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έκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ὁ μακαριστός προκάτοχος ἡμῶν ἀοίδι-
μος Πατριάρχης Δημήτριος ἔχων πλήρη 

ἐπίγνωσιν τῆς κρισιμότητος τῆς περιβαλλοντικῆς 
κρίσεως, καθώς καί τῆς εὐθύνης τῆς Ἐκκλησίας διά 
τήν ἄμεσον καί ἀποτελεσματικήν ἀντιμετώπισίν 
της, ἐξέδωκε πρό δύο καί πλέον δεκαετιῶν τήν πρώ-
την ἐπίσημον ἐγκύκλιον διά τήν διαφύλαξιν τοῦ φυ-
σικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ἐγκύκλιος ἐκείνη, διά τῆς 
ὁποίας ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καθιέρωσεν ἐπισήμως 
τήν α’ Σεπτεμβρίου, ἀρχήν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους, ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τήν προστασίαν τοῦ 
περιβάλλοντος, ἀπηυθύνετο πρός τό πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας εἰς ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς.

Ὅπως μέ διορατικότητα εἶχεν ἐπισημάνει τότε 
ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ σημασία τοῦ εὐχαριστιακοῦ 
καί ἀσκητικοῦ ἤθους τῆς παραδόσεώς μας ἀναδει-
κνύεται ὡς μεγίστη καί κρίσιμος προσωπική συνει-
σφορά εἰς τόν καλόν καί πανανθρώπινον ἀγῶνα τῆς 
προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὡς Θείας 
Κτίσεως καί κοινῆς κληρονομίας. Σήμερον, μεσού-
σης μιᾶς ἄνευ προηγουμένου οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ 
ἀνθρωπότης δοκιμάζεται πολλαχῶς. Ἡ δοκιμασία 
ὅμως αὕτη δέν ἀφορᾷ μόνον εἰς τάς προσωπικάς 
δυσκολίας ἑνός ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, ἀλλά εἰς τήν 
ἀνθρωπότητα συνολικῶς ὡς κοινωνίαν, συμπεριφο-
ράν καί ἀντίληψιν διά τόν περιβάλλοντα κόσμον 
καί ἱεράρχησιν ἀξιῶν καί προτεραιοτήτων.

Εἶναι σημαντικόν, ἡ παροῦσα θλιβερά οἰκο-
νομική κρίσις νά ἀποτελέσῃ ἔναυσμα διά τήν πο-
λυθρυλουμένην καί ἀπολύτως ἀναγκαίαν στροφήν 
πρός τήν περιβαλλοντικῶς βιώσιμον ἀνάπτυξιν. 
Πρός ἐκεῖνο τό πρότυπον δηλαδή τῆς οἰκονομικῆς 
καί κοινωνικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία θέτει ὡς βάσιν 
τό περιβάλλον καί ὄχι τό ἀνεξέλεγκτον οἰκονομικόν 
κέρδος. Ἄς ἀναλογισθῶμεν ὅλοι ἐπί παραδείγματι 
τί δύναται νά συμβῇ εἰς κράτη, τά ὁποῖα σήμερον 
πλήττονται ἐντόνως ἐκ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί 
πενίας, ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία διαθέτει ταὐτοχρό-
νως ἐξαιρετικόν φυσικόν πλοῦτον: μοναδικά οἰκοσυ-

στήματα, σπάνια εἴδη χλωρίδος καί πανίδος καί 
φυσικούς πόρους, ὡραιότατα τοπία, ἄφθονον ἥλιον 
καί ἄνεμον. Ἐάν τά οἰκοσυστήματα ὑποβαθμι-
σθοῦν καί ἐκλείψουν, οἱ φυσικοί πόροι ἐξαντληθοῦν 
καί τά τοπία καταστραφοῦν, ἐνῷ ἐκ τῆς κλιμα-
τικῆς ἀλλαγῆς προκύψουν ἀπρόβλεπται καιρικαί 
συνθῆκαι, ποία θά εἶναι ἡ βάσις καί τό οἰκονομικόν 
μέλλον τῶν κρατῶν αὐτῶν καί συνολικῶς τοῦ πλα-
νήτου;

Ἐκτιμῶμεν, λοιπόν, ὅτι τώρα καθίσταται ἀδή-
ριτος ἡ ἀνάγκη διά τήν συνάρθρωσιν κοινωνικῶν 
συναινέσεων καί πολιτικῶν πρωτοβουλιῶν, ὥστε νά 
καταστῇ δυνατή ἡ στροφή πρός μίαν ὁδόν ἀειφορί-
ας καί οἰκολογικῶς βιωσίμου ἀναπτύξεως.

Διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας, ἡ προ-
στασία τοῦ περιβάλλοντος, ὡς θείας καί «καλῆς 
λίαν» κτίσεως, ἀποτελεῖ μεγίστην εὐθύνην διά τόν 
ἄνθρωπον, ἀνεξαρτήτως τῶν ὑλικῶν ἤ οἰκονομικῶν 
ὠφελειῶν τάς ὁποίας δύναται νά ἀποφέρῃ. Ἡ ἄμε-
σος διασύνδεσις τῆς θεοσδότου ὑποχρεώσεως καί 
ἐντολῆς «ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν» μέ κάθε πτυ-
χήν τῆς συγχρόνου ζωῆς, ἀποτελεῖ τήν μόνην ὁδόν 
διά τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν μέ ἕκαστον στοιχεῖον 
τῆς κτίσεως καί μέ τό σύνολον τοῦ φυσικοῦ κόσμου 
ἐν γένει.

Καλοῦμεν λοιπόν πάντας, ἀδελφοί καί τέκνα 
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εἰς τόν τιτάνειον ἀλλ᾿ ὅμως δί-
καιον ἀγῶνα διά τόν μετριασμόν τῆς περιβαλλο-
ντικῆς κρίσεως καί τήν ἀποτροπήν τῶν χειροτέρων 
ἐκ τῶν ἐπιπτώσεων αὐτῆς, μέ ἀπώτερον σκοπόν 
τήν ἐναρμόνισιν τοῦ προσωπικοῦ ἀλλά καί τοῦ 
συλλογικοῦ μας τρόπου ζωῆς καί σκέψεως μέ τάς 
ἀπαιτήσεις διαβιώσεως καί διατηρήσεως τόσον τῶν 
φυσικῶν οἰκοσυστημάτων καί ἑνός ἑκάστου ἐκ τῶν 
εἰδῶν χλωρίδος καί πανίδος, ὅσον καί τοῦ σύμπα-
ντος κόσμου ὡς ἑνιαίου καί ἀδιαιρέτου συνόλου.

,βι’ Σεπτεμβρίου α’
+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, 

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Μήνυμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, 

ἐπί τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου, ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τ
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«Τὸ 2050 ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας θὰ εἶναι 15-20 
ἑκατομμύρια καὶ μόνο 2 ἑκατομμύρια ἀπὸ αὐτὰ θὰ εἶναι Ἕλληνες».

Αὐτό, ἰσχυρίζεται ὁ πανεπιστημιακὸς Ἠλίας Φιλιππίδης, προ-
κύπτει ἀπὸ πρόσφατες διεθνεῖς στατιστικές, ἐπισημαίνοντας παράλ-
ληλα τούς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονοῦνται γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ στὴν Ἑλλάδα. Ὄχι μόνο ὁ Ἑλληνισμὸς θὰ εἶναι μειοψηφία 
στὴν Ἑλλάδα τὸ 2050, συνεχίζει, ἀλλὰ θεωρεῖται βέβαιο ὅτι πενήντα 
χρόνια μετά, δηλ. τὸ 2100, ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα θὰ ἔχει παύσει νὰ 
εἶναι ἡ ἐπίσημη γλώσσα τοῦ Ἑλλαδικοῦ κράτους – ἐὰν δὲν ἔχει κα-
ταργηθεῖ καὶ αὐτὸ -, καὶ τὰ Ἑλληνικὰ θὰ ὁμιλοῦνται ἀπὸ μία μειονό-
τητα δίγλωσσων Ἑλλαδιτῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, γιὰ νὰ ἐξελιχθεῖ 
σὲ μία ἀνάμεικτη διάλεκτο, ὅπως τὰ γκρεκάνικα τῆς κάτω Ἰταλίας.

Ἄποψη ὑπερβολικὰ ἀπαισιόδοξη, μοῦ εἶπε κάποιος, ποὺ τὸ συ-
ζήτησα μαζί του. Προφητικὴ ρήση ἀπάντησε ἕνας ἄλλος, ποὺ ἄκουσε 
τὴν συζήτηση. Δὲν ξέρω ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο γνῶμες θὰ δικαιωθεῖ τελι-
κά, φοβοῦμαι ὅμως πὼς ἡ σκληρὴ πραγματικότητα τῶν ἀριθμῶν μᾶς 
φέρνει μπροστὰ σὲ μία τραγικὴ ἀλήθεια. Ὁ δείκτης τῶν γεννήσεων, 
λένε οἱ εἰδικοί, ἔπεσε στὴν χώρα μας ἀπὸ 2,9 παιδιὰ ποὺ ἦταν ἀνὰ 
γυναίκα τὸ 1980 σὲ 1,4 τὸ 1990 καὶ ἀκόμα χειρότερα σὲ 1,2 τὸ 2000. 

Ἀντίθετα αὐξήθηκε ἡ ἀναλογία τῶν γυναικῶν ποὺ ἔχουν ἕνα μόνο 
παιδὶ ἀπὸ 41,5% σὲ 45,4% καὶ μειώθηκε ἡ ἀναλογία τῶν γυναικῶν 
μὲ τέσσερα καὶ ἄνω παιδιὰ ἀπὸ 7,1% σὲ 4,8%. Γιὰ πρώτη φορὰ δὲ οἱ 
θάνατοι, σὲ ἐτήσια βάση, ὑπερέβησαν τὶς γεννήσεις.  

Συμπερασματικὰ, λοιπὸν, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι τελικὰ 
τὸ δημογραφικὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἐθνικὰ προβλήματα 
τοῦ τόπου, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ καταλύτης καὶ γιὰ τὴν ἐπιβί-
ωση τοῦ Ἔθνους μας. Ἀφοῦ ἐντοπίστηκε τὸ πρόβλημα, χρειάζεται 
νὰ προταθοῦν πιθανὲς λύσεις. Προϋπόθεση ὅμως τῆς ὅποιας λύσης 
εἶναι ὁ ἐντοπισμὸς δεδομένων καὶ παραμέτρων τοῦ θέματος, ποὺ νο-
μίζομε ὅτι εἶναι βασικὰ δύο: Τὸ 1ο εἶναι, ὅτι βρισκόμαστε ἐνώπιον 
ἑνὸς ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν κίνηση πρὸς 
μία παγκόσμια κοινότητα, ὅπου στὸ βάθος τοῦ τοῦνελ ἐμφανίζεται 
μία κοινωνία πολυπολιτισμική, πολυσυλλεκτική, καὶ πολυφυλετική.

Τὸ 2ο, ἐξίσου σημαντικό, εἶναι τὰ κύματα μεταναστῶν ποὺ δέ-
χεται ὁ τόπος μας, ποὺ δὲν μποροῦμε, δὲν ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ τὰ 
ἀγνοήσομε ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀπορρίψομε. Ἂς μὴν λησμονοῦμε, ἐξ 
ἄλλου, ὅτι ἡ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων δὲν σκοπεύει νὰ ἐπι-
στρέψει στὴν πατρίδα τους, ἄρα, εἶναι λογικὸ νὰ βλέπουν τὴν Ἑλλά-
δα ὡς δεύτερη πατρίδα τους.

Τί μέλλει, ἢ, μᾶλλον, τί δέον γενέσθαι; Νομίζομε, ὅτι εἶναι βα-
σικὸ καὶ ἀναγκαῖο  νὰ κατανοήσομε πὼς τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα 
δὲν ἀντιμετωπίζεται χωρὶς τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ εἰδικότερα 
τὸν νέο ἄνθρωπο, τὸ παιδί. 

Φοβοῦμαι ὅτι, ὅπως σημειώνει καὶ ὁ καθηγητὴς κ. Φιλιππίδης, 
ἡ κοινωνία μας μετατρέπεται σὲ μία ἄψυχη μάζα ἀγχωμένων, ἐξατο-
μικευμένων καὶ ἀμβλυνομένων καταναλωτῶν, ποὺ ζοῦν μέσα στὴν 
ἀνασφάλεια τοῦ μέλλοντος, τὶς ἐξαρτήσεις καὶ πιέσεις τοῦ παρόντος 
καὶ, τέλος, στὸ κενό τοῦ παρελθόντος. Ἀπαιτεῖται λοιπὸν ἡ ἀνάπλαση 
τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ἡ κατάλληλη νοο-

Δημογραφικὸ πρόβλημα
Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ;

τροπία σὲ ὅλους μας, μὰ κυρίως στοὺς νέ-
ους, γιά νὰ ξαναγίνει τὸ παιδὶ πηγὴ χαρᾶς 
καὶ ζωῆς γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ οἰκογένεια.

Ἐπιστροφὴ λοιπὸν στὶς ρίζες καὶ τὶς 
παραδεδομένες ἀξίες καὶ τά ἰδανικὰ ποὺ 
κράτησαν ζωντανὸ τοῦτο τὸν τόπο καὶ τὸ 
ἔθνος ἐπὶ αἰῶνες. Γιατί ἐπιστροφὴ στὶς 
ρίζες σημαίνει καὶ ἐπιστροφὴ στὸν ἄνθρω-
πο, ἐπιστροφὴ στὸ παιδί, ἐπιστροφὴ στὴν 
οἰκογένεια.  «Ἐὰν ἡ Γαλλία ἀπομακρυν-
θεῖ ἀπὸ τὶς πολυμελεῖς οἰκογένειες, τότε 
ὅσους ὅρους καὶ ἂν βάλομε στὴν συνθήκη, 
ἀκόμη καὶ ἂν ἀφαιρέσομε τὰ ὅπλα ἀπὸ τὴν 
Γερμανία, ἡ Γαλλία τελικὰ θὰ χαθεῖ, γιατί 
δὲν θὰ ὑπάρχουν πλέον Γάλλοι» εἶχε πεῖ 
ὁ Κλεμανσώ, ἀναφερόμενος τὸ 1919 στὴν 
συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν.

Μήπως τὸν ἴδιο κίνδυνο δὲν διατρέ-
χει σήμερα καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἐὰν δὲν ἐπι-
στρέψει στὸν θεσμὸ τῶν εὐτυχισμένων 
πολυμελῶν οἰκογενειῶν τῶν περασμένων 
γενεῶν; Ὅμως δὲν φτάνει αὐτό. Παράλλη-
λα, ὀφείλομε νὰ βοηθήσομε νὰ ἐνταχθοῦν 
ὁμαλὰ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ὅλοι  οἱ 
συνάνθρωποι καὶ ἀδελφοί μας οἱ ὁποῖοι  
πασχίζουν νὰ ζήσουν μία καλύτερη ζωὴ 
μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους καὶ τοὺς δι-
κούς τους. Τὰ 100.000 καὶ πλέον παιδιὰ 
τῶν μεταναστῶν, ποὺ ἤδη ἀποτελοῦν μέ-
ρος τῆς κοινωνίας μας, δὲν μποροῦμε νὰ 
τὰ ἀγνοήσομε, ἐν ἀντιθέσει, εὐθυνόμαστε 
γιὰ τὴν ἔνταξη καὶ προσαρμογή τους στὸ 
νέο πολιτισμικό τους περιβάλλον. Μήπως 
καὶ ἐμεῖς πρὶν λίγες δεκαετίες δὲν ζητού-
σαμε τὴν «γῆ τῆς ἐπαγγελίας» στὰ ἐργο-
στάσια τῆς Δύσης;  Ἂς μὴν ξεχνᾶμε τέλος, 
πὼς στὸν ὑγιῆ καὶ γνήσιο, αὐθεντικὸ Χρι-
στιανισμὸ ἐπιβίωση σημαίνει συμβίωση, 
ὕπαρξη σημαίνει συνύπαρξη καὶ λόγος 
σημαίνει διάλογος. Εἶναι ὁ χῶρος ὅπου 
ὁ «ἕτερος» (ὁ ξένος) μεταμορφώνεται σὲ 
«ἑταῖρο» (οἰκεῖο). 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου & Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου
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Ἡ Ἐκκλησία προμαχῶνας τοῦ Λαοῦ

Ἐκκλησία κατηγορεῖται στήν ἐποχή μας σάν «ἀντι-
δραστικό στοιχεῖο» στήν «πρόοδο». Κατηγορεῖται ὅτι 
συντάσσεται μέ τούς «ἰσχυρούς» καί ἀδιαφορεῖ γιά 
τή μοῖρα τῶν καταπιεζομένων. Κατηγορεῖται ὅτι ἀντι-

τίθεται ἤ δέν μετέχει στό κίνημα τῆς «ἀπελευθέρωσης» τοῦ 
ἀνθρώπου.

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ἡ χριστιανική Ἐκκλησία 
καθίζει στό «σκαμνί» τοῦ κοσμικοῦ δικαστηρίου καί ἐχθροί 
καί φίλοι της ἐνθυμούμεθα ἄλλες παρόμοιες ἐποχές, πού οἱ 
χριστιανοί καταδιώκονταν γιά κάθε κοινωνικό κακό καί γιά 
κάθε φυσική θεομηνία.

Ἀλλά τό θέμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι βασικό 
θέμα τῆς Βίβλου καί περιέχεται στό κεντρικό νόημα τῆς «ἐν 
Χριστῷ σωτηρίας». Ἡ Βίβλος εἶναι γεμάτη ἀπό γεγονότα-θαύ-
ματα καί συνθήματα ἀπελευθέρωσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό 
φυσικό καί ἠθικό κακό. Ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας δοξάζει 
τό Χριστό «ἐλευθερωτή τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Καί ἡ συμμετοχή 
καί συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στούς ἐθνικοαπελευθερωτικούς 
πολέμους τῶν κατά τόπους λαῶν της, ὅσο καί νά σκανδαλίζει 
τή χριστιανική μας συνείδηση (γιατί ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τά 
ὅπλα;), εἶναι γεγονός πού δέν ἀσμφισβητεῖται ἀπό κανένα. Ἡ 
ἐνσαρκωμένη Ἐκκλησία σέ κάθε τόπο καί λαό, φορτώνεται τή 
μοῖρα τοῦ λαοῦ της γιά τόν ἴδιο λόγο πού κι ὁ Χριστός σήκωσε 
τό Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ, δηλαδή γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που. Καί ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γνωρίζει αὐτό τό 
σταυρό, πού τόν σήκωσε πολλές φορές γιά τόν ἑλληνικό λαό 
καί τό ἔθνος του.

Ἐκεῖνο, ὅμως, πού δημιουργεῖ ὀδυνηρές δυσκολίες στήν 
Ἐκκλησία καί τῆς φορτώνει μεγάλες παρεξηγήσεις, εἶναι τά 
κοινωνικό-απελευθερωτικά κινήματα πού τραντάζουν τό νεώτε-
ρο κόσμο.

Γιατί, ὅταν ἕνας λαός αὐτοδιχάζεται σέ «πλούσιους καί 
φτωχούς», σέ «δεξιούς καί ἀριστερούς», ὅπως γίνεται σήμερα, ἡ 
Ἐκκλησία, πού εἶναι πνευματική Μητέρα ὅλων, δέν μπορεῖ νά 
τοποθετηθεῖ μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο.

Βέβαια ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νά λογαριασθεῖ 
στό, γιατί σ’ἕνα χριστιανικό λαό δέν προσπάθησε μέ τό κή-
ρυγμα της νά ἐμποδίσει τίς αἰτίες, πού προκαλοῦν ἕνα ταξικό 
διχασμό.

Ἀλλά μιά φωτισμένη ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ Ἐκκλη-
σία δέν μπορεῖ σέ θέματα κοινωνικῆς δικαιοσύνης νά μήν ὑπε-
ρασπίζει τούς καταπιεσμένους καί ἐλαχίστους ἀδελφούς τοῦ 
Χριστοῦ (Ματθ. 25,40).

Δέ μπορεῖ νά μή συνταχθεῖ μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ, ὅπως 
ἀκριβῶς τό ὑποδεικνύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό κείμενο τῆς 
πρός  Ἑβραίους Ἐπιστολῆς του, ὅταν φέρνει ὡς παράδειγμα 
τόν ἡγέτη Μωϋσῆ, πού ἐνῶ μεγάλωσε μέσα στήν εὐμάρεια καί 
τήν ἀριστοκρατία τῆς θετῆς μητέρας του, κόρης τοῦ Φαραώ, τ’ 
ἀρνήθηκε ὅλα προτιμώντας νά ὑποφέρει μέ τό λαό του παρά 
νά ἔχει ἁμαρτωλές ἀπολαύσεις στά ἀνάκρορα τῶν δυναστῶν 
του.

Αὐτή εἶναι ἡ σωστή, ἡ χριστιανική καί τίμια στάση τῆς 
Ἐκκλησίας σέ θέματα κοινωνικῆς δικαιοσύνης.

Καί πάλι ὅμως ἡ Ἐκκλησία δέ μπορεῖ νά συνταχθεῖ μέ 
καμιά κοσμική ἰδεολογία καί κοσμοθεωρία, πού ἐμπνέει καί 
καθοδηγεῖ κοινωνικά ἀπελευθερωτικά κινήματα.

Πρῶτον, ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά καταγγέλει μόνο τήν 

ἐπιφάνεια τῶν δομῶν, πού προκαλοῦν τήν κοινωνική ἀδικία, 
γιατί γνωρίζει πώς στό βάθος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς εἶναι ἡ 
πηγή ὅλων τῶν κακῶν.

Καί δεύτερον, γιατί τά κινήματα αὐτά  ἐπιδιώκουν σκο-
πούς πού μένουν μέσα στό καιρικό καί τό ἐφήμερο, ἐνῶ ἡ 
Ἐκκλησία διδάσκει τό πανάνθρώπινο καί τό αἰώνιο.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πού ἔζησε τό μεγαλύτερο κοινωνι-
κό-απελευθερωτικό κίνημα τοῦ ἀρχαίου κόσμου, στήριξε μέ τό 
κήρυγμά του λέγοντας πώς δέν ὑπάρχει διαφορά ἀνάμεσα στό 
δοῦλο καί τόν ἐλεύθερο, ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί τή γυναῖκα 
(Γαλ. 3,28), ἀπέφυγε ὡστόσο νά συνταχθεῖ μέ κινήματα τῆς 
ἐποχῆς του. Ἐάν τό ἔκανε αὐτό, ὁ χριστιανισμός θά ἐθάπτετο 
καί θά ἔσβηνε, ὅταν μέ  τόν καιρό ἔσβησαν καί τά κινήματα 
αὐτά, ἤ μεταφέρθηκαν μέ ἄλλες μορφές σέ μεταγενέστερους 
καιρούς.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νά συμπορεύεται καί νά συμπά-
σχει μέ τό λαό, δέν μπορεῖ ὅμως νά μετρᾶ καί νά ξεχωρίζει τό 
λαό μέ τό μέτρο πού τόν μετροῦν οἱ κοινωνικές ἰδεολογίες καί 
τά κόμματα. Γιατί συχνά τά κόμματα, ὅπως συμβαίνει καί 
στήν ἐποχή μας, κάνουν κατάχρηση τοῦ λαοῦ. Τόν ὁδηγοῦν σέ 
πολιτικές πολώσεις καί οἱ πολιτικές πολώσεις  ὁδηγοῦν μοιραῖα 
σέ πολώσεις τῆς ἀλήθειας, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας.

Κατά τή χριστιανική ἀντίληψη, κάθε ἄνθρωπος καί 
κάθε λαός ἀνήκει πρώτιστα στό Θεό (Β΄Κορ. 6,16). Οἱ πολιτι-
κοί πού ἀποκόπτουν τούς λαούς καί τούς κυβερνοῦν ὡς φέουδά 
τους, διαπράττουν αὐθαιρεσίες, πού πληρώνονται πολύ ἀκριβά 
ἀπό τούς ἴδιους τούς λαούς.

Κι’ ὅσο ἡ Ἱστορία τῶν παλαιοτέρων χρόνων ὁμιλεῖ γιά 
λάθη καί καταχρήσεις τῆς «ἐλέῳ Θεοῦ Μοναρχίας», τό ἴδιο 
καί ἡ σύγχρονη Ἱστορία μπορεῖ νά μιλήσει γιά ἐγκλήματα 
καί καταχρήσεις τῆς «ἐλέῳ λαοῦ Πολιτείας».

Τά «κοινωνικό-απελευθερωτικά» κινήματα, πού φαίνεται 
πώς ὑπερασπίζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, μακροπρόθε-
σμα τά παραβιάζουν καί ὁδηγοῦν στήν καταπίεση τῶν λαῶν». 
(Ὄσκαρ Ρομέρο).

Μέ ὅλα αὐτά τά λεπτά θέματα καί διλήμματα πού 
ἀναφέρουμε ἐδῶ, ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας  εἶναι κοντά στό «λαό 
τοῦ Θεοῦ».

Ἡ Ἐκκλησία ἦταν καί παραμένει προμαχῶνας τοῦ λαοῦ 
καί αὐτό φαίνεται σήμερα στίς χῶρες καί στούς λαούς ἐκείνους, 
πού στό ὄνομα τάχα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης ἔχει καταργη-
θεῖ ἡ ἐλευθερία καί ἡ Ἐκκλησία μένει τό μόνο ἀνοιχτό παράθυ-
ρο, πού μπορεῖ κανείς νά βλέπει τήν ἐλευθερία του καί νά τήν 
ἐκφράζει μέσα στή λατρεία της.

Ἡ Ἐκκλησία ἦταν καί παραμένει προμαχῶνας τοῦ λαοῦ  
καί αὐτό εἶναι πού τῆς ἐπιβάλλει νά μή γίνεται ποτέ οὔτε 
«συμπολίτευση», οὔτε «ἀντιπολίτευση», ἀλλά νά περισώζει ἡ 
ἴδια τήν αὐτονομία καί τήν ἐλευθερία της, γιά νά μπορεῖ νά 
προστατεύει καί τήν ἐλευθερία  ἀνθρώπων καί λαῶν.

Κι ὅταν αὐτή ἡ μέση καί ἀντικειμενική στάση τῆς Ἐκκλη-
σίας γίνεται συχνά μεσαῖος σταυρός τοῦ Γολγοθᾶ γι’αὐτήν καί 
τά ὄργανά της, τότε σηκώνει τόν Σταυρό της καί πορεύεται μέ 
τήν ἐλπίδα πώς κάθε σταυρός στ’ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ὁδηγεῖ σέ 
Ἀνάσταση καί σωτηρία ἀνθρώπων καί λαῶν.

Ἀπό τό Βιβλίο του «Μηνύματα Εὐθύνης 
καί Ἀφύπνισης» . Χανιά, 1988

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος
ἀπό Κισάμου & Σελίνου κ. Εἰρηναίου
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης & Αὐλοπο-
τάμου κ. Εὐγένιος (κατὰ κόσμον Εὐάγγελος Ἀντωνόπουλος), 
γεννήθηκε στὸ Ἡράκλειο τὴν 14η Φεβρουαρίου 1968. Μετὰ 
τὶς ἐγκύκλιες σπουδές, φοίτησε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πα-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ’ ὅπου ἔλαβε τὸ πτυχίο του τὸν Μάϊο 
τοῦ 1990. Τὸ 1992 περάτωσε τὰ μαθήματα τοῦ κλάδου Ἱστο-
ρικῆς Θεολογίας τοῦ τμήματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. 

Ἐκάρη μοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Σελη-
νάρι τὸ 1991 ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας καὶ Χερρο-
νήσου κ. Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος τὸν χειροτόνησε Διάκονο τὴν 24η 
Φεβρουαρίου 1991 στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Μεγάλης 
Παναγίας Νεαπόλεως καὶ Πρεσβύτερο στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς 
τοῦ Θεοῦ Σοφίας Βραχασίου τὴν 3η Μαρτίου 1991. Διορίσθη-
κε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ ἔλαβε 
τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη τὴν 24η Δεκεμβρίου 1991. Ἀπὸ 
τὸ ἔτος 1994 διακόνησε ὡς ἐφημέριος στὸν Ἱερὸ Μητροπολι-
τικὸ Ναὸ Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως καὶ ἀπὸ τὸ ἔτος 1997 
ἀνέλαβε τὴν διεύθυνση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πνευματικοῦ 
Κέντρου τῆς πόλεως Ἁγίου Νικολάου. 

Ἔχει διατελέσει Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Κρητῶν 
Θεολόγων (1995-97), Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Προστα-
σίας Ἀνηλίκων καὶ τῆς Ἑταιρείας Ἀποφυλακιζομένων Νομοῦ 
Λασιθίου, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας Στήριξης ἀτόμων μὲ 
εἰδικὲς ἀνάγκες τῆς Περιφέρειας Κρήτης «Ὁ Ἅγιος Τίτος» καὶ 
Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ παιδιοῦ Κρήτης», τὸ 
ὁποῖο ἑδρεύει στὴ Νεάπολη. 

Τὴν 6η Ἰουνίου 2001 διορίσθηκε Ὑπογραμματέας τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καὶ τὸ 
ἔτος 2004 ἀνέλαβε τὴν Διεύθυνση Συντάξεως τοῦ Ἐπίσημου 
Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Ἀπόστολος Τίτος», τὸ πρῶτο 
τεῦχος τοῦ ὁποίου ἐκδόθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 2004. 

Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ ἐξελέγη ὁμόφωνα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ 
Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης τὴν 26η Μαΐ-
ου 2005, καὶ ἡ Χειροτονία του ἐτέλεσθη στὸν Ἱερὸ Μητροπολι-
τικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τὸ Σάββατο 28η Μαΐου 
2005, διορισθείς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
κατά τήν συνεδρία της τῆς 9ης Σεπτεμβρίου 2010, καί πάλι διά 
παμψηφίας, τόν ἐξέλεξε διάδοχο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του κυροῦ Ἀνθίμου εἰς τήν ἱστορική Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύ-
μνης καί Αὐλοποτάμου.

Τό περιοδικό μας εὔχεται στό νέο Ποιμενάρχη τῶν Ρεθυ-
μνίων ἀγλαόκαρπη καί πολύδενδρη διακονία. Ἄξιος!

Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
κ.κ. Εὐγένιος



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 29, Σεπτέμβριος -  Ὀκτώβριος 2010 ............ 135

Μακρύς ὁ κατάλογος αὐτῶν πού φεύγουν  ἀπό 
αὐτόν τόν κόσμο. Μιά φυγή, πού δέν προϋποθέτει ἡλι-
κία, πλούτη, ἤ δόξα. Ὅλοι εἴμαστε ὑποψήφιοι αὐτῆς τῆς 
φυγῆς: «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν» 
Ἑβρ. 9,27). Καί ὁ Δαβίδ ἐρωτᾶ: «Τίς ἐστίν ἄνθρωπος, ὅς 
ζήσεται καί οὐκ ὄψεται θάνατον;» (Ψαλμ. 88,49).

Καί, παρ’ὅλην αὐτή τήν πραγματικότητα, πού κα-
θημερινά ἄλλωστε ζοῦμε, δέν διδασκόμαστε καί, ὅπως 
διαβάζομε στήν Παλαιά Διαθήκη, «ἀπαιδεύτοις συναντᾷ 
θάνατος» (Παροιμ. 24,8). Ἐπιμένομε στά ἔργα τῆς δια-
φθορᾶς καί τῆς φθορᾶς. Θαμπωνόμαστε ἀπό τήν ἐπί-
γεια δόξα μας καί ξεχνᾶμε τόν θάνατον. Ἐνῶ κάνομε 
διαθῆκες ἤ γραπτά σημειώματα ποῦ νά μᾶς θάψουν, 
ποτέ δέν εἴδαμε, καί μάλιστα σέ μικρόσχημους καί 
μεγαλόσχημους χριστιανούς, πῶς νά μᾶς θάψουν. Κι’ 
ἀφήνομε νά μᾶς θάπτουν μέ κοσμικές τιμές, κάτι πού 
βδελύσσεται ὁ Θεός καί μᾶς στερεῖ τή σωτηρία μας. Ὁ 
ἀληθινός χριστιανός πρέπει νά ζῆ καί νά φεύγει ἀπό 
αὐτόν τόν κόσμον ταπεινά, ἀθόρυβα, χωρίς τούμπανα 
καί μουσικές καί ψεύτικους ἐπικήδειους ἀνακηρυσσό-
μενος μάλιστα καί «ἅγιος»! 

Ἡ ἁγιότης δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν ματαιο-
δοξία. Ἄλλωστε, ἡ ματαιοδοξία εἶναι ἐχθρός τῆς ἁγιότη-
τας. Κι ἄν, πράγματι, ἡ θνητότητά μας ὑπογραμμίζει τήν 
ἀποξένωσή μας ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Θεόν, γιατί 
λοιπόν δέν φροντίζομε ζῶντες νά ἀποκατασταθοῦμε μέ 
τόν Θεόν; Καί γιατί, ἔστω ὅταν σκεφθοῦμε τόν θάνατον, 
δέν ἀποβάλλομε τόν θανάσιμο ἐγωϊσμό, πού ἄλλωστε 
ἦταν ἡ πρωταρχική αἰτία τῆς ἐξορίας μας ἀπό τόν Πα-
ράδεισον; Καί γιατί δέν μαθαίνομε τούς δικούς μας κι 
ἀγαπημένους μας, ἔτσι ταπεινούς νά μᾶς βλέπουν καί 
νά μᾶς θέλουν κι ὄχι νά τούς ζητᾶμε καί νά τούς ἐπιτρέ-
πομε νά τιμώμαστε ἐγκόσμια καί κατά τήν ἔξοδόν μας 
ἐκ τοῦ κόσμου; Ὡς χριστιανοί, ἐπιτέλους δέν γνωρίζο-
με ὅτι «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» (Παροιμ. 
3,34); Γιατί κυνηγοῦμε, ἀκόμα καί μετά τήν ἐκ τοῦ κό-
σμου ἐκδημία μας, «ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετά θάνατον»; 
(Ἐξόδιος Ἀκολουθία). Γιατί προτιμοῦμε τήν μαρμάρινη 
δόξα τοῦ τάφου, ἀντί τῆς σμαραγδένιας αἰωνίου τρυφῆς 
στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ; Γιατί τόσο πιά μᾶς τραβᾶ ἡ τοῦ 
κόσμου χαμαιζηλία καί ὄχι ἡ ἀτελεύτητη ζωή στόν παρά-
δεισο τοῦ Θεοῦ; Γιατί δέν μᾶς τρομάζει, γιατί δέν μᾶς 
διδάσκει, καί γιατί δέν μᾶς συγκρατεῖ ἀπό τήν ἐν ζωῇ καί 

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ζῶντες καί μετά θάνατον

κατά θάνατον καί μετά θάνατον ἀλαζονεία μας, ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἅγιοι καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί 
ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία, ὅπως καί τό σχετικό νεκρώσιμο 
Στιχηρό: «Οἵα ἡ ζωή ἡμῶν ἐστίν, ἄνθος καί ἀτμίς τε καί 
δρόσος ἑωθινή ἀληθῶς. Δεῦτε οὖν κατίδωμεν ἐπί τούς 
τάφους τρανῶς. Ποῦ τό κάλλος τοῦ σώματος; Καί ποῦ 
ἡ νεότης; Ποῦ εἰσί τά ὄμματα καί ἡ μορφή τῆς σαρκός; 
Πάντα ἐξηράνθη ὡς χόρτος, πάντα ἠφανίσθησαν. Δεῦτε 
τῷ Χριστῷ προσπέσωμεν ἐν δάκρυσιν»; (Μέγα Εὐχολό-
γιον).

Ὁ ἀληθινός χριστιανός δέν φοβᾶται τόν θάνατον. 
Νικᾶ τόν θάνατον πρῶτα μέσα του. Ζῆ μέσα στό γεγονός 
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἀνανεώνει τήν μετοχή 
του στήν ἀναστάσιμη νίκη, κάθε φορά πού κοινωνεῖ τοῦ 
Χριστοῦ στήν Θεία εὐχαριστία. Τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος 
«εἶναι ἡ ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων». (Α΄ Κορινθ. 
15,20). Πιστεύει καί ζῆ ὅτι ὁ Θεός «τούς κοιμηθέντας 
διά τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σύν αὐτῷ» (Α΄Θεσσαλ. 4,14). Αὐτό 
πρέπει νά τόν διδάσκει καί νά τόν ἀποτρέπει ἀπό κάθε 
ματαιοδοξία. Κι ἄν πράγματι αὐτό τό πιστεύει ὡς χρι-
στιανός, κληρικός καί λαϊκός, θά πρέπει ζῶντας νά ἀπο-
στρέφεται καί νά πολεμᾶ κάθε ματαιοδοξία, κάθε τιμή 
καί φιέστα γιά τό ἄτομό του, εἴτε ζῶν, εἴτε κεκοιμημένος.

Οἱ χριστιανοί ὀφείλομε νά ζοῦμε καί νά τελευτοῦμε 
κατά τό ταπεινό καί θυσιαστικό φρόνημα, ὅπως μᾶς τό 
ἐδίδαξε ὁ Χριστός, ἵνα ζῶντες καί μετά θάνατον «πάντες 
σύν Κυρίῳ ἐσόμεθα». (Α΄ Θεσσαλ. 4,17).

Ἐπιτέλους, ἄς ἀποβάλλομε κάθε ἴχνος ματαιοδοξί-
ας. Ἄς μή φοβούμαστε τόν θάνατον. Ἁπλῶς νά φοβόμα-
στε τά μετά θάνατον, καί μάλιστα τά αἰώνια, νά εἶναι «σύν 
Κυρίῳ». Νά εἴμαστε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Θεοῦ, ἀκούγο-
ντας τόν Χριστόν νά μᾶς προσκαλεῖ «δεῦτε οἱ εὐλογημέ-
νοι τοῦ πατρός μου κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην 
ὑμῖν βασιλείαν» (Ματθ. 25,34). Μά, γιά νά γίνει αὐτό, 
πρέπει νά ταπεινωθοῦμε ζῶντες, καί μετά θάνατον. Κι ἄν 
ἐμεῖς, ἀπό σατανικόν καί μόνο ἐγωϊσμό, δέν τό κάνομε, 
ἄς μᾶς τό κάνουν αὐτοί πού μᾶς ἀγαποῦν, καί ἀσφαλῶς 
θέλουν τό καλό μας. Τήν σωτηρία μας.

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου

Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου - Ἀκαδημαϊκοῦ
Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου
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«Σταυρός τῶν πιστῶν τό στήριγμα».
ναμφίβολα κάθε χριστιανική ψυχή στήν 
θέα τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ  
δονεῖται καί πάλλεται, καθώς  ἀτενίζει 
τόν «ἐν αὐτῷ ὑψωθέντα Κύριον». Μέ τήν 

εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί 
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτά-
ζει τήν 14η Σεπτεμβρίου, παραθέτομε μία ἱστορία 
ἀγάπης, ἀνδρείας, πίστεως καί θάρρους ἑνός νέου, 
ὁ ὁποῖος χάριν τοῦ Σταυροῦ  θυσίασε ὅ,τι πιό πο-
λύτιμο εἶχε, αὐτή τήν ἴδια τήν ζωή του.

Ὁ λόγος, γιά τόν νέο μάρτυρα τῆς Ἐκκλησί-
ας τοῦ Χριστοῦ Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στό 
χωριό Κουρίλοβο τῆς Ρωσικῆς γῆς τήν 23η Μαΐου 
1977. 

Ἦταν τό μοναχοπαίδι τῶν γονέων του στό 
ὁποῖο, κατά τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό βάπτισμα 
σέ νηπιακή ἡλικία, δόθηκε τό ὄνομα Εὐγένιος.  
Ὄνομα  συνώνυμο μέ τήν εὐγένεια, τό ἦθος, τήν 
καλοσύνη καί γενικά τίς ἀρετές του. Σεμνός στούς 
τρόπους καί πάντοτε ὑπάκουος στά κελεύσματα 
τῶν γονέων του, τῶν διδασκάλων του, ἀλλά καί 
τοῦ Θεοῦ. 

Στά δώδεκα χρόνια τῆς ἡλικίας του μέ τήν 
προτροπή τῆς ἐνάρετης  καί ἀφοσιωμένης στό Θεό 
γιαγιᾶς του, πῆγε στήν Ἐκκλησία νά ἐξομολογηθῆ 
γιά πρώτη φορά καί νά κοινωνήσει τά Ἄχραντα 
Μυστήρια.

Ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ του πού μέ πολύ καλο-
σύνη τόν δέχτηκε, παρατήρησε ὅτι ἔλειπε ἀπό τό 
στῆθος τοῦ νέου ὁ Σταυρός. Λυπήθηκε καί ἔβγαλε 
ἀπό τόν κόρφο του ἕνα μικρό ξύλινο Σταυρουδά-
κι, τό ἀσπάστηκε καί τό πρόσφερε μέ ἀγάπη στόν 
Εὐγένιο, λέγοντάς του. «Παιδί μου Εὐγένιε αὐτό 
τό ὅπλο, ποτέ μήν τό ἀποχωρισθεῖς». 

Τό παλικάρι τοῦ Χριστοῦ μεγαλώνοντας τη-
ροῦσε πιστά τή συμβουλή τοῦ ἱερέα, καί ποτέ δέν 
παραμέλησε τά χριστιανικά καθήκοντά του καί 
οὔτε ἀποχωρίστηκε ποτέ τόν Τίμιο Σταυρό. Τήν 
εἰρωνεία τῶν συμμαθητῶν του, τόν περίγελο τῶν 
ἀθέων συμπολιτῶν του, καθώς καί τήν ἐπίμονη 
προτροπή τῶν ἴδιων τῶν γονέων του νά ἀποβά-
λει τόν Σταυρό τά θεωροῦσε «σκύβαλα», κατά τόν 
θεῖο Ἀπόστολο, καί συνέχιζε τήν χριστιανική του 
ζωή καί πορεία.

Τό ἔτος 1995 σέ νόμιμη ἡλικία στρατεύθηκε 
στό στρατό τῆς Πατρίδας του, πού μετά ἀπό ἑξά-
μηνη βασική ἐκπαίδευση τόν τοποθέτησαν στά συ-
νοριακά φυλάκια Τσετσενίας Ἠγκουερίνας. 

Κατά τόν χρόνο τῆς στρατιωτικῆς του ζωῆς 
τά ἴδια καί ἀπαράλλακτα ὑπόφερε χάριν τοῦ 

Σταυροῦ τόν ὁποῖον φοροῦσε. 
Ὅμως τά δυσκολοτέρα τά ὁποῖα 
τοῦ ἐπεφύλασσε ὁ Χριστός δέν 
εἶχαν φθάσει. Μαρτυρία καί μαρ-
τύριο τόν περίμενε, καθώς καί τό 
στεφάνι τῆς δόξης καί τῆς τιμῆς. 

Σέ στρατιωτική ἐξόρμηση 
τῶν Τσετσένων ἀνταρτῶν τήν 
13η Φεβρουαρίου 1996 ὁ εὐγε-
νής Εὐγένιος μαζί μέ τρεῖς ἀκόμα 
στρατιῶτες συνελήφθη καί αἰχμα-
λωτίσθηκε. Οἱ ἑκατό δραματικές 
ἡμέρες τῆς αἰχμαλωσίας του, μέ τά 
σκληρά καί ἀπάνθρωπα κολαστή-
ρια τῶν μουσουλμάνων Τσετσένων, 
δέν στάθηκαν ἱκανά νά πτοήσουν τό φρόνημα καί 

τό θάρρος τοῦ γενναίου ἐκείνου χριστιανοῦ μα-
χητοῦ. 

Ἀπό τήν πρώτη κι ὅλας στιγμή οἱ βάρβαροι, 
τοῦ συνέστησαν νά βγάλει καί νά ἀποτάξει τόν 
Σταυρό καί νά ἀσπαστεῖ τήν μουσουλμανική πί-
στη. Ἄν τό ἔκανε, τοῦ εἶπαν, θά τοῦ χάριζαν τή 
ζωή καί θά τόν τιμοῦσαν, κάνοντάς τον ἀξιω-
ματοῦχο, δήμιο καί φονιά ἄλλων Ρώσων στρα-
τιωτῶν. Ὅμως ἐκεῖνος ὁ μακάριος ἀρνήθηκε μέ 
πεῖσμα. Μέ ταπείνωση ἔπιασε σφικτά τόν Σταυρό 
του, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τόν ἀσπάσθη-
κε, καί ἀφοῦ πορφυρόθηκαν τά χείλη του, ἀπά-
ντησε μέ θάρρος καί σταθερότητα: «Ὁ Εὐγένιος 
ποτέ δέν θά προδώσει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ του, 
οὔτε θά ἀποχωριστεῖ τόν Σταυρό τῆς ἐλπίδας καί 
σωτηρίας του»!

Ἄφρισαν οἱ βάρβαροι καί αἱμοσταγεῖς Τσε-
τσένοι καί μετά ἀπό ξυλοδαρμούς καί πολλά μαρ-
τύρια, μπροστά στά μάτια τοῦ Εὐγένιου ἔσφαξαν 
σάν ἀρνιά τούς τρεῖς συναιχμαλώτους του, θέλο-
ντας ἔτσι νά τσακίσουν τό ἠθικό καί νά κάμψουν 
τό ἀτσάλινο φρόνημα τοῦ νέου.  

Ὅμως οἱ αἰκισμοί, οἱ μαστιγώσεις καί τά 
κάθε λογῆς λυπηρά πού τοῦ ἐπέβαλαν, δέν κατά-
φεραν νά μειώσουν  τήν πίστη καί τήν πρός τόν 
Θεό ἀγάπη του. Κατάφεραν ὅμως τήν 23η  Μαΐου 
1996, πού κατά θαυμαστή συγκυρία ἦταν καί ἡμέ-

Ὁ στρατιώτης Χριστοῦ Εὐγένιος ὁ νεομάρτυς

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου 
τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου
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ρα τῶν γενεθλίων του, νά ἀποκόψουν καί 
τήν δική του κεφαλή, στέλνοντάς τον ὡς νέο 
Μάρτυρα στήν ἀγκάλη τοῦ Χριστοῦ καί τήν 
θαλπωρή τοῦ Παραδείσου. 

Τό ἱερό καί πολύπαθο σῶμα τοῦ Εὐγέ-
νιου ἐρρίφθη σέ κοινό τάφο μέ τούς ἄλλους 
τρεῖς στρατιῶτες, μαζί μέ τόν Σταυρό του, 
ἀφοῦ τυφλωμένοι ἀπό πάθος οἱ δήμιοι δέν 
τοῦ τόν ἀφαίρεσαν. 

Ὅταν, μετά ἀπό λίγο καιρό, κατόρ-
θωσε ἡ μητέρα του νά φτάσει στό τόπο τοῦ 
μαρτυρίου του καί νά ἐξαγοράσει τό νεκρό 
παιδί της, ἀναγνώρισε τό ἀκέφαλο τίμιο λεί-
ψανό του ἀπό τόν Σταυρό τόν ὁποῖο ἀκόμα 
φοροῦσε. Ἀφοῦ τό μετέφερε στήν πατρίδα 
της, μέ πολύ μητρικό πόνο, τό ἔθαψε σέ τάφο 
στήν γενέτειρά του.

Μέ τόν ἐνταφιασμό του στά χώματα 
τῆς Ἁγιοτόκου Ρωσίας τελείωσε ἡ ἀνθρώ-
πινη πλευρά τοῦ γεγονότος, ἐνῶ ξεκίνησε 
ἡ οὐράνια, ἡ Θεία, ἡ θαυμαστή. Ὁ Κύριος 
πού γνωρίζει νά τιμᾶ καί νά ἀντιδοξάζει 
ἐκείνους πού σταθερά καί ἀταλάντευτα τόν 
δόξασαν, ἔδωσε στόν Εὐγένιο τήν χάρη τοῦ 
θαυματουργεῖν. Ἀπό τίς πρῶτες κι’ ὅλας 
ἡμέρες ὁ Νεομάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας μας 
παρουσιάζεται μέ κόκκινο μανδύα, σύμβο-
λο τοῦ μαρτυρίου, σέ πιστούς ἀνθρώπους, 
σέ ἀρρώστους, σέ στρατιῶτες, σέ κινδυνεύ-
οντες, σέ ταπεινούς, γνωρίζοντας σέ αὐτούς 
τήν ἁγιότητά του καί ἐπιτελώντας ἄπειρα 
θαύματα.

Παρ’ ὅλο πού ἀκόμα δέν ἔχει ἐπίσημα 
ἁγιοκαταταχθεῖ εἰς τάς δέλτους τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας, ὁ τάφος του καί  τό εἰκόνισμά  
του ἔχουν καταστεῖ  πόλος ἕλξεως καί πηγή 
χαρίτων γιά χιλιάδες Ὀρθόδοξους Ρώσους 
πιστούς. 

Τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης του πρός 
τό Χριστό, τό θάρρος, ἡ εὐγένεια καί ἡ κα-
λοσύνη τῆς ζωῆς του, ἡ  ἀταλάντευτη πίστη 
του πρός τόν Σταυρό, καθώς καί ἡ ὑπομο-
νή καί καρτερία του στίς δοκιμασίες καί τό 
μαρτύριο, ἄς γίνουν σέ ὅλους ἐμᾶς πού δια-
βάσαμε τό σύντομο συναξάρι του, πορεία 
καί πυξίδα στήν ταραγμένη ζωή μας.

Ἡ παρρησία καί ἡ ἀέναος προσευχή 
καί ἱκεσία τοῦ νέου μάρτυρα πρός τόν Θεό, 
ἄς συνοδεύει τήν ζωή μας, ἄς στηρίζει τήν 
ψυχή μας, ἄς ὁδηγεῖ τά βήματά μας καί ἄς 
γίνει ἡ ἀπαρχή τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἀμετα-
νοήτων καί ἀπίστως καί ἀθλίως συμπεριφε-
ρομένων πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρί-
δα μας.

Πάει κι αὐτὸ τὸ Καλοκαίρι. Τίς ἡμέ-
ρες αὐτές κλείνει μία εὐλογημένη περίοδος, 
ποὺ ἄρχισε μὲ τόσες νοσταλγίες καὶ ὄνειρα 
κι ἀρχίζει μία νέα. Κι αὐτὴ μὲ ὄνειρα καὶ 
νοσταλγίες ἀρχίζει. «Κόσμος κι ὄνειρο εἶναι 
ἕνα», λέει ἕνα παλιὸ ἀνατολίτικο ρητό. Καὶ 
γίνεται ὁρόσημο ἡ κάθε ἐποχή, γιὰ μία και-
νούργια σοδιὰ ὕστερα ἀπὸ τὸ κοσκίνισμα  
ποὺ θὰ ἀπομείνει ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα πού, συ-
γκεκριμένα, ὁ καθένας σύναξε τοὺς περα-

σμένους μῆνες τοῦ Καλοκαιριοῦ. Εἶναι τὸ 
προζύμι, ποὺ μ’ αὐτὸ θὰ ζυμώσει τὸ ψωμί, 
ποὺ θὰ τὸν θρέψει τοὺς ἑπόμενους μῆνες κι 
ἴσως ἀποτελέσει κι ἕνα στήριγμα σὲ ὅλη του 
τὴν ὑπόλοιπη ζωή. 

 Κάθε στιγμὴ ποὺ περνᾶ εἶναι πολύ-
τιμη. Κι ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ στοχαστικὰ 
τὴ διαδοχὴ τῶν ἀνεπανάληπτων στιγμῶν τῆς 
ζωῆς του, τότε ἡ χρονικὴ διάρκεια, ὅσο ἀσή-
μαντη καὶ ἂν φαίνεται στὴν ἀρχή, ντύνεται 
σιγὰ-σιγὰ τὸ χρυσὸ ἔνδυμα τῆς αἰωνιότητας. 
Ἡ μία ἐποχὴ διαδέχεται τὴν ἄλλη. Ὅπως 
στὴ φύση ἔτσι καὶ στὴν ἀνθρώπινη ζωή. Τὴν 
παιδικὴ ἀνεμελιὰ διαδέχεται ἡ νεανικὴ ρω-
μαλεότητα καὶ ἀποφασιστικότητα γιὰ δρά-
ση, τὴν ὡριμότητα τῆς δημιουργίας ἡ σοφία 
τῶν γερατειῶν. 

 Σ’ αὐτὸ τὸ ὁρόσημο, γιὰ τὴ νέα χρονικὴ 
ἐποχή, εἶναι ἐπιβεβλημένο νὰ σταματήσο-
με. Εἶναι ἡ ὥρα κάποιου ἀπολογισμοῦ. Ἂν 
οἱ Πυθαγόρειοι ἔνοιωθαν τὴν ἀνάγκη κάθε 
βράδυ νὰ κάνουν τὸν ἀπολογισμὸ τῆς ἡμέ-
ρας μὲ ἐκεῖνο τὸ τριπλὸ αὐτοερώτημα: «Πῇ 
παρέβην, τί δ’ ἔρεξα,  τί δὲ μοι δέον οὐκ ἐτε-
λέσθη;», δηλαδή: «Τί δὲν ἔκαμα σήμερα,  τί 
ἔκαμα  πού δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ κάμω, τί ἀπὸ 
αὐτὰ πού ἔπρεπε νὰ κάμω δὲν τὸ ἔκαμα;», 
πόσο μᾶλλον τόσα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν 
ἔλευση Ἐκείνου, ποὺ ἦρθε κι ἔφερε ὡς βα-
σικὴ προϋπόθεση τῆς ἀνθρωποποίησης τοῦ 
ἀνθρώπου τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς μὲ τὸν 
αὐτοέλεγχο καὶ τὴν μετάνοια; 

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ.Μητροπόλεως 
Πέτρας & Χερρονήσου

 Στό ὁρόσημο
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 Στεκόμαστε, λοιπόν, σ’ 
αὐτὸ τὸ χρονικὸ ὁρόσημο καὶ 
κάνομε ἕνα στοχαστικὸ νοερὸ 
περιδιάβασμα στὰ μέρη ποὺ 
ἀξιωθήκαμε νὰ περπατήσομε, 
ἢ ποὺ θέλαμε νὰ ἐπισκεφθοῦμε 
καὶ δὲν τὰ καταφέραμε, γιὰ νὰ 
γράψομε μαζί τους τὴν ἱστορία 
τοῦ φετινοῦ μας Καλοκαιριοῦ. 

 Βέβαια, εἶναι γνωστὰ τὰ 
αἴτια ποὺ ὑπαγορεύουν στὸν 
ἄνθρωπο τὴ φυγή. Ἀπὸ τὸ 
σπίτι του, ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς 
ἐργασίας του, ἀπὸ τὴν πόλη ἢ 
τὸ χωριὸ ποὺ βαδίζει συνέχεια 
πάνω τούς ἴδιους δρόμους, συ-
ναντᾶ τὰ ἴδια πρόσωπα καὶ 

ἀναπνέει τὸν ἴδιο ἀέρα. Γι’ αὐτὸ 
θέλει νὰ φύγει. Θέλει ἀλλαγή. 
Κι αὐτὴ ἡ τάση γιὰ ἀλλαγὴ καὶ 
φυγὴ τοῦ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ 
πολὺ ἔντονη, ὥστε νὰ καταντᾶ 
ἐφιάλτης.  Μάλιστα, στὸν σημε-
ρινὸ πολυάσχολο ἄνθρωπο, τὸν 
πολυμέριμνο καὶ ἄπληστο, ἔχει 
γίνει ἔμμονη ἡ ἰδέα τῆς φυγῆς, 
μὲ τὸ πρόσχημα τῶν διακοπῶν. 
Ὁ τόπος δὲν τὸν χωράει. Βρί-
σκεται σὲ διαρκῆ ἀσφυξία. Στὸ 
γραφεῖο στὸ σχολεῖο, στὸ ἐργο-
στάσιο, στὸ κοινοβούλιο, στὸ 
σπίτι, ἀκόμη καὶ στὴν ἐκκλησία 
ὁ ἄνθρωπος νομίζει πὼς βρίσκε-
ται σὲ κατάσταση ἀνάγκης. Τὸ 
ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι μὲ κάθε 
τρόπο ἐξασφαλίζει μία διέξοδο, 
ποὺ συνήθως δὲν τὴν διακρίνει 
ἡ ἠρεμία, ὁ ρυθμός, ἡ νηφαλιό-
τητα, ἀλλὰ μία νευρικότητα καὶ 
μία τρεχάλα, ποὺ  τοῦ ἐπαυξά-
νουν τὸ ἄγχος καὶ τὸν ὁδηγοῦν  
σὲ μεταμέλεια καὶ σὲ θλίψη. 

 Θὰ λέγαμε, ὅσο καὶ ἂν 
αὐτὸ φανεῖ οὐτοπιστικό, ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος δὲν ἔχει τόσο ἀνά-
γκη ἀπὸ ἀλλαγὴ τόπου γιὰ νὰ 
ἠρεμίσει, γιὰ ν’ ἀγαπήσει, νὰ 

δεῖ καὶ νὰ θαυμάσει, ὅσο ἀπὸ 
ἀλλαγὴ τρόπου σκέψεως καὶ 
τρόπου ζωῆς. Ὁ παράδεισος 
καὶ ἡ κόλαση βρίσκονται μέσα 
μας. Ὁ παράδεισος καὶ ἡ κόλα-
ση βρίσκονται παντοῦ. Ἀρκεῖ νὰ 
βλέπεις τὸν κόσμο μὲ μάτι κα-
θαρό, ὅπως λέει τὸ εὐαγγέλιο: 
«πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς», 
γιατί ἂν μέσα σου φωλιάζει μία 
ψεύτικη καὶ βρώμικη καρδιά, 
τὰ πάντα θὰ σοῦ φαίνονται 
ἀκάθαρτα καὶ ἄσκημα. Ὅταν, 
ὅμως,  ἡ καρδιά σου εἶναι πλα-
τιὰ καὶ ὄμορφη, τότε χωράει 
ὅλη τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἀπε-
ραντοσύνη τοῦ κόσμου. Ἀντίθε-
τα, ἂν εἶσαι στενόκαρδος καὶ 
τσιγκούνης ὅλο τὸν κόσμο καὶ 
ἂν γυρίσεις, πάλι θὰ κλειστεῖς 
στὴ μουχλιασμένη φυλακὴ  τῶν 
πέντε αἰσθήσεων καὶ μάταια θὰ 
θέλεις νὰ θεραπεύσεις τὸ ἀκό-
ρεστο σύνδρομο τῆς φυγῆς.

 Στὸ φετινὸ ὁρόσημο τῶν 
διακοπῶν «ἐδίωξα τὸ ἄλογο. 
Κράτησα ὅμως μὲ σιγουριὰ τὸν 
ἄτακτο ἀναβάτη. Θέλω νὰ τερ-
ματίσω πρῶτος, ἔστω καὶ πε-
ζός!»

Ἔναρξη Μαθημάτων Ὠδείου 
τῆς Μητροπόλεώς μας

 
Τό Ὠδεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνακοινώνει ὅτι οἱ ἐγγραφές γιά τό σχολικό 

ἔτος 2010-2011 πραγματοποιοῦνται ὁλόκληρο τό μῆνα Ὀκτώβριο. 
Κατά τήν φετινή χρονιά θά λειτουργήσουν οἱ ἑξῆς Σχολές:  Βυζαντινῆς Μου-

σικῆς, Θεωρίας τῆς Μουσικῆς, Πιάνου, Κλασσικῆς Κιθάρας, Κλασσικοῦ Βιολιοῦ, 
Ἁρμονίου – Ἀκορντεόν, Παραδοσιακῆς Μουσικῆς (βιολί-λύρα-λαοῦτο), Ντράμς, 
Ἠλεκτρικῆς Κιθάρας, Λαϊκῆς Μουσικῆς (μπουζούκι), Μουσικῆς προπαιδείας (γιά 
παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας 4-6 χρονῶν). 

Οἱ καθηγητές τοῦ Ὠδείου εἶναι πτυχιοῦχοι, σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις 
πού θέτει τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. Τά πτυχία σπουδαστῶν τοῦ Ὠδείου εἶναι 
ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. 

Πληροφορίες στό τηλ. 28220-22184  
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 λέξη Παιδεία ἔχει ρίζα ἀπὸ τὸ ρῆμα παι-
δεύω, ποὺ σημαίνει ἀνατρέφω παιδί, δι-
δάσκω. Εἶναι δηλαδὴ σκοπὸς καὶ μέσο 
γιὰ τὸν ποιοτικὸ μετασχηματισμὸ τῆς 

ψυχῆς καὶ τῆς συνείδησης τοῦ παιδιοῦ, ἀπὸ τὴν 
πολὺ μικρὴ ἡλικία μάλιστα. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς 
ἀποτελεῖ τὴν ὕψιστη ἐπιδίωξη ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς Γῆς, ἀπὸ τὰ 
πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.

Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἦταν τὰ ἀπαραίτητο 
στολίδι (κόσμος-κόσμημα), γιὰ κάθε ἄνθρωπο. 
Ὁ παιδαγωγὸς πλάι στὴν οἰκογένεια τῶν Ἀθη-
ναίων πολιτῶν, δὲν εἶχε ἀσχολίες ὑπηρετικοῦ 
χαραχτήρα, ἀλλὰ ἐργασία ἀξιόλογη ἠθοπλαστι-
κοῦ περιεχομένου, (παιδαγωγός, ἀπὸ τὸ ρῆμα 
ἄγω, ποὺ σημαίνει ὁδηγῶ κάποιον πρὸς ὁρι-
σμένη κατεύθυνση, σὲ καθορισμένο στόχο, τὸν 
βοηθῶ ν’ ἀκολουθήσει κάποιο δρόμο).

Στὴν Ρωμαϊκὴ ἐποχή, ἀποδείχτηκε γιὰ 
πρώτη φορὰ ἡ ὑπεροχὴ τῆς παιδείας ἔναντι τῶν 
ὅπλων, ὅταν οἱ Ἕλληνες ὑπέταξαν πνευματικά 
τούς Ρωμαίους καταχτητές.

Στὸ Μεσαίωνα, ἡ ἀπουσία τῆς Παιδείας 
ταυτίστηκε μὲ τὸ πνευματικὸ σκοτάδι, ἐνῶ ἀντί-
θετα στὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγέννησης ἡ συνειδητο-
ποίηση τῆς ἀξίας της συνέπεσε μὲ τὴν πρόοδο 
καὶ τὴν ἀνάπτυξη.

«Δράξασθαι Παιδείας», παρότρυνε ἀργό-
τερα τοὺς ραγιάδες ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς, 
γιατί μόνο μ’ αὐτὴν πίστευε πὼς ἦταν δυνατὸν 
νὰ ξυπνήσουν καὶ νὰ ἀποτινάξουν τὸ ζυγὸ τῆς 
τετρακοσιόχρονης σκλαβιᾶς. Κι ὁ Ρήγας βρο-
ντοφώναζε στοὺς ἄοπλους ἐπαναστάτες, πὼς ὁ 
ἰσχυρότερος στρατὸς εἶναι ἡ παιδεία.

Μὰ καὶ οἱ σημερινοὶ λαοὶ μὲ οἰκονομική, 
τεχνολογικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἀνάπτυξη, θέ-
τουν ὡς θεμέλιό τους τὴν παιδεία.

Τελικὰ ἡ Παιδεία εἶναι κοινῶς ἀποδεχτό, 
ὅτι εἶναι μία ἀδιαπραγμάτευτη κοινωνικὴ ἀξία 
καὶ ἀποτελεῖ τὸ σπουδαιότερο κεφάλαιο στὸ 
ὁποῖο ἀξίζει νὰ ἐπενδύει ὁ καθένας ὅλες του 
τὶς προσπάθειες. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε βέβαια μὲ 
τὸν ὅρο αὐτό τὶς συγκεκριμένες γνώσεις, τὰ μα-
θήματα , τὴν ἀποστήθιση λέξεων καὶ ἐννοιῶν, 
ἀλλὰ τὴν πλατύτερη καὶ πολύπλευρη ὁλοκλήρω-
ση τοῦ ἀτόμου, μέσα στὴ διαδικασία τῆς μάθη-
σης. Ἡ μάθηση αὐτὴ δὲν περιορίζεται στὸ χῶρο 

Τῆς κ. Νταγκουνάκη Ἀνθούλας
Διευθύντριας τοῦ 1ου Γυμνασίου Κισάμου,

Προέδρου τοῦ Συλλόγου 
Κυριῶν καὶ Δεσποινίδων Καστελλίου

τῆς σχολικῆς αἴθουσας, ἀλλὰ προσφέρεται καὶ στὸ σπίτι ἀπὸ τὴν 
οἰκογένεια, ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε μορφὴ συναναστροφῆς, ἀκόμα 
καὶ ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἀφοῦ τὸ σχολεῖο συνανα-
πτύσσεται καὶ συνεξελίσσεται μὲ τὴν κοινωνία. Ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ οἱ 
μεγάλοι δίνουν καὶ μαθήματα καὶ ἐξετάσεις στοὺς μικρούς.

Καθένας πρέπει νὰ ἔχει δικαίωμα στὴν ἀπόκτηση Παιδείας, 
ἀφοῦ μ’ αὐτὴν ἀναπτύσσεται ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα καὶ ἐνι-
σχύεται ὁ σεβασμὸς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῶν θεμελι-
ακῶν ἐλευθεριῶν. Τότε θὰ μιλοῦμε γιὰ κοινωνίες μὲ ὥριμους καὶ 
ἐλεύθερους πολίτες καὶ μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν πορεία 
τους.

Χάρη στὴν Παιδεία, τὸ ἄτομο ὁλοκληρώνεται πνευματικά, γιατί 
πέρα ἀπὸ τὶς γνώσεις, ἀποχτᾶ καὶ ἐμπειρίες, καλλιεργεῖ τὴν κρίση, 
ὀξύνει τὸ νοῦ καὶ ἀνοίγει ὁρίζοντες σκέψης, βρίσκει δρόμους καὶ 
τρόπους γιὰ νὰ ἀναπτύξει ὅλες του τὶς ἱκανότητες. Οὐσιαστικὰ παίρ-
νει τὶς βάσεις γιὰ τὸν σκληρὸ ἀγώνα τῆς ζωῆς. Παράλληλα ὅμως 
καλλιεργεῖται καὶ ἡ ψυχή, ἀφοῦ τὸ ἄτομο ἀσκεῖται στὴν πειθαρχία, 
στὴν ἀγωνιστικότητα, στὴν θέληση γιὰ δουλειά, στὴν ὑπομονὴ καὶ 
ἐπιμονή, στὴν αὐτοπειθαρχία, στὴν ὑπακοὴ καὶ στὸν ἀνταγωνισμὸ 
μὲ εὐγένεια (ἅμιλλα).

Τὸ ἄτομο μὲ τὴν Παιδεία ἀποκτᾶ καὶ ἠθικὲς βάσεις, ἀφοῦ 
διδάσκεται πίστη, εἰλικρίνεια, ὑπευθυνότητα, θάρρος, ἐντιμότητα, 
ἀλληλεγγύη, φιλανθρωπία.

Μὲ τὴ διαδικασία τῆς Παιδείας τὸ ἄτομο κοινωνικοποιεῖται, 
ἐντάσσεται σὲ ὁμάδα καὶ μετρᾶ τὸν ἑαυτὸ του μέσα σ’ αὐτήν, κάνει 
φίλους, ἀναγνωρίζει τὰ δικαιώματα ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του, 
μαθαίνει νὰ θεωρεῖ τὸν ἄλλον ὡς «πλησίον» καὶ ὄχι ὡς κάποιον.

Χάρη στὴν Παιδεία, ἡ ἔννοια τῆς Πατρίδας τοποθετεῖται στὴ 
σωστή της θέση καὶ προάγεται ἡ ἀναγκαιότητα τῆς συμμετοχῆς στὰ 
κοινά, ποὺ γίνεται στὴν πορεία βάση γιὰ τὴν πολιτικὴ ζωή. Δίνονται 
μαθήματα πολιτικοῦ ἤθους καὶ ὕφους, προάγεται ὁ διάλογος, ἡ 
πειθὼ τῶν ἐπιχειρημάτων, ἀπομακρύνεται ὁ τόσο ὀλέθριος φανα-
τισμός.

Τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν ὅλα τὰ παραπάνω ἐφόδια, βελτιώνουν καὶ 
ἀναδεικνύουν τὶς ἱκανότητές τους μὲ διακριτικότητα, γιατί εἶναι κοι-
νωνικὰ ἐνάρετοι. Στὴν ἐργασία τους ἐπιδεικνύουν τὴν ὑψηλότερη 
ποιότητα καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς καὶ τεχνολογικὲς 
προόδους, ἀξιοποιοῦνται οἱ πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς καὶ ἀνα-
βαθμίζεται ἡ οἰκονομία τῆς χώρας. Ἡ δύναμή της, δηλαδὴ, εἶναι 
πολλαπλασιαστικὴ στὸν τομέα τῆς παραγωγῆς ἀλλὰ ἡ συγκομιδὴ 
τῶν καρπῶν εἶναι μακροπρόθεσμη. Ἀποδεικνύεται ἔμπρακτα ἡ Κι-
νέζικη παροιμία: Δίνοντας σ’ ἕναν ἄνθρωπο ἕνα ψάρι, θὰ φάει μία 
φορὰ, μαθαίνοντάς τὸν ὅμως νὰ ψαρεύει θὰ τρώει σ’ ὅλη του τὴ 
ζωή.

Σήμερα ἡ μορφωτικὴ καὶ παιδευτικὴ στάθμη ἑνὸς λαοῦ, ἀπο-
τελεῖ τὸ ἀσφαλέστερο καὶ πλέον ἀξιόπιστο κριτήριο τοῦ πολιτισμι-
κοῦ του ἐπιπέδου καὶ τῶν συνεπειῶν ποὺ ἀπορρέουν ἀπ’ αὐτό.

Η

Παιδεία. Ἡ διαχρονική ἀξία
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Ἐθνικές ἐπέτειοι σάν κι αὐτή τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου, πού γιορτάζουμε καί 
φέτος, ἀποτελοῦν ἐρεθίσματα γιά τήν 
ψυχή καί τή σκέψη μας, νά ἀνασηκω-
θεῖ γιά λίγο ἀπό τά ἀτομικά καί ὑλικά 
καί νά στραφεῖ, γιά ν’ἀτενίσει τά συλ-
λογικά καί ἐθνικά ζητήματα τῆς ζωῆς 
καί τοῦ ἔθνους μας.

Ζῶντας σέ μιά ἐποχή ἀντιηρωϊκή, 
μαστιζόμενη ἀπό ἰδεολογικές κρίσεις, 
οἱ ἥρωες τῆς Ἀλβανίας, λασπωμένοι, 
ξεπαγιασμένοι, ἀκρωτηριασμένοι στό 
σῶμα, ἀλλά γεμᾶτοι ἐθνική ὑπερηφά-
νεια, ἰδανικά καί ἐνθουσιασμό, φα-
ντάζουν ἄνθρωποι μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, 
τόσο διαφορετικοί καί μακρινοί ἀπό 
μᾶς.

Ἀξίζει λοιπόν, νά ἀναζητήσουμε 
τά χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς 
περιόδου ἡ ὁποία ἐξέθρεψε καί ἀνέ-
δειξε τέτοιους ἥρωες, «πού ὅρισαν καί 
φυλάγουν θερμοπύλες, ποτέ ἀπό τό 
χρέος μή κινοῦντες», ὅπως λέει ὁ Κα-
βάφης.

Ἡ οἰκονομική κρίση, οἱ κοινω-
νικές ταραχές καί ἡ πολιτική ἀστάθεια 
πού εἶχαν ἐπικρατήσει στήν Εὐρώπη 
τοῦ Μεσοπολέμου, εὐνοοῦσαν τήν ἐπι-
κράτηση μεσσιανικῶν κινημάτων καί 
τήν ἐμφάνιση ἰσχυρῶν ἡγετῶν. Αὐτό 
τό κλίμα ἀνασφάλειας καί ἀστάθειας 
γέννησε καί ἐξέθρεψε τίς ἰδεολογίες 
τοῦ φασισμοῦ στήν Ἰταλία καί τοῦ Να-
ζισμοῦ στή Γερμανία. Καθεστῶτα ἀπο-
λυταρχικά μέ σαφεῖς ἐπεκτατικές τά-
σεις, πού ἐμφυτεύουν στήν ψυχή τῶν 
λαῶν τους ἐθνικιστικές καί ρατσιστικές 
ἰδέες, ἐπιβλήθηκαν στά περισσότερα 
κράτη τῆς Εὐρώπης, μέ ἐξαίρεση τήν 
Ἀγγλία καί τή Γαλλία, ὅπου ὁ κοινο-
βουλευτισμός εἶχε πιό στέρεες ρίζες.

Στήν Ἑλλάδα ἡ πολιτική ἀστά-
θεια ὁδήγησε στή δικτατορία τοῦ Ἰω-
άννη Μεταξᾶ μέ τήν ὑποκίνηση τῆς 

Ἀγγλίας. Ὁ ἀγγλόφιλος βασιλιάς Γε-
ώργιος ὁ Β΄ἐπιλέγει τό γερμανόφιλο 
Μεταξᾶ νά γίνει δικτάτορας, γιατί μπο-
ροῦσε εὔκολα νά τόν κάνει ὑποχείριο 
του, τοῦ ἦταν ἀφοσιωμένος καί ἀπο-
στρεφόταν, ὅσο κανένας ἄλλος, κάθε 
ἔννοια κοινοβουλευτισμοῦ.

Ἡ Ἑλλάδα λόγῳ τῆς γεωπολι-
τικῆς της θέσης βρέθηκε ἀπό πολύ νω-
ρίς στό στόχαστρο τῶν δύο ἀντίπαλων 
συνασπισμῶν: τοῦ Ἰταλο-Γερμανικοῦ 
Ἄξονα ἀπό τή μιά, καί τῆς Ἀγγλίας 
ἀπό τήν ἄλλη. Ἡ Ἰταλία τοῦ Μουσο-
λίνι, πού φιλοδοξοῦσε νά ἐλέγχει τή 
Βαλκανική, προσπάθησε νά στρατολο-
γήσει τό Μεταξᾶ στό στρατόπεδό της. 
Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως ἡ Ἀγγλία κατέβαλε 
κάθε προσπάθεια, γιά νά διατηρήσει 
τήν ἀφοσίωση τῆς Ἑλλάδας, ἀποσκο-
πώντας νά ὑπερασπίζεται μέσῳ αὐτῆς 
τά συμφέροντά της στήν Ἀνατολική 
Μεσόγειο.

Ὁ Μεταξᾶς μπροστά σ’αὐτή τή δι-
πλωματική πίεση ἐπέλεξε τήν ὁδό τῆς 
οὐδετερότητας.

Ἡ προκλητικότητα τῆς φασι-
στικῆς Ἰταλίας κορυφώνεται, ὅταν τήν 
ἡμέρα τοῦ Δεκαπενταύγουστου ἰταλικό 
ὑποβρύχιο τορπιλίζει τό ἀντιτορπιλικό 
μας «Ἕλλη» στό λιμάνι τῆς Τήνου.

Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση θέλο-
ντας νά ἀποφύγει τήν προστριβή δη-
λώνει στό ἐπίσημο ἀνακοινωθέν ὅτι 
δέν κατόρθωσε νά ἐξακριβώσει τήν 
ἐθνικότητα τοῦ ὑποβρυχίου πού χτύπη-
σε τό πλοῖο «Ἕλλη».

Ὅμως οἱ ἰταλικές διαθέσεις γί-
νονται ξεκάθαρες, ὅταν στίς 3 τά με-
σάνυχτα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ὁ ἰταλός 
πρεσβευτής στήν Ἑλλάδα, Γράτσι, 
ἐπιδίδει στόν Πρωθυπουργό Μεταξᾶ 
τελεσίγραφο μέ τό ὁποῖο ζητᾶ ἀπό τήν 
Ἑλλάδα νά ἐγκαταλείψει τή φαινομε-
νική της οὐδετερότητα καί νά ἀφήσει 

τά ἰταλικά στρατεύματα νά περάσουν 
ἀπό τό Ἑλληνικό ἔδαφος καί νά κατα-
λάβουν «στρατηγικές θέσεις». Οἱ Ἰτα-
λοί προτοῦ ἐκπνεύσει ἡ προθεσία γιά 
ἀπάντηση εἶχαν ἤδη ἐπιτεθεῖ ἐναντίον 
τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Μεταξᾶ ἦταν 
ἀρνητική. Χωρίς δισταγμό καί χωρίς 
νά συμβουλευτεῖ τό βασιλιά καί τούς 
ἁρμόδιους ὑπουργούς, μέ πλήρη συ-
ναίσθηση τῶν συνεπειῶν, ὁ Μεταξᾶς 
διερμήνευσε γιά πρώτη φορά στήν 
πολτική του καριέρα τή θέληση τῆς συ-
ντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ.

Οἱ λόγοι πού ὑπαγόρευσαν αὐτό 
τό ἡρωϊκό ΟΧΙ ἦταν πολλοί: Κατ’ ἀρχήν 
ἡ ὀρθολογιστική ἐκτίμηση τῶν μακρο-
πρόθεσμων συμφερόντων τῆς χώρας. 
Ἔπειτα ὁ φόβος του ὅτι οἱ Ἄγγλοι θά 
τόν ἀνέτρεπαν ἀπό τήν ἐξουσία, ἄν 
ὑποχωροῦσε στίς ἰταλικές ἀξιώσεις καί 
τέλος τό γεγονός, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἤδη 
ἀπό τόν Α΄παγκόσμιο πόλεμο εἶχε 
συνδέσει τήν τύχη της μέ τήν Ἀγγλία.

Παρ’ ὅλα αὐτά ὁ Μεταξᾶς, ὅπως 
ἐξομολογεῖται, δέν ἦταν αἰσιόδοξος 
γιά τήν ἔκβαση τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ 
πολέμου. Κρίνοντας μέ τή δύναμη τῶν 
ἀριθμῶν δέν περίμενε ἑλληνικές νί-
κες, ἁπλῶς μέ τήν ἀρνητική του αὐτή 
ἀπάντηση στό ἰταλικό τελεσίγραφο 
ἐξέφραζε τή νομιμοφροσύνη του στήν 
Ἀγγλία καί πίστευε ὅτι θά ἔπεφταν καί 
κάποιες τουφεκιές, «ἔτσι, γιά τήν τιμή 
τῶν ὅπλων».

Διαψεύστηκε ὅμως. Ὁ Ἑλληνι-
κός στρατός ἀποδείχτηκε ἀνώτερος 
τῶν περιστάσεων. Τήν πενιχρότητα τῶν 
μέσων πού διέθετε ἡ Ἑλλάδα ἀναπλή-
ρωναν ὁ ἐνθουσιασμός καί ἡ καρτερία 

28η Ὀκτωβρίου 1940
«Σέ δυό λεφτά θ’ἀκουστεῖ τό παράγγελμα ‘Ἐμπρός’! 

Δέν πρέπει νά σκεφτεῖ κανένας τίποτ’ἄλλο.
Ἐμπρός ἡ σημαία μας κι ἐμεῖς ἐφ’ὅπλου λόγχη ἀπό πίσω. 

Ἀπόψε θά χτυπήσεις ἀνελέητα καί θά χτυπηθεῖς»,
παραγγέλλει μέ τήν ποιητική του γραφίδα ὁ Μανώλης Ἀναγνωστάκης.

Τῆς κ. Ἀργυρῶς Δελῆ
Καθηγήτριας Φιλολόγου
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τῶν στρατευμένων Ἑλλήνων.
Ποτέ πρίν οἱ Ἕλληνες δέν ἔσπευ-

σαν στό μέτωπο μέ τόν ἐνθουσιασμό 
πού ἔσπευσε ἡ γενιά τοῦ '40.

Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως αὐτός ὀ 
ἐνθουσιασμός; Τούς βλέπομε σήμερα 
σέ φωτογραφίες τῆς ἐποχῆς νά φεύ-
γουν στό μέτωπο γελῶντας καί τρα-
γουδώντας καί ἀποροῦμε.

Κι ὅμως ὑπάρχει ἐξήγηση: Οἱ 
συσσωρευμένες προσβολές καί προ-
κλήσεις ἀπό τόν ἐχθρό, οἱ ταπεινώσεις 
ἀπό τή δικτατορία, ἡ ὕπαρξη ἐθνικῶν 
ἰδανικῶν καί ἑνός συλλογικοῦ ὁράμα-
τος, συνέβαλαν ἀσφαλῶς στό ἐκρηκτι-
κό ἐκεῖνο πανηγύρι πού θά ἔφερνε τή 
λύτρωση.

Οἱ πρῶτες νίκες κατά τῶν Ἰταλῶν 
προκαλοῦν ξέφρενο ἐνθουσιασμό καί 
διεθνῆ θαυμασμό.

Οἱ Τάϊμς τοῦ Λονδίνου ἔγραφαν 
γιά τή λαμπρή ἐποποιΐα: «Ἡ Ἑλλάς 
ἔχει τό δικαίωμα νά συγχαίρει τόν ἑαυ-
τόν της γιά τήν πάλη ἐναντίον ἐχθροῦ 
ὑπερπενταπλάσιου καί παραλληλίζει 
τίς νίκες τῶν Ἑλλήνων μέ κεῖνες τῶν 
προγόνων τους πρίν 2500 χρόνια ἐνα-
ντίον τῶν Περσῶν».

Οἱ στρατιῶτες μας, ἄνθρωποι 
ἁπλοί σάν κι ἐμᾶς ἀλλά γεμάτοι ὁρά-
ματα καί ἰδανικά δέν ἦταν ἥρωες, ἔγι-
ναν. Βαφτίστηκαν μέ τό αἷμα, τή λάσπη 
καί τό θανάσιμο κρύο τοῦ χειμῶνα τοῦ 
'40, πού πάγωνε κάθε ζωντανή ὕπαρ-
ξη. Τά κρυοπαγήματα ἔκαναν θραύση 
στά πόδια τῶν στρατιωτῶν καί τά νο-
σοκομεῖα γέμισαν ἀκρωτηριασμένους 
μαχητές. Οἱ νέοι μέ τά κομμένα πόδια 
εἶναι τό καινούργιο νέο πρόσωπο μέ 
τό ὁποῖο κάνει τήν ἐμφάνισή του ὁ 
ἡρωϊσμός.

Ἡ βρωμιά καί ἡ ψεῖρα ἦταν 
οἱ καθημερινοί τους σύντροφοι. Ὁ 
Ὀδυσσέας Ἐλύτης μέ τό ἀξεπέραστο 

ταλέντο του περιγράφει μεταξύ ἄλλων 
μέ τά παρακάτω λόγια τήν κατάσταση 
τῶν στρατιωτῶν στό ἔργο του «Ἄξιον 
ἐστίν»:

«...Ἐπειδή τό πιό συχνά ψιχάλιζε 
στούς δρόμους ἔξω, καθώς μές στήν 
ψυχή μας καί τίς λίγες φορές ὅπου 
κάναμε στάση, γιά νά ξεκουραστοῦμε 
μήτε πού ἀλλάζαμε κουβέντα, μονάχα 
σοβαροί κι ἀμίλητοι, φέγγοντας μ’ἕνα 
μικρό δαδί μιά-μιά ἐμοιραζόμασταν 
τή σταφίδα. Ἤ φορές πάλι, ἄν ἦταν 
βολετό, λύναμε βιαστικά τά ρούχα καί 
ξυνόμασταν μέ λύσσα ὧρες πολλές, 
ὅσο νά τρέξουν τά αἵματα. Τί μᾶς εἶχε 
ἀνέβει ἡ ψεῖρα ὡς τό λαιμό κι ἦταν 
αὐτό πιό κι ἀπ’ τήν κούραση ἀνυπό-
φερτο...».

Οἱ φαντάροι πολεμοῦν στά 
ἀλβανικά βουνά διαγράφοντας τή 
νικηφόρο πορεία Κορυτσά-Μοσχό-
πολη-Πόγραδετς-Ἀργυρόκαστρο καί 
οἱ γυναῖκες στά μετόπισθεν πλέκουν 
φανέλες καί κάλτσες, πηγαίνουν ἐθε-
λόντριες νοσοκόμες, κουβαλᾶνε τρό-
φιμα καί πυρομαχικά στά βουνά καί 
στηρίζουνε μέ εὐχές καί προσευχές 
τούς μαχόμενους Ἕλληνες.

«Στῆς ἱστορίας τό διάσελο 
ὄρθιος ὁ γιός πολέμαγε
κι ἡ μάνα κράταε τά βουνά, 
ὄρθιος νά στέκει ὁ γιός της», 
γράφει ὁ ποιητής Νικηφόρος 

Βρεττάκος.
Ἡ Ἀθήνα ζεῖ μέσα ἀπό τίς ἐπι-

θεωρήσεις τῶν θεάτρων τή χαρά τῆς 
νίκης: στό θέατρο «Βρεττάνια» θριαμ-
βευτική ἐπιτυχία σημειώνει ἡ ἐπιθε-
ώρηση «ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ καί φεύγου-
με».

Ἡ τραγουδίστρια τῆς Νίκης, 
Σοφία Βέμπο, προκαλεῖ σκιρτήματα 
ἐνθουσιασμοῦ μέ τά τραγούδια της.

Παράλληλα καλλιεργεῖται συ-
στηματικά ὁ θετικός ρόλος τοῦ Μεταξᾶ 
στή νίκη. Μέ ἄρθρα, φωτογραφίες 
καί πηχυαίους τίτλους προβάλλεται ὁ 
δικτάτορας πού γίνεται τώρα ὁ κυρ-
Γιάννης, ὁ πατέρας τῆς νίκης.

Ἀναμφισβήτητα, στό Ἀλβανικό 
Μέτωπο γράφτηκαν μερικές ἀπό τίς 
λαμπρότερες σελίδες τῆς ἱστορίας μας.

Μιά ρεαλιστική ὅμως ἐκτίμηση 
τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύει ὅτι, πίσω 
ἀπό τόν ἐνθουσιασμό τῆς κοινῆς γνώ-
μης καί τά ἀνδραγαθήματα τῶν φαντά-

ρων, διεξάγεται ἕνας ἄλλος πόλεμος, 
σκληρός καί ἀδυσώπητος, ὁ διπλωμα-
τικός. Κι αὐτός εἶναι πού σέ μεγάλο 
βαθμό καθορίζει τίς τύχες τῶν λαῶν.

Στό διπλωματικό λοιπόν πεδίο ὁ 
Μεταξᾶς προσπαθοῦσε νά ἐξασφαλί-
σει ἀγγλική βοήθεια, ἀλλά τό Λονδῖνο 
σχεδίαζε νά χτυπήσει τόν ἄξονα στήν 
Ἀφρική.

Ὁ Ἑλληνικός στρατός μετά τίς 
πρῶτες νίκες ἔμεινε στάσιμος καί ἀβο-
ήθητος, ἐνῶ ὁ Χίτλερ ἀποφασίζει νά 
στραφεῖ πρός τή Βαλκανική. Ἡ Ἀγγλία 
δέν ἐπιθυμεῖ νά τερματιστεῖ ὁ Ἑλλη-
νοϊταλικός πόλεμος μέ μεσολάβηση 
τῆς Γερμανίας, ἀντίθετα προσπαθεῖ νά 
ἐξασφαλίσει τήν ὑπόσχεση τῆς Ἑλλά-
δας ὅτι θά πολεμήσει καί ἐναντίον τῆς 
Γερμανίας σέ περίπτωση γερμανικῆς 
εἰσβολῆς.

Οἱ Ἕλληνες, πού ἀγνοοῦν ὅλο 
αὐτό τό διπλωματικό παιγνίδι, πολέ-
μησαν μέ ἐλάχιστα ὑλικά μέσα καί 
ἐναντίον τῶν Γερμανῶν μέχρι καί τό 
Μάη τοῦ 1941 πού ἔληξε κάθε ὀργα-
νωμένη ἀντίσταση στήν Κρήτη.

Ἔδειξαν σέ ὅλους, ὅτι μιά μι-
κρή χώρα μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στόν 
ὁλοκληρωτισμό καί τό φασισμό καί 
νά κάνει ἀνδραγαθήματα. Συνέβαλαν 
ἀποφαστικά στήν πορεία τοῦ Β΄πα-
γκοσμίου πολέμου προσφέροντας 
ἀνυπολόγιστη βοήθεια στούς συμμά-
χους. Ἔδωσαν μαθήματα ἡρωϊσμοῦ 
καί ἀγωνιστικότητας σ’ὅλους τούς λα-
ούς.

Ἡ γερμανική κατοχή πού ἀκο-
λούθησε δέν ἔκαμψε τόν πόθο τους 
γιά τή λευτεριά. Ἡ ἐθνική ἀντίσταση 
κατά τῶν Γερμανῶν εἶναι ἡ συνέχεια 
ἑνός ἀγώνα πού ἀλλάζει μορφή, ἀλλά 
δέν τερματίζεται. 

Σήμερα, πού οἱ πόλεμοι δέ διε-
ξάγονται πιά μέ ξιφολόγχες ἀλλά μέ 
πυραύλους, σήμερα, πού τά πεδία τῶν 
μαχῶν δέ γεννοῦν πιά ἥρωες καί εἶναι 
ἐντελῶς ἀμφίβολο ἄν θά βρεθεῖ ποι-
ητής ἀποφασισμένος νά τραγουδήσει 
τόν ἐφευρέτη τῆς βόμβας κοβαλτίου, 
οἱ ἥρωες τῆς Ἀλβανίας, ἥρωες μιᾶς 
ἄλλης ἐποχῆς, ἀξίζουν περισσότερο 
ἀπό ποτέ τήν τιμή καί τό θαυμασμό 
μας.
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Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στά χρόνια 
τῆς ἐποποιΐας τοῦ '40 καί σήμερα

Τῆς κ. Μαρίας Ξανθουδάκη-Σιδεράκη
Ἐκπαιδευτικοῦ

ρόλος τῆς Ἑλληνίδας στὸν πόλεμο τοῦ 1940, τὴν 
Κατοχὴ καὶ τὴν Ἀντίσταση μᾶς φέρνει στὸ νοῦ μας 
μνῆμες καὶ γίνεται ἀφορμὴ νὰ ἀποδώσουμε τιμὴ 
σὲ φανεροὺς καὶ ἀφανεῖς ἥρωες ποὺ πρόσφεραν 
τὶς δυνάμεις καὶ τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ 

Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Στὸν πόλεμο τοῦ 1940, στὴν κατοχὴ καὶ τὴν ἀντίσταση, 

ἀγωνίστηκε μεγάλος ἀριθμὸς Ἑλληνίδων. Ὁλόκληρη στρα-
τιὰ γυναικῶν πρόσφερε τὶς σωματικές, πνευματικές, ἠθικὲς 
δυνάμεις της, μὲ ὅποιο τρόπο μποροῦσε. Ἦταν ἕνας ἀγώ-
νας ποὺ βοηθοῦσε οὐσιαστικὰ τὸν πρῶτο ἀλλὰ γιὰ τοὺς 
πολλοὺς ἀξιολογήθηκε ὡς ἀγώνας δεύτερος. Ἐμεῖς θὰ 
ἐπιχειρήσουμε, μὲ ἀπέραντο σεβασμὸ κι ἀναγνώριση στὴ 
μνήμη τους, νὰ ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς 
ἀνώνυμες Ἑλληνίδες γυναῖκες ποὺ ἀγωνίστηκαν πλάι στὸν 
ἄντρα γιὰ Ἐλευθερία, Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία, Δημοκρατία. 

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἑλληνίδας στὸν πόλεμο τοῦ 1940, 
τὴν κατοχὴ καὶ τὴν ἀντίσταση στάθηκε καταλυτικὴ γιὰ τὴν 
ἀλλαγὴ τῆς θέσης τῆς γυναίκας. Μὲ τὴν εἴσοδο τῆς Ἑλλά-
δας στὸν πόλεμο τοῦ 1940, οἱ Ἑλληνίδες προσαρμόστη-
καν στὶς δύσκολες συνθῆκες ποὺ περνοῦσε ἡ χώρα. Εἶναι 
ἀξιοθαύμαστος ὁ τρόπος ποὺ ἀνταποκρίθηκαν ἐκεῖνες οἱ 
γυναῖκες στὸ κάλεσμα τῆς πατρίδας. Γιατί ἦσαν γυναῖκες 
ποὺ βρίσκονταν σὲ μειονεκτικὴ θέση σὲ σχέση μὲ τοὺς 
ἄντρες ἀπὸ ἄποψη κοινωνικῆς καὶ πολιτειακῆς δικαιοσύ-
νης, ἀφοῦ στεροῦνταν τοῦ δικαιώματος τῆς ψήφου. Ἦσαν 
γυναῖκες ποὺ δὲν εἶχαν ἀναπτύξει τὴν ψυχολογία τῆς ἀντί-
στασης ἀλλὰ τῆς ὑποταγῆς στὴν ἐξουσία. 

 Τὸ Ἀλβανικὸ ἔπος δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσει μία 
Μπουμπουλίνα ἢ μία Τζαβέλαινα ἀλλὰ ὅλες τὶς γυναῖκες 
τῆς Ἠπείρου, ποὺ κουβαλοῦσαν πυρομαχικὰ σὲ ἀπάτητες 
βουνοκορφὲς τῆς Πίνδου, καὶ δὲν ἔχουν τίποτε νὰ ζηλέ-
ψουν ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες Σπαρτιάτισσες καὶ τὶς Σουλιώτισσες 
τοῦ 1821. Ἡ συμβολὴ ἦταν μεγάλη καὶ πολύτιμη. Ἕνας 
στρατὸς ἀπροετοίμαστος γιὰ πόλεμο, χωρὶς κατάλληλο 
ὁπλισμὸ βρῆκε τὴν Ἑλληνίδα τῆς ὑπαίθρου ἀλλὰ καὶ τὴ γυ-
ναίκα τῆς πόλης θερμὸ ὑποστηριχτή, ποὺ ἀνταποκρίθηκε 

μὲ πάθος γιὰ τὴν ἐλευθερία. Μαζὶ μὲ τοὺς ἄντρες δόθηκαν 
στὸν ἀγώνα μὲ μία ψυχή. Τὸ χρέος νὰ κρατήσουν τὴ γῆ 
ποὺ τοὺς παρέδωσαν οἱ πρόγονοι μὲ τόσους ἀγῶνες ξύ-
πνησε μέσα στὶς ψυχὲς ὅλων. 

Στὰ μετόπισθεν οἱ γυναῖκες ἀντικαθιστοῦν τοὺς ἄντρες 
ποὺ ἔχουν ἐπιστρατευθεῖ καὶ πλέκουν ἀσταμάτητα μάλλινα 
γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ στρατοῦ. Πολλὲς νέες κοπέλες γρά-
φονται ἐθελόντριες στὸν Ἑλληνικὸ Ἐρυθρὸ Σταυρό, γίνο-
νται νοσοκόμες. Ἄλλες, ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὴν πρώτη 
γραμμή, μεταφέρουν πυρομαχικὰ στοὺς στρατιῶτες κάτω 
ἀπὸ σκληρὲς καιρικὲς συνθῆκες. Προχώρησαν ἐνάντια 
στὴ φύση. Οἱ μαυροφορεμένες Ἠπειρώτισσες καὶ οἱ γυ-
ναῖκες τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἀγωνίστηκαν κουβαλῶντας 
πολεμοφόδια στὴν πλάτη, ἐκεῖ ὅπου τὰ ζῶα ἀρνοῦνταν νὰ 
προχωρήσουν, στὰ χιονισμένα βουνὰ τῆς Πίνδου, ἀλύγι-
στες μορφὲς τοῦ χρέους. Ἐκεῖνες οἱ γυναῖκες προκάλεσαν 
μὲ τὴν τόλμη, τὸ θάρρος καὶ τὸ κουράγιο τους τὸν παγκό-
σμιο θαυμασμό.

  Οἱ γυναῖκες στὴν ἀντίσταση ἔπαιξαν σημαντικὸ καὶ 
δραστήριο ρόλο. Χωρὶς τὴ μαζικὴ συμμετοχὴ καὶ τὶς μεγά-
λες θυσίες τῶν Ἑλληνίδων θὰ ἦταν κυριολεκτικὰ ἀδύνατο 
νὰ πάρει ἡ ἀντίσταση τὴν ἔκταση καὶ τὸ βάθος ποὺ πῆρε, 
νὰ γίνει τὸ καθολικὸ κίνημα ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν 
ἐθνικὴ ἀπελευθέρωση. Τὴ συναντᾶμε σὰν ἀγωνίστρια καὶ 
καπετάνισσα ἀκόμη.

Σήμερα, ἡ θέση τῆς Ἑλληνίδας ἔχει ἀλλάξει. Σὲ αὐτὸ 
ἔχει συμβάλλει τὸ κατάλληλο νομοθετικὸ πλαίσιο ποὺ 
ἰσχύει σὲ Εὐρωπαϊκὸ καὶ Ἐθνικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴν προώ-
θηση τῆς ἰσότητας. Οἱ νομοθετικὲς κατακτήσεις εἶναι προ-
φανὲς ὅτι δὲν ἀρκοῦν.

Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σύγχρονη οἰκογένεια 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ξεκομμένος ἀπὸ τοὺς γενικότερους 



Ο
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ὁραματισμοὺς καὶ στόχους τῆς κοινωνίας μας. Τὰ πρότυπα 
ἀγωγῆς ἀνακυκλώνουν παλιὲς νοοτροπίες καὶ συνήθειες, 
ὅταν δὲν ὑπάρξει ἡ κατάλληλη ἀνατροφή. Ἐδῶ φαίνεται κα-
θαρὰ ὁ ρόλος τῆς παιδείας, πού δυστυχῶς ἀποδυναμώνεται 
ἐπικίνδυνα τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ ρυθμὸς 
τῆς ζωῆς μὲ τὶς αὐξανόμενες ἀπαιτήσεις ἀλλὰ καὶ δυσκο-
λίες ἐπιβαρύνει τὸ κλίμα καὶ κατ΄ ἐπέκταση διαλύει τοὺς 
οἰκογενειακοὺς δεσμούς. Ὅλοι μας πληρώνουμε ἀκριβὰ τὰ 
ἀγαθὰ τοῦ 21ου αἰώνα καὶ καλούμαστε, χωρὶς νὰ τὸ κατα-
λάβουμε, νὰ ἀνταποκριθοῦμε σὲ ποικίλους νέους ρόλους 
καὶ συνθῆκες ζωῆς. Καθημερινὰ μιλάω μὲ νέους καὶ γο-
νεῖς, κυρίως μητέρες, καὶ βλέπω τοὺς προβληματισμοὺς καὶ 
τὶς δυσκολίες πού συναντοῦν καὶ μοιράζομαι τὶς ἀνησυχίες 
ἀλλὰ καὶ τὰ ὄνειρα. Ἡ ἔξοδος τῆς γυναίκας στὸ χῶρο τῆς 
ἐργασίας καὶ μάλιστα μὲ ἰσότιμες ἀπαιτήσεις, τὴν φόρτωσαν 
μὲ νέες ὑποχρεώσεις καὶ τῆς πρόσθεσαν καινούριο φορτίο 
καὶ ἄγχος. Εἶναι ἀμφίβολο τὸ ἂν ἡ οἰκονομικὴ αὐτοτέλεια 
καὶ ἡ ἐπαγγελματικὴ καταξίωση τῆς ἔδωσαν ὅσα θὰ περίμε-
νε. Δὲν μποροῦμε ὡστόσο, νὰ τῆς ἀρνηθοῦμε τὸ δικαίωμα 
νὰ ἐπενδύσει γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητάς της 
καὶ τῶν ὁραμάτων της.

Δὲν εἶναι σπάνιο νὰ βλέπουμε περιπτώσεις ζευγα-
ριῶν ποῦ δὲν μποροῦν πλέον νὰ συμβιώσουν, ὄχι γιατί δὲν 
ἀγαπιοῦνται ἀλλὰ γιατί δὲν μποροῦν νὰ τὰ βροῦν στὸν κα-
ταμερισμὸ τῶν εὐθυνῶν καὶ ὑποχρεώσεων. Ζοῦμε σὲ μία 
χαοτικὴ κοινωνία πού δίνει δυστυχῶς πολὺ λίγα ἐφόδια σὲ 
ὅσους θέλουν νὰ ξεκινήσουν μία νέα οἰκογενειακὴ ζωή. Ἡ 
γυναίκα διεκδικεῖ τὴν ἀποδέσμευση ἀπὸ τὸ διαρκὲς νοι-
κοκυριὸ καὶ τὸ μαγείρεμα, ἐφ΄ ὅσον ἐργάζεται πλέον κα-
θημερινὰ καὶ μάλιστα μπορεῖ νὰ φέρνει καὶ περισσότερα 
χρήματα... 

Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι νὰ ἔχουμε τὴν ἐξασθέ-
νηση τοῦ ρόλου τῆς μητέρας στὴν οἰκογένεια, μὲ δραμα-
τικὲς συνέπειες γιὰ τὴν ψυχοσυναισθηματικὴ ἰσορροπία 
τῶν ἴδιων τῶν γονιῶν, κυρίως ὅμως τῶν παιδιῶν, καὶ αὔριο 
γιὰ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴ σταθερότητα ὅλης της κοινωνίας.

Εἶναι ἀνάγκη, ἀγαπητοί μου, ὅταν ξεκινάει κανένας 
μία νέα ζωὴ, ὅπως εἶναι ἡ ἔγγαμη ζωή, νὰ βάλει ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ τοὺς στόχους καὶ τὶς προτεραιότητές του. Μπορεῖ νὰ 
γίνεται στόχος τὸ νὰ βγάζεις ὅσο περισσότερα χρήματα 
μπορεῖς, νὰ περνᾶς καλά, νὰ ἀφιερώνεις ὅσο τὸ δυνατὸν 
λιγότερες ὧρες γιὰ τὸ σπίτι καὶ τὴν οἰκογένειά σου; 

Μία σωστὴ σχέση ἀγάπης καὶ κατανόησης, ἀλληλο-
βοήθειας καὶ συγχωρητικότητας, μέσα ἀπὸ τὴν ὁμαλὴ καὶ 
ἐπαρκῆ (ὀπτική, λεκτικὴ καὶ σωματικὴ) ἐπικοινωνία, θὰ 
ἀποτελέσουν τὸ ἰδανικὸ οἰκογενειακὸ κλίμα γιὰ νὰ εὐδο-
κιμήσουν οἱ νέοι βλαστοί. Θὰ ἀποτελέσουν παράλληλα τὸ 
ἰδανικὸ κλίμα γιὰ νὰ βροῦν συναισθηματικὴ ἱκανοποίηση 
καὶ δικαίωση ἡ γυναίκα-μητέρα ἀλλὰ καί ὁ πατέρας. Θέλω 
νὰ τονίσω ὅτι τὸ παιδὶ εἶναι ὁ καρπὸς τῆς ἀγάπης τῶν γο-
νιῶν καὶ δὲν τοὺς ξεχωρίζει στὴ συνείδησή του, ἄσχετα ἂν 
ὁ καθένας παίζει διαφορετικὸ ρόλο σὲ κάθε φάση τῆς ζωῆς 
του. Ἡ ποιότητα τῆς σχέσης τῶν γονιῶν ἀντανακλᾶται στὸ 
αἴσθημα ἀσφάλειας τῶν παιδιῶν καὶ στὴν ἀδιάκοπη συμ-
μόρφωσή τους μὲ τὶς ἀρχὲς πού τοὺς δίδονται στὰ πλαίσια 
τῆς ἀγωγῆς.

 Ἰνδικτιών
«Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου χρόνου, ὦ καί Παλαιέ 

καί δι’ ἀνθρώπους Νέε»

Οἱ ἄνθρωποι πάντα αἰσθάνονταν τήν ἀνάγκη 
τῆς μέτρησης τοῦ χρόνου καί ἔκαναν ἀρκετές προ-
σπάθειες γιά νά τοποθετοῦν χρονικά τά διάφορα 
γεγονότα. Σ’ αὐτό τούς βοήθησε ἡ θέση τοῦ ἡλίου 
κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας, οἱ φάσεις τῆς σελή-
νης, οἱ ἐποχές τοῦ ἔτους, διάφορες θρησκευτικές 
γιορτές κ.ἄ. Ἔτσι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιά τήν χρο-
νολόγηση χρησιμοποιοῦσαν τίς ὀλυμπιάδες, πού ἡ 
κάθε μία εἶχε διάρκεια τεσσάρων ἐτῶν. Οἱ Αἰγύπτιοι 
ἀσχολήθηκαν ἐπιμελῶς μέ τό θέμα τῆς μέτρησης τοῦ 
χρόνου καί κατήρτισαν τά πιό ἀκριβῆ ἡμερολόγια 
τῆς ἀρχαιότητος. Καί οἱ Ρωμαῖοι ἐπίσης ἔκαναν 
πολλές προσπάθειες γιά τήν βελτίωση τοῦ ἡμερο-
λογίου.

Ἡ χρησιμοποίηση τῆς ἰνδικτιῶνος γιά χρονολό-
γηση ἀνέρχεται στά χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ καί 
ἄρχισε στήν Αἴγυπτο τό 297-298 μ.Χ. Ἡ λέξη ἰνδι-
κτιών ἤ ἴνδικτος εἶναι μεταγλώττιση τῆς λατινικῆς 
index, πού σημαίνει πίνακας, χρονολογικό σύστη-
μα. Κάθε ἰνδικτιών διαρκοῦσε πέντε χρόνια. Ἀργό-
τερα εἰσήχθη τό σύστημα τῆς 15ετοῦς ἰνδικτιῶνος. 
Ὅταν ὁλοκληρωνόταν τό 15ο ἔτος ἄρχιζε ἡ μέτρη-
ση ἀπό τήν ἀρχή. Δηλαδή δέν προσθέτονταν κάθε 
νέα ἰνδικτιών στίς παλαιότερες, ὅπως συνέβαινε μέ 
τίς ὀλυμπιάδες. Μία εὔλογη ἐξήγηση γιά τήν καινο-
τομία αὐτή διασώζει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης 
στόν Συναξαριστή του. Ὀφείλεται, λέει, στό γεγο-
νός ὅτι κάθε 15ετία ὑφίσταται τό ἀνθρώπινο σῶμα 
τίς μεγάλες ἀλλαγές. Στά 15, λόγου χάριν, ἀρχίζει 
ἡ τριχοφυΐα, στά 30 ἡ ὡριμότης, στά 45 γίνεται ὁ 
ἄνθρωπος μεσήλικας, στά 60 ἀρχίζει νά ἀσπρίζει, 
στά 75 μπαίνει στήν γεροντική ἡλικία.

Ἐπί Μ. Κωνσταντίνου, τήν 1η Σεπτεμβρίου τοῦ 
312 μ.Χ., ἄρχισε νά χρησιμοποιεῖται στό Βυζάντιο ἡ 
15ετής ἰνδικτιών. Ἀργότερα, τό 537 μ.Χ. ἐπί Ἰουστι-
νιανοῦ, καθιερώνεται ὡς ἐπίσημη χρονολόγηση στά 
κρατικά ἔγγραφα καί εἶναι σέ χρήση σέ ὅλη τήν βυ-
ζαντινή περίοδο.

Σήμερα ἔχει καθιερωθεῖ τό Γρηγοριανό ἡμερολό-
γιο, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο τό ἔτος ἀρχίζει τόν Ἰανου-
άριο καί ἔχει 12 μῆνες (πολιτικό ἔτος). Ἐντούτοις, 
ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν παράδοση τῆς ἰνδίκτου. 
Τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ἀρχίζει τήν 1η Σεπτεμβρίου. 
Ὑπάρχει μάλιστα καί εἰδική ἀκολουθία μέ γραφικά 
ἀναγνώσματα καί εὐχές πού ζητοῦν ἀπό τόν Κύριο 
νά εὐλογήσει «τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρη-
στότητος» αὐτοῦ.

Κατά τόν Νικόδημο τόν ἁγιορείτη γιά τρεῖς λό-
γους γιορτάζουμε τήν 1η Σεπτεμβρίου:

α) Ὡς ἀρχή τοῦ ἔτους, διότι ὁ Σεπτέμβριος εἶναι 
«ἀρχή συλλήψεως καί ἐγκυμοσύνης ὅλων σχεδόν 
τῶν καρπῶν».

β) Γιά τήν ἀνάμνηση τῆς μετάβασης τοῦ Κυρίου 
στήν συναγωγή τῶν Ἰουδαίων, ὅπου διάβασε τό 64ο 
κεφάλαιο τῆς προφητείας τοῦ Ἠσαΐου πού ἀναφέ-
ρεται σ’ Αὐτόν.

γ) Γιά νά παρακαλέσουμε τόν Θεό νά «εὐλογήσῃ 
τόν νέον χρόνον, καί χαρίσῃ τοῦτον εἰς ἡμᾶς εὐτυχῆ 
καί γεμάτον ἀπό ὅλα τά σωματικά ἀγαθά». Ἀμήν.  

Πνευματικά δικαιώματα - © 2007 ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ, 
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης.
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Γράφει ὁ π. Σπυρίδων Τσιρμιράκης
ἀναπλ. Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας

Ἐνορία Ἕλους – Λίμνης Ἰναχωρίου
Ἡ Ἐνορία Ἕλους & Λίμνης ἀποτελεῖται 

ἀπὸ τὰ χωριὰ Ἕλος, Λίμνη καὶ Σκαλιδιανὰ 
καὶ βρίσκεται βορειοδυτικά τῆς Ἐπαρχίας 
Κισάμου σὲ μία πλαγιὰ κατάφυτη ἀπὸ κα-
στανιές, πλατάνια, ἐλιὲς καὶ ἀμπέλια. Ἀπέ-
χει περίπου 25 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Κίσαμο 
καὶ 60 ἀπὸ τὰ Χανιά. Τὰ ἄφθονα νερὰ ποὺ 
πηγάζουν ἀπὸ τοὺς πρόποδες τοῦ Ἁγίου Δι-
καίου Ἰὼβ προσφέρουν δροσιὰ καὶ ἄφθονο 
πράσινο, ποὺ τὸ καλοκαίρι εἶναι μία ὄαση 
γιὰ τοὺς κατοίκους καὶ ἐπισκέπτες στὸ δρό-
μο γιὰ τὴν Χρυσοσκαλίτισσα καὶ τὸ Ἐλα-
φονῆσι. 

Ἡ ἐνασχόληση τῶν κατοίκων εἶναι κυ-
ρίως ἀγροτική-κτηνοτροφικὴ χωρὶς ὅμως 
νὰ παραβλέπουμε καὶ ἐκείνους ποὺ ἀσχο-
λοῦνται μὲ τὸν τουρισμό. Ὑπάρχουν ἀρκετὰ 
καταστήματα ἑστίασης καὶ καφενεῖα ποὺ 
εἶναι ἀνοιχτὰ ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς ἀργὰ τὸ βρά-
δυ ὅλο τὸ χρόνο, προσφέροντας στὸν κόσμο 
ἄριστης ποιότητας ντόπια προϊόντα. Τὸ 
Ἕλος διαθέτει πρατήριο ὑγρῶν καυσίμων, 
παντοπωλεῖα, ἀρτοποιεῖο, ἐνοικιαζόμενα 
δωμάτια, καὶ ἐργαστήρια κατασκευῆς κου-
φωμάτων. Τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει καὶ 
ἰδιωτικὸ Ἰατρεῖο.

Ἔργο πνοῆς γιὰ τὸ χωριὸ εἶναι τὸ συ-
σκευαστήριο καστάνου, καθ’ὅτι συγκεντρώ-
νει κάστανα ἀπὸ ὅλο τὸν νομό. Ἐπίσης, πα-
ραπλεύρως τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου λειτουργεῖ Δημοτικὸ Σχολεῖο καὶ 
Νηπιαγωγεῖο, ποὺ συγκεντρώνει τὰ παι-
διὰ ὅλου τοῦ Δήμου Ἰνναχωρίου. Ὁ Δῆμος 
Ἰνναχωρίου δημιουργήθηκε μὲ τὸ πρόγραμ-
μα Ἰωάννης Καποδίστριας πρὶν 12 περίπου 
χρόνια καὶ ἔχει μέχρι σήμερα ἕδρα τὸ Ἕλος.

Σημαντικὰ γεγονότα στὴν ζωὴ τῆς περι-
οχῆς εἶναι ἡ Γιορτὴ Καστάνου καὶ ἡ Γιορτὴ 
Μελιοῦ ποὺ λαμβάνουν χώρα τὴν περίοδο 
τοῦ Φθινοπώρου στὴν ἕδρα τοῦ Δήμου.

Ἡ Ἐνορία ἔχει ἕδρα τό Ἕλος. Στό μέσον 
τοῦ χωριοῦ δεσπόζει ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου (6/12) πού εἶναι ἀφιερωμένος ἐπί-
σης στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο (17/1) καὶ τοὺς Ἁγί-
ους Κων/νο καὶ Ἑλένη (21/5). Ὁ ναὸς αὐτὸς 
θεμελιώθηκε τὸ 1952 καὶ ἐγκαινιάσθηκε τὸ 
1964 ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Κισάμου & 
Σελίνου κ. Εἰρηναῖο.

Δίπλα στὸν κεντρικὸ ναὸ βρίσκεται τὸ 
παρεκκλῆσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου (26/9). Χρονολογεῖται περίπου ἀπὸ τὸ 
1000 μ.Χ., δηλαδὴ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Ξένου. Ὁ ναός στό μεγαλύτερο 
μέρος του εἶναι ἱστορημένος μέ τοιχογραφί-
ες, οἱ ὁποῖες σώζονται σὲ ἀρκετὰ καλὴ κα-
τάσταση χάρη στὴν ἐπέμβαση τῆς 28ης Βυ-
ζαντινῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων καί ἡ ὁποία 
τὰ τελευταῖα χρόνια ἀνακαίνισε τὸν ναὸ καὶ 

Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἕλους Κισάμου

ΕΝΟΡ ΙΕΣ  ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ  

Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου, 
παρεκκλήσιον τῆς Ἐνορίας
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τὴν αὐλή του. 
Ὁ παλαιὸς καθεδρικὸς ναὸς τοῦ Ἕλους 

ἦταν ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου (15/8), ὁ ὁποῖος θεμελιώθηκε τὸ 1887, 
σύμφωνα μὲ ἀνάγλυφη ἐπιγραφὴ, καὶ τελεί-
ωσε μὲ τὸ χτίσιμο τοῦ καμπαναριοῦ τὸ 1909. 
Δεσπόζει στὴν κορυφὴ τοῦ χωριοῦ καὶ δίπλα 
του ὑπάρχει ἕνας ὑπεραιωνόβιος πλάτανος.

Περίπου 100 ἐτῶν εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ κοι-
μητηρίου, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο (29/8). Τῆς αὐτῆς 
χρονολογίας περίπου εἶναι καὶ ὁ Ναὸς τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου (29/6) 
ποὺ βρίσκεται σὲ μία ρεματιὰ ἀνάμεσα στὸ 
Ἕλος καὶ τὴ Λίμνη. Στὸν πρώην οἰκισμὸ τῆς 
κουφῆς Καρᾶς ὑπάρχουν οἱ ἱεροὶ Ναοὶ Ἁγίου 
Ἀθανασίου (2/5 & 18/1) καὶ Ἁγίου Γεωργίου 
(23/4) ποὺ εἶναι χτισμένοι γύρω στὸ 1900. 
Στὸ οἰκισμὸ Γρεβεδιανὰ ὑπάρχει ὁ ναὸς τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου ποὺ εἶναι χτισμένος τὴν 
δεκαετία τοῦ ΄70.

Κορυφαῖο πανηγύρι τῆς περιοχῆς εἶναι 
τοῦ Ἁγίου Δικαίου Ἰὼβ (6/5), τὸ ὁποῖο προ-
σελκύει χιλιάδες πιστοὺς λόγω τῆς πανορα-
μικῆς θέσεώς του στὴν κορυφὴ τοῦ ὁμώνυ-
μου βουνοῦ. Ἐπειδὴ εἶναι χτισμένος στὰ σύ-
νορα τῶν Ἐνοριῶν Περιβολίων, Μουστάκου 
καὶ Ἕλους γίνεται συνήθως ἀπὸ κοινοῦ τὸ 
πανηγύρι τοῦ Ἁγίου.

Τὸ χωριὸ Λίμνη βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ 

τὸ Ἕλος σὲ μία ἀπόσταση περίπου 2 χιλιο-
μέτρων. Τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ προῆλθε ἀπὸ 
τὴν λίμνη ποὺ ὑπάρχει στὴν ἄκρη τοῦ χω-
ριοῦ καὶ ἔχει νερὸ καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια 
τοῦ χρόνου. Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται μὲ γε-
ωργία, κτηνοτροφία καὶ τὸν τουρισμό. Στὸ 
μέσον τοῦ χωριοῦ δεσπόζει ἀνάμεσα στοὺς 
ἐλαιῶνες ὁ Ναὸς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Πα-
ρασκευὴ Διακαινησίμου), ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ 
κοιμητήριο. Ὁ ναὸς εἶναι περίπου 200 ἐτῶν 
καὶ εἶναι χτισμένος πάνω στὰ θεμέλια πα-
λαιοῦ ναοῦ.

Περίπου 500 μέτρα κάτω ἀπὸ τὴν Λί-

μνη βρίσκεται ὁ οἰκισμὸς Σκαλιδιανὰ, στὸν 
ὁποῖο ὑπάρχει ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πα-
ντελεήμονος (27/7) καὶ εἶναι χτισμένος τὴν 
δεκαετία τοῦ '70.

Διατελέσαντες ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας εἶναι 
οἱ: π. Κων/νος Κουκουράκης ἕως τὸ 1960, 
π. Ἀντώνιος Μπαντουράκης ἕως τὸ 1997, 
π. Κυριάκος Κοντάκος ἕως τὸ 2004, π. Νι-
κόλαος Ἀγραφιώτης ἕως τὸ 2008, καὶ ἀπὸ 
τότε τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς Ἐνορί-
ας ἐξυπηρετεῖ ὁ Αἰδ/τος Πρ/ρος Σπυρίδων 
Τσιρμιράκης, ὡς ἀναπληρωτὴς Ἐφημέριος 
τῆς Ἐνορίας.

Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος, 
παρεκκλήσιον τῆς Ἐνορίας

Ὁ Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, 
τοῦ οἰκισμοῦ Λίμνης
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Ὅταν ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Χανίων «Γεώργιος 
ὁ Κρὴς» διὰ τοῦ προέδρου του κ. Νικ. Πιακῆ μοῦ ζήτησε 
γιὰ μία ἀκόμη φορὰ νὰ συμμετάσχω σὲ ἑορταστικὴ ἐκδή-
λωση, ἔνιωσα τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀνταποκριθῶ καὶ κατὰ 
τὶς δυνάμεις μου νὰ βοηθήσω. Καὶ ὅταν προσδιορίστηκε 
τὸ θέμα τῆς σημερινῆς ὁμιλίας, ἔκρινα καλὸ στὸν τίτλο ὁ 
ὁποῖος θὰ ἀναγραφόταν στὶς σχετικὲς ἀνακοινώσεις νὰ 
περιλαμβάνεται καὶ ἡ λέξη φόβητρο, ὡς προσδιορισμὸς 
στὴν ἔννοια παγκοσμιοποίηση. 

Ὁμολογῶ πὼς ἡ λέξη αὐτή, φόβητρο, ἐμφανίστηκε 
σχεδὸν αὐτόκλητη καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴ σκέψη μου. 
Ἴσως γεννᾶ ἀπορίες ἡ ἀποδοχή της, ἀφοῦ αὐτομάτως ἡ 
παγκοσμιοποίηση ἀπὸ δεδομένο, ὅπως τὴ θεωροῦμε, με-
τατρέπεται σὲ ἐνδεχόμενο μὲ τὸ χαρακτήρα μάλιστα τῆς 
ἀπειλῆς. Σήμερα, δηλαδή, γίνεται εὐρύτατα λόγος γιὰ 
ἕνα διεθνὲς περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο οἱ λαοὶ τῆς γῆς 
προσεγγίζουν ὁλοένα καὶ περισσότερο ὁ ἕνας τὸν ἄλλο 
ἀποβάλλοντας συστατικὰ καὶ γνωρίσματα ποὺ κληροδό-
τησε τὸ παρελθὸν γιὰ τὸν καθένα ξεχωριστά. Μέσα ἀπὸ 
ἀλλαγὲς οἱ ὁποῖες συντελοῦνται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς 
τῆς ζωῆς, δημόσιας καὶ ἰδιωτικῆς, προκύπτει βαθμηδὸν 
ἕνα νέο κράμα κοινωνίας: εἶναι κοινωνία ἀπρόσωπη, 
χωρὶς συγκεκριμένους προσανατολισμοὺς διαχρονικῆς 
ἀξίας, δίχως τὴ σφραγίδα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ὄντος λογι-
κοῦ μὲ συνειδητὲς ἐπιλογές, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀποτέλεσμα 
καὶ τῆς ἰδιοσυστασίας λαῶν καὶ ἀτόμων. Εἶναι ὅμως ἡ πα-
γκοσμιοποίηση δεδομένο ἢ μήπως ἐνδεχόμενο;

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπαντήσει κά-
ποιος μὲ διάφορους τρόπους χρησιμοποιῶντας μάλιστα 
πειστικὰ ἐπιχειρήματα. Αὐτὴ ἡ δυνατότητα αἴρεται μόνον 

ὅταν θελήσουμε νὰ εἰσδύσουμε στὴν οὐσία τοῦ προβλή-
ματος. Μποροῦμε π. χ. νὰ περιγράψουμε μὲ τρόπο ἀκριβῆ 
ὅσο καὶ γλαφυρὸ τὴ σημερινὴ παγκόσμια κοινωνία ἡ 
ὁποία ἀπολαμβάνει πλῆθος ἀγαθῶν, ἔχει στὴν ὑπηρεσία 
της ἐπιστημονικὰ καὶ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα ἀσύλλη-
πτα γιὰ τὸν κοινὸ νοῦ μέχρι καὶ πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, 
ὁραματίζεται ἕνα κοντινὸ μέλλον στὸ ὁποῖο τίποτε δὲν 
θὰ εἶναι ἀκατόρθωτο. Εἴμαστε συγχρόνως σὲ θέση νὰ δι-
απιστώσουμε πὼς στὶς μέρες μας ἔχουν ἀναπτυχθεῖ καὶ 
διαμορφωθεῖ πάνω στὸν πλανήτη μας δυνάμεις καὶ σχη-
ματισμοὶ ποὺ μποροῦν νὰ ἐπιβάλλουν μιὰ ἄποψη καὶ νὰ 
παγιώνουν καταστάσεις, νὰ ἀντιμετωπίζουν ἀπειλὲς καὶ 
νὰ κονιορτοποιοῦν ἀντιπάλους, νὰ περιφρονοῦν κινδύ-
νους καὶ νὰ ὑψώνουν τρόπαια. Ἔχουμε ὅμως πείρα καὶ 
τῶν δεινῶν ποὺ σωρεύονται: ἀποξένωση τῶν ἀνθρώπων 
μὲ παράλληλη διάρρηξη τῶν μεταξύ τους σχέσεων, ἀπο-
μάκρυνση ἀπὸ ἀξίες οἱ ὁποῖες ἦταν ἀνέκαθεν σταθερὸς 
ὁδοδείκτης τῆς ἀνθρωπότητας, καταστροφὴ τοῦ φυσι-
κοῦ περιβάλλοντος ἐξ αἰτίας τῆς βουλιμίας μὰ καὶ τῆς 
ἀφροσύνης τῆς ἐποχῆς μας.

Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἀκόμη ποὺ θὰ μποροῦσε κάποιος 
νὰ θυμηθεῖ εἶναι πτυχὲς τῆς σημερινῆς παγκοσμιοποιημέ-
νης κοινωνίας. Ὅμως, ὁ πυρήνας τοῦ θέματος βρίσκεται 
σὲ ἄλλο σημεῖο: στὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος τείνει νὰ ἐξομοιωθεῖ 
μὲ τὰ ὑπόλοιπα ὄντα, καθὼς χάνει τὰ γνωρίσματά του 
ὡς ἄνθρωπος, ὡς ὂν μὲ ἀξία ἀνεκτίμητη. Πρόκειται γιὰ 
πορεία πτώσης καὶ κατάπτωσης, τὴν ὁποία δὲν ἐπιλέγει 
αὐτοβούλως καὶ ἀσμένως τὸ ἄτομο – θὰ ἦταν παράδο-
ξο νὰ συνέβαινε αὐτό. Σχεδιάζεται, ἐξυφαίνεται καὶ ἐπι-
βάλλεται ὡς ὁ μόνος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ: 
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸ φόβητρο 
τῆς Παγκοσμιοποίησης*

(Α΄ Μέρος)

* Κείμενο ὁμιλίας ἡ ὁποία ἐκφωνήθηκε στὸ πλαίσιο Μουσικοθρησκευτικῆς ἐκδηλώσεως τῶν Χριστουγέννων στὶς 28 
Δεκεμβρίου 2007. Τὴν ἐκδήλωση ὀργάνωσαν στὸ θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης» ὁ Δῆμος Χανίων, ἡ Δημοτικὴ Πολιτι-
στικὴ  Ἐπιχείρηση Χανίων καὶ ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Χανίων «Γεώργιος ὁ Κρής».

Τοῦ κ. Γεωργίου Λουπάση,
Καθηγητοῦ Φιλολόγου
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εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχίσει τὴν πορεία του πάνω στὴ γῆ. 
Εἶναι ἔργο ἐκείνων οἱ ὁποῖοι καὶ συμφέρον ἔχουν καὶ τὴν 
ἀπαιτούμενη δύναμη διαθέτουν γιὰ τὴν ἐπιβολή της. Οἱ 
ὑπόλοιποι, τὸ μέγα πλῆθος, εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς σύνο-
λα (λαῶν, κοινωνιῶν) πειθαναγκάζονται, ὑποκύπτουν 
καὶ ἀκολουθοῦν. Παρηγοροῦνται μὲ τὴ σκέψη ἢ μὲ τὴν 
ἐλπίδα πὼς ἡ νέα κατάσταση ποὺ τὴν ὀνόμασαν παγκο-
σμιοποίηση θὰ φέρει καλύτερες ἡμέρες στὴ ζωή τους. 
Νιώθουν νὰ εἶναι ἐγκλωβισμένοι, δεσμῶτες χωρὶς δυνα-
τότητα διαφυγῆς ἢ ἄλλης ἐπιλογῆς.

Μιὰ ἁπλῆ ὅμως ὅσο καὶ εὔκολη κίνηση θὰ ἦταν δυ-
νατὸν νὰ ἀλλάξει τὴν πορεία τῶν πραγμάτων. Ἐπιστροφὴ 
στὸ παρελθὸν καὶ ἀναδίφησή του διδάσκει ὅτι στὴν ἱστο-
ρία τῶν ἀνθρώπων καὶ ἄλλοτε εἶχε διαμορφωθεῖ μιὰ κοι-
νωνία παγκόσμια, μὲ χαρακτηριστικὰ τὰ ὁποῖα, τηρου-
μένων τῶν ἀναλογιῶν, δὲν διέφεραν πολύ ἀπὸ αὐτὰ τῆς 
ἐποχῆς μας. Ἦταν τότε ποὺ ἡ Ρώμη εἶχε κυριαρχήσει καὶ 
εἶχε ἐπιβάλει στοὺς κατακτημένους λαοὺς τὸ πρότυπο 
τῆς ρωμαϊκῆς ζωῆς. Ἦταν ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἦλθε 
τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ ὁ Θεὸς ἐξαπέστειλε τὸν Υἱὸν 
αὐτοῦ τὸν Μονογενῆ.

Ἡ Ρώμη τότε εἶχε κυριαρχήσει σὲ ὁλόκληρη σχεδὸν 
τὴν οἰκουμένη. Ἡ αὐτοκρατορία τὴν ὁποία εἶχε συστήσει 
παρεῖχε στοὺς ὑπηκόους της τὴν αἴσθηση πλήρους κρα-
τικῆς εὐημερίας. Ἡ ρωμαϊκὴ εἰρήνη (pax romana), ἀπο-
διδόμενη στὸν αὐτοκράτορα, εἶχε περίπου θεοποιηθεῖ, 
ἀφοῦ βωμός της στὴν πρωτεύουσα τῆς  αὐτοκρατορίας 
ὑπενθύμιζε σὲ ὅλους τὸ ἱερὸ χρέος ποὺ εἶχαν. Σὲ ἄλλες 
πόλεις τοῦ ἀχανοῦς κράτους κυρίαρχα στοιχεῖα ἦταν ἡ 
μεγαλοπρέπεια καὶ ἡ λαμπρότητα, τὰ ἐπιβλητικὰ σὲ ὄγκο 
κτήρια, ἡ ρυμοτομία καὶ ὁ φωτισμός, τὰ κέντρα διασκε-
δάσεως, ἡ ἔντονη πνευματικὴ κίνηση. Ἡ εἰκόνα αὺτὴ 
τῆς συνολικῆς ὑλικῆς εὐημερίας συμπληρωνόταν μὲ τὴν 
εὐχαρίστηση τὴν ὁποία αἰσθάνονταν ὡς ἄτομα οἱ ὑπήκο-
οι τῆς Ρώμης λόγῳ τῆς εἰρήνης ποὺ εἶχε παγιωθεῖ καὶ τῆς 
ἀρραγοῦς ἑνότητας τῆς αὐτοκρατορίας.

Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐξαιρετικὰ εὐνοϊκὲς συνθῆκες 
πλοῦτος πολὺς εἶχε κάμει τὴν ἐμφάνισή του. Ὅμως οἱ 
φτωχοὶ καὶ πολλοὶ ἦσαν καὶ σὲ μεγάλη δυστυχία ζοῦσαν. 
Ἡ ἀντίθεση μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν ἦταν μεγάλη. 
Οἱ πρῶτοι ζοῦσαν σὲ πολυτελεῖς κατοικίες, οἱ δεύτεροι 
ἀντιμετώπιζαν ὀξύτατο πρόβλημα στέγης. Ἡ ἀφθονία 
τοῦ πλούτου ὁδήγησε στὴν ἐπικράτηση ὑλιστικῶν τάσε-
ων καὶ στὴν ἐπιδίωξη πλουτισμοῦ μὲ κάθε τρόπο - ἀκό-
μα καὶ μὲ προσευχές. Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ οἰκογένεια καὶ ὁ 
οἰκογενειακὸς βίος βρίσκονταν σὲ μεγάλη δοκιμασία. Ὁ 
γάμος ἦταν κάτι τὸ ἐντελῶς ἀνθρώπινο, χωρὶς ἱερὸ χα-
ρακτήρα, δίχως ἠθικὴ διάσταση. Γιὰ τὴ σύναψή του πρω-
τεῦον κριτήριο ἦταν τὸ οἰκονομικὸ μέρος καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ 
ὑπολογισμοί. Ἡ γυναίκα ἦταν σχεδὸν πλήρως χειραφε-
τημένη, εὐρύτατα δὲ κυκλοφοροῦσαν ἑταῖρες. Νομο-
τελειακὴ συνέπεια εἶχαν ὅλα αὐτὰ τὴν πολυγαμία, τοὺς 
οἰκογενειακοὺς φόνους, τὴν εὔκολη διάλυση τοῦ γάμου, 

τὴν ἀνοχὴ πρὸς τὴ μοιχεία, τὴν ἔξαρση τῆς πορνείας, γε-
νικὰ τὴν ἔκλυση τῶν ἠθῶν καὶ τὴ διαφθορά.

Πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ἔβλεπαν τὴν κατάσταση 
καὶ τὴν ἀποδοκίμαζαν. Ἐπεσήμαιναν τοὺς κινδύνους, 
στηλίτευαν τὴν κατάπτωση, προσπαθοῦσαν νὰ συμβου-
λεύσουν καὶ νὰ νουθετήσουν. Καὶ ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ 
τὸ ὅτι ἡ ἐξαχρείωση γιὰ τὴν ὁποία μιλοῦσαν ἦταν τὸ 
ἄλλο πρόσωπο, ἡ ὀδυνηρὴ πραγματικότητα στὴν ὁποία 
εἶχε ἐγκλωβίσει τοὺς ἀνθρώπους ἡ παγκόσμια κοινωνία 
τῆς αὐτοκρατορίας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, παρὰ τὸ ὅτι ση-
μαντικοὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς καὶ ἀξιωμα-
τοῦχοι μὲ κορυφαῖες θέσεις ἦσαν μεταξὺ τῶν ἀνησυχού-
ντων καὶ διαμαρτυρομένων, ἡ φωνή τους ἔμενε ἀσθενικὴ 
καὶ πάντως ἀναποτελεσματική: ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ 
ἀντισταθοῦν στὴν ἰσοπέδωση ποὺ ἐπιβαλλόταν παντοῦ. 
Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἠθικῆς ἀποσύνθεσης ἦταν ἀδύνατον νὰ 
ἀνακοπεῖ, ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶχαν νὰ προτείνουν μιὰ 
πορεία διαφορετική, δὲν μποροῦσαν νὰ ὁραματισθοῦν 
μιὰ κοινωνία ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ  ποὺ ἐπέ-
σειε τὸ παγκόσμιο κράτος τῆς Ρώμης. Δυστυχῶς γιὰ τὴν 
ἐποχὴ καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο γενικότερα, τὸ παράδειγμα 
τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν εἶχε ἀξιοποιηθεῖ. Δὲν εἶχαν, δηλαδή, 
συνειδητοποιήσει ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ παγκόσμια 
κυριαρχία εἶχε λάβει χώρα κυριαρχία τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὄχι 
ὅμως διὰ τοῦ ξίφους, καθὼς ἐπρόκειτο γιὰ πνευματικοῦ 
περιεχομένου γεγονός: ἡ ἀκτινοβολία ποὺ ἐξέπεμπαν ὁ 
ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα ὑπῆρξε καὶ 
τὸ ὄργανο μέσῳ τοῦ ὁποίου κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ 
ἡ κοινωνία εἶχε γίνει παγκόσμια.

Ὁ λόγος, βεβαίως, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ ρωμαϊκὸς κό-
σμος εἶχε πάρει αὐτὸν τὸ δρόμο δὲν ἦταν τὸ ὅτι οἱ κρα-
τοῦντες τῆς ἐποχῆς ἦσαν ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ὁμολόγους των 
κάποιων ἄλλων ἐποχῶν. Συνοψίζοντας εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἀποδώσουμε τὴν κατάπτωση τῆς κοινωνίας στὴν ἔλλει-
ψη πνευματικότητας, στὴν ἀνυπαρξία ἠθικῶν κανόνων 
καὶ φραγμῶν, στὴν ἀδυναμία τῶν ἀνθρώπων νὰ ἀρθοῦν 
πάνω ἀπὸ τὰ γήινα καὶ τὰ πρόσκαιρα, στὴν τύφλωση ποὺ 
τοὺς ἐμπόδιζε νὰ στρέψουν τὸ βλέμμα πρὸς τὸ ἐπέκεινα 
καὶ νὰ δοῦν ἐκεῖ τὸ φῶς ποὺ θὰ φώτιζε τὴ ζωή τους καὶ 
τὴν πορεία τους.

(συνεχίζεται...)



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 29, Σεπτέμβριος -  Ὀκτώβριος 2010 ............ 148

«Φοβοῦ τὸ γῆρας. Οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον». Ἡ ρήση αὐτὴ τοῦ 
Εὐριπίδη, φανερώνει ἀκόμα καὶ σήμερα τὴν ἰδιαίτερη σημασία, τὶς 
συνέπειες ἀλλὰ καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ δημιουργεῖ στὸν ἄνθρωπο ἡ τε-
λευταία φάση τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. 

Τὸ γῆρας εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ἐκδήλωση (φαινότυπος) τῆς τελικῆς 
περιόδου τῆς γήρανσης, ἡ ἐξωτερίκευση τῶν πολλαπλῶν κυτταρικῶν 
καὶ συστηματικῶν μεταβολῶν, ποὺ ἐμφανίζονται μὲ τὴν πάροδο τῆς 
ἡλικίας. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν προοδευτικὴ ἀπώλεια τῆς ἀνάπτυξης 
καὶ τῆς ἀναπαραγωγικῆς ἱκανότητας τῶν κυττάρων( περιέχει ἀρνητικὰ 
στοιχεῖα καὶ ἐκφυλιστικὲς διεργασίες ποὺ καταλήγουν στὸ θάνατο).

Θὰ λέγαμε, ὅτι ἡ γήρανση ἀποτελεῖ μία διαρκῆ, προοδευτική, 
αὐτόματη καὶ πολυπαραγοντικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ 
γέννηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ συνεχίζεται καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς 
του. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ συνεχεῖς βιολογικὲς μεταβολὲς τοῦ ὀργα-
νισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἀρχικὰ ὁδηγοῦν στὴν ὡρίμανση καὶ στὴ συνέχεια 
στὴν παρακμὴ καὶ στὴν ἐκφύλιση. Ὁ ρυθμὸς τῆς γήρανσης ποικίλει 
ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο καὶ ἐπηρεάζεται τόσο ἀπὸ γενετικὴ προδιάθεση 
ὅσο καὶ ἀπὸ περιβαλλοντικοὺς παράγοντες. 

Ἡ καλὴ λειτουργία τῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρώπινου σώματος 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καλὴ λειτουργία τῶν κυττάρων ποὺ τὰ ἀπαρτίζουν. 
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὰ γηραιότερα κύτταρα, ἡ λειτουργικότητά τους εἶναι 
μειωμένη. Σὲ μερικὰ ὄργανα τὰ κύτταρα ποὺ πεθαίνουν δὲν ἀντικα-
θίστανται μὲ συνέπεια ὁ συνολικὸς ἀριθμός τους νὰ μειώνεται, ὅπως 
γίνεται γιὰ παράδειγμα μὲ τὸ ἧπαρ καὶ τοὺς νεφρούς. Ὅταν ὁ ἀριθμὸς 
τῶν κυττάρων ἑνὸς ὀργάνου μειωθεῖ σημαντικὰ καὶ οἱ ἀνάγκες λει-
τουργίας του δὲν καλύπτονται πλέον ἀπὸ τὶς ἐφεδρεῖες ποὺ ἔχουν 
ἐπιστρατευτεῖ, αὐτὸ παύει πλέον νὰ λειτουργεῖ φυσιολογικά. Ἔτσι πα-
ρατηρεῖται στὰ περισσότερα ὄργανα ἔκπτωση τῆς λειτουργίας τους μὲ 
τὴν πάροδο τῆς ἡλικίας. Ἐπίσης ἡ ἔκπτωση τῆς λειτουργικότητας ἑνὸς 
ὀργάνου εἴτε λόγῳ κάποιας πάθησης, εἴτε λόγῳ γήρανσης, ἐνδέχεται 
νὰ ἐπηρεάσει καὶ τὴ λειτουργία κάποιου ἄλλου. Γιὰ παράδειγμα, ἡ 
στένωση τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων τῶν νεφρῶν λόγῳ ἀρτηριοσκλήρυν-
σης θὰ προκαλέσει δυσλειτουργία στούς ἴδιους τούς νεφροὺς, λόγῳ 
μειωμένης αἱματικῆς παροχῆς.

Ἀκόμα καὶ ἂν οἱ περισσότερες λειτουργίες παραμείνουν ἐπαρ-
κεῖς, ἡ μείωση τῆς λειτουργικότητας σημαίνει ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι καθί-
στανται λιγότερο ἱκανοὶ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ διάφορα στρεσογόνα 
ἐρεθίσματα, ὅπως ἡ ἔντονη σωματικὴ δραστηριότητα, οἱ ἀκραῖες μετα-
βολὲς τῆς θερμοκρασίας τοῦ περιβάλλοντος ἀλλὰ καὶ οἱ διάφορες πα-
θήσεις. Οἱ τελευταῖες εὐθύνονται σὲ μεγάλο βαθμὸ γιὰ τὴν ἐλάττωση 
τῆς λειτουργικότητας τῶν ἡλικιωμένων. Ὅμως καὶ στὴν περίπτωση ποὺ 
οἱ ἡλικιωμένοι δὲν ἐμφανίσουν κάποιο ὀξὺ ἢ χρόνιο νόσημα, τελικὰ 
θὰ ἀναπτυχθεῖ ἕνας φαῦλος κύκλος, ποὺ μεταξὺ τῶν ἄλλων περιλαμ-
βάνει ἔκπτωση τῆς λειτουργικότητας συστημάτων τοῦ ὀργανισμοῦ, 
προοδευτικὴ ἀπάθεια καὶ ἀπροθυμία γιὰ σίτιση, μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα 
τὴν ἔλευση τοῦ θανάτου.

Προσπαθῶντας νὰ ὁριοθετήσουμε χρονολογικὰ τὴν περίοδο τῶν 
γηρατειῶν ἢ τὴν τρίτη ἡλικία, θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε ἀρχικὰ στὸ 
προσδόκιμο ἐπιβίωσης τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο ἔχει αὐξηθεῖ ἐντυ-
πωσιακὰ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ περασμένου αἰώνα. Ἂν καὶ σὲ μεγάλο 
βαθμὸ ὑπεύθυνη γιὰ τὴν αὔξηση αὐτὴ εἶναι ἡ μείωση τῆς παιδικῆς 
θνησιμότητας, τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης ἔχει αὐξηθεῖ γιὰ τὶς ἡλικί-

Γήρανση καί Γηρατειά: 
Προσέγγιση τῆς βιολογικῆς διάστασής τους

Τοῦ κ. Κακαβελάκη Κυριάκου
Ἰατροῦ

ες πάνω ἀπὸ τὰ 40. Γιὰ παράδειγμα, ἕνας 
ἄνδρας 70 ἐτῶν μπορεῖ νὰ προσδοκᾶ ὅτι θὰ 
ζήσει πέρα τῶν 83, ἐνῶ μία γυναίκα 70 ἐτῶν 
πέρα τῶν 85. Τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης γιὰ 
τὴν Ἑλλάδα εἶναι σήμερα τὰ 80 ἔτη (γιὰ τοὺς 
ἄνδρες 77,7 καὶ γιὰ τὶς γυναῖκες 82,3), ἐνῶ 
τὸ 1980 ἦταν τὰ 75,3 ἔτη.

Ὁ πληθυσμὸς τῶν ἡλικιωμένων ἀτόμων 
αὐξάνεται συνεχῶς, εἶναι δὲ ἐντυπωσιακὸ 
ὅτι ἡ ἡλικιακὴ ὁμάδα ἄνω τῶν 85 ἐτῶν αὐξά-
νεται ταχύτερα ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη. Ἀπὸ 
τὸ 1900 μέχρι σήμερα, τὰ ἄτομα ἄνω τῶν 65 
ἐτῶν ἔχουν τριπλασιαστεῖ. Ἀνατρέχοντας σὲ 
στοιχεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ΕΕ) δια-
πιστώνουμε ὅτι τὸ ἔτος 2025 περισσότεροι 
ἀπὸ τὸ 20% τῶν Εὐρωπαίων θὰ εἶναι 65 
ἐτῶν καὶ ἄνω, ἐνῶ μέχρι τὸ 2050 ἀναμένεται 
αὔξηση κατὰ 70% τῶν κατοίκων τῆς Εὐρώ-
πης μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν 65 ἐτῶν καὶ 
κατὰ 170% ἐκείνων μὲ ἡλικία μεγαλύτερη 
τῶν 80 ἐτῶν. 

Παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν θετικὰ τὸ 
προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι ἡ κληρονομι-
κότητα, ὁ τρόπος ζωῆς (ἀποφυγὴ καπνίσμα-
τος καὶ κατάχρησης ἀλκοόλ, ὁ ἔλεγχος τοῦ 
σωματικοῦ βάρους, ἡ ὑγιεινὴ διατροφὴ ἀλλὰ 
καὶ ἡ ἄσκηση), ἡ ἀποφυγὴ ἔκθεσης σὲ βλα-
βεροὺς-τοξικοὺς περιβαλλοντικοὺς παράγο-
ντες καὶ γενικότερα ἡ φροντίδα τῆς ὑγείας (ἡ 
πρόληψη ἢ ἡ θεραπεία τῶν νόσων, ἰδιαίτερα 
αὐτῶν ποὺ μπορεῖ νὰ θεραπευτοῦν - ὅπως οἱ 
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λοιμώξεις ἢ κάποιοι τύποι καρκίνου). 
Ἡ σημαντικότερη πρόκληση τὸν 

αἰώνα ποὺ ζοῦμε θὰ εἶναι ἡ φροντίδα 
γιὰ ὑγιεῖς καὶ δραστήριους ἡλικιωμέ-
νους. Ὅσο περισσότερο διατηρεῖται ἡ 
καλὴ ὑγεία τόσο βελτιώνεται ἡ ποιό-
τητα ζωῆς καὶ αὐξάνονται οἱ δυνατό-
τητες γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ παραμονὴ 
τῶν ἡλικιωμένων στὴν ἐνεργὸ ζωή. 
Καλύτερη ὑγεία τῶν ἡλικιωμένων ση-
μαίνει ἐπίσης μικρότερη ἐπιβάρυνση 
τῶν συστημάτων ὑγείας καὶ περιο-
ρισμὸ τῶν ἀτόμων ποὺ συνταξιοδο-
τοῦνται λόγῳ κακῆς ὑγείας, μὲ θετικὰ 
ἀποτελέσματα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ 
ἀνάπτυξη τῶν κρατῶν. Ἀποτελεσμα-
τικὸ ἐργαλεῖο ποὺ ἔχει θεσπίσει γιὰ 
τὴν παρακολούθηση τῆς ὑγείας τῶν 
ἡλικιωμένων ἡ ΕΕ εἶναι ὁ δείκτης τῆς 
διάρκειας ὑγιοῦς ζωῆς. Τὸ ἐργαλεῖο 
αὐτὸ συνδυάζει τὸ προσδόκιμο ζωῆς 
(θνησιμότητα) μὲ τὴν κατάσταση τῆς 
ὑγείας (ἀνικανότητα) γιὰ νὰ ὑπολο-
γίσει πόσα χρόνια καλῆς ὑγείας ζοῦν 
τὰ ἄτομα. Ἔχει ὑπολογιστεῖ γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα ὅτι τὰ ἔτη ὑγιοῦς ζωῆς γιὰ 
τούς ἄνδρες ἦταν, τὸ 2008 τὰ 65,4 ἔτη 
καὶ γιὰ τὶς γυναῖκες τὰ 65,8 ἔτη.

Στὴν πραγματικότητα, ὁ ἄνθρω-
πος δὲν γηράσκει σὲ κάποια συγκε-
κριμένη ἡλικία. Παραδοσιακὰ ἔχει 
ὁριστεῖ τὸ 65ο ἔτος τῆς ἡλικίας ὡς ἡ 
ἔναρξη τῶν γηρατειῶν, ἢ ἀλλιῶς τῆς 
τρίτης ἡλικίας. Αὐτὸς ὁ καθορισμὸς 
εἶναι μᾶλλον αὐθαίρετος καὶ βασίζε-
ται κυρίως σὲ δημογραφικὰ καὶ κοι-
νωνικοοικονομικὰ δεδομένα. Μέχρι 
πρότινος ἀποτελοῦσε ἡλικιακὸ ὅριο 
συνταξιοδότησης γιὰ πολλὲς χῶρες, 
ὡστόσο σήμερα ἀκόμα καὶ αὐτὸ ἔχει 
ἀλλάξει. Συνεπῶς, θεωρεῖται σκόπι-
μη ἡ διαφοροποίηση τοῦ παραπάνω 
ὁρισμοῦ, προκειμένου νὰ προσδιορί-
σουμε τὴν πραγματικὴ ἡλικιακὴ κατά-
σταση τοῦ ἀτόμου. Ἔτσι μποροῦμε νὰ 
μιλήσουμε γιὰ χρονολογικὴ ἡλικία, 
ἡ ὁποία προσδιορίζεται μὲ βάση τὴν 
ἡμερομηνία γέννησης καὶ περιγρά-
φει ἁπλὰ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, 
χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχει σημαντικὴ ἀξία 

σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν κατάσταση τῆς 
ὑγείας (βιολογικὴ ἡλικία), ποὺ ἀνα-
φέρεται στὶς μεταβολὲς ποὺ ὑπόκειται 
τὸ ἀνθρώπινο σῶμα μὲ τὴν πάροδο 
τοῦ χρόνου. Μέ δεδομένο μάλιστα 
ὅτι αὐτὲς ἐπηρεάζουν κάποια ἄτομα 
ἐνωρίτερα ἀπὸ κάποια ἄλλα, συχνὰ 
συναντᾶμε ἀνθρώπους βιολογικὰ 
γηρασμένους σὲ ἡλικία 40 ἐτῶν, καὶ 
ἄλλους ποὺ εἶναι βιολογικὰ νεώτε-
ροι, παρ’ ὅτι εἶναι, γιὰ παράδειγμα, 
60 ἐτῶν ἢ ἀκόμα καὶ μεγαλύτεροι. 

Ἄλλες κατηγοριοποιήσεις τῆς 
ἡλικίας, ποὺ συναντᾶμε στὴ βιβλιο-
γραφία καὶ χρησιμοποιοῦμε λιγότερο 
συχνὰ, περιλαμβάνουν τὴν κοινω-
νικὴ ἡλικία – ποὺ ταυτίζεται μὲ τὶς 
κοινωνικὲς προσδοκίες ποὺ καλλιερ-
γοῦνται ἀπὸ τὸ ἄτομο - καὶ τὴν ψυ-
χολογικὴ ἡλικία, ἡ ὁποία βασίζεται 
στὸν τρόπο ποὺ οἱ ἄνθρωποι δροῦν 
καὶ αἰσθάνονται. Ἡ τελευταία καθο-
ρίζεται ἀπὸ μετρήσεις τῶν νοητικῶν 
λειτουργιῶν (μνήμη - δημιουργικότη-
τα - εὐεξία κ.ἄ.) καὶ ἀπὸ τὶς στάσεις 
ποὺ ὁ ἡλικιωμένος ἔχει υἱοθετήσει 
ἀπέναντι στὰ θέματα τῆς τρέχουσας 
πραγματικότητας. Γιὰ παράδειγμα, 
κάποιος ποὺ σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν ἔχει 
τὴν ἱκανότητα νὰ ἐργάζεται, νὰ σχε-
διάζει καὶ νὰ συμμετέχει σὲ διάφορες 
δραστηριότητες, μπορεῖ νὰ χαρακτη-
ριστεῖ ψυχολογικὰ νέος. 

Ἡ αὔξηση τοῦ προσδόκιμου 
ζωῆς εἶναι ὁπωσδήποτε ἕνα θετικὸ 
ἀποτέλεσμα τῆς προόδου. Ὡστόσο, 
μὲ τὴ μακροβιότητα αὐξάνονται οἱ 
κίνδυνοι σωματικῶν, αἰσθητηριακῶν 
καὶ διανοητικῶν διαταραχῶν καὶ νό-
σων. Ἐλαχιστοποιώντας τοὺς κινδύ-
νους αὐτοὺς ἐξασφαλίζουμε ὅτι θὰ 
μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε καὶ στὰ 
γεράματα νὰ ἔχουμε μία ποιοτικὴ καὶ 
ἀξιοπρεπῆ ζωή, νὰ διατηροῦμε τὴν 
ἀνεξαρτησία τοῦ ἡλικιωμένου καὶ νὰ 
παραμένει αὐτὸς ἐνεργὸς στὴν οἰκο-
γένειά του καὶ στὴν κοινωνία.

Οἱ ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι μπο-
ρεῖ νὰ ἔχουν δυσκολίες νὰ ἀντεπε-
ξέλθουν στὶς σημαντικὲς μεταβολὲς 
ποὺ καλοῦνται νὰ βιώσουν, τόσο στὸ 
σῶμα τοὺς ὅσο καὶ στὴ ζωὴ τους γε-
νικότερα, ὅπως ἡ συνταξιοδότηση, ἡ 
ἀπώλεια ἑνὸς ἀγαπημένου προσώ-
που καὶ ἡ ἐμφάνιση παθήσεων. Μπο-
ρεῖ νὰ αἰσθάνονται μοναξιὰ καὶ λύπη 
καὶ νὰ θεωροῦν ὅτι δὲν εἶναι χρήσι-
μοι καὶ δυνατοί, χάνοντας τὴν αὐτο-

εκτίμησή τους. Ἐπίσης ἐνδέχεται νὰ 
νοιώσουν στενοχώρια σκεφτόμενοι 
ὅτι γίνονται βάρος στὴν οἰκογένειά 
τους. Κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἡλικιωμένους 
ἐμφανίζουν κατάθλιψη, ἰδιαίτερα, ἂν 
γιὰ κάποιο λόγο ἀπωλέσουν παρο-
δικὰ ἢ μόνιμα τὴν ἀνεξαρτησία τους 
καὶ τὴν ἱκανότητα αὐτοεξυπηρέτησής 
τους καὶ, ἐπίσης, ὅταν δοῦν φίλους 
καὶ ἀγαπημένα πρόσωπα νὰ πεθαί-
νουν. Ἡ διάθεση ποὺ διαμορφώνε-
ται σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς 
ἀποτρέπει νὰ ἀναζητήσουν βοήθεια 
ἀπὸ κάποιο ἰατρὸ ἢ ἄλλον ἐπαγγελ-
ματία ὑγείας, καθυστερῶντας ἔτσι τὴ 
διάγνωση σοβαρῶν παθήσεων ποὺ 
ἐνδέχεται νὰ ἐμφανίσουν.

Οἱ ἀλλαγὲς ποὺ σχετίζονται 
μὲ τὴν ἡλικία καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν 
ἡλικιωμένων σὲ αὐτὲς ἐνδέχεται νὰ 
καταστήσουν τὴ διαχείριση τῶν πα-
θολογικῶν καταστάσεων περίπλοκη. 
Συχνὰ εἶναι ἐπωφελὴς ἡ προσέγγιση 
τῶν ἀτόμων αὐτῶν ἀπὸ ὁμάδα ἐπαγ-
γελματιῶν ὑγείας. Στόχος εἶναι μία 
ὁλιστικὴ προσέγγιση καὶ ἀντιμετώπι-
ση τοῦ συνόλου σχεδὸν τῶν προβλη-
μάτων ποὺ ἐμφανίζει ὁ ἡλικιωμένος. 
Σὲ προηγμένες ὑγειονομικὰ χῶρες 
ἐφαρμόζεται στὴν πράξη αὐτὴ ἡ διε-
πιστημονικὴ προσέγγιση. Τὴν ὁμάδα 
ἀπαρτίζουν ἰατροὶ διαφόρων εἰδικο-
τήτων – ἔχει ἤδη ἀναπτυχθεῖ καὶ ἡ 
ἰατρικὴ εἰδικότητα τῆς γηριατρικῆς 
– κοινωνικοὶ λειτουργοί, ψυχολόγοι, 
φυσικοθεραπευτές, ἐργοθεραπευτὲς 
καὶ βέβαια νοσηλευτές. 

Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι, 
ἂν μπορεῖ μία ὁμάδα ἐπαγγελματιῶν 
νὰ καλύψει ὅλες τὶς ἀνάγκες καὶ νὰ 
φροντίσει γιὰ ὅλες τὶς μέριμνες τῶν 
ἡλικιωμένων ἀνθρώπων, δεδομένης 
καὶ τῆς μεγάλης ἀγωνίας ποὺ βιώνουν 
αὐτοὶ λόγῳ τῆς ἔλευσης τοῦ θανάτου. 
Στὸ σημεῖο αὐτὸ σημαντικὸς ἀρωγὸς 
καὶ συμπαραστάτης εἶναι ὁ λόγος καὶ 
ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
περιβάλλει μὲ ἀγάπη τοὺς ἡλικιω-
μένους, δίνοντας λύση σὲ δύσκολα 
προβλήματα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἡλικι-
ωμένος ἄνθρωπος βρίσκεται φυσικὰ 
πλησιέστερα στὸ θάνατο, μπορεῖ ἀπὸ 
τραγικότητα νὰ ἀποβεῖ σὲ εὐλογία καὶ 
χαρά, μέσω τῆς χριστιανικῆς ἐλπίδας 
«ἥν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς, 
ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχο-
μένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετά-
σματος» (Ἑβρ. 6,19).
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Ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ Ἐκκλ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
κ. Ἐμμανουήλ Μποτωνάκη

Τηλ. 28220 22018, 22128 (ἐσωτ. 5)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στάρετς Σέργιος. Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Σελ. 188, 
Συγγραφέας Jean Claude Larchet, Μετάφρα-
ση Εὐαγγελία Κισλά-Κοντογουλίδου

Ὁ Στάρετς Σέργιος «σκόρπισε» 
ἁπλόχερα τά τάλαντά του στόν 
κόσμο, μέ τήν αἴσθηση πώς, 
ὅ,τι ἔχει εἶναι τοῦ Θεοῦ. 
Στά λόγια  καί τίς πράξεις τοῦ 
Στάρετς Σεργίου βρίσκουμε 
τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, πού 
εἶναι πάντοτε ἁπλή καί ἄμεση, 
χωρίς φτιασίδια καί ἀνώφελα 
διανοήματα.

Θεολογία καί Θαύματα τῆς Νοερᾶς Προ-
σευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».
Ἐκδόσεις «Μορφή», σελ. 356, Συγγραφέας 
Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντάνας, Ἱεροκήρυκας.

Ὅπως εἶναι ἀδύνατον νά λάμ-
ψει ὁ ἥλιος χωρίς φῶς, ἔτσι 
εἶναι ἀδύνατον νά καθαριστεῖ 
ἡ καρδιά ἀπό τήν ἀκαθαρσία 
τῶν λογισμῶν τῆς ἀπώλειας, 
χωρίς τήν εὐχή τοῦ ὀνόματος 
τοῦ Ἰησοῦ.

Τά ἅγια Παιδιά. Ἐκδόσεις «Ἑπτάλοφος», σελ. 
198, Συγγραφέας Γιάννης Σουλιώτης.

Ἡ πίστη στό Θεό κι ὁ ἡρωϊσμός 
μπροστά στό μαρτύριο ἦταν 
χαρακτηριστικά, ἀκόμα καί στή 
μικρότερη ἡλικία, μαρτύρων 
πού ἁγίασαν.
Παιδιά πού βασανίζονται κάθε 
ἡμέρα καί ὁδηγοῦνται σέ ἕναν 
ἀργό μαρτυρικό θάνατο.
Οἱ ἀνήλικοι αὐτοί Νέο-παιδο-
μάρτυρες ζοῦν (;) ἀνάμεσά 

μας, θύματα μιᾶς ἀδιάφορης κοινωνίας.

Ὁ μυστικός φόβος τοῦ Στέφανου. Ἐκδόσεις 
Ἀποστολική Διακονία, σελ. 30, Συγγραφέας 
Donna Reid Vann. Μετάφραση Ἑλένη Λέκκου.

Ὁ Στέφανος ζοῦσε σέ μιά μι-
κρή πόλη στίς ὄχθες τοῦ πο-
ταμοῦ Ρήνου. Ὅλοι νόμιζαν ὅτι 
ἦταν τό πιό γενναῖο ἀγόρι.
Ἀλλά ὁ Στέφανος εἶχε ἕνα μυ-
στικό.
Κανείς ἄλλος δέν ἤξερε γιά 
τά τρομακτικά πλάσματα πού 
χόρευαν γύρω  ἀπό τό κρεβάτι 

τοῦ Στέφανου κάθε βράδυ.
Καί μία μέρα ὁ ποταμός Ρῆνος  ξεχειλίζει. Καί ὁ 
Στέφανος ἔρχεται ἀντιμέτωπος μέ τήν μεγαλύτε-
ρη πρόκληση τῆς ζωῆς του...

Στά βήματα τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ, τοῦ γιατροῦ. Ἐκδό-
σεις Ἀκρίτας σελ. 45, Συγγραφέας Ἰωάννα 
Σκαρλάτου.

Ἄς ἀκολουθήσουμε μαζί μέ τά 
παιδιά μας τά βήματα τοῦ Ἁγ. 
Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαί-
ας, ἀνακαλύπτοντας κοινά βι-
ώματα καί συναισθήματα στή 
ζωή τῶν παιδιῶν καί τῶν ἁγίων...
Παιδιά, τό ταξίδι ἀρχίζει, ἐλᾶτε 
μαζί μας.
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Ἡ  Ἐ κ κ λ η σ ί α  σ ᾶ ς  ἀ π α ν τ ᾶ . . .
Εὐχαριστοῦμε ἀναγνώστρια τοῦ Περιοδικοῦ μας ἡ ὁποία μᾶς ἐρωτᾶ τί εἶναι τὸ 

τάμα καὶ πῶς πρέπει νὰ γίνεται.

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

ἶναι γεγονὸς ὅτι σχετικὰ μὲ τὸ θέμα 
αὐτὸ ὑπάρχουν πολλὲς καὶ διάφορες 
ἑρμηνεῖες. Ἂν θέλομε νὰ δώσομε ἕνα 
σύντομο ὁρισμό, ὅπως σημειώνεται 

καὶ σὲ βιβλίο τῆς Ἱ.Μ.Παρακλήτου, μποροῦμε 
νὰ ποῦμε, ὅτι τάμα εἶναι ἡ συνειδητὴ ὑπόσχε-
ση κάποιας ἀγαθῆς πράξεως ἡ προσφορᾶς πρὸς 
τὸν Θεό, τὴν Παναγία ἢ τοὺς Ἁγίους μας. Μὲ 
τὸ τάμα δεσμεύουμε τὴν συνείδησή μας. Αὐτὴ 
ἀκριβῶς ἡ συνειδησιακὴ δέσμευση εἶναι ποὺ κά-
νει τὸ τάμα νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τὴν ἁπλὴ πρόθεση 
ἢ ἀκόμα καὶ τὴν σταθερὴ ἀπόφαση.

Ἀναφορικὰ δὲ μὲ τὸ πῶς – πότε μποροῦμε νὰ 
κάνομε ἕνα τάμα, χρειάζεται νὰ ποῦμε ὅτι προ-
ϋπόθεση εἶναι ἡ ἤρεμη καὶ ὥριμη σκέψη, χωρὶς 
πίεση, ἐξαναγκασμό, φόβο ἢ βία καὶ μὲ πλήρη 
ἐπίγνωση τοῦ τί καὶ σὲ ποιὸν ὑποσχόμαστε. Ἡ 
ἐκπλήρωση τοῦ τάματος χρειάζεται νὰ εἶναι δυ-
νατὴ-ἐφικτὴ σὲ χρόνο εὔλογο καὶ ὄχι ἀόριστα. 
Τάζοντας κάτι ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἐκπλη-
ρώσομε δείχνομε ἀσέβεια καὶ ἐπιπολαιότητα. 
Ἕνα βιβλίο τῆς Π.Δ., ὁ Ἐκκλησιαστής, ἀναφέρει 
σχετικά: «Ὅταν τάξεις κάτι στὸν Θεὸ μὴν ἀργή-
σεις νὰ τὸ ἐκπληρώσεις, γιατί δὲν ἀρέσουν στὸν 
Θεὸ οἱ ἐπιπόλαιοι. Ἐσὺ λοιπὸν ὅ,τι τάξεις νὰ τὸ 
ἐκπληρώνεις. Καλύτερα νὰ μὴν τάξεις, παρὰ νὰ 
τάξεις καὶ νὰ μὴν ἐκπληρώσεις τὰ τάμα σου» 
(5,3-4).

Δὲν μποροῦμε ἐπίσης νὰ κάνομε τάμα ποὺ νὰ 
ἀφορᾶ ἄλλα πρόσωπα, ἢ  πράγματα καὶ θέματα 
ποὺ δὲν ἀφοροῦν ἄμεσα ἐμᾶς καὶ ἀναφέρονται 
σὲ ἄλλους χωρὶς τὴν συγκατάθεσή τους. Προ-

σοχὴ χρειάζεται καὶ στὸ ἀντικείμενο τοῦ τάμα-
τος, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ εἶναι καλὸ καὶ ἅγιο. 
Ὅ,τι εἶναι ἀνώφελο καὶ ἄπρεπο δὲν μπορεῖ νὰ 
γίνεται ἀντικείμενο ταμάτων. Δὲν πρέπει ἐπί-
σης νὰ κάνομε ἕνα τάμα, ἀκόμα καὶ ἅγιο, ἂν 
ἡ ἐκπλήρωσή του δὲν συμβιβάζεται μὲ ἄλλες 
σημαντικὲς ὑποχρεώσεις τῆς ζωῆς μας. Μία μη-
τέρα π.χ. δὲν μπορεῖ νὰ τάξει ἕνα πολυήμερο 
προσκύνημα σὲ ἱερὸ τόπο, ἂν γιὰ τὴν ἐκπλήρω-
ση τοῦ τάματός της πρέπει νὰ ἀφήσει τὰ μικρὰ 
παιδιὰ της μόνα καὶ ἀπροστάτευτα.

Χρειάζεται ἐπίσης νὰ γνωρίζομε ὅτι γιὰ νὰ 
γίνει τὸ τάμα μας εὐπρόσδεκτο ἀπὸ τὸν Θεὸ 
πρέπει νὰ εἶναι καρπὸς γνήσιας εὐλάβειας, νὰ 
συνοδεύεται ἀπὸ μετάνοια, ἀγώνα ἐναντίον τῆς 
ἁμαρτίας καὶ προκοπὴ τῆς ἀρετῆς. Εἶναι ἀνώφε-
λα τὰ τάματα χωρὶς διόρθωση βίου καὶ ἐλπίδα 
σωτηρίας. 

ε



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 29, Σεπτέμβριος -  Ὀκτώβριος 2010 ............ 152

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου 

Ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, 
ἔχει καθιερωθεῖ ὡς γνωστὸν ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριάρχη κυρὸ Δημήτριο ὡς ἡμέρα προσευχῆς 
καὶ προστασίας γιὰ τὴν κτίση, τὸ περιβάλλον. Ἀπὸ τότε 
καὶ μέχρι σήμερα τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπὸ τὴν 
ἐμπνευσμένη ποδηγεσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατρι-
άρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ὁ Ὁποῖος ἔχει ὀνομαστεῖ 
καὶ «πράσινος Πατριάρχης» γιὰ τὶς σπουδαῖες καὶ ποι-
κίλλες πρωτοβουλίες του ἀναφορικὰ μὲ τὴν προστασία 
τοῦ περιβάλλοντος, πρωτοπορεῖ παγκοσμίως στὴν ἀφύ-
πνιση τῶν συνειδήσεων.
Τὴν 1η Σεπτεμβρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλε-
σε Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἀπόγευμα ἡ Ἐνορία Πύργου 
συνδιοργάνωσε μὲ τὸν ὁμώνυμο Σύλλογο Γυναικῶν 
καὶ τὸν Πολιτιστικὸ - Οἰκολογικὸ Σύλλογο, ἐκδήλωση 
ἀφιερωμένη στὸ περιβάλλον. Μετὰ τὸν ἁγιασμὸ ποὺ 
τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀναγνώσθηκε τὸ μή-
νυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου γιὰ τὴν ἡμέρα 
τοῦ Περιβάλλοντος. Ἀκολούθησαν σχετικὲς ὁμιλίες ἀπό 
τούς: κ.κ. Λουκᾶ Ἀνδριανό, ἐπιστημονικὸ συνεργάτη 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης μὲ θέμα: «Βιοποικι-
λότητα καὶ ὁ ἄνθρωπος σήμερα», τὸν καθηγητὴ κ. Ἰωάν-
νη Ἀρνέλλο, ὡς ἐπίσης καὶ τὸν καθηγητὴ κ. Ἐμμανουὴλ 
Ψωματάκη, ὑπεύθυνο τῆς Περιβαλλοντικῆς Ὁμάδας 
ΕΠΑΛ Κισάμου, μὲ θέμα: «Βότανα καὶ χόρτα τῆς Κρή-
της». Ἀκολούθησε συζήτηση καὶ πλούσιο κέρασμα, προ-
σφορὰ τῶν Συλλόγων, Φορέων καὶ κατοίκων τῆς Ἐνορί-
ας Πύργου.
 

Συνέλευση Γυναικείων Συλλόγων
Τὸ Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια 
Γενικὴ Συνέλευση τῶν Γυναικείων Συλλόγων τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, ἡ ὁποία φιλοξενήθηκε στοὺς ζεστοὺς 

καὶ φιλόξενους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης. Τῆς Συνελεύσεως προηγήθηκε Θεία Λειτουρ-
γία στὴν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονὴ Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας. Μετὰ τοὺς 
χαιρετισμοὺς ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπό τούς: κ.κ. Κλειὼ 
Λογοθέτη, θεολόγο-φιλόλογο μὲ θέμα: «Χριστιανὴ Γυ-
ναίκα στὴν σύγχρονη κοινωνία» καί κ. Εὐστράτιο Μιλι-
δάκη, προϊστάμενο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων 
τοῦ ΟΑΔΥΚ μὲ θέμα: «Σύγχρονη ἀγρότισσα. Προοπτικὲς 
ἀνάπτυξης, προώθηση ἀγροτικῶν προϊόντων, δημιουργία 
Γυναικείων Συνεταιρισμῶν». Τοποθετήσεις καὶ διάλογος 
μεταξύ τῶν παρευρισκομένων καί τῶν ὁμιλητῶν κατέ-
κλεισε τόν κύκλο τῶν ὁμιλιῶν. Ἡ Συνέλευση ὁλοκλη-
ρώθηκε μὲ πλούσιο γεῦμα, προσφορὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Γωνιᾶς, τῆς Ἐνορίας Κολυμβαρίου, τοῦ Συλλόγου Γυ-
ναικῶν Κολυμβαρίου καὶ τοῦ Δήμου Κολυμβαρίου. 

Ἑορτὴ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
Κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου ὁ Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό πού τελέ-

Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Τ Η Σ

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010)

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ
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στηκε στὸν ἑορτάζοντα ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τράχη-
λα, τὴν δὲ κυριώνυμο ἡμέρα λειτούργησε στὸν ἱστορικὸ 
Ναὸ τῆς Παναγίας Κερᾶς, στὴν Μονὴ Σελίνου.
 

Ἔναρξη Σχολικοῦ ἔτους

Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε Σχολεῖα τῆς περι-
οχῆς, τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ εὐχήθηκε 
σὲ καθηγητές, μαθητὲς καὶ γονεῖς καλὴ καὶ εὐλογημένη 
σχολικὴ χρονιά, καλοὺς ἀγῶνες στὸν στίβο τῆς γνώσης 
καὶ τῆς μάθησης.

Ἐκλογὴ Μητροπολίτου

Τὴν Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἐξέλεξε παμψηφεὶ τὸν Θεο-
φιλέστατο Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ κ. Εὐγένιο Μητροπολίτη 
Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου, σὲ διαδοχὴ τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου κυροῦ Ἀνθίμου. Ἡ εἴδηση τῆς ἐκλογῆς 
τοῦ κ. Εὐγενίου ἔγινε ἀποδεκτὴ μὲ μεγάλη χαρὰ ἀπὸ τὸν 
κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τοῦ Ρεθύμνου, ποὺ εἶχε συγκεντρω-
θεῖ στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. Ἀκολούθησε τὸ Μέγα 
Μήνυμα τοῦ κ. Εὐγενίου στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ 
Ἁγίου Μηνᾶ, κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ παράδο-
ση, ἐνῶ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης καὶ οἱ Σεβ. Μη-
τροπολίτες τῆς νήσου ὑπέγραψαν τὴν Πράξη ἐκλογῆς. 
Βαθειὰ συγκινημένος ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος 
Μητροπολίτης Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος 

δήλωσε μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ Ἐκκλησία μὲ ἀποστέλλει σή-
μερα στὴν Ἱερὰ καὶ ἱστορικὴ Μητρόπολη Ρεθύμνης καὶ 
Αὐλοποτάμου καὶ μοῦ ἀναθέτει τὴ διακονία τοῦ εὐσε-
βοῦς λαοῦ της ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιὰ τὴν προσήλωσή 
του στὴν πίστη καὶ τὶς παραδόσεις. Δοξάζω τὸ Θεὸ καὶ 
τὸν εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐεργεσία του αὐτὴ στὸ ταπεινὸ 
πρόσωπό μου. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ στρέφω τὸ νοῦ μου στὴ 
Μητέρα Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καὶ 
στὴν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικό 
μας Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαῖο καὶ ἐκφράζω 
ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου τὸν βαθύτατο σεβασμὸ καὶ 
τὴν υἱικὴ ἀφοσίωσή μου. Εὐχαριστῶ τὸν Σεβασμιώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο κοντὰ στὸν ὁποῖο 
διακόνησα τὴν Ἐκκλησία τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια, 
ὡς βοηθὸς ἐπίσκοπός του, γιὰ τὴν πατρική του ἀγάπη. 
Εὐχαριστῶ τοὺς Σεβ. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 
γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὸ πρόσωπό 
μου. Μαζί τους θὰ ἐργάζομαι γιὰ τὸ καλό τῆς Ἐκκλησίας 
μας, τοῦ τόπου μας καὶ τοῦ λαοῦ μας». Τὸ περιοδικὸ μας 
εὔχεται ὁλόψυχα στὸν νέο Ποιμενάρχη τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Ρεθυμνίων καλὴ δύναμη, ἀγλαόκαρπη καὶ καρπο-
φόρα Ποιμαντορία. ΑΞΙΟΣ.

Ἑορτὴ Τιμίου Σταυροῦ

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητρ. Λάμπης, Συβρίτου 
& Σφακίων κ. Εἰρηναίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
Μονῆς Πρέβελη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας συμμετεῖχε 
εἰς τὴν πανήγυρη τῆς Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ νέου 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου. 

Μνήμη πεσόντων
Τὴν Παρασκευὴ 17 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐνορία Παλαιοχώ-
ρας καὶ ὁ Δῆμος Πελεκάνου προσευχήθηκαν γιὰ τοὺς 32 
πεσόντες ἀγωνιστὲς, ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Γερμα-
νικῆς κατοχῆς θυσιάστηκαν στὴν Παλαιοχώρα καὶ τὴν 
εὐρύτερη περιοχή.
 

Ἐκδήλωση τιμῆς καὶ μνήμης
Ἡ Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Χανίων, ὁ Δῆμος Βουκο-
λιῶν καὶ ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος Καλλιθέας συνδιορ-
γάνωσαν, τὸ Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, ἐκδήλωση τιμῆς 
καὶ μνήμης πρὸς τιμὴν τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβυτέ-
ρου Μιχαὴλ Καρδαμάκη, ἄξιου γόνου τοῦ χωριοῦ Καλ-
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λιθέα Κισάμου. Προηγήθηκε Θεία Λειτουργία, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας καὶ μνημόσυνο διά 
τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του. Στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ 
δόθηκαν χαιρετισμοὶ ἀπὸ τοὺς διοργανωτές, ἔγινε ἀνα-
φορὰ στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ π. Μιχαὴλ ἀπὸ τὸν πρ. 
Γεν. Δντὴ τῆς ΟΑΚ κ. Ἀλέξανδρο Παπαδερὸ καὶ εὐχα-
ριστήριος χαιρετισμὸς ἐκ μέρους τῆς οἰκογένειας τοῦ π. 
Μιχαὴλ ἀπὸ τὸν υἱὸ του Δημήτριο. Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκλη-
ρώθηκε μὲ τὴν ὀνοματοθεσία τῆς κεντρικῆς πλατείας 
τοῦ χωριοῦ σὲ πλατεία «Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαὴλ Σπ. 
Καρδαμάκη», ὡς ἐπίσης καὶ μέ ἐπίσκεψη σὲ εἰδικὸ χῶρο 
ποὺ διαμορφώθηκε καὶ φιλοξενεῖ τὰ βιβλία καὶ προσω-
πικὰ ἀντικείμενα τοῦ π. Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος ὅπως τόνισε 
καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ὑπῆρξε κατ΄ ἐξοχὴν λει-
τουργικὸς ἄνθρωπος. 

Μνημόσυνο Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
κυροῦ Ἀνθίμου

Τὴν Κυριακὴ 19 Σεπτεμβρίου, στὸν Ἱερὸ Μητροπολι-
τικὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνης, τελέσθηκε 
Θεία Λειτουργία μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν μελῶν τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης 
καί προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. 
Εἰρηναίου, ὡς ἐπίσης καὶ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σι-
δηροκάστρου κ. Μακαρίου, Ρόδου κ. Κυρίλλου καὶ τοῦ 
Θεοφ. Ἐπισκόπου Βαβυλῶνος κ. Νήφωνος. Ἀκολούθησε 
τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθίμου, 

μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ τοῦ Νο-
μοῦ καὶ πλήθους πιστῶν. Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀρκαλοχωρίου, 
Καστελλίου καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέας ὁμίλησε μὲ λόγους 
θερμοὺς περὶ τοῦ προσώπου, τῆς προσφορᾶς καὶ τοῦ 
ἔργου τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου. 

Ἑορτὴ Ὁσίου Κὺρ-Ἰωάννου 
τοῦ Ξένου

Ἡ Μητρόπολίς μας ἔχει τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ διαφυ-
λάττει τὸ μοναδικὸ διασωζόμενο τεμμάχιο Ἱεροῦ Λειψά-
νου, τμῆμα τῆς Τιμίας Κάρας, τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου 
Πατρὸς ἡμῶν Κὺρ-Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ὡς ἐπίσης καὶ 
νά σεμνύνεται διά τὸν τόπο τῆς ἀσκήσεως καὶ κοιμήσε-
ώς Του, στό Καβοῦσι Πλατάνου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς 19η Σεπτ. 
στὸ Καβοῦσι, τὴν δὲ κυριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε στὰ 
Τσουρουνιανὰ Κισάμου, ὅπου φυλάσσεται ἡ Τιμία Κάρα 
του. 

Ἑορτὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητρ. Κυθήρων & 
Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, 
ἡγούμενος πολυπληθοῦς ὁμάδας Ἱερέων καὶ προσκυ-
νητῶν, συμμετεῖχε στὴν ἑορτὴ καὶ πανήγυρη τῆς Πα-
ναγίας Μυρτιδιωτίσσης, στὰ Κύθηρα, ὅπου φυλάσσεται 
καὶ ἡ θαυματουργὸς Εἰκόνα Της. Ὁ Ἐπίσκοπός μας χορο-
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στάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὅπου καὶ ὁμίλησε 
ἐπίκαιρα, ἐνῶ τήν ἑπομένη συμμετεῖχε στὴν πανηγυρικὴ 
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Ζιχνῶν & Νευροκοπίου κ. Ἱεροθέου. Κατὰ τὴν πα-
ραμονὴ στὸ ὄμορφο καὶ φιλόξενο νησὶ τῶν Κυθήρων, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας μετὰ τοῦ ὁμίλου τῶν προσκυ-
νητῶν εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν τὶς Μονὲς 
τῆς Ἁγίας Ἐλέσης, τῆς Ἁγίας Μόνης καὶ νὰ ξεναγηθοῦν 
στὶς ὀμορφιὲς τοῦ νησιοῦ. 
  

Μνημόσυνο Σεβ. Μητροπολίτου 
ἀπό Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν & Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας μετεῖχε στὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μητροπολίτου ἀπό Φλωρίνης 
κυροῦ Αὐγουστίνου. Τὴν Παρασκευή, 1η Ὀκτ., ὁ Ἐπί-
σκοπός μας χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό στὴν Ἱερὰ Κοι-
νοβιακὴ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου καὶ μετεῖχε μαζί μέ 
τόν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο Σεβ. κ. Θεόκλητο στό μνημόσυνο 
ποὺ ἀκολούθησε προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Καστορίας κ. Σεραφείμ. Ὁ κ. Σεραφείμ ὁμίλησε περὶ 
τοῦ προσώπου καὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ ἐκλιπόντος Ἱε-
ράρχου. Τὴν Κυριακή 3 Ὀκτ. στὸν Ἱ.Μητροπολιτικὸ Ναὸ 
Ἁγίου Παντελεήμονος τελέστηκε πολυαρχιερατικὴ Θεία 
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βε-
ροίας, Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. Κατά 
τήν τέλεση τοῦ μνημοσύνου πού ἀκολούθησε προεξῆρχε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας 
κ. Θεόκλητος. Ἐκτός τῶν τοπικῶν ἀρχῶν πού παρευρέ-
θησαν, πλῆθος κόσμου καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν ἀπέδωσαν τήν τιμή στόν μακαριστό Ποιμε-
νάρχη τους διά τῆς παρουσίας τους. Ὁ Σεβ. κ. Θεόκλη-
τος, μάλιστα, παρεῖχε πλούσια καὶ ἀρχοντικὴ φιλοξε-
νία σὲ ὅλους τούς προσκεκλημένους φιλοξενούμενους, 
Ἀρχιερεῖς, Πανεπιστημιακούς, κ.ἄ.

Ἑορτὴ Ὁσίων 99 Θεοφόρων Πατέρων
Ἡ Μητροπολιτική μας περιφέρεια σεμνύνεται καὶ τιμᾶ 
ἰδιαιτέρως τοὺς Ὁσίους ἐνενήκοντα καὶ ὀκτὼ Θεο-
φόρους Πατέρες καὶ τὸν Ὅσιο Ἰωάννη τὸν Ἐρημίτη, οἱ 
ὁποῖοι ἔζησαν, ἀσκήτεψαν, ἁγίασαν καὶ ἐτελειώθησαν 
στὸ σπήλαιο τοῦ Ἀζωγυρὲ Σελίνου, ὅπου καὶ τὸ μεγάλο 

προσκύνημά τους. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης, ὡς γνωστόν, κοι-
μήθηκε στὴν περιοχὴ τοῦ Γουβερνέτου, ὅπου εὑρίσκεται 
καὶ τό ὁμώνυμο Μοναστῆρι. Στὸ μεγάλο προσκύνημα 
τοῦ Ἀζωγυρὲ κατὰ τὸ ἑορταστικὸ διήμερο τῆς 6ης & 7ης 
Ὀκτωβρίου ὡς καὶ ἀρκετὲς ἡμέρες πρίν, λόγῳ τῆς προ-
σέλευσης πολλῶν προσκυνητῶν, τελοῦνται Ἱερὲς Ἀκο-
λουθίες, νυκτερινὲς Θεῖες Λειτουργίες καὶ Παρακλήσεις. 
Ἑορτάζει ἐπίσης καὶ τὸ σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ 
Ἐρημίτου στὴν Μαραθοκεφάλα Κισάμου, ἀπό ὅπου, 
κατὰ τὴν παράδοση, πέρασε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης πορευό-
μενος πρὸς τὸ Γουβερνέτο. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
χοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς στὸ προ-
σκύνημα τοῦ Ἀζωγυρέ, τὴν δὲ κυριώνυμο ἡμέρα μετεῖχε 
στὴν πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Γουβερ-
νέτου, προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητρ. Κυδωνίας & 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Ἐνθρόνισις Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης

Τὸ Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ ἐνθρό-
νισις τοῦ νέου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτά-
μου κ. Εὐγενίου. Τὸν νέο Ποιμενάρχη τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Ρεθυμνίων ὑποδέχτηκαν στὰ ὅρια τοῦ νομοῦ ὁ Τοποτη-
ρητὴς τῆς Μητροπόλεως Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, 
Συβρίτου καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναῖος καὶ ὁ Νομάρχης Ρε-
θύμνης κ. Γεώργιος Παπαδάκης. Τὸν Σεβ. Μητροπολίτη 
Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου συνόδευαν ὁ ἐκπρόσωπος 
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καὶ Χερρονήσου 
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κ. Νεκτάριος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Στὶς 11.30 π.μ. ἔγινε ἡ ἐπίσημη τελετὴ ὑποδοχῆς στὴν 
πλατεία Ἀγνώστου Στρατιώτου ἀπὸ τὸ Δήμαρχο τῆς 
πόλεως κ. Γεώργιο Μαρινάκη, ὁ ὁποῖος καὶ καλοσώρισε 
τὸν νέο Ποιμενάρχη παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ, 
πλήθους κόσμου ἀπό ὅλη τήν Κρήτη, τοῦ ἱεροῦ κλήρου, 
τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ 
τῆς Μητροπόλεως. Ἀκολούθως, σχηματίστηκε πομπὴ 
μέχρι τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου, ὅπου τελέσθηκε ἡ ἐνθρόνιση.
Κατὰ τὴν ἐνθρόνιση ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους τόν 
ἐνθρονιζόμενο Ἱεράρχη καὶ οἱ : Σεβ. Μητροπολίτης Γέ-
ρων Ἀξώμης κ. Πέτρος, ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτά-
του Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου, ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ἐκπρόσωπος τῆς 
Ἐκκλησίας Κύπρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καὶ 
Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσαν-
δρείας κ. Νικόδημος, ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, καθὼς καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Κορίνθου κ. 
Διονύσιος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Ἡλιουπόλεως 
Αἰγύπτου κ. Θεόδωρος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου 
κ. Κύριλλος. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς 
Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου Ἀρχιμ. κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Βασίλει-
ος Γοντικάκης, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων 
καὶ ὁ Ὁσιώτατος μοναχὸς Νεκτάριος ἀπό τήν Ἱερά Μονή 
Καρακάλου. Ἀμέσως μετὰ τὴν καθορισμένη δοξολογία 
ἐκφωνήθηκαν προσφωνήσεις ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ 
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τὸν ἐκπρό-
σωπο τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, 
τὸν ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τὸν Τοπο-
τηρητή, τὸν ἐκπρόσωπο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως 
κ. Ἰωάννη Πανάρετο Ὑφυπουργὸ Ἐθνικῆς Παιδείας, Διά 
βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων, τὸν Νομάρχη Ρεθύ-
μνης ὡς καὶ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἀρχιμ. Ἄνθιμο Μαντζουράνη, ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ 
Κλήρου. Κατόπιν ὁ ἄρτι ἐνθρονιστὴς Σεβ. Μητροπολί-
της κ. Εὐγένιος ἐκφώνησε τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του 
καὶ δέχτηκε τὶς εὐχὲς τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ἀρχῶν, τοῦ 
Κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης ἐτέλεσε τρισάγιο στοὺς τάφους τῶν μακαριστῶν 
προκατόχων του Τίτου, καὶ Ἀνθίμου. Τὸ ἑσπέρας τοῦ 
Σαββάτου ὁ κ. Εὐγένιος μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν φιλοξενου-
μένων του ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Εἰρήνης, 
ὅπου καὶ μετὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ δοξολογία ποὺ τελέστη-
κε στὸ καθολικό τῆς Μονῆς, ἔψαλε τρισάγιο στὸν τάφο 
τοῦ προκατόχου του κυροῦ Θεοδώρου. Στή συνέχεια 
ἔγινε περιήγηση στούς γύρω χώρους καὶ ἀκολούθησε 
πλούσιο δεῖπνο στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς.
Τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 17η Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης κ. Εὐγένιος τέλεσε τὴν πρώτη Θεία 
Λειτουργία, ὡς Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοπο-
τάμου, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου Ρεθύμνου, συλλειτουργούντων Ἀρχιερέων 
ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου, τῆς Ἑλλάδος ὡς καὶ τοῦ μέχρι πρότινος Το-

ποτηρητοῦ, συμπροσευχομένων δὲ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου καὶ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέ-
τρας καὶ Χερρονήσου κ. Νεκταρίου καὶ Κισάμου & Σε-
λίνου κ. Ἀμφιλοχίου. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε 
καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, 
Μήλου καὶ Μυκόνου κ. Δωρόθεος, ὁ ὁποῖος ἀφίχθη τὸ 
πρωὶ τῆς Κυριακῆς γιὰ τὸν λόγο αὐτό. Οἱ ἀρχὲς τοῦ Νο-
μοῦ καὶ πλῆθος πιστῶν ἔδωσαν καί πάλι τό «παρών», 
προκειμένου νὰ εὐχηθοῦν γιά μιά ἀκόμη φορά στὸν νέο 
Ποιμενάρχη τους.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Ρεθύμνης μὲ τοὺς φιλοξενουμένους Ἀρχιερεῖς ξε-
ναγήθηκαν στὸ Ἐπισκοπεῖο καὶ μετέβησαν γιὰ προσκύ-
νημα στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονὴ Ἀρκαδίου. 
Ἡ ὑποδοχὴ πού ἐπιφυλάχθηκε ἀπό τόν Ἡγούμενο καί 
τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ἦταν θερμή καί ἐγκάρδια. 
Τελέστηκε Δοξολογία στὸν κεντρικό Ναό τῆς Μονῆς, 
ἀκολούθησε ξενάγηση καὶ παρατέθηκε πλούσιο γεῦμα.
Σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς τελετὲς τοῦ διημέρου τῆς 
Ἐνθρονίσεως συγκινητικὴ ἦταν ἡ πολυπληθύς παρου-
σία καὶ συμμετοχὴ ὄχι μόνον γνωστῶν καὶ φίλων τοῦ 
Σεβασμιωτάτου ἀπὸ ὅλη τὴν Κρήτη, ἀλλὰ καὶ πολλῶν 
ἀνωνύμων πιστῶν ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Ρεθύμνης καὶ 
Αὐλοποτάμου ποὺ προσῆλθαν νὰ λάβουν τὴν εὐχὴ καὶ 
εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχου τους. 

Ἔναρξη Συντροφιᾶς τῆς Χαρᾶς

Ἡ Μητρόπολίς μας, ἐπιθυμῶντας νὰ χτίζει γέφυρες κοι-
νωνίας καὶ ἐπικοινωνίας μὲ τὰ νιάτα τοῦ τόπου, συνεχίζει 
καὶ ἐφέτος τὴν λειτουργία τῶν Νεανικῶν Συνάξεων, τὴν 
γνωστὴ πλέον «Συντροφιὰ τῆς Χαρᾶς». Παιδιὰ ἡλικίας 
ἀπὸ 6 ἕως 15 ἐτῶν συναντῶνται κάθε Σάββατο ἀπόγευ-
μα στὸ «Φαλδάμειο Οἴκημα» τῆς Μητροπόλεώς μας καί, 
μὲ τὴν συμβολὴ καὶ ἀρωγὴ ἐθελοντῶν ἐκπαιδευτικῶν 
τῆς περιοχῆς μας, δίδεται ἡ δυνατότητα γιὰ δημιουργικὴ 
ἀπασχόληση, ψυχαγωγία, ἄθληση, συνεργασία καὶ ἀνά-
πτυξη πρωτοβουλίας, βοηθῶντας παράλληλα τὰ παιδιὰ 
νὰ ψηλαφίσουν τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, καθὼς καὶ τὴν ἀλή-
θεια τῆς πίστεώς μας.
Στὴν ἐναρκτήρια ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἔγινε τὴν 24η 
Ὀκτωβρίου, οἱ μετέχοντες εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρί-
σουν ἀπὸ κοντὰ καὶ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὴν κ. Εὐδο-
κία Σκορδαλᾶ –Κακατσάκη, καταξιωμένη συγγραφέα 
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παιδικῶν παραμυθιῶν, γνωστὴ καὶ ἀγαπητὴ στὴν τοπι-
κή μας κοινωνία, ἡ ὁποία μίλησε μὲ θέμα: «Ἀπ΄ τὸν κό-
σμο τῶν παραμυθιῶν τῆς Εὐδοκίας». Πληροφορίες γιὰ 
τὶς Νεανικὲς Συνάξεις ὡς καὶ ἐγγραφὲς γίνονται στὸ βι-
βλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως, τηλ. 28220-22128 (ἐσωτ. 
5). 

Ἔναρξη Μαθημάτων Ὠδείου

Μὲ τὸν Ἁγιασμὸ ποὺ τελέστηκε τὴν Τετάρτη 27 Ὀκτω-
βρίου ἄρχισαν καὶ ἐπίσημα τὰ μαθήματα τοῦ Ὠδείου τῆς 
Μητροπόλεώς μας γιὰ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος 2010-2011. 
Κατὰ τὴν φετινὴ χρονιὰ θὰ λειτουργήσουν οἱ ἑξῆς Σχο-
λές: Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Θεωρία τῆς Μουσικῆς, Πιά-
νου, Κλασσικῆς Κιθάρας, Κλασσικοῦ Βιολιοῦ, Ἁρμονίου 
– Ἀκορντεόν, Παραδοσιακῆς Μουσικῆς (βιολὶ-λύρα-
λαοῦτο), Ντράμς, Ἠλεκτρικῆς Κιθάρας, Λαϊκῆς Μου-
σικῆς (μπουζούκι), Μουσικῆς προπαιδείας (γιὰ παιδιὰ 
προσχολικῆς ἡλικίας 4-6 χρονῶν). Οἱ καθηγητὲς τοῦ 
Ὠδείου εἶναι πτυχιοῦχοι, σύμφωνα μὲ τὶς προϋποθέσεις 
ποὺ θέτει τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, τὰ πτυχία δὲ τοῦ 
Ὠδείου εἶναι ἀναγνωρισμένα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολι-
τισμοῦ. Πληροφορίες – Ἐγγραφὲς στὴν Γραμματεία τοῦ 
Ὠδείου, τηλ. 28220-22184 (ἀπογευματινὲς ὧρες).

Δημιουργία Νεανικῆς χορωδίας
Ἡ δημιουργικὴ δράση τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς 
μας ἐπεκτείνεται ἀπὸ φέτος καὶ στὴν δημιουργία Νεα-

νικῆς χορωδίας γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου. 
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται ὅπως ἀπευθύνονται 
στὴν Γραμματεία τοῦ Ὠδείου, τηλ. 28220-22184 (ἀπο-
γευματινὲς ὧρες). 

Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Ἑορτῆς

Τήν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου καὶ τήν ἐπέ-
τειο τῆς Ἐθνικῆς ἐποποιΐας τοῦ 1940 ἑόρτασε καὶ ἐφέτος 
ὁ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμὸς μὲ Θεῖες Λειτουργίες, 
δοξολογίες, δεήσεις καὶ παρελάσεις. Ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο 
τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας στὴν ἐποχή μας, ἡ ὁποία δοκιμά-
ζεται τόσο πολλὴ ἀπὸ τὶς παντὸς εἴδους κρίσεις, ὅπως 
τόνισε καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας στὸν χαιρετισμὸ 
του κατὰ τὴν ἐπίσημη δοξολογία. 

Ἑορτὴ Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ 
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
μετεῖχε στὴν λιτάνευση τῶν τιμίων Καρῶν τῶν Ἁγίων 
τεσσάρων Νεομαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύμνῃ μαρτυρησά-
ντων (Γεωργίου, Ἀγγελῆ, Μανουὴλ καὶ Νικολάου), τὸ 
ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων 
(28η Ὀκτ). Στὴν λιτάνευση, ἡ ὁποία δέν ὁλοκληρώθηκε 
λόγῳ τῆς δυνατῆς βροχῆς, ἔλαβαν ἐπίσης μέρος καὶ οἱ 
Σεβ. Μητρ. Λάμπης, Συβρίτου καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναῖος 
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καὶ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.

Πνευματικὸ – Πολιτιστικὸ Πολυκέντρο

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ παρὰ τοὺς δύστηνους και-
ροὺς μας συνεχίζονται (ἐξ αἰτίας τῆς ἀγάπης ἀνθρώπων 
ποὺ ἐμπιστεύονται τὴν Ἐκκλησία) οἱ ἐργασίες ἀνέγερ-
σης τοῦ Πνευματικοῦ-Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς 
Μητροπόλεώς μας, τὸ ὁποῖο καλύπτει ἔκταση 2.000 τ.μ. 
καὶ θὰ λειτουργήσει ὡς πνευματικὴ-πολιτιστικὴ κυψέλη 
καί κιβωτὸς καλύπτοντας κυρίως ἀνάγκες καὶ ἀγωνίες 
τῆς νέας γενιᾶς καὶ εὐρύτερα τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου 
μας. Στὸ Πολυκέντρο θὰ ὑπάρχει χῶρος πνευματικῶν 
ἐκδηλώσεων, συνεδρίων, ὁμιλιῶν, διαλέξεων καὶ σε-
μιναρίων, βιβλιοθήκης – ἀναγνωστηρίου, ἐκμαθήσεως 
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, 
σχολῆς Γονέων, Ραδιοφωνικὸς Ἐκκλησιαστικὸς Σταθ-
μός, βιβλιοπωλεῖο. Ἐπιπλέον θὰ στεγάσει τὸ Ὠδεῖο τῆς 
Μητροπόλεώς μας, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀναγνωρισμένο ἀπὸ 
τὸ κράτος, καὶ μέχρι σήμερα στερεῖται τοῦ χώρου πού 
τοῦ ἀξίζει. Στόχος εἶναι ἐπίσης τό κέντρο αὐτὸ νὰ ἀπο-
τελέσει τὸ ἔναυσμα καὶ τό κίνητρο γιά: συμπαράσταση 
ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν, μελέτη ἀντιμετωπίσεως 
κοινωνικῶν προβλημάτων, καταγραφῆς Ἐκκλησια-
στικῆς κληρονομιᾶς, ὡς καὶ ἄλλες δράσεις οἱ ὁποῖες θὰ 
ἀναπτυχθοῦν. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ἔχει 
ἀνοιχθεῖ εἰδικὸς λογαριασμός 390/296041-94 στήν Ἐθνι-
κή Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Παγκρήτιο Θεολογικὸ Συνέδριο
Ὁ Παγκρήτιος Θελογικὸς Σύνδεσμος διοργάνωσε ἀπὸ 

29-30 Ὀκτωβρίου τὸ ἐτήσιο Παγκρήτιο Θεολογικὸ Συ-
νέδριο, τὸ ὁποῖο φιλοξενήθηκε στὴν ὄμορφη πόλη τῆς 
Σητείας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ φιλοξενία τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας. Θέμα τοῦ Συνεδρίου 
ἦταν: «Χρήσεις τῶν Νέων Τεχνολογιῶν στὴν Ποιμαντικὴ 
καὶ τὴν Ἐκπαίδευση».
Στὸ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου Συνέδριο τῶν Κρητῶν Θεολό-
γων συμμετεῖχαν διακεκριμένοι καθηγητὲς Πανεπιστη-
μίων, τόσο ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Θεολογίας, ὅσο καὶ ἀπὸ 
τὸν χῶρο τῶν Τεχνολογικῶν ἐπιστημῶν, θεολόγοι συ-
νάδελφοι καθὼς καὶ εἰδήμονες κληρικοί, οἱ ὁποῖοι πα-
ρουσίασαν δώδεκα εἰσηγήσεις μέ σχετικὰ θέματα γιά 
τίς νέες Τεχνολογίες στήν Πληροφορία καὶ τήν Ἐπικοι-
νωνία. Σκοπὸς ἦταν νὰ ὑπογραμμιστοῦν τὰ θετικὰ τῆς 
ψηφιακῆς χρήσης καὶ οἱ τυχὸν κίνδυνοι ποὺ μποροῦν νὰ 
ὑπάρξουν, ἐνῶ δόθηκαν κίνητρα γιὰ νὰ ἀξιοποιηθοῦν 
οἱ σύγχρονες προσφερόμενες τεχνολογίες ὡς ἐργα-
λεῖα ποιμαντικῆς καὶ ἐκπαιδευτικῆς πρακτικῆς. Ὅπως 
σημείωσε καὶ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός μας 
Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ στὸ βαρυσήμαντο 
μήνυμά Του, «Ἡ ποιμαντική τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, 
καθὼς καὶ κάθε ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία ὀφείλει νὰ χρη-
σιμοποιεῖ τὶς νέες τεχνολογίες ὡς μέσο διαποιμάνσεως 
καὶ ἐπικοινωνίας, ὄχι ὅμως ὡς αὐτοσκοπὸ μὲ ὀντολογικὲς 
προσδοκίες οἱ ὁποῖες σύντομα διαψεύδονται», θέση κοινὰ 
ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας κ. Εὐγέ-
νιος παρεῖχε πλουσιοπάροχη φιλοξενία σὲ ὅλους τούς 
Συνέδρους, στοὺς ὁποίους δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ 
προσκυνήσουν καὶ τὴν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονὴ Πανα-
γίας Ἀκρωτηριανῆς Τοπλοῦ. 
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Αἰδ. Ἰωάννης Ψαράκης  .................................................................................................................................................... 50€
Νικόλαος Σκορδύλης  .................................................................................................................................................... 100€
Εἰς μνήμην Μοναχῆς Μαρίνας Πετράκη, οἱ συγγενεῖς της  ..................................................................................... 200€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Μονῆς Σελίνου  ........................................................................................................................... 100€
Εἰρήνη Πρωτοπαπαδάκη, εἰς μνήμην Εὐστρατίου Δημητρακάκη  .......................................................................... 100€
Ἀνώνυμος, εἰς μνήμην Εὐστρατίου Δημητρακάκη  .................................................................................................... 100€
Κων/νος Κολώνιας  .......................................................................................................................................................... 50€
Αἰδεσ. Νικόλαος Παπουδάκης, εἰς μνήμην γονέων του Εὐτυχίου καί Ἀνδρονίκης  ............................................. 200€
Ἐνορία Ἀζωγυρέ Σελίνου  .............................................................................................................................................. 150€
Γεώργιος Πετυχάκης  ..................................................................................................................................................... 500€
Νικόλαος Πενταράκης  .................................................................................................................................................. 150€
Μαρία Ξενικάκη, εἰς μνήμην Ἑλένης Περάκη  ............................................................................................................. 50€
Ἀνώνυμος  ....................................................................................................................................................................... 100€
Ἀργυρώ Κοτσιφάκη, εἰς μνήμην πατρός της Περικλέους Μπαχουντάκη  .............................................................. 30€.
Ἀντωνία Πετράκη  ........................................................................................................................................... 1 δοχεῖο λάδι
Ἐνορία Φωτακάδω  ......................................................................................................................................................... 150€
Δῆμος Κισάμου, γιά τά Προγράμματα «Κατ’ οἶκον βοήθεια» τῆς Μητροπόλεώς μας .................................... 10.000€

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

Γιά τό ὅτι πρέπει νά ἐπιδιώκουμε τήν «ἡσυχία» μέ κάθε δυνατό τρόπο.

Διηγήθηκε κάποιος ὅτι τρεῖς φιλόπονοι ἄνθρωποι, φίλοι μεταξύ τους, ἔγιναν μοναχοί.
Ὁ πρῶτος διάλεξε σάν ἔργο του νά εἰρηνεύει τούς ἀνθρώπους, πού εἶχαν ἐχθρικές σχέσεις μεταξύ τους, 
σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελικό λόγο: “Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί”.
Ὁ δεύτερος νά ἐπισκέπτεται τούς ἀρρώστους καί ὁ τρίτος ἔφυγε γιά νά ἡσυχάσει στήν ἔρημο.
Ὁ πρῶτος λοιπόν, ἄν καί κοπίασε γιά νά σταματήσει τίς διαμάχες τῶν ἀνθρώπων, δέν μπόρεσε νά τούς 
θεραπεύσει ὅλους καί, ἐπειδή ἔπεσε σέ ἀκηδία, πῆγε σ’ αὐτόν πού ὑπηρετοῦσε τούς ἀρρώστους καί τόν 
βρῆκε κι αὐτόν νά παραμελεῖ τό ἔργο του, καθώς δέν ἐπαρκοῦσε νά ἐφαρμόσει πλήρως τήν ἐντολή.
Συμφώνησαν λοιπόν καί οἱ δύο καί πῆγαν νά δοῦν τόν ἐρημίτη.
Τοῦ ἐξέθεσαν τή θλίψη τους καί τόν παρακάλεσαν νά τούς πεῖ τί κατόρθωσε αὐτός.
Ἐκεῖνος, ἀφοῦ ἔμεινε ἀμίλητος γιά λίγο, ἔριξε κατόπιν νερό στή λεκάνη καί
τούς λέει:
“Προσέξτε τό νερό”.
Ἦταν βέβαια ταραγμένο.
Μετά ἀπό λίγο τούς λέει πάλι:
“Προσέξτε καί τώρα πῶς ἔγινε τό νερό”.
Καί μόλις πρόσεξαν τό νερό, βλέπουν σάν σέ καθρέπτη τά πρόσωπά τους.
Τούς λέει λοιπόν τότε:
“Ἔτσι εἶναι κι αὐτός πού ζεῖ ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους. Ἐξαιτίας τῆς ταραχῆς δέν βλέπει τά σφάλματά του. 
Ὅταν ὅμως ἡσυχάσει καί προπαντός στήν ἔρημο, τότε βλέπει τά ἐλαττώματα τοῦ ἑαυτοῦ τού”.

Ἀπό τό Μ. Γεροντικό




