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ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 
Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος 

ὁ Λεπρός
(Φορητή εἰκόνα)

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 
Φωτογρ. στιγμιότυπα:

1. Ἀπό τήν πολυαρχιερατι-
κή Θ. Λειτουργία ἐπί τῇ 
μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Νικηφό-
ρου τοῦ Λεπροῦ (3-1-2013)

2. Ἀπό τήν κοπή τῆς Ἁγιο-
βασιλόπιτας τῆς "Συντρο-
φιᾶς τῆς Χαρᾶς"

3. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἱ.Π.Μ. Γωνιᾶς, Κολυμπάρι

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι Θεῖοι Πατέρες ἐθέσπισαν ὅπως τῆς 

μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου προηγῆται περίοδος ἀσκήσεως 
καί πνευματικῆς καθάρσεως, διαρκείας τεσσαράκοντα ἡμερῶν. Ἡ ἄσκησις 
πραγματοποιεῖται καί διά τοῦ περιορισμοῦ τῶν τροφῶν, δηλονότι τῆς νη-
στείας, ἀλλά κυρίως διά τῆς ἀποχῆς ἀπό τό κακόν. Τονίζει χαρακτηριστικῶς 
ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὅτι ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος ἀπό τόν Θεόν νηστεία εἶναι 
ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἡ ἐγκράτεια γλώσσης, ἡ θυμοῦ ἀποχή, ὁ χωρισμός 
ἀπό τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν, τῆς καταλαλιᾶς, τοῦ ψεύδους καί τῆς ἐπιορκίας, 
ἡ ἐπανόρθωσις τῆς ἀδικίας, ἡ δίωξις τοῦ ἐμπαθοῦς λογισμοῦ, ἡ θερμή ἐξο-
μολόγησις, ὁ καθαρμός τῆς συνειδήσεως, "ἧς οὐδέν ἐν κόσμῳ βιαιότερον", ἡ 
ἐγκράτεια ἀπό "παθῶν βλαβερῶν, ἀπό φθόνου καί μίσους, ἀπό πάσης κακίας", 
ἡ ἀποφυγή τῆς "ἐκτροπῆς τοῦ νοός", ἡ ὁμολογία τῶν ἐσφαλμένων· ὅτι "ἐγγύς 
ἐπί θύραις ὁ Κριτής ἐστιν", ὁ ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς, "ὁ πανταχοῦ παρών 
καί τά πάντα πληρῶν" (Μέγας Κανών Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης).

Ἡ σωματική ἄσκησις σκοπόν ἔχει τήν κάθαρσιν τοῦ νοῦ καί τήν προσήλω-
σιν αὐτοῦ εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ταυ-
τοχρόνως, καί εἰς τήν ἀγάπην τῶν συνανθρώπων μας, ἡ ὁποία καί ἀποτελεῖ 
τήν ἀπόδειξιν ὅτι εἴμεθα μαθηταί τοῦ Ἀγαπῶντος αὐτούς. Ἡ ἀγάπη μας πρέπει 
νά εἶναι ἔμπρακτος καί νά συνεπάγεται δι᾿ ἡμᾶς κάποιαν θυσίαν ὑπέρ αὐτῶν. 
Διότι ἀγάπη ἄνευ προσφορᾶς τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν καί πνευματικῶν ἀγαθῶν 
εἰς τόν ἀγαπώμενον εἶναι κ ε ν ό ς  λόγος. Ἰδίως κατά τήν παροῦσαν ἐποχήν 
τῆς μεγάλης ἠθικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως ὀφείλομεν, ὅσοι ἔχομεν τήν δυ-
νατότητα, νά προσφέρωμεν μετά ἱλαρότητος, ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τόν 
συνάνθρωπον τήν βοήθειάν μας πρός αὐτόν. Τότε μόνον ἡ χαρά μας ἐπί τῇ 
Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου θά εἶναι πλουσία, ὅταν καί ἡ προσφορά μας πρός τούς 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟ Σ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

†  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, 

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 

ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
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ἀδελφούς Αὐτοῦ, τούς ἐλαχίστους, τούς συνανθρώπους μας, εἶναι πλουσία. "Ὁ 
ἀγαπῶν τόν πλησίον ὡς ἑαυτόν οὐδέν περισσότερον κέκτηται τοῦ πλησίον· [...] 
ὅσον οὖν πλεονάζεις τῷ πλούτῳ, τοσοῦτον ἐλλείπεις τῇ ἀγάπῃ", διδάσκει τό 
ἀψευδές πατερικόν στόμα (Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς πλουτοῦντας, P.G. 
31,281Β).

Ὁ κόσμος νομίζει, ἀτυχῶς, ὅτι ἡ χαρά συμπορεύεται πρός τό λ α μ β ά ν ε ι ν 
καί κ α τ έ χ ε ι ν  πλοῦτον, δόξαν, ἀξιώματα καί ἄλλας ἀπολαύσεις. "Οὐδέν γάρ 
ἀχρηστότερον ἀνδρός οὐκ εἰδότος φιλεῖν"· καί "ὅταν ἴδῃς τινά δεόμενον θερα-
πείας ἤ σωματικῆς, ἤ ψυχικῆς, μή λέγε πρός ἑαυτόν∙ Τίνος ἕνεκεν ὁ δεῖνα καί ὁ 
δεῖνα αὐτόν οὐκ ἐθεράπευσεν; ἀλλ' ἀπάλλαξον τῆς ἀρρωστίας, καί μή ἀπαίτει 
ἐκείνους εὐθύνας τῆς ἀμελείας. [...] Ἄν γάρ ἐπιστάξῃς αὐτῷ καθάπερ ἔλαιον 
τοῦ λόγου τήν διδασκαλίαν, ἄν καταδήσῃς τῇ προσηνείᾳ, ἄν θεραπεύσῃς τῇ 
καρτερίᾳ, θησαυροῦ παντός εὐπορώτερόν σε οὗτος ἐργάσεται" (Ἱεροῦ Χρυ-
σοστόμου, Εἰς Β´ Κορινθίους ΚΖ´ καί κατά Ἰουδαίων Η´, P.G.61, 586-587 καί 48, 
932-933). Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ χαρά καί ἡ ἱκανοποίησις ἀπό τήν προσφοράν 
ἀγάπης καί ὑλικῶν ἀγαθῶν πρός τόν συνάνθρωπον εἶναι ἀσυγκρίτως μεγα-
λυτέρα. Ἡ συνήθης κοινωνική ἀντίληψις, ἡ ὁποία καί διδάσκεται εἰς τούς νέους 
ὡς ἡ πλέον συμφέρουσα δι᾿ αὐτούς ὁδός, εἶναι ἡ πλεονεξία καί ἀπληστία. Αἱ 
ἰδέαι ὅμως αὗται, ὅταν ἐπικρατήσουν, δημιουργοῦν κοινωνικάς διαταράξεις, 
καί τελικῶς βλάπτουν καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀποκτοῦν ὑπέρμετρα ἀγαθά ἐπί 
ζημίᾳ τῶν ὑπολοίπων. Ὁ ἀναπόφευκτος κοινωνικός διαχωρισμός πρέπει νά 
ἐξομαλύνεται ἑκουσίως διά τῆς προσφορᾶς τῶν ἐχόντων πρός τούς μή ἔχοντας, 
ὡς ὁ Κύριος ἡμῶν διδάσκει ἀναφέρων ἐνδεικτικῶς: "ὁ ἔχων δύο χιτῶνας με-
ταδότω τῷ μή ἔχοντι" (Λουκ. γ΄,11). Μόνον διά τῆς αἰσθήσεως τῆς ἑνότητος 
ἡμῶν πρός ὅλους τούς συνανθρώπους μας, καί μάλιστα τούς ἀδυνάτους, θά 
διανύσωμεν τήν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θεαρέστως 
καί θά ἔχωμεν τήν εὐλογίαν τοῦ Χριστοῦ.

Κατά τό τρέχον ἔτος, τό ὁποῖον ἀνεκηρύξαμεν Ἔτος Πανανθρωπίνης 
Ἀλληλεγγύης, πρέπει, ἐν ὄψει καί τῆς σοβαρᾶς παγκοσμίου οἰκονομικῆς κρίσε-
ως, νά δείξωμεν ὅλοι περισσότερον ἐνδιαφέρον διά τήν ἀνακούφισιν τῶν στε-
ρουμένων στοιχειωδῶν ἀγαθῶν ἀδελφῶν μας.

Κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον θά διανύσωμεν τό "ἐνώπιον ἡμῶν στάδιον τῶν 
ἀρετῶν" θεαρέστως καί ἐν πνευματικῇ προόδῳ, θά "ἀπολαύσωμεν τοῦ δη-
ναρίου", "θά δεχθῶμεν τό δίκαιον ὄφλημα" καί θά ἑορτάσωμεν μέ πληρότητα 
χαρᾶς τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, καθ᾿ ἥν ἀληθῶς "ζωή πολιτεύεται", 
τοῦ Ὁποίου ἡ Χάρις καί τό πλούσιον Ἔλεος εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν. 

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιγ´
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἀγαπητοί μου ἀδελ-
φοί, εὐλογημένα παιδιά 
τῆς Ἐκκλησίας μας,

Ἡ Χάρις καί τό ἄπει-
ρο ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ 
μᾶς ἀξιώνει καί πάλι νά 
εἰσέλθομε στήν ὄμορφη 
καί εὐλογημένη περίοδο 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς. Ἀνοί-
γει ἀπό αὔριο τό στάδιο 
τῶν ἀρετῶν, ὁ πνευματι-
κός στίβος, ὅπως ψάλλει 
ἡ μητέρα Ἐκκλησία μας. 
Καί ὅσοι θέλουμε νά ἀγω-
νιστοῦμε δέν ἔχουμε παρά 
νά εἰσέλθουμε σ’ αὐτό καί 
νά ἀναλάβουμε τόν καλό 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ   ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΚΙΣΑΜΟΥ  &  ΣΕΛΙΝΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
(1/2013)

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες 
καί τόν φιλόθεο λαό τῶν Ἐπαρχιῶν Κισάμου καί Σελίνου 

«Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού καιρός μετανοίας».

ἀγώνα γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν. Ὅλοι ὅσοι συναι-
σθανόμεθα τήν ψυχική μας κατάσταση καί ἐπιθυμοῦμε 
τήν διόρθωσή μας, καλούμεθα νά πορευτοῦμε μέ χαρά 
τό πνευματικό αὐτό ταξίδι πού προορισμός του εἶναι τό 
Πάσχα, «ἡ Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν».

Προϋπόθεση αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ 
ἄσκηση. Οἱ ἄνθρωποι προσφέρουμε τήν θέλησή μας. 
Καταθέτουμε τήν μετάνοιά μας. Διαδηλώνουμε τόν 
πόθο καί τήν διάθεσή μας, συνεισφέρουμε τό δάκρυ μας. 
Καί ὁ Θεός συγκαταβαίνει στήν ἀδυναμία μας καί μᾶς 
ἐνδυναμώνει. Μᾶς χαριτώνει, μᾶς ἐμπνέει, μᾶς φωτίζει. 
Μᾶς χορταίνει μέ τήν ἀγάπη Του καί μᾶς πλουτίζει μέ 
τίς θεῖες δωρεές Του κατά τό μέτρο τῆς μετανοίας μας, 
τῆς δίψας τῆς καρδιᾶς μας, τῆς αὐτοπαράδοσής μας 
στή θεία χειραγωγία Του. Ὁ Θεός μᾶς ζητᾶ νά κάνουμε 
ὅ,τι μποροῦμε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας. Ζητᾶ 
πάντοτε τό κίνητρο τῶν σκέψεών μας καί τῶν πράξεών 
μας νά εἶναι ἡ ἀγάπη μας γιά τούς διπλανούς μας. Κι 
ὅταν ὑπάρχει τό κίνητρο τῆς ἀγάπης, τότε βρίσκονται 
εὔκολα καί οἱ τρόποι δράσεως καί ἐνεργείας. Ἰδιαίτερα 
στήν ἐποχή μας, ὅπου βιώνομε ἔντονα καί ἀσφυκτι-
κά-ἀνυπόφορα τήν οἰκονομική κρίση, στόν τόπο καί 
τήν Πατρίδα μας, σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Κρίση πού 
κανείς δέν μπορεῖ νά προδιαγράψει τίς ἐπιπτώσεις της 
στό πολιτικό καί κοινωνικό «γίγνεσθαι» τοῦ κόσμου, 
κυρίως ὅμως τήν ἠθική καί πνευματική ὕφεση καί πα-
ρακμή θεσμῶν καί προσώπων. 

Ἡ Ἐκκλησία μας, αὐτήν τήν περίοδο τῆς Μεγά-
λης Σαρακοστῆς, ἀντιπαραθέτει στή σχιζοφρένεια τῆς 
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ὑπερκατανάλωσης τόν ἀσκητισμό της. Σ’ ἕναν 
κόσμο πού χόρτασε «πολιτισμό», ὑποκρισία καί 
ψέμα, ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τό μήνυμα τοῦ Εὐαγ-
γελίου: ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μετάνοια, συμπόρευ-
ση, ταπείνωση, ἐλπίδα. 

Γεννᾶται ὅμως, ἀδελφοί μου, βασανιστικά 
τό ἐρώτημα: Πόσο ἀφήσαμε τό μήνυμα αὐτό τοῦ 
Εὐαγγελίου νά ἀνθίσει στήν ζωή μας, τήν οἰκογέ-
νειά μας, τήν κοινωνία καί τήν Πατρίδα μας; Ἄν 
θέλομε νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, θά πρέπει, νομίζω, 
νά ὁμολογήσομε μία μεγάλη καί, δυστυχῶς, πικρή 
ἀλήθεια. Κάναμε τό «ἐγώ μας» τό κέντρο τοῦ κό-
σμου. Στήν πυραμίδα τῶν ἀξιῶν βάλαμε τόν ἑαυτό 
μας παραπάνω ἀπό τό Θεό. Διεκδικήσαμε ἀμεί-
λικτα τά δικαιώματά μας, ξεχνώντας τίς ὑποχρε-
ώσεις μας. Ὁ ἐγωισμός μας ἔπνιξε τή Χώρα μας. 
Ἐξοβελίσαμε τό Εὐαγγέλιο ἀπό τήν καθημερινό-
τητά μας. Βγάλαμε τόν Χριστό ἀπό τήν ζωή μας. 
Περισσότερο, σημειώνει φωτισμένος Ἱεράρχης, 
ἐμπιστευθήκαμε τά πλούτη καί τίς γνώσεις μας 
καί λιγότερο τόν Χριστό. Σταματήσαμε τόν σχολι-
κό ἐκκλησιασμό, διώξαμε τούς Ἱερεῖς ἀπό τά Σχο-
λεῖα μας, μᾶς ἐνοχλοῦν οἱ Εἰκόνες στά Δημόσια 
κτίρια, ὑποβαθμίσαμε καί ἀπαξιώσαμε τό μάθημα 
τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα. Ἡ κλοπή κατέστη 
ἐθνικό μας ἄθλημα. Ἡ πορνεία, ἡ συζυγική ἀπι-
στία, ἡ ἔκτρωση, ἡ μοιχεία χαλάρωσαν τό γάμο 
καί τήν οἰκογένεια καί ἔφτιαξαν τά ὑποκατάστατα 
τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ, δηλ. τόν πολιτικό γάμο, τό 
σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης καί ὅλα αὐτά πού 
κλέβουν τίς ψυχές ἀπό τόν Παράδεισο.

Ἄν ἀδελφοί μου ἔτσι ἔχουν τά πράγματα καί 
νιώθουμε ὅτι «λάθος τόν δρόμο πήραμε», ὅπως 
λέγει καί ὁ ποιητής, τότε ἀπομένει στόν καθένα 
μας νά πάρουμε τή μεγάλη ἀπόφαση. Νά ἀλλά-
ξουμε, νά μετανοήσομε, νά δώσομε νόημα στήν 
ζωή μας. Νά ἀντιτάξουμε στήν ἀλαζονεία μας τήν 

ταπείνωση, στήν κατανάλωση 
τήν ἐγκράτεια, στήν ὑποκρισία 
τήν γνησιότητα, στό ψέμα τήν 
ἀλήθεια, στήν κακία τήν ἀγάπη 
καί τήν προσφορά, στήν μονα-
ξιά τήν χαρά, τήν ὀμορφιά καί 
τήν συμπόρευση. Ἡ Μεγάλη Σα-
ρακοστή εἶναι εὐκαιρία γιά μιά 
πορεία πρός τόν Παράδεισο, τόν 
Παράδεισο τῆς ἀγάπης καί τῆς 
αἰωνιότητας. 

Ἐλᾶτε, ἀδελφοί μου, νά 
βροῦμε τόν χαμένο μας παρά-
δεισο. Ἐλᾶτε νά βιώσουμε τήν 
Μεγάλη Σαρακοστή. Ἐλᾶτε νά 
ζήσουμε αὐτήν τήν πορεία πρός 
τήν Ἀνάσταση, τήν μετοχή στήν 
αἰώνιο ζωή. 

Καλή Ἁγία Τεσσαρακοστή. 
Εὐλογημένοι, καρποφόροι, νικη-
φόροι πνευματικοί ἀγῶνες.

Μετά πολλῶν εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας Πατέρας

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
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στυνομικοί, ἐλε-
γκτές, ἐπίτροποι, 
δικαστικοί, πολιτι-
κοί καί διπλωμά-
τες ψάχνουν καιρό 
τώρα νά βροῦνε 

«Κάποιον», πού ἔκλεψε τά κεφά-
λαια ἀπό τήν ταλαίπωρη Ἑλλάδα.

Καθημερινά οἱ ἐφημερίδες 
γεμίζουν τίς στῆλες των μέ εἰδή-
σεις, σχόλια καί κρίσεις, πάνω 
σ’αὐτό τό θέμα, πού χαρακτηρί-
ζεται «τό σκάνδαλο τοῦ αἰῶνα» 
καί ξεσηκώνει ἐρωτηματικά καί 
ὑποψίες γιά χίλια μύρια πράγμα-
τα…

Καιρό τώρα οἱ Ἕλληνες ταΐ-
ζονται καθημερινά μέ σκάνδαλα, 
οἰκονομικά, πολιτικά, οἰκογενει-
ακά, λές καί δέν ὑπάρχει ἄλλο 
θέμα νά τραβήξει τήν προσοχή 
καί τό ἐνδιαφέρον μας σ’αὐτόν 
τό ἔρημο τόπο.

Γινήκαμε λοιπόν τόσο φτη-
νοί; Ξεπέσαμε λοιπόν τόσο πολύ 
σάν Λαός, γιά νά τρεφώμαστε 
καθημερινά μόνο μέ σκάνδαλα;

Ἀλλά στό γραπτό μας αὐτό, 
ἐμεῖς θ’ἀφήσωμε τίς ἐφημερίδες 
καί τούς ἐπιτρόπους νά ἐρευ-
νοῦνε τά σκάνδαλα στήν Ἑλάδα 
καί θίγομε ἄλλο σκάνδαλο ἀσύ-
γκριτα μεγαλύτερο: Θέτομε λοι-
πόν τό ἐρώτημα:

Ποιοί κλέψανε τά κεφάλαια 

ἀπό τήν τράπεζα τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ;

Καί λέγοντας τράπεζα τοῦ 
ἑλληνισμοῦ δέν ἐννοοῦμε βέβαια 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
ἀπό Κισάμου καί Σελίνου 

κ.κ. Εἰρηναίου

Ποιοί κλέψανε 
τά κεφάλαια ἀπό 
τήν Τράπεζα τοῦ 

Ἑλληνισμοῦ;*

τά καταστήματα τῶν Τραπεζῶν στήν Ἑλλάδα.
Τράπεζα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐννοοῦμε αὐτή 

πού ἔχουν κατατεθεῖ τά πνευματικά καί ἠθικά 
κεφάλαια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Γένους. Ἐννοοῦμε τά Ἱστορικά καί ἠθικά 
κεφάλαια, πού ἔχουν κατατεθεῖ ἀπό αἰῶνες καί 
χιλιετίες στή συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί 
κάνουνε τόν πνευματικό του πλοῦτο καί τόν 
δυναμισμό του.

Ἐννοοῦμε τά ἠθικά καί συνειδησιακά Κεφά-
λαια, πού ἔχουν ἀποκτηθεῖ μέ σκληρούς ἀγῶνες 
τοῦ Λαοῦ καί τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων καί κρα-
τοῦνε σταθερό τόν τιμάριθμο τῶν «ἀξιῶν» τῆς 
καθημερινῆς μας ζωῆς καί τῆς ἱστορικῆς μας πο-
ρείας. Ἐννοοῦμε τά πνευματικά καί ἠθικά Κεφά-

Ἀ

* Ἀπό τό Βιβλίο: «Θέματα Ἑλληνισμοῦ & Ὀρθοδοξίας», Χανιά 1997
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λαια, πού ἔχουν καταθέσει οἱ γενεές τῶν 
προγόνων, γιά νά τά δανείζονται καί οἱ 
γενεές τῶν ἀπογόνων μας καί νά συνεχί-
ζουν τή ζωή καί τήν Ἱστορία τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Ἔθνους καί τοῦ Γένους, ποὖναι 
σκορπισμένο στά πέρατα τοῦ κόσμου.

Καί μιλοῦμε γιά τήν τράπεζα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, γιατί τό οἰκονομικό σκάν-
δαλο στήν Ἑλλάδα, πῆρε ἔκταση καί βά-
θος κι ἀφήνει νά φανεῖ μιά γενικώτερη 
διάβρωση ἠθῶν, μιά σήψη, μιά κατάπτω-
ση πού πρέπει νά μᾶς συγκλονίζει ὅλους 
τούς Ἕλληνες.

Δέ θέλομε νά ποῦμε πώς χάθηκαν 
ἀπό τόν τόπο μας τά ἠθικά καί πνευ-
ματικά κεφάλαια, ἀλλά κλοπές μικρές ἤ 
μεγάλες, ἔγιναν καί γίνονται καθημερινά 
κι αὐτό πρέπει νά μᾶς συνεγείρει.

Τό Κεφάλαιο Θρησκευτική πίστη 
καί ἠθική

Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου, ὡς τό 
Χριστιανικό Βυζάντιο καί τό νεώτερο 
Ἑλληνισμό, ἡ θρησκευτική πίστη στά-
θηκε βασική δύναμη δημιουργίας καί 
ἀντοχῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Κι ὅμως τό κεφάλαιο αὐτό τό κατα-
κλέψανε καί τό καταχραστήκανε πολλοί, 
στήν ἐποχή μας.

Ἄλλοι στό ὄνομα τῆς ἐπιστήμης καί 
τῆς πρόοδου κι ἄλλοι στό ὄνομα τοῦ    
Διαφωτισμοῦ καί τῆς Ἀπελευθέρωσης, 
μικροί καί μεγάλοι ὑποσκάψανε στή συ-
νείδηση τοῦ Λαοῦ μας αὐτό τό κεφάλαιο 
καί τόν ἀφήνουν καθημερινά ἄθρησκο, 
γυμνό δηλαδή καί ἄοπλο σέ μιά ἐποχή, 
πού ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται κραταιό ἠθι-
κό ὁπλισμό.

Γιατί ἡ θρησκευτική ἀποδυνάμωση 
ὁδηγεῖ πάντα, ἄτομα καί Λαούς, ὅπως τό 
βεβαιώνει ἡ καθημερινή ζωή καί ἡ πα-
γκόσμια ἱστορία, στήν ἠθική πτώση. Ἡ 
περιλάλητη τίμια ἑλληνική οἰκογένεια 
διαλύεται σ’αὐτήν τήν ἠθική διάβρωση. 
Ἡ νεολαία μας λερώνεται καί κινδυνεύει 
στά ναρκωτικά καί τό aids.

Ἡ κοινωνική δυσπιστία καταστρέ-

φει τήν ὁμαλή συμβίωση καί συνεργασία 
μας. Ποιοί κλέβουν λοιπόν τό κεφάλαιο 
τῆς πίστης καί τῆς ἠθικῆς ἀπό τήν Τρά-
πεζα τῆς Ἑλλάδος;

Τό Κεφάλαιο τοῦ Πατριωτισμοῦ.
Ὁ Πατριωτισμός, Κεφάλαιο πολύτι-

μο στήν Τράπεζα τῆς ἱστορικῆς μας κα-
τάθεσης, χάνεται κι αὐτό στίς μέρες μας.

Ἄλλοι ἀλλοιώνουν τήν Ἱστορία μας 
καί τήν παραχαράσσουν κι ἄλλοι τήν 
κουκουλώνουν μέ δικά των εὐτελῆ συμ-
φέροντα καί τρόπαια. Τά πατριωτικά 
αἰσθήματα καί οἱ γλῶσσες πού τά διερ-
μήνευαν παλαιότερα, περιγελοῦνται σή-
μερο.

Δέν ἔχει κανείς παρά νά δεῖ πώς 
γιορτάζονται οἱ ἐθνικές μας ἑορτές καί 
πώς ξεφαντώνονται οἱ «κομματικές καί 
συνδικαλιστικές φιέστες».

Τό Κεφάλαιο Ἑλληνική Παιδεία.
Ἐδώ ἔχουν γίνει ἴσως οἱ μεγαλύτερες 

κλοπές καί καταχρήσεις. Ἀλλεπάλληλες 
«ἐκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις», γλωσσι-
κά θέματα, «ἐκδημοκρατισμός τοῦ Σχο-
λείου», Μαθητικός συνδικαλισμός καί 
ἄλλα παρόμοια τρωκτικά μπήκανε στά 
ντουλάπια τῆς Ἑλληνικῆς μας Παιδείας 
καί ροκανίσανε τά βιβλία καί τούς δα-
σκάλους μαζί.

Καί τά Ἑλληνικά νειᾶτα μένουν 
τώρα ἀγράμματα, ἄνεργα, ἀπελπισμένα, 
ὀργισμένα, δηλ. εὔκολο θήραμα ἐμπόρων 
καί πρακτόρων παντός εἴδους. Μέ πόνο 
ψυχῆς μεγάλο εἴδαμε αὐτές τίς μέρες νά 
καῖνε τά πτυχία των οἱ Μηχανικοί τῶν 
Πολυτεχνείων μας.

Κι ὅταν στοχάζεται κανείς πώς τά 
Ἑλληνικά νειᾶτα εἶναι κεῖνα πού κάνουν 
τήν «Ἄμυνα» καί τό Μέλλον τοῦ ἔθνους 
μας, μπορεῖ νά λογαριάσει καί τό μέγε-
θος τῆς κλοπῆς πού γίνεται στό Κεφά-
λαιο τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

Κεφάλαιο Ἐργασίας καί οἰκονομίας
Φιλότιμος καί ἐργατικός χαρακτη-
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ριζόταν πάντα ὁ Ἕλληνας καί πλῆθος 
«μύθων» καί γεγονότων μιλοῦνε γιά τήν 
ἐργατικότητα καί τήν προκοπή του. Στό 
σημερινό Ἑλληνισμό ὅμως ἔχουν γίνει 
φοβερές κλοπές καί καταχρήσεις καί σ’ 
αὐτό τό κεφάλαιο.

Λαθεμένες οἰκονομικές θεωρίες, ἀνε-
φάρμοστες στή γεωγραφία καί τήν οἰκο-
νομία τῆς χώρας μας ξερίζωσαν, ἰδιαίτε-
ρα μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, τόν 
Ἕλληνα ἀπό τό χῶμα του καί τόν ρίξανε 
στούς δρόμους τῶν ἀστικῶν κέντρων καί 
στά κανάλια τῆς ξενιτειᾶς. Τόν ρίξανε, 
ἄτεχνο, ἄνεργο, γιά νά γίνει ἀεριτζής, κο-
μπιναδόρος καί τσαντάκιας.

Ὕστερα ἡ πολιτική δημαγωγία, πότε 
μέ τήν ἀργομισθία καί πότε μέ τήν ἐπι-
δοματοφθορά, ἀποτελειώσανε τή ληστεία 
καί στό κεφάλαιο αὐτό.

Σήμερο κανείς Ἕλληνας δέ θέλει νά 
δουλέψει σέ παραγωγικό ἔργο. Καί πε-
ριμένομε νά ζήσωμε ἀπό τόν τουρισμό 
καί τά κονδύλια τῆς ΕΟΚ, ἀπό ξένα δηλ. 
χρήματα πρός δόξαν τῆς «ἐθνικῆς μας 
ἀνεξαρτησίας» καί «ὑπερηφάνειας».

Τό μέγα καί συγκλονιστικό λοιπόν 
ἐρώτημα μας εἶναι: Ποιοί κλέψανε τά 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ἀπό τήν Τράπεζα τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ, ὅπως πολύ περιληπτικά τό ἀνα-
φέραμε ἐδώ; γιατί ὑπάρχουν ἀσφαλῶς 
καί ἄλλα, πού τά παραλείψαμε. Πόσοι 
καί ποιοί κλέψανε καί κλέβουνε καθημε-
ρινά τά Πνευματικά καί ἠθικά Κεφάλαια 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ κι ἀφήνουνε τή συνεί-
δηση καί τή ζωή μας σέ μύριους κινδύ-
νους; Ποιά ἀστυνομία θά τούς βρεῖ; Ποιό 
δικαστήριο θά τούς δικάσει;

Καί ἄλλα ἐρωτηματικά:
Τί κάμανε οἱ φύλακες τῶν Κεφαλαί-

ων αὐτῶν; Καί πώς τά διαχειριστήκανε 
οἱ ὑπεύθυνοι διαχειριστές των;

Οἱ φύλακες: Στήν πρώτη γραμμή ἡ 
Ἑλληνοθρόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ πνευ-
ματική μας ἡγεσία γενικά. Σκάνδαλο 

εἶναι ἡ ἀπρέπεια κάποιου ρασοφόρου 
καί ἡ ταινία κάποιου Σκορτσέζε. Μά δέν 
εἶναι τάχα μέγα σκάνδαλο ἡ σιωπή τῆς 
Ἐκκλησίας, σέ μερικές κρίσιμες στιγμές 
τοῦ ἔθνους μας, σάν κι αὐτή πού ζοῦμε 
σήμερο;

Διαχειριστές τῶν κεφαλαίων τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ: Ἡ πολιτεία μέ τούς ἑκάστο-
τε κυβερνῆτες της. Αὐτοί κρατοῦνε τά 
κλειδιά τοῦ θησαυροφυλακίου κι αὐτοί 
ἔχουν τή μεγάλη εὐθύνη, ὅταν σπατα-
λοῦνε στίς ἐφήμερες τετραετίες των τά 
πεπρωμένα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Κι αὐτή ἡ μεγάλη εὐθύνη πού κου-
κουλώνεται συχνά σέ μιά τυπική λογο-
δοσία στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, μένει 
τρομακτικά ἀκάλυπτη μπροστά στή συ-
νείδηση τοῦ Ἔθνους καί στά πεπρωμένα 
του.

Ποιοί κλέψανε, τό ξαναλέμε, τά κε-
φάλαια ἀπό τήν τράπεζα τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ;

Ποιά «Ἐπιτροπή ἐξέτασης τῶν πραγ-
μάτων» θά ἀσχοληθεῖ μ’ αὐτό τό μέγι-
στο σκάνδαλο; Μπορεῖ νά ἀφυπνιστεῖ ἡ 
καθαρή καί τίμια συνείδηση τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ, νά κυνηγήσει τούς κλέφτες καί 
νά περισώσει ὅ,τι μένει ἀκόμη στό ἠθικό 
μας θησαυροφυλάκιο;

Κι ἄν τόσοι καί τόσοι ρήμαξαν τό 
ἐθνικό μας θησαυροφυλάκιο, ποιοί θά 
γίνουν τώρα οἱ νέοι «καταθέτες» του; 
Ποιοί θά ’ναι κεῖνοι, πού μέ τή ἦθος των 
καί τό παράδειγμά των θά καταθέσουν 
τά νέα ἠθικά κεφάλαια, γιά νά αὐξηθεῖ 
τό ἠθικό μας συνάλλαγμα;

Αὐτά τά ἀνήσυχα ἐρωτήματα θέτο-
με στή συνείδηση τοῦ ἔθνους, στή συνεί-
δηση τοῦ Ἑλληνικοῦ μας Λαοῦ καί τόν 
καλοῦμε νά στοχαστεῖ, νἀ ἀφυπνισθεῖ 
καί νά πράξει τά δέοντα στήν ὥρα του.
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου 
Ἰγνατίου Θεμ. Χατζηνικολάου

Θεολόγου τ. Λυκειάρχου
Ἱεροκήρυκος 

Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου

τῆς καταστάσεως καί ὡς ἀντικειμενικοί τιμητές νά μή 
τήν φορτώνομε ἀποκλειστικά καί στούς ἄλλους. Ἕνας 
ἀληθινός καί ρεαλιστής τιμητής, Κάτων ὁ ἑαυτός μας, 
θά μᾶς προσγείωνε καί θά μᾶς ἀνασυγκροτοῦσε. Τίμι-
οι μπροστά σέ μιά κρισιμότητα, πού, κι ἄν θεραπευθεῖ, 
θά ἐπαναληφθεῖ, γιατί ἔτσι κακομαθημένοι εἴμαστε.

Μέσα σ’αὐτές τίς εἰσαγωγικές σκέψεις μου διάβα-
σα, καί μελέτησα, τήν ὡραία ἐπιφυλλίδα τοῦ ἐκλεκτοῦ 
σχολιαστή καί ἀρθρογράφου Καρόλου Μπρούσαλη σέ 
ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν μέ τόν τίτλο πού βάλλαμε στήν 
ἀρχή τοῦ γραφτοῦ μας αὐτοῦ. Γιά νά τό χαροῦν καί νά 
ὠφεληθοῦν οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, τό μεταφέ-
ρομε ὡς ἔχει:

«Ὁμολογουμένως πιό ἐπαναστατικός νόμος τοῦ 
Σόλωνα ἦταν ἡ Σισάχθεια (ἡ ἄρση βαρῶν) πού μέ 
μιά μονοκονδυλιά ἔσβησε ὅλα τά χρέη, ἐκτός ἀπό τά 
ἐμπορικά καί ἀπαγόρευσε στό ἑξῆς τό δανεισμό μέ 
ἐνέχειρο τό σῶμα τοῦ δανειζόμενου. Μιά καί κανένας 
δέ χρωστοῦσε τίποτε σέ κανέναν, ὅλοι ὅσοι εἶχαν γίνει 
δοῦλοι γιά χρέη ἐλευθερώθηκαν καί ὅσοι εἶχαν που-
ληθεῖ ἔξω ἀπό τήν Ἀττική.

Οἱ πλούσιοι τόν κατηγόρησαν ὅτι ἡ νομοθεσία 
του ἰσοδυναμοῦσε μέ κατάσχεση, ἀλλά δέν μπόρεσαν 
νά τό διαβάλουν, ἐπειδή γράγορα μαθεύτηκε ὅτι ὁ ἴδι-
ος ἦταν μεγάλος πιστωτής καί ἄρα μεγάλος χαμένος 
ἀπό τόν ἴδιο του τό νόμο. Τοῦ ζήτησαν νά προχωρή-
σει στήν ἀνακατανομή τῆς γῆς, πού οἱ ἀριστοκράτες 
εἶχαν οὐσιαστικά ἁρπάξει. Ἀρνήθηκε τονίζοντας πώς 
κάτι τέτοιο θά ἰσοδυναμοῦσε μέ αἰτία ἐμφυλίου πολέ-
μου. Δέκα χρόνια ἀργότερα, ὅλοι ἀναγνώριζαν ὅτι τό 
μέτρο αὐτό ἔσωσε τήν Ἀθήνα ἀπό τήν περιπέτεια μιᾶς 
Ἐπανάστασης.

Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῶν νόμων τοῦ Σόλωνα ἐντο-
πίζεται στήν ἐπέκτασή τους σέ πλούσιους καί φτωχούς 
καί στήν καθιέρωση τῆς συμμετοχῆς στά κοινά βάρη 

ζωή εἶναι σφαῖρα 
πού γυρίζει. Φυ-
σικές καί ἀνθρώ-
πινες μεταβολές. 

Σταθερότητα καί ἀστάθεια. 
Ἱστορίες ἐπαναλαμβανόμενες. 
Κρίσεις, ὅπως καί ἡ σημερινή, 
ἀνάλογα πού θά τίς δεῖ κανείς, 
καλλίτερες ἤ χειρότερες. Πά-
ντως, μιά ἀναντίρρητη πραγματι-
κότητα, πού πρέπει νά τή βλέπει 
ἀντικειμενικά καί οὔτε νά πανι-
κοβάλλεται. Καί οὔτε νά ἀπαισι-
οδοξεῖ καί, πρό παντός, νά μήν 
καταφεύγει σέ ἀκραῖες σκέψεις 
καί ἀποφάσεις. Ὁ ρεαλισμός 
καί ἡ αὐτοσυγράτησις ἀποτε-
λοῦν ἕνα ἀνασταλτικό παράγο-
ντα. Περίσκεψις καί ἐκτίμησις 
πῶς φθάνομε, καί φθάσαμε, σέ 
μιά δεινή κατάσταση καί ἀνα-
ψηλάφησις τῶν αἰτίων αὐτῆς 

Ἡ Ἱστορία κύκλους κάνει.
«Πᾶν μέτρον ἄριστον»

Η
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ἀνάλογα μέ τή δυνατότητα τοῦ καθένα. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισε τή διαφθορά, 
δείχνει πώς εἶχε μυαλό «περπατημένου» καί ὀξυδερκοῦς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος κατανοεῖ 
ὅτι «τό χρῆμα δέν εἶναι τό πᾶν, πετυχαίνει ὅμως τό πᾶν». Κάποια ἄλλα ἀπό τά μέτρα πού 
πῆρε στόν κοινωνικό τομέα φανερώνουν σέ ποιό σημεῖο κατάπτωσης εἶχε φτάσει ἡ πόλη, 
πού ἔμελλε, ἕναν αἰῶνα ἀργότερα, νά σώσει τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν περσική ἀπειλή καί νά 
δημιουργήσει τόν χρυσό αἰῶνα τοῦ πνεύματος καί τῆς τέχνης.

Οἱ γυναῖκες ἀπαγορευόταν νά ἔχουν πάνω ἀπό τρεῖς φορεσιές, οἱ πομπώδεις τελετές 
τιμωροῦνταν μέ βαριά πρόστιμα, ἐνῶ ἔτρωγε βαρύ πρόστιμο ὅποιος τό παράκανε μέ τά μοι-
ρολόγια στίς κηδεῖες. Ἔτσι, ἡ ἐπίδειξη χτυπήθηκε καίρια καί οἱ Ἀθηναῖοι ὁδηγήθηκαν στή 
σοφία τοῦ γνωμικοῦ «πᾶν μέτρον ἄριστον». 

(Σημείωσις δική μας: ἄς τά βλέπουν οι δικοί μας πού, εἰδικά σήμερα στήν δεινή οἰκο-
νομική κρίση καί φτώχεια πού βιώνομε, διογρανώνουν αὐτοκρατορικές ὑποδοχές (!), ἐπι-
δεικτικές ἐκδηλώσεις, πολυδάπανες, σκανδαλώδεις καί προκλητικές ἐμφανίσεις καί χάσα-
με τήν ἔννοια τοῦ μέτρου). 

Ὅταν τόν ἐρώτησαν ἄν ἔχει τή γνώμη πώς ἔδωσε στούς Ἀθηναίους τούς καλύτερους 
νόμους πού μποροῦσαν νά θεσπιστοῦν, ἀπάντησε θαρρετά: «Ὄχι! Τούς ἔδωσα, ὅμως, τούς 
καλύτερους πού μποροῦσαν νά δεχτοῦν».
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«Ἡ λαβίς ἡ μυστική, ἡ τόν ἄνθρακα 
Χριστόν συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, 

σύ ὑπάρχεις Μαριάμ». 
(Μεγαλυνάριον Ὑπαπαντῆς)

κατοντάδες χρόνια πρίν τήν 
ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ, ὁ 
πέμπτος εὐαγγελιστής, ὁ μεγα-
λοφωνότατος τῶν προφητῶν 

ὁ Ἠσαΐας εἶδε ὅραμα ἐξαίσιο καί θαυ-
μαστό. Εἶδε τόν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν 
«ἐν πλήρῃ  δόξῃ» περικυκλωμένον ἀπό 
ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ, «καθήμενον ἐπί 
θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπηρμένου». Τά 
Σεραφείμ μέ καλυμμένα τά πρόσωπα 
ὑμνοῦσαν ἀκατάπαυστα τόν Βασιλέα 
τῆς δόξης.

Τότε ἐστάλη ἕνα Σεραφείμ, τό 
ὁποῖο πῆρε μέ τήν λαβίδα ἀναμμένο 
ἄνθρακα ἀπό τό θυσιαστήριο, τόν ἀκού-
μπησε στά χείλη τοῦ Ἠσαΐα καί τοῦ εἶπε: 
«Ἰδού ἤψατο τοῦτο τῶν χειλέων σου καί 
ἀφελεῖ τάς ἀνομίας σου καί τάς ἁμαρτίας 
σου περικαθαριεῖ». Ἀμέσως ὁ Προφήτης 
δέχτηκε τήν μετάγγιση τοῦ οὐρανίου 
πυρός δίχως νά καεῖ καί ἔλαβε τήν θεία 
κάθαρση. Στήν φωτισμένη καρδιά του 
ἄναψε ὁ ζῆλος νά ὑπηρετήσει  τόν Κύριο 
Σαβαώθ καί ἐκεῖνος τόν ἔστειλε πρός 

τόν λαό, γιά νά κηρύξει τό θέλημά του.
Τό προφητικό αὐτό ὅραμα καί γε-

νικά ἡ Παλαιά Διαθήκη, προδηλώνουν 
καί προαναγγέλλουν κοσμοσωτήρια 
γεγονότα τοῦ μέλλοντος καί σκορποῦν 
φῶς ἐλπίδας μέσα στό σκοτάδι τῆς 
ἀνθρώπινης ἀπόγνωσης, προμηνύοντας 
τήν ἀνατολή τοῦ Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης 
στήν οἰκουμένη. Καί τό ὅραμα τοῦτο 
τοῦ Προφήτου ἔμεινε ἀνεξιχνίαστο καί 
ἑπτασφράγιστο, ἕως ὅτου ἦλθε τό «πλή-
ρωμα τοῦ χρόνου» καί τά οὐράνια σήμα-
ντρα ἤχησαν ἑορταστικά γιά τήν ἐναν-
θρώπιση τοῦ Θεοῦ στή γῆ.

Τό ὑπέρλαμπρο ἐκεῖνο ἄστρο πού 
ἀνέτειλε στήν ταπεινή Βηθλεέμ διέλυσε 
τίς σκιές καί τά αἰνίγματα τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης καί ἔδωσε θεῖες ἀποκαλύψεις 
στόν διψασμένο λαό τοῦ Θεοῦ. Σαρά-
ντα μέρες μετά τήν θεία Γέννηση, στό 
ναό τοῦ Σολομῶντος ζωντανεύει ξανά 
τό ὅραμα τοῦ Ἠσαΐα καί ἀποκαλύπτεται 
ἡ σημασία του. Ὁ Δεσπότης τοῦ παντός 
καί Βασιλέας τῆς κτίσεως ὡς «βρέφος 
τεσσαρακονθήμερον», ὁδηγεῖται στό 

Ἡ λαβίς ἡ μυστική 
καί ὁ θεῖος ἄνθρακας  

Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη

Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου
Ἱ. Μ. Κισάμου & Σελίνου
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ναό, γιά νά ἐκπληρώσει τόν παλαιό νόμο. 
Τόν κρατᾶ καί τόν φέρει στίς ἀγκάλες 
Της ἡ ἀμόλυντος καί ἄσπιλος Θεοτόκος. 
Ὁ πρεσβύτης Συμεών ὁ ἱερεύς τοῦ ναοῦ 
ἀφουγκράζεται καί βήματα ἀκούγονται 
στό πλακόστρωτο. Ἄγγελοι στρώνουν 
τά ὁλόλευκα φτερά τους καί ὁ βασιλεύς 
τῆς δόξης περνᾶ «ὡς βρέφος ἀγκαλοφο-
ρούμενον»! Τά γηραιά μάτια τοῦ Συμεών 
φωτίζονται, τό μυστήριο τῶν αἰώνων, ἡ 
μοναδική προσδοκία τῆς ζωῆς τοῦ ἀπο-
καλύπτεται, καί ἡ πάναγνος καί ἀπειρό-
γαμος Μήτηρ «φέρνει ἐν σαρκί Υἱόν πρό 
Ἑωσφόρου». 

Ἡ δύναμις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δί-
νει ζωή στά ἐξασθενημένα μέλη τοῦ γέ-
ροντα ἱερέα καί ἡ καρδιά του σκιρτᾶ σάν 
τοῦ μικροῦ παιδιοῦ. Τά χρόνια πού ἀμέ-
τρητα βαραίνουν τήν πλάτη του ὑποχω-
ροῦν μπροστά στήν δύναμη τῆς ζωῆς 
πού τόν κυριεύει. Ἦλθε ἡ ὥρα νά ἐκπλη-
ρωθεῖ ὁ παλαιός χρησμός, πού ἡ ἰσόβια 
προσμονή του τόν κρατοῦσε στή ζωή. 
Ἡ θεία βουλή εἶχε ὁρίσει νά μήν γνωρί-
σει θάνατο, πρίν δεῖ μέ τά μάτια του τόν 
«Χριστόν Κυρίου». Σκύβει μέ νεανικό 
πόθο ὁ γηραλέος γέροντας ἀσπάζεται 
τά θεομητορικά χέρια τά κρατοῦντα τόν 
Θεό καί ἡ ψυχή του εὐχαριστεῖ καί δο-
ξολογεῖ. Τά χείλη του ψελλίζουν τό «νῦν 
ἀπολύεις  τόν δοῦλον σου Δέσποτα» καί 
ἡ καρδιά του πληροῦται αἰνέσεως. 

«Ἰσχύσατε χεῖρες ἀνημέναι καί γόνα-
τα παραλελυμένα» ψιθυρίζει στόν ἑαυτό 
του καί λάβετε τόν θεῖον ἄνθρακα, τόν 
Χριστό, ἀπό τά χέρια τῆς Ἀειπαρθένου. 

Δέν κατακαίει αὐτόν πού μέ εὐλάβεια Τόν 
ἀγγίζει, διότι μεσολαβεῖ Ἐκείνη. Αὐτή «ἡ 
λαβίς ἡ μυστική», ἡ ἄχραντος Θεοτόκος, 
ἐκείνη βαστάζει τόν πεπυρωμένο θεῖο 
ἄνθρακα καί σάν ἄφλεκτη λαβίδα τόν 
προσφέρει στήν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία 
δέν κατακαίγεται ἀλλά φωτίζεται, ἀφοῦ 
αὐτός εἶναι τό ἔλεος, ἡ συγκατάβαση καί 
ἡ ἐπιείκεια γιά τούς ἀνθρώπους. Ἐκεῖνος 
εἶναι πού δέν ἀφανίζει, ἀλλά καθαρίζει 
ἀπό τήν ἁμαρτία, δέν θανατώνει, ἀλλά 
καινουργεῖ, λαμπρύνει καί ζωοποιεῖ τόν 
ἄνθρωπο.

Ὁ Συμεών προϋπάντησε τόν Θεό 
στό ναό καί τόν πῆρε ὡς βρέφος στίς 
ἀγκάλες του. Ἔγινε θεοδόχος! Ὁ Ἀχώ-
ρητος χώρεσε στήν μικρή ἀγκαλιά του. 
Μεγάλο θαῦμα! Θαῦμα πού δέν ἔχει τέ-
λος, πού ἐπαναλαμβάνεται, ἀφοῦ κάθε 
ψυχή μπορεῖ καί γίνεται ἀγκαλιά γιά τόν 
Θεό. Κάθε ταπεινή καρδιά γίνεται θρό-
νος Του καί κάθε καθαρό σῶμα γίνεται 
ναός καί «ἱερό» δικό Του. Ὅσοι Τόν προ-
σκυνήσαμε στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ 
καί ἀντικρίσαμε τήν ἀνατολή τοῦ προαι-
ώνιου  φωτός, τώρα καλούμαστε νά τό 
ἐγκολπωθοῦμε, ὅπως ὁ γέρο - Συμεών 
καί νά γίνομε θεοδόχοι. Ἡ Θεοτόκος 
ἡ θεία λαβίδα τοῦ πυρός, πανίερη καί 
ἄφλεκτη τό μεταγγίζει στά χοϊκά χέ-
ρια μας καί τή ρυπαρή καρδιά μας, γιά 
νά μᾶς ἐξαγιάσει. Μέ τήν χάρη καί τήν 
μεσιτεία της ὁ θεῖος ἄνθρακας Χριστός, 
παρέχει ἄφθονα καί πλούσια σ’ ἐμᾶς τά 
δῶρα του, τά δῶρα καί τίς εὐλογίες τοῦ 
οὐρανοῦ.
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ό πῶς βιώνουν τά παιδιά τήν οἰκονο-
μική κρίση καί κατ’ ἐπέκταση ὅλες τίς  
μεγάλες κοινωνικοοικονομικές ἀλλα-

γές πού συμβαίνουν σχετίζεται ἄμεσα μέ τό τί 
βιώνει πρῶτα ἡ ἴδια ἡ οἰκογένεια. Διαφορετικά 
βιώνει τήν κρίση ἕνα παιδί τοῦ ὁποίου ὁ ἕνας 
ἤ καί οἱ δύο γονεῖς μένουν ἄνεργοι ἤ κλείνει 
ἡ ἐπιχείρηση τῶν γονιῶν του, διαφορετικά ἕνα 
παιδί ὅταν ὁ μισθός τῶν γονιῶν  μειώνεται καί 
διαφορετικά ἕνα παιδί πού ἐνδεχομένως ἡ οἰκο-
γένειά του συνεχίζει νά ἔχει οἰκονομική ἄνεση 
ἀκόμη καί κέρδη ἐπιπλέον, ἀφοῦ γιά κάποιους 
λόγους ἡ ἐπαγγελματική δραστηριότητα τῶν 
γονιῶν κάθε ἄλλο ἀπό τήν κρίση δέν πλήττε-
ται (γιατί ὑπάρχουν κι αὐτές οἱ περιπτώσεις).
Ἑπομένως δέ βιώνουν ὅλα τά παιδιά τό ἴδιο 
γεγονότα καί καταστάσεις, ὅπως δέν μποροῦμε 
νά ἔχουμε ὅλοι ἕνα καί ἴδιο γενικό συναίσθη-
μα. Κάτι τέτοιο εἶναι μόνο χρήσιμο γιά τά πο-
λιτικά κόμματα καί τίς ὀργανώσεις ὄχι γιά τή 
ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου χωριστά.

«Πῶς μιλᾶμε λοιπόν στά παιδιά γιά ὅλα 
αὐτά πού συμβαίνουν τήν τελευταῖα περίοδο 
στή κοινωνία μας;» τίθεται συχνά τό ἐρώτημα 
ἀπό  τούς γονεῖς.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα εἶναι σημαντικό νά δοῦμε 
καί νά διεργασθοῦμε τά δικά μας συναισθήμα-
τα σέ σχέση μέ τήν κρίση. Δέν ὑπάρχει λόγος νά 
τρομάξουμε τά παιδιά μέ ἔννοιες καί ὁρισμούς 
δύσκολους, τίς ὁποῖες γνωστικά ὁ ἐγκέφαλος 
δέν μπορεῖ ἀκόμη νά ἐπεξεργαστεῖ. Ὅπως καί 
γνωστικά πολλές φορές οὔτε στούς ἐνήλικες 
εἶναι κατανοητοί κάποιοι ὄροι ἀκόμη. 

Ἐπίσης καλό εἶναι νά ἀποφεύγεται ἡ διαρ-
κής ἐνασχόληση μέ τίς εἰδήσεις, νά μήν κατα-
λαμβάνει δηλ. νά μήν ἀπασχολεῖ πολύ ὥρα τούς 
γονεῖς εἰς βάρος τοῦ χρόνου ἐνασχόλησης πού 
θά εἶχαν γιά τά παιδιά. Φράσεις ὅπως «κατα-
στραφήκαμε!», « θά πεινάσουμε!», «δέν ἔχου-

Μικροί

Μεγάλοι 

στήν 

κρίση

Τ

Τῆς κ. Πευκιανάκη Χρυσῆς
Συστημικῆς-Οἰκογ. Θεραπεύτριας Ε.F.T.A

Κοινων. Παιδαγωγοῦ/Λειτουργοῦ
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με νά φᾶμε», «ἔχουμε χούντα» ἤ «ζοῦμε 
πόλεμο» καλό εἶναι νά μήν ἐκφράζονται 
μπροστά στά παιδιά. 

Διαφορετικά διατυπώνονται καί 
γίνονται κατανοητές ἀπό ἕναν ἐνήλικα 
καί διαφορετικά ἀπό ἕνα παιδί τό ὁποῖο 
παίρνει αὐτά τά λόγια στήν κυριολεξία 
καί αἰσθάνεται πανικό καί τρόμο.

Γενικά καλό εἶναι νά μήν ξεχνᾶμε 
ὅτι, ὅπως καί τά προσωπικά μας θέμα-
τα, ἔτσι καί  τά πολιτικο - οἰκονομικά 
θέματα ἀνήκουν στίς κουβέντες - συζη-
τήσεις τῶν ἐνηλίκων, ὅπου τά παιδιά 
δέν ἔχουν θέση.

 Δέ συζητᾶμε μικροί - μεγάλοι σά νά 
εἴμαστε ἕνα. Εἶναι σημαντικό νά διαχω-
ριζόμαστε οἱ ἐνήλικες ἀπό τούς ἀνήλι-
κους γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι οἱ 
μέν πρῶτοι πάντα πρέπει νά προστα-
τεύουν τούς δεύτερους. 

Διαφορετικά ἔχουμε μικρά παιδιά 
νά παπαγαλίζουν ἄχαρα «ἀτάκες καί 
συνθήματα» μεγάλων πού δέν ἁρμό-
ζουν στήν ἡλικία, τήν ἐμπειρία καί στό 
γνωστικοσυναισθηματικό τους κόσμο 
δείχνοντας μᾶλλον νά βρίσκονται σέ 
σύγχυση. Ἐπίσης ὅταν οἱ μεγάλοι ἐπι-
βάλουν στούς μικρούς δύσκολα συναι-
σθήματα μεγάλης ἔντασης, συναισθημα-
τικῆς φόρτισης καί σύγχυσης, τότε εἶναι 
πού τά παιδιά «ἀναλαμβάνουν» τούς 
μεγαλύτερους μπαίνοντας σ’ ἕνα ρόλο 
προστάτη, κηδεμόνα. Καί τότε εἶναι 

πού οἱ συνέπειες πολλές φορές εἶναι 
ὀλέθριες. Παιδιά στήν ἐφηβεία βυθίζο-
νται στήν κατάθλιψη ἤ θυμώνουν πολύ 
γιά ὅ,τι βιώνουν οἱ γονεῖς τους, παρου-
σιάζουν ἀντικοινωνικές - παραβατικές 
συμπεριφορές, ἀναπτύσσουν ἀκραῖες 
πολιτικές θέσεις. Μέ ἀνησυχία βλέπουμε 
καθημερινά ἐφήβους καί μετεφήβους νά  
χαιρετίζουν πολιτικές πεποιθήσεις οἱ 
ὁποῖες ἐπικροτοῦν τή βία στό μέτωπο, 
εἴτε νεοφασιστικῶν εἴτε τρομοκρατικῶν 
ὀργανώσεων. Καί οἱ δύο πολεμοῦν τό 
«σάπιο σύστημα». Πότε καί πῶς πρό-
λαβαν νά βιώσουν αὐτό τό «σύστημα»; 
Μᾶλλον κάποιος ἄλλος δικός τους με-
γαλύτερος αἰσθάνεται κάτι τέτοιο.

Τί μποροῦμε λοιπόν οἱ μεγάλοι νά 
κάνουμε γιά τούς μικρούς;

Στά παιδιά μιλᾶμε ἀνοιχτά καί μέ 
λόγια ἁπλά γιά τήν οἰκονομική κρίση 
(ὅπως καί γιά κάθε κρίση προσωπική 
- οἰκογενειακή) γιά τό τί συμβαίνει καί 
ποιές εἶναι οἱ ἀλλαγές πού πρόκειται νά 
συμβοῦν στήν οἰκογενειακή μας ζωή.

Τό βασικό μήνυμα ὅμως πού πρέπει 
νά περάσουμε στά παιδιά εἶναι  πώς ὅ,τι 
κι ἄν συμβαίνει, ὅποιες δυσκολίες κι ἄν 
ἔρθουν αὐτό πού δέ θά ἀλλάξει καί θά 
παραμείνει σταθερό εἶναι ἡ ἀγάπη καί 
ἡ φροντίδα πού ἔχουμε γιά ἐκεῖνα. Δεί-
χνουμε ὅτι ὡς ἐνήλικες μποροῦμε νά 
ἀγωνιζόμαστε καί νά ἀντιμετωπίζουμε 
τίς δύσκολες καταστάσεις τῆς ζωῆς. Οἱ 
δυσκολίες εἶναι μέσα στή ζωή καί ποτέ 
ὁ κόσμος δέν ἦταν ἰδανικά φτιαγμέ-
νος. Αὐτό μᾶς τό δείχνει ἡ ἱστορία τοῦ 
ἀνθρώπου, τῶν κοινωνιῶν. Τήν ἴδια πο-
ρεία θά μᾶς δείχνουν καί οἱ ἀφηγήσεις 
κάθε οἰκογένειας κοιτώντας τήν ἱστορία 
της πίσω (σέ παπποῦδες - γιαγιάδες, θεί-
ους, θεῖες κ.ἄ μελῶν τοῦ οἰκογενειακοῦ 
μας δέντρου μέ ὅ,τι ἔζησαν σέ προσωπι-
κό ἐπίπεδο στή διάρκεια τῆς  ἱστορίας).

Ἀλλά κάτι τέτοιο δέ μαθαίνουμε καί 
ἀπό νωρίς στά παιδιά μας μέ τά παρα-
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μύθια πού διαβάζουμε, ὅπου οἱ ἥρωες, 
ἀφοῦ περάσουν κι αὐτοί τίς μεγάλες 
τους περιπέτειες, στό τέλος ζοῦν καλά 
κι ἐμεῖς καλύτερα;

Ἀκόμη κι ἄν ἡ κατάσταση μιᾶς 
οἰκογένειας εἶναι ἀπελπιστική, καθώς 
δέν εἶναι λίγοι οἱ συνάνθρωποι πού 
ἔρχονται ἀντιμέτωποι σήμερα μέ παντε-
λή ἔλλειψη βασικῶν ἀγαθῶν, τό καλύ-
τερο πού μποροῦν οἱ γονεῖς νά κάνουν 
εἶναι νά δείξουν στά παιδιά πόσο σημα-
ντικό εἶναι στίς δύσκολες αὐτές στιγμές 
νά μποροῦμε νά ἀναζητοῦμε στήριξη 
καί βοήθεια μέσα ἀπό τίς ἀνθρώπινες 
σχέσεις, μέσα ἀπό κοινωνικά δίκτυα, 
συλλογικές δράσεις, ὀργανώσεις ἀλλη-
λεγγύης. 

Τό ὅτι ὑπάρχουν σημαντικά προ-
βλήματα καί μεγάλες δυσκολίες δέ ση-
μαίνει ὅτι δέ μπορεῖ κάποιος νά ἐλπίζει, 
νά αἰσιοδοξεῖ γιά ἕνα καλύτερο μέλλον 
ἀλλά καί οὔτε νά πάψει νά παίρνει 
χαρά καί εὐχαρίστηση ἀπό συγκεκριμέ-
να πράγματα στή ζωή πού δέν ἔχουν νά 
κάνουν καθόλου μέ οἰκονομική κρίση.

Τά δύσκολα συναισθήματα πού 
ἔχουμε, ὅπως τῆς μεγάλης στεναχώριας, 
τῆς θλίψης, τῆς ὀργῆς τῆς ἀπελπισίας 
φροντίζουμε νά τά μοιραζόμαστε στίς 
ἰσότιμές μας σχέσεις  στίς συντροφικές, 
στίς φιλικές, στίς συναδελφικές κ.ἄ. βρί-
σκοντας καί παρηγοριά σ’ αὐτές.

 Δέν παρηγοροῦμαι ἤ στηρίζομαι 
ἀπό τό παιδί, ἀλλά μέσα ἀπό τή σχέση  
μου μαζί του δηλ. τό ὅτι ἀλληλεπιδρῶ 
καθημερινά μέ τό παιδί μου, τό βλέπω 
νά μεγαλώνει, τό καμαρώνω ὡς μία ξε-
χωριστή ὀντότητα, τό φροντίζω καί τό 
προστατεύω. 

Προστασία καί ἀσφάλεια, τρυφερό-
τητα καί ἀγκαλιά  (σίγουρα μέ διαφορε-
τικό τρόπο)  συνεχίζουμε νά παρέχουμε 
καί στούς ἐφήβους πού ναί μέν ἔφυγαν 
ἀπό τήν παιδική ἡλικία, ἀρχίζουν νά 
διαμορφώνουν καί νά διατυπώνουν 

τίς δικές τους πεποιθήσεις, ὡστόσο δέν 
παύουν νά ἔχουν ἀκόμη τήν ἀνάγκη γιά 
φροντίδα καί ἀσφαλές περιβάλλον  ἀπό 
τούς ἐνήλικες καί φυσικά ἀπό τά ὅρια 
πού εἶναι πολύ σημαντικά.

Μέχρι τώρα νομίζοντας οἱ περισσό-
τεροι ὅτι «γνώριζαν» τό μέλλον καί ἔτσι 
μποροῦσαν νά τό ἐλέγξουν βλέπαμε 
τούς ἐνήλικες νά προτείνουν, μέ ἀπόλυ-
το τρόπο πολλές φορές, στούς μικρούς 
γιά τό τί «πρέπει» νά σπουδάσουν, ποιά 
δουλειά ἔχει μέλλον γιατί οἱ μεγάλοι 
ξέρουν, κ.λπ., κ.λ.π, ἀγνοώντας πολλές 
φορές ἤ καί μή ἀφήνοντας κἄν χῶρο 
στά παιδιά νά ἀνακαλύψουν τίς ἐπιθυ-
μίες καί τίς κλίσεις τους, νά ρισκάρουν. 
Ὅπως καί τό ἀντίθετο ἐπειδή οἱ μεγάλοι 
εἶναι ἀπογοητευμένοι ἀπό τή δική τους 
ζωή,  ἀποθαρρύνουν τούς νεώτερους 
π.χ νά σπουδάσουν ἤ νά ἀκολουθήσουν 
ἕνα συγκεκριμένο ἐπάγγελμα.

Σήμερα μαθαίνοντας νά ζοῦμε μέ 
τήν ἀβεβαιότητα πού φέρνουν οἱ ρα-
γδαῖες ἐξελίξεις σέ κοινωνικοοικονομι-
κό ἐπίπεδο καί καθιστοῦν σχέσεις καί 
καταστάσεις πολύπλοκες εἶναι χρήσιμο 
νά ἀρχίσουμε νά μιλᾶμε γιά τίς δεξιότη-
τες ζωῆς πού χρειάζονται πάνω ἀπ’ ὅλα 
οἱ μικροί νά μάθουν ἀπό τούς μεγάλους 
στήν οἰκογένεια καί πλέον στό σχολεῖο. 

Μερικές ἀπό αὐτές εἶναι οἱ δεξιότη-
τες ἐπικοινωνίας, προσαρμογῆς, εὐελι-
ξίας, ἐνεργῆς ἀναζήτησης καί κριτικῆς 
ἀνάγνωσης πληροφοριῶν, συνεργασί-
ας, ὁμαδικότητας, αὐτοπαρουσίασης, 
ἀνάληψης πρωτοβουλιῶν, καινοτομίας, 
νεωτερικότητας, λήψης ἀπόφασης. Δέν 
εἶναι τόσο ἁπλές, ὅσο φαίνονται μέ μία 
ἀναφορά. Χρειάζεται ἕνα ἄλλο κείμε-
νο προκειμένου νά ἀναλυθεῖ τί ἐννοεῖ 
κανείς μ’ αὐτές τίς δεξιότητες ἀλλά καί 
νά ἀπαντηθεῖ τό ἐρώτημα ἄν οἱ ἐνήλι-
κες ὡς πρόσωπα ἀναφορᾶς καί φροντι-
στές τῶν παιδιῶν καί ἐφήβων διαθέτουν 
πρῶτα αὐτοί τίς δεξιότητες ζωῆς.



16 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  17 

Ἀπό τό 1910 στήν Κοπεγχάγη καθιερώ-
θηκε σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο νά γιορτάζεται 
ἡ γυναίκα  στίς 8 Μαρτίου. Εἶναι λοιπόν γιορ-
τή; Ὅταν στίς 8 Μαρτίου τοῦ 1857 σέ μεγάλη 
ἐκδήλωση διαμαρτυρίας ἐργάτριες κλωστοϋ-
φαντουργίας στή Ν. Ὑόρκη ζητοῦσαν καλύ-
τερες συνθῆκες ἐργασίας καί ἡ συγκέντρωση 
πνίγηκε στό αἷμα, ὅμως ἄνοιξε τουλάχιστον 
ὁ δρόμος γιά ἴσα δικαιώματα τῶν δύο φύ-
λων στό δυτικό κόσμο. Ἀργότερα στίς 8 Μαρ-
τίου τοῦ 1908, 15.000 γυναῖκες παρέλασαν 
μέσα ἀπό τή Ν. Ὑόρκη ἀπαιτῶντας λιγότερες 
ἐργατοῶρες, καλύτερο μισθό, δικαίωμα ψή-
φου καί νά σταματήσουν νά ἀπασχολοῦνται 
παιδιά σάν ἐργάτες. Υἱοθέτησαν τό σύστη-
μα «ψωμί καί τριαντάφυλλα», μέ τό ψωμί νά 
συμβολίζει τήν οἰκονομική ἀσφάλεια καί τά 
τριαντάφυλλα μιά καλύτερη ποιότητα ζωῆς. 
Ἀκολούθησαν ξεσηκωμοί γυναικῶν μέ μεγά-
λες πορεῖες στήν Αὐστρία, Δανία, Γερμανία, 
Ἐλβετία, Ἀγγλία, Γαλλία, Ρωσία κ.λ.π. Τό 
1917 κατά τήν ἐπανάσταση τῶν  Μπολσεβί-
κων οἱ Ρωσίδες συμμετεῖχαν μαζικά σέ ἀπερ-
γίες καί διαδηλώσεις. Ὁ τσάρος ἐκθρονίζεται 
καί ἡ προσωρινή κυβέρνηση παραχωρεῖ στίς 
γυναῖκες δικαίωμα ψήφου. Μετά τήν Ὀκτω-
βριανή Ἐπανάσταση ἡ φεμινίστρια Ἀλεξάν-
δρα  Κολοντάι ἔπεισε τόν Λένιν νά καθιερώ-
σει τήν 8η Μαρτίου ὡς ἐπίσημη ἀργία. Ἡ 8η 
Μαρτίου λοιπόν δέν εἶναι γιορτή. Εἶναι ἀργία 
ἤ καλλίτερα ἀπεργία…

Αὐτό τό παγκόσμιο κίνημα ἐπηρέασε 
καί τήν Ἑλλάδα φυσικά. Πρίν ἀπ’ αὐτό ἄς 
ἀναφερθῶ μέ λίγα λόγια γιά τή γυναίκα  στήν 
Κρήτη.

Ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν τῆς 
Μινωϊκῆς θρησκείας τοῦ Ἔβανς, τοῦ Νίλσον 

καί ἄλλων συμπεραίνουμε ὅτι ἡ γυναίκα τῆς 
Μινωϊκῆς Κρήτης (2.600 π. Χ.) κατεῖχε ξεχω-
ριστή θέση καί γιά πρώτη φορά σέ πρώιμο 
πολιτισμό συμμετεῖχε ἐνεργά - ἄν δέ  πρω-
ταγωνιστοῦσε σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς, 
δημόσιας καί ἰδιωτικῆς, οἰκογενειακῆς καί 
κοινωνικῆς, ὥστε μερικοί νά κάνουν λόγο 
γιά γυναικοκρατία καί μητριαρχία.

Aὐτό ὀφείλεται στή Θεότητα Γαῖα τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης. Τή μεγάλη μητέρα ὅλων, τή 
θεοποιημένη φύση. Ἡ θεά αὐτή εἶχε ἔντονα 
τά χαρακτηριστικά τῆς γονιμότητας.

Ἔρχεται ἀργότερα ἡ διδασκαλία τῆς 
ἰσότητας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ «οὐκ 
ἔστιν ἄρρεν ἤ θήλυ…» καί βρίσκει ἐδῶ στήν 

Κρήτη πρόσφορο ἔδαφος. Ἐδῶ ἡ οἰκογένεια 
δέν μειώνει τή γυναίκα. Τήν περιορίζει ὅμως 
στά καθ’ αὐτά οἰκογενειακά της καθήκοντα. 
Ἡ θρησκεία μας πού διδάσκει τήν ἀγάπη, τήν 
ἀξιοπρέπεια καί τήν ἠθική ἐξύψωσε τή γυναί-
κα. Ἐξ’ ἄλλου θέλουμε μεγαλύτερη ἀπόδειξη 
ἀπό τήν τιμή πού τῆς ἔκαμε νά κυοφορήσει 
καί νά γεννήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ; Στό πρό-
σωπο τῆς Παρθένου Μαρίας τιμήθηκε κάθε 
γυναίκα  καί λυτρώθηκε ἀπό τό πρωπατορικό 
ἁμάρτημα.

Δέν εἶναι λοιπόν τυχαῖο πού τό 1888 
ἐκδίδεται γιά πρώτη φορά στήν Ἑλλάδα ἀπό 
τή Ρεθεμιώτισσα Καλιρρόη Παρέν, τό γένος 
Σιγανοῦ ἡ «Ἐφημερίς τῶν Κυριῶν». Ἦταν ἡ 
πρώτη γυναίκα  πού καταπιάστηκε σοβαρά 
καί συστηματικά καί ὀργάνωσε τό φεμινιστι-

8 Μαρτίου Διεθνής

Τῆς κ. Βιργινίας Μανουσογιαννάκη-Κατάκη,
Ἐκπαιδευτικοῦ

Ἡμέρα τῆς Γυναίκας



18 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  19 

κό κίνημα στήν Ἑλλάδα. Τό 1879 ἵδρυσε τήν 
«Ἕνωση Ἑλληνίδων» καί τό 1911 τό «Λύκειο 
Ἑλληνίδων» πού ὑπάρχει μέχρι σήμερα. 
Βέβαια μέχρι τό 1917 ἡ γυναίκα  Ἑλληνίδα 
δέν μποροῦσε ν’ ἀναλάβει ἄλλο δημόσιο 
λειτούργημα ἐκτός ἀπό αὐτό τῆς δασκάλας. 
(Σήμερα πάει στό φεγγάρι!). Δικαίωμα ψή-
φου στίς δημοτικές ἐκλογές ἀποκτᾶ μάλις τό 
1930 ἐφ’ ὅσον εἶναι πάνω ἀπό 30 χρονῶν 
καί γνωρίζει γραφή καί ἀνάγνωση. Ἐκείνη 
τήν ἐποχή δημοσιεύονται ἐμπνευσμένα κεί-
μενα τῆς Ρόζας Ἰμβριώτη, τῆς Αὔρας Θεοδω-
ροπούλου καί τῆς Μαρίας Νεγρεπόντη γιά 
ζητήματα, ὅπως τῆς Μητρότητας, ἐξώγαμων 
παιδιῶν, τῆς ἐκπαίδευσης, τοῦ οἰκογενεια-
κοῦ δικαίου κ. ἄ. Τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγε-
σθαι κατακτοῦν οἱ γυναῖκες τό 1949. Στίς 18 
Ἰανουαρίου 1953 σέ ἐπαναληπτικές ἐκλογές 
στή Θεσσαλονίκη ἐκλέγεται ἡ πρώτη  Ἑλλη-
νίδα Βουλευτής. Εἶναι ἡ κ. Ἑλένη Σκούρα. 
Καί φθάνουμε στό σύνταγμα τοῦ 1975 ὅπου 
ἡ νομική ἰσότητα κατοχυρώνεται ἐπιτέλους 
ρητά: «Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες ἔχουν ἴσα δι-
καιώματα καί ὑποχρεώσεις...».

Εἶναι πρωφανές λοιπόν ὅτι ἡ 8η Μαρ-
τίου εἶναι μέρα μνήμης, περισυλλογῆς καί 
ἀφύπνισης, εἶναι μέρα ἀπολογισμοῦ γιά τήν 
καθεμιά μας, εἶναι μέρα ἀφιερωμένη στούς 
ἀγῶνες της γιά τή διεκδίκηση τῆς ἰσότητας 
τῶν δύο φύλων σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς 
κοινωνικῆς, πολιτικῆς, οἰκονομικῆς. Ἀγῶνες 
καί θυσίες γιά νά γίνει ἀποδεκτό καί σεβαστό 
τό αὐτονόητο δικαίωμα τους γιά ἰσότιμη ἀντι-
μετώπιση καί παροχή ἴδιων εὐκαιριῶν πού 
ἔχουν οἱ ἄνδρες. Εἶναι μέρα ἀφετηρίας νέων 
στόχων καί νέων διεκδικήσεων γιά τή μητέ-
ρα, τή σύζυγο, τήν κόρη, τήν ἐργαζόμενη, τήν 
ἄνεργη, τήν ἀγρότισσα, τήν ἐπιχειρηματία, 
τήν πολιτικό, τήν κάθε γυναίκα. Εἶναι μέρα 
ἀφιερωμένη στίς γυναῖκες πού ὑποφέρουν 
ἀπό ἀνεργία λόγῳ φύλου, στίς γυναῖκες πού 
πλήττονται ἀπό τήν ἀνασφάλιστη ἐργασία καί 
τίς ἄτυπες καί εὐέλικτες μορφές ἀπασχόλη-
σης, στίς ἀνύπαντρες μητέρες καί σέ κεῖνες 
πού τά παιδιά τους μαστίζονται ἀπό τά ναρκω-
τικά, στίς ἀγρότισσες πού σκάβουν τή γή γιά 
νά καρπίσει, στίς γυναῖκες πού ἔχουν βιώσει 

ὁποιαδήποτε μορφή βίας, στίς μετανάστριες 
πού ἦρθαν γιά μιά καλύτερη ζωή καί δέν τήν 
βρήκαν καί βρίσκονται στούς δρόμους μέ τά 
παιδιά ἀγκαλιά χωρίς στέγη καί τροφή. Στίς 
συνταξιοῦχες πού τρέμουν ἀπ’ τό φόβο τους  
μή τίς σκοτώσουν γιά τά ψίχουλα τῆς κου-
τσουρεμένης τους σύνταξης, στίς γυναῖκες 
πού κάθε μέρα δίνουν τό δικό τους ἀγῶνα, 
γιά νά σταθοῦν ἐπάξια στόν ἐπαγγελματικό, 
συνδικαλιστικό ἤ αὐτοδιοικητικό ἐπίπεδο καί 
σέ μικρά ἤ μεγάλα κέντρα ἄσκησης ἐξουσίας.

Οἱ γυναῖκες σήμερα ἔδειξαν ὅτι ξέρουν 
ν’ ἀγωνίζονται καί ἀγωνίζονται γιά ἴσα δικαι-
ώματα στήν τέχνη, τόν πολιτισμό καί τήν ἐπι-
στήμη. Στόν συνδικαλισμό καί στήν πολιτική, 
στήν ἐθνική ἀντίσταση καί στούς ἀγῶνες ἐνά-
ντια τοῦ ἔθνους. Παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 
στούς ἀγῶνες γιά παγκόσμια εἰρήνη καί 
γιά προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἐνάντια 
σέ ἐκείνους τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, τῶν 
ναρκωτικῶν, τῆς πορνείας καί κάθε εἴδους 
τρομοκρατίας. Ἔχουν κατακτήσει ὅλους τούς 
ἐπαγγελματικούς χώρους γιατί μέσα ἀπό κοι-
νωνικούς ἀγῶνες καί συγκεκριμμένες πολι-
τικές πέτυχαν ὑψηλό μορφωτικό ἐπίπεδο, 
κοινωνική δράση καί παρουσία, ἀνερχόμενη 
οἰκονομική δύναμη καί γνωρίζουν καλά ὅτι 
δέν εἶναι οἱ ἄντρες πού δημιουργοῦν τό πρό-
βλημα. 

Τό σύστημα παράγει τή βία διά τῶν 
ἐκπροσώπων του. Ὅμως παρ’ ὅλα αὐτά στοι-
χεῖα τῆς UNICEF μᾶς πληροφοροῦν ὅτι παρά 
τήν ἰσχυροποίηση τῆς θέσης τῆς γυναίκας 
ὑπάρχει μεγάλη ἀδικία καί φοβερά ἐγκλήμα-
τα σέ βάρος τῶν γυναικῶν, ὅπου γῆς ἀκόμη 
καί σέ εὐρωπαϊκές χῶρες. Γιατί τό γυναικεῖο 
κίνημα ἀκμάζει μαζί μέ τό λαϊκό καί συρικνώ-
νεται ἀπό τίς δυνάμεις καί τήν ἐπιβολή τῆς 
ἀντίστασης.

Στίς Η.Π.Α. μιά γυναίκα κακοποιεῖται 
σωματικά κάθε ἐννέα δευτερόλεπτα, 700.000 
πέφτουν ἐτησίως θύματα βιασμῶν, 4.000 δο-
λοφονοῦνται ἀπό τόν σύντροφό τους. Στή 
Μ. Βρετανία κάθε 3 μέρες δολοφονεῖται 
μιά γυναίκα. Στήν Ἰνδία ἄνω τοῦ 40% τῶν 
παντρεμένων γυναικῶν ξυλοκοποῦνται καί 
κακοποιοῦνται σεξουαλικά, ἐνώ 5.000 πε-
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θαίνουν ἐτησίως στό βωμό τῶν προκαταλήψε-
ων. Στό Μπαγκλαντές συνηθίζουν νά πετοῦν 
ὀξύ στό πρόσωπο τῆς γυναίκας. Στήν Αἴγυπτο 
τό 35% κακοποιοῦνται ἀπό τό σύζυγο. Στό 
Ἰρακ, Ἰορδανία καί Πακιστάν ἡ ἁπλή ὑπο-
ψία γιά ἀπιστία καταλήγει στό θάνατο καί τά 
στοιχεῖα πού δίνει ἡ UNICEF μᾶς λένε άκόμα 
ὅτι σέ προάστιο τοῦ Πακιστάν τό 1997 θα-
νατώθηκαν γιά λόγους τιμῆς περισσότερες 
ἀπό 300 γυναῖκες. Χιλιάδες γυναῖκες ἀπό 
τίς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης 
ἐξωθοῦνται στήν πορνεία καί γίνονται ἁπλά 
ἐμπορεύματα στά κυκλώματα μαστροπίας. 
Ὑπάρχει ἀναγκαστικός γάμος γιά ἑκατομμύ-
ρια ἀνήλικα κορίτσια στό Κογκό, τή Νιγηρία, 
τό Ἀφγανιστάν, τό Μπαγκλαντές, τό Ἰράκ καί 
τήν Ὀνδούρα. Αἰτία ἡ ἔλλειψη ἐκπαίδευσης, 
ἡ φτώχεια καί οἱ προκαταλήψεις. Ὑπάρχει 
λοιπόν ἡ κακοποίηση σώματος καί ψυχῆς μέ 
τή βία κατά τῶν γυναικῶν. Ὑπάρχει ὁ ἐξευ-
τελισμός καί τό ἀδιέξοδο γιά ἑκατομμύρια 
γυναῖκες καί οἱ ἴδιες βέβαια λόγῳ ἀδιεξόδου 
αὐτοκτονοῦν.

Τά πρῶτα θύματα τοῦ πολέμου εἶναι οι 
«γυναῖκες» καί τά κορίτσια. Αὐτό ἔγινε στή 
Λιβερία, στή Βοσνία - Ἐρζεγοβίνη, στήν Κα-
μπόζη, στή Ρουάντα καί στή Σιέρα-Λεόνε. 
Στή Ρουάντα σέ ἕνα χωριό βιάστηκαν 16.000 
γυναῖκες. Πολλά θύματα βιασμοῦ ὑπῆρξαν 
καί μέ τήν εἴσοδο τοῦ Τουρκικοῦ Ἀττίλα στήν 
Κύπρο. Κάθε χρόνο 2.000.000 κορίτσια ὑπο-
βάλλονται σέ ἀκρωτηριασμό τῶν γεννητικῶν 
τους ὀργάνων. Σήμερα ζοῦν 130.000.000 
κορίτσια σ’ ὅλο τόν κόσμο μέ τό πρόβλημα 
αὐτό. Στή Σομαλία, τήν Ἐρυθραία καί τό Τζι-
μπουτί φθάνουμε στό 100%. Καί ὅλα αὐτά 
γίνονται ἐμπειρικά καί χωρίς ἀναισθητικό. 
Καί στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν προβλήματα 
κακοποίησης, ἀλλά ὑπάρχει ὁ νόμος τῆς σι-
ωπῆς. Ἔχουμε σωματική, σεξουαλική καί ψυ-
χολογική κακοποίηση. Ἡ Γενική Γραμματεία 
ἰσότητας ζητᾶ νά σπάσουμε τή σιωπή. Ζητᾶ 
ἀλληλεγγύη καί συμπαράσταση στίς κακο-
ποιημένες γυναῖκες.

Γιατί πώς θά διδάξει ἡ μάνα στά παιδιά 
της ἐλευθερία, δημοκρατία καί σεβασμό, ὅταν 
ἡ ἴδια τά στερεῖται καθημερινά. Πῶς θά διδά-

ξει ἀξιοπρέπεια, ὅταν ἡ δική της κουρελιά-
ζεται; Γιά νά χτυπηθεῖ ἡ κάθε προκατάληψη 
χρειάζεται περισσότερη παιδεία, ἐκπαίδευση 
καί ἐργασία. 55 ἑκατομμύρια κορίτσια πα-
γκοσμίως δέν πηγαίνουν σήμερα σχολεῖο. Τί 
γίνεται ὅμως μέ τή σημερινή οἰκονομική κρί-
ση; Γυρίσαμε 50 χρόνια πίσω, ὅ,τι κερδίσαμε 
οἱ γυναῖκες μέ ἀγῶνες καί θυσίες χάνονται 
σήμερα καί οἱ ἀμοιβές τῶν γυναικῶν ὑπολεί-
πονται τῶν ἀνδρῶν κατά μέσο ὅρο 16,2%. 
Ἡ ἀνεργία γένους θηλυκοῦ ἔχει λάβει ἐφι-
αλτικές διαστάσεις, ἡ δραστηριοποίηση καί 
ἡ ἐκπροσώπιση τῶν γυναικῶν στά συνδικάτα 
ἐπιβάλλεται ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Μέ τήν διεκδί-
κηση τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν ἀλλά-
ζει καί ἡ γενική νοοτροπία ἕως ὅτου βαρύνει 
ἡ ἀντίληψη πώς κάθε ἄνθρωπος, γυναίκα ἡ 
ἄνδρας ἔχει ἀξία. Στό μακρύ δρόμο πού μᾶς 
περιμένει πιστεύω ὅτι θά βοηθήσει μαζί μέ 
τούς κοινωνικούς παράγοντες καί ἡ ἐκκλη-
σία. Ἡ ὀρθοδοξία μας σπουδαία καί δημο-
κρατική, ὅπως τήν πρεσβεύει ὁ Οἰκουμενικός 
μας Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος καί ὁ Πολυσέ-
βαστος Γέροντας Εἰρηναῖος (μήν ξεχνοῦμε 
τά λόγια του, τούς Συλλόγους γυναικῶν, τά 
βιβλία τά ἀφιερωμένα  στή γυναίκα καί στήν 
ἀξία της) μᾶς δίνουν ἐλπίδα ὅτι μέ ὑπομονή, 
ἐπιμονή, ἀγῶνα καί πίστη στό Θεό θ’ ἀντιμε-
τωπίσουμε καί τούτη τή δύσκολη κατάσταση.

Ἡ Ἑλλάδα θά βγεῖ ἀπό τήν κρίση, γιατί 
πρέπει -εἶναι γραμμένο ἀπό τό Θεό- νά ζεῖ 
καί νά συνεχίζει τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό 
της.

Ἄς μᾶς γίνει λοιπόν πίστη ὅτι ἡ ἰσότη-
τα τῶν δύο φύλων δέν εἶναι ζήτημα ἀτομικό 
ἤ ὑπόθεση μόνο τῶν γυναικῶν, ἀλλά εἶναι 
ζήτημα βαθιά κοινωνικό καί ἄρρηκτα συνδε-
δεμένο μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατίας καί 
τόν σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.



20 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  21 

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, 
Ἡ ἀπαρχή τοῦ νέου ἔτους σφραγίσθηκε ἀπό ἕνα χαρμόσυνο γεγονός γιά τήν Ἐκκλη-

σία τῆς Κρήτης, τήν κατάταξη στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἑνός νέου Ἁγί-
ου, τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, γόνου ἐκλεκτοῦ τοῦ χωριοῦ Σηρικάρι τῆς Ἐπαρ-
χίας Κισάμου Χανίων.

Ἡ κατάταξη ἑνός νέου Ἁγίου στίς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ 
ὁρατό σημεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γεγονός χαρᾶς, εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσε-
ως. Ἀνατέλλει νέους ὁρίζοντες, δίδει προοπτική καί ἐλπίδα στόν εὐλογημένο Λαό τοῦ 
Θεοῦ, ἰδιαίτερα στούς δύσκολους καιρούς μας. 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατόπιν αἰτήματος κατατάξεως 
στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ὑπέβαλε ἁρμοδίως ὁ Ποιμενάρχης 
τῆς ἰδιαίτερης πατρίδος τοῦ Μοναχοῦ Νικηφόρου, τοῦ ἐπονομαζομένου «Λεπροῦ», κατά 
κόσμον Νικολάου Τζανακάκη, Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, 
ὁμοφώνως ἀπεφάσισε νά ἀποδεχθεῖ τήν πρόταση καί νά ἀποστείλει τό σχετικό Φάκελ-
λο στήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ σεπτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, μέ τήν παράκληση νά προβεῖ στήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ εἰρημένου Ὁσίου.

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος 
καί τά Μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐπικρατοῦσα ἐκκλησιαστική τάξη 
καί παράδοση, διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1046/1-12-2012 Πράξεως ἀποδέχθηκαν τό εἰρημένο 
αἴτημα καί προέβησαν στήν ἐγγραφή τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ «λεπροῦ», στό Ἁγιολό-
γιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅρισαν δέ ἡ ἐτήσια μνήμη του νά ἑορτάζεται τήν 4η τοῦ 
μηνός Ἰανουαρίου, ἡμέρα τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεως καί τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του.

Ὁ κατά κόσμον Νικόλαος Τζανακάκης γεννήθηκε τό ἔτος 1890 στό χωριό Σηρικάρι 
τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου Χανίων. Σέ ἡλικία μόλις 13 ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανός, καί ἐνῶ ἐργα-
ζόταν στά Χανιά ἄρχισε νά ἐμφανίζει σημεῖα τῆς νόσου τοῦ Χάνσεν, τῆς γνωστῆς λέ-
πρας, ἡ ὁποία ἐκεῖνα τά χρόνια, ἀντιμετωπιζόταν μέ πολύ φόβο καί ἐπιφύλαξη.

Σέ ἡλικία 16 ἐτῶν ὁ Νικόλαος, ἔχοντας ἐμφανῆ τά σημάδια τῆς ἀσθένειας καί γιά 
νά ἀποφύγει τήν ἀπομόνωση καί τόν ἐγκλεισμό στό νησί τῶν λεπρῶν, τήν Σπιναλόγκα, 
ἀνεχώρησε γιά τήν Αἴγυπτο. Ἐργάσθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια, ἀλλά σέ ἡλικία 24 ἐτῶν ἀνα-
γκάσθηκε νά καταφύγει σέ λεπροκομεῖο τῆς Χίου, ὅπου ἐφημέριος ἦταν ὁ π. Ἄνθιμος 
Βαγιανός, ὁ μετέπειτα Ὅσιος Ἄνθιμος τῆς Χίου. Ἐκεῖ, στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Λαζά-
ρου, ὅπου φυλασσόταν ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὑπακοῆς, ὁ Ἅγιος 
Ἄνθιμος τόν ἔκειρε μοναχό μέ τό ὄνομα Νικηφόρος. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ   ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ   ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ   ΣΥΝΟΔΟΣ   ΤΗΣ   ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ   ΚΡΗΤΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 102                                  Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 5ῃ Φεβρουαρίου 2013

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς 

καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Μολονότι ἡ νόσος ἐπέφερε πολλές ἀλλοιώσεις στό ταλαίπωρο σῶμα του, ὁ Μο-
ναχός Νικηφόρος δέν ἐγόγγυζε, ἀλλά ζοῦσε καρτερικά μέ τήν κατά Θεόν ἐλπίδα. Δια-
κονοῦσε ὡς Ψάλτης, ἀκόμη καί ὅταν ἐξ αἰτίας τῆς σοβαρῆς ἀσθένειας ἔχασε τό φῶς 
του. Τά μέλη, τό δέρμα καί τά μάτια του παραμορφώθηκαν τελείως, ἀλλά ἐκεῖνος ἀντί 
νά ἀναζητήσει μάταια τήν αἰτία τῆς ἀσθένειάς του, ἔλαβε τήν κακοπάθεια τοῦ σώματος 
ὡς δημιουργική ἀφορμή γιά μεγαλύτερη ἄσκηση, περισσότερη προσευχή καί ἀνιδιοτελή 
προσφορά σέ ὅλους. 

Τό 1957, ἔστειλαν τόν 67χρονο Μοναχό Νικηφόρο μαζί μέ ἄλλους ἀσθενεῖς στόν 
Ἀντιλεπρικό Σταθμό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στήν περιοχή τοῦ Αἰγάλεω Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ 
ζοῦσε καί ὁ γνωστός Κρητικῆς καταγωγῆς Ἀρχιμ. Εὐμένιος Σαριδάκης, ὁ ὁποῖος εἶχε 
ἐπίσης προσβληθεῖ ἀπό τήν ἴδια νόσο τοῦ Χάνσεν καί ἐνῶ θεραπεύτηκε, ὑποτάχθηκε 
στόν χαρισματικό πατέρα Νικηφόρο, διαθέτοντας τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του στή διακο-
νία τῶν συνασθενῶν του.

Καθημερινά πλῆθος ἀνθρώπων συνέρρεαν, γιά νά λάβουν τήν εὐχή τοῦ Μοναχοῦ 
Νικηφόρου, ὁ ὁποῖος κατάκοιτος, μέ πληγές καί πόνους, ἔδειχνε ἀντοχή καί παρηγο-
ροῦσε τούς θλιβομένους. Οἱ ἀλλοιώσεις, οἱ πληγές καί παραλύσεις τοῦ σώματος, δέν 
ἐπηρέαζαν τήν συμπεριφορά του, ἀλλά παρέμενε γλυκύτατος, χαμογελαστός, ἔλαμπε 
ὅλος, καί διηγεῖτο χαριτωμένα περιστατικά ἀπό τούς βίους καί τήν πολιτεία τῶν Ἁγίων 
τῆς Ἐκκλησίας μας, χαρίζοντας σέ ὅλους ἄφατη χαρά καί ἀγαλλίαση. Ὁ πάμπτωχος, 
ἀσθενής καί ἀξιολύπητος, δόξαζε τόν Θεό καί ἔδιδε θάρρος, ἐλπίδα καί παρηγοριά 
στούς πονεμένους ἀνθρωπους. Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός ὑπέμεινε μέ ψυχική 
δύναμη, πνευματικό σθένος καί διάκριση, ἡ δέ ὁσιακή βιωτή του, ἀποτελεῖ παράδειγμα 
πρός μίμηση καί ἀληθινή μαρτυρία γιά τήν ἔμπρακτη πίστη στόν Ἀληθινό ἐν Τριάδι Θεό. 

Στίς 4 Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1964, σέ ἡλικία 74 χρονῶν, ὁ Ὅσιος κοιμήθηκε ἐν Κυ-
ρίῳ. Κατά τήν ἀνακομιδή τῶν τιμίων λειψάνων του, διαπιστώθηκε ἄρρητη εὐωδία, ἐνῶ 
πολλοί χριστιανοί ἐπικαλοῦνται τήν βοήθειά του γιά τήν ἀντιμετώπιση δυσκολιῶν καί 
τήν ἴαση τῶν ἀσθενειῶν, καί ἀναφέρονται ἀρκετές περιπτώσεις θαυμάτων.

Ὁ Ὅσιος βίωνε τήν ἀναστάσιμη ἐλπίδα καί ἀντιμετώπιζε τήν σκληρή δοκιμασία μέ 
προσευχή καί καρτερία. Χαρίζει δέ σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη τήν ἐλπίδα τῶν μελλόντων 
ἀγαθῶν, τήν πρόγευση τῆς λυτρώσεως καί τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν βιοτικῶν δεινῶν. Παρέχει 
τήν βεβαιότητα τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τόν πόνο, τήν θλίψη, τόν βασανισμό τῆς σαρ-
κός, χάριν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἔξοδός του ἀπό τόν φαῦλο κύκλο τῆς ἀναζητήσεως 
αἰτίας κακῶν, ἔγινε εἴσοδος στό χῶρο τῆς καρτερίας, τῆς ὁσιότητος, τῆς σωτηρίας καί τῆς 
ἀτελεύτητης μακαριότητας. 

Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος, ἐν ζωῇ ἀκόμη εὑρισκόμενος, ἔχαιρε πολλῆς τιμῆς, σεβασμοῦ 
καί θαυμασμοῦ ἀπό τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ. Ἡ μαρτυρία καί ἡ πίστη τῶν εὐσεβῶν χρι-
στιανῶν γιά τήν ἁγιότητά του, συνέβαλαν τά μέγιστα, ὥστε νά καταταγεῖ ἀπό τήν Μητέρα 
Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία στό Ἁγιολόγιό της. 

Ἤδη, τήν 4η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγλι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου στό Καστέλλι Κισάμου, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί 
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Σελίνου, μέ πάνδημη συμμετοχή Ἱεραρχῶν, Κλήρου καί Λαοῦ, ἑορτάσθηκε γιά πρώτη 
φορά ἐπίσημα καί μέ τή δέουσα ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου Νι-
κηφόρου τοῦ ἐπονομαζομένου «Λεπροῦ», ὅπου ἀναγνώσθηκε καί ἡ σχετική Πατριαρχική 
Πράξη Ἁγιοκατατάξεως.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ αὐτό τό ἐγκύκλιο Συνοδικό 
Γράμμα πληροφορεῖ ἐπίσημα τό εὐσεβές πλήρωμα Αὐτῆς, τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρι-
κούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ καί φιλάγιο Λαό τῆς Μεγαλονήσου, 
γιά τήν κατάταξη ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου στό 
Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Μοναχοῦ Νικηφόρου, τοῦ ἐπονομαζομένου 
«Λεπροῦ», καί τήν ἀναγραφή του στίς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς κατά Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Προτρέπει δέ πατρικά ὅλους σας, συνεχίζοντες τήν ἀπό αἰώνων παράδοση 
τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, νά τιμᾶτε τόν Ὅσιο Νικηφόρο, ὁ ὁποῖος ἤδη συγκαταλέγεται 
μεταξύ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀποδίδετε σ’ αὐτόν τήν ὀφειλόμενη τιμή Ἁγίου, 
σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική τάξη καί παράδοση, καί νά καταφεύγετε στίς πρός Κύριον 
πρεσβεῖες του σέ κάθε δυσκολία καί περίσταση τῆς ζωῆς σας.

Ὅλοι ἐμεῖς, οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, εἴμαστε εὐγνώμονες στό Οἰκουμενι-
κό μας Πατριαρχεῖο, γιά τό πολύτιμο αὐτό δῶρο τῆς ἁγιοκατατάξεως καί ἀναδείξεως ἑνός 
νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἐκφράζομε τήν ἀνεκλάλητη χαρά μας, γιατί ἱκανοποι-
ήθηκε ἕνα εὐλαβές αἴτημα τῶν Χριστιανῶν τῆς Μεγαλονήσου μας, οἱ ὁποῖοι εὐεργετήθη-
καν καί εὐεργετοῦνται ἀπό τίς θαυματουργικές ἐνέργειες τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, πρός 
δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία τους.

Εὐχόμαστε πατρικά σέ ὅλους σας πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί τά ἔργα 
σας, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, καί ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ἰδιαιτέρως δέ τῶν Κρητῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τούς φωτεινούς φάρους 
καί τούς ἀπλανεῖς ὁδοδεῖκτες, γιά νά ἀκολουθοῦμε τόν ὀρθό δρόμο στή ζωῆς μας, σέ 
καιρούς χαλεπούς καί δυσχείμερους.  

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
† Ὁ πρ. Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος
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νώριμη εἶναι σ’ ὅλους μας ἡ εἰκόνα προσώπων τοῦ περιβάλλοντος μας πού ὅταν 
βρεθοῦν στό φυσικό περιβάλλον, κύρια κατά τήν ἄνοιξη, ἐκδηλώνουν ἐνοχλη-

τικά συμπτώματα, ὅπως ἔντονη ρινική καταρροή, φταρνίσματα, κόκκινα μάτια ἤ βήχα καί 
δύσπνοια.

Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν συμπτώματα ἀναπνευστικῆς ἀλλεργίας στήν ὁποία κατατάσσονται 
τόσο ἡ ἀλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα, ὅσο καί τό ἀλλεργικό ἄσθμα.

Σάν ΑΛΛΕΡΓΙΑ γενικῶς θεωροῦμε τήν παθολογική ἀντίδραση τοῦ ὀργανισμοῦ κατά 
τήν ἔκθεσή του σέ ἐρεθίσματα ἤ οὐσίες (ἀλλεργιογόνα) -στά ὁποῖα ἔχει εὐαισθητοποιηθεῖ 
ἀπό προηγούμενη ἐπαφή- πού στούς ὑγιεῖς δέν προκαλοῦν ἀντιδράσεις. Σάν ἀλλεργιογόνα 
μποροῦν νά δράσουν γύρεις φυτῶν, δένδρων ἤ ζιζανίων (τήν ἄνοιξη), ὅπως καί συστατικά τῆς 
σκόνης τοῦ σπιτιοῦ (ἀκάρεα), ἐπιθήλια γάτας ἤ σκύλου, φάρμακα ἀλλά καί τροφές.

Τήν ἄνοιξη οἱ γύρεις (ἀρσενικοί σπόροι) ἀποτελοῦν κατ’ ἐξοχήν ἀλλεργιογόνα, ὅταν τίς 
εἰσπνεύουν τά ἀλλεργικά ἄτομα.

Στή χώρα μας γιά τούς ἐνήλικες τά σημαντικότερα ἀλλεργιογόνα εἶναι οἱ γύρεις α) τῶν 
ἀγριοσιτηρῶν, β) τῆς ἐλιᾶς, γ) τοῦ φυτοῦ παριετάρια (περδικάκι ἤ κολιτσάνι). Γιά τά παιδιά 
εἶναι τά ἀκάρεα (ἀόρατοι μικροοργανισμοί) τῆς σκόνης τοῦ σπιτιοῦ πού ζοῦν σέ στρώμα-
τα, μαξιλάρια, χαλιά, χνουδωτά παιχνίδια, προϊόντα ἀπολέπισης τοῦ δέρματος κατοικίδιων 
ζώων (γάτας-σκύλου) ἀλλά καί ἡ μούχλα. Ἐάν ἕνας γονιός εἶναι ἀλλεργικός, ἡ πιθανότητα 
νά ἀναπτύξει τό παιδί του ἀλλεργία εἶναι 20-40%, ἐνώ ἄν καί οἱ δυό γονεῖς εἶναι ἀλλεργικοί 
ἡ πιθανότητα ἀνεβαίνει στό 50-60%. Ὑπολογίζεται ὅτι ἕνας στούς τρεῖς Ἕλληνες πάσχει ἀπό 
κάποια ἀλλεργία.

Ά   Ἀλλεργική Ρινοεπιπεφυκίτιδα
Ἡ Ἀλλεργική ρινίτιδα (ΑΡ), ὅπως καί τό ἀλλεργικό ἄσθμα (ΑΑ) εἶναι ἀπό τά πιό συχνά 

Τοῦ κ. Μιχαήλ Σταγκουράκη
Παιδιάτρου - Δ/ντοῦ Ε.Σ.Υ.

Γ

Οἱ Ἀλλεργίες 
τῆς Ἄνοιξης
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χρόνια νοσήματα, τόσο στούς ἐνήλικες, ὅσο 
καί στά παιδιά καί εἶναι οἱ αἰτίες σημαντικῆς 
ἀπώλειας παραγωγικοῦ χρόνου (ἐργατοῶρες 
ἤ σχολικές ὧρες). Ἔχουν τούς ἴδιους αἰτιο-
λογικούς παράγοντες (γύρεις, ἀκάρεα, ἐπι-
θήλια ζώων) καί πολλές φορές συνυπάρχουν 
στό ἴδιο ἄτομο.

Ἔτσι ἀπό ὅσους ἔχουν ἐκδηλώσει ΑΡ 
ἕνα ποσοστό 10% θά ἐμφανίσει καί ΑΑ, ἐνώ 
ἀπ’ ὅσους ἔχουν ἐκδηλώσει ΑΑ ἕνα 70% 
ἐμφανίζει καί ΑΡ.

Στήν Ἑλλάδα τό 8-10% τῶν ἐνηλίκων καί 
τό 20-25% τῶν παιδιῶν ἔχουν ΑΡ. Ἡ νόσος 
μπορεῖ νά ἐκδηλωθεῖ σέ ὁποιαδήποτε ἡλικία, 
συχνότερα ὅμως ἐμφανίζεται στά παιδιά καί 
τούς ἐφήβους (συχνότερα στά ἀγόρια) ἀλλά 
καί στούς νεαρούς ἐνήλικες. Συνήθης ἡλικία 
ἔναρξης εἶναι ἐκείνη τῶν 5-10 χρόνων, ἐνώ 
ἡ μεγαλύτερη συχνότητα συμβαίνει ἀνάμεσα 
στά 10-25 χρόνια.

Σέ σχέση μέ τήν περίοδο ἐμφάνισης τῶν 
συμπτωμάτων:

-Στούς ἐνήλικες 20% περιγράφουν ἐπο-
χική συμπτ/γία τήν ἄνοιξη, ἕνα ποσοστό 40% 
ἔχουν ὁλοετή συμπτ//γία καί τό ὑπόλοιπο 
40% ὁλοετή συμπτ/γία μέ ἐποχικές ἐξάρσεις.

-Στά παιδιά τό 60% ἀναφέρουν συμπτώ-
ματα τήν ἄνοιξη.

Πρακτικά οἱ ἀσθενεῖς μέ ΑΡ κατατάσ-
σονται σέ 2 ὁμάδες: Σέ ἐκείνους πού ἐμφα-
νίζουν διαλείπουσα νόσο, μέ σποραδικά 
ἐπεισόδια μικρῆς διάρκειας καί ὅσους ἔχουν 
ἐπιμένουσα νόσο, μέ συχνά ἐπεισόδια καί 
ὕπαρξη συμπτωμάτων ἀνάμεσα στά ἐπεισό-
δια.

Συμπτώματα τῆς ΑΡ
Τά χαρακτηριστικά συμπτώματα εἶναι 

ἡ ὑδαρής ρινική καταρροή, τά ἐπαναλαμβα-
νόμενα φταρνίσματα ἀλλά καί φαγούρα στή 
μύτη, τό στόμα ὅπως καί (προκειμένου γιά 
τήν ἐποχική νόσο) συμπτώματα ἀπό τά μά-
τια, ὅπως ἐρυθρότητα ματιῶν καί βλεφάρων, 
δακρύρροια, πρήξιμο καί μαῦροι κύκλοι στά 
κάτω βλέφαρα. Προκειμένου γιά τήν ἐπιμέ-
νουσα ΑΡ κύριο ἐνόχλημα εἶναι ἡ ρινική 
συμφόρηση (μπούκωμα).

Τά ἐνοχλήματα αὐτά ἐπηρεάζουν τήν 
καθημερινότητα καί τόν ὕπνο τῶν ἀσθενῶν 
καί ἔχουν ἐπιπτώσεις στήν ποιότητα ζωῆς 
τους.

Συσχέτιση μέ ἄλλα νοσήματα.
Ἡ ΑΡ θεωρεῖται σοβαρός προδιαθετι-

κός παράγοντας γιά παραρρινοκολπίτιδα καί 
ἰδιαίτερα ἰγμορίτιδα, τόσο στούς ἐνήλικες 
ὅσο καί στά παιδιά. Μιά ἄλλη συχνή κατά-
σταση πού συνυπάρχει μέ τή ΑΡ στά παιδιά 
εἶναι ἡ Μέση ὠτίτιδα μέ ὑγρό (ἐκκριτική) πού 
προκαλεῖ προβλήματα βαρηκοΐας καί ὅταν 
χρονίσει ἔχει ἐπιπτώσεις στή μάθηση. Ἀκόμη 
στά παιδιά μέ ΑΡ ὁ κακός ὕπνος λόγῳ τῆς 
ρινικῆς ἀπόφραξης προκαλεῖ ὑπνηλία τήν 
ἡμέρα στό σχολεῖο, διαταραχή τῶν σχέσεων 
τοῦ παιδιοῦ μέ δασκάλους καί συμμαθητές.

Διάγνωση
Ἡ κλινική διάγνωση εἶναι εὔκολη.
Προκειμένου ὅμως ἀφ’ἑνός νά ἐπιβε-

βαιωθεῖ καί ἀφ’ἑτέρου νά γίνει ἀναζήτηση 
τοῦ εἴδους τῶν ἀλλεργιογόνων, οἱ δερματι-
κές δοκιμασίες (test), ὅπως καί ἡ ἀναζήτηση 
εἰδικῶν ἀντισωμάτων στόν ὁρό (RAST), βοη-
θοῦν στήν προσπάθεια ἀποφυγῆς τῶν ὑπεύ-
θυνων (ἔνοχων) ἀλλεργιογόνων.

Θεραπεία
Βασικός  στόχος θεραπείας εἶναι  ἡ 

ἀπαλλαγή ἀπό τά συμπτώματα, ἡ πρόληψη 
τῶν ὑποτροπῶν καί ἡ ἀποφυγή ἐπιπλοκῶν.

Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικά καί ἀσφαλή 
φάρμακα ἀπό τό στόμα ἤ γιά τοπική ρινική 
χρήση πού ἐλέγχουν τήν νόσο.

Σέ ἐπιλεγμένες περιπτώσεις μπορεῖ νά 
γίνει καί ἀνοσοθεραπεία (ἀπεναισθητοποίη-
ση). Ἡ λήψη μέτρων γιά τήν ἀποφυγή ἔκθε-
σης σέ ἀεροαλλεργιογόνα (γύρεις, σκόνη 
τοῦ σπιτιοῦ) ἀποτελεῖ θεμελιῶδες μέτρο πρό-
ληψης.

Ἡ χρήση κλιματιστικῶν (μέ καθαρά 
φίλτρα) εἶναι πολύ χρήσιμη στό σπίτι καί στό 
αὐτοκίνητο τήν ἐποχή τῆς ἀνθοφορίας.

Ὅπου δέν εἶναι δυνατή ἡ πρόληψη, ἡ 
χορήγηση φαρμάκων λίγο πρίν καί γιά ὅλο 
τό διάστημα τῆς ἀνθοφορίας ἀποτελεῖ καλή 
πρακτική.
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ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Παγκόσμια ἡμέρα τῆς Δασοπονίας…

πιλέχθηκε ἀπό τόν ΟΗΕ -FAO, 
Ρώμη 1973- νά γιορτάζεται μέ 
τήν μορφή ὑπενθύμισης, τήν 21η 
Μαρτίου κάθε ἔτους πρώτη μέρα 

τῆς Ἄνοιξης γιά τό Βόρειο ἠμισφαίριο, ἡ 
σημασία τῶν Δασῶν γιά τήν ὑδρόγειο.

Στά Δάση ἐπιτελοῦνται μόνο ὠφέλιμες 
διεργασίες γιά τόν ἄνθρωπο, ἔργο γνήσιο, 
ἀθόρυβο καί ἀποτελεσματικό. 

Ἀνθρώπινος νοῦς καί ἀδυναμίες συστη-
μάτων, ἔχουν ἐμπλέξει τό δάσος καί τήν ἐπι-
στήμη πού προορίζεται νά τό ὑποστηρίζει, 
τήν Δασοπονία καί τήν οἰκολογία τῶν Φυ-
σικῶν οἰκοσυστημάτων, σέ ἕνα ἀνταγωνιστι-
κό πλαίσιο μέ διπολικές ἰδιότητες:

Ἀπό τήν μία πλευρά, οἱ πάσης φύσεως 
κερδοσκόποι καί ἀπό τήν ἄλλη, τό ἱερατεῖο 
τῆς (don’t touch) μήν ἀκουμπᾶτε, λογικῆς.

Καί ὅπως ὅλα στή ζωή ἡ ἀλήθεια βρίσκε-
ται κάπου στή μέση.

Ἁρμονικά, σέ μία κοινωνία ἐκπολιτισμέ-
νη μποροῦν νά συνυπάρξουν πολλές κατα-
στάσεις καί ἐπενδύσεις γύρω καί ἐντός τῶν 
δασῶν καί δασικῶν ἐκτάσεων.

Ἀρκεῖ τό πλαίσιο νά εἶναι ξεκάθαρο, ἡ 
ἀρχή διαχείρισης νά εἶναι ἀειφορική καί νά 
ἰσχύει πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις, καθιστώ-
ντας τήν κοινωνική δικαιοσύνη πραγματικό 
ἀγαθό καί ὄχι μόνο δικαίωμα. 

Ὅμως ἡ Ἑλληνική Πολιτεία μή ἔχοντας 
ἐπιλύσει τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς τῶν 

δασῶν καί τῶν δασικῶν καί χορτολιβαδικῶν 
ἐκτάσεων, δέν ἔχει ὁριοθετήσει τόν ζωτικό 
του χῶρο στόν τομέα αὐτό δίνοντας εἰκόνα  
ἀναποτελεσματικότητας. 

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά πρῶτα του βήματα 
πάνω στή γῆ δέθηκε μέ τό δάσος, βρῆκε τρο-
φή καί καταφύγιο, βρῆκε καύσιμη ὕλη καί 
ξυλεία, γιά νά κατασκευάσει στέγη ἀλλά καί 
πλοῖα. Μετά τίς ἀνάγκες βιοπορισμοῦ ἦλθαν 
οἱ ἀνάγκες ἐπικράτησης καί αὐτό εἶχε σάν 
συνέπεια τήν ἐκχέρσωση εὐρέων ἐκτάσεων 
γιά παραγωγή ἐμπορεύσιμων ὑλῶν.

 Ἦλθαν πόλεμοι καί πράξεις ἀποσταθε-

Ἐ Τοῦ κ. Ἰωάννου Φωτάκη
Δασολόγου
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ροποίησης, ἦλθαν οἱ καταστροφικές πυρκα-
γιές, ἐπέρχεται ἡ κλιματική διαφοροποίηση: 

Τά δάση τῆς χώρας ἀπό τό 48% τό 1821 
μειώθηκαν στό 19% σήμερα. 

Τά δάση, δέν εἶναι σοφό νά διαχειρίζο-
νται μέ τήν λογική τῶν καρπώσεων ἀπό πο-
λυετή ἐπένδυση καί ἄρα χαμηλῆς προσόδου 
καί ὅμως ἕως πρίν 50 χρόνια τά δάση τά δι-
οικοῦσαν οἱ οἰκονομικοί ἔφοροι. Ἡ ἐπιστή-
μη γιά τό Δάσος μέχρι τότε φρόντιζε μόνο 
γιά τήν ξυλοπονία.

 Καί ἦλθε ἡ ἐπιστήμη τῆς οἰκολογίας Φυ-
σικοῦ Περιβάλλοντος, γιά νά διακηρύξει 
στούς λαούς ὅτι: 

* Εἶναι (καί θά εἶναι ἀκόμη πιό ἀκριβό 
στό μέλλον) δημόσιο ἀγαθό. Εἶναι πάρο-
χος ὠφελειῶν χωρίς ἀντιπαροχή. Εἶναι 
μυσταγωγία ζωῆς.
* Δημιουργεῖ καί βελτιώνει τά ἐδάφη.
* Ἀποτρέπει τήν διάβρωση.
* Συντηρεῖ καί βελτιώνει τούς ὑδατικούς 
πόρους.
* Μειώνει τήν μέγιστη καί ἐλάχιστη θερ-
μοκρασία φροντίζοντας γιά τό μικροκλίμα 
τῶν περιοχῶν.
* Διατηρεῖ τήν καθαρότητα τοῦ ἀέρα.
* Δεσμεύει τεράστιες ποσότητες ἐνέργει-
ας μέ τήν φωτοσύνθεση πού ἀποδίδεται 
μέ τήν καύση.
* Ἀποσβένει τούς θορύβους.
* Δίδει χρῶμα στίς ἄχρωμες καί γκρίζες 

πολιτεῖες μας.
* Παρέχει ἀναψυχή στούς λαούς.

Ὑπάρχει ὅμως καί μία ἐπιπλέον ὠφέλεια 
πού ἡ σημαντικότητά της γίνεται ἀντιληπτή 
στά πλαίσια μιᾶς πολυεπιστημονικῆς ἐπε-
ξεργασίας.

Ἡ ὕπαρξη δάσους ἀλλά καί τῶν διαβαθ-
μίσεών του συμβάλλει στήν διατήρηση τῆς 
βιοποικιλότητας δηλαδή τῆς ποικιλομορφί-
ας καί τῆς ἀλληλεπίδρασης ζώντων ὀργα-
νισμῶν, τοῦ φυτικοῦ του ζωικοῦ καί τοῦ 
ὑδατικοῦ περιβάλλοντος.

Η διατήρησή της ὁδηγεῖ στήν ἀειφορία 
τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ἄρα μεγαλύ-
τερος ἀριθμός ἔμβιων ὄντων σηματοδοτοῦν 
ὑγιέστερο δάσος στήν ὑπηρεσία τῶν πο-
λιτῶν.

Προστατεύοντας τό Δάσος προστατεύου-
με τόν ἄνθρωπο.

Ζητούμενο, ἡ ἀλληλεγγύη καί ὁ ἐθελοντι-
σμός πρός τό δάσος, τόν ἄνθρωπο δηλαδή.

Ἡ Εἰδική Γραμματεία Δασῶν καί ὁ Φο-
ρέας Διαχείρισης τοῦ Ἐθν. Δρυμοῦ Πάρνη-
θας προκήρυξαν Πανελλήνιο μαθητικό δια-
γωνισμό γιά τό Σάββατο 20 Ἀπριλίου 2013 
σέ συνεργασία μέ τό πρόγραμμα «Young 
People in European Forests». Μία διαδικα-
σία ἔλλογης προσέγγισης στή σχέση νεανι-
κότητας καί προστασίας τοῦ Δάσους.
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Πρῶτος ἐπίσημος-ἱστορικός 
ἑορτασμός Ὁσίου Νικηφόρου 

του Λεπροῦ 

Μετά τήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Ἁγί-
ας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου Ἁγιοκατάταξης τοῦ Ὁσί-
ου Νικηφόρου του Λεπροῦ (κατά κόσμον 
Νικολάου Τζανακάκη), τοῦ ἐκ τοῦ χωρίου 
Σηρικαρίου Κισάμου καταγώμενου, πραγ-
ματοποιήθηκε στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλε-
ώς μας στό Καστέλλι Κισάμου, ὁ πρῶτος 
ἐπίσημος-ἱστορικός ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς 
μνήμης του. Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς, Τε-
τάρτη 2 Ἰανουαρίου, ἔγινε ἡ μεταφορά 
καί λιτάνευση τεμαχίου Ἱεροῦ Λειψάνου 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου καί τῆς ἱστορηθεί-
σης Εἰκόνος του ἐκ τοῦ παρεκκλησίου τοῦ 
Ἐπισκοπικοῦ Οἴκου στόν Ἱ. Μητροπολιτι-
κό Ναό (Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου) καί 
ἀκολούθησε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερι-
νός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ἀκο-
λούθησε Ἱ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου καί Ἱερά 

Ἀγρυπνία. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Πέμπτη 
3 Ἰανουαρίου, τελέστηκε πολυαρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, 
ὁ ὁποῖος καί ἐκπροσώπησε τήν ΑΘΠ, τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο 
καί ἀνέγνωσε τήν σχετική Πατριαρχική καί 
Συνοδική Πράξη Ἁγιοκατάταξης. Τήν ΑΘΜ 
τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδω-
ρο Β΄ ἐκπροσώπησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ἄκκρας κ. Σάββας. Στό πολυ-
αρχιερατικό συλλείτουργο ἔλαβαν ἐπίσης 
μέρος ἀρκετοί ἐκ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Με-
γαλονήσου, Πρωτοσύγκελοι, Ἡγούμενοι Ἱ. 
Μονῶν ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, κ.ἄ. κληρικοί. 
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ 
ἀναφέρθηκε ἐν συντομίᾳ στόν βίο τοῦ 
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, ἐξέφρασε, 
μετά πολλῆς συγκινήσεως καί χαρᾶς, τήν 
βαθιά εὐγνωμοσύνη καί τίς εὐχαριστίες 
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τόσο πρός τήν Ἱερά 
Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 
διά τήν ἀποδοχή τῆς προτάσεώς του περί 
Ἁγιοποιήσεως τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του 
Λεπροῦ, ὅσο καί πρός τήν ΑΘΠ, τόν Οἰκου-
μενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο καί 
τήν περί Αὐτόν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο γιά 
τήν ἔγκριση καί Ἁγιοκατάταξη στό Ἁγιο-
λόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ὁσί-
ου Νικηφόρου. Ἀκολούθως εὐχαρίστησε 
τήν ΑΘΜ, τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. 
κ. Θεόδωρο γιά τήν ἐκπροσώπησή του, διά 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄκκρας κ. Σάββα, 
«γιά νά καταδειχθεῖ, ὅπως εἶπε, ἡ σχέση 

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013)

ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ  Τ Η Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Μ Α Σ
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τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας μετά τοῦ 
Ὁσίου Νικηφόρου, ὁ ὁποῖος ἐπί 8 ἔτη ἔζη-
σε στήν Ἀλεξάνδρεια», ὡς ἐπίσης καί ὅλους 
τούς Σεβ. ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τόν κλῆρο, 
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, Φορεῖς καί 
Πρόσωπα πού προσῆλθαν. O Σεβ. Ἀρχιε-
πίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ἐκπρόσω-
πος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. 
Βαρθολομαίου, ἀφοῦ μετέφερε τήν εὐλο-
γία, τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου, ἀνέγνωσε τήν Πατριαρχική καί Συνο-
δική Πράξη Ἁγιοκατάταξης, σύμφωνα μέ 
τήν ὁποία: «Διό καί θεσπίζομεν Συνοδικῶς 
καί ἐν Ἁγίῳ διακελευόμεθα Πνεύματι ὅπως 
ὁ εἰρημένος Ὅσιος Μοναχός Νικηφόρος 
ὁ Λεπρός συναριθμῆται τοῖς Ἁγίοις τῆς 
Ἐκκλησίας, ὡς μέχρι τοῦδε οὕτω καί εἰς 
τό ἑξῆς εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα τιμώμενος 
παρά τῶν πιστῶν καί ὕμνοις ἐγκωμίων 
γεραιρόμενος κατ’ ἔτος τῇ δ΄ Ἰανουαρίου 
ἡμέρα τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ». 
Ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμός τοῦ Σέβ. Μη-
τροπολίτου Ἄκκρας κ. Σάββα, ἐκπροσώ-
που τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, ὁ 
ὁποῖος ὁμίλησε περί τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ 
παραμονῆς τοῦ τότε Νικολάου Τζανακάκη 
(μετέπειτα Νικηφόρου μοναχοῦ) καί τήν 
στήριξη πού τοῦ παρεῖχε Μητροπολίτης 
τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου στήν δοκιμα-
σία τῆς ἀσθενείας του, ὡς ἐπίσης καί τήν 
φροντίδα του γιά τήν μεταφορά του στό 
λεπροκομεῖο τῆς Χίου, ὅπου καί συνδέθηκε 
ὁ Ὅσιος Νικηφόρος μέ τόν Ἅγιο Ἄνθιμο 
τῆς Χίου. Τόν λόγο ἔλαβαν ἐπίσης ὁ Δήμαρ-

χος Κισάμου κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, ὡς 
ἐπίσης καί ὁ κ. Θεόδωρος Σταθάκης, Δη-
μοτικός Σύμβουλος καί ἐκπρόσωπος τοῦ 
χωρίου Σηρικαρίου, οἱ ὁποῖοι δήλωσαν 
πώς θά ἔλθουν ἀρωγοί στήν προσπάθεια 
τῆς Μητροπόλεως γιά τήν ἀναπαλαίωση 
τῆς πατρικῆς ἑστίας τοῦ Ὁσίου Νικηφό-
ρου καί μετατροπῆς της σέ προσκύνημα, 
καί ἀνέγερσης Ἱ. Ναοῦ, ἀφιερωμένου στήν 
μνήμη του, σέ οἰκόπεδο πού προσφέρει ἡ 
κατά σάρκα οἰκογένεια (Τζανακάκη) τοῦ 
Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ. Συγκινη-
τική ὑπῆρξε ἡ προσέλευση ἑκατοντάδων 
πιστῶν κατά  τήν διάρκεια τοῦ ἑορταστι-
κοῦ διημέρου, ἀπ’ ὅλη τήν Κρήτη, ἀκόμα 
καί ἐκτός Κρήτης, γιά νά προσκυνήσουν 
τό Ι. Λείψανό του, νά λάβουν τήν εὐχή καί 
εὐλογία τοῦ Ὁσίου. Ἄς ἔχομε ὅλοι τήν εὐχή 
του.

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς ΟΑΚ
Τήν 6η Ἰανουαρίου ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία 
Κρήτης καί ὁ Δῆμος Πλατανιᾶ διοργάνω-
σαν, στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων 
τῆς ΟΑΚ, τήν καθιερωμένη ἐτήσια ἐκδήλω-
ση γιά τήν ὑποδοχή τοῦ νέου ἔτους καί τήν 
ἀπονομή ἐπαίνων στούς ἐπιτυχόντες σέ 
ἀνώτερα καί ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά Ἱδρύ-
ματα, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τόν Δῆμο 
Πλατανιᾶ. Κατά τήν ἐκδήλωση αὐτή εὐλο-
γήθηκε καί ἡ Ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ Ἱδρύ-
ματος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 
Ἀμφιλοχίου.  Ἡ ὄμορφη αὐτή ἐκδήλωση δι-
ανθίστηκε ἀπό Κάλαντα πού τραγούδησε 
ἡ χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Μητροπόλεώς 
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μας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχη της 
κ. Γεωργίου Χαχλάκη, μουσικοδιδασκάλου.

Ἑορτή Θεοφανείων 

Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφα-
νείων, κατακλείδα τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου 
Δωδεκαημέρου ἑορτάστηκε καί στήν Μη-
τροπολιτική μας περιφέρεια μέ τήν δέου-
σα λαμπρότητα. Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος τέλεσε τήν 
Θεία Λειτουργία καί τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Μ. Ἁγιασμοῦ στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας 
Ναό (Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου). Λόγῳ 
τῆς δυνατῆς βροχῆς κατέστη ἀνέφικτος ἡ 
ρίψις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν θάλασσα  
τοῦ Κισαμίτικου κόλπου. Σέ ἄλλες Ἐνορίες 
ὅμως τῆς Μητροπόλεώς μας γειτνιάζου-
σες μέ θάλασσα, ὅπως τό Κολυμβάρι, ἡ 
Παλαιοχώρα, ἡ Σούγια, κ.ἀ. ὅπου ὁ καιρός 
ἦταν καλύτερος ἔγινε κανονικά ἡ ρίψις 
τοῦ Σταυροῦ καί ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων.

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας τῶν Νεανικῶν 
Συνάξεων τῆς Μητροπόλεως

Οἱ Νεανικές Συνάξεις τῆς Μητροπόλεώς 
μας «Ἡ Συντροφιά τῆς Χαρᾶς» ἔκοψαν 
τήν Ἁγιοβασιλόπιτά τους τό Σάββατο 12 
Ἰανουαρίου, στό Τσατσαρωνάκειο Πολύ-
κεντρο τῆς Μητροπόλεως. Ὁ Ἐπίσκοπός 
μας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές 
ἐκπαιδευτικούς πού λειτουργοῦν τίς Συ-
ντροφιές τῶν Νεανικῶν Συνάξεων, οἱ 
ὁποῖες ἀριθμοῦν περί τά ἑκατό παιδιά Δη-
μοτικοῦ καί Γυμνασίου, εὐχήθηκε σέ ὅλους 

ὑγεία, δύναμη, καλή καί εὐλογημένη ἡ νέα 
χρονιά.

Συνεργασία Ἀννουσάκειου Ἱδρύματος 
Στά πλαίσια τῆς κάλυψης τῶν ὁλοένα 
αὐξανόμενων ἀναγκῶν ἐμπερίστατων καί 
ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τό Ἀννουσάκειο 
Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεώς μας ἐγκαινίασε 
πλαίσιο συνεργασίας μέ τόν Ἰατρικό Σύλ-
λογο Ἀθηνῶν καί τήν ΜΚΟ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι-
επισκοπῆς Ἀθηνῶν «Ἀποστολή». Ὁ Γενικός 
Διευθυντής τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργα-
νισμοῦ «Ἀποστολή» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντῖνος Δήμτσας 
μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου 
Ἀθηνῶν κ. Γεώργιο Πατούλη καί κλιμάκιο 
τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς ἐπι-
σκέφθηκαν, στίς 20 & 21 Ἰανουαρίου, τήν 
Μητρόπολή μας καί τό Ἀννουσάκειο Θε-
ραπευτήριό της. Παρέδωσαν φαρμακευ-
τικό ὑλικό γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἡλικιωμέ-
νων καί συζήτησαν, μέ τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο καί τόν Δι-



30 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  31 

ευθυντή τοῦ Ἱδρύματος Αἰδεσ. Πρωτοπρε-
σβύτερο π. Ἀντώνιο Ἀρετάκη, τρόπους 
συνεργασίας. Παράλληλα τό Ἰατρεῖο Κοι-
νωνικῆς Ἀποστολῆς δεσμεύτηκε νά στηρί-
ζει τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα μέ φαρμακευ-
τικό καί ὑγιειονομικό ὑλικό. 

Ἑορτή Τριῶν Ἱεραρχῶν 

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἑορτή τῆς 
Ἑλληνικῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, 
ἑορτάστηκε σεμνοπρεπῶς καί στήν Μη-
τρόπολή μας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφι-
λόχιος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργί-
ας στόν Ἱ. Μητροπολιτικό μας Ναό, τό 
ἕνα κλῖτος τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένο 
στούς Τρεῖς Ἱεράρχες. Σχολικές μονάδες 
τῆς περιοχῆς (μαθητές καί ἐκπαιδευτι-
κοί) μετεῖχαν στόν ἐκκλησιασμό. Τό ἑσπέ-
ρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἡ Μητρόπολίς μας 
ὀργάνωσε ἑόρτια ἐκδήλωση στήν αἴθουσα 
πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Τσατσαρωνάκει-
ου Πολυκέντρου της. Ὁ κ. Ἰωάννης Λίλης, 
Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης, ὁμίλησε μέ 
θέμα: «Ἡ οἰκονομική κρίση ὡς πνευματι-
κό γεγονός κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες». Μέ 
λόγο γλαφυρό, θεολογικό, οὐσιαστικό καί 
ἐπίκαιρο ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στήν δι-
αχρονική προσφορά τῶν μεγάλων αὐτῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολούθησε 
σύντομος χαιρετισμός τοῦ Ἐπισκόπου 
μας, ὁ ὁποῖος μέ χαρά καλωσόρισε τούς 
Ἐκπαιδευτικούς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 

πού, ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκληση 
τῆς Μητροπόλεώς μας, γέμισαν τήν αἴθου-
σα τοῦ Τσατσαρωνάκειου. Κατέθεσε ἐπί-
σης τόν προβληματισμό του γιά τό κατά 
πόσον τό ἐκπαιδευτικό σύστημα τῆς νεώ-
τερης Ἑλλάδας ἐμπνέεται ἀπό τό ἦθος καί 
τό πνεῦμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί εὐλόγη-
σε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Ἐκπαιδευτικῆς 
Κοινότητας τῆς περιοχῆς μας. Τμῆμα τῆς 
χορωδίας Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδεί-
ου τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπέδωσε ἐπί-
καιρους Ὕμνους. Τήν ἐκδήλωση συντόνισε 
ἡ ἐκπαιδευτικός κ. Εὐανθία Ἐλευθεριάδου. 

Ἡμερίδα γιά τήν κοινωνική ἔνταξη 
ἀλλοδαπῶν

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, σέ συ-
νεργασία μέ τόν ἐπιστημονικό ὀργανισμό 
Ἰνστιτοῦτο Μεταναστευτικοῦ Δικαίου, 
(ΙΜΕΔ) διοργάνωσε στούς χώρους της, στό 
Κολυμβάρι Χανίων τήν Τρίτη 5 Φεβρουαρί-
ου, Ἡμερίδα μέ θέμα: «Συμβούλια Ἔνταξης 
Μεταναστῶν, ΣΕΜ: Ἕνας Νέος Καλλικρα-
τικός Θεσμός γιά τήν Κοινωνική Ἔνταξη 
Νομίμων Μεταναστῶν». Ὁ πρόεδρος τοῦ 
ΙΜΕΔ κ. Ἰωάννης Ἀλαβάνος, Δικηγόρος, 
μέ συνεργάτες τοῦ Ἰνστιτούτου, ἔχοντας 
μελετήσει τήν Εὐρωπαϊκή ἐμπειρία καί 
τίς καλύτερες πρακτικές ἀπό Εὐρωπαϊκά 
ἀνάλογα Συμβούλια, πρότειναν τρόπους 
καί πρακτικές καλύτερης ἔνταξης τῶν 
μεταναστῶν πού διαθέτουν ἄδεια παρα-
μονῆς, ὡς καί τρόπους καταγραφῆς τῶν 
προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζουν. Ἡ λει-



30 .... «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 Τεῦχος 42, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ»....  31 

τουργία τῶν ΣΕΜ γίνεται, ὅπως δήλωσε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος «σέ 
μία ἐποχή πού κάποιοι μάταια προσπα-
θοῦν νά ἀναστήσουν ἐφιάλτες τοῦ παρελ-
θόντος ἡ ΟΑΚ ἀνοίγει διάλογο καί διοργα-
νώνει, σέ συνεργασία μέ τό ΙΜΕΔ, Ἡμερίδα 
μέ θέμα τήν ἀνάπτυξη τοπικῶν δράσεων 
προώθησης τῆς ὁμαλῆς κοινωνικῆς ἔντα-
ξης τῶν νομίμων μεταναστῶν. Ἡ Ἐκκλησία 
μας ἔβλεπε καί βλέπει στό πρόσωπο τοῦ 
κάθε «ξένου» τόν ἱδρυτή Της Ἰησοῦ Χριστό. 
Σέβεται τήν κάθε ἰδιαιτερότητα, ἀνεξάρ-
τητα ἐάν συμφωνεῖ ἤ διαφωνεῖ μέ τά πι-
στεύω καί τίς ἰδεολογίες της. Καταδικάζει 
κάθε μορφή κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ καί 
ρατσιμοῦ, ἀπ’ ὅπου καί ἄν προέρχεται, 
καί καλεῖ τούς πιστούς Της νά πορεύονται 
τήν καθημερινότητά τους κάνοντας πράξη 
τό: «ἐπιβίωση σημαίνει συμβίωση, λόγος - 
διάλογος καί ὕπαρξη - συνύπαρξη».

Ἐκδήλωση-Ἐνημέρωση 
γιά τά Ναρκωτικά

Ἡ Μητρόπολίς μας σέ συνεργασία μέ τό 
Τμῆμα Δίωξης Ναρκωτικῶν καί τόν Δῆμο 
Κισάμου συνδιοργάνωσαν ἐνημερωτική 
ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ζητεῖται ἐλπίς. Ἔφη-
βοι Χρῆστες Οὐσιῶν. Ἀναγνώριση - Χειρι-
σμός - Προβληματισμός». Στήν ἐκδήλωση, 
ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τό ἑσπέρας 
τῆς 10ης Φεβρουαρίου στήν αἴθουσα πολ-
λαπλῶν χρήσεων τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» 
Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας, πα-
ρουσιάστηκε σχετικό ὀπτικοακουστικό 

ὑλικό καί ἀξιωματικοί της δίωξης Ναρκω-
τικῶν ἀναφέρθηκαν στήν μεγάλη αὐτή μά-
στιγα τῆς ἐποχῆς μας καί, κυρίως, στούς 
τρόπους ἀναγνώρισης τοῦ προβλήματος 
ὡς καί χειρισμοῦ - ἀντιμετώπισης αὐτοῦ. 
Τονίστηκε ὅτι στίς μέρες μας δέν ὑπάρ-
χει συγκεκριμένο πορτραίτο ὑποψήφιου 
χρήστη, οὔτε πορτραίτο πιθανῆς οἰκογέ-
νειας χρήστη, ὅπως σέ παλαιότερες ἐπο-
χές, ἀλλά ὅτι τό πρόβλημα εἶναι παρόν σέ 
ὅλα τά κοινωνικά στρώματα καί ὅτι λύση 
δέν εἶναι ἡ ἔνοχη σιωπή μέ τό πρόσχημα 
νά μήν «στιγματιστεῖ» ἡ οἰκογένεια, ἀλλά 
ἡ συζήτηση μέ τό μέλος τῆς οἰκογένειας 
πού βρίσκεται στήν δίνη αὐτή, ἡ ἐνημέ-
ρωση τῶν εἰδικῶν, καί κυρίως ἡ πρόληψη. 
Τονίστηκε, τέλος, ὅτι χρέος τῆς κοινωνίας 
εἶναι νά δημιουργεῖ συνθῆκες πού ἐπιτρέ-
πουν τήν φυγή τῶν νέων ἀπό τήν εὔκολη… 
«λύση» πού εἶναι τά ναρκωτικά, δημιουρ-
γώντας ἕνα ἰσορροπημένο περιβάλλον μέ 
σταθερές ἀξίες.

Ἐκδήλωση γιά τό Διαδίκτυο 
«Διαδίκτυο:  Ἀπό τήν πλευρά τῆς ἀπειλῆς 
καί τῆς ἐξάρτησης»,  ἦταν ὁ τίτλος τῆς 
ἐκδήλωσης πού πραγματοποιήθηκε τό 
ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 16 Φεβρουαρίου, 
στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ 
Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου τῆς Μη-
τροπόλεώς μας μέ κύριο ὁμιλητή τόν κ. 
Μανώλη Σφακιανάκη, Προϊστάμενο Δίω-
ξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος. Συνομι-
λητές: ἡ κ. Ἐβίτα Κατάκη, Κοινωνιολόγος, 
Ἐπιστημονικός Συνεργάτης τοῦ Καποδι-
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στριακοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν & τῆς Μονά-
δας Ἐφηβικῆς Ὑγείας τοῦ Νοσοκομείου «Α. 
Κυριακοῦ» καί ὁ κ. Γεώργιος Γαβριλάκης, 
ὑπεύθυνος Σύμβουλος ΚΕ.Θ.Ε.Α. Χανίων. 
Οἱ ὁμιλητές μέσα ἀπό τήν πείρα καί ἐμπει-
ρία τους ἐξήγησαν στό πολυπληθές ἀκρο-
ατήριο, γονεῖς καί παιδιά, τούς κινδύνους 
πού ἐλλοχεύει ἡ ἄνευ ὅρων καί προϋπο-
θέσεις ὑπερβολική χρήση τοῦ διαδικτύου, 
ὡς καί τούς τρόπους προστασίας ἀπό 
αὐτούς. «Εἶναι ἀπαραίτητο οἱ γονεῖς νά 
παίρνουν τά κατάλληλα μέτρα προστα-
σίας γιά τά παιδιά τους καί νά μήν τά 
ἀφήνουν ἀνεξέλεγκτα νά χρησιμοποιοῦν 
τό διαδίκτυο γιατί δέν μποροῦν νά γνωρί-
ζουν ποιός εἶναι ὁ ”ἄλλος” μέ τόν ὁποῖο 
συνομιλοῦν καί ἔρχονται σέ ἐπικοινωνία», 
σημείωσε, ἀνάμεσα στά ἄλλα ἰδιαίτερα 
κατατοπιστικά καί σπουδαῖα, ὁ Προϊστά-
μενος Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος 
κ. Μανώλης Σφακιανάκης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος στόν σύντομο χαιρετισμό του 
κάλεσε τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν νά ἀφι-
ερώνουν ἀκόμα περισσότερο χρόνο στά 
παιδιά τους. «Ἡ μεγαλύτερη παρακαταθή-
κη πού μποροῦμε νά ἀφήσομε στά παιδιά 
μας δέν εἶναι τά χρήματα καί τά κτήμα-
τα, σημείωσε, ἀλλά ἡ σχέση ἐμπιστοσύνης, 
εἰλικρίνειας καί σιγουριᾶς πού χρειάζεται 
νά νιώθουν τά παιδιά μέσα στό σπίτι. Κά-
ντε τά σπίτια σας μία ἀνοιχτή ζεστή ἀγκα-
λιά γιά τά παιδιά σας, πεῖστε τα νά σᾶς 
ἐμπιστεύονται, νά σᾶς ἀκοῦν. Αὐτή εἶναι ἡ 
μεγαλύτερη καί ἀποτελεσματικότερη προ-
στασία», κατέληξε.

Θεατρικό Ἐργαστήρι
Στό «Τσατσαρωνάκειο» Πολυκέντρο τῆς 
Μητροπόλεώς μας λειτουργεῖ Θεατρικό 
Ἐργαστήρι, ἀποτελούμενο ἀπό ὁμάδα σα-
ράντα καί πλέον παιδιῶν Γυμνασίου καί 
Λυκείου. Τό Ἐργαστήρι στηρίζεται ἀπό 
ἐθελόντριες ἐκπαιδευτικούς τῆς περιοχῆς 
μέ τήν εὐθύνη τοῦ γνωστοῦ καί καταξιω-
μένου ἀπό τήν ταινία «ΤΟ ΝΗΣΙ» σκηνοθέ-

τη καί ἠθοποιοῦ κ. Καλογεράκη Δημήτρη, 
ὁ ὁποῖος ἔχει καί τήν εὐθύνη λειτουργίας 
τῆς δράσης αὐτῆς τῆς Μητρόπολής μας. 
Τήν περίοδο αὐτή ἡ θεατρική ὁμάδα ἑτοι-
μάζεται νά ἀνεβάσει τό ἔργο «Βασιλιάς 
Λήρ» τοῦ Οὐίλιαμ Σαίξπηρ. Οἱ συναντή-
σεις τῆς ὁμάδας γίνονται κάθε Σάββατο 
ἀπόγευμα 6.00-8.00 μ.μ. Ὅσοι ἐνδιαφέ-
ρονται νά μετέχουν στήν προσπάθεια 
αὐτή μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν μέ τήν 
γραμματεία τοῦ Πολυκέντρου, τηλ. ἐπικοι-
νωνίας 28220 24184, ὑπεύθυνος κ. Ἀριστο-
τέλης Ξανθουδάκης (ἀπογευματινές ὧρες) 
e-mail: tsatsaronakio@imks.gr 

Χειροτονία Διακόνου
Τήν Κυριακή 10 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί 
Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, προσκεκλημένος 
τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Ἀμφιλοχίου, προ-
εξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. 
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Μητροπολιτικό μας Ναό, κατά τήν διάρ-
κεια τῆς ὁποίας τέλεσε τήν εἰς διάκονον 
χειροτονία τοῦ κ. Ἰωάννου Κουτσαυτάκη, 
γόνου λευιτικῆς οἰκογενείας, πτυχιούχου 
τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημί-
ας Ἡρακλείου Κρήτης. Ὁ Σεβασμιώτατος 
κ. Εἰρηναῖος στόν μεστό θεολογικό λόγο 
του πρός τόν ὑποψήφιο διάκονο, ἀφοῦ 
τοῦ μετέφερε τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη τοῦ 
ἀσθενοῦντος (λόγω ἰώσεως) Ἐπισκόπου 
μας, ἀναφέρθηκε στό Μυστήριο τῆς Ἱερω-
σύνης καί στήν ἀποστολή της στόν σύγ-
χρονο κόσμο. Κάλεσε δέ τόν νέο διάκονο 
ὅπως φανεῖ ἀντάξιος της τιμῆς καί ἐμπι-
στοσύνης τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ νέος διάκονος, 
ἰδιαίτερα συγκινημένος, εὐχαρίστησε τόν 
Σεβασμιώτατο κ. Εἰρηναῖο γιά τόν κόπο 
τῆς ἐλεύσεώς του ὡς καί τόν Ἐπίσκοπό μας 
γιά τήν κυριαρχική ἄδεια καί εὐλογία τῆς 
χειροτονίας καί ὑποσχέθηκε πώς θά ἀγω-
νιστεῖ νά φανεῖ ἀντάξιος αὐτῆς τῆς τιμῆς 
καί ἐμπιστοσύνης. Συγκινητικό τό γεγονός 
ὁ Κληρικός πατέρας τοῦ νέου διακόνου, π. 
Σπυρίδων Κουτσαυτάκης, νά κρατεῖ στό 
«Ἅγιοι Μάρτυρες» τόν κατά σάρκα υἱό του 
«κύκλῳ τῆς Τραπέζης». 

Ἔναρξη ἐργαστηρίων ἐκμάθησης Η/Υ 
Ἀνακοινώνεται ἡ ἐκκίνηση ἐργαστηρίων 
ἐκμάθησης χειρισμοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπο-
λογιστῆ ἐντός τοῦ μηνός Μαρτίου ἀπό τό 
Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο 
τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Κισάμου & Σελί-
νου. Πρόκειται γιά:
* Τμῆμα ἀρχαρίων μέ ἐπίκεντρο τήν ἐκμά-

θηση βασικῶν γνώσεων σέ Η/Υ. Διδακτικές 
ἑνότητες: Word, Excel, Internet.
* Τμῆμα προχωρημένων γιά τόν καταρτι-
σμό σέ τεχνολογίες Διαδικτύου καί Γρα-
φικά. Διδακτικές ἑνότητες: Ἐπεξεργασία 
εἰκόνας (Photoshop), κατασκευή ἰστοσελί-
δας (FrontPage), σχεδίαση 2D-3D (AutoCad).
Τά τμήματα ὁλοκληρώνονται μετά τό πέ-
ρας σαράντα διδακτικῶν ὡρῶν καί θά 
παρέχεται βεβαίωση ἀπό τό Ἵδρυμα σέ 
περίπτωση ἐπιτυχοῦς ὁλοκλήρωσης τοῦ 
κύκλου σπουδῶν.
Πληροφορίες - Ἐγγραφές: κ. Ξανθουδάκης 
Ἀριστοτέλης
τηλ. ἐπικοινωνίας: 28220 24184 (Δευτέρα 
ἕως Σάββατο 14.00 - 22.00

Ἑσπερινός της Συγχωρήσεως  

Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 17 Μαρτίου, 
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγια-
κή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, στό Κολυμ-
βάρι, τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός της Συγχω-
ρήσεως, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου 
καί μέ τήν συμμετοχή ὅλου του Ἱεροῦ Κλή-
ρου τῆς Μητροπόλεώς μας. Τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ἀκολούθησε πνευματική ὁμιλία ὑπό 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
κ. Νήφωνος Βασιλάκη, Κωδικογράφου τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, Καθηγητοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης 
καί κληρικοῦ τῆς Ἱ.Μ. Ἀρκαλοχωρίου, Κα-
στελλίου καί Βιάννου  μέ θέμα: «Μεγάλη 
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Τεσσαρακοστή καί Ἱεροί Κανόνες».
Ὁ ὁμιλητής μέ λόγο γλαφυρό, μεστό καί 
βαθύτατα θεολογικό ἀναφέρθηκε στό νό-
ημα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί στήν 
εὐεργετική δύναμη τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς 
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ὅπως χαρακτη-
ριστικά σημείωσε: «δέν λειτουργοῦν στήν 
ζωή τοῦ πιστοῦ ὡς μέσα τιμωρίας καί κα-
ταδίκης, ἀλλά ὡς παιδαγωγικές εὐεργεσίες 
τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους τῆς Ἐκκλησίας 
πρός τά παιδιά Της». Μετά τίς εὐχές καί 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Ἀμφιλοχίου γιά τό πελάγος τῆς Ἁγίας 
Τεσσαρακοστῆς, τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε, καί 
πάλι ἀνοίγεται ἐνώπιόν μας ὡς εὐκαιρία 
πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ἀναψυχῆς, καί 
ἀφοῦ κάλεσε τούς πιστούς σέ βιωματική 
συμμετοχή τῆς περιόδου, ἀκολούθησε ἡ 
προσκύνηση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ὁ 
ἀσπασμός τῆς συγχωρήσεως.

Ἐκδήλωση γιά τήν Ἐθνική Ἑορτή 

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς 
Ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου 1821, ἡ Μητρό-
πολίς μας διοργάνωσε ἑόρτια ἐκδήλωση 
στό «Τσατσαρωνάκειο» Πολύκεντρό της. 
Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ὁμιλία ἀπό τόν 
δάσκαλο κ. Ἀντώνιο Τσαλαπάκη, μέ θέμα: 
«25η Μαρτίου. Ἀναγέννηση τοῦ Ἔθνους, 
ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου», ὡς ἐπίσης 
Ὕμνους καί ἐπετειακά τραγούδια ἀπό τήν 
Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδεί-
ου τῆς Μητροπόλεώς μας. Τήν εὐθύνη συ-
ντονισμοῦ τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ἡ φιλόλογος 

κ. Στιβανάκη Νίκη.
Ὁ ὁμιλητής στήν μεστή καί οὐσιαστική 
ὁμιλία του ἀναφέρθηκε τόσο στό γεγονός 
τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους ἀπό τόν Τοῦρκο 
κατακτητή, ὅσο καί στό γεγονός τῆς ἐλευ-
θερίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διά τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἔκλεισε δέ 
μέ τήν ἑξῆς Κρητική μαντινάδα: «Νά μήν 
πουλᾶτε Κρητικοί χώματα δοξασμένα γιατί 
πουλᾶτε καί ὀστᾶ ἀποῦνε ἐκιά θαμμένα».
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἀμφιλόχιος εὐχαριστώντας τούς συντε-
λεστές τῆς ἐκδήλωσης ὡς καί τήν χορω-
δία Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς 
Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἄψογη ἐκτέλε-
ση τόσο τῶν Ὕμνων, ὅσο καί ἐπετειακῶν 
τραγουδιῶν, ἀναφέρθηκε ἐν συντομίᾳ στά 
ἐπίκαιρα μηνύματα τῆς διπλῆς μεγάλης 
ἑορτῆς τῆς πίστεως καί εὐσεβείας μας, 
ἀλλά καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁρμώμενος ἀπό 
τόν λόγο τοῦ Γέρου τοῦ Μωριᾶ στήν Πνύ-
κα, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1838, ὁ ὁποῖος εἶχε 
πεῖ: «…ὅταν πιάσαμε τά ἅρματα εἴπαμε 
πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ὕστερα ὑπέρ 
πατρίδας». Πλῆθος κόσμου μετεῖχε στήν 
ἐκδήλωση αὐτή τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κυριακή της Ὀρθοδοξίας 
στό Μοναστήρι τῆς Γωνιᾶς 

καί τήν ΟΑΚ
Στό ἱστορικό καί πανσεβάσμιο Πατριαρ-
χικό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Γωνιᾶς, 
στό Κολυμβάρι Κισάμου, ἑορτάστηκε μέ 
τήν δέουσα σεμνότητα καί μεγαλοπρέπεια, 
ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς πίστεως καί εὐσεβείας 
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μας, ἡ Κυριακή της Ὀρθοδοξίας, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Ἀμφιλοχίου. Τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν 
Εἰκόνων, κατά τό Βυζαντινό Τυπικό πέριξ 
του Καθολικοῦ της Μονῆς. Ἀκολούθησε ἡ 
καθιερωμένη ἑόρτια ἐκδήλωση στήν πα-
ρακείμενη τῆς Μονῆς Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία 
Κρήτης, ἑορτή τοῦ Ἱδρύματος, μέ ὁμιλητή 
τόν καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Καποδιστριακοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν κ. Κων-
σταντῖνο Κορναράκη, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε μέ 
θέμα: «Ἡ κρίση τῆς εἰκόνας τοῦ σύγχρονου 
ἀνθρώπου καί ἡ Ὀρθοδοξία». Ὁ ὁμιλητής 
μέ λόγο μεστό, σύγχρονο, θεολογικό, κα-
τανοητό καί βιωματικό ἀναφέρθηκε στό 
γεγονός τῆς ἡμέρας καί στήν συλλογική 
εὐθύνη τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου γιά τήν 
διάσωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ὁ 
Σεβασμιώτατος κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος 
τοῦ Δ.Σ. τῆς ΟΑΚ εὐχαρίστησε καί καλω-
σόρισε τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους. 
Ἐκπρόσωποι τῆς Κεντρικῆς Ἐξουσίας, τῆς 
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Φορεῖς τοῦ τό-
που καί τοῦ Νομοῦ ὡς καί πλῆθος κόσμου 
μετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία στήν Πα-
τριαρχική καί  Σταυροπηγιακή Μονή Γω-
νιᾶς ὡς καί τήν ἑορτή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκα-
δημίας Κρήτης. Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ἡ 
ἐντεταλμένη διευθύντρια τοῦ Ἱδρύματος 
κ. Ἐμμανουέλλα Λαρεντζάκη.

Ἑορτή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Ἡ Θαυματουργός Εἰκόνα τῆς Παναγίας 
Ἐλεοῦσας τοῦ Κουδουμᾶ στήν Μητρόπολή 
μας.

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ πανηγυρίζο-
ντος Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ, 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἡ Κίσαμος 
δέχθηκε τήν εὐλογητική ἐπίσκεψη τῆς 
Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Πα-
ναγίας τῆς Ἐλεοῦσας - Δεξιοκρατούσης, ἡ 
ὁποία φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Κου-
δουμᾶ, τῆς Ἱ. Μ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. 
Τήν περίπυστο Εἰκόνα συνόδευε ὁ Καθη-
γούμενος τῆς Μονῆς Πανοσ. Ἀρχιμανδρί-
της κ. Μακάριος Σπυριδάκης μέ πατέρες 
τῆς Μονῆς. Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τῆς Εἰκό-
νος ἔγινε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς καί 
ἀκολούθησε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερι-
νός, στό τέλος τοῦ ὁποίου ὁ Προϊστάμε-
νος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Πανοσ. 
Ἀρχιμ. κ. Εἰρηναῖος Μπατσάκης χαιρέτησε 
καί καλωσόρισε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιω-
τάτου κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στόν 
ὁμώνυμο Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου στήν Παλαιοχώρα Σελίνου. Ἀντιφωνώ-
ντας ὁ Καθηγούμενος κ. Μακάριος εὐχαρί-
στησε γιά τήν πρόσκληση καί  ἀναφέρθηκε 
στό ἱστορικό της Ἱερᾶς Εἰκόνος. Ἀκολού-
θησε ἐπίκαιρος ὁμιλία ὑπό τοῦ Ἐλλογιμω-
τάτου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Καποδιστριακοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν κ. 
Κωνσταντίνου Κορναράκη.
Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθη-
σε Ἱερά Παράκλησις καί Ἱερά Ἀγρυπνία. 
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, 25 Μαρτίου, στήν 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στήν διπλή ἑορ-
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τή τῆς 25ης Μαρτίου καί τήν εὐλογητική 
παρουσία τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς 
Παναγίας τῆς Ἐλεοῦσας στήν Κίσαμο, ση-
μείωσε μεταξύ ἄλλων: «Τί καί ἄν μᾶς χτυ-
ποῦν τά μανιασμένα κύματα τῶν πάσης 
φύσεως κρίσεων καί μνημονίων; Τί καί ἄν 
οἱ «φίλοι» καί «προστάτες» μας ἔγιναν δυ-
νάστες καί πολιορκητές μας; Ὅταν ἔχομε 
τήν Παναγιά τήν Ἐλεοῦσα μαζί μας ὁ φό-
βος μεταμορφώνεται σέ ἐλπίδα, ἡ λύπη 
σέ χαρά καί πανηγύρη, ἡ ἀπογοήτευση σέ 
δύναμη ζωῆς. Ἀρκεῖ νά νιώσομε τήν ἀνά-
γκη νά κρατηθοῦμε ἀπό τό μαφόρι Της γιά 
νά μπορέσει τό σκάφος τῆς ζωῆς μας νά 
ἀντέξει, νά μήν συνθλιβεῖ στίς συμπληγά-
δες τοῦ βίου, νά μήν καταποντιστεῖ ἀπό 
τά μανιασμένα κύματα πού ἀβυσσαλέα 
τό κτυποῦν. Ἀρκεῖ νά πιστέψομε πώς οἱ 
δικές Της πρεσβεῖες, μποροῦν ὄχι ἁπλά νά 
ἁπαλύνουν τόν πόνο, τά δάκρυα, τά βά-
σανα καί τίς ἀγωνίες μας, ἀλλά νά τά με-
ταμορφώσουν σέ φῶς, δύναμη, ζωή, χάρη, 
χαρά καί πολλή εὐλογία», κατέληξε ὁ Σε-
βασμιώτατος. Ἡ Ἱερά Εἰκόνα ἀναχώρησε 
τό ἀπόγευμα τῆς κυριωνύμου ἡμέρας μετά 
τόν Ἑσπερινό της Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς, 
στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας κ. Ἀμφιλόχιος.

Παρουσίαση Βιβλίου
Στήν κατάμεστη, ἀπό κόσμο, αἴθουσα πολ-
λαπλῶν χρήσεων τοῦ «Τσατσαρωνάκειου» 
Πολυκέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας ἔγινε 
τό ἑσπέρας τῆς 28ης Μαρτίου ἡ παρου-
σίαση τοῦ βιβλίου «Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος 
(Χαιρετισμοί) καί ὁ Κανόνας του» τοῦ κ. 
Ἐμμανουήλ Μαλαθράκη, Φιλόλογου, τ. Λυ-
κειάρχου. Ἄξιοι καί ἱκανοί ἐπιστήμονες, 
μαθητές τοῦ συγγραφέα, παρουσίασαν μέ 
τρόπο ἀριστοτεχνικό τό πόνημα - μελέτη 
τοῦ κ. Μαλαθράκη. Τμήματα τοῦ Ἀκάθι-

στου Ὕμνου ἀπέδωσαν μελωδικά ὁ πρω-
τοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ 
κ. Ἀντώνιος Βακάκης καί ὁ εὐλαβέστατος 
διάκονός μας π. Ἰωάννης Τζωρτζάκης. Ὁ 
συγγραφέας, στό τέλος τῆς παρουσίασης, 
ἀναφέρθηκε στήν ἐπί σειρά ἐτῶν ἐπίπονη 
προσπάθεια συγγραφῆς τοῦ πονήματός 
του καί εὐχαρίστησε, τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας κ. Ἀμφιλόχιο, καθώς ἡ 
Μητρόπολίς μας ὀργάνωσε τήν ἐκδήλωση 
παρουσίασης τοῦ Βιβλίου, ὡς καί ὅσους 
παρουσίασαν τό βιβλίο καί τό πολυπλη-
θές ἀκροατήριο. Ὁ Ἐπίσκοπός μας, χαι-
ρετίζοντας τήν ἐκδήλωση, ἀναφέρθηκε 
στήν συνεργασία του μέ τόν κ. Μαλαθρά-
κη, τότε πού νεοδιόριστος ἐκπαιδευτικός 
ὑπηρέτησε σέ Λύκειο τῆς περιοχῆς μέ Λυ-
κειάρχη τόν συγγραφέα, ὡς καί στό πα-
ρουσιαζόμενο βιβλίο, τό ὁποῖο ὅπως εἶπε 
δέν εἶναι μία ἁπλή μετάφραση τοῦ Ἀκά-
θιστου Ὕμνου καί τοῦ Κανόνα του, ἀλλά 
πρόκειται περί μιᾶς ἐμπεριστατωμένης 
καί τεκμηριωμένης, ὁλοκληρωμένης μελέ-
της, καθώς ὁ συγγραφέας δέν αὐτοσχε-
διάζει, ἀλλά χρησιμοποιεῖ καί στηρίζεται 
στίς πηγές. «Πρόκειται περί ἑνός ἔργου 
ζωῆς γιά τό ὁποῖο ὁ συγγραφέας δικαι-
οῦται νά καυχᾶται «ἐν Κυρίῳ», σημείωσε ὁ 
Σεβασμιώτατος.
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Ἐμμανουηλία Σταυρίδη  ......................250€
Πενταράκης Νικόλαος  .......................200€
Ἰωάννα Παπουτσάκη  ..........................100€
Δέσποινα Μπενιουδάκη  ....................100€
Μαρία Τερεζάκη  ....................................20€
Ἄννα καί Χρυσή Πευκιανάκη, εἰς μνήμη 
παπποῦ των Ἀνδρέου Πευκιανάκη  ...100€
Καπῆς Βασίλειος, εἰς μνήμην πατρός του 
Θεοδώρου Καπῆ  ................. 1 δοχεῖο λάδι.
Ἀνώνυμος  ............................................148€
Μαρία Περογιάννη, εἰς μνήμην καί ἀντί 
μνημοσύνου Ἀργυρῶς Βρουβάκη  ......50€
Ἀντί 9μήνου μνημοσύνου καί εἰς μνήμην  
Βασιλείου Καπῆ ἡ σύζυγος Μαρία καί ἡ 
κόρη Ἀλεξία  .........................................200€
Εἰς μνήμην ἱερέως Ἐλευθερίου Καραβιτά-
κη ἡ οἰκογένειά του  ............................300€
Νικόλαος Μαρκαντώνης  .....................10€
Ἐλευθερία Περουλάκη  .........................50€
Ἀρχόντισσα Ναναδάκη, εἰς μνήμην συζύ-
γου της Γεωργίου Ναναδάκη  ............150€
Ἰωάννα Κομπογεννητάκη  ....................50€
Εὐαγγελία Ξηρουχάκη, εἰς μνήμην γονέ-
ων της Ἰωάννου & Μαρίας Μαργαριτάκη  
................................................................100€
Σοφία Ντουσάκη, εἰς μνήμην συζύγου της 
Νικηφόρου Ντουσάκη  .......................150€
Εὐαγγελία Μαρεντάκη καί Στυλιανή 
Παρτσακουλάκη, εἰς μνήμην μητρός των 

Μαρίας Τζανακάκη  .............................100€
Αἰκατερίνη Βιδαλάκη  ...........................20€
Ἐνορία Καληδωνίας  ...........................300€
Ἀνώνυμος  ............................................150€
Μιχ. Νικολιουδάκης  ...........................100€
Αἰδ. Πολυχρόνης Φουντουλάκης  .......40€
Εὐστράτιος Φουντουλάκης  .................30€
Ἐνορία Πολεμαρχίου  .............40 κιλά λάδι
Ἀνώνυμος  ..............................................60€
Aἰδεσ/τατος Εὐάγγελος Σφακιανάκης  ....  
................................................................200€
Ἀναστασία Μαρονικολάκη, εἰς μνήμην 
Εὐγενίας Λαϊνάκη  .................................50€
Ἀργυρῶ Κατζουράκη  .........................200€
Εὐτύχιος Παπαγρηγοράκης   .............100€
Ἀνώνυμος  ............................................200€
Στυλιανή Τζατζάνη, εἰς μνήμην συζύγου 
της Ἐμμανουήλ Τζατζάνη  ....................50€
Νικόλαος Ἐμμ. Βουτσάκης, εἰς μνήνην μη-
τρός του Ἐλευθερίας Βουτσάκη ........150€
Ἐμμανουηλία Σταυρίδη  ......................200€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  .........................150€
Rob καί Ἀργυρῶ Wills, εἰς μνήμην Ἀλε-
ξάνδρας Χαϊδεμενάκη  ........................300€
Ἀνώνυμος .............................................500€
Ἀπόστολος Λαζάρου ...........................700€
Αἰκατερίνη Παπαδάκη, εἰς μνήμην τῶν 
γονέων της ...........................................500€
Γεώργιος Τσακίρης ..............................400€

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

“Ὁ ἐλεῶν πτωχόν, Θεῷ 
δανείζει” (Παρ. 19,7)
“Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ 
Θεός” (Β΄ Κορ. 9,7)
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Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΟΝΤΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

05 - 11/06/ 2013

Ἕνα ὁδοιπορικό στά παράλια τοῦ Εὔξεινου Πόντου…
ΣΥΝΟΔΟΣ: 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου 
κ.κ. Ἀμφιλόχιος

Τρίτη 4/6: Καστέλλι - Σούδα - Πειραιά: 
Συγκέντρωση τό ἀπόγευμα στό Καστέλλι καί μεταφορά στό λιμάνι Σού-
δας. Ἐπιβίβαση στό πλοῖο, τακτοποίηση στίς καμπίνες καί ἀναχώρηση 
γιά Πειραιά. Διανυκτέρευση ἐν πλῷ. 

Τετάρτη 5/6 Ἀθήνα–Τραπεζουντα: 
Ἄφιξη νωρίς τό πρωΐ στόν Πειραιά καί μεταφορά στό ἀεροδρόμιο. Ἀνα-
χώρηση ἀεροπορικῶς γιά Τραπεζούντα (μέσῳ Σμύρνης) καί ἄφιξη τό 
ἀπόγευμα στήν Τραπεζούντα, στήν καρδιά τοῦ Πόντου. Μεταφορά καί 
τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο. Δεῖπνο καί χρόνος ἐλεύθερος γιά βραδινή 
βόλτα στήν πόλη. 

Πέμπτη 6/6: Τραπεζούντα - Παναγία Σουμελᾶ:  (200 χλμ)  
Μετά τό πρωινό ξεκινᾶμε γιά νά ἐπισκεφθοῦμε καί νά προσκυνήσουμε 
τό θρυλικό μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, σύμβολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
καί τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Πόντου. Ἀφήνουμε τό ἱστορικό μοναστήρι καί 
ἐπιστρέφουμε στή Τραπεζούντα, ὅπου θά συνεχίσουμε τήν ξενάγησή μας. 
Δεῖπνο καί διανυκτέρευση.

Παρασκευή 7/6: Τραπεζούντα (ξενάγηση) - Σούρμενα - Ὄφης - Τσαϊ-
κάρα - Οὐζουνγκιόλ (200 χλμ)  
Μετά τό πρωινό θά τελειώσουμε μέ τήν ξενάγησή μας στήν Τραπεζούντα 
καί στή συνέχεια ἀναχωροῦμε γιά τήν λίμνη Οὐζούνγκιολ, πού βρίσκεται 
κοντά στήν Ριζούντα. Ἀργά τo ἀπόγευμα ἐπιστροφή στήν Τραπεζούντα. 
Δεῖπνο καί διανυκτέρευση. 
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Σάββατο 8/6: Τραπεζούντα - Κερασούντα - Κοτύωρα (Ὀρδού) - Φάτσα - Σαμψούντα - 
Ἀμάσεια (450 χλμ):  
Ἀφήνουμε τήν Τραπεζούντα καί ἀκολουθώντας μιά πανέμορφη διαδρομή μέ τό καταπληκτι-
κό θέαμα, ἀριστερά μας ἡ Μαύρη Θάλασσα καί δεξιά μας ὀργιώδης βλάστηση, περνᾶμε ἀπό 
διάφορα χωριά, ὅπως Πλάτανα καί Τρίπολη καί φτάνουμε στήν Κερασούντα, μία πόλη μέ 
μακραίωνη ναυτική παράδοση, πού εἶχε τόν τίτλο τῆς «Νύμφης τοῦ Πόντου». Συνεχίζουμε γιά 
τήν ἐντυπωσιακά ὄμορφη πόλη τῆς Ἀμάσεια, γενέτειρα τοῦ «πατέρα τῆς ἱστορικῆς γεωγραφίας» 
Στράβωνα. Τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο μας. Δεῖπνο -Διανυκτέρευση

Κυριακή 9/6: Ἀμάσεια - Σαφράμπολη (370 χλμ)
Μετά τό πρωϊνό, ξενάγηση καί περίπατος στά γραφικά στενά τῆς πόλης, δίπλα στό ποτάμι, πού 
ἡ ὀμορφιά της ἐντυπωσιάζει ὅλους τούς ἐπισκέπτες. Κατόπιν ἀναχώρηση γιά τή Σαφράμπολη, 
πού ἀπό τό 1994 ἔχει ἐνταχθεῖ (ὅλη ἡ πόλη) στή λίστα τῆς Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρο-
νομιᾶς τῆς Οὐνέσκο. Τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο μας. Δεῖπνο - διανυκτέρευση.

Δευτέρα 10/6: Σαφράμπολη - Κλαυδιούπολη (Μπολού) - Κωνσταντινούπολη (440 χλμ)
Ἀφήνουμε τή Σαφράμπολη καί φτάνουμε στό μαγευτικό βουνό Bolu, τό ἀρχαῖο Βιθύνιον, πόλη 
τῆς Βιθυνίας, ἀποικία τῶν Μαντινέων, γνωστή γιά τίς ἰαματικές πηγές της. Ὁ Κλαύδιος τή με-
τονόμασε σέ Κλαυδιούπολη. Συνεχίζουμε τή διαδρομή μας καί, μέσῳ Νικομήδειας, φθάνουμε 
τό ἀπόγευμα στήν Κωνσταντινούπολη. Θά μεταβοῦμε στό Φανάρι, στήν Ἱερά Μονῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς Μπαλουκλῆ, γιά τόν Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, χοροστατοῦντος 
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ ἑορτάζοντος Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου. Τό βράδυ προαιρετικός περίπατος στόν πεζόδρομο τοῦ Πέραν.
Τρίτη 11/6: Κωνσταντινούπολη (Ἁγία Σοφία  - Παναγία Βλαχερνῶν) – Ἀθήνα - Χανιά. 
Τό πρωΐ θά ξεναγηθοῦμε στό ἀριστούργημα τῶν αἰώνων, τό μεγαλούργημα τῶν ἀρχιτεκτόνων 
Ἀνθέμιου καί Ἰσίδωρου, τήν ἐκκλησία τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας, μέ τόν «αἰωρούμενο τροῦλο» ὅπως 
τόν ἀναφέρει ὁ ἱστορικός Σκαρλάτος Βυζάντιος καί τόν ἔσω καί ἔξω νάρθηκα, καθώς καί μέ 
τόν γυναικωνίτη μέ τήν εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορα. Στή συνέχεια ἐπίσκεψη στήν Παναγία τῶν 
Βλαχερνῶν, ὅπου ἐπί ἐποχῆς Ἡρακλείου ἐψάλλει γιά πρώτη φορά ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος τό 620 
μ.Χ., ὅταν οἱ Ἄβαροι πολιορκοῦσαν τή Βασιλεύουσα. Ἄν ὁ χρόνος τό ἐπιτρέπει θά ἔχουμε σύ-
ντομη ἐπίσκεψη στήν περίφημη κλειστή ἀγορά Καπαλί Τσαρσί μέ τά 4000 μαγαζιά. Ἀποχαιρε-
τοῦμε τή “βασιλεύουσα” καί στή διαδρομή μας γιά τό ἀεροδρόμιο θά δοῦμε τά Βυζαντινά Τείχη 
καί τό Ἑπταπύργιο μέ τή Χρυσή Πύλη. Ἐπιβίβαση στήν πτήση μας γιά Ἀθήνα καί κατόπιν γιά 
Χανιά. Ἄφιξη στά Χανιά τό βράδυ καί μεταφορά στό Καστέλλι. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Τηλ. 28220-22128 (Ἐσωτ. 5)  
Ὑπεύθυνος κ. Μποτωνάκης Ἐμμανουήλ




