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11..  ἩἩ  ἑἑοορρττήή

Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτὴ
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
λαμπρὴ καὶ εὐφρόσυνη ἑορτὴ τῆς

Ἐκκλησίας μας καλεῖ τοὺς εὐσεβεῖς χρι-
στιανοὺς σὲ πνευματικὴ πανδαισία καὶ πα-
νήγυρη. Ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Μὲ πόση χαρὰ καὶ
ψυχικὴ ἀ γαλλίαση σπεύδουν
οἱ φιλέορτοι χριστιανοὶ σὲ
ναοὺς καὶ ἐξωκκλήσια, σὲ κα-
ταπράσινα βουνὰ καὶ δροσερὰ
ἀκρογιάλια γιὰ νὰ λειτουργη-
θοῦν καὶ ἁγιάσουν τὴν ψυχή
τους μὲ τὴν Χάρη τοῦ Μετα-
μορφωθέντος ἐν δόξῃ Χρι-
στοῦ.

Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ χάνεται στὰ
βάθη τοῦ χρόνου. ΧΧρροοννοολλοο--
γγεεῖῖττααιι  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  55οονν  ααἰἰώώνναα,,
μετὰ τὶς γενναῖες ἀποφάσεις
τῆς περισπούδαστης ἐκείνης Δης Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου, μὲ τὶς ὁποῖες θεοφόροι καὶ
θεόπνευστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
περιχαράκωσαν ἀσφαλῶς τὸ Δόγμα τὸ Χρι-
στολογικόν, ποὺ ἀναφερόταν εὐλαβῶς στὶς
Δύο Φύσεις τοῦ Κυρίου μας. Ἔκαμε δὲ τὴν
πρώτη της ἐμφάνιση στὴ λειτουργική μας
ζωὴ στὰ ἹἹεερροοσσόόλλυυμμαα καὶ δὲν ἄργησε νὰ
ἐξαπλωθῆ σὲ ὁλόκληρη τὴν χριστιανικὴ
Οἰκουμένη.

22..  ΤΤόό  γγεεγγοοννόόςς
Εὐνόητοι οἱ λόγοι γιατί ἔχει τόση ἀπή-

χηση στὴ χριστιανικὴ ψυχὴ ἡ παροῦσα
ἑορτή. Κατ’ ἀρχὰς τὸ ἱστορικό της πλαίσιο
σαφέστατα ἐκτίθεται στὰ εὐαγγέλια καὶ
τῶν τριῶν λεγομένων συνοπτικῶν ἁγίων

εὐαγγελιστῶν. Εἶναι ἕνα γεγονὸς ἀπὸ τὴ
ζωὴ τοῦ Κυρίου μας τόσο ἀἀξξιιοομμννηημμόόννεευυττοο
καὶ ἀἀξξιιοοππεερρίίεερργγοο. Μόνη ἡ ἀνάγνωση του
προκαλεῖ θάμβος καὶ δέος. Ἀποκτᾶ δὲ
ἀκόμη μεγαλύτερο εὐλαβικὸ ἐνδιαφέρον,
ὅταν τὴν ἁπλὴ ἀνάγνωση τῆς θαυμαστῆς
αὐτῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας τὴν συνοδεύση
ἡ θεολογικὴ ἀνάλυση καὶ σπουδὴ της.

Ἡ λάμψη ἡ ἄρρητη τοῦ θείου Προσώ-
που. Ἡ ὑπερκόσμια ἐκείνη
ἀκτινοβολία, ποὺ προσέλαβαν
μυστηριωδῶς τὰ ταπει νὰ ἱμά-
τια, ποὺ περιέβαλαν τὸ Πανά-
χραν το Σῶμα Ἐκείνου, ««ττοοῦῦ
ἀἀ  νναα    ββααλλλλοομμέέννοουυ  ττὸὸ  φφῶῶςς  ὡὡςς
ἱἱμμάάττιιοονν»»,, τοῦ ««ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
ττὸὸνν  οοὐὐρρααννὸὸνν  ἐἐνν  ννεεφφέέλλααιιςς»».
Ἔπειτα ἡ ἐπάνοδος ἀπὸ τὰ
βάθη τοῦ χρόνου δύο σεπτῶν
μορφῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης, τοῦ μεγάλου Μωυσέως
καὶ τοῦ θεσβίτου Ἠλιοῦ, συ-
νομιλούντων μάλιστα μὲ ρή-

ματα ἀκατάληπτα ἀπὸ τοὺς πτωχοὺς
μαθητὲς γιὰ τὰ ἐπὶ θύραις μέγιστα γεγο-
νότα τῶν Θείων Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστά-
σεώς Του. Ἀκόμη ἡ φωτεινὴ καὶ ἐπιβλητική
νεφέλη, ποὺ ἐκάλυψε τὸν Κύριο καὶ τοὺς
ἀναγεννηθέντες ἀπὸ τὴν τέφρα ἑκατοντά-
δων ἐτῶν ἁγίους συνομιλητές Του. Τέλος ἡ
φοβερή φωνὴ ποὺ ἀντήχησε μέσα ἀπὸ τὴν
νεφέλη, «οὗτος ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγα-
πητὸς ἐν ὧ εὐδόκησα αὐτοῦ ἀκούετε..»

Πῶς ὅλα αὐτὰ τὰ σαφέστατα ἱστορικὰ
στοιχεῖα τῆς Εὐαγγελικῆς διηγήσεως, τὰ
ὁποία πρώτη φορά βιούμενα ἀπὸ τοὺς
τρεῖς κορυφαίους Ἀποστόλους ἔφεραν στὴν
ταπεινὴ των ψυχὴ ὄχι ἁπλῶς δέος, ἀλλὰ
φόβο μεγάλο, συγκλονισμό, σὲ σημεῖο νὰ
μὴν μποροῦν νά σκεφθοῦν λογικὰ ἀλλὰ νὰ

Ἑόρτια

Ὑπό τοῦ Σεβασμ.Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως 
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«ΛΑΜΨΟΝ ΚΑΙ ΗΜΙΝ ...ΤΟ ΦΩΣ  ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ...»
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λέγουν ἄλλα ἀντὶ ἄλλων, πῶς ἦτο δυνατόν
νὰ μὴν συγκινήσουν τοὺς χριστιανούς ;

Ὦ ἡ δόξα ἐκείνη, ἡ δόξα τοῦ Κυρίου
ἀλλὰ καὶ ἡ δόξα τῶν δύο προκρίτων
ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης! ΔΔόόξξαα  κκααὶὶ
ΜΜεεγγααλλεεῖῖαα,,  ξξέένναα  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ττοούύττοουυ,, ποὺ
ὡδήγησαν ἀφελῶς τὸν Ἀπόστολο Πέτρο νὰ
ἐκφράση τῆς στιγμῆς ἐκείνης τὴν αὐθόρ-
μητη ἐπιθυμία, νὰ ἔμειναν γιὰ πάντα ἐκεῖ,
στὴν κορυφὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἑπό-
μενο,λοιπόν, ἦτο οἱ σκηνὲς αὐτὲς οἱ μονα-
δικὲς καὶ ὑπερκόσμιες, ποὺ ξετυλίχθηκαν
κάποτε στὴν κορυφὴ τοῦ κα-
ταπράσινου ὄρους Θαβώρ, τοῦ
τρισευλογημένου, νὰ προσελ-
κύσουν τὴν προσοχή, τὸ ἐνδια-
φέρον εὐλαβῶν, ἁγίων ψυχῶν,
ποὺ ποθοῦν τὰ θεῖα, ποὺ λα-
χταροῦν νὰ ζήσουν παρόμοιες καταστάσεις.

33..  ΘΘεεοολλοογγιικκήή  ἀἀννάάλλυυσσηη
Ἔτσι μερικοὺς αἰῶνες ἀργότερα, ὅταν

λιγοστὸς πιὰ ὁ λόγος γιὰ τὸ Χριστολογικὸ
δόγμα, -δὲν χρειαζόταν περισσότερος -,
σσττὰὰ  χχρρόόννιιαα  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  ττοοῦῦ  ΠΠαα--
λλααμμᾶᾶ (1296-1359), ἄἄρρχχιισσεε  μμεεγγάάλληη  κκααὶὶ
ἐἐννδδιιααφφέέρροουυσσαα  θθεεοολλοογγιικκήή  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιὰὰ  ττὴὴνν
ΜΜεεττααμμόόρρφφωωσσηη  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  μμααςς.. Πέρα ἀπὸ
τὴν ἱστορία ἤ τὰ συναφῆ ἑρμηνευτικὰ ζη-
τήματα τῶν ἱερῶν κειμένων. Συγκεκριμένα
τώρα εὐσεβεῖς καὶ ἄλλοι ὄχι τόσο, ἄρχισαν
μὲ ζῆλο νὰ ἐρευνοῦν τὸ θέμα, ἐὰν κατὰ
πόσον θὰ μποροῦμε καὶ ἐμεῖς νὰ βρεθοῦμε
κάποτε στὴ θέση τῶν μακαρίων μαθητῶν
τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ζήσωμε τέτοιες στιγμὲς
θείας δόξας καὶ μεγαλείου. Νὰ δοῦμε, νὰ
ἀπολαύσωμε, μὲ τὰ μάτια τοῦ σώματος καὶ
τῆς ψυχῆς τὴ δόξα τοῦ Μεταμορφωθέντος
Κυρίου μας, τὴ δόξα τῶν δύο ἱερῶν συνο-
μιλητῶν του, τοῦ Μωυσέως καὶ τοῦ προφή-
του Ἠλία. 

Καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ
προεξάρχοντα τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Πα-
λαμά, Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης μᾶς ἐδί-
δαξαν, ὅτι ττὸὸ  ΦΦῶῶςς  πποοὺὺ ἐἐξξήήσσττρρααψψεε  σσττὸὸ
ΘΘααββώώρριιοο  ὄὄρροοςς  ἀἀννήήκκεειι  σσττὶὶςς  ἄἄκκττιισσττεεςς  ἐἐννέέρρ--
γγεειιεεςς  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ. Δὲν ἀποτελεῖ τὴν Θεία καὶ

ἀπροσπέλαστη καὶ ἄκτιστη Οὐσία. Ὅτι
μποροῦμε νὰ τὸ ἀπολαύσωμε καὶ ἐμεῖς οἱ
θνητοί, ἐὰν καταστήσωμε τὸν ἑαυτόν μας
μὲ τὸν ἀγώνα μας τὸν συνεχῆ τῆς πίστεως
καὶ τῆς ἀρετῆς ἄξιο αὐτῆς τῆς θεϊκῆς τιμῆς.

Σύμφωνα μὲ τὸν μέγιστον Θεολόγον τῆς
Ἐκκλησίας μας, τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Δα-
μασκηνόν, ποὺ γλυκαίνει τὴν ἀκοή μας μὲ
τὰ ἐξαίσια ὑμνογραφήματά του, ὁ χρι-
στιανὸς ἐκεῖνος ποὺ ἔχει καρδιὰ πεντακά-
θαρη ἀπὸ τὰ πάθη καὶ πλοῦτο ἀγάπης  στὰ
στήθη του γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον του,

μπορεῖ νὰ ἀξιωθῆ αὐτῆς τῆς
μακαρίας θέας τοῦ θείου
φωτὸς καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴ γῆ νὰ
ζήση παραδεισένια χαρὰ καὶ
εὐτυχία. ««ὁὁ ἐἐνν  ττῷῷ ἄἄκκρρῳῳ  ττῆῆςς
ἀἀγγάάππηηςς  γγεεννόόμμεεννοοςς,,  ττρρόόπποονν  ττιιννὰὰ

ἑἑααυυττοοῦῦ ἐἐξξιισσττάάμμεεννοοςς,,  κκααττααννοοεεῖῖ  ττὸὸνν  ἀἀόόρραα--
ττοονν,,  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ἐἐππιιππρροοσσθθοοῦῦνντταα  ζζόόφφοονν  ττοοῦῦ  σσωω--
μμααττιικκοοῦῦ  ννέέφφοουυςς  ὑὑ  ππεερριι  ππττάάμμεεννοοςς,,  κκααὶὶ ἐἐνν  ττῇῇ
ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ααἰἰθθρρίίαα  γγεεννόόμμεεννοοςς  ἐἐννααττεεννίίζζεειι  ττῷῷ
ἡἡλλίίῳῳ  ττῆῆςς  δδιικκααιιοοσσύύννηηςς  ττρρααννόόττεερροονν»»..

Μὲ τέτοια ὑψηλὴ θεολογία περιβάλλεται
ἡ χαρμόσυνη καλοκαιριάτικη ἑορτὴ τῆς Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐὰν
δὲ προσθέσωμε τὰ ὑπέροχα καὶ γλυκύτατα
τροπάρια, τὰ ὁποῖα ἀπηχοῦν ἐξαίσια τὴν
Πατερικὴ αὐτὴ θεολογία ὡς καὶ τὰ ἔθιμα
ποὺ προσέθεσε ἡ λειτουργικὴ συνήθεια ἐπὶ
αἰῶνες, ἔχομε τότε μία ἑορτή, τὴν ὁποία
κάθε εὐσεβὴς χριστιανὸς περιμένει μὲ πολὺ
πόθο μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ
νὰ χαρῆ καὶ ἀπολαύση.

Καὶ εἴθε μέσα στὴν πανηγυρικὴ Θεία
Λειτουργία καὶ τοὺς εὐώδεις καπνοὺς τοῦ
θυμιάματος καὶ τὰ ἱερὰ ἀκούσματα, νὰ
ὑψώση τὸ πνεῦμα του ἐκεῖ ψηλά, στὴν κο-
ρυφὴ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου, καὶ νὰ δεῖ μὲ τὰ
μάτια τῆς ψυχῆς του τὸ φῶς τὸ θείο, τὸ
ἀνέσπερο, τὸ ἱλαρόν, καθὼς περιλούει Θεὸν
ἐνανθρωπήσαντα καὶ ἀνθρώπους καὶ νὰ
νιώση τὴν ἀνάγκη νὰ ψελλίση στὸν Κύριο:
Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τὸ Φῶς
σου τὸ ἀίδιον.

Ἀμήν.

Χαρµόσυνη ἑορτή
περιβαλλόµενη

ἀπό ὑψηλή θεολογία.
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Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 
Ἀφοῦ προηγουμένως σᾶς εὐχαριστήσω

γιά τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον, τό ὁποῖον
ἐπιδεικνύετε καθημερινῶς, διά τήν πνευμα-
τική πρόοδο ἡμῶν τῶν κληρικῶν ἀλλά καί
τῶν οἰκογενειῶν μας θά ἤθελα νά μοῦ ἐπι-
τρέψετε νά κάμω καί ἐγώ λίγες σκέψεις μέ
ἀφορμή τήν ὄμορφη αὐτή σύναξη τῶν πρε-
σβυτερῶν τῆς ἐπαρχίας μας,
πού γιά πρώτη φορά στή ζωή
τῆς Μητροπόλεώς μας πραγ-
ματοποιεῖται.

11..  ΤΤιιμμήή  κκααίί  εεὐὐθθύύννηη
Εἶναι εεὐὐλλοογγίίαα  ΘΘεεοοῦῦ,, ἀγα-

πητές πρεσβυτέρες,  γγιιάά  ττήή
ννέέαα  πποούύ  ἀἀξξιιώώννεεττααιι  ννάά  γγίίννεειι  ππρρεεσσββυυττέέρραα..
Τίτλος τιμῆς. Δέν μποροῦσε νά τιμηθεῖ πε-
ρισσότερο. Σύζυγος τοῦ ἱερέως! Τοῦ ἀντι-
προσώπου τοῦ Θεοῦ στή γῆ. Τοῦ
πρεσβευτῆ τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ μύστη τῶν τοῦ
Χριστοῦ μυστηρίων. Δέν εἶναι τυχαῖο πρό-
σωπο. Ἄν ὁ ἱερέας νοεῖται πνευματικός πα-
τέρας στήν ἐνορία του, ἀποβαίνει καί ἡ
πρεσβυτέρα πνευματική μητέρα. Βοηθός
καί συνεργάτης τοῦ συζύγου της γιά ὅλα.
Ἑνωμένοι στά πάντα. Μαζί στόν οἰκογενει-
ακό ζυγό. Μαζί ὁδηγοῦν τό οἰκογενειακό
σκάφος. Μαζί καί τό ἐνοριακό σκάφος. Καί
ἀπό τούς δύο ἐξ ἴσου ἐξαρτᾶται ἡ εὐτυχία
τῆς οἰκογένειας, μά καί τῆς ἐνορίας. 

Ἄν ὁ ἱερέας γιά νά πετύχει στή μεγάλη
του ἀποστολή πρέπει νά διακρίνεται γιά τή
βαθιά του πίστη, τήν εὐσέβεια, τήν ἀρετή

καί εὐλάβεια, οἱ ἴδιες ἀρετές πρέπει νά κο-
σμοῦν καί τήν πρεσβυτέρα. Πρέπει καί
ἐκείνη νά εἶναι πνευματικά καλλιεργημένος
ἄνθρωπος. Νά ἔχει πίστη βαθιά στό Θεό.
Νά διακρίνεται γιά τήν ἀρετή της. Νά εἶναι
ἕνας καλοσυνᾶτος καί χαριτωμένος ἄνθρω-
πος   στήν ἐνορία. Πρέπει νά ἐμπνέει καί
νά οἰκοδομεῖ. Διάδοχος καί μιμητής ὅλων

ἐκείνων τῶν ἀνά τούς αἰῶνες
πρεσβυτερῶν πού ἀνέδειξαν
ἀπό μάρτυρες καί ἁγίους
μέχρι Πατριάρχες, σέ ὅλες τίς
περίοπτες θέσεις καί θώκους
τοῦ Γένους μας. 

Βοηθός τοῦ ἱερέα ἡ πρε-
σβυτέρα. Καθημερινή της

φροντίδα ἡ οἰκογένεια. Παρακολουθεῖ τά
πάντα. Ἐνδιαφέρεται γιά ὅλα «ἐν
σπουδῇ». Ἔχει καί αὐτή τή μερίδα της
στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν καί μάλιστα τή
μεγαλύτερη. Θά φροντίσει ἀπό τά πρῶτα
χρόνια τῆς ζωῆς τους νά μεταγγίσει στήν
ἀθώα παιδική ψυχή τους ἀγάπη στό Χρι-
στό καί τήν ἀλήθεια. Θά μεταδίδει πίστη
καί εὐσέβεια. Θά μεταβιβάζει ὡραῖες ἀρχές
καί παραδόσεις χριστιανικές καί θά εἶναι ἡ
ἑκούσια καί ἀκούσια κατηχήτρια γιά τήν
πνευματική πρόοδο τῆς ἐνορίας. 

22..  ΤΤάά  ππααιιδδιιάά  ττοοῦῦ  ἱἱεερρέέωωςς
ΤΤάά  ππααιιδδιιάά  ττοοῦῦ  ἱἱεερρέέαα πρέπει νά ἀνατρα-

φοῦν κατά τόν καλύτερο τρόπο. Θά εἶναι τό
ὑὑππόόδδεειιγγμμαα  σσττήήνν  ἐἐννοορρίίαα.. Ἄπλαστα καί ἀσχη-
μάτιστα καθώς γεννιῶνται, ἔχουν ἀνάγκη

Ἡ οἰκογένεια τοῦ ἱερέως
Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Ὁμιλία στίς Πρεσβυτέρες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλευθ/πόλεως, πού ἔγινε στίς 28 Ἀπριλίου
2007 στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου.

Ἀποφασιστικῆς
σηµασίας
ἡ συµβολή

τῆς πρεσβυτέρας
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ἀπό ἕνα στιβαρό
χέρι. Θά σταθεῖ
δίπλα τους ἡ
πρεσβυτέρα –
μητέρα, ὅπως
ἀκριβῶς ὁ γλύ-
πτης πάνω στόν
ἀκατέργασ το
ὄγκο τοῦ μαρ-
μάρου γιά νά
παρουσιάσει στή
συνέχεια τό καλ-
λιτέχνημά του.
Δέν εἶναι μικρό
τό ἔργο. Εἶναι
τό μεγαλύτερο

καί τό πιό δύσκολο. Εὔκολο νά δημιουργή-
σεις οἰκογένεια. ΔΔύύσσκκοολλοο  ννάά  ππααρροουυσσιιάάσσεειιςς
««ττέέκκνναα  ἐἐνν  ὑὑπποοττααγγῇῇ»»..  ἐἐννάάρρεετταα  κκααίί  εεὐὐσσεεββῆῆ..
Ἐσύ ἡ πρεσβυτέρα θά δώσεις τό σχῆμα καί
τή μορφή στήν ψυχή τῶν παιδιῶν σου. Θά
διαπλάσεις τό ἐσωτερικό τους. Θά δώσεις
τήν πιό καλή ἀγωγή. Τήν πιό σωστή, βοη-
θούμενη ἀπό τόν ἱερέα σύζυγό σου.

Τό πρῶτο ἐφόδιο πού ἡ μητέρα πρεσβυ-
τέρα θά δώσει σ’ αὐτά εἶναι ἡ ζωντανή
πίστη στό Θεό καί ἡ ἀπέραντη ἐμπιστοσύνη
στήν πρόνοιά Του. Πρέπει νά πιστέψουν
ἀπόλυτα καί ὁλοκληρωτικά. Τό θησαυρό
τῆς πίστεως θά τόν μεταγγίσει μέ ἐπιμέ-
λεια στήν ψυχή τους. Αὐτός ὁ πλοῦτος μέ
τήν ἀνυπολόγιστη ἀξία του θά γίνει ἡ πνευ-
ματική τροφοδοσία τῶν παιδιῶν ἀπό τά
πρῶτα τους βήματα. 

Τό πρόβλημα τῶν παιδιῶν ἦταν ἀνέκα-
θεν μεγάλο καί σοβαρό. Σήμερα ἔγινε πολύ
ὀξύτερο. Οἱ ὑλιστικές ἀντιλήψεις μέ τά συν-
θήματά τους ἀποπροσανατολίζουν τίς οἰκο-
γενειακές παραδόσεις. Μεταβάλλουν τό
χαρακτήρα τους καί κλονίζουν τό βάθρο τῆς
πίστης. Ἔτσι πολλοί νέοι ρέπουν στήν
ἀσωτία, τά ναρκωτικά, τόν ἀναρχισμό καί
τήν ἀπιστία. Δημιουργοῦν δράματα οἰκογε-

νειακά καί κοινωνικά μέ ἀπρόβλεπτες καί
ὀδυνηρές συνέπειες γιά τό μέλλον τῆς κοι-
νωνίας καί γενικά τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ
κίνδυνος αὐτός ἐπισημαίνεται ἀπό τήν
ἐκκλησία, ἀπό ἡγέτες καί κυβερνῆτες, ἀπό
κοινωνιολόγους καί ἀνθρώπους τοῦ πνεύ-
ματος, ἀπό γονεῖς καί δασκάλους. 

Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν, ὁ ἱερέας, ἡ πρε-
σβυτέρα νά ἀνασκουμπωθοῦν γιά τή δια-
παιδαγώγηση τῶν παιδιῶν τους. Νά τούς
ἀπασχολήσει τό θέμα σοβαρά. Καί νά ἀρχί-
σουν ἀπό τήν μικρή τους ἡλικία. Θά φρον-
τίσουν νά καλλιεργηθοῦν μέσα τους
βιώματα πνευματικά, ὥστε ὅταν ἀργότερα
ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν οἰκογενειακή
ἑστία, γιά ἐργασία ἤ ἀνώτερες σπουδές, νά
μήν κλονισθοῦν.

33..  ΣΣοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα
Πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ τό θέμα αὐτό

περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο. Γιατί ὁ ἱερέας
δέν εἶναι κάποιο τυχαῖο πρόσωπο πού
ἀσκεῖ ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα. Εἶναι αὐτός
πού πρέπει νά φρονηματίζει τούς ἄλλους.
Εἶναι ὁ δάσκαλος τῶν ἄλλων παιδιῶν. ΟΟἱἱ
χχρριισσττιιααννοοίί  ἔἔχχοουυνν  ττήήνν  ἀἀππααίίττηησσηη,,  ππρρῶῶτταα  ττάά
δδιικκάά  μμααςς  ππααιιδδιιάά  ννάά  ἐἐννααρρμμοοννίίσσοουυνν  ττήή  ζζωωήή
ττοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμέέ  ττήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττοοῦῦ  ΕΕὐὐααγγ--
γγεελλίίοουυ.. Ὁ λαός περιμένει νά δεῖ ἐφαρμο-
σμένη τή χριστιανική ἀγωγή στό δικό μας
σπίτι. Γιά σκεφθεῖτε, νά βγεῖ τό δικό μας
παιδί σκάρτο, ἄσωτο, ἀνήθικο, ἄπιστο, μη-
δενιστής. Αὐτό θά εἶναι δοκιμασία μεγάλη
γιά μᾶς ἀλλά καί ἔλεγχος. Πῶς θά στα-
θοῦμε στήν ἐνορία καί τή συνείδηση τῶν
χριστιανῶν; Πῶς θά μιλήσουμε στό ἐκκλη-
σίασμα; Πῶς θά διδάξουμε τά ἄλλα παιδιά
τῆς ἐνορίας; Ἀφοῦ ἔχουμε τήν ἀρρώστια
στό σπίτι μας, πῶς θά σπεύσουμε νά θερα-
πεύσουμε ἄλλους; Θά ἀκούγεται τότε τό
γραφικό «ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν» ἤ
τόσα ἄλλα πού κατά καιρούς μᾶς ἔχει προ-
σάψει ὁ κόσμος.
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Τά παιδιά μας πρέπει νά ὁδηγηθοῦν ἀπό
μικρά στό Χριστό. Σέ Κεῖνον πού τόσο ἀγά-
πησε τήν παιδική ἡλικία. Αὐτό θά πραγμα-
τοποιηθεῖ ἄν ἀνατραφοῦν «ἐν παιδείᾳ καί
νουθεσία Κυρίου». Μόνον ἔτσι θά ἀποκτή-
σουν ὑγεία ψυχῆς καί σώματος. Θά ἀναπνέ-
ουν ἄφθονο τό καθαρό ὀξυγόνο τῆς
χριστιανικῆς ζωῆς. Θά ἀποκτήσουν ψυχική
δύναμη καί ἀντοχή. Μόνον ὁ Χριστός θωρα-
κίζει τούς νέους. Τούς ὁπλίζει μέ τήν πανο-
πλία τοῦ πνεύματος νά μείνουν ἄτρωτοι καί
ἀνεπηρέαστοι ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ὑλισμοῦ
πού σκοτίζει τή διάνοια καί ἀφανίζει τήν
πνευματική διαύγεια! Ὅμως καί πάλι ἡἡ
ἀἀκκττιιννοοββοολλοοῦῦσσαα  μμοορρφφήή  μμίίααςς  ἐἐννάάρρεεττηηςς  ππααππαα--
δδιιᾶᾶςς  ἐἐμμππννέέεειι  κκααίί  δδιιδδάάσσκκεειι  ὅὅλλαα  ττάά  ππααιιδδιιάά  ττῆῆςς
ἐἐννοορρίίααςς  ττηηςς..

44..  ΣΣυυννεερργγάάττιιδδαα,,  ββοοηηθθόόςς
Καί σσττόόνν  ππννεευυμμααττιικκόό,,  κκοοιιννωωννιικκόό  κκααίί  φφιι--

λλααννθθρρωωππιικκόό  ττοομμέέαα  ἡἡ  ππρρεεσσββυυττέέρραα  θθάά  δδίίννεειι  ττόό
ππααρρόόνν.. Θά εἶναι ἀεικίνητη. Τό ἔργο της πα-
ράλληλο στό ἔργο τοῦ ἱερέα συζύγου. Θά
τρέχει σέ «ἔργα εὐποιΐας καί κοινωνίας».
Θά βοηθεῖ φτωχούς, ἄπορους καί ἀναξιοπα-
θοῦντες στήν ἐνορία. Ἰδιαιτέρα θά κινεῖται
στό γυναικεῖο κόσμο. Ἐκεῖ θά ἀναπτύξει ξε-
χωριστεῖ πρωτοβουλία. Θά διδάσκει μέ τά
λόγια καί τή συμπεριφορά της. ἘἘάάνν  μμάάλλιι--
σστταα  γγννωωρρίίζζεειι  κκααίί  γγρράάμμμμαατταα,,  θθάά  ππρρέέππεειι  ννάά
ἀἀννααππττύύξξεειι  κκααίί  ἔἔρργγοο  ππννεευυμμααττιικκόό.. Θά δημι-
ουργεῖ γυναικεῖες συγκεντρώσεις, κύκλους
Γραφῆς, κατηχητικό. Ὑ  πάρχουν πολλοί το-
μεῖς ἐργασίας καί γιά τήν πρεσβυτέρα.
Ἔτσι θά βοηθήσει πολύ στήν ἐπιτυχία τοῦ
ἔργου τοῦ ἱερέα. Θά συμπορεύονται ἁρμο-
νικά καί οἱ δύο. Δέν εἶναι δυνατό νά κάμει
ἔργο πνευματικό ἀξιόλογο ὁ ἱερέας, ὅταν ἡ
πρεσβυτέρα εἶναι ἀδιάφορη πνευματικά.
Ὅταν ἐκεῖνος ἔχει εὐλάβεια κι ἐκείνη εἶναι
ἀδιάφορη καί ἀσύνετη. Ὅταν αὐτός χτίζει
καί ἐκείνη γκρεμίζει. Ὑπάρχουν ἱερεῖς κατά
πάντα ἄξιοι, προσοντοῦχοι, πού ἀπέτυχαν

στό ἔργο τους ἐξ αἰτίας τῆς συντρόφου.
Αὐτή συνετέλεσε νά πάει χαμένος ὁ κόπος
τους στοῦ Θεοῦ τό «γεώργιον». Νά μηδενι-
στεῖ τό ἔργο τους καί νά ζημιωθεῖ πνευμα-
τικά ἡ ἐνορία, μέ λίγα λόγια νά δημιουργεῖ
πέτραν σκανδάλου, κάτι πού δυστυχῶς πλη-
γώνει τήν ἐκκλησία ὅταν κατά καιρούς τα-
ράσσεται ἀπό σκάνδαλα σχέσιν ἔχοντα μέ
πρεσβυτέρες ἔστω καί ἐλάχιστες. Καί πολ-
λοί ἄλλοι ἱερεῖς, μέ μειωμένα πνευματικά
καί μορφωτικά προσόντα, ἀναδείχτηκαν
ἱερατικές μορφές. Καί τοῦτο χάρη στίς
εὐσεβεῖς καί συνετές πρεσβυτέρες. Ὁ φόβος
τῆς εὐθύνης γιά τόν ἱερέα σύζυγο δέν τίς
ἄφηνε ἥσυχες. Στάθηκαν δίπλα τους. Τούς
συμπαραστάθηκαν στό ἔργο τους. Ὑποδεί-
κνυαν μέ σεβασμό τό καθῆκον. Παρατη-
ροῦσαν παραλείψεις. Συνεβούλευαν στό
καλό γιά νά μήν ἐκτίθεται ὁ ἱερέας στά
μάτια τῶν χριστιανῶν. Προσεύχονταν συ-
νεχῶς γιά νά εὐλογεῖται καί νά προάγεται
τό ἔργο του. Πολλοί ἱερεῖς ἔγιναν πρότυπα
ἀπό πρεσβυτέρες πού ἦταν χαριτωμένες.
Μορφές μέ προσόντα καί πλεονεκτήματα.
Ἄριστες σάν σύζυγοι ἱερέων χριστιανές καί
μητέρες.

Ἀνύστακτο τό βλέμμα μας, ἀδελφές πρε-
σβυτέρες μου, στίς οἰκογένειές μας καί στήν
ἐνορία μας. Εἶναι ἀνάγκη νά ὁδηγήσουμε
τήν οἰκογένειά μας κάτω ἀπό τό χρηστό
ζυγό τοῦ Κυρίου. Ἔτσι θά παίρνει δυνάμεις
γιά νά μή λυγίσει στή θύελλα καί στίς κα-
ταιγίδες τῆς ζωῆς. Ἀλίμονο ἄν τή βροῦν οἱ
δοκιμασίες καί δέν στηρίζεται στό βάθρο
τῆς πίστεως. Θά εἶναι μία ναυαγισμένη
οἰκογένεια. Ἀδύνατη νά συνεχίσει τό ταξίδι
τῆς ζωῆς. Μπορεῖ νά πλέει στά ὑλικά
ἀγαθά, ὅταν ὅμως λείπει «ὁ θησαυρός τῶν
ἀ γα θῶν», τότε εἶναι ὅλα μάταια.

Εὐχηθεῖτε Σεβασμιώτατε νά στερεώ-
σουμε καί νά στερεώνουμε τήν οἰκογένειά
μας στή μεγάλη «πέτρα» γιά νά μένει ἀτα-
λάντευτη καί ἀμετακίνητη. Ἡ δέ «πέτρα»
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11..  ΝΝέέοοςς

Ὁ ἱ. Χρυσόστομος, τοῦ ὁποίου τήν
1600η ἐπέτειο τοῦ μαρτυρικοῦ του θα-
νάτου τιμᾶ ἐφέτος ἡ Ἐκκλησία μας,
ὑπῆρξε θθεερρμμὸὸςς  θθιιαασσώώττηηςς  ττοοῦῦ  μμοοννααχχιικκοοῦῦ
ββίίοουυ,,  ὅπως ἐξάλλου ὅλοι οἱ Πατέρες καὶ
Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦτο πε-
ρίτρανα μαρτυροῦν τόσο ἡ θαυμαστὴ πο-
λιτεία του, ὅσο καὶ τὰ ὑπέροχα σχετικὰ
συγγράματά του.

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ πιστὸς καὶ
ἐνάρετος βιογράφος του, ὁ Ἐλενουπόλε-
ως Παλλάδιος, ἀἀππὸὸ  ννεεααρρᾶᾶςς  ἡἡλλιικκίίααςς  εεἶἶχχεε
πποοθθήήσσεειι  ὁὁ ἸἸωωάάννννηηςς  ττὸὸνν  μμοοννααχχιικκὸὸ  ββίίοο.. Τὸν
ἐμπόδισαν ὅμως κατ’ ἀρχὰς οἱ θερμὲς πα-
ρακλήσεις τῆς ἁγίας μητέρας του, τῆς ξα-
κουστῆς Ἀνθούσας, νὰ παραμείνη κοντά
της, μέχρις ὅτου τὴν καλέσει ὁ Θεὸς κον-
τά Του καὶ «ἀναμείξη ὁ καλὸς υἱὸς της
τὰ κόκκαλά της μὲ τὰ κόκκαλα τοῦ πρό-
ωρα χαμένου πατέρα του», καθώς ἡ ἴδια
ἔλεγε. ((῞̔́ΟΟτταανν οοὖὖνν μμεε ττῇῇ γγῇῇ ππααρρααδδῷῷςς κκααὶὶ
ττοοῖῖςς ὀὀσσττέέοοιιςς ττοοῦῦ ππααττρρὸὸςς ἀἀννααμμίίξξῃῃςς ττοοῦῦ
σσοοῦῦ,,  σσττέέλλλλοουυ μμαακκρρὰὰςς ἀἀπποοδδηημμίίααςς κκααὶὶ
ππλλέέεε θθάάλλαατττταανν ἣἣνν ἂἂνν ἐἐθθέέλλῃῃςς··  ττόόττεε ὁὁ κκωω--
λλύύσσωωνν οοὐὐδδεείίςς)).. (Περί Ἱερωσύνης Λόγος
Β΄).

22..  ΜΜοοννααχχόόςς..  ἘἘρρηημμίίττηηςς

Πράγματι, ὅπως τό ἐπεθύμησε ἡ μη-
τρική της καρδιὰ καὶ ἔγινε. Μετὰ τὴν κοί-
μησή της ὁ Ἰωάννης,νεώτατος,ἀνεχώρησε
ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ ππρροοσσκκοολλλλήήθθηηκκεε
σσττὴὴνν  μμιικκρρὴὴ ἀἀδδεελλφφόόττηητταα  κκάάπποοιιοουυ  ΣΣύύρροουυ
μμοοννααχχοοῦῦ..  Ἐκεῖ ἔμεινε ἀγωνιζόμενος τὸν μο-
ναχικὸ ἀγώνα καὶ ἀριστεύων, περίπου
τέσσερα χρόνια. Κατόπιν ἔφυγε ἀπὸ τὴν
καθοδήγηση τοῦ Γέροντα καὶ ὥὥρριιμμοοςς  ππιιάά
ἀἀσσκκηηττὴὴςς  κκααττέέφφυυγγεε  σσὲὲ ἕἕνναα  σσππήήλλααιιοο,, ὅπου
ἀσκήτεψε περίπου δύο χρόνια. Ἡ παρά-
δοση γιὰ τὸν μεγάλο Διδάσκαλό μας διέ-
σωσε τὴν ἰδιαίτερα σκληρὴ ἄσκηση, στὴν
ὁποία εἶχε ἐπιδοθῆ μέσα στὸ σπήλαιο ὁ
μοναχός τότε Ἰωάννης, προσευχόμενος
συνεχῶς καὶ μελετώντας τὶς Γραφές.

Ἡ ἀσθενική του ὅμως κράση δὲν
ἄντεξε τοὺς ὑπερβολικοὺς κόπους τῆς
ἄσκησης μέσα σ’ ἐκεῖνο τὸ σπήλαιο. Οἱ
κακουχίες ἔβλαψαν ἀνεπανόρθωτα τὰ νε-
φρά του, ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ ἔπασχε διὰ
βίου. Ἔτσι ἀναγκάσθηκε νὰ ἐγκαταλείψη
τοῦ σπηλαίου τὴν σκληρότατη ἄσκηση
καὶ νὰ ἐπιστρέψη στὴν Ἀντιόχεια. (μόνος,
γλιχόμενος ἀδηλίας· κἀκεῖ διατρίψας
τρὶς ὀκτὼ μῆνας,  ἄϋπνος διετέλει τὸ

O ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

Ὑπό τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου

(ἀπόσπασμα Κηρύγματος εἰς Ἱ.Μ. Παναγίας
Σουμελᾶ Βεροίας τήν 5ην Ἰουνίου 2007)
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πλεῖστον, ἐκμανθάνων τὰς τοῦ Χριστοῦ
διαθήκας πρὸς ἐξοστρακισμὸν τῆς ἀγνοί-
ας. μὴ ἀναπεσὼν δὲ τὸν τῆς διετίας χρό-
νον, μμὴὴ ννύύκκττωωρρ,,  μμὴὴ μμεεθθ᾿̓ ἡἡμμέέρραανν,,  ννεε--
κκρροοῦῦττααιι ττὰὰ ὑὑππὸὸ γγαασσττέέρραα,, πληγεὶς ἀπὸ
τοῦ κκρρύύοουυςς ττὰὰςς ππεερρὶὶ ττοοὺὺςς ννεεφφρροοὺὺςς δδυυ--
ννάάμμεειιςς.. οὐκ ἐπαρκῶν δὲ ἑαυτῷ χρησι-
μεύειν, πάλιν καταλαμβάνει τὸν ἐκκλη-
σιαστικὸν λιμένα. Παλλαδίου, Διάλογος
περί βίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἀλλὰ μήπως καὶ ἀργότερα, ὅταν διέ-
πρεπε καὶ ἀκτινοβολοῦσε στὸ διδα-
κτικὸ καὶ ποιμαντικό του ἔργο,στὴν
Ἀντιόχεια καὶ τὴν Κωνσταντινούπο-
λη,ἔπαψε νὰ ζῆ ὡς μοναχός; ἩἩ ἴἴδδιιαα
ἀἀσσκκηηττιικκὴὴ ἀἀννττίίλληηψψηη  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ττὸὸνν  σσυυννόό--
δδεευυεε  μμέέχχρριι  ττὴὴνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττοουυ  ππννοοὴὴ
στὴν φοβερή ἐξορία. Καὶ αὐτὴν τήν ἀντί-
ληψη  προσπάθησε νὰ μεταδώση στὸν
ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ   ποίμνιό του.

33..  ΣΣυυγγγγρράάμμαατταα

Ἤδη οἱ πρῶτες ἀνεκτίμητες συγ-
γραφὲς του ἔχουν ὡς θέμα τὴν μοναχικὴ
ζωή. Στὶς σελίδες των ἀπεθησαύρισε τὰ
θερμότερα τῶν αἰσθημάτων τῆς ἁγίας
καρδίας του καὶ τὶς πιὸ σοφὲς σκέψεις
του γιὰ νὰ ἐξάρη καὶ ἐξυμνήση τὸ με-
γαλεῖον τοῦ ἄγαμου κατὰ Χριστὸν ἀφιε-
ρωμένου βίου.Χωρὶς νὰ ὑποτιμᾶ ἤ νὰ πε-
ριφρονῆ τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου, ἐἐμμφφααννίίζζεειι
μμὲὲ  δδύύννααμμηη  λλόόγγοουυ,,  μμὲὲ  ππεειιθθώώ,,  μμὲὲ  λλυυρριικκὴὴ  θθάά
λλέέγγααμμεε  δδιιάάθθεεσσηη  ττὴὴνν  ὑὑππεερρέέχχοουυσσαα  θθέέσσηη
ττοοῦῦ ἁἁγγννοοῦῦ  μμοοννααχχιικκοοῦῦ  ββίίοουυ..

Ἴσως κανένας ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας δὲν μᾶς διέθεσε τόσα πει-
στικὰ ἐπιχειρήματα, μὲ τόση χάρη καὶ δύ-
ναμη λόγου ἐκπεφρασμένα, ὑπὲρ τοῦ
Μοναχισμοῦ, καὶ δὲν μᾶς ἄφησε, ὡς πο-
λύτιμη κληρονομιά, τέτοιο θησαυρὸ
αἰσθημάτων γιὰ τὸν ξεχωριστό αὐτόν
τρόπο  ζωῆς, ὅσο ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.

Ποιὸ πρῶτο καὶ ποιὸ δεύτερο σύγ-
γραμμά του ἀπὸ τὰ νεανικὰ του χρόνια
νὰ θυμηθοῦμε, ὅπου μὲ ἱερὸ πάθος δια-
πραγματεύεται ὁ θεῖος Πατήρ, τὸ θέμα
τοῦ Μοναχισμοῦ; Νὰ θυμηθοῦμε τὶς μα-
κροσκελεῖς διατριβές, ποὺ ἀπέστειλε
στὸν φίλο του Θεόδωρο, τὸν μετέπειτα
Ἐπίσκοπο Μοψουεστίας, τὸν ἐκπεσόν-
τα κάποτε ἀπὸ τὰ πρῶτα του ἰδανικὰ
καὶ ποθήσαντα τὸν ἔγγαμο βίο μὲ τὴν
τότε ἀγαπημένη του Ἐρμιόνη;

Στὰ ὑπέροχά του αὐτὰ πρῶτα συγ-
γράμματα ἐξαντλεῖ πράγματι τὸν ἑαυτὸ
του στὸ νὰ παραθέση τὰ πιὸ δυνατὰ ἐπι-
χειρήματα, ἰδίως ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή, μὲ
ὅλη τότε τὴν συσσωρευμένη ρώμη τοῦ
λόγου του καὶ μὲ ὅλη τὴν θερμότητα τῆς
φλεγομένης ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα καρδίας
του,προκειμένου νὰ πείση τὸν ἀγαπητό
του φίλο καὶ μέχρι πρὸ ὀλίγου συμμο-
ναστή του Θεόδωρο, τί χάνει, τί πλοῦτο,
τί εὐτυχία, ὅταν θὰ ἐγκατέλειπε τὴν μο-
ναχικὴ ζωὴ γιὰ τοῦ βίου τὶς τόσο πρό-
σκαιρες και φευγαλέες ἡδονές.

«ΕΕἰἰ  δδάάκκρρυυαα,,  ἔἔγγρρααφφεε  σσττὸὸνν  φφίίλλοο  ττοουυ  ΘΘεε--
όόδδωωρροο,,  κκααὶὶ  σσττεεννααγγμμοοὺὺςς  ἦἦνν  δδιιὰὰ  γγρρααμμμμάά--
ττωωνν  δδηηλλοοῦῦσσθθααιι,,  ττοούύττωωνν  ἂἂνν  σσοοὶὶ  ττὴὴνν  ἐἐππιι--
σσττοολλὴὴνν  ἐἐμμππλλήήσσααςς  ἀἀππέέσσττεειιλλαα.. Δακρύω δὲ
οὐχ ὅτι φροντίζεις πραγμάτων πατρώων,
ἀλλ᾿ ὅτι τοῦ καταλόγου τῶν ἀδελφῶν σε-
αυτὸν ἐξήλειψας, ὅτι τάς πρὸς τὸν
Χριστὸν συνθήκας ἐπάτησας» (Πρὸς
Θεόδωρον ἐκπεσόντα. Λόγος δεύτερος).

Ἀλλὰ μήπως καὶ στὶς διατριβὲς του
ἐκεῖνες, ποὺ συνέταξε στὰ πρῶτα ἥσυχα
χρόνια τῆς πνευματικῆς του δράσεως,τίς
ὁποῖες ἀπευθύνει «πρὸς ἄπιστον», ἀλλὰ
καὶ «πιστὸν πατέρα», οἱ ὁποῖοι ἔχουν
πολὺ δυσαρεστηθῆ, διότι τὰ παιδιὰ
τους ἐγκατέλειψαν τὰ ἐγκόσμια καὶ
ἀσπάσθηκαν τὸν μοναχικὸ βίο, εἶναι μι-
κρότερης ἀξίας; Ἀντίθετα εἶναι ἀπό τά
πιό λαμπερὰ διαμάντια τῆς χριστιανικῆς
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φιλολογίας. Ἐκεῖ ὁ ἱ. Χρυσόστομος,
προκειμένου νὰ ἀφαιρέση καὶ τὸ πα-
ραμικρὸ ἴχνος λύπης καὶ ἀπαισιοδο-
ξίας ἀπὸ τὴν πληγωμένη πατρικὴ καρ-
διά, μμεεττααββάάλλλλεεττααιι  ἀἀππὸὸ ἐἐμμββρριιθθέέσσττααττοο
θθεεοολλόόγγοο  σσὲὲ  μμεεγγααλλόόππννοοοο  πποοιιηηττήή,,  ποὺ
δδοοννεεῖῖ  ττὴὴ  ψψυυχχήή  μμααςς  μμὲὲ ἀἀππααρράάμμιιλλλλοουυ
κκάάλλλλοουυςς  ππλλοοκκὲὲςς  λλόόγγοουυ,,  εεἰἰκκόόννωωνν  κκααὶὶ
ρρυυθθμμοοῦῦ..

Στὰ πρώιμα αὐτὰ συγράμματα τοῦ
ἱεροῦ Πατρὸς συναντοῦμε θαυμάσιους
Μονολόγους,ποὺ μαρτυροῦν ἐκτὸς τῶν
ἄλλων,τὴν ἄφθαστη πλαστικὴ δύναμη
τοῦ λόγου τοῦ ἱεροῦ Πα-
τρός μας. 

Ἐπίσης ἔκδηλος εἶναι ὁ
ἐνθουσιασμὸς τοῦ ἱεροῦ
Πατρός, ὅταν περιγράφη
τὴν καθημερινότητα τῶν
μοναχῶν στὰ εὐλογημένα
τους κοινόβια καὶ μάλιστα, ὅταν τεχνη-
έντως τὴν συγκρίνει μὲ τὴν ζωὴ τῶν κο-
σμικῶν. Ὅταν τονίζη μὲ ὅλην τή δύνα-
μη τῆς ψυχῆς του τὴν ἀνωτερότητα, τὴν
πνευματικότητά της, τὴν εὐτυχία, ποὺ
χαρίζει σὲ ὅσους ζοῦν τόν ἡσύχιο και
ἀπράγμονα βίον μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη.
Στὶς ἀναπολήσεις του αὐτές μᾶς δίνει
καὶ ἀξιομνημόνευτες προσευχές,ποὺ
ἀπήγγειλαν οἱ μοναχοὶ καθημερινά, δο-
ξολογώντας καὶ εὐχαριστώντας τὸν Θεό.

Ἐκεῖ ὅμως, ὅπου περισσότερο μεγα-
λύνει τὸν μοναχισμὸ εἶναι, ὅταν σσυυγγκκρρίίννηη
σσττὰὰ  ππρράάγγμμαατταα  ππλλέέοονν  ττὸὸνν  μμοοννααχχὸὸ  μμὲὲ  ττοοὺὺςς
ἐἐθθννιικκοοὺὺςς  φφιιλλοοσσόόφφοουυςς,,  ποὺ ζοῦσαν ἀκό-
μη καὶ ἐπαίρονταν στὴν τότε μικτή κοι-
νωνία. Μάλιστα, μετὰ τὴν στάση καὶ τῶν
δυὸ τάξεων στὴ συμφορά, ποὺ εἶχε κά-
ποτε πλήξει βαρειὰ τὴν πόλη τῆς
Ἀντιόχειας. Ἦταν ἐκεῖνες τὶς πικρὲς
ἡμέρες, ποὺ μετὰ τὴν συντριβὴ τῶν βα-
σιλικῶν ἀνδριάντων,συνεκροτοῦντο ἐπει-
γόντως ἔκτακτα δικαστήρια γιὰ νὰ τι-

μωρήσουν μὲ τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν
ἀθώους καί ἐνόχους.

44..  ΟΟἱἱ  ἀἀλληηθθιιννοοίί  φφιιλλόόσσοοφφοοιι

Στὴν τραγωδία ἐκείνη, τὴν ὁποία ἀπο-
θανάτισε ὁ ἱερὸς Πατήρ, πρεσβύτερος
τότε,στοὺς ἀθάνατους «εἰς τοὺς ἀνδριάν-
τας» λόγους του, ἐφάνη ἡ ἀξία τόσο τῶν
μοναχῶν ὅσο καὶ τῶν φιλοσόφων. Τότε
ἔλαμψε τὸ γενναῖο φρόνημα καὶ ἡ
αὐτοθυσία τῶν μοναχῶν, ὅταν μόνοι,
μέσα στὴν ἐρημωμένη πόλη, προέτειναν

τὰ στήθη των στοὺς δι-
καστὲς, ὥστε νὰ σωθοῦν οἱ
ἀθῶοι καὶ ἂς τιμωροῦντο
ἐκεῖνοι. Τὴν ἴδια δὲ στιγμὴ
οἱ φιλόσοφοι τῆς πόλεως
εἶχαν πάρει τὸ δρόμο μαζὶ
μὲ τοὺς πολλοὺς γιὰ τὰ

γύρω βουνά, προκειμένου νὰ σώσουν τὴ
ζωή τους.

Νὰ ποιοὶ εἶναι οἱ ἀἀλληηθθιιννοοὶὶ  φφιιλλόόσσοοφφοοιι,,
ἐκραύγαζε τότε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα ὁ ἱ.
Χρυσόστομος. ΟΟἱἱ  γγυυμμννοοὶὶ  ααὐὐττοοὶὶ  κκααὶὶ  ππάάμμ--
ππττωωχχοοιι  μμοοννααχχοοίί,,  πποοὺὺ ἄἄφφηησσαανν  ττὰὰ ἐἐρρηη--
μμηηττήήρριιαα  ττοουυςς  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ββοοηηθθήήσσοουυνν  μμὲὲ  κκίίνν--
δδυυννοο  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ττωωνν  ττοοὺὺςς  ἀἀδδεελλφφοοὺὺςς  ττωωνν!!  

Ἀλλά τό θέμα δέν μπορεῖ να ἐξαντ-
ληθῆ, ὅσα ακόμη και ἄν προσθέσωμε
στά περιορισμένα ὅρια ἑνός κηρύγματος
ἤ ἀκόμη καί διαλέξεως. Τόσο ἡ ἁγία καί
ἀξιοθαύμαστη ζωή του, ὅσο καί τά ὑπέ-
ροχα συγγράμματα, πού μᾶς ἐκληροδό-
τησε, ἔχουν πολλά νά μᾶς δώσουν,
πλουτίζοντας τό θέμα τῆς ἡμερίδος.
Εἴθε, ἔστω καί ἐπιγραμματικῶς, ἀ -
μυδρῶς, να ἀναπτυχθοῦν στίς ἑπόμενες
ὧρες, τό δέ φωτεινό παράδειγμα τοῦ
Ἁγίου Πατρός καί ὁ θεόπνευστος λόγος
του νά καθοδηγοῦν μοναχούς καί μιγά-
δας στόν δρόμο τῆς πίστεως καί τῆς
ἀρετῆς. Ἀμήν.

MBΩNA

92

Μιά ἄγνωστη,
ἀλλά ἐνδιαφέρουσα
πλευρά τῆς ζωῆς

καί τῆς διδασκαλίας
τοῦ ἱ. Χρυσοστόµου.
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Τ~~  ΠΠρρ§§σσωωππ¥¥  ττ��ςς  ΘΘεε¥¥ττ§§κκ¥¥υυ  ΜΜααρρccααςς,,  ττ��ςς  ΜΜηηττρρ~~ςς
ττ¥¥��  ΚΚυυρρcc¥¥υυ  ��µµ��νν  ἸἸηησσ¥¥��  ¡¡ρριισσττ¥¥��,,  εε��ννααιι  ��ννααµµ--
¨̈ιι¢¢§§λλωωςς  ��ππ¥¥δδεεκκττ~~  ��ππ~~  ττ~~νν  κκααθθ§§λλ¥¥υυ  δδιιηηρρηηµµaa--

νν¥¥  ¦¦ρριισσττιιααννιικκ~~  κκ§§σσµµ¥¥.. Παρz τ}ς �καταν§ητες καιν¥-
¨ανε�ς δ¥γµατικ{ς �π¥κλcσεις ρωµαι¥καθ¥λικ�ν κα}
πρ¥τεσταντ�ν �π~ τ|ν �ρθ| διδασκαλcα σ¦ετικ�ς µ{
τ~ Πρ§σωπ¥ τ�ς Παναγcας, π¥� ε�τε �περτιµxντας
α�τ~ τ~ �να¢ι¢`£¥υν στ| θaση τ�ς θε§τητ¥ς, ε�τε �π¥-
τιµxντας τ¥ τ| θεωρ¥�ν  �ς κ¥ιν| θνητ| γυναcκα �ντι-
στ¥c¦ως, �π`ρ¦¥υν κα} κ`π¥ια κ¥ινz στ¥ι¦ε�α τ�ς ¦ρι-
στιανικ�ς πcστεως π¥� καταδει-
κνw¥υν τ|ν ε�λ`¢εια π`ν των τ�ν
¦ριστιαν�ν στ~ πρ§σωπ¥ τ�ς Θε¥ -
µbτ¥ρ¥ς.1

Μaσα σ{ τ¥�τ¥ τ~ πνε�µα τι-
µ¥�ν �διαιτaρως τ~ πρ§σωπ¥ τ�ς
Θε¥τ§κ¥υ, � �π¥cα διz τ�ς �πενaργειας τ¥� Ἁγc¥υ
Πνεwµατ¥ς συνaλα¢ε κα} γaννησε τ~ν Κwρι¥ κα} Λυ-
τρωτb τ¥υς.2 Ὁ ¦αιρετισµ~ς-κλ�σις3 τ¥� �ρ¦αγγaλ¥υ
Γα¢ρι|λ στ| Μαριzµ (�¢ραϊκ~ �ν¥µα π¥� σηµαcνει δυ-
ναµικ|), œ¦α�ρε, κε¦αριτωµaνηœ (Λ¥υκ. 1,28), π¥�
�παντyται τ§σ¥ στ~ν �ρθ§δ¥¤¥ Ἀκ`θιστ¥ ὝµνC, �σ¥
κα} στ| ρωµαι¥καθ¥λικ| πρ¥σευ¦| Rosenkranz (π¥�
σηµαcνει κ¥µπ¥σ¦¥cνι) µ{ τ|ν �ντcστ¥ι¦η λατινικ| ¨ρ`-
ση AAvvee MMaarriiaa,4 ε�ναι π¥λ� �γαπητ~ς  κα} στ~ καθ§-
λ¥υ π¥cµνι¥ τ�ν δw¥ πλευρ�ν. Κατz συνaπεια κα} ¥�
δw¥ �κκλησcες ταυτc£¥υν τ| Μαριzµ µ{ τ|ν ΠΠααρρθθaaνν¥¥

(γερµανιστ} JJuunnggffrraauu), π¥� σwµ¨ωνα µ{ τ|ν πρ¥¨ητεcα
τ¥� πρ¥¨bτ¥υ Ἠσα�α θz γενν¥�σε τ~ Μεσσcα (Ἠσ.
7,14). Γι᾿ α�τ~ κα} � µ¥λ¥γ¥�ν �µ¨§τερες στ~ Σwµ¢¥-
λ¥ Νικαcας-Κωνσταντι ν¥υπ§λεως πxς, � Υ�~ς τ¥�
Θε¥� �νανθρxπησε �κ Πνεwµατ¥ς Ἁγc¥υ κα} Μαρcας
τ�ς Παρθaν¥υ. Κα} �πειδ| � Υ�~ς τ¥� �νθρxπ¥υ  ε�ναι
ταυτ¥¦ρ§νως κα} Υ�~ς τ¥� Θε¥� ¦αρακτηρc£εται δι-
καcως � Μαριzµ κατz τ| δι`ρκεια τ�ς Γ� �ν Ἐ¨aσ±
 �κ¥υµενικ�ς Συν§δ¥υ τ~ 431 �ς ΘΘεε¥¥ττ§§κκ¥¥ςς  (λατινιστ}
DDeeii ggeenneettrriixx). Ἡ συνε¦|ς κα} ε�εργετικ| παρ¥υσcα της

στ~ν κ§σµ¥ �κ¨ρ`£εται �π~ τz
�ναρcθµητα θαwµατ` της π¥� κα-
λwπτ¥υν τ}ς πτυ¦{ς τ�ς £ω�ς π`ν-
των τ�ν ¦ριστιαν�ν.5 Ἔτσι �νθαρ-
ρwν¥νται ¥� ¦ριστιαν¥} νz τ|ν �πι-
καλ¥�νται �ς ΜΜεεσσccττρριιαα. Μ`λιστα

κατz τ|ν πρ§σ¨ατη περι¥δεcα στ| γενaτειρ` τ¥υ � ππ`̀--
ππααςς  ΒΒεεννaaδδιικκττ¥¥ςς ��  ΙΙΣΣΤΤ�� σ{ δηµ§σια πρ¥σευ¦| µπρ¥στz
στ| γνωστ| στbλη τ�ς Μαρcας (γερµανιστ} Marien-
säule), στ|ν π§λη τ¥� Μ¥ν`¦¥υ, τ¥νc£¥ντας τ|ν �δι§-
τητ` της α�τb, δηλαδ| τ�ς µεσcτριας, ε�πε πρ¥σευ¦§-
µεν¥ς: œAlle Sorgen der Menschen nimmst du auf dich
und trägst sie vor den Herrn, vor deinen Sohn. Deine
Macht ist die Güte. Deine Macht ist das Dienen...Bitte
für uns Sünder ...Amenœ (µµττ¨̈ρρ..: ὍὍλλεεςς  ττ}}ςς  ��ννθθρρxxππιιννεεςς
��γγνν¥¥ιιεεςς  ττ}}ςς  ππααccρρννεειιςς  ��ππ`̀ννωω  σσ¥¥υυ  κκαα}}  ττ}}ςς  ��νναα¨̈aaρρεειιςς  σσττ~~νν
ΚΚwwρριι¥¥,,  σσττ~~νν  ΥΥ��§§νν  σσ¥¥υυ..  ἩἩ  δδwwννααµµbb  σσ¥¥υυ  εε��ννααιι  ��  κκααλλ¥¥--

Θε¥λ¥γικz

ΘΘεεοοττοοκκοοςς  κκααιι  ΧΧρριισσττιιααννοοσσυυννηη

* Ὁ π. Ἠλcας Παπαδ§π¥υλ¥ς ε�ναι θε¥λ§γ¥ς-καθηγητ|ς στ| δευτερ¥¢`θµια �κπαcδευση.

1 Ἡ �ρθ§δ¥¤η �νατ¥λικ| �κκλησcα, π¥�  κατz γενικ| παραδ¥¦| �π¥τελε� συνa¦εια τ�ς µcας κα} �διαcρετης Ἐκκλησcας, πρ¥-
σπαθε� στz πλαcσια τ¥� ¥�κ¥υµενικ¥� διαλ§γ¥υ νz θεραπεwσει τz �π¥ια �ρρωστα µaλη, �πισηµαcν¥ντας ταυτ¥¦ρ§νως τ|ν �δb-
ριτη �ν`γκη �ν§τητ¥ς στ| £ω| τ�ς �κκλησιαστικ�ς παραδ§σεως.

2 Βλ. σ¦ετικ�ςSekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (�κδ.), Die Sakramente (Mysterien) der Kirche und die Gemein-
schaft der Heiligen. Dokumente der Gemeinsamen Kommission der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland und
der Deutschen Bischofskonferenz, στ| σειρz Arbeitshilfen, τε�¦¥ς 220033, Bonn 2006, σσ. 95-98. Ἀπ~ τ~ κ¥ιν~ κεcµεν¥ τ�ν δw¥
πλευρ�ν παραθaτ¥µε στ| συνa¦εια κ`π¥ια �π¥σπ`σµατα.

3 Πρ¢λ. ¡ρυσ¥στ§µ¥υ Ἀ. Σταµ¥wλη, Θε¥τ§κ¥ς κα} �ρθ§δ¥¤¥ δ§γµα. Σπ¥υδ| στ| διδασκαλcα τ¥� Ἁγ. Κυρcλλ¥υ Ἀλε¤αν-
δρεcας, Θεσσαλ¥νcκη 1996, σελ. 60. Μ`λιστα στ|ν πρ¥ηγ¥wµενη �ργασcα �να¨aρ¥νται ¥� νε§κ¥πες α�τ{ς δ¥γµατικ{ς �π¥κλc-
σεις ρωµαι¥καθ¥λικ�ν κα} πρ¥τεσταντ�ν, �π¥υ κα} �ναιρ¥�νται µ{ ¢`ση τ|ν πατερικb διδασκαλcα τ�ς Ἐκκλησcας. 

4 Τ~ Ave Maria, δηλαδ| ¦α�ρε Μαρcα, �π¥τελε� κα} �παρ¦| µιyς �µωνwµ¥υ πρ¥σευ¦�ς τ�ν ρωµαι¥καθ¥λικ�ν π¥� µαρτυ-
ρε�ται �π~ τ~ν 11¥ α��να. Ἡ λa¤ις ave ε�σ¦xρησε στ| λατινικ| γλ�σσα �ς δανεισµ~ς �π~ τ| σηµιτικ| �¦¥ντας �µως ̈ ¥ινικικ{ς
ρc£ες, �π~ τ~ hawe π¥� σηµαcνει νz £ε�ς. 

5 Σ{ ∆wση κα} Ἀνατ¥λ| �π`ρ¦¥υν π¥λυ`ριθµες κα} �¤ι§λ¥γες συλλ¥γ{ς µ{ θε¥µητ¥ρικz θαwµατα. Βλ. σ¦ετικ�ς, γιz πα-
ρ`δειγµα, Alb. Poncelet, Index Miraculorum B.V. Mariae quae saec. VI-XV latine conscripta sunt, στ~ AB 2211(1902), σσ. 243-357.
Ἀκ§µη ¢λ. ∆ηµητρc¥υ Γ. Τσ`µη, Θε¥µητ¥ρικz θαwµατα, Θεσσαλ¥νcκη 2003, �π~ τ}ς �κδ§σεις Π¥υρναρyς.

Ὑπ~ τ¥� π. Ἠλι¥� Παπαδ¥π¥wλ¥υ,
Ἱερaως - Καθηγητ¥�*
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Σύντοµη περιπλάνηση
στὴν τιµὴ τῆς Θεοτόκου
ἀπὸ τοὺς ἑτεροδόξους.
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σσwwννηη..  ἩἩ  δδwwννααµµbb  σσ¥¥υυ  εε��ννααιι  ��  δδιιαακκ¥¥ννccαα......ΠΠρρaaσσ¢¢εευυεε  ��ππ{{ρρ
��µµ��νν  ττ��νν  ��µµααρρττωωλλ��νν......  ἈἈµµbbνν))..66

ὈὈρρθθ§§δδ¥¥¤¤¥¥ιι  κκαα}}  ρρωωµµααιι¥¥κκααθθ¥¥λλιικκ¥¥}}  ¦¦ρριισσττιιαανν¥¥cc,,
��κκ§§µµηη,,    ττιιµµ¥¥��νν  ττ~~  ππρρ§§σσωωππ¥¥  ττ��ςς  ΜΜααρρccααςς  ��ωωςς  κκαα}}  σσbb--
µµεερραα  µµaaσσ±±  κκ`̀ππ¥¥ιιωωνν κκ¥¥ιινν��νν θθεε¥¥µµηηττ¥¥ρριικκ��νν  ��¥¥ρρττ��νν..

Ἔτσι, γιz παρ`δειγµα, � �πaρµετρη ¦αρz �µ¨¥-
τaρων γιz τ~ ΓΓεεννaaθθλλιι¥¥νν  ττ��ςς ΘΘεε¥¥ττ§§κκ¥¥υυ (γερµανιστ}
GGeebbuurrttssffeesstt ddeerr GGootttteessmmuutttteerr), π¥� καθιaρωσε �
Ἐκκλησcα περ} τ~ν 6o α��να7,  �κ¨ρ`£εται διz τ¥� �δc-
¥υ �µν¥υ π¥� ψ`λλ¥υν κατz τ| δι`ρκεια τ�ς λει-
τ¥υργcας των τ|ν 8ην Σεπτεµ¢ρc¥υ:

Ἡ Γaννησcς σ¥υ Θε¥τ§κε 
Deine Geburt, Gottesgebärerin,

¦αρzν �µbνυσε π`σῃ τῇ C9κCυµ�νῃ∑ 
hat dem ganzen Erdkreis Freude verkündigt. 

�κ σ¥� γzρ �νaτειλεν � 2λιCς τ4ς δικαιCσ*νης,
Denn aus dir ging die Sonne der Gerechtigkeit auf,

¡ριστ~ς � Θε~ς �µ�ν∑
Christus, unser Gott.

κα} λwσας τ|ν κατ`ραν �δωκε τ|ν ε�λ¥γcαν, 
Er nahm den Fluch hinweg, brachte den Segen

κα} καταργbσας τ~ν θ`νατ¥ν,
und zerstörte den Tod,

�δωρbσατ¥ �µ�ν £ω|ν τ|ν α�xνι¥ν.8

schenkte uns ewiges Leben.

Κ`τι �ντcστ¥ι¦¥, θz λaγαµε, �σ¦wει κα} γιz τ|ν
�¥ρτ| τ�ς ΚΚ¥¥ιιµµbbσσεεωωςς ττ��ςς ΘΘεε¥¥ττ§§κκ¥¥υυ κα} �νδ§¤¥υ µε-
ταστ`σεxς της στ|ν ¥�ρ`νια ¢ασιλεcα (γερµανιστ}
Entschlafung Mariens κα} MMaarriiä HHiimmmmeellffaahhrrtt), π¥�
�¥ρτ`£ει � ¦ριστιανικ~ς κ§σµ¥ς τ|ν 15ην Α�γ¥wστ¥υ.

Γcνεται �µ¨αν{ς �τσι πxς, � Θε¥µbτωρ ε�ναι τ~ �ερ§-
τερ¥ κα} πρ¥σ¨ιλaστερ¥ Πρ§σωπ¥ µετz τ~ν Κwρι¥ �µ�ν
Ἰησ¥� ¡ριστ§. Ε�ναι ̈ υσικ~ λ¥ιπ~ν νz συγκεντρxνει τ|ν
τιµ| κα} τ|ν ε�λ`¢εια �λων τ�ν ¦ριστιανικ�ν γενε�ν.
Τ¥�τα �ταν � α�τcα νz σ¦ηµατιστε� �να πλατ� π¥τ`µι
�µνων κα} τρ¥παρcων γιz τ~ Πρ§σωπ§ της κα} τ~ �π¥�¥
συνε¦c£ει �κατ`παυστα νz ρaει κα} νz δι¥γκ¥�ται.Ὅπως
στ|ν �ρθ§δ¥¤η λειτ¥υργικ| παρ`δ¥ση �¦¥µε πaρα �π~
τz �ντc¨ωνα τ�ν δεσπ¥τικ�ν �¥ρτ�ν κα} �κε�να γιz τ}ς
θε¥µητ¥ρικ{ς �¥ρτaς, κατz παρ§µ¥ι¥ τρ§π¥ ��ππ`̀ρρ¦¦¥¥υυνν

��ννττcc¨̈ωωνναα  κκαα}} σσττ||νν  ��ννττccσσττ¥¥ιι¦¦ηη  δδυυττιικκ||  ρρωωµµααιι¥¥κκααθθ¥¥λλιικκ||
ππααρρ`̀δδ¥¥σσηη  ππ¥¥��  ��νναα¨̈aaρρ¥¥ννττααιι  εε��δδιικκ��ςς  σσττ~~  ππρρ§§σσωωππ¥¥  ττ��ςς
ΘΘεε¥¥µµbbττ¥¥ρρ¥¥ςς..  Ἔτσι, γιz παρ`δειγµα, στ}ς �κ¥λ¥υθcες τ¥υς
¥� ρωµαι¥καθ¥λικ¥} ¦ριστιαν¥} ψ`λλ¥υν �να θε¥µητ¥-
ρικ~ �ντc¨ων¥, τ~ κεcµεν¥ τ¥� �π¥c¥υ µαρτυρε�ται �δη
�π~ τ~ν 3o α��να στ| λατινικ| γλ�σσα, �κετεw¥ντας τ|
Θε¥τ§κ¥ νz τ¥�ς παρ`σ¦ει τ|ν πρ¥στασcα της.9 Ε�δι-
κ§τερα τ~ κεcµεν¥ τ¥� �ντι¨xν¥υ,  π¥� �ναδεικνwει τ~
ρ§λ¥ της �ς ΠΠρρ¥¥σσττ`̀ττιιδδ¥¥ςς  τ�ν ¦ριστιαν�ν, �¦ει �ς
�¤�ς:
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir
o heilige Gottesgebärerin.
Verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau. Amen.
(µµττ¨̈ρρ..)
Ὑπ~ τ|ν πρ¥στασcαν κα} σκaπην σ¥υ πρ¥σ¨εwγ¥υµε
Ἁγcα Θε¥τ§κε.
Μ| �π¥ρρcψεις τ|ν πρ¥σευ¦b µας σ{ στιγµ{ς �ν`γκης,
�λλz σ�σε µας κ`θε στιγµ| �κ παντ¥cων κινδwνων,
δ¥¤ασµaνη κα} ε�λ¥γηµaνη Παρθaνε. Ἀµbν.

Κλεcν¥ντας θz �θελα νz σηµειxσω �τι, τ~ µυστb-
ρι¥ τ�ς Θε¥τ§κ¥υ µας δ{ µπ¥ρε� νz �ναλυθε�, ¥�τε νz
�ρι¥θετηθε� �σα κα} �ν γρ`ψει κανεcς. Τ~ Πρ§σωπ§
της ε�ναι �ναµ¨ι¢§λως � κ¥ρυ¨αcα πρ¥σ¨¥ρz τ�ς
�νθρωπ§τητ¥ς στ~ σ¦aδι¥ τ�ς θεcας  �κ¥ν¥µcας, δη-
λαδ| στ|ν �µπρακτη ¨ανaρωση τ�ς ¨ρ¥ντcδ¥ς τ¥�
Θε¥� γιz τ~ν �νθρωπ¥. Ε�ναι τ~ πρ§σωπ¥-κλειδc π¥�
τcκτει τ|ν �λbθεια κα} τ| £ω| στ~ πρ§σωπ¥ τ¥� Κυ-
ρc¥υ µας λαµ¢`ν¥ντας ταυτ¥¦ρ§νως κ¥ρυ¨αcα θaση
στ| γενεαλ¥γcα τ¥� �νθρωπcν¥υ γaν¥υς. Κατz συνa-
πεια ��  σσττ`̀σσιιςς  ττ��ςς  ἘἘκκκκλληησσccααςς,,  ��λλλλzz  κκαα}}  ττ¥¥��  κκααθθεενν§§ςς
µµααςς  ¤¤εε¦¦ωωρριισσττ`̀,,  ��µµππρρ¥¥σσθθεενν  ττ��ςς  ΜΜηηττρρ~~ςς  ττ¥¥��  ΚΚυυρρcc¥¥υυ  µµααςς
ππρρaaππεειι  ννzz  εε��ννααιι  ��νν`̀λλ¥¥γγηη  µµÃÃ ��κκεεccννηηνν  ττ¥¥��  ��ρρ¦¦ααγγγγaaλλ¥¥υυ
ΓΓαα¢¢ρριιbbλλ  ττ||  σσττιιγγµµ||  ττ¥¥��  ΕΕ��ααγγγγεελλιισσµµ¥¥��  ττηηςς∑∑  σσττ`̀σσιιςς  ππλλbb--
ρρ¥¥υυςς  ��ππ¥¥ρρccααςς  κκαα}}  ��κκρρααττ¥¥υυ  θθααυυµµαασσµµ¥¥��.. Κα} µπρ¥στ`
της δ{ν µπ¥ρ¥�µε τcπ¥τε �λλ¥ νz π¥�µε παρz µ§ν¥ν
τ¥�τ¥: 

¡¡αα��ρρεε,,  κκεε¦¦ααρριιττωωµµaaννηη!!  --  AAvvee  MMaarriiaa!! --  GGeeggrrüsssseett  sseeiisstt
DDuu,,  MMaarriiaa!!
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6 Βλ. σ¦ετικ�ςSekretariatderDeutschenBischofskonferenz(�κδ.), ApostolischeReiseseinerHeiligkeitPapstBenediktXVI.
nach München, Altgötting und Regensburg 9. bis 14. September 2006 – Predigten, Ansprachen und Gru¤worte, στ| σειρz Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls, τε�¦¥ς 117744, Bonn 2006, σσ. 33-34.

7 Βλ. σ¦ετικ�ς τ~ �ρθρ¥ τ¥� H.J. Schulz, Marienfeste, στ~ LLeexxiikkoonn ffürr TThheeoollooggiiee uunndd KKiirrcchhee, 2η �ναθεωρηµaνη �κδ¥σις �π~
τ�ν J. Höfer καc K.Rahner, Freiburg 1962, τ§µ¥ς 77, �π~ MARCELLINUS �ως PALEOTTI, σελ. 66.

8 Γιz τ~ κεcµεν¥ τ¥� �π¥λυτcκι¥υ τ�ς θε¥µητ¥ρικ�ς �¥ρτ�ς ¢λ. Ἀπ¥στ¥λικ| ∆ιακ¥νcα τ�ς Ἐκκλησcας τ�ς Ἑλλ`δ¥ς(�κδ.),
ΩΡ?Λ?ΓΙ?Ν Τ? ΜΕΓΑ, 6η �κδ¥σις, Ἀθbνα 2005, σελ. 205.

9 Τ~ λατινικ~ κεcµεν¥, π¥� �¦¥µε �ντιγρ`ψει �π~ τ| διεwθυνση τ¥� διαδικτw¥υ http://de.wikipedia.org/wiki/ Unter Deinen
Schutz und Schirm, �¦ει �ς �¤�ς: Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in
necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen. 
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Σχεδόν εἶχε πέσει ἡ νύχτα. Στό ναό τῆς
Παναγίας τό φῶς τῶν καντηλιῶν ἔρι-
χνε τήν ἰλαρή του λάμψη πάνω στά

πρόσωπα τῶν ἁγίων. Ὁ ζεστός ἀέρας ἔμπαι-
νε μέσα ἀπό τό παράθυρο τοῦ παρεκκλησί-
ου ὅπου ἀπό νωρίς ὁ πνευματικός τῆς ἐνο-

ρίας εἶχε ἀρχίσει
τό μυστή-

ριο τῆς
μετα-
νο ί -
ας. Ἡ τελευταία
πονεμένη ψυχή,
ἔβγαινε ἀπό τό ἐξο-
μολογητήριο ἀνά-
λαφρη καί ἀνανεω-

μένη. «Δόξα σοι ὁ
Θεός» ἀκούστηκε νά

ψελλίζουν τά χείλη τοῦ
ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἄρχισε νά κα-

τευθύνεται πρός τό θαυματουργό εἰκόνισμα
τῆς Παναγίας στόν κυρίως ναό. Ἤθελε νά δεῖ
τό πρόσωπο τῆς Μάνας τῶν ἀνθρώπων
πρίν καί ὁ ἴδιος φύγει, νά τήν εὐχαριστήσει
γιά ὅλες τίς χαρές καί εὐεργεσίες πού τοῦ χα-
ρίζει ὅλα αὐτά τά χρόνια πού ὑπηρετεῖ τή
Χάρη της καί νά νιώσει τά μάτια της νά τόν
ἀγγίζουν μέ τή στοργή καί τήν ἀγάπη πού
μόνο μία μάνα γνωρίζει.

Σκεφτόταν τήν ἐξομολόγηση. Νιώθει πώς
καί ὁ ἴδιος βαραίνει ἀπό τήν εὐθύνη ἀπέναντι
στά πνευματικά του παιδιά. Στέκεται ἀμίλη-
τος μπροστά στό εἰκόνισμα, μέ κλειστά τά μά-
τια καί μέ κατεβασμένο τό κεφάλι. Μέ τρό-
πο μυστικό ἐναποθέτει μπροστά στά πόδια
τῆς Παναγίας τή δική του προσευχή γιά «τά
ἑκούσια καί τά ἀκούσια» ἁμαρτήματα ὅλων
ἐκείνων πού πέρασαν τό κατώφλι τῆς θύρας
τῆς μετανοίας. «Παναγία μου, κράτησέ μας τό
χέρι καί ὁδήγησε τά βήματά μας, γιά νά μήν

χανόμαστε μέσα στή βοή τοῦ κόσμου. Μπο-
ρεῖ νά ἔχουμε ἐνηλικιωθεῖ, ὅμως στήν πραγ-
ματικότητα εἴμαστε σάν τά μικρά παιδιά, πού
ἔχουν ἀνάγκη τή συμβουλή καί τήν καθοδή-
γηση τῆς μάνας τους».

Ἡ κούραση τῆς ἡμέρας δέν ὑπάρχει πλέ-
ον. Λές καί ἅπλωσε τό χέρι
της ἡ Παναγία καί τήν πῆρε.
«Σέ εὐχαριστῶ Παναγία μου
πού ὑπάρχεις στή ζωή μας!».
Μά πρίν προλάβει νά τελει-

ώσει τήν εὐχαριστία του, μιά νεανική φωνή
ἀκούγεται: «Καλησπέρα πάτερ! Θά μπορού-
σαμε νά σᾶς ἀπασχολήσουμε γιά λίγο;». Μιά
κοπέλα κι ἕνα παλληκάρι στέκονταν λίγα βή-
ματα πίσω του καί περίμεναν ὑπομονετικά.

«Καλησπέρα παιδιά μου! Τί σᾶς φέρνει τέ-
τοια ὥρα ἐδῶ;».

«Περνούσαμε ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία καί
νιώσαμε τήν ἀνάγκη νά ἀνάψουμε ἕνα κερί.
Σᾶς εἴδαμε μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας καί σκεφτήκαμε νά σᾶς μιλήσουμε».

Ἡ ἐμφάνιση τῶν δύο νέων ἦταν ἀνάλογη
τῆς ἐποχῆς. Καλοκαιρινά ρούχα, πρόσωπα κα-
μένα ἀπό τόν ἥλιο καί μάτια γεμάτα ἀπό ἐρω-
τηματικά. Τίποτε τό ἐπιτηδευμένο καί ψεύ-
τικο στή συμπεριφορά τους. Κύριο χαρα-
κτηριστικό ὅλων τῶν νέων ἀνθρώπων, πού
ἀκόμη δέν ἔχουν μπεῖ στή διαδικασία τῆς
ὑποκρισίας, τήν ὁποία διδάσκονται ἀπό
τούς μεγάλους.

«Ἐλᾶτε νά καθίσουμε ἐδῶ κοντά στήν εἰκό-
να τῆς Παναγίας μας».

Τό λόγο πῆρε ἡ κοπέλα. «Πρῶτα νά σᾶς
συστηθοῦμε πάτερ. Ἐγώ εἶμαι ἡ Ἑλένη καί ὁ
φίλος μου εἶναι ὁ Ἄλκης. Μένουμε ἐδῶ κον-
τά στήν ἐκκλησία. Μεγαλώσαμε παίζοντας
στήν αὐλή τῆς Παναγίας καί χωρίς νά κατα-
λαβαίνουμε τό γιατί, αἰσθανόμαστε πώς ὁ
χῶρος αὐτός εἶναι κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Μέ τούς νέους μας

« Ν Ε Α Ν Ι Κ Ε Σ   Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ »
Ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Κεφαλούρου

Ἱεροκήρυκος

Ἀπό τό ἡμερολόγιο
ἑνός νέου πνευματικοῦ
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Ἔχουμε περάσει τίς πιό ὄμορφες μά καί τίς
πιό δύσκολες στιγμές μας ἐδῶ κοντά στήν Πα-
ναγία. Ἐδῶ ἐρχόμασταν κάθε πρωί πρίν τίς
ἐξετάσεις στό σχολεῖο, ἐδῶ μάθαμε τήν εἰσα-
γωγή μας στό πανεπιστήμιο, ἐδῶ ἀποχαιρε-
τήσαμε τόν παιδικό μας φίλο πού πέθανε ἀπό
τά ναρκωτικά, ἐδῶ νιώσαμε πώς ἐγώ καί ὁ
Ἄλκης θά θέλαμε νά κάνουμε οἰκογένεια».

Τά χέρια τῶν δύο παιδιῶν ἑνώθηκαν.
«Χαίρομαι μέ ὅλα αὐτά πού ἀκούω παιδί μου.
Χαίρομαι πού βλέπω ἀπέναντί μου δύο νέους
ἀνθρώπους πού ἔχουν αὐτή τήν ὄμορφη σχέ-
ση μεταξύ τους. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό καλές
οἰκογένειες, φτιαγμένες ἀπό ἀνθρώπους μέ
ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία».

«Μά ἐμεῖς πάτερ δέν εἴμαστε πολύ τῆς
Ἐκκλησίας» ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ Ἄλκη.
«Δέν θεωροῦμε ἀνάγκη νά πηγαίνουμε κάθε
Κυριακή στήν Ἐκκλησία, οὔτε νά κάνουμε ὅλα
ἐκεῖνα πού κάνουν οἱ “εὐσεβεῖς” ἄνθρωποι.
Παρόλα αὐτά νιώθω πώς μέ τήν Παναγία ἔχω
μιά πολύ ἰδιαίτερη σχέση. Θυμᾶμαι πώς ὅταν
ἤμουν μαθητής στό γυμνάσιο εἶδα γιά πρώ-
τη φορά τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπό τά
Ἱεροσόλυμα. Μοῦ φάνηκε τόσο ὄμορφο τό
πρό σωπό της. Νιώθω ἀκόμη καί τώρα πού
σᾶς τό περιγράφω τό αἴσθημα τῆς ζεστασιάς
ἀπό τό βλέμμα της. Ξέρετε, ἡ μητέρα μου πέ-
θανε, ὅταν ἀκόμη ἤμουν μικρός ἀπό καρκίνο.
Σχεδόν δέν τήν γνώρισα. Θυμᾶμαι πολύ ἀ μυ -
δρά κάποιες στιγμές της. Ἔνιωσα ἀμέσως πώς
ἡ Παναγία ἦταν κι αὐτή μάνα μου. Δέν τά ἔχω
πεῖ ὅλα αὐτά σέ κανέναν γιατί νομίζω πώς δέν
θά τά καταλάβουν. Ὅμως ἐγώ ἔτσι νιώθω».

Τά μάτια τοῦ ἱερέα εἶχαν βουρκώσει. Σκε-
φτόταν πώς τίποτε ὀμορφότερο δέν θά μπο-
ροῦσε νά ὑπάρξει ὡς ἐπίλογος τῆς ἡμέρας του.
Τό ἄνοιγμα τῆς ψυχῆς ἀπό δύο παιδιά γεμά-
τα ζωή καί ἐλπίδα, νά ὑμνοῦν μέ τό δικό τους
τρόπο τήν Παναγία καί νά ξεπλέκουν τό μίτο
τῆς προσωπικῆς τους σχέσης. πού τίς πε-
ρισσότερες φορές εἶναι ἡ σχέση τοῦ κάθε
ἀνθρώπου μέ τήν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν.
Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού γινόταν μάρτυ-
ρας αὐτῆς τῆς ἀγάπης στήν Παναγία. Ὅπου
κι ἄν βρέθηκε, σέ μεγάλα ἤ μικρότερα προ-
σκυνήματα ἀφιερωμένα στή Χάρη της, εἶδε νέ-
ους ἀνθρώπους μέ δάκρυα στά μάτια νά γο-
νατίζουν μπροστά της καί νά γίνεται ἡ προ-

σευχή τους θυμίαμα εὔοσμο πρός τό Οὐρά-
νιο θυσιαστήριο.

«Νά ἔχετε πάντα αὐτή τήν εἰλικρινή σχέ-
ση μέ τήν Παναγία μας, παιδιά μου, καί νά
εἶστε σίγουροι ὅτι δέν πρόκειται ποτέ νά σᾶς
προδώσει. Εἶναι κοντά μας, ἀκόμη κι ὅταν
ἐμεῖς νομίζουμε πώς δέν τήν ἔχουμε ἀνάγκη,
ἤ ἀκόμη καί ὅταν ἐμεῖς τήν ἔχουμε ξεχάσει.
Ἔτσι εἶναι ἡ μάνα. Πονάει μέ τό κακό, χαί-
ρεται μέ τό καλό. Μακάρι ἡ ζωή μας νά εἶναι
γεμάτη ἀπό τήν εὐλογημένη παρουσία της.
Πόσα καί πόσα δέν μᾶς μαθαίνει μέ τήν πα-
ρουσία της πάνω στόν κόσμο. Παιδί ἀκόμη κι
ἔγινε δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἔκανε
ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, χωρίς ἴσως κι
ἡ ἴδια νά τό κατανοεῖ. Εἶχε ὅμως ἐμπιστοσύ-
νη στό Θεό. Ἴσως αὐτή τήν ἐμπιστοσύνη πού
μᾶς λείπει σήμερα. Νομίζουμε πώς ἐμεῖς μπο-
ροῦμε νά τά καταφέρουμε καλύτερα ἀπό τό
Θεό. Τά ἀποτελέσματα τά βλέπετε σέ ὅλα τά
ἐπίπεδα τῆς ζωῆς μας. Ὅμως καί ἡ καρτερία
καί ἡ σιωπή της κάτω ἀπό τό Σταυρό τοῦ μο-
νάκριβού της παιδιοῦ κι αὐτό μάθημα εἶναι
γιά ὅλους μας. Παραδομένη ὁλοκληρωτικά στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ καί στό μυστήριο τῆς θυ-
σίας τοῦ Θεανθρώπου».

Ὁ λόγος τοῦ ἱερέα, ἤρεμος καί γαλήνιος,
εἶχε γίνει ἕνα μέ τό ἁπαλό καλοκαιρινό
ἀεράκι πού ἐρχόταν καί δρόσιζε τά πρόσω-
πα μά καί τίς ψυχές τῆς Ἑλένης καί τοῦ Ἄλκη.
Ἔστρεψαν τά μάτια τους πρός τήν εἰκόνα καί
εἶδαν τά μάτια τῆς Παναγίας νά τούς μεταγ-
γίζουν μιά βαθιά πίστη πού πρώτη φορά ἔνιω-
θαν, λές καί τούς εἶχε βάλει μέσα στήν ἀγκα-
λιά της γιά νά τούς προστατέψει ἀπό κάθε
τι κακό. Ἡ ὥρα τῆς προσωπικῆς συνάντησης
μέ τόν Κύριο εἶχε ἔρθει γιά τά δύο αὐτά παι-
διά. Ποιός ἄλλος θά μποροῦσε νά τούς ὁδη-
γήσει κοντά Του, παρά μόνο ἐκείνη πού τήν
εἶπαν καί Παναγία Ὁδηγήτρια;

Λίγες μέρες μετά ἀνήμερα τῆς
Παναγίας, στέκονταν πάλι δίπλα-
δίπλα μπροστά στόν ἱερέα, πα-
ραδομένοι στή ζεστασιά τοῦ Θεοῦ
τῆς αἰώνιας ἀγάπης. ««ΤΤόό  ΣΣῶῶμμαα  κκααίί
ττόό  ααἵἵμμαα  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,  εεἰἰςς  ἄἄφφεεσσιινν  σσοουυ
ἁἁμμααρρττιιῶῶνν  κκααίί  εεἰἰςς  ζζωωήήνν  ααἰἰώώννιιοονν..

ἈἈμμήήνν»»..
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11..  ΠΠρρ§§σσ¨̈υυγγεεςς

Ἕνα ��ππ§§  ττ`̀  µµεεγγααλλwwττεερραα  ππρρ¥¥σσκκυυννbbµµαατταα
ττ¥¥��  ΝΝ¥¥µµ¥¥��  ΚΚαα¢¢`̀λλααςς,,  σσττbbνν  ἹἹεερρ`̀  ΜΜηηττρρ§§ππ¥¥λληη
ἘἘλλεευυθθεερρ¥¥υυππ§§λλεεωωςς,, ε�ναι τ§ Πρ¥σκwνηµα
τ�ς Μεγαλ§¦αρης στbν Νaα Ἡρακλεcτσα.
Στ§ κaντρ¥ τ¥� ¦ωρι¥�, δεσπ§£ει � µεγαλ¥-
πρεπbς �στ¥ρικ§ς Να§ς τ�ς Παναγcας τ�ς
Φανερωµaνης, πεντ`κλιτη Βασιλικb, µaσα
στ§ν �π¥�¥ ¨υλ`σσεται �
Θαυµατ¥υργ§ς καc ¦αρι-
τ§¢ρυτ¥ς Ε�κ§να τ�ς Πα-
ναγcας.

  ��  κκ`̀ττ¥¥ιικκ¥¥ιι,,  ππρρ§§σσ¨̈υυ--
γγεεςς  ¤¤εερριι££ωωµµaaνν¥¥ιι  ��  ππ§§  ττbbνν
ΠΠααλλααιι`̀  ἩἩ  ρραα  κκ  λλεεccττσσαα  ττ��ςς
ἈἈννααττ¥¥λλιικκ��ςς  ΘΘρρ`̀κκηηςς,, δι -
ω γ µaν¥ι �π§ τbν Πατρcδα
τ¥υς τ§ 1922, �κτ¥πcστη-
καν �π§ τ§ν τ§π¥ τ¥υς
�¨bν¥ντας πcσω τ¥υς τbν
�δwνη καc τ§ν θρ�ν¥ γι`
τ§ν τ§π¥, π¥w α��νες �ταν � πατρcδα τ¥υς.
Ἔ¨υγαν γρbγ¥ρα, ¦ωρcς ν` π`ρ¥υν τcπ¥τε
�λλ¥ �κτ§ς �π§ τ` θρησκευτικ` τ¥υς κειµb-
λια, τcς �γιες ε�κ§νες τ` σκεwη τ¥� Να¥� τ¥�
¦ωρι¥� καc �,τι �λλ¥ τ¥wς �δινε �λπcδα στ§
δρ§µ¥ τ¥� ¤ερι£ωµ¥�F

22..  ἩἩ  εε��ρρεεσσηη

Ἄς �¨bσ¥υµε τbν σκaψη µας ν` γυρcσει
τ§ν ¦ρ§ν¥ πcσωF Γwρω στ` 11770000  µµ..¡¡..,,  �κε�
στbν Ἡρακλεcτσα τ�ς Ἀνατ¥λικ�ς Θρ`κης,
�να µεγ`λ¥ γεγ¥ν§ς, σκ¥ρπy τbν ¦αρ` σa �λη
τbν περι¥¦bF Σa �ναν �γκαταλελειµµaν¥
πwργ¥ ττρρεε��ςς  µµ¥¥νναα¦¦aaςς,,  ��  ἉἉγγννbb,,  ��  ΤΤααττιιααννbb  κκααcc
��  ΠΠααϊϊσσccαα,,  ��¨̈εερραανν  σσττ§§  ¨̈��ςς  ττbbνν  ΘΘααυυµµααττ¥¥υυρργγbb
ΕΕ��κκ§§νναα  ττ��ςς  ΠΠααννααγγccααςς.. Ε�¦αν π`ει �κε� ν` µ¥-
ν`σ¥υν ¦ωρcς ν` γνωρc£¥υν, πxς τ§ σ¦aδι¥

τ¥� Θε¥� �ταν τaτ¥ι¥, �στε ¥� τρε�ς µ¥να¦aς
ν` ¢ρ¥�ν τbν Ἁγcα Ε�κ§να, �ντ¥ι¦ισµaνη
στ§ν τ¥�¦¥ τ¥� πwργ¥υ σa µι` καλ` διαµ¥ρ-
¨ωµaνη µικρb κρwπτη... Ὁ πwργ¥ς µa τ` ¦ρ§-
νια �γινε µ¥ναστbρι καc µ`λιστα µετ§¦ι τ�ς
Ἱερyς Μ¥ν�ς Ἰ¢bρων τ¥� Ἁγc¥υ Ὄρ¥υς. Τ`
¦ρ§νια πaρασαν. �Η Παναγcα � Φανερωµaνη
καθιερxθηκε στb συνεcδηση τ�ν πιστ�ν �ς
σwµ¢¥λ¥ �λπcδας τ�ν π¥νεµaνων.

Καc �ρθε ¤α¨νικ` �
�ρα τ¥� ¤ερι£ωµ¥�... Τ§
καρα¢`νι τ�ν πρ¥σ¨w-
γων ¤εκcνησε γι` τbν
�λεwθερη Ἑλλ`δα. Πρcν
�γκαταλεcψ¥υν γι` π`ντα
τ§ν τ§π¥ τ¥υς, π�ραν στ`
¦aρια τcς Ε�κ§νες καc τ`
�για σκεwη �π§ τbν
Ἐκκλησcα τ¥υς καc �
παπ`ς γκρaµισε τbν �γcα
Τρ`πε£α µbν τbν µαγαρc-
σ¥υν ¥� �πιστ¥ι... Σ`ν ν`

�¤εραν πxς � Να§ς π¥w ¢ρaθηκε � Ἁγcα
Ε�κ§να τ�ς Παναγcας, θ` µετατρεπ§ταν σa
στ`¢λ¥ �ς ε�ναι σbµερα! Π�ραν τ§ τµ�µα τ�ς
Κ`ρας τ¥� Ἁγc¥υ ¡αραλ`µπ¥υς, τ` ∆ισκ¥-
π§τηρα τ¥� Τσ`ρ¥υ τ�ς Ρωσcας Ἰ¢ανx¨ -
δ�ρα στbν Παναγcα γι` κ`π¥ι¥ θα�µα π¥w
τ¥� �κανε-  �λλ` ττbbνν  εε��κκ§§νναα  ττbbνν  ππ��ρραανν  ¥¥��  µµ¥¥--
νναα¦¦¥¥cc  ττ��ςς  ΜΜ¥¥νν��ςς  ἸἸ¢¢bbρρωωνν  γγιι`̀  ��σσ¨̈`̀λλεειιαα  κκααcc
ττbbνν  µµεεττaa¨̈εερραανν  σσττ§§  ἍἍγγιι¥¥νν  ὌὌρρ¥¥ςς..  

Ἡ π§λη τ�ς Κα¢`λας, �ν¥ι¤ε τbν ¨ιλ§-
¤ενη �γκαλι` της καc δa¦θηκε τ¥wς ¤ερι£ω-
µaν¥υς Ἕλληνες τ�ς Ἀνατ¥λικ�ς Θρ`κης,
τ¥wς �κτ¥πισµaν¥υς Πρ§σ¨υγες, π¥w �ψα-
¦ναν τ§π¥ ν` �γκατασταθ¥�ν.  � Ἡρακλει-
τσιαν¥c �ρθαν καc �γκαταστ`θηκαν �δ�,
στbν Νaα Ἡρακλεcτσα, ν` ¢λaπ¥υν τbν θ`-
λασσα καc ν` θυµ¥�νται τbν ΠατρcδαF

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ

Ὑπ§ τ¥� Ἀρ¦ιµ. τ¥�  �κ¥υµενικ¥� Θρ§ν¥υ
π. Θωµy Ἀνδρa¥υ
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Ἔκτισαν �να µικρ§ Ἐκκλησ`κι πρ§ς τιµbν
τ¥� Ἁγc¥υ Γεωργc¥υ, γιατc �τσι �ν¥µα£§ταν
καc � Ἐκκλησcα τ¥� ¦ωρι¥�. Α�τb τ¥υλ`¦ι-
στ¥ν γλcτωσε κατ` κ`π¥ι¥ τρ§π¥ γιατc ¥�
Τ¥�ρκ¥ι �π¥ικ¥ι τbν µετaτρεψαν σa τ£αµc
�πως παραµaνει µa¦ρι
σbµερα.

33..  ἘἘ¤¤  ἉἉγγ..  ὌὌρρ¥¥υυςς

Κ`πως �τσι ¤εκcνησαν
τ§ 1922 ¥� Ἡρακλειτσια-
ν¥c τbν νaα τ¥υς £ωb στbν
Νaα ἩρακλεcτσαF  �
θwµησες �γιναν παρακα-
ταθbκη γι` τ¥wς νεxτε-
ρ¥υς καc � π§ν¥ς τ�ν ¤ε-
ρι£ωµaνων �στ¥ρcα �ν§ς
�λ¥κλbρ¥υ λα¥�! Ὅµως
� Ἁγcα Ε�κ§να τ�ς Φα-
νερωµaνης �ταν στ§
Ἅγι¥ν Ὄρ¥ς. Στbν πρ¥-
σ¨υγι` καc � Παναγcα
�πως τ` παιδι` ΤηςF
∆aκα �λ§κληρα ¦ρ§νια
¥� κ`τ¥ικ¥ι τ�ς Νaας
Ἡρακλεcτσας, πρ¥σπα-
θ¥�σαν ν` π`ρ¥υν τbν
Ε�κ§να �π§ τb Μ¥νb τ�ν
Ἰ¢bρων. ΣΣττccςς  2266  ΣΣεεππττεεµµ--
¢¢ρρcc¥¥υυ  ττ¥¥��  11993322  ��  ἹἹεερρ`̀
ΜΜ¥¥ννbb  ��ππ¥¥δδaa¦¦θθηηκκεε  ττbbνν  µµεε--
τταα¨̈¥¥ρρ`̀  ττ��ςς  ΕΕ��κκ§§ννααςς  σσττbbνν  ΝΝaaαα  ἩἩρραακκλλεεccττσσαα
ττ��ςς  ΚΚαα¢¢`̀λλααςς.. Σκηνaς συγκcνησης �κτυλc¦θη-
καν στ§ µικρ§ λιµαν`κι �ταν τ§ πλ¥ι`ρι¥ τ�ν
�πεσταλµaνων �¨ερε τbν Ε�κ§να. τbν �π¥-
δa¦θηκε γ¥νατιστ§ς � τ¥π¥τηρητbς τ�ς Μη-
τρ¥π§λεως Ἐλευθερ¥υπ§λεως, Μητρ¥ π¥λcτης
Φιλcππων ¡ρυσ§στ¥µ¥ς ¡ατ£ησταwρ¥υ � µε-
τaπειτα Ἀρ¦ιεπcσκ¥π¥ς Ἀθην�ν.

44..  ΠΠρρ¥¥σσκκwwννηηµµαα

Ἡ Ε�κ§να τ�ς Μεγαλ§¦αρης, τ¥π¥θετb-
θηκε στ§ µικρ§ πρ¥σ¨υγικ§ Να§. Ἑκατ¥ν-
τ`δες ¡ριστιαν¥c, πρ¥σaτρε¦αν στbν ¡`ρη
Της �π¥£ητxντας τ§ Θα�µα. ἜἜ¨̈εερραανν
��ννθθρρxxππ¥¥υυςς  ψψυυ¦¦ιικκ`̀  ��σσθθεεννεε��ςς  κκααcc  µµaa  ��λλυυσσccδδεεςς
ττ¥¥wwςς  ��δδεενναανν  µµππρρ¥¥σσττ`̀  σσττbbνν  ΕΕ��κκ§§νναα  ΤΤηηςς..
Ἀκ§µα £¥�ν �νθρωπ¥ι καc τ§ µαρτυρ¥�ν.

∆aν �π`ρ¦ει �νας π¥w ν` µbν �¨υγε θερα-
πευµaν¥ς �π§ τ§ν Να§ Της! ΣΣττbbνν  ��¥¥ρρττbb  ΤΤηηςς
σσττccςς  2233  ΑΑ��γγ¥¥wwσσττ¥¥υυ ¦ιλι`δες �νθρωπ¥ι, �π§
�λα τ` ¦ωρι` καc τcς γwρω π§λεις �ρ¦¥νται ν`
καταθaσ¥υν τ§ν π§ν¥ τ¥υς στbν Ε�κ§να Της

καc ν` �ντλbσ¥υν τbν
�λπcδα καc τ§ κ¥υρ`γι¥
γι` ν` συνε¦cσ¥υν µa θ`ρ-
ρ¥ς καc �παντ¥¦b στcς τρι-
κυµcες τ�ς £ω�ς.

Τ§ Πρ¥σκwνηµα τ�ς
Παναγcας τ�ς Νaας Ἡρα-
κλεcτσας, καθιερxθηκε
στbν συνεcδηση τ�ν ¡ρι-
στιαν�ν. ΤΤ§§  11995566  κκττccσσθθηηκκεε
µµεεγγ`̀λλ¥¥ςς  ΝΝαα§§ςς  σσττbbνν  θθaaσσηη
ττ¥¥��  ππααλλααιι¥¥�� καc � Ἁγcα
Ε�κ§να δεσπ§£ει σa µεγα-
λ¥πρεπ� θρ§ν¥ καθxς
�π¥δa¦εται �ς ¥�κ¥δa-
σπ¥ινα τ¥wς Πρ¥σκυνητaς
στ§ν Να§ Της. Στcς 23 Α� -
γ¥wστ¥υ, τ§ �π§γευµα γc-
νεται � λιτανεcα. ¡ιλι`δες
λα¥�, �νθρωπ¥ι π¥w µετα-

τρaπ¥υν τbν �πελπισcα σa
πcστη, £ητ¥�ν τ§ θα�µα �π§
τbν Ἐλπcδα τ�ν �πηλπισµa-
νων. Μα£c µa τbν παρ¥υσcα
τ�ς Παναγcας στ§ �να κλc-
τ¥ς –παρεκκλbσι τ¥� Ἁγc¥υ

Γεωργc¥υ, � παλαι` Ε�κ§να τ¥� Μεγαλ¥µ`ρ-
τυρ¥ς καc στ§ �λλ¥ παρεκκλbσι τ¥� Ἁγc¥υ
¡αραλ`µπ¥υς, τ§ τµ�µα τ�ς Κ`ρας τ¥�
Ἁγc¥υ.

Μa τbν καθ¥δbγηση τ¥� Π¥ιµεν`ρ¦¥υ
µας, Σε¢ασµιωτ`τ¥υ Μητρ¥π¥λcτ¥υ Ἐλευ-
θερ¥υπ§λεως κ. ¡ρυσ¥στ§µ¥υ, τ§ πρ¥σκw-
νηµα τ�ς Παναγcας τ�ς Φανερωµaνης στbν
Νaα Ἡρακλεcτσα γcνεται ̈ `ρ¥ς π¥w ¨ωτc£ει
τcς ψυ¦aς τ�ν ε�λα¢�ν ¡ριστιαν�ν π¥w
α�σθ`ν¥νται τbν �λ¥£xντανη παρ¥υσcα τ�ς
Μεγαλ§¦αρης �ταν µa ε�λ`¢εια καc πcστη,
πρ¥σκυν¥�ν τbν Ε�κ§να Της λaγ¥ντας: •τbν
πyσαν �λπcδα µ¥υ, ε�ς Σa �νατcθηµι Μbτηρ
τ¥� Θε¥�, ¨wλα¤§ν µε �π§ τbν Σκaπην
Σ¥υFô.

MBΩNA
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ἩΜατσούκα, µέ τά καταπληκτικάδάση, µέ τούς ἑβδοµήντα ὀρεινούςοἰκισµούς, µε τά παρχάρια (θερινά βοσκοτό-πια) καί τίς µοναστηριακές ἀετοφωλιές, τάἀσκηταριά στίς σπηλιές τῶν βουνῶν, µέ τάκάστρα πού ἔλεγχαν ὅλες τίς διαβάσεις καίτά σταυροδρόµια πού ἔσπαζαν τήν µονοτο-νία τῆς µοναξιᾶς καί ἔδιναν ζωή στόν τόπο.Ἡ καταπράσινη Ματσούκα πού ἐκτείνε-ται νότια τῆς Τραπεζούντας, ἑβδοµήντα χι-λιόµετρα µέχρι τήν διάβαση τῆς Ζύγανας σέὕψος δύο χιλιάδων µέτρων. Σ’αὐτήν τήν ἐρηµιά τοῦ Νότου, µέσαστά κακοτράχαλα βουνά τῆς Ζύ-γανας, Θήχη, τοῦ Ἀεσέρ (ἉγίουΣεργίου) καί τοῦ Κουλάτ, ἀνδρώ-θηκαν οἱ Ἀκρῖτες τοῦ ποντιακοῦ ἔπους.Πρῶτα οἱ πολέµαρχοι Γαβράδες, καίἀργότερα οἱ ἀντρειωµένοι ἄγουροι (ἄνδρες)τῶν Κοµνηνῶν, ὅταν ἡ Ματσούκα ἀποτε-λοῦσε ∆ουκᾶτο, καί πιό πρίν οἱ Ἀκρῖτες τῶνΜατσουκαίων, ὑπερασπίστηκαν τόν τόποἀπό πολυποίκιλους ἐχθρούς πού ἐξορ-µοῦσαν γιά νά καταλάβουν τίς µεταλλοφόρεςπεριοχές τῆς Ἀργυρούπολης.Μέσα σ’ αὐτόν τόν περήφανο τόπο ἔζησανοἱ ροπαλοφόροι πληθυσµοί µέ τήν Μα-τσούκα στό χέρι καί ἔγραψαν τό δικό τουςθρύλο. Οἱ θρυλικοί Ματσουκάτες ὑπερασπί-σθηκαν τίς διαβάσεις πού ὁδηγοῦν στή θά-λασσα καί στή θρυλική µεγαλούπολη ἀπό τόβράχο τῆς Ζάβερας καί τό Κάστρο τοῦ Χορ-τοκοπίου. ∆ύο ἀπό τά πιό θρυλικά κάστρατοῦ Πόντου, τά ὁποῖα ἁπλώθηκαν τό 1461ἀπό τούς Τούρκους, ὅπως λέγεται µέ προδο-

σία ἡ λαϊκή µοῦσα τραγούδησε: «…Κάστροµ’ κάστροµπαλιόκαστρον, παλιοθεµελιωµένονσίτ’ ἔσνε µέγας δυνατόςκαί πῶς ἐπαραδόθες;Εἶχες πορτάρην δίκλωπονἀφέντην φοβιτσέαν…».Οἱ ροπαλοφόροι ὅµως Ματσουκάτ’ ποτέδέν συµβιβάστηκαν µέ τήν δουλεία καί ὅπωςλέει ἡ παράδοση, σέ περίοδο ραµαζανίου,ὅταν οἱ Μουσουλµάνοι προσευχόντουσανστό τζαµί, οἱ θρυλικοί πολεµιστέςτῆς Ματσούκας κατέλαβαν τήνΚεντρική Πλατεία τῆς Τραπε-ζούντας, τό Γκιαούρ Μεϊτάν, ὅπωςἀργότερα τήν ὀνόµασαν οἱΤοῦρκοι.Ἡ Ματσούκα ἔκρυβε τό δικό της µυστικό,εἶχε τή δική της ὀρεινή κοινωνία, χωρίς ἐπι-κοινωνία µέ τόν κατακτητή καί αὐτοαµύνθηκεδιά µέσου τῶν αἰώνων, τή δική της αὐθυ-παρξία.Μάταια οἱ παρείσακτοι κατακτητές προ-σπάθησαν νά ἀντικαταστήσουν τούς πανάρ-χαιους Ἑλληνικούς θεσµούς µέ τό δικό τουςδίκαιο.Ἀκόµα στά δύσκολα χρόνια τῶν βίαιωνκαί ὁµαδικῶν ἐξισλαµισµῶν, οἱ Ματσουκάτδιατήρησαν ἀκµαῖο τό φρόνηµά τους. Σ’ αὐτόβέβαια συνέβαλε ἡ παρουσία τῶν τριῶν µο-ναστηριῶν τῆς Παναγίας Σουµελᾶ, τοῦ Ἁγ.Ἰωάννη Βαζελώνα, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πε-ριστερεώτα καί τῶν δύο γυναικείων µονῶντῆς Παναγίας Κρεµαστῆς καί τοῦ ἉγίουἸωάννη.

Η ΜΑΤΣΟΥΚΑ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Ὑπό τοῦ Πρωτ. Θεοδώρου ΠαπαδοπούλουἹεροδιδασκάλου
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Κατά τόν μήνα Μάϊο 2007 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟ-
ΜΟΣ:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε τήν 2αν εἰς τόν
Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Πλατανοτόπου, τήν 6ην
εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Ν. Περάμου, τήν
9ην εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ἁγίου Χριστοφόρου, τήν 11ην εἰς τό Ἱ. Πα-
ρεκκλήσιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, ὅπου
καί ἐτέλεσεν τό μνημόσυνον τῆς μητρός του,
τήν 13ην εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μελισσοκομεί-
ου, τήν 17ην εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Εὐγενίου Χορτοκοπί-
ου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως, τήν 18ην εἰς ἑσπε-
ρινήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ.Ν. Ἁγ.
Ἐλευθερίου διά τούς ἀποφοίτους μαθητάς τῶν
Λυκείων ἐν ὄψει τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων εἰς
τούς ὁποίους ὡμίλησε ἐπικαίρως καί διένειμε εἰς
ὅλους ἀναμνηστικά δῶρα μέ τίς εὐχές του διά κα-
λήν ἐπιτυχίαν, τήν 20ην εἰς τήν Ἱ.Μ. Παναγίας Παγ-
γαιώτισσας, τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ.
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δωματίων, ὅπου καί ἐτέ-
λεσεν τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Διακό-
νου Ἀλεξίου Μιχαηλίδη, τήν 27ην εἰς τόν Καθεδρι-
κόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντη-
κοστῆς, ὅπου καί ἐχειροθέτησεν τόν Διάκονον τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως εἰς Ἀρχιδιάκονον αὐτῆς, τήν 28ην
ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τό Ἐξωκ-
κλήσιον τῆς Ἁγ. Τριάδος Γεωργιανῆς.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε τήν 16ην εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλή-
ψεως, τήν 20ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης Ν, Περάμου, ὅπου ἐτέλεσεν
καί Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου του
κυροῦ Ἀμβροσίου.

Πραγματοποίησε τήν 19ην τήν μηνιαίαν Ἱερα-
τικήν Σύναξιν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Δωδε-
καθεϊστές τῆς ἐποχῆς μας». Τήν εἰσήγησιν παρου-
σίασεν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Ζαχαρίας

Μέγκας.
Προήδρευσε τήν 11ην συσκέψεως τῶν μελῶν τῆς

φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἐλευθ/πόλεως, τήν 23ην
συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης
Ἐλευθ/πόλεως.

Διοργάνωσε τήν 26ην, ἐπιμνημόσυνον ἐκδήλωσιν
διά τήν θλιβεράν ἐπέτειον τῆς 29ης Μαΐου τοῦ
1453 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου. 

Προέστη τήν 13ην τοῦ μνημοσύνου διά τήν Γε-
νοκτονίαν τῶν Ποντίων εἰς τόν Ἱ.Ν. Μελισσοκομείου.

Παρέστη τήν 6ην εἰς τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Πολι-
τιστικοῦ Συλλόγου Ν. Περάμου πρός τιμήν τοῦ Σταύ-
ρου Κουγιουμτζῆ.

Ἐβάπτισε τήν 6ην εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου
Πυργοχωρίου τό τέκνον τῶν Πούλιου Ἀλεξάνδρου
καί Πηνελόπης εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Κων-
σταντῖνος, τήν 27ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἀποστ. Θωμᾶ Πα-
λαιοχωρίου τά δίδυμα τέκνα τῶν Καμπατζιά Ἀνα-
στασίου καί Ἑλένης εἰς τά ὁποῖα ἐδόθησαν τά
ὀνόματα Μαρία καί Σοφία.

Δέχθηκε τήν 31ην τούς μαθητάς τῆς πρώτης τά-
ξεως τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐλευθ/πόλεως ὡς
καί ἐκδρομεῖς ἐκ Πτολεμαΐδος ὑπό τόν ἱερέα π. Θωμᾶ
Μανάδην εἰς τούς ὁποίους ὡμίλησεν ἐπικαίρως.

Κατά τόν μήνα Ἰούνιο 2007 ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε τήν 3ην εἰς τόν
Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ποδοχωρίου, τήν 5ην εἰς τήν Ἱ.Μ.

MBΩNAMBΩNA
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«Χριστέ, βοήθει
Ἀρχιεπισκόπῳ Χριστοδούλῳ».
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Παναγίας Σουμελᾶ εἰς Καστανιάν Βεροίας μετά τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καί
Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦτο «ὁ Ἱ.
Χρυσόστομος καί ὁ μοναχισμός», τήν 10ην εἰς τόν Ἱ.
Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν 15ην
εἰς τήν Ἱ.Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης μετά τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Γόρτυνος κ. Ἱερεμίου καί Φλωρίνης
κ. Θεοκλήτου ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῆ καί τῇ συμ-
πληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεώς του τοῦ γέ-
ροντος πρ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου,
τήν 16ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ν. Μυτιλήνης μετά
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἱερισσοῦ κ. Νικοδήμου καί
Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, διά τό εἰκοσαετές μνημόσυ-
νον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ἰακώ-
βου τοῦ Β΄, Ἀκολούθησε ἡμερίδα εἰς τό Χριστιανικό
Κέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης, ὅπου ὡμίλησε
ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μέ θέμα: «ὁ Μυτιλήνης
Ἰάκωβος ὁ ἀπό Σισανίου καί Σιατίστης: Ἕνας ὑπο-
δειγματικός Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας», τήν 17ην εἰς
τόν Ἱ. Ν. Μόριας Μυτιλήνης, τήν 24ην εἰς τήν Ἱ.Μ. Τι-
μίου Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 29ην εἰς τόν Ἱ.Ν.
Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας μετά τῶν Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν Φιλίππων κ. Προκοπίου καί Κασσαν-
δρείας κ. Νικοδήμου, τήν 30ην εἰς τόν πανηγυρίζον-
τα Ἱ.Ν. Ἁγ. Δώδεκα Ἀποστόλων Ἁγ. Ἀνδρέου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε τήν 14ην εἰς Φλώ-
ριναν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Αὐγουστίνου μετά τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καί Γόρτυ-
νος κ. Ἱερεμίου, τήν 28ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ.Ν.
Ἁγ.Παύλου Καβάλας μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Φιλίππων κ. Προκοπίου καί Κσασανδρείας κ. Νικο-
δήμου, τήν 29ην εἰς τόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἀπ. Παύλου εἰς
Μπουζίνα Ἐλευθ/πόλεως.

Ἐπισκέφθηκε τήν 18ην εἰς τό Ἀρεταίειον Νοσο-
κομεῖον τόν ἀσθενοῦντα Μακαριώτατον Ἀρχιεπί-
σκοπον κ. κ. Χριστόδουλον εἰς τόν ὁποῖον καί εὐχή-
θηκε τά δέοντα.

Πραγματοποίησε τήν 23ην τήν μηνιαίαν Ἱερατι-
κήν Σύναξιν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαι-
οχωρίου μέ θέμα: «Ἐπιλεγόμενα – Συμπεράσματα».
Ἀκολούθησε συζήτησις καταλήγοντας σέ χρήσιμα
συμπεράσματα.

Ἐγκαινίασε τήν 3ην τό προτότυπον καί μεγαλο-
πρεπές οἰνοποιεῖον «Βίβλια Χώρα» εἰς Κοκκινοχώριον,
τήν 10ην τό Κηροπλαστεῖον  «ΒασΜαρ»  εἰς τό
Μυρτόφυτον.
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Ἐγκαίνια οἰνοποιείου «Βιβλία Χώρα».

Τράπεζα µετά τό τέλος
τῶν Ἱερῶν Συνάξεων.

Μικροί µαθητές (Β΄ ∆ηµ. Ἐλευθερουπόλεως)
στόν Ἐπίσκοπο.
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Ἐτέλεσε τήν 23ην ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ
τῶν σφαγιασθέντων ὑπό τῶν Βουλγάρων τό 1944 εἰς
τό Ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Πα-
λαιοῦ Χορτοκοπίου.

Ἐπιθεώρησε τήν 12ην τά ἔργα πού γίνονται εἰς
τίς ἐνορίες τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου Ἐλευθ/πόλεως, Ἀκ -
ρο βουνίου καί Σιδηροχωρίου.

« Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ »

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μας τό Σάββατο 26ην Μαΐου τό
ἑσπέρας εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, ἡ ἐπιμνημό-
συνος ἐκδήλωσις διά τήν ἀποφράδα ἐπέτειον τῆς
29ης Μαΐου τοῦ 1453, τῆς πτώσεως τῆς Βασιλευού-
σης τῶν Πόλεων.

Ἡ ἐκδήλωσις ἄρχισε μέ χαιρετισμόν τοῦ Σεβ.
Ποιμενάρχου μας τονίσαντος τό νόημα καί τόν σκο-
πόν τῆς ἐκδηλώσεως. Στή συνέχεια ἡ χορωδία ὑπό
τόν χοράρχην Ἰωαννίδην Χρυσοβαλάντην Ἱερο-
ψάλτην τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου
Ἐλευθ/πόλεως παρουσίασε ἐπίκαιρους Βυζαντι-
νούς ὕμνους. Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Ἀθα-
νασίου Παπαδάκη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπι-
τρόπου μέ θέμα: «Ὁ ἀπόηχος τῆς Ἅλωσης στήν ψυχή
τοῦ λαοῦ». Ἡ ἐκδήλωσις συνεχίστηκε μέ ὕμνους,
θρήνους καί τραγούδια τῆς ἅλωσης σκορπίζοντας
συγκίνηση καί πόνο εἰς ὅλους.

Τήν πνευματική αὐτή πανδαισία ἔκλεισε ὁ Δή-
μαρχος τῆς πόλεως κ. Ἰωάννης Φιλόσογλου μέ
εὐχαριστίες εἰς τόν Σεβασμιώτατον  διά τήν πρω-
τοβουλίαν του αὐτή καί τήν ὑπέροχη χορωδία.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

Τήν 21ην Μαΐου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ.
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δωματίων ὁ Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας ἐχειροτόνησε τόν Διάκονον π. Ἀλέξιο
Μιχαηλίδη εἰς πρεσβύτερον καί τόν ἐτοποθέτησε εἰς
τήν ὡς ἄνω ἐνορίαν ὡς ἐφημέριον. Εἰς τήν χειρο-
τονίαν συμμετεῖχον πολλοί ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου.
Ὁ Σεβ. εἰς τόν πύρινον λόγον του ἐτόνισε τά καθή-
κοντα τοῦ ἱερέως και δή ὅσον ἀφορᾶ τήν σχέση του
μέ τόν Ἐπίσκοπον ὡς καί τό ἦθος γενικῶς, πού πρέ-
πει νά διακρίνει τούς ἱερεῖς μας. Ἀκολούθησε δε-
ξίωση εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Τό
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Χειροθεσία π. Χρυσοστόµου Μπένου.

Μέ τούς ὑποψηφίους.

Ἐκδροµεῖς ἀπό τήν Πτολεµαΐδα
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περιοδικό μας εὔχεται εἰς τόν χειροτονηθέντα Ἱερο-
μόναχον νά τιμήσει τήν ἱερωσύνην του καί μία νά
εἶναι ἡ φλόγα τῆς καρδιᾶς του: «Ἀναζωπυρεῖν τό χά-
ρισμα τοῦ Θεοῦ».

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ

Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, 27ην Μαΐου ἐ.ἔ.
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐχειροθέτησεν τόν
Διάκονον τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας π. Χρυσόστομον
Μπένον εἰς Ἀρχιδιάκονον. Τό περιοδικό μας τοῦ εὔχε-
ται λαμπράν διακονίαν εἰς τόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρί-
ου μας. 

ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Ἀπό 1/6/2007 ἀνέλαβε τά καθήκοντά του ὁ νέος
Ἱεροκῆρυξ τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος
Κεφαλοῦρος. Εἶναι Θεσσαλονικεύς τῷ γένει, μέ
σπουδές θεολογικές στό Λονδῖνο, χειροτονηθείς
Διάκονος καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου. Τοῦ εὐχό-
μεθα καλήν διακονίαν.

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ

Με ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τήν 23ην Ἰουνίου
ἐ.ἔ. ἡ τελευταία Ἱερατική Σύναξις τῆς Κατηχητικῆς
Περιόδου 2006 – 2007 τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς μας εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλαιοχωρί-
ου, μέ ὁμιλητήν τόν Σεβ. Μητροπολίτην μας, ὁ ὁποί-
ος καί ἔκλεισε τίς συνάξεις αὐτές πού ἐφέτος ἦταν
ἀφιερωμένες στίς αἱρέσεις, καταλήγοντας σέ πολύ-
τιμα συμπεράσματα, τά ὁποία εἶναι ἀ παραίτητα διά
τόν κάθε Κληρικό.

Ἀκολούθησε πλούσια τράπεζα εἰς τό Πνευματι-
κόν Κέντρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ παρουσία τῶν ἀρχῶν τῆς
περιοχῆς καί τοῦ Νομοῦ. Ἐκ μέρους τῶν Κληρικῶν
τόν Σεβ. εὐχαρίστησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος Πρωτ. Ἀθανάσιος Παπαδάκης εἰπών τά
ἑξής :

« Σεβασμιώτατε,
Μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου ἐφθάσαμε καί ἐφέτος

εἰς τό τέλος τῶν Ἱερατικῶν μας συνάξεων, τῆς κα-
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Ἀπο τήν ἐκδήλωση
«Ἑάλω ἡ Πόλις».

Ἐγκαίνια κηροπλαστείου.

Μνηµόσυνο τῶν ἐν Πόντῳ πεσόντων.
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τηχητικῆς περιόδου 2006 – 2007 κλίνοντας τήν ὄμορ-
φη καί κατά πάντα μεστή πνευματικοῦ καταρτι-
σμοῦ αὐτήν περίοδο μέ τήν ἀνακεφαλαίωσιν ὅλων
αὐτῶν πού διδαχθήκαμε.

Ἐάν ἡ ἀγωνία τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου ἦταν
«ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν» πόσο θά πρέπει λοι-
πόν καί ἐμεῖς μαζί σας νά μεριμνοῦμε γιά τή διαφύ-
λαξη τοῦ ποιμνίου μας, πού ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ
Κυρίου μας μᾶς ἐνεπιστεύθη.

Στίς ὡραῖες μας αὐτές συνάξεις μᾶς δόθηκε ἡ
εὐκαιρία νά γνωρίσουμε τούς βαρεῖς καί λυσσώδεις
λύκους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν μέ πολλούς καί ποικί-
λους τρόπους νά ἁρπάξουν τά πρόβατα ἀπό τήν ὀρθό-
δοξη μάνδρα μας.

Γνωρίσαμε καί καταγράψαμε τίς αἱρέσεις πού
δροῦν εἰς τήν ἐπαρχίαν μας καί πήραμε ὅλα τά ἐφό-
δια διά τήν ἀντιμετώπισίν τους. Καθῆκον μας ὑπό τήν
σκέπην Σας μέ τή σφενδόνα τοῦ Πνεύματος νά ἀφο-
πλίσουμε καί νά ἐξουδετερώσουμε τούς ἐχθρούς
αὐτούς τῆς ἐκκλησίας. Καθῆκον μας, πειθόμενοι
τοῖς τῶν θείων καί θεοφόρων Πατέρων ρήμασι, νά
ἀπωθήσουμε τά ὀγκούμενα κύματα, τῶν φανερῶν καί
ἀφανῶν ἐχθρῶν τῆς ἐκκλησίας μας πού καθημερινῶς
γίνονται ὅλο καί περισσότερα, ὥστε τά λογικά πρό-
βατα τῆς ποίμνης μας μέ τόν ἀνύστακτον ἀγώνα μας
νά διάγουν βίον ἡσύχιον.

Σεβασμιώτατε καί Σεβαστοί Πατέρες,
Ὅσο καί ἄν οἱ  ἐχθροί τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους

χρησιμοποιώντας φανταχτερές ψευ τοθεωρίες, χρῆμα
καί μέσα, πρόσωπα καί καταστάσεις προσπαθοῦν νά
τρώσουν τό ἄσπιλο σῶμα τῆς Ἁγίας ἡμῶν ὀρθοδόξου
πίστεως δέν θά μπορέσουν. 

Ὁ διαχρονικός λόγος τοῦ Κυρίου πρός τόν Παῦλο
«σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν» θά εἶναι γι’
αὐτούς ὁ κόλαφος, ὁ κυματοθραύστης, ὁ ἄσειστος
βράχος μπρός εἰς τόν ὁποῖον ἠττημένοι θά συντριβοῦν. 

Ἀπό τῆς θέσεως, τήν ὁποίαν Ἐσεῖς μου ἐμπι-
στευθήκατε, Σεβασμιώτατε,  εὐχαριστῶ τούς κα-
λούς ἀδελφούς καί συμπρεσβυτέρους μου διά τήν κα-
λήν συνεργασίαν, ἀγάπην, ἐμπιστοσύνην πού εἴχαμε
ὅλο αὐτό τό διάστημα καί προπαντός τόν ἀλληλοσε-
βασμόν πρός τό συμφέρον καί τήν πνευματικήν πρό-
οδον τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας. 

Τά ἔτη Σας καί τά ἔτη τῶν Κληρικῶν σας νά εἶναι
πολλά, ὑγιεινά καί γεμάτα ἀπό τήν χάρη τοῦ Κυρίου. 

Τρισάγιο στό Παλαιό Χορτοκόπι.

Κατασκήνωση Χριστιανικῆς Ἐλπίδος.

Χειροτονία π. Ἀλεξίου.
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Ὁ μήνας Μάιος εἶναι ὁ μήνας μέσα στόν
ὁποῖο πραγματοποιοῦνται οἱ λήξεις τῶν Κατη-
χητικῶν Σχολείων καί τῶν ἁγιογραφικῶν κύ-
κλων. Ἔτσι, σ’ ὅλη τήν Μητρόπολή μας μέ τήν
λήξη τῶν κατηχητικῶν μαθημάτων ἔλαβαν
χώρα ἑορταστικές ἐκδηλώσεις σέ ἀρκετές ἀπό
τίς ἐνορίες τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἐπαρχίας. 

Τό ρεπορτάζ πού
ἀκολουθεῖ ἀναφέρε-
ται σέ μία τέτοια
γιορτή, ἡ ὁποία
πραγματοποιήθηκε
στήν ἐνορία τοῦ Ἁ -
γίου Γεωργίου Φω-
λιᾶς, τήν Κυριακή 13
Μαΐου ἐ. ἔ.

Στή γιορτή πῆραν
μέρος οἱ μαθητές καί
οἱ μαθήτριες τοῦ Κα-
τωτέρου Κατηχητι-
κοῦ Σχολείου καθώς καί κυρίες τοῦ Ἁγιογρα-
φικοῦ Κύκλου.

Τά παιδιά ἀνέβασαν μέ πολλή ἐπιτυχία 2
μονόπρακτα σκέτς, «Τό στολίδι τῆς καρδιᾶς»
καί «Τί ἐπάγγελμα θά διαλέξω» καθώς καί τό
θεατρικό ἔργο «Ἡ τιμωρία τοῦ Φιλάργυρου».
Ἀκολούθησε τό θεατρικό τῶν κυριῶν «Τό πέ-
ρασμα ἑνός ἀνθρώπου», βασισμένο στό ὁμώ-
νυμο μυθιστόρημα τοῦ γνωστοῦ χριστιανοῦ
συγγραφέως Σώτου Χονδρόπουλου.

Ἀξίζει κάθε ἔπαινος στά παιδιά, πού παρά
τόν φόρτο τῶν μαθημάτων καί τῶν πολλαπλῶν
ἐνασχολήσεων των, ἀνέλαβαν τόν πρόσθετο
αὐτό κόπο μέ πολλή προθυμία καί χαρά.
Θερμά συγχαρητήρια ἀξίζουν καί στίς κυρίες
πού παρά τίς πολλαπλές τους ὑποχρεώσεις στό
σπίτι καί στίς γεωργικές τους ἐργασίες ὑπο-
βλήθηκαν στόν κόπο, πού ἀπαιτεῖ τό «ἀνέβα-
σμα» ἑνός μεγάλου θεατρικοῦ ἔργου, τό ὁποῖο
μάλιστα ἀπέδωσαν μέ πολλή ἐπιτυχία. Τήν
ἐκδήλωση παρακολούθησαν οἱ γονεῖς τῶν παι-

διῶν καί μεγάλο μέρος τῆς μικρῆς κοινωνίας
τοῦ χωριοῦ.

Ἀκολούθησε ἡ ἐπίδοσις στά παιδιά βραβεί-
ου γιά τήν ἀνελλιπῆ τους φοίτηση στό Κατη-
χητικό Σχολεῖο καί παιδικοῦ βιβλίου -διηγή-
ματος. Στίς κυρίες ὡς ἐνθύμιο τῆς πα ρακολου-
θήσεως τῶν ἁγιογραφικῶν μαθημάτων δόθηκε

τό βιβλίο «Τά κρίματά
μου», τοῦ Γέροντος
Ἰωσήφ.

Τήν γιορτή ἔκλεισε μέ
ἐμπνευσμένη ἐπίκαιρη
ὁμιλία μεταφέροντας
τίς εὐχές τοῦ Σεβ.
Ποιμενάρχου
μας κ. Χρυ-
σοστόμου ὁ
π. Ἀθανά-
σιος Πα-
παδάκης,

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος,
καί ἐπιλόγησε ὁ ἐφημέριος τοῦ
Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Ἐλευθέριος Εὐδο-
κίδης μέ θερμές εὐχές γιά τό καλοκαίρι
καί προτροπές γιά τό ἐρχόμενο κατηχητικό
ἔργο.

Ὕστερα ἀπό τό εὐχάριστο καί ὠφέλιμο
«τραπέζι» τῆς γιορτῆς, οἱ κυρίες τοῦ Ἁγιογρα-
φικοῦ Κύκλου προσέφεραν στήν σύναξη διά-
φορα ἰδιόχειρα ἐδέσματα, ἐνῶ ὁ κ. Σταῦρος
Χρυσανίδης προσέφερε τό γλύκισμα, ὁ δέ κ.
Γεώργιος Κυριαζής, super market, τούς ἀπα-
ραίτητους χυμούς.

Οἱ παρόντες φύγαμε ἀπό τήν ἐκδήλωση μέ
πολύ καλές ἐντυπώσεις, καί ὠφελημένοι ἀπ’
ὅσα εἴδαμε καί ἀκούσαμε.

Ἔτσι δέν ἔχουμε παρά νά εὐχηθοῦμε οἱ προ-
σπάθειες αὐτές νά πολλαπλασιάζονται καί νά
ἐπαναλαμβάνονται, γιατί ἀποτελοῦν ἕνα ἀπό
τά πιό θετικά στήν ζωή τῆς ἐνορίας καί τοῦ χω-
ριοῦ μας.
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