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ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

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

ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *

«τῇ γάρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, 
ἀλλά διά τόν ὑποτάξαντα, [...]

 οἴδαμεν γάρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει
 καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. η΄ 20,22)

δελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Διά μίαν εἰσέτι φοράν, εἰς τήν ἀρχήν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, καλούμεθα νά ἀναλογισθῶμεν, 
μετά καινῶν ἐν Χριστῷ πνευματικῶν δυνάμεων καί ἰδιαιτέρας εὐαισθησίας, τήν κατάστασιν τοῦ 
εὐφόρου πλανήτου ἡμῶν καί νά ἀναπέμψωμεν ἰδιαιτέρας προσευχάς διά τήν προστασίαν τοῦ σύ-
μπαντος κόσμου.

Πολλά ἔχουν ἀλλάξει, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁ ἀοίδιμος προκάτοχος ἡμῶν Πατριάρχης Δημήτριος ἀπεφάσισε, πρό 
δύο καί πλέον δεκαετιῶν, νά καθιερωθῇ ἡ 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προσευχῆς ὑπέρ τῆς διατηρήσεως τῆς καλῶς 
ποιηθείσης ὑπό τοῦ Θεοῦ κτίσεως. Διά τῆς ἀναλήψεως τῆς πρωτοβουλίας ἐκείνης ὁ ἀείμνηστος προκάτοχος ἡμῶν 
ἀπεσκόπει εἰς τήν ἀποστολήν προειδοποιητικοῦ μηνύματος περί τῶν ὀλεθρίων συνεπειῶν ἐκ τῆς κακῆς χρήσεως 
τοῦ περιβάλλοντος. Ἐπεσήμαινεν ὅτι, ἐν ἀντιθέσει πρός τάς πλείονας τῶν λοιπῶν μορφῶν τῆς ἀνθρωπίνης κατά 
χρῆσιν παραβατικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ρύπανσις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος δύναται νά προκαλέσῃ τεραστίαν 
καί μή ἀναστρέψιμον ζημίαν, διά τῆς καταστροφῆς ἁπασῶν σχεδόν τῶν μορφῶν ζωῆς ἐπί τοῦ πλανήτου.

Τήν ἐποχήν βεβαίως ἐκείνην, ἡ προειδοποίησις αὕτη ἴσως νά ἤχησεν ὡς ὑπερβολική εἰς τά ὦτα ὡρισμένων 
σκεπτικιστῶν, ἀλλά ὑπό τό φῶς τῶν ὅσων σήμερον διαπιστώνομεν, καθίσταται πλέον φανερόν ὅτι οἱ λόγοι του 
ἦσαν προφητικοί. Σήμερον, οἱ ἐπιστήμονες, οἱ ἀσχολούμενοι μέ τό φυσικόν περιβάλλον, ἀπεριφράστως τονί-
ζουν ὅτι ἡ παρατηρουμένη κλιματική ἀλλαγή δύναται νά διαταράξῃ καί νά καταστρέψῃ ὁλόκληρον τό οἰκολο-
γικόν σύστημα, τό ὁποῖον συντηρεῖ οὐχί μόνον τό ἀνθρώπινον εἶδος ἀλλά καί ἅπαντα τόν θαυμαστόν, ἀλληλο-
εξαρτώμενον ὑπό μορφήν ἁλύσεως, κόσμον τῶν ζώων καί τῶν φυτῶν. Αἱ ἐπιλογαί καί αἱ ἐνέργειαι τοῦ κατά τά 

Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα 
ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
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ἄλλα πεπολιτισμένου συγχρόνου ἀνθρώπου ἔχουν ὁδηγήσει εἰς τήν θλιβεράν ταύτην κατάστασιν ἥτις συνιστᾷ 
οὐσιαστικῶς ἠθικόν καί πνευματικόν πρόβλημα, τό ὁποῖον γλαφυρῶς εἶχε προεκθέσει, ἐξάρας τήν ὀντολογικήν 
κυρίως διάστασίν του, ὁ οὐρανοβάμων Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολήν, δεκαεννέα αἰῶνας 
πρίν, εἰπών «τῇ γάρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλά διά τόν ὑποτάξαντα, [...] οἴδαμεν γάρ ὅτι 
πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. η΄ 20,22).

 Εἰς τό σημεῖον ὅμως τοῦτο, ὀφείλομεν νά εἴπωμεν ὅτι ἡ σήμερον προβαλλομένη πνευματική καί ἠθι-
κή διάστασις τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος, συνιστᾷ, εἴπερ ποτε καί ἄλλοτε, κοινήν συνείδησιν πάντων τῶν 
ἀνθρώπων, ἰδιαιτέρως τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι, σύν τοῖς ἄλλοις, συνειδητοποιοῦν ὅτι σύμπασα ἡ ἀνθρωπότης ἔχει 
κοινήν μοῖραν. Ὁλοέν μεγαλύτερος ἀριθμός ἀνθρώπων κατανοεῖ ὅτι ἡ καταναλωτική των συμπεριφορά, ἡ προ-
σωπική ἑκάστου συμβολή εἰς τήν παραγωγήν συγκεκριμένων προϊόντων ἤ ἡ ἀπόρριψις ἑτέρων ἅπτεται εὐρυ-
τέρων παραμέτρων ἐχουσῶν οὐ μόνον ἠθικήν ἀλλά καί ἐσχατολογικήν διάστασιν. Ὁλοέν μεγαλύτερος ἀριθμός 
ἀνθρώπων ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ἀλόγιστος χρῆσις τῶν φυσικῶν πόρων, ἡ ἄμετρος κατανάλωσις ἐνεργείας, 
συμβάλλει εἰς τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, ἐπίπτωσιν ἔχουσαν εἰς τήν ζωήν καί τήν ὕπαρξιν τοῦ συνανθρώπου, 
τοῦ πλησίον, τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, καί ὡς ἐκ τούτου ἀποτελεῖ ἁμάρτημα. Ὁλοέν καί περισσότεροι ἄνθρωποι 
χαρακτηρίζουν ὡς ἐναρέτους ἤ φαύλους αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀντιστοίχως χειρίζονται εὐλόγως ἤ παραλόγως τά 
πράγματα τῆς κτίσεως. 

 Ἀντιστρόφως, ὅμως, ἀνάλογος πρός τήν εὐαισθητοποίησιν τῶν ἀνθρώπων ἐπί τοῦ οἰκολογικοῦ προ-
βλήματος τυγχάνει, δυστυχῶς, ἡ εἰκών τήν ὁποίαν ἐμφανίζει σήμερον ὁ πλανήτης μας. Ἰδιαιτέρως ἀνησυχη-
τικόν εἶναι τό γεγονός ὅτι τά πτωχότερα καί πλέον εὐάλωτα μέλη τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ὑφίστανται τάς 
συνεπείας περιβαλλοντικῶν προβλημάτων τά ὁποῖα αὐτοί δέν ἐδημιούργησαν. Ἀπό τῆς Αὐστραλίας μέχρι τοῦ 
Κέρατος τῆς Ἀφρικῆς καταφθάνουν πληροφορίαι περί παρατεταμένης ἀνομβρίας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα 
τήν ἐρημοποίησιν εὐκράτων καί παραγωγικῶν ἄλλοτε περιοχῶν καί τήν ἐξ αὐτῆς ἀπειλήν τῶν ἐκεῖσε κατοικού-
ντων πληθυσμῶν ἐκ τοῦ φάσματος τῆς πείνης καί τῆς δίψης. Ἀπό τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς μέχρι τῆς καρδίας τῆς 
Εὐρασίας λαμβάνομεν ἀναφοράς περί τῆς τήξεως τῶν παγετώνων ἀπό τούς ὁποίους ἑκατομμύρια ἀνθρώπων 
ἐξαρτῶνται διά τήν προμήθειαν ὕδατος. 

Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, στοιχοῦσα τῷ παραδείγματι τοῦ ἀειμνήστου προκατό-
χου ἡμῶν Πατριάρχου Δημητρίου, ἐργάζεται ἀόκνως ὑπέρ τῆς εὐαισθητοποιήσεως ὄχι μόνον τῆς κοινῆς γνώμης 
ἀλλά καί τῶν καταστάντων ἄρχειν ἐπί τῆς γῆς, διοργανοῦσα Οἰκολογικά Συμπόσια, ἀσχολούμενα κυρίως μέ 
τήν κλιματικήν ἀλλαγήν καί τήν διαχείρισιν τῶν ὑδατίνων πόρων. Ἀπώτερος σκοπός τῆς προσπαθείας ταύτης 
τυγχάνει ἡ μελέτη τῆς σχέσεως τῶν οἰκοσυστημάτων τῆς γῆς καί τοῦ τρόπου ἐκδηλώσεως τοῦ φαινομένου τῆς 
ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου καί τοῦ ἀνθρωπογενοῦς ἀντικτύπου. Διά τῶν ἐπιστημονικῶν τούτων συνα-
θροίσεων, εἰς τάς ὁποίας συμμετέχουν ἐκπρόσωποι διαφόρων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καί θρησκειῶν ὡς καί 
διαφόρων κλάδων τοῦ ἀνθρωπίνου ἐπιστητοῦ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπιθυμεῖ νά πήξῃ  μίαν στερράν 
πρωτοποριακήν συμμαχίαν μεταξύ θρησκείας καί ἐπιστήμης, ἐρειδομένην ἐπί τῆς θεμελιώδους ἀρχῆς ὅτι διά νά 
ἐπιτευχθῇ ὁ στόχος - ἡ διάσωσις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος - ἀμφότεραι αἱ πλευραί ὀφείλουν νά ἐπιδείξουν 
διάθεσιν ἀλληλοσεβασμοῦ καί συνεργασίας. Διά τῆς συνεργασίας θρησκείας καί ἐπιστήμης εἰς Συμπόσια διορ-
γανωθέντα εἰς διαφόρους περιοχάς τοῦ κόσμου, ἐπιθυμεῖ νά συμβάλῃ εἰς τήν ἀνάπτυξιν μιᾶς περιβαλλοντικῆς 
ἠθικῆς, ἡ ὁποία θά πρέπει νά καταδείξῃ ὅτι ἡ χρῆσις τοῦ κόσμου καί ἡ ἀπόλαυσις τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν πρέπει 
νά εἶναι εὐχαριστιακή, νά συνοδεύεται μέ δοξολογίαν πρός τόν Θεόν, ἐνῷ ἡ κατάχρησις τοῦ κόσμου καί ἡ δίχα 
ἀναφορᾶς εἰς τόν Δημιουργόν μετοχή εἰς αὐτόν τυγχάνει ἐφάμαρτος, ἐφάμαρτος ἐνώπιον τοῦ Ποιητοῦ καί Θεοῦ 
ἀλλά καί ἐνώπιον τοῦ ποιήματος καί συνανθρώπου. 

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Γνωρίζομεν ὅτι ἡ κτίσις, ὡς συμπεσοῦσα μετά τοῦ πεπτωκότος ἐκ τοῦ ἀρχαίου κάλλους ἀνθρώπου, συνωδί-

νει καί συστενάζει∙ γνωρίζομεν, ἐπί πλέον, ὅτι ἡ κατά χρῆσιν, ἡ κατά παρέκκλισιν, ἡ παραβατική καί ἐγωϊστική 
συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου συμβάλλει εἰς τήν καταστροφήν τῆς συμπασχούσης καί συνυποκειμένης εἰς τήν 
φθοράν τοῦ κτιστοῦ φύσεως∙ γνωρίζομεν ὅτι ἡ καταστροφή αὕτη συνιστᾷ ἐν τῇ πράξει αὐτοκαταστροφήν, διό 
καί καλοῦμεν πάντα ἄνθρωπον, οἱασδήτινος ἰδιότητος, νά μένῃ εἰς τήν κατά φύσιν χρῆσιν ὅλων τῶν κτισμάτων 
τῆς δημιουργίας «εὐχαριστῶν τῷ ποιήσαντι καί δεδωκότι αὐτῷ τά πάντα Θεῷ», Ὧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.

,βη΄ Σεπτεμβρίου α΄
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
καί διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
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επτέμβριος: ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἀρχή  τοῦ 
Φθινοπώρου, ἀλλά καί ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. 
Ὁ γνώριμος ἦχος τοῦ κουδουνιοῦ κάλεσε καί πάλι τούς 
μαθητές Δημοτικῶν, Γυμνασίων καί Λυκείων στόν ἀγώνα 
τῆς γνώσης καί τῆς μάθησης. Μόνο πού ὁ φετινός Σεπτέμ-

βριος διαφέρει οὐσιαστικά  ἀπό τούς προηγούμενους, ἀφοῦ «.. 
ὅσοι μαθητές δέν ἐπιθυμοῦν νά παρακολουθήσουν τό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα μποροῦν μέ μιά ἁπλή δήλωση 
τῶν γονέων ἤ δική τους (ἐάν εἶναι ἐνήλικοι) νά ἀπαλλαγοῦν», 
ὅπως ἀναφέρει Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων. Πού σημαίνει στήν πράξη ὅτι ἡ Θρησκευ-
τική ἀγωγή τῶν Ἑλληνοπαίδων, μέ νομοθετική ρύθμιση, γίνεται 
πλέον θέμα ἐπιλογῆς. Ἡ Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδο-
μένων χαιρετίζει τήν ἀπόφαση αὐτή καί ἐκφράζει τήν ἱκανο-
ποίησή της, ζητώντας ἀπό τήν Πολιτεία νά προχωρήσει ἀκόμα 
«βαθύτερα» μέ τήν κατάργηση τῆς ὑποχρέωσης θρησκευτικοῦ 
ὅρκου, τήν ἀποκαθήλωση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπό 
τούς χώρους ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης κ.ἄ. γιατί, ὅπως ἰσχυ-
ρίζεται, «προσβάλλει τήν ἀρχή τῆς ἀναγκαιότητας». «Τό θρή-
σκευμα, συνεχίζει, δέν ἔχει καμιά ἀπολύτως σχέση μέ τήν ἐπί-
δοση τοῦ μαθητῆ, οὔτε μέ τήν διαγωγή του». 

Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν καί προβληματίστηκαν, γιά 
ἄλλους φάνηκε «φυσικό», ὑπῆρξαν καί οἱ ἀδιάφοροι. Ἐμεῖς 
αἰσθανθήκαμε τήν ἀνάγκη νά θέσομε ἕνα προβληματισμό. Καί 
ξεκινᾶμε μ΄ ἕνα ἁπλό ἀλλά οὐσιαστικό ἐρώτημα: Ποιά εἶναι ἡ 
πραγματική παιδεία καί ποιός ὁ πρωταρχικός στόχος καί σκο-
πός τοῦ σχολείου; Γιατί, ἄν πρωταρχικός σκοπός τῆς παιδείας 
εἶναι αὐτός πού ἔχουν θέσει οἱ μεγάλοι παιδαγωγοί τῶν αἰώνων: 
«νά κάμομε ἀπό τόν κάθε ἄνθρωπο ἕναν ἄνθρωπο», τότε φο-
βοῦμαι πώς ἡ «ἀποκαθήλωση» τῆς Θρησκευτικῆς ἀγωγῆς ἀπό 
τά Ἑλληνικά σχολεῖα, ἀποπροσανατολίζει τήν παιδεία ἀπό τό 
στόχο της καί τήν μετατρέπει σ΄ ἕνα ἄψυχο καί ἀπρόσωπο σύ-
στημα παροχῆς ἐγκεφαλικῶν καί μόνο γνώσεων. 

Μά ἄν ἡ τεχνολογία καί ἡ τεχνογνωσία εἶναι «μέσα» γιά 
νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι σωστό νά ἀντιστρέφομε τούς 
ὅρους. Ἡ οἰκονομοτεχνική κατάρτιση πρέπει νά γίνεται «μέ-
σον» καί ἡ ἀνθρωποποίηση τοῦ ἀνθρώπου νά παραμένει κύ-
ριος καί βασικός στόχος τῆς παιδείας γιά νά μήν φτάνομε στό 
τραγικό συμπέρασμα: «Ἡ τεχνολογία λύνει τά προβλήματα, 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κισάμου & Σελίνου

κ.κ. Ἀμφιλοχίου

Σ

Ἀποκαθήλωση τῶν θρησκευτικῶν 
ἀπό τά σχολεῖα;
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ἀλλά στό τέλος σβήνει τόν ἄνθρωπο». Κι ἄν λείπει κάτι ἀπό τήν παιδεία τοῦ σημερινοῦ κόσμου, 
τῆς σημερινῆς Εὐρώπης, εἶναι ἡ «παιδεία καί νουθεσία Κυρίου» (Ἐφ. 6,4), ἡ βαθύτερη δηλ. ἐκεί-
νη παιδεία πού ἀνορθώνει ἀνθρώπους καί λαούς ἀπό τίς ἀτομικές πτώσεις καί ἀπό τήν πτώση 
καί παρακμή τῶν πολιτισμῶν. Πῶς λοιπόν καί μέ ποιά μέσα θά ἀνορθώσομε τούς λαούς καί τούς 
πολιτισμούς; 

Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα, ἀπόρροια τοῦ πρώτου, εἶναι τελικά τί εἴδους κοινωνία θέλομε νά 
δημιουργήσομε; Θέλομε νά ὁδηγηθοῦμε σέ μία ἀπρόσωπη καί ἀπάνθρωπη  συνάθροιση, ὅπου 
ὁ ἄνθρωπος θά πάψει νά λειτουργεῖ ὡς πρόσωπο καί «εἰκόνα» Θεοῦ καί θά συμπεριφέρεται ὡς 
ἄτομο, μάζα, ἀριθμό, κοινή γνώμη; δηλ. χωρίς συνείδηση, ὄνομα καί ταυτότητα;

Ὑποθέτω κάτι παρόμοιο ὁραματιζόταν καί ὁ Χέντρι Κίσσινγκερ ὅταν δήλωνε: «Ὁ Ἑλλη-
νικός λαός εἶναι δυσκολοκυβέρνητος καί γι’ αὐτό πρέπει νά τόν πλήξουμε βαθιά στίς πολιτι-
στικές του ρίζες. Τότε ἴσως συνετισθεῖ. Ἐννοῶ, δηλαδή νά πλήξουμε τή γλώσσα, τή θρησκεία, 
τά πνευματικά καί ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νά ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του 
νά ἀναπτυχθεῖ, νά διακριθεῖ νά ἐπικρατήσει, γιά νά μή μᾶς παρενοχλεῖ στά Βαλκάνια…». Εἶχε 
ἄδικο ἄραγε ὁ  Ἡρόδοτος, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι «τό ὅμαιμον (δηλ. ἡ κοινή καταγωγή), τό ὁμό-
γλωσσον, τά κοινά τῶν Θεῶν ἱδρύματα (δηλ. ἡ Θρησκεία), καί τό ὁμότροπον (δηλ. τά κοινά ἤθη 
καί ἔθιμα)» εἶναι βασικοί παράγοντες διατήρησης τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καί ταυτότητας; Ἤ 
μήπως ἔκανε λάθος ὁ μεγάλος Μακρυγιάννης ὅταν διακήρυττε ὅτι: «χωρίς ἀρετή καί θρησκεία 
δέν σχηματίζεται κοινωνία, οὔτε βασίλειο».

Καμία Εὐρωπαϊκή ὁδηγία ἐξ ἄλλου δέν ὑποχρεώνει οὔτε τό προαιρετικό τοῦ μαθήματος, 
οὔτε, πολύ περισσότερο, τήν κατάργησή του. Ἀντιθέτως στήν Γαλλία τοῦ Διαφωτισμοῦ τό κο-
σμικό κράτος ἐπαναφέρει τό μάθημα τῆς θρησκευτικῆς παιδείας στά σχολεῖα γιατί, ὅπως διακη-
ρύσσει ὁ σημερινός Πρόεδρός της, «ἡ θρησκευτική παιδεία θά δημιουργήσει ἐνάρετους πολίτες 
ἐνάντια στή διαφθορά». Τέλος τά παιδιά τῶν ὑπαλλήλων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στίς Βρυξέλ-
λες διδάσκονται θρησκευτικά στά σχολεῖα πού φοιτοῦν, ἀνάλογα μέ τό δόγμα πού πιστεύουν.  Ὁ 
δέ Γέροντας Παΐσιος προφητικά πρό πολλῶν ἐτῶν εἶχε πεῖ: «… ἐγώ λέω στούς δασκάλους νά μήν 
κάνουν ἀπεργία ἐκτός ἄν καταργήσουν τά θρησκευτικά, τήν σημαία ἤ τήν προσευχή ἀπό τά 
σχολεῖα». Ἐπίσης ἕνα παλιό θρησκειολογικό γνωμικό προειοδοποιεῖ: «ὅπου γεννιέται ἕνας θεός 
γεννιέται καί ἕνας πολιτισμός, καί ὅπου πεθαίνει ἕνας θεός πεθαίνει καί ἕνας πολιτισμός». 

Φοβοῦμαι πώς ἡ ἄκριτη ἀποδοχή τῆς κίνησης πρός ἰσοπέδωση τῶν πάντων σ΄ ἕνα ὁμοιό-
μορφο ἤ καλύτερα ἄμορφο «διεθνισμό» τοῦ συρμοῦ, μέ παραγνώριση τῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς 
καί ἰδιοτυπίας εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη. Γιατί ἰσότητα δέν σημαίνει ταύτιση. Ἡ ἰσότητα δέν ἀναιρεῖ 
ἀλλά προϋποθέτει τήν αὐθεντικότητα. «Καθολικό» δέν εἶναι τό ὁμοιόμορφο καί ἡ παγκοσμιότη-
τα χρειάζεται νά εἶναι λειτουργική, ὄχι ἀθροιστική. Ἡ συνάντηση λαῶν καί πολιτισμῶν εἶναι θε-
τικό ἀλλά δέν μπορεῖ νά μεταφράζεται ὡς πολιτισμός κάτι στό χρῶμα τοῦ γκρί. Ὑπενθυμίζουμε 
τήν διακήρυξη τοῦ Φαναρίου τοῦ 1994, πού ὁρίζει μεταξύ ἄλλων ὅτι «… ἡ Εὐρώπη ἀναζητώντας 
μία σταθερή βάση ἑνότητας τῶν λαῶν της στρέφεται ὅλο καί περισσότερο πρός τίς πνευματικές 
ἀξίες, πρός τόν πολιτισμό της». Ἄν λοιπόν ἡ Εὐρώπη ὁμιλεῖ γιά ἐπιστροφή στίς πνευματικές ἀξί-
ες, ἐμεῖς, ἀλήθεια, πῶς τόσο εὔκολα καί ἀνώδυνα ἀποψιλωνόμεθα ἀπό αὐτές τίς ἀξίες; 

Κλείνω τόν προβληματισμό μου δανειζόμενος τίς σκέψεις ἑνός σύγχρονου στοχαστῆ, ὅπως 
τίς ἀναφέρει σ΄ ἕνα ἀπό τά βιβλία του: «Κρητικός εἶναι αὐτός πού πονεῖ τόν τόπο του, δέν τόν 
ξεπουλάει καί κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά περισώσει αὐτά πού ἔστειλε ὁ Θεός στό νησί…. αὐτός 
πού σέβεται τό περιβάλλον του, τόν ἀέρα, τή θάλασσα, τά βουνά… καί τ΄ ἀγρίμια τῆς Κρήτης.  
Αὐτός πού κουβαλάει στήν ψυχή του τήν ἱστορία καί τήν παράδοση τῆς Κρήτης». 

Διερωτῶμαι: αὐτός πού ξεριζώνει τήν ψυχή τῆς Κρήτης καί τῆς Ἑλλάδας τί εἶναι;

Ποιός εἶπε 
τό Ἱστορικό «ΟΧΙ»;
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άθε  χρόνο πού γιορτάζομε τήν ἐπέτειο τῆς Νίκης 
στόν Ἀλαβανικό  πόλεμο τοῦ 1940, δημοσιογράφοι 
καί «Κομματάρχες» συζητοῦν ἀκόμη καί σήμερο 
γιά τό ποιός εἶπε τό ἱστορικό ΟΧΙ στή φασιστική 
Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι.

Ἄλλοι τό ἀποδίδουν στόν τότε Ἕλληνα Πρωθυπουρ-
γό Ἰωάννη Μεταξᾶ κι ἄλλοι τό θέλουν ἀπόφαση καί τόλμη-
μα τοῦ Λαοῦ. 

Βαθύτερα ὅμως μποροῦμε νά ποῦμε, πώς τό «ΟΧΙ» 
αὐτό τό εἶπε ἡ πίστη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιατί εἴτε ἕνας ἄνθρω-
πος, εἴτε ὁ Λαός ἔδινε τήν ἡρωϊκή αὐτή ἀπάντηση, στόν τότε 
εἰσβολέα, ἡ ἀπάντηση αὐτή δέ θά μποροῦσε νά γίνει πραγ-
ματικότητα, ἄν ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός δέν εἶχε τή βαθειά 
πεποίθηση καί πίστη πώς ὁ ἀγώνας του ὑπέρ «ἑστιῶν καί 
Βωμῶν» ἦταν ἀγώνας ἱερός καί ἔμπαινε κάτω ἀπό τήν προ-
στασία τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ, πού συντρίβει τούς ὑπερή-
φανους  καί τούς ὑβριστές καί ἀνυψώνει τούς ταπεινούς καί 
τούς ἀδικημένους. Γιατί στή σύγκρουση ἐκείνη τῆς μικρῆς 
καί ἀνίσχυρης Ἑλλάδας μέ τόν τότε πανίσχυρο Ἄξονα, ἡ δι-
αφορά τῶν ὑλικῶν δυνάμεων  ἦταν  τόσο δυσανάλογη, πού 
δέν ἄφηνε κανένα περιθώριο καί καμιά ἐλπίδα Νίκης στά 
Ἑλληνικά ὅπλα.

Κι ὅμως τό θαῦμα ἔγινε. Ὁ μικρόσωμος καί ἄοπλος 
Δαυΐδ (ἡ Ἑλλάδα) νίκησε τόν γίγαντα Γολιάθ, κι ἔδειξε ἄλλη 
μιά φορά πώς ἄνθρωποι καί Λαοί πού εἶναι ὁπλισμένοι μέ τή 
πίστη των στό Θεό καί στά Δίκαιά των δέν νικοῦνται.

Κι ὅταν μιλοῦμε ἐδῶ γιά τήν πίστη τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
στό ἔπος τοῦ 1940, δέν κάνομε  οὔτε θρησκοληψία οὔτε πα-
τριδοκαπηλεία.

Ὅσοι ζήσαμε τά γεγονότα τοῦ 1940-41 ἐδῶ στήν 
Ἑλλάδα , θυμούμαστε μέ πολλή συγκίνηση ὄχι μόνο τήν ἐθε-
λοντική αὐθόρμητη στράτευση τῶν νέων ἀλλά καί τό γενικό 
πνευματικό συναγερμό τοῦ ἔθνους.

Οἱ πολιτικές ἀντιθέσεις καί οἱ  κομματικές φαγομά-
ρες, πού συχνά ὑποσκάπτουν καί ἀποδυναμώνουν τό ἔθνος 
μας, παραμερίστηκαν καί λουφάξανε ἐκεῖνο τό καιρό. Οἱ 
φαντάροι μας φεύγανε γιά τό μέτωπο μέ τό «χαμόγελο στά 
χείλη» καί παίρνανε μαζί των τό κόνισμα τῆς Παναγιᾶς καί 
τήν εὐχή τῆς Μάνας των.

Πίσω στά «μετόπισθεν» οἱ γυναῖκες κι οἱ ἀδελφά-
δες τήν ἡμέρα δουλεύανε στά χωράφια καί τά βράδυα ξενυ-
χτοῦσαν κάνοντας παράκληση στίς Ἐκκλησίες καί πλέκο-
ντας κάλτσες καί πουλόβερ στά στρατευμένα παιδιά των.

Κι οἱ «λογάδες» τοῦ ἔθνους, οἱ δάσκαλοι (τά σχο-
λεῖα ἦταν κλειστά), οἱ συγγραφεῖς, οἱ καλλιτέχνες, ὅσοι δέν 
ἦταν στό μέτωπο πολεμοῦσαν μέ τήν πένα των.

Γράφανε ἄρθρα πού ὑπεράσπιζαν τά Δίκαια τῆς 

Ἑλλάδας στό κόσμο, ἐμψυχώνανε τούς φαντάρους μας καί 
παρηγοροῦσαν τίς Μάνες καί τά παιδιά των.

Καί ὅταν ἔπεσε τό Ἀργυρόκαστρο, ὅταν πέφτανε σι-
γά-σιγά τά ὀχυρά καί τά χαρακώματα τοῦ ἐχθροῦ στά χέρια 
μας, τότε χτυποῦσαν οἱ καμπάνες ὅλης τῆς χώρας καί οἱ καρ-
διές ὅλων τῶν Ἑλλήνων.

Μοῦ φαίνεται πώς ἡ Ἑλλάδα δέν ξανάζησε ποτέ μιά 
παρόμοια Ἐθνική Ἑνότητα καί μιά παρόμοια ψυχική συ-
στράτευση καί ἔξαρση σάν ἐκείνη τοῦ 1940-41. Καί κεῖνοι 
πού θέλουν νά ἑρμηνέψουνε τάχα τό ἔπος τῆς Ἀλβανίας καί 
νά τό ἀποδώσουνε σέ «ἀστικές» ἤ «λαϊκές» δυνάμεις, σέ 
«δεξιές» ἤ «ἀριστερές» παρατάξεις δέν πρέπει νά ξεχνοῦνε 
πώς πέρα ἀπό τίς πολιτικές καί τίς κοινωνικές ἰδεολογίες 
ὑπάρχουν ἄλλες βαθύτερες ψυχικές καί ἠθικές δυνάμεις, 
πού ὁδηγοῦνε ἄτομα καί λαούς σέ τρόπαια καί μεγαλουρ-
γήματα. Ὅπως κι ἀντίθετα, ὑπάρχουν ἄλλες ἀρνητικές καί 
φθοροποιές δυνάμεις, πού ὁδηγοῦνε στήν καταστροφή.

Τιμοῦμε τή μνήμη τοῦ Σαράντα καί τήν κρατοῦμε 
κεφάλαιο Δόξας καί παρακαταθήκης, στήν ἱστορία καί στή 
ζωή τοῦ ἔθνους μας.

Τιμοῦμε τή μνήμη ὅλων ἐκείνων πού μέ τό τουφέκι 
(ὅσο κι ἄν εἶναι φοβερό), μέ τή δουλειά καί τό λόγο ὑπερα-
σπιστήκανε τήν τιμή καί τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας μας.

Τιμοῦμε τίς μνῆμες των καί ἐμπνεόμεθα ἀπό τό πα-
ράδειγμά των.

Στά χαρακώματα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 (ἡμέρα 
Δευτέρα) στά Ἑλληνοαλβανικά σύνορα πέφτανε οἱ πρῶτες 
ὀβίδες μιᾶς ἄδικης καί ἄνανδρης ἐπίθεσης στή χώρα μας.

Σέ λίγες ἡμέρες ἡ Παναγία τῆς Τήνου ἔκανε τό 
θαῦμα της.

Τώρα πάλι ἐκεῖ ψηλά στό Βορρά γύρω ἀπό τήν Ἀλβα-
νία... Πολλά τουφέκια πέφτουνε: Μηδέ σέ Γάμο ρίχνονται 
μηδέ σέ χαροκόπια...

Ποιός θά σημάνει τώρα τίς καμπάνες τῆς Πίστης; 
Ποιός θά κάμει πάλι τόν ἐθνικό συναγερμό;

Το ῦ Σ ε β α σ μ ι ω τά το υ Μ η τρ ο π ολ ί το υ
Γέ ρ ο ν το ς ἀ π ό Κ ι σά μ ο υ & Σ ε λ ί ν ο υ 

κ .κ .  Ε ἰ ρ η να ί ο υ

Κ

Ποιός εἶπε 
τό Ἱστορικό «ΟΧΙ»;
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Φ θ ι ν ό π ω ρ ο . 
Ἦλθαν τά σύννεφα. 
Κατά τόπους ἄρχι-
σαν οἱ βροχές, κι’ ὅσοι 
ἀκόμα σπέρνουν στά 
χωράφια, ἐβγῆκαν ἤ θά βγοῦν τοῦ «σπεῖραι τόν σπό-
ρον αὐτῶν» (Ματθ. 13,3). Βρισκόμαστε μπροστά στήν 
φθορά  (θανάτου) καί τήν ἀνάσταση. Γιατί, ἄν δέν 
συμβεῖ τό πρῶτο, δέν θά ἔχομε τή χαρά τοῦ δεύτερου, 
ὅπως ἄλλωστε τό εἶπε κι ὁ Χριστός «ἐάν μή ὁ κόκκος 
τοῦ σίτου πεσών εἰς τήν γῆν ἀποθάνη, αὐτός μόνος 
μένει. Ἐάν δέ ἀποθάνῃ, πολύν καρπόν φέρει» (Ἰωάν. 
12, 24).

Αὐτή ἡ φθινοπωρινή εἰκόνα δέν μᾶς θυμίζει μόνο 
τά μυστήρια τῆς φύσεως, ἀλλά καί ἄλλα, ἀνάμεσα στά 
ὁποῖα καί τή μόρφωση τοῦ ἀνθρώπου, ἀρχῆς γενομέ-
νης ἀπό τήν πρώτη βαθμίδα τοῦ σχολείου. Ἐδῶ ἔχο-
με τήν πνευματική, μέ τήν γενική ἔννοια τῆς λέξεως, 
σπορά. Μιά καθαρή παιδεία, πού μορφώνει καί δια-
παιδαγωγεῖ τόν ἄνθρωπο «ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων». Ἕνας 
πνευματικός ἐξοπλισμός γιά τόν στίβο τῆς ζωῆς, τοῦ 
ἀγῶνα καί τῆς προσφορᾶς. Μιά παιδεία, γιά παιδα-
γωγούς καί παιδαγωγούμενους, ὄχι πολύ εὔκολη καί 
ἄνετη. Καί εἶναι ἀξιέπαινοι ὅσοι βλέπουν πράγματι ὡς 
λειτούργημα τό ἔργο τοῦ παιδαγωγοῦ καί ὄχι  μόνον 
αὐτοί, θά ἔλεγα, ἀλλά καί οἱ γονεῖς, ἡ κοινωνία καί 
προπαντός, τό κράτος, ἡ πολιτεία,  ὅπως ἀλλοιῶς λέ-
γεται.

Δυστυχῶς, γιά ὅλα τά δεινά καί τούς κινδύνους 
πού ἐπαπειλοῦν, παλιά καί σήμερα, τήν Παιδεία μας, 
καί γενικότερα τήν νεολαία μας, δέν τά βλέπομε μέ τήν 
δέουσα εὐαισθησία. Δέν ἀνησυχοῦμε γιά τά ξενόφερτα    
«φῶτα» καί τό πλύσιμο τοῦ ἐγκεφάλου. Δέν βλέπομε 

πόσοι, καί πόσα εἴδη ἐκμεταλλευτῶν 
καί ἐπιδρομέων τῆς παιδικῆς ψυχῆς 

ὑπάρχουν, ὅπως κάθε τόσο δια-
βάζομε στόν τύπο ἤ βλέπομε στά 
κανάλια. Ποτέ ἴσως ἄλλοτε δέν 

ὑπῆρχε τόσο ψάρεμα καί τόσο δέ-
λεαρ στά παιδιά μας, κι ἄς κάνει 

τό Σχολεῖο ὅποια προσπάθεια 
«νά τά προστατεύει. Ὅπως σέ 
ὅλα αἰσθανόμαστε ἀλλά καί 

ζοῦμε ἀπροστάτευτοι καί ἀνα-
σφαλεῖς, ἔτσι, καί χειρότερα  
μάλιστα, εὑρίσκονται τά παι-
διά μας. Δυστυχῶς ἡ Ἑλλάδα 
κατάντησε ἕνα ξέφραγο ἀμπέ-

λι μέ τό ἔγκλημα νά μεσουρανεῖ 
καί οἱ πάσης φύσεως ἐγκληματίες 

νά ἀποτελοῦν μιά ἀνε-
ξέλεγκτη πλειοψηφία, 
μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά 
σημαίνει καί νά συνε-
πάγεται.

Ἀποχριστιανοποιήσαμε τόν ἄνθρωπον. Ἀνε-
χθήκαμε καί, ἐν πολλοῖς, εὐλογήσαμε τά παραστρα-
τήματά του καί τίς ἐπικίνδυνες ἀκρότητες, γιατί ἔτσι 
βόλευε τούς ὅποιους κρατοῦντες, καί τοιουτοτρόπως 
φθάσαμε σέ μιά ἀνεξέλεγκη κατάσταση, τήν ὕπαρξη 
τῆς ὁποίας δέν νομίζω νά ὑπάρχουν κάποιοι πού νά 
μήν τήν βλέπουν, ἔστω κι ἄν δέν τούς συμφέρει νά μή 
τό ὁμολογήσουν.

Ἡ παιδεία, ἡ ἀληθινή μέ ρίζες τῆς  ἀρχαίας 
Ἑλλάδος. Ἐκεῖνες οἱ λαμπρές καί ἀνεξίτηλες σελίδες 
τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ φωτός, ἀντάμωσε καί συμπο-
ρεύτηκε μέ τήν σοφία-φωτισμόν τοῦ Θεοῦ, τόν φωτι-
σμόν τοῦ Ὁποίου ὁμολογεῖ καί ὁ προφητάναξ Δαβίδ 
«Κύριος φωτισμός καί σωτήρ μου» (Ψαλμ. 26,1). Καί 
ὁ σοφός Σολομών θά ἐπισημάνει: «Ἀρχή σοφίας φό-
βος Κυρίου» (Παροιμ. 1,7 καί 9,10). Σέ ἄλλη στροφή θά 
μᾶς καθορίσει ποιά εἶναι αὐτή ἡ σοφία: «Ἔστι γάρ ἐν 
αὐτῇ (τῇ σοφίᾳ) πνεῦμα νοερόν ἅγιον, μονογενές (μο-
ναδικό κατά τήν φύση, τήν προέλευση καί τήν ἐνέρ-
γεια), πολυμερές (ποικίλη ἐνέργεια), λεπτόν (ἄϋλον), 
εὐκίνητον, τρανόν (διεισδυτικό), ἀμόλυντον, σαφές 
(δέν ἀπατᾶ), ἀπήμαντον (δέν  προξενεῖ φθορά), φι-
λάγαθον, ὀξύ (διαπερνᾶ δι’ ὅλων), ἀκώλυτον, εὐεργε-
τικόν, φιλάνθρωπον, βέβαιον, ἀσφαλές (ἐπιτυγχάνει 
ὅσα σκοπεῖ), ἀμέριμνον, παντοδύναμον, πανεπίσκο-
πον καί διά πάντων χωροῦν πνευμάτων νοερῶν, κα-
θαρῶν, λεπτοτάτων» (Σοφ. Σολομ. 7,22-23). Τό «κα-
θαρῶν» δηλώνει τήν καθαρότητα τῶν πνευμάτων ἀπό 
ἠθικές ἀτέλειες, τό δέ «λεπτοτάτων» δηλώνει τό ἄϋλον 
τῶν πνευμάτων. Μόνο μέ τέτοια πνεύματα ἐπικοινωνεῖ 
ἡ σοφία.

Αὐτήν  τήν σοφία, γνώση καί φωτισμόν, ἔχομε 
ὅλοι μας ἀνάγκη. Τήν σοφία, πού εἶναι τό ὡραιότερο 
πρᾶγμα, ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ἀπουσία της, ὅπως θά πεῖ 
καί ὁ μέγας Πλάτων «σοφία πάντων κάλλιστον, ἡ δ’ 
ἀμαθία πάντων αἴσχιστον».

Οἱ καιροί δύσκολοι. Οἱ ἀπειλές καί οἱ κίνδυνοι 
πολλοί. Χρειαζόμαστε σοβαρότητα, ὑπευθυνότητα, 
λογική καί τόν φωτισμόν τοῦ Θεοῦ.

Ὅσες φορές βάλαμε στό περιθώριο τόν Νόμον 
τοῦ Θεοῦ τό πληρώσαμε ἀκριβά. Θά συνεχίσομε ἀκό-
μα;

Σύγχρονη Παιδεία κι’ ἡ ἀνθρωπιά τῆς ζωῆς
Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου

Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου - τ. Λυκειάρχου

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
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Προσκύνημα στή νῆσο Γαῦδο
αῦδος, νησί τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐσχατιά τῆς Εὐρώπης. Τό εὐλογημένο 

αὐτό νησί προγραμμάτισε νά ἐπισκεφθεῖ δυό φορές στό παρελθόν ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας, οἱ καιρικές ὅμως συνθῆκες δέν τό ἐπέτρεψαν. Οἰκονόμησε ὁ Θεός τήν 
τρίτη φορά ἡ ἐπίσκεψη νά πραγματοποιηθεῖ. Ἔτσι τήν Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀναχώρησε ἀπό τήν χώρα Σφακίων γιά τή νῆσο Γαῦδο 
ὅπου καί παρέμεινε ἕως καί τήν Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Μαζί μέ τόν Σεβασμιώ-
τατο καί τούς συνοδούς Ἱερεῖς ἀκολούθησε κλιμάκιο ἀπό τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-
Θεραπευτήριο τῆς Μητροπόλεώς μας, ὡς ἐπίσης καί κλιμάκιο ἐθελοντῶν Ἰατρῶν. 
Τό κλιμάκιο τοῦ Ἀννουσάκειου ἀποτελεῖτο ἀπό τόν Δντή τοῦ Ἱδρύματος, Κοινω-
νική Λειτουργό καί Φυσιοθεραπεύτρια, ἐνῶ οἱ ἰατροί: κ.κ. Παπαδογιάννης Εὐάγ-
γελος (ὀφθαλμίατρος), Μουζουράκης Εὐτύχιος (ὀρθοπεδικός), καί Ἀποστολάκη 
Αἰκατερίνη (ὀδοντίατρος) προσφέρθηκαν ἐθελοντικά. Τόν Σεβασμιώτατο καί 
τήν συνοδεία του ὑποδέχθηκαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ νησιοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος 
Ἐμμανουήλ Μπικογιαννάκης μέ τόν Πρόεδρο τῆς Γαύδου κ. Εὐστράτιο Λαμπάκη, 
οἱ ὁποῖοι καί τούς φιλοξένησαν πλουσιοπάροχα. Τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο 
ὁ Σεβασμιώτατος  ἐπισκέφθηκε, μαζί μέ τόν Ἐφημέριο καί τόν Πρόεδρο τοῦ νησι-
οῦ, ὅλους τούς κατοίκους τῆς νήσου (πενῆντα τρεῖς) στούς χώρους κατοικίας καί 
ἐργασίας τους, προσφέροντάς τους ὡς εὐλογία ἀναμνηστικά τῆς ἐπισκέψεώς του. 
Ξεναγήθηκε στό Φάρο, τό Λαογραφικό Μουσεῖο καί προσκύνησε τήν Ἐκκλησία 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τόν ὁποῖο ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, τόν Ἰούνιο τοῦ 2002, εἶχε ἐπισκεφθεῖ καί στόν ὁποῖο 
εἶχε τοποθετήσει ἀναμνηστική πλάκα. 

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῶν ἐγκαινίων στόν Ἱ. Ν. 
Ἁγίου Νεκταρίου, στό λιμάνι τῆς Γαύδου, καί τήν Κυριακή 7 Σεπ. τά ἐγκαίνια τοῦ 
Ναοῦ, παρουσίᾳ τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ  καί ὁμάδας προσκυνητῶν ἀπό τήν Ἐνο-
ρία Ἁγίου Νικολάου Νέας Ἁλικαρνασσοῦ, Ἡρακλείου. 

Οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ μέ αἰσθήματα ἰδιαίτερης χαρᾶς καί συγκίνησης ὑπο-
δέχθηκαν τόν Σεβασμιώτατο  καί τή συνοδεία του. Συμμετεῖχαν στά ἐγκαίνια τοῦ 
Ναοῦ καί, ὅπως εἶπαν τόσο ὁ ἐπί τριακονταετίας Ἱερέας ὅσο καί οἱ μεγαλύτεροι 
στήν ἡλικία ἄνθρωποι, ἦταν ἡ πρώτη φορά πού εἶδαν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία στό νησί, ὡς καί τήν ἀκολουθία τῶν ἱερῶν ἐγκαινίων. 

Τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο τό κλιμάκιο τοῦ Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
καί τῶν ἐθελοντῶν Ἰατρῶν ἐξέτασαν στό Ἰατρεῖο τῆς Γαύδου, σέ συνεργασία μέ τήν 
ἐκεῖ  Ἰατρό, τούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ, ἀνακουφίζοντάς τους στά  προβλήματα τῆς 
ὑγείας τους.

Ἡ ἐπίσκεψη στήν Γαῦδο ὑπῆρξε ὄντως ἕνα προσκύνημα, μιά εὐλογία, πού 
ἔδωσε ἰδιαίτερη χαρά ὄχι μόνον στούς κατοίκους τοῦ ἀκριτικοῦ αὐτοῦ νησιοῦ, ἀλλά 
καί σέ ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν.



ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ............ 138

πορεία ἀπό τό «κατ’ εἰκόνα» στό «καθ’ ὁμοίωση» Θεοῦ θέλει 
ἐπιμελῆ, ὑπομονετικό καί συνεχῆ ἀγώνα. Ζῶ «κατ’ εἰκόνα» 
σημαίνει ζῶ σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ πίστη δέν 
εἶναι θεωρία καί ἰδέα ἀλλά βίωμα. Πίστη σημαίνει ἡ ζωή τοῦ 

Χριστοῦ νά γίνει ζωή μου. Ἡ Ὀρθόδοξη  διδασκαλία μπορεῖ σήμερα ν’ 
ἀπαντᾶ σέ ὅλα τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου; Πίστη καί ζωή μποροῦν 
νά ταυτίζονται; Ἡ ὀρθόδοξη ἠθική εἶναι μιά σειρά αὐστηρῶν ἀπαγο-
ρεύσεων ἤ ἡ χάραξη μιᾶς πορείας πρός ἕνα στόχο; Οἱ πατέρες ἔχουν 
λύσεις γιά ὅλα τά σύγχρονα προβλήματα; Μήπως θά πρέπει ν’ ἀποκτή-
σουμε νοῦ ἁγιογραφικό καί ἁγιοπατερικό; Εἶναι ἀντιμέτωπη ἡ πίστη 
μέ τήν ἐπιστήμη; Μπορεῖ ὁ ἐπιστήμονας νά προσεύχεται καί ὁ πιστός 
νά ἐπιστημονεῖ; Σέ αὐτά τά ἐρωτήματα θά προσπαθήσει ν’ ἀπαντήσει 
ἡ σημερινή ἀφιλόδοξη ὁμιλία.

Δέν θά μιλήσω σάν εἰδικός ἐπιστήμονας, πού ἄλλωστε δέν εἶμαι. 
Θά μιλήσω ὡς ἕνας ἁπλός πιστός, ὡς ἕνας μελετητής τῶν γραφῶν, ὡς 
ἕνας ἐπί ἔτη ἀσθενής, ὡς ἀλλήλων  μέλος, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο. 
Εἶναι γεγονός πώς ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἱερά Παράδοση δέν προσφέ-
ρουν πάντοτε ἀπαντήσεις – λύσεις στά σύγχρονα προβλήματα τῆς βι-
οϊατρικῆς. Θά πρέπει λοιπόν  δι’ ἑνός γνήσιου ἐκκλησιαστικοῦ φρονή-
ματος, πνεύματος, συνειδήσεως νά δοῦμε τίς προκλήσεις τῶν καιρῶν, 
τά βιοηθικά προβλήματα. Ἔχει μεγάλη ἀξία καί σημασία ἡ γνώση τῆς 
ὀρθόδοξης ἀνθρωπολογίας καί ἡ διδασκαλία της γιά τή Θεολογία τοῦ 
προσώπου. Ἡ σύνδεση μέ τόν Χριστό μᾶς ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τήν ἀλή-
θειαν».

Τό σύμπαν εἶναι μικρό μέσα στήν ἀπεραντοσύνη τῶν συμπάντων. 
Ἕνα ἀνθρώπινο κύτταρο ἀποτελεῖ ἕνα ὁλόκληρο σύμπαν. Ὁ Παντοδύ-
ναμος Δημιουργός τοῦ σύμπαντος εἶναι καί ὁ πανάγαθος πατέρας πού 
ἔστειλε τόν Υἱό Του ἀπό ἀγάπη στόν κόσμο γιά νά τόν λυτρώσει ἀπό 
τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Αὐτός ὁ μέγας γίνεται μικρός καί μᾶς γίνεται 
προσφιλής καί οἰκεῖος γιά νά χωρέσει στήν καρδιά καί τόν νοῦ μας, γιά 
νά τόν πιστέψουμε καί ἀγαπήσουμε. Ἡ ἀγάπη μας  πρότυπο ἔχει τήν 
ἀγαπητική σχέση συναλληλίας καί κοινωνίας τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας 
Τριάδος. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό ἄτομο γίνεται  πρόσωπο κυρίως ἀγαπώντας 
θυσιαστικῶς καί ἀνιδιοτελῶς. Καί αὐτό μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό. Ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός «κατ’ εἰκόνα» θεωρεῖ τό αὐτεξούσιο τοῦ 
ἀνθρώπου καί «καθ’ ὁμοίωσιν» τό ἐνάρετο. Ἡ πορεία ἀπό τό «κατ’ 
εἰκόνα» στό «καθ’ ὁμοίωσιν» εἶναι ἕνας ἀγώνας καλῆς ἀγωνίας πρός 
παθοκτονία καί ἀρετοκαλλιέργεια. Ἡ σωτηρία χαρίζεται δέν κερδίζε-
ται.

Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν, οἱ ἀγαθές πράξεις, ἡ μετάνοια συνιστοῦν 
τήν ἠθική ζωή. Στό «καθ’ ὁμοίωσιν» πορευόμαστε μέ τήν πανσθενουργή 
καί ἁγιαστική χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Τό «κατ’ εἰκόνα» ἀνή-
κει καί ὑπάρχει σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους ἀκόμη καί τούς 
ἁμαρτωλούς. Τό «καθ’ ὁμοίωσιν» εἶναι κλήση πού δέν ἐπιτυγχάνεται 
ἀπ’ ὅλους. Ἡ ἀποτυχία τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν», ἀποτελεῖ τήν τραγωδία 
τοῦ ἀνθρώπου. Τότε ἡ ζωή καταντᾶ ρηχή, ἄσκοπη, ἀνοημάτιστη. Παρ’ 

Τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσέως
Ἁγιορείτου

Η
Σύγχρονοι 
Ποιμαντικοί Βηματισμοί



ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ............ 139

ὅλα αὐτά τό κάθε  ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔχει πνοή Θεοῦ καί εἶναι ἀξιότι-
μο, ἀξιόπρεπο , ἀξιοσέβαστο καί ἀξιοπρόσεκτο, πού ἀξίζει τή συμπάθεια 
μας.

Ἡ ἀξία, ἡ τιμή, ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη δέν ἀνήκει φυσικά μόνο 
στούς νέους, τούς ὡραίους, τούς ἔξυπνους, τούς ἠθικούς, τούς φίλους, 
τούς γνωστούς, τούς οἰκείους. Ἀνήκει πρός τούς πάντες καί τ’ ἀγέννητα 
βρέφη, καί τούς διανοητικῶς καί σωματικῶς ἀνάπηρους, καί τούς ὑπέρ-
γηρους καί τούς ἀνόητους καί τούς ἄσημους καί τούς ἀμαθεῖς καί ἀδαεῖς 
καί τούς φτωχούς καί τούς ἄσχημους καί τούς περιθωριακούς καί διε-
φθαρμένους καί ἁμαρτωλούς.

Εἶναι δυστυχῶς εὔστοχος ὁ χαρακτηρισμός τοῦ παγκόσμιου πολι-
τισμοῦ ὡς πολιτισμοῦ θανάτου. Θανατώνονται τά βλαστοκύτταρα τῶν 
ἐμβρύων, νομοθετοῦνται οἱ ἀμβλώσεις, ἡ εὐθανασία, ἡ μέ ἰατρική συνδρο-
μή αὐτοκτονία, οἱ ἐθνικές ἐκκαθαρίσεις, ὁ ἀποκεφαλισμός ἐγκληματιῶν, 
ἡ θανατική ποινή καταδίκων, οἱ πολύνεκρες τρομοκρατικές ἐνέργειες, ἡ 
μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν μέ τούς καθημερινά νέους νεκρούς, οἱ πόλε-
μοι, οἱ ἐμφύλιοι σπαραγμοί, οἱ φυσικές καταστροφές, τά δυστυχήματα, 
οἱ αὐτοκτονίες, οἱ ἐπιδημίες καί πολλά ἄλλα.

Ὅμως δέν νομίζω ὅτι θά πρέπει ν’ἀποθαρρυνθοῦμε καί ἀπογοη-
τευθοῦμε ἐντελῶς. Ὑπάρχει μία γνωστή καί ἄγνωστη κίνηση προθύμων 
ἐθελοντῶν, φιλανθρώπων δωρητῶν, εὐεργετῶν γιά τήν ἀνακούφιση, συ-
μπαράσταση, βοήθεια πολλῶν συνανθρώπων μας ἀπό κληρικούς, δασκά-
λους, ἰατρούς, γονεῖς, νέους, πού μέ τίς πράξεις τους ἀνακουφίζουν τή 
ζωή, τήν ἀνανεώνουν, τήν μεταμορφώνουν, τήν ἀρωματίζουν, ἱεροποιοῦν 
καί ὡραιοποιοῦν. Ὑπάρχει μία σημαντική καί σιγκινητική ἄνθιση φιλαν-
θρωπίας, πού προσφέρει πολλές ἐλπίδες σέ πολλούς. Βλέποντας ὁ πιστός 
στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου τόν Χριστό γίνεται πιό ἀνεκτικός, φιλικός, ὑπο-
μονετικός, ὑποχωρητικός, συγχωρητικός, ἀλληλέγκυος, συμπαραστάτης 
καί συναδελφικός.

Ἡ τρομερή ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας μπορεῖ νά συνδράμει σέ δι-
άφορες ἀσθένειες πρός ἐπίλυση διαφόρων σοβαρῶν προβλημάτων καί 
νά τίς ἐλέγχουν, ἀλλά ὑπάρχει ὁ κίνδυνος καί διά τῆς τεχνολογίας νά 
ἐλεγχόμαστε παντοῦ καί πάντοτε. Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ ἀνθρωπίνου γονι-
διώματος εἶναι κάτι τό καταπληκτικό καί μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἔγκυρα κι 
ἔγκαιρα σέ θεραπεῖες ἀσθενειῶν, διορθώνοντας κάποια, ἄς ποῦμε,  ἐλατ-
τωματικά γονίδια. Μπορεῖ ὅμως στά χέρια ἑνός ὑπερήφανου νά δημιουρ-
γήσει μία νέα εὐγονική μέθοδο, ὅπου θά δημιουργοῦνται βρέφη κατά πα-
ραγγελία ὡς πρός τό χρῶμα τῶν ματιῶν, τῶν μαλλιῶν, τό ὕψος καί λοιπά. 
Ἡ ὑπεροψία, ἡ αὐθάδεια, ἡ ἀσέβεια καί ἡ φαντασία νά ὁδηγήσουν τόν 
ἄνθρωπο στήν πλάνη μιᾶς δαιμονικῆς ἰσοθεΐας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ 
νά δημιουργεῖ ὅ,τι φαντάζεται καί θέλει, ἀκόμη καί σ’ αὐτούς τούς ἱερούς 
χώρους τῆς ἀρχῆς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Ἡ δύναμη καί ἡ δυνατότητα αὐτή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία ἀνταρ-
σία καί μία καταρράκωση τοῦ «κατ’ εἰκόνα», πού δέν πορεύεται πιά στό 
«καθ’ ὁμοίωσιν». Ὁ Θεός δέν τιμωρεῖ τούς ἀντάρτες, γιατί δέν τιμωρεῖ 
ποτέ. Τιμωρεῖ κάποιος πού ἐκδικεῖται, πού ἔχει πάθος, πού ἔχει κακία. Ἡ 
θεότητα ἔχει τήν αὐτοαγαθότητα.

Σύγχρονοι 
Ποιμαντικοί Βηματισμοί

Ὁ Θεός δέν τιμωρεῖ 

τούς ἀντάρτες, για-

τί δέν τιμωρεῖ ποτέ. 

Τιμωρεῖ κάποιος 

πού ἐκδικεῖται, πού 

ἔχει πάθος, πού ἔχει 

κακία.
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ύμφωνα μέ τά θεόπνευστα λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πηγή τῆς ἀρρώστιας εἶναι ἡ 
ἁμαρτία. Καί ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἀπό τότε πού ἐξέπεσε τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ στή 
μορφή τοῦ παρόντος βίου, εἶναι ζυμωμένος μέ τήν ἁμαρτία, «ἐπιμελῶς ἔγκειται ἡ 
διάνοιά του ἐπί τά πονηρά ἐκ νεότητος αὐτοῦ καί οὐδείς εὑρίσκεται ἀναμάρτητος ἐπί 
τῆς γῆς», ἀκόμη καί ἄν μία μόνο μέρα εἶναι ἡ ζωή του, ἡ ἀρρώστια, στήν ὁποιαδή-

ποτε μορφή της, ἀκολουθεῖ στό κάθε του βῆμα. 
Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς διαβεβαιώνει: «ὁ ἁμαρτάνων ἔναντι τοῦ 

ποιήσαντος αὐτόν ἐμπέσοι εἰς χεῖρας ἰατροῦ» (Σοφ. Σειράχ 38,15) καί στήν Καινή Διαθήκη, 
ὅταν ὁ Χριστός θεράπαυσε τόν ἐπί 38 ὁλόκληρα χρόνια παραλυτικό, τοῦ εἶπε: «ἴδε ὑγιής 
γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰωάν. 5,14). Ἐπίσης καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ρω-
μαίους ἐπιστολήν του (2,9) γράφει: «Θλῖψις καί στενοχωρία ἐπί πᾶσαν ψυχήν ἀνθρώπου τοῦ 
κατεργαζομένου τό κακόν…» καί ἐπισημαίνει στούς Κορινθίους γιά κάποια συγκεκριμένη 
ἁμαρτία: «διά τοῦτο ὑπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ἀσθενεῖς καί ἄρρωστοι» (Ά Κοριν. 11,30).

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, πού ἀπό Θεός ἔγινε ἄνθρωπος μέ ἀποστολή «ἰάσασθαι 
τούς συνετριμμένους… καί κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν…» (Λουκ. 
4,18), «περιήρχετο τάς πόλεις καί τάς κώμας ἰατρεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν ἐν 
τῷ λαῷ» (πρβλ. Ματθ. 4,23). Μαζί μέ τίς ψυχές, πού ἐλευθέρωνε ἀπό τήν ἀρρώστια τῆς 
ἁμαρτίας, γιάτρευε καί τά κορμιά τῶν ἀσθενῶν, χαρίζοντάς τους ὑγεία καί δύναμη καί χαρά. 
Ἀπό τήν ἐποχή ὅμως ἐκείνη τοῦ Χριστοῦ, μέχρι σήμερα, οὔτε ἡ φύση τῆς ἀρρώστιας οὔτε 
ἡ φθοροποιός ἐπίδρασή της στό ἀνθρώπινο σῶμα ἄλλαξε, ἀπεναντίας προστέθηκαν νέες 
μορφές ἀσθενειῶν, ἄγνωστες σέ παλαιότερες ἐποχές. Γι’ αὐτό καί στό διάστημα αὐτό ἄλλαξε 
ἡ ἰατρική ἐπιστήμη καί συνεχῶς ἀλλάζει, ἐπινοώντας νέες μεθόδους καί νέα φάρμακα γιά 
τήν καταπολέμηση τῶν ἀσθενειῶν καί θεραπεία τῶν ἀρρώστων.  Ἀτελής τήν ἐποχή ἐκείνη, 
σήμερα συνεχῶς προοδεύει, ὥστε νά εἶναι σέ θέση νά θεραπεύει πολλές ἀρρώστιες κατά τό 
παρελθόν ἀθεράπευτες καί νά ἀνακουφίζει τόν ἀνθρώπινο πόνο. Ὅμως, παρά τίς προόδους 
τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, πού ὠφελοῦνε πραγματικά τό ἀνθρώπινο γένος, ὑπάρχουν καί οἱ 
παραχρήσεις τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλαζονείας, ἐκείνων πού μέ ἔπαρση καί κομπασμό προσπα-
θοῦν νά διαστρέψουν ἤ νά ὑπερβοῦνε τή φύση καί τά ὅρια πού ἔταξε ὁ Δημιουργός. 

Ξεκαθαρίζομε, βέβαια, τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή γιά νά ποῦμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία σέ 
καμιά περίπτωση δέν ἔχει πρόθεση νά ὑπερβεῖ ἤ νά καταργήσει τήν ἐπιστήμη, ἀπεναντίας 
δέχεται τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί τιμᾶ τόν ἰατρόν. Ἄλλωστε, τό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας 
μας τό στολίζουν τόσοι Ἅγιοι ἰατροί, πού σπούδασαν τήν ἰατρική ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς τους 
καί ἄσκησαν τό φιλάνθρωπο λειτούργημα τοῦ ἰατροῦ καί μάλιστα κατά τρόπον ὑποδειγμα-
τικό, ἀφιλοκερδῶς, ἐξ οὗ καί Ἀνάργυροι ὀνομάστηκαν. Ἡ θεοποίηση τῆς ἰατρικῆς ἐπιστή-
μης εἶναι λάθος. Ἡ τιμή εἶναι καθῆκον, ἀφοῦ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς διδάσκει, ὅτι ἡ ἰατρι-
κή ἐπιστήμη, ὅπως ὅλες οἱ ἐπιστῆμες, εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στό ἀνθρώπινο γένος. «Αὐτός 
ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ», λέει στή Σοφία Σειράχ 
(38,6). Καί τόν ἰατρόν «αὐτόν ἔκτισε Κύριος», γι’ αὐτό καί ἔχομε ἐντολή νά τόν σεβόμαστε  
(ὅ.π.38,1).

Γιά μᾶς τούς Χριστιανούς τό μεῖζον θέμα εἶναι στό νέο κεφάλαιο πού ἀνοίχτηκε μέ 
τήν Γενετική, πού προχώρησε σέ γενετικές παρεμβάσεις καί στόν ἄνθρωπο. Ἡ ἀποκάλυψη 
τοῦ φύλου καί ὁ γενετικός ἔλεγχος τοῦ πρό-ἐμφυτευτικοῦ ἐμβρύου, ἡ γονιδιακή παρέμβα-
ση καί θεραπεία, ἡ εὐγονική παρέμβαση καί ἡ κλωνοποίηση εἶναι μερικές ἀπό αὐτές τίς 
παρεμβάσεις. Ἀξίζει ἰδιαιτέρως νά σημειωθεῖ ἡ σύγχρονη τάση τῆς γενετικῆς μηχανικῆς 
στή δημιουργία ἀνθρωπίνων χιμαιρῶν. Ἤδη βρίσκεται σέ πειραματικό στάδιο ἡ εἰσαγωγή 
ἀνθρωπίνου γενετικοῦ ὑλικοῦ σέ ἀνώτερα θηλαστικά, ὅπως ὁ χοῖρος, γιά τούς σκοπούς τῆς 
ξενομεταμόσχευσης, δηλαδή τῆς μεταμόσχευσης ὀργάνων ἀπό ζῶα στόν ἄνθρωπο. Σέ πρό-
σφατα σχετικά δημοσιεύματα ὑποστηρίζεται ὅτι, καθώς προχωρεῖ ἡ βιοτεχνολογία, σύντο-
μα θά ἔρθει ἡ μέρα τῆς δημιουργίας αὐτοσυνείδητων χιμαιρῶν ἀνθρώπου καί μή ἀνθρώπου. 
Ἀλλά τό φρικιαστικότερο εἶναι ἡ εἴδηση, ὅτι ἐπιστήμονες ἀπό τό Newcastle καί τό Kig’s 
College τοῦ Λονδίνου κατέθεσαν αἴτηση στήν Ἀρχή Ἀνθρωπίνης Γονιμ. Καί Ἐμβρυολ. 
τοῦ Ἡν. Βασιλείου καί ζητοῦν τήν ἄδεια δημιουργίας ὑβριδικῶν ἐμβρύων μέ τήν ἀνάμειξη 
ἀνθρώπινου γενετικοῦ ὑλικοῦ καί ὠαρίων βοοειδῶν, μέ σκοπό τή δημιουργία χιμαιρικῶν 
ἐμβρύων ἀνθρώπου-βοοειδοῦς, ἀπό τά ὁποία θά λαμβάνονται τά βλαστικά κύτταρα γιά 
ἐρευνητικούς σκοπούς. Τώρα, ἄν ποτέ δοθεῖ αὐτή ἡ ἄδεια καί ἄν ποτέ γίνει ἐφικτή ἡ δη-
μιουργία τους, τά ἔμβρυα αὐτά τί θά εἶναι; Ἀνθρώπινες ὑπάρξεις; θά ἔχουν ψυχή; Μόνον 
ὁ Θεός γνωρίζει. Καί, ὁπωσδήποτε, ἡ Θεολογία δέν πρόκειται νά συνταχθεῖ μέ αὐτή τήν 
ἐπικίνδυνη καί ἀλαζονική πορεία τῆς σύγχρονης βιοτεχνογίας.

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΚΑΙ
 ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
π. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου 
Ἱ.Μ. Πέτρας & Χερρονήσου

Σ
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Ἕνας συνάδελφός σου σοῦ ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ!» Καί αἰσθάνεσαι σά 
νά σέ χτυπᾶ μέ μαστίγιο. 

Κι ἐσύ ἀγωνιᾶς γιά τήν ψυχή του καί τή ζωή του. Καί καλά σκέφτεσαι. 
Ἄν δέν ὑπάρχει ὁ Ζῶν κι ὁ Παντοδύναμος Θεός κι ἄν δέν εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό τό θάνατο, τότε ὁ 

θάνατος εἶναι ὁ μοναδικός κυρίαρχος. 
Καί ἡ κάθε ζωντανή ὕπαρξη δέν εἶναι παρά ἕνα κλωτσοσκούφι τοῦ θανάτου. Ἕνα ποντικάκι στό 

στόμα τῆς γάτας. 
Μία φορά, ἀντικρούοντάς τον, τοῦ εἶπες: «Ὁ Θεός ὑπάρχει. Γιά σένα δέν ὑπάρχει». Καί δέν ἔσφα-

λες. Γιατί ἐκεῖνοι πού ἀποκόπτονται ἀπό τόν Αἰώνιο καί Ζωοδότη Κύριο ἐδῶ στήν γῆ, ἀποκόπτονται ἀπό 
τή ζωή τήν πραγματική. Καί ἔτσι οὔτε ἐδῶ, οὔτε στήν ἄλλη ζωή θά γευθοῦν τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καί τῆς 
πλάσης Του. Καί καλύτερα νά μήν εἴχαμε γεννηθεῖ, παρά νά εἴμαστε ἀποκομμένοι ἀπό τόν Θεό. 

Ἄν ἤμουν στή θέση σου, θά τοῦ ἔλεγα τά ἑξῆς: 
Κάνεις λάθος, φίλε μου! Ὀρθότερο θά ἦταν, ἄν ἔλεγες: «Ἐγώ δέν ἔχω Θεό». Διότι τό βλέπεις, ὅτι 

ὑπάρχουν τόσοι ἄνθρωποι γύρω σου, πού ἔχουν Θεό καί γι’ αὐτό διακηρύττουν ὅτι ὑπάρχει Θεός. Λοιπόν, 
μή λές: «Δέν ὑπάρχει Θεός»! Περιορίσου νά λές: «Ἐγώ δέν ἔχω Θεό»! 

Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σάν τόν ἄρρωστο, πού λέει ὅτι δέν ὑπάρχει πουθενά ὑγεία! 
Κάνεις λάθος! Μοιάζεις μέ τόν τυφλό πού λέει: «Δέν ὑπάρχει φῶς στόν κόσμο». Ὅμως φῶς ὑπάρ-

χει. Καί εἶναι διάχυτο παντοῦ. Αὐτός ὁ δυστυχής δέν ἔχει τό φῶς του. Καί θά μιλοῦσε σωστά ἄν ἔλεγε: 
«Ἐγώ δέν ἔχω μάτια καί δέν βλέπω φῶς». 

Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σάν τό ζητιάνο, πού λέει: «Δέν ὑπάρχει χρυσάφι στή γῆ». Μά χρυσάφι ὑπάρ-
χει! Καί ἐπάνω στή γῆ! Καί μέσα στή γῆ! Αὐτός δέν ἔχει χρυσάφι! Τό σωστό θά ἦταν νά ἔλεγε: «Ἐγώ δέν 
ἔχω χρυσό»! 

Κάνεις λάθος! Μοιάζεις μέ τόν παλιάνθρωπο πού λέει: «Δέν ὑπάρχει καλωσύνη στόν κόσμο». Ἐνῶ 
θά ἔπρεπε νά πεῖ: «Ἐγώ δέν ἔχω ἴχνος καλοσύνης μέσα μου». 

Αὐτό νά τοῦ πεῖς κι ἐσύ: 
Συνάδελφε, κάνεις λάθος! Λάθος διακηρύττεις ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός! Γιατί, ὅταν κάτι δέν τό ἔχεις 

ἐσύ καί δέν τό γνωρίζεις ἐσύ, δέν σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει πουθενά κι ὅτι δέν τό ἔχει κανείς! Ποιός σοῦ 
ἔδωσε τό δικαίωμα νά μιλᾶς ἐκ μέρους ὅλου του κόσμου; Ποιός σοῦ ἔδωσε τήν ἄδεια νά διακηρύττεις, ὅτι 
τήν δική σου ἀρρώστια τήν ἔχουν ὅλοι; Ὅτι ὅλοι ἔχουν τήν δική σου πλάνη; 

Φωνάζεις ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός! Τό διακηρύττεις σέ ὅλον τόν κόσμο! Πολεμᾶς τήν ἀλήθεια! 
Ἐκεῖνοι πού δέν θέλουν νά ζοῦν μέ τόν Θεό εἶναι ἐλάχιστοι. Ἀλλά καί γι’ αὐτούς ὁ Θεός ὑπάρχει! 

Τούς περιμένει. Μέχρι τήν τελευταία πνοή σ’ αὐτή τή γῆ! 
Καί μόνο ἄν δέν φροντίσουν νά μετανοήσουν, ἔστω στήν τελευταία τους στιγμή, μόνο τότε ὁ Θεός 

στήν ἄλλη ζωή θά πάψει νά ὑπάρχει γι’ αὐτούς. 
Καί θά τούς διαγράψει ἀπό τό βιβλίο τῆς ζωῆς. 
Γι’ αὐτό πές του, σέ παρακαλῶ, φίλε μου. 
Γιά τό καλό τῆς ψυχῆς σου. Γιά τά ἐπουράνια ἀγαθά. Γιά τά δάκρυα πού ἔχυσε ὁ Χριστός καί τίς 

πληγές πού δέχθηκε γιά ὅλους μας. Ἄλλαξε μυαλό! Μετανόησε! 
Διορθώσου! Καί γύρισε στήν Ἐκκλησία μας!

Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς 
σέ πνευματικό του παιδί
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μεγάλη παιδαγωγικὴ ἀξία τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης (ΠΔ) ἔγκειται καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι μὲ τρόπο 
ἀπαράμιλλο προετοιμάζει τὸν  ἄνθρωπο γιὰ τὴν 
εἴσοδό του στὸν ἀναγεννημένο κόσμο τῆς Καινῆς 
Διαθήκης (ΚΔ). Οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς τῶν 
Βιβλίων της, ὡς ὄργανα τοῦ Θεοῦ, δίνουν ἀπά-

ντηση σὲ κάθε διαποροῦντα ἀναγνώστη, «ἀναγκάζουν» 
δὲ καὶ τὸν πιὸ δύσπιστο ἢ δύστροπο νὰ σταθεῖ μὲ σεβασμὸ 
μπροστὰ στὸ μέγα αὐτὸ οἰκοδόμημα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν στοιχείων μὲ βάση τὰ ὁποῖα 
ἡ ΠΔ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀνυπέρβλητου κάλλους λογοτε-
χνικὸ δημιούργημα, ὑπάρχουν καὶ τὰ γνωρίσματα ἐκεῖνα ποὺ 
ἀναφέρονται στὸ περιεχόμενό της. Ἑνὸς ἀπὸ αὐτὰ γίνεται 
ὑπόμνηση μὲ τὸ παρὸν σύντομο ἄρθρο. Πρόκειται γιὰ τὴ λει-
τουργία τῆς ΠΔ ὡς προτυπώσεως τῆς ΚΔ. 

Ὁ μέγας ποιητὴς καὶ μελωδὸς Ἰωάννης Δαμασκηνὸς 
χαρακτηρίζει «προτύπωσιν τῶν μελλόντων» θέματα τῆς ΠΔ 
τὰ ὁποῖα εἶχαν σταλεῖ στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς ση-
μεῖα μὲ χαρακτήρα συμβολικό. Πρόκειται γιὰ πλῆθος σημεί-
ων τόσο μεγάλο, ὥστε νὰ θεωρεῖται ὅτι συνολικὰ ἡ ΠΔ εἶναι 
περίπου προτύπωσις τῆς ΚΔ. Μπροστὰ σ’ αὐτὴν τὴν ὀφθαλ-
μοφανὴ πραγματικότητα ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν πραγμα-
τεία του «Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ἐξηγεῖ: «σύμφωνα μὲ 
θεμελιώδη ἀρχὴ τῆς διδασκαλίας, καθὼς ὁδηγούμαστε πρὸς 
τὴν τελείωση μέσω τῆς μυήσεώς μας στὴν εὐσέβεια, βασιστή-
καμε σὲ ὅσα ἦταν πιὸ εὔληπτα καὶ πιὸ ταιριαστὰ στὶς δυνα-
τότητές μας. Αὐτὸ χάρη σ’ ἐκεῖνον ποὺ φροντίζει γιὰ ἐμᾶς, 

ὅπως, ἂς ποῦμε, μᾶς φέρνει σιγὰ σιγὰ στὸ φῶς γιὰ νὰ 
τὸ συνηθίσουμε, ἂν προηγουμένως τὰ μάτια μας 

μείνουν πολὺ στὸ σκοτάδι. Γιατὶ γνωρίζει τὶς 
ἀδυναμίες μας καὶ μὲ τὴν ἀνεξιχνίαστη 

δικαιοκρισία του, μέσα στὸ βάθος καὶ 
στὸν πλοῦτο τῆς σοφίας του, μᾶς 

δίδαξε αὐτὸν τὸν βατὸ καὶ ται-
ριαστὸ σ’ ἐμᾶς δρόμο, συνηθί-

ζοντάς μας προηγουμένως νὰ 
βλέπουμε τὶς σκιὲς τῶν σω-
μάτων καὶ τὸν ἥλιο μέσα ἀπὸ 
τὸ νερό, γιὰ νὰ μὴ “τυφλω-
θοῦμε” ἀπὸ τὴ θέα τοῦ λα-
μπροῦ φωτός. Κατὰ τὴν ἴδια 

ἔννοια καὶ ὁ νόμος “ὄντας 
σκιὰ τῶν μελλόντων”, καὶ 
ἡ προτύπωση μέσω τῶν 
προφητῶν, ἡ ὁποία εἶναι 
ὑπαινιγμὸς γιὰ τὴν ἀλή-

θεια, ἰσοδυναμοῦν μὲ γυμναστήρια τῶν ὀφθαλμῶν τῆς καρ-
διᾶς, γιατὶ ἀπὸ αὐτὰ θὰ γίνει εὔκολη ἡ μετάβαση πρὸς τὴν 
κρυμμένη σοφία».

Βλέποντας τὸ θέμα ἀπὸ ἄλλη θέση ὁ Εὐφραὶμ ὁ Σύ-
ρος ἐκφράζει τὸ θαυμασμό του καὶ ἀναπέμπει αἶνο λέγοντας: 
εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ προτυπώσας ἡμῖν πάντα πρὸς σωτηρίαν ἐν 
ταῖς ἁγίαις Γραφαῖς, καὶ ἐλθὼν ἐπλήρωσε (=ἐπαλήθευσε) τοὺς 
λόγους τῶν Προφητῶν, καὶ ἀνῆλθεν ἐν δόξῃ πρὸς τὸν αὐτοῦ Πα-
τέρα, ἵνα ἐν παντὶ τόπῳ προσκυνῶμεν τῷ Πατρὶ σὺν Υἱῷ καὶ τῷ 
Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.  Ἡ προτύπωσις  δηλαδὴ ἦταν 
μέσα στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποσκοποῦσε στὴν καλύτερη 
προετοιμασία τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νὰ δεχθοῦν καὶ νὰ κατα-
νοήσουν τὴ σωτηριώδη ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι ἀχανές, ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ θὰ πα-
ρουσιασθοῦν ἀκροθιγῶς λίγα παραδείγματα μὲ τὴ βοήθεια 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς λειτουργικῆς ποίησης. Συγκεκριμένα, 
θὰ γίνει λόγος γιὰ δεκαπέντε τροπάρια ἀπὸ κύκλους Κατα-
βασιῶν, στὰ ὁποῖα ἐνυπάρχει ἡ ἔννοια τῆς προτυπώσεως. Ἡ 
σειρὰ μὲ τὴν ὁποία παρατίθενται παρακολουθεῖ τὴν τάξη τῆς 
οἰκείας ὠδῆς τοῦ ἀντιστοίχου Κανόνος (γιὰ τὶς λέξεις στὶς 
ὁποῖες ὑπάρχει ἀστερίσκος παρατίθενται στὸ τέλος σύντομα 
ἑρμηνευτικὰ σχόλια).

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰ. Λουπάση
Φιλολόγου

(Ά  ΜΕΡΟΣ)

«ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ» 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ὁ Λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ στὸ Σινᾶ
καὶ ἡ Παραλαβὴ τοῦ Νόμου

ἀπὸ τὸν Μωϋσῆ,
Μικρογραφία Χειρογράφου, 11ος αἰ
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Α.  Προτύπωσις τοῦ Σταυροῦ   
1. Καταβασίες τοῦ Σταυροῦ, ὠδὴ  α .́  Σταυρὸν χαρά-

ξας* Μωσῆς ἐπ’  εὐθείας ῥάβδῳ τὴν ἐρυθρὰν διέτεμε* τῷ Ἰσραὴλ 
πεζεύσαντι*· τὴν δὲ ἐπιστρεπτικῶς* Φαραὼ τοῖς ἅρμασι κρο-
τήσας* ἥνωσεν ἐπ’  εὔρους διαγράψας* τὸ ἀήττητον ὅπλον· διὸ 
Χριστῷ ᾄσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν ὅτι δεδόξασται.

Μὲ τὶς λέξεις χαράξας  καὶ διαγράψας ἀναγγέλλεται ἡ ἐκ 
μέρους τοῦ Μωυσῆ, καὶ κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, προτύ-
πωσις τοῦ Σταυροῦ. Ὁ σταυρὸς ὡς σχῆμα καὶ ὡς σημεῖο ἦταν 
βέβαια καὶ προηγουμένως γνωστός. Τώρα ὅμως ἀνάγεται σὲ 
σύμβολο, τὸ ὁποῖο μὲ τὴ μελλοντικὴ ἄνοδο σ’ αὐτὸν τοῦ Χρι-
στοῦ θὰ καταστεῖ ὅπλον ἀήττητον. Ἀξιοπρόσεκτος εἶναι ὁ 
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ποιητὴς περιγράφει τὸ σχηματισμὸ ἐκ 
μέρους τοῦ Μωυσῆ τοῦ σταυροῦ: χρησιμοποιεῖ δηλαδὴ γιὰ 
τὶς δύο κινήσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται τοὺς προσδιορισμοὺς ἐπ’ 
εὐθείας καὶ ἐπ’  εὔρους (πρὸς τὰ ἐμπρός… κατὰ πλάτος).

2. Καταβασίες Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὠδὴ  α .́ 
Θαλάσσης τὸ Ἐρυθραῖον πέλαγος ἀβρόχοις ἴχνεσιν* ὁ παλαιὸς 
πεζεύσας Ἰσραὴλ σταυροτύποις Μωσέως χερσὶν τοῦ Ἀμαλὴκ 
τὴν δύναμιν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο.

Στὸ τροπάριο αὐτὸ ὁ ποιητὴς χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη 
σταυροτύποις γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὰ χέρια τοῦ Μωυσῆ μὲ 
βάση τὸ σημεῖο τὸ ὁποῖο ἔδωσαν καὶ τὸ ὁποῖο ἦταν ὁ «τύ-
πος τοῦ σταυροῦ». Καὶ ἐδῶ ὑπάρχει ἀναφορὰ στὴ δύναμη 
τοῦ Σταυροῦ μέσω τοῦ ρήματος ἐτροπώσατο (κατατρόπωσε, 
συνέτριψε).

3. Καταβασίες τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυ-
νήσεως, ὠδὴ  α .́ Ὁ θειότατος προετύπωσε πάλαι* Μωσῆς 
ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ διαβιβάσας Ἰσραὴλ τῷ Σταυρῷ σου τὴν 
ὑγρὰν* τῇ ῥάβδῳ τεμὼν* ᾠδήν σοι ἐξόδιον* ἀναμέλπων, Χριστὲ 

ὁ Θεός. 
Δὲν ἀναφέρεται «τί» προετύπωσε ὁ Μωυσῆς, εἶναι 

ὅμως γνωστὸ ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο 
δηλώνεται εὐθὺς ἀμέσως ἀπὸ τὸν ποιητή, καὶ μάλιστα ὡς ἡ 
πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ Μωυσῆς ἄντλησε δύναμη, ὥστε καὶ νὰ 
χωρίσει στὰ δύο τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα καὶ νὰ «διαβιβάσει» 
μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὸ λαὸ ποὺ ὁδηγοῦσε.

Β. Προτύπωσις τοῦ Ἀρχιερέως Χριστοῦ
Καταβασίες τοῦ Σταυροῦ, ὠδὴ  γ .́ Ῥάβδος εἰς τύπον 

τοῦ μυστηρίου παραλαμβάνεται, τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει τὸν 
ἱερέα· τῇ στειρευούσῃ* δὲ πρῴην Ἐκκλησίᾳ νῦν ἐξήνθησε* ξύλον 
σταυροῦ εἰς κράτος καὶ στερέωμα. 

Στὸ τροπάριο αὐτὸ γίνεται λόγος γιὰ τὴ ράβδο τοῦ 
Ἀαρών, ἡ ὁποία κατὰ τρόπο θαυμαστὸ ἐβλάστησε1. Μὲ τὸ 
θαῦμα αὐτὸ δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χρίσμα τοῦ Ἀρχιερέα 
στὸν κάτοχό της, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ ἴδιος εἶχε ἀναδειχθεῖ 
προτύπωση τοῦ Χριστοῦ2. Ἐμπνεόμενος ὁ ποιητὴς ἀπὸ τὸ 
χωρίο αὐτὸ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης βλέπει «τύπον τοῦ μυ-
στηρίου», τῆς ἰδιότητας δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ ὡς Μεγάλου 
Ἀρχιερέως.

Γ. Προτύπωσις τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων
Καταβασίες Χριστουγέννων (ἰαμβικές), ὠδὴ  δ .́  
Γένους βροτείου* τὴν ἀνάπλασιν πάλαι*
ᾄδων* Προφήτης Ἀββακοὺμ προμηνύει
ἰδεῖν ἀφράστως ἀξιωθεὶς τὸν τύπον·
νέον βρέφος γὰρ ἐξ ὄρους τῆς Παρθένου
ἐξῆλθε λαῶν εἰς ἀνάπλασιν Λόγος.
Ὁ ποιητὴς ἀναφέρεται στὸν προφητικὸ λόγο τοῦ 

Ἀββακοὺμ γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀπο-
τέλεσμα τῆς ὁποίας θὰ ἦταν ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους. Καὶ ἄλλοι Προφῆτες, βέβαια, εἶχαν προαναγγείλει αὐτὸ 
τὸ μέγα γεγονός, ὅμως ἐδῶ ρητῶς ὀνομάζεται ὁ «τύπος τῆς 
ἀναπλάσεως», τὸν ὁποῖο κατὰ τρόπο ποὺ δὲν περιγράφεται 
(ἀφράστως) ἀξιώθηκε νὰ δεῖ ὁ Ἀββακούμ3. 

(συνεχίζεται...)

1. Ἀριθμοὶ 17, 16-25, ὅπου: καὶ ἔσται ὁ ἄνθρωπος, ὃν ἂν ἐκλέξω-
μαι αὐτόν, ἡ ῥάβδος αὐτοῦ ἐκβλαστήσει … καὶ ἰδοὺ ἐβλάστησεν ἡ 
ῥάβδος Ἀαρών
2. Μὲ τὸ νὰ σταθεῖ ἀνάμεσα στοὺς ζωντανοὺς καὶ τοὺς νεκροὺς 
χωρὶς νὰ φοβᾶται τὸ θανατικό: καὶ ἔστη ἀναμέσον τῶν τεθνηκό-
των καὶ τῶν ζώντων, καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις (τὸ θανατικό). Ἀριθ-
μοὶ 17, 13.
3. Ἡ σειρὰ τῶν λέξεων τοῦ τροπαρίου μὲ βάση τὸ περιεχόμενο 
εἶναι: Προφήτης Ἀββακοὺμ ᾄδων πάλαι προμηνύει τὴν ἀνάπλασιν 
[τοῦ] βροτείου γένους ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἀφράστως τὸν τύπον· [ὁ] Λό-
γος γὰρ ἐξῆλθε νέον βρέφος ἐξ ὄρους τῆς Παρθένου εἰς ἀνάπλασιν 
λαῶν.

Ὁ Προφήτης Μωυσῆς, ὁ Προφήτης Ἀαρὼν
καὶ ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου.

Μικρογραφία Χειρογράφου, 11ος αἰ.

χαράξας. Μετοχὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος χαράσσω = σχηματίζω, ἀφήνω 
χάραγμα.  
διέτεμε. Ἀόριστος τοῦ ρήματος διατέμνω = κόβω, χωρίζω στὰ δύο.
πεζεύσαντι. Μετοχὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος πεζεύω = διέρχομαι πεζός.
κροτήσας. Μετοχὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος κροτῶ = χτυπῶ.
διαγράψας. Μετοχὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος διαγράφω = σχηματίζω.
ἴχνεσιν. Δοτικὴ πληθυντικοῦ τοῦ οὐσιαστικοῦ ἴχνος. Δηλώνει τὸ ἀποτύπωμα 
ἀπὸ τὸ πόδι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο τὸ πόδι ποὺ ἀφήνει τὸ ἀποτύπωμα. Ἀβρόχοις 
ἴχνεσιν = χωρὶς οὔτε νὰ βραχοῦν τὰ πόδια. Ἴδιας σημασίας μὲ τὸ «ἀβρόχοις 
ποσίν».
ὑγρὰν. Σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ «ξηράν». Ἐννοεῖται ἡ θάλασσα.
τεμὼν. Μετοχὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος τέμνω = κόβω: ἀφοῦ ἔκοψε (στὰ δύο τὴ 
θάλασσα ὁ Μωυσῆς).

ἐξόδιον. Ἐπίθετο. Χαρακτηρίζει τὸν ὕμνο ποὺ ἔψαλλαν οἱ Ἰσραηλίτες μετὰ τὴν 
ἔξοδο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, δηλαδὴ μετὰ τὴ σωτηρία τους χάρη στὴ θαυμαστὴ 
παρέμβαση τοῦ Θεοῦ.
στειρευούσῃ. Μετοχὴ ἐνεστώτα τοῦ ρήματος στειρεύω = εἶμαι στεῖρος / 
στεῖρα. Ἐδῶ λέγεται γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία πρὶν ἀπὸ τὴ σταύρωση τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τὴν ἀνάστασή του ἦταν στεῖρα, δὲν εἶχε δηλαδὴ ἀκόμη ἱδρυθεῖ 
ἐπὶ τῆς γῆς, ἑπομένως δὲν εἶχε πιστούς.
ἐξήνθησε. Ἀόριστος τοῦ ρήματος ἐξανθῶ = βγάζω ἄνθη, κατὰ προέκταση 
βλαστούς. Ἀναφέρεται στὸ «ξύλο τοῦ Σταυροῦ».
βροτείου. Ἐπίθετο, ἀπὸ τὸ οὐσιαστικὸ βροτὸς = θνητός. Βρότειον γένος = τὸ 
ἀνθρώπινο γένος, οἱ ἄνθρωποι.
πάλαι. Ἐπίρρημα: παλιά, ἀπὸ παλιά.
ᾄδων. Μετοχὴ ἐνεστώτα τοῦ ρήματος ᾄδω = τραγουδῶ, ψάλλω, ὑμνῶ.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
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Ἐνορία, πού ὁ γράφων ἔχει τήν μεγίστη τιμή ἀλλά καί 
ἀντίστοιχα τήν τεράστια εὐθύνη καί μέριμνα αὐτῆς κατά 
τήν ἄσκησιν τῶν ἐφημεριακῶν του καθηκόντων, εὑρίσκε-
ται γεωγραφικά περίπου στό μέσον τῆς κοιλάδος τῆς πε-
ριοχῆς πού τήν διαπερνᾶ ὁ Τυφλός ποταμός, πού πηγάζει 

ἀπό τά νότια ὀρεινά συγκροτήματα τοῦ νομοῦ Χανίων, καί κατά τήν 
διαδρομή του ἐκβάλλει στόν κόπλο τῆς Κισάμου. Περιλαμβάνει τά 
χωριά Ποταμίδα καί Χαιρεθιανά. Σ’ αὐτήν, ἄλλωστε, τήν τοποθεσία  
ὠφείλει καί τήν ὀνομασία της «Ποταμίδα».

Ἀπέχει περίπου ἑπτά (7) χιλιόμετρα ἀπό τήν πρωτεύουσα 
τῆς ἐπαρχίας Κισάμου, τό Καστέλλι. Διοικητικά ὡς οἰκισμός ἀνήκει 
στόν νεοσυσταθέντα Καπποδιστριακό Δῆμο Μηθύμνης μέ ἕδρα τό 
Δραπανιά. Συνορεύει νότια μέ τόν οἰκισμό Βουλγάρω καί βόρεια μέ 
τόν οἰκισμό Καλουδιανά, ὅπως ὁ κάθετος ὁδικός ἄξονας ἔρχεται ἀπό 
τό Καστέλλι.

Ἐκκλησιαστικά ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν 77 ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου. Ἱδρύθηκε τήν 6ην Νοεμβρίου 
1931.

Ἀξιοθέατο μοναδικό στό εἶδος τους ἀποτελοῦν τά περίφημα 
«κωμολιθοτρούλια» ἤ σύμφωνα μέ τήν ἐπιστήμη τῆς γεωλογίας «οἱ 
Γεωπυραμίδες», πού δεσπόζουν  στό μέσον τοῦ χωριοῦ. Σχηματίζο-
νται ἀπό τήν διάβρωση τοῦ (χώματος-κωμολίθου) καθώς σμιλεύε-
ται ἀπό τίς  ραγδαῖες βροχοπτώσεις. Εἶναι τά ἐξαίσια χειροποίητα 
γλυπτά πού ὁ Δημιουργός Θεός, ὡς παντουργός, ἀριστοτέχνης γλύ-
πτης, λαξεύει ἔντεχνα διά νά διαμορφώσει «τήν φύσιν τῶν ὄντων» 
καί εὐρύτερα διά νά κατακοσμήσει διαχρονικά τά «χρηστά ἦθη καί 
ἔθη» τῶν ἀνθρώπων.

Κέντρον τῆς θρησκευτικῆς ἀλλά συνάμα τῆς κοινωνικῆς, 
πνευματικῆς, λαογραφικῆς ζωῆς τῆς Ἐνορίας, ἀποτελεῖ  ὁ περικαλέ-
στατος καθεδρικός Ἱ. Ναός, πού σεμνύνεται ἐπ’ ὀνόματι τῆς πολιού-
χου Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς. Ὁ Ναός ἀρχιτεκτο-
νικά εἶναι μονόκλιτος Βασιλική Βυζαντινοῦ σταυροειδοῦς ρυθμοῦ 
μετά τρούλου. Ἑορτάζει μεγαλοπρεπῶς τήν 26ην Ἰουλίου ἑκάστου 
ἔτους. Τήν Ἐκκλησία ἔκτισε ὁ ἐπικαλούμενος ἰδιωματικῶς «Ξυδα-
ντώνης», ἤ ὅπως ὀνομάζεται κανονικά, Ἀντώνιος Βασιλαντωνάκης. 
Ἀργότερα μετοίκησε στήν Ἀθήνα ὅπου σήμερα εὑρίσκονται ἐν ζωῇ 
τά τέκνα του.

Εἰδικότερα τά Ἱερά πανηγύρια πού λαμβάνουν χώρα στήν 
Ἐνορία μας ἔχουν τό ἰδιαίτερο ἐκεῖνο παραδοσιακό χρῶμα πού πη-
γάζει ἀπό τήν ἀνεξάντλητη δεξαμενή τῶν Κρητικῶν ἐθίμων ἀλλά καί 
τοῦ ἀνεπανάληπτου ἁγιοπνευματικοῦ πολιτισμοῦ πού ἀφειδώλευτα 
μᾶς τροφοδοτεῖ ἡ δισχιλιετής, καί πυκνά λιπαρή σέ ἐκπολιτιστικό 
περιεχόμενο, ἱερή μας παράδοση καί θεία λατρεία. 

Πιό συγκεκριμένα τό μοναδικόν καί προτότυπον στό εἶδος 
του καλούμενο «σαρδελοπανήγυρον» πραγματοποιεῖται ἀπό τούς 
πανηγυριστές πιστούς μετά τήν λῆξιν κάθε ἑορταστικῆς Ἱεροπρα-
ξίας. Τό γεγονός μᾶς παραπέμπει νά ξαναζήσουμε μέ ὅλες μας τίς 
αἰσθήσεις τό θαῦμα πού ἐπετέλεσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, 
ὅταν μέ ὑπερφυσικό τρόπο χορήγησε τροφή πρός χορτασμόν σέ πε-
ρισσότερους ἀπό πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του κατόπιν 
τῆς ὥρας τῆς προσευχῆς καί τοῦ Θείου κηρύγματος. Ἀφ’ἑτέρου δέ, 
καλεῖ μεταφοριά καί ἐμᾶς τούς σύγχρονους πιστούς νά ἔχομε μετοχή 
διαχρονικά στό «Κυριακόν Δεῖπνον» μετέχοντες ὁμοθυμαδόν εἰς 
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου καί γενόμενοι μέ αὐτόν 
τόν τρόπον μέλη ζωντανά τῆς Ἐκκλησίας Του.

Δι’αὐτό καί ταπεινά φρονῶ, ὅτι δέν πρέπει νά παρεξηγοῦμε τό 
λεγόμενον αὐτό «ἰχθυοπανήγυρον», καθότι ἔχει σημαντικήν ἀξίαν 
στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἱερᾶς μας παραδόσεως. Ἐσχατολογικά δέ 
συνάδει καί μέ τήν Βιβλική διδασκαλία, ὅπου στά ἀντίστοιχα χωρία 
περιγράφεται: ὁ θρίαμβος τοῦ Ἀρνίου μετά τήν ἐπικράτησή του ἔνα-
ντι τοῦ  Ἀντιχρίστου· στήν ἐπινίκιον τότε παννυχίδα ὁ ἐπουράνιος 
Βασιλεύς θά παραθέσει πλουσίαν τράπεζαν σέ κάθε ἐκλεκτόν καί 
γνήσιον φίλον καί συνδαιτημόνα του. Ἐκεῖ δέ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θά πίη 
ἐκ τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος τῆς θείας εὐφροσύνης. Εἴθε 
λοιπόν καί ἐμεῖς οἱ ἐλάχιστοι πιστοί, ὅπως συγκαταλεχθοῦμε μέ τήν 

ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ἐνορία Ἁγ. Παρασκευῆς Ποταμίδας Κισάμου.
Τοῦ Αἰδεσ. Ἱερέως 
Γωργίου Ἀντ. Σχοινοπλοκάκη
Ἐφημερίου τῆς ἘνορίαςΗ

Ὁ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ποταμίδας

Ὁ σπηλαιώδης Ἱ.Ν. Ἀστρατήγου Ποταμίδας



ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ............ 145

χάριν τοῦ Αἰωνίου οἰκοδεσπότου, σ’αὐτό τό ὑπερεξαίσιον καί πανά-
χραντο Βασιλικόν Γεῦμα τῆς αἰωνιότητος καί τοῦ Παραδείσου.

Ἄλλα παρεκλήσια πού ἔχομε τήν ἐξαιρετική τιμή, εὐθύνη καί 
εὐλογία νά διατηροῦμε μετά μόχθου καί μεγίστων θυσιῶν εἶναι τά 
ἑξῆς: α) Ὁ Ἱ. Ναός τῆς Ἁγίας Ἄννας, χρονολογούμενος ἀπό τήν ἐπο-
χή τῆς Ἑνετοκρατίας. β) Ὁ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου ἀπό τήν ἐποχή τῆς 
Τουρκοκρατίας γ) Ὁ Νεόδμητος Ἱ. Ναός τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυ-
σοβαλάντου δ) Ὁ ἐν τῷ  σπηλαίῳ Ἱ. Ν. τῶν Ἁγ. Ταξιαρχῶν Μιχαήλ-
Γαβριήλ  ε) Ὁ ἐν τῷ  κοιμητηρίῳ  Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλισσαίου στ) Ὁ Ἱ. Ν. 
τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ στά Μαζοκοπιανά ζ) Ὁ παλαιός ἐρειπωμένος 
Ἱ. Ν. τοῦ Ἀστρατήγου στόν Κατρεμάδο, πού εἶναι τώρα χαλάσμα-
τα, γιατί στό παρελθόν, κατά μαρτυρίες πολλῶν παλαιῶν Ἐνοριτῶν, 
ἔφευγε τό εἰκόνισμα τοῦ Ἁγίου καί ἔμπαινε στό σπήλαιο, ὅπου εὑρί-
σκεται σήμερα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου. Ἐπίσης γιά ἕνα ἀκόμα λόγο 
ἐγκαταλείφθηκε ὁ παλαιός Ναός: κατόπιν κρούσματος ἐπιδημίας 
ἀνιάτου λοιμώδους νοσήματος πού ἐξεκλήρησε ὁλόκληρες οἰκογέ-
νειες. η) Ὁ Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Στεφάνου οἰκοδομήθηκε τό 1958 ἀπό τό 
μεγαλοκτηματία τῆς περιοχῆς Στέφανο Καλογρίδη καί τή σύζυγό 
του Βασιλική. Ὁ ἱδρυτής ἐπιπλέον ἐκληροδότησε στήν Ἐκκλησία 
ἐξ ὁλοκλήρου, μέ διαθήκη, τήν ἀγροτική καί ἀστική του περιουσία 
καθ’ὅτι ἐτύγχανε χωρίς φυσικούς κληρονόμους.Στήν ἴδια διαθήκη 
ὁ κληροδότης ἐθέσπισε ἐπιπλέον διατάξεις, ὥστε ἀπό τά ἔσοδα τῶν 
κτημάτων του νά πραγματοποιοῦνται δημόσια ἔργα στήν κοινότη-
τα καί βοηθήματα ἀρωγῆς σέ ἀπόρους σπουδαστές  δηλ. ἕνα εἶδος 
ὑποτροφίας σέ φτωχούς φοιτητές. Ἐπίσης καθόρισε διαχειριστές καί 
ἐκτελεστές τῶν ὅρων τῆς διαθήκης του τριμελῆ ἐπιτροπή  ἀποτελού-
μενη ἀπό τούς  ἑκάστοτε: Πρόεδρο Κοινότητος, Δημοδιδάσκαλο καί 
ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας.

Ἐκτός ἀπό τόν παπά Τζανῆ πού διακόνησε  ἐπί σειρά 50 ἐτῶν 
τήν Ἐνορία, ἄλλοι ἐφημέριοι ἦσαν: ὁ π. Στυλιανός Ἐμμ. Θεοδωρο-
γλάκης ἐκ Χαιρεθιανῶν ἐπί 10 ἔτη, ὁ π. Νικόλαος Στεφ. Καπῆς ἐπί 
10 ἔτη καταγόμενος ἐκ Ποταμίδος, ὁ π. Ἀντώνιος Γεωργ. Ἀρετάκης 
καταγόμενος ἐκ Κισάμου ἐπί 7 ἔτη.

Σήμερα τυγχάνει ἡ μετριότης μου νά ἐκπληρώνει τά ἐφημε-
ριακά καθήκοντα στήν ἐνορία αὐτή ἐπί σειρά 19 ἐτῶν, ἀρχῆς γενο-
μένης ἀπό τήν ἡμέρα χειροτονίας μου εἰς πρεσβύτερον, τήν 26ην 
Ἰουλίου 1989.

Οἰκισμός Χαιρεθιανῶν.
Τά Χαιρεθιανά ἀποτελοῦν παράρτημα τῆς κεντρικῆς Ἐνορί-

ας Ποταμίδας. Οὐδέποτε ἀπετέλεσαν χωριστή ὀργανική ἐφημερια-
κή θέση. Ἀνέκαθεν,  ἐκκλησιαστικά, ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τόν ἑκά-
στοτε ἐφημέριο τῆς Ποταμίδας. Ἀπέχει περίπου 7 χιλιόμετρα ἀπό τό 
Καστέλλι ὅπως ἐρχόμαστε ἀπό τόν παλαιό  δρόμο τῶν Καλουδιανῶν 
πρός Χανιά. Μισό χιλιόμετρο μετά τά Καλουδιανά διακλαδώνει ὁ 
δρόμος πού ἀνηφορίζει φτάνοντας στόν οἰκισμό. Ἡ φανταστική θέα 

τοῦ λοφίσκου τοῦ Ἅι Γιάννη ἀποζημιώνει πλουσιοπάροχα κάθε περι-
ηγητή-ἐκδρομέα.  

Ἡ κεντρική Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τοῦ  Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου τοῦ θαυματουργοῦ. Ἑορτά-
ζει τήν 23ην Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους ἤ τή Δευτέρα τοῦ Πάσχα, ἐάν 
ἡ μνήμη τοῦ πολιούχου Ἁγίου συμπέσει στή Νηστεία τῆς Μ. Σαρα-
κοστῆς-Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Ἄλλα παρεκκλήσια στά Χαιρεθιανά εἶναι: Τό Γενέθλιον τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ. Ἑορτάζει 
στίς 24 Ἰουνίου. Ἕτερον ἐξωκκλήσιον κείμενον στόν ἐπαρχιακό 
δρόμο πού διέρχεται ἐσωτερικά τά Χαιρεθιανά καί ὁδηγεῖ πρός Περ-
βολάκια κι αὐτό ἀφιερωμένο  στόν Ἅγιο Γεώργιο. Πανηγυρίζει στίς 
3 Νοεμβρίου, τῆς Ἀναλήψεως καί στό Γενέθλιο τῆς Παναγίας. Εἶναι 
ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἐπικαλουμένου Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Σφουγγατᾶ.

Κατά τήν ἐπικρατοῦσα Ἱερά παράδοση, πού σώζεται μέχρι 
σήμερα, κάποιος πεινασμένος στρατοκόπος ἔφαγε τό τασιμάρι-
κο σφουγγάτο πού κάποιος ἄλλος πιστός τό ἀφιέρωσε στόν  Ἅγιο 
ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τήν ἐκπλήρωση κάποιου 

θαύματος πού εἶχε ζητήσει ἀπό τόν Ἅγιο. Μετά τήν κατάλυση τοῦ 
τασίματος ὁ Ἅγιος ἐκάλυψε τήν πόρτα μέ ἀόρατο καταπέτασμα καί 
δέν τόν ἄφηνε νά ἐξέλθη. Ὁ παραβάτης ὁδοιπόρος ἐπλήρωνε φλουρί 
τό φλουρί μέχρι πού ἄνοιξε ἡ πόρτα κι ἔφυγε. Ἐξ αὐτῆς τῆς Ἱστορίας 
διασώζεται τό γνωμικό πού λέει: «Καλό τό σφουγγάτο σου Ἅγιε ἀλλά 
πολύ ἀκριβό».

Λέγεται ἐπίσης καί «πετρολιμνιώτης» διότι ἐκεῖ κοντά 
ὑπάρχει ἕνας λάκος σέ βραχῶδες ὑπέδαφος πού σέ περίπτωση πλημ-
μύρας, ἀπό τά νερά τῆς βροχῆς σχηματίζεται φυσική λίμνη (πετρο-
λίμνη πού συγκρατεῖ πολύ καιρό τό νερό). Παλαιότερα οἱ κτηνο-
τρόφοι τῆς περιοχῆς  πότιζαν ἐκεῖ τά κουράδια τους μετά τή φυσική 
βόσκησή τους.

Οἱ παλαιοί Χαιρεθιανοί διηγόντουσαν ὅτι, συχνά τίς νύχτες 
κατά τήν περίοοδο τῆς Κατοχῆς κι ἀκόμη προγενέστερα στά χαλε-
πώτατα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ὁ Ἅγιος συχνά περιπολοῦσε 
ἔφιππος πάνω στό ψαρό του ἄτι καλπάζοντας, ἐπέλαυνε ἐναντίον 
τῶν ἐχθρῶν χτυπώντας δυνατά τά πέταλα τοῦ ἀλόγου του πάνω στή 
λίμνη καί  ἔτρεπε εἰς ἄτακτον φυγή τούς τρομοκρατημένους χριστια-
νομάχους. Τό ἑπόμενο πρωΐ -πάντα κατά τό θρῦλο- φαινόταν ἀποτυ-
πωμένες  στήν πετρολίμνη οἱ πεταλιές τοῦ ἀλόγου του.

Ὁ Ἅγιος τιμᾶται ἰδιαίτερα ἀπό τούς ἐνορίτες μέ τρικούβερτο 
ἱερό Πανηγύρι μέ πάνδημο προσέλευση τῶν ντόπιων καί παρεπιδή-
μων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν κεράσματα, δωρεές καί λογιῶν-
λογιῶν ἀφιερώματα.

Ὁ Ἱ. Ν. τοῦ Προφ. Ἠλιοῦ Ποταμίδας

Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Γεωργίου 
Χαιρεθιανῶν
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Διαπιστώνοντας ὅτι τά κατά καιρούς ἀφιερώματα τοῦ Σχολείου Δεύτερης Εὐκαιρίας Κι-
σάμου ἀνταποκρίνονται στά ἐνδιαφέροντα τῶν πολλῶν φίλων καί ἀναγνωστῶν μας, το Σχολεῖο 
Δεύτερης Εὐκαιρίας Κισάμου παρουσιάζει ἕνα ἐπίκαιρο θέμα, σχετικό μέ τό Φθινόπωρο καί τούς 
μῆνες του. 

Τό φθινόπωρο εἶναι, ἴσως, ἡ πιό μυστηριώδης καί ἰδιόμορφη ἐποχή τοῦ χρόνου. Εἶναι μία 
περίοδος μελαγχολική, ἐπειδή πλησιάζει ὁ χειμῶνας, ἀλλά καί γεμάτη αἰσιοδοξία γιά τή συγκο-
μιδή, πού θά βοηθήσει σέ ἕνα εὔκολο ξεχειμώνιασμα. Ὁ καιρός πότε θυμίζει καλοκαίρι καί πότε 
τόν ἐπερχόμενο χειμῶνα. 

Ἡ λέξη προέρχεται ἀπό τό ρῆμα «φθίνω» καί τό οὐσιαστικό «ὀπώρα», ἐπειδή αὐτή τήν 
ἐποχή τοῦ ἔτους λιγοστεύουν τά ὀπωρικά (καρποί τοῦ δέντρου, τά φροῦτα). 

Στό τόπο μας, ὁ ἐρχομός τοῦ φθινοπώρου ἔχει μία διαφορετικότητα, ἀφοῦ, μαζί μέ ὅσα 
προαναφέραμε καί τά ὁποῖα, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἄν δέν ἔχουν ἐξαφανιστεῖ, σίγουρα ὑπο-
χωροῦν, σηματοδοτεῖ, μαζί μέ τό ἄνοιγμα τῶν σχολείων, τήν ἀλλαγή τοῦ καιροῦ, τή λήξη τῆς 
τουριστικῆς περιόδου, μέ τούς ἐπιχειρηματίες νά κάνουν τόν ἀπολογισμό τους, νά ἑτοιμάζουν τά 
σχέδιά τους γιά τήν ἑπόμενη περίοδο καί βέβαια νά ξεκουράζονται ἀπό τήν ἔνταση τῆς θερινῆς 
περιόδου. 

Πόσο, ἀλήθεια, μᾶς ξαφνιάζει, ἀκόμα καί σήμερα, κι ἄς γίνεται αὐτό ἐδῶ καί πολλά χρόνια, 
τό μέσα σέ μία ἑβδομάδα, ἄδειασμα τῆς ἐπαρχίας μας ἀπό τούς χιλιάδες ἐπισκέπτες της! Ξαφνι-
κά, συνειδητοποιοῦμε ὅτι μένουμε μόνοι. Ἴσως καί νά τό χρειάζεται ἡ ἐπαρχία μας, τά μνημεῖα 
της, τό περιβάλλον καί σίγουρα οἱ ἄνθρωποι. 

Τό Σεπτέμβρη θέσε νά ’βρεις . 
1) Φύλαξε εἰσοδήματα τόν Σεπτέμβριο, δηλαδή τήν ἐποχή τῆς συγκομιδῆς γιά νά τά 

βρεῖς, ὅταν σοῦ χρειάζονται. 
2) Σπεῖρε τήν κατάλληλη ἐποχή γιά νά ἔχεις εἰσόδημα.
-Ὀκτώβρης καί (δ)έν ἔσπειρες τίποτες καί (δ)έν ἔκαμες .
-Νιόμπρης μέ τά νιά νερά, Δεκέμπρης δίκιοι σπόροι. 
Χαρακτηριστικά του Νοέμβρη τά νέα νερά, τοῦ Δεκεμβρίου τό φύτρωμα τῆς σπορᾶς.
«…» ὁ Σεπτέμβριος εἶναι ὁ πρῶτος μήνας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἀλλά καί τοῦ νέου 

γεωργικοῦ. Μέ τήν ἐκκλησιαστική ἀρχιχρονιά, οἱ ζευγάδες, στά νησιά καί στίς πεδινές ἐπαρχίες, 
κάνουν ἁγιασμό καί ξεχωρίζουν τό σπόρο τους. 

Ὁ Ὀκτώβρης εἶναι ὁ μήνας τῆς σπορᾶς. Εἶναι τό «μικρό καλοκαιράκι» πού βοηθάει στήν 
ἑτοιμασία τοῦ χειμῶνα. Τότε ἀνοίγουν καί τά νέα κρασιά. 

Ὁ Νοέμβριος εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ χειμῶνα. 
Τά κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῶν λατρευτικῶν ἐθίμων τοῦ φθινοπώρου εἶναι: 
α) Ἡ φροντίδα τῆς σπορᾶς κι ἡ ἀνησυχία γιά τήν εὐδοκίμησή της.
β) Ἡ ἔγνοια γιά τή χειμωνιάτικη ποιμενική περίοδο. 
γ) Τό ἄνοιγμα κι ἡ ἐπιτυχία τῶν κρασιῶν.
δ) Οἱ ἀνησυχίες (τροφῆς-ἐνδυμασία) γιά τό χειμώνα.
Ἄς δοῦμε, ἀκόμα, μερικά χαρακτηριστικά στοιχεῖα γιά τούς μῆνες τοῦ φθινοπώρου, ἀπό 

τήν πλούσια βιβλιογραφία. 
Ὁ Σεπτέμβριος εἶναι ὁ ἔνατος μῆνας τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου μέ 

διάρκεια 30 ἡμερῶν. Ἡ λατινική ὀνομασία του, September, προέρχεται ἀπό τό 
septem=ἑπτά, καθώς ἦταν ὁ ἕβδομος μῆνας τοῦ ἀρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκοῦ 
ἡμερολογίου. 

Στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰῶνα μ.Χ. καθιερώθηκε στήν Κωνσταντινούπολη 
ὡς ἀρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ 1η Σεπτεμβρίου, πού συνέπιπτε μέ τήν 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ …
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«Καί ζωή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»

Τοῦ Ἰησοῦ ἡ ἔλευση πρίν δυό χιλιάδες χρόνια
μετέτρεψε τήν ψεύτικη ζωή  μας σέ αἰώνια.
Δίνει τή δυνατότητα σ’ ὅλους καί στόν καθένα
εἰς τήν αἰωνιότητα νἄχουμε κεκτημένα.
Ἀρκεῖ νά καταλάβουμε πώς στή ζωή ἐτούτη
πρόσκαιρη δίνουνε χαρά, ἡ δόξα καί τά πλούτη.
Ἄλλά ’ναι τά ἐρείσματα πού θά μετροῦν στήν Κρίση
καί κείνων τήν ἀπόκτηση πρέπει νά ἐπιζητήσεις.
Εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ψυχῆς, ἡ ἄμετρη ἀγάπη
γιά κάθε μας συνάνθρωπο κι ἄς ἔκανε καί λάθη.
Πῶς θά τόν βοηθήσουμε νά μπεῖ στόν ἴσιο δρόμο,
νά καταλάβει ὅσο ζεῖ πώς ἔχει ἀκόμα χρόνο.
Νά μετανοιώσει ἀπό καρδιᾶς, ἄφεση νά ζητήσει
κι ὁ Ἐλεήμονας Θεός θά τοῦ τ’ ἀναγνωρίσει.
Εἶναι οἱ δέκα ἐντολές πού ’καμε Ἐκεῖνος μία,
ἄν τίς τηρήσουμε σωστά δέν κάναμ’ ἀλχημεία.
Κερδίσαμε καί μάλιστα μέ τόκο
καί θά μετακομίσουμε σέ Παραδείσου τόπο.

Ἐννιαχωριανός

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ …

ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου. 
Εἶναι ὁ μῆνας τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας (22 Σεπτ.) 

μιᾶς, ἀπό ἀστρονομική ἄποψη, λογικῆς ἀφετηρίας τοῦ ἔτους. 
Ἔχει διάφορες ὀνομασίες, ὅπως ὀρτυκολόγος, λόγω τοῦ πε-
ράσματος τῶν ἀποδημητικῶν ὀρτυκιῶν, τρυγομηνᾶς ἤ τρυ-
γητής, λόγω τοῦ τρύγου, ἡ πιό διαδεδομένη ἀπό τίς ὀνομα-
σίες του στό λαϊκό καλαντάρι, καί βέβαια Σταυριάτης ἀπό τή 
μεγάλη γιορτή τοῦ Σταυροῦ (14 Σεπτ.). 

Εἶναι ὅμως καί ὁ μήνας τῶν σχολείων, τῶν ὁποίων ὁ 
αὐλόγυρος πλημμυρίζει ἀπό φωνοῦλες παιδιῶν, εἴτε αὐτά 
εἶναι πρωτάκια, μέ τό φόβο τοῦ ἄγνωστου, εἴτε μεγαλύτερα 
πού ἔχουν τίς ἐμπειρίες τους καί ξανασυναντιοῦνται χαρού-
μενα, μετά τίς διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ.

Εἶναι καί ὁ μήνας ἵδρυσης τοῦ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕ-
ΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ.

Ὁ Ὀκτώβριος εἶναι ὁ δέκατος μήνας τοῦ Γρηγοριανοῦ 
ἡμερολογίου, μέ διάρκεια 31 ἡμερῶν. Ἡ ὀνομασία του προέρ-
χεται ἀπό τή λατινική λέξη octo=ὀκτώ, ὡς ὄγδοος μῆνας τοῦ 
ρωμαϊκοῦ δεκάμηνου ἡμερολογίου. 

Ὁ Ὀκτώβριος, καρδιά τοῦ φθινοπώρου, συχνά ἀναφέ-
ρεται ἀπό τό λαό ὡς Ἅϊ Δημήτρης, ἤ Ἅϊ-Δημητριάτης, ἀπό τή 
μεγάλη γιορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στίς 26 τοῦ μήνα, πού 
θεωρεῖται καί ὁρόσημο τοῦ χειμῶνα. Γιά τίς πολλές βροχές 
πού χαρίζε στούς γεωργούς, ὀνομάζεται σέ πολλά μέρη καί 
Βροχάρης. Μῆνας ὅμως τῆς σπορᾶς, λέγεται καί Σποριάτης. 

Στίς 18 τοῦ Ὀκτώβρη γιορτάζει ὁ Εὐαγγελιστής 

Λουκᾶς, στίς 26 Ὀκτώβρη τοῦ 1912 ἀπελευθερώθηκε ἡ Θεσ-
σαλονίκη, στίς 28 Ὀκτώβρη γιορτάζουμε καί γιορτάσαμε 
στό σχολεῖο μας τό μεγάλο «ΟΧΙ» στήν πρόκληση τῆς φα-
σιστικῆς Ἰταλίας, πού ὁδήγησε στήν κήρυξη τοῦ ἑλληνοϊταλι-
κοῦ πολέμου καί στίς 12 Ὀκτωβρίου 1944 ἀπελευθερώθηκε ἡ 
Ἀθήνα, μετά τήν τριπλή γερμανο-ἰταλο-βουλγαρική κατοχή.

Ὁ Νοέμβριος εἶναι ὁ ἑνδέκατος μῆνας τοῦ Γρηγορια-
νοῦ ἡμερολογίου, μέ διάρκεια 30 ἡμερῶν. Ἡ ὀνομασία του 
προέρχεται ἀπό τή λατινική λέξη novem=ἐννιά, ὡς ἔνατος 
μήνας τοῦ ρωμαϊκοῦ δεκάμηνου ἡμερολογίου. 

Ὅπως καί ὁ Ὀκτώβρης, ἀναφέρεται ὡς Βροχάρης, γιά 
τίς βροχές του, ἀλλά καί Σποριάς, καθώς εἶναι ὁ μῆνας τῆς 
σπορᾶς τῶν δημητριακῶν καί τῶν ὀσπρίων. Τυπική γιορτή 
τῆς σπορᾶς εἶναι τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, στίς 21 τοῦ μηνός. 
Ὁ Νοέμβρης εἶναι καί Κρασομηνᾶς ἐπειδή ἀνοίγουν τά και-
νούργια κρασιά, ἀλλά καί ὁ μήνας τοῦ λιομαζώματος. Οὐσια-
στικά, μέ τό Νοέμβριο τελειώνουν οἱ ἀγροτικές ἐργασίες. Θά 
ἀκολουθήσουν οἱ κλειστές μέρες τοῦ χειμῶνα, μέ τίς βροχές 
καί τίς ἀτέλειωτες νύχτες. 

Ἄλλες σημαντικές γιορτές εἶναι, τοῦ Ταξιάρχη καί 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, στίς 8 τοῦ μηνός. Ταυτόχρονα εἶναι καί 
ἡ γιορτή τῆς Ἀεροπορίας, ἐνῷ τήν 1η τοῦ μηνός γιορτάζουν 
οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, στίς 14 τοῦ μηνός γιορτάζει 
ὁ Ἅγιος Φίλιππος, στίς 25 ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη καί στίς 30 ὁ 
Ἅγιος Ἀνδρέας.
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ἀθλητισμός κατεῖχε ἐξέχουσα θέση στή ζωή τῶν 
ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἦταν ἀπαραίτητη  προϋπόθεση 
τῆς προετοιμασίας γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς πατρί-
δας καί τή συμμετοχή στήν πολιτική ζωή. Σέ κάποιες 
πόλεις-κράτη ἀποτελεῖ τό μέσο ἀπόκτησης τῆς πολε-
μικῆς ἱκανότητας, ἐνῶ σέ κάποιες ἄλλες εἶναι τό μέσο 

διαμόρφωσης τοῦ «καλοῦ κἀγαθοῦ» νέου, ἐκείνου πού συν-
δυάζει τή σωματική δύναμη καί ὀμορφιά μέ τήν πνευματική 
καί ψυχική καλλιέργεια.

Ἀθλητικοί ἀγῶνες στόν Ἑλλαδικό χῶρο γινόταν ἤδη 
ἀπό τήν μινωϊκή ἐποχή. Τό γνήσιο ὅμως ἀγωνιστικό πνεῦμα 
ἐμφανίζεται γιά πρώτη φορά στήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου. Ἡ 
προτροπή  τοῦ Πηλέα στό γιό του Ἀχιλλέα «αἰέν ἀριστεύ-
ειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων» συμπυκνώνει  ἀκριβῶς τή 
χαρά τοῦ συναγωνισμοῦ, τήν ἐπίδειξη ὑπεροχῆς, τή λαχτάρα 
γιά τήν τιμή τῆς νίκης, ἰδανικά τῆς ἀριστοκρατικῆς κοινωνίας 
τῆς πρώϊμης ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς.

Τήν ἐποχή αὐτή πλῆθος τοπικῶν ἀγώνων τελοῦνταν. Δι-
εξάγονταν πρός τιμή θεῶν ἤ νεκρῶν ἡρώων καί ἀποτελοῦσαν 
μέρος τῆς λατρείας. Ἀπ’ ὅλους αὐτούς κάποιοι ξεχώρισαν ὡς 
πανελλήνιοι, καί τά «Ὀλύμπια», ὁ παλαιότερος, ἀναδείχθηκε 
ὁ σημαντικότερος ὅλων.

Κάθε τέσσερα χρόνια στήν Ὀλυμπία οἱ ἀρχαῖοι Ἕλλη-
νες εἶχαν τήν εὐκαιρία στά πλαίσια τῆς ἱερῆς ἐκεχειρίας νά 
ὑψωθοῦν  πάνω ἀπό τό στενό πλαίσιο τῆς πόλης-κράτους, νά 
αἰσθανθοῦν μέλη μιᾶς πλατιᾶς πατρίδας, νά σφυρηλατήσουν 
ἑνιαία ἐθνική συνείδηση.

Οἱ Ὀλυμπιονίκες ἔχαιραν μεγάλης ἐκτίμησης καί σεβα-
σμοῦ. Ἐνσάρκωναν τό σθένος, τή δύναμη τῆς θέλησης, τήν 
ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, Ὅμως, ἰδίως ἀπό τόν 4ον αἰ. π.Χ. 
δέν ἔλειψαν καί ἐκεῖνοι πού ζήλεψαν τήν ὀλυμπιακή δόξα καί 
προσπάθησαν νά ὑποκλέψουν τή νίκη. Ὅσοι ἀποκαλύπτο-
νταν τιμωροῦνταν.

Κατά τήν μακραίωνη πορεία τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων 
τό ἀθλητικό ἰδεῶδες σταδιακά ἐκφυλίστηκε. Κατά τή ρωμαϊ-
κή περίοδο ἐμφανίστηκαν οἱ ἐπαγγελματίες ἀθλητές μέ ἀπο-
κλειστική ἐνασχόληση τή συστηματική προπόνηση. Οἱ ἀγῶνες 
μετατράπηκαν σέ θέαμα ὀργανωμένο ἀπό ἐπιχειρηματίες. Τό 
στάδιο μεταλλάχθηκε σέ ἀρένα. Λυτρωτική, θά χαρακτήριζε 
κανείς, τήν αὐτοκρατορική ἀπόφαση τοῦ 397 μ.Χ. πού κα-
ταργοῦσε τούς ἀγῶνες, ἐπειδή θύμιζαν τήν ἀρχαία θρησκεία.

Μιάμιση χιλιετία ἀργότερα ὁ Γάλλος ἐκπαιδευτικός 
Πιέρ ντε Κουμπερτέν συνέλαβε τό ὅραμα τῆς συνάντησης 

Ἕνα ταξίδι στό χρόνο

ΟΛ ΥΜ Π Ι Α ΚΟ Ι  Α ΓΩ Ν ΕΣ

Ἀγώνας πυγμαχίας 
(Μινωϊκή  τοιχογραφία ἀπό τή Θήρα)

Τοῦ κ. Δημητρίου Τσιάμη
Φιλολόγου
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κάθε τέσσερα χρόνια τῶν καλύτερων ἀθλητῶν τοῦ κό-
σμου σέ ἀγῶνες πού θά ἔμοιαζαν μέ τούς Ὀλυμπιακούς 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. Πίστευε στήν ἰσόρροπη πνευμα-
τική καί σωματική καλλιέργεια τῶν νέων. Θεωροῦσε τή 
σωματική ἄσκηση ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς ἐκπαιδευ-
τικῆς δραστηριότητας. Ὁραματίστηκε τήν ἀναβίωση 
τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ὡς θεσμοῦ πού θά προωθοῦσε 
τήν κατανόηση, τή φιλία καί τή συνεργασία ἀνάμεσα 
στούς λαούς. Ἔτσι, ἔθεσε ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
τό διεθνῆ χαρακτήρα τῶν ἀγώνων καί τήν ἐρασιτεχνική 
ἰδιότητα τῶν ἀθλητῶν.

Μέ τήν συνεπικουρία τοῦ Δημητρίου Βικέλα, 
τήν πρόθυμη χρηματοδότηση Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς 
καί τήν παλλαϊκή συμμετοχή ἡ μικρή Ἑλλάδα τοῦ 1896 

πράγματοποιήσε τό ὅραμα τοῦ ντε Κουμπερτέν.
Πολλά εἶναι τά ὅσα συνέβησαν στά 112 αὐτά χρόνια ἀπό τό 1896 ἕως σήμερα, τόσα ὅσα καί 

ἡ ἱστορία τοῦ 20οῦ αἰώνα. Τά ἀσταθῆ βήματα τῶν πρώτων διορ-
γανώσεων, ἡ προοδευτική συνειδητοποίηση ἀπό τίς διοργανώτρι-
ες χῶρες ὅτι οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες εἶναι ἕνα παγκόσμιο βῆμα ἀπό 
ὅπου μποροῦν νά προπαγανδίσουν τήν κοινωνική τους σταθερότη-
τα, τήν οἰκονομική τους πρόοδο, τήν ὑπεροχή τῆς κυρίαρχης ἰδε-
ολογίας τους, τήν ἐθνική τους ἀνωτερότητα, ὁ ἀποκλεισμός τῶν  
ἡττημένων τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ἀπό τίς ἀμέσως ἑπόμε-
νες διοργανώσεις, ἡ ἀποχή χωρῶν πιστῶν στά κελεύσματα τῶν δύο 
ψυχροπολεμικῶν ὑπερδυνάμεων, τά τρομοκρατικά χτυπήματα καί 
ὁ συνακόλουθος φόβος γιά τήν ἀσφάλεια ἀθλητῶν καί θεατῶν, ἡ 
ἐμπορευματοποίηση τῶν ἀγώνων μετά τήν διείσδυση πολυεθνικῶν 
ἑταιρειῶν στίς ὀργανωτικές ἐπιτροπές, ἡ πλήρης μεταμόρφωση τῶν 
ἀθλητῶν σέ ἐπαγγελματίες, ἡ φαρμακοδιέγερση τῶν ἀθλητῶν καί ἡ 
ἐπίτευξη ἐξωανθρωπίνων ἐπιδόσεων, ὅλα αὐτά καί ἴσως καί ἄλλα 
ἀκόμα σκιαγραφοῦν τήν μιά ὄψη, τή σκοτεινή, τῶν σύγχρονων 
Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων.

Παρ’ ὅλα αὐτά δέν μπορεῖ κανείς παρά νά σταθεῖ καί στή 
φωτεινή πλευρά τους. Ἄν ὑπάρχει  ἕνα ὀλυμπιακό  ἀγώνισμα πού 
σημάδεψε ἀνεξίτηλα τούς ἀγῶνες, αὐτό εἶναι ὁ Μαραθώνιος δρό-
μος. Στούς Ὀλυμπιακούς  μαραθώνιους ἀπό τό 1896 γιά τούς ἄντρες 
καί ἀπό τό 1984 γιά τίς γυναῖκες συνέβησαν γεγονότα πού, θετικά 
ἤ ἀρνητικά, ἀναφέρονται στό γνήσιο ἀθλητικό πνεῦμα, τήν εὐγενῆ ἄμιλλα, τή δύναμη τῆς θέλησης, τήν 
ἀγάπη γιά τήν πατρίδα. Ἡ φύση τοῦ ἀγωνίσματος εἶναι τέτοια πού καθιστᾶ  ἥρωες τούς μαραθωνοδρό-
μους στά μάτια τῶν θεατῶν -ὅπως τούς ἀρχαίους ὀλυμπιονίκες. Καί μόνο ἡ συμμετοχή καί ὁ τερματισμός 
στόν ὀλυμπιακό μαραθώνιο εἶναι τίτλος τιμῆς. Ὀνόματα ὅπως Σπῦρος Λούης, Ἐμίτ Ζάτοπεκ, Ἀμπέμπε 
Μπικίλα ἔχουν περάσει στή σφαῖρα τοῦ θρύλλου.

Κάθε τέσσερα χρόνια περισσότεροι ἀπό δέκα χιλιάδες πιά ἀθλητές καί ἀθλήτριες ἀπό ὅλες τίς 
γωνιές τῆς γῆς συναθροίζονται καί συναγωνίζονται ὄχι βέβαια γιά τόν κότινο καί οὔτε πάντα χωρίς τή 
βοήθεια τῆς βιοχημείας. Τό ὅτι βρίσκονται δίπλα-δίπλα ἄνθρωποι τόσο διαφορετικοί ἀλλά κατά βάθος 
τόσο ὅμοιοι, καί τό ὅτι στά μάτια τους γυαλίζει ὁ πόθος τῆς διάκρισης εἶναι αὐτά πού συνδέουν τούς 
σύγχρονους ἀγῶνες μέ τούς ἀρχαίους, αὐτά πού τελικά τούς διασώζουν: τό ἀγωνιστικό πνεῦμα καί τό 
μήνυμα τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης.

Τό Παναθηναϊκό Στάδιο  
(«Καλλιμάρμαρο») 1896 

Σπύρος Λούης (1896)
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τά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τοῦ ἔτους τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου, τήν Πέμπτη 16 Ὀκτωβρίου, ἡ Κρήτη ὑπο-
δέχθηκε τόν πνευματικό της Ἡγέτη,  τήν ΑΘΠ τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, 
μαζί μέ Προκαθημένους ἀλλά καί ἐκπροσώπους τῶν 

Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 
Τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτες ὑποδέχθηκαν στό ἀερο-

δρόμιο τοῦ Ἡρακλείου ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Πρό-
εδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μετά τῶν μελῶν Αὐτῆς, ὁ 

Ὑπουργός Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, 
οἱ ἀρχές τοῦ νησιοῦ καί πλῆθος κόσμου. Ἡ πομπή κατευθύνθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτι-
κό  Ναό Ἁγίου Μηνᾶ, στήν πλατεία τοῦ ὁποίου ἡ ΑΘΠ ἀπηύθυνε μήνυμα πρός τόν Ἱερό 
Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Κρήτης πού εἶχαν κατακλύσει 
τόν χῶρο ὡς καί τούς γύρω δρόμους.

«Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία σεμνύνεται γιατί ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἀνήκουσα 
κανονικῶς εἰς τό ἀνά τήν Οἰκουμένην Ἐκκλησιαστικόν Σῶμα τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, τιμᾶ τήν μητρικήν μέριμναν μέ ὁμόθυμον ἀφοσίωσιν καί τιμᾶται καί ἡ ἰδία διά 
τῆς Οἰκουμενικῆς ἀναφορᾶς τῆς πνευματικῆς της ἀκτινοβολίας», σημείωσε ἡ ΑΘΠ στό μή-
νυμά του.

Ἀκολούθησε Δοξολογία ἐντός τοῦ Ναοῦ, προσφώνησις τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί ἀντιφώνησις τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστό-
μου. Παρετέθη δεξίωσις στό Ἀρχιεπισκοπικό Μέγαρο καί ἐν συνεχείᾳ ἡ πομπή ἀναχώρησε 
γιά τήν ἀρχαία Γόρτυνα. Στήν ἕδρα τοῦ Ἀποστόλου Τίτου ἔγινε ξενάγησις στόν Ἱ.Ν.Πα-
ναγίας τῆς Κερᾶς, στόν χῶρο τῆς ἀρχαίας Γόρτυνας, ἐνῶ ἐγκάρδιο χαιρετισμό ἀπηύθυναν 
ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καί ὁ 
Δήμαρχος Γόρτυνος. Ἀκολούθησε ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν δώρων. Ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε, θεμελίωσε τό βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Ἑπόμενος σταθμός ἦταν οἱ Καλοί Λιμένες, προσκύνημα στόν Ἱ.Ν. Ἀποστόλου 
Παύλου καί τό παρακείμενο Σπήλαιο. Ὁ Δήμαρχος Μοιρῶν ἀπηύθυνε χαιρετισμό, ὁ Πανα-
γιώτατος ἀντευχήθηκε καί ἀντηλάγγησαν ἀναμνηστικά. Τό γεῦμα, προσφορά τῆς Νομαρ-
χιακῆς Αὐτοδιοικήσεως Ἡρακλείου παρατέθηκε στό Πετροκεφάλι Μοιρῶν, ὅπου χαιρέτισε 
ὁ Σεβ. Μητρ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καί ἀντιφώνησε ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ἡ Νομάρχης Ἡρα-
κλείου, προσφέρθηκαν δῶρα μνήμης καί ἀγάπης.

Ἀπό τίς Μοῖρες ἡ πομπή κατευθύνθηκε στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, 
Ἡρακλείου, ὅπου καί ἔγινε ἡ καταληκτήριος Συνεδρία τοῦ Βιβλικοῦ Συμποσίου, ἀφιερωμέ-
νου στόν Ἀπόστολο Παῦλο. Τίς ἐργασίες κατέκλεισε ἡ ΑΘΠ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Δήμαρχος Ἡρακλείου καί ἀκολούθησε 
προσφορά ἀναμνηστικῶν. Ἡ ἐπίσκεψις ὁλοκληρώθηκε μέ δεῖπνο σέ ξενοδοχεῖο παρατιθέ-
μενο ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης  καί τόν Γενικό Γραμματέα Κρήτης κ. Σεραφείμ 
Τσόκα. Στό δεῖπνο προσφώνησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ἀντιφώνησε ἡ Α.Μ. ὁ 
Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ἐνῶ χαιρετισμό ἔδωσε 
καί ὁ Γεν. Γραμματέας Κρήτης. Προσφέρθηκαν ἀναμνηστικά.

Ἡ ΑΘΠ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ μετά τῶν Προκα-
θημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν ἐκπροσώπων Αὐτῶν καί τά μέλη τῆς 
τιμίας Συνοδείας Του ἀναχώρησαν ἀργά τό βράδυ ἀπό τό ἀεροδρόμιο Ἡρακλείου γιά τήν 
Κωνσταντινούπολη. 

Μεγίστη ἡ εὐλογία καί ἡ τιμή πού δέχθηκε ἡ μεγαλόνησος Κρήτη ἀπό τήν ἱστορική 
αὐτή ἐπίσκεψη. Ὅπως χαρακτηριστικά σημείωσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἡ Κρήτη 
εἶναι γέφυρα συναντήσεων τοῦ πολιτισμοῦ τῶν τριῶν ἠπείρων τῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου. 
«Ἱερός τόπος τῆς δημιουργικῆς σύνθεσης τῶν μεγάλων πολιτισμικῶν παραδόσεων ἀπό τούς 
μυθικούς χρόνους μέχρι σήμερα… Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, συνέχισε, ἐνέταξε τήν 
Κρήτη στό μεγαλόπνοο Ἀποστολικό ὅραμά του, τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στόν πολιτισμένο 
Ἑλληνορωμαϊκό κόσμο μέ τήν βεβαία ἐλπίδα ὅτι ἀπό αὐτόν τόν ἱερό τόπο τό λυτρωτικό μήνυμα 
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας θά ἀκτινοβολοῦσε γρήγορα σέ ὅλους τούς λαούς τῆς Μεσογείου, ὅπως 
καί ἔγινε», κατέληξε.       

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ  Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ στήν Κρήτη

Σ
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ἶναι γεγονός ὅτι τόν τελευταῖο καιρό ὅλο καί πε-
ρισσότερα, κυρίως νέα ἀνδρόγυνα, ἀποφασίζουν 
νά ἀφήσουν τά παιδιά τους ἀβάπτιστα, δηλ. ἐκτός 

Ἐκκλησίας μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δέν θέλουν νά  καταστρα-
τηγήσουν τήν ἐλευθερία τους καί ἀφήνουν τά παιδιά νά 
ἀποφασίσουν, ὅταν ἐνηλικιωθοῦν, τί δόγμα θά ἀκολου-
θήσουν.  Πρόκειται ὄντως γιά μία «λογικοφανή» ἐρώτηση 
τήν ὁποία πολλοί θέτουν καί προτάσσουν ὡς ἐπιχείρημα, 
στερώντας τά παιδιά τους ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Θεό, 
τά  Ἱερά Μυστήρια καί τήν Ἐκκλησία. Δέν θά ἀπαντή-
σουμε δίνοντας  κείμενο μέ κανόνες καί ἀποφάσεις τῆς 
Ἐκκλησίας μας, πράγμα τό ὁποῖο θά ἔφτανε ὡς ἀπάντηση.  
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, γιά παράδειγμα, μᾶς λέει, 
ὅτι τά παιδιά πρέπει νά βαπτίζονται σέ νηπιακή ἡλικία. Θά 
θέσουμε ἐρωτήσεις καί ὁ καθένας ἄς προβληματιστεῖ κατά 
τήν προαίρεση καί τήν κρίση του.

Καταστρατηγεῖται λοιπόν ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου 
ὅταν τό βαπτίζουμε στήν νηπιακή του ἡλικία;

- Δέν καταστρατηγοῦμε τήν ἐλευθερία του ὅταν τό 
«πλακώνουμε» ἀπό βρέφος στά ἐμβόλια;

- Ὅταν ἡ μαμά τοῦ δίνει τό φαγάκι του;
- Ὅταν τοῦ ἐπιβάλλει ἀκόμα καί ντύσιμο ἀνάλογο μέ 

τά δικά της γοῦστα;
- Ὅταν ἀργότερα τό βομβαρδίζουμε μέ κάθε εἴδους 

δραστηριότητες, μαθήματα, φροντιστήρια, γλῶσσες, 
ᾠδεῖο, μπαλλέτο;

- Ὅταν τό στέλνουμε στό σχολεῖο;
- Ὅταν τό βάζουμε σέ συγκεκριμένα κανάλια καί τό 

καθοδηγοῦμε μέ τρόπο πού στό δικό μας τό μυαλό εἶναι ὁ 
σωστός καί δέν δεχόμαστε καί ἀμφισβήτηση ἐπ’ αὐτοῦ;

- Ὅταν τό ἀφήνουμε νά τό μεγαλώνουν ξένα χέρια, 
γιατί ὁ μπαμπάς καί ἡ μαμά πρέπει νά δουλέψουν περισσό-
τερο γιά νά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς πλαστές, 
πολλές φορές ἀνάγκες (δεύτερο αὐτοκίνητο, ἐξοχικό, 
plasma tv, καινούργιο κινητό, κ.ἄ.);

- Ὅταν ἀργότερα ἐπεμβαίνουμε ἄμεσα ἤ ἔμμεσα καί 
στήν προσωπική του ζωή, (γάμος, παιδιά κλπ);

Ἀλήθεια ὅλα τά παραπάνω, καί ἄλλα πολλά, δέν κα-

ταστρατηγοῦν τήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου; 
Συμβαίνει δέ, κατά κανόνα, τό ἑξῆς παράδοξο: 

ἀρνούμαστε τόν νηπιοβαπτισμό, δεχόμαστε ὅμως τό σα-
ράντισμα τοῦ βρέφους. Ὅμως τό σαράντισμα εἶναι ἡ προ-
σαγωγή τοῦ βρέφους στό ναό κατά τό πρότυπο τοῦ Κυ-
ρίου (σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου). Οἱ 
εὐχές ἀποτελοῦν εὐλογίες τοῦ βρέφους καί δεήσεις ὑπέρ 
αὐτοῦ, πού κατά «μίμηση» τοῦ Κυρίου προσάγεται στό 
ναό καί ἀφιερώνεται στόν Θεό. Προσέξτε: σαραντίζει τό 
βρέφος (ὄχι ἡ μητέρα) καί ἡ μητέρα του κατά τό πρότυπο 
τῆς Παναγίας τό συνοδεύει στόν Ναό τοῦ Θεοῦ καί Τοῦ τό 
ἀφιερώνει. Τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα εἰσέρχεται στό ναό 
τοῦ Θεοῦ καί «προσφέρεται» σέ Αὐτόν. Δηλαδή μέ λίγα 
λόγια, τό ἔχουμε ἤδη ἀφιερώσει στόν Κύριό μας καί Κύριό 
του, σαράντα μέρες μετά τήν γέννησή του. Ποῦ τό πρό-
βλημα νά βαπτιστεῖ κατόπιν στό ὄνομά Του;

Ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού, στερώντας στό βρέφος τήν 
ἀναγέννηση τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, θά τοῦ στερήσει 
καί τήν «Σφραγίδα δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου» πού δίδεται 
στήν συνέχεια μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα κατά τήν τέλεση τοῦ 
Χρίσματος; Ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού θά πάρει τήν εὐθύνη 
ἐπάνω του, νά παραμένει ἀβάπτιστο ἕνα παιδί; Κι’ ἄν τύχει 
καί τοῦ συμβεῖ κάτι κακό καί δέν προλάβει νά βαπτιστεῖ; 
Ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού θά τοῦ στερήσει τήν Θεία Κοι-
νωνία καί τήν ἕνωση μέ τόν Δημιουργό του; Ποιός εἶναι 
ἐκεῖνος ποῦ θά τοῦ στερήσει τόν Χριστό, δηλαδή τήν ἴδια 
τήν Ζωή;

«Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με· 
τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». (Ματθ. 
ιθ, 14). Ἐλεύθερος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἀπο-
βάλλει τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες του. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ 
Χριστός εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου. Κανέναν 
δέν πιέζει καί σέ κανέναν δέν ἐπιβάλλει νά Τόν ἀκολου-
θήσει…Ὅποιος θέλει, ὅποιος Τόν λαχταράει καί θέλει νά 
εἶναι μαζί Του. Ἄς μήν στεροῦμε λοιπόν τά παιδιά μας ἀπό 
τήν σχέση τους μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, κι’ 
ἄν ἐκεῖνα μεγαλώνοντας ἀποφασίσουν κάτι διαφορετικό, 
τότε ἄς ἀκολουθήσουν ὅ,τι νομίζουν.

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

Ε
Ἀναγνώστης τοῦ περιοδικοῦ μας ρωτᾶ τό ἑξῆς: 
«Καταργεῖται  ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου μέ τόν νηπιοβαπτισμό»; 

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ  Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ στήν Κρήτη

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

Ὁμάδα ἔμπειρων καί καταξιωμένων πνευματικῶν θά ἀπαντᾶ γραπτά στό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ 
περιοδικοῦ μας πάνω στά ἐρωτήματά σας. Εὐνόητο εἶναι ὅτι διατηρεῖται ἡ ἀνωνυμία αὐτῶν πού ὑπο-
βάλλουν ἐρωτήματα.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου

Ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, 
ἔχει καθιερωθεῖ ὡς γνωστόν ἀπό τόν μακαριστό 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κυρό Δημήτριο ὡς ἡμέρα 
προσευχῆς καί προστασίας γιά τήν κτίση, τό περι-
βάλλον. Ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα τό Οἰκουμενι-
κό Πατριαρχεῖο ὑπό τήν ἐμπνευσμένη ποδηγεσία  
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ.ΒΑΡΘΟ-
ΛΟΜΑΙΟΥ, ὁ Ὁποῖος ἔχει ὀνομαστεῖ καί «πράσι-
νος Πατριάρχης» γιά τίς σπουδαῖες καί ποικίλλες 
πρωτοβουλίες Του ἀναφορικά μέ τήν προστασία 
τοῦ περιβάλλοντος, πρωτοπορεῖ παγκοσμίως στήν 
ἀφύπνιση τῶν συνειδήσεων. Τήν 1η Σεπτεμβρίου ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλεσε Θεία Λειτουργία καί 
τό ἀπόγευμα ἡ Ἐνορία Πύργου συνδιοργάνωσε μέ 
τόν Σύλλογο Γυναικῶν Πύργου καί τόν Πολιτιστικό 
- Οἰκολογικό Σύλλογο Πύργου, ἐκδήλωση ἀφιερω-
μένη στό περιβάλλον. Μετά τόν ἁγιασμό ἀπό τόν  
Σεβ. Μητροπολίτη μας, ἀναγνώσθηκε τό μήνυμα 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιά τό περιβάλλον, 
ἀκολούθησε σχετική ὁμιλία ἀπό τήν  φιλόλογο κ. 
Τσικαλάκη Ἀγγελική, συζήτηση καί πλούσιο κέρα-
σμα, προσφορά τῶν Συλλόγων, Φορέων καί κατοί-
κων τῆς Ἐνορίας Πύργου.  

Ποιμαντική ἐπίσκεψη στή Γαῦδο

Τήν Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας ἀναχώρησε ἀπό τήν Χώρα Σφακίων γιά 
τήν νῆσο Γαῦδο, πραγματοποιώντας τήν πρώτη του 
ποιμαντική ἐπίσκεψη στό νησί πού εὐλόγησε μέ τήν 
παρουσία του ὁ Ἀπ. Παῦλος. Παλαιότερες προσπά-
θειες ἐπισκέψεως εἶχαν ἀποτύχει λόγῳ δυσμενῶν 
καιρικῶν συνθηκῶν. Στήν Γαῦδο παρέμεινε ἕως καί 
τήν Κυριακή 8 Ὀκτωβρίου. Μαζί μέ τόν Σεβασμιώ-
τατο καί τούς συνοδούς Ἱερεῖς ὑπῆρξε κλιμάκιο ἀπό 
τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-Θεραπευτήριο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, ὡς ἐπίσης καί κλιμάκιο ἐθελοντῶν 
Ἰατρῶν. Τό κλιμάκιο τοῦ Ἀννουσάκειου ἀποτελεῖτο 
ἀπό τόν Δντή τοῦ Ἱδρύματος, Κοινωνική Λειτουργό 
καί Φυσιοθεραπεύτρια, ἐνῶ οἱ ἰατροί: κ. Παπαδο-
γιάννης Εὐάγγελος (ὀφθαλμίατρος), κ. Μουζουρά-
κης Εὐτύχιος (Ὀρθοπεδικός), καί κ. Ἀποστολάκη 
Αἰκατερίνη (ὀδοντίατρος) προσφέρθηκαν ἐθελο-
ντικά. (Λεπτομέρειες στό ἀφιέρωμα στήν Γαῦδο). 

Ἑορτή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
Κατά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε στήν Μονή Σελίνου, 
ὅπου καί τό ἱστορικό καμπαναριό τῆς Παναγίας τῆς 
Κερᾶς. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας εὐχαρίστη-

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008)
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σε τόν ἀκούραστο Ἐφημέριο π. Παναγιώτη Ἀνδρου-
λάκη, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τήν 23η Ἐφο-
ρεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων ὡς καί ὅλους τούς 
ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους δωρητές, πού βοήθησαν 
στήν πλήρη ἀποκατάσταση τοῦ ἱστορικοῦ καμπα-
ναριοῦ ἀξίας 25.000€.

Ἔναρξη σχολικῆς χρονιᾶς

Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε σχολεῖα τῆς περιοχῆς, 
τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί εὐχήθηκε 
σέ καθηγητές, μαθητές καί γονεῖς γόνιμη σχολική 
χρονιά καί καλή δύναμη στό στίβο τῆς γνώσης καί 
τῆς μάθησης. 

Ἑορτή Τιμίου Σταυροῦ. 
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητρ. Λάμπης, Συβρί-
του καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου καί τῆς Ἱερᾶς Πα-
τριαρχικῆς Μονῆς Πρέβελη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας συμμετεῖχε εἰς τήν πανήγυρη τῆς Πατριαρχικῆς 

Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου 
καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητρ. Γορτύνης 
καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου. Τῆς πανηγυρικῆς 
Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ 
νέου, σύγχρονου Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς 
Μονῆς καί πλούσια φιλοξενία. 

Ἱερατικό Συνέδριο

Τήν Δευτέρα 6 Ὀκτωβρίου στό Φαλδάμειο Οἴκημα 
τῆς Μητροπόλεώς μας συνεκλήθη τό πρῶτο ἐπίση-
μο Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως μετά τήν 
ἐκλογή καί ἐγκατάσταση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
μας. Τοῦ συνεδρίου προηγήθηκε Θεία Λειτουργία 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Οἰκουμενίου, πού εὑρίσκεται στόν 
προαύλιο χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου. Στό Συνέδριο 
πού εἶχε τίτλο «Ἱερέας: μαρτύριο καί μαρτυρία», 
ὁμιλητές ἦταν ὁ Ὁσιολογιώτατος Μοναχός Γέρο-
ντας Μωυσῆς ὁ Ἁγιορείτης, πού ὁμίλησε μέ θέμα 
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«Πνευματικοί βηματισμοί στήν ζωή τοῦ Ἱερέα» καί 
ὁ Ἐλλογιμώτατος καθηγητής ΑΠΘ κ. Ἀνέστης Κε-
σελόπουλος, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε μέ θέμα: «Ὁ Ἱερέας 
ὡς Ποιμένας καί Λειτουργός». Ἀκολούθησε συζή-
τηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων καί γεῦμα στά Ἱδρύματα 
τῆς Μητροπόλεως. Ὅπως σημείωσε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας στόν χαιρετισμό του «… ἡ Ἱερωσύνη 
δέν εἶναι μόνον διακονία πρεσβείας πρός τόν Θεό 
ὑπέρ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶναι τό 
κατ΄ ἐξοχήν χάρισμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι αὐτό πού 
ἀνακεφαλαιώνει ὅλα τά ὑπόλοιπα χαρίσματα τῆς 
Ἐκκλησίας καί μέσῳ τοῦ ὁποίου οἱ πιστοί βιώνουν 
αὐτά διαχρονικά καί προχέεται σέ αὐτούς ἡ χάρις 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιά τοῦτο καί ἐμεῖς οἱ κληρι-
κοί χρειάζεται νά ἀναζωπυρώσουμε τό χάρισμα (Β΄ 
Τιμ. 1.6), χρειάζεται νά γίνομε περισσότερο φιλόθεοι 
καί φιλάνθρωποι καί λιγότερο φίλαυτοι, φιλόσαρκοι, 
ἐγωιστές καί ἀλαζόνες…». 

Ἑορτή Ὁσίων ἐννενήκοντα καί ἐννέα 
Θεοφόρων Πατέρων

Ἡ Μητροπολιτική μας περιφέρεια σεμνύνεται καί 
τιμᾶ ἰδιαίτερα τούς Ὁσίους ἐννενήκοντα καί ὀκτώ 
Θεοφόρους Πατέρες καί τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Ἐρη-
μίτη, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν, ἀσκήτεψαν, ἁγίασαν καί ἐκοι-
μήθησαν σέ σπήλαιο τοῦ Ἀζωγυρέ Σελίνου, ἐκτός 
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου. Στό μεγάλο προσκύνημά τους 
στόν Ἀζωγυρέ τελοῦνται τό ἑορταστικό διήμερο 
6ης καί 7ης Ὀκτ., ἡμέρα μνήμης των, Ἱερές Ἀκολου-
θίες ὡς ἐπίσης καί ἀρκετές ἡμέρες πρίν, λόγω τῆς 
ἐλεύσεως πολλῶν προσκυνητῶν. Ἐπίσης λατρευ-
τικές συνάξεις γίνονται καί στό ὁμώνυμο σπήλαιο 
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, στήν Μαραθοκε-
φάλα Κισάμου, ὅπου κατά τήν παράδοση πέρασε ὁ 
Ὅσιος πορευόμενος πρός τό Ἀκτωτῆρι. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τέλεσε 

τά ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ καί Ἐκκλησιατικοῦ 
μουσείου πού ὁ δραστήριος Ἐφημέριος τῆς Ἐνορί-
ας Σπηλιᾶς, Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου π. Εὐάγγελος Σφακιαννάκης δημιούργησε 
στούς χώρους τοῦ προσκυνήματος καί ἐν συνεχείᾳ 
τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς. 

Ἐπίσκεψις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ἡ Κρήτη, προσφιλής θυγατέρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, εἶχε τήν μεγάλη εὐλογία καί χαρά νά 
ὑποδεχθεῖ καί πάλιν τήν Πέμπτη 16 Ὀκτωβρίου, τόν 
Πνευματικό της Ταγό, τήν ΑΘΠ, τόν Οἰκουμενικό  
Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ μέ Προκαθημέ-
νους ὡς καί ἐκπροσώπους τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν στά πλαίσια τοῦ διανυομένου ἔτους 
ἀφιερωμένου στόν Ἀπόστολο Παῦλο. Τόν Πανα-
γιώτατο καί τήν συνοδεία Του ὑποδέχθηκαν στό 
ἀεροδρόμιο Ἡρακλείου ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Παι-
δείας καί Θρησκευμάτων κ. Εὐρυπίδης Στυλιανίδης, 
ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Γενικός 
Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Κρήτης, ἡ Νομάρχης 
Ἡρακλείου,  Δήμαρχοι, ἐκπρόσωποι Στρατιωτικῶν, 
Ἀστυνομικῶν κ.ἄ. ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου.  (Λε-
πτομέρειες στό εἰδικό ἀφιέρωμα).    

Ἐκδήλωση Βιβλιοπωλείου
Τό Ἐκκλησιαστικό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς 
μας «Ἑσπερία» διοργάνωσε τό ἑσπέρας τῆς Παρα-
σκευῆς 17 Ὀκτ. στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων 
τοῦ «Φαλδάμειου Οἰκήματος» ἐκδήλωση γιά ἐκπαι-
δευτικούς, γονεῖς καί μαθητές μέ ὁμιλητή τόν κα-
ταξιωμένο ἐκπαιδευτικό καί συγγραφέα  παιδικῶν 
βιβλίων κ. Γεώργιο Ἀντωνάκη, καί θέμα: «Ἄτακτα 
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παιδιά ἑνός (τάχατες σγγραφέα)». Ἡ ἐκδήλωση, τήν 
ὁποία παρουσίασε ἡ ἐκπαιδευτικός κ.Σταυρούλα 
Λαλιάκου, διανθίστηκε μέ παιδικά τραγούδια τῆς 
ὁμάδας τοῦ κ. Γεωργίου Δημόπουλου. Τῆς ἐκδήλω-
σης ἀκολούθησε συζήτηση μέ τόν συγγραφέα. 

Ἐκλογή νέου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς ΟΑΚ

Κατόπιν τῆς ἐθελουσίου παραιτήσεως τοῦ Γενικοῦ 
Διευθυντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης κ. 
Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ,  τό Δ.Σ. τῆς Ἀκαδημίας 
προέβη στήν προκήρυξη τῆς θέσεως καί τήν ἐκλογή 
νέου Γενικοῦ Διευθυντοῦ. Ἐκ τῶν ἐνδιαφερομένων 
ὑποψηφίων (ἑπτά τόν ἀριθμό) προκρίθηκαν οἱ τέσ-
σερεις καί ἐξ αὐτῶν ἐπελέγη ὁ κ. Κενανίδης Κων-
σταντῖνος. Ὁ κ. Κενανίδης εἶναι Διδάκτορας τῆς 
Θεολογίας, μέ μεταπτυχιακές σπουδές σέ Βέλγιο καί 
Στρασβοῦργο, γνώστης τῆς Γαλλικῆς, Ἀγγλικῆς καί 
Σερβοκροατικῆς γλώσσης, μέ πλούσια διδακτική 
ἐμπειρία στήν 3βάθμια Ἐκπαίδευση καί ἐξειδίκευση 
στήν Ποιμαντική καί Συμβουλευτική τῶν Ἐφήβων. 
Ὁ νέος Γενικός Διευθυντής τῆς ΟΑΚ θά ἀναλάβει 
τά καθήκοντά του ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2009.

Ἐπίσκεψη ποδοσφαιρικῆς ὁμάδας 

Τήν Τρίτη 21 Ὀκτ. ἡ ὁμάδα τοῦ ΟΦΗ μέ τόν προ-
πονητή της καί μέλη τοῦ Δ.Σ. ἐπισκέφθηκαν τό 
Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα-Θεραπευτήριο τῆς Μητροπό-
λεώς μας. Μίλησαν μέ τούς φιλοξενουμένους τοῦ 
Ἱδρύματος, τούς προσέφεραν δῶρα, ὡς καί κλινο-
σκεπάσματα καί εἴδη ρουχισμοῦ γιά τό Ἵδρυμα. Ἡ 
παρουσία τους ἔδωσε μεγάλη χαρά στούς τροφί-
μους τοῦ Ἱδρύματος ἀλλά καί σέ πολλά παιδιά τῆς 
περιοχῆς πού ἔσπευσαν νά τούς γνωρίσουν ἀπό κο-
ντά. Ἡ ἐπίσκεψη ὁλοκληρώθηκε μέ γεῦμα, προσφο-
ρά τοῦ Ἱδρύματος. 

Ἑορτή Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Τήν ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώ-
βου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πρώτη Ἀπο-
στολική Θεία Λειτουργία ἀπό τήν ὁποία προῆλθαν 
οἱ Θεῖες Λειτουργίες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί 
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τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τέλεσε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας τό βράδυ τῆς παραμονῆς 
τῆς κυριωνύμου ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ 
Ἀδελφοθέου (23 Ὀκτ.) μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων 
τῆς Μητροπόλεως καί ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν. 

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνί-
ας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί τῆς Ἐνορίας 

Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Χανίων ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας συμμετεῖχε στά ἐγκαίνια τοῦ μεγαλο-
πρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναίου.

Συντροφιά τῆς Χαρᾶς
«Στόχος μας εἶναι νά δώσουμε στά παιδιά μας τή δυ-
νατότητα γιά δημιουργική ἀπασχόληση, ψυχαγωγία, 
ἄθληση, συνεργασία καί ἀνάπτυξη πρωτοβουλίας…. 

νά προσεγγίσουμε τό παιδί ὥστε νά ψηλαφίσει τήν ἐν 
Χριστῷ ζωή καθώς καί τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας» 
ἀναφέρει, μεταξύ ἄλλων, πρόσκληση τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἀπευθυνόμενη πρός  παιδιά ἡλικίας ἀπό 6 
ἕως 12 ἐτῶν. Ἀρωγοί στήν προσπάθεια δημιουργίας 
ἄλλης μιᾶς γέφυρας ἐπικοινωνίας μέ τά νιάτα τοῦ 
τόπου εἶναι καί μεγάλος ἀριθμός ἐκπαιδευτικῶν 
πού ἐθελοντικά προσφέρθηκαν στό νά δημιουρ-
γηθεῖ καί λειτουργήσει ἡ «Συντροφιά τῆς Χαρᾶς», 
ὅπως ὀνόμασαν τήν σύναξη αὐτή. Ἡ συντροφιά 
τῶν παιδιῶν συναντιέται κάθε Σάββατο ἀπόγευμα 
(15.30) στό «Φαλδάμειο Οἴκημα» τῆς Μητροπόλε-
ως. Πληροφορίες- Ἐγγραφές στό Βιβλιοπωλεῖο τηλ. 
28220-22128 (ἐσωτ. 5).  

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ
Τήν Κυριακή 26 Ὀκτωβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Με-
γαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ὁμώνυ-
μου Ἱ.Ναοῦ στό Κατσοματάδο Κισάμου
 

Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Ἑορτῆς 

Ὁ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμός ἑόρτασε καί πάλι 
τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου καί τήν 
ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1940 μέ 
Θεῖες Λειτουργίες, δοξολογίες, δεήσεις καί παρελά-
σεις. Ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο τό μήνυμα τῆς ἡμέρας στήν 
ἐποχή μας, ἡ ὁποία δοκιμάζεται τόσο πολύ ἀπό τήν 
κρίση ἀξιῶν καί προσώπων, ὅπως τόνισε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας στό χαιρετισμό του. 

Ἑορτή Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Ἀνθίμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας μετεῖχε στόν Ἑσπερινό καί τήν λιτάνευση τῶν 
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Τιμίων Καρῶν τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων (Ἀγγελῆ, 
Γεωργίου, Μανουήλ καί Νικολάου), τό ἑσπέρας 
τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς. Στήν λιτάνευ-
ση ἔλαβαν ἐπίσης μέρος καί οἱ Σεβ. Μητροπολίτες 
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός καί ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Μαδαγασκάρης  κ. Ἰγνάτιος.

Χαριστήριος Τόμος
Ἡ Μητρόπολίς μας προχώρησε στήν ἔκδοση Χαρι-
στηρίου-Τιμητικοῦ Τόμου ἀφιερωμένου στό πρόσω-

πο, τό ἔργο καί τήν διακονία τοῦ πολυσέβαστου Γέ-
ροντος Μητροπολίτου ἀπό Κισάμου καί Σελίνου κ. 
Εἰρηναίου, ἐλάχιστο εὐχαριστιακό ἀντίδωρο σεβα-
σμοῦ, εὐγνωμοσύνης καί τιμῆς πρός τό Σεπτό πρό-
σωπό του. Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης εὐαρεστήθηκε ὅπως θέσῃ τόν Τόμο 
ὑπό τήν αἰγίδα Της. Τά ἐκδοτικά ἔξοδα φιλοτίμως 
ἀνέλαβαν στό μεγαλύτερο μέρος ὁ ΟΔΜΠ Νομοῦ 
Χανίων ὡς καί οἱ: Σταῦρος Πατεράκης, Δρ. Ἀγγει-
οχειρουργικῆς καί Φλεβολογίας, καί Κωνσταντῖνος 
Περδικάκης, Ἐπιχειρηματίας, τούς ὁποίους ἐγκαρδί-
ως εὐχαριστοῦμε. Ὁ Τόμος διατίθεται ἀπό τό βιβλι-
οπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας, τηλ. 28220-22128 
(ἐσωτ. 5). 

Πνευματικό-Πολιτιστικό Πολύκεντρο.

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐγκρίσεις τῶν σχεδίων τοῦ 
Πνευματικοῦ-Πολιτιστικοῦ Πολύκεντρου τῆς Μη-
τροπόλεώς μας τό ὁποῖο, Θεοῦ θέλοντος, θά ἀνεγερ-
θεῖ στούς χώρους τῆς παλαιᾶς Οἰκοκυρικῆς Σχολῆς, 
παραπλεύρως τοῦ Ἐπισκοπείου. Τό Πολυκέντρο θά 
ἐκτείνεται σέ ἔκταση 2.000 τ.μ. καί θά λειτουργήσει 
ὡς μιά πνευματική – πολιτιστική κυψέλη καλύπτο-
ντας κυρίως ἀνάγκες  καί ἀγωνίες τῆς νέας γενιᾶς 
καί εὐρύτερα τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας. 
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Παρθενόπη Καμπουράκη εἰς μνήμην θυγατρός της Ἑλένης  ................................................................................................................. 100€
Αἰδεσ. Ἀλέξανδρος καί πρεσβυτέρα Ἄννα Φαντάκη  ............................................................................................................................... 150€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Γενεσίου Θεοτόκου Μονῆς Σελίνου  ..................................................................................................................... 100€
Ἀνώνυμος  ....................................................................................................................................................................................................... 500€
Εἰς μνήμην Ἐμμανουήλ Σκουνάκη οἱ κάτωθι:
Οἰκογ. Σπυρίδωνος Ἀποστολάκη  .............................................................................................................................................................. 100€
Οἰκογ. Ἐμμανουήλ Μαυροματάκη  ...............................................................................................................................................................50€
Οἰκογ. Νικολάου καί Μαρίας Ξηρουχάκη  ...................................................................................................................................................50€
Οἰκογ. Μαρίας Γρυλλάκη  ............................................................................................................................................................................ 100€
Οἰκογ. Μαρίνας Γρυλλάκη  .......................................................................................................................................................................... 100€
Δινιακός Ἀνδρέας  ......................................................................................................................................................................................... 100€
Οἰκογ. Παναγιώτου Μπίτσιου  ................................................................................................................................................................... 100€
Οἰκογ. Ἀλεξάνδρας Βλαχάτσου  .................................................................................................................................................................. 100€
Οἰκογ. Ἑλένης Μπίτσιου  ...............................................................................................................................................................................50€
Οἰκογ. Ἰωάννου & Ἀλίκης Κυριακογιαννάκη  .......................................................................................................................................... 100€
Χρυσάνθη Καμπιανάκη  ..................................................................................................................................................................................50€
Οἰκογ. Γεωργίου & Ἀργυρῶς Μαρακάκη  ...................................................................................................................................................50€
Βασίλειος καί Βασιλική Σκουνάκη  ............................................................................................................................................................. 150€
Ἀγγελική Βόγκολη  ..........................................................................................................................................................................................20€
Ἀνώνυμος  ....................................................................................................................................................................................................... 100€

Ἀνώνυμος..................................................................................................................................................................................................... 1.000€
Αἰδεσ. Στυλιανός Κασαπάκης εἰς μνήμην θυγατρός του Ἑλένης  .......................................................................................................... 200€
Χαράλαμπος Κοτσιφάκης  ..............................................................................................................................................................................20€
Παρασκευή Καλομοιράκη εἰς μνήμην συζύγου της Παναγιώτου  ......................................................................................................... 500€
Οἰκογ. Ἐμμανουήλ Καλογριδάκη εἰς μνήμην Εὐαγγελίας Γιακουμάκη  ............................................................................................... 300€
Ἐμμανουήλ Τερεζάκης εἰς μνήμην θείας του Εὐαγγελίας Γιακουμάκη καί πατρός του Μιχαήλ Τερεζάκη  ...................................... 150€
Στέφανος καί Μαρία Ἀνδρονικάκη εἰς μνήμην γονέων των  ................................................................................................................... 100€
Ἀνώνυμος εἰς μνήμην Χρήστου Πολέντα  ................................................................................................................................................. 200€
Ἐνορία Σπηλιᾶς  ............................................................................................................................................................................................ 500€
Ἀργυρώ Κοτσιφάκη εἰς μνήμην πατρός της Περικλέους Μπαχουντάκη   ...............................................................................................20€
Ἐμμανουήλ Καστρινάκης εἰς μνήμην πατρός του Ἰωάννου .................................................................................................................... 150€
Ἱερομόναχος Τίτος Σφακιωτάκης  .............................................................................................................................................................. 250€
Σταῦρος Πατεράκης, (γιά τόν τιμητικό τόμο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Κισάμου & Σελίνου κ. Εἰρηναίου)  .......................... 5.000€ 

Δωρεές ὑπέρ τοῦ Περιοδικοῦ «Χριστός & Κόσμος»
Αἰδεσ. Ἰωάννης Ψαράκης  ................................................................................................................................................................................50€
Ἀγγελική Μπενιουδάκη  ............................................................................................................................................................................... 100€
Χρυσάνθη Μοτάκη  ...................................................................................................................................................................................... 100€
Ἀθηνᾶ Μοτάκη  ............................................................................................................................................................................................. 100€
Αἰκατερίνη Ἀσγουδάκη  ............................................................................................................................................................................... 100€
Αἰκατερίνη Δερουκάκη  ................................................................................................................................................................................ 200€
Ἀφροδίτη Μοτάκη  ....................................................................................................................................................................................... 100€
Γεώργιος Μαργαριτάκης  ................................................................................................................................................................................17€

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

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

Ο ΚΟΣ ΜΟΣ  Κ Α Ι  Ε ΜΕ Ι Σ 
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Ο ΚΟΣ ΜΟΣ  Κ Α Ι  Ε ΜΕ Ι Σ 

Ἄν περιορίζαμε ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα σέ ἕνα χωριό 100 κατοίκων, ἀλλά διατηρούσαμε 
τίς ἀναλογίες ὅλων τῶν λαῶν τότε αὐτό τό χωριό θά ἀποτελεῖτο ἀπό: 

57 Ἀσιάτες , 21 Εὐρωπαίους, 14 Ἀμερικανούς, 8 Ἀφρικανούς. •	
52 γυναῖκες, 48 ἄνδρες. •	
70 μή ἄσπρους, 30 ἄσπρους. •	
70 μή Χριστιανούς, 30 Χριστιανούς. •	
6 πρόσωπα θά κατεῖχαν τό 59% τοῦ παγκόσμιου πλούτου, καί τά ἕξι θά προέρχονταν ἀπό •	
τήν Ἀμερική. 
80 θά εἶχαν μή ἱκανοποιητικές συνθῆκες κατοικίας. •	
70 θά ἦταν ἀναλφάβητοι. 50 θά ἦταν ὑποσιτισμένοι. •	
1 θά πέθαινε. 2 θά γεννιόνταν. •	
1 θά εἶχε κομπιοῦτερ. 1 (μόνο ἕνας) θά εἶχε πτυχίο Πανεπιστημίου. •	
Ἄν κάποιος παρατηρήσει τόν κόσμο ἀπό αὐτή τήν πλευρά, τότε γίνεται φανερό στόν καθέ-•	
να ὅτι ἡ ἀνάγκη γιά συναδέλφωση, κατανόηση, ἀποδοχή καί μόρφωση εἶναι πολύ μεγάλη. 

Σκεφτεῖτε τά ἀκόλουθα: 
Ἄν σήμερα τό πρωί ξυπνήσατε ὑγιεῖς καί ὄχι ἄρρωστοι τότε εἶστε πιό τυχεροί ἀπό 1 ἑκατομ-•	
μύριο ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν πρόκειται νά ζοῦν τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα. 
Ἄν δέν ζήσατε ποτέ ἕνα πόλεμο, οὔτε νοιώσατε τήν μοναξιά τῆς αἰχμαλωσίας, τήν ἀγωνία •	
τοῦ τραυματισμοῦ καί τήν πείνα, τότε εἶστε τυχερότεροι ἀπό 500 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους 
τοῦ κόσμου. 
Ἄν μπορεῖτε νά πηγαίνετε στήν ἐκκλησία χωρίς τόν φόβο ὅτι θά σᾶς ἀπειλήσουν, θά σᾶς •	
συλλάβουν ἤ θά σᾶς σκοτώσουν, τότε εἶστε τυχερότεροι ἀπό 3 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους 
τοῦ κόσμου. 
Ἄν ἔχετε φαγητό μέσα στό ψυγεῖο σας, ἄν εἶστε ντυμένοι, ἄν ἔχετε μία στέγη πάνω ἀπό τό •	
κεφάλι σας καί ἕνα κρεβάτι, τότε εἶστε πλουσιώτεροι ἀπό τό 75% τῶν κατοίκων αὐτοῦ τοῦ 
κόσμου. 
Ἄν ἔχετε λογαριασμό στήν τράπεζα, λίγα λεφτά στό πορτοφόλι καί λίγα ψιλά σέ ἕνα κου-•	
μπαρά τότε ἀνήκετε στό 8% τῶν εὔπορων ἀνθρώπων αὐτοῦ τοῦ κόσμου. 

Ἄν διαβάζετε αὐτήν τήν εἴδηση εἶστε διπλά εὐλογημένος γιατί: 
1) Κάποιος σᾶς ἔχει σκεφτεῖ. 
2) Δέν ἀνήκετε στά 2 δισεκατομμύρια ἀνθρώπων πού δέν ξέρουν νά διαβάζουν. 
3) Ἔχετε ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή. 
Κάποιος εἶπε κάποτε: Νά δουλεύεις σάν νά μήν σοῦ χρειάζονταν χρήματα. Νά ἀγαπᾶς σάν νά 
μή σέ ἔχουν πληγώσει ποτέ. Νά χορεύεις σάν νά μήν σέ παρακολουθοῦσε κανείς. Νά ζεῖς σάν νά 
ἦταν ὁ παράδεισος πάνω στήν γῆ. Ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅλα τά παραπάνω καί ἄς γίνουν σταθμός 
γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν γῆ.
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