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Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

πί ἔτη πολλά ἀσχολουμένη ἡ ἡμετέρα Μετριότης περί τά προβλήματα τά σχέσιν ἔχοντα 
πρός τόν περιβάλλοντα ἡμᾶς κόσμον, διεπίστωσεν ὅτι βασικόν αἴτιον πασῶν τῶν κατα-
στροφῶν ἐν τῇ δημιουργίᾳ εἶναι ἡ πλεονεξία καί ἡ συνεχής τάσις ἀκράτου πλουτισμοῦ τῶν 

κατοίκων τῶν λεγομένων «ἀνεπτυγμένων» χωρῶν.
Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Πατέρες ἐδίδαξαν ἀλλά καί ἔζησαν τόν Παύλειον λόγον 

«ἔχοντες διατροφάς καί σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α΄ Τιμ. 6, 8) ἀκολουθοῦντες ἐν 
ταυτῷ τήν Σολομώντειον προσευχήν «πλοῦτον καί πενίαν μή μοι δῷς, σύνταξόν δέ μοι τά δέ-
οντα καί αὐτάρκη» (Παροιμίαι ΚΔ΄). Τά περαιτέρω τούτων «εἰς τήν ἀπηγορευμένην περπερίαν 
ἐκπίπτουσιν», ὡς διδάσκει ὁ φωστήρ τῆς Καισαρείας, ὁ μέγας Βασίλειος.

Καθά δέ λέγει ὁ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προκάτοχος, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος Ἰωάννης, 
«φεύγωμεν ἐν ἅπασι τοῖς πράγμασι τήν πλεονεξίαν καί τό τήν χρείαν ὑπερβαῖνον» (ὁμιλία ΛΖ΄ 
εἰς τήν Γένεσιν), διότι αὕτη «πρός ἐσχάτην ὠμότητα καί ἀπανθρωπίαν γυμνάζει τούς ἁλόντας» 
(Ὁμιλία ΠΓ΄ εἰς Ματθαῖον) καί «οὐκ ἀφίησιν ἀνθρώπους εἶναι τούς ἀνθρώπους, ἀλλά θηρία καί 
δαίμονας» (Ὁμιλία ΛΘ΄ εἰς Α΄ Κορινθίους).

Ἔχοντες λοιπόν κατά νοῦν ὅτι Ὀρθοδοξία σημαίνει τήν ἀπόρριψιν παντός περιττοῦ καί 
ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός εἶναι «οἰκονόμος καλός ποικίλης χάριτος Θεοῦ» (Α΄ Πέτρου 4, 10), 
περαίνομεν τό ἁπλοῦν τοῦτο μήνυμα διά τινος παλαιᾶς μικρᾶς ἱστορίας, ἐξ ἧς πᾶς νοήμων δύ-
ναται νά ἀντιληφθῇ πῶς οἱ παλαιοί, ἄνευ πτυχίων, ἀλλ᾿ ἐν θερμῇ πίστει καί σεβασμῷ πρός τήν 
δημιουργίαν, ἀντελαμβάνοντο τήν οὐσίαν τοῦ τί ἐστι περιβάλλον καί πῶς διατηρεῖται ἀνέπαφον 
καί ἀεί ἀκμάζον: 

Ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ τοῦ Σινᾶ, «περί Γεωργίου∙ Τούτῳ τῷ δικαίῳ Γεωργίῳ παρέβαλόν ποτε 
ὀκτώ Σαρακηνοί πεινῶντες, καί μηδέν τό σύνολον τοῦ αἰῶνος τούτου ἐσχηκώς δοῦναι αὐτοῖς, 
τήν γάρ κάππαριν τήν ἀγρίαν ἥν ὠμήν ἤσθιε, δυναμένην καί κάμηλον ἀποκτεῖναι τῇ πικρότητι, 
οὐκ ἠδύναντο ἐσθίειν. Ὁρῶν οὖν αὐτούς δεινῶς λιμώττοντας, λέγει ἑνί ἐξ αὐτῶν∙ Λαβέ τό τόξον 
καί πέρασον τόν βουνόν τοῦτον˙ εὑρήσεις ἀγέλην αἰγαγρίων καί τόξευσον ἕν ἐξ αὐτῶν, οἷον 
θέλεις καί μή δοκιμάσῃς τοξεῦσαι ἄλλο. Ἀπελθών οὖν ὁ Σαρακηνός καθώς εἶπεν αὐτῷ ὁ γέρων 
καί τοξεύσας καί σφάξας τό ἕν, ἐδοκίμασε τοξεῦσαι καί ἕτερον, καί εὐθέως ἐκλάσθη τό τόξον 
αὐτοῦ. Ἐλθών οὖν καί ἐνέγκας τό κρέας διηγήσατο τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ τό γεγονός εἰς αὐτόν».

Ε
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ετά τήν πρόσφατη ψήφιση τοῦ Νόμου περί 
δημιουργίας κρεματορίων καί στήν Ἑλλά-
δα, γεννᾶται τό ἐρώτημα: Τελικά…. ταφή 
ἤ καύση τῶν νεκρῶν; Πολύς ὁ λόγος καί 
ὁ ἀντίλογος… Κατ’ ἀρχήν χρειάζεται νά 

ἀποδεχθοῦμε μία πραγματικότητα. Τήν ὕπαρξη 
ἀνάμεσά μας ἀνθρώπων, μή Ὀρθοδόξων, πού ζοῦν 
στόν τόπο μας καί ζητοῦν, ὀρθά νομίζω, νά τούς 
ἐξασφαλιστοῦν ὅροι ἰσοπολιτείας καί δικαιώμα-
τα ἀνάλογα μέ αὐτά πού θά εἶχαν ἀλλοῦ.  Χρέος 
τῆς πολιτείας εἶναι νά ἐξασφαλίζει στούς πολίτες 
της ὅρους συμβίωσης πάνω στή βάση τῆς ἐλευ-
θερίας τῆς συνείδησης. Μέ αὐτή τήν ἔννοια εἶναι 
μᾶλλον ἀντιφατικό νά ἀντιδικοῦμε μέ ρυθμίσεις 
πού ἀποβλέπουν στό νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἐλευθε-
ρία σέ κάποιους συμπολίτες μας. Ὅσο, λοιπόν, 
ἀφορᾶ στό ἐάν οἱ ἑτερόδοξοι ἤ οἱ ἀλλόθρησκοι 
πού ζοῦν στήν πατρίδα μας ἔχουν τό δικαίωμα 
ἤ ὄχι νά ἀκολουθοῦν τά ἔθιμα καί τίς συνήθειές 
τους, σαφῶς καί ἡ ἀπάντηση εἶναι καταφατική. 
Τό ἐρώτημα πού γεννᾶται τελικά εἶναι, ἐάν μπο-
ρεῖ ἕνα μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀντί τῆς 
ταφῆς νά ἐπιλέξει τήν καύση τοῦ σώματός του. 

Γιά νά δοθεῖ ἀπάντηση στό καίριο αὐτό ἐρώ-
τημα χρειάζεται, πιστεύω, νά κατανοήσομε κάτι 
πολύ μεγάλο καί βασικό: Ἡ κήδευση τοῦ νεκροῦ 
σώματος, κατά τήν Ὀρθόδοξη ἀντίληψη, δέν εἶναι 
μία κοινωνική ἐκδήλωση ἤ μία ἁπλή ἀκολουθία, 
ἀλλά μυστήριο. Τό μυστήριο τῆς ταφῆς ἀποτελεῖ 
ἔκφραση τῆς ἀνακεφαλαίωσης τοῦ μυστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας, τῆς περί ἀνθρώπου διδασκαλί-
ας καί τῆς Χριστιανικῆς ἐλπίδας. Ἐλπίδας πού 
πηγάζει ἀπό τόν Ἀναστημένο Κύριο, ὁ Ὁποῖος 
μέ τήν Ἀνάστασή Του «καινά ποιεῖ τά πάντα» 
(Ἀποκ. 21,5), ὁ Ὁποῖος δέν παρέδοσε τό σῶμα 
Του γιά νά καεῖ, ἀλλ’ «ἵνα ταφῇ» (Ματθ. 14,12),  
παρέμεινε «ἀλλότριος φθορᾶς», ἀνεστήθη τήν 
τρίτη ἡμέρα, καί ὁ Ὁποῖος μέ τήν Ἀνάστασή Του 

συν-ἀνασταίνει καί τό ἀνθρώπινο γένος. «Χαί-
ρετε» (Μτθ. 28,9), ἦταν ὁ πρῶτος χαιρετισμός, ἡ 
πρώτη λέξη τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου πρός τίς 
μυροφόρες γυναῖκες. «Χαίρετε»! Αὐτό εἶναι τό 
πᾶν, τό μέγιστο, πού ἔχομε νά μοιραστοῦμε ὄχι 
μόνο οἱ Χριστιανοί μεταξύ μας, ἀλλά καί μέ τούς 
συνανθρώπους μας, ὅλου του κόσμου. Τήν χαρά 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τήν προσδοκία 
τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Τί συμβαίνει λοιπόν μέ τήν κοίμηση, τόν θά-
νατο ἑνός ἀνθρώπου; Ἡ Ἐκκλησία συνέρχεται 
ἐπί τό αὐτό, ἔχοντας ἀνάμεσά Της τό λείψανο 
τοῦ κεκοιμημένου, ὡς μία ἔκφραση τῆς συνεχι-
ζόμενης παρουσίας του στήν κοινωνία τῶν προ-
σώπων. Τό λείψανο βλέπει πρός ἀνατολάς καί οἱ 
οἰκεῖοι του τό ἀσπάζονται ξεπροβοδίζοντάς το 
πρός τήν αἰωνιότητα. Τιμοῦν τήν ἱερότητα τοῦ 
σώματος ὡς «μέλος Χριστοῦ» καί «Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος» (Α΄ Κορ. 6,19) καί δέν τό κατα-
στρέφουν, γιατί καταστροφή του ἰσοδυναμεῖ μέ 
βεβήλωση. Ὅπως δέ ἀναφέρει ὁ ἀπ. Παῦλος «εἴ 
τις τόν ναόν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ 
Θεός» (Α΄ Κορ. 3,16). Ἡ καύση λοιπόν ἑνός νε-
κροῦ εἶναι μία πράξη βίας ἐπί τοῦ σώματος, τοῦ 
«ναοῦ τοῦ Θεοῦ», ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ταφή, πού 
εἶναι ἡ φυσική διαδικασία τῆς φθορᾶς τοῦ σώμα-
τος. Ἡ καύση ἀποτελεῖ κορυφαῖο σύμβολο μηδε-
νισμοῦ, πράξη εἰκονοκλαστική, πού θρυμματίζει 
τήν πίστη στήν Ἀνάσταση, ὅπως σημειώνει καί 
θεολόγος τῶν καιρῶν μας. Σκεφθεῖτε νά εἴχαμε 
κάμει στάχτη τούς Ἁγίους μας! Καί τί σημαίνει, 
ἄραγε, τό γεγονός ὅτι τό  λείψανο ἑνός Ἁγίου 
θαυματουργεῖ; 

Σπουδαῖος καί σημαντικός, γιά ἕναν πι-
στό, εἶναι ἐπίσης ὁ εἰκονισμός πού ἐμπεριέχεται 
στήν ἴδια τήν ταφή. Ἡ ταφή εἶναι σπορά. Εἶναι 
ἡ σπορά τοῦ σώματος πού συν-τάφηκε καί συν-
αναστήθηκε μέ τόν Χριστό κατά τό Βάπτισμα, 

Χῶμα ἤ στάχτη;
Περί ταφῆς ἤ καύσης 

τῶν κεκοιμημένων

«Κηδεύσομεν τούς ἀπελθόντας, ὡς καί ἡμῖν καί ἐκεῖνοις συμφέρει πρός δόξαν Θεοῦ»
(Ἱ. Χρυσόστομος, Εἰς Ἰωάννην, Ὁμιλ. 85,6).

Μ
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καί πού ἔγινε ἕνα μέ τήν φύση τῆς ἀθανασίας, 
κοινωνῶντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. 
Ὅπως ὁ σπόρος πού διαλύεται στό χῶμα πετᾶ 
καινούργια φύτρα, ἔτσι καί τό σῶμα τῆς φθορᾶς 
θά πετάξει βλαστάρι ἀθανασίας. Καί θά ὁδηγή-
σει ὄχι μόνο τό σῶμα, ἀλλά καί τό σύμπαν ὅλο 
στήν ἀφθαρσία. Τό μνῆμα εἶναι μπόλιασμα ἀθα-
νασίας. 

Ὅμως καί ἀπό ψυχολογικῆς πλευρᾶς ἡ προ-
ετοιμασία τῆς κήδευσης βοηθᾶ τούς πενθοῦντες 
συγγενεῖς στήν φυσιολογική ἐξέλιξη τῆς διαδι-
κασίας τοῦ πένθους. Ἡ προετοιμασία τῆς ταφῆς, 
ἡ ποιμαντική παρουσία τοῦ ἱερέα στό σπίτι τῶν 
πενθούντων πρίν καί μετά τήν κηδεία, ἡ νεκρώ-
σιμος ἀκολουθία, ὡς καί τά μνημόσυνα πού ἀκο-
λουθοῦν λειτουργοῦν θεραπευτικά στούς πεν-
θοῦντες κατά τήν διάρκεια τοῦ πένθους. Κάτι 
πού, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Ἀμερικανός ψυχολόγος 
Baker, δέν μπορεῖ νά συμβεῖ μέ τήν καύση τοῦ 
νεκροῦ, λόγῳ τοῦ ὅτι μειώνεται στό ἐλάχιστο ἡ 
περίοδος διάρκειας τοῦ πένθους. Ἄς σκεφτοῦμε 
ἐδῶ καί κάτι ἄλλο. Ἡ προτίμηση τῆς καύσης γιά 
ἕναν πιστό εἶναι οὐσιαστικά ἄρνηση τοῦ ὑπερή-
φανου ἀνθρώπου νά δεχθεῖ τήν ταπεινότητα τῆς 
φύσης του, ὅπως αὐτή φανερώνεται ἀδυσώπητα 
μέσα ἀπό τήν προοπτική τῆς ἀποσύνθεσης τοῦ 
ἀνθρωπίνου λειψάνου.  

Τελικά, πέρα ἀπό τήν σωτηριολογική σημα-
σία πού ἔχει γιά τόν ἄνθρωπο ἡ μετά θάνατον 
διάλυση τοῦ σώματός του, αὐτό πού σήμερα δι-
ακυβεύεται μέ τήν καύση τῶν νεκρῶν εἶναι κυ-
ρίως τό ἀνθρώπινο εἶδος. Γιατί τό ἀναπόφευκτα 
ἐκκοσμικευμένο περιβάλλον τῶν κρεματορίων 
θά ἀνοίξει τήν θύρα γιά μία πλήρη ὑποταγή τοῦ 
ὅλου θέματος τῆς ἀντιμετώπισης τῶν νεκρῶν σέ 
ὑγιειο-οἰκονομικές καί μόνον σκοπιμότητες. Μή-
πως πρέπει, πρίν εἶναι ἀργά, νά προλάβομε τήν 
«ἀνακύκλωση» τῶν νεκρῶν σωμάτων, ἡ ὁποία 
φαίνεται νά γίνεται ἤδη στά ἔμβρυα τῶν ἐκτρώ-
σεων, ὡς καί στά ὑπόλοιπα τῆς τεχνητῆς γονιμο-
ποίησης; 

Ἄραγε, τά ἐπιχειρήματα πού προβάλλουν οἱ 
ὑποστηρικτές τῆς ἀποτέφρωσης εἶναι ἱκανά νά 
ἑδραιώσουν τήν θέση τους; Μέ τήν ταφή, ἰσχυρί-

ζονται, μολύνεται τό ἔδαφος καί ἡ ἀτμόσφαιρα. 
Μά δέν μολύνεται τό ἔδαφος καί ἡ ἀτμόσφαι-
ρα μέ τούς τόνους τῶν τοξικῶν, πυρηνικῶν ἀπο-
βλήτων πού ἡ «πολιτισμένη Δύση» ἀνεξέλεγκτα 
μεταφέρει στίς χῶρες τοῦ «τρίτου», ὅπως ἀπο-
καλοῦν, κόσμου ρυπαίνοντας τούς ὑδροφόρους 
ὁρίζοντες καί σκορπῶντας τήν καταστροφή καί 
τόν θάνατο σέ χιλιάδες ἀνυπεράσπιστες ἀθῶες 
ψυχές; Δέν μολύνεται ἀπό τίς πυρηνικές δοκιμές 
πού γίνονται ἀνά τόν κόσμο; Τό καμένο σῶμα 
ἑνός νεκροῦ θά λύσει τό οἰκολογικό πρόβλημα 
τοῦ κόσμου;  

Εἶναι, λέει, ὑψηλό τό κόστος τῆς κηδείας. 
Ποιός ἄραγε, φταίει γιά τήν βιομηχανοποίηση 
τῆς κηδείας; Ἡ Ἐκκλησία, πού θεωρεῖ τήν κη-
δεία ὡς μία προσευχή τοῦ ὅλου σώματός Της, ἤ 
μήπως ἡ φιλοσοφία τῆς μετατροπῆς τῆς κηδείας 
σέ κοινωνική ἐκδήλωση καί εὐκαιρία προβολῆς; 

Μέ τήν καύση, ἰσχυρίζονται, θά οἰκονομη-
θοῦν ἐκτάσεις πού σήμερα χρησιμοποιοῦνται ὡς 
κοιμητήρια. Λύνεται, ἄραγε, τό χωροταξικό πρό-
βλημα τῆς Ἑλλάδας ἄν τά κοιμητήριά της μετα-
τραποῦν σέ κρεματόρια; 

Λέχθηκε ἐπίσης, ὅτι τό ὅλο θέμα δέν ἅπτε-
ται τῆς δογματικῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν ὁ εἰκο-
νισμός τῆς βασικῆς Χριστιανικῆς ἐμπειρίας δέν 
εἶναι δογματικό ζήτημα, τότε τί ἄραγε εἶναι τά 
δόγματα; Καί ἄν κάποιοι ἀπό ἐμᾶς δέν θέλο-
με νά ἀκούσομε τήν φωνή τοῦ ἀπ. Παύλου κατά 
τόν ὁποῖον: «τό σῶμα θάβεται ἄδοξο, θά ἀνα-
στηθεῖ ὅμως ἔνδοξο, ἐνταφιάζεται ἀνίσχυρο, θά 
ἀναστηθεῖ ὅμως δυνατό. Ἐνταφιάζεται σῶμα .... 
θά ἀναστηθεῖ ὅμως ζωοποιημένο ἀπό τό Πνεῦμα 
Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 15,42), ἄς ἀκούσομε τουλάχιστον 
τήν κραυγή ἀγωνίας ἑνός Γάλλου ψυχαναλυτῆ, 
τοῦ Michel Annis,  προέδρου τῆς Γαλλικῆς Ἑται-
ρείας θανατολογίας, ὁ ὁποῖος σέ συνέντευξή του 
στήν Γαλλική ἐφημερίδα Liberation δηλώνει: «ἡ 
καύση εἶναι ἕνα εἶδος μεταθανάτιας αὐτοκτονί-
ας, μία ἐπιλογή πού ὑπακούει λίγο ὡς πολύ στά 
ἴδια κίνητρα μέ τήν αὐτοκτονία».

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος
ἀπό Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Εἰρηναίου

εμάτη εἶναι ἡ Κρήτη ἀπό Ἐκκλησάκια πού 
στολίζουνε τά βουνά καί τίς ἀκρογυαλιές 
της καί προσθέτουνε στή γεωγραφία τοῦ 

φυσικοῦ χώρου τήν αἴσθηση τοῦ ὑπερφυσικοῦ 
καί τοῦ Μυστηρίου. Γεμάτη εἶναι ἡ Κρήτη ἀπό 
παλιά γκρεμισμένα καί νιόχτιστα Ἐκκλησάκια, 
στά ὁποῖα ἡ θρησκευτική ψυχή τοῦ μεγάλου Με-
σογειακοῦ μας νησιοῦ ἔδωσε ἀπάντηση στό αἰώ-
νιο ἐρώτημα τοῦ ἀνθρώπου καί βρῆκε τό νόημα 
καί τόν ὕστατο σκοπό τῆς ζωῆς.

Ἐκκλησάκια κτισμένα σάν ἄσπρα περιστέ-
ρια στίς κορυφές τῶν βουνῶν κι ἀφιερωμένα 
στήν Ἀνάληψη, τή Μεταμόρφωση καί τόν Προφή-
τη Ἠλία, στίς μεγάλες αὐτές γιορτές τῆς Πίστης 
μας, πού θυμίζουνε τόν Οὐρανό  καί κάνουνε τόν 
ἄνθρωπο νά «μεταμορφωθῆ» καί κεῖνος, νά στύ-
ψη τόν πηλό τοῦ κορμιοῦ του σέ Πνεῦμα καί νά 
κάμη σάν τό πουλί φτεροῦγες. Ἐκκλησάκια κτι-
σμένα στίς ρεματιές καί στά φαράγγια, μέσα σέ 
βαθιές σπηλιές κι’ ἀφιερωμένα στούς ἐρημῖτες 
καί στούς ἀσκητές, πού ζητήσανε νά ζήσουνε στή 
μοναξιά καί τήν εἰρήνη γιά ν’ ἀκούσουνε καλύ-
τερα μέσα στή σιωπή των τή φωνή τοῦ Θεοῦ καί 
τή φωνή τῆς ἴδιας τῆς ψυχῆς των.  Καί Ἐκκλη-
σάκια κτισμένα στίς ὄμορφες πλαγιές κι’ ἀφι-
ερωμένα στήν Παρθένα Μαρία καί στίς ἄλλες 
παρθένες τῶν Συναξαρίων μας, στίς Αἰκατερίνες, 
τίς Παρασκευές καί τίς Βαρβάρες, πού τιμοῦν 
τίς γυναῖκες καί συνθέτουν τόσο ἁρμονικά τήν 
ὀμορφιά μέ τήν ἁγιότητα.

Ἀλήθεια ὁ χριστιανισμός μέ τήν ἁγιογραφία 
καί τό ἑορτολόγιό του, βρῆκε ἕνα τρόπο νά κρα-
τήση ζωντανή τή μνήμη τῶν ἐκλεκτῶν καί τῶν 
ἁγίων γιά νά τή δίδη παράδειγμα καί κουράγιο 
στόν ἄνθρωπο πού ἀγωνίζεται. Κι’ ἄν ἡ ἐποχή 
μας εἶναι περήφανη πώς τάχα αὐτή ἀνακάλυψε 
τήν τέχνη καί τή μαγεία τοῦ κινηματογράφου, ἡ 
Ἐκκλησία τώρα καί δύο χιλιάδες χρόνια κρέμασε 
πάνω στά εἰκονοστάσια τῶν ναῶν της τήν εἰκόνα 
καί τήν ἔκαμε μυσταγωγικό θέαμα γιά τά μάτια 
καί τή μυστική ὅραση τοῦ ἀνθρώπου. Καί στήν 
εἰκόνα αὐτή τοποθετήθηκε ὁ ἄνθρωπος: φτωχός 
καί πλούσιος, δυνατός καί ταπεινός, Βασιλιᾶς 
καί ζητιάνος, ληστής καί ἅγιος, ἁμαρτωλός καί 
δίκαιος, μά πάντα ἄνθρωπος ποὖναι λυτρωμένος 
ἤ ἐπί τέλους ἀγωνίζεται γιά τή λύτρωσή του.

Καί τά Ἐκκλησάκια αὐτά ἔχουνε τό καθέ-
να τήν ἱστορία των:  Ἐδῶ ἔζησε ὁ τάδε ἐρημί-
της ποὔτρωγε κουκούτσια ἀπό τούς θάμνους καί 

Τά ξωκκλήσια...

προσευχόταν μερόνυχτα στή σπηλιά του. Ἐκεῖ οἱ 
βοσκοί βλέπανε κάθε βράδυ ἕνα φῶς μέσα στό 
φαράγγι καί βρίσκανε τήν εἰκόνα τῆς Ἁγιᾶς Σο-
φιᾶς, πού 'φευγε ἀπό τήν Πόλη ὅταν οἱ Ἀγαρηνοί 
πατήσανε τό Μέγα Μοναστῆρι. Ἡ Κρήτη εἶναι 
γεμάτη ἀπό Βυζάντιο… ἀπό χριστιανικό Βυζά-
ντιο. Ἐδῶ οἱ χριστιανοί νικήσανε τούς Τούρκους 
καί κτίσανε τόν Ἅϊ Γιώργη, ποὖρθε μέ τ’ ἄλο-
γο στή μάχη καί διαγούμισε τούς ἄπιστους, κι 
ἐκεῖ κρεμάσανε ἕναν παπά πού, ὅταν φεύγανε 
οἱ ἄλλοι, ἐκεῖνος στάθηκε ν’ ἀποτελειώση τή λει-
τουργία του. Ἐδῶ σκοτώθηκε ὁ «τσελεπής» καί 
κεῖ θάψανε τόν Κανδανολέοντα, τόν ἥρωα τῆς 
Κρήτης στά Βενετσιάνικα χρόνια. Ἐδῶ λειτουρ-
γηθήκανε οἱ χαΐνηδες (οἱ ἁρματωλοί καί κλέφτες 
τῆς Κρήτης στά δύσκολα χρόνια) κι’ ἐδῶ οἱ για-
γιάδες κι’ οἱ μανάδες μας θρηνήσανε τούς ἄντρες 
καί τά παλληκάρια των. 

Ἐκκλησάκια ἀφιερωμένα στή μνήμη τῶν 
Μαρτύρων καί γεμᾶτα τά ἴδια ἀπό τά μαρτύρια 
τῆς Κρήτης. Ἐκκλησάκια μαυρισμένα ἀπό τίς 
φωτιές τῶν ἐχθρῶν κι’ ἀπό τούς στεναγμούς τῶν 
πατέρων μας. Κονίσματα τῶν ἁγίων ποὔχουν 
ἀπάνω των σπαθιές καί βγαλμένα μάτια ἀπό 
τά ξίφη τῶν ἀπίστων καί τοῖχοι πού κοκκινίζουν 
ἀκόμη ἀπό τό αἷμα τῶν πατέρων μας πού σφά-
χτηκαν σάν νέοι μάρτυρες, μπροστά στό θυσια-
στήριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ ἄλλη ἱστορία τῶν ξωκ-
κλησιῶν μας. Μιά ἄλλη ἱστορία πλειό εἰδυλλια-
κή.

Ἐδῶ γινήκανε τά βαπτίσια τοῦ τάδε Κρη-
τικοῦ καί στρωθήκανε στ’ αὐλοπέζουλα τῆς 
Ἐκκλησιᾶς οἱ τάβλες τῆς Κρητικῆς ἀρχοντιᾶς. 
Ἐδῶ στό πανηγύρι τοῦ Ἁγίου… συναντηθήκα-
νε οἱ κουμπάροι κι οἱ συντέκνοι, οἱ φίλοι κι’ οἱ 
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ἀδερφοχτοί γιά νά χαροῦνε τή φιλία των καί νά τήν τραγουδήσουνε σέ 
γκαρδιακά τραγούδια:

Οἱ φίλοι ὅταν θά σμίξουνε ἡ γῆς ἀναδακρυώνει
καί τά βουνά ραΐζουνε κι’ ἡ θάλασσα βουρκώνει.

Ἐδῶ συναντηθήκανε τά νειᾶτα τῆς Κρήτης, οἱ μερακλῆδες, οἱ τρα-
γουδιστές, οἱ μαυρομμάτες κι οἱ ξανθιές. Ἐδῶ σύρανε τό χορό τά σεμνά 
καί παρθενικά νειᾶτα τῆς Κρήτης, κι’ ἐδῶ δώκανε τόν ὅρκο τῆς αἰώνιας 
ἀγάπης:

Σ’ ἐκκλησιδάκι ἐρημικό μολυβοσκεπασμένο
ἐκεῖ μέ βάλαν κι’ ἔμνωξα, κόρη ξανθιά, γιά σένα.

Ἐκκλησάκια τῆς Κρήτης! Λατρεία τοῦ Θεοῦ καί πολιτισμός τοῦ 
ἀνθρώπου. Λατρεία τοῦ ὑπερφυσικοῦ καί ἀγαλλίαση τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἀλήθεια, πῶς ἦταν μιά φορά τούτη ἡ ὡραία σύνθεση; Ὅλη ἡ γήϊνη σφαῖρα 
φωτισμένη ἀπό τήν πίστη, ὅλη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου καθαγιασμένη ἀπό 
τήν Ἐκκλησία. Κι’ ἡ γέννηση κι’ ὁ θάνατος, καί ἡ χαρά κι’ ὁ πόνος. Κι’ ἡ 
δουλειά κι’ ὁ μόχθος, κι’ ἡ φτώχεια καί ἡ ἀρχοντιά.

Καί μεῖς σήμερο; Κρατοῦμε τή γῆ μά δέν ἔχομε τόν οὐρανό, ἔχομε 
λευτεριά μά δέν εἴμαστε λεύτεροι. Ἔχομε ψωμί μά μᾶς λείπει ἡ γλύκα 
τοῦ ψωμιοῦ. Ἔχομε πρόοδο μά δέν ἔχομε χαρά. Τά σίδερα τραγουδοῦνε 
κι’ ἀλλαλάζουνε γύρω μας, μά ἡ δική μας ἡ καρδιά μένει βουβή καί πέν-
θιμη. Ἔχομε μεγάλες Ἐκκλησιές μά εἶναι ἄδειες… καί πλειότερα ἄδεια 
εἶναι ἡ ἴδια ἡ ψυχή μας. Ποιός εἶχε τάχα δίκιο; Ἐμεῖς ἤ οἱ παπποῦδες 
μας; Τά πράγματα μιλοῦνε...

Ἐκκλησάκια τῆς Κρήτης, χίλιες φορές χαλασμένα ἀπό τήν ἀπιστία 
καί τήν βαρβαρότητα τῶν περασμένων καιρῶν καί χίλιες φορές ξαναχτι-
σμένα ἀπό τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια τῶν πατέρων μας. Ἐκκλησάκια 
τῆς Κρήτης καθαγιασμένα ἀπό τούς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ κι’ ἀπό τά δάκρυα 
τῶν πατέρων μας. Ἆραγε θά μπορέσετε νά μείνετε ὀρθά στή νέα ἀπιστία 
τῶν καιρῶν μας; Ἆραγε θά βρίσκωνται παπάδες νά σᾶς λειτουργοῦν καί 
σεμνές κοπέλλες ν’ ἀνάβουν τά καντήλια σας; Θά σμίξουνε ἆραγε ἀκόμη 
μιά φορά ὁ ψαλμός κι’ ἡ λύρα τῆς Κρήτης στίς ἔρημες αὐλές σας; Πολ-
λοί φροντίζουνε νά σταθῆτε μόνο θλιβερά ἀπομεινάρια καί μουσεῖα μιᾶς 
πίστης πού πέθανε πλειά…

Μά μεῖς γνοιαζόμαστε νά μείνη ζωντανή ἡ πύρινη φλόγα στήν καρ-
διά τῆς  Κρήτης… Ἡ φλόγα ἐκείνη πού σᾶς ξανάκτισε ἀμέτρητες φορές 
στό χαλασμό τοῦ χρόνου. Ἡ φλόγα ἐκείνη πού τήν ἔκαμε τραγούδι καί 
καϋμό ἡ θρησκευτική ψυχή τῆς Κρήτης.

Ἀϊδιάρετέ με τό φτωχό νά κτίσω μοναστῆρι
νά λειτουργοῦντ’οἱ χριστιανοί καί νά μεταλαβαίνουν....
καί νά βαφτίζουνε παιδιά.

Κι’ ἡ Κρήτη δέν πρέπει ν’ ἀρνηθῆ τήν ἀθάνατη ψυχή της...
____________________

* Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος ἀπό Κισάμου & Σελίνου 
κ.κ. Εἰρηναίου «Ὁ Χριστός σημάδεψε τήν Κρήτη»
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άθε πρωΐ πού ξυπνᾶμε, πέρα ἀπό 
τίς ἄλλες ὁδηγίες πού μᾶς δίνουν 
γιά μιά εὐχάριστη καί δημιουργική 

ζωή, καί τώρα μάλιστα μέ τήν πλειάδα τῶν 
τροφολόγων, διαιτολόγων καί συναφῶν εἰδι-
κοτήτων, θά πρέπει, ἀφοῦ εὐχαριστήσομε τόν 
Θεόν, γιατί «ξημερωθήκαμε», νά τόν παρακα-
λέσομε νά περάσομε σύμφωνα μέ τό θέλημά 
Του καί τόν φωτισμό Του τήν καινούργια ἡμέ-
ρα.

Εἶναι πολλές οἱ προσευχές-εὐχές καί οἱ 
ὕμνοι πάνω σ’ αὐτό. Ἀπό ὅλα αὐτά παίρνω 
τήν 12ην εὐχήν τοῦ Ὄρθρου πού λέγει ὁ ἱερεύς 
τήν ὥρα πού διαβάζει ὁ ἀναγνώστης τόν «ἑξά-
ψαλμον»: «Αἰνοῦμεν, ὑμνοῦμεν, εὐλογοῦμεν 
καί εὐχαριστοῦμεν σοι, ὁ Θεός τῶν πατέρων 
ἡμῶν, ὅτι παρήγαγες τήν σκιάν τῆς νυκτός, 
καί ἔδειξας ἡμῖν πάλιν τό φῶς τῆς ἡμέρας. 
Ἀλλ’ ἱκετεύομεν τήν σήν ἀγαθότητα. Ἱλάσθητι 
ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν... Λάμψον ἐν ταῖς καρδί-
αις ἡμῶν τόν ἀληθινόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης 
σου. Φώτισον τόν νοῦν ἡμῶν καί τάς αἰσθήσεις 
ὅλας διατήρησον, ἵνα ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημό-
νως περιπατοῦντες τήν ὁδόν τῶν ἐντολῶν σου 
καταντήσωμεν εἰς τήν ζωήν τήν αἰώνιον, ὅτι 
παρά σοί ἐστίν ἡ πηγή τῆς ζωῆς, καί ἐν ἀπο-
λαύσει γενέσθαι καταξιωθῶμεν τοῦ ἀπροσίτου 
φωτός».

Ἔτσι πρέπει νά ἀρχίζει ἡ ἡμέρα κάθε 
χριστιανοῦ: Εὐχαριστηριακά καί ἱκετευτικά. 
Εὐχαριστηριακά, γιατί ὁ Θεός μᾶς ἔδειξε «πά-
λιν τό φῶς τῆς ἡμέρας», καί ἱκετευτικά «ἵνα 
ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατοῦντες τήν 
ὁδόν τῶν ἐντολῶν σου, καταντήσωμεν εἰς τήν 
ζωήν τήν αἰώνιον».

Γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἱκεσία μας 
αὐτή, καί, μέ ἄλλα λόγια, γιά νά εἶναι χριστια-
νική ἡ κάθε ἡμέρα μας, πρέπει τρία πράγματα 
νά βρίσκουν θέση στήν ἡμέρα μας.

1) Τό μερίδιο τοῦ Θεοῦ: Ἴσως αὐτό ν’ 
ἀκούγεται παράξενο, καί ὅμως μία πρᾶξις 
ἀγάπης - μιά προσευχή στήν ἀγαθότητά Του, 
στήν δύναμή Του, στήν εὐσπλαχνία Του. Μιά 
ὁλόψυχη ὑποταγή στό θέλημά Του, μιά ἔμπρα-
κτη, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται, ἐφαρμογή τοῦ 
«γενηθήτω τό  θέλημά σου». Καί μιά φωνή 
συμπάθειας πρός τούς ἁμαρτωλούς. Δηλαδή 
νά προσευχόμαστε ὄχι μονάχα γιά τήν συγχώ-
ρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας (σωτηρία μας), ἀλλά 
καί γιά τούς συναμαρτωλούς  ἀδελφούς μας 
χριστιανούς.

2) Τό μερίδιο τοῦ πλησίον: Αὐτό ἔρχεται 

ὡς συνέχεια τοῦ παραπάνω. Δέν εἶναι μονάχα 
νά ποσευχόμαστε γι’ αὐτόν, ὑπάρχουν πολλοί 
οἱ τρόποι καί οἱ εὐκαιρίες νά ἐκπληρώσομε τό 
χρέος μας πρός τό μερίδιό του. Μιά λέξις πα-
ρηγορίας. Μιά λέξις εὐχάριστη, καί μάλιστα σέ 
μιά ἐποχή μοναξιᾶς καί ἐγωπάθειας. Μιᾶς μο-
ναξιᾶς, πού εἶναι ὁ φρικτότερος πόνος. Εἶναι, 
ἄλλωστε, γνωστή ἡ εὐαγγελική περικοπή τοῦ 
παραλύτου (Ἰωάν. 5, 1-15) , πού ὁ Χριστός τόν 
ρωτᾶ: «θέλεις νά γίνεις καλά;» Κι’ ἐκεῖνος δέν 
ἀνταποκρίνεται στό ἐρώτημά Του, ἀλλά τοῦ 
φωνάζει τό ἐπί 38 χρόνια δρᾶμα του: «Κύριε, 
ἄνθρωπον οὐκ ἔχω...» (Ἰωάν. 5,7). Ἐπίσης νά 
τοῦ ποῦμε μιά λέξη πού θά τόν οἰκοδομήσει 
ψυχικά. Νά τόν ἐξυπηρετήσουμε ὅταν δέν μπο-
ρεῖ. Νά τοῦ πάρομε κάποιο ἀπό τά βάρη του 
οἰκονομικά, οἰκογενειακά. Νά τόν τιμήσομε μέ 
τήν εὐγένεια καί τήν διακριτικότητά μας.  Μέ 
ἄλλα λόγια «ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε». 
(Γαλ. 6,2).

3) Τό μερίδιο τῆς ψυχῆς: Νά μήν περνᾶ 
μιά μέρα χωρίς προσευχή-προσευχή θερμή, 
εὐλαβική, ταπεινή  καί σύμφωνα μέ τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θά μᾶς προ-
τρέψει «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». (Α΄ Θεσ. 
5,17). Νά μήν περνᾶ χωρίς θρησκευτική μελέτη, 
πού ἀνυψώνει καί φωτίζει τόν νοῦν. Πού ἐξα-
γιάζει τήν καρδιά καί δυναμώνει τήν θέληση.

Νά μήν περνᾶ οὔτε ἕνα λεπτό μέ ἀργία, 
μέ ἀδράνεια, μέ ἀστάθεια, μέ ἀποθάρρυνση 
μέ θεληματική μελαγχολία καί πίεση. Νά μήν 
παραλείπεται, νά μήν παραμελεῖται, νά μήν 
ἀναβάλλεται καί τό μικρότερο  καθῆκον, ὅσο 
μικρό κι ἄν εἶναι καμμιά φορά…

Νά μήν πέφτει κανείς τό βράδυ στό κρε-
βάτι του, ἄν φυσικά δέν προσευχηθεῖ, ἄν 
δέν ὑπάρχει τάξις γύρω του καί εἰρήνη στήν 
ψυχή του. Κι ἡ μεγαλύτερη εἰρήνη, γαλήνη κι 
εὐτυχία τῆς ψυχῆς εἶναι νά κυλήσει ἡ ἡμέρα 
«ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά» καί μέ τή 
μαρτυρία τῆς συνειδήσεως, ὅτι κανέναν δέν 
πληγώσαμε, κανέναν δέν ἀδικήσαμε, κανέναν 
δέν σταυρώσαμε. Τό ἀντίθετο, δώσαμε δροσιά, 
ἐλπίδα, φῶς ἡλιακτίδα, ξάστερο οὐρανό καί 
ἀληθινή εὐτυχία ἰδίως στούς ἀπόμακρους καί 
ἀδικημένους. 

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Τά μερίδια τῆς κάθε μέρας
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου

Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου - Ἀκαδημαϊκοῦ
Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου
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Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου

εντηκοστή ἑορτάσαμε καί 
Πνεύματος ἐπιδημία, κα-
θώς ὅλοι ἐμεῖς οἱ κατ’ ἐπί-

γνωση Χριστιανοί, κλῆρος καί λαός, 
στούς ἀνά τήν οἰκουμένη Ὀρθόδο-
ξους  ναούς κλίναμε τά γόνατα τῆς 
ψυχῆς καί τοῦ σώματος, αἰτούμενοι 
ἀπό τήν Ἀρχίφωτη καί Ζωαρχική  
Τριάδα πλούσια τή χάρη  καί τίς 
δωρεές Της.

Καί ἄν ὁ κόσμος καί ὁ ἄνθρω-
πος κάθε ἐποχῆς εἶχε ἀνάγκη, τῆς 
ἄπλετης ἐκείνης χάριτος τοῦ Θεοῦ 
καί τοῦ θείου φωτισμοῦ Του, ὁ ση-
μερινός ἄνθρωπος χρειάζεται ἕνα 
ριζικό ἐπανευαγγελισμό στήν ζωή 
καί τήν πορεία του, πάντα μέ τήν 
ζωογόνα αὔρα καί πνοή τοῦ Παρα-
κλήτου.

Δυστυχῶς σήμερα φαίνεται  
ὁλοκάθαρα ὅτι, οὔτε τά πολιτικο-
κοινωνικά καί οἰκονομικά κατεστη-
μένα, οὔτε ἡ σύγχρονη κουλτούρα 
καί ὁ πολιτισμός, οὔτε οἱ τέχνες καί 
οἱ ἐπιστῆμες, οἱ φιλοσοφίες καί τά 
«πιστεύω» τοῦ ἀνθρώπου μπόρε-
σαν καί μποροῦν νά τόν λυτρώσουν.

Ὁ σημερινός ἄνθρωπος  παγι-
δευμένος ἀπό τόν μηδενισμό καί τήν 
ἀθεΐα κατάφερε, ἴσως, τήν ἡδονική 
ἀπόλαυση, τήν ἱστορικότητα χωρίς 
τήν ὑπερβατικότητα, τόν κατανα-
λωτισμό χωρίς τήν πνευματικότη-
τα, τήν τελετουργία χωρίς τόν Θεό, 
ἀλλά καί τήν πανωλεθρία σέ ὅλα τά 
ἐπίπεδα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς του.

Ὁ ἄνθρωπος τῶν τελευταίων 
αἰώνων ρήμαξε τήν ψυχή του καί 
κατέστρεψε τήν ζωή του θεοποιώ-

ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ 

«Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον»

ντας τήν ὕλη, τήν ἡδονή καί ὅλες τίς σατανικές δυνάμεις 
πού τόν κατακλύζουν. 

Τό θηρίο καί ὁ τρόπος πού ἐπιτίθεται εἶναι πιό μελε-
τημένος καί πιό ὕπουλος καί οἱ ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά 
καί τοῦ Θεοῦ, κρύβουν τά πρόσωπά τους καί ἀγωνίζονται 
νά ἀποθεοποιήσουν τή γῆ. Ζητοῦν ἐπίμονα ἀπό τόν λαό νά 
ξεχάσει τόν Θεό του, νά κλείσει τό στόμα του ἀδιαμαρτύ-
ρητα, νά σκύψει τό κεφάλι καί νά δεχθεῖ τήν τραγική σημε-
ρινή κατάσταση σάν κάτι τό γενικό, τό φυσιολογικό. 

Ὅμως φαίνεται λησμόνησαν, ὅτι  τό φῶς τοῦ Παρακλή-
του δέν κατάφεραν νά τό κρύψουν. Ἡ βίαιη πνοή Του, ἦρθε 
καί ἔρχεται  ξανά  στούς Χριστιανούς, στούς ἀνθρώπους 
τούς ἁπλούς, πού ἴσως νά μήν βρίσκονται στό πνευματικό 
ἐπίπεδο τῶν κατακομβῶν, ἀλλά  δέν  Τό ἀπορρίπτουν καί 
εἶναι ἐπιδεκτικοί τῶν θείων δωρεῶν Του. Ἔρχεται νά δια-
τρανώσει τήν σωστική παρουσία Του στόν κόσμο καί τήν 
εὐεργετική προσφορά Του, ἀλλά καί νά διδάξει ἔτι, ὅτι τόν 
πρῶτο ἀλλά καί τόν τελευταῖο λόγο στήν ἀνθρωπότητα τόν 
ἔχει Ἐκεῖνος, ὁ πανταχοῦ παρών, ὁ τά πάντα πληρῶν καί 
ἐλέγχων. 

Ἔρχεται νά ὑπομνήσει στούς πάντες ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα 
γιά πνευματική ἀφύπνιση καί ἐπανάσταση, ἀφύπνιση  
ψυχῆς καί συνείδησης. Ναί! ἦρθε ἡ ὥρα  ἀδελφοί μου, ἐσεῖς 
πού διαβάζετε τίς ἁπλές αὐτές σκέψεις ἀλλά καί ὅλοι μας, 
ἑνωμένοι «εἰς ἕν» ὡς Σῶμα Χριστοῦ νά ξαναβροῦμε τήν 
χαμένη πίστη μας, τή χριστιανική πορεία μας καί νά ἀγωνι-
σθοῦμε μέ τόλμη καί θάρρος ἐναντίον ὅλων τῶν τύπων τῆς 
καταπίεσης καί ὑποδούλωσής μας. 

Μή λησμονήσομε ποτέ ὅτι Ἐκεῖνος, ὁ Παράκλητος, ὁ 
Κύριος καί Θεός μας εἶναι πάντοτε παρών στή ζωή μας, 
στήν ἱστορία μας, μυστικά καί μυστηριακά, ἀκόμα καί στήν 
πρακτική ζωή τῶν πιστῶν Του.

Οἱ κάθε λογῆς ἐχθροί  του Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, 
ἐκεῖνοι πού προκάλεσαν καί συνεχίζουν νά προκαλοῦν 
μαρτύριο στό λαό, ἀποδείχτηκαν ἄθλιοι καί ξεγυμνώθηκαν, 
ἀφοῦ,  ὅσο καί νά προσπάθησαν νά παρουσιάσουν τήν ἀθε-
ΐα, τόν πανσεξουαλισμό καί τόν ὑλισμό ὡς φῶς, φάνηκε τό 
σκοτάδι τους, καί φάνηκαν καθαρά οἱ πονηρές γραμμές 
τῆς προόδου των, πού ἁπλῶς κατάφεραν νά ἀγριέψουν τόν 
ἄνθρωπο καί νά φυλακίσουν τή σκέψη καί τή ζωή του.

συνέχεια στη σελίδα 74
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πιτρέψτε μου παρακαλῶ σήμερα μία 
δημόσια ἐξομολόγηση. Ἄν καί θά μπο-
ροῦσα νά πῶ πώς ὅλα τά κείμενα πού 

ὑπογράφω εἶναι, ἄλλα λιγότερο καί ἄλλο περισ-
σότερο, μᾶλλον ἐξομολογητικά. Σέ κάποιο προ-
ηγούμενο ἄρθρο μου εἶχα γράψει γιά μία ἀνε-
πίτρεπτη σιωπή τῶν ἰθυνόντων. Εἶναι γεγονός 
ὅτι ὑπάρχει μία ἰσχυρή οὐδετερότητα κάποιων 
πολλῶν καλοβολεμένων, πού εἶναι ἀρκετά ἐνο-
χλητική. Πρόκειται γιά καλούς ἀνθρώπους πού 
λένε ναί σέ ὅλα, γιά νά τά πηγαίνουν καλά μέ 
ὅλους.

Δέν γνωρίζω, ἀλήθεια, πόσο καλοί μπορεῖ 
νά εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ὅταν μάλιστα 
ἔχουν καί ὑπεύθυνες θέσεις καί δέν θέλουν νά 
τά χαλάσουν μέ κανένα. Νά μήν ἔχεις ἄποψη 
γιά τίποτε, νά σιωπᾶς συνεχῶς, νά συμφωνεῖς 
καί ὅταν δέν συμφωνεῖς, μόνο καί μόνο γιά νά 
περνᾶς καλά, εἶναι ἄνανδρο καί ἀνέντιμο. Ἀκό-
μη καί ὅταν προσκαλοῦνται γιά νά μιλήσουν καί 
κοιτοῦν πῶς νά περάσει ἡ ὥρα γιά νά μή μιλή-
σουν, εἶναι τραγικό. Ἄνθρωποι ὑπεύθυνοι καί νά 

παρουσιάζονται καλοντυμένοι, σέ πανηγύρια, 
ἑορτές καί τελετές, χρόνια τώρα, δίχως καμία 
ἀναφορά στήν κατηφόρα τοῦ τόπου.

Ὁ κόσμος νά περιμένει ἐναγώνια νά ὑψω-
θεῖ μία φωνή σοβαρή, συνετή, σεμνή, διακριτική, 
γνήσια, ἀληθινή, ὅταν ὅλα γύρω καταστρέφο-
νται, καί ν’ ἀκοῦς λόγους περί τῆς ὡραίας καί 
ἱερῆς σιωπῆς. Ὁ φόβος νά κατατεθεῖ νηφάλια 
γνώμη, πού δέν θά χαϊδεύει αὐτιά, δέν θά πρέ-
πει νά ὑπάρχει σέ κρίσιμες στιγμές. Δέν εἶναι 
ὥρα γιά κρυφτό καί ἀπομόνωση. Δέν μπορεῖ νά 
ψηφίζεις δίχως γνώση, μελέτη καί προσοχή. Νά 
συμφωνεῖς συνεχῶς μέ τούς προλαλήσαντες σ’ 
ἕνα διαβουλευόμενο σῶμα, δέν νομίζω ὅτι εἶναι 
σοβαρό. Ν’ ἀπέχεις ἀπό τούς ἀγῶνες τῶν ἐπαγ-
γελματικῶν κλάδων, δίνεις χῶρο σέ αὐτούς πού 
δέν θέλεις ν’ ἀκοῦς καί νά σ’ ἐκπροσωποῦν.

Ὅσοι δέν μιλοῦν, δίνουν τή θέση τους σέ 
αὐτούς πού δέν πρέπει νά μιλοῦν. Ἀπό καιρό 
ἔχουν γεμίσει τά τηλεοπτικά παράθυρα ἀπό 

Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου

Ἡ  ἔ νο χ η  σ ιω π ή 
τ ῶν  κα λ ο βολ εμ έ ν ων! 

Σήμερα ἀδελφοί χρειάζεται ἀγώνας, μεγάλος ἀγώνας, διπλός ἀγώνας. Ἀγώνας, πρῶτον, γιά νά 
ἐπανευαγγελιστοῦν οἱ χριστιανοί,  δηλαδή νά ξαναβροῦν τό γνήσιο δρόμο τους καί δεύτερον, γιά νά 
ἐκχριστιανιστοῦν οἱ μή χριστιανοί, οἱ παγανιστές νά ἐγκαταλείψουν τήν ἐσφαλμένη πορεία τους καί 
νά βροῦν τό φῶς τῆς ἀλήθειας. Χρειάζεται νά δοῦμε κατάματα τήν σημερινή πραγματικότητα καί 
πάντοτε ἑνωμένοι νά ξαναποκτήσουμε τήν χριστιανική διαβίωση, τήν πνευματική τελειότητα, τήν 
ἀλληλεγγύη καί ἀδελφικότητα καί τόν σωστό χαρακτήρα τῆς ζωῆς μας. 

Σήμερα ὅσο ποτέ, χρειάζεται οἱ πνευματικοί ταγοί τοῦ λαοῦ μέ θάρρος καί πίστη νά ἡγηθοῦν 
αὐτῆς τῆς ἀφύπνισης  καί εἰρηνικῆς ἐπανάστασης, νά σημάνουν δυνατά τήν καμπάνα τοῦ οὐρανοῦ 
γιά νά ἠχήσει πρός κάθε κατεύθυνση, ἀπό τό παλάτι μέχρι τήν καλύβα τό, Μετανοεῖτε. Ἡ μετάνοια, 
ὁ ἀγώνας καί ἡ ἀλλαγή εἶναι τό κλειδί τῆς σωτηρίας. Μόνο τότε καί ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, τή συνδρομή καί τήν πρεσβεία τῶν Ἁγίων μας θά ζήσουμε χαρούμενα τή ζωή, προσευ-
χόμενοι καί κοινωνοῦντες, ἀγαπώμενοι καί ἀγαπῶντες καί ἀξιούμενοι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
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«μαϊντανούς» καί «παπαγαλάκια» πού μιλοῦν 
ἀκατάσχετα κρίνοντες εὔκολα τούς πάντες καί 
τά πάντα. Εἶναι ἀνάγκη νά λύσουν τή σιωπή 
τους ὁρισμένοι ἰθύνοντες, γιά νά πληροφορή-
σουν ὑπεύθυνα τούς σέ μεγάλη ἀπορία εὑρισκο-
μένους. Ὑπάρχει σιωπή κακή, νοσηρή, φοβισμέ-
νη, ἔνοχη, ἀδικαιολόγητη. Ὁ κόσμος δέν εἶναι 
κουτός. Δέν ξεγελιέται εὔκολα πάντοτε. Νά τή 
χαρακτηρίζεις τή σιωπή ὡς προερχόμενη ἀπό 
σεμνότητα καί ταπεινότητα, δέν πείθεις, ὅταν 
ὅλα καίγονται γύρω σου τόσο γρήγορα.

Ἡ φλυαρία, κενολογία, ἀερολογία, περιττο-
λογία καί κουτοπονηριά κάποιων ἀφελῶν φλύα-
ρων δέν δικαιολογεῖ τήν ἐπικίνδυνη σιωπή ἄλλων. 
Ἡ σιωπή δέν εἶναι πάντοτε ἡ καλύτερη στάση, 
λύση, ἄμυνα κι ἐπιλογή. Ἡ ἀπεραντολογία δέν 
εἶναι ἔξυπνη τοποθέτηση, ἀλλά κουράζει, φθεί-
ρει καί ἐκθέτει. Οἱ τοιουτοτρόπως σιωπῶντες 
καί φλυαροῦντες λαθεύουν σίγουρα καί ἀφήνουν 
τό χῶρο γιά ἄλλους ἐπιτήδειους πονηρούς. Εἶναι 
καιρός νά ψάξουμε νά βροῦμε τό μέτρο, τή μέση 
ὁδό, τήν ἰσορροπία, τή λογική, τή σοβαρότητα, 
τή σύνθεση, τήν ἁρμονία καί τή συνεννόηση.

Ὁ δολοφονημένος στήν Ἀμερική, γιά τήν 
ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, νέ-
γρος πάστορας Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ εἶχε πεῖ 
μία σοφή κουβέντα: «Ἡ γενιά μας θά πρέπει νά 

ἀπολογηθεῖ, ὄχι τόσο γιά τίς κακές πράξεις τῶν 
μοχθηρῶν ἀνθρώπων, ὅσο γιά τήν ἀποτρόπαιη 
σιωπή τῶν καλῶν ἀνθρώπων…» Δέν πρέπει ν’ 
ἀπολογηθοῦμε; Ὑπερβάλλει; Δέν ἔχει δίκιο; Γιά 
τίς κακίες τῶν συνανθρώπων μας ἔχουμε ἕνα πο-
σοστό εὐθύνης, γιατί δέν τούς συνδράμαμε στό 
ἀγαθό καθόλου. Ἐμεῖς οἱ ὑποτιθέμενοι καλοί 
γιατί δέν ἀφήσαμε τήν ἀνεμελιά, τή νωθρότητα, 
τό χουζούρι, τό βόλεμα, τήν ἡσυχία μας, ἀπέναντι 
στά μεγάλα προβλήματα τῶν γύρω δυστυχισμέ-
νων, ἀναγκεμένων, πονεμένων καί ταλαιπωρημέ-
νων ἀδελφῶν μας; Ἐμεῖς οἱ τόσο καλοί συχνά 
ἀκολουθήσαμε μία καλά ἐπιλεγμένη σιωπή, ἡ 
ὁποία τελικά ἦταν ἀποτρόπαιη, ἀφοῦ βασάνισε 
παραμελημένους πλησίον μας. Ἡ σιωπή μερικές 
φορές σέ ὑψηλά ἐπίπεδα ἀνθρώπων εἶναι χειρό-
τερη ἀπό τή βλασφημία. Νά μέ συγχωρεῖτε γιά 
τήν αὐθόρμητη αὐτή ἐξομολόγηση. Ἀπό καιρό τά 
σκεφτόμουν κι ἤθελα νά τά πῶ. Ἔχει δίκιο ὁ 
Μ.Λ.Κίνκ.

Βέβαια ὡς μοναχός θά ’πρεπε νά σιωπῶ. Νά 
πού σιωποῦν ἄλλοι, πού δέν εἶναι μοναχοί. Με-
τανιώνεις πάλι πού μίλησαν, γιατί τά ἔκαναν θά-
λασσα. Ἄς κινεῖται κανείς κατά συνείδηση κι ὄχι 
φοβούμενος, ντρεπόμενος καί δειλιάζοντας συ-
νεχῶς, καταθέτοντας λόγο ἀνυπόκριτο, ἐγκάρ-
διο, ἀληθινό. 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου ἀνακοινώ-
νει τήν πρόθεσή της ὅπως ἐκδόσει Λεύκωμα - τιμῆς, 
εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας ἕνεκεν - τό ὁποῖο θά 
περιλαμβάνει φωτογραφίες καί σύντομα κείμενα ἀπό 
τήν ζωή, τήν διακονία, προσφορά καί πορεία τοῦ πο-
λυσέβαστου Γέροντος Μητροπολίτου ἀπό Κισάμου 
& Σελίνου κ. Εἰρηναίου. Ἡ συλλογή τοῦ ὑλικοῦ ἔχει 
ἤδη ἀρχίσει καί γι’ αὐτό τό σκοπό ἔχει συσταθεῖ εἰδι-
κή ἐπιτροπή ἐπεξεργασίας καί ἐπιλογῆς του. Ὅσοι 
διαθέτουν φωτογραφίες ἤ κείμενα πού θεωροῦν ὅτι 
μποροῦν νά δημοσιευθοῦν στό ἐν λόγῳ Λεύκωμα καί 
ἔφ΄ὅσον τό ἐπιθυμοῦν, παρακαλοῦνται ὅπως ἐπικοι-
νωνήσουν μέ τόν ὑπεύθυνο συλλογῆς τοῦ ὑλικοῦ κ. 
Ἀντώνιο Βακάκη, Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
στά τηλ. 28220-22018, 22128 τίς ἐργάσιμες ἡμέρες καί 
ὧρες, ἕως 30 Ἰουλίου. Μέ εὐθύνη τῆς Μητροπόλεως 
τό ὑλικό πού θά συλλεχθεῖ θά ἀρχειοθετηθεῖ καί θά 
ἐπιστραφεῖ στούς κατόχους του. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Α Ν Ν Ο Υ Σ Α Κ Ε Ι Ο  Ι Δ Ρ Υ Μ Α
40 Χρόνια προσφορᾶς καί διακονίας στόν πάσχοντα συνάνθρωπο.

Παρελθόν, παρόν καί μέλλον…

Σέ μία κατάμεστη αἴθουσα συνεδρίων τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης, φιλοξενήθηκε 
ἡ ἐκδήλωση γιά τά 40 χρόνια προσφορᾶς τοῦ 
Ἀννουσάκειου ἱδρύματος, πού στηρίζει κοινω-
νικές ἀνάγκες πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο, 
τόν ἡλικιωμένο, τόν ἀνήμπορο.

Οἱ διοργανωτές: Ἱερά Μητρόπολη Κισάμου 
καί Σελίνου, Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Χανίων,  
Ἐθελοντικός Σύνδεσμος «Φίλοι του Ἀννουσάκει-
ου ἱδρύματος», κάλεσαν τήν εὐρύτερη κοινότη-
τα γιά συμμετοχή, ὥστε νά δοθεῖ ἕνα δυναμικό 
παρών στήν κοινωνική ἐπιταγή νά συνεχιστεῖ ἡ 
ὑποστήριξη πρός τόν 
ἀναξιοπαθοῦντα συ-
νάνθρωπο. Ἡ ἀντα-
πόκριση τοῦ κόσμου 
ἦταν μεγάλη, εἰλι-
κρινής καί δυνατή 
γιά νά σταλεῖ ἀπό 
τό Κολυμπάρι, τήν 
Τετάρτη 2 Ἰουνίου 
2010  ἕνα ἠχηρό μή-
νυμα συμπαράστα-
σης καί ἀλληλεγγύ-
ης πρός τό πολύτιμο 
γιά τήν κοινωνία 
ἔργο τοῦ Ἱδρύματος, 
σέ μία μακρά πο-
ρεία ἀνθρωπιστικῆς 
ἀποστολῆς. 

Ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, τῆς τοπικῆς 
αὐτοδιοίκησης κοινωνικῶν φορέων, συλλόγων 
καί ἐνοριῶν, ἡ κοινωνία γενικότερα στό σύνο-
λό της, ἀπό ὅποιο μετερίζι καί ἄν βρίσκεται ὁ 
καθένας, συμμετεῖχε μέ εἰλικρινή εὐαισθησία 
καί ἀγωνία γιά τό μέλλον τῶν εὐπαθῶν ὁμά-
δων. Μέ τήν παρουσία του ὁ κόσμος θέλησε νά 
τιμήσει τόν Πρωτεργάτη καί Ἱδρυτή αὐτῆς τῆς 
μεγάλης προσφορᾶς, τόν γέροντα Εἰρηναῖο, νά 
εὐχαριστήσει τόν ἄξιο συνεχιστή καί καθοδη-
γητή νέων στόχων καί ὁραμάτων, σημερινό Μη-
τροπολίτη κ. Ἀμφιλόχιο, ἀλλά καί νά προβλη-
ματιστεῖ μέσα ἀπό τόν ἀντικειμενικό σχολιασμό 
τοῦ δημοσιογράφου Καμπουράκη Δημήτρη γιά 
τήν πραγματικότητα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, 

πού ἀπειλεῖ τίς δομές φροντίδας, ὑγείας καί 
περίθαλψης τῆς κοινωνίας μας. Τόν Χαιρετισμό 
- Μήνυμα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, 
μετέφερε ὁ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας Αἰδεσιμολ. Νικόλαος Καπῆς.  
Ὁ Παναγιώτατος μεταξύ ἄλλων σημείωσε: 
«Χαίρομεν δέ διότι εἰς πολλάς τοῦ Θρόνου Ἱε-
ράς Μητροπόλεις ὑπάρχουσι τοιούτου εἴδους 
φιλανθρωπικά ἱδρύματα, δι’ ὧν ἐφαρμόζεται 
τό τοῦ Κυρίου «ἀσθενής ἤμην καί ἐπεσκέψα-
σθέ με», διατρανοῦντα τήν ἀγάπην τῶν εὐλαβῶν 

διά τούς καθ’ οἱον-
δήποτε τρόπον ἔχο-
ντας γόνατα παρα-
λελυμένα καί χεῖρας 
ἀνειμένας καί μή 
εὑρίσκοντας ἄλλην 
καταφυγήν εἰμή τήν 
ἀγκάλην τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὑ π ε ρ χ α ί ρ ο -
μεν δέ καί διά 
τό «Ἀννουσάκει-
ον  Ἵδρυμα», ὅπερ 
κατά τόν παρελ-
θόντα Ὀκτώβριον 
ἐπεσκέφθημεν, κα-
ταπλαγέντες διά τό 
ὑπέροχον ἔργον τό 

ἐπιτελούμενον εὐλογίᾳ καί ἀτρήτοις κόποις τῆς 
ὑμετέρας προσφιλοῦς Ἱερότητος, ἀδελφέ ἅγιε 
Κισάμου καί Σελίνου, ὡς καί τοῦ ὑπευθύνου καί 
ἀκαταπόνητου πατρός Ἀντωνίου τοῦ Ἀρετάκη, 
τοῦ ποικίλαις ἀρεταῖς ἐστολισμένου».

Τά λόγια τῶν πρωταγωνιστῶν πού μίλησαν, 
ἀπέδειξαν μέσα ἀπό τήν εὐαισθησία, τόν ρεα-
λισμό καί τόν προβληματισμό πού ἔθεσαν, ὅτι ἡ 
δράση τοῦ Ἀννουσάκειου ἱδρύματος εἶναι ἐνερ-
γή, συνεχόμενη, ἀναγκαία καί παροῦσα, ἐδῶ καί 
τόσα χρόνια, στήν καθημερινότητα καί τά προ-
βλήματα τῆς τοπικῆς κοινωνίας. 

Ὁ δημοσιογράφος Γεώργιος Κουκουράκης, 
παίρνοντας τήν σκυτάλη γιά τήν ἔναρξη τῶν κε-
ντρικῶν ὁμιλιῶν, ἔκανε μία συγκινητική ἀναδρο-
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μή στό παρελθόν καί παρουσίασε μέ  λόγια ψυχῆς καί 
κινηματογραφικά στιγμιότυπα  τό τόσο μεγάλο ἔργο 
τοῦ Μητροπολίτη Εἰρηναίου. Συντονίστρια ἦταν ἡ δη-
μοσιογράφος Μαρίνα Γιακουμάκη πού προσέγγισε μέ 
σχόλια εὐαισθησίας τήν μακρά πορεία τοῦ Ἱδρύματος.

Ἰδιαίτερα καυστικός ὑπῆρξε στόν λόγο του ὁ δημο-
σιογράφος Καμπουράκης Δημήτρης, πού ἀναφέρθηκε 
στίς δύσκολες στιγμές πού περνᾶ ἡ χώρα μας, ἀντιμε-
τωπίζοντας κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα πού ἔχουν 
ἀντίκτυπο καί στόν τομέα τῆς ὑγείας καί συγκεκριμένα 
στήν λειτουργία τῶν ὑπηρεσιῶν  τοῦ Ἱδρύματος καί 
τῶν προγραμμάτων του. Τόνισε πώς τό Ἵδρυμα, πού 
τόσα χρόνια ἀντικαθιστᾶ τήν Πολιτεία καί τήν τοπική 
αὐτοδιοίκηση, κάνοντας αὐτά πού ἐκεῖνοι ἔπρεπε νά 
κάνουν,  σήμερα ἐγκαταλείπεται ἀπό τόν κρατικό μη-
χανισμό πού τό ἀφήνει στήν τύχη του, γιά νά ἀντιμετω-
πίσει  τήν  ἀπειλή τῆς συρρίκνωσης ἤ τῆς κατάργησης 
πολύτιμων ὑπηρεσιῶν πρός τήν κοινωνία. 

Στό πάνελ τῶν προσώπων πού χαιρέτησαν, χαρα-
κτηριστικές γιά τήν ἔμπρακτη προσφορά τοῦ Ἱδρύμα-
τος  ἦταν οἱ ἀναφορές τῆς Προέδρου τοῦ Ἐθελοντικοῦ 
Συνδέσμου τοῦ Ἱδρύματος,  Σαμψάκη Πηνελόπης, ἀπό   
συγγενῆ ἐξυπηρετούμενου, τῆς Κατάκη Βιργινίας, ἀλλά 
καί τῆς ἡλικιωμένης πού διαβιοῖ στό ἵδρυμα, Μαρκετά-
κη Ἑλένης. 

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, 
Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, το-
νίζοντας τά ἀκόλουθα:  

«Εἶναι ἡμέρα μνήμης, τιμῆς καί εὐχαριστίας γιά 
τό Ἀννουσάκειο πού γιορτάζει 40 χρόνια προσφορᾶς 
στόν ἄνθρωπο καί τόν συνάνθρωπο, καθώς ἰδιαίτερα 
στήν ἐποχή μας, μία τόσο ἀνάλγητη ἐποχή, πού χα-
ρακτηρίζεται γιά τίς ἀτομικές καί συμφεροντολογικές 
σχέσεις, θεωροῦμε πολύ σημαντική τήν ἐθελοντική προ-
σφορά του πού στηρίζεται στήν ἀγάπη καί τή θυσία. 
Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά φτάσουμε 
στήν ἡμέρα αὐτή καί ὅλους ὅσοι συντέλεσαν καί βο-
ήθησαν νά λειτουργεῖ τό Ἵδρυμα μέ πρωτεργάτη τόν 
σεπτό Μητροπολίτη Γέροντα Εἰρηναῖο πού ὑπῆρξε ὁ 
ἐμπνευστής καί ὁραματιστής του. Τό προσωπικό, τούς 
διευθυντές, τόν σημερινό διευθυντή πατέρα Ἀρετάκη 
Ἀντώνιο καί τήν τοπική κοινωνία.» Στήν συνέχεια ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀπηύθυνε ἔκκληση πρός τήν Πολιτεία καί 
τά καθ’ ὕλην ἁρμόδια Ὑπουργεῖα νά στηρίξουν καί νά 
βοηθήσουν τό Ἵδρυμα σέ αὐτή τήν δύσκολη στιγμή.

Μέ τά τραγούδια «Περιβόλι τῆς ψυχῆς»  καί «Τῆς 
ἀγάπης ἀγκαλιά» οἱ μαθητές τῆς τετάρτης τάξης τοῦ 
τμήματος Ε1 τοῦ 2ου Δημοτικοῦ σχολείου Κισάμου καί 
ἡ χορωδία τοῦ κ. Γ. Δημόπουλου, ἔστειλαν μήνυμα αἰσι-
οδοξίας καί παρηγοριᾶς πρός ἐκείνους πού ζοῦν στήν 
λησμονιά καί μένουν στό σκοτάδι, χωρίς τήν ἀγάπη  τοῦ 
κόσμου. 

Σέ αὐτό τό ταξίδι πού κάνουμε πρός τό φῶς, ὀφεί-
λουμε νά τούς πάρουμε ὅλους μαζί μας, σέ μία κοινω-
νία δημοκρατίας καί προόδου.
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ἶναι γνωστό ὅτι ἡ Στρατιωτική Σχολή 
Εὐελπίδων, φυτώριο ἄρτια καταρ-
τισμένων στελεχῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ 

στρατεύματος, ἔχει νά ἐπιδείξει ἀπό τό 
1828, ὁπότε καί ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ἰωάν-
νη Καποδίστρια, μέχρι σήμερα, πλούσια 
ἱστορία καί ἰδιαίτερα ἡρωϊκές στιγμές σέ 
περιπτώσεις ἐθνικῆς ἀνάγκης.  
Ἡ πορεία τῶν Εὐελπίδων 1ης Τάξης (ὀνο-
μασία Τάξεως 1943) εἶχε γραφεῖ ἀπό τό 
χέρι τῆς Μοίρας, ἀπό τήν εἰσαγωγή τους 
στή Σχολή, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1940. Οἱ 
Εἰσιτήριες Ἐξετάσεις εἶχαν διενεργη-
θεῖ ἀπό 17 ἕως 31 Αὐγούστου 1940 καί 
στίς 23 Σεπτεμβρίου ἔγινε ἡ Πρόσκληση 
γιά κατάταξη τῶν ἐπιτυχόντων ἀπό τίς 2 
ἕως τίς 9 Ὀκτωβρίου. Στίς 28 Ὀκτωβρίου 
1940, ἡμέρα τῆς κήρυξης τοῦ Ἑλληνο-
ϊταλικοῦ Πολέμου, σύμφωνα μέ τό σχέ-
διο ἐπιστράτευσης οἱ Εὐέλπιδες τῆς 3ης 
Τάξης ὀνομάσθηκαν ἀνθυπολοχαγοί καί 
ἀνακοινώθηκε ἡ τοποθέτησή τους σέ 
Μονάδες τοῦ Στρατοῦ Ἐκστρατείας. Οἱ 
Εὐέλπιδές της 2ης Τάξης ὀνομάσθηκαν 
ἀνθυπασπιστές καί ἀναχώρησαν γιά τά 
Ἔμπεδα Τάγματα, ἐνῶ στούς πρωτοετεῖς 
Εὐέλπιδες δόθηκε ἄδεια ἐπ’ ἀόριστον. 
Στά μέσα Νοεμβρίου ἀνακαλεῖται ἡ ἄδειά 
τους καί ἐπανέρχονται στή Σχολή γιά νά 
συνεχίσουν τήν ἐκπαίδευσή τους, ὥστε 
ἐντός ἑξαμήνου, σύμφωνα μέ ἰδιαίτερο 
πρόγραμμα σπουδῶν, νά καταστοῦν ἱκα-
νοί ἀξιωματικοί. 
Στίς 6 Ἀπριλίου 1941 ἐξαπολύεται ἡ Γερ-
μανική ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλάδας. Οἱ 
Εὐέλπιδες Ι ζητοῦν νά συγκροτήσουν 
Λόχο καί νά ἀποσταλοῦν στίς Θερμοπύ-
λες, γιά νά ἀνακόψουν τήν προέλαση τῶν 
Γερμανῶν, ἀλλά τό αἴτημά τους ἀπορρί-
πτεται.
Οἱ Γερμανοί βρίσκονται στίς 23 Ἀπριλί-

ου στό ὕψος τῆς Γραβιᾶς καί προχωροῦν 
γιά τήν Ἀθήνα. Ὁ Βασιλιάς Γεώργιος, ὁ 
Πρωθυπουργός καί ἡ Ἑλληνική Κυβέρ-
νηση φεύγουν γιά τήν Κρήτη. Οἱ Εὐέλ-
πιδες ἐπιμένουν νά φύγουν καί ἐκεῖνοι 
γιά τό Νησί, ἀλλά καί πάλι τό αἴτημά τους 
ἀπορρίπτεται. Συγχρόνως ἀνακοινώνεται 
διαταγή τῆς Ἀνωτέρας Στρατιωτικῆς Διοι-
κήσεως Ἀθηνῶν μέ τήν ὁποία τούς ἀνα-
τίθενται ἀστυνομικά καθήκοντα, γιά τήν 
τήρηση τῆς τάξεως στήν Ἀθήνα. Ἀλλά ἡ 
διαταγή αὐτή δέν εἶναι  δυνατόν νά γίνει 
ἀποδεκτή ἀπό τούς Εὐέλπιδες, πού μέ ἕνα 
στόμα, διαδηλώνουν τήν πρόθεσή τους νά 
πολεμήσουν τόν κατακτητή σέ γραμμή με-
τώπου. Ὁμόφωνα παίρνουν τήν ἀπόφασή 
τους. Σάν Ἕλληνες καί σάν στρατιῶτες 
ὀφείλουν νά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα 
τῆς Πατρίδας. Ἡ Κρήτη, τούς περιμένει 
καί τούς χρειάζεται, γιά νά πολεμήσουν 
τόν Γερμανό εἰσβολέα ἐκεῖ.
Στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης, στό ἀρχεῖο 
Παύλου Γύπαρη σώζεται ἡ «Ἔκθεσις 
τῶν διαδραματισθέντων γεγονότων ἐν τῇ 
Σχολῇ Εὐελπίδων» πού συντάχθηκε ἀμέ-
σως μετά τήν κάθοδο τῆς Σχολῆς στό Κο-
λυμπάρι, ἀπό τούς ἐπί κεφαλῆς ἀξιωμα-
τικούς, τήν 30ή Ἀπριλίου 1941, ἡ ὁποία, 
μαζί μέ ἄλλα τεκμήρια, παρέχει πολύτιμα 
στοιχεῖα.
Ἀπό τό πρωί τῆς 16ης Ἀπριλίου 1941, μέ 
τήν ἀνακοίνωση τῆς ἀμετάκλητης ἀπό-
φασης τῶν Εὐελπίδων, ἄρχισαν οἱ δια-
βουλεύσεις μέ τά ἐπίσημα ὄργανα τοῦ 
Στρατοῦ καί τούς Στρατιωτικούς Ἀκολού-
θους. Ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῶν Εὐελ-
πίδων συναντᾶ τήν ἀπόλυτη ἄρνηση κι 
ἀντίδραση ἐκ μέρους τῶν ἀνωτέρων τους. 
Ἀποκλείσθηκε ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ με-
τακίνηση τῆς Σχολῆς μέ ὀχήματα τῶν 
συμμάχων ἤ τῆς Ἀστυνομίας καί σέ ἀλλε-
πάλληλες συσκέψεις τῶν ἀξιωματικῶν τῆς 
Σχολῆς ἀποφασίσθηκε νά γίνει ἐπίταξη 
ὀχημάτων. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀξιωμα-
τικῶν, ὑπολοχαγός μηχανικοῦ Νικόλαος 
Λυγιδάκης, καθηγητής στή Σχολή, μέ τή 
δυναμική ἀντίδραση τῶν Εὐελπίδων διέ-
φυγε τή σύλληψη, ἐνῶ ὁ Ἐπιτελάρχης τῆς 
Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ἀθηνῶν πῆγε 
στή Σχολή καί προσπάθησε νά μεταπείσει 

τούς Εὐέλπιδες, ἀλλά  χωρίς ἀποτέλεσμα. 
Ὁ Ἀνώτερος Στρατιωτικός Διοικητής, σέ 
τηλεφωνική ἐπικοινωνία, ὕβρισε καί κατη-
γόρησε τόν Λυγιδάκη, ὅτι ἡγήθηκε στάσε-
ως στή Σχολή. Τελικά, μπροστά στήν ἐπι-
μονή, τό πάθος καί τήν ἀποφασιστικότητά 
τους, ὁ Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν ἔδω-
σε τή συγκατάθεσή του καί οἱ Εὐέλπιδες 
μέ ἄκρατο ἐνθουσιασμό, ξεκίνησαν τό τα-
ξίδι τους στίς 2 τό πρωί τῆς 24ης Ἀπριλίου.
Πρίν ἀπό τήν ἐπιβίβαση τῶν Εὐελπίδων 
στά αὐτοκίνητα, ὁ Εὔελπις Γεώργιος Τσα-
καλῶτος μαζί μέ δύο ἄλλους  συμμαθητές 
του ἔσπευσε καί παρέλαβε τή σημαία τῆς 
Σχολῆς ἀπό τά γραφεῖα τῆς Διοικήσεως 
καί τή μετέφερε στό χῶρο συγκεντρώσε-
ως τῶν Εὐελπίδων.
Στίς 3 τό πρωϊ τῆς 24ης Ἀπριλίου 1941 καί 
τό τελευταῖο ὄχημα τῆς φάλλαγγας πού 
μετέφερε τή Σχολή Εὐελπίδων ἐγκατέλιπε 
τήν Ἀθήνα. Τούς  Εὐέλπιδες συνόδευαν 
ὁ μέ ἐντολή ΑΣΔΑ Διοικητής τῆς Σχολῆς 
Νικόλαος Λυγιδάκης, ἕνας ἔφεδρος ἐκ 
μονίμων λοχαγός πεζικοῦ, πέντε  ἀνθυ-
πολοχαγοί διμοιρίτες καί ἕντεκα βοηθοί 
τους Εὐέλπιδες ΙΙ. Ἀκολουθοῦσαν ἀκόμη 
ἕνας ὑπίατρος, ἕνας ἀνθυπολοχαγός δι-
αχείρισης καί ἡ νοσοκόμος τῆς Σχολῆς. 
Μαζί τους οἱ Εὐέλπιδες εἶχαν τή σημαία 
τῆς Σχολῆς, λίγα τρόφιμα καί τόν ὁπλι-
σμό τους. Γι’ αὐτόν τόν ὁπλισμό πρέπει 
νά ἀναφερθεῖ ὅτι, ὅταν στίς 2 Ὀκτωβρίου 
1941 εἶχαν καταταγεῖ οἱ Εὐέλπιδες τῆς 
Πρώτης Τάξεως, εἶχαν ἐφοδιασθεῖ μέ ἀτο-
μικά τουφέκια Μάλινχερ, ἀπό τά ἄριστα 
ὅπλα τῆς ἐποχῆς. Μέ τήν κήρυξη ὅμως 
τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, αὐτά πα-
ραδόθηκαν γιά χρήση ἀπό τίς μαχόμενες 
μονάδες καί στούς Εὐέλπιδες δόθηκαν 

Οἱ Εὐέλ π ι δες στή Μάχ η τῆ ς Κρήτη ς

Τῆς κ. Ζαχαρένιας Σημανδηράκη
Προϊσταμένης Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κρήτης

Α΄ με ρος

Ε
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γιά ἐκπαιδευτικούς καί μόνο σκοπούς, 
τουφέκια Μάουζερ τοῦ 19ου αἰώνα. Ἔτσι 
οἱ Εὐέλπιδες φεύγοντας ἀπό τή Σχολή 
εἶχαν μαζί τους τά ἀτομικά τους ὅπλα καί 
τριάντα φυσίγγια γιά τό κάθε ἕνα καθώς 
καί 3.000 φυσίγγια ὡς ἐφεδρικά, πέντε 
ὁπλοπολυβόλα ὑποδείγματος τοῦ 1915, 
σχεδόν ἄχρηστα λόγῳ φθορῶν καί ἐλλεί-
ψεως ταινιῶν, μέ 150 φυσίγγια τό κάθε 
ἕνα, καθώς καί 200 χειροβομβίδες Μίλς. 
Ἀργότερα, κατά τή διαδρομή τους μέσῳ 
Κυθήρων, κατασχέθηκε ἀπό τούς Εὐέλπι-
δες καί ἕνα πολυβόλο Σαίντ - Ἐτιέν μέ 
λίγες ταινίες φυσιγγίων.
Γύρω στίς 7 τό πρωί τῆς 24ης Ἀπριλίου 
ἡ Σχολή κινούμενη στήν ὁδό Ἀθηνῶν - 
Κορίνθου, φθάνει στό Χιλιομόδι καί στή 
Νεμέα ὅπου βομβαρδίζεται καί πολυ-
βολεῖται ἀπό τή Γερμανική Ἀεροπορία, 
γι’ αὐτό καί ἀποφασίζεται ἡ μετακίνηση 
μόνο τή νύκτα. Ἔτσι τό βράδυ τῆς ἴδιας 
μέρας ἡ φάλαγγα ἀναχωρεῖ γιά τήν Τρί-
πολη ὅπου καί φθάνει στίς 5 τό πρωΐ τῆς 
25ης Ἀπριλίου. Ὁ φρούραρχος Τριπόλε-
ως προσπαθεῖ νά ἐμποδίσει τήν πορεία 
τῆς Σχολῆς μέ τήν ἀποστολή ἔνοπλης 
διμοιρίας, ἀλλά προσκρούει στή θέληση 
καί τό σθένος τῶν Εὐελπίδων πού συνεχί-
ζουν, καί στίς 8 τό βράδυ ἀναχωροῦν γιά 
τή Σπάρτη. Ἕνα τμῆμα Εὐελπίδων ἀπο-
στέλλεται στό Γύθειο γιά τήν ἐξεύρεση 
πλωτῶν μέσων γιά τήν ἀναχώρηση ἀπό 
τήν Πελοπόννησο. Ἡ ὑπόλοιπη φάλαγ-
γα συνεχίζει καί τά ξημερώματα τῆς 26ης 
Ἀπριλίου φθάνει στό χωριό Τάραψα. Τό 
μεσημέρι ἕνας χωρικός καί μερικές  γυ-
ναῖκες ἔφεραν καί μοίρασαν στούς ἐπί 
τρεῖς ἡμέρες νηστικούς Εὐέλπιδες ψητό 
κρέας, τυρί, ψωμί, κρασί καί λίγα πορτο-
κάλια.
Τό βράδυ ἡ Σχολή ἀναχωρεῖ καί πάλι, 
φθάνει στό Γύθειο στίς 8, καί στίς 11 τή 
νύκτα ἐπιβιβάζεται σέ δυό μικρά πλοιά-
ρια. Μέσα σέ σφοδρή θαλασσοταραχή, 
κατευθύνονται στά Κύθηρα. Τό ἕνα καί 
μεγαλύτερο πλοιάριο μέ τούς περισσό-
τερους Εὐέλπιδες κατορθώνει νά φθάσει 
τίς πρωινές ὧρες σέ ἕνα ὅρμο στά Κύ-

θηρα καί ἀπό ἐκεῖ πεζῇ ἡ Σχολή φθάνει 
στήν Ἁγία Πελαγία. Τό ἄλλο μικρότερο 
πλοιάριο, ἀφοῦ ὑπέστη τή φοβερή θα-
λασσοταραχή ὅλη τή νύχτα, ἄραξε στήν 
Πλύτρα ὅπου βομβαρδίστηκε ἀπό τή 
Γερμανική Ἀεροπορία καί βυθίστηκε τά 
ξημερώματα τῆς 27ης Ἀπριλίου. Τό ἴδιο 
βράδυ οἱ Εὐέλπιδες καί οἱ ἀξιωματικοί 
τους ἀναχώρησαν μέ ἕνα ἄλλο μικρό 
πλοιάριο γιά τά Κύθηρα, καί τίς πρωϊνές 
ὧρες τῆς 28ης Ἀπριλίου ἔφθασαν στήν 
Ἁγία Πελαγία καί ἑνώθηκαν μέ τούς ὑπό-
λοιπους συμμαθητές τους.
Τό βράδυ τῆς 28ης Ἀπριλίου τά δυό πλοι-
άρια ἀναχωροῦν γιά τήν Κρήτη. Κατά τή 
διάρκεια μάλιστα τῆς διαδρομῆς τους 
λίγο ἔλειψε νά συντριβοῦν μέσ’ τό σκο-
τάδι ἀπό Ἀγγλικά πολεμικά πλοῖα. Τά 
ξημερώματα τῆς 29ης Ἀπριλίου 1941, οἱ 
Εὐέλπιδες, πλέοντας γύρω ἀπό τή χερ-
σόνησο Ροδωποῦ, ἔφθασαν στό χωριό 
Κολυμπάρι, ὅπου καί ἀποβιβάσθηκαν. 
Στρατοπέδευσαν στή Μονή Ὁδηγήτριας 
Κυρίας (Μονή Γωνιᾶς) καί ἡ Διοίκηση 
ἐγκαταστάθηκε σέ κελιά πού παραχώρη-
σε τό Μοναστῆρι, μετά τήν εὐλογία τῆς 
σημαίας τῆς Σχολῆς ἀπό τόν Ἐπίσκοπο 
Κισάμου καί Σελίνου Εὐδόκιμο Συγγε-
λάκη.
Ἡ εἴδηση ὅτι ἡ Σχολή Εὐελπίδων εἶχε 
φύγει γιά τήν Κρήτη προκάλεσε αἴσθηση. 
Τό ραδιόφωνο τῆς Γερμανοκρατούμενης 
πιά Ἀθήνας σκοπεύοντας στήν παραπλη-
ροφόρηση τῶν ἀκροατῶν, μετέδιδε σέ 
συνεχεῖς ἐκπομπές ὅτι: «Ἡ Σχολή Εὐελ-
πίδων πειραθεῖσα νά διαπεραιωθεῖ μέσῳ 
Πελοποννήσου εἰς Κρήτην, ἐβομβαρ-
δίσθῃ ὑπό τῶν ἡμετέρων δυνάμεων καί 
κατεστράφη ὁλοσχερῶς».  Ἡ Σχολή δέν 
εἶχε βέβαια καταστραφεῖ. Καί ἡ ἐνέργεια 
τῶν Εὐελπίδων νά φύγουν γιά νά πολεμή-
σουν τόν εἰσβολέα στά ἅγια χώματα τῆς 
Κρήτης σχολιάσθηκε ἀπό τούς ξένους 
ραδιοσταθμούς ἰδιαίτερα. Τό Β.Β.C. στήν 
ἐκπομπή του τῆς 30ῆς Ἀπριλίου σημείω-
νε: «Τούς μαχητάς τῆς Κρήτης ἦλθον νά 
ἐνισχύσουν καί 300 Εὐέλπιδες μέ τούς 
ἀξιωματικούς των, οἱ ὁποῖοι μετά ἔνδο-
ξον πορείαν μέσῳ τῆς Πελοποννήσου 
καί εἰς πεῖσμα τῶν Γερμανῶν οἱ ὁποῖοι 
ἐπεδίωξαν, χωρίς νά τό ἐπιτύχουν, τήν κα-
ταστροφήν των, κατέχουν ἀπό σήμερον 
θέσιν εἰς τάς ἐπάλξεις τοῦ φρουρίου Κρή-
τη…». Σέ ἄλλο σχόλιο τοῦ πρεσβευτῆ Δ. 
Κακλαμάνου στήν  1 Μαΐου ἀναφερόταν: 
«Οἱ ἥρωες τῶν Θερμοπυλῶν, Μαραθῶνος 
καί Σαλαμῖνος δέν ἦτο δυνατόν νά μεί-
νουν καί σήμερον χωρίς μιμητάς, ἀντα-

ξίους ἀπογόνους. Τό παράδειγμα τῶν 
300 Εὐελπίδων πού παρά τήν ἀντίδρασιν 
τῆς Διοικήσεώς των ἔφυγαν σάν πουλιά 
ἀπό τό κλουβί των, μαζί μέ τήν ἔνδοξη 
σημαία των, γιά τήν Κρήτη καί ἔφθασαν 
τώρα σίγουρα ἐκεῖ γιά νά συμβάλουν μέ 
τίς δυνάμεις των στήν ἄμυνα τῆς Νήσου, 
θά πείσει ἀσφαλῶς τόν Χίτλερ πώς ἄν 
ποτέ τολμήσει ὡς καί ἐκεῖ, αἵ ὀρδαί του 
θά συντριβοῦν ὅπως καί τοῦ Ξερξου, 
ἀπό τήν ἀλύγιστη δύναμη τῶν νεωτέρων 
Ἑλλήνων. Γιατί σάν τούς ἀδάμαστους 300 
Εὐέλπιδες ἔχει πολλούς, ἔχει χιλιάδες τό 
φρούριο τῆς Κρήτης.…». Ἀλλά καί τό ρα-
διόφωνο τῆς Μόσχας στίς 2 Μαΐου μετέ-
διδε ὅτι: «Ἡ ψυχή τῶν ἡρώων τῆς ἀρχαίας 
Ἑλλάδας δέν ἔλλειψε κι’ ἀπό τούς σύγ-
χρονους Ἕλληνες. Μετά τήν Ἀλβανία καί 
τά ὀχυρά, ἡ Κρήτη θά δώσει τό τελευταῖο 
χτύπημα στούς Ναζῆδες τοῦ Χίτλερ. Τά 
παλληκάρια της, ἐκεῖνα πού φθάνουν 
καθημερινά ἀπό τήν Ἑλλάδα στήν Κρή-
τη, θά πολεμήσουν ἀποφασιστικά ἄν ὁ 
Χίτλερ τολμήσει νά κτυπήσει ἐκεῖ… 300 
Εὐέλπιδες πέρασαν ἀπό τήν Ἑλλάδα 
στήν Κρήτη μέ τήν ἀπόφαση νά θυσια-
στοῦν ἀλλά νά μήν ἀφήσουν νά περάσει 
ὁ ἐχθρός στή στερνή ἐλεύθερη γῆ…».
Τήν ἴδια ἡμέρα τῆς ἀφίξεώς τους, τήν 29η 
Ἀπριλίου 1941, ὁ Διοικητής τους  (ἀπό 
23 Ἀπριλίου ἕως 2 Μαΐου, ὁπότε καί 
ἀντικαταστάθηκε) Νικόλαος Λυγιδάκης, 
στόν ἱερό χῶρο τῆς Μονῆς, ἀνέγνωσε 
Ἡμερήσια Διαταγή, πού ἐνίσχυσε ἀκόμη 
περισσότερο τό ἤδη ὑψηλό φρόνημα τῶν 
Εὐελπίδων.
Ἀπό τήν ἄφιξή της στό Κολυμπάρι ἡ Σχο-
λή ὑπήχθη ἀπ’ εὐθείας στό Ὑπουργεῖο 
Στρατιωτικῶν τό ὁποῖο καί ἀπέστειλε στίς 
2 Μαΐου ὡς νέο Διοικητή τόν Λουκᾶ Κίτσο 
καί ἑπτά ἀξιωματικούς, πού μαζί μέ τούς 
ὑπόλοιπους θά φρόντιζαν γιά τή συνέχι-
ση τῆς ἐκπαίδευσης τῶν Εὐελπίδων. Ἡ 
ἐμπιστευτική Διαταγή, πού ὑπογραφόταν 
ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως καί 
Ὑπουργό τῶν Στρατιωτικῶν Ἐμμανουήλ 
Τσουδερό, ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι οἱ ὑπηρε-
τοῦντες Ἀνθυπασπισταί ἐτίθεντο στή διά-
θεση τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Κρή-
της προκειμένου νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς 
ἐκπαιδευτές τῶν Ταγμάτων ἐκπαιδεύσεως 
καί ἡ Σχολή ἔπρεπε νά ὑποβάλει  ὀνο-
μαστική κατάσταση τῶν Ἀξιωματικῶν καί 
τῶν μαθητῶν της μέ τά ἀνάλογα στρατο-
λογικά  στοιχεῖα.

(συνεχίζεται...)
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Τοῦ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Ἰωάννου Γουμενάκη,
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἀνατ. Κισάμου 

Ἐφημερίου Βουκολιῶν

Μεταπολεμική ἐποχή
Τό ἰδιωτικό σχολεῖο τῶν Βουκολιῶν

Τό 1947 ἱδρύθηκε ἀπό τόν κ. Ἀρχοντάκη 
Ἀντώνιο, συνταξιοῦχο γυμνασιάρχη, ἕνα ἰδι-
ωτικό γυμνάσιο. Ἐγκαταστάθηκε στό κτίριο 
τοῦ Παπουτσάκη ἀπέναντι ἀπό τήν ἐκκλη-
σία τοῦ Σωτῆρος καί ἀρχικῶς ξεκίνησε μέ 
δύο τάξεις, Α΄ καί Β΄ Γυμνασίου. Τόν ἑπόμενο 
χρόνο δημιουργήθηκε καί ἡ  Γ΄ τάξη καί κάθε 
χρόνο λειτουργοῦσε καί μία τάξη ἀκόμη μέ-
χρι πού ἔγινε ἑξατάξιο σχολεῖο. 

Ὅταν τό σχολεῖο ἔγινε ἑξατάξιο εἶχε πε-
ρίπου 150 μαθητές, ἀγόρια καί κορίτσια, καί 
συγκέντρωνε παιδιά ἀπό τήν εὐρύτερη πε-
ριοχή ἀκόμη καί ἀπό τήν Κάνδανο. Ὁ γυ-
μνασιάρχης εἶχε τήν πρόνοια, γιά νά προσελ-
κύσει περισσότερα παιδιά, νά δημιουργήσει 
ἕνα οἰκοκτροφεῖο τό ὁποῖο προσέφερε στέγη 
καί διατροφή ἔναντι μικροῦ ποσοῦ σέ παι-
διά μακρινότερων περιοχῶν, πού ἤθελαν νά 
φοιτήσουν στό σχολεῖο. Τό οἰκοτροφεῖο ἦταν 
μόνο ἀρρένων.

Πολύ νωρίς οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἀντι-
λήφθηκαν ὅτι τό σχολεῖο αὐτό θά μποροῦσε 
νά παίξει σημαντικό ρόλο στήν ἀναβάθμιση 
τοῦ τόπου μέ ποικίλους τρόπους. Πολλοί καί 
ἀξιόλογοι καθηγητές δίδαξαν κατά καιρούς 
στό σχολεῖο, πού προσέφερε πάρα πολλά 
ὄχι ἁπλά σέ ἐπίπεδο γνώσεων ἀλλά καί σέ 
ἐπίπεδο εὐρύτερης καλλιέργειας στά παιδιά 
πού φοιτοῦσαν. Ἡ λειτουργία του στό χωριό 
συνδέθηκε μέ πλῆθος κοινωνικῶν δραστη-
ριοτήτων καί ἐκδηλώσεων, ὅπως θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες, ἀθλητικές δραστη-
ριότητες, πού ἔδιναν ζωή στόν τόπο, ἀλλά 
καί ἀνύψωναν τήν πνευματική στάθμη τῆς 
μικρῆς κοινωνίας. 

Τό σχολεῖο αὐτό λειτούργησε μέχρι τά 
τέλη τῆς δεκαετίας 1950, ὅταν μετά ἀπό 
αἴτηση τῆς κοινότητας Βουκολιῶν ἱδρύθηκε 
κρατικό γυμνάσιο, τό ὁποῖο ξεκίνησε ὡς τρι-
τάξιο καί στή συνέχεια ἔγινε τό ἑξατάξιο γυ-
μνάσιο Βουκολιῶν.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Βυζαντινός Ἱερός Ναός Ἁγ. Κωνσταντί-

νου, (1452) στίς Βουκολιές, θέση Νέμπρος. 
Βυζαντινός Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασί-

ου, (14ος καί 15ος αἰ.) στίς Βουκολιές.
Βυζαντινός Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀνδρέα 

καί Φωτίου, (13ος αἰ.) στίς Βουκολιές.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πύργος τῶν Βουκολιῶν: ὀχυρό μέ πύργο 

πού κτίστηκε ἀπό τούς Τούρκους τά τελευ-
ταῖα χρόνια τῆς κυριαρχίας τους στήν Κρήτη, 
σέ στρατηγικό σημεῖο γιά τήν ἀποτελεσματι-
κή ἄμυνά τους ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν Κρητῶν 
ἐπαναστατῶν. Ὁ Πύργος ἀναστηλώθηκε σέ 
μικρότερο τοῦ ἀρχικοῦ μεγέθους τό 1999. Τό 
κλειδί τοῦ Πύργου βρίσκεται στό Μουσεῖο 
Μπενάκη.

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
Νέμπρος
Ἅγιος Κωνσταντῖνος.
Βουκολιές
Ζωοδόχου Πηγῆς, Ἁγίας Μαρίνας, Μετα-

μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Ἁγίου Παντελεή-
μονος, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἁγί-
ου Δημητρίου.

Μέσα Βουκολιές
Ἅγιος Γεώργιος, Ἅγιος Φώτιος, Ἅγιος 

Ἀθανάσιος, Γεννέσιον τῆς Θεοτόκου, Ἅγιος 
Ἐλευθέριος, Ἅγιος Ἀθανάσιος. (Μισογκρε-
μισμένο μονόκλιτο ναΰδριο). Διατηροῦνται 
πάνω ἀπό τό τεταρτοσφαίριο δύο ὡραῖα 
κεφάλια ἀνδρῶν (ὑπολείμματα ἀπό τή Φιλο-

Ἐνορία Μεταμ. Σωτῆρος Βουκολιῶν Κισάμου 
(Β΄μέρος, τελευταῖο)

ΕΝΟΡ ΙΕΣ  ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ  
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ξενία τοῦ Ἀβραάμ). Ἐπίσης, στό νότιο τοῖχο 
στήν ἀνατολική γωνία, διακρίνεται ἡ Ὁσία 
Μαρία ἡ Αἰγυπτία νά δέχεται ἀπό τόν Ἐρημί-
τη τή θεία Μετάληψη. Στή βορεινή γωνία τοῦ 
δυτικοῦ τοίχου, παράσταση τῶν κολασμένων. 
Σέ μερικά σημεῖα, κάτω ἀπό τή στρώση τῶν 
τοιχογραφιῶν, πού φαίνονται καί πού ἐλάχι-
στες σώζονται, ἀποκαλύπτεται παλαιότερο 
στρῶμα μέ ἐνδιαφέρουσες τοιχογραφίες.

Ἅγιος Ἀνδρέας
Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα βρίσκε-

ται λίγα μέτρα πιό πάνω ἀπό τήν πλατεία 
τῶν Βουκολιῶν. Εἶναι ἕνα μικρό ἐκκλησάκι 
τῶν Βυζαντινῶν χρόνων. Στά παλιά χρόνια 
οἱ ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ βλέποντας τούς τοί-
χους, οἱ ὁποῖοι ἦταν γεμάτοι ἀπό ἁγιογρα-
φίες νά ξεθωριάζουν, θεώρησαν καλό νά τόν 
ἀσπρίσουν. Μετά ἀπό λίγα χρόνια χάρη στήν 
ἀρχαιολογική ὑπηρεσία πού πρόσφερε τίς 
βοήθειες της κατάφεραν νά ἀναδείξουν κά-
ποια κομμάτια τῆς ἐκκλησίας. 

Ἅγιος Κωνσταντῖνος
Χρονολογία ἀνέγερσης 1452 – 1462. Τό 

καμπαναριό εἶναι τοῦ 1645. Οἱ τοιχογραφί-
ες εἶναι ἐντελῶς ἄτονες καί ξεθωριασμένες. 
Μονάχα ἡ Βάφτιση διατηρεῖται σέ σχετικῶς 
καλή κατάσταση. Ὁ ζωγράφος χρησιμοποιεῖ 
μία εὐχάριστη κλίμακα. Ἡ ἐπιγραφή (δια-
στάσεων 0,30 Χ 1,07) στό νότιο παραστάτη 
τῆς πόρτας διατηρεῖται καλά. 

Ἐκκλησάκι Ἁγίου Παντελεήμονα
Ἀπό τά χρόνια της τουρκοκρατίας ὑπάρ-

χει τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα 
μέσα στήν ἰδιόκτητη περιουσία τῆς οἰκογέ-
νειας Γεραιουδάκη, πού ἀνακατασκεύασε τό 
ἐκκλησάκι ὅταν ἀγόρασε τήν κτηματική της 
περιουσία καί μαζί τό ἐκκλησάκι ἀπό τούς 
Ὀθωμανούς, πού ἀποχωροῦσαν μετά τήν 

ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπό τούς Τούρ-
κους. Σήμερα λειτουργεῖ στή μνήμη τῶν Ἁγί-
ων Παντελεήμονα καί Σπυρίδωνα.

ΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Ἀντώνιος Μαραγκουδάκης, Καλατζάκης 
Ἐμμανουήλ, Χρίστος Τζανουδάκης, Ἰωάννης 
Γουμενάκης, (ἐφημέριος σήμερα).

ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ
+Παναγιωτάκης Ἰωάννης, +Πατελάκης 

Ἰωάννης, +Παγωνάκης Ἰωσήφ, Μαλανδράκης 
Ἰωάννης, Γαλιάτσος Ἰωάννης, Μαλακέλης 
Βασίλειος, Φουντουλάκης Ἰωάννης, Γεραι-
ουδάκης Ἐμμανουήλ, Παγωνάκης Νικόλαος, 
Βαγιωνάκης Ἀντώνιος.

Ἡ Ἐνορία Βουκολιῶν εἶναι γενέτειρα τοῦ 
νῦν Ἀρχιεπισκόπου Γερμανίας Αὐγουστίνου 
Λαμπαρδάκη.

ΕΘΙΜΑ, ΘΡΥΛΟΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Κάθε Σάββατο πρωΐ γινόταν ζωοπανήγυ-

ρη. Ἦταν μία ἐμποροπανήγυρη πού ἄκουγε 
στό ὄνομα «Παζάρι τῶν Βουκολιῶν».

Στίς 25 Μαρτίου τό πρωΐ, τά παιδιά ξυ-
πνοῦσαν νωρίς καί ξυπνοῦσαν τόν κόσμο 
περιδιαβαίνοντας τό χωριό, χτυπῶντας τίς 
πόρτες, λέγοντας ἀστεῖα καί τραγουδῶντας. 
Στά χέρια τους κρατοῦσαν ἀπό ἕνα φανάρι 
ἤ μία αὐτοσχέδια δάδα. Αὐτό λεγόταν λα-
μπαδηφορία.

Ἀπό παλιά οἱ χωρικοί συνήθιζαν νά κά-
νουν πανηγύρι στίς 30 Νοεμβρίου πρός τιμήν 
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

Πηγαίνοντας στό χωριό Μέσα Βουκο-
λιές, τό πρῶτο πού συναντᾶ ὁ ἐπισκέπτης 
εἶναι ἕνα εἰκονοστάσι στό ὄνομα τῆς Ἁγίας 
Αἰκατερίνης στό ἀριστερό μέρος τοῦ δρόμου. 
Σ’αὐτό τό σημεῖο ὑπῆρχε κατάλοιπο μίας με-
γάλης οἰκοδομῆς (τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγί-
ας Αἰκατερίνης), πού ἡ παράδοση λέει ὅτι 
ἡ ἐκκλησία ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε τό πα-
ρακείμενο ποτάμι περνοῦσε κάτω ἀπό τούς 
θόλους τῶν θεμελίων τοῦ ναοῦ. Ἡ καταστρο-
φή του πρέπει νά ταυτιστεῖ μέ τό σπάσιμο 
ἑνός φράγματος πού εἶχε γίνει στό Φωτακά-
δω ἐξαιτίας τῆς καταπτώσεως ἑνός βουνοῦ 
σχηματίζοντας μία μικρή λίμνη μέ τό ὄνομα 
«Κολύμπα» μέχρι σήμερα. Λέγεται ὅτι ἕνας 
Τοῦρκος βρῆκε ράβδους χρυσοῦ στό χῶρο 
ἀνάμεσα στή γωνία τῆς ἐκκλησίας καί τήν 

Ὁ Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου
(Παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας)
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κοίτη τοῦ ποταμοῦ, ὁ ὁποῖος πηγαίνοντας 
στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά ἐξαργυρώ-
σει τό χρυσάφι πετάχτηκε στή θάλασσα ἀπό 
ναῦτες τοῦ καραβιοῦ μέ τό ὁποῖο ταξίδευε. 
Οἱ Γερμανοί ἐξαφάνισαν τά ἐρείπια τῆς 
ἐκκλησίας.

Κοντά στό μετόχι Νέμπρους ὑπάρχει 
πηγή ἰαματικῶν ὑδάτων, πού, ὅπως ἔλεγαν, 
δροῦσαν καταπραϋντικά γιά τά στομαχικά 
προβλήματα. Οἱ γυναῖκες συνήθιζαν νά λού-
ζουν ἐκεῖ τά μαλλιά τους.

Τό Παζάρι τῶν Βουκολιῶν
Οἱ Βουκολιές, πρίν καί μετά τόν Β΄ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο, ἦταν τό ἐμπορικό κέντρο 
τῆς Κεντρικῆς καί Ἀνατολικῆς Κισάμου καί 
μέρους τοῦ Κεντρικοῦ Σελίνου. Ἡ περιοχή, 
καθώς ἦταν γεωργοκτηνοτροφική, συγκέ-
ντρωνε κόσμο γιά πώληση καί ἀνταλλαγή 
προϊόντων.

Ἕνα παζάρι, ἕνας τόπος δηλαδή δημό-
σιας ἀγορᾶς, τό μοναδικό ἴσως στήν Κρήτη, 
πού ξεκίνησε τόν καιρό τῆς Τουρκοκρατίας, 
λειτουργεῖ ἀκόμα καί στίς μέρες μας στίς 
Βουκολιές. Τό παζάρι αὐτό γίνεται κάθε 
Σάββατο καί μαζεύει ἀπό τά γύρω χωριά τόν 
ἀγροτικό κόσμο γιά μία ἀνταλλαγή ἀγρο-
τικῶν προϊόντων.

Τό παζάρι τῶν Βουκολιῶν τά παλαιότε-
ρα χρόνια ἦταν ἕνας ἀπό τούς κυριότερους 
χώρους γιά οἰκονομικές συναλλαγές καί κοι-
νωνικές σχέσεις. Ὅμως σήμερα μέ τήν ἀνά-
πτυξη τῶν συγκοινωνιῶν καί τήν ἀλλαγή τοῦ 
τρόπου ζωῆς ἔχει ὑποβαθμιστεῖ σέ σημαντικό 
βαθμό καί μία παράδοση ἑκατό χρόνων κιν-
δυνεύει νά χαθεῖ. Στίς μέρες μας συνεχίζεται 

μέ μεγάλη ἐπιτυχία τό παζάρι τῆς Μεγάλης 
Παρασκευῆς. Εἶναι ἡ ἐμποροπανήγυρη τοῦ 
νομοῦ καί ἡ μοναδική μέ τό λαϊκό χαρακτή-
ρα τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς.

Σύμφωνα μέ μαρτυρίες κατοίκων γινόταν 
κυρίως ἐμπόριο ζώων ἀλλά καί λαχανικῶν, 
ὅμως ἔμποροι ἀπό τά Χανιά πούλαγαν καί 
διάφορα ἄλλα εἴδη. Οἱ μέρες ὅμως πού τό 
παζάρι ἔφθανε στό ἀποκορύφωμά του ἦταν 
τήν παραμονή τοῦ Δεκαπενταύγουστου καί 
τή Μεγάλη Παρασκευή. Τή Μεγάλη Παρα-
σκευή μάλιστα γίνονταν καί τά συνοικέσια, 
γι’ αὐτό κατέβαιναν κοπέλες στίς Βουκολιές 
ἀπό τά γύρω χωριά.

Τό παζάρι στά χρόνια τῆς ἄνθισής του 
καταλάμβανε ὅλη τή σημερινή πλατεία τῶν 
Βουκολιῶν. Πρίν τόν πόλεμο οἱ κρεοπῶλες 
ἦταν στήν ἀνατολική πλευρά τῆς πλατεί-
ας κάτω ἀπό ἕνα μεγάλο ὑπόστεγο. Μετά 
τόν πόλεμο ἀπαγορεύθηκε ἡ πώληση κρεά-
των ἀπό ὑπαίθριους κρεοπῶλες γιά λόγους 
ὑγιεινῆς καί ἀπό τότε δημιουργήθηκαν ἐκεῖ 
μαγαζιά μέ ψυγεῖα γιά τό ἐμπόριο κρέατος.

Τό ἐμπόριο ζώων κυριαρχοῦσε ἀπό παλιά 
στό παζάρι τῶν Βουκολιῶν. Οἱ βοσκοί ἔφερ-
ναν ὁλόκληρα κοπάδια ἀπό πρόβατα, κατσί-
κια καί βόδια, πού σφάζονταν ἤ πουλιοῦνταν 
ἐκεῖ. Μάλιστα τό πρῶτο ἔργο ὑποδομῆς πού 
ἔγινε στίς Βουκολιές ἦταν ἕνα κτίριο γιά τή 
σταύλιση τῶν ζώων, πού προορίζονταν γιά τό 
Παζάρι τοῦ Σαββάτου. Κατασκευάστηκε μέ 
προσωπική ἐργασία τῶν κατοίκων καί δια-
τηρεῖται μέχρι σήμερα. Ἔχει στεγάσει κατά 
καιρούς διάφορες ὑπηρεσίες καί συλλόγους, 
ἐνῶ σήμερα στεγάζει τό Δῆμο καί τήν ἀστυ-
νομία.

Ἡ ἀτμόσφαιρα θύμιζε γιορτή, καθώς 
ἦταν μία εὐκαιρία γιά φίλους καί συγγενεῖς 
νά ξαναβρεθοῦν, ἀφοῦ, καθώς δέν ὑπῆρχαν 
ξενοδοχεῖα, ὅσοι ἔρχονταν γιά τό παζάρι 
ἀναγκάζονταν νά καταλύουν σέ φιλικά καί 
συγγενικά σπίτια.

Σήμερα τό παζάρι ἐξακολουθεῖ νά συ-
γκεντρώνει τό ἐνδιαφέρον ἐμπόρων καί ἐπι-
σκεπτῶν κάθε Μεγάλη Παρασκευή, διατη-
ρώντας τό «ἄρωμα» παλαιότερων ἐποχῶν 
συγκεντρώνοντας  πλῆθος ἐπισκεπτῶν. Ὁ 
Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μέ 
τό στολισμένο Ἐπιτάφιο καί τίς ψαλμωδίες 
ὑποδέχεται τούς ἐπισκέπτες, οἱ ὁποῖοι δέν 
παραλείπουν νά περάσουν γιά νά ἀνάψουν 
ἕνα κερί καί νά προσευχηθοῦν.  Τό πρ. Οἰκοτροφεῖο Βουκολιῶν 

σήμερα Φυσικοθεραπευτήριο
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ἱ κοινωνίες τῶν ἀναπτυγμένων χωρῶν τώρα καί 
πολλές δεκαετίες συνηθίζουν νά καθιερώνουν ἡμέ-
ρες κοινοῦ ἑορτασμοῦ προσώπων καί καταστάσεων, 
π.χ. ἡμέρα τῆς γυναίκας, περιβάλλοντος, τῆς γῆς, 

τοῦ πατέρα, τοῦ παιδιοῦ, τοῦ ἔρωτα, κατά τοῦ ρατσισμοῦ, 
κατά τοῦ ἀλκοολισμοῦ κ.ἄ., Στόχος ἡ εὐαισθητοποίηση τῶν 
ἀνθρώπων καί ἡ ὑπενθύμιση δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσε-
ων, τά ὁποῖα ἀτονοῦν, καθώς θεσμοί καί ἀξίες χαλαρώνουν, 
λόγῳ κοινωνικοπολιτικῶν καί οἰκονομικῶν ἀλλαγῶν. Μία 
ἀπό αὐτές τίς ἑορτές εἶναι καί ἡ ἑορτή τῆς μητέρας καθιερω-
μένη νά ἑορτάζεται τή 2η Κυριακή τοῦ Μάη. Ἡ καθιέρωσή 
της ξεκινᾶ ἀπό τήν Ἀμερική, ἀπό τό 1919, γιά νά τιμηθεῖ ἡ 
ἐργάτρια μάνα καί νά ἀναδειχθοῦν τά πολλαπλά προβλήματα 
πού ἀντιμετωπίζει.

Στήν πατρίδα μας μέχρι τό 1960 πού συγχρονισθήκαμε 
στόν ἑορτασμό μέ τίς δυτικές χῶρες, ἡ γιορτή τῆς μητέρας 
γιορταζόταν στίς 2 τοῦ Φλεβάρη, ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ 
Χριστοῦ, ἡμέρα δηλαδή πού ἡ Παναγία, μικρομάνα κι αὐτή 
προσέρχεται στό ναό νά σαραντίσει. Συνήθεια πού ἀκόμη καί 
σήμερα κάθε νεαρή μητέρα τηρεῖ καί μέ τήν εὐχή τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐπίσημα πλέον ἀναδεικνύεται στό μεγάλο της ρόλο 
ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ὡστόσο θεωρῶ ὅτι τή μάνα, τή 
μάνα μας δέ χρειάζεται μέρα ἑορτασμοῦ γιά νά μᾶς τήν ὑπεν-
θυμίσει. Γιατί ἡ μάνα μας εἶναι βαθιά μέσα μας ἀπό τή γέννη-
σή μας μέχρι τό θάνατό μας. Ἡ ἐπίκληση «μάνα μου», μετά τό 
«Θεέ μου», στήν ἀγωνία, στό φόβο, στή χαρά, στήν ἀνάγκη, 
μέχρι τήν τελευταία μας στιγμή τό φανερώνει.

Χωρίς νά ὑποβαθμίζεται ὁ τόσο σημαντικός ρόλος τοῦ 
πατέρα, οἱ ἀναφορές σήμερα γιά τή μάνα, μιά καί εἶναι ἡ μέρα 
ἀφιερωμένη σέ αὐτή.

Ὁ ρόλος τῆς μάνας ἐνσαρκώνεται ἀπό τή γυναίκα πού 
θεϊκοί καί φυσικοί νόμοι τῆς ἔδωσαν τό μέγα προσόν νά γεννᾶ 
τή ζωή, νά ἀνατρέφει καί νά διαιωνίζει τό γένος στούς αἰῶνες. 

Δέ γεννιέται κάποια μάνα. Ἡ ἰδιότητα αὐτή εἶναι μία σχέση 
μέ τό παιδί καί οἰκοδομεῖται καθημερινά. Μοιραῖα ἡ ἀξιολό-
γηση τῆς μάνας γίνεται μέ βάση τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. 
Φυσικές μητέρες ἀποδείχτηκαν ἀνεπαρκεῖς καί θετές ἀναδεί-
χτηκαν τέλειες.

Αὐτό τό ἱερό χρέος τήν ἐξοπλίζει μέ ὅλες ἐκεῖνες τίς 
δυνάμεις, ἔνστικτο, διαίσθηση καί συναισθήματα, πού τήν 
καθιστοῦν ἰσχυρότερη ἀπό τόν ἄντρα κι ἄς τήν ὀνομάζουν 
ἀσθενές φύλο. Καί μόνο μέ τό μητρικό ἔνστικτο, χωρίς περί-
σειες παιδαγωγικές γνώσεις στούς αἰῶνες φέρνει τή ζωή καί 
ἀντιπαλεύει τό θάνατο.

Ἐλάχιστες φορές ἡ μάνα ἀποδείχτηκε κατώτερη στό 
ρόλο της καί αὐτές πάντα χρήζουν ἰδιαίτερης ἑρμηνείας. Ὅσες 
φορές βρέθηκε ἐλλιπής καί τό συνειδητοποίησε δέ θεραπεύ-
τηκε ποτέ. 

Οἱ συνθῆκες ζωῆς τῆς μάνας τοπικά καί χρονικά μέσα 
στίς κοινωνίες οὔτε ἦταν οὔτε εἶναι ποτέ οἱ ἴδιες, ὅπως δέν 
ἦταν γενικά γιά τή γυναίκα.

Ὡστόσο, κάθε μάνα βρίσκει τόν τρόπο, ἄλλοτε πλάϊ στόν 
σύντροφό της, ἄλλοτε μόνη, νά ἀναθρέψει τήν καινούρια ζωή 
πού σπαρταράει σιμά της καί νά κυβερνήσει τό σπιτικό της 
καί τίς καθημερινές ἀνάγκες.

Σέ παλιότερες ἐποχές ἡ μάνα γεννᾶ πολλά παιδιά, δέν 
ἔχει πολλές ἀνέσεις καί ἀρκετές φορές ὁ σύντροφος πλάϊ της 
εἶναι σκληρός καί αὐστηρός πρός τά παιδιά… Δουλεύει μέσα 
καί ἔξω ἀπό τό σπίτι, ζυμώνει, μαγειρεύει, πλύνει, ὑφαίνει, ρά-
βει, ξεπροικίζει θυγατέρες, σπουδάζει γιούς, μεταφέρει ἀρχές 
καί ἀξίες, νοικοκυράτα καί διαπαιδαγωγεῖ μέ ὅσα ξέρει τά 
πολλά ἤ τά λίγα. Καί ὅμως καί πίσω ἀπό ὅλα αὐτά προλαβαί-
νει καί ἀφήνει ἀνεπαίσθητα νά ἁπλώνεται ἡ ζεστασιά της. Νά 
πῶς ἡ Διδώ Σωτηρίου στό βιβλίο της «Ματωμένα χώματα» 
περιγράφει:

«Στό σπίτι δύο ἐξουσίες ὑπολογίζαμε ὅλοι: τοῦ Θεοῦ καί 
τοῦ πατέρα, γιατί μ’ αὐτές εἴχαμε δέσει τήν ὕπαρξή μας. Τή 
μάνα μας τήνε βλέπαμε σάν τό σκεπασμένον ἥλιο, πού τόνε 
μαντεύεις, μά οἱ ἀχτίδες του δέ φτάνουνε ἴσαμε σένα νά σέ 
ζεστάνουνε. Ποτέ της δέν ἔβρισκε καιρό νά μᾶς χαϊδέψει, νά 
μᾶς πάρει στά γόνατά της καί νά μᾶς πεῖ ἕνα παραμύθι. Ξύ-
πναγε ὁλοχρονίς χαράματα, ἄναβε φωτιά, ἔστηνε τσουκάλι, 
νά προκάνει τόσα στόματα. Ὕστερα εἶχε πάντα στήν κούνια 
κ’ ἕνα μυξάρικο νά τσιρίζει. Εἶχε νά φροντίσει τά ζωντανά, νά 
βάλει σκάφη, νά ζυμώσει, νά πλύνει, νά γυροφέρει τό νοικο-
κυριό, νά πιάσει βελόνι· ὅλο τό χωριό μιλοῦσε γιά τήν πάστρα 
καί τή νοικοκυροσύνη της.

Ἡ μάνα μου ἦταν τρυφερή καί ὑπομονετική γυναίκα. Ἡ 
κακοτροπιά τοῦ ἄντρα της τήν ἔκανε νά στέκει πάντα σούζα, 
μέ τόν καλό λόγο καί τό χαμόγελο στ’ ἀχείλι: «Στόν ἀράθυ-
μο τόν ἄντρα, ἔλεγε, σά δέν ἐναντιώνεσαι τόν ἔχεις σκλάβο». 
Τώρα τί σόϊ σκλάβο εἶχε τόν πατέρα, μονάχα κείνη τό  'ξερε 
πού ἔκανε μαζί του ἕνα λόχο παιδιά».

Ἡ πρώτη ἐπικοινωνία τῆς μάνας μέ τό παιδί εἶναι τά γλυ-
κόλογα καί τό νανούρισμα στήν ἀγκαλιά. Ἀπό τήν ἀρχαιό-
τητα ὁ Πλάτωνας παρατηρεῖ: «ὅταν οἱ μητέρες θελήσουν νά 
κοιμήσουν τά παιδία οὐ σιγήν ἀλλά κίνησιν καί μελωδίαν 
προσφέρουσι». Σαφῶς ἀνάγκη τῆς μητέρας καί ὄχι τοῦ παι-
διοῦ, μιά καί ὁ ὕπνος ὁπωσδήποτε θά τό καταβάλει. Μεγάλα 
εἶναι τά ὄνειρα καί τά σχέδια πού κάνει ἡ μάνα γιά τό παιδί 
της ἀπό τήν κούνια ἀλλά καί ἡ ἀξιολόγησή του δέν κατεβαίνει 

Ο

Ἡ  Μά ν α
Τῆς κ. Εὐτυχίας Δεσποτάκη-Πευκιανάκη

Φιλολόγου- Γυμνασιάρχου
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κάτω ἀπό τήν τάξη τοῦ ἄρχοντα καί τοῦ βασιλιᾶ. Ἡ Δημοτική 
μας ποίηση ἐκφράζει καί διασώζει αὐτή τήν τρυφερότητα καί 
εὐαισθησία τῆς μάνας, ἀλλά καί τό μεγαλοϊδεατισμό γιά τό 
παιδί της. Ὅλα εἶναι ἀκριβά καί πολύτιμα γιά τό παιδί, θεῖες, 
φυσικές καί ὑπερφυσικές δυνάμεις ἐπικαλοῦνται γιά προστα-
σία. Πλούσιες καί μυθικές χῶρες προμηθεύουν τά προικιά καί 
τά στολίδια.  

Νανούρισμα
«... Νάνι τοῦ Ρήγα τό παιδί τοῦ Βασιλιᾶ τό ἐγγόνι...».

Ἡ καθημερινή ζεστή ἐπικοινωνία τῆς μάνας μέ τό παιδί 
μέσα ἀπό τήν κουβέντα, τό παιχνίδι, τό μάλωμα, ἀκόμα καί 
τόν ἀγώνα της νά κυβερνήσει τό σπίτι, εἰσπράττεται ἀπό τό 
παιδί καί ἀποθηκεύεται μέσα του. Γίνεται βιώματα καί ἀνα-
μνήσεις πού βοηθοῦν νά οἰκοδομήσει τήν προσωπικότητά 
του, ἀλλά στήνει καί τήν εἰκόνα της στό βάθρο τῆς ψυχῆς 
του. Σέ δύσκολες ὧρες κάτι ἔχει νά ἀντλήσει ἀπό αὐτά... Γρά-
φει ὁ Ν. Καζαντζάκης στήν «Ἀναφορά στό Γκρέκο» γιά τή 
μάνα του:

«Μέ τή μητέρα μου οἱ ὧρες πού περνοῦσα ἦταν γεμά-
τες μυστήριο. Καθόμασταν ὁ ἕνας ἀντίκρυ στόν ἄλλο, ἐκεί-
νη στήν καρέκλα πλάϊ στό παράθυρο ἐγώ στό σκαμνάκι μου. 
Ἀπό πάνω μας ἡ γαζία μοσχομύριζε ὅλη τήν αὐλή. Μιλούσαμε 
πολλές ἥσυχες κουβέντες, πότε ἡ μητέρα μου μοῦ διηγόταν 
γιά τόν πατέρα της, γιά τό χωριό πού γεννήθηκε καί πότε ἐγώ 
τῆς ἱστοροῦσα τούς βίους τῶν ἁγίων πού εἶχα διαβάσει καί τά 
μαρτύριά τους, ξόμπλιαζα τή ζωή τους, ἔβαζα κι ἀπό δικοῦ 
μου, ὡσότου ἔπαιρναν τή μητέρα μου τά κλάματα, τή λυπό-
μουν καί καθόμουν στήν ποδιά της καί τήν παρηγοροῦσα. 
Καί τό καναρίνι μέσα ἀπό τό κλουβί του μᾶς ἄκουγε καί κε-
λαηδοῦσε μεθυσμένο. Ἡ μητέρα μου τό καναρίνι καί ἡ γαζία 
ἔχουν σμίξει ἀχώριστα, ἀθάνατα στό μυαλό μου. Δέ μπορῶ 
πιά νά μυρίσω γαζία, νά ἀκούσω καναρίνι χωρίς νά ἀνέβει ἀπό 
τό μνῆμα της, ἀπό τό σπλάχνο μου ἡ μητέρα μου καί νά σμίξει 
μέ τή μυρωδιά τούτη καί τό κελάηδημα τοῦ καναρινιοῦ…»

Συνήθως ἡ μάνα εἶναι ὁ ἀποδέκτης γιά κάθε αἴτημα πού 
ἔχει τό παιδί. Εἶναι ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα πρός τόν πατέρα, 
αὐστηρό ἤ ἀμέτοχο κάποιες φορές στήν ἀνατροφή τοῦ παι-
διοῦ. Εἶναι αὐτή πού βλέπει μέ περισσότερη κατανόηση τό 

κάθε πρόβλημα, ἀλλά καί πού ἀπό διαίσθηση ἀντιλαμβάνεται 
καταστάσεις. Ἡ μάνα φαίνεται κάποιες φορές νά κάνει διακρί-
σεις, ὅμως πιστεύω πώς δείχνοντας ἀδυναμία σέ κάποιο ἀπό 
τά παιδιά εἶναι γιατί κάποια ἀνασφάλεια διαβλέπει σέ αὐτό τό 
παιδί. Σάν ἔχει πολλά παιδιά ξέρει σέ ποιό θά ἀπευθυνθεῖ κάθε 
φορά πού θέλει βοήθεια γιά κάποιο της πρόβλημα. Ξέρει τί καί 
ἀπό ποιόν περιμένει τί. Ἀξιέπαινη εἶναι ἡ μάνα πού τά δίδει 
ὅλα γιά τό παιδί της χωρίς ἀνταπόδοση, ἀλλά πού τοῦ ἀνα-
θέτει καί εὐθύνες καί πρωτοβουλίες καί, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα μέ 
τήν εὐχή της τό ἀπελευθερώνει νά τραβήξει τή δική του ζωή. 
Πολλές φορές συμβαίνει τό παιδί νά ἀπογοητεύει τή μάνα, 
γιατί ἐκείνη ἄλλες προσδοκίες εἶχε, ὅμως δέν παύει νά ἀγαπᾶ 
καί νά πονεῖ γί αὐτό.

Ἄν μπορούσαμε νά ἀποτιμήσομε τήν ἀγάπη ἀναμφισβή-
τητα θά λέγαμε ὅτι ἡ ἀγάπη τῆς μάνας πρός τό παιδί εἶναι ἡ 
μεγαλύτερη. Καί στήν πιό δύσκολη ὥρα της δέ θά σκεφτεῖ 
τόν ἑαυτό της, ἀλλά τό ὅτι θά δυσκολέψει ἡ ζωή τοῦ παιδιοῦ 
της. Τή μεγαλοσύνη πού κρύβει ἡ καρδιά τῆς μάνας ἀκοῦστε 
πώς συνέλαβε ἡ φαντασία τοῦ Γάλλου ποιητῆ Ρισπέν:

Ἡ Καρδιά τῆς Μάνας
Ἕνα παιδί, μοναχοπαίδι ἀγόρι, 
ἀγάπησε μιᾶς μάγισσας τήν κόρη.
«Δέν ἀγαπῶ ἐγώ - τοῦ λέει - παιδιά, 
μ’ ἄν θέλεις νά σοῦ δώσω τό φιλί μου, 
τῆς μάνας σου νά φέρεις τήν καρδιά, 
νά ρίξω νά τήν φάει τό σκυλί μου...»
Τρέχει ὁ νιός, τή μάνα του σκοτώνει 
καί τήν καρδιά τραβᾶ καί ξεριζώνει 
καί τρέχει νά τήν πάει, μά σκοντάφτει 
καί πέφτει ὁ νιός κατάχαμα μέ δαύτη.
Κυλάει ὁ νιός καί ἡ καρδιά κυλάει.
Καί τήν ἀκούει νά κλαίει καί νά μιλάει. 
Μιλάει ἡ μάνα στό παιδί καί λέει: 
«Ἐκτύπησες, ἀγόρι μου;» καί κλαίει...

(Ζάν Ρισπέν)

Ὑπάρχουν μητέρες πού λίγα χάρηκαν ἀπό τή ζωή τους 
καί χαίρονται μόνο ἀπό τίς χαρές καί τήν προκοπή τοῦ παι-
διοῦ τους. Γράφει ὁ Λευτέρης Παπαδόπουλος, στιχουργός, 
συγγραφέας, δημοσιογράφος γιά τή μητέρα του.

Ἡ μητέρα μου τό Λιζάκι
Ἡ μάνα μου ἡ κ. Λίζα, τό Λιζάκι μου ὅπως τήν ἔλεγα 

συχνά δέν ἤξερε γράμματα. Ξενοδούλευε γιά νά τά βγάλο-
με πέρα. Καί νά μή μοῦ λείψει καί τό μικρό χαρτζιλίκι. Αὐτά 
τά λεφτά πού ἔβγαζε ἀπό τήν τσέπη τῆς ρόμπας της καθώς 
σήκωνε τήν ποδιά, ἦταν ζεστά ἀπό τόν κόρφο της καί ἀκόμη 
καί σήμερα νομίζω πώς νιώθω αὐτή τή ζεστασιά στό χέρι μου.

Ἔνιωθε ὑπερήφανη ὅταν πιά ἔγραφα βιβλία καί στίς ἐφη-
μερίδες. Δέν ἤξερε γράμματα νά διαβάζει. Σέ μεγάλη ἡλικία 
ἀποφάσισε νά μάθει νά διαβάζει.

-Τί θά τά κάνεις τά γράμματα, μητέρα, τώρα πιά;
-Νά διαβάζω τά γραφτά σου, Λευτεράκη!
-Θά σοῦ τά διαβάζω ἐγώ, μάνα.
-Ἀλλιῶς θά τά καταλαβαίνω καί θά τά φχαριστιέμαι ὅταν 

τά διαβάζω καί ὅσες φορές τά διαβάζω ἡ ἴδια, Λευτεράκη.
Ἐλάχιστες φορές ἡ μάνα ἀποδεικνύεται κατώτερη τοῦ 

ρόλου της, ποιός ξέρει ἀπό ποιές ἐξωτερικές καί ἐσωτερικές 
διεργασίες πιεζόμενη. Καί κάποιες φορές ἡ τύχη παρεμβαίνει 
σκληρή μαζί της. Γι’ αὐτή τήν ἀμέλειά της ποτέ δέ γιατρεύεται 
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ἡ ψυχή της. Ὅπως δέ γιατρεύτηκε ἡ μάνα τοῦ Βιζυηνοῦ πού 
ἄθελά της σκότωσε τό μωρό της κοριτσάκι, πλακώνοντάς το 
τή νύχτα πού ἄρρωστο τό κοίμησε μαζί της, καθώς τήν πῆρε ὁ 
ὕπνος, παρά τήν ἐπίσκεψη, τήν ἐξομολόγηση, τή συγχώρησή 
της ἀπό τόν Πατριάρχη. Γράφει Ὁ Γεώργιος Βιζυηνός εἰς τό 
«Ἁμάρτημα τῆς μητρός μου»:

Ἐπίσκεψη στόν Πατριάρχη
Οὕτω λοιπόν ὡδήγησα τήν μητέρα μου μετ’ ὀλίγον εἰς τό 

Πατριαρχεῖον διά νά ἐξομολογηθῇ εἰς τήν Παναγιότητά του. 
Ἡ ἐξομολόγησις διήρκεσε πολλήν ὥραν καί ἐκ τῶν νευμάτων 
καί ἐκ τῶν ρημάτων τοῦ Πατριάρχου ἐννόησα ὅτι ἐχρειάσθη 
νά διαθέσῃ ὅλην τήν δύναμιν τῆς ἁπλῆς καί εὐλήπτου ρητο-
ρικῆς του, ὅπως ἐπιφέρῃ τό ποθητόν ἀποτέλεσμα. Ἡ χαρά μου 
ἦτο ἀπερίγραπτος. Ἡ μητέρα μου ἀπεχαιρέτισε τόν γεραρόν 
ποιμενάρχην μετ’ εἰλικρινοῦς εὐγνωμοσύνης καί ἐξῆλθεν τῶν 
πατριαρχείων τόσον εὐχαριστημένη, τόσον ἐλαφρά ὡς ἐάν 
ἤρθη ἀπό τῆς καρδίας αὐτῆς μία μεγάλη μυλόπετρα. Ὅταν 
ἐφθάσαμε εἰς τό κατάλυμά της ἐξήγαγε ἐκ τοῦ κόλπου της 
ἕνα σταυρόν δῶρον τῆς Παναγιότητός του. Τόν ἐφίλησε καί 
ἤρχισε νά τόν περιεργάζεται βυθιζόμενη ὀλίγον κατ’ ὀλίγον 
εἰς σκέψεις.

Καλός ἄνθρωπος τῇ εἶπον, αὐτός ὁ Πατριάρχης. Ὁρίστε 
τώρα πιά πιστεύω ὅτι ἦλθε ἡ καρδιά σου στόν τόπο της. Ἡ 
μήτηρ μου δέν ἀπεκρίθη.

Δέν λέγεις τίποτε μητέρα; τήν ἠρώτησα μετά τινος δι-
σταγμοῦ.

-Τί νά σοῦ πῶ παιδί μου, ἀπήντησε τότε σύννους, καθάς 
ἦτον. Ὁ Παριάρχης εἶναι σοφός καί ἅγιος ἄνθρωπος. Γνωρίζει 
ὅλαις ταῖς βουλαῖς καί τά θελήματα τοῦ Θεοῦ καί συγχωρνᾶ 
τάς ἁμαρτίας ὅλου τοῦ κόσμου. Μά τί νά σέ πῶ! εἶναι καλό-
γηρος. Δέν ἔκαμε παιδιά γιά νά μπορεῖ νά γνωρίσει τί πράγμα 
εἶναι τό νά σκοτώσει κανείς τό ἴδιο τό παιδί του.

Οἱ ὀφθαλμοί της ἐπληρώθησαν δακρύων καί ἐγώ ἐσιώ-
πησα… 

Μαχαίρι στήν καρδιά τῆς μάνας ὅταν συμβεῖ ὁ θάνατος 
τοῦ παιδιοῦ. Δέν ὑπάρχει παρηγοριά καί μένει ἀναπάντητο τό 
γιατί. Γιατί, γιατί νά θαφτεῖ τόση ὀμορφιά, γιατί νά χαθεῖ ἡ 
ἐλπίδα. (Ἐπιτάφιος). Ὁ θρῆνος της εἶναι κεφάλαιο πολιτισμοῦ 
καθώς ποιητές ὑμνωδοί καί ἐμπνέονται καί καταθέτουν.

Ἐπιτάφιος - Μοιρολόϊ

«Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου 
τό κάλλος;

Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πῶς 
τάφῳ νῦν καλύπτῃ;».

Στή σημερινή ἐποχή παρά τίς ἀλλαγές τῶν πάντων 
ἡ μάνα σάν ἔννοια δέν μπορεῖ νά ἔχει ἀλλάξει, παρά τό ὅτι 
πολλοί παράγοντες στά πλαίσια τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τείνουν 
νά τήν ἀλλάξουν. Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν της εἶναι εὐκο-
λότερη καί ἀπό ἄποψη ὑγείας πιό διασφαλισμένη. Ἡ συμμε-
τοχή τοῦ πατέρα στήν ἀνατροφή εἶναι μεγαλύτερη ἀπό ὅ,τι 
εἰς τό παρελθόν. Διάφοροι δέ θεσμοί καί παιδικά ἱδρύματα 
διευκολύνουν τήν ἀνατροφή καί τήν ἔξοδο τῆς μητέρας στήν 
ἀγορά ἐργασίας. Ἡ ἐκπαίδευση ἔχει ἀνεβάσει τό γνωστικό 
ἐπίπεδό της. Ὡστόσο ἡ σημερινή μάνα ὅλο τρέχει, ὅπως ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι. Τρέχει γιά τό καλό τοῦ παιδιοῦ της κι ὅμως τό 
παιδί πολλές φορές τήν ἀναζητᾶ. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά κοι-

νωνικοοικονομικές συνθῆκες καί νοοτροπία πού δέν θέλει δε-
σμεύσεις κάνουν τά νέα ζευγάρια νά ἀναβάλουν τήν ἀπόκτη-
ση παιδιῶν ἤ τή νέα μητέρα νά ἀποκτᾶ ἕνα καί στήν καλύτερη 
περίπτωση ἕως δύο παιδιά. Οἱ κοπέλες ὅλο καί σέ μεγαλύτερη 
ἡλικία γίνονται μητέρες, πού δέν εἶναι ὅ,τι καλύτερο. Ὡστόσο 
ἔχοντας ἐπίγνωση, ὅτι ἡ γυναίκα ὁλοκληρώνεται μόνο μέσα 
ἀπό τή μητρότητα ἀρκετές γυναῖκες γεννοῦν καί ἀνατρέφουν 
παιδιά προσπερνῶντας τό θεσμό τοῦ γάμου. Γιά διάφορους 
λόγους οἱ οἰκογένειες ἀπό πυρηνικές γίνονται μονογονεϊκές, 
πράγμα πάλι πού δέν εἶναι ὅ,τι καλύτερο γιά τό παιδί. Ἄλλες 
φορές πάλι ἡ μάνα φτάνει σέ ἕνα ὑπερπροστατευτισμό πού 
κυριολεκτικά σκλαβώνει τό παιδί καί δέν τό ἀφήνει νά ἀνοίξει 
τά φτερά του καί νά πετάξει μόνο του, κάνοντας τίς ἐπιλογές 
καί πιθανόν καί τά λάθη του. Ἴσως ἐκεῖ κάποιες δέν ἔχομε κα-
ταλάβει ὅτι τά παιδιά δέν εἶναι δικά μας. Εἶναι προσωρινοί 
φιλοξενούμενοί μας. Ὀφείλομε νά τά μεγαλώσομε καί δυνατά 
νά τά σπρώξομε στή ζωή, ὅπως τά πουλιά πού ὕστερα ἀπό 
λίγο τσιμποῦν τούς νεοσσούς στό κεφάλι καί τούς σπρώ-
χνουν νά πέσουν ἀπό τή φωλιά. Στή συνέχεια τό μόνο πού 
μποροῦμε νά κάνομε εἶναι νά ἀξιοποιήσομε τή δοσμένη ἀπό 
τό Θεό φιλία μαζί τους…

Τελειώνοντας, ὁ ρόλος τῆς μάνας ὅπως καί νά τό κά-
νομε εἶναι βαρύς καί πολυσήμαντος. Δέν ὑποβαθμίζομε τό 
ρόλο τοῦ πατέρα, ἀλλά δυστυχῶς τό παιδί ὀρφανεύει ἀπό τή 
μάνα, λέει ὁ λαός μας. Ἀνατρέφοντας τά παιδιά της ἀνατρέφει 
τήν κοινωνία. Κανείς θεσμός καί κανένα ἵδρυμα δέν μπορεῖ 
νά ἀντικαταστήσει τή συντροφιά της καί καμιά ταινία, οὔτε 
C.D., τήν κουβέντα της καί τό τραγούδι της. Ζεστασιά πού 
δίδει ὁ ποιοτικός χρόνος πού κάθε φορά θά βρεθεῖ μέ τό παιδί 
της, νά! ὅπως αὐτός τοῦ Καζαντζάκη κάτω ἀπό τή γαζία…..

Τή μάνα δέν τή ξεχνοῦμε ποτέ. Εἴτε καλή εἴτε κακή, 
μεγαλώνομε μόνο ὅταν φύγει ἀπό τή ζωή ἐκείνη, μέχρι τότε 
εἴμαστε παιδιά. Τό πένθος της διαφυλάσσεται μέσα μας ἀνο-
μολόγητα. Πολλές εἶναι οἱ φορές πού θά θέλαμε νά ζεῖ, γιά 
νά δεῖ, ἤ γιά νά ἀκούσει ἀπό τή ζωή μας, ἤ νά ποῦμε κάτι μαζί 
της, πού μόνο σέ αὐτή θά λέγαμε. Εἶναι οἱ φορές πού κάνουν 
αὐτούς πού τήν ἔχασαν νά ποῦν…

Ἐπίσκεψη στή μάνα
Ἄς εἶχε νάζιες μάνα μου κι ἴντα καλό στόν κόσμο 
Νά σ’ ἀνεμίζω ζωντανή κι ἔγνοια γλυκιά νά σ’ ἔχω 
Κι ὡς πρῶτα νά συχνόρχομαι νά σέ θωρῶ νά ἀστράφτεις.

Κι ἄπ ὄξω ἀπό τήν πόρτα σου νά σέ γροικῶ νά λέεις 
Χίλια καλῶς ἐκόπιασες ὑγιέ μου εὐκισμένε 
Καί νά ἀγκαλιαζούμαστε στοῦ σοκακιοῦ τή μέση.

Νά μπαινοβγῶ στό σπίτι μας νά δῶ νοικοκεράτα 
Καί νά φραθῶ τσί μυρωδιές κανέλα καί βαρσάμι 
Τσί μόσκους ἀπ’ τά φούλια σου καί τά γαρέφαλά σου 
Καί νά γευτῶ τσί κόπους σου χίλια καλολοΐδια.

Νά θέσω στά σεντόνια σου ἀπού εἶναι σάν τά χιόνια 
Ὀλάσπρα κι ἑφτακάθαρα, χιλιομπουγαδιασμένα 
Στό μαξελάρι μάνα μου τό ψιλοκεντημένο 
Τό στρῶμα μέ τά πούπουλα τ’ ἀναφουφουδισμένο 
Νά νιώσω σάν τόν ἄρχοντα τόν ὕπνο νά χορτάσω.

Νά φεύγω καί νά χωστοκλαῖς καί νά μοῦ παραγγένεις 
Καί τό καλάθι ξέχειλο μέ νοστιμιές κι ἀγάπη 
Νά μοῦ τό δίνεις μάτια μου μαζί μέ τήν εὐκή σου.
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Σωματικός πόνος περιγράφεται γιά πρώτη φορά στήν 
Ἁγία Γραφή, κατά τή γέννηση τῶν παιδιῶν τῆς Εὔας (Γεν. 
3,16). Καί ἐνῶ στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ σωματικός πόνος συμ-
βόλιζε τόν θυμό καί τήν τιμωρία τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρω-
πο, στήν Καινή Διαθήκη ὁ συμβολισμός αὐτός ἀλλάζει καί τό 
ἄλγος ἀποτελεῖ μέσο παιδαγώγησης καί δοκιμασίας γιά τήν 
κάθαρση καί τήν σωτηρία. Τί εἶναι ὅμως ὁ ἀνθρώπινος σωμα-
τικός πόνος καί πῶς προσεγγίζεται ἀπό ἰατρική καί εὐρύτερα 
ἐπιστημονική ἄποψη;

Παρότι κάθε ἄνθρωπος ἔχει βιώσει τήν δυσάρεστη 
ἐμπειρία τοῦ πόνου, εἶναι δύσκολος ὁ ἐπακριβής καθορισμός 
του, καθώς ἀποτελεῖ οὐσιαστικά μία προσωπική ἐμπειρία, μο-
ναδική γιά τό κάθε ἄτομο, καί ὄχι μία στερεότυπη ἀπάντηση 
σέ ἕνα ἐρέθισμα. Σύμφωνα μέ τόν ὁρισμό πού καθιέρωσε ἡ 
IASP (International Association for the Study of Pain) στήν 
ἰατρική τό 1979, «ὡς πόνος ὁρίζεται ἡ δυσάρεστη αἰσθητική 
καί συναισθηματική ἐμπειρία πού σχετίζεται μέ πραγματική 
ἤ δυνητική βλάβη τῶν ἱστῶν». Ἀποτελεῖ μία ὑποκειμενική, 
ἐνσυνείδητη ἔκφραση ἑνός ἐρεθίσματος πού προκαλεῖ ἀντα-
νακλαστικά ἄμυνας ἤ φυγῆς.

Γιατί ὅμως ὁ ἄνθρωπος νά αἰσθάνεται τόν πόνο; Παρά 
τό δυσάρεστο αἴσθημα πού προκαλεῖ, ἔχει ταυτόχρονα καί 
σαφή χρησιμότητα. Εἶναι ἕνας ζωτικῆς σημασίας ἀμυντικός 
μηχανισμός καί λειτουργεῖ ὡς ἕνα σύστημα προειδοποίησης 
γιά τήν πρόληψη βλάβης ἤ περαιτέρω ζημίας στό σῶμα. Γιά 
παράδειγμα, ἀκόμα καί ἕνα μικρό παιδί ὅταν ἔρθει σέ ἐπαφή 
μέ ὑψηλῆς θερμοκρασίας ἑστία θά ἀπομακρύνει ἀστραπιαία 
τό χέρι του προκειμένου νά μήν ὑποστεῖ ἔγκαυμα. Ἐπιπρό-
σθετα ἡ ἀνάμνηση αὐτῆς τῆς δυσάρεστης ἐμπειρίας θά τό 
ἀποτρέψει νά ἐπαναλάβει στό μέλλον παρόμοια ἐπαφή. 

Ἐπίσης, ἀκόμα καί ἁπλές ἀκίνδυνες δραστηριότητες, 
ὅπως π.χ. ἡ καθιστική θέση, ἐνδέχεται, ὅταν παραταθεῖ ἐπί 
μακρόν, νά προκαλέσει βλάβη στούς ἱστούς ἐξαιτίας τῆς το-
πικῆς διακοπῆς τῆς κυκλοφορίας τοῦ δέρματος, ἀπό τήν πίε-
ση τοῦ βάρους τοῦ σώματος. Ὁ πόνος πού θά προκληθεῖ ἀπό 
αὐτή τήν ἰσχαιμία θά ἀναγκάσει ἀσυναίσθητα τό ἄτομο νά 
ἀλλάξει θέση προκειμένου νά ἐπαναιματωθεῖ ἡ περιοχή. Ἡ 
ἀπουσία αἴσθησης τοῦ πόνου - ὅπως συμβαίνει γιά παράδειγ-
μα σέ ἀσθενεῖς μέ νευρολογικό ἔλλειμμα (παραπληγικούς, 
τετραπληγικούς) -  καί κατά συνέπεια ἡ ἔλλειψη τοῦ ἀμυντι-
κοῦ αὐτοῦ μηχανισμοῦ, θά προκαλέσει ἱστικές βλάβες (ἄτονα 

ἕλκη).
Πέρα ἀπό τήν ἄμεση καί αὐτόβουλη ἀπομάκρυνση τοῦ 

ἀλγογόνου ἐρεθίσματος μέ ἀκούσιες ἤ ἑκούσιες παρεμβάσεις 
- ὅπως συμβαίνει στά προαναφερθέντα παραδείγματα – μέσῳ 
τοῦ πόνου εἶναι δυνατή ἡ προσέγγιση τῆς συντριπτικῆς πλει-
ονότητας τῶν νοσημάτων. Δεδομένου ὅτι ἀποτελεῖ τήν κύ-
ρια αἰτία ἀναζήτησης ἰατρικῆς βοήθειας ἀπό τούς ἀσθενεῖς, 
ἡ δυνατότητα νά τεθεῖ ἔγκαιρα καί μέ ἀκρίβεια ἡ διάγνωση 
μιᾶς νόσου ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τήν ἱκανότητα 
τοῦ ἰατροῦ νά ἀναγνωρίσει, νά καταγράψει καί νά ἀξιολογή-
σει κατάλληλα τά ἐπώδυνα συμπτώματα.   

Ἡ παράθεση ἐπιδημιολογικῶν στοιχείων  ἀπό τήν Πα-
νευρωπαϊκή Ἔρευνα Χρόνιου Πόνου μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ 
κύριες αἰτίες πόνου εἶναι: ἡ ὀστεοαρθροπάθεια (34%), ἡ δι-
σκοπάθεια (15%), τό τραῦμα (12%), οἱ ρευματοπάθειες (8%), ἡ 
κεφαλαλγία (7%), τά κατάγματα (6%) καί οἱ κακώσεις νεύρων 
(4%). Ἐπίσης, ἄλλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα μᾶς δείχνουν ὅτι: ὁ 
πόνος εἶναι συχνότερος μετά τά 50 χρόνια καί ἐντοπίζεται πιό 
συχνά στίς ἀρθρώσεις (42%) κυρίως λόγῳ ὀστεορθρίτιδας καί 
ρευματοειδοῦς ἀρθρίτιδας. Ὁ χρόνιος πόνος προσβάλλει 1 
στούς 5 ἐνήλικες σέ ὅλη τήν Εὐρώπη (75 ἑκατομμύρια ἀνθρώ-
πους) καί τό 1/3 ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οἰκογενειῶν ὑποφέρει 
ἀπό χρόνιο πόνο. Οἱ γυναῖκες ὑποφέρουν περισσότερο ἀπό 
τούς ἄνδρες (56%  ἔναντι 44%). Ἀπό τούς ἀσθενεῖς πού ὑπο-
φέρουν ἀπό καρκίνο, τό 30-40% ἔχει πόνο στά ἀρχικά στάδια 
τῆς νόσου, ἐνῶ στά τελικά στάδια αὐτό φτάνει τό 80-90%. 

Ἀναφορικά μέ τίς ἐπιπτώσεις τοῦ ἄλγους, φαίνεται ὅτι 
τό 25% τῶν πασχόντων δέν μποροῦν νά φροντίσουν τόν ἑαυ-
τό τους,  τό 27% δέν μποροῦν νά διατηρήσουν φιλικές ἤ οἰκο-
γενειακές σχέσεις καί τό 30% δέν μποροῦν νά διατηρήσουν 
ἀνεξάρτητο τρόπο ζωῆς. Σχεδόν οἱ μισοί ἀπό τούς ἀσθενεῖς 
μέ χρόνιο ἄλγος αἰσθάνονται συνεχῶς κουρασμένοι, τό 43% 
αἰσθάνονται ἀβοήθητοι, ἐνῶ τό 44% δηλώνουν ὅτι ὁ πόνος 
ἐμποδίζει τήν ἱκανότητα καθαρῆς σκέψης καί συγκέντρωσής 
τους.

Ὁ χρόνιος πόνος προκαλεῖ κατάθλιψη στό 40% τῶν 
πασχόντων καί διαταραχές ὕπνου στό 70%, ἐνῶ τό 16% δη-
λώνουν ὅτι ὁ πόνος κάποιες μέρες εἶναι τόσο ἔντονος, πού 
θά ἤθελαν νά πεθάνουν! Ἕνας στούς πέντε ἐνήλικες ὑποφέρει 
ἀπό χρόνιο πόνο, πού καταστρέφει τήν προσωπική καί κοινω-
νική ζωή του. Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις πού ἰσχύει ἡ σχέ-
ση: «ὀξύς πόνος = ὀξύ ἄγχος καί χρόνιος πόνος = κατάθλιψη»

Κατά τήν τυπική διαδικασία τῆς παθογένεσης τοῦ 
ἄλγους, τά ἐπώδυνα ἐρεθίσματα (χημικά, θερμικά, μηχανικά 
καί πίεσης) εὐαισθητοποιοῦν καί διεγείρουν τούς ἀντίστοι-
χους ὑποδοχεῖς. Αὐτοί ὀνομάζονται ἀλγοϋποδοχεῖς, εἶναι 
ἐλεύθερες νευρικές ἀπολήξεις, βρίσκονται σέ ὅλο τό σῶμα καί 
διεγείρονται ἀπό μηχανικά καί χημικά ἐρεθίσματα καί ἐνδο-

Τοῦ κ. Κυριάκου Ν. Κακαβελάκη - Ἰατροῦ

Σωματική προσέγγιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου
(Α΄μέρος)
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γενεῖς παράγοντες. Στή συνέχεια παράγουν ἕνα ἠλεκτρικό 
σῆμα τό ὁποῖο μεταφέρεται μέ εἰδικές νευρικές ἴνες στό κε-
ντρικό νευρικό σύστημα (ἀρχικά στόν νωτιαῖο μυελό καί στή 
συνέχεια σέ ἀνώτερα κέντρα τοῦ ἐγκεφάλου), ὅπου γίνεται ἡ 
τελική ἐπεξεργασία τους καί παράγεται ἡ αἴσθηση τοῦ πόνου. 

Τό μέγεθος τοῦ ἐρεθίσματος, ἡ ἀντίληψή του σάν πόνος 
καί ἡ ἀπάντηση πού προκαλεῖται ἀποτελοῦν μέρη μιᾶς ἐξί-
σωσης στήν ὁποία οὐσιαστικό ρόλο παίζει ἡ προσωπικότητα 
τοῦ ἀτόμου καί ἡ φιλοσοφική του τοποθέτηση ἀπέναντι στό 
φαινόμενο τῆς ζωῆς. 

Εἶναι ἄξιο λόγου τό ἀποτέλεσμα μελετῶν πού ὑποστη-
ρίζουν ὅτι οἱ γυναῖκες ἐμφανίζουν μεγαλύτερη ἀντοχή στόν 
πόνο. Αὐτό ἔχει ἀποδοθεῖ ἀφ’ἑνός μέν στήν δυνατότητα νά 
ὑπόκεινται στήν ἐπώδυνη διαδικασία τοῦ τοκετοῦ ἀλλά καί 
τοῦ ἐμμηνορυσιακοῦ κύκλου τους, ἀφετέρου δέ στή δράση 
τῶν γυναικείων ὁρμονῶν, τῶν οἰστρογόνων, πού ἐκτός ἀπό 
τό ρόλο τους στήν ἀναπαραγωγή ἐπηρεάζουν τά κέντρα 
ἀντίληψης τοῦ πόνου στόν ἐγκέφαλο, αὐξάνοντας τήν παρα-
γωγή χημικῶν οὐσιῶν (ἐνδορφινῶν, ἐγκεφαλίνες) οἱ ὁποῖες 
ἐπιφέρουν μείωση τοῦ πόνου καί αὔξηση τοῦ αἰσθήματος τῆς 
εὐχαρίστησης. 

Γιά τήν ταξινόμηση τοῦ πόνου λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν 
πολλοί παράγοντες, ὅπως τό μέγεθος τοῦ ἐρεθίσματος (ὁπότε 
προκαλεῖται ἤπιος, μέτριος, σοβαρός ἤ πολύ σοβαρός πόνος), 
ἡ αἰτιολογία του (καλοήθης ἤ κακοήθης) καί ἡ πρόγνωση καί 
ἐπίπτωσή του στόν ἀσθενῆ (ἀνθεκτικός, ἀβάστακτος, ἀθερά-
πευτος). 

Ἐπίσης διακρίνουμε τόν πόνο σέ ὀξύ καί χρόνιο. Ὁ ὀξύς 
πόνος εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ ὀργανισμοῦ σέ βλαπτικό ἐξωγε-
νές ἐρέθισμα, θερμικό, χημικό ἤ μηχανικό (τραῦμα ἤ χειρουρ-
γική ἐπέμβαση, νόσο τοῦ δέρματος ἤ τῶν ἐν τῷ βάθει ἱστῶν ἤ 
ἀπό παθολογική λειτουργία τῶν σπλάχνων). Ἡ ἱστική βλάβη 
πού προκαλεῖται εἶναι ἀναστρέψιμη. Ἀπό βιολογική ἄποψη 
μπορεῖ νά ἔχει προειδοποιητική, διαγνωστική ἤ θεραπευτι-
κή ἀξία καί θεωρεῖται ὁ «καλός πόνος». Παραδείγματα ὀξέος 
πόνου: μετεγχειρητικός πόνος, πόνος ὕστερα ἀπό κάταγμα, 
κωλικός νεφροῦ, ἥπατος, ὀξεῖα ὀσφυαλγία. 

Ὁ χρόνιος πόνος διαρκεῖ πάνω ἀπό τρεῖς μῆνες ἤ ἀλλιῶς 
εἶναι ἐκεῖνος πού ἐπιμένει ἕνα μήνα πέρα ἀπό τή συνηθι-
σμένη πορεία μίας ὀξείας νόσου ἤ ἑνός λογικοῦ χρόνου πού 
ἀπαιτεῖται γιά ἐπούλωση τοῦ τραύματος. Ἀποτελεῖ ἔκφραση 
παθολογικῆς λειτουργίας τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἐμφα-
νίζεται σέ χρόνιες καταστάσεις καί ἐνδέχεται νά ὑποτροπι-
άζει. Παραδείγματα χρόνιου πόνου: μεθερπητική νευραλγία, 
περιφερική διαβητική νευροπάθεια, ρευματοειδής ἀρθρίτιδα, 
ὀστεοαρθρίτιδα κ.ἄ. 

Ἀνάλογα μέ τούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς δη-
μιουργίας του, ὁ πόνος διακρίνεται σέ ἀλγαισθητικό (σωμα-
τικός καί σπλαχνικός πόνος), νευροπαθητικό καί ψυχογενή 
πόνο. Ὁ σωματικός πόνος προέρχεται ἀπό τούς μύες, τά ὀστά 

καί τίς δομές τοῦ δέρματος, εἶναι ὀξύς καί σαφῶς ἐντοπισμέ-
νος. Ὁ σπλαγχνικός πόνος προέρχεται ἀπό τά σπλάχνα, εἶναι 
ἀμβλύς καί μή σαφῶς ἐντοπισμένος. 

Ὁ νευροπαθητικός πόνος προκαλεῖται ἀπό βλάβη στό 
νευρικό σύστημα καί στή δημιουργία του ὑπεισέρχονται 
πολλοί καί πολύπλοκοι μηχανισμοί - πολλοί ἀπ’ αὐτούς εἶναι 
ἀκόμα ἀδιευκρίνιστοι - ὑπάρχει δέ ἀναντιστοιχία μεταξύ ἐρε-
θίσματος καί συμπτώματος (σάν ἕνας συναγερμός πού χτυπᾶ 
συνέχεια χωρίς νά ὑπάρχει ἐπείγουσα ἀνάγκη ἤ χτυπᾶ ἐπανα-
ληπτικά λανθασμένα προειδοποιητικά σήματα). 

Ἐνδέχεται τό σημεῖο τοῦ πόνου νά ἀπέχει ἀπό τήν περιο-
χή τῆς βλάβης -ἀντανακλαστικός πόνος. Τυπικό παράδειγμα 
ἡ δισκοπάθεια στήν ὀσφύ ἡ ὁποία προκαλεῖ πόνο κατά μῆκος 
τοῦ κάτω ἄκρου (ἰσχιαλγία) ἀλλά καί ἡ πλήξη τοῦ ἀγκώνα 
πού ἐνδέχεται νά προκαλέσει πόνο καί αἱμωδίες στό χέρι (σέ 
περίπτωση πλήξης τοῦ ὠλένιου νεύρου).

Ὁ ἀναφερόμενος πόνος ἀποτελεῖ ἕνα ἄλλο ἰδιαίτερο 
εἶδος σπλαγχνικοῦ πόνου, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό ἐν τῷ βά-
θει δομές, παρουσιάζει μικρή ἀκρίβεια ἐντοπισμοῦ καί συχνά 
ἀποδίδεται λανθασμένα σέ ἐπιφανειακές δομές. Ἡ περίπτω-
ση τῆς στηθάγχης εἶναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρότι 
ὀφείλεται σέ ἰσχαιμία τῆς καρδιᾶς, προκαλεῖ συχνά πόνο στήν 
ἐσωτερική πλευρά τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονα, ἀλλά ἀκόμα καί 
σέ ἄλλες περιοχές ὅπως εἶναι ἡ γνάθος, ἡ κοιλιά καί ἡ ράχη.

Ἡ ἐκτίμηση τοῦ πόνου εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν ἀξιολό-
γηση τοῦ μεγέθους του ἀλλά καί τῆς ἀποτελεσματικότητας 
τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς. Αὐτό μπορεῖ νά γίνει μέ τή χρή-
ση εἰδικοῦ ἔντυπου ἐρωτηματολογίου καί δελτίου ἐξέτασης. 
Περιλαμβάνει: α) Ἱστορικό (διερευνᾶ ἔνταση, προέλευση καί 
παθοφυσιολογία τοῦ πόνου καί προσπαθεῖ νά ἀπαντήσει στά 
ἐρωτήματα: πότε πονᾶ ὁ ἄρρωστος, ποῦ πονᾶ, τήν ἔνταση 
τοῦ πόνου, ποιοί παράγοντες ἐνισχύουν ἤ ἀμβλύνουν τόν 
πόνο, καθώς καί πιθανούς μηχανισμούς πρόκλησής του. Ἐάν 
εἶναι ἄρρωστος μέ χρόνιο πόνο πρέπει νά ἐπιμείνουμε σέ ἐρω-
τήσεις πού ἀφοροῦν στόν ἐπαγγελματικό, τόν κοινωνικό, τόν 
οἰκονομικό καί τόν ψυχολογικό τομέα). β) Φυσική ἐξέταση. 
Ἔχει σκοπό νά συνδέσει τήν ἐπώδυνη σημειολογία πού ἀνα-
φέρει ὁ ἄρρωστος (ἐνοχλήματα / παράπονα) μέ τήν ἀνατο-
μική ὁδό τοῦ πόνου. Συμβάλλει ἐπίσης οὐσιαστικά στήν ἀξι-
ολόγηση τῆς ἀποτελεσματικότητας τῆς θεραπείας κατά τήν 
ἐπανεξέταση τοῦ ἀσθενῆ. γ) Ἐργαστηριακές ἐξετάσεις. Ἀπα-
ραίτητες εἶναι μόνο οἱ ἐξετάσεις πού ἀπαιτοῦνται γιά τή συνέ-
χιση ἤ τροποποίηση ἤ καί διακοπή τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς. 
δ) Μεθόδους μέτρησης καί ἐκτίμησης τοῦ πόνου. Καθότι ἡ 
ἀντικειμενική ἐκτίμηση τοῦ πόνου δέν εἶναι εὐχερής, γιατί 
στηρίζεται στήν ὑποκειμενική ἀξιολόγηση τοῦ πόνου ἀπό τόν 
ἀσθενή, χρησιμοποιοῦνται στήν κλινική πράξη κλίμακες οἱ 
ὁποῖες δίνουν ἐνδείξεις γιά τό μέγεθος (ἔνταση καί διάρκεια) 
τοῦ πόνου.

(συνεχίζεται...)



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 27, Μάϊος - Ἰούνιος 2010 ............ 88

Ἡ  Ἐ κ κ λ η σ ί α  σ ᾶ ς  ἀ π α ν τ ᾶ . . .

Ἀναγνώστρια τοῦ Περιοδικοῦ μᾶς ἐρωτᾶ ἀναφορικά μέ τό ἀντίδωρο. «Πῶς 
πρέπει νά παίρνουμε τό ἀντίδωρο καί τί πρέπει νά ξέρουμε γι’ αὐτό»; 

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

Στό ἐρώτημα τί εἶναι τό ἀντίδωρο καί πῶς 
πρέπει νά τό λαμβάνουμε ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα ὁ ὁποῖος παραγ-
γέλλει τά ἑξῆς:  «Ὁ ἄρτος πού διανέμεται ὡς 
ἀντίδωρο, ἔχει ἀπό πρίν ἁγιασθεῖ, ἐπειδή προ-
σφέρθηκε στόν Θεό. Ὅλοι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι 
Χριστιανοί τόν δέχονται μέ εὐλάβεια μέσα στήν 
δεξιά κυρτή τους παλάμη καί ἀσπάζονται τό 
δεξί χέρι τοῦ Ἱερέως πού πρίν ἀπό λίγο ἀκού-
μπησε καί κομματίασε τό πανάγιο Σῶμα τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐπειδή ἁγιάσθηκε ὁλόκλη-
ρο, γι’ αὐτό πιστεύεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας 
ὅτι τό χέρι τοῦ Λειτουργοῦ μεταδίδει αὐτόν τόν 
ἁγιασμό σέ ὅσους τό ἀγγίζουν καί τό ἀσπάζο-
νται».  Τό ἀντίδωρο βγαίνει ἀπό τά πρόσφορα, 
πού προσέφεραν οἱ πιστοί καί προσκόμισε ὁ 
Ἱερέας, προκειμένου νά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λει-
τουργία. (Γι’ αὐτό καί ἡ ὀνομασία «πρόσφο-
ρο», ἀπό τό ρῆμα προσφέρω). Τό πρόσφορο 
ζυμώνεται μέ προσευχές καί θυμιάματα καί 
σφραγίζεται μέ τά σύμβολα τοῦ Χριστοῦ μας 
ΙC XC ΝΙ ΚΑ. Γι’ αὐτό ἤδη ἀπό τήν παρασκευή 
του ἐνέχει εὐλογία, δέν εἶναι κοινός ἄρτος. Μέ 
τό πού προσφέρεται στό Ἅγιο Βῆμα, ἀποκτᾶ 
ἀκόμη μεγαλύτερο ἁγιασμό. Τελικά, ἀμέσως 

μετά τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, ὅπου 
τό τμῆμα τοῦ προσφόρου, πού προσκομίσθηκε 
στό Ἅγιο Δισκάριο καί τήν Ἁγία Τράπεζα ἔγι-
νε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, παίρνει ὁ Λειτουρ-
γός τά κάνιστρα μέ τό Ἀντίδωρο ἕνα-ἕνα καί 
τά ὑψώνει ἐμπρός ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα λέ-
γοντας: «Μέγα τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος». 
Αὐτό εἶναι μιά προσομοίωση τῆς πράξεως πού 
προηγήθηκε στό «τά σά ἐκ τῶν σῶν», ὅπου ὁ 
Λειτουργός ὕψωσε καί σχημάτισε στόν αἰθέρα 
τό σχῆμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, δοξολογώντας 
εὐγνωμονικά τόν Πλαστουργό μας. Ἔτσι τό 
Ἀντίδωρο ἀποκτᾶ καί μιά ἀκόμη εὐλογία.

Βασικά πράγματα πού χρειάζεται νά γνωρί-
ζουμε γιά τό ἀντίδωρο:

• Πρέπει νά μοιράζεται μέσα σέ ἡσυχία καί 
τάξη. 

• Τό παίρνουμε ἀπό τό χέρι τοῦ Ἱερέα καί 
ὄχι ἀπό τό παγκάρι.

• Τοποθετοῦμε τό δεξί μας χέρι πάνω στό 
ἀριστερό καί μέ ἀνοιχτή τήν παλάμη. 

• Οἱ ἱεροψάλτες ψάλλουν ὕμνους κατά τήν 
διάρκεια τῆς διανομῆς.

• Πρέπει νά εἴμαστε νηστικοί γιά νά τό φᾶμε. 
• Τό καταναλώνουμε ὅλο καί δέν τό πετᾶμε 

πουθενά. 

Μήν ξεχνᾶμε ὅτι δίνεται ἀντί-δώρου δηλαδή 
ἀντί γιά τό μεγάλο δῶρο πού εἶναι ἡ Θεία Κοι-
νωνία, ἀλλά καί ὡς ἐπιπλέον δῶρο γιά αὐτούς 
πού κοινώνησαν.
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Ἑορτὴ Ἁγίου Οἰκουμενίου

Κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Οἰκουμενίου Ἐπισκό-
που Τρίκκης, 3 Μαΐου, ἑορτάζει καὶ τὸ ὁμώνυ-
μο παρεκκλήσιο ποὺ εὑρίσκεται στὸν προαύλιο 
χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς μας. Τῶν 
Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς παραμονῆς καὶ τῆς κυρι-
ωνύμου ἡμέρας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης 
μας μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν καὶ τῶν 
σχολείων ποὺ φιλοξενοῦνται σὲ  κτήρια τῆς Μη-
τροπόλεως καί ὅσων εὐρίσκονται κοντά σ’ αὐτήν.

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ

Τὴν Τετάρτη 5 Μαΐου, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Ἐφραίμ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
τέλεσε τὰ ἐγκαίνια ὁμώνυμου Ἱεροῦ Ναοῦ στὸ 

Καβοῦσι Πλατάνου. Ὁ Ναός, ἰδιαιτέρου κάλλους 
καὶ αἰσθητικῆς, πετρόχτιστος ὡς καὶ ὁ προαύλι-
ος χῶρος του, ὑπῆρξε ἐξ ὁλοκλήρου δωρεὰ τῆς 
οἰκογένειας Νικολάου Τσατσαρωνάκη, εὐλαβικὸ 
ἀφιέρωμα εὐγνωμοσύνης καὶ εὐχαριστίας πρὸς 
τὸν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Ἐφραίμ. 

Διεθνὲς Συνέδριο Βιοποικιλότητας

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Θεολογίας καὶ Οἰκολογίας τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καθιδρύματος 
τῆς Μητροπόλεώς μας, διοργάνωσε σὲ συνεργα-
σία μέ: τὸ Πανευρωπαϊκὸ Δίκτυο Planta Europa, 
τὸ Ἵδρυμα Τεχνολογίας καὶ Ἔρευνας (ΙΤΕ), τὴν 
Περιφέρεια Κρήτης, τὸν Δῆμο Κολυμβαρίου ὡς 
ἐπίσης καὶ Οἰκολογικοὺς Ὀργανισμοὺς ἀπό τήν 
Ἑλλάδα καὶ τό ἐξωτερικό, ἀπὸ 4 ἕως 8 Μαΐου, Δι-
εθνὲς Συνέδριο Βιοποικιλότητας μὲ θέμα: «Διατή-
ρηση καὶ ὀρθὴ χρήση τῶν ἄγριων φυτῶν καὶ τῆς 
Βιοποικιλότητας». Τὸ Συνέδριο πραγματοποιή-
θηκε στὸ πλαίσιο τοῦ παγκόσμιου ἑορτασμοῦ τοῦ 
ἔτους τῆς Βιοποικιλότητας 2010 καὶ τέλεσε ὑπὸ 
τὴν αἰγίδα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Συμμετεῖχαν κορυ-
φαῖοι ἐπιστήμονες ἀνὰ τὸν κόσμο, οἱ ὁποῖοι τόνι-
σαν τὸν μεγάλο κίνδυνο ἐξαφάνισης τῆς βιοποικι-
λότητος καὶ ἀνέδειξαν τὸ μέγεθος τῆς παγκόσμι-
ας αὐτῆς ἀπειλῆς καὶ τὴν ἄμεση ἀναγκαιότητα 
προστασίας αὐτῆς. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Συνε-
δρίου ἔγιναν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, 
ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στό Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ, καὶ 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010)
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τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου βοτανικοῦ κήπου, ὁ ὁποῖος 
συνδέεται ἁρμονικὰ μέ τὸ ὑπάρχον μουσεῖο βοτα-
νικῆς ποὺ λειτουργεῖ στοὺς χώρους τῆς Ἀκαδημί-
ας. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Συνεδρίου οἱ σύνεδροι 
εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἁγία 
Κυριακή, Ἱερὸ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Χρυσοπηγῆς Χανίων, 
νὰ περπατήσουν στὰ μονοπάτια τῆς περιοχῆς 
καὶ  νὰ τύχουν τῆς ζεστῆς φιλοξενίας τῶν μονα-
ζουσῶν, ὡς ἐπίσης νά περιηγηθοῦν σέ περιοχὲς 
ἰδιαίτερου φυσικοῦ κάλλους, ὅπως τὸ φαράγγι 
τῆς Σαμαριᾶς, τὸ Ἐλαφονῆσι, κ.ἄ. Στὴν λήξη τοῦ 
Συνεδρίου οἱ συμμετέχοντες συνέταξαν σχετικὸ 
κείμενο συμπερασμάτων ὡς Κρητικὸ κάλεσμα γιὰ 
τὴν βιοποικιλότητα 2010 (Cretan Declaration on 
Biodiverstity 2010). Τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ 
Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ἐξεπροσώπη-
σε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος καὶ μετέφερε τὴν 
εὐχή, τὴν εὐλογία ἀλλά καὶ σχετικό μήνυμα τοῦ 
Παναγιωτάτου. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λά-
μπης, Συβρίτου καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναίου καὶ τῆς 
Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Πρέβελη, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας συμμετεῖχε στὴν ἑορτὴ καὶ 
πανήγυρη τῆς Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκεί-
ου Ἐπισκόπου καὶ συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου  Ἡλιουπόλεως κ. Θεοδώρου, τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου μας καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου

Ἑορτὴ Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου
Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθο-
δίου, 11 Μαΐου, ἑορτάζει καὶ τὸ παρεκκλήσιο τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Στόν Ἑσπερινό 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας 
καὶ Ἀποκρώνου κ. Δαμασκηνὸς καὶ τὸν πανη-

γυρικό ἐκφώνησε ὁ Πανοσιολογιώτατος  Ἀρχιμ. 
κ. Μακάριος Γρινιεζάκης, Διευθυντὴς τοῦ Ραδιο-
φωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ι.Α.Κ. καὶ καθηγητὴς τῆς 
Α.Ε.Α.Η.Κ.

Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα
Μαθητικὴ Θεία Λειτουργία

Τὸ ἑσπέρας τῆς 11ης Μαΐου τελέστηκε στὸν Ἱερὸ 
Μητροπολιτικὸ Ναό, Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτό-
κου, νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία μέ ἀφορμή τήν 
ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, προεξάρχοντος 
τοῦ Ἐπισκόπου μας. Στὴν Θεία Λειτουργία μετεῖχε 
καὶ μεγάλος ἀριθμὸς μαθητῶν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα τῆς 
περιοχῆς, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων προσῆλθαν καὶ 
στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Στὸ τέ-
λος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναπέμφθηκε εἰδικὴ 
προσευχὴ ὑπὲρ φωτισμοῦ καὶ ἐνισχύσεως τῶν 
ὑποψηφίων γιὰ τὶς ἐξετάσεις, ὁ Ἐπίσκοπός μας 
εὐχήθηκε στοὺς διαγωνιζόμενους καὶ τοὺς διένει-
με κομποσχοίνια καὶ στυλό. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Θεράποντος
Τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀννουσακείου Θεραπευτη-
ρίου, Ἱδρύματος τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀφιερω-
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μένο στὸν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Θεράποντα ἑόρτα-
σε κατὰ τὴν 14η Μαΐου, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Θερά-
ποντος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας χοροστάτησε 
στὸν Ἑσπερινὸ καὶ ἀναφέρθηκε μὲ εὐγνωμοσύνη 
πολλὴ στὸν ἐμπνευστὴ τοῦ Ἱδρύματος πολυ-
σέβαστο Γέροντα Μητροπολίτη Εἰρηναῖο, τοὺς 
δωρητές, τοὺς κατὰ καιροὺς διατελέσαντες Δι-
ευθυντὲς καὶ τὸ προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος, ὡς 
ἐπίσης καὶ τοὺς φίλους τοῦ Ἱδρύματος, τοὺς 
ὁποίους εὐχαρίστησε γιὰ τὴν πολύτιμη ἀρωγὴ 
καὶ διακονία τους. Παράλληλα ἀναφέρθηκε στὴν 
πολύπλευρη δράση του, ὡς καὶ τὶς οἰκονομικὲς 
δυσκολίες, ποὺ, λόγῳ τῶν δυστήνων συνθηκῶν, 
ἀντιμετωπίζει τὸ Ἵδρυμα καὶ ζήτησε ἀπὸ ὅλους 
τούς παρισταμένους νὰ συνεχίζουν νὰ στηρίζουν 
τὸ ἔργο τοῦ Ἱδρύματος, τὸ ὁποῖο, ὅπως τόνισε, 
δὲν ἐξαντλεῖται στὴν περίθαλψη τῶν ἑβδομῆντα 
πέντε τροφίμων του, ἀλλὰ λειτουργεῖ δύο Προ-
γράμματα «κατ΄ οἶκον» βοήθειας, τέσσερα φυσι-
κοθεραπευτήρια, γραμμὴ τηλεφωνικῆς συμπαρά-
στασης ἡλικιωμένων, ὡς καὶ ἄλλες δράσεις ποὺ 
εἶναι ἀναγκαῖο νὰ συνεχίσουν νὰ προσφέρουν 
στοὺς πάσχοντες καὶ ἐμπερίστατους συνανθρώ-
πους μας τίς ὑπηρεσίες τους. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μελχισεδὲκ 
Τὴν 19η Μαΐου ἑορτάζει καὶ ὁ Ἅγιος Ἐθνοϊε-
ρομάρτυς Μελχισεδέκ, Ἐπίσκοπος Κισάμου, ὁ 
Ὁποῖος μαρτύρησε στὶς 19 Μαΐου τοῦ 1821 μαζὶ μὲ 
τὸν Ἱεροδιάκονο Καλλίνικο. Μὲ Συνοδικὴ Πράξη 
τὸ ἔτος 2000 τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο 
κατέταξε τὸν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Μελχισεδὲκ μαζὶ 
μὲ πλειάδα Νεομαρτύρων τῆς νήσου Κρήτης εἰς 
τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας τέλεσε νυκτερινὴ Θεία Λει-
τουργία τὴν παραμονὴ τῆς μνήμης Του εἰς τὴν 
Ροτόντα Ἐπισκοπῆς Κισάμου, τὸν ἀρχαιότερο 
Ναὸ τῆς Κρήτης (6ος αἰ.), ὁ ὁποῖος καὶ ὑπῆρξε 
ἕδρα τοῦ Ἱερομάρτυρος.

Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδω-
νίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρό-
λων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας συμμετεῖχε εἰς τὴν 
πανήγυρη τῆς Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων κ. 
Εἰρηναίου καὶ συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου 
Ἐπισκόπου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ 
κ. Εὐγενίου. Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας 
καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας ἀκολούθησε 
λιτάνευσις καὶ πλούσια φιλοξενία ἀπὸ τὴν Μονή. 

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου
Τὴν Τετάρτη 26 Μαΐου ἡ Μητρόπολίς μας, σὲ 
συνεργασία μὲ τὴν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης 
καὶ τὸν Σύλλογο Φίλων τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμέ-
νου, διοργάνωσε στοὺς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας ἐκδήλωση μὲ θέμα: «εἰ ἔχεις καρδίαν, 
δύνασαι σωθῆναι», σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς Ἱ. 
Μονῆς Ἐσφιγμένου. Στὴν ἐκδήλωση προβλήθηκε 
τὸ ὁμώνυμο ντοκυμαντὲρ τοῦ Νίκου Ἀναγνωστό-
πουλου. Γιὰ τὸ θέμα μίλησαν ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντο-
κράτορος Ἀρχιμανδρίτης Γαβριὴλ, ὡς ἐπίσης καὶ 
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ὁ Νομικός τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου κ. Διογένης 
Καραγιαννακίδης. Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, Παν/τος 
Ἀρχιμ. κ. Χρυσόστομος. Τὴν ἐκδήλωση εὐλόγη-
σε μέ τήν παρουσία καί τό χαιρετισμό του ὁ Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ἐνῶ συμ-
μετεῖχε καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καὶ 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνὸς  καὶ πλῆθος κόσμου. 

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης

Στὴν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ «Φαλδά-
μειου Οἰκήματος» τέλεσε ἡ Μητρόπολίς μας τὸ 
Μνημόσυνο τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοκράτορα τοῦ 
Βυζαντίου Κωνσταντίνου ΙΆ τοῦ Παλαιολόγου 
τοῦ Δραγάτση καὶ τῶν τελευταίων ἀγωνιστῶν τῆς 
αἰώνιας Πόλης, τὸ Σάββατο 29 Μαΐου. Ἀκολούθη-
σε ὁμιλία ἀπὸ τὸν Γεν. Διευθυντὴ τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀκαδημίας Κρήτης Δρα Κωνσταντῖνο Κενανίδη 
μὲ θέμα: «Τὸ διαχρονικὸ μήνυμα τῆς Ἅλωσης», 
ἐνῶ τὸ παράρτημα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ 
Ὠδείου τῆς Μητροπόλεως ἀπέδωσε τραγούδια 
τῆς Πόλης. 

Ἐπετειακὴ ἐκδήλωση 
Ἀννουσακείου Ἱδρύματος

Ἡ Μητρόπολίς μας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Νομαρ-
χιακὴ Αὐτοδιοίκηση Χανίων καὶ τὸν Ἐθελοντικὸ 
Σύνδεσμο «Φίλοι του Ἀννουσακείου Ἱδρύματος» 
συνδιοργάνωσαν, τὴν Τετάρτη 2 Ἰουνίου, στοὺς 
χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐπε-
τειακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ σαράντα χρόνια λειτουρ-
γίας, προσφορᾶς καὶ διακονίας στὸν πάσχοντα 
συνάνθρωπο τοῦ Θεραπευτηρίου. Ἡ ἐκδήλωση 
περιλάμβανε ἀναφορὰ στὸν ἐμπνευστὴ καὶ πρω-
τεργάτη τοῦ Ἱδρύματος, πολυσέβαστο Γέροντα 
Μητροπολίτη Εἰρηναῖο ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο 
κ. Κουκουράκη Γεώργιο καί ἀπονομὴ τιμητικῆς 
πλακέτας γιὰ τὴν πολύπλευρη προσφορά του 
στὸ Ἵδρυμα. Κύριος ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης 
ἦταν ὁ δημοσιογράφος κ. Καμπουράκης Δημή-
τριος ὁ ὁποῖος μίλησε εὔστοχα μὲ θέμα: «Ἡ κοι-
νωνικὴ συμβολὴ τοῦ Ἱδρύματος: Τὸ μέλλον καὶ 
οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία 
του». Τόνισε ἰδιαίτερα τὴν ἀνάγκη συνέχισης 
λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος καὶ στήριξής του 
ἀπὸ φορεῖς καὶ πολίτες γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῶν 
δυσκολιῶν, ποὺ, λόγῳ τῆς εὐρύτερης οἰκονο-
μικῆς κρίσης, περνᾶ τὸ Ἵδρυμα. Τὴν ἐκδήλωση 
συντόνισε ἡ δημοσιογράφος κ. Μαρίνα Γιακου-
μάκη. Ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου, ποὺ ξεπέρασε 
τὰ χίλια ἄτομα, ὑπῆρξε συγκινητική. Τόν Χαι-
ρετισμό - Μήνυμα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟΥ, μετέφερε ὁ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος τῆς 
Μητροπόλεώς μας Αἰδεσιμολ. Νικόλαος Καπῆς.  

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
Τὸ Σάββατο 5 Ἰουνίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας τέλεσε στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ τὴν εἰς 
Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου π. Ἰω-
άννου Κακαουνάκη, πτυχιούχου τῆς Ἀνωτάτης 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης. Ὁ νέος 
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Πρεσβύτερος θὰ διακονήσει τὴν Ἐνορία τοῦ τό-
που  καταγωγῆς του, Πολυρρήνια, καὶ τὴν Ἐνο-
ρία Στροβλῶν. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Βαρθολομαίου καὶ Ἁγίου Λουκᾶ, 
Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας

Τὸ ἑσπέρας τῆς 10ης Ἰουνίου ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας τέλεσε, στὴν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονὴ 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία 
μέ ἀφορμή τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα καὶ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, 
Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας, 
τοῦ ἰατροῦ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, 
στὴν ὁποία μετεῖχε μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὸν Οἰκου-
μενικό μας Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, ὁ 
Ὁποῖος ἄγει τὰ Ὀνομαστήρια Του κατά τήν ἡμέ-
ρα αὐτή, ὡς ἐπίσης καὶ στὸν θεσμὸ τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, μίλησε σχετικὰ μὲ τὸν μεγάλο 
Ἅγιο Λουκᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Κριμαίας, τοῦ ὁποίου 
ἔχει τὴν μεγάλη εὐλογία ἡ Μητρόπολίς μας νὰ φι-
λοξενεῖ καὶ τεμμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου Του. 

Ἑορτὴ Προφήτου Ἐλισαίου
Τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Προφήτου Ἐλισαίου, 

ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἱερούργησε στὸν ὁμώ-
νυμο Ναὸ τοῦ Δρομονέρου. Τῆς Ἀρχιερατικῆς 
Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέ-
ηση, ὁμιλία καὶ κατάθεση στεφάνων στὸ Ἡρῶον, 
ποὺ εὑρίσκεται στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ, 
γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴν μάχη τοῦ Δρομονέ-
ρου τὴν 14η Ἰουνίου 1896. Ἡ μάχη αὐτή, ὡς ἱστο-
ρικὸ γεγονός, ὑπῆρξε στρατηγικῆς σημασίας καὶ 
σπουδαιότητας, διότι ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν 
ἀποχώρηση τῶν κατακτητῶν ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ 
τὴν πορεία πρὸς τὴν ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Συν-
διοργανωτὲς τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων ὑπῆρξαν 
οἱ Δῆμοι Κολυμβαρίου καὶ Βουκολιῶν. 

Ἐκδήλωση ἀπὸ τὴν Συντροφιὰ τῆς Χαρᾶς

Οἱ Νεανικὲς Συνάξεις τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἡ 
Συντροφιὰ τῆς Χαρᾶς», πραγματοποίησαν τὴν 
καταληκτήρια καλοκαιρινὴ ἐκδήλωσή τους, τὴν 
Δευτέρα 21 Ἰουνίου, στὸν ὑπαίθριο πολυχῶρο τῆς 
Μητροπόλεως, «Ἐνόρασις». Οἱ Συνάξεις αὐτὲς 
λειτουργοῦν κάθε Σάββατο ἀπόγευμα στοὺς χώ-
ρους τῆς Μητροπόλεως, φιλοξενοῦν περὶ τὰ 
ἑκατὸ παιδιὰ  καὶ στελεχώνονται ἀπὸ ἐθελοντὲς 
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– ἐθελόντριες ἐκπαιδευτικούς. 

Ἑορτή Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λά-
μπης, Συβρίτου & Σφακίων κ. Εἰρηναίου, ὁ Ἐπί-
σκοπός μας μετεῖχε στήν πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σπηλίου, ἀφιερωμένου 
στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο. Τῆς πανηγύρεως 
μετεῖχε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλιουπόλεως κ. 
Θεόδωρος. 

Καταληκτήρια ἐκδήλωση τοῦ Ὠδείου
Τὸ Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας ὀργάνωσε τὴν 
ἐτήσια μαθητική του ἐκδήλωση παρουσιάζοντας 

τὰ ἔργα καὶ τὴν πρόοδο τῶν μαθητῶν του. Λόγῳ 
τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν μαθητῶν, ἡ παρουσία-
ση χωρίστηκε σὲ τρεῖς ἐκδηλώσεις. Μαθητὲς ἀπὸ 
τὶς Σχολές: Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Παραδοσιακοῦ 
Βιολιοῦ, Λαγούτου, Πιάνου, Ἁρμονίου, Κλασι-
κοῦ Βιολιοῦ, Ἠλεκτρικῆς Κιθάρας, Μπουζουκι-
οῦ, Ντράμς, Κλασικῆς Κιθάρας, παρουσίασαν τὰ 
ἔργα τους, ἐνῶ παρουσιάστηκαν καὶ χορωδιακὰ 
κομμάτια. Τὸ Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπὸ 
τὴν ἐπίβλεψη κρατικοῦ Μουσικοῦ Διευθυντῆ, δί-
δει ἀναγνωρισμένα πτυχία καὶ παρέχει ποιοτικοῦ 
ἐπιπέδου μόρφωση καὶ σπουδὲς στοὺς μαθητές 
του. Θερμὰ συγχαρητήρια στὸν ἄξιο Διευθυντὴ 
του, Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο Ἀντώνιο Κουμῆ, 
τοὺς συνεργάτες του, ὡς ἐπίσης καὶ τοὺς ἱκανοὺς 
καθηγητὲς καὶ καθηγήτριες τοῦ Ὠδείου μας.
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Καμπουράκη Μαρία ....................................................................................................................................................... 700€
Παντελής Κατάκης  ..................................................................................................................................................... 1.000€
Στέφανος Σκουλάκης  ...................................................................................................................................................... 50€
Εἰς μνήμη Αἰδεσ.  Μάρκου Βουντουράκη, ἡ οἰκογένειά του  ................................................................................... 300€
Παρθενόπη Καμπουράκη  ............................................................................................................................................. 100€
Ἀλέξανδρος Συγγελάκης, εἰς μνήμην Νικολάου Χουδαλάκη  ................................................................................. 200€
Ἐνορία Καμισιανῶν, είς μνήμην Ἰωάννου Γοναλάκη  ................................................................................................ 100€ 
Ἀνώνυμος  ......................................................................................................................................................................... 50€
Χαράλαμπος Κοτσιφάκης   ............................................................................................................................................. 30€
Εἰρήνη Παπαδογιάννη, εἰς μνήμην  τῶν παιδιῶν της  ................................................................................................. 50€
Βασιλική Παπαδογιάννη, εἰς μνήμην μητρός καί ἀδελφῆς της  ................................................................................ 50€
Ἰωάννης Φουντουλάκης  ............................................................................................................................................... 250€
Ἀγγελική Κορδάκη-Κολοκοτρώνη  .............................................................................................................................. 250€
Σοφία Νεράντζη  ............................................................................................................................................................ 200€
Δήμητρα Ἀποστολάκη-Εὐθυμιάδου  ............................................................................................................................. 50€
Σοφία Πατεράκη  .............................................................................................................................................................. 30€
Ἐνορία Βουκολιῶν  ......................................................................................................................................................... 300€
Ἀνδρέας Κουκουλᾶς  ...................................................................................................................................................... 300€
Γεώργιος Πατσουράκης, εἰς μνήμην τῶν γονέων του  .............................................................................................. 150€
Σύλλογος Διδασκόντων 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κισάμου, εἰς μνήμην Μιχαήλ Κοντοπυράκη  ........................ 90€
Θεανώ Προγούλη  ............................................................................................................................................................ 50€
Μαραγκουδάκης Γεώργιος ......................................................................................................................................... 1.000€
Ἀνώνυμος ........................................................................................................................................................................ 500€
Εἰς μνήμην Μιχαηλίας Μπαριωτάκη, τά τέκνα της  .................................................................................................. 300€
Ἀνθούλα Κρητικάκη εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Πέτρου  ...................................................................................... 200€

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




