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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρὰ ζητήματα, ἀγα-
πητοὶ ἀδελφοί, πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλη-
σία σήμερα στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Πολιτεία 
εἶναι καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
στὰ σχολεῖα μας. Ἐάν, 
δηλαδή, θὰ διδάσκεται 
ὡς μάθημα, ἐὰν θὰ ἔχει  
περιεχόμενο, ὅπως εἶχε, 
ὁμολογιακὸ ἢ θὰ γίνει 
θρησκειολογικὸ καὶ τὰ 
παρόμοια. Τὸ ζήτημα 
αὐτὸ προέκυψε αἰφνι-
δίως στὸν ὁρίζοντα τῶν 
σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ 
Πολιτείας ἐξαιτίας τῶν 
σύγχρονων ἰδεολογικῶν 
ρευμάτων, πού δὲν σέβονται, οὔτε τιμοῦν 
τὸ ἀπόλυτον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὡς μο-
ναδικῆς ἐξ Ἀποκαλύψεως θρησκείας. Μὲ 
ἁπλὰ λόγια τὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν 
στὰ σχολεῖα μας τὸ θέτουν ἄνθρωποι, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν ἀκόμη ἀμφιβολίες γιὰ τὸ 
Εὐαγγέλιό μας ἢ διατηροῦν στὴ ψυχὴ τους 
δηλητηριώδεις προκαταλήψεις κατὰ τῆς 
ἁγίας πίστεώς μας καὶ μόλις καταλάβουν 

κάποια περίοπτη θέση στὴν Πολιτεία φα-
νερώνουν τὰ κρυφά τους αἰσθήματα, τὰ 
ἀντίθετα καὶ ἐχθρικὰ πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ 
ὅσια του Γένους μας. 

Ἀνύπαρκτο ἔπρεπε 
νὰ εἶναι τὸ ἐρώτημα, 
ἐὰν μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα 
χρήσιμα τῶν παιδιῶν 
μας μαθήματα στὸ σχο-
λεῖο θὰ ἦταν καὶ τὸ 
μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Ποιὸς ἁπλὰ λο-
γικός, σώφρων πολίτης 
αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὄχι 
πιστὸς καὶ θεοφοβού-
μενος, θὰ εἶχε ἀρνητικὴ 

ἄποψη ἐπ’ αὐτοῦ; Ποιὸς δὲν θὰ παραδε-
χόταν, ὅτι οἱ θρησκευτικὲς γνώσεις θὰ 
ὀφελοῦσαν κάθε παιδί, καθὼς θὰ τὸ ὅπλι-
ζαν μὲ θεϊκὸ πνεῦμα, μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα, 
ὥστε νὰ γίνει ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος 
«πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.» ( 
Β΄ Τιμ. 3,17);  
Ἀλλὰ ὁ σημερινὸς Ἀπόστολος μᾶς δίνει 

μία ἄλλη διάσταση στὸ θέμα αὐτό, πού 

...εἶναι ἡ οίκογένεια, 
ὅπου κρίνεται καλό καί σκόπιμο 
νά διαμορφώνεται σιγά-σιγά 

τό θρησκευτικό πιστεύω 
τοῦ άνθρώπου. 
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ἀπασχολεῖ ἰδίως τοὺς ἀνθρώπους τῆς 
Ἐκκλησίας. Μᾶς δίνει ὁ Ἀπόστολος τὴν 
ἑξῆς χρήσιμη διάσταση: Ἀκόμη καὶ ἐὰν 
ἐπικρατήσουν σκέψεις νηφάλιες καὶ συνετὲς 
καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν παρα-
μείνει ἀμετακίνητο στὴ θέση του στὰ σχο-
λεῖα μας, πάλι ἡ θρησκευτικὴ μόρφωση 
τῶν παιδιῶν μας θὰ εἶναι ἐλλιπής. Καὶ 
τοῦτο διότι ἡ μετάδοση τῶν θρησκευτικῶν 
γνώσεων δὲν κλείνεται στὸ πλαίσιο τοῦ 
μαθήματος, ἑνὸς γνωστικοῦ ἀντικειμένου, 
πού θὰ τεθεῖ ὑπὸ ἐξέταση καὶ βαθμολόγηση. 
Ἡ πίστη δὲν εἶναι μόνο γνώση, ἀλλὰ καὶ 
αἴσθημα. Τὸν Θεὸ μας ὀφείλομε νὰ τὸν πι-
στεύομε καὶ νὰ Τὸν ἀγαποῦμε ὄχι μόνο μὲ 
τὸ μυαλό μας, «ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μας», 
ἀλλὰ καὶ «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μας». Πρώτη 
ἀδυναμία αὐτή. Δεύτερη, τὸ παιδί, ὁ μα-
θητὴς ὀφείλει νὰ ἀποθηκεύσει στὸ μυαλὸ 
του τὶς θρησκευτικὲς γνώσεις μαζὶ μὲ τὶς 
ἄλλες πολυποίκιλες γνώσεις, οἱ ὁποῖες μπο-
ρεῖ νὰ τοῦ εἶναι πιὸ χρήσιμες κατὰ τὴν 
γνώμη του, διότι μὲ τὴν βοήθειά των θὰ 
ἀνέβει τὴν ἀνώτατη βαθμίδα τῆς Παιδεί-
ας. 
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους ὁ Ἀπό-

στολος Παῦλος προτείνει ἐν Πνεύματι 
Ἁγίω καλύτερη, χρησιμώτερη λύση: Τὸ 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, «περὶ οὗ πολὺς 
ὁ λόγος» στὶς ἡμέρες μας, νὰ διδάσκεται 
κυρίως μέσα στὸ σχολεῖο τῆς οἰκογένειας. 
Μέσα στὸ σπίτι. Καὶ μάλιστα πολὺ ἐνωρίς. 
« Ἀπὸ βρέφους». Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν δεύτερη 
Ἐπιστολή του πρὸς τὸν μαθητὴ τοῦ Τιμό-
θεο, ἡ ὁποία Ἐπιστολὴ ἔμελλε νὰ ἀποτε-
λέσει πολύτιμο κτῆμα ὄχι μόνο τοῦ Τιμο-
θέου ἀλλὰ ὅλων τῶν χριστιανῶν, ὅλων 
τῶν αἰώνων, ὑπενθυμίζει καί προβάλλει 
τὴν τόσο πρώιμη ἀρχὴ τῆς θρησκευτικῆς 
παιδείας τοῦ διαπρεποῦς μαθητοῦ του καὶ 
νῦν ἐπισκόπου Ἐφέσου. «ἀπὸ βρέφους τὰ 
ἱερὰ γράμματα οἶδα…». Ἀπὸ τὴν βρεφικὴ 
ἡλικία, Τιμόθεε, ἔμαθες τὰ ἱερὰ γράμματα, 
πού σώζουν τὸν ἄνθρωπο.  

 Ἀπὸ αὐτὴν, λοιπόν, τὴν νηπιακὴ ἡλικία 
κρίνεται καλὸ καὶ σκόπιμο νὰ ἀρχίζη νὰ 
διαμορφώνεται σιγὰ-σιγὰ τὸ θρησκευτικὸ 
πιστεύω τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ ἐξάλλου 
καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις 
ἀρκετῶν, δὲν ἀπέκλεισε ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ 
ἱεροῦ Βαπτίσματος καὶ αὐτὰ τὰ νήπια. 
Μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ θερμοκηπίου 
τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας θὰ ἀρχίσει 
νὰ ἀναπτύσσεται τὸ φυτὸ τῆς πίστεως. Οἱ 
εὐλογημένοι φυτουργοί, οἱ πιστοὶ γονεῖς, 
θὰ ἀρχίσουν μὲ τὸν πιὸ ἁπλὸ καὶ ἁπαλὸ 
τρόπο νὰ καλλιεργοῦν τὴν εὐσέβεια στὸν 
ἀγρὸ τῆς ἄπλαστης ψυχῆς τοῦ παιδιοῦ 
των. Ὅπως ἀκριβῶς ἔκαμαν ἡ γιαγιὰ τοῦ 
Τιμοθέου Λωίδα καὶ ἡ μητέρα του Εὐνίκη, 
καθὼς μὲ σεβασμὸ ἀναφέρει τὰ ὀνόματά 
τους ὁ Ἀπόστολος. 
Τὰ πρῶτα, λοιπόν, μαθήματα τῶν Θρη-

σκευτικῶν, καὶ τὰ πιὸ βασικά, δὲν θὰ τὰ 
πάρει τὸ παιδὶ τῶν χριστιανῶν στὶς πρῶτες 
τάξεις τοῦ σχολείου, ἀλλὰ μέσα στὸ σπίτι 
του ἀπὸ τὰ εὐσεβῆ μέλη τῆς οἰκογενείας 
του. Ἐκεῖ θὰ γνωρίσει τὸ πρῶτον τὶς ἅγιες 
εἰκόνες. Ἐκεῖ θὰ μάθει νὰ σημειώνει εὐλα-
βικὰ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ἐκεῖ θὰ 
ἀκούσει πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ στόμα τῶν 
γονέων του τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῆς Παναγίας. Πρὶν νὰ φοιτήσει στὸ σχολεῖο 
θὰ πληροφορηθει τὰ «ἱερὰ γράμματα», τὶς 
πρῶτες ἱστορίες τῶν Γραφῶν, τὰ πρῶτα 
ἠθικὰ των διδάγματα, τὰ μοναδικὰ καὶ 
σωτήρια. Τί ἦταν ὁ Ἅγιος Κήρυκος ὁ μάρ-
τυς; Μόλις τριῶν ἐτῶν, ποτισμένος ὅμως 
ἀπὸ τὴν μητέρα του Ἰουλίττα μὲ τὸ ἄδολο 
γάλα τῆς πίστεως ἐπέτυχε νὰ ἀποστομώσει 
τὸν ἄθεο τύραννο καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν τρυ-
φερὴ ἡλικία νὰ δεχθῆ στὸ ἁπαλὸ κεφαλάκι 
του τὸν ἁμαράντινο τῆς δόξης στέφανο. 
Εἴθε οἱ εὐσεβεῖς νέοι χριστιανοὶ  γονεῖς 

νὰ ἀκολουθήσουν πιστὰ τὴν παρατήρηση 
τοῦ σημερινοῦ Ἀποστόλου καὶ νὰ φιλοτι-
μηθοῦν ἀπὸ βρέφους νὰ μανθάνουν στὰ 
τεκνία τους τὰ ἱερὰ γράμματα. Ἀμὴν             

(Ἀπό τό ὑπό ἔκδοσιν Κοινωνιολογικόν Κυριακοδρόμιον).
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ΙΟΥΛΙΟΣ῏ΣΕΠΤ.

Μέ πατρικές ἐγκάρδιες εὐχές 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες 
Ἀνέτειλε καί πάλι στό στερέωμα τοῦ ἐκκλη-

σιαστικοῦ ἔτους ἡ πανευφρόσυνη Θεομητορική 
ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τήν 
ἑορτή, τήν ὁποία περιμένει μέ πόθο κάθε 
εὐσεβής χριστιανός στό τέλος τοῦ Δεκαπεν-
ταυγούστου, τόν ὁποῖο ἔζησε μέ τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ νηστεύοντας, προσευχόμενος καί ψάλ-
λοντας τίς τόσο κατανυκτικές καί μελωδικές 
συγχρόνως Παρακλήσεις πρός τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο. Περιμένει δέ τήν σημερινή ἑορτή, 
ὅπως περιμένει τό Πάσχα, στό τέλος τῆς Τεσ-
σαρακοστῆς. Ἔτσι δέν ἔχουν ἄδικο ὅσοι ὀνο-
μάζουν τήν παρούσα ἑορτή τῆς Παναγίας ὡς 
τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ. 

Ἄς εἶναι, λοιπόν, δοξασμένο τό Ὄνομα 
τοῦ Παναγάθου Θεοῦ πού μᾶς ἀξίωσε νά 
ἑορτάσουμε καί ἐφέτος τήν σημερινή ἑορτή 
καί νά γευθεῖ ἡ ψυχή μας κάτι ἀπό τήν γλυ-
κύτητα καί τήν πνευματική χαρά, πού μόνο ἡ 
Ἐκκλησία μπορεῖ νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο, 
τόν κουρασμένο ἀπό τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς, 
καί ταλαιπωρημένο ἀπό τίς ἀγωνίες καί τήν 
καθημερινή βιοπάλη καί τήν ἀντιμετώπιση 
τῶν ἀτέλειωτων προβλημάτων του, τά ὁποῖα 
τόν περιτριγυρίζουν καί τόν καταπονοῦν 
«ὥσπερ μέλισσαι κηρίον», σύμφωνα μέ τήν 
ὡραία καί τόσο εὔστοχη εἰκόνα τῆς Μεγάλης 

Παρακλήσεως. 
Ἄς ψάλλουμε, λοιπόν, ὕμνους εὐχαριστή-

ριους καί ἐγκωμιαστικούς πρός τήν Παναγία 
μας. Τοῦτο εἶναι καί ἄξιον καί δίκαιον. Ἄς 
μνημονεύσουμε εὐλαβῶς τήν ἁγία της Κοί-
μηση. Καί ἄς μή ξεχάσουμε ποτέ τά λόγια 
τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ της, πού παρέλαβε 
στήν ἀγκαλιά Του τήν πάναγνη ψυχή της καί 
ὕστερα ἀπό λίγο ὁλόκληρη, ψυχή καί σῶμα, 
στούς οὐρανούς τήν Ὑπεραγία Μητέρα Του. 
Ἄς θυμηθοῦμε ἀκόμη τέτοια ἁγία ἡμέρα καί 
ὥρα τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ μας: «Ἀμήν, 
ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων 
καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον 
καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν 
ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» (Ἰωάννου 5,24). 
Καί τά ἀθάνατα αὐτά λόγια του Κυρίου μας 
αὐτήν τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς καί τῆς χαρᾶς 
θέλουν νά μᾶς τονίσουν, ὅτι καί ὁ δικός μας 
θάνατος θά μοιάζει μέ τήν γαλήνια καί ἁγία 
Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἐάν μέχρι τό τέλος 
τῆς ζωῆς μας μείνουμε πιστοί στόν Υἱό καί 
Θεό της. Ὅπως καί ἡ Παναγία ἔτσι καί ἐμεῖς 
τότε θά συναντήσουμε καί θά χαροῦμε χαρά 
ἀνεκλάλητη καθώς θά μεταφερόμεθα στήν 
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της. 
Μόνο πίστη ἀσάλευτη νά ἔχουμε καί ἀγάπη 
θερμή στό Χριστό. Γένοιτο!

Πρὸς 
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν  
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
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Θὰ ἤθελα νὰ ἀρχίσω μὲ μία διήγηση ποὺ ἀναφέ-
ρεται στὸν Προφήτη Δανιὴλ καὶ ἰδιαίτερα στὸ 
5ο κεφάλαιο. Ὁ βασιλεὺς τῶν Βαβυλωνίων 

Βαλτάσαρ μεθυσμένος μὲ τὴν κατάκτηση τῆς Ἱερουσαλὴμ 
παραθέτει ἐπίσημο δεῖπνο. Γιὰ μία στιγμὴ κάνει χρήση 
τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ Ναοῦ καὶ ξαφνικὰ ὅλοι χάνουν 
τὸ κέφι τους, χλωμιάζουν καὶ τρέμουν καθὼς βλέπουν 
ἕνα χέρι ὁρατὸ μὲ σῶμα ἀόρατο νὰ γράφει μὲ πύρινη 
γραφίδα στὸν τοῖχο ἀπέναντι τρεῖς λέξεις: μανή – θεκὲλ 
– φάρες (στίχ. 25) ἐμετρήθη – ἐζυγίσθη – ἐτελειώθη. 
Ἔντρομος ὁ Βασιλεὺς καλεῖ τοὺς σοφοὺς νὰ ἑρμηνεύσουν 
τὶς τρεῖς λέξεις. Κανένας δὲν ἔδωσε πειστικὴ ἀπόκριση. 
Μόνον ἕνας εἶπε: Βασιλεῦ, ἀναζή-
τησε τὸν Δανιήλ. Πράγματι ὁ Δανιὴλ 
εὑρέθη καὶ ἀκούει τοὺς λόγους τοῦ 
Βασιλέως: Θὰ σὲ καταστήσω τρίτον 
στὴν τάξη ἄρχοντα τοῦ κράτους 
μου ἐάν μοῦ δώσεις ἀπάντηση αὐτῶν τῶν λέξεων ποὺ 
γράφτηκαν στοὺς τοίχους μου, καὶ τότε ὁ Δανιὴλ περί-
λυπος τοῦ ἀπαντᾶ: Βασιλιά μου, ἡ βασιλεία σου ἀπὸ τὸ 
Θεὸ μετρήθηκε, ζυγίστηκε καὶ τελείωσε καὶ πράγματι 
τὴν ἴδια βραδιὰ ὁ Βασιλιὰς βρέθηκε νεκρός. 

Πρὸς τί ἡ ἀνωτέρω διήγησις; 
Μὲ ἄλγος ψυχῆς καὶ πόνο βαθὺ βλέπουμε τὰ τε-

κταινόμενα εἰς τὴν ἀπέναντι χώρα καὶ εὐθέως ἐρωτῶμεν. 
Ἄρχοντα τῆς χώρας δὲν γνωρίζεις ἀπὸ ποῦ κρατάει ἡ 
καταγωγή σου, δὲν ἤξερες ποιὰ εἶναι ἡ καταγωγή σου 
μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα; Δὲν ἤξερες ποιὰ εἶναι 
ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ ἐπιρροή της στὰ μέρη ἐκεῖνα τῆς 
Ἀνατολῆς; Δὲν ἤξερες τί σημαίνει ἡ μεγάλη Ἐκκλησιά, 
τὸ παλλάδιο τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὸν κάθε ρωμιό; Δὲν 
σὲ προβλημάτισε τὸ γεγονὸς τοῦ πρόωρου θανάτου τοῦ 
κατακτητοῦ πού μόλις ἔφθασε τὰ σαράντα ἢ ὁ θάνατος 
τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ λίγο μετὰ τὰ πενήντα; Καὶ ἔπρεπε 
μὲς στὴν Ἁγιὰ Σοφιά μας νὰ βάλεις τὸ μουεζίνη νὰ δια-
βάζει τὸ κήρυγμα τοῦ Κορανίου; Ἔπρεπε τὴν πρώτη 
ἐκκλησιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ τὴν μετατρέψεις σὲ τέμε-
νος; 

Πόνεσε ἡ ψυχή μας καὶ ἄθελα ἀνατρέξαμε στὸ 10ο 
κεφάλαιο τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς καὶ ἦρθε στὰ 
μάτια μας ἡ φράση ἐκείνη τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, 
ὁ Ὁποῖος κυριολεκτικὰ ὄργωσε τὴν Μικρασία, στὶς 
ὁποῖες πόλεις της ἔγραψε καὶ ἀνάλογες ἐπιστολὲς, στεν-
τορία τῆ φωνῆ νὰ ἀνακράζει: «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς 
χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» (Ἑβρ. 10, 31). 

Ναί! ἄρχοντα τῆς γείτονος νὰ τὸ γνωρίζεις καλὰ 
αὐτὸ ὅτι εἶναι φοβερὸ πράγμα νὰ πέσεις στὰ χέρια τοῦ 
ζωντανοῦ Θεοῦ καὶ καθὼς ξεφυλλίζουμε τὶς Πράξεις 
τῶν Ἀποστόλων στὸ 23ο κεφάλαιο βλέπουμε ἕναν 
Παῦλο ἀπογοητευμένο καὶ πικραμένο ἀπὸ τοὺς ὁμογενεῖς 

του στὶς φοβερὲς ἐπιπλήξεις τοῦ Ἀνανία 
καθὼς βρίσκεται γιὰ ἀπολογία στὰ ἀνά-
κτορα τοῦ Κλαυδίου Λυσία νὰ ἀναφωνεῖ. 
«τύπτειν σὲ μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε κεκο-
νιαμένε» (στίχ. 3). Πρόκειται νὰ σὲ χτυ-

πήσει ὁ Θεὸς ντουβάρι σοβατισμένο. 
Ἄρχοντα τῆς γείτονος, ἦταν ἀκόμη πολὺ νωπὲς οἱ 

γραμμὲς ποὺ χάραζα ἐξ αἰτίας τῆς πικρίας καὶ ἀγανα-
κτήσεως ποὺ μὲ διακατεῖχε καθὼς στὴ χώρα σου καὶ 
χώρα τῶν Πατέρων μας ὅπου ἂν ξερριζώθηκαν ἐκκλησιὲς 
ὑπάρχουν τὰ θεμέλιά τους καὶ μέσα στὴ γῆ τῆς Μικρασίας 
εἶναι θαμένοι οἱ πρόγονοι μας· ἦταν λέγω νωπὲς οἱ 
γραμμὲς ὅταν ξέσπασαν τὰ φοβερὰ γεγονότα στὴ χώρα 
σου καὶ τὶς συνέπειες αὐτῶν τῶν γεγονότων δὲν θάθελα 
νὰ τὶς σκέφτομαι διότι μοῦ προκαλοῦν πόνο. 

Θὰ εὐχόμουνα αὐτές μου οἱ σκέψεις νὰ φτάσουν 
μπροστά σου γιὰ νὰ ἀνανήψεις καὶ νὰ δεῖς σύμφωνα 
καὶ μὲ τὶς προφητεῖες τῶν Πατέρων τῆς πίστεώς μας 
ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μέλλον σου καὶ τὸ μέλλον τῆς χώρας 
σου.  

Καὶ ἀκόμη ἐπειδὴ δὲν εἴμεθα χαιρέκακοι, οὔτε 
θέλουμε αἷμα ἀθώων νὰ πληρώνει τὶς πράξεις τῶν ἡγε-
μόνων του εὐχόμεθα πραγματικὰ νὰ μὴ προκαλεῖς τὴ 
ρωμιοσύνη οὔτε σὲ πολέμους, οὔτε σὲ ἐκδικήσεις, οὔτε 
σὲ διεκδικήσεις καὶ προπαντὸς οὔτε σὲ διαπομπεύσεις 
τῶν Ἱερῶν καὶ τῶν Ὁσίων της.         

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου 
 Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Ἐπίκαιρα
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Μέ αἰσθήματα πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης 
τό χριστεπώνυμο πλήρωμα δέχθηκε τήν ἀπόφαση 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2015 γιά τήν κατάταξη στό 
ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο τοῦ Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιο‐
ρείτου. Γεγονός εἶναι ὅτι ὁ Γέρων Παΐσιος ἀπό πολύ 
νωρίς εἶχε καθιερωθεῖ ὡς ἅγιος στή συνείδηση καί 
στήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τήν ἀπόφασή του 
αὐτή, τό Σεπτό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἐπικύ‐
ρωσε τό ὁμόφωνο φρόνημα καί τήν ἀκράδαντη πίστη 
τῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ π. Παΐσιος 
εἶναι ἅγιος. 

Ὁ γράφων εἶχε ἐπισκεφθεῖ ἀρκετές φορές τόν 
Γέροντα Παΐσιο στό ταπεινό κελί τῆς Παναγούδας 
στό Ἅγιον Ὄρος καί εἶναι 
μάρτυς τῆς ἁγιότητας, τῆς 
διορατικότητας καί τοῦ 
ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικοῦ 
φρονήματος αὐτοῦ τοῦ 
νέου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ φίλος κ. Γεώργιος 
Μπλάτζας, ὁμότιμος καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς, χει‐
ρούργησε τόν Γέροντα στό «Θεαγένειο» Νοσοκομεῖο 
τῆς Θεσσαλονίκης καί μοῦ ἀποκάλυψε ἄγνωστες 
πτυχές τῆς ἁγιότητας τοῦ π.Παϊσίου, κυρίως τήν 
ἀφοβία του μπροστά στό θάνατο! 

Ὁ γέρων Παΐσιος ὑπῆρξε ἕνα φωτόμορφο τέκνο 
τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶχε ὑποστεῖ τήν «καλήν ἀλλοί‐
ωσιν», δηλ. εἶχε ἀλλοιωθεῖ πνευματικά ἀπό τή Θεία 
Χάρη. Ἕνας πραγματικός φίλος τοῦ Θεοῦ, τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων. Ἕνας ἐμπειρικός 
Θεολόγος, πού ἄν καί δέν εἶχε σπουδάσει Θεολογία, 
ἐξέφραζε μέ ἁπλά λόγια τίς θεοπτικές του ἐμπειρίες. 
῎Αλλωστε ἡ θεοπτία προηγεῖται τῆς Θεολογίας. Ὁ 
ἴδιος ἔλεγε: «Θεολογία χωρίς ἐμπειρία μοιάζει μέ 
τυφλοπόντικα, πού προσπαθεῖ νά περιγράψει τόν ἥ ‐

λιο»1. Ἔγινε ἔμ ψυχος 
ναός καί σκή νωμα 
τοῦ Θεοῦ, τό ἐκλε‐
κτό πρόσωπο πού 
ἐπιλέχθηκε ἀπό τό 
Θεό, γιά νά στηρίξει τούς ἀνθρώπους τῆς πνευματικά 
ἀποπροσανατολισμένης ἐποχῆς μας. 

Ἄνθρωπος ἀπελευθερωμένος ἀπό τά πάθη, πλήρης 
χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, βίωνε ἔκτακτες ὑπερ‐
φυσικές καταστάσεις, μέρος τῶν ὁποίων φανέρωνε 
στούς ἀνθρώπους γιά νά τούς στηρίξει στήν κατά 
Χριστόν βιοτή τους. Γιά καταστάσεις καί θέματα 
πνευματικά μιλοῦσε μέ βεβαιότητα ὡς ἐξουσίαν 
ἔχων, χωρίς νά ἀφήνει περιθώρια ἀμφιβολίας! Εἶχε 

καί αὐτός τό γνώρισμα τῶν 
ἁγίων νά εἶναι αὐστηρός 
στόν ἑαυτό του καί ἐπιει‐
κής στούς ἄλλους. Ἐνσάρ‐
κωνε στόν ἀνώτερο δυνατό 

βαθμό τίς ἀρετές τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀκτημοσύνης καί 
τῆς παρθενίας. Ἔφθασε σέ ὑψηλά μέτρα πνευματι‐
κότητας, γι’ αὐτό καί τά χαρίσματά του ἦταν πολλά. 
Ὅπως ἔχει γραφεῖ «τά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα 
ἦταν ἡ μεγάλη του αὐταπάρνηση, οἱ φιλότιμοι ἀγῶνες 
του γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχική ἀκρίβεια, 
ἡ λεπτή του αἴσθηση γιά τήν πνευματική ζωή, ἡ 
σπάνια διάκρισή του, ἡ θυσιαστική του ἀγάπη γιά 
τόν κάθε ἄνθρωπο καί τό πατερικό του φρόνημα»2. 

Αὐτός ὁ νέος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ μέτριος 
στό ἀνάστημα, σκελετωμένος ἀπό τήν ἄσκηση, μέ 
αὐστηρό διεισδυτικό βλέμμα καί ταυτόχρονα γλυκύ, 

1. Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, 
Ἅγιον Ὄρος 2009, σ. 591. 

2. Ὅ.π., σ. 23‐24.

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

* Γιά τήν σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου χρησιμποιήθηκαν τό βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ 
Ἁγιορείτου, ἅγιον ῎Ορος 2009, οἱ ἀφηγήσεις  τοῦ θεράποντος ἰατροῦ τοῦ π. Παϊσίου κ. Γεωργίου Μπλάτσα καί προσωπι‐
κές μου ἀναμνήσεις ἀπό τίς ἐπισκέψεις μου στόν Γέροντα. 
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μέ χέρια ροζιασμένα ἀπό τίς σκληρές χειρωνακτικές 
ἐργασίες, ἀκτινοβολοῦσε, ἐξωτερικεύοντας τήν πείρα 
τῆς Ἀναστάσεως καί σκόρπιζε παντοῦ χαρά, ἐλπίδα, 
δύναμη καί αἰσιοδοξία. «Τοῦ γνῶναι Αὐτόν καί τήν 
δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ»3. Κατάπληξη προ‐
καλοῦσαν ἡ πολυμέρειά του, οἱ πρακτικές γνώσεις 
του, ἡ σοφία καί ἡ ἰσχυρή του μνήμη. Διακρινόταν 
γιά τό ἀκέραιο τοῦ χαρακτήρα του. Ἀπεχθανόταν 
τήν ὑποκρισία, τήν κολακεία, τήν ἀνειλικρίνεια, τή 
διπλοπροσωπία. Χαρακτηριστικά ὁ ἴδιος ἔλεγε: 
«Αἰσθάνομαι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους τήν ἴδια 
ἀγάπη πού εἶχα γιά τούς συγγενεῖς μου. Τώρα αἰσθά‐
νομαι ὅλο τόν κόσμο σάν ἀδελφούς»4. Ἔδινε μεγάλη 
σημασία στήν ἐλεημοσύνη καί στενοχωριόταν γιά 
τήν ὑπάρχουσα κοινωνική ἀδικία καί ἀνισότητα. «Τί 
χριστιανοί εἴμαστε», ἔλεγε, «νά ἔχουμε δύο καί τρία 
σπίτια καί ἐξοχικά, καί ἄλλοι νά μήν ἔχουν ποῦ τήν 
κεφαλήν κλίνῃ;»5. 

Ὁ Γέρων Παΐσιος ὑπῆρξε πραγματικός μοναχός, 
ὑπόδειγμα ἀσκήσεως καί συνέπειας στίς ἀρχές τοῦ 
Εὐαγγελίου. Γιαυτό ἔφθασε σέ ὑψηλά μέτρα πνευ‐
ματικότητας καί θεοπτίας. Ἡ σταθερή πνευματική 
του κατάσταση, ἡ ἐσωτερική εἰρήνη, ἡ ἀγαπητική 
του διάθεση καί τό πλήρωμα τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς 
πού βίωνε, φανερώνουν ἕναν ἄρτιο τοῦ Θεοῦ ἄνθρω‐
πο, ἀπελευθερωμένο ἀπό τά πάθη, πλήρη χάριτος 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἁγνότητά του εἶχε φθάσει 
σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά μήν συγκατατίθεται σέ 
σαρκικούς λογισμούς. Ἐνσάρκωνε ὅλες τίς μοναχικές 
ἀρετές. Τήν ἀρετή τῆς ὑπακοῆς, τήν ὁποία ἐφάρμοσε 
κατά τό πλέον ἰδεώδη τρόπο, παρόλο πού δέν ἔζησε  
πολλά χρόνια ὡς ὑποτακτικός στό κοινόβιο. «Νά ξέ‐
ρετε», ἔλεγε, «ὅλο τό νόημα, τό μυστικό στή μοναχική 
ζωή, βρίσκεται στήν ὑπακοή»6. Χαρακτηριστική ἦταν 
ἡ ταπείνωσή του. Ἔβλεπε τόν ἑαυτό του ὡς «γῆ καί 
σποδός». Κατώτερο ἀπό ὅλη τήν κτίση, χειρότερο 
καί ἀπό τά ζῶα. Ἔνοιωθε πολύ ἐνοχλημένος ὅταν 
τόν φωτογράφιζαν ἤ τόν  ἠχογραφοῦσαν ἤ μιλοῦσαν 
γι’ αὐτόν. Ὅταν κάποιος στή Σουρωτή ἐντελῶς αὐθόρ‐
μητα τόν ἀπεκάλεσε ἅγιο, ὁ Γέροντας ἀναλύθηκε σέ 
κλάμα. Βίωνε μέ κάθε εἰλικρίνεια τήν ἀρετή τῆς τα‐
πεινοφροσύνης, γιαυτό καί διαρκῶς ἔλεγε: «Τεκμήριο 
γνησιότητας τῆς πνευματικῆς ζωῆς κάποιου εἶναι ἡ 

μεγάλη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του καί ἡ πολλή 
ἐπιείκεια στούς ἄλλους. Ποτέ δέν πρέπει νά χρησι‐
μοποιοῦμε τούς κανόνες ὡς κανόνια ἐναντίον τῶν 
ἄλλων»7. 

Κέντρο τοῦ κηρύγματός του ἦταν ἡ μετάνοια, 
ὄχι ὡς ἀποφασιστική στιγμή, ἀλλά ὡς ἀποφασιστική 
ζωή! Τήν μετάνοια, πού εἶναι ἀναμοχλευτική δύναμη 
καθάρσεως, αἰσθημάτων καί βουλήσεως, τήν θεω‐
ροῦσε ὡς τό  σπουδαιότερο ἔργο τοῦ μοναχοῦ, 
ὅπως καί κάθε ἀνθρώπου. Ἰδιαιτέρως συνιστοῦσε 
τή συχνή ἐξομολόγηση. Μέ θαυμαστή συνέπεια τη‐
ροῦσε τήν ἀκτημοσύνη, πού ὑποσχέθηκε στόν Κύριο 
τήν ἡμέρα τῆς κουρᾶς του. Φτωχός μπῆκε στό μο‐
ναχικό βίο, πάμπτωχος ἔφυγε  γιά τήν αἰωνιότητα. 
Στήν περίπτωσή του μποροῦμε νά ἐπαναλάβουμε 
τά λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: «Καί ἐδόξασα 
καί δοξάζω χιλιάδες φορές τόν Χριστόν μου ὁπού μ’ 
ἐφύλαξε ἀπό τοῦτο τό πάθος τῆς φιλαργυρίας, καί 
μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
ἐσταυρωμένου καί Θεοῦ δέν ἔχω μήτε σακκούλα, 
μήτε σπίτι, μήτε κασσέλλα, μήτε ἄλλο  ράσο ἀπό 
αὐτό ὁπού φορῶ, ἀλλά ἀκόμη παρακαλῶ τόν Κύριό 
μου μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου νά μέ ἀξιώσῃ νά μήν 
ἀποκτήσω σακκούλα, διότι ὡσάν κάμω ἀρχήν νά 
παίρνω ἄσπρα, εὐθύς ἔχασα τούς ἀδελφούς μου, 
καί δέν ἠμπορῶ καί τά δύο, ἤ τόν Θεόν ἤ τόν διάβο‐
λον»8. 

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἦταν ἕνας πραγματικός ἀσκητής. 
Νήστευε αὐστηρά, κοιμόταν ἐλάχιστα καί ἀγρυπνοῦσε 
προσευχόμενος. Γιά προσκέφαλο εἶχε ἕνα κούτσουρο 
ἀπό καστανιά. Γιά κρεβάτι δύο σανίδες μέ κενό στή 
μέση γιά νά μήν ἀκουμπᾶ ἡ σπονδυλική στήλη καί 
θερμαίνεται. Στή θεία λειτουργία στεκόταν διαρκῶς 
ὄρθιος γιά νά μήν τόν πιάνει ὁ ὕπνος καί νά μήν πε‐
ρισπᾶται ὁ λογισμός του. 

Ἡ προσευχή, ὡς ἔξοδος ἀπό τόν ἑαυτό μας καί 
συνάντηση τοῦ Θεοῦ, ἦταν τό κύριο μέλημά του. Ἡ 
γνωστή ρήση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος «ὁ 
πᾶς δρόμος αὐτοῦ ἦν προσευχῆς ἀέναος καί ἔρως 
πρός Θεόν ἀνείκαστος»9 εἶχε τήν πλήρη ἐφαρμογή 
του στόν ἅγιος Παΐσιο. Ἡ προσευχή του ἦταν ἀδιά‐
λειπτη, καρδιακή, καθαρή καί ἀποτελεσματική. Τήν 
ἔλεγε στό «ταμιεῖον» του, στό ἐργόχειρο, στό δρόμο, 

3. Φιλιπ. β΄ 10.
4. Ἰερομονάχου Ἰσαάκ, ὅ.π., σελ. 538.
5. Ὅ.π., σ. 539.

6. Ὅ.π., σ. 399. 

7.  Ὅ.π., σ. 417.

8. Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, Μητροπολίτου 
Φλωρίνης, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθῆναι 2007, σ.σ. 105‐106.

9. Κλῖμαξ, ἔκδ. Ἀστέρος, Ἀθῆναι 1970, σ. 8.



ἀκόμη καί στή συναναστροφή του μέ ἀνθρώπους. Τήν 
χώριζε σέ τρία μέρη: Ἕνα γιά τόν ἑαυτό του, ἕνα γιά τούς 
ζῶντες καί ἕνα γιά τούς κεκοιμημένους. Στήν πραγματικότητα 
ὅμως προσευχόταν περισσότερο γιά τούς ἄλλους παρά γιά 
τόν ἑαυτό του. Ἀγάπησε καί καλλιέργησε  τήν εὐχή «Κύριε 
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Εἶχε φθάσει σέ τέτοια κατάσταση, 
ὥστε νά «βυθίζεται ὁ νοῦς του στήν εὐχή» καί νά συνεχίζεται 
καί στόν ὕπνο του. Ὅπως γράφει ὁ ἱερομόναχος Ἰσαάκ 
«Δέν μετροῦσε τήν προσευχή μέ τίς ὧρες, μέ τά πόσα 
γράμματα θά ποῦμε ἤ πόσα κοσμποσχοίνια θά κάνουμε»10. 
Κυρίως τόν ἐνδιέφερε νά εἶναι καθαρή, νά φθάνει στό Θεό 
καί νά ἔχει καρπούς. «Τά ἄλλα», ἔλεγε ὁ π. Παΐσιος, «εἶναι 
γιά νά σπρώξουμε τή νύχτα καί νά λέμε ὅτι κάναμε τόσες 
ὧρες ἀγρυπνία»11. Παράλληλα μέ τήν προσευχή ἀγάπησε 
καί τήν ψαλμωδία, τήν ὁποία ὅμως θεωροῦσε «ἀτελή προ‐
σευχή»12. «Ὅταν στενοχωριόμαστε», ἔλεγε, «νά ψέλνουμε. 
Ἡ ψαλμωδία διώχνει τόν διάβολο, διότι εἶναι συγχρόνως 
καί προσευχή καί περιφρόνηση τοῦ πειρασμοῦ»13. 

Ἄνθρωπος τῆς νήψεως καί τῆς αὐτοκριτικῆς, καθώς 
ἦταν, δέν δικαιολογοῦσε στόν ἑαυτό του τό παραμικρό 
ἁμάρτημα, γιατί γνώριζε ὅτι ἁγιότητα εἶναι ὁ ἐξαγιασμός 
τῶν λεπτομερειῶν τῆς ζωῆς. Ὁ Γέροντας ἀπέκοπτε εὔκολα 
τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς. «Οἱ λογισμοί», ἔλεγε, «δείχνουν 
τήν πνευματική μας κατάσταση. Χωρίς νήψη οἱ προσβολές 
τῶν λογισμῶν ἐξελίσσονται σέ πάθη καί καταντᾶ ὁ ἄνθρωπος 
παντοπωλεῖο τῶν παθῶν»14. Μέ διάκριση συνδύαζε ἄριστα 
τήν ἡσυχία μέ τήν διακονία. Ἐκφραστής καί θιασώτης τῆς 
διδασκαλίας τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πίστευε ἀπόλυτα 
ὅτι ἀπό τόν ἡσυχασμό θά προέλθει ἡ ἀναγέννηση τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἡ γνησιότητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. «Μπορῶ 
νά μιλάω, νά συναναστρέφομαι μέ τόν κόσμο», ἔλεγε, 
«ἀλλά ὕστερα θέλω νά εἶναι μόνος μου»15. 

Ἕνα ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἦταν τό 
διορατικό καί τό προορατικό. Προγνώριζε μέ τή χάρη τοῦ 
Θεοῦ τόν ἐρχομό τῶν ἐπισκεπτῶν, τήν πνευματική τους 
κατάσταση, τά ὀνόματά τους, τά προβλήματα πού τούς 
ἀπασχολοῦσαν καί ἀνάλογα ἐνεργοῦσε. Ὅταν τόν Ἰούλιο 
τοῦ 1980 τόν ἐπισκεφθήκαμε μέ τόν φίλο μου Λυκειάρχη 
ἀπό τό Ἀγρίνιο κ. Φώτη Μάλαινο μᾶς φώναξε, χωρίς νά 
μᾶς γνωρίζει, μέ τά μικρά μας ὀνόματα: «Καλῶς τά παιδιά 
μου, τόν Φώτη καί τόν Μιχάλη». Σύμφωνα μέ πληροφορία 
πού μᾶς ἔδωσε ὁ καθηγητής κ.. Μπλάτζας ὅταν τό 1987 

10. Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, ὅ.π., σ. 515.

11. Ὅ.π.

12. Ὅ.π., σ. 513.

13. Ὅ.π., σ. 514.
14. Ὅ.π., σ. 510.
15. Ὅ.π., σ. 497.
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εἰσήχθη στό «Θεαγένειο» γιά ἐγχείριση βουβωνο‐
κήλης, ὁ καθηγητής ἦταν ἀνήσυχος γιά τήν ἔκβαση 
τῆς ἐγχειρήσεως. Ὁ π. Παΐσιος τόν κατάλαβε καί τοῦ 
εἶπε: «– Μή φοβᾶσαι, Γιῶργο. Εἶδα τήν ἐγχείρηση. 
Ὅλα θά πᾶνε καλά»16. Πράγματι ἔγινε ἡ ἐγχείρηση 
καί ὅλα πῆγαν καλά. Μέ τό διεισδυτικό καί ἁγιο‐
πνευματικό μάτι του διέκρινε τά πάντα. Εἶχε ἀποκτήσει 
«νοῦν Χριστοῦ»17, γι’ αὐτό βοηθοῦσε οὐσιαστικά 
στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν ἀνθρώπων. 

Ὅλες αὐτές οἱ πνευματικές προϋποθέσεις τοῦ 
ἔδιναν μιά ξεχωριστή παρρησία καί χάρη. Γι’ αὐτό 
πάλευε μέ δαίμονες, συναναστρε‐
φόταν μέ τά ἄγρια θηρία 
καί εἶχε θεϊκές ἐμπειρίες. 

Στό ἀσκητήριο τοῦ 
Σινᾶ πάλαιψε πραγμα‐
τικά μέ τό διάβολο ὡς 
ὀντολογική πραγματι‐
κότητα. Κατεβαίνοντας 
στήν Ἱερά Μονή τῆς 
ἁγίας Αἰκατερίνης καί 
κοινωνώντας τῶν 
Ἀχράντων Μυστηρίων 
ἔζησε μιά καταπληκτική 
ἐμπειρία, τήν ὁποία πε‐
ριγράφει ὡς ἑξῆς: «Κατέβηκα στό Μοναστήρι νά 
λειτουργηθῶ. Ὅταν κοινώνησα αἰσθάνθηκα τή Θεία 
Κοινωνία σάν κρέας πολύ‐πολύ γλυκό καί ἔνιωσα 
μιά δύναμη μέσα μου. Ἦταν Σῶμα καί Αἷμα Χρι‐
στοῦ»18. 

Γιά τόν ἅγιο Παΐσιο ὁ Διάβολος ἦταν ἁπτή πραγ‐
ματικότητα. Σέ ὅσους ἀμφισβητοῦσαν τήν ὕπαρξη 
τοῦ Διαβόλου ἔλεγε: «Τί λέει αὐτός; Ἐδῶ κάθε νύχτα 
μᾶς δείχνει συνεμά ὁ διάβολος»19. 

Στό μοναστήρι τοῦ Στομίου Κονίτσης, «τό περι‐
βολάκι τῆς Παναγίας», ὅπως τό ὀνόμαζε, ἀξιώθηκε 
μαζί μέ γυναῖκες ἀπό τήν Κόνιτσα πού διακονοῦσαν 
τό μοναστήρι, νά δεῖ τή Θεοτόκο. Σ’ αὐτές τίς γυναῖκες 
εἶπε: «Σᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός καί εἴδατε τήν Παναγία, 
ἀλλά δέν θά πεῖτε πουθενά»20. Μιά ἄλλη φορά, 

στήν ΒΑ γωνία τοῦ κελιοῦ τῆς Παναγούδας στό Ἅγιο 
Ὄρος, εἶδε τήν Παναγία ντυμένη στά ἄσπρα καί φώ‐
ναξε: «Παναγιά μου, καί ὁ τόπος εἶναι βρώμικος και 
ἐγώ βρώμικος»21. Σέ ὄνειρό του εἶδε τήν Παναγία 
ὡς ὡραία καί μεγαλόπρεπη γυναίκα, ντυμένη στά 
χρυσά. Ὅταν πῆγε ὡς προσκυνητής στό θεομητορικό 
μνήμα τῆς Γεσθημανῆ, διέκρινε στό πρόσωπο τῆς 
εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας τήν «Κυ‐
ρία» πού εἶχε δεῖ στό ὄνειρό του. Τήν 27η Φεβρουα‐
ρίου 1974 καί ὥρα 10 τό πρωΐ δέχθηκε στό κελί του 
τήν ἐπίσκεψη τῆς ἁγίας Εὐφημίας, μέ τήν ὁποία συ‐

νομίλησε γιά ἕνα σοβαρό ἐκκλησιαστικό θέμα 
πού τόν ἀπασχολοῦσε. Γενικά, ὁ Γέ‐

ροντας ἀπέφευγε νά διηγεῖται 
τίς πνευματικές του ἐμπειρίες. 
Τό ἔκανε μόνο σέ ἔκτακτες 
περιπτώσεις, ὅταν ἔκρινε ὅτι 
ἔπρεπε νά βοηθήσει κάποια 
ψυχή. 

Τό ἀναστάσιμο ἀσκητι‐
κό του ἦθος, ἡ παιδική του 
ἀθωότητα καί τό ὁλοκλη‐
ρωτικό δόσιμό του στό Θεό, 

ἀπετέλεσαν τίς προϋποθέ‐
σεις γιά νά βιώνει θεῖες ἐμπει‐

ρίες. Εἶναι συγκλονιστικά τά ὅσα βίωσε τό 1967 στά 
ἐρημικά κατουνάκια. Ἐνῶ ἔλεγε τήν εὐχή «Κύριε 
Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με» τό κελί του πλημμύρισε 
ἀπό θεϊκό φῶς. Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τοῦ 
ἰδίου «ἦταν λευκό μέ μιά μικρή ἀπόχρωση πρός τό 
γαλάζιο... Τό φῶς ἦταν τόσο δυνατό! Πιό δυνατό 
ἀπό τό φῶς τοῦ ἡλίου. Ὁ ἥλιος ἔχανε τήν λάμψη 
μπροστά του. Ἔβλεπα τόν ἥλιο καί μοῦ φαινόταν τό 
ἡλιακό φῶς ὠχρό, ὅπως εἶναι τό φῶς τῆς σελήνης 
κατά τήν πανσέληνο. Τό φῶς τό ἔβλεπα γιά πολύ. 
Μετά, ὅταν τό φῶς ἔλειψε καί ἡ χάρις μειώθηκε, 
τότε δέν εὕρισκα καμιά παρηγοριά καί χαρά»22. 

Πέραν τῶν ἄλλων στόν Γέροντα Παΐσιο δόθηκε 
τό χάρισμα νά συναναστρέφεται μέ τά ἄγρια θηρία, 
χωρίς νά τόν βλάπτουν, ὅπως συνέβαινε καί μέ πολ‐
λούς ἁγίους. Στήν περίπτωσή του ἔχουν πλήρη ἀνα‐
φορά τά ὅσα γράφει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «προ‐
σπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ ἑαυτῶν, καί σαίνουσι 
τάς κεφαλάς αὐτῶν, καί λείχουσι τάς χεῖρας αὐτοῦ 16. Ὅ.π., σ. 312.

17. Α΄ Κορ. 2, 16.
18. Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, ὅ.π., σ. 170.
19. Ὅ.π., σ. 600.
20. Ὅ.π., σ. 147.

21. Ὅ.π., σ.147. 
22. Ὅ.π., σ. 306.
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καί τούς πόδας, διότι ἐκείνων τήν ὀσμήν τήν ἐκπνεύ‐
σασαν ἐκ τοῦ Ἀδάμ πρό τῆς παραβάσεως, ὠσφράν‐
θησαν ἐξ αὐτοῦ»23. Τά στοιχεῖα τῆς φύσεως ὑποχω‐
ροῦσαν μπροστά στά ἁγιοπνευματικά μέτρα τοῦ 
ἁγίου Παϊσίου! 

Ἡ διαρκής πνευματική ἐγερσιμότητα τοῦ Γέροντος 
Παϊσίου, πέραν τῶν ἄλλων, ὀφείλετο καί στή βίωση 
ἀπό μέρους του τῆς μνήμης τοῦ θανάτου, πού ἔχει 
βαρύνουσα σημασία γιά τήν πνευματική ζωή τῶν 
πιστῶν. Ἔχει μεγάλη ἀφυπνιστική δύναμη καί ἀπο‐
τελεῖ βασική προϋπόθεση γιά μιά γνήσια πνευματική 
ζωή. Ἡ μνήμη θανάτου ἀπομακρύνει  τήν ἁμαρτία 
καί προσανατολίζει σωστά τή ζωή. Κατά τόν ἱερό 
Χρυσόστομο γίνεται ἀφορμή ὠφελίμου καί σωτηρίου 
φιλοσοφίας, ἀφοῦ «καί μετριάζειν καί σωφρονεῖν 
καί κατεστάλθαι καί πάσης ἀπηλάχθαι κακίας καί 
παρών καί προσδοκώμενος ὁ θάνατος ἀναπείθει»24. 

Ὁ ἅγιος Παΐσιος σέ ὅλη του τή ζωή δοκιμάστηκε 
μέ πολλές ἀρρώστιες, ὅπως ἡ βροχεκτασία, οἱ αἱμο‐
πτύσεις καί τέλος ὁ καρκίνος μέ μεταστάσεις στό 
ἧπαρ καί στούς πνεύμονες. Στούς συνομιλητές του 
πάντα ἔλεγε: «Ὅσο μέ ὡφέλησαν οἱ ἀρρώστιες, δέν 
μέ ὡφέλησε ἡ ἄσκηση πού σάν μοναχός  ἔκανα 
τόσα χρόνια»25. Στίς 4 Φεβρουαρίου 1994 ἔγινε ἡ 
ἐγχείρηση. Ἀφαιρέθηκε ὁ ὄγκος τοῦ παχέος ἐντέρου, 
ἀλλά εἶχαν γίνει μεταστάσεις. Ὁ Γέροντας ἀντιμε‐
τώπισε τό πρόβλημα μέ θαυμαστή ὑπομονή καί 
πίστη. Ἦταν χαριτωμένος καί εὐδιάθετος. Παρόλο 
πού πονοῦσε φοβερά, παρηγοροῦσε καί ἐνθάρρυνε 
ὅλους ὅσοι  πήγαιναν κοντά του. 

Ὁ φίλος καθηγητής κ. Γεώργιος Μπλάτζας, ὁ 
ὁποῖος τόν χειρούργησε, μοῦ μίλησε μέ θαυμασμό  
γιά τό πῶς ὁ ἅγιός μας ἀντιμετώπισε τό θάνατο: 
«Ἧταν ἅγιος. Ἔπαιζε μέ τόν θάνατο. Εἶχα ἀκούσει 
γιά ἁγίους, ἀλλά μπροστά μου εἶχα ἕναν ἅγιο». Καί 
συνέχισε: «Τήν τελευταία φορά πού τόν εἶδα, ἑπτά 
ἡμέρες πρίν κοιμηθεῖ, ἤμουν πολύ στενοχωρημένος. 
Πολλές φορές μέ ἀπασχολοῦσε τό θέμα ἄν, αὐτό 
πού κάνουμε στούς ἀρρώστους, εἶναι σωστό. Μοῦ 
εἶπε: – Ἄκουσε Γιῶργο, ὅλα ἔγιναν ὅπως ἔπρεπε. 
Ἄξιος ὁ μισθός σου. Μή στενοχωριέσαι. Ἤθελα νά 
ξέρῃς, ὁπότε μέ χρειασθῇς, θά εἶμαι κοντά σου. – 

Γέροντα, τό συκώτι σας πρήστηκε καί σᾶς πονάει, 
τοῦ εἶπα, γιατί εἶχε κάνει μεταστάσεις φοβερές. Χα‐
μογέλασε καί μοῦ εἶπε: – Ἄ, αὐτό εἶναι τό καμάρι 
μου, μή στενοχωριέσαι. Αὐτό μέ κράτησε ὥς τά 
ἑβδομήντα, καί αὐτό τώρα μέ στέλνει, ὅσο πιό 
γρήγορα μπορεῖ, ἐκεῖ πού πρέπει νά πάω. Μή στε‐
νοχωριέσαι γι’ αὐτό, μιά χαρά εἶμαι»26. 

Καί ἐνῶ ὁ ἴδιος ἤθελε νά ἐπιστρέψει στό Ἅγιο 
Ὄρος γιά νά κοιμηθεῖ καί νά ταφεῖ ἐκεῖ, τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ ἦταν νά μείνει στόν κόσμο γιά νά βροῦν οἱ 
ἄνθρωποι δύναμη, παρηγοριά καί ἐλπίδα. Ἀφοῦ 
ἑτοίμασε τά τῆς ταφῆς, ζήτησε ἀπό δύο γνωστούς 
του Ἐπισκόπους νά τοῦ διαβάσουν συγχωρητική 
εὐχή καί τή νεκρώσιμη ἀκολουθία, στήν ὁποία συ‐
νέψαλε καί ὁ ἴδιος. Κοινώνησε γιά τελευταία φορά 
τήν 11η Ἰουλίου, γιορτή τῆς ἀγαπημένης του ἁγίας 
Εὐφημίας, καί τήν 12η Ἰουλίου 1994, ἡμέρα Τρίτη 
καί ὥρα 11η π.μ. παρέδωσε τήν ἁγιασμένη του 
ψυχή στόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ἐπικα‐
λούμενος πολλές φορές τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μέ 
τή φράση «Γλυκειά μου Παναγία»27. Ἡ κηδεία του 
ἔγινε ἐντελῶς ἀθόρυβα ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου 
Ἀρσενίου στή Σουρωτή. 

Ἄς εἶναι δοξασμένο τό ὑπερύμνητο ὄνομα τοῦ 
Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί, πα‐
ρόλη τήν ἁμαρτωλότητά μας, καί στήν ἐποχή μας 
«οὐκ ἁμάρτυρον ἑαυτόν ἀφῆκεν»28. Ἡ παρουσία 
τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί τῶν ἄλλων 
συγχρόνων Ἁγίων ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Θεός δέν ἀπέ‐
στρεψε τό πρόσωπό του ἀπό μᾶς καί ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί εἰς 
τούς αἰῶνας»29. 

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του καί ἄς τόν παρακαλέσουμε 
νά πρεσβεύει πάντοτε στόν Ἐλεήμονα Θεό γιά τήν 
εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τήν σωτηρία ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ ὁ Γέρων Παΐσιος ἔχει μεγάλη 
παρρησία στό Θεό. Καί τοῦτο, γιατί, ὅπως γράφει ὁ 
ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης, «Ἀρετῆς ἐκτήσατο 
φύσιν, ἧς οὐ πέφυκεν ἅπτεσθαι τελευτήν»30.

23. Ἅπαντα τά Ἀσκητικά, ἔκδ. Σπανοῦ, Ἀθῆναι 1976, σ. 10.
24. Εἰς Ρωμ. ὁμ. 10,3, PG 60, 478.
25. Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, ὅ.π., σ. 362.

26. Ὅ.π., σ. 362.
27. Ὅ.π., σ. 363.
28. Πράξ. ιδ΄ 17.
29. Ἑβρ. ιγ΄ 8‐9. 
30. Ἐπιστολαί, 5, 186, PG, 143D.
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Ἀγαπητά μας παιδιά 
 
Ἀπό σήμερα, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή 

τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀρχίζει τό νέο 
σχολικό ἔτος 2016-2017. Οἱ δάσκαλοί 
σας, οἱ γονεῖς σας, ὅλοι μας, οἱ μεγαλύ-
τεροι τήν ἡλικία, σᾶς συνοδεύουμε στά 
σχολεῖα σας μέ πολλές καί ἐγκάρδιες 
εὐχές. Μερικοί πού νοσταλγοῦν τά παλιά 
ἴσως σᾶς ψιθυρίσουν τό στίχο ἀπό τό ξε-
χασμένο τραγούδι: «ἀνοίγουν τά σχολεῖα, 
ἀντίο τεμπελιά- σέ λίγο στά θρανία θά 
πιάσουμε δουλειά!». 

Ἐμεῖς δέ οἱ λειτουργοί τῆς ἁγίας Θρη-
σκείας μας ψάλλουμε Ἁγιασμό καί μέ 
ὕμνους καί εὐχές παρακαλοῦμε τό Θεό 
νά σᾶς ἐνισχύει στό σπουδαῖο ἔργο σας, 
δασκάλους καί μαθητές, ὥστε νά ἔχετε 
τά καλύτερα ἀποτελέσματα. Διότι πι-
στεύουμε, ὅπως κάθε λογικός ἄνθρωπος, 
ὅτι ἡ Παιδεία εἶναι ἀπό τούς πιό κρίσιμους 
καί πιό ἀξιοπρόσεκτους τομεῖς ἑνός 
Ἔθνους. Δέν ἀκοῦτε μερικούς πού σχο-
λιάζουν στοχαστικά, μέ σοβαρότητα, κά-
ποια ὄχι εὐχάριστα σημεῖα ἀπό τήν πορεία 
τοῦ Ἔθνους μας, πῶς καταλήγουν; Εἶναι 
θέμα παιδείας, συμπεραίνουν. Δηλαδή 
μέ περισσότερα λόγια, καί αὐτή τή θλιβερή 
ἀτυχία στή ζωή μας θά τήν εἴχαμε ἀπο-
φύγει, ἐάν εἴχαμε καλύτερη παιδεία. Ἐάν 
οἱ συμπολίτες μας, πού διαχειρίζονται τά 
προβλήματα τοῦ τόπου μας, εἶχαν πάρει 
παιδεία καλύτερη, θά εἶχαν ἀποφύγει μοι-
ραῖα σφάλματα. 

Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, παιδιά, γιατί 
δείχνομε τόσο ἐνδιαφέρον γιά τά σχολεῖα 
μας καί τέτοια πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου 
σχολικοῦ ἔτους καταφεύγομε στόν Ὕψι-
στο καί τόν θερμοπαρακαλοῦμε γιά ὅλους 
σας: Διότι πιστεύομε ὅτι ἡ Παιδεία εἶναι 
ἡ πρώτη ἀνάγκη ἑνός Ἔθνους. Ὅτι ἡ 
Παιδεία ἀφορᾶ τή ζωή ὅλων μας, τό μέλ-
λον μας, τήν ἱστορία μας. 

Γι’ αὐτό ἐπίσης καί τέτοια ἡμέρα ἐκτός 
ἀπό τό Θεό παρακαλοῦμε ὅλους σας, δα-
σκάλους καί μαθητές, σέ μία ἁρμονική, 
δυνατή συνεργασία νά δουλέψετε μέ 
ὄρεξη καί ἐνθουσιασμό, ὥστε ἀπό τόν 
ἀγρό καί τό ἀμπέλι τῆς Παιδείας μας νά 
θερίσουμε καί νά τρυγήσουμε καί περισ-
σότερους καί καλύτερους καρπούς. Καί 
προπάντων μέ ὅλη τήν ἐκπαιδευτική μας 
προσπάθεια, στό μυαλό καί στήν καρδιά, 
καί σύντονο ἀγώνα, νά ἀποκτήσουμε σα-
φέστερη συνείδηση καί τῆς ἱστορίας τοῦ 
ἔθνους μας καί τῆς θρησκείας μας. Ἤδη 
τήν ἀπαραίτητη στίς ἡμέρες μας καί πιό 
εἰδικά στόν τόπο μας ἐθνική καί θρη-
σκευτική αὐτογνωσία τήν ἐπιβάλλουν 
ἐπιτακτικά οἱ νέες συνθῆκες, οἱ μελλον-
τικοί (θέλομε, δέν θέλομε) συμπολίτες 
μας ἀπό διαφορετικούς λαούς καί διαφο-
ρετικές θρησκεῖες. 

Μπορεῖ, λοιπόν,  ἡ οἰκονομική κατά-
σταση τῆς πατρίδος μας νά μή εἶναι ἐκεί-
νη πού ἐπιθυμοῦμε, ἄς εἶναι ὅμως ἀνθηρή 
καί πιό ζωντανή ἡ κατάσταση τῆς Παιδεί-
ας μας. Αὐτό σας εὔχομαι ἐγκαρδίως. 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Καλή χρονιά!
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

1. Τί σημαίνει ῾Έλλην. Παράδοση 
 
«Ὅταν λέμε «Ἑλληνική Παράδοση», στό 

μυαλό τῶν πιό πολλῶν ἀπό μᾶς, ἔρχονται 
ἀμέσως οἱ παλιές τοπικές μας ἐνδυμασίες, 
τά τραγούδια στόν ἀργαλειό, τά ἀποκριάτικα 
ἔθιμα, οἱ τοπικοί χοροί 
καί τά παλιά τραγού-
δια. Καί σταματᾶμε 
ἐδῶ. Τό πολύ-πολύ νά 
θυμηθοῦμε καί τίς διά-
φορες συνήθειες πού 
κρατοῦμε στούς γάμους καί στά πανηγύρια 
μας. Ἔτσι νομίζουμε ὅτι ἀγκαλιάζουμε ὅλη 
τήν Παράδοσή μας. 

Στ’ ἀλήθεια. Αὐτά εἶναι ὅλο κι’ ὅλο ἡ 
Ἑλληνική μας Παράδοση; 

Εὐτυχῶς ὄχι! Γιατί, παράδοση ἑνός λαοῦ 
εἶναι ὅλη ἡ πνευματική καί ὑλική κληρονομιά 
πού τοῦ  ἄφησαν οἱ πρόγονοί του καί πού 
τόν κρατάει μέ στέρεους δεσμούς σέ σχέση 
μέ τό παρελθόν του. 

Ἔτσι «Ἑλληνική Παράδοση» εἶναι ἡ 
ἀτίμητη πολιτιστική μας κληρονομιά, ἀπό 
ἕνα πονεμένο μά δημιουργικότατο καί 
γεμάτο ἡρωικές ἀναλαμπές παρελθόν. 
Αὐτό, ξεκινάει ἀπ’ τόν Ὅμηρο  καί πιό 

μπροστά, φτάνει στά χρόνια τοῦ Μεγαλέ-
ξανδρου, ἀγκαλιάζει τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ 
καί γράφει τά 1.000 χρόνια τῆς Βυζαντινῆς 
Ἱστορίας. Κι ἐνῶ νομίζει κανείς, πώς μέ τό 
πάρσιμο τῆς Πόλης ἀπ’ τούς Τούρκους 
σβήνει κι ἡ Παράδοσή μας, τό ἀντίθετο 

συμβαίνει. Τά 400 χρό-
νια τῆς σκλαβιᾶς δέ-
νουν τό Θρῦλο Γένος 
πιό δυνατά μέ τήν Πα-
ράδοσή του - τή Θρη-
σκευτική, τήν Ἐθνική, 

τή Λαϊκή Παράδοση - γιά νά μᾶς δώσει τό 
λαμπρό «Ξεσηκωμό τοῦ 1821» καί νά μᾶς 
ὁδηγήσει αὐτός ὁ Ξεσηκωμός στήν ἀνάσταση 
τῆς Πατρίδας καί τή δημιουργία τοῦ πρώτου 
Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα, 
χτίζουμε πάνω σ’ αὐτή τήν Παράδοση, πότε 
γνήσια ἔργα πού μένουν καί ὠφελοῦν καί 
πότε ἄχυρα πού κινδυνεύουμε  νά μᾶς ἐξα-
φανίσουν: Μά πάντα μέ τό δικό μας Ἑλλη-
νικό τρόπο. Πού δείχνει, ὅτι αὐτός  ὁ τόπος  
εἶναι δικός μας κι ἐμεῖς, ἐδῶ καί 3.000  καί 
παραπάνω χρόνια, εἴμαστε δικοί του, πού 
ζοῦμε κι ἀγαπᾶμε καί πιστεύουμε καί σκε-
φτόμαστε καί δροῦμε σάν «Ἕλληνες». 

 

 Ἐθνικά

Ὁμιλία τοῦ τέως ἐπιθεωρητοῦ 
Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Καβάλας 

κ. Θεοφίλου Κοτσμανίδη

Ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ πατρός 

Θεοδ. Α. Παπαδοπούλου,  Χορτοκόπι
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2. Στοιχεῖα τῆς παράδοσής μας 
 
α) Ὀρθοδοξία 
Ἄς δοῦμε ὅμως ποιά εἶναι τά πιό δυνα-

μικά στοιχεῖα τά πιό χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα πού διαμόρφωσαν στά τελευταῖα 
200 χρόνια τή Νεοελληνική Παράδοση καί 
πού μᾶς δίνουν τόν ἰδιαίτερο  τύπο τοῦ ση-
μερινοῦ Νεοέλληνα, τόν ὁποῖο τύπο πρέπει 
νά κρατήσουμε «σάν κόρη ὀφθαλμοῦ» μέσα 
στόν αὐριανό Κόσμο. 
Ὁ Γιῶργος Θεοτοκᾶς, γνωστός λογοτέ-

χνης, συμφωνώντας καί μ᾽ ἄλλους, ὁρίζει μέ 
σαφήνεια αὐτά τά στοιχεῖα ὡς ἑξῆς: 

«Ὁ Ἑλληνισμός ὡς κοινωνικοπολιτική 
ἑνότητα, ἀνήκει στήν κοινότητα τῶν ἐθνῶν 
τοῦ συγχρόνου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. 
Μέσ’ στήν Εὐρώπη ἔχουμε τήν ἰδιοτυπία 
μας (τόν ξεχωριστό μας χαρακτήρα δηλ.) 
καί τίς πνευματικές μας παραδόσεις πού 
δίνουν ἀξία καί βάθος στήν ἐθνική μας ζωή. 
Οἱ παραδόσεις αὐτές εἶναι ἡ ἑλληνική 
γραμματεία, ἡ Ὀρθοδοξία καί τό φιλε-
λεύθερο δημοκρατικό πνεῦμα τοῦ Εἰκο-
σιένα».  

Αὐτή, λοιπόν, τήν τριπλή νεώτερη κληρο-
νομιά προσπαθοῦμε νά παρουσιάσουμε, νά 
φέρουμε κοντά σέ σᾶς καί στά παιδιά μας, 
μέ τίς ἐκδηλώσεις αὐτές - σάν τή σημερινή 
- καί μέ ἄλλες, πού θά γίνουν καί στά διά-
φορα σχολεῖα καί σέ πόλεις καί χωριά.  

Καί πρῶτα-πρῶτα νά μελετήσουμε σύν-
τομα καί νά γνωρίσουμε τόν παράγοντα 
Ὀρθοδοξία. 

Εἶναι μεγάλο μας κρίμα, ὅτι γιά τήν 
Ὀρθοδοξία γνωρίζουμε τόσο λίγα, τόσο ἐπι-
φανειακά. Ὅ,τι ξέρουμε γιαυτή εἶναι τά 
στεγνά ἐκεῖνα τῆς Κατήχησης καί Λειτουρ-
γικῆς τοῦ Δημοτικοῦ ἤ καί τοῦ Γυμνασίου 
πού τά ξεχάσαμε κι αὐτά. Οὔτε ἡ Ἐκκλησία 
φρόντισε νά μᾶς ξεσκεπάσει τό θησαυρό 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπ’ τό Γ. Θεοτοκᾶ - πού 
δέν εἶναι θεολόγος - δανειζόμαστε πάλι 
λίγες σκέψεις γιά τήν ἀξία της. «Ἡ Ὀρθο-
δοξία εἰδικότερα, γράφει αὐτός ὁ βαθύς 

στοχαστής, ὡς γνησιότερη καί θερμότερη 
ἔκφραση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ πλησιέστερη 
στίς πρῶτες πηγές του, συνυφάνθηκε τόσο 
πολύ μέ τή γλώσσα μας, μέ τήν ἑλληνική 
σκέψη καί παιδεία καί μέ τήν ὅλη ἐθνική 
μας πορεία, ὥστε ἄν τή χάναμε ποτέ, θά 
χάναμε τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας...». 

Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία μας, ἡ Πίστη 
τῶν Πατέρων κι ἡ δική μας. Βέβαια ὄχι 
μόνο τυπολατρεία, «μεγάλοι σταυροί»,  «βα-
θειές μετάνοιες», καμιά νηστεία καί τρέξιμο 
«στά πανηγύρια»... 

Αὐτά μόνο δέν εἶναι Ὀρθοδοξία. Εἶναι 
ψέμα. Εἶναι ὑποκρισία καί πρέπει νά τήν 
ἀποφύγουμε.  

Ὀρθοδοξία ζωντανή θά πεῖ προσευχή 
καί τιμιότητα σάν τοῦ Μακρυγιάννη, συγ-
χωρητικότητα σάν τοῦ Κολοκοτρώνη, πού 
φίλεψε τό φονιά τοῦ ἀδελφοῦ του, δικαιοσύνη 
μέχρι αὐτοθυσία σάν τῶν δικαστῶν τοῦ 
Κολοκοτρώνη τοῦ Πολυζωίδη καί τοῦ Τερ-
τσέτη, μετριοφροσύνη σάν τοῦ γίγαντα τῶν 
ἑλληνικῶν γραμμάτων Παπαδιαμάντη κι 
ἁγιωσύνη σάν τοῦ χριστιανοῦ ποιητῆ Γ. 
Βερίτη. 

Ὀρθοδοξία εἶναι: Μυστήριο κι ἀγώνας. 
Ἐξομολόγηση, Θεία Κοινωνία ἀλλά καί ζωή 
μ’ ἀνθρωπιά καί Δικαιοσύνη. 

Αὐτή ἡ Ὀρθοδοξία ἔμεινε ἀσάλευτη στίς 
ψυχές - καί τίς κράτησε ἑλληνικές- τῶν 
σκλάβων, μπροστά στόν ὁδοστρωτήρα τοῦ 
Μωαμεθανισμοῦ καί ἀπέναντι «στή φωτιά 
καί τσεκούρι» τοῦ Ἰσλάμ. Μ’ αὐτή τήν 
Ὀρθοδοξία σώθηκαν ἀπ’ τούς ταπεινούς 
καλόγερους - οἱ θησαυροί τῶν ἀρχαίων μας 
Προγόνων καί τῶν πρώτων Χριστιανικῶν 
αἰώνων. Ἀπ’ αὐτή τήν Ὀρθοδοξία ἀντλοῦσαν 
οἱ Μεγάλοι Διδάσκαλοι τοῦ Γένους κι ἀργό-
τερα ὅσοι δημιούργησαν ὅ,τι καλύτερο 
ἔχουμε στήν πνευματική μας ζωή. 

Ἔτσι ἡ Ὀρθοδοξία δένεται μέ χίλιους 
κρίκους μέ τό δεύτερο δυναμικό στοιχεῖο 
τῆς Νεοελληνικῆς Παράδοσης: Μέ τήν Ἑλλη-
νική Γραμματεία ἤ Τέχνη. 
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β. Γραμματεία-Τέχνη 
Ὅταν λέμε Ἑλληνική Γραμματεία, 

ἐννοοῦμε ὅ,τι σπουδαῖο γραφτό μνημεῖο 
μᾶς ἄφησαν στήν Ἑλληνική Γλώσσα οἱ Με-
γάλοι μας Ἕλληνες Ποιητές, Φιλόσοφοι καί 
Τραγωδοί, οἱ Πατέρες καί οἱ Ὑμνογράφοι 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἑλληνική Γραμματεία 
εἶναι ἀκόμα τά πλούσια καί ζωντανά Δη-
μοτικά μας Τραγούδια, πού ἀπό στόμα σέ 
στόμα ὕμνησαν τήν Ἀγάπη, τή Φύση, τήν 
Ἀνδρεία, τήν Τιμιότητα, τήν Ἀδελφική ἀφο-
σίωση, τήν πίστη, τήν φιλοπατρία. 

Κι ὅταν λέμε Ἑλληνική Τέχνη ἐννοοῦμε 
ὅ,τι σπουδαῖο μᾶς ἄφησαν ἐθνική κληρονομιά 
οἱ Μεγάλοι μας Πρόγονοι: Τήν Ἀκρόπολη 
μέ τ’ ἀθάνατα μνημεῖα της - πού ὅλοι 
πρέπει νά τά ἐπισκεφτοῦν οἱ Ἕλληνες -, τά 
γλυπτά, τά σφυρήλατα, τά πήλινα ἔργα τέ-
χνης, μέ τά ὁποῖα  εἶναι γεμᾶτα τά Μουσεῖα 
μας καί τό Ἅγιον Ὄρος  - πού ὅλοι οἱ 
ἄνδρες πρέπει νά τό προσκυνήσουν μέ 
εὐλάβεια. Ἑλληνική Τέχνη εἶναι ἀκόμα ἡ 
Βυζαντινή μας Μουσική, πού ὅταν ψέλνεται 
σωστά, χωρίς μανία ἐπιδείξεως ἀλλά μέ 
εὐλάβεια καί κατάνυξη, φέρνει, μαζί μέ τή 
θωριά τῶν σεμνῶν Βυζαντινῶν εἰκόνων, 
φέρνει τόν πιστό κοντά στό Θεό... 

Ἡ Βυζαντινή εἰκόνα πὤχει γίνει κι αὐτή 
μόδα τῶν σαλονιῶν... ὅπως γράφει ὁ Λεω-
νίδας Οὐσπένσκι, καθητητής τῆς εἰκονογρα-
φίας στό Ὀρθόδοξο Ρωσικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ 
Παρισιοῦ, «...ἡ εἰκόνα γιά τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία εἶναι κάποια γλώσσα πού ἐκφρά-
ζει τά δόγματά της καί τίς ἐντολές της τόσο 
καλά ὅσο καί ὁ λόγος. Εἶναι μιά θεολο-
γία...». 

Ὅταν λέμε Ἑλληνική Τέχνη ἐννοοῦμε 
ἀκόμα τή νεοελληνική ἀρχιτεκτονική ὅπως 
διαμορφώθηκε στά Καστοριανά ἀρχοντικά, 
στούς Πηλιωρίτικους πύργους καί τά σπίτια, 
πού ξαναχτίζονται εὐτυχῶς τώρα σάν θερινές 
κατοικίες κι ἐπαύλεις. Τά νεοκλασσικά χτί-
σματα, ὅπως πολλά σπίτια καί δημόσια 
κτίρια στήν Καβάλα: ἡ Μεγάλη Λέσχη, τό 
Σχολεῖο τῆς Δημαρχίας κ.ἄ. Ἑλληνική Τέχνη 

εἶναι ἀκόμα οἱ «ἐθνικοί μας χοροί», ὅπως 
τούς λέμε: 

Ἀπό τό «συρτό» τῆς Καλαμάτας μέχρι 
τόν «ἀντικρυστό» τῆς Θράκης κι ἀπό τόν 
βαρύ «ἀρβανιτοβλάχικο» τῆς Ἠπείρου μέχρι 
τούς χαρούμενους καί ἀνάλαφρους σάν 
τούς ἀφρούς τοῦ κύματος χίλιους δυό «νη-
σιώτικους χορούς». Ὅλοι αὐτοί εἶναι Ἑλλη-
νική Τέχνη, στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Παρά-
δοσης. 

Γνήσια στοιχεῖα τῆς Ζωντανῆς Ἑλληνικῆς 
Παράδοσης εἶναι ἀκόμα καί οἱ Νεοελληνικές 
Παραδόσεις, πού κυκλοφοροῦσαν ἀπό στόμα 
σέ στόμα καί πού ὁ Καθηγητής τῆς Λαο-
γραφίας στό Π/μιο Θεσ/νίκης Ν. Πολίτης 
κατέταξε στό περισπούδαστο ἔργο του 
«ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ» σέ 39 κατηγορίες. Ἱστορίες 
γιά τό Μεγαλέξανδρο, γιά τό Μαρμαρωμένο 
Βασιληά, γιά τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς 
Παναγίας. Ἱστορίες γιά Δράκοντες, γιά 
Ἀράπηδες. Ἱστορίες ἀκόμα γιά Νεράϊδες 
καί γιά Στοιχειά  κι ἕνα σωρό ἀκόμα, πού 
φανερώνουν τή λεπτή παρατηρητικότητα 
καί τή μεγάλη μυθοπλαστική δύναμη τῆς 
Φυλῆς μας, πού σύνθεσε τήν πιό πλούσια 
καί πιό «σοφή» μυθολογία τοῦ Κόσμου... 

...Μά καιρός εἶναι νά περάσουμε στό 
τρίτο δυναμικό στοιχεῖο τῆς Νεοελληνικῆς 
Παράδοσης, πού εἶναι:  

 
γ. 1821 
 
3. Τό Εἰκοσιένα, σάν ἔκφραση τῆς λα-

χτάρας γιά Λευτεριά καί γιά Δημοκρα-
τία. 

Γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἔχουν 
γραφτεῖ τόσοι τόμοι ἱστορίας, τόσα ποιήματα, 
τόσοι θρύλοι, καί μάλιστα ἀπ’ τούς πρω-
τεργάτες της (Κολοκοτρώνη, Πλαπούτα, 
Μακρυγιάννη, Κασομούλη, Μαυροκορδάτο, 
Τερτσέτη), κι ἀπό ἱστορικούς ὅλων τῶν πο-
λιτικῶν χρωμάτων, Ἕλληνες καί Ξένους, 
πού ὅ,τι νά πῶ ἐγώ, θά εἶναι ἕνα φτωχομ-
πάλωμα σ’ ἕνα καινούργιο ροῦχο. 

Γι’ αὐτό θά ἀρκεσθῶ σέ μερικές σκέψεις 
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πού θά ζωντανέψουν μέσα μας τή λαχτάρα 
γιά Λευτεριά καί γιά Δημοκρατία πού εἶχαν 
οἱ ἀδούλωτοι ψυχικά  «ραγιάδες». 

Καί πρῶτα-πρῶτα ἄς ξεκινήσουμε μέ τό 
«θούριο» τοῦ Ρήγα Φερραίου, τό μεγάλο 
αὐτό βάρδο τῆς Ἐλευθερίας: «Ὡς πότε 
παλληκάρια νά ζοῦμεν στά στενά μονάχοι 
σά λιοντάρια στές ράχες στά βουνά;» 

...«Πῶς οἱ προπάτορές μας ὡρμοῦσαν 
σάν θεριά! 

γιά τήν Ἐλευθερία πηδοῦσαν στή φωτιά. 
............. 
στεριᾶς καί τοῦ πελάγου νά λάμψη ὁ 

Σταυρός 
κι εἰς τήν δικαιοσύνη νά σκύψη ὁ 

ἐχθρός...». 
Ὅπως ἀκούσατε, στ’ ὄνομα τῆς Λευτεριᾶς, 

τῶν Προγόνων, τῆς Δικαιοσύνης καί τοῦ 
Σταυροῦ ὁρκίζει «τά παλληκάρια», τούς 
σκλαβωμένους Ἕλληνες ὁ Ρήγας. 

Κι ὁ ἐθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σο-
λωμός στόν «Ἐθνικό Ὕμνο», στόν «Ὕμνο 
εἰς τήν Ἐλευθερίαν», συνταιριάζει μ’ ἕναν 
ἀνεπανάληπτο τρόπο τά «περασμένα με-
γαλεῖα» τή ζωντανή ἑλληνική Παράδοση» 
μέ τό ὅραμα τῆς ἀνδρειωμένης καί τῆς 
σπαθοφορεμένης Λευτεριᾶς καί γράφει:  

«Δυστυχής! Παρηγορία 
μόνη σοῦ ἔμενε νά λές 
περασμένα μεγαλεῖα 
καί διηγώντας τα νά κλαῖς». 
Ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης, πού βρέθηκε 

σέ πιό πολλές συμφορές καί δυσκολίες 
μέσα στόν πολυτάραχο ἀγώνα τοῦ 1821 καί 
μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Τούρκους, 
ὅταν ἀγωνίζονταν νά φέρει σωστή Δημο-
κρατία - Συνταγματική Δημοκρατία - στήν 
ἐρειπωμένη Πατρίδα, γράφει στή διαθήκη 
του λίγες ὧρες μπροστά ἀπ’ τό κίνημα τῆς 
3ης Σεπτεμβρίου 1843, μέ τό ὁποῖο ζητοῦσε 
δικαιοσύνη καί «σύνταγμα» ἀπό τό Βασιληά 
Ὄθωνα· γράφει λοιπόν:  

«Κύριε Παντοδύναμε. Ἐσύ, Κύριε θά 
σώσεις αὐτό τό ἀθῶο ἔθνος... Ἐλέησέ μας 
καί κίνησέ μας ἐναντίον τοῦ δόλου καί τῆς 
ἀπάτης, τῆς συστηματικῆς τυραγνίας τῆς 

πατρίδος καί θρησκείας Εἰς δόξα σου, Κύριε, 
σηκώνεται ἀπόψε ἡ σημαία τῆς λευτεριᾶς 
ἐναντίον τῆς τυραγνίας...» Καί ὅταν ξημέ-
ρωσε ἡ μέρα τοῦ Θεοῦ βγῆκε ὁ Μακρυγιάννης 
στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἀπέναντι ἀπ’ τό 
Παλάτι, μέ τά ὁπλισμένα παλληκάρια του 
καί φώναζαν «Ζήτω τό Σύνταγμα κι ἡ 
Ἐθνική Συνέλεψη». Κι ὁ Ὄθωνας ὁ βασιληᾶς 
ἀναγκάστηκε νά ὑποσχεθεῖ συνταγματικές 
ἐλευθερίες στούς ἐπαναστάτες, νά ἀλλάξει 
τήν Κυβέρνηση καί νά διώξει τούς Γερμανούς 
σύμβουλούς του. 

Ἀπ’ αὐτά τά τρία πρόσωπα, Ρήγα, Σο-
λωμό, Μακρυγιάννη - γιατί θά μᾶς ἔπαιρναν 
οἱ ὧρες ἄν ἀναφέραμε κι ἄλλα πολλά καί 
σπουδαῖα κι ἀπ’ τά γραφτά τῆς Ἱστορίας 
μας μποροῦμε νά βγάλουμε τά ἑξῆς συμ-
περάσματα γιά τό 1821:  

– Τήν Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 τήν ἔκαναν 
ἄνθρωποι, πού εἶχαν βαθειά πίστη στήν 
Ὀρθοδοξία, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 

– Τήν Ἐπαναστάση τοῦ ᾽21 τήν ἔφεραν 
σέ αἴσιο τέλος ἥρωες μέ φλογερή καί 
ἄσβηστη ἀγάπη γιά τήν «φτωχή καί σκλα-
βωμένη Πατρίδα» τό δοῦλο Γένος. 

– Τήν ἐλεύθερη Πατρίδα, στά πρῶτα βή-
ματά της, τήν ἔκαναν Δημοκρατική Ἑλλάδα 
μερικοί φλογεροί πατριῶτες, πού δέν εἶχαν 
«ἰδιοτέλεια» καί δέν κυτοῦσαν τό «νιτιρέσ-
σιο» - τό συμφέρον τους... 

– Ὅλα τά «Συντάγματα» τῶν Ἐθνικῶν 
Συνελεύσεων τοῦ 1821, τοῦ 1822 καί 1827, 
πού ἦταν ἡ τελευταία λέξη ἑνός σωστοῦ 
Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος, ἄρχιζαν μέ τίς 
φράσεις «Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καί Ἀδιαι-
ρέτου Τριάδος...». 

– Τό Σύνταγμα τοῦ 1822 μάλιστα, γιά 
νά ὀνομάσει καί νά ξεχωρίσει τούς Ἕλληνες 
ἀπό τούς ἄλλους κατοίκους τῆς σκλαβωμένης 
Ἑλλάδας γράφει: «...ὅσοι αὐτόχθονες κά-
τοικοι τῆς ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πι-
στεύουσιν εἰς Χριστόν εἰσίν Ἕλληνες», (ὅσοι 
ντόπιοι, δηλ. πού κατοικοῦν στήν Ἑλλάδα 
τώρα καί πιστεύουν στό Χριστό αὐτοί εἶναι 
Ἕλληνες). 

 
Στό ἑπόμενο 
τό Β΄ μέρος
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα 
Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέ-

στη! 
Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ φθάσαμε μέ τήν ση-

μερινή μας συγκέντρωση στό τέλος τῶν Ἱερα-
τικῶν μας Συνάξεων τοῦ Κατηχητικοῦ ἔτους 
2015-2016. Ἄς δο-
ξάσουμε τόν Πα-
νάγαθο Θεό, πού 
μᾶς ἔδωσε καί ἐφέ-
τος αὐτήν τήν πο-
λύτιμη εὐκαιρία τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων στή 
Μητρόπολή μας. Ἐπί μία δωδεκαετία σχεδόν 
στή Μητροπολή μας κάθε μήνα πραγματοποιoύμε 
μία Ἱερατική Σύναξη, κατά τήν διάρκεια τῆς 
ὁποίας ἕνας προκαθορισμένος ἀπό τόν ἐπισκοπό 
μας κληρικός ἀνέπτυσσε καί ἀνέλυε ἕνα θέμα 
πού ὑπαγόταν στό ἐτήσιο βασικό θέμα καί ἀκο-
λουθοῦσε κατόπιν ἕνας γόνιμος καί ἐποικοδο-
μητικός διάλογος μεταξύ μας. Στό τέλος ὁ Σε-
βασμιώτατος ἔδινε ὁδηγίες καί κατευθύνσεις 
γιά διάφορα ζητήματα, πού μᾶς ἀπασχολοῦσαν 
ἐκεῖνες τίς ἡμέρες. Ἔτσι ἡ θεωρία μαζί μέ τήν 
πράξη, ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου μαζί μέ τήν πνευ-
ματική πατρότητα καί ἐξουσία συνυφαίνονταν 
καί συνυπῆρχαν ἁρμονικά, ὥστε νά παραχθεῖ 
ἀπό τήν Σύναξή μας τό καλύτερο δυνατό ἀπο-
τέλεσμα. Καί γιά τόν καθένα μας χωριστά καί 
γιά ὅλη τή Μητρόπολή μας. 

Ἐφέτος τά θέματα, πού ἀναπτύχθηκαν καί 
συζητήθηκαν στίς Ἱερατικές μας Συνάξεις, ἦσαν 
συνέχεια τῶν δύο προηγουμένων ἐτῶν στήν 
πλειονότητά τους: θεωρητικά θέματα. Εἶχαν 
σχέση μέ τή: Δογματική διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Δηλαδή μέ τήν ἱερότερη, τήν 
ὑψηλότερη, τήν συγκλονιστικότερη θεωρία, πού 
ὑπάρχει στόν κόσμο τοῦ πνεύματος. 

Σύμφωνα μέ τήν γνώμη τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας ἐμεῖς προπάντων οἱ Κληρικοί 
πρέπει νά κατέχουμε ὅσο τό δυνατόν καλύτερα 

καί πληρέστερα  ὅ,τι ἀφορᾶ τήν Ἁγία Πίστη 
μας, ὥστε νά μποροῦμε νά δίνουμε «λόγο παντί 
τῷ αἰτούντι» (Α΄ Πέτρ.3,15), ὅπως ἀξιώνει ὁ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἤ ὅπως ἀπαιτοῦσε «ἐν Πνεύ-
ματι Ἁγίω» ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι ὁ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ θά πρέπει νά «ἐνοικῆ ἐν ἡμῖν πλουσίως» 

(Κολ. 3,16). Δηλα-
δή ἡ θρησκευτική 
μας πίστη νά ἔχει 
γίνει κτῆμα μας, 
περιουσία μας, κάτι 

ἀπόλυτα δικό μας, ὅπως εἶναι γιά παράδειγμα 
τά μυστικά τῆς κάθε τέχνης γιά τόν οἱονδήποτε 
τεχνίτη, ἤ ἡ ἐπιστημονική γνώση γιά τόν κάθε 
ἐπιστήμονα. Ἀλλά, ὅπως μᾶς ἐτόνιζε ὁ Σεβα-
σμιώτατος, ἐάν ἡ καθαρή πίστη, ἡ ἀκριβής 
γνώση τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως πρέπει νά ἀποτελεῖ 
καθῆκον καί καύχημα συγχρόνως τοῦ κάθε συ-
νειδητοῦ χριστιανοῦ, πολλῶ μᾶλλον τοῦτο πρέπει 
νἆναι τοῦ Κληρικοῦ. Πολλές φορές ἀνέφερε 
τήν σταθερή καί ἀπαρασάλευτη γνώμη τῶν 
Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων μας, ὅτι δύο 
εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ χρι-
στιανοῦ: «ἀκρίβεια πίστεως καί ὀρθότης βίου». 
Δηλαδή πίστη σωστή, ὀρθόδοξη, ὄχι μέ αἱρετικές 
προσμίξεις καί ἀλλοιώσεις καί ζωή ἐπίσης 
σωστή, γνήσια χριστιανική. Διότι συμβαίνει κά-
ποτε καί αὐτό: σέ ἕναν χριστιανό νά λείπει τό 
ἕνα γνώρισμα. Ἕνας νά εἶναι Ὀρθόδοξος στό 
φρόνημα, στή πίστη ὅσο κανείς ἄλλος. Δυστυχῶς 
ὅμως νά χωλαίνει στή ζωή. Φρόνημα τέλειο, 
ἀλλά ζωή, βίος ἄθλια… Ἤ καί τό ἀντίθετο. 
Ζωή τέλεια, ἀλλά πίστη λανθασμένη.   

Ἄλλωστε ἡ λέξη «δόγμα» προέρχεται ἀπό 
τό ρῆμα ‘’δοκέω-ῶ’’ (ἔχω τή γνώμη, νομίζω, 
κρίνω καλό) καί σημαίνει ἀπόφαση, ἐπίσημη 
καί αὐθεντική γνώμη. Στή Θεολογία δόγματα 
εἶναι οἱ ἀλήθειες τῆς πίστεως πού πηγάζουν 
ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί ἀναπτύσσονται μέσα 
στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν καθοδή-

Ποιμαντικά

Ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  
π. Χρυσοστόμου Μπένου
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γηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὑπό τήν ἔννοια 
αὐτή δόγματα: εἶναι α) ὅλες οἱ ἀλήθειες πού 
πηγάζουν ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί ἀναπτύσσονται 
μέσα στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί β) οἱ 
ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων πού ἀνα-
φέρονται σέ θέματα πίστεως.  

Ὀφείλουμε λοιπόν ὡς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας 
νά γνωρίζουμε εἰ τό δυνατόν τέλεια τά τῆς 
πίστεώς μας ἔτσι ὅπως παραδόθηκαν  ἀπό  τόν  
Ἰησοῦ  Χριστό  καί  τούς  Ἁγίους Ἀποστόλους  
προφορικά  στούς  πιστούς  καί  διδάσκονται  
ἀπό  τήν  Ἐκκλησία  διά  μέσου  τῶν  αἰώνων. 
Ἡ Χριστιανική πίστη μας δέν εἶναι γνῶμες τοῦ 
καθενός. Δέν μπορεῖ ὁ καθένας νά δηλώνει τήν 
προσωπική του γνώμη γιά τά θέματα τῆς πίστεως, 
ἰδίως ἄν αὐτή ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν πίστη 
τῆς Ἐκκλησίας σέ ὅλους τούς προηγούμενους 
αἰῶνες. Οὔτε προσωπικές γνῶμες ἀποτελοῦν 
δόγμα τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὑποχρέωση μας εἶναι ἀδελφοί μου νά διδά-
σκουμε τό ποίμνιό μας τήν ὀρθή  πίστη, δηλαδή 
τήν  ἀποδοχή  τοῦ  ὅλου  περιεχομένου  τῶν  
θείων  ἀληθειῶν  πού  ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ, ὅπως  
καί  ἡ  ὁλοκληρωτική  ἀφοσίωση  καί  προσφορά  
μας ὡς  χριστιανοί  πρός  τόν  Κύριο, ὁ  ὁποῖος  
περιβάλλει  μέ  τήν  ἀγάπη  καί  τή  χάρη  Του  
κάθε  ἄνθρωπο. Ἡ  ἀναγκαιότητα  τῆς  ὀρθῆς  
πίστης  εἶναι  ἀδιαμφισβήτητη, γιατί  ἡ  ἀπόκλιση  
ἀπό  τήν  ἀλήθεια  τῆς  πίστης, ἔστω  καί  κατ’  
ἐλάχιστο, συνεπάγεται  τήν  ἀπώλεια  τῆς  σω-
τηρίας μας. Κατά τό λόγο τοῦ Κυρίου μας καί 
μία μικρή παρέκκλιση ἀπό τήν ἀλήθεια εἶναι 
ἱκανή νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο σέ πλήρη ἀπο-
τυχία τῆς σωτηρίας του. «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία 
οὐ μή παρέλθη ἀπό τοῦ νόμου ἕως ἄν πάντα γέ-
νηται. ὅς ἐάν οὔν λύση μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων 
τῶν ἐλαχίστων καί διδάξη οὕτω τούς ἀνθρώπους, 
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν· 
ὅς δ  ἄν ποιήση καί διδάξη, οὗτος μέγας κληθήσεται 
ἐν τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5,17-19).  

Μέ γνώμονα καί ὁδηγό τίς σκέψεις αὐτές, 
στίς ἐφετεινές Συνάξεις μας ἀσχοληθήκαμε μέ 
κάπως δυσκολονόητα θέματα, ὅπως εἶναι τά 
Δόγματα τῆς πίστεώς μας. Μέ τήν παντοτινή 
ὅμως καθοδήγηση τοῦ Ἐπισκόπου μας, τίς ἀνα-
λύσεις τῶν θεμάτων πού ἔκαμε ὁ Ἴδιος, τίς ἐπε-

ξηγηματικές παρεμβάσεις του καί τήν διδασκα-
λική του πείρα, τά δύσκολα θέματα ἐγίνοντο 
ἀσφαλῶς πιό κατανοητά καί εὐκολονόητα κατά 
τό δυνατόν. Εἶμαι βέβαιος ὅτι καί ἐφέτος ἡ ὠφέ-
λεια πού προέκυψε ἀπό τήν παρουσίαση αὐτῶν 
τῶν θεμάτων ἀπό τήν Δογματική διδασκαλία 
τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν εἶναι εὐκαταφρόνητη. 
Ὠφελήθηκαν σημαντικά καί οἱ Εἰσηγητές, πού 
ἄνοιξαν σχετικά βιβλία γιά νά ἀντλήσουν πολύ-
τιμες γνώσεις τοῦ ἀντικειμένου πού ἐρευνοῦσαν, 
ὠφεληθήκαμε ὅμως καί ἐμεῖς πού τούς ἀκούσαμε.  

Εἴχαμε ὅμως τήν εὐκαιρία τά τελευταία δύο 
χρόνια, στό παρόν Συνεδριακό μας κέντρο, γιά 
λόγους παιδαγωγικούς νά δοθοῦν ἀπό κατηρτι-
σμένους θεολόγους καί μή, διαλέξεις πάνω σέ 
σπουδαῖα καί ἐνδιαφέροντα θεολογικά θέματα, 
μέ ἀκροατήριο ὄχι μόνο ἐμᾶς τούς κληρικούς  
ἀλλά καί πλῆθος πιστῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς 
μας. Ἔτσι φέτος ἡ πρώτη ἔγινε ἀπό διακεκριμένο 
διδάσκαλο τῆς Θεολογίας μέ ἐνδιαφέρον θέμα 
«Οἱ Νεομάρτυρες καί ἡ Νεοελληνική μας Διάρκεια» 
καί ἡ δεύτερη ἀπό ἕναν ἀξιόλογο θεολόγο, παι-
δαγωγό καί συγγραφέα, ὁ ὁποῖος μίλησε περί 
τοῦ «Θείου Πάθους μέσα ἀπό τήν Ὑμνολογία τῆς 
Μεγάλης Ἑβδομάδος» ἐν ὄψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν 
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Καί αὐτές οἱ συγκεν-
τρώσεις ἀνήκουν στό πλαίσιο τῆς πνευματικῆς 
– ἐπιμορφωτικῆς διαφώτισής μας, καί φυσικά 
μᾶς ὠφέλησαν πολύ καί ἐπλούτισαν τίς γνώσεις 
μας. 

Μέ τίς σκέψεις αὐτές κλείνω τήν ὁμιλία μου 
στήν τελευταία αὐτή Ἱερατική μας Σύναξη. Δο-
ξολογῶ τόν φιλάνθρωπο Θεό μας γιά τήν δωρεά 
Του αὐτή καί ἀκόμη μία φορά καί ἐξ ὀνόματός 
σας ἐκφράζω τίς εὐχαριστίες μου στόν σεπτό 
Ποιμενάρχη μας, ὁ Ὁποῖος τά δώδεκα χρόνια 
της ποιμαντορικῆς διακονίας του στήν Μητρό-
πολή μας, δείχνει ποικιλοτρόπως τό ἀνύσταχτο 
ἐνδιαφέρον του γιά τήν πνευματική μας πρόοδο, 
γιά τόν καταρτισμό μας ὡς ἀξίων λειτουργῶν 
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ποιμένων ἀξίων τῆς ὑψηλῆς 
ἀποστολῆς των. Εἴθε ἀπό τήν πολυμερῆ καί πο-
λύπλευρη τόσο φέτος ὅσο καί τήν προηγούμενη 
χρονιά ἐξέταση καί μελέτη τοῦ Δόγματος τῆς 
Ἐκκλησίας μας νά προκύψει τό καλύτερο γιά 
ὅλους μας. Σᾶς εὐχαριστῶ!
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου

1. Ὁ καλός ἡγέτης 
Στό προηγούμενο ἄρθρο μᾶς ἀναφερθήκαμε στά διάφορα 

πρότυπα ἡγεσίας. Ἕνα σημαντικό καί ἀναγκαῖο χαρακτη‐
ριστικό τῶν ἡγετῶν εἶναι ἡ λεγομένη «συναισθηματική 
νοημοσύνη». Πρόκειται γιά τήν εὐφυῆ ἀντίληψη τῶν συ‐
ναισθημάτων. Ὁ ἡγέτης καλεῖται κατ’ ἀρχάς ν’ ἀντιληφθεῖ 
καί στή συνέχεια νά διαχειριστεῖ καί ν’ ἀξιοποιήσει μέ τόν 
κατάλληλο τρόπο τά δικά του συναισθήματα. Κατόπιν πρέπει 
νά εἶναι σέ θέση ν’ ἀντιλαμβάνεται τά συναισθήματα τῶν 
ἀνθρώπων μέ τούς ὁποίους συνεργάζεται, τῶν ὑφισταμένων 
του. Πρόκειται γιά τή λεγομένη «κοινωνική νοημοσύνη», 
τήν ἱκανότητα δηλαδή τοῦ ἀτόμου, νά «διαβάζει» τό πῶς 
αἰσθάνονται οἱ ἄνθρωποι γύρω του. Πρόκειται γιά ἕνα 
σπάνιο χάρισμα! Ἄν αὐτό δέν γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τόν 
ἡγέτη, τότε ὑπάρχει πρόβλημα στόν ὀργανισμό. «Τό συναί‐
σθημα καθοδηγεῖ τήν λογική καί δέν μπορεῖ αὐτή νά ὑπάρξει 
χωρίς τό συναίσθημα. Ἡ ἡγεσία σημαίνει πρῶτα ἀπ’ ὅλα 
σχέση καί ὁ ἡγέτης πού δέν ἀντιλαμβάνεται αὐτή τήν βασική 
ἀρχή, εἶναι ἀδύνατο νά ἡγηθεῖ. Ἡ ἀνθρωπιά φέρνει τήν 
ἀφοσίωση» (Ρίτσαρντ Βογιατζής, καθηγητής Ὀργανωσιακής 
Συμπεριφορᾶς καί Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Case Western 
Reserve USA). 

O συντονισμός τοῦ ἡγέτη μέ τούς ὑπολοίπους περιέχει 
τρεῖς παραμέτρους: τή συμπόνια, τήν ἐλπίδα καί τό ἐνδιαφέρον. 
Τό ἀντίθετο αὐτοῦ, δηλαδή ἡ ἔλλειψη συντονισμοῦ, ἀποτελεῖ 
αἰτία τῶν περισσοτέρων προβλημάτων στίς ἐργασιακές 
σχέσεις. Ποιά μορφή ὅμως ἡγεσίας πρέπει νά ἐφαρμόζεται 
σέ περιόδους κρίσεων; Σέ τέτοιες εἰδικές περιστάσεις τό «δη‐
μοκρατικό» πρότυπο ἡγεσίας, δέν προτείνεται κι αὐτό γιατί 
συζητήσεις, διαβουλεύσεις, συσκέψεις καί λοιπά πού σέ κα‐
νονικές συνθῆκες εἶναι χρήσιμα, σέ τέτοιες καταστάσεις εἶναι 
χρονοβόρα. Ἡ ἀποφασιστικότητα καί ἡ δύναμη πού ἀπαιτεῖται 
νά διαθέτει ὁ ἡγέτης, εἶναι αὐτά πού δίνουν γρήγορες 
λύσεις σέ δύσκολες περιόδους. 

 
2. Τί εἶναι κριση. 
Ἄς ὁρίσουμε ὅμως τί ἐννοοῦμε μέ τόν ὅρο κρίση. Δια‐

κρίνεται σέ: 
Πολιτική (π.χ. ἀκυβερνησία ἤ πραξικόπημα) •
Κοινωνική (π.χ. ἀνθρωπιστική, κρίση ἀξιῶν) •
Οἰκονομική (π.χ. συναλλαγματική, χρηματιστηριακή) •
Περιβαλλοντική (π.χ. ἀτυχήματα πού ἐπιφέρουν μό‐•
λυνση τοῦ περιβάλλοντος) 

Ἰατρική (π.χ. πανδημία γρίπης)                 •
Σέ ἐπίπεδο ὀργανισμοῦ σάν Διαχείριση Κρίσης ὁρίζεται 

ἡ διαδικασία μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζεται ἕνα σημαντικό 
γεγονός πού ἀπειλεῖ νά βλάψει σέ μέ‐γάλο βαθμό τόν ἴδιο 
τόν ὀργανισμό καί τή λειτουργία του. Ποιές ἐνέργειες ὅμως 
πρέπει νά γίνουν; Γενικά ἀπαιτοῦνται: σαφεῖς καί ἐμπερι‐
στατωμένες ὁδηγίες (ἀπαιτεῖται ἕνα σχετικό ἐγχειρίδιο), 
γνώση ρόλων τῶν ἐμπλεκομένων, ἐνέργειες καί συστήματα 
πού πρέπει ν’ ἀκολουθήσουν καί τέλος γιά ὅλα αὐτά, σωστή 
ἐκπαίδευση. 

 
Τί δέν πράττουμε: 
Δέν ὑποθέτουμε •
Δέν ἐπικοινωνοῦμε μέ μηνύματα πού δέν ἔχουν ἐγκρι‐•
θεῖ 
Δέν δίνουμε ἀνεπίσημη πληροφόρηση (off the record) •
Δέν πανικοβαλλόμαστε  •
Στήν πρόβλεψη ἀλλά καί •
στήν ἀντιμετώπιση κιν‐
δύνων βοηθᾶ τό παρα‐
κάτω σχῆμα: 

 
3. Στάδια διαχείρισης 

Συνοπτικά νά ποιά εἶναι τά 
στάδια διαχείρισης κρίσεων: 

Ἀποτροπή / ἐλαχιστο‐•
ποίηση τῆς κρίσης 
(μέσω πρόβλεψης) 
Προετοιμασία γιά τήν διαχείριση τῆς κρίσης (μέσω •
σχεδιασμοῦ) 
Ἀναγνώριση τῆς κρίσης (μέσω πληροφόρησης) •
Ἀναχαίτιση τῆς κρίσης (μέσω διαφόρων μέτρων) •
Ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης (μέσω συγκεκριμένων ἐνερ‐•
γειῶν) 
Διδάγματα ἀπό τήν κρίση (πρός ἀποφυγή ὁμοίων κα‐•
ταστάσεων) 

Καί βέβαια καταλυτικός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ ἡγέτη πού 
πρέπει νά πάρει στούς ὤμους του ὅλο τό βάρος τῆς διεκπε‐
ραίωσης γιά τήν ἔξοδο ἀπό τήν κρίση, ὅσο μακρά κι ἄν 
εἶναι αὐτή κι ὅσο μεγάλο κι ἄν εἶναι τό φορτίο τῆς εὐθύνης 
πού ἀναλαμβάνει ἕνα ἄτομο.



Kατά τόν μή -
να Ἰούνιο  2016 
ὁ Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης μας κ. 
Χρυσόστομος:  

 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου 

Νέας Περάμου, τήν 9ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἀνα-
λήψεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐγενίου 
Χορτοκοπίου, τήν 12ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου, τήν 19ην ἐπί 
τῆ ἑορτῆ τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τόν Καθεδρικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καί 
ἐχειροθἐτησεν Πρωτοπρεσβύτερον τόν Ἐφη-
μέριον καί Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Οἰκονόμον π. Παναγιώτη Χαλάτα, τήν 20ην 
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν 
Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεο-
δώρων Ἐλευθερουπόλεως, τήν 26ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας 
Ἡρακλείτσης. 

 
   Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 8ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 

Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπί τῆ ἀποδόσει 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καί τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Ἀναλήψεως. 

 
Προέστη: 
Τήν 16ην τῆς Δοξολογίας εἰς τό Στρατόπεδον 

Ἀμβράζη ἐπί τῆ συμπληρώσει εἴκοσι ἐτῶν 
ἀπό τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ Πυροβολικοῦ 
Σώματος εἰς τό ὡς ἄνω Στρατόπεδον.  

 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 4ην τήν τελευταίαν Ἱερατικήν Σύναξιν 

τῆς Κατηχητικῆς Περιόδου 2015 – 2016 τῶν 
Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἰς 
τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως μέ εἰσηγητήν τόν Σεβασμιώτατον 
Μητροπολίτην μας ὁ ὁποῖος καί ἔκλεισε τόν 

κύκλο τῶν εἰσηγήσεων ἐπί τῶν Δογματικῶν 
θεμάτων. Ἀκολούθησε εὐχαριστήριος προ-
σφώνησις τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου Μπέ-
νου, ἐποικοδομητικός καί πλούσιος διάλογος 
ὡς καί νουθεσίες τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐν ὄψει 
τῆς περιόδου τοῦ θέρους. Ἡ Σύναξις ἔκλεισε 
μέ πλούσια Τράπεζα εἰς τό Πνευματικόν 
Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου 
ὑπό τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Χρυ-
σοστόμου καί π. Κοσμᾶ. 

  
Κατὰ τὸν μήνα Ἰούλιον 2016 ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστο-
μος: 

 
Ἐλειτούργησε καὶ ὡμίλησε:  
Τὴν 3ην ἐπὶ τῆ ἑορτὴ τῶν ἐν Λέσβω Ἁγίων 

εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερόν Ναὸν τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου Μυτιλήνης μετὰ τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν Μηθύμνης κ.κ. Χρυσοστόμου 
καὶ Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου. Ἡ Θεία Λει-
τουργία τελεῖται τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἐπὶ τῆς 
Λάρνακος τῶν Ἁγίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, τὴν 4ην εἰς τὸν 
Ἱερόν Ναὸν Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης εἰς τὴν 
Ἐρεσσὸν Λέσβου, τὴν 17ην εἰς τὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης τῶν Κα-
τασκηνώσεων τῆς Νέας Περάμου, τὴν 20ην 
εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναὸν τοῦ Προ-
φήτου Ἠλιοῦ Παλαιᾶς Αὐλῆς, τὴν 22αν εἰς 
τὸ Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς 
τῆς Μυροφόρου εἰς τὰ Δωμάτια, τὴν 24ην εἰς 
τὸν Ἱερόν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μελισσο-
κομείου, τὴν 26ην εἰς τὸν Πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, 
τὴν 27ην εἰς τὴν Πανηγηρίζουσαν Ἱεράν 
Μονὴν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσο-
κάστρου, τὴν 31ην Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου 
τοῦ Δικαίου, εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερόν 
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ἐτέλεσεν 
καὶ τὸ μνημόσυνον τοῦ Προκατόχου του 
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Τελευταία Ἱερατική ΣύναξιςΣτρατόπεδο Ἀμβράζη

Ἑορτή Ἁγ. Μαγδαληνῆς

Ἑορτή Λεσβίων Ἁγίων Μνημόσυνο Εὐδοκίμου

Στήν Καλαμαριά 
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Μητροπολίτου 
κυροῦ Εὐδοκίμου 

ὡς καὶ Τρισάγιον ἐπὶ 
τοῦ τάφου του.  

 
 Ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε: 
 Τὴν 2αν εἰς τὸν Ἑσπερινὸν καὶ Λιτανείαν 

τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῶν ἐν Λέσβω Ἁγίων 
εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Ἁγίου Θεράποντος Μυ-
τιλήνης, ὁμιλήσας ἐπικαίρως εἰς τὴν προκυ-
μαίαν Μυτιλήνης, τὴν 19ην εἰς τὸν Ἑσπερινόν 
τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τὸν ὁμώνυμον 
Ἱερόν Ναὸν Νικησιάνης, τὴν 25ην εἰς τὸν 
Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ ὁμο-
νύμου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐλευθερουπόλεως, τὴν 
26ην εἰς τὸν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Παντελε-
ήμονος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοκάστρου.  

 
 Εὐλόγησε: 
Τὴν 23ην εὐγε νῶς προσκληθείς, τὸν Γάμον 

τῶν Σαμαρὰ Χρήστου καὶ Μόδη Ἑλένης εἰς 
τὸν Ἱερόν Ναὸν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ 
Ἑλένης Νέας Περάμου, τὴν 24ην τὸν Γάμον 
τῶν Γιαννιώτη Στεργίου καὶ Φουρτούνας Μα-
ρίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Νέας Περάμου.  

 
 Ἐτέλεσε: 
 Τὴν 24ην τὸν Ἁγιασμὸν εἰς τὰ ἐγκαίνια 

τῆς ἐπιχειρήσεως τοῦ κ. Φιλόσογλου Ἰωάννου 
εἰς Γαληψόν.         

 
Κατὰ τὸν μήνα Αὔγουστο 2016 ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστο-
μος: 

 
Ἐλειτούργησε καὶ ὡμίλησε: 
Τὴν 2αν εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου 

Ὀφρυνίου ἐπὶ τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Νεομάρ-
τυρος Θεοδώρου τοῦ ἐκ Δαρδανελλίων, τὴν 
6ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναὸν τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς 

μετὰ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 
Ἰωαννίνων  κ.κ. Μαξίμου καὶ τοῦ Ἐπιχωρίου 
Ἱεράρχου Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ.κ. 
Ἰουστίνου, τὴν 7ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυ-
νίου, τὴν 14ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερόν 
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καὶ προέστη 
τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ 
συνταξιούχου ἱερέως π. Παναγιώτου Ἀξίου, 
τὴν 15ην ἐπὶ τὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου 
Νέας Περάμου, τὴν 21ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Ἀκροβουνίου, τὴν 23ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναὸν Παναγίας Φανερωμένης Νέας 
Ἡρακλείτσης μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου, 
ὅπου τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας προέστη 
τῆς μεγαλοπρεποῦς λιτανείας τῆς θαυμα-
τουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας μας ὁμιλήσας 
ἐπικαίρως ἀπὸ ἐξέδρας εἰς τὴν πλατείαν τῆς 
Νέας Ἡρακλείτσης, τὴν 24ην εἰς τὸ Ἐξωκ-
κλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Με-
σορόπης, ὅπου κατὰ τὴν παράδοσιν ἀπὸ τὸν 
τόπον ἐκεῖνον πέρασε καὶ ὡμίλησε ὁ Ἅγιος 
Κοσμᾶς, τὴν 28ην εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου μετὰ τὸ 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη τοῦ 
Ἁγιασμοῦ καὶ ἔθεσε τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ 
ὑπὸ ἀνέγερσιν Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ ὡς 
ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, τὴν 29ην εἰς τὴν πανηγυρί-
ζουσαν Ἱεράν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου  Νικησιάνης.    

 
Ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε: 
 Τὴν 1ην εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς 

Παρακλήσεως εἰς τὸν Προσκυνηματικὸν Ἱερόν 
Ναὸν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Περάμου, 
τὴν 4ην εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Πα-
ρακλήσεως εἰς τὴν Ἱερόν Μονὴν Παναγίας 
Παγγαιώτισσας Χορτοκοπίου, τὴν 5ην εἰς τὸν 
Ἱερόν Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
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Καλαμαριᾶς προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου 
Ἱεράρχου Ν. Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ.κ. 
Ἰουστίνου, τὴν 10ην εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῆς 
Μικρᾶς Παρακλήσεως εἰς τὴν Ἱεράν Μονὴν 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, τὴν 12ην 

εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς Παρακλή-
σεως εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Παναγίας Φανε-
ρωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, τὴν 14ην εἰς 
τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῆ ἑορτῆ 
τῆς Κοιμήσεως εἰς τὸ Ἱερὸν Προσκύνημα 
τῆς Παναγίας Φανερωμένης Νέας Περάμου, 
τὴν 22αν εἰς τὸν Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῆ ἀποδόσει 
τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
εἰς τὸν Ἱερόν Ναὸν Νέας Ἡρακλείτσης μετὰ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλου-
πόλεως κ.κ. Γενναδίου, ὅστις ἐχοροστάτησεν 
καὶ ὡμίλησεν, τὴν 26ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Νέας 
Ἡρακλείτσης, τὴν 28ην εἰς τὸν Ἑσπερινόν 
τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου Μεσοτόπου.  

 
Ὡμίλησε: 
 Τὴν 19ην εἰς τοὺς φοιτητάς τῆς Κατα-

σκηνώσεως Νέας Ἡρακλείτσης.  
 
Προέστη: 
 Τὴν 10ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς 

Ἀνατολῆς Σιδηροπούλου εἰς τὸν Ἱερόν 
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, 
τὴν 27ην εἰς τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ 
πατρὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου Γεωργίου 
Στάντζιου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερόν Ναὸν 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.  

 
Εὐλόγησε: 
 Τὴν 20ην, εὐγενῶς προσκληθείς, τὸν 

Γάμον τῶν Δημητρέλη Γεωργίου καὶ Κάζου 
Αἰκατερίνης εἰς τὸν προσκυνηματικὸν Ἱερόν 
Ναὸν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Πε-
ράμου. 

    ΠΕΝΘΗ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Την 7ην Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἐκοιμήθη ὁ π. 
Παναγιώτης Ἄξιος, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε 
στίς ἐνορίες τοῡ Χρυσοκάστρου καί τῶν 
Δωματίων. Συνταξιοδοτήθηκε την 30ην Δε-
κεμβρίου 2005. Ἡ κηδεία του ἒγινε εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευ-
θερουπόλεως μέ τήν συμμετοχή τῶν κλη-
ρικῶν τῆς περιοχής. Τόν Σεβασμιώτατον 
ἐκπροσώπησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης, ὁ ὁποίος 
καί ἀποχαιρέτισε τόν ἐκλιπόντα διά θερμών 
λόγων. 

 
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ 

π. Παναγιώτου.
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