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«Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, 
τὸ θεόπνευστον διάγγελμα 

τῆς νηστείας».

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Κατὰ τὸν τελευταῖον 
καιρὸν παρατηρεῖται μία ἔξαρ-
σις ἀνησυχιῶν. Πολλὰ προβλή-
ματα ἀναφύονται. Ὁ κόσμος 
ὑποφέρει καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Δι-
ερχόμεθα πράγματι μίαν γε-
νικωτέραν δοκιμασίαν. Ἄλλοι 
τὴν ὀνομάζουν ὕφεσιν οἰκονο-
μικήν, ἄλλοι κρίσιν πολιτικήν. 
Δι᾿ ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ πνευ-
ματική. Καὶ ὑπάρχει θερα-
πεία. Πολλαὶ λύσεις δίδονται 
καὶ ἀπόψεις ἀκούγονται. Ἀλλὰ 
τὰ προβλήματα παραμένουν. 
Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἐγκα-
ταλελειμμένος καὶ μόνος. Ἀγνο-
εῖται ἡ βαθυτέρα φύσις του. 
Παραμένει εἰς τὴν κατήφειαν 
τῆς ἀσαφείας καὶ τῆς ἀπογνώ-

σεως.
Αἱ προτεινόμεναι λύσεις, 

ὁποιανδήποτε κατεύθυνσιν ἢ 
ἔκβασιν καὶ ἂν ἔχουν, δὲν λυ-
τρώνουν τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐκ 
προοιμίου τὸν ἀφήνουν δέσμιον 
τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεάνθρω-
πος Κύριος, ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. Εἰσερχόμενος 
ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν χῶρον τῆς 
Ἐκκλησίας εἰσέρχεται εἰς τὸ 
κλῖμα τῆς θείας παρακλήσεως, 
τῆς συμφιλιώσεως τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τῆς γῆς. Ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια. 
Ἠρεμεῖ τὸ πνεῦμα του. Εὑρί-
σκει ἕν οὐράνιον κάλλος καὶ μίαν 
ὡριμότητα πνευματικὴν «εὐω-
δίας ἐνθέου πληροῦσαν πέρατα 
κόσμου».Ἡ Ἐκκλησία γνωρί-
ζει ὅλα ὅσα ὑποφέρομεν. Καὶ 
ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μᾶς ἐλευ-
θερώσῃ. Μᾶς καλεῖ εἰς μετά-
νοιαν. Δὲν ὡραιοποιεῖ τὸ ψεῦδος 
οὔτε ἀποκρύπτει τὰ δεινά. Λέ-
γει ὅλην τὴν ἀλήθειαν. Καὶ 

Λ Ο Γ Ο Σ  Κ Α Τ Η Χ Η Τ Η Ρ Ι Ο Σ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
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προτρέπει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀντικρύσῃ τὴν 
πραγματικότητα ὡς ἔχει. Νὰ συνειδητοποι-
ήσωμεν ὅτι εἴμεθα γῆ καὶ σποδός. 

Εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἁγίου 
Ἀνδρέου γίνεται λόγος διὰ τὰ δάκρυα τῆς 
μετανοίας καὶ τὸν κλαυθμὸν τοῦ πένθους, τὸν 
πόνον τῶν τραυμάτων. Ἀλλὰ ἀκολουθεῖ ἡ 
ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὑγεία τοῦ πνεύ-
ματος. Ὑπάρχει ὁ Πλάστης καὶ Σωτὴρ ἡμῶν. 
Ἐκεῖνος διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Του μᾶς 
ἐτοποθέτησεν εἰς τὸ μεθόριον τῆς ἀφθαρσίας 
καὶ τῆς θνητότητος. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψεν. 
Ἦλθε καὶ μᾶς ἔσωσε. Κατέλυσε τῷ Σταυρῷ 
Του τὸν θάνατον. Ἐχαρίσατο ἡμῖν τὴν 
ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός. 

Ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα σύμφυτοι τοῦ Χριστοῦ, 
διατὶ ταρασσόμεθα ματαίως; Διατὶ δὲν προ-
στρέχομεν εἰς Αὐτόν; Ἡ Ἐκκλησία δὲν σχο-
λιάζει τὴν φθορὰν οὔτε μᾶς ἐγκαταλείπει 
εἰς αὐτήν. Γνωρίζει τὰς βαθυτέρας ἐφέσεις 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔρχεται ὡς ἀρωγὸς καὶ λυ-
τρωτὴς ἡμῶν. Ἔχομεν ἀνάγκην τῆς τροφῆς. 
Ἀλλ᾿ «οὐκ ἐπ' ᾿ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρω-
πος» (Ματθ. δ΄ 4). ῎Εχομεν ἀνάγκην τῆς 
πνευματικῆς κατανοήσεως, ἀλλὰ δὲν εἴμε-
θα ἀσώματοι. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εὑρίσκο-
μεν τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς καὶ τῆς κατανοήσε-
ως ὡς θεανθρωπίνην ἰσορροπίαν. Μακρὰν τοῦ 
Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξαχρειοῦται καὶ διαφθείρε-
ται. Ἐκεῖ ὅπου ἀφθονοῦν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ 
καὶ θεοποιεῖται ἡ σπατάλη, εὐδοκιμοῦν οἱ πει-
ρασμοὶ τῶν σκανδάλων καὶ ἡ σύγχυσις τῆς 
σκοτώσεως. 

Ἐκεῖ ὅπου μὲ δέος ζῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ 
δέχεται τὰ πάντα μὲ εὐχαριστίαν καὶ εὐγνω-
μοσύνην, ὅλα ἁγιάζονται. Τὸ ὀλίγον εὐλο-
γεῖται ὡς ἀρκετόν, καὶ τὸ φθαρτὸν ἐνδύεται 
τὴν αἴγλην τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπολαμβάνει 
ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσκαιρον ὡς δῶρον Θεοῦ. 
Καὶ τρέφεται μὲ τὸν ἀρραβῶνα τῆς μελλού-

σης ζωῆς ἀπὸ σήμερον. Ὄχι μόνον λύνονται 
τὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ οἱ πόνοι τῶν δο-
κιμασιῶν μεταβάλλονται εἰς δύναμιν ζωῆς 
καὶ ἀφορμὴν δοξολογίας. Ὅταν αὐτὸ συμβῇ 
ἐντὸς ἡμῶν∙ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκῃ τὴν 
προσωπικήν του ἀνάπαυσιν καὶ σωτηρίαν διὰ 
τῆς παρακαταθέσεως τῶν πάντων Χριστῷ 
τῷ Θεῷ, τότε φωτίζεται ὁ νοῦς του. Γνωρί-
ζει τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Ἔχει 
ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Δυνατοῦ. 
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸν ἴδιον τὸν πιστὸν στηρίζει. 
Καὶ μεταδίδεται δι᾿ ἀοράτου ἀκτινοβολίας 
ὡς ἐνίσχυσις πρὸς ὅλους τοὺς πεινῶντας καὶ 
διψῶντας τὴν ἀλήθειαν. 

Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην τῆς σωτη-
ρίας ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν καὶ Πλάστην του. Ὁ 
κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὴν παρουσί-
αν τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἁγίων. 
Ἂς εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν 
δι᾿ ὅλας τὰς εὐεργεσίας Του, καὶ διὰ τὴν πα-
ροῦσαν περίοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.             

Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς 
μετανοίας.

Εἴθε νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τῆς Νηστεί-
ας πέλαγος διὰ συντριβῆς καὶ ἐξομολογή-
σεως, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἄληκτον 
χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ 
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν 
Ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύ-
νησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιβ´ 
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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άν γιά νά ἔχουμε τήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση θά πρέπει νά ἐξαφανίζου-
με τήν ἰδιοπροσωπία τῶν ἐθνῶν 
της, εἶπε σέ παλαιότερη ὁμιλία του 
ὁ Ζάκ Ντελόρ, τότε ἡ Ἕνωση θά 

πάψει νά εἶναι Εὐρωπαϊκή…. Ἐάν δέν κατα-
φέρουμε, συνεχίζει, νά δώσουμε μία ψυχή 
στήν Εὐρώπη, νά τῆς δώσουμε πνευματικό-
τητα καί νόημα, τότε τό παιχνίδι ἔχει χαθεῖ». 
Παρόμοιο προβληματισμό ἐξέφρασε καί ἡ 
πρώην ἐπίτροπος Πολιτισμοῦ τοῦ Λουξεμ-
βούργου Βίβιαν Ρέντιγκς: «Ἡ Εὐρωπαϊκή 
ψυχή, εἶπε, θά καταστραφεῖ ἄν ὁδηγηθεῖ 
στήν πολτοποίηση. Εἶναι δικό μας καθῆκον 
νά ἐνισχύσομε, νά προβάλλουμε καί κρα-
τήσουμε ζωντανή αὐτή τήν πολυμορφία». 
Ἐντύπωση προκαλεῖ ἐπίσης τό γεγονός ὅτι 
στήν Γαλλία τοῦ διαφωτισμοῦ τό κοσμικό 
κράτος ἐπαναφέρει τό μάθημα τῆς θρη-
σκευτικῆς παιδείας στά σχολεῖα γιατί, ὅπως 
διακηρύσσει ὁ σημερινός πρόεδρός της: «ἡ 
θρησκευτική παιδεία θά δημιουργήσει ἐνά-
ρετους πολίτες ἐνάντια στή διαφθορά». Φαί-
νεται λοιπόν ὅτι προτεραιότητα στήν Εὐρώπη 
τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο ἔχει ἡ διαφύλαξη 
τῆς πνευματικῆς ταυτότητας κάθε λαοῦ καί ὁ 
σεβασμός τῆς ἰδιοπροσωπίας του. Τί γίνεται 
ὅμως μ’ ἐμᾶς τούς Νεοέλληνες;  

Τά γεγονότα τῶν τελευταίων καιρῶν 
φοβοῦμαι ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι 

βρισκόμαστε, βρεθήκαμε, μετέωροι σ’ ἕνα 
ἄπειρο ἠθικό καί πνευματικό κενό, ἔχο-
ντας ὑπερβεῖ μέ τραγικό τρόπο  τίς ρο-
μαντικές αὐταπάτες μας. Ἀπρόσωποι καί 
ἀ-κοινωνικοί, ἀποψιλωμένοι  ἀπό τόν ἀπα-
τηλό ἐξωραϊσμό οἱασδήποτε ἰδεολογικῆς 
σκέψης, προχωρᾶμε στή νέα πραγματικό-
τητα, ἡ ὁποία κάτω ἀπό τέτοιες προϋποθέ-
σεις φαντάζει σάν τρομακτικός ἐφιάλτης. 
Ἡ πανσπερμία τῶν ἰδεολογιῶν, οἱ ὁποῖες 
ἄλλωστε ἔχουν στήν πράξη χρεοκοπήσει, 
δέν μποροῦν πιά νά μᾶς στηρίξουν καί  νά 
μᾶς παραμυθίσουν. Φαντάζομαι πώς οὔτε 
ὁ Χέντρι Κίσσινγκερ, ὅταν δήλωνε πώς: «Ὁ 
Ἑλληνικός λαός εἶναι δυσκολοκυβέρνητος 
καί γι’ αὐτό πρέπει νά τόν πλήξουμε βαθιά 
στίς πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ἴσως συνετι-
σθεῖ. Ἐννοῶ, δηλαδή νά πλήξουμε τή γλώσ-
σα, τή θρησκεία, τά πνευματικά καί ἱστορικά 
του ἀποθέματα, ὥστε νά ἐξουδετερώσουμε 
κάθε δυνατότητά του νά ἀναπτυχθεῖ, νά δια-
κριθεῖ νά ἐπικρατήσει, γιά νά μή μᾶς παρε-
νοχλεῖ στά Βαλκάνια…». Οὔτε ὁ Κίσσινγκερ 
δέν ὑποψιαζόταν ὅτι αὐτός ὁ λαός σέ τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα θά ὁδηγεῖτο σέ 
τέτοιο κλίμα σύγχυσης, ταραχῆς καί ἀβεβαι-
ότητας. «Ἄν δέν στηρίξεις τό ἕνα σου πόδι 
ἔξω ἀπό τή γῆ, ποτέ σου δέν θά μπορέσεις 
νά σταθεῖς ἐπάνω της», εἶπε σέ ἀνύποπτο 
χρόνο ἕνας μεγάλος Ἕλληνας, ὁ Ἐλύτης. 

Ἡ Ἑλλάδα 
ξεριζώνει τήν ψυχή της;

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίουε
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Πόσοι ἀπό ἐμᾶς, ἀλήθεια, δέν εἰρωνευτή-
καμε, δέν χλευάσαμε, στήν καθημερινότη-
τα τοῦ βίου μας, αὐτό τόν λόγο; Πόσοι ἀπό 
ἐμᾶς δέν πιστέψαμε, δέν ἐγκλωβιστήκαμε 
στήν ψευδαίσθηση ὅτι ἡ εὐδαιμονία καί ἡ 
εὐζωία, πού ἄλλοι ἴσως μᾶς προσέφεραν καί 
ἐμεῖς ἄκριτα καί ἀβασάνιστα υἱοθετήσαμε ὡς 
στάση καί τρόπο ζωῆς, εἶναι ὁ αὐτοσκοπός 
τῆς ζωῆς μας; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς τήν αἱματο-
βαμμένη πίστη, τήν τρισχιλιόχρονη ἱστορία 
καί τήν μοναδική γλώσσα τοῦ Γένους μας, 
τῆς Ρωμιοσύνης δέν τά ἀπαξιώσαμε καί δέν 
τά ὑποτιμήσαμε; Ἴσως σέ κάποιους, μᾶλλον 
σέ πολλούς, στάθηκαν καί ἐμπόδιο γιά τούς 
στόχους τους. Ποιοί, ἀλήθεια, ἀντιδράσαμε 
ὅταν στά ἐγχειρίδια τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορί-
ας ὁ ξεριζωμός τῆς Σμύρνης «βαφτίστηκε»… 
«συνωστισμός»;  Ποιοί ἀντιδράσαμε ὅταν τό, 
κατά τά ἄλλα σεβαστό, Ὑπουργεῖο Παιδείας 
κατήργησε τόν Ἐκκλησιασμό κατά τήν ἡμέ-
ρα τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, σάν ἡ 
ἑορτή αὐτή νά μήν ἔχει καμία σχέση μέ τήν 

πίστη; Ποιοί ἀντιδράσαμε ὅταν…; ὅταν…; 
Εἶναι τόσα πολλά αὐτά τά…. «ὅταν»…  Φο-
βηθήκαμε μήν μᾶς ποῦν ὀπισθοδρομικούς, 
ρομαντικούς, μή προοδευτικούς… Μᾶς 
ἦταν ἀρκετός ὁ «μέσος ὅρος». Ὅμως… 
«ὅπου ἀνθεῖ ὁ μέσος ὅρος, παύω νά ὑπάρ-
χω», γιά νά χρησιμοποιήσω καί πάλι τόν 
λόγο τοῦ ποιητῆ Ἐλύτη. Φαίνεται, τελικά, 
ὅτι ἀρκεσθήκαμε σ’ αὐτό τόν μέσο ὄρο καί 
πιστέψαμε ὅτι  μποροῦμε νά εὐδοκιμήσομε 
μέσα στή μάζα τῆς ἑκάστοτε πλειοψηφίας. 
Διερωτῶμαι, ἀλήθεια: πῶς εἶναι δυνατόν τήν 
στιγμή πού ἡ Εὐρώπη μιλᾶ γιά ἐπιστροφή 
στίς πνευματικές ἀξίες, τό Νεοελληνικό Κρά-
τος, ὅλοι ἐμεῖς, τόσο εὔκολα καί ἀνώδυνα, 
τόσο ἄκριτα καί ἀβασάνιστα νά ἀποψιλωνό-
μεθα ἀπ’ αὐτές τίς ἀξίες; Μήπως τελικά στό-
χος εἶναι ἡ ἐπαλήθευση ἑνός παλιοῦ θρη-
σκειολογικοῦ γνωμικοῦ, πού προειδοποιεῖ 
πώς: «ὅπου γεννιέται ἕνας Θεός γεννιέται 
καί ἕνας πολιτισμός, καί ὅπου πεθαίνει ἕνας 
Θεός πεθαίνει καί ἕνας πολιτισμός»;

Ἡ ἀνανεωμένη Ἱστοσελίδα 
τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἀνανεώθηκε πρόσφατα ἡ ἱστο-
σελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας (www.imks.gr) ἡ ὁποία περι-

λαμβάνει πλῆθος ἱστορικῶν στοιχείων για τήν Μητρόπολή μας, γιά τόν Σεβ. Μη-
τροπολίτη ἀπό Κισάμου καί Σελίνου κ. Εἰρηναῖο, γιά τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας 
κ. Ἀμφιλόχιο, γιά τό Κοινωνικό καί Φιλανθρωπικό της ἔργο, Ἐγκυκλίους τοῦ Σε-
βασμιωτάτου, τήν περιοδική ἔκδοση "Χριστός καί Κόσμος" σέ μορφή pdf, μεγάλη 
ποικιλία θεμάτων πνευματικοῦ περιεχομένου, καθώς ἐπίσης καί ὅλα τά ἐπίκαιρα 
γεγονότα πού συμβαίνουν στή Μητροπολιτική μας περιφέρεια.
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έγεται ὅτι ὁ Εὐαγγελιστής Ἰω-
άννης ὅταν ἔφτασε στά βαθιά 
γεράματα καί δέν μποροῦσε 
νά κάνει πλατιά κηρύγματα, 
ἔλεγε μόνον αὐτές τίς λέξεις: 

«Τεκνία ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Ἡ λέξη 
«τεκνία», πού σημαίνει παιδάκια μου 
καί ἀπαντᾶ συχνά στά γραπτά τοῦ Ἰω-
άννη, δείχνει πώς καί στά βαθειά γε-
ράματά του, πού συνήθως σκληραίνει 
ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Ἀπόστολος 
κρατοῦσε ἀκόμη δροσερή τήν καρδιά 
του καί μποροῦσε νά μιλᾶ μέ τόση τρυ-
φερότητα στούς πιστούς του.

Καί δέν μποροῦσε νά ἦταν δια-
φορετικά. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης 
ἦταν ἕνας  «ἀγαπητικός» ἄνθρωπος, ὁ 
«ἠγαπημένος» Μαθητής τοῦ Χριστοῦ, 
ἐκεῖνος, πού στό θεολογικό καί πνευ-
ματικό του Εὐαγγέλιο μᾶς περιέσωσε 
τή συγκινητική καί τρυφερή  ἀποχαιρε-
τιστήρια ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ στό Μυ-
στικό Δεῖπνο (Ἰωάν. 13,16), στήν ὁποία, 
ἀνάμεσα σ’ ἄλλα ὑπάρχει καί ἡ καινή 
«ἐντολή» τῆς ἀγάπης. «Ἐντολήν καινήν 
δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» 
(Ἰωάν. 13,34).

Καί τώρα στά βαθιά του γεράμα-
τα καί ὕστερα ἀπό τήν ἐξορία του στήν 
Πάτμο καί τίς τρομακτικές εἰκόνες τῆς 
Ἀποκάλυψης, ὁ Ἰωάννης διατηρεῖ ἀκό-
μη τήν τρυφερότητα τῆς ψυχῆς του καί 
γράφει στίς Καθολικές του ἐπιστολές 
«ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ 
ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν...». «Ὁ Θεός 
ἀγάπη ἐστίν καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ 
ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» 
(Ἰωάν. Α΄ 4,16).

Ἐγώ δέν εἶμαι Εὐαγγελιστής Ἰωάν-
νης. Ὅμως τολμῶ νά πῶ πώς εἶχα καί 
ἐγώ τόν ἴδιο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ μέ κεῖνον. 
Πῆρε καί ἡ ταπεινότητά μου ὅσο μπο-
ροῦσε τά Μαθήματα τοῦ Χριστοῦ. Δο-
κίμασα καί ἐγώ τό ἄπειρο ἔλεος καί 
τή σπλαχνική Ἀγάπη του. Μίλησα καί 
δούλεψα γιά τήν Ἀγάπη Του καί νομί-
ζω πώς μπορῶ, τώρα στά γεράματά μου, 
πάλι μέ τή χάρη Του νά λέω τά τρυφερά 
λόγια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «Τε-
κνία ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Νά τά πῶ 
στά πνευματικά τέκνα τῆς Μητροπό-
λεώς μου Κισάμου καί Σελίνου, καί στ’ 
ἄλλα πού ἀνήκουνε στήν εὐρύτερη ποί-
μνη τῆς γνωριμίας καί τῆς φιλίας μου... 
Νά τά πῶ σέ νέους, τά τά πῶ σέ μεσήλι-
κες καί νά τά πῶ σέ ἡλικιωμένους.

Α) Ἀγαπητοί μου νέοι, ὁ Εὐαγγελι-
στής Ἰωάννης σίγουρα δέν ὁμιλεῖ ἐδῶ 
γιά τό ἐρωτικό συναίσθημα... Ὅμως θά 
ἤθελα νά σᾶς πῶ ὅτι καί τό συναίσθη-
μα αὐτό μπορεῖτε νά τό ἐκχριστιανίζε-
τε. Μπορεῖτε νά ζῆτε τήν ἐφηβική σας 
ἀγάπη, ἁγνή, παρθενική, ὅπως τή φύ-
τευσε ὁ Δημιουργός στήν καρδιά τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅταν ἔπλασε τόν ἄνδρα καί 
τή γυναίκα. Ὅταν ὁ πρωτόπλαστος 
Ἀδάμ ξύπνησε ἀπό τόν ὕπνο πού τοῦ 
ἐπέβαλε ὁ Θεός καί εἶδε δίπλα του τήν 
Εὔα, ὄμορφη νέα κοπέλα, τήν κοίταξε 
μέ θαυμασμό καί εἶπε τοῦτα τά λόγια: 
«Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου 
καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου. Αὕτη κλη-
θήσεται γυνή» (Γεν. 2,23), πού εἶναι ὁ 

Τεκνία ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ἀπό 

Κισάμου καί Σελίνου 
κ.κ. ΕἰρηναίουΛ
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βαθύτερος ἐρωτικός λόγος πού μπόρεσε 
νά πεῖ ὁ ἄνδρας σέ γυναίκα ἤ γυναίκα 
σέ ἄνδρα. Θαυμασμός καί σεβασμός 
μαζί. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ἀγάπη.

Ἀγαπητοί μου νέοι. Καθαρίστε τήν 
ἀγάπη ἀπό τό βοῦρκο τοῦ σέξ, πού τήν 
ἔχει ρίξει ὁ ἀχαλίνωτος ἐρωτισμός τῆς 
ἐποχῆς μας καί καταστρέφει τό βαθύ-
τερο νόημά της. Διατηρεῖτε τήν ἀγά-
πη σας μέσα στούς μεγάλους σκοπούς, 
(οἰκογένεια, ἀνθρωπότητα κ.λ.π.), πού 
τήν ἔταξε ὁ Δημιουργός καί μήν τή σπα-
ταλᾶτε ἐγωιστικά καί μόνο γιά μιά δική 
σας ἀπόλαυση. Μή λερώνετε τήν ἀγάπη 
σας σέ πορνικούς δεσμούς. Ἁγιάζετέ την 
μέσα στό Μυστήριο τοῦ χριστιανικοῦ 
Γάμου καί κρατεῖστε την πάντα τίμια, 
ζωντανή ὡς τό θάνατο καί πέρα ἀπό τό 
θάνατο ἀκόμη.

Β) Γι’ αὐτούς, πού μέσα κι ἔξω ἀπό 
τό Γάμο δέν γνωρίσανε τήν ἀληθινή 
ἀγάπη. Σ’ αὐτούς πού ζητοῦσαν πάντα 
ἐγωϊστικά τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων, ἀλλά 
κεῖνοι δέ δώσανε ποτέ των ἕνα σπειρί 
ἀγάπης στούς ἄλλους. Σ’ αὐτούς πού 
τούς προσφέρθηκε ἡ ἀγάπη, ἀλλά δέν 
ἤξεραν νά τήν κρατήσουν καί τή λερώ-
σανε ἤ τή σκοτώσανε, σ’ ὅλους αὐτούς 
θά ἤθελα νά πῶ τοῦτα τά λόγια τοῦ 
Εὐαγγελιστή Ἰωάννη «Τεκνία ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους». Δοκιμάστε ἀκόμη μιά φορά 
ν’ ἀγαπήσετε τό συνάνθρωπό σας, τόν 
ἄνδρα σας, τή γυναίκα σας, τά παιδιά 
σας, τό συνεργάτη σας καί τόν ἐχθρό 
σας ἀκόμη. Εἶναι ὡραῖο νά διορθώνω-
με τά λάθη μας, νά συγχωροῦμε τά λάθη 
τῶν ἄλλων καί νά ζοῦμε μαζί των μέ 
εἰρήνη καί ἀγάπη.

Γ) Σέ ἡλικιωμένους: Σέ κείνους πού 
βρίσκονται ἤδη στό δειλινό τῆς ζωῆς. Σέ 
κείνους πού ἑτοιμάζονται γιά τό ταξί-
δι τῆς αἰωνιότητας καί πρέπει νά ἀπο-

χαιρετοῦνε τοῦτον τόν κόσμο. Τό σπίτι 
πού ζήσαμε, τά δέντρα τοῦ κήπου μας, 
τά λιβάδια καί τά βουνά πού εἴδανε τά 
μάτια μας. Τούς ἀνθρώπους πού μᾶς 
δώσανε ἀγάπη καί κείνους πού δέ μᾶς 
δώσανε γιατί δέν εἴχανε νά μᾶς δώσου-
νε. Σ’ ὅλους αὐτούς πρέπει νά δείξομε 
ἀκόμη μιά φορά τήν ἀγάπη μας. Πρίν 
μᾶς δώσουν οἱ ἄλλοι, ἐχθροί καί φίλοι, 
τόν τελευταῖο ἀσπασμό πάνω στό φέρε-
τρό μας, ἄς δώσωμε μεῖς τόν τελευταῖο 
ἀσπασμό τῆς δικῆς μας ἀγάπης σ’ αὐτά 
πού ζήσαμε σ’αὐτό τόν κόσμο.

Νά ἀποχαιρετίσομε τόν κόσμο πού 
περάσαμε ἀφήνοντας του  ἕνα σημάδι 
ἀγάπης.

«Μηδενί μηδέν ὀφείλετε εἰμή τό 
ἀγαπᾶν ἀλλήλους» (Ρωμ. 13,8), παραγ-
γέλνει ὁ ἄλλος μεγάλος Ἀπόστολος τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ὁ Παῦλος.

Κι ὅταν ἀκόμη θἄχομε λοιπόν ἐξο-
φλήσει ὅλες μας τίς ὑποχρεώσεις (ἀτο-
μικές, κοινωνικές, κ.λ.π.) στόν κόσμο 
αὐτό, πάντα πρέπει νά σκεφθοῦμε ἄν 
ἔχομε ἐξοφλήσει καί τό χρέος τῆς ἀγά-
πης στούς συνανθρώπους μας.

Γιατί δέν μποροῦμε νά πᾶμε νά χτυ-
πήσομε τήν πόρτα τῆς θείας Ἀγάπης, ἄν 
δέν κρατοῦμε τήν ἀπόδειξη πώς ξοφλή-
σαμε κι αὐτό μας τό ἱερό χρέος. Ἄν δέν 
κρατοῦμε μιά βεβαίωση ἀπό τήν ὑπηρε-
σία τῆς Ἀγάπης πώς τήν ὑπηρετήσαμε 
καί μεῖς στόν ἐφήμερο αὐτό κόσμο ὅσο 
μπορούσαμε.

Ἀπό τό Βιβλίο:  
«Θέματα καί Βιώματα 

Χριστιανικῆς Ζωῆς 
καί Κοινωνίας». Χανιά, 2004
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νάμεσα στίς σκέψεις πού κάνο-
με στήν ἀρχή κάθε Νέου Χρόνου 
εἶναι ὅτι γεράσαμε. Ὅτι σιγά-σι-
γά «δέν ὠφελοῦμε» σέ τίποτε! 

Καί τό χειρότερο, καί αὐτό συμβαίνει στίς 
μικρότερες ἡλικίες, ἰδίως στίς γυναῖκες, 
πού θέλουν νά γυρίσουν τόν χρόνο πίσω, 
νά δείχνουν νέες, νά ξεζαρώνουν τό πρό-
σωπό τους, νά κάνουν λίφτιγκ καί νά κα-
ταφεύγουν στήν πλαστική χειρουργική! 
Μιά καταστροφική ἐνέργεια καί μιά ἐπί-
θεση κατά τῆς φύσεως. Κανείς δέν ἐπῆγε 
κόντρα στήν φύση καί νά μήν εἰσπράξει ὅ, 
τι χειρότερο. Ἀφήνω δέ καί τό πόσο γελοι-
οποιοῦνται οἱ περισσότεροι ἀπ’αὐτούς.

Ἤθελα ὡστόσο νά συνεχίσω τό γρα-
φτό μου αὐτό μέ μιά παράγραφο ἀπό τό 
μικρό, μά πολύ ἀξιόλογο βιβλίο τοῦ Osho 
«Μέση ἡλικία καί ὡριμότητα» καί τίτλος 
αὐτῆς: «Τό φυσικό εἶναι ὄμορφο», μετα-
φρασμένο σέ ἑλληνική ἔκδοση τό 2001: 
«Μόλις σήμερα πληροφορήθηκα ὅτι μόνο 
στήν Ἀμερική ξοδεύονται δισεκατομμύ-
ρια δολάρια στήν πλαστική χειρουργική.

Σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, κάθε χρό-
νο μισό ἑκατομμύριο ἄνθρωποι κάνουν 
τέτοιες ἐπεμβάσεις. Στήν ἀρχή πήγαιναν 
μόνο γυναῖκες κάποιας ἡλικίας, πού χρη-
σιμοποιοῦσαν τήν πλαστική χειρουργική 
γιά νά δείχνουν λίγο νεότερες καί γιά νά  
μποροῦν νά εἶναι ἑλκυστικές γιά λίγο και-
ρό ἀκόμη.

Οἱ πρόσφατες ἔρευνες ὅμως δεί-
χνουν, ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τῶν 
ἀνθρώπων πού ὑποβάλλεται σέ ἐπεμβά-
σεις πλαστικῆς χειρουργικῆς στήν Ἀμε-
ρική εἶναι ἄντρες, ἐπειδή τώρα οἱ ἄντρες 
ἐκεῖνοι πού θέλουν νά δείχνουν νεότεροι 
γιά περισσότερο χρόνο. Μέσα τους θά 

γερνᾶνε, ἀλλά τό δέρμα τους θά φαίνεται 
τεντωμένο, ὅπως τοῦ νέου».

Καί ἡ ἐντυπωσιακότερη ἀναφορά 
εἶναι ὅτι ἕνας νεαρός εἴκοσι τριῶν ἐτῶν 
ἔκανε πλαστική γιά νά φαίνεται νεότερος! 
Ἡ Ἀμερική εἶναι ἀσφαλῶς ἡ χώρα τῶν 
τρελῶν. Ἄν ἕνα παιδί εἴκοσι τριῶν χρονῶν 
νομίζει ὅτι χρειάζεται νά φαίνεται νεότε-
ρο...

Εἶναι τόσο ἄσχημο νά πηγαίνεις ἐνά-
ντια στή φύση. Καί εἶναι τόσο ὄμορφο νά 
συντονίζεσαι μέ τή φύση καί μέ τά δῶρα 
πού φέρνει. Ἄλλα φέρνει στήν παιδική  
ἡλικία, ἄλλα στήν νεότητα, ἄλλα στή 
μέση ἡλικία καί ἄλλα στά γεράματα. Ἄν 
ἔχεις δεκτικότητα καί ζεστή καρδιά, τότε 
τό κάθε τί στή φύση φέρνει τή δική του 
ὀμορφιά.

Σύμφωνα μέ τή δική μου κατανόηση 
- καί ὅλοι οἱ ὁραματιστές τῆς Ἀνατολῆς μέ 
ὑποστηρίζουν σ’αὐτό - ὁ ἄνθρωπος γίνεται 
ἀληθινά ὄμορφος καί εἶναι γεμάτος χάρη, 
ὅταν μεγαλώνει ἡ ἡλικία του, ὅταν ἔχει 
ἐξαφανιστεῖ ὅλη ἡ ἄγνοια τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας, ὅταν ἔχει φύγει ὅλη ἡ ἀνοησία 
τῆς νιότης, ὅταν ἔχει περάσει μέσα ἀπό 
ἕνα ὁλόκληρο κόσμο καθημερινῶν ἐμπει-
ριῶν καί ἔχει φτάσει στό σημεῖο νά μπορεῖ 
νά εἶναι παρατηρητής στούς λόφους, ἐνῶ 
ὁλόκληρος ὁ κόσμος κινεῖται κάτω, στίς 
σκοτεινές, ἄχαρες κοιλάδες, ψηλαφώντας 
στά τυφλά.

Ἡ ἰδέα τοῦ νά μένεις συνεχῶς νέος 
εἶναι ἄσχημη. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος θά 

Ἐνάντια στή φύση
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου

Ἰγνατίου Χατζηνικολάου
Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου

Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & ΣελίνουΑ
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ἔπρεπε νά καταλάβει ὅτι μέ τό νά πιέζεται νά 
φαίνεται νεότερος, ἁπλῶς ἔχει περισσότε-
ρη ἔνταση κι ἔτσι δέν μπορεῖ νά χαλαρώσει 
ποτέ.

Κι ἄν ἐπιβληθεῖ ἡ πλαστική χειρουργι-
κή, καθώς αὐξάνονται συνεχῶς οἱ πλαστικοί 
χειρουργοί, θά δεῖς νά συμβαίνει ἕνα περίερ-
γο φαινόμενο: Ὅλοι θά ἀρχίσουν νά μοιά-
ζουν μεταξύ τους... ὅλοι θά ἔχουν  τό ἴδιο 
πρόσωπο, τήν ἴδια κοψιά. Δέν θά εἶναι ὄμορ-
φος ὁ κόσμος. Θά χάσει ὅλη του τήν ποικι-
λία, θά χάσει τήν ὀμορφιά τῆς διαφορᾶς. Οἱ 
ἄνθρωποι θά γίνουν σχεδόν σάν μηχανές πού 
ἔχουν βγεῖ ἀπ’ τό ἴδιο ἐργοστάσιο. Θά σοῦ 
ἄρεσε στ’ ἀλήθεια, αὐτή ἡ βαρετή ἀνθρωπό-
τητα; Ὅλοι θέλουν νά ζήσουν περισσότερο, 
ἀλλά κανένας δέν θέλει νά γεράσει. Γιατί; Ἐξ 
αἰτίας τοῦ ἑπόμενου βήματος. Κανένας δέν 
φοβᾶται στ’ ἀλήθεια τά γεράματα, ἁπλῶς 
μετά ἀπό τά γεράματα ἔρχεται ὁ θάνατος.

Γι’αὐτό ὅλοι θέλουν νά ζήσουν ὅσο γί-
νεται  περισσότερο, ἀλλά νά μή γεράσουν 
ποτέ, γιατί μέ τά γεράματα μπαίνεις στήν 
αὐλή τοῦ θανάτου. Κατά βάθος, ὁ φόβος τῶν 
γηρατειῶν εἶναι φόβος θανάτου καί μόνο 
ἐκεῖνοι πού δέν ξέρουν πῶς νά ζήσουν φο-
βοῦνται τό θάνατο.

Τά νιᾶτα εἶναι μιά ἀρρώστια ἀπό τήν 
ὁποία θεραπεύεται κανείς κάθε μέρα. Στήν 
ὡριμότητα ἔρχεται ἡ θεραπεία. Ὅλη σου τή 
ζωή πέρασες μέσα ἀπό τή φωτιά καί τό σίδε-
ρο καί ἔχεις φτάσει στό σημεῖο νά μπορεῖς 
νά εἶσαι χωρίς προσκολλήσεις, ἀποτραβηγ-
μένος, ἀδιάφορος.

Ἡ Δύση ὅμως δέν κατάλαβε ποτέ τήν 
ὀμορφιά τῆς ὡριμότητας. Μπορῶ νά τό κα-
ταλάβω, μά δέν μπορῶ νά συμφωνήσω.... 
Ἔτσι ὅπως εἶναι ὁ κόσμος εἶναι τέλειος.

Ἡ Μητρόπολή μας προ-
σφέρει ὀργανωμένα συσσί-
τια σέ εὐπαθεῖς κοινωνικές 
ὁμάδες τοῦ τόπου καί τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς (ἄνερ-
γους, νεόπτωχους, οἰκονομι-
κούς μετανάστες, ἄστεγους, 
ἄτομα τρίτης ἡλικίας, κ.ἄ.), 
προσπαθώντας νά συμβάλλει 
στήν κάλυψη τῶν ὁλοένα καί 
περισσότερο αὐξανόμενων 
ἀναγκῶν ἐνδεῶν καί ἀπόρων 
συνανθρώπων μας. 

 3 1.500 μερίδες φαγητοῦ σέ 
ἑβδομαδιαία βάση,

 3 6.000 μερίδες μηνιαίως,
 3 72.000 μερίδες ἐτησίως. 

Βοήθησε νά γίνει 
ἡ ἀγάπη πράξη.

Πληροφορίες: 
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα, 
π. Ἀντώνιος Ἀρετάκης.

Γεύματα Ἀγάπης
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ἱκετευτική καί κατανυκτι-
κή αὐτή δέηση καθημερι-
νά ἀναπέμπεται  ἀπό τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας 

πρός τόν Κύριο γιά τίς ψυχές ὅλων 
ἐκείνων τῶν προσφιλῶν καί γνωστῶν 
σ’ ἐμᾶς, ἀλλά καί τῶν ἀγνώστων, 
τῶν ξεχασμένων καί πάντων τῶν ἀπ’ 
αἰῶνος κεκοιμημένων, τούς ὁποίους 
γνωρίζει κατ’ ὄνομα ὁ Παντογνώστης 
Θεός. Γιά ὅλους ἐκείνους πού  ἀπεχώ-
ρησαν ἀπό τόν κόσμο τοῦτο, ἀπό τά 
παρόντα στά μέλλοντα, ἀπό τά πρό-
σκαιρα στά αἰώνια, ἀπό τά φθαρτά  
στά ἄφθαρτα. 

Οἱ δεήσεις  καί οἱ προσευχές, τά 
μνημόσυνα καί οἱ ἐλεημοσύνες, οἱ 
ἀγάπες καί οἱ προσφορές ὑπέρ τῶν 
κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας εἶναι τά 
γνησιότερα καί ἀσφαλέστερα μέσα 
πού προσφέρουν μεγάλη ἀναψυχή 
καί ἀνακούφιση σέ αὐτούς γιά τούς 
ὁποίους προσφέρονται, ἀλλά καί τήν 
ὡραιότερη παρηγοριά καί ἱκανοποί-
ηση σέ κείνους πού τά προσφέρουν, 
ἀφοῦ πληρώνουν ἔτσι ὀφειλή ἀγάπης 
καί συμπαράστασης πρός τίς ψυχές 
τῶν δικῶν των.

Ὁ ἄνθρωπος παντελῶς ἀνίκανος 
νά ἀνακόψει τό βῆμα τοῦ θανάτου καί 
νά τόν ἀποτρέψει ἀπό τά ἀγαπημένα 
του πρόσωπα, ἀπό γονεῖς καί ἀδελ-
φούς, ἀπό συζύγους καί τέκνα, ἀπό 
γνωστούς καί φίλους, κλαίει καί  πο-
νάει σέ κάθε θλιβερό συμβάν, σέ κάθε 
ἀποχώρηση δικοῦ του, ἤ γνωστοῦ καί 
φίλου του. Πονάει διότι γνωρίζει ὅτι 
θά στερηθεῖ τήν παρουσία, τήν κοινω-
νία, τήν ἐπικοινωνία καί τήν συνανα-

στροφή μέ τόν προσφιλῆ καί δικό του 
ἄνθρωπο. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο  ἀναπτε-
ρώνει τήν ψυχή του καί παρηγορεῖ τήν 
ὕπαρξή του εἶναι ὁ παρακλητικός λό-
γος τῆς Ἐκκλησίας μας: «Μετά τῶν 
ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ …»

Ὑλόφρονες καί ἄπιστοι, ἄνθρω-
ποι χωρίς ἐλπίδα γιά τήν πέρα τοῦ 
τάφου ζωή, μόνο στήν θέα τοῦ τάφου 
ἀποκάνουν καί ἀπελπίζονται διότι πι-
στεύουν ὅτι ὁ δικός τους χάθηκε, ἐξα-
φανίστηκε καί δέν ὑπάρχει πιά. Γιά 
τούς πιστούς χριστιανούς ὅμως τά 
πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά. 
Ὁ Κύριος τῆς πίστεώς μας «οὐκ ἔστι 
Θεός νεκρῶν, ἀλλά ζώντων» καί «πά-
ντες γάρ αὐτῷ ζῶσι» (Λουκ. 20,38). 

Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας κρατᾶ 
ἀνόθευτο καί ἀκέραιο τόν λόγο τοῦ 
Θεανθρώπου, σάν διαχρονικό καί σω-
τήριο «οὐκ ἀπέθανε ἀλλά καθεύδει» 
(Λουκ. 8, 52) καί «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ 
κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται» (Ἰωάν.11,26), 
εἶναι τά λόγια πού ἀκούστηκαν γιά 
πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τό ἀδιάψευστο στόμα τοῦ 
ἀρχηγοῦ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου 
μπροστά στό τάφο τοῦ Λαζάρου, στήν 
ἐκφορά τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν, 
στό φέρετρο τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου. 
Τά ἴδια λόγια ἐκπορευόμενα διά στό-
ματος τῆς μητέρας Ἐκκλησίας γίνο-
νται καί ἡ δική μας ἡ παρηγοριά, τό 
βάλσαμο καί ἡ ἀνακούφιση, ἀφοῦ ὁ 

ΣΑ Β ΒΑΤΟ  ΤΩ Ν ΚΕΚΟ Ι Μ Η Μ ΕΝΩ Ν

«Μετά τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ…»
Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρ.

Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου

τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & ΣελίνουΗ
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Κύριος εἶναι ἡ ἐλπίδα, ἡ παρηγοριά, 
ἡ ζωή, ἡ ἀνάσταση καί ἡ ἀνάπαυση, 
ὅπως ὁ ἴδιος  διακήρυξε.  Σ’ Αὐτόν 
καταφεύγομε καί σ’ Αὐτόν στρέφομε 
καθικετευτικά τά ὄμματα γιά τήν λύ-
τρωση καί σωτηρία, τόσο τήν δική μας 
ὅσο καί τῶν προσφιλῶν κεκοιμημένων 
προσώπων  μας.  

«Μετά τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον 
Χριστέ …», εἶναι οἱ λέξεις πού μέ ἰδι-
αίτερη ψυχική θερμότητα πολλάκις καί 
μέ δάκρυα ἀναπέμπονται ἀπό τούς 
πιστούς γιά τούς γονεῖς, συζύγους, 
ἀδελφούς, παπποῦδες καί γιαγιάδες 
καί γιά κάθε ὁμογενῆ καί ὁμόφυλο, 
καί οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἐκδήλωση 
ἀγάπης καί στοργῆς ἀλλά καί σύνδε-
σμο ἐπικοινωνίας μέ τήν αἰωνιότητα.

Καθ’ ὅλο τό ἔτος, ἀλλά ἰδιαίτερα 
κατά τά Σάββατα καί τά δύο Ψυχο-
σάββατα, οἱ πιστοί τρέχουν στούς να-
ούς γιά νά προσευχηθοῦν, ἀλλά καί 
στά Κοιμητήρια καί τούς τάφους τῶν 
δικῶν τους γιά νά ἀνάψουν κερί καί 
νά καταθέσουν τήν ἀγάπη των, τό θυ-
μίαμα καί τά ἄνθη των ὡς τά πολυ-
τιμότερα δῶρα σ’ αὐτούς. Καί ἔχομε 
ἀκράδαντη τήν πεποίθηση ὅτι παρόλο 
πού τό φθαρτό ἀνθρώπινο σαρκίο δι-
αλύεται στή γῆ, ἡ ἄϋλη καί ἀθάνατη 
ψυχή, ἡ ὁποία δέν ὑπόκειται στούς 
νόμους τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, 
παραμένει καί δέν ἀποξενώνεται ἀπό 
τούς ἐναπομείναντας στόν κόσμο δι-
κούς της. Αὐτή ἡ ψυχή, ἡ κάθε ψυχή 
ἀποζητᾶ καί χρειάζεται τούς ὕμνους, 
τίς δεήσεις καί τίς προσευχές τῆς 

στρατευομένης ἐπί γῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλά καί τίς ἀτομικές θερμές ἱκεσίες, 
παρακλήσεις καί ἀναφορές τῶν φίλων 
καί δικῶν της, οἱ ὁποῖες τῆς παρέχουν 
εὐεργετική ἐπίδραση καί γίνονται 
ἵλεως καί ἔλεος γι’ αὐτήν. Καί, ὅπως 
ἐμεῖς οἱ ζωντανοί τοῦ κόσμου τούτου 
ἐνθυμούμαστε τούς προσφιλεῖς κεκοι-
μημένους μας, ἀφοῦ ὁ θάνατος δέν 
ἔχει τήν δύναμη νά καταλύσει τούς 
δεσμούς τῆς ἀγάπης, κατά παρόμοιο 
τρόπο κι ἐκεῖνοι  πού δέν βρίσκονται 
σέ ἀνυπαρξία ἤ σέ κατάσταση νάρ-
κης καί ἀδιαφορίας, δέν παύουν νά 
μᾶς ἐνθυμοῦνται, νά ἐνδιαφέρονται 
γιά μᾶς καί νά ἀναπέμπουν εὐχές καί 
προσευχές ὑπέρ ἡμῶν πρός τόν Κύ-
ριο.

Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου, ἡ ὁποία ἕνωσε τά διεστῶτα, 
τήν γῆ μέ τόν οὐρανό, ξεκλείδωσε 
καί ἄνοιξε διάπλατα τόν παράδεισο, 
ἔδωσε τό προνόμιο καί τήν εὐκαιρία 
σέ κάθε ψυχή νά γεύεται καί νά ἀπο-
λαμβάνει τό πρόσωπο τοῦ Λυτρωτῆ 
καί Σωτήρα Χριστοῦ. Ἐκεῖνο, ἑπο-
μένως πού μένει σέ μᾶς ἀδελφοί μου 
εἶναι νά ζοῦμε τήν παρούσα ζωή μας 
ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό, ἀδελφωμέ-
νοι μέ τόν συνάνθρωπο καί εὐρισκό-
μενοι σέ πλήρη καί συνεχῆ κοινωνία 
καί ἐπικοινωνία μέ τά μέλη τῆς θριαμ-
βεύουσας ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίας, νά 
ἀποτελοῦμε τήν Μία Ἁγία, Καθολική 
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ. «Ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν» 
(Ἰωάν.17,23).
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου ἀνακοινώνεται ὅτι τό τελευ-
ταῖο διάστημα στήν εὐρύτερη περιοχή κινοῦνται ὀργανωμένα κλιμάκια-ὁμά-
δες Πεντηκοστιανῶν. Οἱ ὁμάδες αὐτές, ἀποκρύπτοντας τήν ταυτότητά τους, 
προσπαθοῦν νά προσηλυτίσουν ἀνυποψίαστους Χριστιανούς, μοιράζοντας 
παραποιημένο κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἔντυπο ὑλικό καί καλώντας τούς 
πιστούς μας νά μετέχουν στίς συναντήσεις πού πραγματοποιοῦν σέ συγκεκρι-
μένο χῶρο. Οἱ ὁμάδες αὐτές δηλώνουν ὅτι δέν ἀνήκουν στούς Μάρτυρες τοῦ 
Ἰεχωβᾶ, ἀποκρύπτουν ὅμως ὅτι δέν εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, ἀλλά ὅτι 
ἀνήκουν στήν λεγόμενη «Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς», 
ἡ ὁποία ἱδρύθηκε μόλις τό 1965 ἀπό τόν ἰατρό καί «ποιμένα» τῆς συνάθροισης 
τῶν Πεντηκοστιανῶν στήν Ἀθήνα Λεωνίδα Φέγγο. Ἡ αἵρεση τοῦ Πεντηκοστι-
ανισμοῦ ξεκίνησε ὡς ἀντίδραση πρός τόν Προτεσταντισμό καί ἐμφανίστηκε 
γιά πρώτη φορά στήν Ἀμερική καί τήν Βρετανία μεταξύ τῶν ἐτῶν 1904 καί 
1910. 
Μερικές, ἀπό τίς πολλές κακοδοξίες τῶν Πεντηκοστιανῶν, εἶναι οἱ ἑξῆς: 
1ον. Ἀπορρίπτουν τήν ὕπαρξη καί καταπολεμοῦν λυσσαλέα τό ἔργο καί τήν 
ἀποστολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀποκαλώντας την «Βαβυλώνα» καί 
«πόρνη». 
2ον. Ἀρνοῦνται τήν πίστη στήν Ἁγία Τριάδα. 
3ον. Ἀπορρίπτουν τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. 
4ον. Ἀρνοῦνται τήν Θεοτόκο Μαρία, τήν Παναγία μας. 
5ον. Ἀρνοῦνται καί ἀπορρίπτουν τούς Ἁγίους της Ἐκκλησίας μας. 
6ον. Ἀποδοκιμάζουν τίς Ἱερές Εἰκόνες καί χαρακτηρίζουν τήν τιμή τους ὡς 
εἰδωλολατρεία. 
7ον. Ἀπορρίπτουν καί ἀρνοῦνται τό σύμβολο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
8ον. Ἀπορρίπτουν ἀσεβῶς τά μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων, κ.ἄ. 
Στήν πλούσια βιβλιογραφία πού ἀναφέρεται στήν πλάνη τοῦ Πεντηκοστιανι-
σμοῦ ξεχωρίζουν: «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καί παραχριστιανικῶν ὁμάδων», π. 
Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, ἔκδ. Ἱ.Μ. Πρεβέζης, 1991, «Πεντηκοστιανισμός. 
Αἵρεσις καί πλάνη», Δημητρίου Κόκορη, Ἀθήνα, 1997, «Πεντηκοστιανοί καί 
Ὀρθδοξία», π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, Ἀθήνα, 1992.  
Στούς σημερινούς δύστηνους καί χαλεπούς καιρούς ἡ Ἁγία Ὀρόδοξος Ἐκκλη-
σία μας καλεῖ τά παιδιά Της σέ πνευματική ἀφύπνιση, ἐπαγρύπνιση καί ἐγρή-
γορση, ὑπενθυμίζοντας σέ ὅλους μας τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: 
«ἀδελφοί, στήκετε, καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου, 
εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν»,  (Θεσ. Β΄, 2,15). 
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σοφός γέρων ποιμενάρχης τῆς 
Κρήτης, ὁ ἅγιος  π. Κισάμου καί 
Σελίνου Εἰρηναῖος, ἀπευθυνόμε-
νος στούς πολιτικούς μας τή δε-
καετία τοῦ ’80 ἔλεγε: «Τί δίνετε 

στούς ἀνθρώπους; Παροχές, παροχές χωρίς 
Ἀρχές. Παροχές χωρίς ἀρχές ὑποβαθμίζουν 
τόν ἄνθρωπο». Συχνά ἔλεγε στά κηρύγμα-
τά του:  «μήν ἀκονίζετε μόνο τά δόντια σας 
-ὑπερκατανάλωση φαγητοῦ- καί τά πόδια 
σας -χορός σέ ξενυκτάδικα, ντίσκο. Ἀκονί-
στε καί τό μυαλό σας μελετᾶτε γιά νά μπο-
ρεῖτε νά κρίνετε». 

Καί πάλι στούς πολιτικούς: «ποῦ τούς 
διορίζετε αὐτούς τούς νέους καί ἐρημώνουν 
τά χωριά; Ἄν θέλετε νά τούς βοηθήσετε, 
δῶστε ἕνα ἐπίδομα ἀλλά μέ τήν προϋπόθε-
ση νά ζοῦν στό χωριό τους κάτι ὅπως παλιά 
οἱ Ἀκρίτες».

Ὅταν ἄκουε γιά καταλήψεις σχολείων 
πού τά πολιτικά κόμματα χαιρετοῦσαν ὡς 
ἀγωνιστικές κινητοποιήσεις ἔτρεχε ὁ ἴδιος 
νά ἐνισχύσει τήν προσπάθειά μας  νά μήν 
κλείσουν τά σχολεῖα.

-Παιδιά μου,  ἔλεγε, «ν’ ἀντισταθοῦμε  
σ’αὐτή τήν κατάθλιψη».

Στεντορείᾳ τῇ φωνῇ θεωροῦσε τή κατά-

ληψη τῶν σχολείων ὡς κατάθλιψη καί συμ-
φορά ὑπογραμμίζοντας κάθε στιγμή, ὅτι ἀπό 
τήν ἀπαξίωση τοῦ σχολείου, ἤτοι τῶν ἀξιῶν 
πού διδάσκει τό σχολεῖο, ὁδηγούμαστε στήν 
κατάρρευση τῆς οἰκονομίας καί  τῆς κοινω-
νίας.

Πότε ἀντιδράσαμε σ’ αὐτή τήν κατα-
στροφή τῶν καταλήψεων, πού συνεχίζεται; 
Ποῦ ἀλλοῦ στόν κόσμο συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο;

Μεγάλη μερίδα τῶν ἀνθρώπων, ἀπό 
τήν εὔκολη πρόσβαση στό χρῆμα, τήν ἀντί-
ληψη τῆς ἄκριτης κατανάλωσης -νεόπλου-
τοι-  ἀπώλεσαν τήν ἱκανότητα νά κρίνουν 
σωστά καί εἶναι πλέον ἐμπερίστατοι σήμερα. 

Δυστυχῶς κι ἐμεῖς  δηλ. ἡ πλειοψηφία 
τοῦ κόσμου θεωρούσαμε ὑπερβολικά αὐτά 
τά λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου καί κάποιων 
ἄλλων σοφῶν. Τό πολιτικό σύστημα μέσῳ 
τῆς πελατειακῆς λογικῆς, χάϊδευε τά αὐτιά 
μας καί ἄφηνε νά ἐννοηθεῖ κάθε φορά ὅτι ἡ 
ὅποια δυσκολία εἶναι θέμα τῆς κυβερνώσας 
παράταξης καί ἐρχόμενοι οἱ ἄλλοι -θέμα 
χρόνου- ὅλα θά πήγαιναν καλύτερα. Ἔτσι 
στούς συντριπτικά περισσοτέρους δημιουρ-
γήθηκε ἡ πεποίθηση πώς μέ μία εὐκαιρία 
-κομπίνα- θά τή βολέψομε. Ἠθικό, ὄχι ἁπλά 
τό νόμιμο ἀλλά τό νομότυπο! Ἀκόμη καί οἱ 
ἐμφανέστατες κλοπές ὀνομάσθηκαν κακο-
διαχείρηση, οἱ ὁποῖες τῶν μέν μεγάλων πα-
ρεγράφησαν τῶν δέ μικρῶν περαιώθηκαν 
- συμβιβαστικά τακτοποιήθηκαν.  Χάθηκε 

Τοῦ κ. Γεωργίου Πευκιανάκη 
Φιλολόγου - π. Λυκειάρχου

Ο
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ἔτσι μία βασική ἀρετή τοῦ Ἕλληνα, ἡ τιμιό-
τητα -θυμηθεῖτε τόν παλιό κρητικό, πού ἔλε-
γε, «ὁ λόγος μου συμβόλαιο»!

Ὕστερα μέ τήν ἀπαξίωση τῆς παιδείας, 
ἡ ἑκάστοτε  κυβέρνηση γιά τό χειροκρότη-
μα «μοίραζε» σέ ὅλους τους νέους πτυχία τά 
περισσότερα χωρίς κόπο καί τό κυριώτερο 
χωρίς ἀντίκρυσμα.

Ἡ χειρωνακτική ἐργασία πέρασε στούς 
μετανάστες, καί ἐμεῖς σάν λαός χάσαμε ὄχι 
μόνο οἰκονομικά ἀλλά καί ἄλλη μία ἀρετή, 
τήν ἐργατικότητα κυρίως τῶν νέων.

Τώρα μετρᾶμε τήν ἀνεργία πού ὅλο 
ἀνεβαίνει.

Ἡ σημερινή παρακμή -οἰκονομική καί 
κοινωνική- εἶναι ταυτόσημη μέ τήν παρακμή 
τῆς παιδείας αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τῶν ἀξιῶν, 
πού διά τῆς παιδείας οἰκοδομοῦνται. Δέν 
ἔχομε κράτος δικαίου ἀλλά κομματοκρατία 
συμφερόντων.

«Ἀξιοκρατία» εἶναι ἔννοια -ἠθική ἀξία- 
πού μόνο θεωρητικά ἀναφέρεται. Αὐτή τήν 
κατάρρευση ἐπέφερε  ἡ πολιτική τῆς εὐνοι-
οκρατίας τῶν ἀναξίων «ἡμετέρων» καί  θά 
τήν πληρώνομε ἐπί μακρόν ὅλοι, καί περισ-
σότερο οἱ ἀποκαλούμενοι «μικρομεσαῖοι».

Ἄλλο κεφάλαιο ἡ «Ἑνωμένη Εὐρώ-
πη» καί ὅσα  οἱ λαοί καί ἐμεῖς ἐλπίσαμε, 
δέν μπορεῖ νά εἶναι μόνο ἡ «πρόοδος» τῶν 
δεικτῶν τῆς πλαστῆς εὐημερίας. Δυστυχῶς 
καί ἡ  Εὐρώπη δέν φαίνεται νά ἔχει ὅρα-
μα δέν φαίνεται νά ἔχει τίς δυνατότητες νά 
συλλάβει καί νά ὁρίσει κοινές ἀξίες. Ἕνας 
ἄλλος πόλεμος, τῶν οἰκονομικῶν συμφερό-
ντων, δέν ἀφήνει ἐλπίδες. Ὁ χριστιανισμός 
της, ὅσο καί ὅπως βιώνεται, εἶναι μία light 

-ἐλαφρά προσέγγιση ἀξιῶν μακρά ἀπό τήν 
ψυχή τῶν ἀνθρώπων.

Τί χριστιανισμός εἶναι αὐτός τοῦ Δυ-
τικοῦ κόσμου,  πού ἀφέντη ἔχει τήν ἀδυ-
σώπητη κυριαρχία τῶν ἀγορῶν; Αὐτές οἱ 
ἀγορές, μέ τόν συσσωρευόμενο εἰκονικό 
πλοῦτο τῶν χρηματιστηρίων, στεροῦν τήν δί-
καιη κατανομή τῶν ἀγαθῶν «τοῦ ἀμπελώνα 
τοῦ Κυρίου» ἀπό τούς μόνους πού τούς ἀνή-
κουν, τούς ἐργάτες τῆς γῆς!

Ποιό εἶναι τό ὅραμα; Πῶς μπορεῖ ἡ 
ὑποδούλωση τῶν πολλῶν νά σχετίζεται μέ 
τήν κατηγορηματική προσταγή τοῦ Κυρίου:  
«Καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»;

Ἔντρομος ὁ σημερινός νουνεχής 
ἄνθρωπος τῆς πατρίδας μας προσβλέπει 
στήν Ἐκκλησία. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μας δέν συντρέχει μόνο τόσους καί τόσους 
ἀναξιοπαθοῦντες ἀλλά καί καταφύγιον προ-
σευχῆς καί ἐλπίδας παραμένει.

Θεολογικά ἀναρωτιέται κανείς, ἄν 
θά μποροῦσε νά ἰσχύσει ὁ λόγος ἀπό τῶν 
«Παροιμιῶν τό Ἀνάγνωσμα»: «δίδου σοφῷ 
ἀφορμήν καί σοφώτερος ἔσται…».

Ὄχι δέν χρειαζόμεθα καί ἄλλους οἰκο-
νομικούς ἀναλυτές. Ἄν ἡ κρίση ἦταν κα-
θαρά οἰκονομική θά μποροῦσε νά  βρεθεῖ  
γρήγορη λύση. Τά ὑλικά καί πνευματικά 
συνυπάρχουν στόν ἄνθρωπο. Ἐπιμένομε νά  
οἰκοδομοῦμε ἕνα κόσμο χωρίς ἐσωτερική 
ὀργανική ἑνότητα. 

Στηριχτήκαμε σέ ἰδεολογίες πού πρό-
ταξαν τό σύστημα καί ἀδιαφόρησαν γιά τόν 
ἄνθρωπο.

Ἠθελημένα καί σκόπιμα ἀπαξιώθηκαν 
καί θεσμοί ὡς ἡ Ἐκκλησία. Ἀπαξιώθηκε μέ 
τήν ἀξία τῆς  πατρίδας καί ὁ στρατός ὡς ἀγω-
νιστική παρουσία.  Ὁ Ἐθνάρχης Ἐλ. Βενιζέ-
λος ὕστερα ἀπό πράξη ἐπαναστατικῆς δρά-
σης ἀναδείχθηκε. Πῶς θά ἀξιοποιηθοῦν οἱ 
ζωτικές δυνάμεις σήμερα; Ποιός θά τολμή-
σει  ν’ ἀναζητήσει τήν ἀληθινή ἀπάντηση 
στό ἐρώτημα: Εἶναι ἡ κρίση τῆς Ἑλλάδας 
κρίση  μόνο οἰκονομική καί πώς θά ἀντιμε-
τωπισθεῖ;
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Τοῦ Αἰδεσιμ. Ἱερέως Μιχαήλ Ψαράκη,
ἀναπλ. Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας

Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Μουρίου Κισάμου

ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ἀνα -
τολικά της 

Κισάμου καί 
σέ ὑψόμετρο 

280 μ.  σκαρφα-
λωμένος σέ μία πλα-

γιά ἑνός λόφου καί χτισμέ-
νος σέ μία καταπράσινη τοποθεσία μέ 
ἐντυπωσιακή θέα, βρίσκεται ὁ οἰκισμός 
Μουρί. Τήν ὀνομασία του τήν ὀφείλει 
στήν λέξη «μούρη» πού σημαίνει πρό-
σωπο. Μουρί χαρακτηρίζεται ἕνα ὕψω-
μα ἀπ' ὅπου ἡ  θέα εἶναι εὐρεία.

Πρόκειται γιά ὀρεινό χωριό καί κα-
τοικεῖται περίπου ἀπό 50 κατοίκους. Ἡ 
κύρια ἀσχολία τους εἶναι ἡ γεωργία καί 
ἡ κτηνοτροφία.

Ὁ οἰκισμός ἔχει νά παρουσιάσει 
μία μακρόχρονη ἱστορία. Ἀναφέρεται 
στήν ἐπαρχία Κισάμου ἀπό τόν ἱστορι-
κό Barozzi, to 1577, ἐνῶ στήν αἰγυπτια-
κή ἀπογραφή τό 1834, σύμφωνα μέ τόν 
ἱστορικό Rashley, ἀναφέρεται μέ 30 χρι-
στιανικές καί 2 τουρκικές οἰκογένειες. 
Ἦταν πατριαρχικό χωριό. 

 Βασική ὑποψία ὅτι ὁ οἰκισμός 
ὑπῆρχε καί κατά τήν δεύτερη βυζαντι-
νή περίοδο, ἀποτελεῖ ὁ μικρός ναός τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου, χρονολογημένος τόν 

12ο -13ο αἰώνα. Πρόκειται γιά Βυζαντι-
νή ἐκκλησία μέ ἰδιόμορφη ἀρχιτεκτονι-
κή. Εἶναι σταυροειδής βυζαντινή ἀλλά 
τό κάθετο κλίτος εἶναι ψηλότερο ἀπό 
τό κύριο (ἀπό τή δύση πρός τήν ἀνατο-
λή), ἐνῶ συνήθως ἰσχύει τό ἀντίθετο, ἤ 
καί τά δύο κλίτη ἔχουν τό ἴδιο ὕψος. Οἱ 
τοίχοι τῆς ἐκκλησίας εἶναι ζωγραφισμέ-
νοι καί ὑπάρχει μία ἀσυνήθιστη, μεγάλη 
τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ὁ τρίκλιτος ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας, (Ἁγίου Εὐσταθίου καί Ἁγί-
ας Εἰρήνης), ὁ ὁποῖος βρίσκεται σήμερα 
στόν οἰκισμό Λατζιανά, σύμφωνα μέ 
πηγές ἦταν ἡ κεντρική ἐκκλησία οἰκι-
σμοῦ βυζαντινῆς περιόδου, πού ἔφερε 
τό  ἴδιο ὄνομα. Μισοκατεστραμμένος 

Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου
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σήμερα, μέ σταυροειδῆ  βυζαντινή ἀρχι-
τεκτονική, σώζει ἐλάχιστα ὑπολείμματα 
τοιχογραφιῶν πού φανερώνουν σοβα-
ρές ἐπιδράσεις ἀπό τήν βυζαντινή πε-
ρίοδο. Ὑποστηρίζεται ὅτι εἶναι κτίσμα 
τοῦ 14ου αἰώνα. Ὅμως ὑπάρχει κι ἡ 
ἄποψη ὅτι ἴσως πρόκειται γιά ἔργο τῶν 
μέσων τοῦ 11ου αἰώνα. Ὑπό αὐτές τίς 
συνθῆκες, ἡ ὕπαρξη τοῦ χωριοῦ αὐτοῦ, 
κατά τήν βυζαντινή περίοδο, θεωρεῖται 
σχεδόν βέβαιη.

Ἐκτός ἀπό αὐτούς τούς ἱερούς να-
ούς, πού ἀποτελοῦν πόλο μεγάλου ἐνδι-
αφέροντος ἀπό ἀρχαιολογικῆς ἄποψης, 
στό χωριό ὑπάρχουν οἱ κάτωθι ναοί:

Ὁ ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἡ κεντρική ἐκκλησία 
τῆς ἐνορίας. Πρόκειται γιά πετρόκτιστο 
ναό. Βρίσκεται στήν ἀρχή τοῦ χωριοῦ 
κι ἔχει ἀνεγερθεῖ δίπλα στά ἐρείπια πα-
λαιοῦ ναοῦ τό 1890, μέ τήν βοήθεια τῶν 
ἐνοριτῶν.

Σέ μία ἀπό τίς πιό ἐντυπωσιακές 
τοποθεσίες τῆς περιοχῆς, μέ ἄπλετη θέα 
πού φτάνει μέχρι τόν κάμπο τῆς Κισά-
μου, ἔχει χτιστεῖ ὁ ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου. Πρόκειται γιά ἐκκλησία Βα-
σιλικοῦ ρυθμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἀνεγερθεῖ  
περίπου τό 1920 μέ τήν βοήθεια τῶν 
κατοίκων τοῦ οἰκισμοῦ «Κατωχώρι», 

ὅπου καί βρίσκεται ὁ ναός.
Ἄλλοι ἱεροί ναοί τῆς ἐνορίας τοῦ 

Μουρίου εἶναι:
 Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ὁ 

ὁποῖος βρίσκεται στό κοιμητήριο τῆς 
ἐνορίας, καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Προδρόμου. Οἰκοδομήθηκαν  τό 1883 
καί 1865, ἀντίστοιχα.

 Στά θεμέλια  παλαιότερης ἐκκλησί-
ας, οἰκοδομήθηκε τό 1967 ὁ ἱερός ναός 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ὁ ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Φανουρίου 
ἀνηγέρθη ἀπό τόν ἀείμνηστο Φλεμετά-
κη Ἰωάννη, τό 1980.

Στόν οἰκισμό «Κατωχώρι» θεμελι-
ώθηκε, ὁ ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνης, χά-
ριν παλαιότερης ἐκκλησίας πού ὑπῆρχε 
ἐκεῖ.

Ὁ ἱερεῖς πού διακόνησαν τήν ἐνο-
ρία τοῦ Μουρίου εἶναι οἱ: Καρτσωνάκης 

Ἐμμανουήλ (1864-1941), Καρτσωνάκης 
Ἀντώνιος (1835-1915), Πατσουράκης 
Ἐμμανουήλ, Μαζοκοπάκης Δημήτριος 
(1950-1960), Ψαράκης Ἀντώνιος (1971-
1995) καί Ψαράκης Μιχαήλ πού διακο-
νεῖ τήν ἐνορία μέχρι σήμερα.

Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγ. Βαρβάρας

Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου
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ὑγεία ἀποτελεῖ τό σημαντι-
κότερο ἀνθρώπινο ἀγαθό, 
πού ὅμως πλήττεται ἐξαιτίας 
τῆς γενικότερης οἰκονομικῆς 
κρίσης πού βιώνει ἡ ἑλληνική 

κοινωνία. Μέσα στό 2011 παρατηρή-
θηκε αὔξηση τῶν αὐτοκτονιῶν κατά 
30%, αὔξηση τῆς κατάθλιψης, τοῦ δια-
βήτη, τῶν καρδιακῶν νοσημάτων καί 
τῆς χρήσης ναρκωτικῶν. Σέ μία τέτοια 
δύσκολη συγκυρία, τήν ὁποία ἐπωμί-
ζεται κυρίως ἡ μεσαία κοινωνική τάξη, 
ἡ ἐπίδραση πού μπορεῖ νά ἔχει στήν 
ὑγεία  ὁ ἐκκλησιασμός καί ἡ πίστη στό 
Θεό φαίνεται νά εἶναι σημαντική σύμ-
φωνα μέ τελευταῖες ἰατρικές μελέτες.

Σύμφωνα μέ μία νέα νορβηγική 
ἔρευνα, ὅσο περισσότερη ὥρα περνάει 
ἕνας ἄνθρωπος στήν ἐκκλησία καί ὅσο 
πιό πιστός εἶναι στό Θεό, τόσο μεγα-
λύτερες εἶναι οἱ πιθανότητες νά ἔχει 
μειωμένη ἀρτηριακή πίεση. Αὐτό πού 
διαπιστώθηκε στήν ἔρευνα αὐτή ἦταν 
ὅτι ὅσο πιό συχνά οἱ ἄνθρωποι πηγαί-
νουν στήν ἐκκλησία τόσο χαμηλότερη 
εἶναι κατά μέσο ὄρο ἡ ἀρτηριακή πίε-
ση τοῦ αἵματός τους. Παρόμοια εὐρή-
ματα ἀναφέρει καί μία προηγούμενη 
ἀμερικανική μελέτη. 

Ἐπιπρόσθετα, ἡ θρησκευτική πί-
στη προσδίδει μεγαλύτερο νόημα στή 
ζωή, διευρύνει τήν αὐτοσυνείδηση, τήν 
ἐνατένιση τῆς καθημερινῆς πραγματι-
κότητας. Ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος ἀσπίδας 

ἐνάντια στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, μέ 
ἀποτέλεσμα, ὅσοι πιστεύουν, νά ἀπο-
γοητεύονται πολύ λιγότερο καί νά δι-
αθέτουν περισσότερη ὑπομονή ὅταν 
καλοῦνται νά ἀντιμετωπίσουν μία δύ-
σκολη κατάσταση. 

Ἡ ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἕνα σημαντι-
κό ὀργανισμό πού ἀναπτύσσει τήν κοι-
νωνικοποίηση. Μέσα ἀπό τή συμμετο-
χή στίς θρησκευτικές δραστηριότητες 
-ὅπως τήν προσευχή καί τόν ἐκκλησι-
ασμό- ὁ ἄνθρωπος εἰσπράττει ἱκανο-
ποίηση, βιώνει ἕνα αἴσθημα ἐλπίδας 
καί στήριξης. Παράλληλα, ἀνάμεσα 
στίς εὐεργετικές ἐπιδράσεις γιά τή 
σωματική ὑγεία, εἶναι τό γεγονός ὅτι 
οἱ τακτικά θρησκευόμενοι τείνουν νά 
καπνίζουν καί νά πίνουν λιγότερο, νά 
πηγαίνουν πιό συχνά σέ γιατρούς καί 
γενικά, νά ἀκολουθοῦν ἕνα πιό ὑγιεινό 
τρόπο ζωῆς. Μία νέα βρετανική ἔρευ-
να διαπίστωσε ὅτι ἀσθενεῖς μέ ἔντονη 
θρησκευτική πίστη ζοῦν περισσότερο. 
Ἡ μελέτη, ἡ ὁποία διεξήχθη σέ 179 
ἀσθενεῖς πού εἶχαν ὑποβληθεῖ σέ με-
ταμόσχευση ἥπατος μεταξύ 2004 καί 
2007, ἔδειξε ὅτι, ὅσοι ἀσθενεῖς εἶχαν 
στενούς δεσμούς μέ τό θρησκευτικό 
σύστημα στό ὁποῖο πίστευαν, εἶχαν 

Ἡ συμβολή τῆς πίστεως 
στήν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου

Τοῦ κ. Δημ. Ἀνυφαντάκη
Ἐπιμελητῆ Β΄ 

Γενικῆς Ἰατρικῆς 
Κ.Υ. Κισάμου
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τρεῖς φορές πολλαπλάσιες πιθανότητες 
ἐπιβίωσης μετά τή χειρουργική ἐπέμ-
βαση. Οἱ ἀσθενεῖς πρίν ἀπό τή μεταμό-
σχευση ρωτήθηκαν γιά τά θρησκευτι-
κά τους πιστεύω. Τρία χρόνια μετά τήν 
ἐπέμβαση, περίπου τό 20% τῶν ἄθεων 
ἀσθενῶν εἶχαν πεθάνει. Αὐτό πού εἶχε 
σημασία ἦταν «ἡ προσωπική σχέση 
πού θεωροῦσε ὁ ἀσθενής  πώς εἶχε μέ 
τόν Θεό». Ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά 
ἕνας ἀπό τούς ἀσθενεῖς αὐτούς, «Νιώ-
θω πολύ δυνατός καί ἐξαιρετικά ἤρε-
μος. Ὁ Θεός μέ βοήθησε νά ξεπεράσω 
τό πρόβλημα τῆς ὑγείας μου».

Ὁ δρ. Ἄντριου Νιούμπεργκ ὑπο-
στηρίζει ὅτι τό κλειδί τῆς ἑρμηνείας 
αὐτῶν τῶν εὐρημάτων γιά τή θρησκεία  
βρίσκεται «στήν ἠρεμιστική ἐπίδραση 
πού ἔχει ἡ ἔντονη προσευχή στόν ἐγκέ-
φαλό μας». Οἱ μελέτες δείχνουν ὅτι ὁ 
συνεχής διαλογισμός καί ἡ προσευχή 
ἐπιφέρουν ἀλλαγές στή φαιά οὐσία καί 
ἐνισχύουν τίς περιοχές τοῦ ἐγκεφάλου 
πού ἀφοροῦν στήν προσοχή καί τή συ-
μπόνια, ἐνῶ ἠρεμοῦν τίς περιοχές πού 
συνδέονται μέ τόν φόβο καί τήν ἀγω-
νία, μέ ἀποτέλεσμα νά περιορίζονται 
οἱ ἀρνητικές σκέψεις καί συναισθήμα-
τα. «Στήν οὐσία», λέει ὁ Νιούμπεργκ, 
«ὅταν σκεφτόμαστε γιά τά μεγάλα 
ζητήματα τῆς ζωῆς- θρησκευτικά, ἐπι-
στημονικά ἤ ψυχολογικά- ὁ ἐγκέφαλός 
μας ἀναπτύσσεται».

Στόν Ἑλλαδικό χῶρο οἱ ἰατρι-
κές ἔρευνες ἔχουν ἐπικεντρωθεῖ στόν 
ὀρθόδοξο χριστιανικό τρόπο ζωῆς, καί 
συγκεκριμένα στήν ἐπίδραση τῆς νη-
στείας στήν ὑγεία. Συγκεκριμένα, ἡ 
ἀποχή ἀπό τό κρέας καί τά ζωικά λιπα-
ρά συμβάλλει στή μείωση τῶν ἐπιπέ-
δων χοληστερίνης καί τῶν τριγλυκερι-

δίων. Ὡστόσο, δέ φαίνεται νά μειώνει 
τήν ἀρτηριακή πίεση καί τό βάρος. 

Θά ἤθελα στό σημεῖο αὐτό νά κάνω 
μία ἀναφορά, ἐπειδή ἴσως εἶναι ἡ πρώ-
τη φορά πού πραγματοποιεῖται στήν 
Κρήτη, καί συγκεκριμένα στό Σπήλι 
Ρεθύμνου, μία ἔρευνα πού μελετᾶ τήν 
ἐπίδραση τῆς θρησκευτικότητας στήν 
ὑγεία σέ ἕνα πληθυσμό πού χαρακτη-
ρίζεται ἀπό χαμηλή ἐμφάνιση ἐμφραγ-
μάτων καί ἐγκεφαλικῶν. Τά πρῶτα 
στοιχεῖα δείχνουν, ὅτι, αὐτοί πού πι-
στεύουν περισσότερο παρουσιάζουν 
χαμηλότερα ἐπίπεδα βλαβερῶν συστα-
τικῶν στό αἷμα τους, πιό φυσιολογικό 
βάρος, καί χαμηλότερη ἀρτηριακή πί-
εση. Ἡ μελέτη αὐτή, ἡ ὁποία ἀποτε-
λεῖ ἀντικείμενο τῆς διδακτορικῆς μου 
διατριβῆς πραγματοποιεῖται ὑπό τήν 
αἰγίδα τῆς Κλινικῆς Κοινωνικῆς καί 
Οἰκογενειακῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου Κρήτης καί ὑπό τήν ἐπίβλεψη 
τοῦ Καθηγητοῦ κ. Χρήστου Λιονῆ. 

Τελειώνοντας αὐτή τήν ἀναφορά 
μου θά ἤθελα νά παραθέσω μία φράση 
τοῦ δρ. Νιούμπεργκ, ἐπικεφαλῆς τοῦ 
Κέντρου Ἐγκεφάλου καί Πνευματικό-
τητας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πενσιλ-
βάνιας, πού λέει ὅτι «Οἱ δύο πιό ἰσχυ-
ρές δυνάμεις στήν ἀνθρώπινη ἱστορία 
εἶναι ἡ θρησκεία καί ἡ ἐπιστήμη. Ἐάν 
προσπαθήσουμε νά τίς φέρουμε δίπλα-
δίπλα, θά κατανοήσουμε τήν κάθε μία, 
ἀλλά καί τόν κόσμο μας μέ ἕναν πολύ 
πιό ἀποτελεσματικό τρόπο».
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ς γνωστόν, ἡ ὅλη ἐξέλιξη τῆς 
ἀνθρώπινης προσωπικότητας 
εἶναι ἡ συνισταμένη τῆς ἀλλη-
λεπίδρασης δύο ἰσχυρῶν πα-

ραγόντων. Τῆς κληρονομικότητας καί 
τοῦ περιβάλλοντος.

Τό παιδί μέ τή γέννησή του φέρει 
ἕνα σύνολο γονοτυπικῶν δυνατοτήτων 
γιά ἐξέλιξη καί ἀνάπτυξη καί αὐτές 
οἱ δυνατότητες εἶναι ἡ μεγάλη 
κληρονομιά τῶν γονιῶν πρός 
τό παιδί καί ἡ ὁποία κατα-
γράφεται στό περίφημο 
DΝΑ του.

Αὐτός, ὅμως, ὁ πλου-
σιότερος ἤ ὁ λιγότερο 
πλούσιος προικισμός θά 
παραμείνει "ἀνενεργός", 
ἐάν δέν ἐπενεργήσει 
πάνω του τό "σωστό" πε-
ριβάλλον. Τότε καί μόνον 
τότε οἱ δυνατότητες γιά 
ἀνάπτυξη τοῦ νέου ἀτόμου 
(τοῦ παιδιοῦ) σιγά-σιγά θά 
μετατρέπονται σέ γνωρίσμα-
τα τῆς ἀνθρώπινης προσωπι-
κότητας καί θά συγκροτήσουν 
τόν ἐπιθυμητό ἀνθρώπινο φαινότυπο.

Συνεπῶς, τό σύνολο τῶν ἀνθρώπι-
νων γνωρισμάτων τῆς προσωπικότητας 
τοῦ κάθε ἀτόμου (ὁ φαινότυπος) εἶναι 
τό προϊόν της δυναμικῆς ἀλληλεπίδρα-
σης κληρονομικότητας καί περιβάλλο-
ντος. Ἐδῶ, ἀκριβῶς, κρύβεται μία πολ-
λή σημαντική λεπτομέρεια. Ὑπάρχουν 
κρίσιμες χρονικές περίοδοι, κατά τίς 
ὁποῖες, τό σωστό ἀνθρώπινο περιβάλ-

λον πρέπει νά ἐπενεργήσει πάνω στό 
ἀναπτυσσόμενο ἄτομο, προκειμένου 
μία συγκεκριμένη ἀναπτυξιακή δυνα-
τότητα (ὀρθίου βαδίσματος, ὁμιλίας 

κ.λ.π.) νά ἐξελιχθεῖ πρός ἐπιθυμη-
τή κατεύθυνση καί νά πάρει τή 

μορφή ἀνθρώπινου γνωρί-
σματος.

Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 
εἶναι τά παραδείγματα 
τῶν "παιδιῶν τοῦ δά-
σους". Παιδιῶν, πού 
ἐγκαταλείφθηκαν στό 
δάσος καί ἀνατράφη-
καν ἀπό ζῶα. Τά παι-
διά αὐτά, ἐπειδή δέ 
δέχτηκαν " ἔγκαιρα" τήν 
ἐπίδραση ἑνός ἀνθρω-
πογενοῦς περιβάλλο-

ντος, δέν μπόρεσαν νά 
μάθουν νά ὁμιλοῦν καί 

νά βαδίζουν ὄρθια, παρά 
τήν ἐντατική ἄσκηση πού δέ-

χτηκαν, ὅταν ἀργά πιά, ἀνακαλύ-
φθηκαν καί περιῆλθαν σέ ἀνθρώπινο 
περιβάλλον.

Ἡ ἀναφορά σ'αὐτά τά παιδιά δέ 
γίνεται ἀπό τόν γράφοντα γιά νά τρο-
μάξει, ἀλλά γιά νά γίνει κατανοητή ἡ 
σημαντική, ἀπόλυτα καθοριστική ση-
μασία τοῦ περιβάλλοντος στήν ψυχική-
κοινωνική καί σωματική ἀνάπτυξη τοῦ 
παιδιοῦ.

Οἰκογένεια καί ψυχοκοινωνική 
ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ

Τοῦ κ. Εὐτυχίου Ε. Χορευτάκη
τ. Σχολικοῦ Συμβούλου Π.Ε.

ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙᾼ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ω
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Ἄν τώρα λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι 
στά πέντε πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου δομεῖται ἡ προσωπικότητά 
του, καί στά πρῶτα δεκατρία περίπου 
ὁλοκληρώνεται, καταλαβαίνουμε τή 
σημασία καί ἀξία τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκο-
γένειας στήν ὁμαλή ψυχοσωματική 
ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ.

Αὐτός, ὅμως, ὁ θεσμός ἔχει νά παί-
ξει πολύ σπουδαῖο ρόλο καί στόν τρόπο 
καί βαθμό κοινωνικοποίησης τοῦ παι-
διοῦ, ἰδιαίτερα στίς φάσεις τῆς πρω-
τογενοῦς καί δευτερογενοῦς κοινωνικο-
ποίησής του.

Τό παιδί μέσα σ’ ἕνα σωστό οἰκο-
γενειακό περιβάλλον θά μπορέσει νά 
ἀφυπνίσει, νά σταθεροποιήσει καί νά 
ἐνισχύσει τό κοινωνικό στοιχεῖο πού 
ἐνυπάρχει στό ἀνθρώπινο εἶδος, νά γί-
νει δηλαδή "κοινωνικοποιήσιμο".

Δικαιοῦται, ἐπίσης, μέ τή βοήθεια 
τῆς οἰκογένειας νά οἰκειοποιηθεῖ τήν 
πολιτιστική κληρονομιά καί τίς πολιτι-
στικές ἀξίες τῆς κοινωνίας μέσα στήν 
ὁποία θά ἀναπτυχθεῖ καί θά ζήσει.

Χαρακτηριστικά εἶναι τά λόγια 
γνωστοῦ πανεπιστημιακοῦ δασκάλου: 
"Ἕνας Εὐρωπαῖος, εἶναι Εὐρωπαῖος 
ὄχι γιατί γεννήθηκε στό συγκεκριμένο 
γεωγραφικό χῶρο, ἀλλά γιατί ἀναπτύ-
χθηκε στό ἀντίστοιχο πολιτιστικό περι-
βάλλον καί οἰκειοποιήθηκε τό σχετικό 
πολιτισμό.1

(Τώρα πρός τά πού πάει ἤ πρός τά 
πού θά πάει αὐτός ὁ πολιτισμός εἶναι 
ἕνα ἄλλο ἐρώτημα).

1 κοινωνικοποίηση: ἡ ἐσωτερίκευ-
ση τῆς κουλτούρας μέσα στήν ὁποία 
γεννήθηκε τό παιδί.

Ἡ πρώτη φάση κοινωνικοποίησης 
τοῦ παιδιοῦ, ὅπως περιγραφικά ἀνα-
φέρθηκε παραπάνω, εἶναι προϋπόθεση 
γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς δεύτερης φάσης, 
κατά τήν ὁποία ἡ οἰκογένεια συνεχίζει 
νά παίζει πολύ σπουδαῖο ρόλο, ἀλλά, 
ἐπίσης, ρόλο παίζουν τό σχολεῖο, τό 
ραδιόφωνο, ἡ τηλεόραση, ὁ ἠλεκτρο-
νικός ὑπολογιστής, τό ἔντυπο, ἡ ὁμάδα 
στήν ὁποία συμμετέχει ὁ νέος καί πολ-
λά ἄλλα.

Ἐάν οἱ δύο πρῶτες φάσεις κοινω-
νικοποίησης συντελεστοῦν κατά τόν 
καλύτερο τρόπο, τό νέο ἄτομο, ἔφηβος 
πιά, κατά τήν τρίτη φάση -"ἀνακοινωνι-
κοποίηση"- θά μπορεῖ νά παρακολουθεῖ 
τήν κοινωνική ἐξέλιξη, νά ἀναπροσαρ-
μόζει καί νά προσαρμόζει τή συμπερι-
φορά του, πάντοτε, ὅμως, μέ βάση ἕνα 
ἐσωτερικό σταθερό καί ὑγιές κοινωνικό 
καί ἀξιακό σύστημα πού θά κατευθύνει 
τήν πορεία τῆς ζωῆς του.

Ἔτσι, νέος καί ὥριμος θά παραμέ-
νει ζωντανός καί μέσα στή ζωή, δημι-
ουργικός καί χρήσιμος γιά τόν ἑαυτό 
του καί τήν κοινωνία.

Ἀπό ὅλα τά παραπάνω, γίνεται, 
νομίζω κατανοητό, ὅτι γιά νά ἔχει τό 
παιδί μας μία ὑγιῆ ψυχοκοινωνική 
ἀνάπτυξη χρειάζεται τήν ἀγάπη μας, 
τό χρόνο μας, τή γνώση ἤ τή διαίσθησή 
μας γιά τό πῶς ὀφείλουμε νά τοῦ συ-
μπεριφερθοῦμε ἤ νά τοῦ συμπαραστα-
θοῦμε, ὅταν κάνει τά πρῶτα ἤ μετέπει-
τα καθοριστικά βήματα στή ζωή του.

Ὀφείλουμε, ὡς ἐκ τούτου, ὡς γο-
νεῖς νά εἴμαστε παρόντες, ἀκόμα καί μέ 
τίς ὅποιες δυσκολίες τῆς ζωῆς.
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Ἡμέρα 1η. Παρασκευή. 25/05 
ΧΑΝΙΑ - ΑΤΤΑΛΕΙΑ - ΜΥΡΑ - ΙΚΟΝΙΟ 

Ἀναχώρηση νωρίς τό πρωΐ ἀπό Κίσαμο & Χανιά γιά 
τό ἀεροδρόμιο Ἡρακλείου καί μέ ἀπευθείας πτήση 
φθάνουμε στήν παραλιακή πόλη τῆς Παμφυλίας, 
Ἀττάλεια. Μετά τόν σχετικό ἔλεγχο ἐπιβίβαση στά λε-
ωφορεῖα μέ ἑλληνόφωνους ξεναγούς θά ξεκινήσουμε 
γιά τά Μῦρα τῆς Λυκίας. Περνώντας ἀπό Κέμερ, κοντά 
ἀπό τήν ἀρχαία πόλη τῆς Φάσελης (τήν ἵδρυσαν Ρό-
διοι ἄποικοι τόν 7ο αἰώνα) καί μέσῳ τῆς Φινίκε φτά-
νουμε στά Μῦρα. Τά Μῦρα ἀποτελοῦσαν Μητρόπολη 
μέ πάνω ἀπό 30 Ἐπισκοπές. Ἀπό ἐδῶ πέρασε 3 φο-
ρές ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τό γνωστότερο μοναστήρι 
τῆς Λυκίας ἦταν αὐτό τῆς Σιών. Γνωστός εἶναι καί ὁ 
«θησαυρός τῆς Σιών» πού βρέθηκε τό 1963 καί ἀποτε-
λεῖται ἀπό 71 ἀργυρά σκευή τῆς Μονῆς. Ἡγούμενος 
τῆς Μονῆς Σιῶν ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ ὁποῖος 
γεννήθηκε στά Πάταρα τῆς Λυκίας καί ἔζησε τόν 4ο 
αἰώνα μ.Χ. στά Μῦρα τῆς Λυκίας. Τό 325 μ.Χ. ἔλαβε 
μέρος στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς 
Βιθυνίας. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος μετά τήν κοίμησή του 
στίς 6 Δεκεμβρίου τό 330 μ.Χ. ὀνομάστηκε «μυροβλύ-
της» καθώς τά λείψανά του ἄρχισαν νά ἀναβλύζουν 
Ἅγιο Μῦρο. Θά ἐπισκεφθοῦμε τήν ἐκκλησία καί τόν 
Τάφο τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί θά κατευθυνθοῦμε γιά 
τό Ἰκόνιο ἀπό τόν περιφερειακό τῆς Ἀττάλειας καί 
μέσῳ Μανάβγατ καί Σεϊδισεχίρ πού εἶναι κωμοπό-
λεις τῆς Πισιδίας. Φθάνουμε στήν ἱστορική πόλη τοῦ 

Ἰκονίου, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τό ὅριο μεταξύ τῆς Κα-
παδοκίας καί Δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Στό Ἰκόνιο, μία 
ἀπό τίς ἱερές πόλεις τῆς Τουρκίας, βρίσκεται τό Μαυ-
σωλεῖο τοῦ Μελβανᾶ, πού ἦταν ὁ ἱδρυτής τοῦ τάγματος 
μέ τούς περιστρεφόμενους δερβίσηδες. Τακτοποίηση 
στό ξενοδοχεῖο μας. Δεῖπνο καί διανυκτέρευση.

Ἡμέρα 2η.  Σάββατο  26/05/12  
ΙΚΟΝΙΟ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Πρωϊνό καί πανοραμική ξενάγηση τῆς πόλης. Ξε-
κινᾶμε γιά τό λεκανοπέδιο τῆς Καππαδοκίας. Ἐδῶ 
τό ἔδαφος ἀποτελεῖται ἀπό ἡφαιστειακό ὑλικό ἀπό τό 
ὁποῖο ξεπροβάλουν ἐντυπωσιακοί βραχώδεις σχημα-
τισμοί πού μοιάζουν μέ μανιτάρια, καμῆλες, φώκιες ἤ 
σφῆνες μέ ἄσπρη, κίτρινη, ἤ πράσινη ἀπόχρωση. Στούς 
μαλακούς βράχους ἔχουν λαξευτεῖ σπίτια – ἐκκλησίες 
καί μοναστήρια. Περνώντας ἀπό τήν Νεάπολη καί τήν 
Ἀρχελαϊδα θά σταματήσουμε στήν Καρβάλη, ὅπου θά 
ἐπισκεφτοῦμε τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Ναζιανζηνοῦ (κτίστηκε τό 305) στό κέντρο τῆς ὁποίας 
βρισκόταν ὁ τάφος του. Ἐκεῖ θά δοῦμε τό ἐντυπωσιακό 
τέμπλο, δῶρο τοῦ τσάρου Πέτρου. Θά προχωρήσομε 
γιά τήν κοιλάδα τοῦ Περιστρέματος μέ τό ἀπαράμιλλο 
φυσικό κάλλος (τήν διασχίζει ὁ Μελένδης ποταμός) 
καί τή μοναστική πολιτεία μέ τίς λαξευμένες ἐκκλησίες 
στή λάβα πού ἔχει παγώσει. Ἀπό τίς δεκάδες Ἐκκλη-
σίες ἐμεῖς θά ἐπισκεφτοῦμε τίς τρεῖς πιό σημαντικές. 
Μεταφορά στό ξενοδοχεῖο μας στήν περιοχή τοῦ Προ-
κοπίου. Δεῖπνο. Βραδινή βόλτα στό Προκόπι, στό κέ-
ντρο τῆς πόλης μέ τά γραφικά καφενεῖα, μαγαζιά καί 
τίς ὄμορφες πλατεῖες.

Ἡμέρα 3η.  Κυριακή  27/05/12  
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Ἀναχώρηση γιά τήν Σινασσό, ἕνα ἀπό τά τέσσερα - 
πέντε ἑλληνόφωνα χωριά πού ὑπῆρχαν στήν περιοχή 
μέχρι τό 1924. Συμμετοχή στήν Πατριαρχική Θεία 
Λειτουργία   προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκου-
μενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, 
στήν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 
Μέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά ξεναγηθοῦμε 
στούς οἰκισμούς τῆς Καππαδοκικῆς πόλης γεμάτους 
μέ ἑλληνικά ἀρχοντικά, τρωγλοδυτικές κατοικίες καί 

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 6 ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΜΥΡΑ ΛΥΚΙΑΣ (Ἅγιος Νικόλαος)
ΣΜΥΡΝΗ - ΑΤΤΑΛΕΙΑ - ΙΚΟΝΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΙ

ΚΑΡΒΑΛΗ - ΠΕΡΙΣΤΡΕΜΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ
ΚΟΡΑΜΑ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ - ΑΒΑΝΟΣ

ΣΙΝΑΣΟΣ - ΜΑΛΑΚΟΠΗ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ
        25 - 30 Μαΐου 2012  ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Στά βήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
Συνοδός: Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος
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τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Βασι-
λείου. Θά ἐπισκεφτοῦμε τήν 
Μαλακοπή καί τήν ὑπόγεια 
πόλη (κατακόμβες) τῆς περι-
οχῆς, ἡ ὁποία εἶναι χτισμένη 
σχεδόν 85 μέτρα κάτω ἀπό 
τήν γῆ καί χρησιμοποιήθηκε 
γιά νά γλυτώσουν οἱ κάτοικοι 
ἀπό τίς ἐπιδρομές τῶν Ἀρά-
βων. Στή συνέχεια, καί μέσῳ 
μίας ὄμορφης διαδρομῆς 
πού περνάει ἀπό τίς «κοιλά-
δες τῶν Νεραιδοκαμινάδων» 
ἐπιστρέφουμε στό Προκό-
πι, ὅπου θά ἐπισκεφτοῦμε 
τό σπίτι στό ὁποῖο ἔζησε ὁ 
Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος. 
Ἐπίσης θά ἀπολαύσουμε μία 

πανοραμική ξενάγηση τῆς πόλης στήν ὁποία σώζονται 
ἀκόμα σπίτια καί ἀρχοντικά μοναδικῆς ὀμορφιᾶς ἀπό 
τήν ἐποχή πού ἀνθοῦσε ἡ ἑλληνική κοινότητα, καί πού 
μέχρι τίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰώνα κατοικοῦντο 
ἀπό Ἕλληνες χριστιανούς, πού ἄφησαν μία θαυμάσια 
κληρονομιά πέτρινων ἀρχοντικῶν, ὑποσκαφῶν καί 
κτιστῶν ἐκκλησιῶν. Ἐπιστροφή στό ξενοδοχεῖο μας. 
Τό βράδυ μετά τό δεῖπνο προαιρετική ἔξοδος γιά νά 
ἀπολαύσουμε μία φολκλορική βραδιά μέ γλέντι καί 
παραδοσιακούς χορούς.

Ἡμέρα 4η.  Δευτέρα   28/05/12  
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Βρισκόμαστε στήν καρδιά τῆς ἡφαιστιογενοῦς Καπ-
παδοκίας. Ἡ περιοχή αὐτή χάρη στήν ὀμορφιά της καί 
τούς βυζαντινούς θησαυρούς πού διαθέτει ἔχει μπεῖ 
στόν κατάλογο τῆς Οὐνέσκο μέ τά μνημεῖα πού ἀπο-
τελοῦν κληρονομιά τῆς ἀνθρωπότητας. Θά δοῦμε τό 
Κόραμα, ὑπαίθριο μουσεῖο τῆς Καππαδοκίας. Ἕνας 
χῶρος μέ ἄγρια φυσική ὀμορφιά, ὅπου βυζαντινοί 
μοναχοί λάξευσαν ἑκατοντάδες ἐκκλησίες μέ ἀνεκτί-
μητες τοιχογραφίες ἀπό τόν 9ο - 14ο αἰώνα. Ἡ πιό 
ἐντυπωσιακή ἀπό ὅλες εἶναι ἡ Τόκαλι μέ ἁγιογραφίες 
ἀπό τήν ζωή τοῦ Ἰησοῦ. Συναντᾶ κανείς στό βάθος τῆς 
κοιλάδας κώνους, κολόνες, πύργους, πυραμίδες ἤ 
βελόνες, τῶν ὁποίων τό ὕψος φτάνει μέχρι καί τά τρι-
άντα μέτρα. Συνεχίζουμε γιά τό Οὐτσχισάρ «Μνημεῖο 
Ἐθνικῆς Κληρονομιᾶς», ἕνα 25όροφο ὑπόσκαφο 
κτίσμα πού χρησιμοποιήθηκε ἀπό Ρωμαίους, Βυζα-
ντινούς καί Σελτζούκους. Θά δοῦμε τήν κοιλάδα τῶν 
περιστεριῶν μέ τήν πανοραμική θέα γιά φωτογραφί-
ες. Ἐπίσκεψη στήν Καισάρεια, γενέτειρα τοῦ Μεγάλου 

Βασιλείου, ἡ ὁποία 
πῆρε τό ὄνομά της 
τό 17ο μ.Χ αἰώνα 
ἀπό τόν Ρωμαῖο 
Αὐτοκράτορα Τιβέ-
ριο, πρός τιμή τοῦ 
πατέρα του Καίσαρα 
Αὐγούστου. Ἐπίσκε-
ψη, περιήγηση στήν 
πόλη ὅπου μεταξύ 

ἄλλων θά δοῦμε τά ἀρχαῖα τείχη καί τήν σκεπαστή 
ἀγορά. Θά συνεχίσουμε γιά τήν Ἄβανο περνώντας 
δίπλα ἀπό τό Τσαβουσίν καί διασχίζοντας τόν κόκκι-
νο (Ἀλύ) ποταμό ἀπό τίς ὄχθες τοῦ ὁποίου βγαίνει ὁ 
πηλός πού κατασκευάζονται τά περίφημα κεραμικά 
τῆς περιοχῆς. Ἐπιστροφή στό ξενοδοχεῖο. Τό βράδυ 
μετά τό δεῖπνο προαιρετική ἔξοδος γιά νά δοῦμε τούς 
περιστρεφόμενους δερβίσηδες.

Ἡμέρα 5η.  Τρίτη   29/05/12  ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – 
ΙΕΡΑΠΟΛΗ (ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ) 

Μετά τό πρωινό ἀναχώρηση γιά Ἱεράπολη. Ἡ ὄμορ-
φη διαδρομή μας περνάει ἀπό τά ψηλά ὀροπέδια τῆς 
Ἀνατολίας, ὅπου βρίσκονται οἱ ἀποξηραμένες λίμνες. 
Ἐπίσης ἀπό τό «Καραβάν Σεράι» τό ὁποῖο ἦταν τό 
σημεῖο ξεκούρασης γιά τά καραβάνια πού ἀκολου-
θοῦσαν  τόν Δρόμο τοῦ Μεταξιοῦ. Φθάνουμε στήν 
Ἱεράπολη, τό «Φρούριο τῶν Βαμβακιῶν», μέ τούς πε-
ρίφημους ἀπολιθωμένους λευκούς καταρράκτες, φαι-
νόμενο μοναδικό στόν κόσμο. Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό 
τά θαυμαστά τουριστικά κέντρα τῆς Τουρκίας, μιᾶς καί 
λόγῳ τῶν θεραπευτικῶν ἰδιοτήτων τῶν θερμῶν πηγῶν 
του μέ τά ἀσβεστοῦχα ἅλατα ἀπό τήν ἀρχαιότητα συ-
νέρρεε πολύς κόσμος.  Ἐδῶ εἶναι ἡ Ἱεράπολη μέ τή 
μητρόπολη τῆς Λαοδικείας, ὅπου καί ἐδῶ ἵδρυσε ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος Ἐκκλησία, καί μέ τό μαρτύριο τοῦ 
Φιλίππου, ἕνα ἱερό ἀφιερωμένο στόν Ἀπόστολο, ὁ 
ὁποῖος μαρτύρησε ἐκεῖ τήν ἐποχή τοῦ Δομιτιανοῦ. Θά 
δοῦμε τό θέατρο, τίς πύλες τῆς πόλης καί τά θεμέλια 
τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Φιλίππου. 

Ἡμέρα 6η  Τετάρτη. 30/05 
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΣΜΥΡΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΑΝΙΑ

Πρωϊνό. Ἀναχώρηση γιά Σμύρνη, τήν πόλη λίκνο τῆς 
Ἰωνικῆς τέχνης μέ ἔντονες ἐπιρροές ἀπό ἀρκετούς 
πολιτισμούς, ὅπου γεννήθηκε καί ἕνα ἀπό τά πιό ση-
μαντικά εἴδη ἀστικοῦ τραγουδιοῦ, τό ρεμπέτικο. Θά 
περιηγηθοῦμε στήν τρίτη μεγαλύτερη πόλη τῆς Τουρ-
κίας (μετά τήν Κων/πολη καί τήν Ἄγκυρα) πού εἶναι 
καί τό μεγαλύτερο ἐμπορικό λιμάνι τῆς χώρας. Στήν 
ξενάγησή μας  θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἁγίας Φωτεινῆς, ὅπου ἐκκλησιάζονται οἱ λίγοι ἐνα-
πομείναντες Ἕλληνες, τό λιμάνι (PASSPORT), τή δι-
άσημη πλατεία τοῦ ρολογιοῦ, στήν ἀπέναντι ὄχθη τό 
Κορδελιό, τήν περιοχή τοῦ Ἀλσαντζάκ καί τά γραφι-
κά σοκάκια της. Τό σταθμό Κασάμπα, τό Κονάκι καί 
τήν περίφημη παλιά κλειστή Ἀγορά, ὅπου θά ἔχουμε 
χρόνο ἐλεύθερο γιά περιήγηση καί ἀγορές. Ἀργά τό 
ἀπόγευμα μεταφορά στό ἀεροδρόμιο τῆς Σμύρνης καί 
μέ ἀπευθείας πτήση ἐπιστροφή στό Ἡράκλειο. Ἄφιξη 
καί μεταφορά στά Χανιά & Κίσαμο.  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
σέ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ:  690 €

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων:
Βιβλιοπωλεῖο Ι. Μητροπόλεως 

Κισάμου & Σελίνου                              
κ. Ἐμμανουήλ Μποτωνάκης 

τηλ. 28220-22128, ἐσωτ. 5.  (Ὧρες γραφείου)
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ρειάζεται κατ’ ἀρχήν νά ποῦμε 
ὅτι ἡ νηστεία εἶναι θεόσδοτη 
ἐντολή. Νομοθετήθηκε ἀπό τόν 
ἴδιο τόν Θεό ἀμέσως μετά τήν 

πλάση τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἀπαγόρευσε 
στούς πρωτόπλαστους νά φᾶνε «ἀπό τό 
δέντρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ 
κακοῦ» (Γεν. 2:17). Στήν δέ Παλαιά Δια-
θήκη ὑπάρχει πλῆθος ἀναφορῶν ἀπό πε-
ριπτώσεις νηστείας. (Ἐξ. 34:28, Δευτ. 9:9, 
Ά Βασ. 7:6, Ἰων. 3:5, κ.ἄ.). Ὁ μωσαϊκός 
νόμος ὅριζε τήν νηστεία (Ἀριθ. 29:7). Ὁ 
προφήτης Δαβίδ μέ τήν νηστεία ταπείνωσε 
τήν ψυχή του καί νήστευε τόσο πού τά γό-
νατά του, ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος, ἔτρεμαν 
(Ψαλμ. 34:13, 108:24).

Ἐπικύρωση τῆς νηστείας ἔχομε ἀπό 
τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὄχι μόνον μέ 
τήν διδασκαλία Του: «Ὅταν νηστεύετε νά 
μή γίνεστε σκυθρωποί…» (Ματθ. 6:16) καί 
μέ τήν διαβεβαίωσή Του ὅτι «τό δαιμονικό 
γένος δέν βγαίνει παρά μόνο μέ προσευ-
χή καί νηστεία» (Ματθ. 17:21), ἀλλά καί 
μέ τό παράδειγμά Του. Ὁ Ἴδιος νήστεψε 
σαράντα ἡμέρες καί νύχτες (Ματθ. 6:16). 
Ἀναφορά στήν νηστεία γίνεται καί στίς 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (13:2), ὅπου ἐκεῖ 
διαπιστώνομε ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι 
καί οἱ Χριστιανοί τῶν πρώτων αἰώνων τη-
ροῦσαν μέ ἀκρίβεια τήν ἐντολή τῆς νηστεί-
ας. Πολύ νωρίς μάλιστα ἡ νηστεία θεσμο-
θετήθηκε μέ Ἱερούς Κανόνες (69ος Ἁγίων 
Ἀποστόλων, 89ος Στ́  Οἰκ. Συνόδου, κ.ἄ.).

Καθιερωμένες ἡμέρες νηστείας εἶναι ἡ 
Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή κάθε ἑβδομά-
δος, ἐκτός τίς ἑβδομάδες πού καταλύονται, 
ἡ 29η Αὐγούστου καί ἡ 14η Σεπτεμβρίου. 

Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους ἐπίσης ὑπάρ-
χουν τέσσερις περίοδοι νηστείας. Δύο 
πρός τιμήν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 
(ἡ Μεγάλη Σαρακοστή καί ἡ νηστεία τῶν 
Χριστουγέννων), μία πρός τιμήν τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) 
καί μία πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
(ἀπό τήν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῶν 
Ἁγίων Πάντων μέχρι τίς 28 Ἰουνίου).

Ἀναφορικά μέ τήν ὠφέλεια τῆς νηστεί-
ας, ἀνεπιφύλακτα μποροῦμε νά ποῦμε 
ὅτι εἶναι πολλαπλή. Ὅπως λέει ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅποιος νηστεύ-
ει προσεύχεται μέ καθαρό πνεῦμα. Αὐτό 
σημαίνει πώς ἡ νηστεία καθαρίζει τόν νοῦ 
ἀπό τούς κακούς λογισμούς καί τόν γεμίζει 
μέ τήν προσευχή καί τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ νηστεία ἀποκαλύπτει στόν ἄνθρωπο 
τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες του καθώς ὁ 
ἄνθρωπος μέ τήν ἐγκράτειά του ἀπό τίς 
τροφές διαπιστώνει πόσο προσκολλη-
μένη εἶναι ἡ ψυχή του στήν ὕλη καί τήν 
ἀπόλαυση. Ἰσχυροποιεῖ τήν θέληση τοῦ 
ἀνθρώπου. Μέ τήν νηστεία ὁ ἄνθρωπος 
βρίσκει τήν δύναμη νά πεῖ ὄχι στό θέλημα 
τό δικό του, στίς ἐπιθυμίες του καί ναί στό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Συνεπῶς ἡ νηστεία κά-
νει τήν ψυχή ἀνάλαφρη καί ρωμαλέα. Τήν 
ὑψώνει πάνω ἀπό τά γήινα καί σαρκικά 
καί τήν ὁμοιώνει μέ τίς ἄσαρκες οὐράνιες 
δυνάμεις. Καταστέλλει τίς σαρκικές ὁρμές, 
συντελεῖ στήν νέκρωση τῶν παθῶν, στήν 
γενική δηλαδή θεραπεία τῆς ψυχῆς, ἑπο-
μένως καί στή σωτηρία της.

Γιά νά γίνει κατανοητή ὅμως ἡ οὐσία 
τῆς ἀληθινῆς νηστείας ἄς δοῦμε τί λένε 
δύο μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

Χ

Εὐχαριστοῦμε ἀναγνώστρια τοῦ Περιοδικοῦ μας, ἡ ὁποία μᾶς ἐρωτᾶ: 
«Πῶς θεσπίστηκαν οἱ νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας καί ποιά 

ἡ ὠφέλειά τους ἀπό τήν τήρησή των»;
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μας, ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Καππαδόκης, καί 
ὁ Ὅσιος Ἠλίας. Λέει λοιπόν ὁ Ἅγιος Βα-
σίλειος: «Μήν περιορίζεις ὅμως τό καλό τῆς 
νηστείας μόνο στήν ἀποχή ἀπό τό φαγητό. 
Γιατί πραγματική νηστεία εἶναι μόνο νά μήν 
κάνεις τίποτε ἄδικο. “Να λύνεις κάθε δεσμό 
ἀδικίας”. Συγχώρησε τόν πλησίον σου γιά τό 
κακό πού σοῦ ἔκανε καί ξέχασε αὐτά πού σοῦ 
χρωστάει. “Ἡ νηστεία σας νά εἶναι καθαρή 
ἀπό δικαστικές πράξεις καί προστριβές.” Κρέ-
ας δέν τρῶς ἀλλά κατασπαράζεις τόν ἀδελφό 
σου. Νηστεύεις τό κρασί ἀλλά εἶσαι σπάταλος 
στίς ἀδικίες. Περιμένεις νά ἔρθει τό βράδυ 
γιά νά φᾶς ἀλλά ξοδεύεις ὅλη τήν ἡμέρα σου 
στά δικαστήρια. Ἀλοίμονο σέ κείνους πού δέν 
μεθᾶνε ἀπό κρασί ἀλλά ἀπό τίς ἀδικίες».

Νομίζω λοιπόν ὅτι καμιά συμβουλή δέν 
μπορεῖ νά ἀγγίξει τόσο τήν ψυχή τοῦ λαίμαρ-
γου καί νά τόν ἀλλάξει ὅσο καί μία τυχαία 
μόνο συνάντηση μέ τόν ἐγκρατή. Καί μοῦ φαί-
νεται πώς αὐτό σημαίνει νά τρῶς καί νά πίνεις 
μέ τέτοιο τρόπο πού νά ἀποτελεῖ τιμή γιά τό 

Θεό, ὥστε ἀκόμα καί στό τραπέζι νά λάμπει 
ἡ ζωή μας ἕνα καλό ἔργο, καί νά δοξάζεται ὁ 
οὐράνιος Πατέρας μας».

Ὁ δέ Ὅσιος Ἠλίας: «Μερικοί προσέχουν 
πολύ τήν εἴσοδο τῶν φαγητῶν, ἀλλά ἀδια-
φοροῦν γιά τήν ἔξοδο τῶν λόγων. Δέν ἔχουν 
μάθει νά διώχνουν τήν ὀργή ἀπ’ τήν καρδιά 
τους, καί τήν ἐπιθυμία ἀπό τήν σάρκα τους, 
ὅπως λέει ὁ Ἐκκλησιαστής, ὅμως ἔτσι μόνο 
κτίζεται ἡ καθαρή καρδιά ἀπό τό Πνεῦμα πού 
ἀνακαινίζει».

Συνεπῶς, ὅπως μᾶς παραγγέλλει καί ἕνας 
ὕμνος τοῦ Τριωδίου, πού τήν περίοδο αὐτή 
χρησιμοποιεῖται ὡς τό κατ’ ἐξοχήν λειτουρ-
γικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας: «Νηστεύσω-
μεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 
Ἀληθής νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, 
ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν 
χωρισμός. Καταλαλιᾶς, ψεύδους καί ἐπιορκί-
ας, ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν ἀληθής καί 
εὐπρόσδεκτος».

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ & ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2012

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΘΕΜΑ

Κυριακή
τῆς Τυρινῆς
26/2/2012

5.00μ.μ. Ἱ. Πατριαρχική 
Μονή Γωνιᾶς

Παν/τος Ἀρχιμ. 
π. Εἰρηναίος Βερυκάκης

Ἡγούμενος
Ἱ.Π.Μ. Γουβερνέτου

«Ἀντίδοτο στήν 
κρίση, ἡ μετάνοια»

Α΄ Κυριακή
τῶν Νηστειῶν

4/3/2012
6.00μ.μ.

Ἱ.Μ.Ναός
Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου

Ὁσιολογιώτατος Μοναχός
Μωϋσῆς Ἁγιορείτης

«Ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς 
ἀγάπης»

Β΄ Κυριακή 
τῶν Νηστειῶν

11/3/2012
6.00μ.μ.

Ἱ.Καθεδρικός 
Ναός
Ἁγ. 

Σπυρίδωνος

Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
π. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος

Πρωτοσύγκελλος
Ἱ.Μ. Σισανίου & Σιατίστης

«Φωτισμοῦ καί 
ἐπιγνώσεως καιρός»

Γ΄ Κυριακή 
τῶν Νηστειῶν

18/3/2012
6.00μ.μ.

Ἱ.Μ.Ναός
Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου

Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Μακάριος Γρινιεζάκης

Καθηγητής Α.Ε.Α.Η.Κ.
Δντής Γραφείου Τύπου Ἱ.Ἀ.Κ.

«Ὁ πόνος τοῦ 
σταυροῦ στήν ζωή 

μας»

Δ΄ Κυριακή
τῶν Νηστειῶν

25/3/2012
6.00μ.μ.

Ἱ.Μ. Ναός
Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου

κ. Σαράντος Καργάκος
Συγγραφέας- Ἱστορικός

«Κρίση τῆς παιδείας, 
κρίση ἀξιῶν»

Ε΄ Κυριακή 
τῶν Νηστειῶν

1/4/2012
6.00μ.μ.

Ἱ.Καθεδρικός 
Ναός
Ἁγ. 

Σπυρίδωνος

Ὁσιολογ. Ἱερομ.
π. Θεολόγος Ἀμπόνης

Ἱερά Μονή
Ἀσωμάτων Πετράκη

«Ὁσία Μαρία ἡ 
Αἰγυπτία. Μήνυμα 

ἐλπίδος γιά 
εἰλικρινεῖς ψυχές»
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Συνάντηση Γυναικείων Συλλόγων
Τήν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου, κατόπιν προ-
σκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου πραγματοποιήθηκε στό 
«Φαλδάμειο Οἴκημα» τῆς Μητροπόλεώς 
μας σύναξη τῶν προεδρείων τῶν Συλλό-
γων Γυναικῶν τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου 
καί Σελίνου. Μετά τό καλωσόρισμα τοῦ 
Ἐπισκόπου μας ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό 
τήν συγγραφέα κ. Αἰκατερίνη Τσούκη μέ 
θέμα: «Ἡ στάση τῆς Γυναίκας στήν σημε-
ρινή κρίση», συζήτηση καί τοποθετήσεις 
ἐπί τοῦ θέματος καί ἡ ὄμορφη αὐτή σύ-
ναξη ἔκλεισε μέ τήν κοπή τῆς Βασιλόπι-
τας τῶν Γυναικείων Συλλόγων τῆς Μη-
τροπόλεώς μας στούς χώρους τῶν Οἰκο-
τροφείων της. 

Ἑορτή τῶν Θεοφανείων
Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφα-

νείων ἑορτάστηκε μέ τήν δέουσα μεγα-
λοπρέπεια καί στίς Ἐνορίες τῆς Μητρο-
πολιτικῆς μας περιφέρειας. Σέ Ἐνορίες 
πού γειτνιάζουν μέ θάλασσα τελέστηκε 
καί  ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων ὡς καί ρῖψις 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας, μετά τήν Θεία Λειτουργία 
πού τέλεσε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τέλεσε τόν 
Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων καί τήν ρίψη τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στήν παραλία τοῦ Κα-
στελλίου. Παρά τό δριμύ ψῦχος καί τόν 
ἄστατο καιρό πλῆθος κόσμου κατέκλυσε 
τήν παραλία καί πολλοί νέοι ἔπεσαν στά 
παγωμένα νερά τοῦ κόλπου τῆς Κισάμου. 

Ἑόρτια ἐκδήλωση-Κοπή Βασιλόπιτας
Τό ἑσπέρας τῆς 6ης Ἰανουαρίου ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἀκαδημία Κρήτης σέ συνεργασία 
μέ τόν Δῆμο Πλατανιᾶ διοργάνωσαν 
στούς χώρους τῆς ΟΑΚ ἑόρτια ἐκδήλω-
ση, κατά τήν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκα-
δημία Κρήτης ἔκοψε τήν Βασιλόπιτά της 
καί ὁ Δῆμος Πλατανιᾶ τίμησε τούς ἐπιτυ-
χόντες σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ, οἱ ὁποῖοι κατάγο-
νται ἀπό τά γεωγραφικά ὅρια τοῦ Δήμου. 
Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε 
ἀπονομή Εὐρωπαϊκοῦ βραβείου ἀπό τήν 
Planta Europa στόν Γάλλο καθηγητή Βο-
τανολογίας κ. Jacques Zaffran, ὁ ὁποῖος 
ἔχει δωρίσει μοναδική συλλογή Κρη-

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012)

ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ  Τ Η Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ
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τικῶν Βοτάνων στό Μουσεῖο Κρητικῶν 
Βοτάνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης.

Γεύματα Ἀγάπης

Στήν προσπάθεια στήριξης καί ἐνίσχυσης 
ἐμπερίστατων καί κοινωνικά ἀδύναμων 
ὁμάδων συνανθρώπων μας, ἡ Μητρόπο-
λίς μας, μέσῳ τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύ-
ματος - Θεραπευτηρίου της, προσφέρει 
σέ καθημερινή βάση χίλιες πεντακόσιες 
μερίδες φαγητοῦ (1.500) σέ ἄστεγους, 
ἄνεργους, νεόπτωχους, οἰκονομικούς 
μετανάστες ὡς καί ἄλλους συνανθρώ-
πους μας πού βρίσκονται σέ δεινή θέση. 
Στόχος τῆς προσπάθειας αὐτῆς εἶναι νά 
ἁπαλύνει, κατά τό δυνατόν, τόν ἀνθρώ-

πινο πόνο, νά εὐαισθητοποιήσει ἀκόμα 
περισσότερο τήν τοπική κοινωνία καί νά 
καταδείξει τήν ὑπεραξία τῆς ἐθελοντικῆς 
προσφορᾶς καί τῆς κοινωνικῆς ἀλλη-
λεγγύης. Εἶναι συγκινητική ἡ προσφορά 
τροφίμων, εἰδῶν ρουχισμοῦ, χρημάτων 
πρός τήν Μητρόπολη καί τό Ἀννουσά-
κειο Ἵδρυμά της, ἀπό τό περίσσευμα τῆς 
ἀγάπης πολλῶν συνανθρώπων μας, θέ-
λοντας νά βοηθήσουν καί νά στηρίξουν 
τήν προσπάθεια αὐτή.  

Ἐκστρατεία κατά 
τῆς ἐνδοσχολικῆς βίας

Ἐξ αἰτίας τῆς ἐκρηκτικῆς διάστασης πού 
ἔχει λάβει τό φαινόμενο τῆς ἐνδοσχο-
λικῆς βίας στίς μέρες μας καί τῶν συνε-
πειῶν πού ἀπειλοῦν τήν ὁμαλή ψυχοκοι-
νωνική πορεία τῶν νέων, ἡ Μητρόπολίς 
μας, μέσῳ τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματός 
της, διοργάνωσε, ἀπό 11 ἕως 14 Ἰανουα-
ρίου, ἐκστρατεία κατά τῆς ἐνδοσχολικῆς 
βίας. Στήν μαθητική κοινότητα Δημο-
τικῶν Σχολείων καί Γυμνασίων τῆς Κισά-
μου ἔγινε ἐξειδικευμένη παρέμβαση ἀπό 
τήν ἐπιστημονική ὁμάδα ΕΨΥΠΕ (Ἑται-
ρεία Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας τοῦ Παιδι-
οῦ), μέ ὑπεύθυνο τόν καθηγητή Παιδο-
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ψυχιατρικῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν κ. Ἰω-
άννη Τσιάντη, κατόπιν συννενονήσεως 
μέ τίς Δ/νσεις Α/θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαί-
δευσης. Ἡ παρέμβαση αὐτή ὁλοκληρώ-
θηκε μέ ἑσπερίδα πού πραγματοποιήθη-
κε στούς χώρους τοῦ «Φαλδάμειου Οἰκή-
ματος» τῆς Μητροπόλεώς μας, πού εἶχε 
τίτλο: «Ἐκφοβισμός καί βία στό Σχολεῖο 
- Ἠλεκτρονικός ἐκφοβισμός», μέ ὁμιλητές 
τόν καθηγητή κ. Τσιάντη ὡς καί ἄλλους 
εἰδικούς συμβούλους τῆς ὁμάδας. Ἀκο-
λούθησε συζήτηση μέ τό ἀκροατήριο, τό 
ὁποῖο ἀποτελοῦσαν ἐκπαιδευτικοί καί 
γονεῖς.

Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἑορτή τῶν 
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί τῆς Ἑλλη-
νικῆς Παιδείας, ἑορτάστηκε καί στήν 
Μητροπολιτική μας περιφέρεια. Τό πρωΐ 
τῆς ἡμέρας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
ἱερούργησε στόν Ἱ.Μητροπολιτικό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μέ τήν συμ-
μετοχή τῶν Σχολείων τῆς περιοχῆς. Τό 
ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἡ Μητρόπολίς μας 
ὀργάνωσε ἐόρτια ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή 
τόν Καθηγητή τοῦ Ἀριστοτελείου Παν/
μίου Θεσσαλονίκης - Ἰατροδικαστή κ. 
Ματθαῖο Τσούγκα, μέ θέμα: «Οἱ παράγο-

ντες πού διαμορφώνουν τήν προσωπικό-
τητα τοῦ νέου». Ἡ ἐκδήλωση τήν ὁποία 
παρουσίασε ἡ ἐκπαιδευτικός κ. Εὐανθία 
Ἐλευθεριάδου, διανθίστηκε μέ τραγούδια 
ἀπό τήν παιδική - νεανική χορωδία τοῦ 
Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν 
διεύθυνση τοῦ Μουσικοῦ κ. Γεωργίου 
Δημοπούλου. 

Ἐκδήλωση Ἱερέων

Ὁ Ἱερατικός Σύνδεσμος τῆς Μητροπόλε-
ώς μας «Ἅγιος Κύρ-Ἰωάννης ὁ Ξένος» δι-
οργάνωσε τό ἀπόγευμα τῆς 5ης Φεβρου-
αρίου ἐκδήλωση κατά τήν ὁποία ἔγινε καί 
ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Συνδέσμου, 
ὡς καί ὁ ἀπολογισμός ἀπό τόν νέο Πρό-
εδρό του Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώ-
νιο Πατεράκη. Τήν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία 
φιλοξενήθηκε ἀπό τήν Ἐνορία Στροβλῶν 
στούς φιλόξενους χώρους τοῦ Πνευματι-
κοῦ της κέντρου, εὐλόγησε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας. Ἀπευθυνόμενος πρός τούς παρευ-
ρισκόμενους Ἱερεῖς καί τίς οἰκογένειές 
τους, μέ λόγους θερμούς καί ἐγκάρδιους 
εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά καί δια-
κονία τόσον τῶν Ἱερέων, ὅσον καί τῶν 
πρεσβυτερῶν τους στό πολυδιάστατο 
ἔργο τῆς Ἐνορίας. 
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Ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας μετεῖχε στήν μεγάλη 
Παμμεσσηνιακή ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς 
τοῦ Κυρίου μας, στήν πόλη τῆς Καλα-
μάτας. Χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς 
ἑορτῆς καί ἔλαβε μέρος στό πολυαρχι-
ερατικό συλλείτουργο τῆς κυριωνύμου 
ἡμέρας προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμονος. Ἐντυπωσιακή 
ὑπῆρξε ἡ προσέλευση χιλίαδων προσκυ-
νητῶν κατά τό ἑορταστικό διήμερο, οἱ 
ὁποῖοι παρά τό δριμύ ψῦχος καί τήν συ-
νεχῆ βροχόπτωση παρέμειναν καρτερικά 
καί ὑπομονετικά γιά νά προσκυνήσουν 
τήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς. 
Ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ. Χρυσόστομος 
παρεῖχε Ἀβραμιαία - ἀρχοντική φιλοξε-
νία στούς προσκεκλημένους του καί τούς 
συνοδούς τους. 

Ἑορτή Ἁγίου Χαραλάμπους
Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος 
Χαραλάμπους, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας 
τέλεσε τόν Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα 
Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας Πλατάνου. Τήν 
κυριώνυμο ἡμέρα ὑπεδέχθη τόν Σεβ. Μη-

τροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακί-
ων κ. Εἰρηναῖο στόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό τῆς 
Ἐνορίας Χρυσαυγῆς - Σφενδυλιανῶν, ὁ 
ὁποῖος κόμισε τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου 
τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου καί ἀκολούθησε 
Ἀρχιερατικό συλλείτουργο μέ τήν συμ-
μετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ πιστῶν. 

Χειροτονία πρεσβυτέρου

Τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, ὁ Ἐπί-
σκοπός μας τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον 
χειροτονία τοῦ μέχρι πρότινος πρώτου 
τῇ τάξει διακόνου τῆς Μητροπόλεως 
π. Ἐλευθερίου Τατέλου. Πλειάδα Ἱερέ-
ων ἀπό τήν Μητρόπολή μας ὡς καί ἀπό 
ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Μεγαλονήσου, 
γνωστοί καί φίλοι τοῦ χειροτονηθέντος, 
ἔλαβαν μέρος στήν Κυριακάτικη εὐχα-
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ριστιακή σύναξη καί προσευχήθηκαν 
γιά τό νέο πρεσβύτερο μέ τή συμμετο-
χή πλήθους κόσμου. Ὁ Σεβασμιώτατος 
στό σύντομο λόγο του πρός τό νέο πρε-
σβύτερο ἀφοῦ τόν εὐχαρίστησε γιά τόν 
ζῆλο, τήν ἐργατικότητα, τήν ἀφοσίωση, 
τήν ἀνιδιοτελῆ καί  ἀνυπόκριτη τετραετῆ 
καί πλέον διακονία του πλησίον τοῦ Ἐπι-
σκόπου, τοῦ ὑπενθύμισε τούς λόγους τοῦ 
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, σύμφωνα μέ τούς 
ὁποίους ἡ Ἱερωσύνη «τελεῖται μέν ἐπί τῆς 
γῆς, τάξιν δέ ἔχει ἐπουρανίων ταγμάτων». 
Σημείωσε μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτα-
τος: «Σ’ αὐτούς τούς δίσεκτους καί πολύ-
παθους χρόνους καί καιρούς μας, στήν 
ἀπέλπιδα ἐποχή καί πραγματικότητα πού 
ὅλοι βιώνομε, ὅπου βασιλεύει ἡ ἀβεβαιό-
τητα, τό ἄγχος, ἡ ἀνασφάλεια, ὁ φόβος, 
ἡ ἀπογοήτευση, ἐποχή ὅπου οἱ προσδοκί-
ες τῶν ἀνθρώπων προδίδονται ἡ μία μετά 
τήν ἄλλη καί οἱ πειρασμοί γίνονται λεπτοί 
εἰσχωροῦντες ἕως μυελοῦ ὀστέων, ἀξιώ-
νεσαι καί καλεῖσαι, ἀγαπητέ μου διάκονε 
π. Ἐλευθέριε, νά συμμετάσχεις στήν μαρ-
τυρική ἱερωσύνη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ, λαμβάνοντας, ἐντός ὀλίγου, διά τῶν 
ἀναξίων χειρῶν μου τόν δεύτερο τῆς ἱε-
ρωσύνης βαθμό, αὐτόν τοῦ πρεσβυτέρου. 
Γίνεσαι πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ. Καλεῖσαι ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς 
νά λιτανεύεις στήν καθημερινότητα τῆς 
ἱερατικῆς σου πορείας τόν Κύριό μας Ἰη-
σοῦ Χριστό, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν 
ἐλπίδα, τό Φῶς, τήν Ἀλήθεια, τήν Ζωή. 
Πῶς θά γίνει αὐτή ἡ μεταμόρφωση στήν 
ζωή σου; Ὅταν ἐξαπλώσεις τό μυστήριο 
τῆς ἱερωσύνης στήν καθημερινότητα τοῦ 
βίου σου. Ὅταν συνειδητοποιήσεις ὅτι ἱε-

ρωσύνη δέν νοεῖται ἔξω ἀπό τήν κατάστα-
ση τῆς χάριτος». «Καλεῖσαι, σημείωσε σέ 
ἄλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος, νά βοηθή-
σεις τούς ἀνθρώπους νά κατανοήσουν, γιά 
νά παραφράσω τά λόγια τοῦ Τολστόι, ὅτι 
τό λάθος, τό κρίμα, ἐμᾶς τῶν Νεοελλήνων 
εἶναι πού φανταστήκαμε τήν εὐτυχία σάν 
πραγματοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν μας». Ὁ 
νεοχειροτονηθείς μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση 
ἀναφέρθηκε στήν διακονία τοῦ πλησίον 
τοῦ Ἐπισκόπου καί εὐχαρίστησε τόσο τόν 
Ἐπίσκοπο, ὅσον καί ὅλους ὅσους στήρι-
ξαν καί στηρίζουν τήν πορεία του στήν 
Ἐκκλησία, ζητώντας τίς εὐχές καί προ-
σευχές ὅλων στήν νέα ἱερατική του πο-
ρεία καί διακονία. 

Ἐκδήλωση 
τῆς «Συντροφιᾶς τῆς Χαρᾶς»

Οἱ νενανικές συνάξεις τῆς Μητροπόλεώς 
μας ἡ «Συντροφιά τῆς Χαρᾶς» ἔκοψαν 
τήν Βασιλόπιτά τους συντροφιά μέ τούς 
τρόφιμους τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, 
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ἕνα ἐπίκαι-
ρο θεατρικό δρώμενο.



Τεῦχος 37, Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2012 - «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» ........ 31

Ἐλευθερία Περουλάκη  ....................................................................................... 60€
Εἰς μνήμην Ἠλία Κακαουνάκη, ἡ οἰκογένειά του  ........................................ 100€
Ἰωάννα Κομπογεννητάκη  .................................................................................. 50€
Ἑλένη Τσιλιμιγκάκη, είς μνήμην θυγατρός της Μαρίας  ................................ 20€
Βασιλεία Παρασκάκη  ....................................................................................... 100€
Νικόλαος Μαρκαντώνης  ................................................................................... 15€
Ἠλίας Θεοδωράκης  ............................................................................................ 50€
Θεόδωρος Μοτάκης  ........................................................................................... 50€
Βενιζέλος Σκαλίδης  ....................................................................................... 1.000€
Μαρία Δερουκάκη  ............................................................................................ 200€
Μαρτιμιανάκης Ἰωάννης  ................................................................................... 50€
Οἰκογ. Στυλιανοῦ Χαρτζουλάκη, εἰς μνήμην Ἄννης Χαρτζουλάκη  ........... 300€
Ἀρχόντισσα Πατσουράκη  .................................................................................. 50€
Μιχαήλ Νικολιουδάκης  ................................................................................... 100€
Eἰς μνήμην Εὐτυχίας χηρ. Θεοφ. Παπαδεροῦ, τά τέκνα της: Ἱερέας Γεώργιος 
Πετράκης καί Πρεσβυτέρα Ἀντωνία Πετράκη, Ἰωάννης καί Ἀργυρώ 
Παπατζανάκη  .................................................................................................... 300€
Εἰς μνήμην Δημητρίου Στεφανουδάκη, ἡ οἰκογένειά του  ........................... 300€
Ἐνορία Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Πολεμαρχίου  ........................ 3 δοχεῖα λάδι
Δημήτριος Ἀνδρουλάκης, εἰς μνήμην Νικήτα & Καλλιόπης  ........................ 70€
Χαρίκλεια Λυραντωνάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Γεωργίου Οὐσταμανωλάκη 
.............................................................................................................................. 100€
Γεώργιος Τζιάκης, εἰς μνήμην μητρός του Πρεσβυτέρας Αἰκατερίνης Τζιάκη  ..  
.............................................................................................................................. 150€
Αἰκατερίνη Ντοκάκη  .......................................................................................... 50€
Εὐαγγελία Μαρεντάκη καί Στυλιανή Παρτσακουλάκη, εἰς μνήμην μητρός 
των Μαρίας Τζανακάκη  ................................................................................... 100€
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην Πρεσβυτέρας Αἰκατερίνης Τζιάκη  .......................... 350€
Εὐαγγελία Φαζάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Γεωργίου Φαζάκη ἰατροῦ  ... 300€
Αἰδεσ. Στυλιανός Θεοδωρογλάκης  ................................................................ 100€
Περουλάκη Ἐλευθερία ........................................................................................ 50€

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




