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Τὸ φῶς σὰν ζωηρή ἐκφραστικὴ 
εἰκόνα χρησιμεύει καὶ στὸν κα-
θημερινό λόγο καὶ στὴν Ἁγία Γρα-

φή γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ συλλά-
βουμε τὴν ἰδέα τῆς ἀλήθειας. «Ἔλαμ-
ψε, λέμε συνήθως, ἡ ἀλήθεια.» Τὴν 
ἴδια ἀκριβῶς εἰκόνα τοῦ φωτός, γιὰ 
τὸν ἴδιο σκοπό, με-
ταχειρίζεται καὶ ὁ 
Ψαλμωδὸς τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης σὲ ἕνα 
ποιητικότατο στίχο 
τοῦ 36ου Ψαλμοῦ, τονίζοντας μὲ 
ἔμφαση, πόσο θὰ ἀμείψει ὁ Θεὸς 
ὅποιον μὲ ὑπομονὴ σηκώνει τὴν ἀδικία 
εἰς βάρος του: «καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς 
τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρῖμα 
σου ὡς μεσημβρίαν» (στ. 6). Δηλαδὴ 
δεῖξε καρτερία, ἄνθρωπε. Ὅπου νἆναι 
ὁ δίκαιος Θεὸς θὰ φανερώσει τὸ 
δίκιο σου, τὸ ὁποῖο θὰ λάμψει σὰν 

τὸ φῶς, σὰν τὸ δυνατό, τὸ ἐκτυφλω-
τικὸ φῶς τοῦ μεσημεριοῦ! 

 Μὲ τὸ λαμπρό, λοιπόν, φῶς πα-
ρομοιάζεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ 
μας γενικὰ ἡ ἀλήθεια. Ἡ ἴδια ὡραία 
ἐκφραστικὴ παρομοίωση λαμβάνεται  
καὶ γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Λόγου τοῦ 

Θεοῦ. Σὲ πολλοὺς 
εἶναι γνωστὴ ἡ σχε-
τικὴ μεγαλειώδης 
ἔκφραση γιὰ τὸν 
ἐρχομὸ στὴ γῆ τοῦ 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ πάμφωτου Ἡλίου 
τῆς Δικαιοσύνης Χριστοῦ. «ὁ λαὸς ὁ 
καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, 
καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρα καὶ 
σκιᾶ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» 
(Ματθ. 4,16). Παντοῦ πυκνὸ καὶ ἀδια-
πέραστο σκοτάδι καὶ ξαφνικὰ ἔρχεται 
ἀναπάντεχα νὰ τὸ διαλύσει ἕνα φῶς 
τόσο δυνατό, τόσο ἱλαρό! Καὶ αὐτὸ 

Τοῦ  Μητροπ. Ἐλευθερουπόλεως 
Χρυσοστόμου

Ἡ κρίση τοῦ καιροῦ μας 
ἀπό ἄλλη σκοπιά
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τὸ φῶς τὸ ἱλαρόν, τὸ γλυκὸ καὶ πα-
νέκλαμπρο, δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸν 
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν! 
Ἐκεῖνος ὁ μοναδικὸς Ναζωραῖος, ὁ 
ὡραῖος κάλλει παρὰ πάντας βροτούς, 
εἶναι ἡ ἐνυπόστατη Ἀλήθεια, ἡ Αὐτο-
αλήθεια, τὸ Φῶς τὸ ἀνέσπερο τοῦ 
κόσμου. 

 Ὅλοι σχεδὸν οἱ ἄνθρωποι, οἱ νοή-
μονες καὶ φυσιολογικοί, σὲ ὅλα τὰ 
μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς, ὅπως δια-
κρίνομε εὐδιάκριτα στὴν παγκόσμια 
φιλολογία, τιμώντας καὶ ἀγαπώντας, 
ὅπως πρέπει αὐτὴν τὴν ὑψηλὴ καὶ 
ὑπέροχη ἰδέα τῆς ἀλήθειας, τὴν πα-
ρομοίασαν τόσο εὔστοχα μὲ τὸ φῶς. 
Καὶ κατ’ ἐπέκταση παρομοίασαν μὲ 
σκοτάδι τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀπάτη. 
Ἔχομε, λοιπόν, μία στοιχειώδη λογική, 
ἡ συνείδησή μας παραμένει τουλάχι-
στον ἀνθρώπινη; Τότε ἀγαποῦμε καὶ 
στέργουμε καὶ ἐπιθυμοῦμε τὸ φῶς 
τῆς ἀλήθειας. Ὅλα βέβαια αὐτὰ μὲ 
τὸ πνεῦμα μας, μὲ τὴν συνείδησή 
μας. Μόνο παράφρονες, ἐκτὸς λογικῆς 
καὶ συνείδησης, μόνο αὐτοὶ θὰ ἀπορ-
ρίψουν τὸ φῶς καὶ θὰ ἐπιζητήσουν 
ἀντὶ γιὰ τὸ φῶς νὰ ζοῦν στὸ σκοτάδι, 
δηλαδὴ στὸ ψέμα, τὴν ἀπάτη.  

Καὶ ὅμως καὶ αὐτὸ δὲν ἀποφεύ-
χθηκε. Ἡ λογικὴ παραμερίσθηκε καὶ 
ἡ φωνὴ τῆς συνείδησης καὶ αὐτὴ φι-
μώθηκε. Καὶ συνέβη τὸ δυστύχημα: 
νὰ προτιμήσουμε ὄχι τὸ φῶς τῆς 
ἀλήθειας, τοῦ ὀρθοῦ καὶ τοῦ πρέ-
ποντος. Νὰ θελήσουμε τὸ σκοτάδι 
καὶ νὰ κλείσουμε ἑρμητικὰ τὰ μάτια 
στὸ φῶς.. Εἴπαμε προηγουμένως ὅ,τι 
ἀκράδαντα, σταθερά, πιστεύουμε: Τὸ 
Φῶς τῆς ἀλήθειας ἦταν, εἶναι καὶ θὰ 
εἶναι γιὰ πάντα ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του. Καὶ ὅμως 
αὐτὸ τὸ Θεϊκὸ Φῶς προφήτευσε αὐτὴν 
τὴν θλιβερὴ κατάστασή μας, πού πε-
ριγράψαμε πιὸ πάνω: «..τὸ φῶς ἐλή-
λυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν 
οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ 
τὸ φῶς» ( Ἰωάν. 3,19). 

 Ἐκεῖ βρίσκεται ἀγκιστρωμένο, 
ἀμετακίνητο, τὸ κακό, ἡ πρωτοφανὴς 
ἠθικὴ κυρίως καὶ πνευματικὴ κακο-
δαιμονία, πού ζεῖ ἡ πατρίδα μας τὸν 
τελευταῖο καιρό. Στὸ ὅτι ἐνῶ ξέρει 
τὸ φῶς, τὴν ἀλήθεια, σὲ ὅλες τὶς 
ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς της, προτιμᾶ 
ἀπερίσκεπτα,- δέσμια ἰδεοληψιῶν 
κάκιστων-, ξεπερασμένων ἀπὸ τὰ 
γεγονότα, ἀπὸ τὴν αἱματοβαμμένη 
ἱστορία της, προτιμᾶ νὰ ψάχνει ἀπελ-
πισμένα νὰ βρεῖ μέσα στὸ ἀπαίσιο, 
πυκνὸ σκοτάδι τῆς πλάνης καὶ τῶν 
παθῶν, κάποια διέξοδο..Εἴθε ὁ Κύριος 
ὁ φιλεύσπλαχνος καὶ ἐλεήμων, προσ -
βλέποντας στὶς ἄπειρες θυσίες τῶν 
προγόνων μας γιὰ τὴ Δόξα Του, νὰ 
ἐλεήσει καὶ πάλι τὸ Γένος μας.
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Μελετώντας βιβλία ποὺ ἀνά-
γονται σὲ προηγούμενες 
ἐποχὲς καὶ ἀναφέρονται 

εἴτε κατὰ τοῦ ἔθνους, εἴτε κατὰ τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας στὴ χώρα τοῦ 
φωτός, στὴ χώρα τοῦ Εὐαγγελίου, 
στὴ χώρα ποὺ ποτὲ δὲν ὑπῆρξε Ἱερὰ 
Ἐξέτασις, δὲν διέκρινα τέτοιον μα-
ζικὸ καὶ ὁμαδικὸ 
καταιγισμὸ σὰν καὶ 
αὐτὸν ποὺ ὑπάρχει 
σήμερα, μία λυσ-
σώδης  πολιορκία 
θὰ ἔλεγα τοῦ κά-
στρου ποὺ λέγεται Ἑλληνισμὸς καὶ 
Ὀρθοδοξία. Ὄχι μόνο γιὰ τὴν 
ἐκπόρθησίν του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐκ 
θεμελίων καταστροφή  καὶ ἀφανισμό 
του. 

Πράγματι ὑπῆρξαν μεμονωμένες 
περιπτώσεις ἀνθρώπων ἐχθρικὰ δια-
κειμένων πρὸς τὰ προαναφερθέντα 
θέσμια, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει 
σήμερα ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν. 

Ἡ ἁγνὴ φιλοπατρία κατηγορεῖται 
ὡς σωβινισμός, ἡ ἠθικὴ ζωὴ διώκεται 
ὡς ἀναχρονισμός, ἡ ἀνεξέλεγκτη 

εἰσροὴ λαθρομεταναστῶν δέν ἐλέγ-
χεται, διότι θεωρεῖται ξενοφοβία, τὸ 
σύμφωνον ὁμοφύλου συμβιώσεως 
ὁμολογεῖται ὡς πρόοδος, ἡ ἀναφορὰ 
σὲ ὑγιῆ καὶ ἀληθινὰ ἱστορικὰ ντο-
κουμέντα θεωρεῖται σκοταδισμός, ἡ 
ὑπεράσπιση θρησκευτικῶν καὶ ἐθνι -
κῶν συμβόλων θεωρεῖται παρωχημέ-

νος ἰδεατισμός, ἡ 
θρησκευτικότητα 
τῶν Ἑλλήνων θεω-
ρεῖται Μεσαιωνι-
σμός, ἡ ἀγαστὴ συν -
 ύ παρξις τοῦ ζεύ-

γους ὅπως τὸ θέλει ὁ δημιουργὸς 
καὶ ἡ Ἑλληνικὴ παράδοση θεωρεῖται 
ξεπερασμένος πλέον καὶ ὄχι ὁμαλὸς 
τρόπος ζωῆς.  

Ἂν αὐτὰ συνέβαιναν μόνον ἀπὸ 
κάποιους θερμοκέφαλους τῶν 
Μ.Μ.Ε. ἡ ὄχληση θὰ ἦταν μικρότερη, 
ὅταν ὅμως προέρχεται ἀπὸ τὰ χείλη 
καὶ τὶς ἐνέργειες τῶν ταγῶν αὐτῆς 
τῆς Παιδείας, ἡ ὁποία ἔπαψε πλέον 
νὰ εἶναι Ἐθνική, τότε ὁ πόνος καὶ ἡ 
πικρία καθίστανται δυσβάστακτα. 
Τὸ δίδυμο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας: 

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου  Ἀθανασίου Παπαδάκη      
 Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Κραυγή πόνου 
γιά ὅσα γίνονται εἰς βάρος 

τῆς πατρίδας μας
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Ὑπουργὸς καὶ Ὑφυπουργός, αὐτὸ 
ποὺ ὄφειλε νὰ χαράσσει τὴν ἀνοδικὴ 
πορεία τῶν ἐν τῆ πατρίδι σπουδα-
ζόντων, αὐτὸ δυστυχῶς παραβλέπει 
καὶ παραθεωρεῖ τὸ βασικὸ συνταγ-
ματικὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὁποῖο 
θἄπρεπε νὰ κινεῖται. Μὲ καινοφανεῖς 
προτάσεις, ἀσύστολα ψεύδη, ἱστο-
ρικὲς παραποιήσεις, παραδοσιακὲς 
στρεβλώσεις, ὁδεύει σὲ ἀτραποὺς 
ὀλέθρου καὶ καταστροφῆς γιὰ τὸ 
Ἔθνος. 

Ὁ μὲν ὑπουργός, ἀνίστωρ ὅπως 
φαίνεται, ἀγνοώντας ἀκόμη καὶ ἀπο-
φάσεις τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ 
προκαλώντας τὸ αἴσθημα μιᾶς με-
γάλης μερίδος τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
ἐντὸς καὶ ἐκτός τῆς Ἑλλάδος μὲ 
ἐνδοξότατες ἡρωϊκὲς πτυχές, μὲ 
ἡρωϊκὲς πράξεις καὶ ἑκατόμβες 
αἱμάτων, μὲ χιλιάδες ἐσφαγμένους 
ἐπωνύμους καὶ ἀφανεῖς ἥρωες, μὲ 
ἐξορίες, τέλος μὲ τὴ φρικτή του γε-
νοκτονία ὡς ποντιακὸς ἑλληνισμός, 
συνεργὸς τοῦ Φὸν Λίμαν, ὁ ὁποῖος 
ἦταν ὁ πρωτεργάτης τῆς γενοκτονίας 
τῶν Ποντίων καὶ προσωπικὸς φίλος 
τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Ἴσως γιὰ νὰ 
ἀρέσει στὴ Μέρκελ καὶ τὸ Σόϊμπλερ 
προσπάθησε νὰ μειώσει φθάνοντας 
μάλιστα μέχρι καὶ τὴν ἱερόσυλη 
πράξη νὰ ἀφανίσει σελίδες τῆς Ἱστο-
ρίας τῆς Γ΄ Λυκείου ποὺ ἔχουν σχέση 
μὲ τὸν παρευξείνιο Ἑλληνισμό. 

Ἐρχόμενοι στὴ δεύτερη περί-
πτωση τῆς κ. Ὑφυπουργοῦ, μὲ πολλὴ 
λύπη εἴδαμε τὴν κυρία νὰ ἐκφράζε-
ται κατὰ τρόπο ἀπαξιωτικὸ γιὰ τὴν 
ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, τὰ ἐν γένει 

Ἱστορικά της γεγονότα καὶ νὰ γρα-
φεῖ μία ἱστορία ὅπως ἡ ἴδια ἐπιθυ-
μεῖ. Εὐτυχῶς τὴν ἐν λόγω κυρία τὴν 
ἔβαλε στὴ θέση της ὁ σεπτὸς Προκα-
θήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ ἱστορία δὲν παραχαράσσεται, 
οἱ ἱστορικοὶ δὲν ἀμαυρώνονται, οἱ 
σελίδες τῆς ἱστορίας δὲν πλαστογρα-
φοῦνται καὶ τῆς ἱστορίας τὰ γράμ-
ματα οὔτε σβήσιμο ἐπιδέχονται, 
οὔτε καὶ διορθώσεις. 

Λυπούμεθα διότι καὶ αὐτοὶ καὶ 
ἄλλοι τινὲς δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὰ 
παιχνίδια ποὺ παίζονται καὶ θὰ παί-
ζονται εἰς βάρος τῆς πατρίδος μας. 
Ὅταν θὰ δοῦν τὴν πατρίδα νὰ ἔχει 
κατακλυσθεῖ ἀπὸ ἑκατομμύρια λα-
θρομεταναστῶν καὶ νὰ ἔχει ἀποκλει-
σθεῖ ἡ διέξοδός τους σὲ ἄλλα 
εὐρωπαϊκὰ κράτη, ὅταν θὰ δοῦν 
αὐτὰ ποὺ δοκίμασε τὴν πρωτοχρονιὰ 
ἡ Κεντρικὴ Εὐρώπη, ὅταν θὰ δοῦν νὰ 
ἀμφισβητοῦνται τὰ σύνορά μας τε-
λείως νὰ ἀναλάβουν τὴ φύλαξή τους 
ἄλλοι, μιάς καὶ ἐξηφανίσθη ἀπὸ τὸ 
Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ὁ ὅρος Ἐθνικός, 
ὅταν θὰ δοῦν τὴν Τουρκία νὰ ἐγκλω-
βίζει ὁλόκληρο τὸ Αἰγαῖο στὰ δικά 
της ραντὰρ καὶ στὸ δικό της 
FIR,ὅταν θὰ δοῦν τοὺς τριγμοὺς στὴ 
Δυτικὴ Θράκη, ὅταν θὰ δοῦν κάποιο 
νησάκι νὰ ἀπειλεῖται καὶ νὰ πιέζεται, 
πράγματα ποὺ εἰλικρινῶς ἀπευχό-
μεθα, ἴσως τότε ἀφυπνισθοῦν καὶ 
ποῦν πὼς μᾶλλον αὐτούς ποὺ τοὺς 
θεωροῦσαν σκοταδιστὲς καὶ παρω-
χημένους καὶ συντηρητικοὺς εἶχαν 
κάποιο δίκαιο. Εὐχόμεθα ὅμως νὰ 
μὴν εἶναι ἀργά.
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Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ  
καὶ Πατέρες  
Ἡ ἄπειρη τοῦ Θεοῦ μας εὐσπλαγ-

χνία μᾶς ἔφερε πάλι μπροστά 
στὴν πύλη τοῦ νέου ἔτους. Ἂς δεχ-
θοῦμε μὲ πολλὴ εὐγνωμοσύνη τὴ 
θεϊκὴ αὐτὴ δωρεὰ καὶ ἂς προσευχη-
θοῦμε, ὥστε μὲ τὴ Δύναμη καὶ Προ-
στασία Του νὰ διανύσουμε θεαρέστως 
τὴ νέα χρονικὴ αὐτὴ περίοδο. Κυρίως 
ἂς Τὸν παρακαλέσουμε μὲ θέρμη 
ψυχῆς ἡ φλόγα τῆς ἐλπίδας νὰ μείνη 
ἀναμμένη στὴν καρδιά μας καὶ καμ-
μία ἀντιξοότητα καὶ ἀποτυχία νὰ μὴ 
καταφέρη νὰ τὴν σβύση. 

Γιὰ τὴν ἐλπίδα θὰ ἤθελα ἐφέτος 
στὸ πρωτοχρονιάτικο μήνυμά μας νὰ 
στρέψω τὴν προσοχή σας. Καὶ τοῦτο 
διότι οἱ δυσκολίες καὶ τὰ ἐμπόδια, 
πού εἴχαμε μπροστὰ μας τὴν χρονιά, 
πού πέρασε ἤδη καὶ χάθηκε στὸν 
ἀχανῆ ὠκεανό τοῦ χρόνου, γιὰ τοὺς 
πολλοὺς παραμείνουν οἱ ἴδιες, ἀπα-

ρασάλευτες στὴ θέση τους. Γιὰ νὰ 
θυμηθοῦμε τὴν πατρίδα μας, βρίσκε-
ται ἀκόμη ἐγκλωβισμένη ἀ νάμεσα σὲ 
σοβαρὰ προβλήματα, πού περιμέ-
νουν τὴν πολυπόθητη λύση, ἡ ὁποία 
ὅλο καὶ ἀπομακρύνεται. Ἡ δὲ 
διεθνὴς κατάσταση καὶ αὐτὴ στὸ σύ-
νολό της ἐλάχιστα μηνύματα αἰσιο-
δοξίας ἐκ πέ μπει. Δυστυχῶς καὶ ὁ 
ἐθνικὸς καὶ ὁ παγκόσμιος ὁρίζοντας 
εἶναι φορτωμένος μὲ πυκνά σύννεφα. 
Ἂν προσθέσουμε ἐδῶ καὶ τὶς προσω-
πικὲς δυσκολίες μας, κυρίως μὲ τὶς 
ἀπρόσκλητες ἀσθένειες ἢ μὲ οἰκογε-
νειακὲς συγκρούσεις, τότε ἡ ἐλπίδα 
διατρέχει ὄχι μικρὸ κίνδυνο νὰ πε-
τάξη σὰν τρομαγμένο περιστέρι ἀπὸ 
τὸν χῶρο τῆς καρδιᾶς μας. 

Ὅλα αὐτά, πού συμβαίνουν κοντὰ 
καὶ μακρυά μας, δυσάρεστα γεγονότα, 
καθοδήγησαν τὴν ποιμαντική μας μέ-
ριμνα καὶ τὴν πατρική μας φροντίδα 
νὰ στρέψουμε προσεκτικὰ τὴν προ-
σοχή μας στὴν ἐλπίδα, πού τρεμο-

Ἐγκύκλιος 
Ἐπί Τῷ Νέῳ Ἔτει 2016
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σβύνει στὴ ψυχή. Μιμητὲς τοῦ μεγά-
λου Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ ἔχομε 
χρέος νὰ στερεώσουμε καλὰ «κά-
λαμον συντετριμμένον», τὸ σπα-
σμένο καλάμι τοῦ ἠθικοῦ μας καὶ νὰ 
ἀναζωπυρώσουμε «λίνον τυφόμε-
νον» τὸ λυχνάρι τῆς ψυχῆς, πού κιν-
δυνεύει νὰ σβύση (Ματθ. 12,20). 

Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν, ὅτι ὅσες 
δυσχέρειες φυτρώσουν σὰν δηλητη-
ριώδη μανιτάρια στὸ χωράφι τῆς 
ζωῆς μας, ὡς χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι 
θὰ πρέπη νὰ μείνουμε μακρυὰ ἀπὸ 
τὴν ἀπελπισία καὶ τὸν πανικό. Ἂς 
ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἐμεῖς ἀδιά-
κοπα στὴν ταραγμένη ψυχή μας: 
Ὑπάρχει ἐλπίς! Καὶ ἡ ἐλπίδα μας, 
σὰν τὴν στέρεη ἄγκυρα πού συγκρα-
τεῖ τὸ πλοῖο στὴ φουρτούνα, εἶναι ὁ 
Θεός μας! Πρὶν μερικὰ χρόνια οἱ 
ἁπλοϊκοὶ στὴν καρδιὰ καὶ τὴν καθη-
μερινότητά τους πρόγονοί μας κάθε 
πρωὶ ἀντίκρυζαν στὸν τοῖχο τοῦ σπι-
τιοῦ τους ἕνα ταπεινὸ καὶ ἀπέριττο 
κάδρο μὲ κεντημένη τὴν ἐπιγραφή: 
«Ἔχει ὁ Θεός»! 

Αὐτὴ ἡ ταπεινὴ ἐπιγραφή, πού 
στόλιζε κάποτε τὸ χριστιανικὸ σπίτι, 
πόσο κουράγιο δὲν στάλαζε στὴ λυ-
πημένη καὶ χτυπημένη ἀπὸ τὶς δυ-
σκολίες καὶ τὰ βάσανα ψυχή τους! 
Ἦταν τὸ ἀπόσταγμα τῆς χριστιανικῆς 
φιλοσοφίας, «μέλι τὸ ἐκ πέτρας.. 
μάννα ζωῆς... Ἦταν συμπυκνωμένη 
σὲ ἐλάχιστες λέξεις ἡ θεϊκὴ φωνὴ 
«ἔλπισον ἐπὶ Κύριον…» (Ψαλμ. 
36,3). «Ἰσχύσατε χεῖρες ἀνειμέναι 
καὶ γόνατα παραλελυμένα…» 
(Ἠσαΐας 35,3) τοῦ ἀρχαίου Προφήτου 
τὰ παρήγορα ρήματα: Δυναμῶστε 
χέρια πεσμένα, γόνατα, πόδια πα-
ράλυτα. Πάρετε θάρρος ἄνθρωποι 
πού ἀπελπίζεσθε εὔκολα! 

Εἴθε, ἀγαπητοί, νὰ δώση ὁ Πανά-
γαθος Θεός, ὡς Πατὴρ φιλόστοργος, 
ἡ γλυκειὰ ἐλπίδα νὰ συνεχίση καὶ τὸ 
Νέο Ἔτος νὰ θερμαίνη τὴν καρδιά 
μας καὶ νὰ κρατᾶ ὄρθιο, ἀκμαῖο τὸ 
ἠθικό μας καὶ τὴν ἀγάπη μας γιὰ τὴ 
ζωή. Ἀμὴν 

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης σας 
 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



Ἡ   παρουσία ἑνός μικροῦ παι-
διοῦ σέ ἕνα σπίτι, εἶναι 
πάντα ἀφορμή γιά χαρά, 

διασκέδαση. Ζοῦμε στιγμές εὐτυχίας, 
ἰδίως μέ τά πρῶτα καμώματα καί τίς 
πρῶτες λέξεις  πού θά πεῖ. 

Ὅλοι σχεδόν οἱ 
γονεῖς, καί ὄχι μόνο, 
σέ πολλές περιπτώ-
σεις ἔχουμε πεῖ τό 
«δέν πειράζει παι-
δί εἶναι». Ἀκόμη 
καί σέ μικρές ζη-
μιές, σέ παράλογες ἀπαιτήσεις, σέ ἄπρε-
πα λόγια, σέ ἀπρεπῆ συμπεριφορά, στό 
ἄν πρέπει νά ἐκκλησιάζεται, στό ἄν 
πρέπει νά νηστεύσει, μέχρι σέ βίαιη 
συμπεριφορά ἤ σέ ἄλλες μικροπαρα-
βατικές συμπεριφορές πρίν ἤ καί ἐντός 
τοῦ σχολείου. Καί τότε ἀρχίζουν οἱ 
ἀπορίες (ἄν ἦταν τό δικό μας παιδί), 
τά γιατί καί οἱ ἐνοχές. Ἔτσι ἀρχίζει ἡ 
διαδικασία τῶν συμβουλῶν, τῶν παρα-
τηρήσεων, τῆς ἐξαγορᾶς μέ ὑποσχέσεις, 
τῶν διαφωνιῶν καί τῶν συγκρούσεων. 
Μέχρι τότε μᾶς ἔχει διαφύγει ἡ σημασία 
τοῦ χρόνου στήν ἀνατροφή καί τήν 
ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ. 

Στά χρόνια πρίν ἀπό τό Χριστό, 
ὅταν ἡ ἀγωγή δινόταν στό σπίτι ἀπό 
ἰδιωτικούς παιδαγωγούς πού πλήρωναν 
οἱ γονεῖς, ἕνας πατέρας πῆγε σέ ἕναν 
ξακουστό παιδαγωγό καί τοῦ ζήτησε νά 
ἀναλάβει τή διαπαιδαγώγηση τοῦ παι-

διοῦ του. Πρίν ἀπό ὁποιαδήποτε ἀπαί-
τησή του ὁ παιδαγωγός, ρώτησε τόν πα-
τέρα γιά τήν ἡλικία τοῦ παιδιοῦ. Ὁ 
πατέρας τοῦ ἀπάντησε πώς εἶναι τριῶν 
χρόνων. Τότε ὁ παιδαγωγός τοῦ ἀπάν-
τησε πώς δέν μπορεῖ νά ἀναλάβει τό 

ἔργο πού τοῦ ζητᾶ. 
Στήν ἐρώτηση τοῦ 
πατέρα «μά 
γιατί;», ὁ παιδα-
γωγός τοῦ ἀπάν-
τησε «γιατί πλέον 
εἶναι ἀργά». Μπο-

ροῦμε ἀπό τό γεγονός αὐτό νά καταλά-
βουμε τή σημασία τοῦ χρόνου ἔναρξης 
στήν ἀνατροφή καί τήν ἀγωγή τοῦ παι-
διοῦ, καθώς καί τή χρονική διάρκεια 
πού χρειάζεται νά ἔχει. Γιατί ἄν γιά τήν 
ἐποχή ἐκείνη πού οἱ πειρασμοί καί οἱ 
κίνδυνοι ἦταν πολύ λιγότεροι, ἡ ἡλικία 
τῶν τριῶν ἐτῶν ἦταν ἀργά, μποροῦμε 
νά καταλάβουμε πότε πρέπει νά ἀρχίζει 
ἠ ἀγωγή ἑνός παιδιοῦ σήμερα. 

Μέχρι τώρα τά ὅρια αὐτοῦ τοῦ χρό-
νου ἔχουν ἀλλάξει πολλές φορές. Τε-
λευταῖες ἐπιστημονικές μελέτες, 
ἀναφέρουν πώς ἡ ἀγωγή μπορεῖ καί 
πρέπει νά ἀρχίζει ἀκόμη ἀπό τήν 
κυοφορία. Καί αὐτό γιατί ἡ ὅλη ἀτο-
μική καί οἰκογενειακή ζωή καί συμπε-
ριφορά τῶν γονέων ἐπιδρᾶ στόν 
χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ πού πρόκειται 
νά γεννηθεῖ. Αὐτό, βέβαια, μπορεῖ νά 
μᾶς φαίνεται πρωτάκουστο, ὅμως 

9

����������-� ������

Τοῦ ἱεροδιδασκάλου 
Παντελεήμονος Μποσνακίδη

Πολύτιμες συμβουλές 
ἀπό παλαιούς καί νέους Ἁγίους μας 

γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν.
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δέν εἶναι. Ἐπιβεβαιώνει αὐτό πού πολύ 
ἁπλά δίδαξε καί ἐξακολουθεῖ νά διδά-
σκει ἡ χριστιανική πίστη. Στό Εὐαγγέ-
λιο τοῦ Λουκᾶ ἀναφέρεται τό ἑξῆς 
περιστατικό: ἡ Παναγία μας ἐγκυμο-
νοῦσα ἐπισκέπτεται τήν ἐπίσης ἐγκυμο-
νοῦσα Ἐλισάβετ, μητέρα τοῦ 
Προδρόμου. Μόλις δέ, μπῆκε στό σπίτι 
καί χαιρέτησε τήν Ἐλισάβετ, τό βρέφος 
(ὁ Πρόδρομος) «ἐσκίρτησε» στήν κοιλιά 
τῆς μητέρας του ἀποδίδοντας τόν χαι-
ρετισμό στόν Ἰησοῦ. Γεγονός καθόλου 
τυχαῖο καί ὡς γεγονός ἀλλά καί ὡς 
πρός τόν χρόνο πού ἔγινε. Περιστατικό 
στό ὁποῖο  φαίνεται ἡ ἐπίδραση τῆς 
συμπεριφορᾶς καί τῆς ζωῆς τῶν γονέων 
καί κυρίως τῆς μητέρας στόν χαρα-
κτήρα τοῦ ἀτόμου πού κυοφορεῖται. 
Περιστατικό (τύπος ζωῆς) ἀπό τό ὁποῖο 
μετέπειτα διδάχθηκαν χιλιάδες οἰκογέ-
νειες, οἱ ὁποῖες μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί 
τό δικό τους ἀγώνα μᾶς ἔδωσαν ἁγίους 
στήν Ἐκκλησία καί σέ μᾶς πρότυπα 
ζωῆς καί πρεσβευτές στό Θεό. 

Ἀπό μικρά τά παιδιά ἤ καλύτερα 
ἀπό τήν κοιλιά τῆς μάνας μποροῦν νά 
διαμορφωθοῦν, γιατί οἱ ψυχές τους 
εἶναι εὔπλαστες καί δεκτικές. Ὁ γνω-
στός μας, ἅγιος Παΐσιος προτρέπει 
σχετικά: «οἱ γονεῖς νά βοηθοῦν πνευμα-
τικά τά παιδιά, ὅταν εἶναι μικρά, γιατί 
τότε καί τά ἐλαττώματά τους εἶναι 
μικρά καί εὔκολα μποροῦν νά κοποῦν. 
Καί ἄν οἱ γονεῖς, κατά τό διάστημα πού 
τό παιδάκι εἶναι ἀκόμη στήν κοιλιά τῆς 
μητέρας, προσεύχονται, ζοῦν πνευμα-
τικά, τό παιδάκι θά γεννηθεῖ ἁγιασμένο. 
Καί στή συνέχεια, ἄν τό βοηθήσουν 
πνευματικά, θά γίνει ἁγιασμένος 
ἄνθρωπος καί θά βοηθάει τήν κοινωνία, 

εἴτε στήν ἐκκλησία θά διακονεῖ, εἴτε 
στήν ἐξουσία θά ἀνεβεῖ». 

Ἐπίσης εἶναι θαυμαστά τά 
ὅσα ἀναφέρει καί ὁ σύγχρο-
νός μας ἅγιος Πορφύριος 

γιά τό χρόνο ἔναρξης τῆς ἀγωγῆς: «Ἡ 
ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἀρχίζει ἀπό τήν 
ὥρα τῆς συλλήψεώς τους. Γι’ αὐτό πρέ-
πει ἡ μητέρα νά προσεύχεται πολύ 
κατά τήν περίοδο τῆς κυήσεως καί νά 
ἀγαπάει τό ἔμβρυο, νά χαϊδεύει τήν 
κοιλιά της, νά διαβάζει ψαλμούς, νά 
ψάλλει τροπάρια, νά ζεῖ ζωή ἁγία. Αὐτό 
εἶναι καί δική της ὠφέλεια, ἀλλά κάνει 
θυσίες καί γιά χάρη τοῦ ἐμβρύου, γιά 
νά γίνει τό παιδί της πιό ἅγιο, νά  ἀπο-
κτήσει ἀπό τήν ἀρχή ἅγιες καταβολές». 

Ἀκόμη, ἔχει μεγάλη σημασία νά γί-
νονται ὅλα στήν κατάλληλη στιγμή, στόν 
κατάλληλο χρόνο. Γι’ αὐτό καί ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος τονίζει: «Δέν εἶναι μικρό 
πρᾶγμα ἡ ἱκανότητα νά διαλέγουμε τόν 
κατάλληλο χρόνο γιά κάθε μας ἐνέρ-
γεια». Σέ ἄλλο σημεῖο, ἐπίσης, τό γρά-
φει πιό ἁπλά καί παραστατικά καί λέει: 
«οἱ μητέρες τῶν πτηνῶν δέν διδάσκουν 
ἀμέσως καί σέ μία μέρα στά πουλάκια 
τους ὅλα τά μυστικά τοῦ πετάγματος». 

Ἡ βρεφική - νηπιακή ἡλικία ἐπίσης 
χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή. Μέχρι τά 
ἑπτά - ὀκτώ χρόνια τό παιδί παίρνει 
ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού στή συνέ-
χεια θά καλλιεργήσει. Ἀκούει, δέχεται 
καί ἀντιγράφει τά πάντα. «Ἄν τά παι-
διά βοηθηθοῦν ἀπό μικρά καί γεμί-
σουν Χριστό, θά εἶναι κοντά του γιά 
πάντα. Καί νά ξεφύγουν λίγο, ὅταν με-
γαλώσουν, λόγῳ ἡλικίας ἤ μιᾶς κακῆς 
συναναστροφῆς, πάλι θά συνέλθουν». 

Ὅλοι οἱ γονεῖς, πού θέλουμε νά 
ἀναθρέψουμε τά παιδιά μας σύμφωνα 
μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἄς ζητήσουμε 
μέ ταπείνωση νά φωτίζει ὁ Θεός μι-
κρούς καί μεγάλους, γιά νά ἐνεργοῦμε 
σωστά καί στόν κατάλληλο χρόνο. Ἡ 
ἀγωνία μας ἄς γίνει προσευχή καί 
ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Ὅ,τι μποροῦμε, 
μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἄς τό κάνουμε καί 
ἀπό κεῖ καί πέρα. ἄς ἐμπιστευθοῦμε τά 
παιδιά μας στόν Παντοδύναμο Θεό.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ι.Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
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Π������ ��������� �� 
������� ��������π� ��� 
��� � �����, � ��π����, 

�����, � ���, ������, �π��� ��� 
������π�� ���� �π������� 8���� 
��� π����. Δ������ � �Δ �� ����� 
��� � �������� �� ������ ��� �� 
�π������� ��� �� μ����μ���� μ���, 
�� ���� �� ���� ��� �’ �μ���� ���-
���π�.  
� �� ���������������� �������� 

� ������ ��� � ���� ��������� 
���� ����μ��� ��� �� ������ π����� 
��� ����� � ��� �������� �� ����� 
����� μ��� �� π������� π������-
���, ��� �� ����� �� ����� �����-
��� �� μ��� ��������� ������.  
Δ������ �������� ��� � ������ 

�������� μ���� ������ π����� ��-
���μ����� μ� �� π������ ��’ ���-
��� ���� ��� ��� μ� ���� ������-

������� ��π���� ��� ���������-
μ���� ���.  
��������� �π���� �� π������� 

��� Δ���� ��� �� μ��� ���π����� 
��� �������� (���� �π��) μ� ���� 
��� ������� �������� ��� ��� ���� 
��π��.  
Δ������ ��� ������ ����� ��� 

������� ��� ���� π��π���� ��� ��-
��� ��’ �� ������� ����� ����� μ�� 
π����� ���� (10) �������� ����μ-
μ���� π���π�� ��� ���� ������� 
��������� μ�� ����, ��������� �� 
���π���� ����� (π����� ���π�-
�������) �������� ���’ ������-
���� ��� ��� ���������� � ���� ��� 
���� �������π���. ��� �� �� ��-
����� ����� ��� π������� �π� ����� 
������� �� ����π�� ������� ������� 
μ� ������� π��������� �� ���� 
������� ��� ������ �� ��� ��� ��-

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ († 1977) 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ  

(�������� �π� �� π������μ���)

Ἱστορικά
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�������� π�������� ������ ������� 
�� ���� ��������� ��� ��� �� �π���� 
���������� ���� ����������, �� �� 
��� π���� «����� ����», ������ �� 
��� π���� «�����» ��� ������ �� ��� 
π���� «����� π����» � «��������», 
�μ���������μ��� ���. �� ���� ���-
���� ���� ���μ� ���������� μ� ���-
μ����μ���. ��� �� �� ��� ���μ���-
�μ���� ��������� �� ���� ������� 
(μ�����) ��� ��� �� �������� �� μ�-
��������, �� �� �π����π� ���μ���-
�μ��� �� ���� ������� �� �π��-
��μ���� ��� �� �������� �π������ 
��� ���������.  
� ����� �� �Δ �π� ��� ��������� 

���� ������ μ����� �� �������. ���� 
�� �μ���� �������� ��� ��������� 
�������.  
�� ���� ������� π����������� 

�������� ��� ������� ������� ����-
����μμ���� ���. �� ���� �μ����� 
����� π���π�� 4.500 �μ ��� ��������-
����� �� ����� �π� ��� ����� ����� 
� ���� ���. ���π��� ��� ������-
��� �� ������ �� ��� π����� � ��-
���� � ����� ���� ����� ����� μ��� 
�� ��� �������� μ��� ����μ������ 
�������� ��� ��� �π���� �� ����� 
����� (������) �������� ��� ��� �. 
���� ����� �������.  
�� ������ ����� μ���� ��� ����� 

���������� ������ ��� (1922) ���-
������� ��� ��� � �������� ��� 
������μ���� �� ������������� ��� 

����. ���� ��� �π������ �μ�� ��� 
�������� ��� �������π��� � ���� 
���μ����� π�π�-�������� ��π���-
π����� ���μ������ �μ�� μ��’ ����� 
�������� ������ ��� ��������� 
��� �π������ ��� μ� π���������� 
��� ��� ��������� ������� ��� ��-
��������.  
�  ����μ����� ���� ������ ��-

�� ��� ������ �π������� ��� �π��-
�� ����� ��� ��������: «Δ��  �� �� 
�� π����� �������� �� �������-
����» ��� ����������� �� ��� 
����μ��μ��.  
� �’ ���� ����� ������ ��� �� 

������� ���� ������μ���� �� ����-
�� ���μ��� ��� ��������� ������-
����� ��� ���� ���� �� �������� ��� 
��π���� μ���� ��� ��������� ����-
������� ��� �� μ�������� � ����μ-
����� �� ��� π����� ��� �� ��π�� -
��� �� ����������� μ���� ��� ���� 
���� ��� �� π�� �μ���� (���� ��� 
π���μ��) ������� ��� ��� π���� ��� 
��������� �����������, ���������-
��� ��� ������ ��� �� ����� ������.  
��’ ���� ����� ����� �� ��μπ�-

���μ� ��� �� ������� ���� ��� �� ��-
����� π������� ��� ��� �π�� �����-
��� � � ����π������ ��� ���π�-
������� ���������  ��� ������ π��� 
��� � �������� ��� ����� π���� 
�π������� �� ������� ��������. 

(�π� �� � ������ π�������� «�μ������» ������ 21, � ���� 2011).
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Τό ἀνθρώπινο δυναμικό ἤ ἀλλιῶς 
οἱ ἀνθρώπινοι πόροι ἀποτελοῦν σήμερα 
τό πολυτιμότερο κεφάλαιο ἑνός ὀργα-
νισμοῦ ἐπειδή, αὐτό πού τόν βοηθάει 
νά ξεχωρίσει εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποί 
του. Τά προσόντα καί ἡ διάθεση τῶν 
ἐργαζομένων, ὁ ἐνθουσιασμός τους, ἡ 
ἱκανοποίηση πού ἀντλοῦν ἀπό τήν ἐργα-
σία τους, τό αἴσθημα τῆς δίκαιας μετα-
χείρισής τους καί ἡ συμμετοχή τους 
στούς κοινούς στόχους, ὅλα διαμορφώ-
νουν καί ἐπηρεάζουν τήν παραγωγικό-
τητα τοῦ ὀργανισμοῦ. Γι’ αὐτό καί ἡ 
Διοίκηση τῆς Διαχείρισης Ἀνθρωπίνων 
Πόρων ἀποτελεῖ ἕνα πεδίο τῆς Διοίκησης 
πού συγκεντρώνει ὅλο καί περισσότερο 
τό ἐνδιαφέρον ὅσων ἀσχολοῦνται μέ 
αὐτά τά ζητήματα τόσο σέ θεωρητικό 
ὅσο καί σέ ἐπαγγελματικό ἐπίπεδο. 
Ἀναλύει θέματα ὅπως: 

1. Τή στελέχωση προσωπικοῦ (Προ-
σέλκυση, Ἐπιλογή. Εἰσαγωγική ἐκπαί-
δευση, Διατήρηση, Κατάρτιση - Ἐπι-
μόρφωση, Ἀνάπτυξη). 

2. Τήν διασφάλιση τοῦ προσωπικοῦ 
(Συνθῆκες ἐργασίας καί ὑγιεινῆς, Πρό-
ληψη ἀτυχημάτων). 

3. Τό Ὀργανωσιακό περιβάλλον (Μι-
σθολογικά θέματα προσωπικοῦ. Μετα-
θέσεις, Προαγωγές, Ποινές (βάσει ὑπαλ-
ληλικοῦ κώδικα). Ὀργανωσιακή κουλ-
τούρα, Διαπροσωπικές σχέσεις ἀνάμεσα 
στούς ἐργαζομένους, Ἀνάθεση διαδικα-
σιῶν λειτουργιῶν σέ ἐξωτερικούς συ-
νεργάτες, Μείωση ἐπιπέδων ἱεραρχίας, 
Ἀποκέντρωση ἐργασιῶν καί τρόποι μεί-

ωσης προσωπικοῦ, Ἔρευνα γνωμῶν 
ἐργαζομένων. 

Καί βέβαια σέ μεγάλους ὀργανι-
σμούς, μέσα στίς ἁρμοδιότητες τῆς Δι-
εύθυνσης ἀνθρωπίνων Πόρων εἶναι καί 
ἡ δημιουργία καί ἀξιοποίηση ὁμάδων 
ἐργασίας γιά μεγαλύτερη ἀποτελεσμα-
τικότητα. 

Τί εἶναι ὁμάδες ἐργασίας; 
Γενικά ὡς ὁμάδα ὁρίζεται τό σύνολο 

τῶν ἀτόμων πού δραστηριοποιοῦνται 
γιά τήν ἐπίτευξη ἑνός κοινοῦ στόχου. 
Οἱ ὁμάδες διακρίνονται σέ τυπικές 
(αὐτές πού ἡ διοίκηση τοῦ ὀργανισμοῦ 
ὁρίζει) καί ἄτυπες (φιλικές). Οἱ τυπικές 
ὁμάδες πάλι μέ τή σειρά τους διακρί-
νονται σέ λειτουργικές ἤ ἱεραρχικές 
(σχετίζονται μέ τήν κάθετη ἱεραρχία 
τοῦ ὀργανογράμματος τοῦ ὀργανισμοῦ) 
καί ὁριζόντιες ἤ διατμηματικές πού δέν 
εἶναι πάντα μόνιμες ὅπως οἱ κάθετες 
καί δημιουργοῦνται συνήθως γιά τήν 
ὑλοποίηση κάποιου συγκεκριμένου ἔργου 
γιά τό ὁποῖο ἀπαιτεῖται συνεργασία 
μεταξύ διαφορετικῶν τμημάτων σ’ ἕναν 
ὀργανισμό. Ἡ παραγωγικότητα καί ἀπο-
τελεσματικότητα μιᾶς ὁμάδας σίγουρα 
εἶναι μεγαλύτερη ἀπό αὐτή τῆς ἀτομικῆς 
προσπάθειας. Εἶναι βέβαια στό χέρι 
τοῦ ἐπικεφαλῆς (ἀρχηγοῦ) τῆς ὁμάδας 
νά καταφέρει νά ὑπάρχει ἁρμονία στίς 
ἐνέργειες τῶν μελῶν καί νά καταφέρει 
νά μειώσει στό ἐλάχιστο τίς συγκρούσεις 
ἐμπνέοντας, καθοδηγώντας κι ἐνθαρρύ-
νοντας τούς ἐργαζομένους μέ τρόπους 
(ἐπιβραβεύσεις, κίνητρα, κ.ἄ.) πού ἐκεῖνος 

Τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου
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θά κρίνει πώς εἶναι κατάλληλοι γιά τήν 
ἐπίτευξη τοῦ στόχου στά πλαίσια τοῦ 
γενικοῦ σχεδιασμοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ. 
Ὅλα τά παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν 
τήν ὕπαρξη ὀργανωσιακῆς κουλτούρας 
ἐντός τοῦ ὀργανισμοῦ. 

 
Τί σημαίνει ὀργανωσιακή κουλ-

τούρα; 
Ἕνας ὁρισμός πού θά  μποροῦσε νά 

δοθεῖ εἶναι τό σύνολο προτύπων, 
κοινῶν ἀξιῶν, πεποιθήσεων, συμβόλων 
πού διαμορφώνουν κανόνες συμπερι-
φορᾶς, συγκεκριμένη στάση ἀπέναντι 
σέ διάφορες καταστάσεις καί τρόπους 
ἀντιμετώπισης προβλημάτων. Ὑπάρ-
χουν βέβαια καί ἄλλοι σχετικοί ὁρισμοί 
ἀλλά δέ θά σταθοῦμε παραπάνω. Τό 
βασικό εἶναι νά καταλάβουμε τήν ἀναγ-
καιότητα ἀλλά καί σπουδαιότητα ὕπαρ-
ξής της. Αὐτή εἶναι πού ἐκφράζει τή 
συνολική στάση τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπέναντι 
στό ἐσωτερικό του καί ἐξωτερικό του 
περιβάλλον. Διαμορφώνεται ἐντός του 
βάσει τῆς ἱστορίας του καί τῶν ἐμπειριῶν 
(συνολική γνώση). Διαχέεται στίς ὁρατές 
πλευρές (δομή, τεχνολογία, κανόνες συμ-
περιφορᾶς, κανόνες ἔνδυσης, ἀρχεῖα κω-
δικοποίηση, κλπ.), ἀλλά καί στίς ἀόρατες 
πλευρές του (ἀξίες, παραδοχές, πρότυπα, 
κλπ.). Ἡ «ἀόρατη» παρουσία της δείχνει 
τήν κοινή κατεύθυνση καί ἀναγκάζει τά 
μέλη σέ μιά ὁμαλή καί δίχως συγκρούσεις 
πορεία. Διαμορφώνεται συνήθως ἀπό 
τρεῖς παράγοντες: 

α) τό κοινωνικοπολιτικό σύστημα 
πού ἐπηρεάζει ἐμμέσως κάθε ὀργανι-
σμό. 

β) τό σύστημα πεποιθήσεων (ἀξίες, 
ἰδεολογίες τοῦ ὀργανισμοῦ) καί σ’ αὐτό 
σημαντινό ρόλο ἔχουν οἱ ἡγέτες πού 
προσδιορίζουν τούς στόχους καί 

γ) τά ἄτομα ὡς σύνολο (μέ τίς πε-
ποιθήσεις, προσωπικότητες κ.ἄ.) τά 
ὁποῖα τελικά διαμορφώνουν μερικῶς τό 
σύστημα λειτουργίας τοῦ ἰδίου τοῦ 

ὀργανισμοῦ. 
 
Ἕνα σχετικό διάγραμμα πού δείχνει 

τήν πορεία σχεδιασμοῦ - ὑλοποίησης 
ἐπάνδρωσης ἑνός ὀργανισμοῦ εἶναι τό 
παρακάτω: 

 

Καθοριστικό ρόλο σ’ ὅλα αὐτά παί-
ζει καί τό εἶδος ἡγεσίας - ἐποπτείας 
πού ἐφαρμόζει ὁ ἑκάστοτε ὀργανι-
σμός.Βέβαια ἡ στερεότυπη δομή τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ὀργανισμῶν δέν δίνει 
πολλά περιθώρια ἐπιλογῶν, παρ’ ὅλα 
αὐτά εἶναι στό χέρι τοῦ ἐπικεφαλῆς 
(π.χ. γιά μιά Μητρόπολη τοῦ Μητροπο-
λίτη), νά ἐφαρμόσει ἕνα συγκεκριμένο 
πρότυπο ἡγεσίας ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγ-
κες τοῦ ὀργανισμοῦ ἀλλά καί τήν ὡρι-
μότητα (γνωστικό ἐπίπεδο, διάθεση, 
ἱκανότητα) τοῦ προσωπικοῦ του. Γιά 
τήν ἡγεσία ὅμως θά μιλήσουμε στό ἑπό-
μενο ἄρθρο.
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Σεβασμιώτατε, 
Στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς σας 

δημοσιεύθηκε ἄρθρο σας μέ τίτλο « Ἡ Σύναξη 
τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν 
Κωνσταντινούπολη 29 Αὐγούστου - 2 Σεπτεμ-
βρίου 2015», τό ὁποῖο ἀναγγέλλεται καί ὡς 
κύριο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ « Ἄμβων τοῦ Παγ-
γαίου». Τό ἄρθρο αὐτό προκαλεῖ θλίψη καί 
ἀγανάκτηση, τήν ὁποία αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη  
νά ἐκφράσω μέ τόν ἐντονώτερο τρόπο. 

Ἀντιπαρέρχομαι τήν εἰρωνείαν, ἀναξίαν 
ἑνός ἱεράρχου, ἡ ὁποία διατρέχει τό κείμενο 
τοῦ ἄρθρου σας (μέ ἀποκαλεῖτε συνεχῶς «συμ-
προεδρεύοντα» τῆς Συνάξεως, καί διερωτῶμαι 
πρός ποῖον στοχεύει ἡ εἰρωνεία σας αὐτή: 
πρός τήν ταπεινότητά μου ἤ πρός τόν μόνον 
καί ὄντως προεδρεύσαντα;). Καί περιορίζομαι 
εἰς ἕνα σημεῖον τοῦ ἄρθρου σας, τό ὁποῖον μέ 
θίγει προσωπικῶς. 

Γράφετε: «διεφάνη στά λόγια τοῦ συμ-
προεδρεύοντος (εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή!) κά-
ποια ὑποτίμηση τοῦ ἀρχαίου καί ἐπιφανοῦς 
ἐκκλησιαστικοῦ διδασκάλου. Ποίου; Τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί γενικώτερα τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ κινήματος τοῦ Ἡσυχασμοῦ». 

Αὐτό πού γράφετε ἐγγίζει τά ὅρια τῆς συ-
κοφαντίας. Τό κείμενο τῆς ὁμιλίας μου ὑπάρχει 
καί εἶναι σαφές. Τό παραθέτω: 

«Τέλος δ) Αἱ ἀναφυεῖσαι διαφοραί μεταξύ 
Ὀρθοδόξου καί Δυτικῆς Ἐκκλησίας κατά τάς 
Ἡσυχαστικάς ἔριδας τόν 14ον αἰῶνα παραμέ-
νουν διά πολλούς Ὀρθοδόξους σημαντικαί 
δι’ οἱανδήποτε προσέγγισιν τῶν δύο πλευρῶν. 
Ἡ περί θείας Χάριτος διδασκαλία ἐμφανίζει 
ἀποκλείσεις, αἱ ὁποῖαι πρέπει νά ἐξετασθοῦν». 

Γιατί «διά πολλούς» καί ὄχι «δι’ ὅλους» 
τούς Ὀρθοδόξους θεολόγους, ὅπως θά ἤθελαν 
ὡρισμένοι ἀπό τούς συμμετέχοντες εἰς τήν 

Σύναξιν ἀδελφούς; Ἰδού τί γράφει ὁ ἀείμνηστος 
διαπρεπής καί κάθε ἄλλο παρά «φιλελεύθερος» 
Ὀρθόδοξος δογματολόγος Ἰωάννης Καρμίρης: 

Στό βιβλίο του Σύνοψις τῆς Δογματικῆς 
διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς ἐκκλη-
σίας ( Ἀθῆναι 1960, σ. 12 ἑξ) κατατάσσει τίς 
ἀποφάσεις τῶν Συνόδων τοῦ 1341 καί 1351 
περί Ἡσυχασμοῦ εἰς τά «μεταγενέστερα (ἀπό 
τοῦ θ΄ αἰῶνος καί ἐντεῦθεν γραφέντα) ἁπλᾶ 
συμβολικά κείμενα ἤ βιβλία, τά ὁποῖα δέν 
εἶναι οὔτε σύμβολα ἐν τῇ κυρίᾳ καί παλαι-
οχριστιανικῇ ἐννοίᾳ... ἀλλ’ εἶναι ἁπλαῖ καί 
ἐλλιπεῖς Ὀρθόδοξοι δογματικαί συμβολικαί 
συγγραφαί... Διότι οὐδέν τῶν κειμένων τούτων 
ἔχει συνταχθῆ ἤ ἐπικυρωθῆ ὑπό οἰκουμενικῆς 
ἤ πανορθοδόξου τινός Συνόδου, οὐδ’ ἀνα-
πτύσσει θετικῶς καί ἀλαθήτως καί πλήρως 
ἅπασαν τήν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν ὁλοκλή-
ρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας... Τούτων 
οὕτως ἐχόντων δέν   ἐπιτρέπεται τά ἐν λόγῳ 
κείμενα νά χρησιμοποιοῦνται ὡς κύρια καί 
πρωτεύουσα πηγή τῆς Ὀρθοδόξου δογματικῆς 
διδασκαλίας». 

Παρόμοιες θέσεις ἔχουν ἐκφράσει καί 
ἄλλοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι (Τρεμπέλας, Ρῶσσοι 
θεολόγοι κ.ἄ.). Δέν πρόκειται συνεπῶς, περί 
«ὑποτιμήσεως» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ ὑπό τοῦ «συμπροέδρου», ὅπως ἐσπεύ-
σατε δηλητηριωδῶς νά τίς ἐμφανίσετε, ἀλλά 
περί θέσεων γνωστῶν διαπρεπῶν Ὀρθοδόξων 
δογματολόγων, πρᾶγμα τό ὁποῖον ὑποτίθεται 
ὅτι γνωρίζουν ὅσοι ἔλαβαν πτυχίον θεολο-
γίας. 

Παρακαλῶ ὅπως δημοσιεύσετε αὐτούσια 
τήν ἐπιστολή μου αὐτή στήν ἱστοσελίδα καί 
τό περιοδικό τῆς Μητροπόλεώς σας πρός ἀπο-
κατάσταση τῆς ἀλήθειας γιά ὅσους ἔχετε ἤδη 
σκανδαλίσει. 

 
Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ  ἀγάπης 

 
† Ὁ Περγάμου  Ἰ ω ά ν ν η ς

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΠΕΡΓΑΜΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Σεβασμιώτατον 
Μητροπολίτην Ἐλευθερουπόλεως 
κύριον Χρυσόστομον, 
Ἐλευθερούπολιν 

Φανάριον, 11.1.2016



Τ
ὸ ὀργίλον ὕφος τοῦ ἐπιστολο-
γράφου ἁγίου Περγάμου κ.Ἰωάν-
νου, δικαιολογεῖται, ἐὰν ἔχουμε 

διαβάσει χάριν πνευματικῆς οἰκοδομῆς 
ἱστορίες ἀπὸ τὴν ἀφελεστάτη, ἀλλὰ 
τόσο γοητευτικὴ καὶ διδακτικὴ φιλολογία 
τῶν Πατέρων τῆς ἐρήμου. Ἐκεῖ συναν-
τοῦμε ἄνδρας ὁσίους κατὰ πάντα νὰ 
δέχωνται ἀπαθῶς τὶς χειρότερες κατη-
γορίες ἀπὸ κακοήθεις ἀνθρώπους. Μόλις 
ὅμως φθάνει στὴν ἀκοὴ των κατηγορία, 
πού ἔχει σχέση μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη 
των, χάνουν τὴν ἠρεμία των καὶ μὲ 
ὀργὴ ἀνθίστανται στὸν κατήγορο των. 

 Ἔτσι ἑρμηνεύομε καὶ τὸ ἐκτάκτως 
δριμὺ καὶ ὀξυβελὲς ὕφος τῆς ἐπιστολῆς 
τοῦ διαπρεποῦς ἀκαδημαϊκοῦ διδασκά-
λου τῶν ἡμερῶν μας. Διότι ἐνόμισε ὅτι 
ὁ ὑποφαινόμενος ἐσκόπευε νὰ τὸν θίξει 
στὸ σπουδαῖο κεφάλαιο τῆς πίστεως. 
Ἀλλὰ ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου τίποτε 
ἄλλο δὲν περιέλαβε παρὰ μόνο ὅ,τι «ἐξ 
ἀντικειμένου» εἶδε καὶ ἄκουσε, ὡς ἕνας 
ἀπὸ τοὺς μετασχόντες στὴν γνωστὴ Σύ-
ναξη τοῦ Φαναρίου τοῦ παρελθόντος 
ἔτους. Καὶ θὰ παρέλειπε τὸ σημεῖο 
ἐκεῖνο, πού ἀφοροῦσε τὸν ἅγιο Περγά-
μου, ἐὰν δὲν ἐνεθυμεῖτο, ὅτι «ἀντέστη» 
εὐθαρσῶς στὶς διατυπωθεῖσες ἀπόψεις 
του περὶ τοῦ Ἡσυχασμοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 
πρωταγωνιστοῦ του ὄχι τυχαῖο μέλος 
τῆς Συνάξεως τῶν ἀρχιερέων, ἀλλὰ νέος 
ἀρχιερεὺς, ἐπίσης ἀκαδημαϊκὸς διδά-

σκαλος καὶ μάλιστα τοῦ κλίματος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 

Τί, λοιπόν, ὁ ὑποφαινόμενος καὶ 
ἄλλοι ἴσως, πού ἔγιναν ἀκουσίως μάρ-
τυρες τῆς διχογνωμίας τῶν δύο ἀκαδη-
μαϊκῶν διδασκάλων, ἑνὸς παλαιοῦ καὶ 
ἑνὸς νεωτέρου, λογικὰ περίμεναν: Ὡς 
σοφὸς καὶ ἐπιστήμων, ὁ Σεβασμιώτα-
τος, καταστέλλων τὸν θόρυβον τῆς ψυχῆς, 
ἀπὸ τὴν ἀπρεπῆ ἀναφορὰ τοῦ τιμίου 
ὀνόματός του σὲ ἕνα ἄρθρο ἀσήμαντου 
θρησκευτικοῦ περιοδικοῦ, «ἐν πραύτητι 
σοφίας», ὡς ὀφειλέτης «σοφοῖς τε καὶ 
ἀνοήτοις» κατὰ τὸν Ἀπόστολο, νὰ γρά-
ψει, ὅτι τιμᾶ καὶ σέβεται, ὅπως ὅλοι οἱ 
Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, αἰῶνες τώρα, τὸν 
ἐπιφανέστατο Πατέρα καὶ Διδάσκαλό 
μας, Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμά. 

Ἀντὶ ὅμως τούτου ἐπέμεινε στὴν 
ἀρχική του θέση, ὅτι, δηλαδή, ἀνήκει 
στοὺς ὀλίγους, οἱ ὁποῖοι δὲν δίνουν 
τόση βαρύνουσα σημασία στὶς συνόδους 
τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, οἱ 
ὁποῖες στὸ πλαίσιο τῶν Ἡσυχαστικῶν 
ἐρίδων τοῦ 14ου αἰῶνος, τράβηξαν (ἂς 
ἐπιτραπεῖ μία γνωστὴ ἔκφραση τῶν 
ἡμερῶν μας) τὶς κόκκινες γραμμὲς ἀνά-
μεσα στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία μας καὶ τὸν 
Ρωμαιοκαθολικισμό. Καὶ ὡς σύμμαχο 
μάλιστα γενναῖο τῶν ἀπόψεών του 
ἔφερε τὸν μακαρίτη Καθηγητὴ Ι.Καρμίρη, 
πού ἀποφαίνεται ὄχι τόσο θετικὰ γιὰ 
τὶς συνόδους ἐκεῖνες, ἀφοῦ τοὺς δίνει 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
χάριν τῶν ἀναγνωστῶν
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τὸν ὄχι κολακευτικὸ χαρακτηρισμὸ τῆς 
«σχετικῆς, καὶ ἐπικουρικῆς καὶ δευτε-
ρεύουσας» πηγῆς τῆς πίστεώς μας.  

Ἀλλὰ εὐλαβῶς ἂς ἐρωτήσουμε στὸ 
σημεῖο αὐτό. Ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ προηγού-
μενη παρατήρηση τοῦ ἀειμνήστου Κα-
θηγητοῦ προσφέρεται γιὰ πολλὴ διε-
ρεύνηση καὶ προσεκτικὴ ἐξέταση, κυρίως 
στὸ ζήτημα, τί προσέφεραν στὴν Ἐκκλη-
σία καὶ τὸ δόγμα της ἐκεῖνες οἱ σύνοδοι, 
ὑπὸ τὴν πνοὴν τοῦ Ἁγίου Πατρὸς μας 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, μπορεῖ νὰ ἐρω-
τήσει κάποιος: ἄραγε τὸ κῦρος τῶν 
ἀποφάσεων  μιᾶς ἁγίας ἐκκλησιαστικῆς  
συνόδου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν γνώμη ἑνὸς 
πανεπιστημιακοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεο-
λογίας; Περισσότερη μάλιστα ἐμπιστο-
σύνη θὰ εἴχαμε γιὰ τὶς ὅποιες ἀπόψεις 
του, ἐὰν μπροστὰ μας εἴχαμε τὴν προ-
σεκτική, προσωπικὴ ἔρευνά του αὐτῶν 
τῶν συνόδων καὶ τὰ πειστικά του ἐπι-
χειρήματα ἀπὸ τὴν ἐνδελεχῆ καὶ σοβαρὴ 
μελέτη τους. Κάτι τέτοιο ὅμως δὲν 
ἔχομε ἐκτὸς ἀπὸ μία ἀφοριστική του 
καὶ γενικώτατη παρατήρηση.  

Ἔπειτα λίγες φορὲς θεράποντες τῆς 
ἱερᾶς Ἐπιστήμης ἀστόχησαν θλιβερῶς 
στὰ συμπεράσματά τους καὶ δέχθηκαν 
κατόπιν δικαίως τὶς παρατηρήσεις τῆς 
Ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας; Τοιοῦτος δὲν 
ἦταν ὁ μακαρίτης ἐκεῖνος καθηγητὴς 
τῆς Θεολογίας Γεώργιος Δέρβος, (1854-
1925) ὁ ὁποῖος κατέληξε μετὰ ἀπὸ 
ἔρευνες ὄχι ἁπλῶς   γιὰ τήν ὑποτίμηση, 
ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀνυπαρξία τοῦ Ἁγίου 
Ἱεροθέου, πρώτου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν; 
Μήπως μετὰ τὴν γνωμάτευση τοῦ σοφοῦ 
πατρολόγου  ἔπαυσαν οἱ εὐσεβεῖς Ἀθη-
ναῖοι νὰ τιμοῦν τὸν ἀνύπαρκτο γιὰ τὸν 
καθηγητὴ Ἅγιο Ἱερόθεο; 

Δεύτερον μποροῦμε νὰ ἀντιτάξουμε 
στὸν Ἅγιο Περγάμου, πού ἀνήκει στοὺς 
λίγους πού δὲν δίνουν τὴ σημασία, ὅπως 

δίνουμε ἐμεῖς οἱ πολλοί, στὶς συνόδους 
τοῦ 1341 καὶ 1351, οἱ ὁποῖες νομοθετοῦν 
καθοδηγούμενες ἀπὸ τὸ φῶς τῆς διδα-
σκαλίας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ, καὶ ἄλλους διαπρεπεῖς σύγχρονους 
ἀκαδημαϊκοὺς διδασκάλους, οἱ ὁποῖοι 
δίνουν ὡς ἐπιστήμονες τὴ σημασία τῶν 
πολλῶν γιὰ ἐκεῖνες τὶς συνόδους καὶ 
ἐπιδεικνύουν ἀμέριστο σεβασμὸ στὶς 
ἀποφάσεις των. Τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας μας ἐκλεκτοὶ Ἱεράρχες, λόγιοι καὶ 
ἐπιστήμονες, (π.χ. ὁ Ἅγιος Πειραιῶς, ὁ 
Ἅγιος Γόρτυνος) ὅταν ἦλθε στὴν ἐπι-
καιρότητα ἡ πνευματικὴ ἀξία τῶν ἐν 
λόγω συνόδων, ἀπαρίθμησαν τὰ ὀνόματα 
ἀρκετῶν ἐπιστημόνων, πού ἀντιτίθενται 
στὴ γνώμη τῶν λίγων, ὅπως τοῦ ἁγίου 
Περγάμου, στὸ θέμα μας. 

Καὶ πρὶν λίγο σὲ σοβαρὸ θρησκευτικὸ 
ἔντυπο διαβάσαμε ἔκπληκτοι τὴν ἑξῆς 
πληροφορία: «Ὁ Πατριάρχης Σερβίας 
Εἰρηναῖος ζήτησε ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ 
προετοιμασίας τῆς μεγάλης Πανορθό-
δοξης Συνόδου τοῦ 2016 νὰ προστεθεῖ 
στὴ θεματολογία της, ὡς βασικὴ προ-
υπόθεση γιὰ τὴν πραγματοποίησή της, 
ἡ ἀναγνώριση ὡς Οἰκουμενικῶν τῶν 
Συνόδων τοῦ Μ. Φωτίου καὶ τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ..( Ἀπολύτρωσις –
Φεβρουάριος 2016). 

Εἴθε ὁ καλόπιστος ἀναγνώστης νὰ 
ὁδηγηθεῖ σὲ σωστὰ συμπεράσματα, ὁ 
δέ ἅγιος Περγάμου, μιμητὴς τοῦ ἀκάκου 
Ἀρχιερέως Χριστοῦ, νὰ παράσχει τὴν 
συγγνώμη του γιὰ τὴν ἀκούσια ἐνόχληση 
ἀπὸ τὸν συντάκτη τοῦ ἄρθρου, καί 
τέλος ὁ  μέγας Πατὴρ καὶ σοφὸς  Διδά-
σκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς νὰ μὴ παύσει νὰ δέ-
εται ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν 
ἐργατῶν της.    

† Ε.Χ.

MBΩNA
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Kατά τόν μήνα 
Δεκέμβριον 2015 
ὁ Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης μας κ. 
Χρυσόστομος:  

 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 4ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν 

Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 6ην 
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευ-
θερουπόλεως, τήν 7ην εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν 
Ναόν, ὅπου ἐτέλεσεν καί τό μνημόσυνον 
τοῦ Ἀειμνήστου Προκατόχου του Κυροῦ 
Ἀμβροσίου, τήν 13ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν 
πέντε Μαρτύρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου, τήν 
15ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 
20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου 
Μελισσοκομείου, τήν 25ην τά Ἅγια Χρι-
στούγεννα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 26ην εἰς 
τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεή-
μονος Χρυσοκάστρου, τήν 27ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς.     

   
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 3ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας 

Βαρβάρας εἰς τό Στρατόπεδον Ἀμβράζη, 
ὅπου καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τήν 5ην εἰς 
τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς 
τόν ὁμώνυμον Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν, τήν 14ην εἰς τόν ἑσπερινόν ἐπί τῆ 
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου εἰς τόν ὁμώ-

νυμον Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν καί προ-
έστη τῆς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 
καί ἀποτμήματος Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ 
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, τήν 
24ην εἰς τάς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων 
Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λει-
τουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν 
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 31ην εἰς 
τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς 
τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Νεκταρίου  καί Ἁγίου Βασιλείου. 

 
Προέστη: 
Τήν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ 

τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας 
εἰς τό Στρατόπεδον Ἀμβράζη, τήν 7ην τῆς 
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Μαρίας Σαμαρᾶ 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαι-
οχωρίου,  παρέστη τήν 16ην εἰς τόν Ἁγια-
σμόν τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ἀνθηδῶνος κ.κ. Νεκτάριος 
εἰς τήν Κλινικήν «Ἐλευθερία» εἰς τήν 
Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου Νικη-
σιάνης, προέστη τήν 23ην τοῦ Ἁγίου Εὐχε-
λαίου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 19
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Ἐτέλεσε: 
Τήν 7ην Τρισά-

γιον ἐπί τοῦ τάφου 
τοῦ Προκατόχου του 

Κυροῦ Ἀμ βροσίου εἰς Νέαν 
Πέραμον. 

 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 19ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον 
«Ἱερός Χρυσόστομος» τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μέ θέμα: «Ἡ Ἐνανθρώπησις 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τήν 
εἰσήγηση παρουσίασε ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Θωμᾶς 
Ἀνδρέου. Ἀκολούθησε γόνιμος καί ἐποι-
κοδομητικός διάλογος καί νουθεσίες 
τοῦ Ἐπισκόπου μας ἐν ὄψει τοῦ Ἁγίου 
Δωδεκαημέρου.  

 
Προήδρευσε: 
Τήν 2αν συνεδριάσεως τῆς Παπαχρη-

στιδείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως. 
 
Ἐβάπτισε: 
Τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως 

τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου τήν θυγατέρα 
τῶν Δημητρίου Τσομπανίδη, Ἐφημερίου 
τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας καί τῆς Μαρίας 
Ὑψηλάντου, Πρεσβυτέρας, εἰς τήν ὁποίαν 
ἐδόθη τό ὄνομα Σταματία.  

 
Προσέφερε: 
Τήν 30ην δεκαπέντε (15) ὑποτροφίες 

εἰς φοιτητάς τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ 
ἑπτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) 
εὐρώ ὁμιλήσας διά θερμῶν λόγων ἐνι-
σχύοντας αὐτούς εἰς τήν προσπάθειάν 
των. Τήν 29ην δῶρα ἐπί τῆ εὐκαιρία τῆς 
κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέν-
νων καί τοῦ Νέου Ἔτους εἰς τά παιδιά 
τῶν Ἱερέων, τά ὁποῖα συνήχθησαν μετά 
τῶν γονέων εἰς τόν Μητροπολιτικόν Οἶκον 
καί ἔψαλαν τά κάλαντα εἰς τόν Σεβα-
σμιώτατον σέ κλῖμα ἀμοιβαίας χαρᾶς καί 
ἀγάπης.   

  
  Ἔψαλαν: 
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἡ 

Μουσική τοῦ Δήμου, Στρατιῶτες, Μαθη-
τές, Σύλλογοι, Σωματεῖα, Παιδιά τῆς Πό-
λεως καί τῶν Ἱερέων μας. 

 
Βοήθησε: 
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Τα-

μείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Παντοπωλείου, τοῦ Κοινωνικοῦ 
Φαρμακείου καί τῆς Τράπεζας Ἀγάπης 
ἀναξιοπαθοῦντας, ἀνέργους καί δοκιμα-
ζομένους ἀδελφούς μας καθ’ ὅλην τήν 
διάρκειαν τοῦ ἔτους.  

 

Τρισάγιον
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Kατά τόν μήνα Ἰανουάριο  2016 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσό-

στομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 

τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς 
Δοξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει, τήν 6ην εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης 
Νέας Ἡρακλείτσης καί προέστη τοῦ Με-
γάλου Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων διά τῆς κα-
ταδύσεως τοῦ Τιμίου Σατυροῦ εἰς τόν λι-
μένα τῆς Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 10ην εἰς 

τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 
Βρυξελλῶν, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Βελγίου κ.κ. Ἀθηναγόρου καί 
τοῦ Ἐπισκόπου Τρωάδος κ.κ. Πέτρου 
κατά τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ 
ἐκ Νικησιάνης Παγγαίου καταγομένου 
Φιλαδέλφου Καφαλῆ, τήν 17ην εἰς τόν 
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 18ην εἰς τόν 
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Αὐλῆς, τήν 21ην εἰς τόν Πα-
νηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐγε-
νίου Χορτοκοπίου, τήν 24ην εἰς τόν Ἱερόν 

Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, 
τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, τήν 31ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου.  

  
  Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 9ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μα-

ρίνης Βρυξελλῶν κατά τήν κουράν τοῦ 
Ἀθανασίου Καφαλῆ εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη 
τό ὄνομα Φιλάδελφος, τήν 10ην εἰς τόν 
Ἑσπερινόν καί τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας 
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν 
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, 
τήν 17ην εἰς τόν Ἑσπερινόν 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ 
ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ 
Κάριανης. 

 
Παρέθεσε: 
Τήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς 

Ἀρχάς τῆς Πόλεως εἰς τό Ἐπι-
σκοπεῖον πρός τιμήν των καί εὐλό-
γησε τήν βασιλόπιτα τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Οἴκου. 

 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 23ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος» μέ θέμα: «Ἡ ἀγωγή τῶν Παιδιῶν 
μας σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν 
Ἁγίων Πατέρων μας». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασεν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Παν-
τελεήμων Μποσνακίδης. 

 

Στό Βέλγιο



Προέστη: 
Τήν 16ην τῆς 

κοπῆς τῆς βασιλό-
πιτας τῶν Κατηχη-

τικῶν Σχολείων Ἐλευ-
θερουπόλεως εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 
20ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῶν ἐργα-
ζομένων εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, τήν 21ην τοῦ Ἁγιασμοῦ καί 
τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Τμήματος Ἐλευθερουπόλεως, τήν 
ἰδίαν ἡμέραν τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας 
τοῦ Δήμου Παγγαίου, τήν 23ην τῆς ἐξοδίου 
Ἀκολουθίας τῆς Πριμπίδου Ἐλισάβετ εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀγίου Ἐλευθερίου, 
τήν 25ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῶν 
ἐργαζομένων εἰς τόν Δῆμον Παγγαίου, 
τήν 26ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῆς 
Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθε-
ρουπόλεως, τήν 29ην τῆς κοπῆς τῆς βασι-
λόπιτας τοῦ Θεραπευτηρίου Ἐλευθερου-
πόλεως, τήν 31ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας 
τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἐλευθε-
ρουπόλεως. 

 
Kατά τόν μήνα Φεβρουάριο 2015 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-

σόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 

Δημητρίου Ἐλευθερῶν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ 
Ἁγίου Τρύφωνος, ὅπου στό τέλος ἐτέλεσε 
εἰς τήν φιάλην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τόν Ἁγια-
σμόν, τήν 5ην εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς 
Ἁγίας Ἀγάθης Πλατανοτόπου, τήν 7ην εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πο-

δοχωρίου, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης, τήν 21ην 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. 
Περάμου, τήν 28ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου.   

  
  Προέστη: 
Τήν 3ην τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τῆς κοπῆς 

τῆς βασιλόπιτας τῆς Πυροσβεστικῆς Ἐλευ-
θερουπόλεως, τήν 5ην τῆς ἐξοδίου Ἀκο-
λουθίας τοῦ π. Δημητρίου Καρυπίδη, 
πρώην Ἐφημερίου Κάριανης εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου. 

 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 27ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος» μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Τό πρόσωπον 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασεν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
Παγγαίου π. Ζαχαρίας Μέγκας.   

 
Πένθη τῆς ἱερατικῆς οἰκογένειας 

Πρωτ/ρος Βασίλειος Καραγκιαούρης 
Τήν 11ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἐκοιμήθη ὁ 

π. Βασίλειος Καραγκιαούρης, συντα-
ξιοῦχος Ἱερεύς τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ 
ὁποῖος ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος στίς 
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Ἁγιασμός



Ἐνορίες Παλαιοχωρίου καί Νέας Ἡρα-
κλείτσης. Ὁ π. Βασίλειος γεννήθηκε τό 
1931 στήν Καλή Γιαννιτσῶν. Διάκονος 
καί Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τόν 
Αὔγουστο τοῦ 1964 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου 
Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κυροῦ 
Ἀμβροσίου. Ὁ μακαριστός  Μητροπολίτης 
Εὐδόκιμος βραβεύοντας τήν ἐργατικότητα  
καί τήν ἀφοσίωσίν του εἰς την Ἐκκλησίαν 
τόν ἐτίμησε μέ τό ὀφίκκιον τοῦ Πρωτο-
πρεσβυτέρου καί τήν εὐλογίαν τοῦ Πνευ-
ματικοῦ τήν 23ην Αὐγούστου τοῦ 1985. 
Ἐκοπίασε διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου 
ὡς καί  διά τήν συντήρησιν τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νέας Ἡρακλείτσης, 
τόν ὁποῖον ὑπηρέτησε 28 ὁλόκληρα χρόνια. 
Συνταξιοδοτήθηκε τήν 1ην Ὀκτωβρίου 
τοῦ 2001. Ἡ κηδεία του ἔγινε ἀπό τόν 
Ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας 
Ἡρακλείτσης. Τόν π. Βασίλειο ἀποχαι-
ρέτησε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας  κ. Χρυσοστόμου ὁ 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Ἀθα-
νάσιος Παπαδάκης. 

 
Πρωτ/ρος Δημήτριος Καρυπίδης 
Τήν 4ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.  ἐκοιμήθη 

ἐν Κυρίῳ ὁ συνταξιοῦχος Ἱερεύς π. Δη-
μήτριος Καρυπίδης, πρώην Ἐφημέριος 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κά-
ριανης. 
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἐτελέσθη 

χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου μας κ. Χρυσοστόμου 
τήν 5ην Φεβρουαρίου εἰς τήν 
γενέτειράν του τό Κοκκι-
νοχώριον τῆς καθ’ ἡμᾶς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Συμ-
μετεῖχαν πολλοί Ἱερεῖς τῆς 
Μητροπόλεώς μας καί 
πλῆθος κόσμου.  
Τόν π. Δημήτριο ἀποχαι-

ρέτησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας 
ὁμιλήσας μέ θερμά λόγια διά τήν 
προσωπικότητά του. 
Ὁ π. Δημήτριος γεννήθηκε τό 1933. το 

ἔγγαμος  καί πατέρας τριῶν τέκνων. Χει-
ροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος 
τόν Ἰούλιο τοῦ 1967 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Καθολικῶν –Λεμεσοῦ Κύπρου ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου Κιτίου κυροῦ Ἀνθίμου. 
Ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 1967 ἕως τόν Ἰού-
λιο τοῦ 2004, ὅπου συνταξιοδοτήθηκε 
ὑπηρέτησε εἰς τήν Ἐνορίαν τῆς Κάριανης. 
Ἦταν ἁπλός στούς τρόπους του, καλλί-
φωνος, εὐσεβής, ταπεινός, προσυνής. Ἐτά-
φη εἰς τήν γενέτειράν του τό Κοκκινοχώ-
ριον. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. 
Δημητρίου.
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π. Βασίλειος π. Δημήτριος



ΕΦΗΜΕΡ

ΙΔ
ΕΣ

 Π
ΕΡ

ΙΟΔ
ΙΚΑ         (1Χ

+
7
) 


