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* * *
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καταξιώνει ἡμᾶς σήμερον, ὅπως ἐναρξώμεθα ἑνὸς 
εἰσέτι ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἑνὸς εἰσέτι ἑορτολογικοῦ κύκλου, ἐντὸς τῶν 
εὐλογημένων εὐκαιριῶν τοῦ ὁποίου καλούμεθα νὰ καταβάλλωμεν ἀγῶνα 
πνευματικὸν, διὰ νὰ ἀξιοποιήσωμεν καλλίτερον τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν δυνατότη-
τα τοῦ γενέσθαι «καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ, ὥστε νὰ καταστῶμεν καὶ ἡμεῖς ἅγιοι 
Αὐτοῦ.

Ἡ σημερινὴ ὅμως ἡμέρα, ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη τοῦ νέου ἐκκλησια-
στικοῦ ἔτους, εἶναι ἀφιερωμένη, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, καὶ εἰς τὴν προσευχὴν διὰ τὸ φυσικὸν περιβάλλον. Ἡ δὲ πρωτόβουλος 
αὕτη ἀπόφασις οὐδόλως τυγχάνει ἄσχετος πρὸς τὴν ἀνωτέρω σημειολογίαν 
τῆς σημερινῆς ἡμέρας, καθὼς ὁ πνευματικὸς ἀγὼν ὁ ὁποῖος ἐπιφέρει τὴν καλὴν 
ἀλλοίωσιν τοῦ ἀνθρώπου συμβάλλει καὶ εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν σχέσεών του 
πρὸς τὸ περιβάλλον καὶ εἰς τὴν καλλιέργειαν τῆς εὐαισθησίας τοῦ ἀνθρώπου 
ὑπὲρ τῆς προστασίας καὶ διαφυλάξεως αὐτοῦ.

Δοξολογοῦμεν, λοιπόν, σήμερον τὸ ἅγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι ἐχάρι-
σεν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ διατηρεῖ καὶ συνέχει τὴν φύσιν, ὡς τὸ καταλ-
ληλότατον περιβάλλον διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ὑγιεινὴν ἀνάπτυξιν τοῦ σώματος καὶ 
τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου. Ταυτοχρόνως δὲν δυνάμεθα ὅμως νὰ παρασι-
ωπήσωμεν καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν τιμᾷ πρεπόντως τὴν δωρεὰν 
ταύτην τοῦ Θεοῦ καὶ καταστρέφει τὸ περιβάλλον, ἐκ πλεονεξίας ἢ ἐξ ἄλλων 
ἐγωϊστικῶν ἐπιδιώξεων.

Τὸ περιβάλλον ἡμῶν ἀποτελεῖται, ὡς γνωστόν, ἐκ τοῦ ἐδάφους, τῶν ὑδά-
των, τοῦ ἡλίου, τοῦ ἀέρος ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς πανίδος καὶ τῆς χλωρίδος. Ὁ ἄνθρω-
πος δύναται νὰ ἐκμεταλλεύηται πρὸς ἴδιον ὄφελος τὴν φύσιν μέχρις ὅμως ἑνὸς 
ὁρίου, ὥστε νὰ διασφαλίζηται ἡ ἀειφορία, ἤτοι ἡ δυνατότης ἀναπαραγωγῆς 
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τῶν καταναλωθέντων ἐνεργειακῶν πόρων ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἐμβίων, ἀλόγων, κτισμάτων. Ἄλλωστε, ἡ καλῶς ἐννοου-
μένη ἐκμετάλλευσις τῆς φύσεως ἀποτελεῖ καὶ ἐντολὴν τοῦ 
Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, πρὸ καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ. 
Ἡ ὑπέρβασις ὅμως τοῦ ὁρίου τούτου, ἥτις δυστυχῶς ἀπο-
τελεῖ φαινόμενον τῶν δύο τελευταίων αἰώνων εἰς τήν ἱστο-
ρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καταστρέφει τὴν ἁρμονίαν 
τῶν φυσικῶν συνισταμένων τοῦ περιβάλλοντος καὶ ὁδηγεῖ 
εἰς τὸν κορεσμὸν καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ 
καὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ 
ἐπιβιώσῃ ἐντὸς ἀπερρυθμισμένων εἰς βαθμὸν μὴ ἀναστρέ-
ψιμον οἰκοσυστημάτων. Ἀποτέλεσμα δὲ τοῦ φαινομένου 
τούτου εἶναι ἡ ἐμφάνισις καὶ ἐξάπλωσις ἀσθενειῶν προ-
καλουμένων ὑπὸ τοῦ, ἀνθρωπίνῃ εὐθύνῃ, μολυσμοῦ τῶν 
διατροφικῶν ἀγαθῶν. 

Εἰς τὰς ἡμέρας μας, ὀρθῶς μὲν τονίζεται ἡ μεγάλη ση-
μασία τῶν δασῶν καὶ ἐν γένει τῆς χλωρίδος διὰ τὴν ἀειφο-
ρίαν τοῦ γηΐνου οἰκοσυστήματος ὡς καὶ τὴν διασφάλισιν 
τῶν ὑδατίνων πόρων, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται καὶ 
ἡ μεγάλη συμβολὴ τῶν ζώων εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν 
αὐτοῦ. Τὰ ζῷα ἀνέκαθεν ὑπῆρξαν φίλοι τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
οἱ ὑπηρέται τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν, καθὼς παρεῖχον 
καὶ παρέχουν εἰς αὐτὸν τροφήν, ἔνδυσιν, μεταφορικὸν 
ἔργον ἀλλὰ καὶ προστασίαν καὶ συντροφικότητα. Στενω-
τάτη εἶναι ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ζῷα, ὡς καταδει-
κνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι αὐτὰ ἐπλάσθησαν τὴν ἰδίαν 
ἡμέραν μὲ αὐτόν (Γεν. 1, 24-31) ἢ καὶ ἐκ τῆς δοθείσης ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ ἐντολῆς εἰς τὸν Νῶε, ὅπως διασώσῃ ἕν ζεῦγος 
ἐξ ἑκάστου εἴδους ἀπὸ τὸν ἐπικείμενον κατακλυσμόν (Γεν. 
6, 19). Τυγχάνει χαρακτηριστικὸν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς 
ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέραν μέριμναν διὰ τὴν διάσωσιν τοῦ ζωϊ-
κοῦ βασιλείου. Εἰς τοὺς βίους τῶν Ἁγίων ἀναφέρονται 
πολλαὶ διηγήσεις διὰ τὰς ἀρίστας σχέσεις μεταξὺ Ἁγίων 
καὶ ἀγρίων ζώων, τὰ ὁποῖα ὑπὸ ἄλλας συνθήκας δὲν δι-
ατηροῦν φιλικὰς σχέσεις πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Βεβαίως 
αὐτὸ δὲν ὀφείλεται εἰς τὴν κακὴν φύσιν των, ἀλλὰ εἰς τὴν 
ἀντίστασιν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν συνεπακόλουθον συγκρουσιακὴν σχέσιν αὐτοῦ μετὰ 
τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀλόγων ἐμβίων ὄντων τῆς φύσε-
ως. Ἄλλωστε, συνέπεια τῆς διαταράξεως τῆς σχέσεως τῶν 
πρωτοπλάστων πρός τὸν Δημιουργόν των καὶ Θεὸν ἦτο 
καὶ ἡ διατάραξις τῶν σχέσεων αὐτῶν μετὰ τοῦ περιβάλ-
λοντος: «ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις 
φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· ἀκάνθας καί 
τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. 
Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ 
ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης·» (Γεν. 3, 17-19) 
Ἡ εἰρήνευσις τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τοῦ Θεοῦ συνεπάγεται 
καὶ τὴν εἰρήνευσιν αὐτοῦ μετὰ τῶν στοιχείων τῆς φύσεως.   

Εἶναι φανερόν, κατόπιν τούτων, ὅτι ἡ ἀγαθὴ σχέσις 
τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ περιβάλλον ἀναπτύσσεται, ὅταν 
παραλλήλως ἀναπτύσσηται ἀγαθὴ σχέσις αὐτοῦ πρὸς τὸν 
Θεόν. Τυγχάνει γνωστὴ ἡ ἀφήγησις τοῦ Συναξαριστοῦ 
περὶ τῆς ἐμπειρίας τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος εἰς 
ἡλικίαν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπεφάσισεν, καθοδηγηθείς ὑπό 

Ἀγγέλου Κυρίου, νὰ πορευθῇ ἐνδότερον τῆς ἐρήμου πρὸς 
ἀναζήτησιν καὶ ἄλλου ἀναχωρητοῦ, τοῦ Ὁσίου Παύλου 
τοῦ Θηβαίου, ἵνα λάβῃ παρ’ αὐτοῦ ὠφέλειαν πνευματι-
κήν. Πορευθεὶς ἐπὶ τριήμερον εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ καὶ 
ἰχνηλατήσας σημεῖα θηρίων ἀγρίων συνήντησε λέοντα, ὁ 
ὁποῖος ὑπεκλίθη ἤρεμος ἔμπροσθέν του καὶ ποιήσας με-
ταβολὴν ὡδήγησε τὸν Μέγαν Ἀντώνιον εἰς τὸ σπήλαιον 
τοῦ Ὁσίου Παύλου, ἔνθα εὗρεν αὐτὸν διακονούμενον ὑπὸ 
θηρίων. Κόραξ ἐκόμιζεν αὐτῷ τὸν ἐπιούσιον ἄρτον! Τὴν 
ἡμέραν μάλιστα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μεγάλου Ἀντωνί-
ου ἐκόμισεν εἰς αὐτὸν διπλῆν μερίδα μεριμνήσας καὶ διὰ 
τὸν ἐπισκέπτην αὐτοῦ! Οἱ Ἅγιοι οὗτοι εἶχον ἀναπτύξει 
ἀγαθὴν σχέσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ, διὸ καὶ εἶχον φιλικὰς σχέ-
σεις πρὸς πάντα τὰ ζῷα τῆς φύσεως. Ἡ δημιουργία αὐτῆς 
τῆς ἀγαθῆς σχέσεως πρὸς τὸν Θεὸν πρέπει νὰ προτάσ-
σηται ὡς τὸ κύριον μέλημά μας, καὶ ὑπηρέτης αὐτῆς τῆς 
προοπτικῆς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγαθὴ σχέσις μας πρὸς τὸ 
ζωϊκόν, τὸ φυτικὸν καὶ τὸ ἄψυχον περιβάλλον μας. Ὑπὸ 
τὴν προοπτικὴν αὐτὴν ἡ ζωοφιλία δὲν θὰ ἀποτελῇ στεῖραν 
κοινωνικὴν ἐκδήλωσιν συμπαθείας πρὸς τὰ προσφιλῆ μας 
ζῷα, πολλάκις συνοδευομένην δυστυχῶς καὶ ὑπὸ ἀναλ-
γησίας διὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον, τὴν εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγαθῆς σχέσεώς μας 
πρὸς τὸν Δημιουργὸν τοῦ παντός. Εἴθε ὁ Δημιουργός τοῦ 
καλοῦ λίαν σύμπαντος καὶ τοῦ καλοῦ λίαν γηΐνου οἰκοσυ-
στήματος νὰ ἐμπνεύσῃ ὅλους ἡμᾶς νὰ συμπεριφερώμεθα 
εὐσπλάχνως πρὸς ἅπαντα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, μὲ καρ-
δίαν ἐλεήμονα ὑπὲρ πάντων αὐτῶν, ἀνθρώπων, ζώων καὶ 
φυτῶν,  ὡς καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγει, ἀπαντῶν εἰς 
τὴν ἐρώτησιν: “Τί ἐστι καρδία ἐλεήμων;”. “Καρδία ἐλεή-
μων ἐστί, καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ 
τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ὀρνέων, καὶ τῶν ζῴων, καὶ ὑπὲρ 
παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν, καὶ τῆς θεω-
ρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ δάκρυα. Ἐκ τῆς πολλῆς 
καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν, 
καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ, 
καὶ οὐ δύναται βαστάξαι, ἢ ἀκοῦσαι, ἢ ἰδεῖν βλάβην τινά, 
ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γενομένην” (Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ 
Σύρου, Ἅπαντα τὰ εὑρεθέντα σχετικά, Λόγος ΠΑ’).

Διὰ τῆς τοιαύτης εὐσπλαχνίας ἡμῶν πρὸς ἅπασαν 
τὴν κτίσιν θὰ τιμήσωμεν τὸ θεόσδοτον ἀξίωμα ἡμῶν ὡς 
ἀρχηγῶν τῆς Κτίσεως, ἐνδιαφερομένων μετὰ πατρικῆς 
στοργῆς ὑπὲρ πάντων τῶν στοιχείων αὐτῆς, τὰ ὁποῖα οὕτω 
θὰ μᾶς ὑπακούουν αἰσθανόμενα τὴν ἀγαθοεργὸν διάθεσίν 
μας, καὶ θὰ πειθαρχοῦν εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς φιλανθρώ-
που καὶ ὑπηρετικῆς τῶν ἀναγκῶν μας ἀποστολῆς των. 

,βια΄ Σεπτεμβρίου α΄
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 35, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2011 ............  133

αντοῦ καταχνιά. Μέσα μας, γύρω μας, στόν 
τόπο, στήν κοινωνία μας, στόν κόσμο ὅλο. 
Τά μηνύματα τῶν καιρῶν ἀπογοητεύουν, 
ἀποθαρρύνουν, ἀπελπίζουν ὅλους μας. Ζάλη 

καί παραζάλη. Αὐξάνονται οἱ αὐτοκτονίες, οἱ καταθλιπτι-
κές συμπεριφορές, οἱ ψυχικές διαταραχές. Τά ὄνειρα 
τσακίστηκαν, οἱ προσδοκίες διαψεύσθηκαν, τά ὁράματα 
ἔγιναν… ἐφιάλτες. Λόγοι ξύλινοι, ὑποσχέσεις ἀνεκπλή-
ρωτες, ἐλπίδες γκρεμίστηκαν. Φτάσαμε στά ὅρια ὄχι μόνο 
τῶν οἰκονομικῶν, ἀλλά κυρίως τῶν ψυχολογικῶν μας 
ἀντοχῶν. Κάποιοι εἶπαν ὅτι φταίει ἡ οἰκονομική κρίση. 
Κάποιοι ἄλλοι, οἱ πιό σοφοί, ἀναζήτησαν τά οὐσιαστικά 
αἴτια τοῦ προβλήματος. Τό χρέος, εἶπαν, δέν εἶναι ἡ αἰτία 
ἀλλά τό ἀποτέλεσμα. Ἡ κρίση πολυμέτωπη, πολυδιάστα-
τη. Τί φταίει ἄραγε; Μήπως ἐπιλέξαμε τόν εὔκολο δρόμο; 
Αὐτόν τοῦ ἄκρατου ὑλισμοῦ καί τοῦ ἀκόρεστου εὐδαιμο-
νισμοῦ; Μήπως πιστέψαμε ὅτι ἡ ἀξία τῆς ζωῆς κρύβεται 
στό φαίνεσθαι καί ὄχι στό εἶναι; Μήπως ὁ κόπος πού κά-
ποτε μύριζε τίμιο ἱδρώτα φαντάζει σήμερα ἀγγαρεία; Μή-
πως ἀπαξιώθηκε ὁ μόχθος καί μέ ἅλμα περάσαμε ἀπό τήν 
ἐργασία στήν κατανάλωση; Ἡ ὑποκατάσταση τοῦ ἑαυτοῦ 
μας μέ τήν κατανάλωση! Καί τώρα; Τώρα τί γίνεται; Φαί-
νεται πώς ἦρθε ἡ ὥρα νά πληρώσομε… τόν λογαριασμό. 

Ποιός θά μᾶς λυτρώσει, ποιός θά μᾶς ἐλευθερώ-
σει ἀπό τά δεινά μας; Κυρίως ὅμως, ποιός θά σηκώσει 
τό βάρος τῆς πνευματικῆς, ἠθικῆς καί ψυχικῆς μας ἀνά-
τασης καί ἀνακαίνισης; Οἱ… «προστάτες» μας ἤ μήπως 
οἱ… δανειστές μας; Ὑπάρχει ἄραγε λόγος νά ἐλπίζομε 
καί νά ἀγωνιστοῦμε; Καί ὅμως.. ὑπάρχει! Ἀφοῦ ὁ Χριστός 
εἶναι «ὁ Αὐτός εἰς τούς αἰώνας», ἡ ἀποστολή καί ὁ σκο-
πός ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά  διαφορο-
ποιεῖται ἀπό ἐποχή σέ ἐποχή. Καί ποιά ἡ ἀποστολή Της; 
Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά μήν δεσμεύει τούς ἀνθρώπους 
μέ «βαρέα καί δυσβάστακτα» (Ματθ.23,4), ἀλλά νά ἐξα-
λείφει κάθε δάκρυ ἀπό τά μάτια τους κάνοντας χειροπια-
στό αὐτό πού χρειάζεται ὁ κόσμος μας, τήν ἐλπίδα. Νά 
ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στό «ἀποκεκρυμμένο κάλλος», ἐκεῖ 
ὅπου σώζεται ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Αὐτή εἶναι καί ἡ ὕψι-
στη ἀποστολή Της, ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 
Χωρίς νά ἀναμειγνύει πολιτική καί πίστη, ἐλεύθερη ἀπό 

δεσμά συστημάτων καί ἰδεολογιῶν, ἡ Ἐκκλησία, ἔχοντας 
κύρια ἀποστολή Της τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, 
δίδει κουράγιο, ἐγκαρτέρηση, παραμυθία καί ἐλπίδα στόν 
κόσμο, δείχνοντας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι παρών μέσα στήν 
ἱστορία Του. Χαροποιεῖ, φωτίζει, σώζει καί λυτρώνει. Καί 
αὐτό τό πραγματώνει μέ τό ἴδιο Της τό εἶναι: Αὐτή ἡ Ἴδια 
εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, 
εἶναι «φῶς ἐθνῶν». Γιά ὅσους λοιπόν πιστεύουμε στόν 
Θεό, γιά ὅσους ἐμπιστευόμαστε τήν Παναγία μας, δέν 
χωρεῖ μέσα μας ἀπογοήτευση καί ἀπόγνωση. Ἡ ἰσχυρή 
προστασία τῆς Παναγίας δέν ἐγκατέλειψε ποτέ τό Γένος 
μας, ἀκόμη καί σέ πιό δύσκολες καί τραγικές στιγμές ἀπό 
τίς σημερινές.

Συμπέρασμα: 
Ὅσο ὁ λαός μας προσεύχεται, ἀσκεῖται, μετανοεῖ, 

ἁγιάζει καί ξανασηκώνεται ἀπό τήν πτώση του μέσα στήν 
Κιβωτό τοῦ Γένους, τήν Ἐκκλησία μας, τότε ναί, ὑπάρχει 
ἐλπίδα. Ἕνας λαός πού ἔχει πάντα πίστη καί ἐμπιστοσύνη 
στόν Κύριό τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου πού τοῦ εἶπε «καί πύ-
λαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16:18), αὐτός ὁ 
λαός δέν τρέφει μόνον ἐλπίδες καί προσδοκίες, ἀλλά ἔχει 
τήν βεβαιότητα ὅτι μπορεῖ νά ξεπεράσει αὐτή τήν κρίση, 
ἀλλά καί κάθε κρίση καί δοκιμασία. «Τό καλό μέ τό καλό 
θά ἔλθει», λέγει ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας. Καί συνεχίζει…  
Χρειάζεται ὑπομονή, ἐπιμονή, ὑγιής ἀντίδραση,  καί στα-
θερότητα. Ἡ λιτότητα, ἡ ἐγκράτεια, ἡ ὀλιγάρκεια θά πρέ-
πει πλέον νά γίνουν τρόπος ζωῆς γιά τόν κάθε Νεοέλληνα.  
Ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι λάδι στό καντήλι τῆς καρδιᾶς, πού 
φωτίζει ἱλαρά καί θερμαίνει στοργικά. Αὐτή ἡ πίστη στόν 
Θεό τῆς Ἀποκαλύψεως, στόν ἱστορικό Ἰησοῦ εἶναι καί ἡ 
μόνη ἐλπίδα καί παρηγοριά πού ἔχει μείνει στόν τόπο μας, 
τήν πατρίδα μας, τόν λαό μας. Μήπως ἔφτασε ὁ «καιρός» 
νά ἐπανα-(ανα)καλύψομε ὅσα χάσαμε καί ὅσα κάποιοι 
μᾶς ἔπεισαν νά ἀπωλέσομε στό ὄνομα τῆς δῆθεν εὐζωίας 
καί εὐδαιμονίας;

Ζητεῖται…. ἐλπίδα
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου κ. ἈμφιλοχίουΠ
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ἰκονομολόγοι, οἰκολόγοι καί κοινωνιόλογοι, 
καταγγέλλουνε καθημερινά τή σπατάλη τῶν 
ὑλικῶν ἀγαθῶν τοῦ πλανήτη μας.
Τά μέταλλα, τό πετρέλαιο, τό γάλα, καί τό 

νερό ἀκόμη, μᾶς λένε, λιγοστεύουν καθημερινά ἀπό 
τίς φυσικές ἀποθῆκες τοῦ πλανήτη μας καί φοβού-
μεθα πώς ἡ σπατάλη αὐτή θά γίνει στέρηση τῶν 
ἀγαθῶν τῆς ζωῆς στά παιδιά καί τά ἐγγόνια μας.

Καί εἶναι φανερό πώς ἡ σπατάλη αὐτῆς τῆς 
ὑπερκατανάλωσης γίνεται, τουλάχιστον σ’ ὁρισμέ-
νες περιοχές τοῦ κόμου, ὄχι γιά νά καλυφθοῦνε 
οὐσιαστικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς ἀλλά γιά νά ἱκανο-
ποιηθεῖ ἡ ἀπληστία καί ἡ ματαιοδοξία μας.

Ἀλλά ἡ ἐπιδημία τῆς «ὑπερκατανάλωσης» ρο-
κανίζει τώρα καί τά «πνευματικά» ἀγαθά τοῦ πολι-
τισμοῦ μας. 

Ὁ ἄνθρωπος, πού ἔσπασε τά φράγματα τοῦ 
ἤχου καί τοῦ ἀτόμου καί ξέρομε σήμερα, ὕστερα ἀπό 
τή Χιροσίμα καί τό Τσέρνομπιλ, πόσο μᾶς στοιχί-
ζει αὐτό τό σπάσιμο, ὁ ἄνθρωπος, λέμε, σπάζει κι 
ὅλα τά φράγματα τῶν ἠθικῶν νόμων τῆς ζωῆς.

Ἄπληστος, ἀδίστακτος, βιαστής, λεηλατεῖ καί 
μολύνει τόν κόσμο καί τή ζωή κι αὐτό τό ὀνομάζει 
ἐλευθερία καί πρόοδο.

Ἐπισημαίνομε ἰδιαίτερα τό θέμα τῆς ἐλευθερί-
ας καί καταγγέλλομε τή σπατάλη της.

Ναί, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος.
Ἡ χριστιανική μας ἀνθρωπολογία, Βιβλική 

καί παραδοσιακή, συγκεντρώνεται σ’ αὐτή τή βα-
σική θέση: Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἐλεύθερος, καί 
ἡ ἐλευθερία του εἶναι σεβαστή κι ἀπό τόν ἴδιο τό 

Θεό.
Ἀλλά ἡ ἀνθρωπολογία αὐτή παραθέτει καί κά-

ποια μικρή ἐμπειρία. Ἡ κατάχρηση, ἡ ὑπερκατα-
νάλωση τῆς ἐλευθερίας ὁδηγεῖ στήν ἁμαρτία. Στή 
μόλυνση καί στέρηση τῆς ἐλευθερίας.

Κι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, μέ τή φόρα πού 
ἔχει νά σπαταλᾶ καί νά μολύνει τά ἀγαθά τοῦ φυ-
σικοῦ κόσμου, σπάζει καί τά φράγματα τῆς ἐλευθε-
ρίας του. Στήν ἰδιωτική του ζωή δέν θέλει νά ἔχει 
κανένα ὅριο καί κανένα φραγμό στίς ὁρμές καί τά 
πάθη του.

Καί στήν κοινωνική του συμπεριφορά ἡ ἴδια 
τακτική: Θέλει τήν ἐλευθερία μόνο γιά τόν ἑαυτό 
του κι ὄχι γιά τούς ἄλλους. Φωνάζει, ἐπαναστατεῖ 
γιά δικαιώματα, ἀλλά δέ θέλει νά ἀκούσει γιά καθή-
κοντα καί ὑποχρεώσεις. Παριστάνει τόν φιλελεύ-
θερο καί τόν γενναῖο, ἀλλά δέν θέλει νά σηκώσει 
στούς ὥμους του καμμιά εὐθύνη.

Γι’ αὐτό κι ὅ,τι βάζει φραγμούς στήν ἀχαλί-
νωτη ἐλευθερία του: θρησκεία, οἰκογένεια, νόμος, 
παράδοση κ.λ.π., ὅλα τά συκοφαντεῖ καί ὅλα τά 
ἀπορρίπτει.

Τά θεωρεῖ ξεπερασμένα, κατεστημένα, ἀντιδη-
μοκρατικά (τώρα στήν Ἑλλάδα, τά λέμε καί χουντι-
κά).

Αὐτός εἶναι ὁ «φιλελεύθερος» ἄνθρωπος τῆς 
ἐποχῆς μας, πού μέ τήν ὑπερκατανάλωση τῆς ἐλευ-
θερίας του μολύνει καί ἐξανεμίζει τό μεγάλο αὐτό 
ἀγαθό ἀτόμων καί Λαῶν. Γιά νά χαθεῖ καί ἡ ἐλευ-
θερία ἀπό τόν κόσμο. Γιά νά χαθεῖ καί ἡ ἀρετή ἀπό 
τόν κόσμο.

Γιά νά πέσει ἡ ἀνθρωπότητα ποιός ξέρει σέ 
ποιό βάραθρο, σέ ποιά νέα βαρβαρότητα. Καί τό 
πνευματικό χάος εἶναι ἤδη στήν πόρτα μας.  

Zητοῦνται οἰκολόγοι
τῆς έλευθερίας καί τῆς ἀνθρωπιᾶς

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην 
Κισάμου & Σελίνου κ. Εἰρηναίου

Ο
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

H  Δ Ι ΑΜΑΡ Τ ΥΡ Ι Α
«πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει»

(Ρωμ.8,22)

Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου

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

Ἡ ἑορτή τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πού τιμᾷ ἡ 
Ἐκκλησία μας καί ἑορτάζει ὁ ὀρθόδοξος χριστιανισμός τήν 
14ην Σεπτεμβρίου, μᾶς φέρνει στά παθήματα καί τούς σταυ-
ρούς τοῦ καθενός μας, ἀφοῦ βέβαια φέρομε στήν μνήμη καί 
στήν καρδιά μας τό Σταυρικό Μαρτύριο τοῦ Χριστοῦ.

Μᾶς φέρνει στήν κτηνωδία καί ἀναλγησία τῶν Γραμ-
ματέων καί τῶν Φαρισαίων, τῶν στρατιωτῶν καί τοῦ ὄχλου. 
Ἀσυγκίνητοι, ἀπαθεῖς ἀκόμη καί οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι. Χάθη-
κε ἀπό τήν ψυχή τους καί αὐτό τό στοιχειῶδες ἀνθρώπινο 
αἴσθημα τῆς συμπάθειας.

Ὑπάρχει ὅμως καί κάποιος πού δέν τούς μιμεῖται: Εἶναι 
ἡ φύσις! Αὐτή διαμαρτύρεται. Ξεσπᾶ σέ θρῆνο συγκινητικό, 
πρωτοφανῆ.

Ἄς παρακολουθήσομε αὐτήν τήν διαμαρτυρία, ὅπως 
τήν περιγράφουν τά ἱερά Εὐαγγέλια:

Ὁ ἥλιος ἀποσύρει τό φῶς του. Κρύβει τίς ἀχτῖνες του. 
Ἦταν μεσημέρι. Καί ὅμως ἔγινε πηχτό σκοτάδι. Ὁ βασιλιάς 
τῶν ἄστρων θέλει νά σκεπάσει τό ἀνοσιούργημα τῶν σταυ-
ρωτῶν. Δέν ἀνέχεται, τό φῶς πού τοῦ ἔδωσε ὁ φωτοδότης, 
νά φωτίζει ἕνα τέτοιο ἔγκλημα, (Ματθ. 27,45) καί Λουκᾶ 23, 
44-45).

Ἡ γῆ σείεται. Δέ μπορεῖ νά σηκώσει τήν προσβολή 
καί τόν κατεξευτελισμό τοῦ Δημιουργοῦ της. Ἀναταράσσε-
ται. Καί, ἐνῶ οἱ ἀνθρώπινες καρδιές μένουν ἀσυγκίνητες, οἱ 
σκληρές πέτρες σχίζονται! (Ματθ. 27,51).

Τά μνημεῖα ἀνοίγουν διάπλατα. Ὄχι, δέν θέλουν νά 
κρατήσουν νεκρό τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς. Σέ ἔνδειξη διαμαρ-
τυρίας ἐπιστρέφουν καί τούς νεκρούς πού κρατοῦσαν τόσα 
χρόνια. (Ματθ. 27, 52-53).

Ὁ μεγάλος ναός στόν λόφο τῆς Σιών, σείεται κι αὐτός. 
Τό καταπέτασμά του, χωρίς νά τό ἀγγίξει ἀνθρώπινο χέρι σχί-
ζεται ἀπό πάνω ἕως κάτω. (Ματθ. 27, 51, Μάρκ. 16,38, Λουκ. 
23,45). Εἶναι καί αὐτό μία πρᾶξις ἐντόνου διαμαρτυρίας γιά 
τό ἔγκλημα πού ἔκαναν οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ ἱερεῖς, ὁ λαός, ὅλοι 

ἐκεῖνοι πού ἔμπαιναν καθημερινά στόν ναόν μέ ὑποκριτι-
κή εὐσέβεια. Οἱ εὐσεβοφανεῖς ὑποκριτές κάθε κοινωνικῆς 
στάθμης. Οἱ εὐκαιριακοί θεομπαῖχτες καί γλύφτες τῶν ἐχό-
ντων καί κατεχόντων.

Οἱ πέτρες, οἱ τάφοι, ὁ ἥλιος, ὁ ναός καί τό καταπέτα-
σμά του - ἡ ἄλογη φύσις - διαμαρτύρεται. Πάσχει, «συστενά-
ζει καί συνωδύνει», γιά τόν ἐσταυρωμένο Βασιλιά της. Καί οἱ 
λογικοί ἄνθρωποι μένουν ψυχροί. Εἰρωνεύονται καί χλευά-
ζουν τόν ἐσταυμωμένον τότε καί σήμερα… (Ματθ. 27, 39-42 
καί Μάρκ. 15, 29-31).

Ἄν ἡ νεκρή φύσις εἶδε μέ δέος καί ἐξεδήλωσε τόσο 
πανηγυρικά καί ἔντονα  τήν θλίψη της καί τήν ὀδύνη της, ἀλή-
θεια, τί πρέπει νά κάνομε ἐμεῖς; Θά μένομε ἀκόμα ψυχροί 
ἀπέναντι στόν ἐσταυρωμένον καί στούς συνανθρώπους μας; 
Κι αὐτές οἱ πέτρες ράγισαν, οἱ δικές μας καρδιές θά παραμέ-
νουν ἀράγιστες; Ἡ ψυχρότης καί ἡ ἀναλγησία ἀκόμα θά εἶναι 
τό γνώρισμά μας; Ἀκόμα ὁ ἑαυτούλης μας θά εἶναι ὁ «Κύριος 
καί Θεός» μας καί ὄχι ὁ ἐσταυρωμένος; Ἀκόμα θά ἀρκούμα-
στε στό πανηγύρι καί τήν νηστεία τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σαυ-
ροῦ καί δέν θά ἔχομε καμμιά σχέση μέ τόν ἐσταυρωμένον; 
Καμμιά σχέση μέ τό κήρυγμα καί τά παθήματά Του; Ἀκόμα 
θά ἀνεχόμαστε νά πάσχει ὁ Δίκαιος καί Ἀναμάρτητος ἀπό τίς 
ἁμαρτίες μας, τά πάθη μας, τίς κακίες μας, τήν ὑλοφροσύνην 
καί τόν φαρισαϊσμόν μας; Δέν θά ἐπαναστατήσομε κατά τοῦ 
παρανόμου - ὡς πρός τόν Θεῖον νόμον - ἑαυτοῦ μας; Καμμιά 
ἀντίδρασις; Καμμιά ἠθική ἐπανάστασις; Καμμιά διαμαρτυρία 
μας πρός τόν κακόν ἑαυτόν μας καί τούς ὁμοίους του;



136 ............ Τεῦχος 35, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2011 - «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»

«Εἷς ὑπέρ πάντων ἀπέθανε… ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι 
ἐαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλά τῷ ὑπέρ αὐτῶν ἀποθανόντι καί ἐγερ-
θέντι».

( Β΄ Κορινθ. 5,15)

ερή συγκίνηση καί πλῆθος συναισθημάτων δια-
περνοῦν τήν καρδιά κάθε συνειδητοῦ χριστια-
νοῦ, ὅταν πιστεύει καί ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Κύριος καί 
Θεός μας, ὁ ἐκτός ἁμαρτίας ὑπάρχων, ἔπαθε ὑπέρ 

ἡμῶν, μᾶλλον ἀντί ἡμῶν καί ὡς ἀντιπρόσωπος ὁλοκλή-
ρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπέμεινε τά φρικτά ἐκεῖνα 
παθήματα καί τόν ἐπονείδιστο καί ὀδυνηρό διά Σταυροῦ 
θάνατο. 

Ὁ ἀναμάρτητος ἀνέλαβε τήν ἐνοχή τοῦ ἀνθρώπου 
καί ἡ ἄκρα ἀγαθότητα καί ἀγάπη Του πλήρωσε τό τίμημα 
τοῦ δικοῦ μας χρέους.

Ὁ Χριστός ἐπί τοῦ Σταυροῦ! «Ὁ ὡραῖος κάλλει 
παρά τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων… οὐκ ἔχει εἶδος οὐδέ 
κάλλος», ( Ἡσαιου, νγ΄2,4) ἀλλά εὑρίσκεται «ἐν πόνω, 
ἐν πληγῇ καί ἐν κακώσει». Ἐκεῖνος ἐπτώχευσε, γιά νά 
πλουτίσουμε ἐμεῖς. Καταδικάσθηκε ὁ Ἅγιος, γιά νά δι-
καιωθοῦν οἱ ἁμαρτωλοί. Ἀπέθανε ὁ δίκαιος, γιά νά ζή-
σουν οἱ ἔνοχοι. Τραυματίσθηκε ὁ ἀπαθής, «ἵνα τῷ μώλω-
πι αὐτοῦ πάντες ἰάθημεν». Ἀλήθεια πόση εὐγνωμοσύνη 
ὀφείλομε στόν φιλάνθρωπο Χριστό! Πόση ὑποχρέωση 
ἐπιβάλλει σέ ἐμᾶς ἡ ἄπειρη ἀγάπη Του. Πόση χαρά καί 
ἀγαλλίαση πλημμυρίζει τήν ψυχή κάθε ὀρθοδόξου χρι-
στιανοῦ ἀτενίζοντας ὑψούμενον τόν Τίμιο Σταυρό Του, 
διά τοῦ ὁποίου μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν πλάνη, μᾶς ὁδή-
γησε πρός τήν ἀλήθεια, μᾶς συμφιλίωσε μετά τοῦ Θεοῦ, 
μᾶς ἀνέσυρε ἀπό τό βάραθρο τῆς κακίας καί μᾶς ἀνύψω-
σε εἰς τήν δόξα τῆς ἀρετῆς. 

«Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης… Σταυρός 
πιστῶν τό στήριγμα, Ἀγγέλων ἡ δόξα καί τῶν δαιμόνων 
τό τραῦμα», ψάλλει ἡ ἐκκλησία μας, γιά νά ὑπομνήσει 
στό λαό της τό μέγεθος τῆς τοῦ Κυρίου ἀγάπης καί τίς 
δωρεές οἱ ὁποῖες πηγάζουν ἐκ τοῦ Σταυροῦ.

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος φυτεύτηκε ἐπί τόν 
κρανίου τόπον, εἶναι ἐκεῖνος πού παρέχει ἀενάως τούς 
πλούσιους πνευματικούς του καρπούς, ἐκεῖνος πού στη-
ρίζει, ἐκεῖνος πού δοξάζει, πού ὑψώνει καί χαρίζει στήν 
πεπτωκυΐα φύση τήν χαρά, τήν μακαριότητα καί τήν αἰώ-
νια ἀπόλαυση. 

«Σταυρός ὑψοῦται καί κόσμος ἁγιάζεται». Ὁ ἄνθρω-
πος, ἡ φύση, ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ κτίση ἁγιάζεται ἀπό 
τό Σταυρό τῆς ἀγάπης, τῆς παναγάπης, τῆς εἰρήνης, 
τῆς δικαιοσύνης, τῆς χαρᾶς καί τῆς σωτηρίας. Ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος, ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας, ὁ ὁποῖος εἶναι 
πλασμένος «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ, θέσει ὡς πρωταρχικό 
στόχο στή ζωή του  τό «καθ’ ὁμοίωση», ὅταν προσαρ-
μοσθεῖ  πρός τό θεῖο θέλημα  καί βιώσει τήν Σταυροειδῆ 
ἀγαπητική σχέση μετά τοῦ Θεοῦ, ὅταν στερήσει λίγο ἀπό 
τόν ἑαυτό του τό «ἐγώ» καί μάλιστα τό ἀντίθετο πρός 

τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἐνάντιο πρός τό συμφέρον τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων, τότε σίγουρα θά γευτεῖ τά Σταυρικά 
ἀγαθά καί θά καταστήσει τόν ἑαυτό του ἐνεργό Σταυρό 
τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας, τῆς προσφορᾶς. Μέσα ἀπό τόν 
Σταυρικό αὐτό ἁγιασμό θά λυτρώσει καί θά ἐλαφρύνει 
τούς πάσης φύσεως  ἀνθρώπινους σταυρούς τῆς ζωῆς 
του, οἱ ὁποῖοι τόν ταλαιπωροῦν, τόν συνθλίβουν καί τήν 
καθιστοῦν ἀνυπόφορη.

Θά μποροῦσε, νά ἐρωτήσει κάποιος: «Ἄν ὁ ἄνθρω-
πος ἁγιάσει τήν ζωή του ἀπό τήν σταυρική ἀγάπη καί τήν 
προσαρμόσει στό θεῖο θέλημα, τότε θά σταματήσουν οἱ 
προσωπικοί του σταυροί»; Ἀσφαλῶς ὄχι τελείως, διότι 
ἀπό τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος παρήκουσε 
καί ἀπομακρύνθηκε ἀπό τό θεῖο θέλημα, ἡ ἀνθρώπινη 
φύση ἔγινε ἀσθενής, εὐάλωτη καί ἐπιρρεπής στόν πόνο, 
τήν ἀρρώστια, τήν πίκρα καί τήν ἀποτυχία. Ὅμως οἱ δυ-
σκολίες τῆς ἀνέχειας, τῆς χρεοκοπίας, τοῦ ἄγχους καί  
τῆς στέρησης, οἱ ὁποῖες διαπερνοῦν ὡς ρομφαία τή ζωή 
του  καί οἱ ὁποῖες προέρχονται συνήθως ἀπό τήν ἀπλη-
στία, τήν φιληδονία, τήν φιλαργυρία καί τήν φιλοδοξία 
του, θά περιορισθοῦν ἤ καί θά διορθωθοῦν, ἀφοῦ  πλέον 
φωτισμένος ἀπό τήν λάμψη τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Θεϊκῆς 
ἀγάπης, θά ζεῖ ὄχι γιά τήν δική του καλοπέραση, ἀλλά 
γιά τήν ζωή καί τήν πρόοδο τοῦ συνόλου. 

Στίς περιπτώσεις τῶν ἀναπόφευκτων δυσκολιῶν 
πού ἡ ζωή τοῦ ἐπιφυλάσσει, θά ἀντλεῖ τήν δύναμη καί 
τό θάρρος πού χρειάζεται ἀπό τήν σταυρική ἀγάπη καί 
θά τίς ἀντιμετωπίζει ὡς ἄλλος ἥρωας καί μάρτυρας σ’ 
αὐτόν τόν κόσμο.

Ὅταν ὁ Κύριος ἐξαντλημένος ὑπό τό βάρος τοῦ 
Σταυροῦ Του ἔπεσε, κάποιος Σίμων Κυρηναῖος ἔβαλε 
τούς ὤμους του καί Τοῦ πρόσφερε τήν πολυτιμότερη 
βοήθεια-προσφορά καί ἀγάπη. Ἀλήθεια πόσο αὐτή τήν 
προσφορά καί ἀγάπη ἔχει ἀνάγκη ὁ σημερινός ἄνθρω-
πος! Πόσο χρειάζεται τήν χάρη τοῦ Σταυροῦ καί τήν 
ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ; Πόσο ἀναζητᾶ 
καί ψάχνει συνοδοιπόρους καί Κυρηναίους, γιά νά μοι-
ραστεῖ μαζί τους, τούς πολλούς καί ποικίλους σταυρούς 
τῆς ζωῆς του; 

Ἀδελφοί καί πάλι ἐνωπιόν μας ὑψώθηκε ὁ Σταυρός 
τοῦ Κυρίου, γιά νά ὑπομνήσει σέ ἐμᾶς τό καθῆκον τῆς 
θυσίας καί τῆς προσφορᾶς, ἀλλά καί τό πέλαγος τῆς ἀγά-
πης, τῆς χάρης καί εὐλογίας Του.

Ἄς πλησιάσουμε τήν ἀγάπη Του, ἄς γευθοῦμε τήν 
πλημμύρα τῶν δωρεῶν Του, ἄς ἀσπασθοῦμε τά πληγω-
μένα πόδια Του καί σίγουρα θά τόν ἀκούσουμε νά ψελλί-
ζει. "Παιδί μου, Θάρρος. Μήν ἀποκάμεις, προχώρει, εἶμαι 
κοντά σου, σέ ἐνισχύω, σέ ἀκολουθῶ".

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ. Μητροπόλεως

Ἑνώπιον τοῦ Σταυροῦ

Ἱ
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Ἀπό καιρό γίνεται συστηματική προσπάθεια 
ἀπό ὁρισμένες γνωστές ὁμάδες νά διασαλευθεῖ ἡ 
μακραίωνη καί ἑνιαία πνευματική καί πολιτισμι-
κή ἱστορία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Μέ συντο-
νισμό, ἐμπάθεια καί ἀτεκμηρίωτες θέσεις γίνεται 
σφοδρός ἀγώνας κατά τῆς δύο χιλιάδες χρό-
νια δυνατῆς παρουσίας τοῦ χριστιανισμοῦ στόν 
ἑλληνικό κόσμο. Θέλουν ἐπίμονα νά μᾶς ποῦν 
καί νά μᾶς πείσουν ὅτι ὁ χριστιανισμός εἶναι ξέ-
νος πρός τήν παράδοσή μας καί προσπαθοῦν 

νά ἐπαναφέρουν τό μυθικό δωδεκάθεο. Τίς ἰδέ-
ες αὐτές παρουσιάζουν διανοητές, ἀρθρογράφοι 
καί ὁμιλητές μέ φαιδρά ἐπιχειρήματα. Ἄς σημειω-
θεῖ παρενθετικά πώς τό δωδεκάθεο τό ἀμφισβη-
τοῦσαν ἀκόμη καί οἱ μεγάλοι, ἀρχαῖοι Ἕλληνες 
φιλόσοφοι, λέγοντας πώς δέν εἶναι δυνατόν τό 
θεῖο νά εἶναι ἐμπαθές. Οἱ μοντέρνοι αὐτοί ἄθεοι 
βρῆκαν καταφύγιο σέ θεούς μέ μίση, κακίες, ζηλο-
φθονίες, φονικά καί ἅγια πάθη.

Ξαφνικά οἱ ἄθεοι ἔγιναν πιστοί θεῶν ἀπί-
στων. Ἔχουν μεγάλη ἔχθρα καί ἐκδικητικότητα 
κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῶν Χριστιανῶν καί 
δέν χάνουν καμία εὐκαιρία νά κατηγορήσουν καί 
νά συκοφαντήσουν. Φθάνουν μάλιστα εὔκολα νά 
διαγράφουν τήν πλούσια σέ προσφορά καί ἐπι-
τεύγματα Ἑλληνοχριστιανική περίοδο. Νά ταυ-
τίζονται μέ τούς ἐχθρούς τῆς φυλῆς μας, τούς κα-
τηγόρους τοῦ βυζαντινοῦ θαύματος. Θέλουν νά 
μᾶς πείσουν μέ ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἀνύπαρκτα 
ὅτι ὁ Χριστιανισμός εἶναι μεγάλος ἐχθρός του 
Ἑλληνισμοῦ.

Μιλοῦν γιά ἐβραιογέννητο καί ἐβραιοκίνητο 
Χριστιανισμό, πού καταπιέζει μέχρι σήμερα τούς 
Ἕλληνες. Ὅλοι αὐτοί κινοῦνται μέ ἄνεση ἀνενό-
χλητοι, θέλοντας νά διχάσουν τόν ἑλληνικό λαό, 
νά τόν κάνουν νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του. Πρός 
τοῦτο χρησιμοποιοῦν ὅλα τά μέσα πρός ἐπηρεα-
σμό τῶν ἀδαῶν.

Σέ μία περίοδο πού ἡ χώρα μας ἔχει μεγά-
λη ἀνάγκη ἀπό ἑνότητα καί σύμπνοια, ἀνίερες 
ἐνέργειες, ὅπως αὐτές, πού τίς τορπιλίζουν, θά 
πρέπει νά εἶναι καταδικαστέες. Ὁ καθηγητής κ. 

Λ. Σκόντζος ὀρθά ἀναφέρει πώς “εἶναι βεβαίως 
ἀπαράδεκτο κάποιοι πολίτες νά μονοπωλοῦν 
τόν τίτλο τοῦ Ἕλληνα, εἴτε μέ βάση τίς θρησκευ-
τικές τους ἰδιαιτερότητες εἴτε μέ βάση τίς πολι-
τιστικές τους ἐπιλογές. Εἶναι ἐπίσης ἀπαράδεκτο 
νά ὁρίζεται ὡς Ἕλληνας ὁ ὀπαδός τῆς ἀρχαί-
ας θρησκείας, τήν ὁποία εἶχαν ἀποκηρύξει ὁρι-
στικά οἱ Ἕλληνες ἐδῶ καί δεκαέξι αἰῶνες καί νά 
ἀπαιτεῖται ἡ ἀφαίρεση τῆς Ἑλληνικότητας ἀπό 
τόν πιστό τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ὑπάρχει, ὡς 
δευτέρα φύση στόν ἑλληνικό λαό, χωρίς διακοπή 
ἐδῶ καί χίλια ἑξακόσια χρόνια!”

Οἱ πλεῖστοι τῶν θεμελιωτῶν τοῦ Νεοελλη-
νικοῦ κράτους ἦταν πιστά τέκνα τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας. Τά φληναφήματα τηλεοπτικῶν 
ἐκπομπῶν δέν μπόρεσαν νά πείσουν τούς σο-
βαρούς μελετητές τῆς ἱστορίας, πού δέν φοροῦν 
ἔγχρωμα γυαλιά. Ἔφθασαν νά κατηγορήσουν 
τόν στρατηγό Μακρυγιάννη ὡς παρανοϊκό. Ἡ 
ἀγαστή συμπόρευση Κράτους καί Ἐκκλησίας 
ἐνοχλεῖ ὁρισμένους ἀρκετά καί γι’ αὐτό θέλουν 
νά τήν τορπιλίσουν. Ἡ Ἐκκλησία πάντως θά 
πρέπει νά εἶναι ἕτοιμη γιά τά πάντα. Ὁ γνήσιος 
καί ἀφανάτιστος πατριωτισμός ἀπό παλαιά καί 
μέχρι σήμερα γέρνει πρός τή μεριά τῶν ὀρθόδο-
ξων χριστιανῶν. Οἱ χριστιανοί πρῶτοι σέβονται 
τήν ἱστορία, τήν παράδοση τόν πολιτισμό, τό 
Ἔθνος. Δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα, γιά νά κατηγο-
ρηθοῦν οἱ Χριστιανοί γιά κάτι τέτοιο. Εἶναι συ-
νήθως φιλόνομοι, φιλήσυχοι, πολύτεκνοι, τίμιοι, 
εἰλικρινεῖς καί μέ φόβο Θεοῦ.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πάντοτε ὑπέρ τῆς μελέ-
της, τῆς γνώσεως, τῆς ἐπιλογῆς, τῆς προόδου, 
τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἄλλου. Δέν 
μισεῖ κανένα, δέν ἐχθρεύεται ποτέ κάποιον, εἶναι 
ἀρχοντική, στοργική μητέρα, τροφός τοῦ γένους. 
Ἔχει πανανθρώπινο χαρακτήρα, οἰκουμενική δι-
άσταση, σεβάσμια αἴγλη. Τό ἴδιο καί ὁ ἑλληνι-
σμός.

Ἡ οἰκονομική κρίση στήν Ἑλλάδα δέν μπορεῖ 
νά γονατίσει τόν ἑλληνισμό.

Εἶναι γεγονός πώς τό κράμα, τό μεῖγμα καί 
ἡ σύνθεση Ὀρθοδοξίας καί ἑλληνισμοῦ γέννησε 
κατόρθωμα πολιτισμικά ὑψηλό, πού ἡ λαμπρό-
τητά του ἀστράφτει σέ ὅλη τήν πολιτισμένη 
οἰκουμένη.

Πηγή: Ἐφημερίδα "Μακεδονία" 

Ἡ οἰκονομική κρίση 
δέν μπορεῖ νά γονατίσει τόν ἑλληνισμό

Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως, 
Ἁγιορείτου
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ώρα τά τελευταία δέκα - δεκαπέντε 
χρόνια - γίνονται εἰσηγήσεις ἀπό ὁρι-
σμένους κύκλους πολιτικῶν κυρίως 

κομμάτων καί ἀποκομμάτων, ἀνεξαρτήτως πολι-
τικῆς ἀποχρώσεως, πού προσπαθοῦν νά ἐπιβλη-
θοῦν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας κ.λπ., ὥστε νά 
μετατραπεῖ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπό 
μάθημα πού ἀσχολεῖται εἰδικά μέ τόν Χριστια-
νισμό σέ μάθημα Ἱστορίας τῶν Θρησκευμάτων. 
Ἄν καί ἀπό παλιά εἶχαν εἰσαχθεῖ βασικά στοι-
χεῖα Θρησκευμάτων νά διδάσκονται στή Β΄τάξη 
τοῦ Λυκείου. Αὐτό ὅμως δέν τούς ἔφθανε.

Γιατί; διερωτῶνται, οἱ ἀνοιχτόμυαλοι αὐτοί 
φωταδιστές, νά ἐγκλωβίζεται τό μυαλό τοῦ μα-
θητῆ μόνο στή Χριστιανική θρησκεία καί νά μή 
μάθει καί γιά τά ἄλλα θρησκεύματα, ὥστε νά 
μπορέσει ὁ ἴδιος ἄν θέλει νά διαλέξει ὅποιο τοῦ 
ἀρέσει ἤ ἀκόμη καί νά μήν διαλέξει κανένα. Ἄν 
θέλει νά μείνει χωρίς θρησκεία, νά μήν πιστεύει 
πουθενά. Αὐτοί οἱ δείλαιοι καί ἀνιστόρητοι εἶναι 
σύν τοῖς ἄλλοι καί φαιδροί.

Γιά τό ὅτι εἶναι ἀνιστόρητοί τούς τά λέει 
τόσο καλά ὁ Πλούταρχος, ὥστε κανείς ἄλλος δέν 
μπορεῖ νά τούς τά πεῖ τόσο ρεαλιστικά μέσα ἀπό 
τήν ψηλαφητή ἱστορική πραγματικότητα κι ἄν 
θέλει, ὅποιος θέλει, μπορεῖ νά τό διαπιστώσει 
ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Εἶναι 
ὅμως καί γελοῖοι. Καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, 
θά παραθέσομε τήν παραβολή τῶν τυφλῶν καί 
τοῦ ἐλέφαντος, ὅπως τόν περιγράφει, περιληπτι-
κά βέβαια, ὁ Η. De Glasenapp, στό βιβλίο του 
«Παγκόσμιος Ἱστορία τῶν Θρησκευμάτων». 

Ζοῦσε κάποτε, λέει ἡ παραβολή, στίς βό-
ρειες Ἰνδίες ἕνας βασιλιάς, πού διέταξε τόν ὑπη-
ρέτη του: 

«Μάζεψε στό ἴδιο μέρος ὅλους τούς ἐκ γε-
νετῆς τυφλούς τῆς πόλης», τοῦ εἶπε. Ὅταν ἔγι-
νε αὐτό ἔφερε καί ἕνα ἐλέφαντα καί τόν ἔστησε 
μπροστά τους. Σέ ἄλλους ἔδωσε νά ψηλαφίσουν 
τό κεφάλι, λέγοντας: «Νά πώς εἶναι ἕνας ἐλέφα-
ντας», σ’ ἄλλους ἔδωσε νά ψηλαφίσουν τ’ αὐτί, ἤ 
τούς χαυλιόδοντες, τήν προβοσκίδα, τό στέρνο, 
τό πόδι, τά νῶτα, τήν οὐρά, τίς τρίχες τῆς οὐρᾶς. 
Ἔπειτα τούς ρώτησε: «Πῶς εἶναι ἕνας ἐλέφα-
ντας»; Αὐτοί πού εἶχαν ψηλαφίσει τό κεφάλι 
δήλωσαν: «Μοιάζει μέ ἕνα δοχεῖο», αὐτοί πού 
εἶχαν ψηλαφίσει τό αὐτί: «Μοιάζει μέ ἕνα πλεγ-
μένο καλάθι, γιά νά λιχνίζουν τά δημητριακά», 

Δέν εἶναι οὔτε ἡ οὐρά 
οὔτε τό αὐτί τοῦ ἐλέφαντα

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου 
Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη, Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου 

τῆς Ἱ.Μ. Πέτρας & Χερρονήσου

αὐτοί πού εἶχαν ψηλαφίσει τόν χαυλιόδοντα: «Μοιάζει μ’ ἕνα ὑνί», 
αὐτοί πού εἶχαν ψηλαφίσει τό στέρνο: «Μοιάζει μέ τό ὑπερῶο σπι-
τιοῦ», αὐτοί πού εἶχαν ψηλαφίσει τό πόδι: «Μοιάζει μ’ ἕνα στύλο», 
αὐτοί πού εἶχαν ψηλαφίσει τήν οὐρά: «Μοιάζει μέ μία σκούπα». Καί 
φωνάζοντας μέ ἐπιμονή: «Ὁ ἐλέφαντας εἶναι ἔτσι κι ὄχι ἀλλιῶς», 
τσακώθηκαν, γρονθοκοπήθηκαν μεταξύ τους, πρός μεγάλη διασκέ-
δαση τοῦ βασιλιᾶ κι ἐκείνων πού ἦρθαν νά θαυμάσουν τό θέαμα!

Τό κεντρικό νόημα τῆς παραβολῆς εἶναι προφανές. Ὁ ἄνθρω-
πος ἔχει μέσα του ἔμφυτη τή ροπή πρός τό θεῖον. Ἀναζητᾶ τόν Θεό. 
Νά τόν βρεῖ, νά τόν ψηλαφίσει καί ἐπειδή αὐτό εἶναι ἀδύνατο στόν 
ἄνθρωπο, ὁ Θεός, πού ἔχει φυτέψει μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώ-
που αὐτόν τόν ἀσίγαστο πόθο, ἀπεφάσισε ὁ Ἴδιος νά γίνει ἄνθρω-
πος «ὁμοιοπαθῆς μέ τόν ἄνθρωπον κατά πάντα», ὁρατός καί ψηλα-
φητός, «πλήν τῆς ἁμαρτίας». Καί μέχρι τότε, πρίν τήν Ἐνσάρκωση 
τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὁ ἄνθρωπος ἔπλαθε ψευδοθεούς, εἴδωλα, κατά 
τήν φαντασία του, ἀνθρωπομορφικά, κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσή του, 
μέ ὅλα τά πάθη καί τίς ἀρετές του: καλούς, κακούς, ζηλιάρηδες κι 
ἐκδικητικούς, ἔκδοτους στίς ἡδονές καί τά πάθη τῆς σάρκας. Στό 
τέλος βαρέθηκε, καί τό δαιμόνιο πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων, τό «δει-
σιδαιμονέστερο» πάντων ἀνθρώπων κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, 
ἔστησε κι ἕνα βωμό στόν Ἄγνωστο Θεό.  

Αὐτό τόν «Ἄγνωστο Θεό» ἦλθε νά καταγγείλει στόν Ἑλληνι-
κό λαό καί νά φανερώσει στό ἀνήσυχο πνεῦμα του, ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος. Καί ἀπό τότε μυριάδες ἀνθρώπων τόν ἔνιωσαν κοντά τους 
καί τόν εἶδαν καί τόν ψηλάφισαν καί τόν ἀγάπησαν καί σταυρώθη-
καν καί μαρτύρησαν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους μέ πίστη κι ἐλπίδα 
στήν ἀνάσταση τοῦ Σαρκωθέντος, Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος 
Χριστοῦ. Ἀκόμη καί σήμερα καί ὡς τή συντέλεια τοῦ αἰῶνος θά 
ὁμολογοῦν οἱ πιστές καρδιές, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ποι-
ός θά μπορέσει ποτέ νά μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ; 
Θλίψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ 
μάχαιρα»; (Ρωμ. 8,35). Καί, ὅμως, αὐτόν τόν προσωπικό Θεό, πού 
μᾶς δίδαξαν μέ τή ζωή τούς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ Πατέρες 
μας θέλουν νά θρησκειοποιήσουν οἱ σύγχρονοι ἑλληνόφωνοι τῆς 
παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας - τί Χριστός, τί Βούδας, τί Ἀλλάχ!

Ἀλλά ὁ Θεός τῆς πίστεώς μας δέν εἶναι οὔτε ἡ οὐρά, οὔτε τό 
αὐτί τοῦ ἐλέφαντα. Εἶναι ὁ προσωπικός Θεός τῆς ἀγάπης, πού Γεν-
νήθηκε γιά μᾶς, Σταυρώθηκε γιά μᾶς, Ἀναστήθηκε γιά μᾶς, πού 
Τόν πιστεύομε καί Τόν περιμένομε «πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι ζώ-
ντας καί νεκρούς, καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος»!

τ
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Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε στό Ἡράκλειο σέ Τακτική Συνε-
δρία, τήν 17η Ὀκτωβρίου 2011, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.

Ὡς Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζομε τόν ἔντονο προβληματισμό καί τή μεγάλη ἀγωνία μας γιά τά 
αὐξανόμενα προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν καθημερινά οἱ ἄνθρωποί μας, γνω-
ρίζομε δέ στόν εὐσεβῆ λαό μας, ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο, τό ὁποῖον ἤδη ὑλοποιεῖται σέ ὅλες τίς 
Ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες τῆς Κρήτης καί στίς περισσότερες Ἐνορίες, μέ τή μέριμνα καί τήν φροντί-
δα τῶν κατά τόπους Σεβ. Ἀρχιερέων, ἐντείνεται καί ἐπαυξάνεται, προκειμένου νά ἀνακουφισθοῦν, 
κατά τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ, οἱ ἀνάγκες τοῦ δοκιμαζομένου λαοῦ μας.

Προσεχῶς, μάλιστα, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης θά ἐκδώσει Δελτίο Τύπου, στό ὁποῖο θά ἀναφέρονται 
ἀναλυτικά οἱ παγκρήτιες ἐκκλησιαστικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν, ἡ προσφορά τους στό πολυσυ-
ζητημένο θέμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί ἡ καταβολή τῆς νόμιμης φορολογίας πρός τή 
Χώρα μας.

Ἡ Ἐκκλησία μας πάντοτε συμπορευόταν μέ τό λαό, πάντοτε ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι Μητέρα 
τῶν ἀνθρώπων, θά ἀναζητεῖ δέ τρόπους καί δυνατότητες νά προσφέρει ἐλπίδα, ἐνδυνάμωση ψυχῆς, 
βοήθεια, ἀνάπαυση καί διέξοδο στά πολλά σημερινά ἀδιέξοδα, τά ὁποῖα ἀπειλοῦν τήν ἀνθρώπινη 
ζωή καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ τόπου μας.

Ἔτσι καί τώρα, δέν ἀγνοοῦμε τήν δεινή κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει πολλοί ἀδελ-
φοί μας, δέν ἀδιαφοροῦμε γι’ αὐτήν, ἀλλά συμπαραστεκόμαστε σ’ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώ-
πους ἠθικά καί ὑλικά χωρίς καμμιά ἰδιοτέλεια καί σκοπιμότητα.

Ταυτόχρονα, ὡς Ἱερά Σύνοδος, ἐπιθυμοῦμε νά διατρανώσουμε τό μήνυμα ὅτι ὅλοι μαζί εἶναι 
ἀπαραίτητο νά συνταχθοῦμε καί νά ἑνωθοῦμε γιά τήν ὑπέρβαση τῆς κρίσεως αὐτῆς καί τήν γρή-
γορη ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν μέ ἑνότητα, σύμπνοια, δύναμη καί ἐλπίδα στό Θεό.

Νά ἀναζητήσουμε στήν ἀγάπη γιά τόν πλησίον καί τόν συνάνθρωπό μας, τόν κατεξοχήν 
τρόπο ὕπαρξης καί ζωῆς καί νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τόν στόχο καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας. Νά 
ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης καί συμπεριφορᾶς καί νά ἀναζητήσουμε πρότυπα νέας ζωῆς καί κοινωνίας 
στίς πατρογονικές ρίζες μας.

Ἡ πίστη μας στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη καί τό χρέος μας πρός τήν Πατρίδα μας τήν 
Ἑλλάδα, θά μᾶς ἐπαναφέρουν στόν ἀγώνα καί τήν προσπάθεια, ὥστε γιά μία ἀκόμη φορά νά 
ξεπεράσουμε τή σημερινή δύσκολη κατάσταση καί νά ἐλπίσουμε σέ ἕνα καλύτερο αὔριο.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, τέλος, δέχθηκε τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων τῶν Κλη-
ρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καθώς καί τά Μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τους, ἄκουσε δέ 
μέ προσοχή, ἀγάπη καί πολλή κατανόηση τίς θέσεις, τούς προβληματισμούς καί τίς ἀγωνίες τους 
καί ἀνταλλάχθηκαν μεταξύ μας χρήσιμες ἀπόψεις.
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Παπαδιαμάντης μέσα ἀπό τά ἔργα του, μ’ 
ἀγάπη καί συγκίνηση σκύβει καί περιγράφει 
τή Σκιάθο, τήν ὕπαιθρο, τίς ὀμορφιές  τοῦ 
τόπου του.

Οἱ ἥρωες τῶν δημιουργημάτων του γυρνοῦν στούς 
δρόμους ἐξαπολυμένοι ἀπ’ αὐτόν, μπαίνουν σέ σπιτά-
κια, σ’ ἐκκλησίες, σέ πλοῖα, σέ κελιά, σέ κρασάδικα. Οἱ 
ἡρωΐδες του εἶναι γυναῖκες τοῦ λαοῦ, παπαδιές, χῆρες 

ναυτικῶν θαλασσοπνιγμένων, μαυροφορεμένες ἀρχό-
ντισσες καραβοκυραίων, ἀρραβωνιαστικιές ξενιτεμένων 
παλικαριῶν πού δέ θά γυρίσουν ποτέ ἤ πού θά γυρίσουν 
κάποτε. Εἶναι κοριτσάκια πού μαγεύονται ἀπό αὐλούς 
καί γλιστροῦν καί πέφτουν καί πνίγονται. Εἶναι γριές πού 
κάνουν ἄθελα καί θελητά μαζί, τό κακό καί τό ὀλέθριο. 
Ἄλλες πάλι, πού γυρίζουν ἀπό τό πλύσιμο τῶν ρούχων, 

σκυμμένες περισσότερο ἀπό τήν ἔγνοια καί τίς ἀναμνή-
σεις παρά ἀπό τό βάρος τῆς ἀβασταγῆς τους. Εἶναι κο-
πελοῦδες, πού ἀρχίζουν νά κρυφοαγαποῦν καί σιγοτρα-
γουδοῦν σἐ  ἕνα παράθυρο, Κυριακή βράδυ. Ἄλλες πού 
ἀγαποῦν ἀληθινά καί ἀναμένουν ἕνα πέρασμα, ἕνα καλη-
σπέρισμα σιγαλινό, σάν ψιθύρισμα θαλασσινοῦ ἀέρα μέ 
ἀνησυχία καί πόνο. Εἶναι ἀκόμη δυστυχισμένες πού ἐγε-
λάστηκαν, κακορίζικα θηλυκά πού δέ σεβάσθησαν ὄνομα 
καί οἶκον «ἵλεος γενοῦ Θεέ καί συγχώρει…». Εἶναι, εἶναι, 
εἶναι…

Καί οἱ ἄνδρες αὐτοί καί οἱ γυναῖκες αὐτές καί τά κο-
ρίτσια τά ἄλλα καί τά παιδιά ἐτοῦτα, ὅλοι αὐτοί καί ἄλλοι 
τόσοι νά ζοῦν τήν δικαίαν, αὐθύπαρκτη ζωή τους, τή ζωή 
τῆς ἡλικίας τους, τῆς ἰδιοσυγκρασίας τους, τῆς πνευμα-
τικῆς τους κατάστασης, τῆς ψυχικῆς τους διάθεσης, τῆς 
μοίρας τους τέλος πάντων.

Ξεχωριστό πάντως ἐνδιαφέρον ἀνάμεσα στούς ἥρω-
ες αὐτούς προκαλεῖ ἡ Φόνισσα. Ἡ γυναῖκα αὐτή πού το-
ποθετεῖται ἔξω ἀπό τήν ἀνθρώπινη κοινωνία, καθώς εἶναι 
ἕνα πρόσωπο αἰνιγματικό καί ὁλότελα ξένο ἀπό τούς ἀφε-
λεῖς νησιῶτες πού γεμίζουν τά ἄλλα διηγήματα τοῦ Παπα-
διαμάντη.

Εἶναι ἡ ἱστορία μιᾶς γυναῖκας - θῦμα τῆς κοινωνί-
ας πού σέ μιά στιγμή διαύγειας διαπιστώνει τή μοῖρα τῶν 
ἀνθρώπων καί θέλει  νά τήν ἀλλάξει, γιατί νομίζει πώς 
ἔχει ταχθεῖ «ἄνωθεν» γι’αὐτήν τήν ἀποστολή.

Ἡ προσωπογραφία τῆς Φόνισσας κι ἕνα μέρος ἀπό 
τούς στοχασμούς της, πού διαμορφώνουν τήν προσωπι-
κότητά της, ἀποκαλύπτονται στό ἀκόλουθο ἀπόσπασμα: 
«Ἡ Χαδούλα, ἡ λεγόμενη Φράγκισσα, ἤ ἄλλως Φραγκο-
γιαννοῦ, ἦτο γυνή σχεδόν ἑξηκοντοῦτις, καλοκαμωμένη, 
μέ ἀδρούς χαρακτῆρας, μέ ἦθος ἀνδρικόν, καί μέ δυό 
μικράς ἄκρας μύστακος ἄνω τῶν χειλέων της. Εἰς τούς 
λογισμούς της, συγκεφαλαιοῦσα ὅλην τήν ζωήν της, ἔβλε-
πεν  ὅτι ποτέ δέν εἶχε κάμει ἄλλο τίποτε εἰμή νά ὑπηρετῇ 
τούς ἄλλους. Ὅταν ἦτο παιδίσκη ὑπηρέτει τούς γονεῖς της. 
Ὅταν ὑπανδρεύθη, ἔγινε σκλάβα τοῦ συζύγου της - καί 
ὅμως, ὡς ἐκ τοῦ χαρακτῆρος της καί τῆς ἀδυναμίας ἐκεί-
νου, ἦτο συγχρόνως καί κηδεμών αὐτοῦ. Ὅταν ἀπέκτησε 
τέκνα, ἔγινε δούλα τῶν τέκνων της, ὅταν τά τέκνα της ἀπέ-
κτησαν τέκνα, ἔγινε πάλιν δουλεύτρια τῶν ἐγγονῶν της». 
Ὅλη της ἡ ζωή τῶν  ἑξῆντα χρόνων, ὅλη της ἡ πεῖρα, τῆς 
εἶχε δείξει πώς τά κορίτσια γεννιοῦνται, γιά νά δυστυχοῦν 
καί ταυτόχρονα, γιά νά γίνονται αἰτία δυστυχίας στήν οἰκο-

Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη

" Ἡ  Φ ό ν ι σ σ α "

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. Σοφίας Μυλωνάκη,
Φιλολόγου

Ο
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γένειά τους. «Ἡ συνήθης εὐχή της πρός τά μικρά κοράσια 
ἦτο νά μή σώσουν!... νά μῆν πᾶνε παραπάνω!».

Ἔτσι συλλαμβάνει τήν ἰδέα τοῦ φόνου τῶν μικρῶν 
κοριτσιῶν. Αὐτή ἡ ἰδέα θά γίνει ἔμμονη, θά παρακολου-
θεῖ πάντοτε τίς σκέψεις της, θά τήν ὁδηγήσει τέλος στό 
πρῶτο της ἔγκλημα: στή θανάτωση τῆς ἄρρωστης, νεογέν-
νητης ἐγγονῆς της.

Ὁ Παπαδιαμάντης μᾶς δίνει μέ θαυμάσιο τρόπο τή 
ψυχική προετοιμασία τῆς Φραγκογιαννοῦς σ’ αὐτόν τόν 
πρῶτο φόνο. Μέσα στήν κούραση καί τή νύστα της, μέσα 
στίς ἀναμνήσεις τῆς δύσκολης ζωῆς της, μέσα στίς θλιβε-
ρές εἰκόνες τοῦ παρελθόντος, ἐπηρεασμένη ἀπό τό σημα-
διακό ὄνειρο τῆς δευτερότοκης κόρης της, πού εἶδε στόν 
ὕπνο της, πώς πέθανε τό νεογέννητο κοριτσάκι καί πώς ἡ 
μάνα της εἶχε ἕνα μαῦρο σημάδι στό χέρι, ἐκτελεῖ αὐτό τό 
φόνο αὐτόματα, σχεδόν ἀσυνείδητα.

Τό πρῶτο βῆμα εἶχε γίνει, ὁ δρόμος γιά τήν ἀπαλ-
λαγή τῆς κοινωνίας ἀπό τό κακό τῆς γέννησης τῶν κο-
ριτσιῶν εἶχε ἀνοίξει γιά τή Φραγκογιαννοῦ, ἀπό κεῖ καί 
πέρα θ’ἀκολουθήσει μιά σειρά ἐγκλημάτων πού γίνονται 
μέ πιό σταθερό χέρι. Ἡ Φραγκογιαννοῦ θά σκοτώσει τρία 
κοριτσάκια, ὅμως ἡ τραγική εἰρωνεία εἶναι πώς οἱ ἀρχές 
τήν ὑποψιάζονται κι ἀρχίζουν νά τήν καταδιώκουν γιά ἕνα 
ἔγκλημα πού δέν ἔκανε, γιά ἕνα πνιγμό πού μόνο εὐχή-
θηκε νά γίνει.

Αὐτή ἡ ἔμμονη ἰδέα τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου μέ τό 
φόνο τῶν μικρῶν κοριτσιῶν ἦταν τόσο ἔντονη καί ἐφιαλ-
τική γιά τή Φραγκογιαννοῦ, ὥστε καί μέσα στήν ἀγωνία  
τῆς καταδίωξης της δέν διστάζει, ὅταν τῆς δίνεται ἡ εὐκαι-
ρία, νά ἐγκληματήσει, γιατί οἱ τύψεις της,  ἡ δοκιμασία 
τῆς ψυχῆς της, οἱ ἀμφιβολίες της, γιά τήν ὀρθότητα τῶν 
πράξεων της εἶναι περιοδικές, συμπτωματικές.

Ἡ ἀμορφωσιά, ἡ μυστικοπάθεια καί ὁ περιορισμέ-
νος ὁρίζοντας τῆς σκέψης της δέν τῆς ἐπιτρέπουν νά συλ-
λάβει τό μέγεθος τοῦ κακοῦ πού ἐπιτελεῖ. Κι ἐδῶ ἀκριβῶς 
βρίσκεται τό βαθύτερο νόημα τῆς «Φόνισσας»:

Ὁ Παπαδιαμάντης μᾶς ὑποβάλλει ἔμμεσα μέ τήν 
ἱστορία τῆς Φραγκογιαννοῦς τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου 
νά βρεῖ τήν ἀλήθεια, νά ἀντιληφθεῖ τά καταστροφικά ἀπο-
τελέσματα πού ἀκολουθοῦν κάθε προσπάθεια τοῦ ἀνθρώ-
που νά ὑποκαταστήσει τό Θεό. Τό παρακάτω ἀπόσπασμα 
ἐνισχύει τήν παρατήρηση αὐτή: «Καθώς ἀνήρχετο τήν ρά-
χιν ἀντικρύ, πέραν τῶν Κήπων, ἄνω τοῦ ρεύματος, ἤκουσε 
τόν μικρόν κώδωνα τοῦ μοναστηρίου νά ἠχῇ γλυκά, τα-
πεινά καί μονότονα νά ἐξυπνᾷ τάς ἠχούς τοῦ βουνοῦ, καί 
νά δονῇ τήν μαλακήν αὔραν, Ἤτο ἄρα μεσοκύκτιον, ὥρα 
τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ὥρα τοῦ Ὄρθρου! Πῶς ἦσαν εὐτυχεῖς 
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἵτινες εὐθύς ἀμέσως, ἐκ νεαρᾶς ἡλι-
κίας, ὡσάν ἀπό θείαν ἔμπνευσιν, εἶχον αἰσθανθῇ ποῖον 
ἦτο τό καλλίτερον τό ὁποῖον ἠμποροῦσαν νά κάμουν... 
Τήν φιλοσοφίαν, αὐτοί, τήν εἶχον λάβει ὡς ἐκ κληρονομί-
ας, χωρίς νά σκοτίσουν τόν νοῦν των εἰς τήν “ζήτησιν τῆς 
ἀληθείας”  ὅπου ποτέ δέν εὑρίσκεται».

Ὁ Παπαδιαμάντης καθώς εἶναι βαθιά ἐπηρεασμένος 
ἀπό τή θρησκευτική πίστη δέν μπορεῖ, μέσα στό ἔργο του, 
νά ὁδηγηθεῖ στό θρίαμβο τοῦ «κακοῦ», στό θρίαμβο δη-
λαδή τῆς ἡρωΐδας του. Ἔτσι ὁ θάνατος εἶναι τό τέλος γιά 

τή Φραγκογιαννοῦ, ὁ ὁποῖος ἔρχεται μέ τή μορφή «θείας 
δίκης», ἔκφραση καί ἀπόδειξη τῆς θείας παντοδυναμίας.

Ὁ Παπαδιαμάντης σύμφωνα μ’ ὅλα αὐτά, τελειώνει 
τό πεζογράφημά του κατά τόν ἀκόλουθο τρόπο:  «Ἡ γραῖα 
Χαδούλα εὗρε τόν θάνατον εἰς τό πέρασμα τοῦ Ἁγίου Σώ-
στη, εἰς τόν λαιμόν τόν ἑνώνοντα τόν βράχον τοῦ ἐρημη-
τηρίου μέ τήν ξηράν, εἰς τό ἥμισυ τοῦ δρόμου, μεταξύ τῆς 
θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης». Ἡ τιμωρία τῆς 
Φραγκογιαννοῦς ἔρχεται ἀπό τό χέρι τοῦ Θεοῦ, ἡ Φόνισ-
σα δέ συλλαμβάνεται, δέν δικάζεται οὔτε καταδικάζεται 
ἀπό τήν δικαιοσύνη τῶν ἀνθρώπων.

Μέσα ἀπό μία γενική θεώρηση τοῦ ἔργου μποροῦμε 
νά ὁδηγηθοῦμε στό συμπέρασμα ὅτι ἡ σύλληψη τῆς προ-
σωπικότητας τῆς Φραγκογιαννοῦς ἀποτελεῖ ἕνα σπουδαῖο 
ψυχογραφικό κατόρθωμα τοῦ Παπαδιαμάντη. Μέσα ἀπό 
τό πορτραῖτο τῆς ἡρωΐδας, διακρίνονται οἱ μεγάλες δι-
εισδυτικές καί περιγραφικές ἱκανότητες τοῦ συγγραφέα 
μας, πού πλάθει ἕνα ἄτομο μέ εὐαισθησίες, ἀγωνίες, μέ 
πλούσιο συναισθηματικό κόσμο καί μέ μεγάλη κοινωνι-
κή εὐαισθησία πού ὁδηγεῖται τελικά στήν παράνοια. Ὁ 
Παπαδιαμάντης μᾶς προβάλλει μιά γυναῖκα πού νιώθει 
ἔντονα τήν καταπίεση ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς της, 
ἀντιμετωπίζει τήν ἔλλειψη ἐπικοινωνίας καί τήν ἀδυναμία 
ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων της. Ἔτσι ἔχει ὁδηγηθεῖ σέ 
μιά ἀπόγνωση πού τή στρέφει σ’αὐτήν τήν ἐγκληματική 
δράση.

Ἕνα πάντως εἶναι βέβαιο, ὅτι ἡ ἡρωΐδα αὐτή τοῦ Πα-
παδιαμάντη μέ τήν ἀβυσσαλέα προσωπικότητα, ὅσα χρό-
νια κι ἄν πέρασαν θά ἐξακολουθεῖ νά συναρπάζει.
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Τοῦ Αἰδεσιμ. Ἱερέως Μιχαήλ Ψαράκη,
Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας

Ἡ Ἐνο-
ρία Καλουδιανῶν 

ὑπάγεται στήν Ἐπαρ-
χία Κισάμου καί βρίσκεται 

42 χλμ βορειοδυτικά ἀπό τά Χανιά.
Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀσχολοῦνται κυρίως μέ τήν 

γεωργία καί τά προϊόντα τους εἶναι τό λάδι, τό κρασί καί 
τά κηπευτικά.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, κάποιος παλιός κάτοι-
κος πού λεγόταν Καλούδης, ἔδωσε τό ὄνομά του στό χω-
ριό.

Οἱ παλαιότερες οἰκογένειές του εἶναι οἱ Καλούδη-
δες, οἱ Παρτσαλάκηδες, οἱ Μπαντουράδηκες καί οἱ Μπα-
χουντάκηδες.

Δέν εἶναι γνωστό πότε ἀκριβῶς ἐμφανίζεται τό χω-
ριό, τό πιό πιθανό εἶναι νά κατοικήθηκε κατά τήν Ἐνε-
τοκρατία. Στήν γύρω περιοχή ἔχουν ἐντοπιστεῖ τρίπατοι 
τάφοι, καθώς καί πολύ παλιά πηγάδια πού δέν ἔχουν 
χρονολογηθεῖ.

Στήν ἐνορία, ἐκτός ἀπό τά Καλουδιανά, ὑπάγονται 
καί οἱ οἰκισμοί Κουρθιανά καί Κορφαλώνας.

Οἱ κάτοικοι τῶν Καλουδιανῶν πῆραν μέρος καί 
ἀγωνίστηκαν σκληρά σέ ὅλους τους ἀγῶνες τοῦ Κρητι-
κοῦ λαοῦ γιά ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία. Κατά τήν Μάχη 
τῆς Κρήτης, ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, ἄοπλοι μέ μόνο 
τους ἐφόδιο τό θάρρος καί τήν πίστη τους στήν ἐλευθερία, 
ἔτρεξαν στόν κάμπο γιά νά ἀντιμετωπίσουν ἕναν καινού-
ριο κατακτητή, τούς Γερμανούς ἀλεξιπτωτιστές. Ἡ μάχη 
ἦταν σκληρή καί οἱ ἀπώλειες μεγάλες, συνέχισαν ὅμως 
τόν ἀγῶνα, μέχρι τήν τελική κατάληψη τῆς Κρήτης.

Καί σήμερα ὅμως, σέ μία ἐποχή πού ἡ ὕπαιθρος στήν 
χώρα μας συνεχῶς ἐρημώνεται, οἱ κάτοικοι τῶν Καλου-
διανῶν εἶναι ἕνα φωτεινό παράδειγμα πρός μίμηση. Μέ 
κινητήρια δύναμη, τήν ἀγάπη γιά τόν τόπο τους, παρα-

μένουν στό χωριό τους, προοδεύουν καί ἀναπτύσσονται. 
Συμμετέχουν ἐνεργά στά δρώμενα τῆς κοινωνίας, μέ πνευ-
ματικό φάρο, τόν ἐνοριακό τους σύλλογο. Νέοι ἄνθρωποι, 
πλαισιώνουν αὐτόν τό σύλλογο, ὁ ὁποῖος πραγματοποιεῖ 
ἐκδηλώσεις γιά τήν ἱστορία, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ τό-
που, τιμᾶ ἀνθρώπους πού ξεχώρισαν μέ τήν ζωή καί τήν 
προσφορά τους στό κοινωνικό σύνολο, προστατεύει καί 
βοηθᾶ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη. Κάνει προσκυ-
νηματικές καί πολιτιστικές ἐκδρομές, μέ ἀποτέλεσμα νά 
δίνεται ἡ δυνατότητα γνωριμίας θρησκευτικῶν καί ἱστο-
ρικῶν τόπων, πού ἁπλά ἦταν ἀκουστοί. 

Στήν ἐνορία τῶν Καλουδιανῶν βρίσκονται συνολικά 
ὀχτώ Ναοί, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ τρεῖς χρονολογοῦνται στίς 
περιόδους τῆς Ἐνετοκρατίας καί τῆς Τουρκοκρατίας.

 Ἐντός τοῦ χωριοῦ βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, βασιλικοῦ ρυθμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι 
καί ὁ κεντρικός Ναός τῆς ἐνορίας. Πρόκειται γιά πετρόκτι-
στο Ναό πού χρονολογεῖται ἀπό τήν ἐποχή τῆς Τουρκο-
κρατίας. Ἀξιοπρόσεκτα σημεῖα τῆς ἐκκλησίας εἶναι τό ἐπι-
βλητικό πέτρινο καμπαναριό καί τό τέμπλο της, τό ὁποῖο 
εἶναι διακοσμημένο μέ φύλλα χρυσοῦ κι ἕναν σταυρό, 
πού σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τόν μετέφερε ἀπό τήν 

Ἐνορία Εὐαγγ. Θεοτόκου Καλουδιανῶν Κισάμου

ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου Καλουδιανῶν
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Κάντανο ἕνας πιστός κρατώντας τον στά χέρια του.
 Στήν συνοικία Μπαντουριανά, ἐπί Ἐνετοκρατίας, 

ἀνηγέρθη ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος, βασιλικοῦ 
ρυθμοῦ. Ἦταν ἡ πρώτη ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Σήμερα σέ 
αὐτόν τόν Ναό, ὑπάρχει τό κοιμητήριο τῆς ἐνορίας. Γιορ-
τάζει τό τριήμερο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μετά τό πέρας 
τοῦ Ἑσπερινοῦ, πού προσελκύει πλῆθος πιστῶν ἀπό τά 
γύρω χωριά, πραγματοποιεῖται στόν προαύλειο χῶρο πα-
ραδοσιακό κέρασμα καί γλέντι. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι 
παλαιότερα τό πανηγύρι τῆς Ἁγίας Τριάδος ἦταν ἀπό τά 
μεγαλύτερα τῆς Κρήτης. Ἐκτός ἀπό τόν θρησκευτικό του 
χαρακτήρα, εἶχε καί οἰκονομικό, ἀφοῦ σύμφωνα μέ μαρ-
τυρίες, γίνονταν ἀνταλλαγές προϊόντων, μέ προσέλευση 
κόσμου ἀπό ὅλη τήν Κρήτη. 

Στήν συνοικία τοῦ Κορφαλώνα,στή θέση ἑνός εἰκο-
νοστασίου, χτίστηκε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Γεωργίου. H παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιος Γεώρ-
γιος φανερώθηκε στήν Ἀνουσάκη Καλλιόπη κι ἐκείνη, μέ 
τήν βοήθεια τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ἔχτισε τήν ἐκκλησία 
το 1900. Στήν ἴδια συνοικία ὑπάρχει ὁ πετρόκτιστος Ἱερός 

Ναός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος. Χτίστηκε ἀπό τόν Μα-
ζοκοπάκη Γεώργιο(Χατζής), τήν δεκαετία τοῦ 1920.

Στήν συνοικία τῶν Γερολυμιανῶν, βρίσκεται ὁ Ἅγιος 
Νεκτάριος. Χτίστηκε τήν δεκαετία τοῦ 1970 μέ ἔρανο ἀπό 
τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ. Εἶναι τρίκλητος Ναός τοῦ Ἁγί-
ου Παταπίου καί τῆς Ἁγίας Χρυσοβαλάντου Εἰρήνης.

Ἄλλοι Ἱεροί Ναοί τῆς Ἐνορίας Καλουδιανῶν εἶναι: 
Ὁ Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη τό 2005, μέ 
κτήτορα τόν Γελαστό Ἀλέξανδρο, ὁ Ἱ.Ν. τῶν Ἁγίων Κων/
νου καί Ἑλένης, χτισμένος ἀπό τήν οἰκογένεια Λαμαζάκη 
Τηλέμαχου τό 2000. Στόν οἰκισμό Κουρθιανά, ὑπάρχει 
ὁ τρίκλιτος Ἱ.Ν. τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Με-
γαλομάρτυρος Γεωργίου καί Ἁγίου Φωτίου. Χτίστηκε τήν 
δεκαετία τοῦ 1960 ἀπό τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ. Στόν 
ἴδιο οἰκισμό βρίσκεται καί ὁ πετρόκτιστος Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος. Χρονολογεῖται στήν περί-
οδο τῆς Ἐνετοκρατίας.

Τήν ἐνορία τῶν Καλουδιανῶν διακόνησαν μεταξύ 
ἄλλων καί οἱ ἱερεῖς:

Μιχαήλ Φωτεινάκης, (1910-1958). Στήν περίοδο τῆς 
Γερμανικῆς Κατοχῆς, προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του στήν 
ἐνορία μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του ἀρκετές φορές. Ἦταν 
πρωτοπόρος στήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στόν Κορφαλώνα. Ἀναδείχτηκε ἄξιος ἐργάτης 
τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου καί  πνευματικός ποιμένας.

Δημήτριος Μαζοκοπάκης, (1958-1980). Ἄξιος ποι-
μένας, ἀποτέλεσε τό κύτταρο τῆς ἐνορίας πού κράτησε 
ἄσβεστη τήν πίστη τοῦ ποιμνίου του, ἐνεργώντας κατά τίς 
παραδόσεις ἀλλά καί κατέχοντας πάντα μία ξεχωριστή 
θέση στήν καρδιά ὅλων γιά τήν εὐπρέπεια πού τόν διέκρι-
νε, γιά τήν ἀγάπη πού ἁπλόχερα προσέφερε  πρός ὅλους 
καί γιά τήν ἁπλότητά του. Κατά τήν διακονία του στήν ἐνο-
ρία, ἀνηγέρθη  ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. 

Ἄλλοι ἄξιοι ποιμένες ἐπίσης πού διακόνησαν  τήν 
ἐνορία εἶναι οἱ: Αἰδεσ. Δημήτριος Σημαντηράκης, Αἰδεσ. 
Κων/νος Στραβουδάκης, Αἰδεσ. Ἰωάννης Λουπασάκης, 
Αἰδεσ. Σπυρίδων Κουτσαυτάκης καί τά τελευταῖα χρόνια ὁ 
Αἰδεσ. Μιχαήλ Ψαράκης.

Ὁ Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος 
Καλουδιανῶν

Οἱ Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου, Κοιμ. Θεοτόκου καί 
Ἁγ. Φωτίου Κουρθιανῶν

Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγ. Τριάδος 
Καλουδιανῶν
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Ἕνα γράμμα - μία μαρτυρία. Κάτι πιό πολυσήμαντο: 
Μία κραυγή ἐκ βαθέων, πού προκαλεῖ ρίγος καί δέος, 
γιατί προέρχεται ἀπό ἕναν ἀγωνιστή πού ἔχει τό δικαί-
ωμα νά κραυγάζει. Τοῦ τό δίνουν τά τρία τραύματα ἀπό 
τό μέτωπο, τοῦ τό δίνει ἡ πολεμική του ἀναπηρία. Ἕνα 
γράμμα, λοιπόν, κραυγή, πάνω καί πέρα ἀπό τόν χρό-
νο καί τήν εὐτέλεια τῶν καιρικῶν πολιτικῶν παθῶν. Τό 
ἔφερε στό γραφεῖο μου, ὥριμος πιά ἀπό τά χρόνια, μέ 
κάτασπρα τά μαλλιά καί σκαμμένο τό πρόσωπο, παλιός 
πολεμιστής στό μέτωπο τοῦ ’40. Σεμνός, ὅπως ὅλοι οἱ 
πραγματικοί ἥρωες, ἤρεμος καί πρᾶος, χωρίς νά κάνει 
χρήση τῶν τίτλων του, χωρίς ν’ ἀναφερθεῖ στούς ἀγῶνες, 
στό μέτωπο καί τήν ἀντίσταση πού τοῦ χάρισαν πολλά 
μετάλλια, μεγαλόσταυρους, τρία τραύματα καί μία βαρειά 
ἀναπηρία, ἄφησε τό γράμμα λέγοντας ἁπλά: 

-Ἄν νομίζετε ὅτι παρουσιάζει κάποιο ἐνδιαφέρον, 
τό δημοσιεύετε... 

Κι ἔφυγε... 
Ἕνας συνάδελφος πού ἔτυχε νά τόν ξέρει εἶπε: 
Ἦταν ἕνας ἀληθινός ἥρωας... Παλληκάρι πραγμα-

τικό! Καί στό ἀλβανικό μέτωπο καί στήν Ἀντίσταση, στά 
πικρά χρόνια της κατοχῆς. 

Διάβασα μέ συγκίνηση τό γράμμα του μέ παραλή-
πτη «ἕνα νέο ἄνθρωπο», τόν ὁποιοδήποτε νέο ἄνθρωπο, 
πού ζεῖ σ’ ἕνα δικό του κόσμο, «κατασκευασμένο» ἀπό 
χάρτινα λόγια καί ψευδαισθήσεις, πού δέν ξέρει (ἤ δέν 
τόν ἔμαθαν) τήν βαθύτερη σημασία τῆς Ἐλευθερίας καί 
τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, πού καταμοιράζεται σέ ἴσο 
βάρος ἀνάμεσα στά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις. 

Ἀλλά τό γράμμα, πού τό εἶχα παρουσιάσει ὅταν, πρίν 
ἀπό μία περίπου δεκαετία τό ἔλαβα, εἶναι τόσο εὔγλωττο 
ἀπό μόνο του, πού δέν χρειάζεται κανένα σχολιασμό. 

Λέει, λοιπόν, τό γράμμα: 

«Νέε μου φίλε, 
Δέν ἔτυχε νά μέ ξέρεις, ἐνῶ ἐγώ εἶχα τή χαρά νά σέ 

συναντήσω πολλές φορές: Στά Πανεπιστήμια, στά γήπε-
δα, στούς δρόμους, στήν Ἀθήνα ἤ στήν ἐπαρχιακή πόλη 
πού ζεῖς. 

Τό ὄνομά σου δέν ἔχει ἰδιαίτερη σημασία οὔτε ὁ 
τόπος τῆς καταγωγῆς σου, μπορεῖ νά εἶσαι ἀπό τήν Ἀθή-
να ἤ νά κατάγεσαι ἀπό κάποιο χωριό... Τό ἀντιπροσω-
πευτικό σου γνώρισμα εἶναι τά νιάτα σου. Σέ αὐτά ἀπευ-
θύνομαι καί στή φλόγα τῶν ματιῶν σου, πού κλείνει τά 
ὄνειρα, τίς φιλοδοξίες καί τή λαχτάρα σου νά πετύχεις 

στό πανεπιστήμιο ἤ στή δουλειά πού διάλεξες. Αὐτή ἡ 
λαχτάρα, ἡ τόσο ἀνθρώπινη, ἡ τόσο νόμιμη, εἶναι ὅ,τι πιό 
ὡραῖο κλείνεις μέσα σου, γιατί σοῦ δίνει τήν δύναμη νά 
ἀγωνίζεσαι καί νά μήν λυγίζεις στήν πρώτη δυσκολία. 

Σέ σένα, λοιπόν, ἄγνωστε φίλε, στέλνω αὐτό τό 
γράμμα μέ κάποιο δικαίωμα πού μοῦ παραχωροῦν ἡ ἡλι-
κία καί ἡ πείρα μου. Θά τολμοῦσα νά πῶ καί οἱ ἀγῶνες 
μου, ἀλλά δέν πιστεύω ὅτι ἔκανα τίποτα περισσότερο ἀπό 
τό καθῆκον, πού φλόγιζε τά μεθυσμένα νιάτα μου σάν 
ξεκινοῦσαν γιά τό μέτωπο, μέ τό ὅραμα τῆς νίκης ἐνάντια 
στή βία, τόν ὁλοκληρωτισμό καί τήν ἀνελευθερία. 

Ἄ, νέε μου, νά μποροῦσες ἔστω καί λίγο νά ζοῦσες 
τήν ἔξαρση καί τήν παλλαϊκή συμμετοχή ἐκείνης τῆς 
ἐθνικῆς μέθης. Ὅλοι μας, ἐμεῖς πού ξεκινούσαμε γιά τό 
μέτωπο κι οἱ ἄλλοι πού θά ἔμεναν στά μετόπισθεν, ὅλοι 
μας, ὁ ἀνώνυμος ψυχωμένος λαός καί οἱ ἐπώνυμοι ἀνώ-
τεροι ἀξιωματοῦχοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καί ἐπι-
στήμονες, ἁπλές ἀγράμματες γυναικοῦλες, νέοι καί γέροι, 
ὅπου καί ἄν βρισκόμαστε, ὅπου καί ἄν ζούσαμε, ὅποια 
δουλειά κι ἄν κάναμε, εἴχαμε γίνει μία ἑνιαία ἐθνική 
ψυχή. Δέν μᾶς χώριζαν διαφορές, δέν μᾶς δηλητηρίαζαν 
πολιτικά μίση, δέν μᾶς διαιροῦσαν τάξεις, ἰδέες, φρονή-
ματα. Εἴμαστε τό Γένος ἑνιαῖο καί ἀδιαίρετο, πού ἔπρεπε 
νά πολεμήσουμε γιά τήν ἐλευθερία, πού μᾶς χάρισαν μέ 
αἷμα καί θυσίες οἱ πρόγονοι καί πού ἐμεῖς εἴχαμε ἀπα-
ράβατο χρέος, πάλι μέ αἷμα καί θυσίες νά τήν διαφυλά-
ξουμε, γιά νά τήν κληρονομήσουμε σάν ἱερή ἐπιταγή καί 
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παρακαταθήκη στά παιδιά καί στά ἐγγόνια μας.
Θά ἔφταναν ἐκεῖνες καί μόνο οἱ στιγμές, οἱ φορ-

τισμένες μέ ἰδανικά καί ὁραματισμούς γιά τό Γένος, γιά 
νά καταξιώσουν ὁλόκληρη τήν ἱστορική μας διαδρομή, 
τριῶν χιλιετηρίδων. 

Δέν πολεμούσαμε ἕναν ἐπώνυμο καί συγκεκριμένο 
ἐχθρό. Πολεμούσαμε τήν ἀνώνυμη καί πολυπρόσωπη 
βία, πολεμούσαμε τό ὁλοκληρωτισμό καί τήν μισαλλο-
δοξία. Καί δώσαμε ἐμεῖς, οἱ μικροί καί ἀνίσχυροι στήν 
πανίσχυρη Εὐρώπη καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, τό ὕψιστο 
ἠθικό μάθημα πού τό ἐκφράζει τόσο ἐπιγραμματικά στόν 
στίχο του ὁ ποιητής ὅτι «θέλει ἀρετή καί τόλμην ἡ ἐλευ-
θερία». 

Ματώσαμε, πληγωθήκαμε, δοκιμαστήκαμε σκληρά 
ἀντιμετωπίζοντας τίς πολυάριθμες σιδερένιες δυνάμεις 
τοῦ Ἄξονα, ἀλλά δέν λυγίσαμε. Μέ τό κεφάλι ψηλά στό 
μέτωπο, μέ τό κεφάλι ψηλά στά μετόπισθεν κι ἔπειτα μέ 
τό κεφάλι ψηλά στήν ἀντίσταση. 

Τό ξέρω, νέε μου φίλε, πώς ὅλα αὐτά σοῦ φαίνονται 
κάπως ὑπερβολικά. Κι ἴσως μέσα σου διατυπώνεις τήν 
σκέψη ὅτι εἶναι «ἐκτός ἐποχῆς». Ἡ ἐποχή δέν στέκεται 
πιά σ’ αὐτές τίς ἰδέες πού φαίνονται κάπως ξεπερασμέ-
νες! Ἄλλοι οἱ στόχοι τῶν ἀνθρώπων, ἄλλες οἱ ἐπιδιώξεις 
τους: μία καλύτερη καί πιό ἄνετη ζωή, ἡ εὔκολη ἐπιτυχία, 
πληρωμένη μέ ὁποιοδήποτε τίμημα. Ὁ κατασκευασμέ-
νος εὐδαιμονισμός. Κι ἀκόμη, τά τείχη πού χωρίζουν 
τούς ἀνθρώπους. Τά πολλαπλά χαλύβδινα τείχη πού 
ἔχουν στηθεῖ ἀνάμεσά τους ἀπό τούς καιροσκόπους καί 
τούς χαμαιλέοντες. Ἡ ἀδίστακτη κομματικοποίηση πού 
ἔχει εἰσχωρήσει παντοῦ, ἀκόμη καί μέσα στήν οἰκογέ-
νεια. Ἀπό τήν μία ὄχθη τοῦ ποταμοῦ ὁ πατέρας, ἀπό τήν 
ἀντίθετη ὁ γιός, κι ἀνάμεσά τους ποτάμι ἀδιάβατο τό πο-
λιτικό πάθος. 

Σέ εἶδα, νέε μου φίλε, ἀρκετές φορές νά φανατίζε-
σαι μέ ἔξαλλο πάθος γιά τήν μία ἤ τήν ἄλλη παράταξη καί 
νά ξοδεύεις τόν πολύτιμο δημιουργικό σου χρόνο χωρίς 

νόημα καί σκοπό, γιά νά ὑποστηρίξεις τίς θέσεις σου. Κι 
οἱ θέσεις αὐτές δέν ξεκινοῦσαν ἀπό μία βαθύτερη πίστη 
σέ μίαν ἰδέα πού εἶχες συνειδητοποιήσει καί ἀγωνιζό-
σουν δίκαια γι’ αὐτήν, ἀλλά ἀπό τήν ἐπιπόλαιη ἐπίδραση 
τοῦ ἄλλου πού σέ ἔβλεπε σάν ὄργανό του. 

Κι ὅμως ἡ ζωή εἶναι γεμάτη ἀκόμη ἀπό ἐνδιαφέρο-
ντα, ἀπό στόχους, ἀπό ἰδανικά. Δέν ἔχει ἀδειάσει, ὅπως 
θέλουν νά νομίζουν κάποιοι, δέν ἔλειψαν ἐντελῶς οἱ γέ-
φυρες ἐπικοινωνίας. Στό χέρι σου εἶναι νά τίς στεριώσεις, 
γιά νά μπορεῖς νά δεῖς τόν συνάνθρωπο ὄχι σάν ἀντίπαλο 
γιά ἀναμέτρηση, ἀλλά σάν φίλο γιά συνεργασία... νέε μου 
ἄγνωστε φίλε. 

Ἀπό ἐκείνη τήν Μεγάλη Ὥρα τοῦ ’40 ἔχουν περά-
σει τόσα χρόνια... Εἴμαστε ἄλκιμοι νέοι τότε, ὅταν χυνό-
μαστε ἀσυγκράτητοι στόν ἀγώνα τῆς Λευτεριᾶς καί τώρα 
κυρτώσαμε, γεράσαμε, ζοῦμε στό περιθώριο τῆς ζωῆς. 
Τώρα εἶναι ὁ δικός σας κλῆρος, ἡ δική σας σειρά. Ὁ 
τόπος περιμένει ἀπό σας! Οἱ ἄνθρωποι περιμένουν ἀπό 
σας! Μεγάλο τό χρέος, μεγαλύτερη ἀκόμη ἡ χαρά. 

Λέγαμε ὅταν κινούσαμε γιά τό Μέτωπο: Ὅλοι μαζί 
ἀδέλφια, γιά τήν Λευτεριά μας! 

Κι αὐτές οἱ ἁπλές λέξεις, αὐτό τό «ὅλοι μαζί ἀδέλ-
φια», ἦταν βίωμα, σκοπός καί ἀποστολή.

Ὅλοι μαζί ἀδέλφια! Ὅπου μᾶς λάχαινε ὁ κλῆρος... 
Σέ κάποιαν ἀπρόσιτη βουνοκορφή τῆς Πίνδου ἤ στά με-
τόπισθεν πού κι αὐτά πολεμοῦσαν γιά τούς ἴδιους σκο-
πούς καί μέ τήν ἴδια μέθη.

Ἄ, ἐκεῖνες οἱ ὧρες!... Ἐκεῖνες οἱ μέρες, οἱ φορτι-
σμένες ἀπό πίστη καί ἀγώνα! Εἶναι πιά Ἱστορία ἀλλά καί 
ζωντανή μνήμη γιά μᾶς πού ἀκόμη τίς κλείνουμε μέσα 
μας μέ τήν ἴδια συγκίνηση καί μέ τήν ἴδια ἀγωνιστική 
διάθεση, ὅπως τότε.

Ζήτησε, νέε μου, νά γνωρίσεις μέσα ἀπό κείμενα 
καί μαρτυρίες αὐτές τίς μεγάλες ὧρες τοῦ ’40, αὐτό τό νε-
ώτερο ἔπος τοῦ Γένους. Μέθυσε ἀπό τή μέθη τους, πάρε 
δύναμη ἀπό τήν πίστη τους. Γιά νά μπορεῖς ὁλοκληρωτι-
κά καί ἀπόλυτα νά κατανοήσεις τή βαθειά, τήν καίρια καί 
τελεσίδικη σημασία τῆς κραυγῆς:

-Ὅλοι μαζί ἀδέλφια!... 
Καί ὄχι μόνο στήν μεγάλη ὥρα τοῦ Πολέμου, ἀλλά 

καί στήν μεγάλη ὥρα τῆς Εἰρήνης! Πού χρειάζεται κι 
αὐτή μέθη, ἀγώνα κι ἀγρυπνία.

Μέ ἀγάπη 
Ἕνας παλιός πολεμιστής τοῦ ‘40». 

Παρουσιάζω μέ συγκίνηση αὐτό τό γράμμα, χωρίς 
κανένα ἄλλο σχόλιο καί τό ἀπευθύνω μέ τήν ἴδια συγκί-
νηση στόν ἄγνωστο παραλήπτη, ἴσως τόν προβληματίσει 
κι ἴσως σταθεῖ στίς τελευταῖες του γραμμές γιά τή μεγάλη 
ὥρα τῆς Εἰρήνης, πού ὅπως γράφει καί ὁ παλιός πολε-
μιστής τοῦ ’40 χρειάζεται κι αὐτή μέθη, ἀγώνα καί ἀγρύ-
πνια. Τό τελευταῖο πρίν ἀπό ὅλα: Ἀγρύπνια...  

Ἄρθρο τοῦ Νέστορα Μάτσα, Συγγραφέα. 
Ἀπό τό περιοδικό «Πεμπτουσία» τεῦχος 18ο
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λαός τοῦ Θεοῦ, πού εἶχε πάει στήν Αἴγυπτο ἐλεύθερος, σιγά 
- σιγά ὑποδουλώθηκε. Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς ἔφεραν τούς 
ἀνθρώπους σταδιακά στήν κατάσταση τῆς δουλείας. Ἡ ἐργα-
σία τους γινόταν ὁλοένα καί βαρύτερη, ἐνῶ οἱ συνθῆκες τῆς 
διαβιώσεως ὅλο καί πιό ἄθλιες. Ὅλο αὐτό ὅμως δέν ἦταν 

ἀρκετό νά τούς κάνει νά κινηθοῦν, γιά νά ἀποκτήσουν πραγματική 
ἐλευθερία. Ἀπό ἕνα σημεῖο καί πέρα ἡ ἀθλιότητα μπορεῖ νά ὁδηγήσει 
τόν ἄνθρωπο στήν ἐπανάσταση, στή βία, στήν προσπάθεια νά δρα-
πετεύσει ἀπό αὐτή τήν ὀδυνηρή καί ἀνυπόφορη κατάσταση. Στήν 
πραγματικότητα ὅμως καμιά ἐπανάσταση, καμιά φυγή δέν εἶναι ἱκα-
νή νά μᾶς χαρίσει τήν πραγματική ἐλευθερία. Γιατί πρῶτα ἀπ’ ὅλα 
ἡ ἐλευθερία εἶναι ἐσωτερική κατάσταση τῆς ψυχῆς, πού ἔχει ἄμεση 
σχέση καί ἐξαρτᾶται ἀπό τή στάση πού θά κρατήσουμε ἀπέναντι 
στό Θεό, στό ἐγώ καί στόν κόσμο πού μᾶς περιβάλλει. 

Κάθε φορά πού οἱ Ἰσραηλίτες ἐπιχειροῦσαν νά φύγουν ἀπό τήν 
Αἴγυπτο τούς ἐπιβάλλονταν νέα καί βαρύτερα ἐξευτελιστικά ἔργα. 
Ὅταν ἤθελαν νά κόψουν πλίθρες, δέν τούς ἔδιναν ὅσο ἄχυρο τούς 
χρειαζόταν καί ὁ Φαραώ διέταξε «νά πηγαίνουν καί νά μαζεύουν 
μόνοι τους τό ἄχυρο» καί «νά τούς φορτώνετε περισσότερη δουλειά, 
ὥστε νά κουράζονται πολύ» (Ἐξ. 5,7). Ἤθελε νά ’ναι ἐντελῶς ἐξα-
ντλημένοι καί τόσο πολύ ἀπορροφημένοι ἀπό τή σκληρή δουλειά, 
ὥστε νά μήν τούς ἔμενε πιά μυαλό γιά τήν ἐπανάσταση καί ἀπελευ-
θέρωση.[...] 

Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τό διάβολο εἶναι ὅμοια μέ ἐκείνη πού ἐπι-
χειρήθηκε τότε στήν Αἴγυπτο, μέ ἀρχηγό τό Μωϋσῆ. Ἐπίσης κατορ-
θώνεται κατά τό βάπτισμα μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί τή Χάρη πού 
ἔχει δοθεῖ στήν Ἐκκλησία Του. [...] 

Ὁ διάβολος καί τά ἔργα του παίρνουν στή ζωή μας τή θέση πού 
εἶχε γιά τούς Ἰσραηλίτες στή βιβλική Ἔξοδο ἡ Αἴγυπτος, ὁ Φαραώ 
καί ὅλα τά ἄλλα ἀγαθά πού ἀπολάμβαναν, δηλαδή ἡ τροφή καί 
ἡ ἐπιβίωση, μέ τήν προϋπόθεση βέβαια ὅτι θά τοῦ ἦταν πειθήνιοι 
σκλάβοι. Ἀλλά καί γιά μᾶς τούς χριστιανούς ὄχι ἡ ἔνοπλη ἐξέγερση 

ἀλλά ἡ προσευχή εἶναι ἡ τελική καί ἡ πιό οὐσιώδης ἐπαναστατική 
πράξη μας κατά τή σκλαβιᾶς μας. Ἡ προσευχή μας αὐτή βιώνεται 

ταυτόχρονα καί παράλληλα καί σάν ἐπιστροφή μας στή συναί-
σθηση τῆς ὑπευθυνότητας καί τῆς οἰκειότητάς μας ἀπέναντι 

στό Θεό. 
Σύμφωνα μέ τά παραπάνω λοιπόν, ἡ Ἔξοδος τῶν 

Ἰσραηλιτῶν ἀρχίζει μέ τήν ἴδια κατάσταση μέ τήν ὁποία 
ἀρχίζουμε καί ἐμεῖς τήν Ἔξοδό μας ἀπό τή δουλεία 
στό σατανᾶ. Καί αὐτή ἡ κατάσταση εἶναι ἡ συνειδη-
τοποίηση τῆς σκλαβιᾶς μας, ἀλλά καί τῆς βεβαιότη-

τας ὅτι δέν μποροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε ριζικά 
τό αἴτημα τῆς ἐλευθερίας μας μέ ἐπανάσταση ἤ 
φυγή. Γιατί εἴτε δραπετεύσουμε, εἴτε ἐπαναστα-
τήσουμε δέν ξεφεύγουμε ἀπό τή δουλεία, ἐκτός 
ἐάν τοποθετήσουμε σέ νέες βάσεις τή σχέση μας 
μέ τό Θεό καί μέ ὅλους τούς οὐσιαστικούς καί πε-
ριβαλλοντικούς παράγοντες τῆς ζωῆς μας, ὅπως 

διδάσκει ὁ Κύριος στόν πρῶτο Μακαρισμό: «Μα-

Ο
"Ἡ φτώχεια δέν θε-
μελιώνεται στή βάση 
τοῦ τί ἔχουμε ἤ τί 
δέν ἔχουμε, ἀλλά 
στό πόσο λαχταρᾶμε 
ἐκεῖνο πού μᾶς λείπει 
καί δέν μποροῦμε νά 
τό ἀποκτήσουμε". 
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κάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ἡ φτώχεια - ὄντας 
μόνιμο καί οὐσιαστικό γνώρισμα τῆς ζωῆς τῶν 
δούλων - δέν εἶναι ἀπό μόνη της διαβατήριο γιά 
τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἕνας δοῦλος, ὑπάρ-
χει περίπτωση, νά στερηθεῖ καί τά ὑλικά καί τά 
οὐράνια ἀγαθά. Αὐτή ἡ φτώχεια, δηλαδή ἡ στέ-
ρηση τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν, μπορεῖ νά εἶναι πε-
ρισσότερο συντριπτική ἀπό ἐκείνη πού ζεῖ κανείς 
μέ τή στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὁ Ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι φτωχός δέν εἶναι 
ἐκεῖνος πού στερεῖται κάτι, ἀλλά ἐκεῖνος πού ἐπι-
θυμεῖ πάρα πολύ ἔντονα αὐτό πού δέν κατέχει. 

Ἡ φτώχεια δέν θεμελιώνεται στή βάση τοῦ 
τί ἔχουμε ἤ τί δέν ἔχουμε, ἀλλά στό πόσο λα-
χταρᾶμε ἐκεῖνο πού μᾶς λείπει καί δέν μποροῦμε 
νά τό ἀποκτήσουμε. 

Ἄν μελετήσουμε τήν ἀνθρώπινη φύση μας, 
πολύ εὔκολα θά ἀνακαλύψουμε ὅτι εἴμαστε πάμ-
πτωχοι καί ἄποροι. Γιατί ὅ,τι ἔχουμε, ποτέ δέν 
τό κατέχουμε, ὅσο καί ἄν ἐξωτερικά δίνουμε τήν 
ἐντύπωση τοῦ πλούσιου καί εὔπορου ἀνθρώπου. 
Στήν προσπάθειά μας ν’ ἁρπάξουμε κάτι, ἀνα-
καλύπτουμε πολύ γρήγορα ὅτι ἤδη μᾶς ξέφυγε 
μέσα ἀπό τά χέρια. Ἡ ὕπαρξή μας ἔχει μοναδι-
κή ἀφετηρία τόν κυρίαρχο δημιουργικό λόγο τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς κάλεσε ἀπό τό μηδέν, ἀπό 
τήν τέλεια ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη πού ζωο-
γονεῖται ἀπό τήν παρουσία Του. Δέν μποροῦμε 
νά διατηρήσουμε ἀπό μόνοι μας τή ζωή καί τήν 
ὑγεία μας. Καί ὄχι μόνο τήν ὑγεία μας ἀλλά καί 
ὅλες τίς ἄλλες ψυχοσωματικές μας ἱκανότητες. 
Ἄς πάρουμε γιά παράδειγμα ἕναν ἄνθρωπο μέ 
πολύ μεγάλη νοημοσύνη. Μόλις σπάσει στόν 
ἐγκέφαλο αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἕνα πολύ μικρό 
αἱμοφόρο ἀγγεῖο, ξεμωραίνεται καί νεκρώνεται 
διανοητικά. Τά συναισθήματά μας μποροῦν νά 
μεταβληθοῦν ἀπό κάποια σημαντική ἤ ἀσήμα-
ντη αἰτία, ὅπως εἶναι τό κρυολόγημα ἤ ἡ κόπω-
ση. Κι ἔτσι τή στιγμή πού θέλουμε δέν μποροῦμε 
νά νιώσουμε τή συμπάθειά μας γιά κάποιον, ἐνῶ 
τόσο πολύ τό ἐπιθυμοῦμε. Ἤ ἄλλοτε πᾶμε στήν 
Ἐκκλησία καί νιώθουμε τήν καρδιά μας κρύα καί 
σκληρή σάν πέτρα. Αὐτή βασικά εἶναι ἡ φτώχεια. 
Μᾶς κάνει ὅμως αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ φτώχεια πο-
λίτες τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν; Ὄχι βέβαια. 
Γιατί, ἄν ζοῦμε κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας μ’ ἕνα 
αἴσθημα κακομοιριᾶς - ἐπειδή εἴμαστε φτωχοί 
καί μᾶς λείπουν ὅλα - ἄν μᾶς διακατέχει μόνο τό 
αἴσθημα τῆς ἀνέχειας, τότε δέν μποροῦμε ποτέ 
νά νιώσουμε εὐτυχισμένα παιδιά στό βασίλειο 
τῆς θείας Ἀγάπης. Ἀντίθετα θά ἔχουμε τό βίωμα 
ὅτι εἴμαστε δυστυχισμένα θύματα μιᾶς καταστά-
σεως πού δέν ἔχουμε τή δύναμη νά τήν ἀποτινά-

ξουμε, καί τήν ὁποία μισοῦμε. 
Ὅλα αὐτά μας φέρνουν πίσω στίς λέξεις 

«πτωχοί τῷ πνεύματι». Ἡ φτώχεια πού μᾶς ἀνοί-
γει τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, βρίσκεται στή συ-
νειδητοποίηση τοῦ ὅτι, ἐφόσον τίποτα ἀπ’ ὅσα 
κατέχω δέν μοῦ ἀνήκει πραγματικά, τότε καθετί 
πού ἔχω εἶναι δῶρο ἀγάπης θείας ἤ ἀνθρώπινης. 
Αὐτό τό βίωμα ἀλλάζει ἐντελῶς τά πράγματα. 
Ἄν κατανοήσουμε βαθιά ὅτι, μολονότι δέν μπο-
ροῦμε νά ’ρθουμε στή ζωή καί νά παραμείνουμε 
σ΄ αὐτή μέ τίς δικές μας δυνάμεις, παρά ταῦτα 
ἀκόμα ὑπάρχουμε, τότε ἀσφαλῶς θά ὁμολογή-
σουμε ὅτι κάποια ἄλλη διαρκής, θεία, ἀγαπητι-
κή δύναμη μᾶς συντηρεῖ. Ἄν παρατηρήσουμε ὅτι 
τό καθετί πού ἔχουμε στή ζωή μας προσφέρεται 
καί δέν μποροῦμε μέ τή βία νά τό ἐξουσιάσουμε, 
τότε ἀσφαλῶς θά παραδεχθοῦμε ὅτι τά πάντα 
προέρχονται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία 
ἐκφράζεται καί γίνεται συγκεκριμένη σέ κάθε μι-
κροστιγμή τῆς ζωῆς μας. Τότε ἡ φτώχεια μας θά 
γίνει πηγή ἀτέλειωτης χαρᾶς, ἀφοῦ τό καθετί πού 
ἔχουμε εἶναι δεῖγμα τῆς Ἀγάπης. Δέν πρέπει ποτέ 
νά προσπαθήσουμε νά οἰκειοποιηθοῦμε πράγμα-
τα, γιατί, ὅταν λέμε ὅτι αὐτό εἶναι «δικό μου» καί 
ὄχι εἶναι «διαρκές δῶρο τοῦ Θεοῦ», τότε χάνουμε 
ἀντί νά τό κερδίσουμε. Ἄν κάτι τό θεωρῶ «δικό 
μου», τότε δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν ἀμοιβαία 
ἀγάπη πού ὑπάρχει μεταξύ της ψυχῆς μου καί 
τοῦ Θεοῦ. Ἄν εἶναι δικό Του καί μοῦ τό παρέ-
χει αὐτό, μέρα τή μέρα καί ὥρα μέ τήν ὥρα, γίνε-
ται μέσο γιά συνεχή ἀνανέωση τῆς ἀγάπης μας. 
Ἔτσι ὁδηγούμαστε στό σωστό λογισμό: «Δόξα 
τῷ Θεῶ, δέν μοῦ ἀνήκει. Ἄν ἦταν δικό μου θά τό 
ἐξουσίαζα, ἀλλά δυστυχῶς χωρίς τήν ἀγάπη». Ἡ 
σχέση στήν ὁποία ὁδηγεῖ αὐτός ὁ λογισμός εἶναι 
ἐκεῖνο πού τό ἱερό Εὐαγγέλιο τό ὀνομάζει «Βα-
σιλεία τῶν Οὐρανῶν». Σ’ αὐτή τή Βασιλεία ἀνή-
κουν μόνο ἐκεῖνοι πού παίρνουν τό καθετί ἀπό 
τό βασιλιά μέσα σέ μία κοινωνία ἀμοιβαίας ἀγά-
πης καί πού δέν θέλουν νά εἶναι πλούσιοι. Γιατί 
τό νά εἶναι κανείς πλούσιος σημαίνει τό νά εἶναι 
φτωχός ἀπό ἀγάπη, ἀλλά φορτωμένος ὑλικά 
πράγματα. Ἀπό τή στιγμή πού βρίσκουμε μέσα 
σ’ αὐτή τή σχέση τό Θεό, ὅτι δηλαδή τά πράγμα-
τα ἀνήκουν στό Θεό καί καθετί πού ἔχουμε εἶναι 
δωρεά τοῦ Θεοῦ, ἀπ’ αὐτή τή στιγμή ἀρχίζουμε 
νά μπαίνουμε στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί νά 
ἀπελευθερωνόμαστε. 

  
Ἀπό τό βιβλίο: «Ζωντανή Προσευχή» 

τοῦ Ἀρχιεπ. Antony Bloom, Ἐκδόσεις 
«Ἑτοιμασία»
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Ἀρωματικό, καλλωπιστικό φυτό τῆς οἰκογένειας 
τῶν χειλανθῶν ἤ λαμπιάτων, γνωστό στούς ἀρχαίους 
ὡς ὤκιμον. Τό ὄνομά του, βασιλικός, προέρχεται ἀπό 
τό βασιλεύς. Αὐτό φανερώνει τήν ἐξέχουσα θέση, πού 
κατέχει τό συγκεκριμένο φυτό στήν καρδιά καί στίς 
αἰσθήσεις τῶν ἀνθρώπων. Ὁ βασιλικός στολίζει καί 
εὐωδιάζει κήπους, ἐξῶστες καί πολλούς ἄλλους χώ-
ρους, σχεδόν ὅλο τόν χρόνο. Εἶναι ἀγαπημένο φυτό 
ὄχι μόνο γιά τό ἄρωμά του ἀλλά καί γιά τήν πολλαπλή 
χρήση του στήν καθημερινή ζωή. Ὑπάρχουν δεκάδες 
ποικιλίες μέ διαφορές στό μέγεθος καί στό χρῶμα τῶν 
πράσινων φύλλων του: πλατύφυλλος, σγουρός, στενό-
φυλλος, μικρόφυλλος, σαραντάφυλλος, λεμονοβασιλι-
κός, εἶναι μερικά ἀπό τά εἴδη του. Κυρίως ἡ ἐπόχή του 
εἶναι ἀπό τήν ἄνοιξη μέχρι τίς ἀρχές φθινοπώρου, ἀλλά 
ὑπάρχουν εἴδη βασιλικοῦ, τά ὁποία εὐδοκιμοῦν καί τόν 
χειμώνα.

Ὁ βασιλικός ἤ τά βασιλικά, ὅπως λεγόταν ἀπό 
τούς Βυζαντινούς καί ἐξακολουθεῖ νά λέγεται ἀκόμη σέ 
μερικά μέρη τῆς πατρίδος μας εἶναι σύμβολο ψυχικῆς 
ὑγείας, χαρᾶς καί ἁγνότητος καί καλλιεργεῖται μέ ἐξαι-
ρετική ἀγάπη ἀπό τόν ἑλληνικό λαό.

Ἡ παράδοσις λέγει ὅτι ἕνας βασιλικός φύτρωσε 
στόν τόπο, ὅπου οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν θάψει τόν Σταυρό, 

πού σταυρώθηκε ὁ Χριστός. Ἡ μυρωδιά τοῦ φυτοῦ 
ὁδήγησε τήν Ἁγία Ἑλένη, μητέρα τοῦ Αὐτοκράτορος 
Κωνσταντίνου, νά βρεῖ τόν Τίμιο Σταυρό. Ἀπό τότε κα-
θιερώθηκε ὡς φυτό ἁγιασμένο, σεβαστό καί ἱερό καί 
χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς Ἱερεῖς γιά τούς ραντισμούς 
μέ ἁγίασμα.

Ὁρισμένοι λαοί, ὅπως οἱ Βούλγαροι, θεωροῦν τόν 
βασιλικό ὡς ἄνθος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀντί τοῦ λευκοῦ 
κρίνου. Στούς λαούς τῆς Δύσης ὑπάρχει ἡ παράδοσις 
ὅτι ὅταν οἱ Ἑβραῖοι κατεδίωκαν τόν Ἰησοῦ καί τήν μη-
τέρα Του, Μαρία, σώθηκαν διότι κρύφτηκαν πίσω ἀπό 
ἕναν βασιλικό. Πράγματι, ὑπάρχει μία ποικιλία βασιλι-
κοῦ, ἡ ὁποία γίνεται σάν μικρό δέντρο μέ κλαδιά καί 
φύλλα πυκνά.

Τόπος καταγωγῆς του λέγεται ὅτι εἶναι ἡ Ἰνδία, 
ὅπου καί ἐκεῖ θεωρεῖται ἱερό φυτό, γι’ αὐτό καλλιερ-
γεῖται ἔξω ἀπό ναούς. Ἐπίσης, ἀναφέρεται ὅτι ὁ Μέγας 
Ἀλέξανδρος τό ἔστειλε στήν Ἑλλάδα, ἀπό τήν ἐκστρα-
τεία του στήν Ἀσία. Οἱ Ρωμαῖοι θεωροῦσαν τόν βασιλι-
κό ἐρωτικό φίλτρο καί τόν εἶχαν φυλακτό. Οἱ Αἰγύπτιοι 
μαζί μέ ἄλλα φυτά τόν χρησιμοποιοῦσαν γιά τήν ταρί-
χευση τῶν νεκρῶν. Ἔτσι, αὐτό τό φυτό ἔγινε δημοφιλές 
στίς χῶρες τῆς Μεσογείου.

Μολονότι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι γνωρίζουν 
τόν βασιλικό, ὡς καλλωπιστικό καί ἀρωματικό φυτό, ἐν 
τούτοις ἔχει καί θεραπευτικές ἰδιότητες, γνωστές ἀπό 
τήν ἀρχαιότητα. Ὁ Διοσκουρίδης τόν ἀναφέρει ὡς ὤκι-
μον-λατινικά ocimun-καί λέγει: «τό ὤκιμον.... εἶναι μα-

λακτικό γιά τήν κοιλιά, κινεῖ τά ἀέρια, εἶναι διουριτικό, 
συμβάλλει στήν παραγωγή γάλακτος στίς θυλάζουσες 
μητέρες. Σάν κατάπλασμα μέ χοντροαλεσμένο κριθάρι, 
ροδέλαιο καί ξύδι βοηθᾶ στίς φλεγμονές... ὁ σπόρος 
του, ὅταν γίνεται, εἶναι κατάλληλος γιά ὅσους ὀργανι-
σμούς τούς δημιουργεῖ νοσώδη χολή, καθώς καί γιά 
ὅσους πάσχουν ἀπό δυσουρία καί φουσκώματα», “Περί 
Ὕλης Ἰατρικής” Β’ Βιβλίο.

Σήμερα ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι κοπανισμένα φύλ-
λα βασιλικοῦ εἰσπνεόμενα ἀπό τήν μύτη σταματοῦν τό 
φτέρνισμα καί ἀνακουφίζουν ἀπό τά συμπτώματα κρυ-
ολογήματος. Ὁ βασιλικός μπορεῖ νά δώσει φρεσκάδα 
στό πρόσωπο μέχρι νά βελτιώσει τίς ρυτίδες, ἄν βρά-
σωμε τά φύλλα του μέ νερό καί τό πίνουμε ὡς ρόφη-
μα. Στό μπάνιο ἄν ρίξωμε φύλλα βασιλικοῦ, προσφέρει 
χαλάρωση καί τό ἄρωμά του εὐεξία. Τό αἰθέριο ἔλαιό 
του ἔχει ἀντισπασμωδικές ἰδιότητες καί χρησιμοποιεί-
ατι γιά χειρομαλάξεις (μασάζ). Βοηθᾶ στήν χαλάρωση, 
τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἄγχους καί βελτιώνει τήν ψυχική 
ὑγεία.

Ὡς ἀφέψημα βοηθᾶ στήν κυκλοφορία τοῦ αἵμα-
τος, ἀνακουφίζει ἀπό τούς πονοκεφάλους, εἰδικά 
νευρικῆς φύσεως, ἀπό πονόκοιλους καί ἀθριτικούς 
πόνους. Συνιστᾶται γιά τήν ἐνίσχυση τῆς μνήμης, τήν 
ἀϋπνία καί τήν μελαγχολία. Εἶναι τονωτικό, ἐλιξήριο 
ζωῆς, διουρητικό. Ἄχνιση μέ θερμό νερό, ἀναμεμειγ-
μένο μέ βασιλικό, ἀνακουφίζει τούς πόνους τοῦ αὐτιοῦ. 
Ἀπό τόν ἑλληνικό λαό θεωρεῖται ὡς ἐντομοαπωθητικό, 
γι’ αὐτό κρεμοῦν βασιλικό σέ δέσμες στούς τοίχους καί 
στίς ὀροφές τῶν οἰκιῶν.

Πλῆθος ἀσμάτων, παροιμιῶν, κολακευτικῶν καί 
ἐρωτικῶν ἐκφράσεων ὑπάρχουν μέ ἀναφορά στόν βα-
σιλικό, π.χ. «Βασιλικός κι ἄν μαραθεῖ, τήν μυρωδιά τήν 
ἔχει», «γιά χάρη τοῦ βασιλικοῦ, ποτίζεται κι ἡ γλάστρα», 
«χωρεύει ὁ λεβέντης μου σάν βασιλικοῦ κλωνάρι». 
Προσφωνήσεις ὅπως «Σγουρέ βασιλικέ μου». Ἀπό τούς 
ἐραστές, θεωρεῖται, ὡς σύμβολο αἰώνιας ἀγάπης καί 
ὡς θυμητικό τῶν ὑποσχέσεων καί τῶν ὅρκων, πού ἔδω-
σαν μεταξύ τους. Ὁ βασιλικός χρησιμοποιεῖται εὐρέως 
στήν μαγειρική καί ζαχαροπλαστική. Ἡ πιό πρωτότυπη 
χρήση του ἀπαντᾶται στό Μαλεβίζι Ἡρακλείου Κρήτης. 
Καλλιεργοῦν μιά ποικιλία πλατύφυλλου βασιλικοῦ καί 
τά φύλλα του τά χρησιμοποιοῦν, γιά νά φτιάχνουν τούς 
περίφημους “βασιλικοντολμάδες” μαζί μέ ντολμάδες 
ἀπό ἀνθούς κολοκυθιῶν. Ἡ μυρωδιά τοῦ βασιλικοῦ 
προσδίδει μιά ξεχωριστεῖ γεύση. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, 
γιά τόν ὁποῖον  χρησιμοποιεῖται  στήν ἑλληνική γαστρο-
νομία καί ὄχι μόνο, ἐπί παραδείγματι, σέ σάλτσες γιά 
μελιτζάνες, γιά ζυμαρικά, γιά ψάρια. Ἡ πασίγνωστη 
ἰταλική σάλτσα “Pesto” ἔχει βάση τόν βασιλικό. Σέ κρέ-
μες, ὅπως “κρέμα λεμόνι ἀρωματισμένη μέ βασιλικό”. 
Ἐπίσης διακοσμεῖ “φρέσκες” σαλάτες καί τά κομψά 
φύλλα του “γαρνίρουν” φαγητά, πιάτα κ.λ.π.

Ἔτσι, οἱ πολλαπλές ἰδιότητες τοῦ φυτοῦ αὐτοῦ δι-
καίως τό καταξιώνει  ὡς τόν βασιλέα τῶν βοτάνων.

Τῆς κ. Εὐαγγελίας Π. Τσιχλάκη

Βασιλικός, ἐλιξήριον ζωῆς.
Σύμβολο ἀγάπης, χαρᾶς, ἁγνότητας
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ὐλογημένος ὁ τόπος μας κι ἀπ’ τό Θεό καί ἀπό 
τήν ἱστορία του γιά τίς φυσικές καλλονές του, 
γιά τά ἐκπληκτικά κατάλοιπα τοῦ παρελθόντος. 
Ἡ τρανή πολιτεία τῆς ἀρχαίας Φαλασάρνης, 

νύμφη τή θέλουν οἱ ἐπαΐοντες, ἔχει μιά θεία ἄποψη ἀπό 
μακριά, ἔχει μιά ὑποβλητική μαγεία ἀπό κοντά.

Μόλις ξεμυτίσεις στό Ἀρμί, μόλις περάσεις τόν Ἁγ. 
Κωνσταντῖνο καί σταθεῖς στό Μουράκι, δοξάζεις τό Θεό 
γιά τοῦτο τό μεγαλεῖο.

Νἆναι πρωΐ ν’ἀναδύονται ἀπό μακριά ὁ Ποντι-
κός καί τό Συγκλιό, ν’ἀχνίζει ἡ Πεταλίδα καί νά ξε-
πετιοῦνται τά Καστριά μεγάλο καί μικρό. Τό μεσημέρι, 
ἕνας ἀπέραντος καθρέφτης ἁπλώνεται στά πόδια σου, 
ἡ θαλασσινή ἀπεραντοσύνη μέ εἴδωλα τή σμαραγδένια 
φύση, τούς ἀπέραντους ἐλαιῶνες καί τά πυκνόφυτα 
πλάγια. Νά ἀντικρύσεις τό ἡλιοβασίλεμα ἀργά πού ὁ 
ἥλιος χάνεται στήν ἑσπερία, νά τό θυμᾶσαι σ’ ὅλη σου 
τή ζωή. Νά ροδίζουν καί νά κοκκινίζουν τά σύννεφα, 
ν’ ἀστράφτουν καί νά γυαλίζουν  τά νερά, νά βυθίζεται 
καί νά χάνεται  ὁ βασιλιάς τῆς μέρας. Καί σάν πατήσεις 
τά ἐρείπια τῆς θρυλικῆς πολιτείας… Ἡ ψυχή σου θά 
εὐφρανθεῖ στή θέα τοῦ Προφήτη Ἠλία ψηλά - ψηλά. 
Στήν κάθετη κόψη τά γκρεμνά τοῦ Κούκου. Στή βαθιά 
ἀγκάλη τοῦ Σχοινιά. Στή χάρη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἀνασκάπτεται ἡ πανάρχαιη πολιτεία τά τελευταῖα 
χρόνια. Βιβλίο ἑτοιμάζεται γι’αὐτήν ἀπ’ τήν ἀρχαιολόγο 
καί ἀνασκαφέα της κ. Ἐλπίδα Χατζηδάκη. Ὅμως λίγα 
ἦρθαν στό φῶς ἀπό τούς θησαυρούς της. Ἡ ἴδια ἡ συγ-
γραφέας δηλώνει πώς δέν τή φτάνει ἡ ζωή της γι’ αὐτό 
τό ἔργο.

Ἐφέτος καμιά ἐργασία δέν ἔγινε. Οὔτε ἕνα βῆμα. 
Κρύβει πολλά στά σπλάχνα της. Τόνοι χωμάτων γιά 
αἰῶνες φρόντισαν νά ἐξαφανίσουν ἀκόμα καί τά ἴχνη 
της. Βροχές, ἄνεμοι καί καταιγίδες γκρέμισαν καί γκρε-
μίζουν ὅ,τι μποροῦν. Ὅμως τόσα ὀχυρωματικά ἔργα, 
τόσα κτίσματα καί μέγαρα καί παλάτια, τόσοι ναοί καί 
ἱερά πού νά τά ἐξαφανίσουν…

Μά ἄς ἀφήσουμε τή βασίλισσα στόν πέτρινο ἐπι-
βλητικό θρόνο της νά θαυμάζει τίς ἁρματοδρομίες. Νά 
μήν ἀκοῦμε τούς καπεταναίους νά φωνασκοῦν μέ τούς 
ναῦτες στό κλειστό λιμάνι. Ἄς μή βλέπουμε τούς πετα-
στές νά ἑτοιμάζουν τά ἀκόντια καί τούς βαρδιάνους νά 
ἐρευνοῦν ἀνήσυχα καί ἐπίμονα στεριές καί θάλασσες.

Σταθεῖτε στό ἀνυψωμένο λιμάνι της. Περπατεῖστε 
στίς ὑπώρειες τοῦ Κούτρη. Ψάξτε λίγο τίς πλαγιές ὅπου 
ἡ γερμένη καστροπολιτεία. Παντοῦ τρανά σημάδια. Βά-
σεις ἐπιμελημένων οἰκοδομημάτων. Τοῖχοι ἀπό κτίρια 
πού διατηροῦνται ἀκόμη. Σκαλισμένα «ψυγεῖα». Δεξα-
μενές. Βράχοι λαξευμένοι. Καί πέτρες. Πέτρες παντοῦ. 
Πολλές πέτρες. Ριζωμένες, ἐλεύθερες, μικρές, μεγάλες σέ 
διάφορα σχήματα, ὅλες πελεκημένες. Σέ κάποιες πέρα-
σε ἀπό πάνω τους καταλυτικός ὁ χρόνος. Καί ἄλλες 
τίς χάλασε λιγότερο. Κάποιες φτάνουν μέχρι τό κῦμα 
τοῦ γυαλοῦ. Ἀπέναντι ἀπό τήν Πεταλίδα, τή βραχονη-
σίδα, στή φρουριακή οἰκοδομή, λίγες στέκονται ἀκόμα 
ψηλά στό Φρύδι - τί θαῦμα! Ἀκίνητες καί οἱ πολλές 
κυλιοῦνται στά γκρίζα βράχια κοντά στίς ἀλυκιές, μιά 
χρωματική ἀντίθεση καί μαρτυρία τῆς φύσης καί τῆς 
ἀνθρώπινης τέχνης.

Μακαρίζω τίς ἐρχόμενες γενεές πού θά γνωρίσουν 
τήν ἀρχοντιά τῆς ἱστορικῆς πολιτείας.

Θά τή θαυμάσουν, θά τήν ἀπολαύσουν καί θά τήν 
ἀγαπήσουν περισσότερο. Θά περπατήσουν στά καλντε-
ρίμια, στίς στράτες καί τά μονοπάτια της. Θά χορτάσουν 
τά ἔργα τῆς ἀνθρώπινης τέχνης.

Τά μέγαρα, τά παλάτια, τά τελωνεῖα, τά ἀρχοντικά. 
Τά κοινά σπίτια, τά δημόσια καί ἰδιωτικά οἰκοδομήμα-
τα. Τά θυσιαστήρια, τούς πύργους καί τά τείχη. Τά λιμά-
νια καί τίς προκυμαῖες, τά τελωνεῖα καί τά καρνάγια.

ΓΡΑΜΠΟΥΣΙΑΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ

Φαλάσαρνα

Ε
Τοῦ κ. Ἀθανασίου Δεικτάκη,

Λογοτέχνου



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 35, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2011 ............  151

Ἡ  Ἐ κ κ λ η σ ί α  σ ᾶ ς  ἀ π α ν τ ᾶ . . .
Πάντα ἐπίκαιρο τό ἐρώτημα Ἀναγνώστριας τοῦ Περιοδικοῦ μας, τήν ὁποία καί εὐχαριστοῦμε 
πού ἐρωτᾶ, πῶς χρειάζεται νά ἀντιμετωπίζει ὁ Χριστιανός τίς ἀσθένειες. 

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

ρειάζεται κατ' ἀρχήν νά ποῦμε πώς ὅταν ἀσθε-
νήσομε, καί μάλιστα ἄν αὐτή ἡ ἀσθένεια εἶναι 
δύσκολη καί ἡ ἀντιμετώπισή της προϋποθέτει 

βάθος χρόνου, τό πρῶτο μέ τό ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτη-
το νά ὁπλιστοῦμε εἶναι ἡ ὑπομονή, ἡ ταπείνωση καί ἡ 
ἐλπίδα στόν Θεό. Ὑπάρχουν περιπτώσεις πού ὁ Θεός 
φυσικά δέν προκαλεῖ τήν ἀσθένεια, παραχωρεῖ ὅμως 
καί ἐπιτρέπει μία δοκιμασία τέτοιου εἴδους, γιά νά ὠφε-
ληθοῦμε ψυχικά καί νά ἔλθομε «εἰς ἑαυτόν». Παραγ-
γέλλει ὁ σοφός Σειράχ: «Παιδί μου τίς ἀρρώστιες σου 
μήν τίς παραμελεῖς, ἀλλά νά προσεύχεσαι στόν Κύριο, 
κι Αὐτός θά σέ γιατρέψει. Ἄφησε τήν ἀδικία, κάνε τό 
σωστό καί καθάρισε τήν καρδιά σου ἀπό κάθε ἁμαρτία» 
(Σοφ. Σειράχ 38:9-10).

Παράλληλα μέ τήν βοήθεια καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
πού εἶναι εἶναι ἀναγκαῖα, ὀφείλομε στήν ἀσθένειά μας 
νά ζητᾶμε καί τήν βοήθεια τῆς ἰατρικῆς καί νά ἀκολου-
θοῦμε τίς ὑποδείξεις τῶν γιατρῶν. Λέει καί πάλι ὁ σο-
φός Σειράχ: «Νά ἀποδίδεις στό γιατρό τίς τιμές πού τοῦ 
ἀνήκουν, γιατί ὁ Κύριος τόν ἔχει ὁρίσει στό λειτούργημά 
του. Ὁ Κύριος δημιούργησε τά φάρμακα ἀπό τή γῆ καί 
ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει φρόνηση δέν θά διστάσει νά τά 
χρησιμοποιήσει» (Σοφ. Σειράχ 38:1,4).

Ἐπιπλέον δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει τό γεγο-
νός ὅτι οἱ χρόνιες καί βαριές ἀσθένειες προκαλοῦν σέ 
πολλές περιπτώσεις καί ψυχικές διαταραχές. Ἡ ἀπελ-
πισία, ἡ ἀγανάκτηση, ὁ γογγυσμός δέν χαρακτηρίζουν 
τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Ἀντιθέτως στό κρεβάτι τοῦ πό-
νου ἀναλογίζεται τά σφάλματά του, συναισθάνεται τήν 
ἁμαρτωλότητά του καί ζητᾶ τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. Ἡ ἀσθένεια - ὁ πόνος, μυστήριο ἀδιακρίβωτο καί 
ἀπροσπέλαστο σέ πολλές περιπτώσεις μέ τήν ἀνθρώ-
πινη λογική, μεταποιεῖται στήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη σέ 
λυτρωτική δύναμη ἐλπίδος, αὐγασμό ἐλευθερίας, ζωη-
φόρο πνοή ἀγάπης ἤ βαρύτατο ψυχικό ρῆγμα ἀπελπι-
σίας καί ἐσωτερικό χαράκωμα καρδιᾶς. Εἶναι προφανές 

ὅτι ἡ κατάληξη ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο διηθήσεώς του. 
Ἴσως στίς δύσκολες αὐτές ὧρες τῆς ἀσθένειας, τοῦ πό-
νου μας, χρειάζεται νά θυμούμαστε τά λόγια του Μπερ-
ντιέγιεφ «… ὁ δρόμος τῆς ἐλευθερίας εἶναι ὁ δρόμος 
τοῦ πόνου. Ὅπως ἐπίσης ὁ δρόμος τοῦ πόνου, ἀπό τήν 
ἄλλη μεριά, εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἐλευθερίας. Τῆς ἐλευθε-
ρίας μέ τήν πραγματική ἔννοια πού ἔχει ἡ λέξη αὐτή, ὡς 
λύτρωση…». Νά θυμούμεθα, κυρίως, τούς λόγους καί τά  
βιώματα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μέ 
τά ὁποῖα: «κακόν ὁ Θεός οὐκ ἐποίησεν», (ἅγ. Συμεών ὁ 
νέος Θεολόγος), «κακό εἶναι νόσος ψυχῆς καί σώματος 
ὁ θάνατος», (ἅγ. Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρέας). 

Ἄς γίνει λοιπόν ἡ ἀσθένειά μας εὐκαιρία γιά λύτρωση 
καί ἐλευθερία ἀπό τά δεινά καί τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. 
Μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας μας, μέ τήν Ἐξομολόγησή 
μας στόν Πνευματικό, καί μέ τήν συνειδητή συμμετο-
χή μας στό Μυστήριο τῆς ζωῆς, στήν Θεία Κοινωνία, ἄς 
ὁπλιστοῦμε, ἄς πάρομε δύναμη, γιά νά ἀντιμετωπίσο-
με τήν ἀσθένειά μας, ὅσο δύσκολη καί ὀδυνηρή κι ἄν 
εἶναι. Ἀκόμα καί ἄν ὁ Χριστιανός αἰσθάνεται ὅτι αὐτή 
ἡ ἀσθένεια τόν φέρνει πιό κοντά στόν θάνατο, ἰδιαίτε-
ρα σ' αὐτές τίς περιπτώσεις, ἐμπιστευόμενος τήν ἀγάπη 
καί τό ἔλεος τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, 
ὁ Ὁποῖος «οὐκ ἦλθε ψυχάς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλά 
σῶσαι» (Λουκ. 9,56), ἄς μήν ἀπελπιζόμεθα, ἄς ἀφε-
θοῦμε μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη στά χέρια Ἐκείνου πού 
παίρνει τά παιδιά Του κοντά Του, «στήν καλύτερη ὥρα 
τους», σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.    

Χ
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Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 

Ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἔχει 
καθιερωθεῖ ὡς γνωστόν ἀπό τόν μακαριστό Οἰκουμενι-
κό Πατριάρχη κυρό Δημήτριο ὡς ἡμέρα προσευχῆς καί 
προστασίας γιά τήν κτίση, τό περιβάλλον. Ἀπό τότε 
καί μέχρι σήμερα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὑπό τήν 
ἐμπνευσμένη ποδηγεσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατρι-
άρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ὁ Ὁποῖος ἔχει ὀνομα-
στεῖ καί «πράσινος Πατριάρχης» γιά τίς σπουδές καί τίς 
ποικίλες πρωτοβουλίες Του ἀναφορικά μέ τήν προστα-
σία τοῦ περιβάλλοντος, πρωτοπορεῖ παγκοσμίως στήν 
ἀφύπνιση τῶν συνειδήσεων. Τήν 1η Σεπτεμβρίου ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας τέλεσε Θεία Λειτουργία καί τό ἀπό-
γευμα ἡ Ἐνορία Πύργου συνδιοργάνωσε μέ τόν Σύλλο-
γο Γυναικῶν Πύργου καί τόν Πολιτιστικό - Οἰκολογικό 
Σύλλογο Πύργου, ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στό περιβάλ-
λον. Μετά τόν ἁγιασμό πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας ἀναγνώσθηκε τό μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριάρχου γιά τήν ἡμέρα τοῦ Περιβάλλοντος. Ἀκο-
λούθησε ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπό τήν κ. Φελεσάκη Ἰωάννα, 
Βιολόγο μέ θέμα: «Ἀνανεώσιμες πηγές Ἐνέργειας». Ἡ 
ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ συζήτηση καί πλούσιο κέρασμα, 
προσφορά τῆς Ἐνορίας Πύργου, τῶν Συλλόγων, Φορέων 
καί κατοίκων.

Ἔναρξη Σχολικοῦ ἔτους
Ἐπ' εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε Σχολεῖα τῆς περι-
οχῆς, τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί εὐχήθηκε 

σέ καθηγητές, μαθητές καί γονεῖς καλή καί εὐλογημένη 
σχολική χρονιά, καλούς ἀγῶνες καί καλή δύναμη στόν 
στίβο τῆς γνώσης καί τῆς μάθησης.

Ἑορτή Τιμίου Σταυροῦ 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητρ. Λάμπης, Συβρίτου 
& Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
Μονῆς Πρέβελη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας συμμετεῖχε 
εἰς τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς. Πλῆθος προσκυνητῶν 
προσῆλθαν νά προσκυνήσουν τόν Τίμιο Σταυρό πού 
αἰῶνες τώρα φυλάσσεται ὡς πολύτιμος θησαυρός εἰς τήν 
ἱστορική Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Πρέβελη.

Συνάντηση Ὀρθοδόξων μέ Παλαιοκαθολικούς
Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φιλο-
ξενήθηκε στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ἀπό 14 

ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ  Τ Η Σ

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011)

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ
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ἕως 20 Σεπτεμβρίου, Θεολογικό Συνέδριο στό ὁποῖο 
μετεῖχαν ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐντιμολογιώτατο Καθηγητή κ. Γρη-
γόριο Λαρεντζάκη, Ἄρχοντα Μ. Πρωτονοτάριο, ἐκπρο-
σωποῦντα τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τόν τότε Πρόεδρο 
τοῦ Διαλόγου καί νῦν μακαριστό Μητροπολίτη Αὐστρί-
ας κυρό Μιχαήλ καί ὁμάδα Παλαιοκαθολικῶν. Στήν 
συνάντηση αὐτή οἱ Σύνεδροι εἶχαν τήν δυνατότητα νά 
ἀνταλλάξουν θέσεις καί ἀπόψεις, νά μετέχουν στή Θεία 
Λειτουργία πού τελέστηκε ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου μας 
στόν Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγ. τῆς Θεοτόκου Κισά-
μου, νά ἐπισκεφθοῦν τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. 
Εἰρηναῖο, ἄλλους Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου, Ἱερές 
Μονές, Ἱστορικά Μνημεῖα, κ.ἄ. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας δέχθηκε τούς Συνέδρους στούς χώρους 
τῆς Μητροπόλεως, τούς ξενάγησε καί τούς φιλοξένησε, 
ἐκφράζοντας τήν χαρά του γιά τήν συνάντηση αὐτή. 

Μνήμη πεσόντων

Τήν Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐνορία Παλαιοχώρας 
καί ὁ Δῆμος Πελεκάνου προσευχήθηκαν γιά τούς 32 
πεσόντες ἥρωες-ἀγωνιστές ἀπό τήν Παλαιοχώρα καί 
τήν εὐρύτερη περιοχή, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν κατά τήν 
διάρκεια τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς. Στά γεγονότα τῆς 

ἐποχῆς ἔγινε ἀναφορά ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Παραδοσι-
ακοῦ Συλλόγου Σελίνου κ. Ἀποστολάκη Νικόλαο. 

Ἑορτή Ὁσίου Κύρ-Ἰωάννου τοῦ Ξένου

Ἡ Μητρόπολις μας ἔχει τήν μεγάλη εὐλογία νά φιλοξε-
νεῖ τό μοναδικό διασωζόμενο τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου, 
τμῆμα τῆς Τιμίας Κάρας, τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πα-
τρός ἡμῶν Κύρ-Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ὡς ἐπίσης καί τόν 
τόπο τῆς ἀσκήσεως καί κοιμήσεώς Του. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς 19 
Σεπτεμβρίου στό Καβούσι Πλατάνου, τόπο ἀσκήσεως 
καί κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα ἱε-
ρούργησε στά Τσουρουνιανά Κισάμου, ὅπου φυλάσσε-
ται ἡ Τιμία Κάρα Του.
 

Ἐγκατάσταση Νέας Ἀδελφότητας

Μετά ἀπό πολλές δεκαετίες ἐπανδρώθηκε μέ νέα ἀδελ-
φότητα ἡ ἱστορική Ἱερά Μονή  Χρυσοσκαλιτίσσης, ἡ 
ὁποία ἀνήκει στήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια. Ἡ 
Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης εἶναι ἀφιερωμένη στήν Κοί-
μηση τῆς Θεοτόκου, γνωστή στήν Δυτική Κρήτη καί 
εὐρύτερα γιά τήν Ἱερά καί Θαυματουργό Εἰκόνα τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ὡς πολύτιμος θησαυ-
ρός φυλάσσεται στή Μονή, ὡς ἐπίσης καί γιά τήν δια-
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χρονική προσφορά της στό Γένος. Ἡ παράδοση ἀναφέ-
ρει ὅτι ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου ἀρχίζει μέ τήν παρουσία 
(εὕρεση) τῆς εἰκόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου σέ 
κόγχη τοῦ βράχου. Ἡ εἰκόνα αὐτή κρύφτηκε ἐδῶ πιθα-
νότατα τήν ἐποχή τῆς εἰκονομαχίας (726-842 μ.Χ.) Ἡ 
Μονή εἶναι χτισμένη πάνω σέ βράχο μέ τά κύματα τοῦ 
Λυβικοῦ πελάγους νά τόν ἀγκαλιάζουν καί νά ὑμνοῦν 
τήν Κυρία Θεοτόκο πού αἰῶνες τώρα δεσπόζει ἐπί τοῦ 
βράχου. Τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τοῦ ἔτους 1824 ἔγινε ἡ 
μεγάλη σφαγή στό παρακείμενο Ἐλαφονήσι ἀπό τούς 
Τουρκοαιγύπτιους, οἱ ὁποῖοι στό πέρασμά τους κατέ-
στρεψαν τίς Ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς. Πέρασαν καί ἀπό 
τή Χρυσοσκαλίτισσα πού ἦταν ἔρημη. Ἤθελαν νά τήν 
ἰσοπεδώσουν, ἀλλά τούς ἐμπόδισε ἕνα σμῆνος μελισσῶν, 
πού εἶχε γιά κυψέλη τήν κόγχη πού βρίσκεται τό εἰκονο-
στάσι τό ὁποῖο συναντᾶμε δεξιά ὅπως ἀνεβαίνουμε στή 
Μονή. Πρῶτος, πού κατοίκησε μετά τήν ἐρήμωση τῆς 
Μονῆς, ἦταν ἕνας μοναχός Ἰωαννίκιος ἀπό τά Κύθηρα. 
Μετά τό θάνατό του ἀκολούθησε νέα ἐρήμωση. Τό 1855 
ἄρχισε ἡ ἀναβίωση τῆς Μονῆς μέ τήν ἐγκατάσταση τοῦ 
μοναχοῦ Μανασσῆ Καραγιαννάκη.  Ὁ Μανασσῆς ἔφε-
ρε τήν ἀργυρή εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπό τή Σμύρνη. Τό 
1897 ἔφυγε στό ἐξωτερικό καί τόν διαδέχθηκε ὁ Γρηγό-
ριος Πλοκαμάκης (ἀπό τά Πλοκαμιανά) πού ὑπηρέτησε 
τή Μονή περισσότερο ἀπό μισό αἰώνα. Αὐτόν ἀναφέρει 
ὁ Καζαντζάκης στό ἔργο του "Ἀναφορά στόν Γκρέκο". 
Τό 1900 ἡ Μονή διαλύθηκε μαζί μέ ἄλλες μονές τῆς Κρή-
της. Ἐπανιδρύεται σάν γυναικεία τό 1940. Ἡ ζωή ξαναγύ-
ρισε μετά τήν 27η Ἰανουαρίου 1944, ἡμέρα πού ἔφυγαν 
οἱ Γερμανοί. Αὐτή ἡ ζωή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τίς 
τελευταῖες δεκαετίες διακόνησαν στήν Μονή ἡ μακα-
ριστή ἤδη Μοναχή Θεοδότη καί ὁ Ἱερομόναχος Νεκτά-
ριος. Πρόσφατα ἐγκαταστάθηκαν στήν Μονή δύο νέοι 
Ἱερομόναχοι, πνευματικά ἀναστήματα τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθί-
μου καί ἔτσι ἡ Μονή συνεχίζει τήν ἱστορία καί διακονία 
της. Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης ἡ Μονή μετετράπη ἀπό γυναικεία σέ 
ἀνδρώα. Χιλιάδες προσκυνητές κατακλύζουν τή Μονή 
κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους, ἰδιαίτερα τούς θερινούς 
μῆνες καί τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, γιά νά 
πάρουν δύναμη ἀπό τήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας καί νά καταθέσουν ἐνώπιον τῆς Σεπτῆς μορφῆς 
Της τούς πόνους, τά βάσανα, τήν ἀγωνία καί τίς παρα-
κλήσεις τους. Μέ ἐνέργειες τοῦ Ἐπισκόπου μας ἡ Μονή 
ἐντάχθηκε πρόσφατα στό ΕΣΠΑ, μέ προϋπολογισμό 
980.000,00€. Ἀναμένεται ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν συ-
ντήρησης καί ἀποκατάστασης τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖες θά 
γίνουν μέ τήν ἐπίβλεψη τῆς 28ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων.

Ἑορτή Ὁσίων 99 Θεοφόρων Πατέρων
Ἡ Μητροπολιτική μας περιφέρεια σεμνύνεται καί τιμᾶ 

ἰδιαιτέρως τούς Ὁσίους ἐνεννήκοντα καί ὀκτώ Θεο-
φόρους Πατέρες καί τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Ἐρημίτη, οἱ 
ὁποῖοι ἔζησαν, ἀσκήτεψαν, ἁγίασαν καί ἐτελειώθησαν 
στό σπήλαιο τοῦ Ἀζωγυρέ Σελίνου, ὅπου καί τό μεγάλο 
προσκύνημά τους. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης κοιμήθηκε στήν πε-
ριοχή Γουβερνέτου, ὅπου εὑρίσκεται καί ὁμώνυμο Μο-
ναστήρι. Στό μεγάλο προσκύνημα τοῦ Ἀζωγυρέ κατά τό 
ἑορταστικό διήμερο 6ης & 7ης Ὀκτωβρίου, ὡς καί ἀρκετές 
ἡμέρες πρίν, λόγῳ τῆς προσέλευσης πολλῶν προσκυ-
νητῶν, τελοῦνται Ἱερές Ἀκολουθίες, νυκτερινές Θεῖες 
Λειτουργίες καί Παρακλήσεις. Ἑορτάζει ἐπίσης καί τό 
σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, στήν Μαρα-
θοκεφάλα Κισάμου, ὅπου κατά τήν παράδοση πέρασε 
ὁ Ἅγιος προευόμενος πρός τό Γουβερνέτο. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας χοροστάτησε τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς 
στό προσκύνημα τοῦ Ἀζωγυρέ, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα 
μετεῖχε στήν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς 
Γουβερνέτου, προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου  
Μητροπολίτου Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη-
νοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου. 

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ
Τό Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιωτάτος Μητροπο-
λίτης μας τέλεσε τά ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ, πετρόκτιστου, 
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περικαλλοῦς, ἀφιερωμένου στόν Προφήτη Ζαχαρία, 
στήν Ἐνορία Πλατάνου Κισάμου. Ὁ Ναός εἶναι δωρεά 
ἐξ  ὁλοκλήρου τοῦ κ. Ζαχαρία Κομπογενητάκη καί τῆς 
εὐλαβοῦς οἰκογενείας του.

Σύναξη Ἁγίων Ἀναργύρων

Στόν νεοανεγερθέντα Ἱερό Ναό, ὁ ὁποῖος τιμᾶται στήν 
Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί ὁ ὁποῖος εὑρίσκε-
ται στήν Πανέθυμο Κισάμου, τέλεσε τόν Ἑσπερινό της 
ἑορτῆς ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, τήν Κυριακή 16 Ὀκτω-
βρίου. Ὁ Ναός αὐτός κτίστηκε σέ θεμέλια παλαιότερου 
Ναοῦ, εἶναι πετρόχτιστοςς καί οἱ ἐργασίες ὁλοκλήρωσής 
του συνεχίζονται χάριν τοῦ δραστήριου Ἐφημερίου τῆς 
Ἐνορίας Αἰδεσ. Μιχαήλ Μαλανδράκη, τῶν ἄξιων συνερ-
γατῶν του - μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί 
δωρεῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν. 

Ἔναρξη Συντροφιᾶς τῆς Χαρᾶς

Ἡ Μητρόπολίς μας, ἐπιθυμώντας νά χτίζει γέφυρες κοι-
νωνίας καί ἐπικοινωνίας μέ τά νειᾶτα τοῦ τόπου, συνεχί-
ζει καί ἐφέτος τήν λειτουργία τῶν Νεανικῶν Συνάξεων, 
τήν γνωστή πλέον «Συντροφιά τῆς Χαρᾶς». Παιδιά ἡλι-
κίας ἀπό 6 ἕως 15 ἐτῶν συναντῶνται κάθε Σάββατο ἀπό-

γευμα στό «Φαλδάμειο Οἴκημα» τῆς Μητροπόλεώς μας 
καί, μέ τήν συμβολή καί ἀρωγή ἐθελοντῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν τῆς περιοχῆς μας, δίδεται ἡ δυνατότητα γιά δημι-
ουργική ἀπασχόληση, ψυχαγωγία, ἄθληση, συνεργασία 
καί ἀνάπτυξη πρωτοβουλίας, βοηθώντας παράλληλα τά 
παιδιά νά ψηλαφίσουν τήν ἐν Χριστῷ ζωή, καθώς καί 
τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας. Στήν ἐναρκτήρια ἐκδήλω-
ση, ἡ ὁποία ἔγινε τήν Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου, οἱ μετέχο-
ντες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν ἀπό κοντά καί νά 
ἐπικοινωνήσουν μέ τήν κ. Φῶτο Σκορδᾶ, καταξιωμένη 
συγγραφέα παιδικῶν παραμυθιῶν,  ἡ ὁποία μίλησε μέ 
θέμα: «Ὁ κλέφτης τοῦ Παραδείσου». Πληροφορίες γιά τίς 
Νεανικές Συνάξεις, ὡς καί ἐγγραφές γίνονται στό βιβλι-
οπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως τηλ. 28220-22128 (ἐσωτ. 5). 

Ἔναρξη Μαθημάτων Ὠδείου

Μέ τόν Ἁγιασμό πού τελέστηκε τό Σάββατο 22 Ὀκτω-
βρίου ἄρχισαν καί ἐπίσημα τά μαθήματα τοῦ Ὠδείου τῆς 
Μητροπόλεώς μας γιά τό νέο σχολικό ἔτος 2011-2012. 
Κατά τήν φετινή χρονιά θά λειτουργήσουν οἱ  Σχολές:  
Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Θεωρίας τῆς Μουσικῆς, Πιά-
νου, Κλασικῆς Κιθάρας, Κλασικοῦ Βιολιοῦ, Ἁρμονίου 
– Ἀκορντεόν, Παραδοσιακῆς Μουσικῆς (βιολί-λύρα-λα-
οῦτο), Ντράμς, Ἠλεκτρικῆς Κιθάρας, Λαϊκῆς Μουσικῆς 
(μπουζούκι) καί Μουσικῆς προπαιδείας (γιά παιδιά προ-
σχολικῆς ἡλικίας 4-6 χρονῶν). Οἱ καθηγητές τοῦ Ὠδεί-
ου εἶναι πτυχιοῦχοι, σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις πού 
θέτει τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, τά δέ πτυχία τοῦ Ὠδεί-
ου εἶναι ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. 
Πληροφορίες – Ἐγγραφές στήν Γραμματεία τοῦ Ὠδείου, 
τηλ. 28220-22184 (ἀπογευματινές ὧρες).

Παραρτήματα Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου μας τό Ὠδεῖο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ἐκτός ἀπό τήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως 
στό Καστέλλι, τέθηκαν σέ λειτουργία ἄλλα δύο Παραρ-
τήματα ἐκμάθησης Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Τό ἕνα Πα-
ράρτημα λειτουργεῖ στήν Ἐπαρχία Σελίνου καί συγκε-
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κριμένα στήν Παλαιόχωρα, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο 
Καντάνου-Σελίνου καί τήν Ἐνορία Παλαιοχώρας. Τά 
μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα: 5.00μ.μ.-
6.00μ.μ., τμῆμα Πρακτικό καί 6.00μ.μ.-7.00μ.μ., τμῆμα 
Θεωρητικό, στήν αἴθουσα Μουσικῆς τοῦ Δημοτικοῦ 
Σχολείου Παλαιοχώρας. Τό δεύτερο Παράρτημα λει-
τουργεῖ στό Κολυμβάρι, σέ συνεργασία μέ τήν Ἐνορία 
Κολυμβαρίου καί τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Λει-
τουργεῖ στούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρή-
της κάθε Παρασκευή ἀπόγευμα 5.00μ.μ.-6.00μ.μ., τμῆμα 
Πρακτικό καί 6.00μ.μ.-7.00μ.μ., τμῆμα Θεωρητικό. Διδά-
σκαλος καί τῶν δύο Παραρτημάτων εἶναι ὁ Καθηγητής 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως 
μας κ. Γεώργιος Χαχλάκης. Τά μαθήματα εἶναι δωρεάν 
καί ἀπευθύνονται σέ μαθητές σχολείου καί ἐνήλικες. 
Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι 
καί ἐνδιαφερόμενες, ὅπως προσέλθουν τήν συγκεκριμέ-
νη ἡμέρα καί ὥρα πρός ἐνημέρωση καί ἐγγραφή. 

Ἑορτή Ἁγίου Δημητρίου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας μετεῖχε στήν τελετή θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἱστορικῆς Ἐνορίας Ἄνω Ζα-
ροῦ καί στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού ἀκολού-

θησε, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου. Ὁ περικαλλής 
Ἱερός Ναός, τρίκλητος: τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου, Ἁγίου Δημητρίου καί Ἁγίου Γεωργίου, ἀνακαινίστη-
κε ἐκ θεμελίων μέ πρωτοβουλία τοῦ ἄξιου προϊσταμένου 
τοῦ Ναοῦ  π. Λέανδρου Σταματάκη καί τῶν συνεργατῶν 
αὐτοῦ. 

Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Ἑορτῆς

Τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου καί τήν ἐπέ-
τειο τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ ἔπους τοῦ '40 ἑόρ-
τασε καί ἐφέτος ὁ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμός μέ Θ. 
Λειτουργίες, Δοξολογίες, Δεήσεις καί παρελάσεις. Ἰδιαί-
τερα ἐπίκαιρο τό μήνυμα τῆς ἡμέρας στήν ἐποχή μας, ἡ 
ὁποία δοκιμάζεται τόσο πολύ ἀπό τήν πολυμέτωπη καί 
πολύπλευρη κρίση, ὅπως τόνισε καί ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας στόν χαιρετισμό του κατά  τήν ἐπίσημη Δοξο-
λογία. 

Πνευματικό - Πολιτιστικό Πολυκέντρο
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί παρά τούς δύστηνους και-
ρούς μας συνεχίζονται (ἐξ́  αἰτίας τῆς ἀγάπης ἀνθρώπων 
πού ἐμπιστεύονται τήν Ἐκκλησία), οἱ ἐργασίες ἀνέγερ-
σης τοῦ Πνευματικοῦ-Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς 
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Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ἐπεκτείνεται σέ ἔκταση 
2.000 τ.μ. καί θά λειτουργήσει ὡς πνευματική-πολιτι-
στική κυψέλη - κιβωτός καλύπτοντας κυρίως ἀνάγκες 
καί ἀγωνίες τῆς νέας γενιᾶς καί εὐρύτερα τῶν ἀνθρώ-
πων τοῦ τόπου μας. Στό Πολυκέντρο θά ὑπάρχει χῶρος 
πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, συνεδρίων, ὁμιλιῶν, δια-
λέξεων καί σεμιναρίων, βιβλιοθήκης - ἀναγνωστηρίου, 
ἐκμαθήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ψυχαγωγίας, 
φιλοξενίας, σχολῆς Γονέων καί θά λειτουργοῦν ραδι-
οφωνικός ἐκκλησιαστικός σταθμός, βιβλιοπωλεῖο καί 
ἐκδόσεις. Ἐπιπλέον θά στεγάσει τό Ὠδεῖο τῆς Μητροπό-
λεώς μας, τό ὁποῖο εἶναι ἀναγνωρισμένο ἀπό τό κράτος, 
καί λειτουργεῖ ἐκτός τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
καί τμήματα - Σχολές: Πιάνου, Ἁρμονίου, Ἀκορντε-
όν, Κιθάρας, Κρουστῶν, παραδοσιακῶν ὡς καί λαϊκῶν 
ὀργάνων. Στόχος εἶναι ἐπίσης ὁ χῶρος αὐτός νά ἀποτε-
λέσει τό ἔναυσμα καί κίνητρο γιά συμπαράσταση ἐκπαι-
δευτικῶν λειτουργῶν, μελέτη ἀντιμετωπίσεως  κοινω-
νικῶν προβλημάτων, καταγραφῆς ἐκκλησιαστικῆς κλη-
ρονομιᾶς, ὡς καί ἄλλων δράσεων, οἱ ὁποῖες θά ἀναπτυ-
χθοῦν. Γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ἔχει ἀνοιχθεῖ 
εἰδικός λογαριασμός στήν Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος 
390/296041-94.

Ἡμερολόγιο Μητροπόλεως
Κυκλοφόρησε τό φετινό Ἡμερολόγιο τῆς Μητροπόλεως 
μας, ἔτους 2012, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο εἰς τό Μέγα 

τῆς Ἱερωσύνης Μυστήριον καί εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον 
τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου, ὅπως σημειώνει ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας στόν πρόλογό του: "Πῶς 
μπορεῖ νά παραθεωρήσει κανείς τήν παράλληλη πορεία 
τῆς ἱερατικῆς διακονίας τῶν κληρικῶν μας μέ αὐτήν τῆς 
κοινωνικῆς ἀναμόρφωσης τοῦ λαοῦ, τῆς συμπαράστα-
σης καί τῆς ἀλληλεγγύης στίς δυσκολίες τῶν καιρῶν, τῆς 
ἀνακούφισης καί τῆς παραμυθίας τῶν χειμαζομένων, τῆς 
κυβερνήσεως τῶν πεπλανημένων, τοῦ ἐναγκαλισμοῦ τῶν 
ἀπερριμμένων, τῆς χειραγωγήσεως τῶν παραστρατημέ-
νων";

«Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ὅπλα, καί εἶναι μεγάλο ὅπλο ἡ προσευχή», 
ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

«Ποιός δέν ἔχει βάσανα σέ τοῦτον τό κόσμο;  Ἄν ὑπάρχει κανένας χωρίς βάσανα, 
αὐτός μονάχα δέν θά κλάψει διαβάζοντας τό Ψαλτήρι. Καί ὅποιος τό διαβάζει, βρί-
σκει παρηγοριά», 

Φώτης Κόντογλου
«Νά ἐξετάζεις τήν ἐργασία κάθε ἡμέρας, σύγκρινε τήν μέ τήν προηγούμενη ἐργα-
σία καί βιάσου νά βελτιωθεῖς. Νά προοδεύεις στίς ἀρετές, ὥστε νά πλησιάζεις τή 
ζωή τῶν ἀγγέλων», 

Μέγας Βασίλειος
«Αὐτή εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φύση. Πολλές φορές πετυχαίνει τά μεγάλα, ἐνῶ ἀποτυ-
χαίνει στά μικρά», 

ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
«Καί ὁ πονηρός πειράζει καί ταλαιπωρεῖ τήν ψυχή ὄχι ὅσο θέλει ἀλλά ὅσο τοῦ 
ἐπιτρέπει ὁ Θεός", 

ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος
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Ἀγγελική Βόγκολη καί Ἐπαμινώνδας Λυράκης  ................................................................................................................50€
Αἰδεσ. Ἰωάννης Ψαράκης  .....................................................................................................................................................50€
Ἐλευθερία Περουλάκη  .........................................................................................................................................................60€
Ξένια Μυγιάκη εἰς μνήμην τῶν γονέων της  ...................................................................................................................100€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Μονῆς  ...............................................................................................................................................100€
Θεόδωρος Φωτάκης εἰς μνήμην Ἀρτεμησίας Καπῆ .......................................................................................................100€
Χρυσούλα Κονταξάκη εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Μιχαήλ Κονταξάκη  ...................................................................100€
Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Σφακιανάκης  ...............................................................................................................300€
Αἰκατερίνη Βιδαλάκη  ...........................................................................................................................................................20€
Ἀλέξανδρος Κατσανεβάκης  ................................................................................................................................................40€
Σύλλογος διδασκόντων 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κισάμου εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Καλλίνη πατέρα τῆς ἐκπαιδευ-
τικοῦ Εὐαγγελίας Καλλίνη  ..................................................................................................................................................50€ 
Mάνθος καί Ἰωάννα Δίκη  ..................................................................................................................................................100€
Κωνσταντῖνος καί Εἰρήνη Κολώνια  .................................................................................................................................120€ 
Νικόλαος Πενταράκης  .......................................................................................................................................................200€
Ἀνώνυμος  ............................................................................................................................................................................850€
Ἀντωνία Πυροβολάκη εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἰωάννου Πυροβολάκη  ..............................................................100€ 
Ἀργυρῶ Κοτσιφάκη εἰς μνήμην τοῦ πατρός της Περικλέους Μπαχουντάκη  ..............................................................30€
Νικόλαος Παπαδοπεράκης εἰς μνήμην τῆς μητρός του Μαρίας Παπαδοπεράκη  .....................................................200€
Περικλῆς Παπαδοπεράκης εἰς μνήμην μητρός του Μαρίας Παπαδοπεράκη  .............................................................200€
Ἱερός Ναός Ἁγ. Πατέρων Ἀζωγυρέ Σελίνου  ...................................................................................................................200€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας εἰς μνήμην Παντελεήμονος Κοσμαδάκη  .......................................................................150€

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)

Εἶπε ὁ ἀββάς Ἀντώνιος: 
«Ἐγώ δέν φοβᾶμαι πιά τόν Θεό, ἀλλά τόν ἀγαπῶ, 
γιατί ἡ ἀγάπη διώχνει πέρα τόν φόβο».

***
Εἶπε πάλι:
«Ἡ ζωή καί ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς ἐξαρτᾶται ἀπό 
τόν πλησίον. Ἄν κερδίσουμε τόν ἀδελφό, τόν Θεό 
κερδίζουμε, ἐνῶ ἄν σκανδαλίσουμε τόν ἀδελφό, 
στόν Χριστό ἁμαρτάνουμε».

***
Ὁ ἀββάς Ἀγάθων εἶπε:
«Ποτέ δέν πλάγιασα νά κοιμηθῶ, ἔχοντας δυσα-
ρεστηθεῖ μέ κάποιον, ἀλλά οὔτε καί ἄφησα -ὅσο 

μποροῦσα- ἄλλον νά κοιμηθεῖ, ἔχοντας κάτι μέ 
μένα».

***
Ἔλεγε ὁ ἀββάς Ἰωάννης ὁ Κολοβός:
«Δέν γίνεται νά χτίσει κανείς τό σπίτι, ἀρχίζοντας 
ἀπό πάνω καί προχωρώντας πρός τά κάτω. Ἀπό 
τά θεμέλια θά ἀρχίσει καί θά προχωρήσει πρός τά 
πάνω».
Τόν ρωτοῦν:
«Τί σημαίνουν αὐτά τά λόγια;»
«Τό θεμέλιο, ἀπαντᾶ, εἶναι ὁ πλησίον, προκειμένου 
νά τόν σώσεις, καί πρῶτος ἐσύ ὠφελεῖσαι, γιατί 
ἀπ’ αὐτόν κρέμονται ὅλες οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ».

Περί ἀγάπης ἁπό τό Μ. Γεροντικό



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 35, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2011 ............  159

Ὁ Τριγωνοψαρούλης ἐπιστρέφει...
Συγγραφέας Βαγγέλης Ἠλιόπουλος
Ἐκδόσεις Πατάκη, σελ. 112
Ὁ Τριγωνοψαρούλης ἐπιστρέφει... γιά νά 
δείξει σέ ὅλους πώς ἡ ἀληθινή ζωή δέν 
εἶναι αὐτή πού δείχνουν οἱ ὀθόνες, ἀλλά 
αὐτή πού ζοῦμε.
Ὁ Τριγωνοψαρούλης ἐπιστρέφει γιά νά πεῖ 
σέ ὅλους: «Δέν εἶμαι ἥρωας, εἶμαι ἀντιή-
ρωας. Δέν εἶμαι ἐγώ ὁ στάρ τῶν καναλιῶν, 

εἶμαι μονάχα ἕνα ψαράκι πού κολυμπάει στά βιβλία τῶν παι-
διῶν...».

Ὁ Ἀνεμοθόδωρος
Συγγραφέας Ἄννα Ἰακώβου.
Ἐκδόσεις Ἄθως, Παιδικά, σελ. 55

Πάνω στούς ἀπότομους βράχους πού ἦταν 
χτισμένα τά μικρά ἐκκλησάκια τρύπωναν 
νά προσκυνήσουν οἱ κρυπτοχριστιανοί τοῦ 
χωριοῦ.
Τί κι ἄν εἶχαν φορεμένες τίς μαντίλες καί 
τά φέσια τους, ἐκεῖνοι ἦταν μυρωμένοι χρι-
στιανοί  καί τίς φοβέρες τῶν ἀνέμων καθό-

λου δέν τίς λογάριαζαν.

Ἡ πόλη πού ἔδιωξε τόν πόλεμο
Συγγραφεῖς: Ἀντώνης Παπα-
θεοδούλου, Μυρτώ Δεληβοριά. 
Βραβεῖο «Διαβάζω», Βραβεῖο 
ΕΒΓΕ σελ. 28, Ἐκδόσεις Πα-
τάκη.
Δρόμοι καί πλατεῖες, ἀγάλματα 
πού κοκκινίζουν ὅταν τά κοιτᾶς, 
δέντρα πού ψιθυρίζουν παρα-
μύθια καί συντριβάνια πού τά 

νερά τους χορεύουν μέ τή μουσική.
Αὐτή ἡ πόλη τά ἔχει ὅλα καί τούς χωράει ὅλους... ἐκτός ἀπό 

αὐτόν... τόν πόλεμο. Ἀκολουθῆστε μας σέ μιά ξενάγηση στήν πόλη  
πού ἔδιωξε τόν πόλεμο, στήν πόλη πού πρέπει νά χτίσουμε κάπο-
τε ὅλοι μέσα στό κεφάλι μας...

Ρωμιοσύνης Μαγειρεύματα
247 σπιτικές συνταγές ἀρτύσιμες καί νη-
στήσιμες. Συγγραφεῖς Ἐνοριακή συντρο-
φιά Ι.Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου. 
Ἐκδόσεις Ἄθως.
Ἕνα γευστικό ταξίδι στά χνάρια τῆς 
Ἑλληνικῆς παραδοσιακῆς μαγειρικῆς. 
Συνταγές πατροπαράδοτες, φτιαγμένες μέ 
ὑλικά ἐποχῆς, πού ἔμειναν ἀπείραχτες ἀπό 
τόν χρόνο. Ἀρτύσιμες, νηστήσιμες, γιορτι-
νές, ἀλλά καί γιά κάθε μέρα τοῦ χρόνου.

Ὁ Ἅγιος Ἰώβ τοῦ Ποτσάεφ
Ἐκδόσεις Ἄθως σελ. 160
Τό βιβλίο ἐξιστορεῖ μέ γλαφυρό τρόπο τό 
βίο τοῦ Ἁγίου Ἰώβ πού ἔζησε τόν 16ο αἰώ-
να στή Ρωσία, καθώς καί θαυμαστά σημεῖα 
πού φανερώθηκαν μετά τήν κοίμησή του.

Γεροντικόν τῆς Ἐρήμου τοῦ Ἄθω
Συγγραφέας  Ἱερομόναχος Φίλιππος.
Ἐκδόσεις Σταμούλη.
Τό μικρό αὐτό πόνημα  δέν εἶναι δυνατόν  
νά  ἐκφράσει τόν πλοῦτο καί θησαυρό τῆς 
ἐρημικῆς ζωῆς τῶν ἀθωνιτῶν ἀσκητῶν.Ἡ 
ἁγία ζωή τῶν ἐναρέτων συγχρόνων πατέ-
ρων μᾶς ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι Ἰη-
σοῦς Χριστός, χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός 
καί εἰς τούς αἰῶνας».

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ἀπό τόν  ὑπεύθυ νο 

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