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Ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά ἐν Κυρίῳ,
«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλ-

θετε, ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα»1, ἤ, καλύτερον, 
πάντοτε εὑρίσκεται ἀνοικτόν, ἀπό τότε πού ὁ Πανοικτίρμων Κύριος τῆς 
Δόξης ηὐδόκησε νά λάβῃ τήν ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἔκτοτε καλεῖ διά 
τῆς Ἐκκλησίας Του κάθε ἄνθρωπον νά συμμετάσχῃ εἰς τάς ἀπείρους 
δωρεάς τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν 
εὐλογημένην ταύτην περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ ἄπειρος ἀγαθότης, ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος ἀληθινός 

Θεός ἡμῶν, ἀπό ἀγάπην καί μόνον ἐδημιούργησε τό ἀνθρώπινον γέ-
νος, διά νά καταστήσῃ τούς ἀνθρώπους, ὅσον εἶναι αὐτό δυνατόν εἰς 
τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, κοινωνούς καί συμμετόχους τοῦ μεγαλείου τῆς 
θείας Δόξης Του. Αὐτός εἶναι ὁ ἀποκλειστικός σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου εἰς ἑκάστην  ἐποχήν. Πρός τήν πραγμάτωσιν δέ αὐτοῦ τοῦ 
σκοποῦ κατατείνει ὅλη ἡ ἁγία πνευματοφόρος παράδοσις τῆς Ὀρθο-
δόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, διδάσκουσα, διερμηνεύουσα καί προβάλλου-
σα ὅλον τό φάσμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τούς ποικίλους πνευματι-
κούς ἀγῶνας, εἰς τούς ὁποίους ὀφείλει πάντοτε μέ γενναῖον φρόνημα 
νά προχωρῇ ὁ πιστός. 

Κάθε Χριστιανός διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος λαμβάνει τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐάν ἀρχίσῃ 
κανείς μέ ὅλην του τήν διάθεσιν νά ἀγαπᾷ τόν Θεόν, τότε ἡ Χάρις δι’ ἀνερμηνεύτου τρόπου μεταδίδει εἰς αὐτόν ἐκ τοῦ 
πλούτου τῶν ἀγαθῶν της. Αὐτός, λοιπόν, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά κρατήσῃ τήν ἐμπειρίαν αὐτῆς τῆς Χάριτος, προσπαθεῖ 
μέ πολλήν τήν  χαράν νά παραμερίσῃ ἐκ τῆς ψυχῆς του τά παρερχόμενα ἀγαθά τοῦ παρόντος αἰῶνος καί νά καταστήσῃ 
κτῆμα του τόν κεκρυμμένον θησαυρόν τῆς ἀληθινῆς Ζωῆς. Ἐκ τοῦ βαθμοῦ δέ εἰς τόν ὁποῖον προκόπτει ἡ ψυχή εἰς τόν 
πνευματικόν ἀγῶνα, ἐμφανίζει ἀντιστοίχως τό θεῖον  δῶρον τῆς Χάριτος, τήν κεκρυμμένην εἰς τά βάθη αὐτῆς  χρηστό-
τητα τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία καί γίνεται ἀπλανής ὁδηγός εἰς τό πολυποίκιλον πνευματικόν ἀγώνισμα2.

Αὐτός ὁ πνευματικός ἀγών εἶναι διαρκής διά κάθε πιστόν καί ὡς ἐκ τούτου χρειάζεται νά θέτῃ κανείς ἀρχήν κάθε 
ἡμέραν, κάθε στιγμήν. «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατά δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκρά-
τεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρός Θεόν παρρησία»3. Ὡς μία διαρκής ἀρχή τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως καί 
ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου εἶναι καί ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή. Διά τοῦτο καί ὁ ὑμνῳδός τοῦ Τριωδίου μᾶς προσανατολί-
ζει ὀρθῶς πρός τό περιεχόμενόν της λέγων, ὅτι ἡ σωματική νηστεία διά τῆς ἀποχῆς τῶν τροφῶν, ἐάν δέν ἀκολουθῆται 
ἐκ τῆς καθαρότητος τῆς προερχομένης ἐκ τοῦ ἀγῶνος ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν παθῶν, δέν γίνεται ἀφορμή πρός βίου διόρ-

1  Τριώδιον, Κυριακή Τυρινῆς, Ὄρθρος, Ἰδιόμελα Αἴνων 
2 Βλ. Ἁγ. Διαδόχου Φωτικῆς κεφ. οζ΄, Φιλοκαλία, ἔκδ. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1957, τόμ. Α΄, σελ. 258.
3 Δοξαστικόν Αἴνων, Κυριακή Τυρινῆς
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θωσιν καί ὡς ψευδής μισεῖται ὑπό τοῦ Θεοῦ4.
Ὁπωσδήποτε, τό νά δυνηθῇ ὁ ἄνθρωπος νά συγκεντρώσῃ τόν νοῦν του εἰς τήν ἐργασίαν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ 

καί νά τόν ἐπαναφέρῃ ἐκ τοῦ ἐμπαθοῦς διασκορπισμοῦ του εἰς τά κτίσματα, ἀποτελεῖ ἔργον κοπιῶδες καί πολυχρόνιον, 
ὅμως ἀπαραίτητον καί καθοριστικόν διά τήν πνευματικήν του ὑπόστασιν καί τήν ὅλην κοινωνικήν του ζωήν. Φαίνεται 
δέ ἡ ὁδός τῆς ἀρετῆς εἰς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι τήν ἀρχίζουν, σκληρά καί ὑπερβολικῶς δυσάρεστος, ὄχι ὅμως ἐπειδή εἶναι 
πράγματι τοιαύτη, ἀλλά διότι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἔχει ἐθισθῆ νά συναναστρέφεται μέ τήν εὐκολίαν τῶν ἡδονῶν. Εἰς 
αὐτούς δέ οἱ ὁποῖοι κατώρθωσαν καί ὑπερέβησαν τό μέσον τῆς ὁδοῦ ἀποδεικνύεται εὐχάριστος καί ἄνετος5. 

Πολλοί κατά καιρούς ἀγνοοῦντες τό μέγα μυστήριον τῆς εὐσεβείας, θεωροῦν τήν Ὀρθόδοξον ἀσκητικήν Παρά-
δοσιν ὡς ἐπαχθῆ καί ὁδηγοῦσαν τόν ἄνθρωπον εἰς τήν στέρησιν τῆς δημιουργικῆς φαντασίας, τῆς πρωτοτύπου πρωτο-
βουλίας, τῆς ἀπολαύσεως τῆς ζωῆς ἐν γένει καί τῆς ἐξ αὐτῆς προερχομένης χαρᾶς. Οὐδέν τούτου ψευδέστερον. Ὅλα 
ὅσα ἐδημιούργησεν ὁ Θεός, τά ἐδημιούργησε καλά λίαν καί μᾶς τά ἐδώρησε διά νά τά χαιρώμεθα καί νά τά ἀπολαμ-
βάνωμεν καί νά γίνωνται ἀφορμή πρός διαρκῆ δοξολογίαν τοῦ Εὐεργέτου μας. Αἱ ἐντολαί δέ τοῦ Θεοῦ μᾶς ὁδηγοῦν 
καί μᾶς περιγράφουν τήν ὀρθήν χρῆσιν τῶν δωρεῶν Του, ὥστε, καί τό σῶμα μας καί ἡ φαντασία καί ὅλαι αἱ ψυχικαί 
μας δυνάμεις μεθ’ὅλων τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, νά ἀποβαίνουν κατ’ἀλήθειαν χαροποιοί καί εὐεργετικαί διά τήν ζωήν τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀντιθέτως, ἡ ἐγωϊστική, αὐτόνομος καί περιφρονητική πρός τόν σκοπόν τόν ὁποῖον ἔθεσεν ὁ Δημιουργός 
εἰς τά πλάσματά Του χρῆσις των, πρός στιγμήν ἱκανοποιεῖ τόν παράλογον ἐγωϊσμόν τοῦ ἀνθρώπου, καταλήγει ὅμως 
εἰς ἀποτελέσματα τελείως διαφορετικά τῶν προσδοκιῶν του, ὁδηγοῦσα αὐτόν εἰς τήν ἀπόγνωσιν, τό ἄγχος καί τήν 
δυστυχίαν.

Ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ὁ ἀληθής Θεός καί ἀληθής ἄνθρωπος, ὁ ἀγνώστως γνωριζόμενος εἰς τούς ταπεινόφρονας καί 
δεκτικούς τῆς ἀκτίστου Χάριτός Του, ὁ Κύριος τῆς Δόξης καί Κύριος τῆς ἱστορίας, ὁ ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς, ὁ διά 
τῆς θείας Αὐτοῦ Προνοίας συνέχων τά σύμπαντα ἀπό τό πλέον μικρόν μόριον τῆς δημιουργίας Του μέχρι τοῦ ἀσυλ-
λήπτου εἰς τήν ἀνθρωπίνην διάνοιαν σύμπαντος κόσμου, εἶναι διαχρονικῶς ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή6. Ὅπως ἡ 
ἐνυπόστατος πηγή τῆς Ζωῆς δέν ἦτο δυνατόν νά κρατηθῇ ὑπό τοῦ θανάτου, ἀλλά τόν συνέτριψε καί ἀνεστήθη, ἔτσι δέν 
εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ ἀνθρωπίνη ζωή, ἡ ὁποία νά ὁδηγῇ εἰς τήν καταξίωσιν τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς τήν συμμετοχήν εἰς 
τό ζωοποιόν Σῶμα τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν Του καί τήν Ἁγιοπνευματικήν της Παράδοσιν. 
Καί, ἐν συνόψει, ὁ Κύριος μένει εἰς τόν αἰῶνα, ἐνῶ ψευδεῖς αἱ ἐπίνοιαι τῶν ὑπερηφάνων ἀνθρώπων ἤ, ὡς προσφυῶς 
λέγει ὁ Ἅγιος Διάδοχος, «οὐδέν πτωχότερον διανοίας ἐκτός Θεοῦ φιλοσοφούσης τά τοῦ Θεοῦ»7.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν προτρεπόμεθα πατρικῶς πάντας ὑμᾶς, ὅπως μή δει-

λιάσητε καί μή ὀκνήσητε νά προχωρήσητε εἰς τό σπουδαιότερον ἔργον τῆς ζωῆς ὑμῶν, εἰς τό τῆς πνευματικῆς ἐργασίας 
στάδιον, μετά ἀνδρείας καί δυνάμεως ὁλοψύχου, ὥστε νά καθαρίσητε ψυχάς καί σώματα ἀπό παντός μολυσμοῦ καί 
ἐπιτύχητε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἤδη παρέχεται ἀπό αὐτήν τήν παροῦσαν ζωήν εἰς ὅσους εἰλικρινῶς καί ἐκ 
βάθους ψυχῆς τήν ἐκζητοῦν.  

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό ἄπειρον ἔλεος Αὐτοῦ εἴη μετά πάντων ὑμῶν. 

4 Τετάρτη Τυρινῆς, ἀπόστιχα Αἴνων
5 Ἁγ. Διαδόχου ὅ.π. κεφ. 93
6 Ἰωάν. 14, 6.
7 Φιλοκαλία τόμ. Α’. σελ. 237

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βια´ 
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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«Ἀνέτειλε τό ἕαρ τῆς νηστείας καί τό ἄνθος τῆς μετανοίας…»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἦλθε καί πάλι ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἀνοίγει ἀπό αὔριο «τό στάδιον τῶν 

ἀρετῶν», ὅπως ψάλλει ἡ φιλόστοργη Ἐκκλησία μας. Ἔφθασε ἡ περίοδος τῶν ἑπτά 
ἑβδομάδων θρησκευτικοῦ βιώματος καί βαθιᾶς πνευματικῆς ζωῆς, αὐτοκριτικῆς καί 
προσευχῆς. Περίοδος κατά τήν ὁποία ὁ πιστός πορεύεται. Διαβαίνει καί μεταβαίνει 
ἀπό τήν κατάσταση τῆς κατά σάρκα ζωῆς στήν κατάσταση τῆς κατά πνεῦμα ζωῆς. Ἡ 
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἀντισταθοῦμε στήν ἀπολυτοποίηση τῆς ἀδιαφορίας, νά μήν 
ἐπιβιβαστοῦμε στό συρμό τῆς εὐκολίας. Μᾶς καλεῖ νά ξεφύγουμε ἀπό τήν γκρίζα κα-
θημερινότητα, ἀπό τήν κόλαση τῆς κατανάλωσης, ἀπό τήν ἀλόγιστη ἀλαζονεία μας, 
ἀπό τήν κατάκριση σέ βάρος τοῦ ἄλλου, ἀπό τήν καθημερινή πλήξη. Μᾶς καλεῖ νά 
ξεφύγουμε ἀπό τίς ὅποιες κακίες μας, πού ταλανίζουν καί ἐμᾶς καί τήν κοινωνία μας 
καί τόν κόσμο μας. Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή μᾶς ἀνοίγει ἕνα δρόμο, τό δρόμο τῆς ἀγά-
πης, τῆς προσευχῆς, τῆς ταπείνωσης, τῆς σιωπῆς, τῆς περισυλλογῆς. Μᾶς ἀνοίγει ἕνα 
δρόμο γιά ἄσκηση ἐνάντια στήν καθημερινότητά μας, ἐνάντια στά πάθη μας. Ἰδιαί-
τερα στήν ἐποχή μας, μέ ὁρατή τήν οἰκονομική κρίση σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, πού 
κανείς δέν μπορεῖ νά προδιαγράψει τίς ἐπιπτώσεις της στό πολιτικό καί κοινωνικό 
«γίγνεσθαι», κυρίως ὅμως τήν ἠθική καί πνευματική ὕφεση καί παρακμή θεσμῶν καί 
προσώπων, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀντιπαραθέτει στή σχιζοφρένεια τῆς ὑπερκατα-
νάλωσης τόν ἀσκητισμό της. Σ’ ἕναν κόσμο πού χόρτασε «πολιτισμό», ὑποκρισία καί 
ψέμα, ἡ Ἐκκλησία  προσφέρει τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου: ἀγάπη, εἰρήνη, μετάνοια, 
συμπόρευση, ταπείνωση, σιωπή.

Πῶς χρειάζεται νά ζήσωμε τήν περίοδο αὐτή; Ἀκούσαμε ἀπό τήν Ὑμνολογία τῆς 
σημερινῆς ἡμέρας νά περιγράφεται ὁ τρόπος: «καί ἀναλαβόντες τήν πανοπλίαν τοῦ 
Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τήν πίστιν καί ὡς 
θώρακα τήν προσευχήν καί περικεφαλαίαν τήν ἐλεημοσύνην, ἀντί μαχαίρας τήν νη-
στείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπό καρδίας πᾶσαν κακίαν» (ἰδιόμελον τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς 
τῆς Τυρινῆς). 

Τό πρῶτο, λοιπόν, πνευματικό ὅπλο εἶναι ἡ προσευχή. Ἡ προσευχή, λένε οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἕνωση ἀνθρώπου καί Θεοῦ, συντήρηση τοῦ κόσμου, 
καταλλαγή μέ τό Θεό, μητέρα τῶν δακρύων, συγχώρεση τῶν ἁμαρτημάτων, γέφυρα 
πού σώζει ἀπό τούς πειρασμούς, τεῖχος πού προστατεύει ἀπό τίς θλίψεις, συντριβή 
τῶν δαιμονικῶν ἐπιθέσεων, πέλεκυς τῆς ἀπελπισίας, λύση τῆς λύπης, ἀπαλλαγή τοῦ 
θυμοῦ, πρόξενος τῶν θείων χαρισμάτων, τροφή τῆς ψυχῆς, φωτισμός τοῦ νοῦ, καθρέ-
φτης τῆς πνευματικῆς προκοπῆς. 

Τό δεύτερο, ἡ ἐλεημοσύνη. Ἡ ἐλεημοσύνη, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ Σοφία Σειράχ (3,30) 
«ἐξιλάσσεται ἁμαρτίας». Ὁ δέ ἱερός Αὐγουστῖνος λέει ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1.112/Φ.5.1
Ἐν Κισάμῳ τῇ 22ᾳ Φεβρουαρίου 2011

Ε ΓΚ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  1/2011 
Μ Ε Γ Α Λ Η Σ  ΤΕ Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο ΣΤ Η Σ

ΠΡΟΣ:
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες 
καί τόν φιλόθεο λαό τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου
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πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά συγχωροῦμε ὁλόψυχα αὐτούς πού μᾶς ἀδίκησαν. Ἄς δείξωμε λοιπόν, ἀγαπη-
τοί μου ἀδελφοί, τό ἄφθονο ἔλεος τῆς καρδιᾶς μας. Ἄς ἐλεήσωμε μέ μία συγγνώμη τούς οἰκείους μας, τούς συνερ-
γάτες μας, τούς φίλους μας καί κάθε ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει πικράνει. 

Τό τρίτο, ἡ νηστεία. Ἡ νηστεία ὑποτάσσει τό σῶμα στό πνεῦμα, φωτίζει τό νοῦ, ἐνισχύει τήν προσευχή, στηρί-
ζει τήν μετάνοια, συντηρεῖ τήν κατάνυξη, στερεώνει τή σωφροσύνη. Εἶναι χαλινάρι τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν, μαχαίρι 
τῆς φιλαυτίας, φυγαδευτής τῆς φιληδονίας, μητέρα τῆς ἐγκράτειας, ἀδελφή τῆς κατά Θεόν πτωχείας, καλλιερ-
γήτρια τῆς ὑπομονῆς, θεμέλιο τῆς ἀρετῆς, φύλακας τῆς σωτηρίας καί ἰσχυρή μεσίτρια στόν Κύριο. Δέν παρέχει 
ὅμως θεραπεία στήν ψυχή ἄν δέν τήν ἀκολουθήσει καί δέν τήν βοηθήσει ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης, τό βάλσαμο τῆς 
εὐσπλαχνίας, τό φάρμακο τῆς ἐλεημοσύνης. Λυχνάρι δίχως λάδι χαρακτηρίζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τή νηστεία πού 
δέν συνοδεύεται ἀπό ἔργα ἀγάπης. Χωρίς λοιπόν κρατούμενα, χωρίς ἐγωισμούς, σήμερα πού εἶναι ἡ παραμονή 
τῆς εἰσόδου μας στήν Ἁγία Τεσσαρακοστή ἄς δώσωμε τόν ἀσπασμό τῆς συγγνώμης καί τῆς ἀγάπης πρός ἀλλήλους 
ὥστε νά βαδίσουμε ἀνάλαφρα πρός τό «Πάσχα Θεοῦ τό Σωτήριον».  

Ἀπομένει στόν καθένα μας, ἀδελφοί μου, νά πάρουμε τή μεγάλη ἀπόφαση, νά ἀλλάξουμε, νά δώσουμε νόη-
μα στή ζωή μας. Νά ἀντιτάξουμε στήν ἀλαζονεία μας τήν ταπείνωση, στήν κατανάλωση τήν ἐγκράτεια, στήν ὑπο-
κρισία τή γνησιότητα, στό ψέμα τήν ἀλήθεια, στήν κακία τήν ἀγάπη καί τήν προσφορά, στή μοναξιά τή χαρά, τήν 
ὀμορφιά καί τή συμπόρευση. Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή εἶναι μιά εὐκαιρία γιά μιά πορεία πρός τόν Παράδεισο, τόν 
Παράδεισο τῆς ἀγάπης καί τῆς αἰωνιότητας. 

Ἐλᾶτε νά βροῦμε τό χαμένο μας παράδεισο. Ἐλᾶτε νά βιώσουμε τή Μεγάλη Σαρακοστή, νά ζήσουμε αὐτήν 
τήν πορεία πρός τήν Ἀνάσταση, τήν μετοχή στήν αἰώνιο ζωή. Καλή Ἁγία Τεσσαρακοστή, εὐλογημένοι, νικηφόροι 
ἀγῶνες. Καλή μετάνοια.

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Μεγάλη Τεσσαρακοστή γιά 
τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανό 
εἶναι ἕνα πραγματικό «στά-
διον τῶν ἀρετῶν», ὅπως το-
νίζουνε οἱ ὡραῖοι ὕμνοι τοῦ 

Τριωδίου τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἡ πε-
ρίοδος, πού καλούμεθα ὅλοι νά ζήσωμε 
μιά βαθύτερη πνευματική ζωή.

Ὅταν οἱ διανοούμενοι τῆς ἐποχῆς μας 
ὁμιλοῦν γιά πνευματική ζωή, ἐννοοῦνε 
ἴσως κάτι ἄλλο, ἀπό κεῖνο πού καλλιεργεῖ 
ὁ Χριστιανισμός. Πνευματική ζωή κατ’ 
αὐτούς εἶναι ἡ τέχνη, τό θέατρο, δηλαδή 
ὅ,τι σχετίζεται μέ τήν ποίηση, τή μου-
σική, τή λογοτεχνία, τή ζωγραφική, τόν 
κινηματογράφο κ.λ.π.

Θαυμάζομε καί ἐπαινοῦμε τά τάλα-
ντα πού δίνει ὁ Θεός στά τέκνα Του καί 
ἀναγνωρίζομε τήν «διακονία» πού προ-
σφέρουν μικροί καί μεγάλοι Καλλιτέχνες 
στήν πνευματική ζωή τῶν Λαῶν τῆς γῆς.

Ὅμως τά χαρίσματα αὐτά δέν εἶναι 
δυστυχῶς γιά ὅλους κι ἀκόμη δέν καλλι-
εργοῦνε καί δέν πνευματοποιοῦνε ὅλους, 
πού ἀσχολοῦνται μ’ αὐτά.

Ὁπωσδήποτε ἡ Πνευματική ζωή, 
κατά τή χριστιανική ἀντίληψη εἶναι κάτι 
βαθύτερο καί πρακτικώτερο. Γιατί στή 
χριστιανική Πνευματικότητα, πέρα ἀπό 
τή γνώση καί τήν τέχνη, εἶναι ἡ ἄσκη-
ση τῆς ἀρετῆς, τό δυσκολώτερο, ἀλλά 
καί τό γνησιώτερο περιεχόμενο τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἄνθρωπου. Ὁ 
Ἀπ. Παῦλος, ὁ μεγάλος ἀγωνιστής τῆς 
ἀληθινῆς Πνευματικῆς ζωῆς, ξεχωρίζει 
πολύ καθαρά τό τί εἶναι ἡ πραγματική 
πνευματικότητα, ὅταν γράφει στήν πρός 

Γαλάτας ἐπιστολή του (κεφ. 5,19-26): «Φανερά εἶναι τά ἔργα τῆς σαρκός, 
ἅτινα ἐστίν μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρεία, φαρ-
μακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, φόνοι, 
μέθαι καί τά ὅμοια τούτοις.... ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστίν ἀγά-
πη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, 
ἐγκράτεια». Μέ τά λόγια αὐτά τοῦ Ἀποστόλου, μπορεῖ ὁ καθένας μας 
νά μετρήσει τόν ἑαυτό του καί νά δεῖ τήν πνευματική του ταυτότητα. 
Ἡ Ἀρετή εἶναι τό μεγάλο κόσκινο, πού κοσκινίζει τόν καθένα μας καί 
δείχνει τήν πνευματική μας ποιότητα.Ἐπαναλαμβάνομε ὅτι ἡ Μενάλη 
Σαρακοστή εἶναι τό Μεγάλο Στάδιο τῆς χριστιανικῆς ἄθλησης, γιατί μέ 
τά ἠθικά ἀγωνίσματα πού προτείνει στούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας, τούς 
πνευματοποιεῖ καί τούς «ἐνδυναμώνει». 

α) Προσευχή καί Μελέτη: Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή μᾶς καλεῖ συχνό-
τερα στήν Ἐκκλησία γιά προσευχή καί μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, μέ 
τά Ἁγιογραφικά της ἀναγνώσματα καί τούς κατανυκτικούς Ἐκκλησια-
στικούς της ὕμνους.

Ἡ προσευχή εἶναι ἡ συνάντηση καί ὁ διάλογος τῆς ψυχῆς μέ τό 
Θεό. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ «μυστική δύναμη», πού κάνει τόν πνευματικό 
«ὑπεράνθρωπο» μέσα στήν ἀληθινή του ἔννοια. Ὅποιος δέν συνάντησε 
τό Θεό κι ὅποιος δέ μίλησε μαζί Του ἔχασε τό μεγαλύτερο μυστικό τῆς 
ὕπαρξης καί τῆς ζωῆς του.

Κι ὅποιος δέ μιλεῖ μέ τό Θεό, δέ μπορεῖ νά ἔχει ἀνθρώπινες σχέσεις 
ὅσο «κοινωνικός» καί νά εἶναι, γιατί οἱ «κοινωνικές σχέσεις» παραμέ-
νουν πάντα βάρβαρες ἤ ἄγονες χωρίς τή γνωριμία τοῦ Θεοῦ. Μόνον 
ὅποιος συναντήθηκε πρῶτα μέ τό Θεό, μπορεῖ ὑστέρα νά συναντᾶται καί 
μέ τούς ἀνθρώπους χωρίς νά τούς λερώνει καί χωρίς νά τούς πληγώνει.

β) Ἡ Νηστεία, ὅσο «πεζή» καί νά φαίνεται, ἔχει κι αὐτή τήν ἄσκηση 
καί τούς καρπούς της. Μᾶς βοηθεῖ στήν ἁπλότητα καί τήν λιτότητα τῆς 
ζωῆς καί μᾶς ἀφήνει περιθώρια νά δοῦμε καί νά βοηθήσωμε τίς ἀνάγκες 
τῶν συνανθρώπων μας. Καί προπάντων εἶναι τό πρακτικώτερο πεδίον 
στό ὁποῖον μποροῦμε νά ἀσκήσωμε τήν ἐλευθερία καί νά ποῦμε στόν 
ἑαυτό μας «ὄχι». Κι ὅποιος μπορεῖ νά πεῖ στόν ἑαυτό του «ὄχι», αὐτός 
μπορεῖ νά ἀπαντήσει στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου 
«ναί».

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
ἀπό Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου

Μ ε γ ά λ η 

Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ ή . . .
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Τή νηστεία ἄλλωστε μᾶς συνιστᾶ σήμερο ἡ ἰατρική, ἡ ὁποία διαπιστώνει ὅτι πολλές σύγχρο-
νες ἀσθένειες ποὖναι ἀληθινές πληγές τοῦ Φαραώ, ὅπως οἱ διάφοροι καρκίνοι, τά ἐγκεφαλικά καί 
καρδιακά ἐμφράγματα, ὠφείλονται στήν κατάχρηση λιπαρῶν φαγητῶν.

γ) Ἡ Μετάνοια. Τό τρίτο μεγάλο ἀγώνισμα τῆς Μ. Σαρακοστῆς εἶναι ἡ Μετάνοια, ἡ ἀλλαγή 
δηλαδή τοῦ νοῦ, τῆς σκέψης καί τῆς συμπεριφορᾶς μας πρός τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας καί πρός 
τούς συνανθρώπους μας.

«Τῆς Μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα…», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας σ’ ὅλη τή Μ. Σαρα-
κοστή καί μᾶς ὑπενθυμίζει νά ἀλλάξωμε σκέψη καί νοοτροπία, νά κατανικήσωμε, τά ἐλαττώματα 
καί τά πάθη μας καί στή θέση των νά βάλωμε χαρίσματα καί ἀρετές. Ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας 
γεμᾶτοι ἀπό ἐνοχές καί «κόμπλεξ» τρέχουν στούς ψυχαναλυτές γιά νά βροῦν τάχα τή θεραπεία 
τῆς ψυχασθένειάς των. Δέν περιφρονοῦμε κάθε βοήθεια πού μᾶς παρέχει ἡ ἀληθινή ἐπιστήμη, 
ὅμως ἡ ἐξομολόγηση, ὅπως τήν ὁρίζει τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἡ φυσικότερη καί 
ὑγιέστερη ψυχανάλυση, γιατί ἀδειάζει τό «ὑποσυνείδητό μας» ἀπό τά «ἀπωθημένα», τά ἔνοχα 
δηλαδή καί δυσάρεστα συναισθήματα, καθαρίζει τό ρύπο τῆς ψυχῆς μας, δένει τά τραύματα καί τίς 
πληγές της καί χύνοντας τό βάλσαμο τῆς θείας συγγνώμης καί εὐσπλαχνίας, γεμίζει τήν ὕπαρξή 
μας μέ γαλήνη καί ὑγεία. Γενικά ἡ Μ. Σαρακοστή, πού καθιερώθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία μας σάν 
συμμετοχή στήν πορεία τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα γιά τή Σταύρωσή Του, μᾶς καλεῖ ἄλλη μιά 
φορά ν’ ἀνεβοῦμε μαζί Του στά Ἱεροσόλυμα, ν’ ἀγωνισθοῦμε δηλαδή ὁ καθένας μας γιά τή δική 
του πνευματική οἰκοδομή.

Ὅσοι ὑπολογίζομε «κατ’ ἄνθρωπο», πώς οἱ Σαρακοστές πού μᾶς μένουν ἀκόμη εἶναι λιγές ἤ 
ἐλάχιστες, πρέπει νά βιώσωμε καί νά «τρυγήσωμε» βαθύτερα τή Σαρακοστή τοῦ παρόντος ἔτους. 
Ἄν πιστεύομε στ’ ἀλήθεια πώς εἴμαστε «συντεταγμένοι» κάτω ἀπό τή σημαία τοῦ Χριστοῦ, τότε 
στίς τελευταῖες μάχες πού μᾶς μένουν ἀκόμη στή ζωή πρέπει νά φανοῦμε πιστοί καί γενναῖοι.

Καί γιά κείνους πού ἀρχίζουν τώρα τό στάδιο τῆς ζωῆς των καί ζητοῦνε ἰδανικά γιά νά στρα-
τευτοῦνε στή σημαία των, ὑπενθυμίζομε πώς ὁ Σταυρός μένει καί σήμερο καί πάντα ἡ μοναδική 
«τετιμημένη» σημαία τοῦ κόσμου.

Μέ τίς πνευματικές αὐτές συμβουλές καί ὑποθῆκες σᾶς καλοῦμε, ἀγαπητά τέκνα καί ἀδελφοί 
χριστιανοί τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου νά ζήσωμε μέ ὑγεία καί πνευματική πρόοδο τή 
φετεινή Μ. Σαρακοστή καί νά φτάσωμε στό Ἅγιο Πάσχα.

(Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς, Καθαρά Δευτέρα, 1993)
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ρχίζοντας τό γραφτό μου αὐτό φέρνω στήν 
σκέψη μου καί στήν καρδιά μου τήν εἰκόνα τῆς 
ὑποδοχῆς-ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν πρε-
σβύτην Συμεών καί διαβάζω (Λουκ. 2,29-35) τά 
εὐχαριστήρια λόγια του πρός τόν Θεόν καί ἐκεῖνα 

πρός τήν Παναγία. Ὅλα πλούσια γιά σκέψη, γιά περι-
συλλογή καί γιά προβληματισμόν. Καί μάλιστα εὐκαιρι-
ακά μέ τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς.

Χωρίς νά θέλω νά ὑποτιμήσω κανέναν, ἄλλωστε 
ποιός τολμᾶ τέτοιο πράγμα, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά 
σταθῶ σ’αὐτό πού εἶπε στήν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ ὁ δί-
καιος Συμεών «Ἰδού οὗτος κεῖται...καί εἰς σημεῖον ἀντι-
λεγόμενον». Τί εἶναι τό «σημεῖον» καί τά λεγόμενα «ση-
μεῖα τῶν καιρῶν». Θέμα πάντοτε ἐπίκαιρο.

Ὁ ὅρος «σημεῖον» σημαίνει κάποιο σημάδι πού 
προειδοποιεῖ γιά κάτι ἤ φανερώνει κάτι. Τά σήματα 
τροχαίας π.χ. μπορεῖ νά θεωρηθοῦν «σημεῖα», ὑπό τήν 
ἔννοια ὅτι προειδοποιοῦν γιά μιά πραγματικότητα πού 
δέν φαίνεται, ὅπως εἶναι π.χ.  μιά «στροφή», ἤ ἕνα Σχο-
λεῖο κ.λ.π.

Στήν Θεολογική ὁρολογία τό «σημεῖον» ἀναφέρε-
ται σέ ἐξαιρετικά γεγονότα ἤ συμβάντα τῆς Ἱστορίας. 
Τά γεγονότα αὐτά εἴτε φανερώνουν ἄμεσα τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους, εἴτε τούς προειδοποιοῦν 
γιά καταστάσεις ἤ πραγματικότητες πού θά συμβοῦν  
στό ἄμεσο ἤ ἀπώτερο μέλλον. Γι αὐτό καί τά σημαδια-
κά αὐτά γεγονότα θεωροῦνται «σημεῖα» τοῦ Θεοῦ. Ὁ 
Κύριος τά ὀνόμασε «σημεῖα τῶν καιρῶν». (Ματθ. 16,3).

Ὡς πρός τό περιεχόμενο, τά «σημεῖα τῶν καιρῶν» 
εἶναι θετικά ἤ ἀρνητικά: Εἴτε δηλ. ἐκφράζουν μιά νέα 
εὐκαιρία καί μιά νέα πρόσκληση τοῦ Θεοῦ πρός τούς 
ἀνθρώπους, εἴτε ἀποτελοῦν κρίση καί ἀποδοκιμασία 
τοῦ Θεοῦ γιά συγκεκριμένες ἄνομες καί ἀντίθετες κατα-
στάσεις.

Ἡ Ἁγία Γραφή, ἐπειδή περιέχει ὅλην τήν Ἱστορία 
τῶν ἀνθρώπων τῆς Γῆς, μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι εἶναι τό 
Βιβλίο τῶν «σημείων τοῦ Θεοῦ»  στό χῶρο καί τό χρόνο 
τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας.

Ὁ χῶρος, μέσα στόν ὁποῖον συμβαίνουν τά «ση-
μεῖα» εἶναι ὁ κόσμος αὐτός, καί ὁ χρόνος εἶναι ὁ ἱστο-
ρικός χρόνος, ἀφοροῦν δέ στούς κατοίκους αὐτοῦ τοῦ 
πλανήτη, τούς ἀνθρώπους δηλαδή. Ἡ «Ἔξοδος» π.χ. τοῦ 
Ἰσραήλ ἀπό τήν Αἴγυπτον ἦταν ἔκφρασις τῆς μεγάλης 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν καταδυναστευόμενον λαόν 
Του καί μιά πρόσκλησις γιά τή δημιουργία  ἑνός καινούρ-
γιου κόσμου, πού θά γινόταν τελικά Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας 
γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα.

Ἐξ ἄλλου,  ἡ καταστροφή τῶν πόλεων Σόδομα καί 
Γόμορα (Γεν. 19,25) ἦταν «σημεῖον» κρίσεως τοῦ Θεοῦ 
γιά τήν ἠθική διαφθορά τῶν κατοίκων τῶν πόλεων 
αὐτῶν. Ἐπίσης  ἡ διακοπή τῆς οἰκοδομήσεως τοῦ Πύργου 

τῆς Βαβέλ (Γεν. 11, 1-9), ἦταν καί αὐτό «σημεῖον» ἐλέγ-
χου τοῦ Θεοῦ, μέ τό ὁποῖον ὁ Κύριος ἀποδοκίμασε τήν 
εἰδωλολατρική ἀλαζονεία τῶν ἀρχόντων καί τῶν κατοί-
κων τῆς Βαβυλῶνος. Σημεῖα ἐλέγχου, ἀλλά καί παιδαγω-
γίας. Μνημεῖα ἀποστασίας μέ ὅλες τίς συνέπειές τους.

Τά «σημεῖα τῶν καιρῶν»:  ἐκτός ἀπό τούς παραπά-
νω σκοπούς, ἔχομε καί τήν περίπτωση προειδοποιήσε-
ως γιά ἐπερχόμενα εὐχάριστα ἤ δυσάρεστα γεγονότα. 
Ἡ ἀποστολή π.χ. τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ στή μεγάλη πόλη 
Νινευή ἦταν μιά προειδοποίησις τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀπει-
λή πού κρεμόταν πάνω ἀπό τήν ἀρχαία αὐτή πολιτεία. 
Ἡ ἀπειλή προερχόταν ἀπό τό κακό καί τήν διαφθορά 
τῆς πόλεως. Ἡ προειδοποίησις ἦταν τοῦ Θεοῦ καί εἶχε 
σκοπό νά προλάβει καί νά ματαιώσει τήν καταστροφή 
τῆς πόλεως.  Καί ἡ Νινευή σώθηκε, διότι οἱ ἄρχοντες καί 
οἱ κάτοικοι δέχθηκαν τό «σημεῖον» τοῦ Ἰωνᾶ. Σέ ἄλλες 
ὅμως περιπτώσεις, ὅπως τοῦ Φαραώ (Ἔξοδ. 7,3) ἤ τοῦ 
Νῶε (Γεν. 7), οἱ ἄνθρωποι δέν ἔδωσαν σημασία στά προ-
ειδοποιητικά «σημεῖα» τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό δέν γλύτω-
σαν ἀπό τήν καταστροφή. Ὁ Χριστός εἶναι ἐπικριτικός 
σέ ὅσους ἀρνοῦνται αὐτά τά «σημεῖα»: «ὑποκριταί, τό 
μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γνώσκετε διακρίνειν, τά δέ 
σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;»  (Mατθ. 16,3).

Παλαιά καί σήμερα εἴχαμε, καί ἔχομε, ἀρκετά καί 
τρανταχτά «σημεῖα», πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἐπαληθεύτη-
καν μέ ὅλες τίς συνέπειες. Γιατί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἀλήθεια (Ἰωάν. 17,17). Πολλές φορές καί Αὐτός, καί οἱ 
ἀπεσταλμένοι Του ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμε-
ρα, μίλησαν γιά τά «σημεῖα τῶν καιρῶν» καί τίς ἐπαλη-
θεύσεις τους.

Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας εἶναι θάνατος (Ρωμ. 6,23) 
Καί ἄν παλιά καί σήμερα ζοῦμε τόσα δράματα,  καί θά 
δοῦμε καί χειρότερα, αὐτό ὀφείλεται ἀκριβῶς στό ὅτι 
δέν λάβαμε σοβαρά τίς προφητεῖες καί τά κηρύγματα 
τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Δέν διδαχθήκαμε ἀπό τά πα-
θήματά μας καί ἐπιμένομε στήν παρανομία καί στά ἔργα 
τῆς «κενῆς ἀπάτης» (Κολοσ. 2,8).

Ὁ Θεός στέλνει σημάδια καί μηνύματα. Σημάδια 
καί μηνύματα, στά ὁποῖα  μένομε  ἀπαθεῖς καί πεισμα-
τικά στό κατρακύλισμά μας. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐλάλησε, 
προεμήνυσε, ποιός ὅμως τόν ἄκουσε; «Εἰ μή ἦλθον καί 
ἐλάλησα αὐτοῖς , ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον. Νῦν δέ πρόφασιν 
οὐκ ἔχουσι περί τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν». (Ἰωάνν. 15, 22).

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ἄρνησις στήν πρόκληση
Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου

Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου- Ἀκαδημαϊκοῦ
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ατρίδα, Θρησκεία, Οἰκογένεια! Αὐτό τό 
ἱερό τρίπτυχο ὑπῆρξε τό ἰσχυρότερο θεμέ-
λιο πάνω στό ὁποῖο στηρίχθηκε διαχρονι-
κά τό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς. Δέν θά μπο-
ροῦσε νά ὑπάρξει συνέχεια τῆς ζωῆς, οὔτε 
πρόοδος καί πολιτισμός, ἄν οἱ τρεῖς αὐτοί 

θεσμοί, ὡς ἕνας ἀκλόνητος βράχος, δέν ἐπιδροῦσαν κα-
ταλυτικά καί δέν πρόσφεραν ὅ,τι πιό ἱερό, ὅ,τι πιό ὠφέ-
λιμο, ὅ,τι πιό σπουδαῖο καί πολύτιμο στόν κόσμο καί 
τόν ἄνθρωπο.

Δοσμένα ἀπό τόν Θεό καί στηριζόμενα στό λόγο 
καί τίς ἐντολές Του συνθέτουν ἀναμφισβήτητα τήν 

ὀμορφιά καί τήν τάξη τῆς πλάσης καί τοῦ πλάσματος.
Οἰκογένεια! Πανάρχαιος θεσμός, ἀλλά καί πανίε-

ρος, ἀφοῦ Ἐκεῖνος πού τόν συνέστησε καί τόν εὐλόγη-
σε εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Πανάγαθος Θεός καί Δημιουργός τοῦ 
σύμπαντος.

Ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος ὀνομάζει τήν 
οἰκογένεια Ἐκκλησία καί τήν ἕνωση τῶν μελῶν της μυ-
στήριο ἱερό, ἐνῶ ὁ ἱερός Χρυσόστομος συμπληρώνει: 
«Οἰκογένεια, ἐκκλησία μικρά ἐστί καί καταγώγιον ἁγί-
ων».  

Κάποιος ἕλληνας φιλόσοφος ὀνόμασε τήν οἰκο-
γένεια «συγκρότημα ἱερό, θεῖο φυτώριο καί ὀλιγάριθμο 
βασίλειο», ἐντός τοῦ ὁποίου παρουσιάζεται μία ποικιλία 
ὡς πρός τήν ἡλικία, τό φῦλλο, τόν χαρακτῆρα, τή μόρ-
φωση καί τά προσόντα καί ὅμως, ὅταν αὐτό τό πάζλ 
συγκολληθεῖ μέ τήν ὑπερκόσμια δύναμη τοῦ χριστια-
νικοῦ γάμου ἀποτελεῖ ἕνα θαυμάσιο ἁρμονικό σύνολο 
καί γίνεται θαυμαστό ἐργαστήριο, τό ὁποῖο προσφέρει 
ὑποδειγματικούς πολίτες στό Ἔθνος, τήν Ἐκκλησία καί 
τήν Κοινωνία. 

Τέτοια ὑπῆρξε ἀνά τούς αἰῶνες ἡ Ἑλληνική Χρι-
στιανική οἰκογένεια, ἡ ὁποία πρόσφερε χρηστούς πο-
λίτες στήν Πατρίδα καί οὐρανοπολίτες στήν Ἐκκλησία 
μας. Ὅμως, τούς δίσεκτους αὐτούς καιρούς πού ζοῦμε, 
ὅπου θεσμοί καί ἀξίες βάλλονται, κρημνίζονται καί ἰσο-
πεδώνονται, ὁ ἱερός αὐτός θεσμός ἀπειλεῖται καί σείεται 
ἐκ θεμελίων. Ἔπαψαν φαίνεται τά μέλη τῶν πλείστων 
οἰκογενειῶν μας νά ζοῦν ζωή εἰρηνική μέ ὁμοφροσύνη, 
ὁμόνοια, καί ἀγάπη. 

Τί κρίμα! Τί δυστυχία, τί κατάπτωση, τί προδοσία! 
Κρίμα γιά τίς ἀπρόσεκτες ἐκεῖνες οἰκογένειες οἱ 

ὁποῖες στενάζουν συνεχῶς, πάσχουν ἀφάνταστα καί 
βρίσκονται σέ μία καθημερινή κόλαση ὄχι ἀπό ἀρρώστι-
ες, ὄχι ἀπό οἰκονομικές δυσκολίες, ὄχι ἀπό δοκιμασίες 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀπό ἐγωϊσμούς καί πάθη τά ὁποῖα μπο-
ροῦσαν νά προλάβουν καί δέν τό θελήσανε.

Γιά κεῖνες τίς οἰκογένειες πού δέν πάλεψαν μέ εἰλι-
κρίνεια, μέ ἀποφασιστικότητα, μέ ταπείνωση γιά νά 
ἀποφύγουν τίς πληγές ἀπό τήν ψυχή τῶν ἀθώων παι-
διῶν τους, τό, πόνο καί τή θλίψη ἀπό τούς συγγενεῖς καί 
φίλους τους, ἀλλά καί τόν ἀλληλοσπαραγμό, τό διαζύ-
γιο, τό μίσος μέ ὅλα τά ἐπακόλουθά του.

Ἄν κάποιος προσπαθήσει νά ἐντοπίσει τούς βασι-
κότερους ἀπό τούς λόγους καί τίς αἰτίες τῆς σημερινῆς 
τραγικῆς κατάστασης καί κρίσης πού προκαλεῖ τά ἀδι-
έξοδα στά ὁποῖα ἔχει περιέλθει ἡ σημερινή οἰκογένεια, 
εὔκολα θά διαπιστώσει ὅτι εἶναι πολλοί καί ποικίλοι. 

Ἀπό τίς πρῶτες καί βασικές αἰτίες τῶν οἰκογενει-
ακῶν προβλημάτων θεωροῦνται οἱ ἐξω-οικογενειακοί 
παράγοντες, δηλαδή οἱ ἐπεμβάσεις τρίτων, συγγενικῶν 
ἤ καί φιλικῶν προσώπων, πού ἀναρμοδίως, χωρίς νά 
ἔχουν τήν κατάλληλη ἐπιστημονική καί βαθειά χριστια-
νική καλλιέργεια, ἴσως συμπαθῶντας 
περισσότερο τόν ἕνα ἀπό τούς 
συζύγους, ἐπεμβαίνουν ἐντελῶς 
ἀσύνετα καί χωρίς δικαιοσύνη, 
σπέρνοντας ζιζάνια καί ἐπι-
φέροντας τήν ὁλοκληρωτι-
κή καταστροφή. Οἱ τρίτοι 
πού συχνά εἰσέρχονται 
στήν οἰκογένεια ἄδο-
λα ἄλλοτε, ἀλλά 
κατά τό πλεῖστον 
δόλια καί συμφε-
ροντολογικά, εἶναι 
οἱ πιό ἐπικίνδυνες 
βόμβες στά θε-
μέλιά της καί τήν 
γαλήνια συμβίωσή 
της. 

Ὁ ἐγωκεντρι-
σμός, ὁ ἐγωισμός 
καί ὁ μοντερνι-
σμός θεωροῦνται 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Πανάρχαιος ἱερός θεσμός 

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου

Π
«Μακάρια ἡ οἰκογένεια πού ἔχει ἀόρατο ἀρχηγό καί οἰκοδεσπότη της 
τόν Ἰησοῦν Χριστόν» 

(Γέρων Παΐσιος)



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 31, Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2011............  11

ἀπό τούς μεγαλύτερους ἐχθρούς καί ταραξίες οἱ ὁποῖοι παίζουν 
βασικό ρόλο στήν ἀναταραχή, τήν διχόνοια καί τό καταραμένο 
διαζύγιο. Ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος ὁ ὁποῖος φιλοσόφησε πάνω 
στό θέμα, ἐπισημαίνει συχνά στίς ἐπιστολές Του τήν ἰσότητα, τήν 
εὐθύνη, τόν ἀλληλοσεβασμό, ἀλλά καί τούς ρόλους τῶν συζύγων 
μέσα στήν οἰκογένεια. 

Ἀλαζόνες καί ὑπερήφανοι πού κατάργησαν τό «ἐμεῖς» καί στή 
θέση του ἔβαλαν τό «ἐγώ», αὐτοί πού ἀπομάκρυναν καί πέταξαν 
ἀπό τό οἰκογενειακό τους περιβάλλον ἀλλά καί ἀπό τίς καρδιές 
τους τόν Θεό, ἐκεῖνοι πού σάν πρωταρχικό τους μέλημα ἔχουν τό 
ξενύχτι, τήν διασκέδαση καί ἄσωτη ζωή, ἀμελῶντας τήν παιδεία 
καί τήν νουθεσία τῶν παιδιῶν τους, δέν θά ἀποφύγουν τό φοβερό 
οἰκογενειακό ναυάγιο.

Κάποιος ναύτης πιστός χριστιανός, πού βρέθηκε στό γνωστό 
ὑπερωκεάνιο, τόν «Τιτανικό», τό ὁποῖο ἐπιχειροῦσε τό παρθενι-
κό του ταξίδι ἀπό τήν Ἰρλανδία στήν Ἀμερική, ἔστειλε λυπημένος 
ἐπιστολή στούς γονεῖς του, στό Δουβλίνο, κι ἔγραφε. «Εἶμαι σχε-
δόν βέβαιος ὅτι τό πλοῖο δέν θά φθάσει στόν προορισμό του διότι 
ὁ κυβερνήτης συμπεριφέρεται ἐγωϊστικά, περιφρονεῖ τούς πάντες 
ἀκόμα καί τόν Θεό, ἀλλά καί οἱ ἐπιβάτες καί τό πλήρωμα ὑβρίζο-
ντας καί αἰσχρολογῶντας, ἔχουν ἐπιδοθεῖ σέ ἀθλιότητες καί ἁμαρ-
τίες». Δυστυχῶς ὁ φόβος τοῦ ναύτη ἐπαληθεύτηκε, ἀφοῦ τό πλοῖο 
ναυάγησε σέ σύγκρουση μέ παγόβουνο καί τράβηξε 1.100 ψυχές 
στό βυθό καί τήν ἀπώλεια.

Ἄν στό πλοῖο κάθε οἰκογένειας δέν σταματήσουν οἱ ἐγωϊσμοί, 
οἱ ἀτελείωτες διαφωνίες, οἱ ἀδιάκοπες ἀναταραχές, οἱ συγκρούσεις 
καί οἱ θόρυβοι, οἱ κατάρες καί οἱ βλαστήμιες, ἀλλά συνεχίζεται ἡ 
ἀρρωστημένη αὐτή κατάσταση, βεβαιότατα τό πλοῖο θά καταπο-
ντισθεῖ παρασύροντας καί τά ἀνεύθυνα μέλη τοῦ πληρώματος στό 
βυθό.

Ἑλληνικές Ὀρθόδοξες οἰκογένειες! «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν 
μετά φόβου». 

Εἶναι ἀλήθεια καί πραγματικότητα ἀναμφισβήτητη ὅτι 
ὅλοι ὅσοι ζοῦμε στόν πολυστέναστο αὐτό πλανήτη δέν εἴμαστε 
Ἄγγελοι ἀλλά ἄνθρωποι γεμάτοι ἀπό ἀδυναμίες καί ἐλαττώματα, 
τά ὁποῖα συχνά ἐκδηλώνονται στήν οἰκογένεια. Ὅμως ἡ γνήσια 
Ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια πού ἔχει ἐπίγνωση τοῦ χρέους καί τῆς 
ἀποστολῆς της, καλεῖται μέ σύνεση καί ἐπιμέλεια νά ἐργάζεται γιά 
τήν θεραπεία ὅλων τῶν ἀναφυομένων προβλημάτων, ὥστε πάντο-
τε νά σκορπίζεται πλούσιο τό ἄρωμα τῆς εἰρήνης καί τῆς γαλήνης 
μέσα σέ αὐτήν.

Ἄν στά μέλη κάθε οἰκογένειας, εἰδικά τῶν κυρίως ὑπευθύνων 
συζύγων συνεχιστεῖ ἡ σκληροκαρδία, τά πάθη καί τά λάθη, ἄς εἶναι 
σίγουροι ὅτι θά ἀπολαύουν τά ἀγαθά τῶν κόπων των καί θά καμα-
ρώσουν τά ἐρείπια τῶν πράξεών τους.

Ἄν ὅμως ἔλθουν εἰς ἐπίγνωση καί μέ ἀγῶνα καί κόπο μεταβά-
λουν τήν ψυχή τους ἀπό βράχο σέ βαμβάκι, τότε ἐκέρδισαν. Ἐκέρ-
δισαν τήν οἰκογένεια, τήν χαρά, τήν ἠρεμία καί αὐτόν ἀκόμα τόν 
Θεό.

Ἀναγκαία προϋπόθεση γι’ αὐτό τό κατόρθωμα εἶναι ἡ ἀμοι-
βαία ἀνοχή, ἡ παραδοχή τῶν λαθῶν καί τῶν σφαλμάτων πού στόν 
καθένα ἀπό τούς συζύγους ἀναλογεῖ, καθώς καί ἡ εἰλικρινής μετά-
νοια καί ἐπιστροφή στήν πρώτη εὐλογημένη ἀγάπη. 

Σύζυγοι πού τήρησαν αὐτή τήν γραμμή καί κράτησαν τό 
Σταυρό τῆς θυσίας, εἶδαν τό μέγα θαῦμα μιᾶς χαρούμενης ζωῆς, 
ἀπήλαυσαν τέκνα τέκνων, ἔφθασαν σέ βαθύ γῆρας καί δόξασαν 
τόν δωρεοδότη Θεό.

Κυκλοφορία CD

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρ-
ξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς ἡ Μητρόπολή 
μας κυκλοφόρησε ἕναν ψηφια-
κό δίσκο, μέ τόν τίτλο «Ἀνθο-
λόγιο Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», 
ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει σύντομες 
ὁμιλίες τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. 
Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Σεβ. Γέρο-
ντος Μητροπολίτου ἀπό Κισά-
μου καί Σελίνου κ.κ. Εἰρηναίου, 
(ἀπό παλαιότερη Ραδιοφ. ἐκπο-
μπή) καί Ὕμνους τῆς περιόδου 
τοῦ Τριωδίου, ἀπό διάφορους 
ἱεροψάλτες καί Βυζαντινές Χο-
ρωδίες.

Τό ἐν λόγῳ cd διανέμεται 
δωρεάν μέ τήν εὐχή καί εὐλογία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ.κ. Ἀμφιλοχίου.
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ἶναι γνωστό, ὅτι ἡ κλασική ἑλληνική σοφία καί 
τό βυζαντινό χριστιανικό πνεῦμα δημιούργησαν 
τις προϋποθέσεις ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν σέ 
μιά σύνθεση ἀξιῶν καί διαμόρφωση τῆς μεταγε-

νέστερης παιδείας, μέ βάση δύο πνευματικούς ἄξονες 
πού ἐπηρεάζουν τά ἑλληνικά Γράμματα καί τόν πολιτι-
σμό μας μέχρι σήμερα. Οἱ δύο αὐτοί ἄξονες εἶναι αὐτο-
νόητο ὅτι ξεπήδησαν ἀπό τόν ὀρθό λόγο τῆς κλασικῆς 
Ἑλλάδας καί τήν ὀρθή δόξα καί πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Στούς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα 
στούς Τρεῖς Ἱεράρχες μας ἡ ἑλληνικότητα καί ἡ ὀρθόδο-
ξη χριστιανική πίστη ἀποτέλεσαν τούς βασικούς ἄξονες 
τῆς οἰκουμενικότητάς τους. Οἱ μέγιστοι αὐτοί φωστῆρες 
δέν ἐξέφραζαν μόνο μιά βαθιά πίστη, οὔτε ἁπλῶς διέ-
θεταν μιά γόνιμη θεολογική σκέψη, ἀλλ’ ἦσαν καί καλοί 
γνῶστες τῆς οὐσιαστικῆς ἑλληνικῆς παιδείας.

Ὁ «ἕλλην νοῦς» πού ἀπέκτησαν μέ σκληρή μαθη-
τεία στά ἑλληνικά γράμματα καί στήν κοσμική Ἀθήνα, 
ἔπρεπε ν’ ἀποκαθαρθεῖ καί νά δοκιμασθεῖ μέσα στήν 
ἀσκητική ἔμπνευση καί ἐμπειρία τῆς θεολογίας τῆς 
ἐρήμου, προκειμένου νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό κάθε δι-
ανοητική καί ὠφελιμιστική ἀπάτη. Ἡ «ἀφώτιστος ψυχή 
ἀδύνατος ἐστίν πρός νόησιν», θετική καί οὐσιαστική, θά 
ἐπισήμαιναν πρός τό ποίμνιο τους οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μας. 
Γι’ αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο ἡ γνώση καί ἡ μάθηση νά συν-
δέονται πάντοτε ἄμεσα μέ τήν ἀρετή καί τόν ἁγιασμό. 
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος γίνεται ἀκόμη πιό συγκεκριμένος, 
ὅταν ὁμιλεῖ γιά τήν Παιδεία, ἀφοῦ τή θεωρεῖ ὡς «μετά-
ληψιν ἁγιότητος». Ἡ ἱερότητα αὐτή τῆς Παιδείας συνδέ-
εται ἄμεσα καί μέ τήν προσωπική «ἀσκητική τῆς ζωῆς» 
καί δυστυχῶς συχνά ἀποσιωπᾶται αὐτή ἡ διάσταση καί 
ἀπό ἐμᾶς τούς κήρυκες τοῦ Χριστιανισμοῦ πού ὑποστη-

ρίζουμε ὅτι εἴμαστε οἱ γνήσιοι ἐκφραστές του, γιατί μᾶς 
καλεῖ σέ ἐσωτερικό αὐτοέλεγχο, κατάσταση πού δέν 
ἀποδεχόμαστε γιατί δέν τήν ἀντέχουμε.

Ὡς συνέπεια αὐτῆς τῆς βασικῆς ἀρχῆς, οἱ Τρεῖς 
Ἱεράρχες καταπιάστηκαν ὑπεύθυνα μέ τά σπουδαιότε-
ρα προβλήματα τῆς ἐποχῆς τους ὄχι τόσο σέ μία ἀτο-
μική καί προσωρινή βάση ἐπίλυσής τους, ἄλλα κυρίως 
σέ μία καθολικότερη καί οἰκουμενικότερη προοπτική, 
δημιουργώντας ἔτσι τίς κατάλληλες προϋποθέσεις γιά 
ἕνα νέο ἦθος ζωῆς καί γιά ἕναν ἀνθρωπιστικότερο πο-
λιτισμό γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς τῆς 
γῆς. Δυστυχῶς, ὁ «ἑλληνοχριστιανικός πολιτισμός» πού 
ξεπήδησε μέσα ἀπό τίς πνευματικές διεργασίες τῶν σκα-
πανέων τοῦ ἑλληνικοῦ καί τοῦ χριστιανικοῦ ἰδεώδους, 
κακοποιήθηκε οἰκτρά ἀπό ὅλους μας, εἴτε ἀπό τούς πο-
λιτικούς ἄνδρες, εἴτε ἀπό τούς θρησκευτικούς ἡγέτες, 
καί τοῦτο ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι προτάθηκε στήν 
ἐποχή μας ἀπό μερικούς ἀνεγκέφαλους, ὡς «ἐθνικιστικό 
ἰδεολόγημα» καί ἀποκόπηκε ἀπό τίς φυσικές ρίζες τῆς 
Πατερικῆς Ὀρθοδοξίας.

Ο Χριστιανισμός, ὡς πρόταση ζωῆς καί ἱστορίας, 
ἰδιαίτερα στήν ὀρθόδοξη οἰκουμενική προοπτική του, 
ἀποτελεῖ σύνθεση τῶν ὑγιῶν στοιχείων τοῦ ἑλληνισμοῦ 
μέ τόν σωτηριολογικό σκοπό τοῦ χριστιανικοῦ μηνύμα-
τος. Ο Χριστιανισμός, δηλαδή, καλεῖται νά βρίσκεται πά-
ντοτε στό κέντρο τῆς ἱστορίας καί νά εἶναι λειτουργικό 
στοιχεῖο κάθε καλοῦ καί ἀγαθοῦ στό ἱστορικό πολιτιστι-
κό γίγνεσθαι. Αὐτό σημαίνει, πώς ἀπό ἐμᾶς τουλάχιστον 
δέν μπορεῖ νά κατανοηθεῖ καί νά βιωθεῖ σωστά ἡ Ὀρθο-
δοξία, χωρίς τά δύο αὐτά μεγέθη πού εἶναι ὁ Χριστια-
νισμός καί ὁ Ἑλληνισμός. Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, 
ἄν καί Ρῶσος στήν καταγωγή καί ἀκαδημαϊκός δάσκα-
λος σ’ ἕνα ἀπό τά πιό φημισμένα κοσμικά ἐκπαιδευτικά 
Ἱδρύματα παγκοσμίως, ἔχει τονίσει μέ ἔμφαση, πώς ἡ 
Ὀρθόδοξη θεολογία καί τό ὀρθόδοξο πνευματικό ἦθος 
δέν εἶναι δυνατό νά κατανοηθοῦν σωστά ἔξω ἀπό τή 
θαυμαστή σύνθεση τοῦ ἑλληνικοῦ καί τοῦ χριστιανικοῦ 
στοιχείου.

Τό κάλλος τῆς φύσεως καί ἡ ὡραιότητα τοῦ σώμα-
τος, ἡ ἀνδρεία καί ἡ ἐλευθερία, οἱ ἀξίες τῆς ζωῆς καί τῆς 
ἱστορίας, ἡ γνώση καί ἡ σοφία τοῦ ἄνθρωπου, μερικά 
μόνο ἀπό τά γνωρίσματα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, δέν 
εἶναι ἀξίες καί μεγέθη πού ἀντίκεινται στήν πνευματι-
κή τελείωση καί τόν ἁγιασμό τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό πού 

Ἡ ἔννοια τῆς σύνθεσης 
Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ 
στούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Τοῦ κ. Γεωργίου Πατρώνου
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ στό τμῆμα Θεολογίας 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ε
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ὀνομάζουμε ἀνακαίνιση καί θέωση τοῦ ἀνθρώπου, μέ 
ὅλες τίς ἱστορικές συνέπειες καί τίς ἐσχατολογικές προ-
εκτάσεις, δέν βρίσκεται σέ ἀντιπαράθεση καί δέν εἶναι 
διάφορο πρός τόν ἄνθρωπο τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Τό ἐρώτημα πού τέθηκε ἤδη ἀπό τους πρώτους 
χριστιανικούς αἰῶνες καί μάλιστα μέ ἕναν τρόπο σαφῆ 
καί ἀπόλυτο διατυπώθηκε τελικά ὡς ἕξης: «τί θά ἀπο-
δεχθεῖ καί τί θά ἀπορρίψει ὁ χριστιανισμός ἀπό τήν 
κλασική ἑλληνική παιδεία;» Ἔτσι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες βρέ-
θηκαν μπροστά στό πρόβλημα σχέσεως Χριστιανισμοῦ 
καί Ἑλληνισμοῦ, ἤ σχέσεως Χριστιανισμοῦ καί ἀνθρω-
πισμοῦ. Τό πρόβλημα αὐτό εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο καί 
ὁπωσδήποτε ἦταν ἑξαιρετικά ἐπιτακτικό στήν ἐποχή 
τῶν Πατέρων.

Ὁ ἀνθρωπισμός ἔχει ὡς μέτρο ὅλων τῶν πραγμά-
των τόν ἄνθρωπο. Ο Χριστιανισμός ἔχει τόν Θεάνθρωπο 
Χριστό. Ὑπ’ αὐτήν τήν ἔννοια, ἡ χριστιανική κοσμοθε-
ωρία καί βιοθεωρία εἶναι διπολική: ἀνθρωποκεντρική 
καί συγχρόνως θεοκεντρική. Μέ ἄλλα λόγια, στό κέντρο 
βρίσκεται καί πάλι ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά, πλέον, ὡς θεω-
μένη προσωπικότητα. Σέ ὅλες τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου 
κυρίαρχη ἔννοια εἶναι ἡ θεότητα. Ὁ θεός δέν πρέπει 
οὔτε νά μειώνεται, οὔτε καί νά κενώνεται. Ἡ ὅλη προσο-
χή στρέφεται στή διασφάλιση τῆς ἔννοιας τοῦ θεοῦ, τῆς 
δυνάμεως καί τῆς κυριότητάς του. Μόνο στό Χριστια-
νισμό ἔχουμε μία κενωτική θεολογία. Τό ἐνδιαφέρον 
ἐπικεντρώνεται στόν ἄνθρωπο καί ἡ ὅλη ἀγωνία εἶναι 
νά προφυλαχθεῖ καί νά σωθεῖ ἀπό κάθε ἀλλοτρίωση ἡ 
ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου. Θά λέγαμε ὅτι μόνο ὁ Χρι-
στιανισμός εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀνθρωποκεντρικός, μέ τήν 
ἔννοια καί τήν προϋπόθεση τῆς Χριστολογικῆς κατάφα-
σης στήν ἱστορία.

Γιά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅλα τά στοιχεῖα 
πού ἐμπεριέχει ἡ ἀνθρωπιστική ἑλληνική παιδεία εἶναι 
ἀποδεκτά καί χρήσιμα, ἀφοῦ συντελοῦν στά «γυμνά-
σια τῆς ψυχῆς», ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά κατανοήσει οὐσι-
αστικότερα καί ἀψευδέστερα, αὐτά πού προσφέρει ὁ 
ἀποκαλυπτικός λόγος τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μία ἀνθρω-
πιστική, ὅμως, παιδεία μπορεῖ νά ἀποβεῖ τελικά πλάνη, 
καθώς καί ἀπάτη, ὅταν ὡς μοναδικό κέντρο θέτει τόν 
ἄνθρωπο καί μάλιστα ἕναν ἄνθρωπο πεπτωκότα καί 
ἁμαρτωλό, τόν ἄνθρωπο τοῦ παρόντος αἰῶνος. Ὅταν 
κανείς ἀπολυτοποιεῖ τόν ἄνθρωπο καί μάλιστα στήν 
ἐνδοκοσμικότητα καί τήν ἀτέλειά του, χωρίς νά προ-
σβλέπει πρός τή χριστιανική ἐσχατολογική τελειότητα 
καί θέωση, τότε τόν ὁδηγεῖ σέ μία παιδευτική πλάνη καί 
δημιουργεῖ χιμαιρικές προσδοκίες μίας «τέλειας» κοι-
νωνίας πού στήν οὐσία εἶναι κοινωνία ἀπανθρωπιᾶς.

Ο Χριστιανισμός, ἀσφαλῶς καί δέν ἀγνοεῖ τόν 
ἄνθρωπο τοῦ παρόντος. Διανοίγει, ὅμως, σ’ αὐτόν τούς 
ὁρίζοντες πρός τό ἐσχατολογικό τέλος, πρός τήν αἰω-

νιότητα καί τήν ἐπιθυμητή τελείωση καί θέωσή του. Ἡ 
ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἱστορίας του δέν ἐξα-
ντλεῖται στό παρόν. Ἡ τελείωση καί ἡ θέωσή του ἀνή-
κουν καί στό μέλλον μέ μία ἐλπιδοφόρα ἐσχατολογική 
προοπτική: «νῦν τό ἐκ μέρους, τότε δέ τό ὅλον», «νῦν 
δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός πρό-
σωπον», θά ἐπισημάνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α’ Κορ. 
13, 9-12). Ἡ πατερική ἀνθρωπολογική ἀντίληψη ξεκινᾶ 
ἀπό τό δεδομένο τῆς πρωτολογικῆς ἀρχικῆς τελειότη-
τας τῆς δημιουργίας, δέν ἀγνοεῖ τήν πτωτική ἱστορική 
πραγματικότητα, ἀλλά ὁραματίζεται γιά τόν ἄνθρωπο 
τήν ἐσχατολογική του θέωση καί δοξοποίηση. Προβάλ-
λει μία ἐνδιαφέρουσα δυναμική στήν ἱστορική του πο-
ρεία, παιδευτικό μέγεθος πού δέν πρέπει νά παραβλέ-
πεται ἀπό τήν Παιδεία.

Κατά τό Χριστιανισμό, ἡ ἱστορία, ἡ παιδεία καί ὁ 
πολιτισμός καταξιώνονται σέ μία συνεχῆ καί διαρκῆ 
δυναμική δημιουργικότητα. Οἱ ἐπιστῆμες, οἱ τέχνες 
καί τά γράμματα, γίνονται ἀποδεκτά ἀρκεῖ συνεχῶς νά 
«ἐξανθρωπίζουν» τόν ἄνθρωπο καί νά ἐξυπηρετοῦν τόν 
τελικό του σκοπό πού εἶναι ἡ τελείωση καί ὁ ἁγιασμός 
καί φυσικά νά μήν τόν ἀλλοτριώνουν καί πρό παντός 
νά μήν τόν δαιμονοποιοῦν. Γι’ αὐτό ἡ «κατά Χριστόν 
παιδεία», δηλαδή ἡ μορφοποίηση μέσα μας τοῦ «και-
νοῦ ἀνθρώπου» ἤ τοῦ «ἁγίου», κατά τήν ὀρθόδοξη 
προοπτική, ὑπερβαίνει τούς ἀνθρωπιστικούς σκοπούς 
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Ἡ ἐπισήμανση ἐδῶ μερικῶν 
βασικῶν κατευθύνσεων τῆς «πατερικῆς ὀρθόδοξης 
ἀγωγῆς» εἶναι δυνατό νά ἀποβεῖ χρήσιμη καί ὠφέλιμη 
γιά κάθε μεταρρυθμιστική παιδευτική προσπάθεια πού 
θά συντελεσθεῖ στό μέλλον στό χῶρο τῆς ἐθνικῆς μας 
Παιδείας. Σκοπός εἶναι νά ἀποκτήσουμε, ἐπιτέλους, συ-
νείδηση τῆς δικῆς μας ἑλληνοορθόδοξης πνευματικῆς 
ἰδιαιτερότητας, πέρα ἀσφαλῶς ἀπό τούς τεχνοκρατι-
κούς καί ἐκσυγχρονιστικούς σκοπούς πού θέτει συχνά 
ἡ παιδεία καί ὁ πολιτισμός στήν ἱστορική πορεία τοῦ 
λαοῦ μας.

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἑορτή χριστια-
νικῆς Παιδείας, ἀλλά καί ἑορτή ἑλληνικῆς Παιδείας. Στή 
σύνθεση αὐτῶν τῶν δύο ἱστορικῶν μεγεθῶν βρίσκεται 
τό ἱστορικό πατερικό θαῦμα. Δέν θεωροῦνται ἁπλά 
οἱ προστάτες τῶν γραμμάτων καί τῆς παιδείας, ἀλλά 
ὑπῆρξαν οἱ πρωτοπόροι καί οἱ θεμελιωτές αὐτῆς τῆς 
σύζευξης. Ἡ ἑλληνική Παιδεία ἔχει μιά ὡραιότητα πού 
δέ δικαιοῦται κανείς νά βεβηλώσει. Τό ὀρθόδοξο χρι-
στιανικό καί τό οἰκουμενικό ἑλληνικό εἶναι δομικά πλέ-
ον στοιχεῖα σ’ αὐτό τό θαυμαστό πάντρεμα τῆς ἀνθρώ-
πινης σοφίας καί τῆς θείας ἀποκάλυψης, πού ἀποτελεῖ 
τή διαχρονική Παιδεία μας μέσα στήν ἱστορία δύο χιλιά-
δων χρόνων, τήν ὁποία ὀφείλουμε νά διαφυλάξουμε, 
ὡς ἱερό χρέος, καί νά τή μεταφέρουμε στίς νέες γενεές.
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Ἡ οἰκογένεια καὶ ὁ ρόλος της 
στὴν κοινωνία ἔχουν ἀποτελέσει ἀντι-
κείμενο συστηματικῆς μελέτης, τόσο 
τῶν ἀνθρωπολόγων, ὅσο καὶ τῶν ψυ-
χολόγων καὶ τῶν παιδαγωγῶν, ἀνὰ 
τοὺς αἰῶνες μέχρι καὶ σήμερα. Αὐτὴ 
ἡ συστηματικὴ μελέτη τοῦ θεσμοῦ τῆς 
οἰκογένειας στὶς διάφορες ἐποχές 
ἀποδεικνύει καὶ τὴν ὕψιστη σημασία 
της.

Ὅταν λέμε οἰκογένεια, ἐννο-
οῦμε ἕνα σύνολο ἀνθρώπων, ποὺ 
ἔχουν πυρήνα τους δύο ἄτομα δια-
φορετικοῦ φύλου, ποὺ συνδέονται 
μεταξύ τους μὲ τὰ ἱερὰ δεσμὰ τοῦ 
γάμου καὶ πλαισιώνονται ἀπὸ τὰ παι-
διὰ ποὺ γεννοῦν. Ἂν δοῦμε βέβαια 
τὸν ὅρο στὴν πλατύτερη ἔννοιά του, 
μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι οἰκογένειες, 
εἶναι εὐρύτερες κοινωνικὲς ὁμάδες, 
ποὺ τὰ μέλη τους συνδέονται μὲ συγ-
γένεια αἵματος ἢ ἀγχιστείας.

 Ἡ ἐμφάνιση τῆς οἰκογέ-
νειας χάνεται στὰ βάθη τῶν χι-
λιετηρίδων καὶ ἀποτελεῖ σταθμὸ 
στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. 

Ὑπῆρξε ἡ ἀρχὴ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ συνέπεσε μὲ τὴν 
ἔξοδό του ἀπὸ τὸ στάδιο τῆς περιπλά-
νησης καὶ τὴ συγκρότηση ἰδιοκτησί-
ας.

Ἡ σύνθεση καὶ οἱ κανόνες 
ὀργάνωσης τῆς οἰκογένειας διέφε-
ραν καὶ διαφέρουν στὶς διάφορες 
κοινωνίες καὶ στὶς διάφορες ἐποχές, 
ἀνάλογα μὲ ποικίλους παράγοντες: 
(πολιτικὰ συστήματα, θρησκεία, οἰκο-
νομία, ἀντιλήψεις καὶ ἀπόψεις γιὰ τὴ 
θέση τῆς γυναίκας. Γιὰ τὴν ἀρχική της 
μορφή, ἔχουν διατυπωθεῖ διάφορες 
θεωρίες. Ὅλες συμφωνοῦν στὸ ὅτι 
στὴν παλαιότερη οἰκογένεια ἀρχηγὸς 
ἦταν, γιὰ αἰῶνες, ἡ γυναίκα – μητέ-
ρα. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῆς μητριαρχίας. 
Ἡ γυναίκα βέβαια οὐδέποτε ἄσκησε 
ἐξουσία μὲ ὅλη τὴ σημασία τοῦ ὅρου. 
Ἁπλὰ, ἐπειδὴ οἱ συνθῆκες ἐπιβίωσης 
ἐπέβαλαν στὸν ἄντρα νὰ ἀπομακρύ-
νεται ἀρκετὲς ὧρες, ἡ γυναίκα εἶχε 
τὴν κύρια εὐθύνη νὰ ὀργανώσει τὴν 
οἰκογένεια, νὰ προστατεύσει τὰ παι-
διά της, νὰ διατηρήσει ἄσβηστη τὴ 
φωτιὰ στὴν ἑστία, νὰ κατευθύνει τὶς 
ἐργασίες τῆς ὁμάδας, νὰ τελεῖ τὶς θρη-

σκευτικὲς τελετουργίες. Οὐδέπο-
τε αὐτὴ τὴν προσφορά της, δὲν 

τὴν ἐκμεταλλεύτηκε γιὰ νὰ 
γίνει ἀρχηγὸς - δυνάστης.

Καθὼς ἐξελίχτηκε 
ἡ ἀνθρωπότητα ἡ οἰκο-
γένεια ἄλλαξε τύπο 
καὶ φτάσαμε στὴν 
πατριαρχικὴ μορφή 
της, ποὺ διατηρήθη-
κε μέχρι τὴν ἐποχή 
μας, ὁπότε τὸ φεμι-
νιστικὸ κίνημα ἔφερε 
τὴν ἰσότητα τῶν δύο 

φύλων ἑπομένως καὶ 
τῶν συζύγων.

Ὁ ἄντρας ὅμως, γιὰ 

πολλοὺς αἰῶνες, σὰν ἰσχυρὸ φύλο, 
ἄσκησε πραγματικὴ ἐξουσία στὰ μέλη 
τῆς οἰκογένειας καὶ στὴ γυναίκα βέ-
βαια... Ὅπως ὁ Θεός, κύριος στὸν 
οὐρανό, ἔτσι καὶ ὁ ἄντρας στὸ σπίτι. 
Δὲ σήκωνε καμιὰ ἀμφισβήτηση σὲ 
λόγια καὶ ἔργα. Ἡ μάνα ἦταν πάντα 
ὁ ἀκούραστος ἐργάτης. Ἡ Διδώ Σω-
τηρίου θυμᾶται: «στὸ σπίτι δύο ἐξου-
σίες ὑπολογίζαμε ὅλοι: τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ πατέρα, γιατί μ’ αὐτὲς εἴχαμε δέ-
σει τὴν ὕπαρξή μας. Τὴ μάνα μας τὴ 
βλέπαμε σὰν τὸν σκεπασμένο ἥλιο, 
ποὺ τὸν μαντεύεις, μὰ οἱ ἀχτίδες του 
δὲ φτάνουνε ἴσαμε σένα νὰ σὲ ζεστά-
νουνε. Ξύπναγε ὁλοχρονὶς χαράμα-
τα, ἄναβε φωτιά, ἔστηνε τσουκάλι νὰ 
προλάβει τόσα στόματα. Εἶχε νὰ φρο-
ντίσει τὰ ζωντανά, νὰ βάλει σκάφη, νὰ 
ζυμώσει, νὰ πλύνει, νὰ γυροφέρει τὸ 
νοικοκυριό, νὰ πιάσει βελόνι. Ὕστε-
ρα εἶχε πάντα στὴν κούνια κι ἕνα 
μυξιάρικο νὰ τσιρίζει. Ποτὲ της δὲν 
ἔβρισκε καιρὸ νὰ μᾶς χαϊδέψει, νὰ 
μᾶς πάρει στὰ γόνατά της, νὰ μᾶς πεῖ 
παραμύθι.» 

Στὴν οἰκογένεια, ὅπως τὴν ἔχου-
με γνωρίσει στὴν ἐποχή μας, δὲν 
ἀρκεῖ ἡ συνύπαρξη ἁπλὰ τῶν συζύ-
γων μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ γεννήσουν. 
Πρέπει νὰ γίνει πίστη, ὅτι, ἀρχικὰ ὁ 
ἄνδρας μὲ τὴ γυναίκα καὶ λίγο ἀργό-
τερα τὰ παιδιά, θὰ διατρέξουν μαζὶ 
τὸν ἴδιο ἀνηφορικὸ δρόμο τῆς ζωῆς 
καὶ θὰ σηκώσουν τὰ ἴδια βάρη, ποὺ 
κάποτε  μπορεῖ νὰ εἶναι  ἀσήκωτα. 
Πρέπει νὰ περπατοῦν ὅλοι πρὸς τὴν 
ἴδια κατεύθυνση, στηρίζοντας ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο, ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές 
τους. Τότε τὰ βάρη γίνονται πιὸ ἐλα-
φριὰ καὶ ἡ ἕνωση ἀποδεικνύεται στα-
θερὴ καὶ εὐτυχισμένη.

Ο Κ. Τσιρόπουλος γράφει, πὼς 
στὴν οἰκογένεια, ὁ ἄνθρωπος ἀπο-
φασίζει ἐλεύθερα καὶ ἐλεύθερα δε-

Tῆς κ. Νταγκουνάκη - Χαρτζουλάκη Ἀνθοῦλας, 
Διευθύντριας τοῦ 1ου Γυμνασίου Κισάμου,

Προέδρου τοῦ Συλλόγου Κυριῶν καὶ Δεσποινίδων Καστελλίου

Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας 
στήν σύγχρονη οἰκογένεια
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σμεύεται. Διαλέγει τὸν ἄνθρωπο ποὺ 
ἐπιθυμεῖ νὰ συμπληρώσει τὸ βίο του, 
τὸ σῶμα του, τὸ χρόνο του, τὴν δρα-
στηριότητά του, τὴ χαρὰ καὶ τὴν ὀδύ-
νη, τὸ βάρος τῆς ἀρρώστιας καὶ τὴν 
ταπείνωση τῶν γηρατειῶν. 

Τόσο ὁ ἄνδρας ὅσο καὶ ἡ γυ-
ναίκα, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν 
ὅμως τὸ ρόλο τους σωστά. Ἂν τὸν 
παίξουν λοιπὸν ὑπεύθυνα καὶ οἱ ὑπό-
λοιποι θὰ τὸν ἀποδεχτοῦν μὲ διάθε-
ση σύμπραξης. Οἱ γονεῖς, πέρα ἀπὸ 
τὴν εὐθύνη τῆς τεκνοποίησης, ἔχουν 
βαρύτερη τὴν εὐθύνη τῆς διαπαιδα-
γώγησης. Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
λέει: «Δὲν εἶναι πατέρας μόνο αὐτὸς 
ποὺ θὰ δώσει παιδιά, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ 
θὰ ἐκπαιδεύσει σωστά. Οὔτε μητέρα 
μόνο αὐτὴ ποὺ θὰ γεννήσει, ἀλλὰ 
αὐτὴ ποὺ θὰ ἀναθρέψει ἄριστα». Σκε-
φτεῖτε στὶς μέρες μας πόσες μάνες 
ἐγκαταλείπουν ἔτσι ἁπλὰ  τὰ παιδιά 
τους, χωρὶς βέβαια αὐτὲς νὰ δίνουν 
τὸ στίγμα ποὺ ἁρμόζει στὴ σύγχρονη 
γυναίκα.   

Οἱ σχέσεις ὅλων τῶν μελῶν τῆς 
οἰκογένειας εἶναι καθοριστικῆς ση-
μασίας, ἰδιαίτερα γιὰ τὰ παιδιά. Κα-
θορίζουν τὴν μελλοντική τους ἔνταξη 
στὴν κοινωνία. Ἐπειδὴ ἡ ἀνατροφὴ 
τῶν παιδιῶν εἶναι μία ἐπιστήμη ποὺ 
δὲ διδάσκεται σὲ κανένα σχολεῖο, 
ἡ οἰκογένεια εἶναι τὸ αἰώνιο σχο-
λεῖο καὶ ὁ δάσκαλος τῆς κοινωνικῆς 
ζωῆς. Δάσκαλοι εἶναι ὅλα τὰ μέλη τῆς 
οἰκογένειας, ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, 
ἀκόμη καὶ οἱ μικροὶ γιὰ τοὺς μεγά-
λους. Βασικὰ συνηθίζουν ὅλα τους 
τὰ μέλη στὴν ὀργανωμένη κοινωνικὴ 
ζωή, ὁπότε σωστὰ θεωρήθηκε ζωντανὸ 
κύτταρο τῆς εὐρύτερης κοινωνίας. 
Προσφέρει τὸ κλειδὶ τῆς ἠθικῆς ψυ-
χοπνευματικῆς ὑγείας, δημιουργεῖ 
ἰσχυρὲς ἀνεξάρτητες προσωπικότη-
τες, ποὺ μποροῦν νὰ συνεργαστοῦν, 
νὰ  μοιραστοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ  αὐτε-
νεργήσουν καὶ νὰ ἐπιβιώσουν κάτω 
ἀπὸ τίς ὅποιες συνθῆκες. Καὶ ἐδῶ βέ-
βαια πρωτοστατεῖ ἡ γυναίκα ἀπὸ τὴν 
ὁποιαδήποτε θέση. Τῆς μητέρας, τῆς 
γιαγιᾶς, τῆς μεγάλης ἀδερφῆς.

Μέσα στὴ σύγχρονη οἰκογέ-
νεια, τὸ ἄτομο βρίσκει τὰ μέσα νὰ 
ἀναπτύξει τὴν ὑλικὴ καὶ πνευματική 
του φύση. Τοῦ προσφέρεται ὑλικὴ 
προστασία, καὶ κάλυψη κάθε βιο-
τικῆς ἀνάγκης, ποὺ συχνὰ φτάνει στὰ 

ὅρια τῆς ὑπερβολῆς. Ἐνεργοποιεῖται 
ἡ νόηση, καλλιεργεῖται ἡ λογικὴ καὶ 
ἡ ψυχή, ἐξασφαλίζεται ἡ ψυχοπνευ-
ματικὴ ἰσορροπία, πραγματώνεται ἡ 
ἠθικὴ διαμόρφωση. 

Ἀνάμεσα στὰ μέλη τῆς οἰκογέ-
νειας καλλιεργοῦνται οἱ κοινωνικὲς 
ἀρετὲς τῆς συνεργασίας καὶ τῆς ἀλλη-
λοβοήθειας, τῆς ἀνεκτικότητας καὶ 
τῆς μετριοπάθειας, τῆς ἀφοσίωσης 
καὶ τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀγάπης καὶ 
τῆς στοργῆς, τοῦ θάρρους καὶ τῆς τόλ-
μης, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἐπιμονῆς, 
τῆς ἐντιμότητας, τοῦ αὐτοσεβασμοῦ 
καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἄλλων.

Ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα τῆς οἰκο-
γένειας εἶναι ἰδιαίτερης βαρύτητας γιὰ 
τὰ παιδιὰ, ποὺ ἀνήκουν σ’ αὐτήν καί 
σχηματίζονται σὰν ἄτομα. Παίρνουν 
τὶς πρῶτες πληροφορίες γιὰ τὸν ἑαυ-
τό τους καὶ γιὰ τὸν κόσμο γύρω τους. 
Καλλιεργοῦν τὴν αἴσθηση τοῦ ὡραί-
ου καὶ τοῦ ἄσχημου, τοῦ ἀξιόλογου 
καὶ τοῦ ἀσήμαντου. Μαθαίνουν νὰ 
ὑπακοῦνε καὶ νὰ σωπαίνουν, νὰ συλ-
λογίζονται καὶ νὰ κρίνουν, νὰ ἔχουν 
ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό τους καὶ νὰ 
ἔχουν φιλοδοξίες. Παίρνουν πρότυπα 
ἀπὸ ζωντανὲς πράξεις. Πειθαρχεῖ τὸ 
ἐγὼ στὸ ἐμεῖς, τὸ ἀτομικὸ στὸ συλ-
λογικὸ συμφέρον. Γίνονται φορεῖς 
ὑψηλῶν στόχων καὶ ἰδανικῶν, ὅπως 
τῆς πατρίδας, τῆς θρησκείας, τῆς πα-
ράδοσης, τῆς ἱστορίας, τῶν ἀξιῶν τῆς 
ζωῆς. Γὶ αὐτὸ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος 
λέει: «Ὅταν ἀνατρέφεις παιδιὰ ἔχεις 
πολὺ ἀνώτερη τέχνη. Δὲ διαμορφώ-
νεις χρυσὰ σκεύη, ἀλλὰ διαμορφώ-
νεις ψυχὲς, ποὺ εἶναι πολυτιμότερες 
ἀπὸ ὁποιαδήποτε χρυσὰ σκεύη». Τὸ 
βάρος καὶ αὐτῆς τῆς εὐθύνης βα-
ραίνει τοὺς ὤμους τῆς  γυναίκας τῆς 
οἰκογένειας, ἀφοῦ ἀπὸ τὴ φύση της 
μπορεῖ νὰ πλησιάσει τοὺς πάντες, νὰ 
ἀντιληφθεῖ τὰ πάντα, νὰ προλάβει τὰ 
πάντα.

Δὲν ἀρκεῖ λοιπὸν ἡ κάλυψη τῶν 
ὑλικῶν ἀναγκῶν τῶν παιδιῶν, ποὺ 
στὴν ἐποχὴ μας γίνεται ἁπλόχερα. 
Προέχει ἡ ψυχοπνευματικὴ προσέγ-
γιση ἡ ἠθικὴ ἀνάπτυξη, ἔτσι ὥστε νὰ 
ἐνταχθοῦν ὁμαλὰ στὴν κοινωνία. Τότε 
ἡ οἰκογένεια γίνεται ἀφετηρία πολιτι-
σμοῦ. Δὲ διατηρεῖ ἁπλὰ τὸ εἶδος μὲ 
τὴν ἀναπαραγωγή, ἀλλὰ προάγει καὶ 
ἀναβαθμίζει τὴν ἀνθρωπότητα ὁλό-
κληρη. Γίνεται τὸ ἱερὸ καὶ πιὸ γλυκὸ 

καταφύγιο. Οἱ ρίζες τῶν νέων ἀνθρώ-
πων ποὺ φυτρώνουν ἐκεῖ ἐπιβάλλεται 
νὰ ποτισθοῦν μὲ μόχθο καὶ εὐθύνη 
γιὰ νὰ γίνουν στέρεο ὑπόβαθρο γιὰ 
τὸ μέλλον.

Ὅπως ὅμως ὅλοι οἱ θεσμοί, ἔτσι 
καὶ ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας, στὸ 
πέρασμα τῶν χρόνων μὲ τὶς ὅποιας 
μορφῆς ἀνακατατάξεις, ἔχει ἐπηρε-
αστεῖ ἀδιαμφισβήτητα. Ἔτσι καὶ ἡ 
Ἑλληνικὴ οἰκογένεια, δὲν διαθέτει 
τὴν προηγούμενη κοινωνική της ὑπό-
σταση, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴ λειτουργική 
της αὐτονομία.

Ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 
’60 οἱ ἀλλαγὲς εἶναι ταχύτατες. Ἔντο-
νη κρίση παρουσιάζεται σὲ θεμελιώ-
δεις ἀρχὲς καὶ ἀξίες πατροπαράδοτες. 
Ἡ κρίση εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ ἀντα-
νάκλαση τῆς γενικότερης κοινωνικῆς 
καὶ πολιτισμικῆς κρίσης. Μὲ τὸ φεμι-
νιστικὸ κίνημα ἔγινε ἐκθρόνιση τοῦ 
πατέρα ἀφέντη, ἐξίσωση τῆς γυναίκας 
μὲ τὸν ἄντρα,  μὲ παράλληλη ἀπο-
μάκρυνσή της ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ ἀπο-
δέσμευση ἀπὸ τὸν ἄντρα σύζυγο. Ἡ 
κίνηση πῆρε τὴ μορφὴ ἐπανάστασης, 
στήν ὁποία, μὲ μία συνετὴ κριτικὴ, 
διακρίνουμε καὶ κάποιες ἀκρότητες. 
Ἐδῶ τὸ θέμα σηκώνει πολλή συζήτη-
ση καὶ προβληματισμό.

Ἡ γυναίκα κατέκτησε ἐπιτυχη-
μένα ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαί-
δευσης, δοκίμασε τὶς δυνάμεις της 
σὲ κάθε θέση ἐργασίας, ἔγινε καλὸς 
ἐπιχειρηματίας, μπῆκε δυναμικὰ καὶ  
στὴν πολιτικὴ πάλη. Εἶναι ἑπόμενο νὰ 
περιόρισε τὴν παρουσία της στὸ σπίτι. 
Ἀπὸ πολὺ μικρὰ τὰ παιδιὰ βολεύο-
νται στοὺς παιδικοὺς σταθμούς, τότε 
ποὺ ἔχουν ἀνάγκη νὰ πάρουν πρότυ-
πα στέρεα καὶ δοκιμασμένα ἀπὸ τὴν 
οἰκογένεια. Ἐκεῖ μιμοῦνται συνομή-
λικα παιδιὰ καὶ συχνὰ θαυμάζουν τὰ 
χειρότερα. Ἡ μητέρα συνεχίζει ἀναμ-
φισβήτητα νὰ ἀγαπᾶ τὰ παιδιά της, νὰ 
ἀγωνίζεται γι’ αὐτά, ἀδυνατεῖ ὅμως νὰ 
ἐκπληρώσει στὸ ἀκέραιο τὰ βασικὰ 
γονικά της καθήκοντα, καὶ νὰ δώσει 
ὅσα τῆς ἐπιβάλλει ὁ ρόλος της σὰν 
στήριγμα τοῦ σπιτιοῦ καὶ τῆς οἰκογέ-
νειας. 

Τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι σὲ 
καθημερινὴ βάση ἔπαψε νὰ εἶναι 
πόλος ἕλξης καὶ κέντρο τῆς οἰκογέ-
νειας, ἀφοῦ τὰ μέλη της, πολυάσχο-
λα καθὼς εἶναι, ἔχουν ἀνεξάρτητο 
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πρόγραμμα ἐργασίας καὶ ἐπιστροφῆς 
. Συχνὰ περνοῦν μέρες γιὰ νὰ ἰδω-
θοῦν, ὄχι νὰ συγκεντρωθοῦν. Ἐκείνη 
ἡ ἱεροτελεστία τοῦ φαγητοῦ μὲ ὅλη 
τὴν οἰκογένεια, ποὺ εἶχε βαθὺ νόημα 
γιὰ τὶς ψυχὲς καὶ τοὺς δεσμούς, τώρα 
χάνεται στὴ δύνη τῶν καιρῶν. Ἡ γυ-
ναίκα δὲν κυριαρχεῖ πλέον στὴν οἰκο-
γενειακὴ συγκέντρωση , ἀφοῦ ἀπου-
σιάζει ἄλλοτε γιὰ ἐργασία καὶ ἄλλοτε 
γιὰ προσωπική της ἔξοδο, ποὺ βέβαια 
τὸ δικαιοῦται.

Ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ σπίτι ἡ τεχνο-
λογία ψυχαγωγεῖ τὸ κάθε μέλος τῆς 
οἰκογένειας ξεχωριστά. Ὁ καθένας 
ἔχει τή δική του ὀθόνη τῆς τηλεόρα-
σης ἢ τοῦ κομπιοῦτερ,  φορᾶ τὰ ἀκου-
στικὰ τοῦ δικοῦ του στερεοφωνικοῦ 
ἢ ραδιοφώνου. Λείπει ὁ αὐθορμη-
τισμὸς τοῦ ἀστεϊσμοῦ, τοῦ παιχνιδιοῦ 
ἢ τοῦ τραγουδιοῦ. Καὶ ἐδῶ ἡ γυναίκα 
πρέπει νὰ εἶναι διακριτικὰ τὸ ἄγρυπνο 
μάτι γιὰ ὅλους. Τί παρακολουθοῦν τὰ 
παιδιά, ποιὲς εἶναι οἱ παρέες τους, τί 
συμβαίνει μὲ τὴν ἐφηβεία τους, μὴν 
κλεισθεῖ καθένας στὸν ἑαυτό του, μὴ 
χαλαρώσουν οἱ σχέσεις στὰ μέλη τῆς 
οἰκογένειας, μὴν παραμεληθοῦν πα-
τροπαράδοτες ἀρχὲς καὶ ἀξίες, πῶς 
θὰ βροῦν τελικὰ ὅλοι τὸ  δρόμο τους.

Δὲν μποροῦμε βέβαια νὰ μὴν 
παραδεχθοῦμε, ὅτι ἔχουμε ρυθμίσει 
τὴ ζωή μας ἔτσι, ὥστε κινούμαστε μὲ 
ἐξοντωτικοὺς ρυθμοὺς, -στὶς πόλεις 
πολὺ περισσότερο- ρυθμοὺς ποὺ σκο-
τώνουν πραγματικὰ κάθε ὄρεξη γιὰ 
εὐχάριστη συνύπαρξη. Ἔτσι φτάνου-
με ἀρκετὲς φορὲς σὲ σχέσεις τυπικές, 
χωρὶς οὐσιαστικὴ ἐπικοινωνία ἢ σὲ 
συγκρούσεις γιὰ ἀσήμαντες ἀφορμές.   

Οἱ νέοι, τὰ παιδιά μας, διεκδι-
κοῦν νωρὶς τὴν ἀνεξαρτησία τους καί 
κάποτε τὴν κατακτοῦν πρὶν ὁλοκλη-
ρωθοῦν σὰν ἄτομα, ἤ πρὶν ἀποκατα-
σταθοῦν ἐπαγγελματικά. Συχνὰ ἀκο-
λουθεῖ ἐπιπολαιότητα στὴ σύναψη 
σχέσεων καὶ πρόωροι γάμοι μὲ ἀμφί-
βολη στερεότητα. Γενικὰ ὑπάρχει δι-
άχυτη ἡ τάση πρὸς τὰ ἐλεύθερα ἤθη, 
πρὸς τὴν ἀμφισβήτηση ἀξιῶν, πρίν 
καλά καλά τίς ἐξετάσουν σὲ βάθος. Γι’ 
αὐτὸ συχνὰ παραιτοῦνται ἀβασάνιστα, 
διαλύουν γάμους, ἀφήνουν ἀπροστά-
τευτα παιδιὰ. Εἶναι μάλιστα κάποτε 
τῆς μόδας ἡ ἄγαμη μητέρα, ὡς δεῖγμα 
ἠθικῆς ἀπελευθέρωσης ἢ καὶ συμβίω-
ση μὲ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου. Καὶ σ’ 

αὐτὰ τὰ θέματα τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει 
νὰ ἔχουν πάρει τὰ σωστὰ μηνύματα μὲ 
λόγια καὶ ἔργα, γιὰ νὰ κάνουν σωστὲς 
ἐπιλογὲς καὶ τὰ λάθη τους νὰ εἶναι 
ὅσο γίνεται πιὸ ἀνώδυνα.

Συχνὰ παρανοεῖται ἡ ἔννοια τῆς 
χειραφέτησης, ἀπὸ ἐμᾶς τὶς ἴδιες τὶς 
γυναῖκες, σὲ μία προσπάθεια ἀλλη-
λοεξόντωσης τῶν συζύγων .Ἡ νέα γυ-
ναίκα – σύζυγος κάποτε ἀρνεῖται νὰ 
παίξει τὸ ρόλο τοῦ ὑποδεέστερου καὶ 
τῆς ἄμισθης ἐργάτριας τοῦ σπιτιοῦ, 
ὅπως συχνά θεωρεῖ τὸν ἑαυτό της, καὶ 
εὔκολα ἐγκαταλείπει τὴν οἰκογένεια.

Ὅμως εἶναι στατιστικὰ ἀποδειγ-
μένο ὅτι σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς νέες τάσεις, 
στάσεις καὶ ἀπόψεις, ὀφείλεται τὸ 
πολυσυζητημένο χάσμα τῶν γενεῶν 
καὶ ἡ ἐγκληματικότητα τῶν νέων. Τὸ 
παιδὶ, αὐτὸ τὸ αὐριανὸ πρόσωπο τῆς 
κοινωνίας, ἐκδικεῖται μὲ τὶς πράξεις 
του τοὺς γονεῖς, ποὺ σὲ κάποια εὐαί-
σθητη φάση τῆς ζωῆς του τοῦ τραυμά-
τισαν τὴν ψυχὴ. Θὰ ἀναζητήσει εὔκο-
λα τὴ ζεστασιὰ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ θὰ 
τὴ βρεῖ σὲ κακὲς συναναστροφὲς καὶ 
σὲ ἀνεξέλεγκτες σειρῆνες τῶν καιρῶν 
μας.

Κάποιοι ἐπώνυμοι ἀνὰ τὸν κό-
σμο δίνουν πρότυπα καὶ μηνύματα 
κάθε ἄλλο παρὰ θετικὰ στὸ θέμα τοῦ 
οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ. Οἱ σύζυγοι μὲ 
χαλαροὺς δεσμούς ποὺ εὔκολα ἀλλά-
ζουν στέγη, ἐξωσυζυγικὲς σχέσεις 
μὲ δημοσιότητα, εἶναι πρότυπα ποὺ 
ἔχουμε καθημερινὰ στὰ σπίτια μας, 
εἴτε μέσα ἀπό τὴν τηλεόραση, εἴτε μέ 
διάφορα ἔντυπα. Εἶναι ἔντονη καὶ ἡ 
εἰκόνα τῆς μοντέρνας γυναίκας, ξέ-
νης ὅμως πρός τὰ παραδοσιακά μας 
πρότυπα. Ἀποτελοῦν ἐρεθίσματα ποὺ 
προβάλλονται στά παιδιά μας καὶ κά-
ποτε εἶναι ἰσχυρότερα ἀπὸ αὐτό ποὺ 
προσφέρουν οἱ γονεῖς ἢ τὸ σχολεῖο, 
καθώς εἶναι ντυμένα μὲ τὰ φαντα-
σμαγορικὰ ἐφὲ τῆς λάμψης καὶ τῆς 
ὑποτιθέμενης μόδας. Ὅλα αὐτά, ποὺ 
θεωροῦμε αὐτονόητα καὶ δεδομένα 
στὴ ζωή μας, ἔχουν βάλει τὸ λιθαρά-
κι τους γιὰ νὰ φτάσουμε σ’ αὐτὰ ποὺ 
λέμε κρίση στὴν οἰκογένεια, χάσμα 
γενεῶν, πολλὰ διαζύγια, καταστάσεις 
ποὺ τὸ θύμα τοὺς εἶναι κυρίως ἡ γυ-
ναίκα καὶ αἰχμάλωτοι τὰ παιδιά. Βρι-
σκόμαστε βέβαια σὲ κρίση . Δὲ φτά-
σαμε ὅμως στὸ τέλος ἤ στὸ θάνατο τοῦ 
θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας. Ἴσως εἶναι 

ἀκόμη καιρὸς νὰ προλάβουμε. Θὰ 
ἦταν ὑπερβολὴ καὶ θανάσιμο λάθος 
νὰ νομίσουμε, ὅτι ἕνας ἄλλος θεσμός 
μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὴν οἰκογέ-
νεια στοὺς μοντέρνους καιρούς μας.

Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνά-
γκη νὰ μελετήσουμε σὲ βάθος τὸ 
θέμα. Νὰ τὸ ἐπανατοποθετήσουμε σὲ 
νέες ἀρχὲς καὶ βάσεις ἐναρμονισμέ-
νες μὲ τὰ μηνύματα καὶ τὰ δεδομένα 
τῶν καιρῶν μας, τά ὁποῖα μέ κανέναν 
τρόπο δέν πρέπει νά ἀγνοήσομε. Νὰ 
δοῦμε ξανὰ καὶ μὲ ξεκάθαρη κριτικὴ 
σκέψη τὸ θέμα γυναίκα, ἰσότητα, ση-
μασία, συνέπειες.

Ἐπιβάλλεται  νὰ προβλημα-
τιστοῦμε σοβαρά γιὰ τὴ θέση τῆς 
σύγχρονης γυναίκας, τόσο μέσα στὴ 
στενὴ οἰκογένεια, ὅσο καὶ στὴν κοι-
νωνία πλατύτερα. Εἶναι δεδομένο, 
ὅτι ἀπολαμβάνει τὸ θεῖο δῶρο τῆς 
μητρότητας καὶ εἶναι ξεκάθαρο ὅτι 
αὐτὴ ἡ μητρότητα ἀπὸ τὰ πανάρχαια 
χρόνια της ἔδωσε τὸ βάρος καὶ τὴν 
εὐθύνη  στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν 
της. Τελικὰ καὶ σήμερα, ἀκόμη καὶ  
ἐργαζόμενη ἡ γυναίκα καταφέρνει νὰ 
ὀργανώσει τὸ σπίτι, νὰ κρατήσει τὴν 
οἰκογένεια, νὰ τὰ βγάλει πέρα, ὅπως 
λέμε. Ἔχει πολλὲς δυνατότητες μέσα 
στὴν ψυχοσύνθεσή της ἀρκεῖ νὰ τὶς 
ἐνεργοποιήσει σωστά.

Ἑπομένως εἶναι ἀναγκαῖο ἡ γυ-
ναίκα μὲ σύνεση νὰ ζυγίσει καὶ νὰ  
ἰσορροπήσει  τὶς ἔννοιες φεμινισμός, 
ἐλευθερία, ἰσότητα, μὲ τὶς ἀντίστοι-
χες: καθήκοντα, ὑποχρεώσεις, ἀντο-
χές, ποὺ τῆς καταχωρήθηκαν τελικὰ 
στὸ τραπέζι τῆς ἄτυπης μοιρασιᾶς 
τῶν εὐθυνῶν. Νὰ ἐξετάσει μέ πολλή 
περίσκεψη τά γεγονότα καὶ νὰ  εἶναι 
ἀνοιχτὴ σὲ διάλογο, γιὰ θέματα ποὺ 
τυχὸν τῆς ἐπιβάλλονται καταναγκαστι-
κά∙ νὰ ἔχει τὶς ἀντιρρήσεις της ὅταν 
χρειάζεται, νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὸν σε-
βασμὸ στὴν προσωπικότητά της, νὰ 
μὴν ἀνέχεται ρατσιστικὴ διαφορο-
ποίηση ἀπὸ τὸν ἄνδρα, νὰ κερδίσει 
τελικὰ τὴ θέση ποὺ τῆς ἀξίζει. Γιατί 
ὅσες ἐπαναστατικὲς ἀλλαγὲς καὶ νὰ 
συμβοῦν στὰ πολιτεύματα, στὴν τε-
χνολογία καὶ τίς κοινωνίες, ἡ γυναίκα 
θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ὁ στυλοβά-
της τῆς οἰκογένειας, ἡ βάση τῆς κοι-
νωνικῆς ἰσορροπίας, ἡ ἀθάνατη ρίζα 
τῆς  ἴδιας της ζωῆς.
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Ἕνας φιλόλογος ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νὰ ἔχει 
ἀφ’ ἑνὸς ὅσο τὸ δυνατὸν ἐπαρκέστερη γνώση τοῦ 
ἀχανοῦς πεδίου τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἀφ’ ἑτέ-
ρου συχνὴ ἢ καὶ μόνιμη ἐπικοινωνία μὲ τὸ χῶρο καὶ 
μὲ τὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας στέκεται κατ’ ἀρχὴν σὲ 
δύο σημεῖα τοῦ θέματος: τὸ πρῶτο εἶναι τὸ γλωσσικὸ 
ἔνδυμα τὸ ὁποῖο κατὰ καιροὺς χρησιμοποιήθηκε γιὰ 
ἔκφραση τῶν ἀντίστοιχων ἐννοιῶν, τὸ δεύτερο εἶναι 
οἱ θέσεις τὶς ὁποῖες ἔχει καὶ διδάσκει στοὺς πιστούς 
της ἡ Ἐκκλησία.

Καὶ τὰ δύο αὐτὰ σημεῖα συνιστοῦν μεγάλα σὲ 
ἔκταση καὶ σημασία κεφάλαια, κάτι ποὺ σημαίνει 
ὅτι ἡ παρουσίαση καὶ μάλιστα ἡ ἀνάπτυξή τους, 
σὲ ἀκροατήριο δὲ ἐκλεκτὸ καὶ ὑψηλῶν ἀπαιτήσε-
ων, εἶναι ἔργο δυσχερὲς καὶ ἑπομένως ἐπικίνδυνο. 
Ἐπικαλούμενος ὅμως τὴν ἀγάπη σας καὶ ἐλπίζοντας 
στὴν ἐπιείκειά σας θὰ ἐπιχειρήσει ὁ ὁμιλῶν νὰ προ-
σεγγίσει τὴν οὐσία τους βέβαιος ὢν ὅτι στὸ τέλος 
θὰ ἔχουν ἀπομείνει πολλὰ σημεῖα στὸ ἡμίφως ἢ καὶ 
ἔξω ἀπὸ τὸ βεληνεκὲς τῆς ὅλης ἐπιχείρησης.

Μεταξὺ τῶν κριτηρίων τὰ ὁποῖα προσδιόρισε 
ὁ Χριστὸς γιὰ τὸ διαχωρισμὸ κατὰ τὴ μέλλουσα κρί-

ση τῶν προβάτων ἀπὸ τὰ ἐρίφια εἶναι καὶ τὸ πῶς οἱ 
ἄνθρωποι κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς παρουσία τους συμπερι-
φέρθηκαν πρὸς τοὺς ξένους: «ξένος ἤμην καὶ συνη-
γάγετέ με» / «ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με». Ἡ 
βαρύτητα τὴν ὁποία ἀποκτᾶ τὸ θέμα εἶναι προφανής. 
Καὶ ἐπιτείνεται ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν 
πρόκειται γιὰ συναγωγὴ καὶ περιποίηση ὀφειλόμενη 
σὲ τυπικὴ ὑποχρέωση – συστατικὸ τῆς λεγόμενης 
καλῆς συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ γιὰ πράξη ποὺ ἀποκαλύ-
πτει τὰ αἰσθήματα ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον. Τὸ ὅτι 
ὁ Κύριος βάζει τὸν ἑαυτό του στὴ θέση τῶν ξένων 
στέλνει σαφὲς τὸ μήνυμα: τὸ πρὸς τὸν ξένο χρέος 
εἶναι τοῦ ἴδιου μεγέθους μὲ τὸ ὀφειλόμενο πρὸς τὸν 
Κύριο.

Ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο σημεῖο τῆς εὐαγγελικῆς 
περικοπῆς προβάλλει πολὺ παραστατικὴ μιὰ εἰκόνα 
συνηθισμένη καὶ γνώριμη σὲ ὅλους, μιὰ εἰκόνα ρεα-
λιστικὴ ὅσο καὶ σκληρή. Κομμάτι τῆς ἀδυσώπητης 
πραγματικότητας μέσα στὴν ὁποία τὸ ἄτομο βρίσκε-
ται ἔχοντας ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν δικό του, καὶ ἴσως 
ἀσφαλῆ, χῶρο. Εἰκόνα - κομμάτι τῆς πεζῆς ζωῆς, 
τῆς ζωῆς ποὺ περνάει μέσα ἀπὸ τὴν ὕλη. Λίγο πολὺ 

ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΙ 
ΠΕΡΙ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ

ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ*

* Εἰσήγηση σὲ διημερίδα ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης στὸ 
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ὅλων τῶν ἐποχῶν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλοῦ περισσότε-
ρο, ἀλλοῦ λιγότερο, στάθηκαν μὲ περισυλλογὴ καὶ 
κατόπιν μὲ συμπόνια μπροστὰ σ’ αὐτὴν τὴν εἰκόνα. 
Ἄνοιξαν τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ τους καὶ τῆς καρδιᾶς 
τους, ἔστρωσαν τραπέζι καὶ κλίνη, μοιράστηκαν τὸν 
πόνο καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ ὁδοιπόρου, ρώτησαν γιὰ τὶς 
περιπέτειες καὶ γιὰ τὸ δρομολόγιό του. Τὸν δέχτη-
καν ἀκόμη καὶ νὰ μείνει κοντά τους, στὴν πόλη τους, 
τὸν ἔβλεπαν νὰ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν προστασία 
θεῶν, ὅπως ἦταν ὁ Ξένιος Ζεὺς τῶν Ἑλλήνων. Δὲν 
τὸ ἔκαναν αὐτὸ γιατὶ περίμεναν κάποια πληρωμὴ ἢ 
ἕνα «εὐχαριστῶ.» Καὶ διεκήρυσσαν ὅτι τοῦτο ἀποτε-
λεῖ ἀρχὴ ἀδιαπραγμάτευτη τῆς συμπεριφορᾶς τους: ὁ 
Ἄδμητος, βασιλιὰς τῶν Φερῶν τῆς Θεσσαλίας, στὴν 
Ἄλκηστιν τοῦ Εὐριπίδη εἶναι σαφής: τὰ ἐμὰ οὐκ ἐπί-
σταται μέλαθρα ἀπωθεῖν οὐδ’ ἀτιμάζειν ξένους (τὸ 
σπίτι μου δὲν γνωρίζει νὰ περιφρονεῖ οὐδὲ νὰ διώ-
χνει τοὺς ξένους).

Ἂν ὅμως δοῦμε μὲ μεγαλύτερη προσοχὴ αὐτὴ 
τὴν ἐξαίσια συμπεριφορά, θὰ διαπιστώσουμε πὼς 
στοιχίζεται πίσω ἀπὸ μιὰ γραμμὴ ἐπίπεδη, δίχως 
ἐξάρσεις καὶ προοπτική. Ὅλα μένουν στὴ γῆ, σὲ χα-
μηλὴ ἔστω πτήση, ὑπακούουν σὲ κανόνες ἄγραφους 
εὐγένειας καὶ καλῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Δὲν 
δικαιώνουν τὸν ἄνθρωπο ὡς ἄνθρωπο καὶ μάλιστα 
τὴν παρουσία του ὡς ὄντος μὲ ὑπόσταση, ἐκτὸς τῆς 
ὑλικῆς, καὶ πνευματική.

Στὸ 18ο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως ἐξιστορεῖται 
ἕνα ἀξιοπρόσεκτο περιστατικό. Ἡ ὥρα ἦταν πε-
ρίπου μεσημέρι καὶ ὁ Ἀβραὰμ καθόταν ἔξω ἀπὸ τὴ 
σκηνή του ἕτοιμος νὰ φιλοξενήσει, κατὰ τὴν προ-
σφιλῆ του συνήθεια, κανέναν περαστικό. Κάποια 
στιγμὴ ἀντιλήφθηκε τρεῖς ξένους νὰ στέκονται λίγο 
παραπέρα. Σηκώθηκε, ἔτρεξε κοντά τους παρὰ τὰ γε-
ράματά του, τοὺς προσκύνησε προσφωνώντας τὸν 
ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς «Κύριο» καὶ τοὺς προσκάλεσε γιὰ 
προσφορὰ φιλοξενίας - κάτι ποὺ ἔγινε μὲ τήρηση 
ὅλων τῶν συνηθειῶν ποὺ ὑπῆρχαν καὶ μὲ παράθε-
ση πλουσιοπάροχου γεύματος. Ποιοί ἦταν οἱ τρεῖς 
ξένοι; Φαίνεται πὼς ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μὲ δύο 
ἀγγέλους του. Καὶ σύμφωνα μὲ ἑρμηνευτὲς τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, πρόκειται γιὰ προτύπωση τῆς τριαδικῆς θε-
ότητας. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ ἀποθνήσκοντες δίκαιοι 
φιλοξενοῦνται καὶ ἀναπαύονται ἐν κόλποις Ἀβραὰμ 
- κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο προσεύχεται ὁ λειτουργὸς τοῦ 
Ὑψίστου. Μέσα ὅμως ἀπὸ τὴ διήγηση αὐτὴ τῆς Γε-
νέσεως ἀναδεικνύεται, γιὰ πρώτη ἴσως φορὰ στὴν 
ἱστορία τῶν ἀνθρώπων, ἡ πνευματικὴ διάσταση τῆς 

προσφορᾶς φιλοξενίας, ἀφοῦ ἡ σκηνὴ αὐτὴ στὸ σύ-
νολό της καὶ μὲ τοὺς σκοποὺς τοὺς ὁποίους ἐξυπη-
ρετεῖ εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ.

Ἦρθε ὅμως κατόπιν ὁ Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος διεκή-
ρυξε μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια ὅτι ἡ φιλοξενία δὲν εἶναι 
ἁπλῶς θεάρεστη πράξη, ἀλλὰ καθῆκον τοῦ ἀνθρώ-
που ποὺ θέλει νὰ λέγεται Χριστιανός. Ὁδηγῶντας 
αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο στοὺς κόλπους τοῦ Πατρὸς καὶ 
καθιστῶντας τον κληρονόμο τῆς ἡτοιμασμένης αὐτῷ 
βασιλείας θέτει καὶ τὴν πράξη τῆς φιλοξενίας σὲ τρο-
χιὰ οὐράνια. Τὴν ἀποσυνδέει ἀπὸ τὰ ἐπίγεια καὶ ἀπὸ 
τὴν ὕλη παρέχοντας τὴν ὑπόσχεση-βεβαιότητα ὅτι 
ὁδηγεῖ στὴν χωρὶς τέλος πνευματικὴ τράπεζα τοῦ 
παραδείσου.

Ἂν μὲ προσοχὴ ἐξετάσουμε τὰ κριτήρια ποὺ 
ἔθεσε ὁ Κύριος γιὰ τὴ μέλλουσα κρίση, θὰ διαπι-
στώσουμε ὅτι τίποτε ἀπὸ ὅσα ζητάει δὲν εἶναι χωρὶς 
θυσίες. Φαίνεται πὼς καὶ ἡ φιλοξενία, αὐτὴ ποὺ ἔχει 
τὴν πνευματικὴ διάσταση γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε λόγος, 
εἶναι ἔργο δύσκολο. Ἀναφέρεται στὸν Συναξαριστὴ 
ὅτι κάποιος νέος ἀποφάσισε κάποτε νὰ πάει σὲ μο-
ναστήρι καὶ νὰ ἀφιερωθεῖ στὸν Θεό. Ἐνῶ βρισκόταν 
ἀκόμη στὸ στάδιο τῆς δοκιμασίας, ὁ ἡγούμενος τοῦ 
εἶπε ἕνα πρωινὸ νὰ ἑτοιμάσει γεῦμα γιὰ τοὺς ξένους. 
Ξαφνιάστηκε αὐτός, γιατὶ ξένοι δὲν ὑπῆρχαν στὸ μο-
ναστήρι. Τὸ εἶπε στὸν ἡγούμενο, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε 
τὸ λάθος του σὲ σατανικὴ παρεμβολή. Ὕστερα ἀπὸ 
λίγο ὅμως ἐμφανίστηκαν δύο ξένοι, κάτι ποὺ ἔκαμε 
τὸν δόκιμο μοναχὸ νὰ θαυμάσει τὸν ἡγούμενο γιὰ τὴ 
διαίσθησή του καὶ νὰ φροντίσει νὰ πληροφορηθεῖ 
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἐπισκέπτες πῶς βρέθηκαν ἐκεῖ. 
Σὲ σχετικὴ ἐρώτησή του αὐτοὶ τὸν διαβεβαίωσαν 
ὅτι δὲν εἶχαν εἰδοποιήσει γιὰ τὴν ἐπίσκεψή τους 
τὸν ἡγούμενο... Τώρα πιὰ ὅμως ὁ δόκιμος ἔπρεπε 
νὰ ἑτοιμάσει τὸ φαγητό. Νομίζοντας κάποια στιγμὴ 
ὅτι κανεὶς δὲν τὸν βλέπει, ἀποτόλμησε λαθροχειρία: 
ἔκρυψε μιὰ μερίδα, γιὰ νὰ τὴν ἀπολαύσει ἐν εὐθέτῳ 
χρόνῳ. Ὅταν ὕστερα ἀπὸ λίγη ὥρα πῆγε νὰ φέρει 
νερό, ὁ ἡγούμενος φρόντισε νὰ πάρει καὶ νὰ κρύψει 
τὴ μερίδα αὐτὴ τοῦ φαγητοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα, ἀργότε-
ρα, νὰ προκαλέσει τὴν ἔντονη διαμαρτυρία τοῦ ἀνέ-
τοιμου, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ πράγματα, μοναχοῦ. Ἡ 
ἀπάντηση ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν ἡγούμενο ἦταν πολὺ 
διδακτική: «τὸ φαγητὸ ποὺ παρασκευάσαμε γιὰ τοὺς 
ξένους δὲν ἦταν δικό μας. Μᾶς τὸ ἔστειλε ὁ Θεὸς γιὰ 
νὰ τοὺς τὸ προσφέρουμε. Μὲ ποιό λοιπὸν δικαίωμα 
θὰ τοὺς τὸ ἀφαιρέσουμε;».

(συνεχίζεται)
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νας ταπεινός καί πρᾶος Κληρικός, ἕνας εὐσεβής λειτουργός τῆς 
Μητροπόλεως μας, ὁ πατήρ Ἐλευθέριος (Βενιζέλος) Καραβιτά-
κης μετέβη εἰς τάς αἰωνίους μονάς τήν 25η Ἰανουαρίου 2011.
Ὁ μακαριστός π. Ἐλευθέριος γεννήθηκε στά Ποντικιανά Κισά-
μου τό 1921. Παιδί ἀγροτικῆς οἰκογένειας ζεῖ τά παιδικά του 

χρόνια  στό χωριό του ὅπου καί τελειώνει τό Δημοτικό Σχολεῖο. Τή  
φοίτησή του στό ὀκτατάξιο Γυμνάσιο Καστελλίου διακόπτει τό 1940 
ὁ ἑλληνοϊταλικός πόλεμος, ἐνῶ ἡ ἱερατική του κλίση τόν φέρνει στό 
Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κορίνθου ἀπό τό ὁποῖο ἀποφοιτᾶ τό 
1953.

Ἔχοντας ἐκπληρώσει τίς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις σέ καιρούς ἰδιαίτερα χαλε-
πούς, νυμφεύεται τήν Μαρία Τζαγκαράκη, μέ τήν ὁποία δημιουργεῖ μιά θαυμάσια χριστια-
νική οἰκογένεια κι ἕνα σπιτικό πάντα ἀνοιχτό καί φιλόξενο.

Τό ἔτος 1952 ἔμελε νά γίνει σταθμός στή ζωή του ἀφοῦ στίς 27-7-1952 χειροτονεῖται 
Διάκονος στό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς  καί λαμβάνει τό ὄνο-
μα Ἐλευθέριος, ἐνῶ τήν 28η Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους χειροτονεῖται Πρεσβύτερος στόν Ἱ. 
Ναό Ἁγ. Νικολάου Βουβῶν, ἀπό τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου Κυρό 
Εὐδόκιμο.

Ἀπό  τήν 1η Ἰουλίου 1953 τοποθετεῖται κανονικός Ἐφημέριος στήν Ἐνορία Βουβῶν 
ὅπου καί παρέμεινε μέχρι καί τήν συνταξιοδότησή του, τό 1994.

Σεμνός καί ταπεινός, εὐγενής καί διακριτικός, στοργικός ποιμένας καί καλός λειτουρ-
γός θά προσφέρει τήν Ἱερατική του διακονία στήν Ἐνορία Βουβῶν πάνω ἀπό σαράντα 
χρόνια.

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

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

Προικισμένος μέ πολλά χαρίσματα καί κυρίως ὑπακούοντας στήν ἐντολή τοῦ Κυρίου 
«ἀγάπα τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» ἀνέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική καί κοινωνική 
δράση τόσο στήν ἐνορία του ὅσο καί στήν εὐρύτερη περιοχή.

Ἡ τοπική μας  Ἐκκλησία ἀναγνωρίζοντας τήν ἐνοριακή του δραστηριότητα καί προ-
σφορά τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου, τό 1979.

Καί τώρα πού ὁ μακαριστός Παπᾶ Λευτέρης μετέβη στήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, ἡ 
Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου καί Σελίνου αἰσθάνεται καί πάλι βαθειά τήν ἀνάγκη νά ἐκφρά-
σει τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐαρέσκειά της γιά τήν μακρά καί καρποφόρα ὑπηρεσία του 
στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Τόν εὐχαριστεῖ γιά τίς στρατιές του ἀπό τά Ποντικιανά ὡς τίς Βοῦβες γιά νά σπερνιά-
σει καί νά λειτουργήσει. Τόν εύχαριστεῖ γιά τά ἀνδρόγυνα πού εὐλόγησε καί τά παιδιά πού 
βάπτισε.

Τόν εὐγνωμονεῖ, γιατί ἐγκαταλείποντας τά ἐγκόσμια ἄφησε καλή μνήμη καί ἀγαθή 
μαρτυρία στούς ἐνορίτες του καί κατά κοινή ὁμολογία τίμησε τό «μέγα τῆς ἱερωσύνης 
ὑπούργημα».

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

Αἰωνία ἡ μνήμη του. 

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Ἐ λ ε υ θ έ ρ ι ο ς  Κ α ρ α β ι τ ά κ η ς .  Π ρ ω τ ο π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς
πρ. Ἐφημέριος Βουβῶν Κισάμου

Ε
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ρονιά μνήμης φέτος γιά τόν «Ἅγιο» τῆς λογο-
τεχνίας μας, τόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, 
καθώς συμπληρώθηκαν ἑκατό χρόνια ἀπό τό 
θάνατό του στίς 3 Ἰανουαρίου τοῦ 1911 στή γε-

νέθλια γῆ του, στό νησί πού ἀγάπησε καί ὕμνησε μέ 
τή γραφίδα του ὅσο κανείς ἄλλος, στή Σκιάθο.

Ἔφυγε ἀπό τά ἐγκόσμια ψάλλοντας ὅπως λέγε-
ται, τό τροπάριο τῶν ὡρῶν τῆς παραμονῆς τῶν Φώτων, 
χωρίς νά μάθει πώς λίγες μέρες νωρίτερα μέσα στόν 
Δεκέμβρη τοῦ 1910 ἡ κυβέρνηση τοῦ εἶχε ἀπονείμει τό 
Σταυρό τοῦ Σωτῆρος... Ὁ ἴδιος ἄλλωστε ποτέ δέν ἐπε-
δίωξε τιμές, τό ἀντίθετο μάλιστα. Σ’ ὅλη του τή ζωή 

φτωχός ἀλλά ὀλιγαρκής, μέσα στίς ἀπογοητεύσεις 
καί στίς κακουχίες πού δέν τόν ἄφησαν ποτέ, κράτησε 
πάντα τήν ἠρεμία καί τήν ἀξιοπρέπειά του μακριά 
ἀπό κοσμικότητες. Ὅταν μάλιστα τό 1908 γιορτά-
στηκαν μέ ἐπισημότητα τά 25 χρόνια φιλολογικῆς του 
δουλειᾶς ἀπό τό Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», ὁ 
ἴδιος δέν παρευρέθηκε...

Ὡστόσο στόν Σκιαθίτη λογοτέχνη, τόν ποιητή, 
ὅπως καθόλου τυχαῖα τόν χαρακτηρίζει ὁ Γιῶργος Σε-
φέρης, ἀξίζει κάθε τιμή γνήσια καί οὐσιαστική, γιατί 
μαζί μέ τόν Γεώργιο Βυζηινό ὑπῆρξε πρωτοπόρος τοῦ 
Νεοελληνικοῦ διηγήματος, τῆς ἠθογραφίας, καί ὄχι 
μόνον, καθώς συνολικά ἔγραψε τρία μυθιστορήματα, 
3 νουβέλες, 180 διηγήματα, 40 ἄρθρα καί πολλά 
ποιήματα.

Ἄνθρωπος μοναχικός, ἀπόκοσμος, βαθιά θρη-
σκευόμενος, μέ καλλιεργημένες σέ ὑψηλό βαθμό  ὅλες 
τίς ἠθικές ἀξίες, ὑπῆρξε γιά τούς συγχρόνους του ἕνας 
«Ἅγιος». Μισοῦσε καθε τί  πού θά τόν ὁδηγοῦσε σέ 
μιά συμβατική, πρακτική καί εὔκολη ζωή. Ἀπό τά 
λίγα πού πληρωνόταν γιά τά ἔργα του, πού δημοσιεύ-
ονταν κατά καιρούς σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά -ποτέ 
σέ βιβλία ὅσο ζοῦσε- διέθετε τά περισσότερα γιά τούς 
φτωχούς τῆς γειτονιᾶς του...

Ἡ χριστιανική συνείδηση πού διαμόρφωσε παιδί 
ἀκόμα στό οἰκογενειακό του περιβάλλον, ὄντας γιός 
ἱερέα, τόν συνοδεύει τόσο στή ζωή του ὅσο καί στό ἔργο 
του. Γιατί ὅλο τό ἔργο του εἶναι μιά ἔκφραση τοῦ 
«μυστικοῦ» του κραδασμοῦ, ἕνας καθρέπτης τῆς κα-
θαρότητας τῆς ψυχῆς του, καί γι’ αὐτό «λευκοφόρο 
στή διάνοια» τόν ἀναγνώρισε ὁ Ἐλύτης. Σ’ ὅλη του τή 
ζωή γράφει συνεπαρμένος ἀπό ἕνα διαρκές θρησκευτι-
κό συναίσθημα, ἐνῶ οἱ ἦχοι τῆς Βυζαντινῆς ὑμνωδίας 
ἀντηχοῦν μές στά γραπτά του.

Πηγές ἔμπνευσής του εἶναι κυρίως οἱ παιδικές του 
ἀναμνήσεις ἀπ’ τή ζωή στό νησί του, μά καί βιώματα 
τῆς μετέπειτα διαμονῆς του ἐκεῖ.

Ἡ καταπράσινη Σκιάθος εἶναι τό σκηνικό ὅπου 
ἐκτυλίσσονται οἱ περισσότερες ἱστορίες τῶν διηγημάτων 
του.

Ἄοκνος μελετητής τῆς διεθνοῦς λογοτεχνίας καί 
σκέψης, ἔχει μελετήσει τόν Σταντάλ, τόν Φλωμπέρ, 
τόν Νίτσε, τόν Ντοστογιέφκυ, πού κατά κάποιον τρό-
πο ὑπῆρξαν «δάσκαλοί» του. Ὡστόσο, ὅταν κάποτε 
οἱ φίλοι του μέ ἐνθουσιασμό, μετά τίς πρῶτες του δη-
μοσιεύσεις, τόν παρομοίασαν μέ τόν Ντίκενς καί τόν 
Πόε, ὁ ἴδιος διαμαρτυρήθηκε: «Δέν ὁμοιάζω οὔτε μέ 

Ὁ  Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Ἑκατό χρόνια μετά συνεχίζει νά φωτίζει τόν ἄνθρωπο

Τό περιοδικό μας μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπό τό θάνατο τοῦ «Ἁγίου» τῆς Λο-
γοτεχνίας μας, Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θά δημοσιεύει σέ κάθε τεῦχος του, καθ’ ὅλο τό ἔτος καί 
ἕνα ἄρθρο ἀφιερωμένο στή ζωή καί τό ἔργο του, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό παρακάτω.

Χ

Τῆς κ. Ἑλένης Γεωργακάκη
Φιλολόγου-Προέδρου τοῦ Φιλολογικοῦ 

Συλλόγου «Κισαμικός»
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τόν Πόε, οὔτε μέ τόν Δίκενς∙ ὁμοιάζω μέ τόν ἑαυτό 
μου, τοῦτο δέν ἀρκεῖ;». Δυστυχῶς δέν ἀρκοῦσε, θά ἐπι-
σημάνει ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης. Χρειάστηκε νά καταρ-
ρεύσει τό σκηνικό τῶν μεγάλων ξένων προτύπων, πού 
τόν ἐπηρέασε στά πρῶτα του μυθιστορήματα, γιά νά 
ἀναδυθεῖ  μισοπραγματική, μισοφανταστική, σταλά-
ζοντας ἀκόμα ἀθωότητα, ἡ Σκιάθος, ὁ τόπος του, πού, 
μολονότι ἐκτείνεται σέ ἑξῆντα περίπου τετραγωνικά 
χιλιόμετρα γῆς, μέ τρεῖς χιλιάδες ψυχές νά τόν κατοι-
κοῦν, ἔφτασε μέ τή γραφίδα τοῦ Παπαδιαμάντη ν’ 
ἀποκτήσει τή σημασία ὁλόκληρης ἠπείρου, γιατί ἦταν 
ὁ τρόπος πού ἔβλεπε τά πράγματα γύρω του, ὥστε νά 
μεταφέρει σέ μιά μικρή κλίμακα τά ἀνθρώπινα, ὅσο 
μεγάλα κι ἄν εἶναι! Στρεφόμενος σταθερά μέ ἀπερι-
όριστη ἀγάπη στήν παρακολούθηση τῆς ζωῆς κυρίως 
τῶν συγχωριανῶν του, στήν καταγραφή τῶν ἠθῶν καί 
τῆς ψυχολογίας τους, στήν περιγραφή τῆς φύσης καί 
τοῦ τόπου του, νιώθει βαθιά τήν ἑλληνικότητά του καί 
τήν ἐσωτερική του ἀρτίωση πού ἀρχίζει καί τελειώνει 
στό ἀρχετυπικό καί ἐξαίσιο Αἰγαῖο, στή ζωή στίς Σπο-
ράδες, στή Σκιάθο κι ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται μιά ἀπό 
τίς γοητεῖες τοῦ Παπαδιαμάντη:

Αὐτός ὁ χριστιανός πεζογράφος, ὁ λάτρης τῆς ἁγι-
ότητας καί ὁ ἀναζητητής τῆς ἠθικῆς τελειότητας, ἀπο-
καλύπτεται βαθύς γνώστης αὐτῆς τῆς ζωῆς καί κάθε 
ἄλλο παρά ἀρνητής της! 

Ὁ ἰδεαλιστής συγγραφέας πού συνεπαίρνεται 
ἀπό τό ἀπόκοσμο, εἶναι ταυτόχρονα ἕνας αἰσθησιακός, 
πού ἀναζητᾶ τήν ὀμορφιά τῆς ζωῆς σέ κάθε ἐκδήλωσή 
της, ἀκατάπαυστα καί μέ πάθος. «Ἐγώ καταγίνομαι 
μέ τό ὡραῖον» ἔχει δηλώσει, ἐνῶ μεστά καί περιεκτικά 
δίνει τό στίγμα του ὡς ἄνθρωπος καί ποιητής: «Τό ἐπ’ 
ἐμοί, ἐν ὅσῳ ζῶ καί ἀναπνέω καί σωφρονῶ, δέν θά 
παύσω νά ὑμνῶ μετά λατρείας τόν Χριστόν μου, νά 
περιγράφω μετ’ ἔρωτος τήν φύσιν καί νά ζωγραφῶ 

μετά στοργῆς τά γνήσια Ἑλληνικά ἤθη». 
Κι αὐτό ἔκανε στά κείμενά του τά γραμμένα σέ 

μιά θαυμάσια μικτή ἐκφραστική γλῶσσα, ὅπου συν-
δυάζονται φυσικά καί ἀβίαστα ὅλες οἱ ἐκφάνσεις τῆς 
πλούσιας γλώσσας μας, ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική, τή 
Βυζαντινή, τήν καθαρεύουσα ὡς τή δημοτική! Μέσα 
ἀπ’ τά κείμενά του μᾶς ἔμαθε νά βλέπουμε τόν τόπο 
πού ζοῦμε, τόν τρόπο πού ζοῦμε, νά κατανοοῦμε τούς 
συνανθρώπους μας μέ τίς μικρότητες καί τό μεγαλεῖο 
πού κρύβουν στήν ψυχή τους καί αὐτά τά ἀποκαλύ-
πτουν μέ τίς πράξεις τους καί τούς δισταγμούς τους. 
Χωρίς νά κηρύττει ἠθικά διδάγματα, δείχνει βαθιά 
γνώση καί κατανόηση τοῦ ἤθους τῶν ἀνθρώπων...

Ἑκατό χρόνια μετά τό θάνατό του, μέσα ἀπό 
τά κείμενά του, ἀπ’ τά ὁποῖα πάντοτε, ἄλλοτε μέ 
λυρισμό καί ἄλλοτε μέ ρεαλισμό μᾶς ἀποκαλύπτει 
τήν «ἱερή πραγματικότητα», φαίνεται ὅτι ἐξακολουθεῖ 
νά λειτουργεῖ ὡς μεσάζων στήν ἀνακάλυψη τοῦ βα-
θύτερου ἑαυτοῦ μας, βοηθώντας μας ν’ ἀποκτήσουμε 
μιά ἀναγκαία αὐτογνωσία, ἐνθυμούμενοι, σέ καιρούς 
πού τά οἰκονομικά μεγέθη μονοπωλοῦν τίς εὐρωπαϊκές 
καί ἐθνικές διαβουλεύσεις, πώς εἴμαστε ἄνθρωποι πού 
πάνω ἀπ’ ὅλα ἔχουμε ἀνάγκη ἤθους, ἀνθρωπιᾶς, ἀξι-
οπρέπειας γιά νά ζήσουμε σάν ἄνθρωποι.

Ὁ «κύρ Ἀλέξανδρος» μέ τή ζωή καί τό ἔργο 
του, χωρίς νά τό ἐπιδιώξει, δίδαξε ἦθος καί ἀξιοπρέ-
πεια, συμπόνια καί ἀνθρωπιά ὄντας ἕνας ἐξαίσιος 
ἠθογράφος, ἕνας ταπεινός  ἀσκητής, ἕνας εὐαίσθητος 
παρατηρητής τοῦ ἔσω καί ἔξω κόσμου, πού τόν ἀποτύ-
πωσε μέ εἰλικρίνεια, μέ καθαρότητα, μέ ἐντιμότητα, 
μέ πληρότητα ἀποδίδοντας ὅλη τήν ποικιλομορφία του 
μέ τίς φωτοσκιάσεις της, βάζοντας ἐμᾶς νά νιώσουμε, 
νά σκεφτοῦμε, νά συναισθανθοῦμε τήν οὐσία καί νά 
ἐπαναπροσδιορίσουμε τή ζωή μας καί τήν κλίμακα 
τῶν ἀξιῶν μας....
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Ἀνασκοπώντας τὸν πολυδιάστατο 
συμβολισμὸ τοῦ αἵματος σὲ ὅλη τὴν 
ἀνθρώπινη ἱστορία, ἀναγνωρίζονται οἱ 
ποικίλες συναισθηματικές, κοινωνικὲς 
καὶ πνευματικές του παράμετροι, ἀλλὰ 
καὶ ὁ μαγικός, μυστικιστικὸς καὶ βα-
θειὰ θρησκευτικός του χαρακτήρας. Τὸ 
αἷμα ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα γιὰ τοὺς 
ἀνθρώπους κάτι τὸ μυθικό, μὲ μαγικὲς 
καὶ θεραπευτικὲς ἰδιότητες. Ἡ ἀπώλειά 
του ταυτιζόταν μὲ τὸν θάνατο, ἐνῶ ἡ 
θέα καὶ μόνο τοῦ αἵματος ποὺ ἔτρεχε 
ἀπὸ τὶς πληγὲς προκαλοῦσε δέος καὶ 
φόβο. Ἐπιπλέον, εἶναι γνωστὴ ἡ χρήση 
του στὴν ἀρχαιότητα ὡς ὑπέρτατο θυσι-
αστικὸ μέσο πρὸς τοὺς θεοὺς ἀλλὰ καὶ 
σύμβολο – μέσῳ τῆς πόσης του - ἑνό-
τητας καὶ ἀφοσίωσης. Στοὺς κλασικοὺς 
πολιτισμοὺς ἐπίσης χρησιμοποιοῦσαν 
αἷμα ἀπὸ ζῶα γιὰ τὶς θυσίες, ἐνῶ ἰδι-
αίτερα τὸ αἷμα τοῦ ἀμνοῦ ὑπῆρξε σύμ-
βολο τῶν Ἑβραίων στὴν Αἴγυπτο. Γιὰ 
τοὺς Ἄραβες, τὸ ρητὸ «τὸ αἷμα ἔτρεξε, 
ὁ κίνδυνος πέρασε» ἀποτυπώνει τὴν κε-
ντρικὴ ἰδέα κάθε θυσίας, ἡ ὁποία - σύμ-
φωνα μὲ τὴν παράδοσή τους - κατευνά-
ζει τὸ κακὸ καὶ ἀπομακρύνει τὰ δεινὰ 
ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὑποφέρουν οἱ ἄνθρω-
ποι. Ἄξιος ἀναφορᾶς εἶναι ὁ ρόλος τοῦ 
αἵματος στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης, 
ὅπου χρησιμοποιεῖται ἐπανειλημμένα, 
ὄχι ἁπλὰ ὡς ἕνα μονοδιάστατο λογοτε-
χνικὸ μοτίβο τοῦ συγγραφέα της, ἀλλὰ 
ἀντίθετα ὡς ἕνα δυναμικὸ σύμβολο 
ζωῆς καὶ θανάτου. Τέλος, σὲ μία μελανὴ 
γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα σελίδα τῆς ἱστο-
ρίας, τὰ χρόνια του Ναζισμοῦ, τὸ αἷμα 
ἀπέκτησε, ἐνδεχομένως, τὸν χειρότερο 
συμβολισμό του, ἀφοῦ ἡ «καθαρότη-
τά» του ταυτίστηκε μὲ τὰ ἰδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της Ἄρειας φυλῆς. 

Στὴν Χριστιανικὴ διδασκαλία, ὁ 
Χριστὸς μᾶς καλεῖ στὴν Καινὴ Διαθήκη 
νὰ μεταλάβουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα 
Του εἰς ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴ αἰώ-
νια. Τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δη-
λαδὴ, βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ Μυστη-
ρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀποτελεῖ 
καθαρτήριο τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία 
καὶ σύμβολο ὕψιστης ἀναζήτησης τοῦ 
ἀνώτερου ἀνθρώπου.

Ἡ προσέγγιση τοῦ αἵματος ἀπὸ τὴν 
βιολογική του ἄποψη, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ 
τὸ χαρακτηρίσουμε ὡς ὑγρό τῆς ζωῆς, 

δεδομένου ὅτι ἐκτελεῖ κάποιες λειτουρ-
γίες ἀπαραίτητες γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ 
ὀργανισμοῦ. Τὸ αἷμα, ὁ κόκκινος ὑγρὸς 
ἱστός, καταλαμβάνει στὸ μέσο ἐνήλικα 
συνολικὸ ὄγκο περίπου 5 λίτρων καὶ 
ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀρκετὰ διαφορετικὰ 
συστατικά, καθένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπι-
τελεῖ μία συγκεκριμένη λειτουργία. Τὸ 
55% τοῦ αἵματος ἀφορᾶ στὸ ὑγρὸ συ-
στατικό του, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται πλά-
σμα, μέσα στὸ ὁποῖο αἰωροῦνται τὰ 
ἔμμορφα συστατικά του (διάφορα εἴδη 
κυττάρων), πού ἀποτελοῦν καί τό ὑπό-
λοιπο 45% τοῦ αἵματος. Τὸ πλάσμα ἀπο-
τελεῖται κατὰ 90% ἀπὸ νερὸ μέσα στὸ 
ὁποῖο βρίσκονται διαλυμένες πολλὲς 
οὐσίες, ὅπως πρωτεΐνες, λιπίδια, βι-
ταμίνες, ὁρμόνες καὶ θρεπτικὰ συστα-
τικά. Τὰ κύτταρα τοῦ αἵματος εἶναι τὰ 
ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια, τὰ λευκὰ αἱμο-
σφαίρια καὶ τὰ αἱμοπετάλια καὶ παρά-
γονται κυρίως στὸ μυελὸ τῶν ὀστῶν. 

Ἡ βασικὴ λειτουργία τοῦ αἵματος 
εἶναι ἡ μεταφορὰ ὀξυγόνου καὶ θρε-
πτικῶν οὐσιῶν στοὺς ἱστούς, ἐνῶ ταυ-
τόχρονα ἀπομακρύνει τὸ διοξείδιο 
τοῦ ἄνθρακα καὶ τὰ ἄχρηστα προϊόντα 
τοῦ μεταβολισμοῦ. Γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ 
τῶν ἀερίων ἰδιαίτερο ρόλο παίζουν τὰ 
ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια. Ἐπίσης τὸ αἷμα 
μεταφέρει καὶ ἄλλες χρήσιμες οὐσίες 
(π.χ. ὁρμόνες) ἀπὸ τὸ σημεῖο παρα-
γωγῆς στὸ σημεῖο δράσης τους, ὅπως 
ἐπίσης καὶ λευκὰ αἱμοσφαίρια καὶ αἱμο-
πετάλια ὅπου χρειάζονται. Τὰ λευκὰ 
αἱμοσφαίρια (λευκοκύτταρα) ἀποτε-
λοῦν λιγότερο ἀπὸ τὸ 1% τοῦ πλήρους 
αἵματος καὶ πρωταρχικὴ λειτουργία 
τους εἶναι ἡ ἄμυνα καὶ ἡ καταπολέμη-
ση τῶν λοιμώξεων μέσω τῆς ἐπίθεσης 
καὶ τῆς καταστροφῆς ἐπιβλαβῶν ξένων 
οὐσιῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μυελὸ τῶν ὀστῶν, 
λευκοκύτταρα παράγονται στὸ σπλήνα 
καὶ στοὺς λεμφαδένες. Τὰ αἱμοπετάλια 
εἶναι τὰ μικρότερα σὲ μέγεθος ἀπὸ τὰ 
ἔμμορφα συστατικά τοῦ αἵματος καὶ 
παίζουν σημαντικὸ ρόλο στὴν πήξη τοῦ 
αἵματος καὶ τὴν αἱμόσταση, δηλαδὴ 
στὴν ἀναστολὴ τῆς αἱμορραγίας, δημι-
ουργώντας τὸ φαινόμενο τῆς πήξης, μὲ 
σκοπὸ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ διαρροὴ αἵματος 
ἀπὸ τὶς πληγές. 

Τὸ αἷμα συμμετέχει ἐπίσης στὴν 
κατανομὴ τοῦ νεροῦ, τῶν διαλελυμέ-

νων οὐσιῶν καὶ τῆς θερμοκρασίας σὲ 
ὅλο τὸ σῶμα, συμβάλλοντας ἔτσι στὴν 
ὁμοιοστασία (σταθερότητα τοῦ ἐσωτε-
ρικοῦ περιβάλλοντος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ 
ἐξωτερικὲς μεταβολές). Ἡ κυκλοφορία 
τοῦ αἵματος στὸ σῶμα ἐπιτελεῖται μέσω 
ἑνὸς περίπλοκου συστήματος μεγάλων 
καὶ μικρῶν «σωλήνων» (αἱμοφόρων 
ἀγγείων) μὲ τοὺς ὁποίους τὸ αἷμα μετα-
φέρεται ἀπὸ τὴν καρδιά στοὺς πνεύμο-
νες καὶ σὲ ὅλα τὰ ὄργανα καὶ ἄλλα μέρη 
τοῦ σώματος (π.χ. μῦς) καὶ ἀντίθετα.

Ὁ ὀργανισμὸς ἔχει τὴν ἱκανότητα 
νὰ διατηρεῖ σταθερὴ τὴν ποσότητα 
αἵματος καὶ νὰ ἀντικαθιστᾶ μικρὲς ἢ 
βραδέως ἐπιτελούμενες ἀπώλειες, δι-
αμέσου ἀναπλήρωσης τῶν ὑγρῶν καὶ 
παραγωγῆς νέων ἐρυθρῶν αἱμοσφαι-
ρίων, ἐντὸς ὀλίγων ἑβδομάδων. Ὅταν 
ἡ ἀπώλεια αἵματος εἶναι δυσανάλογα 
μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἱκανότητα τοῦ 
ὀργανισμοῦ νὰ τὴν ἀναπληρώσει χωρὶς 
συνέπειες, ἐπιβάλλεται ἡ πραγματοποί-
ηση μετάγγισης, δηλαδὴ τῆς διαδικασί-
ας κατὰ τὴν ὁποία αἷμα ἢ παράγωγα 
αἵματος ἀπὸ κάποιον δότη (αἱμοδότη) 
χορηγοῦνται ἐνδοφλέβια, ἀπευθείας 
στὸ κυκλοφορικὸ σύστημα κάποιου λή-
πτη (αἱμολήπτη). Ἀποτελεῖ τὴν ἁπλού-
στερη ἐφαρμογὴ τῶν μεταμοσχεύσεων, 
ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται σὲ εὐρύτατο 
φάσμα καὶ συνίσταται σὲ μεταφορὰ 
ὑγροῦ ἱστοῦ ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρω-
πο. Στὴν καθημερινὴ ἰατρικὴ πρακτική, 
μετάγγιση εἶναι ἀναγκαία σὲ ἀσθενεῖς 
ποὺ ἔχουν χάσει αἷμα λόγω τραυματι-
σμοῦ ἢ ἐγκαύματος, κατὰ τὴ διάρκεια 
χειρουργικῆς ἐπέμβασης ἢ τοκετοῦ, σὲ 
πάσχοντες ἀπὸ ὀγκολογικὰ προβλήμα-
τα καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνιες ἀναιμίες 
(π.χ. μεσογειακὴ ἢ δρεπανοκυτταρικὴ 
ἀναιμία). 

Ἡ πρώτη προσπάθεια μετάγγισης, 
μὲ δότη πρόβατο καὶ λήπτη ἕνα 15χρονο 
παιδί, χρονολογεῖται τὸ 1667 καὶ ἔγινε 
ἀπὸ τὸν Jean-Baptiste Denys. Αἷμα ἀπὸ 
ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο μεταγγίστηκε τὸ 
1829, ἀπὸ τὸν Λονδρέζο ἰατρὸ James 
Blundell. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ διαδικασία 
τῆς μετάγγισης στὰ πρῶτα αὐτὰ στάδια 
ἦταν ἀρκετὰ ἐπικίνδυνη, μὲ μεγάλο πο-
σοστὸ ἐπιπλοκῶν, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦσαν  
τοὺς λῆπτες ἀκόμα καὶ στὸ θάνατο. 

Ἡ ἐξήγηση γιὰ τὸ ὑψηλὸ αὐτὸ πο-

Αἷμα: τὸ ὑγρό τῆς ζωῆς
Τοῦ κ. Κακαβελάκη Ν. Κυριάκου

Ἰατροῦ
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σοστὸ θνητότητας, δόθηκε μὲ τὴν ἀνα-
κάλυψη τῶν ὁμάδων αἵματος καὶ τὴν 
κατάταξή τους σύμφωνα μὲ τὸ σύστημα 
ΑΒΟ τὸ 1900, ἀπὸ τὸν Βιεννέζο ἰατρὸ 
Karl Landsteiner, ἐργασία ποὺ ἀποτέ-
λεσε σταθμὸ στὴν ἱστορία τῆς μετάγγι-
σης, καὶ γιὰ τὴν ὁποία ὁ προαναφερθείς 
ἰατρὸς τιμήθηκε μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ 
Ἰατρικῆς τὸ 1930. Σύμφωνα μὲ αὐτό, τὸ 
αἷμα διακρίνεται σὲ τέσσερις ὁμάδες: 
A, B, AB καὶ O. Ἂν δύο ἀσύμβατοι τύποι 
αἵματος ἀναμειχθοῦν, μπορεῖ νὰ γίνει 
συγκόλληση τῶν ἐρυθρῶν αἱμοσφαιρί-
ων καὶ στὴ συνέχεια καταστροφὴ τους 
(αἱμόλυση). Ὁ ἴδιος ἰατρὸς ἀνακάλυ-
ψε τὸ 1940 ἕνα ἄλλο βασικὸ σύστημα 
ταξινόμησης, τὸ σύστημα Ρέζους (Rh), 
σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ καθένας ἀπὸ 
τοὺς τύπους αἵματος ABO προσδιο-
ρίζεται εἴτε ὡς Rh-θετικὸς εἴτε ὡς Rh-
ἀρνητικός, ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν ὑπάρχει 
ἢ ὄχι στὰ ἐρυθρὰ αἰμοσφαίρια ὁ ὁμώ-
νυμος παράγοντας. Τὸ Rh-θετικὸ αἷμα 
εἶναι τὸ πλέον κοινὸ καθὼς χαρακτηρί-
ζει τὸ 85% ὅλων τῶν ὁμάδων αἵματος 
ABO. 

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ διεθνὴς 
ἰατρικὴ πρακτικὴ δίνει ὁλοένα καὶ 
αὐξανόμενη ἔμφαση στὴ δραστικὴ μεί-
ωση τῶν μεταγγίσεων αἵματος. Αὐτὸ 
ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κίν-
δυνοι τῆς μετάγγισης, ἂν καὶ ἐλαχιστο-
ποιημένοι - μετὰ καὶ τοὺς αὐστηροὺς 
κανόνες ἐλέγχου ποὺ ἔχει θεσπίσει ὁ 
Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας - εἶναι 
ὑπαρκτοὶ καί, ἐν πολλοῖς, ἀναπόφευ-
κτοι, ἀφοροῦν δὲ κυρίως σέ ἀντιδρά-
σεις λόγω τῆς μετάγγισης καὶ σέ μετά-
δοση μολυσματικῶν ἀσθενειῶν. Ἐπίσης 
τὸ πρὸς μετάγγιση αἷμα προσφέρεται 
ἀπὸ ἐθελοντὲς αἱμοδότες (τὸ πολυτιμό-
τερο δῶρο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει κάποιος 
ἄνθρωπος σὲ κάποιον ἄλλο…) καὶ ἡ προ-
σφορὰ δὲν εἶναι ἀπεριόριστη, ἐνῶ ταυ-
τόχρονα τὸ κόστος λήψης καὶ ἐπεξεργα-
σίας του εἶναι σημαντικό. Στὰ πλαίσια 
αὐτά, ἔχουν γίνει πολλὲς προσπάθειες 
καὶ ἔχει καθιερωθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ κα-
τάλληλων συνδυασμῶν μηχανισμῶν, 
ἰατρικῶν συσκευῶν καὶ χειρουργικῶν 
τεχνικῶν καὶ μεθόδων προκειμένου νὰ 
μειωθεῖ ἡ ζήτηση αἵματος. Αὐτὲς ἀφο-
ροῦν στὸν ἔλεγχο τῆς αἱμορραγίας, τὴν 
ἐνίσχυση τοῦ αἱμοποιητικοῦ συστή-
ματος καὶ τὴν βελτίωση τῆς ἀναιμίας. 
Δεδομένου ὅτι δὲν ὑπάρχει διαθέσιμο 
τεχνητὸ ὑποκατάστατο αἵματος, ἡ σύγ-
χρονη ἰατρικὴ τεχνολογία ἔχει καταστή-
σει τὴν ἀναίμακτη χειρουργικὴ σὰν μία 
πολὺ διαδεδομένη πρακτική. 

Ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἰατρικὲς θεραπευ-

τικὲς παρεμβάσεις, ἡ μετάγγιση αἵμα-
τος θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιεῖται 
μόνον ἂν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη. 
Ὁ θεράπων ἰατρὸς θὰ συνεκτιμήσει τὰ 
ὀφέλη ἀλλὰ καὶ τὸν κίνδυνο στὸν ὁποῖο 
θὰ ἐκτεθεῖ ὁ ἀσθενής του μὲ τὴν με-
τάγγιση, σὲ σχέση μὲ τὸν κίνδυνο στὸν 
ὁποῖο ἐκτίθεται ἂν δὲν ὑποβληθεῖ σὲ 
αὐτήν. Πρὶν ἐπιλεχθεῖ ὁποιαδήποτε θε-
ραπεία, εἶναι σημαντικὸ ὁ ἀσθενὴς καὶ 
ὁ γιατρός του νὰ ἐξετάσουν προσεκτικὰ 
ὅλες τὶς ἐπιλογές. Ὁ τελευταῖος, βασι-
ζόμενος στὶς ἰατρικὲς ἐνδείξεις καὶ μὲ 
γνώμονα νὰ ὠφελήσει τὸν ἀσθενῆ του, 
θὰ λάβει τὴν σωστὴ ἀπόφαση, ἀφοῦ 
πρῶτα ἐξασφαλίσει τὴν συγκατάθε-
σή του. Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐγείρονται 
διάφορα ἠθικοδεοντολογικὰ ἀλλὰ καὶ 
νομικὰ ζητήματα, ὅταν οἱ ἀσθενεῖς δη-
λώσουν Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, ἀφοῦ 
οἱ συγκεκριμένοι, γιὰ λόγους ἀρχῆς 
ποὺ πηγάζουν ἀπὸ «ἑρμηνεία» δική 
τους κειμένων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
ἀρνοῦνται κατηγορηματικὰ τὴ μετάγγι-
ση αἵματος. Δυστυχῶς στὴ συγκεκριμέ-
νη περίπτωση ὁ ἰατρὸς ὑποχρεώνεται 
νὰ δράσει ἀκόμα καὶ ἐνάντια στὶς ἀρχὲς 
καὶ κανόνες τῆς ἐπιστήμης του, δεδο-
μένης τῆς νομικῆς ἐπιταγῆς (Συμφωνία 
γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ τὴ Βι-
οϊατρική τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, 
ἄρθρο 5), σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «κάθε 
παρέμβαση στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου 
μπορεῖ νὰ γίνει μόνο μετὰ ἀπὸ ἐνημέ-
ρωση καὶ συναίνεση τοῦ ἴδιου…». Δεδο-
μένης τῆς σύγκρουσης ἀρχῶν ποὺ προ-
κύπτει στοὺς ἰατρούς, μεγάλο ποσοστὸ 
ἀπὸ αὐτοὺς ἀρνεῖται νὰ ἀναλάβει τοὺς 
συγκεκριμένους ἀσθενεῖς. Τὸ θέμα 
εἶναι πιὸ περίπλοκο καὶ σοβαρὸ ὅταν 
ὁ ἰατρὸς καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει σὲ 
ἐπείγουσα βάση κρίσιμα πάσχοντες 
ἀσθενεῖς ἢ ἀκόμα καὶ παιδιὰ ποὺ ἔχουν 
ἀνάγκη μετάγγισης, παρότι, ἰδιαίτερα 
γιὰ τὴν τελευταία περίπτωση, προβλέ-
πεται ὄχι μόνο μέριμνα γιὰ τὰ συμφέ-
ροντα τοῦ ἀνηλίκου (Ν 3418, ἄρθρο 12), 
ἀλλὰ χαρακτηρίζεται καὶ ποινικὸ ἀδίκη-
μα ἡ μὴ ἀποτροπὴ θανάτου αὐτοῦ.

Ἡ ἄποψη τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ 
στηρίζεται σὲ βιβλικὲς ἀναφορές, ὅπου 
ἀπαγορεύεται ἡ πόση αἵματος. Ο Θεός, 
ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ κείμενα τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης, ἀπαγορεύει στὸ λαό 
Του νὰ τρώει αἷμα ζώου, πράξη στὴν 
ὁποία προέβαιναν οἱ εἰδωλολάτρες 
πιστεύοντας ὅτι τοὺς παρεῖχε δύναμη 
καὶ εὐρωστία. Ἡ μετάγγιση αἵματος δὲν 
ἔχει καμία σχέση μὲ τὴ βρώση του καί, 
φυσικά, δὲν ὑπῆρχε σὰν πρακτικὴ τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη.

Ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
εἶναι σαφὴς ἀναφορικὰ μὲ τὶς μεταγ-
γίσεις αἵματος, τασσόμενη ἀνέκαθεν 
ὑπὲρ αὐτῆς. Ἡ στάση αὐτὴ τεκμηριώ-
νεται ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν θεολογικῶν 
προϋποθέσεων ποὺ ἀναφέρονται στὴ 
σχέση ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον καὶ 
ἀπόδειξη κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ 
μετάγγιση στηρίζεται στήν  ἔμπρακτη 
ἀγάπη, ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε ὡς χρι-
στιανοί στόν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτη-
τα ἀπὸ τὴν πίστη του καὶ τὴν ἐθνικότητά 
του.

Ἡ προσφορὰ αἵματος εἶναι μία 
εὐλογημένη καὶ θεάρεστη πράξη, διότι 
σώζει τὴ ζωή, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἀπαγό-
ρευσή της φονεύει τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώ-
πων. Τέλος δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ 
πρῶτος αἱμοδότης τῆς ἀνθρωπότητας 
ἦταν ὁ Χριστός! Τὸ αἷμα παραπέμπει 
συνειρμικὰ στὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ 
ἡ μετάγγιση – πράξη θυσιαστικῆς ἀγά-
πης - στὴν προσφορὰ τοῦ σώματος καὶ 
τοῦ αἵματός Του ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν 
ἀνθρώπων, «λύτρο ἀντὶ πολλῶν»...  
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Τῆς κ. Ἀλεξανδράκη Βασιλικῆς,
Φιλολόγου

Στό ἀγνάντεμά σου συλλογίζομαι πῶς πρῶτα 
ἀπ’ ὅλα γίνεται νά παραμένεις ἴδια στό πέρασμα τῶν 
χρόνων, ἀγέρωχη, ἀναλλοίωτη, κοινωνός καί μύστης 
ταυτόχρονα τοῦ σύμπαντος, ζωτικό στοιχεῖο τῆς ἴδιας 
τῆς ὕπαρξής μας.

Καί ἐγώ σέ θαυμάζω γαλαζοπράσινη, πλανεύτρα, 
γαλήνια καί ὕπουλη συνάμα, πού περικλείεις ἄφατες 
ὀμορφιές, ταξίδια ἀνομολόγητα, ἄπειρες συγκινήσεις 
μά καί πόνο, πολύ πόνο πού σφραγίζει τό στόμα κι 
ἀνεβάζει τόν κόμπο στό λαιμό.

Καί τότε ὅλοι ἐμεῖς, παράλληλα μέ τό θαυμασμό, 
σοῦ καταθέτουμε καί τό σεβασμό μας. Γιατί ἔτσι πρέ-
πει νά γίνει. Ἐμεῖς μποροῦμε. Ἐσύ δέν μπορεῖς ν’ 
ἀλλάξεις, νά κάνεις ὑποχωρήσεις. Μᾶς τό ’χει μάθει 
ἡ ἱστορία... Παράξενο ἀπόσταγμα σοφίας πού συνται-
ριάζει τή γνώση, τόν ἀγώνα, τόν πόνο καί σπάνια τή 
νίκη.

Τά κύματά σου ἐνέπνευσαν, τό ἁλμυρό νερό σου 
νοστίμισε τή ζωή μας. Στήν ἄμμο σου φτιάχτηκαν πα-
λάτια, ἐλπίδες φροῦδες μιᾶς ἄλλης ζωῆς πού ἔστω κι 
ἄν λίγο ζωντάνεψαν φτάνει γιά νά ἀκουμπήσουμε κάτι 
ἀπό τή γλύκα της. Μνῆμες παιδικές, μνῆμες θαλασσι-
νές πού συνταιριάστηκαν καί συντροφεύουν τά χρόνια 
τῆς ὡριμότητας.

Καί οἱ ψαράδες ἀκάματοι συλλέκτες τοῦ πλούτου 
σου, μάρτυρες εἰρηνικῆς καί δημιουργικῆς ζωῆς δια-
λαλοῦν μέ τό πάθος τους γιά σένα τίς ὀμορφιές καί 
τούς στεναγμούς σου. Κοράλλια, σφουγγάρια μά καί 
μανιασμένα κύματα πού θαλασσοδέρνουν βράχια καί 
ἀνθρώπινες ψυχές.

Κι ὁ βυθός σου ἀπέραντος, ἄπατος, μαγικός, πού 
μόνο αὐτός τά βλέπει ὅλα, ἄγρυπνος παρατηρητής 
ἀλλά καί βουβός ταυτόχρονα. Αἰώνιος θαυμαστής τῆς 
δικῆς σου καί μόνο ὀμορφιᾶς.

Ἡ ἀπόλυτη σιωπή, τό ρυθμικό πλατάγιασμα τοῦ 
νεροῦ στήν ἀκρογιαλιά κι ἡ ὀργισμένη βοή τῶν κυμά-
των σου πού ἐναλλάσσονται εἶναι προσπάθειες ἠχη-
τικῆς ἐπικοινωνίας. Κάτι θέλεις στά σίγουρα νά μᾶς 
πεῖς. Ὡστόσο λίγοι αὐτοί πού σέ ... ἑρμηνεύουν. Χρό-
νια καί χρόνια ἔχεις φιλοξενήσει στήν ἁλμύρα τῶν 
νερῶν σου ἀκούραστους μαχητές τῆς ἐλευθερίας, τῆς 
δικαιοσύνης, τῆς ἰσότητας κι ἔχεις πυροδοτήσει μέ τό 
πάθος τῆς δικῆς σου ἀνεξαρτησίας τόν ἀγώνα γιά μιά 
καλύτερη ζωή χωρίς δυνάστες χωρίς προστάτες. Ἡ 
ἀναμέτρηση σκληρή. Πολλές φορές τό νερό σου ἀπό 
μπλέ βάφτηκε κόκκινο. Ὡστόσο οἱ Κανάρηδες ἀγω-
νίζονται ἀκόμη καί σήμερα. Γιατί ἡ ἴδια ἡ ζωή εἶναι 

ἀγώνας. Κι οἱ ἀγῶνες δίνονται καί σέ στεριές καί σέ 
θάλασσες.

Κι οἱ ναῦτες ἔνστολοι, καμαρώνουν στήν πλώ-
ρη ταγμένοι στή δική σου ὑπηρεσία, ψάχνοντας γιά 
φάρο, γιά σημάδι προσανατολισμοῦ. Δύσκολο πράγ-
μα, στ’ ἀλήθεια, ὁ προσανατολισμός, κι ἄς ὑπάρχουν 
πυξίδες. Ἄλλοι ἀπό μᾶς συνειδητοποιημένοι μένουμε 
σταθεροί στίς ἀξίες μας καί ρίχνουμε ἄγκυρα μόνο 
ὅταν φτάσουμε στόν φάρο τόν ἕνα καί μοναδικό, πού 
σηματοδοτεῖ ἀνώτερες ἀξίες ζωῆς, κι ἄλλοι παρασυρ-
μένοι ἀπό τό φῶς καί τό τραγούδι τῶν πλανευτρῶν 
σειρήνων, ξεχνᾶμε τήν Ἰθάκη.

Καί νά, γιά τούς πρώτους τό λιμάνι μακριά ἀχνο-
φαίνεται. Ἡ ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς, «τό νόστιμον ἧμαρ», 
πράγματι συγκινητική. Μετά ἀπό μερόνυχτα συντρο-
φιά μέ τή θαλασσινή ἀντάρα, μέ προστάτη τόν Ἅϊ 
Νικόλα, ἡ στεριανή μυρωδιά ἑλκύει τίς αἰσθήσεις μέ 
μιά ἀκατανίκητη ἕλξη. Τό στόμα ἔχοντας ἀκόμη τήν 
ἁλμύρα τῆς θάλασσας, ἐναγωνίως ζητᾶ κι ἄλλες γεύ-
σεις. Τά πόδια, παραζαλισμένα, ζητοῦν ἔδαφος στα-
θερό, σημεῖο ἔκφρασης κι ἐναπόθεσης τῶν ἐμπειριῶν 
τους. Μάνες, γυναῖκες, παιδιά, ἐμψυχωτές τῆς ζωῆς, 
σημεῖα ἀναφορᾶς, ἀναθεματίζουν τήν ἀντίζηλο πού 
’ναι ντυμένη στό μπλέ καί στρέφοντας τό βλέμμα στόν 
οὐρανό εὐχαριστοῦν μ’ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους 
τόν Κύριο γιά τήν πολυπόθητη ἐπιστροφή. Καί ἐσύ 
ἀπομένεις ἐκεῖ, ἁπλός παρατηρητής μελοδραματικῶν 
σκηνῶν, ἀγέρωχη καί στωική, καθώς γνωρίζεις ὅτι τό 
κάλεσμά σου εἶναι ἰσχυρό καί ὅτι τά παιδιά σου εὔκο-
λα δέ θά σέ ἀπαρνηθοῦν. Ἐσύ μέ τό γαλαζοπράσινο 
χρῶμα σου μά καί μέ τή λευκότητα τήν «πολιά» τοῦ 
Ὁμήρου, πού παίρνεις στούς ξαφνικούς θυμούς σου, 
τούς συνεπαίρνεις ὅλους. Καί τότε ὁ ἀποχαιρετισμός 
γιά μιά ἀκόμη φορά θἆναι δύσκολος.

Θάλασσα μέ τίς χίλιες ὄψεις καί τά χίλια χαμό-
γελά σου, χιλιοτραγουδισμένη καί χιλιοζωγραφισμένη 
θάλασσα τίποτε ποτέ δέ θἆναι ἀρκετό γιά σένα. Γιατί 
ἐσύ εἶσαι ἀκαταμάχητη κι ἀκατανίκητη, ἀξεπέραστη κι 
ἀπαράμιλλη, θεριό ἀνήμερο.

Ἐσύ ἑνώνεις λαούς ἀπό τή μιά ἄκρη τῆς γῆς στήν 
ἄλλη καί διαλαλεῖς πώς σύνορα δέν ὑπάρχουν. Ἄραγε 
ποιοί μποροῦν νά σ΄έ ἀκούσουν;

Ἐσύ τά καταλύεις μονάχα καί γίνεσαι δίοδος 
εἰρηνικῶν κι ἀνθρωπιστικῶν μηνυμάτων. Καί ἐμεῖς, 
σήμερα σέ τιμᾶμε. Ὅμως ἐσύ δέν ἔχεις ἀνάγκη ἀπό 
τιμές. Ἔχεις ἀνάγκη ἀπό προστασία. Πηγή τῆς ἴδιας 
τῆς ζωῆς κάτι παραπάνω ἀπό χρέος μας.
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Ἡ  Ἐ κ κ λ η σ ί α  σ ᾶ ς  ἀ π α ν τ ᾶ . . .
Εὐχαριστοῦμε ἀναγνώστη τοῦ Περιοδικοῦ μας γιά τό ἐρώτημά του: 

«Πότε θά γίνει ἡ δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου καί ἡ τελική Κρίση»;

Γιά ὁποιοδήποτε θέμα, ἐρώτημα ἤ ἀπορία σας μπορεῖτε νά μᾶς γράφετε στήν 
ἠλεκτρονική διεύθυνση http://www.imks.gr/cgi-bin/fpm.cgi

 Εἶναι γεγονός ὅτι τό ἐρώτημα αὐτό τίθεται ἀπό πολ-
λούς Χριστιανούς μας κατά καιρούς. Γεγονός ἐπίσης εἶναι 
ὅτι δίδονται διάφορες ἀπαντήσεις, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες 
προκαλοῦν σύγχυση, φόβο καί ἀγωνία στούς πιστούς. Γιά 
τοῦτο καί οἱ τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχομε δικαίωμα νά κατα-
θέτομε τήν «ἄποψή» μας κατά τό δοκοῦν, ἀλλά νά μαρτυ-
ροῦμε καί νά καταγγέλλομε τόν λόγο τῆς Ἀποκαλύψεως 
καί τῆς ἀληθείας.

Ἀπαντώντας, λοιπόν, στό συγκεκριμένο ἐρώτημα χρει-
άζεται νά ποῦμε ὅτι ὁ Χριστός, ἄν καί ρωτήθηκε ἀπό τούς 
μαθητές Του, γιά τό πότε θά γίνει ἡ δευτέρα παρουσία Του 
καί ἡ τελική Κρίση δέν θέλησε νά φανερώσει. Ὁ χρόνος 
μένει ἄγνωστος. «Ποιά μέρα καί ποιά ὥρα θά ἔρθει τό 
τέλος, κανένας δέν τό ξέρει, οὔτε οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, 
παρά μόνο ὁ Πατέρας μου», ἀποκρίθηκε. (Ματθ. 24:36). 
Ἔδωσε ὅμως κάποια σημεῖα-σημάδια, τά ὁποῖα βλέπο-
ντάς τα κανείς θά γίνει ἀντιληπτό ὅτι πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς 
Κρίσεως. 

Τά σημάδια αὐτά εἶναι τά ἀκόλουθα:
1. Ἡ κήρυξη τοῦ Εὐαγγελίου σέ ὅλα τά ἔθνη τῆς γῆς: 

«Πρῶτα θά κηρυχθεῖ σέ ὅλη τήν οἰκουμένη τό Εὐαγγέλιο 
γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά νά τό ἀκούσουν ὅλα τά 
ἔθνη, κι ὕστερα θά ἔρθει τό τέλος» (Ματθ. 24:14). 

2. Ἡ μεγάλη ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό 
καί τόν νόμο Του: «Δέν θά ἔρθει ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἄν πρῶτα 
δέν γίνει ἡ ἀποστασία» (Β́  Θεσ. 2:3).

3. Ἡ ἐμφάνιση πολλῶν ψευδοπροφητῶν καί ψευδο-
μεσσιῶν, πού θά προσπαθήσουν νά παραπλανήσουν τούς 
ἀνθρώπους, νά τούς ἀπομακρύνουν δηλ. ἀπό τόν Θεό: 
«Θά ἐμφανιστοῦν ψευδομεσσίες καί ψευδοπροφῆτες, πού 
θά κάνουν μεγάλα καί φοβερά θαύματα, γιά νά παρα-
πλανήσουν, ἄν εἶναι δυνατόν, ἀκόμα καί ὅσους διάλεξε ὁ 
Θεός» (Ματθ. 24:22). 

4. Τῆς ὥρας ἐκείνης θά προηγηθοῦν πείνα, δυστυχία 
καί φυσικές καταστροφές. «Θά ἔρθουν πείνα, ἀρρώστιες 
καί σεισμοί σέ διάφορα μέρη» (Ματθ. 24:7).

5. Πόλεμοι, ἐμφύλιοι σπαραγμοί καί ἄλλες ἀκαταστα-
σίες: «Τό ἕνα ἔθνος θά ξεσηκωθεῖ ἐναντίον τοῦ ἄλλου καί 
τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου» (Ματθ. 24:7).

6. Θά προηγηθεῖ ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου: «Δέν θά 
ἔρθει ἡ ὥρα ἐκείνη, ἄν πρῶτα…  δέν φανερωθεῖ ὁ ἄνθρω-
πος τῆς ἁμαρτίας, αὐτός πού εἶναι προορισμένος γιά τήν 
ἀπώλεια. Τότε θά φανερωθεῖ ὁ ἄνομος, πού ὁ Κύριος θά 

τόν ἐξολοθρεύσει μέ τήν πνοή τοῦ στόματός Του καί θά 
τόν ἀφανίσει, ὅταν θά ἐμφανιστεῖ κατά τήν παρουσία Του. 
Αὐτός ὁ ἄνομος θά ἔρθει μέ τήν ἐνέργεια τοῦ σατανᾶ. Θά 
κάνει κάθε λογῆς θαυματουργικές δυνάμεις μέ ἀπατηλά 
σημεῖα καί τέρατα. Θά παρασύρει μέ κάθε εἴδους ἄνομα 
καί ἀπατηλά μέσα ὅσους βαδίζουν πρός τήν καταστροφή, 
ἐπειδή δέν ἀγάπησαν τήν ἀλήθεια γιά νά σωθοῦν. Γι’ αὐτό 
καί ὁ Θεός θά ἐπιτρέψει νά ἐνεργεῖ σ’ αὐτούς ἡ πλάνη, γιά 
νά πιστέψουν σ’ αὐτό τό ψέμα. Ἔτσι θά τιμωρηθοῦν ὅλοι 
ὅσοι δέν πίστεψαν στήν ἀλήθεια, ἀλλά δέχτηκαν ὁλόψυχα 
τήν ἀδικία» (Β́  Θεσ. 2:3, 8-12). 

Εἶναι κατανοητό, πιστεύομε, ἀπό ὅλα τά παραπάνω 
ὅτι βάση τῶν Γραφῶν, δέν γνωρίζομε, οὔτε καί μπορεῖ νά 
προβλεφθεῖ ὁ ἀκριβής προσδιορισμός τοῦ χρόνου τῆς 
δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς τελικῆς Κρίσεως. 
Κάθε προσπάθεια πρόβλεψης ἐγκυμονεῖ τόν κίνδυνο τῆς 
κινδυνολογίας, καί εἶναι λάθος μεγάλο. Ἀντί λοιπόν νά 
ἐξαντλοῦμε τήν ἀγωνία μας γιά τό πότε, χρειάζεται καί κα-
λούμαστε νά εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι γιά τήν ἀπολογία μας 
ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ. «Ἀγρυπνεῖτε, λοιπόν», 
παραγγέλλει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, «γιατί δέν ξέρετε οὔτε τήν 
ἡμέρα, οὔτε τήν ὥρα πού θά ἔρθει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου» 
(Ματθ. 25:13).
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Ἀκάθιστος Ὕμνος
Ἐκδ. Παπαδημητρίου, σελ. 190
Οἱ ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι εἰς τήν Ὑπεραγίαν 
Θεοτόκον.
1) Ἀκάθιστος Ὕμνος
2) Μικρός καί Μέγας Παρακλητικός κανών
3) Κατανυκτικαί πατερικαί εὐχαί πρός τήν 
Παναγίαν.

Νηστεία: Βασίλισσα τῶν ἀρετῶν
Ἐκδόσεις Θαβώρ, σελ. 175
Συγγραφέας Βασίλειος Μπακογιάννης
Τό φίδι (λέει ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης) 
δέν μπορεῖ νά  βγάλει ἀπό πάνω του τό πα-
λιό του δέρμα, ἄν προηγουμένως δέν περά-
σει μέσα ἀπό στενή ὀπή. Καί μεῖς, δέν θά 
«πετάξoμε» ἀπό πάνω μας τόν παλαιό μας 
ἑαυτό (κ.ἄ), ἄν προηγουμένως  δέν περάσομε 
μέσα ἀπό τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό τῆς 
νηστείας.

Μετανοίας ὁ καιρός...
Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι, σελ. 55
Συγγραφέας Γεώργιος Δορμπαράκης.
«Μετανοίας ὁ καιρός» εἶναι ἡ κάθε ἡμέρα 
μας, ἄρα καί ὅλη ἡ ζωή μας. Διότι αὐτό πού 
πρέπει νά κάνουμε κάθε ἡμέρα, προσδιορί-
ζει καί τήν ὅλη πορεία τῆς ζωῆς μας...

Ἀπό τό καθ’ ἡμέραν στό καθ’ ὁμοίωσιν.
Ἐκδόσεις Ἐν πλῷ, σελ. 195
Συγγραφέας Νικόλαος, Μητροπολίτης Με-
σογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
Ἡ ζωή μας, τό φρόνημά μας, ἡ καθημερι-
νότητά μας, ἡ σκέψη μας, ἡ προοπτική μας, 
δέν ἔχουν νά κάνουν μέ τά γήινα, μέ τά 
χρονικά, μέ τά χωρικά. Ἀλλά ἔχουν νά κά-
νουν μέ τά αἰώνια, μέ τά πνευματικά. Ὅσα 
κι ἄν ἀποκτήσεις σέ αὐτό τόν κόσμο εἶναι 

λίγα. ὅσα χρόνια κι ἄν ζήσεις - καί ἑκατό πενήντα ἀκόμη - 
εἶναι πολύ λίγα. Ὅ,τι κι ἄν κάνεις πεθαίνει. Τί φοβερό πράγμα 

ὅμως, νά ζεῖ κανείς ἀπό τώρα, μέσα ἀπό τήν καλλιέργεια τοῦ 
φρονήματος τῶν ἀρετῶν, στήν κατάσταση τῆς αἰώνιας Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ, ὅπου «οὐκ  ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά 
ζωή ἀτελεύτητος». Αὐτή εἶναι ἡ σχέση μας μέ τόν χρόνο: νά τόν 
μεταμορφώνουμε σέ αἰωνιότητα.

Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Πάσχα, πᾶμε 
ἐκκλησία;
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, σελ. 52
Συγγραφεῖς Γεώργιος  Ἀντωνάκης, Γεωρ-
γία Ἀντωνάκη.
Τή Μεγάλη Παρασκευή τά παιδιά βρέθη-
καν σ’ ἕνα ἀνθισμένο λιβάδι. Γέμισαν τίς 
χοῦφτες τους ἀγριολούλουδα καί τά πῆγαν 
στήν ἐκκλησία. 

Ἡ Ἔρη καί ἡ Μαρία βοήθησαν τήν Παναγία νά στολίσει τόν 
Ἐπιτάφιο. Τ’ ἀγόρια χτυποῦσαν ὅλη τήν ἡμέρα λυπητερά τήν 
καμπάνα.
Τή νύχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὁ ἄγγελος ἔγινε παιδί καί τά 
παιδιά ἔγιναν ἄγγελοι. 
«Χριστός Ἀνέστη».
Τά παιδιά ἄγγιξαν γιά λίγο τόν οὐρανό....

Καλό Πάσχα! 
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, σελ. 31
Συγγραφεῖς Πηνελόπη Μωραΐτου-Μαρία 
Μωραΐτου
Μύρισε Πασχαλιά καί ὅλη ἡ πλάση ἑτοιμά-
ζεται γιά τή μεγαλύτερη γιορτή τῆς Χριστια-
νοσύνης, τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ἐλᾶτε μαζί μου. Ξεφυλλίζοντας τίς πολύ-
χρωμες σελίδες μου θά μάθετε τί συμβαίνει 
τίς ἅγιες αὐτές μέρες, μά καί θά διασκεδά-

σετε μέ ζωγραφική, σταυρόλεξα, πασχαλιάτικες κατασκευές, παι-
χνίδια καί πολλές ἄλλες δραστηριότητες.

Ἡ Ἀγάπη φέρνει τήν Ἄνοιξη.
Ἐκδόσεις Ἄθως παιδικά, σελ. 50
Συγγραφέας Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη.
Ἕνα χωριό πλάι σ’ ἕνα ποτάμι, ἕνας νε-
ρόμυλος κι ἕνας μυλωνάς πού τραγουδοῦν.
Μά ὁ χειμῶνας φώλιασε στίς καρδιές καί 
στή φύση καί ἡ Ἄνοιξη, παρόλο πού τό Πά-
σχα πλησίαζε, ἀρνιόταν νά φανεῖ. 
Καί μόνο ὅταν ἄνοιξαν οἱ δρόμοι τῆς ἀγά-
πης, φύτρωσε ἡ πρώτη παπαρούνα  κι ἦρθε 

ἡ Ἄνοιξη καί τό Πάσχα.
Ἡ Ἄνοιξη καί τό Πάσχα τῆς ἀγάπης!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ἀπό τόν  ὑπεύθυ νο 

τοῦ  Ἐκκλ.  Βιβλ ιοπωλείου  τῆς  Μ ητροπόλεως
κ.  Ἐμμανουή λ  Μ ποτωνάκη
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Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων

Ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων ἑορ-
τάστηκε μὲ τὴν δέουσα μεγαλοπρέπεια καὶ στὶς 
Ἐνορίες τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. Σὲ 
ὅσες Ἐνορίες γειτνιάζουν μὲ θάλασσα τελέσθη-
κε ὁ Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων καὶ ἡ ρίψις τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας μετὰ τὴν 
Θεία Λειτουργία ποὺ τέλεσε στὸν Ἱ. Μητροπολι-
τικὸ Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τέλεσε 
τὸν Ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων καὶ τὴν ρίψη τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στὴν παραλία τοῦ Καστελλίου μὲ τὴν 
συμμετοχὴ καὶ τῶν ἄλλων Ἐνοριῶν τῆς πόλεως καὶ 
τήν παρουσία πλήθους κόσμου.

Ἑόρτια ἐκδήλωση – Κοπή Βασιλόπιτας
Τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Ἰανουαρίου ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἀκαδημία Κρήτης σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο 

Πλατανιᾶ διοργάνωσαν, στοὺς χώρους τῆς ΟΑΚ, 
ἑόρτια ἐκδήλωση κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἀκαδημία ἔκοψε τὴν Βασιλόπιτά της καὶ ὁ Δῆμος 
Πλατανιᾶ τίμησε τοὺς ἐπιτυχόντες σὲ ΑΕΙ καὶ ΤΕΙ, 
οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπὸ τὸν παλαιὸ Δῆμο Κολυμ-
βαρίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελετῆς ἡ Ἀκαδημία 
τίμησε τὸν μέχρι πρότινος Δήμαρχο Κολυμβαρίου 
κ. Πολυχρόνη Πολυχρονίδη γιὰ τὴν ἀγαστὴ συνερ-
γασία καὶ στήριξη τοῦ Δήμου Κολυμβαρίου πρὸς 
τὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας. Ἡ ἐκδήλωση διανθίστηκε 
μὲ μουσικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία τοῦ Γυ-
μνασίου καὶ  Δημοτικοῦ Σχολείου Κολυμβαρίου.

Κοπή Βασιλόπιτας

Τὸ Σάββατο 15 Ἰανουαρίου ἡ «Συντροφιὰ τῆς 
Χαρᾶς» ἔκοψε τὴν Βασιλόπιτά της στοὺς χώρους 
τοῦ Φαλδαμείου Οἰκήματος τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Τὴν Βασιλόπιτα εὐλόγησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρ-
χης μας, ὁ ὁποῖος μίλησε στὰ παιδιά καί τοὺς μοί-
ρασε εὐλογίες. Ἀκολούθησε ἑορταστική ἐκδήλω-
ση μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν τῆς «Συντροφιᾶς 
τῆς Χαρᾶς». 

Ἑορτὴ Ἁγίου Μακαρίου
Τὸ ὄμορφο καὶ κατανυκτικὸ Κάθισμα, τὸ ὁποῖο 
εὑρίσκεται στοὺς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδη-
μίας Κρήτης, ἑορτάζει κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου 
Μακαρίου. Στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας, ἐνῶ μαθητὲς τῆς Ἐκκλησια-

ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ  Τ Η Σ

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011)

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ
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στικῆς Σχολῆς Κρήτης ὑπό τὴν διεύθυνση τοῦ κα-
θηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Μουσικολογιωτά-
του κ. Κωνσταντίνου Στεφανάκη, πλαισίωσαν τὸν 
χορό. Ἀκολούθησε ζεστὴ φιλοξενία στοὺς χώρους 
τῆς ΟΑΚ. Τὸ πρωὶ τελέστηκε Θεία Λειτουργία. 

Ἐκδήλωση Ἱερέων

Ὁ Ἱερατικὸς Σύνδεσμος τῆς Μητροπόλεώς μας 
«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος» διοργάνωσε  βραδυ-
νή ἀποσπερίδα τὴν Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγινε καί ἡ κοπὴ τῆς Βα-
σιλόπιτας τοῦ Συνδέσμου καὶ ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ 
ἔτους ἀπὸ τὸν Πρόεδρό του Αἰδ. Πρωτ. Σπυρί-
δωνα Κουτσαυτάκη. Τὴν ἐκδήλωση εὐλόγησε ὁ 
Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνθηκε πρὸς τοὺς 
παρευρισκομένους Ἱερεῖς καὶ τὶς οἰκογένειές τους 
μὲ λόγους θερμοὺς καί ἐγκάρδιους. Ἡ ἐκδήλωση 
φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὴν Ἐνορία Βουκολιῶν καὶ τὸν 
Σύλλογο Γυναικῶν Βουκολιῶν.

Ἐπίσκεψη στὴν Κωνσταντινούπολη
Τὴν Παρασκευὴ 18 Φεβρουαρίου ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας μετὰ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου ἐπισκέφθηκαν τὴν ΑΘΠ, τὸν Οἰκου-
μενικὸ Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ μετὰ 
τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Περιφέρειας Κρήτης 

κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, ὁ ὁποῖος καὶ ἔλαβε τὴν 
εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου γιὰ τὰ ὑψηλὰ 
καθήκοντά του εἰς τήν θέση τοῦ πρώτου αἱρετοῦ 
Περιφερειάρχου Κρήτης, ποὺ προσφάτως ἀνέλα-
βε. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρ-
χης μὲ πολλή ἐγκαρδιότητα καὶ ἀγάπη δέχθηκε 
τοὺς Κρῆτες Ἀρχιερεῖς καὶ τὸν κ. Περιφερειάρχη 
Κρήτης. Στὴν ἀποστολὴ μετεῖχε καὶ ὁ νέος Κωδι-
κογράφος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης Παν. Ἀρχιμ. κ. Νήφων Βασιλά-
κης, ὁ ὁποῖος καὶ ἔλαβε τὴν εὐχὴ τῆς Α.Θ. Σεπτῆς 
Κορυφῆς γιὰ τὴν νέα του διακονία.

Ἐπίσκεψη Σχολείων

Στά πλαίσια τοῦ Προγράμματος Εὐέλικτης Ζώ-
νης Σχολεῖα τῆς περιοχῆς μας ἐπισκέπτονται τήν 
Μητρόπολή μας, συναντῶνται μέ τόν Ἐπίσκοπο, 
γνωρίζουν περισσότερο τήν πίστη τους, προσεγγί-
ζοντας τή θεολογία τῶν εἰκόνων καί τούς συμβολι-
σμούς τῶν τελουμένων ἐν τῷ Ναῷ, στό παρεκκλκή-
σιο τοῦ Ἁγίου Οἰκουμενίου. Τέλος, ξεναγοῦνται 
στό παρακείμενο Μουσεῖο «Μητροπολίτης ΕΙ-
ΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ», μαθαίνοντας γιά τόν 
«Παπποῦ» τῆς Κρήτης.
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Χρυσούλα Κοκκινάκη, ὑπέρ ἀναπαύσεως Γεωργίου καί 
Ἀναστασίου  .................................................................. 300€
Ἐμμανουηλία Σταυρίδη  ............................................... 100€
Ἱερά Μονή Παρθενῶνος  ..............................400 κιλά λάδι
Ἐμμανουήλ Κανδαράκης, εἰς μνήμην μητρός του Ἑλένης 
καί ἀδελφοῦ του Ἰωάννου  .......................................... 100€
Ἀντώνιος Πρασιανάκης  .............................................. 100€
Ἀπόστολος Γιανναδάκης, εἰς μνήμην ἀδελφοῦ του Ἠλία  
........................................................................................... 50€
Γεώργιος Χρυσοχεράκης, ἀντί μνημοσύνου εἰς μνήμην 
πατρός του Ἀντωνίου Χρυσοχεράκη ......................... 200€
Ἱερομόναχος Στυλιανός Τζινευράκης  ......................... 20€
Σύλλογος Διδασκόντων καί προσωπικό 1ου Γυμνασίου 
Κισάμου, ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην  τῆς μητρός τῆς συ-
ναδέλφου των  Ἀναστασίου Κουρούπη  ...................... 90€
Γεώργιος Καστανάκης, εἰς μνήμην ἀδελφῆς του Στυ-
λιανῆς Καστανάκη  ....................................................... 200€
Εἰς μνήμην Σταύρου Βλοντάκη, ἡ οἰκογένειά του  .. 500€
Αἰδεσ. Στυλιανός Πρασάκης, εἰς μνήμην γονέων του 
Εὐτυχίου & Μαρίας  ...................................... 1 δοχεῖο λάδι
Θεόδωρος Καπῆς  ......................................... 1 δοχεῖο λάδι
Σοφία Νεράντζη  .......................................................... 150€
Σύλλογος Κισαμιτῶν Ἀττικῆς  .................................... 300€
Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός, Παράρτημα Κισάμου  ........

......................................................................................... 150€
Χρῆστος Διγενάκης, εἰς μνήμην ἀδελφοῦ του Ἰωάννου  ..
......................................................................................... 500€
Αἰκατερίνη  Μακραζάκη  ............................................... 50€
Σοφία Ντουσάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Νικηφόρου 
Ντουσάκη  ..................................................................... 200€
Ἱερός Ναός Ἁγ. Χαραλάμπους Καλλιθέας Χρυσαυγῆς  ....
......................................................................................... 150€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  .................................................. 200€
Δημοσθένης Καρτσωνάκης  .......................................... 50€
Αἰκατερίνη Παπαδάκη  ................................................ 300€
Μιχαήλ Νικολιουδάκης  .............................................. 100€
Χρυσάνθη Μοτάκη  ...................................................... 100€
Σοφία Ἀσγουδάκη  ....................................................... 100€
Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος  .................................... 300€
Ἑλένη Παπαδάκη  ........................................................... 30€
Ἀργυρώ Κατζουράκη  .................................................. 250€
Εἰς μνήμην Αἰκατερίνης Φραγκίσκου Πεντάρη, τά τέκνα 
της  .................................................................................. 400€
Θεόδωρος Φωτάκης .................................................... 300€
Ἰωάννα Κατάκη, εἰς μνήμην συζύγου καί γονέων της  ......
......................................................................................... 100€
Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Πολεμαρχίου ............
.......................................................................... 2 δοχεῖα λάδι

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

“Ὁ ἐλεῶν  πτωχόν,  Θεῷ δανε ίζε ι”
(Παρ.  19,7)

“Ἱλαρόν  δότην  ἀγαπᾷ ὁ  Θεός”
(Β΄  Κορ.  9,7)
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Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 
1η Ἡμέρα : ΚΑΣΤΕΛΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΜΥΡ-
ΝΗ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Συγκέντρωση ἀργά τό ἀπόγευμα καί ἀναχώρη-
ση γιά ἀεροδρόμιο Ἡρακλείου

Σάββατο 7 Μαΐου 2011 
2η Ἡμέρα : ΚΑΣΤΕΛΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΜΥΡ-
ΝΗ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Ἄφιξη στό ἀεροδρόμιο Ἡρακλείου. Ἀπευθεί-
ας πτήση γιά τό ἀεροδρόμιο “Μenderes” τῆς 
Σμύρνης. Ἄφιξη νωρίς τό πρωΐ, ἐπιβίβαση σέ 
λεωφορεῖο καί ἀναχώρηση για τό Κουσάντασι. 
Τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο. Ξεκούραση καί 
τό μεσημέρι μεταφορά στό κέντρο Κουσάντασι 
γνωριμία μέ τήν κοσμοπολίτικη πόλη - πασί-
γνωστο λιμάνι Κουσάντασι (τό νησί τῶν που-
λιῶν). Θά ξεναγηθοῦμε στήν παλιά πόλη, ὅπου 
βρίσκεται τό πιό ἀναγνωρισμένο μνημεῖο τῆς 
πόλης, τό καραβάν σεράϊ Okuz Mehmet Pasa 
(18ος αἰ.), τό κάστρο, τήν μεγάλη παραλιακή, 
κ.ἄ. Ἐπιστροφή στό ξενοδοχεῖο. Δεῖπνο, δια-
νυκτέρευση.

Κυριακή 8 Μαΐου 2011 
3η Ἡμέρα : ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Πρωϊνό (προαιρετικό) καί ἀναχώρηση γιά 
Ἐκκλησιασμό στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς 
Ἁγίας Φωτεινῆς, στήν ὁποία ἐκκλησιάζονται 
οἱ λιγοστοί Ἕλληνες πού βρίσκονται στήν 
Σμύρνη. Ἀκολουθεῖ μία πρώτη γνωριμία μέ 
τήν πόλη - λίκνο τῆς Ἰωνικῆς τέχνης μέ ἔντο-
νες ἐπιρροές ἀπό ἀρκετούς πολιτισμούς καί τό 
μεγαλύτερο ἐμπορικό λιμάνι τῆς χώρας, τήν 
Σμύρνη. Ἐπίσκεψη στό λιμάνι Parport, στήν 
διάσημη πλατεία τοῦ ρολογιοῦ, τήν περιοχή 
τοῦ Ἀλσαντζάκ καί τά γραφικά σοκάκια της, 
τήν ἀπέναντι ὄχθη, τό Κορδελιό. Ἐπιστρο-
φή στό Ξενοδοχεῖο. Δεῖπνο, διανυκτέρευση. 
Ἐλεύθερος χρόνος γιά ἕνα βραδινό περίπα-
το στή φωταγωγημένη πανέμορφη παραλιακή 
ζώνη.  

Δευτέρα : 9 Μαΐου 2011 
4η Ἡμέρα ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρωΐνό καί ἀναχώρηση γιά τήν δεύτερη ἐπί-
σκεψή μας στήν Σμύρνη, ὅπου γεννήθηκε ἕνα 
ἀπό τά πιό σημαντικά εἴδη ἀστικοῦ τραγουδι-
οῦ, τό Ρεμπέτικο. Εἶναι μία πόλη ὅπου ὁ πο-
λυπολιτισμικός χαρακτήρας τοῦ παρελθόντος 
της εἶναι ἐμφανής ἀκόμα καί σήμερα. Φθά-
νοντας θά συνεχίσομε τήν ξενάγησή μας στήν 
πανέμορφη αὐτή παραλιακή πόλη καί στή συ-
νέχεια ὑπάρχει ἐλεύθερος χρόνος γιά ψώνια 
στή φημισμένη κλειστή ἀγορά της. Ἐπιστροφή 
στό ξενοδοχεῖο. Δεῖπνο, διανυκτέρευση.

Τρίτη: 10 Μαΐου 2011 
5η Ἡμέρα : ΒΟΥΡΛΑ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ - ΤΣΕΣ-
ΜΕ
Μετά τό πρωϊνό θά ξεκινήσουμε μία πανέμορ-
φη διαδρομή στά παράλια τῆς Μ. Ἀσίας γιά νά 
γνωρίσομε παλιά Ἑλληνικά χωριά καί κωμο-
πόλεις. Πρώτη στάση τά Βοῦρλα ἤ Οὐρλά, πού 
διατηροῦν αἰγαιοπελαγίτικα χαρακτηριστικά, 
γενέτειρα τοῦ φιλόσοφου Ἀναξαγόρα καί τοῦ 
μεγάλου Ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Γ. Σεφέρη (ὅπου 
σώζεται καί ἡ οἰκία του). Στή συνέχεια θά βρε-
θοῦμε στά πανέμορφα Ἀλάτσατα (σπουδαῖο 
ἀναπαλαιωμένο οἰκιστικό παράδειγμα). Θα 
χαροῦμε τήν μαγευτική καί ἀνεπανάληπτη 
φυσιολατρική εἰκόνα, τά περιβόλια, τίς ἐκπλη-
κτικές παραδοσιακές κατοικίες καί τήν ἠρεμία 
τοῦ τοπίου. Ἐδῶ βρίσκεται καί ὁ Ναός τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, (γνωστή ὡς Ἀλατσα-
τιανή Παναγία) πού εἶχε μετατραπεῖ σέ τζαμί, 
πρόσφατα ὅμως ἀνακηρύχθηκε ὡς ἐπίσημο 
ἱστορικό μνημεῖο ἔπαψε νά λειτουργεῖ ὡς τζα-
μί καί ἐπισκευάζεται ἀποκαλύπτοντας τίς ἀπα-
ράμιλλης τέχνης κρυμμένες ἁγιογραφίες του. 
Σώζεται τό ἔξοχο καί ἐντυπωσιακό τέμπλο, ἀπό 
τά ὡραιότερα στό εἶδος του, σέ ρυθμό νεοκλα-
σικό, φιλοτεχνημένο σέ τηνιακό μάρμαρο ἀπό 
τόν πασίγνωστο γλύπτη Ἰωάννη Χαλεπᾶ. Ἡ πε-

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Γῆ τῆς Ἰωνίας
ΣΜΥΡΝΗ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

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

Στή

Οἱ γειτονιές τῆς Σμύρνης, τά παράλια της Σμύρνης καί τά χωριά τῆς Ἰωνίας θά ἀφυπνίσουν τίς μνῆμες καί θά θυ-
μίσουν τήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ 8 μοναδικές ἡμέρες. Μέ ὁρμητήριο τήν τουριστική πόλη καί τό λιμάνι τοῦ 

Κουσάντασι θά ἀποδράσουμε στίς γύρω πόλεις. 
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ριήγησή μας θά ὁλοκληρωθεῖ στό πανέμορφο 
Τσεσμέ, σπουδαῖο λιμάνι μέ ἄπειρες ἐπιλογές 
διατροφῆς καί ἀγορῶν. Θεωρεῖται ἀπό τίς πιό 
ὄμορφες τοποθεσίες τῆς παραλιακῆς Τουρκί-
ας. Ἐπιστροφή στό Κουσάντασι. Δεῖπνο, δια-
νυκτέρευση.

Τετάρτη: 11 Μαΐου 2011 
6η Ἡμέρα: ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Ἐλεύθερη ἡμέρα. Πολλές οἱ ἐπιλογές. Μπο-
ρεῖτε νά ξεκουραστεῖτε καί νά ἀπολαύσετε τίς 
ἀνέσεις τοῦ ξενοδοχείου μέ τήν ἰδιωτική παρα-
λία, τίς πισίνες, τή σάουνα, τά χαμάμ κ.ἄ. Νά 
περιηγηθεῖτε στό παλιό κάστρο πού δεσπόζει 
στό «Νησί τῶν Πουλιῶν» καί νά γευματίσετε 
τρώγοντας φρέσκο ψάρι σέ μιά ἀπό τίς γρα-
φικές ψαροταβέρνες στήν παραλία μπροστά 
ἀπό τό κάστρο μέ θέα τό Αἰγαῖο. Μπορεῖτε νά 
ταξιδέψετε πίσω στό χρόνο καί νά πάρετε μιά 
γεύση τουρκικῆς κουλτούρας ἐπισκεπτόμενοι 
τό καραβάν σεράϊ (κτίσμα τοῦ 17ου αἰ.), μέ 
τήν παλιά Ὀθωμανική καί σελτζουκική ἀρχι-
τεκτονική. Νά κάνετε μία μικρή ἐκδρομή μέ 
καραβάκι στόν κόλπο τοῦ Κουσάντασι ἤ στίς 
γύρω ἀκτές ἤ μία βόλτα μέ τά παλιά χαρακτη-
ριστικά αὐτοκίνητα Chevrolet Impala, ἀντίκες 
τοῦ ’60. Κοντά στήν πόλη ὑπάρχουν ἐπίσης 
καί δύο ὑδάτινα πάρκα, ἀπό τά μεγαλύτερα 
τῆς Εὐρώπης, γιά τούς λάτρεις τῆς θάλασσας. 
Τό Κουσάντασι βέβαια εἶναι ξακουστό γιά τήν 
διάσημη ἀγορά του, τό σκεπαστό παζάρι μέ 
τά σοκάκια καί τά πολυάριθμα μικρομάγαζα 
μέ κοσμήματα, δερμάτινα, χαλιά, εἴδη ρουχι-
σμοῦ, μπαχαρικά, ἀντίκες κ.ἄ. Ἐπίσης κάθε 
Τετάρτη στήνεται ἕνα ξεχωριστό ὑπαίθριο πα-
ζάρι στό κέντρο τῆς πόλης ὅπου μπορεῖτε νά 
βρεῖτε καλές ἀπομιμήσεις ἐπώνυμων ρούχων. 

Πέμπτη: 12 Μαΐου 2011 
7η Ἡμέρα : ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ
Πρωϊνό καί ἀναχώρηση γιά ὁλοήμερη ἐκδρο-
μή στό Παμούκαλε, τό Φρούριο τοῦ Βαμ-
βακιοῦ, ὅπου τά ἰαματικά λουτρά, τά ὁποῖα 
βρίσκονται σέ ἕνα κατάλευκο σκηνικό ἀπό 
τρακεντίνη, εὔκολα δικαιολογοῦν τό ὄνομά 
του. Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά θαυμαστά του-
ριστικά κέντρα τῆς Τουρκίας, μιά καί λόγῳ τῶν 
θεραπευτικῶν ἰδιοτήτων τῶν θερμῶν πηγῶν 
του μέ τά ἀσβεστούχα ἄλατα, ἀπό τήν ἀρχαιό-
τητα συνέρρεε ἐδῶ πολύς κόσμος. Θά ἐπισκε-
φθοῦμε τόν τόπο τοῦ ἐν Χῶνες θαύματος τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί θά συνεχίσουμε φθά-
νοντας στήν Ἱεράπολη ὅπου θά ἐπισκεφθοῦμε 
τό μαρτύριο τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου, ἕνα 
ἱερό ἀφιερωμένο στόν Ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος 
μαρτύρησε ἐκεῖ τήν ἐποχή τοῦ Δομιτιανοῦ. Θά 
ξεναγηθοῦμε στήν ἀγορά, στά λουτρά, στή νε-
κρόπολη καί στό ἀρχαῖο θέατρο. Ἐπιστροφή 
τό ἀπόγευμα στό ξενοδοχεῖο. Δεῖπνο καί προ-
αιρετική συμμετοχή σέ oriental πρόγραμμα μέ 
φολκλορικά συγκροτήματα. Διανυκτέρευση.

Παρασκευή 13 Μαΐου 2011
8η Ἡμέρα: ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΝΤΖΕ
Μετά τό πρωϊνό μας θά ξεκινήσουμε γιά ἕνα 

ἀπό τούς σημαντικότερους χώρους τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μ. Ἀσίας, 
τήν Ἔφεσο, ὁρμητήριο τῆς τρίτης ἀποστολικῆς 
περιοδείας τοῦ Ἀπ. Παύλου (53-57 μ.Χ.). Μία 
ἀρκετά γνωστή ἀλλά ποτέ βαρετή διαδρομή 
μέ ἄξονα τήν καλύτερα διατηρημένη ἀρχαία 
πόλη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Θά ἐπισκεφθοῦμε τήν 
Βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, 
κτίσμα τοῦ Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ, 6ος 
μ.Χ. αἰ., τά ἐρείπια τοῦ Ναοῦ τῆς Βασιλικῆς 
τῆς Παναγίας, ὅπου ἔγινε ἡ 3η Οἰκουμενική 
Σύνοδος, ὡς καί ἕνα ἀπό τά ἑπτά θαύματα τοῦ 
ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ κόσμου, τό ἱερό τῆς Ἀρτέ-
μιδος. Θά ἐπισκεφθοῦμε ἐπίσης τήν βιβλιο-
θήκη τοῦ Κελσίου ὡς καί τό ἀρχαῖο θέατρο. 
Συνεχίζουμε γιά τό παραδοσιακό ὀρεινό χω-
ριό Κιρκιντζέ, γνωστό κι ἀπό τό μυθιστόρημα 
τῆς Διδῶς Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα», πού 
χαρακτηρίστηκε ὡς τό βιβλίο τῆς σύγχρονης 
Μικρασιατικῆς ἐξόδου. Βόλτα στό γραφικό 
χωριό μέ τήν μοναδική ἀρχιτεκτονική καί τά 
παραδοσιακά σπίτια, ὅπου μέχρι τό 1922 ὅλοι 
οἱ κάτοικοί του ἦταν Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. 
Ἐπιστροφή στό Κουσάντασι. Δεῖπνο, διανυ-
κτέρευση. 

Σάββατο 14 Μαΐου 2011
9η Ἡμέρα : ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ – 
ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΑΣΤΕΛΙ 
Πρωϊνό καί ἀποχαιρετώντας τό Κουσάντασι 
ἀναχωροῦμε γιά τήν Πέργαμο, τήν πόλη πού 
ἀποτέλεσε σύμβολο τῆς προσφυγιᾶς τό 1922. 
Ἐπίσκεψη στά ἐρείπια τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου (Κόκκινη Βασιλική) πού εἶναι μία 
ἀπό τίς ἑπτά Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκάλυψης καί 
μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες τῆς Ἀνατολῆς. Ἀναχώ-
ρηση γιά τό Ἀϊβαλί καί τά Μοσχονήσια (Κυδω-
νίες), γενέτειρα τοῦ ζωγράφου καί συγγραφέα 
Φώτη Κόντογλου. Κατά τήν «ἀνταλλαγή τῶν 
πληθυσμῶν», τό 1922, οἱ μουσουλμάνοι πού 
ἦρθαν ἐδῶ ἦταν κυρίως ἀπό τήν Κρήτη. Πολ-
λοί ἀπό τούς ἡλικιωμένους κατοίκους τῆς πό-
λης ἐξακολουθοῦν νά μιλοῦν Ἑλληνικά, ἐνῶ 
πολλά τουρκικά τεμένη εἶναι πρώην Ἑλληνι-
κές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Θά δοῦμε τά πα-
νέμορφα Ἑλληνικά σπίτια στά Μοσχονήσια, 
τήν Ἐκκλησία τῶν Ταξιαρχῶν, καί τήν παλαιά 
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, μέ τό σπάνιο 
μαρμάρινο τέμπλο καί τόν ἄμβωνα, πού σή-
μερα εἶναι τζαμί (τσιναρλί τζαμί). Ἀναχώρηση 
τό βράδυ γιά τό ἀεροδρόμιο “Μenderes” τῆς 
Σμύρνης γιά τήν πτήση τῆς ἐπιστροφῆς στό 
Ἡράκλειο. Ἄφιξη στό Ἡράκλειο καί ἐπιστρο-
φή σέ Χανιά - Κίσαμο. Τέλος Ἐκδρομῆς. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 560 € 
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