 
Βυζαντίου, προσευχηθήκαμε ὑπὲρ τῆς στερεώσεως 
καὶ διαφυλάξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖο κρατᾶ ὄρθια πνευματικῶς τὴν 
Πόλι, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μάρτυρα Οἰκουμενικό μας 
Πατριάρχη καὶ ζωντανέψαμε τὶς μνῆμες γιατί.. «οὐκ 
ἑάλω ἡ βασιλεύουσα ψυχή τῶν Ἑλλήνων, οὐκ ἑάλω 
ἡ ρίζα, οὐκ ἑάλω τὸ φῶς». «Τὸ χτισμένο φῶς δὲν ξε-
χτίζεται». Ὁμιλήτρια τῆς βραδιᾶς ἡ καθηγήτρια- φιλό-
λογος κ. Ἑλένη Γεωργακάκη. Τὸ τμῆμα Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας παρου-



σίασε ὕμνους καὶ τραγούδια τῆς Πόλης.

Ἑορτὴ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Τὴν 11η Ἰουνίου, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρ-
θολομαίου καὶ Βαρνάβα, ἑορτάζει καὶ ἡ Α.Θ.Π., ὁ 
Οἰκουμενικὸς ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙ-
ΟΣ τὴν ὀνομαστική Του ἑορτή. Ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας συμμετεῖχε εἰς τὴν ἑορτὴ τοῦ Παναγιωτάτου 
ἐκπροσωπώντας τὴν Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, μετὰ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν 
Πέτρας καὶ Χερρονήσου κ. Νεκταρίου καὶ Κυδωνί-
ας καὶ Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ. Στὸν σύντομο 
χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέ-
τρας καὶ Χερρονήσου ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μεταξὺ ἄλλων εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: 
«… Πάντες ἐν Κρήτῃ, Παναγιώτατε, ἡ Ἱεραρχία τῆς 
Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, Κλῆρος καὶ λαὸς εἴμεθα 
βαθύτατα εὐγνώμονες τῇ Μητρὶ Ἐκκλησία δι’ ὅσα φι-
λοστόργως πάντοτε προνοεῖ καὶ πράττει ὑπὲρ ἡμῶν καὶ 
διαδηλοῦμεν ἅπαξ ἔτι τὴν ἀταλάντευτον ἀφοσίωσιν 
ἡμῶν εἰς τὸ Ἱερὸν Κέντρον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας 
καὶ τὸν χαρισματικὸν οἰακοστρόφον Αὐτῆς… Εἴμεθα 
καὶ ὁμολογοῦμεν ὑπερεκπερισσοῦ τετιμημένοι ὑπὸ 
τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, διακρατῶμεν χάριν μόνον 
Αὐτῆς τὸ Ἱερὸν προνόμιον νὰ ἔχωμεν ὡς Ἐπαρχία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τοπικὴν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον 
καὶ νὰ εἴμεθα συντεταγμένη, ἔναντι τῆς Ἑλληνικῆς 
Πολιτείας, Ἐκκλησία…».  

Ἑορτὴ Προφήτου Ἐλισσαίου 

Ἡ μνήμη τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου ἑορτάστηκε καὶ 
στὸν ὁμώνυμο Ναὸ του στὸ Δρομόνερο Κισάμου 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας. Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε μνημόσυνο, 
ὁμιλία καὶ κατάθεση στεφάνων στὸ μνημεῖο πεσόντων 
τῆς Μάχης τοῦ Δρομονέρου (14 Ἰουνίου 1896) ποὺ 
εὑρίσκεται στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ.

Καταληκτήρια ἐκδήλωση τοῦ Ὠδείου 
τῆς Μητροπόλεώς μας

Τήν Δευτέρα 25 Ἰουνίου τό  Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς 
μας διοργάνωσε ἐκδήλωση κατά τήν ὁποία οἱ μαθητές 
τοῦ Ὠδείου παρουσίασαν τίς ἐργασίες καί τήν πρόοδο 
τους στό τμῆμα πού ὁ καθένας παρακολουθεῖ κατά τό 
παρελθόν σχολικό ἔτος. Στό Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεως, 
πού φοιτοῦν ἑκατόν εἴκοσι (120) παιδιά λειτουργοῦν 
τμήματα – Σχολές: Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁρμονίου, 
Ντράμς, Λαϊκῆς Μουσικῆς, Κιθάρας, Παραδοσιακῆς 
Μουσικῆς, (Βιολί, Λαγοῦτο) Πιάνου, Ἀκορντεόν. 
Τά μαθήματα τοῦ νέου ἔτους θά ἀρχίσουν τόν Σεπτέμ-
βριο. 

Ἑορτή τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου
Τούς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καί 
Παῦλο ἑορτάσε καί ἡ Μητρόπολίς μας. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό της ἑορτῆς 
στό ὁμώνυμο κατάγραφο Βυζαντινό ἐκκλησάκι (16ου 
αἰ.) πού εὑρίσκεται στήν ἔρημο τοῦ Γκιώνα, τήν δέ κυ-
ριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε στόν ἑορτάζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. 
Πέτρου καί Παύλου τῆς ἐνορίας Σκουτελώνος.



Δ Ω Ρ Ε Ε Σ 
Υ Π Ε Ρ  ΤΩ Ν  Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΤΩ Ν  Τ Η Σ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ

Νικόλαος-Ἐμμανουήλ-Ἐλευθερία Μαλανδράκη εἰς μνήμην ἀδελφοῦ των Ἰωάννου ................. 100€
Μαρία Χριστοφοράκη  ................................................................................................................. 50€
Ἐνορία Ροδωποῦ  ........................................................................................................................ 100€
Γεώργιος Κουρτάκης εἰς μνήμη υἱοῦ του Ἀντωνίου Κουρτάκη  ............................................. 1.500€
Ἐμμανουήλ Κυρ. Ροδουσάκης  .................................................................................................... 200€
Χρυσούλα Τρακάκη εἰς μνήμην συζύγου της Γεωργίου  ............................................................ 100€
Παναγιώτα Φαλδαμῆ, (διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Φαλδαμείου Οἰκήματος) ........................... 80.000€
Ἀνώνυμος εἰς μνήμην Ἀρτεμίου, Ἰωάννου καί Εἰρηναίου Τσουρουνάκη Ἀρχιερέως  ................ 400€
Ἐνορία Σκουτελῶνος  .................................................................................................................. 200€
Ἐνορία Καμπανοῦ  ...................................................................................................................... 300€
Ἰωάννης Κακαουνάκης εἰς μνήμην πατρός  Ἠλιοῦ  .................................................................. 700€
Ἀργυρῶ Κοτσιφάκη  ..................................................................................................................... 10€
Εὐαγγελία Γιανναδάκη εἰς μνήμην θυγατρός της Ὄλγας  ......................................................... 300€
Ἰωάννα Νικηφοράκη εἰς μνήμην Γεωργίου καί Μανούσου  ....................................................... 100€
Ἑλένη Λουπασάκη-Τζινευράκη εἰς μνήμην πατρός της Ἰωάννου  ............................................ 150€
Θεανώ Προγούλη εἰς μνήμην συζύγου της καί ἀδελφῶν της ..................................................... 50€
Μιχαήλ Ἀναστασάκης  ................................................................................................................. 30€
Εὐλαμπία Λουκάκη εἰς μνήμην συζύγου της Ἀριστείδου  ........................................................... 20€
Ἐνορία Πολυρρηνίας  .................................................................................................................. 200€
Ἀνώνυμος ................................................................................................................................. 1.000€
Ἐνορία Ἁγ. Πατέρων Πολυρρηνίας Κισάμου .............................................................................. 200€
Ἐνορία Ἁγ. Χαραλάμπους Καλλιθέας Κισάμου .......................................................................... 150€
Οἰκογ. Ἠλία Κακαουνάκη εἰς μνήμην του ................................................................................. 500€
Πρεσβυτέρα Ἄννα Λουπασάκη εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της ἱερέως Χρήστου Λουπασάκη ... 150€
Ἀνώνυμος  ................................................................................................................................... 500€
Παπαδάκης Γεώργιος ................................................................................................................. 700€

Ἰλαρόν δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός. (Β΄  Κορινθ. 9,7)



Φωτογραφίες ἀπό τά ἀνακαίνισμένα Μουσεῖα 
τῆς Ἱ.Μονῆς Χρυσοσκαλιτίσσης




