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«Δεῦτε λαοί, σήμερον ὑποδεξώμεθα
τῶν νηστειῶν τὸ χάρισμα

ὡς θεοδώρητον καιρὸν τῆς μετανοίας. . .» 
(Δευτέρα Ά  Ἑβδομάδος Νηστειῶν).

δελφοὶ καὶ τέκνα ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ,

Ἡ νηστεία, τὴν ὁποίαν μᾶς προτείνει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, δὲν εἶναι 

στέρησις, ἀλλὰ χάρισμα. Καὶ ἡ μετάνοια, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς καλεῖ, δὲν 

εἶναι τιμωρία, ἀλλὰ θεῖον δώρημα.

Καὶ ὅταν ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, τὴν ὁποίαν μόλις 

ἠκούσαμεν, μᾶς προτρέπῃ νὰ μὴ θησαυρίζωμεν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, «ὅπου σὴς 
καὶ βρῶσις ἀφανίζει», ἀλλὰ νὰ θησαυρίζωμεν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου καμ-

μία ἀπειλὴ φθορᾶς δὲν ὑπάρχει, μᾶς λέγει τὴν ἀλήθειαν. 

Διότι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ ζῇ εἰς τὸν κόσμον 

τοῦτον καὶ τὸν γνωρίζει.

Γνωρίζει τὸν ἄνθρωπον· τὰς πραγματικάς του ἀνάγκας καὶ ταλαιπωρίας.

Γνωρίζει καλῶς τὴν ἐποχήν μας. Τὴν ἐποχὴν τῶν μεγάλων ἐξελίξεων καὶ 

ταχυτήτων. Τοῦ καταιγισμοῦ τῶν πληροφοριῶν καὶ τῶν συγχύσεων. Τῶν πολλῶν 

φόβων, ἀπειλῶν καὶ καταρρεύσεων...

Δι’ αὐτό, ἤρεμα καὶ σταθερὰ καλεῖ τοὺς πάντας εἰς μετάνοιαν. Δι’ αὐτό, 

ἀποτρέπει τὰ τέκνα της νὰ πάρουν ἐσφαλμένον δρόμον μὲ τὸ νὰ θησαυρίζουν 

τὸν κόπον τους καὶ νὰ στηρίζουν τὴν ἐλπίδα τους ἐπὶ βάσεων σαθρῶν. Ἀλλὰ τὰ 

προτρέπει νὰ θησαυρίζουν ἐν οὐρανῷ. Διότι ὅπου εἶναι ὁ θησαυρὸς ἡμῶν, ἐκεῖ 

εὑρίσκεται καὶ ἡ καρδία ἡμῶν.

Ὁ θησαυρὸς ποὺ δὲν φθείρεται καὶ ἡ ἐλπὶς ποὺ δὲν καταισχύνει, εἶναι ἡ 

θεία Ἀγάπη· ἡ συνεκτικὴ τῶν πάντων Δύναμις. Εἶναι ὁ σαρκωθεὶς Θεὸς Λόγος, 

ποὺ μένει μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν. Καὶ δὲν ἦλθε 

νὰ κρίνῃ ἀλλὰ νὰ σώσῃ τὸν κόσμον. Δὲν ἦλθε νὰ ἐπιπλήξῃ ἀλλὰ νὰ θεραπεύσῃ. 

«Πλήττει συμπαθῶς καὶ σπλαγχνίζει θερμῶς». 
Κατήργησε τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον. 

Ἐξήλειψε τὸ ἀμειδὲς τοῦ θανάτου. Δηλαδὴ τὴν χωρὶς μειδίαμα σκοτεινὴν μορφὴν 

καὶ παρουσίαν τοῦ θανάτου. Ἡ ὁποία ὅταν ὑπάρχῃ, ἀμαυρώνει καὶ δηλητηριάζει 

ὅλην τὴν ζωὴν καὶ τὴν χαρὰν τοῦ ἀνθρώπου.

Δι’ αὐτό, ὅταν ἡ καρδία καὶ ἡ ἀγάπη μας εἶναι ἐστραμμέναι εἰς τὸν Θεάν-
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θρωπον Κύριον, τὸν καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχοντα, τότε ὅλα φωτί-

ζονται καὶ μεταμορφώνονται.

Καὶ ὅταν ὁ Ἀπόστολος προτρέπῃ νὰ μὴ στηριζώμεθα «ἐπὶ πλούτου ἀδηλό-

τητι, ἀλλ’ ἐν τῷ Θεῷ τῷ ζῶντι, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν» 

(Ά  Τιμ. 6, 17), μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀληθινὴ ἀπόλαυσις τῆς ζωῆς εἶναι ἐκεῖνο 

ποὺ μᾶς δίδει ὁ Θεὸς καὶ ἡμεῖς τὸ δεχόμεθα μὲ εὐγνωμοσύνην καὶ εὐχαριστίαν. 

Τότε τὸ ὀλίγον εἶναι πλούσιον, ὡς εὐλογημένον· καὶ τὸ πρόσκαιρον καὶ στιγμιαῖον 

λάμπει μὲ φῶς αἰωνιότητος.

Τότε, ὄχι μόνον αἱ χαραὶ τῆς ζωῆς ἔχουν κάτι ποὺ δὲν παρέρχεται. Ἀλλὰ καὶ 

αἱ δοκιμασίαι καὶ αἱ θλίψεις γίνονται ἀφορμαὶ θείας παρακλήσεως.

Ἡ θεία οἰκονομία τῆς σωτηρίας μας εἶναι βεβαία. Εἶναι «ὁ βάθει σοφίας 
φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν». Καὶ ἡ παρακαταθήκη τῶν κόπων μας ἐξησφα-

λισμένη, διότι «παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα» εἰς 

τὸν Θεάνθρωπον Κύριον.

Δι’ αὐτό, ὅταν τὸ εὐαγγέλιον μᾶς παραπέμπῃ εἰς τὸν οὐρανόν, κυριολεκτεῖ. 

Μᾶς προσγειώνει εἰς τὴν πραγματικότητα τῆς γῆς ἡ ὁποία ἔγινεν οὐρανός. 

Αὐτὴν τὴν βεβαιότητα ζῇ καὶ ὁμολογεῖ ἡ Ἐκκλησία. 

«Διὰ τοῦ Σταυροῦ σου, Χριστέ, μία ποίμνη γέγονεν Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώ-
πων καὶ μία Ἐκκλησία· οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ἀγάλλεται, Κύριε, δόξα σοι».

Μᾶς χαρίζει τὴν δυνατότητα νὰ ζήσωμεν τὸ θαῦμα ὅτι ἡ γῆ ἔγινεν οὐρανός. 

Καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν ἐστι. 

Αἱ ρίζαι τοῦ ἀνθρώπου εὑρίσκονται εἰς τὸν οὐρανόν. Χωρὶς τὴν Ἐκκλησίαν 

εἴμεθα μετέωροι καὶ ἀνέστιοι.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ σπίτι μας. Ὅσον ἐπιστρέφει ὁ ἄνθρωπος εἰς αὐτήν, 

τόσον ἐπιστρέφει εἰς τὸν ἑαυτόν του, ἔρχεται εἰς ἑαυτόν. Ὅσον ἀπομακρύνεται, 

χάνεται καὶ ἐξαχρειοῦται.

Ὅσον πλησιάζομεν τὴν Ἐκκλησίαν, αἰσθανόμεθα τὴν γνησιότητα τοῦ ἀλη-

θινοῦ. Βλέπομεν τὸν οὐράνιον Πατέρα νὰ μᾶς περιμένῃ ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκίαν. 

Μᾶς πείθει ἡ αἴσθησις τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κάλλους. Ἡ παρουσία τῆς κρα-

ταιᾶς ἀγάπης ποὺ νικᾷ τὸν θάνατον. Καὶ ὄχι τοῦ φθαρτοῦ καὶ ἀμφιβόλου ποὺ 

ἐμπαίζει τὸν ἄνθρωπον.

 Ἄς ἀκούσωμεν, λοιπόν, τὴν θείαν πρόσκλησιν νὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὸ πέλα-

γος τῆς νηστείας, διὰ νὰ φθάσωμεν εἰς τὸν λιμένα τοῦ φωτὸς καὶ τῆς ἀναστάσεως 

σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βθ´ 

 + Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ία ταινία πού παίχτηκε πρόσφατα, τό 
Trainspotting, μᾶς καλοῦσε νά διαλέξωμε 
τί εἴδους ζωή θέλομε νά ζοῦμε. Σκέφτομαι 

πώς ἄν αὐτό τό μεταφέρωμε στό ἐκπαιδευτικό 
μας σύστημα ἴσως εἶναι καιρός νά ἐπιλέξωμε, 
ἐπιτέλους, τί εἴδους παιδεία θέλομε νά ἔχωμε. Θέ-
λομε μιά παιδεία πού νά ὁδηγῆ στήν ἐξειδίκευ-
ση, τόν ἀτομισμό, τόν ἐγωϊσμό, τήν παπαγαλία, 
τήν συσσώρευση στείρων ἐγκεφαλικῶν γνώσεων 
μέσα ἀπό ἀνέραστα καί στυφά ἐγχειρίδια; Μιά 
παιδεία πού διδάσκοντες, διδασκόμενοι καί πολι-
τεία, θά καταναλώνουν ὅλη τήν ἰκμάδα καί ζω-
ντάνια τους στή διαμάχη γιά τό πόσες ὧρες μά-
θημα θά ἔχει ὁ τάδε κύκλος, πόσα χρήματα θά 
διατεθοῦν γιά τά ἄσχημα κτίρια, γιά τήν ἔλλειψη 
ὑποδομῆς καί γιά τό πόσο κοστίζουν οἱ ζημιές στά 
ὑπό κατάληψιν σχολεῖα; Ἡ μήπως ὁραματιζόμα-
στε μιά παιδεία ὡς συνολική πρόταση ζωῆς, ὅπως 
τήν σπούδασαν καί τήν ἔζησαν οἱ τρεῖς μεγάλοι 
φωστῆρες τῆς Ἐκκλησίας μας (Βασίλειος ὁ Μέ-
γας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος) πού καί πάλι τιμᾶ ἡ οἰκουμένη ὅλη, μαζί 
καί ἡ Ἑλληνική Πολιτεία καί Παιδεία; Γι’ αὐτούς 
ἡ παιδεία ἦταν φιλοσοφία, ἦταν ρητορική, ἦταν 
ἰατρική, ἀστρονομία, φιλολογία, θεολογία, ἦταν 
μουσική, ἦταν τέχνες, ἦταν ψυχολογία, ἦταν ὅλα. 
«Μέγα πρός μαρτυρίαν παιδεύσεως τό πολλῶν 
ἀνθρώπων ἰδεῖν ἄστεα, καί νόον γνῶναι» θά μᾶς 
πῆ ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐκφράζοντας τήν βαθιά 
ἐκτίμηση τῆς ἀπεραντοσύνης τῆς γνώσεως. Τό 

νά γίνει κανείς μορφωμένος ἄνθρωπος, ἄνθρωπος 
κατανοήσεως, ἀποτελεῖ ἐπίτευγμα πολλῶν ἐτῶν. 
Εἶναι ἔργο σπουδῆς μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς πού κυ-
ριαρχεῖται ἀπό πνεῦμα συνεχοῦς ἐνδιαφέροντος, 
πνεῦμα ταπεινοφροσύνης καί ὑπομονῆς. Παιδεία 
γιά τούς Ἕλληνες Πατέρες εἶναι μόρφωση σώμα-
τος καί μόρφωση ψυχῆς. Μοιάζει μ’ ἕνα μακρύ 
καί πολύπλευρο ταξίδι, μέ κυρίαρχη τήν αἴσθηση 
τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς. Πρόκειται γιά τήν χαρά τῆς 
διανοήσεως, τῆς ἀνακαλύψεως, τῆς δημιουργικό-
τητας, τῆς κατανοήσεως. Μία γνώση πού συνδέ-
εται ἄμεσα μέ τή μέριμνά μας γιά τόν ἄνθρωπο. 
Γιατί ἡ παιδεία συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν φιλαν-
θρωπία. Γι’ αὐτόν τό λόγο τόσο οἱ Ἕλληνες Πατέ-
ρες, ὅσο καί οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι, μίλησαν γιά 
τήν καλοσύνη καί τήν ἀγαθοσύνη, χρησιμοποιώ-
ντας τήν ἴδια φράση «καλός-κἀγαθός», μία φρά-
ση ἡ ὁποία συνδυάζει τίς ἰδέες τῆς καλοσύνης καί 
ὀμορφιᾶς σέ μία κοινή ἔννοια. Γιατί στήν αὐθε-
ντική της μορφή ἀληθινή γνώση εἶναι ἡ γνώση 
ἡ ὁποία προωθεῖ τόν ἄνθρωπο ἠθικά ὅπως καί 
διανοητικά. 

Γιά νά δοῦμε ὅμως τελικά τί εἴδους παιδεία 
ἐπιλέγομε χρειάζεται νά δοῦμε τί εἴδους πολιτι-
σμός γεννιέται μέσα ἀπό τήν σημερινή παιδεία. 
Καί εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι, ὅπως σοφά ση-
μειώνει ἕνας μεγάλος διανοούμενος καί Θεολό-
γος τῶν καιρῶν μας, κύρια χαρακτηριστικά τοῦ 
σύγχρονου πολιτισμοῦ μας εἶναι: ἡ ἀτομοκρατία, 
ὁ εὐδαιμονισμός, ἡ χρησιμοθηρία καί ἡ λογοκρα-

Ἡ… ἄλλη πρόταση 
γιά τήν Παιδεία

«Ἡ παιδεία, μετάληψις ἁγιότητος ἐστί» 

(Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος)

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλοχίου

Μ
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τία. Ἕνας πολιτισμός πού γεννᾶ πολλή παραγωγή 
καί λίγη τέχνη. Οἱ νόες μας ἔχουν γίνει στενότεροι 
τοῦ ὁρίζοντα καί οἱ γαστέρες μας εὐρυχωρότερες 
γῆς καί οὐρανῶν. Ἡ πληροφορία κυβερνᾶ τόν κόσμο 
μά συνάμα καί τόν συνθλίβει. Τό βασίλειο τῆς τε-
χνολογίας, τῆς εὐμάρειας καί τῆς ἀνάπτυξης ὑπό-
σχεται τά πάντα. Ἀλλά γιά τραγική ἀπογοήτευση 
τῶν ὑπηκόων τούτου τοῦ βασιλείου, νιώθουμε μέ 
τόν πιό τραγικό τρόπο, τήν ἀδυναμία του καί τήν 
ἀπανθρωπιά του. Ὑπάρχουν στιγμές πού ἡ ἀποτυ-
χία τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ εἶναι οἰκτρή. Ἄλλοι 
πλανῶνται στήν πλανηταρχία τους, ζοῦν στήν 
προπετῆ εὐτυχία τους, ἄλλοι πενθοῦν. Οἱ πρῶτοι 
γεύονται τή θεϊκή τους ἀμβροσία, αὐτόθεοι, ἤ… 
καλύτερα ἀνθρωπόθεοι! Κάποιοι ἄλλοι ἀναζητοῦν 
μέσα στήν θλίψη τους. Τί ἄραγε;  

Σ’ αὐτή τήν τραγική πραγματικότητα 
γεννᾶται ἔντονο τό ἐρώτημα. Πῶς μπορεῖ νά λει-
τουργήσει λυτρωτικά ἡ παιδεία; Μᾶς τό λένε ξεκά-
θαρα οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες: «ἡ παιδεία μετάληψις ἁγιό-
τητός ἐστι», τονίζοντας τή σημασία τοῦ ἀγώνα γιά 

τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τή σημασία τοῦ ἀγώνα γιά 
νά ἔρθει τό βίωμα. Γιατί ἡ παιδεία εἶναι πάνω ἀπ’ 
ὅλα βίωμα. Ὅσες γνώσεις κι ἄν κατακτήσωμε, ἄν 
δέν ζήσωμε αὐτά πού δίνουν νόημα καί ἀξία στή 
ζωή: τήν ἀγάπη, τήν πίστη, τά παραδείγματα τῆς 
ζωῆς καί τήν πεῖρα ἀπό τά λάθη μας, εἶναι μάταιες 
οἱ γνώσεις μας. Ἡ πραγματική παιδεία ἐλευθερώ-
νει τόν ἄνθρωπο, τόν ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή εὐτυχία 
τῆς γνώσης, ὅσο καί τῆς ζωῆς, στήν ἐπαφή μέ τήν 
ἁγιότητα, στήν κοινωνία μέ τό Θεό διασώζοντας 
ἔτσι τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, τό ὁποῖο παύει πλέ-
ον νά εἶναι ἄτομο, μονάδα.  Στήν ἐποχή μας, λοι-
πόν, πού ὅλα γίνονται καί γιορτάζονται ἐπιδερμικά 
καί ἐπιφανειακά, στήν ἐποχή μας, πού καί πάλι 
ἐγείρεται τό θέμα γιά τό μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς 
Παιδείας, στήν ἐποχή μας πού ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
θύτης καί θῦμα, σ’ αὐτή τήν ἐποχή οἱ Τρεῖς Ἱεράρ-
χες κομίζουν μέ τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τους, 
μία πρόταση ζωῆς. Ἄς προβληματιστοῦμε πάνω σ’ 
αὐτή τήν ἀλλιώτικη πρόταση παιδείας.

ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ & ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2009

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΘΕΜΑ

Κυριακή τῆς 
Τυρινῆς
1/3/2009 5.00μ.μ.

Ἱ. Πατριαρχική Μονή 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς

Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης 
π. Μεθόδιος Βερνιδάκης

Πρωτοσύγκελλος 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης

«Ἡ ἀσκητική ὡραιότητα τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς»

Ά  Κυριακή τῶν 
Νηστειῶν
8/3/2009 6.30μ.μ. Εὐαγγελισμοῦ 

τῆς Θεοτόκου

Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰουστῖνος Μπαρδάκας

Πρωτοσύγκελλος 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης

«… καί δίδαξον ἡμᾶς πῶς δεῖ 
προσεύχεσθαι…»

Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς

Β́  Κυριακή 
τῶν Νηστειῶν

15/3/2009
6.30μ.μ. Ἁγ. Σπυρίδωνος

Παν/τος Ἀρχιμναδρίτης
π. Εἰρηναῖος Μπατσάκης

Δ/ντής Ἰδιαιτέρου Γραφείου
Ἱ. Μητροπόλεως 

Κισάμου & Σελίνου

«Ἡ πνευματική ζωή καί ὁ 
ἁγιασμός τοῦ πιστοῦ μέσα 
ἀπό τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν 

Παλαμᾶ»

Γ́   Κυριακή 
τῶν Νηστειῶν

22/3/2009 6.30μ.μ. Εὐαγγελισμοῦ
 τῆς Θεοτόκου

Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης
π. Δοσίθεος Κανέλλος

Ἡγούμενος 
Ἱερᾶς  Μονῆς Τατάρνης

«Προσκύνησις Τιμίου 
Σταυροῦ ἤ προσκύνησις 

εἰδώλων;» 

Δ́  Κυριακή
τῶν Νηστειῶν

29/3/2009 6.30μ.μ. Ἁγ. Σπυρίδωνος

Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος

Γραμματέας Γραφείου Προσωπικοῦ
 Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αθηνῶν

«Τό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου 
προσευχής» 

Έ  Κυριακή 
τῶν Νηστειῶν

5/4/2009 6.30μ.μ. Ευαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου

Ὁσιολογιωτάτη Μοναχή
Θεοξένη

Καθηγουμένη 
Ἱεράς Μονῆς Χρυσοπηγῆς

« Μεγάλη Σαρακοστή. 
Πρόγευση τῆς αἰωνιότητος» 
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ἐξωστρέφεια εἶναι τό χαρακτηριστικό τῆς ἐποχῆς μας. Ὅλα ἔγιναν θό-
ρυβος, τρέξιμο καί ἄγχος. Ἡ ἐργασία, χειρονακτική καί πνευματική, 
χρειάζεται ἀδιάκοπες δραστηριότητες. Οἱ βάρδιες στά ἐργοστάσια κι 

οἱ ὧρες γραφείων ρυθμίζουν τή ζωή τοῦ σημερινοῦ καί τό ρολόϊ δίπλα στό 
μαξιλάρι του γίνεται ἐφιάλτης.

Ἡ ἀνεργία ἔχει τίς δικές της δραστηριότητες: Τρεχάματα, ἀπεργίες, συ-
γκρούσεις καί παραπέρα ἀκόμη ἔχει κλοπές, ληστεῖες, ναρκωτικά καί αὐτο-
κτονίες.

Ἡ διασκέδαση, ἡ καλούμενη «ψυχαγωγία», ἔχει ἐκδρομές, χορούς, θο-
ρύβους καί ἤχους πού τρυπᾶνε τ’ αὐτιά καί τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου.

Ἄν προσθέσωμε σ’ αὐτά τίς ρεκλάμες τοῦ ἐμπορίου καί τίς προπαγάν-
δες τῆς πολιτικῆς ἡ εἰκόνα τῆς ἐξωστρέφειας γίνεται ἀκόμη πλειό σκοτεινή.

«Θόρυβοι εἰκόνες ἀλλεπάλληλες, βία ἀτελείωτη, ἀχαλίνωτος ἐρωτισμός 
μέ τέτοια ταΐζεται κάθε μέρα ὁ ἄνθρωπος... Μιά ἀφηνιασμένη προπαγάνδα 
κατάλληλη γιά πλύση ἐγκεφάλου ἀφαιρεῖ ἀπό τόν ταλαίπωρο ἄνθρωπο καί 
τό τελευταῖο λεπτό περισυλλογῆς». (Ὁ μικρούλης Θεός τοῦ GRASSE).

Ὁ σημερινός ἄνθρωπος δέν ἔχει ὧρες ἠρεμίας, σιωπῆς καί περισυλλογῆς. 
Δέν ἔχει καιρό νά μιλήσει μέ τόν ἑαυτό του, νά γνωρίσει τόν ἑαυτό του καί νά 
ἀνακαλύψει τόν ἑαυτό του.

Ἔτσι μπορεῖ κανείς νά ἐξηγήσει τό κενό πού αἰσθάνεται ὀ σύγχρονος 
ἄνθρωπος στήν ὕπαρξη καί στή ζωή του κι ἔτσι ἐπίσης μπορεῖ νά ἐξηγήσει τήν 
ὀδυνηρή μοναξιά, πού βασανίζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων.

Ἔτσι μπορεῖ κανείς νά ἐξηγήσει τή σύγχυση πού ὑπάρχει στίς σχέσεις 
καί στή γλώσσα τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων κι ἔτσι ἐπίσης μπορεῖ νά ἐξηγήσει 
τήν ἀναισθησία πού δείχνει ὁ σημερινός ἄνθρωπος στίς καθημερινές κατα-
στροφές τῆς ζωῆς.

«Ψυχή μου, ψυχή μου ἀνάστα τί καθεύδεις;» Ψυχή, κυρά ψυχή, σήκω 
ἀπάνω. Γιατί κοιμᾶσαι;».

Νά λοιπόν καί μιά ἄλλη φωνή πού μᾶς σερβίρει τό κανάλι τῆς Ἐκκλη-
σίας τώρα τή Μεγάλη Σαρακοστή. Μιά φωνή πού μᾶς ἔρχεται ἀπό τά μυστι-
κά βάθη τοῦ ἑαυτοῦ μας. Εἶναι ἡ φωνή ἀναζήτησης τοῦ ἀποξεχασμένου καί 
χαμένου ἑαυτοῦ μας. Εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, πού ἡ «ἁμαρ-
τία» ἀδιάκοπα τήν κυνηγᾶ νά τή λερώσει καί νά τή συντρίψει. Εἶναι ἡ ἴδια 
ἡ προσωπικότητα μας, πού ὁ τεχνοκρατούμενος πολιτισμός μας τήν χτυπᾶ 
ἀνελέητα καί τήν καταποντίζει.

«Ψυχή μου, ψυχή μου ἀνάστα…». 
Τά λόγια φαίνονται μονόλογος κι ὅμως εἶναι ὁ βαθύτερος διάλογος ἀπό 

τά βάθη τοῦ ἀνθρώπου γιά τό βάθος τῆς ζωῆς.
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἰσχυρίζεται πώς κάνει διάλογο μέ τό συνάν-

Ὁ διάλογος τοῦ μονολόγου
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Γἐροντος ἀπό Κισάμου & Σελίνου 
κ.κ. Εἰρηναίου 

Η
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θρωπό του, προσθέτοντας ἀκόμη μιά ἀπάτη στή ζωή 
του. Γιατί, πῶς μπορῶ νά κατανοήσω τόν συνάν-
θρωπό μου, ὅταν δέν γνωρίζω τόν ἴδιο τόν ἑαυτό 
μου; Ποιός θά μιλήσει μέ ποιόν;

Μηδενικό καί μηδενικό δέν κάνουν ἄθροι-
σμα.

Κατηγόρησαν παλαιότερα τόν χριστιανισμό 
πώς μέ τήν ἐσωστρέφεια πού καλλιεργεῖ κάνει τόν 
ἄνθρωπο μυστικιστή καί ἀπόκοσμο. Δέν ἀρνούμεθα 
τίς ὑπερβολές ἀνθρώπων καί ἐποχῶν.

Σέ μιά ἐποχή ὅμως, σάν τή δική μας, πού ὁ 
ἄνθρωπος μέσα στή μαζοποίηση καί τήν τεχνοκρα-
τία χάνει τήν ψυχή καί τήν προσωπικότητα του, μιά 
στροφή καί ἐπιστροφή στό βάθος, εἶναι ζήτημα ζωῆς 
καί σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητας.

Σέ μιά ἐποχή, σάν τή δική μας, «πού ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι ἕνα κινητό μηδενικό καί φτιάχνει τόν κό-
σμο τρέχοντας πίσω ἀπό ψευδαισθήσεις», (Μονιέ), 
ἡ ἀφύπνιση τῆς συνείδησης εἶναι ὁ μοναδικός δρό-
μος νά ξαναβροῦμε τήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς.

Σέ μιά ἐποχή πού ἡ ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη 
χρειάζεται μιά ἀναθεώρηση τοῦ πολιτισμοῦ της, μιά 
νέα Ἀναγέννηση, ἤ ἐπιστροφή στό βάθος, ἐκεῖ πού 
φυλάσσονται τά «ἀρχέτυπα» τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ μόνη  
ἐγγύηση γιά μιά ἀληθινή ἀνάπλαση τοῦ κόσμου καί 
τοῦ ἀνθρώπου.

«Ψυχή μου, ψυχή μου ἀνάστα...». 
Τό κανάλι τῆς Μ. Σαρακοστῆς δίνει τό σύνθη-

μα στό δρόμο καί στό χριστιανικό λαό τῆς Ἑλλά-
δας.

Θά μπορέσουν ἄραγε νά τό ἀκούσουν οἱ δά-
σκαλοί του καί οἱ παιδαγωγοί του;

Θά μπορέσουν νά τό ἀκούσουν οἱ πνευματι-
κοί καί πολιτικοί του ἡγέτες;

Ἀπό τό Βιβλίο 
«Μηνύματα Εὐθυνης & Ἀφύπνισης». 

Χανιά, 1988

Εἰ ρ ηνα ῖ ο ς

Κυκλοφόρησε ἀκόμα ἕνα πολύ ὄμορφο 
βιβλίο ἀφιερωμένο στόν πολυσέβαστο Γέροντά 
μας, Μητροπολίτη πρώην Κισάμου & Σελίνου 
κ. Εἰρηναῖο Γαλανάκη, ἀπό τήν κ. Μαρία Ἀνου-
σάκη-Πάλλιου.

Ὅπως σημειώνει ὁ ἐπιμελητής τῆς ἐκδό-
σεως, στόν Τόμο αὐτό εἶναι γραμμένες πολλές 
φωνές, οἱ ὁποῖες μιλοῦν καί γράφουν πρός τι-
μήν τοῦ Γέροντος Εἰρηναίου.

Αὐτό δηλώνει καί ὁ ὁρισμός τοῦ βιβλίου, 
«Πολυφωνικό Πορτραῖτο», γιατί περιλαμβάνο-
νται σ’ αὐτό πλῆθος ἐμπειριῶν καί γεγονότων 
ἀνθρώπων πού ἔζησαν κοντά του καί διδάχτη-
καν ἀπ’ αὐτόν.

Πολλά συγχαρητήρια ἀξίζουν σέ ὅσους 
ἐργάστηκαν καί πραγματοποίησαν αὐτό τό 
σπουδαῖο ἔργο, μέσα ἀπό τό ὁποῖο ὁ ἀναγνώ-
στης θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά μάθει ἀκόμα πε-
ρισσότερα πράγματα γιά τόν Παπποῦ τῆς Κρή-
της.
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έ τή χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε στόν νέο χρόνο. Ποικίλα τά αἰσθήματα Πιό πολύ μουντός παρά 
λιόφωτος ὁ οὐρανός.
Γιά τόν καινούργιο χρόνο διάβασα πολλά ἀπό πεζά, ἀπό ποιήματα, ἀπό ἔθιμα καί προλήψεις 

κ.λ.π. Πολλά ἀπ’ αὐτά ἦταν ἐνδιαφέροντα, τά περισσότερα τετριμμένα καί ἀνάλατα. Ξάφνου, στάθη-
κα σέ ἕνα ὑπέροχο ἄρθρο τοῦ ἐκλεκτοῦ ἐκ Κύπρου Θεολόγου Μιχαήλ Μιχαηλίδη, τακτικοῦ ἀρθρογρά-
φου στήν ἑβδομαδιαία Ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», πού ἔχω τήν τιμήν τῆς γνωριμίας 
μας. Ἕνας πολυγραφότατος σέ ἄρθρα καί βιβλία δόκιμος Θεολόγος. Τόσο χάρηκα αὐτό τό γραφτό πού, 
ὅπως κάνω κατά διαστήματα, πού σάν πολύτιμο μαργαρίτη σπεύδω νά κάνω δῶρο στούς ἀγαπητούς μας 
ἀναγνῶστες.

Τίτλος τοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Μιχαηλίδη «Ἐμπρός εἰς τόν χρόνον καί εἰς τόν θάνατον». Ἄς τό ἀπολαύ-
σομε λοιπόν: 

«Ὄμορφη εἶν’ ἡ ζωή. Ὁλοπλούμιστη ἀπό χαρές καί γέλιο καί τραγούδι. Ἕνα ξεφάντωμα τῆς ψυχῆς 
π’ ἀναζητάει τή γεύση τοῦ αἰώνιου. Τό ξέρει. Τό γνωρίζει πολύ καλά. Θά τό ’θελε τοῦτες οἱ χαρές οἱ τωρι-
νές, νά παραμένουν ἀσάλευτες γιά πάντα.

Μά ὁ ἄνθρωπος, πλασμένος γιά τήν αἰώνια χαρά, ὁ ἴδιος ἔγινε ὁ δολοφόνος της. Τή σκότωσε πρίν 
ἀκόμα ὁλοκληρώσει τήν ἀπόλαυσή της. Στόν παράδεισο τῆς τρυφῆς εἶχε «ἀγγελική μεγαλοφυΐα», ὅπως 
λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. Ἄγγελος ἤτανε, μέ ἀνθρώπινη σάρκα.

Κι ἐκεῖ πού ἄρχιζε τό πανηγύρι τῆς ἀτέλειωτης χαρᾶς, τό διέκοψε ἀπότομα ἡ ὀδύνη τῆς πτώσης. 
Κι ἡ «συμφωνία τῆς χαρᾶς» (Μπετόβεν), θά γινότανε «ἡμιτελής συμφωνία» (Σούμπερτ) ἤ ἕνα Μatche 
Funebre, (πένθιμο Ἐμβατήριο).

Ὁ ἄνθρωπος δέ στάθηκε καλός καπετάνιος τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ ἐνοχή του θά γίνει θλίψη, πόνος 
καί σπαραγμός. Πολύ ἐκφραστικός εἶναι ὁ στίχος τοῦ ποιητῆ. «Ἐγώ τά μάρανα τά ρόδα. Ἐγώ τό σώπασα 
τ’ ἀηδόνι».

Αὐτό θά  εἶναι τό θρηνητικό τραγούδι τοῦ Ἀδάμ, πού κάθεται «ἀπέναντι τοῦ παραδείσου». Οἱ χαρές, 
μετά τήν πρώτη καταιγίδα τῆς ἱστορίας, δέ θά σβήσουνε, ἀλλά θἆναι ζυμωμένες μέ τόν πόνο τῆς ἐνοχῆς. 
Ὁ ἄνθρωπος θά βρίσκεται πιά μπροστά στό χρόνο καί στό θάνατο. Θά στοχάζεται τή ζωή μέ φόντο πιά 
τό θάνατο. Θά ἀτενίζει τή ζωή μ’ αἰσιοδοξία καί θά ἀκούει τῆς μουσικῆς τίς γοητευτικές μελωδίες, ἀλλά 
μέ τήν προσδοκία τῆς αἰώνιας καί χωρίς τέλος, οὐράνιας συναυλίας τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων. 
Θ’ ἀναμένει τήν «πανήγυριν καί  Ἐκκλησίαν τῶν πρωτοτόκων, τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» (Ἑβρ. 
12,23)

Χρόνος καί θάνατος. Χρόνος καί αἰωνιότητα. Ὁ χρόνος φεύγει. Ὁ θάνατος ἔρχεται. Ἡ αἰωνιότητα, 
τό τέρμα, χωρίς τέρμα Ἀτέρμονη.

Μέσα στό χρόνο παίζεται τό θέατρο τῆς ζωῆς. Κι ἀπό τήν ἐπιτυχία τοῦ θεάτρου τῆς ζωῆς, ἐξαρτᾶται 
τό πέρασμα ἀπό τό θάνατο στήν κρίση καί τήν ἀθανασία.

Τελικά, ὁ χρόνος θά κρίνει τήν αἰωνιότητα. Ὅποιος ἔχει κατανοήσει τοῦ χρόνου  τήν ἀξία, αὐτός 
ἔχει κατανοήσει τή φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Καί ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρά αὐτογνω-
σία καί θεογνωσία.

Γνώση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καί γνώση τοῦ Θεοῦ.
«Ρέει γάρ ὁ χρόνος καί οὐκ ἐκδέχεται τόν βραδύνοντα», λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὁ χρόνος μοιά-

ζει σάν τό ποτάμι πού τρέχει καί δέν γυρίζει πίσω. Τήν ἀξία τοῦ χρόνου τήν ἔχουνε διαπιστώσει ὅλοι οἱ 
σοφοί τοῦ κόσμου. Ἀπ’ τίς πρῶτες τάξεις τοῦ Γυμνασίου μαθαίναμε τό «χρόνου φείδου», τοῦ Μενάνδρου. 
Ἄλλο ἀρχαῖο ρητό ἔλεγε «Μόνος γάρ χρόνος ἐστίν ἀνθρώπων κριτής». Ὁ χρόνος, ὁ μόνος δικαστής 
τῶν ἀνθρώπων. Ἰδιαίτερη βαρύτητα ἔχει ὁ λόγος τοῦ θεόπνευστου ἀποστόλου Παύλου, «ἐξαγοραζό-

Εἴσοδος καί πορε ία στό Νέο Χρόνο.
Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου Ἰγνατίου Χατζηνικολάου

Θεολόγου τ. Λυκειάρχου
Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου

Εἰ ρ ηνα ῖ ο ς
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μενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν» (Ἐφ. 
5, 16). Ὁ Παν.  Τρεμπέλας πολύ ὡραῖα ἑρμηνεύει τό 
στῖχο: «Ἡ σύνεσις δέ καί ἡ σοφία σας θά φαίνεται μέ 
τό νά ἐπωφελῆσθε πνευματικῶς κάθε εὐκαιρίαν καί 
μέ πᾶσαν σπουδήν νά ἁρπάζετε αὐτήν. Δέν πρέπει νά 
χάνετε καμμίαν εὐκαιρίαν, διότι αἱ ἡμέραι τοῦ ἐπι-
κρατοῦντος κακοῦ, εἶναι γεμᾶται σκάνδαλα, καί ὡς 
ἐκ τούτου αἱ μέν εὐκαιρίαι τοῦ ἀγαθοῦ παρουσιάζο-
νται σπανιώτερον, αἱ δέ ἀφορμαί πρός τό κακόν εἶναι 
πολυπληθέστεραι».

Ἐάν οἱ ἄνθρωποι ὑποβάλλονται σέ τόσους κό-
πους καί σέ τόσες θυσίες καί καταβολή χρημάτων γιά 
νά κερδίσουν μερικά λεπτά τῆς ὥρας - ὅπως ἔγινε μέ τή 
γέφυρα Ρίου-Ἀντιρρίου, καί ἄλλα πολλά τεχνολογικά 
ἔργα, πῶς ἐμεῖς οἱ χριστιανοί θά ξοδέψουμε ἄσκοπα τό 
χρόνο καί κάθε εὐκαιρία τῆς πνευματικῆς ζωῆς;. Κάπο-
τε λέμε: «Σκότωσα τήν ὥρα μου»! Ναί, κάθε στιγμή πού 
φεύγει ἄσκοπα, μοιάζει μέ θάνατο. Δηλαδή, θάνατο τῆς 
ψυχῆς.

Ὅταν οἱ  ἄνθρωποι δέ χάνουν τήν παραμικρότε-
ρη εὐκαιρία, προκειμένου νά κερδίσουν χρήματα, πῶς 
εἶναι δυνατό νά ἐφησυχάζουμε, μπροστά στήν ἀπώ-
λεια πολύτιμο χρόνου; Ποιός θά εἶναι ὁ ἀπολογισμός 
τῆς ζωῆς μας; Ποιά ἡ ἀπολογία μας στό βῆμα τῆς θείας 
κρίσης;

Φευγαλέο πέρασμα εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀπό τοῦτον τόν κόσμο. Ἐφήμερο, σάν τό λουλούδι τοῦ 
ἀγροῦ. Γοργοπέταγμα σάν τοῦ διαβατάρικου πουλιοῦ. 
Ἀράχνη πού μ’ ἕνα πρωτάγγιγμα διαλύεται. Ὁ μεγάλος 
Ἰρλανδός ποιητής Γουΐλλιαμ Γέϊτς εἶχε  ἑτοιμάσει τό 
ἐπίγραμμα στόν τάφο του πού ἔλεγε: «Ρίξε ἕνα βλέμμα 
ψυχρό στή ζωή, στό θάνατο. Προσπέρνα καβαλάρη».

Ὁ θάνατος-καβαλάρης, ἔρχεται καί φεύγει σάν 
ἀστραπή. Μή ξεχνᾶμε τόν ἐρχομό του. Εἴμαστε, ὅμως, 
ἕτοιμοι γιά τό μεγάλο ταξίδι; Ἔχουμε  ἕτοιμο τό εἰσι-
τήριο τῶν θεάρεστων πράξεων; Ἕνα πολύ ὡραῖο ἐπί-
γραμμα στόν τάφο κάποιου φιλάνθρωπου ἐδῶ στήν 
Ἀθήνα, λέγει: «Στοῦ παραδείσου τίς δροσιές ν’ ἀνα-
παυτεῖ ἡ ψυχή σου στή θέση πού σοῦ φύλαγαν οἱ πρά-
ξεις τῆς ζωῆς σου»

Μή διστάζουμε νά φιλοσοφοῦμε στό θέμα τοῦ 
χρόνου καί τοῦ θανάτου. Ἀποτελεῖ θησαύρισμα ψυχῆς 
τέτοια φιλοσοφία».

Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς ὡς 
Προστάτης τῶν δυτῶν, 
τῆς καταδυτικῆς καί 

ὑπερβαρικῆς Ἰατρικῆς.

Τοῦ Δρος Ἠλία Ε. Μαζοκοπάκη

Κυκλοφόρησε πρόσφατα τό βιβλίο τοῦ πα-
θολόγου στρατιωτικοῦ Ιατροῦ και Θεολόγου, 
Δρος Ἠλία Ε. Μαζοκοπάκη, «Ὁ Προφήτης 
Ἰωνᾶς ὡς προστάτης τῶν δυτῶν, τῆς καταδυ-
τικῆς καί ὑπερβαρικῆς Ἰατρικῆς», τοῦ ὁποίου 
κύριος στόχος εἶναι ἡ παρουσίαση κατάλλη-
λων ἐπιχειρημάτων καί παραλληλισμῶν γιά 
τήν καθιέρωση τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ, (τήν 
21η Σεπτεμβρίου) ὡς προστάτου τῆς ἰατρικῆς 
αὐτῆς εἰδικότητας, καθώς καί ὅσων ἀσχο-
λοῦνται μέ ὑποβρύχιες δραστηριότητες κάθε 
τύπου.

Ἕνα ἀξιόλογο σύγγραμμα μέσα ἀπό τό 
ὁποῖο ὁ συγγραφέας «καταθέτει μιά πρότυ-
πη προσέγγιση σύζευξης τῆς σύγχρονης Ἰα-
τρικῆς μέ τήν Θεολογία».1 

Διατίθεται καί ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς 
Μητροπόλεώς μας.

1 Χρήστου Δ. Λιονῆ. Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Κοινων. & 
Οἰκογ. Ἰατρικῆς τοῦ Παν/μίου Κρήτης. σελ. 69
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κτίση.
Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὁ ἀριθμός ἑπτά (7) 

ἐκφράζει τό παλαιό, τό παρελθόν, ἐνῶ ὁ ἀριθμός ὀκτώ (8) γίνεται σύμ-
βολο τοῦ νέου χρόνου, ὁ ὁποῖος ἀρχίζει μέ τήν λαμπροφόρο Ἀνάστα-
ση. Ἡ Κυριακή ὀνομάζεται καί ὀγδόη ἡμέρα, καί θεωρεῖται σύμβολο 
τῆς δευτέρας παρουσίας καί ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς θείας βασιλείας.

Μέσα λοιπόν σ’ αὐτό τό πνεῦμα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀπό 
τήν μία πλευρά τηρώντας τίς πρωτοχριστιανικές παραδόσεις γύρω ἀπό 
τήν ὄγδοη ἡμέρα, καί ἀπό τήν ἄλλη ἀναπτύσσοντας τήν θεολογία  περί 
8ης ἡμέρας, ἐπιλέγει αὐτήν τήν ἡμέρα γιά νά δώσει τό ὄνομα στό βρέ-
φος. Ἐξάλλου καί ὁ ἴδιος ὁ νηπιάσας Κύριος σέ ἡλικία ὀκτώ ἡμερῶν 
περιετμήθη καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἰησοῦς.

Δεύτερος σταθμός γιά τό βρέφος εἶναι ἐκεῖνος πού, ἐνῶ ἔχει τό 
ὄνομά του, προσάγεται ἀπό τήν μητέρα του τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα 
ἀπό τή γέννησή του στό ναό, ὡς πρῶτος ἐκκλησιασμός του, καί κατά 
μίμηση τῆς προσαγωγῆς τοῦ βρέφους Ἰησοῦ ἀπό τήν Θεοτόκο στό ναό 
τοῦ Σολομῶντος κατά τήν  τεσσαρακοστή ἡμέρα τῆς γεννήσεώς Του.

Τρίτος καί βασικότερος σταθμός εἶναι ἡ τέλεση τῶν δύο ὑποχρε-
ωτικῶν Μυστηρίων, δηλαδή τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καί τοῦ Ἱεροῦ 
Χρίσματος. Τόσο κατά τήν κατήχηση ἡ ὁποία προηγεῖται τοῦ Βαπτί-
σματος, ὅσο καί κατά τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα, ὁ ἱερουργός προφέ-
ρει ἀρκετές φορές τό ὄνομα τοῦ νηπίου. Κεντρική καί ἐξέχουσα θέση 
στήν ὀνοματοδοσία κατέχει ἡ φράση τῆς Βαπτίσεως. «Βαπτίζεται ὁ 
δοῦλος ἤ ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ… εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν ». 

     Κατά τήν Ὀρθόδοξη ὀνοματοδοσία πρέπει νά παίρνει τό 
νήπιο ἕνα καί μόνο ὄνομα, καί αὐτό ὄχι ὄνομα τυχαῖο, ξενόφερτο, ὄνο-
μα δένδρων, πουλιῶν, ζώων, ἡρώων μυθιστορημάτων, ἀστέρων τοῦ κι-
νηματογράφου καί ἄλλων ἄθλιων «προτύπων» τῆς κοινωνίας μας καί 
ἄσχετο μέ τήν χριστιανική μας παράδοση. Ἀφοῦ τό ὄνομά μας εἶναι 
τό στοιχεῖο τῆς ἐν Χριστῷ προσωπικότητάς μας, πρέπει νά εἶναι κατά 
μίμηση τῆς ὀνοματοδοσίας τοῦ Χριστοῦ καί ἀντίγραφο τοῦ ὀνόματος 
μεγάλων Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι διέπρεψαν κατά τήν ἀρετή καί ἔχουν νά ἐπι-
δείξουν μεγάλη παρρησία πρός τόν Θεό.

    Εἶναι θλιβερή ἡ διαπίστωση τῶν καιρῶν μας ὅτι τά κριτήρια 
τοῦ ὀνόματος τῶν παιδιῶν μας, καθώς καί τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἀναδόχου 
εἶναι ἐντελῶς πρόχειρα καί λανθασμένα. Ἄν ὡς χριστιανοί πιστεύομε 
στήν σπουδαιότητα καί τήν ἱερότητα τοῦ ὀνόματός μας, ἄν τό βλέπομε 
ὡς σημεῖο τῆς ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεώς μας καί κατά Θεόν ὁλοκληρώ-
σεώς μας, τότε θά τό σχετίζομε μέ τό ἐσχατολογικό ὅραμα τῆς Ἐκκλη-
σίας, τήν Ἀνάσταση καί τήν ἐλπίδα στήν μέλλουσα ζωή. 

    Ἄς τιμήσομε λοιπόν τό χριστιανικό ὄνομά μας, ἄς τό κρατή-
σομε καθαρό καί ἀνόθευτο, ἄς τό σεβασθοῦμε δεόντως γιορτάζοντας  
τόν Ἅγιο τοῦ ὁποίου φέρομε τό ὄνομα, ἄς ξεχάσομε τή γέννησή μας, 
τά «γενέθλια» τά ὁποῖα εἶναι γιορτή ξενόφερτη καί ὄχι χριστιανική 
καί ἄς ρίξωμε τό βάρος στήν ἀναγέννησή μας, δηλαδή στήν ἡμέρα τῆς 
βαπτίσεώς μας. Τό χριστιανικό μας ὄνομα ἄς μή τό παραποιοῦμε καί τό 
ἀτιμάζουμε, ἄς  μείνομε ἀκέραιοι, τίμιοι, πιστοί καί μοναδικοί, καί ὄχι 
οἱ «γνωστοί» ἄγνωστοι τῆς ζωῆς. 

αταξιωμένοι ἐπιστήμονες 
ἀλλά καί σπουδαῖοι ἐρευ-
νητές, παλαιοί καί σύγχρο-

νοι, ἀναφέρουν ὅτι τό ὄνομα κάθε 
ἀνθρώπου ἔχει μεγάλη ἀξία ἀλλά 
καί σημασία στή ζωή του.

Μέ τό ὄνομα τό ὁποῖο μᾶς 
δόθηκε, ἐκφράζεται ἡ παρουσία 
μας στόν κόσμο, ἡ δράση καί λει-
τουργικότητά μας, οἱ ἰδιότητές 
μας καί ἡ σχέση μας μέ τόν λαό καί 
προπάντων μέ τό Θεό. Μέ τό ὄνο-
μά του, ὁ ἄγνωστος γίνεται γνω-
στός μέσα στόν κόσμο, ἡ ζωή του 
ἀποκτᾶ νόημα καί γίνεται πυξίδα 
πορείας καί ταυτότητα ὑπάρξεώς 
του.

Κάθε ἄνθρωπος, ἔχει ἕνα  
ὄνομά μέ τό ὁποῖο τόν φωνάζουν, 
τόν καλοῦν, τόν γνωρίζουν, τόν 
συστήνουν, τόν διακρίνουν, ἀλλά 
ἐπίσης μέ τό ὄνομά του τόν γνω-
ρίζει ὁ Θεός καί Πλάστης του, 
ἀφοῦ μέ αὐτό τό ὄνομα βρίσκεται 
πολιτογραφημένος στό βιβλίο τοῦ 
οὐρανοῦ, τό βιβλίο τῆς ζωῆς. 

Γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς 
καί εἰδικά τούς Ὀρθοδόξους, ἡ 
ὀνοματοδοσία μας εἶναι ἱερή, ἀφοῦ 
περιλαμβάνει τελετουργικό εὐχῶν 
καί προσευχῶν, τήν εἴσοδο τῶν 
νηπίων στό ναό, τήν εἴσοδο μόνο 
τῶν ἄρρενων νηπίων ἐντός του ἱε-
ροῦ βήματος καί μάλιστα ἀπό τήν 
ὡραία πύλη, μέ ἀποκορύφωμα τό 
μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, 
τό ὁποῖο ἀνοίγει διάπλατα τήν 
θύρα τῆς σωτηρίας, καί ἑνώσεώς 
μας μέ τόν Θεό.

Ἡ ἐκκλησιαστική ὀνοματο-
δοσία, ὡς πράξη, περιλαμβάνει 
τρεῖς σταθμούς. Ὁ πρῶτος ἀρχίζει 
τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τήν γέννηση 
τοῦ νηπίου. Γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι 
ὁ Ἄναρχος Θεός ἐντός ἕξι ἡμερῶν 
κατά τό ἱερό βιβλίο τῆς Γενέσε-
ως, δημιούργησε τόν ὁρατό καί 
ἀόρατο κόσμο μέ κορωνίδα τῆς 
δημιουργίας τόν ἄνθρωπο, «ὅλα 
καλά λίαν», τήν δέ ἑβδόμη ἡμέρα 
ἀναπαύθηκε καί εὐλόγησε ὅλη τήν 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
«…καί ἐκλήθη τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς» Λουκ. 2, 21

Κ
Τοῦ Αἰδεσιμολ. Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Άρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου
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Στήν ἐποχή μας καί ἰδιαίτερα ὕστερα ἀπό 
τά τελευταῖα γεγονότα πού συγκλόνησαν ὁλό-
κληρη τή χώρα μας ἀκούγονται καί χτυποῦν, ὅπως 
φαίνεται, πολλοί παλμοί. Φωνές ξεσπάσματος καί 
ἐκρήξεις ἀπογνώσεως τῆς νέας γενιᾶς μέ ὑποκεί-
μενο βολῆς καί στόχο τόν ἄλλο, τόν συνάνθρωπο, 
αὐτόν πού ἀντιπροσωπεύει τήν μεγαλύτερη καί 
τήν ὥριμη ἡλικία, τήν αὐθεντία, αὐτόν πού στά 
μάτια τῶν παιδιῶν μας φαίνεται νά εἶναι ὁ αἴτιος 
τῆς ὅλης κατάστασης (ἤ καλύτερα, τῆς ἀκαταστα-
σίας) τοῦ σήμερα, αὐτόν πού δέν στάθηκε ἱκα-
νός νά ἀφουγκραστεῖ τό χτύπο τῆς καρδιᾶς τῶν 
οἰκιακῶν του, τό ἰδιαίτερο μήνυμα πού μέ τό δικό 
τους παλμογράφο ἔγραφαν καί προσπαθοῦσαν 
νά μεταδώσουν περιστασιακά στούς γύρω τους 
αὐτοί πού χαρακτηρίζουμε ὡς «ἐλπίδα» καί «μέλ-
λον» τῆς κοινωνίας μας.

Πολιτεία, Ἐκκλησία, Φορεῖς, Πανε-
πιστημιακοί, Ψυχολόγοι, Ἐκπαιδευτικοί 
ξαφνικά βρεθήκαμε νά ἔχουμε λόγο γιά 
ὅσα ἔγιναν, ἀλλά καί ἀπορία. Πῶς φτά-
σαμε μέχρις ἐδῶ; Καί ἔχουμε ἄραγε τή 
διάθεση νά συντονιστοῦμε μέ αὐτό πού 
διαχέεται στόν ἀέρα, πίσω καί μέσα ἀπό 
τήν πικρά γεύση πού ἀφήνουν οἱ καπνοί 
ἀπό τίς φωτιές; Διαθέτουμε τό Φῶς γιά νά διαπι-
στώσομε τά δάκρυα πού κυλᾶνε πίσω ἀπ’ ἐκεῖνα 
πού προκαλοῦν τά δακρυγόνα; Ἔχουμε τή θέλη-
ση καί τό χρόνο(!) νά ἀκούσομε τούς ψιθύρους 
τοῦ ἄλλου πρίν γίνουν βροντή καί ὁμοβροντία; 
Μήπως ξεχάσαμε ὅτι ὑπάρχει ἐνώπιόν μας ὁ 
ἄλλος, ὁ ἄνθρωπος, τό παιδί μας, ἡ οἰκογένειά 
μας, ὁ μικρόκοσμος καί ὁ μακρόκοσμος; Μήπως 
ὑπερυψώσαμε τόσο πολύ τόν ἑαυτό μας, ὥστε 
ἀδυνατοῦμε νά δοῦμε τόν ὁποιοδήποτε ἄλλο 
γύρω μας; Μήπως δέν ὑπάρχει τόπος «ἐν τῷ κα-
ταλύμματι» τῆς καρδιᾶς μας γιά νά χωρέσει ἕνα 
νεογέννητο βρέφος, ἕνα θεό κατά χάριν; Ἀκόμη 
κι’ ἄν κατορθώσαμε νά καλύψομε ἕνα μεγάλο πο-
σοστό τῶν ὑλικῶν ζημιῶν πού ὑποστήκαμε ἀπό 
τήν ἐμπορική κίνηση τῶν ἑορτῶν, μπορέσαμε κι’ 
ὅλας νά καλύψουμε ἕνα μικρό μέρος τῆς ἀπόστα-
σης πού προκαλεῖ ἡ μεταξύ μας ξενιτεία; 

Τά μεγάλα γεγονότα τῶν ἑορτῶν τῆς Θεο-
φανείας τοῦ Χριστοῦ φανερώνουν καί φέρνουν 
στήν ἀνθρωπότητα ἕναν ἄλλον τρόπο ζωῆς καί 

ὑπάρξεως. Ὁ Χριστός ἐρχόμενος εἰς τόν κό-
σμο γίνεται ὡς ἕνας ἀπό ἐμᾶς. Λαμβάνει τελεία 
ἀνθρώπινη φύση γιά νά μήν τρομάξομε καί κατα-
ποντιστοῦμε βλέποντας μόνον τό θεϊκό Του μεγα-
λεῖο. Μέ τόν τρόπο αὐτό μπορεῖ καί μᾶς κερδίζει, 
μᾶς πλησιάζει, ἀκούει τόν πόνο μας, ἐπιζητᾶ νά 
διαγνώσει τή θέληση γιά σωτηρία στόν καθένα 
μας καί μᾶς θεραπεύει δίδοντας τό κατάλληλο 
φάρμακο, ἐπαναφέρει τήν ἐπαναστατημένη καί 
παραστρατημένη φύση μας ἐκεῖ πού τῆς ἁρμόζει, 
στά δεξιά τοῦ Θεοῦ Πατέρα.

Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο 
ἡ ἀνθρωπότητα παύει νά εἶναι ἀποκλειστικά 
ἀνθρώπινη καί γίνεται Θεανθρώπινη καί Χριστο-
κεντρική. Ὁ Χριστός, προκειμένου νά διαλεχθεῖ 
μέ τό λαό Του δέ λογαριάζει οὔτε πεῖνα, οὔτε 

δίψα οὔτε κούραση˙ ἀρκεῖ νά δεχθεῖ τόν παρα-
πονεμένο, νά ταυτιστεῖ μέ τόν πονεμένο, 

νά θρηνήσει τόν ἀδικοχαμένο, νά ἀνοίξει 
σπλάγχνα οἰκτιρμῶν στό φτωχό καί τό 
θλιμμένο, νά παραμυθήσει τόν ἀπαρά-
κλητο.

Κρύβεται ὅταν παρεξηγοῦν τό 
ρόλο, τήν ταυτότητα καί τήν ἀποστο-

λή Του, καί ἐξαφανίζεται ὅταν πρέπει, γιά 
νά μένει αἰώνια ἑνωμένος μέ αὐτούς πού ἀγαπᾶ 
ἀληθινά. Ὅταν ἔρθει ὁ κατάλληλος χρόνος ἀνα-
λαμβάνεται στούς οὐρανούς ἀφήνοντας χῶρο 
καί πεδίο στόν ἄλλο Παράκλητο, τό Πνεῦμα τῆς 
Ἀληθείας, πού ὁδηγεῖ στό πλήρωμα τῆς Ἀληθείας 
καί συγκροτεῖ τό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας αἰωνίως.

Τίς ἡμέρες πού πρίν λίγο πέρασαν ἀνταλ-
λάξαμε πλῆθος, τυπικῶν μᾶλλον, εὐχῶν μεταξύ 
μας. Ἄς ἐπιτραπεῖ νά ποῦμε, ὅτι μέ ὄμορφα λόγια, 
πολύχρωμα φῶτα, ἐκκωφαντικά πυροτεχνήματα 
καί ριπές «εἰς τόν ἀέρα» δέν ξορκίζεται κανέ-
να κακό. Εὐχόμενοι καί κροτοῦντες ἐπιθυμοῦμε 
μᾶλλον νά κάνομε πιό αἰσθητή τήν παρουσία μας 
στόν ἀδιάφορο πλησίον μας καί, κάνοντας πλου-
σιότερο τό τραπέζι μας, ὀμορφότερη τή διακό-
σμηση τοῦ σπιτιοῦ μας, ἀγοράζοντας καί ἀνταλ-
λάσσοντας δῶρα, διασκεδάζοντας ἐντονώτερα, 
μᾶλλον προσπαθοῦμε νά ἐπιβληθοῦμε ὡς σημα-
ντικοί στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας.

Καί ὅταν σταματήσει ἡ ἠχώ καί ἡ θεωρία 
ὅλης αὐτῆς τῆς φαντασμαγορίας ἡ ἐντός μας κε-

Μ Ε Θ Ε Ο Ρ Τ Α
Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Μπατσάκη

Ἐφημερίου Βλάτους Κισάμου
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νότητα ξαναπαίρνει τό χαμένο ἔδαφός της, ἐπει-
δή ὅλα αὐτά πού κάναμε τίς «γιορτινές ἡμέρες» 
δέν μπόρεσαν νά ἐγγίξουν τήν ψυχή μας, νά ζε-
στάνουν τόν παγωμένο μας ἑαυτό, νά ἐπουλώ-
σουν τίς αἱμορροοῦσες πληγές μας. Ἡ πικρία τοῦ 
ἀνικανοποίητου καί ἡ βίωση τῆς μονότητας εἶναι 
πάλι ἐμπρός μας.

Ὅλων μας ἡ ψυχή πάλλεται καί δονεῖται 
μέχρι νά βρεῖ τήν ἰσορροπία της πού δέν ἐπέρχε-
ται, παρά μόνο ὅσο περισσότερο πλησιάζει ἀγα-
πητικά καί ὁμοιάζει στό Θεό καί στόν Ἄνθρω-
πο. Αὐτήν τήν μοναδική ἀλήθεια ξεχνοῦμε, καί 
γι’ αὐτό ψάχνουμε ἀπεγνωσμένα καί δίχως ἀπο-
τέλεσμα νά καλύψομε τόν ἀκροβατισμό καί τίς 
πτώσεις της μέ θεούς καί εἴδωλα ποικίλης ὕλης 
καί φυσιογνωμίας, μέ κουκοῦλες καί μάσκες πού 
κρύβουν τό πραγματικό μας πρόσωπο καί μᾶς 
ἐπιτρέπουν νά κυκλοφοροῦμε μέ τό ἀπρόσωπο 
προσωπεῖο μας. Ἔχουμε γίνει «οἱ ἄνθρωποι δί-
χως πρόσωπο» καί γι’ αὐτό ὁ ἄλλος, κοντινός ἤ 
μακρινός, γίνεται «ὁ ἔναντι», ὁ ἐχθρός, ἡ κόλαση 

πού πρέπει νά καταστρέψουμε γιά νά μήν ὑπάρ-
χει.

Δυστυχῶς γιά μᾶς, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, 
ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μέσα μας˙ χαμένη, 
τσακισμένη, σπιλωμένη, ἀλλοτριωμένη, σκεπα-
σμένη μέ λογῆς-λογῆς φανταχτερά ἤ φρικιαστι-
κά προσωπεῖα, ἐπειδή δέν ἀντέχουμε νά γίνουμε 
βασιλάδες˙ δέν θέλουμε νά γίνουμε πρόσωπα, νά 
ξανασμίξουμε τό πλάσμα μέ τόν Πλάστη του, νά 
ἀναγνωρίσομε τό Θεό ὡς Κύριο καί Δημιουργό 
μας˙ Γεννώμενο, Σπαργανούμενο, Βαπτιζόμενο, 
Κηρύττοντα, Θαυματουργοῦντα, Στενάζοντα, 
Πεινῶντα, Δακρύοντα, Ἐμβριμώμενο, Πάσχοντα, 
Σταυρούμενο, Ἀνιστάμενο.

Ὁ Κύριός μας μᾶς χάρισε τήν καινούρ-
για χρονιά. Ἄς τήν κάνουμε εὐλογημένη μέ τήν 
εὐλογία Του, δημιουργική μέ τό ζωηφόρο Ἅγιο 
Πνεῦμα καί καρποφόρο μέ ἔργα ἀντάξια τῆς χρη-
στότητός Του.

Ἡ ἀξιωματικοῦ τύπου διαβεβαίωση 
τοῦ Κυρίου ὅτι «ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθή-
σεται», καθοδήγησε τούς πιστούς, ἀπό τά 
πρῶτα βήματα τῆς Ἐκκλησίας νά συνειδη-
τοποιήσουν ὅτι τά θεμέλια τοῦ ὀρθοδόξου 
χριστιανικοῦ ἤθους βρίσκονται στήν ἀρετή 
τῆς ταπεινώσεως. Ἀπό τή διαχρονική, ὅμως, 
παρατήρηση καί καταγραφή τῆς ἐκδηλώσε-
ως τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους, προκύπτει ὅτι 
συνήθως δέν ἔχουν ὅλοι οἱ χριστιανοί μετα-
ξύ τους τήν ἴδια ἀντίληψη περί ταπεινώσε-
ως καί ὡς ἐκ τούτου περί ὑψώσεως!

Ποιός εἶναι ὁ πυρήνας τῆς μετανοί-
ας;

Σχολιάζοντας ὁ Ἱ. Χρυσόστομος τήν 
κατάσταση τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν συγ-
χρόνων του παρατηρεῖ: «οἱ πράξεις μας εἶναι 
γεμᾶτες ὑποκρισία καί δέν μιμούμεθα τόν 
τελώνη, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ ὁ Φαρισαῖος τόν δια-
πόμπευε ἐξαιτίας τοῦ πλήθους τῶν ἁμαρτη-
μάτων του, ἐκεῖνος ἀποδεχόμενος τή διαπό-
μπευσή του αὐτή κέρδισε καρπούς σωτηρίας 
μέσα ἀπό τά ἔργα του. Ἔτσι κατῆλθε ἀπό τό 
Ναό δικαιωμένος σέ ἀντίθεση μέ τόν Φαρι-
σαῖο, ὁ ὁποῖος κατακρίθηκε. Ἐμεῖς ὅμως πού 
δέν γνωρίζουμε οὔτε κἄν τό νόημα τῆς ἐξομο-
λογήσεως, πλημμυρίσαμε ἀπό κακία. Ἔπρεπε 
ὅμως, ὄχι μόνο νά πείσουμε τόν ἑαυτό μας ὅτι 
διαπράξαμε μυριάδες ἁμαρτήματα, ἀλλά καί 
ὅλα τά ἁμαρτήματά μας, μικρά ἤ μεγάλα, 
νά τά καταγράψουμε στήν καρδιά μας, ὅπως 
ἀκριβῶς σέ βιβλίο καί νά πενθοῦμε συνεχῶς 

γι’ αὐτά σάν νά εἶχαν μόλις συμβεῖ. Ἔτσι λοι-
πόν θά μπορούσαμε νά χαμηλώσουμε τό φρό-
νημα τῆς ψυχῆς μας, ὅταν θά σκεφτόμαστε 
συνέχεια τίς ἁμαρτίες μας».

Σύμφωνα, δηλαδή, μέ τόν ἱ. πατέρα 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς ἀληθινή κατάστα-
ση τῆς ταπεινώσεως θεωρεῖται ἡ βιωματική 
ἐκείνη διαδικασία, πυρήνας τῆς ὁποίας εἶναι 
τό μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἡ ὁποία θε-
μελιώνεται πάνω στήν αὐτομεμψία, τό πέν-
θος τοῦ ἀνθρώπου γιά τίς ἁμαρτίες του, τήν 
κατάνυξη ἐνώπιόν του ἐλέους τοῦ Θεοῦ καί 
τήν ἀντίσταση στά πειρασμικά βιώματα τῆς 
ἀπελπισίας! Αὐτό εἶναι καί τό νόημα τοῦ νη-
πτικοῦ τρόπου ζωῆς.

Ὁ Χριστός καλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ 
μετάνοια: «μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ 
εὐαγγελίῳ». Ἡ μετάνοια ὅμως, τήν ὁποία 
εὐαγγελίζεται ὁ Κύριος, ἀποτελεῖ προϋπό-
θεση πίστεως στό εὐαγγέλιο καί προϋπό-
θεση σωτηρίας. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα 
στή μετάνοια, τότε εἶναι ὥριμος γιά νά τα-
πεινώσει ἑαυτόν, καί νά θέσει τίς ἀφετηρίες 
τῆς πνευματικῆς του ὑψώσεως!

Ἀντιλαμβανόμεθα λοιπόν, ὅτι ὁ Κύ-
ριος χρησιμοποιεῖ τήν εἰκόνα τοῦ ἐξουθενω-
μένου τελώνη γιά νά καταστήσει σαφῆ τήν 
προβληματική του μηνύματος τῆς διδασκα-
λίας Του. Ὁ τελώνης δηλαδή, ὄχι μόνο δέν 
διεκδικεῖ τίποτα γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά 
ἀντιθέτως αἰσθάνεται βαρύ τό χρέος του 
πρός τόν συνάνθρωπό του καί τόν Θεό.



Η
«Ὁ ταπεινῶν 
ἑαυτόν 
ὑψωθήσεται»: 
κάποιες παρατηρή-
σεις γιά τήν ταπεί-
νωση καί τήν ὕψωση 
κατά τήν Ὀρθόδοξη 
πνευματική ζωή.

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κορναράκη
Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ταπείνωση καί δικαιώματα!
Ὁ ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός διευκρινίζει ὅτι ὁ 

ἄνθρωπος πρέπει νά μιμεῖται τόν Τελώνη ὡς πρός τό νά θε-
ωρεῖ τόν ἑαυτό του χειρότερο ἀπό ὅλους καί ἀνάξιο νά ἀτε-
νίσει τόν Θεό. «Διότι ἐάν νομίσεις ὅτι ἐκδηλώνεις μετάνοια 
ἀλλά ἐπιχειρήσεις νά ἀντιμιλήσεις στόν δικαστή, εἴτε ἔχεις 
δίκιο εἴτε ἄδικο, δέν εἶσαι ἄξιος τῆς κατά χάριν συγχωρή-
σεως, διότι ἀνάγεις τόν ἑαυτό σου σέ δικαστή καί διεκδικεῖς 
δικαιώματα καί ἐνῶ ἀπέχεις ἀπό αὐτό πού εἶναι δίκαιο ἐσύ 
κοιτάζεις πῶς νά ὠφεληθεῖς…Πράγματι! Ὅπου ὑπάρχουν δι-
καιολογίες, ἐκεῖ ἀπαιτεῖται ἡ ἐφαρμογή τοῦ δικαίου καί δέν 
ἐπιδεικνύεται φιλανθρωπία. Δέν ἐμφανίζεται λοιπόν (στόν 
ἄνθρωπο αὐτόν) ἡ χάρις, αὐτή ἡ ὁποία (σέ ἄλλες περιπτώ-
σεις) δικαιώνει τόν ἀσεβῆ, ὁ ὁποῖος, παρά τό γεγονός ὅτι δέν 
ἔπραξε τά ἔργα πού ἀξιώνει ἡ δικαιοσύνη, ὅταν ἔχει ὑπομο-
νή στούς ἐλέγχους πού τοῦ γίνονται καί ἀγαθή πρός ὅλους 
γνώμη, εὐχαριστώντας ὅσους τόν ἐλέγχουν καί ἀνεχόμενος 
τούς κατηγόρους του μέ ἀνεξικακία, τότε ἡ προσευχή του 
καθίσταται καθαρά καί ἡ μετάνοιά του ἀληθινή» .

Ἡ συμπεριφορά αὐτή δέν εἶναι ἄγνωστη στόν χῶρο 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς!  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντέχει στήν 
ἰδέα τῆς ἐξουθενώσεώς του (διότι πλήττεται ἡ ἀξιοπρέπειά 
του) καί προφανῶς ἡ ταπείνωσή του δέν εἶναι ὁλοκληρω-
μένη ἤ καί αὐθεντική, τότε προσπαθεῖ νά δικαιώσει τόν 
ἑαυτό του. Ἀπωθεῖ τήν ἰδέα τῆς ἐνοχῆς γιά τά παραπτώ-
ματά του στό βάθος τῆς βεβαιότητας ὅτι τηρεῖ τούς θρη-
σκευτικούς τύπους καί ἐντάσσει τήν ταπείνωσή του στό 
πλαίσιο ἑνός θρησκευτικοῦ ρόλου, ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νά 
προκαλέσει θαυμαστές ἐντυπώσεις πνευματικοῦ μεγαλεί-
ου, ὅπως ἀκριβῶς στίς θεατρικές παραστάσεις ἀποδίδεται 
μέ ὑπερβολικό τρόπο ἡ τυχοῦσα καθημερινή συμπεριφορά, 
ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ καλύτερα ἡ διαλεκτική σχέση μεταξύ 
ἠθοποιοῦ, χώρου καί ἀκροατηρίου.

Ὁ ὅσιος Πέτρος ὅμως, στό πιό πάνω κείμενο, κα-
λεῖ τόν ἄνθρωπο νά ἀρνηθεῖ ὁποιαδήποτε ἀπαστράπτουσα 
εἰκόνα διατηρεῖ γιά τόν ἑαυτό του καί τῆς ὁποίας ἡ ὕπαρξη 
καθίσταται ἀντιληπτή ἀπό τό γεγονός ὅτι συχνά ἀνάγει τόν 
ἑαυτό του σέ δικαστή αὐτοῦ τοῦ ἰδίου, ὥστε νά τόν δικαι-
ώσει. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός θεωρεῖ ὅτι ἡ δημόσια ἀξιοπιστία 
του ἐξαρτᾶται ἀπό τήν εἰκόνα του αὐτή καί δέν ἐπιτρέπει σέ 
κανέναν νά ἀμφιβάλλει γιά τίς ἱκανότητές του καί τήν ἀξία 
του. Ἐδῶ ὁ ὅσιος Πέτρος περιγράφει μέ τόν δικό του τρόπο 
τήν ὕπαρξη μηχανισμῶν ἄμυνας ἔναντι τῆς προβληματικῆς 

πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώ-
που, ὁ ὁποῖος στήν προσπάθειά 

του νά δικαιωθεῖ (βλ. ὑψωθεῖ), 
διεκδικεῖ δικαιώματα!

Καί κατά τούς λοιπούς 
πατέρες ὅμως τῆς Ἐκκλησί-
ας, καί κυρίως τούς ἀσκητι-
κούς, ἡ μέθοδος τῆς ταπει-
νώσεως ἀποτελεῖ συνέπεια 

ἀληθινῆς μετάνοιας καί ἡ 
μετάνοια αὐτή ἀποτέλεσμα 

ἐπώδυνου διαλόγου τοῦ ἀνθρώ-
που μέ τόν ἑαυτό του. Ἑπομένως 

ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά καταστέλλει 

τόν οἱονδήποτε μηχανισμό ἀμύνης, βιώνοντας αὐτομεμψία 
καί ἄρνηση τοῦ ἰδίου θελήματος, δηλαδή, θάνατο τοῦ πα-
λαιοῦ ἑαυτοῦ του. 

«…ὑψωθήσεται»;
Ἐάν ὅμως ἡ ἀρετή τῆς ταπεινώσεως ἀποτελεῖ δύ-

σκολο πνευματικό κατόρθωμα, ἡ προοπτική της ὑψώσεως 
τοῦ δικαίου ἀνδρός  ἀποτελεῖ ἰσχυρή πρόκληση διαρκοῦς 
ἐγρήγορσης, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά ἀποφύγει ὁποιονδήποτε 
λογισμό, ὁ ὁποῖος μέ τή βεβαιότητα τῆς ἐπιβράβευσης τῆς 
ἀξίας του, θά ἐνισχύσει τό αἴτημα τῆς ἀνυψώσεως τῆς (ἤδη 
ὑψηλῆς) εἰκόνας πού διατηρεῖ γιά τόν ἑαυτό του.

Πράγματι! Ἀκόμη σημαντικότερη ἀπό τήν ταπείνω-
ση εἶναι ἡ ἄρνηση ὁποιασδήποτε ἀξιώσεως τοῦ ἀνθρώπου 
περί ὑψώσεως τοῦ ἑαυτοῦ του, κατά τήν πορεία τῆς πνευ-
ματικῆς του ζωῆς, ἐπειδή γνωρίζει ὅτι ἡ πνευματική αὐτή 
ζωή δέν προάγεται μέ ὑπεροπτικές συμπεριφορές ἀλλά μέ 
ταπεινωτικές ἐξουθενώσεις.

Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, καί 
κυρίως τό κεντρικό της νόημα, αὐτό τῆς ὑψώσεως τοῦ τα-
πεινοῦ, ἀποτέλεσε ἀλλά καί ἀποτελεῖ(ὡς διδαχή τοῦ Κυ-
ρίου) βασικό ἄξονα τῆς πνευματικότητας τῶν μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας. Συνήθως μάλιστα, οἱ ἀναγνῶστες τῆς παρα-
βολῆς αὐτῆς συναρπάζονται ἀπό αὐτή τήν κεντρική της 
ἔννοια. Ὁ πιστός, ὡς πάσχων δοῦλος τοῦ Κυρίου, δέχεται μέ 
καρτερικό τρόπο τίς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς καί ταπεινώνει 
ἑαυτόν κατά τή βίωση τῶν δυσκολιῶν πού συνεπάγονται 
οἱ ἀντιξοότητες αὐτές. Πρόκειται ἀσφαλῶς γιά ἐπαινετή 
πνευματικότητα, ὡστόσο, ἄν καί αὐτονόητα ἐπαινετή, ἡ 
πνευματικότητα αὐτή, δέν συνοδεύεται πάντοτε ἀπό τήν 
ὀρθή κατανόηση τῆς ἀνωτέρω διαβεβαιώσεως τοῦ Κυρίου.

Συμβαίνει δηλαδή, ὁ πνευματικός ἄνθρωπος νά 
ἀπομονώνει τήν ἔννοια αὐτή ἀπό τή συνάφεια τῆς προ-
βληματικῆς του λοιποῦ τμήματος τοῦ κειμένου, ἀφήνο-
ντας, ὅπως εἶναι εὐνόητο, χῶρο γιά παρερμηνεῖες. Τέτοιου 
εἴδους παρερμηνεία μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἡ βεβαιότητα ὅτι ἡ 
παραβολή αὐτή ἀπαιτεῖ τήν πλήρωση ὁρισμένων ἀπαιτή-
σεων, ἡ ὁποία εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήσει σέ ἕνα τύπο βίου, 
προσαρμοσμένο σέ ἐξωτερικές μορφές μίας ταπεινώσεως, 
πού εἶναι σέ ἀπόσταση ἀπό τήν προβληματική τῆς ὀντολο-
γικῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐξάλλου, ἡ ἀνωτέρω παρερμηνεία μπορεῖ νά ἀκο-
λουθεῖται ἐπίσης ἀπό τόν κίνδυνο μίας τυπικῶς ὠφελιμι-
στικῆς ἑρμηνείας τῆς σχετικῆς παραβολῆς· ὅποιος δηλαδή 
θεωρεῖ, ὅτι ἀνταποκρίθηκε στίς ἀπαιτήσεις τοῦ Εὐαγγελί-
ου, θά μπορεῖ νά ἀναμένει ὁπωσδήποτε καί τή δικαίωση τῆς 
ὑψώσεώς του! Αὐτή ὅμως εἶναι μία ψευδής ἀντίληψη πού 
σχηματίζει κάποιος περί τοῦ ἑαυτοῦ του, ὅταν σκέπτεται μέ 
τόν τρόπο αὐτό, καί ἡ ὁποία τόν ἐμποδίζει ἀπό τήν ἐπίγνω-
ση τῆς ἀληθινῆς του εἰκόνας. 

Ὅταν ἡ μητέρα τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου ρώτησε τόν 
Χριστό ἐάν τά παιδιά της θά μποροῦσαν νά καθίσουν ἐκ δε-
ξιῶν καί ἐξ ἀριστερῶν του, δηλαδή νά ὑψωθοῦν, ἀσφαλῶς 
θά πίστευε αὐτό πού καί πολλοί σημερινοί χριστιανοί πι-
στεύουν. Ὅτι ἡ πνευματική ζωή εἶναι χρέος καί καθῆκον 
τοῦ ὁποίου ἡ ἐκπλήρωση ἀποτελεῖ τμῆμα ἀνταποδοτικῶν 
σχέσεων!
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Ἡ διεκδίκησή του…δικαιώματος τῆς ὑψώσεως!
Ἡ δυσκολία τῆς βιώσεως τοῦ τρόπου αὐτοῦ πνευ-

ματικῆς ζωῆς, γίνεται ἰδιαιτέρως ἀντιληπτή μεταξύ τῶν 
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἔγκειται δέ ἡ δυσκολία αὐτή στό 
γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος, προσπαθώντας νά δικαιώσει τόν 
ἑαυτό του (διότι τηρεῖ τούς θρησκευτικούς τύπους!), ἀδυ-
νατεῖ νά συνειδητοποιήσει ὅτι οὐσιαστικά ἐπιδιώκει τήν 
ὕψωσή του(τήν ἔπαρσή του), ἀκόμη καί ὅταν ἀποφεύγει 
νά προβάλλει μέ προφανῆ ἐγωιστικό τρόπο μία ὁρισμένου 
τύπου εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος μάλι-
στα, ἔχει τονίσει στίς διδασκαλίες του, ὅτι χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα τοῦ ὑπερήφανου ἀνθρώπου εἶναι τό δικαιοῦν 
ἑαυτόν, τό στοιχεῖν ἑαυτῶ, καί τό κρατεῖν τό ἴδιον θέλημα . 
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἕνας φαινομενικῶς ἄκακος καί ταπεινός 
ἄνθρωπος, μπορεῖ στήν πραγματικότητα νά ὑποκρύπτει τό 
ἀκριβῶς ἀντίθετο, προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τήν ἀπο-
δοχή καί τόν θαυμασμό τῶν ἀδελφῶν του. Ἔτσι ἐφαρμόζει 
τό θέλημά του, συνήθως προστατεύοντας μέ δεξιοτεχνία 
τόν ἑαυτό του, δηλαδή δικαιώνοντάς τον καί ἐπιχειρῶντας 
κατ’ αὐτό τόν τρόπο νά καλλωπίσει τήν εἰκόνα του, δηλαδή 
τό κοινωνικό του προσωπεῖο!

Πράγματι!  Ἡ ὕψωση τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἀποτέ-
λεσμα προσωπικῶν ρυθμίσεων ἤ συναλλαγῶν, ἀλλά προ-
σέλκυσης τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος 
προστατεύει τόν ἑαυτό του, καταφεύγοντας σέ μία νομικοῦ 
τύπου πνευματικότητα, τότε ἐκ τῶν πραγμάτων διεκδικεῖ 
γιά τόν ἴδιο δικαιώματα, στό πλαίσιο τῆς νομικοῦ τύπου λο-
γικῆς πού ὁ ἴδιος ὅρισε. Τότε ὅμως ἀπουσιάζει ἡ πρός αὐτόν 
φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ ἄνθρωπος αὐτός φαίνεται 
νά θεωρεῖ τήν κατά χάριν δικαίωσή του ὡς προσωπικό του 
κατόρθωμα. Ἔτσι χάνει τό προνόμιο τῆς δυνατότητας τῆς 
κατά χάριν ὑψώσεώς του!

Ὑψώνεται ὅποιος ἐγκαταλείπει κάθε ἰδέα γιά τόν 
ἑαυτό του!

Ὁ ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός ἀγγίζει τόν θεω-
ρητικό πυρήνα τῆς αὐθεντικῆς ὑψώσεως τοῦ ἀνθρώπου, 
προβάλλοντας τήν ἐγκατάλειψη τοῦ ἰδίου θελήματος τοῦ 
ἀνθρώπου• «Καί ποιός δέν θαυμάζει τή διδασκαλία τοῦ 
Εὐαγγελίου; Ὅτι δηλαδή μέ βάση καί μόνο τήν προαίρε-
ση, κάποιος βρίσκει ἐσωτερική ἀνάπαυση καί στήν τωρινή 
ἀλλά καί στή μέλλουσα ζωή καί ὁ ἴδιος θά ἀναδειχθεῖ (γιά 
τήν ποιότητα τῆς πνευματικῆς του ζωῆς), ἀφοῦ, ὅπως λέει 
καί ὁ Κύριος, αὐτός ὁ ὁποῖος ταπεινώνει τόν ἑαυτό του θά 
ὑψωθεῖ; Καί ἐδῶ ἔχουμε τή μαρτυρία τοῦ Πέτρου, ὁ ὁποῖος 
ἀφοῦ ἐγκατάλειψε τά δίχτυα, τοῦ δόθηκαν τά κλειδιά τῆς 
Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλά καί ἀπό τούς ὑπολοίπους 
Ἀποστόλους, κάθε ἕνας ἀπό αὐτούς, ἐγκατέλειψε τά λίγα 
ὑπάρχοντα πού εἶχε καί ἀπέκτησε ὅλο τόν κόσμο στήν τω-
ρινή ἀλλά καί μέλλουσα ζωή» .

Κατά τόν Ἱ. πατέρα δηλαδή, ἡ ἐλευθερία τῆς προ-
αιρέσεως, ὡς ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό συναι-
σθηματικές ἤ ὑλικές δεσμεύσεις, ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς 
πορείας του πρός ὕψωση, διότι ἡ ὕψωση αὐτή προϋποθέτει 

τήν ἐγκατάλειψη ὅσων ἀλλοιώνουν τό πνευματικό φρόνη-
μα τοῦ ἀνθρώπου. Κυρίως ὅμως, φαίνεται καί ἐδῶ ἡ σημα-
σία τῆς διαβεβαιώσεως τοῦ Κυρίου ὅτι κάθε εἰλικρινής ἐπι-
θυμία δικαιώσεως καί ὑψώσεως συνδέεται μέ τό μαρτύριο! 
Οἱ μαθητές ὑψώθηκαν, ἀφοῦ προηγουμένως ἐγκατέλειψαν 
ὅ, τί τούς προσδιόριζε ὡς ψυχολογική καί κοινωνική ταυ-
τότητα, προσφέροντας τούς ἑαυτούς τους ὡς μάρτυρες τῆς 
ἀποκαλυφθείσας στήν ἀνθρώπινη φύση Καινῆς Κτίσεως.

Θά μποροῦσε λοιπόν νά τεθεῖ ὡς κριτήριο πού θά 
ἐλέγχει τήν πρόοδο τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ 
ἀνθρώπου ἡ σταδιακή σχετικοποίηση ὅσων εἰκόνων ἐξυ-
ψώνουν τόν ἑαυτό του, διότι τόν ἀποσποῦν ἀπό τόν προ-
ορισμό τοῦ ἁγιασμοῦ του, προβάλλοντας ψευδεῖς εἰκόνες 
περί τῆς (δῆθεν) ἀξίας του καί ἔτσι τόν παρακωλύουν ἀπό 
τή μετοχή του στήν ὕψωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης μέσῳ 
τῆς θέωσης. Αὐτή εἶναι ἀπό μόνη της μία ἐπώδυνη διαδικα-
σία πού ἰσοῦται πρός τήν ἔννοια τοῦ διηνεκοῦς μαρτυρίου. 
Αὐτό συμβαίνει διότι ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά διαρρηγνύει 
τή σχέση του πρός ὅ,τι ἐξυμνεῖ καί κολακεύει(δηλαδή ἐξυ-
ψώνει κατά τά μέτρα τοῦ κόσμου!) τήν εἰκόνα του, δηλαδή 
νά ἀρνεῖται τόν ἑαυτό του.

Ἡ ἀληθινή ὕψωση, ἀδιάψευστος μάρτυρας τῆς 
ἀληθινῆς ταπεινώσεως!

Εἶναι λοιπόν σαφές ὅτι μέσα στή ζωή μέ τόν Χριστό, 
οἱ δύο φαινομενικά ἀντίθετες μεταξύ τους καταστάσεις, 
δηλαδή τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ὑψώσεως, συμπλέκονται 
καί ἡ δυναμική τους αὐτή διαπιστώνεται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
ἀγωνίζεται νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τίς ταυτίσεις τοῦ παλαιοῦ 
του ἑαυτοῦ καί νά ἀντιμετωπίσει μέ πνεῦμα μετανοίας τήν 
πραγματική κατάσταση τοῦ πνευματικοῦ του βίου. 

Μέσα ἀπό τό πνεῦμα αὐτό μετανοίας ὁ ἄνθρωπος 
βλέπει μέ διαύγεια τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τό θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ καί κατανοεῖ ἀκριβῶς τί θέλει νά διδάξει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος ὅταν τοῦ ἐφιστᾶ τήν προσοχή νά μήν 
πλανᾶται ὅτι εἶναι «φρόνιμος». Ὅτι δηλαδή, ἄν καί ὁ ἑαυ-
τός του τόν παραπλανᾶ γιά νά ἐμπιστευθεῖ ὡς ἀληθῆ τήν 
(ἀναμφισβήτητα θετική!) κρίση του περί τοῦ ἰδίου καί νά 
καταστεῖ ἀφ’ ἑαυτοῦ «φρόνιμος», ἐκεῖνος ὅμως πρέπει νά 
ἔχει τή δυνατότητα νά ἀντιστέκεται στίς παγίδες τῶν προ-
κλήσεων αὐτῶν .

Γιά τή γέννηση τοῦ διδασκάλου τῆς ταπεινώσεως 
δέν ὑπῆρξε κατάλυμα  καί κατά τόν προφήτη, δέν ὑπῆρξε 
«εἶδος αὐτῶ, οὐδέ δόξα· καί εἴδομεν αὐτόν, καί οὐκ εἶχεν 
εἶδος οὐδέ κάλλος· ἀλλά τό εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον ἐκλεῖπον 
παρά πάντας ἀνθρώπους». 

Κατά τόν αὐτό προφήτη ὅμως, «ἰδού συνήσει ὁ παῖς 
μου καί ὑψωθήσεται καί δοξασθήσεται σφόδρα». Αὐτή εἶναι 
ἡ ὁδός τῆς ὑψώσεως καί ἀφετηρία της ὁ βίος τῆς ταπεινώ-
σεως. Αὐτή ἡ συναρπαγή θά ἐξυψώσει ἀληθινά τόν ἄνθρω-
πο, διότι κενώνοντας ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του ἀπό κάθε «φρό-
νιμη» περί τοῦ ἑαυτοῦ του εἰκόνα θά καταστεῖ σημεῖον, ἀπό 
τό ὁποῖο οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων θά διδάσκονται αὐθε-
ντικῶς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ!
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Ἐνορία Ἁγ. Νικολάου Βουβῶν Κισάμου.
Τοῦ Αἰδεσιμωτάτου π. Ἐλευθερίου Μαυρεδάκη

Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας

Οἱ Βοῦβες, ἕνα εὔφορο χωριό τῆς Κισάμου, βρί-
σκεται 26 χλμ. δυτικά τῶν Χανίων. 

Τό χωριό εἶναι γνωστό γιά τό πολύ καί καλό κρασί 
του καθώς πιό παλιά ἦταν ἕνας ἀπέραντος ἀμπελώνας. 
Τώρα τήν θέση του παίρνουν οἱ ἐλιές.

Ἀπό εὑρήματα σέ θαλαμωτούς τάφους στήν πε-
ριοχή, πού χρονολογοῦνται περί τόν 8ο αἰώνα π.Χ., βλέ-
πουμε ὅτι στήν γεωμετρική ἐποχή ὑπῆρχε ζωή ἐδῶ.

Στίς πάνω Βοῦβες ὑπάρχει ἡ γνωστή ἐλιά, ἕνα 
μνημεῖο τῆς φύσης, πού γιά πάνω ἀπό 2.500 χρονιά 
ὑψώνει τό ἀνάστημά της, καί εἶναι ἡ ἀρχαιότερη ἐλιά 
τοῦ πλανήτη.

Τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας ὑπῆρχε ἔντονη 
ἀντίσταση μέ πολλές καί μεγάλες μάχες ἀπό τούς κα-
τοίκους τοῦ χωριοῦ.

Τήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς οἱ Γερμανοί 
κατακτητές εἶχαν μετατρέψει τήν εὐρύτερη περιοχή 
τῶν Βουβῶν σέ στρατόπεδο [λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς 
της θέσης, ἐπειδή βρισκόταν δίπλα στό ἀεροδρόμιο τοῦ 
Μάλεμε καί ἐξαιτίας τοῦ ἀμφιθεατρικοῦ τῆς περιοχῆς] 
καί εἶχαν γεμίσει τόν τόπο μέ ἀντιαεροπορικά ἅρματα 
ὥστε νά καταστείλουν τίς ἀεροπορικές ἐπιθέσεις τῶν 
συμμάχων.

Τά τελευταῖα χρόνια καθιερώθηκε πρίν ἀπό τούς 
Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες σέ συνεργασία μέ τήν Ὀλυμπιακή 
ἐπιτροπή τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοικήσεως Χανίων καί 
τοῦ Δήμου Κολυμβαρίου, καί μετά ἀπό μιά σειρά ἐκδη-
λώσεων, νά κόβεται ἕνα κλαδί (κότινος) ἀπό τήν ἐλιά 
τῶν Βουβῶν καί νά στέφεται μέ αὐτό ὁ πρῶτος Ὀλυ-
μπιονίκης.

Ἱεροί Ναοί
Στό χωριό Βοῦβες δεσπόζει ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 

Ἁγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου), ρυθμοῦ βασιλικῆς. Ὁ 
Ναός κατασκευάστηκε στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα μέ φρο-
ντίδα καί προσωπική ἐργασία τῶν χωριανῶν. Στό ἐσω-
τερικό ξεχωρίζει τό τέμπλο, τοῦ ὁποίου ἡ ξυλογλυπτική 

τέχνη εἶναι λεπτομερής καλυπτόμενη μέ φύλλα χρυσοῦ 
καί εἶναι ἀπό τά λίγα πού ὑπάρχουν.

Μεγάλης σημασίας εἶναι καί ὁ ἀνακαινισμένος 
ἀπό τήν ἀρχαιολογία  Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, (1η 
Ἰανουαρίου), στίς πάνω Βοῦβες, κτίσμα τοῦ 12ου αἰώνα 
μέ πολλές ἁγιογραφίες. Ὁ Ναός εἶναι κτισμένος πάνω 
στά ἐρείπια παλαιοῦ Ναοῦ, τοῦ ὁποίου σώζεται ἕνα μι-
κρό μέρος 

Στά Ποντικιανά Βουβῶν ὑπάρχει δικλιτος Ἱ. Ναός 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, (17 Ἰανουαρίου), καί τοῦ ἁγίου Δη-
μητρίου, (26 Ὀκτωβρίου). Μεταγενέστερα πανηγυρίζε-
ται στόν  ἴδιο ναό καί ὁ Ἅγιος Μελχισεδέκ, (19 Μαΐου). 
Ἀρχικά ὁ Ναός ἦταν σέ ἄλλη τοποθεσία ἀλλά μετά ἀπό 
ἔντονα καιρικά φαινόμενα κατέρρευσε καί κατασκευά-
στηκε ἐκ νέου στήν σημερινή του θέση.

Στίς πάνω Βοῦβες καί σέ πανοραμική θέση από 
όπου μποροῦμε νά θαυμάσουμε τήν φύση καί τήν θά-
λασσα ἀνεμπόδιστα, ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναός τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς, (Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου).

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι στήν ἐνορία δραστηριο-
ποιεῖται ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἅγιος Νικόλαος», ὁ 
ὁποῖος, σέ συνεργασία μέ τήν ἐνορία, λειτουργεῖ δύο 
αἴθουσες πολλαπλῶν ἐκδηλώσεων, μία στήν πλατεία 
Μητροπολίτου Εἰρηναίου στίς Βοῦβες καί μία στά Πο-
ντικιανά.

Ἀπό ἰδιωτικές πρωτοβουλίες ἔχουν ἀνεγερθεῖ 
πολλά παρεκκλήσια στήν ἐνορία:

Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, (2 Φεβρουαρίου), στίς 
Βοῦβες.

Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, (ἑορτάζει σαράντα μέ-
ρες μετά τό Πάσχα), στίς Πάνω Βοῦβες.

Ἁγίας Ἄννης, (25 Ἰουλίου), στίς Βοῦβες.
Ἁγίας Παρασκευῆς, (26 Ἰουλίου), στίς Βοῦβες.
Ἁγίου Εὐτυχίου, (24 Αὐγούστου), στίς Πάνω 

Βοῦβες.
Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, (8 Νοεμβρίου), στά Ποντι-

κιανά.
Διατελέσαντες Ἱερεῖς:

Καραβιτάκης Ἐλευθέριος
Παρασκάκης Ἀπόστολος
Μαυρεδάκης Ἐλευθέριος

Τμῆμα τοιχογραφίας 
τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου Βουβῶν

Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βουβῶν
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«…Γιά τό καμάρι καί τό καύχημα αὐτό τῆς Κρήτης, τό Πολυτεχνεῖο μας, δέν 
ἔχω κάνει τίποτα τό ἰδιαίτερο γιά νά τιμηθῶ, ἰδιαιτέρως δέ, ὅταν εἶχα τήν 
εὐθύνη διαποιμάνσεως τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Χανίων, τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Εἶχα, ἔχω καί θά ἔχω μία φυσική 
καί ἀβίαστη ἀγωνία πρός αὐτό, ὅπως κανείς ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του, τό σπίτι 
του, τά παιδιά του. Αὐτό ὅμως εἶναι τό φυσικό καί τό αὐτονόητο γιά μένα, 
ὅπως καί γιά κάθε ἄνθρωπο καί δή κληρικό καί Ἐπίσκοπο. Αὐτό τό φυσικό 
καί αὐτονόητο δέν χρειάζεται, ὅπως τό βλέπω, ἀναγνώριση, ἔπαινο καί τιμές 
εἰς ἐμένα…». 

Μέ τούς λόγους αὐτούς χαιρέτισε βαθιά συγκινημένος ὁ Σεβ. Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος τήν πρός τιμή του ἐκδήλωση τῆς 27ης Φεβρου-
αρίου πού ὀργάνωσε τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης στήν αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ 
Συλλόγου «Ὁ Χρυσόστομος». 

«Πολλές φορές ζητήσαμε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο νά πραγματοποιηθεῖ 
αὐτή ἡ τιμητική ἐκδήλωση, ἀλλά πάντα ἀρνοῦνταν…», εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ Πρύτανης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, κα-
θηγητής Ἰωακείμ Γρυσπολάκης στόν χαιρετισμό του. «…Τώρα δέχθηκε ὄχι γιά νά τιμηθεῖ τό πρόσωπό του, ἀλλά γιά 
τό Πολυτεχνεῖο. Νά γίνει ἡ ἐκδήλωση ἐάν κάνει καλό στό Πολυτεχνεῖο μας», συνέχισε ὁ κ. Πρύτανης μεταφέροντας 
τήν ἄποψη τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου γιά τήν ἐκδήλωση αὐτή. 

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπί-
σκοπο Κνωσοῦ κ. Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος μετέφερε τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. 
Στήν προσφώνησή του μεταξύ ἄλλων σημείωσε: «Δίκαια ἐπιβράβευση τῆς προσφορᾶς, τῆς στοργῆς καί τῆς διακονίας 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀναγνώριση τῆς καλῆς ἀγωνίας, τῶν ἀγώνων καί τοῦ ἄγρυπνου ἐνδιαφέρο-
ντός του διά τήν εὐστάθεια καί τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ πνευματικοῦ τούτου Ἱδρύματος…». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος ὁμίλησε μέ θέμα: «Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Εἰρηναῖος: Διακονία ἀγάπης». 
Μέ λόγους θερμούς ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο, τό ἔργο καί τήν τριακονταετή προσφορά - διακονία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπι-
σκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὡς Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. «Δημιουργική, ἀθόρυβη, εὐδόκιμη, σε-
μνή ἡ Ἀρχιερατική διακονία καί μαρτυρία Σας. Ἀσκητικό φρόνημα, ἐργατικότητα, ἀνιδιοτέλεια, μοναστική νηστεία, 
ἀφιλοχρηματία, μερικά ἀπό τά πολλά χαρίσματα τοῦ τιμίου Προσώπου Σας», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Στήν συνέχεια ἀναγνώσθηκε ἡ ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου ἐκφράζοντας τίς θερμές εὐχαριστίες τοῦ Πολυτεχνείου 
Κρήτης πρός τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο κ. Εἰρηναῖο γιά ὅσα προσέφερε πρός τό Ἵδρυμα κατά τά 25 ἔτη λειτουργίας του 
καί ὁ Πρύτανης ἀπένειμε πρός τόν τιμώμενο τό Χρυσό Μετάλλιο, ὕψιστη τιμή τοῦ Ἱδρύματος. 

Παρόντες στήν ἐκδήλωση οἱ Σεβ. Μητροπολίτες: Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Λάμπης, Συβρί-
του καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Πρωτοσύγκελλοι, Μοναστικές 
Ἀδελφότητες, Ἱερεῖς, ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Κρήτης, ἐκπρόσωποι τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας καί τῆς 
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Φορέων, Συλλόγων καί πλῆθος κόσμου. «Τό τιμώμενο πρόσωπο πρέπει νά εἶναι τό Πολυ-
τεχνεῖο, τό Πολυτεχνεῖο ὅλων μας, τό Πολυτεχνεῖο τῆς Κρήτης μας, τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης», τόνισε συγκινημένος ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος στόν εὐχαριστήριο χαιρετισμό του.

***

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
Γιά τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο

Μόλις σαράντα ἡμερῶν πῆγε τό Θεῖο Βρέφος
ἡ Παναγία στό Ναό, νά τηρηθῆ τό ἔθος.
Ἐκεῖ τούς ἐπερίμενε ὁ Συμεών ὁ γέρος
νά σαραντήσει τό Χριστό στό Ἱερό τό μέρος.
Πολλά ’τανε τά χρόνια του, διακόσια κι ἑβδομῆντα
καί θεία χάρη εἶχε δεχθεῖ μικρός εἰς τά ἑξῆντα.
Νά μήν πεθάνει ἅμα δέν δεῖ τοῦ κόσμου τόν σωτήρα
καί χρόνια τώρα καρτερεῖ προσμένοντας στή θύρα.
Ἀμέσως τόν κατάλαβε, χωρίς νά τόν γνωρίζει,

τόν ἔπιασε στά χέρια του καί στόν Θεό γυρίζει.
Τώρα ’μαι κι ἐγώ ἕτοιμος Δέσποτα ν’ ἀποθάνω
ἀφοῦ τόν γιό σου ἔπιασα στά χέρια μου ἐπάνω.
Πολλοί θ’ ἀντιδικήσουνε γιά τή δική του χάρη
μά «Ἐκεῖνος» θά τά φορτωθεῖ τοῦ κόσμου ὅλα τά 
βάρη.
Ὅλος ὁ κόσμος σήμερα στηρίζεται στόν Ἕνα
πού ἡ Παναγία γέννησε γιατί ἔλαβε τό Πνεῦμα.

Ἐννιαχωριανός

Η ΥπαπαντΗ τοΥ ΣωτΗροΣ
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Μαρτυρίες Προσκυνητῶν. 
Γέροντας Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης.
Ἐκδόσεις Ἁγιοτόκος Καππαδοκία, σελ. 585.

Μέσα σ’ αὐτήν τήν ἄπιστη καί 
τραγική ἐποχή πού ζοῦμε, 
ὅπου τά πάντα ὑπακούουν 
στό νόμο τῆς συναλλαγῆς 
καί τῆς εὐτέλειας αὐτές οἱ 
ἁπλές, οἱ ἀνθρώπινες στιγ-
μές, πού μέ τρόπο ἄριστο 
περιγράφονται, εἶναι σάν 
φράγμα στή πλημμυρίδα τῆς 
ἀταξίας καί τῆς πνευματικῆς 

ἀσχήμιας.
Ἡ ἔκφραση καλαίσθητη, ὁ λόγος ἁπλός, ἀλλά 
καί βαθειά διεισδυτικός, μέ σεβασμό στή μορφή 
καί τήν προσφορά τοῦ Γέροντος Παϊσίου στό 
κοινωνικό γίγνεσθαι καί ἀναφορές στόν πνευ-
ματικό κόσμο.

Κέντρο Νεότητος Θηβῶν.
Μέσα στούς ἀνθρώπους ἐξορίστηκα.
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, σελ. 320.

Πέρα ἀπό τήν περιγραφή κά-
ποιων περιοχῶν τοῦ Βορρᾶ 
ἀσχολεῖται καί μέ ἕνα μεγά-
λο πρόβλημα τῶν χωρῶν 
αὐτῶν: Τό ἐγκαταλελειμένο 
παιδί. Μέ στόχο νά κάνει, 
πρῶτον συγκοινωνούς τοῦ 
προβλήματος περισσότε-
ρους ἀνθρώπους, δεύτερον 
νά ἐνημερώσει ὅλους ὅσους 

συνέδραμαν καί συνδράμουν στήν ἱερή προ-
σπάθεια, ὥστε νἄρθουν ἀκόμη πιό κοντά καί νά 
βοηθήσουν αὐτά τά παιδιά εἴτε ὑλικά ἤ ἠθικά, 
εἶτε ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, εἶτε ἐπώνυμα ἤ  ἀνώνυ-
μα...

Νικολάου Μητροπολίτου 
Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς
Φωνή αὔρας λεπτῆς...
Ἐκδόσεις Ἐν πλῷ, σελ. 200
Ὅσο ψηλότερα ἀνεβαίνει κανείς, ὅπως μᾶς λένε 
οἱ ἐπιστήμονες, τόσο ἡ βαρύτητα ἀδυνατίζει, 
τόσο λιγότερο αἰσθάνεται τήν ἕλξη τῆς γῆς, 

τόσο χαλαρώνουν οἱ δεσμοί 
μαζί της, τόσο πιό εὔκολα 
μπορεῖ νά ἀποχωρισθεῖ ἀπό 
τήν ἀπαιτητική καί διεκδικη-
τική παρουσία της, τόσο πιό 
ἀνάλαφρος γίνεται.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πιό πειστική 
ἀπό τήν πραγματικότητα.

Ἀγγελική Μαστρομιχαλάκη
Πάσχα Ἑλληνικό σελ. 75, Παιδικό

Τό παρόν βιβλίο ἔχει σκοπό 
νά γνωρίσει στά παιδιά τήν 
ὀρθόδοξη παράδοσή μας σέ 
συνδυασμό μέ τά ἑλληνικά 
ἔθιμα τῶν ἡμερῶν.
Τί εἶναι ἡ Σαρακοστή καί ἡ 
Μεγάλη Ἑβδομάδα;
Τί γιορτάζουμε τήν Καθαρή 
Δευτέρα;
Ποιά εἶναι τά Πάθη τοῦ Χρι-

στοῦ καί τί συμβολίζουν τά κόκκινα αὐγά;
Τί περιμένουμε ἀπό τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνά-
ληψη τοῦ Χριστοῦ;
Νά μερικά ἀπό τά ἐρωτήματα πού ἀπαντῶνται 
μέσα ἀπό τό ἐνδιαφέροντα κείμενα, τά παιχνί-
δια καί τίς άκροστοιχίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.

Φώτω Σκορδᾶ
Τό πρῶτο Πάσχα.
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, σελ. 29 Παιδικό.

Τό φῶς εἶναι καλύτερο ἀπό 
τό σκοτάδι.
Ἡ ζωή εἶναι καλύτερη ἀπό 
τό θάνατο.
Αὐτά ἦρθε νά μᾶς πεῖ καί νά 
μᾶς διδάξει ὁ Χριστός μέ τήν 
Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή 
Του.
Κι ἄν πολλές φορές δέν κα-
ταλαβαίνουμε πολλά πράγ-

ματα ἄς ἀκούσωμε τήν καρδιά μας.
Γιατί ἐκεῖ μέσα γίνονται τά μεγαλύτερα θαύμα-
τα.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ἀπό τόν ὑπεύθυνο 

τοῦ Ἐκκλ.  Βιβλιοπωλείου τῆς  Μητροπόλεως
κ.  Ἐμμανουήλ Μποτωνάκη



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 19, Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2009............ 19

οἰκολογία εἶναι ἡ ἐπιστήμη πού ἐξετάζει τίς σχέσεις τῶν ἔμβιων ὄντων μέ τό περιβάλλον στό 
ὁποῖο αὐτά ζοῦν. Εἶναι μία σχετικά καινούργια ἐπιστήμη πού προέκυψε ἀπό τήν ἀνάγκη τοῦ 
ἀνθρώπου νά διαχειριστεῖ τό φυσικό περιβάλλον. Ἡ ἀνάγκη διαχείρισης τοῦ φυσικοῦ περι-
βάλλοντος προέκυψε ἀπό τήν παρατήρηση ὅτι οἱ ἀνθρώπινες δραστηριότητες τό καταστρέ-

φουν.   Μέχρι τήν βιομηχανική ἐπανάσταση   δέν ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη γιά μία τέτοια ἐπιστήμη. Φυσικά 
οἰκολογικές παρατηρήσεις (παρατηρήσεις πού ἀφοροῦσαν τίς σχέσεις τῶν ἔμβιων ὄντων μέ τό φυσικό 
περιβάλλον στό ὁποῖο ζοῦσαν) καταγράφονται ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια. Στήν ἀρχαία Ἀθήνα π.χ. ἔκαιγαν 
τά δάση ὀξιᾶς γιατί γνώριζαν ὅτι μετά θά ἀναπτυχθοῦν δάση κωνοφόρων πού ἦταν ποιό ἐπιθυμητά, 
ἀφοῦ τό ξύλο τῶν κωνοφόρων ἦταν κατάλληλο γιά τήν ναυπηγική, ἐνῶ τό ξύλο τῆς ὀξιᾶς σάπιζε καί 
καταστρέφονταν πολύ γρήγορα. Οἱ καλλιεργητικές μέθοδοι ἀποτελοῦσαν ὅλες ἀποτέλεσμα οἰκολογικῶν 
παρατηρήσεων πού ἡ ἐφαρμογή τους ἐξασφάλιζε τίς σοδιές τῶν ἀνθρώπων. 

Αὐτό πού ἄλλαξε μέ τήν βιομηχανική ἐπανάσταση καί πού τά ἀποτελέσματα του τά εἴδαμε στίς πρῶτες 
δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰώνα ἦταν ἡ ταχύτητα καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος. Αὐτή ἡ γρήγορη καταστροφή 
ἦταν ἀποτέλεσμα τόσο τῆς ἀνάγκης μεγάλων ποσοτήτων πρώτων ὑλῶν (πρωτόγνωρων γιά τήν ἀνθρωπό-
τητα) ὅσο καί ἡ μαζική χρήση χημικῶν. Ἐδῶ παρατηροῦμε ὅτι γιά πρώτη φορά τόσο μεγάλες ποσότητες 
πρώτων ὑλῶν μεταφέρονται τόσο μακριά καί ἐπεξεργάζονται   μέ τέτοιο τρόπο, πού τά ὑποπροϊόντα καί 
τά ἀπορρίμματα (σκουπίδια) πού παράγονται δέν μπορεῖ ἡ φύση νά τά ἀπορροφήσει. 

Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου ἡ φύση φαίνεται εὐάλωτη  καί ἀδύναμη νά συντηρήσει 
τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες. Μέχρι τότε ἐπικρατοῦσε τό «μοντέλο» τοῦ ἀνθρώπου πού καταχτάει τή 
φύση, τήν ἀντιμετωπίζει σάν ἐχθρό καί τή νικάει. 

Ἡ ἐπιστήμη τῆς Οἰκολογίας ἐμφανίστηκε καί ἀνέδειξε ὅτι τό περιβάλλον πρέπει νά τό σεβόμαστε 
γιατί διαφορετικά αὐτά πού μᾶς παρέχει καί θεωροῦμε δεδομένα (ἀέρας νερό κλίμα κλπ) δέν θά εἶναι 
πλέον διαθέσιμα. Ἀπό αὐτή τήν παρατήρηση καί μετά ἡ οἰκολογία πῆρε καί πολιτική κατεύθυνση, ἀφοῦ 
ἡ διατήρηση τοῦ περιβάλλοντος ἀπαιτοῦσε καί τήν μείωση τῶν ἀπαιτήσεών μας πρός τήν φύση καί ἐπα-
κόλουθα τήν προσωπική καί κοινωνική στέρηση κάποιων «ἀγαθῶν» πού πρίν θεωροῦνταν κατάκτηση 
τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ. 

Γιά ἱστορικούς λόγους ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι τά πρῶτα κινήματα ἀφοροῦσαν στήν ἀνάγκη μείωσης 
τῶν ἐντομοκτόνων σέ καλλιέργειες γιατί κατέστρεφαν καί μείωναν τούς πληθυσμούς τῶν πουλιῶν. 

Στίς μέρες μας, πού ἡ ἐπιστήμη ἔχει παρουσιάσει τεράστια ἅλματα, ἔχουμε ἀποκτήσει  πολλές γνώ-
σεις καί ἡ ἐπιστήμη τῆς οἰκολογίας μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα νά κατανοήσουμε πολλές καί σέ μεγάλο 
βάθος ἀπό τίς διεργασίες τῆς φύσης. Ὅμως αὐτή ἡ γνώση, ἐκτός τοῦ ὅτι ἀναδεικνύει τήν ζημιά πού 
ἔχουμε προκαλέσει  στήν φύση, μᾶς καταδεικνύει τό γεγονός ὅτι βρισκόμαστε πολύ μακριά ἀπό τό νά 
κατανοήσουμε πλήρως τίς λεπτές ἰσορροπίες πού συντηροῦν τό θαῦμα τῆς ζωῆς.  

Ἡ Κρήτη, ὁ θαυμάσιος τόπος πού ζοῦμε, διατηρεῖ ἕνα φυσικό περιβάλλον πολύ πλούσιο καί μέ πολ-
λές ἐκφράσεις, ὅπως ὀρεινούς τόπους, παραλίες, σπηλιές, ποτάμια, ἕλη, πηγές κ.λ.π. Τό ἐντυπωσιακό μέ 
τήν Κρήτη εἶναι ὅτι τό φυσικό της περιβάλλον εἶναι ἄρρηκτα δεμένο μέ τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες. 
Ἡ ὕπαρξη ἀνθρώπων γιά πολλές χιλιετίες ἔχει δημιουργήσει περιβαλλοντικές σχέσεις πού ἡ ἀνθρώπι-
νη δραστηριότητα ἀποτελεῖ λειτουργικό στοιχεῖο τους. 

Ἡ ὑποβάθμιση πού παρατηροῦμε τίς τελευταῖες δεκαετίες εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν ἐγκα-
τάλειψη τῆς παράδοσης. Φυσικά, ἐφόσον ἡ ζωή καί ὁ πολιτισμός ἐξελίσσονται, ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά 
μένουμε στά παλιά ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά ἀπαρνηθοῦμε τόν πολιτισμό μας καί θά υἱοθετήσουμε 
ἕναν ξένο πολιτισμό. Αὐτό θά μᾶς καταστρέψει, θά ἀφήσει τά παιδιά μας χωρίς ταυτότητα καί θά μετα-
τρέψει  τήν Κρήτη σέ μία ἄγονη ἔρημο. 

Τοῦ κ. Ἰωάννου  Ἀρνέλλου 
Δασολόγου - Μελετητοῦ

Φυσικό Περιβάλλον 
καί ἀνθρώπινη δραστηριότητα

Η
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Τί σημαίνει νά 
εἶσαι 

«φτωχός»...
Ἕνας πατέρας μέ οἰκονομική ἄνεση, θέ-

λοντας νά διδάξει στό γιό του τί σημαίνει φτώ-
χεια, τόν πῆρε μαζί του γιά νά περάσουν λίγες 
μέρες στό χωριό, σέ μία οἰκογένεια πού ζοῦσε 
στό βουνό.

Πέρασαν τρεῖς μέρες καί δύο νύχτες 
στήν ἀγροικία.  Καθώς ἐπέστρεφαν στό σπίτι, 
μέσα στό αὐτοκίνητο, ὁ πατέρας ρώτησε τό γιό 
του:

«Πῶς σοῦ φάνηκε ἡ ἐμπειρία;»
«Ὡραία» ἀπάντησε ὁ γιός, μέ τό βλέμμα 

καρφωμένο στό κενό.
«Καί τί ἔμαθες;» συνέχισε μέ ἐπιμονή ὁ 

πατέρας.
Ὁ γιός ἀπάντησε:
-Ἐμεῖς ἔχουμε ἕναν σκύλο, ἐνῶ αὐτοί 

τέσσερις.
-Ἐμεῖς διαθέτουμε μία πισίνα πού φτάνει 

μέχρι τή μέση τοῦ κήπου, ἐνῶ αὐτοί ἕνα πο-
τάμι δίχως τέλος, μέ κρυστάλλινο νερό, μέσα 
καί γύρω ἀπό τό ὁποῖο ὑπάρχουν καί ἄλλες 
ὀμορφιές...

-Ἐμεῖς εἰσάγουμε φαναράκια ἀπό τήν 
Ἀσία γιά νά φωτίζουμε τόν κῆπο μας, ἐνῶ 
αὐτοί φωτίζονται ἀπό τά ἀστέρια καί τό φεγ-

γάρι...
-Ἡ αὐλή μας φτάνει μέχρι τό φράχτη, ἐνῶ ἡ 

δική τους μέχρι τόν ὁρίζοντα...
-Ἐμεῖς ἀγοράζουμε τό φαγητό μας,  αὐτοί 

πάλι, σπέρνουν καί θερίζουν γι’ αὐτό...
-Ἐμεῖς ἀκοῦμε cds. Αὐτοί ἀπολαμβάνουν μία 

ἀπέραντη συμφωνία ἀπό πουλιά, βατράχια, καί 
ἄλλα ζῶα. Καί ὅλα αὐτά διακόπτονται, ποῦ καί ποῦ, 
ἀπό τό ρυθμικό τραγούδι τοῦ γείτονα πού ἐργάζε-
ται στό χωράφι...

-Ἐμεῖς μαγειρεύουμε μέ ἠλεκτρική κουζίνα. 
Αὐτοί ὅ,τι τρῶνε ἔχει αὐτή τή θεσπέσια γεύση, μιά 
καί μαγειρεύουν στά ξύλα...

-Ἐμεῖς, γιά νά προστατευθοῦμε, ζοῦμε περι-
κυκλωμένοι ἀπό ἕναν τοῖχο μέ συναγερμό. Αὐτοί 
ζοῦν μέ τίς ὀρθάνοιχτες πόρτες τους, προστατευ-
μένοι ἀπό τή φιλία τῶν γειτόνων τους...

-Ἐμεῖς ζοῦμε «καλωδιωμένοι» μέ τό κινητό, 
τόν ὑπολογιστή, τήν τηλεόραση. Αὐτοί, ἀντίθετα, 
«συνδέονται» μέ τή ζωή, τόν οὐρανό, τόν ἥλιο, τό 
νερό, τό πράσινο τοῦ βουνοῦ, τά ζῶα τους, τούς 
καρπούς τῆς γῆς τους, τήν οἰκογένειά τους.

Ὁ πατέρας ἔμεινε ἔκθαμβος ἀπό τίς ἀπαντή-
σεις τοῦ γιοῦ του...

Καί ὁ γιός ὁλοκλήρωσε μέ τή φράση:
«Σ’ εὐχαριστῶ, μπαμπά, πού μᾶς δίδαξες 

πόσο φτωχοί εἴμαστε…».
Κάθε μέρα γινόμαστε φτωχότεροι στό πνεῦμα 

καί στήν ἐκτίμηση πού ἔχουμε γιά τή φύση, καί τά 
δύο ἔργα σπουδαῖα τοῦ δημιουργοῦ μας.

Ἀγωνιοῦμε πώς νά ἔχουμε, νά ἔχουμε…, νά 
ἔχουμε…,  ὅλο καί περισσότερα ἀντί νά μᾶς ἀπα-
σχολεῖ «νά εἴμαστε».

Ἀπό τήν ἱστοσελίδα www.pigizois.gr
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ἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, διακρίνουν τίς ἁμαρτίες σέ τρεῖς διαφορετικές κατηγο-
ρίες: τίς θανάσιμες, τίς μή θανάσιμες καί τίς ἁμαρτίες τοῦ μή καλοῦ. Θανάσιμες 

εἶναι αὐτές πού κάνουν οἱ ἀδιάφοροι πρός τόν Θεό, ἤ ὅσοι βρίσκονται ἀκόμη στό στάδιο 
τή κάθαρσης, δηλαδή στά πρῶτα περπατήματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Στούς ἀνθρώπους 
αὐτούς κυριαρχοῦν τά πάθη καί ὄχι ὁ φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί 
κατευθύνονται ἀπό τίς σαρκικές καί ψυχικές ἐπιθυμίες, καί τίς κατώτερες βιολογικές δυνά-
μεις. Οἱ ἁμαρτίες αὐτές καθιστοῦν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου νεκρή, ἐμποδίζοντας τό Ἅγιον 
Πνεῦμα νά λειτουργήσει καί νά ἀνυψώσει τόν ἄνθρωπο παραπάνω ἀπό τίς γήινες ἐπιθυμίες. 
Οἱ μή θανάσιμες  εἶναι αὐτό πού λέει ὁ Ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Θεολόγος  στήν Ά  ἐπιστολή του 
(5,16): «ἐάν κάποιος δεῖ τόν ἀδελφό του ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μή πρός θάνατον, αἰτήσει 
καί δώσει αὐτῷ ζωήν». Μή πρός θάνατον ἁμαρτίες εἶναι αὐτές πού γίνονται κυρίως μέ τή 
σκέψη, ἀπό αὐτούς πού βρίσκονται στό στάδιο τοῦ φωτισμοῦ κι ἔχουν περάσει τό στάδιο 
τῆς καθάρσεως καί οἱ ἁμαρτίες τους εἶναι λιγότερο σοβαρές. Αὐτές ξεπερνιοῦνται καί μέ 
τή βοήθεια τῆς προσευχῆς τῶν ἀδελφῶν. Τέλος, οἱ ἁμαρτίες τοῦ μή καλοῦ εἶναι οἱ ἁμαρτίες 
ἐκείνων πού βρίσκονται στό στάδιο τῆς τελείωσης. Ὅσων δηλαδή βρίσκονται τόσο μπροστά 
στήν πνευματική πορεία, πού οὔτε κἄν μέ τή σκέψη τους δέν ἁμαρτάνουν. Κρατοῦνε τόν 
λογισμό τους καθαρό καί δέν διανοοῦνται οὔτε στό ἐλάχιστο τό κακό. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀκόμα 
κι αὐτοί, κάνουν στή ζωή τους ἁμαρτίες, δηλαδή ἀστοχίες, ἀλλά λιγότερες. Καί οἱ ἀστοχίες 
αὐτές εἶναι τό τί καλό θά μποροῦσαν νά κάνουν καί τί τελικά ἔκαναν.

 Ἡ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία καί σέ ὅποια ἀπό αὐτές τίς κατηγορίες καί ἄν ἀνήκει μπορεῖ 
νά σβηστεῖ. Δέν ὑπάρχει καμιά ἁμαρτία ἀσυγχώρητη, ἀρκεῖ νά χρησιμοποιήσομε τόν σωστό  
τρόπο γιά νά μᾶς συγχωρεθεῖ. Καί τόν τρόπο αὐτό μᾶς τόν ἀποκαλύπτει ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος, λέγοντάς μας: «Ἄς σβήσομε τήν πυρκαγιά, πού ἄναψαν τά ἁμαρτήματά μας, ὄχι μέ 
πολλά νερά, ἀλλά μέ λίγα δάκρυα. Πολλή εἶναι ἡ φωτιά τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά μέ λίγο δάκρυ 
σβήνεται. Γιατί τό δάκρυ εἶναι, πού σβήνει τήν πυρκαγιά τῶν ἁμαρτημάτων». Αὐτό λέει καί 
ὁ Δαβίδ, ἀποδεικνύοντας πόσο μεγάλη δύναμη ἔχουν τά δάκρυα, ὅταν γράφει: «λούσω καθ’ 
ἑκάστην νύκτα τήν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τήν στρωμνήν μου βρέξω» (Ψαλμ.6.7). 

 Ὅλοι ἁμαρτάνομε καθημερινά εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοία, μέ λόγια, μέ ἔργα, μέ τόν 
νοῦ καί τή διάνοια. Γι’ αὐτό καί ἡ μετάνοια πρέπει νά εἶναι καθημερινή. Μία τέτοια συμβουλή 
μᾶς δίδει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος στά «Παρακλητικά Κεφάλαια» (44): «Ὁ Κύριος σοῦ 
λέει, ὅπως στόν Ματθαῖο, ἀκολούθησε μέ. Ἐσύ, λοιπόν, ἀκολουθώντας μέ προθυμία τόν 
πολυπόθητο Δεσπότη σου, ἐάν κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς σου τό πόδι σου σκοντάψει σέ 
ἐμπαθῆ λίθο καί πέσεις ἀνέλπιστα στήν ἁμαρτία ἤ καί πολλές φορές, ἐπειδή ὑπάρχουν 
λασπώδεις τόποι, χωρίς νά τό θέλεις γλίστρησες καί ἔπεσες κάτω, ὅσες φορές κι ἄν συμ-
βεῖ νά πέσεις καί νά βασανίσεις τό σῶμα καί νά ἀφανίσεις τό αἴσθημα, τόσες φορές, ἐπί-
σης, νά σηκώνεσαι μέ τήν ἴδια προθυμία καί νά καταδιώκεις τόν Κύριό σου, μέχρι νά Τόν 
φτάσεις». Δέν πρέπει, λοιπόν νά ἀπελπίζεται κανείς ἁμαρτωλός, γιατί πάντα εἶναι ἀνοιχτή ἡ 
πόρτα τῆς μετανοίας. 

Πῶς, ὅμως, καί ποῦ πρέπει νά γίνεται ἡ μετάνοια;
Κατ’ ἀρχήν σημειώνομε πώς τήν ἁμαρτία δέν τήν βλέπομε ὡς ἐνοχή, ἀλλά ὡς ἀσθένεια. 

Καί, ὅπως, ὅταν δέν αἰσθανόμαστε καλά πηγαίνομε στόν γιατρό, ὁ γιατρός μᾶς ἐξετάζει, 
βλέπει τά συμπτώματα, ἀνακαλύπτει τήν ἀρρώστια καί μᾶς δίδει τά κατάλληλα φάρμακα, τό 
ἴδιο καί στήν πνευματική ἀρρώστια, πού εἶναι ἡ ἁμαρτία. Γιατρός εἶναι ὁ πνευματικός μας 
πατέρας, ὁ ὁποῖος δέν ἀντιμετωπίζει ὡς ἀσθένεια αὐτή καθαυτή τήν πράξη, πού τοῦ ἐξομο-
λογηθήκαμε, ἀλλά ἐρευνᾶ καί βρίσκει τό βαθύτερο αἴτιο, πού ὁδήγησε τόν ψυχοσωματικό 
μας ὀργανισμό σέ  αὐτή τήν πράξη, καί πού εἶναι κατά κανόνα κάποιο πάθος πού φωλιάζει 
μέσα μας. Αὐτό τό πάθος ἀνιχνεύει ὁ πνευματικός καί ἀνασύρει ἀπό τά βάθη τοῦ ἀσυνειδή-
του, τό ὁποῖο ἀκολούθως θεραπεύει μέ τά πνευματικά φάρμακα πού χορηγεῖ. Τή θεραπεία, 
ὅμως, δέν τήν παρέχει ὁ πνευματικός ἀλλά ἡ θεία Χάρις, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ στόν καθένα 
κατά τήν προαίρεσή του καί τήν εἰλικρίνεια τῆς μετανοίας του. Ὁ ρόλος τοῦ ἱερέα στήν 
ἐξομολόγηση εἶναι περιορισμένος καί καθορισμένος. Ἡ ἐξουσία του εἶναι πνευματική καί 
ἀσκεῖται ἐξ ὀνόματος Ἐκείνου. Ὁ ἱερέας εἶναι ὑπεύθυνος μπροστά στόν Θεό γιά τόν τρόπο 
πού διαχειρίζεται τό μυστήριο τῆς μετανοίας. Ἡ ἐξομολόγηση γίνεται στόν Θεό καί ὄχι στόν 
ἱερέα. Ὁ ἱερέας εἶναι ὁ μάρτυρας τῆς μετανοίας, ἕνας ἁμαρτωλός ὅπως κάθε ἁμαρτωλός, 
πού βρίσκεται στό πλευρό κάθε ἁμαρτωλοῦ συνεξομολογούμενος καί  ὁ ἴδιος. Ἡ ἄφεση καί 
ἡ σωτηρία εἶναι τά  δῶρα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ στά δάκρυα τῶν ἐξομολογούμενων. 

ΟΙ  
ΑΜΑΡΤΙΕΣ  
ΚΑΙ ΠΩΣ  

ΣΒΗΝΟΝΤΑΙ

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
π. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου 
Ἱ.Μ. Πέτρας & Χερρονήσου

Ογάρι...
-Ἡ αὐλή μας φτάνει μέχρι τό φράχτη, ἐνῶ ἡ 

δική τους μέχρι τόν ὁρίζοντα...
-Ἐμεῖς ἀγοράζουμε τό φαγητό μας,  αὐτοί 

πάλι, σπέρνουν καί θερίζουν γι’ αὐτό...
-Ἐμεῖς ἀκοῦμε cds. Αὐτοί ἀπολαμβάνουν μία 

ἀπέραντη συμφωνία ἀπό πουλιά, βατράχια, καί 
ἄλλα ζῶα. Καί ὅλα αὐτά διακόπτονται, ποῦ καί ποῦ, 
ἀπό τό ρυθμικό τραγούδι τοῦ γείτονα πού ἐργάζε-
ται στό χωράφι...

-Ἐμεῖς μαγειρεύουμε μέ ἠλεκτρική κουζίνα. 
Αὐτοί ὅ,τι τρῶνε ἔχει αὐτή τή θεσπέσια γεύση, μιά 
καί μαγειρεύουν στά ξύλα...

-Ἐμεῖς, γιά νά προστατευθοῦμε, ζοῦμε περι-
κυκλωμένοι ἀπό ἕναν τοῖχο μέ συναγερμό. Αὐτοί 
ζοῦν μέ τίς ὀρθάνοιχτες πόρτες τους, προστατευ-
μένοι ἀπό τή φιλία τῶν γειτόνων τους...

-Ἐμεῖς ζοῦμε «καλωδιωμένοι» μέ τό κινητό, 
τόν ὑπολογιστή, τήν τηλεόραση. Αὐτοί, ἀντίθετα, 
«συνδέονται» μέ τή ζωή, τόν οὐρανό, τόν ἥλιο, τό 
νερό, τό πράσινο τοῦ βουνοῦ, τά ζῶα τους, τούς 
καρπούς τῆς γῆς τους, τήν οἰκογένειά τους.

Ὁ πατέρας ἔμεινε ἔκθαμβος ἀπό τίς ἀπαντή-
σεις τοῦ γιοῦ του...

Καί ὁ γιός ὁλοκλήρωσε μέ τή φράση:
«Σ’ εὐχαριστῶ, μπαμπά, πού μᾶς δίδαξες 

πόσο φτωχοί εἴμαστε…».
Κάθε μέρα γινόμαστε φτωχότεροι στό πνεῦμα 

καί στήν ἐκτίμηση πού ἔχουμε γιά τή φύση, καί τά 
δύο ἔργα σπουδαῖα τοῦ δημιουργοῦ μας.

Ἀγωνιοῦμε πώς νά ἔχουμε, νά ἔχουμε…, νά 
ἔχουμε…,  ὅλο καί περισσότερα ἀντί νά μᾶς ἀπα-
σχολεῖ «νά εἴμαστε».

Ἀπό τήν ἱστοσελίδα www.pigizois.gr
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ΓΡΑΜΠΟΥΣΙΑΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΑΠ’ ΤΟ ΣΚΙΝΙΑ ΣΤΟ ΛΥΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ Η Α Ρ ΧΑ ΙΑ  ΕΠ ΙΣΚΟΠΗ Κ ΙΣΑΜΟΥ     

έ μαρτυρία τοῦ 6ου αἰώνα γίνεται ἡ πρώτη ἀναφο-
ρά γιά τίς Ἐπισκοπές τῆς Κρήτης· μεταξύ αὐτῶν 
τῶν Ἐπισκοπῶν πού ἱδρύθηκαν ἀπό τόν Ἀπ. Τίτο,  
ἦταν καί ἡ Ἐπισκοπή Κισάμου καί Κανδάνου. Βέ-
βαια ἡ μαρτυρία εἶναι μέ ἐπιφυλάξεις, μιᾶς καί ὁ 

θάνατος τοῦ Ἀπ. Τίτου χρονολογεῖται γύρω στό 105 μ.Χ. 
Κατά τόν Τουρνεφόρντ (1700) ἡ δωδέκατη Ἐπισκοπή 

πού ἱδρύθηκε στήν Κρήτη ἦταν ἡ Ἐπισκοπή Κισάμου. 
Πρώτη μνεία ὡς Ἐπισκόπου Κισάμου εἶναι αὐτή τοῦ 

Εὐκίσσου, πού παραβρέθηκε εἰς τήν Σαρδική σύνοδο 
(343). Ὁ Lequien (II, 272) δίνει ἀκόμη δύο Ἕλληνες 
Ἐπισκόπους, Θεόπεμπτο «τόν ἀνάξιο» πού παραβρέθηκε 
στήν Πενθέκτη Οἰκουμ. Σύνοδο (691/692) καί τόν Λέοντα 
(787). 

Κατά τήν πρώτη βυζαντινή περίοδο ἡ Ἐπισκοπή Κι-
σάμου, ὅπως καί αὐτή τῆς Κανδάνου, ἐκπροσωπήθηκαν 
στήν Ζ́ οἰκουμενική σύνοδο (787) μέ ἐπικεφαλῆς τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἠλία τόν Α.́ 

Ἡ δραστηριότητα τῆς Ἐπισκοπῆς διακόπηκε κατά τήν 
περίοδο τῆς ἀραβοκρατίας στήν Κρήτη (826-961). Ἴσως 
τότε νά καταστράφηκε καί ἡ πρώτη Βασιλική στήν Κίσα-
μο, καί μεταφέρθηκε ἡ Ἐπισκοπή στό ὁμώνυμο χωριό.

Στήν δεύτερη βυζαντινή περίοδο ἡ ἐπισκοπή Κισάμου 
ἀναφέρεται στό Τακτικό τοῦ Βασιλείου Β́ τοῦ Βουλγαρο-
κτόνου (980), ὄχι ὅμως καί αὐτή τῆς Κανδάνου. 

Σήμερα ἀπό τά ἀρχεῖα τῆς Βενετίας μποροῦμε νά 
δοῦμε γιά τήν λατινική ἐπισκοπή τῆς Κισάμου, πού ἀνα-
φέρεται σάν Cisamus, κατά τίτλο ἐπισκοπή τῆς Κρήτης.

Ἔτσι στά πρῶτα χρόνια της Ἐνετοκρατίας ἡ Ἐπισκο-
πή Κισάμου ἔγινε καθολική, μέ τοποτηρητή ἀπό τήν Κά-
ντια. Κατά τήν διάρκεια τῆς ὁλικῆς κατάληψης τοῦ νησι-
οῦ ἀπό τούς Βενετούς, τοποθετήθηκε Λατίνος ἐπίσκοπος 
ὑποτελής στήν Γόρτυνα καί στήν Κάντια. Δέκα ἐπίσκοποι 
ἀναφέρονται ἀπό τόν Lequien (III, 927-930) ἀπό τό 1346 
ἕως τό 1589. Εἴκοσι ἀπό τόν Eubel (I, 192, II, 142), ἀπό 
τό 1305 ἕως τό 1498, ὅλοι Λατίνοι. Ὁ Angelo Barbadigo 
(μεγάλος καρδινάλιος, δίπλα στόν ἀντίπαπα Νικόλαο τόν 
5ο) πού παραβρέθηκε στήν Ρώμη στήν σύνοδο τοῦ 1328 
ἐπί αὐτοκράτορος τοῦ Λούη IV, ἔγινε πρῶτα Ἐπίσκοπος 
Κισάμου, καί μετέπειτα τῆς Βερόνας.

Στά μέσα τοῦ 16ου αἰώνα ἐπίσκοπος Κισάμου ἔγινε ὁ 
Γεράσιμος Παλαιοκάπας (1551), οὐνίτης εὐγενής ἀπό τά 
Χανιά, ὁ μόνος ὀρθόδοξος σέ ὁλόκληρη τήν Κρήτη.

Τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1645-1898) μία ἀπό 
τίς πολιτικές πράξεις τῶν Τούρκων ἦταν ἡ ἀνασύσταση 
τῶν Ὀρθόδοξων Ἐπισκοπῶν, πού πραγματοποιήθηκε 
τό 1653 καί ἡ Ἐπισκοπή Κισάμου μαζί μέ ἄλλες 11 ἀνα-
φέρονται σέ χειρόγραφο τοῦ 1659. Πρῶτος Ὀρθόδοξος 
Μητροπολίτης ἦταν ὁ Νεόφυτος Πατελλάρος. Βέβαια, 
γνωρίζομε ὅτι ἡ συνέχεια δέν ἦταν ἡ ἴδια, μέ ἀποκο-
ρύφωμα τούς διωγμούς τήν περίοδο 1821-1898 καί τόν 
ἀπαγχονισμό στίς 15 Ἰουνίου 1821 τοῦ Ἐπισκόπου Κισά-
μου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη. Ἡ Ἐπισκοπή Κισάμου μετά 

τό 1831 ἑνώθηκε μέ τήν ἐπισκοπή Κυδωνίας ὡς τό 1862, 
πού ξανάγινε Ἐπισκοπή Κισάμου καί Σελίνου. 

Μέχρι σήμερα ἡ πρώτη παλαιοχριστιανική βασιλική 
τῆς Κισάμου δυστυχῶς δέν ἔχει βρεθεῖ καί μόνο ὑποθέ-
σεις μπορεῖ νά κάνει κάποιος γιά τό ποῦ ἦταν κτισμένη. 
Οἱ μαρτυρίες τῶν διαφόρων περιηγητῶν, ὅπως τοῦ Μπου-
οντελμόντι (1415) δέν μᾶς δίνουν ἀκριβῆ στοιχεῖα. 

 «….παίρνομε ἕνα δρόμο πρός δεξιά. Λίγο πιό πέρα 
διακρίνομε ἕνα παλιό ναό. Μπαίνουμε καί ὁ ὁδηγός μοῦ 
λέει κοίταξε τό δάπεδο θά ἀναγνωρίσεις ἐδῶ ἕνα ψηφι-
δωτό, πού ἔπειτα ἀπό αἰῶνες, δέν καταστράφηκε, οὔτε 
ἀπό τίς βροχές, οὔτε ἀπό τούς σεισμούς, οὔτε ἀπό τήν 
ὑγρασία».

Μία ἀπό τίς πιό παλιές ἐπισκοπικές οἰκίες, (σίγουρα 
Λατινική), ἦταν οἱ σημερινές οἰκίες Σκουνάκη & Ἀνυ-
φαντάκη. Σίγουρα κάποτε ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη θά 
φέρει στό φῶς καί τήν πρώτη βασιλική τῆς Ἐπισκοπῆς 
Κισάμου. 

Ἀπό τό βιβλίο τῆς Στ. Μαρινάκη μαθαίνομε ὅτι οἱ Ἐπί-
σκοποι κατά τήν Βενετοκρατία στήν Κίσαμο ἦταν:

Βαλέτος 1346, Γ. Μαυρακούκης 1347, Γ. Ἐμεργάβης 
1362, Ν. Φουσκαρίνος 1366, Συμεών 1367, Μάρκος Μαρ-
κέλλος 1371, Ἄγγελος Μπαρμπαρίγος 1387, Φ. Οὖρσος 
1427, Ἐμμανουήλ 1470, Θωμᾶς Ντεκασίνης 1486, Ἀντ. 
Σαββίνας 1496, Δομίνικος Ντσαλέπο 1514, Δομίνικος 
Ζῶνος 1522, Μιχαήλ Ζῶνος 1544, Αὐγουστίνος Τεῦκος 
1550, Πρ. Πουμπλικόλας 1589, Ἱερώνυμος Ραγανσῶνος 
1592.

Ἀνατολικά του 1ου Γυμνασίου καί στό οἰκόπεδο τοῦ 
κ. Ραισάκη βρέθηκε παλαιοχριστιανικό νεκροταφεῖο τοῦ 
5ου αἰώνα μέ θαυμάσιες ἐπιγραφές, καί ἕως σήμερα 
δέν ἔχει γίνει καμία προσπάθεια μελέτης αὐτῶν τῶν ἐπι-
γραφῶν. Πιστεύεται ὅτι σίγουρα κάπου κοντά θά ὑπῆρχε 
καί κάποιος ναός πού πιθανόν οἰκοδομήθηκε στά θεμέ-
λια Ρωμαϊκοῦ, βάσει μέ τίς ὡς καί σήμερα ἀνασκαφές.

Βιβλιογραφία: 
Ἱ.Μ.Κισάμου, Στ.Σπανάκης, Τουρνεφόρ, Μπουοντελ-

μόντι, ἀρχεῖα Βατικανοῦ - Καθολική Ἐκκλησία. 

Τοῦ κ. Ἰωάννου Κ. ΠαπαδάκηΣ
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Ἔχω γράψει γιά τίς δύο «Πεταλίδες» τοῦ τόπου μου. Ἐκείνη, ἡ κάπως με-
γάλη, γειτονεύει μέ τά Φαλάσαρνα, τήν ἀρχαία πολιτεία. Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ μικρού-
λα, πού στή μέση τοῦ Γραμπουσιανοῦ τοπίου μετρᾶ τίς ἀποστάσεις, ἰσορροπεῖ τό 
κάλλος τοῦ συμπλέγματος καί σάν νά κουμαντάρει τά ξεσπάσματα τοῦ Αἰόλου.

Βραχονησίδες κι οἱ δυό ἀφρίζουν καί πλημμυρίζουν, λούζονται καί λιά-
ζονται σά γοργόνες καί κυράδες. Καί νά μιά τρίτη «Πεταλίδα» πού ἐφέτος μέ τά 
ξύλινα φτερά της μεταφέρει στήν πλάτη της τούς φυσιολάτρες καί τούς φιλομα-
θεῖς, τούς περίεργους καί τούς λουομένους.

Ἡ «Πεταλίδα» εἶναι ἕνα σκάφος πού χωρᾶ μέχρι ἑξήντα ἐπιβάτες νά τούς 
βολτάρει σά δελφίνι στά σκουρογάλαζα νερά τῆς Ἀκτῆς.

Κούκου τά γκρεμνά, Σκινιάς, Ντούζουλας, Κανάλι, Ποταμός, Λεπιδόλακ-
κος, Ὀρνιά, στοῦ Παύλου.

Κι ὕστερα: Ἀμμούδι, Μονόλιθος, Καμάρα, Λυγιάς. Ἀνοιχτήκαμε ἀπό τήν 
ἀγκάλη τοῦ Σκινιᾶ γιά τόν Ποντικό καί τό Ποντικάκι. Μά ἐκεῖνα σάν νά ἔφευ-
γαν παιχνιδιάρικα γιά τή μακρινή ἑσπερία καί ποῦ νά τά φτάσομε...

Τό γραμπουσιανό ὅμως σύμπλεγμα κόντεψε καλά. Τοῦ Κούκου τά γκρεμνά 
ἔδειξαν τή βόρεια πλευρά τους λιγότερο ἄγρια καί φοβερή. Φάνηκε ἡ Πλάκα. Ἡ 
Γραμπούσα καί τό Τηγάνι τινάχτηκαν κατά τό ἥμισυ λουσμένα στήν γλυκύτητα 
τοῦ ἀπογευματινοῦ ἥλιου. Ἡ χερσόνησος τοῦ Τηγανιοῦ ἔδειξε τήν ἁπαλογραμμή 
της. Τό θρυλικό κάστρο πέταξε τό ὕψος του. Ὀρθή γωνία σχημάτισαν οἱ ἀνοχύ-
ρωτοι βράχοι μέ τήν ἐπιφάνεια μιᾶς ἀσημένιας θάλασσας, πού πότε ἄφριζε καί 
πότε γυάλιζε κατά τή βούληση τῶν ἀνέμων καί τοῦ ἥλιου.

Χάρηκε τό μάτι μας καί πήραμε ρότα γιά τό Νοτιά. Ἔξω ἀπ’ τό λιμάνι τοῦ 
Πλατάνου οἱ Βολαξιές καί νά πιό πάνω τό Πρασονήσι.

Ἄλλη ὄψη ἔχουν ἀπό τή στεριά καί ἄλλη ἀπό τή θάλασσα πού τά βλέπομε 
γιά πρώτη φορά. Κι ὅλο τό τοπίο ἕνα θαῦμα!

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Βοριᾶ. 
Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Γραμπουσιανοῦ Ἀκρωτηριοῦ μέχρι τό Λυγιά μιά κατα-

πληκτική καί συνήθως ὑπήνεμη ἀγκάλη. Γιά μπάνιο, γιά ξεκούραση καί χαλά-
ρωση.

Θἄθελα νά ξαναγυρίσουμε ἀπό τό Σκινιά. Χύτες καί σιάδες, μικρά βράχια 
καί ὀγκώδη βραχοσύνολα, σφάκες καί πολλοί σκίνοι.

Τοῦ Κούκου τά γκρεμνά καί τό μικρό Καστρί κλείνουν τοῦτον τόν ὅρμο 
σάν νά θέλουν νά τόν κρύψουν ἀπό τήν ἀρχαία πολιτεία. Ψηλά οἱ Διπλοπε-
ζοῦλες, ἐκτάσεις γιά ὄργωμα  καί σιτηρά  τά παλιά χρόνια. Χαμηλότερα φαρδιά 
πεζούλια κι ἕνα ἁλωνάκι μαρτυροῦν τή σκληρή ζωή τοῦ γεωργοῦ.

Γεωλογικά φαινόμενα, βράχοι καί πέτρες.
Ἐκκλησάκια στόν κάμπο, στά πλάγια, στίς κορφές καί τίς ἀκτές σηματο-

δοτοῦν, εὐλογοῦν καί στέλνουν τά μηνύματα τῆς χριστιανικῆς πίστης.
Τό θαλασσινό ἀγέρι φέρνει δροσιά καί ἁρμύρα στό μικρό κάμπο, στίς 

πλαγιές, τούς ἐλαιῶνες καί τά πεζούλια μακριά καί ψηλά μέχρι τόν Προφήτη 
Ἠλία. Αὐτή ἡ πανώρια κορυφή ἐποπτεύει καί σκέπει πολιτεῖες καί χωριά.

Εἶναι ἕνας κόσμος ἄλλος ἀπ’τή θάλασσα ἰδωμένος.
Λαγγά, οὐρανοκόμματα, ἀκτογραμμές, τά ἔργα τοῦ Θεοῦ καί τά ἔργα τῶν 

ἀνθρώπων.
Εὐχαριστοῦμε τό Χαρίδημο καί τήν «Πεταλίδα» του.
Θά ξανάρθωμε! 

ΓΡΑΜΠΟΥΣΙΑΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΑΠ’ ΤΟ ΣΚΙΝΙΑ ΣΤΟ ΛΥΓΙΑ

Τοῦ κ. Ἀθανασίου Δεικτάκη
Λογοτέχνη
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Ὁ Κύριος «ὁ χρόνους μετρῶν τοῖς ζῶσι καί 
καιρούς θανάτου ἱστών» ἐκάλεσε ἐκ τῆς στρατευ-
ομένης ἐκκλησίας εἰς τήν ἐν οὐρανῷ θριαμβεύου-
σα τό γέροντα πατέρα Βασίλειο. 

Λίγα λεπτά πρίν ἀπό τά μεσάνυχτα τῆς 9ης 
πρός τήν 10ῃ Ἰανουαρίου κοιμήθηκε στό Νοσοκο-
μεῖο Χανίων, ὅπου εἶχε μεταφερθεῖ μερικές ὧρες 
πρίν, περιβαλλόμενος ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν 
στοργική φροντίδα τῆς πρεσβυτέρας του καί τῶν 

ἐκλεκτῶν παιδιῶν του, ἀφοῦ τήν προτεραία εἶχε 
δεχτεῖ τή Θεία Κοινωνία.

Κατάκοπος ὁδοιπόρος ἀπό τό φόρτο τῶν ἐτῶν 
τῆς πρεσβυτικῆς ἡλικίας ἔφθασε στόν τελευταῖο 
σταθμό τοῦ βιοτικοῦ δρόμου. Ἦλθε τό ἑσπέρας 
τῆς ζωῆς. Ἐφύσηξε ὁ δυνατός ἄνεμος τοῦ θανά-
του καί ἔσβυσε τόν ταπεινό λύχνο καί ἀπέσπασε 
ἀπό τό δέντρο τῆς ζωῆς τόν ὑπερώριμο καρπό.

Ὁ π. Βασίλειος Σημαντηράκης γεννήθηκε τό 
1913. Παιδί φτωχῆς καί πολύτεκνης οἰκογένειας. 
Μεγάλωσε σέ φτωχό περιβάλλον σέ δύσκολα χρό-
νια. Φοίτησε στό σχολεῖο τοῦ Κολυμβαρίου, καί 
ἀποφοίτησε ἀπό τό Γυμνάσιο Χανίων. Ἀργότερα 
ἀπεφοίτησε ἀπό τό Ἀνώτερο Ἐκκλησιαστικό Φρο-
ντιστήριο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.

Ὑπηρέτησε τήν πατρίδα στήν δύσκολη περί-
οδο τοῦ Πολέμου. Χρημάτισε Γραμματέας τῆς 
Κοινότητας Κολυμβαρίου καί ἀφοῦ δημιούργη-
σε οἰκογένεια χειροτονήθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο 
Εὐδόκιμο Διάκονος καί Πρεσβύτερος τή Μεγάλη 
Σαρακοστή τοῦ 1950.

Ὑπηρέτησε γιά ἀρκετά χρόνια τήν Ἐνορία 

Καμάρας Μελισσουργείου καί Καληδωνίας καί 
ἀργότερα καταστάθηκε Ἐφημέριος Δρακώνας-
Γερακιανῶν. Τήν Ἐνορία τή διακόνησε καί μετά 
ἀπό τή συνταξιοδότηση του, μέχρι τῆς τοποθετή-
σεως τοῦ ἀντικαταστάτου του. Γιά ἀρκετά χρονι-
κά διαστήματα διηκόνησε τίς Ἐνορίες Ἐπισκοπῆς 
καί Μοθιανῶν.

Ταπεινός καί σεμνός Ἱερουργός, ἁπλός στούς 
τρόπους καί ἁπλούστερος στήν ἐμφάνιση, μά καί 
προικισμένος ἀπό τό Δημιουργό μέ πλείονα χαρί-
σματα.

Φιλομαθής στό ἔπακρον. Μελετοῦσε ἀπό 
πρωΐας μέχρι νυκτός, σημείωνε, ὑπογράμμιζε, 
ἀντέγραφε. Γνώστης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μου-
σικῆς καί ἄριστα κατατοπισμένος στό τυπικό τῆς 
Ἐκκλησίας.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματά του ἦταν:
Ἡ βαθειά του πίστη στόν ἀναστημένο Ἰησοῦ.
Ἡ ἀφοσίωσή του στήν Ἐκκλησία.
Ἡ ἐμμονή του στήν Ὀρθόδοξη παράδοση.
Ἡ εὐγενής συμπεριφορά του καί ἡ ἀγάπη του 

γιά τόν ἄνθρωπο καί τή φύση.
Ἡ ἁπλότητα τοῦ χαρακτήρα του καί ἡ ταπεί-

νωσή του.
Ἁπλά τά λόγια του, ὅμως σώφρονα, βγαλμένα 

ἀπό τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀπό τήν καρδιά 
του.

Συλλογίζομαι ἀκόμη αὐτά πού μοῦ εἶπε: Δέν 
θυμοῦμαι κατά τή θεία Λειτουργία καί κατά 
τήν ἐκφώνηση «Τά σά ἐκ τῶν σῶν» νά μήν τρέ-
ξουν τά μάτια μου.

Ὁ π. Βασίλειος δέν ἤθελε ἐπαίνους, δέν ἤθελε 
διαφήμιση τῶν γνώσεων του, δέν ἐπεδίωξε ὀφφί-
κια. Ἁπλές καί οἱ Ἱερατικές στολές του, τίς ὁποῖες 
ἔραβε μέ τήν πρεσβυτέρα του.

Αὐτός ἦταν ὁ π. Βασίλειος, μικρός στό σῶμα 
καί συνάμα μεγάλος στήν καρδιά καί τά χαρίσμα-
τα.

Εὐπρεπής, εὔχαρις, εὐσεβής καί χρυσοχέρης.
Αὐτός ὑπῆρξε μέ λόγους ἐλειπεῖς.
Ὁ Θεός νά τόν παραλάβει στό φῶς καί στό 

ἔλεος Του καί νά τοῦ ἀποδώσει τό στέφανο τῆς 
δικαιοσύνης κατά τήν ἔσχατη ἡμέρα.

Τοῦ ἀειμνήστου πρεσβυτέρου Βασιλείου, 
ἔστω αἰωνία ἡ μνήμη.

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Σημαντηράκης

Τοῦ κ. Ἰωάννου Σ. Μαυρομμάτη 
Διδασκάλου
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Γιά κάθε ἄνθρωπο, ὁ θάνατος εἶναι ἡ κορυφαία 
στιγμή τῆς ζωῆς του, εἶναι τό πέρασμα στήν αἰωνιότη-
τα. Εἶναι τό τελευταῖο ταξίδι πού κι ἐσύ τώρα, ἀγα-
πημένε μας ἐν Χριστῷ ἀδελφέ ξεκίνησες, γιά νά πᾶς 
στήν οὐράνια πολιτεία. Ἕνα ταξίδι πού θά ἀφήσει 
πίσω του, στήν ψυχή καί στήν σκέψη μας τόν πλοῦτο 
τῆς προσφορᾶς σου, τήν ποιμαντική δράση σου, τήν 
χριστιανική σου καρτερία, τήν ἀφοσίωσή σου σέ μία 
ἠθική καί χριστιανική ζωή.

Στά σαρανταοκτώ χρόνια της ἱερατικῆς σου δια-
κονίας, ὡς σημαντικό μέλος τῆς Μητροπολιτικῆς μας 
περιφέρειας, στάθηκες μιά ἀστείρευτη πηγή ἀλληλεγ-

γύης πρός τόν συνάνθρωπο, καταθέτοντας κάθε κομ-
μάτι τοῦ ἑαυτοῦ σου στήν πρόοδο καί στό καλό τοῦ 
συνόλου.

Ὁ ἀείμνηστος π. Στυλιανός Κασαπάκης γεννήθη-
κε τό 1936 στά Κοτσιανά Κισάμου. Μετά τίς ἐγκύκλιες 
σπουδές του φοίτησε στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρή-
της. Τό 1960 νυμφεύθηκε τήν Κλεάνθη Τσουρουνάκη, 
μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε τρία παιδιά, τήν Ἀργυρώ, τήν 
Ἕλενα καί τόν Στράτο. Τήν 1η Ἀπριλίου τοῦ 1961 χει-
ροτινήθηκε διάκονος στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Θεολόγου Κοτσιανῶν. Τήν ἴδια χρονιά, στίς 16 Ἀπρι-
λίου χειροτονεῖται Πρεσβύτερος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Νικολάου Κουκουναρᾶς, ἀπό τόν πρώην Μητροπολίτη 
Κισάμου καί Σελίνου Σεβασμιώτατο Εἰρηναῖο, καί τήν 
1η Μαΐου διορίσθηκε κανονικός ἐφημέριος τῆς Ἐνο-
ρίας αὐτῆς. Ταπεινά καί ἀγόγγυστα καί σέ καιρούς 
δύσκολους, συνέβαλλε στήν Ἵδρυση τοῦ Ἀγροτικοῦ 
Ἰατρείου τῆς Κοινότητας καί στήν δημιουργία Συλλό-
γου Γυναικῶν τῆς περιοχῆς. Τό 1971 μετατίθεται στήν 
Ἐνορία Κάτω Παλαιοκάστρου καί ἐγκαθίσταται στό 
Καστέλλι, ἀπ’ ὅπου μετατέθηκε γιά τελευταία φορά 
τό 1993 στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Καμάρας. 
Ἀπό τό 1980 ἕως τό 1987 ἐκτελοῦσε τά καθήκοντα τοῦ 
διευθυντοῦ τοῦ Ἀννουσάκειου Γηροκομείου. Γιά πολ-

λά χρόνια ἐπίσης ἀνέλαβε τή διαχείριση καί τή γραμ-
ματεία τοῦ Γιαννακάκειου Ἱδρύματος. 

Ἀγαπημένε μας παπᾶ Στυλιανέ. 
Στά τόσα χρόνια τῆς ἱερατικῆς σου διακονίας καί 

ἀποστολῆς ἀνέπτυξες μία πλούσια κοινωνική δράση, 
ὑπηρετώντας πάντα τά χριστιανικά ἤθη καί πρότυπα, 
προσφέροντας ἐκεῖ πού ὑπῆρχε πόνος, ὡς ταπεινός 
δοῦλος τοῦ Θεοῦ.

Ἄξιος λειτουργός καί ἐργατικός, καλός σύντρο-
φος καί οἰκογενειάρχης, κοινωνικός καί ἀγαπητός σέ 
ὅλους, πρόσθεσες ἕνα σημαντικό κομμάτι ἀνθρωπιᾶς 
στό οἰκοδόμημα τῆς διακονίας καί τοῦ χριστιανικοῦ 
ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας, προασπίζοντας ἀξίες 
καί ἰδανικά πού θά παραμείνουν ἀναλλοίωτα.

Ὁ πόνος ἀπό τόν χαμό τῆς κόρης σου Ἕλενας, 
τό 1989, σέ συνθλίβει, μά ἐσύ μέ φάρο τήν πίστη σου, 
τήν ἐμπιστοσύνη σου στήν ἀγάπη καί στό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, δέν πτοεῖσαι καί συνεχίζεις νά προσφέρεις τό 
μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς σου σέ ὅποιον σέ ἔχει ἀνάγκη. Μέ 
ὑπομονή, χωρίς μεμψιμοιρίες, δέχεσαι ἀπό τό 2004 
ἄλλη μία μεγάλη δοκιμασία, αὐτή τῆς ἀσθένειάς σου, 
πού καί πάλι δέν λυγίζεις ἀλλά ἀντίθετα ἐκφράζεις 
τόν πόνο σου σάν κάτι μικρό καί ἀσήμαντο, ὅπως πολ-
λές φορές ἀνέφερες προσωπικά σέ ἐμένα καί σέ ἄλλα 
ἀγαπημένα καί οἰκεῖα σου πρόσωπα. Μᾶς δίδαξες 
πῶς νά ἀγωνιζόμαστε, νά μήν λυγίζομε ἀπό τό βάρος 
τῶν δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς, ἀλλά μέ ψυχικό σθένος νά 
ἀνεβαίνουμε τό δικό μας Γολγοθά ἐλπίζοντας στό ἔλε-
ος καί τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. 

Τώρα πιά φεύγοντας ἀπό αὐτό τόν μάταιο καί 
πρόσκαιρο κόσμο καί ὁδεύοντας πρός τήν αἰώνια ζωή, 
τήν Οὐράνια Βασιλεία, ἐμπρός στόν θρόνο τοῦ δικαι-
οκρίτου Κυρίου καί Θεοῦ μας μπορεῖς νά κάνεις τόν 
ἀπολογισμό τῆς ζωῆς σου καί νά ἐπαναλάβεις τά λό-
για του Ἀποστόλου Παύλου: «Τόν ἀγῶνα τόν καλόν 
ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα, 
λοιπόν, ἀποκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὅν 
ἀποδώσει μοι Κύριος ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ…» (Β’ Τιμ. 
4, 6-8).

Ἀγαπημένε μας παπᾶ Στυλιανέ, 
Αἰσθανόμαστε πραγματικά τυχεροί, ὅλοι ἐμεῖς 

πού μαζί σου βαδίσαμε στά ἴδια μονοπάτια καί σέ 
αὐτή τήν συνοδοιπορία διδαχτήκαμε ἀπό τήν ταπει-
νότητα, τήν σεμνότητα καί τήν εἰλικρίνειά σου. Δια-
κριτικά καί ἀθόρυβα ἔδινες ἀπό τό περίσσευμα τῆς 
ἀγάπης σου, σάν μία πράξη αὐθεντικῆς συνεισφορᾶς, 
χωρίς ἐγωπάθεια καί δημόσια προβολή. 

Γιά ὅλους μας ἡ ἀπώλεια εἶναι μεγάλη. Θά εἶσαι 
ὅμως πάντα βαθιά μέσα στήν σκέψη καί τήν καρδιά 
μας.  Ἄς εἶναι ἐλαφρύ τό χῶμα πού θά σέ σκεπάσει, 
ἄς εἶναι ἡ ψυχή σου γιά πάντα γαλήνια.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη.

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Κασαπάκης

Τοῦ Αἰδεσ. Ἀντωνίου Ἀρετάκη
Ἐφημερίου Ἱ.Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου Κισάμου
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1ον. Πόσα χρόνια χρειάζεται νά περάσουν γιά νά 
κάνουμε ἐκταφή τοῦ νεκροῦ μας; 

Εἶναι γεγονός ὅτι τό θέμα αὐτό ἀπασχολεῖ πολλούς 
Χριστιανούς μας, ἰδιαίτερα στίς μεγάλες πόλεις ὅπου ὑπάρ-
χει ἡ δυσκολία λόγῳ τοῦ περιορισμένου χώρου. Χρειαζέται 
νά ποῦμε ὅτι κανονικά, ἐκταφή τοῦ νεκροῦ ΔΕΝ ἐπιτρέπε-
ται ἐκτός ἄν ὑπάρχει σοβαρός λόγος…(μεταφορά ὀστῶν 
στήν πατρίδα τοῦ νεκροῦ, ταφή μέλους ἴδιας οἰκογένειας 
στόν ἴδιο τάφο κλπ). Ἐκταφή δέν γινότανε οὔτε παλιά καί 
αὐτό πιστοποιεῖται ἀπό τίς ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές πού 
ἀκόμα καί σήμερα φέρνουν στό φῶς χριστιανικούς τάφους 
πολλῶν αἰώνων πού οὐδέποτε ἀνοίχτηκαν. Ἀκόμα ἀπό 
ὁρισμένους κανόνες πού τιμωροῦν τήν τυμβωρυχία (ὅπως 
ὁ ζ΄ κανόνας τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης) φαίνεται ὅτι ὑπο-
νοοῦν ὅτι δέν ἐπέτρεπε ἡ τότε συνήθεια νά μετακινοῦνται 
ἀπό τούς τάφους τά ὀστᾶ. Ὅπως ἐξάλλου σημειώνει καί 
ὁ μέγας λειτουργιολόγος μακαριστός Φουντούλης: «Δέν 
θά ὑπῆρχε βέβαια ὡραιότερο πράγμα ἀπό τό νά ἀναπαύ-
εται κανείς «μέχρι τῆς κοινῆς ἀναστάσεως» στόν τάφο 
του, προσβλέποντας κατά τόν ὡραῖο συμβολισμό πρός 
τήν ἀνατολή καί περιμένοντας τήν ἔσχατη σάλπιγγα». Ἄν 
ὅμως πρέπει γιά κάποιους λόγους νά γίνει ἐκταφή, καλό 
εἶναι νά ἔχουν περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια, διάστημα 
ἀρκετό, ὥστε νά ἔχει γίνει πλήρης ἀποσύνθεση τοῦ σώμα-
τος καί σέ καμία περίπτωση χρονικό διάστημα μικρότερο 
τῶν 2 ἐτῶν. 

***
2ο Ἐρώτημα: Ποιές εἶναι οἱ νηστεῖες τῆς ἐκκλησίας 

μας καί γιατί νηστεύουμε;
Κάτ΄ ἀρχήν χρειάζεται νά ποῦμε ὅτι ἡ νηστεία δέν 

γίνεται  οὔτε γιά νά χάσουμε κιλά, οὔτε γιά τό «καλό της 
ὑγείας μας», ὅπως λανθασμένα πολλοί νομίζουν, ἀλλά γιά 
τό καλό της ψυχῆς μας. Νηστεύουμε γιατί τό πρότυπό μας 
εἶναι ὁ Χριστός καί οἱ Ἅγιοί μας. Ὁ Ἴδιος ἐνήστεψε καί μά-
λιστα χωρίς νά ἔχει λόγο, ἀλλά γιά νά μᾶς δείξει τόν δρόμο 
καί τόν τρόπο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Ὑπῆρξε Ἅγιος ποῦ δέν 
νήστεψε; Ὑπῆρξε κάποιος πού δέν ὠφελήθηκε μέ τή νη-
στεία; Μιλώντας γιά τήν νηστεία εἶναι ἀναγκαῖο νά σημει-
ώσομε ὅτι δέν εἶναι μόνο ἀποχή ἀπό τήν τροφή. Εἶναι ἀπο-
χή ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας. Νηστεία εἶναι ἕνας 

συνδυασμός τροφῆς-ἐλεημοσύνης-προσευχῆς. Ὁ Μέγας 
Βασίλειος ἀναφέρει ὅτι ἐκεῖνο πού τοῦ γέμιζε τήν καρδιά 
ἦταν ὅταν, παράλληλα μέ τήν νηστεία του ἔκανε ἐλεημο-
σύνες γιά νά γλυκάνει τόν πόνο τῶν δυστυχισμένων ὑπάρ-
ξεων τῆς ἐπαρχίας του. Γιά σκεφτεῖτε πόσο ὄμορφη εἰκό-
να... Νά ἕνα ὡραῖο παράδειγμα: Εἶναι μέρα νηστείας καί 
πεινᾶς. Πόσο κάνει ἕνα σουβλάκι; 2 εὐρώ; Μήν τό φᾶς καί 
δῶσε τά 2ευρώ στόν πρῶτο πού σου ζητάει, στόν πρῶτο 
δυστυχισμένο, πού θά δεῖς μπροστά σου. Χαμογέλασέ του 
καί πές του ἕνα καλό λόγο. Βάλτον στήν προσευχή σου: 
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον ἡμᾶς καί τόν κόσμο σου». 

Κάν’ το μέ τήν καρδιά σου καί δές τά ἀποτελέσμα-
τα...

Ἐν συντομίᾳ οἱ νηστεῖες εἶναι:
1) Νηστεία τῶν Χριστουγέννων
Ἀπό τίς 15 Νοεμβρίου μέχρι καί τίς 24 Δεκεμβρίου.
2) Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι καί τό Μ. Σάββατο.
3) Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Ἀπό τήν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πά-

ντων μέχρι καί 28 Ἰουνίου.
4) Νηστεία τοῦ Δεκαπενταύγουστου
Ἀπό τήν 1η ἕως καί 14 Αὐγούστου.
5) Νηστεύουμε κρέας, γαλακτερά, ψάρι, λάδι ὅλες τίς 

Τετάρτες καί Παρασκευές τῆς χρονιᾶς (ἐκτός ἄν ὑπάρχει 
κάποια κατάλυση) καί τίς πιό κάτω μέρες ὅ,τι μέρα καί ἄν 
πέσουν (ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς, ὅπου τότε τρῶμε 
λάδι):

α) 14 Σεπτεμβρίου, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ

β) 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων
γ) 5 Ἰανουαρίου, παραμονή τῶν Φώτων
δ) 29 Αὐγούστου, Ἀποτομή του Τιμίου Προδρόμου
Δέν νηστεύουμε, ἔχουμε κατάλυση δηλαδή στά πά-

ντα:
α) Μετά τό Πάσχα, ὅλη τήν ἑβδομάδα τῆς Διακαι-

νησίμου
β) Μετά τήν Πεντηκοστή (μέχρι τῆς Κυριακῆς τῶν 

Ἁγίων Πάντων)
γ) Ἀπό τίς 25 Δεκεμβρίου μέχρι καί τίς 6 Ἰανουαρίου 

(ἐκτός της παραμονῆς τῶν Θεοφανείων).  

Ἡ  Ἐ κ κ λ η σ ί α  σ ᾶ ς  ἀ π α ν τ ᾶ . . .
Ἀναγνῶστες τοῦ Περιοδικοῦ μᾶς θέτουν δύο ἐρωτήματα:

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

Ὁμάδα ἔμπειρων καί καταξιωμένων πνευματικῶν θά ἀπαντᾶ γραπτά στό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ 
περιοδικοῦ μας πάνω στά ἐρωτήματά σας. Εὐνόητο εἶναι ὅτι διατηρεῖται ἡ ἀνωνυμία αὐτῶν πού ὑπο-
βάλλουν ἐρωτήματα.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ἑορτή Θεοφανείων

Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἑορτάστη-
κε καί στήν Μητρόπολή μας μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί 
μέ τή ρίψη τοῦ Σταυροῦ σέ ὅσες Ἐνορίες γειτνιάζουν μέ 
θάλασσα. Στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως,  μετά τό πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ Ἐνορίες τῆς πόλεως ἐν πομπῇ 
κατευθύνθηκαν πρός τό λιμάνι ὅπου ἔγινε καί ἡ ρίψις 
τοῦ Σταυροῦ ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλό-
χιο.

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας - Βράβευση μαθητῶν

Ἰανουάριος: Μήνας πολλῶν ἐκδηλώσεων μέ κοπή Ἁγιο-
βασιλόπιτας. Ἐνορίες, Φορεῖς, Σύλλογοι κόβουν τίς 

Πρωτοχρονιάτικες πίτες τους, διοργανώνοντας εἰδικές 
ἑόρτιες ἐκδηλώσεις. Τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, Τρίτη 
6 Ἰανουαρίου, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης ἔκοψε 
τήν δική της Ἁγιοβασιλόπιτα σέ κοινή ἐκδήλωση μέ 
τόν Δῆμο Κολυμβαρίου, ὁ ὁποῖος καί ἀπένειμε ἐπαίνους 
στούς ἐπιτυχόντες σέ Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευ-
τικά Ἱδρύματα μαθητές, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τόν 
Δῆμο Κολυμβαρίου. 

Ἑορτή Ἁγίου Μακαρίου

Τήν Δευτέρα 19 Ἰανουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μακαρίου 
του Αἰγυπτίου, ἑορτάζει καί τό κάθισμα πού εἶναι ἀφι-
ερωμένο στήν μνήμη του καί εὑρίσκεται πάνω ἀπό τίς 
ἐγκαταστάσεις τῆς Ο.Α.Κ. Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ στήν ἀκολουθία παρευρέθη-
καν μαθητές καί καθηγητές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 
Κρήτης, οἱ ὁποῖοι καί ἔψαλαν. 

Ἐκδήλωση Ἱερέων
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 25 Ἰανουαρίου, ὁ Σύνδεσμος 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
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Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας «Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξέ-
νος», ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτά του, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας, τῶν Ἱερέων μετά τῶν οἰκογενειῶν 
τους ὡς καί πολλῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων. Τήν 
ἐκδήλωση φιλοξένησε ἡ Ἐνορία Ζυμβραγοῦ στό Ἐνορι-
ακό της κέντρο, ὅπου ὁ δραστήριος Ἐφημέριος π. Ἐμμα-
νουήλ Ἀλεξανδράκης, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί 
οἱ Κυρίες τῆς Ἐνορίας παρεῖχαν πλούσια φιλοξενία.  

Θεμέλιος Λίθος Ἱεροῦ Ναοῦ 

Τήν Τρίτη 27 Ἰανουαρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἔθε-
σε τόν θεμέλιο λίθο σέ νεοανεγειρόμενο Ἱερό Ναό τῆς 
Ἐνορίας Πλατάνου, ἀφιερωμένο εἰς τή μνήμη τοῦ Ὁσί-
ου Ἐφραίμ (Νέας Μάκρης). Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός εἶναι 
ἔκφραση εὐγνωμοσύνης, τάξιμο, εὐεργετηθέντων ἀπό 
τόν Ἅγιο εὐλαβῶν Χριστιανῶν. 

Ἑoρτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
Ἡ μεγάλη καί σπουδαία ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, κατά τήν ὁποία ἑορτάζει ἡ 
Ἑλληνική Παιδεία καί τά Ἑλληνικά Γράμματα, ἑορτά-
στηκε καί ἐφέτος εἰς τή Μητρόπολή μας μέ τόν καθιερω-
μένο ἐκκλησιασμό τῶν Σχολείων, δοξολογία καί ὁμιλίες. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας στόν σύντομο χαιρετισμό του 
ἀναφέρθηκε στήν κρίση πού περνᾶ στούς καιρούς μας ἡ 
παιδεία στό σύνολό της καί τόνισε τήν ἀναγκαιότητα καί 
σπουδαιότητα ἐπιστροφῆς στό πνεῦμα καί τό ἦθος τῆς 
παιδείας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. 

Γεῦμα σέ ἐκπαιδευτικούς
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἡ Μη-
τρόπολις μας παρέθεσε γεῦμα στούς ἐκπαιδευτικούς τῶν 
σχολείων τῆς Κισάμου. Δόθηκε ἡ εὐκαιρία γιά περισσό-
τερη γνωριμία καί ἐπικοινωνία τοῦ Ἐπισκόπου μας μέ 
τούς λειτουργούς τῆς Παιδείας πού διακονοῦν στά Σχο-
λεῖα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.  

Ἐπέτειος  τῆς Μάχης τῶν Βουκολιῶν

Ἡ 7η Φεβρουαρίου 1897 εἶναι βαθειά χαραγμένη στήν 
μνήμη τῶν Κρητικῶν, ὡς ἱστορική καί ἡρωϊκή, γιατί ὁ 
Συνταγματάρχης Τιμολέοντας Βάσσος, μετά τήν ἀποβί-
βασή του (5 Φεβρ. 1897) στό Κολυμπάρι καί τήν προέλα-
σή του πρός τά Χανιά, τήν 7η Φεβρ. ἐπιτίθεται κατά τῶν 
Τούρκων στόν Πύργο τῶν Βουκολικῶν μέ ἀποτέλεσμα 
οἱ Τοῦρκοι νά ἐκγαταλείψουν τόν Πύργο. Ἡ νίκη αὐτή 
ἔγινε αἰτία ἀναπτέρωσης τοῦ ἠθικοῦ τῶν Κρητικῶν γιά 
τήν συνέχιση τοῦ ἀγώνα μέχρι τήν ἕνωση μέ τήν μητέρα 
Ἑλλάδα. Ἡ ἐπέτειος αὐτή ἑορτάστηκε καί ἐφέτος, τήν 7η 
Φεβρουαρίου, μέ Θεία Λειτουργία καί ἐπιμνημόσυνη δέ-
ηση. Ἀκολούθησε ἐκδήλωση μέ ὁμιλίες, χαιρετισμούς, 
καταθέσεις στεφάνων τήν ὁποία ὀργάνωσαν ἡ Μητρόπο-
λίς μας,  ὁ Δῆμος Βουκολιῶν, τό Δημοτικό Σχολεῖο καί 
ὁ Σύλλογος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Βουκολιῶν, μέ τήν 
συμμετοχή τῶν Ἀρχῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας, τῆς Το-
πικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τῶν Σχολείων τῆς περιοχῆς καί 
πλήθους κόσμου.

Ἐκδήλωση γιά τήν εἴσοδο στό Τριώδιο
Τό Ἐκκλησιαστικό βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας 
«Ἑσπερία» ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριωδίου, δι-
οργάνωσε, τήν Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στό «Φαλδά-
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μειο Οἴκημα» ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν Πανοσ. Ἀρχι-
μανδρίτη π. Νεκτάριο Ἀντωνόπουλο, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. 
Μονῆς Σαγματᾶ Θηβῶν καί μέ θέμα: «Μετάνοια - Ἐξο-
μολόγηση, Ἐπιστροφή στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία 
Του». Ὕμνους τῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου ἀπέδωσαν οἱ 
Πρωτοψάλτες Ἀντώνιος Βακάκης, Γεώργιος Χαχλάκης 
καί Ἰωάννης Κουφάκης. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδή-
λωσης ἐξετέθησαν γιά προσκύνηση τεμμάχια τῶν Ἱερῶν 
Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου 
Κριμαίας.

Προσκύνημα στήν Κωνσταντινούπολη

Κάθε προσκύνημα στήν Πόλη τήν ἑπτάλοφο, τήν Κων-
σταντινούπολη, τήν Βασιλεύουσα, εἶναι γεγονός ἀναβα-
πτισμοῦ στά νάματα τῆς Ρωμιοσύνης καί τῆς Ὀρθοδοξί-
ας μας. Τό Φανάριον, τόπος μαρτυρίου καί μαρτυρίας μέ 
τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους νά κρατεῖ ζωντανή τήν ἐλπί-
δα, φωτίζει τήν Οἰκουμένη σκορπώντας στά πέρατά της 
«Φῶς Χριστοῦ». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε 

ἀπό 11 ἕως 17 Φεβρουαρίου τό Φανάριον καί παρουσί-
ασε στήν Α.Θ.Π., τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡ-
ΘΟΛΟΜΑΙΟ, τό νέο Γενικό Διευθυντή τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης Δρα Κωσταντῖνο Κενανίδη. Ὁ νέος 
Γενικός Διευθυντής εἶχε τήν χαρά νά λάβει τήν εὐλογία 
τοῦ Παναγιωτάτου, ὁ Ὁποῖος μέ μεγάλη ἐγκαρδιότη-
τα δέχθηκε καί φιλοξένησε τόσο τόν Σεβ. Μητροπολί-
τη  μας, ὅσο καί τό νέο Διευθυντή τῆς Ο.Α.Κ. Κατά τήν 
παραμονή τους στήν Κωσταντινούπολη, τήν Κυριακή 22 
Φεβρουαρίου συμπροσευχήθηκαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Χαραλάμπους στό Μπεμπέκι, ὅπου καί χοροστάτησε ἡ 
Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. 

Τιμητική Ἐκδήλωση γιά τόν 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο

Τήν Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου τό Πολυτεχνεῖο Κρή-
της, σέ μία σεμνή καί ὄμορφη ἐκδήλωση, στήν αἴθου-
σα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», 
τίμησε τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. 
ΕΙΡΗΝΑΙΟ «…σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης γιά τήν προ-
σφορά καί τή συμπαράστασή του καθ’ ὅλη τήν πορεία 
ἀνάπτυξης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης», ὅπως ἀναφέρε-
ται στήν πρόσκληση. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Πρύ-
τανης τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής Ἰωακείμ 
Γρυσπολάκης, ἀκολούθησε ὁμιλία γιά τό πρόσωπο καί 
τό ἔργο τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, 
ὡς Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἀπό τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο 
καί εὐχαριστήρια ὁμιλία-χαιρετισμός ἀπό τόν τιμώμε-
νο Ἱεράρχη. Τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ἐκπροσώπησε ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς 
εὐχές καί τήν εὐλογία τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Μητρός 
Ἐκκλησίας. (Εἰδικό ἀφιέρωμα γιά τήν ἐκδήλωση αὐτή 
στή σελίδα 17 ).
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Δ Ω  Ρ  Ε  Ε  Σ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Οἰκογ. Εὐστρατίου Σηφοδασκαλάκη, εἰς μνήμην Κων-
σταντίνου Μαρακάκη  ................................................50€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Νικολά-
ου  ................................................................................100€
Δήμητρα Μυλωνάκη  ..................................................60€
Θεόδωρος Μοτάκης  ...................................................50€
Οἰκογ. Αἰδεσ. Νικολάου Καπῆ, εἰς μνήμην Ζαχαρίου 
Χαρχαλάκη  ................................................................300€
Αἰδεσ. Στυλιανός Θεοδωρογλάκης, εἰς μνήμην Έμμα-
νουήλ. Ἡρακλ. Θεοδωρογλάκη  ..............................100€
Κυριακή Σαριδάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Γεωργίου 
Σαριδάκη  ....................................................................200€
Κυριακή Σαριδάκη, εἰς μνήμην Γεωργίου Βασιλείου  ...  
......................................................................................100€
Ἀντώνιος Μπενάκης  ................................................100€
Μαρία Πετραντωνάκη  .............................................100€
Εἰς μνήμην Εὐθυμίου καί Χρυσῆς Δεσποτάκη, ἡ θυγατέ-
ρα τους  .......................................................................100€
Ἰωάννης Μαυρομμάτης, εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῆς 
του  ..............................................................................100€
Μαρία Τερεζάκη  ..........................................................50€
Μαρία Πετραντωνάκη  .............................................100€
Οἰκογ. Βασιλείου Σημαντηράκη, εἰς μνήμην του  250€
Γεώργιος Σκαλιδάκης, εἰς μνήμην πατρός του Δημητρί-
ου  ................................................................................100€
Πρεσβυτέρα Ἄννα Λουπασάκη, είς μνήμην Ἀρχιεπισκό-
που Χριστοδούλου  ...................................................200€
Ἐνορία Καντάνου Σελίνου  ......................................200€
Σύλλογος Διδασκόντων ΕΠΑΛ Κισάμου, εἰς μνήμην 
Εὐαγγέλου Χατζάκη  .................................................180€
Ἰωάννης Στεφανουδάκης, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ του Δη-
μητρίου  .....................................................................1000€
Ἀθανάσιος Γιακουμάκης  ..........................................250€
Ἰωάννης Φουντουλάκης, εἰς μνήμην γονέων του  500€
Αἰδεσ. Δημήτριος Μαραγκουδάκης, εἰς μνήμην ἱερέως 

Στυλιανοῦ Κασαπάκη  ...............................................100€
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Ἁγ. Γεωργίου Καλλεργιανῶν, 
εἰς μνήμην ἱερέως Στυλιανοῦ Κασαπάκη  ..............300€
Αἰδεσ. Αντώνιος Τζιάκης  .........................................100€
Ἰωάννης Τερεζάκης, εἰς μνήμην γονέων του Μιχαήλ & 
Ἀλεξίας καί συζύγου του Σωτηρίας  .......................150€
Αἰδεσ. Μιχαήλ Ἀμοργιανός  .......................................50€
Οἰκογ. Ἐμμανουήλ Καλογριδάκη, εἰς μνήμην ἱερέως 
Στυλιανοῦ Κασαπάκη  ...............................................100€
Ἀνώνυμος ...................................................................500€
Παπαδάκης Ἰωάννης .................................................400€
Γρηγοράκης Γεώργιος .............................................1.500€
Ἀνώνυμος ...................................................................300€

***
Δωρεές ὑπέρ τοῦ Περιοδικοῦ «Χριστός & Κόσμος»

Τζανακάκη Ἐλευθερία  ..............................................150€
Ἰωάννης Χαλκιαδάκης  ...............................................50€
Βενιαμίν Μαλεφιουδάκης  .........................................30€
Δημοσθένης Καρτσωνάκης  .......................................50€
Μαρία Δρακούλη  ........................................................20€
Ἀργυρώ Κατζουράκη  ...............................................200€
Αἰδεσ. Ἀντώνιος Τζιάκης  ...........................................50€
Μαρία Τερεζάκη  ..........................................................20€
Ἐλευθερία Περουλάκη  ...............................................35€
Αἰκατερίνη Ρουμπεδάκη  ............................................15€

***
Ἡ Μητρόπολις εὐχαριστεῖ θερμά ὅλους ὅσοι ἀνταποκρί-
θηκαν στό κάλεσμά της καί ἐξέφρασαν τήν ἀλληλεγγύη 
τους προσφέροντας χρήματα ἤ διάφορα εἴδη τροφίμων 
γιά τούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας στή Λωρίδα τῆς 
Γάζας.
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Ρώτησαν κάποιον Γέροντα:
«Πῶς πρέπει νά προσευχόμαστε;»
Καί ὁ Γέροντας τούς εἶπε:
-Δέν χρειάζεται νά φλυαροῦμε, ἀλλά νά ὑψώνου-
με τά χέρια καί νά λέμε:
-Κύριε, ὅπως θέλεις καί ὅπως γνωρίζεις, ἐλέησέ 
με.
Καί ἄν προμηνύεται πόλεμος:
-Κύριε, βοήθει με, καί γνωρίζει ὁ ἴδιος τί μᾶς 
συμφέρει καί θά μᾶς ἐλεήσει.

***
Εἶπε ὁ ἀββᾶς Μωϋσῆς:
-Ἐάν δέν συμφωνήσει ἡ πράξη μέ τήν προσευχή, 
εἶναι χαμένος ὁ κόπος σου.
Καί τόν ρώτησε ἄλλος ἀδελφός:
-Καί τί σημαίνει νά συμφωνεῖ πράξη καί προσευ-
χή;
-Σημαίνει, εἶπε ὁ Γέροντας, αὐτά γιά τά ὁποία 
προσευχόμαστε νά μᾶς ἀπαλλάξει ὁ Θεός, νά μήν 

τά κάνουμε πιά.
Γιατί ὅταν ὁ ἄνθρωπος παραιτεῖται ἀπό τά θε-
λήματά του, τότε ὁ Θεός γίνεται φίλος του καί 
δέχεται τήν προσευχή του.

***
Εἶπε πάλι:
-Γιά κάθε τί πού θά τό ὑπομείνεις μέ φιλόσοφη 
διάθεση, θά βρεῖς τόν καρπό του στήν ὥρα τῆς 
προσευχῆς.

***
Εἶπε ἐπίσης:
-Ἐάν ἐπιθυμεῖς νά προσευχηθεῖς, ὅπως πρέπει, 
μή λυπήσεις καμιά ψυχή, ἀλλιῶς, χαμένος ὁ κό-
πος σου.
-Νά μή θέλεις οἱ ὑποθέσεις σου νά προχωροῦν, 
ὅπως ἐσύ νομίζεις, ἀλλά ὅπως ἀρέσει στόν Θεό. 
Ἔτσι θά εἶσαι ἀτάραχος καί θά εὐχαριστεῖς στήν 
προσευχή σου τόν Θεό.

(Ἀπό τό Γεροντικό)

Γιά τήν ἀδιάλειπτη καί νηφάλια προσευχή
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