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Α

δελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
Διὰ τῆς χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας
τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα ἀπὸ τῆς αὔριον εἰς
τὸ στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς καταλληλοτέρας περιόδου διὰ
τὴν στροφὴν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, τῆς ἰδικῆς
μας ψυχῆς, πρὸς τὸν Κύριον.
Ἡ περίοδος αὐτὴ εἶναι μία διαρκὴς κατάνυξις ἐνώπιον τοῦ ἐκτυλισσομένου καθ᾿ ἡμέραν
μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τοῦτο ἡ παρεχομένη
εἰς ἡμᾶς εὐκαιρία τῶν Ἱερῶν Νηστειῶν ἔχει ἓν
ἰδιαίτερον χαρακτηριστικόν: τὴν ἀνάνηψιν καὶ
τὴν νῆψιν τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία καλεῖται ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν γέμουσαν θείων προτροπῶν καὶ
ἁγιότητος περίοδον αὐτὴν νὰ συνειδητοποιήσῃ
τὰ παροδικὰ καὶ τὰ ὁρώμενα καὶ νὰ μεταβῇ
σταδιακῶς πρὸς τὰ μείζονα καὶ τὰ κρείττονα,
πρὸς τὰ ἀόρατα.
Ἀναγλύφως καὶ ἐπιγραμματικῶς Ἀνδρέας ὁ Κρήτης διὰ τοῦ Μεγάλου Κανόνος του ὁμιλεῖ πρὸς ἑαυτὸν καὶ πρὸς πᾶσαν ψυχὴν θλιβομέ« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

νην καὶ καταπονουμένην ὑπὸ τῶν πειρασμῶν
καὶ τῶν περισπασμῶν τῆς παρούσης ζωῆς.
Συναισθανόμενος ὁ Ἅγιος τὸ βάρος τῆς πονεμένης ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἐν
ἀγωνίᾳ κραυγάζει: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα τί καθεύδεις;». Ἡ κραυγὴ αὐτὴ ὁδηγεῖ εἰς
τὴν συνειδητοποίησιν τῆς ματαιότητος καὶ εἰς
τὸν ἀνέκφραστον φόβον τοῦ τέλους τῆς ἐπιγείου ζωῆς: «τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις (ψυχή
μου) θορυβεῖσθαι». Ἐνώπιον τοῦ ἀπροσδοκήτου
τέλους τῆς ζωῆς ποὺ ἔρχεται «ὡς κλέπτης ἐν
νυκτί», καλεῖ ἑαυτὸν ὁ τῆς Κρήτης Φωστὴρ
καὶ κάθε πονεμένην καὶ ὑπὸ τοῦ φόβου τῆς ἀνασφαλείας διακατεχομένην ψυχήν: «Ἀνάνηψον»,
λοιπόν, «ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ
πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».
Ἡ Ὀρθόδοξος Πατερικὴ διδασκαλία καὶ
φωνὴ μᾶς καλεῖ, κατὰ τὸ ἐνώπιόν μας στάδιον, νὰ συναισθανθῶμεν ὁ καθεὶς «ποῖοι εἴμεθα, ποῦ εὑρισκόμεθα καὶ ποῦ ὑπάγομεν», ποῦ
κατευθυνόμεθα δηλαδή. Νὰ αἰσθανθῶμεν τὸ
μάταιον τοῦ προσκαίρου βίου καὶ νὰ μετανοή56, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2017 ....
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σωμεν δι᾿ ὅσα «ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ, ἐν λόγοις
ἢ ἐν ἔργοις, ἐν ἐπιτηδεύμασι καὶ πάσαις (ἡμῶν)
ταῖς αἰσθήσεσιν» εἰργάσθημεν μέχρι τοῦδε ὄχι
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον καὶ τὸν νόμον τῆς Χάριτος
τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀνανήψωμεν. Μόνον τότε
θὰ εὕρωμεν ἔλεος καὶ χάριν καὶ θὰ μᾶς φεισθῇ
ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς καὶ τὰ κρύφια
πάντα τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς λογισμοὺς γιγνώσκων Κύριος καὶ δὲν θὰ μᾶς καταλογίσῃ
τοὺς ἀδίκους λογισμούς, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν εἰς
μάταια καὶ ἀνώφελα ἔργα.
Ὁ ἐνώπιόν μας ἀγὼν συμποσοῦται εἰς τὴν
νῆψιν καὶ εἰς τὴν ἀνάνηψίν μας, εἰς τὴν μετάνοιαν. Διὰ τῆς μετανοίας, διὰ τῆς ἐπιγνώσεως
τῆς καταστάσεώς μας δηλαδή, καὶ διὰ τῆς ἐξομολογήσεως, ἡ ζωή μας στεφανώνεται διὰ «τῆς
ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦ πληρώματος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν». Ἡ ἀνάνηψις ταυτίζεται
πρὸς τὴν συνείδησιν τοῦ μετανοοῦντος ἀνθρώπου (Πρβλ. Β΄ Κορ. α΄, 12 καὶ Ρωμ. β΄, 15). Ἡ
συνείδησις εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Καλούμεθα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ
βιώσωμεν τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὡς χρόνον συνειδησιακῆς
νήψεως καὶ ἀνανήψεως, ὡς στιγμὴν αἰωνιότητος τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητός μας. Δηλαδή,
καλούμεθα νὰ ζήσωμεν καὶ νὰ συμβιώσωμεν μὲ
τὸν Χριστόν. Νὰ ζήσωμεν ἐκκλησιαστικῶς καὶ
πνευματικῶς. Διότι μόνον εἰς τὴν ἐν Χριστῷ
ζωὴν ὑπάρχει ἡ δυνατότης νὰ ἀνανήψῃ ἡ συνείδησίς μας καὶ νὰ ἀνέλθωμεν εἰς τὸν χῶρον τῆς
πραγματικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀλανθάστων
κριτηρίων πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ λύτρωσίν μας.
Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς εὐλογημένης ταύ-
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της περιόδου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ
Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία
ἐπισκέπτονται πᾶσαν Ὀρθόδοξον Χριστιανὴν
ψυχὴν κοπιῶσαν καὶ πεφορτισμένην καὶ ἀπαραμύθητον ὑπὸ τῶν ἀξιῶν καὶ ἡδονῶν καὶ ἀπολαύσεων τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ κόσμου τούτου,
συμπορεύονται καὶ συμπροσεύχονται πρὸς τὸν
«προσερχόμενον σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς
βρῶσιν τοῖς πιστοῖς Βασιλέα τῶν βασιλευόντων
καὶ Κύριον τῶν κυριευόντων»: Ἀξίωσον, Κύριε,
πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς ἐν εἰρήνῃ καὶ
συντριβῇ καρδίας νὰ διαπορευθοῦν τὴν ἱερὰν
περίοδον καὶ τὸ ἀνοιγόμενον στάδιον, «χαριτῶν
καὶ δυναμῶν ὅπως προφθάσωμεν, ἐκτελέσαντες τὸν δρόμον ἀνδρικῶς, τὴν κυρίαν ἡμέραν
τῆς Ἀναστάσεώς Σου, καὶ ἐν χαρᾷ στεφανηφοροῦντες αὐτὴν ἀκαταπαύστως αἰνέσωμεν»
(πρβλ. ποίημα κυρίου Θεοδώρου, Τριώδιον).
Εὐλογοῦντες πατρικῶς ὑμᾶς, τέκνα ἀγαπητὰ καὶ πιστὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ
ἡνωμένοι μαζί σας ἐν προσευχαῖς καὶ δεήσεσιν,
ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν δύναμιν τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ τὰς πρεσβείας
τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῶν ἁγίων Ἀγγέλων
καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ὥστε ἅπαντες ἀξίως
τῆς κλήσεως ἡμῶν ὡς Ὀρθοδόξων νὰ πολιτευθῶμεν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τοιουτοτρόπως
τῆς τρυφῆς καὶ τῆς δόξης τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου, εἰς Ὃν τὸ κράτος καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ
ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιζ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν φιλόθεο λαό τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου
«Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καί
πτωχῶν ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τήν καρδίαν μου Δέσποτα….
Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τόν παραπεσόντα».
(Κοντάκιον Κυριακῆς τῆς Τυρινης)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Τό στάδιο τῆς ἄθλησης, πού ἔπαθλο
ἔχει τήν Ἀνάσταση, ἀνοίγει ἀπό αὔριο, τήν
Καθαρά Δευτέρα, πού ἀσφαλῶς γιά κάθε πιστό δέν μπορεῖ νά εἶναι ἁπλά ἡμέρα τρυφῆς
σέ «νηστίσιμο» τραπέζι, καθώς ἡ Μεγάλη
Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ μέγα πνευματικό
θησαυρό καί δῶρο, παράλληλα δέ καί εὐκαιρία
πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ. Εὐκαιρία, δηλαδή
«καιρό», νά στρέψουμε τήν προσοχή καί τόν
ἀγώνα μας στήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς μας, νά
εἰσέλθομε εἰς τά ἐνδότερά της καί νά ἀναλογισθοῦμε τίς ἀνάγκες καί τήν κατάσταση τῆς
ζωῆς μας.
Ἀντί δηλαδή τῆς ψευδαίσθησης τοῦ
μασκαρέματος, πού πολλές φορές προτιμᾶμε
γιά νά ξεχάσουμε κάθε προβληματισμό γιά
τό βαθύτερο νόημα τῆς ὕπαρξής μας, χρειάζεται νά ἀναζητήσουμε τόν χαμένο παράδεισο,
ὁ ὁποῖος δέν παύει νά ἐπιβιώνει μέσα στήν
ψυχή μας, δέν παύει νά ἀποτελεῖ τό μεγάλο
ζητούμενο. Ὁ προβληματισμός σ’ αὐτό τό
θέμα ὅμως, ἄν καί εἶναι καίριος, μοιάζει νά
βρίσκεται στό περιθώριο. Ἔχουμε ἀντικαταστήσει τό μεγάλο αὐτό ζητούμενο μέ ἄλλα
πράγματα, δίνοντάς του ἕνα τελείως διαφορετικό νόημα. Γιά κάποιους παράδεισος εἶναι
τό χρῆμα, γιά ἄλλους εἶναι οἱ χαρές τῆς ζωῆς,
οἱ ἀπολαύσεις, γιά ἄλλους ἡ ἐπαγγελματική
ἐπιτυχία, γιά ἄλλους, δυστυχῶς, τά ναρκωτικά, ἡ βία, ἡ ἐκμετάλλευση, ὁ καταναλωτισμός,
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ἡ ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν. Ὅλοι, ὅμως,
ἀναζητοῦμε πῶς θά χορτάσουμε τήν πείνα μας
καί πώς θά ξεδιψάσουμε τήν δίψα μας γιά τόν
παράδεισο.
Μέσα σέ ὅλα αὐτά γεννᾶται τό ἐρώτημα: Πόσοι ἀπό ἐμᾶς προσανατολίζουμε
τήν ἀναζήτηση τοῦ παραδείσου στά βάθη τῆς
ὕπαρξής μας; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς ψάχνουμε νά
βροῦμε ποιό εἶναι τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς
μας; Γιατί τελικά ζοῦμε; Ποιός καί ποῦ μπορεῖ
νά εἶναι ὁ παράδεισός μας; Οἱ περισσότεροι
ἴσως ἀπό ἐμᾶς, φοβούμενοι μήπως ἀποτελοῦμε μειοψηφία μέσα στή γενική ἀδιαφορία,
ἀκολουθοῦμε τή μάζα, ταξιδεύουμε μαζί μέ τό
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ρεῦμα, χωρίς ποτέ νά προβληματιστοῦμε πού
θά μᾶς βγάλει. Καί τό κάνουμε χωρίς πυξίδα
καί προσανατολισμό. Ὁ λόγος τοῦ μεγάλου
μας ποιητῆ Ὀδυσσέα Ἐλύτη: «Μοῦ εἶναι
ἀδύνατον νά εὐδοκιμήσω μέσα στή μάζα τῆς
ἑκάστοτε πλειοψηφίας. Οἱ ὡραῖες μειοψηφίες
εἶναι τό κάτι ἄλλο», φαίνεται νά μήν μᾶς συγκινεῖ.
Ἀποτέλεσμα: Αὐτός ὁ κατήφορος,
αὐτό τό ρεῦμα συμπαρασύρει μάζες ὁλόκληρες,
ὄχι ἁπλά σέ ἕνα ἀβέβαιο μέλλον, συμπαρασύρει σέ ἕνα νέο πολιτισμό, ἕνα «πολιτισμό τοῦ
θυμοῦ». Θυμός πού συσσωρεύεται καί γίνεται
καταστροφική μανία. Πολλά τά παραδείγματα.
Βλέπομε -γιά παράδειγμα- τήν συμπεριφορά
τῶν νέων μας. Οἱ νέοι σήμερα μᾶς δείχνουν
ὅλους μέ τό δάχτυλό τους ὡς ὑπευθύνους,
μᾶς κατηγοροῦν γιατί ἰσοπεδώσαμε τά πάντα,
γιατί κάναμε τή ζωή μιά ἀπέραντη χωματερή
συναισθημάτων, μιάν ἔρημο πού δέν ἀνθίζει
πιά ἡ ἀγάπη, ἡ καλοσύνη, ἡ χαρά, ἡ ὀμορφιά,
ἡ συμπόρευση μέ τούς ἄλλους.
Μέσα, λοιπόν, σ’ αὐτή τήν γενική
ἀδιαφορία καί ἰσοπέδωση τῶν πάντων, ἡ
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ, μᾶς προτρέπει ἰδιαίτερα
τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς,
νά ἀναζητήσουμε τόν παράδεισο στό βαθύτερο
εἶναι μας, νά βροῦμε νόημα σέ ὅλα καί πρῶτα
στήν πνευματική μας πορεία, νά σκάψουμε
στά μεταλλεῖα τῆς καρδιᾶς μας καί νά βγάλουμε
τό πολύτιμο ἐκεῖνο μέταλλο πού μένει ἄφθαρτο, πού δέν σκουριάζει, οὔτε χάνει τό χρῶμα
του, πού μένει ἀναλλοίωτο στούς αἰῶνες: τήν
πίστη μας στόν Θεό τῆς ἀγάπης. Νά βγάλουμε
μέσα ἀπό τό τρίσβαθο ὀρυχεῖο τῆς καρδιᾶς μας

τίς ἀξίες καί τίς ἀρχές τῆς φυλῆς μας, μέ τίς
ὁποῖες γαλουχηθήκαμε καί γίναμε ἕνα ἔθνος
ἡρώων καί ἁγίων: τήν ἁγία παράδοσή μας. Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἀντισταθοῦμε στήν
ἀπολυτοποίηση τῆς ἀδιαφορίας, στήν ἄρνηση τῆς ἀλήθειας καί τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς,
νά μήν ἐπιβιβαστοῦμε στό συρμό τῆς εὐκολίας. Μᾶς καλεῖ νά προσευχηθοῦμε στίς Ἱερές
Ἀκολουθίες, νά διδαχθοῦμε ἀπό τά παραδείγματα τῆς ἱερῆς ἱστορίας, νά ἀκούσουμε τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ, νά φωτισθοῦμε ἀπό τήν θεία
σοφία καί νά ἐνδυναμωθοῦμε ἀπό τήν δύναμη
τοῦ Θεοῦ. Μᾶς δείχνει τίς ὑψηλές κορυφές
τῶν ἀρετῶν, ἀλλά καί τά σκοτεινά βάραθρα τῆς
κακίας, ὥστε νά ὡριμάσουμε στήν πνευματική
ζωή. Μᾶς ἐνισχύει μέ τήν νηστεία, τήν ἀγάπη,
τήν συγχώρηση, τήν μετάνοια, τήν προσευχή,
τήν ταπείνωση καί τά ἄλλα πνευματικά ἀγωνίσματα γιά νά ἀποκτήσουμε ἰσχυρή θέληση,
γιά νά καρποφορήσει πνευματικά ἡ ζωή μας,
γιά νά ἐπιλέξουμε τήν γνήσια «κοινωνία» μέ
τό Θεό καί τούς συνανθρώπους μας. Γιά νά
μπορεῖ αὐτή ἡ κοινωνία καί συναναναστροφή
νά μᾶς ὁδηγήσει στήν χαρά τοῦ παραδείσου
ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Αὐτή τήν ὀμορφιά καί
χαρά κρύβει, ἀδελφοί μου, ἡ εὐλογημένη καί
κατανυκτική περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς. Τήν ὀμορφιά τοῦ χαμένου
παραδείσου.
Εὐχή καί προσευχή μας, ὁ πνευματικός μας ἀγώνας τῆς περιόδου αὐτῆς νά μᾶς ἀξιώσει νά προσκυνήσουμε τό Ἅγιο Πάσχα, πού
ταπεινά εὔχομαι νά εἶναι σωτήριο, λυτρωτικό
καί αἰώνιο γιά ὅλους μας καί τόν καθένα ἀπό
ἐμᾶς προσωπικά.

Μετά πολλῶν εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου
Εἰρηναίου
Χριστοῦ στόν κόσμο. Καί ἐδῶ γίνεται θαρρῶ ἐπίκαιρο τό
ποίημα τοῦ ποιητή Groaiks:
«Καί τοῦ σφυριοῦ μου τά χτυπήματα ἐπέφτανε βαριά
ὅμως ἀπό τόν ὕπνο μου κάποτε ξύπνησα.
Καί μέ φρίκη καί μέ τρόμο εἶδα
πώς ἄθικτη ἦταν ἡ ἅγια εἰκόνα,
πού γιά συντρίμια πίστεψα.
Τοῦ σφυριοῦ μου τά χτυπήματα
τήν ἴδια χτυποῦσαν τήν καρδιά μου,
τήν ἴδια τήν καρδιά μου εἶχαν συντρίψει.
Μά ὁ Θεός λαμποκοποῦσε
μέσα ἀπό τίς λαμπρές αἰώνιες ἀχτίδες του».

οῦμε ἀκόμη τό ἔγκλημα τῆς δολοφονίας
τοῦ Θεοῦ καί πολλοί σκανδαλίζονται
μ’αὐτό τό ἔγκλημα. Ἀλλά οἱ πιστοί δέν
πρέπει νά ἀποθαρρύνονται. Ὁ θεός
εἶναι «ὁ ὥν, ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος» (Ἀπ. 1,4)
Ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ «ἐσταυρώθη καί ἐτάφη ἀλλά ἀνέστη τήν τρίτη ἡμέρα
κατά τάς Γραφάς».
Ἀπό τίς αἱρέσεις τῆς πρώτης Χριστιανοσύνης, ὡς τήν ὀργανωμένη ἀθεΐα τῆς ἐποχῆς
μας ἡ χριστιανική πίστη ἐγνώρισε σταυρωμούς καί διωγμούς, ἀλλά ἡ φωνή πού ἄκουσε ὁ Παῦλος στή πύλη τῆς Δαμασκοῦ «Σαούλ, Σαούλ τί μέ διώκεις σκληρόν σοι πρός
κέντρα λακτίζειν» ἐπαναλαμβάνεται στούς
αἰῶνες.
Ὑπάρχουν πολλά σημεῖα πού δείχνουν
ὅτι ἡ χριστιανική πίστη ξεπερνᾶ καί τήν κρίση τῶν καιρῶν μας καί μεγάλοι διανοούμενοι προφητεύουν πώς στή τρίτη χριστιανική
χιλιετηρίδα, ἡ χριστιανοσύνη θά ζήσει μιά
νέα νίκη, μιά νέα ἐποχή. Ἔτσι ὁ Γκαρωντύ
ὁμιλεῖ γιά μιά τρίτη Διαθήκη (α΄ἡ Παλαιά,
β΄ἡ Καινή), κατά τήν ὁποία θά ὑπάρξει σέ
παγκόσμια κλίμακα, μιά καινούργια σχέση
μεταξύ πίστης καί Ἱστορίας, μεταξύ πίστης
καί κόσμου, μιά καινούργια παρουσία τοῦ

Ζ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ἡ παγκόσμια Ἱστορία μᾶς δείχνει πώς ἡ ἀνθρωπότητα
πέρασε κι ἄλλες κρίσιμες ἐποχές κι ἄλλες καμπές καί πτώσεις. Καμπές καί πτώσεις, πού λαοί καί πολιτισμοί ὁλόκληροι ἐξαφανίστηκαν ἤ μετασχηματισθήκανε σέ νέες μορφές
πολιτισμοῦ.
Ἀπό πολλούς διαπιστώνεται ὅμως σήμερο πώς καί ὁ
δικός μας ὁ Δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός ἔχει τά σημάδια μιᾶς μεγάλης παρακμῆς. Καί πάλι ὅμως ἡ παγκόσμια
Ἱστορία μᾶς διδάσκει πώς ὅσες φορές ἡ ἀνθρωπότητα
χρειάστηκε νά ξεπεράσει τίς κρίσεις καί τίς πτώσεις της,
ἀναγκάστηκε νά κατεβεῖ στό βάθος τῆς ψυχῆς τῶν λαῶν
της κι ἀπό κεῖ νά ἀνασύρει νέες ἀναπλαστικές δυνάμεις.
Ὅλες οἱ μεγάλες στιγμές πού χαρακτηρίστηκαν σάν ἀναγέννηση ἤ «Χρυσοῦς αἰῶνας» στήν Ἱστορία τῶν Λαῶν τῆς
Γῆς, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά «κατάδυση» στό βάθος τοῦ
ἀνθρώπου ἐκεῖ πού φυλάσσονται τά «ἀρχέτυπα» οἱ «Μητέρες ἰδέες» πού ἀναγεννοῦν καί ἀναπλάθουν ἀνθρώπους,
λαούς καί πολιτισμούς. Αὐτό λοιπόν χρειάζεται νά κάμει
καί σήμερο ἡ ἀνθρωπότητα, ἐάν θέλει νά ξεπεράσει τή σημερινή κρίση της καί νά δημιουργήσει ἕνα καλύτερο κόσμο.
Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐγκλωβισμένη σ’ ἕνα στυγνό οἰκονομικό-τεχνικό κλοιό καί μοιραία νοιώθουμε νά ὑψώνεται μπροστά μας κλειστό καί ἀπειλητικό «τό τεῖχος τοῦ
μέλλοντος».
Ἀνάγκη λοιπόν νά κατεβοῦμε στό βάθος τῆς ζωῆς, στό
βάθος τοῦ ἀνθρώπου γιά νά βροῦμε τήν «ἀρχέτυπη» εἰκόνα
του, τή συνείδηση καί τήν προσωπικότητά μας ἀπό τή λά-
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
σπη τῆς καταναλωτικῆς μας μανίας κι ἀπό τά συντρίμια τῆς δῆθεν ἐπιστημονικῆς της ἀνάλυσης.
Ἀνάγκη νά συντρίψωμε τά εἴδωλα τῆς βίας καί
τοῦ πολιτισμοῦ, πού λατρεύομε καί στή θέση των νά
στήσωμε τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου στή πρωτοπλαστική της ὀμορφιά.
Τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου ὅπως τή φιλοτέχνησε
ἡ χριστιανική ἀποκάλυψη καί ἡ σωστή φιλοσοφία
καί Παιδεία ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅλων τῶν αἰώνων.
Σέ μιά παράλληλη ἐποχή σάν τή δική μας, στό
χάος καί τά ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἕνας
ἄνθρωπος πού θέλησε νά βοηθήσει τήν κρίση, ὁ
Σωκράτης, ἔβαλε θεμέλιο τῆς φιλοσοφίας του «τό
γνῶθι σ’ αὐτόν» καί κάλεσε τόν Ἑλληνικό κόσμο
σέ αὐτογνωσία καί ἀρετή. Τό ἴδιο ἔκαμε σέ λίγο ὁ
Χριστιανισμός πού μίλησε γιά μιά «καινή κτίση» κι
ἀνάπλασε μιά νέα ἀνθρωπότητα.
Ἡ Ἀναγέννηση τοῦ 15ου-16ου αἰῶνα,
πού τή θεωροῦμε σάν μεγάλη ἀναπλαστική ἐποχή, κατέβηκε στίς ρίζες τῆς
ἀρχαιότητας καί τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀπέτυχε ὅμως στήν πορεία
της καί δέν μᾶς ἔδωσε αὐτό πού
ὑποσχέθηκε.
Ἀναδίπλωση λοιπόν στό βάθος τοῦ ἀνθρώπου, στό βάθος τῆς
ζωῆς χρειάζεται καί σήμερο ἡ
ἐποχή μας κι ὄχι μόνο μετασχηματισμούς στίς κοινωνικές δομές του.
Ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας, πού
σημαίνει ὀρθή πίστη, σωστή πίστη
καί πράξη, ἀνάλογη μέ τήν πίστη αὐτή
εἶναι μεγάλη γιορτή στή συνείδηση
τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί ἡ ἀναστήλωση τῶν
εἰκόνων πού πανηγυρίζουμε σήμερα γίνεται
μεγάλη ἀφετηρία στόν καθένα μας γιά τήν ἀναστήλωση τῆς Εἰκόνας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου ὕστερα ἀπό τά ἐρείπια τῆ σύγχρονης εἰκονομαχίας, πού
ἀναφέραμε πλειό πάνω.
Μέ τή σταθερή πεποίθηση πώς μόνο ἡ ἀναστήλωση τῆς Εἰκόνας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νά ὁδηγήσει σ’ ἕνα νέο ἀνθρωπισμό, βαθύτερο
καί οὐσιαστικότερο, καί κατά συνέπεια καί σέ νέες
κοινωνικές δομές, πού θά δίνουν μιά καλύτερη λύση
στά προβλήματα τῆς συνείδησης καί τῆς κοινωνίας
τοῦ σημερινοῦ καί προπάντων τοῦ αὐριανοῦ κόσμου
καλοῦμε τό ποίμνιο μας σέ μιά πνευματική ἀφύπνιση, σέ μιά διαρκή ἐγρήγορση καί δραστική ἀντίσταση στίς παντοειδεῖς ἀλλοτριώσεις τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου, πού ἐπιβάλλουν οἱ κοινωνικές, οἰκονο-
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μικές καί πολιτιστικές δομές τῶν καιρῶν μας.
Μέ τήν ἴδια πεποίθηση ὑπενθυμίζομε στό ποίμνιό μας νά προσέξει τίς εἰκόνες τῆς ἐκκλησίας καί
τοῦ σπιτιοῦ του. Νά μήν τίς κλέβουν, νά μήν τίς πουλοῦν, νά μήν τίς χρησιμοποιοῦν στά σαλόνια γιά διάκοσμο, ἀλλά νά τίς σέβονται κατά τήν παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὑπευθυμίζουμε στού Ἱερεῖς καί Θεολόγους
μας νά μή κακοποιοῦν τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, νά μή
κηρύσσουν τόν Θεό σάν φόβητρο καί σκιάχτρο τοῦ
ἀνθρώπου.
Στήν Ὀρθόδοξο Θεολογία καί λειτουργία μας
ὁ Θεός χαρακτηρίζεται «φιλάνθρωπος» καί κανείς
δέν ἔχει τό δικαίωμα νά παραποιεῖ τήν εἰκόνα του
καί νά τόν παρουσιάζει ἐχθρό καί ἐκδικητή τοῦ
ἀνθρώπου.
Σέ μιά ἔμπρακτη ἐφαρμογή τοῦ ἀνθρωπισμοῦ τῆς μεγάλης ἑορτῆς συνιστοῦμε
στίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας
τίς ὁμάδες χριστιανικῆς ἀγάπης
καί παρακαλοῦμε ἰδιαίτερα
τούς Ἐνοριακούς Συλλόγους Γυναικῶν νά ἐργαστοῦν γιά κείνους πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό
ὑλική καί ἠθική Πρόνοια.
Ὑπενθυμίζουμε
στούς
γονεῖς καί διδασκάλους μας
νά σεβαστοῦν τήν εἰκόνα τῶν
παιδιῶν των, νά τήν προφυλάξουν ἀπό ἰδέες καί πλάνες πού
κυκλοφοροῦν σήμερο σέ χίλιες
μύριες εἰκόνες καί διαστρέφουν
τήν εἰκόνα, τή συνείδηση καί τήν
προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Καταγγέλομε καί στιγματίζομε
κοινωνικούς καί πολιτικούς ἡγέτες πού
μέσα στίς ἰδεολογίες, τά κομματικά πάθη καί
συμφέροντα, δημαγωγοῦν, φανατίζουν ἄτομα καί
λαούς καταστρέφοντας ἔτσι τή συνείδηση καί τήν
προσωπικότητα των δηλ. τήν ἐλευθερία καί τή δημοκρατία τοῦ κόσμου.
Ἐπαναλαμβάνομε τό Μνημόσυνο πού κάνει σήμερο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στή μνήμη ὅλων ἐκείνων πού συντέλεσαν στήν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων
στόν 9ο μ.Χ. αἰῶνα. Καί στή μνήμη ὅλων ἐκείνων πού
σέ κάθε ἐποχή ἀναστηλώνουν τόν ἄνθρωπο στήν
ἀξία του καί τόν προορισμό του.
Ἡ Ἐκκλησία πού κηρύσσει τήν σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου, ἔχει σήμερο τή μεγίστη εὐθύνη νά προστατεύσει τήν «εἰκόνα του» δηλ. τήν ἐλεύθερη προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.
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Μεταξύ δύο κόσμων

σο καί νά πολεμῶνται, δυστυχῶς σέ παγκόσμια κλίμακα, οἱ ἠθικές ἀξίες, δέν
χάνεται τό κῦρος τους, οὔτε καί ὅσοι τίς
ἐνσαρκώνουν. Τό κῦρος τους εἶναι ἀπόλυτο καί
πανανθρώπινο, γιατί ἐκφράζουν ὅ,τι ὄμορφο καί
ἀληθινό: ἀλήθεια, δίκαιο, ἠθική, ὡραῖο καί ἱερό.
Οἱ ἀξίες αὐτές ἀποτελοῦν τό τέλειο καί ὑπέρτατο μέτρο γιά τήν κρίση καί ἀξιολόγηση τῶν πολιτισμῶν.
Καί εἶναι τῆς ἀπείρου ἀγάπης τά ὑπερκόσμια
δῶρα: Τό θεῖον φῶς τῆς ψυχῆς. Ἡ λογική νόησις.
Οἱ αἰώνιες ἀξίες. Ἡ ἱερή ὁρμή πρός τό ἰδανικό καί
τά ἀθάνατα ἔργα τοῦ ἀληθινοῦ Πολιτισμοῦ. Κατόρθωμα τῆς ψυχῆς καί ἀσύγκριτο προνόμοιο
εἶναι ἡ ἄνοδος, ἡ πτῆσις στήν σφαῖρα τῶν αἰωνίων άξιῶν. Στά ὑπέρτατα ἰδεώδη τοῦ κόσμου.
Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι διφυές ὄν, φέρνει
μέσα του καί τίς δυό, ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες, φύσεις τοῦ ἀπείρου, τό πνεῦμα καί τήν ὕλη. Καί, ἐνῶ
ἡ μιά ὁδηγεῖ τό ἀνθρώπινο γένος στόν θεῖο κόσμο, ἡ ἄλλη μέ τά ἔνστικτα καί τά πάθη καί τίς
ὑλικές ὁρμές, βυθίζεται στήν τυφλή μανία τῆς
ἀποσυνθετικῆς δυνάμεως τῆς ὕλης.
Ἡ πάλη, κάτι πού βλέπομε καί μέσα μας, καί
μέσα ἀπό σχετικά κείμενα, ὅπως στό ὑπέροχο βιβλίο τοῦ Γκαῖτε «Φάουστ», εἶναι τιτανική.
Εἶναι, ἐπίσης, χαρακτηριστικό, ἐπί τοῦ προκειμένου, αὐτό πού γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
«συνήδομαι καί γάρ τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καί
αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ
ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου» (Ρωμ. 7, 22-23). Καί στήν
συνέχεια, θά ἐκφράσει τόν φόβον καί τήν ἀγωνία
του: «Ταλαίπωρος ἐγώ ὁ ἄνθρωπος! Τίς μερύσεται
έκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (στίχ. 24).
Ἔτσι κινεῖται ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων μεταξύ
δύο κόσμων τοῦ πνευματικοῦ καί τοῦ ὑλικοῦ. Καί
τά δημιουργήματα καί οἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων
ἀποτελοῦν τήν ἔκφραση τοῦ βαθμοῦ τῆς κυριαρχίας τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου.
Μέσα σ’ αὐτή τήν ἀντιπαλότητα τῶν δύο
κόσμων, δυστυχῶς δέν ἔλλειψε ἡ «ὑπεροχή» καί
ἐπιρροή τῶν ὑλοκρατικῶν δοξασιῶν καί δέν ἐξέλειψαν ὑλόφρονες κήρυκες, πού ἔχουν πλούσια
τά μέσα μεταδόσεως τῶν ὀλοεθρίων μικροβίων
θανάτου, ἀνθρώπων καί λαῶν. Καί μετά πολλῆς
τῆς θλίψεως, καί ἀγωνίας, βλέπομε ὅτι δέν ἔχομε τίς δέουσες ἀντιστάσεις καί πορευόμαστε
«πλανῶντες καί πλανώμενοι» (Β΄ Τιμοθ. 3,13).
Δέν ξέρω ἄν οἱ δρᾶστες, καί ἐμεῖς οἱ ἐπανα-

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου
Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου
παυόμενοι καί ὑπνώττοντες συγκινηθοῦμε, ἱστορικά τουλάχιστον ἀπό τούς παρακάτω στίχους
τοῦ μεγάλου μας Κ. Παλαμᾶ, καί εἰδικά ἀπό τούς
ἐγερτήριους δύο τελευταίους:
«Κι ἄν πέσαμε σέ πέσιμο πρωτάκουστο
καί σέ γκρεμό κατρακυλίσαμε
πού πιό βαθύ καμιά φυλή δέν εἶδε ὡς τώρα
εἶναι γιατί μέ τῶν καιρῶν τό πλήρωμα
ὅμοια βαθύεν ἀνέβασμά μας μέλλεται
πρός ὕψη οὐρανοφόρα».
Ἀλήθεια, πέσαμε. Ἀλήθεια, ξεστρατήσαμε.
Ἀλήθεια κατρακυλίσαμε. Ἀλήθεια, ἀφανίσαμε, ἄν
ὄχι περιθωριοποιήσαμε, τίς ὑπέρτατες ἀξίες καί
τά ἀληθινά πολιτιστικά δημιουργήματα. Τελικά,
ἡ ἄβυσσος τοῦ ὑλισμοῦ θά καταπιεῖ ὅλους μας.
Τά ψυχοκτόνα καί Ἐθνοκτόνα ζιζάνια σπείρονται
ἀφειδῶς ἐκ τοῦ ἀφανοῦς καί ἐμφανοῦς, ἀπό ἄρχοντες καί ἀρχόμενους, ἡμῶν κοιμωμένων (Ματθ.
13,25).
Ἀλήθεια, ποιός θά μᾶς ἀνεβάσει «πρός ὕψη
οὐρανοφόρα»; Ποιός θά μᾶς θεραπεύσει ἀπ’ αὐτή
τήν ἐπιθανάτια ραθυμία καί τήν βαθειά ὑπνηλία;
Πότε θά τελειώσει ἡ ἀξημέρωτη νύχτα τῆς ἀφασίας καί τῆς ὑποταγῆς σέ ὅποια αὐθαιρεσία, πού
καταπατεῖ κάθε ἴχνος ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Δίπλα μας, κοντά καί μακρυά μας φρίττουν τά περιστατικά...
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«Η Επανάσταση του 1821
καί τά διαχρονικά της μηνύματα».

Η

Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 εἶναι δίκαια ὁρόσημο στή
νεότερη Ἑλληνική ἱστορία, τεράστιας σημασίας. Μόνο
νά σκεφτεῖ κανείς ὅτι μετά ἀπό 4 αἰῶνες σκλαβιᾶς, ὁ
ἑλληνισμός βρῆκε τή δύναμη νά ἐπαναστατήσει καί ν’
ἀποτινάξει τό ζυγό του, πολεμῶντας ὄχι μόνον ἕναν ἰσχυρό δυνάστη μέ πολλαπλάσιες δυνάμεις καί ἐφόδια,
ἀλλά ἀντιμετωπίζοντας καί μιά μοναρχική Εὐρώπη,
ἀντιδραστική σέ κάθε ἐπαναστατικό ἀπελευθερωτικό
κίνημα, καθώς διαπνεόταν ἀπ’ τό αὐταρχικό πνεῦμα τῆς
Ἱερᾶς Συμμαχίας, τό ὁποῖο εἶχε κυριαρχήσει μετά τήν
ἧττα τοῦ Ναπολέοντα (1815), καταλαβαίνει πόσο μεγαλειώδης ὑπῆρξε αὐτή ἡ ἐπανάσταση.
Ἐκεῖνα πού βοήθησαν τόν Ἑλληνισμό νά διατηρήσει τήν ταυτότητά του ἦταν βέβαια ἡ θρησκεία καί ἡ
γλώσσα του, πού τίς διαφύλαξε ξεπερνῶντας πολλές δυσκολίες, ἀντιμετωπίζοντας διωγμούς, ἐξιλσλαμισμούς,
βασανιστήρια καί ἐκτελέσεις.
Ἐκεῖνα ὅμως πού τόν ὤθησαν νά ἐπαναστατήσει ἦταν οἱ ἰδέες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ καί τό
πνεῦμα τῶν δύο μεγάλων ἐπαναστάσεων τοῦ 18ου αἰῶνα:
τῆς Ἀμερικανικῆς (1776) καί τῆς Γαλλικῆς (1789).
Γιατί βέβαια ἡ Ἑλληνική ἐπανάσταση δέν ξέσπασε
ξαφνικά. Προετοιμαζόταν χρόνια πολλά καί προετοιμαζόταν ὅπως συμβαίνει μέ κάθε μεγάλο ἐγχείρημα, πρῶτα
στό νοῦ καί στήν ψυχή. Φωτισμένοι κληρικοί καί λαϊκοί
δίδαξαν τούς συμπατριῶτες τους τήν ἱστορία τους, τούς
ἔδειξαν τήν καταγωγή τους καί τούς μίλησαν γιά τούς
προγόνους τους.
Ὁ καλόγερος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, 70 χρόνια πρίν τήν
ἐπανάσταση ἵδρυσε ἑκατοντάδες σχολεῖα γιά τά ἑλληνικά γράμματα στή δυτική κυρίως Ἑλλάδα καί τό πλήρωσε μέ τή ζωή του. Τό ἴδιο καί ὁ Ρήγας Φερραῖος, πού 25
χρόνια πρίν τήν ἐπανάσταση, ἐκτός ἀπ’ τό ἐθνεγερτήριο
«Θούριο», τό «Σύνταγμα», καί τά «δίκαια τοῦ ἀνθρώπου»
ἐμπνευσμένα ἀπό τή Γαλλική Ἐπανάσταση, τύπωσε μιά
σειρά ἀπό ἱστορικούς χάρτες γιά νά μάθουν οἱ Ἕλληνες
τήν ἱστορία τους.
Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς, πού ἔζησε στό Παρίσι τήν
Γαλλική Ἐπανάσταση, 17 χρόνια πρίν ἀπό τόν ἐθνικό
ξεσηκωμό, σέ μιά τιτάνια ἐκδοτική προσπάθεια, μετέφρασε στά Νέα Ἑλληνικά τά ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων γιά νά τά διαβάσουν οἱ συμπατριῶτες
του. Καί οἱ τρεῖς τους ἤξεραν ὅτι ὅταν προέτρεπαν τούς
Ἕλληνες νά μάθουν γράμματα, τούς προετοίμαζαν γιά
τήν ἀπελευθέρωση τους, ὅπως ἔκαναν καί δεκάδες
ἄλλοι ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι, πού μέ διάφορους τρό« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Τῆς κ. Ἑλένης Γεωργακάκη
Φιλολόγου
πους φρόντισαν γιά τό φωτισμό τοῦ γένους.
Τό γεγονός ὅτι τήν πρωτοβουλία γιά τήν πρακτική
ὀργάνωση καί τήν προετοιμασία τοῦ ἀγῶνα, ἀνέλαβαν 3
ἔμποροι, ὁ Ἐμμανουήλ Ξάνθος, ὁ Νικόλαος Σκουφᾶς καί
ὁ Ἀθανάσιος Τσακάλωφ, πού ἵδρυσαν τήν Φιλική Ἑταιρεία στήν Ὀδησσό τῆς Ρωσίας τό 1814, δέν εἶναι τυχαῖο
ἀφοῦ ἡ Ἑλληνική ἀστική τάξη (ἔμποροι καί πλοιοκτῆτες
κυρίως) πού διαμορφώθηκε σ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 18ου
αἰ., μπῆκε στήν πρωτοπορία γιά τόν ἐθνικό ξεσηκωμό.
Ἀναμφισβήτητα αὐτή ἡ ἐπανάσταση ἦταν ἐθνικοαπελευθερωτική καί στό προσκλητήριό της γιά «Ἐλευθερία ἤ θάνατο» ἀνταποκρίθηκαν ἀγωνιστές ἀπ’ ὅλες τίς
κοινωνικές ὁμάδες καί τάξεις (ἔμποροι, πλοιοκτῆτες,
κλέφτες, ἁρματωλοί, κληρικοί, δημογέροντες, φαναριῶτες, ἀγρότες) πού ὅσο δροῦσαν ἑνωμένοι - βάζοντας
σέ δεύτερη μοῖρα τίς διαφορετικές βλέψεις καί τά συμφέροντα - στά τρία πρῶτα κυρίως χρόνια τοῦ ξεσηκωμοῦ, μεγαλούργησαν. Καί μεγαλούργησαν σέ πεῖσμα τῶν
φρόνιμων καί ἀπαισιόδοξων, μέσα σέ άντίξοες διεθνεῖς
συνθῆκες, καθώς τά ἀντιδραστικά ἀνακτοβούλια τῆς
ἐπίσημης Εὐρώπης εἶχαν ἤδη καταπνίξει ἀντίστοιχα
ἐπαναστατικά κινήματα στήν Ἰταλία καί στήν Ἱσπανία.
Μέχρι τά μέσα τοῦ 1823, ἀρχικά καί μέ τήν διπλωματική ὑποστήριξη τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια πού ἦταν
ἕνας ἀπό τούς Ὑπουργούς ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας, ἡ ἐπανάσταση εἶχε ἑδραιωθεῖ στή Νότια Ἑλλάδα: Στήν Ἀνατολική καί Δυτική Στερεά, στήν Πελοπόννησο, στά νησιά
καί στήν Κρήτη. Εἶχε ἀποτύχει ὅμως στή Μολδοβλαχία
ἀπ’ ὅπου καί πρωτοξεκίνησε τόν Φεβρουάριο τοῦ 1821,
στήν Ἤπειρο, στή Μακεδονία καί στή Χαλκιδική καί βέβαια στή Χίο πού πλήρωσε τήν ἐξέγερσή της μέ τή σφαγή
καί τόν ἐξανδραποδισμό τοῦ πληθυσμοῦ της. Δυστυχῶς
ὅμως τά ἑπόμενα χρόνια ὁ ἐμφύλιος πόλεμος (1824-1825)
πού ἔφερε τούς προκρίτους ἐναντίον τῶν στρατιωτικῶν
ἡγετῶν τοῦ Ἀγῶνα στήν Α΄ φάση του καί τούς Στερεοελλαδίτες καί νησιῶτες ἀρχηγούς ἐναντίον τῶν Πελοποννησίων στή Β΄ φάση του, θά φέρει τραγικά ἀποτελέσματα
σέ συνδυασμό μέ τό συνασπισμό Σουλτάνου-Τουρκοαιγυπτίων πού σκοπό εἶχε νά καταπνίξει τήν ἐπανάσταση.
Καί πράγματι ἡ ἐπανάσταση ἀρχίζει ν’ ἀγροσβήνει... Οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις παραμελοῦνται ἀπ'τούς
διχασμένους ἀγωνιστές, καθώς ἄλλοι φυλακίζονται κι
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ἄλλοι δολοφονοῦνται ἀπ’ τούς ἀντιπάλους τους.
Ἐπίσης τά δάνεια πού πάρθηκαν ἀπό ἀγγλικές τράπεζες -μέ ὅρους ἐξαιρετικά ἐπαχθεῖς- γιά τίς ἀνάγκες τοῦ
ἀγῶνα, δαπανήθηκαν γιά τοκοχρεολύσια, στόν ἐμφύλιο
καί ἐλάχιστα γιά τήν ἐπανάσταση... Γιά τή σύναψή τους
ὡστόσο ὑποθηκεύτηκαν τά ἐθνικά κτήματα καί τά ἐθνικά ἔσοδα, γεγονός πού ἐμπόδισε ἀργότερα νά ἀποκατασταθοῦν οἱ ἀκτήμονες ἀγωνιστές καί νά ὀρθοποδήσει τό
νεοσύστατο κράτος.
Ἐν τῷ μεταξύ καταπνίγεται ἡ ἐπανάσταση στά νησιά Κρήτη, Κάσο, Ψαρά, τό 1824. Τό 1825 ἀποβιβάζεται
ὁ Ἰμπραήμ στήν Πελοπόννησο καί ἀνακτᾶ μία - μία τίς
πόλεις καί τά κάστρα της. Στήν Δυτική Στερεά, τό Μεσολόγγι, μετά ἀπό πολιορκία ἑνός χρόνου (Ἀπρ. 1825 - Ἀπρ.
1826) καί τήν ἡρωϊκή ἔξοδο τῶν ὑπερασπιστῶν του, πέφτει στά χέρια τῶν Τούρκων καί μαζί ὅλη ἡ Δυτική Στερεά. Ἕνα χρόνο ἀργότερα τήν ἴδια τύχη θἄχει κι ἡ Ἀνατολική Στερεά, μετά τό θάνατο τοῦ Γ. Καραϊσκάκη τόν
Ἀπρίλιο τοῦ 1827, τήν ἧττα στό Φάληρο καί τήν πτώση τῆς
Ἀκρόπολης στά χέρια τῶν Τούρκων.
Ἡ ἐπανάσταση ψυχορραγεῖ... Ἐν τῷ μεταξύ οἱ
Ἕλληνες ἔχουν ἤδη ζητήσει τή βοήθεια τῆς Ἀγγλίας πού
εἶναι ἡ πρώτη χώρα ἀπ’ τό 1823 πού διαφοροποιεῖ τή
στάση της ἀπό τήν Ἱερά Συμμαχία, βλέποντας ἐπωφελή
γιά τά συμφέροντα της τήν προοπτική δημιουργίας ἑνός
ἑλληνικοῦ κράτους στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, τό ὁποῖο
θά μποροῦσε νά κηδεμονεύει. Δεύτερη δύναμη πού ἀλλάζει στάση ἀπέναντι στούς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες,
ἀνταγωνιζόμενη τήν Ἀγγλία εἶναι ἡ Ρωσία πού πάντα
ἔχει βλέψεις στή Μεσόγειο, καί τρίτη ἡ Γαλλία. Οἱ τρεῖς
αὐτές δυνάμεις στήν ὕστατη ὥρα γιά τήν τύχη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, θ’ ἀπαιτήσουν ἀπό τόν Σουλτάνο
κατάπαυση τῶν ἐχθροπραξιῶν. Ἡ ἀδιαλλαξία τοῦ Σουλτάνου, θά ἐξωθήσει τόν ἑνωμένο στόλο τῶν τριῶν δυνάμεων νά ἐπέμβει, κανονιοβολῶντας τόν ἀγκυροβολημένο
στό Ναυαρίνο τουρκοαιγυπτιακό στόλο (8-10-1827) καί
προκαλῶντας ραγδαῖες ἐξελίξεις.
Θά ἀκολουθήσει μαραθώνιος διαπραγματεύσεων
καί λεπτοί διπλωματικοί χειρισμοί ἀπό τόν ἔμπειρο πολιτικό καί πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας Ἰωάννη Καποδίστρια γιά τή διεύρυνση τῶν συνόρων καί τό βαθμό
ἀνεξαρτησίας τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.
Τελικά καί ἐνῶ ὁ Καποδίστριας ἔχει δολοφονηθεῖ
(Ὀκτ. 1831), ὁ δεκάχρονος ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων θά λήξει μέ τή δημιουργία ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ κράτους,
(Συνθήκη Λονδίνου, Μάϊος 1832), μέ βόρεια σύνορα τόν
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Ἀμβρακικό καί τόν Παγασητικό κόλπο, ἔκτασης μόλις
47.516 τ. χλμ.
Τό νεοσύστατο κράτος ἦταν μέν ἀνεξάρτητο ἀπ’ τό
Σουλτάνο ὄχι ὅμως κι ἀπ’ τήν κηδεμονία τῶν τριῶν προστάτιδων δυνάμεων, οἱ ὁποῖες μετά τή δολοφονία τοῦ
Καποδίστρια ἀπαίτησαν τό πολίτευμά του νά εἶναι ἀπόλυτη μοναρχία, ἐντελῶς δηλ. ἀντίθετο ἀπ’ τά δημοκρατικά συντάγματα πού ψήφιζαν οἱ Ἕλληνες στίς ἐθνοσυνελεύσεις τους σ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα καί μέ βάση
τά ὁποῖα «πᾶσα ἐξουσία πηγάζει ἀπό τό ἔθνος καί ὑπάρχει
ὑπέρ αὐτοῦ»...
Ἄραγε πόσο διαφορετικά θἄχαν ἐξελιχθεῖ τά
πράγματα ἄν ἀπ’ τό 1824 καί μετά δέν εἶχε ξεσπάσει
ἐμφύλιος, ἄν τά χρήματα τῶν δανείων δαπανοῦνταν γιά
τίς ἀνάγκες τοῦ Ἀγῶνα, ἄν δέν δολοφονοῦνταν ὁ Καποδίστριας ἐν μέσῳ τῶν διαπραγματεύσεων ἀλλά καί τῶν
προσπαθειῶν του νά συγκροτήσει τό τάχιστο δυνατόν,
τίς δομές ἑνός ἀστικοῦ κράτους πάνω σέ καμένη καί
αἱμαβαμμένη, στήν κυριολεξία, γῆ.
Ἡ ἱστορία βέβαια δέ γράφεται μέ ὑποθέσεις. Ἄν
ὅμως θέλουμε σήμερα, σέ τόσο δυσχερεῖς γιά τήν πατρίδα μας συνθῆκες, ν’ ἀντλήσουμε κάποια χρήσιμα διαχρονικά διδάγματα ἀπό κεῖνο τόν πολυμέτωπο Ἀγῶνα,
θά πρέπει νά σταθοῦμε καί νά διδαχτοῦμε κι ἀπό τά
λάθη πού ἔγιναν.
Καί βέβαια νά κρατήσουμε τό ἀγωνιστικό φρόνημα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 στίς ψηλότερες καί ὡραιότερες ὦρες τοῦ συλλογικοῦ ἀγῶνα τους, τότε πού ὑπερέβαιναν τούς ἑαυτούς τους ἀγωνιζόμενοι γιά ἀξιοπρέπεια καί
ἐλευθερία, προτιμῶντας σέ πάμπολλες περιπτώσεις ἕνα
θαρραλέο θάνατο ἀπό μιά ἀτιμασμένη ζωή.
Καί σταθερά νά ἐπιμείνουμε στό «ἐμεῖς» πού ἄφησε παρακαταθήκη ὁ Μακρυγιάννης κι ὄχι στό «ἐγώ»
ἐνθυμούμενοι πώς ἡ συλλογικότητα γιά νά καρποφορήσει προϋποθέτει κοινό ὅραμα καί σκοπούς ὑψηλούς
πάνω ἀπό κοντόφθαλμα καί στενόκαρδα συμφέροντα.
Προϋποθέτει δικαιοσύνη, εἰλικρίνεια καί
ἀξιοκρατία, διαλλακτικότητα καί γόνιμη
σύνθεση ἀπόψεων, ἕνωση δυνάμεων, ἀνάληψη εὐθυνῶν πού ἀναλογοῦν στόν καθένα... Ἄς ἀφουγκραστοῦμε τά διδάγματα
αὐτά γιατί τότε μόνο οἱ πατρικοί ἀγῶνες
γίνονται φῶτα πορείας γιά τό παρόν καί
τό μέλλον.
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Σακχαρώδης διαβήτης
Πρόληψη ἐπιπλοκῶν

Γιά τή Μάνα.
Ἀπὸ καρδιᾶς λίγες σκέψεις.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἐρχόμαστε στὸν κόσμο καὶ ὅσο μεγαλώνουμε
καὶ σὲ ὅσο μεγάλη ἡλικία μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ φθάσουμε, ἡ Μάνα
εἶναι ὁ ἴσκιος τῆς δροσιᾶς καὶ τῆς ἀναψυχῆς μας πάντοτε, ἰδιαίτερα
σὲ δύσκολους καὶ ταραγμένους καιρούς. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὅποια
πρόοδό μας στὴ ζωή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ ὅποια ἀξιώματα τιμῆς καὶ
εὐθύνης, ἡ Μάνα εἶναι ὁ ζωντανὸς κρίκος μας μὲ τὴν παιδικὴ -καὶ
πιὸ εὐτυχισμένη- ἡλικία μας. Εἶναι τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς μας καὶ ὁ
ἔμψυχος συμβολισμὸς τοῦ χαμένου Παραδείσου μιᾶς ἄδολης, καὶ
γιὰ τοῦτο εἰδυλλιακῆς, ἐποχῆς ἐλπίδων καὶ ὀνείρων.
Ἡ Μάνα εἶναι ἐκείνη ποὺ θὰ βιώσει τὸν προσωπικὸ ἀγῶνα μας
παρακολουθώντας βῆμα - βῆμα ἀπογοητεύσεις καὶ ἐπιβραβεύσεις,
ἐκείνη ποὺ θὰ δακρύσει ἀθέατη στὶς θλίψεις μας καὶ θὰ ἀναγεννηθεῖ στὶς χαρές μας. Ἡ Μάνα εἶναι ἐκείνη γιὰ τὴν ὁποία δακρύζουμε
ἀθέατοι στὶς ὧρες τῆς πάλης της μὲ τὴ φυσικὴ καὶ ἀναπόδραστη
φθορά, ἐκείνη τὴν ὁποία στὰ ἐσώψυχά μας θρηνοῦμε πρὶν ἀκόμα
ἀποχωρήσει, ἐκείνη γιὰ τὴν ψυχὴ τῆς ὁποίας ἀδιάλειπτα καὶ σιωπηλὰ προσευχόμαστε πολὺ πρὶν ἀποδημήσει.
Ἡ Μάνα εἶναι ἐκείνη στὴν ὁποία ἀνατρέχουμε καὶ μὲ τὴν ὁποία
νοερὰ συνομιλοῦμε, ὅταν πιὰ δὲν βρίσκεται στὴ ζωή.
Σὲ ἕναν κόσμο ὅλο καὶ λιγότερο ἀνθρώπινο ἡ φυσικὴ παρουσία,
ὁ λόγος καὶ ἡ καταφυγὴ ποὺ προσφέρει ἡ ἀγκαλιὰ τῆς Μάνας, ὅσο
μεγάλη καὶ ἂν εἶναι σὲ ἡλικία, ὅσο κουρασμένη καὶ ἂν εἶναι ἀπὸ
τὰ βάσανα τῆς ζωῆς, εἶναι ὅ,τι πιὸ πολύτιμο ὑπάρχει. Ἀλλὰ καὶ ἡ
ἀνάμνηση τῆς Μάνας εἶναι ἡ ἀλάθητη πυξίδα καὶ ἡ ἀκάματη παραμυθία ποὺ μᾶς συντροφεύει μέχρι τὶς ἀκροτελεύτιες στιγμὲς τοῦ
βίου μας.
Αὐτὴ ἡ μεγάλη παρακαταθήκη ἀξιῶν εἶναι ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος
τῆς ζωῆς μας. Αὐτονόητη ἡ εὐγνωμοσύνη ποὺ ἀξιωθήκαμε αὐτὸν τὸν
πλοῦτο. Εὔλογη, καλόδεχτη ἀλλὰ καὶ ἀναπόφευκτη ἡ θλίψη, ποὺ
εἶναι ταυτόχρονα ἐλάχιστη ὁμολογία ἀγάπης καὶ φόρος τιμῆς σὲ
Ἐκείνην ἡ ὁποία ἀγωνιζόταν πάντοτε νὰ κρατᾶ κάθε λύπη μακριά
μας. Παροῦσα πάντοτε καὶ ἡ χαρμόσυνη ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ ποὺ χάνεται ἐδῶ θὰ ὑπάρχει ἐσαεὶ στὸ Ἐπέκεινα.

Τῆς κ. Πηνελόπης Ντουντουλάκη
Ἰατροῦ - Συγγραφέως
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Ὁ

τούς ἐνήλικες.
ΣΔ τύπου 2. Ἡ μορφή αὐτή ἀποτελεῖ τή συνηθέστερη (περίπου τό 80% τοῦ συνόλου τῶν διαβητικῶν). Στά ἄτομα αὐτά, τό πάγκρεας παράγει λιγότερη ἰνσουλίνη ἀπ’ αὐτή πού χρειάζεται ὁ ὀργανισμός
τους μέ ἀποτέλεσμα τήν αὐξημένη τιμή τοῦ σακχάρου
στό αἷμα. Ὁ τύπος αὐτός σχετίζεται μέ τήν παχυσαρκία καί βλέπουμε τά τελευταῖα χρόνια νά ἐμφανίζεται
καί αὐτή ἡ μορφή τοῦ διαβήτη στά παχύσαρκα παιδιά.
Διαβήτης κύησης. Ἐμφανίζεται πρώτη φορά
κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης. Ἡ αἰτιοπαθογένεια εἶναι ἀδιευκρίνιστη, ὅμως ὁ ρόλος τῶν ὁρμονῶν
εἶναι σημαντικός γιατί ὅλες ἔχουν διαβητογόνο δράση
καί ὅλες αὐξάνουν κατά τή διάρκεια τῆς κύησης. Ὁ
διαβήτης κύησης εἶναι ἀναστρέψιμη νόσος, ἡ ὁποία
ὑποχωρεῖ μετά τόν τοκετό, συνδέεται ὅμως μέ περιγεννητικές ἐπιπλοκές καί προβλήματα στήν ὑγεία μητέρας καί νεογνοῦ.

σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ)
εἶναι μία χρόνια νόσος πού
χαρακτηρίζεται ἀπό ὑπεργλυκαιμία, διαταραχή τοῦ μεταβολισμοῦ τῶν ὑδατανθράκων,
τῶν λιπιδίων καί τῶν πρωτεϊνῶν
καί ὀφείλεται σέ μερική ἤ πλήρη
ἔλλειψη παραγωγῆς ἰνσουλίνης.
Ἡ ἰνσουλίνη εἶναι μία ὁρμόνη πού
ἐκκρίνεται ἀπό τό πάγκρεας καί
εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή μεταφορά τῆς γλυκόζης πού λαμβάνεται
ἀπό τίς τροφές, μέσα στά κύτταρα. Ὅταν τό πάγκρεας δέν παράγει ἀρκετή ἰνσουλίνη ἤ ἡ ἰνσουλίνη
πού παράγει δέν δρᾶ σωστά, τότε
ἡ γλυκόζη πού λαμβάνεται ἀπό τίς
τροφές δέν εἰσέρχεται στά κύτταΦυσιολογικές τιμές γλυκόζης πλάσματος
ρα ὥστε νά ἔχουν τήν ἀπαραίτητη
Οἱ
φυσιολογικές τιμές τῆς γλυκόζης πλάσματος
ἐνέργεια γιά τή λειτουργία τους καί
εἶναι
<
100
mg/dl
παραμένει στό αἷμα μέ ἀποτέλεἌτομα
πού ἔχουν τιμές γλυκόζης νηστείας πλάσμα τήν αὔξηση τῶν ἐπιπέδων της
καί ἄρα τήν ἐκδήλωση τῆς νόσου. σματος μεταξύ 100 καί 125 mg/dl ἔχουν διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας (προδιαβήτη).
Τύποι Σακχαρώδη Διαβήτη
Ἐπιδημιολογικά στοιχεῖα
Ὁ Σακχαρώδης Διαβήτης διαΣτή χώρα μας, τό 6% τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ πάκρίνεται στίς ἑξῆς κύριες κατηγοσχει
ἀπό σακχαρώδη διαβήτη. Ἡ νόσος ἔχει ὑψηλόρίες:
τερο
ἐπιπολασμό (συχνότητα ἐμφάνισης) στό δυτικό
ΣΔ τύπου 1 ἤ ἰνσουλινοεκόσμο
(ἰδιαίτερα ὁ διαβήτης τύπου 2) καί αὐτό ἀποξαρτώμενος, ὅπου ὑπάρχει ὁλική
ἔλλειψη ἤ ἐλάχιστη ἔκκριση ἰνσου- τελεῖ μιά σαφῆ ἔνδειξη γιά τή συσχέτιση τῆς νόσου μέ
λίνης. Ὁ ἀσθενής μέ σακχαρώδη τό σύγχρονο τρόπο ζωῆς, τίς διατροφικές μας συνήδιαβήτη τύπου 1 εἶναι ἀπόλυτα θειες καί τήν ἔλλειψη σωματικῆς ἄσκησης.
ἐξαρτημένος ἀπό τήν ἐξωγενή χοΠαράγοντες κινδύνου γιά ἐμφάνιση
ρήγηση ἰνσουλίνης προκειμένου
σακχαρώδους διαβήτη σέ ἐνήλικες
τά ἐπίπεδα σακχάρου στό αἷμα νά
Οἱ
παράγοντες
κινδύνου γιά ἐμφάνιση σακχαρώδιατηρηθοῦν σέ φυσιολογικά ἐπίδους
διαβήτη
εἶναι
οἱ
ἑξῆς:
πεδα. Ὁ τύπος αὐτός ἀποτελεῖ τήν
Οἱ ὑπέρβαροι καί παχύσαρκοι (Δείκτης μάζας σώκυριότερη αἰτία διαβήτη σέ παιδιά,
ματος
< 25 kg/m2).
μπορεῖ ὅμως νά προσβάλλει καί
Ὅσοι κάνουν καθιστική ζωή.
Ὅσοι ἔχουν συγγενῆ πρώτου βαθμοῦ μέ διαβήτη
Γυναῖκες μέ ἱστορικό γέννησης τέκνου > 4 kg.
Γυναῖκες μέ σύνδρομο πολυκυστικῶν ᾠοθηκῶν.
Ὅσοι ἐμφανίζουν διαταραγμένη ἀνοχή στή γλυΤῆς κ. Μαρίας Δαρατσιανοῦ
κόζη (προδιαβητικοί ἀσθενεῖς).
Νοσηλεύτριας ΠΕ, MSC
Ὅσοι ἔχουν ὑπέρταση (Α.Π. > 140/90 mmHg).
Ὅσοι ἔχουν χαμηλά ἐπίπεδα καλῆς χοληστερόλης,
HDL (< 35 mg/dl) καί αὐξημένα τριγλυκερίδια (> 250
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mg/dl) καθώς καί οἱ ἀσθενεῖς μέ ἱστορικό βη τῶν νεφρῶν. Κι αὐτή ἐξελίσσεται σταἀγγειακῆς νόσου (π.χ. στηθάγχη, ἔμφραγμα, διακά καί τό ἴδιο ὕπουλα. Δέν δίνει κανένα
σύμπτωμα παρά μόνο ὅταν πιά εἶναι πολύ
στεφανιαία νόσο, ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο).
ἀργά γιά νά μπορέσουμε νά ἀναστρέψουμε
τήν πορεία της
Κυριότερα συμπτώματα σακχαρώδους
Διαβητική νευροπάθεια: Ὁ διαβήτης
διαβήτη
Στόν διαβήτη τύπου 1, ἡ νόσος συνήθως προσβάλλει τά νεῦρα, τόσο τοῦ περιφερικοῦ
εἰσβάλλει ἀπότομα καί συχνά ἡ πρώτη ἐκδή- ὅσο καί τοῦ αὐτόνομου νευρικοῦ συστήμαλωσή της μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀνάπτυξη διαβη- τος.
Ἡ περιφερική νευροπάθεια ἐκδηλώνετικῆς κετοξέωσης, μέ ναυτία, ἔμετο, κοιλιακό
πόνο καί ἀπώλεια συνείδησης. Στόν διαβήτη ται συνηθέστερα μέ συμπτώματα ἀπό τά
τύπου 2, ἡ νόσος εἰσβάλλει βαθμιαία. Τά κυ- πόδια, ὅπως μουδιάσματα, τσιμπήματα, κάριότερα συμπτώματα τῆς νόσου εἶναι ἡ πο- ψιμο, πόνο κ.ἄ., πού μπορεῖ νά εἶναι ἰδιαίτελυδιψία, ἡ πολυουρία, ἡ πολυφαγία, ἡ ὁποία ρα βασανιστικά τή νύχτα στό κρεβάτι. Εἶναι
ὅμως συνοδεύεται ἀπό ἀπώλεια βάρους, ὁ πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου γιά
κνησμός, ἡ συχνή ἐξάντληση χωρίς ἰδιαίτε- τήν ἀνάπτυξη «διαβητικοῦ ποδιοῦ», γι’ αὐτό
ρη σωματική δραστηριότητα, ἡ δυσκολία ὁ γιατρός πρέπει νά ἐξετάζει τά πόδια κάθε
ἐπούλωσης τῶν πληγῶν καί τέλος οἱ συχνές διαβητικοῦ γιά στοιχεῖα νευροπάθειας, τουλάχιστον μία φορά τό χρόνο.
φλεγμονές καί λοιμώξεις.
Η νευροπάθεια τοῦ αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος μπορει νά ἐκδηλωθεῖ μέ
Ἐπιπλοκές σακχαρώδη διαβήτη
Οἱ ἐπιπλοκές τοῦ ΣΔ χωρίζονται σέ διάφορα συμπτώματα, ὅπως φουσκώματα
στό στομάχι, διάρροιες ἤ δυσκοιλιότητα,
ὀξεῖες καί χρόνιες:
Οἱ οξεῖες ἐπιπλοκές ἐμφανίζονται ὅταν ὀρθοστατική ὑπόταση-λιποθυμία, ἱδρῶτες,
τά ἐπίπεδα γλυκόζης τοῦ αἵματος γίνουν σεξουαλική ἀνικανότητα, ἀκράτεια οὔρων
ξαφνικά εἴτε πολύ ὑψηλά, ὑπεργλυκαιμία κ.ἄ., εἶναι ὅμως σπανιότερη.
Μακροαγγειοπάθεια: Μέ αὐτόν τόν
(Διαβητική κετοξέωση, Ὑπερωσμωτική μή
κετωτική κατάσταση), εἴτε πολύ χαμηλά ὄρο ἐννοοῦμε τίς βλάβες πού γίνονται στά
(ὑπογλυκαιμία) καί ἀπαιτοῦν ἄμεση ἀντιμε- ἀγγεῖα τῆς καρδιᾶς, τοῦ ἐγκεφάλου καί στίς
τώπιση. Στή διαβητική κετοξέωση, ὁ ἀσθε- περιφερικές ἀρτηρίες, λόγῳ ἀθηροσκλήνής εἶναι ἀφυδατωμένος, μπορεῖ νά κά- ρυνσης καί ἀποτελεῖ αἰτία τῆς συντριπτικῆς
νει ἐμέτους, νά πονάει στήν κοιλιά καί, ὄχι πλειοψηφίας (ἕως καί 80%) τῶν θανάτων
σπάνια, μπορεῖ νά πέσει σέ κῶμα. Σέ κάθε στούς ἀσθενεῖς αὐτούς. Ἐκδηλώνεται κυρίπερίπτωση, πρέπει νά μεταφερθεῖ ἄμεσα ως ὡς στεφανιαῖα νόσος και ἔμφραγμα, ὠς
στό νοσοκομεῖο. Ἡ υπογλυκαιμία μπορεῖ νά ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο καί ὡς «διαλείπουσα
εἶναι ἐλαφριά χωρίς συμπτώματα ἤ ἤπια χωλοτητα» (πόνος στή γάμπα κατά τό περσυμπτώματα (ζαλάδα, ἐφίδρωση, τρέμουλο, πάτημα, πού ἀναγκάζει τόν ἀσθενῆ νά σταπροβλήματα στήν ὅραση, ταχυκαρδία). Η ματήσει μετά ἀπό κάποια μέτρα).
Διαβητικό ποδι: Μέ τόν ὄρο αὐτό πεβαριά ὑπογλυκαιμία παρουσιαζει σοβαρότερα συμπτώματα (ὑπνηλία, ἀργές ἀντιδρά- ριγράφονται οἱ βλάβες πού μπορεῖ νά δημισεις, ἔντονο αἴσθημα πείνας, τάσεις λιποθυ- ουργηθοῦν στό πόδι ἑνός ἀσθενῆ μέ διαβήτη,
ὡς ἀποτέλεσμα περιφερικῆς νευροπάθειας
μίας, σπασμούς ἤ κῶμα).
Οἱ χρόνιες ἐπιπλοκές εἶναι ἀρκετά συ- σέ συνδυασμό μέ κάποιο τραυματισμό τοῦ
χνές καί συμβαίνουν συνήθως μετά ἀπό ποδιοῦ πού δέν ἔγινε ἀντιληπτός. Ὁ ἀσθεἀρκετά χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ διαβή- νής μέ περιφερική νευροπάθεια μπορεῖ νά
τη. Δέν εἶναι σπάνιο κάποιες ἀπό αὐτές νά μήν αἰσθάνεται τά ἐπώδυνα ἐρεθίσματα.
ὑπάρχουν ἤδη κατά τή στιγμή τῆς διάγνω- Ἔτσι κάποιος ἐπαναλαμβανόμενος μικροσης. Οἱ κυριότερες χρόνιες ἐπιπλοκές εἶναι: τραυματισμός, π.χ. ἀπό ἕνα στενό παπούΔιαβητική ἀμφιβληστροειδοπάθεια: τσι, μπορεῖ νά δημιουργήσει πολύ μεγάλη
Εἶναι βλάβη τοῦ ἀμφιβληστροειδῆ χιτῶνα, καί βαθειά πληγή (ἕλκος). Μία τέτοια πληγή,
πού βρίσκεται στό βυθό τοῦ ματιοῦ. Εἶναι εἰδικά σέ ἀσθενεῖς πού ἔχουν καί κακή κυἐπιπλοκή πού ἐξελίσσεται προοδευτικά σέ κλοφορία λόγῳ ἀρτηριοπάθειας, μπορεῖ νά
διάφορα στάδια καί, ἄν δέν ἀντιμετωπιστεῖ ἐπιμένει γιά πολλούς μῆνες, νά μολυνθεῖ ἤ
καί νά προκαλέσει ὀστεομυελίτιδα (λοίμωξη
κατάλληλα, ὁδηγεῖ σέ τύφλωση.
Διαβητική νεφροπάθεια: Εἶναι βλά- στό ὀστό πού βρίσκεται ἀπό κάτω). Ἐπιπλέ« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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ον τό διαβητικό πόδι μπορεῖ νά ἀναπτύξει
γάγγραινα (νέκρωση τῶν ἱστῶν), ἡ ὁποία
ἀντιμετωπίζεται μέ χειρουργική ἀφαίρεση
τῶν ἱστῶν ἤ καί μέ ἀκρωτηριασμό στίς σοβαρότερες περιπτώσεις.
Πρόληψη ἐπιπλοκῶν
σακχαρώδη διαβήτη
Γενικά ἡ πρόληψη ἀφορᾶ στή σωστή
ρύθμιση τοῦ σακχαρώδη διαβήτη (φαρμακευτική ἀγωγή, σωστή διατροφή, ἤπια
ἄσκηση). Στό συστηματικό ἔλεγχο τῆς νόσου
(μέτρηση γλυκόζης, σωματικοῦ βάρους καί
ἀρτηριακῆς πίεσης, ἐργαστηριακές ἐξετάσεις, ἔλεγχος ὀπτικῆς ὀξύτητας). Στή διδασκαλία καί τή συμμόρφωση τοῦ ἀσθενῆ. Ἡ
ἀπώλεια βάρους, εἰδικά ὅταν πρόκειται γιά
ἐνδο-κοιλιακό λίπος, μειώνει τήν ἀντίσταση
στήν ἰνσουλίνη καί βοηθᾶ στή διόρθωση δυσλιπιδαιμιῶν. Στούς διαβητικούς ἡ αὔξηση
τῆς σωματικῆς δραστηριότητας βελτιώνει
τή γλυκαιμία, τήν ἀντίσταση στήν ἰνσουλίνη, μειώνει τήν ἀρτηριακή πίεση καί μπορεῖ
νά βελτιώσει τήν καρδιαγγειακή κατάσταση. Ἕνα ἀπό τά κυρίαρχα σημεῖα τῆς ἐξατομικευμένης διαβητικῆς διατροφῆς εἶναι ὁ
καθορισμός τῆς συνολικῆς ποσότητας ὑδατανθράκων πού θά λαμβάνει τό ἄτομο στά
γεύματα τῆς ἡμέρας. Στά σύγχρονα διαιτολόγια γιά τόν διαβήτη, οἱ ὑδατάνθρακες δέν
ἀπαγορεύονται καί ἔχουν τή θέση τους σέ
ποσοστό 40-55%. Ἁπλά, συστήνονται πλέον
τρόφιμα ὑψηλά σέ ἶνες καί μέ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Τρόφιμα ὅπως ἡ πατάτα, τό
ψωμί καί τά ζυμαρικά ἐνσωματώνονται στό
συνολικό διαιτολόγιο, χωρίς νά θεωροῦνται
«διατροφικό λάθος». Παράλληλα ὁ ἀσθενής
θά πρέπει νά συμμορφωθεῖ στό σχολαστικό πλύσιμο τῶν χεριῶν καί κανόνες στοματικῆς ὑγιεινῆς (συχνή ἐπίσκεψη σέ ὀδοντίατρο, βούρτσισμα μέ μαλακή ὀδοντόβουρτσα
2 φορές τήν ἡμέρα). Νά ἐκπαιδευτεῖ ὥστε
νά διακρίνει τίς πρώιμες ἐκδηλώσεις λοίμωξης (αὔξηση θερμοκρασίας, πόνος, οἴδημα,
ἐρυθρότητα, βῆχας). Πολύ σημαντική εἶναι ἡ
πρόληψη τῶν πτώσεων, μέ τή δημιουργία
ἀσφαλοῦς οἰκιακοῦ περιβάλλοντος (καλός
φωτισμός, ὄχι ὀλισθηρές ἐπιφάνειες, χειρολαβές στό μπάνιο κ.λ.π.).
Ἐπιπλέον τά πόδια τοῦ ἀσθενοῦς μέ
διαβήτη ἀποτελοῦν ἕνα εὐαίσθητο σημεῖο.
Χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή καί φροντίδα,
ὥστε νά ἀποφύγει κανείς τή χρόνια ἐπιπλοκή πού ὀνομάζουμε "διαβητικό πόδι". Ταυτόχρονα ὁ ἀσθενής θά πρέπει νά κατανοήσει
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τή σημασία τῆς διακοπῆς τοῦ καπνίσματος
(ἡ ἀγγειοσύσπαση πού προκαλεῖ ἡ νικοτίνη
προκαλεῖ περαιτέρω μείωση τῆς αἱμάτωσης
τῶν κάτω ἄκρων). Κάποιες χρήσιμες συμβουλές πού ἀφοροῦν τά πόδια σας εἶναι οἱ
ἑξῆς:
Ἐλέγχετε τά πόδια σας καθημερινά για
τυχόν τραυματισμούς, γρατζουνιές, φουσκάλες, κάλους, ἀλλαγές στό χρῶμα ἤ ὁτιδήποτε ἀσυνήθιστο. Πρέπει νά ἐξετάζετε
προσεκτικά ὅλο τό πόδι, τό πέλμα καί ἀνάμεσα στά δάκτυλα. Ἄν εἶναι ἀπαραίτητο,
χρησιμοποιῆστε καθρεφτάκι. Σέ περίπτωση
πού ἀντιληφθεῖτε κάτι, ἐπισκεφθεῖτε ἕναν
εἰδικό.
Πλένετε τά πόδια σας καθημερινά με
χλιαρό νερό. Δοκιμάστε τή θερμοκρασία
τοῦ νεροῦ μέ τό χέρι πρίν βάλετε μέσα τά
πόδια σας. Μήν ἀφήνετε τά πόδια σας νά
μουλιάζουν γιά πολλή ὥρα.
Σκουπίζετε τά πόδια σας καλά με μία
καθαρή καί στεγνή πετσέτα, ἰδιαίτερα ἀνάμεσα στά δάκτυλα.
Ἐνυδατῶστε τά πόδια σας αν τό δέρμα
εἶναι ξερό.
Μήν περπατᾶτε ξυπόλυτοι, μέσα ἤ ἔξω
ἀπό τό σπίτι (π.χ. στήν παραλία).
Κρατῆστε τά πόδια σας μακριά ἀπό πηγές θερμότητας. Μην τά βάζετε ποτέ κοντά
σέ καλοριφέρ, θερμάστρες ἤ τζάκι.
Μήν χρησιμοποιεῖτε αἰχμηρά ἀντικείμενα για τήν περιποίηση τῶν ποδιῶν. Καλύτερα νά χρησιμοποιεῖτε λίμα γιά τά νύχια σας,
παρά ψαλίδι.
Ἐλέγχετε πάντα τό ἐσωτερικό τῶν παπουτσιῶν πρίν τά φορέσετε. Ἕνα μικρό πετραδάκι ἤ μία χαλασμένη ραφή μπορεῖ νά
κάνει ἀνεπανόρθωτη ζημιά.
Προμηθευτεῖτε κατάλληλα παπούτσια.
Τά παπούτσια πρέπει νά εἶναι ἄνετα μέ καλές σόλες, χαμηλό τακοῦνι ὄχι σανδάλια, καί
νά εἶναι ἀπό φυσικό ὑλικό πού ἐπιτρέπει στό
πόδι νά “ἀναπνέει”
Ὅταν ἀγοράζετε παπούτσια, μήν ἐπαναπαύεστε στό ὅτι τά νιώθετε καλά στά πόδια σας. Μπορεῖ τό σωστό νούμερο νά σᾶς
φαίνεται πολύ χαλαρό, ἀλλά αὐτό μπορεῖ
νά ὀφείλεται στή νευροπάθεια. Ποτέ μήν
ἀγοράζετε παπούτσια τό πρωΐ (γιατί τό ἴδιο
παποῦτσι μπορεῖ νά σᾶς εἶναι στενό τό ἀπόγευμα, ὅταν τά πόδια θά εἶναι πιό πρησμένα). Ποτέ μή φορᾶτε καινούργια παπούτσια
γιά περισσότερο ἀπό 1-2 ὧρες τίς πρῶτες
μέρες καί, ὅταν τά βγάλετε, πάντα ἐλέγχετε
τά πόδια σας γιά σημάδια τριβῆς.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Οἱ κυβερνήσεις τῆς χώρας τά τελευταῖα 30 χρόνια δηλώνουν τήν πρόθεση γιά
ἀξιοποίηση τῆς “οἰκονομίας τῆς γνώσης”
καί τῆς δυνατότητας νά καινοτομοῦμε.
Ὡστόσο ἡ προβλεπόμενη δαπάνη Ἔρευνας καί Ἀνάπτυξης γιά τήν περίοδο 20142020 “περιορίζεται στό 0,67% τοῦ ΑΕΠ”,
πολύ χαμηλότερη ἀπό τήν ἀρχική ἐκτίμηση (2012) ἀλλά καί τό στόχο τοῦ 2007 (1,5%
τοῦ ΑΕΠ), καί ἀκόμη μικρότερη σέ πραγματικές τιμές λόγῳ τῆς μείωσης τοῦ ΑΕΠ
ἀπό τήν τρέχουσα κρίση. «Ἡ ἐπιστήμη
στήν Ἑλλάδα πηγαίνει ὁλοταχῶς πρός τά
πίσω», δηλώνουν οἱ νέοι ἐπιστήμονες πού
ἐγκαταλείπουν τή χώρα. Ὄχι γιατί δέν τήν
ἀγαπᾶνε, ἀλλά γιατί τούς διώχνει ἡ χώρα.
Στή συνέχεια θά μάθουμε τά νέα τους ἀπό
τίς εἰδήσεις: Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἐπιστήμονες ἀνακάλυψαν…, διαπρέπουν…,
κ.λ.π. κ.λ.π.
Ἡ χώρα μας ἔχει ἐξελιχθεῖ ἀπό χώρα
ἀποστολῆς ἀνειδίκευτων ἐργαζομένων σέ
χώρα ἐξαγωγῆς πτυχιούχων. Χάνει, δηλαδή, νέους καί μορφωμένους ἀνθρώπους,
ἀκριβῶς αὐτούς πού χρειάζεται γιά τήν
ἀνάπτυξή της. Ἐάν τό δοῦμε μέ ὅρους
ἀνθρώπινου κεφαλαίου αὐτό πού συμβαί-

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Σ. Χαρτζουλάκη
Γεωπόνου-Ἐρευνητοῦ
τ. Δ/ντοῦ Ἰνστιτούτου
Ἐλιᾶς & Ὑποτροπικῶν Φυτῶν Χανίων
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νει εἶναι τό ἑξῆς: τό ἑλληνικό δημόσιο καί ἡ ἑλληνική οἰκογένεια κατέβαλε ἕνα σημαντικό ποσό γιά
τήν ἐκπαίδευση καί τή συγκρότηση ἑνός ἐπιστήμονα (πλήρωσε τίς σπουδές του ἀπό τό δημοτικό
μέχρι τό πανεπιστήμιο, τίς μεταπτυχιακές σπουδές
στό ἐξωτερικό, κ.λ.π.) καί τή στιγμή ἀκριβῶς πού
αὐτή ἡ πολύτιμη ἐπένδυση ἄρχιζε νά ἀποδίδει, τόν
ἀπαξίωσε καί τόν ἐξώθησε νά φύγει ἀπό τή χώρα, μέ
ἀποτέλεσμα νά ἐπωφελεῖται αὐτῆς τῆς ἐπένδυσης
μιά ἄλλη. Μέ ἄλλα λόγια, τό ἑλληνικό δημόσιο δέν
ἔκανε καμία ἐξοικονόμηση δαπανῶν, ἀλλά ἀκριβῶς
τό ἀντίθετο: κατασπατάληση πόρων. Γυρνᾶμε δηλαδή 100 χρόνια πίσω!
Δέν εἶναι ὅμως μόνο τά «ἀπαραίτητα κονδύλια» πού δέν διαθέτουν οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις.
Ἄς εἴμαστε εἰλικρινεῖς. Εἶναι πού ἡ χώρα μας δέν
ἀγαπάει τήν ἔρευνα, δέν τήν πιστεύει, δέν στηρίζεται σ’ αὐτήν. Θά ἀναφέρω ἐντελῶς ἐνδεικτικά, τήν
περίπτωση τῆς ἀγροτικῆς ἔρευνας, πού χρειάστηκαν πάνω ἀπό 15 χρόνια γιά τήν ἀναδιάρθρωση,
πού ἀκόμη δέν τελείωσε. Δέν εἶναι μόνο τά λεφτά.
Εἶναι ἡ νοοτροπία πού σκοτώνει τήν ἀγάπη γιά
τήν ἐπιστήμη καί τήν πρόοδο.
Ἐπειδή ἡ ἑλληνική πολιτεία ἐπιδεικνύει αὐτή
τήν μικρόνοα ἀπαξίωση σέ ὅτι καλύτερο ἔχει σήμερα νά ἐπιδείξει ὁ Ἑλληνισμός, πιστεύω ὅτι οἱ τοπικοί φορεῖς καί κυρίως ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση,
σέ συνεργασία μέ τίς ὀργανώσεις τῶν ἐπιστημόνων
καί τοῦ ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ, θά μποροῦσαν νά
ἀναπτύξουν πιό στενούς δεσμούς μέ ὅλους αὐτούς.
Τυχαίνει νά γνωρίζω ἀρκετούς ἀπό αὐτούς, πού
μᾶς κάνουν ὑπερήφανους στό ἐξωτερικό, ἀλλά
ἀποφεύγω νά ἀναφέρω ὀνόματα, γιατί σίγουρα θά
ἀδικήσω πολλούς. Ἐξάλλου, στόν προνομιοῦχο
τόπο πού ζοῦμε, στή Κρήτη, οἱ περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
Μήπως πρέπει ἡ Περιφέρεια ἤ οἱ δήμαρχοι
τῆς Κρήτης ἤ καί ἡ Ἐκκλησία, νά προσκαλοῦν
αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί νά τούς δίνεται ἡ δυνατότητα νά συναντοῦν τούς νέους μας γιά νά τούς
μεταδώσουν τό ὅραμα τῆς δημιουργικῆς καί ποιοτικῆς χρήσης τοῦ χρόνου τους ἀντί τῆς ἐλάχιστης
προσπάθειας πού ἐπικρατεῖ σήμερα;
Σήμερα, βοηθούσης καί τῆς κρίσης, θά πρέπει ὅλοι νά βοηθήσουμε καί κυρίως οἱ γονεῖς καί οἱ
ἐκπαιδευτικοί, ὥστε οἱ χιλιάδες Ἕλληνες πού λαμπρύνουν τόν Ἑλληνισμό νά πολλαπλασιασθοῦν.
Νά διδαχτοῦμε ἀπό τόν Πλάτωνα (425-348 π.Χ.):
"ἴθη δή, ἥν δ’ ἐγώ, τῷ λόγῳ ἐξ ἀρχῆς ποιῶμεν
πόλιν· ποιήσει δέ αὐτήν, ὡς ἔοικεν, ἡ ἡμετέρα
χρεία. (Πλάτων, Δημοκρατία, 2.369γ). Δηλαδή:
Ἐλᾶτε, λοιπόν νά δημιουργήσουμε μία πόλη ἀπό
τήν ἀρχή ... Πραγματικός δημιουργός θά εἶναι οἱ
ἀνάγκες μας.
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Τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης
…Σάμπως τά μάτια της νά μοῦ εἶπαν ὅτι
δέν εἶμαι πλέον ὁ ναυαγός κι ὁ μόνος,
κι ἐλύγισα σάν ἀπό τρυφερότη,
ἐγώ πού μ' εἶχε πέτρα κάνει ὁ πόνος.
(Κώστα Καρυωτάκη)
Ἕνα ταλάντεμα τῶν νευραπολήξεων τῆς καρδιά μου, σκέψεις, πολλές σκέψεις μαζωμένες στό
νοῦ πού κατρακυλούσανε ὡς τά τρίσβαθα τῆς
ψυχῆς μου καί ἀποφασιστικά βήματα, τοῦτο τό
γνώριμο κι αἰχμηρό αἴσθημα εὐθύνης, μέ ὁδήγησε στό κόσμημα τῆς περιοχῆς, τό Τσατσαρωνάκειο
πολιτιστικό πολυκέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας.
Δρασκέλισα σταθερά τά μαρμάρινα σκαλιά
κι ὡς ἄνοιξ’ ἡ πόρτα ἡ κρυστάλλινη, ἄξαφνα, ὦ
Θεέ μου, βρέθηκα σέ μιά θαλπωρῆς φωλιά, σέ μιά
κιβωτό ἀγάπης προσφορᾶς κι ἐθελοντισμοῦ πού
μέ ἅρπαξε κι εὐτυχισμένος, μεσουράνησα θαρρεῖς.
Φῶς, διάκοσμος ἁπλός κι ἐπιβλητικός, συνθήματα
ἀγάπης, καί λουλούδια. Πολλά λουλούδια. Εὐωδιαστά σέ μικροβάζα κι ἀθρώπων λογιῶ λογιῶ τά
προσώποτα τά γελαστά. Κι ὁ πηγαῖος, ὁ γλυκός
λόγος κρεμασμένος στά χείλη ὅλων ἐτούτων τῶν
μαχητών τοῦ Τοπικοῦ Τμήματος Κισάμου τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ἑλλάδος. Ἐνοίωσα μιά πληρότητα
ψυχῆς, γαλήνη καί φλόγες.
Φλόγες ἀπό τά μάτια τους πού μέ θερμαίνανε,
μέ φωτίζανε καί χαράζανε τήν κακοτράχαλο ἀτραπό πού ὁδηγεῖ στήν μετάγγιση τῆς ἀγάπης πρός
τό συνάνθρωπο. Πλούσιο ἤ φτωχό, γέρο ἤ νέο,
Χριστιανό ἤ ἀλλόθρησκο.
Κι ἤτανε ἐρχομένοι ὅλοι οἱ καταδρομεῖς
ἐτοῦτοι, σαλπιχτές ἀλληλεγγύης, μέ ἐπί κεφαλῆς
τόν πρόεδρο ἱεράρχη μας Ἀμφιλόχιο. Μιά σεμνή
κι ἐπιβλητική γιορτή πού θά κόβανε τή Βασιλόπιτά τους, προσφέροντας κεράσματα, χαμόγελα κι
ἀγάπη.
Γιατί ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλληλεγγύη κι ὁ ἐθελοντισμός εἶναι τό κεντρικό σύνθημα κι ἡ πεμπτουσία
τῶν δράσεών τους. Καί φτερούγιζε, στήν πλημμυρισμένη ἐκλεκτούς φίλους, αἴθουσα ἐτοῦτο τό
«μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης», πού σάν τή Νύμφη Ἠχώ
τῆς μυθολογίας, φεύγει καί πολυδιάστατη ἐπιστρέφει σέ κεῖνον πού τήν προσέφερε. Ὄχι κατ’ ἀνάγκη
ἀγάπη ἀπό κάποιον, χειροπιαστή, ἀλλά τήν ἄλλη,
τήν μεγαλύτερου εἰδικοῦ βάρους, μέσα μας. Εἶναι
γνωστό ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ἐννοεῖ μόνο μέ τόν
νοῦ, ἀλλά, κυρίως μέ τήν ψυχή του. Ποιός ἀρνεῖται
τή γαλήνη καί τήν πληρότητα ψυχῆς πού μέ τήν
ἀγάπη καί κανέναν ἄλλον τρόπο αἰσθανόμαστε; Γινόμαστε τόσο πλούσιοι. Τό ἔχουμε ξαναπεῖ. Τά ὑλικά πλούτη χαλᾶνε τόν ἄνθρωπο καί τοῦ στεροῦνε
τήν ἐλευτερία του. Τό ξέρετε, οἱ περισσότεροι, μετά
ἀπό κάποια ἐκδήλωση αὐθόρμητη, χωρίς ὑστερο-
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βουλία, ὅταν βοηθᾶμε κάποιον κι εἰσπράττουμε τό
πονεμένο δάκρυ εὐγνωμοσύνης του, ἤ τό παιδικό χαμόγελο, αὐτό δέν ἀνταλλάσσεται μέ τίποτα.
Πόσο ἥσυχο ὕπνο θά ἀπολαύσουμε τό βράδυ! Ὄχι
μόνο τύψεις δέν θά ἔχουμε, ἀλλά τό εὐχαριστῶ
τῶν δακρυσμένων παιδικῶν ματιῶν, θά ζωγραφίζει μιά Παράδεισο καί θά μπαίνουμε μέσα.
Ἔχεις τίς μπογιές, ἔχεις τά πινέλα ἄνθρωπέ
μου, ζωγράφισε τήν Παράδεισο καί ἔμπα μέσα,
ἔλεγε ὁ μεγάλος Κρητικός στοχαστής Νίκος Καζαντζάκης.
Ἡ μάνα μου πάλι ἔλεγε:
«Δίνε παιδάκι μου, νά σοῦ δίνει ὁ Θεός».
Ἀλλά, μέ βεβαιότητα πιστεύω, πώς ὅταν δίνουμε ἀγάπη δέν περιμένουμε, δέν πρέπει νά περιμένουμε ἀνταλλάγματα. Γιατί ἀγάπη μέ ὑστεροβουλία παύει νά εἶναι ἀγάπη.
Νά, σάν κι αὐτήν πού βρίσκεις στό Ἅγιο Ὄρος.
Ἐκεῖ ἀγαπᾶνε, ἔτσι ἁπλά. Γιατί πρέπει νά ἀγαπᾶνε.
Ὅπως ὅλοι οἱ καλοί Ἕλληνες γονεῖς ἀγαπᾶμε
τά παιδιά μας. Κι ἤτανε θυμᾶμαι φορές πού ἀπό
τή σκοπιά μου, ἔκανα τήν ὑπέρβαση κι ἔδινα στή
θυγατέρα μου περισσότερα ἀπ’ ὅ,τι μποροῦσα,
ἔχοντας στό μυαλό μου τή ρήση τοῦ Γέροντα τότε
Παΐσιου, μπορῶ δέν μπορῶ, πρέπει νά μπορῶ καί
τά κατάφερνα. Κάποια φορᾶ, μέ ρώτησε.
— Μπαμπά, κάνεις τόσα, μά τόσα πολλά γιά
μένα. Ἐσύ, τί περιμένεις ἀπό μένα;
—Παιδάκι μου, …ἀπό σένα, περιμένω, ….τίποτα, τῆς ἀπάντησα.
Κι ἡ γιαγιά, στή Σκάλα Συκαμιᾶς τῆς Μυτιλήνης, δέν περίμενε τίποτα ἀπό τό βρέφος τῶν προσφύγων, πού τό τάιζε μέ τό μπιμπερό γιά νά παραμείνει στή ζωή. Οὔτε κι ὁ ἑβδομηντάρης ψαράς
στήν Ἐφταλοῦ, πού ἀψήφησε τά κύματα κι ἔπεσε
στήν παγωμένη θάλασσα νά σώσει τά προσφυγόπουλα πού κινδυνεύανε ἀπό πνιγμό.
Ἕνας Ἡρακλειώτης μεγαλογιατρός, ἐπίσης, ὁ
Νίκος Τσαχάκης, διευθυντής στό μεγαλύτερο νοσοκομεῖο τῆς Φραγκφούρτης, κι ἡ κοπελίτσα ἀπό
Μαϊάμι, μαθήτρια τοῦ Λυκείου, τρέξανε καί βοηθήσανε μέ αὐταπάρνηση.
Κι ἡ μικρή Ἕλλη, ὀρφανό ἀπό πατέρα καί μητέρα, πέταξε τά φτωχικά ρουχαλάκια της καί τά
ἔδωσε στό ἄμοιρο προσφυγάκι πού ἤτανε ὡς τό
κόκαλο βρεγμένο καί τρομοκρατημένο ἀπ’ τοῦ
φριχτοῦ πολέμου τήν καταχνιά πού τό τύλιγε.
Μά ἡ ἀγάπη μπορεῖ νά ἐκδηλωθεῖ μέ ποικίλους τρόπους κι ἀπό κάθε λογῆς ἄνθρωπο. Ἀκόμα
κι ἀπό ἕναν ἐπονομαζόμενο, ἀλήτη.
Ὅπως τότε, τριάντα πέντε χρόνια πίσω….
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Ἕνα δεκαεξάχρονο κοριτσάκι, μέ μακριά κι
ἀκατάστατα μαλλιά, προσπαθεῖ νά τραβήξει δύο
τεράστιες βαλίτσες μέ ὅλη της τήν περιουσία μέσα.
Κοντράριζε τό ἀδύναμο κορμί της, παγωμένα τά
κόκκινα χεράκια της νά τή πονᾶνε, καί τό φτηνό
πανωφόρι της νά σημαδεύει τά λιωμένα χιόνια.
Ἔχασε τήν ἰσορροπία της, γλίστρησε, μά κατάφερε νά κρατηθεῖ σέ μία κολῶνα. Σβούρισε τή
ματιά της, ὅλοι ἄγνωστοι· ἄγνωστοι κι ἀδιάφοροι˙
κι ἐπικίνδυνοι.
Ἀναμάζωξε πεῖσμα καί ἀλκή, τίς τράβηξε δυνατά, ξεκολλήσανε ἀπό τά βρεγμένα κίτρινα πλακάκια, ἀρχίσανε πάλι νά χαρακώνουν τό γκρίζο
λασπόνερο στή πολυσύχναστη ὑπόγεια πλατφόρμα τοῦ Μανχάταν τῆς Νέας Ὑόρκης. Βιαστικοί οἱ
ἐπιβάτες, ἄσπροι μαῦροι κίτρινοι, ὅλες οἱ φυλές
τῆς γῆς μαζωμένες, τήν ἀποφεύγανε ἤ τή σπρώχνανε, μερικοί τή βλέπανε σά σκουπίδι μηδαμινό,
ἄλλοι σάν ἐνοχλητικό ἐμπόδιο, μά ὅλοι τήν προσπερνοῦσαν ἀδιάφοροι.
Ξάφνου ἡ μία βαλίτσα, τῆς φάνηκε πιό ἐλαφριά. Γυρίζει, βλέπει, ἦταν ἀνοιγμένη καί πάνω στό
βρώμικο λιωμένο χιόνι, σκόρπια ροῦχα, βιβλία, ἕνα
μαξιλάρι, δύο μῆλα, ἕνα ζευγάρι τριμμένες κάλτσες,
μία θήκη γυαλιῶν καί μολύβια.
Κόσμος πολύς κι ὅλοι ἀδιάφοροι - ἐχθρικοί.
Ἔβαλε τά κλάματα καί προσπάθησε νά τά μαζώξει.
Στάθηκε ἀδύνατο. Πολλοί τρέχανε νά προλάβουνε τό τραῖνο, ἕνας-δύο τή σπρώξανε, πηδήξανε μή
τήν πατήσουν. Ἔκανε νά μιλήσει σέ κάποιους, ὅλοι
βιαστικοί, καί σφιγμένοι φεύγανε.
Εἶδε δύο ἀλῆτες πιό πέρα πού σκύψανε, πήρανε δύο πεταμένες γόπες, τίς βάλανε στό στόμα
καί τίς ἀνάψανε, φοβήθηκε, γύρισε τάχα ἀδιάφορη
ἀπό τήν ἄλλη. «Ποτέ μή τούς κοιτᾶς. Μπορεῖ καί νά
σέ μαχαιρώσουν». Τήν εἴχανε συμβουλέψει συγγενεῖς καί φίλοι.
Βάλθηκε πάλι νά μαζεύει τά σκόρπια ροῦχα,
κοίταξε λίγο λοξά, κοκάλωσε. Δίπλα της, σχεδόν
κολλητά, γερμένοι πάνω στήν πολύχρωμη σκορπισμένη περιουσία της, οἱ δυό ἀλῆτες μέ τά βρωμερά
ἀποτσίγαρα ἀναμμένα, νά ἐκπέμπουν μία παράξενη πνικτικιά μυρωδιά. Τρόμαξε. Πανικοβλήθηκε κι
ἔκανε νά τό βάλει στά πόδια ἀδιαφορώντας γιά τά
πράγματά της.
Καταλάβανε αὐτοί, πλανήθηκαν γιά λίγο τά
θολά τους μάτια ἀπάνω της καί τῆς χαμογέλασαν
μέ μίαν ἄγρια καλοσύνη. Ἀνταπέδωσε κι αὐτή τρέμοντας σάν κυνηγημένο πουλί, χωρίς νά ξέρει τί
νά κάνει.
Ὁ ἕνας, ἦταν μαῦρος· πίσσα μαῦρος. Ὁ ἄλλος,
μελαψός· φαινότανε μιγάς· ἴσως Πορτορικάνος,
καί χωρίς νά περιμένουν ἀπόκριση, ἀρχινήξανε
μέ τίς χεροῦκλες τους νά μαζεύουν ὅ,τι βρίσκανε
μπροστά τους.
Τά βάλανε στίς βαλίτσες, τίς κλείσανε, τή ξανακοιτάξανε, ἔδειξε ὁ μαῦρος μέ τόν ἀκρωτηριασμένο δείκτη τοῦ χεριοῦ του πρός τό ἑπόμενο
τραῖνο πού θά ἐρχότανε, δέ χρειάστηκε νά μιλήσουν, ἔγνεψε ναί ἡ κοπέλα, σηκώσανε τίς βαλί« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

τσες, καί μέ ἀργές δρασκελιές τή βοηθήσανε νά
πάει κοντά στίς γραμμές τοῦ τραίνου. Ἔβαλε τό
χέρι της αὐτή στήν τσέπη, κάτι νά τούς δώσει γιά
εὐχαριστῶ θέλησε, βρῆκε μέσα μόνο τή φοιτητική
της ταυτότητα. Τούς ἐξήγησε πῶς βρέθηκε πεταμένη στό δρόμο ἀπό τήν «ἀγάπη» τοῦ θείου καί
προστάτη της, πῶς τά κατάφερνε νά σπουδάζει,
τά μισά καταλάβανε ἐκεῖνοι, μά δείξανε πώς τούς
ἄρεσε νά τήν ἀκοῦνε, μέχρι πού τό κίτρινο βαγόνι
φάνηκε.
Τούς κοίταξε πάλι ἡ μικρή, ἀπό τά κοκκινισμένα μάτια τοῦ ἑνός κάτι ἔσταξε στό ρυτιδιασμένο ἀξύριστο μάγουλό του. Ἤτανε χιόνι, ἤ δάκρυ;
Μπορεῖ καί τά δύο! Τῆς γέλασε αὐτός, φανήκανε
τά σάπια δόντια του, κι ἔσκυψε νά πάρει ἕνα ἀκόμη ἀποτσίγαρο πεταμένο ἀπό τό καλοντυμένο
διαβάτη πού ἀπό φόβο λοξοδρόμησε. Χωρίσανε,
ἔτσι ἁπλά.
Τελειώνω ὅμως μέ τοῦτο:
Ὅταν πρό δεκαπέντε χρόνια, ἀπό κεραυνό,
πῆρε φωτιά τό σπίτι μου, πολλοί τρέξανε καί βοηθήσανε.
Ὁ παπά Ἐλπιδοφόρος ἀνασήκωσε τά ράσα
του καί μέ τό καρότσι κουβάλαγε τά ἀποκαΐδια. Ὁ
Σταμάτης,ὁ Φειδίας, ἡ Γερμανίδα, ἐργάτρια ἀπό διπλανό χωριό, δουλέψανε μέ τόν τρόπο τους χωρίς
νά πληρωθοῦν.
Ἀπόγεμα πιά, μέ τό κρύο νά μᾶς πιρουνιάζει,
μία φωνή μέ ἔκανε νά τρέξω στήν ἐξώπορτα. Ἕνας
ἄγνωστος ἄντρας σέ στάση προσοχῆς, σχεδόν
κλαμένος, περίμενε μέ ἕνα μεγάλο κουτί στά χέρια
καί μοῦ τό προσέφερε λέγοντας:
— Είμαι ὁ Γιάννης, ὁ Γάλλος. Λυπήθηκα πολύ.
Αὐτό, εἶναι τό μόνο πού μπορῶ νά κάνω γιά σᾶς κ.
Γιῶργο. Κουράγιο, εἶπε κι ἔφυγε δακρυσμένος.
Μέσα εἶχε μία ζεστή πανέμορφη μηλόπιτα.
Ἦταν ἡ ὀμορφότερη τοῦ κόσμου.
Τρέξανε κι ὁ Ἰταλός Φορλάνι, κι ἡ Ἀγγλίδα Πατρίτσια κι ὁ Δανός Γιόχαν… ἡ Γερμανίδα ἀπό τόν
Κάμπο.
Ὅλοι τους, ντόπιοι καί ξένοι, Χριστιανοί κι
ἀλλόθρησκοι, … μέ μία ἀγκαλιά γεμάτη ἀγάπη.
Γιατί,
Ἡ ἀγάπη δέν ἔχει σύνορα,
πατρίδα καί θρησκεία.
Ἡ ἀγάπη δέν ἀγοράζεται
μηδέ
κι ἀποκτιέται μέ τή βία.
Ἀνασκάλισε πονετικά,
θά τήν εὔρεις, μέσα σου.
Μ’ ἕνα χαμόγελο τυλιγμένη,
στόν πονεμένο δώρησέ την.
Ἁπλόχερα.
Σπάταλα ἀδερφέ μου.
Εἶναι νόημα ζωῆς!
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)

Ἡ Κίσαμος ἑόρτασε τόν ἐκλεκτό γόνο της «περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους» συμβάλλουν

Ἐντός της ὄμορφης καί εὐφρόσυνης περιόδου
τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἡ Ἱερά Μητρόπολίς
μας χαίρεται καί ἐπαγάλλεται ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ
Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου
τοῦ Λεπροῦ, γόνου τῆς Κισάμου, καθώς ἕλκει
τήν καταγωγή Του ἐκ τοῦ χωρίου Συρικαρίου Κισάμου. Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος.
Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε Ἱερά Ἀγρυπνία,
ὅπου ἐψάλλησαν τά Ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου, Ἱερά
Παράκλησις καί ἐν συνέχειᾳ Θεία Λειτουργία. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί
συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν:
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου,
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Πέτρας
καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας
εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.
Εἰρηναῖο ὡς καί τούς Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς
Μεγαλονήσου, διά τήν συμμετοχή των. Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, καί ὅλους ἐκείνους πού ἀπό τό
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

εἰς τήν ἀνέγερση Ἱ. Ναοῦ, ἀφιερωμένου εἰς τήν
μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ἐξέφρασε τήν
χαρά του διά τήν σημερινή ἑορτή καί σημείωσε: «Ὁδοδείκτης καί ὑπογραμμός στούς στενάχωρους καί ἰδιαίτερα δύσκολους καιρούς μας,
ὁ σήμερα τιμώμενος μεγάλος Ἅγιος τοῦ τόπου,
τῆς Κρήτης καί τῆς Οἰκουμένης ὅλης, ὁ Ὅσιος
Νικηφόρος ὁ Λεπρός». Εἰς τίς ἱερές Ἀκολουθίες
καί τίς Θεῖες Λειτουργίες τοῦ διημέρου ἔλαβαν
μέρος ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Πρωτοσύγκελλοι,
Ἡγούμενοι ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν τῆς Κρήτης καί
μεγάλος ἀριθμός Κληρικῶν ἀπ' ὅλη τήν Κρήτη.
Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή ἑκατοντάδων προσκυνητῶν ἀπ' ὅλη τήν Μεγαλόνησο, οἱ
ὁποῖοι παρά τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες,
τό κρύο καί τήν δυνατή βροχή, τό ἐόρτιο αὐτό
διήμερο, κατέκλυσαν τόν Ἱερό Μητροπολιτικό
μας Ναό, Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου,
ὅπου καί ἑορτάστηκε ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου
Νικηφόρου του Λεπροῦ, προσκύνησαν τό Ἱερό
Λείψανό του καί προσευχήθηκαν ἐνώπιον τῆς
Εἰκόνος Του.

Εὐχαριστιακό ἀντίδωρο
εὐεργετικῆς προσφορᾶς

Πρόσκληση σέ δεῖπνο ὡς «ἐλάχιστο εὐχαριστιακό ἀντίδωρο εὐεργετικῆς προσφορᾶς» ἀπεύθυνε τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας πρός τούς Ἐθελοντές Ἰατρούς, πού στηρίζουν τίς δράσεις Κοινωνικῆς Πρόνοιας καί Ἀλληλεγγύης τοῦ Ἱδρύματος. Στήν πρόσκληση αὐτή
ἀνταποκρίθηκε τό σύνολο τῶν προσκεκλημένων.
Σαράντα (40) Ἰατροί, διαφόρων εἰδικοτήτων:
(Παιδίατροι, Ὀδοντίατροι, Ὀρθοπεδικοί, Ἀκτινολόγοι, Οὐρολόγοι, Γενικοί Ἰατροί - Παθολόγοι, Πνευμονολόγοι, Νεφρολόγοι, Καρδιολόγοι,
Φυσίατροι, Ὀφθαλμίατροι, Γαστρεντερολόγοι,
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Μικροβιολόγοι, Δερματολόγοι, Ὠτορινολαρυγγολόγοι), ὡς ἐπίσης, ὁ Διευθυντής τῆς Νεφρολογικῆς Κλινικῆς του Γ. Νοσοκομείου Χανίων, κ.
Ἰωάννης Τζανάκης, οἱ Διευθυντές καί Ἰατροί
τῶν Κέντρων Ὑγείας Κισάμου καί Καντάνου, κ.
Λίτσα Νικολακάκη καί κ. Ἐμμανουήλ Βιττωράκης, ἀντίστοιχα, καί ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ
Συλλόγου Χανίων κ. Παρασκευή Ὀρφανουδάκη,
ἔδωσαν τό παρόν εἰς τήν εὐγενική αὐτή χειρονομία τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος. «Νιώσαμε
τήν ἀνάγκη, μέ τόν ἁπλό ἀλλά καρδιακό αὐτό
τρόπο, νά εὐχαριστήσουμε ὅλους καί ὅλες ἐσᾶς,
τούς ἐκλεκτούς συγκυρηναίους καί συνοδοιπόρους μας εἰς τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου
πόνου, τούς Ἐθελοντές Ἰατρούς τῆς Δημόσιας
Ὑγείας καί Ἰδιῶτες, πού στηρίζετε τίς δράσεις
Κοινωνικῆς Πρόνοιας καί Ἀλληλεγγύης τοῦ Ἱδρύματος», σημείωσε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου.

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας στήν ΟΑΚ
Βράβευση ἐπιτυχόντων

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων (6 Ἰαν.)
ἔχει καθιερωθεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης
νά κόβει τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ Ἱδρύματος,
σέ συνδυασμό μέ τήν βράβευση τῶν ἐπιτυχόντων σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ τῆς παρελθούσης χρονιᾶς,
σέ ἐκδήλωση πού συνδιοργανώνει ἡ ΟΑΚ μέ τόν
Δῆμο Πλατανιᾶ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ, εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ Ἱδρύματος, καί
εὐχήθηκε τά δέοντα. Ἀκολούθησε ἡ βράβευση
τῶν ἐπιτυχόντων καί χαιρετισμοί ἀπό τόν Δήμαρχο Πλατανιᾶ κ. Ἰωάννη Μαλανδράκη, τόν
Γενικό Δντή τῆς ΟΑΚ, Δρ. Κωνσταντῖνο Ζορμπᾶ,
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

τόν Ἀντιπεριφερειάρχη Πολιτισμοῦ καί Παιδείας κ. Παναγιώτη Σημαντηράκη, τόν Ἀντιπρύτανη τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γ. Σταυρουλάκη, τόν Ἀντιπρόεδρο καί ἐκπρόσωπο τῆς ΑΝΕΚ,
ὡς καί ἄλλους ἐκπροσώπους Φορέων.

Κοινωνικό Ἰατρεῖο, μέ 15 ἐθελοντές Ἰατρούς, τό
Κοινωνικό Ὀδοντιατρεῖο, Φυσικοθεραπευτήριο, Γραφεῖα Διοίκησης, τά Γραφεῖα τῶν Προγραμμάτων «Κατ' Οἶκον Βοήθεια», ὡς καί ἄλλοι
βοηθητικοί χῶροι, χρειάζεται τήν περίοδο αὐτή
τοῦ ψύχους περί τόν 1,5 τόνο πετρέλαιο κάθε
3-4 ἡμέρες. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, σημείωσε: «Πολλές καί ἀπό καρδιᾶς οἱ εὐχαριστίες
μας πρός τούς κ. Βαρδῆ Ἰ. Βαρδινογιάννη καί
κ. Γεώργιο Ἰ. Βαρδινογιάννη διά τήν προσφορά τῆς ἀγάπης των εἰς τήν κάλυψη μέρους τῶν
ἀναγκῶν θέρμανσης τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ
Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας».

Ἐθελοντισμός σημαίνει ἀγάπη

Ἡ AVIN OIL S.A. - Motor OIL (HELLAS)
στηρίζουν τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα

τεχνολογίες τηλεπικοινωνίας γιά χρήση ἀπό τό
Σῶμα. Χαιρέτισαν, ἐπίσης, οἱ Δήμαρχοι Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, Καντάνου-Σελίνου
κ. Ἀντώνης Περάκης καί ὁ Γεν. Δντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης Δρ. Κωνσταντῖνος
Ζορμπᾶς, οἱ ὁποῖοι καί ἀναφέρθηκαν εἰς τήν
σημασία καί σπουδαιότητα τοῦ ἐθελοντισμοῦ,
εὐχαριστώντας τό Τ. Τ. Κισάμου γιά τήν σπουδαία προσφορά του εἰς τήν εὐρύτερη κοινωνία. Ἡ ἐκδήλωση κατέκλεισε μέ τήν εὐλογία τῆς
Βασιλόπιτας ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας
κ. Ἀμφιλόχιο καί Πρόεδρο τοῦ Τ. Τ. Κισάμου, ὁ
ὁποῖος σημείωσε: «μέ τήν ἀγάπη καί βοήθεια
ὅλων σας καταφέραμε σέ τρία χρόνια νά δημιουργήσουμε τό Σῶμα Ἐθελοντῶν Σαμαρειτῶν,
Διασωστῶν, Ναυαγοσωστῶν, ὅπου ἔχουν ἐκπαιδευτεῖ περισσότεροι ἀπό 70 νέοι ἄνθρωποι τοῦ
τόπου καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων μετέχει ἐνεργά στίς δράσεις
τοῦ Σώματος. Πολλές οἱ εὐχαριστίες μας πρός
τόν Πρόεδρο τοῦ ΕΕΣ Δρ. Ἀντώνιο Αὐγερινό γιά
τήν πολύτιμη στήριξή του στό Τμῆμα μας, ὡς
καί πρός ὅλους ἐσᾶς, Πρόσωπα καί Φορεῖς, πού
ἔμπρακτα στηρίζετε τόν ἀγῶνα καί τίς προσπάθειές μας. Ἐθελοντισμός σημαίνει ἀγάπη, δόσιμο, προσφορά ἄνευ ὅρων καί ὁρίων», κατέληξε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας Ἀμφιλόχιος.

Χρέος πρός τούς γεννήτορες
ἡ φροντίδα καί ἀνακούφιση των

Πέντε τόνους πετρέλαιο προσέφεραν στό
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
ἡ ἑταιρεία Avin Oil S.A. καί ἡ Motor Oil (Hellas),
γιά τήν κάλυψη ἀναγκῶν θέρμανσης τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο θερμάνει τίς 4.200 τ.μ. πού
περιλαμβάνουν οἱ ἐγκαταστάσεις του. Γιά νά
θερμανθοῦν τά κτιριακά αὐτά συγκροτήματα
στά ὁποῖα φιλοξενοῦνται οἱ 100 ἐμπερίστατοι
καί ἀναγκεμένοι συνάνθρωποί μας, 20 ἐπιπλέον στό Τμῆμα Ἀποθεραπείας - Ἀποκατάστασης
καί οἱ χῶροι πού λειτουργοῦν: Κοινωνική Κουζίνα, πού προσφέρει 1.500 μερίδες φαγητοῦ
ἐβδομαδιαίως, τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, τό
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Τό Τοπικό Τμῆμα Κισάμου τοῦ ΕΕΣ ἔκοψε τήν
Βασιλόπιτά του σέ ἐκδήλωση πού διοργάνωσε
στούς χώρους τοῦ Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.
Ἡ ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση περιελάμβανε καί
ὁμιλία ἀπό τόν λογοτέχνη καί ἐκπαιδευτικό κ.
Γιῶργο Καμβυσέλλη, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα:
«Τό μεγαλεῖο της ἀγάπης». Ὁ ὁμιλητής μέ λόγο
βιωματικό καί λυρικό, μίλησε γιά τήν ἀγάπη ὡς
δύναμη ζωῆς, ἐλπίδας καί προσφορᾶς, ἐξαίροντας τό ἔργο τοῦ Τοπικοῦ Τμήματος Κισάμου
τοῦ ΕΕΣ. Γιά τό ἔργο καί τήν προσφορά τοῦ
Σώματος Ἐθελοντῶν-Σαμαρειτῶν-Διασωστῶν
του Τ. Τ.Κισάμου ἀναφέρθηκε ὁ Ὑπαρχηγός
τοῦ Σώματος Στέφανος Καπῆς καί ἀκολούθησε
χαιρετισμός ἀπό τόν ἐκπαιδευτή κ. Δρόσο, ὁ
ὁποῖος καί προσέφερε εἰς τό Σῶμα Σαμαρειτῶν
καί τόν Ἀρχηγό Παναγιώτη Πετρόπουλο νέες
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Τό Πρόγραμμα «Βοήθεια στό σπίτι» τῆς Ἐπαρχίας Σελίνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καί
Σελίνου, ἔκοψε τήν βασιλόπιτά του στό Ἐνοριακό Κέντρο Καντάνου. Στήν ὄμορφη αὐτή
ἐκδήλωση, ὅπου μετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐπαρχί-
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ας Σελίνου, ὡς ἐπίσης καί κάτοικοι τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἔγινε ὁ ἀπολογισμός τοῦ ἔργου
τοῦ Προγράμματος γιά τό 2016. Ἡ Κοινωνική
Λειτουργός τοῦ Προγράμματος κ. Μαρία Λιτσαρδάκη, σημείωσε: «Ἑκατόν σαράντα πέντε
(145) ἄνθρωποι τῆς Ἐπαρχίας Σελίνου ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τό Πρόγραμμα "Βοήθεια στό σπίτι" τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Τό παρελθόν ἔτος
προβήκαμε σέ 410 αἱμοληψίες καί 40 στήν νῆσο
Γαῦδο, ὅπου μεταβήκαμε κατά τόν μήνα Σεπτέμβριο. Ἐπίσης διενεργήσαμε 2112 μετρήσεις
ἀρτηριακῆς πίεσης, 203 μετρήσεις σακχάρου
καί 290 ἐνέσεις. Κάναμε 86 ἀντιγριπικά ἐμβόλια
καί φροντίσαμε 52 τραύματα-κατακλύσεις. Συνταγογραφήσαμε, ἀγοράσαμε καί παραδόσαμε
261 φάρμακα καί φροντίσαμε τήν τακτοποίηση
φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς σέ 2 πρόσωπα ἡμερησίως. Σέ 181 περιπτώσεις φροντίσαμε τήν καθαριότητα οἰκίας καί ἀτομική καθαριότητα ἀνά
1 πρόσωπο δύο φορές ἐβδομαδιαίως, συνολικά
190. Φροντίσαμε, ἐπίσης, γιά τό τακτικό πλύσιμο τῶν ρούχων σέ 6 πρόσωπα καί μαγείρεμα
σέ ἄλλα 6, 2-3 φορές ἐβδομαδιαίως. Ἀνταποκριθήκαμε σέ ἐξωτερικές ἐργασίες καί πρακτικές
ἐξυπηρετήσεις (ἀγορές, πληρωμές, κ.ἄ.) 163 φορές. Μεταφέραμε στό Νομαρχιακό Νοσοκομεῖο
Χανίων 22 πρόσωπα καί στό Κ.Υ. Καντάνου καί
τό Ἰατρικό «Ἴασις» Παλαιοχώρας ἄλλα 54 ἄτομα καί προσφέραμε 250 τσάντες μέ τρόφιμα
καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Πραγματοποιήσαμε, συνολικά, 1.700 ἐπισκέψεις σέ οἰκίες
παρέχοντας τίς ἀνωτέρω ὑπηρεσίες», κατέληξε
ἡ Κοινωνική Λειτουργός, σημειώνοντας πώς «οἱ
ἀριθμοί φυσικά δέν μποροῦν νά ἀντικαταστήσουν τήν χαρά πού ὅλη ἡ ὁμάδα εἰσπράξαμε καί
εἰσπράττομε καθημερινά ἀπό τούς παπποῦδες
καί γιαγιάδες πού φροντίζουμε καί πού μᾶς χαρίζουν πλούσια τίς εὐχές τους καί τήν ἀγάπη
τους». Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Ἀμφιλόχιος ἐξέφρασε τίς πολλές εὐχαριστίες
του πρός τήν Κοινωνική λειτουργό ὡς καί ὅλα
τά μέλη τοῦ Προγράμματος (Νοσηλευτή, Καθαρίστρια καί Ὁδηγό) γιά τήν πολύτιμη αὐτή προσφορά τους, σημειώνοντας: «Ἐλάχιστο εὐχαριστιακό ἀντίδωρο πρός τούς γεννήτορές μας ἡ
προσφορά αὐτή ἀγάπης τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας, καθώς σέ ἐκείνους χρωστᾶμε ὅτι εἴμαστε
καί ὅτι κληρονομήσαμε ὡς πρόσωπα καί μέλη
τῆς κοινωνίας».
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Παγκρήτια Ἱερατική Σύναξη

Τήν Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε
στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, τό δεύτερο
Παγκρήτιο Ἐπιμορφωτικό Ἱερατικό Σεμινάριο
μέ θέμα «Ποιμαντικές προσεγγίσεις εἰς τά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου». Τό Σεμινάριο παρακολούθησαν κληρικοί ἀπ' ὅλες τίς
Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης,
μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση στά κείμενα τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού ἔλαβε χώρα στήν ΟΑΚ (Ἰούνιος 2016).
Τό Σεμινάριο ἄρχισε μέ τήν τέλεση Ἁγιασμοῦ
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρο καί μέ τόν χαιρετισμό πού
ἀπηύθυνε ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς ΟΑΚ, Δρ.
Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς. Στή συνέχεια, ὁ Ἐπίσκοπός μας καί Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος,
ἀνέγνωσε τό Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, ἐκφράζοντας ταυτοχρόνως τή βαθιά του εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ
παρόντος Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου πρός τό
Ἵδρυμα, ἀλλά καί πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, γιά τήν ἀθρόα προσέλευση τοῦ Κλήρου στό
Σεμινάριο, «γεγονός πού φανερώνει τήν εὐθύνη
καί τήν ποιμαντική ἀγωνία περί τῆς πνευματικῆς κατάρτισης τῶν κληρικῶν». Στό Μήνυμά
του ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν
Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης γιά τήν ἐπιτυχῆ
διοργάνωση καί φιλοξενία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τόνισε ἐπίσης πώς: «δεόμεθα
τοῦ Κυρίου τῆς Ἐκκλησίας ὅπως τό διοργανούμενον Β΄ Ἐπιμορφωτικόν Σεμινάριον ἀποτελέσῃ
εὐκαιρίαν καί ἀφορμήν βαθυτέρας σπουδῆς τῶν
κειμένων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἀλλά
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καί καλλιτέρας γνωριμίας τῶν ἱερῶν γραμμάτων
καί ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, καθότι, κατέχοντες τόν θησαυρόν τῆς ἀληθείας,
ὀφείλομεν νά καλλιεργῶμεν συνεχῶς τήν δωρεάν τῆς Θεολογίας, συγκιρνῶντες αὐτήν μετά τῆς
Χάριτος τῆς ἁγίας Ἱερωσύνης, ἐκ τῆς ὁποίας καί
διά τῆς ὁποίας μυστικῶς ἀρδεύεται ἀνά τούς
αἰῶνας ὁ παρ’ ἡμῖν θεολογικός λόγος, συγχρόνως δέ καί μετά τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς καί
ἀσκήσεως, τῆς συνεχοῦς μετανοίας καί τῆς νοερᾶς προσευχῆς, μέσων, δι' ὧν κατακτᾶται ἡ ποθητή ἀπάθεια, ἀπαραίτητος προϋπόθεσις πρός
φωτισμόν τοῦ νοός καί εἴσοδον εἰς τήν μυστικήν
θεωρίαν καί τόν ἱερόν γνόφον τῆς Θεολογίας».
Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νιγηρίας κ.
Ἀλέξανδρος ἀνέλυσε τό θέμα του: «Ὑπέρ τῆς
ζωῆς τοῦ σύμπαντος κόσμου: τό ἀφρικανικό
ἀφήγημα γιά τήν ποιμαντική του σήμερα» καί
τόνισε, πώς «ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀποτελεῖ
μαρτυρία ἑνότητας, ἡ ὁποία θά ἀποφέρει καρπούς». Στήν συνέχεια, ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. μίλησε μέ
θέμα: «Ὁ ἐκκλησιολογικός καί ποιμαντικός χαρακτῆρας τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου τῆς Κρήτης». Ὁ π. Βασίλειος στήν ὁμιλία του τόνισε πώς μέριμνα τῆς Συνόδου ἦταν
«ἡ προτεραιότητα τῶν ποιμαντικῶν προβλημάτων» καί «ἡ τόνωση τῆς Ὀρθόδοξης Συνοδικῆς
αὐτοσυνειδησίας», ἀλλά καί ὅτι, «ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἐκφράζει τήν ἑνότητα καί καθολικότητά της ἐν Συνόδῳ». Ἀκολούθησε ἐποικοδομητική συζήτηση στήν ὁποία ἐκφράστηκαν οἱ
προβληματισμοί καί οἱ σκέψεις τῶν παρευρισκομένων, καθώς καί ἡ ἐπιθυμία γιά συνέχιση
τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων. Μετεῖχαν οἱ
Σεβ. Μητροπολῖτες Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
κ. Δαμασκηνός καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.
Κύριλλος. Τό Σεμινάριο ἔκλεισε τίς ἐργασίες του
μέ γεῦμα ἀγάπης, προσφορά τῆς ΟΑΚ.

Ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας τιμᾶ
τήν προσφορά τῆς γυναίκας

Μιά ὄμορφη καί ζεστή ἐκδήλωση ὀργάνωσε ἡ
Ἱ. Μητρόπολίς μας, τιμώντας τήν διαχρονική
προσφορά τῶν Γυναικείων Συλλόγων Της, μέ
προσκεκλημένες τίς Προέδρους καί τά μέλη τῶν
Δ.Σ. τῶν Συλλόγων Γυναικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Περισσότερες ἀπό ἑκατόν πενῆντα
γυναῖκες, Πρόεδροι καί μέλη τῶν Δ.Σ. μετεῖχαν
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

εἰς τήν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε
εἰς τόν πολυχῶρο τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας. Μετά τήν
εὐλογία τῆς Βασιλόπιτας ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρο, ἀκολούθησε
ὁμιλία ἀπό τήν κ. Κολοκυθᾶ Αἰκατερίνη, Ἐπισκέπτρια Ὑγείας, ἡ ὁποία μίλησε μέ θέμα: «Ὁ
ρόλος τῆς γυναίκας στήν ἐποχή τῆς κρίσης». Ἡ
ὁμιλήτρια, στήν ἰδιαίτερα προσεγμένη ὁμιλία
της, ἀναφέρθηκε εἰς τήν διαχρονική προσφορά
τῆς γυναίκας ὡς «σύζυγος, μητέρα, ἐργαζόμενη, νοικοκυρά», σημειώνοντας: «Ἡ γυναίκα διαπαιδαγωγεῖ, πλάθει συνειδήσεις, νουθετεῖ. Ὁ
Χριστιανισμός ἀνυψώνει τήν γυναῖκα θέτοντας
τήν ἰσότιμη μέ τόν ἄνδρα». Ἀκολούθως ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρος, ἀναφέρθηκε εἰς τίς γυναῖκες τῆς Νιγηρίας καί τίς
δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν στήν καθημερινότητα τοῦ βίου τους. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ἀμφιλόχιος χαιρέτισε καί καλωσόρισε
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρο,
εὐχόμενος καλή συνέχεια εἰς τήν ἱεραποστολική του διακονία καί πορεία. Ἀκολούθως χαιρέτισε καί καλωσόρισε τίς «πολύτιμες συνεργάτιδες
στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας», ὅπως ἀνέφερε, ἀπευθυνόμενος πρός τά Προεδρεῖα τῶν Γυναικείων
Συλλόγων τῆς Μητροπόλεώς μας. «Σεῖς οἱ γυναῖκες κρατᾶτε στά χέρια σας τό μέλλον τῆς
κοινωνίας μας καί τῆς Πατρίδας μας. Χρέος καί
εὐθύνη σας, μαζί μέ τό μητρικό σας γάλα, νά
μεταγγίζετε στά παιδιά σας καί παιδιά μας τίς
αἰώνιες καί ἀμετάθετες ἐκεῖνες ἀλήθειες τοῦ Ἱ.
Εὐαγγελίου καί τῆς πίστεώς μας, γιά νά μπορεῖ ἡ
κοινωνία μας νά ἀνέβει λίγο ψηλότερα. Ἀντισταθεῖτε σέ ὅτι κακό καί ἀρνητικό συμβαίνει γύρω
μας καί ἀνάμεσά μας καί γίνετε πρότυπα ζωῆς,
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ἀλήθειας καί ἐλπίδας», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός
μας, προσφέροντας σέ ὅλες ἀναμνηστικά ἐνθυμήματα. Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν οἱ Δήμαρχοι
Κισάμου κ. Θ. Σταθάκης καί Πλατανιᾶ κ. Ἰ. Μαλανδράκης, ὡς καί ὁ Γενικός Δντής τῆς ΟΑΚ, Δρ.
Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς.

Προσκύνημα στό Ἅγιον Ὅρος

Βασίλειο Γοντικάκη, προσκύνησε τήν Παναγία
τήν Γερόντισσα εἰς τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος καί συναντήθηκε μέ τόν Ἡγούμενο Πανοσ.
Ἀρχιμ. κ. Γαβριήλ. Μετεῖχε εἰς τά ὀνομαστήρια
τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντος Ἐφραίμ, συμπροσευχόμενος μετά
ἄλλων Ἀρχιερέων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ρωσίας. Κατά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν (παλαιό ἡμερολόγιο), προεξῆρχε τῆς
Θείας Λειτουργίας εἰς τήν Ἱ. Μ. Μονή Βατοπαιδίου, συλλειτουργοῦντος καί Ἀρχιερέως ἐκ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Εἰς τήν αὐτή Ἱ. Μονή λειτούργησε καί ὡς Ἱερεύς στό παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἐπιμνημόσυνη Δέηση

Στό περιβόλι τῆς Παναγίας, τό Ἁγιώνυμο Ὄρος
βρέθηκε, γιά προσκυνηματικούς λόγους, ὁ Ἐπίσκοπός μας, κατόπιν εὐλογητικής ἀδείας του
Ἐπισκόπου του Ἁγίου Ὄρους, Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Κατά τό προσκύνημά του ὁ Ἐπίσκοπός μας, συνοδευόμενος ἀπό ὀλιγομελή ὅμιλο, προσκύνησε
τό «Ἄξιον Ἐστίν», συναντήθηκε μέ τόν Πρωτεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Γέροντα Βαρνάβα
Βατοπαιδινό, προσκύνησε τήν Παναγία τήν
Πορταΐτισσα καί συναντήθηκε μέ τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ναθαναήλ, ὡς ἐπίσης καί μέ τόν Προηγούμενο π.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ἀννουσάκειου
μέ 7η ΥΠΠΕΚ καί Γ.Ν.Χανίων

Μέ τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονύσιου, ὁ Ἐπίσκοπός μας
τέλεσε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Προκοπίου (Μερτύρη), ὁ ὁποῖος
ὑπῆρξε καί πνευματικός τοῦ Ἐπισκόπου μας,
καί ἐκοιμήθη πρό ὀλίγων μηνῶν. Τό μνῆμα του
βρίσκεται εἰς τήν Ἱ. Μονή «Παναγία ἡ Πάντων
Χαρά», στό Καλέντζι Κορινθίας, τῆς ὁποίας
(Μονῆς) κτήτορας ὑπῆρξε ὁ μακαριστός Γέροντας Προκόπιος, μία ἐνάρετη καί χαριτωμένη
καρδιά.

Ἐπίσκεψη στον Ὑπαρχηγό τῆς ΕΛΑΣ

Τόν νέο Ὑπαρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας,
Ἀντιστράτηγο Ἄρη Ἀνδρικόπουλο, ἐπισκέφθηκε ὁ Ἐπίσκοπός μας, εὐχόμενος γιά τήν ἀνάληψη τῶν νέων ὑψηλῶν καθηκόντων του. Ὁ
Ὑπαρχηγός εἶναι γνωστός τοῦ Ἐπισκόπου μας,
καθώς κατά τήν διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγά« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

λης Συνόδου, εἶχε τήν εὐθύνη συντονισμοῦ τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τόσο κατά τήν διάρκεια
προετοιμασίας τῆς Συνόδου, ὅσο καί κατά τήν
διάρκεια τῶν ἐργασιῶν της. Ὁ Ἐπίσκοπός μας
προσέφερε εἰς τόν Ὑπαρχηγό Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί ὁ Ὑπαρχηγός ἀντιδώρησε μέ ἕνα ὄμορφο Ἡμερολόγιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
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αὐτό ἀποτελεῖ ἐπιστέγασμα τῆς ἄριστης συνεργασίας τῶν δύο Φορέων, πού στοχεύει στήν
περαιτέρω ἀναβάθμιση, ἐνίσχυση καί ὑποστήριξη μέσα ἀπό σειρά κοινῶν δράσεων. Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, δήλωσε:
«Μέ τόν ἐπίσημο αὐτό τρόπο τό Ἀννουσάκειο
Ἵδρυμα, μέσῳ τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας
του, εὐγενής χορηγία τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του σέ ὅλο
τόν Νομό Χανίων, καθώς στελεχωμένη ἀπό Ἰατρούς τοῦ Γ.Ν. Χανίων, θά συμβάλλει στήν ἀνακούφιση ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας, σέ
ἐπίπεδο Νομοῦ. Εὐχαριστοῦμε τόν Διοικητή τοῦ
Γ.Ν. Χανίων κ. Μηνᾶ Βουγλαρίδη, καθώς ἡ κοινωνική εὐαισθησία καί ἀγωνία του συνέβαλλε καθοριστικά εἰς τήν ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλλου
αὐτοῦ. Πολλές οἱ εὐχαριστίες καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ.Μ.Μονῆς
Βατοπαιδίου Γέροντα Ἐφραίμ, ἡ ἀγάπη τοῦ
ὁποίου προσέφερε τήν Ἰατρική αὐτή Μονάδα,
πολύτιμο ἐργαλεῖο προσφορᾶς καί ἀνακούφισης ἑκατοντάδων συνανθρώπων μας». Ἀπό τήν
πλευρά του ὁ Διοικητής τοῦ Γ.Ν. Χανίων κ. Βουλγαρίδης, εὐχαρίστησε τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα
«γιά τό σπουδαῖο καί ἐξαιρετικό προνοιακό καί
κοινωνικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ, ἰδιαίτερα στήν
πρωτοβάθμια περίθαλψη».

Ἑσπερινός Συγχωρήσεως
εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς

Μέ τήν πρέπουσα κατάνυξη τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμμετοχή ὅλου τοῦ

Ὑπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ
του Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος» καί τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου
Κισάμου, Κέντρου Κλειστῆς Νοσηλείας Ἀποθεραπείας – Ἀποκατάστασης «Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων», Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Τό Πρωτόκολλο Συνεργασίας συνυπέγραψαν
ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου, Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Διοικητής τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου
Χανίων, κ. Μηνᾶς Βουλγαρίδης. Τό Πρωτόκολλο
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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Κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί μεγάλου
ἀριθμοῦ πιστῶν. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ὁμίλησε,
στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, μέ θέμα: «Εἰ ἔχεις
καρδιά δύνασαι σωθῆναι». Στήν ὁμιλία του ὁ
Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε, μέσα ἀπό παραδείγματα τοῦ Γεροντικοῦ ἀλλά καί συγχρόνων
μεγάλων μορφῶν τῆς πίστεώς μας, ὅπως τοῦ
Ὁσίου Παϊσίου καί τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου, εἰς
τήν μεγάλη σημασία καί ἀξία τῆς ἀγάπης, γιά
τήν πορεία πρός τήν σωτηρία. Ἀναφέρθηκε δέ
καί εἰς τήν Ὁσία Σοφία τῆς Κλεισούρας, καθώς
εἶχε τεθεῖ πρός προσκύνηση τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου Της, τό ὁποῖο κόμισε πρός εὐλογία καί
διηνεκῆ ἐναπόθεση ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ. Ἀκολούθησε ὁ ἀσπασμός
τῆς συγνώμης, ὅπου οἱ Ἱερεῖς καί ἐν συνέχειᾳ
ὅλοι οἱ πιστοί ἀσπάσθηκαν τό Ἱερό Εὐαγγέλιο,
τό Ἱ. Λείψανο τῆς Ὁσίας Σοφίας καί τόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος προσέφερε σέ ὅλους, Εἰκόνα
τῆς Ὁσίας Σοφίας καί θυμιατά «γιά νά ἀνεβαίνει ἡ προσευχή μας ὡς θυμίαμα στόν Οὐρανό»,
προτρέποντας τούς πιστούς καθημερινά νά
θυμιάζουν τίς οἰκεῖες τους καί τά πρόσωπα τῆς
οἰκογένειάς των. «Ἄς γίνει γιά ὅλους μας ἡ περίοδος αὐτή τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἕνα παράθυρο
γιά νά μποροῦμε νά κοιτάξουμε τήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ», κατέληξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος.

χίου. Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ της Μονῆς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας, ἀναφερόμενος στό μέγα αὐτό ἐκκλησιαστικό καί ἱστορικό γεγονός, σημείωσε: «Σέ μία
Εὐρώπη πού κατηγοριοποιεῖ τούς ἀνθρώπους
ἀνάλογα μέ τήν καταγωγή καί τήν θρησκεία
τους, ὑψώνοντας τείχη καί ὑποβιβάζοντας τόν
ἄνθρωπο σέ μᾶζα καί ἀριθμό, σέ μία Πατρίδα
πού ἀπεμπολεῖ τά ἱερά καί τά ὅσιά της, πού
οἱ παρακαταθῆκες τοῦ Κολοκοτρώνη καί τοῦ
Μακρυγιάννη μοιάζουν ἐμπόδιο στά ὅσα ἀπεργάζονται οἱ μαστροχαλαστές τῶν καιρῶν μας,
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑψώνει σήμερα φωνή
ἀντίστασης, ἐγρήγορσης καί ἀφύπνισης σέ
κάθε προσπάθεια εὐτελισμοῦ καί ἀπαξίωσης
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ σημερινή ἑορτή
ὑπενθυμίζει πώς ὁ “κατ' εἰκόνα Θεοῦ” πλασμένος ἄνθρωπος, δέν μπορεῖ νά διακηρύσσει ὅτι
τιμᾶ τίς Ἱερές Εἰκόνες ὅταν δέν τιμᾶ καί σέβεται
τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους ὡς πρόσωπα καί
εἰκόνες Θεοῦ», κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ἑορτή
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχει καθιερωθεῖ ὡς
ἐπίσημη ἑορτή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Μετά τήν Θεία Λειτουργία, πού τελέστηκε εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς, εἰς τήν
ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας
Ἀμφιλόχιος, ἀκολούθησε στό Ἵδρυμα ἐόρτιος
εἰς τήν Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς
ἐκδήλωση. Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Γενικός Δντής
Στήν Ἱερά Σταυροπηγιακή καί Πατριαχική τῆς ΟΑΚ, Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, ὁ ὁποῖος
Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, ἑορτάστηκε, μέ τήν ἀναφέρθηκε εἰς τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
δέουσα λαμπρότητα καί κατάνυξη, ἡ μεγάλη καί εὐγνωμόνως μνημόνευσε τόν Οἰκουμενικό
ἑορτή τῆς πίστεως καί εὐσεβείας μας, προεξάρ- μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος
χοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλο- στηρίζει διαχρονικά τό Ἵδρυμα, χαιρέτισε δέ
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καί καλωσόρισε τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους. Παρουσίασε τό ἐπετειακό λογότυπο τοῦ
Ἱδρύματος γιά τά 50 ἔτη λειτουργίας καί διακονίας του καί παρουσίασε τό ὁμιλητή της ἡμέρας, Καθηγητή Θεολογίας ΑΠΘ κ. Παναγιώτη
Ὑφαντῆ, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί Δεκτική Οἰκουμενικότητα». Ὁ ὁμιλητής
ὑπογράμμισε μεταξύ ἄλλων: «.. ἡ πρόκληση ἤ
μᾶλλον τό καθῆκον τῆς σημερινῆς Ὀρθοδοξίας
ἀπέναντι στήν ἴδια τήν πνευματική της ταυτότητα καί ἀποστολή εἶναι νά κατανοήσει καί νά
βιώσει τόν διάλογο ὄχι ὡς ἕνα ἁπλό ἐργαλεῖο,
ἀλλά ὡς ἕναν πραγματικό πνευματικό προορισμό». Ἀκολούθως ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὡς Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος χαιρέτισε τήν ἑορτάζουσα ὁμήγυρη καί ἀναφέρθηκε εἰς τό μήνυμα τῆς ἡμέρας πού, ὅπως εἶπε «δέν μπορεῖ νά
εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου ὡς
πρόσωπο καί εἰκόνα Θεοῦ». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός,
Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς, ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν
καί Φορέων ὡς καί πλῆθος κόσμου, φίλοι τοῦ
Ἱδρύματος μετεῖχαν εἰς τήν ἐκδήλωση. Ἀκολούθησε ἐόρτια τράπεζα πού παρέθεσε τό Ἵδρυμα
πρός ὅλους τους παρόντες.

Ἐξόρμηση Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας

Στά πλαίσια τῆς συνεργασίας τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος μέ τήν 7η ΥΠΠΕΚ καί Γ. Νοσοκομεῖο Χανίων, ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ
Ἀννουσάκειου ἐπισκέφθηκε τό Κέντρο Ὑγείας
Καντάνου, στελεχωμένη ἀπό τούς Ἰατρούς:
κα Καυκαλᾶ, Καρδιολόγο, Δ/ντρια καί Ἐπιστ.
Ὑπεύθυνη τῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς του Γ.Ν.
Χανίων, κ. Μιχαήλ Μοσχονᾶ, Πνευμονολόγο,
Φυματιολόγο, Γ.Ν. Χανίων, καί τόν κ. Μιλτιάδη
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Ντουντουλάκη, Ὀρθοπεδικό τῆς Μ.Υ Π.Ε.Δ.Υ.
Χανίων, μέ τήν συνδρομή τῶν ἐργαζομένων στό
Κ.Υ. Καντάνου καί τοῦ Προγράμματος «Βοήθεια
στό σπίτι Καντάνου» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, ἐξέτασαν περισσότερους ἀπό 70 κατοίκους τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, χρησιμοποιώντας τόν ὑπερσύγχρονο Ἰατρικό Ἐξοπλισμό
πού ἡ Κινητή Ἰατρική Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρίου διαθέτει. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.
τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος, δήλωσε: «Μέ τόν
ἐπίσημο αὐτό τρόπο τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα,
μέσῳ τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας του, εὐγενοῦς χορηγίας τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του σέ ὅλο τόν
Νομό Χανίων, καθώς στελεχωμένη ἀπό Ἰατρούς
τοῦ Γ.Ν. Χανίων, θά συμβάλλει στήν ἀνακούφιση
ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας, σέ ἐπίπεδο
Νομοῦ. Πολλές οἱ εὐχαριστίες μας πρός τόν Γέροντα Ἐφραίμ καί Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης
Μονῆς Βατοπαιδίου, καί τήν τιμία συνοδεία του
διά τήν εὐεργετική αὐτή προσφορά, διά τῆς
ὁποίας ἀνακουφίζονται δεκάδες - ἑκατοντάδες
ἐμπερίστατοι συνάνθρωποί μας πού ἀδυνατοῦν
νά ἔχουν πρόσβαση στήν πρωτοβάθμια περίθαλψη».

Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί

Εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό καί εἰς τόν
Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τελέστηκαν, ἐναλλάξ, ὅλοι οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί τῆς περιόδου τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Ἀμφιλοχίου, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Τῶν Ἑσπερινῶν
ἀκολουθοῦσε πνευματική ὁμιλία ὑπό ἐκλεκτῶν
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ὁμιλητῶν, προσκεκλημένων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ὁμίλησαν κατά σειρά: Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Εὐάγγελος Παπανικολάου, ΘεολόγοςἸατρός, Ἱεραπόστολος, μέ θέμα: «Τά νινία τῆς
Θεοδώρας». Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Φώτιος Γαβριελάτος, Ἱεροκῆρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας,
μέ θέμα: «Πορεία καί Συνάντηση τῆς Μεγάλης
Σαρακοστῆς», Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Πρόδρομος
Ξενάκης, Ἀρχιγραμματεύς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ θέμα: «Κοινωνοί
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ», Πανοσ. Ἀρχιμ.
κ. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, ἀδελφός τῆς Ἱ.
Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Πρεβέζης, μέ θέμα: «Τό
προνόμιο τῆς ἀπελπισίας» καί ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ.
κ. Γεράσιμος Βλατίστης ἐκ τῆς Ἱ.Μ. Δράμας, ὁ
ὁποῖος ὁμίλησε μέ θέμα: «Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία καί ἡ μετάνοια» καί κόμισε πρός εὐλογία
καί ἁγιασμό τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Καρσλίδη. Ὅλοι οἱ ὁμιλητές, μέ λόγο
μεστό, ζωηρό καί γλαφυρό, ἀναφέρθηκαν εἰς
τήν ἀνάγκη παραμονῆς τοῦ πιστοῦ ἐντός τῆς
Ἐκκλησίας καί βιωματικῆς συμμετοχῆς του εἰς
τήν λειτουργική καί λατρευτική ζωή Της. Ὁ Ἐπίσκοπός μας τούς εὐχαρίστησε διά τόν «κόπο καί
τόν μόχθο τῆς ἐλεύσεως των καί διά τόν μεστό
καί ζείδωρο λόγο τους». Ἑκατοντάδες πιστοί μετεῖχαν εἰς τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς καί
ὠφελήθηκαν πνευματικά.

Ἱερατική Σύναξη

Ὁ Ἱ. Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶχε
τήν εὐκαιρία τῆς κοινῆς προσευχῆς κατά τήν
Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων, πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ἀμφιλόχιος εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική Μονή
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς καί, ἐν συνέχειᾳ, τῆς συμμε-
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τοχῆς σέ Ἱερατική Σύναξη, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε εἰς τήν παρακείμενη Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης. Ὁμιλητής τῆς Συνάξεως ἦταν ὁ
Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Εὐάγγελος Παπανικολάου,
Θεολόγος-Ἰατρός-Ἱεραπόστολος, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Τό κράσπεδο τοῦ Ναοῦ». Ὁ ὁμιλητής, μέ τό χάρισμα τοῦ λόγου πού τόν διακρίνει, ἀναφέρθηκε χρησιμοποιώντας τήν Παλαιά
Διαθήκη εἰς τό πρόσωπο τοῦ Ἱερέως, σημειώνοντας μεταξύ ἄλλων: «Κύριο ἔργο τοῦ Κληρικοῦ εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ σχέση του μέ τό
Ἱερό Θυσιαστήριο. Ὁ Ἱερεύς πού λειτουργεῖ μέ
εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ καταρτίζεται ἀπό τήν
Θεία Λειτουργία, γιά τόν λόγο αὐτό χρειάζεται
νά πλησιάζουμε τό Ἱ. Θυσιαστήριο κεκαθαρμένοι ἐσωτερικά, καθώς ἡ κάθαρση μᾶς ἑνώνει μέ
τόν Θεό. Οἱ Ἱερεῖς μεταφέρουν τήν προσευχή
τοῦ λαοῦ στόν Θεό. Μέ τήν ἄσκησή μας διορθώνουμε τήν κακία μας καί ἔχουμε καλή σχέση
μέ τόν Θεό». Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε,
μέ λόγους θερμούς, τόν ὁμιλητή, σημειώνοντας
πώς: «Ἡ ἱερωσύνη εἶναι χάρισμα καί καθημερινά καλεῖται ὁ Κληρικός νά κάνει τήν αὐτοκριτική του καί τόν προσωπικό του ἀγῶνα». Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος καί ἀνταλλαγή
ἀπόψεων μεταξύ τῶν Κληρικῶν μας καί τοῦ ὁμιλητοῦ.

Συνέδριο Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων
εἰς τήν Ἱ.Μ.Κισάμου

Στούς φιλόξενους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης πραγματοποιήθηκε Συνέδριο
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Μετεῖχαν οἱ
Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, μέ τά Ἐκκλησιαστικά
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τους Συμβούλια, τά ὁποῖα διορίστηκαν 1η Ἰανουαρίου τρ. ἔτους. Ὁ Γεν. Δντής τοῦ Ἱδρύματος
Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς χαιρέτισε καί καλωσόρισε τούς συνέδρους, οἱ ὁποῖοι ξεπερνοῦσαν
τούς τριακόσιους, μέ ἀναφορά στήν διακονία
τῶν λαϊκῶν στήν Ἐκκλησία, ἀναλύοντας τό 12ο
κεφάλαιο τῆς Α΄ πρός Κορινθίους Ἐπιστολῆς
καί σημειώνοντας: «Ἡ Ἐκκλησία μᾶς χρειάζεται ὅλους, εἶναι ἑνιαῖο σῶμα μέ τούς Κληρικούς
καί Λαϊκούς καί ὀφείλουμε ὅλοι νά ἐργαζόμεθα
γιά τήν ἑνότητα αὐτοῦ του σώματος. Στόχος
μας χρειάζεται νά εἶναι ἡ δημιουργία τῆς κοινότητας τῶν πιστῶν, γύρω ἀπό τόν Ἐπίσκοπο»,
κατέληξε. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν σύναξη αὐτή καί, ἀπευθυνόμενος πρός τούς νεοδιορισθέντες Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους,
ἀνέπτυξε τήν ὁμιλία του, βασισμενη σέ πέντε
ἄξονες: 1. Σχέσεις μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, 2.
Σχέσεις μέ τόν Αἰδεσ. Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, 3. Ἐπιμέρους Καθήκοντα, 4.
Σύνθεση καί Ἁρμοδιότητες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου, καί 5. Λοιπά Καθήκοντα. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἔθεσε τά πλαίσια λειτουργίας τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τά καθήκοντα, τίς
εὐθύνες καί ὑποχρεώσεις πού ἀπορρέουν ἀπό
τήν διακονία αὐτή, σύμφωνα μέ τήν κείμενη
Νομοθεσία, ὡς ἐπίσης καί τά δικαιώματα τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων. Σημείωσε μεταξύ
ἄλλων: «Ἄμεσοι καί πρῶτοι συνεργάτες στό μεγάλο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας εἶστε κατ' ἀρχήν ἐσεῖς οἱ καλοί, τίμιοι καί
συνετοί Ἱερεῖς μας, πού μέ ζῆλο, φιλοτιμία καί
ἀφοσίωση διακονεῖτε, ἀλλά καί ὅλοι ἐσεῖς τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Ἐκκλησιαστικοί
Σύμβουλοι καί Ἐπίτροποι, πού ἡ Ἱ. Μητρόπολίς
μας σᾶς ἐμπιστεύθηκε, σέ συνεργασία μέ τούς
Προέδρους - Ἐφημερίους τῶν Συμβουλίων σας,
τήν χρηστή καί συνετή διαχείριση τῆς Ἐνορίας.
Νά ἐνθυμεῖσθε πάντα ὅτι βασική ἀποστολή
σας εἶναι ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων προϋποθέσεων γιά τήν καλή λειτουργία τῆς Ἐνορίας σας, ὡς κέντρο τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς
κοινωνικῆς προσφορᾶς στόν λαό μας». Τοῦ Συνεδρίου προηγήθηκε ἡ τέλεσις τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μ. Ἀποδείπνου εἰς τήν παρακείμενη Ἱ.
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου
μας.
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Πολύτιμος πνευματικός θησαυρός εἰς
τήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Ἕνα πολύτιμο πνευματικό θησαυρό ἀπέκτησε
ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας. Πρόκειται περί χειρογράφων ἐπιστολῶν τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, μέ τήν ὑπογραφή του, ὁ Ὁποῖος ἀναφέρεται εἰς τόν πνευματικό του πατέρα, τόν τότε
«πατέρα Ἄνθιμο» (Βαγιάνο), τόν Ὅσιο Ἄνθιμο
τῆς Χίου.
Ἐπίσης ὁ θησαυρός αὐτός περιλαμβάνει καί
χειρόγραφες, ἐνυπόγραφες, ἐπιστολές τοῦ
Ὁσίου Ἀνθίμου τῆς Χίου, μέ χρονολογία 1959,
πρός τόν τότε «πατέρα Νικηφόρο», πού ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος τοῦ εἶχε ἀποστείλει ὅταν ὁ Ὅσιος
Νικηφόρος εἶχε μεταφερθεῖ ἀπό τό λεπροκομεῖο τῆς Χίου, μέ φροντίδα τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου,
στόν ἀντιλεπρικό Σταθμό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας,
Αἰγάλεω.
Στίς ἐπιστολές αὐτές ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος συμβουλεύει καί νουθετεῖ τό πνευματικό του παιδί, τόν
«πατέρα Νικηφόρο». «Ἔχε πάντοτε τήν πίστιν,
τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπην εἰς τόν Θεόν καί ἡ
χάρις τῆς Παναγίας καί ἡ ταπεινή μου εὐχή,
θά σέ ἐπισκιάζῃ πάντοτε, ἀρκεῖ νά λάμπῃ πάντοτε τό φῶς τῆς ἀρετῆς σου, διά τοῦ ὁποίου
θά φωτίζωνται ὅλοι καί θά λαμβάνουν θάρρος
καί ὑπομονήν, ἀπό τό καλόν σου παράδειγμα»,
ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος. Οἱ
ἐπιστολές αὐτές εἶχαν περιέλθει εἰς τόν π. Νικόδημο Μπιλάλη, μετά δέ τήν κοίμησή του εἰς
τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος (Ἅγιον Ὄρος), τῆς
ὁποίας ἑξαρτηματικός μοναχός ὑπῆρξε ὁ μακαριστός πλέον π. Νικόδημος.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πα-
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ντοκράτορος, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη κ. Γαβριήλ
«διά τήν μεγάλην αὐτήν εὐλογίαν καί πολύτιμον
θησαυρόν πού ἡ Ἱ. Μονή τοῦ Παντοκράτορος
προσέφερε εἰς τήν γενέτειρα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου».

Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην
εἰς τήν Ι. Μητρόπολή μας

Μνήμη ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, ὁ Ἐπίσκοπός
μας μετεῖχε εἰς τό 6/μηνο μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας
κυροῦ Εὐγενίου. Μετά τήν Θεία Λειτουργία, ἡ
ὁποία τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ.
Φωτεινῆς Ἱεραπέτρας, προεξέρχοντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.
Εὐγενίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου
Ἐπισκόπου κ. Κυρίλλου, μετά ἱκανοῦ ἀριθμοῦ
Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί
Σητείας, τελέστηκε τό Τρισάγιο, εἰς τό ὁποῖο
ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί ὁ
Ἐπίσκοπός μας. Ἀκολούθησε, ἐπίσης, Τρισάγιο
καί ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου, ὁ
ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν προαύλιο χῶρο τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγίας Φωτεινῆς. Κληρικοί, Μοναστικές
Ἀδελφότητες, Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλῆθος κόσμου προσευχήθηκαν γιά τήν
ἀνάπαυση τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μητροπόλεως κυροῦ Εὐγενίου. Ὁ
διάδοχός του Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος
εὐχαρίστησε τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς, ὡς καί ὅλους
τούς συνευχομένους, Κλῆρο καί Λαό, διά τήν
προσευχητική συμμετοχή.
« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος

Μάρτιος, μῆνας γεμᾶτος ἀπό μνῆμες γιά τήν
Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό. Ἡ διπλή ἑορτή
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ εὐαγγελισμοῦ τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ἑορτάστηκε
μέ τήν δέουσα λαμπρότητα, καί εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολή μας. Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος χοροστάτησε εἰς τόν ἑορτάζοντα περικαλλῆ Ἱ. Ναό
Παλαιοχώρας, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα εἰς τόν,
ἐπίσης, ἑορτάζοντα Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό.
Ἀκολούθως τέλεσε Δοξολογία καί κατόπιν Τρισάγιο ἐπί τοῦ μνημείου τῶν Πεσόντων καί παρακολούθησε τήν καθιερωμένη παρέλαση. Τό
ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε εἰς τόν μεθέορτο πανηγυρικό Ἑσπερινό εἰς τόν ὁμώνυμο
Ἱ. Ναό τῆς Ἐνορίας Καμισιανῶν, ὅπου καί χειροθέτησε εἰς Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἄξιο καί
ἱκανό Ἐφημέριο Αἰδεσιμολ. π. Νικόλαο Καβελάκη. Στόν χαιρετισμό του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας σημείωσε: «Ἡ μεγάλη αὐτή διπλή ἑορτή,
τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους μας, ὑπενθυμίζει σέ
ὅλους τό χρέος καί τήν εὐθύνη νά φυλάττουμε
θερμοπύλες καί νά μήν ὑποτασσόμεθα στούς
πάσης φύσεως κατακτητές τῶν καιρῶν μας, οἱ
ὁποῖοι στοχεύουν στήν ὑποδούλωση τῆς ψυχῆς
καί τοῦ εἶναι μας. Φαίνεται πώς στήν παραζάλη
τῶν καιρῶν μας ξεχωρίσαμε τήν ἐλευθερία ἀπό
τήν ἀλήθεια καί ξεχάσαμε πώς “θέλει ἀρετήν
καί τόλμην ἡ ἐλευθερία”, κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός
μας, εὐχόμενος εἰς τόν νέο Πρωτοπρεσβύτερο
καλή συνέχεια εἰς τήν εὐλογημένη, ταπεινή,
ἀθόρυβη καί οὐσιαστική διακονία του.
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Δ Ω ΡΕ Ε Σ Υ Π Ε Ρ Ε ΝΙ Σ Χ ΥΣ Ε Ω Σ
Τ0Υ Κ 0 Ι ΝΩ ΝΙ Κ 0Υ & Φ Ι Λ Α ΝΘ ΡΩ Π Ι Κ 0Υ Ε ΡΓ 0Υ
ΤΗ Σ Ι . Μ Η ΤΡ0 Π 0 Λ Ε Ω Σ Μ Α Σ

Εὐτυχία Δεσποτάκη-Πευκιανάκη, εἰς μνήμην
Ἄννης Πευκιανάκη ...........................................50€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην Κωνσταντίνου & Ἑλένης ............................................ 100€
Ἰωάννα Παπουτσάκη ........................................60€
Αἰκατερίνη Κουτσουρελάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Ἐμμανουήλ Ζαχ. Κουτσουρελάκη ...70€
Ἀντωνία Λουκάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Θεοχάρους Λουκάκη ........................................... 150€
Ἐνορία Ἁγ. Ἀντωνίου Κισάμου .................... 100€
Εἰς μνήμην Γεωργίας Μπερτάκη, ἡ οἰκογένειά
της .................................................................... 390€
Στυλιανός & Θεοδώρα Τουλουπάκη .......... 100€
Ἰωάννης Χαλαζωνίτης ......................................50€
Γεώργιος Ντουσάκης ἀντί 5/ετοῦς μνημοσύνου
καί εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Ἀναστασίας
Ντουσάκη ....................................................... 100€
Ἀφροδίτη Grettan .......................................... 690€
Διονύσιος & Χρυσούλα Φουντουλάκη, εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν των ...................... 100€
Ἀνώνυμος 3.000€
Ἀρτεμησία Καραθάνου-Σαρτζέτακη εἰς μνήμην
υἱοῦ της Εὐθυμίου ......................................... 100€
Ἀνώνυμος .................................................... 3.000€
Ἐνορία Γαβαλομουρίου ................................. 200€
Ἐνορία Παλαιοχώρας .................................... 250€
Ἀνώνυμος, ὑπέρ ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου
Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ ............................. 1.000€

Μαρία Προεστάκη, ὑπέρ ἀναγέρσεως Ἱεροῦ
Ναοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ ......... 500€
Ὄλγα Προεστάκη, ὑπέρ ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ .................... 500€
ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Μαρία Κουρσούμη ...........................................50€
Κωνσταντῖνος Φιωτοδημητράκης ..................20€
Βασίλειος Γρηγοράκης .....................................50€
Σύλλογος Καμπανιωτῶν-Μαραλιωτῶν Ἀττικῆς
«οἱ Δρυάδες», εἰς μνήμην Ὀνουφρίας Μαρματάκη ........................................................................50€
Εὐάγγελος Κοκολάκης, εἰς μνήμην Ἰωάννας Μαθιουδάκη ........................................................ 150€
Λίτσα Παπαμαρκάκη ........................................40€
Κωνσταντῖνος Παπαμαρκάκης, εἰς μνήμην
Ἀντωνίας Μαλανδράκη ................................ 200€
Παναγιώτης Ψαράκης, εἰς μνήμην Εὐαγγελίας
Ψαράκη ............................................................ 340€
Δέσποινα Φιωτάκη, εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Φιωτάκη .............................................................. 280€
Εὐτύχιος Τωμαδάκης ........................................50€
Εὐτυχία Ψαράκη ................................................50€
Πασχαλιά Παπαμαρκάκη ............................. 100€
Εὐτύχιος Κουρσούμης .....................................50€
Βασιλική Κουρκουνάκη, εἰς μνήμην συζύγου της
Ἐμμανουήλ ........................................................50€

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, Θεῷ
δανείζει” (Παρ. 19,7)
“Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ
Θεός” (Β΄ Κορ. 9,7)

« ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος
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