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ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: 

ξίας ἀναπέμπονται εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι «ὑπὲρ 
τῆς ὅλης δημιουργίας». Ἡ σχετικὴ πατρι-
αρχικὴ ἐγκύκλιος ἐκάλεσε σύμπαντα τὸν 
ὀρθόδοξον καὶ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν 
κόσμον, ὅπως ἀναπέμπῃ κατὰ τὴν ἡμέραν 
αὐτὴν εὐχαριστηρίους δεήσεις πρὸς τὸν 
Κτίστην τῶν ὅλων διὰ τὸ «μέγα δῶρον τῆς 
Δημιουργίας»  καὶ ἱκεσίας διὰ τὴν προ-
στασίαν αὐτῆς.

Ἐκφράζομεν τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἱκα-
νοποίησιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διὰ 
τὴν ἀπήχησιν καὶ τὴν πλουσίαν καρπο-
φορίαν τῆς ἐν λόγῳ πρωτοβουλίας τῆς 
Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Ἀνε-
δείξαμεν τὰς πνευματικὰς ρίζας τῆς οἰκο-
λογικῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀνάγκην μετα-
νοίας καὶ ἐπανιεραρχήσεως τῶν ἀξιῶν 
τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἐβεβαιώθη, 
ὅτι ἡ ἐκμετάλλευσις καὶ ἡ καταστροφὴ 
τῆς κτίσεως ἀποτελοῦν διαστρέβλωσιν καὶ 
κακὴν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους 
καὶ ὄχι ἀναγκαίαν συνέπειαν τῆς βιβλικῆς 
ἐντολῆς «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε...», 
ὅτι ἡ ἀντιοικολογικὴ συμπεριφορὰ εἶναι 
προσβολὴ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἀθέτησις 
τῶν ἐντολῶν Του, καὶ ὅτι λειτουργεῖ κατὰ 
τοῦ ἀληθοῦς προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ βιώσιμος 
ἀνάπτυξις εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν 
ἀξιῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλη-
σία προέβαλε καὶ προβάλλει τὸ οἰκοφι-
λικὸν δυναμικὸν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν 
πίστεως, ἀναδεικνύουσα τὴν εὐχαριστι-
ακὴν χρῆσιν τῆς κτίσεως, τὴν λειτουργίαν 
τοῦ πιστοῦ ὡς «ἱερέως» τῆς Δημιουργίας, 
ὁ ὁποῖος ἀδιαλείπτως ἀναφέρει αὐτὴν εἰς 
τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, καὶ τὴν ἀνυπέρ-
βλητον ἀξίαν τοῦ ἀσκητικοῦ πνεύματος, 
ὡς ἀντιδότου κατὰ τοῦ συγχρόνου εὐδαι-
μονισμοῦ. Ὄντως, ὁ σεβασμὸς τῆς δημι-
ουργίας ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς ὀρθο-
δόξου παραδόσεως.

Προκαλεῖ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν τὸ 
γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ 
οἰκολογικὴ κρίσις συνεχῶς ἐπιτείνεται, 
ἡ ἀνθρωπότης, ἐν ὀνόματι τῆς οἰκονο-
μικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν τεχνολογικῶν 
ἐφαρμογῶν, κωφεύει εἰς τὰς πανταχόθεν 
ἐκκλήσεις πρὸς ριζικὴν ἀλλαγὴν συμπε-
ριφορᾶς ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν. Εἶναι 
προφανὲς ὅτι ἡ προϊοῦσα ἀλλοίωσις τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀποτελεῖ συνέ-
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ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, 

ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
---

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

άριτι Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τὸ νέον ἐκκλη-
σιαστικὸν ἔτος, συνεχίζοντες «διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος 
ἡμᾶς»  συμμαρτυρεῖν καὶ λόγον διδόναι «περὶ τῆς 
ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» , ζῶντες ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἐν Χριστῷ 

καὶ κατὰ Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἐπηγγείλατο νὰ εἶναι μαζί μας 
«πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».

Παρῆλθον εἰκοσιοκτὼ ἔτη ἀπὸ τήν, συνοδικῇ ἀποφά-
σει, καθιέρωσιν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς 
ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλ-
λοντος», κατὰ τὴν ὁποίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδο-
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γαπητοί μου ἀδελφοί,
Στήν ζωή σχεδόν κάθε ἀνθρώπου 
τό ἱερότερο πρόσωπο εἶναι ἡ μη-

τέρα του. Ἐκείνη εἶναι τό καταφύγιο καί τό 
λιμάνι μας σέ κάθε χαρά καί λύπη τῆς ζωῆς 
μας.

Ἡ Θεοτόκος Μαρία, ἡ μητέρα τοῦ Κυρί-
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μητέρα ὅλου τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους, εἶναι ἡ καταφυγή, ἡ 
παρηγοριά καί ἡ ἐλπίδα κάθε χριστιανοῦ, 
ἡ χαρά καί ὁ στέφανος τῆς ζωῆς μας. Στήν 
Θεοτόκο Μαρία, τήν μάνα ὅλου τοῦ κόσμου 
καί τήν δική μας μάνα, εἶναι ἀφιερωμένος 
ὅλος ὁ μήνας Αὔγουστος. Ἀπό τήν 1η Αὐγού-
στου μέ τίς Ἱερές Παρακλήσεις, μέ  κορύφω-
ση τήν πάνσεπτη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Παναγίας μας ἕως καί τήν 31η Αὐγούστου 
μέ τήν ἑορτή τῆς Τιμίας Ζώνης, ὁλόκληρος 
ὁ Αὔγουστος ὑμνεῖ καί τιμᾶ τό πανάγιο 
πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καλώ-
ντας ὅλους μας, πού σέρνουμε τά βήματά 
μας στόν καύσωνα τῆς καθημερινῆς βιοπά-

Ἐγκύκλ ι ο ς 
Δ εκαπε νταυγούστου

(3/20 1 7)

λης καί τό λιοπύρι τῆς ζωῆς, νά ξε-
διψάσουμε, νά ξαποστάσουμε καί νά 
ἀνακουφιστοῦμε ἀπό τήν βρυσομά-
να τοῦ καλοκαιριοῦ, τήν γλυκιά μας 
Παναγία.

Στήν δίνη τῆς καθημερινότητάς 
μας, στό βαθύ σκοτάδι τῶν πολλῶν 
ἀπογοητεύσεων καί ἀντιθέσεων τῆς 
ζωῆς, τῶν ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν 
συ-γκρούσεων καί ἀντιπαραθέσεων, 
ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀσφυκτιᾶ καί ἐνα-
γώνια ἀναζητεῖ διέξοδο καί ἐλπίδα, 
ἐκεῖ ἔρχεται ἡ Παναγία Μητέρα μας. 
Ἔρχεται ὡς «φωτοδόχος λαμπάδα», 
πού φωτίζει ὅλους ἐκείνους πού πα-
ραπαίουν στά σκοτάδια τῆς ἀστοχί-
ας καί ἀβεβαιότητας καί ὡς ἐλπίδα 
στίς πολλές ἀπέλπιδες ἀνατροπές 
καί ἀπογοητεύσεις τῆς ζωῆς. Ἔρχε-
ται νά μᾶς ἐλεήσει, νά μᾶς παρηγορή-
σει καί ἀνακουφίσει, νά μᾶς χαρίσει 
τό μητρικό Της χάδι καί τήν ἀνοιχτή 
Της ἀγκάλη, πού ὡς «πλατυτέρα τῶν 
Οὐρανῶν», ἀγκαλιάζει ὅλους, ἀφοῦ 
ὅλοι εἴμαστε δικά Της παιδιά.

Τώρα, λοιπόν, πού ἡ εὐημερία ὡς 
ζωή, παχυλή καί ἐπίπεδη, ξεθωριά-
ζει, τώρα πού τά μάτια, θολά ἀπό τό 
γνόφο τῆς πολύμορφης ἀνασφάλει-
ας, δακρύ-ζουν καί ἀνασηκώνονται 
πρός τόν Οὐρανό, τώρα ὅλοι, πού 
νιώθομε ἕωλοι καί μετέωροι μέσα 
στό καῦμα τοῦ στεγνοῦ ἀπό ἐλπίδες 
κόσμου, τώρα ὁ Οὐρανός προσφέ-
ρει «νεφέλη ὁλόφωτη, τήν τούς πι-
στούς ἀπαύστως ἐπισκιάζουσαν», 
προσφέρει ὡς ἀνεκλάλητο φῶς, γλυ-
καῖνον τά ἕλκη «τῶν κουρασμένων 
κωπηλατῶν, στίς λίμνες τῶν ματαίων 
λογισμῶν…», τήν Θεοτόκο Μαρία, 
τήν «μητέρα τῆς ζωῆς». Ἐκείνη, δηλα-
δή, πού εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά 
ἀπαντήσει στά ἄλυτα «γιατί», στά 
πολλά «θέλω», στά τόσα παρακάλια 

πειαν ἑνὸς συγκεκριμένου προτύπου οἰκονο-
μικῆς ἀναπτύξεως, τὸ ὁποῖον ἀδιαφορεῖ διὰ τὰς 
ἀντιοικολογικὰς ἐπιπτώσεις του. Τὰ βραχυπρόθε-
σμα ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἄνοδον τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέ-
δου εἰς ὡρισμένας περιοχὰς τῆς ὑφηλίου, ἁπλῶς 
ἐπικαλύπτουν τὴν ἀλογίαν τῆς ἐκμεταλλεύσεως 
καὶ συλήσεως τῆς δημιουργίας. Ἡ οἰκονομικὴ 
δραστηριότης, ἡ ὁποία δὲν σέβεται τὸν οἶκον τῆς 
ζωῆς, εἶναι οἰκο-ανομία καὶ ὄχι οἰκο-νομία. Ὁ 
ἄκρατος οἰκονομισμὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως 
συμπορεύεται σήμερον μὲ τὴν ἁλματώδη ἀνάπτυ-
ξιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία, 
παρὰ τὰ πολλὰ εὐεργετήματά της, συνοδεύεται 
ἀπὸ ἔπαρσιν ἔναντι τῆς φύσεως καὶ ὁδηγεῖ εἰς 
ποικιλομόρφους ἐκμεταλλεύσεις αὐτῆς. Ὁ σύγ-
χρονος ἄνθρωπος γνωρίζει, ἀλλὰ δρᾷ ὡς νὰ μὴ 
ἐγνώριζε. Γνωρίζει ὅτι ἡ φύσις δὲν αὐτοανακαι-
νίζεται εἰς τὸ διηνεκές, ἀδιαφορεῖ ὅμως διὰ τὰς 
ἀρνητικὰς συνεπείας τοῦ «τεχνοπωλίου» διὰ τὸ 
περιβάλλον. Αὐτὸ τὸ ὄντως ἐκρηκτικὸν μῖγμα τοῦ 
ἀκράτου οἰκονομισμοῦ καὶ τοῦ ἐπιστημονισμοῦ, 
ἤτοι τῆς ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν δύ-
ναμιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἐπιτείνει 
τοὺς κινδύνους διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουρ-
γίας καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον.

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, σοφῶς καὶ σαφῶς κατωνόμασε τοὺς 
κινδύνους τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», τῆς 
αὐτονομήσεως αὐτῆς ἀπὸ τὰς ζωτικὰς ἀνάγκας 
τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦνται μόνον 
ἐντὸς βιωσίμου φυσικοῦ περιβάλλοντος, καὶ προ-
έτεινε μίαν οἰκονομίαν «τεθεμελιωμένην εἰς τὰς 
ἀρχὰς τοῦ Εὐαγγελίου»  καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ 
συγχρόνου οἰκολογικοῦ προβλήματος «ἐπὶ τῇ βά-
σει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως». Ἡ 
παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ, ἐνώπιον τῶν 
συγχρόνων ἀπειλῶν, «ριζικὴν ἀλλαγὴν νοοτρο-
πίας καὶ συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν, 
πνεῦμα ἀσκητισμοῦ, «ὀλιγαρκείας καὶ ἐγκρατεί-
ας», ἔναντι τῆς «ἀπληστίας», τῆς «θεοποιήσεως 
τῶν ἀναγκῶν καὶ τῆς κτητικῆς στάσεως». Ἡ Ἁγία 
καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀνεφέρθη μετ᾿ ἐμφάσεως 
καὶ εἰς τὰς «κοινωνικὰς διαστάσεις καὶ τὰς τρα-
γικὰς ἐπιπτώσεις τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος».

Ἀκολουθοῦντες τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου 
ταύτης, ὑπογραμμίζομεν, εἰς τὴν παροῦσαν ἐγκύ-
κλιόν μας, τὴν στενὴν συνάφειαν τῶν περιβαλ-
λοντικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ 
τὴν κοινὴν ρίζαν αὐτῶν ἐν τῇ χωρὶς Θεὸν «ἄφρο-
νι καρδίᾳ», ἐν τῇ πτώσει καὶ ἁμαρτίᾳ, ἐν τῇ κακῇ 
χρήσει τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Τῆς καταστροφῆς τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας 

προηγεῖται πάντοτε μία ἐσωτερικὴ «ἀνατροπὴ τῶν 
ἀξιῶν», μία πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ καταστροφή. 
Ὅταν τὸ ἔχειν κυριεύσῃ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν 
μας, τότε ἡ στάσις μας τόσον ἔναντι τοῦ συναν-
θρώπου, ὅσον καὶ πρὸς τὴν κτίσιν, εἶναι ἀναπο-
φεύκτως κτητικὴ καὶ ἀνοίκειος. Τὸ «σαπρὸν δέν-
δρον» ποιεῖ, κατὰ τὸ Βιβλικόν, πάντοτε «καρποὺς 
πονηρούς».

Τονίζομεν, ἀντιστοίχως, ὅτι καὶ ὁ σεβασμὸς 
πρὸς τὴν κτίσιν καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔχουν 
τὴν αὐτὴν πνευματικὴν πηγὴν καὶ ἀφετηρίαν, 
τὴν ἐν Χριστῷ δηλαδὴ ἀνακαίνισιν τοῦ ἀνθρώ-
που καὶ τὴν κεχαριτωμένην ἐλευθερίαν του. Ὡς ἡ 
καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ κοινωνικὴ 
ἀδικία συμπορεύονται, ἔτσι καὶ ἡ οἰκοφιλικὴ συ-
μπεριφορὰ καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη εἶναι 
ἀδιαίρετοι.

Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι διὰ τὴν ἀντιμετώπι-
σιν τῆς συγχρόνου πολυδιαστάτου κρίσεως τοῦ 
ἀνθρώπου, τοῦ πολιτισμού του καὶ τοῦ οἴκου του, 
ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις καὶ κοινὴ 
προσπάθεια. Ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα προβλήματα, 
οὕτω καὶ αἱ σοβοῦσαι ἀλληλοπεριχωρούμεναι 
κρίσεις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς κοι-
νωνίας, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν χωρὶς 
τὴν διαχριστιανικὴν καὶ διαθρησκειακὴν συνερ-
γασίαν. Ὁ διάλογος εἶναι ἐδῶ πρόσφορος χῶρος 
διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν αἱ ὑπάρχουσαι οἰκοφιλικαὶ 
καὶ κοινωνικαὶ παραδόσεις, διὰ οἰκολογικὴν καὶ 
κοινωνικὴν εὐαισθητοποίησιν, καθὼς καὶ διὰ 
ἐποικοδομητικὴν κριτικὴν τῆς ἀποκλειστικῶς 
τεχνολογικῆς καὶ οἰκονομικῆς προόδου καὶ τῶν 
ἀτομοκεντρικῶν καὶ κοινωνιοκρατικῶν προτύ-
πων, εἰς βάρος τῆς κτίσεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ 
προσώπου.

Κατακλείοντες, ὑπογραμμίζομεν καὶ πάλιν τὸ 
ἀδιαίρετον τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν δημιουργίαν 
καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον, καλοῦμεν 
πάντας τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως εἰς τὸν 
καλὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος καὶ τὴν ἑδραίωσιν τῆς ἀλληλεγ-
γύης, καὶ δεόμεθα πρὸς τὸν ἀγαθοδότην Κύριον, 
πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, νὰ 
χαρίζῃ εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ «καῦσιν καρδίας ὑπὲρ 
πάσης τῆς κτίσεως»  καὶ «παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ 
καλῶν ἔργων».

,βιζ’ Σεπτεμβρίου α’
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης 

πάντων ὑμῶν

Α 
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λοι μιλοῦμε γιά μιά «μεταβα-
τική ἐποχή» στήν ὁποία πο-
ρεύεται ἡ σύγχρονη ἀνθρω-
πότητα.

Κύρια χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς μταβα-
τικῆς ἐποχῆς εἶναι ἡ κατάρρευση τῶν κοι-
νωνικῶν θεσμῶν, καί ἠθικο-θρησκευτικῶν 
ἀρχῶν παλαιοτέρων ἐποχῶν καί πολιτισμῶν 
καί ἡ εἰσβολή στή θέση των ἰδεολογιῶν καί 
συστημάτων, πού δέν ἔχουν ἀκόμη δικαιωθεῖ 
στή συνείδηση καί στήν ἐμπειρία μας.

Πρόοδος καί συντήρηση συγχέονται σή-
μερο στίς σκέψεις καί στίς πράξεις μας, ὥστε 
νά μή μποροῦμε νά διακρίνουμε τά ὅρια καί 
τήν ταυτότητά των. Γιατί ὅπως στό καθημε-
ρινό μας βάδισμα, τό ἕνα πόδι  προπορεύεται 
στό ἀβέβαιο καί ἄγνωστο «μπροστά», πού 
μπορεῖ νά εἶναι ἴσιος δρόμος, ἀλλά μπορεῖ  
νά εἶναι καί λακκούβα ἤ γκρεμνός καί τ’ ἄλλο 
μένει σταθερό στό γνώριμο μονοπάτι, τό ἴδιο 
καί ἡ πορεία ἀνθρώπων καί Λαῶν, γίνεται μέ 
τά δυό πόδια: Καί μέ τή συντήρηση δηλαδή 
γιά νά κρατοῦμε τή βιωμένη καί δοκιμασμέ-
νη ἐμπειρία, ἀλλά καί μέ τήν πρόοδο γιά νά 
ἀνοίγομε τούς νέους δρόμους, στήν ἄγνωστη 
καί μυστηριώδη περιπέτεια τῆς ἀνθρώπινης 
μοῖρας καί Ἱστορίας.

Αὐτή εἶναι ἡ σωστή ἔννοια συντήρησης 
καί προόδου καί ὅσοι τίς χωρίζουνε καί ἀνα-
θεματίζουνε τή μία ἤ τήν ἄλλη, κάνουν λάθος 
καί ὁδηγοῦν σέ λαθεμένη πορεία ἀνθρώπους 
καί Λαούς.

Ὁπωσδήποτε ἡ μεταβατική ἐποχή δη-
μιουργεῖ, τουλάχιστον σέ μᾶς πού τή ζοῦμε 

σήμερο, ἕνα χαοτικό κόσμο, πού μόνο ἅγιοι 
καί σοφοί μποροῦνε νά ξεχωρίζουν καί νά 
διακρίνουν τίς ἀλήθειες ἀπό τίς πλάνες του.

Βέβαια δέν λείπουν καί μερικά θετικά 
στοιχεῖα ἀπό τήν ἐποχή μας.

Γιατί στήν ἐποχή μας ὑπάρχει περισσό-
τερη δίψα γιά τήν ἐλευθερία, τήν εἰρήνη καί 
τή δικαιοσύνη. Καί ἕνας μεγάλος πόθος γιά 
μιά παγκόσμια συμφιλίωση καί συνεργασία. 
Ἀλλά οἱ σεισμοί καί οἱ τριγμοί τῆς μεταβα-
τικῆς ἐποχῆς εἶναι πραγματικότητα.

«Τά θεμέλια κλονίζονται. Οἱ βάσεις τῆς 
ζωῆς καί οἱ πλειό ἀρχαῖες καί οἱ πλειό σπου-
δαῖες κλονίστηκαν», γράφει ὁ Θεολόγος Τίλ-
λιχ. Καί στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα τά 
«θεμέλια εἶναι κλονισμένα». Ἡ οἰκογένεια 
ἐκτοπίζεται ἀπό τόν ἐλεύθερο ἔρωτα, οἱ γεν-
νήσεις τῶν νέων παιδιῶν λιγοστεύουν καί 
τό Δημογραφικό πρόβλημα τοῦ σημερινοῦ 
Ἑλληνισμοῦ εἶναι ὀξύτατο.

Ἡ Παιδεία μας ἀντί νά μορφώνει τά 
Ἑλληνόπουλα στήν ἑλληνορθόδοξη παράδο-
ση τά «παραμορφώνει» μέ τήν τεμπελιά, τήν 
ἀνευθυνότητα καί τήν ἀναρχία στήν ὁποία 
τά ὁδηγεῖ.

Τό ἴδιο καί στό χῶρο τῆς ἐργασίας. Ἡ 
Ἑλληνική γῆ ἐγκαταλείπεται, τά παρασιτικά 
ἐπαγγέλματα πληθαίνουν καί ἡ ἀργομισθία 
γίνεται τό ἐργατικό ἰδεῶδες τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Λαοῦ.

Οἱ Ἕλληνες δηλαδή δέ γεννοῦν, οἱ Ἕλλη-
νες δέν μορφώνονται, οἱ Ἕλληνες δέν ἐργά-
ζονται. Ποιό λοιπόν εἶναι τό μέλλον μας;

Τή θλιβερή αὐτή κατάσταση τοῦ τόπου 

καί ἱκεσίες, καθώς ἡ δική Της ἀγάπη εἶναι ἡ 
μόνη πανύμνητη καί αἰώνια ἀγάπη πού ἀγκα-
λιάζει ψυχές καί σώματα, στεριές καί θάλασ-
σες, κάμπους καί βουνά. 

Γιά τοῦτο, ἀδελφοί μου, ἄς ζήσουμε αὐτόν 
τόν Δεκαπενταύγουστο μέ δάκρυα χαρᾶς καί 
προσμονῆς, μέ τά κεριά τῆς πίστης ἀναμμένα, 
καί ἄς σταθμοῦμε μέ δέος ἱερό μπροστά στήν 
πανσεβάσμια καί ἱερώτατη μορφή τῆς Παντο-
βασίλισσας, ἀναθέτοντας σέ Ἐκείνην τίς ἐλπί-
δες, τούς πόνους, τίς δυσκολίες καί τά βάσανά 
μας, τίς χαρές καί τίς λύπες μας, προσβλέ-
ποντας μέ ἐμπιστοσύνη στίς ἀκοίμητες  πρε-
σβεῖες Της, καθώς μόνον Ἐκείνη μπορεῖ νά μᾶς 
ἐλευθερώσει «ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψε-
ως». Ἄς γίνει αὐτός ὁ Δεκαπενταύγουστος, γιά 
τόν καθένα μας, ἡ ἀπαρχή γιά ἕνα ἐσωτερικό, 
ταξίδι ψυχῆς, γιά νά προσεγγίσουμε, ψηλαφί-
σουμε, καί γευθοῦμε τό κάλλος τῆς Παναγίας 
μας. Σέ αὐτή τήν ἀναζήτηση τῆς πνευματικῆς 
ὀμορφιᾶς καί χαρᾶς, πού μπόρεσε νά ὑπερβεῖ 
καί νά νικήσει ἀκόμα καί τόν θάνατο καί νά 
τόν μετατρέψει σέ «αὐγή μυστικῆς ἡμέρας», 
σέ φῶς καί ζωή, σέ αὐτή, λοιπόν, τήν ἀναζή-
τηση ἄς  προσανατολίσουμε καί τήν δική μας  
ζωή, ἐάν θέλουμε ὄχι ἁπλά νά ζήσουμε, ἀλλά 
νά ἔχουμε καί περίσσευμα ζωῆς.  

Καλό Δεκαπενταύγουστο ἀδελφοί, μέ τήν 
Παναγία μας καί ἄς εἴμαστε ἡ τελευταία χορδή 
ἀπό τό μαφώριό Της.  

Μετ’ εὐχῶν 
καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

Ὅ
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Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
Ἰγνατίου Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγου - τ. Λυκειάρχου

Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Κισάμου & Σελίνου

ράφει ὁ  Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος: «Μιά καρ-
διά ἀγαθή ἀναβλύζει δάκρυα χαρᾶς  τήν 
ὥρα πού κάνει τήν προσευχή της. Αὐτοί, 
πού μέσα τους νεκρώθηκε κάθε ἐπιθυμία 
γι’ αὐτόν τόν κόσμον, μέ χαρά τραβᾶνε τίς 

δυστυχίες. Ἀλλά ἐκεῖνοι πού μέσα τους ζεῖ αὐτός 
ὁ κόσμος μέ τίς ἐπιθυμίες τους, δέν  μποροῦνε νά 
ὑπομένουν τήν ἀδικία. Ὅποιος γύμνασε τόν ἑαυ-
τό του στά πνευματικά, λούζεται μέ τά δάκρυά 
του. Καί μέ τά θαυμαστά πού βλέπει, νιώθει πότε 
πόνο καί πότε κάποιο θαῦμα καί ξεχωρίζει τά 
μυστήρια. Γιατί μικραίνει ἡ καρδιά καί γίνεται 
σάν τοῦ μικροῦ παιδιοῦ καί σάν πιάσει τήν προ-
σευχή, γίνονται πιό πολλά τά δάκρυά του. Μέ-

Ἡ Θεολογία 
τῶν Δακρύων

γας εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού μέ τήν 
ὑπομονή ἀπέκτησε μιά τέτοια 
θαυμαστή συνήθεια μέσα στό βά-
θος τῆς ψυχῆς του…».

Στήν Ὀρθὀδοξη Ἐκκλησία 
μας ὑπάρχει ἡ Θεολογία τῶν δα-
κρύων, πού ξεκινᾶ ἀπό τά δά-
κρυα τοῦ  Ἀποστόλου Πέτρου, 
ὅταν ἀρνήθηκε τρεῖς φορές τόν 
Χριστόν (Λουκ. 22,61), περνᾶ 
ἀπό τούς ἁγίους καί κορυφώνε-
ται στούς νηπτικούς Πατέρες. Κι 
αὐτή τή θεολογία δέν μποροῦμε 
νά τήν παραβλέψομε  μέ τό πρό-
σχημα νά παρουσιάσομε τόν χρι-
στιανισμό μοντόρνο, χαρούμενο 
καί ἄνευρο, εὔκολο γιά τούς πολ-
λούς καί νά ἀποκοιμίσομε ἔτσι 
τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ ὁ Χριστός 
μᾶς εἶπε: «Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν 
ἔξετε» (Ἰωάν. 16,33).

Τά δάκρυα εἶναι κτῆμα τοῦ 
ἀληθινοῦ χριστιανοῦ. Ἀλλά καί ἡ 
μεγάλη χαρά  πού ἀπορρέει ἀπό 
τήν πίστη μας  στόν Χριστό ὅτι 
«αὐτός νενίκηκε τόν κόσμον» 
(Ἰωάν. 16,33), πού μᾶς ἑνώνει 
μαζί Του κι αὐτή εἶναι ἀναφαί-
ρετο κτῆμα τοῦ χριστιανοῦ. Ἡ 
χαρά ὅμως αὐτή εἶναι λουσμένη 
στά δάκρυα. Εἶναι χαρά πνευμα-
τική, πού δέν ἔχει αἰτίες κοσμι-
κές, ἀλλά πηγάζει ἀπό τό θαῦμα 
τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, πού 
ἀναγεννᾶται ἀπό τήν πίστη. Τήν 
πίστη, πού συνδέεται ἄμεσα μέ 
τήν συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλό-
τητός μας καί τήν θεία κατάνυξη.

Ὅλοι μας ἔχομε λυπήσει τόν 
Θεόν. Γιατί, κάνοντας κακή χρή-
ση τῆς ἐλευθερίας, πού ὁ Ἴδιος 
μᾶς  ἔδωσε, ξεφεύγομε ἀπό τόν 
σκοπό τῆς Δημιουργίας, ἀμαυρώ-
νομε συνεχῶς τό «κατ’ εἰκόνα» 
καί περιφρονοῦμε τό αἷμα τοῦ 

μας καί τοῦ Λαοῦ μας, τά πολιτικά μας κόμ-
ματα νομίζουν πώς τή θεραπεύουν μόνο μέ 
κονδύλια. Κονδύλια πού μαζεύονται ἀπό 
ξένα δάνεια καί σκορπίζονται σέ ρουσφέτια 
καί λογῆς – λογῆς σκάνδαλα.

Καί οἱ πνευματικοί ὁδηγοί τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Λαοῦ; Ἄλλοι σωπαίνουν σ’ αὐτή τήν πτώση 
μας κι ἄλλοι τήν κάνουν ἐπιθεώρηση καί τρα-
γούδι, γιά νά σκεπάζουν τήν κόλασή της.

Ποιός θά πεῖ λοιπόν τήν ἀλήθεια σ’ αὐτή 
τήν κρίσιμη ὥρα; Ποιός θά σηκώσει τόν προ-
φητικό λόγο γιά νά καταγγείλει τήν πτώση 
καί τήν παραπλάνησή μας;

«Ὁ Κύριος θά καταστρέψει τήν οἰκουμέ-
νη καί θά τήν ἐρημώσει, γιατί οἱ ἄνθρωποι 
παράβλεψαν τόν Νόμο Του καί λησμονήσα-
νε τίς Βουλές καί τήν αἰώνια Διαθήκη Του». 
(Ἠσ. 24,1). Ὁ χαλασμός εἶναι μεγάλος κι 
ὅμως οἱ ὑπεύθυνοι κρύβουν τήν πραγματικό-
τητά του καί παραπλανοῦν μέ δημαγωγικές 
ὑποσχέσεις.

«Πέσανε τά τοῦβλα; δέν πειράζει. Ἐμεῖς 
θά κτίσομε μέ πελέκια. Κι ἄν ξεριζώθηκαν 
οἱ συκομουριές ἐμεῖς θά φυτέψομε κέδρα». 
(Προφ. Ἠσαΐας 9,9).

Κι ἐνῶ ὄχι μόνο τά τοῦλβα, ἀλλά καί τά 
ἴδια τά θεμέλια τοῦ πνευματικοῦ, τοῦ κοινω-
νικοῦ καί τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου γκρεμίζονται, 
ὁ λαός μας παραπλανημένος ἀπό συνθήματα 
ψευδοδημοκρτίας καί εὐημερίας χαροκοπᾶ 
σέ καταναλωτικές φιέστες.

«Σφάζουν βόδια καί πρόβατα τρώγουν 
κρέας καί πίνουν κρασί. Ἄς φᾶμε κι ἄς 
πιοῦμε γιατί αὔριο θά πεθάνομε». (Προφ. 
Ἠσαΐα22,13).

Τό γνωρίζομε: Ὁ προφητικός λόγος δέν 
εἶναι ἀρεστός καί οἱ προφῆτες κάθε ἐποχῆς 
λιθοβολοῦνται.

Ὅμως ὁ ἠθικός νόμος εἶναι ἀμείλικτος 
καί αἰώνιος. Γι αὐτό καί οἱ νέοι προφῆτες 
πού μᾶς ἔρχονται σήμερο ἀπό τά ἐπιστημο-
νικά-τεχνολογικά έργαστήρια, σάν τούς πα-
λιούς προφῆτες τῆς Βίβλου, μᾶς φέρνουνε 
στό φοβερό δίλημμα: Καταστροφή τοῦ κό-
σμου ἤ μετάνοια καί ἀνακαίνισή του;

«Οἱ ὑπολογισμοί τῶν Οἰκολόγων μᾶς δεί-
χνουν ὅτι ἔχομε πιαστεῖ σέ μιά παγίδα: εἴτε 
ἀλλάξομε πορεία, ἐγκαταλείψομε δηλαδή 

τήν καταστροφική καί ἄπληστη διαγωγή μας 
γιά πρόοδο, ἤ κάνομε κάτι ἄλλο, ἡ ἀνθρω-
πότητα εἶναι καταδικασμένη νά ἀφανιστεῖ 
στόν 21ο αἰῶνα, ἀπό ἐξάντληση, στείρωση 
καί μόλυνση τοῦ πλανήτη μας». (Ἀλ. Σολγε-
νίτσιν: Φωνές ἀπό τά ἐρείπια, 1974). Καί ὁ 
διάσημος Ρῶσσος συγγραφέας προφητεύει 
γιά τή μοῖρα τῆς χώρας του καί τοῦ Λαοῦ της: 
«Μόνο μέ τή μετάνοια ἑνός πλήθους ἀνθρώ-
πων μπορεῖ  ὁ ἀέρας καί τό χῶμα τῆς Ρωσίας 
νά καθαριστῆ γιά νά μπορέσει νά ἀναπτυ-
χθεῖ μιά νέα ζωή σ’ αὐτήν». [....] 

Ποιός θά τολμήσει νά μιλήσει καί νά ἐπι-
χειρήσει αὐτή τή μετάνοια, αὐτή τήν πραγ-
ματική ἀλλαγή καί στήν πατρίδα μας τήν 
Ἑλλάδα;

Ποιός θά τολμήσει καί ποιοί θά τόν ἀκο-
λουθήσουν;

Τό ἐρώτημά μου φαίνεται παράδοξο 
οὐτοπιστικό, ὅταν λαός καί ἡγέτες ἐξαρτοῦμε 
τή σωτηρία μας μόνο ἀπό κονδύλια καί κομ-
ματικά μανιφέστα.

Ὅταν ὅμως ἕνας κόσμος καί ἕνας λαός 
βρίσκεται σέ ἐρείπια καί ζητᾶ νά βάλει και-
νούργια θεμέλια στή ζωή του, τότε πρέπει νά 
τοῦ θυμίσωμε τά λόγια ἑνός μεγάλου ἀνακαι-
νιστή τοῦ ἀρχαίου κόσμου: «Κανείς δέν μπο-
ρεῖ νά βάλει ἄλλο θεμέλιο παρά μόνο κεῖνο, 
πού ἔχει μπεῖ ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου, τόν 
Ἰησοῦ Χριστό». (Παῦλος στούς Κορινθίους).

«Κατ’ἀρχάς Σύ Κύριε τήν γῆ ἐθεμελίωσας 
καί ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσίν οἱ οὐρανοί.  
Αὐτοί ἀπωλοῦνται, Σύ δέ διαμένεις...» (Ψαλ-
μός 101).

Ὅταν γερνᾶ ἡ γῆ καί παλιώνει, ὅταν τά 
ἔθνη καί οἱ πολιτισμοί πεθαίνουν, ὁ αἰώνιος 
Θεός ἀλλάζει τό ἔνδυμα τοῦ Ἀπείρου Εἶναι 
Του.

Αὐτό εἶναι τό θεμέλιο στό ὁποῖο ἔχουν θε-
μελιωθεῖ ὅλα τά θεμέλια κι αὐτό τό θεμέλιο 
δέ μπορεῖ νά κλονισθεῖ. (Τίλλιχ).

Καί στή χώρας μας λοιπόν τήν Ἑλλάδα 
ζητοῦνται τούτη τήν ὥρα θεμελιωτές, πού 
θά θεμελιώσουν πάνω σ’ αὐτό τό σταθερό κι 
αἰώνιο θεμέλιο, τή νέα ἐποχή, τόν νέο κόσμο 
π’ ἀναζητοῦμε νά κτίσομε. Ποιοί θά γίνουν 
πρωτομάστορές του;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Κισάμου & Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, ἀπό τό Βιβλίο του  
«Θέματα Ἑλληνισμοῦ & Ὀρθοδοξίας» Χανιά 1997.

Γ
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σως ὁ τίτλος νά προκαλεῖ δυσκολία 
στόν ἀναγνώστη τοῦ κειμένου γιά 
τό διάλογο ἀνάμεσα στή Θρησκεία 
καί στίς Φυσικές Ἐπιστῆμες. Φυσι-

κά δέν εἶναι κάτι καινούργιο, ἀλλά σί-
γουρα στίς ἡμέρες μας ἔχει ἀλλάξει τόσο 
ἡ προβληματική ὅσο καί ἡ προσέγγιση. 
Κι αὐτό μπορεῖ νά τό διαπιστώσει κανείς 
στίς σκέψεις πού ἀκολουθοῦν, οἱ ὁποῖες 
βασίζονται σέ οὐσιαστικά δεδομένα.

Τά τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει μιά με-
γάλη στροφή ἀπό τίς Φυσικές Ἐπιστῆμες 
σέ ἕνα ἀνοιχτό διάλογο μέ τίς Θρησκεῖες, 
ὥστε νά κατανοηθεῖ -τουλάχιστον ὡς ἕνα 
βαθμό- ἡ ἔννοια τοῦ κόσμου καί ἡ σχέση 
τοῦ ἀνθρώπου μέ αὐτόν. 

Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ἀπό τήν 
ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας 
Κρήτης (ΟΑΚ) ὅτι 
στά μεγάλα Συνέδρια 
τῶν Βιολόγων καί 
Βιοχημικῶν, εἰδικά 
ἐξειδικευμένα Συ-
νέδρια Φυσικῆς, τό μεγάλο Συνέδριο 
τοῦ CERN (European Organization for 
Nuclear Research) γιά τήν κβαντομη-
χανική ἀλλά καί Καλοκαιρινά Σχολεῖα 
(Summer Scholl) μέ θεματολογία γύρω 
ἀπό τίς σχέσεις Ἐπιστήμης καί Ὀρθο-
δοξίας, ὅπως αὐτό τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου 
Ἐρευνῶν, πού πραγματοποιήθηκε πρώ-
τη φορά φέτος, ἰδιαίτερα ὑπό τό πρίσμα 
τῶν πρόσφατων ἐξελίξεων τόσο στίς θετι-
κές ἐπιστῆμες ὅσο καί στή θεολογία, δέν 
μπορεῖ νά μᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορους. 

Σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία μοιράζεται ἐνί-
οτε διαφορετικές θέσεις ἀπέναντι στήν 
ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία, ὅπως ἔχουν 
σχηματισθεῖ μέσα ἀπό Πατερικά κείμενα, 
ἔργα θεολόγων καί ἄλλων λογίων, ἀλλά 
καί τίς σύγχρονες κοινωνικές πραγματι-
κότητες. Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ ἐπιστήμη σήμε-
ρα βρίσκεται περισσότερο ἴσως ἀπό ποτέ 
ἀντιμέτωπη μέ κρίσιμα καί ἄβολα ἐρωτή-
ματα, πού ἀφοροῦν στό νόημα τῆς ζωῆς 
καί τή θέση τοῦ ἀνθρώπου στόν κόσμο.

Μέ βάση τήν μέχρι σήμερα ἐμπειρία 
τῆς ΟΑΚ ἡ προβληματική τῶν Συνεδρίων 
ἑστιάζεται στό διάλογο μεταξύ θρησκεί-
ας καί σύγχρονης ἐπιστήμης καί μπορεῖ 
νά διερευνηθεῖ μέσα ἀπό μιά φιλοσο-
φική θεώρηση ἀκολουθώντας τήν ἱστο-
ρικοαναλυτική μέθοδο, καθώς καί στήν 
ἀνάλυση τῶν κειμένων τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας (π.χ. Μεγάλου Βασιλείου, 
Γρηγορίου Νύσσης κ.ἄ.), τῶν μεγάλων 
ἐκείνων μορφῶν πού γεφύρωσαν τό χά-
σμα μεταξύ Ἐπιστήμης καί Πίστης, μέσα 
ἀπό τήν οἰκουμενική ματιά τῆς ὀρθόδο-
ξης παράδοσης.

Γεγονός, πού ἐπιβάλλει τήν ἀνάδειξη 
τῶν ὁρίων τόσο τῆς θεολογίας ὅσο καί 
τῶν ἐπιστημῶν, ὡς τή μόνη δυνατότητα 
ἐπικοινωνίας. Γιατί σέ καμία περίπτωση 

δέν ἀποτελεῖ ἔργο 
τῆς θεολογίας ὁ ἐπι-
στημονικός ὁρισμός 
τοῦ “πως” τῆς δημι-
ουργίας. Εἶναι σαφές, 

πώς οἱ περιγραφές τῆς δημιουργίας στή 
Γένεση, ὅπως καί στήν Ἑξαήμερο τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου, παραπέμπουν στό 
κοσμοείδωλο τῆς ἐποχῆς τους. Αὐτό πού 
ἀφορᾶ στή θεολογία -ὥστε νά ἀρθρώσει 
λόγο θεολογικό- εἶναι τό γεγονός πώς 
ἐκείνη ξεκινᾶ, ἀπό ἐκεῖ πού τελειώνει ἡ 
ἐπιστήμη, δηλαδή τό πώς, καί ὁρίζεται 
ἀπό τά ὀντολογικά ἐρωτήματα τοῦ "ποιός" 
καί τοῦ "γιατί". 

Στόν ἀντίποδα τούτης τῆς συλλογι-
στικῆς -καί ὅταν ὑπάρχει ἀπολυτοποίηση 
καί σκοταδισμός- βρίσκεται ἡ καταδίκη 
του Γαλιλαίου, πού ἀποτελεῖ χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα διαστρέβλωσης τῆς 
χριστιανικῆς διδασκαλίας καί ἔμελε νά 
ἐπισκιάσει τήν σχέση Ἐπιστήμης καί 
Θρησκείας. Τέτοιες δικανικές πρακτι-
κές, ὅμως, εἶναι ὁλότελα ξένες πρός τήν 
ὀρθόδοξη παράδοση πού διακηρύσ-
σει: «Πίστευε καί μή· ἐρεύνα», τουτέστιν 
στηρίζει καί ὑποστηρίζει -ἀνεξαρτήτως 
πεποιθήσεων- τήν ἐρευνητική ματιά, δη-

Διάλογος Θρησκείας καί Ἐπιστήμης

Τοῦ Δρ Κωνσταντίνου Β. Ζορμπᾶ
Γεν. Διευθυντοῦ τῆς ΟΑΚ

Χριστοῦ, πού γιά χάρη μας ἐξακολουθεῖ νά χύνε-
ται στούς αἰῶνες γιά τή σωτηρία μας. Καί ὅμως, 
αὐτό τό φῶς τῆς Δημιουργίας και Ἀναδημιουρ-
γίας ἐξακολουθεῖ νά μᾶς καταλάμπει. Καί, μέσα 
σ’ αὐτό τό φῶς, ἀντιλαμβανόμαστε ποιοί ἀληθινά 
εἴμαστε  καί τί κάνομε στήν ζωήν πού μᾶς δώρι-
σε ὁ Θεός. Καί τότε ἡ καρδιά μας κατανύγεται, 
συντρίβεται καί ἡ ψυχή μας γεμίζει δάκρυα με-
τανοίας, ἀλλά καί χαρᾶς πού ξαναβρίσκομε τόν 
δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στήν ἀγκαλιά τοῦ Σωτήρα 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Ἄλλη φορά», γράφει ὁ Ὅσιος Νικήτας Στη-
θάτος, «ὕστερα ἀπό τά δάκρυα γίνεται πίκρα καί 
πόνος στήν νοερή αἴσθηση τῆς καρδιᾶς και ἄλλη 
φορά εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασις.  Ἄλλοτε πάλι, 
καθαριζόμαστε μέ τήν μετάνοια ἀπό τό φαρμάκι 
τῆς ἁμαρτίας μέ τή θέρμη τῆς φωτιᾶς. Γιατί τά 
δάκρυα πού βγαίνουνε ἀπό τήν μετάνοια, εἶναι 
πυρωμένα ἀπό την θερία φωτιά καί σάν νά κτυ-
πιέται τό λογικό μας μέ βαριά σφυριά, νιώθομε 
πίκρα καί πόνο νοερά καί αἰσθητά ἀπό τούς 
ἀναστεναγμούς τῆς καρδιᾶς μας. Καί ὅταν ἐλευ-
θερωθοῦμε ἀπό τά πάθη, μέ τό νά καθαρισθοῦμε 
μέ τέτοια δάκρυα, νιώθομε τήν παρηγοριά τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καί ἀποκτοῦμε ἥσυχη καί κα-
θαρή καρδιά καί γεμίζουμε ἀπό ἀνέκφραστη 
ἀγαλλίαση καί γλυκύτητα. Αὐτά εἶναι τά χαρο-
ποιά δάκρυα τῆς κατανύξεως…».

Γιά τίς παγωμένες καρδιές τοῦ καιροῦ μας, 
πού δυστυχῶς ὅλο καί πληθαίνουν, ἕνας χριστια-
νισμός μέ ἐπίπλαστη καί ψεύτικη χαρά, εἶναι ἕνας 
χριστιανισμός ἀνούσιος καί ἀτελέσφορος. Ἀλλά 
ἡ Ἐκκλησία, καί τά πιστά καί ἀφοσιωμένα παι-
διά της πού βιώνουν τό «χαροποιὀν πένθος» καί 
τά χριστιανικά δάκρυα, ἔχουν χρέος νά ἀναζητή-
σουν καί νά ἀναστήσουν αὐτούς πού χάνονται 
στίς ψευτοχαρές τοῦ κόσμου αὐτοῦ καί νά ἀνοί-
ξουν μέσα τους τίς oἱ μυστικές πηγές τῶν δακρύ-
ων. Καί μέσα ἀπό αὐτά τά λυτρωτικά δάκρυα τῆς 
μετανοίας καί τῆς πρός τόν Χριστόν ἐπιστροφῆς 
νά γεννηθεῖ ἡ εὐλογημένη πνευματική χαρά, πού 
σάν ἀναστάσιμη φλόγα θά φέγγει καί θα ἀχτινο-
βολεῖ στήν καρδιά καί στή ζωή τους.

ἼΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Θεραπεύει.
Ἐλεεῖ =Βοηθᾶ, Δίνει, Παρηγο-
ρεῖ.
Οἰκτίρει= Εὐσπλαχνίζεται, 
Συμπονεῖ, Σώζει

Μέ προστατεύει ὁ Θεός
Εἶναι Γιατρός τοῦ κόσμου
Στή Νύχτα μου ὁ ὁδηγός
Ἤλιος πνοή καί φῶς μου.

Ξέρω, εἶμαι ἁμαρτωλός
Συγχώρα με, Θεέ μου
Φέρε μου τήν Ἀνάσταση
Βοήθα με, Χριστέ μου.

Ἠλίας Δημ. Ζουριδάκης
Συγγραφέας-Ποιητής
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λαδή στήν οὐσία τή βάση κάθε ἐπιστημο-
νικῆς σκέψης.  

Στίς ἡμέρες μας ἡ σχέση μεταξύ Ἐπι-
στήμης καί Θρησκείας εἶναι πολύπλευρη 
καί πολυεπίπεδη καί μοιάζει νά ἔχει ἐξο-
μαλυνθεῖ -ἐφ’ ὅσον διατηροῦνται οἱ δια-
κριτοί ρόλοι αὐτῶν. Σέ κάθε περίπτωση 
τό ἐπιθυμητό ζητούμενο εἶναι ἡ ἁρμονική 
συνύπαρξή τους, μέ βάση τόν σεβασμό 
στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, μία πραγματι-
κότητα πού θά ἀποτελέσει τή βάση καί θά 
γεφυρώσει τό ὑποτιθέμενο χάσμα μεταξύ 
τῶν δύο μεγεθῶν. Γιατί στήν οὐσία -καί 
πέρα ἀπό κάθε δογματισμό- χάσμα δέν 
ὑπάρχει, καθώς στήν προκειμένη περί-
πτωση πρόκειται γιά δύο πραγματικότη-
τες πού διακονοῦν τόν ἄνθρωπο ἀπό δια-
φορετικό μέρος. 

Γι’ αὐτό, λοιπόν, οἱ σχέσεις Ἐπιστή-
μης καί Θεολογίας ὀφείλουν νά εἶναι 
συμβολικές, δηλαδή νά τονίζεται ἡ διά-
σταση τῆς ἀλληλοσυμβολῆς καί τῆς ἀλλη-
λεπίδρασης μεταξύ τους. Δηλαδή, οἱ δύο 
αὐτές πραγματικότητες -πού στήν οὐσία 
ἀποτελοῦν τίς δύο ὄψεις μιᾶς ἑνιαίας 
πραγματικότητας– δέν πρέπει νά ἐξα-
ντλοῦνται στό ἐπίπεδο μίας ἐπιφανειακῆς 
συμφωνίας ἤ διαφωνίας, ἀλλά ὀφείλουν 
νά κρατοῦν ζωντανό τό διάλογο, καθώς 
βρίσκονται στό ἴδιο στρατόπεδο, σέ ἕνα 
κοινό σῶμα, ὅπου τά μέλη τοῦ στοχεύουν 
μαζί τή νοηματοδότηση τῆς ζωῆς, ἀκόμη 
καί μέσα ἀπό τήν ἑρμηνεία τοῦ θανάτου.  

Μία πραγματικότητα πού ἀναζητᾶ 
ἐναγωνίως τήν ἐναρμόνιση Ἐπιστήμης 
καί Θρησκείας, ὥστε νά ξεπεραστεῖ ἡ σύ-
γκρουση αἰώνων πού ταλάνισε καί συνε-
χίζει νά ταλανίζει τόν ἀνθρώπινο πολιτι-
σμό, δημιουργώντας ἄγονες μυθολογίες. 
Γεγονός, πού ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, 
πώς ἡ κριτική παραδοχή τῶν ἀποτελε-
σμάτων τῆς ἐπιστήμης, ὡς ἀναγκαία δι-
αδικασία δημιουργικῆς ἀνάπτυξης τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, δέν στοχεύει 
στήν ἐπαλήθευση ἤ στή διάψευση τῶν 
βιβλικῶν κειμένων, οὔτε στή δημιουργία 
ἀπολογητικῆς διάθεσης καί ἀντιμετώπι-
σης, ἀλλά στήν ἀνανεωτική τους ἑρμη-

νεία.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι στά κεί-

μενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
πραγματοποιήθηκε στήν ταπεινή μας 
Μητρόπολη, ἕνα ἀπό τά σημαντικότε-
ρα ἱστορικά ἐκκλησιατικά γεγονότα τοῦ 
21ου αἰώνα, μεταξύ ἄλλων, γίνεται καί 
ἰδιαίτερη ἀναφορά στό θέμα τοῦ παρό-
ντος ἄρθρου. Μία προσεκτική ἀνάγνω-
ση τῶν κειμένων μᾶς ἀναδεικνύει, ὅτι 
μέ ἤπιες φράσεις, ἀλλά μέ σαφές καί 
διαυγές περιεχόμενο, ἡ Σύνοδος ἐπιση-
μαίνει τήν ἐντυπωσιακή πρόοδο τῶν θε-
τικῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας, ἡ 
ὁποία ἐπιφέρει ριζικές ἀλλαγές στή ζωή 
τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ἐπισημαίνεται, «ἡ 
Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἀποφεύγει τήν κη-
δεμονία τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναζητήσεως 
καί δέν λαμβάνει θέση πάνω σέ κάθε ἐπι-
στημονικό ἐρώτημα». Ὡστόσο ἡ Σύνοδος 
δέν διστάζει νά χαρακτηρίσει ὡς «σημα-
ντικές εὐεργεσίες» πολλές ἀπό τίς ριζικές 
ἀλλαγές πού ἐπιφέρει στή ζωή ἡ ἀνάπτυ-
ξη τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας καί 
ὡς τέτοιες κατονομάζονται ἡ διευκόλυν-
ση τοῦ καθημερινοῦ βίου, ἡ ἀντιμετώπι-
ση σοβαρῶν ἀσθενειῶν, ἡ εὐχερέστερη 
ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἔρευνα 
τοῦ διαστήματος. 

Εἶναι ἀξιοσημείωτη, κατά τήν προσω-
πική μας ἄποψη, ἡ θετική ἀξιολόγηση 
τῆς Ἐκκλησίας γιά πολλά ἀπό τά σύγ-
χρονα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα καί γεν-
ναῖος ὁ χαρακτηρισμός τους ὡς εὐεργε-
σίες. Καθώς αὐτά ἐντάσσονται συνήθως 
πολύ γρήγορα στήν καθημερινή ζωή, 
θεωροῦνται σύντομα ὡς αὐτονόητα καί 
δεδομένα, ὀφείλονται ὅμως στήν πρόο-
δο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί αὐτό δέν 
πρέπει νά παραγνωρίζεται.

τυποῦσαν χαρούμενα ἐκεῖνο 
τό πρωΐ, πάνε χρόνια καί 
χρόνια ἀπό τότε, οἱ κα-
μπάνες καί οἱ φωνές τους, 
μικρά ξεσπάσματα χαρᾶς, 
διαχέονταν στήν πρωϊνή 

γαλήνη τοῦ νιολουσμένου, ἀπό τή 
νυχτερινή βροχή, χωριοῦ. Κι ἔτσι 
ὅπως οἱ μικρές καρδιές τῶν ἤχων 
ἀκροζυγιάζονταν στά κούμαρα τοῦ 
γέρω-κυπάρισσου, μιά ἀνίδεη κα-
λογιαννοῦ, πού μόνο ὁ δάσκαλος 
τήν ἔλεγε νυφίτσα, ἔμεινε γιά ὥρα 
νά παρατηρεῖ δυό χοχλιούς, πού 
ἑτοιμάζονταν ν’ ἀνηφορίσουν στόν 
ἴσιο κορμό. Ἦταν κιόλας τό πρῶτο 
δεῖγμα, τό πρῶτο σημάδι, πώς ἡ ση-
μερινή ἡμέρα εἶχε ἀπό γεννησιμιοῦ 
της, χώρια ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα καί τό 
στοιχεῖο τῆς γλυκιᾶς προσμονῆς.

Ὡστόσο ἀπό τίς καμινάδες τῶν 
σπιτιῶν ἀνέθρωσκε γαλάζιος κα-
πνός, πού ἀπό μόνος του βέβαια 
δέν φανέρωνε τίποτε τό ξεχωριστό, 
ἐκτός ἀπό τήν ἔγνοια τῆς καθημερι-
νότητας. Ἔτσι, ὅμως, ὅπως οἱ ἄτα-
κτοι βόστρυχοί του συναντοῦσαν 
τίς φωνές πού ἔστελναν οἱ καμπά-
νες, ἔπαιρνε τό χρῶμα τῆς γιορτῆς, 
πού εἶχε κιόλας ἁπλώσει τίς φτε-
ροῦγες της στίς στέγες τῶν σπιτιῶν 
καί στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. 
Αὐτό θά κατάλαβε ἄραγε ἕνας ξε-
χασμένος  γάιδαρος, πού ἄρχισε 

Ξημερώνοντας τοῦ Σταυροῦ
Τοῦ κ. Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη

Δασκάλου - Λογοτέχνη

ν’ ἀντιφωνεῖ, παίζοντας τό ρόλο τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ; Σίγουρα 
ναί, γιατί ἡ φωνή του, ὄχι μόνο δέν ἀκουγόταν παράφωνα, ἀλλά 
καί γιατί ἔδινε τόν ἀπαραίτητο ἀναγκαῖο γήινο τόνο στήν οὐράνια 
κωδωνοκρουσία. Κάτι ἰδιαίτερα σημαντικό γιά τήν ἔκρηξη τῆς πε-
ρίσσιας χαρᾶς, πού εἶχε κατασκηνώσει στίς μικρές θυγατέρες τῆς 
βροχῆς.

Πέρα, στά Βιγλιά, ἕνας ξενοχωρίτης βοσκός ἀκούγοντας τό 
χαρούμενο διπλοκάμπανο, θυμήθηκε τί μέρα ξημερώνει κι ἔστει-
λε τή ματιά του νά καρφωθεῖ στό δεξί καμπαναριό τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, πού φαίνονταν στό βάθος τοῦ βοριᾶ, νά βιγλίζει ὁλό-
γυρα. Ἔτσι δέν ἄργησε νά γίνει κι αὐτός συμμέτοχος τῆς γιορτῆς 
καί γνήσιος ἑρμηνευτής των. Ὡστόσο ἀπό τίς αὐλές καί τά μπαλ-
κόνια τῶν σπιτιῶν τοῦ χωριοῦ, ἀναδυόταν ἡ ευωδία τοῦ βασιλι-
κοῦ καί τοῦ δυόσμου καί γινόταν ἕνα σῶμα μέ τούς βοστρυχωτούς 
γαλάζιους καπνούς καί τούς γιορτάσιμους ἦχους πού ἔστελναν οἱ 
καμπάνες. Δυό ζευγάρια ὁλοκαίνουργια ἀρβυλάκια, ἀγορασμένα 
μέ χίλιες δυσκολίες ἀπό τή καλομάνα γιά τά ἀγόρια της, καί πού 
περίμεναν νά φορεθοῦν γιά πρώτη φορά.

Κάποτε ὁ παπά-Χρῆστος εἶπε «φτάνει» καί οἱ καμπάνες στα-
μάτησαν νά χτυποῦν. Καί τότε ἕνα ἐξαίσιο «Σῶσον, Κύριε τόν 
λαόν Σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν Σου...», πού ἦρθε σάν 
ἀπόηχος, ἔκρουσε μέ τά θαυμάσια φωνήεντά του τίς ἐξώθυρες, 
πού ἄνοιξαν διάπλατα, γιά νά φανοῦν οἱ αὐλές, ὅπου ζοῦσαν ἀπο-
λαμβάνοντας τήν θρίαμβό τους  οἱ βασιλικοί καί ὁ ἀσβέστης.

Ἡ εἰκόνα τῆς γιορτῆς ἦταν πιά χειροπιαστή. Τό βλέπες καθα-
ρά στά φωτεινά, σάν ἥλιους πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων, πού εἶχαν 
ἀπό ὥρας ξυπνήσει, τά διάβαζες στά διάπλατα, σάν ὀρθάνοιχτα 
παράθυρα μάτια τους, τό ἀνάπνεες μαζί μέ τόν ἀέρα πού μύριζε 
ἀσβέστη, βασιλικό, δυόσμο, λιβάνι 
καί οὐρανό. Τό καταλάβαινες ἀκόμα 
κι ὅταν ἄκουγες τίς συνηθισμένες 
καθημερινές φαινομενικά κουβέντες 
ὅπως: «θά πάω μιά στιγμή τή φορά-
δα στά Πλακάκια», ἀπό τόν πατέρα, 
ἤ «βρήκα ὡραίους ἀνθούς γιά ντολ-
μάδες», ἀπό τή μητέρα. Κι αὐτό γιατί 
ἤξερες πώς τά λόγια αὐτά εἶχαν φο-
ρέσει ἐκείνη τή στιγμή τά γιορτινά 
τους... Καί σέ περιμένουν, κάθε χρό-
νο, στίς 14 Σεπτεμβρίου, τήν ἡμέρα 
τῆς Χάρης τους. Ὅπως καλή ὥρα κι 
ἐφέτος, ξημερώνοντας, γι’ ἄλλη μιά 
χρονιά, τοῦ Σταυροῦ, στό Νίππους.

Χ
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Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαῖος Α’ τονίζει, τὸ 2016, με-
ταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς: «Αἱ πρόσφα-
τοι ἀσυνήθεις θερμοκρασιακαί 

διακυμάνσεις, οἱ τυφῶνες, οἱ σεισμοί, αἱ κα-
ταιγῖδες, αἱ ρυπάνσεις τῶν θαλασσῶν καί τῶν 
ποταμῶν καί πλεῖσται ἄλλαι καταστροφικαί 
τοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ ἀνθρώπου ἐνέργειαι 
ὀφείλονται εἰς ἐμφανῆ καί κραυγαλέαν ἤ 
ἀφανῆ καί σιωπηλῶς δρῶσαν ἀνθρωπίνην 
συμπεριφοράν. Τό κύριον δέ αἴτιον αὐτῆς τῆς 
καταστροφικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ συγχρόνου 
ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἐγωκεντρισμός αὐτοῦ, ὁ 
ὁποῖος εἶναι ἡ ἄλλη ὄψις τῆς αὐτονομήσεώς του 
ἀπό τόν Θεόν καί ἡ προσπάθεια αὐτοθεώσεώς 
του…»1 .

Ἡ καθημερινὴ εἰδησιογραφία ἔρχεται νὰ 
ἐπιβεβαιώσει τὰ ἀνωτέρω, τόσο σὲ διεθνὲς 
ἀλλὰ καὶ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, καθὼς γίνεται ὅλο 
καὶ συχνότερη ἀναφορὰ σὲ ἀκραῖα καιρικὰ 
φαινόμενα –ξηρασίες, πλημμύρες, τυφώνες– 
τὰ ὁποῖα πρὶν ὀλίγα ἔτη μᾶς ἄφηναν παγερὰ 
ἀδιάφορους. Σήμερα ἀκόμα καὶ στὸν τόπο μας, 
στὸ χωριό μας, ζοῦμε τέτοια φαινόμενα ποὺ ἡ 
συχνότητα καὶ ἡ ἔντασή τους πρέπει νὰ μᾶς 
προβληματίζει καθημερινά. 

Ὅλες οἱ παραπάνω ἐπισημάνσεις ἀναδει-
κνύουν μὲ τρόπο σαφῆ τὴν εὐθύνη ὅλων μας, 
τόσο σὲ ἀτομικὸ ὅσο καὶ σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο, 
γιὰ τὴν ρύπανση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
ποὺ ἐπιφέρει τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Οἱ ἐπιστή-
μονες ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, μὲ τεκμηριωμένα 
στοιχεῖα, μᾶς λένε ὅτι ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ συ-
ντελεῖται ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό. Οἱ θερμοκρασίες 
αὐξάνονται, τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν βροχο-
πτώσεων ἀλλάζουν, οἱ παγετῶνες καὶ τὸ χιόνι 
λιώνουν καὶ ἡ παγκόσμια μέση στάθμη τῆς θά-
λασσας ἀνεβαίνει. Ἡ αὔξηση τῆς θερμοκρασίας 
ὀφείλεται πιθανότατα στὴν παρατηρούμενη 
αὔξηση τῶν ἀτμοσφαιρικῶν συγκεντρώσε-
ων ἀερίων θερμοκηπίου, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν 
ἐκπομπῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπινες 
δραστηριότητες2.

Τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι 
τί μπορεῖ νὰ γίνει σήμερα – τώρα, γιὰ τὴν ἀντι-

1 Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ 
τῆς προσευχῆς ὑπέρ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, 
01/09/2006.
2 Ἔκθεση Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Περιβάλλοντος 
(EEA), 3/2/2017.

μετώπιση τῶν προβλημάτων. Ἤδη ἡ εὐθύνη 
μᾶς εἶναι μεγάλη γιὰ ὅσα συνέβησαν μέχρι 
σήμερα διότι καὶ ἐμεῖς ἔχουμε συμβάλει σὲ 
αὐτό. Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἐγκράτεια εἶναι ἡ 
ἀπάντηση. Ἂν παρὰ τὴν πληθώρα τῶν σύγ-
χρονων πειρασμῶν καὶ ἀγαθῶν ἀρκεστοῦμε 
στὰ ἀπαραίτητα καὶ ἄν, ἐν παραλλήλῳ, μει-
ώσουμε τὴ ρύπανση ποὺ προκαλεῖ ὁ καθένας 
μας, ἀξιοποιώντας τὶς δυνατότητες ποὺ μᾶς 
δίνει ἡ σύγχρονη τεχνολογία γιὰ τὴν παρα-
γωγὴ τῶν ἀπαραίτητων μὲ τρόπους ἤπιους 
πρὸς τὸ περιβάλλον μεθόδους, συμπεριλαμ-
βάνοντας καὶ τὸν τομέα τῆς ἐνέργειας, ποὺ 
καθημερινὰ χρειαζόμαστε, τότε θὰ κάναμε 
ἕνα σημαντικὸ βῆμα. Ἕνα βῆμα γιὰ νὰ δώ-
σουμε στὰ παιδιὰ καὶ στὰ ἐγγόνια μας τὴ 
δυνατότητα νὰ ζήσουν καὶ αὐτὰ σὲ ἕνα ἀξι-
οπρεπὲς περιβάλλον, ὅπως ἄλλωστε ὀφεί-
λουμε, ἀμβλύνοντας κατὰ τὸ δυνατὸν τὶς συ-
νέπειες τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Ἂν ἑστιάσουμε στὸν τομέα τῆς ἐνέργειας, 
τότε ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὴν καθημερινὴ 
μείωση τῆς ἐνέργειας ποὺ καταναλώνουμε 
στὸ σπίτι μας, στὴν ἐνορία μας, στὸν δῆμο 
μας καὶ στὴν παραγωγὴ τῶν ἀπαιτούμενων, 
κάνοντας χρήση τοῦ φυσικοῦ μας πλούτου, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιτυγχάνουμε δραστικὴ 
μείωση τῶν ἐκπεμπόμενων ρύπων στὴ φύση. 
Ἂς μὴ λησμονοῦμε, γιὰ παράδειγμα, τὴν 
ὑψηλὴ ἡλιοφάνεια τοῦ τόπου μας, καθὼς 
ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ ἀπολαμβάνουμε ἀκό-
μα καὶ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες τὸν ἥλιο τῆς 
Κρήτης, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ θερμάνει πολὺ 
οἰκονομικὰ τὸ νερό, μέσῳ ἡλιακῶν θερμο-
σιφώνων ἀλλὰ καὶ νὰ παράγει ἐνέργεια ὅλο 
τὸν χρόνο μέσῳ σύγχρονων φωτοβολταϊκῶν 
συστημάτων ποὺ δύναται νὰ ἐγκατασταθοῦν 
εὔκολα  στὶς ὀροφὲς τῶν κτιρίων μας, μειώ-
νοντας τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ ἠλεκτρικοῦ 
ρεύματος, ἀποφέροντας πέρα ἀπὸ τὸ πολὺ 
σημαντικὸ περιβαλλοντικὸ καὶ οἰκονομικὸ 
ὄφελος.

Ἡ συνεργασία τῶν πολιτῶν, στὴν ὁποία 
ἔχει παράδοση ὁ τόπος μας, μπορεῖ νὰ ἐπι-
φέρει πολλαπλασιαστικὸ ὄφελος, προκαλώ-
ντας γενικότερη εὐαισθητοποίηση στὸ θέμα 
τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς 
κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Οἱ τοπικὲς ἐνεργειακὲς 
κοινότητες μποροῦν νὰ πάρουν στὰ χέρια 
τοὺς τὸ ἐνεργειακὸ μέλλον τοῦ τόπου μας. 

Τὸ παράδειγμα τῆς πόλης τῆς Κισάμου, ὅπου 
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1945 ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια 
τῆς γεννήτριας ποὺ ἔδωσε ρεῦμα στὴν πόλη, 
μετὰ ἀπὸ προσπάθειες τῶν ἴδιων τῶν πο-
λιτῶν ποὺ συνεργάστηκαν ἀγαστὰ σὲ χαλε-
ποὺς καιροὺς γιὰ τὸ κοινό τους ὅραμα, ἂς 
γίνει καὶ σήμερα ὁ φάρος μας γιὰ νέες συλλο-
γικὲς προσπάθειες, ἀξιοποιώντας τὴ σύγχρο-
νη τεχνολογία, μὲ σεβασμὸ στὸ περιβάλλον 
καὶ τὸν ἄνθρωπο. Σήμερα σὲ ὁλόκληρη τὴν 
Εὐρώπη κάτοικοι ἀκόμα καὶ μικρῶν χωριῶν 
συνεργάζονται γιὰ νὰ μειώσουν τοὺς ρύπους 
τους, δημιουργώντας τὶς δικές τους ἐνεργει-
ακὲς κοινότητες, οἱ ὁποῖες, σημειωτέον, φτά-
νουν τὶς 2.397 πανευρωπαϊκά3.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) 
ἔχει ξεκινήσει, ὡς ὀφείλει, τὸν διάλογο αὐτό, 
στὰ πλαίσια τῶν 50 ἐτῶν διακονίας της, μέσῳ 
ἀνοικτῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων καὶ στὶς 
14 Αὐγούστου τοῦ τρέχοντος ἔτους προχώ-
ρησε ἕνα βῆμα παραπέρα, ὄντας ἡ πρώτη 
περίπτωση στὴν Κρήτη, ποὺ ἀξιοποίησε τὸν 
ἐνεργειακὸ συμψηφισμὸ (net metering) στὴ 
μέση τάση, καθὼς ἐγκατέστησε στὴν ὀροφὴ 
κτηρίων της φωτοβολταϊκὰ κύτταρα τῆς τά-
ξεως τῶν 50kW, ἐπιτυγχάνοντας σὲ ἐτήσια 
βάση μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ 
ἄνθρακα πάνω ἀπὸ 40 τόνους, παράγοντας 
«πράσινη ἐνέργεια» ἀπὸ τὸν ἥλιο, ἡ ὁποία θὰ 
καλύπτει ὡς καὶ τὸ 80% τῶν ἀναγκῶν της, μὲ 
σημαντικὴ ἐξοικονόμηση ἀπὸ τοὺς λογαρια-
σμοὺς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, δεδομένου 
ὅτι τὸ σύστημα αὐτὸ ἔχει χρόνο ζωῆς 25 ἔτη.

Αὐτὴ ἡ ἐγκατάσταση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς 
δράσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Θεολογίας καὶ Οἰκο-
λογίας τῆς ΟΑΚ, τὴν ὀργάνωση Συνεδρίων, 
διαδραστικῶν – βιωματικῶν ἐκπαιδευτικῶν 
προγραμμάτων ἀνακύκλωσης, συντελεῖ στὴν 
εὐαισθητοποίηση σὲ θέματα περιβάλλοντος 
καὶ κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τὰ ὁποῖα εἶναι στὸ 
ἐπίκεντρο τοῦ προβληματισμοῦ τῆς ΟΑΚ, 
ἀνοίγοντας ἕνα νέο παράθυρο τὶς τωρινὲς 
καὶ στὶς νέες γενιὲς, βάσει τῆς Χριστιανικῆς 
ἀντίληψης γιὰ ἕνα ἀειφόρο μέλλον γιὰ ὅλους.

Ἡ εὐθύνη μας καὶ μάλιστα τῶν Χριστιανῶν 
εἶναι μεγάλη. Δὲν ἔχουμε ἄλλη εὐκαιρία…

3 Εὐρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ἐνεργειακῶν Κοινο-
τήτων Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας (RESCoop), 
4/3/2016.

Ἡ εὐθύνη μας ὡς 
Χριστιανοὶ ἔναντι 
τῆς κλιματικῆς 

ἀλλαγῆς

Τοῦ κ. Ἀντωνίου Καλογεράκη
Ἐπιστημονικοῦ Συνεργάτη τῆς ΟΑΚ
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Τί εἶναι ἡ ἀρτηριακή πίεση;
Ἀρτηριακή πίεση εἶναι ἡ πίεση πού ἀσκεῖ τό αἷμα στό 
τοίχωμα τῶν ἀρτηριῶν καθώς ρέει μέσα σέ αὐτές. Ἡ καρ-
διά μας εἶναι μία μικρή ἀλλά ἰσχυρή μυϊκή ἀντλία πού 
κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας «κτυπᾶ» συνεχῶς, δηλαδή 
συστέλλεται καί διαστέλλεται, μέ ρυθμό περίπου 60-80 
φορές τό λεπτό, στέλνοντας 5 λίτρα αἵματος τό λεπτό σέ 
ὅλο τό σῶμα. 
Πῶς ἐκφράζεται ἡ ἀρτηριακή πίεση; 
Ἡ ἀρτηριακή πίεση ἐκφράζεται μέ δύο ἀριθμούς. Ὁ για-
τρός σας θά σᾶς πεῖ ὅτι ἡ πίεσή σας εἶναι π.χ. 120 μέ 80 
mmHg . Ὁ μεγάλος ἀριθμός (τό 120) εἶναι ἡ πίεση μέσα 
στίς ἀρτηρίες ὅταν ἡ καρδιά σας κτυπᾶ καί ἐξακοντίζει 
τό αἷμα στήν ἀορτή καί καλεῖται συστολική πίεση. Ὁ μι-
κρός ἀριθμός (80) εἶναι ἡ πίεση ὅταν ἡ καρδιά σας χαλα-
ρώνει ἀνάμεσα σέ δύο διαδοχικούς κτύπους καί καλεῖται 
διαστολική πίεση. Τό mmHg σημαίνει χιλιοστά στήλης 
ὑδραργύρου καί εἶναι ἡ διεθνής μονάδα μέτρησης τῆς 
ἀρτηριακῆς πίεσης.  
Εἶναι σταθερή ἡ πίεση σας ὅλο τό 24ωρο; 
Ἡ ἀρτηριακή πίεση μεταβάλλεται κατά τή διάρκεια τῆς 
ἡμέρας ἤ ἀπό ἡμέρα σέ ἡμέρα. Μπορεῖ νά βρεθεῖ αὐξη-
μένη κατά τή διάρκεια τῆς σωματικῆς ἄσκησης ἤ ὅταν 
εἶστε ψυχικά φορτισμένοι ἤ ὅταν ἔχετε ὑπερβολικό 
ἄγχος, ὅποτε καί ἡ καρδιά δουλεύει πιό γρήγορα. Ἀντί-
θετα, συνήθως ἡ πίεσή σας βρίσκεται χαμηλότερη, ὅταν 
εἶστε ξεκούραστος ἤ κοιμάστε, ὅποτε καί ἡ καρδιά σας 
δέν χρειάζεται νά λειτουργεῖ μέ ἐντατικούς ρυθμούς. 
Ποιά εἶναι ἡ φυσιολογική ἀρτηριακή πίεση;
Σήµερα πιστεύεται ὅτι ἡ ἀρτηριακή πίεση δέν θά πρέπει 
νά ὑπερβαίνει τό ὅριο τῶν 120/80 mmHg. Εἰδικότερα, 
ἄτομα μέ τιμές ἀρτηριακῆς πίεσης μεταξύ 120-140 γιά 
τήν συστολική ἤ/καί 85-90 γιά τή διαστολική, θεω-
ροῦνται ὅτι ἔχουν ὁριακή ὑπέρταση (πρό-ὑπέρταση) 
κι ἔχουν ἀνάγκη τακτικῆς παρακολούθησης τῆς ἀρτη-
ριακῆς τους πίεσης καί ἄμεσης ἀλλαγῆς τρόπου ζωῆς. 
Ξέροντας ὅτι ἡ ἀρτηριακή πίεση δέν παραμένει σταθερή 
ὅλο τό 24ωρο, ἡ διάγνωσή της θά πρέπει νά βασίζεται σέ 
πολλαπλές μετρήσεις.
Πῶς μετρᾶμε τήν ἀρτηριακή πίεση;
Πολύ συχνά ἡ ἀρτηριακή πίεση δέν μετριέται σωστά. Οἱ 
ὁδηγίες γιά σωστή μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης θά 
πρέπει νά ἀκολουθοῦνται μέ προσοχή, προκειμένου νά 
ἐξακριβώσουμε ἄν κάποιος ἔχει ἀρτηριακή ὑπέρταση ἤ 
ὄχι. Οἱ ὁδηγίες συνιστοῦν ὁ ἐξεταζόμενος:
Νά εἶναι καθιστός τουλάχιστον γιά 5 λεπτά
Νά εἶναι χαλαρός, ἤρεμος καί σέ εὐχάριστο περιβάλλον
Νά μήν ἔχει πιεῖ καφέ καί καπνίσει τήν προηγούμενη 
μισή ὥρα
Νά ἀκουμπᾶ τό χέρι του σέ σταθερό σημεῖο. 
Νά  μή φορᾶ στενά ροῦχα στό χέρι πού μετριέται ἡ  πί-
εση.
Ποῦ ὀφείλεται ἡ ὑπέρταση;
Στό 95% τῶν ὑπερτασικῶν δέν μπορεῖ νά βρεθεῖ κάποια 
συγκεκριμένη αἰτία πού νά προκαλεῖ τήν ὑψηλή πίεση. 
Τότε λέμε ὅτι πάσχουν ἀπό «ἰδιοπαθῆ» ὑπέρταση. Σήμε-
ρα γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι παράγοντες, ὅπως 
ἡ κληρονομικότητα, τό αὐξημένο σωματικό βάρος, τό 

κάπνισμα, ἡ κατάχρηση ἀλκοόλ, τό ἁλατισμένο φαγητό, 
τό ἔντονο στρές καί ἡ ἀπουσία ἄσκησης, πού καλοῦνται 
«ὑπερτασιογόνοι» καί οἱ ὁποῖοι προδιαθέτουν τόν ὀργα-
νισμό στήν ἐμφάνιση τῆς ὑπέρτασης, χωρίς ὅμως νά 
εἶναι τό καθαυτό αἴτιό της. Μερικές φορές ὅμως ἡ ὑψηλή 
ἀρτηριακή πίεση μπορεῖ νά ὀφείλεται σέ ἄλλη πάθηση, 
ὅπως σέ πάθηση τῶν νεφρῶν, τῆς καρδιᾶς ἤ τῶν ἐνδο-
κρινῶν ἀδένων. Ὅταν αὐτό συμβαίνει, τότε ἀποκαλεῖται 
«δευτεροπαθῆς» ὑπέρταση. Ἡ κατάσταση αὐτή ἀντιμε-
τωπίζεται μόνο μέ θεραπεία τῆς νόσου πού τήν προκά-
λεσε.
Γιατί πρέπει νά θεραπεύσω τήν ὑπέρταση;
Ἡ αὐξημένη ἀρτηριακή πίεση ὁδηγεῖ σέ στεφανιαία 
νόσο, ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, ἀγγειακό ἐγκεφαλι-
κό ἐπεισόδιο καί νεφρική ἀνεπάρκεια. Αὐτό γίνεται πιό 
σαφές ἄν σκεφτοῦμε ὅτι ὅταν ἡ πίεσή μας εἶναι ὑψηλή, 
τότε ἡ καρδιά μας πρέπει νά ἐργαστεῖ πιό σκληρά ἀπό 
ὅτι συνήθιζε.
Ὑπέρταση καί καρδιά
Ὅταν ἡ ἀρτηριακή πίεση παραμένει ὑψηλή, τότε ἡ καρ-
διά πρέπει σταδιακά νά ἐργαστεῖ σκληρότερα γιά νά 
προωθήσει αἷμα καί ὀξυγόνο στό σῶμα μας. Ὁ καρδια-
κός μῦς τότε ὑπερτρέφεται (παχαίνει) καί ἡ καρδιά δέν 
λειτουργεῖ πιά κανονικά. Μία καρδιά διογκωμένη δέν 
μπορεῖ νά ἐργαστεῖ σωστά γιά μεγάλο χρονικά διάστημα 
καί τελικά ὁδηγεῖται σέ ἀνεπάρκεια.
Ὑπέρταση καί ἀρτηρίες 
Οἱ ἀρτηρίες εἶναι τά ἀγγεῖα πού μεταφέρουν τό αἷμα στό 
σῶμα μας. Ὅταν ἡ ἀρτηριακή πίεση εἶναι μεγάλη, τότε 
οἱ ἀρτηρίες σκληραίνουν καί χάνουν τήν ἐλαστικότητά 
τους. Αὐτό φυσιολογικά συμβαίνει σέ ὅλους μας ὅταν 
γερνᾶμε, ἀλλά ἡ ἀρτηριακή ὑπέρταση ἐπιταχύνει αὐτή 
τήν διαδικασία, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται ἀθηροσκλήρυνση ἤ 
ἀρτηριοσκλήρωση. Οἱ σκληρές καί στενωμένες ἀρτηρίες 
δυσκολεύονται νά προωθήσουν τό αἷμα στό σῶμα μας. 
Ἐάν τά ὄργανα τοῦ σώματός μας δέν δέχονται ἀρκετό 
ὀξυγόνο καί θρεπτικές οὐσίες, δέν λειτουργοῦν σωστά.
Ὑπέρταση καί ἐγκέφαλος 
Τό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο μπορεῖ νά προκληθεῖ ἀπό τήν 
προοδευτική στένωση στά ἀγγεῖα τοῦ ἐγκεφάλου. Ὅταν 
ἡ ροή τοῦ αἵματος εἶναι ἀνεπαρκῆς, τά ἐγκεφαλικά κύτ-
ταρα στεροῦνται ὀξυγόνου καί τελικά πεθαίνουν. Ἡ στέ-
νωση τῶν ἀρτηριῶν μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν κατάσταση 
ὅπου ἕνας θρόμβος αἵματος δέν μπορεῖ νά κινηθεῖ μέσα 
στήν ἀρτηρία καί τήν ἀποφράσσει. Περίπου 80% τῶν 
ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων προκαλοῦνται ἀπό ἀπόφραξη 
μιᾶς ἀρτηρίας στόν ἐγκέφαλο ἤ στόν λαιμό. Ἡ ἀρτηρι-
ακή ὑπέρταση εἶναι ὁ πιό βασικός παράγοντας κινδύνου 
γιά ἀγγειακό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο.
Ὑπέρταση καί νεφροί
Ἡ αὐξημένη ἀρτηριακή πίεση στενεύει τίς ἀρτηρίες τοῦ 
νεφροῦ -ὅπως καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ σώματός μας- καί 
μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ νεφρική ἀνεπάρκεια. Ἡ κύρια λει-
τουργία τῶν νεφρῶν εἶναι νά φιλτράρουν τό αἷμα ἀπό 
τοξικές χημικές οὐσίες. Γιά νά γίνει σωστά αὐτή ἡ λει-
τουργία πρέπει ἡ πίεση μέσα στά ἀγγεῖα τους νά εἶναι 
σέ φυσιολογικά ὅρια. Ὅταν οἱ ἀρτηρίες στενεύουν καί 
σκληραίνουν ἀπό τήν αὐξημένη ἀρτηριακή πίεση, ἡ ροή 

Ἀρτηριακή πίεση
Τῆς κ. Μαρίας Δαρατσιανοῦ
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Ἐκπαιδευτικοῦ - Λυκειάρχουτ
Μιά ἀπαίσια γεύση τῶν παιδικῶν χρόνων

ά μετα-κατοχικά παιδιά στήν Ἑλλάδα δέν 
χαρακτηριζόταν στό σύνολό τους, οὔτε 
γιά τήν εὐεξία τους, οὔτε γιά τό ἀγέρωχο 

παράστημά τους, οὔτε γιά τό πλούσιο ντύσιμό 
τους. Σάν παιδιά εἶχαν πολλούς περιορισμούς 
ἀπό τούς μεγάλους. Ὅλα παραπέμπονταν στή 
σφαίρα τοῦ «ὅταν μεγαλώσεις…». Ἡ λιτότητα 
γιά ὅλους, ὑπῆρχε ἐκ τῶν πραγμάτων, γιά ὁρι-
σμένους, ὅμως ἄγγιζε τά ὅρια τῆς στέρησης τῶν 
βασικῶν ἀναγκῶν.

Ὅλα αὐτά ὁδηγοῦσαν σέ μία συστολή, πού 
ὁδηγοῦσε καί στό σεβασμό. Ὁ ὑποσιτισμός ὁδη-
γοῦσε σέ ἀβιταμινώσεις, ἡ ἔλλειψη καθαριότη-
τας σέ μολύνσεις κ.λ.π. Πράγματα πού σήμερα 
ἐκλείπουν, τότε ἦταν συνηθισμένο φαινόμενο. 
Συχνά στίς ἄκρες του στόματος ἦταν σπυρά-
κια, τά χαλιναράκια. Ἄλλες φορές σέ διάφορα 
σημεῖα τοῦ σώματος ἔβγαιναν τά ἐπώδυνα μα-
λαθρακάκια ἤ καλογεράκια ἀλλά καί τά βασα-
νιστικά κριθαράκια, ὅπως τά ἔλεγαν, στό μάτι. 
Τά γόνατα τῶν παιδιῶν ἦταν γρατσουνισμένα, 
γιατί ἔπεφταν παίζοντας ἔξω, ὧρες στίς ἀλάνες 
ἤ στό δρόμο, πού εἶχε τίς πιό πολλές φορές πέ-
τρες. 

Ἔτσι ὅπως τὄχει γράψει ὁ Ἐλύτης:
«Παιδί μέ τό μέ τό γρατσουνισμένο γόνατο,
κουρεμένο κεφάλι, ὄνειρο ἀκούρευτο,
ἀδερφάκι τοῦ σύννεφου».
Καί καθώς τά περισσότερα ἀγόρια στό δη-

μοτικό ἦταν ξυπόλυτα, σπάνια κάποιο δάκτυλο 
δέν ἦταν τραυματισμένο. Βασανιστικές ἀρρώ-
στιες καί μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες πολλές φο-
ρές, ἦταν ἡ ἱλαρά, οἱ μαγουλάδες, ἡ ἀνεμοβλο-
γιά, ὁ τύφος, ἡ διφθερίτιδα.

Ὅταν πηγαίναμε στό δημοτικό σχολεῖο 
κατά καιρούς μᾶς πήγαιναν ὁμαδικά στό Πολυ-
ϊατρεῖο, στό σημερινό Κέντρο Ὑγείας, τό ὁποῖο 
μόλις εἶχε κτιστεῖ καί λειτουργήσει μετά ἀπό 
εὐγενική προσφορά τῶν ὁμογενῶν Ἀμερικῆς, 
κόσμημα τῆς περιοχῆς καί μᾶς ἔκαναν κάποιο 
ἐμβόλιο. Κάθε Ἰούνιο θυμᾶμαι  πρίν κλείσει τό 
σχολεῖο μᾶς ἔκαναν τό ἀντιτυφικό ἐμβόλιο. 
Ἦταν μία ἔνεση στό χέρι. Τό χέρι τήν ἑπομένη 
ἦταν πολύ πρησμένο, πονοῦσε ἀφόρητα καί 
εἶχες ὑψηλό πυρετό.

Ἕνα ἄλλο ἐμβόλιο πού εὐτυχῶς ἔγινε μία 
φορά ἦταν κατά τῆς εὐλογιᾶς, ὁ δαμαλισμός. 
Κάτι ἔκαναν στό μπράτσο μέ μία πέννα, καί μέσα 
ἔβαζαν κάποιο φάρμακο. Ὕστερα ἀπό λίγο μία 
ἀπαίσια μικρή πληγή κακοφορμισμένη ἔμενε γιά 
μέρες, ὥσπου ἔκλεινε ἀφήνοντάς σου ἕνα σημά-
δι στό χέρι γιά πάντα, πού τό ἔλεγαν βατσίνα. 
Κάτι παρόμοιο θυμᾶμαι γιά τό ἐμβόλιο τῆς δι-

φθερίτιδας μέ μικρότερες συνέπειες. Τό λιγότε-
ρο ἐπώδυνο ἐμβόλιο ἦταν τῆς πολυομυελίτιδας, 
πού δύο γιατροί ἦρθαν στό σχολεῖο καί ἔδωσαν 
στόν κάθε ἕνα νά πιεῖ μία στρογγυλή διαφανῆ 
κιτρινωπή ἀμπούλα. Εἶχε ἕνα παράξενο ὄνομα 
αὐτό τό ἐμβόλιο, σεϊμπίν, τό ἔλεγαν.

Ὅλα αὐτά τά φοβόμασταν, οἱ γιατροί δέ, 
πού τά χρόνια ἐκεῖνα δέν χαρακτηριζόταν ἰδιαί-
τερα γιά τή γλυκύτητά τους, πλήν ὀλίγων, ἦταν 
κάτι παραπάνω ἀπό φόβητρα.

Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ περισσότερες μικροαρ-
ρώστιες ξεπερνιόταν ἀπό μόνες τους, καθώς ἡ 
οἰκονομική κατάσταση τῶν ἀνθρώπων καί ἡ 
ἔλλειψη ἀσφαλιστικῆς κάλυψης ἔκαναν τίς ἐπι-
σκέψεις στούς γιατρούς σπάνιες καί μόνο στίς 
χειρότερες τῶν περιπτώσεων.

Ὡστόσο ἐκεῖνο τό δυσάρεστο συναίσθημα 
πού δέν ξέχασα ποτέ ἦταν αὐτό τοῦ μουρου-
νόλαδου ἤ ψαρόλαδου, πού θυμᾶμαι αὐτή τήν 
ἐποχή τέλος τοῦ χειμώνα μέ ἀρχή τῆς ἄνοιξης νά 
ἔρχεται στό σπίτι. Εἶχε μία ἀπαίσια γεύση καί μυ-
ρωδιά. Ἦταν ἕνα λάδι τονωτικό, βιταμίνη γιά τά 
ἀδύνατα παιδιά, πού ἤμουν κι ἐγώ. Κάθε χρόνο 
ἤλπιζα ὅτι θά τή γλυτώσω, ὅταν ὅμως ἄκουγα 
τή μητέρα νά λέει στόν πατέρα μου: «Πάρε ἕνα 
μπουκάλι καθαρό νά τό γεμίσεις μουρουνόλαδο 
ἀπό τό φαρμακεῖο», ἤξερα γιά ποιόν χτυποῦσε 
ἡ καμπάνα. Κάθε μεσημέρι καί κάθε βράδυ μετά 
τό φαΐ ἔπρεπε νά πιῶ μιά κουταλιά τῆς σούπας 
ἀπό αὐτό τό ἀπαίσιο παρασκεύασμα. Πιάνο-
ντας τή μύτη μέ τό ἕνα χέρι καί κρατώντας ἕνα 
κομμάτι μῆλο στό ἄλλο, κατάπινα τό κώνειο 
πού μοῦ ἔβαζαν στό στόμα. Παρ’ ὅλα αὐτά τά 
μέτρα ἡ ἀπαίσια γεύση καί ὀσμή δέν ξεπερνιό-
ταν, κρατοῦσε λίγα λεπτά, οὔτε ξεχάστηκε ποτέ.

Καθώς ἀκούω σήμερα τόσα γιά τήν εὐερ-
γετική δράση τῶν ψαριῶν καί ἀκούω τόσα γιά 
τά Ω3 λιπαρά καί ἄλλα σχετικά, πάει τό μυαλό 
μου σέ ἐκεῖνο τό λάδι, πού ὅλα αὐτά, φαίνεται, 
τά συγκέντρωνε καί πού ἀργότερα ἔμαθα πώς 
ἔβγαινε ἀπό τό συκώτι ἑνός ψαριοῦ πού τό ἔλε-
γαν μουρούνα.

Τίς προάλλες εἴχαμε γράψει γιά τήν ψημένη 
φέτα μέ τό βούτυρο καί ἄρεσε σέ πολλούς, σή-
μερα ἡ γεύση εἶναι δυσάρεστη, ἀλλά ἔτσι γιά νά 
θυμίσομε πώς οἱ ἀναμνήσεις εἶναι ὄμορφες καί 
ἄσχημες εἰκόνες, γεύσεις, ἀρώματα, ἀκούσματα, 
ψηλαφίσματα…

ΜΕ τήν ΕὐΚΑΙρΙΑ τήΣ νΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚήΣ ΧρΟνΙΑΣ
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος στήν Ἀμερική

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Παγκρητικῆς Ἕνω-
σης Ἀμερικῆς καί εὐλογητικής ἀδείας του Πα-
ναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιεπισκό-
που Ἀμερικῆςκ. Δημητρίου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος ἐπισκέφθη-
κε τήν Ἀμερική καί συγκεκριμένα τήν πόλη 
τοῦ San Francisco. Στήν πόλη αὐτή πραγμα-
τοποιήθηκε τό 45ο Συνέδριο τῆς Παγκρητικῆς 
Ἕνωσης Ἀμερικῆς, ἐπίσημος προσκεκλημένος 
καί ὁμιλητής τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ὁ Ἐπίσκοπός 
μας, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Ἡ φιλανθρω-
πία στήν Κρήτη». Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας μετέφερε πρός τούς ἀπόδημους 
Κρῆτες τῆς Ἀμερικῆς, τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου καί ἀναφέρθηκε εἰς τήν προσφο-

ρά τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης σέ ἀναφορά μέ τίς 
ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες ἀνθρώπων τῆς 
Μεγαλονήσου. Σημείωσε δέ χαρακτηριστικά: 
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἀπό ἄκρου εἰς ἄκρον, 
στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν ἀπαντᾶ μέ ἔργα 
ἀγάπης, φιλανθρωπίας καί ἀλληλεγγύης. Ἀθό-
ρυβα καί μέ σεβασμό στά ἑκατοντάδες - χι-
λιάδες πρόσωπα καί οἰκογένειες πού σέ καθη-
μερινή βάση ὠφελοῦνται ἀπό τίς προνοιακές 
καί κοινωνικές δομές Της. Ἀγκαλιάζει τόν κάθε 
ἄνθρωπο ἀνεξαρτήτου καταγωγῆς, πιστεύω, 
θρησκείας ἤ κουλτούρας, καθώς στό κέντρο 
τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ἐκκλησίαςβρίσκεται ὁ 
ἄνθρωπος, οἱ ἀνάγκες του (πνευματικές καί 
ὑλικές) καί ἡ θεραπεία τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν. 
Γιατί ἡ ἀγάπη δέν ἔχει σύνορα, πατρίδα καί 
θρησκεία», κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος. Χαιρε-
τισμό, ἐπίσης, στό Συνέδριο ἀπηύθυνε καί ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Σάν Φραντσίσκο κ. Γερά-
σιμος,ὁ ὁποῖος μέ λόγους θερμούς, καλωσόρι-
σε τόν Ἐπίσκοπό μας, στόν ὁποῖο καί παρεῖχε 
θερμή φιλοξενία καί εὐχήθηκε ἐγκάρδια στούς 
Κρῆτες ὁμογενεῖς της Ἀμερικῆς. Κατά τήν 
παραμονή του στό Σάν Φραντίσκο ὁ Σεβα-
σμιώτατος κ. Ἀμφιλόχιος συμπροσευχήθηκε, 
μετά τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Γερασίμου, εἰς 
τόν Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Belmart, κατά 
τήν ἑορτή τῆς Σύναξης τῶν Ἀποστόλων, προ-
εξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Μηδείας κ. Ἀποστόλου, Πρωτο-
σύγκελλου τοῦ Σεβ. κ. Γερασίμου καί χορο-
στάτησε εἰς τόν Ἱ. Ναό τῆς Γεννήσεως, στήν 
πόλη Novato. Ὁ Ἐπίσκοπός μας γεύθηκε τῆς 
φιλοξενίας τῶν ὀργανωτῶν τοῦ Συνεδρίου. Πε-

(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)
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αἵματος μέσα στό νεφρό μειώνεται καί αὐτή ἡ κατάστα-
ση ἐμποδίζει τή φυσιολογική του λειτουργία. Ἡ ποσότη-
τα τῶν ὑγρῶν πού ὁ νεφρός διηθεῖ μειώνεται, ὁδηγώντας 
σέ νεφρική ἀνεπάρκεια. Οἱ τοξικές οὐσίες ἀθροίζονται 
στό σῶμα μας. Οἱ ἄνθρωποι μέ νεφρική ἀνεπάρκεια πρέ-
πει νά κάνουν αἱμοδιαλύσεις μέ τόν τεχνητό νεφρό, μέ 
τελική ἔκβαση τή νεφρική μεταμόσχευση.
Ὑπέρταση καί ὀφθαλμοί
Ὅπως καί στόν ὑπόλοιπο ὀργανισμό μας, τά ἀγγεῖα στά 
μάτια μας ἐπίσης σκληραίνουν καί στενεύουν μέ τήν 
ἀρρύθμιστη ὑψηλή πίεση. Αὐτό μπορεῖ νά προκαλέσει 
τήν δημιουργία θρόμβου καί αἱμορραγιῶν μέσα στά μά-
τια μας, πού θά ὁδηγήσει σέ διαταραχές στήν ὅραση ἤ 
ἀκόμα καί σέ τύφλωση.
Ὑπέρταση καί ἄγχος
Τό ἄγχος σέ πολλές περιπτώσεις συμβάλλει, ἀλλά δέν 
ἀρκεῖ «ἀπό μόνο του» νά προκαλέσει τίς μόνιμες αὐξή-
σεις τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, πού παρατηροῦνται στήν 
ὑπέρταση. Καλό πάντως εἶναι οἱ ὑπερτασικοί νά ἀποφεύ-
γουν τίς περιττές ἐντάσεις.
Ποιά εἶναι τά συμπτώματα τῆς ὑπέρτασης;
Ἡ ὑπέρταση συχνά δέν συνοδεύεται ἀπό κανένα σύ-
μπτωμα, ὑπάρχουν ὅμως περιπτώσεις πού ἐμφανίζονται 
πονοκέφαλος, μουδιάσματα, ἔμετοι, ἐξάψεις, κακουχία, 
αἴσθημα ταχυκαρδίας καί ζάλη. Ἡ ὑπέρταση, ὡστόσο, 
ἀκόμη καί ἐάν δέν ἐμφανίζει συμπτώματα προκαλεῖ προ-
οδευτικῶς βλάβες σέ ὅλα τά ζωτικά ὄργανα. Ἕνα σύνη-
θες σφάλμα, πού κάνει ὁ ὑπερτασικός, ἐάν δέν ἐμφανίζει 
συμπτώματα, εἶναι νά μήν συμμορφώνεται μέ τίς ἐνδει-
κνυόμενες ἰατρικές ὁδηγίες. Ἡ ὑπέρταση ὅμως εἶναι χρό-
νια νόσος, πού ἀπαιτεῖ πολλές φορές μόνιμη καί συνεχῆ 
ἀγωγή καί οἱ παραλείψεις ἐκθέτουν τά ἄτομα μέ ὑψηλή 
ἀρτηριακή πίεση σέ σημαντικούς κινδύνους.
Ἐπιδημιολογία τῆς ὑπέρτασης στή χώρα μας
Στήν Ἑλλάδα, ἀπό πρόσφατα στοιχεῖα τῆς ἐπιδημιο-
λογικῆς μελέτης “ΑΤΤΙΚΗ” τῆς Α΄ Πανεπιστημιακῆς 
Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, ὑπέρταση ἐμφανίζει τό 38% 
τῶν ἀνδρῶν καί τό 24% περίπου τῶν γυναικῶν. Δηλαδή 
σχεδόν 3 ἑκατομμύρια Ἕλληνες ἔχουν αὐξημένες τιμές 
ἀρτηριακῆς πίεσης.
Μπορεῖ νά μειωθεῖ ἡ πίεση χωρίς φάρμακα;
Ἐκτός ἀπό τά φάρμακα, διάφορα ἄλλα μέσα μποροῦν νά 
μειώσουν σέ κάποιο βαθμό τήν πίεση. Τά μέσα αὐτά εἶναι 
χρήσιμα σέ ὅλα τά ὑπερτασικά ἄτομα, ἀνεξάρτητα ἀπό 
τό ἄν παίρνουν ἤ ὄχι ἀντιυπερτασικά φάρμακα.
Ἡ ἐλάττωση τοῦ σωματικοῦ βάρους στούς ὑπέρβαρους 
ὑπερτασικούς εἶναι ὁ ἀποτελεσματικότερος τρόπος γιά 
τή μείωση τῆς πίεσης χωρίς φάρμακα. Ἀκόμα καί μικρή 
ἀπώλεια βάρους (π.χ. 5 κιλά) μπορεῖ νά βοηθήσει στή 
μείωση τῆς πίεσης ἀλλά καί στή βελτίωση ἄλλων παρα-
γόντων πού ὁδηγοῦν σέ καρδιαγγειακό ἐπεισόδιο, ὅπως 
εἶναι ἡ χοληστερίνη καί τό σάκχαρο.
Δίαιτα μέ πολλά φροῦτα, λαχανικά καί γαλακτοκομι-
κά χωρίς λίπη, δηλαδή, διατροφή πλούσια σέ κάλιο καί 
ἀσβέστιο, μπορεῖ ἐπίσης νά βοηθήσει στή μείωση τῆς 
πίεσης.
Ἡ μείωση τῆς πρόσληψης ἁλατιοῦ μέ τό φαγητό μειώνει 
τήν πίεση κυρίως στούς ὑπερτασικούς μεγαλύτερης ἡλι-
κίας. Μάλιστα, ἡ ἡμερήσια ἐλάττωσή του δέν πρέπει νά 
ξεπερνᾶ (τά 5-6 γρ.) δηλαδή ἕνα κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ. 
Ἤδη, ὅμως, μέσω τῶν τροφίμων (π.χ. ψωμί, τυρί) κατα-
ναλώνουμε τουλάχιστον τό μισό κουταλάκι, ὅποτε μᾶς 
«ἐπιτρέπεται» ἄλλο μισό (ὡς πρόσθετο στό φαγητό μας). 
Ἀκόμη καί ἄν ἀρχικά δυσκολεύεστε νά μειώσετε τό ἁλά-
τι, φροντίστε νά αὐξήσετε τήν κατανάλωση τροφίμων 
πλούσιων σέ κάλιο, δηλαδή μπανάνες, πορτοκάλια, πε-

πόνια, βερίκοκα, ἀχλάδια, ντομάτες, πατάτες, μπρόκολο, 
πιπεριά καί πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Τό κάλιο εἶναι 
ἕνας ἠλεκτρολύτης πού βοηθᾶ τόν ὀργανισμό νά ἀποβά-
λει τό ὑπερβάλλον νάτριο (ἁλάτι).
Τό κάπνισμα εἶναι ἀποδεδειγμένα ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός 
γιά τήν ὑγεία. Ὁ κίνδυνος μάλιστα αὐξάνεται μέ τόν 
ἀριθμό τῶν τσιγάρων καί τά ἔτη καπνίσματος. Ἀκόμα καί 
τό παθητικό κάπνισμα, ἡ εἰσπνοή δηλαδή τοῦ καπνοῦ 
τοῦ περιβάλλοντος, αὐξάνει τόν καρδιαγγειακό κίνδυνο 
σέ μή καπνιστές. Φαίνεται ὅτι ἕνας ἀπό τούς ἄμεσους 
μηχανισμούς τοῦ καπνίσματος εἶναι ἡ αὔξηση τῆς σκλη-
ρίας τῶν ἀγγείων, πού ὁδηγεῖ σέ αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς 
πίεσης, ἀλλά καί ἡ δημιουργία θρόμβου πού μπορεῖ νά 
ἀποφράσσει τόν αὐλό ἀγγείων καί νά ὁδηγήσει σέ σοβα-
ρή ἰσχαιμία τῆς περιοχῆς τοῦ σώματος πού αἱματωνόταν 
ἀπό τό συγκεκριμένο ἀγγεῖο.
Ἡ ἀεροβική ἄσκηση συμβάλλει στή διατήρηση τῆς ἐλα-
στικότητας τῶν ἀγγείων, στήν ἀπώλεια βάρους,  στή 
ρύθμιση τῆς πίεσης καί στή βελτίωση ἄλλων παραγό-
ντων κινδύνου, ὅπως εἶναι ἡ αὐξημένη χοληστερίνη καί 
τό σάκχαρο. Συνιστῶνται τά 30΄ ἄσκησης 3-5 φορές τήν 
ἑβδομάδα (περπάτημα, διάδρομος στό γυμναστήριο, 
τρέξιμο, ποδήλατο κ.λ.π.). Ὡστόσο, πρίν ἀσχοληθεῖτε μέ 
ἕνα ἄθλημα, πρέπει νά ἐλέγξετε τήν πίεσή σας, ἐπειδή, ἄν 
ἤδη ἔχετε ὑπέρταση, μπορεῖ νά ἐπιβαρύνετε τό καρδιαγ-
γειακό σας σύστημα. Ἐπίσης, ἄν εἶστε ὑπερτασικοί, ἀπο-
φύγετε τά βάρη καί τήν ἐπίπονη ἄθληση, γιατί ὁδηγοῦν 
σέ αὔξηση τῆς πίεσης. 
Ὁ περιορισμός τῆς κατανάλωσης οἰνοπνευματωδῶν 
ποτῶν (μέχρι δύο ποτά τήν ἡμέρα γιά τούς ἄνδρες καί 
ἕνα γιά τίς γυναῖκες) ἐπίσης μειώνει τήν ἀρτηριακή πίε-
ση σέ αὐτούς πού κάνουν κατάχρηση.
Ἄν μειώσετε τό ἄγχος σας, σίγουρα θά βοηθηθεῖτε στό 
νά ρυθμίσετε καλύτερα τήν πίεσή σας. Μερικοί ἁπλοί 
τρόποι - τεχνάσματα γιά νά βοηθηθεῖτε:
 Προσπαθῆστε νά κατανείμετε σωστά τό χρόνο σας - μήν 
τά ἀφήνετε   ὅλα γιά τήν τελευταία στιγμή. Ἀρχίστε κά-
ποια εὐχάριστη σωματική δραστηριότητα (σπόρ, χόμπι, 
κ.λ.π.). Ὅταν νιώθετε «πιεσμένος», κάνετε κάτι διαφο-
ρετικό  γιά παράδειγμα μετακινηθεῖτε σέ διαφορετικό 
δωμάτιο, ἀνοῖξτε τό ραδιόφωνο, ἤ πηγαίνετε περίπατο. 
Βρεῖτε χρόνο γιά ἐπαρκῆ ξεκούραση καί ὕπνο καί ἐάν 
εἶναι δυνατόν αὐτό νά γίνεται σέ συγκεκριμένες ὧρες. 
Ἕνα ζεστό μπάνιο ἤ τό διάβασμα ἑνός βιβλίου πρίν ἀπό 
τόν ὕπνο μπορεῖ νά βοηθήσουν στό νά χαλαρώσετε. 
Ἀφιερῶστε περισσότερο χρόνο στόν ἑαυτό σας. Ἐκμε-
ταλλευτεῖτε τό Σαββατοκύριακο γιά μία βόλτα ἤ γιά μίνι 
διακοπές ἀφήνοντας πίσω σας τίς καταστάσεις ἐκεῖνες 
πού σᾶς δημιούργησαν ἄγχος.
Ἀπαραίτητη εἶναι ἡ κατανάλωση ἐπαρκοῦς ποσότητας 
νεροῦ (10-12 ποτήρια ἡμερησίως).
Νά μήν ἀμελεῖτε τήν λήψη φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, ἐφό-
σον ἔχει κριθεῖ ἀπαραίτητη  ἀκόμη καί ἐάν δέν ἔχετε συ-
μπτώματα.
Νά μήν ἀμελεῖτε τήν τήρηση τῶν ἐξατομικευμένων ἰα-
τρικῶν ὁδηγιῶν, πού διαμορφώνονται μετά ἀπό λεπτο-
μερῆ κλινική ἐξέταση στό ἰατρεῖο.

Θυμηθείτε. Η Ὑπέρταση συνήθως δέν ἐμφανίζεται μόνη 
της. Συνοδεύεται ἀπό ὑψηλή χοληστερίνη, πολλά τρι-
γλυκερίδια ἤ ἀπό σακχαρώδη διαβήτη. Στίς περιπτώσεις 
αὐτές κινδυνεύετε πολύ περισσότερο νά πάθετε ἔμφραγ-
μα ἤ ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο. Γι’ αὐτό συνεργαστεῖτε μέ 
τόν γιατρό σας γιά νά ἀντιμετωπίσετε συνολικά ὅλους 
αὐτούς τούς παράγοντες κινδύνου, ὥστε νά ζήσετε πε-
ρισσότερα καί μαζί, καλύτερα χρόνια. •
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ατρικό ἐργαστήρι τῆς Μητροπόλεώς μας πού 
λειτουργεῖ κάθε Σάββατο ἀπόγευμα στό Τσα-
τσαρωνάκειο Πολύκεντρό Της, μέ περισσή δε-
ξιοτεχνία καί ἐπιτυχία κατάφεραν νά ἐνσαρ-
κώσουν τούς ρόλους τους καί νά χαρίσουν 
γέλιο καί χαρά στούς ἑκατοντάδες θαμῶνες, 
πού καί τίς τρεῖς θεατρικές παραστάσεις 
κατέκλυσαν τόν ὑπαίθριο πολυχῶρο «Ἐνό-
ρασις» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Τήν εὐθύνη 
τῆς σκηνοθεσίας εἶχε ὁ καταξιωμένος ἠθοποι-
ός καί σκηνοθέτης Δημήτρης Καλογεράκης, ὁ 
ὁποῖος προσφέρει ἐθελοντικά τίς γνώσεις καί 
τήν ἐμπειρία του εἰς τό θεατρικό ἐργαστῆρι 
τῆς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε τόν καταξιωμένο 
σκηνοθέτη κ. Καλογεράκη γιά τήν πολύτιμη 
αὐτή προσφορά του στήν νεολαία τοῦ τόπου, 
χαιρέτισε τά δεκάδες παιδιά πού δραστηρι-
οποιοῦνται καί σέ αὐτή τήν δράση τῆς Μη-
τροπόλεως σημειώνοντας: «Νιώθουμε χαρά 
καί περηφάνια γιά τά παιδιά τοῦ τόπου μας 
καθώς μέσα ἀπό τήν ἔμπνευση καί δημιουργι-
κότητά τους, ἔτσι ὅπως ὅλοι ἀπολαύσαμε καί 
χαρήκαμε τίς ἡμέρες αὐτές, ἀποδεικνύουν ὅτι 
τελικά αὐτός ὁ τόπος καί ὁ κόσμος μπορεῖ νά 
ἐλπίζει σέ καλύτερες μέρες, καθώς ὑπάρχουν 
νιᾶτα πού ὀνειρεύονται, δημιουργοῦν, ὁραμα-
τίζονται καί ἀγαποῦν τήν ζωή».

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στό Φανάρι
Τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος 
ἔγινε δεκτός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμε-
νικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ὁ 
Παναγιώτατος ἀναφέρθηκε εἰς τήν σύγκλιση 

τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἰς τήν Κρήτη 
καί ἰδιαίτερα εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρή-
της, Κολυμβάρι, ὅπου ὅπως σημείωσε «στόν 
τόπο αὐτό συντελέστηκε ἕνα μεγάλο ἐκκλη-
σιαστικό καί ἱστορικό γεγονός» καί ἐξέφρασε 
τήν Πατρική Του ἀγάπη καί εὐχαριστία πρός 
τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καί τήν Ὀρθόδοξο 
Ἀκαδημία Κρήτης γιά τήν «ἀρωγή καί συνει-
σφορά» εἰς τό ἱστορικό αὐτό γεγονός. Ὁ Ἐπί-
σκοπός μας εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατο 
καί ἐξέφρασε τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη του γιά 
τήν ἐπιλογή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρή-
της ὡς τόπο συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Συνόδου, σημειώνοντας πώς: «σύσσωμος 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὅλοι οἱ Μητροπολίτες τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ 
λαός τῆς Μεγαλονήσου, μετά πολλῆς χαρᾶς 
καί ἐνθουσιασμοῦ ἀνταποκρίθηκαν εἰς τό κά-
λεσμα αὐτό τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας». 

νέα συνεργασία Ἀννουσάκειου μέ 7η 
ὐΠΕ καί Γ.ν. Χανίων 

Στά πλαίσια τοῦ Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
πού ὑπέγραψαν γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν πα-
ρεχόμενων ὑπηρεσιῶν Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Ὑγείας στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Νο-
μοῦ Χανίων, τό Ἀννουσάκειο Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, μέ τήν 7η Ὑγειονομική 
Περιφέρεια Κρήτης καί τό Γενικό Νοσοκομεῖο 
Χανίων, «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος», συνεχίζουν τίς Ἰα-
τρικές ἐπισκέψεις στά Περιφερειακά Κέντρα 
Ὑγείας τοῦ Νομοῦ Χανίων μέ τήν Κινητή Ἰατρι-
κή Μονάδα τοῦ Ἀννουσάκειου Θεραπευτηρί-

ρισσότεροι ἀπό 700 Σύνεδροι, μέλη Κρητικῶν 
Σωματείων καί Ὀργανώσεων ἀπ' ὅλες τίς Πο-
λιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, μετεῖχαν τῶν ἐργασιῶν 
τοῦ Συνεδρίου.

Ἐπισκέψεις τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς 
Μονάδας τοῦ Ἀννουσάκειου 

Ἱδρύματος

Συνεχίζει τίς ἐξορμήσεις της ἡ Κινητή Ἰατρική 
Μονάδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, εὐγε-
νής χορηγία τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βα-
τοπαιδίου. Τήν περίοδο αὐτή διενεργήθηκε 
ἐπίσκεψηστήν Κουντούρα τοῦ Δήμου Καντά-
νου - Σελίνου ἀπό τόν ἰδιώτη Ἰατρό - Ὀρθο-
πεδικό κ. Εὐτύχιο Μουζουράκη, σέ συνεργα-
σία μέ φυσικοθεραπεύτρια τοῦ Ἀννουσάκειου 
Θεραπευτηρίου κ. Ἄννα Γαβαλάκη καί στήν 
Ποταμίδα τοῦ Δήμου Κισάμου,σέ συνεργασία 
μέ τούς ἰδιῶτες Ἰατρούς τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλό-
γου Χανίων, κ. Εἰρήνη Σχοινιωτάκη - Ψαράκη, 
Ω.Ρ.Λ καί κ. Ζαμπία Μιχελιουδάκη, Γενική Ἰα-
τρό, μέ τήν συνδρομή τῶν ἐργαζομένων τοῦ 
Προγράμματος «Βοήθεια στό σπίτι Σελίνου 
καί Κισάμου» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί τήν 
συμμετοχή τῶν 2 Κοινωνικῶν Λειτουργῶν τοῦ 
Ἀννουσάκειου. Γιά τήν ἐπίσκεψη στήν Κου-
ντούρα ὑπῆρξε οὐσιαστική καί ἡ συνεργασία 
μέ τήν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Κου-
ντούρας κ. Κωστούλα Λουράκη. 
Οἱ Ἰατρικές ἐξετάσεις περιελάμβαναν λήψη 
ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, κλινική ἐξέταση ἀπό τόν 
Ὀρθοπεδικό καί μέτρηση ὀστικῆς πυκνότη-
τας, ἐνῶ παράλληλα ἔγινε λήψη νοσηλευτικοῦ 
ἱστορικοῦ,ἔλεγχος ζωτικῶν σημείων, (ἔλεγχος 

ἀρτηριακῆς πίεσης, σακχάρου, κορεσμοῦ ὀξυ-
γόνου, κ.ἄ.). Ἀπό τήν Ἰατρό Ω.Ρ.Λ. πραγμα-
τοποιήθηκε λεπτομερής κλινική ἐξέταση μέ 
προσθία ρινοσκοπία, ἐξέταση τοῦ βλεννογό-
νου του στόματος, τῶν ἀμυγδαλῶν καί τοῦ 
φάρυγγα, καθώς καί ἐξέταση καί καθαρισμός 
τοῦ ἔξω ἀκουστικοῦ πόρου τῶν αὐτιῶν. Ἡ ἐξέ-
ταση ἀπό τήν Ἰατρό παθολόγο περιλάμβανε, 
λήψη ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, πρωτοβάθμια ἰα-
τρική ἐξέταση, ἔλεγχο τῶν ζωτικῶν σημείων, 
(μέτρηση ἀρτηριακῆς πίεσης, σακχάρου, SO2 
(κορεσμοῦ ὀξυγόνου), ἠλεκτροκαρδιογράφη-
μα. Δεκάδες κάτοικοι τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 
προσῆλθαν καί ἐξετάστηκαν ἀπό τούς ἐθελο-
ντές Ἰατρούς πού στελέχωσαν τίς δύο αὐτές 
ἐξορμήσεις τῆς Κινητῆς Ἰατρικῆς Μονάδας 
τοῦ Ἀννουσάκειου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές 
Ἰατρούς καί τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης 
Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ, διά τήν 
μεγάλη αὐτή εὐεργεσία στόν τόπο καί τούς 
ἀνθρώπους του.

Θεατρική Παράσταση 
ἀπό τήν Θεατρική Ὁμάδα 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας

Ἡ θεατρική ὁμάδα παιδιῶν καί ἐφήβων τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας «Ἠθοποιοί γιά ἕνα Σάβ-
βατο», ἡ ὁποία δραστηριοποιεῖται στό Τσα-
τσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο τῆς 
Μητροπόλεώς μας, παρουσίασε, μέ πλήρη 
ἐπιτυχία σέ τρεῖς θεατρικές παραστάσεις, 
τήν κωμωδία τοῦ Παναγιώτη Καγιᾶ: «Ὁ τοπι-
κός παράγων». Οἱ μικροί «ἠθοποιοί», παιδιά 
καί ἔφηβοι, πού δραστηριοποιοῦνται στό θε-



«ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 58, Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2017  ....  86 «ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ» Τεῦχος 58, Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2017  ....  87

ἀνθρώπων τοῦ μόχθου καί τῆς βιοπάλης τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱ. 
Κλήρου τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἀνα-
τολικῆς Κισάμου.

Ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας ἑόρτασε τήν 
«Κυρά Παναγιά»

Ὑπολογίζεται, σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις, ὅτι 
περισσότεροι ἀπό τριάντα πέντε χιλιάδες 
(35.000) προσκυνητές κατέκλυσαν τό ἑορτα-
στικό διήμερο τοῦ Δεκαπενταύγουστου τίς 
δύο ἱστορικές Ἱερές Μονές τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς μας, τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπη-
γιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς καί τήν Ἱερά 
Μονή Παναγίας Χρυσοσκαλιτίσσης, οἱ ὁποῖες 
τιμῶνται εἰς τήν Κυρία Θεοτόκο καί εἶναι ἀφι-
ερωμένες εἰς τήν σεπτή Της Κοίμηση.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος τήν 
παραμονή τῆς ἑορτῆς προεξῆρχε τῆς Θείας 
Λειτουργίας εἰς τήν Ἱ. Μονή Παναγίας Χρυσο-

σκαλιτίσσης. Τοῦ ἐόρτιου Ἑσπερινοῦ, τῆς πα-
νηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς κυριωνύμου 
ἡμέρας καί τοῦ μεθεόρτιου Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν 
Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Γω-
νιᾶς προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀκχαλ-
καλάκι καί Κουμουρτῶ κ. Νικόλαος ἐκ τοῦ 
Πατριαρχείου Γεωργίας, συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ 
Ἐπίσκοπός μας μέ λόγους θερμούς καλωσό-
ρισε τόν φιλοξενούμενο Ἱεράρχη ἐκ τοῦ Πα-
τριαρχείου Γεωργίας, εὐχαριστώντας τόν διά 
τήν ἔλευσή του. Ὁ φιλοξενούμενος Ἱεράρχης 
κ. Νικόλαος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε διά τήν πρό-
σκληση καί ἐξέφρασε τήν βαθιά του συγκίνη-
ση γιά τήν συμμετοχή τόσων χιλιάδων πιστῶν 
εἰς τίς Θεῖες Λειτουργίες καί Ἱ. Ἀκολουθίες τοῦ 
ἐόρτιου διημέρου σημείωσε: «Ἡ Κοίμηση καί ἡ 
εἰς Οὐρανούς μετάσταση τῆς Παναγίας μας 
φανερώνει πώς τελικά ὁ θάνατος εἶναι ψευ-
δαίσθηση καί ὄχι γεγονός ἀμετάκλητο, καθώς 
τόν θάνατο νικᾶ ἡ Ἀνάσταση καί ἡ ζωή». 

Ἀρχιερατικό τρισάγιο

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος 
Εἰρηναίου, Ἐπισκόπου Λουγδούνων, καί μετά 
τόν Ἑσπερινό πού τελέστηκε εἰς τόν Ἱ. Μητρο-
πολιτικό μας Ναό, εἰς τόν ὁποῖο τό ἕνα κλίτος 
εἶναι ἀφιερωμένο εἰς τόν Ἅγ. Εἰρηναῖο, ὁ Ἐπί-
σκοπός μας τέλεσε Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου 
τοῦ ἀοίδιμου προκατόχου του, μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Κισαμου καί Σέλινου κυροῦ 
Εἰρηναίου. Ἀναφερόμενος εἰς τόν μακαριστό 
Ἱεράρχη σημείωσε: «Ἡ ζωή καί ἡ πορεία τοῦ 
πολυσέβαστου μακαριστοῦΓέροντος Μητρο-

ου, δωρεά τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδί-
ου.
Τήν φορά αὐτή ἡ Ἰατρική Μονάδα μετέβη στό 
Κέντρο Ὑγείας Κισάμου, στελεχωμένη ἀπό 
τούς Ἰατρούς: κ. Μιλτιάδη Ντουντουλάκη, 
Ὀρθοπεδικό τῆς Μ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ Χανίων, καί κ. 
Σταῦρο Τσιράκη, Καρδιολόγο, Διευθυντή τῆς 
Καρδιολογικῆς Κλινικῆς του Γενικοῦ Νοσοκο-
μείου Χανίων, « Ὅ Ἅγιος Γεώργιος», σέ συνερ-
γασία μέ τήν Διεύθυνση τοῦ Κ.Υ. Κισάμου καί 
τό ἐπιστημονικό προσωπικό του Ἀννουσάκει-
ου Ἱδρύματος. Συγκεκριμένα διενεργήθηκε δω-
ρεάν προληπτική ἰατρική ἐξέταση, καρδιολο-
γική ἐκτίμηση ἀπό τόν Καρδιολόγο, καθώς καί 
ἰατρική ἐξέταση, ὀρθοπεδική ἐκτίμηση ἀπό 
τόν Ὀρθοπεδικό, μέ τήν χρήση τοῦ σύγχρο-
νου ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ πού διαθέτει ἡ Κι-
νητή Ἰατρική Μονάδα, (Ὑπέρηχο, Καρδιογρά-
φο, Καρδιολογικό ὑπέρηχο, Διαφανοσκόπιο, 
Ἀγγειολογικό Doppler, Ὠτοσκόπιο, Ὀφθαλ-
μοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ἀσθενῆ, 
Σπιρόμετρο κ.ἄ. ).

Ὅταν ἡ ἀγάπη γίνεται πράξη!
Τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο - Ἵδρυμα τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἀπέκτησε ἕνα σύγχρο-
νο λεωφορεῖο, 40 θέσεων, ἀξίας 45.000,00€. 
Εὐγενής χορηγία ἑνός φίλου καί συνοδοιπό-
ρου τοῦ Ἱδρύματος, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά πα-
ραμείνει ἀνώνυμος. Ὁ εὐγενής αὐτός χορηγός 
ἀνταποκρίθηκε σέ αἴτημα τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. 
τοῦ Ἀννουσάκειου καί τοῦ Διοικητικοῦ Δ/ντοῦ 
Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἀντωνίου Ἀρετάκη, ὅπως 
προσφέρει εἰς τό Ἵδρυμα ἕνα λεωφορεῖο, δί-

νοντας ἔτσι τήν δυνατότητα εἰς τούς ἑκατόν 
καί πλέον τροφίμους τοῦ Ἱδρύματος, ὅπως 
διευκολύνονται εἰς τίς μετακινήσεις τους, κα-
θώς ὅπως σημείωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας: 
«Στόχος τοῦ Ἀννουσάκειου ἦταν καί παραμέ-
νει ἡ κοινωνικοποίηση τῶν τροφίμων του καί 
ἡ ἐνεργός συμμετοχή των στά πολιτιστικά καί 
κοινωνικά δρώμενα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 
Τό λεωφορεῖο αὐτό, συνέχισε, θά συμβάλλει 
οὐσιαστικά πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Βαθιά 
ἡ εὐγνωμοσύνη καί οἱ εὐχαριστίες μας πρός τόν 
μεγάλο εὐεργέτη καί δωρητή, ὁ ὁποῖος ἐπιθυ-
μεῖ νά παραμείνει ἀνώνυμος. Χειρονομίες ἀγά-
πης ὅπως αὐτή, φανερώνουν πώς καί στούς 
χαλεπούς καιρούς μας ὑπάρχουν ἄνθρωποι 
πού μέ τήν ἀρχοντιά, τό φιλότιμο καί τήν 
ἀγάπη των κρατοῦν ἀναμμένο τό καντήλι τῆς 
ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς, προσφέροντας ἁπλό-
χωρα ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς τους σέ 
ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας», κατέληξε ὁ Σέβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, εὐχόμενος 
ὅπως τό φωτεινό αὐτό παράδειγμα βρεῖ καί 
ἄλλους μιμητές. 

Εὐλογία τῶν καρπῶν τῆς γῆς 
στήν ροτόντα Ἐπισκοπῆς

Μέ τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν τελέ-
στηκε ἡ Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Μι-
χαήλ Ἀρχαγγέλου, (6ος αἰ.), γνωστός ὡς Ροτό-
ντα, στήν Ἐπισκοπή Κισάμου, ἕδρα τοῦ Ἁγίου 
Ἐθνοϊερομάρτυρος Μελχισεδέκ Ἐπισκόπου 
Κισάμου. Τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως χοροστά-
τησεὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, 
ὁ ὁποῖος ἀκολούθως εὐλόγησε τούς καρπούς 
τῆς γῆς, πλούσιες προσφορές ἀγάπης τῶν 
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μνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρθηκε μέ λόγο γλαφυρό στήν Ἀρχιεπι-
σκοπική Δεκαετία τοῦ Πρώτου τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης. Ἐπίσης, ἔγινε ἡ προβολή ταινίας ἀπό 
τούς Ἀρχιεπισκοπικούς βηματισμούς τῆς 
ἑορταζομένης δεκαετίας καί παρουσιάσθηκε 
Ἔκθεση φωτογραφικού ὑλικοῦ. Τήν Ἐκδήλωση 
κατέκλεισε ἡ εὐφήμως γνωστή οἰκογένεια Ζαϊ-
μάκη, μέ τήν μουσική ἀπόδοση τῆς Κυριακῆς 
προσευχῆς.
Στήν Ἐπετειακή αὐτή Ἐκδήλωση τόν χαιρετι-
σμό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου μετέφερε ὁ Ἐκπρόσωπος 
Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δη-
μήτριος, ἐνῶ τίς συγχαρητήριες προσρήσεις 
τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλε-
ξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, 
τοῦ Κρητός, ἐκόμισεν ὁ Ἐκπρόσωπος Αὐτοῦ, 
Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. 
Γεράσιμος.
Ὁμοίως, τὴν Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε ἀνάλογη ἐπετειακὴ ἐκδήλωση 
εἰς τὸ Πνευματικὸ Κέντρο Χανίων. Ἐκ μέρους 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης ὁμίλησε, μὲ λόγο μεστὸ καὶ θερμό, 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώ-
νου κ. Δαμασκηνός. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβα-
νε Βυζαντινοὺς Ὕμνους ἀπὸ τὸν καταξιωμένο 
χορὸ τοῦ κ. Ἰωάννη Καστρινάκη, Ριζίτικα τρα-
γούδια, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσαν μὲ ἀριστοτεχνικὸ 
τρόπο ὅμιλος ριζιτῶν, ὁ ὁποῖος ἀπαρτίζονταν 
ἀπὸ μέλη τῶν Ριζίτικων σωματείων ὅλου τοῦ 
Νομοῦ Χανίων καί προβολὴ βιντεοταινίας μὲ 
τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγ. Εἰρηναίου, Ἐπι-
σκόπου Λουγδούνων. 
Τόσο εἰς τὴν Συνοδικὴ Θεία Λειτουργία, ὅσο 
καὶ εἰς τὶς ἐπετειακὲς τιμητικὲς ἐκδηλώ-
σεις μετεῖχαν ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. 
Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Ἀντιπεριφερειάρχες, 
Βουλευτές, Δήμαρχοι, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου, Κληρικοὶ καὶ Μοναστικὲς 
Ἀδελφότητες ἀπ’ ὅλη τὴ Μεγαλόνησο Κρή-
τη, Διευθυντὲς τῶν Στρατιωτικῶν Μονάδων, 
ἐκπρόσωποι Πανεπιστημιακῶν Ἀρχῶν, Φορέ-
ων, Συλλόγων καὶ πλῆθος πιστῶν.
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, 
ἐμφανῶς συγκινημένος, ἐξέφρασε ἐγκάρδι-
ες εὐχαριστίες γιὰ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς 
πρὸς τὸ Πρόσωπό Του καὶ ἀνέφερε χαρα-

κτηριστικὰ ὅτι ἐπιτελεῖ μόνον τὸ χρέος τῆς 
ἀποστολῆς του, μὲ ποιμαντικὴ ἀγωνία καὶ 
μέριμνα, ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνα-
φερθεῖς μετ’ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸ Πάνσεπτο 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸν Σεπτὸ Προ-
καθήμενο Αὐτοῦ, τὴν Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνο-
δο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τὶς Μοναστικὲς 
Ἀδελφότητες, τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ ὅλους ὅσοι 
προσῆλθαν, ἐγγὺς καὶ μακράν, διὰ νὰ εὐχη-
θοῦν καταλλήλως.
Καταληκτικῶς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνην 
Αὐτοῦ πρὸς ὅλους τούς μετέχοντας εὐχηθεῖς 
ὁ Παντοκράτωρ Κύριος νὰ χαρίζει εἰς τὸν κα-
θένα ἀταλάντευτη πορεία εἰς τὴν ἀποστολὴ 
καὶ τὸ χρέος του.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας 
κ. Δημήτριος εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχική 

Μονή Γωνιᾶς
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημή-
τριος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς 
τήν Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 
Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, συλλειτουργοῦντος καί 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλοχίου. Ὁ 
Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπισκέ-
φθηκε τήν Μεγαλόνησο Κρήτη, ὡς ἐκπρόσω-
πος τῆςΑ.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τίς ἐπετετειακές ἐκδη-
λώσεις πού ὀργάνωσε ἡ Ἱ. Ἐπαρχική Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πρός τιμήν τοῦ Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος 
ἐπί δέκα συναπτά ἔτη κλεΐζει τόν θρόνο τοῦ 
Ἀποστόλου Τίτου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος, μέ λόγους θερμούς, καλωσόρι-

πολίτου κυροῦ Εἰρηναίου ὑπῆρξε ἕνα φῶς πού 
στό διάβα της φώτισε καί ἐνέπνευσε γενεές 
γενεῶν καί ἄφησε ἀνεξίτηλη τήν σφραγίδα 
του εἰς τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του». 
ΣυμπροσευχήθηκανΚληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς μας, ὁ Δήμαρχος Κισαμου κ. Θεόδ. Στα-
θάκης καί πλῆθος λαϊκῶν τῆς εὐρύτερης περι-
οχῆς

Ἐπετειακή Ἐκδήλωση 10ετοῦς ἐκλεοῦς 
Ἀρχιεπισκοπίας

Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, ἑορτάσθηκε 
ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, κατόπιν ὁμοφώνου Ἀποφάσεώς 
Της, ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν 
(2006 – 2016), Ἀρχιεπισκοπικῆς Διακονίας τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. 
Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Συγκεκριμένα, τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 23ης 
Αὐγούστου 2017, ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Πρωθιεράρχου, τελέ-
σθηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, 
στήν ὁποία μετεῖχε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἐκπρόσωπος τῆς 
Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου.
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος 
ὁμίλησε σχετικῶς ἀναγνώσας καί κατάλλη-
λον τῇ περιστάσει Πατριαρχικόν Γράμμα, τό 
ὁποῖον καί ἐπέδωκε εἰς τόν Τιμώμενον Πρωθι-
εράρχην τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Εἰς τό ὡς εἴρηται Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμ-
μα, ὁ Παναγιώτατος, μεταξύ ἄλλων, ἀνέφε-
ρεν: “Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ εἰρηνωνύμου Πρω-
θιεράρχου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας τιμῶμεν τόν 
ἀνεξίκακον καί φιλόκαλον, τόν φιλόστοργον καί 
εἰρηνοποιόν Ἱεράρχην, διά τόν ὁποῖον ἰσχύουν 
ἐπακριβῶς οἱ λόγοι Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. 
Τούτους προσφέρομεν σήμερον ὑμῖν ἐκ καρδί-
ας, προσφιλέστατε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, 
ἅγιε Κρήτης, ὡς εὐχήν: εἴθε νά συνεχίσητε ἐπί 
χρόνους πολλούς καί ἐν ἀκμῇ ὑγείας νά εἶσθε 
«ἔρεισμα πατρίδος, Ἐκκλησιῶν κόσμος, στῦλος 
καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς 
Χριστόν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια (P.G. 32, 
305Α)” .
 Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης προσεφώνησε ὁ, 
ἐπίσης ἑορτάζων τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, Σεβ. 
Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακί-
ων κ. Εἰρηναῖος, ἀναφερθείς μετά θερμῶν λό-
γων εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, 
ἐμφανῶς συγκινημένος, ἐξέφρασε ἐγκάρδι-
ες εὐχαριστίες γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς 
πρός τό Πρόσωπό Του καί ἀνέφερε χαρα-
κτηριστικά ὅτι ἐπιτελεῖ μόνον τό χρέος τῆς 
ἀποστολῆς του, μέ ποιμαντική ἀγωνία καί 
μέριμνα, ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνα-
φερθείς μετ’ εὐγνωμοσύνης εἰς τό Πάνσεπτο 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Σεπτό Προ-
καθήμενο Αὐτοῦ, τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνο-
δο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τίς Μοναστικές 
Ἀδελφότητες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί ὅλους ὅσοι 
προσῆλθαν, ἐγγύς καί μακράν, διά νά εὐχη-
θοῦν καταλλήλως.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, πραγματοποι-
ήθηκε, μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί πάνδημη συμ-
μετοχή, Τιμητική Ἐπετειακή Ἐκδήλωση, στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Πέτρου Μπεντενάκι, στήν 
παραλιακή Λεωφόρο τοῦ Ἡρακλείου. Στήν 
ἐκδήλωση παρουσιάσθηκε πρόγραμμα Βυζα-
ντινῶν ὕμνων ἀπό τόν καταξιωμένο καί ἄρτιο 
Χορό Ψαλτῶν, «Οἱ Κρῆτες Μαΐστορες», καθώς 
καί σχετικά τραγούδια ἀπό τήν Παιδική - Νε-
ανική Χορωδία τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας 
Ἡρακλείου. Kεντρικός ὁμιλητής ἀπό πλευρᾶς 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησί-
ας Κρήτης ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύ-
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τῆς φύσης πού ἐγκυμονεῖ ἡ ἀλαζονική καί 
ἀλόγιστη συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου. 

Προσκύνημα στήν Ἁγία Γῆ

Μέ ἐπικεφαλής τόν Ἐπίσκοπό μας, πολυπλη-
θής ὅμιλος προσκυνητῶν προσκύνησαν τά 
πάνσεπτα καί πανίερα προσκυνήματα τῆς 
Ἁγίας Γῆς.Μετεῖχαν εἰς τήν ἑορτή τῆς ἀπο-
δόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,(παλαιό 
Ἡμερολόγιο), καί τήν λιτανευτική πομπή ἀπό 
τόν Τάφο τῆς Παναγίας, (Γεσθημανῆ), ἕως τό 
Μετόχι, ὅπου φυλάσσεται ὁ Ἱερός Ἐπιτάφι-
ος Της, καί προσκύνησαν ὅλους τούς ἱερούς 
τόπους. Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθᾶ, 
Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, Σαραντάριο Ὄρος, 
Ἱ.Μ. Ἁγίου Γεωργίου Χοζεβίτου, Ἱεριχῶ, Γαλι-
λαία, ὁδό μαρτυρίου, Θαβώριον Ὄρος, κ.ἄ. 
Ἐπίσης μετεῖχαν συμβολικοῦ βαπτίσματος 
εἰς τόν Ἰορδάνη ποταμό, (πραγματικό σημεῖο 
Βάπτισης τοῦ Κυρίου μας), μέ κορύφωση τήν 
συμμετοχή εἰς τήν ὁλονύκτιο Ἱερά Ἀγρυπνία 
καί Θεία Λειτουργία ἐντός του Παναγίου Τά-
φου. Συλλειτούργησαν ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Γεράσων κ. Θεοφάνης ἐκ 
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, μέ τήν 
συμμετοχή δεκάδων Ἱερέων καί ἑκατοντάδων 
πιστῶν ἀπ’ ὅλο τόν κόσμο. Κατά τήν παραμο-
νή εἰς τά Ἱεροσόλυμα πραγματοποιήθηκε συ-
νάντησις καί μέ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη 
Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ .́ Μεγάληἡ εὐλογία 
καί πολύ ἡ Χάρις πού ἀπεκόμισαν οἱ μετέχο-
ντες τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ προσκυνήματος.

Ἁγιασμοί σέ Σχολεῖα

Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ σχολικοῦ ἔτους, κατά 
τήν ὁποία τελεῖται ὁ καθιερωμένος Ἁγιασμός 
στά Σχολεῖα, ὁ Ἐπίσκοπός μας τέλεσε Ἁγια-
σμό στό 1ο καί 2ο Γυμνάσιο Κισάμου, στό Ἑνι-
αῖο Λύκειο Κισάμου καί στό ΕΠΑΛ Κισάμου, 
εὐχόμενος σέ μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς 
καλή, εὐλογημένη, δημιουργική καί καρποφό-
ρα ἡ νέα σχολική χρονιά, προτρέποντας τήν 
μαθητιώσα νεολαία μαζί μέ τόν ἀγώνα τους 
γιά γνώση καί μάθηση νά καλλιεργήσουν ἰδα-
νικά καί ἀξίες ζωῆς, χωρίς τίς ὁποῖες ἡ γνώση 
καί ἡ μόρφωση εἶναι κενή καί μπορεῖ νά γίνει 
ἀκόμα καί ἐπικίνδυνη. Στούς Ἁγιασμούς με-
τεῖχε ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Στα-
θάκης, ἐντεταλμένοι Ἀντιδήμαχοι, ὡς ἐπίσης 
καί Γονεῖς τῶν μαθητῶν. 

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ ναοῦ 
Τόν περικαλλῆ, πετρόχιστο Ἱερό Ναό, ἐπ’ 

σε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σεβαστείας κ. Δη-
μήτριο, ὁ ὁποῖος ὅπως σημείωσε: «κομίζει τήν 
εὐχή καί τήν εὐλογία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας 
καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, καθώς ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης 
καυχᾶται ἐν Κυρίῳ πού φέρει τήν ἀναφορά 
της εἰς τόν πάνσεπτο Οἰκουμενικό Θρόνο καί 
ἀποτελεῖ πολύτιμο πετράδι εἰς τό στέμμα Του, 
ὡς πιστή καί ἀφοσιωμένη θυγατέρα». Ἀντιπε-
λαργώνταςὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας 
κ. Δημήτριος, εὐχαρίστησε τόν Ἐπίσκοπό μας 
σημειώνοντας: «Σᾶς μεταφέρω τήν εὐχή καί 
τήν εὐλογία τῆς πονεμένης καί σταυρωμένης 
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ 
Σεπτοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς, Παναγιωτάτου 
Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου, ὁ Ὁποῖος τρέφει ἰδιαίτερη ἀγάπη καί 
στοργή διά τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, τούς Ἱε-
ράρχες Της, τόν Ἱ. Κλῆρο καί τόν λαό Της». Εἰς 
τό μεστό, σύντομο, κήρυγμα τοῦ ὁμίλησε διά 
τό «Σεπτό πρόσωπο τῆς Θεομήτορος», καθώς 
ὅπως εἶπε: «Συγκίνηση ἰδιαίτερη προσκαλεῖ ἡ 
Θεία Λειτουργία εἰς τό παλαίφατο, Πατριαρ-
χικό Μοναστήρι τῆς Γωνιᾶς, ὅπου κυριαρχεῖ 
τό σεπτό πρόσωπο τῆς Θεομήτορος, καθώς οἱ 
σχέσεις τοῦ πιστοῦ μέ τήν Παναγία μας εἶναι 
ἕνα μυστήριο πού βιώνει μυστικά ὁ κάθε πι-
στός. Ἡ Θεοτόκος Μαρία εἶναι τό δῶρο τῆς 
ἀνθρωπότητας στό σχέδιο τῆς Θείας οἰκονο-
μίας, ἡ Ὁποία καί δέχεται τόν διάλογο τῶν 
ψυχῶν μας», κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος κ. 
Δημήτριος, εὐχόμενος ὅπως ἡ ζωή ὅλων μας-
πλουτίζεται ἀπό οὐράνιες μυστικές χαρές. Ὁ 
Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης 
κ. Πρόδρομος, ὡς καί ἄλλοι Κληρικοί ἐκ τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως μᾶς μετεῖχαν τῆς Θείας Λει-
τουργίας, μέ τήν συμμετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ 
πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή. 

Ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας ἑόρτασε τήν 
ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου

Ἡ Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Πύργου Καστελλόυ 
Κισάμου τῆς Ἱ Μητροπόλεώς μας ὀργάνωσε 
ἐκδήλωση ἀφιερωμένη εἰς τήν ἑορτή τῆς Ἰνδί-
κτου. Τῆς ἐκδηλώσεως προηγήθηκε Ἁγιασμός 
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἀμφιλο-
χίου, ὁ ὁποῖος καί ἀνέγνωσε εἰδική εὐχή γιά 
τήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. 

Ἀκολούθως ἀναγνώσθηκε τό μήνυμα τῆς 
Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, ὅπου μεταξύ ἄλλων ἀνα-
φέρει: «…Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γνωρίζει, 
ἀλλά δρᾶ ὡς νά μή ἐγνώριζε. Γνωρίζει ὅτι ἡ 
φύσις δέν αὐτοανακαινίζεται εἰς τό διηνεκές, 
ἀδιαφορεῖ ὅμως διά τάς ἀρνητικάς συνεπεί-
ας τοῦ «τεχνοπωλίου» διά τό περιβάλλον… 
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ἀνεφέρθη μετ’ ἐμφάσεως καί εἰς τά 
κοινωνικᾶς διαστάσεις καί τάς τραγικᾶς ἐπι-
πτώσεις τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περι-
γάλλοντος». Ὁ Ἐφημέριος της Ἐνορίας Αἰδεσ. 
Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Κουμῆς, καλωσόρισε 
τό πολυπληθές ἀκροατήριο πού εἶχε κατα-
κλύσει τόν περίβολο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου 
πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση καί τούς πέ-
ριξ αὐτοῦ χώρους, σημειώνοντας τήν ἀνάγκη 
εὐαισθητοποιήσεως γιά τήν διαφύλαξη τοῦ 
περιβάλλοντος. Χαιρετισμούς, ἐπίσης, ἀπηύ-
θυναν ὁ ἐντεταλμένος Ἀντιδήμαρχος Κισάμου 
κ. Δερουκάκης, ὡς ἐπίσης καί ὁ Γενικός Δντής 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης Δρ. Κων-
σταντῖνος Ζορμπᾶς, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε τήν 
σπουδαιότητα τοῦ Πατριαρχικοῦ μηνύματος, 
ἑστιάζοντας στά κύρια σημεῖα του καί ὁμίλη-
σε γιά τήν ἀναγκαιότητα καλλιέργειας «περι-
βαντολογικῆς ἠθικῆς». Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας 
ἦταν ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Ἰνστιτούτου Θεολογί-
ας καί Οἰκολογίας τῆς ΟΑΚ καί ἐπιστημονικός 
συνεργάτης τοῦ Ἱδρύματος κ. Ἀντώνιος Καλο-
γεράκης, ὁ ὁποῖος μέ τήν βοήθεια διαφανειῶν 
καί μέ λόγο ἐπιστημονικά τεκμηριωμένο, ἁπλό 
καί κατανοητό, ἐξήγησε εἰς τό ἀκροατήριο 
τούς κινδύνους διατάραξης τῆς ἰσορροπίας 
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Εὐχαριστοῦμε ὁλόψυχα ὅλους ἐκείνους, πού 
ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης των γίνονται 
ἡ αἰτία ὁ μεγάλος αὐτός Ἅγιός μας σύντομα νά 
ἀποκτήσει τό δικό Του σπίτι, ἐδῶ στόν τόπο 
ὅπου εἶδε τό πρῶτο φῶς τῆς ζωῆς», κατέληξε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας. Ἀνακοίνωσε, ἐπί-
σης, ὅτι ἤδη ἀρκετοί ἄνθρωποι ἔχουν ἐκφρά-
σει τήν ἐπιθυμία ὅπως προσφέρουν σέ εἶδος 
ὅπως: ἡ κατασκευή τοῦ καμπαναριοῦ, ἡ ἐπέν-
δυση μέ πέτρα ὅλου τοῦ Ναοῦ, ἡ κατασκευή 
τοῦ τέμπλου, κ.ἄ. καί σημείωσε, τέλος, ὅτι ἡ Ἱ. 
Μητρόπολίς μας ἔχει συστήσει εἰδική Ἐρανι-
κή Ἐπιτροπή στήν ὁποία, ἐκτός τῶν Κληρικῶν 
καί λαϊκῶν μελῶν, μετέχει καί ὁ Δήμαρχος Κι-
σάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, τόν ὁποῖο καί 
εὐχαρίστησε, ὡς ἐπίσης καί τόν μηχανικό κ. 
Νεκτάριο Ψαράκη, γιά τήν δωρεάν ἐκπόνηση 
τῆς μελέτης καί ἐπίβλεψης τοῦ ἔργου. Ἀνακοι-
νώθηκε ἐπίσης καί ὁ εἰδικός λογαριασμός πού 
ἔχει ἀνοιχθεῖ πρός τόν σκοπό αὐτό, ὁ ὁποῖος 
εἶναι: GR4301103900000039029609078, Ἐθνι-
κή Τράπεζα. Συγκινητική ἡ συμμετοχή ἑκατο-
ντάδων προσκυνητῶν ἀπ’ ὅλο τόν Νομό Χανί-
ων, οἱ ὁποῖοι στό ἄκουσμα τοῦ προσκυνήμα-
τος αὐτοῦ, ἔσπευσαν νά συμμετέχουν καί μέ 
θέρμη ψυχῆς προσευχόταν κατά τήν διάρκεια 
τῆς Ἱ. Παρακλήσεως καί τήν προσκύνηση τοῦ 
Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, τό ὁποῖο 
εἶχε τεθεῖ πρός προσκύνηση.

Ἑορτή Ὁσίου Κύρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου
Ἑκατοντάδες πιστοί προσῆλθαν τό ἑόρτιο 
διήμερο τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Κύρ-Ἰωάννου 
τοῦ Ξένου (19 & 20 Σεπτ.) εἰς τό ἱερό προ-
σκύνημά Του, εἰς τά μαγευτικά Φαλάσρανα 

Κισάμου, ὅπου ἐκτός τόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό 
εὑρίσκεται τό σπήλαιο τῆς ἀσκήσεώς του καί 
ὁ τάφος Του. Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς 
Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἀναφερόμενος, ὁ 
Ἐπίσκοπός μας, εἰς τήν βιωτή τοῦ Ὁσίου Κύρ 
Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ὁ ὁποῖος ἔδρασε εἰς τήν 
Κρήτη, κυρίως τήν Δυτική,  ἀμέσως μετά τήν 
σκοτεινή περίοδο τῆς Ἀραβοκρατίας, σημεί-
ωσε: «Διαχρονικό καί αἰώνιο τό μήνυμα τοῦ 
μεγάλου μας Ἁγίου κύρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου, 
καθώς συνέβαλε οὐσιαστικά καί καθοριστικά 
εἰς τό ζωντάνεμα τῆς πίστης, μπολιάζοντας 
καί πάλι τίς ψυχές τῶν κατοίκων τῆς Μεγαλο-
νήσου μέ τόν Θεό τῆς Ἀποκαλύψεως καί τῆς 
ζωῆς, μετά ἀπό μία μακρά καί σκληρή περίοδο 
σκότους καί μανιασμένου διωγμοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ ἔχει καί σήμε-
ρα ὁ τόπος μας καί οἱ ἄνθρωποί του, σύνολη 
ἡ κοινωνία, ἀφοῦ καί στήν ἐποχή μας ἡ πίστις 
εἰς τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του θεωρεῖται 
"ταλιμπανισμός", ἀφοῦ τά ἱερά καί τά ὅσια, 
τά σύμβολα τῆς πίστεως καί εὐσεβείας μας, 
ἀπαξιώνονται, ἀποκαθηλώνονται καί λογίζο-
νται ὡς ἐμπόδιο καί τροχοπέδη στήν "σύγχρο-
νη Ἑλλάδα", κατέληξε, καλώντας τό πλῆθος 
τῶν πιστῶν ὅπως παραμείνουμε σταθεροί καί 
ἀκλόνητοι στά βιώματα καί τά νάματα τῆς 
πίστεώς μας, τά ὁποῖα «ὄχι μόνον μᾶς πλου-
τίζουν καί μᾶς χαριτώνουν, ἀλλά εἶναι καί τά 
κλειδιά πού ἀνοίγουν τίς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ», 
ὡς σημείωσε. Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ μνή-
μη τοῦ Ὁσίου Κύρ Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί εἰς 
τά Τσουρουνιανά Κισάμου, ὅπου καί εὑρίσκε-
ται ἡ τιμία κάρα Του.              

Ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ
Ὁ περικαλλής Ἱ. Ναός τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 
Προφήτου Ἰωνᾶ, μοναδικός ἀνά τό Πανελλή-
νιο, εὐγενής προσφορά τῆς εὐλαβοῦς οἰκογε-
νείας Στεφανουδάκη, εἰς μνήμη τῶν οἰκείων 
αὐτῶν, Κωνσταντίνου καί Δημητρίου, ὁ ὁποῖος 
εὑρίσκεται εἰς τήν Ἀνώσκελη Κισάμου, πανη-
γύρισε καί ἐφέτος κατά τήν μνήμη τοῦ Προ-
φήτου Ἰωνᾶ. Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί 
τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ  Ἐπίσκο-
πός μας, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πανοσιολ. 
Ἀρχιμανδρίτου π. Χερουβείμ, ἐκ τῆς Ἱ. Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγ. Συμεών τοῦ Νέου Θε-

ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καί 
Ἱερομάρτυρος Εὐτυχοῦς, στίς Λουσακιές Κι-
σάμου ἐγκαινίασε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Ἀμφιλόχιος. Ὁ Ναός εἶναι εὐλαβικό ἀφιέ-
ρωμα τῆς οἰκογένειας Ἰωάννου Κουρτάκη καί 
τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἰωάννου, δημοσιογράφου καί 
ἐκδότη τοῦ ὁμίλου τῶν Παραπολιτικῶν, εἰς 
μνήμη τοῦ ἀγαπημένου τους υἱοῦ καί ἀδελ-
φοῦ, Ἀντωνίου Κουρτάκη. Τῶν ἱερῶν ἐγκαινί-
ων συμμετεῖχαν Κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας, ὁ ἐκ τῆς οἰκογενείας προσκεκλημένος 
Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Φουρλεμάδης, συ-
μπροσευχήθηκαν ὁ Δήμαρχος Κισάμου κ. Θε-
όδωρος Σταθάκης, πρόσωπα ἐκ τοῦ πολιτικοῦ 
χώρου, καθώς καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς εὐρύ-
τερης περιοχῆς. Στόν χαιρετισμό του ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλόχιος, ἀφοῦ εὐχα-
ρίστησε τήν οἰκογένεια Ἰωάννου Κουρτάκη γιά 
τήν «εὐεργετική αὐτή μεγάλη προσφορά εἰς 
τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του», σημείωσε: 
«Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἱστορικῆς σημασίας 
καθώς ὁ ἐγκαινισμός ἑνός Ναοῦ σηματοδοτεῖ 
τήν ἀπαρχή καί τήν πνευματική στήριξη τῶν 
ταπεινῶν τῇ καρδίᾳ ψυχῶν, ἀφοῦ εἰς τόν Ναό 
ἀναζητοῦν καί εὑρίσκουν τήν Χάρη καί τό ἔλε-
ος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὅπως βιώνεται εἰς τά 
ἱερά μυστήρια πού τελοῦνται ἐν αὐτῷ. Σέ μία 
ἐποχή δέ πού ἀπαξιώνει καί ἰσοπεδώνει σύμ-
βολα, ἱερά καί ὅσια του Γένους, τά ἐγκαίνια 
μιᾶς Ἐκκλησίας ἀποκτοῦν ἰδιαίτερη σημασία, 
ἀξία καί σπουδαιότητα», κατέληξε ὁ Ἐπίσκο-
πός μας. Ἐκ μέρους τῆς οἰκογένειας χαιρέτι-
σε ὁ δημοσιογράφος καί ἐκδότης κ. Ἰωάννης 
Κουρτάκης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Ἐπί-
σκοπό μας κ. Ἀμφιλόχιο, ὡς καί ὅλους τούς 
παρισταμένους καί ἀναφέρθηκε στό «τάμα» 
τῆς οἰκογένειας νά ἀνεγείρει Ναό εἰς μνήμη 
τοῦ ἀγαπημένους τούς Ἀντωνίου. «Ὁ Ἱερός 
αὐτός Ναός εἶναι γιά μᾶς ἡ ἐκπλήρωση ἑνός 
ἱεροῦ τάματος, ἀλλά καί ἡ ἀπάντηση ὅτι στήν 
ἐνδοχώρα πού συνεχῶς ἐρημώνεται ὑπάρχει 
ζωή καί ἐλπίδα καί μπορεῖ νά ἀναστηθεῖ, ὅταν 
τήν πίστη μᾶς αὐτή τήν κάνουμε πράξη», κα-
τέληξε. Ἀκολούθησε πλούσια φιλοξενία, ἐκ 
μέρους τῆς οἰκογένειας, σέ ὅλους τους παρευ-
ρισκόμενους.

Προσκύνημα στόν Ὅσιο νικηφόρο 
τόν Λεπρό

Στήν γενέθλιο γῆ τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πα-
τρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, τόν τόπο 
καταγωγῆς Του, τό ὄμορφο Συρικάρι τῆς ἐπαρ-
χίας Κισάμου, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ὀργά-
νωσε προσκύνημα ὅπου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Ἀμφιλόχιος χοροστάτησε τῆς Ἱ. Παρα-
κλήσεως τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, εἰς τόν χῶρο 
ὅπου ἀνεγείρεται περικαλλής Ἱ. Ναός, ἀφιε-
ρωμένος εἰς τήν μνήμη Του. Στόν χαιρετισμό 
του ὁ Ἐπίσκοπός μας σημείωσε: «…Προσευχό-
μαστε σήμερα εἰς τόν ἱερό ἐτοῦτο χῶρο ὅπου 
γεννήθηκε ὁ μεγάλος Ἅγιος τοῦ τόπου καί τῆς 
οἰκουμένης, ὁ  Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός. 
Συγκίνηση καί δέος διακατέχει τήν ψυχή καί 
τήν καρδιά μας, καθώς ἀναλογιζόμεθα πώς ὁ 
μικρός καί ἄσημος τότε Νικόλαος, διωγμένος, 
κατατρεγμένος καί στιγματισμένος ἀπό τήν 
ἀνιάτη ἀσθένεια τῆς ἐποχῆς, τήν λέπρα, ἀνα-
γκάστηκε νά ἐγκαταλείψει τήν γενέτειρα γῆ 
καί τώρα, μετά ἀπό τόσες δεκαετίες, ἐπιστρέ-
φει στόν τόπο Του, ὡς οἰκουμενικός Ἅγιος. Πα-
ράδειγμα πρός μίμηση ἡ πίστη καί ὑπομονή 
του, πηγή ἔμπνευσης καί θάρρους, γιά κάθε 
πληγωμένη καί ταλαιπωρημένη ψυχή. Μία ζωή 
"ἐν τάφω", μέ ἀναστάσιμη χαρά καί καρτερικό-
τητα. Ζοῦμε ἕνα θαῦμα, ὁρατό της παρρησίας 
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, καθώς ἡ ἀνέγερσις τοῦ 
Ἱεροῦ ἐτούτου Ναοῦ Του εἶναι ἔργο δικό Του, 
ἀφοῦ ἐκεῖνος εἶναι πού φωτίζει καί ὁδηγεῖ, 
μέσα ἀπό τίς πολλές Του εὐεργεσίες, ἀνώνυ-
μους καί ἐπώνυμους ἀδελφούς μας νά στηρί-
ζουν καί ἐνισχύουν τήν προσπάθεια αὐτή. 
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Αἰδεσιμ. Δημήτριος Μαραγκουδάκης  ...........50€
Χαράλαμπος Φουντουλάκης, εἰς μνήμην Κων-
σταντίνου Μουντάκη  ................................... 200€
Ἐνορία Κολυμβαρίου  .................................... 300€
Ἡ οἰκογένεια Πέτρου Φουρναράκη, εἰς μνήμην 
του ................................................................... 200€
Ἀφροδίτη Μοτάκη, εἰς μνήμην θυγατέρων της  
Μαρίας, Ἀρετῆς καί Καλλιόπης  ................. 200€
Ἑλένη Παπαδάκη, εἰς μνήμην συζύγου της Ἰωάν-
νου Παπαδάκη  ........................................... 1.000€
Ἐνοριακή Ἐπιτροπή Σούγιας  ....................... 150€
Ἡ οἰκογένεια Νικολάου Κατζουράκη, εἰς μνήμην 
του  ............................................................... 1.000€
Ἐνορία Παλαιοχώρας  ................................... 100€
Εὐαγγελία Σκανδαλάκη, εἰς μνήμην γονέων της, 
Ἐμμανουήλ καί Σοφίας  ...................................50€
Παρθενόπη Καμπουράκη, εἰς μνήμην Κωνστα-
ντίνου & Ἑλένης  ........................................... 100€
Γεώργιος Πατσουράκης, ἀντί μνημοσύνου καί 
εἰς μνήμην γονέων του Ἐμμανουήλ και Δεσποί-
νης  .................................................................. 100€

Ἀρτεμησία Καραθάνου, εἰς μνήμην υἱοῦ της 
Εὐθυμίου καί συζύγου της Γεωργίου  .............60€
Αἰδεσιμολ. Ἀλέξανδρος Τζατζάνης ............. 100€
Ἐνορία Κουντούρας Σελίνου ....................... 130€
Αἰδεσιμολ. Νικόλαος Παπουδάκης ............. 200€
Ἀφροδίτη Greta ..................................... 1.287,60€

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Παπαμαρκάκη Νίκη αντί 6μήνου μνημοσύνου 
Μαλανδράκη Αντωνίας ................................ 100€

Στη μνήμη Ευθυμίας Αντωνακάκη, χήρας Νι-
κολάου Ντουντουλάκη, η οποία απεβίωσε στην 
Κάντανο του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, προ-
σέφεραν: 
Σαμάνθα και Αντώνιος Καστρινάκης ........  100€
Αμαλία και Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης ........ 100€ 
Ευτυχία και Δημήτριος Καραγιαννίδης  ..... 100€

ΔΩΡΕΕ Σ  ΥΠΕΡ  ΕΝΙ ΣΧΥΣΕΩΣ 
Τ0Υ  Κ0 ΙΝΩΝΙ Κ0Υ  &  Φ Ι Λ ΑΝΘΡΩΠΙ Κ0Υ  ΕΡΓ0Υ 

ΤΗ Σ  Ι .  ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ  ΜΑΣ

Τράπεζα Ἀγάπης καί στό Καστέλλι
"Εἴκοσι αἰῶνες τώρα ἡ χριστιανική Ἐκκλησία κηρύσσει πάνω στόν κόσμο 

τή Δικαιοσύνη καί τήν Ἀγάπη, δίνοντας ὡστόσο ψωμί στούς πεινασμένους καί 
ροῦχα στούς γυμνούς. Χτίζει νοσοκομεῖα γιά τούς ἀρρώστους, ἐργαστάσια γιά 
τούς ἀνέργους καί σχολεῖα γιά νά μορφωθοῦν οἱ ἀγράμματοι. Κι οἱ χριστιανοί, 
πλούσιοι καί φτωχοί, δίνουν ἀπό τό περίσσευμα καί τό ὑστέρημά των.

Οἱ ἀληθινοί χριστιανοί «συνέχουσι τόν κόσμον» μέ τή φιλανθρωπία καί 
καμιά κρατική πρόνοια δέ μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει αὐτή τήν ἀνώνυμη καί 
ἐπώνυμη παράδοση τῆς Ἀγάπης."

(Μητρ. Κ. & Σ. Εἰρηναῖος † 2013)

ολόγου (Κάλαμος Ἀττικῆς), γόνος τῆς δωρή-
τριας οἰκογενείας, ὡς καί πλῆθος Κληρικῶν. 
Εἰς τόν Ἑσπερινό ὁμίλησε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τήν ἐπικαιρότητα τοῦ 
μηνύματος τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ, καθώς ὅπως 
εἶπε: «ἡ κοινωνία μας ὁμοιάζει κατά πολύ μέ 
ἐκείνη τῆς Νινευί καί τό κήρυγμα μετανοίας 
τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ ἀκούγεται ἐπίκαιρο ὅσο 
ποτέ», εἰς δέ τήν Θεία Λειτουργία ὁμίλησε ὁ π. 
Χερουβείμ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε εἰς τίς προ-
τυπώσεις καί τά «σημεῖα», μέ ἀναφορά στό 
πρόσωπο τοῦ Προφήτη Ἰωνᾶ.  Συγκινητική ἡ 
συμμετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ πιστῶν. 

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στὸ Ἅγιον Ὄρος
Προσκύνημα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος πραγματο-
ποίησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀμφιλό-
χιος, μετὰ μικροῦ ὁμίλου προσκυνητῶν. Κατὰ 
τὴν παραμονή του στὴν Ἀθωνικὴ πολιτεία ὁ 
Ἐπίσκοπός μας προεξῆρχε τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυ-
πνίας τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, εἰς τὴν Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατο-
παιδίου, συλλειτουργοῦντος καὶ τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου κ. Βαρνάβα ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρωσίας, μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἱερομονάχων ἐκ τῆς 
Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου ὡς καὶ φιλοξενουμένων 

Κληρικῶν. Πλῆθος προσκυνητῶν μετεῖχαν εἰς 
τὴν Ἀγρυπνία καὶ κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων. Κατὰ τὴν παραμονὴ του εἰς τὸ 
Ἅγιον Ὄρος ὁ Ἐπίσκοπός μας ἱερουργοῦσε 
καθημερινῶς, ὡς Ἱερεύς, εἰς παρεκκλήσια τῆς 
Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, ὅπου καὶ 
φιλοξενήθηκε ἀβραμιαία, ὅπως εἰς τὸ ἱερὸ 
παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Παραμυθίας, τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου. Ἐπίσης προσκύνησε τὸ «Ἄξι-
ον Ἐστί» στὸ Πρωτᾶτο, τὶς Ἱερὲς Μονές: Ἰβή-
ρων, Παντοκράτορος καὶ Καρακάλου, ὅπου 
καὶ συναντήθηκε μετὰ τῶν Καθηγουμένων: 
Γέροντος Ναθαναήλ, Γέροντος Γαβριὴλ καὶ Γέ-
ροντος Φιλοθέου, ἀντίστοιχα, ὡς ἐπίσης καὶ 
τὴν Ἱερὰ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας, ὅπου καὶ συ-
μπροσευχήθηκε εἰς τὸν ἑόρτιο Ἑσπερινό τοῦ 
Ἁγίου Βησσαρίωνος, παρακάθισε εἰς τὴν τρά-
πεζα καὶ συναντήθηκε μὲ τοὺς πατέρες τῆς 
Μονῆς. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε τὸν 
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατο-
παιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ, τόσο διὰ τὴν ἀβρα-
μιαία καὶ ἐγκάρδια φιλοξενία, ὅσο καὶ διὰ τὴν 
οὐσιαστικὴ καὶ ἔμπρακτη στήριξη τῆς Μονῆς 
Βατοπαιδίου εἰς τὸ προνοιακὸ καὶ φιλανθρω-
πικὸ ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.




