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Σ

τήν νοητή πορεία τῆς πατρίδος
μας στά ἀτέρμονα πεδία τοῦ
χρόνου εἶναι στραμμένο μέ ἀγάπη τό βλέμμα τῆς ψυχῆς μας στό παρόν
ἄρθρο. Πρός τά ποῦ, δηλαδή, κατευθύνεται, τί σκοπούς ἔχει τάξει καί ποιόν
προορισμό ἔχει βάλει ἡ προσφιλής μας
πατρίδα. Ἐκεῖ στρέφεται μέ ἀγωνία καί
ἐνδιαφέρον ἡ προσοχή καί ἡ ἔρευνά μας.
Καί ἐρωτοῦμε κατ’ ἀρχάς: Ἡ πατρίδα
μας ἔχει σήμερα κάποιο ὅραμα, ὅπως
εἶχε κατά καιρούς; Γιά παράδειγμα κάποτε ὁραματιζόταν μέ πόθο τήν ἐλευθερία της, ὅταν ἐστέναζε καί ὑπέφερε
κάτω ἀπό ξενικό, σκληρότατο ζυγό. Ἤ
ἀργότερα ἐνασμένιζε στό ὅραμα καί τήν
Ἰδέα τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Ἤ στά τελευταῖα χρόνια ἀγωνιζόταν, πῶς νά γίνη
ἰσότιμο μέλος τῆς μεγάλης Εὐρωπαικῆς
οἰκογένειας.
Αὐτόν τόν καιρό ἔχει ἄραγε σχηματίσει μέ τά χρώματα τοῦ μέλλοντος καί

ἔχει προδιαγράψει κάποιο νέο ὅραμα;
Δέν εἴμαστε βέβαια μέσα στό μυαλό
τῶν πολιτικῶν μας ἡγετῶν, ἀλλά ἀπ’
ὅ,τι μποροῦμε νά καταλάβωμε, ἀπό τά
λόγια καί τά ἔργα τους, κάποιο σαφές,
ὑψηλό καί σπουδαῖο ὅραμα δέν ὑπάρχει. Ὅραμα, πού νά χαρίζῃ στό ἔθνος
μας κάποια ξεχωριστή θέση ἀνάμεσα
στά ὑπόλοιπα ἔθνη τῆς γῆς. Οἱ μελλοντικοί στόχοι τῶν ἡγετῶν μας
σταματοῦν μέ ἀφόρητη κοινοτοπία
στό θέμα τῆς οἰκονομίας ἤ, ὅπως παλαιότερα μέ κάποια κομψότητα διατυπωνόταν, στήν εὐημερία τοῦ λαοῦ,
τήν αὔξηση τοῦ κατά κεφαλήν εἰσοδήματός του.
Ὅπως φαίνεται στά μάτια τοῦ
ἁπλοῦ λαοῦ, οἱ ἐθνικοί μας ὁραματισμοί δέν ἐπηρεάζονται πολύ, οὔτε
ἀπό τόν πατριωτισμό, οὔτε ἀπό τόν
ἀπαράμιλλο πνευματικό μας πλοῦτο,
τῆς προγονικῆς σοφίας ἤ τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐκεῖνα τά ἀθάνατα καί μοναδικά λόγια «οὐκ ἐπ’ ἄρτω μόνω ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. 4,4) καί τό «ἡ
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι βρῶσις
καί πόσις» (Ρωμ. 14,17) καί τά «ἄνω
ζητεῖτε» (Κολ. 3,1), «τά ἄνω φρονεῖτε» (Κολ. 3,2) μᾶς ἀφήνουν παγερά ἀδιάφορους. Ὅλος ὁ ἐθνικός βίος
περιδινεῖται δραματικά γύρω ἀπό τό
οἰκονομικό θέμα, καί ἄς ὑπάρχουν
πληγές χαίνουσες, ἀνοιχτές στό ἐθνικό
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σῶμα, ἤ ἀπειλές ἐπικίνδυνες, μέγιστης
καί ἀθόρυβης συγχρόνως φθορᾶς του,
ὅπως συμβαίνει μέ τήν ἀνήκουστη, τήν
ἐπικίνδυνη ὑπογεννητικότητά του, τό
ὀξύτατο δηλαδή δημογραφικό πρόβλημα.
Καί συμβαίνει καί ἐδῶ, ὅ,τι συμβαίνει κάποτε καί μέ τόν ἄνθρωπο ὡς
ἄτομο. Ἐνῶ πάσχει καί ὑποφέρει,
ἐμεῖς προσπαθοῦμε νά τόν θρέψωμε
καλύτερα, ἐνῶ ἀμελοῦμε νά τόν θεραπεύσωμε ἀπό
τίς ἀσθένειές
του ἤ νά ἀνυψώσωμε
τό
πεσμένο ἠθικό
του ἐμβάλλοντας στή ψυχή
του ὑψηλές
ἰδέες καί ὁραματισμούς.
Ἀλλά μέ τήν
τροφή μόνο,
ὅσο θρεπτική
καί νἆναι, ἐάν δέν ἐνδιαφερθοῦμε γιά
τίς ἀρρώστιες του καί τό ἠθικό του, σχεδόν ματαιοπονοῦμε.
Γνωρίζομε βέβαια, ὅτι σήμερα ἡ
πορεία ἑνός λαοῦ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν πορεία τῶν ὑπολοίπων
λαῶν καί τό νά διακριθῆ ἀνάμεσα
στούς ὑπόλοιπους λαούς ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερη γενναιότητα καί ἐξαιρετικό πολιτικό θάρρος. Δέν εἶναι ὅμως καί
κάτι τό ἀδύνατο ἤ τό παντελῶς ἀνέφικτο. Γνωρίζομε ἐπίσης, ὅτι τό αἴσθημα τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ ἔχει ἐπικίνδυνα διαβληθῆ καί διαβρωθῆ στίς
ἡμέρες μας, καί δέν εὑρίσκει εὔκολα
εἴσοδο στό πνεῦμα τῶν πολλῶν. Ὅπως
ἐπίσης δέν μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ,
ὅτι ἡ πνευματικότητα στούς περισσότερους πολιτικούς ἡγέτες εἶναι

μᾶλλον σπάνιο φαινόμενο. Ἀπόδειξη
τό μαραμένο καί ἀνούσιο ἐκφραστικό
των ὕφος, ἡ «ξύλινη», ἄχρωμη συναισθηματικά γλῶσσα, τό χαμηλό ἐπίπεδο διανόησης, ὁ λεκτικός θλιβερός, χυδαῖος κάποτε φορυτός. Ποῦ εἶναι οἱ
ἡγέτες μέ τήν ζηλευτή παιδεία, πού μετέφραζαν ἄνετα ἀρχαίους συγγραφεῖς,
πού ἐρητόρευαν καί σαγήνευαν τά
ἀκροατήρια;
Τό συμπέρασμα ἀπό αὐτήν τήν γρήγορη ματιά στή
ζωή τοῦ ἔθνους
μας εἶναι, ὅτι
αὐτόν τόν καιρό βρισκόμαστε σέ κρίσιμη
ἱστορική καμπή. Χωρίς ὅραμα, μέ ἀδιαφορία στήν πνευματική ζωή, μέ
ἐλάχιστες ἠθικές δυνάμεις
νά παλεύουν νά περισώσουν τήν πνευματική ταυτότητα τοῦ ἔθνους μας.Οἱ
λεγόμενοι πνευματικοί ἄνθρωποι, οἱ φυσικοί θεματοφύλακες τῆς ἄφθαστης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς μας, τηροῦν,
ἐκτός ἐλαχίστων, σιγήν ἰχθύος. Τά Πανεπιστήμια καί τά ἄλλα πνευματικά
ἱδρύματα ἀσφυκτιοῦν μέσα στόν καιροσκοπισμό, τά ὑλικά συμφέροντα καί
τίς πολιτικές ἀντιπαλότητες. Ἀκόμη καί
ἡ βία ἐδῶ ὑψώνει θρασύτατα τήν κεφαλή της. Οἱ θεσμοί αὐτοί περνοῦν δραματικές στιγμές.
Ἀλλά ἐλπίζομε ὁ Πανάγαθος Θεός νά
μήν ἀφήση τήν πατρίδα μας στήν ὁρμή
τοῦ κακοῦ. Διά τῆς Ἐκκλησίας Του καί
ἄλλων ὑγιῶν ἀκόμη στοιχείων νά βάλη
φρένο στή φθορά καί καλύτερες ἡμέρες νά ἀνατείλουν στή χώρα μας.

Ἐθνικά θέματα

Π

οτὲ δὲν παύει στὴν ψυχὴ κάθε
Ἱερωμένου συνετοῦ καὶ κατὰ
Χριστὸν ζῶντος ἡ «ἐπισύστασίς»
του νὰ εἶναι ἡ μέριμνα τῆς ἐνορίας του.
Πολλὲς φορὲς σὲ στιγμὲς ποὺ ἁπλώνω τὰ
χέρια μου καὶ ἐκζητῶ τὴν Θεία Χάρη γιὰ
τὸ ποίμνιό μου διαχωρίζω δυὸ περιόδους
πνευματικῆς διακονίας. Τὴν περίοδο
τοῦ παρελθόντος καὶ τὴν περίοδο τοῦ
μέλλοντος καὶ ἐνῶ νοσταλγῶ τὸ παρελθὸν
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τοῦ Γένους μας
αἰσθάνομαι φρικτὰ ἀπαισιόδοξος γιὰ τὸ
ἐπερχόμενο μέλλον καὶ τῆς μιᾶς καὶ τοῦ
ἄλλου.
Βρέθηκα πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν μὲ φίλο
ἱερέα τῆς παραμεθορίου. Στὴ συζήτηση
ποὺ εἶχα μαζί του διέκρινα πόνο καὶ
ἀπαισιοδοξία στὴν ψυχή του καὶ στὴν παράκληση νὰ ἀναφερθεῖ στὰ προβλήματα

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

ποὺ ταλανίζουν τὴν ψυχὴ του μοῦ ἀφηγήθηκε τὰ ἑξῆς συνταρακτικά:
Πάτερ μου, ἐρημώνει ἡ παραμεθόριος. Τὰ χωράφια μολύνθηκαν ἀπὸ τὴν
ὑπερβολικὴ χρήση λιπασμάτων καὶ φυτοφαρμάκων καὶ ἡ παραγωγὴ τοῦ μοναδικοῦ προϊόντος τείνει νὰ ἐξαφανισθεῖ.
Αὐτὸ ὠθεῖ ὅλους τούς νέους καλλιεργητὲς
καταχρεωμένους νὰ ἐκποιοῦν ἆρον ἆρον
τὸν γεωργικό τους ἐξοπλισμό, νὰ ἐγκαταλείπουν χωριά, σπίτια καὶ χωράφια καὶ
νὰ ὁδεύουν πρὸς τὴν ἀγκάλη τῆς χώρας
ἐκείνης, ποὺ κάποτε ἀπὸ τὰ ὀχυρὰ τους
ἔδιναν μάχες ἡρωικῆς ἀντίστασης. Τί
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εἰρωνεία στ’ ἀλήθεια! Πῶς ἐπῆλθε στὴ
χώρα μας μία δεύτερη κατοχὴ ἰσοβαρὴς
ἢ καὶ χειρότερη ἀπὸ ἐκείνην τοῦ 1941!
Στὸ προσεχὲς μέλλον θὰ ἀναφερθοῦμε
καὶ θὰ ἐπεκταθοῦμε σ’ αὐτὴν, γιατί θὰ
εἶναι καὶ τὸ κύριο θέμα ποὺ θὰ συζητεῖται πανελληνίως. Στὴν παρούσα κατάσταση θὰ θέλαμε νὰ παραθέσουμε μερικὲς σκέψεις μας:
Πῶς μία γῆ, ἡ ὁποία ἐπὶ χιλιάδες χρόνια παρεῖχε τοὺς καρπούς της καὶ ἐξέτρεφε τοὺς καλλιεργητές της καὶ ὄχι μόνον, κατάντησε στὰ ἐλάχιστα χρόνια τῆς
βιομηχανικῆς καὶ γεωργικῆς ἀνάπτυξης
ἀνίκανη νὰ καρποφορεῖ; Πῶς συμβαίνει
ἀπὸ τὰ εὐλογημένα αὐτὰ χώματα μὲ τὰ
γλυκύτερα καὶ ὑγιεινότερα ἀγαθὰ νὰ
βγαίνουν μολυσμένα προϊόντα; Πῶς συμβαίνει μὲ τέτοια ἰσχυρὰ ἐντομοκτόνα ὁ
πόλεμος μεταξὺ ἐντόμων καὶ ἀνθρώπων
νὰ κλίνει μὲ τὴν θριαμβευτικὴν νίκην τῶν
πρώτων;
Οἱ πατέρες μας σὰν πρωταρχικὸ
σύμμαχο στὶς ἀπ’ αἰῶνος ἐνασχολήσεις
τους μὲ ἀγροὺς καὶ ποίμνια εἶχαν τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὸ πετραχήλι τοῦ παπᾶ.
Τὸ ἁγιασμένο ὕδωρ τῶν Θεοφανείων μὲ
εὐλάβεια μεταφερόταν στὰ σπίτια καὶ
καθαγίαζε κήπους, ἀγρούς, ποίμνια,
«ἐπιτήδειον πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν».
Τοῦ ἁγίου Μοδέστου, ὅλοι οἱ κτηνοτρόφοι θἄπρεπε νὰ κάνουν ἀρτοκλασία
πρὸς εὐλογίαν τῶν κτηνῶν, πρὸς ἀποσόβησιν πάσης ἐναντίας δυνάμεως, πρὸς
ἐξάλειψιν πάσης ἀσθενείας, καθὼς λεπτομερῶς ἀναφέρονται στὰ εὐχολόγια
τῆς μητρὸς Ἐκκλησίας.
Καὶ ἐρχόμεθα στὶς εὐχὲς τοῦ ἁγίου
Τρύφωνος. Ἄριστος γνώστης ὅλων τῶν
ἐντόμων. Τὸ ἄνθος καὶ τῆς κλέος τῆς
Λαμψάκου μὲ τὶς εὐχὲς του ἐκδιώκει
«οἱονδήποτε βλαβερὸν θέλει ἐπιπέσει ἐπὶ
χόρτων καὶ βοτάνων καὶ λαχάνων, ὥστε

μὲ τὴν δύναμιν τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ
καὶ τοῦ Παναγίου Πνεύματος νὰ ἐξαφανιστοῦν ἢ νὰ μετοικήσουν εἰς δένδρα
ἄκαρπα καὶ εἰς τόπους, ὅπου ἄνθρωπος
οὐκ οἰκεῖ, Θεὸς μόνος ἐπισκοπεῖ».
Ἀγρότες μας ἀγαπημένοι, θερμῶς σᾶς
παρακαλοῦμε ἐπιστρέψτε στὰ θέσμια καὶ
τὰ ὑπὸ τῶν Πατέρων μας παραδοθέντα
εἰς τὴν Ἐκκλησία μας. Ἐφαρμόστε αὐτὰ
ποὺ ἐφάρμοσαν οἱ πρὸ ἡμῶν ἀναρίθμητες γενεὲς καὶ μᾶς παρέδωσαν μία γῆ
καρποφοροῦσα. Μειῶστε στὰ μέτρα τοῦ
ἐφικτοῦ τὰ δηλητήρια ποὺ βλάπτουν καὶ
τὶς παροῦσες γενεὲς ἀλλὰ θὰ βλάψουν
καὶ τὶς μελλοντικές. Σκορπίστε παντοῦ
τὴν ἁγιαστικὴ χάρη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ
νὰ μὴν φτάσουμε ποτὲ στὶς φρικτὲς
ἐκεῖνες στιγμὲς τῆς ἐφαρμογῆς τῶν
Εὐαγγελικῶν λόγων, ὅπου «ἡ γῆ οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς» ἢ καὶ τοῦ μεγάλου ἐκείνου Ἐθναποστόλου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅπου «θὰ βλέπουμε
φροῦτα ὄμορφα, ὅπου δὲν θὰ τρώγονται,
θὰ βλέπουμε λαχανικὰ καὶ δὲν θὰ ἀγγίζονται, ὅπου θὰ ἀτενίζουμε σιτάρια καὶ
δὲν θὰ τὰ θερίζουμε.»

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί καί Πατέρες,

«ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλε
ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός…» (Γαλ. 4, 4).

Α

ὐτὰ τὰ θεόπνευστα λόγια, ἀκού- Τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας
σαμε πάλι, στὸν Ἀπόστολο τῆς ἦταν μέσα στὸ Νοῦ τοῦ Θεοῦ μας. Ἀπό τότε
Θείας Λειτουργίας τῆς σημερινῆς πού οἱ προπάτορές μας, οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι, ἁμάρτησαν μέσα
μεγάλης ἑορτῆς τῶν
Ουδεποτε φευγει
στὸν Παράδεισο, ἀπὸ
Χριστουγέννων. Τὰ λόπανω απο τους ανθρωπους ἐκείνη τὴ στιγμὴ ὁ φιγια αὐτὰ ἀπὸ τὴν πρὸς
λάνθρωπος Θεὸς σχεΓαλάτας Ἐπιστολὴ τοῦ
το στοργικο βλεμμα
διάζει τὴ σωτηρία μας.
Ἀποστόλου Παύλου
της
θειας
προνοιας
Ἤδη, σύμφωνα μὲ τὴν
ἀποτελοῦν τὸ αὐθεντικό σχόλιο τῆς Ἐκκλησίας, καλύτερα τοῦ Ἁγία Γραφή μας, ἀναγγέλλει μυστηριωδῶς
Ἁγίου Πνεύματος, γιὰ τὴν Ἐνανθρώπιση τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας μας στὸν πονηρὸ
τοῦ Κυρίου μας. Γι’αὐτό ἀξίζουν πολύ νά τά ὄφι, ὁ ὁποῖος πρωταγωνίστησε στὸ δρᾶμα
τοῦ Παραδείσου: «...καὶ ἔχθραν θήσω,
προσέξωμε.
Πότε, λοιπόν, ἦλθε στὴ γῆ ὡς Ἄνθρωπος τοῦ εἶπε, ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς
ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ; Ἦλθε πρὶν δύο γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον του σπέρματός
χιλιάδες χρόνια, ὅταν εἶχε ἔλθει ὁ κατάλ- σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς.
ληλος καιρός. Ὅταν συμπληρώθηκε ὁ χρό- Αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηνος, τὸν ὁποῖον εἶχε ὁρίσει ἡ Θεία Πρόνοια. ρήσεις αὐτοῦ πτέρναν» (Γένεσις 3,15).
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Πράγματι μυστηριώδη, προφητικὰ λόγια, πού ἀκούσθηκαν στὴν αὐγὴ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ τὰ ὁποῖα προέλεγαν, προανακήρυτταν τὸ μυστικὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὴ σωτηρία μας. Πέρασαν ἀπὸ τότε ἑκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια. Ἀπὸ τὴν ἐξορία
τῶν Πρωτοπλάστων μέχρι τὴ Γέννηση στὴ
Βηθλεὲμ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐξήθηκαν
οἱ ἄνθρωποι, κατακυρίευσαν τὴ γῆ, χωρίσθηκαν σὲ ἔθνη καὶ λαούς, δημιούργησαν
πολιτισμούς, αἱματοκυλίσθηκαν μὲ ἄπειρους πολέμους, καταπάτησαν τὸ Νόμο
τοῦ Θεοῦ μὲ μύριους τρόπους, ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀλήθειά του καὶ βρέθηκαν μόνοι καὶ ἔρημοι νὰ τριγυρνοῦν
μέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καὶ
τῆς ἀθείας. «Μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ
Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ
ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα…». Βρέθηκαν οἱ δυστυχεῖς ἄνθρωποι μὲ
«ἀδόκιμον νοῦν... πεπληρωμένοι πάση
ἀδικία... κακία» (Ρωμ.1, 25.28.29).
Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ
ἄνθρωπος τὸ εὐγενέστερο, τὸ ἀνώτερο, τὸ
θεοειδὲς καὶ θεόπλαστο δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ, ἡ κορωνίδα τῆς Κτίσεως, ἔφθασε μὲ
τὴν πάροδο τοῦ χρόνου σὲ τόση τραγικὴ καὶ
ἀξιοθρήνητη κατάσταση. Εὐτυχῶς ὅμως
γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος ὑπῆρχε τὸ σχέδιο
τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ ἐπάνω του, καὶ ὅταν ἰλιγγιωδῶς ἀπομακρυνόταν ἀπὸ τὸ Θεό, δὲν
ἔφυγε οὔτε στιγμὴ ὁ ἀκοίμητος Ὀφθαλμὸς
τῆς Θείας Πρόνοιας. Ἤ γιὰ νὰ ἐκφρασθοῦμε καλύτερα, ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸν

ἀποστάτη καὶ ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο, τὸν
ἄθεο καὶ διεφθαρμένο, δὲν ἔφυγε ποτέ τὸ
στοργικὸ βλέμμα τῆς θεϊκῆς Ἀγάπης.
Αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀπὸ τὴν μυστικὴ Ἱστορία τῶν Χριστουγέννων ἂς κρατήσωμε
στὸ πνεῦμα καὶ τὴ ψυχή μας. Ἀκόμη, δηλαδή, καὶ ὅταν μὲ τὶς πράξεις μας φεύγομε μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ
κινδυνεύομε νὰ κρημνισθοῦμε στὰ σκοτεινὰ
βάραθρα τῆς ἁμαρτίας, ἂς μὴ τὸ ξεχνᾶμε
ποτέ: ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν ἔκρινε κατάλληλο τὸν καιρὸ καὶ τὴν ἐποχὴ «ἐξαπέστειλε ὁ
Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός…»γιὰ νὰ μᾶς σώση καὶ νὰ μᾶς ἐπαναφέρη στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, στὸ σπίτι τὸ
Πατρικό, τὴν ἁγία Του Ἐκκλησία.
Ἰδού, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ συνεορταστές, τί δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε σήμερα πού
ἀξιούμαστε νὰ γιορτάσουμε τὴν μητρόπολι τῶν ἑορτῶν μας, τὰ ἅγια Χριστούγεννα.
Νὰ μὴ μᾶς διαφεύγη τὸ βασικὸ αὐτὸ νόημα: ὅτι ὁ Θεὸς παρακολουθεῖ κατὰ πόδας
τὴ ζωή μας. Ἀκόμη καὶ ὅταν Τὸν προσβάλλομε μὲ τὶς ἁμαρτίες μας. Καὶ περιμένει
τὴν κατάλληλη στιγμή, τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου, γιὰ νὰ ἐπέμβη νὰ μᾶς δώση χέρι
βοηθείας νὰ σηκωθοῦμε, νὰ ἔλθωμε κοντά
Του, στὴ Λύτρωση καὶ τὴ Σωτηρία.
Εἴθε ὁ δι’ ἠμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσας Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς
νὰ μᾶς σκέπη πάντοτε μὲ τὴν αἰώνια Ἀγάπη Του. Ἀμὴν.

ΔΙΑΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΕΥΧΕΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἱστορικά
Θέματα

Τοῦ π. Θεοδώρου Παπαδοπούλου
ἱεροδιδασκάλου

Α΄ Γεωγραφική θέση

Οἱ μύριοι τοῦ Ξενοφώντα περπάτησαν
πρῶτοι τά Ποντιακά Ὄρη, χαμένοι μέσα στά πυπό τό νομό Κασταμονῆς ἴσαμε τήν κνά δάση τους, γι’ αὐτό ὅταν ἀντίκρισαν τήν θάἀρχαία Κολχίδα, τό Ρωσικό Καύκασο καί λασσα ἀναφώνησαν “Θάλαττα –Θάλαττα”, καί
νότια τῆς χώρας αὐτῆς ἐκτείνονται τά σέ ἀνάμνηση ἔστησαν στή Θήχη τό περίφημο
ὄρη τῆς Παφλαγονίας ἀριστερά καί οἱ πανύ- μνημεῖο τῆς σωτηρίας τους.
Τότε ὁ Ἐκατώνυμος ἀπό τή Σινώπη περιέψηλες Ποντιακές Ἄλπεις δεξιά, καί ἀπομονώνουν τήν περιοχή τῆς παραλίας ἀπό τό Μικρα- γραψε στόν Ξενοφώντα τήν περιοχή τοῦ Πόντου
σιατικό ὀροπέδιο. Μονάχα μία φυσική δίοδος ὡς ἑξῆς: “Τό μόνο πέρασμα γιά νά μπεῖ κανείς σέ αὐτή τή χώρα, φρουὑπάρχει, καί αὐτή εἶναι δυσχερεῖται ἀπό δύο πανύψηλες κορρέστατη καί ἑνώνει τήν ΣαμΣκιαγράφηση
φές στίς δύο πλευρές τῆς διάψοῦντα μέ τήν Ἄγκυρα. Τά ὄρη
τῆς γεωγραφίας
βασης. Ὅποιοι κατέχουν τίς κοτῆς Παφλαγονίας ἀπό τό ἀρικαί τῆς ἱστορίας τοῦ ρυφές, ἔστω καί ἄν εἶναι λίγοι,
στερό τοῦ Ἄλυ ποταμοῦ καί τά
ἔνδοξου Πόντου
δέν μποροῦν νά νικηθοῦν, ἀκόΠοντιακά Ὄρη ἀπό τό ἄλλο φράμη καί ἄν μαζευτοῦν ὅλοι οἱ
ζουν αὐτή τή στενόμακρη καί
ἄνθρωποι
τῆς
γῆς γιά νά τούς πολεμήσουν.’’
ὀρεινότατη περιοχή, ὅλη τήν παραθαλάσσια
ζώνη καί ἀφήνουν μόνο ἕνα πεδινό τμῆμα, τό μο- Ἄν συνέχιζαν οἱ Μύριοι ὁδικῶς μέσα ἀπό τά παναδικό, τήν πεδιάδα τῆς Σαμψοῦντας, τήν νύψηλα καί ἄγρια παφλαγονικά βουνά ἐνδέχεὁποίαν διαρρέουν ὁ Ἴρις καί Ἄλυς ποταμός. το νά χαθοῦν. Τούς συνέστησε τή θαλάσσια διάὍλη αὐτή ἡ στενόμακρη παραλιακή ζώνη δέρ- βαση, ἀφοῦ τά βουνά φτάνουν μέχρι τή θάλασσα
νεται ἀνηλεῶς ἀπό τά κύματα τῆς Μαύρης Θά- καί ἡ ὀρεινή ζώνη εἶναι δύσβατη καί ἄγρια.
Οἱ ποντιακές Ἄλπεις εἶναι πανύψηλες, καλασσας καί τούς ἀνέμους πού ἔρχονται ἀπό τίς
ρωσικές στέππες. Κανείς, μά κανείς δέν προ- ταλαμβάνουν ὅλο τόν ἀνατολικό Πόντο σέ
σπάθησε νά τιθασεύσει τά ἄγρια στοιχεῖα τῆς μῆκος περίπου πεντακοσίων χιλιομέτρων παφύσης γιά νά δώσει ζωή στόν τόπο, παρά μόνο ράλληλα μέ τή θάλασσα καί καθιστοῦν τήν πεοἱ ἀρχαῖοι Ἴωνες, ὅταν τόλμησαν νά ἱδρύσουν ριοχή ἀδιάβατη. Οἱ δασοσκεπεῖς βουνοπλαγιές
τήν πρώτη ἀποικία τους, τή μητρόπολη τοῦ ἀνεβαίνουν ἀπότομα ὡς τίς ψηλότερες κορφές
Πόντου Σινώπη. Καί κανείς δέν τόλμησε νά ἐπε- μέχρι 4.000 μέτρα ὕψος σταματοῦν ἀπότομα
κτείνει τή ζώνη ἀνατολικότερα πάρα μόνον οἱ σύννεφα πού ἔρχονται ἀπό τήν Μαύρη θάἀρχαῖοι μας πρόγονοι μέ τό ἀπαράμιλλο πον- λασσα, εἶναι καταπράσινες, μέχρις ὅτου οἱ πλατιακό τους πεῖσμα. Ὅπως αἰῶνες ἀργότερα οἱ γιές ἀντικρίζουν τό Ἀρμενικό ὀροπέδιο γυμνές.
Οἱ Ρωμαῖοι διάνοιξαν τόν ὀρεινό δρόμο
ἴδιοι αὐτοί ἡρωικοί πρόγονοι τιθάσευσαν τούς
βάλτους τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας, ὅπου ἔστησαν πού συνέδεσε τήν Τραπεζούντα μέ τήν
Ἀρμενία καί τήν Περσία. Ὁ ἴδιος δρόμος εἶναι
τίς παράγκες τους.
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ἡ μοναδική ἐπικοινωνία τῆς Τραπεζούντας μέ τήν
Ἐνδοχώρα καί αὐτός ὁ δρόμος διευκόλυνε τίς
μετακινήσεις τοῦ Ρωμαϊκοῦ Στρατοῦ καί παράλληλα ἐξυπηρετοῦσε τό ἀσιατικό ἐμπόριο.
Ὁ ποταμός Πυξίτης μαζεύει τά νερά τοῦ καταπράσινου γίγαντα τοῦ Παρυάδρη, καί διασχίζει ὅλη τή Χαλδία. Ὁ χειμώνας εἶναι ὀκτώ ἤ
ἐννιά μῆνες, τό χορτάρι ἄφθονο στά θερινά βοσκοτόπια πού ἐκτείνονται κοντά σέ πυκνά
ἐλατοδάση καί δάση μαύρης πεύκης. Κάτω ἀπό
χίλια μέτρα ὁ Παρυάδρης εἶναι σκεπασμένος μέ
πλατύφυλλα δένδρα καί ὀπωροφόρα. Βελανιδιές,
πλατάνια, κρανιές, φτελιές, καστανιές, ἄγριες κερασιές, καρυδιές, ἀγριοφουντουκιές καί ἀγριομηλιές συνθέτουν τήν χλωρίδα τοῦ βουνοῦ. Κάτω
ἀπό τίς παχιές φυλλωσιές εὐδοκιμεῖ ἡ φτέρη καί
κάτω ἀπό τή φτέρη, ἡ ἀγριοφράουλα καί τά μανουσάκια. Δυτικά τῶν ἐκβολῶν τοῦ Πυξίτη ἐκτείνεται ἐπιμήκης λόφος πού φτάνει μέχρι τή θάλασσα καί σχηματίζει τρεῖς τραπεζοειδεῖς προεξοχές πού χαράσσονται ἀπό ξεροπόταμους καί
βαθιές χαράδρες. Εἶναι ἡ φυσική ὀχύρωση τοῦ
στενόμακρου ὑψώματος, ὅπου οἱ Σινωπεῖς ἔχτισαν τήν Τραπεζούντα. Ἕνας χαμηλότερος λόφος
στά ἀνατολικά προστατεύει τόν ὅρμο τοῦ Δαφνούντα ἀπό τούς δυτικούς ἀνέμους καί οἱ πρόγονοι ἔχτισαν τό ὁμώνυμο λιμάνι. Ἄλλωστε οἱ
Σινωπεῖς εἶχαν τήν πείρα ἀπό τήν δική τους
πόλη, ὅπως ἀπαράλλαχτα εἶναι χτισμένη στή
βραχώδη προέκταση τοῦ Μπόζ Τεπέ.
Ὅλη αὐτή τήν καμπύλη παραλιακή γραμμή
τῆς Βόρειας Μικρασίας πού κατοικήθηκε ἀπό
Ἕλληνες ἀποίκους καί πού εἶναι διάσπαρτη ἀπό
πόλεις καί χωριά πού φέρουν ἑλληνικές ὀνομασίες, θά προσπαθήσουμε νά περιγράψουμε. Εἶναι
ἡ ἀνατολική ἐσχατιά τοῦ Ἑλληνισμοῦ πού ἔζησε γιά τριάντα αἰῶνες ἀπομονωμένη ἀπό τόν
ὑπόλοιπο Ἑλληνισμό καί ὅμως ἐπέζησε.

Β΄ Σύντομη Ἱστορική Ἀναδρομή
Στίς 27 Σεπτεμβρίου 1919, ὁ Ἰωάννης Ζερβός, ἀπεσταλμένος τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης
στόν Πόντο, περιγράφων τό δράμα τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ στό Φιλολογικό Σύλλογο
Ἀθηνῶν, θά πεῖ: “Ἄν ἡ ἀρχή τῆς Ἑλληνικῆς ἀναγέννησης ἦταν στά Καλάβρυτα καί τό Μεσολόγγι
καί ὁ μέσος αὐτῆς σταθμός στόν Ψηλορείτη, τό

τελείωμα προόρισται νά εἶναι στήν ἡρωική Ἀμισό καί τήν παλαίφατο Τραπεζούντα.’’
Εἶναι ἡ ἐποχή πού ἡ μέρα τῆς λευτεριᾶς γλυκοχάραζε στήν Ἰωνική γῆ τοῦ Μαιάνδρου, ἐνῶ
στόν Πόντο ὁ ἀγώνας ἄρχιζε αὐθόρμητα καί χωριστά ἀπό τόν ἄλλο ἀγώνα τῆς φυλῆς καί διεξαγόταν τότε ὁλοένα γενναία καί καρτερικά.
Οἱ πρῶτοι τολμηροί Μιλήσιοι ἄποικοι ἔχτισαν τήν Σινώπη τόν 8ο π.Χ αἰώνα. Πρῶτα
ἔφτιαξαν τά δύο λιμάνια της σέ δύο ἀντίστοιχους ὅρμους καί τή χρησιμοποίησαν σάν ὁρμητήριο γιά τά μεγάλα ἐξερευνητικά ταξίδια
τους μέ ἀντικειμενικό σκοπό νά ἱδρύσουν καί
ἄλλες ἀποικίες στά Βόρεια Μικρασιατικά παράλια.
Σινώπη, ἡ Μητρόπολη τῶν ποντιακῶν πόλεων πού ἵδρυσαν ἀργότερα οἱ Σινωπεῖς, ὅπως τά
Κοτύωρα, τήν Κερασούντα, καί ἀργότερα τήν
Τραπεζούντα, ὅλες πόλεις τοῦ ἀνατολικοῦ Πόντου.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι στήν περίοδο τῆς ἀπόλυτης κυριαρχίας τους στή θάλασσα, ἔστρεψαν
τό ἐνδιαφέρον τους στόν Πόντο γιά νά διευρύνουν τόν παραγωγικό τους χῶρο. Πρῶτος ὁ Περικλῆς ἔστειλε τό στόλο του γιά νά ὑποχρεώσει
τίς Ἑλληνικές πόλεις νά ἐνταχθοῦν στή συμμαχία του. Οἱ Ἀθηναῖοι ὀνόμασαν τήν Σαμψούντα
Πειραιά καί ἵδρυσαν ἀνατολικά της Τραπεζούντας ἀποικία πού τήν ὀνόμασαν Ἀθήνα. Ἴσως
ἡ Τραπεζούντα νά εἶναι ἡ μοναδική πόλη τοῦ
Πόντου πού ἀπέφυγε τήν Ἀθηναϊκή κυριαρχία,
γιατί καί ἡ ἴδια ἦταν κραταιή.
Οἱ Πέρσες μπῆκαν στήν κοιλάδα τοῦ Ἄλυ στά
368 π. Χ καί κατέλαβαν τήν Σαμψούντα, ἐκμεταλλευόμενοι τό μοναδικό ἄνοιγμα μεταξύ τῶν
βουνῶν τῆς Παφλαγονίας καί τοῦ Πόντου καί συνέχισαν δυτικά μέχρι τή Σινώπη. Δέν ἐπιχείρησαν νά προχωρήσουν ἀνατολικά καί ὄχι μόνον
αὐτό, ἀλλά οἱ περσοκρατούμενες πόλεις διατήρησαν δεσμούς μέ τίς ἀδελφές πόλεις τοῦ ἀνατολικοῦ Πόντου, διατήρησαν τή γλώσσα, τά ἤθη,
τά ἔθιμα καί τίς παραδόσεις. Οὔτε ὁ στρατός τοῦ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου δέν προχώρησε βορειότερα ἀπό τήν Ἄγκυρα καί ὁ δυτικός Πόντος
ἐξακολούθησε νά ζεῖ τήν περσική κυριαρχία καί
νά διοικεῖται ἀπό Πέρσες σατράπες, ὅπως ὁ Μιθριδάτης πού κήρυξε τήν περιοχή ἀνεξάρτητη.
Πολύ ἀργότερα οἱ Μιθριδάτες κατέλαβαν τήν

Κερασούντα καί τήν Τραπεζούντα καί ἅπλωσαν
τήν κυριαρχία τους σέ ὅλη τήν παραθαλάσσια
περιοχή.
Ἡ Ρωμαϊκή κυριαρχία ἀκολούθησε καί μάλιστα οἱ ἑλληνικές πόλεις πού ἀντιστάθηκαν πλήρωσαν τή συμμετοχή τους στούς Μιθριδατικούς
πολέμους πολύ ἀκριβά. Μόνο ἡ Τραπεζούντα
γλύτωσε γιατί εἶχε τηρήσει οὐδέτερη στάση. Τά
τείχη τῆς γλύτωσαν ἀπό τή Ρωμαϊκή ὀργή ἐνῶ
οἱ ἄλλες πόλεις τοῦ Πόντου καταστράφηκαν. Οἱ
ἴδιοι οἱ Ρωμαῖοι κυρίαρχοι πιά τοῦ Πόντου, καί
ὅπως ἡ περιοχή ἦταν ζωτικῆς στρατηγικῆς σημασίας, γιά νά ἐπιβληθοῦν στή μείζονα περιοχή τῆς Ἀνατολῆς ὑποχρεώθηκαν νά ἀλλάξουν τακτική καί ἀνοικοδόμησαν τίς πόλεις καί υἱοθέτησαν τόν Ἑλληνικό πολιτισμό. Παράλληλα
ἔχτισαν τήν Νεοκαισάρεια καί τοποθέτησαν ἐκεῖ
τόν διοικητή τοῦ Πόντου, τόν Ποντάρχη.
Οἱ Βυζαντινοί προήγαγαν τήν περιοχή σέ
προμαχώνα τῆς αὐτοκρατορίας καί ὀργάνωσαν τήν ἀμυντική της θωράκιση. Πρῶτα ἵδρυσαν τήν Ἐπισκοπή Τραπεζοῦντας τόν 5ο μ. Χ
αἰώνα, ἀνοικοδόμησαν ἐκκλησίες καί κάστρα καί
βελτίωσαν τό λιμάνι τοῦ Δαφνούντα. Ἔκτισαν
ἀποθῆκες, στάβλους, πανδοχεῖα καί κατέστησαν
τήν Τραπεζούντα σημαντικό διαμετακομιστικό
κέντρο πού ἐξυπηρετοῦσε τό ἐμπόριο ἀπό τίς
χῶρες τῆς Ἀνατολῆς στήν Κωνσταντινούπολη,
καθώς καί τόν ἀνεφοδιασμό τοῦ στρατοῦ τους.
Οἱ Πέρσες πολλές φορές κατέλαβαν τό
Ἀρμενικό ὀροπέδιο, ὅμως ποτέ δέν τόλμησαν νά
φτάσουν μέχρι τήν Τραπεζούντα. Οἱ Ἄραβες γιά
τρεῖς αἰῶνες ἀπειλοῦσαν ἀπό παντοῦ, ὅμως ὅλες
οἱ περιοχές πού βλέπουν στή θάλασσα καί οἱ νότιες πλαγιές πού βλέπουν στό ὀροπέδιο παρέμειναν στούς Βυζαντινούς καί ἤλεγχαν τόν μοναδικό δρόμο τοῦ βουνοῦ πού συνδέει τήν Τραπεζούντα μέ τήν Ἀργυρούπολη.
Ὅταν στά 1204 δημιουργήθηκε ἡ Εὔξεινο –
Ποντιακή Αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζούντας, ἡ
πρωτεύουσα τοῦ Πόντου παρουσίασε θεαματική ἀκμή καί ἀνέκτησε τήν παλιά ἐμπορική της
αἴγλη.
Ὁ Πόντος ἐκχριστιανίστηκε στή διάρκεια
τῆς Ρωμαϊκῆς κατοχῆς, ὅταν ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Εὐγένιου ἀντικατέστησε τήν παλιά Μιθραϊκή λατρεία. Πολύ σύντομα τό ὄρος Μιθραῖον,
ἔξω ἀπό τά ἀνατολικά τείχη τῆς Τραπεζούντας,

ἔγινε τό κρυφό προσκύνημα τῶν πρώτων Χριστιανῶν.
Στή διάρκεια τῆς Ὀθωμανικῆς τυραννίας
καί τῶν βίαιων ἐξισλαμισμῶν, οἱ Πόντιοι ἀντέδρασαν καί διατήρησαν τήν ἐθνική τους ταυτότητα καί τή χριστιανική τους πίστη, καί ὄχι
μόνον αὐτοί ἀλλά καί ὅλοι οἱ λαοί τῆς ὀρεινῆς
ἐνδοχώρας πού εἶχαν ἐξελληνιστεῖ καί ἀργότερα εἶχαν ἐκχριστιανιστεῖ καί εἶχαν ταυτίσει τήν
δική τους ὑπόσταση μέ τήν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.
Ὁ μεγάλος ἐκεῖνος πληθυσμός τοῦ Πόντου
εἶχε πανάρχαια ἀδιάκοπη ἑλληνική ἱστορία
καί μιλοῦσε ἐκεῖνο τό ἰδιάζον καί ἀρχαΐζον
γλωσσικό ἰδίωμα. Ὁ χαρακτήρας του, ἑλληνικότατος ἀπό τά δυτικά μέχρι τά ἀνατολικά του
σύνορα, ἀπό τήν ἀπώτατη ἀρχαιότητα μέχρι τά
χρόνια τῆς βυζαντινῆς κυριαρχίας συνέχιζε σάν
ἀκμάζουσα καί αὐτόνομη πολιτεία μέχρι τίς
ἀρχές τοῦ αἰώνα μας. Τό ἑλληνικό στοιχεῖο τοῦ
Πόντου διατηρήθηκε, τό εὐφυέστερο χάρις στήν
ἠθική καί πνευματική του ὑπεροχή, χάρις στή συνοχή καί στήν ὁμοιογένειά του. Ἡ ὡραιότατη δημοτική ποίηση τά θαυμάσια συναξάρια καί τά
παραμύθια πού ἀκούγαμε ἀπό τίς γιαγιάδες
μας, οἱ ἀκραιφνῶς ἑλληνικές παραδόσεις, ἡ διατήρηση τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, καθαρά ἑλληνικῶν,
ἡ ἰσχυρή ἐθνική συνείδηση, ὁ θερμότατος πατριωτισμός, εἶναι στοιχεῖα πού καταμαρτυροῦν
τήν ἑλληνικότητα τῆς ἀλησμόνητης ἐκείνης πατρίδας. Ἡ κυρίαρχη παρουσία τοῦ ἀκατάλυτου
ἀγωνιστικοῦ πνεύματος προκαθόρισε τήν βαρύτατη ἱστορική μοίρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς ἀπομακρυσμένης καί ἀπομονωμένης ἐκείνης περιοχῆς. Ἡ πίστη τους στό Θεό καί ὁ ἔρωτας
στήν ἐλευθερία τούς ἔδωσαν τή δύναμη καί τήν
ἀντοχή γιά νά ἀντέξουν πέντε αἰῶνες τήν
τουρκική τυραννία. Ὁ κίνδυνος τούς ἐμψύχωνε, τούς θωράκιζε, τούς τόνωνε, τούς χαλύβδωνε καί τούς ἕνωνε καί ἀκόμη τούς συσπείρωνε.
Ἦρθαν τόσες καί τόσες συμφορές, μά ὁ Ἑλληνισμός τοῦ Πόντου δέν κάμφθηκε, δέν κουράστηκε, δέν λιποψύχησε καί ποτέ δέν ἀποθαρρύνθηκε. Γνώριζε τήν ἀκριτική του ἀποστολή,
ὁ Πόντιος, γνώριζε ὅτι ἡ ἐλευθερία του ἀπαιτεῖ
θυσίες καί ἡ καταξίωσή του στήν περίγυρο ἀπαιτεῖ μόχθο καί τιμιότητα.
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Συνεχίζοντας τίς ἁπλές ἑρμηνεῖες σέ ἔννοιες Διοικήσεως καί Ὀργανώσεως θ΄ ἀσχοληθοῦμε αὐτή τή φορά μέ τή λεγόμενη «Διοίκηση Γνώσης».
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θήκευση καί τή διάδοση - ἀξιοποίησή της.

Πῶς διακρίνουμε τή γνώση;

Ἡ γνώση διακρίνεται σέ:
• ρητή δηλαδή κωδικοποιημένη σέ ἐγχειΤί σημαίνει Διοίκηση Γνώσης;
ρίδια μέ συστηματική γλώσσα καί
Στόν 21ο αἰώνα οἱ παραδοσιακοί πυλῶνες
• ἄρρητη δηλαδή προσωπική γνώση βαοἰκονομικῆς δύναμης (κεφάλαιο, ἔδαφος, σισμένη σέ ἀτομική ἐμπειρία καί ἐπηρεασμένη
πρῶτες ὕλες, τεχνολογία) δέν ἀποτελοῦν ἀπό ἀντιλήψεις καί ἀξίες.
πλέον τούς καθοριστικούς παράγοντες ἐπιτυχίας γιά τούς ὀργανισμούς, ὅπως εἶναι ἡ ἱκαἩ ρητή γνώση σχετίζεται μέ τίς δομές καί
νότητά τους ν’ ἀξιοποιοῦν τόν πλέον πολύτι- διαδικασίες πού ἐφαρμόζει στή λειτουργία του
μο πόρο τους: τήν ὀργανωσιακή γνώση. Γνώ- ὁ ὀργανισμός, ἐνῶ ἡ ἄρρητη ἐμπεριέχεται
ση δέν ἀποτελοῦν μόνο τά δεδομένα ἀλλά καί στήν ἐμπειρία τῶν ἐργαζομένων καί ἐξειδιοἱ πληροφορίες οἱ βασισμένες στήν ἐμπειρία. κευμένων συνεργατῶν του. Μεταξύ τους,
Αὐτό σέ συνδυασμό μέ τή διορατικότητα ἀλληλοσυμπληρώνονται καί ἐναλλάσσονται
εἰδικῶν, ἀποτελεῖ ἐργαλεῖο ἐπιτυχίας καί γιά στίς καθημερινές δραστηριότητες. Ὁρίζονἕναν ἐκκλησιαστικό ὀργανισμό προκειμένου ται 4 μορφές μετατροπῆς μίας μορφῆς γνώνά ἀνταποκριθεῖ ἀποτελεσματικά στήν ἀπο- σης σέ ἄλλη :
στολή του, τήν κοινωνική του προσφορά. Γεἀπό ἄρρητη σέ ἄρρητη (κοινωνικοποίνικά μποροῦμε νά ὁρίσουμε τή Διοίκηση τῆς ηση)
Γνώσης ὡς ἕνα σύστημα λειτουργιῶν - ἐνερἀπό ἄρρητη σέ ρητή (ἐξωτερίκευση)
γειῶν μέ ἀντικείμενο τή δημιουργία ἤ ἀπόἀπό ρητή σέ ρητή (συνδυασμός)
κτηση γνώσης, τήν ἀναπαράσταση ,τήν ἀποἀπό ρητή σέ ἄρρητη (ἐσωτερίκευση)

Πῶς ἀξιοποιεῖται ἡ γνώση;

ση, πρέπει νά αἰσθάνονται ἐλεύθεροι καί νά
Γιά νά συνεισφέρει ἡ γνώση στήν ἀποτε- ἔχουν τή διάθεση νά ἐξερευνήσουν, ν’ ἀναλεσματικότητα τοῦ ὀργανισμοῦ πρέπει νά ζητήσουν, νά σκεφτοῦν δημιουργικά, νά δηἐνσωματωθεῖ σέ ὁμάδες καί ἐργαζομένους γιά μιουργήσουν νέα γνώση.
τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου πού ἔχουν ἀναλάἈπό τή γνώση στήν πράξη…
βει. Αὐτή μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ εἴτε ἐσωἩ ἐπιτυχία στή Διοίκηση τῆς Γνώσης μετερικά στόν ὀργανισμό ἤ ν’ ἀποκτηθεῖ ἀπό τό
περιβάλλον. Δημιουργεῖται σύμφωνα καί μέ τρεῖται στό μέγεθος τῆς ἐφαρμογῆς της στήν
πράξη. Αὐτό προϋποθέτει ἑστίαση σέ συγκετά παραπάνω μέ:
Κοινωνικοποίηση: οἱ ἐργαζόμενοι μοιρά- κριμένους στόχους, σαφεῖς ὁρισμούς καί
ζονται τήν ἄρρητη γνώση μέ ἀνταλλαγή ἐμπει- ἔννοια (ξεκάθαρη «γλώσσα») ἀλλά καί ἀλλαγή νοοτροπίας. Αὐτό ἀπαιτεῖ τήν ὕπαρξη
ριῶν
Ἐξωτερίκευση: οἱ ἐργαζόμενοι μεταφρά- ἑνός συστήματος κινήτρων. Γιά τήν εἰσαγωγή
ζουν τήν ἄρρητη γνώση σέ ρητή μέ ἔννοιες, της καί ἐφαρμογή της στόν ὀργανισμό ἀπαιτεῖται ἀρχικά ἡ ἔμπρακτη ὑποστήριξη τῆς Διπαραδοχές, μοντέλα ἐργασίας, κ.ἄ.
Συνδυασμό: οἱ ἐργαζόμενοι συστηματο- οίκησης μέ ἔμφαση στή σπουδαιότητά της,
ποιοῦν ρητές ἀντιλήψεις μέ ἀναλύσεις, κα- κάτι πού εἶναι ἀρκετά δύσκολο σέ ἐκκλησιαστικούς ὀργανισμούς, ἀφοῦ πολλές φορές
τηγοριοποιήσεις, κλπ)
Ἐσωτερίκευση: οἱ ἐργαζόμενοι μετατρέ- αὐτό προσκρούει σέ «στεγανά» πού δημιπουν τή ρητή γνώση σέ ἄρρητη μέσω προ- ουργοῦν οἱ διοικοῦντες.
Κρίσιμη εἶναι ἐπίσης ἡ διακριτή ἐνσωμάσομοιώσεων, μάθησης διά τῆς πράξης (πρατωση τῶν δραστηριοτήτων διαχείρισης τῆς
κτική) κλπ.
γνώσης στίς λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ
Ἡ γνώση τελικά προκειμένου νά διαδοθεῖ ὅπως π.χ. μέ τήν ἀνάπτυξη νέων ὑπηρεσιῶν,
καί ν’ ἀξιοποιηθεῖ πρέπει νά ἐκφραστεῖ μέσα μέ τήν ἐφαρμογή σέ λειτουργικές σχέσεις μέ
ἀπό ἐκθέσεις, γραφήματα, ὀπτικές παρου- τούς πολίτες κ.ἄ. Φυσικά παρουσιάζεται καί
σιάσεις, πίνακες ἀριθμῶν) ἤ μέ μία λέξη νά κω- ὁ καταλυτικός ρόλος τῆς ἐφαρμογῆς νέων καιδικοποιηθεῖ. Καί βέβαια ἀπαιτεῖται καί ἡ νοτόμων τεχνολογιῶν, κάτι ἐπίσης δύσκολο
«καλλιέργεια» (κουλτούρα) τῶν μελῶν τοῦ στούς ἐκκλησιαστικούς ὀργανισμούς.
ὀργανισμοῦ, οἱ ὁποῖοι πιστεύοντας στή γνώ-
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Γιά ἄλλη μιά φορά, γιορτάζουμε τή
σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, τό μοναδικό
καί ἀνεπανάληπτο ἐκεῖνο γεγονός,
πού δίχασε τήν ἀνθρώπινη ἱστορία καί
ἀπετέλεσε τήν πλήρωση τῆς πανανθρώπινης προσδοκίας γιά λυτρωμό.
Ἡ θεία Ἐνανθρώπιση τερματίζει
τήν μεταξύ τοῦ μεταφυσικοῦ καί
ἱστορικοῦ ὑπάρχουσα διάσταση, συνοψίζει καί ἀνακεφαλαιώνει τόν πνευματικό βίο καί ἀφυπνίζει τόν ἱστορικό χρόνο, δίνοντας σ’ αὐτόν μεταφυσικές προεκτάσεις.
Μέ τό γεγονός τῆς εἰσβολῆς τοῦ θείου στήν ἀνθρώπινη ἱστορία καταργεῖται ἡ ἀλογία τῆς ἁμαρτίας, λογοποιεῖται ὁ φθαρμένος λογικά ἄνθρωπος, δημιουργοῦνται οἱ προϋποθέσεις
ἀποκαταστάσεως τοῦ «κατ᾽ εἰκόνα»
καί ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά τή θέωση.
Ἐπί πλέον καταφάσκεται ἡ ἱστορία, ἡ
ὑλική πραγματικότητα καί τό ἀνθρώπινο πρόσωπο.
Τό μυστήριο τῶν Χριστουγέννων
ἑστιάζεται στό γεγονός ὅτι «ὁ Λόγος
τοῦ Θεοῦ μή ἐκστάς τῆς φύσεως μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος». Παρόλο πού «ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω,
οὐδόλως ἀπῆν καί τῶν ἄνω». Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὑπῆρχε ταυτόχρονα καί
στήν Παρθένο καί στούς κόλπους τοῦ
Πατέρα. Καί τοῦτο, γιατί στό ἄρρητο,
χριστολογικό μυστήριο δέν ἔχουμε

Βαθυστόχαστες σκέψεις
στό Μυστήριο
τῶν Χριστουγέννων

Τοῦ Μιχαήλ Γ. Τρίτου
Κοσμήτορος τῆς Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.

μετάβαση τοπική, ἀλλά συγκατάβαση
θεϊκή. Ὁ φυσικός χῶρος οὐδόλως ἰσχύει
γιά τόν Ἀχώρητο Θεό, πού ὑπέρκειται
παντός τόπου καί χρόνου.
Ὁ ἐρχομός τοῦ Θεοῦ, στόν κόσμο ἔχει
τεράστιες ἀνθρωπολογικές διαστάσεις,
ἀφοῦ ὡς κενωτική κίνηση τῆς θείας
ἀγάπης σημαίνει πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως μέ δυνατότητα ἀφθαρτοποιήσεως καί καινοποιήσεώς της. Οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μιλώντας γιά
τήν σάρκωση τοῦ Λόγου κάνουν λόγο
γιά τήν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου.
Ὅπως τονίζεται στήν ὑμνολογία τῶν
Χριστουγέννων «Θεός, ἀνθρώποις ἐκ
Παρθένου πεφανέρωται μορφωθείς τό
καθ’ ἡμᾶς καί θεώσας τό πρόσλημμα». Ὁ Θεός σαρκοῦται γιά νά θεοποιήσει τόν ἄνθρωπο. Ἐνανθρωπίζεται
γιά νά προσφέρει στόν ἄνθρωπο τή μεγίστη δυνατότητα ἀναπτύξεώς του,
τήν θέωση. «Καί ὁ πλουτίζων πτωχεύει. Πτωχεία γάρ ἵνα ἐγώ πλουτίσω τήν αὐτοῦ θεότητα. Καί ὁ πλήρης
κενοῦται... ἵνα ἐγώ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως» γράφει ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ἔτσι ἔχουμε θέωση τοῦ προσλήμματος, ἀνάσταση τῆς
πεσμένης εἰκόνας καί ἀνάπλαση τοῦ
βροτείου γένους. Παράλληλα ἡ κτίση
ἐπανέρχεται στό ἀΐδιο κάλλος της, ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων καταργεῖται καί
ἀνατέλει σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο «τό
φῶς τό τῆς γνώσεως».
Τό ἄρρητο μυστήριο τῆς θείας τοῦ
Σωτῆρος ἐνανθρωπήσεως, τό ὁποῖο ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος χαρακτηρίζει «σεισμόν τῆς γῆς», ὁ ἀνθρώπινος λόγος μπορεῖ νά τό προσεγγίσει
μέ δύο τρόπους. Ὁ ἕνας εἶναι τοῦ παραλόγου καί ὁ ἄλλος τοῦ παραδόξου.
Ἄν τό δεχθεῖ ὡς παράλογο παύει νά τό
συζητάει, γιατί, γιά τό λόγο τό παρά-

λογο δέν ἀποτελεῖ καμιά κατηγορία.
Ἄλλωστε, ὁ λόγος δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ τέτοιες κατηγορίες ἀπολυτότητος
μέσα στήν ἱστορία. Ἄν τό δεῖ ὡς παράδοξο θά τό δεχθεῖ ὡς μία τομή, ὡς
ἕνα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός, ὡς ἕνα θαῦμα, πού σπάζει τίς κατηγορίες τῆς ἀνθρωπίνης σκέψεως.
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος
«οὐ κατά φύσιν γέγονε τό πράγμα,
ἀλλ’ ὑπέρ φύσιν τό θαῦμα· ἤργησε
γάρ ἡ φύσις καί ἐνήργησε τοῦ Δεσπότου τό βούλημα». Κάτω ἀπό αὐτή
τήν ὀπτική γωνία ὁ πιστός κλίνει τό
γόνυ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί
προσκυνᾶ τό μυστήριο.
Ἡ μεγάλη ἐπαγγελία γιά μᾶς σήμερα εἶναι ὅτι μέσα στή γενική σύγχυση,
τόν πυρετό τῆς ταχύτητας, τῆς βίας καί
τοῦ παραλογισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας χῶρος,
ὅπου τό μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου μένει
ἀναλλοίωτο καί αὐθεντικό, ὅπου ὁ
ἄνθρωπος λάμπει σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο. Εἶναι ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας, πού
εἶναι ὁ παρατεινόμενος στούς αἰῶνες
Χριστός, ὅπου δυό χιλιάδες χρόνια
τώρα ἀποτελεῖ τό χῶρο τῆς λυτρώσεως καί τῆς καταφάσεως τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας. Γιά νά ἀνακαλύψουμε ὅμως
τό χαμένο αὐτό θησαυρό, πρέπει νά γίνουμε προσκυνητές. Νά ἀναζητήσουμε μέσα στή νύχτα τό δικό μας ἀστέρι. Νά συντροφεύσουμε τούς ποιμένες
καί τούς μάγους στή δική τους πορεία
γιά νά βροῦμε τόν Μεγάλο Ἀπόντα τῆς
ζωῆς μας, πού θά μᾶς λυτρώσει ἀπό τό
καθημερινό μαρτύριο τῆς ψυχικῆς ἀνεστιότητας καί τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνικανοποιήτου, πού θά μᾶς δώσει πληρότητα καί ποιότητα ζωῆς, σωστό, ὑπαρξιακό καί μεταφυσικό, προσανατολισμό
καί πραγματική λύτρωση ἀπό τόν πόνο
καί τόν θάνατο.
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Μ’ ἀρέσει νά ἀκούω ἱστορίες, ἀλλά περισσότερο μ’ ἀρέσει νά τίς ἀφηγοῦμαι στούς
ἄλλους! Δέν εἶναι καλό, τά καλά νά τά
κρατᾶς γιά σένα. Καί τώρα ψάχνοντας τό
σεντούκι τῆς μνήμης μου, θέλησα νά ζωντανέψω στήν σκέψη, τόν Κωνσταντή τόν Κουρεντή, τόν τραγικό ἥρωα μίας τραγικῆς
ἐποχῆς. Δέν εἶναι παραμύθι ἀλλά μία ἀληθινή
ἱστορία πού συνέβη κάποια Χριστούγεννα,
ὄχι πολύ μακρινά, σέ ὀρεινό χωριό τῆς Μακεδονικῆς γῆς, στήν ὁποία ζωντανεύει ὁ πρωταγωνιστής, ὅπου οἱ ἄνθρωποι συχνά πυκνά
τόν θυμοῦνται.
Κάποιοι λένε πώς ἦταν τρελός καί κάποιοι πώς ἔκανε τόν τρελό! Τό θέμα ὅπως καί
νἄχει ἦταν πώς ὁ Κουρεντής εἶχε τό τίτλο τοῦ
τρελοῦ τοῦ χωριοῦ καί τό περίεργο εἶναι πώς
καμάρωνε κιόλας. Ἄκακος καί ἀκίνδυνος
ἦταν ὁ φουκαράς, μόνο μικροσκανταλιές
ἔκανε ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν καί ἄν καμιά
φορά ἄκουγε τό γνωστό: «νά σέ κλείσουν στό
τρελάδικο νά ἡσυχάσεις», ἐκεῖνος ἔπαιρνε
ὕφος σοβαρό καί κάνοντας βαθεία ὑπόκλιση ἀπαντοῦσε στόν προσβολέα: «σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, ἐκεῖ εἶμαι 35 χρόνια τώρα» ἐννοώντας ἀσφαλῶς τό χωριό πού γεννήθηκε καί
μεγάλωσε…
Καί ἄν βρισκόταν κανείς νά τόν προφτάσει τοῦ ᾽δινε καμιά, ἐπιβεβαιώνοντας μέ
τόν τρόπο αὐτό ὅ,τι ὁ Κουρεντής πίστευε καί
ὁμολογοῦσε: πώς οἱ πραγματικά τρελοί , δέν
εἶναι κλειδωμένοι ἀλλά λεύτεροι… Οὔτε λό-

γος νά ἀνταποδώσει ὁ Κουρεντής τίς προσβολές ἀκόμα καί τά λακτίσματα, πού ἄν δέν
πρόφταινε νά τρέξει νά τά ἀποφύγει τά δεχόταν καί αὐτά καρτερικά ἀπό τούς συγχωριανούς του.
Κανείς δέν τόν ἔπαιρνε στά σοβαρά,
ἀκόμα καί τά πιτσιρίκια πού ἔβλεπαν τούς
γονεῖς τους νά φέρονται ἔτσι στό δόλιο τόν
Κουρεντή, χαχάνιζαν πειρακτικά καί τοῦ
ἔκαναν ἀκόμα χειρότερα… Ὁ Κουρεντής
ὅμως, ἄνθρωπος γνησίας ὑπομονῆς, χαμογελοῦσε καρτερικά στούς διῶκτες του καί
πολλές φορές τούς ἔφερνε σέ ἀμηχανία , ὅταν
σέ ἀνύποπτο χρόνο, τούς πλησίαζε γιομίζοντας τίς φοῦχτες τους καλούδια διάφορα,
γλυκίσματα καί καραμέλες πού ἀπό καμιά
φορά εἶχε τήν καλωσύνη νά τόν φιλέψει καμιά Χριστιανή, ὅταν τόν ἔβλεπε νά περνᾶ ἔξω
ἀπό τό σπίτι της.
Ἡ κίνησις αὐτή, συγκινοῦσε τούς ἀποδέκτας, πού ἐπ’ ὀλίγον κοιτοῦσαν μέ χαμόγελο τόν Κουρεντή. Χαμόγελο πού χανόταν
πάραυτα ὅταν ὁ εὐλογημένος ἔκαμε πάλι τά
παράξενά του, βγάζοντας κοροϊδευτικά τήν
γλώσσα του, ἔκανε ἕνα σάλτο καί ἔφευγε τρέχοντας ἀφήνοντας τόν ἄνθρωπο νά τόν
κοιτᾶ σαστισμένος…
-“Ἄχ! Βρέ τρελέ...’’ μονολογοῦσε ἀδιάφορα ὁ ἀποδέκτης τῶν γλυκισμάτων, συνεχίζοντας τόν δρόμο του, κουνώντας περιφρονητικά τήν κεφαλή του… Ἔκανε καί
ἄλλα παράξενα ὁ Κωνσταντής ὁ Κουρεντής,

ὁ τρελός καί πάμπτωχος κουρελής, πού χαίρονταν νά τόν ἐξονομάζουν τρελό, θλιβερό
προσωνύμιο, ἀρεστόν στόν ἀποδέκτη του.
Ἔλα ὅμως, πού δέν ἔμενε μόνο σ’
αὐτά, ὁ εὐλογημένος. Ἕνα ἀπό τά καμώματά
του, ἦταν νά πηγαίνει τά Σαββατόβραδα πού
ὅταν ἑσπέριζε ὁ Παπάς, κάποιες φιλόθεες γυναῖκες, πήγαιναν τά πρόσφορα, τό λάδι καί
τό νάμα στήν Ἐκκλησία, νά τά προσφέρουν
στόν Θεό, νά γίνει ἡ Λειτουργία.
Παρακολουθοῦσε λοιπόν
κρυμμένος
ὁ
Κουρεντής καί
ἄν ἔβλεπε καμιά
πού δέν μιλοῦσε
μέ κάποιον νά
κρατᾶ τό πρόσφορο καί τό
νάμα,
ἔτρεχε
ξαφνικά καταπάνω της καί τῆς βούταγε ἀπό τά χέρια τά
προσφερόμενα , ἀφήνοντας τήν δύσμοιρη
γραία νά τόν κοιτᾶ ἀποσβολωμένη , ὅταν
ἐκεῖνος σχεδόν κραύγαζε : “Ἔλα δῶ! Δέν
εἶναι γιά τό Θεό αὐτά! Νά πᾶς πρῶτα νά συμφιλιωθεῖς μέ τόν τάδε πού χρόνια δέν μιλᾶτε
καί μετά νά κάνεις πρόσφορα γιά τήν
Ἐκκλησία…’’
Εἶχε γίνει ὁ τρελός, ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν γραιῶν πού ἀπηυδισμένες πλέον,
κρυφοκοιτοῦσαν τόν δρόμο ἔξω ἀπό τό σπίτι τους, νά περάσει ὁ Παπάς γιά τόν ἑσπερινό, νά τά δώσουν στά χέρια του γιατί ἤξεραν πώς ἀπό τά χέρια του Παπᾶ, δέν θά τά
πείραζε ὁ Κουρεντής! Ἔφτανε φορτωμένος
ὁ σεβάσμιος λειτουργός μέ τά πρόσφορα
στήν Ἐκκλησία καί ἄν τό μάτι του ἔβλεπε
κάπου τόν Κουρεντή νά ἔχει στήσει καρτέρι στίς δύσμοιρες γραῖες, τοῦ φώναζε μέ χαμόγελο:’’ Ἔ! Κωνσταντή. Πάλι ἐγώ φορτώθηκα τά καμώματά σου…’’

Ὁ Ἱερεύς, ὀλιγογράμματος ἀλλά φιλόθεος καί εὐλαβής Παπάς, μελετοῦσε τήν Ἁγία
Γραφή καί κάποτε στάθηκε στήν φράση
“ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν’’ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου ἀπό τήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή. Ὁ λογισμός του, φευγαλέα πῆγε στόν
Κουρεντή!
Μπααα! Μονολόγησε ὁ παππούλης,
δέν μπορεῖ…
Καί ὅμως!
Ὅσες τρέλες
ἔκανε ἔξω ὁ
Κωνσταντής,
τόσο εὐλαβής
ἦταν μέσα στόν
Ναό τοῦ Θεοῦ.
Ἔπιανε μία γωνιά, σάν τόν τελώνη, νά μήν
φαίνεται στούς
ἄνθρωπους καί
κεῖ γονατιστός,
κρυμμένος ἀπό τά ἀδιάκριτα βλέμματα , σηκωνόταν μόνο στό τέλος πού ἀπολειτουργοῦσε ὁ Παπάς, νά πάει νά πάρει ἀντίδωρο
ἀπό τό χέρι του. Κοινωνοῦσε σέ τακτά χρονικά διαστήματα καί κεῖνες τίς φορές, ὁ ἴδιος
κρυμμένος, δέν κατάφερνε νά κρύψει τούς
λυγμούς τῶν δακρύων του, τήν ὥρα πού μιλοῦσε ἡ ψυχή του στόν Θεό!
Ἔφθασε ἡ μέρα ἡ Ἁγία καί μεγάλη τῆς
Θείας Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Ὅλοι οἱ χωριανοί, λαμπροφορεμένοι τά
γιορτινά τους, πῆγαν στήν Ἐκκλησία. Μαζί
καί ὁ Κουρεντής. Γλύκαναν οἱ ψυχές στό
ἄκουσμα τῆς θείας ἀγγελίας; “Χριστός
γεννᾶται δοξάσατε!” Ὑποκλίθηκε τό ἀνθρώπινο γένος, ἐμπρός στό θαῦμα: Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο
Θεό…
Ὁ Κουρεντής, στό ἄκουσμα τῆς κλήσεως τοῦ Ἱερέως νά μεταλάβουν οἱ πιστοί τόν
Χριστό, πῆγε σιγά- σιγά νά μεταλάβει καί
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ἐκεῖνος. Μόνο πού βαδίζοντας πρός τήν
Ὡραία Πύλη, ταυτόχρονα μετάνιζε ἀριστερά
καί δεξιά μουρμουρίζοντας συνεχῶς: “Σχωρᾶτε
με ἀδελφοί. Χριστούγεννα σήμερα, χαρά
στόν κόσμο. Μήν κρατᾶτε κακία σέ κανέναν,
οὔτε σέ ἐμέ τόν τρελό…’’ Κάποιοι, θεωροῦσαν
καί αὐτό ἕνα ἀπό τά γνωστά του καμώματα
τοῦ φτωχοῦ καί ἄσημου συγχωριανοῦ τους.
Ἐκεῖ δέ πού ἔσκασαν ὅλοι στά γέλια, ἦταν
ὅταν στήν ἔξοδο τῆς Ἐκκλησίας ὅταν βγῆκαν
ὅλοι μαζί, ἐμφανίσθηκε καί ὁ Κουρεντής
κρατῶν τήν ἀναμμένη λαμπάδα φωνάζοντας
:’’ Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος…’’
–Ἔ, τρελέ! Μπέρδεψες τίς γιορτάδες…
τοῦ φώναξε ἕνας ἐκ τῶν ἐξερχομένων πού μόλις εἶχε πάρει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, μέσα
ἀπό τήν Ἐκκλησία κρατώντας σφικτά τό
ἀντίδωρο, μπάς καί τοῦ φύγει ἡ εὐλογία μέσα
ἀπό τά χέρια… Χαχανητά συνόδεψαν τό δεικτικό σχόλιο, πού δέν ἔφθασαν ὅμως στά
ἀφτιά τοῦ Κουρεντῆ, μιάς καί ὁ ἴδιος εἶχε ἤδη
ἀπομακρυνθεῖ, κρατώντας ἄσβεστη τήν λαμπάδα στά χέρια του.
Ἔφθασε ὁ Κουρεντής στό σπιτάκι
πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε. Ἄνοιξε τήν παλιά πόρτα καί μπῆκε μέσα εὐθυτενής, ψάλλοντας στεντορεία τῆ φωνῆ: “Χριστός
γεννᾶται δοξάσατε…’’ Τό σπιτάκι, σιωπηλό
καί πεντακάθαρο, περίμενε τόν νοικοκύρη
του. Χρόνια εἶχε νά κτυπήσει ἄνθρωπος τήν
πόρτα του, νά διασχίσει τό κατώφλι του, νά
δεῖ πῶς ζεῖ ὁ Κουρεντής. Ποιός εἶχε τήν διάθεση, νά ἀσχοληθεῖ μέ ἕναν τρελό! Ὅμως καμιά φορά δέν παραπονέθηκε γιά τήν ἀπαξιωτική συμπεριφορά τῶν συγχωριανῶν
του.
Μέσα στό σπίτι, ἔκαιγε νυχθημερόν
ἀναμμένο καντήλι ἐμπρός στά παλαιά εἰκονίσματα, ἀρχαῖα κειμήλια τῆς οἰκογένειάς
του. Δύο τρία ἐκκλησιαστικά βιβλία , ὅπως
ὁ Συνέκδημος καί τό Ψαλτήρι, ἀφημένα
πρόχειρα στό τραπέζι μαρτυροῦσαν πώς βρίσκονταν σέ χρήση. Λίγο φαγητό, ἐπιμελῶς

τοποθετημένο στό τραπέζι, περίμενε τόν
Κουρεντή νά κάμει καί αὐτός Χριστούγεννα, μόνος, ὁλομόναχος χωρίς γέλια καί χαρές καί τραγούδια, χωρίς κανέναν νά τοῦ
εὐχηθεῖ τήν μεγάλη αὐτή μέρα, στόν ἄμοιρο
τρελό τῆς διπλανῆς πόρτας.
Χριστούγεννα… Ἑορτή χαρᾶς γιά
ὅλους, μικρούς καί μεγάλους. Ὅμως, κάθε σπίτι γιορτάζει διαφορετικά. Ποιός ξέρει τί γίνεται στήν διπλανή πόρτα, σκέφθηκε ὁ Κουρεντής κάνοντας τόν σταυρό καθήμενος στό
δικό του γιορταστικό, μοναχικό τραπέζι. Τό
περίεργο εἶναι πώς ἔλαμπε ἀπό χαρά κιἄς
ἦταν μόνος. Μόνος σέ ἕναν κόσμο πού ἀδιαφορεῖ γιά τόν ἄλλον, τόν διπλανό του. Πού
ἔμαθε νά ζεῖ τό σήμερα, χωρίς νά ἐλπίζει γιά
τό αὔριο… Καί ὅμως! Γεννήθηκε ἡ χαρά στόν
κόσμο, ἀλλά ὁ κόσμος δέν τό κατάλαβε….
Δειλά κτυπήματα ἀκούστηκαν στήν
πόρτα. Ἔτρεξε περιχαρής ὁ Κουρεντής νά
ἀνοίξει μιάς καί τόσα χρόνια κανείς δέν εἶχε
φιλοτιμηθεῖ νά τήν κτυπήσει. Στό ἄνοιγμα
φάνηκε ἡ μορφή τοῦ εὐλαβοῦς Ἱερέως τοῦ
χωρίου. Κρατοῦσε μικρό πανεράκι στά χέρια του γεμᾶτο ἀπό τά ἑόρτια ἐδέσματα, γλυκίσματα καί ἕνα μπουκάλι κρασί. Ὁ Κουρεντής, τοῦ φίλησε μέ σεβασμό τό χέρι του
καί ἐκεῖνος ἀφοῦ πέρασε μέσα, κάθισε σέ μία
καρέκλα. Ὁ Κουρεντής σιωπηλός στάθηκε
μπροστά στόν λειτουργό τοῦ Ὑψίστου.
– Κωνσταντή παιδί μου, τέτοια μέρα
πού ναι θέλησα νά σοῦ φέρω λίγα πραγματάκια ἀπό τά χέρια τῆς παπαδιᾶς μέ ἀγάπη
ἀδελφέ! Χριστός Γεννᾶται! Εἶπε ὁ Ἱερεύς.
– Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος! Ἀπάντησε
ὁ Κωνσταντής…
– Βρέ παιδί μου, συνέχισε ὁ Παπάς λίγο
πειραγμένος, Χριστούγεννα ἔχουμε, Ἀνάσταση μελετᾶς;
Παππούλη, ἄν δέν ἦταν ἡ Γέννηση δέν
θά εἴχαμε τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως , αὐτό
δέν γράφουν καί τά βιβλία; Ρώτησε μέ παιδική ἀφέλεια ὁ Κουρεντής.

– Ἔ… ψέλλισε ὁ Ἱερέας, ναί… ἔτσι
εἶναι! Ἀλλά τί μελετᾶς τώρα…
Ὁ Κουρεντής δέν ἀπάντησε. Ἕνα χαμόγελο μοναχά φάνηκε νά στολίζει τό ἀγαθό πρόσωπό του, φωτίζοντας τό ἀκόμη περισσότερο. Σηκώθηκε ὁ Ἱερεύς νά φύγει. Ὁ
Κουρεντής τοῦ φίλησε τό χέρι του ξανά.
– Παππούλη, τοῦ λέει, σχώρα με ἄν σέ
πίκρανα!
– Ποτέ δέν μέ πίκρανες, τοῦ ἀπάντησε ὁ Ἱερεύς καί στράφηκε νά φύγει. Φτάνοντας στήν πόρτα μονολόγησε: “Ἔεε!
Κωνσταντή, μακάρι μέ τέτοιες πίκρες μοναχά, νά πίκραιναν οἱ ἄνθρωποι τούς
ἀνθρώπους…’’
Ἄνοιξε τήν πόρτα καί στράφηκε πίσω
νά χαιρετίσει τόν Κουρεντή. Τόν εἶδε καθιστό στό κάθισμα νά τοῦ χαμογελά!
– Ἄντε παιδί μου ὥρα καλή, τοῦ λέει.
Ὁ Κωνσταντής δέν ἀπάντησε.

– Ἔ, Κωνσταντή φεύγω, ξανάπε πιό
δυνατά ὁ Ἱερεύς.
Ὁ Κωνσταντής ἀκίνητος χαμογελοῦσε…
Μέ ἀγωνία ὁ Ἱερεύς πλησίασε καί
τοῦ ἔπιασε τό ἀκίνητο χέρι. Ὁ Κωνσταντής
μέσα σέ δευτερόλεπτα ,ἔφυγε ἀπό τήν Γέννηση γιά τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως ἔτσι
ὅπως τό φώναζε στούς ἄλλους…
Σταυροκοπήθηκε ὁ Ἱερεύς. Μέ μίας πέρασαν ὅλα μαζί ἀπό τόν νοῦ του. Τούς τό χε
πεῖ ὁ Κουρεντής μέ τρόπο τό φευγιό του,
ἀλλά δέν τό κατάλαβαν, ὅπως δέν κατάλαβαν τόσα ἄλλα, ἀπό τόν τρελό καί ἄσημο
Κωνσταντή τόν Κουρεντή πού τά Χριστούγεννα ἐκεῖνα τά ἔζησε ὅπως κανείς, ὁ
φτωχός, ὁ ἄσημος Κουρεντής, ὁ τρελός γιά
τούς ἀνθρώπους, ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου…

Ἐκυκλοφόρησε τό τρίτο βιβλιο τῶν ἐκδόσεων τῆς Μητροπόλεως
Ἐλευθερουπόλεως, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, μέ τίτλο: «Οἰκογενειακό Κυριακοδρόμιο». Περιλαμβάνει σειρά σύντομων γραπτῶν Κηρυγμάτων τά
ὁποία ἀπεστέλλοντο στούς Ἐφημερίους μας πρός ἀνάγνωση κάθε
Κυριακή κατά τό χρονικό διάστημα 2007-2008. Η ἰδιαιτερότητα
πού παρουσιάζει αὐτή ἡ πρωτότυπη σειρά εἶναι, ὅτι ἔχει ἕνα καί
μοναδικό κεντρικό θέμα, τό δέ κήρυγμα τῆς κάθε Κυριακῆς ἀναπτύσσει κάθε φορά μία πτυχή τοῦ θέματος βασιζόμενο πάντοτε
στήν καθορισμένη Εὐαγγελική περικοπή τῆς ἑκάστοτε Κυριακῆς.
Κεντρικό θέμα εἶναι ἡ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ἐμβαθύνοντας στά προβλήματα
καί ζητήματα πού τήν ἀπασχολοῦν, καί ἀναλύοντάς τα πάντοτε μέ
ἀσφαλῆ ὁδηγό τόν αἰώνιο Λόγο τοῦ Θεοῦ. Τά ἐν λόγω κηρύγματα
γλαφυρά, ἐπαγωγικά, μεθοδικά μποροῦν νά χρησιμεύσουν ὡς
ἐποικοδομητικά κείμενα, ἀλλά καί ὡς βάση καί ἀφετηρία ἐκτενέστερων κηρυγμάτων γιά τούς διακόνους τοῦ Ἄμβωνος.

Πληροφορίες-Παραγγελίες:

Βιβλιοπωλείο Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπολεως
π. Γεώργιος Μπάτζιος, Τηλέφωνο: 25920-23011
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Kατά τόν μήνα Σεπτέμβριον 2014 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κηπιῶν, τήν 8ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 9ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ
καί Ἄννης Νικησιάνης, τήν 14ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Γεωργιανῆς, τήν 17ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Ἐλαιοχωρίου, τήν
21ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ὀρφανίου, ὅπου καί προέστη τοῦ ἐτησίου Μνημοσύνου τῆς Πρεσβυτέρας Δήμητρας Σαρηγιαννίδου, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς τόν Ἅγιον Χριστόφορον, τήν 28ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

AMBΩN
20

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Κάριανης ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου.

Πραγματοποίησε:
Τήν 27ην τήν πρώτην μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν
τῆς Κατηχητικῆς περιόδου 2014 – 2015 εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Νουθεσίες γιά τήν συνέχιση τῶν δογματικῶν θεμάτων».

Ἐβάπτισε:
Τήν 7ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου τό τέκνον τῶν Παντελεήμονος
Μαστορῆ καί Μαρίας Ἀγγελοπούλου εἰς τό ὁποῖον
ἐδόθη τό ὄνομα Θεολόγος.
Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριον 2014 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Νικησιάνης εἰς τόν Πανηγυρίζοντα αὐτῆς Ἱερόν

Ναόν Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου, τήν 5ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου,
ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Στυλιανόν
Μενεξέ ἀπόφοιτον τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, τήν 12ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσσήνης τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τήν 19ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου
μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε τόν
Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν Μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τήν 26ην εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, τήν 27ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 25ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς.

Συμμετέσχε:
Τήν 7ην, 8ην, 9ην καί 10ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τήν ἐκλογήν τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γρεβενῶν κ.κ. Δαβίδ, Μεγάρων καί Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου, Ν.
Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μεθώνης κ.κ. Κλήμη καί
Κερνίτσης κ.κ. Χρυσάνθου.
Προέστη:
Τήν 4ην τοῦ τριετοῦς μνημοσύνου τοῦ Ἀχιλλέως Καραγκιοζοπούλου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μελισσοκομείου, τήν 15ην τῆς Δοξολογίας εἰς
τό Στρατόπεδον Ἀμβράζη διά τά Γενέθλια τῆς
Μονάδος, τήν 25ην τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Ἀρτεμισίας Μπιτζακίδου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου, τήν 28ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ
Ἐπετείω τοῦ 1940 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τῆς Πόλεως.

Εὐλόγησε:
Τήν 11ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν Γάμον τῶν Βασιλείου Μπένου, ἀδελφοῦ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας
καί τῆς Μαριάνας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσσήνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ἐτέλεσε:
Τήν 13ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τῆς συγγενοῦς του
Ἀθηνᾶς Βεκρῆ εἰς τό Κοιμητήριον Πετρουπόλεως
Ἀττικῆς, τήν 23ην Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν Κατηχητικῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Κυριῶν
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν.
Πραγματοποίησε:
Τήν 24ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, μέ
θέμα: «Ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου». Τήν εἰσήγησιν
παρουσίασεν ὁ π. Σωτήριος Ἰμανιμίδης, Θεολόγος.

Δέχθηκε:
Τήν 21ην τόν Διευθυντήν π. Στέφανο, τούς Καθηγητάς καί Ἱεροσπουδαστάς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς τῆς Ξάνθης εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν καί
ὡμίλησεν ἐπικαίρως εἰς αὐτούς.
Χειροτονία Διακόνου

Τήν 5ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου ἐχειροτόνησεν
Διάκονον τόν Στυλιανόν Μενεξέ, ἔγγαμον καί πατέρα ἑνός τέκνου, ἀπόφοιτον τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. Τό Περιοδικό μας τοῦ εὔχεται διακονίαν σεμνήν ἐν καθαρᾶ συνειδήσει.

Kατά τόν μήνα Νοέμβριον 2014 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου, τήν 8ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν

Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν, τήν
9ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, ὅπου καί προέστη τῆς δοξολογίας διά τήν
ἀπελευθέρωσιν τῆς Νήσου Λέσβου, προσκεκλημένος τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου Λεσβίων Θεσσαλονίκης, τήν 11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ.
Γενναδίου, τήν 13ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς
του μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νειλουπόλεως
κ.κ. Γενναδίου, τήν 14ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 21ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 23ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου
Κάριανης, τήν 25ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Μελίσσης, τήν 30ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς
ὁμωνύμου Ἐνορίας.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου,
τήν 8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου
Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου καί προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, πού
τιμᾶται ὡς ὁ Προστάτης τῆς Πόλεως, μετά τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου, τήν
12ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου μετά τῶν Ἀρχῶν καί ἁπάντων τῶν
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου καί Νειλουπόλεως
κ.κ. Γενναδίου, τήν 20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης.
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Πραγματοποίησε:
Τήν 29ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ Θεία Πρόνοια». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Ἰωακείμ
Ξανθόπουλος, Ἐκπαιδευτικός – Θεολόγος. Ἀκολούθησε ὅπως πάντοτε στίς συνάξεις μας γόνιμος
καί ἐποικοδομητικός διάλογος.
Ἐτέλεσε:
Τήν 8ην Ἁγιασμόν εἰς τήν αἴθουσα δεξιώσεων καί
κατηχητικῶν μαθημάτων τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τῆ ἀνακαινίσει αὐτῆς, ὁμιλήσας
ἐπικαίρως.

Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 14ην τόν Δήμαρχον Παγγαίου κ. Φίλιππον
Ἀναστασιάδην εἰς τήν ἕδραν τοῦ Δήμου καί τοῦ
εὐχήθηκε ἐπί τῆ ὀνομαστικῆ του ἑορτῆ.

Προέστη:
Τήν 5ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ π. Ἰωάννου
Ψαρρᾶ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης, ὁμιλήσας διά τήν προσωπικότητα, τό
ἦθος καί τά χαρίσματα τοῦ π. Ἰωάννου συλλυπού-

μενος τούς οἰκείους του, τήν 20ην εἰς τήν κηδείαν
τῆς Εὐαγγελίας Νικίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Τήν 12ην Νοεμβρ. ἐ.ἔ. στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου
ἐψάλη Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί παρισταμένων τοῦ
Ἁγίου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου καί τοῦ Ἁγ. Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου. Ὡμίλησε ὁ Ἅγ. Σιδηροκάστρου. Τήν κυριώνυμον ἡμέραν συνελειτούργησαν ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης μας καί ὁ Ἅγ. Νειλουπόλεως. Ὡμίλησε ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς Μητροπόλεως
π. Θωμᾶς Ἀνδρέου. Στό τέλος προσεφώνησε τόν ἑορτάζοντα μητροπολίτη ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π.
Χρυσόστομος Μπένος εἰπών τά κάτωθι:
«Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα
Ἀξιωνόμαστε ἀπό τόν φιλάνθρωπο Θεό ἀκόμη μία φορά νά ἑορτάσουμε στόν Καθεδρικό Ναό
τῆς πόλεώς μας τήν ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός
καί Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἑνός μεγάλου Πατριάρχου
τῆς βασιλευούσης τῶν πόλεων. Σήμερον ὅμως ἡ

τοπική Ἐκκλησία μας, ἡ Μητρόπολη τῆς Ἐλευθερουπόλεως ἑορτάζει τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου της Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου.
Ἐκ μέρους τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ διακονεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολιν, τῆς ὁποίας Ὑμεῖς
προΐστασθε, ἀλλά καί τοῦ εὐσεβοῦς Ποιμνίου τῆς
Παγγαιορίτικης ἐπαρχίας, σᾶς ἐκφράζω ὡς Πρωτοσύγκελλός σας ἀπό ψυχῆς ἐγκαρδίους υἱϊκᾶς
εὐχάς κατά τήν σημερινήν ἐπέτειον τῶν σεπτῶν
Ὀνομαστηρίων σας.
Εὐγνώμονες γιά ὅσα πνευματικά ἀγαθά, μᾶς
προσφέρετε, γιά τήν ἀνύστακτη ποιμαντική σας
φροντίδα, δεόμεθα πρός τόν Ἀρχιποίμενα τῆς
Ἐκκλησίας Ἰησοῦν Χριστόν, διά πρεσβειῶν τοῦ
πολυαγαπημένου προστάτου καί διδασκάλου Σας
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, νά σᾶς διαφυλάττη πάντοτε καί νά σᾶς χαρίζη στό λογικό
σας Ποίμνιο: «σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν Λόγον τῆς Αὐτοῦ
Ἀληθείας», ὥστε νά συνεχίσετε ἐπί Ἔτη πολλά νά
φωτίζετε Κλῆρον καί λαόν μέ τό θεμουργόν Σας
κήρυγμα.
Ἡ σημερινή ἐπέτειος τῶν Ὀνομαστηρίων σας
εἶναι ἡ ἑνδεκάτη ἀπό τήν ἄφιξή σας στή δροσοβόλο Ἐλευθερούπολη. Ἐπειδή ὅμως σαφής εἶναι
καί κατηγορηματική ἡ ἐντολή σας νά μή ἀναφερθοῦμε στό ἔργο, πού ἐπιτελέσατε κατά τήν
διαρρεύσασα δεκαετία, ὡς ἐχθρός ἀδιάλλακτος
τῶν ἐπαίνων καί τῶν ἐγκωμίων πού εἶστε ἐκ φύσεως, καί γιά νά βλέπη τό ἔργο σας κυρίως «ὁ
βλέπων ἐν τῷ κρυπτῶ Θεός» καί ἀποδίδει Ἐκείνος «ἐν τῷ φανερῶ», γι’ αὐτό δέν θά μιλήσωμε
γιά ὅ,τι ἐπετύχατε στή δεκαετῆ ποιμαντορία σας.
Ἐμεῖς οἱ Κληρικοί καί συνεργάτες σας, οἱ
ὁποῖοι καθημερινά στό πρόσωπό σας θεωροῦμε
τήν ἀγωνία καί τόν ἀγώνα σας, ὥστε κάτι καλό
καί θεάρεστο νά μείνη στή Μητρόπολί μας, εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά σᾶς χαρίζη ὑγεία καί
δύναμη ψυχῆς, ὥστε οἱ προσδοκίες σας καί οἱ μύχιες της ψυχῆς σας ἐπιθυμίες νά γίνουν κάποτε
πραγματικότητα, ἡ ὁποία θά εὐφραίνη καί Ἐσᾶς
καί θά δοξάζεται τό Πανάγιο τοῦ Θεοῦ Ὄνομα.
Πολλά καί ὄλβια καί καταξιωμένα τά Ἔτη
σας, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

Τήν 13ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου οἱ Καθηγητές καί μαθητές τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Ξάνθης μέ ἐπικεφαλῆς
τόν Σχολάρχην αὐτῆς π. Στέφανο Τρασανίδη πραγματοποίησαν προσκυνηματική ἐκδρομή εἰς τήν Ἱεράν
Μητρόπολίν μας. Ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱεράν Μονήν
Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, ὅπου ἡ Γερόντισσα καί οἱ ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τούς περιποιήθηκαν μέ ἰδιαίτερη χαρά. Ἐπισκέφθηκαν ἐπίσης τόν Ἱστορικόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου ἐκ τῶν παλαιοτέρων Ἱερῶν Ναῶν
τῆς Μητροπόλεώς μας τούς ὁποίους καί ξενάγησεν
ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος. Τό πρόγραμμά τους
ἔκλεισε μέ τήν ἐπίσκεψή τους εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, ὅπου ὁ Μητροπολίτης μας τούς δέχθηκε μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἀγάπη, τούς ὡμίλησε μέ λόγια
βγαλμένα ἀπό τήν πολύτιμη ἐμπειρία του καθότι ὑπηρέτησε ἐπί μίαν πενταετίαν εἰς τήν Ριζάρειον Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν ὡς Καθηγητής καί Διευθυντής τοῦ
Οἰκοτροφείου. Τούς προσέφερε τό Περιοδικόν καί
τό Ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς καί τά
καθιερωμένα κεράσματα.
ΠΕΝΘΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ἐκοιμήθη στίς 4 Νοεμβρίου 2014 ὁ ἐφημέριος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης, Οἰκονόμος π. Ἰωάννης Ψαρράς
σέ ἡλικία 55 ἐτῶν. Ὁ ἀείμνηστος ταπεινός λευίτης
καί διάκονος τοῦ Κυρίου,
ὑπηρετοῦσε γιά 14 χρόνια
(2000-2014) τήν ἐνορία τῆς
Μεσορόπης.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη τήν 5η Νοεμβρίου καί
ὥρα 10.00 στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, μέ τή συμμετοχή
Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν ἐνοριτῶν
του. Ἐτάφη στό Σιδηρόκαστρο.
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰωάννου.
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