


«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 26, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2010 ............ 34

Διμηνιαῖο Περιοδικό 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Κισάμου & Σελίνου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ ΚΗ΄
ΤΕΥΧΟΣ 26

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΙΔΡΥΤΗΣ: 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων

ἀπό Κισάμου & Σελίνου 
κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

Κισάμου & Σελίνου
κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

***
Ταχυδρομική Διεύθυνσις:

Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου
Κίσαμος Χανίων Τ.Κ. 734 00
Τηλ.: 28220 22128 - 22018

Fax: 28220 83037
Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: 

www.imks.gr
Ε-mail: info@imks.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ:

2492
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Συνδρομές προαιρετικές
Ἀριθμ. Λογαριασμοῦ Ἐθνικῆς 

Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος:
390/54013303

***
Ἠλεκτρονική ἐπεξεργασία-Σελιδοποίηση:

Ἀντ. Βακάκης, Θεολόγος-Γραμματεύς Ι.Μ.Κ.Σ.
Διορθώσεις κειμένων:

Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπατσάκης

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 

Ἱ.Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς 
Παρθενῶνος Κισάμου

(Κωδωνοστάσιο)

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου

«Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα»
Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατρι-
άρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  .........................σελ. 35-36
«Ἐγκύκλιος Πάσχα (4/2010)»
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου 
κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ........................................... σελ. 37-38
«Ἡ Κλερονομιά τῆς ἀνθρωπιᾶς»
Τοῦ Σεβ. Γέροντος Μητροπολίτου ἀπό Κισάμου & Σελί-
νου κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ........................................ σελ. 39-40
«Ἐπίκαιρες σκέψεις. Ἡ χειρότερη ἔκδοσις»
Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου. Θεολό-
γου, τ. Λυκειάρχου – Ἀκαδημαϊκοῦ - Ἱεροκήρυκος  Ἱ. Μ. 
Κισάμου καί Σελίνου ...............................................  σελ. 41
«Μετά τόν πόνο ἡ χαρά»
Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη, 
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου ..................... σελ. 42-43
«Ἡ ἀφήγηση παραμυθιῶν στά παιδιά»
Τῆς κ. Εὐανθίας Ἐλευθεριάδου, Νηπιαγωγοῦ τοῦ 4ου Νη-
πιαγωγείου Κισάμου ...........................................σελ. 43-44
«Τό ἄναμμα τῶν κεριῶν καί τῶν καντηλιῶν στή θρη-
σκευτική μας παράδοση»
Τοῦ κ. Ἰωάννου Στεφανογιάννη, Συγγραφέως - Ἀρθρο-
γράφου .................................................................σελ. 45-47
«Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐνορία Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος Βουκολιῶν Κισάμου». Α΄Μέρος.
Τοῦ Αἰδεσ. Ἰωάννου Γουμενάκη, Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἀνατ. 
Κισάμου - Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας ....................σελ. 48-50
«Ὁδοιπορικό στή Λέσβο»
Τῆς κ. Ζωῆς Λιβανοῦ ..........................................σελ. 51-52
«Προστατευόμενες περιοχὲς καὶ διαχείρισή τους». 
Μέρος Β΄
Τοῦ κ. Ἰωάννου Ἀρνέλλου, Δασολόγου-Μελετητοῦ .........
...............................................................................σελ. 53-54
«Ἱερατικά Πένθη». Μάρκος Βουντουράκης, Πρωτοπρε-
σβύτερος. .................................................................. σελ. 55
«Ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀπαντᾶ»
[Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα καί ἀπορίες πού θέτουν οἱ 
ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας]. .......................... σελ. 56
«Τό Χρονικό τῆς Μητροπόλεώς μας». 
(Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2010) ................................σελ. 57-60
«Δωρεές ὑπέρ τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς μας».        
.................................................................................... σελ. 61
«Ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ»
«Ἀνθολογία Ἀνεκδότων». Τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης 
Κυροῦ Χρυσοστόμου ............................................... σελ. 61
«Προσκυνηματική Ἐκδρομή σέ Μόσχα, Ἁγ. Πετρού-
πολη, Ντιβέγιεβο, Ὅσιο Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, Ζά-
γκορσκ» ...............................................................σελ. 62-63

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 26, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2010 ............ 35

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα

δελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά, Χριστὸς ἀνέστη!
Εὐφρόσυνος καὶ φωτεινὴ 

ἀνέτειλε καὶ πάλιν ἡ ἁγία ἡμέ-
ρα τοῦ Πάσχα καὶ σκορπίζει χα-
ράν, παρηγορίαν, ἀγαλλίασιν καὶ 
βεβαίαν ἐλπίδα ζωῆς εἰς ὅλους 
τοὺς πιστούς, παρὰ τὴν ἐπικρα-
τοῦσαν ἀνὰ τὸν κόσμον βαρεῖαν 
ἀτμόσφαιραν ἐξ αἰτίας τῆς πολυ-
διαστάτου κρίσεως, μὲ ὅλας τὰς 
γνωστὰς ὀδυνηρὰς ἐπιπτώσεις 
της εἰς τὸν καθημερινὸν βίον τῆς 
ἀνθρωπότητος.

Ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου ὁ Χρι-
στός, ὁ Θεάνθρωπος, καὶ μαζί 
Του ἀνέστη ὁ ἄνθρωπος! Ἡ κα-
ταδυναστεία τοῦ θανάτου ἀποτε-
λεῖ παρελθόν. Ἡ ἀπελπισία τῆς 
αἰχμαλωσίας τοῦ ᾅδου παρῆλθεν 
ἀνεπιστρεπτί. Ὁ μόνος Ἰσχυρὸς 
καὶ Χορηγὸς τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἀνέ-
λαβεν ἐθελουσίως διὰ τῆς Ἐνσαρ-
κώσεώς Του ὅλην τὴν δυστυχίαν 
τῆς φύσεώς μας καὶ τὸ ἴδιον τὸ 
κεφάλαιόν της, τὸν θάνατον, ἤδη 
«τὸν ᾅδην ἐνέκρωσε τῇ ἀστραπῇ 
τῆς Θεότητος» καὶ ἐχάρισεν εἰς 
τὸν ἄνθρωπον ζωὴν καὶ «πε-
ρισσὸν» ζωῆς.

Αὐτὴν τὴν περίσσειαν ζωῆς, 
τὴν ὁποίαν ὁ Ἀναστὰς ἐχάρισεν 
εἰς ἡμᾶς, δὲν παύει νὰ συκοφαντῇ 
καὶ νὰ διαβάλῃ πάντοτε μὲ συνέ-
πειαν πρὸς τὸ ὄνομά του ὁ διάβο-
λος, καίτοι ἀπονευρωμένος πλέον 

καὶ ἐντελῶς ἀνίσχυρος καὶ καταγέλαστος. Τὴν 
συκοφαντεῖ μὲ τὴν εἰς τὸν κόσμον ἐπικρατοῦσαν 
ἀκόμη «ὕβριν», τόσον ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὅσον καὶ 
ἔναντι τοῦ συνανθρώπου καὶ τῆς ὅλης κτίσεως. 
Τὴν διαβάλλει μὲ τὴν εἰσέτι ὑφισταμένην ἐντὸς 
ἡμῶν «ἀρχαίαν σκωρίαν» τῆς ἁμαρτητικῆς 
ροπῆς, τὴν ὁποίαν καταλλήλως πάντοτε ἐκμε-
ταλλεύεται, προσπαθῶν νὰ μᾶς παγιδεύσῃ εἴτε 
εἰς τὴν ἔμπρακτον ἁμαρτίαν, εἴτε εἰς τὴν περὶ 
τὴν πίστιν πλάνην. Ἡ «ὕβρις» εἶναι ἀπότοκον 
τῆς «σκωρίας» ἐκείνης καὶ ἀμφότεραι συναπο-
τελοῦν τὸ ἀπαίσιον ζεῦγος τῶν εὐθυνομένων διὰ 
τὴν διατάραξιν τῶν σχέσεών μας πρὸς ἑαυτούς, 
πρὸς ἀλλήλους, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς ὅλην 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
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τὴν Δημιουργίαν. Εἶναι, κατὰ ταῦτα, ἀδήριτος ἀνάγκη νὰ ἀποκαθάρωμεν τὴν σκω-
ρίαν ἐκείνην μετὰ πάσης προσοχῆς καὶ ἐπιμελείας, ὥστε νὰ λάμψῃ ἄπλετον τὸ ζωο-
ποιὸν φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἰς τὸν νοῦν, εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὸ σῶμα μας, 
νὰ ἀπομακρύνῃ τὸ σκότος τῆς ὕβρεως καὶ νὰ ἐκχυθῇ τὸ «περισσὸν» τῆς ζωῆς εἰς τὸν 
κόσμον ὅλον. Τοῦτο δὲν δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ οὔτε διὰ τῆς φιλοσοφίας, οὔτε διὰ τῆς 
ἐπιστήμης, οὔτε διὰ τῆς τέχνης, οὔτε διὰ τῆς τεχνικῆς, οὔτε διά τινος ἰδεολογίας, εἰ μὴ 
μόνον διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν μέχρι Παθῶν καὶ Σταυροῦ καὶ Τάφου καὶ ταμείων τοῦ 
ᾅδου συγκαταβάντα καὶ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐκφρα-
ζομένης διὰ μυστηριακῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ ἐμπόνου καὶ συστηματικοῦ πνευ-
ματικοῦ ἀγῶνος. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ζῇ ἀδιαλείπτως καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως, καὶ διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων της, τῆς Θεολογίας 
καὶ τῆς πρακτικῆς διδασκαλίας της, μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα νὰ μεταλάβωμεν τοῦ 
θαύματος, νὰ μετάσχωμεν τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, νὰ γίνωμεν τέκνα φωτόμορφα 
τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἀληθῶς «θείας κοινωνοὶ φύσεως», ὅπως συνέβη καὶ συμβαίνει 
μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους. Ἡ εἰς τὰ βάθη τῆς καρδίας ἡμῶν φυομένη κακοβότανος καὶ 
ἀκανθηρὰ δέσμη τῶν παθῶν, ἡ λιπαινομένη ἐκ τῆς σκωρίας τοῦ ἐν ἡμῖν «παλαιοῦ 
ἀνθρώπου», εἶναι ἐπάναγκες νὰ μεταμορφωθῇ τὸ συντομώτερον ἐν Χριστῷ, διὰ τοῦ 
Χριστοῦ καὶ χάριν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν περὶ ἡμᾶς ζωντανῶν εἰκόνων Του, δηλ. 
τῶν συνανθρώπων μας, εἰς ἀνθοδέσμην ἀρετῶν, ἁγιασμοῦ καὶ δικαιοσύνης. Οὕτω, ὁ 
ἱερὸς ὑμνογράφος ἐπικαίρως ψάλλει: «Δικαιοσύνης ἐσθῆτα περιβαλλόμενοι λευκὴν 
ὑπὲρ χιόνα, τῇ παρούσῃ τοῦ Πάσχα ἡμέρᾳ εὐφρανθῶμεν, ἐν ᾖ ὁ Χριστός, δικαιοσύ-
νης ὡς ἥλιος ἐκ τῶν νεκρῶν ἀνατείλας, πάντας ἡμᾶς ἀφθαρσίᾳ κατεφαίδρυνεν». Τὸ 
λευκὸν ἔνδυμα τῆς δικαιοσύνης μᾶς ἐδόθη συμβολικῶς κατὰ τὸ ἅγιον Βάπτισμα καὶ 
καλούμεθα διὰ τῆς διαρκοῦς μετανοίας, τῶν χαροποιῶν δακρύων, τῆς ἀδιαλείπτου 
προσευχῆς, τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἐπιθυμιῶν, τῆς ὑπομονῆς εἰς τὰ ὀδυνηρὰ τοῦ βίου 
καὶ τῆς ἀνυποχωρήτου προσπαθείας πρὸς πρακτικὴν ἐφαρμογὴν πασῶν τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Θεοῦ καὶ μάλιστα τῆς κεφαλαιώδους ἐντολῆς τῆς ἀγάπης, νὰ τὸ ἀνακαθάρωμεν, 
μετέχοντες οὕτως εἰς τὴν σταυρικὴν κένωσιν τοῦ Θεανθρώπου, ὥστε νὰ ἔλθῃ ἡ πα-
σχάλιος εὐφροσύνη, τὸ φαιδρὸν ἀναστάσιμον φῶς καὶ ἡ σωτηρία εἰς τὴν ζωὴν μας 
καὶ εἰς τὸν περὶ ἡμᾶς κόσμον.

Ταῦτα ἀπὸ τοῦ πάντοτε ἐν τῇ δοκιμασίᾳ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἀλλὰ καὶ ἐν 
τῷ φωτὶ καὶ τῇ χαροποιῷ ἐμπειρίᾳ τῆς Ἀναστάσεως, ὑπάρχοντος Φαναρίου ἑορτίως 
γράφοντες καὶ τὴν στοργὴν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας διερμηνεύοντες, εὐχόμεθα ὁλο-
ψύχως πᾶσαν παρὰ τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Ἀρχηγοῦ τῆς Ζωῆς σωτήριον δωρεὰν 
καὶ πασχάλιον εὐλογίαν.

Ἅγιον Πάσχα 2010

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν 



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 26, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2010 ............ 37

Ἐ γ κ ύ κ λ ι ο ς  Π ά σ χ α 
(4/2010)

γαπητοί μου φίλοι καί ἀδελφοί, τέκνα εὐλογη-
μένα τῶν ἐπαρχιῶν μας Κισάμου & Σελίνου.
Ἐμπνευσμένος ἀπό τόν Κατηχητικό λόγο τοῦ 
Ἱεροῦ Χρυστόμου: «Εἰ τίς εὐσεβής καί φιλόθε-

ος ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανη-
γύρεως...» ὁ Ἐθνικός μας ποιητής Κωστῆς Παλαμᾶς 
στό ποίημά του «Λαμπρή», μέ τούς παραπάνω στί-
χους, δοξολογεῖ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γεγονός 
κορυφαῖο γιά τήν σύνολη ἀνθρωπότητα. Ἐπισφράγι-
σμα τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ὁ Χριστός κατῆλθε ἐν τοῖς 
κατωτάτοις τῆς γῆς καί συνέτριψε μοχλούς αἰωνίους. 
Καί γι’ αὐτό «θανάτου γάρ θάνατος ὁ θάνατος αὐτοῦ 
γέγονεν», ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Ἱερός 
Χρυσόστομος. Δικαίως λοιπόν τό Πάσχα ὀνομάζεται 
«ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί πανήγυρις πανηγύρεων». Ἡ 
Ἀνάσταση ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς πίστης καί τῆς λα-
τρείας μας. Θρίαμβος ζωῆς.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας δέν 
εἶναι μία τυπική ἑορτή πού τήν συντηρεῖ καί τήν με-
ταφέρει ἡ παράδοση μέσα στούς αἰῶνες. Εἶναι ἡ κατ’ 
ἐξοχήν ἡμέρα καί ἑορτή πού ἀνταποκρίνεται στόν 
βαθύτερο ψυχισμό τοῦ Ρωμιοῦ. Ἡ θερμή καί φωτεινή 
πηγή τῆς βιοθεωρίας του καί τῆς δοξασίας πού ἔχει γιά 
τή ζωή καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἡ μεγάλη αὐτή ἑορτή 
τῆς Χριστιανοσύνης ἦταν πάντα ἡ μεγάλη ἑορτή τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Στίς δύσκολες ὧρες τῆς δοκιμασίας του 
τό Γένος μας ἔβλεπε στή γιορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ τήν πεποίθηση γιά τήν ἀναγέννηση καί τήν 
ἄνοδό του στό φῶς. Στά σκληρά χρόνια τῆς Τουρκο-
κρατίας ἡ εὐχή ἦταν «Χριστός Ἀνέστη» καί ἡ «Ἑλλάς 
Ἀνέστη». Ὁ Ἑλληνισμός συνταύτισε τό Πάσχα μέ τήν 

ἐλπίδα, τήν ἐπιβίωση, τήν ἐλευθερία, τήν χαρά 
τῆς ζωῆς. Ἰδιαίτερα ὁ νέος Ἑλληνισμός δια-
μορφώθηκε μέ ἄξονα τήν ἰδέα τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Γένους.

Τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ 
μας, μήνυμα ζωῆς, ἐλπίδας, νίκης τῆς ἀλήθει-
ας κατά τοῦ ψεύδους, τοῦ θανάτου, τοῦ μη-
δενισμοῦ καί τῆς ἀπογοήτευσης, κηρύσσει τήν 

ΠΡΟΣ:
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου

«Δράμα καί θάμα τ’ Ἀπριλιοῦ, γιορτή καί τοῦ Κυρίου. Λαμπρή…
… μυστικό ρόδο πού οἱ σκληροί γεννοῦν τοῦ μαρτυρίου σταυροί…

.. χαρά τῶν ἄδολων καρδιῶν καί τῶν ὁλόασπρων κρίνων…
Στό στόμα ὡς ἔχουν τό φιλί τοῦ Πάσχα, ὅλοι, μεγάλοι, μικροί,

δεῖξε φιλί ἀναστάσιμο καί στήν Ἑλλάδα πάλι, Λαμπρή…
πρόσταξε τοῦ ὄκνου οἱ δαίμονες νά πέσουν καί τοῦ μίσους νεκροί, Λαμπρή..

γιά μιάν ἀπίστευτη στό θάμα τῶν Ἑλλήνων γέννα…»
 (Κωστῆς Παλαμᾶς)
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ἐλευθερία ἀπό κάθε αἰτία φόβου. Καί στήν ἐποχή μας, στήν κοινωνία μας, στόν τόπο καί στήν πατρίδα 
μας οἱ φόβοι αὐξάνονται. Ἐπιτείνονται ἀπό τήν διεθνή οἰκονομική κρίση. Ἀπό τήν δαιμονοποίηση καί 
δυσφήμιση τοῦ θυσιαστικοῦ καί σταυρικοῦ ἤθους, τῆς ἄσκησης. Ἀπό τήν ἀνασφάλεια, τήν ἀβεβαιότητα, 
τήν ἀνεργία, τήν μοναξιά, τόν καιροσκοπισμό, τήν καταρράκωση καί τόν εὐτελισμό θεσμῶν καί ἀξιῶν. 
Σέ συγχορδία μέ ψευδοεπιστημονικές δυνάμεις ὁ εὐδαιμονισμός στηλιτεύει τήν ἄσκηση, ὡς παρά φύσιν 
ζωή, ὡς καταπίεση καί ἀλλοτρίωση.

Ἡ μεγάλη ὑπόσχεση μιᾶς ὑλιστικῆς εὐμάρειας, διαψεύδοντας τίς ὅποιες ἀρχικά αἰσιόδοξες προ-
βλέψεις, δείχνει σήμερα νά ἀπειλεῖ τήν πνευματική καί κοινωνική μας ὑπόσταση, ἀφοῦ εἶναι ὀδυνηρά 
βέβαιο ὅτι ἡ ἀνθρώπινη πορεία ἔχει ἐμπλακεῖ σέ δραματικές ἀντινομίες. Ἡ καθολική ἐπικράτηση τοῦ 
ἀτομισμοῦ προτάσσει τήν «βιοτική μέριμνα» στήν κλίμακα τῶν ἀξιῶν τῆς καθημερινότητας. Μπροστά 
λοιπόν σ’ αὐτό τό ὁρμητικό ποτάμι, πού ἀπειλεῖ νά σαρώσει καί νά ἀφανίσει τά πάντα, ἔχομε χρέος νά 
ἀντισταθοῦμε. Νά ἀγωνιστοῦμε καί νά βελτιώσουμε τόν ἑαυτό μας, τήν οἰκογένειά μας, τό περιβάλλον, 
τόν τόπο μας, τήν κοινωνία μας, τόν κόσμο ὅλο. Νά συνειδητοποιήσομε ἀκόμα περισσότερο τήν ἀνάγκη 
γιά μία ἀνάσταση πνευματική, ἠθική καί κοινωνική.

Μόνο μέσα ἀπό αὐτό τό πνεῦμα, ἀγαπητοί μου φίλοι καί ἀδελφοί τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου μας, 
μπορεῖ ἡ πορεία πρός τόν Γολγοθᾶ, ἡ Σταυρική θυσία καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου νά ἀποκτή-
σουν νόημα καί σημασία γιά τήν ζωή μας. Νά φωτίσουν τήν καρδιά, τό νοῦ καί τήν ψυχή μας, γιά μία 
ζωή γεμάτη ἀγάπη καί σεβασμό γιά τόν ἄνθρωπο, ἐλπιδοφόρα γιά τό μέλλον. Νά ἀναστήσουν τά ὄνειρα 
καί τά ὁράματα τοῦ Γένους μας. 

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί μου! Τό φετινό Πάσχα ἄς εἶναι ἡ ἀπαρχή μιᾶς νέας ἀναστάσιμης πορείας 
γιά ὅλους μας. 

Μετά πολλῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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έ δυό μεγάλες στιγμές τῆς ζωῆς των οἱ 
Κρητικοί μιλοῦν γιά κληρονόμους καί κλε-
ρονομιές. Στό Γάμο καί στό Θάνατο.
Στό Γάμο τῶν παιδιῶν των οἱ παποῦδες 

μας ξεχωρίζανε τό μερτικό τοῦ καθενός καί τοῦ τό 
χαρίζανε μέ τήν εὐκή των.

Στά μιλήματα τῶν προξενιῶν μιλοῦσαν βέ-
βαια πρῶτα γιά τά παινέματα τῆς κόρης καί τοῦ 
παλληκαριοῦ, γιά τήν ἀξιωσύνη, γιά τήν ὀμορφιά 
καί τή φρονιμάδα, μά ὕστερα κουβέντιαζαν καί 
γιά τά προυκιά κι’ ἀπανοπρούκια. Μοιράζανε τ’ 
ἀμπέλι μέ τίς σκάλες, τά λιόφυτα μέ τίς χοντρολιές 
καί τά μουρέλλα καί στίς χαλέπες χαράζανε σταυ-
ρούς ἀπάνω στά χαράκια καί βάζανε τά σύνορα 
καί τά «στραλίκια».

Τό ἴδιο καί στό Θάνατο. Στίς στερνές στιγμές 
των οἱ Παπποῦδες μας φωνάζανε παιδιά καί ἐγγό-
νια γύρω των καί πρίν νά βγῆ ἡ ψυχή των χαρίζανε 
τό «Γεροντομοῖρι» Τό γονικό σπίτι, τό παλιάμπελο, 
τίς ξωτάρικες ἐλιές, τά πιθάρια, τίς παλαϊκές πα-
τανίες κι’ οἱ καπετάνιοι μοιράζανε τ’ ἅρματα καί 
τά μπαϊράκια των. Καί πάλι συχνά στίς ἔκτακτες 
στιγμές καί στίς βαρειές ἀρρώστιες καλοῦσαν νύ-
χτα, μεσάνυχτα τό Συμβουλογράφο καί κάνανε τή 
μυστική των διαθήκη. Ὄμορφες καί συγκινητικές 
στιγμές τῆς Κρήτης. Ἡ ζωή περνοῦσε ἀπό τό γονιό 
στό παιδί κι ἀπό τό παιδί στό ἐγγόνι κι ἡ Κρήτη 
τό ἴδιο περνοῦσε ἀπό γενιά σέ γενιά κι’ ὁ καθένας 
μέ τή σειρά του τή δούλευε καί τή γλεντοῦσε, τήν 
ὑπεράσπιζε καί τήν τραγουδοῦσε.

Μά ἡ κληρονομιά τῶν παπούδων μας δέν 
ἦταν μόνο τά σόχωρα καί τά νοικοκυριά. Ἦταν 
ἀκόμη οἱ εὐχές καί τά ἐθίματα, ἡ τιμή καί ὁ λόγος. 
Ἦταν ἡ πίστη καί τό φιλότιμο, ἡ φρονιμάδα καί ἡ 
ντροπή, ἡ ντομπροσύνη καί ἡ παλληκαριά, ἡ φι-
λοξενία καί τό σπλᾶχνος, ὅλα τοῦτα τά ἱερά καί 
μεγάλα αἰσθήματα πού ὁ Κρητικός τά λέει μέ μιά 
ξεχωριστή καί βαρυσήμαντη λέξη: ἀνθρωπιά.

Κι ἡ κληρονομιά ἦταν πάντα ἱερή καί ἀκατά-
λυτη στή συνείδηση τῶν παπούδων μας. Ὁ καθέ-
νας θεωροῦσε χρέος του  νά κρατήση τά χωράφια 
τοῦ πατέρα του, νά φυτέψη καινούργια ἀμπέλια 
καί λιόφυτα καί κεῖνος πού πουλοῦσε ἤ σπατα-
λοῦσε τήν πατρική κληρονομιά ἦταν ἀνάξιος καί 
μαγαρισμένος. Τό ἴδιο παιδιά κι ἐγγόνια συχωρού-
σανε τούς παπποῦδες των γιά κεῖνα πού πήρανε 
καί κρατοῦσαν σάν ἱερή παρακαταθήκη τήν ἀρχο-
ντιά καί τήν τιμή, τό σέβος καί τήν ἀνθρωπιά.

Ἔτσι στάθηκε ἡ Κρήτη. Ἔτσι μεγάλωσε καί 
τράνεψε ἡ Κρήτη. Ἔτσι βάσταξε κι ἀπόμεινε ἡ 
Κρήτη κι εἶναι σήμερο στά χέρια μας νοικοκυριό 
καί σόχωρο. Πατρίδα κι ἀνθρωπιά, κληρονομιά 
καί δόξα.

Χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες ἄνθρωποι, ζευγά-
δες, μαστόροι, βοσκοί, παπάδες, καπετάνιοι, ἐμπό-
ροι, δασκάλοι, μάρτυρες κι ἁγιασμένοι, δουλέψανε 
γιά νά κτισθῆ, νά μεγαλώση καί νά σωθῆ ἡ Κρήτη. 
Δουλέψανε μέ τό μυστρί, μέ τό τσαπί, μέ τό του-

Ἡ  Κ λ ε ρ ο ν ο μ ι ά  τ ῆ ς  ἀ ν θ ρ ω π ι ᾶ ς .
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος

ἀπό Κισάμου & Σελίνου κ.κ. Εἰρηναίου

Σ
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φέκι, μέ τό λόγο καί τόν κόπο, μέ τό αἷμα καί τό 
πνεῦμα, γιά νά σταθῆ ἡ Κρήτη καί νἆναι σήμερο 
στά χέρια μας κληρονομιά καί χρέος.

Κι ἡ κληρονομιά αὐτή πρέπει νά κρατηθῆ 
ἀπό μᾶς σήμερο, νά προστέσωμε σ’ αὐτή τά δικά 
μας ἀνασταίματα καί νά τήν παραδώσωμε στά 
παιδιά μας καί στά παιδιά τῶν παιδιῶν μας.

Κι’ ἐδῶ εἶναι τό μεγάλο χρέος. Σέ περασμέ-
νους καιρούς ἡ Κρήτη εἶχε πολλούς ἐχθρούς καί 
πέρασε πολλούς κινδύνους, μά τούς ξεπέρασε 
ὡστόσο ὅλους καί κράτησε γνήσιο τό αἷμα καί τό 
πνεῦμα της.

Ἡ Κρήτη δέ φοβήθηκε Σουλτάνους καί Δόγη-

δες, Σαρακινούς καί Γκεσταμπίτες. Κι ἦταν πάντα 
ἁρματωμένη μέ τό κουράγιο καί τό πεῖσμα, μέ τήν 
πίστη καί τήν ἀχροντιά, μέ τή φλόγα καί τήν ἰδέα.

Ἐλευθερία ἤ θάνατος.
Αὐτό ἦταν ὡς τώρα  ἡ σημαία καί ἡ ψυχή τῆς 

Κρήτης.
Ὅμως φοβοῦμαι σήμερο. Φοβοῦμαι κεῖνο πού 

ξαρματώνει τίς ψυχές καί ἀχαμνίζει τόν ἄνθρωπο. 
Κεῖνο πού νερουλώνει τό αἴσθημα καί παραιτᾶ τό 
χρέος. Κεῖνο πού καταργεῖ  τό μόχθο καί τή θυσία 
καί κάνει σκοπό τῆς ζωῆς τή μαλθακότητα καί τό 
ραχάτι.

Φοβοῦμαι τόν ἄνεμο τοῦ μηδενισμοῦ πού 
ἔρχεται ἀπό τίς ἄλλες στεριές καί φυσᾶ μέσα στήν 
ψυχή τῆς Κρήτης. Φοβοῦμαι καί θέλω νά ξυπνή-
σω τούς βιγλάτορες τῆς Κρήτης καί ν’ ἀβιζάρω τά 
νειᾶτα της.

Κρατῆστε Παιδιά μου, τήν Ἱερή κληρονομιά 
τῆς Κρήτης.

Στούς ὤμους σας, στό μυαλό σας καί στήν 
καρδιά σας κρατῆστε τό χρέος τῆς Κρήτης.

Τό ξέρω, ἡ Κρήτη εἶναι ἕνα Νησί καί δέν εἶναι 
σίγουρα ὁ «ὀμφαλός τῆς γῆς». Ὁ κόσμος εἶναι 
πολύ πλειό μεγάλος ἀπό τήν Κρήτη κι ὁ Θεός δέν 
γνοιάζεται μόνο γιά μᾶς τούς Κρητικούς.

Ὅμως σιγά-σιγά, μέ τούς καιρούς ἡ Κρήτη 
ἀπό Νησί ἔγινε Σημαία. Μιά σημαία ποὔχει ἀπά-
νω της τό Σταυρό καί τήν ἀνθρωπιά. Κι ἡ σημαία 
αὐτή δέν εἶναι μόνο γιά τήν Κρήτη. Εἶναι γιά ὅλη 
τήν ἀνθρωπότητα.

Καταλαβαίνετε τώρα, παιδιά μου, γιατί μιλῶ 
μέ πόνο καί μέ πάθος γιά τήν Κρήτη, γιά τήν κλη-
ρονομιά καί τό χρέος, πού μᾶς ἀφήνει ἡ Κρήτη.

***

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου ἀπό Κισάμου & Σελίνου 

κ.κ. Εἰρηναίου: 
«Ὁ Χριστός σημάδεψε τήν Κρήτη»
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ήμερα, ὅπως καί σέ κάθε ἐποχή, δέν χρειά-
ζεται τίποτε λιγότερο καί τίποτε περισσότε-
ρο ἀπό τήν ζῶσα μαρτυρία, τήν ὁποίαν κα-
λοῦνται νά δώσουν μέ συνέπεια καί εὐθύνη 

τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅτι 
δηλαδή ὁ ἀληθινός προορισμός τοῦ ἀνθρώπου 
δέν συνίσταται στή δουλεία καί στήν ὑποταγή 
στά ἐγωϊστικά πάθη, ἀλλά στήν ὁλοκλήρωση τῆς 
ἀνθρώπινης προσωπικότητος διά τῆς, μέ ἀγάπη, 
προσφορά καί θυσία, ὁμοιώσεως καί κοινωνίας 
πρός τόν Θεόν τῆς Ἀγάπης.

Εἶναι βέβαια φυσικό, λόγῳ τῆς καθολικῆς δι-
αφθορᾶς τῆς ὑλικῆς καί ἀνθρώπινης φύσεως, νά 
ἑλκύεται ὁ ἄνθρωπος περισσότερο ἀπό τά σύμβο-
λα τῆς δουλείας καί ὄχι ἀπό τό σύμβολο τῆς θυσί-
ας καί τῆς ἀγάπης, τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ.

Ὥστόσο, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ὑπέρ-
τατος ρυθμιστής τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, σέ τε-
λευταία ἀνάλυση, εἶναι ἡ Θεία Χάρις, ἡ ὁποία κα-
θιστᾶ τόν ἀδύνατον καί δειλόν ἄνθρωπον ἱκανόν 
νά γίνει κοινωνός τῆς θεότητος.

Τήν σπουδαιοτάτη αὐτή ἀλήθεια, καί μά-
λιστα ὡς προσωπική του ἐμπειρία, διεκήρυξε ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος, ἡ ἡρωϊκότερη καί ἁγιότερη 
αὐτή μορφή τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅταν συνέδεσε τήν 
δική του ἀνθρώπινη ἀδυναμία μέ τήν Παντοδυνα-
μία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τόν διαβεβαίωσε: «ἀρκεῖ 
σοι ἡ χάρις μου, ἡ γάρ δύναμις μου ἐν ἀσθενείᾳ 
τελειοῦται» (Β΄ Κορ. 12,9). Καί ἡ χάρις αὐτή δέν 
ἐξέλειψε καί ἀπό τήν δική μας ἐποχή, μάλιστα θά 

λέγαμε ὅτι ὅσο φαίνεται ὅτι ἐπεκτείνε-
ται καί κυριαρχεῖ ἡ ἁμαρτία, τόσο 
αὐξάνεται καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, διό-

τι «ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπε-
ρεπερίσσευσεν ἡ χάρις». (Ρωμ. 5,20). 

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ δέ νά πῶ ὅτι ἡ 
διαπίστωσις αὐτή ἀποτελεῖ τήν 

μοναδική ἐλπίδα γιά τήν 
ἐποχή μας, ἔπειτα ἀπό 

τόση προδοσία...
Αὐτό μᾶς δίνει 

καί τό μήνυμα ὅτι δέν 
μπορεῖ νά ὑπάρξει χρι-

στιανός, σέ ὁποιαδήποτε ἐποχή 
κι ἄν ζεῖ, πού νά μήν εἶναι ἕτοι-

μος νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ. Γιά τή δική του σωτηρία.

Γράφοντας αὐτά, σκέφτομαι τά 
μεγάλα καί συγκινητικά λόγια τοῦ 

Πασχάλ: «ἁπλώνω τά χέρια μου στόν Λυτρωτή 
μου, πού ἐπί τέσσερις χιλιάδες χρόνια προφητεύ-
σανε πώς θάρθει, καί ἦλθε γιά νά βασανισθεῖ καί 
γιά νά πεθάνει πάνω στή γῆ γιά μένα, τόν καιρό 
πού προφητεύθηκε καί μέ ὅλα τά καθέκαστα πού 
εἴπανε οἱ προφῆτες. Καί μέ τή χάρη τή δική Του, 
καρτερῶ μέ εἰρήνη τόν θάνατο νά μέ πάρει, μέ τήν 
ἐλπίδα πώς θά εἶμαι ἑνωμένος μαζί Του αἰώνια. 
Κι ὡστόσο περνῶ τή ζωή μου μέ χαρά, εἴτε μέ τά 
καλά πού μοῦ δίνει κατά τό θέλημά Του, εἴτε μέ 
τά κακά πού μοῦ στέλνει γιά τό δικό μου καλό καί 
πού ὁ ἴδιος μέ ἐδίδαξε νά τά τραβῶ χωρίς παράπο-
νο, ὅπως τά τράβηξε καί Κεῖνος».

Τό ξέρομε, καί τό ζοῦμε, πώς οἱ σημερινοί 
χριστιανοί εἴμαστε ἀνακατεμένοι καί δεσμευμένοι 
μέσα σ’αὐτή τήν ἀνήσυχη, τήν τυραννικά πιεστι-
κή καί τήν ὑλόφρονη ἐποχή μας, καί μοιάζομε νά 
εἴμαστε ἀναποφάσιστοι γιά τήν πίστη μας. Μοιά-
ζομε νά διστάζομε νά διακηρύξομε πώς γιά μᾶς 
ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν, καί ὄχι τά πρόσωπα, τά 
ὑψηλά ἱστάμενα καί συγκρουόμενα, μή ἔχοντα πί-
στη στόν Θεόν καί ταπείνωση. Πού διαιροῦν καί 
διχάζουν. Πού φανατίζουν καί πού ἀπομακρύ-
νουν ἀπό τήν ἀληθινή πίστη πού εἶναι ὁ Χριστός.

Ὁ ἀληθινά χριστιανός δέν μπορεῖ - δέν πρέπει 
- νά συμφιλιωθεῖ μέ τόν κόσμον. Ὅπως ἐπίσης δέν 
πρέπει νά παρασύρεται ἀπό τά ἐγκόσμια, ἀπό τίς 
πρωτοκαθεδρίες καί τίς πρωτοκλισίες, πού τόσο 
καυτηρίασε ὁ Χριστός, καί πού τόση ἀνεπανόρ-
θωτη ζημιά κάνουν στήν ψυχή μας. (Ματθ. 23,6, 
Μάρκ. 12,39, Λουκ. 14,7-8 καί 20, 46).

Δυστυχῶς, πολλοί ἀπό τούς λεγόμενους χρι-
στιανούς, κληρικούς καί λαϊκούς, συμβιβαστήκαμε 
μέ τόν κόσμον καί τά ἐγκόσμια καί ἀρνηθήκαμε τό 
θεῖον πάθος μας γιά τόν Χριστόν.

Ἑορτάζομε τούς ὁσίους καί ἁγίους τοῦ Θεοῦ, 
μέ φιέστες μάλιστα καί μεγαλοπρέπειες, καί ὅμως 
πόρρῳ ἀπέχομε ἀπό τή ζωή καί τήν διδασκαλία 
τους. Κενή πίστις. Κενοφάνεια μέσα στήν μεγαλο-
φάνεια. Οἱ καρδιές μας πόρρῳ ἀπέχουν ἀπό τόν 
Θεόν καί τιμᾶμε τόν ἑαυτόν μας καί ὄχι τόν Θεόν. 
(Ματθ. 15, 8-9). Ἡ χειρότερη ἔκδοσις τοῦ φαρισαϊ-
κοῦ χριστιανισμοῦ. 

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ἡ χε ιρότερη ἔκδοσ ι ς
Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου

Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου - Ἀκαδημαϊκοῦ

Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ.Μ. Κισάμου & ΣελίνουΣ
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εγάλη ἑβδομάδα!  Ἡμέρες θλίψης καί 
πόνου. Ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες κάθε 
χριστιανική ψυχή δονεῖται καί πάλλε-

ται, ἀλλά καί κάθε συνείδηση ὑποκλίνεται στό θεῖο 
δράμα τοῦ Κυρίου μας. 

Ἑκατομμύρια ἀνθρώπινα μάτια, ἄλλα λιγό-
τερο καί ἄλλα περισσότερο, ρέουν δάκρυα πόνου, 
συντριβῆς καί μετάνοιας, βλέποντας τόν ἀναμάρ-
τητο Λυτρωτή καί Εὐεργέτη, αἱμόφυρτο ἐπί τοῦ 
Σταυροῦ νά παλεύει μόνος καί ἀβοήθητος «ὑπέρ 
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας»

Ἀλήθεια, πῶς μπορεῖ κανείς νά μήν κλάψει 
μπροστά στό θάνατο, ἀλλά καί πῶς θά ἀποφύ-
γει τά δάκρυα καί θά συγκρατήσει τόν πόνο τῆς 
ψυχῆς του, μπροστά στόν ἀποχωρισμό ἑνός ἀγα-
πημένου του προσώπου;

Καί ὅταν διά τοῦ θανάτου ὁδηγεῖται στόν 
τάφο, ὄχι ἕνας οἱοσδήποτε ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ γλυ-
κύτατος Ἰησοῦς, ὁ ἀναμάρτητος Θεός, ὁ Κύριος 
καί Διδάσκαλος, ὁ φιλόστοργος εὐεργέτης, πῶς 
εἶναι δυνατόν νά μή κλάψουν τόσες εὐεργετημένες 
ἀπ’ αὐτόν ψυχές;

Γι’ αὐτό καί ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ γυναί-
κα πού πιστά καί ἀφοσιωμένα ἀκολούθησε τόν Δι-
δάσκαλο καί ἔκλαψε ἐπί τοῦ Σταυροῦ, κλαίει καί 
τώρα μπροστά στό  μνημεῖο πού δέχθηκε τήν ζωή 
τοῦ κόσμου. Ἀλλά, νά! βλέπει μπροστά της δύο 
ἀγγέλους λευκοφορεμένους καί ἀστράπτοντες καί 

παρηγορεῖται. Σκέφτεται τί νά τούς πεῖ, πῶς νά 
τούς μιλήσει. Μέ ποιό τρόπο ἡ χοϊκή ἀνθρώπινη 
γλώσσα της θά ψελλίσει λόγο πρός αὐτούς.  

Ἡ τολμηρή Μαρία, ἡ ὁποία δέν λογάριασε 
κινδύνους, ἐκείνη πού ὑπερπήδησε μεγάλες δυ-
σκολίες, αὐτή πού παραμέρισε τά πάντα γιά νά 
φθάσει μέχρι τοῦ τάφου, ἐκείνη πού μαζί μέ τίς 
ἄλλες Μυροφόρες ξόδεψε χρήματα πολλά γιά νά 
ἀγοράσει τά πολυτιμότερα μύρα καί νά ἀλείψει τό 
καταπληγωμένο Ἅγιο σῶμα τοῦ Διδασκάλου, μέ-
νει ἄφωνη ὅταν ἀνακαλύπτει ὅτι ὁ τάφος εἶναι κε-
νός! Ὁ Κύριος της ἀπών; Ποιός τόν πῆρε; Ποῦ τόν 
ἔβαλαν; Ἀγωνία σφίγγει τήν καρδιά της. Δάκρυα 
ἄφθονα τρέχουν ἀπό τά μάτια της καί λυγμοί τήν 
συνταράσσουν ὁλόκληρη.

Ὅμως ἀκούει τούς ἐπισκέπτες τοῦ οὐρανοῦ, 
μέ γλυκιά φωνή νά τήν ρωτοῦν. «Γύναι, τί κλαίεις, 
Ἀνέστη ὁ Κύριος, εἰπέ τοῖς μαθητές, ὅτι Ἀνέστη 
ἐκ νεκρῶν…». Ἀπό ἐκείνη τή στιγμή τά πράγμα-
τα ἀλλάζουν. Ἔρχεται στή σκέψη της ὁ λόγος τοῦ 
Κυρίου. «καί τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστήσομαι…». 
Φαίνεται ἐπαληθεύτηκε ὁ λόγος τοῦ Διδασκάλου. 
Ἀνέστη ἀπό τῶν νεκρῶν. Λόγος γιά θρῆνο δέν 
ὑπάρχει πιά. Χαρά καί ἀγαλλίαση πλημμύρισε τήν 
ψυχή της.  

Ξαφνικά ἀκούει τήν ἴδια φράση, ἀλλά ἀπό 
ἄλλο στόμα: «γύναι τί κλαίεις, τίνα ζητεῖς…»;

Δέν τό λέγουν ἄνθρωποι, οὔτε καί ἄγγελοι. 
Τό ἀπευθύνει  ὁ νικητής τοῦ θανάτου, ὁ ἀρχηγός 
τῆς ζωῆς, ὁ Κύριος καί Θεός της. Στά αὐτιά της  
τό ἐρώτημα αὐτό γίνεται γλυκιά μουσική, γίνεται 
ἐλπίδα, γίνεται χαρά καί θεϊκή παρηγοριά. Τόν 
ἀναγνωρίζει, σκουπίζει τά δάκρυα, σταματᾶ τούς 
θρήνους, εὐφροσύνη τήν καταλαμβάνει καί ἀνα-
κράζει πέφτοντας στά πόδια Του. «Ραβουνί, ὅ λέ-
γεται, διδάσκαλε».

Ἀπό τή στιγμή ἐκείνη ἡ Μαρία δέ γνωρίζει τί-
ποτε ἄλλο ἀπό τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί μετα-
φέρει στούς μαθητές τό μήνυμα τῆς μεγάλης νίκης 
κατά τοῦ θανάτου.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ Η ΧΑΡΑ
«Γύναι, τί κλαίεις;» (Ἰωάν. κ΄13).

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου



Μ
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«Μία φορά κι ἕναν καιρό»…. ἕνα παραμύθι ξεκινᾶ… Τά παραμύθια ἀποτε-
λοῦν ἕνα ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας καί ἀλληλεπίδρασης μεταξύ τῶν ἀτόμων μιᾶς 
κοινωνίας. Σήμερα ὁ ρόλος τους παραμένει πολύ σπουδαῖος μέ πολλαπλά μορ-
φωτικά καί ψυχολογικά ὀφέλη γιά τά παιδιά. 

Οἱ μύθοι καί τά παραμύθια ἀρχικά μεταδίδονταν προφορικά ἀπό γενιά σέ 
γενιά, ἀποτελώντας μία τεράστια κληρονομιά γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἡ διαδικασία 
αὐτή ἐξέφραζε τήν ἀνάγκη τῶν ἀτόμων νά κληροδοτήσουν ὅλη τήν φιλοσο-
φία ζωῆς καί τήν τεχνογνωσία τους. Οἱ σοφότεροι ἤ οἱ μεγαλύτεροι διηγιόταν 
ἱστορίες πού ἀπευθύνονταν σέ ὅλους. Ἀργότερα, ἡ διήγηση τῶν παραμυθιῶν 
θεωρήθηκε δραστηριότητα μόνο γιά ἐνήλικες. Στή συνέχεια, τά παραμύθια πε-
ριορίστηκαν στήν ἠλικιακή ὁμάδα τῶν παιδιῶν. Τότε ἄρχισαν νά γίνονται καί 
οἱ πρῶτες καταγραφές παραμυθιῶν καί νά τυπώνονται σέ βιβλία. Ταυτόχρονα, 
ἔγιναν καί οἱ πρῶτες παρεμβάσεις καί ἀλλαγές σέ ἐκεῖνα τά πολιτισμικά καί θρη-
σκευτικά στοιχεῖα πού ἦταν ἐνσωματωμένα καί θεωροῦνταν σκληρά νά εἰπω-
θοῦν στά παιδιά.

Ἡ δημιουργία καί ἡ ἀφήγηση παραμυθιῶν βασίζεται στίς ἴδιες τεχνικές καί 
διατηρεῖ τή ἴδια δομή ἀκόμη καί σήμερα. Ὑπάρχουν ὅμως, κάποιες παράμετροι 
σέ σχέση μέ τά παιδιά, οἱ ὁποῖες θέτουν σέ μία ἄλλη βάση τή λειτουργία τοῦ 
παραμυθιοῦ, χωρίς ὡστόσο νά ἀφαιροῦν κάτι ἀπό τήν ἀξία του. Ὅπως προανα-
φέρθηκε, τά παραμύθια δημιουργήθηκαν γιά ἐνήλικες, γι’ αὐτό καί περιέχουν καί 
πολλά  νοηματικά κενά, δηλαδή δέν ἐξηγοῦν τό κάθε τί πού συμβαίνει, ἁπλά τό 
περιγράφουν καί ὑφίσταται χωρίς διαπραγμάτευση. Ὅμως, τό μυαλό τοῦ παι-

Ἡ ἀφήγηση παραμυθιῶν στά 
παιδιά

Τῆς κ. Εὐανθίας Ἐλευθεριάδου
Νηπιαγωγοῦ τοῦ 4ου Νηπιαγωγείου Κισάμου

Τό ἴδιο ἀκριβώς ἐρώτημα ἀπευθύνει ὁ Κύριος 
σέ κάθε πονεμένη χριστιανική ψυχή. Γιατί χριστια-
νέ κλαίεις; Γιατί θρηνεῖς ἀπαρηγόρητα τό θάνατο 
τῶν προσφιλῶν σου; Γιατί κατακυριεύεσαι ἀπό 
τούς στεναγμούς καί τό πένθος; Ἀπό τό θάνατο 
ἀνέτειλε ἡ ζωή. Ἀπό τόν τάφο ἔλαμψε ἡ ἐλπίδα. 
Ἀπό τήν Ἀνάσταση ξεπήδησε ἡ χαρά. Γιατί λοιπόν 
κλαίεις; Ἀνέστη Χριστός καί ὁ θάνατος μηδενίσθη-
κε. Ἀνέστη Χριστός καί ὁ Ἅδης νεκρώθηκε. Ἀνέ-
στη Χριστός καί ἀφθαρσία γιά τούς ἀνθρώπους 
ἀνέτειλε.

Μόνο ἐκεῖνοι «οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα» ( Ἐφεσ. 
2,12) μποροῦν νά θρηνοῦν ἀπαρηγόρητα, γιατί τί 
μποροῦν νά ἐλπίζουν; Ἡ ἐλπίδα τήν ὁποία δίνει ὁ 
Χριστός δέν ὑπάρχει γιά κείνους. Γιατί δέν τόν πι-

στεύουν, δέν τόν θέλουν, δέν τόν παραδέχονται ὡς 
Σωτήρα καί Λυτρωτή τους.

Ἐσύ ὅμως χριστιανέ, παιδί καί φίλε τοῦ Γλυ-
κοῦ Ναζωραίου, ἔλπιζε καί παρηγορήσου. Στρέψε 
τά μάτια τῆς ψυχῆς σου πρός τό λαμπρό καί ζωη-
φόρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί κοίταξε ἐκεῖ πέρα 
τή ζωή, πού δέν τελειώνει ποτέ. Εἶναι ἡ αἰώνια 
ζωή κοντά στόν Ἀναστημένο Χριστό, πού κατάρ-
γησε τόν θάνατο καί χάρισε στούς ὀπαδούς Του 
τήν ἀνάσταση καί τήν ἀθανασία. Ἀκολούθησε πι-
στά καί ἀφοσιωμένα τόν Διδάσκαλο, δώρισέ Του 
τά δικά σου μύρα, τά μύρα τῶν δακρύων σου, τῆς 
ἀγάπης σου καί τῆς εὐγνωμοσύνης σου καί τότε ὡς 
γνήσιος μυροφόρος θά ἀπόλαυσεις τήν χαρά τῆς 
παραδείσιας ἀτέλειωτης Ἀναστάσεώς Του.
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διοῦ δέν ἔχει εὐρεία ἀφαιρετική ἱκανότη-
τα, ὅπως τό μυαλό τοῦ ἐνήλικου. Εἶναι 
σέ θέση νά δημιουργήσει συνδυαστικές 
ἁλυσίδες μέσῳ εἰκόνων, ἀλλά δέν εἶναι 
ἀκόμη ἱκανό νά ἐπεξεργαστεῖ ἀφηρημέ-
νες ἔννοιες καί νά τίς συνδέσει μεταξύ 
τους μέσῳ λογικῶν σχέσεων. Ρωτώντας 
συνεχῶς προσπαθεῖ νά φτιάξει στό μυα-
λό του ἕνα «χάρτη» σταθερῶν ἐννοιῶν. 
Ἀναλύοντας τά παραμύθια, γίνεται ἀντι-
ληπτό ὅτι ἡ παραπάνω θεώρηση ἀνα-
τρέπεται καθώς οἱ συμβολισμοί τῶν πα-
ραμυθιῶν βοηθοῦν τά παιδιά σέ αὐτή τή 
διαδικασία τῆς κατανόησης τῶν τελεο-
λογικῶν πράξεων, γιατί μιλοῦν ξεκάθαρα 
πάντα γιά τό γιατί καί τή σημασία ὅσων 
συμβαίνουν. Τελικά, τά παραμύθια γί-
νονται κατανοητά ἀπό τά παιδιά, γιατί 
στόν κόσμο τούς ὅλα μποροῦν νά ζω-
ντανέψουν καί ὅλα μποροῦν νά συμβοῦν. 
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀφήγηση παραμυ-
θιῶν εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος νά ἔχουμε 

πρόσβαση στόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν παιδιῶν.
Μία σταθερή ἀναφορά στήν κατανόηση τῶν παραμυθιῶν ἀπό τά παιδιά εἶναι ἡ δομή τῶν ἱστοριῶν. 

Τό κατεξοχήν χαρακτηριστικό τους εἶναι ἡ ἐξέλιξη σέ τρεῖς φάσεις: ἀρχή, κρίση, ἐπίλυση. Αὐτό πού εἶναι 
σημαντικό γιά τά παιδιά εἶναι νά συντελεῖται μία θετική ἐπίλυση. Τά παραμύθια παρουσιάζουν πάντα ἕνα 
πρόβλημα. Ὁ ἥρωας- πρωταγωνιστής ἀντιμετωπίζει μία δυσκολία καί στό τέλος τά καταφέρνει. Τά παρα-
μύθια μποροῦν νά διδάξουν τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων μέ δημιουργικό τρόπο ἀλλά καί τήν ἐπί-
λυσή τους. Ἐπίσης, στά παραμύθια τελειώνουν ὅλα ἐξ ὁρισμοῦ καλά, ἀλλά δέν πᾶνε πάντα ὅλα καλά. Κατά 
τή διάρκεια τῆς ἀφήγησης γίνεται καί προβολή ἀρνητικῶν στοιχείων (μάγισσες, δράκοι), σέ βαθμό πού δέν 
τρομάζουν τά παιδιά, ἀρκεῖ βέβαια στό τέλος νά ἐπικρατοῦν οἱ καλοί. Τό εὐτυχές τέλος εἶναι σημαντικό 
γιά τά παιδιά καί τέτοιου εἴδους παραμύθια εἶναι καταλληλότερα γιά ἐκεῖνα. Ἀντίθετα, τά διδακτικά πα-
ραμύθια πού τιμωροῦν μποροῦν νά θεωρηθοῦν πολύ ἐπιβλαβή γιά τά παιδιά. 

Ἡ ἀφήγηση τῶν παραμυθιῶν δημιουργεῖ γέφυρες μεταξύ ἐνηλίκων καί παιδιῶν στόν κόσμο τῆς φα-
ντασίας, πού ὅλα εἶναι δυνατά νά συμβοῦν. Καμιά φορά ἡ δράση σέ αὐτό τό χῶρο μπορεῖ νά εἶναι λυτρω-
τική γιά τά παιδιά σέ σχέση μέ ἕνα θέμα πού τά ἀπασχολεῖ. Αὐτός μπορεῖ νά εἶναι ὁ λόγος πού ἕνα παιδί νά 
δείχνει προτίμηση σέ ἕνα συγκεκριμένο παραμύθι. Μά πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ παρουσία τοῦ ἐνήλικα πού διηγεῖται 
εἶναι ἀπεριόριστα καθησυχαστική γιά τό παιδί. Ἡ ἀφήγηση τῶν παραμυθιῶν σημαίνει ὅτι μποροῦμε νά 
ἔχουμε καλύτερο τρόπο πρόσβασης στόν κόσμο τοῦ παιδιοῦ καί νά τοῦ παρέχουμε ἕνα χρήσιμο βοήθημα 
ἀναγκαίου στήν ἀντιμετώπιση καί τήν ἐπίλυση τῶν ἀγωνιῶν του.
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άθε εὐλαβής Χριστιανός, ἀπό πολύ μικρή ἡλικία, μαθαίνει νά ἀνά-
βει κεριά στήν ἐκκλησία, ὡς ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς συμμετοχῆς 

του στά μυστήρια τῆς θρησκείας μας.  Παρά τό γεγονός, ὅμως, ὅτι τό ἄναμμα 
τῶν κεριῶν ἀποτελεῖ καθιερωμένη θρησκευτική πρακτική, οἱ περισσότεροι 
πιστοί δέν γνωρίζουν ποιά εἶναι ἡ ἀκριβής σημειολογία αὐτῆς τῆς ἐνέργειας.

Οἱ πρῶτες ἀναφορές γιά τή χρήση φωτιᾶς στό θρησκευτικό τελετουργικό 
εἶναι πολύ παλιές, ἐνῶ στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται, γιά πρώτη φορά, 
ὅτι πρό τοῦ θυσιαστηρίου ἔκαιε ἡ «ἑπτάφωτος» λυχνία.  Τόσο τά κεριά, ὅσο καί 
τά καντήλια, ἀρχικά ἐξυπηρετοῦσαν πρακτικές ἀνάγκες, ἀφοῦ μετρίαζαν τό 
σκοτάδι στή διάρκεια τῶν προσευχῶν πού γίνονταν τή νύχτα, ἐνῶ ἀργότερα, 
περισσότερο κατά τά χρόνια τῶν διωγμῶν, προσέλαβαν διάφορους συμβολι-
σμούς.  

Πολλές εἶναι οἱ βιβλικές ρήσεις πού ἀναφέρονται στό ἄναμμά τους, 
ὅπως: «Ἐκεῖνος (ὁ  Βαπτιστής) ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καί φαίνων» (Ἰωάν. 
ε, 35), ἐνῶ ὁ φωτισμός τῶν ἱερῶν τόπων τῆς λατρείας τῶν Χριστιανῶν συμ-
βόλιζε τήν προτύπωση τήν φωτεινῆς ζωῆς πού ὄφειλαν νά ζοῦν.  Ἀπό ἀνα-
σκαφές σέ κατακόμβες ἤ ἄλλους λατρευτικούς χώρους, ἔχουν βρεθεῖ λυχνίες 
καί κανδῆλες διαφόρων μεγεθῶν καί σχημάτων, οἱ ὁποῖες φέρουν ἐπιγραφές 
ὅπως:  «Φῶς ἐκ φωτός» καί «Ἐγώ εἰμί ἡ Ἀνάστασις».  Ἀναφέρεται, ἀκόμη, ὅτι 
ὁ Μωυσῆς διέταξε τούς Ἰσραηλίτες νά τροφοδοτοῦν μέ λάδι «ἄτρυγον καθα-
ρόν» τή λυχνία τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.

Τό καντήλι στό σπίτι
 Σέ κάθε χριστιανικό σπίτι οἱ πιστοί διαθέτουν ἕνα χῶρο μέ εἰκονίσματα, 

πού βρίσκεται σέ ἐμφανές σημεῖο τοῦ σπιτιοῦ ὥστε νά εἶναι εὔκολα ὁρατός 
καί προσεγγίσιμος, ἐνῶ μπροστά τους πρέπει νά καίει ἕνα καντήλι.  To κα-
ντήλι μπορεῖ νά εἶναι διαφόρων μεγεθῶν ἤ τύπων καί εἶναι προτιμότερο νά 
διαθέτει κάλυμμα, ὥστε νά ἀποτραπεῖ ὁ κίνδυνος νά πεταχτεῖ θρυαλλίδα καί 
νά προκληθεῖ πυρκαγιά. Ἐπίσης, ἐπειδή ὅ,τι ἀφιερώνουμε στό Θεό πρέπει νά 
εἶναι ἄριστο, ὀφείλουμε νά τοποθετοῦμε στό καντήλι πολύ καλῆς ποιότητας 
λάδι καί μάλιστα ἐλαιόλαδο καί ὄχι σπορέλαιο, ἀφοῦ τό καθαρό λάδι συμβο-
λίζει καί τήν καθαρότητα τῶν προθέσεών μας.  

 Τό φυτίλι παλαιότερα ἀποτελοῦνταν ἀπό βαμβακερή κλωστή συγκεκρι-
μένου πάχους, πού βυθίζονταν στό λάδι μέ εἰδικό μηχανισμό, ἀπορροφώντας 
το, ὥστε νά τροφοδοτήσει τήν καιόμενη ἄκρη του. Σήμερα τά περισσότερα 
φυτίλια εἶναι συνθετικά καί τοποθετοῦνται σέ εἰδική καντηλήθρα ἀπό φελλό. 
Τά χρησιμοποιημένα φυτίλια δέν πρέπει νά πετάγονται στά σκουπίδια, ἀλλά 
νά φυλάσσονται σέ ἕνα κουτάκι καί νά ἀφήνονται εἴτε σέ κάποια γλάστρα, 
εἴτε στόν κῆπο.

Ἡ Ἀκοίμητη Κανδήλα
 Στό Ἅγιο Βῆμα, μπροστά στό Ἅγιο Ἀρτοφόριο ὅπου φυλάσσεται τό 

Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀνάβει ἡ Ἀκοίμητη Κανδήλα.  Ἐπί-
σης, πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, κατά τή διάρκεια τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας, βρί-
σκονται ἀναμμένες συνήθως δύο κανδῆλες, ἀργυρές ἤ ἐπίχρυσες. Μπροστά 
ἀπό τίς ἱερές εἰκόνες τοῦ τέμπλου, ἀκόμη, καῖνε κρεμαστές κανδῆλες μέ κα-
θαρό λάδι, τοῦ ὁποίου ἡ εὐωδία ἀναμειγνύεται μέ τό ἄρωμα τοῦ καθαροῦ 
κεριοῦ καί τοῦ λιβανιοῦ, ἐνισχύοντας τήν ἀτμόσφαιρα κατάνυξης πού συναν-
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τοῦμε στίς ἐκκλησίες μας. 
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀντικατάσταση τῆς Ἀκοί-

μητης Κανδήλας μέ ἠλεκτρικά λαμπιόνια, σύμφωνα μέ 
πολλούς ἁγίους της ἐκκλησίας μας, δέν θά πρέπει νά γί-
νεται σέ καμία περίπτωση. Πρέπει, ἀκόμη, νά τονισθεῖ 
ὅτι τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ δέν γίνεται ἐπειδή τό ἔχει 
ἀνάγκη ὁ Θεός, ἀλλά ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νά 
Τοῦ δείξει τήν εὐλάβειά του.  

Ὁ συμβολισμός τῶν καντηλιῶν
 Τό καντήλι πρέπει νά ἀνάβει μέ εὐλάβεια κάθε 

πρωΐ, ἐνῶ ἡ φλόγα του μπορεῖ νά διαρκέσει μέχρι τό 
βράδυ. Ὑπάρχουν πολλοί λόγοι γιά τούς ὁποίους πρέπει 
οἱ Ὀρθόδοξοι νά ἀνάβουμε τό καντήλι, ὅπως γιά νά μᾶς 
θυμίζει τήν ἀνάγκη γιά προσευχή, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό 
μόνο ἀληθινό Φῶς καί ἡ πίστη σέ Αὐτόν εἶναι Φῶς, ὅτι 
ἡ ζωή μας πρέπει νά εἶναι φωτεινή, ὅτι, ὅπως τό καντήλι 
ἀπαιτεῖ τό δικό μας χέρι γιά νά ἀνάψει, ἔτσι καί ἡ ψυχή 
ἀπαιτεῖ τό χέρι τοῦ Θεοῦ, τή Χάρη Του δηλαδή, ἀλλά καί 
ὅτι πρέπει τό θέλημά μας νά καεῖ καί νά θυσιαστεῖ γιά 
τήν ἀγάπη πρός τό Θεό.

Ὁ πιστός κατά τή διάρκεια τοῦ ἀνάμματος σιγοψι-
θυρίζει τό «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τό φῶς» καί κάτω ἀπό 
τό καντήλι πραγματοποιεῖ συνήθως τήν καθημερινή του 
προσευχή. Τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ ἀποτελοῦσε ἀνέκα-
θεν μία πολύ διαδεδομένη θρησκευτική συνήθεια, ἀφοῦ 
δέν ὑπῆρχε χριστιανικό σπίτι πού νά μήν τό φώτιζε τό 
ζωοδόχο φῶς του. Ὑπάρχουν, ἐπίσης, τά προσκυνητά-

ρια τῶν δρόμων, ὅπου οἱ πιστοί ἀνάβουν καντήλια γιά νά 
εὐχαριστήσουν τό Θεό πού τούς βοήθησε νά γλιτώσουν 
τή ζωή τους μετά ἀπό κάποιο δυστύχημα. Πρέπει νά το-
νιστεῖ, ἀκόμη, ὅτι τό λάδι πού καίει στά καντήλια  μας, 
συμβολίζει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πού φανερώθηκε ὅταν ἡ 
περιστερά τοῦ Νῶε ἐπέστρεψε στήν Κιβωτό γιά νά ση-
μάνει τήν παύση τοῦ κατακλυσμοῦ, ἔχοντας στό ράμφος 
της κλάδο ἐλαίας, ἤ ὅταν ὁ Ἰησοῦς, καθώς προσευχόταν 
ἐκτενῶς, ἐπότιζε μέ τούς θρόμβους τοῦ ἱδρῶτος Του τήν 
ἐλιά, κάτω ἀπό τά κλαδιά τῆς ὁποίας γονάτισε τήν μαρτυ-
ρική ἐκείνη νύχτα, στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

 Ὅσον ἀφορᾶ τόν εἰδικότερο συμβολισμό του, τό 
ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ συμβολίζει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ 
πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο, τή ρήση τοῦ Κυρίου μας ὅτι 
πρέπει νά εἴμαστε οἱ χριστιανοί τά φῶτα τοῦ κόσμου, 
ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι προσφέρεται ὡς θυσία σεβα-
σμοῦ καί τιμῆς πρός τό Θεό καί τούς ἁγίους Του.  

Τά κεριά στήν ἐκκλησία
 Ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, πού ἔχει ἑρμη-

νεύσει πολλά σημεῖα τῆς θρησκευτικῆς μας λατρείας, 
ἀναφέρει ὅτι τό ἄναμμα τῶν κεριῶν στήν ἐκκλησία ἔχει 6 
συμβολισμούς, δηλαδή συμβολίζει: 

α)  τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας, διότι παρασκευ-
άζεται ἀπό ἁγνό κερί μέλισσας,

β)  τή Θεία Χάρη, ἐπειδή τό κερί προέρχεται ἀπό 
εὐωδιαστά ἄνθη,

γ)  τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πού λάμπει καί φωτίζει στό 
σκοτάδι,

δ)  τή θέωση, στήν ὁποία πρέπει νά φτάσει ὁ πιστός, 
ἐπειδή τό κερί ἀνακατεύεται μέ τή φωτιά καί τῆς δίνει 
τροφή,

ε)  τήν πλαστικότητα τῆς ψυχῆς μας, ἀφοῦ πάνω στό 
κερί μποροῦμε εὔκολα νά χαράξουμε ὅ,τι θελήσουμε,

στ)  τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη πού πρέπει νά ἀποτε-
λοῦν βασικά χαρακτηριστικά κάθε πιστοῦ, ἐπειδή τό κερί 
καίγεται ὅταν φωτίζει, ἀλλά καί παρηγορεῖ τόν ἄνθρωπο 
χαρίζοντάς του φῶς στό σκοτάδι τῆς ζωῆς του.

Ἕνας ἄλλος ἅγιος της ἐκκλησίας μας, ὁ Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης, ἀναφέρει στά γραπτά του τίς 6 δικές του 
ἐκδοχές γιά τίς ὁποίες ἀνάβουμε κεριά στήν ἐκκλησία 
(Ἑορτοδρόμιον, σ. 433).

α)  Γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τό ἀληθινό καί 
μοναδικό φῶς πού φωτίζει τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου,

β)  Γιά νά δείξει ὁ πιστός ὅτι ἔχει χαρά στήν ψυχή 
του,

γ)  Γιά νά τιμήσουμε τούς ἁγίους καί τούς μάρτυρες 
τῆς πίστης, ὅπως οἱ πρῶτοι Χριστιανοί,

δ)  Γιά τή διάλυση τοῦ σκοταδιοῦ τῆς νύχτας καί τήν 
παρηγοριά τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό φόβο τοῦ σκότους,

ε)  Γιά νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες ὅσων ἀνάβουν 
τό κερί, ἀλλά καί ἐκείνων ὑπέρ τῶν ὁποίων τό ἀνάβουν,
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στ)  Γιά νά συμβολισθοῦν τά καλά μας ἔργα, ὅπως 
εἶπε ὁ Κύριος:  «οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δο-
ξάσωσι τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Ὁ συμβολισμός τῶν κεριῶν
Ὁ εὐσεβής Χριστιανός, ἀνάβοντας κερί στήν 

ἐκκλησία, θυμᾶται ὅτι πρέπει νά ζεῖ μέσα στό φῶς πού 
πῆρε ἀπό τή βάπτισή του, πού ὀνομάζεται καί Φώτισμα. 
Γιά τό λόγο αὐτό, κατά τή διάρκεια τοῦ μυστηρίου τῆς 
βάπτισης κρατᾶμε ἀναμμένες λαμπάδες, πού ἀποτελοῦν 
τό «πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς», τό φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, τό ὁποῖο ἀνανεώνεται κάθε φορά πού συμμετέχου-
με στή Θεία Λειτουργία.  Ἔτσι, ἐπειδή κάθε φορά πού 
κοινωνοῦμε καί προσευχόμαστε ἀναζωπυρώνουμε τή 
φωτιά πού καίει στήν ψυχή μας, ψάλλουμε στό τέλος της: 
«Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπου-
ράνιον, εὔρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προ-
σκυνοῦντες».  

Οἱ ἅγιοι τῆς χριστιανοσύνης, παραδεχόμενοι ὅτι 
βρίσκονται στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καί τῆς ἁμαρτίας, 
ἀναζητοῦν τή λύτρωση μέσα ἀπό τή λαμπρότητα τοῦ θε-
ϊκοῦ φωτός. Ἐπίσης, τό κερί, καθώς καίγεται, φωτίζει τό 
περιβάλλον του. Ἔτσι καί ὁ συνειδητός χριστιανός, ὅταν 
θυσιάζεται γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, φωτίζει τούς συναν-
θρώπους του καί τούς δείχνει τόν δρόμο τῆς σωτηρίας.

Μία παλιά θρησκευτική παράδοση
Τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ ἀποτελεῖ ἐδῶ καί αἰῶνες 

ἀναπόσπαστο κομμάτι τόσο τῶν θρησκευτικῶν μας 
παραδόσεων, ὅσο καί τῆς εὐλάβειας τῶν πιστῶν, ἀπο-
τελώντας ἔκφραση τῆς πίστης τους στόν Τριαδικό Θεό 
καί στήν ἀναζήτηση τῆς ἐνίσχυσής Του στόν καθημερι-
νό πνευματικό τους ἀγώνα. Ὅταν ὁ πιστός εἰσέρχεται 
στόν ναό, πρέπει νά ἀνάβει στό μανουάλι ἕνα κερί γιά 
τούς ζῶντες κι ἕνα κερί γιά τούς τεθνεῶτες συγγενεῖς καί 
προσφιλεῖς του συνανθρώπους. Τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ 
πρέπει πάντοτε νά συνοδεύεται μέ λόγια προσευχῆς. Γιά 
τούς ζῶντες ὁ πιστός ζητᾶ εὐλαβικά τό ἔλεος καί τήν προ-
στασία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ γιά τούς τεθνεῶτες τή θεία εὐσπλα-
χνία καί τήν αἰώνια σωτηρία τους.

Σέ μία παλαιότερη ὁμιλία του, ὁ πατριάρχης Βαρ-

θολομαῖος, τονίζοντας τήν ἀνάγκη γιά ἐπιστροφή στή 
λειτουργική παράδοση τῆς ἐκκλησίας μας, εἶχε προτεί-
νει: «Κατάργηση, σύν τῷ χρόνῳ, καί ὅπου τοῦτο ἐγχωρεῖ, 
τῶν ἠλεκτρικῶν κανδηλίων καί ἠλεκτρικῶν κηρίων, τοῦ 
διακοσμητικοῦ τούτου ψεύδους, τό ὁποῖον ἀλλοιώνει τό 
εὐχαριστιακόν γεγονός εἰς θρησκευτικόν “θέαμα”.  Τό 
λάδι καί τό κερί “προσφέρονται” καί αὐτά κατά τινά τρό-
πον ὡς βοηθητικά στοιχεῖα τῆς κατ’ ἐξοχήν προσφορᾶς 
τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ».

Μία ἐσωτερική ἀνάγκη
Τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ ἤ τοῦ κεριοῦ ἀπό μόνο 

του δέν ἀποτελεῖ ἄλλοθι γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν θρη-
σκευτικῶν καθηκόντων τοῦ κάθε πιστοῦ, ἀλλά ἀντίθετα, 
γιά νά διατηρήσει τόν πολυποίκιλο συμβολισμό του, θά 
πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό μία ἐνάρετη χριστιανική 
ζωή.  Μόνον μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ καλός χριστιανός θά 
μπορέσει νά ἐκφράσει ἀπερίσπαστος τήν ἐσωτερική του 
εὐλάβεια καί θρησκευτικότητα, ἀλλά καί νά ἀντλήσει τή 
μέγιστη πνευματική ὠφέλεια πού ἀπορρέει ἀπό τή χάρη 
τοῦ Θεοῦ.



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 26, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2010 ............ 48

Τοῦ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Ἰωάννου Γουμενάκη,
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἀνατ. Κισάμου 

Ἐφημερίου Βουκολιῶν

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ

Χωριό τῆς ἐπαρχίας Κισάμου Χανίων, 
ἕδρα τοῦ ὁμώνυμου δήμου. Εἶναι κτισμένο 
στή δυτική ὄχθη τοῦ Ταυρωνίτη ποταμοῦ, 
σέ ἀπόσταση 7 χλμ. ἀπό τή θάλασσα καί σέ 
ὑψόμετρο 200μ. Ὁ ποταμός Ταυρωνίτης εἶναι 
τό φυσικό ὅριο τῶν ἐπαρχιῶν Κισάμου καί 
Κυδωνίας. Εἶναι ἕνας ὁρμητικός χείμαρρος, ὁ 
μεγαλύτερός της Κρήτης, πού κατά καιρούς 
ἔχει προκαλέσει πολλές καταστροφές, γι’ 
αὐτό οἱ κάτοικοι τόν παρομοιάζουν μέ μαι-
νόμενο ταῦρο, παρετυμολογῶντας τό ὄνομα 
Ταυρωνίτης.

Τά ὅρια τοῦ δήμου στό νότο εἶναι οἱ δῆμοι 
Μουσούρων, Καντάνου καί Ἀνατολικοῦ Σελί-
νου, στό βορρᾶ βρέχεται ἀπό θάλασσα, στήν 
ἀνατολή οἱ δῆμοι Πλατανιᾶ καί Μουσούρων, 
στή δύση οἱ δῆμοι Κολυμβαρίου, Μηθύμνης 
καί Καντάνου.

 Ὁ πληθυσμός τοῦ δήμου Βουκολιῶν 
φτάνει τούς 3.296 κατοίκους. Στό δῆμο περι-
λαμβάνονται τά χωριά: 

Βουκολιές, Ταυρωνίτης, Χρυσαυγή, Πο-
λεμάρχι, Ἀνώσκελη, Παλαιά Ρούματα, Νερια-
νά, Κακόπετρος, Νιό Χωριό.

Στήν πρώην κοινότητα Βουκολιῶν ὑπά-
γονται τά μετόχια:

Μέσα Βουκολιές, Φωτακάδο, Πάνω Κε-
φάλα, Κάτω Κεφάλα, Γαβαλομούρι, Νέμπρος, 
Μπαϊρακταριανά καί Κουλουκουθιανά. Τά 
μετόχια αὐτά φαίνεται νά ἦταν προγενέστε-
ρα τῶν Βουκολιῶν καί ἀργότερα δημιούργη-
σαν τίς Βουκολιές ἐμπορικό τους κέντρο.

Στίς Βουκολιές λειτουργοῦν 7/θέσιο ὁλο-
ήμερο Δημοτικό Σχολεῖο, 2/θέσιο ὁλοήμερο 
Νηπιαγωγεῖο, Γυμνάσιο καί Λύκειο. 

Ἡ ἐπισκοπή Κισάμου καί Σελίνου στήν 

προσπάθειά της νά ἀνταποκριθεῖ στά προ-
βλήματα τοῦ ποιμνίου της δημιούργησε μία 
σειρά Κοινωφελῶν Ἱδρυμάτων, ὅπως τό 
οἰκοτροφεῖο Ἀρρένων Βουκολιῶν τό 1963, 
τό ὁποῖο σήμερα χρησιμοποιεῖται ἀπό συλ-
λόγους καί φορεῖς γιά διάφορες δραστηρι-
ότητες, καθώς ἐπίσης καί τό Φυσικοθερα-
πευτήριο, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε ἀπό τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου καί τό 
Ἀνουσάκειο Ἵδρυμα. Στόν ἴδιο χῶρο σέ οἰκό-
πεδο τῆς Ἐνορίας κτίστηκε 2/θέσιο Ἀγροτικό 
Ἰατρεῖο καί κατοικία Ἰατροῦ μέ χρήματα τῆς 
Ἐνορίας καί Δωρεά τῆς ἐταιρίας MAMIDOIL 
– JETOIL τό ὁποῖο παλαιότερα λειτουργοῦσε 
σέ μισθωμένο χῶρο ὁ ὁποῖος δέν ἐξυπηρε-
τοῦσε τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς Ἐνορίας 
ἀλλά καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 

Ἄλλη σημαντική πρωτοβουλία τῆς Ἐπι-
σκοπῆς εἶναι ἡ ἐπιμόρφωση καί δραστηριο-
ποίηση τῆς ἀγρότισσας γυναίκας σέ χρήσιμα 
ἔργα τῆς ὑπαίθρου. Οἱ γυναῖκες τῆς ἐνορίας 
ὀργανώθηκαν σέ σύλλογο «κυριῶν καί δε-
σποινίδων» μέ τήν ὀνομασία «Μέριμνα» καί 
πρωτοστάτησαν σέ ἔργα ἐνοριακῆς, κοινο-
τικῆς ἀνάπτυξης. 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ὁ πρῶτος οἰκισμός
Τό ὄνομα εἶναι ἀρχαϊκό - ἑλληνικό. Βου-

κολιά = ἀγέλη βοδιῶν, βούσταθμος. Στήν 
Κρήτη χρησιμοποιεῖται ἀκόμη καί σήμερα ὁ 
ἀρχαϊκός τύπος μέ τήν ἴδια ἔννοια, μέ μικρή 
ἀλλαγή: ὁ Βουκολιᾶς ἤ οἱ Βουκολιᾶδες στήν 
Ἀνατολική Κρήτη, ἡ βουκολιά ἤ οἱ Βουκολιές 
στή Δυτική, πού σημαίνει τόν τόπο διαμονῆς 
τῶν βοδιῶν τούς καλοκαιρινούς μῆνες. Πρώ-
τη φορά ἀναφέρεται σέ νοταριακό ἔγγρα-
φο τοῦ 1256 ἐνῶ ἀπαντιέται ἐπίσης καί στό 
κατάστιχο Φέουδων τῆς τούρμας Κισάμου. 
Ἀπό τόν 13ο ἕως τόν 15ο αἰῶνα σώζονται 
οἱ ἐξῆς τοιχογραφημένες ἐκκλησίες: ὁ Ἅγ. 

Ἐνορία Μεταμ. Σωτῆρος Βουκολιῶν 
Κισάμου - (Ά Μέρος)

ΕΝΟΡ ΙΕΣ  ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ  
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Κωνσταντῖνος, πού χρονολογεῖται στό 1452-
62, ὁ Ἅγ. Ἀνδρέας τοῦ 13ου αἰ. καί ὁ Ἅγ. 
Ἀθανάσιος τοῦ 14ου -15ου αἰ. Ἐτυμολογικά 
πάντως τό ὄνομα εἶναι ἀρχαϊκό Ἑλληνικό καί 
σημαίνει ἀγέλη βοδιῶν. Στήν Κρήτη ἄλλωστε 
εἶναι γνωστό ὅτι ὑπῆρχε ἀνεπτυγμένη κτηνο-
τροφία. Εἶναι λογικό λοιπόν νά ὑποστηριχθεῖ 
ὅτι ἡ θέση αὐτή θά ὑπάρχει καί ἀπό τήν 
βυζαντινή ἐποχή. Κατά μία ἐκδοχή τό χωριό 
εἶναι κτισμένο στή θέση τῆς μινωικῆς πόλης 
Λυδία ἤ Λυδεία.

Ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας
Ἀπό τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας μέ-

χρι σήμερα συνεχίζεται κάθε Σάββατο λαϊκή 
ἀγορά (παζάρι). Τό χωριό Βουκολιές εἶναι 
σχετικά ἕνα νέο χωριό, πού πιθανά νά δημι-
ουργήθηκε λίγο πρίν φύγουν οἱ Τοῦρκοι ἀπό 
τήν Κρήτη. Στήν Τουρκοκρατία κατοικοῦνταν 
κυρίως ἀπό Τούρκους. Τό 1881 μάλιστα ἀνα-
φέρεται ὅτι εἶχε 194 Τούρκους καί 17 Χρι-
στιανούς. Ἀπόδειξη τῆς ἐγκατάστασης τῶν 
Τούρκων στήν περιοχή εἶναι τά ὑπολείμματα 
τουρκικῶν οἰκημάτων, πού βρίσκονται γύρω 
ἀπό τό χωριό καί συγκεκριμένα στή συνοικία 
Νέμπρος. Ἕνα ἀπ’ αὐτά τά οἰκήματα δόθηκε 
ἀπό τήν κοινότητα σέ Μικρασιάτες πρόσφυ-
γες, πού σήμερα κατοικοῦν ἐκεῖ. Παλαιότερα, 
τήν πρώτη περίοδο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκη-
σης τῆς Κρήτης (προνόμιο Τουρκοκρατίας) 
καί τήν ἐποχή τῆς Κρητικῆς Πολιτείας (1898-
1911), ἦταν ἕδρα τοῦ ὁμωνύμου δήμου πού 
τόν μετονόμασαν σέ Δῆμο Δρομονέρου, σέ 
ἀνάμνηση νίκης τῶν ἐπαναστατῶν κατά τοῦ 
Ἀμπντούλ πασᾶ τόν Ἰούνιο τοῦ 1896. Μάλι-
στα περιλάμβανε καί ἕξι χωριά πού σήμερα 
ἀνήκουν στό δῆμο Κολυμβαρίου. Κατά τή Β΄ 
περίοδο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ὑπῆρξε 
ἕδρα τοῦ ἀγροτικοῦ δήμου Βουκολιῶν μέ 
ἐδαφική περιφέρεια τά ὅμορα μικρά χωριά.

Ἱστορία τοῦ Πύργου τῶν Βουκολιῶν
Ἀφορμή γιά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1897 

δόθηκε ἀπό τούς ἴδιους τούς Τούρκους, οἱ 
ὁποῖοι δέν ἔθεταν σέ ἐφαρμογή τό νέο ὀργα-
νισμό τῆς Κρήτης, (Σύμβαση τῆς Χαλέπας) 
καί ταυτόχρονα προκαλοῦσαν τούς Κρητι-
κούς μέ φόνους καί βιαιοπραγίες. Οἱ Κρη-
τικοί ἀντιδροῦν πολιορκῶντας φρούρια καί 
πύργους. 

Ἀποφασίζεται ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρ-
νηση καί κάτω ἀπό τήν πίεση τοῦ ἑλληνι-
κοῦ λαοῦ νά σταλοῦν ἑλληνικές δυνάμεις στό 
νησί. Δύναμη 1.500 ἀνδρῶν μαζί μέ πολεμικό 
ὑλικό ὑπό τίς διαταγές τοῦ Συνταγματάρχη 

Τιμολέοντα Βάσου καταφθάνει ξημερώματα 
στίς 2 Φεβρουαρίου τοῦ 1897, στό Κολυμπά-
ρι. Μετά τήν καθιέρωση τῆς οὐδέτερης δι-
εθνοῦς ζώνης ἕξι χιλιομέτρων γύρω ἀπό τά 
Χανιά, κάτω ἀπό τήν πίεση τῶν Μεγάλων 
Δυνάμεων, ἀποφασίζεται ἡ καταστροφή ὅλων 
τῶν φρουρίων καί τῶν πύργων πού χρησιμο-
ποιοῦσε ὁ τουρκικός στρατός. Στά νοτιοδυ-
τικά τῶν Βουκολιῶν καί σέ ἀπόσταση 600μ. 
ὑπάρχουν ἐρείπια πύργου, πού ἔκτισαν οἱ 
Τοῦρκοι στά 1866, γιά νά μποροῦν ὀχυρωμέ-
νοι νά ἀποκρούουν τίς κατά καιρούς ἐπανα-
στάσεις πού ξεσποῦσαν στήν περιοχή.

Πρώτη ἐπιλογή ἡ καταστροφή τοῦ πύρ-
γου τῶν Βουκολιῶν. Στίς 5 Φεβρουαρίου 1897 
διατάχθηκε μικτό ἀπόσπασμα πού συγκρο-
τήθηκε στόν Πλατανιά ὑπό τόν Ταγματάρχη 
Κωνσταντινίδη ἕνας οὐλαμός πυροβολικοῦ 
καί ἕνας οὐλαμός μηχανικοῦ νά μεταβοῦν στίς 
Βουκολιές πρός ἅλωση τοῦ πύργου. Μαζί 
τους ἀναχώρησαν καί πάρα πολλοί Κρητι-
κοί καθώς καί ὁ λόχος τῶν φοιτητῶν ὑπό τίς 
διαταγές τοῦ λοχαγοῦ Ἐμ. Ζυμβρακάκη. Στίς 
6 Φεβρουαρίου ὁ Κωνσταντινίδης διέταξε τή 
στενή πολιορκία ἀπό τούς Κρῆτες· δύο λόχοι 
κατέλαβαν ἐπίκαιρες θέσεις καί ὁ οὐλαμός 

Ἐνορία Μεταμ. Σωτῆρος Βουκολιῶν 
Κισάμου - (Ά Μέρος)

Ὁ ἱστορικός Πύργος τῶν Βουκολιῶν
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τοῦ πυροβολικοῦ κατέλαβε θέση σέ ἀπόστα-
ση 1.500 μέτρων.

Μετά τήν ἄρνηση τῶν Τούρκων νά πα-
ραδοθοῦν, τό πυροβολικό ἔβαλε κατά τοῦ 
πύργου. Διάθεση ὅμως τῶν Τούρκων νά πα-
ραδοθοῦν δέν φαινόταν καί ἔτσι ζητήθηκε 
βοήθεια καί ἀπό δεύτερο οὐλαμό πυροβολι-
κοῦ. Πράγματι ἐστάλη καί δεύτερος οὐλαμός 
πυροβολικοῦ μέ ἀρχηγό τόν Κ. Πάλλη καί 
μαζί τους μετέβη καί ὁ ἐπιτελάρχης Θ. Λυ-
μπρίτης μαζί μέ τόν ἀρχηγό Πέτρου καί σῶμα 
εὐζώνων. 

Τά ξημερώματα τῆς 7ης Φεβρουαρίου οἱ 
Τοῦρκοι, ἀφοῦ ἐπωφελήθηκαν ἀπό τό σκο-
τάδι καί τήν κακοκαιρία, χωρίσθηκαν σέ 
σώματα καί ἄλλοι διέφυγαν διά μέσου τῶν 
βουνῶν πρός τό Σέλινο, οἱ ὁποῖοι καί διασώ-
θηκαν, ἄλλοι πρός τά Χανιά μαζί μέ τό φρού-
ραρχο Φουάτ, ὅπου καί περικυκλώθηκαν 
στόν Κάστελλο ἀπό σώματα Κρητικῶν καί 
ἀπορρίπτοντας τίς προτάσεις νά παραδο-
θοῦν, ἐξακολούθησαν νά ἀμύνονται καθ’ ὅλη 
τή διάρκεια τῆς 7ης Φεβρουαρίου. Ὁ Φουάτ 
σκοτώθηκε καί οἱ Τοῦρκοι παραδόθηκαν.

Τό πρωΐ τῆς 7ης Φεβρουαρίου οἱ Ἑλλη-
νικές δυνάμεις ἀντιλήφθηκαν ὅτι τό φρούριο 
εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ καί ἀφοῦ τό κατέλαβαν, 
βρῆκαν μέσα σ’ αὐτό πάνω ἀπό 100 Τούρ-
κους νεκρούς. Οἱ ἀπώλειες τῶν Ἑλλήνων 
ἦταν 15 νεκροί καί 37 τραυματίες ἀπό τούς 
Κρῆτες, ἕνας ἀξιωματικός νεκρός, ὁ ἀνθυπο-
λοχαγός Ραούλ Τριγγέτας, καί δύο τραυματίες 
ἀπό τόν τακτικό στρατό, μεταξύ αὐτῶν καί ὁ 
παππούς τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δη-
μοκρατίας Ναπολέων Παππούλιας. 

Πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι ἦταν ἡ πρώτη 
μάχη τακτικοῦ στρατοῦ γιά τήν ἀπελευθέρω-
ση τῆς Κρήτης.

Ἡ περίοδος τῆς Κατοχῆς
Πολλοί ἄνθρωποι σκοτώθηκαν σέ ὁμα-

δικές ἐκτελέσεις, πού ἀκολούθησαν ἀμέσως 
μετά τή μάχη τοῦ Μάη 1941 καί σ’ ὅλη τή 
διάρκεια τῆς Κατοχῆς. Ἄλλοι ἐκτοπίστηκαν 
καί χάθηκαν στά ναζιστικά στρατόπεδα τῆς 
Γερμανίας. Ἄλλοι πέθαναν ἀπό τήν πείνα καί 
τίς κακουχίες. Χωράφια ὁλόκληρα βομβαρδί-
στηκαν καί κάηκαν, ἐνῶ ζῶα, ἀγροκτήματα 
καί εἰσοδήματα ἐπιτάχτηκαν ἀπό τά στρα-
τεύματα Κατοχῆς.

Κατά τή διάρκεια τῆς Κατοχῆς οἱ Γερμα-
νοί ἐπιχείρησαν νά καταστρέψουν τίς Βουκο-
λιές ὡς ἀντίποινα γιά τή δολοφονία Γερμανῶν 
στρατιωτῶν. Τελικά ὅμως τό χωριό σώθηκε, 
ὅπως λένε οἱ κάτοικοι, χάρη στήν ἀντίσταση 

πού προέβαλε ὁ ἑλληνικός στρατός, καθώς 
ἀποχωροῦσε. Μάλιστα ἀναφέρουν τό ὄνομα 
κάποιου λοχία Λαζόπουλου ἀπό τά Τεμένια 
Σελίνου, πού σκοτώθηκε στήν περιοχή τῶν 
Κουλουκουθιανῶν. Συγκεκριμένα οἱ Γερμα-
νοί, νομίζοντας ὅτι ἔχουν νά κάνουν μέ τα-
κτικό στρατό καί ὄχι μέ κατοίκους τῆς κοινό-
τητας, ἐγκατέλειψαν τό ἐγχείρημα. Στίς μέρες 
μας οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τιμοῦν τή μνήμη 
του στίς 11 Μαΐου στό ἄγαλμα πού βρίσκεται 
στήν περιοχή τῶν Κουλουκουθιανῶν. 

Λέγεται ὅτι στήν περιοχή οἱ Γερμανοί 
εἶχαν ἐγκαταστήσει ἕναν πλήρη στρατιωτικό 
καταυλισμό σέ μία ἔκταση 100 στρεμμάτων, 
ὅπου παρέμεινε μία διλοχία. Στόν καταυλι-
σμό ὑπῆρχαν ἀποθῆκες βενζίνης καί γενικά 
καυσίμων. Ἡ εἴσοδος καί ἡ ἔξοδος ἀπό τό 
χωριό ἐλέγχονταν ἀπό γερμανική ὁμάδα περι-
φρούρησης. Ὑπῆρχε ἐπίσης συρματοπλεγμέ-
νος χῶρος γιά τούς κρατουμένους.

Στίς 11 Αὐγούστου 1943 καί ἐνῶ στό χω-
ριό γινόταν πανηγύρι, ἕνα ἀπό τά μεγαλύτε-
ρα πανηγύρια τοῦ νομοῦ Χανίων, οἱ Γερμα-
νοί ἔκαναν μπλόκο καί συνέλαβαν πάνω ἀπό 
200 ἄτομα, τά ὁποῖα μετέφεραν στόν καταυ-
λισμό τους. Μερικοί ἀπ’ αὐτούς κατάφεραν 
νά δραπετεύσουν, ἐνῶ ἕνας δολοφονήθηκε.

Ὁ Ἀντώνιος Ποντικάκης ἀπό τίς Βοῦβες 
Κισάμου βρέθηκε ἐντός κλοιοῦ στίς Βουκο-
λιές καί στήν προσπάθειά του νά διαφύγει 
βρῆκε τό θάνατο ἀπό γερμανικά πυρά. Κατά 
τήν προέλαση τῶν Γερμανῶν στό Δυτικό Σέ-
λινο σκοτώθηκε ὁ Γεώργιος Γουλιέλμος, πού 
προέβαλε ἔνοπλη ἀντίσταση.

Στίς 24 Ἰουλίου 1944 πυρπολήθηκαν οἱ 
ἀποθῆκες καυσίμων στίς Βουκολιές καί ὡς 
ὑπαίτιοι συνελήφθησαν 15 κάτοικοι τῶν Πα-
λαιῶν Ρουμάτων. 

Στίς 14 Αὐγούστου 1944 οἱ Γερμανοί συ-
νέλαβαν περίπου 1.000 ἄνδρες καί τούς κρα-
τοῦσαν φυλακισμένους στόν καταυλισμό. 
Ἐκεῖ ἐκτέλεσαν τόν Ἀνδρέα Παπουτσάκη 
ἀπό τό Γαβαλομούρι καί εἶχαν δέσει σ’ἕνα 
στύλο τόν πάπα – Λιονάκη γιά τρεῖς μέ-
ρες καί μετά τόν ἐκτέλεσαν. Ὅσοι ἀπό τούς 
ἄνδρες εἶχαν ταυτότητα, ὅσοι ἦταν πολύ γέ-
ροι ἤ πολύ μικροί ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι, ἐνῶ 
οἱ ἄνδρες ἡλικίας 20 – 50 ἐτῶν περίπου με-
ταφέρθηκαν στίς φυλακές Ἁγιᾶς γιά νά ἐκτε-
λεστοῦν.

Στίς Βουκολιές δέν ἔγιναν ὁμαδικές ἐκτε-
λέσεις. Τό 1944 χάθηκε στήν ὁμηρία ὁ Ἐλευ-
θέριος Ρουσσάκης καί τό 1945 ἐκτελέστηκε ὁ 
Ἀντώνιος Χατζησάββας.

(συνεχίζεται...)
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τίς 16 Ἀπριλίου πραγματοποιήθηκε ἡ προσκυνηματι-
κή ἐκδρομή στήν Λέσβο. Μέ συνοδό τόν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη μας κ.κ. Ἀμφιλόχιο καί τήν συνοδό 
μας κα Μαρία Πλυμάκη, ξεκινήσαμε τήν Πέμπτη 15/4 

τό ἀπόγευμα μέ πλοῖο ἀπό τήν Κρήτη. Φτάνοντας νωρίς τό 
πρωΐ τῆς Παρασκευῆς 16/4 στήν Ἀθήνα ἐπισκεφτήκαμε στήν 
Εὔβοια τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Ρῶσο, καθώς καί τόν Ὅσιο 
Δαβίδ. Τό ἀπόγευμα ἀναχωρήσαμε ἀπό τόν Πειραιᾶ γιά τήν 
Λέσβο, ὅπου φτάσαμε νωρίς τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου 17/4.

Τό πρῶτο προσκύνημα ἦταν ἡ Ἱστορική Μονή Λειμῶνος. 
Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό γεγονός ὅτι 40 περίπου μικρές ἐκκλη-
σίες εἶναι διάσπαρτες στόν περίγυρο τοῦ μοναστηριοῦ, κα-
θώς ἐπίσης καί ὁ ἐντυπωσιακός μουσειακός πλοῦτος πού 
διαθέτει ἡ Μονή. Ἐπισκεφτήκαμε ἐπίσης τό κελλί τό Ἁγ. 
Ἰγνατίου, τοῦ κτήτορος τῆς Μονῆς καί τό Καθολικό στό μέσο 
τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο εἶναι ἄβατο γιά τίς γυναῖκες σύμφωνα 
μέ τή διαθήκη τοῦ Ἁγ. Ἰγνατίου.

Τό ἀπόγευμα, ἀναχωρήσαμε γιά τό Μανταμάδο, ὅπου 
βρίσκεται τό σημαντικότερο προσκύνημα τοῦ προστάτη τῆς 
Λέσβου, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγ. Ταξιάρχη. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ 
θαυματουργός ἀνάγλυφη εἰκόνα τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου, 
ἡ ὁποία εἶναι κατασκευασμένη ἀπό χῶμα καί αἷμα τῶν μο-
ναχῶν πού σφαγιάστηκαν ἀπό ἐπιδρομή πειρατῶν στήν 
Μονή. Μετείχαμε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγ. Ταξιάρχη καί εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά βιώσουμε 
τήν προσέλευση πλήθους προσκυνητῶν, κυρίως νέων καί 
μικρῶν παιδιῶν, οἱ ὁποῖοι ἔρχονταν μέ τά πόδια ἀπό τήν 
πόλη τῆς Μυτιλήνης, πεζοπορώντας περίπου γιά ἕξι ὧρες 
γιά νά ἐκπληρώσουν τό τᾶμα τους πρός τόν Ἅγ. Ταξιάρ-
χη. Ἄλλοι πάλι ἔρχονταν μέ τά ἄλογα, καθώς στήν Λέσβο 
ὑπάρχει αὐτή ἡ παράδοση. Ἡ συγκίνηση ἦταν πραγματικά 
μεγάλη σέ ὅλους μας, ἀντικρύζοντας αὐτή τήν εἰκόνα τῶν 
προσκυνητῶν ἀλλά ἰδιαίτερα ἀντικρύζοντας τήν ἀνάγλυφη 
θαυματουργό εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Ταξιάρχη μέ τά ἀναρίθμητα 
θαύματα πού ἔχει κάνει καί συνεχίζει νά κάνει.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα τό πρωΐ, Κυριακή 18/4, συμμετείχα-
με στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀρχαγ-
γέλου. Τό ἀπόγευμα ἐπισκεφτήκαμε τίς 2 κεντρικές ἐκκλη-
σίες τῆς πόλης τῆς Μυτιλήνης, τόν Ἅγ. Θεράποντα, ἕναν 
πραγματικά μεγαλοπρεπή ναό καί τόν Μητροπολιτικό Ναό 
τῆς Μυτιλήνης, τόν Ἅγ. Θεόδωρο τόν Βυζάντιο.

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας 19/4, ἀναχωρήσαμε γιά τό γρα-

Ὁδοιπορικό στή Λέσβο
Τῆς κ. Ζωῆς Λιβανοῦ

Σ
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φικό χωριό τῆς Ἁγιάσου, ἕναν παραδοσιακό οἰκι-
σμό μέ μεγάλη παράδοση στήν ἀγγειοπλαστι-
κή καί ξυλογλυπτική. Ἐκεῖ προσκυνήσαμε στήν 
ἐκκλησία τῆς Παναγίας, τήν θαυματουργό εἰκόνα 
τῆς Παναγίας τῆς Βρεφοκρατούσας, ἡ ὁποία κατά 
τήν παράδοση ἔχει ζωγραφιστεῖ ἀπό τόν Εὐαγ-
γελιστή Λουκᾶ. Ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τελέ-
σαμε τήν Ἱερά Παράκληση. Ἔπειτα ἀναχωρήσαμε 
γιά τήν καταπράσινη περιοχή τῆς Καρίνης μέ τά 
πολλά νερά καί αἰωνόβια δέντρα καί εἴδαμε τόν 
πλάτανο τοῦ καλλιτέχνη Θεόφιλου, στήν κουφάλα 
τοῦ ὁποίου συχνά ξεκουραζόταν. Ἑπόμενος σταθ-
μός μας ἦταν ἡ Πέτρα πού βρίσκεται στόν ὄμορφο 
κόλπο τῆς Καλλονῆς. Ἐκεῖ προσκυνήσαμε τή Μονή 
τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσας ἡ ὁποία εἶναι 
χτισμένη στήν κορυφή ἑνός βράχου ὕψους περίπου 
40 μέτρων καί ἔχει γύρω στά 110 σκαλοπάτια. Ἡ 
θέα ἀπό τήν Μονή ἦταν πραγματικά ἀπίστευτη. 
Τό πιό σημαντικό ὅμως τοῦ ὅλου συγκροτήματος 
εἶναι ὅτι στό ἐξωτερικό μέρος τῆς Μονῆς ὑπάρχει 
μιά τοιχογραφία τῆς Παναγίας στήν ὁποία ὅπου 
κι ἄν σταθεῖς τό βλέμμα τῆς Παναγίας σέ ἀκολου-
θεῖ. Τό ἀπόγευμα, ἀφοῦ μᾶς τό ἐπέτρεπε ὁ χρό-
νος, ἐπισκεφτήκαμε γιά τελευταία φορά τόν Ἅγ. 
Ταξιάρχη. Ἐκεῖ χάρη στόν Μητροπολίτη μας, μᾶς 
ἐπέτρεψαν νά προσκυνήσουμε τήν θαυματουργό 
εἰκόνα χωρίς τό προστατευτικό τζάμι μέ τό ὁποῖο 
εἶναι καλυμμένη ἡ εἰκόνα καί ἀπαγορεύεται νά τήν 
ἀγγίξει κανείς. Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Ταξιάρχη ἔχει 
τήν ἰδιότητα νά ἀλλάζει χρῶμα (κοκκινίζει ὅταν 
ὁ Ἅγιος εὐχαριστιέται ἤ λυπᾶται) καθώς ἐπίσης 

ἀποκτᾶ καί τήν θερμοκρασία τοῦ σώματος.
Τήν ἑπόμενη μέρα, Τρίτη 20/4, ἐπισκεφτήκαμε 

τήν Ἱερά Μονή τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, ὅπου τελέστηκε 
Θ. Λειτουργία καί προσκυνήσαμε τόν τάφο τους. 
Ἡ ἐμπειρία ἦταν πραγματικά συγκλονιστική, 
ἰδιαίτερα μέ τόν τρόπο πού μαρτύρησαν οἱ τρεῖς 
Ἅγιοι καί εἰδικότερα ἀντικρύζοντας τό πιθάρι πού 
κάηκε ὁλοζώντανη ἡ 12χρονη τότε Ἁγία Εἰρήνη μέ 
ζεματιστό λάδι ἀπό τούς Τούρκους.

Παράλειψη θά ἦταν νά μήν ἀναφέρω ὅτι εἴχα-
με τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφτοῦμε ἐργοστάσιο πα-
ραγωγῆς οὔζου στό Πλωμάρι καθώς ἐπίσης καί 
τόν γραφικό Μόλυβο.

Ἔτσι τελείωσε ἡ ἐκδρομή μας στήν Λέσβο. 
Φτάνοντας τήν ἑπόμενη μέρα στήν Ἀθήνα, ἐπισκε-
φτήκαμε τόν Ὅσιο Ἐφραίμ στήν Νέα Μάκρη μέ 
ἐπιστροφή στήν Κρήτη τό ἀπόγευμα.

Εὔχομαι ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Λέσβου νά μᾶς 
ἔχουν καλά ἐμᾶς καί τίς οἰκογένειές μας καί νά μᾶς 
ἀξιώσουν πάλι νά τούς ἐπισκεφτοῦμε.

Θά ἤθελα νά εὐχηθῶ ἐπίσης καί στόν Σεβα-
σμιώτατο κ.κ. Ἀμφιλόχιο, τόν ὁποῖο γνώρισα γιά 
πρώτη φορά καί ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας πραγματικά 
ὑπέροχος ἄνθρωπος, νά εἶναι καλά, νά τόν ἔχουμε 
κοντά μας γιά πολλά ἀκόμα χρόνια καί καλή δύ-
ναμη καί κουράγιο στό ἔργο του. Ἐλπίζω σύντομα 
νά ξαναβρεθοῦμε.
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πως ἐπισημάναμε στό προηγούμενο 
ἄρθρο ἡ διαχείριση μιᾶς προστατευό-
μενης περιοχῆς ἐξαρτᾶται οὐσιαστικά 

ἀπό τούς κατοίκους της. Τό γιατί, θά προσπα-
θήσουμε νά ἐξηγήσουμε παρακάτω. 

Ὅπως ἀναφέραμε σέ κάθε προστατευόμε-
νη περιοχή ὑπάρχουν:

Τό προστατευτέο ἀντικείμενο, δηλαδή 
αὐτά τά «συστατικά» τοῦ φυσικοῦ - πολιτι-
στικοῦ περιβάλλοντος πού χρήζουν διατήρησης 
καί προστασίας.

Οἱ πρακτικές τῶν ἀνθρώπων πού χρησιμο-
ποιοῦν τήν περιοχή, πού στοχεύουν στήν βελτί-
ωση τῆς ζωῆς τους.

Ἡ πολιτεία πού μέ βάση τίς πολιτικές, θε-
σμικές καί διοικητικές δομές της, ἀποφασίζει 
καί ἐπιβάλλει περιορισμούς, ἐνῶ ταυτόχρονα 
προσπαθεῖ νά προτείνει τήν πορεία ἀνάπτυξης 
(κατασκευή ὑποδομῶν, νομοθέτηση, ἐπιδοτή-
σεις κλπ. ).

Θεωρητικά τουλάχιστον θά ἔπρεπε τά 
τρία παραπάνω μέρη νά συνεργάζονται, ὅμως 
αὐτό δέν συμβαίνει διότι: α) τό προστατευτέο 
ἀντικείμενο σχεδόν ποτέ δέν εἶναι πλήρως καί 
ἀναλυτικά προσδιορισμένο. Αὐτό συμβαίνει 
γιά δύο κυρίως λόγους. 

α) Ὁ πρῶτος ἔγκειται στήν φύση τοῦ ἴδιου 
του ἀντικειμένου καί ἐξαρτᾶται ἀπό τό πόσο 
καλά ἡ ἐπιστήμη γνωρίζει τά μέρη τοῦ προστα-
τευτέου ἀντικειμένου καί τό πῶς λειτουργοῦν 
μεταξύ τους. Συνήθως ἀπαιτοῦνται πολλά 
χρόνια ἔρευνας γιά νά μπορέσουμε νά διερευ-
νήσουμε σέ ἱκανοποιητικό βάθος καί ἔκταση 
ὅλες τίς σημαντικές παραμέτρους. Εἶναι εὔκο-

Τοῦ κ. Ἰωάννου Ἀρνέλλου
Δασολόγου Μελετητοῦ

Προστατευόμενες περιοχὲς καὶ διαχείρισή τους
(ΜΕΡΟΣ Β΄)

Ὅ

λα ἀντιληπτό ὅτι ἡ ἔλλειψη γνώσεων ὁδηγεῖ 
σέ ἀσαφῆ μέτρα προστασίας. Ὁ δεύτερος λό-
γος ἔγκειται στό ὅτι τά πάντα ἐξελίσσονται 
καί ἀλλάζουν μέ τόν χρόνο μέ ἀποτέλεσμα νά 
ὑπάρχει μία σαφής ρευστότητα τουλάχιστον 
ὅσο ἀφορᾶ στίς ἀλληλεπιδράσεις τῶν μερῶν 
πού συνθέτουν τό προστατευτέο ἀντικείμενο. 
Αὐτό κάνει τά μέτρα προστασίας τουλάχιστον 
λιγότερο ἀποτελεσματικά μέ τήν πάροδο τοῦ 
χρόνου καί δημιουργεῖ τήν ἀνάγκη γιά συνεχῆ 
ἐπικαιροποίησή τους.

β) Οἱ πρακτικές τῶν ἀνθρώπων ἀλλάζουν 
μέ τόν χρόνο. Αὐτό ὀφείλεται τόσο στήν τε-
χνολογική ἐξέλιξη ὅσο καί στήν πολιτιστική, 
μέ ἀποτέλεσμα νά ἀλλάζουν συνεχῶς τόσο 
τά «θέλω» τῶν ἀνθρώπων ὅσο καί οἱ τρόποι 
πού τά ἐπιτυγχάνουν. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα εἶναι τό γεγονός ὅτι γεωργός μέ 700 
ἐλαιόδεντρα τήν δεκαετία τοῦ ’70 θεωροῦνταν 
πλούσιος καί μποροῦσε μέ ἄνεση νά διατηρεῖ 
τό σπίτι του, νά σπουδάζει τά παιδιά του, νά 
ἀποταμιεύει κ.λ.π., ἐνῶ σήμερα ὁ γεωργός μέ 
τήν ἴδια περιουσία μέ δυσκολία ἐξασφαλίζει 
τά καθημερινά ἔξοδα καί σαφῶς αἰσθάνεται 
ὅτι οἱ παλαιότερες πρακτικές δέν εἶναι πλέον 
ἀρκετές - ἱκανές νά συντηρήσουν τό ἐπίπεδο 
ζωῆς πού ἐπιθυμεῖ. 

γ) Ἡ πολιτεία δέν διαθέτει ἱκανῆς ἀποτε-
λεσματικότητας δομές, στηρίζεται σέ ἀνθρώ-
πους μέ μικρή ἐνημέρωση καί ἀσαφῆ γνώση, 
δέν ἔχει τήν πρακτική δυνατότητα νά ἐπιβάλει 
ἀποτελεσματικά τούς περιορισμούς πού θέτει, 
(ἐδῶ ἀναφέρομαι στό ὅτι δέν ὑπάρχει ἀποτε-
λεσματική προληπτική πρακτική, ἐνῶ ὑπάρχει 
σαφής ἐκ τῶν ὑστέρων τιμωρία). Ἕνα ἄλλο 
σαφές πρόβλημα πού ἔχει ἡ πολιτεία εἶναι ὅτι 
δέν μπορεῖ νά συμπεριλάβει ἀποτελεσματι-
κά, στά μέτρα πού παίρνει, τίς ἰδιαιτερότητες 
κάθε τόπου καί τῆς κοινωνίας πού ζεῖ ἐκεῖ. 
Ἔτσι τά μέτρα εἶναι σχεδόν πάντα γενικά καί 
τίς περισσότερες φορές ἐμπεριέχουν «ἀδικί-
ες», πού σέ αὐτόν πού τίς ὑφίσταται, φαντά-
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ζουν ἀνούσιες καί ἀδικαιολόγητες. 

Ὅταν ἐξετάσουμε τό πρόβλημα συνολι-
κά τότε παρατηροῦμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη 
ἡ συνεννόηση, μία συνεννόηση ὅμως διαρκής 
καί ἐξελισσόμενη. Γιά νά εἶναι ἀποτελεσμα-
τική ἀπαιτεῖται νά εἶναι σαφής καί εἰλικρινής. 
Αὐτό ὅμως εἶναι οὐτοπικό γιά τίς μέρες μας. 
Οἱ λόγοι ἀφοροῦν καί τά τρία μέρη πού πρέπει 
νά συνεργαστοῦν. Οἱ ἐπιστήμονες γνωρίζουν 
πάρα πολύ καλά ὅτι στά ὅρια τῆς γνώσης δέν 
ὑπάρχει σαφήνεια, ἄρα τό προστατευτέο ἀντι-
κείμενο παραμένει ἀσαφές. Οἱ πολίτες δέν δι-
αθέτουν τήν ἀπαραίτητη γνώση γιά νά ἀντιλη-
φθοῦν τίς πραγματικές ἀνάγκες τῆς διαχείρισης 
καί δυστυχῶς φαίνεται πώς ὑπάρχει ἀδυναμία 
τόσο νά διατυπωθεῖ τό τί θέλουν, ὅσο καί νά 
συζητηθεῖ αὐτό ὀρθολογικά. Εἶναι πολύ συνη-
θισμένο νά ἀκούγονται καί νά διατυπώνονται 
γνῶμες χωρίς ἐπιχειρήματα ἀλλά μέ τήν χρήση, 
φορτισμένων συναισθηματικά χαρακτηρισμῶν. 
Ἡ πολιτεία ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἀπαιτεῖ ὅλοι 
οἱ νόμοι καί οἱ ὁδηγίες της νά εἶναι διατυπω-
μένες καί νά ἐφαρμόζονται μέ τήν λογική τοῦ 
ἄσπρου-μαύρου. Ἡ ποιότητα καί ἡ ἀποτελε-
σματικότητα τῆς διαχείρισης ὅμως εἶναι στήν 
ζώνη τοῦ γκρίζου, (συμβαίνει πολύ συχνά νά 
παίρνονται μέτρα, νά διαπιστώνεται ὅτι δέν 
εἶναι ἀποτελεσματικά καί νά ἀπαιτοῦνται δύο 
καί τρία καί περισσότερα χρόνια γιά νά λη-

φθοῦν νέα μέτρα τά ὁποῖα ἀπό τήν στιγμή πού 
θεσμοθετοῦνται εἶναι ἤδη γνωστό στούς εἰδι-
κούς ὅτι εἶναι καί αὐτά ἀναποτελεσματικά).

Τά προβλήματα πού ἀναδεικνύονται μέ 
τά παραπάνω, πρακτικά, βρίσκουν λύση μέ 
τήν ἄνωθεν ἐπιβολή ἀπαγορεύσεων πού στη-
ρίζονται σέ ὑπεραπλουστευμένες ἐπιστημονι-
κές (δῆθεν) περιγραφές τοῦ προστατευτέου 
ἀντικειμένου καί ἐπιβάλλονται στούς πολί-
τες, χωρίς οὐσιαστικά νά τούς συμπεριλαμβά-
νουν ἐνεργά στήν διαχείριση. Αὐτό σάν γεγο-
νός, δημιουργεῖ συνθῆκες ἀντιπαράθεσης πού 
ἐξασφαλίζουν τήν ἀποτυχία τῆς διαχείρισης. 
Ἀκούγεται ἀπαισιόδοξο ἀλλά ἄν δοῦμε τήν πο-
ρεία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τίς τελευταῖες 
δεκαετίες (τοπικά καί παγκόσμια) θά ἀντιλη-
φθοῦμε ὅτι ἀποτελεῖ τόν κύριο κορμό τῆς ὑπο-
βάθμισής του. Ὑπάρχουν ἰσχυρές ἀπόψεις πού 
λένε ὅτι φταίει ἡ τεχνολογική ἐξέλιξη, ἡ κερδο-
σκοπία, οἱ πολυεθνικές πού δέν νοιάζονται γιά 
τόν κόσμο ἀλλά μόνο γιά τά κέρδη τους κ.λ.π., 
ὅμως παρότι αὐτά μπορεῖ νά εἶναι αἰτίες τῆς 
ὑποβάθμισης δέν εἶναι οἱ αἰτίες γιά τό ὅτι δέν 
ὑπάρχει σωστή διαχείριση. Δέν ὑπάρχει σωστή 
διαχείριση ἐπειδή ἐπιστήμη, πολίτες καί πολι-
τεία δέν συνεργάζονται ἀλλά ἀντίθετα ἀντιμά-
χονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο. 

Ὁ μόνος τρόπος νά λυθεῖ τό πρόβλημα 
εἶναι ἡ συνεννόηση, ἡ σωστή ἐπικοινωνία δη-
λαδή. Αὐτό ξεκινάει ἀπό τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, 
(ἀνεξάρτητα ἀπό τήν θέση καί τόν ρόλο πού 
καλεῖται νά ὑπηρετήσει), μέ τό νά μπορέσει νά 
ἀναγνωρίσει τόσο τίς εὐθύνες του ὅσο καί τίς 
ἀνάγκες τῶν ἄλλων. Μέ ἐγωκεντρικές λογικές 
διασπᾶμε τήν κοινωνία ἐμποδίζοντας τήν δημι-
ουργική ἐπικοινωνία ἐνῶ ταυτόχρονα δημιουρ-
γεῖται κλῖμα ἔλλειψης ἐμπιστοσύνης (ἀντιλαμ-
βανόμαστε τόν συνομιλητή σάν κάποιον πού 
προσπαθεῖ νά μᾶς κοροϊδέψει μόνο καί μόνο 
ἐπειδή ἔχει διαφορετική ἄποψη). 

Εἶναι προφανές ὅτι τά παραπάνω ἁπλῶς 
θίγουν ἐπιφανειακά τό πρόβλημα. Σέ ἑπόμενο 
ἄρθρο θά περιγράψουμε μεθόδους πού χρησι-
μοποιοῦνται γιά τήν διαχείριση καί τήν προ-
στασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» - Τεῦχος 26, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2010 ............ 55

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Τήν 22α Μαρτίου 2010 ἀποδήμησε εἰς Κύριον ἕνας ἄξιος Κληρικός τῆς Μητροπόλεώς μας, ἕνας 
ταπεινός Λεβίτης τοῦ Κυρίου, ὁ Αἰδεσ. Μᾶρκος Βουντουράκης, ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Τοπολίων 
Κισάμου.

Γόνος ἱερατικῆς οἰκογένειας, γεννήθηκε στά Τοπόλια Κισάμου τό 1922.
Μεγάλωσε μέσα σέ ἕνα χριστιανικό περιβάλλον καί ἀκολούθησε ἀπό πολύ μικρός, σάν ἄλλος 

Παπαδιαμάντης, τόν Ἱερέα πατέρα του Τιμολέοντα στίς ἐκκλησίες καί τά ξωκκλήσια τοῦ χωριοῦ 
του.

Τήν ἐκκλησιαστική του παιδεία συμπλήρωσε μέ τή φοίτησή του στό Ἐκκλησιαστικό Φροντιστή-
ριο Κορίνθου.

Στά ταραγμένα χρόνια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου (1946-1950) ὑπηρετεῖ στόν ἑλληνικό στρατό. Τήν 
περίοδο αὐτή ὡριμάζει καί ἡ ἐπιθυμία του γιά τήν Ἱερωσύνη.

Κατά τήν ἐπιστροφή του στή γενέτειρά του διακονεῖ ὡς ἱεροψάλτης τό ἀναλόγιο τῆς ἐνορίας του 
καί μετέχει ἐνεργά στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, βοηθώντας τόν πατέρα του στά ἐφημεριακά 
του καθήκοντα.

Τό 1955 νυμφεύεται τήν Εὐαγγελία Βαβουλέ, μέ τήν ὁποία δημιούργησαν μιά εὐλογημένη οἰκο-
γένεια.

Τό 1959 χειροτονήθηκε Διάκονος καί τό 1960 Πρεσβύτερος, ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη πρώην 
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Εἰρηναῖο.

Τήν 1-3-1960 τοποθετήθηκε κανονικός Ἐφημέρος στήν Ἐνορία Τοπολίων Κισάμου.
Στοργικός ποιμένας, καλός λειτουργός, ἁπλός, ταπεινός, εὐγενής διακριτικός καί ἐργατικός 

πρόσφερε τήν Ἱερατική του διακονία ὄχι μόνο στήν Ἐνορία Τοπολίων ἀλλά καί στήν Ἐνορία Ἁγίου 
Κυρ Ἰωάννου-Τσουρουνιανῶν ἀκόμη γιά μεγάλο διάστημα καί μετά τήν συνταξιοδότή του, τό 2004.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀναγνωρίζοντας τήν προσφορά του τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Πνευ-
ματικοῦ τό 1974 καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τό 2002.

Καί τώρα πού ὁ μακαριστός παπά-Μᾶρκος μετέβη στήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, ἡ Μητρόπο-
λίς μας αἰσθάνεται καί πάλι βαθιά τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσει τή εὐαρέσκειά της καί τίς εὐχαριστίες 
της γιά τήν μακρά καί καρποφόρα ὑπηρεσία του στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Τόν εὐχαριστεῖ γιά τίς πορεῖες του ἀπό τό Τοπόλια ὡς τά Τσουρουνιανά καί τόν Ἅϊ Κυρ Γιάννη 
κι ὡς τό Σπήλαιο τῆς Ἁγ. Σοφιᾶς, χειμῶνα καλοκαῖρι, γιά νά σπερνιάσει, νά λειτουργήσει, νά κοι-
νωνήσει κατάκοιτους, νά βαπτίσει, νά παντρέψει.

Τόν εὐγνωμονεῖ καί τόν εὐχαριστεῖ πού, κατά κοινή ὁμολογία, τίμησε τό «μέγα τῆς ἱερωσύνης 
λειτούργημα» καί ἄφησε καλή μαρτυρία καί ἀγαθή μνήμη στούς ἐνορῖτες του.

Εὔχεται ὅπως ὁ Θεός τόν κατατάξει μεταξύ τῶν δικαίων καί τῶν ἁγίων Του.
Αἰωνία ἡ μνήμη του.

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

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

ἶναι γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό 
τούς Χριστιανούς μας δέν 
γνωρίζουν ἐπακριβῶς τήν ση-

μασία καί τό νόημα τοῦ Ἱεροῦ Εὐχε-
λαίου, τό ὁποῖο εἶναι ἕνα ἀπό τά 
ἑπτά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ἡ Ἐκκλησία βέβαια στό σύνολό Της 
εἶναι μυστήριο, ἔχει ὅμως θεσμοθε-
τήσει καί τά γνωστά σέ ὅλους μας 
μυστήρια, στοχεύοντας στή σωτηρία 
τῶν παιδιῶν Της. Ἕνα ἀπό αὐτά λοι-
πόν εἶναι καί τό μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ 
Εὐχελαίου. 

Χρειάζεται, νομίζομε, νά ποῦμε 
κατ’ ἀρχήν σέ ποιές περιπτώσεις 
ΔΕΝ τελοῦμε τό Ἱερό αὐτό μυστήριο:

α) ὅταν ἔχομε ἀναποδιές στή ζωή, 
β) γιά νά μᾶς πᾶνε καλά τά πράγ-

ματα,
γ) γιά τό καλό,
δ) γιά λόγους κοινωνικούς,  
ε) γιατί ἔκανε καί ὁ γείτονας, 
στ) γενικά γιατί ἔχουμε κάτι ση-

μαντικό (ἐξετάσεις στό σχολεῖο, ταξί-
δι, ἀγώνα κ.λ.π.), 

ζ) γιά νά κοινωνήσουμε χωρίς 
νά ἐξομολογηθοῦμε, ἀφοῦ οὕτως ἤ 
ἄλλως συγχωρητική εὐχή διαβάζει ὁ 
Ἱερέας.

Ἐάν λοιπόν δέν τελοῦμε τό Ἱερό 
Εὐχέλαιο γιά τούς παραπάνω λό-
γους, τότε πότε καί γιατί τό τελοῦμε; 
Τό Εὐχέλαιο γίνεται κυρίως σέ περι-
πτώσεις ἀσθενειῶν γι’ αὐτό καί ὁ Ἱε-
ρέας εὔχεται: «Πάτερ Ἅγιε, ἰατρέ τῶν 
ψυχῶν καί τῶν σωμάτων... ἴασαι τόν 
δοῦλον Σου... ἐκ τῆς περιεχούσης 

αὐτόν σωματικῆς καί ψυχικῆς ἀσθε-
νείας…». Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος, 
o Ἀδελφόθεος, στήν ἐπιστολή του 
λέει: «Ἐάν κάποιος εἶναι ἄρρωστος, 
νά προσκαλέσει τούς πρεσβυτέρους 
τῆς Ἐκκλησίας νά προσευχηθοῦν γι’ 
αὐτόν καί νά τόν ἀλείψουν μέ λάδι, 
ἐπικαλούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρί-
ου…» (Ἰακ. ε’, 13-15). Ὅταν λοιπόν 
σκεπτόμεθα νά τελέσομε τό Ἱερό 
αὐτό μυστήριο καλό θά εἶναι νά συ-
ζητήσουμε τόν λόγο πού θέλομε νά 
τό τελέσωμε καί μᾶς ἀπασχολεῖ μέ 
τόν Ἱερέα ἤ ἀκόμα καλύτερα μέ τόν 
πνευματικό μας. Ἐκεῖνος εἶναι ἁρμό-
διος νά μᾶς προτείνει τί εἶναι καλύτε-
ρο νά γίνει σχετικά μέ τό πρόβλημα 
πού θά τοῦ ἀναφέρουμε (ἁγιασμός, 
εὐχή, λειτουργία, εὐχέλαιο, ἐξομο-
λόγηση, κ.λ.π.). Ὅπως ὅταν ἔχουμε 
ἕνα πρόβλημα ὑγείας καί μετά ἀπό 
ἐξέταση στόν γιατρό αὐτός μόνο 
μᾶς συστήνει τήν κατάλληλη θερα-
πεία καί τό φάρμακο, ἔτσι ἀκριβῶς 
καί στήν περίπτωση τοῦ Εὐχελαίου. 
Μόνο ὁ Ἱερέας μπορεῖ νά μᾶς πεῖ. 
Στό ἐρώτημα ἐπίσης ἐάν ἀπαιτεῖται 
κάποια προετοιμασία γιά τήν τέλεση 
τοῦ Μυστηρίου ἡ ἀπάντηση εἶναι θε-
τική. Τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου χρειάζε-
ται νά προηγηθεῖ ἐξομολόγηση καί 
νηστεία. Χρειάζεται νά προετοιμα-
στοῦμε ὅσο τό δυνατόν καλύτερα καί 
νά προσκαλέσουμε τουλάχιστον 2 
Ἱερεῖς γιά τήν τέλεσή του. (Κανονικά 
τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου τελοῦν 
ἑπτά Ἱερεῖς). Ἑπτά εἶναι καί τά Ἀπο-

στολικά καί Εὐαγγελικά ἀναγνώ-
σματα, ἑπτά εἶναι καί οἱ εὐχές. Κατ’ 
οἰκονομία σέ ἔκτακτες περιπτώσεις 
μπορεῖ νά γίνει καί ἀπό ἕναν Ἱερέα 
μόνο. Χρειάζεται νομίζω νά σημει-
ώσομε ἐπίσης, ὅτι ὅσοι κληθοῦν νά 
παραστοῦν στό Ἱερό Εὐχέλαιο (συγ-
γενεῖς, φίλοι, κ.ἄ.) πρέπει νά ἔχουν 
ἐπίγνωση τοῦ μυστηρίου, διάθεση νά 
συμπροσευχηθοῦν καί νά παρακαλέ-
σουν ἁπλά καί ταπεινά. 

Τελικά τί δείχνει καί τί σημαίνει 
τό Ἱερό Εὐχέλαιο; 

Τί ἄλλο ἀπό τήν ἄπειρη ἀγάπη 
τῆς Ἐκκλησίας μας πρός τόν ἀσθε-
νοῦντα συνάνθρωπό μας. Τήν διά-
θεση, τό ἐνδιαφέρον, τήν οὐσιαστι-
κή βοήθεια καί τήν συμμετοχή στόν 
ἀνθρώπινο πόνο. Ἡ Ἐκκλησία μας 
διά τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ μυστηρίου συ-
μπάσχει, συμπροσεύχεται, εὔχεται, 
ἐλπίζει στήν ἴαση τοῦ ἀσθενοῦς μέ 
τήν παράκληση πρός στόν Κύριο 
Ἰησοῦ Χριστό. Νά συμπληρώσουμε 
ἐπίσης ὅτι τό Ἱερό Εὐχέλαιο, εἶναι 
μία θαυμάσια εὐκαιρία γιά προ-
σευχή καί ἄφεση τῶν συγγνωστῶν 
ἁμαρτημάτων μας: «Τό ἱερό Εὐχέ-
λαιο γίνεται καί ἐπί ὑγιαινόντων γιά 
τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων πού 
ἀπό ἄγνοια ἤ λήθη ἤ ὅσα ἐξ ἀνεπαρ-
κείας δέν διακρίνει ὡς ἁμαρτήματα ὁ 
διαπράττων καί τά ὅσα ἐκ καταπτώσε-
ως ἀδυνατεῖ νά ἐξαγορεύσει. Ἐπίσης 
τελεῖται καί ἐπί ψυχικῶν ἀσθενειῶν 
καί ὡς φυγαδευτικό δαιμόνων».    

Εὐχαριστοῦμε ἕναν ἀναγνώστη τοῦ Περιοδικοῦ μας, ὁ ὁποῖος μᾶς 
ἐρωτᾶ σχετικά μέ τό Ἱερό Εὐχέλαιο. Πότε, πῶς καί γιατί τελεῖται; 

Ε
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Ἱερατική Σύναξις. 

Τό Σάββατο 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Ἱερατική 
Σύναξις στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας. Μετά τήν 
Θεία Λειτουργία ἡ ὁποία τελέστηκε στό παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Οἴκου, (Ἅγιος Οἰκουμένιος), καί 
τό μνημόσυνο τῶν ἱερατευσάντων καί διακονησάντων 
κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, ἀκολούθησε στό «Φαλ-
δάμειο Οἴκημα» τό Β΄ μέρος τῆς Συνάξεως. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος χαιρετίζοντας τούς Ἱερεῖς μας ὑπενθύμι-
σε τό λόγια του Κυρίου μας: «ὑμεῖς ἐστέ τό ἅλας τῆς 
γῆς…, ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις 
κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη» (Ματθ. 5, 13-14) καί 
σημείωσε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι «..ἡ ἱερωσύνη εἶναι ἕνας 
ξεχωριστός στίβος πνευματικῶν ἀγώνων διαρκείας» 
προτρέποντάς τους νά ἀγωνίζονται καί νά προσπαθοῦν 
νά ἀνταποκριθοῦν ἐπιτυχῶς στήν ὑψηλή ἀποστολή καί 
διακονία τους». Κατόπιν παρουσίασε τόν προσκεκλη-
μένο ὁμιλητή π. Ἀντίπα Ἁγιορείτη, Γέροντα τοῦ Ἱεροῦ 
Κελλίου τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: 
«Παγίδες τοῦ διαβόλου στό ἔργο τοῦ Κληρικοῦ-Πνευ-
ματικοῦ». Μετά τήν μεστή καί ζείδωρη ὁμιλία ἀκολού-
θησε γόνιμος διάλογος: συζήτηση, κατάθεση ἀπόψεων, 
σκέψεων καί προβληματισμῶν. 

Ἐκδήλωση γιά τήν Παγκόσμια 
Ἡμέρα Παιδικοῦ Βιβλίου

Τό Ἐκκλησιαστικό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως 
μας «Ἑσπερία» σέ συνεργασία μέ τό Ἐθνικό Κέντρο 
Βιβλίου καί τίς Νεανικές Συνάξεις τῆς Μητροπόλεως 
«Ἡ Συντροφιά τῆς Χαρᾶς», καί ἐν ὄψει μάλιστα τῆς Πα-
γκόσμιας Ἡμέρας Παιδικοῦ Βιβλίου, ὀργάνωσε τήν 
Δευτέρα 22 Μαρτίου, ἐκδήλωση στήν αἴθουσα πολ-

λαπλῶν χρήσεων τοῦ «Φαλδάμειου Οἰκήματος» μέ 
ὁμιλήτρια τήν καταξιωμένη συγγραφέα παιδικῶν βιβλί-
ων κ. Πηνελόπη Μωραΐτου καί μέ θέμα: «Παιδί καί 
Βιβλίο, μία τρυφερή φιλία». Τά παιδιά τῶν Νεανικῶν 
Συνάξεων παρουσίασαν ὄμορφο θεατρικό ἐμπνευσμέ-
νο ἀπό παιδικό παραμύθι.

Ἑορτή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Μέ Θεῖες Λειτουργίες, Ἐπιμνημόσυνες Δεήσεις, Ἱερές 
Παρακλήσεις, ὁμιλίες καί παρελάσεις ἑορτάστηκε καί 
στήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια ἡ μεγάλη ἑορτή 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ ἐπανευαγγε-
λισμοῦ τοῦ Γένους. Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Παλαιοχώρας, ἐνῶ τήν 
κυριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε εἰς τόν ὁμώνυμο ἑορτά-
ζοντα Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό, τέλεσε τήν καθιερωμένη 
Δοξολογία καί τό Τρισάγιο ἐνώπιον τοῦ μνημείου τῶν 
πεσόντων, ἐνῶ παρακολούθησε τήν μαθητική παρέλα-
ση.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010)
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Πορεία πρός τό Πάσχα

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 26 Μαρτίου ἡ Ἐνορία 
Ἁγίου Σπυρίδωνος Καστελλίου διοργάνωσε πνευματι-
κή ἑσπερίδα μέ τίτλο «Λάμπρυνόν μου τήν στολήν τῆς 
ψυχῆς». Ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τήν διεύθυν-
ση τοῦ καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς, μουσικοδιδασκάλου κ. 
Γεωργίου Χαχλάκη ἀπέδωσε Ὕμνους τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἡ ἐκπαιδευτικός κ. Εὐτυχία 
Δεσποτάκη-Πευκιανάκη σχολίασε μέ τρόπο ἀριστοτε-
χνικό τούς Ὕμνους, βοηθῶντας ἔτσι στήν πληρέστερη 
κατανόηση τόσο τῶν Ὕμνων, ὅσο καί τῶν μεγάλων 
γεγονότων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. 

Μεγάλη Ἑβδομάδα

Τά σωτηριώδη καί μεγάλα γεγονότα τοῦ Θείου Πάθους 
βίωσε καί πάλι ἡ Χριστιανοσύνη καθώς οἱ καμπάνες 
τῶν Ἐκκλησιῶν κάλεσαν καί πάλι τούς πιστούς στήν 
βίωση τοῦ Θείου Δράματος καί διαλάλησαν τό μήνυ-
μα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἡ προσέλευση 
καί ἀθρόα συμμετοχή τῶν πιστῶν, διατράνωση καί 
ἀπόδειξη τοῦ βαθύτατου βιώματος τοῦ λαοῦ μας πού 
ζωντανεύει ἀκόμα περισσότερο σέ περιόδους κρίσε-

ων καί δοκιμασιῶν ὅπως ἡ παροῦσα, ὑπῆρξε συγκι-
νητική. Οἱ καλές καιρικές συνθῆκες βοήθησαν στήν 
περιφορά τῶν Ἐπιταφίων, πού μέ κατάνυξη πραγμα-
τοποιήθηκε καί στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ 
τήν κοινή περιφορά καί τῶν τεσσάρων Ἐπιταφίων τῶν 
Ἐνοριῶν τοῦ Καστελλίου.

Ὑπαίθρια Ἀκολουθία 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως 

Στήν Ἐνορία Βουλγάρω πραγματοποιήθηκε ἡ καθιε-
ρωμένη πλέον ὑπαίθρια τελετή τῆς Ἀποκαθηλώσεως, 
ὅπου μέ τρόπο παραστατικό ζωντανεύει τό μέγα γεγο-
νός τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου μας. 

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
Ἡ ἰδιαιτέρου κάλλους Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς ἀγάπης τελέστηκε στίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλε-
ώς μας τίς πρωϊνές ὧρες τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλεσε τό πρωΐ τόν Ἑσπερινό 
τῆς ἀγάπης στόν Ἱερό Ναό τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου 
μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τοῦ Καστελλίου καί 
τό ἀπόγευμα στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπη-
γιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς μέ τήν συμμετοχή 
τῶν Ἱερέων τῆς Ἀνατολικῆς Κισάμου, ὅπου καί ἀνα-
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γνώσθηκε τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως σέ διάφορες 
γλῶσσες.

Ἑορτή Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
καί Εἰρήνης

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καί Εἰρήνης στήν πανηγυρίζουσα ὁμώνυμη 
Ἱερά Μονή στό Σπήλι. Τῆς πανηγύρεως μετεῖχε καί 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως κ. Θεόδωρος ἐκ 
τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. 

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Ναοῦ

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβ. 
Ποιμενάρχης μας τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἱστορικοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου (18ος αἰ.) τῆς Ἐνορίας 
Ροδωποῦ. Ὁ Ναός ἀνακαινίσθηκε ὑπό τήν ἐπίβλε-
ψη τῆς 28ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, καί 
μέ δαπάνες τῆς Ἐνορίας Ροδωποῦ καί τῶν κατοίκων 
τοῦ χωριοῦ. Στόν ἀκούραστο Ἐφημέριο τῆς Ἐνορί-
ας Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιο Πατεράκη καί τό 
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἀξίζουν θερμά συγχαρη-

τήρια γιά τόν ζῆλο καί τό ἐνδιαφέρον τους. 

Ἑορτή Ζωοδόχου Πηγῆς

Κατά τήν ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἑορτάζει καί ἡ 
ὁμώνυμος Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παρ-
θενῶνος τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης 
μας τέλεσε τόσο τήν ἑσπερινή Ἀκολουθία, ὅσον καί 
τήν Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς.

Προσκυνηματική Ἐκδρομή

Ἀπό 15ης ἕως καί 21ης Ἀπριλίου ἡ Μητρόπολίς μας 
διοργάνωσε προσκυνηματική ἐκδρομή στά προσκυνή-
ματα τῆς Εὔβοιας, (Ὅσιο Ἰωάννη τόν Ρῶσο καί Ὅσιο 
Δαβίδ), ὡς ἐπίσης καί στήν Μυτιλήνη. Ἡ ὁμάδα τῶν 
πενῆντα προσκυνητῶν, τήν ὁποία συνόδευαν ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Πανοσ. Ἡγού-
μενος τῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς 
κ. Χρύσανθος καί ὁ διάκονος π. Ἐλευθέριος Τατέλος 
ἔζησε μοναδικές ἐμπειρίες πνευματικῆς ἀνάτασης 
προσκυνῶντας τά ἱερά σεμνεῖα τῆς νήσου Λέσβου, 
μετέχοντας στήν μεγάλη ἑορτή καί πανήγυρη τοῦ Τα-
ξιάρχη στό Μανταμάδο, σέ Θεία Λειτουργία στήν Ἱ. 
Μ. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, στήν Ἱερά 
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Παράκληση ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς 
Παναγίας τῆς Ἁγιάσου, ὡς ἐπίσης καί στό προσκύνημα 
τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τῆς Νέας Μάκρης. Τό ὁδοιπορι-
κό αὐτό, σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες τῶν μετεχόντων, 
πλούτισε σέ ἐμπειρίες καί βιώματα τίς ψυχές καί τίς 
καρδιές ὅλων. 

Ἑορτή Ταξιάρχου Μιχαήλ

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μυθήμνης κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
μετεῖχε εἰς τήν πανήγυρη τοῦ Ταξιάρχη στό Μανταμά-
δο, ὁ ὁποῖος ἑορτάζει τήν ἐπέτειο τῶν ἐγκαινίων τοῦ 
Ναοῦ κατά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων. Τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. 
Σεραφείμ, τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε πολυ-
αρχιερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο μετεῖχαν Ἀρχι-
ερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τῆς Ἑλλάδος, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ καί 
Ἁγίου Ὅρους κ. Νικοδήμου. Ἀκολούθησε λιτάνευσις 
καί ἡ εὐλογία τοῦ παραδοσιακοῦ «κισκέκ(ι)». Συγκι-
νητική ὑπῆρξε ἡ προσέλευση τῶν χιλιάδων προσκυ-
νητῶν, περί τίς πενῆντα χιλιάδες, ὡς ἐπίσης καί οἱ ἑκα-
τοντάδες τασιμάρηδες προσκυνητές (κατά πλειοψηφία 
νέοι στήν ἡλικία), οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν πεζοπόροι 
στό προσκύνημα διανύοντας ἀπόσταση ὑπεράνω τῶν 
σαράντα χιλιομέτρων, περιμένοντας ὑπομονετικά στήν 
σειρά γιά νά προσκυνήσουν τήν μοναδική στόν κόσμο 
ἀνάγλυφη παράσταση (εἰκόνα) τοῦ Ταξιάρχη φτιαγμέ-
νη ἀπό χῶμα καί τό αἷμα τῶν μοναχῶν πού εἶχαν σφά-
ξει οἱ πειρατές τῆς ἐποχῆς τῶν Ἀγαρηνῶν. 

Ἑορτή Ἁγίου Γεωργίου
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας μετεῖχε εἰς τήν ἑορτή τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος τιμᾶται στήν μνήμη τοῦ Ἁγί-
ου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. 
Ὁ Ἐπίσκοπός μας χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς 

ἑορτῆς ὅπου καί ὁμίλησε καταλλήλως, τήν δέ κυρι-
ώνυμο ἡμέρα ἔλαβε μέρος στό Ἀρχιερατικό συλλεί-
τουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λά-
μπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου. Στήν Θεία 
Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ἐκτός τοῦ Ποιμενάρχου καί 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί 
Βιάννου κ. Ἀνδρέας. Μεγάλος ὑπῆρξε ὁ ἀριθμός τῶν 
πιστῶν πού προσῆλθε κατά τό ἑορταστικό διήμερο, ἡ 
δέ φιλοξενία τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου ὑπῆρξε ἀβραμι-
αία καί ἀρχοντική. 

Ἐθελοντική Αἱμοδοσία

Ἡ Μητρόπολίς μας σέ συνεργασία μέ τό Ἀννουσά-
κειο Ἵδρυμα, τό τμῆμα Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Κισάμου, 
τόν Ἐθελοντικό Σύνδεσμο «Φίλοι του Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος», τόν Σύλλογο Κυριῶν καί Δεσποινί-
δων Κισάμου», τό «Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας», 
τόν Ἀθλητικό Ποδοσφαιρικό Ὅμιλο «Θύελλα» καί τό 
ΕΠΑΛ Κισάμου, διοργάνωσαν στίς 28 Ἀπριλίου ἐθε-
λοντική αἱμοδοσία, στό Κέντρο Ὑγείας Κισάμου, στήν 
μνήμη τῶν νεαρῶν θυμάτων ἀπό τά τροχαῖα ἀτυχήμα-
τα στήν εὐρύτερη περιοχή. Σύνθημα τῆς ἐκστρατείας 
αὐτῆς νά μήν λείψει κανείς ἀπό τό κοινό αὐτό ἀντάμω-
μα ἐλπίδας, ἀλληλεγγύης καί συμπαράστασης στό Θεῖο 
δῶρο πού λέγεται ζωή. Ἡ συμμετοχή καί προσέλευ-
ση ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν ὑπῆρξε συγκινητική. 
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Ἰωάννης Χουδαλάκης εἰς μνήμην τῆς μητρός του Ἐλευθερίας  ............................................................................... 100€
Ἀριστέα Ἀνδρονικάκη  ................................................................................................................................................... 100€
Μαρία Δερουκάκη  ......................................................................................................................................................... 200€
Δημοσθένης Καρτσωνάκης  ............................................................................................................................................ 50€
Ἀνώνυμος  .................................................................................................................................................................... 1.000€ 
Χρυσούλα Φουντουλάκη εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν της  ............................................................................. 100€
Ἐνορία Παλαιοχώρας Σελίνου  ..................................................................................................................................... 250€
MAMIDOL - JETOIL A.E.  ........................................................................................................................................ 5.000€
Γεωργία Φαραντάκη εἰς μνήμην συζύγου της Χριστοφόρου  .................................................................................... 80€
Ἀνώνυμος  .................................................................................................................................................................... 5.000€ 
Ἀνώνυμος  ....................................................................................................................................................................... 250€
Δήμητρα Μπαμπουνάκη  ................................................................................................................................................. 50€
Ἐνορία Μοθιανῶν-Γλώσσης  ........................................................................................................................................ 150€
 Ἰωάννης Τερεζάκης  εἰς μνήμην τῶν γονέων του Μιχαήλ καί Ἀλεξίας καί τῆς συζύγου του Σωτηρίας  ........... 100€
Βασίλειος Τσουρουδιακάκης  ....................................................................................................................................... 100€
Θεόδωρος Καπῆς 1 δοχεῖο λάδι
Ἐνορία Νοχιῶν 3 δοχεῖα λάδι

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

Ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ

 Μία εὐσεβής γυναίκα παρακαλοῦσε στίς προσευχές της τόν Κύριο νά τήν ἐπισκεφθεῖ κάποια μέρα μέ 
τούς Μαθητές Του στό σπίτι της, ὅπως ἐπισκέφτηκε τήν Μάρθα καί τήν Μαρία (Λουκ. 10,38) καί νά τούς 
φιλοξενήσει. Ὁ Κύριος δέχθηκε νά ἱκανοποιήσει τό αἴτημά της καί τῆς ὑποσχέθηκε ὅτι, τήν τάδε ἡμέρα θά τήν 
ἐπισκεπτόταν. Ἡ εὐσεβής γυναίκα ἦταν βαθιά συγκινημένη καί χαρούμενη καί ἄρχισε ἀμέσως τίς προετοιμασί-
ες. Ἔκανε μεγάλες προμήθειες καί πολλά ἔξοδα καί τήν ὁρισμένη ἡμέρα ἦταν ἕτοιμη νά ὑποδεχθεῖ τόν Χριστό 
μέ τούς Μαθητές Του καί νά τούς προσφέρει ἕνα πλούσιο τραπέζι.

Κατά τό μεσημέρι κτυπάει τό κουδούνι καί παρουσιάζεται μία φτωχή γυναίκα καί τῆς ζητάει μερικά τρό-
φιμα γιά τά ὀρφανά παιδιά της. Τήν διώχνει καί τῆς λέγει νά φύγει γρήγορα, διότι περιμένει νά ὑποδεχθεῖ καί 
νά φιλοξενήσει κάποιον ὑψηλό ἐπισκέπτη. Μετά ἀπό λίγο, κάποιος ἄλλος κτυπάει τό κουδούνι καί ζητάει με-
ρικά ροῦχα γιά τήν οἰκογένειά του. Ἡ γυναίκα διώχνει καί αὐτόν, λέγοντας νά ἔλθει ἄλλη ἡμέρα, διότι σήμερα 
δέν εὐκαιρεῖ. Τό ἀπόγευμα, τρίτος ἐπισκέπτης κτυπάει τό κουδούνι καί τήν παρακαλεῖ γιά κάποια βοήθεια. Τόν 
διώχνει ὅμως καί αὐτόν καί τοῦ κλείνει μέ ἀγανάκτηση τήν πόρτα. Τό τραπέζι βεβαίως εἶναι ἕτοιμο μέ πλούσια 
φαγητά, ποτά, γλυκά, λουλούδια καί ὅλα τά ἀγαθά. Ὁ Χριστός ὅμως δέν παρουσιάζεται…

Ἡ γυναίκα ἀνησυχεῖ καί εἶναι πολύ στενοχωρημένη διότι ἔγιναν τόσα ἔξοδα καί προετοιμασίες. Τήν 
ἄλλη ἡμέρα, ἀνήσυχη ἡ εὐσεβής γυναίκα, ἐνδιαφέρθηκε καί βρῆκε τόν Χριστό καί τόν ρώτησε γιά τήν αἰτία 
τῆς ἀπουσίας Του. Ἔκανα μεγάλες προετοιμασίες Κύριε καί σέ περίμενα μέ λαχτάρα ὅλη τήν ἡμέρα. Τί συνέβη 
ἄραγε καί δέν ἦλθες; Καί ὁ Κύριος τῆς ἀπάντησε: Ἦλθα τρεῖς φορές στό σπίτι σου, κτύπησα τό κουδούνι, ἀλλά 
μέ ἐδίωξες καί ἔφυγα....

«Ἀνθολογία Ἀνεκδότων»
Μητροπολίτου Ἐδέσσης Κυροῦ Χρυσοστόμου
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1η ἡμέρα. 
Τετάρτη 14/07/10. XANIA- ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΟΣΧΑ:  

Ἀναχώρηση τό μεσημέρι ἀπό Κίσαμο - Χανιά γιά τό 
ἀεροδρόμιο τοῦ Ἡρακλείου καί μέ ἀπευθείας πτήση 
γιά Μόσχα. Μετά τήν ἄφιξη καί τίς σχετικές  διατυπώ-
σεις  μεταφορά καί τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο μας. 
Διανυκτέρευση. 

2η ἡμέρα. 
Πέμπτη 15/07/10. ΜΟΣΧΑ – ΝΤΙΒΕΓΙΕΒΟ – ΟΣΙΟΣ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ:
Ἀναχώρηση τό πρωΐ γιά Ντιβέγιεβο μέσω Μοῦρομ. 
(Ἀπόσταση 460χλμ). Ἄφιξη καί τακτοποίηση στό ξε-
νοδοχεῖο. Γεῦμα. Μεταφορά στό Μοναστήρι τοῦ Ὁσί-
ου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.

3η ἡμέρα. 
Παρασκευή 16/07/10. ΝΤΙΒΕΓΙΕΒΟ - ΜΟΣΧΑ: 

Ἡ μέρα ξεκινᾶ μέ Θεία Λειτουργία στή Μονή τοῦ Ὁσί-
ου Σεραφείμ. Θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουμε 
τό Μοναστήρι πού ἵδρυσε ὁ μεγαλύτερος Ἅγιος τῆς 
Ρωσίας, ὁ Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Ἐπιστροφή 
στήν Μόσχα. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα.  
Σάββατο 17/07/10. ΜΟΣΧΑ: 

Θά ξεκινήσουμε τήν ξενάγηση τῆς πόλης ἀπό τήν 
Κόκκινη Πλατεία, θά ἐπισκεφτοῦμε τό μνημεῖο Μῆνιν 
καί Ποζάρσκι, τόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγ. Βασιλείου μέ 
τούς 9 κρεμμυδόσχημους τρούλους καί τήν Παναγία 
τοῦ Καζάν, τό Κρεμλῖνο, τό σύμβολο τῆς Μόσχας, τό 
καμπαναριό τοῦ Ἰβάν τοῦ τρομεροῦ - τό μεγάλο κα-
νόνι - τήν καμπάνα Τσαρίνα. Ἀκολούθως τό μεγάλο 
παλάτι τοῦ Κρεμλίνου, τήν Γερουσία, τό Παλάτι τῶν 
Συνεδρίων, τό Θησαυροφυλάκιο, τό παλαιότερο μου-
σεῖο τῆς Ρωσίας μέ τίς μοναδικές συλλογές κοσμη-
μάτων, σταυρῶν, θρόνων, ἁμαξῶν, αὐτοκρατορικῶν 
ἐνδυμάτων καί ἄλλων σημαντικῶν ἐκθεμάτων - τό 
ἀρχιτεκτονικό συγκρότημα ὅπου ἄρχιζε καί τελείωνε 
ἡ ζωή τῶν Τσάρων - μέ τόν ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου ὅπου βαπτίζονταν. Τόν ναό τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου ὅπου γινόταν ἡ στέψη τους καί τόν ναό 
τοῦ Ἀρχαγγέλου ὅπου γινόταν ἡ ταφή τους. Σημεῖα 
γνωστά καί ἄγνωστα, τό Πανεπιστήμιο, τό Θέατρο 
Μπολσόι, τίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Μόσχοβα, τά ὑπέρο-
χα ἀρχιτεκτονικά της μνημεῖα - σπίτια, ἀγάλματα, θέα-
τρα - παλάτια, πλατεῖες, πάρκα καί λεωφόρους τῆς πό-
λης. Θά δοῦμε τό μοναστήρι Νοβοντέβιτσι, ἕνα ἀπό τά 
ὡραιότερα καί ἁρμονικότερα ἀρχιτεκτονικά συμπλέγ-
ματα καί ἀπό τά πλέον γνωστά ἱστορικά μνημεῖα τοῦ 
16ου αἰώνα στή Μόσχα. Σέ αὐτό μόνασαν γυναῖκες 
τῆς Ρωσικῆς ἀριστοκρατίας, ἀδελφές καί σύζυγοι 
Τσάρων. Ὑπάρχουν 5 ἐκκλησίες καί στό ἱστορικό κοι-
μητήριο ἀναπαύονται μεταξύ ἄλλων ἡ κόρη τοῦ Ἰβάν 
τοῦ τρομεροῦ – οἱ ἀδελφές τοῦ Μ. Πέτρου, διάσημοι 
συγγραφεῖς, φιλόσοφοι καί ποιητές. Θά μποῦμε στό 
μετρό πού ἐγκαινιάστηκε τό 1935 καί πού οἱ σταθμοί 
μοιάζουν περισσότερο μέ ὑπόγεια παλάτια στολισμέ-
να μέ ἐντυπωσιακούς πολυελαίους, σπάνιους πίνακες 
ζωγραφικῆς, περίτεχνα βιτρώ καί σπουδαῖα γλυπτά. 
Θά καταλήξουμε στήν λεωφόρο Ἀρμπάτ τό φημισμέ-
νο πεζόδρομο μέ τά δεκάδες καταστήματα, γραφικά 
καφενεῖα καί ἑστιατόρια. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση. 

5η ἡμέρα. 
Κυριακή 18/07/10. ΜΟΣΧΑ:  

Τό πρωΐ θά μεταφερθοῦμε (γιά τήν Θεία Λειτουργία) 
στήν μεγαλοπρεπή Μητρόπολη τῆς Μόσχας στό Ναό 
τοῦ Σωτῆρος. Στή συνέχεια θά ἐπισκεφτοῦμε τήν Ἱ.Μ 
Ντοσκόϊ ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Πατριάρ-
χη Τύχωνος τοῦ νεομάρτυρος. Ἐπίσης στήν Ἱ.Μ. Ἁγί-
ου Δανιήλ ἕδρα τοῦ Πατριάρχη Πασῶν τῶν Ρωσιῶν, 
ὅπου φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Δανιήλ τοῦ 
Μοσχοβίτη. Μεταφορά στήν γυναικεία Ἱ.Μ. τῆς Ἁγί-
ας Σκέπης, ὅπου φυλάσσονται τά λείψανα τῆς Ἁγίας 
Ματρώνης τῆς τυφλῆς. Δεῖπνο. Τό βράδυ προαιρετικά 
φολκλορικό πρόγραμμα. Ἕνα ὑπερθέαμα μέ τοπικούς 
χορούς ἀπό ὅλη τή Ρωσία. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση.

6η ἡμέρα. 
Δευτέρα 19/07/10.  ΜΟΣΧΑ - ΖΑΓΚΟΡΣΚ - ΑΓΙΑ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: 
Σήμερα θά δοῦμε τό Σέρκιεβ Ποσάντ (Ζαγκόρσκ) 70 
χιλιόμετρα ἀπό τήν Μόσχα, μία παραμυθένια Ρωσική 
πολιτεία τοῦ 14ου αἰώνα γνωστή ὡς τό θρησκευτικό 
κέντρο τῆς Ρωσίας καί ἕδρα τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας. Ἐδῶ βρίσκεται τό περίφημο μοναστήρι 
πού ἵδρυσε ὁ Ἅγιος Σέργιος Ραντονέζ τό 1340, τοῦ 
ὁποίου τό σκήνωμα βρίσκεται στήν ἁγιογραφημένη 
ἀπό τόν Ἀντρέϊ Ρουμπλιώφ ἐκκλησία. Θά δοῦμε τίς 
ἐκκλησίες τῆς Κοιμήσεως, τῆς Ἁγίας Τριάδας, τήν τρα-
πεζαρία καί τό πενταόροφο κωδωνοστάσιο. Μεταξύ 
ἄλλων θά προσκυνήσουμε τόν τάφο τοῦ διαφωτιστῆ 
τῆς Ρωσίας Ἁγίου Μάξιμου τοῦ  Ἕλληνα. Τό ἀπόγευ-
μα μεταφορά στό ἀεροδρόμιο καί πτήση γιά Ἁγία Πε-
τρούπολη ὅπου θά ἔχουμε μία πρώτη γνωριμία μέ τήν 
«Βενετία τοῦ Βορρᾶ», τήν ὑπέροχη αὐτή πόλη (ἀπό 
τίς ὀμορφότερες στόν κόσμο). Θά δοῦμε τά κυριότερα 
ἀξιοθέατα ὅπως τήν πλατεία τῶν ἀνακτόρων, τήν πλα-
τεία τῶν τεχνῶν, τόν θερινό κῆπο, τό πεδίο τοῦ Ἄρεως, 
τό κλασικό συγκρότημα τῆς πλατείας τῆς Γερουσίας μέ 
τό ἄγαλμα τοῦ «Μπρούτζινου Καβαλάρη», τό κατα-

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΕ ΜΟΣΧΑ- ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ- ΝΤΙΒΕΓΙΕΒΟ- ΟΣΙΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ- ΖΑΓΚΟΡΣΚ

14-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ
9 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ 
(15 - 21 Ἀπριλίου 2010

Συνοδός: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος
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δρομικό Ἁβρόρα, τό θέατρο «Μαριίνσκι» (πρώην Κύ-
ρωφ), τά ὑπέροχα ἀρχιτεκτονικά συγκροτήματα, τίς 
ἐκκλησίες καί τά μνημεῖα πού συνυπάρχουν ἁρμονικά 
μέ τό ὑδάτινο στοιχεῖο. Μεταφορά καί τακτοποίηση 
στό ξενοδοχεῖο. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση. 

7η ἡμέρα. 
Τρίτη 20/07/10. ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ:  

Μετά τό πρωϊνό θά ξεναγηθοῦμε στούς χώρους τοῦ 
φρουρίου Πέτρου καί Παύλου, ὅπου στήν ὁμώνυμη 
ἐκκλησία ἀναπαύονται ὅλοι οἱ Ρῶσοι Τσάροι ἀπό τό 
Μέγα Πέτρο καί μετά. Θά ἐπισκεφτοῦμε τόν Καθεδρι-
κό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ, ἕναν ἀπό τούς πιό ἐντυπω-
σιακούς καί μεγαλύτερους Καθεδρικούς ναούς στήν 
Εὐρώπη. Θά δοῦμε τόν Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν 
ὅπου καί ἡ ὁμώνυμη θαυματουργή εἰκόνα. Ἐπίσκεψη 
στήν Λάβρα τοῦ Ἀλεξάντερ Νέφσκι, ἡ ὁποία διαδρα-
μάτισε σπουδαῖο ρόλο στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καί 
τήν πνευματική ζωή τῆς Ρωσίας. Ἐντός της μονῆς εἶναι 
θαμμένος ὁ κορυφαῖος Ρῶσος λογοτέχνης Φ. Ντοστο-
γιέφσκι, ὁ διάσημος μουσικός Π. Τσαϊκόφσκι καί ἄλλες 
γνωστές προσωπικότητες τῆς πολιτικῆς, τῶν γραμμά-
των καί τῆς τέχνης. Στή συνέχεια μετάβαση στό Πέτερ-
χοφ (25 χλμ), ἕνα ἀληθινό στολίδι τῆς Ρωσικῆς ἀρχι-
τεκτονικῆς, μία πόλη ὁλόκληρη ἀπό καταπράσινους 
κήπους καί πάρκα, σιντριβάνια ἐπίχρυσα καί πλούσια 
σέ θησαυρούς παλάτια. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση. 

8η ἡμέρα.
Τετάρτη  21/07/10.  ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ:

Ἐπίσκεψη - ξενάγηση στήν Ἱ.Μ. τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τῆς Κρονστάντης ὅπου βρίσκονται τά Ἱερά λείψανά 
του. Θά πᾶμε στό παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Ξένιας τῆς 
διά Χριστόν Σαλῆς. Στή συνέχεια ἐπίσκεψη στό διά-
σημο μουσεῖο Ἐρμιτάζ πού στεγάζεται στά χειμερινά 
ἀνάκτορα τῶν Τσάρων ἐπάνω στήν προκυμαία τοῦ 
ποταμοῦ Νέβα, τά ὁποῖα χτίστηκαν τό 1754 ἀπό τόν 
Μεγάλο Πέτρο καί εἶναι ἀπό τά μεγαλύτερα μουσεῖα 
τοῦ κόσμου, οἱ συλλογές του ἀριθμοῦν περισσότερα 
ἀπό 3.000.000 ἐκθέματα ἀπό τήν προϊστορική ἐποχή 
ὡς τίς μέρες μας. Στίς συλλογές συμπεριλαμβάνονται 
αὐθεντικοί πίνακες τοῦ Ντά Βίντσι, Ραφαέλ, Τισιά-
νο, Ρέμπραντ, Ἔλ Γκρέκο, Μονέ, Ρενουάρ, Σεζάν, Βάν 
Γκόγκ, Γκωγκέν, Πικάσο, Ματίς, γλυπτά του Ροντέν, 
κ.ἄ. Ἱδρύθηκε ἀπό τήν Μεγάλη Αἰκατερίνη τό 1764. Τό 
ἐσωτερικό του διακοσμήθηκε ἀπό ἀξιόλογους ἀρχιτέ-
κτονες καί γλύπτες τοῦ 18ου - 19ου αἰώνα. Φεύγοντας 
ἀπό τό Μουσεῖο θά ἔχουμε μία χαλαρωτική κρουαζιέ-
ρα στό Νέβα ποταμό καί στά κανάλια, γιά μία ἄλλη 
ἄποψη τῆς πανέμορφης πόλης. Χρόνος ἐλεύθερος γιά 
βόλτες στήν γνωστή Λεωφόρο Νέφσκι μέ τά πλούσια 
καταστήματα καί τά ὑπέροχα ἑστιατόρια καί καφέ. 
Δεῖπνο. Διανυκτέρευση. 

9η ἡμέρα.  
Πέμπτη 22/07/10. ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑ 

- ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΑΝΙΑ: 

Ἀναχώρηση τό πρωΐ γιά τό ἀεροδρόμιο καί μέσω Μό-
σχας γιά Ἡράκλειο καί στήν συνέχεια γιά Χανιά - Κί-
σαμο. Τέλος ἐκδρομῆς. 

ΤΙΜΗ ANA ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ: 1.350€

ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΖΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, 

ΣΥΝΟΛΟ: 250€
(ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ:  340€)

***
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

* Μεταφορά Κίσαμος - Χανιά - Ἡράκλειο - Χανιά 
- Κίσαμος 

* Ἀεροπορικά εἰσιτήρια Ἡράκλειο - Μόσχα - Ἁγία 
Πετρούπολη - Μόσχα - Ἡράκλειο. 

* Μεταφορές ἀπό/πρός ἀεροδρόμια/ξενοδοχεῖα στό 
ἐξωτερικό. 

* 4 διανυκτερεύσεις στή Μόσχα σέ 4* ξενοδοχεῖο μέ 
πρωϊνό μπουφέ καί δεῖπνο καθημερινά.

* 1 διανυκτέρευση στό Ντιβέγιεβο σέ ξενοδοχεῖο 3*  
μέ πρωϊνό καί δεῖπνο. 

* 3 διανυκτερεύσεις στήν Ἁγία Πετρούπολη σέ ξε-
νοδοχεῖο 4* μέ πρωϊνό μπουφέ & δεῖπνο καθημε-
ρινά.

* Ξεναγήσεις σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα μέ ἑλληνό-
φωνους διπλωματούχους ξεναγούς. 

* Εἴσοδοι στά μουσεῖα στήν Μόσχα καί τήν Ἁγία 
Πετρούπολη 

* Ἔμπειρος ἀρχηγός/συνοδός τοῦ γραφείου.
* Ἀσφάλεια Ἀστικῆς εὐθύνης. 
* Φιλοδωρήματα καί ἀχθοφορικά.
* Ταξιδιωτική τσάντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Ταξιδιωτικά ἔγγραφα: 
Διαβατήριο νέου τύπου μέ τουλάχιστον ἑξάμηνη ἰσχύ. 
BΙΖΑ ΡΩΣΙΑΣ. Γιά τήν ἔκδοση τῆς βίζας χρειαζό-
μαστε τό διαβατήριό σας καί μία ἔγχρωμη πρόσφατη 
φωτογραφία, τό ἀργότερο 20 μέρες πρίν τήν προγραμ-
ματισμένη ἀναχώρηση. Ἡ ἔκδοση τῆς βίζας εἶναι ἐφι-
κτή καί σέ διάστημα λιγότερο τῶν 20 ἡμερῶν ἀκολου-
θώντας ἐπείγουσα διαδικασία μέ ἐπιπλέον καταβολή 
χρημάτων, 50 εὐρώ ἀνά ἄτομο. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 350€ 
ΚΑΙ ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΕΩΣ 23/06/10

Ὄροι τῆς ἐκδρομῆς (παρακαλοῦμε διαβάστε τους) 

Τό γραφεῖο δέ φέρει καμία εὐθύνη γιά ὁτιδήποτε ἤθε-
λε προκύψει, μέ ὑπαιτιότητα τῶν μεταφορικῶν μέσων 
πού δέν τοῦ ἀνήκουν ἤ ὅ,τι ἄλλο δέν ἀφορᾶ τήν ὀργά-
νωση ἀπό τό γραφεῖο καί κάθε ἄλλο συμβάν. Ἐπίσης 
γιά τά ἔξοδα πού θά προκύψουν ἀπό τό συμβάν αὐτό, 
ὅπως στάσεις, ἀπεργίες, ἀλλαγή δρομολογίων, καθυ-
στερήσεις λόγῳ καιρικῶν συνθηκῶν κ.λ.π. Ἐπίσης δέν 
εὐθύνεται γιά ἀπώλεια ἀποσκευῶν. Γιά λόγους ὀργα-
νωτικούς ἤ ἀπρόβλεπτου γεγονότος δυνατή ἡ ἀλλαγή 
τῆς σειρᾶς τῶν ἐκδρομῶν καί τῶν ξεναγήσεων, χωρίς 
νά παραληφθεῖ τίποτα ἀπό τό πρόγραμμα. Στίς μεγά-
λες διαδρομές εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀλλαγή θέσεων 
στά λεωφορεῖα, πηγαίνοντας πρός τά πίσω καί οἱ τε-
λευταῖοι μπροστά. Κάθε ἐπιβάτης δικαιοῦται γιά με-
ταφορά μία χειραποσκευή καί μία ἀποσκευή βάρους 
20 κιλῶν. Ἀναγράφετε στίς ἀποσκευές ἀπαραιτήτως 
τό ὄνομα καί τή διεύθυνσή σας.

Πληροφορίες - Κρατήσεις θέσεων: 
Βιβλιοπωλεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου 

κ. Ἐμμανουήλ Μποτωνάκης, (ὧρες γραφείου) 
τηλ: 28220-22128, ἐσωτερικό 5




