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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πεφιλημένα τέκνα,

Χ

άριτι Θεοῦ ἠξιώθημεν νὰ φθάσωμεν
καὶ πάλιν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν
τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ ἐλθόντος εἰς τὸν κόσμον
διὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ εἶναι»1, τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τὴν δουλείαν
εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον,
νὰ μᾶς δωρήσῃ δὲ τὴν κατ᾿ ἀλήθειαν ζωὴν
καὶ τὴν χαρὰν τὴν μεγάλην, ἣν «οὐδεὶς
αἴρει ἀφ᾿ ἡμῶν»2.
Ὑποδεχόμεθα τὸν «παντέλειον Θεόν»3,
τὸν ὁποῖον «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς τὴν γῆν»4,
ὁ ὁποῖος καθίσταται ἡμῖν «καὶ ἡμῶν αὐτῶν
συγγενέστερος»5. Ὁ κενωθεὶς Θεὸς Λόγος
συγκαταβαίνει εἰς τὸ πλανηθὲν πλάσμα
αὐτοῦ «συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καὶ
ἀκατάληπτον»6. Ὁ «ἀχώρητος παντὶ» χωρεῖται ἐν τῇ γαστρὶ τῆς Παρθένου, ὁ μέγας
ὑπάρχει ἐν σμικροῖς. Τὸ μέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς πίστεώς μας, τὸ πῶς ὁ ὑπερούσιος
Θεὸς «ὑπὲρ ἄνθρωπον γέγονεν ἄνθρωπος»7,
παραμένει «ἀνέκφαντον» μυστήριον. «Τὸ

μέγα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως μυστήριον,
ἀεὶ μένει μυστήριον»8. Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ
παράδοξον γεγονὸς «τὸ ἀποκεκρυμμένον
ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν»9,
εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς κατὰ χάριν θεώσεως
τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ
ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»10.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη σωτηριώδης ἀλήθεια
διὰ τὸν ἄνθρωπον. Ἀνήκομεν εἰς τὸν Χριστόν. Τὰ πάντα εἶναι ἡνωμένα ἐν Χριστῷ.
Ἐν Χριστῷ ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις
μας, ἀποκαθίσταται τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ
ἀνοίγεται εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἡ
ὁδὸς τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν. Διὰ τῆς προσλήψεως ὑπὸ τοῦ Θείου Λόγου τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως, διὰ τοῦ κοινοῦ θείου προορισμοῦ
καὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας θεμελιοῦται ἡ ἑνότης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Δὲν σώζεται
ὅμως μόνον ἡ ἀνθρωπότης, ἀλλὰ σύμπασα
ἡ κτῖσις. Ὡς ἡ πτῶσις τῶν πρωτοπλάστων

1. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΗ´, εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, Γ’, PG 36, 313.
2. Ἰωάν. ι´, 18.
3. Δοξαστικὸν Ἀποστίχων Μεγάλου Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων.
4. Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,
ΣΤ´, PG 150, 657.
5. Ὅ. π. , ΣΤ´, PG 150, 660.

6. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως, Γ´, α´ PG 94, 984.
7. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα
Θεολογικά τε καὶ Οἰκονομικὰ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, ἑκατοντὰς πρώτη, ιβ´, PG 90, 1184.
8. Ὅ. π.
9. Κολ. α´, 26.
10. Πράξ. δ´,12.
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συμπαρασύρει ὅλην τὴν πλᾶσιν, οὕτω καὶ
ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς ὁλόκληρον τὴν δημιουργίαν.
«Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτῖσις γνωρίζεται, υἱοὶ δὲ
φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι»11. Ὁ Μέγας
Βασίλειος μᾶς καλεῖ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν
ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν ὡς τὴν «κοινὴν
ἑορτὴν πάσης τῆς κτίσεως», ὡς « τὰ σωτήρια
τοῦ κόσμου, τήν γενέθλιον ἡμέραν τῆς
ἀνθρωπότητος»12.
Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον πλήρη
βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν,
κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως
τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τὸ 2018 συμπληροῦνται ἑβδομήκοντα ἔτη
ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ
ἀπὸ τὰς φοβερὰς ἐμπειρίας καὶ καταστροφὰς τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα
ὀφείλουν νὰ σέβωνται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι
οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Ὅμως, ἡ ἀθέτησις
τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλαι
δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπιμοι παρερμηνεῖαι
τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν πραγμάτωσίν
των. Συνεχίζομεν νὰ μὴ διδασκώμεθα ἀπὸ
τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ μὴ θέλωμεν νὰ διδαχθῶμεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ ἐμπειρίαι βίας
καὶ ἡ καταρράκωσις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ διακήρυξις ὑψηλῶν ἰδανικῶν,
ἀπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς βίας καὶ τῶν
πολέμων, τὴν ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ

τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως, ἡ ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ αἱ ἐκπληκτικαὶ κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, οὔτε ἡ οἰκονομικὴ
πρόοδος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην
καὶ τὴν πολυπόθητον εἰρήνην. Τοὐναντίον,
εἰς τὴν ἐποχὴν μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν
κατεχόντων αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις καταστρέφει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ
αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου. «Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος
ἱερόν, ᾧ καὶ φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός»13.
Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν
προστασίαν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη
παρὰ Θεοῦ»14, ὅτι τὸ ὑπέρλογον μυστήριον
τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς
κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθειαν περὶ τῆς ἐλευθερίας
καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ
Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς
τὸν πυρῆνα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ
ἀγάπη, ἥτις «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»15, ἡ ἀγάπη
«ἐκ καθαρᾶς καρδίας»16. Ἐνῶ ὁ αὐτόνομος,
ὁ αὐτογνώμων καὶ αὐτάρκης, ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακαριζόμενος ἄνθρωπος
περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του
καὶ τὴν ἀτομικὴν του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς
περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας του, ἡ ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία ἔχει κατεύθυνσιν πρὸς τὸν

11. Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,
ΣΤ´, PG 150, 649.
12. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ὁμιλία εἰς τὴν Ἁγίαν
τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 31, 1472-73.
13. Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,
ΣΤ´, PG 150, 649.

14. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους Α´, Ὁμιλία Α´, α´, PG 61, 14.
15. Α´ Κορ. ιγ´, 5.
16. Α´ Τιμ. α´, 5.
17. Θεοτοκίον τῶν Ἀποστίχων τῶν Αἴνων 12ης
Ὀκτωβρίου.

ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς τὸν πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ μέλημα τοῦ πιστοῦ δὲν
εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων, ἀλλὰ τὸ
«ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώματα Χριστοῦ»17, ἐν ταπεινώσει καὶ εὐχαριστίᾳ.
Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,
τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης
ὡς ἐλευθερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος καί ἡ
ἐγγύησις διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.
Στηριζόμενοι ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους
δυνάμεθα νά ἀντιμετωπίσωμεν τὰς μεγάλας
προκλήσεις τοῦ παρόντος, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ
τοῦτο τὸ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος.
Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς
ἀπάντησιν εἰς τὸν σύγχρονον «ἀνθρωποθεὸν» καὶ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016): «Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία, ἔναντι τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ», προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον»
ὡς ἔσχατον μέτρον τῶν πάντων: «Οὐκ
ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλὰ
Θεὸν ἐνανθρω-πήσαντα»18. Ἀναδεικνύει δὲ
τὴν σωτηριώδη ἀλήθειαν τοῦ Θεανθρώπου
καὶ τὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τόπον
καὶ τρόπον τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, ὡς “ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ”19 καὶ ὡς μετοχήν, ἤδη ἐπὶ
τῆς γῆς, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ»20.

Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ
βεβαίωσις καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι τὴν ἱστορίαν,
ὡς πορείαν πρός τὴν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων, κατευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Βεβαίως,
ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Βασιλείαν,
ἡ ὁποία δὲν συντελεῖται μακρὰν ἤ ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος, τῶν
ἀντιφάσεων καὶ τῶν περιπετειῶν αὐτῆς,
ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἄνευ δυσκολιῶν. Ἐν
μέσῳ αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ περὶ τῆς
ἀληθείας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ ἁγιαστικὸν, ποιμαντικὸν καὶ μεταμορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς.
«Ἡ γὰρ ἀλήθειά ἐστι τῆς Ἐκκλησίας καὶ
στῦλος καὶ ἑδραίωμα…Στῦλός ἐστι τῆς
οἰκουμένης ἡ Ἐκκλησία…καὶ μυστήριόν
ἐστι, καὶ μέγα, καὶ εὐσεβείας μυστήριον»21.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαντος ἐν ἡμῖν Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν
ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ πεπληρωμένῃ, τὰς
ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Εὐχόμεθα
ἐκ Φαναρίου, ὅπως ὁ σαρκωθεὶς καὶ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Κύριος
καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, χαρίζηται εἰς ὅλους κατὰ
τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ,
ὑγιείαν κατ᾿ ἄμφω, εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς
ἀλλήλους ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς
τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ
τὰ ἔργα διακονίας αὐτῆς, ἵνα δοξάζηται τὸ
ὑπεράγιον καὶ ὑπερύμνητον ὄνομα Αὐτοῦ.
Χριστούγεννα ͵βιζ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

18. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως», Γ’, β’. PG 94, 988.
19. πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15.
20. Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, § 10.
21. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον Α´, Ὁμιλία ΙΑ´, PG 62, 554.
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Εὐγνώμονες πάντοτε πρός τόν Πανάγαθο καί Μακρόθυμο ἐν Τριάδι
ἀληθινό Θεό μας, ἑορτάζουμε καί
ἐφέτος ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν
κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου
καί Θεοῦ μας. Μέσα δέ στό φωτεινό
πλαίσιο τῶν λειτουργικῶν μας ἐκδηλώσεων στούς ἱερούς Ναούς μας
καί τῶν γραφικῶν μας πατροπαράδοτων ἐθίμων, αἰσθανόμαστε ὅτι βρισκόμαστε καί πάλι ἔκθαμβοι μπροστά
στό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ
καί μαζί μέ τούς ἀγαθούς ἐκείνους
ποιμένες καί τούς σοφούς Μάγους
ἐξ ἀνατολῶν, προσκυνοῦμε τό θεόπλαστο καί χαριτόβρυτο Βρέφος
ψάλλοντας, «Προσκυνοῦμεν Σου τήν
Γένναν, Χριστέ!»

κόσμια πραγματικότητα. «Ὅτε δέ
ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ,
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον
ὑπό νόμον..»(Γαλάτας 4,4) μᾶς ψελλίζει μέ τρόμο καί φόβο ὁ Ἀπόστολος.
Καί ἀπό τότε ὅσοι ἀπό τούς ἀνθρώπους στά πέρατα τῆς γῆς εἶχαν τῶν
ποιμένων τήν ταπεινή διάθεση καί
τῶν μάγων τήν ἀληθινή σοφία ἀπετέλεσαν τό Σῶμα τοῦ Γεννηθέντος
Χριστοῦ, δηλαδή, τήν ἁγία Ἐκκλησία
Του. Οἱ ἄλλοι, μέ ἀταπείνωτο φρόνημα, μέ ὑπερφίαλη γνώση, μέ νοῦ
καί καρδιά προπάντων σκοτισμένα
ἀπό τά πάθη, ἔμειναν πεισματικά
ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτούς,
οὔτε ἡ Βηθλεέμ, οὔτε ὁ Γολγοθάς,
οὔτε ὁ Πανάγιος Τάφος ἔχουν κανένα
Παράλληλα, ὅμως, δέν ξεχνᾶμε ἐνδιαφέρον και κάποια σημασία.
μέσα στήν ἐκτάκτως ἑορταστική
ἀτμόσφαιρα αὐτῶν τῶν ἁγίων
Ἄν ἔλθουμε, ὅμως, στό σήμερα,
ἡμερῶν, νά πλησιάσουμε εὐλαβικά ὕστερα ἀπό τόσους αἰῶνες ἀπό τό
μέ τή σκέψη μας καί ταπεινά νά με- Θαῦμα τῆς Βηθλεέμ, θά διαπιστώλετήσουμε τό ὑπέρτατο αὐτό καί σουμε ὅτι δέν εἶναι δυστυχῶς λίγοι,
«μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον» Γεγο- αὐτοί οἱ ἄλλοι, « οἱ ἐλπίδα μή
νός τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμω..»
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ἐπίσης (Ἐφεσίους 2,12) γιά νά θυμηθοῦμε
καί νά φέρουμε νοερά ὅ,τι θαυμαστό τόν θεόπνευστο Ἀπόστολο. Αὐτοί
καί ἀξιομνημόνευτο συνέβη πρίν δύο συνεχίζουν νά ζοῦν, μᾶλλον νά «πεχιλιάδες χρόνια στή σημερινή παγ- ριπατοῦν κατά τόν αἰῶνα τοῦ κόσμου

τούτου, κατά τόν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ
νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς
ἀπειθείας.» (Ἐφεσίους 2,2). Φοβερά,
ἀλήθεια, πράγματα! Ὅπως τά ἀποκαλύπτει ὁ Ἀπόστολός μας. Ἄν σκεφθοῦμε, ὅμως, τί διαβουλεύονται καί
τί ἀποφασίζουν, θά δικαιολογήσουμε
τόν Ἀπόστολο. Ἀπεφάσισαν γιά τούς
δικούς των λόγους, νά δεχθοῦν, ὄχι
τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ἀλλά τόν φωτισμό τοῦ πονηροῦ
πνεύματος καί γι’ αὐτό δέν ἀποροῦμε,
πῶς τολμοῦν, νά ἐναντιωθοῦν μέ
τέτοιο θράσος, στούς νόμους τοῦ
Θεοῦ, τούς αἰώνιους καί ἀκατάλυτους καί νά κάθονται ἄφοβα νά συζητοῦν καί νά νομοθετοῦν πράγματα
τελείως παράλογα, ἀλλόκοτα, πράγματα πρωτοφανῆ καί πρωτάκουστα.
Ἔχει ἀπόλυτο δίκιο ὁ Ἀπόστολος,
ὅταν τοιούτους ἀνθρώπους, πού
ἀμφισβητοῦν, γιά παράδειγμα, στίς
ἡμέρες μας τά δύο φύλα, πού ἔκτισε
ὁ θεῖος Πλάστης καί προτείνουν
καί τρίτο φύλο καί συνιστοῦν ἄλλους
γάμους, ἀπό αὐτούς πού θεσμοθέτησε ἀπό τήν ἀρχή τῆς Δημιουργίας
ὁ Θεός, πῶς ἀλήθεια, ἐπανα λαμβάνουμε, δέν ἔχει δίκιο ὁ Θεόπνευστος Παῦλος, πού μᾶς ἐξηγεῖ
ὅτι αὐτοί εἶναι τοῦ πονηροῦ πνεύματος ἐνεργούμενα;
Ἄς χαροῦμε, λοιπόν, ἀδελφοί,
ὅσοι πιστοί, τήν χαρά τήν ἄδολη
τῶν Χριστουγέννων, τήν χαρά τῆς
Ἐκκλησίας καί ἄς ἱκετεύσουμε τόν
Ἐνανθρωπίσαντα Υἱόν καί Λόγον
τοῦ Θεοῦ, νά φωτίσει καί ἀπαλλάξει
τούς συνανθρώπους μας αὐτούς,

ἀπό τά «πνεύματα τῆς πλάνης καί
τάς διδασκαλίας δαιμονίων» (Α
́ ΄ Τιμ.
4,1). Δέν εἶναι κρῖμα νά προκαλοῦμε
τήν ἄπειρη Ἀγαθότητα καί Μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μας μέ τέτοια βέβηλα
καί ἀνόητα φληναφήματα;
Ταῦτα, εὐσεβεῖς καί φιλέορτοι χριστιανοί, εὐχόμενοι πάντοτε νά εἶναι
τά ΕΤΗ σας ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ. Ἀμήν
Διάπυρος πρός τόν
Κύριόν μας εὐχέτης σας
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Κοινωνικά

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
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Ἄνοιξα τόν δέκτη τηλεοράσεως καί
στή ροή τῶν εἰδήσεων μοῦ ἔκανε ἐντύπωση μία ἀλγεινή εἴδηση γιά ἕνα κρουαζιερόπλοιο, τό ὁποῖο ἦταν κατάμεστο
ἐκδρομέων, οἱ ὁποῖοι καί ἐπιδίδοντο σέ
κάθε εἶδος ἀκατανόμαστων ὀργίων. Ἦρθε
ἀμέσως στό νοῦ μου «προσομοιώθησαν
τοῖς κτήνεσι» ἤ ξεπέρασαν κι αὐτά σέ
κάθε εἶδος ἀσυδοσίας καί ἀνηθικότητος.
Ἔμβλημά τους ἡ ἀνταλλαγή ζευγαριῶν,
ἔμβλημά τους ὁ ἀσύδοτος, ἀκαταλόγιστος
καί κτηνώδης ἔρωτας. Γύρισε τό πλοῖο
κάποια λιμάνια καί στήν Ἑλλάδα καί
κατευθύνθηκε στήν Τουρκία. Μέχρι τή
στιγμή πού χαράσσονταν αὐτές οἱ γραμμές

περίμενα κάποια ἀντίδραση ἀπό τόν
ὑγιῶς σκεπτόμενο Ἑλληνικό λαό. Δυστυχῶς ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή καί πληγωμένος καί ἀπορημένος ἐρωτῶ ποῦ
πᾶμε; Σέ ποιά ἐποχή ζοῦμε; Μήπως καί
αὐτό εἶναι ἕνα τελειωτικό κτύπημα κατά
τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου; Ἄλλωστε ἡ
λέξις σύζυγος ἔχει καταργηθεῖ καί ἀντί
αὐτῆς ἀκούγεται πλέον ἡ ἀδιάφορος κατ’
ἐμέ λέξη σύντροφος καί τοῦτο διότι ἡ
λέξις σύντροφος δέν ξεχωρίζει φύλα.
Μπορεῖ νά εἶναι καί ὁμόφυλος καί ἑτερόφυλος. Θυμόμαστε, ἄλλωστε, τή λέξη
αὐτή στό παρελθόν καί σέ πολιτικά κόμματα.
Ἀναρωτιέμαι ποιός ἀπό μᾶς θά ἤθελε
νά δεῖ τό γιό καί τή νύφη του, τήν θυγατέρα καί τόν γαμπρό του ἐπιβάτες σέ
ἕνα τέτοιο πλοῖο;
Τί εἶδους ἀγάπη ἄραγε νά χαρακτηρίζει τά ἀνδρόγυνα αὐτά, τά ὁποῖα μέ
τόση εὐκολία ἀνταλλάσσονται μεταξύ
τους;
Ἀλλά καί πόσα ψυχολογικά προβλήματα δημιουργοῦνται σέ κάποια ἀνδρόγυνα μίας ἡλικίας μεγαλύτερης ἤ μικρότερης ἤ καί ὑποδεέστερης στό κάλλος,
ὥστε νά παραμένουν στά ἀζήτητα, ἀλλά
καί ἄν ἀκόμη περνοῦσαν ἀπό λίστα καλλιστείων καί ἀπορρίπτοντο καί αὐτό θά
τούς δημιουργοῦσε τά ἀνάλογα ἀρνητικά

ψυχολογικά αἰσθήματα. Τέλος καταλήγουμε στό χειρότερο. Πόσα ἀπό αὐτά
εἶναι φορεῖς ἀφροδισιακῶν νοσημάτων;
Σκεφθήκαμε πόση ὀδύνη θά διαδεχθεῖ
τήν ὀλιγόλεπτη ἡδονή καί γιά πόσους
καραδοκεῖ τό ἰσόβιο κρεβάτι τοῦ πόνου
καί αὐτός ἀκόμη ὁ θάνατος;
Ἀλήθεια σέ τί κατάπτωση ἔφθασε ἡ
ἀνθρωπότητα σήμερα; Ἡ εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ νά ποδοπατεῖται καί ἀπό κάποιους
πορνοβοσκούς νά ἀμαυρώνεται σέ μία
κοινωνία, ἡ ὁποία μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα
ὁδηγεῖται στόν ὄλεθρο καί νά θεωρεῖται
προοδευτική καί μοντέρνα. Γιά ἐμᾶς καί
τίς οἰκογένειές μας πού εἴμαστε ἀνατεθραμμένοι μέ τά θέσμια τῶν παραδόσεών
μας καί μέ τό γάλα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας αὐτά ἄς εἶναι μακριά
μας, ξένα καί βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως,
ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή. Ἄλλωστε
καί ἡ ἱστορία, μέ τά μελανότερα γράμματα
ἀναφέρεται σέ πόλεις καί πολιτισμούς
πού θέλησαν νά ζήσουν στήν κραιπάλη
καί στή μέθη τῶν σαρκικῶν ἀπολαύσεων
καί ὁδηγήθηκαν στόν ἀφανισμό, στόν
ὄλεθρο, στήν καταστροφή, στήν ἀπώλεια.
Ἄς μή ξεχνοῦμε τήν περιγραφή τῶν
Σοδόμων καί Γομόρρων, ὅπου ἀφοῦ δοκιμάσθηκε ἡ ἀνοχή τοῦ Θεοῦ μέ τό ἐάν
ὑπάρχουν πενήντα δίκαιοι θά συναπολέσεις αὐτούς μετά τῶν ἀδίκων καί ἔφθασε
ἡ συνομιλία τοῦ Θεοῦ μέχρι τόν ἀριθμό
δέκα, ὁπότε στίς δύο πόλεις οὔτε δέκα
ὑπῆρχαν εὐσεβεῖς ἡ δέ οἰκογένεια τοῦ
Λώτ λίγο πρό τῆς καταστροφῆς ἀναχωρήσασα πλήρωσε ἀκριβά διά τῆς συζύγου
τοῦ Λώτ τήν περιέργειά της νά στραφεῖ
πρός τά ὀπίσω γιά νά ἰδεῖ τόν ὄλεθρο
τῆς καταστροφῆς στίς δύο πόλεις καί

ἀμέσως παρέμεινε μία ἄψυχος στήλη
ἅλατος.
Δυστυχῶς καί πάλι στίς μέρες μας
κάποιοι πού τολμοῦμε νά κηρύξουμε τήν
μετάνοια, τήν ὁποία κήρυξαν οἱ μεγάλοι
ἄνδρες καί προφῆτες μέχρι τοῦ Προδρόμου
καί συνέχισε ὁ Χριστός μας, οἱ Ἀπόστολοι
καί Θεοφόροι πατέρες καί μάρτυρες
μέχρι καί τόν Νίκωνα καί τόν Γρηγόριο
τόν Παλαμᾶ καί τόν Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό,
τόν Μάξιμο τόν Γραικό καί ὁμολογητή
καί τόν π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, θεωρούμεθα πολλές φορές φαιδροί καί ἐξωπραγματικοί, ἀλλά αὐτό ὅμως δέν μᾶς
πτοεῖ ἀπό τό νά κηρύττουμε τήν ὁδό μετανοίας. Ἄλλωστε, ὁ Κύριός, μᾶς ἔδωσε
ἐντολή καί γιά τή μετάνοια καί μᾶς
προεῖπε γιά τό τί μέλλει γενέσθαι καί
στή γενεά τούτη τή μοιχαλίδα καί ἁμαρτωλό, ἀλλά καί σέ μᾶς ὅπου τό μέν
σῶμα δύνανται νά ἀποκτείνουν τήν δέ
ψυχή ὄχι.
Καιρός πνευματικῆς ἐγρήγορσης, καιρός σωματικῆς κάθαρσης, καιρός διπλοῦ
ἐξαγνισμοῦ, καιρός μεγίστης προσοχῆς
ἀπό τίς σειρῆνες τοῦ κόσμου τούτου,
καιρός ἐφαρμογῆς τῶν λόγων τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου, ὁ ὁποῖος καθαγίασε
τόν τόπο μας τοῦτον, καθότι σέ μία ἀπό
τίς ἐπισκέψεις του διά τῆς δευτέρας καί
συντομοτέρας Ἐγνατίας διά τῆς Πιερίας
κοιλάδας πέρασε ἀπό τό εὐλογημένο μας
Πράβι ἀφήνοντας ὡς πολύτιμον παρακαταθήκην τά παρακάτω Θεοφώτιστα λόγια
του: «τό λοιπόν ἀδελφοί, ὅσα ἐστιν
ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα
ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα …
ταῦτα λογίζεσθε» (Φιλιπ. δʹ 8).

9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ἑόρτια

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΜΑΣ

ΕΠΙ ΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΗ
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα
έ αἰσθήματα ὀφειλομένης υἱϊκῆς ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης εἴμαστε σήμερα συγκεντρωμένοι, ὁ εὐαγής ἱερός
Κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς μας καί ὁ εὐσεβής
λαός, ἐκ τῆς Ἐλευθερουπόλεως καί τῶν περιχώρων, γιά νά ἑορτάσουμε ἀφ’ ἑνός μέν
τήν ἱεράν μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν
καί Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου καί ἀφ’ ἑτέρου νά τιμήσουμε καθηκόντως τήν Ὀνομαστικήν σας
ἑορτήν, καθώς φέρετε τό τίμιον ὄνομα τοῦ
ἑορταζομένου σήμερα Ἁγίου μας. Καί τοῦτο
τό πράττομεν καθώς τηροῦμε ἀκριβῶς Ἀποστολικήν ἐντολήν ἐν Πνεύματι Ἁγίω. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, γνωρίζουμε καλῶς, ἐδίδαξε τούς χριστιανούς νά ἐπιδεικνύουν πάντοτε σεβασμό καί ἀγάπη καί ὑπακοή μέ
προθυμία πρός τούς πνευματικούς των πατέρες καί διδασκάλους. Νά τούς θυμοῦνται
δέ μέ πολλή εὐγνωμοσύνη. «Μνημονεύετε»,
ἔγραψε στούς ἐξ Ἑβραίων χριστιανούς, «τῶν
ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν
λόγον τοῦ Θεοῦ…» Καί πρόσθεσε λίγο παρακάτω τήν ὡραία παρατήρησή του, ὅτι
αὐτή ἡ ὑπακοή των θά βοηθήσει τούς πνευματικούς πατέρες των κατά πολύ στό ἔργο
καί τήν ἀποστολή τους. Δέν θά τό ἐπιτελοῦν
οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων
μέ ἀναστεναγμούς, κάτι πού δέν τούς συμφέρει, ἀλλά μέ χαρά καί εὐχαρίστηση. «Πείθεσθε», ἔγραψε ὁ πολυπαθής Ἀπόστολος,
«τοῖς ἡγουμένοις ἡμῶν καί ὑπείκετε. Αὐτοί
γάρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς
λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετά χαρᾶς τοῦτο

Μ
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Τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μπένου
ποιῶσι καί μή στενάζοντες· ἀλυσιτελές γάρ
ὑμῖν τοῦτο» (Ἑβραίους 13, 17).
Μέ αὐτό τό πνεῦμα, πού ἐκφράζουν
αὐτά τά Ἀποστολικά λόγια, ἤλθαμε σήμερα
στόν περικαλλῆ καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, γιά νά καταθέσουμε,
μέ πολύ σεβασμό, τήν υἱϊκή μας ἀγάπη
στόν Ποιμενάρχη μας. Ἐκπληρώνοντας πρωτίστως, ὅπως εἴπαμε, καθῆκον Ἁγιοπνευματικό καί ὄχι ἁπλῆς κοσμικῆς ὑποχρέωσης.
Μολονότι γνωρίζουμε τήν βασική φιλοσοφία
τῆς πολιτείας τοῦ Ποιμενάρχου μας, καί
πόσο ἀποστρέφεται τίς κοσμικές τιμές,
ἐμεῖς, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
ὁ ἱερός σας Κλῆρος καί ὁ πιστός λαός, ἐπιθυμεῖ νά διατρανώσει μέ τήν ἀπέριττη αὐτή
ἐκκλησιαστική τελετή, στό πλαίσιο τῆς
ἑορτῆς τῆς μνήμης τοῦ μεγάλου καί ἀνεπανάληπτου ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τά αἰσθήματα
τῆς ψυχῆς των στό τίμιο Πρόσωπό σας. Καί
μέ αὐτήν τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς, νά ἐπαναβεβαιώσουμε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη
μας στό Ποιμαντορικό σας ἔργο, καθώς καί
νά ἀνανεώσουμε τήν ὑπόσχεσή μας, ὅτι θά
σᾶς συμπαρασταθοῦμε στά μελλοντικά ἔργα
σας, πού ἀποβλέπουν πάντοτε στή Δόξα
τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ καί στήν πνευματική πρόοδο τῆς λαχούσης στή Σεβασμιότητά σας ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τελειώνοντας τήν ἐπιβεβλημένη προσφώνησή μου, ἀναφωνῶ ἀπό καρδίας ἐκ μέρους ὅλων σας: Χρυσοστόμου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας εἴησαν τά ἔτη
πολλά καί εὐλογημένα ἀπό Θεοῦ.
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Ἐκπαιδευτικά

«Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
οὐκ ἔστι Θεός» Ψ. 52, 2.

Ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Χ. Καρατσιουμπάνη
Θεολόγου Μ.Α.
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ήν τελευταία περίοδο, γινόμαστε
μάρτυρες διαφόρων τοποθετήσεων σχετικά μέ τό μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν στήν Πρωτοβάθμια καί
Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Στήν μία
πλευρά ὑπάρχουν οἱ ὑπέρμαχοι-ὑποστηρικτές τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων σχολικῶν ἐγχειριδίων, καθώς καί τοῦ νέου
σχολικοῦ προγράμματος καί ἀπό τήν
ἄλλη, ἔχουμε τούς ὑποστηρικτές τῆς
ἀκύρωσης τῶν παραπάνω ἐγχειριδίων
καί τοῦ σχετικοῦ προγράμματος.
Εἶναι ἀντιληπτό ἀπό ὅσους ἔχουν
μαθητεύσει καί ἰδιαίτερα ἀπό ἐμᾶς πού
ἔχουμε διδάξει στίς σχολικές τάξεις, ὅτι
τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θά πρέπει
νά ἀλλάξει. Ὅμως, ἡ συγκεκριμένη
ἀλλαγή θά πρέπει νά γίνει πρός τό
καλύτερο, δηλαδή, νά δοθεῖ ἡ μέγιστη
προσοχή καί νά μήν θεωρηθεῖ ἁπλῶς
ἕνα ἀφήγημα – ἀνάγνωσμα, ἀλλά ὡς τό
κατεξοχήν μάθημα, τό ὁποῖο εὐαγγελίζεται σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, προσφέρει
τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας, τῆς ἀγάπης, δι-

δάσκει ἠθικές ἀξίες, οἱ ὁποῖες δυστυχῶς
ἔχουν χαθεῖ σήμερα. Ἄλλωστε, ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖ
μία ἁπλή θρησκεία, καθώς στήν τελευταία ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νά ἀνακαλύψει τό Θεό. Ἀντίθετα, στήν Ἐκκλησία
ἔχουμε Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν
ἄνθρωπο καί γι’ αὐτό δέν εἶναι δυνατόν
τό περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς Κυριακῆς καί Πατερικῆς Διδασκαλίας νά
διατυπώνεται μέ μαθησιακά Θρησκευτικά πρότυπα ἀλλά πρέπει νά προβάλλεται ἐμπειρικά – βιωματικά – Μυστηριακά. Στόν ἀντίποδα, βρίσκεται τό
γεγονός, τῶν διδασκόντων τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν, κάτι τό ὁποῖο ἔχει
ἀποτελέσει ἀρκετές φορές αἴτημα τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου πρός τό Ὑπ. Παιδείας,
ὥστε νά ὑπάρξει μία ἰδιαίτερη προσοχή.
Συμβαίνει, ἀρκετές φορές, οἱ Θεολόγοι
Καθηγητές νά ἀκολουθοῦν τήν θεολογική
ἐπιστήμη βιοποριστικά καί ὄχι βιωματικά
– ἐπιλογή οὐσίας. Ἄλλωστε, εἶναι ἰδιαίτερα ἀντιληπτό τό γεγονός, ὅτι ἀρκετοί

νέοι εἰσέρχονται στίς Θεολογικές Σχολές,
ἐξαιτίας χαμηλῆς βαθμολογίας, δηλαδή
στήν δήλωση σχολῶν κατά τίς πανελλήνιες ἐξετάσεις. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, ἡ Θεολογία νά «διακονεῖται» ἀπό
ἀνθρώπους ἀνάγκης – ἐπαγγέλματος
καί ὄχι ἀπό ἄτομα πού βιώνουν τήν Θεολογία καί ἔχουν ἐπίγνωση τοῦ καθήκοντος τῆς διδασκαλίας τῆς ἱερᾶς Ἐπιστήμης.
Ἡ ἀποτυχία, λοιπόν, τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, γίνεται φανερή ἀπό
τό γεγονός, ὅτι μετά ἀπό 12ετή μαθητεία
στίς δύο βαθμίδες τῆς ὑποχρεωτικῆς
ἐκπαίδευσης, ὁ ἄνθρωπος δέν γνωρίζει
Θεολογία καί δέν ἔχει καμία οὐσιαστική
σχέση μέ αὐτήν καί τήν Ἐκκλησία. Ἡ
ἄγνοια τοῦ περιεχομένου τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν ἀρχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά
ἀκόμη καί τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως,
θέτει τό ἐρώτημα στό κατά πόσο, τελικά,
τό μάθημα ἔχει περιεχόμενο Ὁμολογιακό.
Βέβαια, θεωροῦμε, ὅτι τό νά εἶναι Ὁμολογιακό, δηλαδή νά ἔχει Ὀρθόδοξο χαρακτήρα, δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο ἤ πρόσκομμα, οὔτε κίνδυνο. Ἀντίθετα, ὀφείλει
καί θά πρέπει νά ἔχει τόν συγκεκριμένο
χαρακτήρα, καθώς, ἡ ἴδια ἡ Ἑλληνική
Παράδοση, ὁ Πολιτισμός, τά ἤθη καί τά
ἔθιμα καί γενικότερα τό περιβάλλον,
δηλώνουν καί ἀποδεικνύουν ὅτι βασίζονται καί σχετίζονται μέ τόν Ὀρθόδοξο
Χριστιανισμό. Παράλληλα, ὅμως, αὐτός
ὁ Ὀρθόδοξος προσανατολισμός, θά πρέπει νά δίνει καί τό βῆμα, ἐλεύθερα, ἀντι-

κειμενικά καί δίκαια νά παρουσιάζει
καί νά ἐνημερώνει τούς μαθητές γιά
τίς ὑπάρχουσες θρησκεῖες, καθώς σέ
αὐτή τήν παγκοσμιοποίηση καί τήν κοινωνία τῆς πληροφορίας, ὁ ἄνθρωπος
ἔρχεται σέ ἐπαφή καί μέ ἀνθρώπους
ἄλλων θρησκευτικῶν παραδόσεων. Τό
τελευταῖο, θεωρεῖται ἐπιβεβλημένο, καθώς ἡ σωστή γνώση καί παιδεία, θά
ἀποτρέψει ἐμπάθειες καί φανατισμούς
καί θά ἀναπτύξει τό αἴσθημα τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο, κάτι τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τόν κεντρικό ἄξονα τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας.
Ἄλλωστε, ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός αὐτοπροσδιορίζεται καί δέν ἑτεροπροσδιορίζεται, καθώς ἔχει ἀνακαλύψει τό νόημα
τῆς ζωῆς στή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὡς
ἐκ τούτου, ἡ ὁμολογία δέν ἀποτελεῖ
μόνο ζήτημα γνώσης ἀλλά καί πίστης.
Θά πρέπει, ὡστόσο, νά διευκρινιστεῖ ὅτι
τό μάθημα δέν θά πρέπει νά εἶναι Κατήχηση, αὐτός εἶναι ἀποκλειστικός ρόλος
καί ὑποχρέωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι
στόν κόσμο καί δέν θά πρέπει, ἐπ’ οὐδενί
λόγω, νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό κάποιον
ἄλλον θεσμό1.
Τελευταία, λοιπόν, στήν προσπάθεια
τῆς Πολιτείας νά διορθώσει τό λάθος
τοῦ παρελθόντος, ἔρχεται στήν τελική
ἰσοπέδωση τοῦ μαθήματος, μέ τίς σοβαρές ἐπεμβάσεις καί ἀλλαγές πού προώθησε. Θά προσπαθήσουμε, λοιπόν, νά
δείξουμε τά κυριότερα – τραγικότερα –
λάθη μέσα στά σχολικά ἐγχειρίδια, καθώς

1. Μτ. 28, 19 «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη»
2 .Ἀδυνατούµε νά παρουσιάσουµε µέσα σέ αὐτό τό σύντοµο ἄρθρο, ὅλο τό µέγεθος τοῦ προβλήµατος, τό ὁποῖο
ὑπάρχει σέ ὅλα τά σχολικά ἐγχειρίδια Θρησκευτικῶν τοῦ Δηµοτικοῦ καί ἐστιάζουµε στά σοβαρότερα θέµατα, χωρίς νά
ἐξαντλοῦµε τό ὅλο ζήτηµα καί εὐελπιστώντας στό µέλλον γιά µιά διεξοδικότερη µελέτη.
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καί τούς κινδύνους πού δημιουργοῦν2.
Καταρχάς, ὅλο τό πλαίσιο ἐκθέτει
τόν Ἰησοῦ Χριστό συγκριτικά σέ ἄλλες
θρησκεῖες, μέ ἀποτέλεσμα νά καταλήγει
στούς περισσότερους πολίτες, ὡς ἕνα
μάθημα, τό ὁποῖο στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ φοβᾶται τήν ἑτερότητα τοῦ
πλησίον. Τό πρῶτο πρόβλημα, λοιπόν,
εἶναι ὅτι γίνεται προσπάθεια, ἀπό τήν
Πολιτεία, τό μάθημα, στό νέο σχολικό
πρόγραμμα, νά ἀποκτήσει χαρακτήρα,
ἄν ὄχι θρησκειολογικό, τουλάχιστον
συγκριτικῆς θρησκειολογίας. Αὐτό,
ὅμως, ἀπό τήν μία ἀπαιτεῖ τήν διδασκαλία ὄχι ἀπό Θεολόγους ἀλλά ἀπό Θρησκειολόγους καί ἀπό τήν ἄλλη τίθεται
ψυχο-παιδαγωγικό ζήτημα, καθώς ἕνα
παιδί τῶν τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ, καλεῖται σέ κριτική ἐνῶ αὐτή τήν κριτική
ἱκανότητα τήν στερεῖται ἡλικιακά. Ἀλλά
ἀκόμη καί ἡ προσπάθεια ἀπόκτησης
τῆς κριτικῆς σκέψης μέσω αὐτοῦ τοῦ
τρόπου, ὄχι ἁπλά εἶναι ἀδύνατη, ἀλλά
καί ἐπικίνδυνη (πρόωρη νοητική ὡρίμανση). Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε, παρότι
ἀρχικά στίς διδακτικές ἑνότητες ἀναφέρεται ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία γιά τό
ἑκάστοτε θέμα πού ἀναπτύσσεται, στήν
συνέχεια παρουσιάζεται ἐν συντομία
κάποιο σημεῖο μέ τόν Ἰουδαϊσμό καί
Μουσουλμανισμό, χωρίς οὐσία καί θέση,
ἐνῶ πολλές φορές καί συγκριτικά. Ἀδυνατοῦμε νά κατανοήσουμε τόν παιδαγωγικό λόγο, γιά τόν ὁποῖο συμβαίνουν
τά παραπάνω καί ἐφιστοῦμε τήν προσοχή, ὅτι οἱ συγκεκριμένοι τρόποι, ὁδηγοῦν τούς μαθητές σέ σύγχυση. Τό
δεύτερο πρόβλημα, εἶναι τό περιεχόμενο

τῶν διδακτικῶν ἑνοτήτων, τό ὁποῖο καταλήγει σέ ἀνιστόρητες ἀλήθειες καί
πολλές φορές ἀκούσια (;) σέ προσβολή
θρησκευτικῶν προσώπων, συμβόλων
ἀλλά καί τῆς ἱστορίας. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε, ὅτι παρουσιάζεται ὁ Ἰησοῦς
Χριστός μέ ἀλλοιωμένη τήν ἱστορική
ἀλήθεια, ὡς Ἰνδιάνος ἀντί ὡς Ναζωραῖος.
Ἐπίσης, θεωροῦμε ὅτι μέ ἐπιμελημένο
τρόπο, παρουσιάζονται μονόπλευρα καί
ἀποκρύπτονται διδασκαλίες θρησκειῶν
καί θρησκευτικῶν ὁμάδων, οἱ ὁποῖες
περιέχουν φανατισμό καί μῖσος, ὅπως
τό ἰσλαμικό δίκαιο καί οἱ τιμωρίες αὐτοῦ,
ἡ θέση τῆς γυναίκας κ.ἄ.
Τέλος, θεωροῦμε ὅτι ἡ ἀντίδραση
τῶν ἑλλήνων πολιτῶν καί ἡ ἐπιστροφή
τοῦ «Φακέλου Μαθητῆ» ἀπό τούς γονεῖς,
ἐξαιτίας σύγχυσης πού αὐτός ἐπιφέρει
στήν θρησκευτική διαπαιδαγώγηση τοῦ
παιδιοῦ, ἐκτός ἀπό δικαιολογημένη, εἶναι
καί νόμιμη, καθώς, τό Σύνταγμα τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους καί οἱ Νόμοι αὐτοῦ,
ὁρίζουν τόν Ὁμολογιακό χαρακτήρα
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Ὡς
ἐκ τούτου, ἡ ὁποιαδήποτε κριτική ἀπέναντι στήν συγκεκριμένη ἀντίδραση,
προσβάλει τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ
γονέα νά διαπαιδαγωγήσει θρησκευτικά
τό παιδί του, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ,
πάντα, βέβαια, νόμιμα καί μέ σεβασμό.
Ὡστόσο, θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε
ἀκόμη ἕνα σημεῖο καί νά ἐπιστήσουμε
τήν προσοχή τῶν γονέων. Ἡ «ἰδιότητα»
τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ, δέν κληρονομεῖται, δέν ἀποκτᾶται μέ κανέναν
ἄλλο τρόπο, παρά μόνο βιωματικά. Τίθεται, λοιπόν, τό ἐρώτημα, κατά πόσο

οἱ γονεῖς δίνουν στά παιδιά τους αὐτό
τό παράδειγμα βίωσης, γιά παράδειγμα
Μυστηριακή ζωή, Ἐκκλησιασμός, προσευχή κ. ἄ. Ἡ ἁπλή, ὅμως, ἐπιφανειακή
ἀντίδραση – ἐπίδειξη – θρησκευτικότητας, ὅπως ἡ ἐπιστροφή φακέλου, ἔγγραφη ἔνσταση, δέν ἀναπληρώνει αὐτή τήν
ἀπουσία Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ βιώματος. Ὀφείλει ὁ γονέας νά διαπαιδαγωγεῖ θρησκευτικά τά παιδιά του μέσα
στόν κόλπο τῆς Ἐκκλησίας, βιωματικά,
Μυστηριακά, στό Κατηχητικό σχολεῖο
καί νά μήν ἐφησυχάζει θεωρώντας, ὅτι
ἡ πνευματική ζωή τοῦ παιδιοῦ εἶναι
ὑποχρέωση ἤ προοπτική τῆς Πολιτείας
μέσα ἀπό ἕνα μάθημα.
Παράλληλα, θά πρέπει καί ἡ Πολιτεία
νά σεβαστεῖ τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τοῦ Κράτους, οἱ ὁποῖοι εἶναι σαφεῖς
καί προάγουν τήν κρατοῦσα Θρησκεία.
Μπορεῖ τό πολιτικό σκηνικό νά μήν ἔχει
σχέση οὐσίας μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡστόσο, ὀφείλει νά τήν σεβαστεῖ,
καθώς ἡ τελευταία προστάτεψε καί καλλιέργησε τό Ἑλληνικό πνεῦμα, τήν σκέψη,

τήν Ἱστορία, τήν Παράδοση. Ἐπί τῆς
οὐσίας, ὁ ἑλληνικός λαός, ὁ ἑλληνικός
χῶρος εἶναι Ὀρθόδοξος, τό ἴδιο καί ἡ
Παράδοσή της. Αὐτό, τό ὁποῖο ὀφείλει
νά κάνει ἡ Πολιτεία, εἶναι νά συμπεριφερθεῖ ὑπεύθυνα, δηλαδή νά σεβαστεῖ
τήν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθόδοξου
λαοῦ, χωρίς νά ἐπιφέρει – χρεώνει εὐθύνες ἀλλοῦ.
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ραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, ἀπό
τίς 30 Ὀκτωβρίου ἕως τήν 1η Νοεμβρίου, ἡ ΚΘ΄ Πανορθόδοξη
Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας,
στήν Λεπτοκαρυά τῆς Πιερίας, μέ θέμα:
«Ψευδοπροφῆτες – Ψευδομεσσίες καί
Ἔσχατα». Τή διοργάνωση εἶχε ἡ Συνοδική
Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος, ἡ ὁποία φιλοξένησε
τή Συνδιάσκεψη καί ἡ ὁποία τελοῦσε ὑπό
τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου Β΄.

Στή Συνδιάσκεψη συμμετεῖχαν Συνολικά
ἕντεκα (11) Ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί ἑβδομήντα τέσσερις (74)
Ἐντεταλμένοι Ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς
Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου.
Στίς ἐργασίες τῆς Συνδιάσκεψης παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι
Ἀρχιερεῖς: Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.
Δαμασκηνός καί Στρατονικείας κ. Στέφανος
(Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο), Πτολεμαΐδος
κ. Ἐμμανουήλ, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος
καί Ἀρούσας καί Κεντρικῆς Τανζανίας κ.
Ἀγαθόνικος (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας),
Λύδδης κ. Δημήτριος (Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων), Βράτσας κ. Γρηγόριος (Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας) καί Σιεματίτσε κ.

Βαρσανούφιος (Ἐκκλησία Πολωνίας). Ἀπό
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμμετεῖχαν
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λαρίσης
καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Καισαριανής,
Βύρωνος καί Ὑμηττού κ. Δανιήλ, Γλυφάδας,
Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, καθώς καί ὁ
οἰκεῖος Ἱεράρχης κ. Γεώργιος.
Ἐπίσης, συμμετεῖχαν ἀνώτεροι κληρικοί
καί λαϊκά στελέχη ὡς Ἐκπρόσωποι τῶν
Πατριαρχείων Ρωσίας, Σερβίας καί Ρουμανίας, καθώς καί τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου
καί Ἀλβανίας. Ἀξιοπαρατήρητη ἦταν ἡ παρουσία τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν ὄχι μόνο στήν
τελετή ἔναρξης ἀλλά καί κατά τή διάρκεια
ἐργασιῶν τῆς Συνδιάσκεψης.
Ἡ τελετή ἔναρξης διεξήχθη τό ἀπόγευμα
τῆς Δευτέρας 30 Ὀκτωβρίου στό Συνεδριακό
Κέντρο τοῦ Δήμου Κατερίνης «Ἑκάβη»
καί περιλάμβανε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἀνάγνωση τῶν Μηνυμάτων Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Χαιρετισμούς καί παρεμβάσεις ἔκαναν
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους,
Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος,
ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ὁ Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολῆς ΓονέωνἈνοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης Κων/νος
Κορομπίλης.
Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν στό Ξενοδοχεῖο Poseidon Palace, κοντά στή Λεπτοκαρυά Πιερίας.
Ἔγιναν συνολικά ἔξι εἰσηγήσεις. α) Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ, μέ θέμα: «Ὁ
Κύριος ὤφθη καί εἶπεν». Ἀναφέρθηκε
στήν γνήσια καί νόθο προφητεία τῆς Ἁγίας

Γραφῆς. β) Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Παπαθανασίου,
μέ θέμα: «Ψευδοδιδάσκαλοι καί ψευδοπροφητεῖες: Διαχρονική φθορά τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου». Ἀναφέρθηκε στούς
ψευδοδιδασκάλους καί ψευδοπροφῆτες
κατά τήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης, στήν
πρώτη Ἐκκλησία καί ὡς τά σήμερα. γ) Ὁ
Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. μέ θέμα: «Ἡ
χιλιαστική δοξασία στίς νεώτερες προτεσταντικές κινήσεις». Ἀναφέρθηκε στίς
χιλιαστικές δοξασίες τῶν συγχρόνων Προτεσταντῶν. δ) Ὁ θεολόγος κ. Κωνσταντῖνος
Παπαχριστοδούλου, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων, παρουσίασε
τό θέμα: «Σύγχρονοι ψευδοπροφῆτες».
Ἀναφέρθηκε σέ περιπτώσεις συγχρόνων
ψευδοπροφητῶν, οἱ ὁποῖοι μέ ἀστήρικτους
ἰσχυρισμούς καί διαστρεβλώνοντας τά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς προσπαθοῦν νά
παραπλανήσουν ἀκόμη καί Ὀρθοδόξους
Χριστιανούς. ε) Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Αὐγουστίνος Μύρου, στήν Εἰσήγησή
του πού εἶχε ὡς θέμα: «Ψευδοπροφητεῖες
στά ρεύματα τῶν Πεντηκοστιανῶν», ἀνέφερε ὅτι τά κινήματα τῶν Πεντηκοστιανῶν,
γιά νά ἀποδείξουν ὅτι ὁπωσδήποτε κατέχουν
δῆθεν τό χάρισμα τῆς προφητείας, παραθέτουν προσωπικές μαρτυρίες τῶν μελῶν
τους γιά προβλέψεις σχετικές μέ τή λύση
ἀνυπέρβλητων προβλημάτων καί τήν ἐξέλιξη
ἱστορικῶν γεγονότων, καί ἰδιαιτέρως γιά
τά ἔσχατα. στ) Τήν τελευταία εἰσήγηση
πραγματοποίησε ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Χατζηαγγελίδης μέ θέμα: «Οἱ ψευδοπροφητεῖες τῶν
“Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά”». Ὁ ὁμιλητής
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ἀναφέρθηκε στίς κατά καιρούς, δῆθεν, προφητεῖες τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» περί
τῆς Δευτέρας Παρουσίας καί περί τῶν ἐσχάτων, τονίζοντας ὅτι ἡ Σκοπιά καθόρισε
ἐπανειλημμένως νέες χρονολογίες γιά τά
γεγονότα αὐτά, οἱ ὁποῖες ποτέ δέν ἐπαληθεύτηκαν.
Στό τέλος κάθε εἰσήγησης ἀκολουθούσαν
ἐρωτήσεις, τοποθετήσεις καί ἐποικοδομητικός διάλογος.
Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων, στήν
ὥρα «Τό ἔργο τῶν Ἐντεταλμένων» ἀκολούθησαν ὀλιγόλεπτες τοποθετήσεις ἀπό
ἐντεταλμένους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά τήν ἀντιαιρετική δράση τους.
Στήν τελετή λήξης τῆς Συνδιάσκεψης ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους,
Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος
ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο καί τά
Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος πού ἐμπιστεύτηκαν στήν τοπική Ἐκκλησία τήν τιμή καί τήν εὐθύνη
φιλοξενίας τῆς διοργάνωσης. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε θερμά ὅλους ὅσους συνέβαλαν
στήν ἐπιτυχία τῆς ΚΘ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης καί συγκεκριμένα τόν Πρόεδρο
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης καί
Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιο, τόν Γραμματέα Πρωτοπρεσβύτερο π. Κυριακό Τσουρό καί ὅλα
τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, τίς τοπικές Ἀρχές
καί τούς φορεῖς τῆς Πιερίας γιά τή σημαντική τους ἀρωγή, τά εἰδησεογραφικά μέσα
γιά τή δημοσιογραφική κάλυψη καί τήν
προώθηση τοῦ Συνεδρίου, καθώς καί τούς
χορηγούς πού στήριξαν τό ἐγχείρημα.
Τό εὖρος τῶν θεμάτων καί τό ὑψηλό
ἐπίπεδο τῶν εἰσηγήσεων κατέδειξαν τή

σπουδαιότητα τῆς διοργάνωσης. Οἱ δεκάδες
Σύνεδροι, καταξιωμένοι ὅλοι στόν τομέα
τους, πού προσέφεραν τόν πολύτιμο καρπό
τῶν γνώσεων καί τῶν ἐμπειριῶν τους, πιστοποίησαν καί τεκμηρίωσαν τή βαρύτητα
αὐτῆς τῆς Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης,
καθώς καί τή σημασία της, ὡς ἐργαλείου
ποιμαντικῆς διακονίας».
Ἡ φιλοξενία ὑπῆρξε ὄντως ἀβραμιαία
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος. Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ. Γεώργιος, μέ τή βοήθεια
κληρικῶν καί λαϊκῶν της Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, ἐπιμελήθηκαν γιά τήν ἐπιτυχῆ
πραγματοποίηση τῆς Συνδιάσκεψης καί
τήν ἄνεση καί εὐχαρίστηση τῶν συμμετεχόντων σ’ αὐτή. Ἰδιαίτερη εὐλογία γιά
τούς συνέδρους ὑπῆρξε ἡ προσκυνηματική
ἐπίσκεψη καί τό γεῦμα στήν φημισμένη
Ἱερά Μονή Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν
Ὀλύμπῳ.
Γενικότερα ὁ θεσμός τῶν Πανορθοδόξων
Συνδιασκέψεων γιά θέματα Αἱρέσων καί
Παραθρησκειῶν, τόν ὁποῖο εἶχε ἐμπνευστεῖ
καί καθιερώσει ὁ μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος καί θεμελιωτής τοῦ ἀντιαιρετικοῦ
ἀγώνα στή χώρα μας, π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ἔχει καταξιωθεῖ καί ἀποτελοῦν
σπουδαῖο σταθμό, ἡ κατ’ ἔτος διοργανώσεις
τους. Ἀποτελεῖ πολύτιμη πηγή πληροφοριῶν
καί τρόπων ἀντιμετωπίσεως τῶν νεοφανῶν
αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν, οἱ ὁποῖες
δροῦν καί στή χώρα μας προξενώντας μεγάλη ζημιά στό ἐκκλησιαστικό σῶμα. Ἐπί
πλέον, ἀποτελεῖ πολύ καλή εὐκαιρία γιά
συνάντηση ὅλων ἐκείνων τῶν κληρικῶν
καί λαϊκῶν, ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό οἱ ὁποῖοι δροῦν ἀντιαιρετικά στίς
Ἱεράς Μητροπόλεις τους, γιά γνωριμία καί
ἀνταλλαγή γνωμῶν καί ἐμπειριῶν.

Kατά τόν μήνα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου
Ἰούλιο 2017 ὁ Σε- Γεωργιανῆς, τήν 30ην εἰς τόν Μητροπολιβασμιώτατος Μη- τικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
τροπολίτης μας κ. ΧρυἘχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
σόστομος:
Τήν 1ην εἰς τόν μεθεόρτιον Ἑσπερινόν
καί τήν περιφοράν τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώἈναργύρων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπιην
Ἀθηνῶν προσκεκλημένος τοῦ Ἱερατικῶς σκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν 19 εἰς τόν Ἱερόν
Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου,
ην
Χρυσοστόμου Χρυσοπούλου, τήν 2αν εἰς τήν 26 εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Κολοκυνθοῦς Παντελεήμονος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν προ- Χρυσοκάστρου.
σκεκλημένος τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Θεοδωροπούλου, τήν 7ην εἰς τόν ἀρχαιότερον
Ἱερόν Ναόν τῆς Μητροπόλεώς μας τῆς
Ἁγίας Κυριακῆς Μεσορόπης, τήν 9ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης
Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 16ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ἁγίου Ἀνδρέου,
τήν 17ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίας Μαρίνης τῶν Κατασκηνώσεων
τῆς Νέας Περάμου, τήν 20ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ Αὐλῆς ὅπου πρίν τῆς ἀπολύσεως
τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν Οἰκονόμον Σταυροφόρον τόν Ἐφημέριον τῆς
Ἑνορίας π. Ἰωάννην Παπανικολάου, τήν
22αν εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου εἰς τά Δωμάτια,
τήν 27ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν
Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 28ην εἰς τό Παρεκκλήσιον

Εὐλόγησε:
Τήν 23ην τόν Γάμον τῆς ἀνεψιᾶς του
Κυριακῆς Τζαμτζῆ μετά τοῦ Γρηγορίου
Δαβράζου, Ἐκπαιδευτικῶν, εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Προαστίου
Πατρῶν.
Ἐβάπτισε:
Τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Νικησιάνης τό τέκνον τῶν Ζαχαρούδη Δημητρίου καί τῆς Δέκα Μαρίας
εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Εὐστράτιος.
Συμμετέσχε:
Τήν 31ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων,
Νεαπόλεως καί Θάσου Κυροῦ Προκοπίου
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παύλου Καβάλας
μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μη-
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τροπόλεως Φιλίππων Μητροπολίτου Ξάνθης
κ.κ. Παντελεήμονος
καί ἄλλων Ἱεραρχῶν.
Ἐτέλεσε:
Τήν 20ην τόν Ἁγιασμόν εἰς τό Γραφεῖον
τῆς Ἰατροῦ κ. Θεοδώρας Τσιούρα ἐπί τῆ
ἀναλήψει τῶν καθηκόντων της εἰς τήν Διεύθυνσιν τῆς Πνευμολογικῆς Κλινικῆς τοῦ
Θεαγενείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης,
τήν 30ην Τρισάγιον πρό τῆς σοροῦ τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων
Κυροῦ Προκοπίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Παύλου Καβάλας.
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Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 29ην τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις «Μέγας Κωνσταντῖνος» Νέας
Ἡρακλείτσης, παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα
καί ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς Κατασκηνωτάς.
Προέστη:
Τήν 10ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς
Πεντίκη Βαλσάμως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης
Kατά τόν μήνα Αὔγουστον 2017 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου
Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ ἐκ Δαρδα-

νελλίων, τήν 6ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου
Χριστοφόρου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου, τήν 13ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
Νικησιάνης, τήν 15ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου,
τήν 17ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας
Γουμενίσσης μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου
κ.κ. Δημητρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. Ἰουστίνου, τήν 20ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν 23ην εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας
Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, ὅπου
τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας προέστη
τῆς Μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας ὁμιλήσας ἐπικαίρως ἀπό ἐξέδρας εἰς τήν πλατείαν τῆς Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 24ην εἰς
τό Ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ Μεσορόπης, ὅπου κατά τήν παράδοσιν ἀπό τόν τόπον ἐκεῖνον πέρασε
καί ὡμίλησε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, τήν 27ην εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Φανουρίου Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 29ην
εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Νικησιάνης.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Πα-

ρακλήσεως εἰς τόν Προσκυνηματικόν
Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας Φανερωμένης
Νέας Περάμου, τήν 4ην εἰς τήν Ἀκλουθίαν
τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας Χορτοκοπίου, τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 13ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς
Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 14ην εἰς τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως
εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Παναγίας
Φανερωμένης Νέας Περάμου, τήν 16ην
εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Παναγίας Γουμενίσσης, προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενίσσης κ.κ. Δημητρίου, τήν
22αν εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ Ἀποδόσει
τῆς ἑορτῆς εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 28ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ
πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου.

Παρέστη:
Τήν 9ην εἰς τήν 1ην ἐκδήλωσιν ἀθλητισμοῦ Νέας Ἡρακλείτσης ὁμιλήσας ἐπικαίρως.
Ἐβάπτισε:
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως τό τέκνον
τῶν Ποιμενίδη Ἐλευθερίου καί Βαφειάδου
Γεσθημανῆς εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα
Ἐλευθέριος, τήν 12ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἀθανασίου Αὐλῆς τήν θυγατέρα
τῶν Δημητρέλη Γεωργίου καί Κάζου Αἰκατερίνης εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό
ὄνομα Ἀγγελική, τήν 20ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως
τήν θυγατέρα τῶν Σταυρίδη
Γεωργίου καί Μητικίδου
Εἰρήνης εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη
τό ὄνομα Πασχαλιά.
Kατά τόν μήνα Σεπτέμβριον
2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Συμμετέσχε:
Τήν 3ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Τήν 30ην καί 31ην τῶν ἐργασιῶν τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Ἰωάννου Μεσσήνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τήν 8ην εἰς τήν Ἱεράν
τῆς Ἑλλάδος, ὡς Συνοδικός Σύνεδρος.
Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος ΧρυσοκάΠροήδρευσε:
ην
Τήν 9ην συνεδριάσεως τῆς Παπαχρη- στρου, τήν 9 εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
στιδείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως. Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ
καί Ἄννης Νικησιάνης, τήν 14ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 17ην
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εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τῆς Ἁγίας
Σοφίας Ἐλαιοχωρίου,
ην
τήν
24 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Παντελεήμονος Δρυάδος, τήν 26ην
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου, ὅπου πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς
Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν Ἀρχιμανδρίτην τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας π.
Ἀμβρόσιον Καρατσιουμπάνην.

τῶν μαθημάτων εἰς τό Γυμνάσιον καί Λύκειον Ἐλευθερουπόλεως. Ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς μαθητάς καί τούς εὐχήθηκε
εὐλογημένη καί καρποφόρο τή νέα σχολική
χρονιά. Εἰς ὅλα τά σχολεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνεγνώσθη ὑπό τῶν Ἐφημερίων
ἐγκύκλιος τοῦ Ποιμενάρχου μας.
Ἐβάπτισε:
Τήν 3ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἰωάννου Μεσσήνης τό τέκνον τῶν Μπένου
Βασιλείου καί Νέγρου Μαριάνας, ἀνεψιόν
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας π. Χρυσοστόμου,
εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Δημήτριος.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ ΓενεΕὐλόγησε:
θλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν
Τήν 16ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κά- Γάμον τῶν Μαρκιανοῦ Ἀργυρονίκου καί
ριανης.
Πασαλίδου Εὐανθίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Συμμετέσχε:
Ἁγίας Μαρίνης Νέας Περάμου.

A
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Τήν 10ην εἰς τό Ἀρχιερατικόν ΣυλλείΠραγματοποίησε:
τουργον καί τεσσαρακονθήμερον ΜνηἈπό τήν 18ην ἕως τήν 22αν πενθήμερον
μόσυνον τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων προσκυνηματικόν ὁδοιπορικόν εἰς τήν ΚύΚυροῦ Προκοπίου εἰς τόν Καθεδρικόν προν. Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευσαν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Παύλου Καβάλας Ἱερεῖς καί Λαϊκοί εἰς τό προσκύνημα αὐτό.
μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν:
Μιλήτου κ.κ. Ἀποστόλου, Ξάνθης κ.κ.
Παντελεήμονος, Σύρου κ.κ. Δωροθέου,
Χίου κ.κ. Μάρκου, Μαρωνείας κ.κ. Παντελεήμονος καί Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, συμπροσευχομένου ἐντός τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενίσσης κ.κ. Δημητρίου.
Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει

Προφ. Ἠλίας Παλαιοχωρίου.

Λευκωσία Κύπρου.

Ὑπαίθρια ἐκδήλωση ὑπέρ Φιλοπ. Ταμείου.

Κατασκηνώσεις Ν. Ἡρακλείτσης.

Παραλία Ὀφρυνίου.

Ἔνθα ἔστησαν οἱ πόδες Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ.
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