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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

αὶ πάλιν μετὰ χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἀπευ-
θύνομεν πρὸς ὑμᾶς τὸν χαρμόσυνον 
καὶ πλήρη ἐλπίδων χαιρετισμὸν “Χρι-
στός Ἀνέστη”! 

Αἱ συγκυρίαι καὶ τὰ γεγονότα τῆς συγ-
χρόνου ἐποχῆς φαίνονται μὴ δικαιολογοῦντα 
τὸ χαρμόσυνον τοῦ χαιρετισμοῦ μας. Αἱ συ-
ντελεσθεῖσαι ἤδη φυσικαὶ καταστροφαὶ ἐκ 
τῶν σεισμικῶν δονήσεων καὶ τῶν θαλασ-
σίων ὑπερκυμάτων  καὶ αἱ ἐπαπειλούμεναι 
τοιαῦται ἐκ τῆς πιθανολογουμένης ἐκρήξεως 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ  ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  ΕΠΙ  Τῼ  ΑΓΙῼ  ΠΑΣΧΑ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
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ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *

τῶν πυρηνικῶν ἐργοστασίων, ἀλλὰ καὶ αἱ ἀνθρωπο-
θυσίαι ἐκ τῶν πολεμικῶν συρράξεων καὶ τῶν τρο-
μοκρατικῶν ἐνεργειῶν, ἐμφανίζουν τὸν κόσμον μας 
δεινῶς πληγωμένον καὶ σφαδάζοντα ὑπὸ τὴν πίεσιν 
φυσικῶν καὶ πνευματικῶν κακῶν δυνάμεων. 

Ἐν τούτοις, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι γε-
γονὸς ἀληθινὸν καὶ παρέχει εἰς τοὺς πιστοὺς χριστια-
νοὺς τὴν βεβαιότητα καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
τὴν δυνατότητα τῆς ὑπερβάσεως τῶν δυσμενῶν ἐπα-
κολούθων τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καὶ τῶν ψυ-
χικῶν ἐκτροπῶν. 

Ἡ φύσις ἐπαναστατεῖ ὅταν ἡ ὑπερφίαλος ἀνθρω-
πίνη διάνοια ἀποπειρᾶται νὰ τιθασεύσῃ τὰς ἀπειρομε-
γέθεις δυνάμεις τὰς ὁποίας ἔχει ἐμπερικλείσει ὁ Δη-
μιουργὸς εἰς τὰ φαινομενικῶς ἀσήμαντα εἰς ὄγκον καὶ 
ἀδρανῆ στοιχεῖα της. Θεωροῦντες πνευματικῶς τὰ 
δυσμενῆ φυσικὰ φαινόμενα, τὰ ὁποῖα πλήττουν τὸν 
πλανήτην μας ἐπανειλημμένως καὶ διαδοχικῶς κατὰ 
τοὺς ἐσχάτους τούτους καιρούς, πλησιάζομεν εἰς τὴν 
ἀποδοχὴν τῆς ἀπόψεως ὅτι ταῦτα δὲν εἶναι ἀνεξάρ-
τητα τῆς πνευματικῆς ἐκτροπῆς τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους. Τὰ σημεῖα τῆς ἐκτροπῆς, ὅπως ἡ πλεονεξία, ἡ 
ἀπληστία, ἡ ἀκόρεστος ἐπιθυμία τοῦ πλούτου ἐν συν-
δυασμῷ πρὸς τὴν ἀδιαφορίαν διὰ τὴν πτωχείαν τῶν 
πολλῶν τὴν ὁποίαν συνεπιφέρει ὁ ὑπέρμετρος πλου-
τισμὸς τῶν ὀλίγων, δὲν φαίνονται διὰ τοὺς φυσικοὺς 
ἐπιστήμονας νὰ ἔχουν σχέσιν πρὸς τὰ φυσικὰ γεγο-
νότα. Ἐν τούτοις, διὰ τὸν πνευματικῶς ἐρευνῶντα τὸ 
θέμα, ἡ ἁμαρτία διαταράσσει ὄχι μόνον τὴν ἁρμονίαν 
τῶν πνευματικῶν σχέσεων ἀλλὰ καὶ τῶν φυσικῶν. 
Ὑπάρχει μυστικὴ σχέσις μεταξὺ τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ 
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καὶ τοῦ φυσικοῦ κακοῦ καὶ ἐάν θέλωμεν νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὸ 
δεύτερον, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀρνηθῶμεν τὸ πρῶτον.

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ νέος ἄνθρωπος 
καὶ Θεός, ἀποτελεῖ τὸ πρότυπον τῆς εὐεργετικῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἁγί-
ου εἰς τὸν φυσικὸν κόσμον. Ἐθεράπευε τὰς φυσικὰς καὶ πνευμα-
τικὰς νόσους καὶ διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος τοὺς ἀνθρώπους, 
ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἐγαλήνευσε καὶ τὴν τεταραγμένην θάλασσαν καὶ 
ἐπολλαπλασίασε τοὺς πέντε ἄρτους εἰς χορτασμὸν πεντάκις χιλίων 
ἀνδρῶν, συνδυάζων οὕτω τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πνευματικῆς καὶ 
τῆς φυσικῆς ἁρμονίας. Ἐὰν θέλωμεν εἰς τὰς παρούσας δυσμενεῖς 
φυσικῶς καὶ πολιτικῶς καταστάσεις νὰ ἐπιδράσωμεν εὐμενῶς, δὲν 
ἔχομεν ἄλλην ὁδὸν ἀπὸ τὴν πίστιν εἰς τὸν Ἀναστάντα Χριστὸν καὶ 
ἀπὸ τὴν τήρησιν τῶν σωτηριωδῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐντολῶν Του. 

Ὁ Χριστὸς ἀνέστη καὶ συνανέστησε τὸ τέλειον ἦθος τοῦ ἀμαυ-
ρώσαντος αὐτὸ ἀνθρώπου, γενόμενος πρωτότοκος καὶ πρωτοπόρος 
εἰς τὴν ἀναγέννησιν τοῦ κόσμου, τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς φύσεως. 
Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως δὲν εἶναι κενὸν οὐσιαστικῆς ἐπιρροῆς 
εἰς τὴν ποιότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καὶ τῆς εὐρύθμου λειτουρ-
γίας τῆς φύσεως. Ὅσον πληρέστερον καὶ βαθύτερον θὰ βιώσωμεν 
τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ βάθη τῶν καρδιῶν μας, τόσον 
εὐεργετικωτέρα θὰ εἶναι ἡ ἐπιρροὴ τῆς ὑπάρξεώς μας εἰς τὴν ὅλην 
ἀνθρωπότητα καὶ εἰς τὸν φυσικὸν κόσμον. Αἱ φυσικαὶ ἐπιστῆμαι 
ἴσως δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐπισημάνει τὴν σχέσιν αὐτὴν μεταξὺ ἀνα-
γεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀνακαινίσεως τῆς φύσεως, ἀλλὰ ἡ 
πεῖρα τῶν ἁγίων, ἡ ὁποία εἴθε νὰ εἶναι καὶ ἰδική μας πεῖρα, διαβε-
βαιοῖ ὅτι εἶναι ἐμπειρικῶς διαπιστωμένον ὅτι ὄντως ὁ ἀναγεννημέ-
νος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ἀποκαθιστᾷ τὴν διατεταραγμένην ἐκ τῆς 
ἁμαρτίας ἁρμονίαν τῶν φυσικῶν φαινομένων. Ὁ ἅγιος ἐν Χριστῷ 
μετακινεῖ ὄρη ἐπ’ ἀγαθῷ καὶ ὁ κακὸς καὶ ἀντίθεος ἄνθρωπος μετακι-
νεῖ ἐδάφη καὶ ὑψώνει κύματα ὑπερμεγέθη ἐπὶ κακῷ. 

Εἴθε νὰ προσεγγίσωμεν πρὸς τὴν ἁγιότητα τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ ἵνα διὰ τῆς χάριτος Αὐτοῦ γαληνεύσωμεν τὰ φυσικὰ καὶ 
ἠθικὰ κύματα τὰ ὁποῖα πλήττουν τὸν σύγχρονον κόσμον μας.  

Ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη 
μετὰ πάντων ὑμῶν, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά. Γένοιτο.

Ἅγιον Πάσχα 2011
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 31, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011 ............  37

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες 
καί τόν φιλόθεο λαό τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου 

«Ἀδέλφια, ἐλᾶτε στό πανηγύρι
σφίξτε τά χέρια μέ μιά καρδιά

σμίξτε τά χείλη στό Θεῖο Ποτήρι
Λαμπρή εἶν’ ἡ μέρα π’ ἀργοξυπνᾶ»

 (Ρόδη Ἑρμᾶ)

γαπητοί μου ἀδελφοί, τέκνα φωτόμορφα καὶ εὐλογημένα 
τῆς Ἐκκλησίας μας,
Μετὰ τὶς ἡμέρες τῶν Παθῶν, τῆς ὀδύνης καὶ τῆς θλίψης, 
εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦμε τὸ ἐλπιδοφόρο καὶ αἰσιό-

δοξο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νὰ 
ἑορτάσωμε, μαζὶ μὲ τὴν ἀνακαινισμένη κτίση, τὴν νίκη τοῦ Χρι-
στοῦ κατὰ τοῦ θανάτου, ὅπως τὴν διακήρυξε χαρμόσυνα ὁ ἄγγε-
λος στὶς μυροφόρες: “Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε”. Μᾶς καλεῖ νὰ 
ἑορτάσωμε “Πάσχα Χριστοῦ τὸ σωτήριον, θανάτου τὴν νέκρω-
σιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν”. 
Ὁ Κύριός μας διὰ τοῦ δικοῦ Του θανάτου νικᾶ καὶ ὑπερβαίνει 
τὸ θάνατο τοῦ κόσμου ὅλου. Ἔτσι ὁ Χριστὸς γίνεται ὁ “παθών 
καὶ συμπαθών”. Πάσχει καὶ συμπάσχει, γίνεται φιλάνθρωπος 
ἀπὸ ἀγάπη. Ἡ Ἀνάστασίς Του “καινὰ ποιεῖ τὰ πάντα”. Ὅλα 
ἀλλάζουν. Τίποτα δὲν εἶναι ἴδιο. Ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ κόσμος ἀνα-
δημιουργοῦνται. Ἡ κτίσις ὅλη ζεῖ θεολογικὰ τὴν ὄγδοη ἡμέρα 
τῆς Δημιουργίας. Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ παρηγοριὰ εἶναι γνωρίσματα 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ πάλι. Χαρίζoνται σὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους οἱ 
χαμένες δυνατότητες σωτηρίας καὶ γκρεμίζεται ὁ φραγμὸς ποὺ 
ὑπῆρχε ἀνάμεσα στὸ Δημιουργὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ μήνυμα 
τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας κηρύσσει τὴν ἐλευθερία ἀπὸ 
κάθε αἰτία φόβου.

 Καὶ στὴν ἐποχή μας οἱ φόβοι αὐξάνονται. Ἐπιτείνονται 
ἀπὸ τὴν διεθνῆ οἰκονομικὴ κρίση. Ἀπὸ τὸν πόνο ποὺ βασιλεύ-

Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο Ν  Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν
Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  Κ Ι Σ Α Μ Ο Υ  &  Σ Ε Λ Ι Ν Ο Υ

ΕΓΚΥΚΛ Ι Ο Σ  ΠΑΣΧΑ 
(3/2011)

ει στὴν ζωή μας, ἀπὸ τὶς θλίψεις στὰ 
πρόσωπα τῶν συνανθρώπων μας, ἀπὸ 
τὴν τεχνητὴ εὐημερία ποὺ ἔλαβε τέ-
λος. Ἀπὸ τὴν ἀνασφάλεια, τὴν ἀβεβαι-
ότητα ποὺ κυριαρχεῖ στὸν τόπο, τὴν 
κοινωνία, τὴν χώρα μας, τὸν κόσμο 
γενικότερα. Μὲ τὴν δεξιότητα τῶν 
αὐτονομημένων βημάτων μας καὶ τὸν 
γεμάτο αὐτοπεποίθηση κομπασμό μας 
δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ προδώ-
σαμε τραγικὰ τὴν ἀξιοπρέπειά μας καὶ 
καταντήσαμε, δίχως Θεό, νὰ τρῶμε 
ξυλοκέρατα εἰς χώραν μακράν… Τὴν 
στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ὅλοι ἐπιζη-
τοῦν ἄρση τῶν δυσκολιῶν καὶ ἄλλοι, 
ὀλίγοι, προβάλλουν τοὺς ἑαυτούς τους 
ἢ τὸ σύστημα πού ἔχουν ἐπινοήσει 
ὡς τὴν μόνη ὁδὸ τῆς παγκοσμίου σω-
τηρίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὰ σημε-
ρινὰ ἀδιέξοδα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία 
καλεῖ ὅλους μας νά ἑορτάσωμε καί 
πάλι πανηγυρικά “Πάσχα Χριστοῦ τό 
σωτήριον”.
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Ἂν μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τὰ πάντα γίνονται καινά, ἂν ἡ 
φθορὰ καὶ ὁ θάνατος καταργοῦνται, ἄν ὅσοι ζοῦμε τὴν Ἀνάσταση ζοῦμε 
τὸ φῶς ποὺ πλημμυρίζει τὴν κτίση, τὸ φῶς ποὺ ἀνατέλλει ἀπὸ τὸν Πα-
νάγιο Τάφο, τότε μοναδικὴ ἐλπίδα μας εἶναι ἡ Ἀναστάσιμη ἐλευθερία. 
Ζώντας στὸν πλημμυρισμένο ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ ἐσωτερικό μας 
κόσμο, ξεφεύγουμε ἀπὸ ὅ,τι μᾶς θανατώνει. Πιστεύοντας καὶ κοινωνώ-
ντας μὲ τὸν Χριστό, πιστεύομε, συγχωροῦμε καὶ κοινωνοῦμε μὲ τὸν 
συνάνθρωπο. Χωρίς νά ἀγνοοῦμε τὸν ταραγμένο κόσμο μας, δὲν τὸν φο-
βόμαστε καὶ δὲν μᾶς τρομοκρατεῖ. Ἀγωνιζόμαστε νὰ τὸν καλυτερέψουμε. 
Μέ τόν τρόπο αὐτόν τὸ μήνυμα τῆς ζωῆς, τῆς ἐλπίδας, τῆς ἐλευθερίας, 
τῆς ἀγωνιστικότητας, ἐναντίον τοῦ θανάτου, τοῦ μηδενισμοῦ καὶ τῆς 
ἀπογοήτευσης ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ τὸ κενὸ μνημεῖο τοῦ Ἀναστημένου 
Χριστοῦ μας μπορεῖ νά συναναστήσει τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, νά δώ-
σει νόημα, οὐσία καί λόγο ὕπαρξης στόν παρόντα βίο καί νά διαβεβαιώ-
σει ἐμπειρικά κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν κτίση 
γιά τόν αἰώνιο προορισμό μας.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί μου!  

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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πρόσκληση τῆς Πασχαλινῆς Ὑμνωδίας γιά 
ἀγαλλίαση καί εὐφροσύνη εἶναι μεγαλό-
πρεπη καί ὑπέροχη. Ἀνάλογη καί ἀντάξια 
στό θαυμαστό καί ὑπερκόσμιο γεγονός τῆς 

ἡμέρας.
Ἡ Ἐκκλησία, Σῶμα καί Νύμφη τοῦ Χριστοῦ, 

γιορτάζει τήν Ἀνάσταση τοῦ Νυμφίου της καί πλημ-
μυρισμένη ἀπό τή δόξα καί τή λάμψη τῆς νίκης καί 
τοῦ θριάμβου της καλεῖ τά σύμπαντα νά γιορτάσουν: 
«νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ 
καί τά καταχθόνια» καί τόν ἄνθρωπο νά εὐφρανθεῖ. 
Καί καλεῖ προπάντων τόν ἄνθρωπο ποὖναι πλασμέ-
νος γιά τή χαρά, γιά τή «βαθειά χαρά», νά χαρεῖ στό 
ὑπερκόσμιο τοῦτο πανηγύρι. 

«Αὕτη ἡ ἡμέρα… ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν 
ἐν αὐτῇ».

Μπορεῖ ὅμως νά νοιώσει τήν ἀγαλλίαση, τή βα-
θύτερη αὐτή ψυχική χαρά ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς 
μας, πού ἔχει σπάσει τά τύμπανά του στούς βάρβα-
ρους ἤχους τῆς σύγχρονης μουσικῆς;

Μπορεῖ νά νοιώσει τήν ἀγαλλίαση αὐτή ὁ 
ἄνθρωπος τῆς στυγνῆς Ὀρθολογιστικῆς σκέψης 
καί μηχανῆς ὅταν εἶναι φυλακισμένος στό χημικό 
ἐργαστήριο καί στή σιδερένια φάμπρικα τῆς «παρα-
γωγῆς καί τῆς κατανάλωσης»; Μπορεῖ νά νοιώσει 
τήν ἀγαλλίαση αὐτή ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας 
ποὖναι βάναυσα στρατευμένος καί κλεισμένος πότε 
στό ἕνα ἰδεολογικό στρατόπεδο καί πότε στό ἄλλο 
χωρίς πνευματική ἐλευθερία;

Μπορεῖ νά νοιώσει τό ὑπερκόσμιο πανηγύρι 
ὁ ἄνθρωπος, ποὖναι φυλακισμένος στό ἄγχος τῆς 
καθημερινῆς ζωῆς, τῆς ἀνεργίας, τῶν κοινωνικῶν 
ἀναστατώσεων, καί τῶν πολεμικῶν ἀπειλῶν;

Ὅλες οἱ καταστάσεις αὐτές εἶναι πραγματικό-
τητες, πού τίς ξέρει, πρέπει νά τίς ξέρει ἡ Ἐκκλησία. 
Κι ὅμως κτυπᾶ τίς καμπάνες της, ἀνάβει λαμπάδες, 
τραγουδᾶ χαρούμενους ὕμνους καί προσκαλεῖ τήν 
ἀνθρωπότητα, ἄτομα, οἰκογένειες, ἡλικίες, Κοινωνί-
ες, Ἔθνη καί Λαούς στό Μεγάλο Πανηγύρι: 

«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί: Πάσχα 
Κυρίου Πάσχα». 

Ὅλες αὐτές οἱ καταστάσεις εἶναι πραγματι-
κότητες, ὠμές καί θλιβερές πραγματικότητες τῆς 
ἐποχῆς μας.

Ἀλλά ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού νίκησε τίς 

δικές της πραγματικότητες: τό μί-
σος, τήν προδοσία, τό μαστίγωμα, 
τόν Σταυρό καί τόν ΘΑΝΑΤΟ 
καί τά ξεπέρασε ὅλα, ὅλη αὐτή 
ἡ ὑπέρβαση δείχνει πώς ὁ 
καθένας μας μπορεῖ νά 
ξεπερνᾶ τίς δικές του 
πραγματικότητες καί 
νἆναι ἀναστημένος. 
Βέβαια ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Χρίστου εἶναι 
ἕνα θαῦμα: «θαῦμα 
Μέγα». Μά, μή-
πως δέν εἶναι 
θαῦμα ὁλόκληρη 
ἡ ζωή τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ στό 
κόσμο αὐτό, πού 
ὅλο σταυρώνεται καί 
πάντα ζεῖ;

Μήπως δέν εἶναι θαῦμα ἡ ζωή τῶν Ἁγίων καί ἡ 
μεταστροφή τῶν ἁμαρτωλῶν;

Μήπως δέν εἶναι θαύματα ὡρισμένα γεγονότα 
στήν Παγκόσμια Ἱστορία, ὅταν γκρεμίζονται τυραν-
νίες κι ἐλευθερώνονται σκλάβοι καί ταπεινοί;

Μήπως δέν εἶναι «θαύματα» τά χίλια μύρια 
ἀπρόοπτα, συμπτωματικά, τυχερά καί περίεργα στήν 
καθημερινή μας ζωή;

Μακάριοι, λοιπόν, ὅσοι πιστεύουν καί δέ βου-
λώσανε τά παραθύρια τῆς ψυχῆς των μέ τό μολύ-
βι τῆς ἀπιστίας: Ἡ Παντοδυναμία κι ἡ Ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ ἀγρυπνοῦνε πάνω σ’ αὐτόν τόν διφορούμενο 
κόσμο τοῦ Καλοῦ καί τοῦ Κακοῦ.

«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος: Ἀγαλλιασώ-
μεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

Ἀγαπητά μου πνευματικά τέκνα τῶν ἐπαρχιῶν 
Κισάμου Σελίνου, Ἱερεῖς, λαϊκοί, ἄνδρες γυναῖκες, 
παιδιά.

Στή πρόσκληση τῆς Πασχαλινῆς ὑμνωδίας 
προσθέτω καί ’γώ τήν πατρική μου εὐχή καί εὐλο-
γία:

Νά γιορτάσωμε μέ πίστη καί τοῦτο τό Πάσχα. 
Νά ξεφύγωμε ἀπό τίς ἀμφιβολίες μας, νά χαροῦμε 
καί ν’ ἀναστηθοῦμε στήν ἀγαλλίαση καί τήν ἐλπίδα, 
πού φέρνει σ’ ὅλους ὁ Ἀναστημένος Χριστός. Χρι-
στός Ἀνέστη! 

(Πασχαλινό Μήνυμα ἔτους 1986)

«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος
ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
πρώην Κισάμου καί Σελίνου

κ. Εἰρηναίου

Ἡ
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Στόν κόσμον τῆς φρίκης 
καί τῆς διαφθορᾶς

Ἡμέρες λυτρωτικῆς πορείας. Ἡμέρες Τριωδικές. 
Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πρωϊνά, βραδινά κατανυκτικά. 
Λειτουργίες προηγιασμένων. Μ. Ἀπόδειπνο, Χαιρετισμοί. 
Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί χρυσές εὐκαιρίες γιά τούς «μέλλο-
ντας κληρονομεῖν σωτηρίαν» (Ἑβρ. 1,14).

Κατάνυξις, Σάββατα μέ τήν μνήμη τῶν «ἀπ’αἰῶνος 
κεκοιμημένων» ἀδελφῶν μας. Νηστεία. Ταπείνωσις. Αὐτο-
γνωσία καί Αὐτομεμψία. Ἀγώνας τοῦ «ὁρᾶν τά ἐμά σφάλ-
ματα καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου» (εὐχή τοῦ Ἁγ. 
Ἐφραίμ.).

Πορευόμαστε καί συμπορευόμαστε πρός τόν ἐρχόμε-
νον πρός τό Πάθος μέ πολλή ταπείνωση καί ἀπόθεση τοῦ 
παλαιοῦ ἀνθρώπου «σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» 
(Γαλ. 5, 24). Ἐργαζόμενοι καί κοπιῶντες γιά νά ζήσομε 
τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γαλ. 5,22), προσφέ-
ροντες «θυσίαν μυστικήν», ὄχι μόνον τήν θείαν Λειτουργίαν, 
ἀλλά καί τόν ἴδιον τόν ἑαυτόν μας. Κι ἡ θυσία μας αὐτή 
γίνεται «πίστει καί πόθῳ» καί δι’αὐτῆς γινόμαστε μέτοχοι 
«ζωῆς αἰωνίου», ὅπως ψέλνομε στήν λειτουργία τῶν προη-
γιασμένων Δώρων.

Ὅποιος πιστεύει πράγματι στόν Χριστόν, ἀνοίγει ἕναν 
λογαριασμόν μαζί Του, λογαριασμόν γενναιότητος καί ἡρω-
ϊσμοῦ. Ἕνα συμβόλαιο θυσίας καί προσφορᾶς κι, ἄν χρει-
ασθεῖ, ὁλοκαυτώματος. Ὁ χριστιανός καλεῖται νά βγεῖ ἀπό 
τήν συγγένεια καί τούς δεσμούς τῆς γῆς αὐτῆς καί νά πάρει 
μιά ἄλλη ἀποστολή θειοτέρα γιά νά σωθεῖ. Νά βγεῖ ἀπό 
τήν «τοῦ κόσμου χαμαιζηλίαν» καί νά συνταυτισθεῖ  μέ τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἀρέσει ὄχι στόν κόσμον, ἀλλά στόν 
ἑκουσίως στρατολογήσαντά τον, Χριστόν (Β΄ Τιμ. 2,4).

Πιστεύοντες καί ἀγαπῶντες τόν Θεόν, ζοῦμε κι’ 
ἀπ’αὐτόν τόν κόσμον τήν αἰώνιον ζωήν: «Ὁ πιστεύων εἰς 
ἐμέ ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν. 3,36). Ἡ ζωή μας γίνεται 
καί προσφέρεται ὡς θυμίαμα εὐάρεστος στόν Θεόν καί γλυ-
κασμός τῶν συνανθρώπων μας. Ἄλλωστε, πρῶτος Αὐτός 
μᾶς ἀγάπησε καί πρῶτος ἔδειξε τόν δρόμο τῆς σταυρικῆς 
θυσίας «θανάτου δέ σταυροῦ» (Φιλιππ. 2,8). Προσφέρων 
καί προσφερόμενος, μέ ἀνοιχτές πάντα τίς ἀγκάλες Του καί  

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

«ὥσπερ πελεκάν» μᾶς τρέφει μέ τό ἴδιο Του τό Σῶμα καί τό 
τίμιον Αὐτοῦ αἷμα: «Λάβετε φάγετε. Τοῦτο ἐστί τό σῶμα 
μου... Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστί τό αἷμα μου 
τό τῆς καινῆς διαθήκης... εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθ. 26, 
26-27).

«Πίστει καί πόθῳ» ὄχι μονάχα προσερχόμαστε νά λά-
βομε τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του, ἀλλά κι ἡ ζωή μας 
μέ πίστη πορεύεται μ’ Αὐτόν καί ὁ μόνος πόθος μας εἶναι 
Αὐτός. Ὅτι ἀγαπᾶμε τόν συνάνθρωπόν μας ὅπως τόν ἑαυ-
τόν μας. (Μάρκ. 12,33). Ἔτσι, γινόμαστε ἕνα σῶμα μέ κε-
φαλή τόν Χριστόν. Εἴμαστε ἁμαρτωλοί μέ ἐπίγνωση, ἀλλά 
δέν παύομε νά ἀγωνιζόμαστε «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν» 
(Ἐφεσ. 5,16). Δέν παύομε νά ἐλπίζομε σ’ Αὐτόν καί νά 
αἰσθανόμαστε γι’ αὐτό δυνατοί.

Ὁ κόσμος ὀνομάζει μεγάλους καί δυνατούς αὐτούς πού 
κατέχουν φθαρτά καί φθείροντα ἀξιώματα καί ὅσους ἔχουν 
μεγάλη οἰκονομική ἐπιφάνεια. Ἀνθρώπους τῆς ἀπάτης, τῆς 
διαπλοκῆς καί τῆς φαντασιώσεως, πού γρήγορα πέφτουν 
στήν ἀνυποληψία καί στήν φυλακή.  Παλαιά καί πρόσφατα 
γεγονότα καί πρόσωπα στήν χώρα μας εἶναι στήν φυλακή, 
ἤ τούς ἀναμένει  ἡ φυλακή. Ἀπάτες, νοθεῖες, παρασκήνιο, 
λαθρεμπόριο, σωματεμπόριο μέχρι καί τήν ἐκμετάλλευση 
γυναικῶν νά μένουν ἔγκυες καί μετά οἱ εἰδικοί ἔμποροι νά 
«ἀγοράζουν» τά μωρά τους καί νά τά πωλοῦν εἴτε γιά υἱο-
θεσία, ἤ νά τά φονεύουν καί μετά νά πωλοῦν πανάκριβα τά 
ζωτικά ὄργανά τους.

Σέ ἕνα τέτοιον κόσμον τῆς διαφθορᾶς καί τῆς φρίκης, 
ὁ ἀληθινός χριστιανός πληγώνεται γιά τήν κατάντια καί τήν 
ἐμπορία τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο, καί φοβᾶται 
μήν πέσει. Καί μονολογεῖ: «Στῶμεν καλῶς». Στῶμεν ὀρθῶς».

Στό σύγχρονο σφαγεῖο τῶν ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων. 
Στήν σύγχρονη κοινωνία, πού βασιλεύει ἡ ἀναρχία, τό δί-
καιο τοῦ ἰσχυροτέρου, ἡ κάθε εἴδους ἐκμετάλλευσις, ἡ ἀσυ-
δοσία, ἡ ἀτιμωρησία καί ἡ ἐπιβράβευσις τοῦ ἀνήθικου καί 
τοῦ πρόστιχου, οἱ χριστιανοί ἀφρούρητοι ἀπό τό Κράτος, 
καταφεύγουν στόν Θεόν καί τόν παρακαλοῦν νά λυπηθεῖ 
τόν προδωμένον λαόν Του καί νά τόν διαφυλάξει ἀπό 
τόν καταστροφικόν διάβολο, τόν ἄρχοντα δυστυχῶς τοῦ 
κόσμου τούτου (Ἰωάν. 16,11). Οἱ καιροί πολύ δύσκολοι. 
Μεγάλη ἡ ἀπό τοῦ Θεοῦ ἀποστασία. Ἀμέτρητα καί κατα-
στροφικά τά γεννήματά της.

Σταυρώσιμη, πένθιμη ἡ εἰκόνα. Ἡ ταπείνωσις φυγα-
δεύτηκε. Ἡ ἀξιοπρέπεια θανατώθηκε. Ὁ ἄνθρωπος προϊόν 
ἐκμεταλλεύσιμο, ἐμπορεύσιμο. Ἀκαταστασία καί ἀβεβαι-
ότης. Πάθη διανθρώπινα. Πάθη πολιτικά. Διάβρωσις καί 
αὐτῆς τῆς Δημοκρατίας καί ὅλοι  μέ κομμένη τήν ἀνάσα: 
«Τί τέξεται ἡ ἐπιούσα»; Καί γιά  ποιόν κτυπᾶ ἡ καμπάνα; 
Καί, ποιό θά εἶναι τό ἑπόμενο θῦμα; Καί ὅλα αὐτά, γιατί 
ἔλλειψε ἀπό τίς καρδιές καί τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων ὁ θεῖος 
πόθος, καί τή θέση του κατέλαβε ὁ νόμος καί τά ἔνστικτα 
τῆς ζούγκλας.

Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰγνατίου Χατζηνικολάου,
Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου-Ἀκαδημαϊκοῦ-
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ.Κισάμου & Σελίνου
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εγάλη ἑβδομάδα! Ἡμέρες πόνου καί 
πάθους. Ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες κάθε 
εὐαίσθητη χριστιανική ψυχή δονεῖται 
καί κάμπτεται στή θέα τοῦ ἐσταυρωμέ-

νου Λυτρωτοῦ, ὁ ὁποῖος ζεῖ δράμα καί μαρτύριο, καί 
ὡς ἄνθρωπος λυπᾶται καί ἀδημονεῖ. (Ματθ. 26, 37)

 Ὁ ξένος, κατά τόν Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμαθαί-
ας, συλλαμβάνεται ὡς κοινός κακοῦργος ἀπό τόν 
δυσεβῆ καί παράνομο ἑβραϊκό λαό καί καταδικά-
ζεται εἰς τόν πλέον ἀτιμωτικό θάνατο, τόν θάνατο 
διά Σταυροῦ.  

Τό Ἅγιο σῶμα Του, ὅπως ὁ Ἠσαΐας εἶχε προ-
φητεύσει, εἶναι μία πληγή καί ἕνα τραῦμα. Ὁ νῶτος 
Του ἀπό τό φρικτό φραγγέλιο, τό πρόσωπό Του 
ἀπό τούς κολαφισμούς, τούς ἐμπτυσμούς καί τά ρα-
πίσματα, ἡ κεφαλή Του, τό ταμεῖον τῆς σκέψεως καί 
τῆς χάριτος, ἀπό τά ἀγκάθια καί τά κτυπήματα, τό 
στόμα Του ἀπό τήν κερασθείσα χολή καί τό ὄξος, τά 
αὐτιά Του ἀπό τίς φρικτές βλασφημίες, τά χέρια καί 
τά πόδια Του ἀπό τά σουβλερά καρφιά καί ἡ πλευ-
ρά Του ἀπό τήν αἰχμηρή λόγχη. « Ἕκαστον μέλος 
τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι’ ἡμᾶς ὑπέμεινε…», 
ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας τό βράδυ τῶν Ἀχράντων 
Παθῶν.

Τό σκληρό, ὀδυνηρό καί ἀπάνθρωπο αὐτό σω-
ματικό μαρτύριο καρτερικά καί ἀγόγγυστα τό ὑπο-
μένει ὁ Κύριός μας. Ὑπομένει τήν ταπείνωση, τήν 
περιφρόνηση, τούς γέλωτες, τόν πόνο. Ἐκεῖνο ὅμως 
πού τόν συγκλονίζει καί τόν καταβάλλει εἶναι τό 
ἄλλο, τό ψυχικό μαρτύριο, τό ὁποῖο εἶναι ἀσύγκριτα 

σκληρότερο καί ὀδυνηρότερο γι’ Αὐτόν.
Ἡ ψυχή Του πονᾶ ἀβάστακτα ὅταν βλέπει ἕνα 

λαό τόν ὁποῖο ἀγάπησε τρυφερά καί εὐεργέτησε 
πολυειδῶς καί πολυτρόπως νά κραυγάζει «σταύρω-
σον, σταύρωσον αὐτόν» (Λουκ. 23,21). 

Τί ἀχαριστία! Τί ἀγνωμοσύνη! Τί παράπονο, 
ὅταν οἱ ἄμεσα εὐεργετηθέντες ἀπ’ Αὐτόν, τοῦ προ-
σφέρουν ἀντί τοῦ μάννα χολή, ἀντί τοῦ ὕδατος 
ὄξος, ἀντί ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης Σταυρό καί 
θάνατο. Ἀλλά καί τοῦτο τό ἀντέχει, τό βαστᾶ, τό 
ὑπομένει.

Ἄν ὅμως ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ δέν Τόν κατα-
νόησε καί δέν Τοῦ ἀνταπέδωσε τήν ὀφειλόμενη 
ἀγάπη, οἱ δώδεκα ἐκεῖνοι μαθητές Του τί ἔγιναν; 
Τί ἔπαθαν; Γιατί Τόν ἐγκατέλειψαν μόνο καί ἀβοή-
θητο, γιατί Τόν ἄφησαν μονώτατο μεταξύ οὐρανοῦ 
καί γῆς; 

Ἐκεῖνοι δέν ἦταν πού τούς πῆρε ἀπό τήν βάρκα 
καί τούς ἔκανε ἁλιεῖς ἀνθρώπων; Ἐκεῖνοι δέν ἦταν 
πού ἔζησαν κοντά Του τρία χρόνια, διδάχτηκαν ἀπ’ 
αὐτόν τά ὡραιότερα μαθήματα στή γῆ, γεύτηκαν τήν 
πλούσια ἀγάπη Του καί ἀπήλαυσαν τούς θησαυρούς 
τῆς σοφίας καί τῆς χάρης Του; Αὐτοί δέν ἦταν πού 
ὑπόσχονταν σέ Κεῖνον ὅτι ποτέ δέν θά Τόν ἐγκατα-
λείψουν καί ποτέ δέ θά Τόν προδώσουν, ἀλλά θά 
Τόν ἀκολουθήσουν καί εἰς τήν φυλακή καί εἰς τόν 
θάνατο; 

Θεέ μου! Ὅλα στή στιγμή λησμονήθηκαν. Ὅλα 
φαίνεται ξεχάστηκαν. Ὅλοι Σέ ἐγκατέλειψαν. Ὁ 
φλογερότερος τῶν μαθητῶν Σου Σέ ἀρνήθηκε καί 
ὁ ἄλλος Σέ πρόδωσε.

Εἶναι δύσκολο, ἀδελφοί μου, νά κατανοήσομε 
καί νά σκιαγραφήσουμε τό ψυχικό ἐκεῖνο μαρτύριο 
τό ὁποῖο ὑφίστατο ὁ Κύριος ἐκεῖνες τίς συγκλονι-
στικές στιγμές. Ἡ ψυχή Του ὁμοίαζε μέ πλοῖο ἐν 
μέσῳ ὠκεανοῦ κλυδωνιζόμενο ὑπό τῶν κυμάτων. 

Μόνος καί ἀνυπεράσπιστος μπροστά στό 
πλῆθος τοῦ ὄχλου, πού Τοῦ ἀπέδιδε κατηγορίες, 
ὕβρεις καί συκοφαντίες. Δύο ἀπό τούς ἀγαπημέ-
νους μαθητές Του, ὁ Ἰωάννης καί ὁ Πέτρος δειλά 
καί φοβισμένα Τόν ἀκολουθοῦν ἀπό μακριά γιά νά 
φθάσουν στήν αὐλή τοῦ Ἄννα καί τοῦ Καϊάφα καί νά 

Ἡ ἄρνησις τοῦ Πέτρου
«Οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον». (Μάρκ. 14,71)

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη, 

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. ΚισάμουΜ
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ἰδοῦν τό τέλος.
Ὁ ἀναμάρτητος ἤρεμος καί σιωπῶν δικάζεται. 

Ὁ Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος «ἦν γνωστός τῷ ἀρχιερεῖ», 
(Ἰωάν. 18,16) εἰσέρχεται καί ἄφωνος παρακολου-
θεῖ τά δρώμενα. Μεσολαβεῖ γιά τόν Πέτρο, καί 
ἐκεῖνος, χάρη στή μεσολάβηση, φθάνει ἕως τήν 
αὐλή τοῦ Ἄννα. Τό δικαστήριο σείεται. Οἱ πληρω-
μένοι ψευδομάρτυρες ἀραδιάζουν τά ψέμματά τους 
κατηγορώντας τόν Ἰησοῦ ὅτι, ὅτι, ὅτι... καί ὁ λαός μέ 
φθόνο καί κραυγές ἐπιμένει «σταυρωθήτω, σταυ-
ρωθήτω...» (Ματθ. 27,23). 

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ποιητής τοῦ παντός, ὁ 
αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, χλευάζεται, ραπί-
ζεται, ἐμπτύεται καί βασανίζεται γιά νά παραδώσει 
σέ μᾶς τήν εἰκόνα τῆς τέλειας ὑπομονῆς καί ἄκρας 
ταπείνωσης καί «ἵνα ἡμεῖς ἀκολουθήσωμεν τοῖς 
ἴχνεσιν αὐτοῦ, γινόμενοι ὑπήκοοι μέχρι θανάτου»...

Ὁ ἄλλοτε φλογερός καί αὐθόρμητος Πέτρος, 
κυριευόμενος ἀπό φόβο καί δειλία στιγμιαία, γίνε-
ται ὁ ἑκούσιος ἀρνητής τοῦ Διδασκάλου. Ἐκείνη τήν 
νύκτα μπροστά σέ μία παιδίσκη καί ἕναν θυρωρό 
πού τόν ἀναγνωρίζουν, ἀρνεῖται τρεῖς φορές τόν 
Κύριο καί μάλιστα μέ ὅρκους καί κατάρες, ὅτι δέν 
τόν ξέρει, δέν τόν γνωρίζει, δέν τόν εἶδε ποτέ στή 
ζωή του. 

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θεολογώντας ἐξη-
γοῦν, ὅτι ἡ ἄρνηση τοῦ Πέτρου ἦταν ἀποτέλεσμα 
πτώσεως, ἡ δέ πτώση ἀποτέλεσμα τῆς ὀλιγοπιστίας 
του καί ἐκείνη ἀποτέλεσμα τῆς ὑπερηφανείας του. 
Ὑπερηφανεύτηκε ὁ Πέτρος, καί ὅπου ὑπερηφάνεια 
ἐκεῖ καί πτώση. Ὅμως ἡ κατάσταση αὐτή δέν ἦταν 
μόνιμη, ἦταν προσωρινή, ἦταν στιγμιαία. Ὅταν ὁ Κύ-
ριος, στρέφοντας τό πρόσωπό Του πρός αὐτόν καί 
ρίχνοντάς του μία ματιά παραπόνου, τοῦ ὑπενθύμισε 
τή ρήση Του, ὁ μαθητής αἰσθάνθηκε τό ὀλίσθημα 
καί τό βαρύτατο ἁμάρτημά του. Ἄκουσε τόν πετεινό 
νά λαλεῖ καί ἐνθυμούμενος τά λόγια τοῦ Διδασκά-
λου βγῆκε ἔξω καί ἔκλαυσε πικρῶς.

Μετανόησε ὁ Πέτρος, μετανόησε εἰλικρινά, 
γνήσια. Ἰδού τό μεγαλεῖο μιᾶς ταπεινῆς ψυχῆς. Ἰδού 
τό μυστικό τῆς σωτηρίας. Αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς με-
τάνοιας τῆς ψυχῆς τοῦ Πέτρου ἀλλά καί τό πέλαγος 
τῆς ἀγάπης καί εὐσπλαχνίας τοῦ Κυρίου, ἑνώθηκαν 
γιά νά δώσουν τήν ἄφεση καί συγχώρηση. Συγ-
χωρήθηκε ὁ Πέτρος καί ἔγινε φλογερότερος. Ἀπό 
δῶ καί ἐμπρός δέν θά δειλιάσει σέ τίποτα, δέν θά 
ντραπεῖ τούς ἐνδόξους, δέν θά φοβηθεῖ τούς ἰσχυ-
ρούς, δέν θά ὑπολογίσει κόπους, ἀλλά θά κηρύξει 
«Χριστόν, καί τοῦτον ἐσταυρωμένον». Ἐκείνου τό 
κήρυγμα θά ἀκούσει τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τό 

πλῆθος τοῦ συγκεντρωμένου λαοῦ στά Ἱεροσόλυμα 
καί θά πιστέψουν τρεῖς χιλιάδες ψυχές δημιουργώ-
ντας τήν πρώτη Ἐκκλησία.

Ἐκεῖνος θά ἀπολογηθεῖ μπροστά σέ ἐξουσίες 
καί συνέδρια, σέ ἄρχοντες καί ἡγεμόνες, ὑστερού-
μενος, φυλακιζόμενος, κακουχούμενος.

Ἐκεῖνος θά ὀργώσει τήν γῆ μαζί μέ τούς 
ἄλλους Ἀποστόλους, μεταφέροντας τό μήνυμα τῆς 
Ἀνάστασης καί τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. 

Ἐκεῖνος θά φτάσει μέχρι τό πάθος καί τό μαρ-
τύριο, χάριν τῆς ἀγάπης του πρός τόν Διδάσκαλο 
καί θά θυσιαστεῖ πάνω σέ σταυρό, ὅπως καί ὁ ἀγα-
πημένος Νυμφίος του.

Αὐτός, ὁ Πέτρος, ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστό-
λων, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, τό ὑπόδειγμα τῆς με-
τανοίας, τό ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ χαρά τῶν 
πιστῶν γίνεται κάθε ἐποχή, ἀλλά καί σήμερα, πα-
ράδειγμα μετανοίας, σανίδα σωτηρίας καί αἰτία 
ἐπιστροφῆς. Ἄς τόν μιμηθοῦμε ἀδελφοί. Ἄς ἐξε-
τάσουμε τή συνείδησή μας πόσες φορές κι ἐμεῖς 
ἀρνηθήκαμε τόν Κύριο καί Θεό μας, πόσες φορές 
ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα Τόν λυπήσαμε, Τόν ὑβρίσα-
με, Τόν προδώσαμε καί ἄς πάρουμε τήν γενναία 
ἀπόφαση, ποτέ πιά νά μήν τό ἐπαναλάβουμε. Νά 
Τόν πλησιάσουμε περισσότερο, νά Τόν ἀγαπήσου-
με θερμοτέρα καί μέ πεῖσμα νά Τόν ὁμολογοῦμε 
παντοῦ, Ἅγιο, Κύριο καί Θεό μας.

Ἡ τρίτη ἄρνηση τοῦ Πέτρου. 
Ἔργο τοῦ Γάλλου James Jacques Joseph Tissot
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Πρωθυπουργός καί ὁ Πρόε-
δρος τῆς Ρωσίας δέν παύουν νά 
δηλώνουν δημόσια καί ἀπτόητα 
ὅτι εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί 

καί νά στηρίζουν τήν Ἐκκλησία, ἐπι-
στρέφοντας τήν ἁρπαγεῖσα περιουσία 
της. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανί-
ας, σέ προσκύνημά του στά Ἱεροσό-
λυμα, ζήτησε ἀπό τόν ἐκεῖ Πατριάρχη 
νά προσευχηθεῖ γιά τή χώρα του. Ὁ 
Ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Ρου-
μανίας ἔστειλε μία συγκινητική ἐπι-
στολή γιά τήν πρόσφατη ἐκδημία τοῦ 
Ἱερομονάχου Πετρωνίου, Δικαίου τῆς 
Ἱερᾶς ρουμανικῆς σκήτης τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρά 
τήν Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. 
Ἔγραφε∙ γονυκλινῶς προσκυνῶ τό 
τίμιο λείψανο τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ 
Γέροντος Πετρωνίου Τανάσε. Στήν 
Ἰταλία κατάφεραν στά Εὐρωπαϊκά Δι-
καστήρια τή διατήρηση τῆς ἀναρτήσε-
ως τοῦ σταυροῦ στά σχολεῖα.

Ἐδῶ, εἴμεθα πιό προοδευμέ-
νοι, καί παρά τή μεγάλη κρίση, ὅπου 
πολλοί πλησιάζουν τώρα πιό πολύ τήν 
Ἐκκλησία καί μάλιστα πιό συνειδητά 
καί θερμά, τήν Ἐκκλησία πού ποτέ 
δέν τούς ἀπογοήτευσε, τήν πολεμᾶ ἡ 
πολιτική ἐξουσία δυνατά, ὑπόγεια καί 
φανερά. Δέν φθάνουν ὅσα δύσκολα 
περνᾶμε, ἀλλά θά πρέπει κάθε τόσο 
νά ὑπερασπιζόμαστε τήν διατήρηση 
τῶν εἰκόνων στά σχολεῖα, τή διδα-
σκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν, τῆς ἄνετης χειροτονίας κλη-
ρικῶν, τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου, 
τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ κράτους στό 
Ἅγιον Ὄρος, καί τῶν θεσμοθετημέ-
νων ἀπαλλαγῶν του.

Ἐρημώνουν τά χωριά τῆς Ἑλλη-

νικῆς ὑπαίθρου, τά ὁποῖα διερχόμεθα 
κηρύττοντας τώρα τή Σαρακοστή. Ἀπό 
καιρό ἔχουν φύγει ὁ χωροφύλακας, 
ὁ ἀγροφύλακας καί  ὁ ἰατρός, τώρα 
ἀναχωρεῖ ὁ δάσκαλος  καί ὁ παπάς. 
Συμπτήσσονται τά μικρά σχολεῖα καί 
ἀγνοοῦνται ὁρισμένες ἀρκετά σοβα-
ρές δυσκολίες μετακινήσεως μικρῶν 
παιδιῶν σέ δύσβατες περιοχές τή δι-
άρκεια τοῦ χειμῶνος. Τά μειονοτικά 
σχολεῖα ὅμως παραμένουν ὡς ἔχουν. 
Δίνονται ἑκατομμύρια εὐρώ γιά τήν  

ἀνέγερση καί ἀνακαίνιση τζαμιῶν καί 
ἀγνοεῖται τό τάμα τοῦ ἔθνους, ὁ ναός 
τοῦ Σωτῆρος, καί ἡ ἀναγκαία συντή-
ρηση περίφημων βυζαντινῶν μνημεί-
ων στό Ἅγιον Ὄρος καί σέ ὅλη τήν 
Ἑλλάδα.

Θά καταντήσουμε ξένοι στόν 
τόπο μας. Θά μᾶς περιγελοῦν γιά τήν 
Ὀρθοδοξία μας, γιά τό ράσο μας, γιά 
τόν σταυρό μας, γιά τίς ἠθικές ἀρχές 
μας, γιά τήν παραδοσιακότητά μας 
καί τήν ἑλληνικότητα μας. Ὁρισμένοι 
τῶν ταγῶν φαίνεται νά ἔχουν  βαρύ 
αἴσθημα μειονεξίας πού εἶναι Ἕλλη-
νες, πού γεννήθηκαν Ὀρθόδοξοι, 
πού μιλοῦν ἑλληνικά, πού σημαίνουν 
οἱ καμπάνες. Ἄς μᾶς ποῦν τελοσπά-
ντων τί ἀκριβῶς τελικά θέλουν. Ἕνα 
ἄθρησκο, οὐδέτερο, γκρίζο ἤ λευκό, 
μουδιασμένο κράτος; Δέν εἶδαν τί συ-
νέβη σέ τόσες γύρω μας χῶρες, πού 
ἄνθισαν καί καρποφόρησαν ἀνίερες 
ἰδέες, καταπατήθηκαν ἐλευθερίες καί 
γέμισαν οἱ φυλακές καί οἱ τάφοι ἀπό 

ἀντιφρονοῦντες καί νεομάρτυρες;
Δυστυχῶς σέ αὐτή τήν πολεμι-

κή συνεργοῦν πολιτικοί, διανοούμε-
νοι, δημοσιογράφοι, συγγραφεῖς καί 
ἀρθρογράφοι. Εἶναι πλέον ἀρκετά 
τῆς μόδας ἡ ὑποστήριξη καί ἡ ὑπε-
ράσπιση τοῦ ἀνίερου. Λυπᾶται κανείς 
γιά ὅλα αὐτά κι ἐλπίζει πάντοτε σέ μία 
πηγαία ἀνάνηψη καί εἰλικρινῆ μετά-
νοια. Δυστυχέστατα καί ὁρισμένοι 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν μας δέν 
συλλαμβάνουν ἔγκαιρα κι ἔγκυρα τήν 
πραγματική  δίψα τῶν καιρῶν μας γιά 
ἀλήθεια καί λύτρωση καί παραμένουν 
σέ μάταιες προσωπικές ἐπιδιώξεις καί 
ὄχι στό ξεδίψασμα ἑνός ὡραίου λήμ-
ματος, καί μάλιστα τῆς νεότητος, πού 
λαχταρᾶ τή θέρμη τῆς πίστεως, γιά νά 
τούς παραμυθήσει καίρια καί οὐσια-
στικά, ὅταν ἔχει ἀπογοητευθεῖ πικρά 
ἀπό πολλούς πολύ.

Χρειάζεται ἀλλαγή νοοτροπίας 
ἀπό τόν καθένα γιά τό ξεπέρασμα τῆς 
πολυσυζητημένης καί κουραστικῆς 
κρίσεως. Χρειάζεται ἐπανεύρεση 
ἄμεση τοῦ γνήσιου ἑλληνορθόδοξου 
ἤθους καί ὕφους. Χρειάζεται ἔμπνευ-
ση, δύναμη καί τόλμη γιά ὑγιῆ προ-
βληματισμό καί ἡρωϊκές ἀποφάσεις, 
γιά ν’ ἀλλάξει οὐσιαστικά ἡ ζωή καί 
νά χαρεῖ ἀληθινά ἡ πονεμένη καρδιά 
τοῦ σύγχρονου Νεοέλληνα, πού θε-
ώρησε τήν καλοπέραση μόνο σκοπό 
τῆς ζωῆς του. Χρειάζεται ἐπιστροφή 
στίς ρίζες, σέ ἀθῶες μνῆμες, σέ ἥσυ-
χους ρυθμούς, σέ ἤπιους τόνους, σέ 
μελετημένες κινήσεις, σέ ἀγάπηση 
τῆς ἁπλότητος, τῆς ἐγκράτειας, τῆς 
ἀπορρίψεως τῶν πολλῶν περιττῶν 
πού γέμισε ἡ σημερινή ζωή.

Χρειάζεται ἐπιστροφή

Τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσέως.
 Ἁγιορείτου

Ο
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«Ὡς πότε, παλικάρια, νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,
μονάχοι, σὰν λιοντάρια, στὲς ράχες, στὰ βουνά;
Σπηλιὲς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,

νὰ φεύγωμ’ ἀπ΄ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά;
Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα καὶ γονεῖς,

τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας κι ὅλους τούς συγγενεῖς;»

«Κάλλιο ’ναι μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή,
παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή!»

Ἔτσι τραγουδάει, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Ρήγας στὸ Θούριο τὸ ἡρωικότερο ἴσως ἆσμα τῆς φυλῆς μας. 

Τὸ 1821 καταγράφηκε στὴν παγκόσμια ἱστορία ὡς ἡ ἐπανάσταση ποὺ καθόρισε σὲ μεγάλο 
βαθμὸ τὴν πορεία καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.

Γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ Παν. Κανελλόπουλος: «Ἐὰν οἱ Ἕλληνες δὲν ἀπεφάσιζαν νὰ τολμή-
σουν ὅ,τι ἐτόλμησαν στὴν Ἁγία Λαύρα, καὶ σ΄ ὅλη τὴν ὑπόδουλη χώρα, εἶναι ζήτημα ἐὰν ὁ 19ος αἰ. 
θὰ χαρακτηριζόταν σήμερα ὡς ὁ αἰώνας τῆς ἀποκατάστασης τῶν ἐθνικῶν κρατῶν. Οἱ Ἕλληνες δὲν 
ἀποτίναξαν μόνο τὸν ξενικὸ ζυγό, ἀλλὰ κατάργησαν ἔμμεσα τὴν ἔννοια κάθε ζυγοῦ σ΄ὁλόκληρη 
τὴν Εὐρώπη».

Φυσικά, δὲν ἦταν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος οὔτε ἁπλή, οὔτε εὔκολη ὑπόθεση νὰ ἀποτινάξει τὸ 
ζυγὸ ἑνὸς βάρβαρου δυνάστη, ὅπως ἦταν οἱ Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι. Τόσοι αἰῶνες σκλαβιᾶς εἶχαν 
δημιουργήσει ἕνα κατεστημένο τρόπο ζωῆς, μὲ τὸν Ἕλληνα νὰ καταδυναστεύεται ὄχι μόνο ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες κοτσαμπάσηδες. Τὸ ἔθνος ἦταν καταδικασμένο σὲ 
ἀμορφωσιά, χωρὶς σχολεῖα, χωρὶς δασκάλους, χωρὶς συστηματικὴ διδασκαλία τῆς γλώσσας καὶ τῆς 
ἱστορίας του.

Ὁ πόθος βέβαια τῆς λευτεριᾶς ὑπῆρχε κι αὐτὸ τὸ μαρτυροῦν τὰ κατὰ καιροὺς ἀποτυχημένα 
ἐπαναστατικὰ κινήματα, ἀλλὰ ἔλειπε ἡ ἰδεολογικὴ προετοιμασία καὶ ἡ ὀργάνωση.

Ἰδεολογία γιὰ τὴν ἐπανάσταση θὰ δημιουργήσει τὸ κίνημα τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ. 
Ἀνάμεσα στοὺς  ἐκπροσώπους του ξεχωριστὴ θέση κατέχει ὁ Ρήγας Φεραῖος, ποὺ ἔβλεπε τὴν ἐξέ-
γερση ὡς κοινή, συντονισμένη προσπάθεια ὅλων τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς, μαζὶ καὶ τῶν φιλελεύ-
θερων Τούρκων κατὰ τῆς καταπίεσης τοῦ Σουλτάνου.

Ὁ Ρήγας ἦταν ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῆς Γαλλικῆς 
Ἐπανάστασης. Τὸ 1793 δημοσίευσε τὸ Σύνταγμα, ποὺ τὸ ὀνομάζει «Νέα πολιτικὴ Διοίκησις» καὶ 

σ΄αὐτὸ προβάλλει τὰ φυσικὰ δικαιώματα τῆς ἰδιοκτησίας, τῆς πολιτικῆς ἐλευθε-
ρίας, τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου, τοῦ λόγου, τῆς μόρφωσης κ.ἄ. Γιὰ τὴ μόρφω-
ση ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Ὅλοι χωρὶς ἐξαίρεση ἔχουν χρέος νὰ ἠξεύρουν 
γράμματα. Ἡ πατρὶς ἔχει νὰ καταστήσει σχολεῖα εἰς τὰ χωρία διὰ τὰ ἀρσενικὰ 
καὶ τὰ θηλυκὰ παιδιά. Ἐκ τῶν γραμμάτων γεννᾶται ἡ προκοπή, μὲ τὴν ὁποία 
λάμπουν τὰ ἐλεύθερα ἔθνη».

Τὸ ρόλο τῆς ὀργάνωσης τοῦ ἀγώνα ἀνέλαβε νὰ παίξει ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία 
ποὺ ἱδρύεται τὸ 1814. Σημαντικὴ ἦταν στὴν ἵδρυσή της  ἡ συμβολὴ  τοῦ ἑλλη-

νισμοῦ τῆς διασπορᾶς μὲ τὴ μεγάλη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη ποὺ εἶχε σημειώσει 
μέσω τοῦ ἐμπορίου στὶς Παραδουνάβιες χῶρες καὶ στὴ Ρωσία. Ἡ Φιλικὴ Ἑται-
ρεία ὑπερπήδησε ὅλα τὰ ἐμπόδια ποὺ προέβαλε τὸ ἀντιφιλελεύθερο πνεῦμα 
τῆς Ἱερῆς Συμμαχίας τοῦ Μέτερνιχ, ὀργάνωσε τὴν ἐπανάσταση, μύησε χιλιάδες 
μέλη, συγκέντρωσε χρήματα καὶ ὅπλα. Τὸ ἔθνος προετοιμάζεται μυστικὰ γιὰ τὴ 
μεγάλη ὥρα.

Τὸ κλίμα στὴν Εὐρώπη ἦταν ἀρνητικὸ ἀπέναντι σὲ κάθε ἐπαναστατικὸ κί-
νημα, γι’αὐτὸ πολλοὶ πίστευαν ὅτι ἡ στιγμὴ δὲν ἦταν κατάλληλη, ὅπως ὁ Κοραῆς 
καὶ ὁ Καποδίστριας. Ἄλλοι ὅμως, πιὸ αἰσιόδοξοι, ὅπως ὁ Ὑψηλάντης καὶ ὁ 

Τῆς κ. Δελῆ Ἀργυρῶς
Φιλολόγου

25η Μαρτίου 1821
Ἡ ἐπέτειος  τῆς  ἀνεξαρτησίας  μας
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Παπαφλέσσας, βιάζονται.
Ἔτσι ὁδηγηθήκαμε στὴν ἐπανάσταση στὶς παραδουνάβιες ἡγε-

μονίες ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη, ποὺ καταπνίγηκε 
στὸ αἷμα, καὶ στὴν ἡρωικὴ ἐπανάσταση στὴν Πελοπόννη-

σο. Ἡ ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης δὲν πραγματοποιή-
θηκε σὲ μία ἡμέρα μόνο, οὔτε συγχρόνως σὲ ὅλες 

τὶς περιοχές, ἂν καὶ εἶχε ὁριστεῖ ὡς ἡμέρα γενικῆς 
ἐξεγέρσεως ἡ 25η Μαρτίου. Ὁ συμβολισμὸς εἶναι 
αὐτονόητος. Τὴ μέρα ποὺ ὁ Ἀρχάγγελλος εὐαγ-
γελίζεται στὴ Θεοτόκο τὸ μήνυμα γιὰ τὴ γέννηση 

τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου, αὐτὴ τὴ μέρα τὸ ἔθνος 
ἀποφασίζει νὰ διακηρύξει τὴν ἀπόφασή του νὰ 

μὴ συζήσει στὸ ἑξῆς μὲ τυράννους. Ἔτσι ἡ ἡμερομηνία 
αὐτὴ ἔγινε θρύλος καὶ σύμβολο γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες, 

καὶ οἱ δημιουργοί τῆς ἐπανάστασης ἥρωες καὶ μάρτυρες, 
πρότυπα αὐτοθυσίας καὶ παλικαριᾶς ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ 
γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ποὺ ἔκθαμβοι παρακολουθοῦν νὰ γράφεται ἡρωικὰ ἡ νεώτερη ἱστορία τῆς 
Ἑλλάδος. Τὰ κατορθώματα τῶν Μεσολογγιτῶν καὶ τῶν Σουλιωτῶν, ἡ καταστροφὴ τῶν Ψαρῶν, οἱ 
σφαγὲς τῆς Χίου συγκινοῦν, συνετίζουν καὶ ὑπογραμμίζουν τὸ δίκαιο ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν 
ἀπόφασή τους νὰ δηλώσουν τὴν ἐθνικὴ καὶ πολιτικὴ τους ὕπαρξη καὶ ἀνεξαρτησία.

Παράλληλα μὲ τὸν πόλεμο στὸ στρατιωτικὸ τομέα, διεξαγόταν καὶ ἕνας σκληρὸς ἀγώνας στὸν 
πολιτικὸ τομέα στὴν προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων νὰ διοικήσουν τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀπελευθερωνόταν.

Βασικὰ δύο ρεύματα διαμορφώθηκαν καὶ προσπάθησαν νὰ ἡγηθοῦν τοῦ ἐθνικοαπελευθε-
ρωτικοῦ ἀγώνα. Τὸ πρῶτο ρεῦμα, ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ, ὁραμα-
τιζόταν ἕνα ἔθνος ἀνεξάρτητο, ἰσχυρὸ καὶ ὀργανωμένο κατὰ τὸ πρότυπο τῶν σύγχρονων κρατῶν. 
Τὸ ἄλλο ρεῦμα ἐμπνεόταν ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ παράδοση καὶ ὁραματιζόταν τὴν ἀνασύσταση τῆς πο-
λυεθνικῆς-βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας μὲ τὴν ἁπλὴ ἀντικατάσταση τῆς τουρκικῆς κυριαρχίας ἀπὸ 
τὴν ἑλληνική. Αὐτὸ τὸ ρεῦμα ἀναπτύχθηκε στοὺς πιὸ συντηρητικοὺς κύκλους τοῦ Φαναρίου τοὺς 
προσκείμενους στὴν Αὐτοκρατορικὴ Ρωσία.

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπανάστασης διέψευσαν οἰκτρὰ καὶ τὰ δύο αὐτὰ ὁράματα. 
Ὑπάρχουν γεγονότα ποὺ ἀμαυρώνουν τὸν ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴ λευτεριὰ. Πρὶν καλὰ-

καλὰ ἀπελευθερωθοῦν ἐλάχιστα ἐδάφη ἀρχίζει ἕνας ἀδυσώπητος καὶ σκληρὸς ἀγώνας γιὰ τὴν 
ἐξουσία, ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς ποὺ διαχειρίζονταν μέχρι τότε τὰ κοινὰ (πρόκριτοι, φαναριῶτες) καὶ σ’ 
αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν μερίδιο στὴν ἐξουσία (ὁπλαρχηγοί, ἔμποροι, ναυτικοί). Οἱ διενέξεις θὰ ὁδηγή-
σουν στὸν ἐμφύλιο πόλεμο τοῦ 1823-24, ποὺ δημιούργησε πικρίες καὶ ἀπογοητεύσεις, φυλάκισε 
καὶ ἐξόντωσε ἀγωνιστές, ὅπως ὁ Κολοκοτρώνης καὶ ὁ Ἀνδροῦτσος, κατασπατάλησε χρήματα ἀπὸ 
ἐξωτερικὸ δανεισμὸ καὶ λίγο ἔλειψε νὰ στοιχίσει τὸ μέλλον τῆς ἴδιας τῆς ἐπανάστασης.

Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὸν ἐπίσης σκληρὸ διπλωματικὸ ἀγώνα ποὺ διεξαγό-
ταν στὰ ἀνακτοβούλια τῆς Εὐρώπης μεταξὺ τῶν Μ. Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς. Ἡ Ἀγγλία, Γαλλία καὶ Ρω-
σία, ὅταν κατάλαβαν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση εἶχε πιὰ ριζώσει καὶ ὅτι θὰ ἱδρυόταν τελικὰ ἑλλη-
νικὸ κράτος, ἔδωσαν σκληρὸ ἀγώνα γιὰ νὰ παρουσιαστεῖ ἡ καθεμιὰ πρὸς ὄφελός της ὡς προστάτης 
του, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ τελικὰ ἕνα μικρὸ κράτος μὲ περιορισμένα σύνορα, ὥστε νὰ 
μποροῦν νὰ τὸ ἐλέγχουν ἐξυπηρετώντας τὰ ἰδιαίτερα συμφέροντά τους στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Στὸ διπλωματικὸ αὐτὸ ἀγώνα ἡ Ἑλλάδα δὲ ρωτήθηκε, οὔτε ἐκπροσωπήθηκε, γιὰ νὰ καταλή-
ξουμε χάρις στὴ διπλωματικὴ εὐστροφία τοῦ κυβερνήτη Καποδίστρια, ἡ Ἑλλάδα τοῦ 1830 νὰ φτάνει 
ἐδαφικὰ μέχρι τὴ γραμμὴ Ἀμβρακικοῦ-Παγασητικοῦ ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀνεξάρτητη.

Οἱ ἐσωτερικὲς ὅμως διαμάχες καὶ οἱ ἀνταγωνισμοὶ θὰ ὁδηγήσουν στὴ δολοφονία τοῦ κόμητος 
Καποδίστρια καὶ θὰ δώσουν οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες τὴν εὐκαιρία στὶς Μ. Δυνάμεις νὰ διαλέξουν καὶ νὰ 
ἐπιβάλλουν μονάρχη τῆς ἀρεσκείας τους, τὸν 17χρονο Βαβαρὸ Ὄθωνα. Ἔτσι ἀγνοήθηκαν τὰ φιλε-
λεύθερα συντάγματα τοῦ Ἀγώνα, ἀφοῦ στὴν Ἑλλάδα δὲ δίνεται σύνταγμα, ἀνακηρύσσεται βέβαια 
ἀνεξάρτητο κράτος, μέ τίς ἐνέργειες ἰδιαίτερα τοῦ Καποδίστρια, ἀλλά τό πολίτευμα εἶναι μοναρχικό 
καί ἡ χώρα τίθεται ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχία τοῦ Ὄθωνος καὶ τὴν ἐγγύηση τῶν τριῶν Μ. Δυνάμεων.

Ἀπ’ ὅλα αὐτὰ συμπεραίνουμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ποὺ προετοιμάστηκε μὲ τόσους κό-
πους καὶ θυσίες καὶ ἦταν ἐπίτευγμα ὅλων τῶν Ἑλλήνων, πέτυχε μερικῶς τοὺς στόχους της στὴ 
δεκαετία 1821 -1832 καὶ χρειάστηκαν πολλὲς ἀκόμα θυσίες τοῦ ἑλληνισμοῦ γιὰ τὴ δικαίωση τῶν 
ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν του στόχων καὶ ὁραμάτων.

 Ἀπαρχὴ καὶ ἀφετηρία σ’ αὐτὸ τὸν ἀγώνα τῆς ἐθνικῆς, κοινωνικῆς καὶ πνευματικῆς λευτεριᾶς 
ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς ἡ κορυφαία ἀπόφαση τῆς 25ης Μαρτίου 1821 γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποτελεῖ γιὰ 
μᾶς τοὺς Ἕλληνες ἡμέρα μνήμης, εὐαγγελισμοῦ καὶ εὐθύνης, γιατί ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐλευθερία δὲ 
σταματάει ποτέ.



46 ............«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 31, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011

δῶ καί δεκατετίες οἱ μελετητές δέν κάνουν 
ἄλλο ἀπό τό νά κολλοῦν στόν Παπαδιαμά-
ντη μονότονες, ξεθωριασμένες ἐτικέτες. Ὁ 
ἄνθρωπος Παπαδιαμάντης ἄλλοτε ἐμφανίζε-
ται ἀγλαϊσμένος μέ τό φωτοστέφανο τοῦ ἁγί-

ου καί ἄλλοτε πάλι κατατάσσεται στή χορεία τῶν 
ἁμαρτωλῶν, τῶν καταραμένων καί τῶν κοινωνικῶν 
ἀγωνιστῶν.

Ὁ Παπαδιαμάντης γεννιέται, ζεῖ, διαμορφώ-
νεται καί ἐνεργεῖ σέ ὁρισμένο τόπο, σέ ὁρισμένη 
κοινωνία καί σέ ὁρισμένη ἐποχή. Δέν μποροῦμε 
νά μελετήσουμε τήν προσωπικότητά του χωρίς 

ν’ ἀναφερθοῦμε στίς ἐπιδράσεις πού δέχτηκε ἀπό 
τό οἰκογενειακό του περιβάλλον. Στό κέντρο τοῦ 
παιδικοῦ του σύμπαντος βρίσκεται ὁ πατέρας, πού 
εἶναι ἱερέας. Τό ἀξίωμα αὐτό καλλιεργεῖ αἰσθήματα 
ἐνοχῆς στό συγγραφέα καί διαταράσσει τίς σχέσεις 
του μέ τ’ ἄλλα νησιωτόπουλα. Ὁ ἴδιος χαρακτη-
ριστικά ἀναφέρει: «Μέ ἐμίσουν γιατί ἤμην παπα-
δοπαίδι. Ἐκεῖνοι ἦσαν τέκνα ναυτικῶν, πορθμέων, 
ναυπηγῶν, γεωργῶν. Οἱ πατέρες ἐθαλασσοπνίγο-
ντο ἤ ἵδρωναν  πολύ γιά νά βγάλουν τό ψωμί καί οἱ 
υἱοί τους τό εἶχαν διά καύχημα. Καί διά τοῦτο ἐμέ 
μ’ ἐπεριφρονοῦσαν».

Ἡ μητέρα του, παπαδιά μαζί καί ἀρχοντοπού-
λα, δέν συμφωνεῖ νά ἐξομοιωθεῖ τό παιδί της μέ τ’ 
ἄλλα παιδιά τοῦ ὄχλου. Σχολιάζει ὁ ἴδιος: «Καί ἡ 
μήτηρ μου ἡ φιλότεκνος ὄχι μόνο δέ μοῦ ἐπέτρεπε 
νά τρέχω, ὅπως ἄλλοι,  ἀνυπόδητος καί ἐγώ, ἀλλ’ 
ἀπήτει νά φορῶ καί κάλτσες. Ὁποῖα δεσμά παιδα-
γωγικῆς δουλοσύνης!».

Μέσα σ’αὐτά τά πλαίσια, ἀπό παιδί ξεκινᾶ ἕναν 
ἀγώνα κρυφό μέ τόν πατέρα του, κρατώντας ὅλο 
τόν ἀπαιτούμενο σεβασμό καί ὅλους τούς τύπους, 
ἀλλά καί βάζοντας σέ ἐνέργεια ὅλες τίς μεθόδους 
τοῦ πονηροῦ παιδιοῦ πού ζητᾶ νά γλιτώσει ἀπό τό 
βάρος τῆς κηδεμονίας, πότε μέ τήν ἀναβλητικότη-
τα, πότε μέ τήν ἀρρώστια, πότε μέ τή δυστροπία:

Ἕνα ἀδιάκοπο πήγαινε - ἔλα ἀνάμεσα στή 
Σκόπελο καί στή Χαλκίδα, ἤ ἀνάμεσα στόν Πειραιᾶ 
καί στή Σκιάθο ἐπιμηκύνει κατά τρόπο σκανδα-
λώδη τή  σχολική περίοδο τῆς ζωῆς του. Σίγουρα 
δέν ὀφείλεται μόνο σέ λόγους οἰκονομικούς, καί οἱ 
ἀποδείξεις ὑπάρχουν. Ὁ μόνος λόγος πού παρατᾶ 
ξαφνικά τή φοίτησή του στό Γυμνάσιο τῆς Χαλκί-
δας γιά νά γυρίσει στό σπίτι του εἶναι ὅτι κάποιος 
ἀπό τούς καθηγητές του δέν τοῦ ἀρέσει. Κατόπιν, 
ὅταν ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ δικοί του ἐκλαμβάνουν τήν 
πράξη του ὡς ἀνικανότητα νά παρακολουθήσει τά 
μαθήματα, ἐπιστρέφει ἀμέσως στό Γυμνάσιο καί 
παίρνει τό χαρτί σχεδόν μέ ἄριστα, πράγμα πού 
σημαίνει ὅτι ἡ ἔφεσή του γιά μάθηση εἶναι μεγάλη, 
ὅπως καί ἡ ἀφομοιωτική του ἱκανότητα.

Ποτέ δέν πῆρε τό πτυχίο ἀπό τό Πανεπιστή-
μιο, ἄν καί ἦταν πολύ εὔκολο γι’ αὐτόν. Ποτέ δέ θά 
καταδεχθεῖ  τά διπλώματα, δέ θἀ ἐπιζητήσει ποτέ 
του νά γίνει ὑπάλληλος. Δέ θά καταφύγει στήν προ-
στασία κανενός, δέ θά ἐκμεταλλευτεῖ καμιά εὐκαι-
ρία γιά νά βγάλει χρήματα. Δέ θά κυνηγήσει δόξες. 
Ἕνα καμαράκι γυμνό, ἕνα μπαλωμένο ἐπανωφόρι, 
τό κρασί, ὁ χαλβάς, οἱ ἐλιές κι αὐτό εἶναι ὅλο...

Βασανισμένος λοιπόν ἀπό τή φτώχεια του καί 

Στοιχεῖα καί βιώματα πού ἐπηρέασαν 
τήν προσωπικότητα τοῦ Παπαδιαμάντη 

(Οἰκογένεια, σπουδές, ἰδέες, θρησκευτικότητα, φυσιολατρεία)

Τό περιοδικό μας μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπό τό θάνατο τοῦ «Ἁγίου» τῆς 
Λογοτεχνίας μας, Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θά δημοσιεύει σέ κάθε τεῦχος του, καθ’ ὅλο τό ἔτος, 

καί ἕνα ἄρθρο ἀφιερωμένο στή ζωή καί τό ἔργο του.

Ε

Τῆς κ. Ἀνουσάκη Γ. Ἀναστασίας
Φιλολόγου



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 31, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011 ............  47

νιώθοντας ἀπέχθεια γιά τή συναναστροφή μέ τούς 
λογοτεχνικούς κύκλους, προσπάθησε νά μείνει ἔξω 
ἀπ’ αὐτούς διατηρώντας τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν 
εὐγένειά του. Ὁ ἴδιος ἔνιωθε πραγματική ἄνεση 
μονάχα ἀνάμεσα στούς ἁπλούς ἀνθρώπους. Ἔτσι 
δημιούργησε τά περισσότερα διηγήματά του, καθι-
σμένος στό τραπεζάκι τῆς φτωχικῆς ταβέρνας, συ-
ναναστρεφόμενος αὐτούς τούς ἁπλούς ἀνθρώπους.

Δέ λογάριαζε τό χρῆμα  καί καθετί ὑλικό. Στό 
σπίτι του στή Σκιάθο δέν ἄφησε ἴχνη ὑλικά. Κι αὐτό 
γιατί ἀπό τή φύση του ἦταν «ἄνθρωπος τοῦ ἐλαχί-
στου». Εἶχε  πετάξει ἀπό τό παράθυρο ὁ,τιδήποτε 
δέν τοῦ ἦταν ἀπαραίτητο (ἀπό ἔπιπλα μέχρι ἰδέες). 
Ἤθελε ἡ ἐξάρτησή του ἀπό τόν ἔξω κόσμο νά εἶναι 
περιορισμένη τόσο, πού ὅλος ὁ διαθέσιμος χῶρος  
νά ἀπομείνει στή διάθεση τοῦ ἀνεξημέρωτου θυμι-
κοῦ του.

Ἐξάλλου ἀναπόσπαστο στοιχεῖο πού διαμορ-
φώνει τήν προσωπικότητά του εἶναι ἡ χριστιανι-
κή πίστη, ἡ θρησκευτικότητά του, ἡ λατρεία του 
πρός τήν τελετουργική βυζαντινή παράδοση, στοι-
χεῖα πού χαρακτηρίζουν ὁλόκληρη τή ζωή του καί 
ἀποτελοῦν πηγή ἔμπνευσης γιά τή συγγραφή τοῦ 
ἔργου του.

Γιός κληρικοῦ, μεγαλωμένος γενικώτερα σέ 
θρησκευτικό περιβάλλον, ἀπό μικρός ζωγράφιζε 
Ἁγίους καί συμμετεῖχε σέ θρησκευτικές τελετές βο-
ηθώντας τόν πατέρα του. Ἀργότερα, ὅταν ἦταν  20 
ἐτῶν, ὁδηγεῖται στήν  ἀπόφαση νά καταφύγει στό 
Ἅγιον Ὄρος μέ σκοπό νά γίνει καλόγερος. Παρα-
μένει ἐκεῖ γιά λίγους μῆνες καί γιά ἄγνωστους σέ 
μᾶς λόγους ἔρχεται στήν Ἀθήνα. Ἐκεῖ δέχεται τίς 
ἐπιδράσεις ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Μακράκη, πού 
ἀντιδρᾶ σέ κάθε νεωτερισμό καί στόν ὑλισμό καί 
διακηρύσσει τήν ἀνασύσταση τῆς Μεγάλης Βυζα-
ντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Ὁ ἴδιος ὁ Παπαδιαμάντης στό διήγημά του 
«Λαμπριάτικος Ψάλτης» διακηρύσσει, ὅσον ἀφορᾶ 
στά θρησκευτικά του πιστεύω: «Ἐν ὅσῳ ζῶ καί ἀνα-
πνέω  καί σωφρονῶ, δέ θά παύσω πάντοτε νά ὑμνῶ 
μετά λατρείας τόν Χριστόν μου, νά περιγράφω μετ’ 
ἔρωτος τήν φύσιν καί νά ζωγραφῶ μετά στοργῆς τά 
γνήσια ἑλληνικά  ἤθη». Παράλληλα δέν παραλείπει 
νά ἀσκεῖ χρέη ἱεροψάλτη στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου 
Ἑλισσαίου, στό Μοναστηράκι.

Μερικοί μελετητές τοῦ ἀποδίδουν τόν χαρα-
κτηρισμό «θρησκόληπτος» κι ἄλλοι τόν ὀνομάζουν 
«Ἅγιο». Νά τί ἀπαντοῦσε ὁ Σκιαθίτης διηγηματο-
γράφος, ὅπως μᾶς λέει σ’ ἕνα ἄρθρο του ὁ Νικηφό-
ρος Βρεττάκος. «Εἶμαι ἕνας διαρκῶς διαμαρτυρό-
μενος ἄνθρωπος... Δέν εἶμαι ἕνας «θρησκόληπτος», 

εἶμαι ἁπλῶς ἕνας ἄνθρωπος θρησκευόμενος, ἕνας 
χριστιανός ἐπαναστατημένος ὑπέρ τῶν κοπιώντων 
καί τῶν πεφορτισμένων καί ὑπέρ τῆς ἀποκαταστά-
σεως τοῦ γοήτρου τῆς θεϊκῆς ἐξουσίας. Εἶναι κά-
ποιοι πού μέ ἀποκαλοῦν «Ἅγιο». Θά ἤθελα νά ξε-
καθαρίσω καί αὐτό. Δέν εἶμαι ἅγιος γιά τούς λόγους 
πού μοῦ ἀποδίδουν. Ἐπειδή φοράω, δηλαδή, μιά 
λερωμένη πατατούκα, ζῶ μέ ἄρτον καί οἶνον, ψέλ-
νω στά ξωκλήσια, νοσταλγῶ τά παιδικά θυμιάματά 
μου καί ἐπιθυμῶ νά ξαναϊδῶ τή φύση σέ ὅλη τήν 
καθαρότητα. Εἶμαι Ἅγιος, ἄν ἔτσι μέ κρίνετε, ἐπει-
δή ὑπῆρξα ἕνας διαφορετικός χριστιανός ἀπό τούς 
χριστιανούς ἐκείνους γιά τούς ὁποίους ὁ Χριστός 
γεννήθηκε μιά φορά κάποτε σέ κάποιο σπήλαιο τῆς 
Βηθλεέμ. Εἶμαι Ἅγιος, ἄν εἶμαι, γιατί ὁ Χριστός  τῆς 
ἀγάπης γεννιέται μέσα μου κάθε στιγμή».

Τέλος, βασικό ρόλο στό ἔργο του, παράλλη-
λα μέ τή θρησκευτική του πίστη, κατέχει ἡ φύση. 
Γι’ αὐτόν ἡ φύση δέν εἶναι καταφύγιο, παρηγοριά, 
ἀνακούφιση, μιά δύναμη σκοτεινή καί τερατώδης. 
Εἶναι ὁ διαρκής καί ἀκατάλυτος σκελετός πού συ-
νέχει τἠν πλάση, μιά ἐγγύηση γι’ αὐτό πού εἴμαστε, 
ἤ πού μποροῦμε νά εἴμαστε.

Ὁ τρόπος πού περιγράφει τή φύση στά διη-
γήματά του ἔχει ἄμεση σχέση μέ τή χριστιανική του 
πίστη καί τή νοσταλγία πού νιώθει γιά τό νησί του, 
τή Σκιάθο. Ὁ Παπαδιαμάντης βλέπει τή φύση φω-
τισμένη ἀπό τή θρησκευτική του πίστη καί περι-
γράφει μέ λεπτομέρειες τά ξωκλήσια καί τούς Ἁγί-
ους τῶν βουνῶν. Ἐπίσης, ἡ ἔντονη νοσταλγία πού 
τήν ἐντείνει ἡ φτωχική ζωή τῆς Ἀθήνας, τόν ὠθεῖ 
νά συνθέσει τά καλύτερα διηγήματά του. Σάν ἀλη-
θινός ποιητής μέ προσωπική εὐαισθησία καί ζωγρα-
φική ἱκανότητα μᾶς παρουσιάζει τή Σκιάθο σέ μιά 
σειρά τόσο ὡραίων καί ποιητικῶν πινάκων,  ὥστε 
ὁ Ἀνδρέας Καρκαβίτσας νά γράψει ἐπιγραμματικά: 
«Ὄμορφη εἶναι ἡ Σκιάθος  τοῦ Θεοῦ. Μά ἡ Σκιάθος 
τοῦ Παπαδιαμάντη μοῦ φαίνεται ὡραιότερη».

***

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Παναγ. Μουλλᾶ, «Ὁ Παπαδιαμάντης  

αὐτοβιογραφούμενος» (Νέα Ἑλληνική Βιβλιοθήκη).
2. Ὀδυσσέα Ἐλύτη, «Ἡ μαγεία τοῦ Παπαδια-

μάντη»  ἀπό τό βιβλίο του «έν Λευκῷ» (Ἐκδόσεις 
Ἴκαρος).

3. Μιχαήλ Περάνθη, «Ἅπαντα Παπαδιαμά-
ντη» (Ἑταιρεία Ἑλληνικῶν Ἐκδόσεων).

4. Ἀποστόλου Σαχίνη, «Τό Νεοελληνικό Μυ-
θιστόρημα».
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Τοῦ Αἰδεσιμ. Ἱερέως Στυλιανοῦ Λουπάση,
Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας

Ἐνορία Ἁγ. Τριάδος Κακοδικίου Σελίνου

ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ξεκινώ-
ντας ἀπό τήν 

πόλη τῶν Χα-
νίων ὁ ταξιδιώ-

της, καί ἀκολου-
θώντας τόν κεντρικό 

ὁδικό ἄξονα πρός Πα-
λαιοχώρα, μετά ἀπό δια-

δρομή 65 χιλιομέτρων περίπου, 
μεταξύ Καντάνου καί Παλαιοχώρας, εἰσέρχεται στήν 
κοιλάδα τοῦ Κακοδικίου.

Ἡ κοιλάδα αὐτή περικλείεται, ἀπό ἀνατολάς ἀπό 
τίς βουνοκορφές «Ἀθηνιῶν», «Ἀνεμόμυλου» καί «Στε-
φανόπετρας» καί ἀπό δυσμάς ἀπό τήν βουνοκορφή 
«Σελάδας», ἔτσι ὥστε κοιτάζοντάς τες ὁ περιηγητής 
νά αἰσθάνεται ὅτι βρίσκεται μέσα σέ μιά βάρκα.

Πρός Νότον ἀτενίζει τήν βουνοκορφή τοῦ Προ-
φήτη Ἠλία (Ἁγ. Εἰρήνης-Ἀρχαίας Καντάνου) καί στό 
βάθος τό διαυγές θαλασσί χρῶμα τοῦ οὐρανοῦ, στό 
ὁποῖο ἀντανακλᾶται ἡ μαγεία τοῦ Λυβικοῦ πελάγους.

Τό πρῶτο πού θά συναντήσει ὁ ταξιδιώτης εἰσερ-
χόμενος εἰς τό χωριό εἶναι ὁ ἐπιβλητικός Ἱ. Καθεδρικός 
Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος, πλῆθος οἰκισμῶν διασκορ-
πισμένων ὁλόγυρα  εἰς τίς  ὀροσειρές, σέ  ἀρκετή ἀπό-
σταση μεταξύ των μαζί μέ τούς Ἱερούς Ναούς τους, οἱ 
ὁποῖοι, ὡς φύλακες τῶν οἰκισμῶν αὐτῶν, εὑρίσκονται 
κτισμένοι σέ περίοπτη θέση.

Τό ἀνατολικό μέ τό δυτικό τμῆμα  τοῦ χωριοῦ 
χωρίζει ποταμός ἀστείρευτος χειμώνα-καλοκαίρι καί 
ὀνομάζεται «Κακοδικιανός», λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ κοίτη του 
διασχίζει ὁλόκληρο τό χωριό, ἀπό Βορρά  πρός Νό-
τον, ἀπόσταση περίπου   4 χιλιομέτρων, πού εἶναι καί 
ἡ μεγαλύτερη ἀπό ὅλα τά ἄλλα χωριά τά ὁποῖα δια-
σχίζει, γιά νά ἐκβάλει τελικά στό Λυβικό πέλαγος.

Τό Κακοδίκι καλύπτεται, σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου, 
ἀπό χιλιάδες ἐλαιοδένδρων τά περισσότερα τῶν ὁποί-
ων εἶναι  φυτευμένα ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἑνετοκρατίας.

Σίγουρα ἀναρωτιέται κανείς, μέ ἀφορμή ποιό γε-
γονός, ἤ ἀπό ποιά αἰτία ἔχει πάρει τό ὄνομά του τό 
χωριό.

Εἶναι συγκρουόμενες πράγματι οἱ ἀπόψεις, πού 
προέρχονται ἀπό προφορικές παραδόσεις ἤ ἱστορικές 
ἀναφορές, ἀλλά καμία δέν μπορεῖ νά ἐξακριβωθεῖ μέ 
ἀλήθεια καί πειστικότητα.

Ἱστορικοί καί παράδοση ἀναφέρουν γιά μιάν 

«κακή δίκη», ἡ ὁποία εἶχε λάβει χώρα στήν περιοχή, 
ἀλλά αἰτία, χρονολογία καί ἄτομα δέν ἀναφέρονται.

Σύμφωνα μέ ἄλλη ἐκδοχή, στρατηγός τοῦ Νικη-
φόρου Φωκᾶ ἐπωνομαζόμενος «ΚΑΚΟΔΙΚΕΙ(Ι)ΟΣ» 
ἦλθε καί κατοίκησε εἰς τό χωριό καί ἀπό αὐτόν  ἔλαβε 
τήν ὀνομασία του. Ἄποψη προσωπική εἶναι, ὅτι ἴσως 
ἰσχύει αὐτό τό τελευταῖο, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ περιοχή ἡ 
ὁποία ἐλέγετο Κακοδίκι τούς παλαιοτέρους χρόνους  
δέν ἦτο ὅλη ἡ περιφέρεια πού φέρει τήν ὀνομασία 
αὐτή σήμερο, ἀλλά τό κέντρο τό παλαιό  εἰς τήν θέση  
«Μπεκλίτικα».

Πλησίον τοῦ συνοικισμοῦ ὑπάρχει ἱερός Ναός 
ἀφιερωμένος εἰς τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ, ἱστορημένος 
περί τό 1300 μ.Χ. καί εἰς τόν ὁποῖο, κατόπιν ἐργασιῶν 
τῆς Ἐνορίας, ἀπεκαλύφθησαν στήν ἐξωτερική τοιχο-
ποιΐα πέτρες τοιχογραφημένες, καθώς ἐπίσης καί εἰς 
τό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ, κάτω ἀπό τόν σοβά μέ νεώτε-
ρες τοιχογραφίες, ἐφάνησαν δύο πέτρες μέ πολύ πα-
λαιά βυζαντινή τοιχογραφία. Ὡς ἐκ τούτου, ὑπάρχει 
τό ἐνδεχόμενο νά ὑπῆρχε παλαιός χριστιανικός ναός, 
ἴσως καί παλαιοχριστιανική Βασιλική, τήν ὁποία εἶχε 
ἀνοικοδομήσει ὁ ΚΑΚΟΔΙΚ(ΕΙ)ΙΟΣ, καί μετά ἀπό πι-
θανή ἐρήμωσή της ἐκτίσθηκε ἀργότερα ὁ ναός πού 
ὑπάρχει σήμερα.

Μέ τήν ἱστορικότητα τοῦ χωριοῦ μας, ἔχουν 
ἀσχοληθῆ πολλοί μελετητές λόγῳ τῆς χωροταξικῆς 
θέσεώς του εἰς τήν ἐπαρχία, τήν ἔκτασή του, τόν τότε 
πληθυσμό καί τά ἀξιόλογα πρόσωπα τά ὁποῖα ἀνέδει-
ξε κατά καιρούς, πού προσέφεραν σπουδαίως εἰς τήν 
πατρίδα καί τήν θρησκεία.

Ἀπό τά σωζόμενα καί ἐρειπωμένα κτίσματα τῆς 
περιοχῆς συνάγεται τό συμπέρασμα ὅτι ἡ πολιτιστική, 
οἰκονομική καί θρησκευτική κατάσταση τῶν κατοί-
κων ἦτο ἀκμαία, μέ σημάδια προόδου καί εὐημερίας. 
Οἱ βασιλικοί δρόμοι οἱ ὁποῖοι  διέσχιζαν τό χωριό κα-
λυμένοι μέ καλντιρίμια καί ἕνωναν τό χωριό μέ τά γει-
τονικά, οἱ ἱεροί  ναοί, οἱ φάμπρικες, τά σχολεῖα, οἱ νε-
ρόμυλοι, τά πετροκοπιά, τά ἀσβεστοκάμινα καί πολλά 
ἄλλα, ἀφήνουν πλούσια στοιχεῖα γιά τή ζωή καί τήν 
συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν πρίν 
ἀπό ἑκατονταετηρίδες. Οἱ συνοικισμοί πού εἶναι κτι-
σμένοι σέ μακρυνή ἀπόσταση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, 
καί πού ὁ καθένας θυμίζει ὁλόκληρο χωριουδάκι, οἱ 
ὀνομασίες των, ὁ ναός πού ὑπάρχει σέ καθέ ἕναν ἀπό 
αὐτούς, μποροῦν νά ὁδηγήσουν τόν ἱστορικό, ὥστε 
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νά ἐξάγει συμπεράσματα γιά τό πῶς ἦταν παλαιά ἡ 
περιοχή.

Ἀναμφίβολα ἦταν τό σταυροδρόμι τῆς ἐπαρχίας. 
Οἱ τέσσερις βασιλικοί δρόμοι, πού προανεφέρθησαν 
καί διασταυρώνονταν εἰς τόν συνοικισμό «Μπεκλίτι-
κα», ἕνωναν ὅλο τό Σέλινο. Ὅποιος ἤθελε νά πάει εἰς 
τά Χανιά ἀπό τίς γύρω Νότιες περιοχές τῆς ἐπαρχίας, 
ἀπαραιτήτως θά περνοῦσε ἀπ’ ἐκεῖ. Ἐκεῖ ἦτο καί τό 
«ἐμπορικό» κέντρο, μέ πολλά καφενεῖα, μπακάλικα, 
δερμιτζίδικα, ρολογάδικα (3), τσαγκάρικα, κρεοπω-
λεῖα κ.ἄ, πού σήμερα ὅμως δέν ὑπάρχουν. Ἐδῶ ἦταν 
παλιά καί τό «Μπεκλίτικο» (ἐφορεία), ἀπό ὅπου πῆρε 
καί τήν ὀνομασία ἡ γειτονιά.  Μετά τήν διάνοιξη τῆς 
νέας ἁμαξωτῆς ὁδοῦ τό 1932, τά καφενεῖα μεταφέρθη-
σαν εἰς Παπαδιανά καί Καλλιθέα.

Στήν θέση ἐπίσης Ἁστράτηγος -ὀνομασία λόγῳ 
τοῦ ὑπάρχοντος  Ἱ. Ν.- ὑπῆρχε τό ἀνώτατο δημο-
τικό σχολεῖο τῆς Ἐπαρχίας εἰς τό ὁποῖο φοιτοῦσαν 
μαθητές ἀπό ὅλο τό Σέλινο, καί ὄχι μόνο, καί διέθετε 
ξενώνα γιά τά παιδιά πού προέρχονταν ἀπό μακρινές 
περιοχές.

Διδάσκαλοι, Ἱερεῖς, Μοναχοί, Ἐπίσκοποι, Πολι-
τευτές, Ἰατροί, Στρατιωτικοί εἶναι τό ἀπάνθισμα τοῦ 
ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ, τό ὁποῖο ἔχει ἀνατείλει ἀπό 
τά σπλάχνα τοῦ χωριοῦ μας. Αὐτοί διέδωσαν τό φῶς 
τῆς μαθήσεως εἰς τά γειτονικά χωριά τά ὁποῖα σιγά-
σιγά,   φθείνοντος τοῦ Κακοδικίου, ἄρχισαν  νά ἀνα-
πτύσσονται. Ὅταν καταργήθηκε τό ἀνώτατο Ἑλλη-
νικό Σχολεῖο καί λόγῳ τῆς ἀνάπτυξης καί τῶν ἄλλων 
διαμερισμάτων τοῦ Σελίνου, εἰς τό Κακοδίκι ἱδρύθη-
καν Δημοτικά Σχολεῖα γιά τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν.

Οἱ κάτοικοι ἀπό παλιά, ἐάν ἐξετάσουμε λεπτο-
μερῶς τούς ἱερούς Ναούς, εἶχαν βαθειά χριστιανική 
πίστη, καί γι’ αὐτό ναοί ἀφιερωμένοι εἰς τά σημαντι-
κότερα ἅγια πρόσωπα τῆς πίστεως μας ἦσαν κτισμέ-
νοι, μέ κεντρική ἐκδήλωση τήν τιμή στό πρόσωπο τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τέσσερις Ἱ. Ναοί (Γενέσιον-
Εἰσόδια-Εὐαγγελισμός-Κοίμησις) εἶναι ἀφιερωμένοι σ’ 
Αὐτήν. 

Οἱ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ἅγ. Ἰωάννης Πρόδρο-
μος, Ἅγιος Γεώργιος, Τίμιος Σταυρός, Ἅγ. Πνεῦμα, 
Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος (8 Μαΐου), Ἅγ. Ἰωάννης Χρυ-
σόστομος, Ἅγ. Κων/νος καί Ἑλένη, Ἅγ. Ἀντώνιος, Ἁγ. 
Κυριακή, Ἁγ. Παρασκευή, Προφ. Ἠλίας καί Ἐλισ-
σαῖος, Μετάστασις Ἁγ. Ἰωάννου  Θεολόγου ἑορτά-
ζουν σέ ὁμώνυμους ναούς.

Σέ τρίκλιτους Ἱ. Ναούς τιμῶνται οἱ: Ἅγ. Δημήτρι-
ος, Ἅγ. Ἐλευθέριος,  Ἅγ. Παντελεήμων, Ἅγ. Σπυρίδων. 
Ἐρειπωμένοι Ἱ. Ναοί εἶναι οἱ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 
καί τῆς Ἁγ. Σωσσάνης. Τέλος ὁ Ἱ. Ναός Μεταμορφώ-
σεως, ὁ ὁποῖος ἦτο  καί τό κρυφό σχολεῖο τῆς περι-

οχῆς, καί τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου.
Ἀπό τούς παραπάνω ναούς ἐκεῖνοι τῶν: Ἀρχαγ-

γέλου, Εὐαγγελισμοῦ, Μεταμορφώσεως, Γενεσίου Θε-
οτόκου, Εἰσοδίων Θεοτόκου καί Ἁγ. Ἰσιδώρου ἔχουν 
τοιχογραφίες τοῦ 13ου  καί 14ου  αἰ., εἶναι κτισμένοι 
μέ τεράστιες καντονάδες, οἱ ὁποῖες ἀσφαλῶς προήρ-
χοντο ἀπό ἐρειπωμένο μεγάλο κτίριο - ἴσως καί πα-
λαιοχριστιανική βασιλική- λαξευμένες  μέ τρίγλυφα 
καί ἄλλες παραστάσεις.

Οἱ ἐκκλησίες πάλι τῆς Ἁγ. Κυριακῆς, Ἁγ. Παρα-
σκευῆς, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἁγ. Πνεύματος, 
Ἁγ. Ἀντωνίου, Ἁγ. Γεώργιου, Προφ. Ἠλιοῦ καί Ἁγ. 
Ἰωάννου Προδρόμου εἶναι κτισμένες ἐπάνω σέ θεμέ-
λεια παλαιῶν Ἱ. Ναῶν.

Δυστυχῶς, στοιχεῖα γραπτά ἤ παραδόσεις πού νά 
μᾶς παρέχουν πληροφορίες κατά ποῖον τρόπον ἐλει-
τουργοῦντο αὐτοί οἱ ναοί πρίν τό 1900 δέν ὑπάρχουν, 
ἐκτός τῶν ναῶν τοῦ Ἀρχαγγέλου, Μεμαμορφώσεως, 
Εὐαγγελισμοῦ, Ἁγ. Ἀντωνίου καί Ἁγ. Ἰσιδώρου. Εἰς 
αὐτούς τούς ναούς, εἰς μέν τόν Ἁστράτηγο, ὁ ὁποῖος 
ἦτο καί μετόχι τῆς Ἁγίας  Τριάδος Τζαγκαρόλων, καί 
τήν Μεταμόρφωση ἐλειτουργοῦσε ὁ «προηγούμενος» 
Ἰωακείμ Κουφάκης καί διέμενε εἰς τά ὑπάρχοντα κελ-
λιά ἡ Μοναχή Θεοφρυνία, βάσει τῶν γραπτῶν τοῦ κα-
ταστίχου. 

Εἰς δέ τόν Εὐαγγελισμό καί Ἅγ. Ἀντώνιο Σφακοῦ 
ἐλειτουργοῦσε ὁ μεγάλος Οἰκονόμος Στυλιανός Λου-
πασάκης  (βάσει καταστίχου τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου καί 
προφορικῶν ἀφηγήσεων).

Εἰς τόν Ἅγ. Ἰσίδωρο ὑπῆρχε καί ἐκεῖ καλόγηρος  
ὁ ὁποῖος ἐσφαγιάσθη ἀπό τούς Τούρκους.

Ἀπό τό 1900 καί μετά, βάσει στοιχείων γραπτῶν 
πού ἔχουν καταχωρηθεῖ εἰς τήν Ἐνορία, διαιρέθηκε τό 
Κακοδίκι (ἡ περιοχή) σέ τρία θρησκευτικά διαμερίσμα-
τα: Κακοδικίου, Κάδρους καί Δυτικοῦ Κακοδικίου.

1) Εἰς τήν Ἐνορία Κακοδικίου ὑπαγόταν οἱ 
γειτονιές Ἁστράτηγος-Λίμνη-Ἀμουσκλιανά-Μπε-
κλίτικα-Σαρατσιανά-Μποτωνιανά-Μαμουθιανά-
Μπενουδιανά-Σταυρός-Μερουδιανά-Λιχνιανά-
Παρδαλιανά-Καλλιθέα-Παπαδιανά-Ἀβδουλιανά-
Ἁρμί-Μεντανά-Κανισκάδες. Σ’ αὐτές τίς γειτονιές 
διέμεναν περί τίς 160 οἰκογένειες, ὅλες πολυμελεῖς.

2) Διαμέρισμα Κάδρους, μέ τίς γειτονιές: Ἅγ.Γε-
ώργιος-Ἅη Γιάννης-Βορεινό-Κουριανά-Κομπιανά-
Κοῦρτες-Μπιτσιανά-Νερατζιά-Περιανά.

3) Δυτικοῦ Κακοδικίου (Κουλουρίδας), μέ τίς 
γειτονιές: Κουλουρίδα-Λιτσαρδιανά-Μαχιά-Ξεκιανά-
Παλληκαριανά-Σφακός.

Εἰς μέν τό Διαμέρισμα Κακοδικίου, μέ Καθ. Ναό 
τόν Ἁστράτηγο, λειτουργοῦσε ὁ μακαριστός π. Γ. Ν. 
Τζιάκης, τελειόφοιτος Ἁγ. Τριάδος Τζαγαρόλων, ὁ 
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Σιγὰ σιγὰ πλέον ἡ Ἐκκλησία μᾶς  φέρνει σὲ θέση 
ἀπὸ τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ δοῦμε καθαρότερα τὰ πράγ-
ματα. Ἂν ὅλα ὅσα ἔχουμε στὴν κατοχή μας ἀνήκουν ὄχι 
μόνο σ’ ἐμᾶς ἀλλὰ καὶ στοὺς ξένους ποὺ ἔρχονται στὰ μέρη 
μας καὶ στὸ σπίτι μας, γίνεται φανερὸ ὅτι ἐν τέλει τίποτε 
δὲν εἶναι δικό μας. Καὶ αὐτὸ διότι ὅλοι εἴμαστε παρεπί-
δημοι ἐν τῇ γῇ, φιλοξενούμενοί της, καὶ περιμένουμε τὴ 
μετάβασή μας στὴν ὁριστικὴ πατρίδα: «οὐκ ἔχομεν ᾧδε 
μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν», ἔγρα-
φε στοὺς Ἑβραίους ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν. Καὶ εἶναι 
γνωστὸ καὶ στοὺς λιγότερο ἐνημερωμένους ὅτι πολὺ συχνὰ 
γίνεται λόγος γιὰ τὴν Ἄνω Ἱερουσαλήμ, στὴν ὁποία ὁ Κύ-
ριος ὑποσχέθηκε νὰ συνανυψώσῃ ἡμᾶς ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὑμνογράφος Ἰωσὴφ στὸν Κανόνα 
γιὰ τὸν Ἅγιο Ἱλαρίωνα (28 Μαρτίου) ἀναφέρει: «νεκρωθεὶς 
τῷ κόσμῳ παντὶ νῦν μεταναστεύσας ζῇς πρὸς τὰ οὐράνια», 
ἐκεῖ ὅπου σύμφωνα μὲ ἄλλο ποιητὴ οἱ ἀθλητὲς τῶν πνευμα-
τικῶν ἀγώνων «κλεϊζόμενοι» μεταβαίνουν «πρὸς ἐπαύλεις 
νοητὰς ἀγαλλόμενοι» (3 Αὐγούστου) καὶ ἐκεῖ λαμβάνουν 
«τὴν διαιωνίζουσαν ἀναψυχήν». Ἡ ἴδια ἰδέα παρουσιάζε-
ται καὶ μέσα ἀπὸ μιὰ ἔξοχη ἀποστροφὴ ποὺ συναντᾶμε στὸ 
συναξάριο τοῦ Ἁγίου Ζωτικοῦ: γι’ αὐτὸν ἔγινε «βαλβὶς ἡ γῆ, 
τέρμα δὲ δρόμου πόλος», δηλαδὴ ὁ οὐρανός. 

Θὰ μποροῦσε κάποιος μὲ μικρὴ μόνο ἀναδίφηση 
στὰ ποιητικὰ καὶ στὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τῶν λειτουργικῶν 
βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐντοπίσει πλῆθος περιπτώσε-
ων μὲ ἀνάλογο περιεχόμενο. Σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς ἀνακαλύ-
πτουμε τὴν ὡραιότερη ἐπὶ τοῦ θέματος ἔμπνευση, γεμάτη 
εὐαισθησία καὶ εὐγένεια, ποὺ γεννᾶ αἰσθήματα βαθύτατης 
συγκίνησης. Πρόκειται γιὰ τὸ τροπάριο ποὺ ψάλλεται τὸ 
βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς κατὰ τὴν ἔξοδο τοῦ ἐπι-
ταφίου ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ ἀναφέρεται στὴν παράκληση 
τοῦ εὐσχήμονος Ἰωσὴφ πρὸς τὸν Πιλάτο νὰ τοῦ δοθεῖ γιὰ 
ταφὴ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ ποιητὴς φαντάζεται τὸν Ἰωσὴφ 

νὰ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ρωμαῖο ἀξιωματοῦχο λέγων: «Δός 
μοι τοῦτον τὸν ξένον τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέ-
ντα τῷ κόσμῳ. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον ὃν ὁμόφυλοι μι-
σοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον ὃν 
ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου τὸν ξένον. Δός μοι τοῦτον 
τὸν ξένον ὅστις οἶδε ξενίζειν τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους. 
Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον ὃν ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν 
κόσμῳ. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ ὃν ὡς 
ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλῖναι. Δός μοι τοῦτον τὸν 
ξένον ὃν ἡ Μήτηρ καθορῶσα νεκρωθέντα ἐβόα...».

Παρατηρεῖ κατ’ ἀρχὴν κάποιος στὸ τροπάριο αὐτὸ τὴ 
διάθεση τοῦ ποιητῆ νὰ παίξει μὲ τὶς ὁμόρριζες λέξεις ξένος, 
ξενοῦμαι, ἀποξενῶ, ξενίζω, ξενίζομαι ἀξιοποιώντας τὶς νο-

ηματικὲς διαφοροποιήσεις τους. Οἱ παρηχήσεις ποὺ κατὰ 
κύματα ἔρχονται καὶ ξαναέρχονται δημιουργοῦν ἔκτακτο 
αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα, σὲ σημεῖο ποὺ ὁ ἀκροατὴς – γιὰ νὰ 
ἐπαναλάβουμε τὸν ποιητὴ – παραξενεύεται ἀλλὰ καὶ θαυ-
μάζει γιὰ ὅσα ἀκούει. Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, πρέπει νὰ 
ἐπισημανθεῖ ὅτι ἀφ’ ἑνὸς γίνεται ὑπόμνηση τῆς περὶ ξένων 
διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ («ὅστις οἶδε ξενίζειν τοὺς πτωχούς 
τε καὶ ξένους»), ἀφ’ ἑτέρου ὑποδηλώνονται τὰ προβλήματα 
ποὺ καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ ξένοι μακριὰ ἀπὸ τὸν 
τόπο τους («θανατοῦσιν ὡς ξένον», «ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν 
κεφαλὴν ποῦ κλῖναι»). Πολὺ σημαντικὸ ὅμως εἶναι, κυρί-
ως ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη ἐξεταζόμενο, καὶ τὸ ὅτι ὑπενθυ-
μίζεται πὼς ὁ Χριστὸς φιλοξενεῖται στὴ γῆ – κάτι ποὺ μὲ 
τρόπο πολὺ παραστατικὸ δηλώνεται καὶ σὲ τροπάριο τοῦ 
Κανόνος γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων: «ξένος εἰς 
τὰ ἴδια παραγέγονας τὸν δεινῶς ξενιτεύσαντα ἐκ τοῦ πα-

ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΙ 
ΠΕΡΙ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ

ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ*

* Εἰσήγηση σὲ διημερίδα ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης στὸ Κολυμπάρι Χανίων (13-14 
Ἀπριλίου 2002) μὲ θέμα «Ξένος ἤμην».

Τοῦ κ. Γεωργίου Λουπάση, Φιλολόγου

Συνέχεια ἀπό τό  προηγούμενο



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 31, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011 ............  51

ραδείσου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνακαλούμενος». Φιλοξενεῖται 
στὴ γῆ ὁ Χριστὸς ὄντας ὅμως ξένος ἄλλης κατηγορίας: «ἐκ 
βρέφους ἀπεξενώθη τοῦ κόσμου», παρὰ τὴν ἀνθρώπινη 
δηλαδὴ μορφὴ τὴν ὁποία ὑπεδύθη ἔμεινε ἐκτὸς ἁμαρτίας 
ὡς Θεός. Καὶ ἐπανερχόμενοι στὰ αἰσθητικὰ στοιχεῖα τοῦ 
μικροῦ αὐτοῦ ἀριστουργήματος δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ 
ἐπισημάνουμε ἀλλὰ καὶ νὰ συμμερισθοῦμε τὰ αἰσθήματα 
ποὺ τρέφει ὁ Ἰωσὴφ γιὰ κάποιον ποὺ ἦταν μὲν Θεάνθρω-
πος καὶ Διδάσκαλος, ἦταν ὅμως, ὅπως ἀποδείχθηκε, καὶ 
ξένος ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν ἀνόμων τῆς ἐποχῆς του. 
Αὐτὴν τὴν ἰδιότητα θέτει πάνω ἀπὸ ὅλες ὁ ποιητὴς μὲ τὸ 
στόμα τοῦ Ἰωσήφ. Ὄχι μόνον ἐπειδὴ μιλάει ἀπ’ εὐθείας 
στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ προκαλεῖ ρίγη συγκίνησης, 
ἀλλὰ καὶ διότι ὑπενθυμίζει τὴν ἐπὶ γῆς πορεία τοῦ Ἰησοῦ, 
καὶ μάλιστα τὶς ὧρες ἀγωνίας του στὴ Γεθσημανή. Μόνος 
καὶ τότε, μὲ τοὺς Μαθητές του νὰ ἔχουν ἀποκοιμηθεῖ, ἐπι-
κοινωνοῦσε μὲ τὸν Πατέρα δοκιμάζοντας τὸ πικρὸ ποτήρι 
καὶ τῆς μοναξιᾶς – τῆς μοναξιᾶς ἀκριβῶς τὴν ὁποία νιώθει 
κάθε ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται σὲ ξένο τόπο.

Τὸ θέμα αὐτὸ τῆς δοκιμασίας τῶν ξένων καὶ γενικό-
τερα τῆς ἀποδημίας μὲ τὰ προβλήματα ποὺ συνεπάγεται τὸ 
ἔθιξε μεταξὺ τῶν πρώτων ὁ Χριστιανισμός. Μὲ ἀφετηρία τὴ 
λαμπρὴ παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη – ὁ ὁποῖος μάλι-
στα ὑπερκέρασε καὶ συγκεκριμένες σοβαρὲς διαφορὲς ποὺ 
τὸν χώριζαν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὸν ὁποῖο περιποιήθηκε – 
ἔχει δώσει μὲ ἔργα καὶ μὲ διδαχὲς τὸ στίγμα γιὰ τὸ χρέος 
κάθε ἀνθρώπου καὶ μάλιστα Χριστιανοῦ. Στὸ ἑορτολόγιο 
ὑπάρχει καὶ τιμᾶται στὶς 27 Ἰουνίου ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ὁ 
Ξενοδόχος, ὁ ὁποῖος «ἦν σωτήριος λιμὴν τοῖς πενομένοις 
καὶ χρῄζουσι βοηθείας ... καλῶς καὶ θεοφιλῶς πολιτευ-
σάμενος καὶ πολλοῖς πρόξενος σωτηρίας γενόμενος». Ἐξ 
ἄλλου, ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς τομεῖς εὐποιίας στὸν ὁποῖο 
ἡ Ἐκκλησία ἔστρεψε μὲ στοργὴ τὴν προσοχή της ἦταν (καὶ 
εἶναι) ἡ ὑποδοχὴ καὶ ἡ περίθαλψη τῶν ξένων. Στὰ μοναστή-
ρια, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ξενῶνες, ὑπῆρχε εἰδικὸς χῶρος γιὰ τὴν 
ὑποδοχὴ καὶ τὴν περιποίηση τῶν ξένων, τὸ ἀρχονταρίκι ἢ 
ἀρχονταρεῖον, καθὼς καὶ μοναχὸς ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ἔργο 
αὐτό, ὁ ἀρχοντάρης. Εἶναι κάτι ποὺ διατηρεῖται καὶ σήμε-
ρα, καὶ ἀσφαλῶς θὰ διατηρηθεῖ καὶ στὸ μέλλον. Ἐπὶ πλέον, 
ἀξίζει νὰ ὑπενθυμίσουμε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ρητὸ «ἀσθενὴς 
καὶ ὁδοιπόρος ἁμαρτίαν οὐκ ἔχει», μὲ τὸ ὁποῖο ἐκφράζε-
ται παραχώρηση τῆς Ἐκκλησίας ἐν ὄψει τῶν δυσκολιῶν 
ποὺ ἀντιμετωπίζουν τόσο ὁ ἀσθενὴς ὅσο καὶ ὁ ὁδοιπόρος. 
Ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι συχνότατα ἀναπέμπεται δέηση ὑπὲρ τῶν 
παρεπιδημούντων στὴν ἐνορία καὶ ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπο-
ρούντων, αἰχμαλώτων ... καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν.

Ἂν ἀπὸ ὅσα μέχρι τώρα ἐλέχθησαν προσπαθεῖ κά-
ποιος νὰ ἀντιληφθεῖ, ἔστω καὶ σὲ γενικὲς γραμμές, τί διδά-
σκει καὶ τί πράττει ἡ Ἐκκλησία, δὲν πρέπει νὰ μένει ἀδιά-
φορος μπροστὰ στὸ λεξιλόγιο τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε 
προκειμένου νὰ δηλωθοῦν συγκεκριμένες ἔννοιες. Καὶ 
αὐτὸ ὄχι διότι τὸν ἀναμένουν ἐκπλήξεις – ἐξ ἄλλου ἡ γλώσ-
σα ἀπὸ λέξεις συγκροτεῖται, ἀλλὰ διότι θὰ κάμει σημαντικὴ 
διαπίστωση: Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ πα-
ρελθὸν ἀλλὰ καὶ προσφάτως κατηγορηθεῖ γιὰ τὴ γλώσσα 
τὴν ὁποία διὰ μέσου τῶν αἰώνων χρησιμοποίησε. Γλώσσα 
σύμφωνη μὲ τὴ γραμμὴ τῆς λόγιας γλωσσικῆς παράδοσης, 
προσκολλημένη στὸ τυπικὸ ἀλλὰ καὶ στὸ λεξιλόγιο τοῦ ἀττι-
κίζοντος λόγου τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς. Γλώσσα ἡ ὁποία 
παραπέμπει στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα καὶ στὴν ἀττικὴ δι-
άλεκτο. Οἱ κατὰ καιροὺς ὅμως κατήγοροι δὲν μπῆκαν στὸν 
κόπο ἢ δὲν θέλησαν νὰ προσμετρήσουν τὴν ἀξία καὶ τὴ 
σημασία ποὺ εἶχε ἀπὸ ἐθνικὴ ἄποψη αὐτὸ τὸ γεγονός. Δὲν 
εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπαναληφθοῦν λέξεις ἀπὸ χωρία τὰ 
ὁποῖα πρὶν ἀπὸ λίγο ἀκούστηκαν. Λέξεις τὶς ὁποῖες καὶ οἱ 
σημερινοὶ Ἕλληνες χρησιμοποιοῦν. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ 
ἄλλες σχετικὲς μὲ τὸ θέμα τῆς παρούσης ὁμιλίας, οἱ ὁποῖες 
τονίζουν ἀκόμη περισσότερο τὴ στενότατη σχέση τῆς σημε-
ρινῆς νεοελληνικῆς μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα.

Ἀλλοδαποὶ σὲ σχέση μὲ τὴν Κεφαλληνία καὶ τὴν Κέρ-
κυρα, νησιὰ τῶν ὁποίων εἶναι προστάτες, χαρακτηρίζονται ὁ 
Ἅγιος Γεράσιμος καὶ ὁ Ἅγιος Σπυρίδων. Στὸν Κανόνα τοῦ 
Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου ὁ ποιητὴς Θεοφάνης ἀνα-
φέρει: «ἀκολουθῆσαι διαγνοὺς ἴχνεσι τοῦ Δεσπότου μετα-
νάστης τῆς πατρίδος ἐγένου». Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Νικηφόρος 
«συλληφθέντος τοῦ Σαπρικίου παρὰ τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ 
πολλὰ βασανιζομένου ... μεσίτας πρὸς αὐτὸν ἔπεμψε συγ-
χώρησιν ἐξαιτούμενος», ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ἀργότερα 
ὁ ἴδιος «τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη», καὶ ὁ ποιητὴς Θεοφά-
νης ἐμπνεύσθηκε ἕνα θαυμάσιο στίχο: «ὁ θάνατος γέγονέ 
σοι, Νικηφόρε, διαβατήριον ἐκ τῶν ἐντεῦθεν πρὸς οὐρα-
νόν...». Ὅπου, σύμφωνα μὲ Στιχηρὸ τῆς Ἁγίας Πελαγίας, 
«θαλαμηπόλον οὐράνιον ὁ νυμφίος» καθιστᾶ τοὺς ἁγίους. 
Διότι ἐκεῖ, στὴν  πραγματικὴ πατρίδα του, ὅπως καὶ λίγο 
νωρίτερα σημειώθηκε, ὁ ἄνθρωπος συναντᾶ τὸν κυβερ-
νήτη τοῦ παντός, ὁ ὁποῖος περιμένει τοὺς ὑπηκόους του: 
«ποιοῦντες τὴν ἀποχὴν βρωμάτων καὶ παθῶν ὡς ὑπήκοοι 
Χριστοῦ», ἀναφέρεται σὲ Κάθισμα τοῦ Ὄρθρου τῆς Δευτέ-
ρας τῆς Τυρινῆς. Εἶναι ὑπήκοοι Χριστοῦ ὅλοι οἱ πιστοί, καὶ 
τοῦτο θεμελιώθηκε μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου, τότε 
πού, κατὰ τὸν Ἀνδρέα Ἱεροσολύμων, «παρθενικὴ γαστὴρ 
τὸν Υἱὸν ὑποδέχεται, Πνεῦμα Ἅγιον καταπέμπεται, Πατὴρ 
ἄνωθεν εὐδοκεῖ καὶ τὸ συνάλλαγμα κατὰ κοινὴν πραγμα-
τεύεται βούλησιν», ἐπισφραγίζει δηλαδὴ τὸ συμβόλαιο με-
ταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Εἶναι τὸ ὑπερφυὲς μυστήριο ποὺ 
ὁδήγησε στὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, «οὗ τὴν ἐπιδη-
μίαν καταπλαγεὶς Ἰωσὴφ σὺν  φόβῳ μεγαλύνει, προσκυνεῖ 
τὴν τούτου δύναμιν», ὅπως ψάλλει ὁ Κοσμᾶς στὸν Κανόνα 
τῆς μετὰ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Κυριακῆς.

Ἀλλοδαπός, μετανάστης, διαβατήριον, θαλαμηπό-
λος, ὑπήκοος, συνάλλαγμα, ἐπιδημία καὶ τὸ ἀντίθετό της 
ἀποδημία εἶναι λέξεις τὶς ὁποῖες, μαζὶ μὲ ἄλλες, ἔχουμε 
σήμερα πολὺ στενὰ συνδέσει μὲ τὴ μόνιμη ἐγκατάσταση 
σὲ ἕνα μέρος ἢ μὲ τὴ μετακίνησή μας ἀπὸ αὐτό. Εἶναι συγ-
χρόνως λέξεις οἱ ὁποῖες ἀπαντοῦν σὲ χριστιανικὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ κείμενα καὶ ἀναφέρονται στὸ ἴδιο θέμα. Μὲ τὴ 
διαφορὰ ὅτι τὰ πράγματα παραπέμπουν ἢ τοποθετοῦνται 
στὴ σφαίρα ὄχι τῆς ἐπὶ γῆς διαδρομῆς ἀλλὰ τῆς οὐράνιας 
πολιτείας. Ἔχουμε τελικῶς μπροστά μας ἕνα ἀκόμη δεῖγμα 
τοῦ θαυμαστοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησί-
ας φτάνει στοὺς πιστούς. Μέσα ἀπὸ οἰκεῖες παραστάσεις 
καὶ λέξεις συντελεῖται ἕνα ἔργο μεγάλης σημασίας, ἀφοῦ 
ὁ ἄνθρωπος ἀναρπάζεται ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ὁδηγεῖται πρὸς τὰ 
ἄνω. Τοῦ εἶναι ἄριστα γνωστὸ τὸ θέμα τοῦ ἐκπατρισμοῦ, τῆς 
παραμονῆς στὴν ξένη γῆ καὶ τοῦ ψυχικοῦ ἄλγους καθὼς 
καὶ τῶν κινδύνων ποὺ αὐτὰ συνεπάγονται. Ἀντιλαμβάνε-
ται λοιπὸν τὴ σημασία ποὺ ἔχει τὸ νὰ βρίσκεται σὲ πατρίδα 
προσωρινή, ὅπως εἶναι ὁ ὑλικὸς κόσμος. Ἀντιλαμβάνεται, 
περαιτέρω, τὴ συμφορὰ ποὺ λέγεται ἔξωση ἀπὸ τὸν Παρά-
δεισο. Μπορεῖ καὶ ὑπολογίζει τὸ κόστος ποὺ ἔχει ἡ ἐξορία 
τοῦ Ἀδάμ. Στιβαρὸς καὶ μεστός, συγχρόνως ὅμως ποιητικὸς 
ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας τὸν στηρίζει καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν 
προτρέπει, ὥστε μὲ ἐπιμέλεια νὰ ἑτοιμάζει καὶ μὲ λαχτάρα 
νὰ προσδοκᾶ τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς στὴν αἰώνια πατρί-
δα. Μὲ τὴν ὁρολογία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου θὰ μι-
λούσαμε γιὰ τὸν Ὀδυσσέα ποὺ καλεῖται νὰ παλέψει γιὰ τὸ 
νόστιμον ἦμαρ. Γιὰ νὰ μείνουμε ὅμως στὸ χῶρο τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ὑμνογραφίας, ἂς ποῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος καλεῖται 
«διαδραμὼν εἰς τὰ πέρατα ὡς τροχὸς κυλιόμενος» (ἀπὸ 
Στιχηρὸν τοῦ Ἀποστόλου Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ, Μαΐου 10) 
νὰ ἀγωνισθεῖ τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, χωρὶς νὰ γογγύζει ἂν 
ἡ προσωρινή του πατρίδα τοῦ φαίνεται ἀφιλόξενη. Ἀποβλέ-
πων εἰς τὸν τῆς πίστεως θεμελιωτήν, ὁ ὁποῖος ἐν νεκροῖς 
λογίζεται καὶ τάφῳ σμικρῷ ξενοδοχεῖται, μπορεῖ νὰ εἶναι 
βέβαιος  ὅτι μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀποδημίας του τὸν περιμένει 
πολὺς ὁ μισθός.
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Ἡ ἰατρικὴ ἐπανάσταση ποὺ ἔλαβε χώρα μετὰ τὸν Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο ἐπιφύλασσε καὶ τὴν δημιουργία τῆς 
πρώτης μονάδας ἐντατικῆς θεραπείας (ΜΕΘ), τὸ 1952 στὸ 
νοσοκομεῖο Blegdam τῆς Κοπεγχάγης, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιδη-
μία πολυομυελίτιδας ποὺ εἶχε ξεσπάσει τότε. Εἶναι γεγονὸς 
ὅτι καὶ στὸ συγκεκριμένο πεδίο τῆς ἰατρικῆς ἔχουν συμβεῖ 
μέχρι τὶς ἡμέρες μας κοσμογονικὲς ἀλλαγές. Ἡ ἐντατικὴ θε-
ραπεία ἀποτελεῖ πλέον τὴ ναυαρχίδα τῆς ἐνδονοσοκομειακῆς 
ἰατρικῆς, ἀπαραίτητο συστατικὸ κάθε σοβαροῦ νοσηλευτικοῦ 
ἱδρύματος. Ἀντικείμενό της εἶναι ὁ βαριὰ καὶ κατὰ κανό-
να πολυσυστηματικὸς πάσχοντας, τὸν ὁποῖο ὑποβάλλει σὲ 
συνεχῆ παρακολούθηση καὶ θεραπεία μὲ μέσα ὑψηλῆς τε-
χνολογίας, ποὺ παρέχουν τὴ δυνατότητα ταχείας διάγνωσης, 
θεραπευτικῆς παρέμβασης καὶ τελικὰ διάσωσής του. 

Ἀπαραίτητος καὶ κεφαλαιώδους σημασίας σύμμαχος σ’ 
αὐτὴ τὴν ἄνθηση τῆς ἐντατικῆς θεραπείας εἶναι ἡ βιοϊατρικὴ 
τεχνολογία, ἡ ὁποία, βασιζόμενη στὴν ἐφαρμογὴ ἀρχῶν ἀπὸ 
τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, συμμετέχει καθοριστικὰ καὶ μὲ πολλὲς 
δυνατότητες σὲ ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ διαδικασιῶν. Μέσα σὲ 
αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἀναγνωρίζεται ἕνα εὐρὺ φάσμα ἐφαρμογῶν 
καὶ παρεμβάσεων, ὅπως ἡ δημιουργία συστημάτων ὑποστή-
ριξης ζωῆς, ὁ σχεδιασμὸς τεχνητῶν ὀργάνων (π.χ. καρδιά, 
νεφρὸς κ.ἄ.), ἡ δημιουργία συσκευῶν καὶ συστημάτων ποὺ 
διευκολύνουν τοὺς ἀσθενεῖς στὴν καθημερινὴ ζωὴ κ.ἄ.

Ἰδιαίτερη βαρύτητα ἔχει δοθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια στὴ 
βελτίωση τῶν δυνατοτήτων διατήρησης στὴ ζωὴ μὲ τεχνητὰ 
μέσα ἀσθενῶν ποὺ βρίσκονται σὲ κρίσιμη κατάσταση, μὲ 
σκοπὸ τὴν παροχὴ πολύτιμου χρόνου προκειμένου νὰ γί-
νει ἀναζήτηση καὶ ἀντιμετώπιση τῆς αἰτίας τῆς νόσου τους 
καὶ κατ’ ἐπέκταση ἀνάνηψη τοῦ ὀργανισμοῦ. Αὐτὴ ἡ ἰδιότυπη 
μάχη μὲ τὸ θάνατο ποὺ λαμβάνει χώρα καθημερινὰ στὶς ΜΕΘ 
τῶν νοσοκομείων, παρέχει ἐλπίδα γιὰ παράταση τῆς ζωῆς καὶ 
βελτίωση τῆς ποιότητάς της σὲ πολλὲς χιλιάδες ἀνθρώπων. 

Ὅπως καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες ἐφαρμογὲς καὶ πρακτικές 
τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς, ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση τῆς τεχνητῆς 
παράτασης τῆς ζωῆς γεννῶνται ἐρωτηματικὰ καὶ δημιουρ-
γοῦνται διλήμματα ἀναφορικὰ μὲ τὰ ὅρια καὶ τὶς προϋπο-
θέσεις τῆς παρέμβασης αὐτῆς. Ὁ προβληματισμὸς προκύπτει 
ὅταν αὐτὴ ἡ παράταση σχετίζεται ἐξολοκλήρου μὲ τὴ λει-
τουργία μηχανικῆς ὑποστήριξης, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἐλπίδα 
ἀνάκαμψης. Τί συμβαίνει στὶς περιπτώσεις ἀσθενῶν πού δὲν 
ἀνταποκρίνονται στὴν θεραπευτικὴ ἀγωγή, πού ἔχουν ἐλά-
χιστες ἐλπίδες ἐπιβίωσης ἢ μηδενικὲς πιθανότητες ποιοτικῆς 
διαβίωσης;  

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ κοινωνία μας ἀρνεῖται τὸ θάνατο. 
Παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς αὔξησης τοῦ μέσου ὅρου ζωῆς, τὴ γήραν-
ση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν ἐπιβάρυνσή του μὲ πολλὰ χρόνια 
νοσήματα φθορᾶς, ἐντούτοις ἡ εἰσαγωγὴ σὲ κάποια ΜΕΘ καὶ 
ἡ δυνατότητα ποὺ παρέχει αὐτὴ γιὰ ὑποστήριξη τῶν ζωτικῶν 
λειτουργιῶν γεννᾶ ὑπερβολικὲς ἐλπίδες καὶ προσδοκίες 
στοὺς ἀνθρώπους δίνοντας μία ψευδαίσθηση θεραπευτικῆς 
παντοδυναμίας. Ὁ θάνατος παύει πλέον νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς 
φυσικὴ κατάληξη τῆς ζωῆς καὶ θεμελιῶδες γιὰ τὴν ἀνθρώ-
πινη ὕπαρξη γεγονὸς καὶ γίνεται ἀντιληπτὸς ὡς ἀποτυχία 
τῆς Ἰατρικῆς. Ὑπάρχει μία ἑδραιωμένη πεποίθηση ἡ ὁποία 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς τεχνολογικῆς προ-
στακτικῆς: ἂν ὑπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία, χρησιμοποίησέ 
την, ἂν μπορεῖς νὰ ἐφαρμόσεις μία θεραπεία, ἐφάρμοσέ την. Ὁ 
προβληματισμὸς γιὰ τὸ πρέπον τῆς θεραπείας καὶ ἡ ὀρθολο-
γικὴ τεκμηρίωση τῆς σκοπιμότητάς της συχνὰ ἐπισκιάζονται.

Ἡ ἰατροτεχνολογικὴ ἀναβολὴ τοῦ θανάτου ἔναντι 
παντὸς τιμήματος ἀποτελεῖ μία μοντέρνα ἰδιορρυθμία στε-
ρούμενη ἐρεισμάτων στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ χριστιανικὴ πα-
ράδοση. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἱπποκράτη ὁ ἰατρὸς διδάσκεται 
τὴν ἀποδοχὴ τῶν ὁρίων τῆς Ἰατρικῆς καὶ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ 
τὴ θεραπεία ἀσθενῶν ποὺ εἶναι κατανικημένοι ἀπὸ τὴ νόσο 
τους. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπορρίπτει τὴν εἰδωλοποίηση τῆς 
ἰατρικῆς τέχνης καὶ τονίζει τὸν πνευματικὸ κίνδυνο ποὺ 
ἐγκυμονεῖ ἡ ἀνάλωση ὑπερβολικοῦ κόπου στὴ συντήρηση 
τῆς βιολογικῆς ζωῆς, ἐνῶ κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο μαρτυ-
ροῦνται περιστατικὰ παραίτησης ἰατρῶν ἀπὸ τὴν ἐνεργητικὴ 
θεραπεία ἀσθενῶν τελικοῦ σταδίου.

Παράταση τῆς ζωῆς ἤ παρεμπόδιση τοῦ θανάτου; Δη-
λαδή, μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ προσφέρονται ἀπὸ ἰατρικῆς πλευρᾶς 
παρατείνεται ἡ ζωὴ γιὰ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ τὴν ἀφιερώ-
σουμε στὸν Θεὸ, ἤ παρεμποδίζεται ὁ θάνατος ποὺ δημιουργεῖ 
ἕναν μεγάλο πόνο, σωματικὸ καὶ ὑπαρξιακό; 

Ἡ μηχανικὴ ὑποστήριξη ἔχει λόγο μόνο ὅταν χαρί-
ζει ἐλπίδα καὶ προοπτικὴ ζωῆς. Ὅταν ὁ ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ 
αὐτονομηθεῖ καὶ νὰ ἐπανέλθει. Ἐπιβίωση χωρὶς προοπτικὴ 
ζωῆς εἶναι προσκόλληση στὰ γήινα, ἄρνηση αἰωνιότητας καὶ 
ἀπόρριψη τῆς εὐεργετικῆς γιὰ τὴν ψυχὴ διαστάσεως τοῦ γεγο-
νότος τοῦ θανάτου. Πολὺ σωστὰ ἐπισημαίνεται ὅτι μία τέτοια 
ἐπιβίωση ἀποδεικνύει τὴν ὀλιγοπιστία καὶ τὴν ἀσέβεια πρὸς 
τὸ θάνατο. Γιατί, ὅπως δὲν δικαιούμαστε νὰ ἐπισπεύσουμε 
τὸν θάνατο, ἔτσι δὲν δικαιούμαστε καὶ νὰ τὸν παρατείνου-

Τεχνητὴ παράταση τῆς ζωῆς: τὸ πρέπον τῆς ἐφαρμογῆς καὶ ἡ 
τεκμηρίωση τῆς σκοπιμότητας

Τοῦ κ. Κακαβελάκη Ν. Κυριάκου,
Ἰατροῦ
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με. Ὀφείλουμε νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε καὶ νὰ τὸν σεβαστοῦμε. 
Στὴν ἀντίθετη περίπτωση ἔχουμε ἕναν ἀκόμη βιασμὸ τῆς 
φύσης καὶ χάνεται ἡ εὐκαιρία νὰ μεταμορφώνεται ἡ φθορὰ 
σὲ προσφορά. Ὁ θάνατος δὲν εἶναι ἱερὸς μόνο ὡς γεγονός, 
ἀλλὰ καὶ ὡς χρονικὴ στιγμή, τρόπος καὶ διαδικασία. Ἡ τε-
χνητὴ ὑποστήριξη, ὅταν ὁδηγεῖ στὴ ζωὴ, εἶναι εὐλογία. Ὅταν 
ὅμως, ἁπλὰ μεταμορφώνει τὸ Θάνατο ἀπὸ στιγμιαῖο γεγονὸς 
σὲ παρατεινόμενη ταλαιπωρία, ἀγωνία καὶ ἀμφιβολία, τότε 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνεπίτρεπτη, ἀήθης καὶ ἀνίερη πράξη σχο-
λαστικότητας καὶ ὀλιγοπιστίας. Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται 
γιὰ τὴ διευκόλυνση τῆς ἀναχώρησης τῆς ψυχῆς (ἀκολουθία 
πρὸς ψυχορραγοῦντα), γιατί γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι μὲν 
μεγάλο δῶρο ἡ ζωή, μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι μεγαλύτερη εὐλο-
γία ὁ θάνατος.

Ὁ ἰατρὸς βαδίζει πολὺ συχνὰ στὸ μεταίχμιο μίας 
διπλῆς ἀβύσσου: ἀπὸ τὴ μία ἡ ἄμετρη - ὡς ἀμετροεπὴς - τε-
χνολογικὴ ἀνθρώπινη δραστηριότητα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ 
ἔκπτωση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ἡ ὁποία 
ἀρνεῖται τὴν συμβουλευτικὴ παλαιῶν ἀξιῶν καὶ χριστια-
νικῆς διδασκαλίας. Αὐτὸ γίνεται ἰδιαίτερα ἐμφανές, ὅταν ὁ 
γιατρὸς βρίσκεται μπροστὰ σὲ κάποιο θεραπευτικὸ καὶ ἠθικὸ 
δίλημμα, ἡ δὲ ΜΕΘ ἀποτελεῖ ἕνα πεδίο, ὅπου κατ’ ἐξοχὴν 
ἀνακύπτουν πιεστικὰ προτελεύτια διλήμματα. Ὁ τεχνολο-
γικὸς ἐξοπλισμός της δὲν πρέπει νὰ μετατρέπεται σὲ ἐργαλεῖο 

παράτασης τῆς διαδικασίας τοῦ θανάτου. Ἡ θεραπεία δὲν 
πρέπει νὰ καθίσταται χειρότερη ἀπὸ τὴν ἀσθένεια. 
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ὁποῖος ἦτο καί διδάσκαλος, εἰς τό διαμέρισμα Κά-
δρους ὁ π. Ἰ. Τσισκάκης ἀπό τόν Βληθιᾶ, καί εἰς τό δι-
αμέρισμα Κουλουρίδας ὁ π. Ἰ. Λιτσαρδάκης, μέ Καθε-
δρικό ναό τόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαχιῶν. 

Λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ Ἱ. Ναοί ἦσαν μικροί, ἀπεφασίσθη 
νά ἀνεγερθεῖ ἕνας νέος ναός, μεγαλοπρεπής,  ὅπως 
ἅρμοζε εἰς τό τότε ἀκμάζον χωριό.

Κατόπιν πολλῶν συσκέψεων, συνεδριάσεων καί 
διαβουλεύσεων ἀπεφασίσθη τελικά ἡ ἀνέγερση Ἱ. 
Ναοῦ πλησίον  τοῦ τότε Ἱ. Ν. τοῦ Ἀρχαγγέλου (λόγῳ 
τοῦ ὅτι  ἐκεῖ ὑπῆρχαν μοναστηριακά κτήματα), τοῦ 
σχολείου (πού τότε ἦτο ἐκεῖ)  καθώς καί τοῦ κοιμητη-
ρίου τῆς Ἐνορίας, καί νά ἀφιερωθεῖ εἰς τήν Ἁγ. Τριά-
δα. Ἴσως καί λόγῳ τοῦ ὅτι τά κτήματα αὐτά ἀνῆκαν 
εἰς τήν Μονή τῆς Ἁγ. Τριάδος.

Μέ τόν τρόπο αὐτόν ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες μέ 
τή συνδρομή μηχανικῶν καί πολιτευτῶν καταγομέ-
νων ἀπό τό χωριό, ἀλλά καί τῶν ἀποδήμων στόν Κα-
ναδᾶ καί Αὐστραλία Κακοδικιανῶν γιά τήν ἐξεύρεση 
τῶν σχετικῶν πόρων.Τό 1903 ὑπογράφεται τό πρῶτο 

συμφωνητικό ἀπό τήν Ἐκκλ. Ἐπιτροπεία καί τούς κα-
τοίκους. Στίς 24 Μαΐου τοῦ ἴδιου ἔτους ἀρχίζουν νά 
ἀνοίγονται τά θεμέλια τοῦ Ἱ. Ναοῦ μέ πρώτη ἐργασία 
ἀπό τόν Ἀνδρέα Βλαχάκη καί ἀμοιβή μιά δραχμή καί 
60 λεπτά. Δυστυχῶς, τό ἔδαφος ἦτο γεμάτο βράχους 
καί ἀναγκαστικά ἄρχισαν νά βάζουν φουρνέλλα, τά 
ὁποῖα τά ἔβαζαν οἱ εἰδικοί εἰς τήν ἐργασία αὐτή: Κων. 
Π. Πετράκης καί Νικ. Τζιάκης. Γιά τήν ἐργασία αὐτή 
χρειάσθηκαν 80 ἡμερομίσθια.

Τήν 1η Ἰουνίου συντάσσεται νέο  συμφωνητικό, 
σχετικό μέ τό παλαιό, ἀλλά μέ τήν προσθήκη νέων 
ἐθελοντῶν καί προσωπικῆς ἐργασίας ὅλων τῶν κατοί-
κων πάνω ἀπό 17 ἐτῶν, πληρωμῆς δύο ἡμερομισθί-
ων τό μήνα μέχρι ἀποπερατώσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καί 
συνεισφορᾶς 1% ἐπί τοῦ ἐλαιολάδου πού ἔβγαζε κάθε 
κάτοικος.

Σήμερα τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας 
ἐξυπηρετεῖ ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβ. Στυλιανός Λουπά-
σης, ὁ ὁποῖος καί ἔγραψε τά παραπάνω.
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υζητοῦνται  φωναχτὰ πλέον τὰ σενάρια περὶ 
ἀναδιάρθρωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ δημόσιου χρέ-
ους. Τὰ σενάρια αὐτὰ στηρίζονται, κατὰ κύριο 
λόγο, στὰ κενὰ ποὺ ἄφησε ἡ πρόσφατη Σύνοδος 
Κορυφῆς τῆς 25ης Μαρτίου. Ἐνῶ οἱ εὐρωπαῖοι 

ἡγέτες ἀποφάσισαν γιὰ τὴ χρηματοδότηση τῶν χωρῶν 
τῆς εὐρωζώνης ποὺ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα μετὰ 
τὸν Ἰούνιο τοῦ 2013, ἄφησαν ἀνοικτὸ τὸ ζήτημα ἀπὸ σή-
μερα μέχρι τότε. 

Μὲ δεδομένο ὅμως ὅτι ἡ βοήθεια τῶν 110 δισ. εὐρὼ 
ἐξαντλεῖται σὲ περίπου ἕνα χρόνο, δημιουργεῖται θέμα 
μὲ τὴ χρηματοδότηση εἰδικά  τῆς Ἑλλάδας, ἂν ἡ χώρα 
δὲν ἔχει ἐπιστρέψει στὶς ἀγορὲς μέχρι τότε. Ἐπιπλέον, 
πολλοὶ θεωροῦν ὅτι ἡ συνολικὴ λύση γιὰ τὴν κρίση χρέ-
ους τῆς εὐρωζώνης εἶναι πολὺ αὐστηρὴ καὶ δύσκολα θὰ 
φέρει τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα. 

Ὑπάρχει λοιπὸν μία συζήτηση, γιὰ τὸ ἂν καὶ κατὰ 
πόσο ἡ Ἑλλάδα θὰ μπορέσει νὰ ἀποπληρώσει τὰ χρέη 
της μὲ τὸ ὑφιστάμενο σύστημα χρηματοδότησης, ἡ 
ὁποία φέρνει στὸ προσκήνιο τὸ θέμα τῆς ἀναδιάρθρω-
σης τοῦ χρέους. 

Ἡ κουβέντα αὐτὴ συντηρεῖται ἀπὸ διαφόρους καὶ 
γιὰ διαφορετικοὺς λόγους. Εἶναι ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς 
ποὺ θέλουν νὰ γίνει ἡ ἀναδιάρθρωση τώρα γιὰ δικούς 
τους λόγους, οἱ ὁποῖοι συνδέονται μὲ τὶς ἐπενδύσεις τους 
καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τους. Εἶναι πολιτικοὶ  καὶ τῶν δύο με-
γάλων κομμάτων ποὺ θέλουν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ μέγ-
γενη τοῦ Μνημονίου, καθὼς πιστεύουν ὅτι μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ θὰ ἀποκτήσουν μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων. 
Εἶναι ὁ ἁπλὸς ὁ κόσμος ποὺ δὲν γνωρίζει ἐπ’ ἀκριβῶς 
τὶς ἀνάλογες διαδικασίες καὶ τὸ θεωρεῖ σχετικὰ εὔκολο 
νὰ γίνει. 

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ὅτι 
ὁ μηχανισμὸς διάσωσης στὴν οὐσία ἀποκλείει τὸν ἰδι-
ωτικὸ τομέα ἀπὸ τὴ χρηματοδότηση καὶ καταδικάζει 
τὴν οἰκονομία  σὲ μακροχρόνια ὕφεση. Θεωροῦν ὅτι τὸ 
ὑφιστάμενο σύστημα χρηματοδότησης δὲν δίνει ἐπαρκῆ 
δυνατότητα δανεισμοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐνέχει τὸν κίν-
δυνο ἀσφυξίας τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ τῆς οἰκο-

Συμφέρει, ἤ ὄχι ἡ ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους τῆς Ἑλλάδας;
Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ διαπραγματευτοῦμε ἀπὸ θέση ἰσχύος μὲ 
τοὺς πιστωτές μας; 

νομίας. 
Ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτὸ θεωροῦν ἀναπόφευκτη τὴν 

ἀναδιάρθρωση, δηλαδὴ τὴν ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου 
ἀποπληρωμῆς τοῦ χρέους καὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι καλύ-
τερο νὰ γίνει τώρα, παρὰ ἀργότερα. 

Ὁποιαδήποτε ἀναδιάρθρωση προϋποθέτει διαπραγ-
ματεύσεις μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν πιστωτῶν της. 
Πράγμα ποὺ σημαίνει, ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ εἶναι 
σὲ θέση νὰ διαπραγματευθεῖ. Καὶ γιὰ νὰ εἶναι σὲ θέση 
νὰ διαπραγματευθεῖ θὰ πρέπει νὰ ἔχει νὰ παρουσιάσει 
ἕνα πειστικὸ σενάριο. Δηλαδὴ ὅτι μὲ τὴν ἐπιμήκυνση θὰ 
βελτιωθοῦν τὰ οἰκονομικά της καὶ θὰ μπορέσει νὰ ξε-
πληρώσει τοὺς πιστωτές της. 

Ὅμως μὲ ἕνα ἔλλειμμα τῆς τάξεως τοῦ 10% καὶ τὸ 
ὁποῖο,  παρὰ τὰ μέτρα καὶ τὶς προβλέψεις,  ἀντὶ νὰ μειώ-
νεται αὐξάνεται, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ πείσεις τοὺς πιστω-
τές σου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὰ περὶ ἀναδιάρθρωσης δὲν 
ἔχουν καμία βάση στὴν παροῦσα φάση ἀλλὰ οὔτε καὶ 
στὸ ἐγγὺς μέλλον. 

Ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ διαπραγματευτεῖ καὶ 
νὰ πετύχει τὴν ἐπιμήκυνση μὲ εὐνοϊκοὺς ὅρους ὅταν θὰ 
ἔχει προχωρήσει τὶς διαρθρωτικὲς ἀλλαγές, θὰ ἔχει μειώ-
σει σημαντικὰ τὸ ἔλλειμμα καὶ θὰ ἔχει δημιουργήσει (ἢ 
θὰ βρίσκεται κοντὰ) σὲ πρωτογενῆ πλεονάσματα. 

Στὴν κατάσταση ποὺ βρίσκεται σήμερα ἡ ἑλλη-
νικὴ οἰκονομία, κανεὶς ἀπὸ τοὺς πιστωτὲς δὲν μπορεῖ 
νὰ συμφωνήσει. Ἡ μόνη ἀναδιάρθρωση ποὺ μπορεῖ νὰ 
γίνει εἶναι μονομερῶς, μὲ ἕνα μεγάλο «κούρεμα» ἢ στά-
ση πληρωμῶν τύπου Ἀργεντινῆς, ἡ ὁποία θὰ ἦταν κατα-
στρεπτικὴ γιὰ τὴ χώρα. 

Ἡ ἀναδιάρθρωση λοιπὸν ὑπὸ τὶς παροῦσες 
συνθῆκες εἶναι ἡ χειρότερη ἐπιλογή, τὴν ὁποία δὲν μπο-
ρεῖ νὰ κάνει οὔτε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση οὔτε ἡ κυβέρ-
νηση. Ἐπιπλέον, ἀναδιάρθρωση σημαίνει ὅτι ἡ Εὐρώπη 
πρέπει νὰ βάλει ἐκ νέου χρήματα, κάτι ποὺ δὲν θέλουν νὰ 
ἀκοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ κυρίως οἱ Γερμανοί.

Τοῦ κ. Ἰωάννου Γ. Παπαδημητράκη,
MBA Οἰκονομολόγου ΥΔΕ Ν. Χανίων

Σ
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Πυρηνικα
Ὁ μεγάλος σεισμὸς τῆς Ἰαπωνίας στὶς ἀρχὲς 

Μαρτίου ἀνέδειξε τὸ θέμα τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας μὲ 
τραγικὸ τρόπο.

Ἡ Ἰαπωνία βρίσκεται σὲ μία γωγραφική θέση, 
ὅπου οἱ μεγάλοι σεισμοὶ ἀποτελοῦν συχνὸ φαινόμενο, 
καὶ ἐπιπλέον εἶναι συχνὴ ἡ ἐμφάνιση τῶν “τσουνάμι”, 
μιά λέξη ποὺ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι ἀνήκει στήν 
Ἰαπωνική γλώσσα. 

Ὁ Ἰαπωνικὸς λαὸς ἔχει μάθει νὰ ζεῖ μὲ τοὺς σει-
σμοὺς καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τους καὶ εἶναι γνωστὴ ἡ ψυ-
χραιμία τους ἀλλὰ καὶ ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος στὴν 
ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν ἐκτάκτων γεγονότων. 

Τὸ τελευταῖο γεγονὸς ὅμως τοῦ Μαρτίου ἀπο-
δείχτηκε πολὺ χειρότερο καὶ πολὺ περισσότερο κατα-
στροφικὸ ἀπὸ ὅλα τὰ προηγούμενα, ἀκριβῶς ἐπειδὴ 
ὑπῆρξε καὶ τὸ ἀτύχημα στὰ πυρηνικὰ ἐργοστάσια. 
Οἱ συνέπειες πλέον εἶναι τρομερὰ μεγαλύτερες ὅσον 
ἀφορᾶ στοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ στὸ περιβάλλον. 
Τὸ φαινόμενο τῆς μόλυνσης ἔχει ἐξαπλωθεῖ στὸ μεγα-

λύτερο μέρος τῆς γῆς, καὶ ἡ οἰκονομία τῆς Ἰαπωνίας 
ἔχει δεχτεῖ πολὺ μεγαλύτερο πλῆγμα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ 
θὰ προέκυπτε, ἂν συνέβαιναν μόνον οἱ φυσικὲς κα-
ταστροφές. 

Τὸ μεγάλο ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι, γιατί κά-
ποιοι ἐπιμένουν στὴν χρήση πυρηνικῆς ἐνέργειας, ἐνῶ 
εἶναι γνωστὰ ὅτι:

- Ἀποτελεῖ ἀκριβή μορφή ἐνέργειας, ἂν λάβουμε 
ὑπόψη ὅλα τὰ κόστη ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ τὴν ἐγκα-
τάσταση ἑνὸς ἐργοστασίου μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς 
του. 

- Τὰ πυρηνικὰ καύσιμα εἶναι σπάνια, ἐξορύσ-
σονται δύσκολα καὶ μὲ πολὺ σοβαρὲς συνέπειες στὸ 
περιβάλλον, ἐνῶ ταυτόχρονα εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν 
ἀρκοῦν γιὰ περισσότερο ἀπὸ λίγες δεκαετίες ἀκόμα. 

- Οἱ συνέπειες στὸ περιβάλλον εἶναι τεράστιες, 
θανατηφόρες καὶ διαρκοῦν αἰῶνες. Ἐπίσης κατα-
στρέφουν τεράστιες ἐκτάσεις γῆς, καθώς  δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ πολλὲς δεκαετίες 
ἕως καὶ αἰῶνες. 

Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία. Ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια 
χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ κα-
τασκευάζονται πυρηνικὰ ὅπλα. Σαφῶς ὑπάρχει καὶ 
τὸ θέμα τῶν οἰκονομικῶν ὀφελῶν, ποὺ εἶναι τεράστια 
ἀπὸ τὴν χρήση τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας, καὶ ποὺ, 
βεβαίως, ὅσοι τά καρποῦνται, προσπαθοῦν πάσῃ 
θησείᾳ νὰ συντηρήσουν τὴν λειτουργία τῶν ἐργο-
στασίων καὶ ὅλων τῶν ἄλλων δραστηριοτήτων ποὺ 
σχετίζονται μέ αὐτά, γιὰ νά αὐξάνουν συνεχῶς τά 
κέρδη τους. Αὐτὸ ὅμως ποὺ οὐσιαστικὰ συντηρεῖ τὴν 

χρήση καὶ λειτουργία τῶν ἐργοστασίων 
παραγωγῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας εἶναι ἡ 
δυνατότητα παραγωγῆς πυρηνικῶν ὅπλων. 

Ἡ Ἰαπωνία χρησιμοποιοῦνταν συχνὰ ὡς πα-
ράδειγμα σωστῆς καὶ ἀσφαλοῦς χρήσης ἀπὸ τὴν 
πυρηνικὴ βιομηχανία γιὰ νὰ τεκμηριώσει (ἡ δεύτερη) 
τὴν δημιουργία καί χρήση πυρηνικῆς ἐνέργειας. Συ-
σχέτιζαν τὶς ρίψεις τῶν πυρηνικῶν ὅπλων στὴν Ἰα-
πωνία, κατὰ τὸν δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μὲ τὴν 
ἀποδοχὴ ἀπό τόν Ἰαπωνικό λαό τῆς χρήσης τῆς πυ-
ρηνικῆς ἐνέργειας, γιὰ νὰ τονίσουν τὸ ἐπιχείρημα ὅτι 
ἄλλο ἡ μία ἐφαρμογή καὶ ἄλλο ἡ ἄλλη. Ἐπίσης τόνι-
ζαν μὲ μεγάλη βεβαιότητα, ὅτι ἡ τεχνολογικὴ ὑπεροχὴ 
τῆς Ἰαπωνίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν γνωστὴ Ἰαπω-
νικὴ πειθαρχία, θὰ ἐξασφάλιζαν τήν ἄψογη καί ἀκίν-
δυνη λειτουργία τῶν ἐργοστασίων αὐτῶν, ἀκόμη καί 
σέ περιπτώσεις πού κάτι δέν πήγαινε καλά. Τόνιζαν 
ὅτι ἡ χρήση τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας εἶναι θετικὴ γιὰ 
τὸ περιβάλλον, καὶ ὅτι μὲ σωστὴ καὶ ὑπεύθυνη ἀξιο-
λόγηση τῶν πιθανῶν κινδύνων μποροῦσε νὰ ἀντιμε-
τωπιστεῖ τὸ ὅποιο ἀναφυόμενο πρόβλημα.

Τί ἔγινε ὅμως στίς μέρες μας; Τὸ τσουνάμι ποὺ 
προέκυψε ἀπὸ τὸν σεισμὸ ἦταν κατὰ πολὺ μεγαλύ-
τερο ἀπὸ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχαν προετοιμαστεῖ οἱ 
Ἰάπωνες νὰ ἀντιμετωπίσουν. Ἡ μετατόπιση τοῦ ἐδά-
φους ποὺ παρατηρήθηκε ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ 
ποὺ εἶχαν προβλέψει... Ἡ σιγουριὰ πού ἔνοιωθαν 
ἔκρυβε τόση ἀλαζονεία, ποὺ δὲν τηροῦσαν ἀρκετὰ 
ἀπὸ τὰ μέτρα ἀσφαλείας ποὺ οἱ ἴδιοι εἶχαν σχεδιάσει 
γιά ἀνάλογες καταστάσεις..... 

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἔχουμε ἐκρήξεις ποὺ 
ἀπελευθέρωσαν τεράστια ποσὰ ραδιενέργειας στὴν 
ἀτμόσφαιρα (ἔχουν καλύψει σχεδὸν ὅλη τὴν γῆ), καί 
φυσικά στὴν θάλασσα. Μήν ξεχνᾶμε μάλιστα ὅτι ἡ 
διατροφὴ τῶν Ἰαπώνων ἐξαρτᾶται σὲ πολὺ μεγάλο 
βαθμό ἀπό τὴν θάλασσα. Ἐπιπλέον, μὲ τὴν τήξη του-
λάχιστον ἑνὸς πυρήνα (τό μόνο σίγουρο εἶναι, ὅτι δὲν 
γνωρίζουμε τὸ τί ἀκριβῶς ἔχει γίνει) ἔχουμε καὶ μό-
λυνση τοῦ ὑδροφόρου ὁρίζοντα τῆς περιοχῆς χωρίς 
νά μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὴν ἔκταση τῆς μόλυν-
σης, ἡ ὁποία κατέστησε τεράστιες ἐκτάσεις εὔφορης 
γῆς σέ ἔρημη καί ἀκατοίκητη περιοχή, μὴ κατάλληλη 
γιὰ ὁποιαδήποτε χρήση καί γιὰ πολλὲς δεκαετίες... 

Ἡ φυσική καταστροφή στήν Ἰαπωνία καί τό 
πυρινικό «ἀτύχημα» πού σημειώθηκε κατέδειξε περί-
τρανα, δυστυχῶς γιά ἄλλη μιά φορά, ὅτι ἡ πυρηνικὴ 
ἐνέργεια δὲν ἀποτελεῖ ἐνεργειακὴ ἐπιλογὴ καὶ λύση 
γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλά ἀποτελεῖ μόνον ἀπειλή 
καὶ κίνδυνο ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐξαλείψουμε, ἂν θέλου-
με νὰ ἔχουμε μέλλον. 

Τοῦ κ. Ἰωάννου Ἀρνέλλου, 
Δασολόγου - Μελετητοῦ



56 ............«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 31, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011

Ἡ  Ἐ κ κ λ η σ ί α  σ ᾶ ς  ἀ π α ν τ ᾶ . . .
Ἀναγνώστρια τοῦ Περιοδικοῦ μας ἐρωτᾶ: 

Ποιὰ εἶναι ἡ τύχη τῶν νηπίων πού πεθαίνουν ἀβάπτιστα; 

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

Δύσκολο ἐρώτημα καὶ ἀκόμα δυσκολότερη ἡ ἀπάντη-
σή του. Μόνο στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ τὸ ἐννοήσουμε, ὅπως 
γενικότερα θὰ ἐννοήσουμε καὶ τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώ-
που ἀμέσως μετὰ τὸ θάνατο. Χρειάζεται νὰ σημειώσομε 
ὅτι ὁ νηπιοβαπτισμὸς εἰσήχθη πολὺ νωρὶς στὴν πράξη 
τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Εἰσήχθη γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσει 
μία ἐπείγουσα ἀνάγκη στὴ ζωὴ τοῦ πληρώματος τῆς 
Ἐκκλησίας, ἕνα σοβαρὸ κίνδυνο, τὸ ἐνδεχόμενο νὰ 
πεθάνει κανεὶς ἀβάπτιστος, ὁπότε κωλύεται νὰ εἰσέλθει 
στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τὸ κώλυμα εἶναι ἡ παρουσία 
στὴν ψυχὴ τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Τὰ νήπια βέ-
βαια δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ πιστέψουν. Αὐτὸ ὅμως 
δὲν ἀποτελεῖ ἀποχρώντα λόγο, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν νὰ 
δεχθοῦν τὴ βαπτισματικὴ χάρη. Εἶναι βασικὸ ἀξίωμα στὴ 
θεολογία ὅτι ἡ θεία χάρη ἐνεργεῖ λυτρωτικά, ἐκεῖ ὅπου 
δὲν ὑπάρχει ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία εἶναι ὁ μόνος παράγων 
ποὺ ἀναστέλλει καὶ ματαιώνει τὴ λυτρωτική της ἐνέργεια. 
Στὰ νήπια ὅμως τὸ στοιχεῖο τῆς προσωπικῆς ἁμαρτίας 
ἀπουσιάζει. Συνεπῶς ἡ θεία χάρη μπορεῖ νὰ ἐπιδράσει 
εὐεργετικὰ στὴν τρυφερὴ καρδιά τους, καταλύοντας ἀπὸ 
τὴ φύση τους τὸ σῶμα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. 
Ἄλλωστε, τὴν ἔλλειψη προσωπικῆς τοποθετήσεως τῶν 
νηπίων ἔναντι τῆς πίστεως καὶ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀνα-
λαμβάνει τὴν ὑποχρέωση ν’ ἀναπληρώσει ἐν καιρῷ σ’ 
αὐτὰ ὁ ἀνάδοχος, βοηθούμενος ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ παι-
διοῦ καὶ τὴν Ἐκκλησία. 

Χρειάζεται ἐπίσης νὰ ποῦμε ὅτι, πρὸς ἀποφυγὴ πε-
ριπτώσεων θανάτου ἀβάπτιστου βρέφους ἡ Ἐκκλησία 
ἐπιτρέπει τὸ λεγόμενο «ἀεροβάπτισμα», τὸ ὁποῖο μπορεῖ 

νὰ κάνει ἀκόμα καὶ λαϊκὸς καὶ τὸ δέχεται ὡς κανονικό 
βάπτισμα, στήν περίπτωση πού τό νήπιο ἀποθάνει. Ἡ 
ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα, τί γίνεται ἕνα βρέφος ποὺ πε-
θαίνει ἀβάπτιστο εἶναι δύσκολο νά δοθεῖ,  γιατί προσ-
διορίζεται ἀπὸ δύο βασικὲς προτάσεις ἀσυμβίβαστες με-
ταξύ τους: πρῶτον, τὰ νήπια πού πεθαίνουν ἀβάπτιστα, 
ἐπειδὴ φέρουν τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, δὲν μποροῦν 
νὰ εἰσέλθουν στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ δεύτερον, 
τὰ αὐτὰ νήπια, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν προσωπικὲς ἁμαρτίες, 
δὲν μποροῦν νὰ ἐξακοντισθοῦν στὴν αἰώνια κόλαση.  
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς γράφει: «Τοὺς δὲ 
(τὰ νήπια δηλ. πού πέθαναν ἀβάπτιστα) μήτε δοξασθή-
σεσθαι μήτε κολασθήσεσθαι παρὰ τοῦ δικαίου κριτοῦ 
ὡς ἀσφραγίστους μὲν ἀπονήρους δέ, ἀλλὰ παθόντας 
μᾶλλον ἢ δράσαντας». Νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὰ ἀβάπτιστα 
νήπια βρίσκονται ἐνδιάμεσα μεταξὺ παραδείσου καὶ κο-
λάσεως (ὑπάρχει μιὰ τέτοια ἐνδιάμεση κατάσταση;), ἢ ὅτι 
ὑφίστανται ἐλαφρότατες βασάνους;

Ἀλήθεια, πόσο ἀπασχολεῖ τὸ ἐρώτημα αὐτὸ τὶς 
150.000 ὑπεύθυνους ποὺ κάθε ἔτος ὁδηγοῦν στὸν θά-
νατο 150.000 ἔμβρυα μέσα ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις πού γί-
νονται στὴν Ἑλλάδα; Ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν Ἐκκλησία 
μας, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἐπιστήμονες, ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς 
σύλληψης τὸ ἔμβρυο εἶναι πλήρης ἄνθρωπος καὶ ἀποκτᾶ 
«ψυχὴ ζῶσα»;

Τελικά, τὸ ζήτημα τῆς τύχης τῶν νηπίων πού πεθαί-
νουν ἀβάπτιστα ἀνάγεται τελικά, στὴν εὐσπλαχνία καὶ 
τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος οἰκονομεῖ τὴ ζωὴ καὶ 
τὸ θάνατο ὅλων τῶν λογικῶν πλασμάτων του.  
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Συνέδριο Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ διορισμοῦ τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν 
Συμβουλίων γιὰ τὴν τριετία 2011-2013 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας συγκάλεσε, στὴν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης,  τά μέλη 
τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῆς Μητροπόλεώς 
μας, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῶν Ἱερέων-Ἐφημερίων. Στὴν συ-
νάντηση αὐτὴ δόθηκαν οἱ κατευθυντήριες γραμμὲς ἀπὸ τὸν 
Ἐπίσκοπο, τονίστηκαν στοὺς Ἐπιτρόπους τὰ καθήκοντά τους, 
οἱ εὐθύνες, ὑποχρεώσεις καὶ ἁρμοδιότητές τους. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος, ἀφοῦ τοὺς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς διακονίας 
αὐτῆς, θέση τιμητικὴ καὶ ἄμισθη, σημείωσε μεταξὺ ἄλλων: 
«… ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει, ὅτι κανένας ἐργαζόμενος 
δὲν ἀμείβεται καὶ κανένας ἀγωνιζόμενος δὲν στεφανώνεται 
ἂν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ». Κατὰ συνέπεια, ἐπιβάλλεται ὅλα νὰ 
γίνονται μέσα στὴν Ἐκκλησία «κατὰ τάξιν» γιὰ νὰ ἔχουν 
τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων…. Σᾶς 
καλῶ σὲ σταυροφορία, συνέχισε ὁ Ἐπίσκοπός μας, νὰ μὴν 
ἀπελπιστοῦμε, νὰ μὴν λιγοψυχήσουμε. Ἡ ἐλπίδα μας εἶναι ὁ 
Χριστός, ἡ ἑνοποιὸς δύναμις τοῦ Γένους μας, τοῦ Γένους τῶν 
Χριστιανῶν, εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ἐμεῖς οἱ ἐκφραστὲς αὐτῆς τῆς 
δύναμης…». 

Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως
Τὴν Κυριακὴ 6 Φεβ.  στὴν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονὴ Ὁδη-
γητρίας Γωνιᾶς, τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, κ. Ἀμφιλοχίου, 
μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας 
καὶ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν. Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε 
ὁμιλία ἀπὸ τὸν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Μακάριο Γρινιεζάκη, κα-
θηγητὴ τῆς Α.Ε.Α.Η.Κ. καὶ διευθυντὴ τοῦ Γραφείου Τύπου 
τῆς Ι.Α.Κ., μὲ θέμα «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, Ἡ 
προσευχὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», ὡς ἐπίσης καὶ ὁ 
ἀσπασμὸς τῆς συγχωρήσεως. 

Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Στὴν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονὴ Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς ἑορ-
τάστηκε ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἱερουροῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων 
κατὰ τήν Βυζαντινή τάξη.

Ἑόρτιος ἐκδήλωση
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης κατὰ τὴν Κυριακή της Ὀρθο-
δοξίας, ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, ὀργανώνει ἑορταστική ἐκδήλωση, ὡς 
εὐκαιρία πνευματικοῦ προβληματισμοῦ καὶ διαπροσωπικῆς 
κοινωνίας. Προσκεκλημένος ὁμιλητής τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ 
Καθηγητὴς Δρ. Ἰωάννης Φίλης, Πρύτανις τοῦ Πολυτεχνείου 
Κρήτης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Παιδεία καὶ ἄνθρωπος». 
Τὸν ὁμιλητὴ παρουσίασε ὁ Δρ. Γεώργιος Σταυρουλάκης, Κα-
θηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης. Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. 

ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ  Τ Η Σ

(ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011)

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ
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τῆς Ο.Α.Κ., ὡς καὶ ὁ Γενικὸς αὐτῆς Διευθυντής, Δρ. Κων-
σταντῖνος Κενανίδης.

Συνάντηση Θεολογικοῦ Διαλόγου

Στὰ πλαίσια τοῦ διαλόγου μεταξὺ Θεολόγων τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Γερμανίας (EKD) πραγματοποιήθηκε συνάντηση, αὐτὴ τὴν 
φορὰ μέ πρόσκληση τῆς Μητρός, Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγά-
λης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἀπὸ 
16 ἕως 20 Μαρτίου, στοὺς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης. Ἡ 15η αὐτή Σύναξη εἶχε θέμα: «Σχέσεις Ἐκκλησί-
ας-Κράτους ἐξ ἱστορικῆς καὶ ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως». Ἡ 
Ὀρθόδοξη ἀντιπροσωπεία μετεῖχε ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, ἐνῶ τῆς EKD 
ἡγεῖτο ὁ Ἐπίσκοπος Martin Shindehutte. Οἱ Σύνεδροι παρα-
κολούθησαν τὴν Ἀκολουθία τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν στὴν Ἱερὰ 
Πατριαρχικὴ Μονὴ Γωνιᾶς, ἐνῶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συνα-
ντηθοῦν μὲ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καὶ 
τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες Ἱεραπύτνης & Σητείας κ. Εὐγένιο 
καὶ Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, κατά τό γεῦμα ποὺ 
παρέθεσε ἡ Μητρόπολίς μας πρὸς τιμὴν των εἰς τήν Ο.Α.Κ.. 

Ἑορτὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Μὲ Θεῖες Λειτουργίες, Ἐπιμνημόσυνες Δεήσεις, Δοξολογίες, 
ὁμιλίες καὶ παρελάσεις ἑορτάστηκε καὶ στὴν Μητροπολιτική 
μας περιφέρεια ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-

τόκου καὶ τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ Γένους. Τὸ ἑσπέρας τῆς 
ἑορτῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Παλαιοχώρας, ἐνῶ 
τὴν κυριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε εἰς τὸν ὁμώνυμο ἑορτάζο-
ντα Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναό. Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολού-
θησε, παρουσίᾳ τῶν Σχολείων καί τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως, ἡ 
καθιερωμένη Δοξολογία εἰς τόν Μητροπολιτικό Ναό, καθώς 
καί Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ τῆς 
πίστεως καί τῆς πατρίδος πεσόντων εἰς τό Ἡρῷον τοῦ Κα-
στελλίου.  Οἱ ἐκδηλώσεις ἐπισφραγήσθηκαν μέ τὴν τιμητική 
μαθητικὴ παρέλαση. 

Χειροθεσίες Ἀναγνωστῶν

Κατὰ τὸν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στόν πα-
νηγυρίζοντα Ι.Ν. Παλαιοχώρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας 
χειροθέτησε σὲ Ἀναγνῶστες δύο νέα παιδιὰ τῆς περιοχῆς τοῦ 
Σελίνου, τοὺς Ἀρτέμιο Ἀρχοντάκη καὶ Κωνσταντῖνο Βαρ-
δάκη, ἀποφοίτους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, οἱ 
ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν, σὺν Θεῷ, νὰ διακονήσουν τό Ἰερό Θυσι-
αστήριο καί ὡς Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας. Χειροθέτησε 
ἐπίσης Ἀναγνώστη στὸν Ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς 
στὸν ἑορτάζοντα Ἱ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καμι-
σιανῶν. τὸν κ. Γρηγόριο Τζιτζικάκη, εὐλαβῆ Χριστιανὸ καὶ 
ἐπὶ μακρᾷ σειρᾷ ἐτῶν διάκονο τοῦ Ἀναλογίου. 
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Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ

Τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς στὴν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας στό Καστέλλι, τε-
λέσθηκαν οἱ Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ στὸν Ἱερὸ Μητροπο-
λιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τὸν Καθεδρικὸ 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐναλλάξ, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν 
Ἱερέων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καὶ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν. 
Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολουθοῦσε πνευματικὴ ὁμιλία ἀπὸ ἀξι-
όλογους ὁμιλητές, προσκεκλημένους τῆς Μητροπόλεώς μας 
μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας & Χερ-
ρονήσου κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος εὐαρεστούμενος χοροστάτησε 
στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν 
καὶ ἀνέπτυξε μὲ λόγο ζωντανό καί θεολογικό τό θέμα: «Ἡ 
θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἰς τὴν σύγχρονη 
ζωή». 

Ἔκθεση Παιδικοῦ Βιβλίου

Τὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ οἱ Νεανικὲς Συ-
νάξεις τῆς Συντροφιᾶς τῆς Χαρᾶς διοργάνωσαν μὲ τὴν συμμε-
τοχὴ τοῦ 2ου Γραφείου Α/θμιας Ἐκπαίδευσης καὶ τοὺς Συλ-
λόγους Γονέων τῶν 1ου, 2ου καὶ 3ου Δημοτικῶν Σχολείων 
Κισάμου, τριήμερη Ἔκθεση Παιδικοῦ Βιβλίου, ἀπὸ 11 ἕως 
καί 13 Ἀπριλίου, στὸ «Φαλδάμειο Οἴκημα» τῆς Μητροπόλε-
ώς μας. Τὴν Ἔκθεση ἐπισκέφθηκαν τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Δντῆ τοῦ 2ου 

Γραφείου κ. Μιχαήλ Μπαντουδάκη. Παράλληλες ἐκδηλώ-
σεις μὲ ὁμιλίες, δραστηριότητες καὶ ἐργαστήρια χειροτεχνίας 
λειτουργοῦσαν στοὺς χώρους τῆς Ἔκθεσης μὲ τὴν συνδρομὴ 
ἐθελοντῶν ἐκπαιδευτικῶν, νηπιαγωγῶν καί δασκάλων τῆς 
περιοχῆς μας. 

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Παγκόσμια 
Ἡμέρα Παιδικοῦ Βιβλίου

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας 
«ΕΣΠΕΡΙΑ», σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Βιβλί-
ου καὶ μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας 
Παιδικοῦ Βιβλίου, ὀργάνωσε τὴν Δευτέρα 11 Ἀπρ. ἐκδήλωση 
ἀφιερωμένη στὸ Παιδικὸ Βιβλίο στὴν αἴθουσα πολλαπλῶν 
χρήσεων τοῦ «Φαλδάμειου Οἰκήματος» τῆς Μητροπόλεως. 
Προσκεκλημένη τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ἡ καταξιωμένη συγ-
γραφέας παιδικῶν βιβλίων κ. Γεωργία Ἀντωνάκη, ἡ ὁποία 
ὁμίλησε μὲ θέμα: «Δημιουργώντας μικροὺς ἀναγνῶστες». 
Τὰ παιδιὰ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 
εἶχαν τὴν δυνατότητα καθ΄ ὅλη τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας νὰ 
δοῦν τὴν συγγραφέα, νὰ μιλήσουν μαζί της καὶ νὰ ξεφυλλί-
σουν τὰ βιβλία τῆς Ἔκθεσης τῶν ἡμερῶν αὐτῶν. 

«Δὸς μοι τοῦτον τὸν ξένον...»

Ἐκεῖνον ποὺ ἦρθε πάνω στὴν γῆ καὶ ἔζησε σὰν ξένος, 
Ἐκεῖνον ποὺ ἀνέβηκε καὶ πέθανε πάνω στὸν Σταυρὸ μιση-
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μένος καὶ ξένος, Ἐκεῖνον ποὺ γνωρίζει νὰ ξενίζει (φιλοξε-
νεῖ) τοὺς πτωχοὺς καὶ τούς ξένους, Ἐκεῖνον ποὺ καὶ γιὰ τὸν 
ἴδιο τὸν Ἅδη στάθηκε ἀκατάληπτος καὶ ξένος, ἐπιχείρησαν 
νὰ ἑρμηνεύσουν μέσα ἀπὸ κείμενα καὶ Ὕμνους τῆς Μεγά-
λης Ἑβδομάδος οἱ κ.κ. Ἑλένη Γεωργακάκη, καὶ Ἀναστασία 
Ἀνουσάκη (φιλόλογοι), καὶ οἱ Πρωτοψάλτες κ.κ. Ἀντώνιος 
Βακάκης καὶ Γεώργιος Χαχλάκης μὲ τὴν χορωδία Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας, στὸν 
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὴν 
Παρασκευὴ 11 Ἀπριλίου. Τὴν ἐκδήλωση συντόντιζε ὁ Πανοσ. 
Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπατσάκης. 

Μεγάλη Ἑβδομάδα

Τὰ σωτηριώδη καὶ μεγάλα γεγονότα τοῦ Θείου Πάθους βίωσε 
καὶ πάλι ἡ Χριστιανοσύνη, καθὼς οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλη-
σιῶν κάλεσαν τοὺς πιστούς, γιὰ ἄλλη μία φορά, στὴν μετοχή 
τοῦ Θείου Δράματος καὶ διαλάλησαν τὸ μήνυμα τῆς Ἀνα-
στάσεως. Ἡ προσέλευση καὶ ἀθρόα συμμετοχὴ τῶν πιστῶν, 
διατράνωση καὶ ἀπόδειξη τοῦ βαθύτατου βιώματος τοῦ λαοῦ 
μας ποὺ ζωντανεύει ἀκόμα περισσότερο σὲ περιόδους κρί-
σεων καὶ δοκιμασιῶν, ὅπως ἡ παροῦσα, ὑπῆρξε συγκινητι-
κή. Μὲ κατάνυξη μάλιστα πραγματοποιήθηκε στὴν ἕδρα τῆς 
Μητροπόλεώς μας, στό Καστέλλι, ἡ περιφορὰ τῶν τεσσάρων 
ἐπιταφίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως. 

Ὑπαίθρια Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως

Στὴν Ἐνορία Βουλγάρω πραγματοποιήθηκε γιὰ 12η συνεχῆ 
φορὰ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ὅπου μὲ τρόπο πα-
ραστατικὸ ζωντανεύει τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Ἀποκαθηλώσε-
ως τοῦ Κυρίου μας, σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένους χώρους στὸν 
προαύλιο χῶρο τοῦ κεντρικοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ.

Ἑσπερινός της Ἀγάπης

Τὴν  ἰδιαιτέρου κάλλους Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἀγά-
πης τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας στὴν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ 
Μονὴ Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων τῆς 
Ἀνατολικῆς Κισάμου, ὅπου καὶ ἀναγνώσθηκε τὸ Εὐαγγέλιο 
τῆς Ἀναστάσεως σὲ διάφορες γλῶσσες, καί τό Πασχαλινό μή-
νυμα τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. 

Ἑορτὴ Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου 
καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας μετεῖχε 
εἰς τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, 
στὴν πανηγυρίζουσα ὁμώνυμη  Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονή 
στὸ Σπήλι Ρεθύμνης. Στήν πανήγυρη συμμετεῖχε καὶ ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου κ. 
Ἀνδρέας.
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Ἑορτὴ Ζωοδόχου Πηγῆς

Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἑορτάζει καὶ ἡ ὁμώ-
νυμος Ἱερὰ Γυναικεία Κοινοβιακὴ Μονὴ Παρθενῶνος τῆς 
Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας τέλεσε τόσο τὴν 
ἑσπερινὴ Ἀκολουθία, ὅσο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς. 

Σύναξη Γυναικείων Συλλόγων
Τὴν Παρασκευὴ 29 Ἀπριλίου ἡ Μητρόπολίς μας συγκάλεσε 
τήν ἐτήσια σύναξη τῶν Γυναικείων Συλλόγων τῶν Ἐπαρ-

χιῶν Κισάμου καὶ Σελίνου. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ποὺ 
τελέστηκε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς 
Παρθενῶνος, καὶ στὴν ὁποία μετεῖχαν τὰ Δ.Σ. τῶν Συλλόγων, 
ἀκολούθησε στὴν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ «Φαλδά-
μειου Οἰκήματος» ὁμιλία ἀπὸ τὴν Παιδαγωγὸ-Θεολόγο κ. 
Θεοχάρη Δημητρακούδη μὲ θέμα: «Μυροφόρες, ἀρχόντισσες 
τῆς ἀγάπης στοὺς τωρινοὺς καιρούς», τοποθετήσεις καὶ συζή-
τηση. Ὁ Σύλλογος Γυναικῶν Καστελλίου φρόντισε γιὰ τὴν 
προσφορὰ κερασμάτων, ἐνῶ ἡ Ἐνορία Δραπανιᾶ προσέφερε 
πλούσιο γεῦμα. 
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Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Ποντικιανῶν, εἰς μνήμην 
Αἰδεσ/τάτου Ἐλευθερίου Καραβιτάκη  ...................... 200€
Εἰς μνήμην Ἐλευθερίου Καραβιτάκη, ἡ οἰκογένειά του  ...
......................................................................................... 300€
Περσεφόνη Κουνιάκη  ................................................... 40€
Ἀντωνία Παναγιωτάκη, εἰς μνήμην Μύρωνος καί Πουλ-
χερίας ............................................................................... 50€
Ἰωάννης Μαυρομμάτης, εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῆς 
του  ................................................................................. 100€
Ἐμμανουηλία Σταυρίδη  ............................................... 150€
Εἰς μνήμην Αἰκατερίνης Πεντάρη, ἡ οἰκογένειά της  ........
......................................................................................... 400€
Ἱερός Ναός Ἁγ. Τριάδος Νοχιῶν  ................. 3 δοχεῖα λάδι
Ἱερ. Στυλιανός Τζινευράκης  ......................................... 40€
Ἀνώνυμος  ....................................................................... 50€
Αἰδ/τατος Νικόλαος Βουτσαδάκης, εἰς μνήμην πενθεροῦ 
του Κων/νου Ντουσάκη  ............................................. 500€
Εἰς μνήμην Πέτρου Μπατσάκη, ἡ οἰκογένειά του  .. 300€
Ἀνώνυμος  ..................................................................... 300€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  .................................................. 200€
Εἰς μνήμην Γεωργίου Παπαδογιαννάκη, ἡ οἰκογένειά 
του  ................................................................................. 150€
Ἐλευθερία Περουλάκη  .................................................. 50€
Ἀλεξάνδρα Κατερουδάκη  ........................................... 100€
Παναγιώτα Κατερουδάκη  ............................................ 50€
Σπυρίδων Μακράκης, εἰς μνήμην μητρός του Ἀργυρῶς  ..
......................................................................................... 300€
Ἀνώνυμος  ...................................................... 1 δοχεῖο λάδι
Ἐνορία Στροβλῶν ......................................................... 200€ 

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Μοθιανῶν  .........
......................................................................................... 100€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Μονῆς  ........................................ 100€
Μιχαήλ Γεωργουσάκης, εἰς μνήμην πατρός του Χαριδή-
μου Γεωργουσάκη  ........................................................ 300€
Χρῆστος Διγενάκης, εἰς μνήμην γαμπροῦ του Εὐτυχίου 
Μανωλεδάκη  ............................................................. 1.000€
Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Πολεμαρχίου, εἰς 
μνήμην Ἐλευθερίου Δονταδάκη  ................................ 150€
Βασίλειος καί Βιργινία Κατάκη, εἰς μνήμην ἀδελφοῦ των 
Ἐμμανουήλ Μανουσογιαννάκη  ................................. 200€
Μαρία Δερουκάκη  ....................................................... 200€
Πολιτιστικός Σύλλογος Καντάνου « Ἡ Καντανία»  ..........
......................................................................................... 150€
Ἐμμανουήλ Σκουνάκης, εἰς μνήμην γονέων του Γεωργίου 
καί Χρυσῆς ...................................................................... 50€
Ἀργυρώ Σταυριανουδάκη  ............................................. 50€ 
Νικόλαος Ρεβελάκης, εἰς μνήμην γαμπροῦ του Μαρίνου 
Βασιλικάκη  ..................................................................... 20€
Ἀργυρώ Κατζουράκη  .................................................. 200€
Ἰωάννης καί Μαρία Φουντουλάκη  ............................ 500€
Ἐνορία Βουκολιῶν  ....................................................... 200€
Γεωργία Καραβιτάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Ἐμμανου-
ήλ Καραβιτάκη  ............................................................. 500€
Οἰκογένεια Ἠλία Κακαουνάκη, εἰς μνήμην του  ...... 150€
Εὐτυχία Πευκιανάκη  ..................................................... 50€
Σύλλογος Γυναικῶν Καμπανοῦ, Τρόφιμα καί ἐλαιόλαδο 
γιά τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα.

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

“Ὁ ἐλεῶν  πτωχόν,  Θεῷ δανε ίζε ι”
(Παρ.  19,7)

“Ἱλαρόν  δότην  ἀγαπᾷ ὁ  Θεός”
(Β΄  Κορ.  9,7)
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Τὸ μήνυμα γιὰ τὸ παιδικὸ βιβλίο, ποὺ ἀκούγεται λόγῳ τοῦ 
ἑορτασμοῦ τῆς παγκόσμιας ἡμέρας παιδικοῦ βιβλίου (2 Ἀπριλίου) 
σὲ πολλὲς χῶρες, ἀκούγεται καὶ ἐδῶ… στὸ Φαλδάμειο Οἴκημα, στὸ 
Καστέλλι Κισάμου.

Ἀκολουθεῖ τὸ γέλιο ποὺ προκαλεῖ ἡ θεατρικὴ παράσταση μὲ 
πρωταγωνιστὲς τὰ παιδιὰ τῆς Συντροφιᾶς τῆς Χαρᾶς, καὶ ἡ συ-
γκίνηση ποὺ φέρνει ἡ “παρέλαση” τῶν Ἀναγνωστικῶν βιβλίων 
παλαιότερων μὰ ὄχι ξεχασμένων χρόνων..

Χρήσιμες συμβουλὲς ἀκούγονται ἀπὸ τὴν ὁμιλήτρια τῆς βρα-
διᾶς, τὴ συγγραφέα κ. Γεωργία  Ἀντωνάκη, γιὰ τὸ πῶς μποροῦμε 
νὰ δημιουργήσουμε νέους ἀναγνῶστες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου κ.κ. 
Ἀμφιλόχιος εὐλογεῖ.

Τὶς ἑπόμενες δύο μέρες οἱ πόρτες εἶναι ἀνοιχτές, βιβλία ξε-
φυλλίζονται ἀπὸ ἀριθμὸ παιδιῶν ποὺ μᾶς προκαλεῖ ἔκπληξη καὶ τὸ 
ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου μᾶς ἐπιβεβαιώνει, ὅτι τέτοιες ἐκδηλώσεις 
τὶς ἔχουμε ἀνάγκη στὸν τόπο μας...

Παράλληλα μὲ τὴν ἔκθεση, τὰ παιδιὰ εἰσβάλλουν στὸν κόσμο 
τῶν παραμυθιῶν καὶ τοῦ βιβλίου... Ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ Νο-
ηματικὴ Γλώσσα... Χρησιμοποιοῦν τὴ φαντασία τους φτιάχνοντας 
παιχνιδοβιβλιαράκια, σελιδοδεῖκτες, ὁλοκληρώνοντας μὲ τὴ ζωγρα-
φικὴ μισὲς εἰκόνες καὶ ἀνακατεύοντας τοὺς ἥρωες τῶν παραμυθιῶν 
στὴν ὑπέροχη παραμυθοσαλάτα…

Σημαντικὴ ἡ παρουσία τῆς συγγραφέως κ. Εὐδοκίας Κακα-
τσάκη, ἡ ὁποία ἐνημέρωσε τὰ παιδιὰ σχετικὰ μὲ τὴ συγγραφὴ τῶν 
παραμυθιῶν, ἐμπνέοντας καὶ παρασύροντάς τα σ’ αὐτὰ τὰ μονο-
πάτια..

Δὲ θὰ μποροῦσε νὰ λείπει ὁ λόγος τῆς συγγραφέως κ. Φωτεινῆς 
Σεγρεδάκη, ποὺ μὲ τὸ δικό της μοναδικὸ τρόπο ταξίδεψε τὰ παιδιὰ 
στὸν κόσμο τῶν πουλιῶν καὶ στὴ ζωή τους, παρουσιάζοντας ἐπίσης 
τὰ δεκάδες ποιήματα καὶ τραγούδια ποὺ ἀναφέρονται σ’ αὐτά.

Τρεῖς μέρες δημιουργικῆς ἀπασχόλησης περνοῦν γρήγορα..
Τὸ βιβλίο... ἡ ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου εἶναι μία ἀσχολία ποὺ 

ἀπαιτεῖ μοναχικότητα.. κι ὅμως αὐτὲς τὶς μέρες εἶχε τὴ δύναμη νὰ 
ἑνώσει τόσους ἀνθρώπους...

Ἡ αὐλαία πέφτει…
Τοῦ χρόνου ὅλοι πάλι ἐδῶ...

Ἡ αὐλαία ἀνοίγει…
Τῆς κ. Ρούλας Σκουλάκη, Λογοθεραπεύτριας




