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ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΑ ἀξιοσημείωτα γεγονότα, 
πού διαδραματίζονται στό χῶρο τῆς 
κοινωνικῆς ἠθικῆς καί πολιτικῆς στήν 
πατρίδα μας τόν τελευταῖο καιρό, ἀνα-
καλοῦν αὐθόρμητα στή σκέψη μας τά 
λόγια τοῦ ἱεροῦ ψαλμωδοῦ τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τήν ἐπι-
κεφαλίδα τοῦ παρόντος ἄρθρου. Τά 
ἱερά αὐτά γιά μᾶς λόγια ἐκφράζουν μέ 
τρόπο ζωηρό καί δραματικό ὅλη τήν 
ἀγωνία, τήν ἀπορία καί τή θλίψη συγ-
χρόνως ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος 
πιστεύει ἀνεπιφύλακτα στό Θεό, στόν 
Ἰησοῦ Χριστό ( ὁ Ψαλμός εἶναι καθαρά 
Μεσσιακός) καθώς βλέπει γύρω του συ-
νανθρώπους του νά πολεμοῦν μέ λύσσα, 
μέ λόγια καί ἔργα, τό Θεό. Βλέποντας 
μέ ἀπορία καί πόνο ψυχῆς ἀνθρώπους 
νά μάχονται τοῦ Θεοῦ τό αἰώνιο Θέ-
λημα καί Νόμο ξεσπᾶ σέ αὐτό τό 
ρητορικό καί ἀπελπισμένο ἐρώτημα: 
«Γιατί λύσσαξαν ἔτσι τά ἔθνη καί 

γιατί συνέλαβαν καί κατέστρωσαν 
τόσο ἀνόητα σχέδια;» Τί ἔπαθαν 
τέλος πάντων αὐτοί οἱ ἄνθρωποι καί 
τά ἔβαλαν μέ τόση πρωτόγνωρη 
μανία μέ τό Θεό;  

Ποιούς εἶχε στό μυαλό του ὁ ποιητής 
στά χρόνια του, στήν ἐποχή του, οἱ 
ὁποῖοι τόσο ἀπερίσκεπτα, μέ τόση ἀσέ-
βεια στρέφονταν ἐναντίον τοῦ Θεϊκοῦ 
θελήματος καί τοῦ προκαλοῦσαν τόση 
ἀπορία, δέν μᾶς εἶπε. Ἐμεῖς ὅμως σήμερα, 
πού ἐπαναλαμβάνουμε τά ἀγωνιώδη καί 
πονεμένα του ἐρωτήματα, ἔχουμε συγ-
κεκριμένα, πολύ φανερά, πασίγνωστα 
γεγονότα καί ἔργα συνανθρώπων μας, 
πού μᾶς ἀναγκάζουν μέ τή ψυχή μας να 
ἐκφράσουμε πανομοιότυπα τήν δική 
του ἀπορία. «Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη 
καί λαοί ἐμελέτησαν κενά». Δηλαδή 
σέ τελευταία λογική ἀνάλυση, αὐτοί πού 
ἐναντιώνονται μέ περισσή αὐθάδεια 
στούς Νόμους τοῦ Θεοῦ, τούς αἰώνιους, 

(Ψαλμός 2,1)
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καί ἀσεβοῦν στή Μεγαλοσύνη Του, ἀλή-
θεια ξέρουν τί κάνουν, ξέρουν τί ἀπο-
τελέσματα θά ἔχουν, ἔχουν συνείδηση 
τῆς μικρότητάς των ἤ τῆς περιφρόνησης 
τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἁγίου Του θελήματος; 
Δέν ἔτυχε οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ὅσο καί 
νά καυχῶνται γιά τήν ἀπιστία καί ἀθεΐα 
τους, μᾶλλον τήν ἀθεοφοβία τους, δέν 
ἔτυχε νά ἀκούσουν ἐκεῖνον τόν λόγο, 
πού ἄκουσε ἐξ οὐρανοῦ κάποτε ὁ διώ-
κτης καί βλάσφημος σάν αὐτούς Σαῦλος. 
«σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν»; 

 Καί ποιούς, λοιπόν, ἔχουμε ἐμεῖς σή-
μερα μέ θλίψη στή σκέψη μας, ὥστε νά 
ἐπαναλαμβάνουμε τά λόγια τοῦ Ψαλ-
μωδοῦ, «ἱνατί ἐφρύαξαν...» Ποιοί εἶναι 
αὐτοί οἱ δυστυχεῖς συνάνθρωποί μας, 
πού κυριεύθηκαν στίς ἡμέρες μας 
ἀπό φρενίτιδα, μανία πρωτοφανῆ 
ἀσέβειας  δαιμονικῆς, θέλοντας νά 
ξεριζώσουν ἀπό τούς ἠθικούς καί 

θρησκευτικούς κώδικες τῆς κοινωνίας 
ἀρχές καί νόμους μέ αἰώνια ἰσχύ; 
Πού τόλμησαν νά σηκώσουν χέρι 
ἐναντίον τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, τοῦ 
φυσικοῦ ἤ τοῦ γραπτοῦ; Πού θέλησαν 
νά τόν ἐξαφανίσουν καί νά ἐπιστρέψουν 
τήν ἀνθρωπότητα ὅλη σέ κατάσταση 
πρωτόγονη καί θεοσκότεινη; Θά ὀνο-
μάσουμε αὐτούς τούς συνανθρώπους 
μας τῆς ἐποχῆς μας, τῆς πατρίδας μας, 
ἐννοεῖται χωρίς καμία εὐχαρίστηση. 
Εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι διακηρύσσουν 
χωρίς ἐνδοιασμούς τίς παράξενες καί 
ἀσεβέστατες ἀπόψεις τους καί προκα-
λοῦν σκανδαλισμό σέ μικρούς καί με-
γάλους. Εἶναι οἱ διάφοροι «διανοούμενοι» 
τῆς πατρίδος μας, πού φέρουν ὑπερή-
φανα τήν ἐτικέττα τοῦ «φιλελεύθερου» 
καί «προοδευτικοῦ» ἀνθρώπου ἤ καί 
τοῦ ἐπιστήμονα χωρίς «παρωπίδες» οἱ 
ὁποῖοι, γιά παράδειγμα, ἔθιξαν τή θεϊκή 
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Δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καί ἐστρά-
φησαν ἀνερυθρίαστα ἐναντίον τῶν δύο 
φύλων, ὅπως θέλησε ὁ Θεῖος Πλάστης 
καί Δημιουργός. Καί τί ὑποστήριξαν; 
Ὅτι λάθος, δέν ὑπάρχουν δύο φύλα, ὁ 
ἄνδρας καί ἡ γυναίκα, ὅπως ξέρει ὅλος 
ὁ κόσμος, ἀλλά τρία φύλα!  

«Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη;» Πῶς φρε-
νίασαν, πῶς τρελάθηκαν οἱ ἄνθρωποι 
καί δέν ξέρουν τί λένε; Καί λένε ἀκόμη 
προσθέτοντας στούς παραλογισμούς 
των οἱ δυστυχεῖς, ὅτι ἐγώ ὁ ἄνθρωπος 
θά καθορίσω τό φύλο μου, ὅποιο θέλω 
καί ὄχι αὐτό πού μοῦ ἔδωσε ὁ Δημιουρ-
γός. Γι’ αὐτό καί συμβούλευσαν οἱ «σο-
φοί» κάπου, σέ μία χώρα, ἀρχές καί 
ἐξουσίες, μόλις τό παιδάκι ἔλθει στόν 
κόσμο, οἱ γονεῖς του νά μήν ἔχουν τό 
δικαίωμα ἤ καί τήν ὑποχρέωση νά δη-
λώνουν στόν ληξίαρχο τοῦ νεογέννητου 
τό φύλο, ἀλλά τοῦτο τό χρέος καί τήν 
ἀποστολή νά τά ἀφήνουν στό ἴδιο τό 
παιδί τους. Δηλαδή ὅταν ἐκεῖνο ἐνηλι-
κιωθεῖ μόνο του νά ὁρίσει ὅποιο φύλο 
θέλει. Ὄχι σέ ὅποιο φύλο ὁ Δημιουργός 
τό ἐνέταξε, ἀλλά ὅποιο φύλο ἐκεῖνο 
ἐπιλέξει.. 

«Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καί λαοί 
ἐμελέτησαν κενά;» Γιατί μερικοί 
ἄνθρωποι βάλθηκαν νά γκρεμίσουν 
τοῦ Θεοῦ τό ἔργο μέ καινές καί προ-
πάντων κενές (κούφιες) θεωρίες καί 
πρακτικές; Γιατί στοχοποίησαν τό κύτ-
ταρο τῆς κοινωνίας, τήν οἰκογένεια καί 
μέ πρωτοφανεῖς στήν ἱστορία τῆς πο-
λιτισμένης ἀνθρωπότητας νόμους ἐπι-
δίωξαν νά τήν ἀποδυναμώσουν, νά τήν 
εὐτελίσουν; Ὅταν λαοί καί ἔθνη, πού 
θεωροῦνται πολιτισμένα, θέσπισαν νό-
μους, πού ἀνασυνθέτουν ἕναν ἄλλον 
οἰκογενειακό ἱστό, ὁρίζοντας ἄλλου 
εἴδους οἰκογένεια. Οἰκογένεια ὄχι ὅπως 

εἶναι τοῦ Παναγάθου Θεοῦ τό αἰώνιο 
Θέλημα ἕνας ἄνδρας καί μία γυναίκα, 
ἀλλά δύο πρόσωπα τοῦ ἴδιου φύλου. 
Συνήθεια βέβαια, γιά νά εἴμαστε εἰλι-
κρινεῖς, ὄχι τοῦ καιροῦ μας, ἀλλά καί 
ἄλλων σκοτεινῶν ἐποχῶν, τήν ὁποία 
ὅμως μέ ἀποτροπιασμό καταδίκασε ὁλό-
ψυχα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐξ Ὀνόματος 
τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ.  

«Ἱνατί...» γιατί ρωτοῦμε καί ἐμεῖς 
συμβαίνουν αὐτά τά φοβερά καί ἀνή-
κουστα; Πολλές αἰτίες βρίσκουν ὅσοι 
τίς ἀναζητοῦν γιά νά ἠρεμήσει ἡ ψυχή 
των. Αἰτίες πού συνδέονται μέ θέματα 
διεθνῆ ἤ μέ θέματα πολιτικά ἤ μέ θέματα 
ἀκόμη καί οἰκονομικά. Θέματα, πολύ 
ἐρεβώδη καί δυσδιάκριτα, πού εἶναι ἀδύ-
νατον νά τά ἐρευνήσουμε μέ τίς μικρές 
καί περιορισμένες μας γνωστικές δυνά-
μεις. Κυρίως ἀσφαλῶς γιά τούς πιστούς 
μία εἶναι ἡ κύρια αἰτία: Ὁ ἀδιάκοπος, ὁ 
λυσσώδης, ὁ ἀδυσώπητος, ὁ αἰώνιος 
πόλεμος τοῦ καλοῦ μέ τό κακό. Ἤ κα-
λύτερα τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους  μέ 
τό Ἐσφαγμένον Ἀρνίον, τόν Κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος πάντως  
εἶναι προορισμένος νά νικήσει. Αὐτή ἡ 
γλυκειά  ἐλπίδα στήν τελική Νίκη Του 
ἄς καθησυχάσει τή ψυχή μας καί ἄς μᾶς 
ἐνθαρρύνει στόν δικό μας πνευματικό 
ἀγώνα.

«Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη 
καί λαοί ἐμελέτησαν κε 
νά;» Γιατί μερικοί ἄν 
θρωποι βάλθηκαν νά 
γκρε μίσουν τοῦ Θεοῦ τό 
ἔργο μέ καινές καί προ
πάντων κενές (κούφιες) 
θεωρίες καί πρακτικές;
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ΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΘΡΕΜΜΑ τοῦ πο-
λύπαθου Ἕβρου, ἀλλὰ καὶ ἱστορικοῦ ἀπὸ 
τὴν ἄλλη πλευρά, πολλὲς φορὲς στὰ παι-
δικά μου χρόνια καθὼς καθόμουν δίπλα 
ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ πύργο τοῦ Πυθίου ποὺ 
ἀποτελεῖ καὶ τμῆμα τῆς γενέτειράς μου, 
ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχή, μοῦ δημιουργοῦσε 
ὁ μεγαλύτερος ποταμὸς τῆς πατρίδος μας 
καὶ τὰ ἀνάλογα αἰσθήματα.  
Χειμώνας: φοβερός, ὀγκωδέστατος, 

ἀπροσπέλαστος, ἐπικίνδυνος ὁ ποταμός. 
Πλημμύριζε χιλιάδες στρέμματα. Ἔκλεινε 
δρόμους καὶ γραμμὲς καὶ γινόταν μία 
ἀπροσπέλαστη λίμνη.  

Καλοκαίρι: τὰ λιγοστά του νερὰ νωχε-
λικὰ διέσχιζαν μία κοίτη, ἡ ὁποία ἔγινε 
πλειστάκις ὁ ὑγρὸς τάφος συγγενῶν μου.  

Ἄνοιξη: τὰ νερὰ ποὺ ἐξέβρασαν δίπλα 
στὸ κάστρο τὸ τίμιο λείψανο ἑνὸς ἡρωικοῦ 
Πατριάρχου, τοῦ Κυρίλλου τοῦ Στ΄, τὸν 
ὁποῖον κατακρεούργησαν στὴν Ἀδριανού-
πολη καὶ ἔριξαν ἐντός τοῦ ποταμοῦ οἱ 
Τοῦρκοι καὶ ἐκεῖ δίπλα στὰ ριζὰ τοῦ κά-
στρου περιέβαλε μὲ σεβασμὸ καὶ ἔθαψε 
τὸ τίμιο λείψανο του ἕνας εὐσεβὴς ἐργά-

της τοῦ Τούρκικου μύλου, γεγονὸς ποὺ 
κράτησε γιὰ καιρὸ μυστικὸ. Φουσκωμένα 
καὶ πάλι καὶ μὲ ἀπειλητικὴ ἐκκωφαντικὴ 
καὶ χαρακτηριστικὴ βοὴ κυλοῦν πρὸς τὸ 
Νότο γιὰ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὰ νερὰ τοῦ Θρα-
κικοῦ Πελάγους. Ἀπὸ τότε στὸ παιδικό 
μου μυαλὸ ἡ διαδρομὴ τοῦ Ἕβρου ἦταν 
γιὰ μένα καὶ ἡ ἀφετηρία τῆς 25ης Μαρ-
τίου. Αἴνος, στὶς ἐκβολὲς μὲ μία Δόμνα 
Βιζβίζη, Φέρες, Λάβαρα, Σουφλί, Διδυμό-
τειχο μὲ Θρακιῶτες, ποὺ μὲ νόστο σὰν 
ὅλους τούς Θρακιῶτες τῶν παρεβρίων χω-
ριῶν ἐνατένιζαν τὴν Ἀνατολικὴ Θράκη μὲ 
τὸ ὅραμα τῆς παλινόστησης καὶ τὴν εὐχὴ 
Καλὴ Πατρίδα καὶ ὁ ποταμὸς μὲ τὴν τε-
ράστια κοίτη του ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νὰ 
ἀποτελεῖ τὸ ἀπροσπέλαστο φυσικὸ σύ-
νορο μεταξὺ Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Θρά-
κης καὶ ἐγὼ μὲ τὴν παιδική μου φαντασία 
νὰ ὁραματίζομαι: ἀπέναντι ἑσπερινοὶ καὶ 
ἀκολουθίες καὶ ὅλα αὐτὰ νὰ διακόπτονται 
ἀπὸ τὴν ὀξεία φωνὴ τοῦ μουεζίνη ἀπὸ 
τοὺς αἰχμηροὺς μιναρέδες τῶν χωριῶν τῆς 
Ἀνατολικῆς Θράκης. 

Ἀνδρώθηκα, μετετέθην σὲ ἄλλους τό-
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πους τῆς Μακεδονίας γιὰ νὰ προσφέρω 
ἐκεῖ τὴν ταπεινή μου διακονία, ἀλλὰ ποτὲ 
δὲν ξέχασα τὴν γῆ τῶν πατέρων μου, τὰ 
αἱματοπότιστα χώματα τῆς Θρακικῆς γῆς. 
Φθινόπωρο: τὸ ἄφησα τελευταῖο διότι 
εἶμαι τόσο ἐμποτισμένος ἀπὸ τὶς πικρὲς 
τῶν παππούδων μου περιγραφὲς καὶ 
ἀφηγήσεις, ὅταν τὸ 1922 Σεπτέμβρη καὶ 
Ὀκτώβρη ξερριζώνονταν ἀπὸ τὶς πατρο-
γονικές τους ἑστίες, ἀφήνοντας πίσω τους 
Ἐκκλησίες ἀλειτούργητες καὶ μνήματα 
ἀλιβάνιστα καὶ μὲ αὐτοσχέδιες βάρκες, 
καΐκια λεγόμενα, προσπαθοῦσαν μὲ ὅσο 
βιὸς τους τοὺς ἐπέτρεπαν οἱ Τοῦρκοι νὰ 
διαπεράσουν τὸν ποταμό. Καὶ τότε οἱ 
οἰμωγές, κλάματα, πνιγμὸς συνέθεταν μία 
εἰκόνα τόσο πικρὴ καὶ ἀρνητικὴ ποὺ ἀπὸ 
τότε μέχρι καὶ τώρα προσπαθῶ νὰ ἀπο-
σύρω τὸ βλέμμα μου ἀπὸ τὸν ποταμὸ ποὺ 
χωρίζει δύο πατρίδες, ποὺ χωρίζει μία 
Ἱστορία καὶ ποὺ κρύβει τόσα δράματα. 
Σὰν φυσικὸ σύνορο τῆς πατρίδας μας καὶ 
σὰν ὁ μεγαλύτερος ποταμὸς της ἔχει καὶ 
τὰ θετικά του. Τί τὄθελαν ὅμως οἱ μεγά-
λοι καὶ στὴ βόρεια ἐσχατιὰ του ἰδιαίτερα 
ἀπὸ τὴ Βύσσα μέχρι τὸ Ὀρμένιο συνο-
ριακὴ γραμμὴ νὰ μὴν εἶναι ὁ Ἕβρος ἀλλὰ 
γῆς στερεά, ἡ ὁποία μὲ κορμοὺς δένδρων 
ἀποτελεῖ τὴν μεθοριακὴ γραμμή Ἑλλάδας 
– Τουρκίας; 

Καὶ νὰ, ὅπου στὶς μέρες μας παρὰ τὸ 
γεγονὸς συμμάχου χώρας, παρὰ τὸ γε-
γονὸς τῆς κοινῆς στέγης ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα 
τοῦ Βορειοατλαντικοῦ συμφώνου, παρὰ 
τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σχέσεις τῶν στρατιωτῶν 
ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν συνόρων ἦταν πράγ-
ματι φιλικὲς ἐπὶ πολλὰ ἔτη, ξαφνικὰ γό-
νος τῆς οἰκογενείας μας συλλαμβάνεται 
μὲ ἕτερο Ἕλληνα ἀξιωματικὸ ἐκ Δυτικῆς 
Μακεδονίας καταγομένου καὶ ἄνευ λόγου 
καὶ αἰτίας καθίστανται ὅμηροι τοῦ Τουρ-
κικοῦ κράτους. 

Εἰλικρινὰ ἄμοιρος τῶν στρατιωτικῶν 
θεμάτων, ἀλλὰ καὶ διπλωματικῶν δια-
δρομῶν μένω ἐνεός. 

Ποῦ τὸ πάει ἡ γείτων χώρα; Ὅταν σὲ 
μία περίπολο ρουτίνας συλλαμβάνονται 
δύο  Ἑλληνόπουλα πού ἐκπροσωποῦν τὶς 
ἔνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας μας; Μόνον 
ἐρωτηματικὰ μπορεῖ νὰ γεννηθοῦν στὸ 
μυαλό μας. Μήπως θὰ ἀποτελέσουν τὸ 
ἀντίβαρο γιὰ ἀνταλλαγὴ Τούρκων; Ἀλλὰ 
ἐμεῖς δὲν ἔχουμε στὴν Ἑλλάδα ὅμηρους 
Τούρκους. Μήπως θέλουν νὰ ἐκβιάσουν 
μία κάποια κατάσταση; ἀλλὰ καὶ αὐτὸ 
δὲν εὐσταθεῖ, διότι δὲν εἶναι παλλικαριὰ 
τὸ νὰ συλλάβεις δύο Ἕλληνες μικρόβαθ-
μους οὐσιαστικά, οἱ ὁποῖοι ἐπιτελοῦν τὸ 
καθῆκον τους. Μήπως ἔχουν σκοπὸ νὰ 
ἀποσπάσουν κάποια μυστικὰ καὶ πάλι 
ὅμως προβάλλει ἡ ἀπάντησις. Ποιὰ μυ-
στικὰ σὲ μία περιοχὴ τὴν ὁποία γνωρίζουν 
καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ; Τί κάνουν λοιπόν;  
Ἁπλούστατα χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν οἱ 
Τοῦρκοι ἄναψαν τὴ σπίθα σ’ ὁλόκληρο 
τὸν Ἑλληνισμό, φώτισαν τὴ φλόγα τοῦ 
πατριωτισμοῦ. Θέριεψαν τὰ ἀνάλογα πα-
τριωτικά μας αἰσθήματα γιὰ τοῦ Χριστοῦ 
τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν 
ἐλευθερία. Κατόρθωσαν νὰ ἀφυπνίσουν 
μανάδες καὶ πατέρες, Ἕλληνες γέρους 
καὶ νέους ποὺ ἀδιάλειπτα προσεύχονται 
γιὰ τὴ λευτεριά τους. Τὰ μέχρι πρότινος 
δύο ἄγνωστα πρόσωπα νὰ γίνουν πανελ-
ληνίως ἥρωες καὶ κάθε μέρα ποὺ περνᾶ 
μέσα στὶς φυλακὲς ὑψίστης ἀσφαλείας 
τῆς Ἀδριανούπολης νὰ γίνεται γιὰ μᾶς 
ἕνας βράχος ποὺ προστίθεται στὸ κάστρο 
τῆς ἀκάθεκτης καὶ ἀήττητης πατρίδας 
μας. 

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη συνομιλώντας 
πρωτίστως μὲ τοὺς νέους μία ἰαχὴ ἀκού-
γεται. Ζήτω ἡ Πατρίδα μας! Νέοι γεμᾶτοι 
παλμὸ καὶ ἡρωισμὸ εἶναι ἕτοιμοι νὰ χυ-
θοῦν στὴ μάχη γιὰ ν’ ἀποδείξουν πὼς 
ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὰ παλλικάρια δὲν εἶναι 
μόνα καὶ ἀφ’ ἑτέρου πὼς τὸ μολών λαβὲ 
δὲν ἀποτελεῖ κραυγὴ τῶν 300 τοῦ Λεω-
νίδα γραμμένη στὴν Ἱστορία καὶ ξεχα-
σμένη, ἀλλὰ κραυγὴ ὅλων αὐτῶν τῶν νέων 

Συνέχεια στή σελ. 13
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Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες 

Σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ νοῦς καί 
ἡ καρδιά ὅλων μας τῶν Ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν εἶναι στραμμένα στόν 

Ἐσταυρωμένο Θεῖο Λυτρωτή μας. Καί 
ὅσο ὁ καθένας μας μπορεῖ, ἀφήνει μέσα 
ἀπό τήν καρδιά του σάν θυμίαμα, σάν 
ἄρωμα, τά αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύνης 
του νά κατευθυνθοῦν πρός τήν παναγία 
Μορφή Του. Σήμερα νιώθουμε ὅλοι μας 
τήν ἀνάγκη νά Τοῦ ποῦμε ψάλλοντας μέ 
κατάνυξη: «Μεγαλύνομέν σε, Ἰησοῦ Βα-
σιλεῦ, καί τιμῶμεν τήν ταφήν καί τά πάθη 
σου, δι’ ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς».  

Σήμερα, Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή, 
τιμοῦμε μέ ἱερές, ἀρχαιοπρεπεῖς, ἐκκλη-
σιαστικές Ἀκολουθίες καί ἀνεπανάληπτους 
ὕμνους τά Ἄχραντα Πάθη τοῦ Θεανθρώπου 
καί συγχρόνως θυμόμαστε μέ λύπη πολλή 
τά μιαρά καί ἀκάθαρτα δικά μας πάθη. 
Σήμερα βλέπουμε μέ θλίψη ὅλη τήν ἠθική 
ἀθλιότητα καί τό εὐμετάβλητο τοῦ ἀνθρώ-
που καί συγχρόνως θαυμάζουμε τήν Δύ-
ναμη τῆς Ἀγάπης καί τῆς αὐτοθυσίας τοῦ 
Θεανθρώπου. Δίπλα στήν ὁλόλαμπρη Δόξα 
Του στέκεται ἡ πιό σκοτεινή καί ἀπαίσια 
ὄψη τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. 

 Ἄς δοῦμε προσεκτικά μία μόνο πλευρά 
τῆς ἀθλιότητας τοῦ ἐμπαθοῦς ἀνθρώπου. 
Τήν ἑξῆς: Τό πόσο εὔκολα μεταβάλλει γνώ-
μη καί ἀπό τά ὕψη τοῦ ὀρθοῦ καί τοῦ πρέ-
ποντος πέφτει ὁ δυστυχής τόσο χαμηλά. 

Καί ἡ πιό σοβαρή ἀπόδειξη αὐτοῦ τοῦ ἠθι-
κοῦ φαινομένου ἔστω ὁ κορυφαῖος Ἀπό-
στολος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Πέτρος. Μέ λύπη 
πολλή στήν καρδιά τους ὅλοι οἱ Μαθητές 
τοῦ Κυρίου μαζί μέ τόν ἀγαπημένο τους 
Διδάσκαλο σηκώνονται ἀπό τόν Μυστικό 
Δεῖπνο καί περιπατοῦν νύχτα στό ὄρος 
τῶν Ἐλαιῶν. Ἐκεῖ ἀκοῦν προσεκτικά τόν 
Κύριο νά τούς προφητεύει τήν τελευταία 
δοκιμασία πού τούς περιμένει. Ὅτι δηλαδή 
σέ λίγο οἱ ἄσπονδοι ἐχθροί  Του θά διαλύ-
σουν τήν ἁγία Ὁμάδα τους μέ τόν ἐκφοβι-
σμό καί τήν τρομοκρατία. Τότε ὁ ἐνθου-
σιώδης Πέτρος ὁμολογεῖ, ὅτι αὐτός δέν 
πρόκειται σέ καμία περίπτωση νά σκανδα-
λισθεῖ καί νά ἀποσκιρτήσει ἀπό τόν χορό 
τῶν Ἀποστόλων. Καί ὑπόσχεται μάλιστα, 
ὅτι οὔτε ὁ θάνατος δέν τόν φοβίζει… Καί 
νά ὕστερα ἀπό λίγο τί συνέβη. Τό γνωρίζετε. 
Ὁ Πέτρος καί πέφτει στήν παγίδα τοῦ 
σκανδαλισμοῦ καί  φοβᾶται σάν μικρό 
παιδί καί ἀρνεῖται τόν λατρευτό του Διδά-
σκαλο μπροστά σέ δοῦλες καί τυχάρπα-
στους ἀνθρώπους..Καί μόνο τήν ὥρα ἐκείνη 
τό πονεμένο βλέμμα τοῦ Ἀθώου καί ἡ ἀνά-
μνηση τῆς πρίν λίγο προφητείας Του θά 
τόν συνεφέρουν καί θά τόν συγκλονίσουν 
μέχρι δακρύων... 

Τόσο, λοιπόν, εὐμετάβλητοι εἴμαστε οἱ 
ἄνθρωποι; «κάλαμοι ὑπό ἀνέμου σαλευό-
μενοι;» (Ματθ. 11,7). Τόσο εὔκολα, τόσο 
γρήγορα ἐπηρεαζόμαστε «κλυδωνιζόμενοι 
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καί περιφερόμενοι παντί ἀνέμω τῆς διδασκα-
λίας;». (Ἐφεσίους 4,14). Τόσο ἄνετα μᾶς ἀνα-
τρέπει, μᾶς ἀναποδογυρίζει ὁ πονηρός; Χθές 
ἀκόμη μέ καρδιά ζεστή ἀπό αἰσθήματα ἀγάπης 
καί πίστεως ὁμολογούσαμε μυστικά στά βάθη 
τῆς καρδιᾶς μας παντοτεινή ὑπακοή καί ὑπο-
ταγή στοῦ Θεοῦ τό αἰώνιο καί σωτήριο θέλημα 
καί σήμερα ἕνας μικρός, τυχαῖος πειρασμός 
μᾶς ἔφερε στό σημεῖο ξαφνικά νά ἀθετήσουμε 
τήν πίστη μας, νά παραβοῦμε τίς ἐντολές Του, 
νά λυπήσουμε τό Πνεῦμα Του μέ πράξεις πο-
νηρίας. 

Νά γιατί, ἀγαπητοί συνεορταστές, εἴπαμε 
ὅτι σήμερα κατά τήν ἁγία αὐτή καί μεγάλη 
ἡμέρα, ἀπό τό ἕνα μέρος βλέπουμε τά Ἄχραντα 
Πάθη τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καί ἀπό τό 
ἄλλο μέρος βλέπουμε δυστυχῶς ὅλα τοῦ ἀνθρώ-
που τά βρώμικα πάθη. Μᾶλλον ἀπό τό ἕνα 
μέρος θεωροῦμε τήν Μακροθυμία τοῦ Θεοῦ 
καί ἀπό τό ἄλλο μέρος τό δικό μας ἠθικό 
δρᾶμα, τό πόσο εὐμετάβλητοι εἴμαστε. 

 Μέ τέτοιες σκέψεις ἄς προσκυνήσουμε 
εὐλαβικά τόν Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή μας. 
Ἀκόμη ἄς ξανασκεφθοῦμε ἐμεῖς πού εὔκολα 
καί γρήγορα ξεχνοῦμε τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
μας, ὅ,τι μᾶς ἐδίδαξε ὁ Ἀπόστολός Του, ὅταν 
σημείωνε στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του. 
«Ἄνθρωπε, τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος 
αὐτοῦ καί τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, 
ἀγνοῶν ὅτι τό χρηστόν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν 
σε ἄγει». (Ρωμ. 2,4). 
  

Ἀδελφοί ἀγαπητοί, ὁ Πανάγαθος Θεός βλέ-
πει πόσο εὐμετάβλητοι εἴμαστε. Περιμένει τήν 
μετάνοιά μας. Ὅπως τοῦ Πέτρου τήν θερμή 
καί εἰλικρινῆ μετάνοια. Σήμερα δέ, ἀλλά καί 
πάντοτε ἀπό τά χείλη μας ἄς μή φεύγει ἡ 
ἐγκάρδια δοξολογία Του: «Δόξα τῇ μακροθυμία 
Σου, Κύριε, δόξα Σοι». Ἀμήν  

 
ΜΕΤ’ ΕΓΚΑΡΔΙΩΝ 
ΠΑΤΡΙΚΩΝ ΕΥΧΩΝ 

 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ   

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ ἀναφερθοῦμε 
σὲ δύο χαρακτηριστικὰ ποὺ μποροῦν 
νὰ παρατηρηθοῦν στὴ συμπεριφορὰ 

τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ καθενός 
μας.Τὸ ἕνα εἶναι θετικό, θὰ μποροῦσε μάλιστα 
νὰ χαρακτηρισθεῖ καὶ χριστιανικὴ ἀρετή, 
ὅταν χρησιμοποιεῖται σωστά καὶ εἶναι ἡ 
αὐτοπεποίθηση. Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ ρίζα 
ὅλων τῶν ἀστοχιῶν μας καὶ τῶν ἁμαρτιῶν 
μας κατὰ τοὺς Πατέρες. Εἶναι ὁ ἐγωισμὸς, 
ἡ ὑπερηφάνεια. 

Καὶ τὰ δύο αὐτὰ χαρακτηριστικά, γεν‐
νιοῦνται καὶ ἀναπτύσσονται στὴν παιδικὴ 
κυρίως ἡλικία, ἀπὸ τὴ στάση, τὴ συμπεριφορὰ 
καὶ τὴ συμμετοχὴ τῶν μεγαλυτέρων (γονέων 
καὶ ἐκπαιδευτικῶν κυρίως). 

Σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας ἀναφερθήκαμε 
στὴν αὐτοπεποίθηση ὡς θετικοῦ παράγοντα 
στὴν προσπάθεια καὶ τὸν ἀγώνα τῶν νέων, 
κυρίως μέσα στὸ σχολεῖο. Στὸ χῶρο αὐτὸ καὶ 
σ’ αὐτὴ τὴν ἡλικία παραμονεύει ὁ 
κίνδυνος.Ἕνας κίνδυνος ποὺ μπορεῖ νὰ στιγ‐
ματίσει ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ 
ἐκεῖ ἐπικεντρώνεται ἡ προσοχή μας. 

Γιατί εἶναι πολὺ εὔκολο, ἂν κάποιος δὲν 
ἔχει τὴν ἀπαιτούμενη προσοχή, τίς ἀπαραί‐
τητες γνώσεις καὶ τὴν κατάλληλη προστασία, 
νὰ μεταπηδήσει ἀπὸ τὴν  ὑγιῆ αὐτοπεποίθηση 
στὴν ἀρρωστημένη, ποὺ εἶναι ὁ ἐγωισμὸς, ἡ 
ὑπερηφάνεια. 

Πολλὲς φορὲς, κυρίως οἱ γονεῖς (βλέποντας 
κάποιες ἰδιαίτερες ἱκανότητες) εἴτε ἀπὸ καλὴ 
πρόθεση νὰ βοηθήσουν, εἴτε καλλιεργώντας 
στοὺς ἑαυτοὺς τους ὑπερβολικὲς προσδοκίες 
ἀπὸ τὰ παιδιά τους, εἴτε θεωρώντάς τα προ‐
έκταση τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ βγάζοντας δικά 
τους ἀπωθημένα καὶ ἐπιζητώντας τὴν δική 
τους κοινωνικὴ καταξίωση, πιέζουν τὰ παιδιὰ 
μὲ τὸ νὰ καλλιεργοῦν ὑπερβολικὴ αὐτοπε‐
ποίθηση. Ἐπίσης τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα 
σπρώχνοντας τὰ παιδιὰ στὸ κυνήγι τοῦ βαθ‐
μοῦ καὶ ὄχι τῆς γνώσης, τὰ ἀποτρέπει ἀπὸ 
τὴν ὁμαδικότητα καὶ τὴ συνεργασία (ἐκτὸς 
ἐλαχίστων περιπτώσεων), δὲν τὰ κάνει ἱκανὰ 
νὰ μοιράζονται καὶ νὰ δέχονται  καὶ αὐτὸ τὰ 
κάνει ἀτομιστὲς ἔχοντας ὑπερβολικὴ αὐτο‐
πεποίθηση ἔτσι  ποὺ νὰ σκέπτονται τό: «ἡ 
ἀποτυχία ἡ δική σου, ἐπιτυχία δική μου». 

Τοῦ ἱεροδιδασκάλου  
Παντελεήμονος Μποσνακίδη
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Ὅμως, ἡ ὑπερβολικὴ αὐτοπεποίθηση καταντᾶ 
ἐγωισμός, ποὺ στὴ μοναχικὴ ὁρολογία ὀνο‐
μάζεται ΘΕΛΗΜΑ. Εἶναι αὐτὸ ποὺ νιώθουμε 
ὅταν στηριζόμαστε μόνο στὶς δικές μας δυ‐
νάμεις, χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζουμε τὴν παρου‐
σία καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ὁ 
ἐγωϊσμὸς ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα πλῆθος 
ἀρνητικῶν συμπεριφορῶν κάνουν τὸ παιδὶ, 
ἀλλὰ καὶ κάθε ἄνθρωπο δυστυχισμένο.Ἕνα 
τέτοιο παιδὶ δὲν παίζει καὶ δὲν χαίρεται μὲ 
τοὺς συνομιλήκους του καὶ τοὺς συμμαθητές 
του, δὲν χαίρεται τὴν παιδικότητά του, 
λυπᾶται μὲ τὶς ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων, θέλει 
νὰ εἶναι τὸ κέντρο τῶν συζητήσεων καὶ τῶν 
ἐκπαιδευτικῶν διαδικασιῶν, ζητᾶ συνεχῶς 
τὴν ἀμοιβὴ καὶ τὴν ἐπιβράβευση, κάτι ποὺ 
δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται συνεχῶς. Μὲ τὸ πέρα‐
σμα ὅμως τοῦ χρόνου ὅλα αὐτὰ γίνονται 
ἀλαζονεία, αὐταρχισμός, εἰρωνεία, ἀνηθικό‐
τητα καὶ ἐπιθετικότητα ποὺ τὸν καθιστοῦν 
ἀχαλίνωτο, προκειμένου νὰ πετύχει αὐτὸ 
ποὺ θέλει. Τελικά, βλάπτει τὸν ἴδιο του τὸν 
ἑαυτό, ἀφοῦ τὸν κάνει ἀπόλυτο στὶς σκέψεις 
του καὶ στὶς ἀποφάσεις του, τὸν ἀπομονώνει 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τὸν ἀφήνει χωρὶς φίλους, 
χωρὶς συνεργάτες, χωρὶς Θεό, χωρὶς προ‐
σευχή, χωρὶς ἐλευθερία, χωρὶς ἐλπίδα, χωρὶς 
στήριγμα. Κατάσταση  ἐπικίνδυνη, ἀφοῦ σὲ 
μία ἐνδεχόμενη ἀποτυχία (κάτι πολὺ φυσικὸ) 
ἔρχεται ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἡ κατάρρευση. 

Ἔτσι γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: εἶναι κακὸ 
νὰ θέλει κάποιο παιδὶ νὰ σπουδάσει κάτι τὸ 
ξεχωριστὸ ἀπὸ κάποιον ἄλλον; εἶναι ἀστοχία 
νὰ θέλουμε ἢ νὰ θέλει τὸ κάτι παραπάνω; 
εἶναι ἁμαρτία νὰ ἐπιδιώκουν κάτι τὸ ἀνώτερο 
ἢ τὸ διαφορετικό; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἀπεναντίας, 
ἐπιβάλλεται νὰ προσπαθήσουν, νὰ προχω‐
ρήσουν, νὰ πετύχουν, ἀρκεῖ νὰ εἶναι μέσα 
στὶς ἱκανότητές τους, νὰ εἶναι συνειδητὴ 
ἀξιοποίηση τῶν ταλάντων τους καὶ μὲ μέσα 
ἠθικὰ καὶ χριστιανικὰ καὶ νὰ μὴν εἶναι γιὰ 
ἱκανοποίηση  τοῦ «ἐγώ» τους, γιὰ ἀτομικὴ 
προβολὴ, ἀλλὰ γιὰ τὸ γενικότερο καλὸ καὶ 
πρὸς δόξα Θεοῦ. 

Τὶς περισσότερες φορὲς ὅμως, ἔχουμε ξε‐
χάσει τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «χωρὶς ἐμοῦ οὐ 

δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» καὶ ἐπίσης δὲν ἀνα‐
γνωρίζουμε τὶς ἰδιαίτερες ἱκανότητες τῶν 
παιδιῶν μας ὡς χαρίσματα, ὡς τάλαντα  δο‐
σμένα ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ χρειάζονται σωστὴ 
διαχείρηση, καλλιέργεια καὶ ἀνάπτυξη (σύμ‐
φωνα μὲ τὴν παραβολὴ τῶν ταλάντων). 

Ὅταν κάποιος γίνεται μοναχὸς, τὸν ρω‐
τοῦν πολὺ δύσκολα πράγματα ἀνθρωπίνως: 
«Θὰ παραμείνεις στὴν ἄσκηση, στὴν ὑπακοή, 
στὴν ἀκτημοσύνη μέχρι τελευταίας σου 
πνοῆς;». Καὶ ἀπαντᾶ ὁ μοναχὸς μὲ αὐτοπε‐
ποίθηση: «ναὶ» προσθέτει ὅμως «τοῦ Θεοῦ 
συνεργοῦντος». Ἔτσι ὁ ἀγώνας γι’ αὐτὰ 
τὰ δύσκολα, πετυχαίνεται μὲ τὴ συνεργασία 
τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ καταργεῖται ἡ ἐλευθερία 
του. 

Ἔτσι καὶ μὲ τὰ παιδιὰ καὶ μὲ ὅλους μας. 
Πρέπει νὰ ἔχουν καὶ νὰ ἔχουμε ἐνθουσιασμό, 
νὰ ἔχουν καὶ νὰ ἔχουμε ὄρεξη, νὰ κάνουν 
καὶ νὰ κάνουμε ὄνειρα στὴ ζωή, νὰ ἔχουν 
καὶ νὰ ἔχουμε ὅραμα γιὰ τὸ μέλλον. Ὁ Θεὸς 
δὲν μᾶς θέλει δειλούς, «ἔδωσε πνεῦμα δυ
νάμεως», μᾶς ἔπλασε βασιλεῖς τῆς κτίσεως, 
κορωνίδα τῆς δημιουργίας, ἔκανε τὸν ἄνθρω‐
πο κυρίαρχο στὴ φύση καὶ ὄχι δουλοπρεπῆ. 
Μᾶς ἔκανε μὲν ἐλεύθερους, ἀλλὰ θέλει νὰ 
βασιλεύουμε στὰ πάθη μας, νὰ ἔχουμε στα‐
θερὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ 
Θεό: «τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος». Νὰ λέμε: 
«Μπορεῖ μόνος μου νὰ μὴν τὰ καταφέρω, 
ἀλλὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ τὰ κατα‐
φέρω». Γιατί «παρὰ τῷ Θεῶ πάντα δυνατά 
ἐστι». (Μάρκου 10, 27). 
Τὸ καλύτερο φάρμακο στὸν 

ἐγωισμὸ εἶναι ἡ χριστιανικὴ ταπεί‐
νωση, ἀπὸ τὴν ὁποία ὅμως δὲν κα‐
ταλύεται οὔτε ἡ ὑγιὴς αὐτοπεποίθηση 
οὔτε ἡ ἐλευθερία. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ  
Αἰτωλὸς ἔλεγε : «Ἂν δεῖς ἕναν ταπεινὸ 
ἄνθρωπο, ἄγγελο εἶδες, ἂν δεῖς ἕναν 
ὑπερήφανο ‐ ἐγωιστὴ εἶναι σὰν διά‐
βολος». 

«Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, τα‐
πεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν». (Ἰακώβου κεφ. 4 
παρ. 6‐7).



MBΩNA

12

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι Ἀδελφοί καί Πατέρες, 

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμ-
πρυνθῶμεν τῆ πανηγύρει!». Ἄς χα-
ροῦμε καί ἄς εὐφρανθεῖ ἡ ψυχή μας 
τίς ἡμέρες αὐτές, πού ἡ ἁγία μας 
Ἐκκλησία πανηγυρίζει τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ χαρά πού μᾶς 
καλεῖ νά ζήσουμε δέν ἔχει σχέση 
μόνο μέ τήν ὡραία ἐποχή τῆς Ἄνοι-
ξης, πού διανύουμε, οὔτε μέ τό τέλος 
τῆς περιόδου τῆς αὐστηρῆς νηστείας. 
Ἡ γιορτή τῆς Ἀναστάσεως εἶναι 
εὐκαιρία τῆς πιό χαρούμενης ψυ-
χικῆς διαθέσεως τοῦ πιστοῦ χριστια-
νοῦ, διότι τήν ἀντιλαμβάνεται μέ τό 
ἁπλό μυαλό του καί τήν ἄδολη καρ-
διά του σάν τήν πηγή τήν ἀκένωτη 
τῆς μεγαλύτερης ἐλπίδος. 

«Ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. 
5,5) σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο τοῦ 
Θεοῦ. Καθόλου ντροπή δέν εἶναι, 
οὔτε λάθος, νά ἐλπίζει πάντα ὁ 
ἄνθρωπος. Ἀλλά τί νά ἐλπίζει; Νά 
μήν ἀντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα 
οἰκονομικό; Νά εἶναι αὐτάρκης καί 
νά ζεῖ μέ κάθε ἄνεση; Τί νά ἐλπίζει 
τό παιδί, ὁ νέος; Νά καταλάβει μία 
θέση στήν ἀνώτατη Ἐκπαίδευση, νά 
ἀποκτήσει κάποιο σοβαρό καί ἀξιό-
λογο ἐφόδιο ἀπό τήν κρατική Παι-
δεία γιά τή ζωή του, ὥστε νά ἐξα-
σφαλίσει κάποια θέση ἀξιοπρεπῆ 
στήν κοινωνία; Τί νά ἐλπίζει; Νά 
βρεῖ πρόσωπο κατάλληλο, ὥστε νά 

δημιουργήσει μία οἰκογένεια, μία 
ζεστή φωλιά καί ἕνα σταθερό ἀπο-
κούμπι στή ζωή του; Καί οἱ ἀπαν-
τήσεις, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, στό 
ἐρώτημα αὐτό εἶναι ἀτέλειωτες. Ὅσο 
εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι… Καί μετά, 
ἀφοῦ πιά ἡ ἐλπίδα πάρει σάρκα 
καί ὀστᾶ καί γίνει εἴτε ἄνεση οἰκο-
νομική,  εἴτε θέση κοινωνική, εἴτε 
οἰκογενειακή εὐτυχία καί ὄνειρο, 
προβάλλει σκληρό τό ἐρώτημα σέ 
ὅλους μας, μικρούς καί μεγάλους: 
Ἀφοῦ ὅλα τά ἐπέτυχα, ὅπως τά ὀνει-
ρευόμουν καί τά ἤλπιζα, ὕστερα τί 
γίνεται; Ἡ εὐτυχία μου, λοιπόν, ἡ 
ἐκπλήρωση τῶν ὀνείρων μου, ἔχει 
ἡμερομηνία λήξεως; Ὕστερα ἔρχεται, 
ἀφοῦ δέν εἶμαι ἀθάνατος, τό χάος, 
τό τίποτε, τό μηδέν; Καί νά! σάν 
ἐπισκέπτης ἀπρόσκλητος ἡ μελαγ-
χολία καί τό σκοτάδι στή ψυχή. Ἡ 
ἰδέα, τό σκοτεινό φάσμα τοῦ θανά-
του, τοῦ ἀναπόφευκτου τέλους, 
ἔρχεται νά δηλητηριάσει τήν ἐλπίδα 
μας. 

 Ἀλλ’ ὄχι! Βροντοφωνάζει στήν 
ταραγμένη μας ψυχή ἡ ἑορτή τῶν 
ἑορτῶν πού διανύουμε. Ἡ ἐλπίδα 
μας δέν κόβεται, οὔτε διαλύεται ἀπό 
τό ἀναπόφευκτο βιολογικό μας τέ-
λος. Κάποιος τό φρόντισε μέ ἄπειρη 
ἀγάπη. Καί Αὐτός ὁ Κάποιος  εἶναι 
ὁ Ἀναστημένος ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η ΑΚΕΝΩΤΗ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ

Ε Ο Ρ Τ Ι Α
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Χριστός. Αὐτός ὁ Τέλειος καί 
Πρῶτος σέ ὅλα Θεός καί 
Ἄνθρωπος ἔγινε καί σ’ αὐτό τό 
μεγάλο θέμα μας ὁ πρῶτος. Ἀνέ-
στη ἐκ νεκρῶν. Νίκησε τό θά-
νατο.  Ἔγινε τρόπον τινά ὁ 
«πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν». 
(Κολασσαεῖς 1, 18). Γι’ αὐτό 
καί ἀργότερα, μετά τήν Ἀνά-
στασή Του, μολονότι τό δρεπάνι 
τοῦ θανάτου δέν σταμάτησε 
οὔτε στιγμή νά θερίζει στούς 
ἀνθρώπινους ἀγρούς, οἱ δικοί 
Του ἄνθρωποι πρός χάριν Του 
ὑπέμειναν μετά χαρᾶς μεγάλης 
κάθε κακουχία καί κάθε ἀνθρώ-
πινη δυστυχία, καί μύριους θα-
νάτους, διότι ἦσαν ἁπλούστατα  
ἀπόλυτα στηριγμένοι στή με-
γάλη ἐλπίδα πού τούς ἔδωσε. 
Ὅπως οἱ ἴδιοι μέ συγκινητική 
εἰλικρίνεια μᾶς εἶπαν, ἐάν δέν 
πιστεύαμε στόν Ἀναστάντα Χρι-
στό θά ἤμασταν οἱ πιό ἀξιολύ-
πητοι ἄνθρωποι... (Α΄ Κορ. 
15,19). 

Δόξα, λοιπόν, μυριάκις δόξα 
τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ! Διότι ἡ 
ἐλπίδα μας οὐδέποτε σταματᾶ, 
ἀλλά συνεχίζεται ἀνανεούμενη 
μέχρι τή Βασιλεία Του τήν 
ἐπουράνια, μέχρι τή δόξα τοῦ 
Παραδείσου, στήν ἀτέρμονη 
αἰωνιότητα μαζί Του. Ἀμήν 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
Παντοτεινός εὐχέτης σας 

 
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ   

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

της πατρίδας μας ποὺ πολλοί τούς 
νόμισαν πὼς βρίσκονται στὸν νιρ-
βάνα τῆς ἀπόλαυσης καὶ τῆς λήθης 
τῶν ἀξιῶν τῆς πατρίδος μας καὶ τῆς 
θρησκείας μας καὶ πάντα σὰν τὰ 
ὁρμητικὰ νερὰ τοῦ Ἕβρου, οἱ ὁρμη-
τικὲς κραυγὲς τῶν νέων μας συνο-
ψίζονται στὸ ἕως πότε ἐπὶ τέλους; 

Ἔνστολα νιᾶτα τῆς πατρίδας 
μας: Ἂν νομίζουν οἱ Τοῦρκοι κατα-
κρατώντας σας σὰν ὁμήρους καὶ φυ-
λακισμένους στοὺς ἀπρόσιτους σκο-
τεινοὺς τοίχους ὅτι κατόρθωσαν 
κάτι, πλανῶνται πλάνην οἰκτράν. 
Ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Ἀδριανοῦ ἐκπέμ-
πεται ἡλιακὴ ἀκτινοβολία ἀνδρείας 
καὶ ἀρετῆς. Γίνεται ὁ ἥλιος γιά μᾶς 
καὶ τὰ ἑλληνόπουλα, ὅπου σᾶς συν-
τροφεύει ἡ σκέψη μας, ἡ ἀγάπη μας, 
οἱ προσευχές μας. Μείνατε σταθε-
ροί, δοκιμάζεστε καὶ ἡ δοκιμασία 
σας εἶναι ἡ μεγαλύτερη δασκάλα 
ποὺ παιδαγωγεῖ τὴν στιγμὴ αὐτὴ 
τῆς κρίσης τῆς πατρίδας μας νέους, 
γέρους, παιδιὰ καὶ συνάμα γίνεσθε 
σύγχρονοι ἥρωες, ἰνδάλματα ὑπο-
δειγματικὰ, παραδείγματα πρὸς μί-
μησιν καὶ ὅταν σύντομα θὰ ἔλθει ἡ 
ὥρα τῆς ἀπελευθέρωσής σας καὶ θὰ 
ἐπιστρέψετε στὴν ἀγκαλιὰ τῶν 
δικῶν σας καὶ ὅλης της Πατρίδας, 
τότε νὰ ξέρετε πὼς οἱ δάφνες ποὺ 
ἔδρεψε ἡ πατρίδα  γιὰ νὰ καλύψει 
τὶς κεφαλές σας θὰ εἶναι δάφνες 
τιμῆς καὶ δόξας μὲ τὴν ἰαχὴ τοῦ 
παιάνα καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ 
ἥρωα «εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνε-
σθαι περὶ πάτρης».  

Οἱ προσευχές μας σᾶς συντρο-
φεύουν, ἀναμένουμε τὸ σφιχταγκά-
λιασμα στὴν ἐλεύθερη πατρίδα μας.

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 7
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Οἱ παραδόσεις, οἱ θρύλοι, ἡ ποίηση ἀκολού-
θησαν τούς Ποντίους στή μητέρα Πατρίδα. 
Ἡ ποίηση συγκίνησε πολλούς ἀπό τούς ἀξιό-

λογους ποιητές, οἱ ὁποίοι ἐμπνεύσθηκαν πολλά ἀπό 
τό μεσαιωνικό μας ≥ρωα, τόν Διγενή Ἀκρίτα. Ὁ Σικε-
λιανός, ὁ Παλαμᾶς, ὁ Σκίπης, ὁ Πορφύρας κ.ἄ. 

Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση ἡ συλλογή καί  τό ἀποθη-
σαύρισμα τῶν γλωσσικῶν μνημείων καί κυρίως τῶν 
δημοτικῶν τραγουδιῶν, πού εἶναι φαίνεται πολλά καί 
στούς πολλούς ἄγνωστα. Ἡ προσπάθεια γιά τή διάσωση 
πρέπει νά εἶναι σύντομη, ¬σο εἶναι καιρός. 

Τα δημοτικά τραγούδια συγκίνησαν γενιές καί κα-
θρεπτίζουν πανελλήνια αἰσθήματα. Μερικά μάλιστα 
ἀπ’ αὐτά ἔχουν τήν ἀρχή τους σέ πανάρχαιες λαϊκές 
δοξασίες. Κοντά σ’ αὐτά εἶναι καί ἄλλα, ἐμπνεύσεις 
τραγωδιάνων καί λυριτζήδων. 

“Φύλλα ντο κιτρινίζετε 
καί ρούζετε ≤να-≤να 
τά δέντρα ἀφήνετε γυμνά 
καί παραπονεμένα”. 
 
Τό γλυκύτατο τραγούδι τῆς “τρίχας τό γεφύρι” 

ἀποτελεῖ ἀποκορύφωμα λυρισμοῦ, μελωδίας καί ἔμπνευ-
σης γιά τήν Ποντιακή Μούσα. Εἶναι ἁπλό στήν 
ἔκφραση, ἔχει γλυκό ἦχο, εἶναι ¬μως τόσο θλιβερό 
στήν ὑπόθεση, ὥστε μπορεῖ νά πεῖ κανείς ¬τι εἶναι ὁ 
πλέον συμπαθητικός Ποντιακός ≈μνος. 

“Δάφνε μ’ καί μυριγμένε μ᾽ ᾽᾽ 
 
Νά φυλάξουμε καί ν’ ἀναπτύξουμε ¬λες τίς ἀρετές 

τῆς ποντιακῆς φυλῆς καί νά μή βαυκαλιζόμαστε ¬τι 
ἐδῶ πού γεννηθήκαμε ὑπάρχει ὁργανωμένη κοινωνία 
πού μεριμνᾶ γιά τόν πολιτισμό μας. Δέν εἶναι ἐδῶ ἡ 
“Ρωμανία” τό λιμάνι τῶν ἐθνικῶν πόθων, τῶν ὁνείρων 

Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου 
Θεοδώρου Παπαδοπούλου
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καί τῶν ψαλμῶν, πρός τόν ὁποῖον ἀποβλέπει 
μέ λαχτάρα ἡ ἐθνική ψυχή. 

“ Ὑιέ μ’ ἄν ζεῖς καί γίνεσαι 
στήν Ρωμανίαν φύγον 
Ἐκεῖ ἔεις κυρ’ Ἀνδρόνικον 
Καλ’ ἀδελφόν Ξαντίνον” 
 
᾽Εδῶ κυρίως στόν Ἑλληνικό Βορρᾶ ἔχουμε 

τόν ἀκριτικό λαό τῆς Ὑπαίθρου Χώρας. Ἄς 
ἐγείρουμε μαζί τους, σε μια κοινή προσπάθεια 
τά τρόπαια τῆς ἀθάνατης πνευματικῆς δόξας, 
φροντίζοντες νά συλλεγοῦν συστηματικά 
καί μέ ἐπιμέλεια καί ἀγάπη, ¬λα τά μνημεῖα 
τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Πατρίδας, πού εἶναι 
ὁ καθαρός ἑλληνικός πολιτισμός, τά ὁποῖα 
εἶναι ἀνάγκη νά κάνουμε ἀχώριστο σύντροφο 
τῆς ζωῆς μας, τῆς ζωῆς καί τῆς παίδευσης 
τῶν παιδιῶν μας, γιά να θυμηθοῦμε καί 
λίγο μιά εὐχή τῶν Ποντίων: 

“Νά σαν τήν μάναν πού γεννᾶ τά τράντα 
χρόνους μίαν. 
κί ἐφτάει υἱόν τραντέλλενον καί νύφεν γα-
λοφόραν”. 
 

Οἱ Πόντιοι εἶναι ἀκρίτες στόν ἀμφισβη-
τούμενο ἀπό πολλούς βορειοελλαδικό χῶρο. 
Πολλά ἀκούγονται στίς μέρες μας γιά τή 
Μακεδονία, γιά διπλές ὀνομασίες μιᾶς ψευ-
δεπίγραφης Μακεδονίας καί γιά τήν Θράκη 
μας πού ἀμφισβητεῖται ἀπό μόνιμη ἀπειλή. 

 
Ἡ ἀπειλούμενη Πατρίδα μας θά μᾶς 

φωνάξει τούς ἀκρίτες: 
“Ἀκρίτα μου ντό κάθεσαι 
καί στέκεις καί περιμένεις; 
Τό ἔνοικο σ’ ἐχάλασαν 
τήν καλή σ’ ἐπέραν” 
 
Πρέπει νά ἐκπαιδεύσουμε τόν Πόντιο 

ἀκρίτα καί νά τόν ὁπλίσουμε, ὥστε νά δώσει 
τήν πρέπουσα ἀπάντηση: 

“Ἁπάν σό μαύρον (πολεμικό ἄτι)  
ἔρχουμαι 
σόν πόλεμον ἐβγαίνω 
χλιμίτιξεν ὁ μαύρον μου 
τό κάστρον ἀθ’ ἐσείεν... 
οἱ μαύροι ἐχλιμίτιξαν 
σά α-ματα βρεγμένοι 
τό μαύρον ἀτ’ ἐγύρισεν 
μαύρος ἐρημωμένος...” 

(¬ταν σκοτώνεται ὁ μαχητής καί ἐπι-
στρέφει μόνο του τό ἄτι). 

 
Οἱ Πόντιοι ε-μαστε γόνοι προγόνων πού 

ἔζησαν μέ συντροφιά τό θάνατο. Ὁ ≥ρωας 
μας, ὁ ἀκρίτας πάλεψε μέ τόν Χάροντα καί 
νικήθηκε. Ὅμως δέν λησμονοῦμε τούς ≥ρωές 
μας. Στή Ν. Σάντα τῆς Μακεδονίας ¬που 
ἄφησε τήν τελευταῖα πνοή ὁ νέος ἀκρίτας 
τοῦ  ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ, ὁ Εὐκλείδης 
Κουρτίδης (Κούρτογλης), ὁ νέος τραγω-
διάνος ἐπνεύστηκε καί τραγούδησε γιά τόν 
≥ρωα: 

“Σκοτία πίσα ἔτονε, 
ὁ καιρόν λιβωμένος 
ἀφκά σο κάρρον ἔκειτον 
Εὐκλείδης λαβωμένος. 
 
Ἔ μαύρε καπετάνιε. 
Ἀτός πού κ’ ἐφοβούτονε 
σπαθία νε μασαίρια 
πώς ἔπεσεν σοῦ Χάροντα τά σέρια· 
Ποῦ εἶσαι Καπετάνιε; 
 
Ἑφτά χρόνια σ’ ἀντάρτικα  
σή Σάντας τά ρασία 
Εὐκλείδης ἐπολέμανεν 
Τά Τούρκικα τά ψία. 
 
Εὐκλείδη μ’ τά παληκάρια σ’ 
ἐσέναν ἀραεύνε... 
Εὐκλείδη Καπετάνιε” 



Τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου
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Πολύς ὁ λόγος τελευταία γιά τήν ἀνά‐
πτυξη στή χώρα μας καί ἄν αὐτή ἦρθε, 
ἔρχεται ἤ θά ἔρθει καί πότε… Ποιός ὅμως 
ὁ ὁρισμός πραγματικά της οἰκονομικῆς 
αὐτῆς ἔννοιας καί ποιά τελικά ἡ ἀξία της 
γιά τήν εὐημερία σέ μία χώρα ;   
Ὁ ὅρος «ἀνάπτυξη» στά οἰκονομικά 

ἀναφέρεται στήν αὔξηση τῆς πράγματικῆς 
παραγωγῆς προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν σέ 
μία οἰκονομία μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου 
δηλαδή τοῦ Ἀκαθάριστου Ἐγχωρίου Προ‐
ϊόντος (ΑΕΠ). Κατά σύμβαση, ὡς μέτρο ἤ 
δείκτης τῆς ἀνάπτυξης ὁρίζεται ὁ μακρο‐
χρόνιος μέσος ποσοστιαῖος ρυθμός αὔξη‐
σης τοῦ ΑΕΠ. Ὁρισμένες φορές ὑπάρχει 
σύγχυση σχετικά μέ τή χρησιμοποιούμενη 
στά ἑλληνικά ὁρολογία. Τοῦτο διότι στήν 
ἑλληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιεῖται 
ὁ ὅρος «οἰκονομική ἀνάπτυξη» σέ ἀντι‐
στοιχία μέ τόν ἀγγλικό ὅρο economic gro‐
wth, ἀλλά ἐπίσης χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος 
«ἀνάπτυξη» σέ ἀντιστοιχία μέ τόν ἀγγλικό 
ὅρο development economics. Τά ἀντικεί‐
μενα τῶν δύο αὐτῶν πεδίων μελέτης δια‐
φέρουν. Ὁ ὅρος economic growth ἀναφέ‐
ρεται στή μακροχρόνια αὔξηση τοῦ προ‐
ϊόντος πού μπορεῖ νά παράγει μία (ἀνα‐
πτυγμένη) οἰκονομία. Ὁ ὅρος development 
economics ἀναφέρεται στή διαδικασία 
ἀνάπτυξης τῶν ὑπανάπτυκτων καί ἀνα‐
πτυσσόμενων χωρῶν χαμηλοῦ κατά κε‐

φαλήν εἰσοδήματος. Γιά νά μήν ὑπάρχει 
σύγχυση στήν ὁρολογία, οἱ περισσότεροι 
οἰκονομολόγοι συγγραφεῖς χρησιμοποιοῦν 
τόν ὅρο «μεγέθυνση» σέ ἀντιστοιχία μέ 
τόν ἀγγλικό ὅρο economic growth καί τόν 
ὅρο «ἀνάπτυξη» σέ ἀντιστοιχία μέ τόν 
ἀγγλικό ὅρο development economics..  
Ο Simon Kuznets (θεμελιωτής τῶν 

ἐθνικῶν λογαριασμῶν καί κάτοχος τοῦ 
βραβείου Νόμπελ στήν οἰκονομική ἐπι‐
στήμη) δέν ταυτίζει τό ΑΕΠ μέ τήν εὐημε‐
ρία. Εἶπε: «Τό ΑΕΠ εἶναι χρήσιμο ὡς μία 
ἐκτίμηση τῆς συνεισφορᾶς τῆς οἰκονομικῆς 
δραστηριότητας στήν εὐημερία τῶν κα‐
τοίκων τῆς χώρας, τωρινῆς καί μελλον‐
τικῆς». Γιά παράδειγμα μπορεῖ μία χώρα 
νά ἔχει αὔξηση τοῦ ἐγχωρίου προϊόντος 
της μέ αὔξηση τῶν ἐργοστασίων πού ὅμως 
μολύνουν τό περιβάλλον καί χειροτε‐
ρεύουν τή διαβίωση τῶν πολιτῶν… Ἄρα 
τελικά πότε μιλάμε γιά ἀνάπτυξη σέ μία 
χώρα; 
Ἡ ἀνάπτυξη μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτή 

ὡς «μία διεργασία ἐπέκτασης‐ διεύρυν‐
σης‐ τῶν πραγματικῶν (τῶν οὐσιωδῶν) 
ἐλευθεριῶν πού ἀπολαμβά‐νουν οἱ ἄνθρω‐
ποι». Ἡ ἔμφαση στίς ἀνθρώπινες ἐλευθε‐
ρίες ἔρχεται σέ ἀντιπαράθεση μέ στενό‐
τερες ἀντιλήψεις τῆς ἀνάπτυξης πού τήν 
ταυτίζουν μέ: τή μεγέθυνση τοῦ ἀκαθά‐
ριστου ἐγχωρίου προϊόντος, τήν αὔξηση 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



τῶν ἀτομικῶν (ἤ οἰκογενειακῶν) εἰσοδη‐
μάτων, τήν ἐκβιομηχάνιση (δίχως τήν ἐπι‐
βάρυνση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος), τήν 
τεχνολογική πρόοδο, τόν ἐκσυγχρονισμό 
τῆς κοινωνίας. Ἡ ἀνάπτυξη ἀπαιτεῖ τήν 
ἀπομάκρυνση μεγάλων πηγῶν ἀνελευθερίας 
ὅπως : φτώχεια, τυραννία,  μικρές οἰκονο‐
μικές εὐκαιρίες, συστηματική κοινωνική 
στέρηση.  
Στόν πυρήνα της, ἡ κοινωνικοοικονομική 

ἀνάπτυξη ἀνάγεται στήν: 
• Δημιουργία ἱκανοτήτων, καί  στήν πραγ‐
μάτωσή τους 
• Αὔξηση τοῦ κατά κεφαλήν ΑΕΠ δηλ. ἑνός 
μέτρου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου (ἐπιπέδου 
διαβίωσης) καί κατ’ ἐπέκταση τῆς κατά 
κεφαλήν καταναλώσεως 
• Διεύρυνση τῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν 
δικαιωμάτων  
• Βελτίωση τῶν συνθηκῶν δημόσιας ὑγείας  
• Πρόσβαση στήν ἐκπαίδευση, τίς ὑπηρεσίες 
ὑγείας, στίς δημόσιες ὑποδομές καί στά 
δημόσια ἀγαθά, στήν Κοινωνία τῆς Πλη‐
ροφορίας 
• Αὔξηση τοῦ προσδοκωμένου χρόνου ζωῆς  
• Βελτίωση τῆς ποιότητος ζωῆς 
• Ποιότητα τῶν θεσμῶν  
• Προστασία τοῦ περιβάλλοντος 
Μήπως ὅλα αὐτά τελικά μοιάζουν λίγο 

μακρινά γιά τή χώρα μας, ἀφοῦ ἔχουν σπα‐
ταληθεῖ δεκαετίες ὁλόκληρες ἀπό τή μία, 
μόνο γιά ἁπλή (καί τίς περισσότερες φορές 
κακή) διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν 
καί ἀπό τήν ἄλλη,  δίχως καμιά οὐσιαστική 
τομή καί δράση στούς τομεῖς ποῦ προανα‐
φέραμε ; Καί μήπως τελικά εἶναι ντροπή σή‐
μερα νά συζητοῦμε ἀκόμα γιά δημιουργία 
βασικῶν κρατικῶν δομῶν σέ μία –ὑποτίθε‐
ται– ἀνεπτυγμένη χώρα; Πληροφορίες‐Παραγγελίες: 

 Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως 
Διάκ. Κύριλλος Ποτηρένιας, Τηλέφωνο: 25920‐23011
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Μέ τήν βοήθεια τοῦ Παναγάθου 
Θεοῦ φθάσαμε αἰσίως, Σεβα-
σμιώτατε καί ἀγαπητοί ἀδελ-

φοί καί πατέρες, στό τέλος καί αὐτῆς 
τῆς Κατηχητικῆς περιόδου τῶν ἱερατικῶν 
μας συνάξεων. Δύο μάλιστα ἀπό αὐτές 
ἦσαν μικτές. Μαζί μας προσκλήθηκαν 
στό συνεδριακό μας κέντρο καί λαϊκοί 
ἀδελφοί μας προκειμένου νά παρακο-
λουθήσουν ἐνδιαφέρουσες καί ἐπίκαιρες 
ὁμιλίες, ὅπως ἦταν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας περί τῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων καί τοῦ διδασκάλου κ. 
Νάτσιου σχετικά μέ τό θέμα τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα 
τῆς στοιχειώδους καί τῆς Μέσης Ἐκπαι-
δεύσεως. Ἡ ἐπιτυχία τῶν δύο αὐτῶν 
Κληρικολαϊκῶν μας συνάξεων, ἐκτός 
τῶν ἄλλων, δικαίωσε τούς κόπους καί 

τήν δαπάνη γιά τήν δημιουργία αὐτῆς 
τῆς αἴθουσας. 

Δόξα, λοιπόν, τῷ Παναγάθω Θεῶ γιά 
τίς δωρεές Του αὐτές πρός τήν ταπεινή 
μας Μητρόπολη. Καί τώρα μέ ὅσα δι-
δάγματα ἐφοδιασθήκαμε ἀκούγοντας 
προσεκτικά εἰσηγήσεις καί σχόλια ἐποι-
κοδομητικά στήν αἴθουσα αὐτή καλού-
μαστε νά τά ἀξιοποιήσουμε στήν προ-
σωπική μας ζωή καί τήν ἱερή ἀποστολή 
μας. Διότι νά εἴμαστε μόνο ἀκροατές 
δέν ἀρκεῖ, σύμφωνα μέ τόν Ἀδελφόθεο 
Ἰάκωβο. « Γίνεσθε δέ ποιηταί λόγου καί 
μή μόνον ἀκροαταί». (Ἰακ.1,22) Ὀφεί-
λουμε, ἑπομένως, ὅλοι μας νά προσέ-
ξουμε, σύμφωνα μέ ὅσα μᾶς ἐδίδαξαν 
ἐφέτος οἱ Εἰσηγητές τῶν Συνάξεών μας, 
ἀνάμεσα στά ἄλλα καθήκοντά μας, τό 
θέμα τῶν στενῶν συνεργατῶν μας. Νά 

Πρωτοσυγκέλλου  
Ἀρχμ. Χρυσοστόμου Μπένου
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φροντίσουμε, ἐπίσης, ὥστε τό γρα-
πτό Κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας μέ τή δική μας 
φιλότιμη προετοιμασία νά ἔχει στό 
ἐκκλησίασμά μας τήν δέουσα ἀπή-
χηση. Εἶναι κρῖμα τόσος κόπος νά 
χάνεται ἄδικα ἐξαιτίας τῆς ἀμέλειάς 
μας. 

Ἀκόμη ἔχουμε χρέος ἱερό καί 
ἀπαράβατο νά προφυλάξουμε τό 
ποίμνιό μας ἀπό κάθε αἱρετική ἐπί-
δραση. Νά στεκόμαστε ἀκοίμητοι 
φρουροί στή διαφύλαξη τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας. Ἔτσι ὀνομάζει τόν προ-
φήτη του ὁ Θεός μιλώντας πρός 
τόν Ἰεζεκιήλ: «Υἱέ ἀνθρώπου, σκο-
πόν δέδωκά σε τῷ οἴκω Ἰσραήλ, 
καί ἀκούση ἐκ στόματός μου λόγον 
καί διαπειλήση αὐτοῖς παρ’ ἐμοῦ». 
(Ἰεζεκιήλ 3,17)   Καί τέλος, ὅπως 
ἀκούσαμε σήμερα, κατά τήν τε-
λευταία Εἰσήγηση, πρέπει νά εἴμα-
στε πολύ προσεκτικοί, ὅταν βρι-
σκόμαστε μπροστά στό Θυσιαστή-
ριο προσφέροντας τήν ἀναίμακτη 
Θυσία καί ἱκετεύοντας τόν Ὕψιστο 
«ὑπέρ τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων καί 
τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.» 

Μέ ὅλη αὐτή τήν ἐπιμελημένη 
πνευματική ἐργασία μας στήν ἐνο-
ρία μας θά ἐπιτελέσουμε ἀκριβῶς 
τό ὑψηλό καθῆκον μας, θά δοξά-
σουμε τόν Κύριό μας καί θά δώ-
σουμε χαρά μεγάλη καί ἀγαλλίαση 
καί στούς ἀγγέλους στόν οὐρανό, 
«τούς δυνατοί ἰσχύι ποιοῦντας τόν 
λόγον τοῦ Θεοῦ» (Ψαλμ. 102, 20) 
καί κάτω στή γῆ στόν ἄγγελο, κατά 
τήν Ἀποκάλυψη, τῆς τοπικῆς μας 
Ἐκκλησίας, τόν Ἐπίσκοπό μας. Γέ-
νοιτο!

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου. 

Οἱ ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας «Βοηθήματα 
τοῦ ἄμβωνος» προσφέρουν στούς κήρυκες τοῦ 
Θείου Λόγου,ἀλλά καί σέ κάθε πιστό, τό καινούρ-
γιο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Χρυσοστόμου μέ τόν τίτλο «Δογματικό Κυρια-
κοδρόμιο». Στή νέα αὐτή διατριβή του ὁ συγγρα-
φεύς ἀκολουθώντας τή μέθοδο τοῦ προηγουμένου 
«Οἰκογενειακού Κυριακοδρομίου» ἀναλύει τήν Εὐ -
αγγελική περικοπή κάθε Κυριακής ἀποσκοπώντας 
κυρίως στήν ἀναδειξη τοῦ Δόγματος τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Μέ τό γνωστό γλαφυρό καί εὐχάριστο 
ὕφος του προσπαθεῖ νά συγκεντρώσει τήν προσοχή 
τοῦ ἀκροατού κυρίως σ’ ἐκεῖνα τά διδακτικά στοι-
χεία τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπής, πού παραπέμ-
πουν στήν Δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας μας. 

Ἔτσι ὀ ἀπώτερος σκοπός αὐτοῦ τοῦ νέου κηρυ-
κτικού βοηθήματος  εἶναι μέ τρόπο καταλληλο καί 
σέ χρόνο καί τόπο ἐπίσης καταλληλο, νά γίνει, 
ὅσον εἶναι δυνατόν, γνωστό καί πάλιν, σέ Κληρι-
κούς καί λαικούς, ὅ,τι ὑψηλό καί ὡραῖο περιλαμβά-
νεται στή Δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Ἐξάλλου εὐγενής φιλοδοξία τοῦ Ἱεροκήρυκος 
θά εἶναι παντοτε νά μεταδώσει στούς ἀκροατές του 
ὄχι μόνο τά πρακτέα, τήν Ἠθική, ἀλλά καί τά πι-
στευτέα, τό Δόγμα, τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας. 

Τέλος τό «Δογματικό Κυριακοδρόμιο» τό ἀφιε-
ρώνει μέ εὐγνωμοσύνη ὀ συγγραφεύς του στον ἀεί-
μνηστο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ, τόν ἀλησμόνητο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τόν, 
ἐκτός τῶν ἄλλων, καί διαπρύσιο κήρυκα τοῦ Θείου 
Λόγου.

Δογματικό 
Κυριακοδρόμιο 

 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Ἐλευθερουπόλεως 
κ. Χρυσοστόμου



Kατά τόν 
μήνα Ἰανουάριο 

2018 ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας 

κ. Χρυσόστομος:  

 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 

τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς Δο-
ξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει, τήν 6ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας 
Ἡρακλείτσης καί προέστη τοῦ Μεγάλου Ἁγια-
σμοῦ καί τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων διά τῆς 
καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν 
λιμένα τῆς Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 7ην εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Ἀκροβουνίου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσα-
ρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Μαρίας Στυ-
λιανοῦ-Κανέλλη, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, 
τήν 17ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 18ην 
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Ἀθανασίου Αὐλῆς, τήν 21ην εἰς τόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου 
Χορτοκοπίου, ὅπου καί ἐτέλεσεν τήν εἰς Πρε-
σβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ἱεροδιακόνου Κυ-
ρίλλου Ποτηρένια καί τήν χειροθεσίαν αὐτοῦ 
εἰς Ἀρχιμανδρίτην, τήν 28ην εἰς τόν Μητρο-

πολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Ἐλευθερουπόλεως. 

  
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 17ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 

Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης, τήν 
24ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Προσκυνηματικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νέας Καρ-
βάλης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, 
Νεαπόλεως καί Θάσου, συγχοροστατούντων 

τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ξάνθης κ.κ. Παντε-
λεήμονος, Μαρωνείας κ.κ. Παντελεήμονος 
καί τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ.κ. Στεφάνου. 

 
Συμμετέσχε: 
Τήν 25ην εἰς τό Πολυαρχιερατικόν Συλ-

λείτουργον ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν 
τῆς Νέας Καρβάλης μετά τῶν ὡς ἄνω Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν. 

 
 Παρέθεσε: 
Τήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς Ἀρχάς τῆς Πόλεως 

εἰς τό Ἐπισκοπείον πρός τιμήν των καί εὐλό-
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Χειροτονία π. Κυρίλλου

Ν. Καρβάλη−Λιτανεία
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γησε τήν βασιλόπιτα τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Οἴκου.  

Προέστη: 
Τήν 8ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ 

Καρβουνιάρη Φωτίου εἰς τόν Καθεδρικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 14ην 
τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῶν Κατηχητικῶν 
Σχολείων τῆς Πόλεως Ἐλευθερουπόλεως εἰς 
τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 24ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλό-
πιτας τῆς Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης 
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 28ην τῆς κοπῆς τῆς 
βασιλόπιτας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος 
Ἐλευθερουπόλεως.  

Πραγματοποίησε: 
Τήν 27ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν 

εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως «ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» 
μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ 
κηρύγματος». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ 
Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. 
Θωμᾶς Ἀνδρέου. 

 

Kατά τόν μήνα Φεβρουάριο 2018 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 

Τήν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρα-
κλείτσης ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμ-
πους, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν 
Χαραλάμπον Ζαπουνίδην, τήν 11ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου Ἁγίου Χριστοφόρου, ὅπου καί προέστη 
τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ 
Δημητρίου Μπάμπα, τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, 
ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου 
μνημοσύνου τοῦ Γεωργίου Μαρκούδη, ἱερο-
ψάλτου, τήν 24ην εἰς τόν Κοιμητηρια-
κόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων 
Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου στό τέ-
λος ἐτέλεσεν Τρισάγιον ὑπέρ 
ἀναπαύσεως πάντων τῶν κε-
κοιμημένων Πατέρων καί 
ἀδελφῶν τοῦ Κοιμητηρίου, τήν 
25ην Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας 
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καί 
προέστη τῆς Λιτανείας τῶν Ἱερῶν 
Εἰκόνων. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 18ην καί 25ην εἰς τόν Α΄ καί Β΄ Κα-

τανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 19ην 
εἰς την Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου 
εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν 23ην εἰς τήν 
Ἀκολουθίαν τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν, περί ὥραν 
17.00΄ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παν-
τελεήμονος Χρυσοκάστρου καί 19.00΄ εἰς τόν 
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου. 

Βασιλόπιτα Κατηχητικῶν



Συμμετέσχε: 
Τήν 7ην καί 8ην 

τῶν ἐργασιῶν τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-

σίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τάς 
ἐκλογάς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ.κ. 
Χρυσοστόμου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκό-
πων Θεσπιῶν κ.κ. Συμεών καί Ἀνδρούσης 
κ.κ. Κωνσταντίου. 

Προήδρευσε: 
Τήν 21ην τῆς συνεδριάσεως τῆς Παπα-

χρηστοδείου Βιβλιοθήκης καί τήν 22αν τῆς 
συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβου-
λίου. 

 
Προέστη: 
Τήν 14ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς 

Δολμᾶ Ἀριστέας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου, μητέρας τοῦ 
Ἐφημερίου τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας. 

 
 

Kατά τόν μήνα Μάρτιον  2018 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστο-
μος:  

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου Ποδοχωρίου, τήν 7ην εἰς Προηγια-
σμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Γεωργἰου Σιδηροχωρίου, τήν 
11ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως Τιμίου 
Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου, τήν 
24ην εἰς τόν ἀνακαινισμένον Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέου Ἁγίου Ἀνδρέα, ὅπου μετά 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, 
Νεαπόλεως καί Θάσου ἐτέλεσε καί τά ἐγκαίνια 
τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ εἰς τό τέλος δέ 
τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν τόν 
Ἐφημέριον τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἰωάν-
νην Λιγνόν Οἰκονόμον–Σταυροφόρον, τήν 

25ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τό Νέο Συρ-
ράκο (Βλάχικα) Ἐλευθερουπόλεως, τήν 28ην 
εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀκρο-
ποτάμου. 
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Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαι-

ρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Ἐλαιοχωρίου, τήν 4ην, τήν 11ην, τήν 
18ην εἰς τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς 
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου, τήν 9ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν 
τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν 
Παναγίας Παγγαιώτισσας καί εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου, τήν 
16ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν 
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 
Νικησιάνης καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 21ην εἰς 
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς 
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 23ην 
εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 
εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
καί Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 
24ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δω-
ματίων. 

Προέστη: 
Τήν 9ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ 

Βασιλείου Πετράκη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν 
10ην τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου 
τῆς Βασιλικῆς Σπυράκη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Ἁγίας Ἄννης Νικησιάνης, τήν 25ην τῆς Δο-
ξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ Ἐπετείω εἰς τόν Κα-
θεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό 
Ἡρῶον τοῦ Δημοτικοῦ Πάρκου Ἐλευθερου-
πόλεως, τήν 29ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας 
τοῦ Ἱερέως π. Χρήστου Τσολακίδη εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου, 

ὅπου καί ὡμίλησεν διά τήν προσωπικότητα 
τοῦ κοιμηθέντος.   

Πραγματοποίησε: 
Τήν 17ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν 

εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μέ θέμα: «Ἡ ἄμυνα κατά τῶν 
αἱρέσεων». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ 
ὑπεύθυνος τοῦ ἀντιαιρετικοῦ Γραφείου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Ἐλευθέριος 
Εὐδοκίδης, τήν 26ην Διά-
λεξιν εἰς τόν ἴδιον χῶρον 
μέ θέμα: «Οἱ νέοι φάκελοι 
θρησκευτικῶν τοῦ Δημο-
τικοῦ σχολείου» καί μέ 
ὁμιλητήν τόν κ. Δημήτριον 
Νατσιόν, Θεολόγον –Δι-
δάσκαλον καί Συγγραφέ-
αν. Ἀκολούθησε γόνιμος 
καί ἐποικοδομητικός διά-
λογος. 
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