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ΠΡΟΣ:
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς 
τῆς καθ᾿  ἡμᾶς ῾Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κισάμου & Σελίνου

έκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἀξιωνόμαστε γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ ἑορτάσομε τὴν μεγάλη Θεομητορικὴ 
ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερo τοῦ Αὐγού-
στου εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Παναγία μας. Τὶς ἡμέρες αὐτὲς μὲ τὶς καθη-
μερινὲς παρακλήσεις μας καταθέσαμε μὲ θέρμη, ἐλπίδα καὶ πίστη ἐνώπιον 
τῆς σεπτῆς Εἰκόνας Της, τὶς θλίψεις, τὶς ἀνάγκες, τὰ αἰτήματα, τὸν πόνο τῆς 

καρδιᾶς μας. Συμμετέχουμε στὶς ἀκολουθίες τῶν ὄμορφων Παρακλητικῶν Κανόνων, 
νηστεύουμε, ἐξομολογούμαστε, κοινωνοῦμε.

 Τὴν παρακαλοῦμε μὲ ζέση ψυχῆς νὰ ἐλαφρώσει τὸν βαρὺ ζυγό μας, διότι πιστεύ-
ουμε ἀκράδαντα πὼς ἡ γλυκιὰ Θεομάνα καὶ μετὰ τὴν σεπτή Της Κοίμηση συνεχίζει νὰ 
ἀγαπᾶ καὶ νὰ νοιάζεται γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Γίνεται ἡ πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν. 
Μέσα στὴ μεγάλη καὶ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ Της ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ὄχι 
μόνο γιὰ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς. Ἡ προσευχὴ μας 
προσδοκᾶ τὴν ἀπάντησή Της. Ἡ μακάρια θέση Της κοντὰ στὸν Υἱό Της καὶ Θεὸ μας 
Ἰησοῦ Χριστό, Τῆς δίνει τὴν εὐχέρεια νὰ προσεύχεται γιὰ τὸν καθένα μας, γιὰ κάθε μας 
πρόβλημα. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν βοηθειῶν Της εἶναι ἁπτά. Γι΄ αὐτὸ ψάλλουμε στὸν 
Μικρὸ Παρακλητικὸ Κανόνα: «Οὐδεὶς προστρέχων ἐπί σοί, κατησχυμένος ἀπό σοῦ 
ἐκπορεύεται ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ΄ αἰτεῖται τὴν χάριν καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, 
πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως».

Διερωτῶμαι ὅμως ἀδελφοί μου: Ζῶντας σὲ ἕνα κόσμο ταραγμένο, ρευστὸ καὶ 
ἀνάλγητο, ὅπως ὁ δικός μας. Σὲ ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἐλπίζει μόνο στὸν ἑαυτό του. 
Σὲ μία ἐποχὴ ἰσοπεδωτικὴ, ὅπου ἀξίες, ἰδανικὰ καὶ ἰδέες βρίσκονται σὲ ἐκπτωτικὴ καὶ 
πτωτικὴ πορεία. Σὲ ἕναν τρόπο ζωῆς, ὅπου ὁλοένα καὶ περισσότερο παραμερίζονται οἱ 
ἀληθινὲς ἀξίες τῆς ζωῆς καὶ στενεύουν οἱ δρόμοι τοῦ ἤθους καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας. Σὲ 
μία κοινωνία ποὺ ἔχει περισσότερη γνώση, ἀλλὰ λιγότερη κρίση. Μεγαλύτερα σπίτια, 
ἀλλὰ μικρότερες οἰκογένειες. Περισσότερα τρόφιμα, ἀλλὰ χειρότερη διατροφή. Ὑψηλό-
τερα εἰσοδήματα, ἀλλὰ χαμηλότερες ἠθικὲς ἀξίες. Περισσότερες ἀνέσεις, ἀλλὰ λιγότε-
ρο χρόνο. Σ΄ αὐτὴ τὴν ὄντως ζοφερὴ πραγματικότητα τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο, πόσο 
νοιώθομε τὴν ἀνάγκη νὰ προστρέξομε στὴν ἀνοιχτὴ καὶ ζεστὴ ἀγκαλιά Της; Πόσο τρέ-
χουμε μὲ δάκρυα στὰ μάτια νὰ ἐναποθέσουμε σὲ Αὐτὴν, πού εἶναι ἡ ὄντως παραμυθία, 
τὶς δυσκολίες καὶ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς μας;

Παράδειγμα, πρόκληση καὶ πρότυπο ἁγιότητας ἡ γλυκιά μας Παναγία. Μὲ τὴν 
Κυρία Θεοτόκο ὡς παράδειγμα καὶ πρότυπο, δυναμώνει καὶ γιγαντώνεται ἡ ἀδυναμία 
τῆς φύσης μας καὶ μειώνονται σταδιακὰ οἱ στιγμὲς τῆς πτώσης καὶ τῶν ἀμφιβολιῶν μας. 

Καλὴ Παναγία ἀδελφοί μου. Ἂς Τὴν ἐμπιστευθοῦμε καὶ ἂς Τὴν μιμηθοῦμε!   
Χρόνια Πολλὰ κι εὐλογημένα! 

Ὁ Ἐπίσκοπος & Πνευματικός σας πατέρας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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μήνας Αὔγουστος θά μποροῦσε νά ὀνομαστεῖ 
μήνας τῆς Παναγίας καί ἡ Κοίμησή Της, πού 
ἀνακεφαλαιώνει τή ζωή καί τό ἔργο τῆς Γυ-
ναίκας ἐκείνης, πού γέννησε τό θεάνθρωπο 

Χριστό, καί παραμένει αἰώνιο σύμβολο Παρθενίας 
καί Μητρότητας, δίνει τήν εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε 
βαθύτερα τό ρόλο τῆς χριστιανῆς Γυναίκας στήν πο-
ρεία τῆς ἀνθρωπότητας.

Κατά τή Βιβλική διήγηση, οἱ πρωτόπλαστοι 
Ἀδάμ καί Εὔα, εἶχαν ἀπάνω των ὅλα τά “προσόντα”, 
ὅλα τά χαρίσματα, νά ζήσουν τήν τελειότητα, τήν ἀλη-
θινή δηλ. εὐτυχία τῆς ἀνθρώπινης Ζωῆς καί νά τή με-
ταδώσουν στούς ἀπογόνους των. Ὁ ἀντίπαλος ὅμως 
τοῦ θεϊκοῦ ἔργου Διάβολος, μέ τή μορφή τοῦ ὄφι, 
ξεγέλασε τήν Εὔα, τάζοντάς της τήν «ἀπελευθέρωση» 
ἀπό τή θεϊκή ἐξουσία καί ὡδήγησε στήν προπατορική 
πτώση, μέ ὅλες τίς συνέπειες στήν παραπέρα πορεία 
τῆς ἀνθρωπότητας. Οἱ «ὀρθολογιστές», παλαιότεροι 
καί σύγχρονοι, πού θεωροῦνε μυθική καί ἀφελῆ τή 
Βιβλική διήγηση γιά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, 
θά πρέπει νά μᾶς ἐξηγήσουν γιατί ἡ ἀνθρωπότητα, μ’ 
ὅλη τήν «πρόοδο καί τήν ἀνάπτυξή της», παραμένει 
ὑποανάπτυκτη καί συχνά γκρεμίζεται σέ ἀδιέξοδα 
καί παρακμή, δηλ. σέ «πτώσεις». Ἡ Παναγία ὅμως 
μέ τό νά γεννήσει τό Σωτῆρα Χριστό, γίνεται «Εὐλο-
γημένη ἐν γυναιξί”  καί ἐπανορθώνει τήν πτώση τῆς 
προμήτορας Εὔας.

Μέ τήν Παναγία, προμήτορα τῆς νέας «ἐν 
Χριστῷ ἀνθρωπότητας», ἡ Γυναίκα ξαναβρίσκει 
τήν πρωτόπλαστη φύση της καί μέ τή διαιώνιση τοῦ 
ἀνθρωπίνου Γένους καί τήν «ἀνατροφή του» συνερ-
γεῖ στή σωτηρία του.

Ὁ Χριστιανισμός μέ τό κήρυγμά του “οὐκ ἔνι 
ἆρσεν καί θῆλυ” (Γαλ. 3,28) ἀποκατάστησε τήν ἰσότη-
τα τῶν «φύλων» καί τοποθέτησε τή γυναίκα στό εἰκο-
νοστάσι τῶν Ναῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν του. Μέ τό 
χριστιανικό Γάμο ἡ Ἐκκλησία ἐξαγιάζει τούς βιολο-
γικούς Νόμους, κάνει μυστηριακό, τίμιο καί ἄρρηκτο 
τόν δεσμό ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί τή γυναίκα καί 
τοῦ δίνει τίς προοπτικές δημιουργίας μιᾶς δυναμικῆς 
ἀνθρωπότητας, πού γίνεται Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στόν 
κόσμο αὐτό καί πέρα ἀπό τόν κόσμο αὐτό.

Ἀλλά ὁ μέγας ἀντίπαλος, ὁ Διάβολος, δέν παύ-
ει νά πολιορκεῖ τήν Εὔα τάζοντάς της σέ κάθε ἐποχή 
«Ἀπελευθέρωση».

Μέσα λοιπόν στίς διάφορες Ἰδεολογίες καί τά 
Κινήματα τοῦ νεωτέρου κόσμου, τόν Καπιταλισμό, 
τό Σοσιαλισμό, τό Φασισμό κ.λ.π. πού δείχνουν μιά 
ἀποτυχημένη ἀναζήτηση κάποιας καλύτερης ἀνθρώ-
πινης κοινωνίας, ἔκαμε τήν ἐμφάνισή του καί ὁ φε-
μινισμός, τάζοντας στή γυναίκα «ἰσότητα» καί «ἀπε-
λευθέρωση».

Κανείς δέν ἰσχυρίζεται πώς, σέ μιά ἐποχή πού 
ὅλοι ζητοῦνε τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τά 
προνόμιά των, ἔπρεπε ἡ γυναίκα νά παραμένει στάσι-
μη στίς ἀτέλειες μιᾶς μονόπλευρης Πατριαρχικῆς  
Κοινωνίας.

Ὁ Φεμινισμός, ὅμως, ὅπως φάνηκε τουλάχιστον 
μέχρι σήμερο, ἀντί νά φυλάξει καί νά ἀξιοποιήσει τά 
ἰδιαίτερα καί αὐθεντικά προνόμια-χαρίσματα τῆς Γυ-

ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Εὔα καί Παναγία
 (Ἡ Γυναίκα καί τό μέλλον τοῦ κόσμου)*

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος
ἀπό Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Εἰρηναίου

ολλά τά μέσα γιά νά ἐξα-
σφαλίσομε μιά πνευματι-
κή ζωή. Πολλούς δρόμους 
καί πολλές εὐκαιρίες μᾶς 

δίνει ὁ Θεός, καί μάλιστα χωρίς νά 
τό περιμένομε, προκειμένου νά μᾶς 
βοηθήσει στόν ἁγιασμό τῶν ψυχῶν 
μας. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς τούς ἀνυπο-
λόγιστους τρόπους εἶναι τά σφάλ-
ματά μας. Καί αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό 
ἐμᾶς. Καί ἡ ζημιά πού ὑφιστάμε-
θα  ἀπό ἕνα σφάλμα πολλές φορές 
εἶναι μικρότερη, παρά ἀπό τόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖον τό ἀντιμετω-
πίζομε.

Καί δέν μιλοῦμε γιά ἐκείνους, 
οἱ ὁποῖοι μέ γογγυσμό παραδίνουν 
τούς ἑαυτούς τους στόν Θεόν καί 
ἔτσι κάνουν ἀναρίθμητα σφάλματα, 
τά ὁποῖα κατ’οὐδένα τρόπο δέν μπο-
ροῦν νά ἐξυπηρετήσουν τό καλό. 
Καί τό λέμε αὐτό γιατί ἔχομε ὑπ’ὄψη 
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι παρά τίς ἀπο-
φάσεις πού παίρνουν ἐναντίον τῆς 
ἁμαρτίας κάνουν διαρκῶς σφάλμα-
τα ἀπό ἀδυναμία, ἀπροσεξία καί 
βιαστικότητα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί 
συνήθως αἰσθάνονται κατάπληξη 
καί μεγάλη ταραχή γιά τά σφάλμα-
τά τους. Ὑποχωροῦν σέ μιά ἄλογη 
ντροπή, γίνονται νευρικοί, ἀπογο-
ητεύονται. Ὅλα αὐτά εἶναι σημάδια 
ἐγωϊσμοῦ, περισσότερο ἐπιζήμια 
στήν ψυχή, παρά αὐτό τό σφάλμα. 
Δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιτρέπαμε στόν 
ἑαυτό μας αὐτήν τήν ταραχή, ἀλλά, 
ὅταν πέφτομε, νά ἐγερθοῦμε ἀμέ-
σως μέ ἠρεμία, νά στραφοῦμε μέ 
ταπείνωση καί ἐμπιστοσύνη πρός 
τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος «πάντας θέλει 
σωθῆναι» (Α΄ Τιμ. 2,40).

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ε ὐ λ ο γ η μ έ ν ε ς  ἀ δ υ ν α μ ί ε ς

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου

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

Μεγάλο κακό νά δυσανασχετοῦμε καί νά ἀδημονοῦμε γιά τά 
σφάλματά μας. Ὅπως, ἐπίσης, εἶναι πολύ χειρότερο συνέχεια νά τά ἐπα-
ναλαμβάνομε. Νά μή διδασκόμαστε ἀπό τίς συνέπειές τους καί νά ἐπιμέ-
νομε σ’αὐτά. Νά ἐπιμένομε στήν ἁμαρτία: Μή γένοιτο. Λέγει σχετικά  ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος: «Τί οὖν ἐροῦμεν; Ἐπιμενοῦμεν τῇ ἁμαρτίᾳ;... μή 
γένοιτο». (Ρωμ. 6,1).

Οὔτε νά ἀποθαρρυνόμαστε, οὔτε ὅμως καί νά μένομε πεισματικά 
στήν κατάσταση τήν ψυχοφθόρα, τῆς ἐπιμονῆς μας στά σφάλματα. Καί 
τά δυό εἶναι παγίδες τοῦ διαβόλου.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού λυποῦνται ὅταν ἀνακαλύπτουν κανένα 
σφάλμα τους καί ἀδημονοῦν καί χάνουν  τήν ἐσωτερική τους εἰρήνη καί 
ἡ ἀνησυχία τους διαρκεῖ, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, ὧρες καί ἡμέρες. 
Δέν πρέπει νά ἐπιτρέπομε στόν ἑαυτό μας αὐτήν τήν ταραχή, ἀλλά ὅταν 
πέφτομε νά σηκωνόμαστε ἀμέσως.

Κι ὁ Θεός θά συγχωρέσει τίς πτώσεις μας.  Ἴσως οἱ ἁγιώτεροι ἄνθρω-
ποι δέν εἶναι πάντοτε ἐκεῖνοι πού κάνουν τά λιγότερα σφάλματα, ἀλλά 
ἐκεῖνοι πού ἔχουν περισσότερο θάρρος, ἀγάπη, πνεῦμα ἐλεύθερο καί πού 
καταβάλλουν τίς εἰλικρινέστερες προσπάθειες γιά νά νικήσουν τό ἐγώ 
τους καί δέν τά «χάνουν» ὅταν προσκόψουν ἤ καί ὅταν ἀκόμη πέσουν, 
ἐφ’ὅσον ἡ πνευματική τους πρόοδος εἶναι στό σύνολό της βεβαία καί 
ἀσφαλής.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι ὅλα κατατείνουν στό καλό γιά ἐκεί-
νους πού ἀγαποῦν τόν Θεόν (Ρωμ. 8,28).

Ὅλοι οἱ δάσκαλοι τῆς πνευματικῆς ζωῆς παρατήρησαν ὅτι ὁ Θεός 
συχνά ἐπιτρέπει, ὥστε οἱ ἁγιώτεροι τῶν ἀνθρώπων νά ἔχουν ἐλαττώμα-
τα, πού δέν μποροῦν νά τά νικήσουν, καθ’ ὁλοκληρίαν, γιά νά τούς διδά-
ξει πόσο ἀδύνατοι εἶναι χωρίς τήν χάρη Του. Γιά νά προλάβει κάθε ὑπε-
ρηφάνεια, πού μπορεῖ νά γεννηθεῖ σ’ αὐτούς ἕνεκα τῶν δωρεῶν Του. Γιά 
νά καταστρέψει τά λείψανα τῆς ματαιότητας πού ἐνεδρεύουν στήν ψυχή. 
Γιά νά τούς κρατεῖ πάντοτε νηφάλιους, κάτι πού Τόν παρακαλοῦμεν νά 
μᾶς δωρήσει: «γρήγορον νοῦν, καρδίαν νήφουσαν». Γιά νά τούς κρατεῖ 
πάντοτε ἐξαρτημένους ἀπ’Αὐτόν. Πάντοτε καί διαρκῶς προσευχομένους 
(«ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» Α΄ Θεσσαλ. 5,7). Καί μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό 
μικρό παιδί πού πέφτει, ἐνῶ μαθαίνει νά περπατᾶ, κρατᾶ σφικτότερα τή 
μητέρα του, ἔπειτα ἀπό κάθε κτύπημα.

Ἄν ὁ Θεός ζητᾶ κάτι ἀπό ἐμᾶς, δέν ἔχομε δικαίωμα νά ἀρνούμαστε 
μέ τό πρόσχημα ὅτι εἶναι ἐνδεχόμενον νά κάνομε κάποιο σφάλμα ὑπα-
κούοντας σ’ Αὐτόν. Καλλίτερα νά τόν ὑπακούομε μέ ἀτέλειες, παρά κα-
θόλου. Νά ἔχομε ὡς σκοπόν τῆς ζωῆς μας νά κάνομε τό ὀρθό καί πρέπον. 
Νά πηγαίνομε ὅπου μᾶς καλεῖ τό καθῆκον μας καί νά πιστεύομε σταθερά 
ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐπιεικής καί μακρόθυμος Πατέρας καί θά συγχωρέσει 
ὅλα τά σφάλματα πού κάνομε χωρίς νά τό θέλομε, παρά τήν εἰλικρινή 
ἐπιθυμία μας νά εἴμαστε πάντοτε ἀρεστοί σ’Αὐτόν.

Καί, μήν ξεχνᾶμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ στόν Ἀπόστολο Παῦλο 
«ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γάρ δύναμις μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ 
Κορ. 12,9).

ναίκας, τά ἐνόθεψε μέ ἀπομιμήσεις καί διαστροφές 
ἀνδρικοῦ μοντέλου.

Ἔτσι ἡ ἰσότητα τῶν φύλων, πού θεμελιώθηκε 
ἀπό τό χριστιανισμό στή φυσικώτερη καί γνησιώτερη 
βάση της,  (ἄνδρας καί γυναίκα εἶναι τέκνα τοῦ κοι-
νοῦ Πατέρα Θεοῦ),ἐκφυλίστηκε σιγά-σιγά σέ παντε-
λόνι καί τσιγάρο καί σ’ ἕνα γυναικεῖο ἐπαγγελματι-
σμό, πού παραχαράσσει τήν ταυτότητα τῆς γυναίκας.

Ἡ «ἀπελευθέρωση» ἀπό τά λεγόμενα «ταμποῦ» 
τῆς ἠθικῆς, ἀπογυμνώνει τή γυναίκα ἀπό τά βαυθύτε-
ρα καί ἱερώτερα βιώματα τῆς ὕπαρξης της καί τήν 
ὑποδουλώνει σέ τόσες ἀθλιότητες.

Ἔτσι ὁ Φεμινισμός, ἀκολουθῶντας τήν αἵρε-
ση τῆς αὐτονομίας τοῦ μοντέρνου ἀνθρώπου, τοῦ 
ἀνθρώπου δηλαδή πού κάνει τόν ἑαυτό του μέτρο καί 
κριτή τῶν πάντων καί ἀρνεῖται τή συνεργασία τοῦ 
Θεοῦ, δίνει ἴσως στή γυναίκα προνόμοια καί ἀξιώμα-
τα, τήν ἀδειάζει ὅμως ἀπό τό βαθύτερο περιεχόμενό 
της καί ζημιώνει τήν ἀνθρωπότητα, στερῶντας την 
ἀπό πολύτιμα πνευματικά καί ἠθικά κεφάλαια τοῦ 
Γυναικείου Ἀνθρωπισμοῦ.

Γιατί ὁ Φεμινισμός μπορεῖ νά δίνει στή γυ-
ναίκα τό δικαίωμα νά γίνεται Ὑπουργός, Δικαστής 
καί Χωροφύλακας... ἡ ἀνθρωπότητα, ὅμως, χάνει τή 
Μάνα, τή Σύζυγο, τήν ἀδελφή, χάνει τήν Ἱέρεια τῆς 
Οἰκογενειακῆς Ἑστίας, πού ὑπῆρξε ὁ ὑγιέστερος 
θεσμός τῶν ἀνθρωπίνων πολιτισμῶν. Καί τή ζημία 
αὐτή τήν πληρώνουμε ἤδη καί θά τήν πληρώσει 
ἀκόμη περισσότερο στό μέλλον τό ἀνθρώπινο γένος.

«Χαῖρε ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων.
Χαῖρε κατάπτωσις τῶν δαιμόνων».
Ὁ στίχος αὐτός τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, πού 

ἀναφέρεται στόν σωστικό ρόλο τῆς Παναγίας σάν 
Μητέρας τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ, σημαδεύει καί τόν 
ἰδιαίτερο ρόλο τῆς Γυναίκας στήν ἀνάπλαση τῶν 
ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν.

Ἀλλά τό ρόλο αὐτό δέ μπορεῖ νά τόν ἀσκήσει ἡ 
Γυναίκα, σάν Εὔα τῆς πτώσης, παρά μόνο ἐφ’ὅσον 
εἶναι κεχαριτωμένη, ζεῖ δηλ. μέσα στή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Κι ὁ κάθε φεμινισμός, πού θέλει τήν «ἀνάπτυ-
ξη» τῆς Γυναίκας, ἄς φροντίζει νά τήν περισώζει ἀπό 
τίς «δαιμονικές κατατπτώσεις», τῶν ἐποχῶν καί τῶν 
πολιτισμῶν. Τότε ἡ Γυναίκα θά μπορεῖ νά κάνει ἔργο 
σωτηρίας τοῦ Ἀνθρωπίνου γένους, σ’ ὁποιοδήποτε 
σκαλοπάτι κι ἄν τήν τοποθετήσουμε.

------------------------------------
* Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέ-

ρον-τος ἀπό Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Εἰρηναίου 
«Ἀπό τίς Ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας», Χανιά 2003
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ιά μέσου τῶν αἰώνων ἡ κοινωνία ἔχει νὰ ἐπιδεί-
ξει μορφὲς καὶ τύπους ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι διαι-
ροῦνται ὡς πρὸς τὴν κοινωνική τους κατάσταση 
καὶ θέση, ὡς πρὸς τὰ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά 
τους χαρίσματα καὶ προσόντα, ὡς πρὸς τὴν ζωὴ 
καὶ τὴν δράση τους, ὡς πρὸς τὸν ἀγώνα, τὴ θυ-

σία, τὴν προσφορά τους καὶ ὡς πρὸς τὰ πιστεύω τους. 
Κάθε ἄνθρωπος πλασμένος ἀπὸ τὸν Δημιουργό του, 
εἶναι μοναδικὸς καὶ ἔχει τὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία στὴ 
ζωή, νὰ ἀποφασίζει, νὰ πιστεύει, νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ 
προσφέρει στὸν ἑαυτὸ του ἀλλὰ καὶ στὸ σύνολο.

Ὑπῆρξαν ἀλλὰ καὶ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ, 
ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἐλευθερία τους, ὄχι μόνον ζοῦν 
εἰς βάρος τοῦ συνόλου, ἀλλὰ γίνονται καθημερινὰ ἡ 
πληγὴ καὶ ἡ μάστιγα τοῦ λαοῦ. Εἶναι ἐκεῖνοι  ποὺ ζοῦν 
χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ὕπαρξής 
τους, ἐκεῖνοι ποὺ μόνο τὸ ἄτομό τους τοὺς ἐνδιαφέρει, 
καὶ μόνον τὴ χλυδὴ καὶ τὴ ραστώνη ἐπιζητοῦν. Ἐκεῖνοι 
ποὺ ἀρνοῦνται καὶ πολεμοῦν ἐπίμονα τὴν πίστη καὶ 
τὴν Πατρίδα, τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ γίνονται 
ὑβριστές, περιφρονητὲς καὶ ἑκούσιοι προδότες.

Ὅμως μέσα ἀπὸ τὴν πολεμικὴ αὐτὴ καὶ τὴν δο-
κιμασία προβάλλει, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ πίστη, ἡ 
δύναμη, ἡ νίκη καὶ ἡ πνευματικὴ ἐξύψωση. Ὁ πραγμα-
τικὸς ἄνθρωπος, ὁ γνήσιος Ἕλληνας καὶ Χριστιανός, 
ἐκεῖνος ποὺ ἀγωνίζεται στὰ στάδια τῆς ζωῆς, τὰ πο-
τισμένα ἀπὸ θλίψεις καὶ δυσκολίες, εἶναι ὁ ἀπόλυτα 
ἐλεύθερος, ὁ πραγματικός, ὁ χαρούμενος,  στὸν ὁποῖο 
ἐπιφυλάσσει ἡ ζωὴ ἄθλους καὶ νίκες, ἀλλὰ καὶ ὁ Θεὸς 
τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον.

Οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ἥρωες τῆς φυλῆς μας,  ὅλοι 
ἐκεῖνοι ποὺ ἔζησαν τίμια, συνειδητὰ καὶ  ἀγωνίστηκαν 
γενναῖα στὴν παλαίστρα τῆς ζωῆς, δὲν εἶναι τυχαῖο 
ποὺ ἀποκαλοῦνται ἔνδοξοι ἀθλητές, νικητές, νικηφό-
ροι καὶ τροπαιοφόροι, καὶ τοῦτο γιατί ἔφθασαν στὴν 
τελειότητα καὶ ἁγιότητα καὶ δοξάστηκαν χάρις στὴν 
πολύπλευρη μορφὴ τοῦ ἀγώνα των, ἀλλὰ καὶ τὴν δύ-
ναμη τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία παρέχει 
σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ τὸν πιστεύουν καὶ τὸν τιμοῦν.

Ὁ προσωπικὸς ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου συμπλη-
ρούμενος ἀπὸ τὴν χάρη καὶ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ γίνε-
ται ἡ ἀναγεννητικὴ καὶ ἀνακαινιστικὴ ἐκείνη δύναμη 
μὲ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος μεταβάλλεται καὶ ζωοποι-

εῖται. 
Ἡ καθοριστικὴ ἐκείνη οὐράνια δύναμη ἐπέδρα-

σε σὲ ἀναρίθμητα πλήθη ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καὶ γυ-
ναικῶν, νέων καὶ πρεσβυτέρων, τοὺς γιγάντωσε, ἄλλα-
ξε τὴ ζωὴ των καὶ τοὺς ἔδωσε στὴν ἱστορία ὡς  Ἥρωες 
καὶ Ἁγίους.

Αὐτὴ ἡ μία καὶ μοναδικὴ χάρη τοῦ Κυρίου, ἡ με-
ταβάλλουσα καὶ σώζουσα, ἐπέδρασε καὶ στὸν ἑορτα-
ζόμενο τὴν 27η Ἰουλίου νεαρὸ γιατρὸ τῆς Νικομήδειας 
Παντολέοντα, ὁ ὁποῖος, παρ’ ὅλο ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ 
πατέρα εἰδωλολάτρη, τὸν ἐπισκίασε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ 
καὶ, ὁδηγούμενος ἀπὸ τὸν χριστιανὸ ἱερέα Ἑρμόλαο, 
ἔγινε ὁ Παντελεήμων, δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐν 
Χριστῷ καινῆς ζωῆς καὶ ἀγαθοεργοῦς πολιτείας, ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ἔθεσε ὡς ἀρχή στὴ ζωή του, «τό δια-
κονεῖν», νὰ παρέχει, δηλαδὴ, ἀναργύρως ἰάσεις, θερα-
πεῖες καὶ εὐεργεσίες «ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι». 

Ἔγινε ὁ λαοφιλής ἐκεῖνος Ἅγιος, ὁ ὁποῖος διδά-
σκει καὶ παρακινεῖ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ζωῆς του, μὲ τὶς 
θυσίες καὶ τὴν προσφορά του, μὲ τὸ θάρρος καὶ τὸν 
ἡρωισμὸ του ὅλους ἐμᾶς, μικροὺς καὶ μεγάλους, σὲ τί-
μιους ἀγῶνες, σὲ χριστιανικὲς μάχες, σὲ ὡραῖες κατα-
κτήσεις καὶ στὴν κατὰ Θεὸν ἀναγέννηση, ἀνακαίνιση 
καὶ σωτηρία.

Καὶ εἶναι παρήγορο, ὅτι αὐτὴ ἡ ἀγωνιστικὴ καὶ 
ἀναγεννητικὴ κατὰ Θεὸν πορεία συνεχίστηκε ἀπὸ 
τότε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθο-
δόξης Ἐκκλησίας καὶ Πατρίδας μας, παρ’ ὅλους τούς 
διωγμούς, τὶς κατηγορίες, τὶς ἐξορίες καὶ τὰ κάθε 
λογῆς λυπηρά, τὰ ὁποῖα δὲν σταμάτησαν ποτὲ νὰ βα-
σανίζουν τοὺς κατ’ ἐπίγνωση χριστιανούς, καὶ ὀπα-
δοὺς τοῦ Ἐσταυρωμένου. 

Τὰ ἐπιθετικὰ ρεύματα τῶν ἀνθρώπων τοῦ διαβό-
λου δὲν ἀνέχονται νὰ βλέπουν ἀνθρώπους ἠθικούς, 
ἔντιμους, ἐνάρετους, πιστοὺς καὶ σώφρονες, γι’ αὐτὸ 
ἐξαπολύουν νέους Νέρωνες, Ἀντιόχους καὶ  Διοκλη-
τιανοὺς, οἱ ὁποῖοι ξεφυτρώνουν στὴν κοπριὰ τῆς ἀθε-
ΐας κάθε ἐποχῆς γιὰ νὰ ἐκτοξεύουν τὰ βέλη τους τὰ 
γεμάτα φαρμάκι ἐναντίον τῶν ἀγωνιστῶν καὶ ἡρώων. 
Τὰ συνθήματά τους εἶναι γνωστά, ὁ τρόπος δράσης 
τους πασίγνωστος καὶ τὸ ζητούμενο ξεκάθαρο. Ὄχι 
Χριστός, ὄχι Ἑλλάδα , ὄχι τιμὴ καὶ ἀξία, ἀλλὰ ἀθεΐα,  
ἀναρχία καὶ  διαφθορά. 

Ἕλληνες Χριστιανοί! Ἐμεῖς σὲ αὐτὴ τὴν κατάστα-
ση τί νὰ πράξουμε;

Ἀντὶ νὰ μένομε ἀπαθεῖς στὶς βλασφημίες τῶν βλα-
σφήμων, στὶς ὕβρεις τῶν ὑβριστῶν, καὶ στὶς ἐπιθέσεις 
τῶν ἀθέων, ἂς ἀπεγκλωβιστοῦμε ἀπὸ κάθε δειλία καὶ 
φόβο, ἂς αὐξήσομε τὴν ἀγάπη μας τὸ θάρρος καὶ τὴν 
πίστη μας στὸ Σωτήρα Χριστό, ἂς ἐπιστρέψουμε στὰ 
Ἑλληνορθόδοξα ἰδεώδη καὶ τὶς παραδόσεις τῆς φυλῆς 
μας, ἂς ἀνακαινίσουμε τὴν ζωή μας μὲ τὸ ἄπλετο φῶς 
καὶ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου μας καὶ ἂς ἐργασθοῦμε γιὰ 
τὴν ἀναγέννηση καὶ ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου. Ἂς συμ-
βάλλομε στὴν ἀνανέωση ψυχῶν, οἱ ὁποῖες θὰ γίνουν 
ἀπὸ Παντολέοντες, Παντελεήμονες πρὸς δόξα Θεοῦ 
καὶ σωτηρία τοῦ λαοῦ Του.

«...οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί στεφανωθέντες...»
«Ὁ ἀπὸ Παντολέων Παντελεήμων»

 λοι οἱ μῆνες εἶναι καλοὶ καὶ εὐλογημένοι. 
Μὰ ὁ μήνας Αὔγουστος εἶναι ἀπὸ τοὺς κα-
λύτερους, γιατί συνδυάζει μία ξεχωριστὴ 
ὀμορφιά. Στὸ γέρμα τοῦ Καλοκαιριοῦ, προ-
μηνύει τὸν ἐρχομὸ τοῦ Φθινοπώρου, τὴν 

κατ’ ἐξοχὴν ἐποχὴ ἐσωστρέφειας καὶ δημιουργίας. 
 Ἀπὸ τὰ παλιὰ χρόνια, ὁ ἄνθρωπος, γευόμε-

νος ἀπὸ τὸ πολύκαρπο κάνιστρο τῆς φύσης, ὅ,τι τοῦ 
πρόσφερε ἁπλόχερα καὶ ἀμάλαγα ὁ Δημιουργός, 
εὐχαριστοῦσε κι ἔλεγε: «Αὔγουστε, καλέ μου μήνα, 
νὰ ’σουν δυὸ φορὲς τὸ χρόνο!» Τώρα, λίγοι τὸ λένε. 
Ὄχι γιατί ὁ Δημιουργὸς ἔπαψε νὰ στέλνει, ἀλλὰ για-
τί ὁ ἄνθρωπος παρεμβαίνει ἀνάμεσα στὸ Θεὸ καὶ 
στὴν Φύση καὶ διαταράσσει καὶ μολύνει τὸ ἔργο τῆς 
δημιουργίας. Βλέπεις, μὰ δὲν τρῶς. Καμαρώνεις, 
μὰ δὲν ἀποτολμᾶς νὰ ἀγγίσεις. 

Ἂς εἶναι, ὅμως. Πέρα ἀπὸ αὐτά, ὁ καθένας 
μπορεῖ νὰ χαρεῖ καὶ νὰ χορτάσει τὸ πνεῦμα του, για-
τί «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἄνθρωπος». Αὐτὰ 
τὰ ἀπογεύματα, τοῦ μαγευτικοῦ αὐγουστιάτικου 
δειλινοῦ, δὲν νομίζω πὼς ὑπάρχει κανείς, ποὺ νὰ 
μὴν ἀνέβαλε τὴν τρεχάλα τῆς καθημερινότητας γιὰ 
λίγο καὶ νὰ μὴ στοχάστηκε, ἀτενίζοντας τὴν ἀπε-
ραντοσύνη τῆς θάλασσας, τὸ γλυκὸ ἡλιοβασίλεμα, 
τὸ στοχαστικὸ ἀπόβραδο. Καὶ γύρωθε οἱ ταπεινοὶ 
λόφοι ἢ τὰ ψηλὰ βουνά, μὲ τὶς στρογγυλὲς κορφὲς 
καὶ τὶς μικρὲς ἢ μεγάλες λόγχες νὰ σημαδεύουν 
τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ ὅταν πέφτουν οἱ 
ἴσκιοι, ἔρχεται ἡ ἄλλη μαγεία στὶς ρεματιὲς καὶ τὶς 
δροσερὲς κοιλάδες μὲ τὰ μικρὰ ρυάκια καὶ τὶς πε-
ταλοῦδες, νὰ ὀμορφύνει μὲ τὰ δικά της γκρίζα χρώ-
ματα τὸ τοπίο! Ὅλα ἔχουν τὴ δική τους ὀμορφιά. 
Ὅλα καλοῦνε τὸν καθένα κοντά τους καὶ τὸν καλω-
σορίζουν στὴ γλώσσα του!

Μὰ ὁ Αὔγουστος δὲν εἶναι μόνο εὐχάριστος 
καὶ καλὸς γιὰ τὶς ὀμορφιές, ποὺ ἀποτυπώνει καὶ 
ἀντανακλᾶ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἡ Φύση. Εἶναι ὄμορφος 
καὶ γιὰ τὰ πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ θὰ ’λεγε 
κανεὶς πὼς τὸν μήνα αὐτὸ ἀποχτοῦν μία ξεχωριστὴ 
ποιότητα, ἀποτύπωμα τῶν ποικίλων ἰριδισμῶν καὶ 
ἀποχρώσεων, ποὺ ἐκπέμπουν τὰ πρωινὰ καὶ τὰ 
ἀπόβραδα τοῦ Αὐγούστου. Καὶ μέσα στὸν καύσω-
να τοῦ αὐγουστιάτικου μεσημεριοῦ τὸ μοναδικὸ 
Πρόσωπο. Τὸ Πρόσωπο, τὸ περιβεβλημένο τὸν 
Ἥλιον: ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Εἶναι τόσο δροσερὸ 

μέσα στὸν καύσωνα, ὥστε ὅλοι οἱ διψασμένοι, οἱ 
κουρασμένοι καὶ καταϊδρωμένοι ἀπὸ τοὺς ὀδυνη-
ροὺς καύσωνες τῆς ζωῆς, πηγαίνουν στὴ Ζωοδόχο 
Πηγὴ νὰ ξεδιψάσουν. 

 Ὅλοι μας θέλομε νὰ φαινόμαστε ὄμορφοι. Πα-
λιὰ λέγαμε μόνο οἱ γυναῖκες. Τώρα, ποιοὶ θέλουν 
καὶ γιατί περισσότερο θέλουν, αὐτὸ τὸ ἀπαντᾶ ἀπὸ 
μόνη της ἡ μόδα καὶ ὁ συρμὸς τῆς ἐποχῆς. Γεγονὸς 
εἶναι πὼς ὅλοι θέλομε τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν καλὴ 
ἐμφάνιση. 

Μία ἀπὸ τὶς κορυφαῖες Ἑλληνίδες αἰσθητι-
κούς, μὲ χριστιανικὲς ἀρχές, ἔγραφε πρὸ ἡμερῶν σὲ 
Κυριακάτικη ἐφημερίδα: «Ὁ φθόνος, ἡ ἀπαισιοδο-
ξία, ὁ θυμός, τὸ ἄγχος, εἶναι οἱ χειρότεροι ἐχθροί 
της ὀμορφιᾶς. Καὶ τὰ σημάδια τους οὔτε μάσκες, 
οὔτε μασάζ, οὔτε τὰ ἀκριβότερα καλλυντικά τοῦ 
κόσμου ἔχουν τὴ δύναμη νὰ τὰ σβήσουν». Κι ἂς 
μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ πρόσωπο καὶ τὰ μάτια εἶναι ὁ 
καθρέπτης τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ἔκφραση τοῦ προσώ-
που ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ψυχικὴ κατάσταση - τὴν 
ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς. Ἀντίθετα. Ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι 
σκοτεινή, μαύρη ἀπὸ μίσος, ἀκόμη κι ὅταν φοράει 
τὴ μάσκα τῆς ὑποκρισίας, ἡ πονηρία, τὸ μίσος καὶ ἡ 
μαυρίλα της δὲν κρύβονται.  Ἐνῶ, ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι 
καθαρή, γεμάτη Πνεύματος Ἁγίου, τότε τὸ πρόσω-
πο φωτίζεται ἀπὸ μία μυστικὴ λάμψη. 

Τέτοιο πανέμορφο εἶναι τὸ πρόσωπον τῆς Πα-
ναγίας. Γιατί ὅλη ἔγινε κατοικητήριο τῆς Θεότητος. 
Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος, ποὺ οἱ ἱεροὶ ὑμνογράφοι 
τὴν στολίζουνε μὲ τὰ ὡραιότερα ἐγκώμια: «Χαῖρε 
κάλλος πάγχρυσον καὶ πολυέραστον, παλάτιον 
χρυσαυγὲς τοῦ βασιλέως. Χαῖρε στῦλε παρθενί-
ας ἀκλινέστατε καὶ τράπεζα ἀγλαόχρυσε. Χαῖρε 
οὐρανὲ κατάστερε, πεποικιλμένη ἀρετῶν ταῖς 
λαμπρότησι. Χαῖρε πύλη χρυσήλατε καὶ θάλαμε 
χρυσοπλόκε. Χαῖρε φωτὸς καθαρώτατον δοχεῖον, 
Παρθένων καύχημα καὶ μητέρων ἐγκαλλώπισμα. 
Χαῖρε ἅρμα φωτεινὸν καὶ τέμενος ἀστραπόμορφο. 
Χαῖρε τῆς ψυχῆς μου ἡ εὐπρέπεια καὶ τὸ ἄφθιτον 
κάλλος». 

Ὄντως! Ἡ Παναγία εἶναι ἡ χαρὰ καὶ τὸ κάλ-
λος ὄχι μόνο τοῦ Αὐγούστου, ποὺ τὴν γιορτάζομε 
ξεχωριστά, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς Δημιουργίας. 
Τρισευλογημένοι καὶ μακάριοι  ὅσοι προσπαθοῦν 
νὰ Τῆς μοιάσουνε.

Τό πολυέραστον κάλλος

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. 
Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ.Μητροπόλεως 
Πέτρας & Χερρονήσου

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & ΣελίνουΔ
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Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κυρὸς Ἄνθιμος, 
ἀπὸ καρδιακὴ ἀνακοπὴ στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσο-
κομεῖο Ἡρακλείου, ὅπου νοσηλευόταν.

Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιθύτης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρε-
θυμνίων ὑπῆρξε ἄνθρωπος μὲ οὐσιαστικὴ μόρφωση, 
Ἱεράρχης δραστήριος, σεμνός, μετριοπαθής, φιλακό-
λουθος καὶ μειλίχιος. Γεννήθηκε στὶς 8 Μαρτίου 1953 
στοὺς Ἀστρακοὺς Πεδιάδας τοῦ Νομοῦ Ἡρακλείου.

Μετὰ τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του στὴν πόλη τοῦ 
Ἡρακλείου φοίτησε στὴ Θεολογικὴ καὶ τὴ Φιλοσο-
φικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μετεκπαι-
δεύτηκε στὴ Γενεύη καὶ τὸ Παρίσι. Μοναχὸς ἐκάρη 
στὶς 2 Ἀπριλίου 1977 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγκαράθου. 
Διάκονος χειροτονήθηκε στὶς 18 Αὐγούστου τοῦ ἴδι-
ου χρόνου ἀπὸ τὸν πευματικὸ του, Σεβ. Μητροπολίτη 
Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ νῦν Παναγιώτατο Μητροπο-
λίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, ἐνῶ πρεσβύτερος στὶς 8 
Ἰανουαρίου 1978 ἀπὸ τὸν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο Κρή-
της κυρὸ Εὐγένιο. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος καὶ Ἱε-
ροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης μέχρι τὸ 
1983, ὡς Ἐφημέριος, Ἱεροκήρυκας, γενικὸς ἐπόπτης 
τοῦ πνευματικοῦ ἔργου καὶ ὑπεύθυνος τῶν ἐκδόσεων 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου, 
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀτάλης στό Μπαλῆ 
Μυλοποτάμου (1983-1996) καὶ Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπὸ τὸ 

1992. Μάλιστα, ἐνῶ ἐξελέγη Μητροπολίτης, συνέχι-
σε νὰ ἐκτελεῖ χρέη γραμματέως τῆς Συνόδου μέχρι 
τὸ 2000, ὡς τὸ νεώτερο μέλος της. Τὸ 1992 τιμήθηκε 
μὲ τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου 
ἐξελέγη στὶς 24 Ὀκτωβρίου τοῦ 1996.

Διετέλεσε Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Φοιτητικοῦ 
Θεολογικοῦ Συνδέσμου Ἀθηνῶν τὸ 1975, πρόεδρος 
τοῦ Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατῶν ἀπὸ τὸ 1990 
μέχρι τὸ 1996 καὶ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Συνδέσμου Κρητῶν Θεολόγων τὸ 1995-1996.

Ἔγραψε καὶ δημοσίευσε πλῆθος ἄρθρων καὶ με-
λετῶν. Εἶχε μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς 
Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, κοπίασε πολὺ 
σὲ ἔρευνα καὶ μελέτη. Ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἔργα του 
εἶναι ἡ ἀνάδειξη καὶ φροντίδα τῶν μοναστηριῶν τῆς 
Μητροπολιτικῆς του περιφέρειας, ἡ ἐπάνδρωσή τους, 
ὡς ἐπίσης καὶ ἡ ριζικὴ ἀνακαίνιση τοῦ Ἐπισκοπικοῦ 
Οἴκου καὶ τῶν Γραφείων τῆς Μητροπόλεως. Ἡ ἀνα-
καίνιση Ἱερῶν Μονῶν ὅπως τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
Ἀτάλης – Μπαλῆ, Ἀρκαδίου, Τιμίου Σταυροῦ Βω-
σάκου, κ.ἄ. ὀφείλεται στὸ ἄοκνο ἐνδιαφέρον καὶ τὶς 
προσπάθειες τοῦ Μακαριστοῦ. Ἀγάπησε τὸ Ποίμνιό 
του καὶ ἀγαπήθηκε πολὺ ἀπὸ αὐτό. Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ 
μνήμη Του. 

Ἐκδημία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθίμου

Ἐκδρομὴ στὴ Ρωσία
Τοῦ κ. Νικολάου Δασκαλάκη, Δημοτικοῦ Συμβούλου 

Δήμου Πλατανιά καί Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γερανίου

ΠΠρόσφατα ἡ Μητρόπολη Κισάμου καὶ Σελίνου διορ-
γάνωσε δεκαήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴ Ρωσία, 
στὴν ὁποία εἶχα τὴν τιμὴ καὶ τὴν τύχη νὰ συμμετέχω. Θὰ 
προσπαθήσω λοιπὸν νὰ μεταφέρω κάποιες ἀπὸ τὶς ἐμπει-
ρίες καὶ τὶς ἐντυπώσεις ποὺ ἀποκόμισα ἀπὸ τὸ ταξίδι, θεω-
ρώντας ὅτι ἡ ἐπίσκεψη στὰ συγκεκριμένα μέρη εἶναι πάρα 
πολὺ σημαντική.

Ξεκινώντας ἀπὸ τὰ Χανιὰ μεταφερθήκαμε ὁδικῶς 
στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ἡρακλείου καὶ στὴ συνέχεια ἐπι-
βιβαστήκαμε στὴν πτήση γιὰ Μόσχα, τὸν πρῶτο σταθμὸ 
τῆς ἐκδρομῆς μας. Μετὰ ἀπὸ τρεῖς καὶ μισή ὧρες πτήσης, 
φτάσαμε στὴ ρωσικὴ πρωτεύουσα καὶ μεταφερθήκαμε στὸ 
ξενοδοχεῖο γιὰ νὰ ξεκουραστοῦμε. Ἔτσι ἡ πρώτη μέρα τῆς 
ἐκδρομῆς μας κύλησε ἤρεμα καὶ χωρὶς κάτι τὸ ἰδιαίτερο, 
πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι παρακολουθούσαμε μὲ ἐνδια-
φέρον τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπεραντοσύνη τῆς 
χώρας αὐτῆς.

Τὴν ἑπόμενη μέρα ξεκινήσαμε γιὰ νὰ ἐπισκεφτοῦμε 
τὴ μονὴ τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, ἡ ὁποία βρίσκε-
ται στὸ Ντιβέγιεβο, τετρακόσια περίπου χιλιόμετρα ἀπὸ τὴ 
Μόσχα. Πρόκειται γιὰ τὸν πιὸ ἀγαπημένο ἅγιο τῶν Ρώσων 
ἀλλὰ καὶ πολλῶν Ὀρθοδόξων ἐκτὸς Ρωσίας, καὶ γι’ αὐτὸ 
πλήθη λαοῦ συρρέουν καθημερινὰ γιὰ νὰ ἐπισκεφτοῦν τὴ 
Μονή. Ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ (1759-1833) ὑπῆρξε 
μία μεγάλη ὁσιακὴ μορφὴ καὶ «στάρετς» (πνευματικὸς κα-
θοδηγητὴς) τῆς Ρωσίας ἔχοντας διορατικὸ καὶ προφητικὸ 
χάρισμα καὶ μὲ τὴ δύναμη τῆς προσευχῆς του γιάτρευε 
πλήθη ἀρρώστων. Καθοδηγοῦσε πνευματικὰ χιλιάδες 
ψυχὲς ποὺ τὸν ἐπισκέπτονταν ἢ τοῦ ἔστελναν ἐπιστολές, 
γι’ αὐτὸ καὶ τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὴ γῆ θὰ μείνει ἀξέχαστο. 

Ἡ Ἱ. Μονή στὸ Ντιβέγιεβο εἶναι ὄχι μόνο μία τερά-
στια πολιτεία ἀλλὰ καὶ ἔχει ἰδιαίτερο χαρακτήρα ἐντυπω-
σιάζοντας τὸν ἐπισκέπτη. Στὴ Μονὴ ἀσκοῦνται περίπου 
800 μοναχὲς  καὶ περιλαμβάνει δύο μεγάλους ναοὺς καὶ 
πολλοὺς μικρότερους, καθὼς καὶ πολλὰ κτίρια γιὰ τὶς 
μοναχὲς καὶ τοὺς ἐπισκέπτες. Τὸ χαρακτηριστικό τοῦ 
Μοναστηριοῦ εἶναι ἡ ἔλλειψη τείχους, ἀντίθετα μὲ αὐτὸ 
ποὺ  συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ Μοναστήρια, ἀλλὰ, μὲ τὴν κα-
θοδήγηση τοῦ Ἁγίου, καθ’ ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο δύο 
μοναχὲς ἐκ περιτροπῆς λιτανεύουν τήν εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας γύρω ἀπό τὸ Μοναστῆρι προσευχόμενες, ἀκολου-
θούμενες καὶ ἀπὸ πολλοὺς πιστοὺς, ποὺ προσεύχονται 
εἴτε γιὰ τοὺς δικούς τους ἀνθρώπους, εἴτε γιὰ νὰ βροῦν 
λύση στὰ προβλήματα ποὺ τοὺς ταλανίζουν. Ὅλη τὴν 
ἡμέρα τελοῦνται παρακλήσεις καὶ προσευχὲς στὸ χῶρο 
ποὺ βρίσκονται τὰ χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ Ἁγίου καὶ 
μνημονεύονται τὰ ὀνόματα ποὺ δίνουν οἱ προσκυνητὲς 
τῆς Μονῆς. Ἐπίσης ὑπάρχουν πολλὰ μικρὰ περίπτερα, 
ὅπου οἱ μοναχὲς πωλοῦν εἰκονίτσες καὶ ἀναμνηστικὰ , 
ἐνῶ μερικὰ χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴ Μονὴ βρίσκεται τὸ 
ἁγίασμα, ὅπου οἱ πιστοὶ χειμώνα - καλοκαίρι κάνουν 
μπάνιο γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες. 

Ἡ μετοχή μας στή Θεία Λειτουργία στὴ ρωσικὴ 
γλώσσα  ὑπῆρξε μία ἀξέχαστη ἐμπειρία, ὅπως καὶ γενικὰ 
ἡ διαμονή μας στὸ Μοναστῆρι. Μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγί-
ου Σεραφεὶμ οἱ ψυχὲς μας πλημμύρισαν χαρὰ καὶ εἰρήνη, 
γεγονὸς ποὺ μᾶς ἔκανε μὲ λύπη νὰ ἀποχαιρετίσουμε τὸ 
χῶρο γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε πάλι πίσω στὴ ρωσικὴ πρωτεύ-
ουσα.

Τὴν ἑπόμενη μέρα ξεναγηθήκαμε στὴ Μόσχα καὶ 
ἐπισκεφθήκαμε τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλεί-
ου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν περίφημη Κόκκινη Πλατεία. 
Πρόκειται γιὰ μία ἐκκλησία ποὺ κτίστηκε ἀπὸ τὸν Τσάρο 
Ἰβάν τὸν Τρομερὸ πάνω στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Βασιλεί-
ου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, καὶ φέρει χαρακτηριστικοὺς 
κρεμμυδόσχημους τρούλους κατὰ τὴ ρωσικὴ ναοδομία, οἱ 
ὁποῖοι, ἐξ αἰτίας καί τῆς πολυχρωμίας τους, παρουσιάζουν 
ἕνα ἐντυπωσιακὸ σύνολο. 

Στὴ συνέχεια ἐπισκεφτήκαμε τὸ Κρεμλῖνο, τὴν Γε-
ρουσία, τὸ Παλάτι τῶν Συνεδρίων, τὸ Θησαυροφυλάκιο, 
τὸ παλαιότερο μουσεῖο τῆς Ρωσίας μὲ τὶς μοναδικὲς συλ-
λογὲς κοσμημάτων, σταυρῶν, θρόνων, ἁμαξῶν, αὐτοκρα-
τορικῶν ἐνδυμάτων καὶ ἄλλων σημαντικῶν ἐκθεμάτων καὶ 
τὸ ἀρχιτεκτονικὸ συγκρότημα, ὅπου ἄρχιζε καὶ τελείωνε ἡ 
ζωὴ τῶν Τσάρων  μὲ τὸν ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου, εἰς τόν ὁποῖο καί βαπτίζονταν, τὸν ναὸ τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου ὅπου γινόταν ἡ στέψη τους καὶ τὸν ναὸ τοῦ 
Ἀρχαγγέλου, ὅπου γινόταν ἡ ταφή τους, τὸ Πανεπιστήμιο, 
τὸ Θέατρο Μπολσόι καὶ ἄλλα γνωστὰ ἀξιοθέατα τῆς Μό-
σχας. 

 Ἡ ἡμέρα μας ἔκλεισε μὲ τὴν ἐπίσκεψη  στὸ Μο-
ναστῆρι τοῦ Νοβοντέβιτσι. Πρόκειται γιὰ μοναστικὸ συ-
γκρότημα κτισμένο σέ ρυθμό «μπαρὸκ», ἐνσωματωμένο 
στὸ ἀμυντικὸ σύστημα τῆς πόλης. Τὸ Μοναστῆρι συνδέ-
θηκε ἄμεσα μὲ τὴν πολιτική, πολιτιστικὴ καὶ θρησκευτικὴ 
ἱστορία τῆς Ρωσίας, καὶ συνδέεται στενὰ μὲ τὸ Κρεμλίνο. 
Χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὶς γυναῖκες τῆς οἰκογένειας τοῦ 
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Τσάρου καὶ τῆς ἀριστοκρατίας. Μέλη τῆς τσαρικῆς οἰκο-
γένειας καὶ τοῦ περιβάλλοντός τους θάφτηκαν ἐπίσης στὸ 
νεκροταφεῖο του. Ἡ Μονή ἀποτελεῖ ἀπό τά ὑψηλότερα 
δείγματα τῆς ρωσικῆς ἀρχιτεκτονικῆς μὲ πλούσια διακο-
σμημένους ἐσωτερικοὺς χώρους ἀπό σημαντικές συλλο-
γές ἀπὸ πίνακες ζωγραφικῆς καὶ διάφορα καλλιτεχνήμα-
τα.

Τὴν ἑπομένη παρακολουθήσαμε ἐκστασιασμένοι 
τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὴ 
Μόσχα, ὁ ὁποῖος  κατασκευάστηκε μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἀλεξάν-
δρου Α΄ γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸ Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς 
Ρωσίας στὸν πόλεμο τοῦ 1812 καὶ τὴ νίκη τῶν Ρώσων ἐπὶ 
τοῦ Ναπολέοντα. Εἶναι ὁ κεντρικός καθεδρικὸς ναὸς τοῦ 
Ρωσικοῦ κράτους καὶ βρίσκεται κοντὰ στὸ Κρεμλῖνο. Ἡ 
οἰκοδόμηση τοῦ Ναοῦ κράτησε 44 χρόνια.

Ἀρχικῶς θεμελιώθηκε τὸ 1839 καὶ ἡ οἰκοδόμησή 
του τελείωσε μετὰ τὸ 1880.Τὸ ὕψος τοῦ Ναοῦ ξεπέρασε 
τὰ 415 μέτρα καὶ ἦταν ὁ ὑψηλότερος ναὸς στὸν κόσμο. Ἡ 
ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος στὴ Μόσχα μὲ τοὺς χρυ-
σοὺς τρούλους, ἀποτελεῖ ἀπόρροια τῆς σαγήνης τῶν Ρώ-
σων ἀπό τή Βυζαντινή ἐπιβλητικότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ 
μίμηση τῆς μεγαλοπρέπειας τοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σο-
φίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1931, 
ἐπὶ Στάλιν, καταστράφηκε γιὰ νὰ κατασκευαστεῖ στὴ θέση 
του ὑπαίθριο ἀθλητικὸ συγκρότημα - κολυμβητήριο. Μὲ τὸ 
μάρμαρο ἔστρωσαν σταθμοὺς  τοῦ μετρὸ τῆς Μόσχας καὶ 
στὴ θέση τοῦ Ναοῦ χτίστηκε μία μεγάλη πισίνα. Ὁ Ναὸς 
ξανακτίσθηκε μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος στὴ Ρωσία 
μὲ τὴν οἰκονομικὴ συμβολὴ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν. Ἡ ἀνοικοδόμησή του ξεκίνησε τὸ 1990 καὶ ὁλοκλη-
ρώθηκε μέσα σὲ πέντε χρόνια. Ὁ ναὸς εἶναι ὁ μεγαλύ-
τερος στὴ Ρωσία καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλοπρεπέστερους 
στὸν πλανήτη. Τὸ μέγεθός του ἐπιβλητικὸ, καθὼς χωράει 
10.000 ἄτομα. Ἐσωτερικὰ τὸν Ναὸ κοσμοῦν θαυμάσιες 
τοιχογραφίες καὶ διάκοσμος ἀπὸ ἡμιπολύτιμους λίθους, 
ἐνῶ ὁ τροῦλος του εἶναι καλυμμένος μὲ πλάκες χρυσοῦ.

Στὴ συνέχεια ἐπισκεφτήκαμε τὴν Παναγία τοῦ Κα-
ζάν, τὴν περισσότερο δημοφιλῆ Θεομητορικὴ εἰκόνα 
μέσα στὸν Ὀρθόδοξο Ρωσικὸ λαό, ἐφέστια εἰκόνα τῆς πα-
ραδοσιακῆς Ρωσικῆς οἰκογένειας, μὲ τὴν ὁποία συνήθως 
εὐλογοῦνται οἱ ἀρραβῶνες. Εἰκονίζει τὸ σεπτὸ πρόσωπο 
τῆς Θεοτόκου νὰ στρέφεται τρυφερὰ πρὸς τὸν Υἱό Της, ὁ 
Ὁποῖος βρίσκεται σὲ ὄρθια θέση καὶ εὐλογεῖ. Ἡ εἰκόνα, 
κατὰ ἕναν παράξενο τρόπο, χάθηκε τὸ 1905 καὶ δὲν βρέ-
θηκε ποτέ, ὑπάρχουν ὅμως περίπου 60 θαυματουργικὰ 
ἀντίγραφα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν. Κατόπιν πήγαμε στὴν 

μονὴ Ντοσκόι, ὅπου ὑπάρχει ὁ τάφος τοῦ  Ἁγίου Πατρι-
άρχου Τύχωνος τοῦ νεομάρτυρος, στὴν μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Δανιὴλ, ὅπου ἔχει τὴν ἕδρα του ὁ Πατριάρχης Πασῶν τῶν 
Ρωσιῶν καὶ στὴν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης, ὅπου φυλάσσο-
νται τὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Ματρώνας τῆς τυφλῆς.

Ἡ ἑπομένη ἡμέρα μᾶς βρίσκει στὸ Ζαγκὸρσκ, ὅπου 
καί τὸ περίφημο Μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Σεργίου - Ἁγίας 
Τριάδας (φέρει τον τίτλο «Λαύρα» - ὑψηλότερος τίτλος 
ἀνδρικοῦ μοναστηριοῦ), τὸ ὁποῖο ἵδρυσε ὁ ἅγιος Σέργιος 
τοῦ Ραντονὲζ τὸ 1340. Ἡ Μονὴ ἔχει στὴν κατοχὴ της ἕναν 
ἀνεκτίμητο θησαυρὸ ἀπὸ εἰκόνες μεγάλων ἁγιογράφων 
(μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Ἀντρέι Ρουμπλιώφ), ἐκκλη-
σιαστικὰ ἄμφια καὶ ἱερὰ βιβλία. Μάλιστα στὴ Μονὴ αὐτὴ, 
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχί-
ου ἀπό τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Πασῶν τῶν Ρωσιῶν  
κ.κ. Κύριλλο, παρακολουθήσαμε τὴν Θεία Λειτουργία, 
στὴν ὁποία συμμετεῖχε καὶ ὁ Ἐπίσκοπός μας. Τὸ ἀπόγευ-
μα ἀναχωρήσαμε ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ἁγία Πετρούπολη, 
τὴ λεγόμενη καὶ «Βενετία τοῦ Βορρᾶ».

Ἡ περιήγησή μας τὴν ἑπόμενη μέρα στὴν καταπλη-
κτική αὐτὴ πόλη μᾶς ἀποκάλυψε ἕνα πλῆθος ἀπὸ ὀμορ-
φιές. Ξεναγηθήκαμε στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰσα-
άκ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους τῆς 
Εὐρώπης καὶ στὴ συνέχεια στὸν ναὸ τῆς Παναγίας τοῦ 
Καζάν, ὅπου βρίσκεται καὶ ἡ ὁμώνυμη εἰκόνα.  Ἔπειτα 
ἐπισκεφτήκαμε τὴν Λαύρα τοῦ Ἀλεξάντερ Νέφσκι, ἡ ὁποία 
διαδραμάτισε σπουδαῖο ρόλο στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησί-
ας ἀλλά καὶ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῆς Ρωσίας. Ἐντός τῆς 
Μονῆς εἶναι θαμμένος ὁ κορυφαῖος Ρῶσος λογοτέχνης 
Φ. Ντοστογιέφσκι, ὁ διάσημος μουσικὸς Π. Τσαϊκόφσκι 
καὶ ἄλλες γνωστὲς προσωπικότητες τῆς πολιτικῆς, τῶν 
γραμμάτων καὶ τῆς τέχνης.

Τὴν ἑπόμενη μέρα ξεναγηθήκαμε στὴν Ι. Μ. τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κρονστάνδης ὅπου βρίσκονται τὰ Ἱερὰ 
λείψανά τοῦ Ἁγίου, πήγαμε στὸ παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Ξέ-
νιας, διὰ Χριστὸν Σαλῆς, καὶ ἐπισκεφθήκαμε τὸ διάσημο 
μουσεῖο Ἐρμιτὰζ, ποὺ στεγάζεται στὰ χειμερινὰ ἀνάκτορα  
τῶν Τσάρων ἐπάνω στὴν προκυμαία τοῦ ποταμοῦ Νέβα. 
Τό παλάτι χτίστηκε τὸ 1754 ἀπὸ τὸν Μεγάλο Πέτρο καὶ 
εἶναι ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα μουσεῖα τοῦ κόσμου, καθὼς οἱ 
συλλογὲς του ἀριθμοῦν περισσότερα ἀπὸ 3.000.000 ἐκθέ-
ματα ἀπὸ τὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ ἕως τὶς μέρες μας. 

Ἔτσι φθάσαμε στὸ τέλος τῆς ἐκδρομῆς μας καὶ τὴν 
ἑπόμενη μέρα πήραμε τὸ δρόμο τοῦ γυρισμοῦ πρὸς τὴν 
πατρίδα, γεμάτοι θαυμασμὸ γιὰ τὰ ὅσα εἴχαμε δεῖ καὶ 
χαρὰ, γιατί εἴχαμε ἀξιωθεῖ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τόσους ἁγια-

σμένου τόπους καὶ νὰ προσκυνήσουμε τά Ἱερά καί τά 
Ὅσια τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερη ὅμως ἐντύπωση 
μᾶς προκάλεσε ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων τῆς Ρωσίας, οἱ 
ὁποῖοι σιωπηλὰ καὶ ὑπομονετικὰ συνέρρεαν κατὰ χιλιά-
δες σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς τόπους ποὺ ἀναφέραμε, γιὰ 
νὰ προσευχηθοῦν μέ πίστη στοὺς Ἁγίους καὶ τὸν Κύριο.

Θέλω, λοιπὸν, τελειώνοντας νὰ εὐχαριστήσω τὸν 
Ἐπίσκοπό μας κ. Ἀμφιλόχιο καὶ τοὺς συνεργάτες του γιὰ 
τὴν πρωτοβουλία αὐτὴ, τῆς διοργάνωσης τῆς ἐκδρομῆς 
στὴ μακρινὴ καί ἐντυπωσιακή αὐτὴ Ὀρθόδοξη χώρα καὶ 
εὔχομαι  καὶ στὸ μέλλον νὰ συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ προσπά-
θεια. Ὁ πανάγαθος δέ Θεὸς νὰ τοῦ δίνει δύναμη νὰ συ-
νεχίσει τὸ ἔργο του. 

ὲ βάση τὶς σύγχρονες θεωρητικὲς προσεγγίσεις 
τῆς ψυχολογίας καὶ τῆς παιδαγωγικῆς τὸ παιδὶ μα-
θαίνει, καθὼς βρίσκεται σὲ ἀλληλεπίδραση μὲ τὰ 
ἄλλα ἄτομα καὶ τὸ περιβάλλον του. Ἡ ἔμφαση δί-

νεται στὴν ἐπικέντρωση τῆς ἀνάπτυξης τοῦ δυναμικοῦ τοῦ 
παιδιοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς ὁμάδας στὴν ὁποία ἀνήκει. 

 Μὲ τὸν ὅρο ὁμάδα, δὲν νοεῖται μόνο τὸ σύνολο τῶν 
ἀτόμων ποὺ συμμετέχουν σὲ μία δράση. Ὁ ὅρος ἔχει ἀναφο-
ρά καὶ στὶς σχέσεις καὶ τὶς ἀλληλεπιδράσεις ποὺ συνδέουν 
τὰ μέλη της. Μία ὁμάδα, ὑπὸ αὐτὴ τὴν ἔννοια, δημιουργεῖται 
ἔπειτα ἀπὸ κοινὲς ἐμπειρίες, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν καὶ σὲ ἕνα 
συναισθηματικὸ δέσιμο. Κάθε ὁμάδα συνίσταται ἀπὸ τὰ 
μέλη-παιδιὰ καὶ τὸν ἐμψυχωτή. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ὁρίζουν τὴ 
δημιουργία της εἶναι ὁ κοινὸς σκοπός, δηλαδὴ ὁ λόγος γιὰ 
τὸν ὁποῖο συναντιοῦνται (π.χ. τάξη σχολείου, ὁμάδα φιλανα-
γνωσίας στὴν βιβλιοθήκη, ὁμάδα χοροῦ, ὁμάδα καλλιτεχνι-
κή, ψυχαγωγικὴ κ.ἄ), ὁ κοινὸς χρόνος καὶ χῶρος. Οἱ ὁμάδες 
ποὺ ἔχουν ἐκπαιδευτικὸ χαρακτήρα στοχεύουν κυρίως στὴν 
καλλιέργεια δεξιοτήτων καὶ ἀπόκτηση γνώσεων, οἱ ὁποῖες 
ἔχουν νόημα καὶ εἶναι χρήσιμες γιὰ τὰ παιδιά. 

 Ἡ ἐμψύχωση τέτοιων ὁμάδων προωθεῖ τὴν ἀνάπτυξη 
τῆς δυναμικῆς τῆς ὁμάδας. Πρόκειται γιὰ μία διαδικασία 
ποὺ περνάει ἀπὸ κάποια στάδια. Ὁ ψυχολόγος C. Rogers 
περιγράφει αὐτὰ τὰ στάδια ὑποστηρίζοντας, ὅτι στὸ τέλος, 
μέσα στὴν ὁμάδα, μποροῦν νὰ παρατηρηθοῦν ἀλλαγὲς 
στὴν ἔκφραση καὶ συμπεριφορὰ τῶν ἀτόμων, καὶ ὅτι αὐτὲς 
οἱ ἀλλαγὲς μπορεῖ νὰ ἔχουν ἐπίδραση γενικότερα στὴ ζωή 
τους. Σὲ ἕνα γενικότερο πλαίσιο περιγραφῆς, τὰ στάδια μπο-
ροῦν νὰ συνοψιστοῦν σὲ τρία: τὸ ἀρχικὸ στάδιο, τὸ στάδιο 
ἀνάπτυξης καὶ τὸ τελικό. 

Τὸ ἀρχικὸ στάδιο εἶναι ἐκεῖνο κατὰ τὸ ὁποῖο τὰ μέλη 
συναντιοῦνται. Τότε παρατηρεῖται ἕνα κλίμα ἀμηχανίας καὶ 
τυπικότητας. Μεγάλη σημασία ἔχει τότε ὁ τρόπος ὑποδοχῆς 
ἀπὸ τὸν ἐμψυχωτή, ὥστε τὰ ἄτομα νὰ νοιώσουν πιὸ ἄνετα. 
Τὸ διάστημα ἐκεῖνο ὁρίζονται οἱ κανόνες ποὺ θὰ λειτουργεῖ 
ἡ ὁμάδα, προωθεῖται ἡ γνωριμία τῶν μελῶν καὶ γίνεται μία 
προσπάθεια διερεύνησης τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν 
τῶν συμμετεχόντων. Οἱ δράσεις ἔχουν βιωματικὸ χαρακτήρα. 
Τὸ σπουδαιότερο εἶναι ὅτι ἀποσαφηνίζονται οἱ στόχοι καὶ τὰ 
ὅρια τῆς ὁμάδας. 

Τὸ δεύτερο στάδιο, αὐτὸ τῆς ἀνάπτυξης, εἶναι ὅταν οἱ 
συναντήσεις τῆς ὁμάδας ἔχουν προχωρήσει. Οἱ ἀλληλεπι-
δράσεις ἀνάμεσα στὰ παιδιὰ αὐξάνονται. Νιώθουν πιὸ ἄνε-
τα καὶ ἀσφαλῆ, ἀνοίγονται, μοιράζονται προσωπικὰ θέματα, 
ἰδέες καὶ συναισθήματα. Ἀρχίζουν νὰ ἐμπιστεύονται καὶ νὰ 
δημιουργοῦν στενότερες σχέσεις μεταξύ τους. Οἱ δράσεις 

Ἐμψυχώνοντας ὁμάδες παιδιῶν

συνεχίζουν νὰ ἔχουν βιωματικὸ χαρακτήρα καὶ πραγ-
ματοποιεῖται ἐπικέντρωση στὸ θέμα (π.χ. κάτι ποὺ ἔχει 
ἀποφασίσει ἡ ὁμάδα νὰ μελετήσει).

 Τὸ τελικὸ στάδιο περιλαμβάνει τὴ διαδικασία τῆς 
ἀξιολόγησης, τοῦ ἀπολογισμοῦ καὶ τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ. 

 Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν πορεία ὁ ρόλος τοῦ ἐμψυχωτῆ, ποὺ 
πολλὲς φορὲς εἶναι ὁ ἐκπαιδευτικός, καθίσταται πολὺ 
σπουδαῖος. Ὁ ἐμψυχωτὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ εὐνοήσει 
καὶ θὰ προωθήσει ἕνα ἤρεμο κλίμα συνεργασίας στὴν 
ὁμάδα, θὰ προωθήσει τὴν ἔκφραση, τὴν ἐπικοινωνία 
καὶ τὴ δημιουργία, θὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀλληλοαποδο-
χή, τὴ δημοκρατικότητα, τὴν αὐτοεκτίμηση τοῦ παιδιοῦ 
καὶ τὴν ἀλληλοεκτίμηση τῶν μελῶν καὶ θὰ συντελέσει 
στὸ δέσιμο τῆς ὁμάδας. Ὁ ἐμψυχωτὴς θὰ ὀργανώσει τὶς 
ἀσκήσεις καὶ τὶς δραστηριότητες ποὺ θὰ ἀκολουθήσει ἡ 
ὁμάδα γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι της, σὲ τέτοιο ση-
μεῖο ποὺ θὰ ἐπιτρέπει τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν μελῶν 
καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς αὐτενέργειας. 

 Ἡ συνάντηση τῆς ὁμάδας κάθε φορά ἀποτελεῖ 
μία ἑνότητα. Ἡ δομὴ της περιλαμβάνει τὴν εἰσαγωγή, 
τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὸ κλείσιμο. Ὁ ἐμψυχωτὴς προετοι-
μάζει αὐτὲς τὶς φάσεις ἀνάλογα μὲ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς 
στόχους. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων του μπορεῖ νὰ 
χρησιμοποιήσει διάφορα παιχνίδια, τεχνικὲς καὶ ἐργα-
λεῖα ἐμψύχωσης. Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιχνίδια εἶναι 
τὰ παιχνίδια γνωριμίας, ἐνεργοποίησης, συγκέντρω-
σης, παρατήρησης, ἔκφρασης, ἐπικοινωνίας, ἀποδοχῆς, 
ἐμπιστοσύνης, προσωπικῆς ἀνάπτυξης, ἀντιμετώπισης 
ἐπιθετικότητας. Τὰ μέσα αὐτὰ ἔχουν βιωματικὸ χαρα-
κτήρα, πραγματοποιοῦνται στὴν ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος τῆς 
συνάντησης, ἢ καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κύριας φάσης. 
Εἶναι ἀπαραίτητα, προκειμένου νὰ ἀπελευθερωθοῦν 
καὶ ἀλληλεπιδράσουν ἀποτελεσματικότερα τὰ μέλη τῆς 
ὁμάδας. Στὰ ἐργαλεῖα ἐμψύχωσης συγκαταλέγονται 
ἡ μουσική, οἱ εἰκαστικὲς τέχνες, ἡ ἀφήγηση ἱστοριῶν 
καὶ γενικότερα ἡ λογοτεχνία, τὸ κουκλοθέατρο, τὸ θε-
ατρικὸ παιχνίδι, ἡ χρήση νέων τεχνολογιῶν, κ.ἄ, μὲ τὴν 
προϋπόθεση ὅτι ἀποτελοῦν κίνητρο ἐνεργοποίησης τῶν 
μελῶν τῆς ὁμάδας νὰ ἐνδιαφερθεῖ ἢ νὰ ἐρευνήσει ἕνα 
θέμα. Παράλληλα, αὐτὰ τὰ ἐργαλεῖα ἐμψύχωσης μπο-
ροῦν νὰ ἀποτελέσουν σὲ ὕστερη φάση καὶ πολὺ δημι-
ουργικοὺς τρόπους ἔκφρασης τῶν ἰδεῶν καὶ συναισθη-
μάτων τῆς ὁμάδας. 

Καταλήγοντας, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴ ψυ-
χολογία ἀποτελεῖ ἀνάγκη τοῦ ἀτόμου νὰ ἀναπτύξει τὸ 
πλῆρες δυναμικό του καὶ νὰ φτάσει στὴν αὐτοπραγμά-
τωση. Ἡ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν σὲ ὁμάδες καὶ ἡ ὀργά-
νωση δράσεων μὲ ἐμψυχωτικὸ χαρακτήρα συντελοῦν σὲ 
μεγάλο ἐπίπεδο πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

Ἐπιμέλεια: Εὐανθία Ἐλευθεριάδου, Νηπιαγωγός   
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μηχανισμὸς στήριξης ποὺ δημιουργήθηκε ἀρχικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ συνέχεια γιὰ 
κάθε οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, καθιστᾶ ἀδύνατη, τουλάχιστον γιὰ κάποια χρόνια, τὴν 
προοπτική τῆς χρεοκοπίας γιὰ τὴ χώρα. Ὡστόσο, τὸ πρόβλημα τοῦ χρέους ἐξακολουθεῖ 
νὰ διογκώνεται καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια ἡ Ἑλλάδα θὰ χρειαστεῖ νὰ δανειστεῖ τεράστια 

ποσά, προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει. Μέσα στὰ ἑπόμενα δύο χρόνια ἡ πορεία τοῦ δημόσιου χρέ-
ους ἀναμένεται νὰ εἶναι ἀνοδικὴ καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ στηρίζει στὸν ἐξωτερικὸ δανεισμὸ ἕνα πολὺ 
μεγάλο μέρος τῆς κάλυψης τῶν ἀναγκῶν της. Τὸ ἂν θὰ ὑπάρξει ἀποκλιμάκωση τοῦ χρέους καὶ 
ἐπιστροφὴ τῆς χώρας στὴν πιστοληπτικὴ ἀξιοπιστία, μέσα στὴν ἑπόμενη δεκαετία, παραμένει 
ἀβέβαιο καὶ κάθε παράκαμψη ἀπὸ τοὺς ἀναπτυξιακοὺς στόχους ποὺ θὰ τίθενται, ἐνδέχεται 
νὰ ἔχει δυσμενεῖς συνέπειες. Ἡ παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ὁδήγησε στὴ ρευστοποίη-
ση τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς χώρας νὰ δανειστεῖ μὲ εὐνοϊκοὺς ὅρους, 
ἁπλῶς ἔκανε ἐμφανὲς ἕνα χρόνιο πρόβλημα διογκωμένου χρέους καὶ ἐλλειμμάτων, τὸ ὁποῖο ἐπὶ 
σειρὰ κυβερνήσεων ἀλλοιωνόταν μὲ στατιστικὲς ἀλχημεῖες. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔχει ὑπάρξει 
ἐλλειμματική, μὲ τὰ ἔξοδα νὰ ξεπερνοῦν τὰ ἔσοδα, καθὼς, σὲ σχέση μὲ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς 
Ἕνωσης, ἔχει χαμηλὰ ἔσοδα ἀπὸ τοὺς ἄμεσους φόρους, ὑπέρογκα ἔξοδα σὲ ἀμυντικὲς δαπάνες, 
πολλὲς ζημιογόνες δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ χαμηλὴ παραγωγικότητα καὶ ἐξαγωγὴ προϊόντων.

Ἔτσι εἶναι πραγματικότητα ὅτι περνᾶμε  μία ἐθνικὴ κρίση , ἀσυνήθιστη σὲ ἔκταση καὶ 
ἔνταση. 

Σὲ μία τέτοια συγκυρία, ὁ τρόπος ζωῆς μας δὲν μπορεῖ νὰ παραμείνει ἴδιος. Ἀκόμη καὶ μὲ  
τὰ ὅποια δάνεια ἀπὸ τὶς τράπεζες, διαφοροποιήσεις στὴ διαχείριση χρημάτων, ἀποδοτικότερες 
ἐφαρμογὲς τῆς τεχνολογίας, δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν προηγούμενο ρυθμὸ ζωῆς καὶ 
καταναλωτισμοῦ. 

Ἀκοῦμε τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας, νὰ παρουσιάζουν ἐπίμονα καὶ δραματικὰ τὸ θέμα 
τῆς οἰκονομικῆς κρίσης μὲ τοὺς ἀκόλουθους δύο τρόπους: εἴτε μὲ καταστροφολογία, πανικὸ καὶ 
φόβο («τί ἄλλο μᾶς περιμένει..»), εἴτε μὲ θυμό, κατηγορία καὶ προβολὴ ὅλης τῆς εὐθύνης στοὺς 
ἄλλους («ἐκεῖνοι φταῖνε ποὺ ἔγιναν τὰ πράγματα ἔτσι»).

Θεωρῶ ὅτι οὔτε ἡ μία, οὔτε ἡ ἄλλη στάση βοηθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο. 
Ἡ ἀρνητικότητα, ἡ μεμψιμοιρία, ἡ ἀπαισιοδοξία μποροῦν μόνο νὰ φέρουν μεγαλύτερο 

φόβο καί πανικό.
 Ἡ φανατικὴ ἐνοχοποίηση τῶν ἄλλων (ὅποιοι κι ἂν εἶναι αὐτοὶ) μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ βία 

καὶ στὸ συναίσθημα ἀνημπορίας, διότι δὲν βλέπουμε τὴ δύναμη ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς γιὰ νὰ ἀλλά-
ξουμε πρὸς τὸ θετικὸ τὴ ζωή μας. Σαφῶς καὶ ἡ 
ἀπληστία κάποιων ὁδήγησε σὲ ἄδικη διανομὴ 
καὶ κατασπατάληση τοῦ πλούτου κι αὐτὸ εἶναι 
κάτι ποὺ πρέπει νὰ διορθωθεῖ. 

Ὅμως, ὁ ρυθμὸς κατανάλωσης κι ἀνά-
πτυξης ποὺ ἔχουμε σήμερα δὲν μπορεῖ, οὕτως 
ἢ ἄλλως, νὰ διατηρηθεῖ - ὅποια καὶ νὰ εἶναι ἡ 
διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν μας… Νὰ λοιπὸν 
κάποιοι  χρήσιμοι καὶ πρακτικοὶ τρόποι γιὰ νὰ 

ἀντιδράσουμε:
-Κατ’ ἀρχήν, ἡ ψυχολογικὴ ἀντίδραση. Ἡ νοοτροπία μας εἶναι τὸ ἴδιο σημαντικὸ  πράγμα 

ὅπως καὶ οἱ πράξεις μας, ἂν ὄχι περισσότερο. Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς δυσφορίας ποὺ βιώνουν οἱ 
ἄνθρωποι λόγῳ οἰκονομικῶν δυσκολιῶν βρίσκεται στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο, ἐπειδὴ σκέφτονται 
ἀρνητικά.

- Ἄς ἐπιλέξουμε πίστη κι αἰσιοδοξία. Ὅποια καὶ ἂν εἶναι ἡ δυσκολία στὴ ζωή, μᾶλλον ἔχει 
κάποιο λόγο ὕπαρξης, κάτι ποὺ πρέπει νὰ μᾶς διδάξει̇  ἄρα  εἶναι σημαντικὸ νὰ πιστεύουμε σὲ 
κάτι θετικὸ καὶ ἡ  σοφὴ ρήση «ἔχει ὁ Θεός..» τὰ λέει ὅλα.

- Σήμερα εἶναι πιὸ ἐπίκαιρη παρὰ πότε ἡ τόνωση τῆς Χριστιανικῆς μας πίστης καὶ ἡ 
στροφὴ στὶς ρήσεις τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλὰ καὶ στὶς παραβολὲς τοῦ Κυριακοῦ λόγου. Πρέπει νὰ 
ἀντλοῦμε κουράγιο καὶ πίστη ἀπὸ αὐτὲς  γιὰ νὰ συνεχίσουμε στὸν δύσκολο δρόμο τοῦ Γολγοθᾶ 
ποὺ ἀκολουθοῦμε, καὶ  ποὺ δυστυχῶς θὰ βαδίζουμε γιὰ κάποιο διάστημα ἀκόμα..

- Ἂς ἐπιλέξουμε τὴν εὐγνωμοσύνη γιὰ αὐτὰ τὰ καλὰ ποὺ ἤδη ἔχουμε. Ἡ ἐκτίμηση κι ἡ 
εὐγνωμοσύνη ἔχουν πολὺ μεγάλη δύναμη. Λυπᾶμαι ὅταν βλέπω τοὺς ἀγρότες νὰ πετᾶνε στὸ 
δρόμο φροῦτα, ὡς ἔνδειξη διαμαρτυρίας. Ἡ τροφὴ εἶναι δῶρο τῆς γῆς πρὸς ἐμᾶς. Ἂν συμπε-
ριφερόμαστε τόσο ἀπαξιωτικά, τόσο ὑβριστικά, σὲ λίγο δὲν θὰ ἔχουμε οὔτε αὐτὰ τὰ φροῦτα.

- Ἂς κάνουμε μία ἐπανεκτίμηση τῶν προτεραιοτήτων μας: ὅλα αὐτὰ στὰ ὁποῖα ξοδεύουμε 
χρήματα, μᾶς εἶναι ὅλα τόσο ἀπαραίτητα; Μήπως μποροῦμε νὰ «γλυτώσουμε» ἕνα μεγάλο μέ-
ρος ἐξόδων ἐπιλέγοντας, π.χ. νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ αὐτοκίνητο λιγότερο, ἢ νὰ διασκεδάζουμε 
λιγότερο ἀκριβά; Μήπως ἕνας ἁπλούστερος τρόπος ζωῆς μᾶς κάνει τελικὰ πιὸ εὐτυχισμένους;

- Ἂς μὴν παρασυρόμαστε σὲ σενάρια φόβου καὶ πανικοῦ -ποὺ δὲν ὁδηγοῦν πουθενά- παρὰ 
μόνο σὲ περισσότερο στρές, δυστυχία, λανθασμένες ἀποφάσεις καὶ σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη ἔλλει-
ψη καὶ μιζέρια! Κι ἂν ἡ τηλεόραση μᾶς ἀγχώνει, ἄς τήν κλείσομε! Ἄς ἀρνηθοῦμε τὴν μετάδοση 
πανικοῦ καὶ γκρίνιας!

- Τό δόσιμο στοὺς ἄλλους! Τώρα εἶναι πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ ποτέ. Ὁ ἐγωκεντρισμὸς δὲ 
βοηθᾶ, δὲν ἔχει ὁδηγήσει πουθενά. Πραγματικὸς πλοῦτος εἶναι νὰ γνωρίζω ὅτι οἱ ἀνάγκες τοῦ 
συνανθρώπου εἶναι τὸ ἴδιο σημαντικὲς, ὅπως οἱ δικές μου, κι ὅτι πάντα θὰ ἔχω ἀρκετά, ὥστε 
νὰ δώσω, ἔστω κι ἕνα μικρὸ μέρος, σὲ κάποιον ἄλλον. Ἡ πρόθεση εἶναι πολὺ σημαντική. Ἔστω 
καὶ τὸ ἕνα εὐρὼ ποὺ θὰ δώσουμε κάνει μεγάλη διαφορὰ ἀπὸ ὅ,τι ἡ στάση: «δὲ βαριέσαι τώρα…»

- Μὴν δεχόμαστε τὰ ἀρνητικὰ προγνωστικὰ σὲ σχέση μὲ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας. Ἀκόμη καὶ 
στὶς χειρότερες οἰκονομικὲς κρίσεις, ὑπάρχουν ἐπιχειρήσεις κι ἐπαγγελματίες ποὺ τὰ καταφέρ-
νουν καλά. Ἄς φροντίσουμε νὰ δίνουμε τὸν καλύτερο ἑαυτό μας στὴ δουλειά μας, μὲ κίνητρο νὰ 
προσφέρουμε στοὺς ἄλλους (ὄχι μόνο νὰ πάρουμε) καὶ θὰ ἀνταμειφθοῦμε. Οἱ ἄνθρωποι πάντα 
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ὑπηρεσίες μὲ εἰλικρινῆ διάθεση προσφορᾶς κι ἐνδιαφέροντος, ὅποιο κι ἂν 
εἶναι τὸ ἀντικείμενο.

- Ὅσοι ἔχετε τὴ δυνατότητα, δοκιμάστε τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, ἔστω κι ἑνὸς μικροῦ 
κομματιοῦ κήπου, μὲ κάποιο εἶδος τροφῆς, π.χ. λαχανικά, ἔστω καὶ συμβολικά. Οἱ κάτοικοι 
τῆς πόλης ἀποτελοῦν σήμερα τὶς πρῶτες γενιὲς στὶς χιλιετίες τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, ποὺ δὲν 
γνωρίζουμε καθόλου, δὲν ἔχουμε ἰδέα, πῶς νὰ θρέψουμε τὸν ἑαυτό μας κατευθεῖαν ἀπὸ τὴ γῆ. 
Ἴσως ἀνακαλύψουμε τὴ σοφία καὶ τὴ χαρὰ ἑνὸς πιὸ φυσικοῦ κι ἁπλοῦ τρόπου ζωῆς, τοῦ ὁποίου 
ἔχουμε χάσει τὰ ἴχνη…

Πιστεύω ὅτι ἡ στάση τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς, ἀπέναντι στὴν οἰκονομικὴ κρίση εἶναι κρί-
σιμης σημασίας γιὰ τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς τοῦ ἴδιου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων. Ἐπιλέγοντας κάθε 
στιγμὴ τὴν πίστη στὸ Θεό,  τὴν ἀγάπη ἀντὶ γιὰ τὸ φόβο, τὴν αἰσιοδοξία ἀντὶ γιὰ τὴν μεμψιμοι-
ρία , τὴν διάθεση προσφορᾶς  ἀντὶ γιὰ τὶς ἐνοχὲς τῆς τσιγγουνιᾶς, τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον γιὰ 
τὸν συνάνθρωπο ἀπό τόν ἀνθρωποκτόνο ἐγωκεντρισμό, θέτουμε στόχους πού θὰ ἐπηρεάσουν 
τὴ δική μας ζωή, τοὺς γύρω μας, τὴν κοινότητά μας, τὴ χώρα μας, τὴν ἀνθρωπότητα συνολικὰ  
καὶ μάλιστα μὲ πολὺ σημαντικὸ καί εὐεργετικό τρόπο.

Τοῦ Παπαδημητράκη Γ. Ἰωάννου
ΜΒΑ Οἰκονομολόγου Ὑπηρεσίας Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου 

Νομοῦ Χανίων

«Διαβιοῦμε Οἰκονομικὴ κρίση, ἢ κρίση 
τοῦ τρόπου ζωῆς μας;

Ἁπλὲς παρατηρήσεις ἀλλὰ καὶ προτάσεις» 

Ο
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τίς 4 Μαΐου μέ ἔγγραφο ὑπο-
γεγραμμένο καί πάλι ἀπό τόν 
Ὑπουργό Στρατιωτικῶν Ἐμμ. 
Τσουδερό, διαβιβάζεται ἀπό τή 

Διεύθυνση Ἐπιμελητείας κατάσταση 
διαφόρων αἰτουμένων ἀπό τή Σχολή 
ὑλικῶν, πρός τό Ἔμπεδο Τάγμα Χα-
νίων μέ τήν ἐντολή χορήγησής τους 
στούς Εὐέλπιδες, οἱ ὁποῖοι ἐξουσιοδο-
τοῦντο νά προμηθευτοῦν – λόγῳ τοῦ 
ἐπείγοντος - ἀπό τό ἐλεύθερο ἐμπόριο 
ὅσα εἴδη δέν μποροῦσε νά τούς δώσει 
τό Ἔμπεδο Τάγμα, πάντοτε βέβαια 
τηρουμένων τῶν σχετικῶν διατάξεων, 
καί νά ὑποβάλουν ἔκθεση τῆς γενο-
μένης δαπάνης. Ἡ Διεύθυνση Ἐπιμε-
λητείας γνωστοποιεῖ στίς 14 Μαΐου 
στή Σχολή ὅτι ἡ χορήγηση τροφίμων 
γιά τό συσσίτιο τῶν μαθητῶν τόσο 
ἀπό τό Ἔμπεδο Τάγμα ὅσο καί ἀπό 
τό Κέντρο Ἐφοδιασμοῦ Χανίων, θά 
γινόταν μέ τήν καταβολή τοῦ ἀνάλο-
γου ἀντιτίμου καί σύμφωνα μέ τίς  δι-
ατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ Διαχειρίσεως 
ὑλικοῦ τοῦ Στρατεύματος. Ἀλλά καί ἡ 
Διεύθυνση Προσωπικοῦ ζητᾶ ἀπό τή 
Στρατιωτική Διοίκηση Κρήτης στίς 5 
Μαΐου τή μετάθεση στή Σχολή Εὐελ-
πίδων 17 ὁπλιτῶν, κατά προτίμηση 
βοηθητικῶν καί ἀνηκόντων σέ μεγα-
λύτερες κλάσεις.

Στίς 8 Μαΐου ἡ Διεύθυνση Προ-
σωπικοῦ ζητᾶ ἀπό τή Στρατιωτική Δι-
οίκηση Κρήτης νά διατάξει τό Στρα-
τιωτικό Νοσοκομεῖο νά χορηγήσει 
φαρμακευτικά εἴδη στούς Εὐέλπιδες. 
Καί πράγματι ἀποστέλλεται ἡ ἐντολή 
πρός τό Νοσοκομεῖο νά χορηγηθεῖ τό 
φαρμακευτικό καί ὑγειονομικό ὑλικό 
σύμφωνα μέ τή σχετική κατάσταση 
πού εἶχε ὑποβληθεῖ ἀπό τή Σχολή.

Ἀπό τίς 10 Μαΐου εἶχε ληφθεῖ 
ἡ ἀπόφαση νά διενεργηθοῦν οἱ ἐξε-
τάσεις τῆς Σχολῆς μέσα στό δεύτερο 
δεκαήμερο τοῦ Μαΐου, οἱ ὁποῖες καί 
πραγματοποιοῦνται ἀπό 12 ἕως 15 
Μαΐου. Στίς 16 Μαΐου ὁ Ὑπουργός 
Στρατιωτικῶν Ἐμμ. Τζανακάκης μέ 
τηλεγραφική ἐπείγουσα διαταγή του 
ἐντέλλεται νά συνυποβληθοῦν ὁ πί-
νακας τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐξε-
τάσεων καί τά φύλλα μητρώου τῶν 
μαθητῶν, ἐνῶ οἱ Εὐέλπιδες ἔπρεπε νά 
διατεθοῦν αὐθημερόν, μέ τά ἀνάλογα 
φύλλα πορείας: 37 στό 1ο Σύνταγμα 
Ταυρωνίτη Χανίων, 33 στό 2ο Σύνταγ-
μα στίς Μουρνιές Χανίων, 36 στό 3ο 
Σύνταγμα Ἡρακλείου, 31 στό 4ο Σύ-
νταγμα Ρεθύμνου, 41 στό 5ο Σύνταγ-
μα Ρεθύμνου, 48 στό 6ο Σύνταγμα 

Γαλατᾶ Χανίων, 44 στό 7ο Σύνταγμα  
Ἡρακλείου καί 30 στό  8ο Σύνταγμα 
στήν Ἁγυιά Χανίων. Οἱ μή διατεθέντες 
ἀπό τούς ἀξιωματικούς τῆς Σχολῆς 
ἐπρόκειτο νά κατανεμηθοῦν ἐξίσου 
στό 6ο καί 8ο Συντάγματα Πεζικοῦ. 
Στήν ἴδια διαταγή ἀναφερόταν ὅτι ἡ 
Ἀνωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση Κρή-
της ἔπρεπε νά ὀργανώσει πρόχειρη 
τελετή γιά τήν παράδοση τῆς σημαί-
ας στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρήτης γιά 
προσωρινή φύλαξη. Ἀλλά ἡ σημαία 
τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, 
παρά τή ρητή διαταγή, οὐδέποτε πα-
ραδόθηκε στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Κρή-
της.

Στίς 18 Μαΐου, σέ συνέχεια τῆς 
προηγουμένης διαταγῆς, ὁ Διευθυ-
ντής Προσωπικοῦ τοῦ Ὑπουργείου 
Στρατιωτικῶν, μέ ἐντολή Ὑπουργοῦ, 
ἀποστέλλει ἐπείγουσα τηλεγραφική 
διαταγή μέ τήν ὁποία ρυθμιζόταν τά 
τῆς μετακίνησης τῶν Εὐελπίδων στά 
Συντάγματα. Ἔπρεπε νά παραδοθεῖ 
ὁ ὁπλισμός, ἐνῶ οἱ νέοι θά ἔπαιρ-
ναν μαζί τους τροφή σέ χρῆμα 2 - 5 
ἡμερῶν, ἀνάλογα μέ τόν τόπο προο-
ρισμοῦ τους.

Στίς 18 καί 19 Μαΐου οἱ Εὐέλ-
πιδες ἄρχισαν νά λιπαίνουν καί νά 
παραδίδουν τόν ὁπλισμό τους στή δι-
αχείριση τῆς Σχολῆς, ἐν ὄψει τῆς ἀνα-
χώρησής τους γιά τίς μονάδες ὅπου 
εἶχαν ἤδη τοποθετηθεῖ, στίς 20 Μαΐου. 
Ἀλλά δέν πρόλαβαν.

Ἡ προπαρασκευή τῆς Γερμα-
νικῆς ἐπίθεσης ἐναντίον τῆς Κρήτης 
εἶχε ἀρχίσει πολύ νωρίτερα καί ἀπό 
τίς 14 Μαΐου εἶχαν ἀρχίσει οἱ συστη-
ματικοί βομβαρδισμοί ἐπιλεγμένων 
στόχων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ἡ 
πόλη τῶν Χανίων καί βέβαια τό ἀερο-
δρόμιο Μάλεμε, κοντά στό Κολυμπά-
ρι. Τά ἐλάχιστα ἀεροσκάφη πού βρι-
σκόταν ἐκεῖ διατάχθηκαν νά φύγουν 
ἀπό τό ἀεροδρόμιο γιά τήν Αἴγυπτο 
στίς 19 Μαΐου.

Στίς 6:30 περίπου τό πρωΐ τῆς 
Τρίτης, 20ῆς Μαΐου 1941, οἱ σταθμοί 
ἐπιτηρήσεως ἀέρος Κρήτης ἀνέφε-
ραν τήν προσέγγιση ἀεροσκαφῶν. Κι 
ὕστερα ἀπό λίγα λεπτά σμήνη βομ-
βαρδιστικῶν γέμισαν τόν οὐρανό καί 
ἀπό χαμηλό ὕψος, ἄρχισαν κατά κύ-
ματα σφοδρό βομβαρδισμό τῆς περι-
οχῆς τοῦ Μάλεμε. Μέ τήν ἀναχώρηση 
τῶν μαχητικῶν καί βομβαρδιστικῶν 
ἀεροσκαφῶν, ἐμφανίσθηκαν ἀερο-
πλάνα Γιούνγκερ 52 καί ἀνεμοπλάνα 
πού κυριολεκτικά κάλυψαν τό ἀπέ-

ραντο τοῦ οὐρανοῦ καί σκίασαν τόν 
ἥλιο. Συγχρόνως ἄρχισε καί ἡ ρίψη 
τῶν Γερμανῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, γύρω 
στίς 8 τό πρωϊ, πού μέ τά χέρια ἀνοι-
κτά καί μέ τά πολύχρωμα ἀλεξίπτω-
τά τους ὅρμησαν πάνω ἀπό τό τελευ-
ταῖο ἐλεύθερο κομμάτι τῆς Ἑλληνικῆς 
γῆς. Ἡ ἐπική Μάχη τῆς Κρήτης εἶχε 
ἀρχίσει. Ἡ Ἐπιχείρηση “Ἑρμῆς” τῶν 
Γερμανῶν βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἀλλά 
συναντᾶ σθεναρή κι ἀπελπισμένη 
ἀντίσταση ἀπό Κρητικούς, Ἕλληνες 
στρατιῶτες καί συμμάχους.

Ἡ ἐπίθεση τῶν Γερμανῶν ἀντι-
μετωπίσθηκε ἀπό τούς Εὐέλπιδες μέ 
ψυχραιμία. Μέσα σέ μισή ὥρα ἀπό 
τή ρίψη τῶν πρώτων ἀλεξιπτωτιστῶν 
εἶχαν σπεύσει στή διαχείριση τῆς 
Σχολῆς σέ κελλί τοῦ Μοναστηριοῦ, 
καί μέ διαταγή τοῦ διοικητῆ τοῦ 1ου 
λόχου καί ἀρχαιοτέρου ἀπό τούς ἀξι-
ωματικούς πού βρισκόταν τή στιγμή 
ἐκείνη στή Μονή, ἄρχισαν νά παρα-
λαμβάνουν τόν ὁπλισμό τους καί νά 
τόν ἀπολιπαίνουν χρησιμοποιώντας 
τμήματα τῆς στολῆς τους. Οἱ δύο Λό-
χοι τῶν Εὐελπίδων παίρνουν θέση, 
διά μέσου τῆς χαράδρας πού κατέληγε 
στή Μονή, στά δυτικά ὑψώματα τοῦ 
Μοναστηριοῦ τῆς Γωνιᾶς, ἀφοῦ τοπο-
θετοῦν τό πολυβόλο Σαίντ - Ἐτιέν στό 
δυτικό βραχῶδες ὕψωμα, γιά ἀντιαε-
ροπορικές βολές.

Στό μεταξύ οἱ Γερμανοί προε-
λαύνουν. Ὅταν βρίσκονται σέ ἀπό-
σταση 300 ἕως 500 μέτρων ἀπό τίς 
θέσεις τῆς Σχολῆς, οἱ Εὐέλπιδες ἀρχί-
ζουν νά βάλλουν ἐναντίον τους. Ἡ σύ-
γκριση βέβαια μεταξύ τῶν ὁπλισμῶν 
εἶναι ἀδύνατη. Πῶς νά συγκριθοῦν τά 
τέλειου τύπου αὐτόματα, ἡμιαυτόμα-
τα τουφέκια, ὁπλοπολυβόλα, ὅλμοι, 
μέ τά ἀπηρχαιωμένα Μάουζερ τῶν 
φλογερῶν νέων, πού παρά τίς σχετι-
κές ἐνέργειες δέν εἶχαν ἀντικαταστα-
θεῖ μέ σύγχρονα ὅπλα; Κι ὅμως παρά 
τήν τελειότητα τῶν ὅπλων τους, πού 
θερίζουν τίς θέσεις τῶν Εὐελπίδων, οἱ 
Γερμανοί εἶναι καθηλωμένοι καί δέν 
μποροῦν νά προχωρήσουν. Αἰφνιδι-
άζονται ἀπό τήν σθεναρή ἀντίσταση 
καί μέ συνεχεῖς ρίψεις φωτοβολίδων 
πρός τίς θέσεις τῆς Σχολῆς, εἰδοποιοῦν 
τά μαχητικά ἀεροσκάφη πού περιπο-
λοῦν καί ζητοῦν ἐνισχύσεις.

Ὁ Εὔελπις Ι Νικόλαος Ἰατρού-
λης εἶναι ὁ πρῶτος νεκρός πού πέφτει 
στήν ἀγκαλιά τῆς Κρήτης. Μά γίνεται 
θάρρος καί πεῖσμα. Ὁ Εὔελπις Πέτρος 
Κωστόπουλος μαζί μέ συμμαθητές του 
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κατεβάζουν τή σβάστικα ἀπό ἕνα μι-
κρό ὕψωμα καί σκοτώνουν τέσσερις 
Γερμανούς ἀλεξιπτωτιστές.

Τό πολυβόλο Σαίντ - Ἐτιέν 
ἀφοῦ ἔρριξε καί τό τελευταῖο ἀπό τά 
ἐλάχιστα διαθέσιμα φυσίγγια, κατα-
στρέφεται ὕστερα ἀπό διαταγή τοῦ 
Διοικητῆ τοῦ Τάγματος. Στό μεταξύ 
οἱ Γερμανοί κατακλύζουν τό χῶρο 
καί σφυροκοποῦν τούς Εὐέλπιδες 
πού ἀγωνίζονται ἀγώνα ἄνισο. Σιγά 
- σιγά τελειώνουν τά πυρομαχικά καί 
ὁμαδικά ὅπλα δέν ὑπάρχουν. Ἀπό 
τά πέντε ὁπλοπολυβόλα λειτούργησε 
μόνο τό ἕνα, πού μετά ἀπό μερικές 
βολές κι αὐτό σταμάτησε, ἐνῶ ἀπό τά 
ὑπόλοιπα τουφέκια ἐλάχιστα συνεχί-
ζουν νά λειτουργοῦν. Δέν ὑπάρχουν 
τραυματιοφορεῖς καί φορεῖα γιά τούς 
πρώτους τραυματίες καί ἡ ἐπικοινω-
νία μέ τά Χανιά γιά τή λήψη ὁδηγιῶν 
ἤ διαταγῶν εἶναι ἀνύπαρκτη.

Πέφτει καί ὁ δεύτερος Εὔελπις, ὁ 
Γεώργιος Κουβελίδης. Οἱ τραυματίες 
Εὐέλπιδες μεταφέρονται μέ δυσκολία 
στό χωριό Ροδωποῦ. Εἶναι περίπου 
11 τό πρωί κι ὁ ὁπλισμός πού διαθέ-
τουν οἱ Εὐέλπιδες εἶναι τό ἀτομικό 
τους τουφέκι καί 10 μέ 15 φυσίγγια. 
Κι ὅμως ἔχουν καθηλώσει τούς Γερμα-
νούς πού βάλλουν συνεχῶς ἐναντίον 
τους, καί παρά τούς πολυβολισμούς 
πού ὑφίστανται ἀπό Γερμανικά μαχη-
τικά ἀεροπλάνα.

Ἡ κατάσταση γιά τή Σχολή συ-
νεχῶς ἐπιδεινώνεται. Οἱ Γερμανοί 
συγκεντρώνονται στήν περιοχή τοῦ 
Κολυμπαρίου καί ἑτοιμάζονται γιά 
μεγαλύτερη ἐπίθεση, ἐνῶ τά ἀερο-
σκάφη τους συνεχίζουν τά πυρά τους 
ἐναντίον τῶν θέσεων τῶν Εὐελπίδων. 
Γύρω στίς 4 τό ἀπόγευμα ἡ κατάστα-
ση εἶναι κρίσιμη καί ὁ Διοικητής τῆς 
Σχολῆς ἀναγκάζεται νά διατάξει τήν 
σύμπτυξη τοῦ τάγματος σέ ὕψωμα 
περίπου 500 μέτρα βόρεια ἀπό τίς 
ἀρχικές θέσεις τῆς Σχολῆς. Τώρα τά 
φυσίγγια γιά κάθε ἀτομικό τουφέκι 
δέν εἶναι παραπάνω ἀπό 5 ἕως 10.

Στίς 6 τό ἀπόγευμα ἡ κατά-
σταση γιά τούς Εὐέλπιδες γίνεται 
ἀπελπιστική. Εἶναι πιά σχεδόν ἄο-
πλοι, χωρίς φυσίγγια, μόνο μέ μερι-
κές χειροβομβίδες. Ὁ Διοικητής τους 
παίρνει τήν ἀπόφαση νά ὁδηγήσει τή 
Σχολή, ἀπό τίς ὑπώρειες τῶν Λευκῶν 
Ὀρέων πρός τά Χανιά, ὅπου φαίνεται 
ὅτι ἔχει σταθεροποιηθεῖ ἕνα εἶδος με-
τώπου. Ἔτσι διατάσσει νέα σύμπτυ-
ξη τό σούρουπο στήν περιοχή τοῦ 
Ροδωποῦ καί ἐκεῖ ἀνακοινώνει στούς 
Εὐέλπιδες τήν ἀπόφασή του.

Τήν 20ή Μαΐου 1941, πρώτη 
μέρα τῆς Μεγάλης, ἐπικῆς Μάχης, 
δέκα Εὐέλπιδες χάρισαν τά νιάτα 
τους στόν ὑπέρ πάντων ἀγώνα: Νικό-

λαος Ἰατρούλης, Ἀλέξανδρος Ἰατρί-
δης, Δημήτριος Κούτσιας, Γεώργιος 
Κουβελίδης, Ἰωάννης Καραμπάτης, 
Γεώργιος Μόραλης, Μιχαήλ Πιπέρης, 
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ἰωάννης 
Παπαπαναγιώτου, Γεώργιος Ρέβας.

Στίς 10 περίπου τό βράδυ ξεκινᾶ 
ἡ Σχολή Εὐελπίδων τό δύσκολο δρό-
μο, διασχίζει τήν ὁδό Κολυμπαρίου - 
Καστελίου, καί μετά ἀπό ὁλονύκτια 
πορεία φθάνει τά ξημερώματα τῆς 
21ης Μαΐου στό χωριό Δελιανά. Τό 
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας μία Διμοι-
ρία Εὐελπίδων ἐπιτίθεται σέ δύνα-
μη Γερμανῶν μοτοσυκλετιστῶν πού 
ἐρχόταν στά Δελιανά καί μετά ἀπό 
15λεπτη συμπλοκή σκοτώνονται τέσ-
σερις Γερμανοί ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι τρέ-
πονται σέ φυγή. Ὕστερα ἀπό λίγο ἡ 
Σχολή ὑφίσταται ἀεροπορική ἐπίθεση 
ἀλλ’ εὐτυχῶς χωρίς θύματα.

Στό μεταξύ ὁ Διοικητής τῆς 
Σχολῆς ἀποστέλλει ἀξιωματικό - σύν-
δεσμο στά Χανιά, γιά νά ἀναφέρει 
στίς ἐκεῖ Στρατιωτικές Ἀρχές τήν 
ἀπόφασή του νά ὁδηγήσει τή Διλοχία 
τῶν Εὐελπίδων ἀνατολικά.

Τή νύχτα τῆς 21ης πρός 22α Μα-
ΐου ἡ Σχολή μετακινεῖται ἀπό τά Δε-
λιανά στό Σέμπρωνα ὅπου φθάνει τίς 
πρῶτες πρωϊνές ὧρες. Ἐκεῖ παρέχεται 
στούς ἐπί διήμερο νηστικούς Εὐέλπι-
δες λίγο φαγητό καί τή νύκτα ξεκινοῦν 
καί πάλι. Στή Χωστή, ὅπου φθάνουν 
τό πρωΐ τῆς 23ης Μαΐου παραμένουν 
ὅλη τήν ἡμέρα χωρίς φαγητό. Ξεκι-
νοῦν καί πάλι τό βράδυ, τίς πρωϊνές 
ὧρες τῆς 24ης Μαΐου φθάνουν στούς 
Λάκκους, ὅπου καί πάλι παραμένουν 
χωρίς τροφή. Μέ ὁδηγούς χωροφύλα-
κες καί χωρικούς, πεζοπορώντας ὅλη 
τή νύχτα, φθάνουν στίς 3 τό πρωΐ τῆς 
25ης Μαΐου στό ὀρεινό Θέρισο, ὅπου 
κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας τούς πα-
ρέχεται ὡς τροφή λίγο τυρί. Τά ξημε-
ρώματα τῆς 26ης Μαΐου οἱ Εὐέλπιδες 
ἔφθασαν στό χωριό Δρακώνα, ὅπου 
τούς διανεμήθηκε ὡς συσσίτιο λίγο 
βραστό κρέας καί μία ὀκά ψωμί ἀνά 
διμοιρία. Στή Δρακώνα ὑφίστανται 
γύρω στό μεσημέρι καί ἐπίθεση ἀπό 
γερμανικό ἀεροπλάνο, χωρίς καί πάλι 
θύματα.

Τό πρωΐ τῆς 27ης Μαΐου βρίσκει 
τή Σχολή στή Ραμνή ὅπου καί ἔρχεται 
σέ ἐπαφή μέ τόν ἀξιωματικό - σύν-
δεσμο πού εἶχε σταλεῖ στά Χανιά. 
Ἐκεῖνος πληροφορεῖ τή Διοίκηση τῆς 
Σχολῆς ὅτι ἡ Μάχη τῆς Κρήτης ἔφθα-
νε πιά στό τέλος της, μέ τούς Γερμα-
νούς νά ὑπερτεροῦν, τήν ὀργανωμένη 
ἀντίσταση νά κάμπτεται καί τούς 
συμμάχους νά ἔχουν διαταχθεῖ νά 
προωθηθοῦν πρός τά Σφακιά, γιά νά 
ἀναχωρήσουν γιά τή Μέση Ἀνατολή.

Ἡ πόλη τῶν Χανίων εἶχε ἐπα-

νειλημμένως βομβαρδισθεῖ καί εἶχε 
παραδοθεῖ στίς φλόγες, ἐνῶ καί τά 
χωριά τοῦ Ἀποκόρωνα, περιοχῆς πού 
βρισκόταν οἱ Εὐέλπιδες, βομβαρδιζό-
ταν συνεχῶς. Στό Φρέ βρισκόταν τό 
Ἑλληνικό Στρατηγεῖο καί ὁ ἀντιπρό-
σωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως 
Στέλιος Δημητρακάκης.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ὁ Διοικη-
τής τῆς Σχολῆς ἀποφασίζει νά μετα-
κινηθοῦν οἱ Εὐέλπιδες πρός τό χωριό 
Ἐμπρόσνερο καί παράλληλα νά ἀπο-
στείλει ἐκ νέου ἀξιωματικό - σύνδε-
σμο πρός τόν ἀναχωροῦντα Ὑπουργό 
τῶν Στρατιωτικῶν καί νά ζητήσει τήν 
ἀναχώρηση τῆς Σχολῆς γιά τήν Αἴγυ-
πτο. Τά μεσάνυχτα τῆς 27ης πρός 28η 
Μαΐου οἱ Εὐέλπιδες φθάνουν στόν 
Ἐμπρόσνερο. Γύρω στίς 2 τό πρωΐ 
φθάνουν ἐπίσης καί οἱ δύο ἀξιωμα-
τικοί πού εἶχαν σταλεῖ στό Στρατη-
γεῖο γιά περαιτέρω ὁδηγίες. Ἀλλά τά 
νέα δέν εἶναι καλά: Εἶχε ἤδη ἀρχίσει 
ἡ ἐκκένωση τοῦ Νησιοῦ. Οἱ σύμμα-
χοι προωθοῦντο πρός τά Σφακιά, 
τά Ἑλληνικά πολεμικά πλοῖα εἶχαν 
ἐνταχθεῖ στό Βρεττανικό Ναυτικό 
καί τό τελευταῖο διαθέσιμο μέσον 
της Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης ἦταν τό 
ἀντιτορπιλλικό «Ὀλγα» πού ἔφευγε 
γιά τή Μέση Ἀνατολή στίς 5 τό πρωΐ 
τῆς ἴδιας μέρας. Δέν μποροῦσε λοιπόν 
νά διατεθεῖ κανένα μέσον γιά τούς 
Εὐέλπιδες κι ὁ Διοικητής τους ἐξου-
σιοδοτεῖτο νά διαλύσει τή Σχολή ἤ νά 
παραδώσει τούς Εὐέλπιδες ὡς αἰχμα-
λώτους πολέμου.

Στίς 3:30 τῆς 28ης Μαΐου ἄρχισε 
ἡ τελευταία πορεία. Στίς 5:30 σταμά-
τησαν σέ ἕνα ὕψωμα δεξιά τοῦ δρό-
μου πρός Σφακιά καί ἐκεῖ ὁ Διοικητής 
τους τούς ἀνακοίνωσε ὅτι διαλύει τή 
Σχολή, διέταξε «Τούς ζυγούς λύσατε» 
καί ἀποχώρησε. Οἱ Εὐέλπιδες ἔπρεπε 
τώρα πιά νά φροντίσουν μόνοι τούς 
ἑαυτούς τους. Ἐξαντλημένοι μετά 
ἀπό πορεία 8 ἡμερῶν χωρίς σχεδόν 
τροφή, μέ ξεσχισμένα ροῦχα καί χω-
ρίς ὅπλα, χρήματα, τροφή καί στέγη, 
πῆραν τήν ἀπόφαση νά φύγουν γιά 
τά Σφακιά, ἀπ’ ὅπου θά προσπα-
θοῦσαν νά διαφύγουν στήν Αἴγυπτο 
καί νά συνεχίσουν ἀπό ἐκεῖ τόν ἀγώ-
να.

Τό δρομολόγιο πού ἀκολούθη-
σαν οἱ Εὐέλπιδες γιά τά Σφακιά ἀκο-
λουθοῦσαν καί οἱ σύμμαχοι βάσει δι-
αταγῆς περί ἐκκενώσεως τῆς Κρήτης 
πού εἶχε ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Διοικητή 
τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων στρατη-
γό Φράϋμπεργκ, στήν ὁποία ὅμως δι-
ευκρινιζόταν ὅτι θά ἔφευγαν πρῶτα 
τά στρατεύματα ἐπιχειρήσεων καί οἱ 
τραυματίες καί μετά θά κατεβάλετο 
προσπάθεια γιά νά ἀναχωρήσουν 
οἱ ἄνδρες τῶν βοηθητικῶν σωμάτων 
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σματα οἰκισμῶν σέ περισσότερες ἀπὸ 45 το-
ποθεσίες, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τρία κεντρικὰ χωριά. 
Ζοῦσαν περίπου 4-5 πολυμελεῖς οἰκογένειες 
σὲ κάθε οἰκισμὸ, στὰ δὲ τρία χωριὰ Ἄμπελος, 
Βατσιανὰ καὶ Καστρὶ ζοῦσαν περίπου ἑξῆντα 
οἰκογένειες. Σήμερα ἡ ἐνορία ἀριθμεῖ εἴκοσι 
ἐκκλησίες, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ ἕξι εἶναι νεόκτι-
στες· κτίστηκαν μετὰ τὸ 1963. Οἱ ὑπόλοιπες 
εἶναι κτισμένες ἀπὸ πολὺ παλιά, κατὰ μιὰ πα-
ράδοση ἀπὸ τότε ποὺ ὑπῆρχε ἐπισκοπή. Ὅλοι 
οἱ Ναοί συντηροῦνται καί ἐπισκευάζονται 
κατά καιρούς μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐνοριτῶν, 
τῆς κοινότητας καὶ ἄλλων δωρητῶν. Ἀπό τίς 
Ἐκκλησίες αὐτές καμία δέν ἔχει ἁγιογραφίες, 
ἐκτὸς ἀπὸ μία καινούρια. 

Σὲ κάθε χωριὸ ὑπάρχει καὶ νεκροταφεῖο 
ὅπως καὶ στοὺς διάφορους οἰκισμοὺς ποὺ 
τοὺς ἐξυπηρετοῦσε ἡ πιὸ κοντινὴ ἐκκλησία. 
Ὅπως στὸ χωριὸ Ἄμπελος εἶναι ἡ ἐκκλησία-
νεκροταφεῖο Ἅγιοι Πάντες, στὸ χωρίο Βατσι-
ανά ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος, στὸ χωριὸ Καστρὶ 
ἡ Ἁγία Τριάδα. Οἱ ἄλλες ἐκκλησίες-ἐξωκκλή-
σια εἶναι Προφήτης Ἠλίας, Τίμιος Σταυρός, 
Ἅγιος Νικήτας, Ἅγ. Ἀντώνιος, Ἅγ. Παντελεή-
μων, Ἅγ. Νικόλαος, Ἅγ. Γεώργιος, Ἅγ. Ἰωάννης 
ὁ Θεολόγος, Ἅγ. Παῦλος, Ἅγ. Νεκτάριος, Ἅγ. 
Πατέρες, Ἅγ.Γεώργιος Κόρφος, Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου, Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, τῶν 
Ταξιαρχῶν, Ἅγιος Μανώλης καὶ Ἅγ. Εὐτύχιος, 
μαζὶ μὲ τὶς τρεῖς κεντρικὲς συμπληρώνεται ὁ 
ἀριθμός τῶν 20.

 Σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησίες καὶ τά ἐξωκκλή-
σια στὴν γιορτὴ τοῦ ἁγίου, εἴτε χειμώνα εἴτε 
καλοκαίρι γίνεται τὸ σχετικὸ πανηγύρι μὲ τὰ 
ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὸ νησὶ 
καὶ κατὰ κάποιο τρόπο διατηροῦνται καὶ σή-
μερα. Παρ’ ὅλο τὸ μικρὸ καὶ σὲ ἔκταση ἄλλα 
καὶ πληθυσμό, τὴν δύσκολη οἰκονομικὴ κατά-

σταση ποὺ συνήθως κυριαρχεῖ στή ζωή τοῦ 
νησιοῦ, τὸ νησὶ μας ἀνέδειξε ἀξιόλογους ἐπι-
στήμονες, καθηγητὲς πανεπιστημίου, διακε-
κριμένους γιατρούς, δασκάλους, κληρικούς, 
δημοσίους ὑπαλλήλους, κυβερνῆτες σὲ πολε-
μικὰ καὶ ἐμπορικὰ πλοῖα κ.ἄ.

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπισκοπικῆς ἕδρας στὸ 
νησὶ καὶ τὴν ὕπαρξη ἐπισκόπου, ὑπάρχουν 
ἀπόγονοι τῶν τότε χειροτονηθέντων ἱερέων, 
ἐκείνων ποὺ διακόνισαν τὴν ἐπισκοπὴ Κλαύ-
δης. Ὅπως ἀναφέρεται, ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς 
ἦταν ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁη Γιάννη, ὅπου σώζο-
νται καὶ σήμερα χαλάσματα τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης, ὑδραγωγεῖο καὶ ἄλλα ποὺ ἀπὸ μόνα τους 
μαρτυροῦν τὴν ὕπαρξη τῆς ἕδρας. Πολλὲς δὲ 
ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες ποὺ προανέφερα εἶχαν κτι-
στεῖ τότε, ὅπως μαρτυροῦν ὁρισμένα εὑρήμα-
τα καὶ ἱστορίες.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς ἐκείνους, στὴν ἐνο-
ρία τῆς Γαύδου διετέλεσαν ἐφημέριοι οἱ πα-
ρακάτω: 

1. π. Ἰωάννης Ταλάκης ἀπὸ τὸ ἔτος …… 
μέχρι τὸ 1914.

2. π. Ἰωάννης καί Γεώργιος Ταλάκης (πα-
τέρας καὶ γιός) ἀπὸ τὸ ἔτος 1914 μέχρι τὸ ἔτος 
1959, κάτοικοι Γαύδου.

3. Ἀρχιμ. Παρθένιος Ἀντωνιουδάκης τῆς 
Ἐπισκοπῆς Λάμπης καὶ Σφακίων ἀπὸ τὸ 1959 
μέχρι τὸ ἔτος 1961. Τὸ ἔτος 1961 ἡ Ἐνορία 
ἀποσπάστηκε ἀπὸ τὴν ἐπισκοπὴ Λάμπης καὶ 
Σφακίων καὶ προσαρτήθηκε στὴν Ἐπισκοπὴ 
Κισάμου & Σελίνου.

4. Ἱερομ. Προκόπιος Φωτάκης τῆς Ἐπι-
σκοπῆς Κισάμου-Σελίνου ἀπὸ τὸ ἔτος 1961 
μέχρι τὸ ἔτος 1968.

5. Ἀπὸ τὸ ἔτος 1968 μέχρι σήμερα ὁ ἱερέ-
ας Ἐμμ. Μπικογιαννάκης, κάτοικος Γαύδου. 

Γράφει ὁ π. Ἐμμανουήλ Μπικογιαννάκης
Ἐφημέριος Νήσου Γαύδου

ΓΕΝΙΚΑ 
ΠΕΡΙ ΓΑΥΔΟΥ 

Ἐκεῖ στὴν ἄκρη ἑνὸς νησιοῦ, στὸ Λυβικὸ 
Πέλαγος, τελειώνει τοῦ νότου ἡ  Ἑλλάδα καὶ 
ἡ Εὐρώπη. Ξεχασμένη καὶ σχεδὸν ἔρημη αὐτὴ 
ἡ ἄκρη τῆς Ἑλλάδος, σκεπασμένη ἀπὸ λίγα 
κέδρα καί πεῦκα καὶ τὴν ἁλμύρα τοῦ Λυβι-
κοῦ κρατᾶ στὰ ξερόβραχά της λίγους ἡρωϊ-
κοὺς ἀκρίτες ποὺ ζοῦν τὴν σκληρὴ νησιώτικη 
ζωή…

Πῶς νὰ μείνεις στὴ Γαῦδο καὶ πῶς νὰ ζή-
σεις μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο σὲ μιὰ ἄγονη γῆ. 
Οἱ Γαυγιῶτες μπαρκάρουν κάθε λίγο γιὰ τὴν 
Κρήτη νὰ δουλέψουν γιὰ λίγο λάδι, γιὰ λίγα 
τρόφιμα, ποὺ δὲν τὰ παράγει τὸ νησί.

Κατὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς της ἡ Γαῦδος 
ἔχει πάρει διάφορα ὀνόματα. Ὀνομάστη-
κε Ὠγυγία ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, στὶς περιπέτειες 
τοῦ Ὀδυσσέα μετὰ τὸν Τρωϊκὸ πόλεμο. Ἀπὸ 
τοὺς Ρωμαίους ὀνομάστηκε Κλαύδη, ὅπως 

ἀναφέρεται στὶς περιπέτειες τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου ὅταν τὸν πήγαιναν στὴν Ρώμη 
οἱ Ἰουδαῖοι γιὰ νὰ τὸν δικάσουν. Τὸν 3ο π.χ. 
αἰώνα ἐπὶ παντοδυναμίας τῆς Γόρτυνας ὀνο-
μαζόταν Καῦδος, βρέθηκαν δὲ πλάκες ποὺ 
ἦταν χαραγμένη ἡ συμφωνία μεταξὺ Γόρτυ-
νας καὶ Καύδου-Γαύδου. Συμφωνία ποὺ εἶναι 
γραμμένη στὴν Δωρικὴ Κρητικὴ διάλεκτο 
τῆς ἐποχῆς. Κατὰ μία ἐκδοχὴ οἱ κάτοικοι τῆς 
Γαύδου ἀνήκουν σὲ Δωρικὴ φυλὴ, κατὰ τὴν 
κατάκτηση τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς Δωριεῖς. Ἡ 
Γαῦδος ἔχη ἐμβαδὸν περίπου 37 τετρ. χλμ. μέ 
ἀντιστοιχία 2,2 κατοίκων ἀνὰ τετρ. χλμ.

Μέχρι τὸ 1925 ἡ Γαῦδος ἀποτελοῦσε 
ἄλλοτε τμῆμα τοῦ Δήμου Σφακίων ἢ τοῦ Δή-
μου Ἀνώπολης καὶ ἄλλοτε μέρος τοῦ Νομοῦ 
Ρεθύμνης. Ἄλλοτε πάλι (1911) χωριστὸ Δῆμο 
Γαύδου. Τὸ 1925 ἀναγνωρίστηκε ὡς κοινότη-
τα Γαύδου καὶ ἀποσπάστηκε ἀπὸ τὸ Νομὸ Ρε-
θύμνης προσαρτώμενη στὸ Νομὸ Χανίων. Τὸ 
1942 ἀποσπᾶται πολιτικὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπαρ-
χία Σφακίων καὶ ὑπάγεται στὴν ἐπαρχία Σε-
λίνου. Τὸ 1954 ὁρίστηκε καὶ τυπικὰ κοινότητα 
Γαύδου μὲ ἕδρα τὸν οἰκισμὸ Καστρί. Παραμέ-
νει ὅμως κοινότητα, παρὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ 
Νόμου Καπποδίστρια καὶ μὲ τὸ σχέδιο Καλλι-
κράτης ὁρίστηκε Δῆμος Γαύδου.

ΕΝΟΡΙΑ ΓΑΥΔΟΥ
Στὴ διάρκεια τῆς πρώτης Βυζαντινῆς περι-

όδου 886-912 μ.χ., ἐπὶ αὐτοκράτορος Λέοντος 
τοῦ Σοφοῦ, ὀνομάστηκε Γαῦδος. Τότε ἦταν 
καὶ ἕδρα Ἐπισκόπου μὲ πληθυσμὸ περὶπου 
8000 κάτοικους, ὅπως ἀναφέρεται στὸ 8ο καὶ 
9ο τακτικὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ 9ου αἰώνα. Ὅσον 
ἀφορᾶ τώρα τοὺς κατοίκους τῶν 8000 ἴσως 
νὰ φαίνεται ὑπερβολικὸς ἀριθμός, ὅμως κατὰ 
τὸ μεγαλύτερο μέρος του ἀληθεύει, διότι ἄν 
περιηγηθοῦμε τὸ νησὶ θὰ συναντήσομε χαλά-

Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος Νήσου Γαύδου

ΕΝΟΡ ΙΕΣ  ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ  

Ὁ Ἱ.Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ 
Γαύδου

Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγ. Παύλου Γαύδου Ὁ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου 
Γαύδου
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Ὅσον ἀφορᾶ αὐτοὺς ποὺ βοηθοῦσαν τὸν 
ἑκάστοτε ἐφημέριο στὰ ἱερά του καθήκοντα 
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἐκκλησίας ἦταν ἀρκετοὶ, καὶ 
ντόπιοι καὶ ξένοι, καὶ λέγοντας ξένους ἐννοῶ 
γιατρούς, ἀστυνομικούς, δασκάλους καὶ δι-
άφορους ἐπισκέπτες. Οἱ ντόπιοι ἦταν πιὸ 
ἀποτελεσματικοὶ γιατί ἦταν μόνιμοι κάτοικοι. 
Ἀπὸ αὐτοὺς ξεχωρίζουν ὁ ἐγγονὸς καὶ γιὸς 
τῶν Ταλάκιδων, Βασίλης, ὁ ὁποῖος ἐξακολου-
θεῖ καὶ σήμερα νὰ προσφέρει τῆς ὑπηρεσίες, 
ὅταν τοῦ δίδεται εὐκαιρία. Ἀκόμη ὁ ἀποβιώ-
σας πρὸ εἰκοσαετίας Γιαλινάκης Γεώργιος. Ὁ 
σημερινὸς ἐφημέριος Παλαιοχώρας π. Νικό-
λαος Λαμπάκης πρὶν ἱερωθεῖ, καὶ ὁ ἀδελφός 
του Εὐστράτιος Λαμπάκης, σημερινὸς Πρόε-

δρος τῆς κοινότητας Γαύδου, ἡ μητέρα τους 
Ἀργυρώ Λαμπάκη, ὅσα χρόνια βρισκόταν στὴ 
Γαῦδο, ἡ πρεσβυτέρα μου Μαρία Μπικογιαν-
νάκη μαζὶ καὶ ὁ ἐγγονὸς μας Μανώλης, ποὺ 
ἐξακολουθοῦν ἀκούραστα νὰ μοῦ συμπαρα-
στέκονται στὸ ψαλτῆρι, καὶ ὄχι μόνο.

Ὅλους αὐτοὺς τοὺς εὐχαριστῶ, μακαρί-
ζω τοὺς ἀδελφοὺς καὶ συλλειτουργούς, ὅπως 
εὐχαριστῶ καὶ τοὺς ἐνορίτες μου ποὺ τώρα 
καὶ σαράντα δύο χρόνια μοῦ συμπαραστέκο-
νται καί μοιραζόμαστε πάντοτε τίς χαρές καί 
τίς λύπες. Συμπαραστάτης καὶ βοηθὸς τους θὰ 
ἐξακολουθλησω νὰ εἶμαι κι’ ἐγώ, παρ’ ὅλα τὰ 
χρόνια μου καὶ τὸν κλονισμὸ τῆς ὑγείας μου.

καί σχηματισμῶν. Αὐτό βέβαια δέν 
τό γνώριζαν οἱ Εὐέλπιδες, οἱ πρῶτοι 
ἀπό τούς ὁποίους, ὅταν ἔφθασαν στά 
Σφακιά, ἔσπευσαν νά ἐπιβιβασθοῦν 
στά πολεμικά πλοῖα πού εἶχαν κατα-
πλεύσει ἐκεῖ. Αὐτό ὅμως τούς ἀπα-
γορεύθηκε ἀπό τίς Βρεττανικές δυ-
νάμεις. Οἱ Εὐέλπιδες παρέμειναν σέ 
σπήλαια τῆς περιοχῆς καί παρά τούς 
βομβαρδισμούς τῆς Γερμανικῆς Ἀερο-
πορίας, περίμεναν ἐκεῖ μέχρι καί τίς 
30 Μαΐου, ὑπακούοντας στήν ἀπαγο-
ρευτική διαταγή τῶν Βρεττανῶν.

Τήν νύχτα τῆς 31ης Μαΐου ὑπο-
λογιζόταν ὅτι περίμεναν γιά ἐπιβί-
βαση στά Σφακιά περίπου 10.000 
ἄνδρες, ἀπό τούς ὁποίους μερικές 
ἑκατοντάδες ἦταν Ἕλληνες, μεταξύ 
τῶν ὁποίων καί οἱ Εὐέλπιδες. Στίς 
23:20 τῆς 31ης Μαΐου κατέπλευσαν 
τέσσερα πολεμικά στά ὁποῖα ἐπιβι-
βάσθηκαν 4.000 Βρετανοί, μερικές 
δεκάδες Ἕλληνες καί 15 Εὐέλπιδες. 
Στή Βρετανική δύναμη πού εἶχε ἀπο-
μείνει πίσω δόθηκε ἡ ἐντολή παρά-
δοσης στούς Γερμανούς. Οἱ Εὐέλπι-
δες ἀρνούμενοι νά παραδοθοῦν στά 
ἐχθρικά στρατεύματα, ἀποφάσισαν 
νά διασκορπισθοῦν στά χωριά τῶν 
Χανίων καί τοῦ Ρεθύμνου γιά νά ἀπο-
φύγουν τήν αἰχμαλωσία.

Ἐπί τρεῖς μῆνες διαφεύγουν στά 
βουνά τῆς δυτικῆς Κρήτης, ἑνώνονται 
μέ τούς ἡρωϊκούς Κρητικούς καί τούς 
συμμάχους καί πολεμοῦν μαζί τόν κα-
τακτητή. Πολλοί συλλαμβάνονται καί 
μαζί μέ συλληφθέντες ἐπίσης συμμά-
χους ἀποστέλλονται σέ στρατόπεδα 
αἰχμαλώτων στήν περιοχή τοῦ Μάλε-
με, στίς παιδικές ἐξοχές Χανίων καί 

στό Ρέθυμνο, ἤ μεταφέρονται στήν 
ἠπειρωτική Ἑλλάδα. Ἄλλοι κατα-
φέρνουν νά ξεφύγουν διασπώντας 
τόν Γερμανικό κλοιό, ἐπιστρέφουν 
ἀργότερα μέ μικρά πλοιάρια στή Στε-
ρεά Ἑλλάδα καί ἐντάσσονται στίς 
Ἐθνικές Ἀντιστασιακές Ὀργανώσεις 
τῶν πόλεων καί τίς Ἐθνικές Ἀνταρ-
τικές Ὁμάδες. Ἄλλοι τέλος καταφέρ-
νουν νά διαφύγουν στή Μέση Ἀνατο-
λή, ὅπου μαζί μέ ἄλλους ὁπλίτες καί 
ἀξιωματικούς συγκροτοῦν τίς Ἑλλη-
νικές Ταξιαρχίες καί τόν Ἱερό Λόχο. 
Πενῆντα τέσσερις Εὐέλπιδες ἄφησαν 
τήν πνοή τους στήν αἱματοβαμμένη 
γῆ τῆς Κρήτης, χωρίς νά λογαριάσου-
με αὐτούς πού ὑπέκυψαν στίς κακου-
χίες τοῦ πολέμου καί ὅσους ἔμειναν 
ἀνάπηροι.

Ἀλλά ἡ εὐλογημένη ὥρα τῆς 
Ἀπελευθέρωσης ἔφθασε μερικά χρό-
νια ἀργότερα. Τή σημαία τῆς Στρα-
τιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, τό ἱερό 
σύμβολο πού ἐνέπνευσε τά νεαρά 
φλογερά παιδιά τῆς Τάξης 1943, ἐπέ-
στρεψε στή Σχολή στίς 6 Ὀκτωβρίου 
1945 ὁ ὑπολοχαγός Νικόλαος Λυγι-
δάκης. Ἡ σημαία εἶχε παραδοθεῖ στή 
σύζυγό του, καί διασώθηκε μέ τή βο-
ήθεια τοῦ Ἡγουμένου τοῦ Μοναστη-
ριοῦ τῆς Γωνιᾶς. Ἡ πολεμική πιά ση-
μαία τῆς Σχολῆς παρασημοφορήθηκε 
στίς 26 Ἰανουαρίου 1946, ἐν ὀνόματι 
τοῦ Βασιλέως, ἀπό τόν Ἀντιβασιλέα 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Δαμασκηνό 
καί τόν Ὑπουργό τῶν Στρατιωτικῶν, 
μέ τά παράσημα τοῦ Ταξιάρχη τοῦ 
Ἀριστείου Ἀνδρείας καί τοῦ Πολεμι-
κοῦ Σταυροῦ 1ης Τάξεως. Τό σχετικό 
σκεπτικό ἀνέφερε ὅτι ἀπονέμονται οἱ 

πολεμικές αὐτές διακρίσεις «Διά τήν 
ἡρωϊκήν δράσιν τῶν 300 Εὐελπίδων 
οἵτινες οὐ μόνον ὑπό μοιραίας δυσχε-
ρείας διεκπεραιώθησαν εἰς Κρήτην 
κατά τόν Ἀπρίλιον 1941, ἀλλά καί 
συγκροτηθέντες εἰς Τάγμα ἔλαβον μέ-
ρος κατά τάς ἐπιχειρήσεις ἀποβάσεων 
τῶν Γερμανῶν καί τάς μετέπειτα τοι-
αύτας, μέχρι πέρατος, ἐπιδείξαντες, 
παρά τάς σοβαράς ἀπωλείας των, 
ἀκατάβλητον πολεμικόν μένος, ἀπα-
ράμιλλον αὐτοθυσίαν καί ἡρωϊσμόν».

Αὐτός ἦταν ὁ ἐπίλογος τῆς δρα-
ματικῆς προσπάθειας καί τοῦ ἡρωι-
σμοῦ τῶν 300 Εὐελπίδων τῆς 1ης Τά-
ξης (1943), πού τήν Ἀνοίξη τοῦ 1941, 
σάν ἄλλοι 300 στρατιῶτες τοῦ Λεωνί-
δα, ὥρισαν τούς ἑαυτούς τους νά φυ-
λάγουν τίς Θερμοπύλες τῆς στερνῆς 
- ἐκείνη τήν ὥρα - ἐλεύθερης γῆς τῆς 
Κρήτης. Κι’ ἡ Κρήτη δέν τούς ξεχνᾶ. 
Ἔχει κλεισμένους στή μνήμη καί στά 
σπλάγχνα της τούς ἔφηβους ἐκείνους 
πού ἀψήφησαν διοικήσεις, στοιχειά 
τῆς Φύσεως καί σιδεροαρματωμένους 
γίγαντες τοῦ Βορρᾶ, καί πρόσφεραν 
τή φλόγα τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς τους 
στόν ὡραῖο Ἀγώνα. Στό χῶρο πού 
αὐτοί - ἀπό τούς πρώτους - ἀντιμετώ-
πισαν τή λαίλαπα τῆς Γερμανικῆς ἐπί-
θεσης, μνημεῖο λιτό, ἁπλό κι ἀπέριττο 
θυμίζει τή θυσία τῆς νιότης τους στό 
βωμό τῆς Ἐλευθερίας. Ἀλλά μνημεῖο 
περίλαμπρο κι ἀντάξιο τῆς μεγάλης 
προσφορᾶς τους ἔχει ὁ κάθε Κρητικός 
μέσ’ τήν καρδιά του, γιατί κι ὁ ἴδιος 
ξέρει καλά τί σημαίνει νά ζεῖς καί νά 
πεθαίνεις Ἐλεύθερος. 
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ρισκόμαστε στὴν Μεσόγειο καὶ τὰ ὑπάρχοντα 
οἰκοσυστήματα εἶναι προσαρμοσμένα σὲ πε-
ριοδικὲς πυρκαγιές. Φυσιολογικὰ ἡ ἐμφάνιση 
περιοδικῶν πυρκαγιῶν δὲν ἀποτελεῖ πρόβλη-

μα γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Εἰδικὰ γιὰ τὰ δάση 
πεύκων ἀποτελεῖ καὶ φυσικὸ τρόπο ἀναγέννησής 
τους . 

Τί ὅμως εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει τὶς πυρκαγιὲς 
στὴν ἐποχὴ μας τόσο καταστροφικὲς καὶ ἐπικίνδυ-
νες; Μὰ φυσικὰ ἡ παρουσία ἀνθρώπινων δραστηρι-
οτήτων στὶς περιοχὲς ποὺ καίγονται καὶ ποὺ ἔχουν 
ἕνα ἐπιπλέον χαρακτηριστικὸ, ὅτι ἡ οἰκονομία ποὺ 
τὶς χαρακτηρίζει μετράει τὸν χρόνο μὲ βάσει τὶς 
ἀνθρώπινες  ἀνάγκες καὶ  δραστηριότητες.  Αὐτὸ τὸ 
τελευταῖο ἀποτελεῖ καὶ τὸν σημαντικότερο παράγο-
ντα δημιουργίας προβλημάτων στὴν συνύπαρξη τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.   Ἐπίσης 
ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη ἔχει ἐπιταχύνει τὶς ἐπεμβάσεις 
τοῦ ἀνθρώπου στὴν φύση καὶ γι’ αὐτὸ συχνὰ παρατη-
ροῦμε πρακτικές, ποὺ ἐνῶ τὰ παλιότερα χρόνια δὲν 
ἀποτελοῦσαν πρόβλημα γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, 
σήμερα νὰ ἀποτελοῦν σοβαρὸ πρόβλημα. 

Γιὰ παράδειγμα τὸ φοινικόδασος τῆς λίμνης 
Πρέβελη ποὺ κάηκε στὴν πρόσφατη φωτιὰ μέσα στὰ 
ἑπόμενα πέντε χρόνια ἐκτιμοῦμε ὅτι θὰ ἔχει ἀποκα-
τασταθεῖ στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ καὶ θὰ ἀποτελεῖ καὶ 
πάλι ἕνα τόπο ποὺ θὰ ἀξίζει νὰ τὸν ἐπισκεφτοῦμε 
(ἀπὸ ἄποψη τοπίου καὶ φυσικοῦ περιβάλλοντος). 
Αὐτὸ ὅμως θὰ συμβεῖ ἂν ἐπιτρέψουμε στὸν τόπο νὰ 
ἀναρρώσει. Ἂν ἀρχίσουμε νὰ παρεμβαίνουμε εἴτε 
μὲ βοσκὴ εἴτε μὲ ἐπισκέψεις εἴτε μὲ φύτευση λάθος 
εἰδῶν φυτῶν,  ἢ ἂν, ἀκόμα χειρότερα, ἐπαναληφθεῖ 
μία πυρκαγιὰ, τότε ὁ τόπος δὲν θὰ ἐπανέλθει.  Ἡ 
κοίτη θὰ στενέψει, τὸ νερὸ ποὺ συγκρατεῖται καὶ δη-
μιουργεῖ τὴν μικρὴ «λίμνη» θὰ βουρκιάζει πιὸ γρή-
γορα   καὶ μεγάλα δένδρα, γιὰ νὰ κάνουν σκιὰ, δὲν 
θὰ ὑπάρχουν. 

Οἱ ἀλλαγὲς ποὺ καταγράφονται στὰ οἰκοσυστή-
ματα μετὰ ἀπὸ μία πυρκαγιὰ εἶναι σημαντικὲς ἀλλὰ 
τὶς περισσότερες φορὲς ἀντιστρέψιμες. Ὅταν ὅμως 
συνεχίσουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν περιοχὴ τότε τὰ 
δεδομένα ἀλλάζουν καὶ οἱ ἀλλαγὲς εἶναι σημαντικὲς  
καὶ συνήθως πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐρημοποίη-
σης. 

Εἰδικὰ, ὅταν οἱ πυρκαγιὲς καῖνε μεγάλες ἐκτά-
σεις τότε ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὴν ἀπώλεια φυτῶν 

καὶ ζώων καὶ μάλιστα τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν, 
αὐτῶν δηλαδὴ ποὺ ἔχουν προσαρμοστεῖ στὶς ἰδι-
αίτερες τοπικὲς συνθῆκες. Στὶς ἔντονες πυρκαγιὲς, 
ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ ἡ πυρκαγιὰ καίει σὲ πολὺ μεγάλες 
θερμοκρασίες καὶ γιὰ περισσότερη ὥρα, τὸ ἔδαφος 
καταστρέφεται σὲ μεγάλο βαθμὸ, ποὺ ἐξαρτᾶται κάθε 
φορά ἀνάλογα ἀπὸ τό ὕψος τῆς θερμοκρασίας καὶ 
τὸ χρόνο πού κράτησε αὐτὴ ἡ θερμοκρασία. Ὅσοι 
ἀσχολοῦνται μὲ γεωργικὲς ἐργασίες θὰ ἔχουν παρα-
τηρήσει ὅτι  ἐκεῖ ποὺ καίγονται κλαδιὰ καὶ ξύλα κατ’ 
ἐπανάληψη δὲν φυτρώνει χορτάρι γιὰ μεγάλο διά-
στημα. Ἂν ἀργότερα παρατηρήσουμε,  θὰ δοῦμε ὅτι 
ἐκεῖ βγαίνουν κάποια χόρτα ποὺ εἶναι διαφορετικὰ 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπικρατοῦν  σὲ ἄλλες θέσεις στὸ ἴδιο 
χωράφι. Ἂν συμβεῖ νὰ καταστραφεῖ τὸ ἔδαφος τότε 
ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ περίοδος ἐπαναφορᾶς εἶναι ἄνω τῶν 
300 χρόνων. 

Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι ἡ φύση ἔχει ἄλλους 
χρόνους ἐπούλωσης ἀπὸ τοὺς δικούς μας καὶ γιὰ 
τὸν λόγο αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τῆς ἀφήνουμε τὸ 
περιθώριο νὰ ἀναρρώνει. Ἐπίσης εἶναι ἀπαραίτητο 
νὰ τὴν διευκολύνουμε. Αὐτὸ γίνεται ἂν δὲν ὑπερ-
βόσκουμε τὰ βοσκοτόπια, ἂν δὲν χρησιμοποιοῦμε 
ὑπερβολικὰ λιπάσματα καὶ φυτοφάρμακα, ἂν ἀφή-
νουμε μικρὰ τμήματα μὲ φυσικὴ βλάστηση καὶ πολλὰ 
ἄλλα ποὺ ἀπαιτοῦν ἐξιδανικευμένη γνώση γιὰ νὰ 
ἐφαρμοστοῦν. Σὲ κάθε περίπτωση ὅμως καὶ ἀνεξάρ-
τητα ἀπὸ τὸ τί ξέρουμε καὶ τί γνώσεις ἔχουμε, ἂν ἀντι-
ληφθοῦμε ὅτι μὲ τὴν φύση συνεργαζόμαστε καὶ δὲν 
ἀποτελεῖ ἀντικείμενο κατάκτησης, τότε θὰ μπορέσου-
με νὰ «ἀκούσουμε» καὶ νὰ «δοῦμε» τὶς ἀνάγκες καὶ 
ἔτσι νὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν προσφορὰ της χωρὶς νὰ 
τὴν καταστρέφουμε.

Φωτιὲς 
Τοῦ κ. Ἰωάννου Ἀρνέλλου, Δασολόγου-Μελετητοῦ
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ιά τήν Ἐκκλησία μας ἡ Θεοτόκος εἶναι «τοῦ 
πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις, τῶν δακρύων 
τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις». Βοήθησε στή σάρκω-
ση τοῦ Χριστοῦ, ἐξυπηρέτησε τήν παγκόσμια 

σωτηρία, γιατί μ’ αὐτήν πραγματοποιήθηκε ἡ προ-
αιώνια ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ: ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου 
καί ἡ δική μας σωτηρία (Ἰω. Δαμασκηνός).

Ἀπό τίς Θεομητορικές ἑορτές ξεχωρίζει ἡ 
ἑορτή τῆς Κοιμήσεως (15 Αὐγούστου). Μέ αὐτήν ἡ 
Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου 
πού περιλαμβάνει, πρῶτον, τό θάνατο καί τήν ταφή 
Της καί, δεύτερον, τήν ἀνάσταση καί τή μετάστασή 
Της στούς οὐρανούς. Ὅπως λέει τό κοντάκιο τῆς 
ἑορτῆς, «τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησε (τήν 
Θεοτόκο), ὡς γάρ ζωῆς μητέρα, πρός τήν ζωήν με-
τέστησεν ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον». Ὁ Κύρι-
ος δηλαδή πού εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, πῆρε 
τήν ἀνθρώπινη σάρκα στήν κοιλιά τῆς Θεοτόκου 
καί γεννήθηκε ἀπό αὐτήν. Ἔτσι ἔκαμε τήν Παναγία 
Μητέρα Του, μητέρα τῆς ζωῆς, πηγή τῆς ζωῆς. 

Ἀφοῦ ὁ Κύριος μέ τό σταυρικό του θάνατο πά-
τησε καί κατάργησε τό θάνατο, ἦταν φυσικό νά 
ἀνεβάσει στούς οὐρανούς τή Μητέρα Του 
καί νά τῆς χαρίσει τή δόξα τῆς αἰωνιό-
τητας. Ὅπως λένε τά τροπάρια τῆς 
Κοιμήσεως, ὁ θάνατός Της προ-
μνηστεύεται τή ζωή. Αὐτή πού 
γέννησε τή ζωή, ἔχει μεταβεῖ στή 
ζωή. Ἔτσι ὁ θάνατός Της ὀνο-
μάζεται «ἀθάνατος Κοίμησις». 
Καί ὅλα αὐτά, γιατί ἡ Παναγία, 
πρώτη μεταξύ τῶν ἀνθρωπίνων 
πλασμάτων, πραγματοποίησε τή 
θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, πού 
εἶναι ἡ συνέπεια τῆς σάρκωσης. 
Ὅπως ἀκριβῶς τό εἶπαν οἱ Πατέρες 
«Ὁ Θεός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποι-
ηθῶμεν». «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεόν 
τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται» (Μ. Ἀθανάσιος, ΒΕΠ 30, 
119. Δοξαστικό αἴνων, 25 Μαρτίου). Αὐτήν τή θε-
οποίηση ἔδειξε ἡ Θεοτόκος, γιατί, ὅπως λέει ὁ ἱε-
ρός Καβάσιλας, φανέρωσε τόν ἄνθρωπο ὅπως ἦταν 
στήν ἀρχή στόν Παράδεισο, καί ὅπως ἔπρεπε στή 
συνέχεια νά γίνει.

Μέ τήν Κοίμησή Της προπορεύτηκε στή δόξα 
πού μᾶς περιμένει. Ὡραῖα παρατηρήθηκε, «αὐτή 
εἶναι δόξα μεγαλύτερη ἀπό ὅλαις ταῖς δόξαις, 
ὁπού ἔλαβε ἡ Θεοτόκος, νά ἀναστηθεῖ πρωτύτερα 
ἀπό τόν καιρό τῆς ἀφθαρσίας, νά δοξασθῆ προτοῦ 
νά γίνει ἡ κρίσις καί ἡ ἐξέτασις, νά λάβη τήν ἀντα-
πόδοσιν προτοῦ νά ἔλθη ἡ ἡμέρα τῆς ἀνταποδό-
σεως, νά τιμηθῆ τέλος πάντων μέ προνόμια, ὅμοια 
μέ ἐκεῖνα τοῦ υἱοῦ Της» (Νικηφόρος Θεοτόκης). 
Ἐκεῖνο δηλαδή πού θά ἀπολαύσουν οἱ πιστοί μετά 
τή δεύτερη ἔλευση τοῦ Κυρίου καί γενική κρίση, 
προαπολαμβάνει κατεξοχήν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. 
Ἔτσι ἐξηγεῖται, γιατί ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως εἶναι 
στή συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἕνα 
δεύτερο Πάσχα. Τῆς «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου, τήν 
ἀπαρχήν» πού ἑορτάζουμε τό Πάσχα, ὁ πρῶτος 
καρπός εἶναι ἡ δόξα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

Γιά τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου δέν ἔχουμε 

πληροφορίες ἀπό τήν Καινή Διαθήκη. Γι’ αὐτήν 
μαθαίνουμε ἀπό τήν «Ἀπόκρυφον διήγησιν τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου περί τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Μαρίας», ἀπό τό σύγγραμμα «Περί 
θείων ὀνομάτων» τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη, 
ἀπό τά «Ἐγκώμια εἰς τήν Κοίμησιν» Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅπως τῶν ἁγίων Μόδεστου Ἱεροσολύ-
μων, Ἀνδρέα Κρήτης, Γερμανοῦ Κωνσταντινουπό-
λεως, Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ κ.ἄ., καθώς καί ἀπό τά 
τροπάρια πού ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας. Στά κείμενα 
αὐτά διασώζεται ἡ «ἀρχαία καί ἀληθεστάτη» πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, γι’ αὐτό τό Θεομητο-
ρικό γεγονός. Ἕνα κομμάτι τῆς παράδοσης εἶναι, 
ἄλλωστε, καί ἡ ὀρθόδοξη εἰκονογραφία. 

Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού μᾶς δίνουν τά 
παραπάνω κείμενα, ἡ Θεοτόκος εἰδοποιήθηκε ἀπό 
ἄγγελο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἐπικείμενο θάνατό Της. 
Ἀφοῦ στή συνέχεια ἀνέβηκε στό ὅρος τῶν Ἐλαιῶν 
γιά νά προσευχηθεῖ, κατέβηκε στό σπίτι Της. Ἐκεῖ 
γνωστοποίησε στούς οἰκείους Της τήν ἀναχώρησή 
Της ἀπ’ αὐτόν τόν κόσμο καί ἑτοίμασε τά τῆς ταφῆς 

Της. Γύρω ἀπό τήν κλίνη τῆς Θεοτόκου συ-
γκεντώθηκαν ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι, ἐκτός 

ἀπό τό Θωμᾶ. Δύναμη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος μέ σχῆμα νεφέλης 

τούς ἅρπαξε ἀπό τά διάφορα 
μέρη τῆς οἰκουμένης, ὅπου κή-
ρυσσαν, καί τούς συγκέντρω-
σε στά Ἱεροσόλυμα. «Τό δέ 
θεοδόχον αὐτῆς σῶμα μετά 
ἀγγελικῆς καί ἀποστολικῆς 
ὑμνωδίας ἐκκομισθέν καί 

κηδευθέν, ἐν σορρῷ τῇ ἐν Γε-
σθημανῆ κατετέθη, ἐν ᾧ τόπῳ 

ἐπί τρεῖς ἡμέρας ἡ τῶν ἀγγέλων 
χοροστασία καί ὑμνωδία διέμεινεν 

ἄπαυστος. Μετά δέ τήν τρίτην ἡμέραν 
τῆς ἀγγελικῆς ὑμνωδίας παυσαμένης, πα-

ρόντες οἱ ἀπόστολοι, ἑνός αὐτοῖς ἀπολειφθέντος 
(τοῦ Θωμᾶ, πού ἔλειπε) καί μετά τήν τρίτην ἐλθό-
ντος καί τό θεοδόχον σῶμα προσκυνῆσαι βουλη-
θέντος, ἤνοιξαν τήν σορόν. Καί τό μέν σῶμα αὐτῆς 
τό πανύμνητον οὐδαμῶς εὑρεῖν ἠδυνήθησαν, μόνα 
δέ αὐτῆς τά ἐντάφια κείμενα εὑρόντες καί τῆς ἐξ 
αὐτῶν ἀφάτου εὐωδίας ἐμφορηθέντες (= γέμισαν 
ἀπό τήν ἀνείπωτη εὐωδία πού ἔβγαζαν) ἠσφάλι-
σαν τήν σορόν». (Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Β΄ Ἐγκώ-
μιον εἰς τήν πάνσεπτον Κοίμησιν τῆς Θεομήτορος, 
18). Ὁ Υἱός Της πού εἶχε σαρκωθεῖ ἀπό αὐτήν, εἶχε 
δεχτεῖ στούς οὐρανούς τό ἄχραντο σῶμα Της καί 
τήν ἁγία Της ψυχή. Τήν εὐσεβῆ αὐτή παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας μας συνοψίζει ἄριστα τό ἐξαπο-
στειλάριο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, «Ἀπόστολοι 
ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεσθημανῆ 
τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τό σῶμα, καί σύ Υἱέ καί 
Θεέ μου, παράλαβέ μου τό πνεῦμα». 

________________
* Ἀπό τό βιβλίο  «Ὁ μυστικός κόσμος τῶν Βυ-

ζαντινῶν Εἰκόνων», τόμος Ά , Χρήστου Γ. Γκότση 
Ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία.

Τό ἱστορικό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου *        

Γ * Θέλω ἕνα 
σχολεῖο ποὺ θὰ 
ἀγαπᾶ τὸ μαθητή.
* Θέλω ἕνα 
σχολεῖο ποὺ δὲν 
θὰ ἀποθαρρύνει 
τὸν ἀδύναμο μα-
θητή,  ἀλλὰ καὶ 
δὲν θὰ ἀποδέχε-
ται τὴν τεμπελιά.
* Θέλω ἕνα 
σχολεῖο ποὺ θὰ 
δίνει εὐκαιρίες πραγματικῆς Παιδείας καὶ ὄχι ἁπλὰ ἐκπαί-
δευσης καὶ βαθμοθηρίας.
* Θέλω ἕνα σχολεῖο ποὺ νὰ διδάσκει ἦθος καὶ πολι-
τισμό,  ἀγάπη στὸν τόπο καὶ τὴν πατρίδα,  ἀποδοχὴ τοῦ 
ἄλλου σὰν ἀδελφοῦ, εἴτε εἶναι γνωστὸς εἴτε ξένος.
* Θέλω ἕνα σχολεῖο ποὺ θὰ ἐμπνέει τὴν ἀγάπη στὸ 
Θεὸ καὶ τὸ σεβασμὸ σὲ ὅλους ὅσους τὸν ἀξίζουν.  

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀπαιτήσεις,
ἀπαντᾶ  τὸ Ἐκκλησιαστικὸ 

Λύκειο καὶ Γυμνάσιο Κρήτης.
Σὲ ἕνα καταπράσινο, πανέμορφο περιβάλλον,  στὸ δάσος 
τοῦ Ἁγίου Ματθαίου, 4 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν Χα-
νίων.
Δέχεται μαθητὲς ἀπ’ ὅλη τὴν Κρήτη καὶ φιλοξενεῖ δωρεὰν 
στὸ οἰκοτροφεῖο του, ὅσους μαθητὲς ἔχουν ἀνάγκη φι-
λοξενίας,  χάρη στὴ γενναιόδωρη προσφορὰ τῆς τοπικῆς 
Ἐκκλησίας μας.
Φυσικά, ὅλοι οἱ μαθητές μας δὲν χειροτονοῦνται ἱερεῖς. 
Δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ ἄλλωστε. Ὅμως ὅλοι μετέχουν στὶς 
καθημερινὲς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ ἐφοδιάζονται μὲ γνώσεις 
ποὺ ἀργότερα θὰ τοὺς φανοῦν πολύτιμες στὴ συμμετοχή 
τους στὴ ζωὴ τῆς ἐνορίας τους (π.χ. ψάλτες,  κατηχητές, 
νεωκόροι,  ἐπίτροποι, ἱεροκήρυκες, θεολόγοι  κλπ).  
Ἐγγραφὲς γίνονται ὅλο τὸ καλοκαίρι,  κάθε Πέμπτη 9 π.μ. 
ἕως 1 μ.μ., ἀλλὰ καὶ μετεγγραφὲς ἀπὸ ἄλλα σχολεῖα ὅλο τὸ 
Σεπτέμβριο καθημερινὰ 8 π.μ. ἕως 2 μ.μ.. Οἱ μετεγγραφὲς 
ἐπιτρέπονται καὶ ὡς τέλος Φεβρουαρίου,  ἀλλὰ εἶναι σω-
στότερο νὰ παρακολουθοῦν οἱ μαθητὲς τὴν ροὴ τῆς ὕλης 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου στὸ ἴδιο σχολεῖο.  
Εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἔχετε ἐρωτήματα καὶ ἀπορίες  γιὰ 
τὸ σχολεῖο μας, γι’αὐτὸ μὴ διστάσετε νὰ ἐπικοινωνήσετε 
μαζί μας,  εἴτε ἀπὸ κοντά,  εἴτε τηλεφωνικά, γιὰ ὅποιες 
πληροφορίες καὶ διευκρινίσεις χρειάζεστε.  
Μπορεῖτε ἐπίσης νωρίτερα νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὸν Μητρο-
πολίτη τῆς περιοχῆς σας καὶ νὰ συζητήσετε μαζί του, ἐνέρ-
γεια ποὺ θεωροῦμε ἐπιβεβλημένη.  

***
Γιὰ πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεστε 

στὴ Γραμματεία τοῦ Σχολείου
στὸ  τηλ: 28210-44475, κινητὸ Σχολάρχη 6977916412

Fax: 28210-43984,
e-mail: lykchani@sch.gr

καὶ στὴν ἱστοσελίδα: http://lyk-chanion.chan.sch.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 ♫ Βυζαντινῆς Μουσικῆς,
 ♫ Πιάνου,
 ♫ Ἁρμονίου,
 ♫ Ἀκορντεόν,
 ♫ Κιθάρας,
 ♫ Βιολιοῦ,
 ♫ Κρουστῶν,
 ♫ Παραδοσιακῶν Ὀργάνων,
 ♫ Λαϊκῶν Ὀργάνων

***
Διευθυντής: Αἰδεσ. Πρωτοπρ. 

Ἀντώνιος Κουμῆς
Ἔναρξη μαθημάτων: 

1η Ὀκτωβρίου

Ὠδεῖο 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κισάμου & Σελίνου
Λειτουργοῦν Τμήματα
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ἀνακούφιση τοῦ πόνου ἀποτελεῖ διαχρονικά βασική 
ἀρχή καί στόχο τῆς Ἰατρικῆς. Παρ’ ὅλο πού ὁ πόνος 
ἀποτελεῖ μιά πανανθρώπινη ἐμπειρία, αἰτία μεγάλης 
ὀδύνης ἀπό τίς ἀρχές τῆς Δημιουργίας, παρ’ ὅλο πού 

στή διαδρομή τῶν αἰώνων ἔγινε ἀφορμή νά προβληματισθεῖ 
ὁ ἄνθρωπος γιά τήν ἀντιμετώπισή του καί νά προστρέξει 
στήν ἀναζήτηση μέσων πού θά μποροῦσαν νά τόν ἁπαλύνουν 
(μάγοι, σοφοί, γιατροί), ἐν τούτοις μόνο στά τέλη τοῦ περα-
σμένου αἰώνα ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται σποραδικά μία κάπως 
αἰτιολογημένη θεραπευτική ἀγωγή, ἡ ὁποία διαμορφώθηκε 
σέ πραγματική ἐπιστήμη στό δεύτερο ἥμισυ τοῦ αἰώνα μας. 
Ὅπως καί γιά ἄλλες προόδους καί ἐπιτεύγματα στήν Ἰατρι-
κή, οἱ Παγκόσμιοι Πόλεμοι τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀποτέλεσαν καί 
γιά τόν πόνο πεδίο ἐξελίξεων ἀναφορικά μέ τή διάγνωση, 
πρόγνωση καί ἀντιμετώπισή του. Ἡ φιλοσοφία διαχείρισης 
τοῦ ἄλγους τροποποιήθηκε σημαντικά τόσο λόγῳ τῆς ἀπό-
κτησης ἐμπειριῶν ὅσο καί λόγῳ τῆς βοήθειας πού πρόσφερε 
ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα. Δόθηκε ἔμφαση στήν πολυδιάστατη 
ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου μέσῳ συμμετοχῆς στήν προσπάθεια 
αὐτή πολλῶν εἰδικοτήτων ἰατρῶν καί ἄλλων ἐπιστημόνων, οἱ 
ὁποῖοι χρησιμοποίησαν πλέον στή θεραπευτική τους φαρέ-
τρα φάρμακα καί ἄλλες θεραπευτικές μεθόδους. 

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ προσώπου τοῦ ἀσθενῆ στό σύνολό 
του, ἡ ὁλιστική προσέγγιση, εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας 
καί ἀποτελεῖ βασική ἀρχή τῆς μοντέρνας ἰατρικῆς. Βασίζεται 
σέ δύο συνιστῶσες: α) στήν προσέγγιση πού βασίζεται στή 
νόσο καί β) στήν προσέγγιση πού σχετίζεται μέ τόν συγκε-
κριμένο ἀσθενῆ. Στήν πρώτη περίπτωση ἀναφερόμαστε στήν 
παραδοσιακή προσέγγιση κατά τήν ὁποία ἐξέχοντα θέση ἔχει 
ἡ διάγνωση τῆς ἴδιας τῆς νόσου, καθορίζεται μέ ὅρους πα-
θολογικῆς ἀνατομίας καί παθολογικῆς φυσιολογίας καί δέν 
ἐκτιμᾶ σέ σημαντικό βαθμό τά συναισθήματα τοῦ προσώπου 
πού πάσχει ἀπό τή νόσο. Κατά τήν προσέγγιση πού βασίζεται 
στόν ἀσθενῆ λαμβάνεται ὑπόψη, ἐκτός ἀπό τή διαγνωσθεῖσα 
νόσο, ἡ διάσταση πού σχετίζεται μέ τά ψυχοκοινωνικά χαρα-
κτηριστικά (π.χ. ὁ ἀσθενής ὡς πρόσωπο, οἱ συναισθηματικές 
ἀντιδράσεις του στήν ἀσθένεια, ἡ οἰκογένεια καί τό περιβάλ-
λον του, ὁ τρόπος ζωῆς, τά θρησκευτικά του πιστεύω κ.ἄ.).

Ὁ πόνος ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπό τόν ἰατρό καί ἀνθρω-
πιστή Ἀλβέρτο Σβάϊτσερ ὡς ὁ «δυνάστης τῶν λαῶν». Ταυ-
τόχρονα, ἡ ἀντιμετώπισή του ἀποτελεῖ διαχρονικά κύριο 
ἐνδιαφέρον τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν καί ἰδιαίτερα τῶν 
ἐπιστημῶν ὑγείας. Ἡ Διεθνής Ἑταιρεία γιά τή Μελέτη τοῦ 

Πόνου (IASP) στά πλαίσια τῆς ἐκστρατείας πού κάνει σχετικά 
μέ τήν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν μέ χρόνιο πόνο, ἔχει ἀνακη-
ρύξει τά ἔτη 2009 καί 2010 ὡς Παγκόσμια Ἔτη Πόνου (γιά τόν 
καρκινικό καί τόν μυοσκελετικό πόνο, ἀντίστοιχα). Τά θερα-
πευτικά μέτρα πού εἶναι σήμερα διαθέσιμα εἶναι ἀρκετά ἀπο-
τελεσματικά. Περιλαμβάνουν ἰσχυρές φαρμακευτικές οὐσίες 
καί σκευάσματα, ἐφαρμογή φυσικῶν μέσων (θερμοθεραπεία, 
ἠλεκτροθεραπεία, μαγνητοθεραπεία), νευροχειρουργικές 
ἐπεμβάσεις, ἀλλά  καί ἐναλλακτικές μορφές θεραπείας (π.χ. 
καθοδηγητική χρήση εἰκόνων, τεχνικές χαλάρωσης, βελονι-
σμός κ.ἄ.), οἱ ὁποῖες παρότι δέν ἔχουν ἐπαρκῆ ἐπιστημονική 
τεκμηρίωση ἐφαρμόζονται εὐρέως γιά κάποια ἐπώδυνα σύν-
δρομα. 

Ἀξίζει νά γίνει ἰδιαίτερη μνεία στήν θεραπευτική καί 
«ἀναλγητική» ἐπίδραση τῆς προσευχῆς, ὅπως αὐτή ἔχει τεκ-
μηριωθεῖ ἀπό ξένες ἐπιστημονικές μελέτες. Ἔχει βρεθεῖ συ-
σχέτιση ἀνάμεσα στά ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν μέτρησης 
πνευματικότητας καί πίστης καί στήν καλύτερη ἀνταπόκριση 
τῶν συμμετεχόντων στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματός 
τους. Μέ ἀφορμή τό τελευταῖο, θά πρέπει κάποιος νά ἀνα-
λογιστεῖ τή σημασία καί τή βαρύτητα πού ἔχουν καί γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῶν ἐπώδυνων προβλημάτων ὑγείας τά πνευ-
ματικά ὅπλα, τά ὁποῖα παρέχει ἁπλόχερα ἡ προσευχή. Διό-
τι, τελικά, δέν μπορεῖ νά διαχωριστεῖ ἡ σωματική φύση τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπό τό πνευματικό ἔνδυμά της. 

Σέ μία ἐποχή πού παρά τήν καταπληκτική πρόοδο τῆς 
ἰατρικῆς ἐπιστήμης, οἱ ἄρρωστοι πληθαίνουν καί καινούργιες 
ἀρρώστιες ἐμφανίζονται, πρέπει νά ἀναζητήσουμε πιό βαθιά 
τόσο τά αἴτια ὅσο καί τή θεραπεία αὐτῶν τῶν προβλημάτων. 
Διότι ὁ πόνος δέν ἀποτελεῖ ἁπλά μία ἀναμέτρηση μέ τά ὅρια 
καί τίς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τό πεπερασμένο τῆς 
φύσης του. Πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται ὡς μία μάχη μέ τήν 
ἁμαρτία καί τίς συνέπειές της. 

Ὁ πόνος δημιουργεῖ σειρά μεταφυσικῶν ἐρωτημάτων μέ 
ἐπίκεντρο τήν ἀτομική ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Παρά τήν σχε-
τικά ἱκανοποιητική ἐπεξήγηση πού μᾶς παρέχει ἡ σύγχρονη 
ἐπιστήμη ἀναφορικά μέ τήν παθογένεση καί τήν αἰτιολογία 
τοῦ πόνου, πολλά ἐρωτήματα δημιουργοῦνται γιά τόν λόγο 
ὕπαρξής του, τά ὁποῖα καί δέν μποροῦν νά ἀπαντηθοῦν μέ τά 
ἀνθρώπινα μέτρα. Οἱ ἀπαντήσεις αὐτές δέν μπορεῖ νά περιο-
ρίζονται στά ἀσφυκτικά ὅρια τῆς ἐπιγειότητας, στό ἀπρόσω-
πο καί οὐσιαστικά κενό περιεχομένου νόημα κάποιων κανό-
νων καί ἀρχῶν. Σύμφωνα μέ τόν Engelhardt, «…γιά νά βροῦμε 
τό βαθύ, περιεκτικό νόημα τοῦ πόνου, τή βαθιά καί μόνιμη ση-
μασία τῆς ζωῆς, χρειάζεται νά βροῦμε μέσα στήν ἀνθρώπινη 
κατάστασή μας τό ὑπέρτατο, προσωπικό, ἀνθεκτικό καί ὑπερ-
βατικό ἀντικρυσμά της. Ὁ,τιδήποτε ἄλλο παραμένει κατώτερο 
τῶν ἐλπίδων μας…»
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Σωματική προσέγγιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου
(Β΄ μέρος)
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Ὁ Μιχαήλ Ἀρχάγγελος τιμωρεῖ τόν Λιάπη
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τή μέση τῆς Μεσογιανῆς 
«Σκάφης» εἶναι χτισμέ-
νος ὁ Λαρδάς. Κεφαλο-

χώρι, στό σύνορο τοῦ Πλατά-
νου, καί τό ψηλότερο χωριό 
τῆς κοινότητας Γραμβούσας. 
Ἀραιοκατοικημένο καί εὐρύ 
μέ παραδοσιακά καί νεότερα 
κτίσματα. Ἁπλωμένο πάνω σ’ 
ἕνα λόφο μέ τήν ἀνατολική του 
πλευρά νά ἀντικρύζει τόν ἥλιο 
πάνω ἀπό ἕνα ἁπαλόγραμμο 
ὁρίζοντα καί ν’ ἀνασηκώνεται 
νά δεῖ τόν «Κομπίτσο» καί τή 
δυτική πλευρά του νά κρέμεται 
ἀπό τόν «Τοιχειό». Λέγεται πώς 
ὀνομάστηκε Λαρδάς ἀπό τό 
λαρδί πού σημαίνει παχύ κρέ-
ας καί κατ’ ἐπέκταση τό παχύ 
εὔφορο χωράφι.

Κοντά  στόν Τοιχειό ἔζησε 
ἡ Μαλεφιουδοελένη. Ἐκείνη 
ἔλεγε τούτη τήν ἱστορία πού 
τή διέσωσε ὁ ἀνηψιός της Βε-
νιαμίν. Παντρεύτηκε μεγάλη, 
παιδιά  δέν ἔκανε καί πάθανε 
στά 98 της, τό 1950. Σοβαρά 
δέν ἀρρώστησε ποτέ. Φάρμακα 
δέν πῆρε. Οὔτε κινίνο. Τά ἀγρι-
αμύγδαλα ἦταν γιά κείνη πανά-
κεια. Γιά τόν πονοκέφαλο, τόν 

πονόκοιλο, τά ρευματικά, πού 
λίγο τήν ἐνοχλοῦσαν. Γιά ὅλα 
ἔτρωγε μερικά πικραμύγδαλα. 
Αὐτό ἦταν τό φάρμακό της.

Ὁ Λιάπης, ἔλεγε, - ἕνας 
Λαϊνάκης γείτονάς της- θεώρη-
σε καλό νά πάρει τόν πέτρινο 
σταυρό, πού ἦταν ἀπομεινάρι 
ἀπό τόν ναΐσκο τοῦ Μιχαήλ 
Ἀρχαγγέλου, καί νά τόν μετα-
φέρει στήν κεντρική Ἐκκλησία 
τοῦ χωριοῦ, τόν Ἅϊ Γιάννη τόν 
Θεολόγο. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Μι-
χαήλ Ἀρχαγγέλου εἶχε χαλάσει 
ἀπό τούς Τούρκους πολλά χρό-
νια πρίν. Τί ζητοῦσε σκέφτηκε 
μόνος καί ἔρημος πάνω στά 
λίγα ἐρείπια; Ἄς τόν μεταφέρω 
ἐκεῖ γιά τήν τάξη, γιά στολίδι, 
γιά ἀσφάλεια. Δύο ἑκατοντά-
δες περίπου μέτρα ἦταν  ἡ ἀπό-
σταση. Τόν ἀπόθεσε λοιπόν κο-
ντά στήν πόρτα τοῦ Ἁϊ Γιάννη, 
πέρασε τήν πόρτα τοῦ περιβό-
λου, παραμέρισε τίς καλομυ-
θιές καί γύρισε νά κοιμηθεῖ στό 
σπίτι του. Μά ὁ ἐρειπωμένος 
χῶρος τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέ-
λου μιά νύχτα μόνο ἔμεινε χω-
ρίς τήν πελεκημένη καί σταυ-
ρωμένη πέτρα.

Μόλις ἔπεσε νά κοιμηθεῖ ὁ 
Λιάπης, παρουσιάστηκε ὁ Μι-
χαήλ Ἀρχάγγελος κι ὅλη νύχτα 
τόν ἔδερνε! 

Τοῦ ἔλεγε δέ, μόλις ξημε-
ρώσει νά τή γυρίσει στή θέση 
πού τή βρῆκε ἀλλιῶς θά τόν τι-
μωρήσει.

Καί δέν μποροῦσε νά κά-
νει διαφορετικά. Μόλις ξημέ-
ρωσε τήν πῆγε καί τήν ἐπανέ-
φερε στήν πρώτη της θέση.

Ὁ Λιάπης ὅσο ζοῦσε διη-
γοῦνταν αὐτό τό ἐπεισόδιο. Τό 
βεβαίωνε στή διήγησή της καί ἡ 
ὑπέργηρη  Ἑλένη.

Τό σταυροειδές πέτρινο 
κατασκεύασμα ὑπάρχει μέχρι 
σήμερα στό χωριό μας ἀπένα-
ντι ἀπό τό Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁϊ 
Γιάννη.

Τοῦ κ. Ἀθανασίου Π. Δεικτάκη, Λογοτέχνη
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Ἡ  Ἐ κ κ λ η σ ί α  σ ᾶ ς  ἀ π α ν τ ᾶ . . .

Ἀναγνώστρια τοῦ Περιοδικοῦ μᾶς ἐρωτᾶ ἕνα ἐπίκαιρο ἐρώτημα: Ποιὰ περίοδο τοῦ 
ἔτους ἔγινε ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ καὶ γιατί ἑορτάζεται στὶς 6 Αὐγούστου 

ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας; 

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

ὐχαριστοῦμε τὴν ἀναγνώστρια τοῦ Περι-
οδικοῦ μας, ποὺ μᾶς δίδει τὴν εὐκαιρία 
νὰ ἀναφερθοῦμε στήν μεγάλη αὐτή ἑορ-
τή τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι γεγονὸς ὅτι 

στὸν ἑορτολογικὸ κύκλο τῆς Ἐκκλησίας ἱστορικὰ 
γεγονότα ἔχουν τοποθετηθεῖ ὄχι στὴν χρονικὴ 
στιγμὴ ποὺ συνέβησαν, ἀλλὰ σὲ ἄλλη χρονικὴ 
στιγμὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ἕνα τέτοιο γε-
γονὸς εἶναι καὶ ἡ  Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας, 
ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα ἐπάνω στὸ ὄρος Θαβὼρ  λίγο 
πρίν ἀπό τό Πάθος τοῦ Κυρίου μας, καὶ συγκεκρι-
μένα σαράντα ἡμέρες πρὶν τό ἑκούσιο μαρτύριο 
καί τήν σταύρωσή Του. Ὅπως δὲ χαρακτηριστικὰ 
σημειώνει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ 
Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος στὸ βιβλίο του «Οἱ 
Δεσποτικὲς Ἑορτὲς», «ὁ σκοπὸς τῆς Μεταμορ-
φώσεως ἦταν νὰ στηριχθοῦν οἱ Μαθητὲς στὴν 
πίστη ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ 
νὰ μὴν κλονισθοῦν γιὰ ὅσα θὰ ἔβλεπαν τὶς ἡμέ-
ρες ἐκεῖνες. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ εἶναι ἐμφανὴς στὰ 
τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας. Σ ΄ ἕνα ψάλλουμε: Πρὸ 
τοῦ τιμίου σταυροῦ σου καὶ τοῦ πάθους, λαβών 
οὕς προέκρινας τῶν ἱερῶν μαθητῶν πρὸς τὸ Θα-
βώριον Δέσποτα, ἀνῆλθες ὄρος. Στὸ Κοντάκιο 
ἐπίσης τῆς ἑορτῆς λέγεται: ...ἵνα ὅταν σὲ ἴδωσιν 
σταυρούμενον τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον 
τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς 
τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα».

Ἑπομένως, κανονικὰ ἡ Μεταμόρφωση τοῦ 
Χριστοῦ ἔπρεπε νὰ ἑορτάζεται περίπου τὸν μήνα 
Μάρτιο, ἀνάλογα μὲ τὸ πότε ἑορτάζεται κάθε 
χρόνο τὸ Πάσχα. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ χρόνος αὐτὸς 
συμπίπτει μὲ τὴν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς καὶ 
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἑορτασθεῖ πανηγυρικά ἡ Δε-
σποτική αὐτή ἑορτή, μεταφέρθηκε τὴν 6η  Αὐγού-
στου. Χρειάζεται φυσικὰ νὰ τονίσομε ὅτι ἡ ἐπι-
λογὴ τῆς συγκεκριμένης ἡμερομηνίας δὲν εἶναι 
τυχαία, ἀφοῦ τοποθετεῖται σαράντα ἡμέρες πρίν 
τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 

Σεπτεμβρίου), ἡ ὁποία ἑορτάζεται ὡς ἡ Μ. Παρα-
σκευή. Οὐσιαστικὰ, λοιπὸν, ὅταν κάνουμε λόγο 
γιὰ τὴν Μεταμόρφωση ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Κύριός 
μας ἔδειξε τὴν δόξα τῆς θεότητός Του, ποὺ τὴν 
κρατοῦσε ἀφανῆ στὸ φαινόμενο σῶμα, ἐπειδὴ οἱ 
ἄνθρωποι δὲν μποροῦσαν νὰ τὴν ἀντικρύσουν. 
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι ὁ 
Χριστὸς δὲν ἔδειξε ὁλόκληρη τὴν θεότητα, ἀλλὰ 
μία μικρὴ ἐνέργειά της. Καὶ αὐτὸ τὸ ἔκανε, ἀφ’ 
ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ πληροφορήσει γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι 
ἡ θεϊκὴ δόξα τῆς Βασιλείας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἀπὸ 
φιλανθρωπία, ὥστε οἱ μαθητές Του νὰ μὴ χάσουν 
καὶ τὴν ζωὴ τους ἀκόμη, βλέποντας ὁλόκληρη 
τὴν δόξα τῆς θεότητος. Γι’ αὐτό, καταλήγει ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἱερόθεος, τὸ μυστήριο τῆς Μετα-
μορφώσεως εἶναι καὶ ἀποκάλυψη τῆς Βασιλείας, 
ἀλλὰ καὶ ἔκφραση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρω-
πίας τοῦ Θεοῦ. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἀνδρέου, 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης

Τὴν 4η Ἰουλίου, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀρχι-
επισκόπου Κρήτης, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάν-
νου κ. Ἀνδρέας ἄγει τά ὀνομαστήρια του, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἔλαβε μέρος 
στὴν πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ 
τελέστηκε στὸν ὁμώνυμο καὶ περικαλλῆ  Ἱερὸ 
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀρκαλοχωρίου, προεξάρ-
χοντος τοῦ ἑορτάζοντος Ἀρχιερέως καὶ μὲ τὴν 
συμμετοχὴ Ἀρχιερέων τῆς νήσου, καθώς καί ἐκ 
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Μητρο-
πόλεως Καναδᾶ. Οἱ ἀρχὲς τοῦ τόπου καὶ τοῦ 
Νομοῦ ἀλλά καὶ πλῆθος κόσμου προσῆλθαν νὰ 
εὐχηθοῦν τὸν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη. 

Χειροτονία πρεσβυτέρου

Τὸ Σάββατο, 10 Ἰουλίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας χειροτόνησε εἰς πρεσβύτερο τὸν Ἱερολογιώ-
τατο Διάκονο π. Στυλιανὸ Τσινευράκη, καταγώ-
μενο ἐκ τοῦ χωρίου Ἄστρικα Κισάμου, πτυχι-
οῦχο Θεολογίας καὶ μεταπτυχιακὸ φοιτητή. Ὁ 
νέος πρεσβύτερος θὰ διακονήσει τὶς ἀνάγκες 
τῆς Μητροπόλεως ἀπὸ τὴν θέση τοῦ περιοδεύ-
οντος Ἱεροκήρυκος.
 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

Ἀπὸ τὶς 14 ἕως καὶ 22 Ἰουλίου ἡ Μητρόπολίς 
μας διοργάνωσε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στή 
Μόσχα, Ἁγία Πετρούπολη, Ζαγκὸρσκ καὶ Ντιβέ-
γιεβο. Οἱ ἐκδρομεῖς εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προ-
σκυνήσουν τὰ μεγάλα σεμνεῖα τῆς ἁγίας Ρωσίας, 
ὅπως τὸν Ἅγιο Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, τὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη τῆς Κρονστάνδης, τὴν Ἁγία Ματρῶνα, 
τὴν Λαύρα τοῦ Ἀλεξάντερ Νέφσκι, τὴν Πανα-
γία τοῦ Καζάν, τὴν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σεργίου 
τοῦ Ραντονέζ, κ.ἄ. μεγάλα προσκυνήματα ἀλλὰ 
καὶ νὰ ξεναγηθοῦν στὶς ὀμορφιὲς τῆς Ρωσικῆς 
πρωτεύουσας καὶ τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, νὰ 
ἐπισκεφθοῦν μουσεῖα καὶ ἱστορικὰ μνημεῖα, 
ὅπως τὸ μουσεῖο τοῦ Ἐρμιτάζ, τὸ Κρεμλῖνο, τὸ 
Πέτερχοβ κ.ἄ. Τούς ἐκδρομεῖς συνόδευσε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος κα-
τόπιν προσκλήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατρι-
άρχου Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας κ.κ.  Κυρίλλου 
ἔλαβε μέρος στὴν Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία 
ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονὲζ 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010)

ε
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(στὴν ὁμώνυμη Λαύρα καὶ Ἱερὰ Μονή του), στὴν 
ὁποία συμμετεῖχαν καὶ ὅλοι οἱ ἐκδρομεῖς. Ἐντύ-
πωση προκάλεσε σὲ ὅλους ἡ πίστη καὶ εὐλά-
βεια τὸ ὁμοδόξων Ρώσων ἀδελφῶν μας. 

Μνημόσυνο θυμάτων τροχαίων ἀτυχημάτων

Ἡ Μητρόπολίς μας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Νο-
μαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Χανίων καὶ τὸν Δῆμο 
Βουκολιῶν, διοργάνωσε τὴν Κυριακὴ, 25 Ἰου-
λίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Χριστοφόρου ποὺ 
βρίσκεται στὸ πάρκο τροχαίων ἀτυχημάτων 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ», στὴ θέση Νερατζιά, 
μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων 
τῶν θυμάτων τροχαίων ἀτυχημάτων τοῦ Νο-
μοῦ Χανίων. Ἐκτὸς τῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ καὶ 
τοῦ Δήμου, στὸ μνημόσυνο συμμετεῖχε μεγά-
λος ἀριθμὸς συγγενῶν τῶν θυμάτων, οἱ ὁποῖοι 
προσῆλθαν γιὰ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν ἀνά-
παυση τῶν ψυχῶν τῶν προσφιλῶν οἰκείων τους. 

Ἑορτὴ Ἁγίας Παρασκευῆς
Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἑσπερι-
νό τῆς ἑορτῆς στὸ ὁμώνυμο προσκύνημα στὰ 
Φαλάσαρνα Πλατάνου, τὴν δὲ κυριώνυμο ἡμέρα 
ἱερούργησε εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ποτα-
μίδας.

Σύναξις ἀποφοίτων 
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς

Ὁ Σύνδεσμος ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Σχολῆς Κρήτης «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» πραγματο-
ποίησε καὶ ἐφέτος τὴν ἐτήσια σύναξή του στὴν 
ἱστορικὴ Ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγίας Τρι-
άδος Τζαγκαρόλων, ἡ ὁποία ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν φι-
λοξένησε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Κρήτης. Ἡ 
Σύναξη, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν Πέ-
μπτη 29 Ἰουλίου, ἄρχισε μὲ Θεία Λειτουργία 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου καὶ συνιερουργούντων τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων 

κ. Εἰρηναίου καὶ τοῦ Οἰκείου Ἐπισκόπου κ. 
Δαμασκηνοῦ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας 
τελέστηκε τρισάγιο ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων κα-
θηγητῶν, μαθητῶν καὶ διακονητῶν τῆς Σχολῆς, 
στὸ ὁποῖο ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Ἐπίσκοπός μας. 
Ἀκολούθησαν χαιρετισμοί, ἐνημέρωση γιὰ τὴν 
σημερινὴ λειτουργία τῆς Σχολῆς ἀπὸ τὸν Σεβ. κ. 
Δαμασκηνὸ, Πρόεδρο τῆς Ἐκλησιαστικῆς Ἑστί-
ας τῆς Σχολῆς, ἐνημέρωση γιὰ τοὺς στόχους 
τῆς Σχολῆς ἀπὸ τὸν Ὑποδιευθυντὴ κ. Μιχάλη 
Γαλανάκη, ἀπολογισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ 
Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀντώνιο Σα-
πουνάκη, διάλογος καὶ συζήτηση. Τὸ ἀπόγευ-
μα, μετὰ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ, ἀκολού-
θησε τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τούς ἀποφοίτους 
τοῦ ἔτους 1959-1960, παρουσίαση τοῦ ὑπὸ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος ἐκδοθέντος βιβλίου, 
ἀφιερωμένο στὸ πρόσωπο, τὸ ἔργο καὶ τήν δι-
ακονία τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Γέροντος 
π. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς. 
Ἡ ἡμερίδα κατέκλεισε μὲ πλούσια φιλοξενία 
πρὸς ὅλους, προσφορὰ τῆς φιλοξενούσας Ἱερᾶς 
Μονῆς, καὶ Ἀπόδειπνο.

Δεκαπενταύγουστος

Τὴν περίοδο προετοιμασίας γιά τόν ἑορτασμό 
τῆς σεπτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τοῦ Πά-

σχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ἐτίμησε πάνδημα καὶ ὁ 
εὐσεβὴς λαὸς τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Μητροπόλε-
ώς μας συμμετέχοντας στίς Ἱερὲς Παρακλήσεις 
καὶ Ἀγρυπνίες πού τελέσθηκαν καθ΄ ὅλο τὸν 
Δεκαπενταύγουστο. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
περιόδευσε καὶ τὶς δύο Ἐπαρχίες τῆς Μητρο-
πόλεώς μας τελώντας Ἱερὲς Παρακλήσεις καὶ 
Νυκτερινὲς Θεῖες Λειτουργίες, ἔχοντας ἔτσι τὴν 
εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνεῖ τόσο μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους τοῦ τόπου, ὅσο καὶ μὲ τοὺς ἀπόδημους 
ἐπισκέπτες, οἱ ὁποῖοι τὴν περίοδο αὐτὴ κατέ-
κλυσαν τὶς Ἐπαρχίες μας.

Τιμητικὴ Ἐκδήλωση γιά τόν Γέροντα 
Μητροπολίτη ἀπό Κισάμου & Σελίνου 

Εἰρηναῖο

Ἡ «Ἕνωση προβολῆς τοῦ ἔργου τοῦ ἀπὸ Κι-
σάμου καὶ Σελίνου Μητροπολίτη Εἰρηναίου Γα-
λανάκη», διοργάνωσε τὸ Σάββατο 7 Αὐγούστου 
ἐκδήλωση τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν 
Πολυσέβαστο Γέροντα Μητροπολίτη ἀπὸ Κισά-
μου & Σελίνου κ. Εἰρηναῖο, στὸν προαύλιο χῶρο 
τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεως καὶ ἐνώπιον 
τοῦ Μουσείου «Εἰρηναῖος». Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε 
μὲ Τρισάγιο ὑπὲρ τῶν κατὰ καιροὺς διακονησά-
ντων στὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως ἀπὸ τόν Σεβ. 
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο. Ἀκολούθη-
σαν χαιρετισμοὶ καὶ στὴν συνέχεια  ὁ Πρόεδρος 
τῆς Ἕνωσης, κ. Δημήτριος Κυριτσάκης (Ἀντι-
πρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. καὶ Πρόεδρος τῆς 
Ἐπιτροπῆς Διαφάνειας), ὁμίλησε μὲ θέμα: «Τὸ 
χθὲς ὁδηγὸς τοῦ σήμερα». Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
ἐκδήλωσης τὸ τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς χορωδίας 
τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπὸ τὴν Δι-
εύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ καὶ Καθηγητοῦ κ. Γε-
ωργίου Χαχλάκη, ἀπέδωσε ἐπίκαιρους Ὕμνους. 
Ἀποσπάσματα ἀπὸ ὁμιλίες καὶ στιγμιότυπα 
ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργου τοῦ Σεπτοῦ Γέροντος 
προβλήθηκαν διανθίζοντας τὴν ἐκδήλωση. Πα-
ρόντες ἦταν οἱ Σεβ: Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. 

Εἰρηναῖος, Λάμης, Συβρίτου & Σφακίων κ. Εἰρη-
ναῖος, Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, 
ὁ Ἐπισκόπος μας, οἱ ἀρχὲς τοῦ τόπου καὶ τοῦ 
Νομοῦ καὶ πλῆθος κόσμου, παλαιοὶ ἀπόφοιτοι 
τῶν Σχολῶν καὶ Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεως, 
ὅλοι εὐεργετημένοι ἀπὸ τὸν σεβάσμιο Γέροντα 
Εἰρηναῖο. Τήν εὐθύνη συντονισμοῦ τῆς ἐκδήλω-
σης εἶχαν ἡ κ. Βατσολάκη Ἰωάννα, δικηγόρος, 
καὶ ὁ κ. Σκουλούδης Ἰωάννης, Λαογράφος-Σκη-
νογράφος.
 

Ἑορτὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Κατὰ τὴν Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσε-
ως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ στὸ ὁμώνυμο 
παρεκκλήσιο τοῦ Εὐρωμεσογειακοῦ Κέντρου 
Νεότητος, παραρτήματος τῆς ΟΑΚ, ὅπου καὶ 
δόθηκε ἡ εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς, τὴν δὲ 
κυριώνυμο ἡμέρα, προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. 
Ἀνθίμου, τέλεσε τὴν πανήγυρη τῆς ὁμώνυμης 
Ἱερᾶς Μονῆς στὸν Κουμπὲ Ρεθύμνου.

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς
Μετὰ τὴν Ἱερὰ Παράκληση ποὺ τελέστηκε στὸν 
ἀρχαιότερο Ναὸ τῆς Κρήτης, στὴν Ροτόντα Ἐπι-
σκοπῆς Κισάμου (6ος αἰ.), τὴν Κυριακὴ 8 Αὐγού-



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 28, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2010 ............ 124 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 28, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2010 ............ 125

στου, ἀκολούθησε ἡ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καθιερω-
μένη τελετὴ τῆς εὐλογίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς 
μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων τῆς Ἀνατολικῆς 
Κισάμου καὶ τῆς εὐρύτερης περιχοχῆς καὶ με-
γάλου ἀριθμοῦ πιστῶν. Οἱ κάτοικοι τῆς εὐρύτε-
ρης περιοχῆς προσέφεραν πλῆθος καρπῶν καί 
φρούτων, τὰ ὁποῖα ἀφοῦ εὐλογήθηκαν μοιρά-
στηκαν. Τὴν εὐθύνη ὀργάνωσης εἶχε ὁ Ἀρχιε-
ρατικὸς Ἐπίτροπος Ἀνατολικῆς Κισάμου, Αἰδ. 
Πρωτ. π. Ἰωάννης Γουμενάκης.

Παρουσίαση τιμητικοῦ Τόμου

Τὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας «ΕΣ-
ΠΕΡΙΑ» διοργάνωσε, τὴν Δευτέρα 9 Αὐγούστου, 
στὴν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης ἐκδήλωση 
κατὰ τὴν ὁποία παρουσιάστηκε ὁ τιμητικὸς τό-
μος «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ» 55 Χρόνια Ἱε-
ροψαλτικῆς Διακονίας, ποὺ συνέγραψε ὁ πο-
λυτάλαντος γραμματέας τῆς Μητροπόλεώς μας 
κ. Ἀντώνιος Βακάκης. Τὸν Τόμο παρουσίασαν 
οἱ: Αἰδ. Πρωτ. Νεκτάριος Χριστοδουλάκης (Γεν. 
Ἀρχ. Ἐπίτροπος Ἱ.Μ. Κυδωνίας & Ἀποκορώ-
νου), κ. Ἀναστάσιος Ἀθανασιάδης  (Πρωτοψάλ-
της, πρ. Δ/ντὴς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 
Κρήτης), κ. Λουπάσης Γεώργιος (Φιλόλογος) καί 
κ. Καστρινάκης Ἰωάννης (Πρωτοψάλτης-Μου-
σικοδιδάσκαλος). Σχετικὸ ποίημα ἀπήγγειλε ὁ 
Λογοτέχνης κ. Ἀθανάσιος Δεικτάκης καὶ ἀπο-
σπάσματα ἀπὸ τὶς κριτικὲς τοῦ ἔργου διάβα-
σε ἡ κ. Φωτεινὴ Σεγρεδάκη, Λογοτέχνης. Ἀκο-
λούθησε ὁμιλία ἀπὸ τὸν συγγραφέα τοῦ ἔργου 
κ. Ἀντώνιο Βακάκη, Θεολόγο – Ἱεροψάλτη καὶ 
χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν τιμώμενο κ. Θεόδωρο Βασι-
λικό, Ἄρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο τῆς Μ.τ.Χ.Ε., 
Πρωτοψάλτη καὶ Χοράρχη. Ὕμνους ἀπέδωσαν 
τὰ μέλη τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ Χανίων ὑπὸ 
τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννη Καστρινάκη. Τὴν 
ἐκδήλωση συντόνισε ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης 
π. Εἰρηναῖος Μπατσάκης, ἐνῶ πλῆθος ἀνθρώ-
πων προσῆλθαν ἀπό τίς ἐπαρχίες μας ἀλλά καί 
τό Νομό γιά νά τιμήσουν τόν μεγάλο Μουσικο-
διδάσκαλο καί Πρωτοψάλτη.

Ἑορτὴ Ἁγίου Φωτίου

Τὸ μεγάλο προσκύνημα τῶν Ἁγίων Φωτίου καὶ 
Ἀνικήτου στὸν ὁμώνυμο σπηλαιώδη Ναὸ – κτί-
σμα τοῦ Ὁσίου Κὺρ-Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ποὺ 
εὑρίσκεται στὴν περιοχὴ τῶν Φαλασάρνων, 
ἑόρτασε καὶ ἐφέτος μὲ τὴν συμμετοχὴ μεγάλου 
ἀριθμοῦ προσκυνητῶν ἡ Ἐνορία Πλατάνου τὴν 
11η καὶ 12η Αὐγούστου, πανηγυρίζοντας τὰ χίλια 
χρόνια ἀπὸ τήν κτίση του. 

Ἑορτὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἀποκορύφωμα τῆς περιόδου τοῦ Δεκαπενταυ-
γούστου τὸ ἑόρτιο διήμερο τῆς 14ης καὶ 15ης 
Αὐγούστου. Χιλιάδες προσκυνητὲς κατέκλεισαν 
τὸ διήμερο αὐτὸ τὰ μεγάλα προσκυνήματα τῆς 
Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας: τὴν Σταυρο-
πηγιακὴ Μονὴ Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς στό Κολυμ-
βάρι, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοσκαλιτίσσηςς, τὴν 
Παναγία στὴν Τύλιφο, τὸ Συρικάρι, στὸ Βουλ-
γάρω, κ.ἀ.
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας & Ἀποκορώ-
νου κ. Δαμασκηνὸς χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινό 
τῆς ἑορτῆς στὴν Πατριαρχικὴ Μονὴ Ὁδηγητρίας 

Γωνιᾶς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχι-
ος χοροστάτησε, τό ἴδιο βράδυ, στὸν Ἑσπερινὸ 
στὴν Ἱ.Μ.Χρυσοσκαλιτίσσης, τὴν δὲ κυριώνυμο 
ἡμέρα ἱερούργησε στὴν Σταυροπηγιακὴ Μονὴ 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς. Στὸν ἑσπερινό τῆς κυρι-
ωνύμου ἡμέρας, πού μέ λαμπρότητα τελεῖται 
στήν Πατριαρχική Μονή Γωνιᾶς, χοροστάτησε, 
προσκεκλημένος τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων κ. 
Εἰρηναῖος.

Κοίμησις τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου 

κυροῦ Ἀνθίμου

Τὸ ἑσπέρας τῆς 15ης Αὐγούστου, ἑορτὴ τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐξεδήμησε εἰς Κύριον ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης & Αὐλοποτάμου 
κυρὸς Ἄνθιμος, κατόπιν μακροχρόνιας ἀσθέ-
νειας. Τὸ πρωὶ τῆς 16ης  Αὐγούστου τὸ σεπτὸ 
σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου  κυροῦ 
Ἀνθίμου μεταφέρθηκε  στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ 
Ναὸ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, ὅπου τελέστηκε 
Συνοδικὸ τρισάγιο ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κρήτης κ. Εἰρηναίου, παρουσία τῶν Ἀρχιερέων 
τῆς νήσου, καὶ τέθηκε σὲ προσκύνημα ἕως τὸ 
μεσημέρι, ὁπότε μεταφέρθηκε στὸν Ἱερὸ Μη-
τροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Ρεθύμνου, ὅπου καὶ τέθηκε σὲ λαϊκὸ προσκύ-
νημα. Τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας στὸν ἀνωτέρω 
Ναὸ τελέστηκε Νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ 
τοῦ Σεβ. Μητρ. Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων 
κ. Εἰρηναίου (ὁ ὁποῖος καὶ ὁρίστηκε Τοποτη-
ρητὴς τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως) καὶ τοῦ 
Σεβ. Μητρ. Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ. Δαμα-
σκηνοῦ, ἐνῶ τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 17ης  Αὐγού-
στου τελέστηκε τριαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου καί συνιερουργούντων τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ 
Βιάννου κ. Ἀνδρέου καὶ Κισάμου καὶ Σελίνου κ. 
Ἀμφιλοχίου. Ἀκολούθησε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία 

στὸν κατάμεστο ἀπὸ πιστοὺς Μητροπολιτικὸ 
Ναὸ τοῦ Ρεθύμνου μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ σώμα-
τος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Προέδρου 
Αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκφώνησε τὸν ἐπικήδειο 
λόγο ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος μίλησε γιὰ τὰ χαρίσματα 
καὶ τὸ πολυσχιδὲς ἔργο τοῦ μεταστάντος Ἱε-
ράρχου, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ 
εὐλάβειά του στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὅπως 
μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του κατὰ 
τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως καὶ τῆς 
εἰς οὐρανοὺς μεταστάσεως τῆς Παναγίας Μη-
τέρας τοῦ Κυρίου μας. Τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκου-
μενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώ-
πησε κατά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος 
συγκινημένος ἀναφέρθηκε στὴ μακρόχρονη 
σχέση του μὲ τὸν μακαριστὸ Ἱεράρχη. Ἐπίσης 
τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας 
κ.κ. Θεόδωρο ἐκπροσώπησε ὁ Ἀρχιγραμματεὺς 
τοῦ Πατριαρχείου, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος, ἐνῶ τὴν Κυβέρνη-
ση ἐκπροσώπησαν ὁ Ὑφυπουργὸς Οἰκονομίας, 
Ἀνταγωνιστικότητας καὶ Ναυτιλίας κ. Σταῦρος 
Ἀρναουτάκης καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας κ. Βασίλης Κουλαϊδής. 
Γιὰ τὸν ἐκλιπόντα Ἱεράρχη μίλησαν ὁ Νομάρχης 
Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Παπαδάκης, ὁ κ. Γεώργι-
ος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου, ἐνῶ ἐκ μέ-
ρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἀποχαιρέτησε ὁ Γενικὸς 
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτ. Νικόλαος Πολά-
κης. Στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία, ἐκτὸς ἀπὸ σύσσω-
μο τὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς οἰκείας Ἱ. Μητροπόλεως 
καὶ Ἡγουμένους τῶν Μοναστηριῶν τῆς Κρήτης, 
παρέστησαν Βουλευτὲς τῆς νήσου, οἱ Δημάρ-
χοι τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνης καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι 
τῆς Νομαρχιακῆς καὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, 
ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν 
Σωμάτων Ἀσφαλείας, τῆς Πανεπιστημιακῆς κοι-
νότητας, τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας 
Ἐκπαίδευσης καὶ πλῆθος κόσμου ἀπὸ ὅλη τὴν 
Μητροπολιτικὴ περιφέρεια, καθὼς καὶ ἀπὸ ὅλη 
τὴν Κρήτη. Ἀκολούθησε ἡ πομπὴ πρὸς τὸ Κοι-
μητήριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 
Ρεθύμνου, ὅπου ἔγινε ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ ἀοι-
δίμου Μητροπολίτου κυροῦ Ἀνθίμου. Ἂς εἶναι 
αἰωνία ἡ μνήμη του. 
 

Ἐκδήλωση γιὰ τὸν Παρθένιο Περίδη
Ἡ Μητρόπολίς μας σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο 
Ἰναχωρίου καὶ τὴν Ἕνωση Ἰναχωριανῶν Ἀττικῆς 
«Παναγία ἡ Χρυσοσκαλίτισσα», διοργάνωσαν τὸ 
ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 18ης Αὐγούστου ἐκδηλώ-
σεις τιμῆς καὶ μνήμης μὲ ἀφορμὴ τὰ 200 χρόνια 
ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ μεγάλου ἀγωνιστῆ καὶ κα-
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ταξιωμένου κληρικοῦ Παρθένιου Περίδη, ἀδελ-
φοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς, Προέδρου τῆς Κρη-
τικῆς Ἐθνοσυνέλευσης. Τῆς ἐπιμνημόσυνης δέ-
ησης, ἡ ὁποία τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας καί τόν Πανοσ. Καθηγούμενο 
τῆς Ἱ. Μ. Γωνιᾶς κ. Χρύσανθο, ἀκολούθησε σχε-
τικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν διδάσκαλο κ. Κωνσταντῖνο 
Παπαδάκη. Οἱ ἐκδηλώσεις ἔλαβαν χώρα στὸν 
τόπο καταγωγῆς τοῦ Παρθενίου Περίδη, στὸ 
χωριὸ Ρογδιὰ τοῦ Δήμου Ἰναχωρίου.

Ἑορτή τοῦ Ἁγ. Εἰρηναίου 
καί τά ὁνομαστήρια 

τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου 
ἀπό Κισάμου & Σελίνου Εἰρηναίου

Στίς 23 Αὐγούστου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἀπο-
δίδεται ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 

ἄγει τά σεπτά Ὀνομαστήριά του καί ὁ Γέρων 
Μητροπολίτης ἀπό Κισάμου καί Σελίνου κ. 
Εἰρηναῖος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε 
κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα τήν Θεία Λειτουργία στήν 
Ἱερά Μονή Γωνιᾶς, εὐχόμενος καρδιακῶς πρός 
τόν Κύριο ὑγεία ἀμετάπτωτον διά τόν πολιό 
προκάτοχό του, ἔτη εἰρηνικά καί χαριτωμένα 
ἀπό τόν Θεό διά νά ἀπολαμβάνει τούς πολυ-
σχιδεῖς κόπους του. Τήν ἡμέρα αὐτή πλῆθος 
κόσμου ἐπισκέφθηκε τόν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη 
εἰς τήν οἰκία του στά Χανιά γιά νά τοῦ εὐχηθεῖ 
καί νά ζητήσει τήν εὐλογία του. Τόν αἰωνόβιο 
Ἐπίσκοπο ἐπισκέφθηκε καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης 
μας τήν ἑπομένη ἡμέρα εὐχόμενος μακρότητα 
ἡμερῶν καί κάθε καλό εἰς τόν ἑορτάζοντα.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εὐτυχοῦς

Στὰ Τσισκιανὰ Σελίνου, ὅπου εὑρίσκεται καὶ τὸ 
μεγάλο προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος 
Εὐτυχοῦς, μετέβη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας γιά 
νά χοροστατήσει κατὰ τὸν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, 
23 Αὐγούστου, μὲ τὴν συμμετοχὴ μεγάλου ἀριθ-
μοῦ προσκυνητῶν.

Ἑορτὴ Τιμίου Προδρόμου
Πλῆθος προσκυνητῶν κατέκλυσαν καὶ ἐφέτος 
τὴν ἔρημο τοῦ Γκιώνα, γνωστὴ γιὰ τὸ μεγάλο 
προσκύνημα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀποτομῆς της κε-
φαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Στὸ βαπτιστήριο 
τοῦ προσκυνήματος πολλὲς οἱ βαπτίσεις παι-
διῶν ποὺ τὰ εἶχαν τάξει στὸν Ἅγιο καὶ πού, σύμ-
φωνα μὲ τὸ ἔθιμο, ἀφήνονται στὴν Εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου καὶ ὁ πρῶτος ποὺ θὰ τὰ σηκώσει στὰ 
χέρια του γίνεται ὁ ἀνάδοχος. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινό τῆς 
ἑορτῆς. 

Ἐλευθερία Περουλάκη  .................................................................................................................................................... 90€
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Παναγιώτης Χατζηδάκης εἰς μνήμην γονέων του Ἐμμανουήλ καί Ἄννης Χατζηδάκη  ......................................... 50 €
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Αἰδεσ. Πολυχρόνης Φουντουλάκης εἰς μνήμην ἀδελφοῦ του Νικολάου Φουντουλάκη  .................................... 150€
Χρυσή Μαλανδράκη εἰς μνήμην Φραγκίσκου Μαλανδράκη  .................................................................................. 100€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  .................................................................................................................................................... 200€
Ἰωάννης & Μαρία Φουντουλάκη  ................................................................................................................................ 500€
Γεώργιος & Εὐτυχία Πευκιανάκη  ................................................................................................................................ 100€
Ἐνορία Ροδοβανίου  ....................................................................................................................................................... 100€
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Γεωργία Πολυκανδρίτη  ................................................................................................................................................. 144€
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Δήμητρα Κατσανεβάκη-Δημητρακάκη εἰς μνήμην συζύγου της  Εὐστρατίου Δημητρακάκη  ............................ 500€
Αἰκατερίνη Παπαδάκη  ............................................................................................................................................... 1.000€
Παρθενόπη Καμπουράκη εἰς μνήμην Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καμπουράκη .................................................... 100€

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

«Τί νά ζητήσω ἀπό τό Θεό»! 

(Μιά συγκλονιστική ἔκθεση ἀπό μαθητή τοῦ Δημοτικοῦ).

«Θεέ μου, ἀπόψε σοῦ ζητάω κάτι πού τό θέλω πάρα πολύ. Θέλω νά 

μέ κάνεις τηλεόραση! Θέλω νά πάρω τή θέση τῆς τηλεόρασης πού εἶναι στό 

σπίτι μου. Νά ἔχω τό δικό μου χῶρο. Νά ἔχω τήν οἰκογένειά μου γύρω ἀπό 

ἐμένα. Νά μέ παίρνουν στά σοβαρά ὅταν μιλάω. Θέλω νά εἶμαι τό κέντρο τῆς 

προσοχῆς καί νά μέ ἀκοῦνε οἱ ἄλλοι χωρίς διακοπές ἤ ἐρωτήσεις. Θέλω νά 

ἔχω τήν ἴδια φροντίδα πού ἔχει ἡ τηλεόραση ὅταν δέν λειτουργεῖ. Ὅ ταν εἶμαι 

τηλεόραση, θἄχω τήν παρέα τοῦ πατέρα μου ὅταν ἔρχεται σπίτι ἀπό τή δου-

λειά, ἀκόμα κι ἄν εἶναι κουρασμένος. Καί θέλω τή μαμά μου νά μέ θέλει ὅταν 

εἶναι λυπημένη καί στενοχωρημένη, ἀντί νά μέ ἀγνοεῖ… Θέλω τ’  ἀδέλφια μου 

νά μαλώνουν γιά τό ποιός θά περνάει ὧρες μαζί μου. Θέλω νά νοιώθω ὅτι 

ἡ οἰκογένειά μου ἀφήνει τά πάντα στήν ἄκρη, πότε – πότε, μόνο γιά νά περάσει 

λίγο χρόνο μέ μένα. Καί τό τελευταῖο, κάνε με ἔτσι ὥστε νά τούς κάνω ὅλους 

εὐτυχισμένους καί χαρούμενους. Θεέ μου, δέ ζητάω πολλά. Θέλω μόνο νά 

γίνω σάν μία τηλεόραση!»

________________

Τή δασκάλα πού τήν διάβασε (καθώς βαθμολογοῦσε) τήν ἔκανε νά κλάψει. 

Ὁ σύζυγός της πού μόλις εἶχε μπεῖ στό σπίτι, τή ρώτησε: «τί συμβαίνει;» Αὐτή 

ἀπάντησε: «Διάβασε αὐτή τήν ἔκθεση, τήν ἔχει γράψει ἕνας μαθητής μου». Ὁ 

σύζυγος εἶπε: «Τό καημένο τό παιδί. Τί ἀδιάφοροι γονεῖς εἶναι αὐτοί!» Τότε 

αὐτή τόν κοίταξε καί εἶπε: «Αὐτή ἡ ἔκθεση εἶναι τοῦ γιοῦ μας!..».

ΠΗΓΗ: http://alitheia-agaph.blogspot.com/2010






