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τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου

Τ

ό πρῶτο νόημα, πού ἀναβλύζει στή
σκέψη μας διαβάζοντας αὐτόν τόν
τίτλο, εἶναι οἱ Δοξολογίες καί οἱ δεήσεις,
πού ἀναπέμπει ἡ Ἐκκλησία μας, μόλις
ἀνατείλει στόν ὁρίζοντα τῆς Ἱστορίας ἡ
νέα χρονιά. Ὁρίστε, θά ποῦμε, πῶς ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑποδέχεται τόν
καινούργιο χρόνο. Μαζί μέ τήν ἑορτή τῆς
Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τή μνήμη τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου πρόσθεσε καί τήν τελετή εἰδικῆς Δοξολογίας πρίν τό “Δι’
εὐχῶν..”γιά νά τιμήσει μέ τόν δικό της
τρόπο, τόν λειτουργικό, καί τόν ἐρχομό
τοῦ νέου ἔτους, ἄν καί ἡ Πρωτοχρονιά ἡ
δική της εἶναι ἡ 1η Σεπτεμβρίου. Ἔτσι οἱ
Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, πηγαίνοντας στό
ναό τήν Πρωτοχρονιά δοξάζουμε καί
εὐχαριστοῦμε καθηκόντως τόν Ὕψιστο,
διότι μᾶς ἀξίωσε νά διαβοῦμε ὑγιεῖς τό κατώφλι ἑνός νέου ἔτους. Πόσοι, σκεπτόμαστε μελαγχολικά, πόσοι γνωστοί καί φίλοι,
πρόσωπα ἀγαπητά, ἔχασαν ξαφνικά τό
προνόμιο αὐτό καί ἔφυγαν ἀπό αὐτή τή γῆ
παντοτινά γιά τό ὑπερπέραν, ἐκεῖ ὅπου
σβήνει καί χάνεται κάθε ἔννοια χρόνου!

Κατ’ οὐσία, δηλαδή, μέ τή Δοξολογία τῆς
Πρωτοχρονιᾶς στούς ναούς μας ἐκφράζουμε λειτουργικά τήν εὐγνωμοσύνη μας
στόν Παντοδύναμο Κύριο, πού μᾶς κρατᾶ
ἀκόμη στή γῆ καί συγχρόνως περιδεεῖς
Τόν ἱκετεύουμε νά μᾶς διαφυλάξει ὑγιεῖς
καί τή νέα χρονιά.
Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διαθέτει καί ἄλλους εὐεργετικούς τρόπους γιά
νά συμμετάσχει οὐσιαστικά στούς ἑορτασμούς τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Δέν ἔρχεται μέ
ἀγάπη δίπλα στόν ἄνθρωπο τήν Πρωτοχρονιά μόνο μέ ὕμνους καί δεήσεις πρός
τόν ἔχοντα καιρούς καί χρόνους ὑπό τήν
ἐξουσία Του. Ἐκτός ἀπό τόν λειτουργικό
της πλοῦτο ἔχει νά προσφέρει καί τόν ἐπίσης ἀνεκτίμητο πλοῦτο τῆς εὐαγγελικῆς
της διδασκαλίας. Τῆς διδασκαλίας της,
πού εἶναι θεόπνευστη καί ὠφέλιμη “πρός
ἔλεγχον, πρός ἐπανόρθωσιν, πρός παιδείαν τήν ἐν δικαιοσύνη, ἵνα ἄρτιος ἦ ὁ
τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος πρός πᾶν ἔργον
ἀγαθόν ἐξηρτισμενος” (Β΄ Τιμ. 3,16-17).
Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μαζί μέ
τίς εὐχές της πρός τόν Κύριο ἔρχεται καί
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μέ τόν ζωοποιό λόγο της νά συμπαρασταθεῖ στόν κάθε ἄνθρωπο, πού πατᾶ σκεπτικός καί φορτωμένος ἔννοιες, τό πόδι του
στό κατώφλι τοῦ καινούργιου χρόνου. Καί
τό ἔχει τόσο ἀνάγκη! Πολλά εἶναι τά προβλήματα, πού πιέζουν καί στενοχωροῦν τή
ψυχή του. Πολλή ἡ ἀγωνία ἡ συσσωρευμένη στό ἀνήσυχο πνεῦμα του. Ποῦ νά
στρέψουμε τό βλέμμα μας καί δέν θά ἀντικρύσουμε τόν πόνο; Στήν πατρίδα μας,
πού ἐμπαίζεται αὐτόν τόν καιρό καί προκαλεῖται ἀπό φίλερι καί ζηλότυπο γείτονα;
Στούς συνανθρώπους μας ἐκείνους, πού
μπῆκαν στήν τροχιά τοῦ νέου ἔτους φορτωμένοι τό βάρος ἀνίατης, κακοήθους
ἀσθένειας, πραγματικῆς φαραωνικῆς
πληγῆς τοῦ αἰώνα μας; Στούς οἰκογενειάρχες τούς ἀγχωμένους ἀπό τήν ἀπειλή
τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως; Στή σπουδάζουσα νεότητα μέ τόν ὁρίζοντα τῆς ζωῆς
θολό, σκοτεινό, χωρίς τήν ἐλπίδα μιᾶς
καλῆς ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας, καί
μέ τόν ἐφιάλτη τῆς φυγῆς ἀπό τήν πατρίδα; Στούς ἀδελφούς ἐκείνους πού ἄρχισαν τήν πορεία στό δρόμο τοῦ νέου ἔτους
φορτωμένοι σάν τήν χελώνα τό πιεστικό,
βαρύ κέλυφος τῶν παθῶν;
Γιά ὅλους ὅμως αὐτούς τούς πονεμέ-

Μέ μικρούς καλαντιστές

νους στρατοκόπους τῆς ζωῆς ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται νά δώσει στοργικά
χέρι βοηθείας. Νά χαρίσει ἐλπίδα, παρηγοριά, ἀνακούφιση. Νά προσφέρει τή στέρεη βακτηρία της, ὥστε νά μή κλονισθοῦν
καί πέσουν. Ὁ Κύριός μας,ἡ Σαρκωμένη
Ἀγάπη, στέκεται καί πάλι στήν ἀφετηρία
τοῦ δρόμου τῆς νέας χρονιᾶς καί προσκαλεῖ στοργικά: “Δεῦτε πρός με πάντες οἱ
κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ
ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἄρατε τόν ζυγόν μου
ἐφ’ ὑμᾶς καί μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος
εἰμί καί ταπεινός τῆ καρδία καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γάρ
ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου
ἐλαφρόν ἐστιν” (Ματθ. 11,28-30).
Ὁ οὐράνιος καί φιλεύσπλαχνος Πατέρας περιμένει μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες τά παιδιά πού ἀπερίσκεπτα Τόν ἐγκατέλειψαν νά
ξανάρθουν πάλι κοντά Του, νά τούς χαρίσει κάθε εὐτυχία καί χαρά, πού τούς στέρησε ἡ πολύμορφη ἁμαρτία.
Ἔτσι ἀκριβῶς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γιορτάζει τήν Πρωτοχρονιά καί τέτοια δῶρα, ἀκριβά καί οὐράνια, χαρίζει
στά παιδιά της. Μακάρι ἔτσι καί ἐμεῖς,
παντοτινά κοντά Της, νά γιορτάζουμε
κάθε Πρωτοχρονιά.

Μέ μεγάλους καλαντιστές

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί
καί Πατέρες

Π

ρός ὅλους σας ἐγκάρδια καί πατρική ἀπευθύνουμε εὐχή, τό νέο
ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου
2020, πού μόλις ἀνέτειλε, νά εἶναι
εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό, ὑγιεινό καί
καρποφόρο. Ἀκόμη θερμή κάνουμε
ἔκκληση, μᾶλλον παράκληση, κατά τή
διάρκεια τοῦ νέου ἔτους νά ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μας τόν καλό καί θεάρεστο ἀγώνα τῆς πίστεως καί τῆς ἀρετῆς,
ὥστε νά γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί,
πιό συνεπεῖς στά καθήκοντά μας ὡς
ἄτομα, ὡς οἰκογένεια, ὡς ἔθνος. Προπάντων ἐπιθυμῶ ὡς διδάσκαλος μέ τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ τοῦ Εὐαγγελίου νά
ὑπενθυμίσω εἰς ἑαυτούς καί ἀλλήλους
ἐκείνη τήν ἐπίκαιρη καί θεόπνευστη
συμβουλή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
παρμένη ἀπό τήν ὡραία Ἐπιστολή του
πρός τούς ἀρχαίους συμπατριῶτες μας,
πού κατοικοῦσαν ἕνα καιρό στήν
Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν». (5, 16).
Χριστιανοί μου, ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, στούς ἀρχαίους ἐκείνους
Μικρασιάτες καί μέσω αὐτῶν σέ ὅλη
τήν Ἐκκλησία, προσπαθεῖστε νά ἀγοράζετε τόν καιρό σας, νά ἐκμεταλλευτεῖτε τό χρόνο σας, διότι μή λησμονεῖτε
ὅτι οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Ἀλλά ἴσως

κάποιος ἀκούγοντας τήν Ἀποστολική
αὐτή συμβουλή νά ἐρωτηθεῖ: τί εἶναι ὁ
χρόνος, κάποιο ἀγαθό, ὅπως ἐκεῖνα πού
πωλοῦνται στά καταστήματα τῆς ἀγορᾶς, γιά νά πᾶμε νά τό ἀγοράσουμε;
καί ὑπάρχουν ἡμέρες καλές καί πονηρές, σάν νά εἶναι κάποια ἔμψυχα ὄντα
μέ ἠθική βούληση;
Ἀπαντοῦμε ἀμέσως καί φιλάδελφα
σέ αὐτές τίς εὔλογες ἀπορίες. Ὁ χρόνος
τῆς ζωῆς μας δέν εἶναι σάν τά ἀγαθά,
σάν τά προϊόντα, σάν ἐκεῖνα πού πωλοῦν καί ἀγοράζουν οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι
ἀγαθό πνευματικό, εἶναι δῶρο ἀτίμητο
τοῦ Παναγάθου Θεοῦ στόν κάθε ἄνθρωπο. Εἶναι, γιά νά χρησιμοποιήσουμε τή γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου τάλαντο,
κεφάλαιο πνευματικό δοσμένο ἀπό τόν
Θεό στόν ἄνθρωπο πρός ἐκμετάλλευση. Ὄχι γιά νά σπαταληθεῖ ἄσκοπα,
ἀλλά γιά νά παράγει κέρδη πνευματικά.
Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μᾶς δόθηκε ἀπό τόν
Θεό γιά νά ὠφελήσουμε τή ψυχή μας
καί τόν διπλανό μας συνάνθρωπο, γιά
ἔργα καλά καί θεάρεστα καί ποτέ γιά
τήν ἁμαρτία καί τήν κακία.
Ὅσον ἀφορᾶ δέ τίς ἡμέρες μας, πράγματι, δέν ὑπάρχουν καλές καί πονηρές
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ἡμέρες. Ἐδῶ χαρακτηρίζονται πονηρές
οἱ ἡμέρες καί παρομοιάζονται μέ τόν
πονηρό ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο σέ καμία
περίπτωση δέν μπορεῖς νά ἐμπιστευθεῖς. Δηλαδή ἤθελε νά μᾶς πεῖ ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, ὅτι οἱ ἡμέρες ποτέ
δέν εἶναι πάντοτε φιλικές μαζί σου,
ἄνθρωπε. Σήμερα, γιά παράδειγμα
ἔχεις τήν ὑγεία σου καί μπορεῖς νά
ἐργασθεῖς τό καλό, τήν ἀρετή, αὔριο
ἔρχονται ἡμέρες, πού δέν ἔχεις τήν
ὑγεία σου, ἡμέρες δύσκολες, μέ προβλήματα πολλά καί ἑπομένως οἱ ἡμέρες τότε σοῦ ἀποδεικνύονται, ὅτι εἶναι
πονηρές. Τίποτε σταθερό δέν ὑπάρχει
σ’ αὐτόν τόν κόσμο. Σήμερα εἴμαστε
καλά και εὐτυχεῖς, αὔριο ἀλλάζουν
τά πράγματα. Αὐτό τό ἄστατο τῶν

ἀνθρωπίνων πραγμάτων έδωσε τό δικαίωμα στόν σοφό Ἀπόστολο να χαρακτηρίσει τίς ἡμέρες μας πονηρές.
Ταῦτα, ἀγαπητοί μου, ἐπιθυμεῖ γιά
τό καλό καί τή δική μας εὐτυχία νά μᾶς
διδάξει ἡ ἁγία μας Θρησκεία μέ τή
σοφία τῶν θεοκηρύκων ἐκπροσώπων
της. Ἄς μήν ἀφήσουμε ἀνεκμετάλλευτο τόν ἀκριβό χρόνο τῆς ζωῆς μας,
τόν καινούργιο χρόνο, πού μόλις ὑποδεχθήκαμε μέ εὐχές καί χαρούμενη διάθεση. Τώρα πού οἱ ἡμέρες τοῦ βίου μας
εἶναι φιλικές καί καλές ἀπέναντί μας,
ἄς προσπαθήσουμε μέ τή Χάρη τοῦ
Παναγάθου Θεοῦ ἔργα καλά καί χρήσιμα νά ἐπιτελέσουμε «ἐξαγοραζόμενοι
τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί
εἰσίν». Ἀμήν

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

AMBΩN
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Εὐλογία βασιλόπιτας γιά τό καλό τοῦ χρόνου...

Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Τ

ὶς μέρες αὐτὲς προβάλλουν στὰ συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας μας μορφὲς Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἄθλησαν στὴ ζοφερὴ
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Ἔλαχε μάλιστα νὰ βρεθῶ στὰ Γιάννενα καὶ νὰ προσκυνήσω τὴ σεπτὴ μορφὴ τοῦ νεαροῦ στήν
ἡλικία καὶ Νεομάρτυρα τὸν Ἅγιο Γεώργιο
τὸν ἐξ Ἰωαννίνων.
Μαρτυρικὸς ὁ βίος του, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἐξ
αἰτίας τῆς φτώχειας, τὴν ὁποία ἐβίωναν ὅλοι
οἱ «ραγιάδες» καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἐξ αἰτίας τῆς
μαρτυρικῆς του βιοτῆς στὶς 17 τοῦ Γεννάρη
τοῦ 1838 μόλις νυμφευθείς καὶ μὲ τὸ ἄλικο
αἷμα του πότισε τὴ μαρτυρικὴ πρωτεύουσα
τῆς Ἠπείρου.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δύο φορὲς ἀθωώθηκε ἀπὸ τὰ μουσουλμανικὰ δικαστήρια,
διότι οὔτε μουσουλμάνος ἦτο, οὔτε περιτομὴ ἔκανε, ἀπεναντίας εὐθαρσῶς ὁμολογοῦσε τὴν ὀρθόδοξη πίστη του, ὁ
μαινόμενος ὅμως μουσουλμανικὸς ὄχλος
ἀφοῦ φρικτὰ τὸν βασάνισε τὸν ὁδήγησε
στὴν ἀγχόνη, στὸν Ἱερὸ πλέον πλάτανο τῶν
Ἰωαννίνων, τὸν παρακείμενο δίπλα στὴ Μεγάλη Πύλη. Ἔκτοτε ἕνα ταπεινὸ προσκυνητάρι μὲ ἕνα ἀκοίμητο καντήλι συνεχίζει νὰ
μᾶς θυμίζει τὸ φῶς ποὺ ἐξέπεμπε τὸ τίμιο

λείψανό του καὶ τὰ ἄπειρα θαύματά του
ἀκόμη καὶ σὲ μουσουλμάνους.
Γεννᾶται ὅμως μία εὔλογη ἀπορία. Ἀπὸ
τὴν Ἱερά μας Μητρόπολη μὲ δύο Νεομάρτυρες, τὸν Θεόδωρο τὸν Δαρδανελλίων καὶ
τὸν Γεώργιο τὸν Χίο (1807), ὁ ὁποῖος καταδικάστηκε ἐπειδὴ ἔκλεψε ἕνα καρπούζι ἀπὸ
τὰ μποστάνια τοῦ Πραβίου καὶ μετὰ ἀπὸ περιπέτειες μαρτύρησε στὴ Χίο μέχρι καὶ ὅλες
τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς πάλαι ποτὲ Ἀνατολῆς καὶ τῆς σημερινῆς μας πατρίδος, χιλιάδες χιλιάδων εἶναι οἱ Νεομάρτυρες, ποὺ
ἀποτελοῦν τὶς λαμπηδόνες τοῦ πολυτίμητου
στέμματος τῆς μαρτυρικῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Θέτουμε λοιπὸν τὸ ἁπλὸ ἐρώτημα πόσα
πρόσωπα ἔχει νὰ προτάξει ἡ ὀθωμανικὴ
αὐτοκρατορία ποὺ μαρτύρησαν ἀπὸ τὰ
χέρια Ἑλλήνων, οὔτε ἕνα καὶ ὅμως καταπατοῦντες τὴν ἱστορία μιλοῦν γιὰ διώξεις, δηώσεις, βιασμοὺς τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς
Τούρκους.
Ἕνα ἄλλο ἀσύστολο ψεῦδος ἀπὸ τὸ
στόμα τοῦ Προέδρου τῆς γείτονος ἐξ Ἀνατολῶν: «Ἡ Λιβύη εἶναι χώρα δική μας,
Τουρκικὴ, διότι ἐκεῖ ἔχουμε τὰ ἀδέλφια μας
ἕνα ἑκατομμύριο Τοῦρκοι, τὰ ὁποία μᾶς
ἄφησε ὁ Βαρβαρόσσα». Αἰδὼς Ἀργεῖοι! Δὲν
ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας ποὺ
«ὅλα τ’ ἄσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε
ἡ σκλαβιά». Σήμερα ἡ ἱστορία ἀποκαλύπτει
πλήρως ὅλα της τὰ μυστικὰ καὶ ὅλες τὶς
σκοτεινὲς καὶ φωτεινὲς πτυχές της. Οἱ ἀδελ-
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φοὶ Βαρβαρόσσα πού θὰ πεῖ κοκκινογένηδες (ὑπάρχουν κοκκινογένηδες στὸ Τουρκιστάν;) ὁ Ἀρούτζ ἢ Χοροὺκ καὶ ὁ Χαϊρεντὶν
(ἡ κορῶνα τῆς πίστεως) ἦταν παιδιὰ τοῦ
Ἰακώβου, ὄνομα κοινότυπο μέχρι σήμερα
στὴ Μυτιλήνη, ὁ ὁποῖος ἦτο κανατὰς τουτέστιν ἀγγειοπλάστης Ἕλληνας, βιαίως
ἐξισλαμισθείς, ὁπότε ἂν ἐπαίρεσθε ἐπαίρεσθε γιὰ δύο Ἑλληνόπουλα. Τὰ δύο ἀδέλφια
ἔδρασαν στὴν Ἀλγερία καὶ Τυνησία καὶ
οὐδέποτε στὴ Λιβύη, μάλιστα ὁ Χαϊρεντὶν
στὸ τέλος τῆς ζωῆς του ἦλθε σὲ ὑποταγὴ καὶ
συνθηκολόγηση μὲ τὸν Σουλεϊμὰν Β΄ τὸν
μεγαλοπρεπῆ καὶ τὸν πατέρα του, ἀφοῦ
ἔλαβε ἀπ’ αὐτὸν ὅλες τὶς τιμὲς καὶ φοβούμενος γιὰ τὴ ζωή του στὴν Ἀλγερία, διότι
κανεὶς ἀξιωματοῦχος δὲν εἶχε ζωὴ ἐκεῖ καὶ
τὸ 1546 σὲ ἡλικία 83 ἐτῶν ἀπέθανε στὴν
Τουρκία, στὴ συνοικία Μπεσικτάς, ὅπου καὶ
οἱ Νεότουρκοι γκρέμισαν τὰ σπίτια ποὺ
ἐμπόδιζαν τὴ θέα τοῦ Βοσπόρου γιὰ νὰ βλέπει πάντοτε θάλασσα ὁ Χαϊρεντίν. Καὶ
σήμερα στὸ ναυτικὸ Μουσεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔχουν τὴ σορὸ τοῦ Ἕλληνος
Καπουδᾶν Πασᾶ.
Μήπως ἐξισλαμισθὲν Ἑλληνόπουλο δὲν
ἦταν ὁ Μέγας Ναύαρχος τῆς Ὀθωμανικῆς
αὐτοκρατορίας Περιρέϊς, τοῦ ὁποίου οἱ ναυτικοὶ χάρτες ἀποτελοῦν μέχρι καὶ σήμερα
πολύτιμο ἀρχεῖο ναυσιπλοΐας; Ἢ μήπως ὁ
Σουλεϊμάν ὁ Μεγαλοπρεπὴς ἔχοντας ἑλληνίδα μητέρα δὲν ἦταν κατὰ τὸ ἥμισυ Ἕλληνας; Καὶ ἀφοῦ ἡ Χορὲμ ἡ ἀγαπημένη
γυναίκα του ἦτο θυγατέρα Ὀρθοδόξου
Ἱερέως τί ἦταν τὰ παιδιά του; Ὑπῆρξε ποτὲ
φανατικὸς μουσουλμάνος ὁ μεγάλος του
Βεζίρης ὁ Ἰμπραὴμ, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐφέρετο ὡς Πάργαλης καταγόμενος ἀπὸ τὴν
Πάργα τῆς Ἠπείρου;
Ἐπιλείψει μοι ὁ χρόνος διηγούμενον. Καὶ
συνεχίζοντας γιὰ τὰ ἀσύστολα ψεύδη σχετικὰ μὲ τὴ Θράκη δέν ἐξισλαμίσθησαν βιαίως οἱ Ροδοπαῖοι (Πομάκοι), οἱ ὁποῖοι καὶ
μετέβησαν μὲ ὅλο τὸ ἱερατεῖο τους στὴ Φιλιππούπολη γιὰ νὰ δηλώσουν τὰ δεινά, τὰ

ὁποῖα ὑφίσταντο καὶ τὰ μαρτύρια ἀπὸ τὸ
μουσουλμανικὸ στοιχεῖο, ἐξ αἰτίας τῶν
ὁποίων ἐξισλαμίσθησαν; Προσέξτε!!! Αὐτὰ
ἀνασύρονται σήμερα ἀπὸ τὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας καὶ ἀφυπνίζουν συνειδήσεις. Οἱ χιλιάδες Ρομὰ ποὺ ὑπάρχουν στὴ
Δυτικὴ Θράκη καὶ αὐτοὶ μεταλλάχτηκαν σὲ
Τούρκους;
Ζητᾶτε ἀφοπλισμὸ τῶν νησιῶν, πῶς μπορεῖ αὐτὸ νὰ συμβεῖ ὅταν δὲν σᾶς ἔχουμε
ἐμπιστοσύνη;
Σύμφωνα μὲ τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης
ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε 120.000 Ἕλληνες,
μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1953 μέχρι σήμερα
ἀριθμεῖ ἡ Πόλη μόλις 2.000 γεροντάκια.
Τὸ ἴδιο κάναμε καὶ μεῖς γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Ρόδου, τῆς Κῶ, τῶν νομῶν
Ξάνθης καὶ Ροδόπης;
Μὴ ψεύδεστε λοιπὸν ἀσύστολα, μὴ κάνετε τὸ μαῦρο ἄσπρο. Αὐτὴ ἡ προπαγάνδα,
τὴν ὁποία ἀσκεῖτε μὴ νομίζετε ὅτι ἐπηρεάζει
καὶ τὸν μορφωμένο λαὸ τῆς χώρας σας.
Ὁ Ἐθνικός μας ὕμνος προφητικὸς καὶ μὲ
τοὺς μεγαλεπήβολους ὁραματισμοὺς τοῦ
μεγάλου μας ποιητῆ στὸν 15ο στίχο του
λέγει:
Ναὶ ἀλλὰ τώρα ἀντιπαλεύει
κάθε τέκνο σου μὲ ὁρμὴ
πού ἀκατάπαυστα γυρεύει
ἢ τὴ νιότη ἢ τὴ θανή.
Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνετε, μὲ ὅλα αὐτὰ
ποὺ λέτε μᾶς φέρνετε στὴν ἐπιφάνεια τὸν
Θούριο τοῦ Ρήγα καὶ καλλιεργεῖται στὰ
νιάτα μας τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴ φιλοπατρία
καὶ ξέρετε ἐσεῖς καλύτερα ἀπὸ τὸν καθένα
τί θὰ πεῖ Ἕλληνας (ὁ νοῶν νοείτω).
Καὶ ἐν κατακλείδι, ὅταν παινεύετε τὸν
Βαρβαρόσσα ἂς ἐνθυμεῖσθε καὶ τὸ 1913 τί
ἔπαθε ἡ ναυαρχίδα τοῦ στόλου σας μὲ τὸ
ὄνομα Βαρβαρόσσα καὶ μὲ τὸ ἔμβλημά του
σημαία, ὅταν δεχόταν τὸν καταιγισμὸ
βλημάτων τοῦ θωρηκτοῦ μας Ἀβέρωφ καὶ
πληγωμένο ἐκρύβη εἰς τὰ στενὰ τοῦ Ἑλλησπόντου.

τοῦ Κώστα Φωτιάδη
Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
Εἶναι γνωστή ἡ βαθιά θρησκευτική πίστη τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί οἱ ἀγῶνες τους στό πέρασμα
τῶν αἰώνων γιά τήν ὑπεράσπιση καί
τό σεβασμό τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Τό μαρτυροῦν ὡς σήμερα
τά ἐρείπια ἑκατοντάδων μοναστηριῶν
καί ἐκκλησιῶν, πού ἔχουν τό κουράγιο
νά ἀντιστέκονται ὄχι μονάχα στό φθοροποιό χρόνο καί στή συνειδητή καταστροφή καί βαρβαρότητα μιᾶς μεγάλης κατηγορίας φανατικῶν μουσουλμάνων, ἀλλά κυρίως στούς ἀπαράδεκτους μηχανισμούς τῶν τουρκικῶν κυβερνήσεων, οἱ ὀποῖες μάταια
ἐπιχειροῦν ἕναν αἰώνα ὁλόκληρο νά
πετύχουν τήν τουρκοποίηση τοῦ μικρασιατικοῦ πολιτισμοῦ.
Οἱ τουρκικές κυβερνήσεις μπορεῖ
νά πέτυχαν στίς ἀρχές τοῦ αἰῶνα μας
τήν πολιτική γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί
πολλῶν ἄλλων ἐθνοτήτων. Δέν κατόρθωσαν ὅμως ὅλα αὐτά τά χρόνια

νά οἰκειοποιηθοῦν τά ἐδάφη αὐτά.
Τούς καταδιώκουν οἱ Ἐρινύες. Νιώθουν ἀνασφαλεῖς καί ξένοι, γι’ αὐτό
καί δέν τόλμησαν νά ἐποικίσουν τίς
περιοχές αὐτές μέ ἄλλες τουρκογενεῖς
ἐθνότητες. Ἔτσι ἡ ἄρχουσα τάξη μπορεῖ νά κέρδισε προσωρινά τή μάχη,
δέν κέρδισε ὅμως τό στόχο της. Τό
σύνθημα τῶν Νεοτούρκων «Ἡ Τουρκία στούς Τούρκους» τό ὁποῖο υἱοθετήθηκε καί ἀπό ὅλες τίς μεταγενέστερες τουρκικές κυβερνήσεις, ἐξαιτίας
τῆς ἀχαρακτήριστης καί τυραννικῆς
συμπεριφορᾶς τους ὁδήγησε στό ἀντίθετο ἀκριβῶς ἀπό τό ἀναμενόμενο
ἀποτέλεσμα. Ὁ βίαιος προγραμματισμός τῆς τουρκοποίησης ὅλων τῶν
ἐθνοτήτων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας προκάλεσε τό ξύπνημα τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ὡς βραδυφλεγής βόμβα στά σωθικά τοῦ
αὐταρχικοῦ τουρκικοῦ κράτους. Μιά
μιά οἱ διάφορες ἐθνότητες ἄρχισαν
νά μελετοῦν τό λαϊκό τους πολιτισμό,
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τήν ἱστορία τους καί νά ἀναζητοῦν
τήν ἐθνική τους ταυτότητα.
Σήμερα ὁποιαδήποτε πολιτισμική
γενοκτονία ἐπιχειροῦν ἀποβαίνει σέ
βάρος τῆς δικῆς τους παραμονῆς στά
ἐδάφη αὐτά, γιατί ἀποδεικνύουν μέ
τή συμπεριφορά τους αὐτή τήν ἀνασφάλεια πού τούς διακατέχει. Ὅλους
αὐτούς τούς αἰῶνες εἶχαν ἐπιβληθεῖ
μόνο στρατιωτικά. Στήν παγκόσμια
ἱστορία εἶναι γνωστή ἡ πολιτική τῶν
κατοχικῶν κρατῶν. Εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι τό ἄγχος τῆς ἐξουσίας ὁδηγεῖ
τούς στρατοκράτες ὄχι στό σεβασμό
καί τή συνέχιση τῶν πολιτισμῶν πού
κατακτοῦν, ἀλλά στήν καταστροφή,
ἡ ὁποία ὅμως μοιραία ἀλλά σταθερά
ὁδηγεῖ καί στή δική τους αὐτοκαταστροφή.
Ἡ Τουρκία σήμερα βρίσκεται στά
πρόθυρα μιᾶς τέτοιας κρίσης, γιατί,
ὅλους αὐτούς τούς αἰῶνες, δέ σεβάστηκε τούς ἀνώτερους πολιτισμούς
πού εὐτύχησε νά κατακτήσει. Δέ
σεβάστηκε τόν ἀρχαιοελληνικό πολιτισμό, τό ρωμαϊκό, τό βυζαντινό, τό
νεοελληνικό πού ἀνόρθωσε τήν οἰκονομία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατο-

ρίας. Πάνω ἀπό ὅλα ὅμως δέ σεβάστηκε τήν ἀνεξιθρησκεία τῶν ἑκατομμυρίων χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας, μέ ἀποτέλεσμα σήμερα τό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Κωνσταντινούπολη, πού ἄλλοτε ἀριθμοῦσε χιλιάδες Χριστιανούς, νά ἐκπροσωπεῖται
στίς μέρες μας ἀπό 2.500 τελευταίους
μάρτυρες.
Ὁ Πόντος δέχτηκε γιά πρώτη
φορά τό κήρυγμα τοῦ εὐγγελίου
ἀπό τόν ἀπόστολο Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος
ξεκίνησε τό ἱεραποστολικό του ἔργο
ἀπό τήν Ἀμισό, ὅπου «πολλούς ἐδίδαξε
καί εἵλκυσεν εἰς τόν χριστιανισμόν»1.
Ἀπό τήν Ἀμισό κατευθύνθηκε στήν
Τραπεζούντα. Ἐκεῖ συνέχισε τά κηρύγματά του μέσα σ’ ἕνα σπήλαιο,
στό ὁποῖο ἀργότερα οἱ χριστιανοί,
ἐπειδή «πολλά πλήθη προσαγαγών τῷ
Χριστῷ»1, ἔχτισαν στή μνήμη του ἕνα
μικρό ἐκκλησάκι πού γιόρταζε στίς
30 Νοεμβρίου2.
Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἐπισκέφθηκε καί δεύτερη φορά τόν Πόντο3,
ἐπειδή ὁ χριστιανισμός δέν εἶχε ἀκόμη
ριζώσει «διά τήν ἐπιμονήν τῶν πολλῶν
εἰς τήν ἀρχαίαν θρησκείαν»4. Ἡ πλει-

1
Ματθαῖος Παρανίκας, Εἰσαγωγή τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς Τραπεζούντα καί Χαλδίαν, στό: Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, ἔτος ΙΘ΄, ἀρ. 30, Κωνσταντινούπολη (1899), σελ. 267.
2
Χρύσανθος, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Τραπεζοῦντος, Ἀθήνα (1933), σελ. 114.
3
«Ἐξ Ἀμινσοῦ εἰς Τραπεζουντίους παραπέμπεται. Ὧν ὀλίγων τινῶν φωτί θεογνωσίας πεφωτισμένων, τό πλῆθος ὑπό νύκτα τῆς ἀπιστίας πλανώμενον ἦν. Οἷς ἐπιμείνας τά περί πίστεως τε διδάξας καί τόν βίον του καλῶς ἔχοντος μεταβαίνει πρός τήν Νεοκαισάρειαν». Περισσότερα βλέπε
στή μελέτη τοῦ Ἐπιφανίου μοναχοῦ καί πρεσβυτέρου, Περί τοῦ βίου καί τῶν πράξεων καί τέλους τοῦ ἁγίου καί πανευφήμου καί πρωτοκλήτου τῶν ἀποστόλων Ἀνδρέου, στό: Migne, P.G.,
τόμ. 120, σελ. 228.
4
Μ. Παρανίκας, σελ. 267.

οψηφία συνέχιζε νά λατρεύει τίς ἑλληνικές θεότητες καί κυρίως τόν ἐξελληνισθέντα θεό Μίθρα-Ἤλιο-Ἀπόλλωνα5.
Ἔχοντας ὡς βάση τό σπήλαιο μέ
τίς φωτισμένες διδασκαλίες του «τούς
τῶν εἰδώλων θεραπευτάς καί τῶν
βωμῶν νεωκόρους ἐλέγχων κατήσχυνε
καί τάς κεχερσωμένας ψυχάς ἐκάθηρε
καί τόν εὐαγγελικόν σπόρον καταβαλών
ἐν τριάκοντα καί ἑξήκοντα καί ἐν
ἑκατόν ἐγεώργησεν»6.
Χρόνο μέ τό χρόνο οἱ μαθητές τοῦ
ἀποστόλου Ἀνδρέα πλήθαιναν καί τό
νέο φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς χριστιανοσύνης ρίζωνε σταθερά σ’ ὅλες
τίς ἐπαρχίες τοῦ Πόντου, παρά τά
προβλήματα πού προκαλοῦσαν οἱ
εἰδωλολάτρες καί ἡ ρωμαϊκή διοίκηση.
Οἱ Τραπεζούντιοι μέ ὑπερηφάνεια
καυχιόντουσαν πάντα, γιατί «μή ἄλλων
δόξαν δεδέχθαι ποτέ περί πίστεως ὅλον
τό φῦλον ἡμῶν, Τραπεζοῦντος φαμέν
καί πάσης Χαλδίας τῆς περιοικίδος
ἁπάσης, παρά τά δεδογμένα ἐκ τοῦ
πρωτοκλήτου τῶν ἀποστόλων Ἀνδρέου
τοῦ πάνυ καί τοῦ μεγάλου μάρτυρος
Χριστοῦ Εὐγενίου καί τῶν ἁγίων καί
οἰκουμενικῶν ἑπτά συνόδων· ταῦτα
γάρ ἡμεῖς φρονοῦμεν καί δοξάζομεν
ὀρθῶς, καί παρά ταῦτα ἕτερον οὐ δε-

χόμεθά τι κἄν εἴ τι καί εἴη τό κηρυττόμενον, ἀλλ’ ὡς ἔκφυλον καί ἄθεον
οὔτε τις τῶν πάλαι καί πρό ἡμῶν ἐδέξατο, οὐθ’ ἡμεῖς δεξοίμεθα πώποτε»7.
Οἱ φοβεροί διωγμοί τῶν χριστιανῶν ἀπό τούς αὐτοκράτορες τῆς
Ρώμης, πού κράτησαν τρεῖς αἰῶνες,
δέν μπόρεσαν νά λυγίσουν τό θρησκευτικό τους φρόνημα, ἀλλά ἁπλά
καθυστέρησαν τόν ἐκχριστιανισμό
ὁλοκλήρου τοῦ Πόντου. Κάθε φορά
πού τό δέντρο τῆς πίστης ἦταν ἕτοιμο
νά ἀνθήσει καί νά βλαστήσει, στήν
πιό κρίσιμη περίοδο, γράφει ὁ Ματθαῖος Παρανίκας, «ἐπήρχετο ὁ διωγμός,
ὅστις ἀπηνῶς ἐθέριζεν αὐτούς, ἀναγκάζων ἄλλους μέν νά ἐξομνύωσιν,
ἄλλους νά ἀναχωρῶσιν εἰς τάς ἐρήμους,
ἄλλους νά προχέωσιν ἀφόβως τό αἷμα
αὐτῶν ὑπέρ τῆς πίστεως, ἥτις οὕτως
ἐπί τρεῖς αἰῶνας καταδιωκομένη καί
παλαίουσα διῆγε βίον ἀφανῆ καί πλήρη
κινδύνων»8.
Ἡ παρουσία τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Νεοκαισαρείας Γρηγορίου, στά μέσα
τοῦ 3ου αἰώνα, ἔπαιξε καθοριστικό
ρόλο στόν πλήρη ἐκχριστιανισμό
τῆς Τραπεζούντας καί ὁλοκλήρου
τοῦ Πολεμωνιακοῦ Πόντου, πού ἀνῆκε

5
Περισσότερα γιά τό θεό Μίθρα βλέπε στό βιβλίο τοῦ Φράνς Κυμόν, Τά μυστήρια τοῦ Μίθρα,
Ἀθήνα (1990), ἐκδ. Πύρινος Κόσμος, Χρυσάνθου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Τραπεζοῦντος, σελ. 114.
6
Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Fontes Historiae Imperii Trapezuntini, Πετρούπολη (1897),
σελ. 55.
7
Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Fontes ..., σελ. 70.
8
Μ. Παρανίκα, σελ. 268.
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στή δικαιοδοσία του9. Οὐσιαστικά
συμπλήρωσε τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέα, ἀναπτύσσοντας σ’ ὅλη τήν
περιοχή τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό
πολιτισμό, πού διδάχτηκε μέσω τῆς
ἑλληνικῆς παιδείας ἀπό τό δάσκαλό
του Ὠριγένη10. Ὁ μητροπολίτης Τραπεζούντας καί ἀργότερα ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν Χρύσανθος γράφει γιά τόν
Γρηγόριο ὅτι: «συμμορφωθείς πρός
τάς συστάσεις καί ὑποθήκας τοῦ διδασκάλου (Ὠριγένους) “ἐσκύλευσε” τόν
Ἑλληνικόν πολιτισμόν ἐν τῷ προσήκοντι τρόπῳ καί μέτρῳ χρησιμοποιήσας
τά “σκυλευόμενα” ἐν πνεύματι Θεοῦ
καί ἐγκεντρίσας αὐτά εἰς τόν χριστιανισμόν καί τήν χριστιανικήν λατρείαν,
ἐνῶ ὁ διδάσκαλος ἐν τῇ σκυλεύσει
ὑπερέβη πως τό μέτρον περιπεσών ἐν
τισιν εἰς ὑπερβολάς καί πλάνας ἐγγιζούσας τά ἐθνικά ὅρια, ἅς ἠναγκάσθη
ἡ Ἐκκλησία νά καταδικάσῃ»11.
Ὅσο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
ἅπλωνε τίς ρίζες της ἀκόμη καί στά
δυσπρόσιτα μέρη τοῦ Πόντου, ἄλλο
τόσο αὐξάνονταν καί οἱ καταπιέσεις
τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖες ἐντάθηκαν
ἰδιαίτερα στά χρόνια τῶν τελευταίων

διωκτῶν αὐτοκρατόρων, Διοκλητιανοῦ
(284-305), Γαλερίου (306-311) καί
Μαξιμίνου (305-313). Ὁ Πόντος πέρασε μιά κρίσιμη εἰκοσαετία θρησκευτικῆς γενοκτονίας καί μαρτυριῶν. Γιά νά γλιτώσουν πολλοί χριστιανοί ἀναγκάστηκαν νά καταφύγουν
στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, στίς δύσβατες βουνοκορφές, ὅπου γιά χρόνια,
ὅπως ἀναφέρει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὑφίσταντο, μαζί μέ ὅλα τά
ἄλλα προβλήματα, καί τίς ταλαιπωρίες
τῆς φύσης «ὑπαιθρίοις κρυμοῖς καί
θάλπεσι καί ὄμβροις»12.
(Συνεχίζεται)

9
Γεώργιος Χοΐδης, Ὁ Ἅγιος Κανίδιος ἀπό τήν Τσολόσαινα, στό περιοδικό: Ποντιακή Ἠχώ,
τεῦχ. 3, Ἀθήνα (1982), σελ. 22. Μέγας Βασίλειος, Περί Ἁγίου Πνεύματος, στό: Migne, P.G.,
τόμ. 32, σελ. 205 § 74.
10
Γρηγόριος Νύσσης, Γρηγορίου Νύσσης εἰς τόν Βίον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ,
στό: Migne, P.G., τόμ. 46, σελ. 893-957. Ὠριγένης, Ὠριγένους πρός Γρηγόριον ἐπιστολή, στό:
Migne, P.G., τόμ. 11, σελ. 88-92. Γιά τή ζωή τοῦ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας βλέπε: Χρύσανθος,
ἡ Ἐκκλησία τῆς Τραπεζοῦντας, σελ. 115-131.
11
Χρύσανθος, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Τραπεζούντας, σελ. 120-121.
12
Γρηγόριος Θεολόγος, Ἐπιτάφιος εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον, στό: Migne, P.G., τόμ. 36, σελ.
500-501.

Ἀναγκαία καί σημαντική
ἤ ἀσήμαντη καί βάσανος;
Ὅταν μιλοῦμε γιά ὀρθογραφία, ὅλοι συ- ποιους εἶναι βάσανος καί ταλαιπωρία. Γιά
νήθως ἐννοοῦμε, τό γράψιμο σύμφωνα μέ νά μπορέσουμε νά δοῦμε ἄν μᾶς εἶναι ἀπατούς κανόνες τῆς γραμματικῆς, κυρίως στή ραίτητη ἤ ὄχι καί νά καθορίσουμε τήν
χρήση τῶν φωνηέντων,τῶν σημείων τῆς στάση μας καί τήν προσπάθειά μας, εἶναι
στίξης καί τῶν καταλήξεων. Ὅμως, ἔχουμε ἀπαραίτητο νά ἐξετάσουμε σέ ποιούς τομεῖς
καί τήν φωνητική ὀρθογραφία κατά τήν τῆς ζωῆς μας ἐπηρεάζει καί ἐπιδρᾶ, κυρίως
ὁποία, παλαιότερα, τά φωνήεντα προφέ- ὅμως τῶν μαθητῶν.
ρονταν διαφορετικά, ἀνάλογα μέ τόν χωρισμό τους σέ μακρά καί βραχέα, ὁ τονισμός
μέ ὀξεῖα, βαρεῖα καί περισπωμένη διαφοροποιοῦσε τήν προφορά καί αὐτό βοηθοῦσε
στήν ὀρθογραφία τῶν λέξεων. Σήμερα περιορίστηκε στήν σωστή προφορά.

πουμε ὅτι:
1) Ἡ γλῶσσα καί ἡ ὀρθή γραφή της, ὡς

Τοῦ πατρός
Παντελεήμονος Μποσνακίδη
Ἱερδιδασκάλου

Ἐπίσης ὀρθογραφία εἶναι καί ἡ σωστή
γραφή τῶν γραμμάτων καί τῶν ἀριθμῶν,
γιά νά μήν ὑπάρχει μπέρδεμα τῶν γραμμάτων μεταξύ των καί μέ τούς ἀριθμούς
π.χ τό δ ἤ τό θ μέ τό β ἤ τό ζ μέ τό ξ ἤ τό ἐ
μέ τό 3 μέ ἀποτέλεσμα νά χάνουμε στήν
προφορά τήν γραφή καί τό νόημα τῶν λέξεων.

Μέ μία προσεκτική παρατήρηση βλέ-

στοιχεῖο τῆς ταυτότητας
τῶν Ἑλλήνων, ἔχει ἐπίδραση θά λέγαμε ἐθνικοϊστορική. Οἱ ἀνασκα-

φές τῶν ἀρχαιολόγων φέρουν στήν ἐπιφάνεια
μαρμάρινες ἐπιγραφές. Ἡ ὀρθογραφία καί
ἡ ἀνάγνωση τῶν γραφομένων στίς ἐπιγραφές
αὐτές μᾶς δίνουν πολλές καί σημαντικές
πληροφορίες. Μᾶς δίνουν πληροφορίες γιά
πρόσωπα καί ἱστορικά γεγονότα. Ἀκόμη
παρατηρώντας τήν ὀρθογραφία τῶν λέξεων,
τά ὀνόματα, τά γράμματα, τόν τρόπο καί
τόν χρόνο γραφῆς καί τόν τρόπο τῆς ἀνά-

Ἡ ὀρθογραφία γιά ὁρισμένους εἶναι χά- γνωσης, ἀντιλαμβανόμαστε τήν διαχρονι-
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ρισμα, γιά ἄλλους κατόρθωμα καί γιά κά- κότητα τῆς γλώσσας μας. Ἔτσι γνωρίζουμε
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

τήν ἱστορία μας καί ἐνισχύουμε τόν πα-

4) Ἀκόμη ἔχει ἐπίδραση στήν ἀκριβῆ

τριωτισμό μας, κάτι πολύ σημαντικό καί μετάφραση καί κατανόηση ἑνός κειμένου.
ἀπαραίτητο στίς μέρες μας. Καί αὐτό, γιατί Ἀπό τό πῶς καί πότε εἶναι γραμμένο ἕνα
ὅπως ξέρουμε, πολλά γράμματα (κεφαλαῖα κείμενο ἐξαρτᾶται πῶς θά τό μεταφράσουμε
κυρίως) τῆς σλαβικῆς καί τῆς λατινικῆς καί τί θά κατανοήσουμε. Γιά παράδειγμα
γλώσσας στόν τρόπο γραφῆς εἶναι τά ἴδια διαφορετικά θά μεταφράσουμε τήν λέξη
μέ τά ἑλληνικά, ὅμως προφέρονται διαφο- θύρα (πόρτα) ἀπό τήν λέξη θήρα (κυνήγι)
ρετικά καί δίνουν διαφορετικό νόημα.
2) Ἡ ὀρθογραφία ἐπιδρᾶ στήν κοινωνική
ζωή καί συμβάλλει στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Ἔχουμε στή γλῶσσα μας καί στήν
γραμματική της, λέξεις τίς λεγόμενες ὁμόη-

κ.ἄ. Ἡ χρήση τοῦ ὀρθογραφικοῦ καί ἑρμηνευτικοῦ λεξικοῦ, στήν ὀρθογραφία καί
τήν ἑρμηνεία τῶν γραφομένων εἶναι μία
ἐπιπλέον ὠφέλεια.
5) Ἡ ὀρθογραφία ἐπιδρᾶ καί στόν χα-

χες. Εἶναι λέξεις πού ἀκούγονται τό ἴδιο, ρακτήρα τῶν μικρῶν παιδιῶν, τῶν μαθητῶν.
ὅμως γράφονται διαφορετικά καί ἔχουν Ἡ μελέτη τῶν κανόνων τῆς γραμματικῆς,ἡ
διαφορετική σημασία. Ἡ χρήση αὐτῶν ἀποδοχή των καί κυρίως ἡ ἐφαρμογή των,
τῶν λέξεων μπορεῖ νά βοηθήσει στήν δια- καλλιεργοῦν τήν πειθαρχία, τήν ὑπακοή,
τήρηση ἤ τήν δημιουργία φιλικῶν σχέσεων, τήν συνέπεια, τήν ἀποδοχή τῶν συνεπειῶν
μπορεῖ ὅμως καί νά ὁδηγήσει σέ παρεξη- τῶν λαθῶν, τήν ἀναγνώριση τῆς ἀνωτερόγήσεις καί ρήξεις σχέσεων. Ἄς σκεφθοῦμε τητας τῶν ἄλλων, τήν ἀξιοκρατία καί τήν
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τί μπορεῖ νά συμβεῖ ἄν ἀντί νά γράψουμε ἀξιολόγηση. Ὅλα αὐτά εἶναι τά πρῶτα
σέ κάποιον ὅτι εἶναι χῆρος (δηλ. εἶναι μόνος «πρέπει» στή ζώη τῶν μικρῶν παιδιῶν,
γιατί ἔχασε τήν συζυγό του), τοῦ γράψουμε ἀπό μία ἀρχή ἔξω ἀπό τήν οἰκογένεια πού
ὅτι εἶναι χοῖρος (δηλ. γουρούνι) κ.ἄ.!
3) Ἡ ὀρθογραφία ἔχει ἐπίδραση στήν
αἰσθητική του γραπτοῦ καί τοῦ προφορικοῦ
λόγου. Δημιουργεῖ ἕναν πλοῦτο λέξεων,
ποικιλία ἐκφράσεων, συμβάλλει στήν

εἶναι τό σχολεῖο, γιά νά μπορέσουν νά ἀποδεχθοῦν καί νά ἐφαρμόσουν τά περισσότερα
καί σοβαρότερα, ἀργότερα στήν ἐνήλικη
ζωή.
Ὅμως, ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ γνώμη τοῦ

ἀκριβῆ διατύπωση νοημάτων καί σκέψεων. καθενός γιά τό ἄν εἶναι ἀπαραίτητη ἤ ὄχι
Αὐτό μέ τήν σειρά του κάνει τόν καλό ὁμι- ἡ ὀρθογραφία, ἕνα ἐρώτημα ὑπάρχει σέ
λητή καί συνομιλητή νά χαίρεσαι νά τόν ὅλους, κυρίως ὅμως στούς γονεῖς τῶν μαἀκοῦς καθώς καί τόν καταξιωμένο συγγρα- θητῶν. Γιατί κάποιοι μαθητές εἶναι ὀρθοφέα νά χαίρεσαι νά τόν διαβάζεις.

γράφοι καί ἄλλοι ὄχι;

Ἀπό τήν παρατήρηση τοῦ προβλήματος

7) Ἀκόμη μπορεῖ νά ὀφείλεται στό γεγονός

καί ἀπό τήν ἐμπειρία, οἱ κύριοι λόγοι τοῦ ὅτι κάποια παιδιά εἶναι ὀπτικοί τύποι. Δηλ.
φαινομένου αὐτοῦ, φαίνεται πώς συνοψί- γιά νά γράψουν μία λέξη σωστά πρέπει
ζονται στά παρακάτω:
1) Ὁ μή πρακτικός, εὐχάριστος καί δημιουργικός τρόπος διδασκαλίας τῆς γραμ-

πρῶτα νά τήν δοῦν καί ὄχι μόνο νά τήν
ἀκούσουν.
8) Ἐπίσης συμβαίνει νά φταίει κάποτε

ματικῆς ἤ ὁ λαθεμένος τρόπος διδασκαλίας τό γεγονός ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα στήν
καθώς καί ἡ ἐλαστικότητα τοῦ ἐκπαιδευ- ἀνατομία τοῦ στόματος καί τήν θέση τῶν
τικοῦ συστήματος.
2) Ἡ μή αἰτιολογημένη ἀναγνώριση καί
κατανόηση τῆς ἀναγκαιότητας τῆς ὀρθογραφίας καί ἀπό τούς διδάσκοντες καί ἀπό
τούς μαθητές.
3) Ἡ ἐγκατάλειψη ἤ ἡ ἐλλειπής προσπάθεια ἀπό μέρους τῶν μαθητῶν καί ἡ ἀνοχή
ἀπό μέρους τῶν διδασκόντων.

δοντιῶν, μέ συνέπεια νά προφέρονται λανθασμένα κάποιες λέξεις,καί ἀφοῦ προφέρονται λανθασμένα, νά γράφονται καί λανθασμένα.
Γιά ὅλες, σχεδόν, αὐτές τίς δυσκολίες
τῆς ὀρθογραφίας ὑπάρχουν τρόποι βελτίωσης ἕως καί διόρθωσης, ἀρκεῖ νά διαγνωσθοῦν ἔγκυρα καί ἔγκαιρα καί νά ὑπάρχει
θέληση, μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή, γιά διόρ-

4) Ἡ βιασύνη ἀπό μέρους τῶν μαθητῶν θωση. Καί κάτι ἀκόμη. Οἱ κάθε λογῆς δυσέ ἕναν ἄτυπο καί ἀνώφελο ἀγώνα ταχύ- σκολίες, ὅπως καί αὐτή τῆς ὀρθογραφίας,
τητας γιά τό ποιός θά τελειώσει πρῶτος εἶναι ἕνα μάθημα ταπείνωσης (καί γιά τούς
μία γραπτή δοκιμασία.
γονεῖς καί τούς δασκάλους καί τούς μαθητές)
5) Ἡ χρήση ἑνός πτωχοῦ καί εὔκολου
λεξιλογίου σέ συνδυασμό μέ τήν ἄγνοια
λέξεων πού προέρχονται ἀπό τήν ἀρχαία ἤ
κλασσική λογοτεχνία καθώς ἐπίσης καί ἡ
ἄγνοια τῆς γλώσσας τοῦ Εὐαγγελίου πού
προέρχεται ἀπό τήν μή ἀνάγνωση τέτοιων
κειμένων.

ὅτι ὅλα δέν ἐξαρτώνται ἀπό τό «ἐγώ» μας,
χρειαζόμαστε βοήθεια καί φωτισμό τοῦ
νοῦ. Ἡ μόνη πηγή βοήθειας καί φωτισμοῦ
εἶναι χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε τό εἶπε ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός μας ὅτι «χωρίς ἐμέ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδέν». Ταυτόχρονα ὅμως
μᾶς ἔδωσε καί τό δικαίωμα «αἰτεῖτε καί
δοθήσεται» καί «πάντα ὅσα ἄν αἰτήσητε

6) Μπορεῖ ἐπίσης (λίγες σχετικά περι- ἐν τῇ προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε».
πτώσεις ) νά ὀφείλεται σέ κάποια μαθησιακή
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δυσκολία (κυρίως δυσλεξία).
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου
Χατζητριανταφύλλου
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Ἕνας οἶκος ἀξιολόγησης παρακολουθεῖ τίς
ἐξελίξεις (monitoring) καί παράλληλα ἀξιολογεῖ
καί διαβαθμίζει (rating) τήν πιστοληπτική ἀξιοπιστία ἑνός Δημοσίου ἤ ἑνός Ἰδιωτικοῦ φορέα
πού προχωρᾶ στήν ἔκδοση χρεογράφων (Κρατικά ἤ Ἑταιρικά Ὁμόλογα). Ἀνάλογα μέ τίς
ἐξελίξεις ἕνας οἶκος ἀξιολόγησης ἀναβαθμίζει
ἤ ὑποβαθμίζει τήν πιστοληπτική ἀξιοπιστία
ἑνός ἐκδότη ὁμολόγων, γεγονός πού ἔχει ἄμεση
ἐπίπτωση στό διαμορφούμενο ὕψος τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ πού χρεώνεται. Τρεῖς εἶναι οἱ
σημαντικοί οἶκοι ἀξιολόγησης διεθνῶς.
Ὁ οἶκος ἀξιολόγησης Standard & Poor’s
πού εἶναι ὁ ἀρχαιότερος ὅλων καθώς ἱδρύθηκε
τό 1860 καί μέ τή σημερινή ὅμως μορφή του
ὑπάρχει ἀπό τό 1941, ὁ οἶκος ἀξιολόγησης
Moody’s πού ἱδρύθηκε τό 1909 καί ὁ οἶκος
Fitch πού ἱδρύθηκε ἀπό τό 1913. Ποιός ὅμως
εἶναι οὐσιαστικά ὁ ρόλος τους; Ἡ σχετικά πρόσφατη μετωπική σύγκρουση κορυφαίων Εὐρωπαίων Ἀξιωματούχων μέ τούς τρεῖς μεγάλους
οἴκους ἀξιολόγησης ἔφερε στήν ἐπικαιρότητα
τήν συζήτηση γιά τά ὅρια λειτουργία τους ἀλλά
καί γιά τόν ἐν γένει ρόλο τους καί τούς σκοπούς
πού ἐξυπηρετοῦν. Πολλοί ζητοῦν τή δημιουργία
ἑνός αὐστηρότερου ρυθμιστικοῦ πλαισίου γιά
τούς οἴκους ἀξιολόγησης ἐνῶ ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι πρέπει νά δημιουργηθοῦν ἄμεσα ἀντίστοιχοι Εὐρωπαϊκοί Οἶκοι ἀξιολόγησης. Ἐκ
πρώτης ἄποψης, τό ὅλο θέμα μοιάζει σάν ἕνα
ἄτυπο πόλεμο μεταξύ τῆς ζώνης τοῦ εὐρώ καί
τοῦ Ἀμερικάνικου δολλαρίου. Εἶναι γεγονός
ὅτι κάθε φορά πού ὑπάρχει μία ἀρνητική ἐξέλιξη
στήν κρίση χρέους τῆς Εὐρωζώνης τό εὐρώ
διολισθαίνει ἄμεσα ἔναντι τοῦ δολλαρίου. Κάτι

ὅμως πού δέν εἶναι ἀπαραίτητα πρός τό συμφέρον τῶν ΗΠΑ πού θέλουν νά χρησιμοποιήσουν τό «φτηνό» δολλάριο γιά νά βελτιώσουν
τίς ἐξαγωγές τους καί νά μειώσουν τό ἐμπορικό
τους ἔλλειμμα. Οἱ ΗΠΑ ἐπίσης, τά τελευταῖα
χρόνια, ἔχουν «ρίξει» ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια δολλάρια στήν οἰκονομία τους μέ τήν
μορφή πακέτων ἐνίσχυσης. Ἀλλά καί οἱ ΗΠΑ
πολλές φορές στό παρελθόν ἔχουν ἀντιταχθεῖ
ἔντονα στίς ἀναλύσεις καί τίς πρακτικές τῶν
οἴκων ἀξιολόγησης ἐνῶ εἶναι ἐπίσης βέβαιο
ὅτι τά ἀπόνερα ἀπό τήν κορύφωση τῆς κρίσης
χρέους τῆς Εὐρωζώνης θά πέρναγαν μέ εὐκολία
τόν Ἀτλαντικό, καί θά μποροῦσαν νά ἀπειλήσουν
σοβαρά τήν σταθερότητα τῆς Ἀμερικάνικης
Οἰκονομίας πού μαστίζεται ἐπίσης ἀπό ἐλλείμματα καί ἕνα μεγάλο Δημόσιο Χρέος. Ὡς ἀποτέλεσμα ὅλων τῶν παραπάνω, ἡ παρούσα κατασταση δέν εἶναι μία διαμάχη τῶν ΗΠΑ ἐναντίων τῆς Εὐρωζώνης ἀλλά μᾶλλον εἶναι μία
διαμάχη ἰδιωτικῆς κερδοσκοπίας.
Οἱ οἶκοι ἀξιολόγησης εἶναι ὀργανισμοί καί
διοικοῦνται ἀπό ἄτομα. Ἄτομα πού ἐμπλέκονται

παράλληλα καί μέ τόν ἐπιχειρηματικό στίβο
καί πιθανῶς ἔχουν οἰκονομικά συμφέροντα
ἀπό τίς διεθνείς διακυμάνσεις Γιά νά γίνει ἀντιληπτό τό εὗρος τῆς πιθανῆς κερδοσκοπίας ἀπό
ἐσωτερική πληροφόρηση, σημειώνεται ὅτι μικρές διακυμάνσεις τῆς τάξης τοῦ 0,5% σέ μία
ἀγορά ὁμολόγων μποροῦν νά ἐπιφέρουν πολλαπλάσια κέρδη. Ἐπιπλέον, εἶναι γεγονός ὅτι
τά ἀποτελέσματα μίας ἔκθεσης ἑνός Διεθνοῦς
Οἴκου γίνονται γνωστά σέ διάφορα ἐσωτερικά
τμήματα ἕως καί δύο ἑβδομάδες πρίν ἀνακοινωθοῦν ἐπίσημα στόν τύπο. Ἀπό ὅλα τά παραπάνω, ὁ συνειρμός πού δημιουργεῖται εἶναι
αὐτονόητος καί ἴσως δικαιώνονται ὅλοι αὐτοί
πού ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός κλάδος δέν ρυθμίζεται ἀπό μόνος
του.
Κάθε οἶκος ἀξιολόγησης διαθέτει καί χρησιμοποιεῖ ξεχωριστό σύστημα διαβάθμισης γιά
τά δανειζόμενα κράτη καί τίς ἐπιχειρήσεις. Τό
σύστημα διαβάθμισης πού κυρίως ἔχει υἱοθετηθεῖ
ἀπό τήν Standard & Poor’s ἔχει ὡς ἑξῆς :
1 ‘AAA’ — Ἡ ἀνώτατη δυνατή ἀξιολόγηση
2 ‘AA’ — Πολύ μεγάλη εὐκολία πληρωμῆς
ὑποχρεώσεων
3 ‘A’ — Μεγάλη εὐκολία πληρωμῆς ὑποχρεώσεων ἀλλά ὄχι ἄριστη οἰκονομική κατάσταση
4 ‘BBB’ — Εὐκολία πληρωμῆς ὑποχρεώσεων
ἀλλά ὕπαρξη προβλημάτων τῆς οἰκονομίας
5 ‘BBB’ — Ἡ χαμηλότερη κατηγορία ἐπενδυτικῆς διαβάθμισης· μετά ξεκινοῦν οἱ κατηγορίες ὑψηλοῦ ρίσκου
6 ‘BB+’ — Ἡ ὑψηλότερη διαβάθμιση γιά
τήν κατηγορία διαβάθμισης ὑψηλοῦ ρίσκου
7 ‘BB’ — Ὑψηλό ρίσκο σέ μακροπρόθεσμο
ὁρίζοντα ἀλλά βραχυπρόθεσμα ἀσφάλεια πληρωμῶν
8 ‘B’ — Πολύ ὑψηλό ρίσκο σέ μακροπρόθεσμο ὁρίζοντα ἀλλά βραχυπρόθεσμα σχετική
ἀσφάλεια πληρωμῶν
9 ‘CCC’ — Ὕπαρξη ρίσκου ἀκόμα καί σέ
βραχυπρόθεσμο ὁρίζοντα
10 ‘CC’ — Ὕπαρξη μεγάλου ρίσκου ἀκόμα
καί σέ βραχυπρόθεσμο ὁρίζοντα

11 ‘C’ — Ὕπαρξη πολύ μεγάλου ρίσκου ἀκόμα
καί σέ βραχυπρόθεσμο ὁρίζοντα
12 ‘D’ — Ὕπαρξη πιστωτικοῦ γεγονότος (credit
event) καί ἀνικανότητα πληρωμῆς ὑποχρεώσεων
Τέλος πρέπει νά ὑπογραμμίζουμε ὅτι οἱ
κύριοι παράγοντες πού μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τήν πιστοληπτική ἱκανότητα ἑνός Δημοσίου, εἶναι:
-Ὑπάρχον ὕψος ὑποχρεώσεων Δημοσίου
Τομέα
-Μακροοικονομικό Περιβάλλον (ΑΕΠ,
Ἔλλειμμα, Πληθωρισμός, Ἀνεργία)
-Διαθεσιμότητα περιουσιακῶν στοιχείων
καί ἐναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης Δημόσιου Τομέα
-Ὑπάρχον ὕψος ὑποχρεώσεων Ἰδιωτικοῦ
Τομέα
-Διάρθρωση καί ρευστότητα τοῦ ἐγχώριου
Τραπεζοασφαλιστικοῦ Τομέα
-Διεθνής Κατάσταση Ἀνταγωνιστικότητας
τῆς οἰκονομίας
-Ἱστορικό πληρωμῶν καί ἱστορική ἀξιοπιστία
προβλέψεων
-Ἱστορική διακύμανση ἐπιτοκίων ἀποπληρωμῆς
-Προβλέψεις γιά τήν μελλοντική Καταναλωτική καί -Ἀποταμιευτική συμπεριφορά μιᾶς
οἰκονομίας
-Πολιτικές ἐξελίξεις
-Ἐξωγενείς ἐξελίξεις καί παράγοντες πού
διαμορφώνουν τό ρίσκο
Ἡ πιστοληπτική διαβάθμιση ἀντιστοιχεῖ
στήν πιστοληπτική ἀξιοπιστία τοῦ Δημοσίου
ἐνῶ ἐπηρεάζει ἄμεσα τό ἐπιτόκιο δανεισμοῦ.
Ἔτσι, ἕνα ὁμόλογο χαμηλῆς διαβάθμισης ἔχει
ὑψηλό ἐπιτόκιο (ἀπόδοση), προκειμένου νά
προσελκύσει ἀγοραστές καθώς ἀποτελεῖ μή
ἐπισφαλῆ ἐπένδυση. Ἀντίθετα, ἕνα ὁμόλογο
ὑψηλῆς διαβάθμισης προσφέρει μικρότερο ἐπιτόκιο, καθώς ἡ ἐπένδυση θεωρεῖται πολύ χαμηλοῦ ρίσκου καί οἱ ἀγοραστές εἶναι εὔκολο
νά βρεθοῦν.
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λήρης ἡμερῶν καί ἀγαθῶν
ἔργων ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίω
τήν 1ην Φεβρουαρίου τρ. ἔτ. ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμ. π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος. Ἡ ἐκδημία του συγκίνησε ὅσους τόν εἶχαν γνωρίσει.
Μεταξύ αὐτῶν καί τόν ὑποφαινόμενο. Ἡ πρώτη γνωριμία μαζί του συνέβη στά φοιτητικά μας χρόνια. Συγκεκριμένα κατά τή διάρκεια κάποιας
ὁμιλίας του μέ θέμα τή φύση καί τά
κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μία φράση του ἔμεινε ἀνεξίτηλα ἀπό τότε
στή μνήμη μου. “ Θά γνωρίζετε, ἔλεγε,
ὅτι γιά νά μπεῖς στή Βασιλική τῆς
Βηθλεέμ πρέπει νά σκύψεις.

Εἶναι τόσο χαμηλή ἡ ἐξωτερική της
πύλη! Τό ἴδιο συμβαίνει καί στήν
Ἐκκλησία. Γιά νά ἀπολαύσεις τά
ἀγαθά τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν,
πρέπει νά χαμηλώσεις. Δηλαδή ἐξάπαντος νά ταπεινωθεῖς..”
Ἔκτοτε ἡ γνωριμία μαζί μέ τόν
λιπόσαρκο ἐκεῖνον καί σεμνότατο
ἐκκλησιαστικό ἄνδρα ἔγινε πιό
οὐσιαστική διαβάζοντας τά βαθυστόχαστα βιβλία του. Τά τελευταῖα
χρόνια μάλιστα ἔγινε καί προσωπική,
καθώς τά καλοκαίρια συνήθιζε νά
φεύγει ἀπό τήν φλεγόμενη Ἀθήνα
καί νά ἀνεβαίνει στήν δροσερή Καβάλα καί τότε συναντιόμασταν στίς
Κατασκηνώσεις μαθητῶν, ἔργο

θρησκευτικοῦ συλλόγου τῆς
πόλεως, οἱ ὁποῖες τοπικά ἀνήκουν
στή Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως.
Ἐκεῖ “συνεφάγομεν καί συνεπίομεν”
καί εἴχαμε τήν πολύτιμη εὐκαιρία
νά τόν δοῦμε ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί
νά τόν ἀκούσουμε ὡς συνδαιτυμόνα.
Διαμάντι ἀρετῆς πολύεδρο! Μορφή
συμπαθέστατη ὁ ἀλησμόνητος γέροντας. Ὁ λόγος του, προφορικός
καί γραπτός, λιτός, δωρικός, οὐσιαστικός, χωρίς τά γνωστά ψυμίθια,
μέ νοήματα ἄξια πολλῆς προσοχῆς.
Ἡ θεολογία του περισπούδαστη,
ἑδραιωμένη σέ βαθειά γνώση τῆς
Γραφῆς καί τῆς διδασκαλίας τῶν
Ἁγίων Πατέρων μας καί διαπνεόμενη
ἀπό τήν αὔρα ἑνός ἐκλεπτυσμένου
πνεύματος ἀνθρώπου καλλιεργημένου, πού εἶχε κατοπτεύσει στοχαστικά καί τό παρελθόν ἀλλά καί τό
παρόν μέ τά ποικίλα προβλήματά
του.
Ὁ πατήρ Ἠλίας, παρά τήν ἐξωτερική ἁπλή του ἐμφάνιση, δέν ἦταν
μόνο ἐκ καταγωγῆς ἀριστοκράτης,
ἀλλά ἀριστοκράτης καί αὐτοῦ τοῦ
πνεύματος. Εἶχε ἀδούλωτο φρόνημα,
ὑψηλό, πολύ μακριά ἀπό συνηθι-

σμένες “ἁβρότητες”, ἀπό μικρότητες καί κακίες, πού δέν ἔλειψαν ποτέ ἀπό τό ἐκκλησιαστικό περιβάλλον. Προέβαλε δέ, θά λέγαμε,
μέ τήν ὅλη πολιτεία του, τήν αἰωνόβια, τό σπάνιο ὑπόδειγμα τοῦ ἁγνοῦ
ἐκείνου Κληρικοῦ, τοῦ γενναίου ἀγωνιστῆ τοῦ πνεύματος, μέ γνήσιο ἀποστολικό φρόνημα, μέ μοναδικά ὅπλα
στή ζωή ρωμαλέο λόγο καί γραφίδα
“γραμματέως ὀξυγράφου” καί ἀκατάπαυστη διακονία στό Μυστήριο
τῆς μετανοίας. Ὑπῆρξε, αὐτός, μέ τό
ἦθος τό ἀδαμάντινο, μέ τήν τεράστια
μόρφωση, τή γλωσσομάθεια, τήν
ἀκούραστη καί εὔστροφη πέννα,
προκλητικά θά λέγαμε ἐχθρός διά
βίου τῆς φιλοδοξίας καί τῆς προβολῆς.
Φωτεινό, ὡραῖο, σαγηνευτικό, πάγκαλο παράδειγμα γιά τούς Κληρικούς
τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος.
Ἄξιος, λοιπόν, νά στεφθεῖ μέ τόν
ἀμαράντινο τῆς δόξης στέφανο καί
νά ἀποτελέσει ἀναχωρώντας γιά
τούς οὐρανούς ὑπόδειγμα Κληρικοῦ
στολισμένου μέ τήν εὐαγγελική ἀρετή
καί τή λαμπρή νίκη τῶν παθῶν.
† Ε.Χ.
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Kατά τόν θερίου καί τῆς ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως
μήνα Ὀκτώ- εἰς τό Ἡρῶον τῆς Πόλεως.
βριον 2019 ὁ
Σεβασμιώτατος
Πραγματοποίησε:
Μητροπολίτης μας
Τήν 30ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύκ. Χρυσόστομος:
ναξιν εἰς τό Πνευματικό Κέντρον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ὁ ἱερός Χρυσόστομος» μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Τό μυἘλειτούργησε καί ὡμίλησε:
ην
Τήν 1 εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν στήριον τῆς βαπτίσεως». Τήν εἰσήγησιν
Ναόν τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου τῆς παρουσίασεν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Νικη- Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
σιάνης, τήν 20ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Πρωτ/ρος Ἀθανάσιος Παπαδάκης.
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου καί προέστη τῆς
Ἐβάπτισε:
Δοξολογίας ἐπί τῆ ἀπελευθερώσει τῆς
Τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήην
Πόλεως, τήν 26 εἰς τήν πανηγυρίζου- σεως τῆς Θεοτόκου Μουσθένης τό τέσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κνον τῶν Μαστορῆ Παναγιώτου καί
Νικησιάνης, τήν 27ην εἰς τόν πανηγυ- Ζαμπονή Ἑλένης εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νέστο- τό ὄνομα Μάριος.
ρος Κοκκινοχωρίου.
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Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Kατά τόν μήνα Νοέμβριο 2019 ὁ
Τήν 25ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημη- Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
τρίου Γαληψοῦς.
Χρυσόστομος:
Συμμετέσχε:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 8ην, 9ην, 10ην, 11ην και 12ην τῶν
Τήν 3ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν
ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης,
τῆς Ἑλλάδος ὡς καί εἰς τάς ἐκλογάς τήν 8ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
καί Ἐπισκόπων Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών,
Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερωνύμου, Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου
κ.κ. Ἱεροθέου, Ὠρεῶν κ.κ. Φιλοθέου
καί Ρωγῶν κ.κ. Φιλοθέου.
Προέστη:
Τήν 28ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ
Ἐθνικῆ Ἐπετείω τοῦ 1940 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-

Τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου

Ἐλευθερῶν, τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, ὅπου καί
προέστη τῆς δοξολογίας διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Νήσου Λέσβου, προσκεκλημένος τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου Λεσβίων Θεσσαλονίκης, τήν 11ην
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ
Ἁγίου Μηνᾶ, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου, τήν 13ην εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπί
τῆ ἑορτῆ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί
τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς, ὅπου εἰς
τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόν
Σεβασμιώτατο, ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ
Κλήρου, προσεφώνησε ὁ ἑορτάζων
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος.
Ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τήν πανηγυρικήν καί μεγαλοπρεπεστάτην Θείαν Λειτουργίαν εὐχαρίστησε Κληρικούς,
Ἄρχοντες καί Λαόν διά τήν συμμετοχήν
τους, τίς εὐχές τους καί τήν παρουσίαν
τους εἰς τήν ἑορτάσιμον αὐτήν ἡμέραν,
τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 24ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου,
τήν 25ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Μελίσσης, τήν 30ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου
Ἀνδρέου τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας.

ζοντα Ἱερόν Ναόν Χρυσοκάστρου, τήν
10ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ,

Ἑσπερινός Ἁγ. Μηνᾶ

Λιτανεία Ἁγ. Μηνᾶ

ὅπου μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί
προέστη τῆς Μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου πού τιμᾶται ὡς ὁ
Προστάτης τῆς Πόλεως μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου, ὅστις καί
ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τό Ἐκκλησίασμα.
Τήν 12ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἐσπερινόν
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου καί Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἑσπερινόν καί ὡμίλησε
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Παμ- εἰς τό Ἐκκλησίασμα παρουσία τῶν
μεγίστων Ταξιαρχῶν εἰς τόν πανηγυρί- Ἀρχῶν καί ἁπάντων τῶν Κληρικῶν τῆς
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Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τόν
Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου,
τήν 20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης.
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παρόμοια θέματα μέ πολυετή διδακτική
ἐμπειρία καί κοινωνική προσφορά.
Προέστη:
Τήν 22αν τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας
τοῦ Πέτρου Μαούνατζη εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας
Ἡρακλείτσης.

Ἐτέλεσε:
Kατά τόν μήνα Δεκέμβριο 2019 ὁ
Τήν 4ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει
τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Κυριῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Χρυσόστομος:
Ναόν.
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Δημητρίου Ἀκροποτάμου, τήν 4ην εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας
Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 6ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης, τήν
Διάλεξη
13ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Ἁγίων Πέντε
Μαρτύρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου, τήν 15ην
Πραγματοποίησε:
ην
Τήν 27 εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον εἰς τόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν Ἱερόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ὁ ἱερός Χρυ- Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 22αν
σόστομος» Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ὁ ρόλος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
τῆς ἀποτελεσματικῆς ἐπικοινωνίας ἀκρό- Σιδηροχωρίου, τήν 25η, τά Ἅγια Χριασης καί στόν ἐκκλησιαστικό τομέα» στούγεννα, εἰς τόν Μητροπολιτικόν
μέ στόχο τήν ἐπιμόρφωση τῶν Κλη- Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν
ρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου ΓεΤό θέμα παρουσίασε ἡ κ. Κατερίνα ωργίου Κηπίων.
Χατζηδημητρίου, Πτυχιοῦχος τῆς
Σχολῆς Δημοσίας Διοικήσεως τοῦ ΠανἘχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
τείου Πανεπιστημίου καί Πτυχιοῦχος
Τήν 5ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ παμέ Μεταπτυχιακό στήν Ἀγροτική Οἰκο- νηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νινομία ἀπό τό Ἀριστοτέλειο Πανεπι- κολάου Νέας Περάμου, τήν 14ην εἰς
στήμιο Θεσσαλονίκης. Εἰδικευμένη σέ τόν Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος

Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 24ην εἰς τάς
Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων καί τῆς
Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 31ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ
Ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου
καί Ἁγίου Βασιλείου ἘλευθερουπόλεὙποτροφίες
ως
εἰς φοιτητάς τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ
ὀκτώ χιλιάδων (8.000,00) εὐρώ, τήν
Προέστη:
ἰδίαν ἡμέραν δῶρα ἐπί τῆ εὐκαιρία τῆς
Τήν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουτῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας γέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους εἰς
εἰς τό Στρατόπεδον Ἀμβράζη, τήν 7ην τά παιδιά τῶν ἱερέων, τά
τοῦ μνημοσύνου τοῦ Προκατόχου του ὁποῖα συνήχθησαν μετά τῶν
Μητροπολίτου Κυροῦ Ἀμβροσίου εἰς γονέων των εἰς τόν Μητόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν τροπολιτικόν Οἶκον καί
10ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ π. ἔψαλαν τά κάλαντα εἰς
Σταύρου Τσίκιλη, συνταξιούχου ἱερέως τόν Σεβασμιώτατον σέ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου εἰς τόν κλῖμα ἀμοιβαίας χαρᾶς καί
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχω- ἀγάπης.
ρίου.
Βοήθησε:
Ἐτέλεσεν:
Μέσω τοῦ Γενικοῦ ΦιλοπτώΤήν 7ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ χου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
Προκατόχου του Κυροῦ Ἀμβροσίου εἰς τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου, τοῦ
Νέαν Πέραμον, τήν 18ην τό Ἅγιον Εὐχέ- Κοινωνικοῦ Φαρμακείου καί τῆς Τράλαιον εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν πεζας Ἀγάπης ἀναξιοπαθοῦντας, ἀνέρΝαόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
γους καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας
καθ’ ὅλην την διάρκεια τοῦ ἔτους.
Ποσό δέκα χιλιάδων (10.000,00)
Ἔψαλαν:
εὐρώ, τό ὁποῖο προῆλθε ἐκ δισκοφορίας
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἐδόθη εἰς οίκογένειαν τῆς Μητροπόλεώς
ἡ μουσική τοῦ Δήμου, Στρατιῶτες, Μα- μας τῆς ὁποίας τό μόλις ἑνάμισι ἐτῶν
θητές σχολείων, Σύλλογοι, Σωματεῖα, κοριτσάκι τους, πού προσεβλήθη ἀπό
παιδιά τῆς Πόλεως καί τῶν ἱερέων μας. τήν ἐπάρατη ἀσθένεια τῆς ἐποχῆς μας,
ἔχει χάσει τό φῶς του καί γι’ αὐτό καΠροσέφερε:
ταφεύγουν διά θεραπείαν εἰς τό ἐξωτεΤήν 30ην δεκαέξι (16) ὑποτροφίες ρικόν.
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