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άιος, τὸν μήνα αὐτὸ μέσα στὸ ροδόφως ποὺ ἀγκαλιάζει τὴν πλά-
ση, ἡ μνήμη τῶν Πανελλήνων στρέφεται στὴν Κωνσταντινούπολη, 
στὴ Βασιλεύουσα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τὴν κιβωτὸ τῆς 
Χριστιανοσύνης, τὸ λίκνο τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ποὺ πρὶν ἀπὸ 558 
χρόνια ἔπεφτε στὰ χέρια τῶν κατακτητῶν. Ὅμως καὶ ἂν ἔπεσε ἡ 

Πόλις, «οὐκ ἑάλω ἡ βασιλεύουσα ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων, οὐκ ἑάλω ἡ ρίζα, οὐκ ἑάλω 
τὸ φῶς», κατὰ τὸν ποιητή.

Φαίνεται στὴν ἐποχή μας, ὅταν ὅλοι μιλοῦν γιὰ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ὕφε-
ση, πὼς ὑποβόσκει μιὰ βαθιὰ πολυμέτωπη κρίση. Μία κρίση ποὺ μᾶλλον ὁδηγεῖ 
σὲ μία ἄλλη, νέα καὶ πρωτόγνωρη μορφὴ «ἅλωσης». Κρίση ἀξιῶν, κρίση προτύ-
πων καὶ ἰδανικῶν. Κρίση, παρακμὴ καὶ διάψευση τῶν ὑλιστικῶν ἰδεολογιῶν καὶ 
θεωριῶν πού ταλαιπώρησαν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ κατ΄ἐξοχὴν τὴν χώρα μας τὰ 
τελευταῖα πενῆντα τουλάχιστον χρόνια. Φαίνεται νὰ ζοῦμε τὴν πανηγυρικὴ καὶ 
θορυβώδη κατάρρευση τῶν ὑλιστικῶν παραδείσων καὶ τῶν ψεύτικων ὁραμάτων 
πού καλλιεργοῦσαν οἱ κυριώτερες διεθνεῖς ἰδεολογίες τῶν προσφάτων δεκαε-
τιῶν. Εἶναι μία κατάσταση χωρὶς ἰσορροπία, ὅπου ἡ κρίση ὑπερβαίνεται συνεχῶς 
μὲ μία κατάσταση μεγαλύτερης κρίσης. Μία κρίση ποὺ βαθαίνει μέρα μὲ τὴν ἡμέ-
ρα, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἐκποίηση τῆς περιουσίας τοῦ δημοσίου, στὸν ἀφανισμὸ τῆς 
μικρῆς ἐπιχείρησης, στὴ διόγκωση τῆς ἀνεργίας, στὸ νέο κῦμα μετανάστευσης 
πλήθους ἐπιστημόνων, στὴ στέρηση δικαιώματος τῶν νέων νὰ ὀνειρεύονται καὶ 
νὰ ἐλπίζουν, στὴν ἀπώλεια κάθε ἀξιοπρέπειας καὶ τιμῆς.

Ζήσαμε μέσα σὲ συστήματα πέρα ἀπὸ τὸ μέτρο καὶ διαπιστώσαμε τὸ παρά-
λογο καὶ τὴν ἀπογοητευτικὴ ποιότητα τοῦ σημερινοῦ κόσμου. Τὸ κέρδος ἀπο-
θεώθηκε, ὁ ἀτομοκεντρισμὸς θεοποιήθηκε, οἱ ἀγορὲς ἀναγορεύθηκαν σὲ μαγι-
κοὺς συντελεστὲς τῆς εὐδαιμονίας τῶν ἀνθρώπων. Τὰ πάντα στὸν βωμὸ τῆς ὕλης, 
τοῦ χρήματος, τοῦ κέρδους. Τί ἄλλο, ἄραγε, χρειάζεται γιὰ νὰ μετατραπεῖ ἡ ἠθικὴ 
κρίση σὲ οἰκονομική; Τώρα λοιπὸν ποὺ  πολλὲς μικρὲς ἢ μεγαλύτερες ἁλώσεις 
μᾶς ἀπειλοῦν εἶναι καιρὸς νὰ πιστέψουμε στὸν ἑαυτό μας, στὸ παρελθόν μας 
καὶ στὸ μέλλον μας. Εἶναι καιρὸς νὰ ποτιστοῦμε, νὰ μεθύσουμε μὲ τὸ ἀθάνατο 
κρασὶ τοῦ ’21, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς. Εἶναι καιρὸς νὰ βάλομε στὸ 
περιθώριο ὅλους αὐτοὺς τοὺς «φωταδιστὲς» τῶν ἡμερῶν μας ποὺ ἀρνοῦνται τὴν 
συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, χλευάζουν τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας, ἀφελ-
ληνίζουν καὶ ἀποδομοῦν τὴν παιδεία μας μετατρέποντας τὰ σχολεῖα σὲ τμήματα 
ταχείας ἐκμαθήσεως ξηρῶν γνώσεων, μὲ στόχο τὸ χρῆμα καὶ ὄχι τὴν διάπλαση 
ἀνθρώπινων χαρακτήρων, ἀφήνοντας τὰ παιδιά μας χωρὶς πρότυπα, χωρὶς ἀξίες 
καὶ ἰδανικά. Εἶναι καιρὸς νὰ πείσουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ τὰ παιδιά μας ὅτι τὸ 
χρῆμα εἶναι μέσο καὶ ὄχι αὐτοσκοπός.

Μποροῦμε καὶ δικαιούμαστε νὰ βγοῦμε ἀπὸ αὐτὴ τὴν κρίση. Πῶς; Χρειάζε-
ται ἀντίσταση στὶς ἠθικές, πνευματικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἁλώσεις. Τὸ πνεῦμα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ ἦταν πάντα ἀγωνιστικὸ καὶ ἀντιστασιακό. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιο-
λόγος δὲν ὑπετάγη στοὺς δελεαστικούς ὅρους τοῦ Μωάμεθ, ἀλλὰ ἔπεσε μαχόμε-
νος. Οἱ σημερινὲς μάχες δὲν θὰ δοθοῦν μὲ σπαθιά, ἀλλὰ μὲ ἰδέες καὶ ἰδανικά. 
Ἀρκεῖ νὰ ξαναπιστέψουμε στὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Ὁ Πολιὸς προκάτοχός 
μας πολυσέβαστος Μητροπολίτης ἀπὸ Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Εἰρηναῖος δεκαε-
τίες πρίν, μὲ προφητικὸ λόγο, εἶχε μιλήσει γιὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων. 
Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα πλέον ὄχι ἁπλὰ νὰ μιλήσομε, ἀλλὰ νὰ κηρύξομε αὐτὴ τὴν 
ἐπανάσταση;

Κοίταξα πίσω μου, 

εἶδα Ἱστορία 

ἔνιωσα τὸν προορισμό.

Κοίταξα γύρω μου, 

εἶδα χάος∙ σκέφτηκα 

ὅτι χρειάζεται πρόσωπο.

Κοίταξα μπροστά μου, 

εἶδα δρόμο∙ κατάλαβα 

ὅτι ἀξίζει νὰ προσπαθήσω.

Κοίταξα μέσα μου, 

εἶδα πίστη∙ ἤξερα ὅτι θὰ φτάσω 

σίγουρα στὴ νίκη.

(Ἀνώνυμος, Κύπρος 1955)

Μ

Ἡ… ἄλλη «ἅλωση»
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Κισάμου & Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου
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ἱ «μαῦρες τρύπες» τοῦ Διαστημικοῦ χώρου, ἡ 
καταστροφή δηλ. τοῦ «ὄζοντος» ἀπό τήν πο-
λύπλευρη ρύπανση τοῦ Πλανήτη μας μπῆκαν 
πλιά στήν καθημερινή μας γλώσσα γιά πολλά 
πράγματα.
Ἰδιαίτερα χρησιμοποιοῦνται τόν τελευταῖο 

καιρό στήν οἰκονομική γλώσσα γιά νά ἐπισημάνουν τά 
ἐλλείματα καί τά χάσματα στά οἰκονομικά τῆς χώρας 
μας. Οἱ κυβερνήσεις μας, πότε μέ καπιταλίζουσες καί 
πότε μέ σοσιαλίζουσες οἰκονομικές θεωρίες, προσπα-
θοῦν νά κλείσουν τά ἐλλείματα τῶν κρατικῶν προϋπο-
λογισμῶν, ἐκεῖνα ὅμως ὅλο καί μεγαλώνουν καί γίνο-
νται τρύπες βαθιές καί «τοῦνελ» σκοτεινά, πού δέν τά 
φωτίζει κανένα φῶς.

Λέγεται πώς κάποια οἰκονομική κρίση ὑπάρχει 
σήμερο σ’ ὅλο τόν κόσμο, ἐμεῖς ὅμως περιοριζόμαστε 
στό δικό μας χῶρο.

Δέν εἶμαι ἁρμόδιος γιά νά δώσω οἰκονομική 
ἑρμηνεία στίς «μαῦρες τρύπες» τῆς Ἑλληνικῆς μας οἰκο-
νομίας, θά ἤθελα ὅμως ἀπό μιά ἄλλη πλευρά νά ρίξω 
λίγο φῶς στό σκοτάδι των.

Στήν ὀργάνωση τοῦ σημερινοῦ κόσμου, γράφει ὁ 
Ρῶσσος Χριστιανοφιλόσοφος Μπερντιάγεφ, ἡ παγκό-
σμια ζωή ὑποτάχθηκε ὁλοκληρωτικά στήν οἰκονομία, 
τά συμφέροντα τῆς ὁποίας ἔγιναν κυριαρχικά καί ὁλο-
κληρωτικά. Οἱ μάζες ζοῦν οὐσιαστικά γιά οἰκονομικά 
συμφέροντα καί σέ μιά τέτοια κατάσταση ὁ πνευματι-
κός πολιτισμός πάσχει θανάσιμα, ἀφοῦ μεταβάλλεται 
σέ περιττοπολυτέλεια. Συμπεραίνει μάλιστα ὁ μεγάλος 
αὐτός σοφός πώς, ἐνῶ τό Μαρξιστικό Δόγμα  δεχότανε 
τίς οἰκονομικές ἄξιες σάν μοναδική αἰτία τῶν κοινω-
νικῶν φαινομένων καί τό «πνεῦμα σάν ἐπιφαινόμενο», 
θεωρητικά καί πρακτικά ἀναιρέθηκε ἀπό τά γεγονό-
τα τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Ἡ οἰκονομική δεσποτεία τῶν 
καιρῶν μας ξαναφέρνει πάλι τήν πλάνη αὐτή, ὅτι τάχα 
μόνο οἱ ὑλικές δυνάμεις κινοῦν τήν Ἱστορία καί τή ζωή 
μας.

Ἡ περιθωριοποίηση ὅμως τοῦ πνευματικοῦ πο-
λιτισμοῦ, ἡ περιφρόνιση δηλ. τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, πού 
ἀφοροῦνε στόν ἄνθρωπο καί στίς κοινωνίες του, ἔχει 
καταλυτική ἐπίδραση στήν ἴδια τήν οἰκονομική ζωή. 

Διότι, ἄν ἡ πρόοδος ἑνός ἄνθρωπου ἤ ἑνός Λαοῦ δέν 
ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τίς πλουτοπαραγωγικές του πηγές 
ἀλλά καί ἀπό τήν ἐργατικότητα, τήν ἐντιμότητα, τήν ἐπι-
μέλεια καί τήν σωφροσύνη του, τότε ἡ παραμέληση τῶν 
ἀξιῶν αὐτῶν ἀποβαίνει καταστρεπτική γιά τήν οἰκονο-
μική του ζωή. Τοῦτο γίνεται σήμερο ὁλοφάνερο, ὅταν 
ἐργοδότες καί ἐργαζόμενοι συγκρούονται σέ ἀτελείω-
τες ἀπεργίες καί ἀργίες, πού καταστρέφουν καί χρόνο 
καί δυνάμεις πολύτιμες. Καί τό χειρότερο ἀκόμη, ὅταν 
ἡ καταναλωτική ὑστερία τῶν καιρῶν μας ἀπό τό ἕνα μέ-
ρος ἐξαντλεῖ καί ἀπό τό ἄλλο ρυπαίνει καί ἀχρηστεύει 
τά ἀγαθά τῆς Δημιουργίας.

Οἱ λαϊκές μάζες, πού αἰῶνες κατηγοροῦσαν τήν 
Καπιταλιστική Κοινωνία, πέφτουνε οἱ ἴδιες τώρα στή 
διαφθορά της καί, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν, ἴσως 
ἀπομακρύνονται ἀπό τίς πνευματικές ἄξιες πού τίς 
κρατοῦσαν αἰῶνες καθαρές μέσα στίς φλέβες καί τίς 
παραδόσεις των.

Μέσα στό κλίμα, αὐτοῦ τοῦ οἰκονομικοῦ δαιμο-
νισμοῦ τῆς ἐποχῆς μας οἱ πολιτικοί ἡγέτες εἶναι αἰχμά-
λωτοι τῆς οἰκονομικῆς μηχανῆς καί δέν ἔχουν καιρό 
καί τόλμη νά ἀπευθύνουν στούς Λαούς των καί κάποιο 
ἠθικό μήνυμα, πού ν’ ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο καί νά τόν 
προστατεύει ἀπό τή νέα εἰδωλολατρεία τῶν καιρῶν.

Τό ἴδιο καί ἡ Παιδεία, κυνηγώντας μονόπλευρα 
τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση, χάνει τούς ἀνθρωπι-
στικούς της στόχους καί γίνεται στυγνή ὠφελιμαρχία. Ὁ 
ἄνθρωπος ὅμως, σάν «ψυχοσωματική ὕπαρξη», ἔχει καί 
πνευματικές ἀνάγκες κι ὅταν αὐτές δέν ἱκανοποιοῦνται, 
τότε ἐκφυλίζονται σέ μιά ἀπροσδιόριστη πείνα πού δέν 
τή χορταίνει κανένα οἰκονομικό ἐπίπεδο καί εὔκολα 
ἐκτρέπεται στούς ναρκωτικούς καί μαγικούς παραδεί-
σους τῶν καιρῶν.

Ὁ Χριστός τόνισε κι αὐτή τήν καταλυτική ἀλήθεια 
τῆς ζωῆς «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἄνθρωπος».

Οἱ «μαῦρες τρύπες» τῆς οἰκονομίας μας λοιπόν 
δέν φράζουν μόνο μέ δολλάρια, χρειάζονται καί ἠθι-
κές ἄξιες πού φωτίζουν, παιδαγωγοῦν καί σωφρονί-
ζουν   ἀνθρώπους καί Λαούς νά βρίσκουν καί τή σωστή 
πορεία τους καί τό νόημα τῆς ζωῆς των.

Οἱ «μαῦρες τρύπες» τῆς οἰκονομίας δέ φράζουν 
μόνο μέ δολλάρια

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην 
Κισάμου & Σελίνου κ. Εἰρηναίου
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Ὁ Χριστός εἶπε στούς Μαθητές Του, ὅτι, ὅταν 
θά ἔλθει ὁ Παράκλητος, Τόν ὁποῖον θά στείλει ἀπό 
τόν Πατέρα Του, τότε θά καταλάβουν ὅλη τήν διδα-
σκαλία Του καί ὅλο τό ἔργο Του. Τώρα, δυσκολεύ-
ονται νά τά νιώσουν. Εἶναι δυσμαθεῖς, δειλοί, ἀστα-
θεῖς. Θά ἔλθει σ’αὐτούς τό Πνεῦμα Του τό Ἅγιον, 
καί θά γίνουν ἀτρόμητοι. Αὐτό θά τούς φωτίσει καί 
θά τούς διδάξει ὅλα. Θά τούς μεταμορφώσει, καί δέν 
θά φοβοῦνται πλέον τίποτε. Τίποτε δέν θά μπορέσει 
νά τούς ἀπειλήσει, οὔτε βασανιστήρια, οὔτε φυλακή, 
οὔτε θάνατος. Θά τούς ἀπειλοῦν, κι ἐκεῖνοι θά λένε: 
«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 
5, 29).

Πνεῦμα ἡρωϊκό, ἐκείνη τήν Μεγάλη ἡμέρα τῆς 
Πεντηκοστῆς, καί στούς ἄνδρες καί στίς γυναῖκες, 
καί στήν πόλη καί στήν ὕπαιθρο. Δύναμις Ὑψίστου 
ἦταν τό κήρυγμά τους, καί ὄχι ἁπλῶς λέξεις.

Ἀτρόμητες οἱ γυναῖκες, ἡ Ἰουστίνη, ἡ Περπέ-
τουα, ἡ Ἀγάθη, ἡ Ἁγνή. Ἀνορθώθηκαν οἱ ἀσθενεῖς. 
Βουνά ἔγιναν  οἱ πτωχοί, οἱ ἀνάπηροι, οἱ ἐγκαταλε-
λειμμένοι. Ἔγιναν λαός. Αὐτοί ἔγραψαν μέ τούς 
Ἀποστόλους καί τούς Μάρτυρες, μέ τούς Πατέρες 
καί τούς Ἁγίους τήν ἱστορία τοῦ κόσμου σέ ὧρες 
ἱστορικές.

Φῶς, θερμότης, πνοή, δύναμις εἶναι τό Ἅγιον 
Πνεῦμα. Σάν πύρινες γλῶσσες κατέβηκε στούς Μα-
θητές, μέσα σέ μιά πνοή βιαίου ἀνέμου (Πράξ. 2,2). 
Τρεῖς χιλιάδες, ἐκείνη τήν μεγάλη Ἡμέρα τῆς Πε-
ντηκοστῆς, φωτίσθηκαν καί βαπτίσθηκαν. Μυριάδες 
λυχνίες ἄναψαν στίς ψυχές τους καί ἐνεδύθησαν τόν 
Χριστόν μέ μιά γλυκύτητα ἀφάνταστη. Φῶς, τό ὁποῖο 
τούς ἐθέρμανε. Ἱερό πῦρ πού ἔφερε τήν Ἄνοιξη, πού 
μετέβαλε τήν χέρσα γῆ σέ μυρίπνοο κῆπο. Ὁ καρ-
πός, τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, κατά τόν Ἀπόστολον 
Παῦλον, εἶναι «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια».  
(Γαλ. 5,22).

Γλῶσσες πυρός, οἱ ὁποῖες κατέβηκαν μέ ἕνα 
φύσημα ἀέρα, ὅπως στή ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ φυσᾶ 
καί γίνεται δροσιά καί γονιμοποιεῖται ἡ γῆ. Χωρίς τόν 
ἀέρα καμμιά ζωή, καμμιά δύναμις, καμμιά γονιμό-
της. Ὁ χριστιανισμός εἶναι καί δύναμις, καί γονιμό-

Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου

Θεολόγου-τ. Γυμνασιάρχου-Ἀκαδημαϊκοῦ
Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου

της καί ζωή. Ὁ ἀέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πνέει διά 
μέσου τῶν αἰώνων.

Ἡ δύναμις τῆς Ἐκκλησίας  δέν προέρχεται οὔτε 
ἀπό τόν θαυμάσιο ὀργανισμό της, οὔτε ἀπό τούς 
Ἀποστόλους,  οὔτε ἀπό τήν Ἱεραρχία της, οὔτε ἀπό 
τήν Λειτουργία της. Ὅλα αὐτά εἶναι μέσα πολύτιμα, 
ἀλλά ἡ δύναμή της ἡ κινητήρια, ἡ δημιουργική, εἶναι 
τό Ἅγιον Πεῦμα.

Προσευχόμαστε, καί στήν ψυχή μας μιά πνοή 
ἔρχεται. Κάποια φωνή, ἡ ὁποία μᾶς λέει: «Εἶμαι κο-
ντά σας, ὅπως ὁ ψίθυρος στ’ αὐτί. Ἡ προσευχή σας 
ἑνώθηκε μαζί μου, μέ τά ἐλέη μου καί τήν ἀγαθότη-
τά μου. Εἶμαι ἡ ἀγαλλίασις στά τεταπεινωμένα σας 
ὀστέα». Εἶμαι στό παιδί πού σηκώνει τά χέρι του πρός 
τόν οὐρανόν, ὅ,τι εἶμαι καί στό ἄνθος πού ἀνοίγει.

Τά λαλέοντα καί μή λαλέοντα ἐμένα ὑμνοῦν. Τά 
κύματα τῆς θάλασσας καί τά κύματα τῆς ψυχῆς. Εἶμαι 
στούς χρόνους τό αἰώνιο. Στήν ψυχή τό Θεῖο. Στόν 
Θεόν ἡ ἀγάπη. Γνωρίζω καί κατευθύνω τά πάντα. Τά 
ταραγμένα καί τά ἤρεμα. Τά ἀπομακρυσμένα καί τά 
κοντινά.

Ταιριάζω τήν τρυφερότητα  μέ τή δύναμη. Τό μι-
κρό μέ τό ἄπειρο. Τή γλυκύτητα μέ τήν παντοδυνα-
μία. Τήν ταπείνωση μέ τό ὑπέρτατο.

Εἶμαι τῶν θλιβομένων ἡ λυχνία. Ὁ φωτεινός 
πύργος τῶν καταδιωγμένων. Ἡ καρδιά πού κρατᾶ 
ὅλες τίς καρδιές. Ἡ καρδιά πλάϊ στήν σκληρότητα 
τοῦ κόσμου.Ἡ πηγή ἀπό τήν ὁποία ἀναβλύζει κάθε 
χάρις, κάθε μακαριότης. Εἶμαι ἡ ἀνατολή πού γεν-
νιέται ἕνας ἄνθρωπος καί τό βραδινό λυκόφως τῆς 
δύσεώς του.

Τό Ἅγιον Πνεῦμα πού «συγκροτεῖ ὅλον τόν θε-
σμόν τῆς Ἐκκλησίας», εἶναι τό μυστικό τῆς διάρκειάς 
της. Μ’ αὐτό εὐλογεῖ τούς ἐχθρούς της καί προσεύχε-
ται γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τήν μισοῦν. Τίς προσευχές 
της τίς ἀκοῦνε ἡ νύχτα καί ἡ ἡμέρα. Καί τό δάσος καί 
ἡ ἀκτή καί ἡ ἐρημιά. Αὐτή μέ τήν πνοή Του ἔγινε τό 
φῶς τῶν χρόνων, τό πλήρωμα τῶν αἰώνων. Καί τά σύ-
νορά της εἶναι χωρίς σύνορα...

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ε Σ  Σ Κ ΕΨ Ε Ι Σ

Στόν  ἀπόηχο 
τῆς  Μεγάλης  Ἡμέρας
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«Γύναι, πίστευσόν μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα… ὅτε 
οἱ ἀληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τῷ 

πατρί ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» 
(Ἰωάν. 4,21).

τό διάλογο τοῦ Κυρίου μέ τήν γυ-
ναίκα τήν Σαμαρείτιδα στό φρέαρ 
τοῦ Ἰακώβ, ἀποκαλύπτει ὁ Χριστός 
τόν ἑαυτό Του καί τῆς γνωρίζει ὅτι 
αὐτός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσ-
σίας. «Ἐγώ εἰμί ὁ λαλῶν σοι…» 
(Ἰωάν. 4,26).

Ἀνέλπιστη, θαυμαστή καί σπουδαία ἀπο-
κάλυψη δέχεται ἡ Σαμαρείτιδα. Ἀποκάλυψη 
ἡ ὁποία ἀλλάζει τήν πορεία τῆς ζωῆς της, φω-
τίζει τήν σκοτισμένη ἀπό τά πάθη ψυχή της 
καί γίνεται ἡ αἰτία τοῦ εὐαγγελισμοῦ, τῆς με-
ταστροφῆς καί τῆς σωτηρίας της. Ἀποκάλυ-
ψη πού συνεχίζει νά φωτίζει τίς ψυχές ὅλων 
ἐκείνων, πού ἀνά τούς αἰῶνες δέχονται καί 
ἀποδέχονται τόν ἀποκαλυφθέντα Μεσσία ὡς 
Λυτρωτή καί Σωτήρα τους. Ἀποκάλυψη πού 
φώτισε τό μέγα πρό τῶν αἰώνων ἄγνωστο μυ-
στήριο, καί ἀπετέλεσε τή βάση καί τό θεμέ-
λιο τῆς ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ προσκύνησης 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώ-
πινου γένους. 

Ἡ ἁμαρτωλή ἀλλά διψασμένη ἐκείνη 

ψυχή προγευόμενη τήν σωτηρία της διαλέγε-
ται μετά τοῦ Κυρίου καί μέ ἀγωνία, μεταξύ 
τῶν ἄλλων, ζητᾶ νά μάθει περί τῆς ἀληθινῆς 
λατρείας τοῦ Θεοῦ, περί τοῦ τόπου τῆς προ-
σκύνησής Του καί περί τῶν ἀληθινῶν καί γνή-
σιων προσκυνητῶν.Ἡ Σαμαρείτιδα γυναίκα 
διψᾶ νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια καί μέσα ἀπ’ 
αὐτήν, τήν πραγματική καί ἀληθινή εὐτυχία 
καί χαρά. 

Ὁ Κύριος, ὁ «πάντας θέλων σωθῆναι 
καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» διακρίνο-
ντας τόν διακατέχοντα διακαῆ πόθο της, τῆς 
ἀποκαλύπτει τό μέγα τῆς σωτηρίας μυστή-
ριο, τό ὁποῖο εἰς τό ἐγγύς μέλλον θά γνω-
στοποιοῦνταν ἀπ’ αὐτόν στούς ἀνθρώπους: 
«γύναι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει 
τούτω, οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε 
τῷ Πατρί… Πνεῦμα ὁ Θεός, καί τούς προ-
σκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ 
δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. 4,24). 

Σέ διαβεβαιώνω γυναίκα, ὅτι πολύ σύ-
ντομα ἔρχεται ἡ ὥρα πού οὔτε εἰς τό ὄρος 
(Γαριζίν) οὔτε στά Ἱεροσόλυμα (ναό τοῦ Σο-
λομῶντος) θά προσκυνεῖται ὁ Θεός, ἀλλά οἱ 

Ἡ ἐν  πνεύματ ι  κα ί  ἀληθε ίᾳ 
προσκύνησ ις  τοῦ Θεοῦ

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ. Μητροπόλεως
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προσκυνητές οἱ ἀληθινοί, «οἱ κεκλημένοι πρός 
σωτηρία» θά τόν προσκυνοῦν μέ τό πνεῦμα 
τῆς ἀλήθειας.

Ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ἡ Σταυρική θυσία 
Του, καθώς καί ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση καί Ἀνά-
ληψή Του, ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τήν ἀλή-
θεια καί γίνονται ἡ νέα διαθήκη, πάνω στήν 
ὁποία στηρίζεται ἡ θεολογία τοῦ τόπου, τοῦ 
τρόπου καί τῆς ἐν Πνεύματι καί ἀληθείᾳ προ-
σκύνησης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ καινή αὐτή 
διαθήκη εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός καί ἀσφαλής 
δρόμος τόν ὁποῖο ἀκολουθοῦν ὅλοι οἱ γνήσιοι 
φίλοι Του, ὅλοι δηλαδή ἐκεῖνοι πού ρίχνονται 
στήν πολυκύμαντη ζωή, ἔχοντας πυξίδα στό 
μακρινό ταξίδι τους τό φῶς καί τήν ἀγάπη 
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. 

Αὐτόν τόν δρόμο ἀκολούθησε καί ἡ πο-
λύπαθη ἐκείνη γυναίκα τῆς Σαμάρειας, πού 
φωτισμένη ἀπό τό φῶς τῆς γνώσεως καί τῆς 
ἀλήθειας ἔκανε φτερά, γιά νά κηρύξει τήν νέα 
ἐν Χριστῷ ζωή, ὄχι μόνο στούς ὁμοεθνεῖς της 
Σαμαρεῖτες, ἀλλά καί σέ ὅλο τόν εἰδωλολα-
τρικό κόσμο καί νά φθάσει ὡς τήν Σμύρνη 
τῆς Ἰωνίας γῆς καί νά δώσει τό αἷμα της, ὡς 
ἀντίδωρο σέ Κεῖνον πού φώτισε τά σκοτάδια 
τῆς ἁμαρτωλῆς καί πονεμένης ψυχῆς της. 

Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ 
ὁποία ἱδρύθηκε ἀπό τόν Κύριο καί στερε-
ώθηκε μέ τό αἷμα τῆς ἀγάπης Του, εἶναι τό 
ὄρος τό ὑψηλό, ἡ πόλη ἡ ἁγία Ἱερουσαλήμ, 
ἡ νύμφη ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἡ 
γυνή ἡ κατέχουσα «τό Ἀρνίο τό ἐσφαγμένο», 
κατά τήν Ἀποκάλυψη. Αὐτή κατέχει τόν τρό-
πο, ἀλλά καί τόν τόπο στόν ὁποῖο ὀφείλομε 
ὅλοι νά προσφέρομε τήν ἐν πνεύματι καθαρή 
λατρεία μας. Δι’ αὐτῆς καί μόνης οἱ πιστοί 
εἰσάγονται εἰς τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί 
γίνονται φορεῖς τοῦ παραδείσου. Δι’ αὐτῆς 
καί μόνης τά ἐκ τῆς πνευματικῆς κοιλίας της 
(κολυμβήθρας) προερχόμενα τέκνα, τά «δι’ 
ὕδατος καί πνεύματος ἀναγεννηθέντα», τά 
τέκνα τοῦ «νέου Ἀδάμ», προσφέρουν τήν εἰς 
τόν Θεό ἀληθινή καί εὐάρεστη λατρεία. 

Οἱ φερόμενοι καί τιτλοφορούμενοι ὡς 
ἑρμηνευτές, ἀλλά πού κατ’ οὐσίαν εἶναι πα-
ρερμηνευτές καί παραχαράκτες τῆς διαθήκης 
τοῦ Χριστοῦ, οἱ σατανοκίνητοι, ἀντίχριστοι 
καί αἱρετικοί, οἱ ἄφρονες ὀπαδοί τῆς ὕλης 
καί τῆς σάρκας, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν καί δι-
δάσκουν κατά τό δοκοῦν ἄλλους τόπους καί 
τρόπους σωτηρίας, εἶναι οἱ κακῶς πλανόμενοι 
ἀπό τόν ἀντίχριστο σατανᾶ καί τούς ἀγγέ-

λους του, οἱ στερούμενοι τῆς ἀλήθειας καί τῆς 
ἀπό τόν Κύριο ἀποκάλυψεως, ἀλλά καί τῆς 
χάριτος καί τοῦ φωτισμοῦ τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος.

Μόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς καινῆς Διαθήκης 
εἶναι ὁ τόπος εἰς τόν ὁποῖον οἱ ἀληθινοί προ-
σκυνητές προσφέρουν, τήν ἐν πνεύματι κα-
θαρή καί ἀνόθευτη λατρεία τους. Αὐτή τήν 
Ἐκκλησία ὁ Χριστός ὀνομάζει ποίμνιον καί 
γι’ αὐτήν ἔπαθε καί θυσιάστηκε, «ἵνα ἡμεῖς 
σωτηρίας τύχωμεν καί παραδεισίου χαρᾶς 
ἀπολαύσωμεν», κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο. 
Τήν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας συνέστησε 
καί στερέωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἡμέρα τῆς 
Πεντηκοστῆς καί δι’ ἐκείνης ἐνεργοῦνται καί 
παρέχονται τά ἑπτά χαρίσματά Του. Ἐκείνη 
κατέχει ἀνόθευτη τήν διδασκαλία τοῦ Χρι-
στοῦ καί παρέχει ἄφθονη τήν εὐλογία τοῦ 
Κυρίου διά τῶν ἑπτά ποταμῶν τοῦ παναχρά-
ντου αἵματός Του, (ἑπτά μυστηρίων) τά ὁποῖα 
ξεδιψάζουν καί ἀναζωογονοῦν χέρσες ψυχές, 
πληγωμένες καί πονεμένες.

Τό ἅγιο θυσιαστήριό της εἶναι ἀντίτυ-
πον τοῦ ἐν οὐρανῷ θυσιαστηρίου, τό ὁποῖο σέ 
κάθε ἀναίμακτη θυσία οὐράνιες δυνάμεις τό 
κυκλώνουν καί χοροί ἁγίων καί δικαίων παρί-
στανται σ’αὐτό καί συλλειτουργοῦν μετά τῶν 
χοϊκῶν καί γηίνων χειλέων. Ὁ Υἱός καί Λόγος 
τοῦ Θεοῦ μελίζεται καί διαμελίζεται πάνω σ’ 
αὐτό καθημερινά, γιά νά δοθεῖ ὡς βρώση καί 
πόση κάθε ψυχῆς χριστιανοῦ ὀρθοδόξου, ἀλλά 
καί εἰς ἀνάπλαση καί ἀνακαίνιση ὁλόκληρης 
τῆς δημιουργίας.

Αὐτός λοιπόν ὁ τόπος καί ὁ τρόπος τῆς ἐν 
πνεύματι καί ἀληθείᾳ προσκύνησης τοῦ Τρι-
αδικοῦ Θεοῦ μας ἀδελφοί, εἶναι σέ μᾶς γνω-
στός δι’ ἀποκαλύψεως δικῆς του.

Σ’ ἐμᾶς πλέον ἐναπόκειται ἀποκλειστικά 
πῶς καί πότε θά συναντηθοῦμε μέ τόν ἀποκα-
λυφθέντα Μεσσία καί Σωτήρα, καί ὡς ἄλλοι 
Σαμαρεῖτες νά συνομιλήσουμε μαζί Του καί 
νά Τόν ἀκολουθήσουμε πιστά στίς οὐράνιες 
θεῖες ἀναβάσεις.

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα, καλοί μου 
χριστιανοί, στό πρόσφορο χωράφι καί τῆς 
δικῆς μας καρδιᾶς νά καρπίσει ὁ λόγος τῆς 
νέας Διαθήκης καί Ἀποκάλυψης καί ὡς γνή-
σιοι καί ἀληθινοί προσκυνητές νά ἀξιωθοῦμε 
τῆς τιμῆς καί τῆς χαρᾶς πού ἀπήλαυσε καί 
ἀπολαμβάνει ἡ ἁγία ἐκείνη γυναίκα τῆς Σα-
μάρειας, ἡ Φωτεινή ἡ μεγαλομάρτυς. 
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ικαιολογημένα τό κύριο θέμα τῶν ἡμερῶν 
μας εἶναι ἡ σοβαρή οἰκομική κρίση πού διέρ-
χεται ἡ πατρίδα μας. Γι’ αὐτό ὑπάρχει μεγάλη 
ἀνασφάλεια, ἀνησυχία, ἀγωνία, ἀναστάτω-
ση, σύγχυση, φόβος καί ἄγχος. Οἱ καιροί 
εἶναι πράγματι χαλεποί. Σέ αὐτή τήν κατά-

σταση καλοῦνται οἱ χριστιανοί νά δώσουν τή μαρτυ-
ρία καί ὁμολογία τους.

Καταρρέουν κάστρα σάν πύργοι στήν ἄμμο. 
Παγιδεύονται πλούσιοι, δημιουργοῦνται πολλά προ-
βλήματα, ἀνατρέπονται ἰσορροπίες, γεννοῦνται ἐκμε-
ταλλεύσεις, πονηρές ἐπιθυμίες. Αὐξάνεται ἡ ἀνεργία, 
ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ παρανομία καί 
ἡ φτώχια. Ὅλα αὐτά φανερώνουν καθαρά τήν πνευ-
ματική νωθρότητα καί πνευματική πενία πολλῶν. Μα-
κάρι τό ἰσχυρό αὐτό  τσουνάμι νά δημιουργήσει ἔγερ-

ση ἀπό τό λήθαργο, σεισμό πρός ἐγρήγορση, ρωγμές 
πρός ἐπίγνωση, τομές γιά ὑπεύθυνες  ἀποφάσεις. 
Εἶναι ἀνάγκη νά ἐπανέλθει σύντομα ἡ λησμονημένη 
αἰσιοδοξία, ἡ κρυμένη ἐλπίδα, ἡ χαμένη χαρά καί ἡ 
ποθητή εἰρήνη.

Πίσω ἀπό τόν ἀνθρώπινο πόνο, τήν πικρή δο-
κιμασία, τήν κουραστική στενοχώρια καί τή φοβερή 
θλίψη κρύβεται τό φιλόστοργο μάτι τοῦ Θεοῦ. Ἡ 
ἀφύπνιση ἀπό τή ζωή  τῆς ὕλης, τῆς ἡδονῆς, τῆς κα-
λοπέρασης καί τοῦ ἀτομικισμοῦ θά φέρει τόν ἄνθρω-
πο στήν πνευματική ἐνατένιση, τήν ὀρθή ὅραση, 
τήν ἐγνωσμένη μελέτη, στήν ἀπομάκρυνση τοῦ θο-
λοῦ ἄγχους. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πολλές καί ἄγνωστες 
ἐσωτερικές δυνάμεις. Μή λυγίζει εὔκολα, μήν πέφτει 
ἀπρόσεκτα, μή μένει κάτω, μήν κυριεύεται ἀπό τήν 
ἀπόγνωση. Μάλιστα  δέν νοεῖται χριστιανός ἀπογο-
ητευμένος, ἀνυπόμονος, ἀνέλπιδος, κακομοίρης, κα-
τσούφης καί ἀγνώμων.

Ὁ κόσμος προκαλεῖ καί προσκαλεῖ συνεχῶς στήν 
κοινωνία τῆς ἀφθονίας τοῦ ὑπερκαταναλωτισμοῦ, τοῦ 
κορεσμοῦ καί τῆς προσμονῆς. Ἡ ζωή τῶν πολλῶν 

εἶναι φιλοχρήματη, φιλόσαρκη, φιλήδονη καί φιλόϋ-
λη. Ἡ κοινωνία κατάντησε αἰσθησιοκρατούμενη καί 
λατρεύουσα ὑπερβολικά τή σάρκα. Ἔχει δυστυχῶς 
ἐπέλθει ἕνα τρομερό μπλοκάρισμα, μία πονηρή πα-
γίδευση, μία ἀποτελμάτωση καί νάρκωση μόνο στά 
ἐπίγεια ἀγαθά. Δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα ἀντιστάσεως, 
ἀντιμετωπίσεως, μεταστροφῆς καί μετάνοιας. Γι΄ 
αὐτό καί  ἡ οἰκονομική κρίση ἐνοχλεῖ τόσο, μά τόσο 
πολύ. Δέν ἁρπάζεται σάν μία σημαντική εὐκαιρία γιά 
μία οὐσιαστική ἀλλαγή. Τό Εὐαγγέλιο συνεχῶς μιλᾶ 
γιά ἄσκηση, ἐγκράτεια, ἁπλότητα, λιτότητα καί ἐλε-
ημοσύνη. Μιλᾶ γιά σταυρό, γιά θλίψη, γιά καρτερία, 
γιά μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη στό Θεό.

Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά φανεῖ ἡ πίστη, νά δοθοῦν 
ἐξετάσεις, νά κριθεῖ ἡ γνησιότητα τῆς πίστεως τοῦ κα-
θενός. Νά μή μένει σέ λόγια. Στούς πειρασμούς, τίς 
δοκιμασίες, τίς θύελλες φαίνεται ἡ ἀληθινότητα τοῦ 
πιστεύω μας. Ὁ πόνος φανερώνει τή νόσο. Ὁ πόνος 
μπορεῖ νά γίνει ἰατρός. Εἶναι ἀνάγκη νά πονέσουμε 
γιά νά συμπονέσουμε. Ὁ πόνος, εἶναι ἀλήθεια, μπορεῖ 
νά μαλακώσει τόν ἄνθρωπο καί νά γίνει εὐλογία καί 
μπορεῖ νά τόν σκληρύνει καί νά τοῦ γίνει μαρτύριο, 
βάσανο ἤ κατάρα. Ὅπως λένε, οἱ θερμές ἀκτῖνες τοῦ 
ἥλιου λυώνουν τό κερί καί σκληραίνουν τή λάσπη. 
Ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ἡ ἐλεύθερη βούληση τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου.

Εἶναι πολλοί οἱ λόγοι πού θά πρέπει ὁ ἄνθρωπος 
ἀνυποχώρητα ν’ ἀγωνίζεται συνεχῶς. Ἡ ἀπελπισία 
εἶναι ἀνεπίτρεπτη. Ἡ ὑπομονή εἶναι πάντοτε ἀπα-
ραίτητη. Δέν εἴμαστε μόνοι ἀγωνιζόμενοι στή ζωή. 
Ὁ καλός καραβοκύρης στή φορτούνα φαίνεται, λέει 
σωστά ὁ λαός μας. Φουρτούνα, συννεφιά, μπόρα εἶναι 
καί θά περάσει. Ξεφύγαμε κι ἐμεῖς ἀπρόσεκτα. Καιρός 
νά ἐπιστρέψουμε πιό συνετά στήν εὐθεία, στό μέσον, 
τό μέτρο, τή μετρημένη ζωή. Εἶναι μία εὐκαιρία. Μία 
εὐκαιρία σημαντική.

Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως 
Ἁγιορείτου

Δ
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ἱ Μυροφόρες ἦσαν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι ποὺ 
ἔμαθαν ὅτι «Χριστὸς ἀνέστη» καὶ μάλιστα ἀπὸ 
τὸ στόμα ἀγγέλου, ὁ ὁποῖος στεκόταν μπροστὰ 
στὸν ἄδειο τάφο τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ δύο αὐτὲς λέ-
ξεις, Χριστὸς ἀνέστη, ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο 

πάνω στὸ ὁποῖο οἰκοδομεῖται ἡ Ἐκκλησία, συνοψίζουν τὴν 
πίστη τῶν Πατέρων καὶ Μητέρων της, ἐξηγοῦν τὸν ἱεραπο-
στολικὸ ζῆλο, χάρη στὸν ὁποῖο αὐτὸ ποὺ ἀρχικὰ φαινόταν 
σὰν μία ἰουδαϊκὴ αἵρεση ἐξαπλώθηκε ραγδαῖα ἕως ἐσχά-
του τῆς γῆς καὶ λειτουργοῦν ἐς ἀεὶ ὡς κινητήριος μοχλὸς 
τῆς προσφορᾶς τοῦ χριστιανισμοῦ στὸν κόσμο.

Ἡ σημασία τῆς διήγησης γιὰ τὶς Μυροφόρες πιστο-
ποιεῖται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ περιέχεται, μὲ ἐπουσιώ-
δεις διαφοροποιήσεις, καὶ στὰ τέσσερα Εὐαγγέλια (Ματθ. 
27: 55-56, 61, 28: 1-11 – Μᾶρκ. 15:40-41, 47, 16:1-11 - 
Λουκ. 23: 49, 55-56, 24: 1-12, 22-24 - Ἰω. 20: 1-2, 11-18).

Ἀπὸ τοὺς Εὐαγγελιστὲς γνωρίζουμε ὅτι οἱ Μυροφό-
ρες ἦσαν μαθήτριες τοῦ Ἰησοῦ, οἱ ὁποῖες τὸν ἀκολούθη-
σαν «ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας» (Λουκ. 23:49) καὶ οἱ ὁποῖες, μετὰ 
τὴν ταφή του, ἦρθαν νὰ ἀλείψουν τὸ σῶμα του μὲ μύρα, 
σύμφωνα μὲ τὰ ἰουδαϊκὰ ταφικὰ ἔθιμα. Λαμβάνοντας ὑπ’ 
ὄψιν τὸ μένος τοῦ ὄχλου καὶ τῶν ὑποκινητῶν του κατὰ 
τοῦ Ἰησοῦ, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τάφος του φυλασσόταν ἀπὸ 
στρατιωτικὴ φρουρά, ἢ καὶ μόνο τὸ κοινωνικὸ στίγμα ποὺ 
σήμαινε ἡ ἐκτέλεση κάποιου μὲ σταυρικὸ θάνατο, θαυμά-
ζει κανεὶς τὶς Μυροφόρες γιὰ τὸ θάρρος τους νὰ ἀψηφί-
σουν μία ἐξαιρετικὰ δυσάρεστη καὶ οὐσιαστικὰ ἐπικίνδυνη 
ἀτμόσφαιρα, προκειμένου νὰ ἀποδώσουν τιμὲς στὸ νεκρὸ 
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 

Πιστεύεται ὅτι οἱ Μυροφόρες ἦσαν πολλές, ἀλλὰ οἱ 
Εὐαγγελιστὲς «τῶν ἐπισήμων μόνον ποιησάμενοι μνείαν, 
τὰς ἄλλας παρεῖδον» (ἐκκλ. ὕμνος). Στὰ καινοδιαθηκικὰ 
κείμενα μνημονεύονται ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, στὴν ὁποία 
ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε καὶ ἰδιαιτέρως, ἡ Μαρία τοῦ Ἰακώ-
βου καὶ Ἰωσὴ μήτηρ, Σαλώμη ἡ σύζυγος τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 
μητέρα τῶν ἀποστόλων Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου, Ἰωάννα ἡ 
γυναίκα τοῦ Χουζᾶ, οἱ ἀδελφές τοῦ Λαζάρου Μαρία καὶ 
Μάρθα, κ.ἄ. (Ματθ. 28:1 ἑξ., Μᾶρκ. 16: 1 ἑξ., Λουκ. 24:1 
ἑξ., Ἰω. 20:1 ἑξ.). 

Σύμφωνα μὲ τὴν εὐαγγελικὴ διήγηση, οἱ Μυροφόρες 
εἶδαν, πρὸς ἔκπληξή τους, ἄγγελο νὰ κάθεται ἐπὶ τοῦ κε-
νοῦ μνημείου, ὁ ὁποῖος ἀνακοίνωσε σὲ αὐτὲς τὸ μήνυμα 
τῆς ἐκ νεκρῶν ἔγερσης τοῦ Ἰησοῦ, ἔτσι ὥστε νὰ γίνουν 
«μάρτυρες ἀψευδεῖς καὶ πρῶται τῆς Ἀναστάσεως» (ἐκκλησ. 
ὕμνος). Ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος ἐπιμένει στὸ σάστισμά 
τους, λέγοντας ὅτι «εἶχε δὲ αὐτάς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ 
οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον∙ ἐφοβοῦντο γάρ». Παρὰ ταῦτα, ὁ ἄγγε-
λος τὶς βγάζει ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἔκπληξης καὶ τοὺς 
ἀναθέτει πάραυτα νὰ ἐνημερώσουν τοὺς μαθητὲς ὅτι ὁ Ἰη-
σοῦς «ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε» (Ματθ. 28:7). Κατόπιν, 
βλέπουν τὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος τοὺς λέει τὸ «Χαίρε-
τε» τῆς Ἀνάστασης (Ματθ. 28:9, πρβλ. Μᾶρκ. 16:9). 

Πρὶν ἀπὸ 2000 περίπου χρόνια μία ὁμάδα γυναικῶν, 
ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες καὶ κάποιες μητέρες, βίωσαν ἕνα ὁρι-
ακὸ γεγονός. Μιλώντας γιὰ «τρόμον» καὶ «ἔκστασιν», τὸ 
Εὐαγγέλιο ἀποτυπώνει μὲ εὔγλωττη λιτότητα τὸν ὑπαρξιακὸ 
συγκλονισμὸ τῶν Μυροφόρων. Ἡ Ἀνάσταση ἔμελλε νὰ με-
ταβάλει ριζικὰ τὴ ζωή τους, μετατρέποντάς της σὲ κήρυκες 
τῆς νέας πίστης καὶ σὲ κομίστριες μίας καινούργιας προο-
πτικῆς γιὰ τὸν ἄνθρωπο, μίας προοπτικῆς ἡ ὁποία γιὰ τὴ 
χριστιανικὴ ἀντίληψη παραμένει δείκτης πορείας γιὰ κάθε 
ἐποχή, πολλῷ μᾶλλον σὲ ἐποχὲς κρίσεων. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν, ὅπως 
τὴν εὐαγγελίστηκαν οἱ Μυροφόρες, δὲν προσφέρει ἕτοι-
μες λύσεις στὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ γνήσια πί-
στη οὔτε ἐργαλειοποιεῖται, οὔτε ἰδεολογικοποιεῖται, οὔτε 
συνταγογραφεῖται. Καὶ ἡ χριστιανικὴ πίστη δὲν εἶναι μία 
συλλογὴ εὔπεπτων ἀπαντήσεων, ἀλλὰ πρωτίστως μία δέσμη 
καίριων ἐρωτήσεων, εἶναι μία πίστη ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ δι-
εισδύσει στὰ τρίσβαθα τῆς ψυχῆς μεταλλάσσοντας ριζικὰ 
τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Σὲ ἀναφορὰ μὲ τὶς προκλήσεις τὶς 
ὁποῖες θέτει ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας, θὰ μποροῦσε κανεὶς, 
πολὺ συνοπτικὰ, νὰ σκιαγραφήσει ὡς ἑξῆς τὴ χριστιανικὴ 
προοπτική, τὸ μήνυμα τῆς Ἀνάστασης: 

α. Ἡ οὐσία τῆς κρίσης τῶν καιρῶν μᾶς ἔγκειται στὸ 
ὅτι περιορίζει τὴ ματιὰ τοῦ ἀνθρώπου στὸ ἐνδοκοσμικὸ 
ἐντεῦθεν, τὸ ὁποῖο ἐκλαμβάνεται ὡς τὸ ἀποκλειστικὸ πλαί-
σιο ἀναφορᾶς τοῦ καθενός μας. Ἡ Ἀνάσταση διανοίγει τὸν 
ὁρίζοντα τοῦ ἀνθρώπου στὴν προοπτική τοῦ ὑπερβατικοῦ. 
Θυμίζει τὴν προοπτική τῆς αἰωνιότητας, ἡ ὁποία σχετικο-
ποιεῖ τὶς ἔγνοιες καὶ τὶς φροντίδες τοῦ παρόντος κόσμου. 

Ο

Τοῦ κ. Γεωργίου Βλαντῆ
Θεολόγου - ἐπιστημονικοῦ συνεργάτου 

τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης
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Βεβαιώνει ὅτι τὸ νόημα τοῦ κόσμου δὲν ἐξαντλεῖται στὸ 
ἐσωτερικό του, ἀλλὰ δίνεται ἀπὸ ἕναν ὑπερβατικό, ἐπου-
ράνιο Θεό, ὁ ὁποῖος καταξίωσε τὰ τέκνα του νὰ τὸν ἀπο-
καλοῦν Πατέρα. Γιὰ τὸ Χριστιανισμό, τὸ νόημα αὐτὸ συ-
νιστᾶ τὸν καρπὸ μίας γνήσιας σχέσης μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ 
Ἄλλου, τοῦ Θεοῦ, τοῦ συνανθρώπου καὶ τοῦ κόσμου. 
Σχετίζομαι μὲ τὸν Ἄλλο «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον» (1 
Κορ. 13:12 - πρβλ. Γέν. 32:30), δηλαδὴ μὲ τὴν αὐθεντι-
κότητα τῆς εἰλικρίνειας, ὅταν βγαίνω ἀπὸ τὸ Ἐγώ μου. 
Βρίσκω τὸν πραγματικὸ ἑαυτό μου ὅταν τὸν χάνω, ὅταν 
τὸν θυσιάζω ἀγαπητικὰ γιὰ νὰ συναντήσω τὸν Ἄλλο. 

β. Τὸ ἀπερίγραπτο σὲ ἔνταση σάστισμα τῶν Μυρο-
φόρων μπροστὰ στὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων θυμίζει ὅτι ὁ 
Θεὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἕνας Θεὸς τῶν ἐκπλήξεων, 
ἕνας Θεὸς ποὺ δὲν ἐγκλωβίζεται στὰ ὅρια τῆς στενὰ νο-
ούμενης ἀντίληψής μας. Γιὰ τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ εἶναι 
σκάνδαλο καὶ μωρία ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μὲ αὐτὸ 
ὅμως τὸ ἀπόλυτα παράδοξο στήκει ἢ πίπτει ἡ Ἐκκλησία. 
Τὸ τορπίλισμα τῆς μίζερης λογικῆς τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ 
γενναιοδωρία τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ 
τὴν ἐλπίδα τῆς ἔκπληξης καὶ γιὰ τὴν ἔκπληξη τῆς ἐλπί-
δας, δωρίζει στὸν ἄνθρωπο τὴ διάσταση τοῦ μέλλοντος.

γ. Τὸ «Χαίρετε» τοῦ Ἰησοῦ στὶς Μυροφόρες προ-
σκαλεῖ σὲ μία σχέση καινούρια ἀνάμεσα στὸ Θεό, τὸν 
ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. Ἡ Ἀνάσταση ἐπιβεβαιώνει ὅτι 
ὁ Κύριος εἶναι «ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντο-
κράτωρ» (Ἀποκ. 1:8). Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ πατάει τὸν θάνα-
το θανάτῳ. Ἀλλὰ καὶ ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός, ὁ Θεὸς Ἀβραάμ, 
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ δὲν εἶναι «Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων» 
(Ματθ. 22:32 - πρβλ. Μᾶρκ. 12:27). Ὡς πρωτότοκος τῶν 
νεκρῶν, ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ τὴν ὑπέρβαση τοῦ θανά-
του ἀπὸ ὅλους μας καὶ ἀποδεικνύεται Κύριος τῆς ζωῆς. 
«Μὴ φοβεῖσθε», λέει ὁ ἄγγελος στὶς Μυροφόρες (Ματθ. 
14:27, 17:7 – Μᾶρκ. 6:50 - Λουκ. 2:10, 12:7 - Ἰω. 6:20) 
καὶ μέσῳ αὐτῶν στὸν καθένα ἀπό μᾶς. Σχετικοποιεῖστε 
τὰ ἄγχη σας, δεῖτε μὲ ἄλλο μάτι τὶς ἔγνοιες, μὴ μεριμνᾶτε 
καὶ τυρβάζεσθε περὶ πολλά, βγεῖτε ἀπὸ τὴ μιζέρια τοῦ 
μικρόκοσμοῦ σας, ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ 
Ἐγώ σας, ἀπὸ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἐσεῖς καὶ μόνο ἐσεῖς 
εἶστε ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου. 

δ. Τὰ ἀνωτέρω οὐδόλως σημαίνουν πὼς ἡ πίστη 
στὴν Ἀνάσταση δικαιολογεῖ τὰ πάντα ἢ παρηγορεῖ φτηνά 
τούς ἀνθρώπους γιὰ τὰ δεινά τοῦ κόσμου τούτου, ὑπο-
σχόμενη ἕναν μελλοντικὸ παράδεισο, ὅπου ρέει μέλι καὶ 
γάλα. Ἡ πίστη ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ θὰ ἀποκατα-
σταθεῖ μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Υἱοῦ του δὲν σημαί-
νει πὼς εἶναι ἀσήμαντη ἡ δυστυχία, ἡ ἀδικία καὶ τὸ κακὸ 
ποὺ βιώνουν οἱ ἄνθρωποι στὸν παρόντα κόσμο. Ἡ ἐκ 
νεκρῶν ἔγερση τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρεῖ πὼς ὁ καινούργιος 
κόσμος τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀνακαινίζει τὸν κόσμο 
τοῦτο, πὼς ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι γεγονὸς τόσο τοῦ 
μέλλοντος, ὅσο καὶ τοῦ παρόντος. Πολὺ περισσότερο, 
εἶναι ἐντὸς ἡμῶν (πρβλ. Λουκ. 17:21). Τὸ καθῆκον τῶν 
χριστιανῶν ἀρχίζει ἀπὸ τώρα γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς 
δεύτερης ἔλευσης τοῦ Σωτήρα. Ὁ ἄγγελος δὲν ἀφήνει 
στὶς Μυροφόρες περιθώρια ἐφησυχασμοῦ. Ἀμέσως τὶς 
ἐπιφορτίζει μὲ τὸ καθῆκον νὰ ἀναγγείλουν στὸν κύκλο 
τῶν μαθητῶν τὸ συγκλονιστικὸ γεγονός, προετοιμάζο-

ντας τὸ ἔδαφος τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων. 
Ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει νὰ ἐκδιπλώνεται ὡς 

ἀγώνας γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν ἀρετῶν τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ, ἡ ὁποία θὰ ὁλοκληρωθεῖ στὰ ἔσχατα. Ὑπὸ τὴν ἔννοια 
αὐτή, δὲν νοεῖται χριστιανὸς ποὺ συμβιβάζεται μὲ τὴν προ-
σβολὴ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ τῆς ζωῆς του, τὴν 
κοινωνικὴ ἀδικία καὶ τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων, τὴν ἀπανθρωπία τοῦ πολέμου καὶ τὶς διάφορες 
μορφὲς τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Στὶς παθολογίες ποὺ προ-
ανέφερα ἀναγνωρίζει κανεὶς τὸ πρόσωπο τῆς κρίσης ποὺ 
μαστίζει τὴν ἐποχή μας. Ἡ μόνη χριστιανικὰ ἐνδεδειγμένη 
στάση εἶναι αὐτὴ τῆς ἐνεργητικῆς καταπολέμησης τῆς ἀδι-
κίας καὶ τοῦ κακοῦ ἐν γένει. Ἡ ἀδιαφορία ἔναντι τοῦ πα-
ρόντος στὸ ὄνομα τοῦ μέλλοντος δὲν δικαιώνεται στὰ μάτια 
τοῦ Θεοῦ. Πολὺ εὔγλωττα ἔλεγε ἕνας Γερμανὸς θεολόγος 
καὶ μάρτυρας τοῦ Χριστιανισμοῦ τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὁ Dietrich 
Bonhoeffer (1906-1945), πὼς «πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ἐκεῖνοι οἱ 
χριστιανοὶ ποὺ βρίσκονται μόνο μὲ τὸ ἕνα πόδι στὴ γῆ, θὰ 
εἶναι μόνο μὲ τὸ ἕνα πόδι καὶ στὸν οὐρανό». 

Ὑπὸ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἡ Ἀνάσταση δὲν εἶναι μόνο 
παραμυθία, ἀλλὰ πρωτίστως κλήση καὶ πρόκληση γιὰ τοὺς 
χριστιανοὺς κάθε ἐποχῆς νὰ προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος γιὰ 
τὸν καλύτερο κόσμο ποὺ ὑπόσχεται τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βα-
σιλείας. Ἕνας ἐφησυχασμένος στὴ συμβατικότητά του χρι-
στιανὸς εἶναι ἕνας κακὸς χριστιανός. Ἕνας χριστιανὸς ποὺ 
θωρακίζεται στὴν ἐγωιστική του ἰδιοτέλεια καὶ ἀδιαφορεῖ 
γιὰ τὸν συνάνθρωπό του σὲ καιροὺς κρίσης δὲν ἐκφράζει 
τὸ ἦθος τοῦ Εὐαγγελίου. 

Ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας δὲν εἶναι μονοδιάστατα 
οἰκονομική. Ριζώνει στὸ ὑπαρξιακὸ κενό τοῦ σύγχρονου 
ἀνθρώπου, στὴν ἀδυναμία του νὰ δώσει πειστικὸ νόημα 
στὴ ζωή του. Ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἀνηθικότητα τοῦ ἀτομι-
κισμοῦ. Ἀφήνει τὸ στίγμα της στὰ νοσηρὰ κοινωνικὰ καὶ 
οἰκονομικὰ φαινόμενα ποὺ μαστίζουν τὴν ἐποχή μας καὶ 
ἀπειλεῖ τὴν οἰκολογικὴ ἰσορροπία τοῦ πλανήτη μας. 

Ἀπέναντι σὲ ἕνα τόσο πολυσύνθετο πρόβλημα, εἶναι 
ἀδύνατον νὰ προσφέρει κανεὶς  ἕτοιμες συνταγές. Αὐτὸ 
ὅμως ποὺ ὑπενθυμίζει ἡ ἱστορία τῶν Μυροφόρων, εἶναι ὅτι 
ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας ἀποτελεῖ πρωτίστως κρίση προσα-
νατολισμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Μπροστὰ στὸν κενὸ τάφο, οἱ 
Μυροφόρες ἦρθαν ἀντιμέτωπες μὲ ἕνα θαῦμα ποὺ ἔμελλε 
νὰ συντρίψει τὶς βεβαιότητες τῆς συμβατικῆς λογικῆς τους, 
ἀλλὰ καὶ νὰ θέσει σὲ νέες βάσεις τὴ ζωὴ τὴ δική τους, ὅπως 
καὶ τῆς ἀνθρωπότητας ὁλόκληρης. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἀνέστη 
Χριστὸς εἶναι ἕνα κάλεσμα εὐθύνης, δικαιοσύνης, ἀλλη-
λεγγύης, δημιουργικότητας, οὐσιαστικῆς προσπάθειας γιὰ 
τὴ βελτίωση τοῦ κόσμου μας. Ζητώντας μας νὰ κοιτάξουμε 
πέρα ἀπὸ τὴν ἀπληστία τῆς καταναλωτικῆς ἐποχῆς μας καὶ 
ἐπέκεινα τῆς ὀλιγοπιστίας ποὺ φανερώνουν οἱ δισταγμοί 
μας, οἱ Μυροφόρες μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι κριτήριο τῆς 
αὐθεντικῆς ζωῆς εἶναι ὁ Θεός. Ἐκεῖνος ποὺ κρίνει τὶς κρί-
σεις καὶ τὴν ἀκρισία τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ὄχι 
μόνο κριτής, ἀλλὰ καὶ σωτήρας. Ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὴν Ἀνά-
σταση τοῦ Υἱοῦ Του ἀπέδειξε ὅτι ἔχει ὄχι μόνο τὴν πρώτη, 
ἀλλὰ καὶ τὴν τελευταία λέξη γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὶς κρίσεις 
ποὺ τὸν μαστίζουν.
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Κωνσταντινούπολη, ἀρχές τοῦ 1453.
Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος Παλαιολό-

γος ἑτοιμάζεται πυρετωδῶς  νά ἀντιμετωπίσει 
τόν Ὀθωμανικό στρατό τοῦ Μωάμεθ, πού θά 
πολιορκήσει, ὅπως ὅλα δείχνουν, τήν Πόλη.

Ὁ Κωνσταντῖνος δέν εἶναι μοιρολάτρης. 
Πιστεύει στή νίκη. Ἄν ὁ Μωάμεθ ἀποτύχει στήν 
πολιορκία, ἡ ὁρμή τῶν Ὀθωμανῶν θά ἀνακο-
πεῖ. Οἱ Τοῦρκοι ἡγεμόνες τῆς Καραμανίας, πού 
δέν βλέπουν μέ καλό μάτι τόν Μωάμεθ, θά τόν 
ἀνατρέψουν. Ἡ αὐτοκρατορία θά μπορεῖ νά ζή-
σει καί νά ἀναγεννηθεῖ. Μέ αὐτές τίς σκέψεις ὁ 
Κωνσταντῖνος ἐμψυχώνει τούς ἄρχοντες καί κα-
τοίκους τῆς Πόλης καί στέλνει συνεχῶς ἐκκλήσεις 
γιά βοήθεια σέ ὅλο τό χριστιανικό κόσμο.

Σέ ὁλόκληρη τήν Κρήτη σημαίνει πραγματι-
κός συναγερμός. Τέσσερα ἐμπορικά πλοῖα -ὁλκά-
δες- φορτώνουν τρόφιμα καί ἀναχωροῦν γιά τήν 
Πόλη. Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱστορικός κ. Ἄμαντος, 
τά πλοῖα αὐτά, ἀφοῦ πολέμησαν γενναιότατα, 
κατόρθωσαν νά σπάσουν τόν ἀποκλεισμό μέ τή 
βοήθεια τοῦ Βυζαντινοῦ στόλου καί νά μποῦν 
στόν Κεράτιο κόλπο. Παράλληλα ἄρχισαν νά 
συγκεντρώνονται ἐθελοντές στό Μεγάλο Κάστρο 
καί στά Χανιά γιά νά μεταβοῦν στήν Πόλη. Ὁ 
Βενετός Δούκας δίνει τήν ἄδεια πρόθυμα. Συμ-
φέρον του εἶναι νά μήν ὑπάρχουν  ἐμπειροπόλε-
μοι ἄνδρες στό νησί. Στό Μεγάλο Κάστρο τούς 
ἐθελοντές συγκέντρωσε ὁ ἄρχοντας Θεόδωρος 
Χορτάτσης, πρόσωπο μέ μεγάλο κῦρος στούς 
Ἕλληνες. Ἀπό κεῖ δυό πλοῖα τούς μετέφεραν 
στή Σούδα γιά νά ἀναχωρήσουν γιά τήν Πόλη 
μαζί μέ τούς ἐθελοντές τῆς Δυτικῆς Κρήτης, πού 
συγκεντρώθηκαν  στά Χανιά ἀπό τό Μανοῦσο 
Καλλικράτη, «ἀρχηγό τῶν Σφακίων καί ἄρχον-
τα τοῦ Σελίνου».

Ὁ Καλλικράτης εἶναι κάτοχος τριῶν δρομώ-
νων, τούς ὁποίους χωρίς κανένα δισταγμό προ-
σφέρει στήν πατρίδα. Στίς 18 Μαρτίου 1453 ἀπο-
πλέουν ἀπό τή Σούδα πέντε πλοῖα (4 δρόμωνες 
καί 1 διάρμενο) μέ 1.500 περίπου ἐθελοντές. Νά 
σημειώσουμε ὅτι τόσο στή Σούδα ὅσο καί στό 
Μεγάλο Κάστρο ἔμειναν ἔξω καί ἄλλοι, γιατί 
ἁπλούστατα δέν χωροῦσαν στά πλοῖα.

Γενικός ἀρχηγός εἶναι ὁ Μανοῦσος Καλλι-
κράτης παρά τά ὀγδόντα του χρόνια. Αὐτός κυ-
βερνᾶ καί τόν ἕνα ἀπό τούς τρεῖς δρόμωνές του, 
τή «ναυαρχίδα» τῆς μοίρας. Τό δεύτερο δρόμωνα 
κυβερνᾶ ὁ Γρηγόρης Βατσιάνος ἤ Μανιάκης ἀπό 
τ’ Ἀσκύφου τῶν Σφακίων. Στόν τρίτο δρόμωνα 

κυβερνήτης εἶναι ὁ Πέτρος Κάργης, ὁ ἐπικαλούμε-
νος «Γραμματικός», ἀπό τήν Κίσαμο. Τόν τέταρ-
το δρόμωνα, πού ἦλθε μέ τούς ἐθελοντές  ἀπό τό 
Μεγάλο Κάστρο, κυβερνᾶ  ὁ Ἀντρέας Μακρῆς, 
γεννημένος στήν Πάτμο μέ καταγωγή ἀπό τό 
Ρέθυμνο.  Ὁ δρόμωνας αὐτός βρέθηκε φορτωμέ-
νος μέ λάδι στό Μεγάλο Κάστρο μέ ναῦλο γιά τή 
«Φραγκιά». Ὁ ἡρωϊκός καπετάνιος του δέν δί-
στασε οὔτε στιγμή. Προτίμησε νά χάσει τόν ὑψη-
λότατο ναῦλο, καί ἀργότερα τή ζωή του, ὅπως 
θά δοῦμε, γιά τήν πατρίδα. Τό διάρμενο, πού 
ἦλθε ἐπίσης ἀπό τό Ἡράκλειο, κυβερνᾶ ὁ Παυλῆς 
Καματερός ἀπό τήν Κίσαμο, παλιός καραβοκύ-
ρης πού, παρά τά ἑβδομηνταπέντε του χρόνια, 
παίρνει μέρος στήν ἐκστρατεία. Αὐτόν ἀναγνω-
ρίζουν οἱ συμπολεμιστές του σάν «δεύτερο» μετά 
τό Μανοῦσο Καλλικράτη.

Ὅταν τά πλοῖα ἔφθασαν στά Δαρδανέλλια 
δέχτηκαν πυρά ἀπό τό Φρούριο τῆς Καλλίπολης, 
πού προκάλεσαν μικρές ζημιές στό διάρμενο. Ἡ 
μοίρα συνέχισε τήν πορεία της μέχρι τήν Προπο-
ντίδα, ὅπου βρέθηκε ἀντιμέτωπη μέ πάνω ἀπό 
ἑξῆντα τουρκικά πλοῖα. Ὁ Τοῦρκος ναύαρχος, 
ὀνόματι Μουσταφᾶς, διέταξε νά καταληφθοῦν 
τά Κρητικά μέ ρεσάλτο.

Ξεκίνησε τότε μιά ναυμαχία πού κράτησε 
πάνω ἀπό δέκα ὧρες. Τό μόνο πού κατάφεραν οἱ 
Τοῦρκοι ἦταν νά ἔχουν περί τούς χίλιους νεκρούς. 
Δυστυχῶς καί οἱ δικές μας ἀπώλειες ὑπολογίζο-
νται στούς ἑξακόσιους. Εἶναι ἴσως οἱ πρῶτοι «πε-
σόντες» τῆς πολιορκίας. Στή διάρκεια τῆς ναυ-
μαχίας ἕνα μεγάλο τουρκικό πλοῖο ἐμβόλισε τόν 
δρόμωνα τοῦ καπετάν Γρηγόρη Μανιάκη. Χωρίς 
νά τά χάσει ὁ ἀτρόμητος καπετάνιος διέταξε ρε-
σάλτο καί κατέλαβε τό τουρκικό σκάφος σφάζο-
ντας ὅλο του τό πλήρωμα. Ὕστερα ἀπ’ αὐτό ὁ 
Μουσταφᾶς διέταξε τά τουρκικά πλοῖα νά στα-
ματήσουν τά ρεσάλτα καί νά  καταστρέψουν  τά 
ἐχθρικά πλοῖα μέ τή φωτιά.

Τότε φάνηκε ἡ μεγάλη ἡγετική προσωπι-
κότητα τοῦ Μανούσου Καλλικράτη. Αὐτός μέ 
ἄλλους  ἑπτά ἐθελοντές ἔμειναν σέ δύο ἀπό τά 
πλοῖα (τέσσερις στό καθένα) γιά νά ἀντιμετω-
πίσουν ὅλη τήν Τουρκική ἀρμάδα καί νά διαφύ-
γουν οἱ ὑπόλοιποι. Ἕνας ξαφνικός ἀνεμοστρό-
βιλος πού ξέσπασε ἐκείνη  τήν ὥρα (θαῦμα τῆς 
Παναγίας), ἡ νύχτα πού ἐν τῷ μεταξύ ἔπεσε καί 

Τοῦ κ. Γεωργίου Καρτσώνη,
Μαθηματικοῦ



76 ............«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 33, Μάϊος - Ἰούνιος 2011

ἡ αὐτοθυσία τοῦ ἀρχηγοῦ Καλλικράτη καί τῶν 
ἑπτά συντρόφων του ἔσωσαν τούς ὑπόλοιπους,  
οἱ ὁποῖοι μέ τά 3 πλοῖα  (τό ἕνα ἦταν τό Τουρ-
κικό πού κυρίευσαν) κατόρθωσαν νά μποῦν στόν 
Κεράτιο στίς 2 Ἀπριλίου. Κατά τήν παράδοση, 
τούς Κρῆτες ὑποδέχτηκε ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας.

Ὁ Ἰωάννης Ἰουστινιάνης πού διηύθυνε τήν 
ἄμυνα (μέγας δομέστικος τῶν κάστρων), χώρισε 
σέ δυό «τοῦρμες» τούς Κρῆτες. Ἡ μιά τούρμα μέ 
ἐπικεφαλῆς  τούς καπετάνιους Ἀνδρέα Γρηγόρη 
καί  Γραμματικό τάχθηκε στούς πύργους τοῦ Βα-
σιλείου Λέοντος καί Ἀλεξίου (εἶχαν τά ὀνόματα 
τῶν παλαιῶν αὐτοκρατόρων). Ἡ ἄλλη τούρμα 
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Παυλῆ Καματερό (πού ἦταν 
πλέον καί ἀρχηγός τῶν Κρητῶν μετά τόν ἡρωϊ-
κό θάνατο τοῦ Καλλικράτη) τάχθηκε στήν ὡραία 
Πύλη, πού ἦταν κάτω ἀπό τούς Πύργους.

Ἡ πολιορκία ἄρχισε στίς 5 Ἀπριλίου ἐνῶ ἡ 
πρώτη μεγάλη ἐπίθεση ἔγινε στίς 18 Ἀπριλίου. 
Ἡ ἀναλογία ἦταν ἕνας πρός πεντακόσιους. Οἱ 
συνεχεῖς ἐπιθέσεις τῶν τούρκων ἀπεκρούοντο. Οἱ 
Κρητικοί ἦταν πάντα στήν πρώτη γραμμή.

Στίς 16 Μαΐου ὁ Μωάμεθ προτείνει στόν 
Κωνσταντῖνο νά ἐγκαταλείψει τήν Πόλη καί 
νά πάει ὡς ἀνεξάρτητος ἡγεμόνας στήν Πελο-
πόννησο. Ὑποσχόταν ὅτι θά σεβαστεῖ τούς κα-
τοίκους τῆς Πόλης. Ὁ Κωνσταντῖνος ἀπάντησε 
ὅπως ἀπάντησε ὁ Λεωνίδας στίς Θερμοπύλες, 
καί ὅπως θἀ ἀπαντοῦσαν 413 χρόνια μετά οἱ μα-
χητές τοῦ Ἀρκαδίου. «Δέ ἔχω τό δικαίωμα νά 
σοῦ δώσω τήν Πόλη, οὔτε ἐγώ οὔτε ἄλλος ἀπό 
τούς κατοίκους της. Θά πέσομε ὅλοι, δέν λογα-
ριάζουμε τή ζωή μας».

Ἡ τελική ἔφοδος ὁρίστηκε τήν αὐγή τῆς 29ης 
Μαΐου. Τό ἀσθενέστερο σημεῖο εἶναι ἡ πύλη τοῦ 
Ἁγίου Ρωμανοῦ. Ἐκεῖ σπεύδει ὁ Αὐτοκράτορας. 
Στό ἴδιο σημεῖο μετακινεῖται καί ἡ κρητική τούρ-
μα τοῦ καπετάν Παυλῆ Καματεροῦ. Ὁ καπετάν  
Παυλῆς καί οἱ ἄνδρες του θά ἔχουν τήν τιμή  νά 
πολεμήσουν καί νά πέσουν μαζί μέ τόν Αὐτοκρά-
τορα.

Κατά τή διάρκεια τῆς εἰσβολῆς τά πληρώ-
ματα τοῦ τουρκικοῦ στόλου πού εἶχε ἀποκλείσει 
τόν Κεράτιο βγῆκαν στήν ξηρά γιά νά λεηλατή-
σουν τήν Πόλη. Ἔτσι, ὅσα πλοῖα ἦταν στό λι-
μάνι ἀποκλεισμένα μπόρεσαν νά διαφύγουν δια-
σώζοντας ὅσους κατάφεραν νά ἐπιβιβαστοῦν σ’ 
αὐτά. Τότε διέφυγαν τρία ἀπό τά Κρητικά ἐμπο-
ρικά πλοῖα πού εἶχαν φέρει ἐφόδια στήν ἀρχή τῆς 
πολιορκίας. Τά πλοῖα αὐτά ἔφτασαν στήν Κρήτη 
στίς 29 Ἰουνίου, ἕνα μήνα ἀκριβῶς μετά τήν ἅλω-
ση, φέρνοντας τό μαῦρο μαντάτο καί βυθίζοντας 
τό νησί στό πένθος. Ἀπό τότε χρονολογεῖται τό 
μαῦρο κεφαλομάντηλο πού φοροῦν οἱ Κρητικοί. 
Ἡ ἱστορία διασώζει καί ὀνόματα τριῶν πλοιάρ-
χων: Σγουρός, Ὑαλινᾶς καί Φιλομάτης.

Ἡ Πόλη ἔπεσε, ὁ Μωάμεθ μπαίνει ἀπό τήν 
πρώτη μέρα νικητής. Εἶναι σίγουρος πώς ὅλοι οἱ 
Ρωμηοί θά εἶναι νεκροί ἤ αἰχμάλωτοι ἤ θά ἔχουν 

φύγει μέ τά πλοῖα. Κι ὅμως, στούς πύργους πού 
εἶναι ταγμένη ἡ Κρητική τούρμα ἀνεμίζει ἀκόμη 
ἡ σημαία μέ τό δικέφαλο.Τί συμβαίνει; Τόν πλη-
ροφοροῦν πώς μιά χούφτα «τρελλοί» ἐξακολου-
θοῦν νά μάχονται. Εἶναι οἱ Κρῆτες πού παρά 
τόν ἡρωϊκό θάνατο τῶν δύο ἀρχηγῶν τους, τοῦ 
καπετάν Ἀντρέα καί τοῦ καπετάν Γρηγόρη καί 
τό σοβαρό τραυματισμό τοῦ Καπετάν Γραμμα-
τικοῦ, ἔχουν ἀποφασίσει νά πέσουν μέχρις ἑνός. 
Τούς ξέρει ἀπό τή ναυμαχία μέ τόν Καλλικράτη. 
Θά καθυστερήσουν τό θρίαμβό του. Ἕνας πασᾶς 
μέ δύο ἀξιωματούχους μεταφέρουν στόν τραυ-
ματισμένο Γραμματικό τήν πρόταση τοῦ Σουλά-
νου: «Σᾶς ἐπιτρέπω νά φύγετε μέ τά ὅπλα σας 
μέ ἕνα ἀπό τά πλοῖα σας γιά τήν Κρήτη». Ἀπό 
τούς 1.500 ἔχουν ἀπομείνει μόλις 170. Μέ βαρειά 
καρδιά δέχονται τήν προσφορά.

Ὁ Γραμματικός καταλαβαίνει ὅτι τά τραύ-
ματά του δέν θά τοῦ ἐπιτρέψουν νά φθάσει μέχρι 
τήν Κρήτη. Ἀναθέτει λοιπόν τήν ἀρχηγία στόν 
Παναγῆ Χαλκούση ἀπό τό Ἡράκλειο, μέ τήν 
παράκληση νά περάσουν πρῶτα μέ τό καράβι 
ἀπό τό Ἅγ. Ὄρος, ὅπου γνωρίζει ὅτι ὑπάρχει 
γιατρός γιά νά τόν ἀφήσουν. Ἔτσι ἀκριβῶς ἔγι-
νε. Ὁ Γραμματικός ἔζησε  ὡς μοναχός στή Μονή 
Βατοπεδίου μέ τό ὄνομα Ἱερώνυμος μέχρι τό θά-
νατό του, τό 1461. Ὑπαγόρευσε τίς ἀναμνήσεις 
του-γιατί ὁ ἴδιος ἦταν πλέον σχεδόν τυφλός- στό 
Μοναχό Καλλίνικο ἀπό τήν Ἀνώπολη τῶν Σφα-
κίων.

Τό πλοῖο, μέ κυβερνήτη πιά τόν Χαλκούση, 
ἔφθασε στή Σούδα περί τά μέσα Ἰουλίου τοῦ 1453 
μέ τούς ὑπόλοιπους ἐπιζῶντες συντετριμμένους 
ἀπό τήν ἀπώλεια τῆς Πόλης καί τῶν συντρό-
φων τους,  ἀλλά ὑπερήφανους γιατί εἶχαν πρά-
ξει στό ἀκέραιο τό καθῆκον τους.

Ἡ Κρήτη ἦταν τό μόνο μέρος τῆς Ἑλλάδος 
ποὐ ἔστειλε ἐθελοντές στήν Πόλη. Ἄν καί  ἄλλα 
μέρη εἶχαν στείλει ἐθελοντές ἡ Πόλη θά σωζόταν. 
Ἡ ἱστορία θά εἶχε πάρει ἄλλο δρόμο.

Στή συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ οἱ Κρη-
τικοί ἔμειναν ὡς οἱ τελευταῖοι ὑπερασπιστές τοῦ 
Βυζαντίου. Ἔτσι στό λεγόμενο «ἀνάκλημα τῆς 
Κωνσταντινούπολης» (δέν εἶναι Κρητικό) ὁ αὐτο-
κράτορας φέρεται νά λέγει:

«Κόψετε τό κεφάλι μου, χριστιανοί Ρωμαῖοι
ἐπαρετέ το Κρητικοί, βαστᾶτε το στήν Κρήτη,

νά τό ἰδοῦν οἱ Κρητικοί καρδιοπονέσουν».
Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση θυμόμαστε ὅλους 

τούς ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους συμπατριῶτες 
μας πού πολέμησαν γιά τήν Ρωμιοσύνη. Τόν 
καπετάν Μανοῦσο Καλλικράτη, τόν καπετάν 
Παυλῆ Καματερό, τόν καπετάν Ἀνδρέα Μακρῆ, 
τόν καπετάν Γρηγόρη Μανιάκη καί ὅλους τούς 
ἄνδρες τους. Ἡ θυσία τους δέν πάει χαμένη. Ἄς 
εἶναι ἐλαφρύ τό χῶμα πού τούς σκέπασε. Ἄς εἶναι 
μύριο τό κῦμα πού τούς τύλιξε. 
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ερισσότερο γνωστὸς σὲ ὅλους μας εἶναι ὁ 
«θρησκευτικὸς» ἢ καὶ ὁ «ἐρωτικὸς» Παπα-
διαμάντης. Ἐξίσου ὅμως σημαντικὸς εἶναι ὁ 
«πολιτικὸς-κοινωνικὸς» Παπαδιαμάντης.

Ὅσο ἀπόκοσμος καὶ ἀκοινώνητος κι ἂν θεωρεῖται, τόσο 
βαθιὰ καὶ οὐσιαστικὰ ἐνδιαφερόταν γιὰ τὰ προβλήματα 
τῆς ἐποχῆς του καὶ στὸ ἔργο του  καθρεφτίζονται πολλὰ 
ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ταλαιπωροῦσαν τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώ-
πους στὴν Ἑλλάδα τοῦ τέλους τοῦ 19ου καὶ τῶν ἀρχῶν 
τοῦ 20οῦ αἰ.

Στὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς του ὁ Παπαδιαμάντης 
παίρνει θέση. Πολιτικὰ ἀνῆκε στὶς δυνάμεις ποὺ προσπα-
θοῦσαν νὰ στηριχθοῦν στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότη-
τα τῆς ἐποχῆς καὶ νὰ ἀντιπαλαίψουν τὴν τσιφλικάδικη 
ὀλιγαρχία. Στηλίτεψε τὰ κοινωνικὰ κακά τῆς ἐποχῆς του, 

γιατί ἀγαποῦσε πολὺ τὸν ἁπλὸ λαὸ καὶ ἦταν στενὰ δε-
μένος μαζί του. Ζεῖ τὸ δράμα του, τὸν βλέπει νὰ ζεῖ βου-
τηγμένος στὴ φτώχεια καὶ τὴν ἀμορφωσιὰ καὶ νὰ πέφτει 
θῦμα πότε τῆς μίας καὶ πότε τῆς ἄλλης πολιτικῆς ὁμάδας, 
ποὺ καπηλεύεται τὰ συναισθήματα καὶ τοὺς πόθους του, 
γιὰ νὰ ἐντείνει τὴν ἐκμετάλλευση καὶ νὰ τὸν κρατάει στὴ 
δυστυχία καὶ τὴν καθυστέρηση. 

Ὁ Παπαδιαμάντης μὲ τὸ ρωμαλέο ταλέντο του σαρ-
κάζει καὶ σατιρίζει στὸ ἔργο του τὴν κρατικὴ ἀθλιότητα 
καὶ μαστιγώνει ἀμείλικτα ἄρχοντες καὶ ἐκμεταλλευτές, 
«τοὺς πλουτοκράτες, τοκογλύφους, αἱματοφάγους, πο-
λιτικάντηδες, ρουσφετολόγους, λαοπλάνους, τυχο-
διώκτας», ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ. Στιγματίζει τὴν ἄγρια 
ἐκμετάλλευση τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸ ἀντιλαϊκὸ κράτος: «τὴν 
πλιατσικολογίαν διεδέχθη ἡ φορολογία καὶ ἔκτοτε ὁ πε-
ριούσιος λαὸς ἐξακολουθεῖ νὰ δουλεύει διὰ τὴν μεγάλην 
κεντρικὴν γαστέραν τὴν ὦτα οὐκ ἔχουσαν». 

Στὸ διήγημά του «Χαλασοχώρηδες» χτυπάει τὰ 
τρωτά τῆς κομματικῆς φαυλοκρατίας καὶ προβάλλει 
μέσα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα τὴν ἀνάγκη τοῦ ἠθικοῦ κα-
θαρμοῦ. Διαβάζει κανεὶς τὸ διήγημα αὐτό, γραμμένο τὸ 
1892 κι ἔχει τὴν ἐντύπωση πὼς ἀναφέρεται σὲ σύγχρονες 
καταστάσεις. Τὸ ρουσφέτι, ἡ ἰδιοτέλεια, ἡ ἀργομισθία, ἡ 
διαφθορά, ἡ κομματικὴ συναλλαγή, ὁ παρασιτισμός, ὁ 
τραμπουκισμὸς βρίσκονται στὴν ἡμερήσια διάταξη.

 Στὸ ἔργο αὐτὸ παρελαύνουν ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι τύ-
ποι ποὺ ἐκτρέφει ἕνα σάπιο καθεστώς. Πρωταγωνιστικὸ 
ρόλο παίζουν δύο κομματάρχες, ὁ Λάμπρος ὁ Βατούλας 

καὶ ὁ Μανόλης ὁ Πολύχρονος. Αὐτοὶ οἱ ἐθνοπατέρες, 
ποὺ βγαίνουν πρὸς ἄγραν ψήφων ἢ ἀλλιῶς ψηφοθηρία, 
λυμαίνονται μία ἐπαρχιακὴ πόλη, ὅπου εἶναι ὑποψήφιοι 
πέντε βουλευτές. Στὸ διήγημα ἐκτίθενται τὰ γεγονότα 
ἀπὸ τὴν Τρίτη πρὶν τὶς ἐκλογὲς μέχρι τὴν Κυριακὴ τῶν 
ἐκλογῶν καὶ, μεταξὺ ἄλλων, καυτηριάζεται τὸ γεγονὸς 
ὅτι οἱ κυβερνήσεις ἦταν ἀσταθεῖς. Ἔτσι ὁ κάθε βουλευτὴς 
προσπαθοῦσε νὰ ἐπωφεληθεῖ ὅσο μποροῦσε περισσότε-
ρο προτοῦ διαλυθεῖ ἡ βουλή. Ἰδοὺ πῶς σκιαγραφοῦνται 
οἱ δύο ἐπικρατέστεροι βουλευτές, ὁ Γεροντιάδης καὶ ὁ 
Ἁλικιάδης.

Ὁ Γεροντιάδης εἶναι ὑποψήφιος βουλευτὴς ποὺ καὶ 
παλαιότερα εἶχε ἐκλεγεῖ «προσφέροντας τὶς διακεκριμέ-
νες ὑπηρεσίες του εἰς τὰ γενικὰ συμφέροντα τοῦ κράτους. 
Δηλαδή, κατὰ τὴν πρώτην σύνοδον, ὁ Γεροντιάδης ἐφρό-
ντισε νὰ διορίση εἰς μικράς ἢ μεγάλας θέσεις ὅλους τούς 
ἀνεψιούς του, ἑπτὰ τὸν ἀριθμόν, καθὼς καὶ δύο ἐξαδέλ-
φους του καὶ τρεῖς δευτέρους ἐξαδέλφους του, καθὼς καὶ 
δύο κουμπάρους, καὶ τὸν υἱὸν τῆς κουμπάρας του καὶ τὸν 
ἀδελφόν τῆς ὑπηρετρίας του, καὶ ἄλλους. Κατὰ τὴν δευ-
τέραν σύνοδον τῆς βουλῆς κατόρθωσε νὰ ἀκυρώση δικα-
στικῶς ὅλα τὰ ἐνοικιαστήρια τῶν οἰκιῶν τῶν ἀντιπάλων 
του ὡς δημοσίων γραφείων, καὶ νὰ ἐνοικιάση τὴν μίαν οἰκί-
αν του ὡς ἐπαρχεῖον, τὴν ἄλλην ὡς ἑλληνικὸν σχολεῖον, 
καθὼς καὶ τῆς τρίτης μεγάλης παραθαλασσίου οἰκίας του 
τὸ μὲν ἄνω πάτωμα ὡς ἐφορίαν, τὸ δὲ κάτω πάτωμα ὡς 
λιμεναρχεῖον. Ἔμενε ἀκόμη τὸ ταμεῖον, τὸ τελωνεῖον καὶ 
τὸ εἰρηνοδικεῖον, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν εἶχεν ἄλλας οἰκίας 
ἰδικάς του πρὸς ἐνοικίασιν...». 

Ὁ δὲ Ἁλικιάδης εἶχε διατελέσει καὶ αὐτὸς βουλευτὴς 
ἄλλοτε καὶ εἶχε διακριθῆ. Δὲν ἦτο ἄνθρωπος νὰ πηγαίνει 
στὰ χαμένα. Ἤθελε «σίγουρες δουλειές». Ἐν πρώτοις, ὅταν 

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
καί τό διήγημά του "ΟΙ ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΔΕΣ"

Τό περιοδικό μας μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπό τό θάνατο τοῦ «Ἁγίου» τῆς Λογοτεχνίας 
μας, Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, δημοσιεύει σέ κάθε τεῦχος του, καθ’ ὅλο τό ἔτος, καί ἕνα ἄρθρο ἀφιερωμένο 

στή ζωή καί τό ἔργο του.

Τῆς κ. Ἀργυρῶς Δελῆ,
Φιλολόγου
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ἐπρόκειτο νὰ διορίση ὑπάλληλον, θὰ τοῦ ἔλεγε «μ΄δίνεις 
τὰ μισά;», πρὶν ἀποφασίσει νὰ δώση μπιλιέτο. Κι ἂν κα-
νεὶς κακομοίρης ἐτύγχανε νὰ τοῦ χρωστεῖ, ἀπὸ παλαιὸν 
καιρόν τίποτε ψωροδραχμές, θὰ τὸν διόριζεν, ἐξαναγκά-
ζων αὐτὸν νὰ ὑπογράψη ἐκ προκαταβολῆς πολλῶν μηνῶν 
ἀποδείξεις διὰ τοὺς μισθούς του...μέχρις ὑπερεξοφλήσεως. 

Ἀλλ΄αὐτὰ ἦσαν δευτερεύοντα καὶ ἀνάξια λόγου. 
Ὅ,τι ἀπετέλει τὴν δύναμιν τοῦ Ἁλικιάδου ἦτο ὁ πόθος, 
ὑφ΄οὗ ἐφλέγετο νὰ φανεῖ χρήσιμος εἰς τὴν ἐκτέλεσιν δη-
μοσίων ἔργων τῆς ἐπαρχίας. Ἐν πρώτοις ὑπῆρχεν ἡ ἐθνικὴ 
ὁδός, ἡ προκηρυσσομένη ἑκάστοτε ὡς μέλλουσα νὰ κα-
τασκευασθεῖ, παρὰ τὴν πρωτεύουσαν τῆς ἐπαρχίας πόλιν. 
Ἐκεῖθεν, ἂν ἐξελέγετο βουλευτής, θὰ εἶχε τὴν μερίδα τοῦ 
λέοντος. Ἀπὸ τώρα εἶχεν ἀρχίσει νὰ συνεταιρίζεται κρυφὰ 
μὲ τοὺς ἐργολάβους. Κατὰ τὴν πρώτην βουλευτείαν του 
ὁλόκληρον δάσος τὸ εἶχε κάμει ἰδικόν του, δικαιώματι κα-
τακτήσεως. Μὲ τὸν ἔφορον τὸν ὁποῖον εἶχε φέρει εἰς τὴν 
ἐπαρχίαν του, εἶχε προεξηγηθῆ σαφέστατα: «θὰ σὲ διορί-
σω, ἀλλὰ φόρον δὲν θὰ βεβαιώσης ἀπὸ τὴν ξύλευσιν τοῦ 
δάσους». Ἔπειτα ἦτο καὶ ὁ λιμὴν τῆς βορειοανατολικῆς 
πόλεως. Ἄ! αὐτὸς ὁ λιμὴν εἶχεν ὅλους τούς μυθολογικοὺς 
χαραχτῆρες οὕς ἠδύνατό τις νὰ ἐπιθυμήση διὰ μεγάλην 
ἐπιχείρησιν... Εἰς κάθε νέας ἐκλογάς ἐπροκηρύσσετο ἡ 
ἐργολαβία, εἰς κάθε διάλειμμα μεταξὺ δύο ἐκλογῶν ἡ 
ἐργολαβία ἐγκατελείπετο. Ἐρρίπτοντο ἀκριβῶς τόσαι πέ-
τραι πρὸς μόλωσιν τῆς θαλάσσης, κατὰ τὰς παραμονὰς 
ἑκάστης ἐκλογῆς, ὅσαι, ἂν ὑπελογίζετο ὅτι θὰ εἴχομεν 
βουλευτικάς ἐκλογάς κατὰ πᾶν ἔτος, θὰ ἤρκουν ὅπως, 
μετὰ τρεῖς αἰῶνας, μετὰ πέντε αἰῶνας τὸ πολύ, συντελε-
στεῖ τὸ ἔργον. Ἀλλὰ τὴν φορὰν ταύτην ὁ Ἁλικιάδης εἶχεν 
ἀπόφασιν «ἀμὲτ Μουαμὲτ» νὰ βάλη τὴ δουλειὰ ἐμπρός. 
Ἄ! δὲν τὸν ἐγελοῦσαν αὐτὸν μὲ τὸ σήμερον καὶ μὲ τὸ 
αὔριο οἱ ἐργολάβοι. Ἤθελεν ἐκ παντὸς τρόπου νὰ φανῆ 
χρήσιμος εἰς τὴν ἐπαρχίαν του». 

Γιατί ὅμως ὁ Παπαδιαμάντης ὀνομάζει «Χαλασο-
χώρηδες» τό διήγημά του; Ἀσφαλῶς ὁ τίτλος δὲν εἶναι 
τυχαῖος. Ἔτσι ὀνομάζουν περιπαικτικά τούς ὀπαδοὺς 
τοῦ κόμματος τοῦ Λάμπρου τοῦ Βατούλα καὶ «ἀνδρο-
γυνοχωρίστρες» τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ἄλλου κόμματος μὲ 
ἀφορμὴ ἕνα ζευγάρι ποὺ ὁ σύζυγος, ὁ ἐπωνομαζόμενος 
Σπλινογιάννης ὑποστηρίζει τὸν ἕνα ὑποψήφιο καὶ ἡ γυ-
ναίκα του τὸν ἄλλο. Τὸ ἀνδρόγυνον εἶχε, ὡς φαίνεται, 
διπλὲς κουμπαριές, καὶ ἀπὸ κεῖ μπορεῖ κανεὶς νὰ συμπε-
ράνει ὅτι ἐπήγαζεν ἡ διαφωνία μεταξὺ τῶν συζύγων καὶ 
μάλωναν, κι οἱ γειτόνισσες, ποὺ πάντα παρακολουθοῦν 
τὰ καθέκαστα στὸν κόσμο τοῦ Παπαδιαμάντη, εἶχαν 
θέμα νὰ κουτσομπολεύουν.

Πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὸ διήγημα 
ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ διαβάσει καὶ νὰ ἀνακαλύψει τὶς ρί-
ζες τῆς πολιτικῆς κακοδαιμονίας ποὺ μᾶς ταλανίζει μέ-
χρι σήμερα. Καὶ γιὰ νὰ μὴ μείνομε μὲ τὴν ἀπορία ποιοὶ 
κέρδισαν τὶς ἐκλογές πληροφορούμαστε στό τέλος τοῦ 
διηγήματος ὅτι ἐξελέχθησαν εὐτυχῶς βουλευταὶ τῆς 
ἐπαρχίας καὶ οἱ δύο ἀξιότιμοι ἐθνοπατέρες, οἵτινες ἔμελ-
λον νὰ συνεχίσωσιν ἐπὶ μίαν εἰσέτι περίοδον τὰς διακε-
κριμένας ὑπηρεσίας των, ὁ εἷς διὰ τὰ γενικά τοῦ ἔθνους 
συμφέροντα, ὁ ἕτερος διὰ τὰ δημόσια ἔργα τῆς ἐπαρχίας.   

Τό εἰρωνικό ὕφος τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἐμφα-
νές καί ἀμίμητο.

Ὁ μεγάλος Γερμανὸς συγγραφέας Ἔρχαρτ Κέστνερ 
ἔκανε τὴν ἑξῆς ἐξομολόγηση.

«Στὰ 1952 πῆγα γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ πόλε-
μο, στὴν Ἀθήνα. Ἡ γερμανικὴ πρεσβεία, ὅταν ἄκουσε 
πὼς εἶχα πρόθεση νὰ πάω στὴ Κρήτη, μοῦ συνέστη-
σε, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ νωρὶς ἀκόμα καὶ οἱ πληγὲς ἀπὸ 
τὴ γερμανικὴ κατοχὴ ἀνεπούλωτες, νὰ λέω πὼς εἶμαι 
Ἑλβετός. Ἀλλὰ ἐγὼ τοὺς ἤξερα τοὺς Κρῆτες. Ἀπὸ  τὴν 
πρώτη στιγμὴ εἶπα πὼς ἤμουν Γερμανὸς καὶ ὄχι μόνο 
δὲν κακόπαθα, ἀλλὰ ξανάζησα παντοῦ ὅπου πέρασα τὴ 
θρυλικὴ κρητικὴ φιλοξενία. 

Ἕνα σούρουπο, καθὼς ὁ ἥλιος βασίλευε, πλησίασα 
τὸ γερμανικὸ νεκροταφεῖο, ἔρημο μὲ μόνο σύντροφο 
τὶς τελευταῖες ἡλιαχτίδες. Ἔκανα ὅμως λάθος. Ὑπῆρχε 
ἐκεῖ καὶ μία ζωντανὴ ψυχή, ἦταν μία μαυροφορεμένη 
γυναίκα. Μὲ μεγάλη μου ἔκπληξη τὴν εἶδα ν’ ἀνάβει 
κεριὰ στοὺς τάφους τῶν Γερμανῶν νεκρῶν τοῦ πολέ-
μου καὶ νὰ πηγαίνει μεθοδικὰ ἀπὸ μνῆμα σὲ μνῆμα. Τὴν 
πλησίασα καὶ τὴ ρώτησα. «Εἶστε ἀπὸ ἐδῶ; Μάλιστα. 
Καὶ τότε γιατί τὸ κάνετε αὐτό; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ 
σκότωσαν τοὺς Κρητικούς». Καὶ γράφει ὁ Κέστνερ. «Ἡ 
ἀπάντηση, μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ». 
Ἀπαντᾶ ἡ γυναίκα:

«Παιδί μου, ἀπὸ τὴ προφορά σου φαίνεσαι ξένος 
καὶ δὲν θὰ γνωρίζεις τί συνέβη ἐδῶ στὰ 41 μὲ 44. Ὁ 
ἄντρας μου σκοτώθηκε στὴ μάχη τῆς Κρήτης κι ἔμεινα 
μὲ τὸ μονάκριβο γιό μου. Μοῦ τὸν πῆραν οἱ Γερμανοὶ 
ὅμηρο στὰ 1943 καὶ πέθανε σὲ στρατόπεδο συγκε-
ντρώσεως, στὸ Σαξενχάουζεν. Δὲν ξέρω ποῦ εἶναι 
θαμμένο τὸ  παιδί μου. Ξέρω ὅμως πὼς ὅλα τοῦτα 
ἦταν τὰ παιδιὰ μιᾶς κάποιας μάνας, σὰν κι ἐμένα. Καὶ 
ἀνάβω στὴ μνήμη τους, ἐπειδὴ οἱ μάνες τους δὲν μπο-
ροῦν νὰ ’ρθουν ἐδῶ κάτω. Σίγουρα μία ἄλλη μάνα θὰ 
ἀνάβει τὸ καντήλι στὴ μνήμη τοῦ γιοῦ μου».

Σωστὰ ἔγραψε ὁ Γερμανός, ὅτι «Μόνο στὴν Ἑλλά-
δα θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ ἡ ἀπάντηση αὐτή». Λέμε 
ἐμεῖς. Ναί, στὴν Ἑλλάδα τὴν ταλαιπωρημένη καὶ ἀπ’ 
ὅλους ἀδικημένη.

(Ἀπό τό διαδίκτυο)

Μόνο στὴν Ἑλλάδα 

θὰ μποροῦσε ...
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ά καταπληκτικά ὄντως ἐπιτεύγματα στό χῶρο 
τῶν λεγομένων θετικῶν ἐπιστημῶν δημιούρ-
γησαν στόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας ἐλπίδα 
καί ἐνθουσιασμό, ἀλλά καί δικαιολογημένες 
ἐπιφυλάξεις. Κι αὐτό, γιατί τήν εὐφορία τῶν 

ὑποσχέσεων, πού προανήγγειλαν τόν ἐρχομό τους, ἀκο-
λούθησαν ὁ φόβος καί ἡ ἀπειλή τῶν ἀποτελεσμάτων 
τους. Ἔτσι παρατηρήθηκε τό ἀντιφατικό φαινόμενο νά 
δημιουργοῦνται νέες ἐπιστῆμες, πού ἦρθαν νά ξεπερά-
σουν ἀδιέξοδα καί νά λύσουν προβλήματα στά ὁποῖα 
ὁδἠγησε ἡ λαθεμένη ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιτευγμάτων 
ἄλλων ἐπιστημῶν. Ὅπως, γιά παραδειγμα, ἡ οἰκολογία 
ἦρθε νά διορθώσει τά λάθη καί νά ἀποκαταστήσει τά 
προβλήματα πού προκάλεσε ὁ καταναλωτισμός καί ἡ  
ἀλόγιστη χρήση τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς φυσικῆς, ἔτσι 
καί ἡ βιοηθική ἀποτελεῖ χαρακτηριστική περίπτωση 
ἐπιστήμης, πού ἔρχεται νά ἀντιμετωπίσει ἀδιέξοδα, 
πού δημιούργησαν ἄλλες ἐπιστῆμες, καί συγκεκριμένα 
ἡ βιοτεχνολογία καί ἡ βιογενετική.

Οἱ δύο αὐτές ἐπιστῆμες ὑπόσχονταν, ἀλλά καί 
συνεχίζουν νά ὑπόσχονται λύσεις γιά ὅλα σχεδόν τά 
προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας· προβλήματα πού δέν πε-
ριορίζονται μόνο στήν ἰατρική, ἀλλά ἐπεκτείνονται καί 
στήν κτηνοτροφία, τή γεωργία, τό περιβάλλον καί τήν 
οἰκονομία. Ὅμως τά ἀποτελέσματα τῆς πορείας καί 
τῶν ἐφαρμογῶν τους ἔφεραν πολλαπλές διαψεύσεις 
καί ἄπειρα ἀδιέξοδα, ἐνῶ θά μποροῦσαν νά λειτουρ-
γήσουν εὐεργετικά γιά τόν ἄνθρωπο καί νά τόν βοηθή-
σουν στήν πρόληψη καί θεραπεία πολλῶν ἀσθενειῶν 
πού τόν ἀπειλοῦν. Θά μποροῦσαν νά συμβάλουν στήν 
κατανόηση τῶν μηχανισμῶν πού διέπουν πολλές ἀπό 
αὐτές τίς ἀρρώστιες καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ σωστούς θε-
ραπευτικούς στόχους καί ἀποτελεσματικές θεραπεῖες 
καί φάρμακα. Ὡστόσο, οἱ φιλοπερίεργοι και γαργαλιστι-
κοί πειραματισμοί, στούς ὁποίους συχνά ἐπιδίδονται ἡ 
βιοτεχνολογία καί ἡ βιογενετική, δέν ἀφήνουν περιθώ-
ρια γιά πραγματοποίηση καί ἀνάδειξη τῶν εὐεργετικῶν 
αὐτῶν δυνατοτήτων τους.

Ἔτσι ἐμφανίσθηκε ἡ βιοηθική ὡς ἡ ἐπιστήμη πού 
κατέχει μιά κοινή γλώσσα μέ τήν ὁποία μποροῦν νά 
ἐπικοινωνοῦν ἄνθρωποι διαφορετικῶν πολιτιστικῶν 
καταβολῶν καί πού διαθέτει αἰσθητήρια, γιά νά ἀφου-
γκράζεται μηνύματα καί νά ἐκφράζει τόν προβληματι-
σμό τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν. Μέ αὐτά προσπαθεῖ νά 
ἀντιμετωπίσει τούς κινδύνους καί νά διώξει ἀπειλές, 
πού κάνουν ἐφιαλτική τήν παρουσία τους. Ἡ βιοηθική 
ἦρθε γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν ἐπανάσταση πού ἔφερε 
ἡ βιολογία καί ἡ σύγχρονη ἰατρική τεχνολογία. Ἡ ρα-
γδαία ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν ἐπιστημῶν, μέ ἀποκορύφω-
μα στά ἐπιτεύγματά τους τήν κλωνοποίηση καί στούς 

στόχους τους τήν ἀποκρυπτογράφηση τοῦ ἀνθρώπινου 
γονιδιώματος, δέν μένει καμιά ἀμφιβολία ὅτι ἔχει ἄμε-
σες ἐπιπτώσεις στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί τοῦ 
φυσικοῦ του περιβάλλοντος.

Βέβαια, πολλές φορές λανθασμένα δίνεται ἡ ἐντύ-
πωση ὅτι βιοηθική εἶναι ἡ ἠθική τῆς  ἰατρικῆς. Ὅμως 
ἡ βιοηθική δέν περιορίζεται μόνο στό πλαίσιο τῶν σχέ-
σεων τῶν γιατρῶν καί τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ 
γιά τούς ἀσθενεῖς οὔτε ἀναφέρεται μόνο στίς ἠθικές 
ὑποχρεώσεις πού ἀπορρέουν ἀπό τό ἐπάγγελμά τους. 
Ἡ βιοηθική ἔχει σχέση μέ ἕνα πολύ εὐρύτερο φάσμα 
ἐπιστημῶν πού ἔχουν ἐπίκεντρό τους τόν ἄνθρωπο καί 
φιλοδοξοῦν ἡ κάθε μιά ἀπό τό πεδίο τῆς  ἔρευνας καί 
τῆς δικῆς της προοπτικῆς νά βελτιώσουν τήν ποιότητα 
τῆς ζωῆς του. Ἄλλωστε ἡ ἴδια ἡ ἐτυμολογία τοῦ ὅρου βι-
οηθική παραπέμπει στή σχέση τῆς ἠθικῆς μέ τό βίο τοῦ 
ἀνθρώπου ὡς βιολογικῆς διαδικασίας. Αὐτή ἡ σχέση 
ἔχει ὡς ἀντικείμενο ἔρευνας καί ἀναφέρεται πρωτίστως 
σέ βιολογικές καί βιοϊατρικές μεθόδους καί πρακτικές, 
πού ἀρχίζουν ἀπό τή σύλληψη καί τελειώνουν μέ τό θά-
νατό του.

Ὅμως ἡ βιοηθική μέ τήν κυριολεξία τοῦ ὅρου περι-
λαμβάνει καί ὅλα τά ἔμβια ὄντα, ὅπως ἐπίσης καί θέμα-
τα πού ἀναφέρονται στά μεταλλαγμένα τρόφιμα, στίς 
καλλιέργειες μέ ζιζανιοκτόνα φάρμακα, καθώς καί στίς 
γενετικές τροποποιήσεις πού διενεργοῦνται στήν κτη-
νοτροφία, προκειμένου νά αὐξηθεῖ ἡ ποσότητα καί νά 
ἐλαττωθεῖ τό κόστος τῆς  ἐκτροφῆς. Ὡς κυριώτερος ἐφι-
άλτης στήν περίπτωση αὐτή εἶναι οἱ φιλοπερίεργοι πει-
ραματισμοί τῶν διασταυρώσεων τῶν γενῶν, ὄχι μόνο 
γιά τή νόθευση πού ἀπειλοῦν, ἀλλά καί γιά τόν κίνδυνο 
τῆς  ἐπεκτάσεως τῶν ἐφαρμογῶν τους στόν ἄνθρωπο 
ἐξαιτίας τῆς βιολογικῆς ἐγγύτητας πού παρουσιάζουν 
μέ αὐτόν. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, δέν εἶναι ἀμελητέα και 
τά ἠθικά προβλήματα πού δημιουργεῖ ἡ ἐπιθυμία καί ἡ 
βουλιμία μεγιστοποίησης τοῦ κέρδους, πού ἔχει ὅμως 
ἄμεσες ἐπιπτώσεις στήν ὑγεία τῶν καταναλωτῶν.

Σήμερα ὁ ὅρος βιοηθική χρησιμοποιεῖται κυρίως 
συνεκδοχικά, ἀφοῦ μέ τήν  τρέχουσα ἔννοιά της ταυ-
τίζεται μέ τή βιοϊατρική ἠθική καί ἀντιμετωπίζει τίς 
ἀναφερόμενες στόν ἄνθρωπο προκλήσεις τῆς βιοτε-
χνολογίας καί τῆς γενετικῆς μηχανικῆς. Ἔτσι ἡ βιοηθική 
ἐξετάζει δύο δέσμες θεμάτων πού συνδέονται: 1) Μέ 
τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἔχουν σχέση μέ τίς 
διάφορες παραλλαγές τῆς λεγόμενης ὑποβοηθούμενης 
ἀναπαραγωγῆς, δηλαδή τήν τεχνητή καί ἐξωσωματική 

Ἡ Βιοηθική 
καί οἱ προκλήσεις της στήν ἐποχή μας

Τοῦ κ. Ἀνέστη Κεσελόπουλου
Καθηγητοῦ Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.
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γονιμοποίηση στήν ὁμόλογη ἤ ἑτερόλογή τους ἐκδοχή, 
τήν παρένθετη, δανεική ἤ ὑποκατάστατη μητρότητα, 
καθώς ἐπίσης καί τόν προγενετικό ἔλεγχο, τήν ἐμβρυϊκή 
ἔρευνα, τίς ἐκτρώσεις, τήν κατάψυξη καί καταστροφή 
τῶν ἤδη γονιμοποιημένων ὠαρίων, τήν παρέμβαση στό 
ἀνθρώπινο γονιδίωμα καί φυσικά τήν κλωνοποίηση καί 
2) Περιλαμβάνει θέματα πού ἀναφέρονται στήν πο-
ρεία, τή διατήρηση, τή βελτἰωση ἀλλά καί τό τέλος τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἐδῶ ἐντάσσονται ἡ προτεραιότητα 
ἀσθενῶν γιά αἱμοκάθαρση καί μεταμοσχεύσεις, ἡ γονι-
διακή θεραπεία, ὁ τρόπος λήψεως καί διαθέσεως ἱστῶν 
καί ὀργάνων κατά τίς μεταμοσχεύσεις, ὁ ἐγκεφαλικός 
θάνατος ἀλλά καί ὅλες οἱ μορφές εὐθανασίας.

Μπροστά σ’αὐτές τίς προκλήσεις ἄν ἔχουμε κάτι 
ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί θεολογία να κάνουμε εἶναι 
νά προβάλουμε τήν ἀξία καί τή σπουδαιότητα τοῦ 
ἀνθρώπινου προσώπου ὡς ἑνιαίας ψυχοσωματικῆς 
ἑνότητας, ὅταν ἡ τρέχουσα θεώρηση ἔχει ὡς μοντέλο 
τόν ἄνθρωπο-μηχανή, γιά τόν ὁποῖο πασχίζει νά βρεῖ 

κλωνοποιημένα ἀνταλλακτικά.Ὅταν ἐπίσης μέ διάφο-
ρους σχολαστικούς προσδιορισμούς ἀναζητεῖται ἡ ἀρχή 
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἐμεῖς ἔχουμε τή βιβλική καί τήν 
πατερική μας παράδοση, πού μᾶς ἀνακαλοῦν στήν ἀρχή 
τῆς «ἐξ ἄκρας συλλήψεως». Τέλος, ὅταν γίνεται τόσος 
λόγος γιά «διόρθωση τῆς φύσεως» καί ἐξυπαρχῆς «κα-
τασκευή» τοῦ ἀνθρώπου, θά πρέπει νά τονίζεται πόσο 
ὕβρι ἀποτελεῖ μιά τέτοια στάση ζωῆς καί πόσο τελικά 
ἄνθρωπος θά μπορεῖ νά εἶναι αὐτός πού θά προέλθει 
ἀπό τίς «διορθώσεις» αὐτές. Γιατί εἶναι ἐνδεχόμενο μέ 
κάποια ἀνακάλυψη νά καταπολεμοῦνται οἱ ἀρρώστι-
ες καί νά ἐκφράζεται ἔτσι ἡ βουληση τοῦ Θεοῦ, ὅμως 
εἶναι δυνατό μέ κάποιο ἄλλο ἐπιστημονικό ἐπίτευγμα 
νά παραβιάζονται τά ὅρια τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ 
καί νά ἐκτοπίζεται τό θέλημά Του. Αὐτή ἡ ἐπισήμανση 
ἀποτελεῖ καί τό μεγάλο χρέος τῆς βιοηθικῆς, σέ ὅσους 
τουλάχιστον τή διακονοῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί 
θεολογία.

•	 Θέλω	ἕνα	σχολεῖο	ποὺ	ἀγαπᾶ	τὸ	μαθητή.
•	 Θέλω	ἕνα	σχολεῖο	ποὺ	δὲν	ἀποθαρρύνει	τὸν	ἀδύναμο	μαθητή,		ἀλλὰ	καὶ	δὲν	ἀποδέχεται	τὴν	τε-

μπελιά.
•	 Θέλω	ἕνα	σχολεῖο	ποὺ	δίνει	εὐκαιρίες	πραγματικῆς	Παιδείας	καὶ	ὄχι	ἁπλὰ	ἐκπαίδευσης	καὶ	βαθμο-

θηρίας.
•	 Θέλω	ἕνα	σχολεῖο	ποὺ	διδάσκει	ἦθος	καὶ	πολιτισμό,		ἀγάπη	στὸν	τόπο	καὶ	τὴν	πατρίδα,		ἀποδοχὴ	

τοῦ	ἄλλου	σὰν	ἀδελφοῦ,	εἴτε	εἶναι	γνωστὸς	εἴτε	ξένος.
•	 Θέλω	ἕνα	σχολεῖο	ποὺ	ἐμπνέει	τὴν	ἀγάπη	στὸ	Θεὸ	καὶ	τὸ	σεβασμὸ	σὲ	ὅλους	ὅσους	τὸν	ἀξίζουν.		

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀπαιτήσεις
ἀπαντᾶ  τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο καὶ Γυμνάσιο Κρήτης.

Σὲ	ἕνα	καταπράσινο,		πανέμορφο	περιβάλλον,		στὸ	δάσος	τοῦ	Ἁγίου	Ματθαίου,	4	χιλιόμετρα	ἀπὸ	
τὸ	κέντρο	τῶν	Χανίων.

Δέχεται	μαθητὲς	ἀπ’	ὅλη	τὴν	Κρήτη	καὶ	φιλοξενεῖ	δωρεὰν	στὸ	οἰκοτροφεῖο	του,	ὅσους	μαθητὲς	
ἔχουν	ἀνάγκη	φιλοξενίας,		χάρη	στὴ	γενναιόδωρη	προσφορὰ	τῆς	τοπικῆς	Ἐκκλησίας	μας.

Φυσικά,	ὅλοι	οἱ	μαθητές	μας	δὲν	χειροτονοῦνται	 ἱερεῖς.	Δὲν	εἶναι	ὑποχρεωτικὸ	ἄλλωστε.	Ὅμως	
ὅλοι	μετέχουν	στὶς	καθημερινὲς	ἱερὲς	ἀκολουθίες	καὶ	ἐφοδιάζονται	μὲ	γνώσεις,	ποὺ	ἀργότερα	θὰ	τοὺς	
φανοῦν	πολύτιμες	στὴ	συμμετοχή	τους	στὴ	ζωὴ	τῆς	ἐνορίας	τους	(π.χ.	ψάλτες,	κατηχητές,	νεωκόροι,		
ἐπίτροποι,	ἱεροκήρυκες,	θεολόγοι	κλπ).		

Ἐγγραφὲς	γίνονται	ὅλο	τὸ	καλοκαίρι,	κάθε	Πέμπτη	9	π.μ.	ἕως	1	μ.μ.,	ἀλλὰ	καὶ	μετεγγραφὲς	ἀπὸ	
ἄλλα	σχολεῖα	ὅλο	τὸ	Σεπτέμβριο,	καθημερινὰ	8	π.μ.	ἕως	2	μ.μ.	Οἱ	μετεγγραφὲς	ἐπιτρέπονται	καὶ	ὡς	τέλος	
Φεβρουαρίου,	ἀλλὰ	εἶναι	σωστότερο	νὰ	παρακολουθοῦν	οἱ	μαθητὲς	τὴ	ροὴ	τῆς	ὕλης	ἀπὸ	τὴν	ἀρχὴ	τοῦ	
χρόνου	στὸ	ἴδιο	σχολεῖο.	

Εἶναι	πολὺ	πιθανὸ	νὰ	ἔχετε	ἐρωτήματα	καὶ	ἀπορίες		γιὰ	τὸ	σχολεῖο	μας,	γι’	αυτὸ	μὴ	διστάσετε	νὰ	
ἐπικοινωνήσετε	μαζί	μας,		εἴτε	ἀπὸ	κοντά,		εἴτε	τηλεφωνικά,	γιὰ	ὅποιες	πληροφορίες	καὶ	διευκρινίσεις	
χρειάζεστε.		

Μπορεῖτε	ἐπίσης	νωρίτερα	νὰ	ἀπευθυνθεῖτε	στὸν	Μητροπολίτη	τῆς	περιοχῆς	σας	καὶ	νὰ	συζητή-
σετε	μαζί	του,	ἐνέργεια	ποὺ	θεωροῦμε	ἐπιβεβλημένη.		

Γιὰ	πληροφορίες	μπορεῖτε	νὰ	ἀπευθύνεστε	στὴ	Γραμματεία	τοῦ	Σχολείου
στὸ		τηλ:	28210-44475,	κινητὸ	Σχολάρχη		6977916412,	Fax:	28210-43984,
e-mail:	lykchani@sch.gr	καὶ	στὴν	ἱστοσελίδα:		http://lyk-chanion.chan.sch.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ   ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΡΗΤΗΣ
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Ἡ Μητρόπολίς μας ἀνακοινώνει ὅτι ἐξέ-
δωσε καί κυκλοφόρησε Τιμητικό Λεύκω-
μα ἀφιερωμένο στή ζωή, προσφορά καί 
διακονία τοῦ Πολυσέβαστου Γέροντος 
Μητροπολίτου ἀπό Κισάμου καί Σελίνου 
κ. Εἰρηναίου μέ τόν τίτλο: «Μητροπολίτης 
Εἰρηναῖος Γαλανάκης, Ἀείφωτος Πορεία». 
Τό Λεύκωμα ἀποτυπώνει μέσα ἀπό 310 
φωτογραφίες, ἀρκετές ἐκ τῶν ὁποίων δη-
μοσιεύονται γιά πρώτη φορά, τή ζωή τοῦ 
Σεβασμιώτατου Εἰρηναίου ἀπό τή γέννη-
σή του μέχρι καί σήμερα. Περιλαμβάνει 

Ἔ κ δ ο σ η  Λ ε υ κ ώ μ α τ ο ς 
ἀ φ ι ε ρ ω μ έ ν ο υ 

στόν Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη Εἰρηναῖο

ἐπίσης ὅλη τήν ἐργογραφία του μέ τά αὐτοτελῆ πονήματα καί τίς περιοδικές ἐκδόσεις του, ση-
μαίνοντα ἔγγραφα τῆς Ποιμαντορίας του, χειρόγραφα κείμενά του, πνευματικές ὑποθῆκες του, 
ἱστορικούς σχολιασμούς καί παρεμβάσεις του σέ μεγάλα θέματα τῆς ἐπικαιρότητας καί στό τέλος 
τοῦ Τόμου, σέ Παράρτημα, ἕναν ψηφιακό δίσκο, στόν ὁποῖο περιέχονται ἱστορικές ραδιοφωνικές 
ἐκπομπές καί ὁμιλίες του, ὡς ἐπίσης καί ἐκφωνήσεις ἀπό Θεῖες Λειτουργίες καί Ἱερές Ἀκολουθίες. 
Τό Λεύκωμα διατίθεται ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου. 
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Τὸ κύτταρο κάθε κοινωνίας εἶναι ἡ οἰκογένεια καὶ πυρήνας κάθε οἰκογένειας εἶναι 
ἡ μητέρα. Μητέρα θεωρεῖται ἡ γυναίκα ποὺ ἔχει ἀποκτήσει παιδὶ, ἀφοῦ ἀπὸ τὴ δημιουρ-
γία τοῦ κόσμου πρωταρχικὸ γνώρισμα καὶ ἀποστολὴ τῆς γυναίκας εἶναι ἡ μητρότητα. 
Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ θεῖο δῶρο ποὺ τῆς προσφέρει τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη ὅλων.

Ἀπὸ τὰ πρῶτα κείμενα τῆς Γένεσης φαίνεται ὁ ἄρρηκτος σύνδεσμος τοῦ ἄνδρα καὶ 
τῆς γυναίκας μεταξύ τους. Ἡ γυναίκα πλάστηκε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδάμ. Δὲν εἶναι 
καθόλου τυχαῖο, ἀντίθετα μάλιστα, κρύβει ἕνα βαθὺ συμβολισμό. Δὲν πλάστηκε ἡ γυ-
ναίκα ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ ἄνδρα, γιὰ νὰ μὴν κυριαρχεῖ σ’ αὐτόν, οὔτε ἀπὸ τὰ πόδια του, 
γιὰ νὰ μὴν καταπατεῖται ἀπὸ αὐτόν. Πλάστηκε ἀπὸ τὸ τμῆμα ἐκεῖνο τοῦ σώματός του 
ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ βραχίονά του καὶ δίπλα ἀπὸ τὴν καρδιά του, γιὰ νὰ εἶναι ἡ μητέρα 
τῶν παιδιῶν του, κάτω ἀπὸ τὸ βραχίονα τῆς προστασίας του, ἐνῶ παράλληλα νὰ δέχεται  
τὴν  ἀγάπη του ἀπὸ τὴν καρδιά του.

Ἡ θέση τῆς γυναίκας – μητέρας στὶς ἀρχαιότερες μητριαρχικὲς κοινωνίες ἦταν 
κυρίαρχη.  Ἀκολούθησε ἡ ἐποχὴ τοῦ ἀφέντη πατέρα, ἐνῶ ὁ Χριστιανισμὸς τοὺς θέλει 
ἰσότιμα μέλη.

Ἀναμφίβολα ἡ Μητέρα, ἡ Μάνα κατὰ τὴ λαϊκή μας ἔκφραση, εἶναι σήμερα ὁ πυ-
ρήνας τῆς οἰκογένειας, ἰσότιμη καθ’ ὅλα μὲ τὸν πατέρα. Εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, εἶναι τό 
σύμβολο τῆς ἀπέραντης ἀγάπης, τῆς στοργῆς, τῆς θυσίας, τοῦ ἰδανικοῦ. Εἶναι ὁ μαγνή-
της ποὺ τραβᾶ τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ σὲ κάθε στιγμή του.

Ἡ μάνα μὲ τὴν ἀκούραστη ψυχή της, φροντίζει τὰ παιδιά της καὶ ὅλη της ἡ ζωὴ ἔχει 
προορισμὸ μόνο τὴν εὐτυχία των. Δουλεύει χωρὶς νὰ περιμένει πληρωμή. Νιώθει εὐτυ-
χισμένη ἐπειδὴ προσφέρει, νιώθει χρέος καὶ καθῆκον της ν’ ἀγωνιστεῖ, νὰ ξαγρυπνήσει 
πλάι τους, νὰ κλάψει γιὰ τὰ προβλήματά τους. Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ πλησιάσουμε τὴν 
ὀδύνη τῆς Μάνας, ὅταν κλαίει γιὰ τὸ χαμὸ κάποιου παιδιοῦ της.

Ἡ καρδιὰ της εἶναι τεράστια γιὰ νὰ χωρέσει τόση ἀγάπη γιὰ ὅλους μέσα στὴν οἰκο-
γένεια, τόση στοργή. Εἶναι ἡ ἐλπίδα, τὸ στήριγμα τὸ καταφύγιο, καὶ ἡ παρηγοριὰ στὰ 
προβλήματα ὅλων. Ἡ παρουσία της σκορπᾶ δροσιά, χαρά, αἴσθημα ἀσφάλειας. 

Ἂν ξέρανε, λοιπὸν, ὅλες οἱ μητέρες, τί εὐθύνη βαραίνει τοὺς ὤμους τους καὶ τί ἁπλὰ 
ἀλλά καί πολλά μέσα  κρατοῦν στὰ χέρια τους; Ἂν ξέρανε νὰ παίξουνε σωστὰ τὸ ρόλο 
τους, πόσο ἀλλιώτικος θὰ ἦταν ὁ κόσμος σήμερα; Συχνὰ ὅμως ἡ ὑπερβολικὴ ἀγάπη τὶς 
ὁδηγεῖ, ἄθελά τους, σὲ λάθος δρόμο καὶ στὸ κακό τοῦ ἴδιου τους τοῦ παιδιοῦ.

Ἡ μητέρα πρέπει νὰ παίζει τὸν πρῶτο ρόλο σ’ αὐτὸ ποὺ λέμε ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ, 
ἀπὸ τὰ πρῶτα του βήματα. Ἀγωνίζεται νὰ δημιουργήσει μιά ζεστὴ καὶ γαλήνια οἰκο-
γενειακὴ ἀτμόσφαιρα καὶ  ἁπλώνει τὴν εὐτυχία παντοῦ, μιᾶς καὶ ἡ ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ 
ξεκινᾶ μέσα στὴν οἰκογένεια ἀμέσως μετὰ τὴ γέννηση.

Πλάι της, βέβαια, στενὸς συνεργάτης πρέπει νὰ εἶναι πάντα ὁ πατέρας κι ἀργότερα 
τὸ σχολεῖο καὶ ἡ ἐκκλησία. Ἡ μητέρα ὅμως κατὰ κύριο λόγο εἶναι ἐκείνη πού θεμελιώνει 
τὴ σωστὴ οἰκογένεια. Μὲ τὴ συνεχῆ της προσπάθεια καὶ τὸ ζωντανό της παράδειγμα, 
θὰ καταφέρει νὰ καλλιεργήσει στὰ μέλη τῆς οἰκογένειας  τὸν ἀλληλοσεβασμό, τὴ συνερ-
γασία τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἑνότητα, ἔννοιες καί βιώματα σημαντικά γιὰ σωστοὺς ἀνθρώ-
πους. Στὴν οὐσία, αὐτὴ εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας. Σωστὰ λένε: «Ὁ πατέρας εἶναι 
τὸ κεφάλι τοῦ σπιτιοῦ, μὰ ἡ μητέρα εἶναι ὁ λαιμός, ποὺ στρέφει τὸ κεφάλι ὅπου θέλει».

Ἡ σωστὴ μητέρα λοιπὸν πρέπει νὰ πετύχει τὴν τέλεια ψυχικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὰ 
παιδιά της. Νὰ καταφέρει νὰ μπεῖ στὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς τους, νὰ γνωρίσει σωστὰ τὶς 
δυνάμεις τους, νὰ μετρήσει τὶς ἀδυναμίες τους καὶ νὰ τὶς δεχτεῖ, γιὰ νὰ μπορέσει πράγ-
ματι νά τά καθοδηγήσει σωστά. Ἡ λειψὴ ἀγάπη, ἤ ἡ φοβερὴ ἀδυναμία, δὲν τῆς δίνουν 

Ἡ Μητέρα καί ὁ ρόλος της 
στή σημερινή πραγματικότητα

Τῆς κ. Νταγκουνάκη Ἀνθούλας,  Φιλολόγου  
Προέδρου τοῦ Συλλόγου Κυριῶν καὶ Δεσποινίδων Καστελλίου
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τὴ δυνατότητα νὰ δεῖ τὸ παιδὶ μέ ρεαλισμό καί ὑπευθυνόη-
τα, προπάντων ὅμως οἱ δικές της ἀδυναμίες δέν τῆς ἐπιτρέ-
πουν νὰ τὸ βοηθήσει καί νά τό ἀναθρέψει ὅπως χρειάζεται.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά πάλι, εἶναι ἀδιανόητο νὰ ὑπάρ-
χουν μητέρες ποὺ βάζουν πάνω ἀπὸ τὸ παιδὶ τὸ ἐπάγγελ-
μα, τὴν ἐπιστήμη, τὶς κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις, τὴ μόδα καὶ 
τὶς μικροαπολαύσεις. Μία γυναίκα χωρὶς παιδιὰ μπορεῖ νὰ 
ζήσει ὅπως θέλει. Μὰ ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἀποφασίζει νὰ γί-
νει μητέρα πρέπει νὰ καταλάβει πὼς παύει νὰ ἀνήκει μόνο 
στὸν ἑαυτό της. Ἀνήκει κατὰ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ στὸν 
ἄνθρωπο ποὺ δημιουργεῖ, ὄχι μόνο σὰν κορμί, ἀλλὰ προ-
πάντων σὰν ψυχή.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ σημερινὴ πραγματικότητα ἀπαι-
τεῖ συχνὰ ἀπό τὴ μητέρα νὰ ἐργάζεται καὶ μάλιστα ἔξω ἀπὸ 
τὸ σπίτι της καὶ γιὰ ἀρκετὲς ὧρες. Αὐτὸ ὅμως δὲ σημαίνει, 
πὼς δικαιολογημένα  μπορεῖ νὰ παραμελεῖ τὴν ἀνατροφὴ 
τῶν παιδιῶν της. Πάντα ὑπάρχει χρόνος, ὅταν ὑπάρχει θέ-
ληση καὶ πραγματικὸς προβληματισμὸς στὸ θέμα τῆς οἰκο-
γενειακῆς ἰσορροπίας. 

Ἡ Μητέρα εἶναι ἡ πρώτη παιδαγωγός. Αὐτὴ θὰ πεῖ 
στὰ παιδιὰ της τὶς πρῶτες λεξοῦλες καὶ θὰ τούς ἐξηγή-
σει τὶς πρῶτες ἔννοιες. Αὐτὴ θὰ τά μάθει νὰ ἀγαποῦν τὴν 
ἐκκλησία, νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους νὰ ἀπευθύνουν πρός 
τόν Θεό τίς πρῶτες προσευχές τους. Αὐτὴ, μὲ τὸ ζωντανὸ 
παράδειγμά της, θὰ ἐμπνεύσει τήν εὐγένεια, θὰ διδάξει τήν 
ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν, τόν σεβασμό καί τήν ὑπακοή.

Ἡ συμβολή τῆς μάνας στή διατήρηση τῶν ἠθῶν καί 
τῶν ἐθίμων ἑνός τόπου εἶναι τεράστια, ὅταν ἀγωνίζεται νά 
τὰ παραδώσει στὰ παιδιά της καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἔννοια 
τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης. Τὸ τοπικὸ στοιχεῖο στὴ γλώσ-
σα, στὸ τραγούδι, στὸ χορό, στὴ διατροφή, πρέπει νὰ το-
νίζονται ἀπὸ τὴν οἰκογένεια σὰ δείγματα ὑπερηφάνιας καὶ 
πατριωτισμοῦ. Σίγουρα  καὶ ἐδῶ μετρᾶ τὸ παράδειγμα τῆς 
μάνας.

Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο, ὅτι ἡ ἐποχὴ μας περνᾶ 
κρίση ἀξιῶν καὶ ἠθῶν. Ἡ τηλεόραση, τὸ βίντεο, ὁ ἠλεκτρο-
νικὸς ὑπολογιστὴς εἶναι σύγχρονοι βοηθοὶ, τάχατες, στὴν 
ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Ὅταν τὸ μωρὸ δὲν τρώει, συχνὰ οἱ 
μητέρες τὸ ξεγελοῦν μὲ τὶς διαφημίσεις. Ὅταν οἱ μεγάλοι 
χρειάζονται ἀνάπαυση, θὰ δώσουν στὰ παιδιὰ ἀνεξέλεγκτα 
τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ παραπάνω μέσα. Ὅταν 
οἱ ὅποιες κοινωνικές ὑποχρεώσεις θέλουν νὰ ξεφορτωθοῦν 
τὰ παιδιὰ θὰ τὰ διατάξουν: «Ἄντε, ἀνοίξετε τὴν τηλεόρα-
ση». Ἔτσι ὅμως χάνεται κάθε εὐκαιρία πνευματικῆς ἐπι-
κοινωνίας. Ἐπὶ πλέον, τὸ παιδὶ φορτίζεται μὲ χίλια ἐρεθί-
σματα, χωρὶς νὰ τὰ ἐλέγχει κανείς.

Ὅλοι ἔχουμε ἀντιληφθεῖ ὅτι ἔχει ἐπέλθει κάποια ἀλλο-
τρίωση ἤθους στὸ εὐρὺ κοινωνικό μας πλαίσιο. Εἶναι ἀδια-
νόητο νὰ πιστεύουμε ὅτι τὸ παιδί μας δὲν θὰ ἀκούσει κακὲς 
λέξεις, ἐπειδὴ στὸ σπίτι μας δὲ λέει κανεὶς τέτοιες. Θὰ πρέ-
πει καὶ πάλι ἡ μητέρα-συζητητής νὰ ἔχει δώσει στὸ παιδὶ 
της τέτοιες βάσεις, ὥστε νὰ ἀκούει μὲν τὰ πάντα, ἀλλὰ νὰ 
ἔχει κριτικὴ δυνατότητα καὶ νὰ διαχωρίζει τί τοῦ χρειάζεται 
νὰ κρατήσει καὶ τί νὰ ἀφήσει ἁπλὰ καὶ ἀπαρατήρητα. Τότε 
μιλᾶμε γιὰ ἕνα ὥριμο παιδὶ, ποὺ ὡρίμασε ὄχι διὰ μαγείας. 
Ὡρίμασε κάτω ἀπὸ τὴ μαγεία τῆς σωστῆς ἀνατροφῆς. 

Συχνὰ ἀκοῦμε ἀνησυχίες κάποιων μανάδων γιὰ τὴν 
ἐφηβεία τῶν παιδιῶν. Πράγματι πρόκειται γιὰ ἕνα δύσκο-

λο καὶ καθοριστικὸ πέρασμα, ποὺ δὲν πρέπει νὰ περάσει 
ἀπαρατήρητο ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς οἰκογένειας, καὶ τῆς μη-
τέρας εἰδικότερα.  Θὰ πρέπει νὰ ψάχνουμε τὶς εὐκαιρίες γιὰ 
νὰ ἐνημερώσουμε σχετικὰ μὲ τὶς ἀλλαγές, ποὺ θὰ συμβοῦν 
στὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ τους μπαίνοντας στὴν ἐφηβεία, 
τόσο τὰ κορίτσια ὅσο καὶ τὰ ἀγόρια. Νὰ ἐξηγήσουμε τί ἐξυ-
πηρετοῦν αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς καὶ νὰ τά προετοιμάσουμε νὰ 
τὶς δεχτοῦν. Ἂν δὲν ἔχουμε τέτοια σχέση, τὰ παιδιά μας θὰ 
ψάξουν ἀλλοῦ νὰ βροῦν ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματά τους. 
Ἀλλὰ ποῦ; 

Ἡ μητέρα θὰ πρέπει ἀπὸ τὴ βρεφικὴ ἀκόμη ἡλικία νὰ 
χτίζει τὰ θεμέλια τοῦ παιδιοῦ της. Νὰ προετοιμάζει ἀπὸ 
πολὺ νωρὶς τὸν αὐριανὸ ἔφηβο, τὸ φοιτητή, τὸ φαντάρο, 
τὸν ὥριμο ἐργάτη, τὸν εὐσυνείδητο πολίτη, τὸν αὐριανὸ 
οἰκογενειάρχη. Εἶναι πολὺ ἀργὰ νὰ συμβουλέψουμε τὰ 
παιδιά μας στὰ 17 τους. Ὅταν τὸ παιδὶ τὸ ἔχουμε βοηθήσει 
νὰ γίνει σωστὴ προσωπικότητα, θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ 
ἐπιλέγει τὸ σωστό. Τότε κι ἐμεῖς θὰ νιώθουμε σιγουριὰ καὶ  
ἱκανοποίηση.

Ἡ φιλικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ παιδιοῦ σὲ κάθε στιγμὴ 
εἶναι ἡ σωστότερη στάση. Τότε κερδίζουμε τὴν ἐμπιστο-
σύνη του καὶ καταχτοῦμε τὴν ψυχή του, τότε μᾶς ἀνοίγει 
διάπλατα τὴν καρδιά του καὶ μᾶς δίνει γιὰ πάντα τὰ κλειδιά 
της. 

Ἡ μητέρα δὲ νιώθει ποτέ ὅτι ὁ προορισμὸς της τελεί-
ωσε καὶ ὅτι  πρέπει νὰ ἡσυχάσει. Συνεχίζει νὰ ἐνδιαφέρεται, 
νὰ ἀνησυχεῖ καὶ νὰ προσφέρει ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ ἐργαζόμενο 
παιδί της, γιὰ τὸ παιδὶ οἰκογενειάρχη πιά. Τότε ἀπολαμ-
βάνει τὴν ψυχικὴ ἱκανοποίηση καὶ τὴν ἠθικὴ δικαίωση. 
Τότε ἀνάμεσα στὰ ἐγγόνια της ποὺ κι αὐτὰ δὲν παύει νὰ 
νουθετεῖ, παίρνει τὴ θέση τῆς σοφῆς. Εἶναι μία εἰκόνα ἀπὸ 
ἐκεῖνες τῶν ὡραίων παραμυθιῶν πού στὸ κεφάλι της λά-
μπει τὸ φωτοστέφανο τῆς Μητέρας, στὴν καθαγιασμένη 
της ὑπόσταση. Γιατί πραγματικὰ πρόκειται γιὰ μία σπάνια 
παρουσία ἀνάμεσά μας. Πηγὴ ζωῆς, στήριγμα ζωῆς, πα-
νανθρώπινο σύμβολο δύναμης καὶ ἄδολης ἀγάπης.

Ὁ Ἄγγλος ποιητὴς Κίνπλιγκ στὸ γνωστό ποίημά του 
«Ἡ μάνα», καθρεπτίζει αὐτὴ τὴν  ἔννοια τῆς ἀπέραντης 
ἀγάπης.

Ἕνα παιδὶ μοναχοπαίδι ἀγόρι,
μιᾶς μάγισσας ἀγάπησε τὴν κόρη.
Δὲν ἀγαπῶ τοῦ λέει ἐγὼ παιδιά. 

Μὰ ἂν θέλεις νὰ σοῦ δώσω τά φιλιά μου, 
τῆς μάνας σου νὰ φέρεις τὴν καρδιά,

γιὰ νὰ τὴ δώσω νὰ τὴ φᾶνε τὰ σκυλιά μου.
Τρέχει ὁ νιός, τὴ μάνα του σκοτώνει
καὶ τὴν καρδιὰ τραβᾶ καὶ ξεριζώνει,

καὶ τρέχει νὰ τὴν πάει στὴν καλή του.
Μὰ ὡς ἔτρεχε στὴν τόση τὴν ὁρμή του,

σκοντάφτει ὁ νιὸς καὶ πέφτει καὶ κυλάει,
μαζί του κι ἡ καρδιὰ κατρακυλάει.

Κι ἀκούει τὴν καρδιὰ τῆς μάνας του νὰ λέει:
«ἐκτύπησες  παιδάκι μου»;  καὶ κλαίει.

Αὐτὴ τὴν πανανθρώπινη Μάνα, τὴ Μάνα κάθε 
ἀνθρώπου χωριστά, σκέφτεται καὶ σέβεται ἡ παγκόσμια 
κοινότητα καὶ γι’ αὐτὸ καθιέρωσε τὴ γιορτὴ τῆς μητέρας, 
ὡς ἐλάχιστη ἀναγνώριση στὸ πολύπλευρο ἔργο της.
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Ἡ γήρανση ὁρίζεται ὡς τὸ στάδιο τῆς ζωῆς ἑνὸς 
ἀτόμου, ὅπου οἱ προοδευτικὲς ἐκφυλιστικὲς ἀλλαγὲς ποὺ 
συμβαίνουν στὸν ὀργανισμὸ κυριαρχοῦν καὶ προκαλοῦν 
μείωση ἢ ἀκόμη καὶ κατάρρευση τῆς λειτουργικότητας 
τῶν ζωτικῶν του ὀργάνων.

Οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον…
Μὲ τὴν πάροδο τῆς ἡλικίας, δημιουργοῦνται προ-

οδευτικὲς φθορὲς στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, μὲ παράλληλη 
μείωση τῆς ἱκανότητας τοῦ ὀργανισμοῦ νὰ τὶς ἀποκα-
θιστᾶ. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐπειδὴ τὸ φαινόμενο 
τῆς γήρανσης γίνεται ἀργὰ καὶ σταδιακά, ὁ γηράσκων τὸ 
συνηθίζει καὶ δὲν τὸ συνειδητοποιεῖ, παρὰ μόνο ὅταν 
διαθέτει ὑψηλὸ αἴσθημα  αὐτογνωσίας.  Ἡ γήρανση εἶναι 
συνυφασμένη μὲ τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη ζωή, ἀλλὰ εἶναι 
ταυτόσημη ἔννοια μὲ τὴ φθορὰ τοῦ σώματος, μὲ τὴ φυ-
σικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἔννοια τοῦ ὄρου.

 Ἡ γήρανση ἐξαρτᾶται, πρωτίστως, ἀπὸ ἐνδογενεῖς 
γονιδιακοὺς παράγοντες, δηλαδὴ τὴν κληρονομικότητα 
καὶ τὴν λειτουργικότητα τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήμα-
τος, ἀλλὰ καὶ ἐξωγενεῖς, ὅπως εἶναι ὁ βαθμὸς ἔκθεσης 
τοῦ ὀργανισμοῦ σὲ περιβάλλοντα δυσμενῆ γιὰ τὰ κύττα-
ρα. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ δέρμα, ὁ κύριος ἐχθρός του εἶναι 
ὁ ἥλιος (ὑπεριώδης ἀκτινοβολία), ἐνῶ τὸ κάπνισμα, τὸ 
ἀλκοόλ, ἡ κακὴ διατροφή, καθὼς καὶ ἡ ἔλλειψη ἄσκη-
σης, μποροῦν νὰ ἐπιταχύνουν τὴ γήρανση.

Ὁ ρυθμὸς τῆς γήρανσης
Ὁ ρυθμὸς ἐξέλιξης τῆς γήρανσης εἶναι διαφορε-

τικὸς ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο.  Στὶς μέρες μας ἡ Ἰατρική, 
καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἡ εἰδικότητα τῆς Γεροντολογίας, 
χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο βιολογικὴ ἡλικία, ποὺ ἀντιστοιχεῖ 
στὴν ἐσωτερικὴ κατάσταση τῶν λειτουργικῶν συστημά-
των τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ τὸν ὄρο χρονολογικὴ ἡλικία ποὺ 
ἀντιστοιχεῖ στὴν ἡμερολογιακὴ ἡλικία τοῦ κάθε ἀτόμου. 
Οἱ ἰδιαιτερότητες ποὺ ἡ φθορὰ τοῦ χρόνου δημιουργεῖ 
στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ἐπιβάλλουν τὴ λήψη συγκεκρι-
μένων μέτρων, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐνίσχυση τῶν 
ἀμυντικῶν μηχανισμῶν τοῦ ὀργανισμοῦ, καθὼς καὶ στὴν 
ἀποφυγὴ ἐκδήλωσης νοσημάτων, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ 
ὁδηγήσουν σὲ σημαντικὴ ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας 
τῆς γήρανσης.

Τὰ σημάδια τῆς γήρανσης
Ἡ διαδικασία τῆς γήρανσης συνοδεύεται ἀπὸ διά-

φορες βιολογικὲς ἀλλαγές:
-  Τὸ ὕψος τοῦ ἡλικιωμένου μειώνεται καὶ μπορεῖ 

νὰ ἀναπτυχθεῖ καμπούρα ἐξαιτίας τῆς στένωσης τῶν με-

σοσπονδυλίων δίσκων
-  Ἡ ἐλαστικότητα τῶν ἀρθρώσεων μειώνεται καὶ 

οἱ κινήσεις τῶν ἄκρων γίνονται ὅλο καὶ πιὸ δυσχερεῖς
-  Ἡ διατήρηση τῆς κάθετης στάσης τοῦ σώματος 

καὶ ἡ ἱκανότητα προσανατολισμοῦ ἐξασθενοῦν καὶ οἱ 
ἡλικιωμένοι τείνουν νὰ περπατοῦν πιὸ ἀργὰ ἢ σέρνοντας 
τὰ πόδια τους

- Τὸ δέρμα ξηραίνεται, ζαρώνει καὶ σκληραίνει, 
μπορεῖ νὰ ἐμφανίσει μελανὰ στίγματα, γίνεται πιὸ εὐαί-
σθητο σὲ ἐξωτερικοὺς ἐρεθισμούς, οἱ πληγὲς ἐπουλώ-
νονται βραδύτερα καὶ ἡ εὐαισθησία στὸ κρύο ἢ τὴ ζέστη 
καθὼς καὶ ἡ αἴσθηση τῆς ἁφῆς μειώνονται

-  Τὰ μαλλιὰ τῶν ἡλικιωμένων γίνονται γκρίζα καί, 
περισσότερο οἱ ἄνδρες, ἀναπτύσσουν φαλάκρα

-  Ἡ σωματικὴ δύναμη ἐλαττώνεται ἐξαιτίας τῆς 
ἐξασθένησης τῶν μυῶν 

-  Ἡ λειτουργικότητα καὶ ἡ δομὴ τῶν νεφρῶν καὶ 
τῆς οὐροδόχου κύστης ἀλλάζουν καὶ οἱ ἡλικιωμένοι τεί-
νουν νὰ οὐροῦν πιὸ συχνὰ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἀναπτύσσουν 
ἀκράτεια οὔρων

-  Οἱ ἡλικιωμένοι χάνουν τὰ δόντια τους κι ἔτσι δυ-
σκολεύονται νὰ δαγκώσουν καὶ νὰ μασήσουν τὸ φαγητό, 
ἡ ἔκκριση σιέλου μειώνεται, ἡ ὄρεξη καὶ ἡ πέψη ἐλατ-
τώνονται, ἐνῶ οἱ πρωτεΐνες, τὰ λίπη καὶ οἱ ὑδατάνθρακες 
δὲν ἀπορροφῶνται πλήρως 

-  Ἡ λειτουργία τοῦ ἥπατος ἐξασθενεῖ καὶ ἔτσι ἡ δι-
άρκεια ἀπορρόφησης τῶν φαρμάκων ἐπιμηκύνεται, ἐνῶ 
ὁ μεταβολισμὸς τῶν οὐσιῶν γίνεται βραδύτερα

-  Τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα ἐξασθενεῖ, αὐξάνο-
ντας τὸν κίνδυνο ἀνάπτυξης λοιμώξεων καὶ καρκίνου

-  Ἡ μετάδοση τοῦ ἐρεθίσματος ἀπὸ τὸ ἕνα νευρικὸ 
κύτταρο στὸ ἄλλο ἐπιβραδύνεται καὶ ἔτσι ἡ σωματικὴ 
κινητικότητα καὶ ἡ λήψη ἀποφάσεων γίνονται δυσκο-
λότερες

-  Ἡ ὅραση φθίνει μὲ διάφορους τρόπους, ὁ φακὸς 
θολώνει σταδιακά, χάνεται ἡ ἱκανότητα διαχωρισμοῦ 
χρωμάτων, ἐνῶ τὸ περιφερικὸ ὀπτικὸ πεδίο στενεύει

-  Ἡ ἀκοή, ἀλλὰ καὶ οἱ αἰσθήσεις τῆς γεύσης καὶ τῆς 
ὄσφρησης ἐλαττώνονται

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ὑγείας
Γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ὑγείας τῶν ἡλικιωμένων, εἶναι 

ἀπαραίτητο νὰ ἀνιχνεύονται καὶ νὰ ἀντιμετωπίζονται 
ἐγκαίρως καταστάσεις, οἱ ὁποῖες στὰ ἀρχικὰ στάδια ἐνδέ-
χεται νὰ μὴν ἔχουν συμπτώματα, ἀλλὰ νὰ ἀλλοιώνουν 
τὴν σωστὴ ἄμυνα, ὅπως τυχὸν χρόνιες ἑστίες μικροβίων 
στὸ σῶμα (ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἀποστήματα ὀδόντων), 
καθὼς καὶ νόσοι ποὺ ἐλαττώνουν τὴν ἄμυνα τοῦ ὀργα-

Ἡ γήρανση 
τοῦ ἀνθρώπινου ὀργαν ισμοῦ

Τοῦ κ. Ἰωάννου Στεφανογιάννη 
συγγραφέως, ἀρθρογράφου
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νισμοῦ, ὅπως ὁ σακχαρώδης διαβήτης. Ὁ ἡλικιωμένος 
πρέπει νὰ ἐμβολιάζεται κατὰ τοῦ πνευμονιόκοκκου, τῆς 
γρίπης, ἢ ἄλλων νοσημάτων ποὺ θὰ τοῦ ὑποδείξει ὁ ἰα-
τρός του.  

Πρέπει, ἀκόμη, νὰ ἐλέγχει περιοδικῶς τὴν ὑγιεινὴ 
τῶν δοντιῶν καὶ τὶς τεχνητὲς ὀδοντοστοιχίες γιὰ πι-
θανὲς βλάβες ἀπὸ κακὴ ἐφαρμογὴ ἢ φυσιολογικὴ φθορά.  
Ἄλλες χρόνιες βλάβες ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς ἡλικιωμέ-
νους, ὅπως δυσλειτουργία τοῦ οὐροποιητικοῦ, γεννη-
τικοῦ ἢ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, ἀντιμετωπίζονται 
σήμερα μὲ εἰδικὲς ἀσκήσεις καὶ φάρμακα. 

Ὁ φόβος τοῦ καρκίνου καὶ ἄλλων σοβαρῶν ἀσθε-
νειῶν

Ὁ καρκίνος ἔχει ἀργὴ ἐξέλιξη στοὺς ἡλικιωμένους 
καὶ ἔτσι ἕνας ὄγκος ποὺ ἐμφανίζεται σὲ κάποιο ἄτομο 80 
ἐτῶν, μπορεῖ νὰ συμβιώσει μαζί του ἀκόμη καὶ γιὰ παρα-
πάνω ἀπὸ 15 χρόνια, ἐνῶ ὅταν ὁ ἴδιος καρκίνος προσβάλ-
λει νεαρότερα ἄτομα, μπορεῖ νὰ ἔχει ταχύτατη ἐξέλιξη 
καὶ δυσμενῆ κατάληξη.  Εἶναι πολὺ σημαντικό, ἀκόμη, 
νὰ τονιστεῖ ὅτι, μὲ τὴν πάροδο τῆς ἡλικίας, πολλὲς νόσοι 
ἐμφανίζουν ἄτυπα καὶ ἀνώδυνα συμπτώματα, ποὺ ἐνδέ-
χεται νὰ ὑποκρύπτουν σοβαρὲς βλάβες.  Ἕνας ὑπερήλι-
κας, γιὰ παράδειγμα, λόγῳ ἐξασθένησης τοῦ ἀνοσοποι-
ητικοῦ του συστήματος ἐνδέχεται νὰ μὴν παρουσιάσει 
πυρετὸ σὲ μία λοίμωξη, ἀλλὰ νὰ ἐμφανίσει κάποια ἀτονία 
ἢ σύγχυση, ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ παραπλανήσει διαγνω-
στικὰ κάποιο μὴ ἔμπειρο ἰατρό.

Ἐπιπλέον, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ὁ ὀργα-
νισμὸς εὑρίσκεται σὲ εὐαίσθητη ἰσορροπία καὶ κάθε 
νόσος, ἀκόμη καὶ ἐλαφριά, ἐνδέχεται νὰ τὸν διαταράξει 
καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ σοβαρὲς ἐπιπλοκές. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι ὁποιαδήποτε αἰφνίδια μεταβολὴ στὴν κατά-
σταση τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ἡλικιωμένου δὲν θὰ πρέπει 
νὰ ἀντιμετωπίζεται ἐπιπόλαια ἀπὸ τὸν ἴδιο ἢ τὸ περιβάλ-
λον του, ἀλλὰ νὰ ἀξιολογεῖται ἰατρικὰ τὸ συντομότερο 
δυνατὸ καὶ νὰ παρακολουθεῖται στενά, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ 
δυσάρεστων προβλημάτων. 

Ἡ ἐπιβράδυνση τῆς γήρανσης
Ἡ σύγχρονη ἄποψη γιὰ τὴν ἐπιβράδυνση τῆς γή-

ρανσης, ὑποστηρίζει τὴν συνολικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ 
ὀργανισμοῦ ἀπὸ πολλὲς εἰδικότητες, καθὼς σημαντικὸ 
ρόλο διαδραματίζει ἡ διατροφή, οἱ ὁρμόνες, ἡ ἄσκηση, 
ἀλλὰ καὶ ἡ θετικὴ ψυχολογία. Γενικότερα, σήμερα θεω-
ρεῖται ὅτι ἡ λήψη μέτρων γιὰ ὑγιεινὴ ζωή, ἡ ἀποφυγὴ 
τῶν ἐξωγενῶν βλαπτικῶν παραγόντων καὶ ἡ συχνὴ 
ἄσκηση, μπορεῖ νὰ ἔχουν σημαντικὴ ἀντιγηραντικὴ δρά-
ση. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ὀστεοπόρωσης, τῆς κατάθλι-
ψης, ἡ χρήση συμπληρωμάτων διατροφῆς ἢ ὁρμονῶν 
καὶ ἡ υἱοθέτηση ὑγιεινότερων διατροφικῶν συνηθειῶν 
καὶ ἄσκησης, ἀναμφίβολα βοηθοῦν στὴ διατήρηση τῆς 
νεότητας.

Εἰδικότερα, μερικοὶ ἁπλοὶ κανόνες γιὰ τὴν ἐπιβρά-
δυνση τῆς βιολογικῆς γήρανσης εἶναι οἱ παρακάτω: 

-  Διακοπή τοῦ καπνίσματος 
-  Μείωση τῆς ὁλικῆς ἡμερήσιας κατανάλωσης θερ-

μίδων καὶ ἄσκηση τουλάχιστον ἐπὶ δίωρο ἑβδομαδιαίως, 
ἔτσι ὥστε τὸ σωματικὸ βάρος νὰ διατηρεῖται σὲ φυσιο-
λογικὰ ἐπίπεδα 

-  Κατανάλωση μικρῆς ποσότητας λίπους, τὸ ὁποῖο 

θὰ πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ φρέσκο  ἐλαιόλαδο. Πρέπει 
νὰ ἀποφεύγονται τὰ βούτυρα, οἱ κρέμες γάλακτος, τὰ τυ-
ριά, τὸ ἀρνί, οἱ καρύδες, οἱ μαργαρίνες καὶ τὰ ὑδρογονω-
μένα φυτικὰ ἔλαια. Πρέπει νὰ προτιμοῦνται τὰ τρόφιμα 
χαμηλῶν λιπαρῶν, ὅπως τὰ ἀποβουτυρωμένα ἢ ἡμιαπο-
βουτυρωμένα γάλατα ἢ γιαούρτια 

-  Κατανάλωση περισσότερων φρέσκων φρούτων 
καὶ λαχανικῶν, καθὼς καὶ τροφῶν πλούσιων σὲ φυτικὲς 
ἴνες καὶ σύνθετους ὑδατάνθρακες, δηλ. ἀναποφλοίωτα 
ὄσπρια καὶ ρύζι, ψωμὶ ὁλικῆς ἄλεσης καὶ καλαμπόκι 

-  Περιορισμὸς τῆς κατανάλωσης ζάχαρης σὲ μία-
δύο κοφτὲς κουταλιὲς τὴν ἡμέρα 

-  Μείωση κατανάλωσης ἁλατιοῦ (ὄχι βιομηχανο-
ποιημένα ἢ τρόφιμα ἑστιατορίου, ὄχι κονσέρβες, ὄχι 
σάλτσες σόγιας ἢ κρεάτων, κύβους ζωμῶν κρέατος, ἕτοι-
μες σοῦπες, chips, crackers κ.α.)

-  Περιορισμὸς ἢ καὶ πλήρης ἀποφυγὴ κατανάλω-
σης οἰνοπνεύματος 

-  Ἀπαρέγκλιτη ἐκτέλεση τῶν ἐτήσιων ἰατρικῶν 
προληπτικῶν κλινικῶν καὶ ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων 

Μία ἀναπόφευκτη πορεία…
Ἡ φυσιολογικὴ γήρανση χαρακτηρίζεται ἀπὸ βαθ-

μιαία πτώση τῆς λειτουργικότητας τῶν συστημάτων τοῦ 
ἀνθρώπου.  Οἱ ἐπιστήμονες, σήμερα, εἶναι σὲ θέση νὰ 
γνωρίζουν ὅτι στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες τὸ προσδόκιμο 
ζωῆς τῶν ἡλικιωμένων αὐξάνεται σταδιακὰ κατὰ τὴ δι-
άρκεια τῶν τελευταίων δεκαετιῶν καὶ ἡ τάση αὐτὴ ἀνα-
μένεται νὰ συνεχιστεῖ. 

Ἡ ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου ζωῆς, ὡστόσο, συνο-
δεύεται, συνήθως, ἀπὸ ἐπιδείνωση τῆς ὑγείας τοῦ πλη-
θυσμοῦ, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀτομικὴ καὶ συλλογικὴ ἐγρήγορση.  
Ἑπομένως, οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς σὲ ὅλο τὸν κόσμο 
καλοῦνται νὰ ἀντεπεξέλθουν στὴν ὑποχρέωσή τους νὰ 
ἐξοικονομήσουν τοὺς ἀναγκαίους πόρους, ὥστε νὰ κρα-
τήσουν ψηλὰ τὶς ὑπηρεσίες ὑγείας, ἀλλὰ καὶ νὰ βελτιώ-
σουν τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν ἡλικιωμένων ἀτόμων.

Μία ἱερὴ ὑποχρέωση…
 Οἱ νέοι ἄνθρωποι θὰ πρέπει νὰ φροντίζουν τοὺς 

ἡλικιωμένους, ὄχι μόνο ἐπειδὴ καὶ οἱ ἴδιοι θὰ φτάσουν 
σὲ αὐτὴν τὴν ἡλικία, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ χρωστοῦν τὴν ἴδια 
τους τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ἐξέλιξή τους σὲ αὐτούς.  Γι’ 
αὐτὸ τὸ λόγο, εἶναι ἀναγκαῖο κάθε ἄνθρωπος νὰ δέχε-
ται καὶ νὰ βοηθᾶ τοὺς ἡλικιωμένους, νὰ ἀποδέχεται τὴν 
κατάστασή τους ὡς ἕνα φυσικὸ στάδιο τῆς ἀνθρώπινης 
ζωῆς, νὰ τοὺς σέβεται καὶ νὰ ἀνέχεται τὴ στάση τους, 
ὥστε νὰ ἐπιτύχει τὴν καλύτερη δυνατὴ ἐπικοινωνία μαζί 
τους, καθὼς καὶ νὰ προσφέρει βοήθεια, ἀλλὰ μόνο ὅση 
χρειάζεται, ὥστε οἱ ὑπερήλικες νὰ χρησιμοποιοῦν καὶ νὰ 
ἀξιοποιοῦν τὴ δική τους ἐνέργεια, στὸ μέγιστο δυνατὸ 
βαθμό.
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σες φορές κι ἄν ἐπισκεφθεῖ κανείς τίς πόλεις 
τῆς Ἰωνίας τά ἴδια ἔντονα καί ἀνάμεικτα συ-
ναισθήματα θά νιώσει. Οἱ ἴδιες σκέψεις θά 
περάσουν ἀπ’ τό μυαλό του. Ὅπου κι ἄν βρε-

θεῖς ὡς ἐπισκέπτης-ταξιδιώτης-προσκυνητής ξεχνᾶς 
ὅ,τι ἄκουσες ἤ διάβασες καί τά μάτια σου σέ παρασύ-
ρουν σέ εἰκόνες, καταστάσεις, ἐμπειρίες καί ἀκολού-
θως σέ συναισθήματα.

Ἡ Ἰωνία ἔχει πολλά πού ἀξίζει να δεῖ κανείς, 
νά βιώσει, νά αἰσθανθεῖ. Οἱ εἰκόνες γύρω σου εἶναι 
γνώριμες, οἰκεῖες, ὅταν ἀντικρύζεις τό ἀπέραντο 
γαλάζιο.  Ἡ αἴσθηση ὅτι ζεῖς στούς ρυθμούς  ἑνός 
ἑλληνικοῦ αἰγαιοπελαγίτικου νησιοῦ γίνεται πολύ 
ἔντονη στήν ἀρχή, ὅμως οἱ τουρκικές σημαῖες καί οἱ 
μιναρέδες σέ προσγειώνουν στήν πραγματικότητα. 
Εἴμαστε στήν ἀπέναντι ἀκτή.

Ξεκινήσαμε τό ταξίδι μας στίς 5 Μαΐου ἀπό τό 
λιμάνι τῆς Σούδας καί τήν Παρασκευή τό πρωί μετά 
ἀπό  προσκύνημα τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νικο-
λάου Πλανᾶ μεταβήκαμε στό ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέ-
ριος Βενιζέλος».  Ὕστερα ἀπό πτήση 35΄φτάσαμε στή 
Σμύρνη καί κατόπιν στό Κουσάντασι, ὅπου ἦταν ὁ 
τόπος διαμονῆς μας ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες. Μιά πρώ-
τη γνωριμία μέ τήν πόλη θεωρήθηκε ἀπαραίτητη. 
Κοσμοπολίτικη πόλη τό Κουσάντασι (τό νησί τῶν 

πουλιῶν), τουριστικό θέρετρο, πασίγνωστο λιμάνι, 
ὄμορφες παραλίες ἀπέναντι ἀπό τή Σάμο, 1200μ. 
ἀπό τό πιό κοντινό σημεῖο. Ψαροχώρι πρίν 30 χρό-
νια ἀναπτύχθηκε ραγδαῖα μέ τόν τουρισμό καί ἔχει 
σήμερα 60.000 κατοίκους. Περπατήσαμε στή παλιά 
πόλη μέ τό πιό ἀναγνωρισμένο  μνημεῖο της -τό κα-
ραβάν σεράι-, μέ τό κάστρο καί τά πολλά σοκάκια 
καί μικρομάγαζα. Πολλοί μιλοῦσαν καλά  τά ἑλληνι-
κά καί προσπαθοῦσαν νά τραβήξουν τό ἐνδιαφέρον 
μας μέ πολλούς τρόπους.

Ἀπό τήν ἑπο-
μένη ξεκινήσαμε 
γιά τήν ὑλοποίηση 
τοῦ προγράμματος. 
Μέσα ἀπό μιά πα-
νέμορφη διαδρομή 
στά παράλια τῆς 
Μ. Ἀσίας φτάσαμε 
στά Βουρλά (δρο-
σερή γειτονιά) μέ 
Αἰγαιοπελαγίτικα 
χαρακτηριστικά, 
γενέτειρα τοῦ ποι-
ητῆ Γ. Σεφέρη. 
Σήμερα, τό σπίτι 
πού ἔζησε ὡς τά 
12 χρόνια του λει-
τουργεῖ ὡς πανσιόν 
στή Σκάλα τῶν 
Βουρλῶν. Ὁ ἴδιος 
ὁ ποιητής γράφει: 
«Τά σπίτια πού εἶχα 
μοῦ τά πῆραν. Ἔτυ-
χε νά ’ναι τά χρόνια 
δίσεχτα, πολέμοι, χα-
λασμοί, ξενιτεμοί. Τό 
κυνήγι ἦταν καλό στά 
χρόνια μου, πῆραν 
πολλούς τά σκάγια...».

Ὁ Τσεσμές εἶναι 
ἕνα πανέμορφο λι-
μάνι ἀπέναντι ἀπό τή 
Χίο μέ ὡραῖες παραλί-
ες, πλούσια ἀγορά καί 
ἐξαιρετικό φαγητό.

Ἀπό τήν προσκυνηματική ἐκδρομή 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου  & Σελίνου 

στή Γῆ τῆς Ἰωνίας μέ συνοδό τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. κ. Ἀμφιλόχιο 
ἀπό 5 μέχρι 13 Μαΐου 2011

Τῆς κ. Εὐτυχίας Σημαντηράκη-Μαλαθράκη
Φιλολόγου-τ. ΓυμνασιάρχουΟ

***
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Στά Ἀλάτσατα (τό μέρος μέ τά ὡραῖα σπίτια) 
βρίσκεται ὁ ναός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἡ 
Ἀλατσατιανή Παναγιά, μέ τό ἐντυπωσιακό τέμπλο 
ἀπό  Τηνιακό μάρμαρο, ἔργο τοῦ γλύπτη Χαλεπᾶ. 
Εἶχε μετατραπεῖ σέ τζαμί, ἀλλά πρόσφατα ἀνακυρή-
χθηκε ὡς ἐπίσημο ἱστορικό μνημεῖο, ἐπισκευάσθηκε 
καί ἀποκαλύφθηκαν μερικές ἀπαράμιλλης τέχνης 
κρυμμένες ἁγιογραφίες.

Τήν Κυριακή στή Σμύρνη, στό λίκνο τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ πολιτισμοῦ, ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές. 
Εἴχαμε τήν τύχη μέ πρωτοβουλία καί προσπάθεια 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας νά ἐκκλη-
σιαστοῦμε στό νέο ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, πού 
ἐκκλησιάζονται σήμερα οἱ λίγοι ὀρθόδοξοι τῆς περι-
οχῆς. Ὅλοι οἱ ναοί καταστράφηκαν, ἀλλά ὁ ἑλληνι-
σμός ἔμεινε καί γιά 30 χρόνια τελοῦσαν τά θρησκευ-
τικά τους καθήκοντα σέ ἕνα δωμάτιο, μέχρι πού τό 
1952 ὁ Ὀλλανδός πρόξενος παραχώρησε τό χῶρο μέ 
ἐνοίκιο γιά 100 χρόνια καί ὅλοι μαζί ἔφτιαξαν τήν 
ἐκκλησία τους, πού λειτουργεῖται μιά φορά τό μήνα. 
Πλῆθος ὀρθοδόξων μέ τά παιδιά τους, ἡ πρόξενος μέ 
τούς ὑπαλλήλους τῆς Ἑλληνικῆς πρεσβείας παρηκο-
λούθησαν μέ βαθιά κατάνυξη καί συγκίνηση τήν τέ-
λεση τῆς θείας λειτουργίας ἀπό ἱερεῖς συνταξιδιῶτες 
μας, προσευχήθηκαν μαζί μας, κοινώνησαν καί ἐκδή-
λωσαν  ἔντονα τή χαρά τους, γιατί γέμισε ἡ ἐκκλη-
σία τους. Ἡ συγκίνηση κορυφώθηκε, ὅταν ἀπό τόν 
Σεβασμιώτατο τελέσθηκε τρισάγιο στή μνήμη ὅλων 
πού χάθηκαν στή μεγάλη καταστροφή σέ τούτη τή 
γῆ. Ἐτόνισε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ὅτι πορευόμεθα 
προσκυνητές στήν Ἰωνική γῆ μέ ἀνάλαφρα βήματα, 
γιατί δέν θέλουμε νά προκαλέσουμε ἄλλο πόνο... 
Σιωπηλά ὅλοι ἀναχωρήσαμε, γιά νά γνωρίσουμε τή 
Σμύρνη (Ἰζμίρ), τό λουλούδι τῆς Ἰωνίας. Τό σύμβο-
λο τῆς πόλης, τό ὀθωμανικό ρολόι,  ἐντυπωσιάζει. 
Χαρακτηριστικό σημεῖο εἶναι ἡ πλατεία τοῦ ρολο-
γιοῦ, τόπος συνάντησης τῶν κατοίκων. Ἐκεῖ καί οἱ 
γυναῖκες σύχναζαν μέ τίς καπελαδοῦρες τους καί 
τά ὡραῖα φορέματά τους. Σύμφωνα μέ μαρτυρίες, 
οἱ Σμυρνιές ξεχώριζαν ἀπό τίς ἄλλες γυναῖκες, ἦταν 
ἐξαίσιο τό κάλλος τους άλλά καί ἡ μόρφωσή τους, 
καπάτσες κι ἐρωτιάρες, ἀπελευθερωμένες τότε πού 
ἡ θέση τῆς γυναίκας στόν ὑπόλοιπο κόσμο δέν ἦταν 
καθόλου ζηλευτή, μέ ξακουστές ἐπιδόσεις στή μα-
γειρική. Ἀφέντρα τοῦ σπιτιοῦ ἦταν ἡ γυναίκα καί 
κορώνα στό κεφάλι τοῦ ἄνδρα. Στήν ἀπέναντι πλευ-
ρά εἶναι τό χιλιοτραγουδισμένο Κορδελιό, μέ τά ὑπέ-
ροχα σπίτια, τόν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο του 
καί τίς πιό σύγχρονες ἀγορές τῆς περιοχῆς.

Τίς ὑπόλοιπες μέρες διασχίσαμε ἀπέραντες  
καλλιεργημένες πεδιάδες, καταπράσινα βουνά σκε-
πασμένα μέ πεῦκα κι ἄλλα δένδρα. Πολλά τά νερά 
ἐδῶ καί γόνιμα τά ἐδάφη. «...Τοῦτα τά νερά φέρνα-
νε μιά αἰώνια ἄνοιξη στά λειβάδια. Τά ζῶα βρίσκα-
νε πλούσια βοσκή κι ὅταν ξαπόσταιναν μοιάζανε μέ 
καλοταϊσμένους μπέηδες...». Ἐπισκεφθήκαμε τά 
μαγευτικά Μοσχονήσια μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. 
Γεωργίου, σήμερα τζαμί. Ὁ Φώτης Κόντογλου στά 
«μπουγάζια τ’ Ἀϊβαλιοῦ» ἀναφέρει: «Ἀπέναντι ἀπ’ τ’ 

Ἀϊβαλί ἀρμενίζουν σάν τά καράβια τά Μοσχονήσια. 
Τά βαλε ὁ Θεός μέσα στό Ἑλληνικό πέλαγος, ὅπου 
εἶναι ἡ καρδιά τοῦ κόσμου, σιμά στή Μ. Ἀσία, κατά τό 
μέρος πού βγαίνει ὁ ἥλιος, Ἀνατολή Ἀνατολῶν. Ὅλα 
σέ τοῦτα τά μέρη εἶναι μικρά καί καθαρογραμμένα σά 
νά ‘ναι ζωγραφισμένα καί μέσα ἀπό τίς ἀγκάλες τους 
βγαίνει ἕνας μοσχοβολημένος ἀέρας».

Μιά στενή  λωρίδα γῆς τά ἑνώνει μέ τό Αϊβαλί, 
τήν πατρίδα τοῦ Φ. Κόντογλου, ἕνα ἀπό τά σημα-
ντικά ἱστορικά κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Μ. Ἀσία.

Περπατήσαμε στούς πλακόστρωτους δρόμους, 
ὅπου διατηροῦνται πολλά ἑλληνικά σπίτια κλειστά, 
ἐρειπωμένα, «ξέρεις τά σπίτια πεισματώνουν  εὔκο-
λα, σάν τά γυμνώσεις», σέ χρῶμα κεραμιδί, πού τε-
λειώνει ἐκεῖ πού ἀρχίζει τό γαλάζιο τῆς θάλασσας. 
Σταματήσαμε στό στέκι τοῦ Μπαλῆ καί στό σπίτι τοῦ 
Ἠλία Βενέζη ἀπέναντι ἀπό τόν ἐρειπωμένο ναό τῆς 
Ἁγίας Τριάδας, πού προσπαθεῖ νά ἀντισταθεῖ στή 
φθορά τοῦ χρόνου. Κυρίως τουρκοκρητικοί ἦρθαν 
ἐδῶ μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν. Ἔφυγαν κι 
αὐτοί χωρίς νά τό θέλουν ἀπό τόν τόπο πού γεννή-
θηκαν, παρέδωσαν μέ πόνο καί τρεμάμενα χέρια τά 
κλειδιά τῶν σπιτιῶν τους, μά ἄφησαν τήν ψυχή τους. 
Τή γλώσσα τους δέν τή ξέχασαν καί τή μιλοῦν πολλά 
ἀπό τά ἐγγόνια τους καί σήμερα. Πολλοί ἀναζητοῦν 
τόν τόπο πού ἔζησαν οἱ παποῦδες τους καί ὄνειρό 
τους εἶναι νά ἐπισκεφθοῦν τό νησί. Εἶναι χαρακτη-
ριστικός ὁ ἐπίλογος στό μυθιστόρημα «Κρήτη μου» 
τῆς Τουρκάλας Σαμπά Ἀλτινσάϊ. «...Μαμά τώρα θά 
βλέπω ὄνειρα στά τουρκικά; Μιά φωνή ἀνακατώθηκε 
μέ τόν ἀέρα, μέ τό βουητό τοῦ βαποριοῦ, μέ τό θρό-
ϊσμα τῶν κυμάτων  κι ὕστερα ἄρχισε νά παίρνει τή 
μορφή ἑνός σκοποῦ πού γνώριζαν. Τό τραγούδι τούς 
πῆρε καί τούς τύλιξε ὅλους σάν ἄσπρο σάβανο μέσα 
του, δέν ἔμεινε ἄνθρωπος στό βαπόρι πού νά μήν τό 
φωνάζει: Κρήτη μου ὄμορφο νησί!. Κρήτη μου! Κρή-
τη μου! Κρήτη μου!. Ὅσοι εἶχαν μείνει πίσω εἶδαν τήν 
κραυγή τούτη νά ξεχειλίζει ἀπ’ τό βαπόρι πού ξεμά-
κραινε, καί νά κυλάει πρός τήν Κρήτη». Τήν ἴδια μέρα 
ξεναγηθήκαμε στόν ἀρχαιολογικό  χῶρο τῆς Περγά-
μου μέ τό  Ἀσκληπιεῖο καί τά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς 
τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου.

(συνεχίζεται...)
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Λεύκωμα ἀφιερωμένο στόν Γέροντα Εἰρηναῖο

Ἡ Μητρόπολίς μας ἐξέδωσε τιμητικό Λεύκωμα ἀφιερωμένο 
στόν πολυσέβαστο Γέροντα Μητροπολίτη Εἰρηναῖο Γαλα-
νάκη, μέ τόν τίτλο «Μητροπολίτης Εἰρηναῖος Γαλανάκης. 
Ἀείφωτος Πορεία», στό ὁποῖο περιλαμβάνονται πολλές φω-
τογραφίες του, γίνεται ἀναφορά στήν ἐργογραφία του μέ τά 
αὐτοτελῆ πονήματα καί τίς περιοδικές ἐκδόσεις του καί στό 
τέλος τοῦ Τόμου, σέ Παράρτημα, ὑπάρχει ψηφιακός δίσκος, 
(CD), στόν ὁποῖο περιέχονται ἱστορικές ραδιοφωνικές ἐκπο-
μπές καί ὁμιλίες του. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Οἰκουμενίου
Κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Οἰκουμενίου Ἐπισκόπου Τρίκκης, 
3 Μαΐου, ἑορτάζει καὶ τὸ ὁμώνυμο παρεκκλήσιο ποὺ εὑρίσκε-

ται στὸν προαύλιο χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμφιλόχιος μὲ τὴν 
συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν, ὡς καὶ τῶν σχολείων ποὺ φιλοξε-
νοῦνται σὲ κτήρια τῆς Μητροπόλεως καὶ ὅσων γειτνιάζουν μὲ 
αὐτήν.

Προσκύνημα στὴν γῆ τῆς Ἰωνίας

Ἀπὸ 6 ἕως 14 Μαΐου ἡ Μητρόπολίς μας διοργάνωσε προσκύ-
νημα στὴ γῆ τῆς Ἰωνίας. Ὅμιλος πενῆντα προσκυνητῶν μὲ τὴ 
συνοδεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας περπάτησαν στὶς γει-
τονιὲς τῆς Σμύρνης, τὰ παράλιά της καὶ τὰ χωριὰ τῆς Ἰωνίας. 
Σμύρνη, Βουρλά, Ἀλάτσατα, Τσεσμές, Παμούκαλε, Ἔφεσος, 
Κιρκιντζέ, Πέργαμος, Κουσάντασι, μερικὰ ἀπὸ τὰ μέρη τοῦ 
προσκυνήματος. Ἀφυπνίστηκαν μνῆμες, γεγονότα, συναι-
σθήματα... Ὅπως σημείωσε καὶ ὁ Ἐπίσκοπός μας κατὰ τὸ τρι-
σάγιο ποὺ τέλεσε στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς στὴ Σμύρνη, 
«ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως Χρυσοστό-
μου Σμύρνης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ», «…περπατοῦμε μὲ ἀνάλα-
φρους βηματισμοὺς γιὰ νὰ μὴν προκαλέσομε ἄλλο πόνο στὰ 
ὀστᾶ τῶν μαρτύρων προγόνων, τὰ ὁποῖα διάσπαρτα βρίσκο-
νται σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἰωνικῆς γῆς».

Ἑορτὴ Ἁγίου Θεράποντος
 Τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀννουσακείου Θεραπευτηρίου, Ἱδρύμα-
τος τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Ἱερομάρ-
τυρα Θεράποντα, ἑόρτασε κατὰ τὴν 14η Μαΐου τόν προστάτη 
του Ἅγιο. Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης 
μας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε μὲ εὐγνωμοσύνη πολλὴ στὸν ὁρα-
ματιστὴ τοῦ Ἱδρύματος πολυσέβαστο Γέροντα Μητροπολίτη 

ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ  Τ Η Σ

(ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)
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Εἰρηναῖο, τοὺς μεγάλους εὐεργέτες καὶ δωρητές, τὸ προσωπι-
κό τοῦ Ἱδρύματος, ὡς ἐπίσης καὶ τοὺς φίλους αὐτοῦ. Εὐχαρί-
στησε ὅλους γιὰ τὴν πολύτιμη ἀρωγὴ καὶ προσφορά τους καὶ 
ἰδιαίτερα τὴν κ. Παναγιώτα Φαλδαμῆ, μεγάλη δωρήτρια καὶ 
εὐεργέτιδα, ἡ ὁποία εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ συζύγου της 
Στέλιου Φαλδαμῆ, ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ριζικὴ ἀνακαί-
νιση δύο πτερύγων τοῦ Ἱδρύματος καί οἱ ὁποῖες θὰ στεγάσουν 
ἄτομα μὲ ἄνοια καὶ ἀλτσχάιμερ. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε ἐπί-
σης γιὰ τὴν πολύπλευρη δράση τοῦ Ἱδρύματος, ἡ ὁποία, ὅπως 
τόνισε, δὲν ἐξαντλεῖται στὴν περίθαλψη τῶν ὀγδόντα ἡλικιω-
μένων ποὺ φιλοξενοῦνται στὸ Ἵδρυμα, ἀλλὰ λειτουργεῖ δύο 
Προγράμματα «Κατ΄ οἶκον βοήθειας», τέσσερα φυσικοθε-
ραπευτήρια, γραμμὴ τηλεφωνικῆς συμπαράστασης ἡλικιωμέ-
νων, ὡς καὶ ἄλλες δράσεις. Ζήτησε δὲ ἀπὸ ὅλους νὰ συνεχίζουν 
νὰ στηρίζουν τὸ Ἵδρυμα.

Ἀπονομὴ Πτυχίων

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, μέλος τῆς Διοικούσης 
Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρα-
κλείου Κρήτης, παρευρέθηκε στὴν τελετὴ ἀπονομῆς Πτυχί-
ων τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, στὴν ἕδρα της στὸ Ἡράκλειο 
Κρήτης. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος ὡς καὶ ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης 
μετεῖχαν στὴν τελετὴ ἀπονομῆς. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μελχισεδὲκ

Τὴ 19η Μαΐου ἑορτάζει ὁ Ἅγιος Ἐθνοϊερομάρτυς Μελχισε-
δέκ, Ἐπίσκοπος Κισάμου, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε κατά τήν ἡμέ-
ρα αὐτή τό 1821. Ὁ Ποιμενάρχης μας τέλεσε νυκτερινὴ Θεία 
Λειτουργία τῆς παραμονὴ τῆς μνήμης του  στὴν Ροτόντα Ἐπι-
σκοπῆς Κισάμου, τὸν ἀρχαιότερο Ναὸ τῆς Κρήτης (6ος αἰ.), ὁ 
ὁποῖος καὶ ὑπῆρξε Ἐπισκοπικὴ ἕδρα τοῦ Ἱερομάρτυρος. 

Ἐκδήλωση μνήμης καὶ τιμῆς

Ἡ Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Δραπανιᾶ πανηγυρίζοντας τὴν 
ἑορτὴ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου, καὶ μετὰ τὸν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, τήν 19η Μαΐου στὸν 
ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, διοργάνωσε 
πνευματικὴ ἀποσπερίδα ἀφιερωμένη στὴν μνήμη τοῦ μακαρι-
στοῦ Ἱερέα Ἰωάννη Τσιμπογιάννη. Ὁ μακαριστὸς π. Ἰωάννης, 
διακονοῦσε ὡς Ἱερέας στὴ Σμύρνη. Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ 
καταστροφὴ, καὶ ἀφοῦ ἔζησε τὸν πόνο καὶ τὴν ὀδύνη τῆς κα-
ταστροφῆς καὶ τῆς ἀπώλειας τῆς οἰκογενείας του, βρέθηκε 
στὴν Κίσαμο ὅπου καὶ διακόνησε τὴν Ἐνορία Δραπανιᾶ. Στὴν 
Ἐνορία ἄφησε πολύτιμο θυσαυρό, τεμμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὸ ὁποῖο ἔφερε μαζί του ἀπὸ τὴν Μικρὰ 
Ἀσία. Ἡ συγγραφέας κ. Ἐλευθερία Μπαντουράκη-Μπολέτη, 
Μικρασιάτισσα καὶ ἡ ἴδια, μίλησε μὲ λόγο βιωματικὸ καὶ γλα-
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φυρὸ γιὰ τό βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ π. Ἰωάννη Τσιμπογιάννη. Ἂς 
εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του. 

Πανορθόδοξη Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς 

Ἀπὸ 23ης  ἕως καὶ 26ης Μαΐου πραγματοποιήθηκε στοὺς χώ-
ρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, στό Κολυμβάρι, ἡ 
πρώτη συνάντηση τῆς Πανορθοδόξου Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, 
ἡ ὁποία φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. 
Στὴ συνάντηση αὐτὴ μετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπ΄ ὅλα τὰ Πα-
τριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀνὰ 
τὸν κόσμο. Ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς συνεκροτήθη κατόπιν 
προτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟΥ καὶ ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῶν Προκαθημένων τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατὰ τὴν Σύναξη αὐτῶν στὸ Φα-
νάρι, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2008. Τῶν ἐργασιῶν προήδρευσε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, ἐκπρόσωπος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Στὴν πρώτη αὐτὴ συνάντηση ἡ 
Ἐπιτροπὴ μελέτησε τὴν μέθοδο καὶ τὰ θέματα τὰ ὁποῖα θὰ τὴν 
ἀπασχολήσουν, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαία τοποθέτηση 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ θεμάτων Βιοηθικῆς. Ὡς πρῶτο 
θέμα τὸ ὁποῖο  ἐπέλεξε νὰ ἐξεταστεῖ εἶναι τὸ ζήτημα τῆς ἀναπα-
ραγωγῆς. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στὴν Ὀρθό-
δοξο Ἀκαδημία Κρήτης οἱ Σύνεδροι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ 
συναντηθοῦν μὲ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, 
ὡς ἐπίσης καὶ μὲ τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες Ἱεραπύτνης καὶ Ση-
τείας κ. Εὐγένιο, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου κ. 
Ἀνδρέα, Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο καὶ Κυδωνίας 
καὶ Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνὸ, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρινόμενοι 
σὲ πρόσκληση τῆς Μητροπόλεώς μας παρακάθησαν σὲ δεῖπνο 
ποὺ προσέφερε ἡ Μητρόπολις πρὸς τιμὴν τῶν ὑψηλῶν αὐτῶν 
ἐπισκεπτῶν. 

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης
Τὴν Κυριακὴ 29 Μαΐου, ἐπέτειο τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης, ἡ Μη-
τρόπολίς μας σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Δήμους Κισάμου & Πλα-
τανιᾶ καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Ἐθελοντικοῦ Συνδέσμου «Φί-
λοι του Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος», διοργάνωσε ἐκδήλωση 
Λόγου καὶ Μουσικῆς, μὲ τίτλο «Πόλης καὶ Σμύρνης ‘ΜΟΥ-
ΣΙΚΗ ΓΗ…’ εἰς τοὺς αἰῶνες». Ἡ ἐκδήλωση ποὺ πραγματο-
ποιήθηκε στοὺς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, 
περιελάμβανε μνημόσυνο τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα τοῦ 
Βυζαντίου, ἀφιέρωμα στὴν Πόλη, ἀφιέρωμα στὴ Μικρὰ Ἀσία. 

Συμμετεῖχαν οἱ χορωδίες τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας: 
Βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς Μουσικῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνση 
τοῦ μουσικοδιδασκάλου κ. Γεωργίου Χαχλάκη, καί ἡ παιδικὴ-
νεανικὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ μουσικοδιδασκάλου 
κ. Γεωργίου Δημοπούλου, ὅπως καί τὸ χορευτικὸ συγκρότημα 
«ΟΝΕΙΡΟΚΡΗΤΕΣ». Ἡ λογοτέχνης κ. Φωτεινὴ Σεγρεδά-
κη ἀφηγήθηκε τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς. Συγκινητικὴ ὑπῆρξε 
ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου καί ἡ ἀνταπόκρισή του στό κάλεσμα 
αὐτό γιά τήν ἀπόδοση τιμῆς εἰς τούς ἡρωϊκούς νεκρούς τῆς 
ἁλώσεως, ποὺ πλημμύρισε τὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεως τῆς ΟΑΚ, 
ἡ χωρητικότητα τῆς ὁποίας ὑπερβαίνει τοὺς 700 ἀνθρώπους.

Διεθνὲς Οἰκολογικὸ Συνέδριο

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Θεολογίας καὶ Οἰκολογίας τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης διοργάνωσε, ἀπὸ 1 ἕως 5 Ἰουνίου, διεθνὲς 
Οἰκολογικὸ Συνέδριο ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΘΡΟΛΟΜΑΙΟΥ, μὲ θέμα: 
«Οἰκολογικὴ Θεολογία καὶ Περιβαλλοντικὴ Ἠθική». Στὸ 
Συνέδριο ἔλαβαν μέρος ἐπιστήμονες ἀπὸ διεθνεῖς Ὀργανι-
σμοὺς καὶ Ἱδρύματα. Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Ο.Α.Κ. Δρ. 
Κωνσταντῖνος Κενανίδης στὸ χαιρετισμὸ του ἀναφέρθηκε διὰ 
μακρὸν εἰς τίς Πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου γιὰ τὴν διάσωση τοῦ περιβάλλοντος, μετέφερε δὲ τὶς ἐμπει-
ρίες του ἀπὸ τὴν Διεθνῆ Οἰκουμενικὴ Συνδιάσκεψη γιὰ τὴν 
Εἰρήνη ποὺ πρόσφατα συγκλήθηκε στὴν Τζαμάϊκα, καὶ στὴν 
ὁποία μετέβη ὡς μέλος τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου. Στὸ πλαίσιο τοῦ Συνεδρίου διοργανώθηκε στὸ 
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Μουσεῖο Κρητικῶν Βοτάνων τῆς Ἀκαδημίας Διεθνὴς Ἔκθεσις 
Βιβλίου καὶ ἔργων τέχνης οἰκολογικῆς θεματικῆς. Κατὰ τὴν 
ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἀναγνώσθηκε τὸ βαρυσήμαντο μήνυμα 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΘΡΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκπροσώπησε 
τὴν Α.Θ.Π. Ὅπως σημείωσε ὁ Παναγιώτατος στὸ μήνυμά του: 
«Ἀποτέλεσμα τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ Θεοῦ, 
τῆς πηγῆς τῆς ζωῆς, εἶναι καὶ ἡ σύγχρονος οἰκολογικὴ κρίσις, προ-
ελθοῦσα ἐκ τῆς ἀλογίστου χρήσεως τῆς δημιουργίας διὰ τὴν ἐξυ-
πηρέτησιν ὑλικῶν συμφερόντων καὶ τὴν αὔξησιν τοῦ πλούτου καὶ 
τῆς ἀφθονίας τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ ἐκ τῆς ἐμμονῆς εἰς πᾶν ὅ,τι 
ἐμπίπτει εἰς τὴν ἄμεσον καὶ ψηλαφητὴν ἀντίληψιν τῶν φυσικῶν 
αἰσθήσεων». 

Ἱερατικὴ Σύναξη

Τὴν Δευτέρα 6 Ἰουνίου πραγματοποιήθηκε Ἱερατικὸ Συ-
νέδριο στοὺς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. 
Προηγήθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Πα-
τριαρχικὴ Μονὴ Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας καὶ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως πάντων 
τῶν Ἀρχιερατευσάντων, Ἱερατευσάντων καὶ Διακονησάντων 
πάτερων καὶ ἀδελφῶν. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀριχμανδρίτης 
π. Ἰουστῖνος Μπαρδάκας, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μ. Φλωρί-
νης, ὑπῆρξε ὁ κύριος ὁμιλητής τοῦ Συνεδρίου καί ἀνέπτυξε τὸ 
θέμα: «Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα τοῦ Ἱερέως». Μὲ λόγο 
πατερικὸ καὶ ἁγιογραφικὸ μίλησε γιὰ τὸ χάρισμα τῆς Ἱερω-
σύνης, ὡς καὶ γιά τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ὁμόνοιας καὶ τῆς 
ὑπακοῆς πρός τὸν Ἐπίσκοπο, ὅπως τὸ ἐκφράζει ὁ Ἅγιος Ἰγνά-
τιος ὁ Θεοφόρος. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ἀφοῦ χαιρέτισε 
καὶ καλωσόρισε τὴν Ἱερατικὴ Οἰκογένεια τῆς Μητροπόλεώς 
μας, ἀναφέρθηκε στὰ κυρίαρχα χαρακτηριστικά τῆς ἐποχῆς, 
τό φόβο, τήν ἀνασφάλεια, τήν ἀπελπισία κ.ἄ., σημείωσε τὴν 
ἀναγκαιότητα ἐπιστροφῆς στὸν ἀσκητικὸ τρόπο ζωῆς καί 
ἀναφέρθηκε σὲ πρακτικὰ θέματα τῆς ἱερατικῆς ζωῆς καὶ δι-
ακονίας. Ὅπως σημείωσε, πάνω ἀπὸ ὅλους καὶ ὅλα ὀφείλομε 
ἅπαντες νὰ προβάλομε τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία, παραμερίζο-
ντας κάθε μάταιη ἐπιθυμία καί σκέψη, ἐγωϊσμὸ ἤ φιλοδοξία.  

Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καὶ 

Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε στὴν 
πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
Τζαγκαρόλων, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Τῆς Θείας 
Λειτορυγίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συ-
βρίτου καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναῖος. Πλῆθος πιστῶν προσῆλθε 
καὶ μετεῖχε προσευχητικά καί ὑπομονετικὰ εἰς τόν Ὄρθρο, τήν 
θεία Λειτουργία καί τόν Ἑσπερινό τῆς γονυκλισίας, ὡς ἐπίσης 
καὶ εἰς τήν ἱερά λιτάνευση ποὺ ἀκολούθησε γύρω ἀπό τό Κα-
θολικό τῆς Μονῆς. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. 
Χρυσόστομος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, 
χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς. Ἀξίζει 
νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Μονὴ παρέθεσε πλούσια καί ἀρχοντικὴ 
τράπεζα στοὺς προσκεκλημένους, ὡς καὶ σέ ὅλους τους προ-
σκυνητές. 

Ἐκδήλωση ἀπὸ τὴν Συντροφιὰ τῆς Χαρᾶς

Οἱ Νεανικὲς Συνάξεις τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἡ Συντροφιὰ 
τῆς Χαρᾶς», πραγματοποίησαν τὴν καταληκτήρια καλοκαι-
ρινὴ ἐκδήλωσή τους, τὴν Τετάρτη 22 Ἰουνίου, στὸν ὑπαίθριο 
πολυχῶρο τῆς Μητροπόλεως, τήν «Ἐνόραση». Ἡ ἐκδήλωση, 
ποὺ ἦταν ἀφιερωμένη στοὺς μεγάλους Ἕλληνες Ἀλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη καὶ Ὀδυσσέα Ἐλύτη, περιελάμβανε θεατρικὰ 
δρώμενα, ἀφηγήσεις καὶ τραγούδια ἀπὸ τά παιδιά τῆς Συντρο-
φιᾶς τῆς Χαρᾶς. Οἱ Συνάξεις αὐτὲς λειτουργοῦν κάθε Σάββα-
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το ἀπόγευμα στοὺς χώρους τῆς Μητροπόλεως, φιλοξενοῦν 
περὶ τὰ ἑκατὸ παιδιὰ καὶ στελεχώνονται ἀπὸ ἐθελοντὲς-ἐθελό-
ντριες ἐκπαιδευτικούς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 

Γενέθλιο Τιμίου Προδρόμου

Κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βα-
πτιστοῦ Ἰωάννου ἑορτάζει καὶ τὸ ὁμώνυμο προσκύνημά του 
στὸ Ντάμιαλη Κισάμου, πού εἶναι ναὸς σπηλαιώδης. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καὶ μίλησε 
ἐπίκαιρα στό μεγάλο ἀριθμό τῶν προσκυνητῶν πού συμμε-
τεῖχαν στήν ἑορτή. 

Ἑορτὴ Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου 
& Σφακίων κ. Εἰρηναίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας μετεῖχε στὴν πα-
νήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σπηλίου, ἀφιερω-
μένου στὸν Ἀπόστολο Παῦλο.

Σύναξις Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων
Ἡ ὄμορφη καί ἱστορική Γραμβοῦσα, τό νησί τῶν θρύλων καί 
τῶν ὕμνων, ἑόρτασε καί φέτος τή Σύναξη τῶν Ἁγίων Δώδεκα 
Ἀποστόλων. Πλῆθος προσκυνητῶν συνέρρευσαν στόν Ἑσπε-
ρινό, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος.

Καταληκτήρια ἐκδήλωση τοῦ Ὠδείου μας

Τό Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας ὀργάνωσε τήν ἐτήσια μαθη-
τική του ἐκδήλωση παρουσιάζοντας τά ἔργα καί τήν πρόοδο 
τῶν μαθητῶν του. Λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν μαθητῶν 
ἡ παρουσίαση χωρίστηκε σέ δύο ἐκδηλώσεις. Μαθητές ἀπό 
τίς Σχολές: Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Παραδοσιακοῦ Βιολιοῦ, 
Μαντολίνου, Λαγούτου, Πιάνου, Ἁρεμονίου, Κλασικοῦ Βιο-
λιοῦ, Ἠλεκτρικῆς Κιθάρας, Μπουζουκιοῦ, Ντράμς, Κλασικῆς 
Κιθάρας, Λύρας, παρουσίασαν τά ἔργα τους καί ἐκτέλεσαν 
ἐπίσης χορωδιακά κομμάτια. Στήν παρουσίαση μετεῖχε καί τό 
τμῆμα Παιδικῆς - Νεανικῆς Χορωδίας τοῦ Ὠδείου. Τό Ὠδεῖο 
τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν ἐπίβλεψη κρατικοῦ Μου-
σικοῦ Διευθυντῆ, δίδει ἀναγνωρισμένα πτυχία καί παρέχει 
ποιοτικοῦ ἐπιπέδου μόρφωση καί σπουδές στούς μαθητές του. 
Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
μας ἡ ἀπονομή Βεβαίωσης Λήξης Σπουδῶν σέ μαθητές τοῦ 
Ὠδείου πού ὁλοκλήρωσαν ἐπιτυχῶς πολυετή κύκλο σπουδῶν 
καί πῆραν τό Πτυχίο τους. Θερμά συγχαρητήρια στόν ἄξιο 
Διευθυντή του Αἰδεσιμολ. Ἀντώνιο Κουμῆ, τούς ἐκλεκτούς 
συνεργάτες του, ὡς ἐπίσης καί τούς ἱκανούς καθηγητές καί 
καθηγήτριές του.
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Βασίλειος Στεφανουδάκης, εἰς μνήμην Κωνσταντίνου 
Στεφανουδάκη ...............................................................600€
Ἑλένη Τσιλιμιγκάκη, εἰς μνήμην συζύγου της ...........50€
Γεώργιος Πατσουράκης, εἰς μνήμην γονέων του Ἐμμα-
νουήλ καί Δεσποίνης .....................................................150€
Νικόλαος Παπαδοπεράκης  .........................................200€
Ἠλίας Παπουτσάκης, εἰς μνήμην ἀδελφῆς του Σοφίας 
Παπουτσάκη ...................................................................300€
Ἀνώνυμος  ......................................................................150€
Ἀργυρώ Κοτσιφάκη, εἰς μνήμην μητρός της Ἐρωφίλης  ...
..........................................................................................30€
Ἀθανάσιος Γιακουμάκης  ..............................................200€
Θεανώ Προγούλη  .........................................................50€
Ἀντωνία Παναγιωτάκη, εἰς μνήμην πατρός της Νικολά-
ου  ....................................................................................50€
Ὄλγα Μοτάκη  ...............................................................20€
Εὐτυχία Κουμάκη  ..........................................................20€
Στυλιανός Σημαντηράκης, εἰς μνήμην γονέων του ἱερέως 
Δημητρίου καί Πρεσβυτέρας Σοφίας Σημαντηράκη ..........
..........................................................................................100€
Εὐτυχία Σημαντηράκη, εἰς μνήμην γονέων της  ἱερέως 
Δημητρίου καί Πρεσβυτέρας Σοφίας Σημαντηράκη  100€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Νικολάου 
Ἀνδρονικάκη  .................................................................70€
Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Μοθιανῶν  .......100€
Δαμασκηνή Φουρναράκη  ............................................50€
Κωνσταντῖνος Φουρναράκης, εἰς μνήμην νονοῦ του Γε-

ωργίου Λυγιδάκη  ..........................................................150€
Ἰωάννης Μαλαξιανάκης ...............................................50€ 
Ἐνορία Καντάνου  .........................................................200€
Aἰδεσ/τατος Δημήτριος Μαραγκουδάκης  ................50€
Ἐνορία Ροδοβανίου  ......................................................150€
Ἐνορία Χρυσαυγῆς  .......................................................100€
Ἐνορία Βουβῶν  .............................................................100€
Ἐνορία Γλώσσης  ...........................................................100€
Ἐνορία Μοθιανῶν  .........................................................100€
Ἐνορία Παλ. Ρουμάτων  ................................................100€
Ἐνορία Σκουτελῶνος  ...................................................150€
Ἐνορία Ταυρωνίτου  ......................................................100€
Ἐνορία Πολεμαρχίου  ....................................................100€
Ἐνορία Ζυμβραγοῦ  .......................................................100€
Ἐνορία Ἐπισκοπῆς  ........................................................100€
Ἐνορία Κολυμβαρίου  ....................................................100€
Ἱερά Μονή Γωνιᾶς  .........................................................500€
Ἐνορία Ροδωποῦ  ...........................................................100€
Ἐνορία Νοχιῶν  ..............................................................100€
Ἱ. Ναός Ἁγ. Πάντων Ἁγ. Ἀντωνίου ..............................100€
Ἐνορία Καληδωνίας  .....................................................100€
Ἐνορία Βουκολιῶν  ........................................................200€
Ἐνορία Ἀνώσκελης  .......................................................100€
Ένορία Καμισιανῶν  ......................................................100€
Ἐνορία Δελιανῶν  ..........................................................100€
Ἐνορία Κακοπέτρου – Φωτακάδω  .............................250€

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)

Ἐλεημοσύνη

Ἐκεῖνος πού ἐλεεῖ φτωχό, δανείζει τόν Θεό (Καρκαβίτσας)
Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ τελειότητα καί τό στόλισμα τῆς θρησκείας (Ἄδισσον)
Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι προσευχή, (Οὐγκώ)
Ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγάπη καί ἡ νηστεία ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο, τόν πλουτίζει καί σωματικά καί 
ψυχικά (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
Ἡ μετάνοια χωρίς ἐλεημοσύνη εἶναι νεκρή καί χωρίς φτερά (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)
Ἡ πρώτη θυγατέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη, αὐτή ἡ ἐλεημοσύνη κατέπεισε τόν Θεό καί ἔγινε 
ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπον (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)
Ὁ πλούσιος μπορεῖ νά δικαιωθεῖ μέ τήν ἐλεημοσύνη, ἀλλά καί ὁ φτωχός μέ τή ὑπομονή (Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος)
Ὁσάκις ἐλεῶ δέν αἰσθάνομαι ὅτι δίνω, ἀλλά ὅτι ἀποδίδω (Παλαμᾶς Κωστῆς)
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       Συνοδός: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος

1η Ἡμέρα: 23/8 Τρίτη  
ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΧΑΝΙΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΣΙΝΑ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
Συγκέντρωση νωρὶς τὸ πρωὶ στὴν Κίσαμο καὶ ἀναχώρηση γιὰ ἀεροδρόμιο 
Ἡρακλείου καὶ στὴ συνέχεια γιὰ Τὲλ Ἀβὶβ μὲ ἀπευθείας πτήση.  Ἄφιξη καὶ 
ἀναχώρηση γιὰ τὸ Σινᾶ καὶ τὴν Ἱ. Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ταξιδεύουμε 
κατὰ μῆκος τῆς Νεκρᾶς Θάλασσας, περνᾶμε τὴν συνοριακὴ πόλη Ἐϊλὰτ στὸν 
κόλπο τῆς Ἄκαμπας  καὶ συνεχίζουμε τὴν μοναδικὴ σὲ ὀμορφιὰ διαδρομή μας 
στὴν χρωματιστὴ ἔρημο τοῦ Σινᾶ. Ἄφιξη στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας 
Αἰκατερίνης ἡ ὁποία εἶναι χτισμένη στοὺς πρόποδες τοῦ Ὄρους τοῦ Μωυσέ-
ως καὶ σὲ ὑψόμετρο 1,570 μέτρα. Τακτοποίηση στοὺς ξενῶνες τῆς Μονῆς. 
Δεῖπνο - Διανυκτέρευση. Ξημερώματα θὰ ξεκινήσουν ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἀνέ-
βουν στὴν κορυφὴ τοῦ ὄρους Χωρὴβ (2,280 μ. ὑψόμετρο), ὅπου ὁ Μωυσῆς 
ἔλαβε τὶς Δέκα Ἐντολὲς καὶ ἀπ΄ ὅπου ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου πάνω ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο καὶ τὰ ἄγρια βουνὰ προσφέρει ἕνα μοναδικὸ θέαμα. Ὅσοι παραμείνουν 
στὴν Μονὴ μποροῦν νὰ μετέχουν στὴν πρωινὴ Θεία Λειτουργία. 

2η Ἡμέρα: 24/8 Τετάρτη  
ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ προσκυνήσουμε  τὰ  Ἱερὰ Λείψανα  
τῆς  Ἁγίας  Αἰκατερίνης καὶ ἀμέσως μετὰ τὸ πρωινὸ θὰ  ξεναγηθοῦμε  ἀπὸ  
τοὺς  μοναχοὺς  στοὺς  χώρους  τῆς  ἀρχαιότερης  Μονῆς στὸν  κόσμο, (κτί-
στηκε  ἀπὸ  τὸν  αὐτοκράτορα  Ἰουστινιανὸ) καὶ στεγάζει τὴν σημαντικότερη  
συλλογὴ  Βυζαντινῶν  Εἰκόνων  στὸν  κόσμο. Ἡ  βιβλιοθήκη  ἔχει  ἐπίσης σπά-
νια  καὶ  παλιὰ  χειρόγραφα. Θὰ  δοῦμε  τὰ  πολύτιμα  δῶρα  τῶν  χριστιανῶν  
ἡγεμόνων  ἀπ΄  ὅλο  τὸν  κόσμο, τὴν  «φλεγόμενη  ἀλλὰ  μὴ  καιόμενη» βάτο , 
τὸ  «πηγάδι  τοῦ  Μωυσῆ», καθὼς  καὶ  τὸ  περίφημο  ψηφιδωτό  τῆς  Ἐκκλη-
σίας. Θὰ   ξεναγηθοῦμε  στὸ  μουσεῖο  τῆς  Μονῆς  μὲ  θησαυροὺς  μεγάλης  
θρησκευτικῆς, ἱστορικῆς  καὶ  καλλιτεχνικῆς  ἀξίας. Ἀναχώρηση γιὰ τὴν Ἁγία 
πόλη Ἱερουσαλήμ. Μετὰ τὰ σύνορα Αἰγύπτου-Ἰσραὴλ καὶ ἐὰν ὁ χρόνος τὸ 
ἐπιτρέψει, προαιρετικὴ ἐπίσκεψη στὸ ἐνυδρεῖο Ἐϊλάτ, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ 
στὸν κόσμο, στὶς ἀκτὲς τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας. Ἄφιξη καὶ τακτοποίηση στὸ 
ξενοδοχεῖο μας.  Δεῖπνο-Διανυκτέρευση. 

3η Ἡμέρα: 25/8 Πέμπτη   
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ - ΙΕΡΙΧΩ
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν, προαιρετικά, μποροῦν νωρὶς τὸ πρωί, περὶ ὥρα 4.00π.μ., 
νὰ παρακολουθήσουν τὴν τελετὴ γιὰ τὴν κάθοδο τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας 
ἀπὸ τὸ μετόχι τῆς Ἁγίας Αὐλῆς πρὸς τὴ Γεσθημανῆ. Ἀπὸ τὴν Γεσθημανῆ, 
μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς, περὶ ὥρα 8.00π.μ., θὰ ξεκινήσουμε ὅλοι μαζὶ τὸ 
πρόγραμμά μας. Θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸν τόπο τοῦ λιθοβολισμοῦ τοῦ Πρωτο-
μάρτυρα Στεφάνου, τὸν κῆπο τῆς προσευχῆς καὶ τῆς προδοσίας τοῦ Κυρίου. 
Συνεχίζουμε τὸ προσκύνημά μας στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τὴν μικρὴ Γαλιλαία, 
τὴν Ἱ .Μ. Τιμίου Σταυροῦ, τὴν Ἱ. Μ. Μάρθας & Μαρίας στὴ Βηθανία, τὴν Ἱ. Μ. 
Προφήτου Ἐλισαίου, ὅπου καὶ ἡ Συκομορέα τοῦ Ζακχαίου, καὶ τὴν Ἱ. Μονὴ 
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Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτη. Στὴν ἐπιστροφή μας πρὸς Ἱεροσόλυμα θὰ 
ἐπισκεφθοῦμε καὶ τὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοτζεβίτη μέσα στὴν πανέ-
μορφη χαράδρα τῆς ἐρήμου, ὅπου καὶ τὸ σπήλαιο ποὺ ἀσκήτεψε ὁ Προφήτης 
Ἠλίας. Ἐπιστροφὴ στὰ Ἱεροσόλυμα. Δεῖπνο - Διανυκτέρευση. 

4η Ἡμέρα: 26/8 Παρασκευὴ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 
Ἐπίσκεψη στὸ Πατριαρχεῖο, συνάντηση μὲ τὸ Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱερο-
σολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ΄.  Ξενάγηση στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ 
στὰ ἐντὸς αὐτοῦ πάνσεπτα προσκυνήματα (Πανάγιος Τάφος, Ἀποκαθήλωση, 
Γολγοθᾶς, Σπήλαιο εὑρέσεως τοῦ Τίμιου Σταυροῦ καὶ τὰ ὑπόλοιπα προσκυ-
νήματα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως). Ξενάγηση  στὸν οἶκο Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννας, 
τὴν Προβατικὴ Κολυμβήθρα, τὸ Πραιτώριο (φυλακὴ τοῦ Χριστοῦ) καὶ τὴν Ὁδὸ 
τοῦ Μαρτυρίου. Τὸ ἀπόγευμα θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν Ἁγία Σιών, τὸ Ὑπερῶο 
τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καὶ τὸ σπίτι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη, ὅπου ἐκοιμήθη ἡ Πανα-
γία. Ἐπίσκεψη στὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα, ὅπου καὶ τὸ Τεῖχος τῶν 
Δακρύων. Δεῖπνο-Διανυκτέρευση.

5η Ἡμέρα: 27/8 Σάββατο
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Τὸ πρωὶ μετάβαση στὴ Γεσθημανῆ, ὅπου ψάλλονται τὰ Ἐγκώμια τῆς Παναγί-
ας προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφί-
λου Γ΄. Στὴ συνέχεια ἀναχώρηση γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς Βηθλεὲμ, ὅπου θὰ προ-
σκυνήσομε τὸ Ναὸ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας, τὴν Ἱ.Μ. Ἁγίου Θεοδοσίου 
τοῦ Κοινοβιάρχου, τὴν Ἱ.Μ. Ἁγίου Σάββα  τοῦ ἡγιασμένου καὶ τὸ χωριὸ τῶν 
Ποιμένων. Ὑπόλοιπο ἡμέρας ἐλεύθερο. Δεῖπνο-Διανυκτέρευση. 

6η Ἡμέρα: 28/8 Κυριακὴ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ  
Μεταφορὰ στὴ Γεσθημανῆ γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου (π.ἡ.), προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσο-
λύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄. Ὑπόλοιπο ἡμέρας ἐλεύθερο γιὰ βόλτες στὰ γραφικὰ 
στενὰ τῆς πόλης. Νυχτερινὴ Θεία Λειτουργία στὸν Πανάγιο Τάφο. 

7η Ἡμέρα: 29/8 Δευτέρα 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΓΑΛΙΛΑΙΑ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Πρωινό. Ἐπίσκεψη στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ (πηγάδι Σαμαρείτιδος), τὸ Ὄρος 
Θαβὼρ μὲ τὸν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, τὴ Ναζαρὲτ ὅπου ὁ 
Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, τὴν ἀρχαία 
Καπερναούμ, τὴ λίμνη Τιβεριάδα μὲ τὴν Ἱ. Μ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, βλέπου-
με τὸ Ὄρος τῶν Μακαρισμῶν.  Στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ θὰ τελεσθεῖ Ἁγιασμὸς 
καὶ συμβολικὴ Βάπτιση τῶν προσκυνητῶν.  Πορευόμεθα πρὸς τὸ Σαραντά-
ριο Ὄρος (Ὄρος τῶν πειρασμῶν) μὲ τὸ ὁμώνυμο Μοναστήρι, ἀπ΄ ὅπου θὰ 
ἀντικρύσουμε τὸ ὑπέροχο θέαμα τῆς Κοιλάδας τῆς Ἱεριχοῦς.  Ἐπιστροφὴ στὰ 
Ἱεροσόλυμα. Δεῖπνο – Διανυκτέρευση. 

8η Ἡμέρα: 30/8 Τρίτη
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΧΑΝΙΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ
Τὸ πρωὶ  μεταφορὰ στὸ ἀεροδρόμιο. Στὴ διαδρομὴ θὰ σταματήσουμε στὴ 
Λύδα, ὅπου βρίσκεται ἡ Μονὴ καὶ ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωρ-
γίου γιὰ προσκύνημα. Ἀναχώρηση μὲ ἀπευθείας πτήση γιὰ Ἡράκλειο καὶ στὴ 
συνέχεια γιὰ Χανιὰ καὶ Καστέλλι.  Τέλος  Ἐκδρομῆς. 

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων:
Βιβλιοπωλεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου

κ. Ἐμμανουὴλ Μποτωνάκης τηλ. 28220-22128, ἐσωτ. 5.
 (Ὧρες γραφείου)




