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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
Ἡ κατ᾿ ἔτος, κατά τήν ἀρχήν τῆς Ἰνδίκτου, ἀναφορά τῆς 

ἡμετέρας Μετριότητος πρός τό περιβάλλον καί δή πρός τό λεγόμενον 
οἰκολογικόν πρόβλημα προσφέρει τήν εὐκαιρίαν καί κατά τό παρόν 
ἔτος νά ἐντοπίσωμεν τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀναφύονται εἰς τό 
περιβάλλον, καί νά διαγράψωμεν τήν προσωπικήν πάντων ἡμῶν 
εὐθύνην ἔναντι τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Πολλάκις ἀπό τῆς καθέδρας τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ 
καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ τούτου Θρόνου ἐτονίσαμεν, ἰδι-
αιτέρως δέ κατά τούς τελευταίους χρόνους, ὅτι ὁ περιβάλλων ἡμᾶς 
κόσμος ἐδημιουργήθη ὑπό τοῦ Θεοῦ. Κατά τήν διδασκαλίαν τῆς 
Ἐκκλησίας, ὁ Θεός ἐδημιούργησε πρῶτον τόν πνευματικόν κόσμον, 
τούς ἀγγέλους, ἐν συνεχείᾳ τόν ὑλικόν κόσμον ὡς τό βασίλειον, καί, 
τέλος, τόν ἄνθρωπον, διά νά διαμείνῃ ὡς βασιλεύς εἰς τό βασίλει-
ον τοῦτο. Ὡς ἴδιον δέ γνώρισμα τό ὁποῖον ἐμφαίνει τήν κυριαρχίαν 
τοῦ ἀνθρώπου εἰς τόν κόσμον εἶναι ἡ δοθεῖσα ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς τόν 
ἄνθρωπον ἐντολή νά ὀνοματοδοτήσῃ τά ζῶα, διότι ἡ πρᾶξις αὐτή 
εἶναι ἔνδειξις κυριαρχίας.

Βεβαίως, κατά τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν ὑφίσταται διαφορά 
μεταξύ κτίσεως καί κόσμου. Ἤδη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δέν ὁμιλεῖ 
διά φύσιν, ὅπως πράττουν οἱ φυσιολάτραι, οὔτε διά κόσμον, ἀλλά 
διά κτίσιν. Ἡ λέξις “κτίσις” ἔχει θεολογικήν σημασίαν, διότι δι᾿ αὐτῆς 
δηλοῦται ὅτι ὁ ὑλικός κόσμος ἐκτίσθη ὑπό τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ἦλθεν 
εἰς τό εἶναι ἐκ τοῦ μή ὄντος. Ἀντιθέτως, ἡ λέξις “κόσμος” (κόσμημα) 
ὑπενθυμίζει τήν ἀρχαίαν ἑλληνικήν φιλοσοφίαν περί τῆς φύσεως, ὡς 
τοῦ ἀντιγράφου τῶν ἀγεννήτων ἰδεῶν καί ὡς διακοσμήσεως τῶν ἤδη 
ὑπαρχόντων ἀντιγράφων καί ὄχι ὡς δημιουργίας τῶν ὄντων ἐκ τοῦ 
μή ὄντος. Οὕτως, ἡ λέξις “κτίσις” ἔχει μεγίστην σπουδαιότητα, διότι 
ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀπόλυτος κύριος τοῦ περιβάλλοντος κόσμου, 
δεδομένου ὅτι ἐδημιουργήθη ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ μή ὄντος, συντη-
ρεῖται δέ ὑπό τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ καί ὄχι διά κτιστῶν 
μέσων, ἀλλά εἶναι ταπεινός διαχειριστής αὐτοῦ.

Κατά τήν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἐξ 
ἄλλου, ὑφίσταται διαφορά μεταξύ τοῦ βασιλείου τοῦ Θεοῦ καί τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὅλη ἡ κτίσις εἶναι τό βασίλειον τοῦ Θεοῦ, διότι 
ἐντός αὐτῆς ὑπάρχει ἡ οὐσιοποιός καί ζωοποιός ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, 
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καί δι᾿ αὐτῆς φανεροῦται ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, κατά τό Ἀποστολικόν λόγιον “τά γάρ ἀόρατα αὐτοῦ 
ἀπό κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καί θειότης” 
(Ρωμ. 1, 20), ἀλλ᾿ ὅμως ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ θέα τοῦ ἀκτίστου ὑποστατικοῦ Φωτός καί ἡ μέθε-
ξις αὐτοῦ ὑπό τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἡ μέθεξις τῆς θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Τοιουτοτρόπως, 
ὁ ἄνθρωπος μετέχει τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί ὁ κόσμος καθίσταται βασίλειον τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν 
τρόπον αὐτόν ἀποφεύγεται ὁ πανθεϊσμός καί ὁ οὐμανισμός.

Ἡ κτίσις ὅμως δέν ἔχει ἠθικήν βούλησιν καί ἑπομένως δέν ἔπεσεν αὐτοβούλως εἰς τήν φθοράν, 
ἀλλά συμπαρεσύρθη ὑπό τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος ἀπώλεσε τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί 
αὐτό εἶχε συνταρακτικάς συνεπείας εἰς ὅλον τόν κόσμον. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει αὐτήν 
τήν ὀδύνην τῆς κτίσεως, ἕνεκεν τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, λέγων: “πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συ-
νωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν”. Συγχρόνως δέ δηλώνει: “καί αὐτή ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπό τῆς δουλείας 
τῆς φθορᾶς εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ”, καί “ἡ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τήν 
ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται” (Ρωμ. 8, 19-22).

Οὕτως, ἡ ἀντιμετώπισις τῶν λεγομένων οἰκολογικῶν προβλημάτων λαμβάνει θεολογικήν ση-
μασίαν καί ἔννοιαν καί δέν δύνανται νά ἐπιλυθοῦν ταῦτα ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀναγεννημένου ἀνθρώπου. 
Τοιουτοτρόπως, τό λεγόμενον οἰκολογικόν πρόβλημα εἶναι εἰς τήν βάσιν αὐτοῦ θεολογικόν, καί ὄχι 
ἀνθρωποκεντρικόν, καί συνεπῶς ἡ ἐπίλυσις αὐτοῦ εἶναι καρπός τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου καί 
ὄχι ἀποτέλεσμα διεργασιῶν λογικῆς καί ἐπεξεργασίας νομοθετικῆς.

Βεβαίως, καί ἡ ἀνθρωπίνη λογική καί οἱ νόμοι πρέπει νά ἐπιστρατευθοῦν διά τήν ἐπίλυσιν τῶν 
οἰκολογικῶν προβλημάτων, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος παραμένει οἰκειοθελῶς ἀθεράπευτος. Τό ἴδιον, ἄλλω-
στε, συμβαίνει καί μέ τούς νόμους τῆς Πολιτείας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπαραίτητοι διά τήν κοινωνίαν, 
ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι δέν θέλουν νά ἐφαρμόσουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁπότε, οἱ νόμοι δικαιολογοῦνται 
μέ τόν διφυῆ χαρακτῆρα τῶν δερματίνων χιτώνων, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως, ἀλλά καί ὡς εὐλογία 
διά τήν καλήν συγκρότησιν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου. 

Ἑπομένως, ἡ κτίσις εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀφ᾿ ἑνός μέν φανέρωσις τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἀφ᾿ ἑτέρου 
δέ ἔκφρασις τῶν παθῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ κτίσις δέχεται τήν φωτιστικήν ἐνέργειαν τοῦ Θεοῦ, διά τοῦ 
ἀναγεννημένου ἀνθρώπου, ἀλλά δέχεται καί τήν ἐνέργειαν τῶν παθῶν τοῦ ἐμπαθοῦς ἀνθρώπου. Εἰς 
τήν ζωήν τῶν Ἁγίων βλέπομεν ὅτι ἡ κτίσις ἐξαγιάζεται, λαμπρύνεται, δοξάζεται, ὑπακούει εἰς τόν 
ἄνθρωπον, τά ἄγρια ζῶα ἡμερεύουν καί ἀναγνωρίζουν εἰς τόν ἀναγεννηθέντα ἄνθρωπον τήν “ὀσμήν 
τοῦ Ἀδάμ” πρό τῆς παρακοῆς, αἱ φυσικαί παραφοραί θεραπεύονται καί γενικῶς διά τῶν Ἁγίων ἡ 
κτίσις καθίσταται τό βασίλειον τοῦ Θεοῦ, εἰς τό ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐν Θεῷ κυριαρχίαν. 

Ἀντιθέτως, εἰς τήν ζωήν τῶν ἐμπαθῶν ἀνθρώπων παρατηροῦμεν ὅτι βιάζεται ἡ φύσις καί ἀμαυ-
ροῦται, διότι ἡ ὑπερκατανάλωσις τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀπό τόν διακατεχόμενον ἐξ εὐδαιμονίας 
ἄνθρωπον ὁδηγεῖ τοῦτον εἰς τήν ἀνάγκην τῆς ὑπερπαραγωγῆς, καί διά τήν κάλυψιν αὐτῆς βιάζεται 
ἡ κτίσις, μέ ἀποτέλεσμα νά τιμωρῆται ἐν τέλει ὁ ἐπαναστάτης ἄνθρωπος. Συνήθως θεωροῦμεν ὅτι τό 
προπατορικόν ἁμάρτημα συνέβη εἰς τήν ἀρχήν τῆς δημιουργίας, εἰς τόν Παράδεισον, ἀλλά λησμο-
νοῦμεν ὅτι ἡ οὐσία κάθε ἁμαρτήματος πρός τόν Θεόν, τόν ἄνθρωπον καί τήν κτίσιν παραπέμπει εἰς 
τό προπατορικόν ἁμάρτημα, τό ὁποῖον ἐκφράζεται ὡς ὑπερηφάνεια καί ἐγωϊσμός, ὡς ἀλαζονεία καί 
φιλαυτία, ὡς ἰδιοτέλεια καί ἐπιθετικότης, ὡς αὐτονομία καί εὐδαιμονία.

Δυστυχῶς, ὅμως, ἐνῷ θεωροῦμεν ὡς ἁμαρτίας μερικάς μόνον ψυχολογικάς κα-
ταστάσεις καί ἠθικάς παρεκτροπάς, δέν ἐκλαμβάνομεν ὡς ἁμαρτίας τάς ὀντολο-
γικάς παρεκτροπάς, ὡς πρός τόν Θεόν, τόν ἄνθρωπον καί τήν κτίσιν. Ἁμαρτία 
εἶναι καί ὁ διά τῆς ἀλαζονείας βιασμός τῆς κτίσεως· ἡ ἐκμετάλλευσις τῆς 
κτίσεως πρός ἴδιον ὄφελος, τό ὁποῖον ὁδηγεῖ ἀφεύκτως εἰς τήν ἀργήν ἤ βιαίαν 
ὁλικήν καταστροφήν· ἡ ἐξάντλησις τῶν φυσικῶν πόρων, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό 
μεῖζον πρόβλημα τῶν κρατῶν· ἡ ὑπερθέρμανσις τοῦ πλανήτου, ἡ γνωστή 
θεωρία τοῦ θερμοκηπίου, ἡ ὁποία θά ὁδηγήσῃ εἰς τόν ἀφανισμόν 
τῆς ζωῆς καί εἰς τήν μετατροπήν τῶν θαυμασίων τῆς δημιουργία 
τοῦ Θεοῦ εἰς γῆν ἄνυδρον καί ἔρημον διψῶσαν· αἱ αὐξανόμε-
ναι πυρκαϊαί, αἱ ὁποῖαι καταστρέφουν τά ἄλση καί τά ὄρη, 
αὐτούς τούς ἀληθινούς πνεύμονας τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, μέ 
τρομακτικάς συνεπείας· ἡ ἀρνητική ὄψις τῆς βιοτεχνολογίας, ἡ 
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ὁποία εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήσῃ εἰς τόν γενετικόν μολυσμόν· τά νεοφανῆ τρόφιμα καί ἡ λεγομένη 
νανο-βιοτεχνολογία καί πολλαί ἄλλαι καταστροφικαί παρεμβάσεις εἰς τήν κτίσιν εἶναι καρποί τῶν 
ἐμπαθῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν σέβονται τήν κτίσιν, τό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, καί τό γεγονός 
τοῦτο ἐγκυμονεῖ πολλούς κινδύνους ἐκφυλισμοῦ ἤ καί ἀφανισμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ὅθεν, διαμαρτυρόμεθα στεντορίᾳ τῇ φωνῇ διά τούς βιασμούς τούτους πρός τήν φύσιν καί κα-
λοῦμεν πάντας νά ἀναθεωρήσουν τήν σχέσιν των πρός αὐτήν, ἀποκτῶντες οἰκολογικήν συνείδησιν ἤ, 
διά νά ἐκφρασθῶμεν καλύτερον, ἀποκτῶντες θεολογικήν συμπεριφοράν ἔναντι τῆς κτίσεως. Πέραν 
τούτου, ἐκφράζομεν τήν πίστιν μας ὅτι ἡ ἀνακαίνισις τῆς κτίσεως γίνεται, μυστικῷ τῷ τρόπῳ, εἰς τήν 
Ἐκκλησίαν, μέ τήν μυστηριακήν, τήν ἀσκητικήν καί τήν πνευματικήν ζωήν. Ὁ ἄρτος, ὁ προσφερόμε-
νος εἰς τήν Ἐκκλησίαν, γίνεται Σῶμα Χριστοῦ, ὁ οἶνος μεταβάλλεται εἰς Αἷμα Χριστοῦ, τό ἔλαιον 
γίνεται ἅγιον Ἔλαιον, τό ὕδωρ γίνεται ὕδωρ Ἁγιασμοῦ, τά μῦρα ἁγιάζονται εἰς ἅγιον Χρῖσμα, αἱ 
πέτραι καί τά διάφορα ὑλικά στοιχεῖα τῆς κτίσεως χρησιμοποιοῦνται διά τήν ἀνοικοδόμησιν καί δι-
ακόσμησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τά χρώματα τίθενται εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς ἐκφράσεως τῆς ἁγιότητος ἐν 
τῷ προσώπῳ τῶν ἐξαγιασθέντων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. 

Γενικῶς, ὁλόκληρος ἡ ζωή μας γίνεται προσφορά εἰς τόν Θεόν τόν δημιουργήσαντα ἡμᾶς καί 
τήν κτίσιν, κατά τόν λειτουργικόν λόγον: “τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν κατά πάντα καί διά 
πάντα”. Εὐχόμεθα δέ ὅπως αὐτή ἡ μεταμορφωτική ἐνέργεια ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ  ἐπεκταθῇ καί εἰς τόν 
ἐκτός αὐτῆς κόσμον.

Τελικῶς δέ, παρά τά ὑπάρχοντα δεινά, προερχόμενα παρά τοῦ ἐμπαθοῦς ἀνθρώπου, ἡμεῖς “και-
νούς οὐρανούς καί γῆν καινήν κατά τό ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν” (Β´ Πέτρ. 3, 13), ὅπως μαρ-
τυρεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: “καί εἶδον οὐρανόν καινόν καί γῆν καινήν” (Ἀποκ. 21, 1), διότι πᾶν 
ὅ,τι ὁ Θεός κατεσκεύασεν, ὡς Δημιουργός, δέν δύναται νά ἀμαυρωθῇ καί νά ἐξαφανισθῇ ὑπό τοῦ 
ἀνθρώπου. 

Εἶναι δέ σημαντικόν ὅτι τό πρῶτον βιβλίον τῆς Ἁγίας Γραφῆς, δηλαδή ἡ Γένεσις, ὁμιλεῖ διά 
τήν δημιουργίαν τῆς κτίσεως καί τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί διά τήν πτῶσιν αὐτοῦ καί τῆς κτίσεως, τά 
ἑπόμενα βιβλία κάνουν λόγον διά τήν ἀναγέννησιν καί τήν ἀπολύτρωσιν τοῦ ἀνθρώπου, καί τό ἔσχα-
τον βιβλίον, ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, ὁμιλεῖ διά τόν ἀνακαινισμένον κόσμον, διά τήν ἔνδοξον 
πόλιν, εἰς τήν ὁποίαν δέν ὑπάρχει οὔτε ναός, διότι ναός εἶναι ὁ Παντοκράτωρ καί τό Ἀρνίον “καί ἡ 
πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδέ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γάρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν 
αὐτήν, καί ὁ λύχνος αὐτῆς τό ἀρνίον” (Ἀποκ. 21, 22-23). Αὕτη ἡ πίστις καί ἡ προσδοκία ἡμῶν, αὕτη 
ἡ μαρτυρία καί ἡ βεβαιότης ἡμῶν.

Καλοῦμεν ἅπαντας ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ τούτου Κέντρου νά σεβασθοῦν, κατά τό μέτρον τῆς 
εὐθύνης καί ἁρμοδιότητός του ἕκαστος, τήν δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μή βιάζηται στενάζουσα 
ἡ κτίσις, καί συγχρόνως νά ζῶμεν μέ τόν πρέποντα τρόπον εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ὥστε νά ἀνακαινίζηται 
ὁ κόσμος. Ταυτοχρόνως, ἐκφράζομεν τήν πίστιν καί τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ κόσμος ὁλόκληρος θά ἀνα-
καινισθῇ ὑπό τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί θά ἴδωμεν καινούς οὐρανούς καί καινήν γῆν.

Ἔχοντες στερρῶς τήν ἐλπίδα ταύτην ἀπευθύνομεν πρός πάντας ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χικοῦ τούτου Θρόνου διαπύρους εὐχάς καί πατρικάς εὐλογίας καί ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας καί ἐπί 
πᾶσαν τήν κτίσιν καί τήν ἀνθρωπότητα τήν Χάριν καί τό ἄπειρον Ἔλεος τοῦ καιρούς καί χρόνους 
ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θεμένου Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς 
Κυρίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου. Ἀμήν.

.βζ´ Σεπτεμβρίου α´
+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης  
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«Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὅτι καί 
αὖθις ἐπί τήν εὔσημον ταύτην  ἡμέραν ἤγαγες ἡμᾶς 
ἐπινίκιον ᾠδήν Σοί ἀναμέλψαι τῷ εὐεργέτῃ καί Σωτή-
ρι ἡμῶν... Ἔτι δέ καί ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν Μαρτύρων  
ἀδελφῶν ἡμῶν δεόμεθά σου, τῶν τε ἐν πολέμῳ πε-
σόντων, τῶν τε ἀναιρεθέντων καί τῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ 
καί ἐξορίᾳ τελειωθέντων... Ἵνα ἀναπαύωνται μετά τῶν 
Δικαίων...».

Αὐτά τά δύο μεγάλα καί ἱερά πράγματα ἔχομε νά 
σκεφθοῦμε καί φέτο (καί πάντα) οἱ σημερινοί Ἕλλη-
νες, στήν Ἐθνική ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. 
Νά εὐχαριστήσωμε δηλ. τόν παντοδύναμο Θεό, πού 
προστάτεψε καί ἔσωσε τό μικρό Ἑλληνικό μας Ἔθνος 
ἀπό τήν ἐπιδρομή δύο μεγάλων καί πανίσχυρων τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, τῆς Φασιστικῆς Ἰταλίας τοῦ Μουσολί-
νι καί τῆς Ναζιστικῆς Γερμανίας τοῦ Χίτλερ. Καί δεύ-
τερο νά θυμηθοῦμε καί νά ποῦμε τήν εὐγνωμοσύνη 
μας, σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας Ἕλληνες, 
πού χάσανε τή ζωή των στίς Μάχες καί τίς Κακουχίες 
τοῦ πολέμου καί τῆς Κατοχῆς 1940-1945.

Μέ πολλή συγκίνηση ἐνθυμούμεθα, ὅσοι ζήσαμε 
τά συγκλονιστικά γεγονότα τῶν χρόνων ἐκείνων: Τόν 
τορπιλισμό τῆς «Ἕλλης» τήν ἡμέρα τῆς Παναγίας (15 
Αὐγούστου 1940) στό λιμάνι τῆς Τήνου ἀπό ἰταλικά 
ὑποβρύχια, τήν ὕπουλη ἐπίθεση τῶν Μεραρχιῶν τοῦ 
Μουσολίνι στά Ἑλληνοαλβανικά Σύνορα τή νύχτα τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου καί τίς δολοφονικές ἐπιδρομές τῶν 
ἰταλικῶν ἀεροπλάνων στούς ἀμάχους πληθυσμούς 
ἑλληνικῶν πολέμων (Πάτρα, Πειραιά, Σαλονίκη, Χα-
νιά κ.λ.πι). Κι ὕστερα τή συστράτευση τῶν  Ἑλλήνων, 
τίς Νικηφόρες Μάχες τῶν φαντάρων μας στό Καλπάκι, 
στήν Πρεμετή, στήν Κορυτσά κι’ ὥς πέρα μέσα στήν 
Ἀλβανία.

Οἱ στρατιωτικές μας δυνάμεις ἦταν ἀσύγκριτα 
μικρές ἀπέναντι στή φοβερή πολεμική μηχανή τῶν 
εἰσβολέων  Ἰταλῶν καί Γερμανῶν (Ἀπρίλιος 1941) καί 
ὅμως νικήσαμε καί δώσαμε ἐμεῖς οἱ μικροί καί ἄοπλοι 
Ἕλληνες, τήν πρώτη ἐλπίδα τῆς ἐλευθερίας στόν κό-
σμο στόν τρομερό ἐκεῖνο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 
πού κόστισε τή ζωή πενήντα καί πλέον ἑκατομμυρίων 

ἀνθρώπων.
Φανερή ἦταν λοιπόν ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ στό 

Ἔθνος μας, ὅπως καί παλαιότερα καί στόν πόλεμο 
αὐτό καί γι’αὐτό ἑορτάζομε τήν ἐπέτειό του μέ αἰσθή-
ματα εὐγνωμοσύνης καί Δοξολογίας στή Θεία πρό-
νοιά Του.

Ἀλλά μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης στρέφομε 
ἐπίσης τή σκέψη μας στή μνήμη ὅλων ἐκείνων τῶν 
ἀδελφῶν μας, πού πέσανε στά Μέτωπα τῶν πολέμων 
(Ἀλβανία, Μακεδονία, Μάχη τῆς Κρήτης κ.λ.π.) στίς 
Ναυμαχίες τοῦ στόλου μας (ἄς θυμηθοῦμε τόν ἔνδο-
ξο Ἀδρία μας) στίς ἀερομαχίες μέ τά λίγα ἀεροπλάνα 
μας. Κι ὕστερα νά θυμηθοῦμε καί τούς ἄλλους πού 
χάσανε τή ζωή των στίς κακουχίες τοῦ πολέμου (στά 
κρυοπαγήματα, στήν πεῖνα, στίς φυλακές καί τά στρα-
τόπεδα αἰχμαλώτων) καί τούς ἄλλους: τίς Μητέρες πού 
χάσανε τά παιδιά των, τίς νιόπαντρες Γυναῖκες πού 
χάσανε τούς ἄντρες των, τά μικρά παιδιά πού μείνανε 
ὀρφανά ἀπό πατέρα κι ὅλους ἐκείνους πού πονέσανε 
καί στερηθήκανε στόν πόλεμο αὐτό.

Ὅλα αὐτά πρέπει νά ἔρχονται στή μνήμη μας καί 
στήν εὐγνωμοσύνη μας μέ τόν ἑορτασμό τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου. Καί μ’ ὅλα αὐτά καί μεῖς οἱ σημερινοί 
Ἕλληνες, νά κρατοῦμε σταθερή τήν πίστη μας στό 
Θεό καί νά ἀναβιώνομε τά πατριωτικά μας βιώματα.

Νά ἀναγεννοῦμε καί νά συντηροῦμε αὐτές τίς βα-
θιές ψυχικές δυνάμεις τοῦ Λαοῦ μας μέ τίς ὁποῖες ὁ 
ἑλληνισμός ἐπέζησε ὡς τώρα τρεῖς χιλιάδες χρόνια 
καί τίς χρειάζεται γιά νά ἐπιζῆ καί εἰς τό μέλλον του, 
ὅποιο κι ἄν εἶναι αὐτό.

Ἀνδρῶν ἡρώων προμάχων πατρίδος... Αἰωνία ἡ 
Μνήμη.

****
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

πρ. Κισάμου & Σελίνου 
κ. Εἰρηναίου: 

«Θέματα καί Βιώματα Χριστιανικῆς Ζωῆς 
καί Κοινωνίας». Χανιά 2004.

28ῃ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Δοξολογία καί Eὐγνωμοσύνη

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
πρ. Κισάμου & Σελίνου κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
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28η Ὀκρωβρίου: Σταθμός στά ἑλληνικά καί παγκό-
σμια χρονικά. Μνήμη τῆς πολεμικῆς Ἀρετῆς τῶν Ἑλλήνων, 
στρατευομένων καί μή. Κολυμβήθρα ἀναβαπτίσεως στά 
ἐθνικά ἰδεώδη. Ταρακούνημα ἀπό τήν νάρκωση καί τήν νω-
χέλεια τῆς τύρβης καί τῆς ἠθικῆς καί ἐθνικῆς ραστώνης.

28η Ὀκτωβρίου: Μνήμην τελοῦμεν τῶν ὑπέρ πίστε-
ως καί πατρίδος ἀγωνισαμένων καί πεσόντων.

Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ τό γραφτό μας αὐτό, χωρίς νά παρα-
κάμπτομε τήν προσφοράν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῶν στρατι-
ωτῶν μας, νά τό ἀφιερώσομε στήν ἡρωΐδα γυναῖκα καί εἰδι-
κά καί ἐπίκαιρα στίς γυναῖκες τῆς Πίνδου.

Δέν θά ἦταν κάτι καινούργιο ἄν μιλούσαμε γιά τόν ἡρω-
ϊσμόν τῶν γυναικῶν, κάθε φορά πού ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει. 
Ὄχι μονάχα μάνα. Ὄχι  μονάχα σύζυγος. Ὄχι μονάχα ὡς 
ἀδελφή, ἀλλά καί στό πλευρό τοῦ στρατιώτη, τοῦ τραυματία, 

τοῦ ψυχορραγοῦντα. Καί δέν εἶναι λίγες ἀπ’ αὐτές τίς ἡρω-
ϊκές μορφές πού χάθηκαν θυσιάζοντας τήν ζωήν τους γιά 
τήν λευτεριά.

Οἱ γυναικεῖες αὐτές ἡρωϊκές μορφές ξεκινοῦν ἀπό 
πολύ παλιά καί φθάνουν μέχρι καί τόν τελευταῖο πόλεμο 
τοῦ 1940,  ὅταν ὁ Ἑλληνικός στρατός ἀγωνιζόταν νά συ-
γκρατήσει τό πλῆθος τοῦ ἐχθροῦ, πού ἤθελε νά χυμήξει στά 
Ἑλληνικά σύνορα καί νά καταλάβει τήν χώρα.

Ἡ μάχη στήν Πίνδο ἀρχίζει. Ὅλοι εἶναι ἕτοιμοι νά δώ-
σουν  ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουν γιά τόν ἀγῶνα.

Καί νά, πάλι ἡ γυναικεία μορφή ἐμφανίζεται. Στό ἄγριο 
αὐτό βουνό, ἡ γυναίκα τῆς Πίνδου ξεσπαθώνει καί γίνε-

ται ἄλλη μιά φορά σύμβολο 
ἡρωϊσμοῦ.

Ἄς δοῦμε ὅμως τά γεγο-
νότα μέ τήν σειρά:

1940: Ἡ Πίνδος, τό 
ὀχυρό αὐτό τῆς Ἑλλάδος, κιν-

δυνεύει. Ὁ στρατός μας ἀγωνί-
ζεται γι’αὐτό. Μιά Μεραρ-
χία, ἡ πρώτη Μεραρχία 

τῆς Λάρισσας, ξεκινᾶ ἀπό 
τήν βάση της γιά νά φθάσει 
μέχρι τό μέτωπο. Ὅσο πιό 
γρήγορα  φθάσει, τόσο τό  
καλλίτερο. Οἱ ὧρες πού 

περνοῦν εἶναι πολύτιμες. Ἔτσι οἱ στρατιῶτες της ἀποφασί-
ζουν νά ἀφήσουν σχεδόν ὅλα τους τά ἐφόδια, στίς πλαγιές 
τοῦ βουνοῦ γιά νά προχωροῦν πιό ἐλεύθερα καί πιό γρή-
γορα. Πολλοί λιποθυμοῦν ἀπό κούραση καί δίψα. Ἄλλοι 
ἀποφασίζουν νά φᾶνε ξερό χορτάρι μά προχωροῦν, κι ὅπου 
βροῦν ὑγρή γῆ, βάζουν τήν γλῶσσα τους  γιά νά ξεδιψά-
σουν.  Μετά ἀπό ὑπεράνθρωπες προσπάθειες φθάνουν 
στόν προορισμό τους καί ἀρχίζουν τόν ἀγῶνα.

Μά, ὁ ἐχθρός εἶναι βαριά καί τέλεια ἐξοπλισμένος καί 
οἱ στρατιῶτες μας ἔχουν ἀφήσει ὅλα τά πολεμοφόδια στίς 
ρίζες τοῦ βουνοῦ. Ἔτσι, σιγά-σιγά ἡ ἀντίστασίς του ἀρχίζει 
νά ἀδυνατίζει. Δέν φθάνει μόνο πού τούς λείπουν τά ἅρμα-
τα, μά τούς μάχεται ἡ πεῖνα καί ἡ δίψα.

Τοῦτο τό φοβερό μαθαίνεται καί φθάνει στά γύρω χωριά 
τῆς Πίνδου: «Ὁ στρατός μας ὑποφέρει καί κινδυνεύει».

Τότε, ἀπ’ ὅλα τά χωριά τῆς Ἠπείρου οἱ γυναῖκες ἀποφα-
σίζουν νά βοηθήσουν σ’ αὐτόν τόν κίνδυνον.

Ὅλες μαζί, σάν μυρμήγκια πού κουβαλοῦν τήν τροφή 
τους, φορτωμένες νερό, τρόφιμα καί πολεμοφόδια, σκαρ-
φαλώνουν τό βουνό γιά νά φθάσουν στό μέτωπο.  Πολλές 
φορές σέρνονται μέχρις ἐκεῖ μέ χοντρά σχοινιά τοῦ ὀρειβα-
τικοῦ πυροβολικοῦ.

Πολλές ἀπ’ αὐτές σκοτώνονται, τραυματίζονται, μά οἱ 
ὑπόλοιπες συνεχίζουν κουβαλώντας στίς πλάτες τους τήν 
πολύτιμη βοήθεια. Βοήθεια ὡστόσο καί ἠθική. Βοήθεια 
θάρρους καί ἐλπίδας στούς μαχόμενους φαντάρους μας.

Μαῦρες σκιές τιμωρῶν. Ἐκδικήτριες κάθε ἀτιμίας καί 
ὑπεροψίας, ὁδηγοῦνται ἀπό τίς προγόνισσές τους Ἐκεῖνες 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, τοῦ Βυζαντίου, τοῦ 1821.

Ξεπερνώντας ὅλα τά ἐμπόδια, φθάνουν  στό καθῆκον 
καί δίνουν νέες δυνάμεις στόν Ἑλληνικό Στρατό, πού στα-
ματάει τώρα πιά τούς Ἰταλούς λίγο πιό ἔξω ἀπό τό Μέτσοβο 
καί προλαβαίνει τήν καταστροφή του. Τί ἄλλο θά μποροῦσε 
νά πεῖ κανείς γι’αὐτές τίς ἄγνωστες ἡρωΐδες τῆς Πίνδου!

Ἡ πρᾶξις τους τά λέει ὅλα. Πιστές μορφές μιᾶς φυλῆς 
πού ξαναγεννιέται μέσα ἀπό τίς στάχτες της, στάθηκαν σπα-
θιά δίκοπα στίς στιγμές τοῦ κινδύνου καί τῆς ἀνάγκης.

Γυναῖκες τῆς Πίνδου τῆς αἰώνιας Ἑλλάδος.
Γυναῖκες τῆς Πίνδου φωταυγές μήνυμα καί στήν σύγ-

χρονη  Ἑλληνίδα νά μή πάψει ποτέ νά ζεῖ καί νά αἰσθάνεται 
ὑπερήφανη διάδοχος τῶν ἡρωϊκῶν γυναικῶν τῆς Πίνδου.

Νά ζεῖ καί νά σκέφτεται Ἑλληνικά. Νά ἀναθρεύει Ἑλλη-
νικά τά παιδιά της καί νά ἀντιστέκεται στούς ἀμέτρητους ξε-
νόφερτους πειρασμούς καί τίς γιαλιστερές προκλήσεις πού, 
κινούμενες ἀπό ξένα καί ἀνθελληνικά κέντρα  ἀποφάσεων, 
θέλουν νά μᾶς ἀφελληνίσουν.

Κάτι, δυστυχῶς, πολύ ὁρατό...

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Οἱ γυναῖκες τῆς Πίνδου καί τοῦ σήμερα

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Χατζηνικολάου

Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου
Θεολόγου -  τ. Λυκειάρχου
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Ἡ Ὀρθόδοξη Ἀγωγή στήν Οἰκογένεια

παρουσία τῶν παιδιῶν στήν οἰκογένεια 
δίνει μεγάλη χαρά στούς γονεῖς, παρηγο-
ρία καί στηριγμό. Κατά τόν ἱερό Χρυσό-
στομο ἡ ὀρθή ἀνατροφή ἀναδεικνύει τή 

γυναίκα μητέρα, γιατί  ἔχει ὡς ὑπόβαθρο τήν ἀγαθή 
προαίρεση κι ὄχι ὁ τοκετός πού εἶναι τό φυσικό γε-
γονός. Ἡ Ὀρθόδοξη ἀγωγή ἀνήκει περισσότερο στή 
μητέρα καί ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα λεπτή τέχνη, δύ-
σκολη ἐπιστήμη, ἱλαρή διακονία, σημαντική προσφο-
ρά, σπουδαιότερη τοῦ φυσικοῦ τοκετοῦ.

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτη ἡ ἀναφορά τοῦ θείου πατρός  
καί σέ λεπτομέρειες τῆς ἀγωγῆς τῶν γονέων καί ἰδιαί-
τερα τῆς μητέρας, στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Ἀπό τήν 
κούνια ἡ μητέρα, λέγει, πρέπει νά φροντίζει τό μωρό 
της κρεμόντας σέ αὐτή μόνο τόν τίμιο σταυρό. Στή 
βάπτιση νά δίνονται ὀνόματα ἁγίων, γιά νά παροτρύ-

νονται τά παιδιά στή μίμηση τῶν ἀρετῶν 
τους. Ἡ πνευματική σχέση πού 
ἀναπτύσεται μεταξύ μητέρας καί 
παιδιοῦ, καλλιεργεῖται συνεχῶς, 

εἶναι ἀδιάσπαστη καί μεταγγίζεται 
ὡς στοργή, πού εἶναι λίαν ἀπαραί-

τητη, προστασία, ἐνδιαφέρον καί θυ-
σιαστική ἀγάπη. Οἱ μητρικοί λόγοι, τό 
ὑπέροχο μειδίαμά της, τό ἁπαλό χάδι 

της, τό παράδειγμά της δημιουργοῦν 
κλῖμα θαλπωρῆς γιά τήν ὑγιῆ συναισθη-
ματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Ἡ ἀκού-

ραστη μητέρα δέν παύει νά περιποιεῖται, 
νά προσέχει, νά ὑποδεικνύει, νά ἐπανα-
λαμβάνει μέ μύριους τρόπους τήν ἀγάπη 
της στό βλαστάρι της. Χαρά, καϋμός, μερά-
κι, φιλότιμο, καύχηση, ἀγρύπνια ἡ πρόοδος 
τοῦ παιδιοῦ. Χαίρεται ἀφάνταστα στά κατορ-
θώματα καί λυπᾶται πολύ στίς ἀποτυχίες του. 
Στήν ἀρρώστειά του, ἄν ἦταν δυνατόν νά τήν 
πάρει πάνω της καί νά τήν κάνει δικη της.

Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο ἰδιαίτερα ἡ 
μητέρα ὀφείλει νά φροντίζει γιά τή φυσική 

ἀνάπτυξη καί τήν πνευματική πρόοδο τῶν 
παιδιῶν της. Εἶναι ὑποχρεωμένη νά 

τά τρέφει σωματικά καί ψυχικά. Ἡ ἀμέλεια γιά τήν 
ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν ἀποτελεῖ μεγάλη ἀνοη-
σία. Ὁ πλοῦτος τῶν κτημάτων δίχως τήν ἀρετή εἶναι 
ἄχρηστος. Ἡ καλύτερη διαθήκη τῶν γονέων εἶναι νά 
τά ἐμπιστευθοῦν στόν Θεό. Ἡ μεγαλύτερη κληρονο-
μιά καί ἀσφάλεια εἶναι νά εἶναι γι’αὐτά ὑπεύθυνος ὁ 
Θεός. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν θά 
παρουσιασθοῦν καί κάποια προβλήματα, τά ὁποῖα θά 
πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν ἀπό τούς γονεῖς μέ ψυ-
χραιμία, σοβαρότητα, σύνεση καί ὡριμότητα. Κυρίως 
ὅμως μέ ἀγάπη καί κατανόηση. Ἰδιαίτερα ἡ μητρική 
ἀγάπη εἶναι πάντοτε μεγάλη, παρήγορη δυνατή, ἀνι-
διοτελής καί συγκλονιστική. Παιδιά πού μεγάλωσαν 
δίχως αὐτή τήν ἀγάπη εἶναι σάν λουλούδια δίχως 
ἥλιο. Ἰδιαίτερα ἡ μητέρα θά ἐμφυσήσει στά παιδιά 
της τόν ἁγνό φόβο τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη στήν ἀλήθεια 
καί τήν ἀρετή. Ὅπως ὡραῖα εἰπώθηκε ἡ χριστιανή μη-
τέρα «μέσα στό σπίτι της ἀθόρυβα, ἥσυχα καί ἁπλά, 
ἑτοιμάζει τό μέλλον τοῦ ἔθνους κι ὁλόκληρου τοῦ κό-
σμου. Μέ τό γλυκό της νανούρισμα καί τό ζωντανό 
παραμύθι μεγαλώνει κι ἀνατρέφει τούς αὐριανούς 
ἥρωες καί μάρτυρες τῆς πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας. 
Αὐτή πρώτη θά δώσει στό πρῶτο ξεκίνημα τῶν παι-
διῶν της, τίς πρῶτες πληροφορίες γιά τό Θεό καί τήν 
πατρίδα. Αὐτή θά σπείρει πρώτη στίς ἄδολες παιδικές 
ψυχές τόν θεῖο καί ἀγαθό σπόρο τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἴδια 
μητέρα πού σταυρώνει κάθε βράδυ τό μαξιλάρι τοῦ 
παιδιοῦ της, θά τοῦ μάθει νά προσεύχεται, θά τοῦ δι-
ηγηθεῖ τά γεγονότα τῆς λυτρώσεως, πού ἄρχισαν μιά 
νύχτα στή Βηθλεέμ καί τελείωσαν θριαμβευτικά μέ τήν 
Ἀνάσταση. Ἔτσι γίνεται ἡ χρυσή γέφυρα πού ἑνώνει 
τήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ της μέ τόν κόσμο τοῦ οὐρανοῦ, 
μέ τήν πηγή τῆς ζωντανῆς ἀγάπης, τό Εὐαγγέλιο».

Μάλιστα ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει πώς μεγαλύ-
τερη ἐπιμέλεια ἡ μητέρα θά πρέπει νά δείξει στίς θυ-
γατέρες της, ὥστε νά συνηθίσουν στήν ἐγκράτεια, ν’ 
ἀγαπήσουν τήν ἀφιλοχρηματία καί ὅταν φύγουν ἀπό 

Τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσέως. Ἁγιορείτου.

Η......
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τό πατρικό τους νά εἶναι πρός τόν σύζυγό τους εὐπρο-
σήγορες, εὐγενικές καί καλωσυνάτες.

Ὁ θεῖος πατήρ ἀναφέρει διακριτικά  
πώς δέν θά πρέπει οἱ γονεῖς νά πιέ-
ζουν τά παιδιά τους στό ποιό δρόμο  θ’ 

ἀκολουθήσουν, τόν μοναχικό δη-
λαδή ἤ τόν ἔγγαμο βίο. Τονίζει 
ἀπευθυνόμενος πάλι  στή μη-
τέρα. Δίδαξέ το νά εἶναι εὐλα-
βές τό παιδί σου καί ἄφησέ το 
νά κρίνει τί εἶναι καλύτερο γιά 
τόν ἑαυτό του. Οἱ γονεῖς εἶναι 

οἱ πρῶτοι παιδαγωγοί. Τό σχο-
λεῖο κτίζει πάνω στίς βάσεις πού 

ἔθεσαν ἐκεῖνοι. Ἀπό τήν προσχο-
λική ἡλικία διαμορφώνεται ὁ χα-
ρακτῆρας τοῦ παιδιοῦ καί ἀναπτύσ-

σεται τό πνεῦμα τῆς ἀλληλεγγύης καί 
ὄχι τοῦ ἀτομισμοῦ. Ὁ κύριος σκοπός 

τῆς ἀγωγῆς εἶναι ν’ ἀγαπήσουν τά παιδιά 
ἀπό νωρίς τήν ἀρετή, τήν ἀγαθοεργία, τήν 

ταπείνωση. Παιδεία κατά τόν θεῖο Χρυσό-
στομο σημαίνει μετάληψη ἁγιότητος.

Ἡ ἀγωγή κατά τόν ἐξαίσιο Χρυσόστομο 
δίνεται καθημερινά ἀπό τά πρῶτα-πρῶτα  ἔτη 
τῆς ἡλικίας, ὅταν εἶναι ἁπαλή καί διαπλάθε-
ται ὅπως τό μαλακό κερί. Τούς γονεῖς πα-
ρουσιάζει ὡς γλύπτες καί ζωγράφους πού 
προσθέτουν καί ἀφαιροῦν ὅ,τι εἶναι χρήσι-
μο καί ἀπαραίτητο. Γιά τό σοφό πατέρα τῆς 

Ἐκκλησίας μας ἡ γνώση δέν εἶναι αὐτοσκοπός. Ἄν 
ἡ γνώση δέν ὁδηγεῖ στόν Θεό εἶναι σίγουρα ἀνώ-
φελη. Ἡ ἀγάπη εἶναι βασικός γνώμονας τῆς ἀγωγῆς 
τῶν γονέων πρός τά παιδιά. Δέν θά πρέπει ὅμως νά 
εἶναι  ἀδιάκριτη καί νά καταντᾶ σέ νοσηρή ὑπερπρο-
στατευτικότητα, ἀσταθῆ συναισθηματικότητα, πού θά 
κάνει τά παιδιά ἐξαρτημένα, ἄβουλα, κακομαθημένα, 
ἀδέξια, δειλά, φοβισμένα, πεισματάρικα καί ἀνελεύ-
θερα.

Ἡ σχέση μέ τήν ἐκκλησία δέν πρέπει νά εἶναι κα-
θηκοντολογική, ἐθιμοτυπική καί στεῖρα, ἀλλά ἐλεύ-
θερη, θερμή καί οὐσιαστική. Σύνδεσμος μέ τήν ἐνο-
ρία, μέ τούς ἱερεῖς, μέ σεβάσμιους ἀνθρώπους, μέ 
καλούς φίλους εἶναι ἀπαραίτητος. Χρήσιμος ἐπίσης, 
ὁ συνειδητός, συχνός ἐκκλησιασμός, μ’ ἐγνωσμένη 
συμμετοχή κι ἐμπροϋπόθετη στά θεῖα μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ἀπό μικρά τά παιδιά θά πρέπει νά 
μάθουν νά προσεύχονται ἁπλά, ταπεινά, θερμά, τα-
κτικά. Ἐπίσης νά νηστεύουν, νά μελετοῦν τήν Ἁγία 
Γραφή, τούς βίους τῶν ἁγίων, νά φυλάγουν τίς αἰσθή-
σεις τους ἀπό κάθε πονηρό, κακό καί ἄσχημο. Νά 
μάθουν ν’ ἀγαποῦν ἀληθινά, νἆναι φιλόθεοι καί φι-

λάνθρωποι, ἀφιλοχρήματοι καί ἀφιλόδοξοι, ταπεινοί 
καί πρᾶοι, ἐπιεικεῖς, καί ὑπομονετικοί, γνήσιοι καί 
ἀνυπόκριτοι.

Στό πνεῦμα καί τίς κατευθύνσεις τοῦ θείου καί 
ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατρός τῆς 
Ἐκκλησίας μας, καί ἄριστου παιδαγωγοῦ βαδίζουν  
καί σύγχρονοι, γνωστοί, ἐνάρετοι, Ἁγιορεῖτες Γέρο-
ντες. Ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 
(+1994) μέ τήν χαρακτηριστική, χαριτωμένη ἔκφρα-
σή του, μιλᾶ πολύ ὡραῖα γιά τό θέμα πού μᾶς ἀπα-
σχολεῖ. «Οἱ γονεῖς πρέπει νά βοηθοῦν πνευματικά τά 
παιδιά, ὅταν εἶναι μικρά, γιατί τότε καί τά ἐλαττώματα 
τους εἶναι μικρά καί εὔκολα μποροῦν νά κοποῦν... 
Ἄν τά παιδιά βοηθηθοῦν ἀπό μικρά καί γεμίσουν 
Χριστό, θά εἶναι κοντά Του γιά πάντα. Καί νά ξεφύ-
γουν λίγο, ὅταν μεγαλώσουν λόγῳ τῆς ἡλικίας ἤ μιᾶς 
κακῆς συναναστροφῆς, πάλι θά συνέλθουν. Γιατί ὁ 
φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐσέβεια, πού πότισαν τίς καρ-
διές τους στή μικρή ἡλικία, δέν εἶναι δυνατόν ποτέ 
νά ἐξαλειφθοῦν. Ὕστερα στήν ἐφηβεία, πού εἶναι πιό 
δύσκολη  ἡλικία, ἡ ἀγωνία τῶν γονέων  εἶναι μεγα-
λύτερη γιά τά παιδιά τους, μέχρι νά τά μορφώσουν 
καί νά τά ἀποκαταστήσουν. Οἱ γονεῖς τότε ἄς κάνουν 
ὅ,τι μποροῦν, γιά νά τά βοηθήσουν, καί ὅ,τι δέν μπο-
ροῦν νά κάνουν, γιατί ξεπερνάει τίς δυνάμεις τους, ἄς 
τό ἀναθέτουν στόν  Παντοδύναμο Θεό. Ὅταν ἐμπι-
στευθοῦν τά παιδιά τους στόν Θεό, τότε ὁ Θεός εἶναι  
ὑποχρεωμένος νά βοηθήση γιά πράγματα πού δέν 
γίνονται ἀνθρωπίνως. Ἄν λ.χ. τά παιδιά δέν ἀκοῦν, 
νά τά ἐμπιστευθοῦν στό Θεό, καί ὄχι νά βρίσκουν δια-
φόρους τρόπους νά τά ζορίζουν. Νά πῆ ἡ μητέρα στό 
Θεό: «Θεέ μου, δέν μ’ἀκοῦν τά παιδιά μου. Ἐγώ δέν 
μπορῶ νά κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα Ἐσύ».

Συγκινητικά ὁ μακάριος Γέροντας Παΐσιος συ-
νεχίζει μέ τόν θεοφώτιστο λόγο του: «Τά παιδιά στά 
πνευματικά θέματα τά βοηθοῦμε κυρίως μέ τό παρά-
δειγμά μας, ὄχι μέ τό ζόρισμα. Περισσότερο μάλι-
στα τά βοηθάει ἡ μητέρα  μέ τό παράδειγμά της, μέ 
τήν ὑπακοή της καί τό σεβασμό της πρός τόν σύζυ-
γο. Ἄν σέ κάποιο θέμα ἔχει διαφορετική γνώμη ἀπό 
ἐκεῖνον, ποτέ νά μήν τήν ἐκφράζη μπροστά στά παι-
διά, γιά νά μήν τό ἐκμεταλλεύεται  ὁ πονηρός... Ἡ 
καλύτερη κληρονομιά πού μποροῦν νά ἀφήσουν οἱ 
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γονεῖς στά παιδιά τους εἶναι νά τούς μεταδώσουν τήν 
δική τους εὐλάβεια».

Ὁ Γέροντας Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης 
(+1991) στούς θεσπέσιους λόγους του συχνά τονίζει 
πῶς ἐκεῖνο πού σώζει καί φτιάχνει καλά παιδιά εἶναι 
ἡ καλή ζωή  τῶν γονέων μέσα στό σπίτι: «Οἱ γονεῖς 
πρέπει νά δοθοῦνε στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά 
γίνουμε ἅγιοι κοντά στά παιδιά μέ τήν πραότητά τους, 
τήν ὑπομονή τους, τήν ἀγάπη τους. Νά βάζουνε κάθε 
μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ἐνθουσιασμό κι ἀγάπη 
στά παιδιά. Καί ἡ χαρά πού θά τούς ἔλθει, ἡ ἁγιοσύνη 
πού θά τούς ἐπισκεφθεῖ, θά ἐξακοντίσει στά παιδιά 
τήν χάρι. Γιά τήν κακή συμπεριφορά τῶν παιδιῶν 
φταῖνε γενικά οἱ γονεῖς. Δέν τά σώζουν οὔτε οἱ συμ-
βουλές, οὔτε ἡ πειθαρχία, οὔτε ἡ αὐστηρότητα. Ἄν 
δέν ἁγιάζονται οἱ γονεῖς, ἄν δέν ἀγωνίζονται, κάνουν 
μεγάλα λάθη καί μεταδίδουν τό κακό πού ἔχουν μέσα 
τους. Ἄν οἱ γονεῖς δέν ζοῦν ζωή ἁγία, ἄν δέν μιλοῦν 
μέ ἀγάπη, ὁ διάβολος ταλαιπωρεῖ τούς γονεῖς μέ τίς 
ἀντιδράσεις τῶν παιδιῶν. Ἡ ἀγάπη, ἡ ὁμοψυχία, ἡ 
καλή συνεννόηση τῶν γονέων εἶναι  ὅ,τι πρέπει γιά τά 
παιδιά. Μεγάλη ἀσφάλεια καί σιγουριά. Τά φερσίμα-
τα τῶν παιδιῶν ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν κατάσταση 
τῶν γονέων. Ὅταν τά παιδιά πληγώνονται ἀπ’τήν κακή 
μεταξύ τῶν γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις, 
καί διάθεση νά προχωρήσουν στήν πρόοδο. Κακοκτί-
ζονται καί τό οἰκοδόμημα τῆς ψυχῆς τους κινδυνεύει 
ἀπό στιγμή σέ στιγμή νά γκρεμιστεῖ».

Ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης σέ μία 
ὁμιλία του, πρίν 35 χρόνια, περί τοῦ μυστηρίου τοῦ 
γάμου, στό ἴδιο πνεῦμα κινούμενος λέγει χαρακτη-
ριστικά. «Τό παιδί ἀπό μικρό πρέπει νά μάθει ν’ 
ἀγαπᾶ, νά δίνη, νά στερῆται, νά ὑπακούη. Νά νοιώθη 
ὅτι εἶναι θησαυρός πολύτιμος ἡ ἁγνότητα τῆς ψυχῆς 
καί τοῦ σώματός του, τήν ὁποία πρέπει νά τηρῆ ὡς 
κόρη ὀφθαλμοῦ. Ὁ χαρακτῆρας τοῦ παιδιοῦ πρέπει 
νά διαπλάθεται κανονικά, γιά νά γίνη ἕνας τίμιος,  
γενναῖος, ἀποφασιστικός, εἰλικρινής, χαρούμενος 
ἄνθρωπος καί ὄχι ἕνα μισοκακόμοιρο πλάσμα πού 

θά κλαίη συνεχῶς τήν μοῖρα του, ἕνα ἄβουλο ἀντι-
κείμενο χωρίς καμία σκέψι καί δύναμι. Ἀπό μικρό νά 
μάθη νά ἐνδιαφέρεται γιά κάποια ἐπιστήμη ἤ γιά ἕνα 
ἐπάγγελμα, ὥστε αὔριο νά εἶναι σέ θέσι νά συντηρή-
ση τήν οἰκογένειά του ἤ ἄν εἶναι κορίτσι, νά βοηθήση 
ἄν χρειασθῆ. Ἡ γυναίκα πρέπει νά μάθη νά εἶναι νοι-
κοκυρά καί ὅταν ἀκόμη εἶναι μορφωμένη.»

Ἡ ὀρθόδοξη ἀγωγή στήν οἰκογένεια θέλει ἀπ’ 
ὅλους ὑπομονή, ἐπιμονή, ἐμπιστοσύνη στό Θεό, 
ἐλπίδα, κατανόηση, ἀνεκτικότητα, ταπείνωση καί 
συνδιαλλαγή. Μή εὔκολα κουραζόμαστε, ἀπογοη-
τευόμαστε καί παραιτούμαστε τοῦ ἀγώνα. Ὁ Ἅγιος 
Χρυσόστομος σάν καλός ποιμένας καί πατέρας ἀπό 
τή θλίψη τῆς ἐξορίας παρηγοροῦσε τήν στενοχωρημέ-
νη μαθήτρια του, πνευματική  του κόρη, διακόνισσα 
Ὀλυμπιάδα μέ τίς καταπληκτικές ἐπιστολές του. Τῆς 
ἔγραφε: Διάκρινε στίς ἐπιστολές μου τήν ἴδια δύναμη 
πού ἀναγνώριζες στόν λόγο μου. Θά μοῦ τό ἀποδεί-
ξεις μέ βεβαιότητα, ἄν μάθω ὅτι  οἱ ἐπιστολές αὐτές 
σοῦ πρόσφεραν  ὅ,τι  καλό ἐπιθυμῶ. Νά ἐπιστρέψει 
δηλ. ἡ ψυχή σου  στή γαλήνη καί στή χαρά πού ἀπο-
λάμβανες, ὅταν ἤμουν κοντά σου. Αὐτό θά εἶναι γιά 
μένα μιά μεγάλη παρηγοριά μέσα στή φρικτή ἐρη-
μιά πού μέ κυκλώνει. Ἄν ἡ καρδιά σου ποθεῖ νά μοῦ 
ἐμπνεύσεις λίγο θάρρος-ξέρω ὅτι αὐτό εἶναι πιό ἀκρι-
βή σου εὐχή- φρόντισε νά μάθω ὅτι διαλύθηκαν ὅλες 
οἱ λύπες σου. 

Μέ τόν τρόπο αὐτό θά ξεπληρώσεις τήν ἀφοσίωση 
καί τήν ἀγάπη μου. Δέν τό ἀγνοεῖς, τό ξέρεις, ποτέ μήν 
ἀμφιβάλλεις γιά τό καλό πού θά μοῦ κάνεις, πόσο ἡ 
καρδιά μου θά δυναμώσει, ἄν πληροφορηθῶ ἀπό τήν 
ἐπιστολή ὅτι σίγουρα πέταξες ἀπό πάνω σου τό φορ-
τίο τῆς στενοχώριας πού σέ βαραίνει... Οἱ παρήγο-
ροι αὐτοί λόγοι τοῦ στοργικοῦ πατρός εἶχαν μεγάλη 
ἀπήχηση στήν καρδιά τῆς θλιμένης Ὀλυμπιάδας, πού 
εἰρήνευσε, γαλήνεψε καί χάρηκε.

Μή λοιπόν ἀγαπητοί σύζυγοι καί γονεῖς ἀποκά-
μετε ποτέ νά ἐργάζεσθε ἐπιμελῶς γιά τήν ὀρθόδοξη 
ἀγωγή στήν οἰκογένειά σας. Ὁ Θεός νά σᾶς φωτίζει 
νά βρίσκει τρόπους ἡ ἀγάπη σας συνενόησης, ἐπικοι-
νωνίας, ἀλληλοκατανόησης καί ἀλληλοπεριχώρησης.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος νά πρεσβεύει 
πρός τοῦτο πλούσια πάντοτε.

Τό Περιβάλλον καί ὁ ἄνθρωπος
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Μεγάλος Ὑμνῳδός καί Προφήτης τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης Δαυΐδ θαύμαζε τήν Δημι-
ουργία τοῦ Θεοῦ ἀναφωνώντας τό: «Ὡς 
ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε,  πάντα 
ἐν σοφίᾳ ἐποίησας». Σήμερα ὁ ἄνθρωπος 

εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει, νά μελετᾶ τή Δημιουργία, 
νά παρεμβαίνει σ’αὐτήν, εἶναι ἀκίνδυνο ὅμως αὐτό γιά 
τό φυσικό περιβάλλον ἀπό τό ὁποῖο καί ἐξαρτᾶται;

Μέ τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἀστρονομίας 
διαπιστώθηκε τόσο στό ἡλιακό μας σύστημα ὅσο καί 
στό γνωστό κοντινό μας διάστημα ὅτι οἱ συνθῆκες 
πού ἐπικρατοῦν ἐκεῖ τό καθιστοῦν ἀφιλόξενο γιά τήν 
ὕπαρξη ζωῆς μέ τή γνωστή σέ μᾶς μορφή. Αὐτή ἐπι-
βιώνει στό δικό μας πλανήτη χάρη σέ ἐξαιρετικά πολ-
λές συγκυρίες.   

Κυριότεροι παράγοντες εἶναι: ἡ φιλόξενη θερμο-
κρασία, τό ὅτι τά 2/3 τῆς συνολικῆς του ἐπιφάνειας 
καλύπτονται ἀπό Ὠκεανούς καί ἡ ὕπαρξη τῆς κα-
τάλληλης ἀτμόσφαιρας. Ἡ ὕπαρξη τῆς ἀτμόσφαιρας 
ὀφείλεται κατά πολύ στή θέση τῆς γῆς, σέ σχέση μέ 
τόν ἥλιο, πού χάρη στή θερμότητά του τά μόρια τῶν 
ἀερίων της ἀναμειγνύονται φτιάχνοντας ἕνα ὠφέλι-
μο μίγμα, ἐνῷ ἡ βαρυτική ἕλξη ἀποτρέπει τή διαφυ-
γή τῶν ἐλαφρότερων ἀερίων ὅπως εἶναι τό ἥλιο & τό 
ὑδρογόνο. Ἡ ὕπαρξη τοῦ ὄζοντος στή κορυφή τῆς 
ἀτμόσφαιρας (μεταξύ 30-60 χλμ. ἀπό τήν ἐπιφάνεια) 
φιλτράρει τίς ὑπεριώδεις ἀκτινοβολίες σταματώντας 
τίς βλαβερές γιά τούς ζωντανούς ὀργανισμούς, ἐπι-
τρέποντας ὅμως τίς ὠφέλιμες (μεγάλου κύματος) πού 
προάγουν τήν ὑγιῆ ἀνάπτυξη. 

Στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς ὁ φιλτραρισμένος ἀέρας 

θερμαίνεται περισσότερο στά τροπικά μέρη ἀπό τόν 
ἥλιο ὥστε νά κινεῖται πρός Βόρειες καί Νότιες κα-
τευθύνσεις συναντώντας ψυχρότερες μάζες πολικῆς 
προέλευσης καί καθώς ἡ γῆ περιστρέφεται γύρω ἀπό 
τόν Ἥλιο μέ ἐναλλασσόμενη κατεύθυνση ἀπέναντι σ’ 
αὐτόν, σχηματίζονται τά ποικίλα διαφορετικά κλίμα-
τα.

Οἱ δεκαέξι διαφορετικές κλιματικές ζῶνες  κα-
θώς καί ἡ μορφολογία τοῦ ἐδάφους ἐπιδροῦν στό 
νά ὑπάρχει ὁ θαυμαστός κόσμος τῶν ἀναρίθμητων 
φυτῶν καί ζῴων στήν ξηρά καί στή θάλασσα. Πῶς 
ὅμως συνυπάρχουν τά φυτά μέ τά ζῷα;

Αὐτά εἶναι ἀλληλοεξαρτώμενα καί νά πῶς: Τά 
φυτά χρησιμοποιοῦν  τήν ἐνέργεια  τοῦ Ἥλιου γιά νά 
δημιουργήσουν τήν τροφή τους ἀπό τό διοξείδιο τοῦ 
ἄνθρακα. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐλευθερώνεται ὀξυγόνο 
στήν ἀτμόσφαιρα, πού τά ζῷα ἀναπνέουν, καί καθώς 
ἐκπνέουν τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα διατηρεῖται στή 
φύση τό ἀπαραίτητο διοξείδιο γιά τή  παραμονή στή 
ζωή ὅλης της χλωρίδας. Ἔπειτα, ὅπως εἶναι γνωστό, 
τά φυτά ἀποτελοῦν τήν τροφή γιά τά περισσότερα εἴδη 
τῶν ζῴων, τά ὁποία πάλι θρέφουν μέ τά περιττώματά 
τους αὐτά. Τέλος, ὅταν τά ζῷα πεθαίνουν ἀποσυντίθε-
νται σέ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα πού, ὅπως προαναφέ-
ραμε, χρησιμεύει ὡς τροφή τῶν φυτῶν. 

  Σέ ὅσα εἴδαμε ἐν συντομίᾳ διαπιστώσαμε ὅτι μία 
μικρή διαταραχή σέ ὁποιοδήποτε τμῆμα αὐτοῦ τοῦ 
καλορυθμισμένου συστήματος μπορεῖ τελικά νά ἔχει 

Τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Διονυσίου Νταουντάκη. 
Ἐφημερίου Κολυμβαρίου Κισάμου

Τό Περιβάλλον καί ὁ ἄνθρωπος



ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ............ 140

σοβαρές καί ἀπρόβλεπτες συνέπειες σέ κάποιο ἀπό 
τά ἄλλα τμήματα.  

   Στίς μέρες μας πού ἡ τεχνολογία ἔχει φτάσει 
στό ἀπόγειό της, ὁ ἄνθρωπος μέ τίς κάθε λογῆς ἐνέρ-
γειές του ὑποβαθμίζει τό περιβάλλον στό ὁποῖο ζεῖ 
καί συντηρεῖται. Βουνά ἀπογυμνώνονται, δάση κόβο-
νται ἤ καίγονται γιά νά ἀντικατασταθοῦν  ἀπό  καλ-
λιέργειες, τσιμεντουπόλεις,  βιομηχανίες, ξενοδοχεῖα 
κ.ἄ. Ἡ θάλασσα καθημερινά ὀργώνεται ἀπό χιλιάδες 
τάνκερ, ἐπιβατικά, φορτηγά, πολεμικά κ.ἄ. πλοῖα πού 
τήν ρυπαίνουν. Τά ποτάμια μεταφέρουν ἀστικά λύμα-
τα, γεωργικά φάρμακα, ἐπικίνδυνα λιπάσματα, βιο-
μηχανικά ἀπόβλητα  ἀπό πόλεις, χωριά καί ἀγρούς. 
Χιλιάδες τόννοι χημικῶν ρύπων, κυρίως φυτοφάρμα-
κα-παρασιτοκτόνα, μεταφέρονται ἀπό τούς ἀνέμους 
καί στή συνέχεια μέ τή βροχή στή θάλασσα .Σταδιακά 
οἱ παράκτιες ζῶνες μέ τά ἄλλοτε ἄφθονα ψάρια ἐρη-
μώνονται. Τά πτηνά καί τά ἄλλα ζῷα, ὅπως εἶναι οἱ 
πέρδικες καί οἱ λαγοί στή πατρίδα μας, εἶναι ὑπό ἐξα-
φάνιση. Ὁ πληθυσμός τῶν ἀνθρώπων στή γῆ αὐξάνε-
ται, ὁ πολιτισμός προχωρεῖ καί μαζί οἱ ἀπαιτήσεις ἀπό 
τή μάνα γῆ συνεχῶς αὐξάνονται. Στήν ἀτμόσφαιρα 
συντελοῦνται πρωτοφανεῖς μεταβολές. Πρώτη φορά 
μετά τή δημιουργία ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται τόν κίν-
δυνο τῆς αὐτοκαταστροφῆς.

Ἡ σταδιακή ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας τίς τελευ-
ταῖες δεκαετίες εἶναι πιά γεγονός. Ὑπεύθυνο γιά 
τήν ἄνοδο τῆς παγκόσμιας θερμοκρασίας θεωρεῖται 
τό φαινόμενο τοῦ  Θερμοκηπίου, πού σχετίζεται μέ  
τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες. Μέσα σέ ἕνα αἰῶνα 
τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα σχεδόν δεκαπλασιάστηκε. 
Ἄλλοι παράγοντες γιά αὐτό τό φαινόμενο εἶναι οἱ 
χλωροφθοράνθρακες  πού ἐκπέμπονται  ἀποκλειστι-
κά  ἀπό  τή βαριά βιομηχανία. Ἄλλα εἶναι τό ὑποξείδιο 
καί τό μονοξείδιο τοῦ ἀζώτου, τά ὁποῖα ἐκπέμπονται 
ἀπό τά καυσαέρια τῶν βενζινοκινητήρων. 

Εἶναι ὅμως καί ἑκατοντάδες ἄλλοι παράγοντες 
πού στή συντριπτική τους πλειοψηφία ὀφείλονται 
στήν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, ἤ ἄλλες ἀνθρώπι-
νες δραστηριότητες. Οἱ ἐπιπτώσεις στό περιβάλλον 
καί στόν ἄνθρωπο εἶναι ἐν πολλοῖς καταστροφικές. 
Μερικές ἀπό αὐτές εἶναι: 

-Ἡ ὄξινη ἤ δηλητηριώδης Βροχή. Ὀφείλεται στή 
ρύπανση ἀπό τήν ἐκπομπή διαφόρων ἀερίων στήν 
ἀτμόσφαιρα σέ συνδυασμό κατακρήμνισης βροχῆς ἤ 
χιονιοῦ πού μολύνουν περιοχές πολύ μακριά ἀπό τήν 

ἑστία μόλυνσης. Στή Νορβηγία, γιά παράδειγμα, τά 
4\5 τῶν λιμνῶν ἔχουν νεκρωθεῖ καί στήν Ἀθήνα τά 
μάρμαρα τῆς Ἀκρόπολης ἔχουν ὑποστεῖ μεγαλύτερες 
ζημιές τά τελευταῖα 25 χρόνια ἀπ’ ὅ,τι στά 2400 χρό-
νια ζωῆς τους. 

-Ἡ ἄνοδος τῆς Θερμοκρασίας. Εἰδικοί ἐπιστήμο-
νες ἐκτιμοῦν ὅτι μέχρι τά μέσα τοῦ αἰῶνος ἡ θερμο-
κρασία θά ἔχει ἀνέβει κατά 3,5 βαθμούς μέ ἀποτέλε-
σμα ἡ θάλασσα νά ἀνέβει κατά ἕνα μέτρο ἐξ αἰτίας 
τοῦ λιόσιμου τῶν πάγων βυθίζοντας ἔτσι ἀπέραντες 
ἐκτάσεις κάτω ἀπό τή θάλασσα. Ἐπιπλέον τά ἀποθέ-
ματα τοῦ νεροῦ θά μειωθοῦν στό ἐλάχιστο, ἀφοῦ καί 
οἱ ἀνάγκες γιά νερό θά αὐξηθοῦν. Ἡ καταστροφή 
τῶν ἐναπομεινάντων δασῶν ἀπό τήν ξηρασία ἤ τίς 
πυρκαγιές θά ὁδηγήσει ὑδροβιότοπους καί γενικά 
τό οἰκοσύστημα σέ ἐπικίνδυνο σημεῖο ἀπειλώντας τή 
ζωή φυτῶν καί ζῴων. 

-Προβλήματα στή δημόσια ὑγεία. Εἶναι γνωστό 
ὅτι ἀέρια, ὅπως τό μονοξείδιο τοῦ ἄνθρακα καί ἄλλοι 
ρύποι στήν ἀτμόσφαιρα, προκαλοῦν ἰλίγγους, κεφα-
λαλγίες, ἐμέτους, βρογχίτιδα, καρκίνο στόν ἄνθρωπο. 
Πρίν λίγες μόνο ἡμέρες παρακολουθήσαμε ἀπό τούς 
δέκτες τῆς τηλεόρασης τήν μόλυνση τοῦ Ἀσωποῦ πο-
ταμοῦ στήν Ἀττική. Ἡ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ἀπό τό 6% 
πού ἦταν τό ποσοστό τῶν θανάτων ἀπό καρκίνο τό 
1989 στά Οἰνόφυτα, σήμερα ἔφτασε στό 31%. 

Οἱ λύσεις στά παραπάνω προβλήματα ὑπάρχουν, 
εἴμαστε ὅμως διατεθειμένοι νά ἀλλάξουμε συμπερι-
φορά ἀπέναντι στό περιβάλλον ὅλοι; 

Ὅπως, νά χρησιμοποιήσουμε ἀνανεώσιμες πη-
γές ἐνέργειας, νά χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τά 
δημόσια μεταφορικά μέσα, νά ἐλαττώσουμε τή χρή-
ση φυτοφαρμάκων, ἀπορρυπαντικῶν, νά ἀνακυκλώ-
σουμε ἀναλώσιμα ὑλικά καί μέταλλα, νά φυτέψουμε 
περισσότερο πράσινο ἀντί γιά τσιμέντο, νά κάνουμε 
οἰκονομία στό νερό καί στήν ἐνέργεια.

Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο θέλοντας νά 
συμβάλλει πρός τήν συνειδητοποίηση τοῦ ἀνθρώπου 
ὡς πρός τήν διαφύλαξη τοῦ περιβάλλοντος ὅρισε τήν 
1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα περιβάλλοντος.

Τό θέμα τοῦ περιβάλλοντος εἶναι στάση ζωῆς καί 
εὐθύνης πού ἀφορᾶ ἄμεσα καί τίς ἑπόμενες γενιές. 
Ἄς εὐαισθητοποιηθοῦμε λοιπόν ὅλοι μας, ἀφορᾶ 
ὅλους μας.
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ό πρωταρχικό χάρισμα μέσα στόν χῶρο τῆς συ-
μπαντικῆς δημιουργίας εἶναι νά εἶσαι ἄνθρωπος. 
Νά ζεῖς τό μυστήριο τοῦ καθολικοῦ ἀνθρώπου, 
στή δυαδική του ὑπόσταση - «ἄρσεν καί θῆλυ». 
Νά διαφέρεις ἀπό τά ἄλλα ὁμώνυμα δημιουρ-
γήματα, τά ζῶα, μέ τή λογική καί τήν ἐλεύθερη 

βούληση. «Λογικό ζῶο λέγεται ὁ ἄνθρωπος, γιατί ἔχει νοῦ 
καί μπορεῖ νά δεχτεῖ τήν ἐπιστήμη καί τή γνώση», γράφει 
ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος στίς «Συμβουλές» του. Καί, φυσικά, ἡ 
ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου δέν προσδιορίζεται ἀπό τό φύλλο 
του. Ἄνδρας καί γυναίκα πλάστηκαν, στολισμένοι μέ ὅλα τά 

χαρίσματα, πού, ἐνεργοποιούμενα καί φανερούμενα, καθι-
στοῦν τόν ἄνθρωπο τό πλέον θαυμαστόν δημιούργημα τοῦ 
κόσμου. Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ ἐδημιούργησε τόν ἄνθρωπο 
«ἄρσεν» καί «θῆλυ», ὄχι γιά νά διασπάσει τήν ἀνθρώπινη 
μοναδικότητα τοῦ εἴδους, ἀλλά γιά νά ἀποκαλυφθεῖ τό μυ-
στήριο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ὡς συλλειτουργία καί ἀλλη-
λοσυμπλήρωση τῶν ἐπιμέρους χαρισμάτων. Γι’ αὐτό καί ἡ 
προοπτική αὐτῆς τῆς δυαδικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου 
δέν εἶναι ἡ δημιουργία δύο ξεχωριστῶν ἀντίπαλων κόσμων, 
ἤ αὐτόνομων ὀντολογικῶν μονάδων, ἀλλά ἡ συγκρότηση 
τῶν δύο σέ ἕνα, ἀσυγχύτως καί ἀδιαιρέτως ἑνωμένο ὄν 
πού ὀνομάζεται ἄνθρωπος. Ἡ κατάθεση τῶν χαρισμάτων 
ἀνδρός καί γυναικός στήν κοινή τράπεζα τῆς ἀγάπης καί 
τῆς ἀπό κοινοῦ δημιουργίας εἶναι ὁ σκοπός τῆς κοινῆς πο-
ρείας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ἔτσι μόνο γράφε-
ται ἡ πρόοδος ἀπό τήν βαρβαρότητα καί τόν πρωτογονισμό 
στόν ἐξανθρωπισμό τοῦ ἀνθρώπου καί δημιουργοῦνται οἱ 
πολιτισμοί στήν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.

Ὡστόσο, ἄν ἐδῶ ἐπισημαίνομε κάποιο ξεχωριστό χάρι-
σμα πού χαριτώνει καί ἰδιαιτεροποιεῖ τήν γυναίκα, προσδι-
ορίζοντας τήν ἰδιαιτερότητά της σχετικά μέ τόν ἄνδρα, αὐτό 
εἶναι τό βαθύ καί ἀνεξερεύνητο μυστήριο τῆς μητρότητας. 
Ἡ ψυχολογία τοῦ βάθους βεβαιώνει πώς τό κεντρικό πνευ-

Τό χάρισμα νά εἶσαι γυναίκα

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
π. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ.Μ. Πέτρας

ματικό στοιχεῖο τοῦ ψυχικοῦ κόσμου τῆς γυναίκας εἶναι «τό 
μητρικό πνεῦμα». Τό «μητρικό πνεῦμα» στήν πλατύτερη 
ἔννοια τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀφοσιώσεως, τῆς ἀγάπης καί 
τῆς θυσίας.

Γιά τό θέμα αὐτό θά δανειστοῦμε μερικές σκέψεις ἀπό 
κείμενα γυναικῶν, πού περιλαμβάνονται στό ὁμώνυμο βι-
βλίο μέ τόν τίτλο τοῦ ἄρθρου μας «ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΝΑ 
ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ», πού μας ἔστειλε ὁ ἐκλεκτός φίλος, 
ἐπιμελητής τῆς ἐκδόσεως, Νίκος Τσιρώνης. Σέ ἕνα πίνα-
κα τῆς Ἀναγεννήσεως τοῦ Holbein εἰκονίζεται μία γυναίκα, 
πού ἀγκαλιάζει μέ τρυφερότητα ὄχι τό δικό της παιδί, ἀλλά 
ἕνα ἄρρωστο ξένο παιδί. Εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἔμφυτης γυ-
ναικείας μητρότητας, τοῦ λεγομένου «μητρικοῦ πνεύματος» 
(esprit maternel), πού εἶναι ἕτοιμο νά προσφερθεῖ σέ κάθε 
δημιούργημα τῆς μεγάλης πανανθρώπινης οἰκογένειας μέ 
στοργή, φροντίδα καί ἀλτρουϊστική θυσία.

Αὐτό τό «μητρικό πνεῦμα» ἀποτελεῖ τήν πηγή ὅλων τῶν 
ἐκφράσεων τῆς συναισθηματικῆς, νοητικῆς καί βουλητικῆς 
δημιουργίας καί ζωῆς τῆς γυναίκας. Αὐτό τό πνεῦμα δίδει 
στή γυναίκα τό χρίσμα της «Αἰώνιας γυναίκας» καί τήν 
προάγει σέ μία «Καθολική μητρότητα». Μιά μητρότητα 
πού ξεπερνᾶ τή φυσική, τή βιολογική περιοχή καί εἰσέρ-
χεται στή σφαίρα τῆς πνευματικῆς δημιουργίας. Ὑπό αὐτή 
τήν ἔννοια τό «μητρικό πνεῦμα» κατέχει μία ἐντελῶς ἰδιαί-
τερη θέση μέσα στόν κόσμο τῶν ἀξιῶν. Εἶναι ἀξία πνευμα-
τική καί τό κίνητρο τῆς κοινωνικῆς δράσεως τῆς γυναίκας. 
Ὑπάρχει ἑπομένως στενή σχέση μεταξύ αἰτίας καί αἰτιατοῦ, 
μεταξύ αὐτῆς τῆς μητρότητας καί τῆς κοινωνικῆς ἀποστολῆς 
τῆς γυναίκας.

Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι διεκδικεῖ πολλές φορές ἕνα τέτοιο 
ρόλο ἡ ἀληθινή γυναίκα, ἡ «αἰωνία γυναίκα». Ἕνα ρόλο, 
πού νά τῆς ἐπιτρέπει νά ἁπλώνει τό μητρικό της πνεῦμα σάν 
δύναμη ἀγάπης καί σάν φλόγα πνευματική παντοῦ. Ἀπό τήν 
οἰκογενειακή της ἑστία ὡς τό κρεβάτι τοῦ πόνου, τό λίκνο 
τοῦ ὀρφανοῦ  καί  ἀπροστάτευτου,  τόν χῶρο τοῦ  ἐπαγ-
γέλματός της,  τόν  κόσμο  τοῦ  ἐπιστημονικοῦ ἐργαστηρί-
ου της. Παντοῦ, ὅπου ἡ γυναίκα ἁπλώσει τό πνεῦμα της, 
μπορεῖ νά γίνει μία μυροφόρα, πού φέρνει τά ἀρώματα τῶν 
πνευματικῶν ἀξιῶν στή ζωή καί τόν πολιτισμό.

 Ὁ πρῶτος κατά κανόνα τομέας τοῦ κοινωνικοῦ ρόλου 
τῆς γυναίκας εἶναι ἡ οἰκογένεια. Ἡ βιολογική καί πνευμα-
τική της μητρότητα, μέσα στό κύτταρο αὐτοῦ τοῦ κοινωνικοῦ 
συνόλου, συνθέτουν τό θεμελιωδέστερο κομμάτι τοῦ κοινω-
νικοῦ της ἔργου. Ὅταν ἡ γυναίκα ἔχει συνειδητοποιήσει καί 
βιώνει τή μυστηριακή καί ὑπερφυσική πραγματικότητα τοῦ 
γάμου, τῆς οἰκογενείας. Ὅταν σάν γυναίκα ὄχι μόνο γεννᾶ, 
ἀλλά ἀναγεννᾶ, ὄχι μόνο τρέφει, ἀλλά ἀνατρέφει, ὄχι μόνο 
μορφώνει, ἀλλά ἀναμορφώνει τά παιδιά της, τούς αὐρια-
νούς ἀνθρώπους τῆς κοινωνίας, ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο, τό 
ἱερότερο, τό οὐσιαστικότερο κοινωνικό ἔργο. Οἱ γυναῖκες 
ἔχουν πολλά ἐπαγγέλματα, ἀλλά μία μόνο κλίση: τήν μητρό-
τητα. Γιατί ἡ γυναίκα ὡς μητέρα ἀντιπροσωπεύει τόν ἀέναο 
θρίαμβο τῆς ζωῆς κατά τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ μόνη, πού ἔχει 
τό χάρισμα ἀπό τόν Δημιουργό Θεό νά «φέρνει ἄνθρωπον 
εἰς τόν κόσμον», γι’ αὐτό καί στήν πρώτη γυναίκα δόθηκε τό 
ὄνομα Εὔα (ἑβραϊκό ὄνομα, πού σημαίνει χορηγός ζωῆς).
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ποίηση καί γενικότερα ἡ τέχνη εἶναι κατά μία ἄποψη θεραπευ-
τική. Εἶναι θεραπευτική γιατί  ὁ ἄνθρωπος, ὄνειρα, σκέψεις καί 
συναισθήματα ἀπραγματοποίητα καί μή, πού  τόν βασανίζουν, 

ὄμορφα ἤ ἄσκημα βρίσκει  τόν τρόπο μέσα ἀπό τήν ποίηση ἤ τή μουσική 
νά τά ἐκφράσει καί νά ξαλαφρώσει.

Γι΄ αὐτό καί σέ ὧρες ἀπογοήτευσης καί στενοχωρίας μά καί σέ ὧρες 
χαρᾶς ὅλο καί μέ κάποιο στίχο μπορεῖ νά ταυτιστεῖ ἡ σκέψη μας .

Ἔτσι ὕστερα ἀπό τίς πρόσφατες πύρινες περιπέτειες καί ἄλλα γεγονότα 
πού ζήσαμε στόν τόπο μας, μέσα ἀπό τοῦ μυαλοῦ τά αὐλάκια πρόβαλε ἕνα 
ὄμορφο ποίημα,συμβολικό, τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη: Ἀκοῦστε το καί  ἄς ταξι-
δέψομε γιά λίγο μαζί του καί μέ καπετάνιο τόν κυρ-Ὀδυσσέα, ἄς βγάλομε 
καί τά συμπεράσματά μας:

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΙΗΣΗ

Τό τρελοβάπορο. 

        Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στά βουνά

Κι ἀρχίζει τίς μανοῦβρες «βίρα-μάϊνα»

Τήν ἄγκυρα φουντάρει στίς κουκουναριές

Φορτώνει φρέσκο ἀέρα κι ἀπ’ τίς δυό με-

ριές
 

Εἶναι ἀπό μαύρη πέτρα κι εἶναι ἀπό ὄνειρο

Κι ἔχει λοστρόμο ἀθῷο, ναύτη πονηρό

   

Ἀπό τά βάθη φτάνει τούς παλιούς καιρούς,

Βάσανα ξεφορτώνει κι ἀναστεναγμούς

Ἔλα Χριστέ καί Κύριε, λέω κι ἀπορῶ,

Τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο

Χρόνους μᾶς ταξιδεύει, δέ βουλιάξαμε

Χίλιους καπεταναίους τούς ἀλλάξαμε.

Κατακλυσμούς ποτέ δέ λογαριάσαμε,

Μπήκαμε μές τά ὅλα καί περάσαμε.

Κι ἔχομε στό κατάρτι μας βιγλάτορα 

Παντοτινό τόν Ἥλιο τόν Ἡλιάτορα.

Ἡ
Τ ό  τ ρ ε λ ο β ά π ο ρ ο

Γράφει ἡ κ. Εὐτυχία Δεσποτάκη- Πευκιανάκη
Φιλόλογος  - Γυμνασιάρχης
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Μέσα ἀπό μία σειρά ὄμορφων ὀνειρεμένων εἰκό-
νων πού εὔκολα ἔρχονται στό μυαλό τοῦ καθενός 
μας τοποθετούμαστε σέ γνώριμο τοπίο: βαπόρι πού 
ταξιδεύει, βουνά καταπράσινα μέ κουκουναριές, 
ἀπέραντο γαλάζιο, δέν ἀμφιβάλλει κανείς πώς ὁ ποι-
ητής παραδίνει στή φαντασία μας τήν Ἑλλάδα. Ἕνα 
βαπόρι, μέ τί ἄλλο θά μποροῦσε νά μοιάζει ἡ Ἑλλα-
δίτσα μας, καθώς εἶναι περιτριγυρισμένη ἀπό τό-
σες γαλάζιες θάλασσες! Βαπόρι καί ταξιδεύει στούς 
αἰῶνες! Παράξενο τό ταξίδι του στ’ ἀλήθεια τολμηρό, 
ριψοκίνδυνο, μέ πολλές μανοῦβρες, τόσες πού νά 
χαρακτηρίζεται τρελοβάπορο. Ἄλλωστε ποῦ ἀκού-
στηκε νά βγαίνει στά βουνά βαπόρι καί νά φουντάρει 
τήν ἄγκυρα στίς κουκουναριές!

Ἀλλά καί τό ἐμπόρευμά του εἶναι παράξενο, δέν 
ἐνδιαφέρεται γιά κερδοφόρα πράγματα. Φορτώνει 
καθαρό ἀέρα κι ἀπό τίς δυό μεριές. Ἀπό τά πανάρ-
χαια χρόνια τό πλήρωμά του ταξιδεύει ὄχι μόνο «κατ’ 
ἐμπορίαν ἀλλά καί κατά θεωρίαν». Τά ὑλικά πού 
εἶναι κατασκευασμένο τό τρελοβάπορο, λίγο τό βο-
ηθοῦν: ἀπό μαύρη πέτρα εἶναι καμωμένο τό σκαρί 
του, ὅπως κακοτράχαλα εἶναι τά βουνά μας καί τό 
πλήρωμα ἕνας λαός  ἀπό ἀθῴους, ὀλιγαρκεῖς μά καί 
πονηρούληδες ὅπως ὁ πολυμήχανος Ὀδυσσέας…

Βουνά, κουκουναριές, μανοῦβρες, φουνταρίσμα-
τα, θάλασσα συνιστοῦν μία εἰκόνα ἀγωνιώδους προ-
σπάθειας, μές στά ὅλα  πολλές φορές, ὅμως εἰκό-
να χαριτωμένη  πού πάντα ἀφήνει περιθώρια στήν 
ἐλπίδα. Καί πῶς νά μήν κουβαλάει ἐλπίδα, τό τρελο-
βάπορο, ὅταν ἕνας γενεσιουργός ἥλιος κάθεται στό 
κατάρτι του, ἥλιος ἡλιάτορας, πρωτομάστορας καί 
γονιμοποιός τῆς γῆς μας, πού τόσοι καί τόσοι πλού-
σιοι σέ ἄλλα ἀγαθά πληρώνουν γιά νά τόν μοιράζο-

νται μαζί μας! 
Κι ὅμως αὐτό τό χαρωπό βαπόρι πού χρόνια ταξι-

δεύει μές στά ὅλα κουβαλάει καί ξεφορτώνει βάσανα 
κι ἀναστεναγμούς. Λίγες οἱ μικροχαρές.

Πολυτάραχη ἡ ζωή του: πόλεμοι, συμφορές, 
ἀλληλλοσπαραγμοί, προσφυγές, συρρικνώσεις, πτω-
χεύσεις, χρέη. Καπετάνιοι καί καπετάνιοι καί προ-
στάτες τό κυβέρνησαν. Κάθε φορά νέες ἐλπίδες ἀπό 
τούς κάθε λογῆς καινούριους κυβερνῆτες καί προ-
στάτες.

Εὔλογη ἡ ἀπορία μέ τήν ἔκφραση τῆς πατροπα-
ράδοτης Πίστης μας ἐκφράζεται: «Ἔλα Χριστέ καί 
Κύριε» καί πῶς τά καταφέρνομε. Κι ἄν λιγότερα ἀπό 
ἄλλους ἔχομε πετύχει  τουλάχιστον δέ βουλιάξαμε 
καί δέ θά βουλιάξομε.

Καί δέ θά βουλιάξομε γιατί, ὅπως ἔλεγε ὁ Μάνος 
Χατζηδάκης: «ἡ μικρή Ἑλλάδα ζεῖ πάντα μία παρά-
κρουση ἀνάμεσα στό ἐγώ καί τήν πραγματικότητά 
της. Γι’αὐτό πάντα θά εἰσπράττομε μία καρπαζιά ἀπό 
τούς μεγάλους γιά νά γυρίζομε στή μικρή θέση πού 
μᾶς ἀνήκει. Αὐτό δέ σημαίνει ,ὅτι αὐτή ἡ Ἑλλάδα δέν 
περιέχει ἔνταση, δημιουργία καί ἐρωτισμό, στοιχεῖα 
ἀρκετά γιά νά προχωρεῖ καί νά δημιουργεῖ».

Τό τρελοβάπορο ταξιδεύει μέ ὄρθιο τό κατάρτι καί 
βιγλάτορα τόν Ἥλιο τόν Ἡλιάτορα.  Ἤ κατά πώς λέει 
ἄλλος μεγάλος μας ποιητής, ὁ Ν. Γκάτσος: «πάνω 
στήν πέτρα τήν ἁγιασμένη τό πανηγύρι κρατάει χρό-
νια.

Κριτής κι Ἀφέντης εἶν’ὁ λαός καί δραγουμάνος 
του ὁ Θεός…..».
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
στό διαχρονικό παρόν τῆς Ἐκκλησίας»

Ἐπιστημονικό-Θεολογικό-Ποιμαντικό
Συμπόσιο ἀφιερωμένο στά 1600 χρόνια ἀπό τήν Κοίμησή του.

(Κίσαμος, 12-14 Ὀκτωβρίου 2007)

ΚΙΣΑΜΟΣ, ΚΑΣΤΕΛΛΙ Παρασκευή 12 Ὀκτωβρίου
5.30 μ.μ.   Ὑποδοχή Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους)
5.30 μ.μ. - 6.00 μ.μ.  Λιτάνευσις Ἱεροῦ Λειψάνου
6.00 μ.μ.- 6.30 μ.μ.  Δοξολογία (Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός, Εὐαγγ. τῆς Θεοτόκου)
7.00 μ.μ. - 8.30 μ.μ.  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
10.00 μ.μ.-12.30 μ.μ.  Ἱερά Ἀγρυπνία (Θά ψάλλῃ χορός Ἁγιορειτῶν Πατέρων)

Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου  (Κίσαμος, Καστέλλι)
7.30 π.μ. - 10.00 π.μ.  Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία (Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός, Εὐαγγ. τῆς Θεοτόκου)
12.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις
4.30 μ.μ.    Ἀναχώρησις Ἱεροῦ Λειψάνου διά τήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, Κολυμπάρι.

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ
5.00 μ.μ.   Ὑποδοχή Ἱεροῦ Λειψάνου εἰς τήν Ἱερά Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, Κολυμπάρι
5.00 μ.μ.- 6.00 μ.μ.  Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
6.30 μ.μ. -  7.00 μ.μ.  Ὑποδοχή - Χαιρετισμοί - Μηνύματα
7.00 μ.μ.   Κήρυξις ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου

Α΄ Συνεδρία  (Ο.Α.Κ.)
Πρόεδρος:   Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. κ. Εἰρηναῖος
7.00 μ.μ. - 7.20 μ.μ.  Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμοτ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
   «Ἡ κοινωνική διάσταση τῆς Χρυσοστόμειας διδασκαλίας»
7.20 μ.μ. - 7.40 μ.μ.  κ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
   «Ἱεραποστολικός προσανατολισμός καί Ποιμαντική φροντίδα στόν Ἱερό Χρυσόστομο»
7.40 μ.μ. - 8.30 μ.μ.  Συζήτησις

Κυριακή 14 Ὀκτωβρίου 
7.00 π.μ. - 10.30 π.μ.  Ὄρθρος - Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία (Ἱ. Μ. Γωνιᾶς) (Θά ψάλλῃ χορός Ἁγιορειτῶν Πατέρων)
10.30 π.μ.   Πρωϊνό Ο.Α.Κ.

Β΄ Συνεδρία (Ο.Α.Κ.)
Πρόεδρος:   Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος
11.00 - 11.20 π.μ.  κ. Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
   «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὡς συγγραφέας τῆς ὁμώνυμης Λειτουργίας καί ἄλλων λειτουργικῶν 
εὐχῶν»
11.20 π.μ. - 11.40 π.μ. κ. Ἄννα Κόλτσιου, Ἐπικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
   «Οἱ νέοι καί ἡ θέση τους στήν Ἐκκλησία κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο»
11.40 π.μ. - 12.00 μ.  κ. Ἀπόστολος Μπουρνέλης, Καθηγητής Α.Ε.Α.Κ.
   «Γάμος καί Μοναχισμός στόν Ἱερό Χρυσόστομο»
12.00 μ. - 1.00 μ.μ.  Συζήτησις

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑΣ
5.00 μ.μ. - 6.00 μ.μ.  Ἑσπερινός

Γ΄ Συνεδρία (Ο.Α.Κ.)
Πρόεδροι:   Ὁ Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μεταλληνός καί ὁ κ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος
6.00 μ.μ. - 6.20 μ.μ.  π. Μωϋσῆς, Ἁγιορείτης,
   «Ἡ Ὀρθόδοξη ἀγωγή στήν οἰκογένεια κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο»
6.20 μ.μ. - 6.40 μ.μ.  κ. Ἰωάννης Κουρεμπελές, Λέκτορας Α.Π.Θ.
   «Ὁ φθόνος καί ἡ ἀντιμετώπισή του κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο»
6.40 μ.μ. - 7.00 μ.μ. κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Ἀναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
   «Ἰωάννης Χρυσόστομος: Τό μυστήριο τῆς φιλανθρωπίας καί ἡ ἔκρηξη τῆς ἀγάπης»
7.00 μ.μ. - 7.45 μ.μ.  Συζήτησις
7.45 μ.μ. - 8.00 μ.μ.  Λῆξις - Συμπεράσματα

Συντονισμός - Παρουσίασις: κ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
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Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 

Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τό 

ἔτος 2007 εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν 

Χρυσόστομο, ἐπί τῇ ἐπετείῳ 1600 χρόνων ἀπό τήν Κοί-

μησή του. Ἡ Μητρόπολίς μας ἀνταποκρινόμενη στό 

κέλευσμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διοργάνωσε ἀπό 

12ης  ἕως καί 14ης  Ὀκτωβρίου ἐκδηλώσεις τιμῆς καί 

μνήμης πρός τόν Χρυσορρήμονα Χρυσόστομο. Τήν 

12η Ὀκτωβρίου εἶχε τήν μεγάλη εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ 

τεμμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου (ἐκ τῆς κνήμης) τοῦ Ἁγί-

ου πού φυλάσσεται εἰς τήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος 

Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖο παρέμεινε ἕως καί τήν 15η 

τοῦ μηνός. Ἱερές Ἀγρυπνίες, Παρακλήσεις καί Θεῖες 

Λειτουργίες ἐτελοῦντο κατά  τίς ἡμέρες  τῆς παρα-

μονῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου. Παράλληλα τήν 13η καί 

14η Ὀκτ. ἡ Μητρόπολίς μας διοργάνωσε Θεολογικό-

Ποιμαντικό καί Ἐπιστημονικό Συμπόσιο στήν Ο.Α.Κ. 

κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου Ἁγιορεῖτες Μοναχοί, 

Πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι καί διάκονοι τῆς Θε-

ολογίας ἀνέπτυξαν θέματα ἐπίκαιρα καί καθημερινά 

μέ ἐπίκεντρο τό πρόσωπο καί τήν διδασκαλία τοῦ Θε-

οφόρου Πατρός. Ἡ συμμετοχή καί ἀνταπόκριση τοῦ 

κόσμου στό κάλεσμα αὐτό τῆς Μητροπόλεώς μας καθ΄ 

ὅλη τήν διάρκεια τοῦ τριημέρου ὑπῆρξε ἐντυπωσιακή 

καί συγκινητική. «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». 

Ἐπιστημονικό-Θεολογικό-Ποιμαντικό Συμπόσιο στήν Μητρόπολή μας 
ἀφιερωμένο στά 1600 χρόνια 

ἀπό τήν Κοίμηση τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου
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ἄλλα ἁγνά προϊόντα.
Γλυκόπιοτη ἡ μουρνιδιά πού περίσσεια παράγει 

τό χωριό καί ἐπιλεγμένο τό κρασί. Μεθυστική ἀπό 
καλωσύνη καί ἀγάπη ἡ ἀνθρώπινη συμπεριφορά τοῦ 
ἔμψυχου δυναμικοῦ.

Ἐμεῖς ὅλα αὐτά τά ζήσαμε μέ τόν πλέον ἔντονο  
τρόπο στό ἀδελφικό μας σπιτικό τοῦ Γρηγόρη καί τῆς 
Ἑλένης Φιωτοδημητράκη ἀλλά καί σέ  ὅσα ἀκόμη 
σπίτια προφθάσαμε νά ἐπισκεφθοῦμε. Αἰσθανθήκα-
με τόση θαλπωρή ἀνθρώπινης καλοσύνης καί οὐσια-
στικῆς ἀγάπης, πού δέν ἐξαντλοῦσε τή διαθεσή μας 
νά παραμείνομε πλάϊ, ἀνάμεσα στήν ἀξιοπρέπεια καί 
στίς πατροπαράδοτες ἀξίες μας.

Ὁ ζωογόνος ὅμως λαμπρός ἥλιος τῆς ξεχωριστῆς 
αὐτῆς ἱερῆς ἡμέρας, σιγά-σιγά προχωροῦσε μέ τό 
φωτεινό ἅρμα του, πρός τό ἡλιο-
βασίλεμα, γιά νά παραδώσει 
τή σκυτάλη του στήν ἤρεμη 
νύκτα. Γι’ αὐτό μετά ἀπό 
θερμούς χαιρετισμούς, 
ἀκολουθήσαμε, μέ συ-
ντροφιά τή χαρά καί τήν 
ὄμορφη φύση, τό δρόμο 
τῆς ἐπιστροφῆς πρός τίς 
ἑστίες μας. Ἐνισχυμένοι 
μέ δύναμη, πίστη καί ἱκα-
νοποίηση. Φορτωμένοι 
ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγίου μέ 
εὐφορία καί μέ τίς ἐντονώ-
τερες συγκινητικές ἀναμνή-
σεις μας.

έ τό γλυκοχάραμα τῆς 26-10-07, μιά 
συγγενική παρέα ξεκινήσαμε ἀπό τίς 
πανέμορφες Στροβλές, γιά νά φθάσω-
με στό γραφικό ἐκκλησάκι τοῦ συνοικι-
σμοῦ Δημητρουλιανῶν τῆς Ἁγ. Εἰρήνης. 

Σκοπός μας νά συμμετάσχομε σέ μιά κατανυκτική 
ἀκολουθία, ἀφιερωμένη στό μεγάλο μάρτυρα τῆς 
πίστεως μας Ἅγιο Δημήτριο.

Φανταστικό τό πολύχρωμο καί πολύμορφο μω-
σαϊκό τῶν τοπίων πού ἐπί ἀρκετή ὥρα διασχίσαμε, 
τό ἤρεμο γιορτινό αὐτό πρωϊνό. Καί νά μας στούς 
πρόποδες ἱστορικῶν πανύψηλων βουνοκορφῶν, 
στό βάθος μιᾶς καταπράσινης θεαματικῆς κοιλά-
δας. Ἐκεῖ πού ἐπί αἰῶνες φωλιάζουν οἱ κάτοικοι 
τοῦ ξακουστοῦ χωριοῦ τῆς Ἁγ. Εἰρήνης, ἡ ὁποία 
ἀνέκαθεν τρέφει ἥρωες τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων ἀλλά 
καί ἄξιους ριζίτες μέ πλούσια παράδοση στίς χαρο-
κοπιές καί στήν χαρακτηριστική φιλοξενία.

Ἀνάμεσα στίς ρίζες τοῦ φαντασμαγορικοῦ 
Ἀποπηγαδιοῦ, τῶν πολυτραγουδισμένων Λευκῶν 
Ὀρέων, πλάϊ ἀπό τό φανταστικό Ἁγιοερηνιώτικο 
φαράγγι, μιά ἀνάσα ἀπό τό ἱστορικό μετερίζι τοῦ 
Ὁμαλοῦ καί τό πασίγνωστο καί πρωτόγνωρο φα-
ράγγι τῆς Σαμαριᾶς.

Ἐδῶ παρακολουθήσαμε τήν θεία ἱεροτελεστία 
τῆς λειτουργίας καί τῆς εὐλογίας τῶν ἄρτων, πού 
τελέσθηκαν μέ κατανυκτικό τρόπο ἀπό τόν ἄξιο 
λειτουργό τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐμψυχωτή τῆς προ-
σπάθειας τῶν σύγχρονων ἀκριτῶν τῆς ζωῆς καί τοῦ 
τόπου αὐτοῦ γιά τήν διαφύλαξη τῶν Ἱερῶν καί τῶν 
ὁσίων μας, Αἰδεσ. Εὐτύχη Ἀνδρουλάκη.

Πολλοί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πρόστρεξαν νά ἑνώ-
σουν τίς ἱκεσίες τους πρός  τόν ἑορτάζοντα Μυρο-
βλύτη Ἅγιο Δημήτριο. Ἀρκετοί οἱ ἄρτοι πού προ-
σφέρθηκαν μέ τό ἀντίδωρο. Πλούσιο τό πανηγύρι 
πού ἐπί πολλά ἔτη μοιράζει ὁ Ἁγιερηνιώτης Ἠλίας 
Γλαμπεδάκης.

Ὅμως καί ἡ περιποίηση στή συνέχεια σέ ὅλα 
τά σπίτια τῶν Δημητρουλιανῶν, πρωτόγνωρη.

Μυρωδάτα τά πλούσια φαγητά πού πρόσφε-
ραν, παρασκευασμένα ἀπό ντόπια σφακτά καί 

Τοῦ κ. Θεοδώρου Ἠλιάκη
Ἐπιτίμου Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Κράτους

απο το πανηγυρι του αγ. δημητριου 
στην αγια ειρηνη σελινου
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λωνοποίηση ὀνομάζεται ἡ διαδικασία δημιουργίας ἑνός ἤ 
περισσότερων πανομοιότυπων ἀντιγράφων ἀπό ἕνα συγκε-
κριμένο πρότυπο, πού μπορεῖ νά εἶναι γονίδιο, κύτταρο ἤ 
ἀκόμη καί ἕνας ὁλόκληρος ὀργανισμός. Ἡ κλωνοποίηση 

διακρίνεται στή θεραπευτική, πού ἔχει ὡς στόχο τήν παραγωγή χρή-
σιμων πρωτεϊνῶν, ἱστῶν  ἤ καί  ὁλόκληρων ὀργάνων, τά ὁποῖα θά 
μποροῦν στό μέλλον νά μεταμοσχευθοῦν σέ ἀνθρώπους πού πάσχουν 
ἀπό ἀνίατες ἤ θανατηφόρες ἀσθένειες καί τήν ἀναπαραγωγική, πού 
ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήσει καί νά δώσει ζωή σέ ἀκριβή ἀντίγραφα 
ἑνός ὀργανισμοῦ.

Τί ἐπιδιώκεται στή θεραπευτική κλωνοποίηση;
Στή θεραπευτική κλωνοποίηση, μικρές ὁμάδες κυττάρων κατευ-

θύνονται γενετικά σέ ἐργαστηριακές συνθῆκες, ὥστε νά ἀναπτύξουν 
ὁποιουδήποτε τύπου ἱστό, ὅπως εἶναι γιά παράδειγμα ὁ καρδιακός ἤ 
ὁ ἡπατικός.  Ἐπίσης, ἐπιχειρεῖται ἡ παρασκευή χρήσιμων πρωτεϊνῶν, 
ὅπως εἶναι ἡ ἰνσουλίνη ἀπό κύτταρα παγκρέατος πού ἀναπτύσσονται 
στό ἐργαστήριο.  Ἤδη ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό ἐμβρυικά κύτταρα 
νευρικός, καρδιακός καί αἱμοποιητικός ἱστός, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνοί-
γονται νέοι ὁρίζοντες στή θεραπεία σοβαρῶν καί ἀνίατων ἀσθενειῶν.  
Γιά παράδειγμα, ἡ δημιουργία νευρικοῦ ἱστοῦ θά μποροῦσε πιθανό-
τατα στό μέλλον νά δώσει τό φῶς σέ τυφλούς ἤ νά στηρίξει στά πόδια 
τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται καθηλωμένοι σέ ἀναπηρική καρέ-
κλα.

Ἔχει γίνει μέ ἐπιτυχία σήμερα ἀνθρώπινη κλωνοποί-
ηση;

Τά πειράματα γιά τή δημιουργία τῆς Ντόλλυ, τοῦ πρώτου κλωνο-
ποιημένου προβάτου πού γεννήθηκε τό 1996, εἶχαν ἐξαιρετικά μικρό 
ποσοστό ἐπιτυχίας, πού κυμάνθηκε γύρω στό 0,35%.  Ἀρκετά συχνά, 

Τοῦ κ. Ἰωάννου Στεφανογιάννη, 
Συγγραφέως-Μοριακοῦ Ἐρευνητοῦ

Κλωνοποίηση: 
Ὅταν οἱ ἄνθρωποι θέλησαν νά μοιάσουν 
στό Θεό  

απο το πανηγυρι του αγ. δημητριου 
στην αγια ειρηνη σελινου
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ἐρευνητικές ὁμάδες ἀπό διάφορα μέρη τοῦ κόσμου 
ἀνακοινώνουν ὅτι μέ τίς τεχνικές τῆς ἀναπαραγωγικῆς 
κλωνοποίησης ἔχουν ἐπιτύχει τή δημιουργία ἀνθρώ-
πινων ἀντιγράφων, χωρίς ὅμως αὐτό νά ἔχει ἀποδει-
χτεῖ καί ἐπαληθευτεῖ ἀπό ἀνεξάρτητες ἰατρικές πηγές.  
Πρέπει νά σημειωθεῖ, πάντως, ὅτι παρά τό γεγονός ὅτι 
πολλοί ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ κλωνοποίηση 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι θέμα χρόνου, τά ἀποτελέσματα 
τῶν πειραμάτων εἶναι, μέχρι σήμερα, ἀπογοητευτικά.

Ποιά εἶναι τά προβλήματα ποῦ προκύ-
πτουν;

Σέ γενικές γραμμές, ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς 
μεθόδου σέ διάφορα ζῷα δέν ὑπερβαίνει τό 2-3%.  
Ἀκόμα κι ὅταν ἐπιτευχθεῖ ἡ γέννηση ἐλάχιστων κλώ-
νων, οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς πεθαίνουν μέσα στό 
πρῶτο 24ωρο, κυρίως λόγω ἀναπνευστικῶν προβλη-
μάτων καί ἀνωμαλιῶν τοῦ καρδιοαγγειακοῦ συστή-
ματος.  Ἐπίσης, τά ζωικά ἔμβρυα ἀπό κλωνοποίηση 
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στόν πλακοῦντα, 
στόν ἐγκέφαλο καί τούς νεφρούς, ἐμφανίζουν σημα-
ντικές δυσλειτουργίες στό ἀνοσοποιητικό σύστημα, 
ἔχουν σοβαρά προβλήματα στήν καρδιά, τό ἧπαρ καί 
στούς πνεύμονες καί φαίνεται νά ἐμφανίζουν διατα-
ραχές συμπεριφορᾶς καί ὑψηλό ποσοστό ἀναίτιων θα-
νάτων. Τά ἀποτελέσματα δείχνουν ὅτι κάποια ἄγνωστη 
δύναμη φαίνεται νά ἐκφυλίζει τό γενετικό ὑλικό καί 
νά ἐμποδίζει τήν κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, ἐμπο-
δίζοντας τήν παρακμή τοῦ εἴδους του, ἴσως ἀκόμη καί 
τό παράλογο ὄνειρό του νά φτάσει τό Θεό.

Τά στοιχεῖα τῆς διαφωνίας
Οἱ ὑποστηρικτές τῆς θεραπευτικῆς κλωνοποίησης 

θεωροῦν ὅτι δέν ὑπάρχει ἡ ἔννοια τῆς ἀνθρώπινης 
ὕπαρξης 3-5 μέρες μετά τή «γονιμοποίηση», κατά τίς 
ὁποῖες λαμβάνονται τά ἐμβρυικά κύτταρα.  Τήν ἄπο-
ψη αὐτή ἐνισχύουν τά βιβλία Ἐμβρυολογίας, πού ἀνα-
φέρουν ὅτι τά ἐντελῶς πρώιμα στοιχεῖα ἀνθρώπινης 

ὕπαρξης ἀρχίζουν νά ἀναγνωρίζονται μετά τήν 30η 
μέρα τῆς κύησης, κατά τήν ὁποία ἔχουν ἤδη σχηματι-
στεῖ δεκάδες ἑκατομμύρια κύτταρα. Οἱ ἀντίθετες ἀπό-
ψεις ὑποστηρίζουν ὅτι μέ τή μεθοδολογία πού ἀκο-
λουθεῖται, καταστρέφεται ἡ πιθανότητα ἑνός ἐμβρύου 
νά γίνει στό μέλλον ὁλόκληρος ἄνθρωπος, ἐνῷ τό 
μόνο πού ἐπιτυγχάνεται εἶναι ἡ ἱκανοποίηση τῆς αὐτα-
ρέσκειας καί τῆς ἀλαζονείας ὁρισμένων ἀνθρώπων.   

Τά αἰσιόδοξα σενάρια
Μερικές ἀπό τίς αἰσιόδοξες σκέψεις γιά τό μέλ-

λον τῆς κλωνοποίησης εἶναι:
-  Ποιός νεφροπαθής δέν θά ἤθελε νά ἀποφύ-

γει τό μαρτύριο τῆς νεφρικῆς κάθαρσης δίνοντας λίγα 
κύτταρα, ἀπό τά ὁποῖα θά παρασκευαστεῖ στό ἐργα-
στήριο ἕνας ὁλόκληρος νεφρός γιά μεταμόσχευση καί 
μάλιστα μέ ἀπόλυτη συμβατότητα;

-  Ποιά μάνα παιδιοῦ μέ ἡπατική ἀνεπάρκεια, δέν 
θά ἐπιθυμοῦσε νά φτιαχτεῖ στό ἐργαστήριο ἀπό τά κύτ-
ταρά του ἕνα καινούριο ἧπαρ, πού θά τοῦ ἔσῳζε τή 
ζωή;

-  Ποιός ἡλικιωμένος δέν θά ἤθελε μία νέα καί 
ὑγιῆ καρδιά ποῦ θά τόν βοηθοῦσε νά ζήσει γιά πολλά 
χρόνια ἀκόμη; 

-  Ποιός παραπληγικός δέν θά ἤθελε νά περπατή-
σει ξανά καί νά μπορέσει νά χαρεῖ τή ζωή;

Τά τρομακτικά σενάρια
Τά σενάρια πού ἀναπτύσσουν οἱ πολέμιοι τῆς 

κλωνοποίησης εἶναι τρομακτικά: 
- Θά μπορεῖ στό μέλλον μία οἰκογένεια νά κρατά-

ει στό ψυγεῖο «ἀντίγραφα» τῶν παιδιῶν της (στή μορ-
φή τῶν βλαστοκυττάρων) καί νά τά φέρει στή ζωή σέ 
περίπτωση θανάτου;

- Ὅποιος εἶναι πλούσιος καί ματαιόδοξος θά μπο-
ρεῖ νά κάνει ἀνεξέλεγκτα ἀντίγραφα τοῦ ἑαυτοῦ του;

- Ποιές θά εἶναι οἱ συνέπειες τῆς παραγωγῆς 
«ἀντιτύπων», ἀπό γενετικό ὑλικό (DNA) ὀστῶν, ἱστο-
ρικῶν μορφῶν, ὅπως γιά παράδειγμα ὁ Χίτλερ;

- Οἱ ἄνδρες θά γίνουν περιττοί γιά τήν γέννηση 
παιδιῶν, ἀφοῦ οἱ γυναῖκες θά μποροῦν νά φτιάχνουν 
ἀπογόνους ἀπό δικά τους κύτταρα;

-  Θά μποροῦν τά ἄτεκνα ζευγάρια στό μέλλον νά 
ἐπισκέπτονται καί νά ἀγοράζουν ἔμβρυα κατά παραγ-
γελία ἀπό «βιτρίνες», ὅπου θά ἀναγράφονται ὅλα τά 
βιολογικά τούς χαρακτηριστικά;
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Ἡ ὥρα τῆς περισυλλογῆς
Μπορεῖ νά ἀναρωτηθεῖ κάποιος: πόσο ἠθική καί 

ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ἀνθρώπινη κλωνοποίηση;  Ἔχει ὁ 
ἄνθρωπος τό δικαίωμα νά παίζει τό ρόλο τοῦ Δημι-
ουργοῦ καί νά διορθώνει τίς «ἀτέλειες» τῆς φύσης μέ 
ὁποιοδήποτε κόστος;  Ἔχει, ἀντίθετα, ἡ στενή ἠθική 
τό δικαίωμα νά ἐμποδίσει τή θεραπευτική κλωνοποίη-
ση; Ἔχουν οἱ νομοθέτες καί οἱ φιλόσοφοι τό δικαίωμα 
νά ἀφήσουν τήν τεράστια εὐκαιρία ποῦ μᾶς δίνει ἡ 
θεραπευτική κλωνοποίηση γιά τή θεραπεία σοβαρῶν 
ἀσθενειῶν νά πάει χαμένη;  

Ἡ Ἐθνική Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς
Ἡ Ἐθνική Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς, μέ δυό εἰσηγή-

σεις της,  ἀναφέρθηκε στή χρήση τῶν βλαστοκυττάρων 
στή βιοϊατρική ἔρευνα καί τήν κλινική ἰατρική, θεω-
ρώντας ὅτι ἡ θεραπευτική κλωνοποίηση εἶναι ἠθικά 
ἀποδεκτή, ἐφόσον δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική θεραπευ-
τική λύση.  Ἐπίσης, ἡ ἐπιτροπή ἔκρινε ὀρθή τή ρητή 
νομοθετική ἀπαγόρευση τῆς ἀναπαραγωγικῆς κλωνο-
ποίησης στόν ἄνθρωπο, ἀναφερόμενη σέ ἀνάλογες 
διατάξεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου.

Ἡ θέση τῆς ἐκκλησίας
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, σέ ὁμιλία του τό 

2000 στό Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικῆς, εἶχε 
πεῖ:  «Εἶναι ἀνάγκη νά τεθοῦν κανόνες ἠθικῆς δεο-
ντολογίας στή διαχείριση τῶν ἐρευνῶν, ἰδίως τῶν πει-
ραμάτων στόν ἄνθρωπο καί τῶν ἀνακαλύψεων τῆς Γε-
νετικῆς. Οἱ κανόνες αὐτοί θά πρέπει νά καταφάσκουν 
ἀπόλυτα τήν ἐσωτερική ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὡς εἰκό-
νος τοῦ Θεοῦ καί ὡς ἀνεκτίμητου καί μοναδικοῦ ὄντος 
ἐπί τῆς γῆς.  Ἡ ἔρευνα ὀφείλει νά λαμβάνει ὑπ’ ὅψη 
της τίς ἠθικές καί πνευματικές ἀρχές τῆς ζωῆς, ὅπως 
αὐτές βιώθηκαν καί βιώνονται σήμερα στόν εὐρωπα-
ϊκό καί στόν εὐρύτερο δυτικό χῶρο καί ἰδίως τόν σε-
βασμό στό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί στήν ἀξιοπρέπειά 
του».  Ἐπίσης, διαπρεπεῖς θεολόγοι σέ ὁμιλίες τους 
ἔχουν τονίσει ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ δέν ἀναιρεῖται μέ 
τήν κλωνοποίηση, ἀφοῦ Ἐκεῖνος ἔφτιαξε τόν κόσμο 

καί τόν ἄνθρωπο ἐκ τοῦ μηδενός, ἐνῷ μέ τίς γενετι-
κές τεχνικές δημιουργεῖται ζωή ἀπό ἤδη ὑπάρχουσα 
ἀνθρώπινη ὕλη. 

Ἡ ἀνθρώπινη ματαιοδοξία
 Ἀναμφισβήτητα, τά ἐργαστηριακά πειράματα 

δέν ἔχουν δώσει ἀκόμη τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσμα-
τα στήν τεχνική της κλωνοποίησης, ἡ ὁποία μπορεῖ νά 
χρησιμοποιηθεῖ εἴτε γιά θεραπευτικούς, εἴτε γιά ἀνα-
παραγωγικούς σκοπούς. Σέ κάθε περίπτωση, ὅμως, 
ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνει σαφής 
καί ἀπόλυτος διαχωρισμός μεταξύ τῶν τεχνικῶν κλω-
νοποίησης πού ἐφαρμόζονται γιά τήν παρασκευή χρή-
σιμων οὐσιῶν ἤ ὀργάνων γιά τόν ἄνθρωπο καί ἐκεί-
νων πού χρησιμοποιοῦνται γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν 
ἀνθρώπινη ἀλαζονεία, ματαιοδοξία καί αὐταρέσκεια.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συμπερασματικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι θά ἦταν 

παράλογο οἱ βεβιασμένες καί ἐπιπόλαιες προσπάθει-
ες λίγων ἀνεύθυνων ἀτόμων γιά δῆθεν δημιουργία 
ἀντιγράφων τους, νά προκαλέσουν τέτοια σοβαρά 
προβλήματα, ὥστε νά ἀποτελέσουν ἀνασταλτικό πα-
ράγοντα γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς θεραπευτικῆς κλωνο-
ποίησης. Ἡ κλωνοποίηση, στή θεραπευτική της μόνο 
μορφή, μπορεῖ νά προσφέρει πολλά στόν ἄνθρωπο, 
μόνο ἐφ’ ὅσον τεθοῦν σαφεῖς καί αὐστηροί κανόνες 
γιά τήν ὀρθή ἐφαρμογή της. Ἀναμφίβολα, πάντως, 
εἶναι ἄδικο καί σκληρό νά κλείνουν οἱ πόρτες τῆς 
ἐλπίδας, εἴτε αὐτή λέγεται κλωνοποίηση, εἴτε μεταμό-
σχευση, εἴτε γονιδιακή θεραπεία, σέ συνανθρώπους 
μας πού εἶναι καταδικασμένοι νά ζοῦν μία ζωή χωρίς 
παρόν καί, τό χειρότερο ἀπ’ ὅλα, χωρίς μέλλον.
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ό 961 πού ἀπελευθέρωσε τήν 
Κρήτη ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς, ἔφε-
ρε μιά οἰκογένεια Σεϊμένηδων. 
Ἐγκαταστάθηκαν στήν Ἀνώπολη 

Σφακίων. Πήγαιναν καλά καί πολλα-
πλασιάστηκαν. Εἶχαν μεγάλη καί ἐπι-
μελημένη κτηνοτροφία. Μέ τήν ἰσχυρή 
οἰκονομική τους δυνατότητα χρηματο-
δότησαν κάποια ἐπανάσταση κατά τῶν 
Τούρκων κατακτητῶν. Ἡ ἐξέγερση ὅμως 
ἀπέτυχε καί οἱ Μωαμεθανοί χάλασαν ἐκ 
θεμελίων τά σπίτια τους. Σκότωσαν καί 
τούς μάχιμους. Τά ἐναπομείναντα παι-
διά σκόρπισαν σ’ ὅλη τήν Κρήτη. Δυό 
μικρά ἀδέλφια κατέληξαν σ’ ἕνα χάνι 
στά Χανιά. Ἐκεῖ δούλευαν γιά ἕνα κομ-
μάτι ψωμί. Ἀνάγκη αὐτοσυντήρησης. 
Κάποια μέρα βρέθηκε στό Χάνι, ἕνας 
Καστελλιανός. Ὁ χανιτζής τόν παρακά-
λεσε, ὅταν ἔφευγε νά πάρει τά παιδιά 
μαζί του καί φτάνοντας στά Καλουδιανά 
νά τούς ὑποδείξει νά πάρουνε τό δρό-
μο γιά τά Τοπόλια. Τό χωριό εἶχε πολ-
λούς νοικοκύρηδες καί κάποιος θά τά 
’παιρνε στή δούλεψη του. Ἔτσι κι ἔγινε. 
Ἤρθανε στά Τοπόλια καί μπήκανε φα-
μεγιούδικα. Τό ἕνα στόν Κατσοματάδο 
καί τό ἄλλο στό Νησί. Μεγάλωναν μέ τά 
χρόνια. Μά ἕνας Τοπολιανός Τοῦρκος, 
ὁσάκις ἤθελε κρέας πήγαινε στό νησί κι 
ἔκλεβε ἤ ἔπαιρνε βιαίως ἕνα κατσικάκι. 
Μά τό παιδί  μιά μέρα τόν πετυχαίνει καί 
τόν κάνει «τ’ ἁλατιοῦ». Μά δέν πέθανε. 
Γλύτωσε καί κατήγγειλε στίς Τουρκικές 
ἀρχές τήν κακοποίησή του, μέ ἀποτέ-
λεσμα νά συλληφθεῖ καί νά καταδικα-
στεῖ σέ εἴκοσι χρόνια φυλάκιση. Τόν 
μετέφεραν στό Ἡράκλειο γιά νά ἐκτί-
σει τήν ποινή του. Ἄξιος καί ἔξυπνος 
ὅμως, δραπέτευσε ἀπό τό μπουντρούμι. 
Ἄγνωστο πώς καί πότε. Πῆγε κρυφά 
στό λιμάνι, ἤθελε νά χαθεῖ. Ἔπρεπε 
νά μή τόν βροῦνε οἱ βάρβαροι. Καί νά, 
ἕνα πλοῖο φεύγει γιά τή Λιβύη. Τρύπω-
σε μέσα καί σέ λίγες μέρες ἔφτασε σ’ 
αὐτήν τήν Ἀφρικανική χώρα. Δέ μάθα-
με πόσα χρόνια ἔμεινε στά ξένα, μά κά-

Τοῦ κ. Ἀθανασίου Δεικτάκη.
Συγγραφέως

Τ Ο Π Ο Λ Ι Α Ν Ε Σ 
Ι  Σ  Τ  Ο  Ρ  Ι  Ε  Σ

ποτε τά κατάφερε, ἄγνωστος πιά, ἔφυγε 
κι ἦρθε στόν ἀδελφό του στά Τοπόλια 
Κισάμου. Εἴχανε περάσει κάποια χρό-
νια καί πολλά ἀσφαλῶς. Οἱ Τοῦρκοι πί-
στεψαν στίς διηγήσεις του. Ὁ Σεϊμένης 
μιλοῦσε συνέχεια γιά τή φυλακή, γιά 
τό μπουντρούμι. Ἔγινε πιστευτός καί  
«μουντρούμι – μπουντρούμι» ἔγινε καί 
κεῖνος Μπουντούρης μέ μιά παράφρα-
ση. Πίστεψαν οἱ Τοῦρκοι πώς εἶχε ἐκτί-
σει τήν ποινή του. Δέν ἤτανε δυνατόν νά 
ὑπολογίσουν τά εἴκοσι χρόνια τῆς τιμω-
ρίας του ἀκριβῶς. Τελικά τά παιδιά τοῦ 
Μπουντούρη καί τά ἐγγόνια του, ἔγιναν 
Μπουντουράκια. Καί νά στήν Κατοχή ὁ 
Ἀντώνης Μπουντουράκης, σάν πρόε-
δρος τῆς Κοινότητος Τοπολίων ἔγραψε 
τούς Μπουντουράκηδες, Βουντουρά-
κηδες. Κοκόλης ἦταν τό ὄνομα αὐτοῦ 
τοῦ νέου μέ τίς πολλές ταλαιπωρίες. Ὁ 
ἄλλος εἶχε τό ὄνομα Ἠλίας. Τοῦτος ὁ 
τελευταῖος, παντρεύτηκε μιά ὀρφανή 
κοπέλα, ἡ μόνη ἀπό τήν οἰκογένεια πού 
γλύτωσε ἀπό τήν πανώλη. Ἔκανε πολλά 
παιδιά. Λιό τόν φώναζαν στό χωριό, καί 
τά παιδιά τοῦ Λιό ἔγιναν Λιοτσάκια.

Τό δυό ἀδέρφια δέν φανέρωσαν 
ποτέ τό ἀληθινό τους ἐπώνυμο. (Σεϊμέ-
νηδες, εἴπαμε). Οἱ σημερινοί Λιοτσά-
κηδες εἶναι ἀπόγονοί του.

Ἀλλά νά ξαναγυρίσουμε στόν Κο-
κόλη. Μέ τά χρήματα πού ἔφερε ἀπό 
τή Λιβύη ἀγόρασε κτήματα στό Ψαρό 
Χαράκι, μιά τοποθεσία τῶν Τοπολίων. 
Σάν τά ἀπόκτησε ἀνέλαβε καί τήν εὐθύ-
νη  τῆς καλλιέργειας. Κάποια μέρα πού 
δούλευε καί ἔβρεχε, κατέφυγε ἐκεῖ κο-
ντά, σ’ ἕνα σπηλιαράκι πού σώζεται καί 
σήμερα. Ἄνεργος μέχρι νά σταματήσει 
ἡ βροχή, σκάλιζε μέ τά χέρια του τά χα-
λίκια πού ἦταν μπροστά του. Ἴσως καί 
γιά χοχλιούς. Μά κάτι σκληρό καί πα-
ράξενο ἦταν κουκουλωμένο στό χῶμα. 
Ἀδιάφορα στήν ἀρχή, μέ πολλή ἀγωνία 
στή συνέχεια, εἶδε πώς εἶχε μπροστά 
του ἕνα κουτί. Τό ἀνοίγει μέ περιέρ-
γεια, τί νἄ ’χει μέσα; Ποιός τό κουκού-

λωσε στό σπηλιάρι; Τό ἄνοιξε. Ἄστρα-
ψαν τά μάτια του κι ἔφεξε τό μυαλό του. 
Λίρες. Πολλές χρυσές λίρες γεμᾶτο. Τό 
σήκωσε καί τό ’κρυψε σέ ἄλλο σημεῖο. 
Περίμενε νά ἀκούσει ἄν τό ἀναζητήσει 
κανείς, μά δέν ἔμαθε τίποτα. Νά ’τανε 
κάποιου Τούρκου; Κι ἄντε νά πουλιέται 
μιά ἑννιαία περιουσία περίπου χιλίων 
ἐλαιοδέντρων ἀπ’ ἕνα Τοῦρκο ἀγᾶ. Τήν 
ἀγοράζει ὁ Κοκόλης κι ἔγινε ὁ πλου-
σιότερος τοῦ χωριοῦ κι ὁ Ἠλίας ἔμεινε 
φτωχός. Στή συνέχεια παντρεύεται μιά 
χωριανή Γοροφαλάκη. Ἡ τοπική κοι-
νωνία τόν ἀναγνώρισε καί τόν ἀνέδειξε 
πρόεδρο τῆς κοινότητας ἤ κάτι τέτοιο, 
θέση πού κατεῖχε γιά πολλά χρόνια. 
Ἀγόρασε ἀκόμη καί τά Μιχιανιά ὅπου 
ἔκανε τό σπίτι του στό κέντρο τοῦ χω-
ριοῦ. Ἦταν Μοναστηριακή περιουσία. 
Μπορεῖ νά τήν ἀγόρασε ἐν ἀγνοία του.  
Ἀλλά καί τά ἑφτά παιδιά πού ἔκανε πέ-
θαναν. 

Τό κάθε παιδί σάν ἔκλεινε τόν πρῶτο 
χρόνο τῆς ἡλικίας του καί τό ἄφηνε ἡ 
μάνα του γιά νά πάει  στή βρύση, στό 
γυρισμό τό ἔβρισκε νεκρό. Ἀνεξήγητο 
μυστήριο... Κάποιος τοῦ λέει:

-Μωρέ Κοκόλη, δέν τό ξέρεις ὅτι 
ἐδῶ εἶναι μοναστηρικά; Τάξου στήν 
Παναγία.

Τόν ἄκουσε. Διέθεσε ἕνα ποσό γιά 
τή συντήρηση τῆς Ἐκκλησίας κι ἀνέ-
λαβε τήν ὀργάνωση τοῦ πανηγυριοῦ, 
κάθε χρόνο κι αὐτός καί οἱ ἀπογονοί 
του, κάτι πού συνεχίζεται μέχρι σήμε-
ρα. Μετά τό τάξιμο καί τήν ἐφαρμογή 
του ἀπέκτησε τέσσερις γιούς καί τρεῖς 
κόρες. Ἔζησαν ὅλα παντρευτήκανε κι 
ἄφησαν πολλούς ἀπογόνους. Μέ τή 
σειρά: Στυλιανός, Κυριάκος, Γιώργης, 
Μᾶρκος, Μαρία, Εὐφροσύνη, Καλλιό-
πη. Στά Τοπόλια, ἤτανε μιά καλή οἰκο-
γένεια Περατσάκηδων. Δυό θυγατέρες 
εἶχε, ὄμορφες, εὐγενικές, σεμνές καί 
ζηλεμένες. Ὁ Κοκόλης ἔστειλε στόν Πε-
ρατσή προξενιό γιά τόν πρῶτο του γιό. 
Δέχτηκε ἡ Περατσοπούλα ἀλλά προτι-
μοῦσε ὄχι τόν πρῶτο άλλά τό Μᾶρκο, 
τόν τελευταῖο. Ἦταν ὁ πιό λεβέντης. Ὁ 
πατέρας Κοκόλης, δέχτηκε. Ἀλλά γιά τή 
συγκλονιστική  ἱστορία τοῦ Μάρκου στό 
ἑπόμενο.

Τ
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Ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀπαντᾶ...

TΟ ΚερΙ καΙ τΟ ΚαντΗλι
Ἡ κ. Εἰρήνη ἀπό τό Σέλινο μᾶς ἐρωτᾶ ποιά ἡ σημασία τοῦ κεριοῦ καί τοῦ καντηλιοῦ καί γιατί 
τά ἀνάβομε. 

Ἀγαπητή μας κ. Εἰρήνη, 
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν εὔστοχη ἐρώτηση - ἀπορία 

σας, ἡ ὁποία εἶναι καί ἀπορία πολλῶν ἀδελφῶν μας 
Χριστιανῶν. Διερωτῶνται πολλοί ποιά ἡ χρησιμότητα 
τοῦ κεριοῦ καί τοῦ καντηλιοῦ. Εἶναι ἆρα γε μιά συνή-
θεια, ἕνα ἔθιμο ἤ κάτι βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο; 
Χρειάζεται κατ’ ἀρχήν νά ποῦμε ὅτι τίποτε δέν γίνεται 
στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἄσκοπα καί ἄστοχα. Τίποτε 
δέν εἶναι ὑπερβολικό, ξερός τύπος, χωρίς σημασία, 
νόημα καί οὐσία. Ἔτσι, τόσο τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ, 
ὅσο καί τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ ἔχει νόημα καί δέν 
πρέπει νά γίνεται μηχανικά ἀπό τόν Χριστιανό. Πίσω 
ἀπό τήν πράξη αὐτή κρύβεται βαθύτατος συμβολισμός. 
Ὁ Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης μᾶς λέγει ὅτι τό κερί 
πού ἀνάβουμε ἔχει ἕξι συμβολισμούς:

Συμβολίζει τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας, γιατί 
εἶναι κατασκευασμένο ἀπό καθαρό κερί μέλισσας. 

Ἐπίσης τήν πλαστικότητα τῆς ψυχῆς μας, μιά καί 
εὔκολα πάνω του μποροῦμε νά χαράξουμε ὁ,τιδήποτε. 

Ἀκόμη τήν Θεία Χάρη, ἐπειδή τό κερί προέρχεται 
ἀπό τά ἄνθη πού εὐωδιάζουν. 

Ἐπιπλέον συμβολίζει τήν θέωση, στήν ὁποία πρέ-
πει νά φθάσουμε, ἐπειδή τό κερί ἀνακατεύεται μέ τή 

φωτιά καί τῆς δίνει τροφή. 
Δείχνει ἐπίσης καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, καθώς 

καίει καί φωτίζει στό σκοτάδι. 
Καί τέλος συμβολίζει τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη 

πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν κάθε Χριστιανό, ἐπειδή 
τό κερί καίγεται ὅταν φωτίζει, ἀλλά καί παρηγορεῖ τόν 
ἄνθρωπο μέ τό φῶς του μέσα στό σκοτάδι. 

Ἀνάβοντας κερί χρειάζεται νά θυμόμαστε ὅτι πρέ-
πει νά ζοῦμε μέσα στό φῶς πού πήραμε μέ τήν βάπτι-
σή μας. Γι’ αὐτό τή βάπτιση τήν ὀνομάζουμε καί Φώτι-
σμα. Γι’ αὐτό καί στή διάρκεια τῆς βαπτίσεως κρατᾶμε 
ἀναμμένες λαμπάδες. Τό φῶς αὐτό εἶναι τό πῦρ τῆς 
Πεντηκοστῆς, τό φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί τό 
φῶς αὐτό ἀνανεώνεται μέσα μας στήν ψυχή μας, κάθε 
φορά πού συμμετέχουμε στή Θεία Λειτουργία καί κάθε 
φορά πού κοινωνοῦμε καί προσευχόμαστε. 

Τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ ἐνέχει τόν συμβολισμό 
ὅτι προσφέρεται ὡς θυσία σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός 
τόν Θεό καί τούς Ἁγίους του. Συμβολίζει ἐπίσης, τό φῶς 
τοῦ Χριστοῦ πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο, καθώς ἐπίσης 
συμβολίζει καί τό γνωστό παράγγελμα τοῦ Κυρίου μας 
ὅτι πρέπει νά εἴμαστε, οἱ χριστιανοί, τά φῶτα τοῦ κό-
σμου. Τό κερί, καθώς καίγεται, φωτίζει τό περιβάλλον 
του. Ἔτσι καί ὁ συνειδητός χριστιανός, ὅταν θυσιάζε-
ται γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, φωτίζει τούς συνανθρώ-
πους του καί τούς δείχνει τόν δρόμο τῆς σωτηρίας. Τό 
ἔλαιον, τό λάδι δηλ. πού καίει στά καντήλια μας, “τόν 
τοῦ Θεοῦ ὑπεμφαίνει ἔλαιον” γράφει ὁ Ἅγ. Συμεών 
Θεσσαλονίκης, τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πού φανερώθηκε, 
ὅταν ἡ περιστερά τοῦ Νῶε ἐπέστρεψε στήν Κιβωτό γιά 
νά σημάνει τήν παύση τοῦ κατακλυσμοῦ, ἔχοντας στό 



ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ............ 152

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

ράμφος της κλάδο ἐλαίας, ἤ ὅταν ὁ Ἰησοῦς, καθώς 
προσευχόταν ἐκτενῶς, ἐπότιζε μέ τούς θρόμβους τοῦ 
ἱδρῶτος του τήν ἐλιά, κάτω ἀπό τά κλαδιά τῆς ὁποίας 
γονάτισε τήν μαρτυρική ἐκείνη νύχτα, στό Ὅρος τῶν 
Ἐλαιῶν. Βέβαια, ὅλοι ξέρουμε πώς ἀπείρως ἀνώτερος 
τοῦ ὑλικοῦ φωτισμοῦ εἶναι ὁ ἐσωτερικός, ἁγιοπνευ-
ματικός φωτισμός. Τό λάδι συμβολίζει τό ἄπειρο ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τά κανδήλια συμβολίζουν τήν 
Ἐκκλησία πού εἶναι μεταδοτική Θείου ἐλέους καί φω-
τιστική. Συμβολίζουν βέβαια τούς ἴδιους τούς ἁγίους 
πού τό Φῶς τους ἔλαμψε, κατά τό λόγο τοῦ Κυρίου, 
«ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσι τά καλά ἔργα 
καί δοξάσωσι τόν Πατέρα τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς». 

Ὑπάρχουν πολλοί λόγοι γιά τούς ὁποίους πρέπει 
οἱ Ὀρθόδοξοι νά ἀνάβουμε τό καντῆλι, ὅπως γιά νά 
μᾶς θυμίζει γιά παράδειγμα: 

- τήν ἀνάγκη γιά προσευχή, 
- ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό μόνο ἀληθινό Φῶς καί ἡ 

πίστη σέ Αὐτόν εἶναι Φῶς, 
- ὅτι ἡ ζωή μας πρέπει νά εἶναι φωτεινή, 
- ὅτι, ὅπως τό καντῆλι ἀπαιτεῖ τό δικό μας χέρι γιά 

νά ἀνάψει, ἔτσι καί ἡ ψυχή ἀπαιτεῖ τό χέρι τοῦ Θεοῦ, 
τή Χάρη Του δηλαδή, 

- ὅτι πρέπει τό θέλημά μας νά καεῖ καί νά θυσια-
στεῖ γιά τήν ἀγάπη πρός τό Θεό κ.ἄ. 

Ἐννοεῖται, βέβαια, ὅτι τό λάδι τῶν καντηλιῶν πρέ-
πει νά εἶναι ἐλαιόλαδο καί μάλιστα ὅσο τό δυνατόν 
καλύτερης ποιότητος. Ἄλλωστε, ὅπως ὁ Κύριος προ-
σευχήθηκε στόν κῆπο τῶν Ἐλαιῶν ἔτσι καί ὁ ναός 
μέ τά κανδήλια μετατρέπεται σέ νέο κῆπο τοῦ ἐλέους 
(λαδιοῦ), ἀλλά καί Ἐλέους Θεϊκοῦ. Τό λάδι τῶν κε-
ριῶν καί τῶν κανδηλιῶν μᾶς θυμίζει τήν εὐσπλαχνία 
τοῦ Θεοῦ καί τό φῶς πού πρέπει νά ἔχει ἡ ζωή μας, νά 
εἶναι φωτεινή καί ἁγία.  Τό ἁγνό κερί πού παράγεται 
ἀπό παρθένες μέλισσες συμβολίζει τήν ἀνθρώπινη 

φύση τοῦ Χριστοῦ ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τήν πάνα-
γνη καί παρθένο Μαριάμ. Τό τρικέρι τοῦ ἐπισκόπου 
συμβολίζει τήν Ἁγία Τριάδα, ἐνῶ τό δικέρι τίς δυό φύ-
σεις τοῦ Χριστοῦ. Τά κεριά ἤ οἱ λαμπάδες πού ἀνά-
βουμε στή Βάπτιση συμβολίζουν τό πνευματικό φῶς 
πού λαμβάνει ὁ νεοφώτιστος. Τά κεριά τῆς κηδείας, 
τοῦ τάφου καί τῶν μνημοσύνων συμβολίζουν τό φῶς 
τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο εὐχόμεθα νά εἰσέλθει ὁ ἀπο-
θανών. Ὁ Πολυέλαιος συμβολίζει τήν θριαμβεύουσα 
Ἐκκλησία τῶν Οὐρανῶν. Τά κεριά ἤ τά κανδήλια του 
συμβολίζουν τούς ἁγίους. Στίς μεγάλες γιορτές στίς 
Ἱερές Μονές σείουν τόν Πολυέλαιο, γιά νά φανερώ-
σουν ὅτι καί οἱ ἅγιοι στά ἐπουράνια συνεορτάζουν καί 
συγχορεύουν μέ τήν ἐπίγεια Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007)

Ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος 
στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

Μέ πολλή ἱεροπρέπεια καί ἐκκλησιαστική τάξη, ὅπως 
ἀναφέρει καί τό σχετικό ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου, ἑορτάσθηκε στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος. Ἡ Α. Θ. 
Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡ-
ΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, χοροστάτησε εἰς τόν Πατριαρχικό Ναό 
τοῦ Ἁγ. Γεωργίου κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Παρασκευῆς, 
31ης Αὐγούστου, καθώς καί εἰς τήν Θεία Λειτουργία 
τοῦ Σαββάτου, 1ης Σεπτεμβρίου, σέ συγχοροστασία 
μέ ὅλους τούς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου. Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον διαβάστηκε, ἀπό 
τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, εἰδικόν Μήνυμα τῆς Α. Θ. Πανα-
γιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασί-
ας τῆς κτίσεως, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. 
Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς 
Συνίδου.  Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνε-
γνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οικουμενι-
κοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς 

νέας, Α´ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ 
Αὐτοῦ καί τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέ-
ων, οἱ ὁποῖοι ἀντήλλαξαν τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, 
γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος. Στό τέλος ὁ Πατριάρ-
χης εὐλόγησε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 
1ης τοῦ μηνός. 

Ἑορτή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος 
κατά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου χοροστά-
τησε στόν Ἑσπερινό εἰς τό μετόχιον «Γρα-Κερά» τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Παρθενῶνος καί εἰς τόν ἐκεῖ ἑορτάζο-
ντα Ἱερό Ναό, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε 
εἰς τόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας Βλάτους, 
ὅπου καί χειροθέτησε σέ πνευματικό τόν ἀναπληρωτή 
Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, Πανοσιολογιώτατο Ἱερομό-
ναχο π. Εἰρηναῖο Μπατσάκη. 

Μνήμη μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
κυροῦ Τίτου Συλιγαρδάκη

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ἀνθίμου ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἔλαβε μέρος εἰς τό  
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εἰκοσαετές μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Τίτου Συλιγαρδά-
κη, τό ὁποῖο ἐτελέσθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
αὐτῆς Ναόν. Στήν Θεία Λειτουργία συνιερούργησαν 
οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Ἄνθιμος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος καί 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Εὐγένιος, στό 
δέ μνημόσυνο ἔλαβε μέρος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος. 

Στήριξη σέ πυρόπληκτους καί πυροπαθεῖς 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στήν προσπάθειά της νά 
ἁπαλύνει τόν βαρύ πόνο πού προκάλεσαν οἱ φονικές 
καί καταστροφικές πυρκαγιές τοῦ καλοκαιριοῦ πρω-
τοστάτησε στήν συλλογή βοήθειας, ἡ ὁποία μέ εἰδική 
ἀποστολή πού ἀναχώρησε τήν 9η Σεπτεμβρίου καί τήν 
ὁποία συνόδευσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, προωθή-
θηκε σέ ἐμπερίστατους καί σκληρά δοκιμαζόμενους 
ἀδελφούς μας. Ἡ ἀνταπόκριση ὑπῆρξε συγκινητική 
καί οὐσιαστική. Εἴκοσι ἑπτά (27) τόννοι προσφορῶν 
ἀγάπης καί ἀνθρωπιᾶς συγκεντρώθηκαν σέ πέντε 

μόλις ἡμέρες. Ἰδιῶτες, ἑταιρεῖες, καταστήματα, ἐπι-
χειρήσεις, καί πλῆθος ἄλλων προσφορῶν ἀγάπης, 
πάσης φύσεως καί εἴδους, ἀπ΄ ὅλο τόν Νομό, συνέ-
δραμαν στήν προσπάθεια αὐτή. Τρόφιμα, εἴδη ρουχι-
σμοῦ, φαρμακευτικό ὑλικό, εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, 
ζωοτροφές, χρήματα κ.ἄ. ἀποτέλεσαν τό περιεχόμενο 
τῆς ἀποστολῆς, πού εἶχε ὡς προορισμό τήν Μεγα-
λόπολη Ἀρκαδίας. Τά εἴδη παρεδόθησαν στόν Σεβ. 
Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία, 
ὁ ὁποῖος καί τά κατένειμε στά ὁλοσχερῶς κατεστραμ-
μένα χωριά τῶν ἐπαρχιῶν του. Ἡ Μητρόπολίς μας 
εὐγνωμόνως εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσους ἀπό τό περίσ-
σευμα τῆς καρδιᾶς τους ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμά 
της καί προσέφεραν πάσης φύσεως εἴδη καί χρήματα. 
Καί ὁ ἀγῶνας συνεχίζεται… Στούς χώρους ὑποδοχῆς 
τῆς Μητροπόλεώς μας καταφθάνουν καί νέες ποσό-
τητες γιά δεύτερη ἀποστολή. Ἐπειδή οἱ προσφορές 
ἀγάπης καί ἀνθρωπιᾶς συνεχίζονται, μόλις ἑτοιμαστεῖ 
καί νέα ἀποστολή ἡ Μητρόπολίς μας θά τά προωθήσει 
ἄμεσα. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά προσφέρουν σέ εἴδη οἰκι-
ακῆς χρήσεως, ρουχισμό, τρόφιμα,  λάδι ἤ χρήματα 
μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέ τά γραφεῖα τῆς Μητρο-
πόλεώς μας 28220-22128, ὑπεύθυνη κ. Δαρατσιανοῦ 
Ἀντωνία.

Ἑορτή Ἁγίας Θεοδώρας (Βάστα Ἀρκαδίας)

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κατά τήν παραμονή του 
στήν Μεγαλόπολη Ἀρκαδίας καί κατόπιν προσκλήσε-
ως καί εὐλογίας τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου Γόρτυ-
νος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου, τό ἑσπέρας τῆς 
10ης Σεπτεμβρίου τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς 
στό μεγάλο προσκύνημα τῆς Ἁγίας Θεοδώρας στή 
Βάστα Ἀρκαδίας. Συγκίνηση καί θαυμασμό προκαλεῖ 
τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ ἡ φωτιά ἔχει κατακαύσει τήν γύρω 
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ἀπό τήν λαγκαδιά ὅπου βρίσκεται τό προσκύνημα πε-
ριοχή, ὁ τόπος τοῦ προσκυνήματος ἔχει μείνει ἀλώ-
βητος. 

Ἔναρξη Σχολικοῦ Ἔτους

Κατά τήν ἔναρξη τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας βρέθηκε σέ Σχολεῖα τῆς περιοχῆς, τέ-
λεσε τόν Ἁγιασμό καί εὐχήθηκε σέ διδάσκοντες καί 
διδασκομένους καλή, εὐλογημένη, καρποφόρο καί 
δημιουργική τή νέα σχολική χρονιά. 

Ἁγιασμός Ἀθλητικῶν Σωματείων

Ἀξιέπαινη ἡ προσπάθεια τῶν ἀθλητικῶν σωματείων 
«Κισαμικός» καί «Θύελλα» Καλαθενῶν, μέσα ἀπό τά 
ὁποῖα μεγάλος ἀριθμός παιδιῶν δραστηριοποιούμε-
να σέ διάφορα ἀθλήματα ἀξιοποιοῦν δημιουργικά 
τόν ἐλεύθερο χρόνο τους. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
εὐλόγησε τήν ἔναρξη τῆς ἀθλητικῆς χρονιᾶς, ἐπήνεσε 
τά Δ.Σ. καί τῶν δυό σωματείων καί εὐχήθηκε στά παι-

διά καλούς καί νικηφόρους ἀγῶνες στόν στίβο τῶν 
ἀθλημάτων καί τῆς ζωῆς.

Ἑορτή Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό 
τοῦ ἑορτάζοντος καί προσφάτως ἀνακαινισθέντος Ἱ.Ν. 
Τιμίου Σταυροῦ Στροβλῶν, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα 
ἱερούργησε στό προσκύνημα καί Ἱερά Μονή Τιμίου 
Σταυροῦ Ταυρωνίτη. 

Ἑορτή Ὁσίου Κυρ- Ἰωάννου τοῦ Ξένου. 

Κίσαμος, τόπος ἀσκήσεως καί κοιμήσεως τοῦ Ὁσίου 
καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Κυρ - Ἰωάννου τοῦ Ξέ-
νου, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε νά κοιμηθεῖ καί νά ἀναπαυθεῖ 
στά χώματά της, ἁγιάζοντάς τα μέ τήν παρουσία του. 
Ὁ τάφος του εὑρίσκεται στόν Πλάτανο Κισάμου, περι-
οχή Καβούσι, ὅπου καί τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς του, 19 
Σεπτεμβρίου, τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ 
τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί 
πολλῶν προσκυνητῶν ἀπό τά Χανιά καί τό Ρέθυμνο, 
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τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στά Τσουρουνια-
νά Κισάμου, ὅπου καί φυλάσσεται ἡ Τιμία Κάρα Του, 
παρουσίᾳ πολλῶν προσκυνητῶν. 

Ἑορτή Ἁγίου Εὐσταθίου 
τοῦ Μεγαλομάρτυρος

Στόν ἡμιερειπωμένο Ἱ. Ναό Ἁγίας Βαρβάρας στά 
Λατζιανά Κισάμου, κτιριακό συγκρότημα τοῦ 14ου 
αἰῶνος, τό ὁποῖο εἰκάζεται ὅτι λειτούργησε καί ὡς 
Μοναστῆρι ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐσταθί-
ου τοῦ Μεγαλομάρτυρος. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
19 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφι-
λοχίου.

Ἑκατονταετής ἐπέτειος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας.

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας ἔλαβε μέρος στό Ἀρχιερατικό συλλείτουργο 

τῆς Κυριακῆς 23ης Σεπτεμβρίου τό ὁποῖο τελέσθηκε 
στόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, 
Νέας Χώρας, ἐπί τῇ ἐπετείῳ ἑκατόν χρόνων ἀπό τήν 
θεμελίωση τοῦ ἐν λόγῳ Ἱ. Ναοῦ, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.

Ἑορτή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. 

Ἐνορίες καί προσκυνήματα τῆς Μητροπόλεώς μας 
ἀφιερωμένα στήν Παναγία τήν Μυρτιδιώτισσα ἑόρτα-
σαν τήν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῆς ἀνευρέσεως τῆς 
ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας μέσα 
σέ μυρτιές στή νῆσο τῶν Κυθήρων. Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας τέλεσε τόν Ἑσπερινό στόν ὁμώνυμο Ναό 
τῆς Ἐνορίας Σπηλιᾶς, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα στόν 
ἑορτάζοντα Ἱ. Ναό τῆς Ἐνορίας Ταυρωνίτη. 

Μνήμη ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευθερίας.

Ἡ Ἐνορία Παλαιόχωρας σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο 
Πελεκάνου ὀργάνωσαν τήν Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 
ἐκδηλώσεις μνήμης καί τιμῆς γιά τούς 32 τουφεκι-
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σθέντες καί φονευθέντες ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας, 
οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τήν ζωή τους κατά τά σκληρά χρό-
νια της Γερμανικῆς κατοχῆς. Ἐπιμνημόσυνος δέησις 
τελέσθηκε στό μνημεῖο πεσόντων Παλαιοχώρας. 

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ

Τό Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Βάθης. Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου 
προσφορά τοῦ Στρατηγοῦ Βενιζέλου Σκαλίδη, ἄξιου 
γόνου τῆς μεγάλης οἰκογένειας τῶν Σκαλίδηδων πού 
τόσα σπουδαῖα καί μεγάλα ἔχουν προσφέρει κατά 
τούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες. Ὅπως ἀναφέρει καί ἡ 
μαρμάρινη ἐπιγραφή στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ, ἐκτίσθη 
εἰς μνήμη Γεωργίου καί Μαρίας Σκαλίδη ἀπό τά παι-
διά τους Πολυξένη, Ἐμμανουήλ, Βενιζέλο καί Ἑλένη. 
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος ἀνακήρυξε τόν Στρατηγό Βενιζέλο Σκαλίδη σέ 
μέγα εὐργέτη τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν πολύτιμη 
βοήθεια καί στήριξή του στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, με-
ταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί ἡ νέα πτέρυγα «Στρατηγοῦ 
Βενιζέλου Σκαλίδη», πού ὁλοκληρώνεται στό Ἀννου-
σάκειο Θεραπευτήριο-Γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεώς 
μας. Γιά τήν μεγάλη αὐτή προσφορά του ὁ Μητροπο-
λίτης μας τοῦ ἀπένειμε τήν ὕπατη τιμή τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κρήτης, τόν Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Τίτου. 

Ἐγκαίνια Φυσικοθεραπευτηρίου
Τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο - Ἵδρυμα τῆς Μητρο-
πόλεώς μας στήν προσπάθειά του νά ἁπαλύνει ἀκό-
μα περισσότερο τόν πόνο καί τά βάσανα τῶν ἀνθρώ-
πων τῆς τρίτης ἡλικίας ὡς καί ὅσων ἄλλων τό ἔχουν 

ἀνάγκη, δημιούργησε σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο 
Καντάνου ἕνα σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο στήν 
Κάντανο, τό ὁποῖο λειτουργεῖ σέ καθημερινή βάση. 
Τό Φυσικοθεραπευτήριο αὐτό εἶναι τό τέταρτο πού 
ἀνοίγει καί λειτουργεῖ τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο 
(Καστέλλι, Βουκολιές, Παλαιόχωρα καί Κάντανος) καί 
ἡ λειτουργία του θά συντελέσει, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί 
στήν ἐλαχιστοποίηση τῆς ταλαιπωρίας τῶν ἀσθενῶν 
λόγῳ τῆς μετακινήσεώς τους ἀπό τήν ἐνδοχώρα πρός 
τά ἀστικά κέντρα. 

Ἑορτή Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καί 
Ὁσίων 98 Θεοφόρων Πατέρων

Τήν 7η Ὀκτωβρίου ἑορτή τῶν  Ὁσίων ἐνενήκοντα  καί 
ἐννέα θεοφόρων Πατέρων, ἑορτάζει καί τό μεγάλο 
προσκύνημα στόν Ἀζωγυρέ Σελίνου, ὅπου καί ὁ τόπος 
τῆς ἀσκήσεως καί κοιμήσεώς των, ἐκτός τοῦ Ἁγ. Ἰωάν-
νου τοῦ Ἐρημίτου, ὁ ὁποῖος  ἐκοιμήθη σέ σπήλαιο τῆς 
περιοχῆς «Γδερνέτο», τοῦ Ἀκρωτηρίου Μελέχα. Τοῦ 
Ἑσπερινοῦ προεξῆρχε ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης μας. 
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Θεολογικό-Ποιμαντικό-Ἐπιστημονικό 
Συμπόσιο ἀφιερωμένο 

στόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τό 
ἔτος 2007 εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν 
Χρυσόστομο, ἐπί τῇ ἐπετείῳ 1600 χρόνων ἀπό τήν 
Κοίμησή του. Ἐκτενέστερη ἀναφορά γιά τό Συμπόσιο 
αὐτό κάνομε στίς σελίδες 143-144 τοῦ παρόντος τεύ-
χους μας.

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ

Τήν 26η Ὀκτωβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου τελέσθηκαν τά 
ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, παρεκ-
κλησίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γωνιᾶς, στό Κολυμβάρι. 
Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός κτίσθηκε μέ δαπάνες εὐσεβῶν 
Χριστιανῶν, μερίμνῃ Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, τήν ὁποία 
εἶχε συστήσει ὁ τότε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς καί νῦν 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος καί τέλεσε τά ἐγκαί-
νια κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας. 

Εὑρισκόμενος παραπλεύρως τοῦ κοιμητηρίου Κολυμ-
βαρίου ὁ Ἱερός Ναός θά καλύπτει καί τίς λατρευτικές 
ἀνάγκες τοῦ κοιμητηρίου.  

Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Ἑορτῆς 

Πολύς λόγος γίνεται στίς μέρες μας γιά τήν ἀναγκαι-
ότητα-κατάργηση τῶν παρελάσεων. Παρ΄ ὅλα αὐτά ὁ  
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμός, κόντρα στό πνεῦμα 
καί τό ρεῦμα τῶν καιρῶν μας, ἑόρτασε καί ἐφέτος  τήν 
ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1940 μέ δεή-
σεις, δοξολογίες, παρελάσεις. 

Ἑορτή Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Ἀνθίμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας συμμετεῖχε εἰς τήν πανηγυρικήν λιτάνευσιν τῶν 
ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων 
τῶν ἐν Ρεθύμνῃ τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς, μετά τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. 
Εἰρηναίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη-
νοῦ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. 
Εὐγενίου. 



ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ............ 159

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ 
Υ Π Ε Ρ  ΤΩ Ν  Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΤΩ Ν  Τ Η Σ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ

Ἐνορία Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Πλατάνου  ..........................................................................................500€
Πρεσβυτέρα Εὐτυχία Μπενάκη  ................................................................................................................100€
Νικόλαος Ρεβελάκης  ....................................................................................................................................20€
Ἐνορία Σαρακίνας Σελίνου  .........................................................................................................................200€
Ἐνορία Στροβλῶν  .......................................................................................................................................300€
Οἰκογ. Κωνσταντίνου Χαρτζουλάκη  .........................................................................................................300€
Εἰς μνήμην Ὄλγας Πατεράκη  τά τέκνα καί τά ἀδέλφια της  ...................................................................600€
Πασχάλης Ἐμμανουηλίδης  .........................................................................................................................150€ 
Γεώργιος Καμβυσέλης  ..................................................................................................................................30€
Μοναχή Θεονύμφη  ....................................................................................................................................150€
Ἐνορία Βλάτους Κισάμου  ..........................................................................................................................200€
Ἐνορία Παλαιοχώρας Σελίνου  ...................................................................................................................300€
Ἐνορία Δραπανιά Κισάμου  .......................................................................................................................200€
Δήμητρα Μυλωνάκη .....................................................................................................................................60€ 
Ἰωάννης Ἠλ. Καουνάκης  ............................................................................................................................300€
Ἐλευθερία Ξενικάκη ἀντί μνημοσύνου συζύγου της Ἐμμανουήλ Ξενικάκη  ...............................................50€
Αἰδεσ. Στυλιανός Κασαπάκης εἰς μνήμην θυγατρός του Ἑλένης  ............................................................200€
Οἰκογ. Νικολάου Παπαγιαννάκη εἰς μνήμην πατρός του Ἐμμανουήλ Κουβάκη  ...................................150€
Κωνσταντῖνος Κολώνιας  ............................................................................................................................100€
Βενιζέλος Σκαλίδης  .................................................................................................................................3.000€
Ἀνώνυμος  ...................................................................................................................................................100€
Μαρία Ξενικάκη εἰς μνήμην πατρός της Ἐμμανουήλ  .................................................................................50€
Ἀντωνία Ἀθανασάκη εἰς μνήμην πατρός της Εὐαγγέλου  .........................................................................500€
Γεώργιος Πατσουράκης εἰς μνήμην πατρός του Ἐμμανουήλ  ....................................................................50€
Ἐνορία Πολεμαρχίου  ..................................................................................................................................150€
Ἐνορία Ἀζωγυρέ Σελίνου  ............................................................................................................................200€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας  ...................................................................................................................150€
Μαρία Πετραντωνάκη  ...............................................................................................................................700€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Ἁγ. Δημητρίου Κολυμβαρίου  ...................................................................................300€
Ἀνώνυμος  ...................................................................................................................................................200€

Δωρεές ὑπέρ τοῦ Περιοδικοῦ μας
Ἕνωση Ἄποστράτων Ἀξιωματικῶν Ἀεροπορίας Χανίων ...........................................................................100€
Χρυσάνθη Μοτάκη  .....................................................................................................................................100€
Τριβιζᾶς Βασίλειος  ....................................................................................................................................100€
Ἀργυρῶ Κοτσιφάκη  .....................................................................................................................................10€
Μαυρογένη Μαρία  .......................................................................................................................................50€
Βενιαμίν Μαλεφιουδάκης  ............................................................................................................................10€
Αἰδεσ. Δημήτριος Μαραγκουδάκης  ............................................................................................................50€
Γιανναδάκης Ἀπόστολος  .............................................................................................................................30€

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν Θεῷ δανείζει” (Παρ. 19,7)
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