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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ὅπως εἶναι γνωστό στόν Ὀρθόδοξο κό-
σμο, ἕνα πολύ σπουδαῖο γεγονός συνέβη 
πρόσφατα στήν Ἐκκλησία μας, τό ὁποῖο 
μετά τήν πραγματοποίησή του ἔγινε ἀφορμή 
πολλῶν καί ποικίλων 
σχολίων μεταξύ τῶν 
χριστιανῶν. Γιά τό πο-
λυσυζητημένο αὐτό 
ἐκκλησιαστικό γεγονός 
θά σημειώσουμε στό παρόν ἄρθρο ὁρισμένες 
σκέψεις χάριν κάποιας διαφωτίσεως καί ὠφε-
λείας τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ περιοδικοῦ μας. 

Τό ἀξιοσημείωτο αὐτό γεγονός στό χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ συνελθούσα ἀπό 
18 ἕως 26 Ἰουνίου 2016 στό Κολυμπάρι Χα-
νίων τῆς Κρήτης Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. 
Στήν πολυπληθῆ αὐτή Σύναξη Ὀρθοδόξων 
Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων καί Μητροπο-
λιτῶν δέν προσῆλθαν ἐκπρόσωποι ἀπό τίς 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες Ἀντιοχείας, Ρωσίας, 
Γεωργίας καί Βουλγαρίας. 

Τά μέλη (Ἐπίσκοποι) τῶν Ἀντιπροσωπειῶν 
κάθε Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐκτός τοῦ 
Προκαθημένου της,  τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Συνό-
δου, πλησίαζαν περίπου τις δύο ἑκατοντάδες, 

οἱ δέ ἐργασίες της διήρ-
κεσαν ἐπί μία ἑβδομά-
δα. Ἐπισφραγίσθηκαν 
δέ στό τέλος μέ πανη-
γυρική Θεία Λειτουρ-

γία, στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. Τά θέ-
ματα πού συζητήθηκαν ἀπό τούς Ἱεράρχες 
τῆς Συνόδου εἶχαν ἐπιλεγεῖ καί κυρίως ἐπε-
ξεργασθεῖ πολλά χρόνια πρίν. Γενικά ἡ προ-
ετοιμασία τῆς Συνόδου ἦταν μακροχρόνια. 
Ξεκίνησε ὡς ἰδέα γιά τήν προώθηση τῶν 
διορθοδόξων σχέσεων, σχηματοποιημένη 
στίς Ἐγκυκλίους τοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ, 
τό 1902 καί τοῦ Τοποτηρητοῦ Προύσης Δω-
ροθέου, τό 1920 καί τελείωσε τό 2016. Ὅμως 
τόσο τόν σκοπό της, τούς στόχους της, τά 

Του Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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θέματά της, προπάντων, τή διαδικασία καί 
τόν τρόπο, τίς μεθόδους ἐργασίας, μέχρι λε-
πτομερειῶν, ὅλα αὐτά τά ἀπαραίτητα γιά 
ἕνα τέτοιο ἱστορικό ἔργο τά εἶχαν ἀναλάβει 
οἱ κατά καιρούς Προκαταρκτικές Διασκέψεις, 
Πανορθόδοξοι Προσυνοδικές Διασκέψεις, 
Συνάξεις Προκαθημένων καί κυρίως ἀνά-
λογες θεολογικές Ἐπιτροπές, τίς ὁποῖες συγ-
κροτοῦσαν Ἱεράρχες καί θεολόγοι ἀπό ὅλον 
σχεδόν τόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Ἐπισκοπώντας 
κάποιος τή μακροχρόνια αὐτή προετοιμασία 
τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης θαυμάζει καί ἐπαινεῖ 
τόν κόπο καί τίς θυσίες πολλῶν ἀνθρώπων, 
ἰδίως Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναλώθηκαν στήν 
προσεκτική, ἐξονυχιστική, βαθειά μελέτη 
ἐκείνων τελικά τῶν θεμάτων, πού θά ἀποτε-
λοῦσαν τόν κύριο κορμό τῶν συζητήσεων 
τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. 

Ἔδωσε, λοιπόν, ὁ Θεός καί τά ὁράματα 
ἔγιναν πραγματικότητα καί οἱ κόποι ἄπειρων 
θεολογικῶν συζητήσεων καί διαλόγων, ἐπί 
ἔτη πολλά, τερμάτισαν αἰσίως στή μεγάλη 
Σύνοδο τῆς Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016. Τό 
σπουδαῖο αὐτό ἐκκλησιαστικό γεγονός χα-
ροποίησε πολλούς, οἱ ὁποῖοι δόξασαν τόν 
Θεό, τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, πού 
εὐδόκησε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέσα σ’ 
ἕνα κόσμο διαφωνιῶν, ἀντιφάσεων, ἀντιθέ-
σεων, ἀντιπαλότητας ἤ καί ἐχθρότητας, νά 
ἀρθρώσει μέ σεμνότητα τόν Λόγο τῆς Ἀλη-
θείας «ἐν ὁμονοία καί ἀγάπη».  

Ἄλλοι ὅμως Ὀρθόδοξοι δέν ἐξέφρασαν 
χαρά καί ἀγαλλίαση γιά τή Σύνοδο τῆς Κρήτης, 
ἀλλ’ ἀντιθέτως μεμψιμοιρίες καί μικρόψυχες 
κριτικές. Δυστυχῶς μερικοί ἀπό αὐτούς προ-
χώρησαν ἀκόμη περισσότερο στήν ἀντίθεση 
καί τήν ἄρνησή τους καί ἔγιναν σφοδροί της 
πολέμιοι τραυματίζοντας ὀδυνηρά τήν ἑνότητα 
καί τήν γαλήνη τῆς Ἐκκλησίας. « Ὁ δέ τα-
ράσσων βαστάσει τό κρῖμα!» (Γαλάτ. 5, 10) 

Καί ὅμως ὁ χριστιανός, πού παρατηρεῖ 
τά γεγονότα αὐτά χωρίς τίς παρωπίδες τῆς 

προκατάληψης, πολλά θετικά καί ἀξιέπαινα 
θά βρεῖ κρίνοντας ἀπαθῶς ὅ,τι συνέβη στό 
Κολυμπάρι τῆς Κρήτης. Θά ἀντικρύσει πε-
ριχαρής, καί εὐγνώμων στό Θεό, τό σεβάσμιο 
πρόσωπο τῆς ἑνωμένης Ὀρθοδοξίας καί θά 
ἀντιληφθεῖ, τί πράγματι (κοσμικῆς τελικά 
νοοτροπίας) συσκοτίζει καί ἀμαυρώνει τήν 
ἁγία ἑνότητα. Θά εὐχαριστήσει ἐπίσης τούς 
συνελθόντες Πατέρες της, διότι πολλά θέματα 
ἐνδιαφέροντα, πού ἀναδύονται μέσα ἀπό 
τούς κόλπους τῆς ταραγμένης ἐποχῆς μας, 
ἀναλύθηκαν μέ τρόπο ὀρθό καί προσφέρ-
θηκαν στόν λαό τοῦ Θεοῦ μέ νέο περιεχόμενο, 
βγαλμένο ἀπό τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. 
Καί σέ πόσα ἄλλα πολύτιμα συμπεράσματα 
θά ὁδηγηθεῖ ὁ χριστιανός μελετώντας εἰση-
γήσεις καί λόγους καί χρήσιμες παρεμβάσεις 
κατά τή διάρκεια τῶν συνεδριῶν τῆς Συνό-
δου. 

Ἡ ἱστορία δέ τῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας 
μας θά καταπαύσει τόν σάλο τῶν ἀντεγκλή-
σεων καί τῶν διαφωνιῶν, ἐάν τελικά θά τήν 
ὀνομάσουμε ἤ ὄχι Οἰκουμενική Σύνοδο. 
Μόνο ἀμαθεῖς καί ἀνιστόρητοι θά ἐπιμείνουν 
σέ μία τέτοια συζήτηση ἤ ἀκόμη γιατί νά 
συμβοῦν καί μερικά ἀπαράδεκτα γεγονότα, 
ἀπαράδεκτα γιά τήν ποιότητα τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἤθους. Πάντοτε ὅμως δέν συνέ-
βαιναν αὐτά; Καί στίς καλύτερες περιόδους 
τῆς Ἱστορίας μας;  Ἀφοῦ ἡ «σαγήνη», τό 
δίχτυ τῆς Ἐκκλησίας, μέ ψάρια (πιστούς) 
«ἐκ παντός γένους», σύμφωνα μέ τόν ἀψευδῆ 
λόγο τοῦ Κυρίου, δέν περιλαμβάνει μόνο 
καλά καί χρήσιμα ψάρια.. (Ματθ. 13, 47-48) 

Καί μέ τίς λίγες αὐτές σκέψεις εὐχόμαστε 
οἱ χριστιανοί μας, κρίνοντας ἀνεπηρέαστοι 
τά γεγονότα, νά δείχνουν πάντοτε ἐμπιστο-
σύνη στούς πνευματικούς των ἡγέτες καί 
ποιμένες, καί νά μή παρασύρονται ἀπό μι-
κρόψυχους καί μεμψίμοιρους ἐπικριτές ἤ 
καί δηλητηριώδεις, ἰδιοτελεῖς συκοφάντες 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Σὰν νὰ μὴν ἔφταναν τὰ ὅσα δύστηνα 
διέρχεται ἡ πατρίδα μας, σὰν νὰ μὴν ἔφτα-
ναν οἱ προκλήσεις ποὺ δέχεται ἀπὸ κακοὺς 
καὶ ἐπίβουλους γείτονες, σὰν νὰ μὴν ἔφτανε 
ἡ οἰκονομική της καταβαράθρωση καὶ τὸ 
ξεπούλημα τοῦ πλούτου της σὲ ξένους 
ἀμφιβόλου ἠθικῆς οἴκους, σὰν νὰ μὴν ἔφτα-
νε ἡ ὑποδούλωσή της οὐσιαστικὰ σὲ διεθνεῖς 
τράπεζες καὶ τοκογλύφους, σὰν νὰ μὴν 
ἔφτανε ἡ ὕπαρξη ποικίλων δουρείων ἵππων, 
ὅπου μέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τους ξεχύνονται 
ποικιλώνυμοι ἐχθροί, τὸν τελευταῖο καιρὸ 
ἀνεφύησαν καὶ δύο ἄλλα «φροῦτα», ὅπου 
τὸ ἕνα λέγεται «ἕνωσις ἀθέων» καὶ τὸ ἄλλο 
«πολέμιοι τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύμων». 

Μὲ αἰσθήματα οἴκτου καὶ συμπάθειας 
βλέπουμε καὶ τοὺς δύο καὶ προσευχόμεθα 
νὰ ἐπανεύρουν αὐτὸ ποὺ ἔχασαν αὐτοὶ 
καὶ εὐφραίνει ἐμᾶς. Γιὰ νὰ προκαλέσουν 
αὐτοὶ ποὺ ὑποθέτουμε ὅτι κατάγονται ἀπὸ 
ὀρθοδόξους γεννήτορες προφανῶς καὶ 
ἀπὸ ἥρωες τοῦ Γένους μας καὶ τῆς θρη-
σκείας μας, ἀπεμπολώντας τὰ θέσμια τοῦ 
Γένους μας θέλησαν οἱ ἀσεβέστατοι καὶ 
προκλητικοί, προκαλώντας τὸ θρησκευτικὸ 

αἴσθημα τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας νὰ κά-
νουν συνεστιάσεις μὲ κρέατα καὶ ὅ,τι 
ἀρτύσιμο κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Σταυρώσεως 
τοῦ Κυρίου. Μᾶς θυμίζουν λίγο τὰ εἰδω-

λόθυτα, ἀλλὰ καὶ τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου διὰ τῶν κολλύβων, διότι κατὰ 
δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, οὔτε ἑστια-
τόριο βρέθηκε γιὰ νὰ δεχθεῖ τοὺς ἄθεους 
συνδαιτυμόνες, οὔτε καὶ πεινῶντες, ἔστω 
καὶ ἀλλοεθνεῖς, δέχθηκαν νὰ συμμετέχουν 
στὸ ἀνίερο τραπέζι τους καὶ οὐσιαστικὰ 
κονιορτοποιήθηκαν μπροστὰ στὴ γιγαν-
τώδη ἀντίδραση τοῦ Ὀρθοδόξως θρη-
σκευομένου λαοῦ μας. Ἰούδες καὶ σταυ-
ρωτὲς πάντα θὰ ὑπάρχουν, ἀλλὰ γι’ αὐτοὺς 
θὰ ἰσχύει πάντα τὸ ψαλμικὸ «αὐτοὶ συνε-
ποδίσθησαν καὶ ἔπεσον, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν 
καὶ ἀνωρθώθημεν». Ἀκόμη θυμίζουν καὶ 
τὸ ὑμνολογικὸ καὶ δὴ ἀναστάσιμο «ὡς 

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου π. Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Θλιβερά φαινόμενα  

στή σύγχρονη πνευματική ζωή 

τοῦ Ἔθνους μας
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ἐκλείπει καπνὸς ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται 
κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός». Κύριος ὁ 
Θεὸς ἂς τοὺς ἐλεήσει, Κύριος Ἰησοῦς, 
αὐτὸς ποὺ ἐλέησε τοὺς σταυρωτές του, 
τὸν ληστή, τοὺς τελῶνες, τὶς πόρνες, τοὺς 
ἀσώτους. 

Καὶ ἐρχόμαστε στὸ δεύτερο θέμα. Αὐτὸ 
μᾶς θυμίζει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ προδότου 
μαθητοῦ, τοῦ Ἰούδα, ὁ ὁποῖος κλέπτης ὤν 
ἐλυπήθη γιὰ τὸ μύρον, τὸ ὁποῖον ἐσκόρπισε 
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Κυρίου ἡ γυναίκα 
ποὺ εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τὴ λύτρωση καὶ δὲν 
πουλήθηκε νὰ δοθεῖ εἰς τοὺς πτωχούς.  

Κύριε Μπαλαούρα, ἡ γενιά σου, τὸ 
Γένος σου ἔχει σχέση μὲ κάτι Κρυστάλληδες 
καὶ μὲ κάτι Χριστοβασίληδες, οἱ ὁποῖοι πε-
ριέγραφαν μὲ τὰ ζωηρότερα χρώματα 
σκηνὲς τῆς Πίνδου, ὅταν ὁ παπὰς τὴν νύχτα 
τῆς Ἀναστάσεως περιέτρεχε ἀπὸ στάνη σὲ 
στάνη καὶ μὲ τὰ ἀηδόνια στὰ ἀπέραντα 
δάση της, ἔχοντας στὰ χέρια του λαμπάδα 
μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς τὸ ἀναστάσιμο στεντορία 
τῆ φωνῆ νὰ ψάλει τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ 
νεκρῶν …». Καὶ ἐρωτῶμεν εὐθέως ἡ λίστα 
τῶν ψηφοφόρων σας ἀποτελεῖται ἀπὸ 
ἀνθρώπους ὁμοϊδεάτες σας ἢ καὶ ἀπὸ εὐσε-
βεῖς ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι 
ριγοῦν ἀκόμη ἐπὶ τῆ θέα τοῦ ἀναστασίμου 
φωτός, οἱ ὁποῖοι συγκλονίζονται ἀκόμη 
ἀπὸ τοὺς ἀναστάσιμους ὕμνους, ἀπὸ τὸ 
«νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανὸς 
τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια» μήπως προ-
σβάλλεται τὸ θρησκευτικό τους συναίσθημα, 
ὅπως προσβάλλετε τὸ ἴδιο συναίσθημα 
ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; 

Σεῖς εἶστε μέσα στὸ Ἑλληνικὸ Κοινο-
βούλιο καὶ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς στὴν κο-
ρυφὴ καὶ τὸ κέντρο του κυματίζει μία τε-
ράστια ἑλληνικὴ σημαία, ἐὰν δὲν σᾶς συγ-

κινεῖ κάντε ἐρώτημα στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν 
ἀποκαθήλωσή της. Ἐμᾶς ὅμως μᾶς συγκινεῖ 
πολλῶ μᾶλλον ὅταν τὴν βλέπουμε νὰ κυ-
ματίζει στὰ πάμπολλα ἑλληνικὰ προσκυ-
νήματα τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἂν αὐτὰ 
δὲν μιλοῦν στὴν ψυχή σας, γιὰ μᾶς εἶναι ἡ 
πεμπτουσία τῆς πίστεώς μας καὶ πάντα μὲ 
σεβασμὸ ἀνακράζουμε στὸ σεπτό μας καὶ 
δεινῶς χειμαζόμενον Πατριαρχεῖον Ἱερο-
σολύμων «χαῖρε Σιών Ἁγία, μήτηρ τῶν 
Ἐκκλησίων». 

Τὸ Ἅγιο Φῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ πάντοτε 
θὰ ἐκπηγάζει μέσα ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο, 
τὸν ὁποῖον δὶς ἐπισκέφθη ὁ Πρωθυπουργὸς 
τῆς χώρας καὶ γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος ὑπέ-
γραψε τὶς ἐπισκευὲς τοῦ Παναγίου Τάφου 
καὶ στοῦ ὁποίου τὸ κόμμα ὑπάγεσθε καὶ 
σεῖς, μήπως εἶσθε ἡ ἀντίφασις, ἡ ἄρνησις, 
ἡ ἀντίδρασις μπροστὰ στὰ σχέδια τοῦ πο-
λιτικοῦ σας προϊσταμένου; 

Κύριε Μπαλαούρα, τὰ ἀκούσατε ἀπὸ 
πάρα πολλούς, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ χείλη 
τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας. Θέλω νὰ σᾶς ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ 
σὲ ἕνα γεγονὸς ὅτι αὐτὸ τὸ Φῶς δὲν πα-
ραμένει μόνο ἐκεῖ, ἀλλὰ καταυγάζει ὅπου 
θέλει ὁ Κύριος καὶ Θεός μας. Κάποτε πε-
ριέλουσε τὸν Παῦλο στὸ δρόμο πρὸς τὴ 
Δαμασκὸ καὶ μέσα ἀπὸ τὸ φῶς ἀκούστηκε 
ἡ φωνὴ τοῦ Φωτοδότου «σκληρὸν σοι 
πρὸς κέντρα λακτίζειν». Ἐμεῖς θὰ φύγουμε 
καὶ ὅταν θὰ φύγουμε θὰ ἀπολογηθοῦμε, 
εἴτε τὸ πιστεύουμε εἴτε ὄχι. Τὸ Ἅγιο Φῶς 
ὅμως θὰ παραμένει γιὰ νὰ διατρανώνει 
ἀφ’ ἑνὸς τὸ γεγονὸς τῆς ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου καὶ ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὴν ἱλαρότητά 
του καὶ γλυκύτητά του νὰ καταυγάζει τὶς 
ψυχές μας καὶ νὰ τονώνει τὴν πίστη μας.
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Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες 

Ἡ μεγάλη καί λαμπρά σημερινή θε-
ομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου μᾶς δίνει τήν 
πολύτιμη εὐκαιρία νά κάνουμε ἀφ’ ἑνός 
μέν εὐλαβική ἀναφορά στό τελευταῖο 
συγκινητικό γεγονός τῆς ἐπίγειας ζωῆς 
τῆς Παναγίας μας καί ἀφ’ ἑτέρου νά 
σᾶς ἀπευθύνουμε μέ πατρική ἀγάπη 
μερικές σκέψεις ἐποικοδομητικές καί 
ψυχωφελεῖς. Καί τήν καλύτερη καί τέ-
λεια ἀναφορά στό μέγιστο γεγονός, 
πού ἑορτάζει σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας, ἀσφαλῶς τήν ἐπιτυγ-
χάνει αἰῶνες τώρα ἡ ἄφθαστη αὐτῶν 
τῶν ἁγίων ἡμερῶν ἱερή Ὑμνολογία 
μας, μέ τήν ὑπέροχη καί σαγηνευτική 
ποίησή της, μέ τό ὕψος τῶν θρησκευ-
τικῶν νοημάτων της καί μέ τήν μεθυ-
στική καί γλυκύτατη μελωδία της. Γιά 
τήν σημερινή μεγάλη ἑορτή οἱ σπου-
δαιότεροι ποιητές τῆς Ἐκκλησίας μας 
συνεργάσθηκαν μέ ὅσο μεγαλύτερη δύ-
ναμη πνεύματος διέθεταν καί θερμότητα 
αἰσθημάτων γιά νά ὑμνήσουν μέ τόν 
καλύτερο τρόπο τήν Παναγία Μητέρα 
Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό καί χαί-

ρουν σήμερα καί εὐφραίνονται ψυχικά 
ἐκεῖνοι οἱ χριστιανοί πού γνωρίζουν 
καί ἀπολαμβάνουν ὁλόψυχα τούς ἱερούς 
ὕμνους μας, τά πραγματικά τραγούδια 
τοῦ Θεοῦ. 
Σήμερα ἀκούγονται στούς ναούς μας 

τούς λαμπροστόλιστους, πού μοσχοβο-
λοῦν ἀπό τούς βασιλικούς καί ἄλλα 
ἄνθη τῆς ἐποχῆς, τά ἀηδόνια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμα-
σκηνός, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, καί ἄλλοι γλυ-
κύτατοι καί καλλικέλαδοι ὑμνωδοί τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ὅλοι τους συναγωνί-
ζονται φιλότιμα ποιός θά ἐξυμνήσει μέ 
τήν καλύτερη μελωδία τήν Παναγία 
Μητέρα. Μακάρι ὅλοι σας νά χαίρεστε 
σήμερα τά γλυκόλαλα αὐτά ἀηδόνια 
τῆς Ἐκκλησίας καθώς μέ ἀπέραντο σε-
βασμό καί ἱερή συγκίνηση ἐξυμνοῦν 
καί δοξάζουν τό πιό ἱερό καί σεβάσμιο 
πρόσωπο ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. 
Δειγματοληπτικά ἄς θυμηθοῦμε τούς 
ἑξῆς ὕμνους ἀπό τήν ἑορτή τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου:   

«Αἱ γενεαί πᾶσαι μακαρίζομέν σε τήν 
μόνην Θεοτόκον.. 

Πρός 
Τόν Ἱερόν Κλῆρον 
καί τόν εὐσεβῆ Λαόν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου  
Μητροπόλεως



«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι ἐν σοί, 
Παρθένε ἄχραντε...  Μπροστά Σου, Πα-
ναγία, νικήθηκαν οἱ νόμοι τῆς 
φύσεως..Καί ὁ νόμος τοῦ γάμου καί ὁ 
νόμος τοῦ θανάτου..Ὁ πρῶτος, διότι ἡ 
Γέννηση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Σου 
ἄφησε ἀνέπαφη τήν πάναγνη Παρθενία 
Σου..Ὁ δεύτερος, τοῦ θανάτου ὁ φο-
βερός πανανθρώπινος νόμος, νικήθηκε 
διότι ὕστερα ἀπό τρεῖς ἡμέρες τό πα-
νάχραντο Σῶμα Σου, πού κτύπησε τό 
βέλος τοῦ θανάτου, μετέστη στούς οὐρα-
νούς.. 

«Ἐξίσταντο Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις, ἐν τῇ 
Σιών σκοπούμεναι, τόν οἰκεῖον Δεσπότην, 
γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον· τῇ γάρ 
ἀχράντως τεκούση, υἱοπρεπῶς προσεφώνει· 
Δεῦρο Σεμνή, τῷ Υἱῶ καί Θεῶ συνδοξά-
σθητι. 
Ἔμειναν κατάπληκτα τά τάγματα 

τῶν ἁγίων ἀγγέλων, πού περιπολοῦσαν 
ἐπάνω ἀπό τήν ἁγία Σιών, καθώς ἀντί-
κρυσαν στά χέρια τοῦ Δεσπότου των 
Χριστοῦ ψυχή γυναίκας. Καθώς προ-
πάντων οἱ ἅγιοι ἄγγελοι Τόν ἄκουσαν 
νά μιλᾶ ὡς Υἱός στήν ἁγία Μητέρα 
Του καί νά τῆς λέγει στοργικά: Μητέρα 
φθάνουν τά ὅσα πέρασες κάτω στή γῆ. 
Ἔλα, Μανούλα, στά οὐράνια, νά χαρεῖς 
την ἀληθινή δόξα μαζί μέ τόν Υἱό καί 
Θεό σου.. 
Καί ἕνας ἄλλος ὕμνος τῆς σημερινῆς 

ἑορτῆς μας. Τό τροπάριο αὐτό ἀφορᾶ 
ἐμᾶς πού πανηγυρίζουμε σήμερα: 

«Δεῦτε οἱ πιστοί, τῷ τάφω προσέλθωμεν, 
τῆς Θεομήτορος, καί περιπτυξώμεθα, καρ-
δίας, χείλη, ὄμματα, μέτωπα, εἰλικρινῶς 
προσάπτοντες, καί ἀρυσώμεθα, ἰαμάτων, 
ἄφθονα χαρίσματα, ἐκ πηγῆς ἀενάου βλυ-
στάνοντα».  
Ἐλᾶτε χριστιανοί, πού πιστεύετε καί 

ἀγαπᾶτε τήν Παναγία. Ἐλᾶτε στή Γεθ-

σημανή, στόν ἅγιο Τάφο τῆς Θεομήτο-
ρος. Ἀγκαλιάστε τον μέ στοργή. Μέ ὅλη 
σας τήν καρδιά. Ἀκουμπεῖστε ἐπάνω 
του τά χείλη σας, τό μέτωπο, τά μάτια. 
Καί νἆστε βέβαιοι ὅτι θά ἀντλήσετε σάν 
ἀπό ἀνεξάντλητη  πηγή ἄφθονα χαρί-
σματα, ὅποια θεραπεία περιμένετε.. 
Καί ὅλοι γενικά οἱ θεσπέσιοι ὕμνοι 

τῆς ἑορτῆς μας ἐξυμνοῦν μέ σεβασμό 
καί ἄφθαστο θρησκευτικό λυρισμό τά 
μεγαλεῖα τῆς Παναγίας Μητέρας μας, 
τή μοναδική θέση της στό θεϊκό ἔργο 
τῆς σωτηρίας μας καί τήν ἀνέκφραστη 
δόξα της κοντά στόν Υἱό καί Θεό της. 
Καί γιά νά κρατήσουμε κάτι πιό πρα-
κτικό γιά ὅλους μας, οἱ ἱεροί θεολόγοι 
ὑμνογράφοι τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου θέλουν νά 
μᾶς ἐμπνεύσουν τήν ἐμπιστοσύνη μας 
στήν ἀπέραντη καί ἀτέλειωτη ἀγάπη 
τῆς Παναγίας γιά ὅλους μας. Ἐπιθυμοῦν 
νά μᾶς διδάξουν ὅτι πάντοτε, ἰδίως 
ὅμως στίς δύσκολες στιγμές τοῦ βίου 
μας, νά μή λησμονοῦμε ὅτι δέν εἴμαστε 
μόνοι. Ἔχουμε στούς οὐρανούς μία Μη-
τέρα ἀπείρως πιό στοργική ἀπό τή μη-
τέρα μας κάτω στή γῆ, ἡ ὁποία ἄν καί 
κοιμήθηκε τόν ὕπνο τόν αἰώνιο «τόν κό-
σμον οὐ κατέλιπε». Δέν ἐγκατέλειψε τόν 
κόσμο. Ὅπως ὁ Μονογενής Υἱός της 
μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι θά εἶναι «μεθ� ἡμῶν 
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» ἔτσι καί 
Ἐκείνη ἡ στοργική Μητέρα Του θά 
εἶναι μαζί μέ τόν κόσμο, στόν ὁποῖο 
ἔζησε ἕνα καιρό, σέ ὅλα τά εὐχάριστα 
καί προπάντων τά δυσάρεστά του. 
Εἴθε μέ τέτοια αἰσθήματα, ὅπως τά 

ἐκφράζουν οἱ ἅγιοι ὑμνωδοί τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, καί μέ τέτοιες ἀπόψεις, χρι-
στιανικές καί Ὀρθόδοξες, νά τιμήσουμε 
τήν σημερινή ἑορτή καί νά ἔχουμε πλού-
σια τή Χάρη της στή ζωή μας. 

MBΩNA
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Ἡ λέξη συγχωρῶ (ἀρχ. ἑλλ. συγχω-
ρέω), εἶναι σύνθετη, προέρχεται 
ἀπό τό συνθετικό σύν- καί τήν 

λέξη –χωρέω (κάνω χῶρο σέ κάποιον) 
καί σημαῖνει τήν παύση ἀρνητικῶν συ-
ναισθημάτων ἀπέναντι σέ κάποιον, ὁ 
ὁποῖος ἔκανε κάποιο σφάλμα ἀντίθετο 
μέ τόν ἠθικό νόμο ἤ τούς νόμους, ἤ 
ἔκανε μία ἄστοχη ἐνέργεια – συμπερι-
φορά. Ἡ συγχώρεση ἀποτελεί ἀντικεί-
μενο ἔρευνας τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ψυχο-
λογίας1 καί εἶναι σκοπός ἀγωγῆς, παιδείας 
καί τό δύσκολο, ἀλλά οὐσιαστικό καί 
ποιοτικά ἀνώτερο στοιχεῖο τῆς ἀνθρώ-
πινης φύσης, τῆς προσωπικῆς καί κοι-
νωνικῆς ζωῆς, καθώς καί ἡ κορύφωση 
τῆς κοινωνικότητας καί τῆς ἀγάπης στίς 
ἀνθρώπινες σχέσεις2. Ἡ συγχώρεση ἀπο-
τελεῖ τό «ἀντίδοτο» τῶν ἀρνητικῶν συ-
ναισθημάτων, τά ὁποῖα προκαλοῦνται 

ἀπό τίς διαπροσωπικές μας σχέσεις καί 
ὁδηγοῦν στήν ἀδικία3. Ἀποτελεῖ μία ἐνσυ-
νείδητη ὑπέρβαση τοῦ δυσάρεστου γε-
γονότος, μία διεργασία αὐτογνωσίας,  ἡ 
ὁποία ἀπαιτεῖ μεγάλη προσπάθεια, με-
γαλεῖο ψυχῆς καί καταλήγει στό νά ἀνα-
λογιστεῖ τό ἄτομο καί τό δικό του μερίδιο 
εὐθύνης στίς λανθασμένες ἐπιλογές. Ὅταν 
τό ἄτομο ἀποδέχεται τά λάθη καί τίς 
ἀδυναμίες του, ἔχει τήν ἱκανότητα νά 
κατανοήσει καί τά λάθη τῶν ἄλλων. Συγ-
κεκριμένα, ἡ εἰλικρίνεια στόν ἑαυτό μας, 
ὁδηγεῖ καί στήν δυνατότητα νά συγχω-
ροῦμε τούς ἄλλους. Ἐπίσης, ἡ συγχώρεση 
ἀποτελεί μία θεραπευτική δύναμη, ἡ 
ὁποία ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἐκδίκηση4, 
ὡστόσο, δέν ἀποτελεῖ κατάσταση λήθης, 
καθώς ὁ ἄνθρωπος δέν ξεχνάει τήν ἀδι-
κία, ὅμως ἀπελευθερώνεται ἀπό τά προ-

1 Τό συγκεκριμένο ζήτημα εἶναι ἀκόμη καί σήμερα 
σημεῖο μελέτης.

2 Βλ. καί Κακαβούλης Ἀλέξανδρος, Συγχώρεση 
ὁ δύσκολος δρόμος, Ἀθήνα: Ἀρμός, 2016.

3 Kole Pamela, The Psychology of abusive relationships, 
Michigan: [χ.ό.], 2017.

4 Irvin Dalom, Θρησκεία καί Ψυχιατρική, Ἀθήνα: 
Ἄργας, 2003,σ. 8. καί Τῆς ἴδιας, «Religion and Psy-
chiatry» στό American Journal of Psychotherapy, 
New York 56.3/2002, p. 301 – 316.

Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Χ. Καρατσιουμπάνη
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κληθέντα συναισθήματα, τά ὁποῖα προ-
σπαθοῦν νά κυριαρχήσουν μέσα του, 
ἀποφορτίζουν ψυχικά καί ἀφανίζει τήν 
συναισθηματική 
ἀπειλή5. Οὐσιαστι-
κά, ἡ συγχώρεση 
εἶναι τό ἀποτέλε-
σμα μίας νοητικῆς 
ἐπεξεργασίας τοῦ 
τραυματικοῦ γεγο-
νότος6, καθώς καί 
τῆς σχετικῆς λει-
τουργικῆς διαχεί-
ρισης τῶν ψυχολο-
γικῶν καί συμπερι-
φορικῶν ἀντιδρά-
σεων, τά ὁποῖα 
προκλήθηκαν στό 
ἄτομο. Εἶναι μία 
παραίτηση ἀπό τήν 
νοοτροπία τοῦ θύ-
ματος καί ἀπαλλα-
γή ἀπό τό συναι-
σθηματικό φορτίο 
τοῦ παρελθόντος7. Μία προσπάθεια ἡ 
ὁποία ἀφορᾶ στήν ψυχική προστασία 
ἀπό τα αρνητικά συναισθήματα, ἡ ὁποία 
δημιουργείται στή συνειδητοποίηση ὅτι 
τό γεγονός τό ὁποῖο ἔγινε, δέν πρόκειται 
νά ἀλλάξει. Ἄλλωστε, ἡ συγχώρεση μέ 
βάση ἐπιστημονική ἔρευνα ἀπό τό Πα-
νεπιστήμιο τοῦ Stanford, συμβάλει τόσο 
στήν ψυχική ὅσο καί στήν συνολική 
ὑγεία τοῦ ἀτόμου8. 

Στήν Ἐπιστήμη τῆς Ὀρθόδοξης Θεο-
λογίας, ἡ συγχώρεση ἀποτελεῖ τό ἐπί-
κεντρο τῆς ἀγάπης, ἡ ἔξοδος ἀπό τά 

στενά πλαίσια τῆς 
ἐγωτικῆς κοινω-
νίας, ἡ ὁποία κα-
ταλήγει στή συγχώ-
ρεση τοῦ συναν-
θρώπου9, ἀκόμη 
καί τοῦ ἐχθροῦ10. 
Βέβαια, ὅλη αὐτή 
ἡ σχέση συγχώρε-
σης, δέν ἀποτελεῖ 
μία ὑποτίμηση τῆς 
νόησης ἤ ἐγκλωβι-
σμό τῶν ψυχικῶν 
συναισθημάτων, 
ἀλλά μία πνευμα-
τική ἀνωτερότη-
τα11, καθώς ἡ στά-
ση καί ἡ ἐπιλογή 
τῆς μή ἐκδίκησης12, 
προκαλεῖ, σίγουρα, 
ἕνα ψυχολογικό 

«σόκ» - ἕνα συναίσθημα ἔκπληξης στό 
θύτη, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ στήν πραγματική 
μετάνοια. Ἐν τούτοις, δέν ἀρκεῖ καί ἡ 
ἁπλή αἴσθηση ὅτι δέν ἐκδικήθηκα, ἀλλά 

5 Robert Enright, Forgiveness is a choice, Washington: 
APALife Tools, 2001, p. 3-70 και 157-170.

6 Βλ. καί Δόμνα Βεντουράτου, Εἰσαγωγή στήν 
Ψυχοτραυματολογία καί στήν Τραυματοθεραπεῖα 
ἡ μέθοδος EMDR, Ἀθήνα: Πεδίο, 2009.

7 Βλ. Tipping Colin, Δραστική Συγχώρεση, Ἀθήνα: 
Ἀλκυών, 2009.

8 H. Harris – M. Luskin, «Effects of a group forgiveness 

intervention on Forgiveness, perceived stress and trait 
anger: A randomized trial», στο Journal of Clinical 
Psychology, 62.6/2006, p. 715-733. 

9 Ζαχ. 7,10 και 8,17.

10 Μτ. 6, 14. Σημαντικότερα παραδείγματα, ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός συγχώρεσε τούς σταυρωτές του, 
ὁ Ἅγιος Στέφανος τούς Ἰουδαίους οἱ ὁποίοι τόν 
σκότωναν καί ὁ Ἅγιος Διονύσιος συγχώρεσε τόν 
δολοφόνο τοῦ ἀδελφοῦ του.
11 Μία πνευματική ἀνωτερότητα, τήν ὁποία ἔχει 
γενικότερα ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική ᾽Εκκλησία. 
Βλ. Χρυσόστομος Ἀβαγιανός, Μητρ. Ἐλευθε-
ρουπόλεως, «Εὐλαβικό Πανόραμα» στό Κοινωνία, 
τ. 1/2003, σ. 10-12.
12 Μτ. 9,13 και 12,7.
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πρέπει νά ἀναρωτηθῶ καί κατά πόσο 
εὐεργέτησα ἤ συμπαραστάθηκα αὐτόν, 
ὁ ὁποῖος μέ ἀδίκησε. Ὡστόσο, ἡ ἀντίληψη 
αὐτή γιά συγχώρεση, δέν σημαίνει πα-
ράλληλα, καί ἀποδοχή τῆς ἀδικίας ἀλλά 
καταδίκη καί ριζική ἀντιμετώπιση 
αὐτῆς13. Βέβαια, στήν Ὀρθόδοξη Θεο-
λογία, δέν ὑπάρχει κρίση ἤ καταδίκη 
τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποίος σφάλλει, καθώς 
ἡ Ἐκκλησία τόν δέχεται ὅπως εἶναι, 
ἀλλά καταδικάζεται ἡ πράξη του14. Ὁ 
ἄνθρωπος, ὁ ὁποίος ἁμαρτάνει, εἶναι 
«ἀσθενής» καί χρειάζεται θεραπεία. Ἡ 
πρώτη φάση περίθαλψης εἶναι ἡ συγχώ-
ρεση, μία δραστική κίνηση, ἡ ὁποία 
ἀλλοιώνει ἐσωτερικά τόν ἄνθρωπο καί 
μέ τήν μετάνοια καταστρέφει τό πάθος 
του. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν Δράση 
Του, ἔδειξε αὐτό ἀκριβῶς, δηλαδή κα-
ταδίκασε τήν ἁμαρτία καί ὄχι τόν ἄνθρω-
πο, τόν ὁποίο δέχεται στήν ἀγκαλιά Του 
ὡς «ἀσθενῆ» καί θεραπεύει τά ψυχικά 
του τραύματα. Ἡ μετάνοια ἔρχεται μέσα 
ἀπό τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης, 
τό ὁποῖο εἶναι τό δεύτερο μέρος τῆς πε-
ρίθαλψης. Τέλος ἡ θεραπεία ἔρχεται 
μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς Θείας Ευχα-
ριστίας15, τό ὁποῖο ἑνώνει – συσσωματώνει 
τόν ἄνθρωπο μέ Τόν Ἕναν καί Τριαδικό 
Θεό καί κοινωνεῖ μαζί Του16. Αὐτή, ὅμως, 
ἡ ἕνωση εἶναι μία φανερή καί συνεχής 
πραγματικότητα καί ὄχι μία ἁπλή ἀτομική 
πράξη εὐλάβειας17. Δέν θά πρέπει νά ξε-

χνούμε, ὅτι ἡ μή συγχώρεση ἀποτελεῖ 
κώλυμα ἀκοινωνησίας, δηλαδή μή συμ-
μετοχή στήν Εὐχαριστιακή Τράπεζα18, 
διότι, ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τονίζει ὅτι δέν 
θά πρέπει νά συγχωροῦμε ἁπλῶς, ἀλλά 
νά μήν ἔχουμε καθόλου τήν σκέψη ὅτι 
ἀδικηθήκαμε, καθώς αὐτό εἶναι τό κρι-
τήριο τῆς Κρίσεως19. Ἐάν συγχωρέσουμε 
πολλά, θά μᾶς συγχωρεθοῦν πολλά, ἐνῶ 
ἄν συγχωρέσουμε λίγα, θά μᾶς συγχω-
ρεθοῦν λίγα20.  

Ἀντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ὅτι ἡ συγ-
χώρεση στόν συνάνθρωπο ἀξίζει, καθώς 
ἀποτελεῖ εὐκαιρία, ὄχι ἁπλῶς νά ἀνα-
καλύψουμε τίς ἀδυναμίες μας, ὅτι αὐτά 
τά ὁποῖα κατηγοροῦμε τούς ἄλλους, ἀπο-
τελοῦν καί δικό μας κτῆμα, ἀλλά κυρίως 
ὅτι εἶναι τό μέσο Σωτηρίας μας. Ὁ Κύριος 
τονίζει ὅτι ἡ Σωτηρία στόν ἄνθρωπο 
εἶναι δυνατή, ὅταν αὐτός συμπεριφερθεῖ 
ὅπως τά παιδιά21, καθώς αὐτά δέν γνω-
ρίζουν μίσος καί ἔχθρα, οὔτε χρειάζονται 
χρόνο νά συγχωρήσουν, καθώς τό πράτ-
τουν ἄμεσα. Γι’ αὐτό καί τά παιδιά εἶναι 
ἔξω ἀπό τό χρόνο τῶν μεγάλων, καθώς 
βιώνουν αὐτή τήν ἀγαπητική σχέση κατά 
τό πρότυπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, βιώνουν 
τήν αἰωνιότητα καί τή Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ, τήν ὁποία μόνο ἄν ὁμοιάσουμε μέ 
αὐτά καί ἔχουμε ἀγαθή – συγχωρητική 
καρδιά, μποροῦμε νά τά ἀπολαύσουμε, 
ὄχι μόνο στήν μέλλουσα, ἀλλά καί στή 
παροῦσα ζωή. 

13 Ἡ στάση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν Πατέρων 
εἶναι καταγγελτική ἀπέναντι στήν ἀδικία. 

14 Ἠσ. 55,7. Ρωμ.5,20. Βλ. κα’I. Γιάγκος Βαρνάβας, 
Ἀρχιμ., Αμαρτωλῶν Ἐκκλησία, Θεσσαλονίκη: 
Ἀρχονταρική, 2015. 
15 Κλήμης Ἀλεξανδρείας, Παιδαγωγός Α΄, ΒΕ-
ΠΕΣ, τ. 7, σ. 99-100. 

16 Ἰω. 11,52. 

17 Γρηγόριος Νύσσης, Ἐξήγησις Ἀκριβής εἰς τόν 

Ἐκκλησιαστήν τοῦ Σολομώντος, PG 44, 636B. 
Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Πί-
στεως Δ΄, PG 94, 1152. 
18 Μτ. 5, 23-24. 

19 Μτ. 6,12 «Καί ἄφες ἡμίν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, 
ὡς καί ἡμείς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».
20 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τούς Ἀνδριάντας 
ὁμιλία Κ΄, ΒΕΠΕΣ, 19, 62. 

21 Μτ. 18,3.
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Ἀγαπητοί μου Διδάσκαλοι  
καί μαθητές 
τῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς  
μας Περιφερείας 

 
Ἡ σκέψη μου σήμερα στρέφεται μέ πολλή ἀγάπη πρός ὅλους σας ,σήμερα πού 

εὐλογοῦμε μέ τίς Εὐχές τῆς Ἐκκλησίας τήν εἴσοδό σας στήν καινούργια σχολική 
χρονιά. Διότι τό ἔργο πού πάλι ἀναλαμβάνετε, ὕστερα ἀπό τίς θερινές διακοπές 
ἀρκετῶν ἑβδομάδων, εἶναι ἀπό τά σπουδαιότερα ἔργα τοῦ ἀνθρώπου. Η Παιδεία, 
ὅλοι τό γνωρίζουμε, εἶναι πολύ σοβαρή ὑπόθεση. Γι’ αὐτό καί συγκεντρώνει τήν 
προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον κάθε ἀνθρώπου, ὅπου καί ἄν ζεῖ. Η Παιδεία καθορίζει 
ἀποφασιστικά τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου, τό μέλλον αὐτῆς τῆς Πολιτείας. 

Γι’ αὐτό τό λόγο καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας σήμερα παρευρίσκονται στήν 
ἐπίσημη ἔναρξη τῶν μαθημάτων σας καί ὑπενθυμίζουν μέ τήν παρουσία καί τήν 
τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ποιές ἀρχές κυρίως πρέπει νά διέπουν τό ἔργο τό ἐκπαιδευτικό. 
Καί προπάντων ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ θεωρεῖ χρέος της ἀπαράβατο σέ κάθε καιρό 
νά θυμίσει μέ ἀγάπη, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ θεϊκή φώτιση καί δύναμη γιά τήν 
ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου. Ο Επίσκοπός σας, πού σᾶς ἀπευθύνει 
αὐτόν τόν πατρικό χαιρετισμό καί οἱ ἱερεῖς πού σᾶς ραντίζουν μέ τό νερό τοῦ 
Ἁγιασμοῦ ἐπιθυμοῦν νά μή λησμονεῖτε ποτέ, ὅτι Παιδεία χωρίς τήν ἔννοια τοῦ 
Θεοῦ, Παιδεία χωρίς στόχους ἀνθρωπιστικούς, Παιδεία ἡ ὁποία ἀποβλέπει στήν 
καλλιέργεια μόνο τοῦ νοῦ, καί ὄχι πρωτίστως καί τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι 
πολύ ἐλλιπής καί κάποτε γίνεται ἐπικίνδυνη. 

Μέ αὐτήν τήν ἐλπίδα, ἀγαπητοί μου, ὅτι ἡ καινούργια σχολική χρονιά θά σᾶς 
χαρίσει τά πολύτιμα ἀγαθά αὐτῆς τῆς Παιδείας, τῆς Παιδείας ἡ ὁποία γαλούχησε 
καί κράτησε τήν Πατρίδα μας ἐπί ὁλόκληρους αἰῶνες ὄρθια, μαχητική, ἀκατάβλητη 
μέσα σέ ἐθνικές θύελλες καί φουρτοῦνες, μέ τό ὅραμα αὐτῆς τῆς Παιδείας, πού 
ἐμπνέεται ἀπό τήν Ὀρθοδοξία μας καί τίς αἰώνιες, πατρογονικές μας ἀξίες,  σᾶς 
εὐχόμαστε ὁλόψυχα καλή πρόοδο καί κάθε ἐπιτυχία. 

Παντοτινός εὐχέτης σας 
†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Τ
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Πολύς ὁ λόγος τά τελευταία χρόνια 
ἐν μέσω κρίσης στή χώρα μας γιά τό 
λεγόμενο «πρωτογενές» πλεόνασμα. Οἱ 
περισσότεροι πολίτες δέν μποροῦν νά 
κατανοήσουν τούς κυβερνητικούς «ἐνθου-
σιασμούς» γι’ αὐτό, καθώς δέν μποροῦν 
νά καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, 
πῶς προέκυψε καί γιατί εἶναι τόσο ση-
μαντικό.  

 
Μία προσέγγιση τοῦ πρωτογενοῦς 

πλεονάσματος μέσα ἀπό τά οἰκονομικά 
ἑνός νοικοκυριοῦ ἴσως τούς διευκολύνει: 
Κάθε νοικοκυριό ἔχει τά ἔσοδα καί τά 
ἔξοδά του. Τά ἔσοδα προέρχονται ἀπό 
μισθούς, ἐνοίκια, κλπ., καί τά ἔξοδα 
σχετίζονται μέ τήν πληρωμή λογα-
ριασμῶν ρεύματος, τηλεφώνου, τοῦ ἐνοι-
κίου, τήν ἀγορά τροφίμων, κλπ. Πολλά 
δέ νοικοκυριά, ἔχουν καί δάνεια, γιά τά 
ὁποῖα σέ μηνιαία βάση πληρώνουν 
δόσεις. Οἱ δόσεις αὐτές ἀθροίζονται στά 
μηνιαῖα ἔξοδα τοῦ νοικοκυριοῦ. Ὅταν 
τά ἔσοδα τοῦ νοικοκυριοῦ εἶναι παρα-
πάνω ἀπό τά ἔξοδά του τότε λέμε πώς 
ἔχει πλεόνασμα. Ἄν τά ἔσοδα εἶναι λι-
γότερα λέμε πώς ἔχει ἔλλειμμα. Ἄν 
ἀπό τά ἔξοδα τοῦ νοικοκυριοῦ ἀφαιρέ-
σουμε τίς δόσεις πού πληρώνει γιά 

δάνεια πού ἔχει λάβει καί μετά τήν 
ἀφαίρεση αὐτή τά ἔσοδά του εἶναι πε-
ρισσότερα ἀπό τά ἔξοδα τότε μιλᾶμε 
γιά «πρωτογενές πλεόνασμα» ἐνῶ στήν 
ἀντίθετη περίπτωση ἔχουμε πρωτογενές 
ἔλλειμμα. Εἶναι λοιπόν ξεκάθαρο πώς 
τό πρωτογενές πλεόνασμα προκύπτει 
ὅταν τά ἔσοδα ξεπερνοῦν τά ἔξοδα 
χωρίς νά ὑπολογίζεται ἡ ἐξυπηρέτηση 
τοῦ χρέους. Στή βάση τῶν παραδειγμά-
των πού ἀναφέραμε πιό πάνω, τό γεγονός 
ὅτι ἕνα νοικοκυριό ἔχει ἀρκετά ἔσοδα 
γιά νά καλύψει τά ἔξοδά του, δέ σημαίνει 
ὅτι ἔχει ἀρκετά ἔσοδα γιά νά καλύψει 
καί τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους του 
(δηλαδή τίς δόσεις τῶν δανείων του). 
Ἁπλά ὅταν μία οἰκογένεια ἔχει πρωτο-
γενές πλεόνασμα, μπορεῖ καί ρυθμίζει 
μέ τέτοιο τρόπο τά οἰκονομικά της, 
ὥστε νά μή δημιουργεῖ πρόσθετες ὑπο-
χρεώσεις πέρα ἀπό τίς ὑφιστάμενες. Οἱ 
παλιές ὅμως ὑποχρεώσεις δέν ἐξαφανί-
ζονται, παραμένουν. 

Σήμερα ἡ Ἑλλάδα ἐμφανίζεται νά ἔχει 
πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή δέν ξο-
δεύει περισσότερα ἀπό ὅσα εἰσπράττει. 
Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν δημιουργεῖ νέες 
ὑποχρεώσεις καί δέν ἐπιβαρύνει τό ὑφι-
στάμενο ἔλλειμμά της. 

Τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου

Συνέχεια στή σελ. 19
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«Ἱεραποδημία 
στόν Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας…»1

1 Προσκυνηματική ἱεραποδημία στούς Ἁγίους Τόπους ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ. Ἐλευθερουπόλεως 25 μέ 30 
Σεπτεμβρίου 2016.  

Ἕ
να ἀκόμα ἱστορικό μοναστήρι εἶναι 
ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 
Χοζεβίτου, μέ τόν εὐλαβέστατο 

Ἡγούμενο νά σέ ὑποδέχεται ἐπίσης ἐγκάρ-
δια στήν Μονή ὅπου φυλάσσεται ἄφθαρτο 
τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Ρουμάνου. Κτισμένη μέσα στό φα-
ράγγι Αἰνών, ἔχει τήν ξέχωρη εὐλογία 
νά περικλείει τό σπήλαιο ὅπου ὁ θρυλικός 
Προφήτης Ἠλίας κρύφτηκε ὥστε νά ξε-
φύγει ἀπό τήν μανία τῆς αἱμοδιψοῦς 
Ἰεζάβελ... Τό βραχῶδες τοπίο μέ τά ἐρη-
μοπούλια νά πεταρίζουν μέσα στό φαράγγι 
προκαλεῖ δέος στόν προσκυνητή τῆς 
ἀρχαίας Μονῆς μέσα στήν ὁποία ἀθλή-
θηκαν πνευματικά ἑκατοντάδες Ἁγίων 
καί μαρτύρων, τά τίμια λείψανα τῶν 
ὁποίων ἀναπαύονται ἐκεῖ! Στό μοναστήρι 
αὐτό κάποτε ὑπῆρχε καί ἡ Εἰκόνα τῆς 
Παναγιᾶς τῆς Χοζοβιώτισσας πού σήμερα 
εὐλογεῖ τήν νῆσο Ἀμοργό ἀλλά καί ὁλό-
κληρη τήν Ἑλλάδα. 
Πέραν τῶν ἄλλων, ἐντύπωση προκα-

λοῦν δύο ἡγουμενικοί τάφοι. Ὁ ἕνας τοῦ 
Ἀντωνίου καί ὁ ἄλλος τοῦ Γερμανοῦ. 
Δύο νέοι ἄνθρωποι, πού ἔχασαν πρόωρα 
τήν ζωή τους ὁ πρῶτος τήν ὥρα πού 
ἐκτελοῦσε ἐργασίες στήν Μονή καί κα-
ταπλακώθηκε ἀπό τούς βράχους καί ὁ 
δεύτερος ὅταν ἐκτελέστηκε ἄνανδρα ἀπό 
τά χέρια ἀγνώστου δολοφόνου...  Ἄς 

ἔχουμε τήν εὐχή τους... 
Ἑπόμενος σταθμός ἡ Ἱερά Μονή τοῦ 

Σαρανταρίου Ὄρους, στά βορειοδυτικά 
τῆς Βιβλικῆς πόλεως Ἱεριχοῦς, βρίσκεται 
σέ ὑψόμετρο 492 μέτρα ἀπό τήν ἐπιφάνεια 
τῆς Νεκρᾶς Θάλασσας  καί 98 μέτρα 
ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς Μεσογείου. Εἶναι 
τό σημεῖο ὅπου ὁ Χριστός μας πειράσθηκε 
ἀπό τόν Διάβολο ὡς περιγράφεται ὑπό 
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στό δ΄ κεφάλαιο 
τοῦ ὁμωνύμου Εὐαγγελίου (Λουκ. 4,1-
13). Ἄν ἀποφασίσεις νά μεταφερθεῖς 
ἐκεῖ μέ τό τελεφερίκ πού τά τελευταῖα 
χρόνια ἔχει ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ, θά δεῖς 
ἀπό ψηλά τό σημεῖο ὅπου κάποτε ὑψώ-
νονταν τά βιβλικά τείχη τῆς πόλεως Ἱερι-
χοῦς, ἡ καταστροφή τῆς ὁποίας περι-
γράφεται στό ἕκτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου 
Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, τοῦ διαδόχου τοῦ θρυ-
λικοῦ Προφήτου Μωυσέως στήν ἡγεσία 
τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπό τό μικρό μπαλκόνι τῆς 
μονῆς ἡ ἐκπληκτική θέα τρομάζει μιάς 
καί τό ὕψος εἶναι ἰλιγγιῶδες... 
Τελευταῖος προορισμός, ἡ Ἁγία Βη-

θλεέμ ὁ τόπος ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός 
μας. Ἡ ἀρχαία προφητεία τοῦ Προφήτου 
Μιχαία  ἐπαληθεύεται ἑπτά περίπου 
αἰῶνες μετά τήν ἐξαγγελία της: ‘’καί σύ 
Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη 

Ἀρχιμ. π. Θωμᾶ Ἀνδρέου Δρ Θ.

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

Ταξιδιωτικά
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εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσι Ἰούδα· ἐκ σοῦ γάρ 
ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ 
τόν λαόν μου τόν Ἰσραήλ’’ (Μιχ. ε΄,1). 
Πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψή μας στήν Βηθλεέμ 
φθάνουμε στήν Μονή τῶν ποιμένων στήν 
κωμόπολη τοῦ Μπετσαχούρ.  
Ἡ ἀρχική 

Μονή τῶν ποιμέ-
νων, κτίσθηκε τόν 
ἕκτο μετά Χρι-
στόν αἰώνα ἐπί 
τοῦ σπηλαίου 
ὅπου βρίσκονται 
καί οἱ τάφοι τῶν 
ποιμένων. Ἐκεῖ, 
οἱ καθάριες αὐτές 
ψυχές τῶν ἁπλοϊ -
κῶν βοσκῶν, δέ-
χτηκαν τήν χαρμόσυνη ἀναγγελία: «Καί 
ἰδού ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καί 
δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καί 
ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. Καί εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ ἄγγελος· μή φοβεῖσθε· ἰδού γάρ εὐαγ-
γελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται 
παντί τῷ λαῶ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 
σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος, ἐν πόλει 
Δαυίδ» ( Λουκ. 2, 9-11).  
Μᾶς περιμένει ἡ Ἁγία Βηθλεέμ μέ 

τήν μεγαλοπρεπῆ Βασιλική της, τήν ὁποία 
ἐπίσης ἔκτισε ἡ Εὐεργέτιδα τῆς Χριστια-
νοσύνης Ἁγία Ἑλένη ἡ Ἰσαπόστολος καί 
βασιλομήτωρ. Ἕνας μεγαλοπρεπής Ναός 
μέ μία πολύ μικρή εἴσοδο ἀπό τήν ὁποίαν 
εἰσέρχονται πάντες μέσα στό Ναό. Γιά 
νά μπεῖς ἐκεῖ πρέπει νά σκύψεις τό κεφάλι 
σου ὅποιος καί ἄν εἶσαι, βασιλεύς ἤ 
στρατιώτης, πλούσιος ἤ πένης, ἐπιφανής 
ἤ ἀφανής! Θά σκύψεις τό κεφάλι σου 
μπροστά στόν Βασιλέα τῶν Βασιλέων...   
Φθάνοντας μέσα στό σπήλαιο προ-

σεγγίζεις τό σημεῖο ὅπου ὁ Θεός ἔγινε 

ἄνθρωπος ὥστε νά ξαναγίνει ὁ ἄνθρωπος 
Θεός... Ἄν κλείσεις τά μάτια, θά δεῖς 
τούς μάγους ἐξ’ ἀνατολῶν νά φθάνουν 
ἐκεῖ στό τέλος τῆς δικῆς τους ἀναζήτη-
σης...Μοῦ ἔρχεται αὐθόρμητα στό νοῦ, 
τό κάθισμα τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστου-

γέννων, πού κάθε 
χρόνο μέ λαχτά-
ρα τό ἀκούω 
φέρνοντας στήν 
μνήμη μου τοῦτο 
τό σημεῖο τῆς 
γῆς! « Δεῦτε ἴδω-
μεν πιστοί, ποῦ 
ἐγεννήθη ὁ Χρι-
στός, ἀκολουθή-
σωμεν λοιπόν 
ἔνθα ὁδεύει ὁ 

ἀστήρ, μετά τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν 
Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκατα-
παύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, 
ὠδήν ἐπάξιον, Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, 
τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίω τεχθέντι, ἐκ τῆς 
Παρθένου, καί Θεοτόκου, ἐν Βηθλεέμ 
τῆς Ἰουδαίας».  
Σέ αὐτόν τόν εὐμεγέθη Ναό, φυλάσ-

σεται ἡ δεύτερη πολυσήμαντη Εἰκόνα 
τῆς Θεοτόκου μετά τήν Ἱεροσολυμίτισσα 
τῆς Γεσθημανῆς, ἡ ἐπονομαζόμενη Βη-
θλεεμίτισσα. Σέ παρακείμενο σπήλαιο 
βλέπεις καί τούς τάφους ὅπου βρέθηκαν 
ὑπολείμματα λειψάνων τῶν σφαγιασθέν-
των νηπίων... ‘’Τότε Ἡρώδης ἰδών ὅτι 
ἐνεπαίχθη ὑπό τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, 
καί ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τούς παίδας 
τούς ἐν Βηθλεέμ καί ἐν πᾶσι τοῖς ὀρίοις 
αὐτῆς ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω, κατά 
τόν χρόνον ὅν ἠκρίβωσε παρά τῶν μάγων. 
τότε ἐπληρώθη τό ρηθέν ὑπό Ἱερεμίου 
τοῦ προφήτου λέγοντος· 

Συνέχεια στή σελ. 19
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Προσφώνηση κατά τήν τελευταία Ἱερατική Σύναξη 
(17 Ἰουνίου 2017) 

  
Σεβασμιώτατε, ἀγαπητοί πατέρες 

Σήμερα πραγματοποιοῦμε τήν τε-
λευταία ἱερατική μας σύναξη γιά τό 
τρέχον ἐκκλη-
σιαστικό ἔτος. 
Ὁ ἀριθμός των 
ἦταν κατά τι μι-
κρότερος ἀπό προηγούμενα ἔτη. Τοῦ -
το, ὅμως ὅ πως γνωρίζετε, δέν ὀφεί-
λεται σέ παραμέληση, ὀλιγωρία τοῦ 
ἱεροῦ αὐτοῦ θεσμοῦ, ἀλλά στά πρό-
σθετα ἐφέτος Συνοδικά καθήκοντά 
τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας. Ἔτσι 
οἱ τακτικές καί ἔκτακτες μεταβάσεις 
του στήν Ἀθήνα ἐμπόδισαν τήν τα-
κτική κάθε μήνα Ἱερατική μας σύνα-
ξη. 
Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως ὅσες φορές 

συγκεντρωθήκαμε στόν ὄμορφο αὐτό 
χῶρο, πάντοτε φύγαμε πνευματικά 
ὠφελημένοι. Τά διάφορα θέματα, πού 
μᾶς ἀνέπτυσσαν οἱ ὁρισμένοι ὁμιλη-
τές-εἰσηγητές καθώς καί οἱ ἐκτενεῖς 
συζητήσεις καί διάλογοι, πού ἀκολου-
θοῦσαν, μᾶς ἐχάριζαν πολύτιμα διδάγ-
ματα, γόνιμους προβληματισμούς καί 
ἀνανέωναν στή ψυχή μας τίς ἀποφάσεις 
μας γιά καινούργιους πνευματικούς 
ἀγῶνες καί θεάρεστες προσπάθειες 
πρός χάριν τοῦ ποιμνίου πού μᾶς ἐμπι-
στεύθηκε ὁ μέγας Ἀρχιποίμενας Χρι-
στός, ἀλλά καί πρός χάριν τῆς προσω-
πικῆς μας προόδου. 

Ἰδιαιτέρως πρέπει μέ εὐγνωμοσύνη 
νά μνημονεύσω τόν κόπο τοῦ Ποιμε-

νάρχου μας, ὥστε 
νά μᾶς μεταδώσει 
μέ κάθε δυνατό καί 
εὔληπτο τρόπο ὅ,τι 

ἀπαιτεῖται γιά τό καλό της ἐνορίας μας 
ἀλλά καί γιά τό δικό μας ἐπίσης καλό. 
Τά θέματα τῶν εἰσηγήσεων γιά ἐφέ-

τος εἶχαν σχέση μέ τήν ἀνεξάντλητη 
διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. 
Ἐπειδή γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανούς οἱ θεοφώτιστοι καί Πνευμα-
τοκίνητοι Διδάσκαλοι τοῦ παρελθόντος 
ἔχουν ἐξαιρετική θέση στή ζωή ὅλων 
μας,  γι’ αὐτό καί ἡ σοφή διδασκαλία 
τoυς κρίθηκε σκόπιμο νά ἀντηχήσει 
πεντακάθαρη στήν αἴθουσα αὐτή. Ὅ,τι 
δέ συμβαίνει μέ τούς κορυφαίους δι-
δασκάλους καί Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας δέν μπορεῖ ἐπ’ οὐδενί νά χα-
ρακτηρισθεῖ προγονολατρεία ἤ προ-
γονοπληξία ἤ ἁπλός θαυμασμός μεγά-
λων καί ἔξοχων μορφῶν τοῦ παρελ-
θόντος. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅπως συ-
νηθίζουμε νά ὀνομάζουμε τούς σοφούς 
Ἱεράρχες, ὅπως τόν Μέγα Βασίλειο, ἤ 
τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο, δέν 
ἔλαμψαν μόνο στήν ἐποχή τους. Τό 
πνευματικό φῶς πού ἐξέπεμψαν μέ τό 
κήρυγμα καί προπάντων μέ τά ἔργα 
τους δέν ἔσβυσε, ὅταν ἔσβυσε ἡ ἐπίγεια 

16

Ποιμαντικά

Ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  
π. Χρυσοστόμου Μπένου
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ζωή τους. Πέρασαν χρόνια πολλά καί 
ἡ πνευματική δάδα, πού κράτησαν 
ἀναμμένη σ’ ὅλη τή σύντομη ζωή τους, 
παραμένει ἄσβεστη. Ἀκόμη μέχρι σή-
μερα, μετά ἀπό τόσες θεαματικές καί 
τελείως ἀπρόσμενες ἀλλαγές, πού ση-
μειώθηκαν καί στή σκέψη μας καί στή 
ζωή μας. 
Αὐτή εἶναι ἡ πίστη μας ὡς Ὀρθόδο-

ξοι χριστιανοί. Αὐτό ἐπίσης μᾶς ἐπι-
βάλλουν καί οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Ὡς πιστοί, ὡς κληρικοί, ὡς διδά-
σκαλοι, σέ ὅποια ἐποχή καί νά ζοῦμε, 
οὐδέποτε πρέπει νά περιφρονήσουμε 
τό κήρυγμα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Τό 
πνεῦμα τους πρέπει νά παραμένει ζων-
τανό μέσα στήν Ἐκκλησία.  
Κινούμαστε μέσα στό πλαίσιο αὐτοῦ 

τοῦ Πατερικοῦ πνεύματος; Τότε δέν 
κινδυνεύουμε, σέ ὅποιο πεδίο δράσεως 
καί ἄν ἐργαζόμαστε. Εἴτε λέγεται λει-
τουργικό, εἴτε λέγεται διδακτικό, εἴτε 
λέγεται διοικητικό. Μέ ὁδηγό τίς γνῶμες 
καί τίς ἀπόψεις καί γενικά τό πνεῦμα 
τῶν Ἁγίων Πατέρων, δέν θά ἐξοκεί-

λουμε στίς χαράδρες τῶν αἱρέσεων ἤ 
στούς κρημνούς τῶν ἐπικίνδυνων νε-
ωτερισμῶν. 
Τό πατερικό πνεῦμα δέν σχετίζεται 

τόσο μέ τό ἀνθρώπινο, ἐπισφαλές (πολ-
λές φορές) πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἀλλά σχετίζεται μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, 
τό αἰώνιο καί ἀλάθητο καί ἀπλανές. 
Οἱ θεοφόροι αὐτοί ἄνδρες, εἶχαν ἀπο-
κτήσει μέ ἄσκηση αἱματηρή τόση κα-
θαρότητα ψυχῆς, ὥστε, ἔτσι πιστεύουμε, 
δέχθηκαν πλούσια τή Χάρη καί τόν 
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί 
ἀπό ἐκεῖ μετέδωσαν φωτισμό καί σέ 
μας. Γι’ αὐτό καί ὅσα εἶπαν καί ὅσα 
ἔγραψαν ἔμειναν ἄνθη ἀειθαλῆ καί 
εὐώδη, τελείως ἀνεπηρέαστα ἀπό τόν 
πανδαμάτορα χρόνο. 
Αὐτός εἶναι ὁ κύριος λόγος πού ὁ 

σεπτός Ποιμενάρχης μας ἔκρινε οἱ 
Εἰσηγήσεις ἐφέτος νά ἔχουν περιεχό-
μενο: τίς διδασκαλίες Πατέρων τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας. Διδασκαλίες πού θά 
φωτίζουν θέματα τῆς καθημερινῆς 
φροντίδος τοῦ καλοῦ ποιμένα καί δι-



δασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας. Θέματα, 
τά ὁποῖα μέ τήν καλή τους ἀνάπτυξη 
θά συμβάλουν στήν ἐπίλυση ποιμαν-
τικῶν προβλημάτων καί ἀποριῶν. 
Πιστεύουμε ὅτι 

ἕνας καλός στόχος 
ἐπιτεύχθηκε καί 
ἐφέτος μέ τίς Ἱερα-
τικές μας συνάξεις. 
Ἡ ποιμαντική μας 
γνώση ἐμπλουτί-
σθηκε περισσότε-
ρο. Οἱ θεολογικές 
μας γνώσεις αὐ -
ξήθηκαν. Ὁ ἱερα-
τικός μας ζῆλος ἀναθερμάνθηκε. Μέ 
ὅσα σπουδαῖα γιά τήν ἀποστολή μας 
ἀκούσαμε προχωρήσαμε ἕνα βῆμα 
μπροστά στήν κατά Θεόν πρόοδό μας. 
Χρέος μας, λοιπόν, εἶναι νά ἀνα-

πέμψουμε εὐχαριστίες καί δοξολογίες 
πρός τόν Κύριό μας γι’ αὐτή τή Δωρεά 
Του: Νά συγκεντρωνόμαστε ἐπί τό 
αὐτό καί νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τέτοια 
ἀθάνατα πνεύματα, ὅπως εἶναι οἱ Ἅγιοι 
Πατέρες μας. Ὅπως ἐπίσης ὀφείλουμε 
νά ἐκφράσουμε μέ σεβασμό ὁλόθερμες 
εὐχαριστίες πρός τόν σεπτό Ποιμενάρχη 
μας, πού εἶναι ἡ ψυχή αὐτῶν τῶν ἱερα-
τικῶν μας συνάξεων. Εἴθε καί τοῦ 
χρόνου νά βρεθοῦμε ἐδῶ γιά νά ἀκού-
σουμε τά μεγαλεία τῆς πίστεώς μας.  
Σεβασμιώτατε τελειώνοντας θεωρῶ 

χρέος μου ἐπιτακτικό ἐξ ὀνόματος ὅλου 
του ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς 
μας νά σᾶς ἐκφράσουμε τίς εὐχαριστίες 
μας, διότι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ 
Ἀρχιερατεία σας στή Μητρόπολή μας 
(μέ τήν ἐπικείμενη σέ δύο ἡμέρες ἐπέτειο 
τῆς ἐνθρονίσεώς σας) κλείνει αἰσίως 

ἕναν κύκλο δεκατριῶν ἐτῶν. Πρωτί-
στως εὐχαριστοῦμε τόν Κύριον! Δε-
κατρία ἔτη, Σεβασμιώτατε Κλῆρος καί 
λαός τοῦ Παγγαίου ἔχουν τό εὐτύχημα 

ἀπό Θεοῦ νά Σᾶς 
ἔχουν Ποιμενάρχη 
καί πνευματικό Δι-
δάσκαλο. Ὅλα 
αὐτά τά χρόνια δε-
χόμαστε γενναι-
όδωρα  τόν ἀνεκτί-
μητο φωτισμό ἀπό 
ἕναν καταξιωμένο 
Ἐπίσκοπο στή συ-
νείδηση τῆς Ὀρθό-

δοξης Ἐκκλησίας μας. Καυχόμαστε 
ἐν Κυρίω παρακολουθώντας τήν ἀκά-
ματη ποιμαντική σας δραστηριότητα, 
τό λειτουργικό ἔργο σας, τό κηρυκτικό, 
μέ τόν σοφό καί ἐμπνευσμένο λόγο 
σας ἀπό τόν ἄμβωνα, τήν ἀδιάκοπη 
μέριμνά σας γιά τίς ἐνορίες μας, τήν 
συνεχῆ ἐκ μέρους σας ἐπιμόρφωση τῶν 
Κληρικῶν σας. 
Σεβασμιώτατε, ἐπειδή γνωρίζουμε 

ὅλοι τήν καθαρή εὐαγγελική φιλοσοφία 
σας καί τό γνήσιο ταπεινό φρόνημά 
σας, ἀφήνουμε τό μέγιστο τοῦ θεάρε-
στου ἔργου σας στή σιωπή τοῦ Θεοῦ, 
στή συνείδηση ὅλων τῶν καλοπροαί-
ρετων συμπολιτῶν μας καί μέσα ἀπό 
τήν καρδιά μας οἱ Κληρικοί κατευθύ-
νουμε ὡς θυμίαμα εὐῶδες τήν εἰλικρινῆ 
προσευχή μας στόν Μέγαν Ἀρχιερέα 
Χριστό καί εὐχόμαστε ἀναφωνώντας: 
Χρυσοστόμου τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου 
μας εἴθε νἆναι πολλές, πολλές καί καρ-
ποφόρες, οἱ δεκαετίες τῆς εὐλογημένης 
Ἀρχιερατείας Του στήν ἐπαρχία μας. 
Ἀμήν

MBΩNA
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 
Ὡστόσο, τό χρέος της πρός τούς δανει-

στές της ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται καί τό 
ἴδιο οἱ τόκοι πού πρέπει νά πληρώνει γιά 
αὐτό τό χρέος. Δηλαδή τό δημοσιονομικό 
της ἔλλειμμα παραμένει καί γιά νά τό 
ἐξυπηρετεῖ πρέπει εἴτε νά αὐξήσει τά 
ἔσοδα, εἴτε νά μειώσει τίς δαπάνες της 
περαιτέρω. Πάντως, πολλά ἀπό τά ἔσοδα 
πού προβλέπει ὁ κρατικός προϋπολογισμός 
δέν πραγματοποιοῦνται, ἐνῶ καί οἱ δαπάνες 
ἐμφανίζονται σχεδόν πάντα μικρότερες 
ἀπό τίς πραγματικές, καθώς μετατίθεται 
ἡ ὑποχρέωση πληρωμῆς πολλῶν ἐξ αὐτῶν 
στό μέλλον. Αὐτό σημαίνει ἀπό τή μία 
ὅτι τό πρωτογενές πλεόνασμα μπορεῖ νά 
μήν εἶναι διαρκές καί σίγουρο καί ἀπό 
τήν ἄλλη πώς ὑπάρχει ἕνας «ἐσωτερικός» 
δανεισμός τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας οὐσια-
στικά ἀπό τούς ἴδιους της τούς πολίτες, 
ἀφοῦ οἱ μεταχρονολογημένες οἰκονομικές 
ὑποχρεώσεις τοῦ κράτους ἐπιβαρύνουν 
τελικά αὐτούς!  

Ἄρα μήπως ἡ ὅλη ἱστορία τοῦ «πρω-
τογενοῦς πλεονάσματος» δέν ἀπαιτεῖ τε-
λικά, πανηγυρισμούς ἀφοῦ κινεῖται στά 
ὅρια μίας… «εἰκονικῆς» πραγματικότητας 
οὐσιαστικά γιά τήν πραγματική οἰκονομία; 
Ὁπωσδήποτε εἶναι σωστή Μακροοικονο-
μικά ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων 
μέ τή δημιουργία τοῦ ἐν λόγω πλεονά-
σματος ὅταν αὐτό προκύπτει ἀπό περιο-
ρισμό τῶν κρατικῶν δαπανῶν κι ὄχι διαρ-
κεῖς αὐξήσεις στήν φορολογία (ἄμεση καί 
ἔμμεση) τῶν πολιτῶν, οὔτε ἀπό τίς «κα-
κοπληρωμές» τῶν κρατικῶν προμηθευτῶν 
γιατί μέ τέτοια ἀντιμετώπιση τελικά τό 
βάρος τό ἐπωμίζονται οἱ  ἴδιοι οἱ πολίτες 
τῆς χώρας…

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 13 
 
Φωνή ἐν Ραμᾶ ἠκούσθη, θρῆνος 

καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς· 
Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αὐτῆς, 
καί οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι 
οὐκ εἰσίν’’ ( Μτθ. 2, 16-18). Μία 
μεγάλη εἰκόνα ἀναπαριστᾶ τήν 
φρικτή αὐτή στιγμή τῆς ἀνθρώπινης 
ἱστορίας...  
Ἀναχωροῦμε ἀπό τήν Βηθλεέμ 

ὁδεύοντας πρός τά Ἱεροσόλυμα 
καί ἀπό ἐκεῖ ξανά γιά τήν πόλη 
τοῦ Τέλ Ἀβίβ ἀπ’ ὅπου θά ἀποχαι-
ρετίσουμε τήν Ἁγία γῆ. Στό διά-
στημα τῶν πέντε αὐτῶν ἡμερῶν, 
ζήσαμε στιγμές εὐλογίας, συγκί-
νησης καί δέους μπροστά σέ ὅσα 
εἴδαμε καί ἀκούσαμε. Περπατήσαμε 
στούς ἴδιους τόπους πού περπάτησε 
ὁ Χριστός. Ὁ προσκυνητής τῶν 
Ἁγίων Τόπων, περπατώντας ἐκεῖ 
αἰσθάνεται πώς στήν ζωή του δέν 
εἶναι μόνος! Ἔχει κοντά του Τόν 
Θεό... Τελικά, αὐτό πού εἶπε κά-
ποιος εἶναι ἀληθές: ὅποιος ἐπισκε-
φθεῖ τά Ἱεροσόλυμα, φεύγοντας 
ἀπό ἐκεῖ, ἕνα πράγμα ἔχει στό νοῦ 
του. Πότε θά καταφέρει νά ἐπι-
στρέψει καί πάλι…                             

 
 ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ  

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 15

Ταξιδιωτικά
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Kατά τόν μήνα 
Ἀπρίλιο 2017 ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Χρυσό-

στομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Πανα-

γίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, 
ὅπου στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἐτέλεσε μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως 
τῶν πεσόντων κατά τήν γενοκτονίαν 
τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τήν 9ην 

Κυριακή τῶν Βαΐων εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 10ην εἰς Προ-
ηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, 
τήν 12ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λει-
τουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 13ην 

Μεγάλη Πέμπτη εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν 
Ναόν, τήν 15ην Μέγα Σάββατο εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, 
ὅπου ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐντός 
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιτα-
φίου, τήν 16ην κατά τήν Ἀνάστασιν 
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 18ην Λαμ-
προτρίτη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμε-
γίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν ἐπί τῆ 
μνήμη τῶν Ἁγίων Νεοφανέντων Μαρ-
τύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, 
τήν 21ην  τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς τόν 
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Ἀντι-
φιλίππων, τήν 22αν παραμονή τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Παλαιοχωρίου, τήν 23ην εἰς 
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, τήν 
30ην εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Τα-
ξιαρχῶν Μανταμάδου Λέσβου μετά 
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 
Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου, Μηθύμνης 
κ.κ. Χρυσοστόμου, Σερρῶν κ.κ. Θεο-
λόγου, Κασσανδρίας κ.κ. Νικοδήμου 
καί Καρπενησίου κ.κ. Γεωργίου. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τόν Κατανυκτικόν Ἑσπε-

ρινόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 9ην εἰς 
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας 
Περάμου, τήν 10ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν 
τοῦ Νυμφίου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν 
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκά-
στρου, τήν 11ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν 
τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, 
τήν 12ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ 
Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 13ην εἰς τήν 
Ἀκολουθίαν τῶν Ἀχράντων Παθῶν 
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 14ην εἰς τήν 
Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν,  καί 
τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου καί περί τήν 15.00΄ εἰς τήν τε-
λετήν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν λό-
φον τοῦ «Γολγοθᾶ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης. Τήν 
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ἰδίαν ἡμέραν 
εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τοῦ 

Ὄρθρου τοῦ Με-
γάλου Σαββάτου καί 

τήν περιφοράν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, 
ὅπου καί ὡμίλησε ἀπό ἐξέδρας εἰς τήν 
Πλατείαν τῆς Πόλεως, τήν 16ην εἰς τόν 
Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, τήν 29ην εἰς τόν Ἑσπερινόν 
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Μαντα-
μάδου Λέσβου συγχοροστατῶν. 

 
Συμμετέσχε: 
Τήν 4ην καί 5ην τῶν ἐργασιῶν τῆς 

Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς Συνοδικός Σύ-
νεδρος. 

 
Kατά τόν μήνα Μάϊον 2017 ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Χρυσόστομος:  
 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 

Ἁγίου Γεωργίου Μελισσοκομείου, ὅπου 
καί ἐχειροθέτησεν Ἀναγνώστην τόν 
Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θεόδω-
ρον Μανώλην ἐκ Νικησιάνης, τήν 14ην 

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς 
Νέας Σμύρνης μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἄρτης κ.κ. Καλλινίκου 
καί τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ.κ. Συμεών, 
ὅπου μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας συμμετέσχε τῆς μεγαλοπρε-
ποῦς Λιτανείας τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας, 
τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 

Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Δωματίων, ὅπου μετά τό πέρας τῆς 
Θείας Λειτουργίας προέστη τῆς ἐπι-
μνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον 
τῆς Ἐνορίας ἐπί τῆ ἀπελευθερώσει τῆς 
Περιοχῆς Παγγαίου ἀπό τόν Τουρκικόν 
ζυγόν, τήν 25ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἀνα-
λήψεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Εὐγενίου Χορτοκοπίου, τήν 28ην εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου 
Ἀκροποτάμου. 
 

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 13ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν  τῆς 

Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης μετά 
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 
Ἄρτης κ.κ. Καλλινίκου καί Νέας Σμύρ-
νης κ.κ. Συμεών, τήν 20ην εἰς τόν πα-
νηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης Νέας Περάμου, 
ὅπου στό τέλος ἐτέλεσεν Τρισάγιον 
ἐπί τοῦ Τάφου τοῦ Προκατόχου Κυροῦ 
Ἀμβροσίου, τήν 24ην εἰς τόν Μητρο-
πολητικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου ἐπί τῆ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Πάσχα καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 
Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. 
 

Προέστη: 
Τήν 19ην καί 21ην τῆς ἐπιμνημοσύνου 

δεήσεως εἰς τά Ἡρῶα Χορτοκοπίου 
καί Παλαιοχωρίου ἐπί τῆ ἀπελευθε-
ρώσει ἀπό τόν Ὀθωμανικόν ζυγόν καί 
τῇ ἀμύνῃ κατά τῶν Βουλγάρων. 
 

Προσεκλήθη: 
Τήν 23ην ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης 
κ.κ. Ἰωήλ καί ὡμίλησε εἰς τήν Ἱερατικήν 
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Σύναξιν τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μέ θέμα: «Ὁ Ποιμένας τῆς 
Ἐκκλησίας καί τό ἄγχος τῆς ἐποχῆς 
μας». 

 
Kατά τόν μήνα Ἰούνιον 2017 ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Χρυσόστομος:  

 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 4ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Πεντη-

κοστῆς εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 5ην ἐπί τῆ 
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν 
Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου 
εἰς τό τέλος ἐτέλεσε τρισάγιον ἐντός 
τῶν Κοιμητηρίων ὑπέρ ἀναπαύσεως 
πάντων τῶν κεκοιμημένων, τήν 11ην 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν 18ην εἰς 
τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαι-
ώτισσας Χορτοκοπίου, τήν 24ην εἰς τό 
Ἐξωκκλήσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
Ὀρφανίου, τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροποτάμου, 
ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσαρακονθη-
μέρου μνημοσύνου τῆς Εὐμορφίας Πα-
ρασκευᾶ. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 30ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα 

Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.   

 
Συμμετέσχε: 
Τήν 6ην, 7ην και 8ην τῶν ἐργασιῶν 

τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Συ-

νοδικός Σύνεδρος, τήν 7ην εἰς τό γεῦμα 
μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῶν 
Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
τήν 27ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τήν 29ην εἰς Ἀρχιερατικόν 
Συλλείτουργον μετά τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης 
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου ἐπί τῆ ἑορτῆ 
τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀπο-
στόλου Παύλου εἰς τόν ὁμώνυμον 
Ἱερόν Ναόν Ψαρῶν Ἀθηνῶν. 
 

Πραγματοποίησε: 
Τήν 17ην τήν τελευταίαν 

Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς κα-
τηχητικῆς περιόδου 2016 
-2017 τῶν Ἐφημερίων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ 
εἰσηγητήν τόν Σεβασμιώτατον Μη-
τροπολίτην μας, ὁ ὁποῖος καί ἔκλεισε 
τόν κύκλο τῶν εἰσηγήσεων. Ἀκολού-
θησε εὐχαριστήριος προσφώνησις τοῦ 
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μπένου, 
ἐποικοδομητικός καί πλούσιος διάλογος 
ὡς καί νουθεσίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
ἐν ὄψει τοῦ θέρους. Ἡ Σύναξις ἔκλεισε 
μέ πλούσια τράπεζα εἰς τό Πνευματικόν 
Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου παρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς Πό-
λεως.
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