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ερώτατε Μητροπολῖτα Κισάμου καί Σελίνου, 

ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Ἑσπερίας Κρήτης, Πρό-

εδρε τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας, 

ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλ-

λειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἀμφιλόχιε, 

καί Ἐντιμολογιώτατε κύριε Ἀλέξανδρε Παπαδερέ, 

Ἄρχων Ὑπομνηματογράφε τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ 

Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Γενικέ Διευθυντά 

τοῦ Ἱδρύματος τούτου, τέκνον τῆς ἡμῶν Μετριότη-

τος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητόν, χάρις εἴη ὑμῖν καί εἰρήνη 

παρά τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἀσμένως ἐλάβομεν τό ἀπό λ́  Ὀκτωβρίου πα-

ρελθόντος ἔτους γράμμα ὑμῶν, καί τό ἀντίστοιχον 

ἀντίγραφον Πρακτικοῦ τῆς ρλ́  συνεδρίας τοῦ Δι-

οικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 

Κρήτης, δἰ  ὧν γνωρίζετε ἡμῖν τήν ἀπόφασιν ὅπως, 

ἐν συνεργασίᾳ μετ᾽ ἄλλων τινῶν φορέων, πραγμα-

τοποιήσητε αὐτόσε μεταξύ β´ καί ς´ Ἰουνίου τρ. ἔτ. 

Διεθνές Οἰκολογικόν Συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος 

«Οἰκολογική Θεολογία καί Περιβαλλοντολογική 

Ἠθική».

Ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μετά  τοῦ περιβάλ-

λοντος ἀναμφισβητήτως εἶναι ζωτική καί ἀναπό-

φευκτος, ἐφ᾽ ὅσον οὗτος συλλαμβάνεται, γεννᾶται, 

ἀνδροῦται, κραταιοῦται, γηράσκει καί ἀποθνήσκει 

“περιβαλλόμενος”. Ἀπό τῆς ἐμβρυϊκῆς μήτρας ἕως 

καί τοῦ κιβωρίου τοῦ τάφου εὑρίσκεται μονίμως 

ἐντεταγμένος εἰς περιβάλλον. Ἐναλλασσόμενον μέν 

καί μεταβαλλόμενον ἀλλά καί μονίμως “περιβάλ-
λον”. Ὁ ἄνθρωπος μόνος καί ἐκτός περιβάλλοντος 

ἀποκλείεται νά ὑπάρξῃ.

Δυστυχῶς, σήμερον διαπιστοῦται παγκο-

σμίως ὅτι ἡ σχέσις αὕτη κλονίζεται. Οἱ εἰδικοί καί 

εἰδήμονες περί τοῦ θέματος ὡμίλουν πρό ὀλίγων 

ἐτῶν περί οἰκολογικοῦ προβλήματος. Κατόπιν ἐχα-

ρακτήρισαν τό πρόβλημα ὡς οἰκολογικήν κρίσιν 

ἐνῷ σήμερον ἐναγωνίως ὁμιλοῦν δἰ  οἰκολογικήν 

Ι

Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

εἰς τό Διεθνές Οἰκολογικόν Συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος 
«Οἰκολογική Θεολογία καί Περιβαλλοντολογική Ἠθική», 

τό ὁποῖον πραγματοποιήθηκε εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης 
ἀπό 2 ἕως 6 Ἰουνίου 2008
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καταστροφήν.

Ἡ μόλυνσις τῶν ποταμῶν, τῶν θαλασσῶν καί 

τῆς ἀτμοσφαίρας, ἡ καταστροφή τῶν δένδρων καί 

ἡ μετατροπή δασῶν εἰς σεληνιακά τοπία, αἱ ἀλλε-

πάλληλοι μεταλλάξεις τῶν φυτικῶν καί ζωϊκῶν 

παραγώγων, ἡ συσσώρευσις ραδιενεργῶν καταλοί-

πων εἰς ζωντανά ὄντα, ἡ ὑπερβολική αὔξησις τῶν 

καρκινογενέσεων, ἡ ὑπερφόρτωσις τῆς ἀτμοσφαί-

ρας τοῦ πλανήτου μέ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, ἡ 

ἐπικίνδυνος ὑπερθέρμανσις αὐτοῦ καί πλεῖστα ὅσα 

ἄλλα παρόμοια φαινόμενα μαρτυροῦσι παράχρη-

σιν καί βιασμόν τῆς φύσεως ὑπό τοῦ ἀνθρώπου, 

ἀλλά καί τήν ἀδυναμίαν τῆς ἐπιστήμης νά διατη-

ρήσῃ τήν ἰσορροπίαν εἰς τόν κόσμον, γεγονός τό 

ὁποῖον φανερώνει πρωτίστως βαθυτάτην πνευμα-

τικήν κρίσιν.

Ἐν προκειμένῳ ὑπογραμμίζομεν ὅτι οἱ θεόσο-

φοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν χαρακτηρίζουσιν 

ὡς ἐναρέτους ἤ φαύλους αὐτούς οἵτινες ἀντιστοί-

χως χειρίζονται εὐλόγως ἤ παραλόγως τά πράγμα-

τα τῆς κτίσεως. «Ἐκ γάρ τοῦ εὐλόγως ἤ παραλόγως 
τοῖς πράγμασι χρήσασθαι, ἤ ἐνάρετοι ἤ φαῦλοι 
γινόμεθα». Εὐχαριστιακή ἀναδεικνύεται ἡ χρῆσις 
τοῦ κόσμου καί ἡ ἀπόλαυσις τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν 
μόνον ὅταν συνοδεύωνται μέ δοξολογίαν πρός τόν 
Θεόν, ἐνῷ ἐφάμαρτος ἀποδεικνύεται ἡ παράχρη-
σις τοῦ κόσμου καί ἡ δίχα ἀναφορᾶς εἰς τόν Δημι-
ουργόν μετοχή εἰς αὐτόν. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἔμενεν 
εἰς τήν κατά φύσιν χρῆσιν ὅλων τῶν κτισμάτων 
τῆς δημιουργίας καί ἐάν παρέμενεν «εὐχαριστῶν 
τῷ ποιήσαντι καί δεδωκότι αὐτῷ τά πάντα Θεῷ», 
ὄχι μόνον δέν θά ἐβλάπτετο, ἀλλά «μειζόνως ἔμελ-
λεν εὐδοκιμεῖν».

Ἡ βαρυτάτη νόσος τῆς αὐτοκαταστροφῆς, ἡ 

ὁποία ἔχει, πρό πολλοῦ, ἐνσκήψει εἰς τήν ἀνθρωπό-

τητα, πείθει ἔτι καί ἔτι περισσοτέρους ἐξ ἡμῶν κα-

θημερινῶς ὅτι τό πρόβλημα τῆς καταστροφῆς τοῦ 

φυσικοῦ περιβάλλοντος δέν εἶναι μόνον ἐπιστημο-

νικόν ἤ κοινωνικόν ἀλλά πρό πάντων ἠθικόν καί 

πνευματικόν. Δικαίως τῷ ὄντι ἐδόθη εἰς τό παρόν 

Συνέδριον τό θέμα «Οἰκολογική Θεολογία καί Πε-

ριβαλλοντολογική Ἠθική», θέμα τό ὁποῖον ὑπο-

γραμμίζει αὐτήν ἀκριβῶς τήν σοβαράν καί ἀναμφί-

βολον πραγματικότητα. 

Ὅθεν, ἐπιδαψιλεύοντες ὁλόθυμον τήν Πατρι-

αρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν ἐπί πάντας τούς ἐν οἱᾳδή-

τινι ἰδιότητι συμμετέχοντας εἰς τό Διεθνές Οἰκολο-

γικόν τοῦτο Συνέδριον, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τήν 

ἡμετέραν Μετριότητα καί τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ 

Μεγάλην Ἐκκλησίαν κατ᾽ αὐτό θέλει ἐκπροσωπή-

σει ὁ Ἱερώτατος καί ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός 

Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κύριος Ἀμφι-

λόχιος, ὅστις καί θά ἀναπτύξῃ ἀρκούντως τάς θέ-

σεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί τοῦ θέ-

ματος τοῦ Συνεδρίου, εὐχαρίστως δέ τίθεμεν τοῦτο 

ὑπό τήν πνευματικήν αἰγίδα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 

Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἐπί τούτοις συγχαίροντες ὁλοκαρδίως τῇ 

ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί πᾶσιν ὑμῖν ἐπί τῇ ὡς ἄνω θε-

αρέστῳ πρωτοβουλίᾳ, παρόντες δέ νοερῶς εἰς τάς 

ἐργασίας τοῦ Συνεδρίου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δημιουρ-

γός καί Κτίστης τῶν ἁπάντων φωτίσῃ τάς διανοίας 

ὑμῶν καί ὁδηγήσῃ τάς ἐργασίας τοῦ Συνεδρίου εἰς 

εὐδόκιμον πέρας, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς μετά τῆς φύσεως 

συμπασχούσης Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας ἡμῶν καί 

ἐπί παρηγορίᾳ τῆς βαρυαλγούσης καί κατωδύνου 

κτίσεως.

Αὐτοῦ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν 

μετά πάντων ὑμῶν.

͵βη’ Μαΐου κδ’
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να ἀπό τά μεγαλύτερα προβλήματα τοῦ καιροῦ 

μας, ἄν ὄχι τό μεγαλύτερο, εἶναι ἀναντίρρητα 

αὐτό τῆς Οἰκολογίας. Τό πρόβλημα, δηλαδή, 

τῆς καταστροφῆς τῆς φύσεως καί τῆς μολύν-

σεως τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀπό τήν 

ἀνεξέλεγκτη βιομηχανική καί οἰκονομική ἀνάπτυξη 

καί ἀπό τήν ἁλματώδη τεχνολογική πρόοδο, γιά τήν 

ἱκανοποίηση τῆς ἀπληστίας καί τῆς καταναλωτικῆς 

μανίας τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Σήμερα ὁ ἄνθρω-

πος φαίνεται νά ἔχει ξεχάσει τήν ἀναδημιουργία τῆς 

ὀγδόης ἡμέρας καί ἔχει ὁδηγηθεῖ σέ μία καινούργια 

βεβήλωση τοῦ κόσμου, πού εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς 

ὑλικῆς ἀπληστίας του. Ὁ καταναλωτικός ἄνθρωπος 

τοῦ καιροῦ μας μολύνει τόν ἀέρα μέ τά καυσαέρια 

τῶν μηχανῶν του, τή γῆ μέ τά χημικά του λιπάσμα-

τα, τή θάλασσα μέ τά ἀπόβλητα τῶν ἐργοστασίων 

του καί μέ τά πετρέλαια τῶν πλωτῶν κολοσσῶν του. 

Ἐξαντλεῖ τά ἀποθέματα ἐνεργείας πού 

αἰῶνες τώρα φυλάσσει ἡ γῆ στά σπλάχνα 

της. Ἑτοιμάζει ἔτσι τήν αὐτοκαταστροφή 

του καί τήν καταστροφή τοῦ φυσικοῦ κό-

σμου μέσα στόν ὁποῖο ζεῖ.

Τόσο μεγάλο εἶναι τό μέγεθος τοῦ 

προβλήματος, ὥστε οἱ εἰδικοί ὑποστηρί-

ζουν ὅτι, ἄν δέν ληφθοῦν ἐγκαίρως τά κα-

τάλληλα μέτρα, τόσο ἀπό τίς ὀργανωμένες 

κοινωνικές ὁμάδες, ἰδιαίτερα τῶν βιομηχα-

νικῶν χωρῶν, ὅσο καί ἀπό φορεῖς, ἀλλά 

καί ἰδιῶτες, ἀπειλεῖται μέ ὁλοκληρωτική 

καταστροφή κάθε μορφή ζωῆς στόν πλα-

νήτη μας.

Μπροστά σ’ αὐτή τήν ζοφερή πραγ-

ματικότητα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού 

ἀπό τήν ἴδια Της τήν φύση ἀγκαλιάζει ὅ,τι σχετίζεται 

μέ τή ζωή καί τήν ὕπαρξη, μέ τό παρελθόν, τό παρόν 

καί τό μέλλον, μέ τήν «ἀρχή» καί τό «τέλος» ὄχι μόνο 

τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί τοῦ κόσμου, δέν μπορεῖ νά 

μείνει ἀδιάφορη. Ἔχει τήν ὑποχρέωση, ἀλλά καί τό 

δικαίωμα, νά καταθέσει τήν μαρτυρία Της.

Αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει μέ εἰδική με-

γαλοπρεπῆ ἀκολουθία τή φύση τῶν ὑδάτων ἀκριβῶς 

γιά νά τονίσει τόν ἐν Χριστῷ ἀνακαινισμό τῆς κτίσης 

καί τόν φωτισμό τοῦ κόσμου καί ταυτόχρονα νά δώ-

σει τό στίγμα τοῦ δικοῦ Της ἐνδιαφέροντος καί τῆς 

δικῆς Της ἀγάπης γιά τή φύση. «Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ 
ἡμέρα, καθ’ ἥν ἐβαπτίσατο (ὁ Χριστός) καί τήν τῶν 
ὑδάτων ἡγίασε φύσιν» (Ἁγ. Ἰ. Χρυσόστομος). Ἁγιάζο-

ντας ἡ Ἐκκλησία τά ὕδατα καί φωτίζοντας τήν κτίση 

καταδικάζει κάθε βεβήλωση τῆς φύσης καί κάθε προ-

σπάθεια ὑποταγῆς τοῦ κόσμου στίς δικές μας ἀτομι-

Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σελίνου κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ,

Προέδρου τῆς Ο.Α.Κ., κατά τό Διεθνές Οἰκολογικό Συνέδριο 
μέ θέμα: «Οἰκολογική Θεολογία καί Περιβαλλοντολογική Ἠθική»

Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης - (2 ἕως 6 Ἰουνίου 2008)

Ε
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κές ἀνάγκες καί ἐπιθυμίες. Συμβάλλει ἔτσι οὐσιαστι-

κά στήν ἀποκατάσταση τῆς προσωπικῆς μας σχέσης, 

τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ πρός τό περιβάλλον, 

τήν κτίση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία σήμερα τόσο ἄδικα καί 

βάναυσα μολύνεται, ἀλλοιώνεται, καταστρέφεται. 

Θεός καί κόσμος κατά τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία δέ 

συγκρούονται οὔτε, φυσικά, ταυτίζονται. «Ἡ κτίση 
δέν ταυτίζεται μέ τόν Κτίσαντα, οὔτε δημιουργήθη-
κε τυχαῖα, ἀλλά εἶναι μυστήριο, πού προσφέρεται 
στόν ἄνθρωπο σάν μία μοναδική ἀφετηρία γιά νά 
πορευθεῖ, νά ὁλοκληρωθεῖ βρίσκοντας τό δημιουργό 
του» (Νικ. Ματσούκα, Κόσμος, ἄνθρωπος, κοινωνία 

κατά τόν Μάξιμο Ὁμολογητή, σελ. 46). Γι’ αὐτό εἶναι 

ἀναπολόγητος ὁ ἄνθρωπος πού ἀσεβεῖ στή σοφία καί 

στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἴδια ἡ φύση τόν κατακρίνει 

«κατήγορος ἡ κτίσις γίνεται τῶν ἀσεβῶν», κατά τόν 

ἅγιο Μάξιμο.  Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά κάνει λογι-

κή χρήση τῆς φύσεως καί ὄχι κατάχρηση. «Χρώμενοι 
τοῦ κόσμου, ὡς μή καταχρώμενοι», συνιστᾶ ὁ Ἀπ. 

Παῦλος. Τά λόγια του Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Οὐκ 
ἔστι πλούσιος ὁ πολλά κεκτημένος, ἀλλ’ ὁ μηδενός 
δεόμενος», θεωροῦμε ὅτι ἔχουν μεγάλη σημασία γιά 

τόν σημερινό ἄνθρωπο. 

Συνεπῶς, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Οἰκολογικοῦ 

προβλήματος δέν εἶναι μόνο θέμα νόμων καί κυβερ-

νητικῶν προγραμματισμῶν. Εἶναι καί θέμα ἀγωγῆς, 

ἐσωτερικοῦ φρονήματος καί ψυχικῆς διαθέσεως τῶν 

«κατά Θεόν» ἀναγεννημένων ἀνθρώπων. Ὁ περιορι-

σμός τῶν ἐπιθυμιῶν μας, ἡ χαλιναγώγηση τῶν ὀρέξε-

ών μας, ἡ περιστολή τῆς καταναλωτικῆς μανίας μας, 

ἡ χριστιανική ἐγκράτεια, θά καθαρίσουν τήν κτίση 

ἀπό τίς νέες βεβηλώσεις, θά φέρουν τήν ἰσορροπία 

στή φύση, θά μᾶς κάνουν καί πιό πλούσιους καί πιό 

εὐτυχισμένους.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν προσπάθειά 

του νά ἀφυπνίσει τίς συνειδήσεις, ἀλλά καί νά συμ-

βάλλει στήν διαφύλαξη τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ 

περιβάλλοντος ἔχει λάβει σπουδαῖες καί ἀξιόλογες 

πρωτοβουλίες. Καθιέρωσε τήν 1ην Σεπτεμβρίου ὡς 

ἡμέρα ἀφιερωμένη εἰς τήν προσευχή ὑπέρ τῆς δια-

φυλάξεως τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἀπό τίς ἀρχές τῆς 

δεκαετίας τοῦ 1990 τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριαρχείου ἐστράφη εἰς περιβαλλοντικά θέματα 

ἁπτόμενα τῆς προστασίας τοῦ θαλασσίου χώρου 

καί τῶν ὑδατίνων ἐν γένει πόρων. Ὁ Οἰκουμενικός 

Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΘΡΟΛΟΜΑΙΟΣ, ὁ ὁποῖος δικαί-

ως ἀποκαλεῖται ὡς «ὁ πράσινος Πατριάρχης» γιά τίς 

σπουδαῖες καί οὐσιαστικές πρωτοβουλίες Του στήν 

διαφύλαξη καί διάσωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, 

ὅπως καί ὁ ἴδιος σημειώνει σέ πρόσφατη ὁμιλία του, 

(κεντρική ἐκδήλωση τῆς «Οἰκονομικῆς καί Κοινω-

νικῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλλάδος, Μέγαρο Μουσικῆς, Ἀθή-

να, Μάϊος 2008), ἔθεσε ὑπό τήν αἰγίδα Του καί παρέ-

στη σέ σειρά συμποσίων πού πραγματοποιήθηκαν σέ 

εὐαίσθητες περιοχές τοῦ πλανήτου, ὅπως  τό Αἰγαῖον 

Πέλαγος, ὁ Εὔξεινος Πόντος, οἱ θάλασσες Ἀδριατική 

καί Βαλτική, ὁ Βόρειος Παγωμένος Ὠκεανός, οἱ πο-

ταμοί Ἀμαζόνιος καί Δούναβης.

Στόχος τῶν Συμποσίων τούτων ἦταν ἡ κατα-

νόηση τῶν ἐπιτοπίων προκλήσεων καί προβλημάτων 

ἀλλά καί ἡ ἀνάδειξη συνόλου τοῦ πλέγματος τῶν 

ἰσορροπιῶν καί τῶν ἀξιῶν πού συνιστοῦν τήν σημε-

ρινή οἰκολογική κρίση. Ἀποτέλεσμα τῆς προσπαθεί-

ας αὐτῆς ἦταν νά ἀναπτυχθεῖ γόνιμος καί δημιουρ-

γικός διάλογος μεταξύ θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν 

ἡγετῶν, ἐπιστημόνων καί περιβαλλοντολόγων, ὁ 

ὁποῖος καί ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη ἀνάπτυξης κοινῶν 

δράσεων πού ἀποσκοποῦν, κατ’ ἀρχήν, εἰς τήν εὐαι-

σθητοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης ἐπί τῆς ἀδηρίτου 

ἀνάγκης λήψεως μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ 

ζωτικοῦ γιά τό μέλλον τοῦ πλανήτου θέματος αὐτοῦ. 

Ἡ εὐρεῖα δέ κοινολόγησις διά τοῦ γραπτοῦ καί ἠλε-

κτρονικοῦ Τύπου τῶν πορισμάτων τῶν Συμποσίων 

αὐτῶν εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, 

πρωτοστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 

νά καταστεῖ μία ἐκ τῶν κυρίων ἑταίρων τοῦ οἰκολο-

γικοῦ προβληματισμοῦ, εἰσφέρουσα μία οὐσιαστική 

πνευματική καί ἠθική διάσταση εἰς τήν περαιτέρω 

καλλιέργεια αὐτοῦ.

Μέσα στό πνεῦμα τῆς διακονίας τοῦ διαλό-

γου ἀλλά καί τῆς συμβολῆς γιά τήν ἐξεύρεση κοινά 

ἀποδεκτῶν λύσεων στό μέγα αὐτό πρόβλημα τῆς 

προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, τό Οἰκουμενικό μας 

Πατριαρχεῖο ἔθεσε ὑπό τήν πνευματικήν αἰγίδα Του 

καί τό παρόν Διεθνές Οἰκολογικό Συνέδριο, τό ὁποῖο 

διοργανώνει  ἡ Ο.Α.Κ.,  καθίδρυμα τό ὁποῖο ἔχει τήν 

πνευματική του ἀναφορά εἰς τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ 

Μεγάλη Ἐκκλησία, σέ συνεργασία μέ ἄλλους Φορεῖς. 

Ὁ ὁμιλῶν ἔχει τήν μεγάλη εὐλογία καί τιμή νά ἐκπρο-

σωπεῖ τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καί 

τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-

ΜΑΙΟ, τοῦ Ὁποίου τόν χαιρετισμό, τήν εὐχή καί τήν 

εὐλογία μεταφέρομε πρός ὅλους ἐσᾶς, τούς ἐκλεκτούς 

συνέδρους καί παρόντες προσκεκλημένους.
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χριστιανική Πεντηκοστή σημαίνει στή γλῶσσα 
τῆς Θεολογίας καί τῆς Ἐκκλησίας μας: Ἀνακαί-
νιση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Νέα Δημι-
ουργία. Νέα ἀνθρωπότητα.

Ἡ λειτουργική γλῶσσα τῆς μεγάλης ἑορτῆς ὑπενθυμί-
ζει τήν πυργοποιΐα τῆς Βαβέλ, πού σχεδιάστηκε σάν τερά-
στιο ἔργο τεχνικῆς προόδου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλά καί 
τῆς ἀλαζονείας τοῦ τότε ἀνθρώπου καί τῆς ἐξαφάνισης τοῦ 
πολιτισμοῦ του.

Στό μεταγενέστερο Ἑλληνικό μας κόσμο ὁ Προμηθέ-
ας μέ τήν ἴδια ἀλαζονεία πῆγε νά κλέψει τή φωτιά ἀπό τούς 
θεούς τοῦ Ὀλύμπου κι ἡ τιμωρία του στόν Καύκασο ἐσή-
μαινε  καί τήν καμπή τῆς τότε ἀνθρωπότητας. Στήν ἐποχή 
μας οἱ πύραυλοι καί τά διαστημόπλοια συμβαδίζουν σέ μιά 
τραγική παγκόσμια κρίση τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Στόν ἀρχαῖο, τόν προχριστιανικό κόσμο, ἐκεῖνοι πού 
σημάδευαν τήν παρακμή καί τίς κατηφοριές τῆς ἀνθρωπό-
τητας ἦταν οἱ προφῆτες τῆς ἐρήμου.

Οἱ προφῆτες ὅμως γιά τίς νέες Βαβέλ μᾶς ἔρχονται 
σήμερα ἀπό τήν ἔρημο τῶν τερατουπόλεων, ἀπό τίς ἀπει-
λές τῶν τεχνολογικῶν ἐργαστηρίων καί ἀπό τή φρίκη τῶν 
ψυχολογικῶν ἀναλύσεων.

Ρυπαίνομε τή φύτρα μας καί τόν κόσμο πού ζοῦμε. 
Ἀλλοτριώνουμε τόν ἄνθρωπο καί σκοτώνουμε τό Θεό.

Αὐτός εἶναι ὁ θλιβερός  ἀπολογισμός τῆς κρίσης τοῦ 
πολιτισμοῦ μας, μιᾶς κρίσης πού προσπαθοῦμε νά τήν ξε-
περάσωμε μέ πλῆθος ἐπαναστάσεων.

Τή Γαλλική, τήν Ὀκτωβριανή, τήν Βιοτεχνική, τήν 

Τεχνολογική, τήν Πολιτιστική, τήν Σεξουαλική καί ἕνα 
πλῆθος ἄλλων μοντέρνων κινημάτων.

Μετρώντας κανείς τό πλῆθος τῶν ἐπαναστάσεων 
αὐτῶν, μπορεῖ νά μετρήσει τό μέγεθος τῆς ἀγωνίας καί τοῦ 
ἀδιεξόδου τοῦ Πολιτισμοῦ μας καί μπορεῖ ἐπίσης νά με-
τρήσει τίς ἐπιτυχίες ἀλλά καί τίς ἀποτυχίες καί τά λάθη του.

α) Πρῶτο βασικό λάθος εἶναι ὁ μονόπλευρος Ὀρθο-
λογισμός καί ὁ μονόπλευρος ἐγκεφαλισμός μέ ὅλες τίς 
πρακτικές καί τραγικές συνέπειες καί ἐφαρμογές του.

β) Τό δεύτερο βασικό λάθος εἶναι ἡ ὑλιστική πε-
ποίθηση, ὅτι ἡ πρόοδος καί ἡ τελειότητα τοῦ ἀνθρώπου 
ἐξαρτῶνται μόνο ἀπό τήν ἀλλαγή τῶν δομῶν, δηλ. μόνο 
ἀπό τό κοινωνικό του περιβάλλον.

Θεωροῦμε λαθεμένες καί τίς δυό αὐτές ἀρχές γιατί ὁ 
ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο  «ὀρθός λόγος» καί «κοινωνικός 
περίγυρος», ἀλλά ἔχει καί συνείδηση καί μπορεῖ νά ἀλλά-
ζει τίς διαδικασίες τῶν προγραμμάτων καί νά μήν εἶναι τυ-
φλό ὄργανο οὔτε τῶν ἱστορικῶν οὔτε τῶν φυσικῶν νόμων.

Στήν ἐποχή μας μιλοῦμε μόνο γιά ἀστική καί ταξική 
συνείδηση καί πνίγουμε στήν ἀνελεύθερη μαζικοποίηση 
τήν ἐλεύθερη συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐμεῖς λοιπόν ξαναγυρίζομε στό βάθος τοῦ ἀνθρώ-
που, ἐπαναανακαλύπτομε τή δύναμη τῆς συνείδησης καί 
τή βάζομε θεμέλιο τοῦ καινούργιου κόσμου πού θέλομε 
νά κτίσωμε.

Σάν μεγαλύτερη ἐφεύρεση στόν ὑλικό κόσμο θεωρή-
σαμε, στήν ἐποχή μας, τή διάσπαση τοῦ ἀτόμου.

Κηρύσσομε καί μεῖς τήν ἔκρηξη τῆς ἀτομικῆς συνείδη-
σης τοῦ ἀνθρώπου καί τήν κάνομε κίνημα καί ἐπανάσταση 
γιά μιά νέα πορεία τῆς ἀνθρωπότητας.

Γιατί, ἐποχές καί καταστάσεις πού χαρακτηρίζονται 
σάν κρίση καί ἀδιέξοδος πολιτισμοῦ, δέν θεραπεύονται 
μόνο μέ οἰκονομικές καί κοινωνικές ἐπαναστάσεις, πρό-
σκαιρες καί ἐφήμερες, ἀλλά ὑπερνικοῦνται ἀπό μεγάλες 
ἀναγεννητικές δυνάμεις, πού ξεκινοῦνε ἀπό τά βάθη τοῦ 
ἀνθρώπου, συλλογικοποιοῦνται σέ ὁμαδική συνείδηση 
καί ὁδηγοῦνε σέ νέους ἀνασχηματισμούς, σέ νέες κοινω-
νικές δυνάμεις ἀνωτέρου ἐπιπέδου.

Αὐτό ὀνομάζομε ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων, αὐτό 
κηρύσσομε σήμερο στήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς ποὖναι 

Ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος

ἀπό Κισάμου & Σελίνου κ. Εἰρηναίου
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ἡμέρα  πνευματικῆς ἀνακαίνισης τοῦ κόσμου. 
Καί καλοῦμε ἄτομα καί λαούς σέ μιά πνευματική ἀφύ-

πνιση, σέ μιά διαρκῆ ἐγρήγορση καί δραστική ἀντίστα-
ση στίς παντοειδεῖς ἀλλοτριώσεις πού ἐπιβάλλουν στόν 
ἄνθρωπο οἱ οἰκονομικές, κοινωνικές καί πολιτιστικές δο-
μές τῆς ἐποχῆς μας.

Κάνομε ἔκκληση στούς ψυχολόγους καί παιδαγωγούς 
νά ἑρμηνέψουν σωστά τήν ἀνθρώπινη  προσωπικότητα 
καί νά μᾶς δώσουν ἕνα σχολεῖο πού θά κάνει «ἀπό κάθε 
ἄνθρωπο  ἕνα ἄνθρωπο».

Κάνομε ἔκκληση στούς τεχνικούς νά ἐμφυσήσουν 
πνεῦμα ἀνθρωπισμοῦ στήν τεχνολογία γιά νά παύσει νά 
εἶναι ἀπειλή γιά τή φυσική καί πνευματική  ὕπαρξη τοῦ 
ἀνθρώπου.

Κάνομε ἔκκληση στούς καλλιτέχνες καί τούς συγ-
γραφεῖς νά μιλήσουν γιά τή φωτισμένη «Συνείδηση» τοῦ 
ἀνθρώπου κι ὄχι μόνο γιά τό σκοτάδι καί τίς διαστροφές 
του.

Κάνομε ἔκκληση  στούς οἰκονομολόγους καί τούς πο-
λιτικούς τοῦ κόσμου νά πάψουν νά βλέπουν τόν ἄνθρωπο 
σάν ἐμπόρευμα καί νά μετροῦν τόν πολιτισμό του μόνο μέ 
τό «κατά κεφαλήν εἰσόδημα».

Κάνομε ἔκκληση στούς ἡγέτες τῶν Χριστιανικῶν 
Ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου νά μιλήσουν 
στή σημερινή ἀνθρωπότητα προφητικά γιά τή σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου.

Κάνομε, τέλος, ἔκκληση στίς νέες γενιές, σ’ αὐτούς 
πού περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο πνίγει καί ἀπογοητεύει 
ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας, κάνομε ἔκκληση στούς νέους τῆς 
πατρίδας μας καί τοῦ κόσμου νά πιστέψουν στήν Ἐπανά-
σταση τῶν συνειδήσεων  καί νά τήν δώσουν μήνυμα καί 
σωτηρία στόν Κόσμο.

Χριστιανικέ Λαέ τῶν ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου, 
τῆς Κρήτης, τῆς Ἑλλάδας κι ὅσοι ἄλλοι φίλοι καί ἄγνωστοι 
πού ἀκοῦτε τό  μήνυμά μου.

Δέν εἶμαι ἐγώ πού βρῆκα τήν ἐπανάσταση τῶν συνει-
δήσεων καί γνωρίζω πόσο ἀσήμαντος καί ἐλάχιστος  εἶμαι 
γιά τό μήνυμα καί τούς ἀγῶνες της.

Δέν εἶμαι  ἐγώ πού σηκώνω τήν σημαία τῆς Ἐπανά-
στασης τῶν Συνειδήσεων.

Τή σήκωσε Ἐκεῖνος πού εἶπε τό «Μετανοεῖτε» (Ματθ. 
1,15).

Ἐκεῖνος πού εἶπε «τό γενημένο ἐκ τῆς σαρκός μου 
σάρξ ἐστίν... καί τό γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμα 
ἐστί». (Ἰωάν. 3,6).

Ἐκεῖνος πού εἶπε τό «ἐδόθη  μοι ἐξουσία ἐν οὐρανῷ 
καί ἐπί τῆς γῆς» (Ματθ. 28,18).

Ἐκεῖνος πού εἶναι τό Α καί τό Ω τοῦ κόσμου, τῆς Ἱστο-
ρίας καί τῆς αἰωνιότητας (Ἀποκ. 1,2).

Ἐκεῖνος - ὁ Χριστός- πού μέ τή Σάρκωση, τό Σταυρό 
καί τήν Ἀνάστασή του νίκησε τό Σατανᾶ, τή δύναμη καί τά 
ἔργα του καί κήρυξε τήν ἱστορική καί ὑπεριστορική καί ἀκα-
τάπαυστη ἐπανάσταση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ἐναντίον τῆς 
ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς, γιά ν’ ἀνασταίνει ἀπό τήν πτώση 
καί τήν παρακμή ἀνθρώπους, λαούς καί πολιτισμούς.

Ἐκεῖνος - ὁ Χριστός - σήκωσε τήν ἐπανάσταση τῶν 
συνειδήσεων καί στ’ ὄνομά Του ξεσηκώθηκαν Προφῆτες, 
Ἀπόστολοι καί Μάρτυρες γιά τήν «ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου», 
καί θά μποροῦσε κανείς νά ἰσχυριστεῖ  ὅτι δέν  ὑπάρχει 
σχεδόν μεταχριστιανικό κοινωνικό ἤ πνευματικό  κίνημα 
πού νά μήν ἔχει μέσα του τά σπέρματα τοῦ Εὐαγγελίου κα-
θαρά ἤ παραποιημένα.

Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός, ἔβαλε στή γλῶσσα μου καί στή 
καρδιά μου τήν ἐπανάσταση αὐτή σάν τό πυρωμένο κάρ-
βουνο τοῦ προφήτη  (Ἡσ. 6,7-9) καί μέ πρόσταξε: «πορεύ-
θητι... πρός τόν Λαόν  τόν καθήμενον ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ 
θανάτου» (Ἡσ. 9,2). Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός, πρόσταξε καί ἐγώ 
πορεύομαι καί προσεύχομαι μαζί σας τέκνα καί ἀδελφοί 
μου χριστιανοί.

«Σῶσον ἡμᾶς Παράκλητε, Ἀγαθέ...»
«Εὐλογητός εἰ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν.
Ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς ἀναδείξας,

καταπέμψας αὐτοῖς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον
καί δι’ αὐτῶν τήν οἰκουμένην σαγηνεύσας 

φιλάνθρωπε δόξα σοι».

Πεντηκοστή 1982

Ἀπό τή Βιβλίο
«Μηνύματα  εὐθύνης καί Ἀφύπνισης» Χανιά, 1988

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
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Θά ἔπρεπε νά εἴμαστε ρεαλιστές. Θά ἔπρεπε νά εἴμα-
στε τίμιοι μέ τήν πραγματικότητα. Θά ἔπρεπε νά συνειδητο-
ποιούσαμε τήν ἀναντίρητη ἀλήθεια «κοινή γάρ ἡ τύχη καί 
τό μέλλον ἀόρατον». (Ἰσοκράτης) καί «κατά τήν μακροχρό-
νια ζωή εἶναι δυνατόν νά δεῖ κάποιος καί νά πάθει πολλά 
ἀνεπιθύμητα» (Σόλων). Ὁ δέ Μ. Βασίλειος μᾶς καλεῖ νά 
προσγειωθοῦμε: «Ἐν τῇ εὐδίᾳ τοῦ βίου ὤν, ἐκδέχου καί 
χειμῶνα πραγμάτων».

Ὅλα νά τά περιμένομε στή ζωή. Πολλές φορές ξε-
κινᾶμε μέ τά φτερά τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐτυχίας καί πρίν 
τελειώσει ἡ ἡμέρα, καταματώνονται τά φτερά μας, ὅπως 
διαβάσαμε στούς στίχους τοῦ πονεμένου Καρυωτάκη.

Εἶναι πολλά τά κείμενα πού ἔχω διαβάσει πάνω στήν 
πραγματικότητα αὐτή, ἄλλωστε ἀνέφερα πιό πάνω μερικές 
μαρτυρίες. Ἕνα ἀπό τά ἄρθρα πού μελέτησα πάνω στό 
θέμα αὐτό εἶναι τῆς Νίκης-Ἄννας Παπουλάκου στήν ἐφη-
μερίδα «ΝΙΚΗ», ἡ ὁποία ἐκδίδεται στήν Νίκαια τοῦ Πειραιᾶ 
καί τῆς ὁποίας εἶναι τακτική συνεργάτης. Τό μεταφέρω ὡς 
ἔχει γιά νά διδαχθοῦμε καί ἐπί τέλους νά προσγειωθοῦμε 
στήν οὐσία τῆς ζωῆς, γιατί πολλοί ἀπό ἐμᾶς τούς θνητούς 
εἴμαστε αἰθεροβάμονες καί ἔτσι δυστυχῶς ἀνατρέφομε τά 
παιδόγγονά μας!

Γράφει, λοιπόν, ἡ ἀξιόλογος ἀρθρογράφος Νίκη-
Ἄννα Παπουλάκου: «Τίποτα δέν εἶναι τυχαῖο σ’αὐτή τή ζωή. 
Ὅ,τι συμβαίνει, συμβαίνει γιά κάποιο λόγο. Καί πρέπει νά 
μάθουμε νά συνειδητοποιήσουμε, νά ἀλλάξουμε, νά διορ-
θώσουμε, νά συζητήσουμε, νά ἀναθεωρήσουμε, νά ἀποδε-
χθοῦμε νά ἀποχαιρετίσουμε, νά προχωρήσουμε!!»

Θά πεῖ κανείς «μά τά χαστούκια, ἡ ἀπώλεια ἐμψύχων 
καί ἀψύχων, τά ἐμπόδια, ἡ ἀποτυχία, ἡ φτώχεια κ.ἄ. Τί μᾶς 
λές τώρα; Τί λόγο ἔχουν νά μᾶς συμβαίνουν;».

Ἄς τά πάρουμε ἕνα ἕνα μέ τή σειρά: Τά χαστούκια  
εἶναι τό ἔναυσμα γιά νά ψαχτοῦμε, νά ἐπαναπροσδιορι-
στοῦμε, νά κάνουμε τήν αὐτοκριτική μας, νά βροῦμε τό 
πραγματικό θέλω μας, νά γνωρίσουμε, νά ἀγαπήσουμε τόν 

ἑαυτό μας καί τελικά νά χαράξουμε μέ θετική σκέψη τό 
παρακάτω, ἀφοῦ πρῶτα ἔχουμε καταλάβει τί ἔφταιξε! 

Ἡ ἀπώλεια ἐμψύχων καί ἀψύχων... Γιά ὅλα καί ὅλους 
ὑπάρχει τέλος, ἀφοῦ ὑπῆρξε ἀρχή! Νόμος τῆς φύσης, τοῦ 
σύμπανος, τῶν πάντων. Τό μάθημα σ’ αὐτή τήν περίπτωση 
εἶναι νά τό δοῦμε, νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ ζωή μας 
εἶναι ἕνα πέρασμα, καί σ’ αὐτό τό πέρασμα τό πῶς θά τό 
ζήσουμε ἔχει νά κάνει μέ μᾶς.

Ἔχει νά κάνει μέ τίς ἐπιλογές μας! Οἱ ἄνθρωποι οἱ 
δικοί μας πού φεύγουν ἀπό τή ζωή, πέρα ἀπό τόν πόνο καί 
τό κενό πού μᾶς ἀφήνει ὁ χαμός τους, μᾶς δίνει τήν εὐκαι-
ρία νά δοῦμε πόσα ἴσως δέ ζήσαμε, ἤ πόσα λάθη κάναμε 
στά χρόνια πού ἦταν ἐν ζωῇ... καλές στιγμές πού πιθανόν 
νά στερηθήκαμε. Πόσο καλύτερα μποροῦμε νά ζήσουμε 
μέ τούς ἐναπομείναντες δικούς μας, σέ νέες βάσεις, νέα 
ἀντίληψη καί μέ γνώμονα τήν ἀγάπη καί μόνο! 

Εἶναι τό πιό δυνατό μάθημα τό νά ἀναγνωρίσεις τί πι-
θανόν ἔχασες καί συγχρόνως σοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά τό 

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

«Ἕνα πρωϊ εἴχαμε κινήσει...
κι’ ὅλοι γεροί κι ἀγέρωχοι σάν Κροῖσοι...

μά τά μεσάνυχτα εἴχαμε γυρίσει
μέ καταματωμένα τά φτερά» 

(Κ. Καρυωτάκης)

Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου

Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου
Ἱεροκήρυκος  Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου Σελίνου

Κάλεσμα γιά  προσγείωση
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κερδίσεις, νά τό ζήσεις! 
Τἀ ὑλικά ἀγαθά πάλι κι αὐτά ἔρχονται καί παρέρχο-

νται, ὅπως ὅλα: τά νιάτα, οἱ χαρές, ἡ ἐπιτυχία, ἡ οἰκογέ-
νεια, ἡ σταδιοδρομία τά πάντα. Κάνουν τόν κύκλο τους, 
ἐναλλάσσονται καί ἔκτοτε σβύνουν, χάνονται ἤ μένουν  ὡς 
ἁπλή ἀνάμνηση! 

Σημασία ἔχει λοιπόν τό ἄν τά ζοῦμε ὅλα αὐτά τή στιγ-
μή πού τά ἔχουμε, τή στιγμή πού εἴμαστε μέσα σ’ αὐτά. Ἄν 
ναί, τότε θά νιώθουμε πάντα χορτάτοι καί στά λίγα καί στά 
πολλά, γιατί κάθε στάδιο τῆς ζωῆς μας ἔχει τήν ἰδιαιτερό-
τητα του... γιατί νά μήν παίρνουμε ὅλες τίς γεύσεις ὅπως 
ἀκριβῶς μᾶς ἔρχονται; Γιατί δυσκολευόμαστε  νά λειτουρ-
γοῦμε μέσα σ’ ὅλα αὐτά πού στήν οὐσία τά θέλουμε, μά συ-
νήθως τά ζητᾶμε ἤ τά περιμένουμε στήν ἑπόμενη στιγμή... 
μέ ἀποτέλεσμα τότε πού μᾶς ἔρχονται ἤ τά ἔχουμε ἤ νά μήν 
τά γευόμαστε.

Τά ἐμπόδια, ἡ ἀποτυχία, οἱ δυσκολίες στή ζωή, μᾶς 
κάνουν πιό δυνατούς, μᾶς ἀναγκάζουν νά ἀναθεωροῦμε 
πρόσωπα καί πράγματα καί νά ἐπαναπροσδιορίζουμε τά 
θέλω μας καί τόν τρόπο πραγμάτωσής τους! Εἶναι τό ἀλατο-
πίπερο, ἄν θέλετε, πού κάνει τή διαφορά στά ὑπόλοιπα!

Ὅσο γιά τή «φτώχεια», παλεύεται! Μᾶς μαθαίνει τόν 
ἀγῶνα γιά κάτι καλύτερο (τό ὁποῖο καί πάλι ἐμεῖς τό ἐπι-
λέγουμε ποιό κι ὡς ποῦ θά εἶναι), μᾶς ἐκπαιδεύει στό νά 
ἀντέχουμε νά εἴμαστε ὀλιγαρκεῖς, ἀγαπημένοι κι εὐτυχι-
σμένοι, ἀρκεῖ νά ἔχουμε ποιότητα στή ζωή μας, καί ἡ ποιό-
τητα δέν εἶναι προνόμιο τῶν πλουσίων μόνο!

Ἡ ποιότητα ξεκινάει ἀπό μέσα μας, ἀπό τήν ψυχή καί 
τό μυαλό, τή σκέψη μας! Ἄν ἐκεῖ βάλουμε τόν πλοῦτο μας, 
δέν θά χωρέσει ποτέ ἡ «φτώχεια» στή ζωή μας, σάν δυνά-

στης, σάν δηλητήριο.
Θά εἶναι μιά λέξη πού θά προσδιορίζει, πρακτικά θέ-

ματα, πού ὅμως ἀντιμετωπίζονται, ἀρκεῖ νά ἔχουμε βρεῖ τἠν 
ἰσορροπία τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς μας.

Μή μοῦ πεῖ κανείς πώς δέν ἔχει γνωρίσει φτωχούς κι 
εὐτυχισμένους, ὅπως πάλι πλουσίους καί δυστυχισμένους; 
Γιατί καί ἡ εὐτυχία εἶναι κάτι πού, ἄν δέν τό βροῦμε πρῶτα 
μέσα μας, μάταια τό ἀναζητοῦμε στά πέριξ.

Τελικά εἶναι αὐτό πού ἔλεγα καί θά λέω πάντα! Δυό 
τρεῖς φορές τό χρόνο ὁ καθένας μας ἄν κάνει μιά ἐπίσκε-
ψη σέ ἕνα Νοσοκομεῖο, ἕνα Γηροκομεῖο, Ὀρφανοτροφεῖο, 
ἤ σέ κάποια φτωχογειτονιά, ἔχει πολλά νά μάθει, τόσα πού 
θά τόν κάνουν νά ἐξελίσσεται πραγματικά ὡς ἄνθρωπος 
καί νά ἀντιμετωπίζει τά πάντα στή ζωή του διαφορετικά.

Ἄλλωστε, ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ξεχωριστός καί δια-
φορετικός, λίγοι ὅμως εἶναι ἐκεῖνοι πού τό ἀνακαλύπτουν 
καί τό ἀποδέχονται!  Ἴσως γιατί ἡ μοναδικότητα, ἡ ἰδιαιτε-
ρότητα, ἡ διαφορετικότητα θέλει κόπο, θέλει δουλειά, θέ-
λει ἀντοχές, θέλει δύναμη κι ὅλα αὐτά φοβίζουν...

Τό πρόβλημα εἶναι στήν «ἀποδοχή» καί ὅλα τά κακῶς  
κείμενα στίς ζωές μας, ἐκεῖ κολλᾶνε, στήν ἄρνησή μας γιά 
«ἀποδοχή». Τήν ἀποδοχή τή ζητοῦμε συνήθως ἀπό τούς 
ἄλλους, ποτέ ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους!  Ὁρισμένες φορές πο-
νάει, δέ λέω, μά μετά ἔρχεται ἡ Λύτρωση καί τό αἴσθημα τῆς 
ἐλευθερίας, τῆς διάθεσης γιά νέα ζωή, νέα ξεκινήματα! 

Ποτέ δέν εἶναι ἀργά γιά ἕνα ἐκ βάθους «λίφτινγκ»  
ψυχῆς καί σκέψης.

Ἐάν θέλεις νά δώσεις κάτι σέ αὐτόν πού ἔχει ἀνάγκη, δῶσε το μέ ὄμορφο πρόσωπο, καί μέ 
λόγια καλά νά παρηγορεῖς τήν θλίψη του, καί ἄν πράξεις ἔτσι, νικάει ἡ ὀμορφιά τοῦ προ-
σώπου σου, αὐτό πού δίνεις, στήν καρδία του, περισσότερο τήν ἀνάγκη τοῦ σώματός του, 
τήν ἡμέρα πού θά ἀνοίξεις τό στόμα σου νά κατηγορήσεις κάποιον, θεώρησε τόν ἑαυτό σου 
νεκρό ἐκείνη τήν ἡμέρα, καί ὅλα σου τά ἔργα μάταια, καί ἄν ἀκόμη σοῦ φαίνεται, ὅτι εἰλι-
κρινά καί πρός οἰκοδομή σέ παρακίνησε ὁ λογισμός σου νά μιλήσεις, γιατί ποιά ἡ ἀνάγκη 
νά καταστρέψει κάποιος τό σπίτι του, καί νά διορθώσει τό σπίτι τοῦ φίλου του;

[ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ]
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«Διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας» 
(Ἑβρ. 11, 33)

άθε χρόνο μετά τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί  
ἐπιδημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Ἐκκλησία μας 
ἑορτάζει τούς Ἁγίους  Πάντες καί ὑπενθυμίζει  σέ 
μᾶς ὅλες τίς φωτεινές μορφές τῶν ἡρωικῶν παιδιῶν 
της, τά ὁποῖα διά τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης των 

πρός τόν Χριστό κληρονόμησαν τήν βασιλεία, ἔφραξαν τά 
στόματα λιονταριῶν, ἔσβησαν τή δύναμη τῆς φωτιᾶς, ἔμει-
ναν ἰσχυροί καί ἀκλόνητοι μέ θάρρος καί  ὑπομονή, καί 
ἀπτόητοι στά κάθε λογῆς σκληρά καί ἀπάνθρωπα  κολα-
στήρια. 

Τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων τιμοῦμε καί γεραίρομε 
ὅλους τούς ἀνά τήν οἰκουμένη ὁπλίτες τῆς παρατάξεως τοῦ 
Κυρίου, τά μυρίπνοα ἄνθη τά  παραδείσου, τά πάνχρυσα  
στόματα τοῦ λόγου, τά θεμέλια τῆς πίστεως, τά φωτεινά 
ἀστέρια πού λάμπουν καί λαμπρύνουν τό πνευματικό στε-
ρέωμα τῆς ἐκκλησίας μας, τούς γνωστούς καί ἄγνωστους σ’ 
ἐμᾶς φίλους του Θεοῦ,  πού κατά θαυμαστό τρόπο ἔμειναν 
πιστοί  μέχρι τό θάνατο καί ἀξιώθηκαν τῆς θείας τιμῆς καί 
δόξας. 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ
Τά τάγματα τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν 

Προφητῶν, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων καί Δικαίων, πού 
ἐμεῖς τιμοῦμε καί κατά πολλούς καί ποικίλους τρόπους, 
ἐκφράζομε τήν πρός αὐτούς ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη μας 
καί ἐπικαλούμεθα τήν μεσιτεία καί πρεσβεία τους, ἔκρυβαν 
στά βάθη τῆς ψυχῆς Τους μιά δύναμη καταπληκτική. Ἦταν 
ἡ δύναμη τῆς πίστεως εἰς τόν ἐνδυναμοῦντα αὐτούς Χρι-
στό καί Σωτήρα. Ἡ δύναμη καί ὁ θεῖος ἔρωτας ὁ ὁποῖος 
κατέφλεγε κυριολεκτικά τήν ψυχή καί ὁλόκληρο τό εἶναι 
Τους.

Ἦταν ἡ δύναμη μέ τήν ὁποία ἄνθρωποι διαφορετικῆς  
ἡλικίας καί τάξεως  ἀντιστάθηκαν ἡρωικά στούς  κάθε 
ἐποχῆς τυράννους πού ξεφύτρωναν στήν κοπριά τῆς ἀθε-
ΐας. Ἡ δύναμη, ἡ ὁποία τούς ἔδινε ἡρωισμό καί θάρρος  
κατά τίς  ἀπολογίες, τά βασανιστήρια, τίς φυλακές, τίς  κα-
ταδίκες καί τόν θάνατο. Ἦταν ἡ δύναμη μέ τήν ὁποία κρά-
τησαν ὡς Ταρσίζιοι σφικτά στόν κόρφο τους καί τήν ψυχή 
τους τόν θεῖο Μαργαρίτη ἀνόθευτο καί Τοῦ ἔδωσαν ὅ,τι 
ποιό πολύτιμο εἶχαν, τό αἷμα τους.

Εἶναι πράγματι ἀληθινός ἡρωισμός νά πεθάνεις γιά 
τήν πίστη σου στόν Χριστό. Ἀλλά ἐξ ἴσου ἡρωικό εἶναι 
νά ζεῖς σύμφωνα μέ τό πιστεύω σου, χωρίς νά κάνεις συμ-
βιβασμούς καί ὑποχωρήσεις στίς ἐντολές καί ὑποδείξεις 
ἐκείνων, πού σάν λύκοι λυσσαλέοι ἐπιχειροῦν μέ σκοτεινά 

σχέδια καί ἀνήθικους τρόπους νά νοθεύσουν τήν πίστη 
τοῦ Χριστοῦ, νά ἀλλοιώσουν τήν κρυστάλλινη ἀλήθεια τοῦ 
Εὐαγγελίου, νά ἐμφανίσουν τήν Ὀρθοδοξία μας σάν ὁμά-
δα ἀνθρώπων μέ ξεπερασμένες  ἰδέες καί ἀρχές, νά ποτί-
σουν τόν Χριστιανικό λαό μας μέ τό δηλητήριο τῆς ἀθεΐας, 
τῆς σατανολατρείας καί ἀκολασίας καί νά τόν ὁδηγήσουν 
στήν κτηνώδη ζωή, στή ζωή τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς νέας τά-
ξης πραγμάτων!  

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΟΣ
Κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς Ἕλληνας, Χριστιανός, πιστό μέ-

λος τῆς Μίας,  Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, φωτισμένος  
ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί παρα-
δειγματισμένος ἀπό τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων 
τῆς φυλῆς μας, ἔχει  χρέος μέ ἡρωϊκή διάθεση νά τά δίνει 
ὅλα γιά τόν Θεό, νά παραδίνει τόν ἑαυτό του σ’ Ἐκεῖνον, 
νά βρίσκει τή δύναμη γιά νά ἀπομακρύνεται ἀπό τήν μάζα 
τῶν ἀντεθνικῶν  καί ἀντιεκκλησιαστικῶν ἐκείνων ἰδεολό-
γων, πού ἐνῶ μέ ἐμπάθεια ἐπικρίνουν αὐστηρά κάθε τίμιο, 
ὠφέλιμο καί αἰώνιο, διακηρύσσουν τήν πλήρη ὑποστήριξη 
καί ἀνοχή τους στούς κάθε λογῆς    φαύλους καί διεστραμ-
μένους ἀνθρώπους.

Ἔχομε χρέος νά πᾶμε κόντρα στά ρεύματα τῆς ἐποχῆς 
πού μέ συνθήματα, ἄναρθρες κραυγές καί ἐντυπωσιακές 
κινήσεις προσπαθοῦν νά καλύψουν τόν εὐγενικό λόγο τῶν 
πολλῶν καί νά μεταποιήσουν τήν τίμια ζωή καί πορεία τῆς 
πλειοψηφίας. 

Ἔχομε χρέος σάν ζωντανά ψάρια τοῦ Χριστοῦ νά πλεύ-
σομε ἐντελῶς ἀντίθετα στά μολυσμένα ρεύματα τοῦ ποτα-
μοῦ, πού στό διάβα τους παρασύρουν ἀρρωστημένα καί 
ψόφια καί τά ἀποβράζουν στή θάλασσα τῆς καταστροφῆς.

Ἔχομε χρέος ὡς Ἕλληνες Χριστιανοί, χωρίς φόβο 
ἀλλά καί παραμικρό δισταγμό νά στείλομε τό μήνυμα 
πρός κάθε κατεύθυνση, ὅτι ἐμεῖς «δοῦλοι Θεοῦ ἐσμέν » ὅτι 
πειθαρχοῦμε σ’ Ἐκεῖνον καί ὄχι στά σχέδια τῶν πονηρῶν 
τῆς ἐποχῆς μας.    

 Ἄς πιστέψομε ἐμεῖς ἀδελφοί, καί ἄς καταλάβουν 
ἐκεῖνοι, ὅτι ὅσο καί ἄν οἱ ἐπιθέσεις εἶναι πολυμέτωπες, 
ὁ  Ὀρθόδοξος λαός καλά κρατεῖ, γιατί ἔχει πνευματικές, 
αἰώνιες ρίζες καί ἀπαρασάλευτες παραδόσεις. Ἔχει Μάρ-
τυρες καί Ἁγίους πού τόν ὁδηγοῦν, τόν στηρίζουν καί τοῦ 
δείχνουν τό δρόμο τῆς χαρᾶς, τῆς χάρης καί τῆς σωτηρίας. 
Ἔχει ψυχή γίγαντα πού ἀντιστέκεται καί ὑπερασπίζεται τά 
ὅσια καί τά ἱερά τῆς φυλῆς καί τοῦ γένους του. Ἔχει θέλη-
ση, γνώμη καί κρίση!

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ  ΕΜΕΙΝΑΝ ΠΙΣΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Κ

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου & Ἐφημερίου 

τοῦ Ἱ.Ν. Μεταμ. Σωτῆρος & Ἁγ. Σπυρίδωνος
Καστελλίου Κισάμου
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νας μάγος πού τελεῖ σέ κατάσταση μετα-
νοίας θά ἐξακολουθεῖ νά βλέπει ὁράματα μέ 
ἄλλο περιεχόμενο, θά βλέπει π.χ. τόν «Κύριο», 
τήν «Θεοτόκο», «Ἁγίους» καί «Ἀγγέλους» ἤ 
τόν Σατανᾶ νά τόν «μάχεται» ἐπειδή φθονεῖ 
τήν ἀκάθεκτη ἀνοδική του πορεία, ἤ νά τοῦ 
«φανερώνει» πράγματα πού ἔχουν νά κάνουν 

μέ τήν ἐκτύλιξη τοῦ μέλλοντος καί τήν ποιότητα τῶν 
προσώπων. Ἄν ὁ Πνευματικός εἶναι ἀθεράπευτος καί 
ἐμπαθής, ὁ διάβολος θά χρησιμοποιεῖ τό ἐν μετανοίᾳ 
τέκνο, ὡς μέσο διοχετεύσεως «πληροφοριῶν» στόν 
ἴδιο, πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν μοναδικότητα τοῦ 
προσώπου του καί τήν φερεγγυότητα τοῦ λόγου του, ἤ 
ἄν εἶναι καριερίστας ἄγαμος, μέ τήν λαμπρή του μελλο-
ντική σταδιοδρομία, καί τίς ὑποχθόνιες μηχανορραφίες 
τῶν ἐχθρῶν του. Ἔτσι ὁ μισόκαλος ἐχθρός θά ἐξακο-
λουθεῖ μέ μεταλλαγμένο, ἐκκλησιαστικόσχημο τρόπο 
αὐτή τή φορά, νά κάνει ἀνενόχλητος τήν δουλειά του, 
ἔχοντας ὑποχείριό του τόν δυστυχισμένο ἄνθρωπο 
καί παρεμβαίνοντας ἐπεκτατικά μέσῳ τοῦ προσώπου 
αὐτοῦ, σέ κάποιους ἀνυποψίαστους καί ἀνοχύρωτους 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ποίμνης. 

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς ἐν μετανοίᾳ διάγοντες 
χριστιανούς, ἐπειδή ἐχρημάτισαν μέλη προτεσταντικῶν 
ἤ ἄλλων αἱρέσεων πού βλασφημοῦν καί ἀρνοῦνται 
τό μυστήριο τῆς Ἀειπαρθενίας καί τῆς Θεοτοκίας τῆς 
Παναγίας μας. Ὁ διάβολος μισεῖ ἀνυπολόγιστα τήν 
Πανακήρατη Κόρη. Γνωρίζει πολύ καλά, ὅτι Ἐκείνη 
ἐξήγαγε ἐκ τῆς φθορᾶς τό ἀνθρώπινο διά τοῦ Ἀχρά-
ντου Τόκου Της, καί ὅτι ἀποτελεῖ τήν αἰτία τῆς τῶν 
πάντων Θεώσεως. Αὐτό τό μῖσος τό καλλιεργεῖ καί 
στούς ἐν λόγῳ αἱρετικούς. Ὅταν αὐτοί ἐπανέλθουν 
στίς τάξεις τῆς Ἐκκλησίας, δυσκολεύονται καί πάλι νά 
ἀποδεχθοῦν τή Θεοτόκο. Ἐνεργοποιεῖ μέσῳ λογισμῶν 
τά δικαιώματα του ὁ διάβολος. Ὁ Πνευματικός χρει-
άζεται καλομεθοδευμένο ἀγῶνα νά θεραπεύσει αὐτή 
τήν ψυχή. Μπορεῖ νά ἀρχίσει νά βλέπει ὁράματα ἤ νά 
στρέψει τό μῖσος πού ἔτρεφε στήν Παναγία πρός τούς 
ἀνθρώπους. Ἐγκυμονοῦν πολλοί κίνδυνοι σέ μία τέτοια 
πνευματική διαπαιδαγώσηση. Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος 
συνιστοῦσε σέ τέτοιες περιπτώσεις τήν ἀνάγνωση ἀπό 
Ἱερέα τῶν ἐξορκισμῶν σέ συχνότατη βάση καί τήν πο-
λυχρόνια σιωπή γιά πνευματικά θέματα ἀπό τήν πλευ-
ρά τοῦ θεραπευομένου ἀνθρώπου. Ἐκεῖνος ἔβαλε τεσ-
σαρακονταετῆ σιωπή σέ κάποιον πού προσῆλθε στό 
μοναστῆρι του ἀπό τίς τάξεις τῶν Βουδιστῶν.

στ) Ὑπάρχει μιά φράση καθοριστική γιά τό θέμα 
μας, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν Ά  Κορινθ. κεφ. ιδ́ . 
στιχ. 32 «καί πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσ-
σεται».

Αὐτό σέ ἁπλή ἀνάλυση σημαίνει ὅτι ἡ Ἄκτιστη Χά-
ρις τοῦ Παρακλήτου ὅταν ἐπισκιάζει καί ἐπενεργεῖ στόν 
Προφήτη, ὑποτάσσεται στά δεδομένα τῆς ὑπάρξεώς 
του, δέν τόν ὑποτάσσει ἐπιβάλοντάς του καταστάσεις 

μή ἐλεγχόμενες. Ὅταν κάποιος μετέχει τῶν ἐνεργειῶν 
τοῦ Θεοῦ, διατηρεῖ τήν πλήρη ἐλευθερία του, διασώζει 
τήν αὐτοσυνειδησία του, δέν ἀποβάλλει τόν ἔλεγχο τοῦ 
ἑαυτοῦ του. Δέν διοχετεύεται ἡ ὕπαρξή του σ̉ ἕνα ἰδι-
ότυπο κανάλι μυστικιστικῆς ἔκστασης, οἰονεί Πυθία, 
ὅπου λέγει πράγματα ἀκατανόητα ἤ ἐνεργεῖ ἀσυνεί-
δητες πράξεις, ἀλλά καθίσταται ὄντως πρόσωπο ἀπό 
τήν κοινωνία μέ τόν Θεό, προσλαμβάνοντας ἡσυχίως 
ἀπ̉ Αὐτόν ὅ,τι συντελεῖ στήν ὁλοκλήρωση τῆς ὑποστα-
τικῆς ἀρχῆς του.

Αὐτό ἐπεκτείνοντάς το σέ εὐρύτερα θέματα πνευ-
ματικῆς ζωῆς, διασαφανίζει πολλές περίεργες κατα-
στάσεις πού συμβαίνουν γύρω μας. Κάθετί δηλαδή 
πού ὑφιστάμεθα κατά τήν διάρκεια τοῦ πνευματικοῦ 
ἀγῶνα μή ἐλεγχόμενο, δέν προέρχεται ἀπό τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιο. Ταραχή, συγκλονισμός τοῦ σώματος, μετατο-
πίσεις, ἐπικολήσεις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἤ ἄλλων εἰδῶν 
εὐλαβείας εἶναι φαινόμενα πού χρήζουν πολλῆς προ-
σοχῆς.

Ἡ Χάρις ἐπιφέρει ἀταραξία νοός, εἰρηναία ἰσορρο-
πία λογισμῶν, ἐσωτερική γαλήνη, ταπείνωση, διάθε-
ση ἀγῶνα, ἔμπνευση μετανοίας κτλ. Δέν ἐνεργεῖ πρός 
ἐντυπωσιασμό. Τά μή ἐλεγχόμενα, καλύτερα νά καθί-
στανται ἐπαρκῶς ἀδιαφορούμενα. Ρωτήθηκε κάποτε 
κάποιος Ἐπίσκοπος, διακεκριμένος Θεολόγος, ἄν αὐτό 
τό ἔντονο τράνταγμα πού αἰσθάνθηκε κάποιος Ἱερέας, 
δίκην ἠλεκτρικῆς κενώσεως, τήν καθοριστική στιγμή 
τῆς χειροτονίας του, ἦταν μέθεξη στήν παρουσία τῆς 
ἱερωσύνης, τῆς ὁποίας ἐκείνη τή στιγμή γινόταν φο-
ρέας καί μέτοχος. Ἐκεῖνος τό ἀπέρριψε μετ̉ ἐπιτάσεως 
ἐπικαλούμενος αὐτό τό χωρίο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
καί τήν συνακόλουθη ἑρμηνεία τῶν Πατέρων, ἰδίᾳ τοῦ 
Γέροντος Σωφρονίου. Ἀκαθαρσία, ἐγωϊσμός καί τά 
συνακόλουθα τούτων ἀπό τή μιά, καί Θεία Χάρις ἀπό 
τήν ἄλλη, εἶναι ἀντίρροπες δυνάμεις πού δημιουργοῦν 
συγκρουσιακή ἀτμόσφαιρα μέσα στό εὐρύτερο πεδίο 
τῆς ἑνιαίας ψυχοσωματικῆς ὁλότητας τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἀπαιτεῖται ἐνδελεχής αὐτοέλεγχος, διαρκής ἐγρήγορ-
ση, καί ἐπισταμένη προσοχή. Διαφορετικά, ἐνῶ κα-
ταποντιζόμαστε, τρέφουμε τήν ψευδαίσθηση ὅτι αἰθε-
ροβατοῦμε καί ὅτι οὐρανοποιοῦμε τήν  ὕπαρξή μας. 
Δέν μπορεῖ ἡ Θεία Χάρις νά ἀναπαυθεῖ, ἐκεῖ ὅπου δέν 
ὑπάρχουν οἱ βασικές πνευματικές προϋποθέσεις, ἰδιαί-
τερα δέ τό διαρκές βίωμα τῆς μετανοίας, καί ἡ ὑψοποι-
ός ταπεινοφροσύνη πού οἱ Πατέρες τήν ἀποκαλοῦν 
«στολή τῆς Θεότητος». Ἡ Χάρις ἐπιφέρει, ἐπαναλαμ-
βάνω, γλυκασμό, εἰρήνη, κατάνυξη, ἀγάπη, ταπείνωση 

ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ, ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμανδρίτου
π. Ἀντωνίου Φραγκάκη

Ἱεροκήρυκος
Ἱ.Μ. Γορτύνης & ἈρκαδίαςΕ

(ΜΕΡΟΣ Β΄)
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καί μετάνοια. «Τό περισσόν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστί».
ζ) Γεννᾶται βέβαια τό ἐρώτημα: Τελικά ὁ Θεός δέν 

ἐνεργεῖ μέ ξεχωριστούς τρόπους στήν ζωή τῶν χρι-
στιανῶν; Μόνο ἰδίωμα τοῦ διαβόλου ἀποτελεῖ ἡ πρα-
κτική αὐτή;

Βεβαίως καί ἐνεργεῖ ὁ Θεός. Ἄλλωστε δέν δημιούρ-
γησε μόνο τήν κτίση, ἀλλά καί τήν συνέχει καί τήν κυ-
βερνᾶ μέσῳ τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν Του. Ὅ,τι ὑπάρχει 
στόν κόσμο, εἶναι μία συνεχής μετοχή στίς ἐνέργειες 
τοῦ Θεοῦ.

Ἐνεργεῖ ὅμως καί μέσῳ ἐκτάκτων παρεμβάσεων 
πού συνήθως ἀποκαλοῦμε θαύματα.

Στήν Καινή Διαθήκη ὑπάρχει ἡ φράση «σημεῖα καί 
τέρατα». Τά τέρατα, κατά τήν ἑρμηνεία τῶν Πατέρων, 
εἶναι τά θαύματα καί αὐτά εἶναι ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρ-
τιῶν πού γίνεται ἀπό τόν Χριστό. Τά σημεῖα εἶναι οἱ θε-
ραπεῖες τῶν σωμάτων, ἠ ἐξάλειψη τῶν ἀσθενειῶν, πού 
εἶναι σημεῖα ἀναγνώρισης ὅτι αὐτός πού συγχωρεῖ 
εἶναι πράγματι ὁ ἀναμενόμενος ἀπό τούς Ἰουδαίους 
Μεσσίας. Ἑπομένως εἶναι ἐξώφθαλμο, ὅτι ἡ γλῶσσα 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀποδίδει μεγαλύτερη σημασία στήν 
ψυχική θεραπεία, δηλαδή στήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, 
παρά στήν ἴαση τῶν σωμάτων.

Ἀπό πλευρᾶς τώρα θεολογικῆς, ὅταν ὁ Θεός θαυμα-
τουργεῖ δέν αἴρονται οἱ λεγόμενοι φυσικοί νόμοι, ἀλλά 
ἔχουμε προσωπική ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τῶν 
ἀνθρώπων. Δέν ὑπάρχουν φυσικοί νόμοι, ἀλλά ἄκτι-
στοι πνευματικοί λόγοι.

Ὁ Θεός διευθύνει τήν ἱστορία προσωπικά μέ τίς 
ἐνέργειές Του καί αὐτό γίνεται μέ γεγονότα πού συ-
νεχῶς ἐπαναλαμβάνονται. «Φυσικός νόμος εἶναι ἡ 
πιστότητα τῆς Θείας ἐνεργείας» (Μητροπολίτης Ναυ-
πάκτου Ἱερόθεος). Ὅταν ὁ Θεός ἐνεργεῖ διαφορετικά, 
τότε ἔχουμε αὐτό πού ἀποκαλοῦμε θαῦμα. Πάντως 
πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι τά θαύματα συντελοῦνται, 
γιά νά ἐπιφέρουν μία ὑπαρξιακή ἀλλαγή στόν ἄνθρω-
πο. Νά τόν βοηθήσουν νά ἀποκτήσει σκοπό καί νόημα 
στή ζωή του.

η) Πρέπει νά διακρίνουμε μεταξύ ἀληθινοῦ θαύματος 
καί παραπλανητικῶν ἐνεργειῶν ἤ ψευδοθαύματος. Δυ-
σνόητα καί δυσερμήνευτα φυσικά φαινόμενα δέν εἶναι 
θαύματα. «Πρέπει νά γίνεται διάκριση μεταξύ ψυχολο-
γικῶν μεταβολῶν, φυσικῶν ἀλλαγῶν, σατανικῶν ἐνερ-
γειῶν καί πνευματικῶν ἐπεμβάσεων. Ὑπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα ὅταν τά ψυχολογικά γεγονότα τά ἑρμηνεύου-
με ὡς πνευματικά καί ὅταν τά πνευματικά τά θεωροῦμε 
σατανικά. Καί ὁ διάβολος διά τῶν μάγων μπορεῖ νά 
κάνει «θαύματα» ἐξωτερικά, ὅπως οἱ μάγοι τοῦ Φαραώ 
προξενοῦσαν τά ἴδια γεγονότα πού ἔκανε καί ὁ Μω-
ϋσῆς». (Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος).

Τό πρόβλημα τώρα ἔγκειται στό ποιός μπορεῖ νά δι-
ακρίνει καί νά διαλευκάνει τέτοιου εἴδους καταστάσεις. 
Αὐτό, ὅπως προαναφέρθηκε εἶναι ἔργο τοῦ ὀρθοδόξου 
θεολόγου. Τοῦ ἐμπειρικοῦ θεολόγου ὄχι τοῦ στοχαστῆ 
καί διανοούμενου. Θεολογία εἶναι ἡ διάκριση τῶν ἐνερ-
γειῶν καί ἡ ἐντόπιση τῆς πηγῆς προελεύσεώς τους. Ἄν 
δηλαδή προέρχεται ἀπό τόν Θεό, τόν διάβολο ἤ τόν 
ἄνθρωπο. Ἐμεῖς οἱ ἐγκεφαλικοί θεολόγοι ἄς ἀκολου-
θοῦμε τή μεθοδολογία καί τή βιωματική γνώση τῶν 
ἐμπειρογνωμόνων ἁγίων μας στό θέμα αὐτό. Τό χάρι-
σμα τῆς Θεολογίας ἄλλωστε καί τῆς ἀγάπης, ὑπερβαί-

νει τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας.
θ) Ὑπάρχουν ἀρκετές περιπτώσεις πού ὁ Θεός 

ἐλάλησε διά ἐνυπνίων καί ἐνοράσεων στό περιεχόμε-
νο τῶν ἐπεισοδίων τῆς Βίβλου, ἀλλά καί στήν ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐσχάτως μάλιστα ἀπεκαλύφθησαν 
δι̉  αὐτοῦ τοῦ τρόπου μεγάλοι καί θαυματουργοί Νεο-
μάρτυρες τῆς πίστεώς μας, ὅπως οἱ νεοφανεῖς Ραφα-
ήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη. Ὅμως δέν παύει σ̉  αὐτές τίς 
περιπτώσεις νά ἰσχύει ἡ πάγια τοποθέτηση τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Ἐv τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χρι-
στοῦ τά σπάνην γενόμενα οὐ νομοθετοῦνται». Ἄλλω-
στε ὑπάρχει καί κανόνας τῆς ἐν Καρθαργένῃ Συνόδου, 
πού ἀπαγορεύει ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν μετά ἀπό ἐνύ-
πνιο. Ἀναφέρει σχετικά ὁ Ἱερός Κανών: «Ὅσα γάρ δι̉ 
ἐνυπνίων καί ματαίων ἀποκαλύψεων τινῶν ὁπουδήπο-
τε καθίστανται θυσιαστήρια, παντί τρόπῳ τά τοιαῦτα 
ἀποδοκιμασθῶσιν» (Κανών ΠΓ (83) τῆς ἐν Καρθαγένῃ 
Συνόδου).  Τά πάντα βέβαια στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
ὑπόκεινται στήν διάκριση τῶν  εἰδημόνων. Οἱ σχετικές 
ἀπαγορεύσεις ἐφιστοῦν τήν προσοχή καί ἀποθαρρύ-
νουν τίς εὔκολες πνευματικές ἀποτιμήσεις. Ὑπάρχει ἡ 
ἐνδεδειγμένη ἐκκλησιαστική πρακτική. Ἀναφέρουμε 
τό περιεχόμενο τῆς ὅποιας ἐμπειρίας στούς φορεῖς τῆς 
ποιμαντικῆς εὐθύνης. Ἐκεῖνοι, συγκεντρώνουν, ἀξιολο-
γοῦν, ἀναμένουν καί ἐν τέλει ἀποφαίνονται. Ὅ,τι εἶναι 
ἐκ Θεοῦ, δέν μποροῦν νά τό σταματήσουν ἄνθρωποι. 
Ἐκεῖνο βέβαια τό ὁποῖο καλεῖται νά ἐξετάσει σέ τέτοιες 
περιπτώσεις ἕνας Ἐπίσκοπος εἶναι ἡ πνευματική κα-
τάσταση καί ἡ εἰλικρίνεια τῶν Ἱερέων καί τῶν ἀνθρώ-
πων πού διαφημίζουν ἕνα θαῦμα. Ἐπίσης ἐξετάζει τίς 
μαρτυρίες τῶν πιστῶν. Ἕνας Ἐπίσκοπος ἤλεγξε τήν 
πνευματική κατάσταση ἑνός Ἱερέως, μέ τό νά τοῦ πεῖ 
νά μή διαφημίσει τήν μυροβλυσία μιᾶς εἰκόνας. Ἐκεῖνος 
ὑπήκουσε. Ἔδειξε ὅτι ἔχει ἐκκλησιαστικό φρόνημα. 
Καί ἡ μυροβλυσία δυνάμωσε. Ἄλλωστε καί ὁ Χριστός 
μετά ἀπό ἕνα θαυματουργικό γεγονός, ἔδινε ἐντολή νά 
μήν τό διαφημίσουν. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε 
στό σημεῖο αὐτό, ὅτι ὁ Θεός δέν δυσαρεστεῖται, ἀλλά 
μᾶλλον εὐχαριστεῖται, ὅταν δέν δεχόμαστε ἕνα γεγο-
νός, ἔστω καί ἄν εἶναι ἐκ Θεοῦ, ἀπό φόβο μήπως πλα-
νηθοῦμε.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ Ὁσία Πελαγία ἡ Τη-
νία. Στήν ἀρχή ἀπέρριπτε τό ἀποκαλυπτικό ἐνύπνιο 
ἀπό φόβο πλάνης. Ὅταν ἡ Κυρία Θεοτόκος ἐπέμενε 
καί μάλιστα κατά τρόπο ἐπιτακτικό, ἐκείνη τό ἀνέφερε 
μόνο στό βαθμολογικά ἀνώτερο πρόσωπο ἀπ̉ αὐτήν. 
Στήν Ἡγουμένη της. Λειτούργησε ἐκκλησιαστικά, μέσα 
στά πλαίσια τοῦ ἱεραρχικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ἀλλοίμονο ἄν ἕνα τέτοιο πρόσωπο πού δέχθηκε σέ 
μία ὁριακή στιγμή τῆς ζωῆς του ἀνάλογη διακριβωμέ-
νη ἀποκάλυψη, βαυκαλίζεται ἐξακολουθητικά ὅτι ἀπο-
τελεῖ τόν ἐκλεκτό τοῦ Θεοῦ. Φθάνει σέ τέτοιο σημεῖο 
πνευματικῆς διαστροφῆς, πού ἀναδεικνύεται μέ τόν 
καιρό τό πιό ἠχηρό φερέφωνο τοῦ διαβόλου..

Ἐν κατακλείδι λέγουμε, ὅτι τά ἀληθινά θαύματα 
εἶναι αὐτά πού ἀπορρέουν ἀπό ζωντανή πίστη στόν 
Θεό καί ἀπό τήν ταπείνωση τοῦ ἀνθρώπου καί συντε-
λοῦν στήν ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς ἐκείνου πού τό 
ὑφίσταται. Τό θαῦμα γίνεται μέσα ἀπό βαθιά ταπείνω-
ση καί προσευχή. Τό ψευδοθαῦμα καί οἱ πλάνες ἀνα-

ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ, ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
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πτύσσονται μέσα σέ μιά ἀτμόσφαιρα ἐγωϊσμοῦ, ὑπερηφα-
νείας καί αὐτοδικαιώσεως. 

ι) Πρόσωπα τοῦ γυναικείου πληθυσμοῦ ρέπουν συνήθως 
σέ τέτοιες νοσηρές καταστάσεις. Ὁ ἄνδρας ἀπό τήν φύση 
του ἔχει ἰσχυρά τήν λογική καί τήν ἐπιθυμία, ἡ γυναίκα τή 
φαντασία καί τό συναίσθημα. Τά ὀντολογικά αὐτά χαρα-
κτηριστικά τῆς μεταπτωτικῆς γυναικείας φύσεως, ἄν δέν 
ἐλέγχονται ἐπιμελῶς, ἐγκυμονοῦν πνευματικούς κινδύνους 
γιατί προσφέρονται ὡς μέσα γιά νά δραστηριοποιηθεῖ εὐσε-
βοφανῶς ὁ διάβολος.

Ἡ γυναίκα ὅταν διοχετεύσει τό δυναμισμό της μέ ταπεί-
νωση σέ ἄλλη θετική κατεύθυνση, ἀναδεικνύεται Μυροφό-
ρος καί Ἰσαπόστολος.

Ἀνακεφαλαιώνοντας τά παραπάνω ἐκτεθέντα, καταλή-
γουμε στό ἑξῆς συμπέρασμα. Ὁ Κύριός μας, στήν παραβολή 
τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου περιέλαβε ἕνα σαφέστατο 
μήνυμα. Ὅταν ὁ πλούσιος, ταραγμένος καί ἐξουθενημένος 
στήν ἀπαράκλητη ὀδύνη τῆς κολάσεως, ἐξέφρασε στόν Πα-
τριάρχη Ἀβραάμ τήν ἐπιθυμία νά στείλει τόν Λάζαρο στούς 
ἀδελφούς του, γιά νά γνωστοποιηθεῖ σ̉ αὐτούς ἡ πραγματι-
κότητα καί ἡ ποιότητα τῆς ψυχικῆς βασάνου, ἔλαβε ἀπό τόν 
γαλήνιο Πατριάρχη τήν ἑξῆς ἀπάντηση: «Ἔχουσι Μωϋσέα 
καί τούς προφήτας, ἀκουσάτωσαν αὐτῶν». Ἔχουν τό Νόμο 
τοῦ Μωϋσῆ. Διαθέτουν ἀκόμη τίς ἐπισημάνσεις τῶν Προ-
φητῶν. Δέν χρήζουν καμμιᾶς ἄλλης βοηθητικῆς παρουσίας. 
Καί δέν θά τούς πείσει οὐδεμία ἄλλη, ὑπερφυσική, ὀπτασία. 
Καί ὅταν ὁ πλούσιος ἐπέμεινε στήν ἱκεσία του, ἀκούστηκε ἡ 
κατηγορηματική συμπλήρωση: «Εἰ Μωϋσέως καί προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν, οὐδέ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσο-
νται» (Λουκ. ιστ΄ 29-31).

Εἶναι δυνατόν ὁ Κύριος νά ἐνεργεῖ ἐκτάκτως καί μέσῳ 
θαυμαστῶν γεγονότων γιά νά ἐνισχύει τήν ἀναιμική πίστη 
μας. Γιά νά δρομολογεῖ τήν πνευματική μας βελτίωση. Γιά 
νά γιγαντώνει τό βίωμα τῆς μετανοίας μας. Γιά νά μᾶς φέρει 
σέ ἐπαφή μέ ἀγνώστους μέχρι τώρα Ἁγίους, γιά νά ἐμπνευ-
στοῦμε ἀπό τό παράδειγμά τους καί γιά νά ζητοῦμε τίς ἱκε-
σίες τους.

Ὅμως ἐμεῖς πρέπει περισσότερο νά μένουμε στήν ἐπάρ-
κεια τῆς Ἀποκάλυψης. Στόν λόγο τῆς Γραφῆς καί στά γε-
γονότα τῆς ἀπολυτρωτικῆς Θείας Οἰκονομίας. Στά βιώματα 
τῶν παλαιῶν καί συγχρόνων Ἁγίων μας. Ὅλα αὐτά μᾶς 
μιλοῦν. Μᾶς καθοδηγοῦν. Μᾶς τροχιοδρομοῦν στήν κατεύ-
θυνση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ξεδιπλώνουν μπροστά μας 
τίς πτυχές τῆς ἀπεριόριστης θεϊκῆς Ἀγάπης, αὐτές πού ἐμεῖς 
οἱ χοϊκοί μποροῦμε νά φέρουμε καί νά κατανοήσουμε.

Μέσα σ̉  αὐτή τή διαδικασία ἀναπλάθεται καί ἡ δική μας 
ὕπαρξη. Μετανοοῦμε, ταπεινονόμαστε, ἀνακαινιζόμαστε, 
φωτιζόμαστε, Θεωνόμαστε. Ἀντλοῦμε τήν Θεία Χάρη καί 
περπατᾶμε ἀπλανῶς στήν ὁδό τῆς Ἀλήθειας καί τῆς Ζωῆς.

Ἀποπροσανατολίζουν, πλανοῦν καί ἀλλοτριώνουν τήν 
πνευματική μας ὑπόσταση τά ὁράματα καί οἱ φαντασίες 
πού σπέρνουν στόν δρόμο μας οἱ δαίμονες. Τίποτα δέν προ-
σφέρουν. Σκοτίζουν τόν νοῦ καί σχετικοποιοῦν τίς ἐντολές 
τοῦ Θεοῦ. Εἰδικά φαλκιδεύουν τήν ὑψοποιό ταπεινοφροσύ-
νη. Καλλιεργοῦν τήν ἔπαρση καί τόν αὐτοθαυμασμό.

«Ἀδελφοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε 
τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν». (Ά  Ἰωάν. δ, ι). 

«Περί 
πραότητος καί ἁπλότητος»

Ἡ πραότης εἶναι μία ἀμετακίνητη κατά-

στασις τοῦ νοῦ, πού παραμένει ἡ ἴδια καί 

στίς τιμές καί στίς περιφρονήσεις. Πραότης 

σημαίνει, τό νά προσεύχεσαι εἰλικρινῶς γιά 

τόν πλησίον σου, χωρίς νά ἐνοχλῆσαι κα-

θόλου ἀπό τίς ταραχές πού σοῦ προξενεῖ. 

Ἡ πραότης εἶναι βράχος ἐπάνω ἀπό τήν 

ἀφρισμένη θάλασσα, πού ἐντελῶς ἀκλόνη-

τος διαλύει ὅλα τά κύματα, τά ὁποῖα τόν 

κτυποῦν.

Ἡ πραότης εἶναι τό στήριγμα τῆς ὑπο-

μονῆς, ἡ θύρα ἤ καλύτερα ἡ μητέρα τῆς 

ἀγάπης, ἡ προϋπόθεσις τῆς διακρίσεως, δι-

ότι ὅπως λέγει ἡ Γραφή, «διδάξει Κύριος 
πραεῖς ὁδούς αὐτοῦ» (Ψαλμ. κδ΄ 9) ἡ πρό-

ξενος τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, τό θάρ-

ρος τῆς προσευχῆς, ἡ περιοχή τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος, διότι ὁ Κύριος λέγει: «Ἐπί τίνα 
ἐπιβλέψω, ἀλλ’ ἤ ἐπί τόν πρᾶον καί ἡσύ-
χιον»; (πρβλ. Ἡσ. ξς΄ 2).

Ἡ πραότης εἶναι συνεργός στήν ὑπα-

κοή, ὁδηγός στήν ἀδελφοσύνη, χαλινός 

τῆς μανίας, κόψιμο τοῦ θυμοῦ, μίμησις τοῦ 

Χριστοῦ, ἰδιότης τῶν Ἀγγέλων, δεσμός τῶν 

δαιμόνων, ἀσπίδα κατά τῆς πικρᾶς ὀργῆς.

Στίς καρδιές τῶν πράων θά ἀναπαύεται 

ὁ Κύριος, ἐνῶ ἡ ταραχώδης ψυχή εἶναι ἡ 

καθέδρα τοῦ διαβόλου. «Οἱ πραεῖς κληρο-
νομήσουσι τήν γῆν». (Ματθ. ε΄ 5) μᾶλλον 

θά γίνουν κυρίαρχοί της, ἐνῶ οἱ ὀργίλοι καί 

θυμώδεις ἄνδρες θά ἐξορισθοῦν ἀπό τήν γῆ 

τους.

Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

Συγγραφέως τῆς Κλίμακος

Λόγος ΚΔ΄ 

«Περί πραότητος καί ἁπλότητος»
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ἀείμνηστος καθηγητής Μανοῦσος Μανούσακας, 
ἐπιφανής ἱστορικός τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, δίδει μία ἀνάγλυφη εἰκόνα τοῦ Κρητικοῦ 
ἀγῶνα κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 «Ὁ ἀγῶνας 
τῆς Κρήτης τόν καιρό τοῦ ’21, γράφει, στάθηκε 
ἀντάξιος τοῦ γενικώτερου ἐθνικοῦ ἀγῶνα γιά τήν 

Ἑλληνική ἀνεξαρτησία καί παρουσιάζει πολλές ἀναλογίες 
μέ αὐτόν σέ πρόσωπα καί γεγονότα. Ἄν ἡ ἐπαναστατημένη 
Ἑλλάδα ἔβγαλε ἕνα Ρήγα Βελεστινλῆ, ἡ Κρήτη ἀνέδειξε 
ἕνα Δασκαλογιάννη.... Εἶχε τό Σοῦλι της ἡ Ἑλλάδα μά καί 
ἡ Κρήτη εἶχε τό δικό της, τά ἀπάτητα Σφακιά. Οἱ σφαγές 
τῆς Χίου καί τῶν Ψαρῶν ἔχουν τήν ἀντιστοιχία τους στήν 
τραγῳδία στίς σπηλιές τῆς Μιλάτου καί τοῦ Μελιδονίου. 
Ὅπως ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ ἦταν ἀπό τά πρῶτα 
θύματα τοῦ ἀγῶνα, τό ἴδιο καί ὁ Μητροπολίτης Κρήτης Γε-
ράσιμος μαζί μέ τούς περισσοτέρους Ἐπισκόπους τοῦ νη-
σιοῦ...».1 

Τήν μορφή τοῦ Ἱερομάρτυρα καί Ἐθνομάρτυρα Ἐπι-
σκόπου Κισσάμου καί Σελίνου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη θά 
προσπαθήσουμε νά παρουσιάσουμε σήμερα μέ ἀφορμή 
τήν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του πού ἔγινε στίς 19 Μαΐου τοῦ 
ἔτους 1821, ἡμέρα τῆς Ἀναλήψεως.

Στή διάρκεια τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορικῆς πορείας τῆς 
Ἐκκλησίας τό μαρτύριο ὑπῆρξε ἡ οὐσιαστικότερη ἔκφραση 
τῆς αὐτοσυνειδησίας της. Ἄν ἐξαιρέσει κανείς  τούς τρεῖς 
πρώτους Χριστιανικούς αἰῶνες, ἡ περίοδος ἐκείνη πού 
ἔχει νά παρουσιάσει τούς περισσότερους μάρτυρες εἶναι ἡ 
περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας. 

Σέ αὐτή τήν ἱστορική περίοδο τό μαρτύριο βρίσκει 
τήν οὐσιαστικότερη ἔκφρασή του στούς Νεομάρτυρες, πού 
ἀποτελοῦν ἕνα ἀπό τά σημαντικώτερα κεφάλαια τῆς νεο-
ελληνικῆς μας διάρκειας. Οἱ νεομάρτυρες ὑπέστησαν τή 
σκληρότερη δοκιμασία γιά τή Χριστιανική ὁμολογία κατά 
τή χρονική περίοδο  ἀπό τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους 
ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Οἱ Νεομάρτυρες ἀποτελοῦν τά νέα 
θύματα στό βωμό τῆς πίστεως καί τή νέα προσφορά τῆς 
Ἐκκλησίας στό ἰδανικό τῆς ἐλευθερίας, τῆς Θρησκευτικῆς 
καί τῆς Ἐθνικῆς. Καί θυσίασαν τήν ζωή τους γιά νά προ-
ασπίσουν τήν Ἐλευθερία καί τήν εὐγένεια τῆς πίστης μας. 
Ἡ προσφορά τῶν Νεομαρτύρων  στό ὑπόδουλο γένος, 
ὑπῆρξε ἀναμφισβήτητα τεράστια, ἀφοῦ, ὅπως πολλοί ἱστο-
ρικοί ἐρευνητές ἔχουν ἐπισημάνει, μέ τήν θυσία τῆς ζωῆς 
τους ἀνέκοψαν τό κῦμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ καί μέ τό θάνα-
τό τους ἔγιναν σύμβολα ἀντιστάσεως τοῦ λαοῦ. Τό πνεῦμα 
τῆς αὐτοθυσίας τους παραδειγμάτιζε τό λαό, τόνωνε τό 
φρόνημά του καί γιγάντωνε τήν ἐθνική του συνείδηση. 
Ταυτόχρονα τό ἀξιοθαύμαστο παράδειγμά τους ἀπέβη και-
νούρια πηγή πνευματικῆς ἐνδυναμώσεως τῶν Χριστιανῶν 
1. Βλ. σχετικῶς C. Gerola – K . Λασιθιωτάκη , Τοπογρα-
φικός Κατάλογος τῶν τοιχογραφημένων Ἐκκλησιῶν τῆς 
Κρήτης, ἀριθμ. 30. 

στόν ἀγῶνα τους γιά τή διατήρηση τῆς Θρησκευτικῆς καί 
Ἐθνικῆς ἐλευθερίας.

Ὁ Μελχισεδέκ Δεσποτάκης καταγόμενος ἀπό τό 
Ἡράκλειο τῆς Κρήτης σέ νεαρή ἡλικία γίνεται μοναχός 
καί μεταβαίνει εἰς τίς παραδουνάβιες ἡγεμονίες καί στήν 
πόλη Ἰασίου τῆς Ρουμανίας μαθητεύει ἀνώτερες σπουδές 
κοντά στόν διδάσκαλο Κλεόβουλο. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 
1818 ἐχειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος τῆς Ἐπισκοπῆς Κισσά-
μου καί Σελίνου διαδεχόμενος τόν Ἰωαννίκιο. Γενναῖος  
καί μέ ἀκμαῖο ἐθνικό φρόνημα εἶχε μυηθεῖ εἰς τά τῆς Φι-
λικῆς Ἑταιρείας ἀπό τόν ἐκ Κίου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Πά-
γκαλο Βαρνάβα. Ἀναδείχθηκε πρωτεργάτης τῆς ἐπαναστά-

σεως τοῦ 1821 ἀφοῦ μύησε εἰς τά τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας 
τούς Καλλίνικο τόν Βεροιέα, Ἱεροδιάκονο καί διδάσκαλο,  
τόν Γεώργιο Γερακάκη ἀπό τήν Κυδωνία, τόν ἰατρό Παπα-
Ἀντώνη Παναγιωτάκη ἀπό τήν Ἁγία Εἰρήνη Σελίνου, τόν 
ἀγωνιστή Γεώργιο Μπενῆ  ἤ Κριάρη ἀπό τό Κουστογέρακο, 
τόν Ἰάκωβο Κουμῆ  ἀπό τήν Σπίνα, τόν Σελινιώτη Γεώργιο 
Μαρκέτο, τόν Ἰωάννη Γερανιώτη ἀπό τό Γεράνι Κυδωνίας 
καί τόν Σελινιώτη Φραγκιά Τσισκάκη, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔρθει 
ἀπό τήν Μ. Ἀσία. Γενναίου καί ἀτρόμητου χαρακτῆρα ὁ 
Ἐπίσκοπος ἀπέκρουε ἀπτόητα πολλές καί ἄδικες ἀπαιτή-
σεις τῶν Τούρκων Γενιτσάρων.

Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ 
ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ

Ὁ τόπος μαρτυρίου, ἡ πλατεῖα Σπλαντζιας,  πού στά 
χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἦταν ἡ Τουρκική συνοι-

κία. Διακρίνεται ὁ πλάτανος πού ἀπαγχονίσθηκαν οἱ  
Ἅγιοι.

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Γεωργίου Σπανουδάκη
Ἐφημερίου Σκουτελῶνος Κισάμου
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Ἐφρόντιζε, ὅπως σημειώνει ὁ Κριτοβουλίδης εἰς τά 
ἀπομνημονεύματά του2 «...διά τῆς δυνάμεως  τῶν Σουλτα-
νικῶν διαταγμάτων, διά τῆς ὁποίας περιεβάλετο ὡς θρη-
σκευτικός ποιμενάρχης, νά καταστήση  τήν ταπεινήν τοῦ 
λογικοῦ ποιμνίου του θέσιν ἀνωτέραν τῆς ἀγρίας καί θηρι-
ώδους τυραννίας. Ἕνεκα δέ τῆς πρός τούς Τούρκους παρ-
ρησίας του, οὗτοι ἐζήτουν εὐκαιρίαν, ὅπως δολοφονήσουν 
αὐτόν». 

Ὁ ἀγωνιστής Παναγιώτης Κριάρης εἰς τήν Ἱστορία 
του ἀναφέρει τό ἑξῆς περιστατικό. Στά μέσα Ἀπριλίου τοῦ 
1821 ὁ Ἐπίσκοπος βρισκόταν σέ περιοδεία στήν ἐπαρχία 
Σελίνου καί ἐπισκέφθηκε τό χωριό Μονή. Στήν οἰκία τοῦ 
Ἱερέα Μπαλῆ ἤ Μπαλοπατέρα  ὀργανώθηκε σύσκεψη μέ 
θέμα τήν προγραμματιζόμενη ἐπανάσταση στήν Κρήτη. 
Ἀνάμεσα στούς καλεσμένους ἦταν καί ὁ Γεώργιος Μπενῆς 
ἤ Κριάρης. Τότε εἰσῆλθε ἀπρόσκλητος ὁ διαβόητος γιά τήν 
ἀγριότητά του Γενίτσαρος τοῦ Σελίνου Τσοῦνος καί ἀφοῦ 
χαιρέτησε ἐκάθισε καί ἄρχισε νά ζητᾶ μέ βίαιο τρόπο πλη-
ροφορίες ἀπό τόν Ἱερέα γιά τήν αἰτία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ 
Ἐπισκόπου. Κάποια  στιγμή ὁ Γενίτσαρος στράφηκε ἀπει-
λητικά κατά τοῦ Ἐπισκόπου κρατῶντας τήν πιστόλα του καί 
σημαδεύοντάς τον στό στῆθος. Ἔγκαιρα παρέμβηκε  ὁ 
Κριάρης καί μέ ταχύτητα ἔσπρωξε τήν πιστόλα τοῦ Τούρκου 
τήν στιγμή πού ἐκπυρσοκροτοῦσε. Ἡ σφαῖρα ἀστόχησε 
καί ὁ Ἐπίσκοπος γλύτωσε ἀπό βέβαιο θάνατο. Ἀφόπλισαν 
κατόπιν τόν Τοῦρκο καί τόν ἔδιωξαν ἀπό τή σύναξη.3

Η ΣΥΛΛΗΨΗ 
ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
Κατά τά μέσα περίπου  τοῦ Μαΐου τοῦ 1821 οἱ Τοῦρκοι 

τῶν Χανίων γνωρίζοντας ἤδη τίς κινήσεις τοῦ Ἐπισκόπου 
στήν ἐπαρχία τοῦ Σελίνου, μόλις αὐτός ἐπέστρεψε στήν 
ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς του πού τά χρόνια ἐκεῖνα ἦταν  τό 
χωριό Ἐπισκοπή Κισσάμου καί μέ μητροπολιτικό ναό τήν  
ἀρχαία Ἐκκλησία τῆς Ροτόντας (Μιχαήλ Ἀρχάγγελλος),4 
παρουσιάστηκαν  εἰς τόν Τοῦρκο διοικητή τῶν Χανίων, τόν 
Σερίφ Πασᾶ, καί ἀπαίτησαν τήν σύλληψη καί τήν φυλά-
κιση τοῦ Ἐπισκόπου. Ὁ πασᾶς ὑπακούοντας στίς ἀπαι-
τήσεις τοῦ ὄχλου διέταξε νά συλληφθεῖ ὁ Μελχισεδέκ μέ 
τήν κατηγορία «ὅτι περιήρχετο τήν ἐπαρχία του, κινῶν τόν 
λαόν τῶν Χριστιανῶν εἰς ἀποστασίαν». Στίς φυλακές τῶν 
Χανίων πού τόν ὁδήγησαν τόν ἔκλεισαν στό φρούριο τῆς 
Σπλάντζιας (Τουρκικῆς συνοικίας τότε) μαζί μέ τόν Ἱερο-
διάκονο Καλλίνικο, τόν ὁποῖο μισοῦσαν οἱ Τοῦρκοι γιά τό 
νέο τρόπο διδασκαλίας πού ἐφάρμοζε  καί ἐμπαικτικῶς 
τόν ἀποκαλοῦσαν «Νιζαμζετιτλήν». Αὐτόν τόν συνέλαβαν 
εἰς τό χωριό Περιβόλια Κυδωνίας καί εἰς τήν οἰκία τοῦ Κων-
σταντίνου Γερακάκη.

Εἰς τούς φυλακισμένους Ἐπίσκοπο καί Διάκονο 
οἱ Τοῦρκοι ἀποφάσισαν σέ αὐτούς πρῶτα νά δώσουν τό 
πρῶτο σημεῖο ὅσων μελετοῦσαν νά κάνουν κατά τῶν Χρι-
στιανῶν τῆς Κρήτης. Ἤλπιζαν ὅτι μέ τρομοκρατία καί σφα-
γές ἀμάχων θά καταπνίξουν τό μελετώμενο ἐπαναστατικό 
κίνημα. Ὁ τουρκικός ὄχλος μέ ἀλλαλαγμούς καί ὀχλαγω-
γία ἀπαίτησε ἀπό τόν πασᾶ τήν παράδοση στά χέρια τους 
τῶν κρατουμένων. Ὁ πασᾶς ἔδωσε τήν ἄδεια καί ἀφήνουμε 
σέ αὐτόπτες μάρτυρες τῶν γεγονότων νά μᾶς δώσουν τήν 

2. Βλ. σχετικῶς Στεργίου Γ. Σπανάκη, Μνημεῖα τῆς Κρη-
τικῆς Ἱστορίας, τόμ. V, σελ.135.
3. Κρητικά Χρονικά 1, σέλ. 400.
4. Μαρία Χαιρέτη, «Ἡ ἀπογραφή τῶν Ναῶν καί τῶν Μονῶν 
τῆς περιοχῆς τῶν Χανίων τοῦ ἔτους 1637» Ἐπετηρίς Ἐται-
ρίας  Βυζαντινῶν σπουδῶν 36, 1968, σελ. 35-338.

συνέχεια τοῦ μαρτυρίου.
«Τόν ἐπίσκοπον αὐτόν μετά πικροτάτας κολάσεις ἀπηγ-

χόνισαν, ἀφοῦ πρῶτα τόν περιτριγύρισαν εἰς τά σοκάκια τῆς 
πόλεως (Χανίων) γυμνόν, τίλλοντες καί ἀνασπῶντες τάς τρί-
χας τῶν γενείων του καί κατακτυπῶντες τον κατά κεφαλῆς....
Τέλος κρεμάσαντες, ἐξόρυξαν καί τούς ὀφθαλμούς του, με-
ληδόν κατακόψαντες τό μακάριον ἐκεῖνον σῶμα του, καίτοι 
νεκρόν. Τά ἴδια ταῦτα κατεπράξαντο καί εἰς τόν μακαρίτην 
διδάσκαλον καί Διάκονον Καλλίνικον»,  ἔγραψαν οἱ Κρῆτες 
Φιλικοί πρός τούς Ὑδραίους τήν 25η Μαΐου 1821.

Ὁ Γάλλος πρόξενος Χανίων, αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ 
μαρτύριου μᾶς διέσωσε στίς σημειώσεις τοῦ ἀρχείου τοῦ 
Γαλλικοῦ Προξενείου Χανίων, ὅτι ὁ Μελχισεδέκ τίς τελευ-
ταῖες στιγμές τῆς ζωῆς του ἐφώναξε «Φᾶτε θεριά τίς σάρκες 
μου μά τό πνεῦμα μου, πού παραδίδω σήμερα στόν Πλάστη 
μου, δέν μπορεῖτε νά μοῦ τό βλάψετε. Ἔχω ἐλπίδα σταθερά 
πώς ὁ Θεός θά τιμωρήσει τήν κακία σας πολύ γρήγορα, 
γιατί χύνετε ἄδικα τῶν Χριστιανῶν τό αἷμα». Ὁ περιηγητής 
Pashley ἀναφέρει πώς «.........ὁ Ἐπίσκοπος Κισάμου παρε-
δόθη εἰς τήν μῆνιν τοῦ ὄχλου ὅστις ἄνευ διακρίσεως  εἰς τό 
ἀξίωμά του,  τόν ἔσυρεν ἀπό τήν γενειάδα ἡμίγυμνον διά 
μέσου ὅλης της πόλεως καί τόν ἀπηγχόνισε θηριωδῶς εἰς 
τήν ὁδόν πρός τήν μητροπολίν του. Ἀδυνατῶ νά περιγράψω 
τήν ἀγρίαν  χαρά τοῦ ὄχλου καί ἀκόμα ὀλιγότερον τήν ἀγα-
νάκτησιν τῶν δημίων, οἵτινες παρά τάς θηριωδίας των δέν  
ἠδυνήθησαν νά κάμψουν  τό φρόνημα  τοῦ δυστυχοῦς καί 
ἀξίου καλυτέρας τύχης Ἐπισκόπου..»5

Τόν Ἐπίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ καί τόν Ἱεροδιά-
κονο Καλλίνικο κρέμασαν «μέ ἀνεκδιήγητον καταισχύνην» 
στόν Πλάτανο τῆς Πλατείας Σπλάντζιας στά Χανιά στίς 19 
Μαΐου 1821 ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρί-
ου. Ἐκεῖ πρίν ἀρκετά χρόνια στήθηκε ἀναμνηστική πλάκα 
στήν ὁποία ἀναγράφεται: «ΣΤΙΣ 19 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1821 ΟΙ 
ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΚΡΕΜΑΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 
ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΙΣΑΜΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟ ΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ. ΑΙΩΝΙΑ Η 
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ».

Στίς 21 Σεπτεμβρίου 2000 τό Οἰκουμενικό μας Πατρι-
αρχεῖο μέ Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη κατέταξε εἰς 
τό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν Ἱερομάρτυρα 
καί Ἐθνομάρτυρα Ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου Μελχι-
σεδέκ καθώς καί ὅλους τούς Ἐπισκόπους καί ὅσους κλη-
ρικούς καί λαϊκούς μαρτύρησαν μαζί τους ἀπό τούς Τούρ-
κους κατά τά ἔτη 1821 καί 1822.6

5. Νικ. Β. Τωμαδάκης, «Κρητικά τοπωνύμια» Ἀθηνᾶ 80, 
1985-1989 σελ.220 (Νεοελληνικά Δοκίμια καί Μελέται, 
τόμ. 3 σελ. 359). Ὁ ἴδιος, «Γλωσσική στρωματογραφία τῆς 
Κρήτης εἰς τήν τοπωνυμικήν καί ὀνοματολογικήν παράδο-
σιν», Πεπραγμένα τοῦ 6ου Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνε-
δρίου, τόμ. Γ’ σελ. 547 (Νεοελληνικά Δοκίμια καί Μελέ-
ται τόμος 3, σελ. 405). Ὁ ἴδιος, «Κρητικά τινά ἁγιώνυμα», 
Ἀθηνᾶ 80,1985-1989, σελ. 98 (Νεοελληνικά Δοκίμια καί 
Μελέται, τόμ, 3 σέλ 357). Ὅ ἴδιος  «Ἐκκλησιαστικά τοπω-
νύμια καί ὀνόματα Μονῶν-Ναῶν καί εἰκόνων τῆς Κρήτης», 
Κρητολογία, τεῦχος VII 1978 σελ.43.
6. Χαράλαμπος Π. Χαραλαμπάκης « Ὀνοματοτολογία 
τῶν χωριῶν τῆς Κρήτης. Τό χωριό Πανέθημος». Κρητικός 
Ἀστήρ τεῦχος 68, 20-11-1909 σελ. 534-535.

Ἡ καταληκτήρια γιορτή τῶν Παραδοσιακῶν 
ὀργάνων τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Κισάμου καί Σελίνου.
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Πέμπτη 26 Ἰουνίου 2008.
Μερικές δεκάδες παιδιά ξεδίπλωσαν τό ταλέντο 

τους στό θαυμάσιο χῶρο «Ἐνόραση» τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως μας.

Ἦταν οἱ μαθητές τῶν παραδοσιακῶν ὀργάνων 
τοῦ βιολιοῦ καί τοῦ λαγούτου.

Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Ὠδείου π. Ἀντώνιος Κουμῆς 
ἔκανε τήν ἔναρξη τῆς βραδυᾶς μέ σύντομη ἀναφορά 
στήν ἱστορία τοῦ Ὠδείου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ἀμφι-
λόχιος εὐλόγησε στό τέλος, εὐχαρίστησε καί συνεχά-
ρη τόν ὑπεύθυνο, δασκάλους καί μαθητές.

Ἔπαιξαν ὅλα τά παιδιά μαζί  καί ἕνα-ἕνα χωριστά. 
Ὁ δάσκαλος τοῦ βιολιοῦ Μιχάλης Παπαδάκης πα-
ρουσίασε τούς μαθητές του καί ἀντίστοιχα ὁ δάσκα-
λος τοῦ λαούτου Χαρίλαος Βλαστάκης παρουσίασε 
τούς μαθητές τοῦ λαούτου.

Ἡ «Ἐνόραση» πλημμύρισε μελωδία καί παράδο-
ση. Καί οἱ ἀρχάριοι καί οἱ προχωρημένοι μιά πρόοδο  εἶχαν νά ἐπιδείξουν. Κι ἄς ἦταν ἄλλοι μαθητές τῶν τριῶν μηνῶν καί  
ἄλλοι μερικῶν χρόνων.

Ὅλα τά παιδιά ἔλαμπαν ἀπό χαρά καί πόσο περισσότερο οἱ δάσκαλοι τους γιά τόν πλοῦτο τοῦ Κισαμίτικου πολιτι-
σμοῦ!

Τό Ὠδεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου εἶναι ἀναγνωρισμένο ἀπό τό Κράτος τώρα καί 10 χρόνια, ἀπό 
τό 1998. Προσφορά καί εὐλογία στόν τόπο μας.

Ἡ τέχνη τοῦ Ἀπόλλωνα ἑκατό καί πλέον παιδιά ἀπασχολεῖ. Ἔχουν τόν ἔρωτα καί τό μεράκι, ἔχουν τό ὅραμα μιᾶς ψυ-
χικῆς καλλιέργειας. Ἐκτός ἀπό τά παραδοσιακά ὄργανα πού θαυμάσαμε καί χειροκρατήσαμε, ἔχομε καί τμῆμα Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς μέ εἴκοσι παιδιά. Διδάσκονται ἀκόμα πιάνο, ἁρμόνιο, κιθάρα ἀκορντεόν κ. ἄ.

Ὁ Γιώργης Μυλωνάκης, ὁ Λευτέρης Κουμῆς, ἡ 
Ἀρετή Καμηλάκη, ὁ Στρατῆς Σκαράκης, ὁ Γιάννης 
Μενεγάκης, ὁ Ἀντώνης Κατζάκης καί ἄλλοι διαπρέ-
πουν σάν ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες βιολάτορες. Ἡ 
Ἐλευθερία Πατσουράκη, ὁ Ὀδυσσέας Πατεράκης, 
ἡ Χριστίνα  Πασχάλη, ἡ Γκλόρια Λαθουράκη κ. ἄ. 
ἄνοιξαν φτερά στόν κλασσικό τομέα καί πέταξαν.

Τά συγχαρητήρια καί τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν 
Δ/ντή π. Ἀντώνιο Κουμῆ πού ἀνιδιοτελῶς προσφέρει 
τίς ὑπηρεσίες του, στόν καλλιτεχνικό Δ/ντή κ. Γιάννη 
Μπουχαλάκη καί τούς λοιπούς συνεργάτες.

Νά σημειώσουμε τέλος πώς ἡ ἐκδήλωση πού 
θαυμάσαμε καί παρακολουθήσαμε εἶναι μία ἀπό τίς 
πολλές πού ἔχομε ἀπολαύσει. 

Ἡ καταληκτήρια γιορτή τῶν Παραδοσιακῶν 
ὀργάνων τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Κισάμου καί Σελίνου.

Τοῦ κ. Ἀθανασίου Δεικτάκη
Λογοτέχνη
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Ὁ Παναγιώτης Κελαϊδῆς 
γεννήθηκε τό 1830 στό χωριό 
Μουρί Σφακίων καί ἐκάρη 
μοναχός τό 1853, παίρνοντας 
τό ὄνομα Παρθένιος. Ἦταν 
μοναχός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Γωνιᾶς Κισάμου, ὅπου καί 
ἐργάστηκε πυρετωδῶς γιά 
τήν προετοιμασία τῆς Με-
γάλης Κρητικῆς Ἐπανά-
στασης τοῦ 1866. Ὑψώνει 
τήν ἐπαναστατική σημαία, 
ὁρκίζει τούς πολεμιστές 
καί ὡς Γενικός Πληρεξού-

σιος Κρήτης, μαζί μέ τόν Ἡγούμενο τῆς 
Ι.Μ. Γωνιᾶς Παρθένιο Περίδη, ἀναλαμβάνουν τή σύνταξη 
καί διεκπεραίωση τῆς ἀλληλογραφίας τοῦ Ἀγῶνα μέ τούς 
προξένους καί διπλωμάτες. Γιά ὅλα αὐτά, ἡ Γενική Συνέ-
λευση Κρητῶν μέ ἔγγραφη ἀπόφασή της (πού φυλάσσεται 
στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης) τόν χαρακτηρίζει πρωτουργό 
τοῦ Παγκρήτιου ἐκείνου ξεσηκωμοῦ.

Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς τρίχρονης Ἐπανάστασης, ὁ 
φλογερός πατριώτης ἦταν Πληρεξούσιος τῆς ἐπαρχίας 
Σφακίων στή Γενική Συνέλευση τῶν ἐπαναστατημένων 
Κρητικῶν. Πολεμιστής, ἱερωμένος ἀλλά καί λόγιος (συνέ-
τασσε ὑπομνήματα πρός τίς Μεγάλες Δυνάμεις, ζητώντας 
μέ ἐπιχειρήματα νά βοηθήσουν τούς Κρῆτες), συνέβαλε τά 
μέγιστα στόν ἱερό Κρητικό Ἀγῶνα.

Μετά τόν τερματισμό τῆς ἐθνικῆς ἐκείνης προσπάθει-
ας, συνελήφθη γιά τή δράση του ἀπό τίς τουρκικές Ἀρχές 
κατοχῆς, τελικά ὅμως δραπέτευσε στό ἐξωτερικό, ὅπου ὑπη-
ρέτησε ὡς ἐφημέριος της Ἑλληνικῆς (ὀρθόδοξης) Κοινό-
τητας τῆς Τεργέστης. Ἐπιδιώκει τή σύνδεση τοῦ Κρητικοῦ 
Ζητήματος μέ τίς εὐρύτερες ἐπαναστατικές διεργασίες τῶν 
Βαλκανίων καί τή γνωστοποίησή του στήν Εὐρώπη. Δημι-
ουργεῖ σχέσεις, ἐπισκέπτεται καί ἐπικοινωνεῖ μέ εὐρωπαί-
ους Ἡγέτες, γιά νά προωθήσει τίς Κρητικές διεκδικήσεις, 
προσεγγίζει Κρῆτες ἐξόριστους καπετάνιους καί προωθεῖ 
ἐπανάσταση παράλληλη μέ αὐτή τῆς Βοσνίας. Παραιτήθη-
κε ἀπό τήν θέση του καί προπαρασκεύασε τό κίνημα τοῦ 
1877 καί γι’ αὐτό ἦλθε στήν Ἑλλάδα, βοήθησε δέ καί χρη-
ματικά τόν ἀγῶνα. Γι’ αὐτήν τήν τελευταία δραστηριότητα, 
ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «ὑποκινητής καί ἐξωτερικός Ἀρχη-
γός τῆς μετέπειτα Κρητικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1877-78».

Τό Κρητικό Ζήτημα, χάρη στίς πρωτοβουλίες τοῦ Παρ-
θενίου Κελαϊδῆ, βρίσκει ὑποστηρικτές τούς πρωτεργάτες 
τῆς ἐθνικῆς ἑνοποίησης στήν Ἰταλία. Σχετίσθηκε μέ τόν 
Ἰταλό πρωθυπουργό Crispi καί τόν γερουσιαστή Galli, συ-
νέταξε πολλά ὑπομνήματα πρός Ἕλληνες καί ξένους, ἐπι-
σκέφθηκε - χάρη τῶν κρητικῶν ὑποθέσεων - τά Εὐρωπαϊκά 

κέντρα καί δημοσίευσε σχετικά ἄρθρα στόν Εὐρωπαϊκό 
Τύπο. Διαπρεπεῖς ἄνδρες τῆς ἐποχῆς ἐπικοινωνοῦν μαζί 
του καί δηλώνουν τήν ὑποστήριξή τους πρός τήν ἐπανα-
στατημένη Κρήτη.

Μέ τό τέλος τῆς Ἐπανάστασης καί τή Σύμβαση τῆς 
Χαλέπας, ὁ Παρθένιος ἀναχώρησε καί πάλι γιά τήν Εὐρώ-
πη καί ἐγκαταστάθηκε στό Λιβόρνο τῆς Ἰταλίας τό 1878, 
ὡς ἐφημέριος τῆς ἐκεῖ Ἑλληνικῆς κοινότητας. Τό 1880, 
ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης τόν ἐξέλεξε Ἐπί-
σκοπο Κισάμου καί Σελίνου καί τό Πατριαρχεῖο Κωνστα-
ντινουπόλεως ἐπεκύρωσε τήν ἐκλογή. Ὁ Παρθένιος ὅμως 
ἀρνήθηκε τήν ὑψίστη αὐτή τιμή, διότι (ὅπως ἀπάντησε) 
«κρίνει ὅτι εὑρισκόμενος εἰς τό ἐξωτερικόν, θά προσφέρει 
περισσότερα εἰς τό ἐθνικόν θέμα τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς 
Κρήτης, ἀπό ὅσα καθήμενος εἰς τόν ἐπισκοπικόν θρόνον».

Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἰταλία, 
γνωρίστηκε μέ τόν Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, διαπρεπῆ ἐρευ-
νητή μεσαιωνικῶν ἐγγράφων καί συγγραφέα ἱστορικῶν 
βιβλίων, ἀπό τήν Λευκάδα, ἀλλά καί τήν πάμπλουτη ἡλι-
κιωμένη Ἰταλίδα σύζυγό του, Λουτσία Κροβάτζι. Ἡ ἄτεκνη 
Ἰταλίδα ἐθαύμαζε τόν Ἕλληνα κληρικό γιά τίς συνεχεῖς 
προσπάθειές του γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης, ἀλλά 
καί τόν ἀφιλοκερδῆ χαρακτῆρα του. Ἔτσι, ὅταν ἔμεινε 
χήρα, τοῦ ζήτησε νά διαχειρισθεῖ τήν μεγάλη περιουσία 
της, ἐκεῖνος ὅμως τῆς συνέστησε νά ἀφήσει μέ διαθήκη 
τήν περιουσία της στήν ἐπαρχία Σφακίων, μέ τήν ἐντολή 
νά κτισθοῦν σχολεῖα σέ ὅλα τά χωριά, καί νά πληρώνονται 
ἀπό τούς τόκους τῶν ὑπολοίπων, οἱ δάσκαλοι. Τελικά, τό 
ποσόν τῆς δωρεᾶς της (περίπου 200 χιλιάδες χρυσά φρά-
γκα, ποσόν κυριολεκτικά ἀστρονομικό καί ὄχι μόνο γιά 
τήν ἐποχή ἐκείνη)  συγχωνεύθηκε μέ τήν δωρεά τοῦ ἄλλου 
μεγάλου Εὐεργέτη τῶν Σφακίων, τοῦ Γεωργίου Ξενουδά-
κη, τήν ὁποία εἶχε καταλείπει τήν ἴδια ἐποχή καί γιά τόν 
ἴδιο σκοπό.

Μετά τά γεγονότα τοῦ 1889 ὁ Παρθένιος ἦλθε στήν 
Κρήτη. Τό 1890, οἱ πληρεξούσιοι Κρήτης τόν διορίζουν 
Γενικό Πληρεξούσιο, μέ ἐντολή νά περιέλθει τήν Εὐρώ-
πη γιά νά προβάλει καί πάλι τό Κρητικό Ζήτημα. Τό 1892 
πεθαίνει ὁ ἀδελφός του καί παρά τό γεγονός ὅτι κατεζη-
τεῖτο, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι τόν εἶχαν ἐπικηρύξει, ἐπιστρέφει 
στήν Κρήτη γιά τήν κηδεία καί μετά πηγαίνει στή Μονή 
τῆς Γωνιᾶς Κισάμου, ὅπου ἦταν παλαιότερα καλόγερος. 
Προδίδεται ὅμως ἡ ἐκεῖ παρουσία του καί τό μοναστῆρι 
περικυκλώνεται ἀπό ἰσχυρή δύναμη τῶν Τούρκων. Ὁ Παρ-
θένιος κατορθώνει τήν τελευταία στιγμή νά διαφύγει ἀπό 
τήν πίσω πλευρά μέ ἕνα σχοινί πού κρέμασε στό παράθυρο 
καί καταδιωκόμενος, φθάνει στό χωριό Σπηλιά Κισάμου. 

Ἀρχιμ. Παρθένιος Κελαϊδῆς

Τῆς κ. Ζαχαρένιας Σημανδηράκη
Προϊσταμένης Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κρήτης
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Καταφεύγει στό σπίτι τοῦ γέρο Μεσάρχου (παπποῦ τοῦ ση-
μερινοῦ Μητροπολίτη Σφακίων Εἰρηναίου), στή συνοικία 
Μεσαρχιανά καί κρύβεται σέ ἕνα πήλινο πιθάρι, μισοσκε-
πασμένο ἀπό βάτα., δίπλα στό πατητῆρι, λίγο ἔξω ἀπό τήν 
αὐλή, ἐνῷ ὁ γέρο Μέσαρχος ἔρριξε πάνω του ἕνα δεμάτι 
ἄχυρα. Οἱ ἐξαγριωμένοι Τοῦρκοι τοῦ ἀποσπάσματος πού 
ἔφθασαν στό μεταξύ, ἔψαχναν παντοῦ, κτυποῦσαν τά βάτα 
καί τόν γύρω χῶρο, φωνάζοντας: «Γκιαούρ παπᾶ, θά σέ 
κάψωμε ζωντανό μόλις σέ βροῦμε». Ὁ κληρικός προσευ-
χόταν ὅλη αὐτή τήν ὥρα στήν Παναγία τή Μυρτιδιώτισσα, 
προστάτιδα τοῦ χωριοῦ, σέ θαῦμα τῆς ὁποίας ἀπέδωσε τή 
σωτηρία του, ἀφοῦ τελικά οἱ διῶκτες του δέν τόν ἐντόπισαν 
καί ἔφυγαν ἄπρακτοι.

Μετά τό γεγονός αὐτό, ὁ Παρθένιος κάλεσε τούς Δη-
μογέροντες τῆς Σπηλιᾶς καί προσφέρθηκε νά δωρίσει στήν 
θαυματουργή ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ 5.000 χρυσά νομίσμα-
τα, ἀπό τή μεγάλη περιουσία τῆς χήρας Ζαμπελίου, πού 
διαχειριζόταν. Οἱ Δημογέροντες ὅμως δέν δέχτηκαν, ἀφοῦ 
θεώρησαν τό ποσόν ἀστρονομικό. Τόν παρεκάλεσαν ὅμως 
νά ἀγοράσει ἕνα κτῆμα, νά τό προσφέρει στήν ἐκκλησία 
καί ἐκείνη νά καρποῦται τά ἐνοίκια. Ἔτσι ἀγοράστηκε μία 
ἔκταση εἴκοσι στρεμμάτων περίπου στή θέση Κουμπέ Χα-
νίων, πολύ κοντά στή σημερινή ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Στεφά-
νου, μέ ἕνα πηγάδι (μαγκανοπήγαδο) μέσα κι ἕνα σπιτάκι. 
Καί ἀπό τότε, ἄρχισε νά καρποῦται ἡ ἐκκλησία τῆς  Σπη-
λιᾶς τά ἐνοίκια ἀπό τό κτῆμα. Ὅταν ἀργότερα ὁ Βενιζέλος 
μοίραζε τά ἐκκλησιαστικά καί μοναστηριακά κτήματα σέ 
ἀκτήμονες, ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Κοινότητας Σπηλιᾶς Χα-

ρίδημος Σγουράκης καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, γιά  
νά μή χάσει τό χωριό τή δωρεά τοῦ Παρθενίου, μεταβίβα-
σαν τό κτῆμα τῆς ἐκκλησίας στήν κυριότητα τῆς Κοινότητας, 
ἡ ὁποία συνεχίζει τήν εἴσπραξη τῶν ἐσόδων τοῦ κτήματος, 
ἡ ἀξία τοῦ ὁποίου ὑπερβαίνει σήμερα τό 1 δίς.

Τό 1904, ἕνα χρόνο πρίν ἀπό τό Κίνημα τοῦ Θερί-
σου, ὑπέβαλε μαζί μέ ἄλλους ὑπόμνημα στόν Πρίγκηπα, 
σχετικά μέ τήν ἀλαζονική καί αὐταρχική συμπεριφορά 
του,  τήν «αὐξανόμενη ἀγανάκτηση τοῦ Λαοῦ» καί γιά τό 
ἐνδεχόμενο μελλοντικοῦ «ἐμφυλίου σπαραγμοῦ». Ὁ Κε-
λαϊδῆς εὑρισκόμενος στήν ἀντιπολιτευόμενη μερίδα τοῦ 
Πρίγκηπα Γεωργίου, καταδικάσθηκε ἀπό τήν ἐπαρχιακή 
Ἱερά Σύνοδο γιά ἀνευλαβῆ συμπεριφορά. Δραπέτευσε καί 
πῆγε στόν Πειραιά, ἔζησε γιά λίγο μέ τίς ἀδελφές του στόν 
Ἀδάμαντα τῆς Μήλου καί τελικά πέθανε τό 1905 στή Σύρο 
σέ ἡλικία 75 ἐτῶν.  Ἡ ἀλληλογραφία του μέ πολλές ἐπι-
φανεῖς προσωπικότητες κατατέθηκε στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο 
Κρήτης, μέρος της δέ ἐξέδωσε ὁ δικηγόρος Σταῦρος Κε-
λαϊδῆς, (Χανιά 1930).

Ἡ Κρητική Πολιτεία, μέ ἐπίσημο κείμενό της «Ἀνα-
γνωρίζει τάς πρός τήν Πατρίδα ὑπηρεσίας τοῦ Παρθενίου 
Κελαϊδῆ. Κρίνει αὐτόν ἄξιον εὐγνωμοσύνης τῆς Πατρίδος 
ἕνεκα τῶν πρός αὐτήν κατά τάς δεινάς περιστάσεις ἐκδου-
λεύσεις του». Ἡ πόλη τῶν Χανίων καί ἡ Χώρα Σφακίων 
τόν τίμησαν μέ τήν τοποθέτηση προτομῶν σέ κεντρικές 
πλατεῖες, ὅπως ἐπίσης καί ἡ εὐεργετημένη Σπηλιά, μέ τήν 
ὀνοματοθεσία ὁδοῦ στό χωριό σέ εἰδική τελετή.

Ἀρχιμ. Παρθένιος Κελαϊδῆς



ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ............ 84

Τά τελευταῖα χρόνια μελετᾶται ὅλο καί περισσότερο 
στίς ἀνεπτυγμένες χῶρες ἡ σχέση μεταξύ θρησκευτικότητας 
καί ἰατρικῆς, στά πλαίσια τῆς ἀναζήτησης νέων θεραπευ-
τικῶν προσεγγίσεων γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν.

Εἰσαγωγή
Ἡ πνευματικότητα τοῦ ἀνθρώπου, αὐτή πού ἀναφέρε-

ται σέ θρησκευτικές ἐνέργειες στά πλαίσια μιᾶς ὀργανω-
μένης θρησκευτικῆς κοινότητας, ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι 
σχετίζεται ὄχι μόνο μέ τήν ἔκβαση προϋπάρχουσας νόσου, 
ἀλλά καί τήν κατάστασης τῆς ὑγείας ἑνός ἀνθρώπου γενι-
κότερα.  Στό ἀντίθετο ἄκρο, εἶναι εὐρέως γνωστό, ὅτι σέ 
περιπτώσεις στείρας καί φανατικῆς προσήλωσης σέ θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις, καί ἰδίως σέ αἱρέσεις πού ἔρχονται 
σέ ἀντίθεση μέ σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές, ὅπως 
ἡ ἄρνηση μετάγγισης αἵματος στούς μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, 
μπορεῖ νά ἔχουν ἀκόμη καί μοιραία κατάληξη γιά τή ζωή τοῦ 
ἀσθενῆ. Παρά τό γεγονός, ὅμως, ὅτι πολλοί γιατροί δέν τίς 
ἐμπιστεύονται, ἡ θρησκεία καί ἡ πνευματικότητα φαίνεται 
ὅτι ὑπεισέρχονται στήν καθημερινή ἰατρική πρακτική, ὡς 
σημαντικά θεραπευτικά βοηθήματα.  

Ἡ σχέση θρησκείας καί ἰατρικῆς 
στήν πορεία τοῦ χρόνου

Ἡ στενή σχέση μεταξύ θρησκείας καί ἰατρικῆς ἐμφανί-
ζεται σέ πολλούς λαούς.  Ἀρχικά, στή μακρά διαδρομή τοῦ 
ἀνθρώπου ὑπῆρχαν περίοδοι πού τό ἴδιο πρόσωπο ἀσκοῦσε 
τήν Ἰατρική παράλληλα μέ τήν πνευματική ἐξουσία. Αἰῶνες 
ἀργότερα, ἡ σχέση πνευματικότητας καί ἰατρικῆς φάνηκε 
ὅτι ἦταν μεγαλύτερη στό Χριστιανισμό, σέ σύγκριση μέ 
ἄλλες θρησκεῖες.  Ἐπίσης, πολλά εἶναι τά παραδείγματα 
θαυμάτων πού σχετίζονται μέ ἴαση σοβαρῶν ἀσθενειῶν 
στήν Καινή διαθήκη: «Καί μεταβάς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἦλθε 
παρά τήν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καί ἀναβάς εἰς τό ὄρος 
ἐκάθητο ἐκεῖ, καί προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί ἔχοντες 
μεθ’ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλούς καί ἑτέρους 
πολλούς, καί ἔρριψαν αὐτούς παρά τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, 
καί ἐθεράπευσεν αὐτούς, ὥστε τούς ὄχλους θαυμάσια βλέ-
ποντας κωφούς ἀκούοντας, ἀλάλους λαλοῦντας, κυλλούς 
ὑγιεῖς, χωλούς περιπατοῦντας καί τυφλούς βλέποντας, καί 

ἐδόξαζον τόν Θεόν τοῦ Ἰσραήλ». (Ματθ. 15,29)
 Τό ποσοστό τῶν θρησκευομένων ἀτόμων σέ διάφο-

ρες χῶρες τοῦ κόσμου εἶναι σχεδόν ἀδύνατο νά ὑπολογι-
στεῖ.  Εἰδικά στήν Ἑλλάδα, σχεδόν τό 100% τοῦ πληθυσμοῦ 
δηλώνει ὅτι ἀνήκει σέ κάποιο θρήσκευμα, μέ τό συντριπτι-
κό ποσοστό νά τάσσεται ὑπέρ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐνῷ εἶναι 
ἄγνωστη ἡ ἀναλογία αὐτῶν πού παρακολουθοῦν τακτικά 
θρησκευτικές λειτουργίες.  Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἀπό τούς 
300 οἰκογενειακούς γιατρούς πού ρωτήθηκαν τό 1996 στό 
συνέδριο τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑταιρείας Οἰκογενειακῆς Ἰα-
τρικῆς, ποσοστό 90% δήλωσαν πεπεισμένοι ὅτι ἡ θρησκευ-
τική πίστη μπορεῖ νά βοηθήσει σοβαρά στήν ἀντιμετώπιση 
πολλῶν νόσων, ἐνῷ τό 50% ἀνέφερε ὅτι πιστεύει ὅτι οἱ προ-
σευχές τῶν συγγενῶν καί φίλων μποροῦν νά βοηθήσουν 
τούς ἀσθενεῖς, ὥστε νά βελτιωθεῖ ἡ ὑγεία τους!  Ἄν ὑπολο-
γίσουμε, μάλιστα, ὅτι τά ποσοστά αὐτά παρατηροῦνται στήν 
Ἀμερική, μιά χώρα μέ μεγάλο εὖρος θρησκευτικῶν πεποι-
θήσεων, μποροῦμε ἄφοβα νά κάνουμε τήν ἐκτίμηση ὅτι στή 
χώρα μας, πού δέν ὑπάρχουν ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένα 
στοιχεῖα, τά ἀποτελέσματα θά εἶναι ἀκόμη πιό ἐντυπωσια-
κά. 

Ἡ ἐνεργός θρησκευτική ζωή καί ἡ ἀσθένεια
Ἡ ἐνεργός συμμετοχή τῶν ἀτόμων σέ διάφορες θρη-

σκευτικές δραστηριότητες, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ παρακο-
λούθηση θρησκευτικῶν τελετῶν (λειτουργίας, κηρυγμάτων 
κλπ.) ἤ ἡ συμμετοχή σέ κοινωνικές δραστηριότητες, κυρίως 
φιλανθρωπικές, πάντα στά πλαίσια μιᾶς ὀργανωμένης θρη-
σκευτικῆς κοινότητας, ἔχει ἀποδειχθεῖ σέ πολλές μελέτες 
ὅτι ἀλληλεπιδρᾶ θετικά μέ τό φαινόμενο τῆς νόσου.  Πα-
ρακάτω παρατίθενται ἀναλυτικά στοιχεῖα ἐπιστημονικῶν 
ἐρευνῶν γιά συγκεκριμένα νοσήματα, τά ὁποῖα ἔχουν δη-

Ὁ ρόλος τῆς θρησκευτικῆς πίστης 
στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας

Τοῦ κ. Ἰωάννου Στεφανογιάννη
Συγγραφέως – Μοριακοῦ Ἐρευνητοῦτ
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μοσιευθεῖ σέ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα ἰατρικά περιοδικά ἤ 
βιβλία.

Ἐνίσχυση ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος: Σέ ἔρευ-
να πού ἀφοροῦσε σέ 1.718 ἡλικιωμένα ἄτομα, διαπιστώ-
θηκε ὅτι ὅσοι παρακολουθοῦσαν θρησκευτική λειτουργία 
τουλάχιστον μιά φορά τήν ἑβδομάδα εἶχαν 30% λιγότερες 
πιθανότητες νά ἐμφανίσουν λοιμώξεις, ἐνῷ οἱ τιμές τῶν 
βοηθητικῶν κυττάρων τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος πα-
ρουσιάστηκαν αὐξημένες.  

Κατάθλιψη:  Σέ σχετική μελέτη πού ἔχει δημοσιευθεῖ 
καί ἀναφέρεται σέ 87 ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, ἔχει δειχθεῖ 
ὅτι, ὅσο πιό θρησκευόμενοι ἦταν οἱ ἀσθενεῖς, τόσο πιό σύ-
ντομα ἀπαλλάσσονταν ἀπό τό πρόβλημα τῆς κατάθλιψης.  

Ἀρτηριακή πίεση:  Σέ ἔρευνα τοῦ 1998, διαπιστώθηκε 
ὅτι τά ἄτομα πού παρακολουθοῦσαν τακτικά κάποια θρη-
σκευτική λειτουργία ἤ μελετοῦσαν τή Βίβλο καθημερινά, 
εἶχαν σημαντικά μικρότερη ἀρτηριακή πίεση, σέ σχέση μέ 
ἐκείνους πού ἀπεῖχαν ἀπό τίς συγκεκριμένες δραστηριότη-
τες.  Ἐπίσης, ἄλλη ἔρευνα πού ἀναφερόταν στήν ἐπίδραση 
ποικίλλων παραμέτρων τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς, ἔδειξε ὅτι 
εἰδικά οἱ θρησκευόμενες γυναῖκες διέθεταν χαμηλότερα 
ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης, σέ σύγκριση μέ τόν ὑπόλοιπο 
πληθυσμό.

Ἀλκοολισμός:  Σέ πολλές χῶρες εἶναι συχνό τό φαι-
νόμενο ἀτόμων τά ὁποῖα ἀνήκουν σέ θρησκευτικές κοινό-
τητες, κυρίως Χριστιανικές, νά προσεύχονται μέ σκοπό τήν 
ἀπαλλαγή ἑνός μέλους τῆς κοινότητας ἀπό συγκεκριμένη 
νόσο ἤ ἐπιβλαβῆ συνήθεια.  Σέ μελέτη πού ἀφοροῦσε στήν 
ἐπίδραση τῆς προσευχῆς ἀπό ὑγιεῖς ἐθελοντές ὑπέρ πα-
σχόντων ἀλκοολικῶν, διαπιστώθηκε ὅτι ἡ προσευχή τους 
δέν ἀπέφερε ἀξιοπρόσεκτο κλινικό ἀποτέλεσμα. Ἀντίθετα, 
ἡ προσευχή ἐκ μέρους τῶν ἰδίων τῶν πασχόντων, εἶχε ὡς 
ἀποτέλεσμα τή μικρή μείωση τῆς κατανάλωσης ἀλκοόλης 
μετά ἀπό περίπου 3 μῆνες.

Νοσηλεία στό νοσοκομεῖο:  Σέ ἐξειδικευμένη μελέτη 
πού ἔγινε τό 1999, ἀποδείχθηκε ὅτι τά ἄτομα πού ἐκκλη-
σιάζονταν τουλάχιστον μία φορά τήν ἑβδομάδα, εἶχαν λι-
γότερες εἰσαγωγές στό νοσοκομεῖο γιά ὀξεῖες καταστάσεις, 
καθώς καί ὅτι σέ περίπτωση νοσηλείας τους ὁ ἀριθμός τῶν 
ἡμερῶν νοσηλείας ἦταν σημαντικά μικρότερος, συγκριτι-
κά μέ ἄτομα ὅμοιας ἡλικίας τά ὁποῖα δέν ἐκκλησιάζονταν.  
Ἐπιπλέον, ἡ μελέτη ἔδειξε ὅτι τό κόστος φροντίδας ὑγείας 
τῶν ἀτόμων πού ἐκκλησιάζονται, εἶναι μικρότερο ἀπό τό 
μέσο ὄρο τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.  

Θνητότητα:  Ἔχει δειχθεῖ σέ ἐξειδικευμένες ἔρευνες 
στήν Ἀμερική ὅτι τά ἄτομα πού παρακολουθοῦσαν τακτικά 
θρησκευτικές τελετές παρουσίαζαν χαμηλότερη θνητότητα, 
σέ σύγκριση μέ τά ἄτομα πού δέν τό ἔπραταν.  Πιστεύεται, 
ὅμως, ὅτι στό γεγονός αὐτό παίζουν ρόλο ἐπιπλέον καί διά-
φοροι ἀδιευκρίνιστοι ψυχολογικοί παράγοντες.  

Ἡ θρησκευτικότητα τῆς μητέρας
Ἡ θρησκευτικότητα τῶν μητέρων φαίνεται ὅτι ἐπηρε-

άζει θετικά τήν ψυχοσωματική ἐξέλιξη τῶν παιδιῶν.  Ἔχει 
παρατηρηθεῖ σέ εἰδικές μελέτες, ὅτι οἱ νέοι τῶν ὁποίων οἱ 
μητέρες παρακολουθοῦσαν συχνά θρησκευτικές λειτουργί-
ες, ἦταν γενικά εὐχαριστημένοι ἀπό τήν ποιότητα τῆς ζωῆς 
τους, συμμετεῖχαν ἐνεργά στίς δραστηριότητες τῆς οἰκογέ-
νειάς τους, ἐπέλυναν ἱκανοποιητικότερα προβλήματα πού 
σχετίζονταν μέ τήν ὑγεία καί εἶχαν μεγαλύτερη ὑποστήριξη 
ἀπό τούς φίλους τους, συγκριτικά μέ παιδιά μητέρων πού 
δέν ἀσχολοῦνταν καθόλου μέ τή θρησκεία.  

Ὁ ρόλος τῆς προσευχῆς
Σέ βιβλίο τοῦ Ἀμερικανοῦ Λ. Ντόσεϊ, πού ἐκδόθηκε τό 

1993, περιγράφονται περισσότερα ἀπό 300 πειράματα μέ τή 
χρήση προσευχῆς.  Οἱ περισσότερες ἀπό τίς μισές μελέτες, 
ἔδειξαν ὅτι ἡ προσευχή μετέβαλε, σέ στατιστικά σημαντικό 
βαθμό, τά θεραπευτικά ἀποτελέσματα στούς ἀσθενεῖς πού 
ἐλέγχθηκαν.

Ὁ ρόλος τῆς πνευματικότητας
Ἡ ἐκτίμηση τοῦ ρόλου τῆς πνευματικότητας δίνει τή 

δυνατότητα στό θεράποντα νά κατανοήσει σέ βάθος τόν 
ἀσθενῆ καί τίς ἀνάγκες του.  Ὁ θεράπων ἰατρός μπορεῖ νά 
χρησιμοποιήσει πολλές θεραπευτικές στρατηγικές βασιζό-
μενες στήν πνευματικότητα.  Ἐπίσης, οἱ ἔρευνες δείχνουν 
ὅτι ὁ βαθμός πνευματικότητας τοῦ γιατροῦ μπορεῖ νά ἐπη-
ρεάσει τό θεραπευτικό ἀποτέλεσμα.  

Οἱ θρησκευτικές πεποιθήσεις τῶν γιατρῶν
Σέ πρόσφατη μελέτη φάνηκε ὅτι οἱ θρησκευτικές πε-

ποιθήσεις τῶν γιατρῶν δέν διαφέρουν ἀναλογικά ἀπό αὐτές 
τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.  Ἐπίσης, στήν ἴδια μελέτη δείχθη-
κε ὅτι ὅσο πιό θρησκευόμενος ἦταν ὁ ἄρρωστος, τόσο πε-
ρισσότερο θά ἐπιθυμοῦσε νά γνωρίζει, νά μοιράζεται ἀλλά 
καί νά συμμετέχει σέ θρησκευτικές δραστηριότητες μαζί μέ 
τό γιατρό του.  

Ἡ πνευματικότητα στήν καθημερινή ἰατρική πράξη
Σύμφωνα μέ τήν ἄποψη πολλῶν συγγραφέων, ὁ θε-

ράπων ἰατρός θά πρέπει νά προσδιορίζει ἀπό τήν ἀρχή τή 
σχέση τοῦ ἀσθενῆ μέ τή θρησκεία, ἐνῷ εἶναι προτιμότερο 
νά τήν καταγράφει στό ἱστορικό του.  Τό γεγονός αὐτό εἶναι 
χρήσιμο νά γίνεται, ὥστε νά ἀντληθεῖ τό μέγιστο δυνατό 
ὄφελος ἀπό τήν πνευματικότητα τοῦ ἀσθενῆ καί τή σχέση 
του μέ τή θρησκεία, ἀφοῦ, ὅπως δείχθηκε νωρίτερα, ὁ ρό-
λος της ἔχει πολλά εὐεργετικά στοιχεῖα γιά τή γενικότερη 
πορεία τῆς ὑγείας καί τῆς ἀνάρρωσης ἑνός ἀτόμου.

Συμπεράσματα
Οἱ ἐπιστήμονες πιστεύουν ὅτι ἡ θρησκεία καί ἡ πίστη 

προάγουν τήν ὑγεία καί βοηθοῦν στήν καταπολέμηση τῆς 
νόσου, μέσῳ τῆς αὐξημένης κοινωνικῆς ὑποστήριξης, τῆς 
βελτίωσης τῆς ἱκανότητας ἀντιμετώπισης τῆς νόσου, ἀλλά 
καί τῆς ἀνάπτυξης θετικῆς εἰκόνας πού ἔχουν οἱ ἴδιοι οἱ 
ἀσθενεῖς γιά τόν ἑαυτό τους.  Ἀκόμη, ἡ σχέση μέ τή θρη-
σκεία εἶναι πιθανό νά δρᾶ ἀνασταλτικά σέ συνήθειες πού 
βλάπτουν τήν ὑγεία, ὅπως εἶναι τό κάπνισμα καί ἡ χρήση 
ναρκωτικῶν οὐσιῶν.  Σήμερα, ἀκόμη καί ἄν ἐπιχειρεῖται 
ἀπό πολλούς ἡ ἰσοπέδωση κάθε ἀξίας, οἱ θεράποντες για-
τροί θεωρεῖται ὅτι ἔχουν δικαίωμα ἤ καί ὑποχρέωση νά ἀνα-
γνωρίσουν τόν δυνητικά θεραπευτικό ρόλο τῆς πνευματι-
κότητας καί τῆς θρησκευτικότητας στήν ὑγεία τῶν ἀσθενῶν, 
ἀλλά καί στή θεραπεία τῶν νόσων, δημιουργῶντας ἕνα 
εἶδος συμμαχίας μέ τίς ἐσωτερικές πεποιθήσεις τῶν ἀτόμων 
πού πάσχουν.  

Οἱ ἐρωτήσεις σχετικά μέ τίς μεταφυσικές ἀπόψεις τῶν 
ἀσθενῶν, ἀλλά καί ὁ ρόλος πού διαδραματίζουν στή ζωή 
τους, θά πρέπει πιθανότατα νά ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ ἰατρι-
κοῦ ἱστορικοῦ, ἀσφαλῶς μετά τή συγκατά-
θεσή τους, ἐνῷ οἱ ἀπαντήσεις θά πρέπει νά 
καταγράφονται μέ ἀκρίβεια καί νά χρησιμο-
ποιοῦνται γιά τήν ψυχοσωματική τους ἐνί-
σχυση στόν ἀγῶνα πού δίνουν ἀπέναντι σέ 
κάθε μικρή ἤ μεγάλη νόσο.  
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Ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀπαντᾶ.. .
Εὐχαριστοῦμε τόν κ. Ἰωάννη ἀπό τήν Κίσαμο, ὁ ὁποῖος μας ἔθεσε ἕνα ἐρώτημα πού, ὅσο γνωρίζομε,  

ἀπασχολεῖ καί  βασανίζει πολλούς Χριστιανούς μας. Μᾶς ἐρωτᾶ λοιπόν: «Ὅταν λέμε βασκανία,  ἤ ὅπως 
κοινῶς λέγεται «μάτι»,  τί εἶναι, ποιοί βασκαίνονται καί πῶς ἀντιμετωπίζεται»; 

Ἡ Ἐκκλησία μας δέχεται τήν βασκανία, δηλαδή 
τήν ἐπέμβαση τοῦ πονηροῦ πνεύματος, καί τήν θεωρεῖ 
ἔργο τοῦ διαβόλου. Σχετίζεται κυρίως μέ τόν φθόνο καί 
τήν ζήλεια. Βασκανία εἶναι ἡ μαύρη «χάρις» τοῦ δια-
βόλου, εἶναι ἡ μαύρη «χάρις» πού ἀποκτᾶ,  διά τοῦ σώ-
ματος καί μάλιστα διά τῶν ὀφθλαμῶν. Αὐτοί πού βα-
σκαίνουν εἶναι ἀρκετοί, αὐτοί πού βασκαίνονται εἶναι 
πάρα πολλοί. Αὐτοί πού βασκαίνουν ἔχουν δαιμόνιο 
ἐγκεφαλικά πού ἐκπέμπεται μέσω τῆς ὁράσεως, δηλ. 
ὅταν κοιτάζω, γι’ αὐτό οἱ τυφλοί δέν βασκαίνονται, 
πρέπει κανείς νά βλέπει γιά νά βασκαθεῖ. Μέσω τῆς 
ὁράσεως λοιπόν αὐτοί πού βασκαίνουν ἐκπέμπουν 
κάποια ἐνέργεια σά μιά γραμμή εὐθεῖα πού μπαίνει 
μέσα στόν βασκανόμενο. Ἀρχίζει ἕνας πονοκέφαλος, 
μιά ζαλάδα, μιά ἀκηδία, μιά καταφρόνηση τῶν πά-
ντων καί ὁ πονοκέφαλος αὐξάνει καί ὁ πυρετός αὐξά-
νει. Ἡ βασκανία λοιπόν εἶναι  μεταβίβαση δαιμονίου 
μέ τό βλέμμα. Γι’ αὐτό καί ἡ εὐχή κατά τῆς βασκανίας 
(πού διαβάζεται μόνο ἀπό Ἱερέα) λέει μεταξύ ἄλλων: 
«...ἀπόστησον πᾶσαν διαβολικήν ἐνέργειαν, πᾶσαν 
σατανικήν ἔφοδον καί πᾶσαν ἐπιβουλήν, περιέργειάν 
τε πονηράν καί βλάβην καί ὀφθαλμῶν βασκανίαν τῶν 
φθονερῶν ἀνθρώπων ἀπό τοῦ δούλου σου ( ὄνομα ) 
καί ἤ ὑπό ὡραιότητος ἤ ἀνδρείας ἤ εὐτυχίας ἤ ζήλου 
ἤ καί φθόνου βασκανίας συνέβη...».  Βασκάνω λοιπόν 
καί βασκανία σημαίνει μεταβιβάζω τήν μαύρη «χάρη» 
τοῦ διαβόλου, πού τήν ἔχω, διά τῶν ὀφθαλμῶν μου 
στούς ὀφθαλμούς τοῦ ἄλλου.

Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ νά ματιάσει; Ὄχι. 
Ἄρα αὐτός πού μπορεῖ, τί ἔχει ἤ μᾶλλον τί τοῦ λείπει 
καί μεταδίδει ἀρνητική ἐνέργεια «διά τῆς ὁράσεως»; 
Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποδίδουν τό μάτι σέ 
«δαιμόνιο». Αὐτός πού ματιάζει, κατά κανόνα ἀπέχει 
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τά Μυστήριά της. Δέν ἐξομολο-
γεῖται, δέν κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, εἶναι 
ἀδιάφορος ἤ καί ἀρνητικός σέ σχέση μέ τήν Χριστια-

νική πίστη. Στό ἐρώτημα ποιός μπορεῖ νά εἶναι 
θύμα βασκανίας ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας Ἐφραίμ 
τά ἑξῆς: «… εἰσέρχεται τό δαιμόνιο στούς 
ὀφθαλμούς τοῦ ἄλλου ἐπειδή ἀκόμη εἶναι ἀνεξομολό-
γητος». Δηλ. ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῶν ἀνεξομολογήτων 
εἶναι αὐτό, ἄν κανείς εἶναι τακτοποιημένος πνευμα-
τικά δέν ἔχει ἀχίλλειο πτέρνα. Μάλιστα, συνεχίζει ὁ 
Γέροντας Ἐφραίμ,  συμβαίνει τό ἀντίθετο. «Εἰσέρχεται 
τό δαιμόνιο καί ἐπιστρέφει πάλι εἰς ὅν ἐξελήφθη, πολ-
λαπλῶς ἐνισχυμένο».  Βασκαίνονται συνεπῶς καί ἐπη-
ρεάζονται, προσβάλλονται αὐτοί πού ἔχουν κάποιο 
σοβαρό πνευματικό πρόβλημα, καί ἄν τακτοποιηθοῦν 
πνευματικά, τότε ἀπαλλάσσονται ἀπό τήν πειρασμι-
κή ἐπιρροή αὐτή. Ὅταν κανείς εἶναι τακτοποιημένος 
πνευματικά, δηλ. μετέχει συνειδητά στά Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας, στό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολο-
γήσεως, κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐκκλη-
σιάζεται καί εἶναι συνειδητός πιστός, αὐτός δέν προ-
σβάλλεται ἀπό κανένα παντελῶς δαιμόνιο. Μόνο σέ 
ἐπίπεδο λογισμῶν ἔχομε πολέμους. Ἀποχή καί ἀπομά-
κρυνση ἀπό τόν θεῖο δρόμο, ἀπό τόν  Ἐκκλησιασμό, 
μόνο πόρτες ἀνοίγει στόν διάβολο μέ ὅ,τι μπορεῖ νά 
συνεπάγεται αὐτό. Μυστηριακή ζωή λοιπόν, Ἐξομο-
λόγηση, Θεία Κοινωνία εἶναι τό ἀλεξιτήριο τῶν δαι-
μόνων. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό μεγαλύτερο ὅπλο κατά 
τοῦ διαβόλου εἶναι ὁ Σταυρός. 

Στό ἐρώτημα ἄν μποροῦν νά «ξεματιάζουν» καί 
οἱ λαϊκοί, πράγμα πού συμβαίνει συχνά, ἡ ἀπάντηση 
εἶναι ὅτι αὐτό εἶναι λάθος καί δέν πρέπει νά γίνεται. 
Ὅποιος αἰσθάνεται ὅτι ἔχει προσβληθεῖ ἀπό τέτοια 
ἐπιρροή, «μάτι» ὅπως λέγεται, θά πρέπει νά καταφεύ-
γει στήν Ἐκκλησία, στόν πνευματικό, νά τοῦ διαβάζει 
τήν εὐχή τῆς βασκανίας, νά γίνεται Παράκληση στήν 
Παναγία, μιά προσευχή, ἕνα κομποσχοίνι καί ὄχι νά 
ἀναζητᾶ τήν θεραπεία μέσα ἀπό ἄλλους τρόπους, 
ὅπως δυστυχῶς πολλές φορές συμβαίνει.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008)

Ἑορτή Ἁγίου Οἰκουμενίου

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Οἰκουμενίου Ἐπισκόπου 
Τρίκκης (3 Μαΐου) ἑορτάζει καί τό ὁμώνυμο παρεκ-
κλήσιο, τό ὁποῖο εὑρίσκεται εἰς τόν προαύλιο χῶρο 
τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς μας. Στόν Ἑσπε-
ρινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος μέ τή συμμετοχή τοῦ Κλήρου τῆς περιοχῆς καί 
ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν. Τό πρωί τελέστηκε πανηγυ-
ρική Θεία Λειτουργία. 

Σύσκεψη Φορέων στό Ἀννουσάκειο

Τήν Παρασκευή 2 Μαΐου καί κατόπιν προσκλήσεως 
τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, ἔγινε 
στό Ἵδρυμα σύσκεψη στήν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ 
βουλευτές τοῦ Νομοῦ, οἱ Δήμαρχοι πού καλύπτονται 
ἀπό τά δύο Προγράμματα «Κατ’ οἶκον Βοήθειας» τοῦ 
Ἱδρύματος σέ Κίσαμο καί Σέλινο, ὡς καί τό Δ.Σ. τοῦ 
Ἱδρύματος καί συζητήθηκαν θέματα πού ἀφοροῦν 
στήν πορεία τοῦ Ἱδρύματος, (παρόν καί μέλλον).

Ἑορτή Ἁγίου Ροδωπιανοῦ

Τόν ἅγιο Ἱεροδιάκονο Ροδωπιανό ἑόρτασε τό χωριό 
Ροδωποῦ τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς 3 Μαΐου 
μετά Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στό πρόσφα-
τα ἀνακαινισμένο ἀπό τήν 28η Ἐφορεία Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων ἐπ’ ὀνόματί Του ναΰδριο. Μία ἀπό 
τίς ἐκδοχές γιά τήν ὀνομασία τοῦ χωριοῦ Ροδωπός 
-Ροδωποῦ- εἶναι, ὅτι οἱ ἔποικοι τοῦ χωριοῦ μετά τήν 
Ἀραβοκρατία, ἐπί Νικηφόρου Φωκᾶ, καταγόταν 
ἀπό τόν τόπο καταγωγῆς τοῦ ἁγίου Ροδωπιανοῦ γιά 
τοῦτο καί τό χωριό ὀνομάστηκε Ροδωποῦ.  

Ἑορτή Ἁγίας Εἰρήνης
Ἐγκαίνια Ἐνοριακοῦ Κέντρου

Τήν Δευτέρα 5 Μαΐου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ἑόρ-
τασε καί ἡ Καληδωνία Κισάμου τήν προστάτιδά της. 
Μετά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐνοριακοῦ 
Κέντρου Καληδωνίας. Ἡ αἴθουσα κατόπιν εἰσηγή-
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σεως τοῦ ἄξιου Ἐφημερίου π. Νικολάου Βουτσαδά-
κη ὀνομάστηκε αἴθουσα «Μισαήλ Ἀποστολίδη», ὁ 
ὁποῖος ὑπῆρξε γόνος τῆς Καληδωνίας, ἀδελφός της 
Ἱερᾶς Μονῆς Γωνιᾶς καί πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν. 

Ἑορτή Ἁγίου Θεράποντος

Τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο, Ἵδρυμα τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, ἑόρτασε τόν προστάτη του Ἅγιο Θερά-
ποντα μετά Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ καί Θείας Λει-
τουργίας τήν κυριώνυμο ἡμέρα. Μετά τόν Ἑσπερινό 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἀφοῦ εὐχα-
ρίστησε ὅλους ὅσους διαχρονικά προσφέρουν τήν 
διακονία τους στό Ἵδρυμα, ἐπώνυμους καί ἀνώνυ-
μους, εὐχαρίστησε τόν καθηγητή τῆς Νευροχειρουρ-
χικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου 
Ἴνσμπουρκ, Dr. Moss, γιά τή δωρεά εἴκοσι (20) κρε-
βατιῶν κλινικῶν προδιαγραφῶν πρός τό Ἵδρυμα. 
Παράλληλα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνακοίνωσε τήν ὁλο-
κλήρωση τοῦ 2ου ὀρόφου τοῦ Ἱδρύματος, ὁ ὁποῖος 
περιλαμβάνει δυό πτέρυγες (ἡ μία ἐξ΄ αὐτῶν ἀποτε-
λεῖ δωρεά τοῦ Στρατηγοῦ Βενιζέλου Σκαλίδη). Στόν 
ὄροφο αὐτό ἐκτός τῶν γραφείων διοικήσεως καί τίς 
κοινωνικές ὑπηρεσίες τοῦ Ἱδρύματος πού θά στεγα-

στοῦν, διαμορφώθηκαν καί δώδεκα (12) αὐτοτελῆ δι-
αμερίσματα, τά ὁποῖα θά φιλοξενήσουν ἡλικιωμένα 
ἀνδρόγυνα. 

Μαθητική Θεία Λειτουργία 

Ἐν ὄψει τῆς δοκιμασίας τῶν ἐξετάσεων (προαγω-
γικῶν, ἀπολυτήριων καί εἰσαγωγικῶν) τελέστηκε 
στόν Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου τήν Κυριακή 18 Μαΐου νυκτερινή Θεία Λειτουρ-
γία στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
διάβασε εἰδική εὐχή γιά τούς διαγωνιζόμενους νέους 
καί νέες, τούς εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία καί εὐόδωση 
τῶν ἀγαθῶν στόχων καί προσδοκιῶν τους καί τούς 
μοίρασε στυλό καί εἰκονίτσες. 

Ἀνακομιδή Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγίου Νικολάου

Μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 20 Μαΐου, ἡ Ἐνορία 
Ἁγίου Νικολάου Δραπανιᾶ διοργάνωσε ἑορταστικό 
διήμερο. Στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά 
του γιά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν διαμόρφω-
σης τοῦ προαύλιου χώρου τοῦ Ναοῦ, ὡς καί γιά τήν 
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πρόοδο ἀνεγέρσεως τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου. Οἱ 
ἐργασίες ἔγιναν μέ τήν ἐπίβλεψη τῆς 28ης Ἐφορείας 
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί τόν συντονισμό τοῦ 
ἀκούραστου Ἐφημερίου Δραπανιᾶ, π. Ἀλεξάνδρου 
Φαντάκη, μετά τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν του, μελῶν 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Ἐκδηλώσεις γιά τήν μάχη τῆς Κρήτης

Ὁ μῆνας Μάϊος φέρνει στή σκέψη καί τήν προσευχή 
μας τίς ἡρωϊκές μορφές τῶν προγόνων, παπούδων καί 
γιαγιάδων τῆς Κρήτης πού τήν κρίσιμη περίοδο τῆς 
εἰσβολῆς τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων στήν Κρήτη 
ὕψωσαν τό ἀνάστημά τους καί ἔστησαν τά σώματά 
τους τεῖχος καί ἀσπίδα ἐνάντια στήν ὑποδούλωση 
καί τήν ταπείνωση. Ἡ Κρήτη στό σύνολό της γέμει 
ἀπό τίς ἡρωικές αὐτές μορφές καί τό τρίτο δεκαήμερο 
τοῦ Μαΐου ἀνάβει ἕνα κεράκι στήν μνήμη τους καί 
τιμᾶ τήν προσφορά καί τούς ἀγῶνες τους μέ ἐπιμνη-
μόσυνες δεήσεις, δοξολογίες, ὁμιλίες καί ἐκδηλώσεις. 

Ἑορτή Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὑρισκόμενος στήν Ἀθή-
να γιά ὑπηρεσιακούς λόγους δέχθηκε πρόσκληση τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου γιά 

συμμετοχή εἰς τήν πανήγυρη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ 
Ρώσου, στό μεγάλο προσκύνημά του στό Προκόπιο 
Εὐβοίας. Μετά πολλῶν ἄλλων Ἀρχιερέων συμπρο-
σευχήθηκε εἰς τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, 
26 Μαΐου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου. Κατά τήν διάρκεια τοῦ 
Ἑσπερινοῦ, καθώς καί τίς ἡμέρες πρίν καί μετά τήν 
ἑορτή τοῦ Ἁγίου, χιλιάδες προσκυνητῶν μέ εὐλάβεια 
καί κατάνυξη προσκύνησαν τό ἱερό σκήνωμα τοῦ 
Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, τό Ὁποῖο εὑρίσκεται 
ἀκέραιο καί ἔχει μεταφερθεῖ ἀπό τήν Μικρά Ἀσία. 

Μνήμη Βυζαντίου 

Μέσα στό μῆνα Μάϊο, μέσα στό μῆνα αὐτό πού τό 
ροδοφῶς ἀγκαλιάζει ὅλη τήν πλάση, ἡ μνήμη τῶν Πα-
νελλήνων στρέφεται στήν Κωνσταντινούπολη, στή 
Βασιλεύουσα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τήν 
κιβωτό τῆς χριστιανοσύνης, τό λίκνο τῆς ἑλληνικῆς 
ψυχῆς, πού πρίν ἀπό πεντακόσια πενῆντα περίπου 
χρόνια ἁλώθηκε ἀπό τούς Τούρκους. Ἡ Μητρόπολίς 
μας σέ εἰδική τελετή  ζωντάνεψε στή θύμηση καί τή 
μνήμη τά τραγικά γεγονότα τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης. 
Τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα 
τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντίνου ΙΑ΄ τοῦ Παλαιολόγου 
καί τῶν συναγωνιστῶν του καί ἀκολούθησε μεστή 
ὁμιλία ἀπό τόν Λυκειάρχη καί φιλόλογο κ. Ἐμμανου-
ήλ Μαλαθράκη μέ θέμα: «Ἡ Ἅλωση τῆς Πόλης. Τά πρό 
τῆς Ἁλώσεως -Τά κατά τήν Ἅλωση-Κωνσταντῖνος 
ΙΑ΄ Παλαιολόγος». Θρήνους ἀπήγγειλαν ἡ κ. Ἑλένη 
Γεωργακάκη καί ἡ κ. Ἀργυρώ Δελῆ-Βακάκη, φιλόλο-
γοι, ἐνῶ τό τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου 
τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Γε-
ωργίου Χαχλάκη, ἀπέδωσε Βυζαντινούς ὕμνους καί 
τραγούδια τῆς Πόλης. Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε - 
συντόνισε ἡ κ. Ἰωάννα Μαραγκουδάκη, Θεολόγος. 
Ὅμως ἀκόμα καί ἄν ἔπεσε ἡ Πόλις, ὅπως σημείωσε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας στό χαιρετισμό του, τό Γέ-
νος τῶν Ρωμιῶν δέν ἔμεινε ἀπαράκλητο. Σέ αὐτή τήν 
Πόλη τήν ἑπτάλοφη, τή Βασιλεύουσα, συνεχίζει ἐπί 
σειρᾷ αἰώνων νά λάμπει καί νά φωτίζει ὁ πολικός 
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ἀστέρας τοῦ Γένους, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρ-
χεῖο, τόπος μαρτυρίου καί μαρτυρίας. Γιατί.. «οὐκ 
ἑάλω ἡ βασιλεύουσα ψυχή τῶν Ἑλλήνων, οὐκ ἑάλω 
ἡ ρίζα, οὐκ ἑάλω τό φῶς». «Τό χτισμένο φῶς δέν ξε-
χτίζεται». 

Συνέδριο Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων

31 Μαΐου καί 6 Ἰουνίου, ἡμέρα Σάββατο, στήν αἴθου-
σα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Φαλδάμειου Οἰκήματος 
τῆς Μητροπόλεώς μας ἔγινε συνάντηση τῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν Ἐπιτρόπων ἀνά Ἀρχιερατικές Περιφέ-
ρειες. Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο κάθε Ἐνορίας 
συνοδευόταν καί ἀπό τόν Ἱερέα του. Στό Συνέδριο 
μίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας  μέ θέμα: «Ἡ δια-
κονία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου. Σχέσεις-
ὑποχρεώσεις, εὐθύνες καί δικαιώματα». Στήν ὁμιλία 
του ὁ Σεβασμιώτατος  ἔκανε διάκριση  σχέσεων τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων μέ τήν Μητρόπολη καί 
μέ τόν Αἰδεσ. Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου. Τόνισε τά 
ἐπιμέρους καθήκοντα τοῦ Συμβουλίου, ὁμίλησε γιά 
τή σύνθεση καί τίς ἁρμοδιότητές του καί ἔδωσε ὁδη-
γίες καί συμβουλές γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τους. 
Ἀναφερόμενος πρός τούς συνέδρους εἶπε χαρακτη-
ριστικά: «… Δέν πρέπει νά λησμονήσετε ὅτι δέν δι-
ορισθήκατε ἁπλῶς καί μόνον γιά νά εἰσπράττετε ἤ 
γιά νά καταμετρεῖτε τά χρήματα. Βασική ἀποστολή 
σας εἶναι ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων προϋποθέ-
σεων γιά τήν καλή καί ἀποδοτική λειτουργία τῆς 
Ἐνορίας σας ὡς κέντρου τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς 
κοινωνικῆς προσφορᾶς στούς ἀνθρώπους της. Ἑπο-
μένως ἡ Ἐνορία εἶναι κυρίως κέντρο πνευματικῆς, 
λατρευτικῆς, ἱεραποστολικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς 
καί προσφορᾶς. Εἶναι ἐπίσης κέντρο διοικήσεως καί 
διδαχῆς…». Καί στίς δύο συναντήσεις τῆς εἰσηγήσε-
ως ἀκολούθησε γόνιμος διάλογος- συζήτηση, ἐνῶ τό 
συνέδριο ἔκλεισε μέ γεῦμα στά Οἰκοτροφεῖα τῆς Μη-
τροπόλεώς μας. 

Ἐγκαίνια Ἐνοριακοῦ Κέντρου
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 1ης Ἰουνίου ἡ Ἐνορία Κά-
μπου Ἰναχωρίου ἐγκαινίασε τό Ἐνοριακό της Κέ-

ντρο. Μετά τόν Ἑσπερινό πού τελέστηκε στόν παρα-
κείμενο Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί στόν 
ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ἀκο-
λούθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου παρουσίᾳ τῶν 
ἀρχῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδι-
οικήσεως καί πλήθους κόσμου. Ὅπως σημείωσε στόν 
χαιρετισμό του ὁ ἄξιος καί δραστήριος Ἐφημέριος 
π. Νικόλαος Κλωστράκης, τό ἔργο ὑλοποιήθηκε χάρι 
σέ δωρεές καί προσφορές φίλων ἀλλά καί κατοίκων 
τῆς Ἐνορίας, οἱ ὁποῖοι μέ τήν προσφορά τῆς ἀγάπης 
τους συνέβαλαν στήν πραγματοποίηση  ἑνός ὀνείρου 
πολλῶν ἐτῶν.

Διεθνές Οἰκολογικό Συνέδριο 
Ἀπό τίς 2  ἕως καί τίς 6  Ἰουνίου ἡ Ὀρθόδοξη Ἀκαδη-
μία Κρήτης σέ συνεργασία μέ ἄλλους φορεῖς διοργά-
νωσε στούς χώρους της διεθνές Οἰκολογικό Συνέδριο 
μέ θέμα: «Οἰκολογική Θεολογία καί Περιβαλλοντική 
Ἠθική». Κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀκαδη-
μίας, τό συνέδριο ἐτέθη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α.Θ.Π. 
τοῦ  Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟΥ, ὁ Ὁποῖος ἀπέστειλε σχετικό μήνυμα καί 
ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 
Ἀμφιλοχίου.     
Στό συνέδριο συμμετεῖχαν ἑκατόν ἕξι (106) ἐπιστή-
μονες ἀπό εἴκοσι ἕξι (26) χῶρες. Τό ἀπόγευμα τῆς 
Τρίτης, 3 Ἰουνίου, ἔλαβε χώρα πανηγυρική συνεδρία 
μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν συνέδρων, τῶν Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ἀνθίμου 
(τακτικοῦ μέλους τοῦ Διοικ. Συμβουλίου τῆς ΟΑΚ ἐκ 
μέρους τῆς Ἱερᾶς ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης) καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμα-
σκηνοῦ (ἀναπληρωματικοῦ μέλους της), ἐκπροσώπων 
τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καθώς καί ἄλλων φορέ-
ων. Στήν συνέχεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί 
Αὐλοποτάμου κ. Ἄνθιμος, τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ 
Μουσείου Κρητικῶν Βοτάνων, τό ὁποῖο στεγάζεται 
σέ ἀνακαινισμένο καί κατάλληλα διαμορφωμένο κτή-
ριο τῆς Ἀκαδημίας. Στό Μουσεῖο φυλάσσεται ἡ Συλ-
λογή ἐννέα χιλιάδων (9.000) περίπου εἰδῶν Κρητικῶν 
Βοτάνων, τήν ὁποία καί προσέφερε στό  Ἵδρυμα ὁ  
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Γάλλος Καθηγητής τῆς Βοτανικῆς κ. Jacques Zaffran. 
Μεταξύ τῶν ἄλλων οἱ σύνεδροι ἐπισκέφθηκαν, ξενα-
γήθηκαν καί φιλοξενήθηκαν στήν Ἱερά Πατριαρχική 
Μονή Χρυσοπηγῆς καί τό συνέδριο ἔληξε μέ εἰδι-
κή τελετή στό χῶρο μεταξύ τῆς Ἀκαδημίας καί τῆς 
ἀκτῆς, ὅπου οἱ σύνεδροι φύτευσαν τρία δέντρα (συ-
κιές). Ἀναγνώσθηκε μάλιστα καί σχολιάστηκε ἑρμη-
νευτικά ἡ περικοπή «τῆς ἀκάρπου συκῆς» (Ματθ. 21, 
18-22) πρός ὑπόμνηση τοῦ κινδύνου τῆς ἀκαρπίας σέ 
σχέση καί μέ τήν εὐθύνη γιά τήν προστασία τοῦ φυ-
σικοῦ περιβάλλοντος.

Ἑορτή Ἁγίου Θεοδώρου 

Τήν Κυριακή 8 Ἰουνίου στό Σελινιώτικο γύρο τοῦ 
Ὁμαλοῦ καί στόν ὁμώνυμο Ναό τοῦ Ἁγίου Θεοδώ-
ρου τοῦ Στρατηλάτου τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνή-
μης τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, προστάτη τῶν βοσκῶν τοῦ 
Ὁμαλοῦ, οἱ ὁποῖοι στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας 
προσέφεραν πλούσια φιλοξενία στούς πολυπληθεῖς 
προσκυνητές. 

Μεγαλοσχημία Μοναχῆς
Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν ὁποία 
τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ἔγινε τήν Πέμπτη 

12 Ἰουνίου στήν Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή 
Παρθενῶνος Κισάμου ἡ τελετή τῆς μεγαλοσχημίας 
τῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς, Μαρκέλλας Μοναχῆς. 
Ἡγούμενοι καί γυναικεῖες μοναστικές ἀδελφότητες 
ἔψαλαν καί συμπροσευχήθηκαν. Στόν σύντομο χαιρε-
τισμό του ὁ Ἐπίσκοπός μας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους 
τούς συμπροσευχόμενους πατέρες, μοναχές καί λαϊ-
κούς , ὡς ἐπίσης καί τόν Γέροντας τῆς Μονῆς π. Ἀντί-
πα, εὐχήθηκε ἡ πνευματική αὐτή χαρά τῆς Μονῆς νά 
γίνει ἀπαρχή γιά νέους εὐλογημένους πνευματικούς 
ἀγῶνες, γόνιμους καί  καρποφόρους.

Ἑορτή προφήτου Ἐλισσαίου

Τό Δρομόνερο ἑόρτασε τό Σάββατο 14 Ἰουνίου τόν 
προστάτη του προφήτη Ἐλισσαῖο. Μετά τήν Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη 
δέηση, ὁμιλία καί κατάθεση στεφάνων στό Ἡρῶον 
πού εὑρίσκεται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ γιά 
τούς πεσόντες κατά τήν μάχη τοῦ Δρομόνερου, τήν 
14η Ἰουνίου 1896. Τίς ἐκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ὁ 
Δῆμος Κολυμβαρίου μέ τόν Δῆμο Βουκολιῶν. 

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τήν παραμονή τῆς Πεντηκοστῆς, Σάββατο  14 Ἰου-
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νίου, καί πρίν ψαλλεῖ ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός τῆς 
ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλεσε τά θυρανοί-
ξια στόν πρόσφατα ἀνακαινισμένο -ὑπό τήν καθο-
δήγηση τῆς 28ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτή-
των - ἱστορικό Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδας Βλάτους, 
κτίσμα τοῦ 17ου αἰώνα. Ὅπως δέ τόνισε καί στήν 
προσφώνησή του ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας ἱερο-
μόναχος Εἰρηναῖος: «Ἡ παρουσία σας ἐδῶ, Σεβα-
σμιώτατε, ἰδιαίτερα τή σημερινή ἡμέρα, ὁριοθετεῖ 
καί νοηματοδοτεῖ μιά περίοδο νέας ζωῆς καί καινῆς 
κτίσεως γιά τόν ἱστορικό αὐτόν χῶρο. Γίνεται πηγή 
ἁγιασμοῦ καί εὐλογίας παραδίδοντας καί πάλι στήν 
κοινή λατρευτική χρήση τόν πρῶτο ναό τῆς Ἐνορίας 
τοῦ Βλάτους, τόν ναό τῆς Ἁγ. Τριάδος, ὕστερα ἀπό 
τήν ὀλιγόμηνη ἀλλά οὐσιαστική ἐπέμβαση πού ὑπέ-
στη...... Τό νέον αἰσθανόμεθα ὅτι εἶναι ἤδη παλαιόν, 
τό ἀρχαῖον κάλλος ἀποκαθαιρόμενον λαμπρύνει διά 
τῆς ἀποκαλύψεως καί τῆς παρουσίας του καί τέρ-
πει τίς αἰσθήσεις διά τῆς αἴγλης του.... Μέσα εἰς τό 
παλαιόν αἰσθανόμεθα ἐγκαινιασμένοι καί ἐντός τοῦ 
παρωχημένου βιοῦμεν τό μεγαλεῖον τῆς νεότητος καί 
τῆς ἱστορικότητός μας....».

Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. 

Μητρ. Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ 
καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρό-
λων, ἔλαβε μέρος εἰς τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς. Τοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου ἀκολούθησε λιτανεία 
γύρω ἀπό τό Καθολικό τῆς Μονῆς καί πλούσιο γεῦμα 
πρός τούς πολυπληθεῖς προσκυνητές. Μετά τήν εὐγε-
νική προσλαλιά τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχ. π. Ἀμφιλο-
χίου στήν Τράπεζα τῆς Μονῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας ἐξέφρασε τή χαρά, τή συγκίνηση καί τίς εὐχαρι-
στίες του γιά τήν εὐγενική πρόσκληση, ἐνῶ ὁ οἰκεῖος 
Ἐπίσκοπος ἔκλεισε τόν ἑορτασμό ἀντιφωνώντας.

Ἑορτή Ἁγίου Πνεύματος 

Στίς Στροβλές καί σέ ἕνα ἰδιαίτερα προικισμένο φυ-
σικό τοπίο γεμάτο ἀπό καστανιές καί πλατάνια βρί-
σκεται τό ἐξωκκλῆσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο 
κατακλύζεται κατά τήν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ του 
ἀπό πλῆθος προσκυνητῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, μετά τό τέλος τῆς ὁποίας 
οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ προσέφεραν πλούσια παρα-
δοσιακή φιλοξενία κάτω ἀπό τήν δροσιστική σκιά 
τῶν δέντρων καί τούς ἤχους τῆς Κρητικῆς μουσικῆς.

Ἐκδήλωση Κατηχητικοῦ 
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Τήν Τετάρτη 25 Ἰουνίου τό Kατηχητικό σχολεῖο τοῦ 
Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος διοργάνωσε 
καταληκτήρια ἑορταστική ἐκδήλωση στήν ὁποία τά 
παιδιά μέ τραγούδια, θεατρική παράσταση καί ποι-
ήματα ἐξέφρασαν τήν χαρά τους γιά τήν συμμετοχή 
τους στό Κατηχητικό τῆς Ἐνορίας. Ὑποσχέθηκαν ὅτι 
μετά τήν καλοκαιρινή ξεκούραση θά συναντηθοῦν 
καί πάλι στήν αὐλή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἡ ἐκδή-
λωση ἔκλεισε μέ ἀναμνηστικά πού μοιράστηκαν σέ 
ὅλα τά παιδιά. 

Ἐκδήλωση Ὠδείου
Στόν ὑπαίθριο πολυχῶρο τῆς Μητροπόλεως «Ἐνόρα-
σις» οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς 
καί τοῦ τμήματος Παραδοσιακῶν ὀργάνων, τοῦ Ὠδεί-
ου τῆς Μητροπόλεώς μας παρουσίασαν κισαμίτικους 
σκοπούς μέ βιολί καί λαοῦτο. Ὁ ποιητής, λογοτέχνης 
καί πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Προβολῆς Κισάμου «Ἡ 
Γραμποῦσα», κ. Ἀθανάσιος Δεικτάκης, ἔκανε σύντο-
μη ἱστορική ἀναφορά στά κισαμίτικα συρτά. Ὅπως 
ἀναφέρθηκε, «ἡ παράδοση εἶναι ὅπλο ἀντίστασης 
στήν πολιτισμική ἰσόπεδωση τῶν καιρῶν μας, σύν-
δεσμος πνευματικός στό παρόν καί τό μέλλον».

Ἑορτή Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου τό ἔτος 2008 
εἶναι ἔτος ἀφιερωμένο στόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν 
Παῦλο. Πανορθόδοξες λατρευτικές καί λειτουργικές 
συνάξεις, συνέδρια, καί πολλές ἐκδηλώσεις λαμβά-
νουν χώρα κάθ΄ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους μέ πρω-
τοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ναοί καί 
ἐξωκκλήσια τῆς Μητροπόλεώς μας ἑόρτασαν τήν 
ἑορτή τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου. Ἡ Ἐνορία Ροδωποῦ, στήν ὁποία ἀνήκει 
ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Παύλου στήν ἔρημο τοῦ Γκιώνα, 
κτηριακό συγκρότημα τοῦ 11ου αἰῶνα, ἐξέδωσε, ἐπ΄ 
εὐκαιρίᾳ τοῦ ἔτους Ἀποστόλου Παύλου, εἰδικό φυλ-
λάδιο μέ τήν ἱστορία τοῦ μοναστηριακοῦ αὐτοῦ συ-
γκροτήματος, καί ἑόρτασε πανηγυρικά τή μνήμη τοῦ 

Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν.

Σύναξις Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων 

Ἡ  ὄμορφη καί ἱστορική Γραμβοῦσα, τό νησί τῶν 
θρύλων καί τῶν ὕμνων, ἑόρτασε τήν σύναξη τῶν Ἁγί-
ων Δώδεκα Ἀποστόλων. Πλῆθος προσκυνητῶν συ-
νέρρευσαν στόν Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο χοροστάτησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. 

Ἐκδήλωση Συνδέσμου 
«Φίλοι του Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος»

Ὁ προσφάτως συσταθείς καί νομικά ἐπικυρωθείς 
Σύνδεσμος «Φίλοι τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος», ὁ 
ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό ἐθελοντές καί ἐθελόντριες, 
φίλους τοῦ Ἱδρύματος, διοργάνωσε στόν ὑπαίθριο 
πολυχῶρο τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἐνόρασις», τήν 
Δευτέρα 30 Ἰουνίου, ἐκδήλωση γιά τούς ἀνθρώπους 
τῆς τρίτης ἡλικίας μέ θέμα «Συμπόρευση καί Ἀλλη-
λεγγύη τῶν γενεῶν».  Μαθητές Δημοτικῶν, Γυμνασί-
ων καί Λυκείων τῆς περιοχῆς μέ θεατρικά δρώμενα, 
κείμενα καί ἀναφορές στήν τρίτη ἡλικία, καθώς καί 
τρόφιμοι τοῦ Ἱδρύματος ζωντανεύοντας τίς ἀναμνή-
σεις τους, μᾶς βοήθησαν νά κατανοήσομε τή σημασία 
ἀλλά καί τήν ἀνάγκη νά εἴμαστε κοντά τους.
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Κυριάκος Βουρδουμπάκης εἰς μνήμην Στυλιανῆς Παπουτσάκη  ...............................................................50€
Ἰωάννης Βουρδουμπάκης εἰς μνήμην Στυλιανῆς Παπουτσάκη  .................................................................50€
Ἰωάννης Σταματάκης εἰς μνήμην Στυλιανῆς Παπουτσάκη  .......................................................................50€
Ἀντώνιος & Εὐτυχία Βουρδουμπάκη εἰς μνήμην Στυλιανῆς Παπουτσάκη  ...............................................50€
Μαρία Νικολακάκη  ....................................................................................................................................100€
Ἰωάννης Κακαουνάκης εἰς μνήμην πατρός του Ἠλία Κακαουνάκη  .........................................................200€
Ἀνώνυμος  ...................................................................................................................................................100€
Ἐλευθερία Λουπασάκη εἰς μνήμην συζύγου της Ἰωάννου  .......................................................................100€
Ἰορδάνης Κεσόπουλος εἰς μνήμην Παναγιώτη Ἀναστασάκη  ...................................................................200€
Ἀργυρώ Κοτσιφάκη εἰς μνήμην μητρός της Ἐρωφίλης Μπαχουντάκη  ......................................................20€
Ἐνορία Καντάνου  .......................................................................................................................................300€
Ἐνορία Δραπανιά  ......................................................................................................................................300€
Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων (Σελινιώτικος Γῦρος)  .................................................................................................200€
Ἐμμανουήλ Ἀναστασάκης εἰς μνήμην πατρός του Παναγιώτου  .............................................................500€
Γεώργιος Παρμενίδης εἰς μνήμην Παναγιώτου Ἀναστασάκη  ....................................................................50€
Γομπάκης Στυλιανός εἰς μνήμην Μαρίας Γομπάκη   .................................................................................300€ 
Ἰωάννης Στεφανουδάκης εἰς μνήμην υἱοῦ του Δημητρίου  ...................................................................4.000€
Στεφανία Μαλακάκη εἰς μνήμην συζύγου της Ἐμμανουήλ  ........................................................................60€
Μαραγκουδάκη Αἰκατερίνη  .......................................................................................................................200€
Παρθενόπη Καμπουράκη εἰς μνήμην Κωνσταντίνου, Δεσποίνης καί Ἀντωνίου  ........................................60€
Αἰδεσ. Στυλιανός Θεοδωρογλάκης  ............................................................................................................100€
Κουλιεντάκης Ἐμμανουήλ  ..........................................................................................................................100€
Ἐνορία Σκουτελῶνος ...................................................................................................................................100€
Ἀνώνυμος ....................................................................................................................................................500€
Πατεράκης Ἰωάννης ..................................................................................................................................1500€
Καστρινάκη Μαρία ...................................................................................................................................1000€
Παπαϊωάννου Δημήτριος  ..........................................................................................................................400€

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν Θεῷ δανείζει” (Παρ. 19,7)

Δ Ω  Ρ  Ε  Ε  Σ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ἡ Μητρόπολίς μας διοργανώνει Προσκυνηματική Ἐκδρομή 
στήν Καλαβρία - Σικελία ἀπό 18 ἕως 26 Αὐγούστου 2008, 

σύμφωνα μέ τό παρακάτω Πρόγραμμα:
***

Ἀρχηγός - Συνοδός: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος

ήν ἡμέρα πού θά λυπηθεῖς γιά κάποιον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀσθενεῖ ψυχικά ἤ σωματικά, ἐκείνη τήν ἡμέρα 
θεώρησε τόν ἑαυτό σου μάρτυρα, καί ὅτι ἔπαθες γιά τόν Χριστό, καί ἀξιώθηκες τήν ὁμολογία Του. Καθότι καί 
ὁ Χριστός γιά τούς ἁμαρτωλούς πέθανε καί ὄχι γιά τούς δίκαιους. Σκέψου πόσο μεγάλη εἶναι αὐτή ἡ ἀρετή, 
στ’ ἀλήθεια μεγάλη ἀρετή εἶναι νά λυπᾶται κάποιος γιά τούς κακούς, καί νά εὐεργετεῖ τούς ἁμαρτωλούς πε-

ρισσότερο παρά τούς δίκαιους, αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος τό ἀναφέρει ὡς ἄξιο θαυμασμοῦ, ἐάν σέ ὅλα σου τά ἔργα 
μπορέσεις νά ἔχεις τήν συνείδησή σου καθαρή, μήν φροντίσεις νά ἐκτελέσεις ἄλλη ἀρετή. Σέ ὅλα σου τά ἔργα ἄς 
προηγηθεῖ ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματός σου καί ἡ καθαρότητα τῆς συνείδησής σου, διότι χωρίς αὐτά τά δυό κάθε ἄλλη 
ἀρετή θεωρεῖται μάταιη γιά τόν Θεό. Νά γνωρίζεις ὅτι κάθε ἔργο πού κάνεις χωρίς σκέψη καί ἐξέταση ὑπάρχει μάταιο, 
καθώς ὁ Θεός ὑπολογίζει τήν ἀρετή μέ τήν διάκριση καί ὄχι μέ τήν ἀδιάκριτη ἐνέργεια.

ΑΓ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΥ
ΑΣΚΗΤΙΚΑ
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Πειραιᾶς - Πάτρα - Μπάρι ἤ Μπρίντεζι. Στήν διαδρομή 
γιά Πάτρα προσκύνημα στόν Ὅσιο Πατάπιο (Λουτράκι), τό Μέγα 
Σπήλαιο καί τήν Ἁγία Λαύρα, στά Καλάβρυτα, ὡς καί τόν Ἅγιο 
Ἀνδρέα, πολιοῦχο τῆς Πάτρας. 
Πρίντεζι - Τάραντα - Ρέτζιο. Ἐπίσκεψη στήν πόλη τοῦ Τά-
ραντα πού ἱδρύθηκε τό 708 π.χ. ἀπό τούς Σπαρτιάτες καί τό ἱστο-
ρικό του κέντρο, ἀναχώρηση καί μετάβαση στό Μεταπόντιο ὅπου 
δίδαξε ὁ Πυθαγόρας, συνεχίζοντας μία πανοραμική διαδρομή 
κατά μῆκος τῶν ἀκτῶν τῆς Καλαβρίας, κατάληξη στό Ρέτζιο.
Ρέτζιο - Αἴτνα - Συρακοῦσες. Περιήγηση στό Ρέτζιο, ἐπί-
σκεψη στό ἀρχαιολογικό μουσεῖο τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας, ὅπου 
φυλάσσονται εὑρήματα ἀνασκαφῶν τῆς Κάτω Ἰταλίας. Μέσω φέ-
ρυμπωτ πέρασμα στήν Σικελία. Μετάβαση στήν κοσμοπολίτικη 
Ταορμίνα μέ τά γραφικά δρομάκια της καί τήν πανοραμική θέα 
πρός τό Ἰόνιο. Ἀνάβαση στούς πρώτους κρατῆρες (2.200 ὕψος) 
τοῦ μεγαλύτερου ἐνεργοῦ ὑφαιστείου τῆς Εὐρώπης «ΑΙΤΝΑ». 
Ἄφιξη στήν ξακουστή πόλη τῶν Συρακουσῶν.
Συρακοῦσες - Ἀκράγαντας. Ξενάγηση στίς Συρακοῦσες, 
ἐπίσκεψη στό ἀρχαιολογικό χῶρο τῶν λατομείων, ἐπίσκεψη στήν 
νῆσο Ὀρτυγία καί ἀναχώρηση γιά Ἀκράγαντα. Στήν κοιλάδα τῶν 
ναῶν βλέπομε τά ἐρείπια τῶν ναῶν τῆς Λακινίας Ἥρας, τῶν Διό-
σκουρων, τοῦ Ἡρακλῆ, κ.ἄ.
Ἀκράγαντας - Παλέρμο. Ἄφιξη στό Παλέρμο (πρωτεύουσα 
τῆς Σικελίας), μέσω τοῦ ξακουστοῦ καί μαγευτικοῦ Σελινούντα. 
Ἐπίσκεψη στό Μονρεάλε ὅπου ὑπάρχουν τά μεγαλύτερα σέ ἔκτα-
ση Βυζαντινά μωσαϊκά στόν κόσμο. Ἄφιξη στό Παλέρμο.
Παλέρμο-Μεσσήνα - Ρέτζιο. Περιήγηση στό Παλέρμο, 
ἀναχώρηση γιά τήν Μεσσήνα μέ στάση στήν γραφική πόλη Κε-
φαλοῦ. Περιήγηση στήν Μεσσήνα, πέρασμα μέ φέρυμπωτ στήν 

Ν. Ἰταλία, μέσω τῶν στενῶν τῆς Σκύλας καί τῆς Χάρυ-
βδης.
Ρέτζιο - Σιντέρνο. Ἐπίσκεψη στήν πόλη Μπόβα-
Μαρίνα ὅπου λειτουργεῖ Ἰνστιτοῦτο Ἑλληνόφωνων 
Σπουδῶν, συνάντηση μέ ἐκπροσώπους τοῦ Ἰνστιτού-
του, συζήτηση-ἐνημέρωση. Πιθανή ἐπίσκεψη σέ ὀρεινά 
Ἑλληνόφωνα χωριά γιά νά ἀπολαύσομε τά τραγούδια 
καί τήν κουζίνα τῶν Ἑλληνοφώνων.
Σιντέρνο - Πρίντεζι. Ἐπίσκεψη στήν Ἱ. Μονή τοῦ 
Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Θεριστῆ (11ος αἰ.), ἀναχώρηση γιά 
Πρίντεζι.
Πρίντεζι - Πάτρα - Ἀθήνα. Ἄφιξη στήν Πάτρα καί 
ἀναχώρηση γιά Αἴγιο, προσκύνημα στόν Ἱ. Ναό Πανα-
γίας Τρυπητῆς. Ἀναχώρηση γιά Ἀθήνα. 

***
Πληροφορίες-Προγράμματα-Ἐγγραφές: Βι-

βλιοπωλεῖο Ἱ.Μ.Κισάμου καί Σελίνου
Τηλ. 28220-22128,22018 (ἐσωτ.5) 

(ἐργάσιμες ἡμέρες-ὧρες)
Ὑπεύθυνος κ. Μποτωνάκης Ἐμμανουήλ

Ἡ Μητρόπολίς μας διοργανώνει Προσκυνηματική Ἐκδρομή 
στήν Καλαβρία - Σικελία ἀπό 18 ἕως 26 Αὐγούστου 2008, 

σύμφωνα μέ τό παρακάτω Πρόγραμμα:
***

Ἀρχηγός - Συνοδός: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος

ΠΡΟΣΚΥ ΝΗΜΑΤΙΚ Η ΕΚ ΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ «ΜΕΓΑ ΛΗ ΕΛΛΑ ΔΑ »

Κ Α ΛΑ ΒΡΙΑ -   ΣΙΚ ΕΛΙΑ
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