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Tοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως

κ. Χρυσοστόμου

α. Τά Χριστούγεννα στήν Ἀνατολή.
Ἄν ἡ μακροχρόνια συνήθεια καί ἡ εὐλάβεια
δέν ἀφήνουν τόν πιστό χριστιανό σήμερα
νά πολυπραγμονῇ γύρω ἀπό τήν ἀκριβῆ
ἡμερομηνία τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅμως ὑπῆρξε
ἐποχή πού οἱ ἴδιοι οἱ ταγοί τῆς Ἐκκλησίας
ἀσχολήθηκαν μέ τό ζήτημα αὐτό. Γιατί ἡ
Γιορτή τῶν Χριστουγέννων, ὅπως γιορτάζεται
σήμερα σέ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο, εἶναι
μεταγενέστερη. Μόλις κατά τίς τελευταῖες
δεκαετηρίδες τοῦ Δ΄ αἰῶνος ἔγινε κοινή
γιορτή γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία.
Πρώτη ἡ Δυτική Ἐκκλησία γιόρτασε τά
Χριστούγεννα στίς 25 Δεκεμβρίου κατά τό
ἔτος 335 στή Ρώμη1. Ἀπό ἐκεῖ μεταλαμπαδεύθηκε
στήν Ἀνατολή. Τούς προηγούμενους αἰῶνες
οἱ χριστιανοί τά γιορτάζουν μαζί μέ τήν Βάπτισι
τοῦ Κυρίου τήν ἴδια ἡμέρα, στίς 6 Ἰανουαρίου,
ὀνομάζοντας καί τίς δυό Δεσποτικές γιορτές
μέ ἕνα κοινό ὄνομα Ἐπιφάνια2.
β. Ὑποστηρικτής τῆς ἑορτῆς
Ἔνθερμος ὑποστηρικτής τοῦ ἑορτασμοῦ
* Ἡ παροῦσα μελέτη δημοσιεύθηκε πρώτη φορά
στό περιοδικό «ΠΟΙΜΗΝ» (Ἰαν. 1981 σσ. 10-13).
Ἀργότερα συμπεριλήφθηκε στήν ἑλληνική βιβλιογραφία τοῦ δίτομου ἔργου τοῦ Καθηγ. Σ. Παπαδοπούλου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» 1999.
1
Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἀθῆναι
1959 σ. 313.
2
Θρησκ. Ἠθ. Ἐγκ. τ. 12, στ. 351.

τῶν Χριστουγέννων στίς 25 Δεκεμβρίου παρουσιάζεται ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Μεγάλη σέ
ἔκτασι καί σέ ζωηρότατο ὕφος ὁμιλία ἔχει
ἀφιερώσει στήν ὑπ’ ὅψιν λαμπρή γιορτή3.
Φέρει τήν ἐπιγραφή «εἰς τήν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»...
καί ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς μεγάλης παρατάξεως χριστιανῶν
τῆς Ἀντιοχείας, πού εὐχαρίστως πείσθηκαν
νά γιορτάζουν τά Χριστούγεννα ὄχι στίς 6
Ἰανουαρίου ἀλλά, ὅπως οἱ πιστοί τῆς Δύσεως,
στίς 25 Δεκεμβρίου
Ὁ ὁμιλία αὐτή τοῦ ἱ. Χρυσ. ἐκφωνήθηκε
τό 386 στήν Ἀντιόχεια, τήν ἡμέρα τῆς
γιορτῆς καί ἔχει πολλαπλῆ καί ἐξαιρετική
σημασία. Περιέχει μία πολύ ἐνδιαφέρουσα
μαρτυρία γιά τήν ἱστορία τῶν Χριστουγέννων
στήν Ἀνατολή4, γιατί μᾶς πληροφορεῖ ὅτι
περίπου 10 χρόνια εἶχαν περάσει, ἀφ’ ὅτου
εἶχε εἰσαχθεῖ στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας
κατά τά Δυτικά πρότυπα, ἡ μετάθεσι τῆς
γιορτῆς στίς 25 Δεκεμβρίου. «Καίτοι γε οὔπω
δέκατόν ἐστιν ἔτος, ἐξ οὗ δήλη γνώριμος
ἡμῖν αὕτη ἡ ἡμέρα γεγένηται»5.

Σύντομη ἀναλυσί της βλέπε στό περιοδ. «Σάλπιγξ
Ὀρθοδοξίας» 100 (1976) «Μία Χριστουγεννιάτικη
Ὁμιλία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου» σ. 363.
4
I. QUASTEN, PATROLOGY, VOL. 111, 1960 P.
454.
5
355 Α, ΑΑΠ τ. 21.
3
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Κυρίως ἡ ἑορταστική αὐτή ὁμιλία τοῦ ἱ.
πατρός, ἀπό τίς πρῶτες μάλιστα ὁμιλίες
του, γιατί ἐκεῖνο τό χρόνο (386) χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καί ἀνέλαβε κατόπιν
ἐντολῆς τοῦ Ἐπισκόπου του Φλαβιανοῦ τό
ἔργο τοῦ κηρύγματος, παρουσιάζει ἐνδιαφέρον γιά μᾶς σήμερα, γιατί συγκεντρώνει
τά βασικώτερα ἐπιχειρήματα, στά ὁποῖα
στηρίχθηκε ἡ Ἐκκησία τῆς Ἀνατολῆς γιά
νά τροποποιήσῃ τόν χρόνο τελέσεως τῆς
γιορτῆς.
Ἔτσι ἀβασάνιστα δέν δέχθηκε νά γιορτάζῃ
τά Χριστούγεννα στίς 25 Δεκεμβρίου. Γιατί
ἀσφαλῶς θά ὑπῆρξαν ἀρκετοί πού θά ἀντέδρασαν στήν καινοτομία, πού θά εἶδαν μέ
δυσπιστία τή νέα αὐτή Δυτική συνήθεια καί
θά ἐπέμεναν στόν παλαιό ἑορτασμό τῶν
Ἐπιφανείων. Ἀκόμη καί σήμερα οἱ Ἀρμένιοι
χριστιανοί γιορτάζουν τά Χριστούγεννα μέ
τόν ἀρχαῖο λειτουργικό τρόπο, δηλ. μαζί μέ
τήν γιορτή τῶν Θεοφανείων στίς 6 Ἰανουαρίου, «καί τήν μέν ἑσπέραν τῆς 5ης Ἰανουαρίου τελοῦσι τήν λειτουργίαν τῶν Χριστουγέννων, τήν δέ πρωΐαν τῆς 6ης Ἰανουαρίου
τήν λειτουργίαν τῶν Ἐπιφανείων καί τόν
ἁγιασμόν»6.

AMBΩN
4

Πῶς καθορίσθηκε ἡ 25η Δεκεμβρίου.
Ἡ ἡμερομηνία τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως
τοῦ Κυρίου, 25 Δεκεμβρίου, δέν ὁρίσθηκε
αὐθαίρετα. Βασίζεται σέ μαρτυρίες τῆς Ἁγίας
Γραφῆς. Προσεκτική μελέτη τῶν σχετικῶν
χωρίων ὁδηγεῖ, κατά τόν ἱ. Χρυσόστομο,
ἀσφαλῶς στό συμπέρασμα αὐτό.
Ἀφετηρία γιά τόν χρονικό καθορισμό τῆς
Γεννήσεως τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ὅτι ὁ Εὐαγγελισμός τῆς
Θεοτόκου καί ἄρα ἡ σύλληψις τοῦ Ἰησοῦ
ἔγινε ἕξι μῆνες μετά τήν σύλληψι τοῦ Προδρόμου. «Ἐν δέ τῷ μηνί τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ
ἄγγελος Γαβριήλ ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς
Γαλιλαίας, ἧ ὅνομα Ναζαρέτ» (Λκ. Ι, 26).

6

Β. Στεφανίδου, Μν, ἔργ. σ. 314.

Ἡ πληροφορία αὐτή τοῦ τρίτου Εύαγγελιστοῦ γίνεται ὁ μίτος, πού ὁδηγεῖ στή ζητούμενη ἡμερομηνία. Γιατί ἄν γνωρίζωμε
πότε ἔγινε ὁ εὐαγγελισμός τοῦ Ζαχαρία καί
ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμου, ποιό μήνα δηλαδή, προσθέτομε σ’ αὐτόν ἕξι μῆνες καί
ἔχομε τόν πρῶτο μήνα τῆς συλλήψεως τοῦ
Κυρίου καί στή συνέχεια ἄλλους ἐννέα μῆνες
καί βρισκόμαστε στό μήνα τῆς Γεννήσεώς
Του.
Ἡ σύλληψις τοῦ τιμίου Προδρόμου.
Τό πρόβλημα λοιπόν μετατοπίζεται τώρα
στόν μήνα τῆς συλλήψεως τοῦ τιμίου Προδρόμου. Πότε, ποιό μήνα εὐαγγελίσθηκε «ὁ
Γαβριήλ, ὁ παρεστηκώς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ»
στόν ἱερέα Ζαχαρία τήν γέννησι τοῦ ἁγ.
Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ;
Ἐδῶ ὁ ἱ. Χρυσόστομος ἐξετάζει μέ προσοχή τήν σχετική διήγησι τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ. Ὑπογραμμίζει δέ τά ἑξῆς δύο σημεῖα
τῆς ἱερᾶς ἱστορίας. Πρῶτον ὅτι ὁ ἱερεύς
Ζαχαρίας ἦταν μόνος «πᾶν τό πλῆθος ἧν
τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ
θυμιάματος» (Ι, 10) καί δεύτερον ὅτι ἦταν
δίπλα στό θυσιαστήριο τοῦ θυμιάματος καί
προσέφερε στό Θεό τήν θυσία τοῦ θυμιάματος
«ὤφθη δέ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστώς ἐκ
δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος»
(Ι, 11).
Τά δύο αὐτά περιστατικά, ἡ παρουσία
στό Ναό μόνου τοῦ ἱερέως καθώς καί ἡ
θυσία τοῦ θυμιάματος δίνουν, κατά τόν ἱ.
Χρυσόστομον, τήν λύσι στό πρόβλημα. Γιατί
τό θυσιαστήριο τοῦ θυμιάματος βρισκόταν
μέσα στά Ἅγια τῶν ἁγίων, ἐνῶ τό θυσιαστήριο
τῶν θυσιῶν ἔξω, στό χῶρο τῶν Ἁγίων. Μέσα
δέ στά Ἅγια τῶν ἁγίων, στό ἱερό ἐκεῖνο
ἄβατο, ἔμπαινε μόνο μιά φορά τό χρόνο ὁ
Ἀρχιευρεύς γιά νά προσφέρῃ θυσία τοῦ θυμιάματος, ἐνῶ ὁ λαός καί τό ὑπόλοιπο ἱερατεῖο παρέμεινε ἔξω.

Ἑπομένως, κατά τήν συλλογιστική τοῦ ἱ.
Χρυσοστόμου, ὁ Ζαχαρίας ἦταν στό Ναό,
ὅταν τόν ἐπισκέφθηκε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ,
ἐκείνη τήν μοναδική ἡμέρα τοῦ χρόνου, πού
ὁ ἀρχιερεύς μόνος χωρίς συνοδεία, προσφέρει
τό θυμίαμα στά Ἅγια τῶν ἁγίων. Ὁ Εὐαγγελιστής καθαρά τό γράφει στό Εὐαγγέλιό
του ὅτι τό θυσιαστήριο, ὅπου διεξήχθη ὁ
διάλογος μεταξύ Γαβριήλ καί Ζαχαρία, δέν
ἦταν τῶν θυσιῶν ἤ τῶν ὁλοκαυτωμάτων
ἀλλά τοῦ θυμιάματος. Ἡ ἡμέρα δέ ἐκείνη,
κατά τήν ὁποία λαμβάνει χώρα αὐτή ἡ τελετουργία μέ τόν Ἀρχιερέα στά Ἅγια τῶν
ἁγίων, εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν μεγάλη
ἑβραϊκή γιορτή τῆς Σκηνοπηγίας. «Περί τῆς
σκηνοπηγίας ἐνταῦθα διαλέγεται. Τότε γάρ
ἅπαξ τοῦ ἐνιατοῦ ὁ ἀρχιερεύς εἰσήει...».
Κατά τή διάρκεια λοιπόν τῆς γιορτῆς
τῆς Σκηνοπηγίας ἔγινε ὁ εὐαγγελισμός τοῦ
Ζαχαρία, δηλ. στά τέλη περίπου τοῦ δικοῦ
μας Σεπτεμβρίου. Μέ αὐτό τό δεδομένο
εὔκολα πιά βρίσκεται ἡ ἡμερομηνία τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Ἕξι μῆνες μετά ἔγινε ὁ
Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου δηλ. τέλη Μαρτίου καί μετά ἐννέα μῆνες ἡ Γέννησί Του,
δηλ. τέλη Δεκεμβρίου.
Ἡ μαρτυρία τῶν ἀρχείων.
Καί ἄλλη ἀπόδειξι προσκομίζει ὁ ἱερός
πατήρ προσπαθώντας νά διαλύσῃ τίς ἀμφιβολίες μερικῶν γιά τήν Γέννησι τοῦ Κυρίου
στίς 25 Δεκεμβρίου. Ἡ πρώτη ἦταν Βιβλική,
ἡ δεύτερη ἱστορική.
Ἡ Γέννησις τοῦ Κυρίου, κατά τόν ἱ. Χρυσόστομο, συνδέεται μέ ἕνα γεγονός παγκοσμίου σημασίας: μέ τήν γενική ἀπογραφή,
πού εἶχε διατάξει ὁ Καῖσαρ Αὔγουστος «Ἐγένετο δέ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε
δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τήν οἰκουμένην» Λκ. 2,1.
Ἡ ἀκριβής χρονολογία τῆς πρώτης ἐκείνης ἀπογραφῆς «ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας
Κυρηνίου» (Λκ. 2,2) ὑπῆρχε καταχωρημένη
σέ παληούς κώδικες τῶν δημοσίων ἀρχείων
τῆς Ρώμης. Ἕνας δέ πού ἐπιθυμοῦσε νά

πληροφορηθῆ τά γεγονότα ἐκεῖνα μποροῦσε
νά ἀναδιφήσῃ τά δημόσια ἀρχεῖα καί ἐκεῖ
νά βρῇ τήν χρονολογία καί τήν ἡμερομηνία
τῆς ἀπογραφῆς τοῦ Καίσαρος Αὐγούστου
καί ταυτόχρονα καί τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.
Τί, λοιπόν, πιό λογικό νά ὑποθέσωμε ὅτι
αὐτό τό ἔκαναν οἱ Χριστιανοί τῆς Ρώμης,
ὅτι ἔψαξαν καί βρῆκαν τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνία, ὥστε νά γιορτάζουν τά Χριστούγεννα
τότε πού ἔπρεπε; Νά γιατί ἀπό τήν Ἐκκλησία
τῆς Ρώμης ἄρχισε ὁ λαμπρός ἑορτασμός
τῶν Χριστουγέννων καί ἀπό ἐκεῖ ξαπλώθηκε
σ’ ὅλη τήν Ἐκκλησία, σ’ Ἀνατολή καί Δύσι!
Μέ τά ἐπιχειρήματα αὐτά ὁ ἱ. Χρυσόστομος στερέωνε ὁλονέν καί περισσότερο
τό κῦρος τῆς νεοφανοῦς τότε γιορτῆς τῶν
Χριστουγέννων. Σήμερα γιά τόν πιστό μπορεῖ
νά μήν ἔχουν τόσο ἐνδιαφέρον. Ἴσως γιά
τόν νοησιαρχικό ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας
κάτι νά ἔχουν νά ποῦν: Ὅτι ἄν καί μέ τήν
θεοποιημένη λογική του ἐπιζητεῖ νά ἀνατρέψῃ
τά πάντα μάταια κοπιάζει. Ὅλα ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ εἶναι τόσο γερά θεμελιωμένα...

5

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

AMBΩN
6

«Ἡ Γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός φιλοσόφους, ὁ κόσμος μέ τόσους
ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμω τό φῶς τό ἐπιστήμονες καί καλλιτέχνες , μέ
τῆς γνώσεως..»
τόσα ἐπιτεύγματα πολιτισμοῦ, δέν
ἤξερε τίποτε; Καί δέν θά εἴμασταν
Μέ πόση ἁπλότητα, ἀγαπητοί ἐκτός πραγματικότητος, ἐάν θά βλέἀδελφοί, ὁμιλεῖ γιά τό τρισμέγιστο παμε ἐκείνους πού μελετοῦν προσεἱστορικό Γεγονός τῆς Ἐνανθρωπή- κτικά τόν ἀρχαῖο πολιτισμό νά ἐξασεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, γιά τό Γε- νίσταντο ὀργισμένοι κατά τοῦ ποιητῆ
γονός τό «μόνον καινόν ὑπό τόν τοῦ τροπαρίου μας, πού φαίνεται μέ
ἥλιον», ὁ ἱερός ὑμνωδός τῆς Ἐκκλη- ὅσα ψάλλει νά ἀπαξιώνει τόν προσίας μας! Χριστέ μου, ψάλλει, ἡ Γέν- χριστιανικό κόσμο.
νησή Σου ἀνέτειλε, ἔφερε, στόν κόσμο
τό φῶς τῆς γνώσεως… Δηλαδή, θά
Ναί! ὑπῆρχαν μέχρις ὅτου τό Θεῖον
τολμοῦσε κάποιος νά ἀντείπει στόν Βρέφος γεννηθεῖ στήν ταπεινή Βηἅγιο ὑμνογράφο, ὁ κόσμος μέχρι θλεέμ, σέ πολλά ἔθνη καί λαούς ἐπάνω
τότε, μέχρι ἐκεῖνο τό μοναδικό βράδυ, στή γῆ καί σοφοί καί σπουδαῖοι φιτήν ἅγια νύχτα, πού μέσα σέ ἕνα τα- λόσοφοι καί λαμπροί ἐπιστήμονες
πεινό, σκοτεινό καί ἀνήλιο Σπήλαιο καί καλλιτέχνες, οἱ ὁποῖοι μέ τή
γεννήθηκε ὁ Θεάνθρωπος, ὁ κόσμος σοφία καί τήν τέχνη τους ὕψωσαν
δέν ἤξερε, ὁ κόσμος ἦταν βυθισμένος θαυμαστά μνημεῖα πολιτισμοῦ. Παστό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας; Ὁ κόσμος ρόλα ὅμως αὐτά ὅλοι αὐτοί οἱ ἐξέμέ τόσους σοφούς καί ξακουστούς χοντες ἄνθρωποι δέν μπόρεσαν, στά-

θηκε ἀδύνατο, νά βοηθήσουν ἀποτελεσματικά τούς συνανθρώπους των.
Μέ τί ἔμοιαζε, θά τολμούσαμε νά
ποῦμε, ἡ σοφία καί ἡ ἐπιστήμη καί ἡ
τέχνη τους; Ἔμοιαζε μέ ἐκεῖνο τό
ἀσθενικό, τό χλωμό καί ἀδύναμο
φῶς, πού σκορπίζουν ἐκεῖνα τά μικροσκοπικά ζωάκια , πού τά ὀνομάζουμε καταχρηστικά πυγολαμπίδες.
Σέ τί μποροῦν νά βοηθήσουν τόν
διαβάτη μέσα στό σκοτάδι τά φωτεινά
αὐτά ἔμψυχα ὄντα;

τῆς γνώσεως..» Καί τότε, ἀλλά καί
σήμερα! Ἄς ἔχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια, ἀπό τότε πού πρωτοέλαμψε τό αἰώνιο καί ἱλαρό Φῶς
τῆς γνώσεως στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Δέν τελείωσε ὁ προορισμός
του. Ἔχει καί σήμερα νά φωτίσει τόν
κόσμο, τόν κόσμο μας πού πλανᾶται
καί ὑποφέρει μέσα στά σκοτεινά μονοπάτια τῆς πλάνης, τῆς ἀθεΐας, τῆς
κακίας καί τῶν παθῶν. Νομίζουμε
μεθυσμένοι ἀπό τίς καταπληκτικές
ἐπιδόσεις τῆς Ἐπιστήμης καί τῆς Τεχνολογίας ὅτι κατέχουμε τό φῶς τῆς
γνώσεως. Καί ὅμως ἀγνοοῦμε τό βασικό νόημα τῆς ζωῆς, τόν ἀληθινό
προορισμό μας, τό τί περιμένει τήν
ἀθάνατη ψυχή μας. Κυκλοφοροῦμε
στούς δρόμους τῆς ζωῆς μέ τή βοήθεια τῶν ἀδύναμων πυγολαμπίδων
τοῦ ὑλικοῦ καί εὐδαιμονιστικοῦ πολιτισμοῦ μας. Μέ τό ἄγχος καί τήν
ἀγωνία. Χωρίς τήν ἐλπίδα καί τή
χαρά τῆς πίστεως.

Τόση ἦταν δυστυχῶς καί ἡ λάμψη
τῆς σοφίας πρό Χριστοῦ. Ἦταν ἀνίσχυρη δραματικά γιά νά φωτίσει τά
σκότη τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί
νά τόν καθοδηγήσει στό δρόμο τῆς
ἀλήθειας. Ἀκριβῶς γι’ αὐτό καί ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος ἔχοντας κατά
νοῦν αὐτήν τήν ἀδυναμία τῆς ἀρχαίας
σοφίας νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο
στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων του
ὑψώνει τήν φωνή του ἀπευθυνόμενος
στόν ἀρχαῖο κόσμο καί γράφει στούς
χριστιανούς τῆς Κορίνθου: «ποῦ
Εἴθε ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός
σοφός, ποῦ γραμματεύς, ποῦ συζη- ἡμῶν νά φέρει καί πάλι καί σέ μᾶς
τητής τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχί ἐμώ- τό φῶς τῆς γνώσεως. Ἀμήν
ρανεν ὁ Θεός τήν σοφίαν τοῦ κόσμου
τούτου; ἐπειδή γάρ ἐν τῆ σοφία τοῦ
Εὐχέτης πάντων ἡμῶν
Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διά τῆς
πρός τόν δι’ ἡμᾶς
σοφίας τόν Θεόν εὐδόκησεν ὁ Θεός
Ἐνανθρωπήσαντα Κύριον
διά τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι
Ὁ χάριτι καί φιλανθρωπία Αὐτοῦ
τούς πιστεύοντας»( Α΄ Κορ. 1, 20Ἐπίσκοπός σας
21)
«Ἡ Γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός
ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμω τό φῶς τό

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας διοικητικῶς εἶναι δισυπόστατη. Ἀποτελεῖται
ἀπὸ τὸν Κλῆρο καὶ τὸν λαό της. Ὅμως
ἡ ἔννοια τοῦ δισυποστάτου ἐμποτισμένη
ἀπὸ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μας πλησιάζει περισσότερο πρὸς
τὸ δισυπόστατο τοῦ Κυρίου μας «διπλοῦς
τὴν φύσιν ἀλλ’ οὐ τὴν ὑπόστασιν».
Αὐτὸ τὸ σφιχταγκάλιασμα ὑπάρχει
μεταξύ τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ καὶ τοῦ
Κλήρου. Σ’ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ Γένους
μας στὶς χαρὲς καὶ στὶς θλίψεις του, στὶς
μάχες καὶ τοὺς ἀγῶνες του, στὰ ἐλευθέρια
καὶ ἐπινίκια, πρωτοστατοῦσε ἡ Ἐκκλησία
μὲ ἑκατόμβες αἱμάτων, ὅμως αὐτὸ δὲν
συνέβη, οὔτε κἄν γιὰ παράδειγμα στὴν
Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία.
Ποῦ εἶσαι Νικηφόρε Φωκὰ ὅταν μπροστάρη καὶ πρωτοστάτη καθὼς ἐφορμοῦσες στὸ Χάνδακα, τὸ σημερινὸ Ἡράκλειο, γιὰ νὰ κατατροπώσεις τοὺς Ἄραβες
εἶχες σὰν σύμβολο ἕναν Ἀθανάσιο Ἀθωνίτη; Ποῦ εἶσθε εὐλαβεῖς καὶ αἰδέσιμοι
Πατριάρχες, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ

ἀπὸ τὴν Πόλη ὡς τὰ Σάλωνα, ἀπὸ τὴν
Κόρινθο ὡς τὶς Κυδωνίες, ἀπὸ τὰ Γιάννενα καὶ τὴ Θεσσαλία μέχρι τὴν Κύπρο
καὶ τὴν Ἀδριανούπολη, ἀπὸ τὴ Δράμα
καὶ τὴν Καστοριὰ μέχρι καὶ τὸ Παγγαῖο
ἑνῶστε τὶς φωνές σας καὶ διαπρύσια μὲ
μία οὐρανομήκη κραυγὴ πεῖτε ποιὰ εἶναι
ἡ προσφορὰ σας γι’ αὐτὸ τὸ Γένος, γι’
αὐτὸ τὸ Ἔθνος καὶ προκαλέστε τὴ Δύση,
ἀπὸ Βατικανὸ μέχρι τὴν Ἀβινιὸν καὶ
ἀπὸ τὸ Τολέδο μέχρι τὴ Βενετιὰ ἂν ἔχει
ἡ Δύση νὰ προβάλλει ἕναν ἐθνομάρτυρα,
ἐκτὸς καὶ ἂν θέλουν νὰ ποῦν πὼς κάποιος
Πέτρος ἐρημίτης καὶ κάποιοι Πάπες ἐκ
τῶν Μεδίκων καὶ ὅσοι πρωτοστάτησαν
στὶς ἐπαίσχυντες ἐκεῖνες Σταυροφορίες
γιὰ τὴ διάλυση τοῦ Βυζαντίου τῆς Ὀρθοδοξίας, μποροῦν νὰ συγκριθοῦν μὲ τὶς
δικές μας σεπτές, πανάγιες καὶ μαρτυρικὲς
μορφές.
Ἂν ἡ Γαλλία θέλησε μετὰ τὴ γνωστὴ
ἐπανάσταση νὰ ὁδηγηθεῖ ὄχι μόνο σὲ
μία ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἐκκλησία,
ἀλλὰ καὶ νὰ πολεμήσει γιὰ τὴν ἐκρίζωσή

της εἶχε τοὺς δικούς της λόγους, ἀλλὰ
καὶ τὴ δική της ψυχρότητα καὶ ἔνταση
πρὸς τὸ ἐκκλησιαστικό της κατεστημένο,
αὐτὸ μᾶς ἀφήνει ψυχροὺς καὶ ἀδιάφορους. Ἄλλο ὁ Γάλλος καὶ ἡ κουλτούρα
του, ἄλλο ὁ Ἕλληνας καὶ οἱ ρίζες του.
Ἄλλο ὁ Γάλλος Κληρικὸς καὶ ἄλλο ὁ
Ἕλληνας ἐθνομάρτυς καὶ ὁμολογητὴς
σεμνὸς καὶ ταπεινὸς ρασοφόρος, ἄλλο
ἡ προσφορὰ τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Κληρικοῦ καὶ τῆς ἐκκλησίας του καὶ ἄλλο ἡ
ἀπρόσιτη αὐλὴ τῆς Γαλλικῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκεῖ τούς πήγαινε ἕνας τέτοιος διαχωρισμὸς διότι τὸ δέντρο τῆς ἐκεῖ τοπικῆς ἐκκλησίας ἦταν ἐπιπολαιόριζον.
Τὸ δέντρο ὅμως τὸ ἀειθαλὲς καὶ εὐσκιόφυλον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἑλληνορθοδόξου
Ἐκκλησίας εἶναι βαθύρριζο καὶ ἐπὶ πλέον
τρέφεται ἀπὸ τὶς πηγὲς τῶν ὑδάτων τῆς
ἀρχέγονης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τὸ
δὲ ἔδαφός του ἑδράζεται ἐπὶ τῶν ὀστέων
καὶ τῶν αἱμάτων μυριάδων μαρτύρων
μὴ δυναμένων νὰ διαχωριστοῦν ἀπὸ τὰ
ποιά εἶναι Κληρικῶν καὶ ποιά λαϊκῶν.
Κάποιοι στὴ Ρωσία μὲ ἰδέες μπολσεβίκικες οἱ ὁποῖες ἄρχισαν τὸ 1917 θεωροῦντες τὴν ἐκεῖ Ὀρθοδοξία, ὄπιον τοῦ
λαοῦ, ἔκαμαν βαθιὰ πολὺ βαθιὰ ἄροση
γιὰ νὰ ξεριζώσουν ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν
Ρώσων τὴ θρησκεία, ἀγνόησαν ὅμως ὅτι
ἡ βαθιὰ ἄροση θὰ ἐπέφερε καὶ πλουσιότερη καρποφορία. Ἰδοὺ σήμερα τὸ ἀποτέλεσμα: ἡ αἴγλη μίας πίστεως ὀρθοδόξου
τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ.
Ἂν λοιπὸν κάποιοι νομίζουν πὼς μὲ
καινοφανεῖς ἰδέες, ἀλλὰ καὶ ἔντεχνο
μῖσος κατὰ τῆς ὀρθοδοξίας μας θὰ ἀποπροσανατολίσουν τὸ λαὸ καὶ θὰ τὸν

κόψουν ἀπὸ τὶς ρίζες του σὲ στὶλ Γαλλίας
πλανηθέντες πλανῶνται πλάνην πεπλανημένην, οἰκτρῶς ὁδηγούμενοι εἰς ἀποτυχίαν.
Ἤδη προτοῦ στεγνώσει ἡ μελάνη ἀπὸ
τὸ παρὸν πόνημά μας ὡς κεραυνὸς ἐν
αἰθρία ἐτάραξε ὁλόκληρη τὴν πατρίδα
μας, τὰ πρεσβυγενὴ μας Πατριαρχεῖα
καὶ πρωτίστως τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο μία συμφωνία μεταξὺ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πρωθυπουργοῦ
τῆς χώρας.
Πέρα ἀπὸ κάθε λογική, πέρα ἀπὸ
κάθε νομικὴ ἐκβάθυνση, πέρα ἀπὸ κάθε
κανονικὴ στήριξη μὲ πλήρη παραγνώριση
καὶ ἀγνόηση Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν, Κληρικῶν καὶ πιστοῦ λαοῦ κατὰ τρόπο μὴ ἁρμόζοντα
νὰ χαρακτηρίσω ὡς Κληρικός, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ ὀκτὼ εὐχαριστῶ, ἀφοῦ
εὐχαρίστησε τὸν κ. Τσίπρα ἀνήγγειλε
τὴν ἀποκοπὴ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς
πατρίδος μας ἀπὸ τὸν ἑνιαῖο Δημοσιοϋπαλληλικὸ κορμὸ καὶ ἔτσι οἱ Κληρικοὶ
ἀπὸ Δημόσιοι λειτουργοί, μὲ δικαιώματα
περισσότερα ἀπὸ κάθε Δημόσιο ὑπάλληλο, καθότι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία
ἀποτιμᾶται σὲ 600 δίς, ἀπετάχθησαν ἐν
ριπῆ ὀφθαλμοῦ, ἀφοῦ πρόκειται νὰ χορτασθοῦν παροδικῶς καὶ ὄχι ἰσοβίως ἀπὸ
τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς
τραπέζης τῆς ἑκάστοτε Κυβερνήσεως.
Στὴν ἑπόμενη ἐργασία μας λεπτομερῶς
θὰ προβοῦμε στὴν ἀνάλυση τοῦ ὅλου
θέματος. Τώρα ἐπικαλούμενοι τὴν Χάρη
τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
δι’ ἡμᾶς Σταυρωθέντος ἀναφωνοῦμε τὸ
ἴδωμεν.

9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
(19 ἕως 21 Ὀκτωβρίου 2018)

AMBΩN
10

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί ψυχικῆς ἱκανοποιήσεως συμμετέχω, ἀγαπητοί Σύνεδροι, στήν
ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Β΄ Συνεδρίου Τοπικῆς
Ἱστορίας τῆς περιοχῆς Παγγαίου. Χαρᾶς,
διότι βλέπω ἀρκετούς νέους ἀνθρώπους νά
ἀσχολοῦνται μέ πολλή ἐπιμέλεια μέ ἔργα καθαρά πνευματικῆς φύσεως, χωρίς ὑπολογισμούς
καί σκοπιμότητες, παρά μόνο γιά νά ζήσουν
τήν ἐσωτερική ἱκανοποίηση, πού χαρίζει στόν
ἄνθρωπο ἡ ἔρευνα τῆς ἀλήθειας, ἡ ὁποία θά
προσφερθεῖ ἀργότερα στόν συνάνθρωπό τους
σάν τό καλύτερο και τό πιό χρήσιμο δῶρο.
Ἀλλά καί ψυχικῆς ἱκανοποιήσεως, διότι παρατηρῶ ὅτι ἀνάμεσα στό ποίμνιό μου ζοῦν
καί κινοῦνται ἄτομα πού ἕλκονται εὐχαρίστως
ἀπό ἰδανικά καί καταβάλουν κόπους γιά τήν
ὑλοποίησή τους πέραν ἀπό ὑλιστικές καί
εὐδαιμονιστικές ἐπιδιώξεις, οἱ ὁποῖες φαίνεται
νά ὑπερισχύουν στήν ἐποχή μας.
Ὅσοι συμμετέχουν στό παρόν Συνέδριο,
ἀγαπητοί μου, παρορμήθηκαν νά ἐρευνήσουν,
νά συλλέξουν στοιχεῖα ἀπό τήν πλούσια
ἱστορία τοῦ τόπου μας καί νά τά καταθέσουν
μπροστά στούς συμπολίτες των μέ τήν βαθειά
πεποίθηση, ὅτι ὑπηρετοῦν ἕναν ὑπέροχο σκοπό: νά γνωρίσουν τό παρελθόν τοῦ τόπου
των καί νά συμβάλουν στήν ἑδραίωση τῆς

ἀγάπης σ’ αὐτόν. Ὁ σκοπός αὐτός δέν εἶναι
ἰδιοτελής, δέν εἶναι ἐθνικιστικός, δέν ἀποτελεῖ
μονοπώλιο πατριωτισμοῦ. Ἐπιβάλλεται μάλιστα
νά ὑπηρετεῖται μέ θέρμη ψυχῆς, διότι αὐτός ὁ
τόπος, ὁ ποτισμένος μέ τό τίμιο αἷμα ἀγώνων
καί θυσιῶν, ἔγινε στόχος πολλῶν, ἀπό πολύ
παλιά μέχρι τίς τελευταῖες δεκαετίες, ἐπίδοξων
σφετεριστῶν καί κατακτητῶν. Τουλάχιστον
αὐτό ὀφείλουν νά γνωρίζουν οἱ νεώτερες
γενεές καί νά νιώθουν ἔντονη τήν ἀγάπη καί
τόν θαυμασμό τους πρός τήν γενέθλια γῆ.
Γι’ αὐτό εἶπα στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ σύντομου προσφωνήματός μου, ὅτι μέ αἰσθήματα
καί χαρᾶς καί ψυχικῆς ἱκανοποιήσεως βρίσκομαι
ἀνάμεσά σας αὐτήν τήν στιγμή. Ὀφείλω δέ
νά ἐκφράσω τόν δίκαιο ἔπαινο στήν Δημοτική
Ἀρχή τοῦ τόπου γιά τήν πρωτοβουλία τῆς
συγκλήσεως τοῦ δευτέρου Συνεδρίου τοπικής
Ἱστορίας Παγγαίου σέ ἀγαστή συνεργασία μέ
τήν Ἱερά Μητρόπολη. Ὀφείλω νά εὐχαριστήσω
γιά τούς κόπους πού κατέβαλαν ὁ ἀγαπητός
μας κ. Δήμαρχος καί οἱ ἄξιοι συνεργάτες του
γιά νά ἐπιτευχθεῖ τό σπουδαίο αὐτό γιά τόν
τόπο μας πνευματικό καί πολιτιστικό ἐγχείρημα. Γι’ αὐτό καί ἐγκαρδίως ὡς ἐπίσκοπος,
θείω ἐλέει αὐτοῦ τοῦ ὑπό ἐπιστημονική ἔρευνα
τόπου, συγχαίρω καί εὐλογῶ ὅλους τούς πρόθυμους συντελεστές τοῦ παρόντος συνεδρίου
εὐχόμενος τήν πλήρη ἐπιτυχία του. Καί προπάντων ἐκθύμως προσκαλῶ ὅλους σας νά παραστεῖτε στήν πνευματική πανδαισία, πού
μᾶς ἑτοίμασαν οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Συνεδρίου
μας, στήν ἐπιστημονική τράπεζα, ὅπου συνέλεξαν ἀγαθά ἀπό ὅλα τά γνωστικά πεδία,
ἀπό τήν τοπογραφία, τήν ἱστορία, τήν ἀρχαιολογία, τή θρησκεία, τήν λαογραφία. «Ἡ τράπεζα, λοιπόν, γέμει. Μηδείς ἐξέλθη πεινῶν».
Γένοιτο!

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
(13-11-2018)
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα
Μέ αἰσθήματα υἱικῆς ἀγάπης, ἀφοσιώσεως καί εὐγνωμοσύνης ὑποβάλλω πρός
τήν Σεβασμιότητά Σας ἐγκάρδιες εὐχές ἐξ
ὀνόματος τοῦ ἱεροῦ Κλήρου Σας καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας Παγγαίου. Εὐχόμεθα ὅλοι "ἐν ἑνί στόματι καί μιᾶ καρδία"
πρός τόν Ὕψιστον Θεόν καί Δομήτορα τῆς
Ἐκκλησίας μας νά Σᾶς φυλλάττει διαπαντός ὑπό τήν κραταιάν Σκέπην Του σῶον,
ἔντιμον, ὑγιά, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν Λόγον τῆς Ἀληθείας.
Οἱ εὐχές μας, Σεβασμιώτατε, πρός τό σεπτόν Πρόσωπόν Σας κατά τήν σημερινήν
ἑορτήν τῶν Ὀνομαστηρίων Σας σᾶς διαβεβαιοῦμεν, εἶναι ἀπόλυτα εἰλικρινεῖς. Δέν
εἶναι πλέον εὔκολον σέ κανέναν καλόπιστον
ἄνθρωπον τοῦ τόπου μας νά ἀμφιβάλλει,
ὅ,τι ἡ δεκαπενταετής περίπου ἀρχιερατική
διακονία Σας ἀπέδειξε, ὅτι εἶσθε μιμητής
τοῦ Καλοῦ Ποιμένος καί φιλόστοργος πατέρας Κλήρου καί λαοῦ. Ἡ μέριμνά Σας γιά

τήν πνευματική προκοπή ὅλων εἶναι διαρκής καί ἀνύστακτη. Ἡ πνευματική τροφοδοσία μέ τόν αἰώνιον Ἄρτον τῆς Ζωῆς
ἀδιάκοπη. Ὁ προφορικός καί ὁ γραπτός
Λόγος τοῦ Θεοῦ στίς ἡμέρες Σας δέν ἔπαυσαν νά ἀρδεύουν τό γεώργιον, πού Σᾶς
ἐμπιστεύθηκε ὁ αἰώνιος Ἀρχηγός τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀλλά καί τά ἔργα τά πρακτικά
τῆς ἀγάπης δέν σταμάτησαν, ὥστε εἰ δυνατόν οὐδείς ἀπό τό ποίμνιόν Σας νά στερεῖται καί αὐτῆς τῆς ὑλικῆς τροφῆς.
Γιά ὅλα αὐτά εἴμαστε εὐγνώμονες ἀπέναντί Σας καί γι' αὐτό σήμερον κατά τήν
ἑορτήν τοῦ προστάτου καί ἐμπνευστοῦ τῆς
ζωῆς Σας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
ταπεινά καταθέτουμε τόν ὀφειλόμενο φόρο
τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ μας. Σᾶς
εὐχαριστοῦμε καί ἐκ βάθους ψυχῆς ἀναφωνοῦμε : Εἰς πολλά ἔτη, θεάρεστα καί καρποφόρα, Πάτερ καί Δέσποτα. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος
Πρωτοσύγκελλος
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Ὅταν μιλοῦμε γιά ὅρια συμπεριφορᾶς τῶν ὥστε νά μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις
παιδιῶν ,ἀναφερόμαστε κατ’ ἀρχήν, σέ δύο δια- τοῦ περιβάλλοντός του,νά ἐκφραστεῖ μέσα σέ
φορετικές περιπτώσεις. Ἡ πρώτη ἔχει νά κάνει ἐπιτρεπτά καί ἀποδεκτά πλαίσια καί νά καταλάβει
μέ τά ὅρια συμπεριφορᾶς τοῦ παιδιοῦ μέσα στό τή σημασία τῆς ὕπαρξης αὐτῶν τῶν κανόνων
οἰκογενειακό περιβάλλον. Ἡ
ὥστε νά τούς κάνει τρόπο ζωῆς
δεύτερη ἀναφέρεται στά ὅρια
καί ὄχι νά τούς ἐφαρμόζει ἐπιΠολύτιμα διδάγματα
συμπεριφορᾶς τοῦ παιδιοῦ στό
φανειακά ἤ ἀπό φόβο. Νά μάθει
γιά
γονεῖς
καί
σχολικό περιβάλλον. Στήν πρώτη
ὄχι μόνον τί δέν ἐπιτρέπεται,
ὑποψήφιους γονεῖς
περίπτωση τά ὅρια τά θέτουν οἱ
ἀλλά κυρίως τί ἐπιβάλλεται. Τά
γονεῖς, ἐνῶ στή δεύτερη περίὅρια παρέχουν κατευθυντήριες
πτωση τά ὅρια τά θέτει ὁ σχολικός κανονισμός. γραμμές γιά τή συμπεριφορά καί βοηθοῦν τά
Ὡς πρός τόν χρόνο καί τή σημασία τῶν ὁρίων παιδιά νά μάθουν ποιά συμπεριφορά εἶναι κοινωσυμπεριφορᾶς προηγεῖται αὐτή τοῦ οἰκογενειακοῦ νικά ἀποδεκτή καί ποιά ὄχι. Τά παιδιά μαθαίνουν
περιβάλλοντος.
νά ἔχουν αὐτό-ἔλεγχο καί αὐτό-πειθαρχία καί
Ἡ θέσπιση ὁρίων ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομ- ἀρχίζουν νά βάζουν μόνα τους ὅρια στόν ἑαυτό
μάτι τοῦ γονεϊκοῦ ρόλου. Τί σημαίνει ὅμως «θέτω τους. Αὐτά τά παιδιά ἔχουν μεγαλύτερες πιθανόὅρια στό παιδί μου»; «Θέτω ὅρια» σημαίνει «κα- τητες νά γίνουν ὑπεύθυνοι, κοινωνικά καί συναιθοδηγῶ».
σθηματικά νοήμονες ἐνήλικες σέ σχέση μέ τά
Μέσα ἀπό τήν ὁριοθέτηση διδάσκουμε στό παιδιά πού τούς ἔχουν τεθεῖ λίγα ἤ καί καθόλου
παιδί ἁπλά καί πρακτικά τούς κανόνες τῆς κοι- ὅρια.
νωνικῆς ζωῆς, τοῦ παρέχουμε ὑγιῆ πρότυπα συμἘπίσης, τά ὅρια καί ἡ τήρησή τους βοηθᾶ
περιφορᾶς καί, τέλος, τό κάνουμε ἱκανό νά τό παιδί νά κατανοήσει τή σχέση ἀνάμεσα στήν
διακρίνει μεταξύ τοῦ ὀρθοῦ, τοῦ σωστοῦ καί τοῦ πράξη καί τή συνέπειά της. Ἔτσι, γίνεται πιό
ἀνάρμοστου καί μή ἐπιτρεπτοῦ. Μέσα ἀπό τούς ὑπεύθυνο καί βοηθεῖται στό νά διαμορφώσει μία
κανόνες καί τή μίμηση τό παιδί μαθαίνει νά συγκροτημένη προσωπικότητα. Καταλαβαίνει ὅτι
τρώει,νά μαζεύει τά παιχνίδια του,νά συνεργάζε- δέν μπορεῖ νά κάνει πάντα αὐτό πού θέλει καί
ται,νά παίζει, νά διαβάζει, νά συμπεριφέρεται,νά μαθαίνει νά ζεῖ καί μέ τά «ὄχι». Ἄλλωστε, ἀκόμα
σέβεται,νά συζητᾶ, νά δέχεται τίς συνέπειες τῶν καί ἄν οἱ γονεῖς εἶναι ἀνεκτικοί καί συμφωνοῦν
λόγων καί τῶν πράξεών του,νά ζητᾶ συγγνώμη, πάντα μέ τό παιδί τούς ,οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι
κ.ἄ.
(ἀδέλφια,συμμαθητές,ἐκπαιδευτικοί,γείτονες κ.ἄ.)
Ὁριοθέτηση δέ σημαίνει καταπίεση. Σίγουρα, δέν εἶναι ὑποχρεωμένοι νά τό κάνουν καί δέν θά
κομμάτι τῶν ὁρίων εἶναι καί τά «ὄχι» καί τά τό κάνουν.
«μήν»,τά ὁποία εἶναι ἀπαραίτητα, προκειμένου
Ἀκόμη, τά ὅρια μεταξύ τῶν ἄλλων, βοηθοῦν
νά ἐξαλειφθοῦν συμπεριφορές πού δέν εἶναι ἀπο- στήν κατανόηση τοῦ ρόλου πού ἔχει τό κάθε
δεκτές, ἀλλά καί νά συνηθίσει τό παιδί στίς μαται- μέλος μέσα στήν οἰκογένεια. Ὁ γονέας εἶναι ὁ
ώσεις,στίς ἀδικίες καί στίς ἀπογοητεύσεις, πού γονέας καί τό παιδί εἶναι πάντα τό παιδί. Αὐτό
ἀναγκαστικά θά συναντήσει σέ διάφορες στιγμές εἶναι θεμέλιος λίθος καί δέν ἀλλάζει καί δέν
στή ζωή. Σκοπός ὅμως τῶν κανόνων καί τῆς πρέπει νά ἀλλάξει. Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ἡ ὁμαλή
ὁριοθέτησης εἶναι ἡ ἐκπαίδευση τοῦ παιδιοῦ, λειτουργία τῆς οἰκογένειας καί ἀποφεύγονται καί

μελλοντικές συγκρούσεις ὡς ἀποτέλεσμα τῆς σύγχυσης τῶν ρόλων.
Ἔτσι ἡ ὁριοθέτηση τῆς συμπεριφορᾶς τῶν
παιδιῶν ἀποτελεῖ ἴσως τό μεγάλο στοίχημα πού
καλοῦνται νά κερδίσουν οἱ γονεῖς στήν σημερινή
κοινωνία. Ἔχοντας πολλές ἀπαιτήσεις ἀπό τήν
πλευρά τῶν παιδιῶν νά διαχειριστοῦν, ἐλάχιστο
χρόνο καί ἀκόμα λιγότερη ὑπομονή, εὔκολα ὑποκύπτουν, ὑποχωροῦν σέ αἰτήματα τῶν παιδιῶν,
παραχωροῦν προνόμια καί δημιουργοῦν –ἄθελά
τους-ἕνα προηγούμενο πού δύσκολα ἀλλάζει.
Ἡ ὁριοθέτηση, τότε,τῆς συμπεριφορᾶς τῶν
παιδιῶν μοιάζει ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες βουνό.
Ἄλλοι δυσκολεύονται νά βάλουν ὅρια γιατί φοβοῦνται πώς ἄν τό κάνουν, τό παιδί τους θά δυσανασχετήσει. Κάποιοι γονεῖς ἐπίσης νιώθουν ὅτι,
τό νά βάλουν ὅρια περιορίζουν τή δημιουργικότητα
τοῦ παιδιοῦ ἤ τήν τάση του γιά ἐξερεύνηση.
Παρ’ ὅλο πού στήν παιδαγωγική δέν ἔχουμε
συνταγές πού νά ἐγγυῶνται ἀπόλυτη ἐπιτυχία,ὡστόσο
ὑπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες ἀναφορικά μέ
τήν ἐπιβολή ὁρίων συμπεριφορᾶς πού βοηθοῦν γιά
θετικό ἀποτέλεσμα στήν προσπάθεια τῶν γονέων.
Ἔτσι τά ὅρια πού θέτουμε πρέπει νά ἔχουν:
1) Σαφῆ μηνύματα. Στήν προσωπική ἐπικοινωνία μέ τό παιδί μας νά εἴμαστε σαφεῖς καί συγκεκριμένοι σχετικά μέ τό τί ζητᾶμε ἀπό αὐτό.
2) Λογικά ὅρια. Ἐπειδή μέσα στήν ἡμέρα
μπορεῖ νά μᾶς ζητήσει διάφορα αἰτήματα,θά
πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά θέσουμε ὅρια,
ἐξηγῶντας γιατί ἐπιτρέπουμε τό ἕνα καί γιατί
ἀπαγορεύουμε τό ἄλλο.
3) Σταθερότητα. Δηλ. ὅταν θέτουμε κάποια
ὅρια θά πρέπει αὐτά νά τηροῦνται πάντα, κάτω
ἀπό τίς ἴδιες συνθῆκες. Ὄχι τή μία μέρα ἔτσι καί
τήν ἄλλη ἀλλιῶς. Ὄχι ὁ ἕνας γονέας ἔτσι καί ὁ
ἄλλος διαφορετικά. Βέβαια θά ὑπάρχουν καί ἐξαιρέσεις τίς ὁποῖες ὅμως θά ἐξηγοῦμε καί θά δικαιολογοῦμε.
4) Τόνο στήν φωνή. Τά παιδιά ἑρμηνεύουν
αὐτά πού τά λέμε ὄχι μόνον ἀπό τίς λέξεις πού
χρησιμοποιοῦμε, ἀλλά καί ἀπό τόν τόνο τῆς
φωνῆς μας.
5) Λογικές συνέπειες καί θετική πλαισίωση
ἤ χρήση τῆς ἀμοιβῆς ἀνάλογα μέ τήν θετική ἤ
ἀρνητική στάση τους καί ἐφαρμογή τῶν ὁρίων
πού θέσαμε.

6) Ὑπομονή. Ἡ ὑπομονή εἶναι μία δεξιότητα
πού κάθε γονιός ὀφείλει νά καλλιεργήσει. Τό
ὀφείλει στόν ἑαυτό του ἀλλά καί στά παιδιά του.
Ἀνυπομονοῦμε νά συμμορφωθοῦν ἄμεσα,νά κάνουν τώρα αὐτό πού τούς λέμε,νά μήν ἀντιδροῦνε
στά ἴδια πράγματα ξανά καί ξανά,νά βιαστοῦνε
γιατί ἐμεῖς βιαζόμαστε. Ἄν θεωρήσουμε δεδομένη
τήν ἀντίδραση τοῦ παιδιοῦ ἀλλά καί τό δικαίωμά
του νά ἀντιδράει, ἐπιβάλλεται νά τοῦ δώσουμε
χρόνο νά μάθει ,νά πειραματισθεῖ,νά ἀντιδράσει,νά
ἐπιλέξει. Ὅσο περισσότερο σταθεροί,ἤρεμοι καί
λογικοί εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, τόσο ἐπιταχύνουμε
τή διαδικασία ἐκμάθησης κανόνων καί κοινωνικά
ἀποδεκτῶν συμπεριφορῶν στά παιδιά μας.
Αὐτό πού χρειάζεται νά θυμοῦνται οἱ γονεῖς
εἶναι: α) ὅτι ἡ ἄκρατη ἐλευθερία εἶναι χαοτική
γιά τά παιδιά. Δέν ξέρουν τί νά περιμένουν, πῶς
νά ἀνταποκριθοῦν καί ἀποσυντονίζονται. Ἡ ὁριοθέτηση εἶναι ἀπαραίτητη καί λειτουργεῖ προστατευτικά γιά τά παιδιά. Δέν ἐξασφαλίζει μόνο τή
σωματική τους ἀκεραιότητα ἀλλά καί τήν ὑγιῆ
κοινωνικοποίησή τους καί τήν ὁμαλή συναισθηματική τους ἀνάπτυξη.
β) Μεταξύ τῶν ἄλλων, μέ τήν ὁριοθέτηση, τά
παιδιά ἀποκτοῦν καί δύο πολύ σπουδαῖες καί
σωτήριες χριστιανικές ἀρετές. Αὐτήν τῆς ὑπακοῆς καί τῆς διάκρισης. Ἡ ὑπακοή μέ ὅλα τά
ὀφέλη (σωματικά καί ψυχικά) εἶναι ἀρετή δοσμένη
καί τηρουμένη ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό μας,ἀφοῦ
καί Ἐκεῖνος στήν ἡλικία αὐτή, ἦταν πρός τόν
Ἰωσήφ καί τήν Παναγία Μητέρα του «ὑποτασσόμενος». Ἡ διάκριση πού κατά τούς Ἁγίους
Πατέρες εἶναι «μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν»,
δηλ. εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς ἀρετές,
εἶναι αὐτή ποῦ τά μαθαίνει τό « πῶς;», τό «
πότε;», τό « σέ ποιόν;» καί στό «τί;» θά κάνουν
ἤ θά ποῦν σέ κάθε παρουσία τους.
γ)Ἡ δική τους προσπάθεια καί ἐλπίδα θά ἔχει
ἀποτέλεσμα ὅταν θά στηρίζεται στή Θεία Χάρη
πού θά ἔλθει σάν ἀπάντηση στίς προσευχές τούς,
οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς βάση τήν πίστη καί τήν ἀγάπη
στό Θεό, τήν χριστιανική ζωή, τήν ὑπομονή καί
τήν ἐπιμονή τους.
Ο ΘΕΟΣ
ΜΑΖΙ ΣΑΣ
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Θά θυμᾶστε σίγουρα στά ΜΜΕ τήν
σχετικά πρόσφατη παραδοχή τοῦ ΔΝΤ
πῶς ἔσφαλαν στήν πολιτική τους ἔναντι
τῆς Ἑλλάδος, λόγω λανθασμένου τρόπου
ὑπολογισμοῦ τοῦ πολλαπλασιαστῆ; Πόσοι
ἀλήθεια γνωρίζουν τήν ἔννοια αὐτή; Μή‐
πως τό ἐρώτημα εἶναι: πόσοι κατάλαβαν
πραγματικά ποῦ ἔκαναν λάθος τελικά οἱ
τεχνοκράτες τοῦ Ταμείου;
Ἄς δοῦμε λοιπόν τήν ἔννοια τοῦ Πολ‐
λαπλασιαστῆ πού ἀφορᾶ τήν Μακροοι‐
κονομία πάρα πολύ ἁπλουστευμένα :
Ἔστω ὅτι τό Ἑλληνικό Κράτος λαμβάνει
ὡς βοήθεια (π.χ. ἀπό τήν ὁμογένεια) τό
ποσό τῶν 100 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἄς
δεχτοῦμε ἐπίσης πώς ὑπάρχουν δύο ὑπο‐
θέσεις νά ἐνεργήσει: α) νά βοηθήσει μ’
αὐτά τά χρήματα (μέσω φοροαπαλλαγῶν
ἀντίστοιχου ὕψους) τό μεγάλο κεφάλαιο
ὥστε νά ἐπενδύσουν αὐτοί γιά νέες θέσεις
ἐργασίας καί β) νά βοηθήσει μ’ αὐτά τά
χρήματα (μέσω φοροαπαλλαγῶν ἀντί‐
στοιχου ὕψους) τά χαμηλότερα εἰσοδή‐
ματα δίνοντας κίνητρο σ’ αὐτούς νά κα‐
ταναλώσουν περισσότερα κι ἔτσι νά το‐
νωθεῖ ἡ ζήτηση καί κατ’ ἐπέκταση ἡ συ‐

νολική οἰκονομία. Ἄς πάρουμε λοιπόν τήν
κάθε περίπτωση χωριστά:
1. Δίνει φοροαπαλλαγές στούς «πλού‐
σιους» γιά ἐπενδύσεις. Τούς δίνει λοι‐
πόν τά χρήματα ἀλλά αὐτοί φοβοῦνται
νά ἐπενδύσουν στήν Ἑλλάδα ὅποτε τά 50
ἑκατομμύρια πᾶνε καταθέσεις στό ἐξω‐
τερικό, τά 30 γίνονται εἰσαγόμενα προϊόντα
πολυτελείας καί τά 20 τοποθετήσεις στήν
Ἑλλάδα (π.χ. σέ ἀκίνητα). Αὐτοί πού πῆραν
τά χρήματα πουλώντας τά ἀκίνητα ἀγο‐
ράζουν εἰσαγόμενα μέ τά 10 ἑκατομμύρια
καί καταναλώνουν τά ἄλλα 10.Τελικά ὁ
πολλαπλασιαστής τῶν δαπανῶν γιά τούς
πλούσιους εἶναι 20 ἑκατομμύρια πού ξό‐
δεψαν στήν Ἑλλάδα + 10 ἑκατομμύρια
πού ξόδεψαν στή χώρα ὅσοι πῆραν τά
20, ἄρα στό σύνολο 30. Δηλαδή μέ τήν
οἰκονομική ὁρολογία ὁ πολλαπλασιαστής
εἶναι 0,3 ἐπειδή :
30 (πού δημιουργήθηκαν)
100 (πού δόθηκαν)

= 30
= 100

2. Δίνει φοροαπαλλαγές στούς «φτω‐
χούς» γιά κατανάλωση. Τούς δίνει λοιπόν
τά χρήματα γιά ἀγορές καί αὐτοί ἀγορά‐
ζουν 60 ἑκατομμύρια ἑλληνικά προϊόντα
καί 40 εἰσαγόμενα. Ἀπό τά 60 ἑκατομμύρια
τά 30 πάνε γιά εἰσαγόμενα καί τά ἄλλα
30 πέφτουν πάλι στήν ἑλληνική οἰκονομία
ὁπότε ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι 60 + 30
= 90. Δηλαδή μέ τήν οἰκονομική ὁρολογία
ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι 0,9 ἐπειδή:
90 (πού δημιουργήθηκαν)
100 (πού δόθηκαν)

= 90
= 100

Ὅταν συγκρίνουμε τούς δύο πολλα‐
πλασιαστές τότε λέμε πώς ἡ πολιτική 1
μᾶς πολλαπλασιάζει τήν οἰκονομική δρα‐
στηριότητα κατά 30% τῶν ἀρχικῶν χρη‐
μάτων, ἐνῶ ἡ 2 κατά 90%. Ὁπότε τά χρή‐
ματα πού θά ρίξουμε στήν ἀγορά θά κι‐
νήσουν καλύτερα τήν οἰκονομία ἄν ἀκο‐
λουθήσουμε τήν πολιτική 2. Φυσικά ὅλα
τά παραπάνω εἶναι μία ὑπεραπλουστευ‐
μένη παρουσίαση τῆς ἔννοιας τοῦ πολ‐
λαπλασιαστῆ ἐπενδύσεων. Ὁ πολλαπλα‐
σιαστής πού ἐφάρμοσε τό ΔΝΤ ἦταν ὁ
ἀντίστροφος. Δέν ἔδωσε χρήματα ἀλλά
ἔκοψε μέ τή σκέψη: ἄν ἀφαιρέσουμε χρή‐
ματα που δίνει στήν οἰκονομία τό δημόσιο,
πόσο θά μειωθεῖ ἡ συνολική οἰκονομική
δραστηριότητα; Δέν ὑπολόγισαν σωστά
(τό ζήτημα εἶναι, ἠθελημένα;) τό ποσοστό
καί ἔτσι ἡ μείωση τοῦ ΑΕΠ ἦταν πολύ με‐
γαλύτερη ἀπό ὅτι εἶχε ἐκτιμηθεῖ ἀρχικά.
Τί θά γινόταν ὅμως ἄν εἶχαν ὑπολογίσει
σωστά τῶν πολλαπλασιαστή; Τότε θά
εἶχαν καταλάβει ὅλοι πώς ἡ Ἑλλάδα εἶναι

σέ μεγάλο βαθμό μία οἰκονομική φούσκα.
Δέν παράγει σχεδόν τίποτε ὁπότε τό
κράτος δανειζόταν καί ἔδινε τά χρήματα
σέ μισθούς καί ἐργολάβους πού κινοῦσαν
τήν οἰκονομία. Ὅταν κόβεις λοιπόν τά δα‐
νεικά, ὅλο τό σύστημα καταρρέει γιατί
δέν ὑπάρχει πράγματική οἰκονομία ἀρκετά
ἰσχυρή γιά νά τό στηρίξει. Ἔχει λοιπόν
βάση ἡ σκέψη πού ἀκούστηκε τότε: «ἡ
κουβέντα γιά τόν πολλαπλασιαστή θά
μειώσει τήν ἐμπιστοσύνη στήν ἑλληνική
οἰκονομία, καθώς ὅλοι θά καταλάβουν
τήν ἀδυναμία της» Καί πῶς ὅμως θά ἔπρε‐
πε νά ἐνεργήσει ἡ Εὐρώπη; Εἴτε δίνοντας
περισσότερα χρήματα συντηρώντας τήν
«ἀρρωστημένη» κατάσταση ἤ ἀφήνο‐ντας
τήν οἰκονομία τοῦ κράτους νά «βουλιάξει».
Ἀλλά τότε τό ζήτημα πού θά ἐρχόταν θά
ἦταν ἄλλο: πόσους ἀκόμα «ἑταίρους» θά
παρασέρναμε μαζί στό… κατρακύλισμά
μας;
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ
τοῦ Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως
κ. κ. Χρυσοστόμου
Γράφει ὁ Νίκος Α. Μιχαλόπουλος
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Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως
πρόσφατα κυκλοφόρησε τό νέο πόνημα
τοῦ Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου μέ τίτλο
«ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ», ἔκδ.
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως,
Ἐλευθερουπόλη 2018. Τό ἀφιερώνει «στόν
ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τόν ὁραματιστή, τόν μεγάθυμο καί λαοφιλῆ Χριστόδουλο πάνυ
εὐγνωμόνως».

ὡς βάση οὐσιαστική τῆς χριστιανικῆς τους
ὀρθόδοξης πίστης. Ἄλλωστε, αὐτά ὁριοθετοῦν τή χριστιανική διδασκαλία καί δείχνουν τό δρόμο πορείας στόν κάθε πιστό.
Ἐνδεικτικά ἀναφέρω ἀποσπάσματα
ἀνάπτυξης τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν, τά
ὁποία δείχνουν καί τόν τρόπο συγγραφῆς
:
α) Ἡ παλιγγενεσία (σελ. 15)

« …ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τή
Μέσα στίς 222 σελίδες τοῦ βιβλίου του παλιγγενεσία…» ( Ματθ. 19, 28)
κατόρθωσε ὁ Σεβασμιότατος νά συμπεΤί σημαίνει «παλιγγενεσία;». Σημαίνει,
ριλάβει καί νά παρουσιάσει κατά τρόπο γράφει ὁ συγγραφέας, «τή δεύτερη γέννηση,
ἁπλό καί κατανοητό τίς διάφορες δογμα- τήν ἀνάπλαση καί ἀνακαίνιση τῆς κτίσετικές θέσεις - ἀλήθειες τῆς Ἐκκλησίας μας ως… δέν θά καταστραφεῖ ὁ κόσμος… δέν
πού σηματοδοτοῦν τήν οὐσία τῆς διδα- θά ἐξαφανισθεῖ... μόνο θά ἀλλάξει ριζισκαλίας της. Τά δόγματα εἶναι ἀξιώματα, κά… θά ξαναδημιουργηθοῦν οἱ οὐρανοί
τά ὁποῖα «μένουν εἰς τόν αἰώνα», καί οἱ καί ἡ γῆ μέ ὅλα τά ἔργα των… καί, ὅπως
πιστοί τά μελετοῦν καί τά ἀποδέχονται προφητεύει ὁ Ἀπ. Πέτρος, περιμένουμε

τίς ἡμέρες ἐκεῖνες « καινούς οὐρανούς
καί γῆν καινήν» (Β΄ Πέτρ. 3. 10-13). « Ἡ
μία, λοιπόν, πλευρά τῆς παλιγγενεσίας
εἶναι ἡ νέα, ἡ ἀλλαγμένη, μία καινούρια,
ἄγνωστή μας μορφή Δημιουργίας… ἡ ἄλλη
πλευρά τῆς παλιγγενεσίας εἶναι ἡ ἔμψυχη
κτίση τοῦ Θεοῦ, δηλ. ἡ ἀνθρωπότητα…
τά σώματά μας θά εἶναι σώματα πνευματικά… καί, ὅπως διδάσκει ὁ ἅγιος Κύριλλος
Ἱεροσολύμων, «ἐγείρεται μέν οὔν τοῦτο
τό σῶμα, ἀλλ’ οὐ μένει τοιοῦτον, ἀλλά
μένει αἰώνιον».
β. « Ὁ μόσχος ὁ σιτευτός» (σελ.115)
« Ἐνέγκαντες τόν μόσχον τόν σιτευτόν
θύσατε, καί φαγόντες εὐφραθῶμεν» (
Λουκ. 15.23), ἀπό τήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου.
Στή γνωστή μας εὐαγγελική περικοπή
παρουσιάζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατρός
πρός τά πλάσματά Του. «Μέσα στήν ἀγάπη
Του, σύμφωνα μέ τήν ὡραία Ἀποστολική
ἔκφραση ‘‘ζῶμεν καί κινούμεθα καί
ἐσμέν’’(Πράξ. 17,28). Ὁ μόσχος ὁ σιτευτός
εἶναι « συμβολική εἰκόνα καί δέν εἶναι
ἄλλος ἀπό τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό… πού ἀπολαμβάνουμε σέ κάθε Θεία
Λειτουργία… στήν Ἁγία Τράπεζα κατά
τή Θεία Κοινωνία». Καί καταλήγει πώς
πρέπει νά προσερχόμαστε στή Θεία Κοινωνία μέ εὐλάβεια, μέ πίστη, μέ μετάνοια,
μέ καθαρή καρδιά…». Μέ τόν ἴδιο χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζει καί τίς
ἄλλες δογματικές θέσεις – ἀλήθειες, οἱ
ὁποῖες βοηθοῦν τόν ἀναγνώστη στήν πίστη
του, στόν πνευματικό ἀνεφοδιασμό του
καί στήν καλυτέρευση τῆς πνευματικῆς
συγκρότησής του.

Εἶναι τό πόνημα αὐτό μία ἐργασία ὑπεύθυνη καί σπουδαία, δύσκολη καί ἐπίπονη
γιά τήν παρουσίαση τῶν δογματικῶν μας
ἀξιῶν καί ἕνα ἄριστο βοήθημα γιά τούς
ὁμιλητές – ἱεροκήρυκες καί «εὑρηματικούς
καί φιλόπονους διακόνους τοῦ ΄Ἄμβωνος»,
ὅπως σημειώνει ὁ Σεβασμιότατος στόν
πρόλογό του (σ.11). Μέ ξεχωριστό τρόπο
μυεῖ τόν ἀναγνώστη - ἀκροατή στή δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας,
πού πρέπει ὅλοι μας νά ἔχουμε ὑπόψη
μας. Εἶναι φανερό ὅτι ὁ συγγραφέας ἔχει
ἕνα δικό του προσωπικό τρόπο στή σύνταξη κάθε κηρύγματος, τό ὁποῖο διαβάζεται
στή Θεία Λειτουργία. Συγκεκριμένα: Ἀπό
τή εὐαγγελική περικοπή κάθε Κυριακῆς
διαλέγει μία μικρή περίοδο ἤ μία λέξη πού
κρύβει μέσα της μία δογματική θέση –
ἀλήθεια πού ἐπιθυμεῖ νά ἀναπτύξει. Μέ
εὔστοχο καί ἁπλό τρόπο τήν ἑρμηνεύει
καί τήν παρουσιάζει στό εὐρύ κοινό. Καί
αὐτό τό πετυχαίνει διανθίζοντας τό κείμενό
του καί μέ ἄλλες παράλληλες ἁγιογραφικές
καί ἁγιοπατερικές παραπομπές. Στό τέλος
καταλήγει πάντα μέ ἕνα ἠθικό δίδαγμα.
΄Ἔτσι καθιστά τό κείμενό του προσιτό,
εὐχάριστο καί ὠφέλιμο.
Συγχαίρουμε θερμά τό Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο γιά τήν ἐπιμελημένη καί ἐνημερωμένη σύνθεση τοῦ
πονήματός του καί εὐχόμαστε νά εἶναι
καλοτάξιδο τό βιβλίο του. Εὐχόμαστε, ἐπίσης, ὁ Δωρεοδότης Κύριος νά τοῦ δίνει
δύναμη, νά τόν χαριτώνει καί νά τόν ἐνισχύει στό θεάρεστο ποιμαντικό καί συγγραφικό του ἔργο, ὥστε νά μᾶς αἰφνιδιάζει
κάθε τόσο μέ τή συγγραφική του παραγωγή
καί προσφορά.
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Kατά τόν
μή να Ἰούλιον
2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστο-
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μος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν
7ην εἰς τόν ἀρχαιότερον Ἱερόν Ναόν
τῆς Μητροπόλεώς μας τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Μεσορόπης, τήν 8ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου καί προέστη τοῦ ἐτησίου
μνημοσύνου τῆς Βαλσάμως Πεντίκη, τήν
12ην εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τοῦ
Ἁγίου Παϊσίου Αὐλῆς, τήν 15ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης
Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 17ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Νέας
Περάμου, τήν 22αν εἰς τό Παρεκκλήσιον
τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς Δωματίων, τήν
26ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, ὅπου καί
ἐχειροθέτησεν τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας π. Κωνσταντίνον Σούτην Οἰκονόμον, τήν 27ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν
Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

Χρυσοκάστρου μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου, τήν
29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παύλου
Καβάλας μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμονος, Μιλήτου
κ.κ. Ἀποστόλου, Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονος, Βερροίας κ.κ. Παντελεήμονος,
Ζιχνῶν κ.κ. Ἱεροθέου, Νέας Σμύρνης
κ.κ. Συμεών καί τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου
Μητροπολίτου Φιλίππων κ.κ. Στεφάνου,
ὅπου καί συμμετέσχε τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων
κυροῦ Προκοπίου.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 19ην εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον
τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Ἐλαιοχώριον,
τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς Προστάτιδος καί
Πολιούχου τῆς Πόλεως, τήν 25ην εἰς
συγχοροστασίαν μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου.
Προέστη:
Τήν 15ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας
τῆς Φιλοθέης μοναχῆς τῆς Ἰερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, ὅπου καί
ὡμίλησεν ἀναφερόμενος στίς ἀρετές τῆς
κοιμηθείσης μοναχῆς.

Ἔναρξη Ἱερατικῶν Συνάξεων 2018-2019

Ἑσπερινός Ὀνομαστηρίων

Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 28ην τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις «Μέγας Κωνσταντῖνος» Νέας
Ἡρακλείτσης, παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα
καί ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς κατασκηνωτάς.
Kατά τόν μήνα Αὔγουστον 2018 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου ἐπί τῆ ἑορτῆ
τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ
ἐκ Δαρδανελλίων, τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Δρυάδος,
τήν 6ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Παραλίας Ὀφρυνίου, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν τόν Διάκονον Χαράλαμπον Ζαπουνίδην εἰς Πρεσβύτερον, τήν 8ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου, τήν 12ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Παγγαιώτισσας Χορτοκοπίου,
τήν 15ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Νικολάου Νέας Περάμου, τήν 19ην εἰς

τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Μεσαγροῦ Μυτιλήνης γενέτειρα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, 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, ὡμιλήσας ἐπικαίρως ἀπό ἐξέδρας
εἰς τήν πλατείαν τῆς Νέας Ἡρακλείτσης,
τήν 26ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου
Παύλου Ἰσαακίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, ὅπου καί προέστη
τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Πρεσβυτέρας Ἰωάννας Ἀρβανιτάκη, τήν 27ην εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Φανουρίου
Νέας Ἡρακλείτσης.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Προσκυνηματικόν
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Περάμου, ὅπου ἐτέλεσεν εἰς
τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας Τρισάγιον ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῶν ἐσχάτως ἀδοκήτω καί
φρικτῶ θανάτω τελειωθέντων ἀδελφῶν
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ἡμῶν ἐκ τοῦ πυρός εἰς Ἀττικήν,
τήν 5ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ
Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 12ην 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
Παναγίας Φανερωμένης Νέας Περάμου,
τήν 22αν εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν
ἐπί τῆ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης
Νέας Ἡρακλείτσης.
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Kατά τόν μήνα Σεπτέμβριον 2018 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 8ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 9ην
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν
Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης
Νικησιάνης, τήν 14ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ὑψώσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 16ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 20ην εἰς Ἀγρυπνίαν εἰς τόν
Πανάγιον Τάφον μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπόλεως κ.κ.
Ἰσιδώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν 26ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἐβαπτισε:
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωο- Θεολόγου εἰς τόν Ἅγιον Χριστόφορον.
δόχου Πηγῆς Μεσαγροῦ Μυτιλήνης τό
Συμμετέσχε:
τέκνον τῶν Γρηγορίου Δαβράμου καί
Κυριακῆς Τζαμτζῆ, ἀνεψιᾶς τοῦ ΣεβαΤήν 1ην, 2αν καί 3ην τῶν ἐργασιῶν
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, εἰς τό τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Παὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Νικόλαος.
τριαρχείου εἰς Κωνσταντινούπολιν. Τήν
1ην ἑορτήν τῆς Ἰνδίκτου εἰς συγχοροΠροέστη:
στασίαν μετά τῆς Α.Θ.Π. τοῦ ΟἰκουμεΤήν 4ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς νικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Πατριαρχικόν
Πρεσβυτέρας Χρυσούλας Τσολακίδου Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φαναεἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πα- ρίου, ὅπου μετά τό πέρας τῆς Θείας
λαιοχωρίου, τήν 8ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκο- Λειτουργίας ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Παναλουθίας τοῦ Μιχαήλ Μιχαηλίδη, πατρός γιωτάτου Πατριάρχου ἡ νενομισμένη
τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου εὐχή καί ἡ πρᾶξις τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος,
Δημητρίου Γαληψοῦς Ἀρχιμ. Στεφάνου ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ’ Αὐτοῦ τε
Μιχαηλίδη.
καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων Ἁγίων
Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ἀντήλαξαν μετ’
Παρευρέθη:
Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῶ ἀσπασμόν, ἐπί τῶ
Τήν 22αν εἰς τήν ἀλλαγήν διοικήσεως νέω ἐκκλησιαστικῶ ἔτει.
εἰς τό Στρατόπεδον «Ἀμβράζη» Ἐλευθερουπόλεως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 17ην ἕως τῆς 22ας ἑξαήμερον
προσκυνηματικόν ὁδοιπορικόν εἰς Ἁγίους
Τόπους συνεδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
π. Χρυσόστομον, Κληρικούς καί λαϊκούς
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας,
τήν 29ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν
τῆς Κατηχητικῆς περιόδου 2018 -2019
εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον «Ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
ἀφοῦ προηγουμένως τέλεσε τόν Ἁγιασμόν. Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος,
καλωσόρισε καί εὐχήθηκε στούς Ἱερεῖς
καλή ἐκκλησιαστική χρονιά, ἀναφέρθηκε
ἐν συντομία στά θέματα πού θά ἀπασχολήσουν τήν παρούσα ἐκκλησιαστική
χρονιά τίς Ἱερατικές Συνάξεις. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης σέ διάφορα κοινωνικά καί
ἐκκλησιαστικά θέματα πού ἀπασχόλησαν
τήν τελευταία περίοδο (ἡ συμφορά στό
Μάτι, τό Μακεδονικό, τό ὑλιστικό πνεῦμα
τῆς ἐποχῆς μας). Ἀκολούθησε γόνιμος
καί ἐποικοδομητικός διάλογος.
Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει
τῶν μαθημάτων εἰς τό Γυμνάσιον καί
Λύκειον Ἐλευθερουπόλεως. Ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς μαθητάς καί τούς εὐχήθηκε εὐλογημένη καί δημιουργική Σχολική
Χρονιά. Εἰς ὅλα τά σχολεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας μας ἀνεγνώσθη ὑπό τῶν Ἐφημερίων Ἐγκύκλιος
τοῦ Ποιμενάρχου μας.
Εὐλόγησε:
Τήν 8ην, εὐγενῶς προσκληθείς τόν
Γάμον τῶν Ἀλεξάνδρου Τρυγώνη καί

τῆς Ἐλισσάβετ Πριμπίδου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, τήν 9ην τόν Γάμον τῶν Νικολάου Ζουγιανοῦ καί τῆς Ἑλένης Γεωργουσίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας
Μαρίνης Νέας Περάμου, τήν 16ην τόν
Γάμον τῶν Ἀποστόλου Κρυωνᾶ καί τῆς
Ζωῆς Κυριακοπούλου, ἐβάπτισε δέ καί
τό τέκνον των εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό
ὄνομα Μάριος εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.
Προέστη:
Τήν 15ην τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Μιχαήλ Μιχαηλίδη πατρός τοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ὀρφανοῦ Ἀρχιμ. Στεφάνου
Μιχαηλίδη εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Γαληψοῦς.
Πραγματοποιήθηκε:
Εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς
τῆς Μητροπόλεώς μας δισκοφορία
ὑπέρ τῶν δοκιμασθέντων πυροπλήκτων
ἀδελφῶν μας εἰς Ἀττικήν τήν Κυριακήν
29ην Ἰουλίου ἐ.ἔ. Τό συγκεντρωθέν ποσόν
τῶν ἕνδεκα χιλιάδων ἑπτακοσίων ἐνενήκοντα ἕξι (11.796) εὐρώ ἀπεστάλη εἰς
τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος προκειμένου τοῦτο νά διανεμηθεῖ καταλλήλως εἰς τούς δεινῶς πληγέντας ἐκ τῆς λαίλαπος τοῦ πυρός ἀδελφούς μας.
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