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H ΘΕΪΚH ΦΩΝH

ΥΙΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ,
ΕΩΣ ΠΟΤ Ε
ΒΑΡΥΚΑΡΔΙΟΙ;
Τοῦ Μητροπ. Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου

Α

ὐτό τό ἐπιτιμητικό ἐρώτημα δέ ἐστι, Βαρυκάρδιοι; Παχυκάρδιοι, σαἀπευθύνει μέ τήν γραφίδα του ρκικοί, τῇ γῇ προσηλωμένοι, κακίαν διώ(Ψαλμός 4,3) ὁ προφητάναξ κοντες, πονηρίαν μετιόντες, ταῖς ἡδυπαΔαβίδ πρός τούς ἐχθρούς του. Ἐκφρά- θείας κατασηπόμενοι· τοιοῦτος γάρ ὁ
ζει πόνο, ἀγωνία καί συγκρατημένη σαρκικός ἄνθρωπος».
Νά, γιατί, μέ πόνο ψυχῆς, πόνο πού
ὀργή ὄχι τόσο γιά τό μῖσος ἐναντίον του,
τό ὁποῖο συνιστᾶ μία ἐξόφθαλμη ἀδι- χαρακτηρίζει τόν πνευματικό ἄνθρωπο, ἐρωτᾶ ὁ προφήκία, ὅσο γιά τήν ἀξιοΤό παράπονο καί ἡ ἀπορία
της: Γιατί, ὦ ἄνθρωλύπητη ἠθική ποιότητοῦ εὐσεβοῦς
ποι, εἶσθε ἀκόμη βατα αὐτῶν τῶν συνανρυκάρδιοι, σκληροί
θρώπων του, τούς
ὁποίους ἀόριστα χαρακτηρίζει «βαρυ- καί ἀμετάπειστοι; Γιατί ἀγαπᾶτε τά
κάρδιους», χωρίς νά τούς κατονομάζη. μάταια καί εὐτελῆ καί ψεύτικα πράγΟἱ «βαρυκάρδιοι», στούς ὁποίους μέ ματα;
Τό θλιβερό αὐτό ἐρώτημα τοῦ διθλίψη ἀναφέρεται ὁ Προφητάναξ, εἶναι
οἱ ἄνθρωποι οἱ σκληροί, οἱ ἀμετάπει- καίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μοιάζει
στοι, ὅσοι δουλεύουν ἀκατάπαυστα σέ στήν συναισθηματική του ὑφή μέ τό ἐπάθη καί ἀδυναμίες, οἱ κακοί καί δύ- ξίσου γεμᾶτο πόνο καί συγκρατημένη
στροποι. Ἄν δέ ζητήσουμε τή γνώμη τοῦ ἀγανάκτηση ἐρώτημα τοῦ Κυρίου μας:
ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιά τήν ἀκριβῆ ση- ὦ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη!
μασία αὐτῆς τῆς σπάνιας λέξεως τοῦ ἕως πότε ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν; ἕως πότε
Ψαλμοῦ θά μᾶς ἀπαντήση ὡς ἑξῆς: «Τί ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17,17)
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Τό ἐρώτημα αὐτό, πού ἀναβλύζει
αὐθόρμητα μέ πόνο ἀπό τή ψυχή, τήν
καθαρή καί ἁγνή ψυχή τοῦ ἀνθρώπου
τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ καί σήμερα νά ἐπαναληφθῆ. Δυστυχῶς! Ὄχι μόνο στά χρόνια τοῦ Δαβίδ ἤ μόνο στά χρόνια τοῦ
Κυρίου μας. Οἱ συνάνθρωποι μας οἱ
σκληροί ἀπέναντι στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, οἱ περιφρονητές καί καταπατητές τοῦ σωτήριου Νόμου Του, δέν θά
λείψουν ἀπό τίς τάξεις τῆς κοινωνίας
μας, ἀπό ὅλες τίς βαθμίδες της. Μολονότι μέρα-νύχτα βλέπουν πώς μόνο
λάθη, ἀποτυχίες, συμφορές καί θλίψεις
τούς ἐπισωρεύει αὐτή ἡ κατάσταση, ἐνῶ
ἀντίθετα ἡ πρόθυμη ὑπακοή στοῦ
Θεοῦ τό Νόμο ἔχει ἀποτελέσματα
θαυμάσια στή ζωή ἀτόμων καί λαῶν.
Αὐτήν τήν ἀλήθεια προσθέτει ὁ προφήτης: «Υἱοί ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι... καί γνῶτε ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τόν ὅσιον αὐτοῦ…» Γιά
δέστε πόσο ὡραία, ἄξια θαυμασμοῦ
εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ!
Ἡ ἴδια, λοιπόν, ἡ ζωή, ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα, πεντακάθαρα τό δείχνει:
Μακρυά ἀπό τό Θεό, κάτω ἀπό τόν
ζυγό τῆς ἁμαρτίας ὅλα στραβά καί ἀνάποδα.. Γιατί ἄραγε τότε δέν ἀκολουθεῖτε τό δρόμο τοῦ Θεοῦ, τό δρόμο τῆς πίστεως, τῆς ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης, πού ἔχει τά
ἀντίθετα καλά ἀποτελέσματα; Γιατί
ἄνθρωποι, ἀφοῦ βλέπετε ποῦ σᾶς ὁδήγησε ἡ ἀποστασία ἀπό τό Θεό, δέν ἀλλάζετε ρότα;
Ναί αὐτό τό πρόβλημα ἀπασχολεῖ
τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καί προκαλεῖ
πόνο στή ψυχή του. Μάλιστα ἕνας κατ’
ἐξοχήν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, πού ἀγωνίσθηκε ὑπεράνθρωπα γιά τό καλό τῶν

συνανθρώπων του, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, ἔλεγε κάποτε παρατηρώντας τήν ἠθική κατάντια τῶν ἀδελφῶν του: «Διά τοῦτο λίαν ὀλοφυρόμενος τήν περικεχυμένην ἄγνοιαν
ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς, καί τῆς
ἐπικειμένης αὐτοῖς ἀχλύος τήν παχύτητα, ἐβουλόμεην μέν εὑρεῖν σκοπιάν τινα ὑψηλήν ὑποδεικνύουσάν
μοι πάντα τά τῶν ἀνθρώπων γένη·
ἐβουλόμην δέ καί φωνῆς τυχεῖν,
πάντα περιηχούσης τά πέρατα καί
πᾶσιν ἀρκούσης τοῖς ἐπί τῆς γῆς, καί
στῆναι καί βοῶσαι, και τήν Δαυϊδικήν ἐκείνην ἀνακράξαι φωνήν· Υἱοί
ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι;
ἵνα τί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καί ζητεῖτε ψεῦδος, προτιμῶντες τῶν οὐρανίων τά φθειρόμενα; Ἕως πότε τούς
ὀφθαλμούς μύετε, καί τά ὦτα βύετε,
καί τῆς θείας φωνῆς οὐκ ἀκούετε».
Κλαίει ὁ ἅγιος μας καί ὀλοφύρεται
γιά τίς ἁμαρτίες, τήν παχυλή ἄγνοια, γιά
το χαμηλό ἠθικό ποιόν τῶν ἀνθρώπων.
Γι’ αὐτό καί εὔχεται νά βρῆ τήν πιό ψηλή σκοπιά καί ἀπό ἐκεῖ ν’ ἀγνατεύη ὅλο
τόν κόσμο καί νἄχη φωνή τόσο δυνατή
πού ν’ ἀκούγεται στά πέρατα τῆς
οἰκουμένης καί τότε νά φωνάξη ἐπαναλαμβάνοντας τοῦ Δαβίδ τή φωνή:Υἱοί
ἀνθρώπων ἕως πότε βαρυκάρδιοι..μέχρι πότε θά κλείνετε τά μάτια στήν
πραγματικότητα, μέχρι πότε θά κλείνετε
τά αὐτιά στοῦ Θεοῦ τή φωνή…
Ἡ σκληρή στάση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στό Θεό πάντοτε θ’ἀπασχολῆ
τόν πνευματικό ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚA

Ταλανιζόμενη

ΠAIΔΕΙΑ

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

στηκε καὶ αὐτὴ ἡ προσφώνηση τοῦ ἱερέως.
Ποῦ ὁ σεβασμὸς στὶς ἀρχὲς πού συγκροτοῦν
τὴν κοινωνία; ποῦ ὁ σεβασμὸς στοὺς γονεῖς καὶ
διδασκάλους; Στὰ χείλη τους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖὲ τὰ ἐλάχιστα αὐτὰ ψήγματα ἀπὸ τὸ στον προφέρονται λέξεις ποὺ ἐμεῖς στὰ παιχρυσωρυχεῖο τῆς Ἁγίας Γραφῆς θὰ δικά μας χρόνια ντρεπόμασταν καὶ νὰ τὶς σκεἤθελα τῆ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συ- φθοῦμε. Ἐὰν κάποιος θελήσει νὰ κάνει λόγο
νεργείᾳ νὰ ἀφυπνήσουμε κάποιες ψυχές, οἱ γιὰ τοὺς ναοὺς τῆς Παιδείας, ποὺ εἶναι οἱ Παὁποῖες ὄντως ταράσσονται καὶ προβληματί- νεπιστημιακὲς σχολές, ἐκεῖ θὰ δεῖ πὼς τὸ καζονται μὲ τὸ κατάντημα τῆς σημερινῆς μας παι- τάντημά της ἐκφράζεται μὲ τὶς λέξεις ἀσέβεια,
θράσος, βανδαλισμός, πυρδείας. Μιᾶς παιδείας τῆς ὁπόλησις, καταστροφή.
ποίας οἱ καρποὶ δυστυχῶς
Ἀναφορά στό θλιβερό
Πονοῦμε ἀκόμη πολὺ
εἶναι πικροὶ καὶ μὴ βρώσιμοι.
κατάντημα τῆς Παιδείας μας
ὅταν μία εἰκόνα στὴν ἈθήΜιᾶς παιδείας, ἡ ὁποία ἀφοῦ
ἀπεμπόλησε τὸ τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ «ἀρχὴ σο- να μᾶς πλήγωσε ἀφάνταστα. Σὲ ἐκείνη τὴν ἱερὴ
φίας φόβος Κυρίου» καὶ ἀπάλειψε τὸν φόβον, Πλατεία τῆς Ἀθήνας, ὅπου στὶς 3 τοῦ Σετουτέστιν τὸν σεβασμὸν πρὸς τὸν Θεόν, ἡ ἀσέ- πτέμβρη τοῦ 1843 ὁ λαός, οἱ πατέρες μας ζηβεια αὐτῆς τῆς παιδείας φαίνεται σήμερα τοῦσαν ἀπὸ τὸν Ὄθωνα καὶ τοὺς Βαυαροὺς
ὁλοφάνερη στὰ πρόσωπα τῆς σπουδαζούσης Σύνταγμα, στὴν ἴδια πλατεία χιλιάδες νέοι ἐκ
τῶν ὁποίων πλεῖστοι σπουδάζοντες ἀπαινεότητος.
Ποῦ σεβασμὸς πλέον; Ποῦ σεβασμὸς πλέ- τοῦσαν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἐλευθερία καλον στὸ ναὸ καὶ τοὺς λειτουργούς του; ξεχά- λιέργειας καὶ χρήσης Ἰνδικῆς κάνναβης (χασίς); O tempora o mores! (ὦ καιροί, ὦ ἤθη).
Τὸ ξεχασμένο εὐῶδες θυμίαμα τῶν ἐκκλησιῶν
1. Παρ.1, 8.
2. Παρ. 3,11.
νὰ ζητοῦμε νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὴν ἀποφορὰ
3. Σοφ. Σειρ. 1,27.
τοῦ καπνοῦ ναρκωτικῶν οὐσιῶν καὶ χέρια
ὑψωμένα ἀπὸ χιλιάδες νεαρὰ ἄτομα ἀπὸ τὰ
ὁποία πολλὰ ἔχουν καταγωγὴ ἀπὸ τὴν ὕπαιθρο καὶ πῆγαν ἐκεῖ
νὰ σπουδάσουν
δὲν προσηύχοντο,
«Ἄκουε, υἱέ, παιδείαν πατρὸς σου1».
«Μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου2».
«Σοφία γὰρ καὶ παιδεία φόβος Κυρίου3».

Μ
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δὲν ζητοῦσαν καλύτερες συνθῆκες παιδείας,
ἀλλὰ ἀπαιτοῦσαν ἐλευθερίαν χρήσεως ναρκωτικῶν καὶ δὴ σὲ ὅλους τούς χώρους καὶ ὅλα
αὐτὰ τῆ ἀνοχῇ καὶ εὐλογίᾳ τῶν κρατούντων.
Τὴν ἴδια δὲ στιγμὴ ἐλοιδορεῖτο ἡ λιτανεία τῶν
ἱερῶν λειψάνων μίας εὐπαιδεύτου νεαρᾶς
μάρτυρος τῆς Ἁγίας Βαρβάρας.
Ἐπανέρχομαι στὰ φρικιαστικὰ ὄντως νέα
ποὺ φθάνουν στὰ αὐτιά μας. Νὰ καταργηθεῖ
τὸ μάθημα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Τὰ
ἑλληνόπουλα μαζὶ μὲ τὴν κατάργηση τῶν
ἀρχαίων ἑλληνικῶν δὲν θὰ μαθαίνουν πλέον,
οὔτε γιὰ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε γιὰ
μορφὲς ἁγίων, οὔτε γιὰ βασικὲς ἀρχὲς πίστεως, οὔτε γιὰ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία γενικότερα παρὰ σ’ ἕνα τραπέζι νὰ κάθονται ὁμοῦ
Ἰησοῦς Χριστός, Μωάμεθ, Κομφούκιος, Βούδας καὶ διαλέξτε κύριοι. Τὴν στιγμὴ μάλιστα
ποὺ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας μὲ τὸ ἄκουσμα
μόνο σὲ κάποιες χῶρες δημιουργεῖ συνθῆκες
μαρτυρίου γιὰ τὸν ὁμολογητή.
Μεθοδευμένα λοιπὸν δὲν προσπαθοῦν μόνον νὰ ἁλώσουν τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα
ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ προσπαθοῦν
νὰ ἰσοπεδώσουν τοὺς ἄριστους μὲ τοὺς ὀκνηρούς, τοὺς ἄξιους μὲ τοὺς ἀνάξιους, τοὺς πρώτους μὲ τοὺς τελευταίους καὶ ὡς πρὸς τὴν ποιότητα, συνοθυλεύματα κονσερβοποιημένων
γνώσεων χωρὶς νὰ ἐγγίζουν καὶ νὰ πλάθουν τὶς
καρδιές, γνώσεις τυποποιημένες μὲ ἐσκεμμένο τὸν ἀποπροσανατολισμό, οἱ ὁποῖες ἴσως ἐξυφαίνονται ἀπὸ ἄλλα κέντρα μὲ ὑποβολιμαίους
σκοπούς. Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ ὡς κατακλείδα παραθέτω ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς πρὸς τοὺς
ἁρμοδίους φορεῖς κορυφαίων Ἀκαδημαϊκῶν,
τῶν κυρίων Κ. Βαγενά, Θ. Βαλτινοῦ, Ν. Κονομή, Γ. Κοντόπουλου, Σ. Κριμιζή, Ε. Μουτσόπουλου, Δ. Σκαρβέλη, Α. Φωκᾶ καὶ Λ. Χριστοφόρου, πού εἶναι τακτικὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

«Ἐνόψει τῆς σκληρῆς πραγματικότητας
ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, ἡ γενικὴ κατεδάφιση τοῦ συστήματος τῆς παιδείας
εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐπιταχύνει τὴν παρακμὴ
τῆς χώρας. Ἡ ἰσοπέδωση καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἐγκατάλειψη τῆς ἀξιοκρατίας, ὄχι μόνο στὴν παιδεία,
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς κρατικὲς καὶ κοινωνικὲς
δραστηριότητες, δὲν εἶναι καλὸς οἰωνὸς γιὰ τὸ
μέλλον. Οἱ Ἕλληνες πολίτες πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν πλήρως τί ἐπιχειρεῖται μὲ τὴν
ἐφαρμογὴ τῶν παραπάνω πολιτικῶν: ἐπιστροφὴ τοῦ χάους στὰ ΑΕΙ καὶ ἐλλειπέστατη ἐκπαίδευση γιὰ τὴ φοιτητική μας νεολαία, καταστροφὴ τῆς ἅμιλλας στὴ δευτεροβάθμια καὶ τὴν
πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση μὲ ἰσοπέδωση πρὸς
τὰ κάτω, μαρασμὸς τῆς ἔρευνας καὶ τῆς καινοτομίας ποὺ τροφοδοτοῦν τὴν ἀνάπτυξη σὲ
ὅλες τὶς κοινωνίες καὶ ἀπαισιοδοξία γιὰ τὸ μέλλον. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως, ἡ σχεδιαζόμενη πολιτικὴ θὰ στερήσει ἀπὸ μαθητές, φοιτητὲς καὶ
ἀπὸ τούς ἐναπομείναντας νέους ἐπιστήμονες τὸ
βασικό τους κίνητρο γιὰ βελτίωση, ἀφοῦ αὐτὴ
πλέον οὔτε θὰ ἐνθαρρύνεται, οὔτε θὰ διακρίνεται, οὔτε φυσικὰ θὰ ἀνταμείβεται. Ἀντιθέτως, ἡ μετριότητα ἀνάγεται σὲ στόχο καὶ ἡ
στασιμότητα σὲ στάση ζωῆς. Εἶναι προφανὲς
ὅτι οἱ Ἕλληνες πολίτες δὲν ἐπέλεξαν συνειδητὰ
αὐτὸ τὸ μέλλον γιὰ τὰ παιδιά τους, δηλαδὴ ἰσοπέδωση στὴν ἀγραμματοσύνη καὶ τὴν ἀνεργία. Τὰ θέματα τῆς παιδείας καὶ μάλιστα τῆς ἀριστείας εἶναι θέματα πρώτιστης σημασίας καὶ
πρέπει νὰ συζητηθοῦν εὐρέως καὶ δημοκρατικὰ
μὲ φορεῖς καὶ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τὴν ἐμπειρία τῆς ἐπιτυχημένης ἐφαρμογῆς, πρὶν ἐπιβληθοῦν προσωπικὲς ἢ καὶ ἰδεολογικὲς ὑπουργικὲς ἀπόψεις ὡς ἐθνικὴ πολιτικὴ γιὰ τὴ
χώρα».
Ὑπενθυμίζουμε δὲ ὅτι «μισθὸς χαρίτων ἡ
παιδεία» καὶ «ἀρχὴ αὐτῆς ἡ ἀληθεστάτη ἐπιθυμία τοῦ φροντίζειν αὐτὴν μεθ’ ἀγάπης».

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί συνεορταστές

Η

σημερινὴ πανευφρόσυνη ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας
μας εἰς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου γέμισε
τὴ ψυχή μας μὲ αἰσθήματα πνευματικῆς
χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, ἀλλὰ καὶ εὐλάβειας πρὸς τὸ
πάντιμο Πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,
καὶ ὅλων μας τῶν ἀνθρώπων.
Ἔτσι σπεύδομε περιχαρεῖς στοὺς ναούς μας, στὰ
προσκυνήματά της γιὰ νὰ ἐκφράσουμε ταπεινὰ ὅ,τι
αἰσθάνεται ὁ καθένας μέσα στὴν καρδιά του γιὰ τὴν
Παναγία, νὰ τὴν παρακαλέσουμε γιὰ τὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀναρίθμητες δυσκολίες, πού συναντοῦμε παλεύοντας καθημερινὰ στὸ στίβο τῆς ζωῆς, μὲ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητα, ὅτι ἡ ταπεινὴ δέησή μας θὰ εἰσακουσθῆ καὶ τὸ βάρος πού μᾶς πιέζει τὴ ψυχὴ θὰ γίνη
ἐλαφρότερο. Διότι ὅλοι μας ξέρομε, ὅτι ὁ ρόλος τῆς
Παναγίας μας δὲν ἔληξε μὲ τὴν ὁσία κοίμησή της καὶ
τὴν θριαμβευτικὴ ἄνοδό της στὸν οὐρανό. Τὴν παρήγορη αὐτὴ ἀλήθεια μᾶς τὴν θυμίζει κάθε φορά τὸ ὡραῖο
Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς της: «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε…».
Ὅμως, ἀγαπητοί μου συνεορταστές, μαζὶ μὲ τὴν
ἀλήθεια αὐτή, ὅτι ἡ Παναγία εἶναι πάντα μαζί μας,
ἂν καὶ σωματικῶς καὶ πνευματικῶς εὑρίσκεται στοὺς
οὐρανούς, κοντὰ στὸν Υἱὸ καὶ Θεό της, δὲν πρέπει νὰ
ξεχνοῦμε καὶ τὸ καθῆκον πού ἔχομε νὰ ἐπικαλούμεθα
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὄχι μόνο στὶς δυσκολίες τοῦ βίου
καὶ τὶς παντοειδεῖς ἀνάγκες μας, ἀλλὰ σὲ κάθε στιγμὴ
τῆς ζωῆς μας. Τὸ καθῆκον ὅλων μας νὰ τὴν ἔχωμε
μπροστὰ στὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας κάθε ὥρα καὶ

στιγμή. Καὶ ἡ θεσπεσία Μορφή της νὰ θυμίζη στὸν καθένα μας τὶς πάμφωτες σὰν ἄστρα ἀρετές της. Δηλαδή, γιὰ νὰ θυμόμαστε τὸ αἰώνιο ἠθικὸ μεγαλεῖο
της, νὰ μὴ ξεχνᾶμε οἱ χριστιανοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες,
μικροὶ καὶ μεγάλοι, τὴν συγκινητική ταπείνωσή της,
τὴν ἀκλόνητη καὶ ἀδαμάντινη πίστη της στὸ Θεό, τὴν
ἀπαστράπτουσα ἁγνότητα τῆς ψυχῆς της, τὴν ἀμίμητη ὑπομονή της στὸν πόνο καὶ τὴ δυστυχία, τὴν
στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπη της στὸν συνάνθρωπό της.
Ποιὸ τὸ ὄφελος, ἀλήθεια, νὰ τὴν προσφωνοῦμε μὲ
ἀγάπη καὶ πίστη «Παναγία… Ὑπεραγία Θεοτόκε…, καὶ
νὰ μὴν προσπαθοῦμε κατὰ δύναμη, μὲ τὴ Χάρη τοῦ
Θεοῦ, νὰ τηρήσουμε τὸ Νόμο τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ της;
Πῶς νὰ εὐχαριστηθῆ μαζί μας, ὅταν τὴν «λατρεύομε», κυριολεκτικὰ μὲ τὴν ἀγάπη μας καὶ συγχρόνως
δὲν καταβάλομε τὸν παραμικρὸ κόπο στὴν καθημερινή
μας ζωὴ νὰ ἐφαρμόσουμε τὶς σωτήριες ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ μας; Τότε δὲν λησμονοῦμε τὴν συμβουλὴ πού μᾶς
ἔδωσε «ὅ,τι ἂν λέγη ὑμῖν ποιήσατε;» (Ἰωάν. 2,5). Ὅ,τι
σᾶς λέγει ὁ Υἱός μου νά τό κάμετε...;
Σήμερα, λοιπόν, στὴ μεγάλη της γιορτὴ ἂς σκεφθοῦμε ὅλα αὐτὰ καὶ παράλληλα μὲ τὸ σεβασμὸ καὶ
τὴν ἀγάπη μας στό πανάχραντο Πρόσωπό της ἂς ἔχωμε πάντα μπροστὰ μας τὶς ἀρετὲς πού στόλιζαν τὴν
ἁγιωτάτη ψυχή της καὶ ἂς φιλοτιμούμαστε νὰ τὶς ἀντιγράφουμε κατὰ δύναμη στὴ ζωή μας. Αὐτὸ θὰ εἶναι
σίγουρα κάτι πού θὰ τὴν εὐχαριστήση ἀφάνταστα καὶ
θὰ πολλαπλασιάση τὴν ἀπροσμάχητη καὶ φοβερὰ Προστασία της γιὰ τὸν καθένα μας. Ἀμὴν
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές
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Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Εἶναι γνωστό στούς πε- τό λόγo καί ἐξαιτίας περιορισμοῦ τῆς ἔκρισσότερους ἀναγνῶστες, ὅτι ἡ Παλαιά Δια- τασης τοῦ ἄρθρου, θά ἑστιάσουμε σέ συγθήκη περιέχει ἀρκετές προτυπώσεις τοῦ κεκριμένα χαρακτηριστικά, τά ὁποῖα θά
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ περισσότερες ἔχουν πα- ἀναλυθοῦν, σύντομα, ὅπου αὐτό κριθεῖ ἀρουσιαστεῖ κατά καιρούς σέ διάφορες σύ- παραίτητο. Ὡστόσο, ἡ συγκεκριμένη σύνντομες ἤ ἀναλυτικές μελέτομη μελέτη, δέν ἰσχυρίτες, ἀπό διάφορους ἀξιόλοΣύντομη καί περιεκτική ζεται σέ καμμία τῶν πεγους ἐρευνητές. Ὡστόσο, τό ἀνάλυση τῆς συμβολικῆς ριπτώσεων, τήν ἐξάντληση
παρόν ἄρθρο, θά παρουτῶν παραπάνω θεμάτων,
ἔννοιας τοῦ Νῶε
σιάσει σύντομα, μία παλαιἀλλά ἁπλῶς τήν σκιαγράκαί τῆς Κιβωτοῦ
οδιαθηκική προτύπωση, μέ
φηση αὐτῶν.
τήν ὁποία ἐλάχιστοι ἔχουν
Β) ΝΩΕ - ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙἀσχοληθεῖ, ἐνῶ πολύ λιγότεροι τήν γνωρί- ΣΤΟΣ: Ὁ Νῶε ὑπῆρξε υἱός τοῦ Λάμεχ καί
ζουν. Συγκεκριμένα ἐπιλέχθηκε τό βιβλίο σύμφωνα μέ τό βιβλίο τῆς Γένεσης1, ὁ πρῶτῆς Γένεσης καί ἰδιαίτερα τό πρόσωπο τοῦ τος ὑπῆρξε τό πρόσωπο, τό ὁποῖο θά ἀναΝῶε καθώς καί ἡ Κιβωτός, τήν ὁποία κα- κούφιζε2 τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν δύσκοτασκεύασε. Βέβαια, τό ζήτημα, ὅπως πα- λη χειρωνακτική ἐργασία, καθώς κατά
ρουσιάζεται, εἶναι ἀρκετά εὐρύ καί ὡς ἐκ τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ἡ φύση –
τούτου, εἶναι δύσκολο νά ἀναλυθεῖ. Γι' αὐτό γῆ εἶχε γίνει ἄφιλη3. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, λοι1. Γέν. 5, 29.
2. Στην εβραϊκή γλώσσα, η λέξη «Νώε» - «» - «Noah», ακούγεται όπως η λέξη «ανακούφιση».
3. Γέν. 3, 17 — 19.

πόν, ὑπῆρξε ἡ ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπου
ψυχοσωματικά, καθώς μέ τήν ἐπίγεια παρουσία Του, ἀλλά καί «πάσας τάς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»4, Ἀνακουφίζει, Προνοεῖ, Θεραπεύει καί Σώζει τόν
κάθε ἄνθρωπο5, ὁ ὁποῖος Τόν ἀναζητᾶ. Ὁ
Νῶε, βέβαια, μετά τόν
κατακλυσμό, ὑπῆρξε ὁ
πρῶτος, ὁ ὁποῖος καλλιέργησε τήν ἄμπελο. Τό
ὄνομά του, τό ὁποῖο, ὅπως
ἀναφέρθηκε παραπάνω,
σημαίνει «ἀνακούφιση»,
συνδυάζεται εὔκολα μέ
τόν οἶνο, τόν ὁποῖο παρήγαγε καί ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τονωτικό στοιχεῖο γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ
οἶνος «εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου», ἐνῶ
ὁ ἄρτος τήν στηρίζει6. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν ἀληθινή ἄμπελο7,
«Συστήνει» - «Ἀναβιβάζει» - «Ἁγιάζει» καί
κυρίως «διά Πνεύματος Ἁγίου», «Μεταβάλει»8 τά φυσικά στοιχεῖα τοῦ Ἄρτου καί
τοῦ Οἴνου, τά ὁποία ἐπενεργοῦν τονωτικά
γιά τόν ἄνθρωπο, σέ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Σῶμα
καί Αἷμα Του. Μέ αὐτό τόν τρόπο, ὁ «κοινωνῶν» ἄνθρωπος, λαμβάνει ἄφεση ἁμα-

ρτιῶν, Αἰώνια Ζωή, Τριαδική Ἕνωση,
Ἀφθαρσία9. Τέλος, ὁ Νῶε ἐξαίρεται τόσο
στήν Παλαιά ὅσο καί στήν Καινή Διαθήκη10,
καθώς ἔφερε τήν ἐλπίδα καί τήν σωτηρία
στό ἀνθρώπινο γένος, τό ὁποῖο εἶχε διαφθαρεῖ ἠθικά11. Αὐτή τήν σωτηρία, τήν ἔφερε μέ τήν γέννηση, τίς
ἀρετές καί κυρίως μέ
τό παράδειγμά του
καί τήν κατασκευή
τῆς Κιβωτοῦ, καθώς
καί μέ τήν προσφορά
θεάρεστης θυσίας12
καί τῆς ἀνανέωσης τῆς
Διαθήκης (Συμφωνίας)
μέ τό Θεό13. Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, μέ τήν Γέννησή Του, τήν Δράση Του
καί τέλος μέ τό Πάθος, τό Θάνατο καί τήν
Ἀνάστασή Του, ἔφερε τήν Σωτηρία σέ ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο ψυχοσωματικά ἀλλά
καί σέ ὁλόκληρη τήν Κτίση14. Πρόσφερε τόν
Ἑαυτό Τοῦ Θυσία ἀπό Ἄκρα Ἀγάπη15, ὥστε
νά λυτρωθεῖ ὁ κόσμος καί σύναψε τήν Νέα
(Καινή) Συμφωνία (Διαθήκη) μεταξύ Θεοῦ
καί ἀνθρώπου16.
Γ) ΚΙΒΩΤΟΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Κατ' ἐντολή Θεοῦ, ὁ Νῶε ἐργάσθηκε ὥστε νά κατα-

4. Μτ. 28, 20.
5. Βασίλειος Σελευκείας, , PG 85, 325 B - 332 C.
6. Ψ. 103, 15.
7. Ἰω. 15, 4- 8.
8. «Μεταβαλών τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ» Ιερώνυμος
Σιμωνοπετρίτης, Ιερόμ., Ἱερατικόν Α΄: Ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἅγιον Ὄρος 5 : Ἱερά
Μονή Σίμωνος Πέτρας, 2001, σ. 125. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, PG 94,
1144 A- 1145 A.
9. Ἰω. 6, 48 - 57 καί 17, 2. Βλ. καί Χρυσόστομος
Ἀβαγιανός, Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως, «Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Doctor Eucharistiae (Διδάσκαλος της Θ. Ευχαριστίας), «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
ΟΓ΄, ἔτ. 1996-97.

10. Σοφ. Σολ. 14, 6. Σοφ. Σιρ. 44, 17 - 18. Ἰεζ. 14, 44.
Εβρ. 11, 7. Β΄ Πέ. 2, 7.
11. Γέν. 6, 5 και 11 - 12.
12. Γέν. 8, 20 - 22.
13. Γέν. 9, 1- 17.
14. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τέ καί γῆ
καί τά καί τά καταχθόνια» (Ἀναστάσιμος Κανόνας).
15. Ἰω. 3, 16. 6, 39 καί 15, 13.
16. Ρωμ. 6, 4 - 6. Β΄ Κορ.
5, 15- 17. Τίτ. 2, 14.
Ἑβρ. 9, 14 και 10, 12.

17. Βασίλειος Σε-
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σκευάσει τήν Κιβωτό, ὑπομένοντας γιά
ἀρκετά χρόνια τούς ὀνειδισμούς τῶν ὑπόλοιπων ἀνθρώπων. Εἶναι, ἄλλωστε, δεδομένο ὅτι τούς δέχθηκε, καθώς σέ μία ὀρεινή περιοχή, στήν ὁποία κατοικοῦσε ὁ Νῶε,
φαινόταν ἀρκετά παράλογο νά κατασκευάζεται ἕνα πλοῖο17. Παρόμοια, λοιπόν, καί
ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέχθηκε ἀρκετές φορές
τόν ὀνειδισμό τῶν ἀνθρώπων18. Ἐπίσης, θά
πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι ὁ Θεός παρεῖχε
στό Νῶε σαφεῖς - ἀναλυτικές ὁδηγίες σχετικά μέ τόν τρόπο κατασκευῆς τῆς Κιβωτοῦ, ὥστε νά ὑπάρχει ἕνα ἄριστο ἀποτέλεσμα19. Ἡ κατασκευή τῆς Κιβωτοῦ σέ
διάρκεια μεγάλου χρονικοῦ διαστήματος,
εἶχε ὡς σκοπό τήν μεταστροφή τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Νῶε μέ τά λόγια καί τά ἔργα
του, προσπαθοῦσε νά προκαλέσει τήν μετάνοια. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μέ ἀνάλογο
τρόπο, κατά τήν τριετῆ κυρίως ἐνεργή κηρυκτική δράση Του, καλοῦσε τούς ἀνθρώπους σέ μετάνοια. Παράλληλα, στήν Κιβωτό τοῦ Νῶε, εἰσῆλθαν ὅλα τά εἴδη τῶν
ζώων, χωρίς καμία διάκριση, ἐνῶ ὁ Θεός
κινήθηκε ἀπό ἄκρα φιλανθρωπία καί ὄχι
ἀπό ἀπανθρωπία ἤ μισανθρωπία, ὥστε
«ἀνέστειλε τήν αὔξηση τῆς κακίας»20. Ὁ
κατακλυσμός21, λοιπόν, ἀποτελεῖ προτύ-

πωση τοῦ Βαπτίσματος, καθώς, ὅπως μέ
τόν κατακλυσμό στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, ἡ
ἀνθρωπότητα «καθάρισε» ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀνακαινίστηκε, μέ παρόμοιο τρόπο, μέ τό Βάπτισμα, θάπτεται ὁ «παλαιός» ἄνθρωπος καί ὁ «νέος - καινός» ζεῖ
καί πορεύεται ἐν Χριστῷ22. Ἡ Κιβωτός
ἀποτελεῖ προτύπωση τοῦ Σώματος τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας23, καθώς
ὁ ἄνθρωπος ἔγινε πτωτικός μέ τήν παρακοή (ξύλο ζωῆς), σώθηκε ἀπό τόν κατακλυσμό μέσω τῆς Κιβωτοῦ (κατασκευασμένη ἀπό ξύλο), ἐνῶ, τέλος, ὁ ἄνθρωπος
σώζεται ψυχοσωματικά καί γίνεται «καινός» ἄνθρωπος καί κατά χάριν θεός μέσω τοῦ Σταυροῦ (Τίμιο Ξύλο) καί κυρίως
καί κατεξοχήν μέσω τοῦ Πάθους καί τῆς
Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Βέβαια, ὅπως ὁ
Νῶε κάλεσε στήν Κιβωτό ὅλα τά ζῶα χωρίς διάκριση24 (καθαρά - ἀκάθαρτα), μέ
τόν ἴδιο τρόπο καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός καλεῖ τόν κάθε ἄνθρωπο στό Σῶμα Του, τήν
Ἐκκλησία, χωρίς καμία ἀπολύτως διάκριση. Γίνεται, λοιπόν, ἀντιληπτό, ὅτι
ὅπως ἐκτός τῆς Κιβωτοῦ δέν ὑπῆρχε σωτηρία, παρόμοια καί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας,
τῆς νοητῆς Κιβωτοῦ, δέν ὑπάρχει Σωτηρία «Extra Ecclesiam nulla salus»25.

λευκείας,
18. Μτ. 13, 55 - 57. Μρ. 6, 3- 4. Λκ. 4, 24 και 28 - 29 και
5, 21. Ιω. 4, 44 καί 6, 42.
19. Γέν. 6, 14 - 16.
20. Βασίλειος Σελευκείας, Λόγος Ε΄ εἰς τόν Νῶε, PG
85,76 C.
21.Ὑπάρχουν ἀρκετές ἀναφορές στίς Μυθολογίες διαφόρων λαῶν, κυρίως τῆς Μεσογείου, σχετικά μέ κατακλυσμό, ὁ ὁποῖος συνέβη καί ὁμοιάζουν ἀρκετά μέ τήν
διήγηση τῆς Γένεσης. Ἀναφορικά μέ τήν Μυθολογία
στόν Ἑλληνικό λαό, ὑπάρχει ὁ μῦθος γιά τόν Κατακλυ-

σμό τοῦ Δευκαλίωνα. Ἐλπίζουμε σέ μιά πρόσθετη
ἐργασία, ἡ ὁποία θά ἐξετάζει ἐκτενέστερα τό συγκεκριμένο ζήτημα.
22 Ρωμ. 6, 1 - 11 και 13, 14. Α΄ Κορ. 6, 11. Εφ. 5, 26. Κολ.
2, 12 καί 3, 10. Τιτ. 3, 5. Α΄ Πέ. 3, 20 - 21.
23 Έφ. 1, 22 - 23.
24 Ρωμ. 10, 12 - 13. Α΄ Κορ. 11, 13. Κολ. 3,
11. Γαλ. 3, 28.
25 Ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν
ὑπάρχει Σωτηρία (Ἅγιος Κυπριανός).
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Ἀγαπητά μας παιδιά,
μαθητές καί μαθήτριες
τῶν Σχολείων
τῆς θεοσώστου
Ἐπαρχίας μας.

Ὡ

ς ἐπίσκοπός σας
ἀπευθύνω πρός
ὅλους σας, ὅπως
καί πρός τούς σεβαστούς
διδασκάλους σας, ἐγκάρδια, πατρική εὐχή, ἡ νέα
σχολική χρονιά, πού ἀρχίζει ἀπό σήμερα, νά ἔχη
πλουσιοπάροχη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά κυλήση κάτω ἀπό τίς καλύτερες καί εὐνοϊκότερες συνθῆκες. Νά ἔχετε ὑγεία καί δύναμη, σώματος καί ψυχῆς, γαλήνη πνεύματος καί ἀστείρευτη τήν ἀγάπη καί τήν διάθεση γιά τήν πνευματική καί ἠθική σας
πρόοδο. Νά κυλήση προπάντων ἡ καινούργια σχολική χρονιά κάτω ἀπό συνθῆκες καλύτερες γενικότερα γιά τήν κοινωνία καί τό ἔθνος μας.
Γνωρίζετε ἀσφαλῶς, ὅτι ἡ ἀγαπημένη πατρίδα μας αὐτόν τόν καιρό δέν περνᾶ τίς καλύτερες ἡμέρες τῆς ἱστορίας της. Βρίσκεται καί πάλι μπροστά σέ ἀκανθώδη, δυσεπίλυτα προβλήματα, τά ὁποῖα ἀπαραιτήτως ὀφείλει νά ἐπιλύση κατά τόν καλύτερο τρόπο, ὥστε νά βαδίση ἀσφαλῶς τόν δρόμο τῆς προόδου καί εὐημερίας, ὅπως ὅλα τά εὐνομούμενα καί πολιτισμένα ἔθνη τῆς γῆς.
Εὐχόμεθα, λοιπόν, ἀγαπητά μας παιδιά, ἡ νέα σχολική περίοδος, τήν ὁποίαν μέ πολλή
χαρά εὐλογήσαμε προηγουμένως μέ τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας,
νά βρίσκεται σέ πιό φωτεινό κοινωνικό καί ἐθνικό πλαίσιο. Διότι ὅπως ἔδειξαν τά ἀποτελέσματα τῶν φετεινῶν πανελληνίων ἐξετάσεων ἡ πρόοδος σας συμπορεύεται μέ τήν κοινωνική καί ἐθνική πρόοδο.
Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Θεός νά εὐλογῆ καί προστατεύη καί ἐσᾶς καί ὅλο τό ἔθνος μας. Ἀμήν
Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τοῦ ἱεροδιδασκάλου Παντελεήμονος Μποσνακίδη

O

ὅρος ἀγωγή προέρχεται ἀπό τό ρῆμα ἄγω
πού σημαίνει ὁδηγῶ. Σέ διάφορες ἐποχές διάφοροι «παιδαγωγοί», δώσανε διάφορους ὁρισμούς γιά τό τί εἶναι «ἀγωγή».
Συνοπτικά θά λέγαμε πώς ἀγωγή εἶναι ἡ σκόπιμη ἐνέργεια (προσπάθεια) τῶν ἐνηλίκων πρός τά
ἀναπτυσσόμενα ἄτομα (παιδιά) γιά νά ἀναπτύξουν τή σωματική, πνευματική,
κοινωνική, ἠθική καί αἰσθητική πλευρά τῆς προσωπικότητάς
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Τώρα πού ἀνοίγουν
τά σχολεῖα λίγες σκέψεις
τῶν Πατέρων μας
γιά τήν Παιδεία

τους, ἔτσι ὥστε νά ἀνταποκρίνονται στίς ἀνάγκες τῆς
ζωῆς καί τῆς ἀνάπτυξής τους.
Ἀγωγή, ὅμως, δέν εἶναι μόνο ἡ παροχή γνώσεων καί πληροφοριῶν σέ αὐτούς τούς τομεῖς. Εἶναι
καί ἐκμάθηση συμπεριφορῶν κοινωνικοποίησης,
προσαρμογῆς καί ἀλληλεπίδρασης μέ τό κοινωνικό καί οἰκογενειακό περιβάλλον. Σέ ὅλα τά προηγούμενα χρόνια, παρατηροῦμε πώς ἡ ἔννοια καί ὁ
σκοπός τῆς ἀγωγῆς συχνά ἀλλάζει ἀνάλογα μέ τίς
ἐποχές καί τίς ἀνάγκες τῆς ἑκάστοτε κοινωνίας. Ἔτσι ὅμως, δέν ὑπῆρχε καί δέν ὑπάρχει ἕνας σταθερός σκοπός, μιά σταθερή ἀξία καί ἀρχή πρός τήν
ὁποία νά κατευθύνει τό νέο ἄνθρωπο, οὔτε κάποιο
σίγουρο πρότυπο (ὁδηγός) γιά ἀσφαλή πορεία.
Γιά ἐμᾶς ὅμως, ἀπό τά χρόνια τοῦ Χριστοῦ καί
ἔπειτα, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως οἱ Τρεῖς Μεγάλοι Ἱεράρχες θά
συμπληρώσουν καί θά ποῦν,
πώς ἀγωγή δέν εἶναι μόνο
τά παραπάνω, ἀλλά

εἶναι κυρίως ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Χαρακτήρισαν
τήν ἀγωγή τῶν νέων «τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη
ἐπιστημῶν» (Ἅγιος Γρηγόριος) μέ κύριο καί σταθερό
σκοπό «τό ὁμοιωθῆναι Θεῷ κατά τό δυνατόν ἀνθρώπου φύσει.. Ὁμοίωσις δέ οὐκ ἄνευ γνώσεως, ἡ δέ
γνῶσις οὐκ ἐκτός διδαγμάτων». (Μέγας Βασίλειος).
Μᾶς ἔδωσαν δέ τόν Χριστό, τούς μαθητάς Του καί
τούς μετ’ αὐτῶν ἁγίους αἰώνια καί σταθερά παραδείγματα καί ἀσφαλεῖς ὁδηγούς.
Ἡ ἐκτέλεη τῶν ἐνεργειῶν καί τῶν τεχνικῶν τῆς ἀγωγῆς καί ἡ ἐπιτυχία αὐτῶν προϋποθέτουν τήν ἐπιμέλεια καί τήν παροχή ἑνός μορφωτικοῦ ὑλικοῦ, σέ κατάλληλο τόπο, στόν κατάλληλο χρόνο, μέ τόν κατάλληλο τρόπο καί μέ τόν κατάλληλο ἄνθρωπο. Διότι «ἄν τῶν οἰκείων ἀμελοῦμεν παίδων, καί τῶν μέν
κτημάτων αὐτῶν ἐπιμελούμεθα, τῆς δέ ψυχῆς αὐτῶν καταφρονοῦμεν, ἐσχάτης ἀνοίας (ἀνοησίας)
πρᾶγμα» προειδοποιεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Δηλαδή, νά ἐλέγχουμε τό μορφωτικό ὑλικό πού προσφέρεται ἀπό ποιόν, ποῦ καί πότε. Δίνει δέ μιά χαρακτηριστική, ὡραία καί κατανοητή παρομοίωση.
Λέει πώς: τῆς ψυχικῆς πολιτείας τοῦ παιδιοῦ, τεῖχος
εἶναι τό σῶμα, πύλες εἶναι οἱ πέντε αἰσθήσεις. Μέ
τίς αἰσθήσεις μπαίνουν ὅλες οἱ ἐντυπώσεις καί οἱ ἐρεθισμοί ἀπό τόν ἔξω κόσμο. Ἄν δέν ἐλέγχουμε καί ἀφήσουμε ἀπό τίς πύλες (αἰσθήσεις) νά περνοῦν ὅλες οἱ
ἐντυπώσεις, οἱ πληροφορίες καί οἱ εἰκόνες, ἡ πόλη
(ὁ νέος) θά κυριευθεῖ καί θά καταστραφεῖ, γιατί ἡ
ἀντίδραση τοῦ παιδιοῦ εἶναι μικρή καί ἀδύναμη.
Ὁ ἔλεγχος ὅλων αὐτῶν εἶναι ἔργο δύσκολο ἀπό
τήν ἀδυναμία τῶν γονέων (εἴτε ἀπο ἔλλειψη γνώσεων εἴτε ἔλλειψη χρόνου εἴτε ἀπό ἀδιαφορία), ἀλλά
καί ἀπό τό γεγονός ὅτι τά μέσα πληροφόρησης, τά
βιβλία, τό ραδιόφωνο, ἡ τηλεόραση, ὁ ὑπολογιστής
καί ἄλλα μέσα πολιορκοῦν τίς αἰσθήσεις τῶν παιδιῶν μέ ὑλικό χαμηλῆς ποιότητας ἤ καί ἐπικίνδυνα ἀκόμη, καλλυμένο ἐπιδέξια (πονηρά) κάτω ἀπό
τίς ἔννοιες τῆς ἐξέλιξης, τῆς προόδου καί τῆς κακῶς
νοουμένης ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ
παιδιοῦ.
Γίνεται, λοιπόν, ἀντιλη-

πτό ὅτι ἄν κάτι χαρακτηρίζει τήν παιδεία μας, καί σέ
εὐρωπαϊκό ἀκόμη ἐπίπεδο, εἶναι ὅτι ἐξακολουθεῖ καί
σήμερα νά μᾶς διαφεύγει ἡ οὐσία πού ἦταν καί εἶναι
ἡ ἀγωγή τῶν ψυχῶν. Πού σημαίνει πώς ἡ «κρίση»
πού ἀντιμετωπίζουμε εἶναι ἀποτέλεσμα ἐλλειποῦς ἀγωγῆς. Δηλαδή εἶναι κρίση ἀξιῶν, ἰδεῶν, καί ἀρχῶν. Καί
αὐτό διότι, ποιός μιλοῦσε ἤ ποιός μιλᾶ γιά ἀλήθεια,
τιμιότητα, ἐργατικότητα, ἠθική, σεβασμό, ὑπακοή,
φόβο Θεοῦ;
Μέ ἁπλά λόγια, «περί ἄλλων τυρβάζομεν, ἐνῶ
χρεία ἐστί ἑνός», νά ἀναπτύξουμε τήν ἅγια πλευρά
τοῦ ἀνθρώπου, τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς καί τοῦ
νοῦ καί νά τόν ὁδηγήσουμε σέ μιά πνευματική ἀνάταση καί ἐγρήγορση, ὥστε νά βλέπει καί νά ἐνεργεῖ
σωστά, διακρίνοντας τό σπουδαῖο ἀπό τό ἀσήμαντο,
τό μόνιμο ἀπό τό πρόσκαιρο, τήν οὐσία ἀπό τά «συμβεβηκότα» τῆς οὐσίας, γιά νά θυμηθοῦμε καί τόν δικό
μας φιλόσοφο, τόν Ἀριστοτέλη.
Ἡ ἐπιμονή τῶν Ἱερῶν Πατέρων στήν ἀγωγή τῆς
ψυχῆς, καί μάλιστα κατά Χριστόν, δέν σημαίνει ὅτι
ὑποτιμοῦν τή σημασία τῶν γνώσεων ἤ τή σπουδιαότητα τῶν γραμμάτων. Σημαίνει διαφορετική ἱεράρχηση τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου, τῶν ἰδεῶν καί τῶν
ἀξιῶν στή ζωή καί τήν κοινωνία. Σημαίνει πρώτα ἡ
ψυχή καί τό πνεῦμα καί μετά
τό σῶμα, πρώτα ἡ ἀγωγή καί
ἔπειτα ἡ γνώση. Καί πάλι ὁ ἱερός
Χρυσόστομος γιά νά προλάβει ἐνδεχόμενες παρεξηγήσεις ἤ ἐνστάσεις διευκρυνίζει λέγοντας «καί μή μέ τις νομιζέτω νομοθετεῖν ἀμαθεῖς τούς παῖδας γίνεσθαι
(...). Οὐ κωλύων παιδεύειν ταῦτα λέγω,
ἀλλά κωλύων ἐκείνοις μόνοις προσέχειν».
Ἡ Παιδεία γιά τούς σεπτούς Ἱεράρχες εἶναι
πολύ μεγάλη, σπουδαία καί ὑπεύθυνη ὑπόθεση.
Σέ ἄλλο σημεῖο τῶν ἔργων του ὁ ἱερός
Χρυσόστομος φθάνει νά λέει «ἡ παιδεία μετάληψις ἁγιότητος ἐστι». Νά,
τί ὕψος, τί νόημα καί σπουδαιότητα δίνει
στήν παιδεία καί τήν ἀγωγή ὁ Χριστιανισμός.
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« Ὁ μπάρμπα- Λιᾶς, ὁ Τουρμαλιᾶς»
Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Θωμᾶ Ἀνδρέου
Ἱεροκήρυκος Ι.Μ. Ἐλευθερουπόλεως
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σως κάποιοι νά πιστεύουν πώς γράφω
παραμύθια… Κάποιος μάλιστα κάποτε
μή δυνάμενος νά ἀντιληφθεῖ τά ὅρια με‐
ταξύ της ἀλήθειας καί τοῦ ψεύδους, θέ‐
λησε νά μοῦ τό πεῖ κιόλας! Ὅμως, μ’ ἀρέ‐
σει νά διηγοῦμαι μέσα ἀπό τό χαρτί ἱστο‐
ρίες πού μοιάζουν μέ παραμύθια ἀλλά δέν
εἶναι! Ἅμα ἀκούω κάτι καλό, κάθουμαι καί
τό γράφω νά μήν τό ξεχάσω καί κάπως
ἔτσι βγαίνει ἡ ἱστορία.
Μ’ ἀρέσουν οἱ ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι, οἱ
ἀφτιασίδωτοι πού ζοῦν ἁπλοϊκά κάτω ἀ‐
πό τό ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ Θεοῦ τοῦ Τρι‐
σαγίου σάν τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, πού
δέν σπέρνουν καί δέν θερίζουν ἀλλά, ζοῦν
ἀνώτερα ἀπό τούς ἀνθρώπους πού δυ‐
στυχισμένοι ξυπνοῦν καί θλιμμένοι κοι‐
μοῦνται…
Κάπου στή Δυτική Μακεδονία, ἔμενε
μόνος ἕνας γεροντάκος, ὁ μπάρμπα‐ Λιᾶς
ὁ Τουρμαλιᾶς. Ἔμενε σ’ ἕνα καλύβι λίγο
πιό ἔξω ἀπό τήν πολίχνη. Τό μόνο πού ξέ‐
ραν κάποιοι γιαυτόν ἦταν πώς εἶχε σπου‐
δάσει φυσικομαθηματικός! Ποιός ξέρει τί
παιχνίδι τοῦ εἶχε παίξει ἡ ζωή. Μάλιστα!
Ἦταν ἐπιστήμων πού κανείς δέν ἤξερε
πῶς καί ποῦ, εἶχε βρεθεῖ νά ζεῖ μόνος στό
ἐρημοκάλυβό του, εὐτυχισμένος καί ἀνέ‐
μελος ἀπό τά πολλά.
Ἦταν ἕνας Διογένης, φιλόσοφος τῆς
στείρας ἀπό σκέψη ἐποχῆς μας, λίγο πα‐
ράξενος, γιά κάποιους μισότρελος , ὅταν
βαδίζοντας γιά τήν πόλη κρατώντας στά
χέρια τό ραβδί του, περπάταγε ἀνάποδα
σέρνοντάς το στό δρόμο… Κάποιοι ξύπνιοι

τάχατες, βλέποντάς τον τοῦ φώναζαν νά
προσέχει μήν πέσει καταγῆς, μίας καί
δέν ἔβλεπε βαδίζοντας λαθεμένα καί
αὐτός τούς ἀνταπαντοῦσε: ‘’μμμ! Εἶδα καί
ἐσᾶς πού βαδίζετε σωστά ποῦ πάτε….’’
Ζοῦσε εὐτυχισμένος μέσα στήν ἑκούσια
καί φαινομενική δυστυχία του καί σάν
ἄλλος φτωχολάζαρος πού τά σκυλιά ‘’ἀπέ‐
λειχον τά ἕλκη αὐτοῦ’’, εἶχε κιαυτός κάποια
ἐνοχλητικά παιδιά πού γιά νά γελάσουν,
ἔσπευδαν μόλις τόν ἔβλεπαν ‘’ἀγαλλομένω
ποδί’’ νά τόν γιουχάρουν γιά νά γελά‐
σουν! Ἔτρεχε γιά ὥρα ξοπίσω του ἡ μα‐
ρίδα, γελώντας καί τσιρίζοντας δυνατά, ἕως
ὅτου αὐτός σήκωνε τήν μαγκούρα του καί
ἡ μαρίδα γινόταν μπουχός….
Καί ὅμως! Αὐτοί τόν κορόιδευαν καί
ἐκεῖνος τούς εὐεργετοῦσε. Γιατί κατέχο‐
ντας τήν ὑψηλή τέχνη τῶν μαθηματικῶν,
βοηθοῦσε ὅποιον τοῦ ζητοῦσε τήν βοή‐
θειά του. Μέ τίς ὧρες κάθουνταν δωρεάν
νά προγυμνάσει τούς θρασεῖς νεανίες
πού ἴσως ἀργότερα αὐτό, τοῦ τό ἀνταπέ‐
διδαν μέ τό γιουχάρισμά τους.
Ὅμως καί οἱ φιλόσοφοι, ἔχουν ὑπομο‐
νή πού ἐξαντλεῖται. Ἔτσι κάποια μέρα πού
ἡ μαρίδα τόν εἶχε βάλει στό μέσο καί τόν
τυραγνοῦσε, ἐκεῖνος ἀρχικά τους προει‐
δοποίησε πώς θ’ ἀγριέψει καί τοῦτο συ‐
νέβη ὅταν εἷς ἐξ’ αὐτῶν, ἄτυχος καί ἀργο‐
κίνητος ὡς ἐφάνει, τόλμησε νά σκύψει καί
νά πιάσει τήν μαγκούρα τοῦ ταλαίπωρου
γέροντος. Πότε ἡ μαγκούρα προσγει‐
ώθηκε βάναυσα ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ δυ‐
στυχοῦς τολμητία, πότε ἐξαφανίσθηκαν

μονομιᾶς οἱ ὑπόλοιποι, οὐδείς τό κατά‐
λαβε. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν, ὁ μέν θρασύς
νέος νά βρεθεῖ, εὐτυχῶς ὄχι σοβαρά, στό
νοσοκομεῖο, ὁ δέ λευκασμένος φιλόσοφος
νά παραμείνει ἀνενόχλητος πλέον, μιάς
καί ἐπί τή βάση ἀποδείξεων ἰσχυρῶν, ἡ
μαρίδα κατάλαβε πώς δέν ἀστειευόταν
μαζί τους μιάς καί ἡ μαγκούρα ἀπεδείχ‐
θη πιό εὐκίνητος ἀπό αὐτούς…
‘Ελα ὅμως πού ὁ πατέρας τοῦ τραυ‐
ματία ἔκανε μήνυση
στόν μπάρμπα‐ Λια καί
αὐτός βρέθηκε στό
ἐδώλιο τοῦ κατηγο‐
ρουμένου, μεταξύ ἐνα‐
γόντων καί ἐναγομέ‐
νων, ἔναντι τῆς
ἀνθρώπινης δικαιο‐
σύνης! Ὅταν ἦρθε ἡ
ὥρα τῆς δίκης, παρου‐
σιάστηκε ἄνευ συνη‐
γόρου ὑπερασπίσεως
καί ἀφοῦ ἄκουσε προ‐
σεκτικά τήν κατηγο‐
ρία, προσῆλθε εὐγενι‐
κά στό ἐδώλιο καλού‐
μενος νά ἀπολογηθεῖ
ἐπ’ αὐτῆς. Ἀτάραχος
λοιπόν, πῆγε μπροστά
καί μέ ὕφος σοβαρό ,
ἀπευθυνόμενος πρός τήν ἕδρα, εἶπε: ‘’ Κύ‐
ριε πρόεδρε, κύριοι δικασταί , κύριε εἰσαγ‐
γελεῦ, καλημέρα σας…’’
Καλημέρα σας, τοῦ λέει ὁ πρόεδρος,
σᾶς ἀκοῦμε.
Συνεχίζει ὁ μπάρμπα‐ Λιᾶς : ‘’ Κύριε
πρόεδρε, κύριοι δικασταί, κύριε εἰσαγγε‐

λεῦ , καλημέρα σας… ‘’
Τό εἴπαμε αὐτό, πᾶμε παρακάτω, ἀπάν‐
τησε λίγο ἐνοχλημένος τώρα ὁ πρόεδρος!
‘’Κύριε πρόεδρε , κύριοι δικασταί, κύ‐
ριε… ‘’πῆγε νά συνεχίσει ὁ δόλιος ὁ μπάρμ‐
πα‐ Λιᾶς ἀλλά τόν διέκοψε ἡ ἄγρια φωνή
τοῦ προέδρου:
‘’Ἐπιτέλους κύριε, μᾶς κοροϊδεύετε; ‘’
Τότε χαμογελᾶ ὁ μπάρμπα‐ Λιᾶς καί
τοῦ λέει:
‘’ Ἐσεῖς κύριε Πρό‐
εδρε, ἐνοχληθήκατε
καί ἐκνευρισθήκατε
ποῦ σᾶς εἶπα τρεῖς
φορές καλημέρα, ἐγώ
τί ἔπρεπε νά κάνω
ὅταν τόσα χρόνια
ὑπέμεινα καρτερικά
τίς ὀχλήσεις;’’
Ἄφωνο τό δικα‐
στήριο… Λίγο ἀργότε‐
ρα, τόν κήρυξε
ἀθῶο…
Μ’ ἄρεσε ἡ ἱστο‐
ρία τοῦ μπάρμπα‐ Λιᾶ
τοῦ Τουρμαλιᾶ καί
τήν ζωντάνεψα στό
χαρτί γιά νά μείνει.
Δέν ξέρω ἄν ζεῖ ἤ ἄν
πέθανε ὁ γέροντας. Ξέρω μόνο πώς ὑπάρ‐
χουν ψυχές δίπλα μας, πού μόνον ὁ Θεός
γνωρίζει τί ἔχουν τραβήξει. Στά μάτια μας
φαντάζουν ἀπόκοσμοι καί τρελοί! Στά μά‐
τια Ἐκείνου ὅμως, ἴσως φαντάζουν ἅγι‐
οι τόσο πού νά τούς περιφρονᾶμε ἐμεῖς
γιά νά τούς ἀγκαλιάζει Αὐτός…
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(†) Ἀντωνίου Παπαδόπουλου, Διδασκάλου

ολλοί περί πολλῶν γνωστῶν καί ἀγνώστων διά τούς διώκτας ἠκούονταν ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον.
ἔγραψαν, ἀλλ’ οὐδείς ἔγραψε περί τῶν Γκέτ- Ἐθεάθησαν γέροντες 80 καί πλέον ἐτῶν νά φέρουν εἰς
το τῆς Πόλης, τά στρατόπεδα ἤ μᾶλλον τά τήν ράχιν των στρώματα εἰς δέ τάς χεῖρας εἰκόνας
νεκροταφεῖα αὐτά τῶν ζωντανῶν ὑπάρξεων πού Ἁγίων καί νά τρικλίζουν ὁδεύοντες πρός βέβαιον θάἔστειλαν εἰς τάς αἰωνίους μονάς τόσους, ὅσους δέν νατον.
ἔχασαν οἱ μαχόμενοι Ἕλληνες καί Τοῦρκοι εἰς τά
Ὁ Δημόσιος δρόμος, τά ρεῖθρα καί τά πλάγια τῶν
πεδία τῶν μαχῶν τῆς Ἁλμυρᾶς Ἐρήμου καί τῆς Φι- δρόμων ἐγέμισαν ἀπό πτώματα νηπίων καί γερόνλαδελφείας.
των καί ἀπό οἰκιακά σκεύη, ἅτινα
Εἶναι γνωστόν εἰς τούς ἐπιζῶοἱ παρεκολουθοῦντες Τοῦρκοι διήρΘλιβερό Συναξάρι
ντας Ματσουκάτας καί Ἀνεφορί- τῶν δεινῶν τῶν Ποντίων παζον, ἐφιλονίκουν μεταξύ τους καί
τας (οἱ ἐκεῖθεν τοῦ Γουλάτ καί τῆς
πολλάκις ἀλληλοετραυματίζονἀπό αὐτόπτη μάρτυρα
Ζύγανας κάτοικοι ἐλέγοντο Ἀνετο δι’ ἕν χαλκοπούλιν (καζανάκι
φορῖται οἱ δέ ἐντεῦθεν Κατεφορῖται).
φαγητοῦ).
Ἡ ἀπέλασις τῶν κατοίκων ἤρχισεν ἀπό τόν ΝοἘθεάθησαν κόραι νά πίπτουν εἰς τόν ποταμόν Πυέμβριον τοῦ 1922 καί ἐτελείωσε τήν παραμονήν τῶν ξίτην (Δεγιρμέν-ντερέ) διά νά ἀποφύγουν τήν ἀτίμωσιν,
Φώτων 1923. Χωροφύλακες καί στρατιῶται διεσκορπί- ἁρπαζόμεναι ὑπό τῶν παρακολουθούντων νεαρῶν
σθησαν εἰς τά χωρία τῆς Ματσούκας καί ἐπί ἀπει- Τούρκων.
λῇ τυφεκισμοῦ διέταξαν τούς κατοίκους νά ἐξέλθωΜία κόρη ἐκ Γαλλίανας διά νά ἀποφύγῃ Τοῦρκον,
σι τῶν οἰκιῶν συναποκομίζοντες, ὅ,τι ἕκαστος ἠδύ- τόν ἐκτύπησε μέ ἕνα χάλκινο σκεῦος εἰς τό κεφάλι καί
νατο νά φέρη εἰς τήν ράχιν καί τάς χεῖρας του. ὁ Τοῦρκος ἔμεινε ἄπνους ἐπί τόπου ἀντίκρυ εἰς τό ΜιΘρῆνος καί κλαυθμός ἠκούσθη εἰς τά χωρία, γέροντες, χιρτζί ἀλλά καί ἡ κόρη ἐλυντσαρίσθη ἐπί τόπου (ἀἄνδρες καί γυναῖκες, μεσήλικες καί παιδία ἐφορτώ- φήγησις τῆς μητρός μου, αὐτόπτου μάρτυρος).
θησαν ἕκαστος, ὅ,τι ἠδύναντο νά κρατῶσι, ἄλλοι
Ὅταν αἱ συνοδεῖαι ἔφθανον, εἰς τήν Τραπεστρώματα, ἄλλοι οἰκιακά σκεύη, ἄλλοι εἰκόνας τῶν ζοῦντα, διεμοιράζοντο εἰς τάς Ἐκκλησίας καί τά Σχοἐφεστίων Ἁγίων, ἄλλοι καλάθια μέ ψωμιά καί λεῖα. Ἐκεῖ καί πάλιν ἀντί νά διανέμωνται κατά οἰκοἄλλοι νήπια στήν ἀγκάλην καί στήν ράχιν. Τά δά- γενείας εἰς τά πρόχειρα καταλύματα, ἐγένετο τό κάκρυα τῶν δυστυχῶν αὐτῶν ἔλυωσαν τά χιόνια ἅτι- κιστον, διενέμοντο φύρδην -μύγδην, ἐχωρίζοντο αἱ οἰκονα τήν ἐποχήν αὐτήν καλύπτωσι τήν Ἑλβετίαν τοῦ γένειαι εἰς δύο ἤ τρία μέρη, ἀλλοῦ μάννα καί ἀλλοῦ
Πόντου.
παιδί, ἀλλοῦ γέρος, ἀλλοῦ γραῖα, ἀλλοῦ πεθερά καί
Προσευχαί εἰς τούς Ναούς καί τά Παρεκκλήσια ἀλλοῦ νύφη. Καί ἔκτοτε ἐχάθησαν τά ἴχνη πολλῶν
δι’ ὦν διήρχοντο αἱ συνοδεῖαι. Κατάρα καί ἀνάθεμα παιδιῶν καί πολλῶν νεαρῶν γυναικῶν.

Ἐπί πολλάς ἡμέρας ἔμενον ἐκεῖ στοιβαγμένοι δίκην σαρδελλῶν. Ὅταν ὅμως
λόγω τοῦ μεγάλου συνωστισμοῦ ἀνεπτύχθησαν μικρόβια καί χοντρόβια, ἀσθένεια καί μάλιστα ἐξανθηματικός τῦφος καί τά γύρω τῶν Σχολείων καί Ἐκκλησιῶν ἐγέμισαν ἀπό νεκρούς, ἠναγκάσθησαν οἱ Τουρκικαί ἀρχαί νά ἀραιώσουν
τά μικρά αὐτά Γκέττο, ὄχι διότι τούς ἐλυπήθησαν, ἀλλά διά νά μή ἁπλωθῇ
ἡ ἀσθένεια εἰς τούς φιλήσυχους Τούρκους καί ἔδωσαν διαταγήν νά θάπτωνται
οἱ νεκροί εἰς τήν Ἐλεοῦσαν (Νεκροταφεῖα).
Ἐνταῦθα ἄς ἐνθυμηθῶμεν τήν διαταγήν (Φετβά) τήν ἐκδοθεῖσαν κατά τά
ἔτη τῆς μαύρης σκλαβιᾶς ὑπό τοῦ Γιανιτσάρ-Ἀγᾶ τό ἔτος 1560-1600. «Λιαπίση λιπάσι κατρανί, χαμίλι κιουλλάχι σεϊτνί, μερτσούτου τερκιάχι ραππανί, ἄϊ κοτζὰ χιντσὶρ Παπάζ, σένσιν κι. Μεχελλεμουζτὲ ιαφιρετὲν Γιορίκα πίντι Σάββα μοὺρτ ὀλτοῦ.
Χέρ νὲ κατάρ τεφνΐ-ι τσεΐζ τεγὶλ ἰσὲ τε, πὶς κοκουσουντάν ἰπάτι μισλιμίν
ἰζάτσ ὄλμαμακ οὐζρε, ἀλάσιν, σούρχ χαρτσινὰ γκετιρέσιν, ἐ σιέσιν, γκιομέσιν,
κελέσιν, κοτσὰ χιντσίρ παπὰζ ἔτος 1138-28 Ζιλχιτζέ. Ἤτοι:
Σύ εἶσαι ὦ παγκάκιστε παπᾶ ὁ ἐνδεδυμένος ἔνδυμα μαῦρον, ὁ φέρων κάλυμμα κεφαλῆς διαβόλου, ὁ ἀποκεκλεισμός τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐν τῇ
ἐνορίᾳ μας ὁ ἐκ τῶν ειρίστων (ἀπίστων) Γεώργιος υἱός τοῦ Σάββα ἐψόφησεν.
Ἄν καί δέν ἐπιτρέπεται ἡ ταφή του, ἐν τούτοις ἵνα μή παρεμποδισθῆ ἡ προσευχή τῶν πιστῶν ἀπό τήν βρωμεράν δυσωδίαν του, νά τόν σηκώσης, ἔξω τῶν
τειχῶν νά τό φέρῃς, νά σκάψῃς, νά τόν θάψῃς καί νά ἐπανέλθῃς, ὦ παγκάκιστε
παπᾶ.
Αὐτή ἡ ἰδία τακτική ἐφηρμόζετο εἰς τούς δυστυχεῖς Χριστιανούς τοῦ Πόντου κατά τό ἔτος 1923 ὑπό τῶν πολιτισμένων Τούρκων.
Οἱ ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι ἐφήρμοζον τόν κόκκινον ἀποδεκατισμόν εἰς τούς ἐπαναστατοῦντας. Οἱ Τοῦρκοι ἐφήρμοσαν τήν λευκήν σφαγήν διά τῶν πιέσεων,
στερήσεων, ἀσθενειῶν καί ἐγκλεισμοῦ εἰς Γκέττο φαινομενικῶς. «Ἔξεστι τοῖς
Τούρκοις τό σφάζειν καί ληστεύειν ἀόπλους». Ἔμεινα ἐν Τραπεζοῦντι 10 ἡμέρας ἀγγαρευθείς μετέβην εἰς Ἅγιον Εὐγένιον γιά νά καθαρίσωμεν τήν αὐλήν,
τότε συνέλαβον τήν ἰδέαν νά κτίσω ἐν Ἑλλάδι Ναό τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου καί
τό ἐπέτυχον εἰς τό χωρίον Χορτοκόπι Παγγαίου Νομοῦ Καβάλας ὅπου ἐγκατεστάθην τήν 10-10-23.
Τέλος ἐδόθη ἄδεια ἀναχωρήσεως, ἀγνοῶ ἐνεργείᾳ τίνος φιλανθρώπου, καί
οἱ δυστυχεῖς ἐστοιβάχθησαν εἰς πλοῖα, καταργήσαντα τό ἀδιαχώρητον, καί
ἀνεχώρησαν διά Κωνσταντινούπολιν καί πολλοί ἔγιναν βορά τῶν ἰχθύων καί
οἱ οἰκεῖοι τοῦ νεκροῦ ὑπεχρεοῦντο νά πληρώνουν καί τό σιδηροῦν βάρος ὅπερ
ἐδένετο εἰς τούς πόδας τοῦ νεκροῦ. Ἡ μητέρα μου ἐπλήρωσε 2 λίρες χαρτίνας διά 3 νεκρούς τῆς οἰκογενείας μου.
Ὕστερα ἀπό ταξείδι 4 ἡμερονυκτίων, ἐφάνη τό στενόν τοῦ Βοσπόρου, πολλοί ἐδόξασαν τόν Θεόν διότι ἐνόμιζον ὅτι ἐτελείωναν τά βάσανά του. Πόσο γελάσθηκαν οἱ δυστυχεῖς. Ἀντί τῆς ἐλευθερίας τήν ὁποίαν ἐλαχταροῦσαν, ἐνεκλείσθησαν εἰς τόν Στρατῶνα Σελημιέ εἰς τά συρματόπλεκτα Γκέττο τῶν Καβακίων καί τοῦ Ἁγίου Στεφάνου - εἰς σκηνάς.
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«Τό περιβάλλον ἑνός Ὀργανισμοῦ»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 5
Τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου
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ό περιβάλλον ἑνός ὀργανισμοῦ ὅπως καί
σέ κάθε ἐπιχείρηση, διακρίνεται σέ
ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό.
Τό ἐσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει
οὐσιαστικά τά στοιχεῖα ἐντός τοῦ ὀργανισμοῦ καί ὅσα σχετίζονται ἄμεσα μ’ αὐτόν. Δηλαδή:
 τούς ἐργαζόμενους,
 τούς προμηθευτές,
 τούς συνεργαζόμενους μέ τόν ὀργανισμό,
 τά πιστωτικά ἱδρύματα,
 τούς ἀποδέκτες τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν καί λοιπῶν προϊόντων τοῦ
ὀργανισμοῦ,
 τούς ἀσφαλιστικούς ὀργανισμούς,
 τίς Δημόσιες Ὑπηρεσίες κ.ἄ.

Ἀπό τήν ἄλλη τό ἐξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού ἐπηρεάζουν ἔμμεσα τή λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ.
Δηλαδή:
 τό φορολογικό σύστημα τῆς χώρας,
 τούς νόμους πού διέπουν τίς ἐργασιακές καί συναλλακτικές σχέσεις,
 τή δημοσιονομική, καί τίς λοιπές πολιτικές τοῦ κράτους,

 τήν κοινωνική καί πολιτιστική διάρθρωση τῆς χώρας,
 τίς σχέσεις τοῦ κράτους μέ ἄλλες
χῶρες (οἰκονομικά, διαπολιτιστικά),
 τό ἐπίπεδο τεχνολογίας στήν ἐπικράτεια κ.ἄ.
Γιά ποιό λόγο ὅμως πρέπει νά γνωρίζουμε
τό περιβάλλον ἑνός ὀργανισμοῦ; Γιατί γνωρίζοντας ἀπόλυτα τά στοιχεῖα τοῦ ἐσωτερικοῦ περιβάλλοντος γνωρίζουμε τόσο τίς δυνατότητες
πού ἔχουμε ἀλλά καί τίς ἀδυναμίες μας. Ἀπό
τήν ἄλλη γνωρίζοντας τά στοιχεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλοντος διακρίνουμε τίς εὐκαιρίες
πού μᾶς προσφέρονται ἀλλά καί τίς ἀπειλές ἀπ’
αὐτό. Πάνω στήν γνώση αὐτή στηρίζεται μία
ἀπό τίς πιό δυναμικές ἀναλύσεις σχεδιασμοῦ,
ἡ λεγόμενη S.W.O.T analysis.Ἡ ἀνάλυση αὐτή
ἐξετάζει τά ἰσχυρά (Strengths) καί ἀδύνατα
στοιχεῖα (Weaknesses) ἑνός ὀργανισμοῦ, τίς
εὐκαιρίες (Opportunities) καί ἀπειλές (Threats)
ἀπό τό ἐξωτερικό περιβάλλον πού δραστηριοποιεῖται (ἔτσι ἀπό τ’ ἀρχικά τῶν ἀγγλικῶν λέξεων προκύπτει καί ἡ ὀνομασία της). Χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἀξιολόγηση τῆς ὑπάρχουσας
κατάστασης μέ σκοπό τή λήψη ἀποφάσεων καί
τή διαμόρφωση μελλοντικῆς στρατηγικῆς.

Χωρίζεται σέ δύο βασικά μέρη. Στήν ἀνάλυση
τοῦ ἐσωτερικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ὀργανισμοῦ
πού εἶναι τά ἰσχυρά καί ἀδύναμα στοιχεῖα, καί
στήν ἀνάλυση τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλοντος
τῆς ἐπιχείρησης πού εἶναι οἱ εὐκαιρίες καί οἱ
ἀπειλές ἀπό τό ἐξωτερικό περιβάλλον του μετά ἀπό καταγραφή ὅλων τῶν παραπάνω. Πιό
συγκεκριμένα:
 τά ἰσχυρά στοιχεῖα σ’ ἕναν ὀργανισμό μπορεῖ νά εἶναι:
 σωστή οἰκονομική διαχείριση,
 ἰσχυρή πιστοληπτική ἱκανότητα καί καλές σχέσεις μέ τήν τράπεζες,
 ἐκπαιδευμένοι καί ἔμπιστοι ὑπάλληλοι,
 γνώση καί ἐμπειρία τοῦ ἀντικειμένου
κ.ἄ.
 τά ἀδύνατα στοιχεῖα μπορεῖ νά εἶναι:
 κακή οἰκονομική διαχείριση.
 μικρές ἱκανότητες διοίκησης καί ὀργάνωσης
 ἀνεπαρκές κεφάλαιο κίνησης.
 ἀδυναμία εἴσπραξης ὀφειλῶν.
 μή ἐξειδικευμένο καί ἀνεκπαίδευτο
προσωπικό της ἐπιχείρησης.
 λειτουργικά προβλήματα κ.ἄ.
 οἱ εὐκαιρίες μπορεῖ νά περιλαμβάνουν:
 ἐπιδοτήσεις ἀπό ἀναπτυξιακά Ἐθνικά
καί Εὐρωπαϊκά προγράμματα,
 “ἀνάγκες” γιά νέες ὑπηρεσίες
 ἀλλαγές στίς προτιμήσεις τῶν ἀποδεκτῶν ὑπηρεσιῶν

 τεχνολογική πρόοδος (νέα ὑλικά, νέες
μέθοδοι, ἔξυπνα συστήματα)
 πιστωτικές εὐκαιρίες κ.ἄ.
 οἱ κίνδυνοι πού μπορεῖ νά ἐμφανιστοῦν μπορεῖ νά εἶναι:
 οἰκονομικές κρίσεις
 αὐξήσεις τιμῶν σέ προϊόντα
 ἀλλαγές στή νομοθεσία (πχ. αὔξηση
φορολογίας, ἐπιπλέον ἄδειες ἤ ἐγκρίσεις γιά ἄδεια λειτουργίας, κλπ.)
 διεθνεῖς πολιτικό-οἰκονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αὔξηση τιμῶν
καυσίμων κ.ἄ.).
 ἐνδεχόμενη αὔξηση τοῦ πληθωρισμοῦ
καί τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ κ.ἄ.
Η SWOT analysis μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα
πολύ σημαντικό ἐργαλεῖο γιά κάθε ὀργανισμό
γιατί μειώνει σημαντικά τό ρίσκο κατά τήν διαδικασία λήψης ἀποφάσεων ἀφοῦ γιά τό μέν ἐσωτερικό του περιβάλλον:
α) ἐντοπίζει τά δυνατά στοιχεῖα, μπορεῖ νά ἐπενδύσει σ’ αὐτά, ἐνῶ
β) ἐντοπίζει τ’ ἀδύνατα στοιχεῖα, μπορεῖ νά τά
διορθώσει
ἐνῶ γιά τό ἐξωτερικό του περιβάλλον:
α) μπορεῖ νά ἐκμεταλλευτεῖ τίς μελλοντικές
εὐκαιρίες πού παρουσιάζονται καί
β) νά προετοιμαστεῖ (ἤ ν’ ἀποφύγει) τίς ἀπειλές πού ἐμφανίζονται.
Μία σχηματική ἀπεικόνιση τῆς ἀνάλυσης δίνεται παρακάτω:

Ἐσωτερικό
Περιβάλλον

ἐπενδύουμε

διορθώνουμε

Δυνατότητες

Ἀδυναμίες

(Strengths)

(Weaknesses)

Ἐξωτερικό
Περιβάλλον

Eὐκαιρίες

Ἀπειλές

(Οpportunities)
Ἐκμεταλλευόμαστε

(Τhreats)
ἀποφεύγουμε

βοηθοῦν στήν
ὑλοποίηση στόχων

δυσκολεύουν τή
ὑλοποίηση στόχων
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Θεία Λειτουργία ἐπί τοῦ ἱ. Λειψάνου Νεομάρτυρος
Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου.

Kατά τόν μήνα
Ἰούνιο 2015 ὁ
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας
κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην συλλειτούργησε μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί πλειάδος Ἀρχιερέων εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
κ. Ἰουστίνου, τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ

Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς, ὅπου καί προέστη τοῦ
ἐτησίου μνημοσύνου τῆς Σοφίας Χρυσανίδου,
τήν 14ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν ἐν Λέσβω Ἁγίων εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου Μυτιλήνης, μετά τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ
Σεβασμ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου.
Ἡ Θεία Λειτουργία τήν ἡμέρα αὐτή τελεῖται ἐπί
τῆς Λάρνακος τῶν Ἁγίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου
Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, τήν 21ην εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας, ὅπου
καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῆς Γερόντισσας Χριστίνης, τήν 28ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρευρέθηκε καί ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τήν ἐκδήλωση
τοῦ Δήμου Παγγαίου γιά τήν ὀνοματοδοσία ὁδοῦ

στήν Πόλη τῆς Ἐλευθερουπόλεως πρός τιμήν
τοῦ ἀειμνήστου ἰατροῦ Ἀθανασίου Ἀσλάνη, ὡς
ἐλάχιστο δεῖγμα εὐγνωμοσύνης γιά τήν μεγάλη
κοινωνική προσφορά του στήν τοπική κοινωνία,
τήν 30ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 11ην εἰς τό Ἀρχαῖον Μαρτύριον τοῦ 3ου
αἰῶνος στόν Μακρύ-Γιαλό στό ὕψωμα τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Λέσβου, μετά τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ
ἐπιχωρίου Ἱεράρχου κ. Ἰακώβου, τήν 12ην εἰς
τήν ὑποδοχήν τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας
«Φοβερά Προστασία» ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Θεράποντος Μυτιλήνης ἐχοροστάτησε εἰς τόν Ἑσπερινόν καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως, τήν 13ην εἰς τόν Ἑσπερινόν καί τήν Λιτανείαν τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῶν ἐν Λέσβω
Ἁγίων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Θεράποντος
Μυτιλήνης ὁμιλήσας εἰς τήν προκυμαίαν τῆς
Μυτιλήνης, τήν 29ην εἰς τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου εἰς Μπουζίναν Ἐλευθερουπόλεως.
Kατά τόν μήνα Ἰούλιο 2014 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 12ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Νέας Περάμου, τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Μαρίνης τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Νέας
Περάμου, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν, ὅπου μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ἐνώπιον τῆς προτομῆς
τοῦ ἥρωος ἀγωνιστοῦ Δημητρίου Τσαμκιράνη,
πεσόντος κατά τήν Τουρκική εἰσβολή εἰς τήν Κύπρον, παρουσία τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν
Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ καί πλῆθος κόσμου, τήν 20ην
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Προφήτου
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Ἠλιοῦ Παλαιᾶς
Αὐλῆς, τήν 22αν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Μαγδαληνῆς
τῆς Μυροφόρου εἰς τά
Δωμάτια, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν
27ην εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῆς Φανερωμένης Νέας Περάμου, τήν 19ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Ἐλαιοχωρίου, τήν 25ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως, τήν 26ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοκάστρου.
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Ἐτέλεσε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Περάμου μνημόσυνον τῶν Γονέων του Παναγιώτου καί Κυριακῆς, τήν 31ην ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου
τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Προκατόχου του
Μητροπολίτου Εὐδοκίμου.
Κατὰ τὸν μήνα Αὔγουστο 2015 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 2αν εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου
Ὀφρυνίου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος
Θεοδώρου τοῦ ἐκ Δαρδανελλίων, τὴν 6ην εἰς τὸν
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναὸν Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου, τὴν 8ην εἰς
τὸ Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος
Τριανταφύλλου - Ἁγίου Χριστοφόρου, τὴν 9ην

εἰς τὴν Ἱεράν Μονὴν Παναγίας Παγγαιώτισσας
Χορτοκοπίου, τὴν 15ην ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Ἁγίου
Νικολάου Νέας Περάμου, τὴν 16ην εἰς τὸν Ἱερόν
Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου,
τὴν 23ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναὸν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης μετὰ τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως
κ. Γενναδίου, ὅπου τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς
Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, ὁμιλήσας ἐπικαίρως ἀπὸ ἐξέδρας εἰς τὴν πλατείαν
τῆς Νέας Ἠρακλείτσης, τὴν 24ην εἰς τὸ Ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Μεσορόπης, ὅπου κατὰ τὴν παράδοσιν διῆλθε καὶ ὡμίλησε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ἐθναπόστολος, τὴν 27ην
εἰς τὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Φανουρίου Νέας Ἡρακλείτσης.
Ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 2αν εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς τὸν Προσκυνηματικὸν Ἱερόν
Ναὸν τῆς Παναγίας Φανερωμένης Νέας Περάμου, τὴν 5ην εἰς τὸν Πανηγυρικὸν Ἑσπερινόν
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τὰ
Κ.Α.Υ.Υ. Νέας Περάμου, τὴν 9ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς τὸν
Ἱερόν Ναὸν Παναγίας Φανερωμένης Νέας
Ἡρακλείστης, τὴν 14ην εἰς τὸν Πανηγυρικὸν
Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τὸ Ἱερὸν Προσκύνημα τῆς Παναγίας
Φανερωμένης Νέας Περάμου, τὴν 22αν εἰς τὸν
Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν
Νέας Ἡρακλείτσης μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου,
ὅστις ἐχοροστάτησεν καὶ ὡμίλησεν. Τὴν 28ην
ἀνεχώρησεν διὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν προκειμένου νὰ συμμετάσχη εἰς τὴν σύναξιν τῶν
Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ εἰς τὴν
ἑορτὴν τῆς Ἰνδίκτου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ι.Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ἐκυκλοφόρησε προσφάτως τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτά‐
του Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου μέ τίτλο «Εἰς τόπον
χλόης…». Περιλαμβάνει τήν πρώτη μετά τήν ἐνθρόνισή του ἐνι‐
αύσια σειρά σύντομων γραπτῶν Κηρυγμάτων. Τά ὀλιγόλεπτα
αὐτά κηρύγματα βασίζονται στά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα τῶν
Κυριακῶν καί ἀναλύουν περιεκτικά καί σύντομα ἕνα ἀπό τά
ἄπειρα νοήματά τους μέ τρόπο κατανοητό, γλαφυρό καί μέ
ἐγκάρδια πατρική διάθεση.
Τά ἐν λόγω κηρύγματα μποροῦν νά χρησιμεύσουν ὡς ἐποι‐
κοδομητικά κείμενα, ἀλλά καί ὡς βάση καί ἀφετηρία ἐκτενέ‐
στερων κηρυγμάτων γιά τούς διακόνους τοῦ ἄμβωνος.
Ἐκυκλοφόρησε ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας τό νέο βι‐
βλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας μέ τόν ἀνωτέρω τίτλο.
Ὅπως ἀμέσως γίνεται ἀντιληπτό ἀναφέρεται στόν ἱερό Χρυσόστομο.
Στίς σελίδες του ἀναπτύσσεται μέ τρόπο γλαφυρό καί συναρπαστικό
ἡ συγκινητική καί δραματική περιπέτεια τοῦ κορυφαίου Πατρός καί
Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν κυρίως ἀνέβηκε στόν Ἀρχιεπι‐
σκοπικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπό τότε ἄρχισε τό δρᾶμα
του, πού στήν οὐσία ἦτο τό παντοτεινό, τό αἰώνιο δρᾶμα τῆς Ἐκκλη‐
σίας τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἀγωνίζεται νά κάμη πραγματικότητα τό γλυ‐
κύ ὅραμα τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν κάτω στή γῆ καί εἶναι ὑποχρε‐
ωμένη νά παλαίψη μέ ὅλη τήν κακότητα καί τά πάθη τῶν ἀνθρώπων.
Στό νέο μας αὐτό βιβλίο ὁ συγγραφεύς ἔβαλε σέ μία τάξη καί σει‐
ρά ὅλα τά ἱστορικά στοιχεῖα καί τά αἰσθήματα τοῦ Παλλαδίου, τοῦ πιό
ἔγκυρου βιογράφου τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, πού βρίσκονται σκόρπια στό
περισπούδαστο ἱστορικό‐ἀπολογητικό ἔργο του περί τοῦ ἱεροῦ πατρός
μας. Τά συνέθεσε σέ μία εὐσύνοπτη ἱστορία, ἡ ὁποία, εἴμαστε βέβαιοι,
θά συγκινήση, θά διδάξη, ἀλλά καί θά προβληματίση τόν ἀναγνώστη.
Ἐκυκλοφόρησε τό τρίτο βιβλιο τῶν ἐκδόσεων τῆς Μητροπόλεως Ἐλευ‐
θερουπόλεως, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως
κ. Χρυσοστόμου, μέ τίτλο: «Οἰκογενειακό Κυριακοδρόμιο». Περιλαμ‐
βάνει σειρά σύντομων γραπτῶν Κηρυγμάτων τά ὁποία ἀπεστέλλοντο
στούς Ἐφημερίους μας πρός ἀνάγνωση κάθε Κυριακή κατά τό χρο‐
νικό 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, ἐμβαθύ‐
νοντας στά προβλήματα καί ζητήματα πού τήν ἀπασχολοῦν, καί ἀνα‐
λύοντάς τα πάντοτε μέ ἀσφαλῆ ὁδηγό τόν αἰώνιο Λόγο τοῦ Θεοῦ. Τά
ἐν λόγω κηρύγματα γλαφυρά, ἐπαγωγικά, μεθοδικά μποροῦν νά χρη‐
σιμεύσουν ὡς ἐποικοδομητικά κείμενα, ἀλλά καί ὡς βάση καί ἀφε‐
τηρία ἐκτενέστερων κηρυγμάτων γιά τούς διακόνους τοῦ Ἄμβωνος.

Πληροφορίες‐Παραγγελίες:
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως
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