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Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες,

Ἡσημερινή ἡμέρα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀρχή ἑνός
νέου σχολικοῦ ἔτους, τοῦ σωτηρίου ἔτους
2007-2008, ἀλλά ἡ ἀρχή μιᾶς καινούρ-

γιας προσπάθειας, ἡ ἀρχή ἑνός νέου ἀγῶνος ἐκ μέρους ὅλης
τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητος, καί τῶν διδασκόντων καί
τῶν διδασκομένων. Σήμερα βρίσκεσθε καί πάλι στήν ἀφε-
τηρία, στήν ἀρχή τοῦ δρόμου γιά τήν κατάκτηση τοῦ ἀγα-
θοῦ τῆς μορφώσεως. Γι’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη τήν διάθεση
τήν εὐχάριστη, που ἔχετε σήμερα, νά τήν διατηρήσετε ἀκέ-
ραια μέχρι τέλους τοῦ χρόνου. Διότι τό πολυτιμότατο
ἀγαθό τῆς γνώσεως καί γενικά τῆς μορφώσεως ἀπαιτεῖ
παντοτεινή καλή ψυχική διάθεση γιά νά γίνη ἀναφαίρετο
κτῆμα μας.

Διότι ἀκόμη ἡ μόρφωση, ἡ πνευματική καί ἠθική μας
ἀναπτυξη, ἡ συστηματική καλλιέργεια καί τῶν διανοη-
τικῶν καί τῶν ψυχικῶν ἱκανοτήτων μας, δέν εἶναι ὑπόθεση
ἑνός ἤ δύο χρόνων, ἀλλά ὑπόθεση μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς.
Γι’ αὐτό καί οἱ πρόγονοί μας φιλοσοφώντας ἐπάνω στό
θέμα τῆς παιδείας, ἰσχυρίζοντο, ὅτι ἡ παιδεία ἐκτός τῶν
ἄλλων ἀπαραίτητων παραγόντων της, χρειάζεται καί τόν
χρόνον. ««ΠΠααιιδδεείίαα  μμέένν  κκααίί  ππόόννοουυ  πποολλλλοοῦῦ  κκααίί  χχρρόόννοουυ  μμαα--
κκρροοῦῦ  κκααίί  δδααππάάννηηςς  οοὐὐ  μμιικκρρᾶᾶςς  κκααίί  ττύύχχηηςς  δδεεῖῖσσθθααιι  λλααμμππρρᾶᾶςς»»..

Τό γεγονός αὐτό, τῆς ἀναγκαίας συνάρτησης παιδείας
καί χρόνου, οἱ πολλοί τό χαρακτηρίζουν πολύ σωστά ὡς
διά βίου μόρφωση. Μία ζωή ἀγώνας γιά τήν μόρφωση,
τήν σπουδή τοῦ ἀντικειμένου, θεωρητικοῦ ἤ πρακτικοῦ, τό
ὁποῖον ἀποτελεῖ τό ἔργον ζωῆς ἑνός ἀνθρώπου.

Ἐξάλλου στήν σπουδαία αὐτή ἀρχή, τῆς ἀδιάκοπης,
δηλαδή, καλλιέργειας πνεύματος καί ψυχῆς, ὀφείλεται καί

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἐπί τῇ ενάρξει
τοῦ Νέου Σχο-
λικοῦ Ἔτους
2007-2008

Ἡ µόρφωση, ἡ πνευ-
µατική καί ἠθική µας
ἀνάπτυξη, ἡ συστηµα-
τική καλλιέργεια καί
τῶν διανοητικῶν καί
τῶν ψυχικῶν ἱκανοτή-
των µας, δέν εἶναι
ὑπόθεση ἑνός ἤ δύο
χρόνων, ἀλλά ὑπόθεση
µιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς. 
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ἡ ἁλματώδης στήν ἐποχή μας πρόοδος τῆς Ἐπιστήμης καί τῆς Τεχνο-
λογίας. Ἀναλογισθεῖτε, τί θά συνέβαινε σ’ αὐτούς τούς χώρους τῆς
ζωῆς μας, στήν Ἐπιστήμη καί τήν Τεχνολογία, ἐάν οἱ ἐπιστήμονες
ἔμεναν αὐτάρεσκα σ’ αὐτά πού παρέλαβαν καί ἔμαθαν καί δέν προ-
σπαθοῦσαν νά τά καλλιεργήσουν, νά τά ἀναπτύξουν, ὥστε νά ἐπι-
τευχθῆ ἡ ποθητή πρόοδος.

ΝΝέέοο  σσχχοολλιικκόό  ἔἔττοοςς,,  ννέέοοςς  ἀἀγγώώννααςς,,  ννέέαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα,,  κκααίί  ππάάλλιι,, Ἀγα-
πητά μας παιδιά. Ἔτσι θεωροῦμε ὡς Πνευματικός σας πατέρας, τήν
σημερινή ἡμέρα. Διότι πιστεύομε, ὅτι δέν παύομε νά εἴμαστε μαθητές
διά βίου.

Ὅπως γνωρίζετε, οἱ πρῶτοι ὀπαδοί καί ἀκόλουθοι τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ μας, δέν ὀνομάζονταν χριστιανοί, ἀλλά μαθητές. Καί ἕνας ἀπό
τούς πρώτους μάρτυρες κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁὁ  ἍἍγγιιοοςς  ἸἸγγννάά--
ττιιοοςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ἈἈννττιιοοχχεείίααςς,, ὅταν ὡδηγεῖτο στό μαρτύριο, ἀπό τήν
Ἀντιόχεια τῆς Συρίας στήν πρωτεύουσα τή Ρώμη, ἔγραφε σέ γνωστούς
του: ««εεἰἰ  κκααίί  δδέέδδεεμμααιι  ἐἐνν  ττῷῷ  ὀὀννόόμμααττιι  ἸἸηησσοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,  οοὔὔππωω  ἀἀππήήρρττιισσμμααιι
ἐἐνν  ἸἸηησσοοῦῦ  ΧΧρριισσττῷῷ..  ΝΝῦῦνν  γγάάρρ  ἀἀρρχχήήνν  ἔἔχχωω  ττοοῦῦ  μμααθθηηττεεύύεεσσθθααιι……»» (Ἐφεσί-
ους 30-32). Ἄν καί γέροντας Ἱεράρχης, χρόνια μαθητής τοῦ Χριστοῦ,
πού ὕστερα ἀπό λίγο θά τόν κατεσπάρασσαν τά λιοντάρια στό Κο-
λοσσαῖο τῆς Ρώμης, ὁμολογοῦσε, ὅτι τώρα ἀρχίζω νά γίνωμαι μαθη-
τής τοῦ Χριστοῦ.

Σᾶς παρακαλῶ ὅλους αὐτό τό γνήσιο, τό ταπεινό φρόνημα νά ἔχετε:
Ὅτι συνεχῶς θά μαθαίνετε, πάντοτε ὅμως μέ ζῆλο καί ἐπιμέλεια καί
ὄρεξη πνευματική. Ἐπειδή δέ ὅλα αὐτά τά ὑψηλά διδάγματα καί οἱ
ὡραῖες ἀρχές εὔκολα δέν γίνονται ἔργο καί πράξη χωρίς τήν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί σήμερα πρίν προχωρήσετε στίς τάξεις, τελέ-
σαμε Ἁγιασμό καί ἐπικαλεσθήκαμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τή δύναμη
καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς
χρονιᾶς.

Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχετε πλούσια τή Θεία Χάρη, ὥστε μέ ὄρεξη
καί ζῆλο νά ἐπιδοθῆτε καί πάλι στό ὡραῖο ἔργο σας, τό ἔργο τῆς μά-
θησης, τῆς σπουδῆς, τῆς πνευματικῆς προόδου.

Καλή χρονιά!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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1. Καπετάν ∆ούκας-Ζέρβας

Βρισκόµαστε στά 1912. Τετάρτη 17 Ὀκτω-
βρίου µεσηµέρι. Τήν ἴδια µέρα ὁ Θριαµ-
βευτής Ἑλληνικός Στρατός, ἔµπαινε στή

Νάουσα, ἐνῶ τήν προηγούµενη στίς 16 Ὀκτωβρίου
εἶχε πάρει τή Βέροια καί τήν Κατερίνη. Ἀκάθεκτος
βάδιζε γιά τή Θεσσαλονίκη, γιά τήν κατάληψη τῆς
ὁποίας χρειάσθηκε νά συντρίψει τούς Τούρκους στά
Γιαννιτσά (19-20 Ὀκτωβρίου). Αὐτό ὅµως πού συ-
νέβη στό Πράβι, τήν σηµερινή Ἐλευθερούπολη, τό
µεσηµέρι ἐκεῖνο τῆς 17.10.1912 δέν τό συναντάει
κανείς εὔκολα στίς σελίδες τῆς Ἱστορίας.

Τήν ἡµέρα ἐκείνη πού ξηµέρωσε µέ πυκνή βρο-
χή, ἔσπασαν οἱ ἁλυσίδες τῆς σκλαβιᾶς πού κράτησε
περισσότερο ἀπό µισή χιλιετηρίδα. 529 ὁλόκληρα
χρόνια γιά τήν ἀκρίβεια!!! Καί τά δεσµά τά ἔκοψαν
τά παλληκάρια τοῦ Παγγαίου, δηλαδή, τά ἴδια παι-
διά τοῦ µαρτυρικοῦ αὐτοῦ τόπου, µέ τά ὅπλα τους
καί µ’ ἐκεῖνα πού τούς ἐφοδίασε ἡ µητέρα Ἑλλάδα.
Στά ὅρια ἑνός σύντοµου σηµειώµατός µας (λόγω χώ-
ρου) θ’ ἀποπειραθοῦµε νά περιγράψουµε τό χρο-
νικό τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Πραβίου ἀπό ἕνα
Λόχο Προσκόπων (80 Μακεδονοµάχων) µ’ ἐπικε-
φαλῆς τό Γενικό Ἀρχηγό τῆς Περιοχῆς Ἀνατ.
Μακεδονίας Σερραῖο Ὁπλαρχηγό ∆ούκα , Γεωρ-
γίου ∆ούκα ἤ Γκαϊταζῆ, γνωστοῦ µέ τό ὄνοµα ΚΑ-
ΠΕΤΑΝ ∆ΟΥΚΑΣ-ΖΕΡΒΑΣ.

Ἀρχές Αὐγούστου 1912, εἰδοποιεῖται ὁ ∆ούκας
πού ἔχει καταφύγει στήν Ἀθήνα νά παρουσιασθεῖ
στό  Ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν. Τόν δέχθηκε ἀµέσως
ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὑπουργός Στρατιωτικῶν
καί Πρωθυπουργός, καί ἐνῶ τά µάτια του κάτω ἀπό
τά γυαλιά του ἀστραποβολοῦσαν, τοῦ εἶπε:

– Πρό µηνῶν Καπετάνιε, παρουσιασθήκατε µέ
ἄλλους Μακεδονοµάχους καί ζητήσατε νά βγεῖτε
στή Μακεδονία, ὅπου οἱ Νεότουρκοι δολοφο-
νοῦσαν τούς συναδέλφους σας…

– Μᾶς ἀποπή-
ρατε τότε, κύριε
Πρόεδρε.

– Σᾶς εἶπα τότε
ὅτι δέν θά µοῦ κα-
νονίσετε ἐσείς καί
τά κοµιτάτα σας
τήν πολιτική µου…

Σᾶς κάλεσα
τώρα γιά νά σᾶς
πῶ ὁ ἴδιος ὅτι ἦλθε
ἡ ὥρα πού ζητού-
σατε. Νά φύγετε τό
ταχύτερο γιά τήν
Ἀνατολική Μακε-
δονία. Ἔδωσα ἐντο-
λή νά σᾶς στείλουν
2.000 ὄπλα γκρά µέ
λίγα Μάνλιχερ. Θά
τά µοιράσετε στά
χωριά καί µέ τ’
ἄλλα πού ἔχουν θά τά ἑτοιµάσετε γιά Ἐπανάστα-
ση καί πόλεµο. Ὥρα Σας καλή κι ὁ Θεός µαζί Σας».

Ὁ ∆ούκας ἀποβιβάσθηκε µέ πέντε ἄνδρες στήν
Μονή Ἐσφιγµένου στό Ἅγιον Ὄρος. Σέ λίγο ξε-
φορτώθηκαν µέ τά πλοῖα «Ἀλφειό» καί «Πηνειό» –
πρόκειται γιά τά ὁπλιταγωγά– ὄπλα καί φυσίγγια
στό Τζάγεζι (Στρυµονικός Κόλπος). Ὁ ∆ούκας µοί-
ρασε γρήγορα τά τουφέκια στά χωριά τοῦ Παγγαίου
καί τ’ ἄλλα. Τούς ἤξερε ὅλους µέ τά ὀνοµατεπώνυ-
µά τους ἀκόµη καί τά µικρά παιδιά. Τοῦ εἶχαν ὅλοι
ἀπεριόριστη ἐµπιστοσύνη καί ἀφοσίωση. Τό Παγ-
γαῖο ἦταν πιά ἕτοιµο. Ἄρχισε µάλιστα πόλεµο δύο
µέρες προτοῦ τόν κηρύξουν οἱ Βαλκανικοί Σύµµα-
χοι. Στίς 3 Ὀκτωβρίου οἱ Τοῦρκοι ἔσφαξαν στή Ζη-
λιάχοβα (Νέα Ζίχνη) τόν Γεώργιο Μπέγο πράκτο-
ρα ἀπό τό Σέµαλτο, µαζί µ’ ἄλλους πού εἶχαν πά-
ρει ὁµήρους.

ΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
17 Ὀκτωβρίου 1912

111

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Τοῦ κ. Λάµπρου Τουφεξῆ
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2. Ἡ ἐπίθεση

Ὁ ∆ούκας ρίχτηκε στούς Ἀστυν. Σταθµούς καί
στά Τουρκοχώρια καί τ’ ἀφόπλισε. Ἀλλ’ ἄς γυρί-
σουµε στό βροχερό ἐκεῖνο πρωινό της Τετάρτης
17.10.1912. Ὁ ∆ούκας βρίσκεται στό Κιπκιοί
(Τήν Πρώτη) καί φιλοξενεῖται στό πατρικό του
Ἀειµνήστου Προέδρου µας τῆς ∆ηµοκρατίας, στό
σπίτι τοῦ Γεωργίου Καραµανλῆ, πράκτορα µέ
πλούσια δράση στόν Μακεδονικό Ἀγώνα.

Μέ ἐπιστολή τοῦ Ἐθνοµάρτυρα Μη-
τροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως ΓΕΡΜΑ-
ΝΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆Η (πού ἀργότερα
τό 1917 σφαγιάσθηκε ἀπό τούς
Βουλγάρους), ὁ Γενικός Ἀρχηγός
∆ούκας, πείθεται νά καταλά-
βει τό Πράβι. Ἐδῶ θά πρέπει
νά σηµειώσουµε ὅτι ἔφιππος
κοµιστής, µέσα στή ραγδαία
βροχή ἦταν ὁ ἀλησµόνητός
µας Παπα-Νικόλας Οἰκονό-
µου, Μακεδονοµάχος, µέ
πλούσια δράση, ἐπί δεκαετίες
ἐφηµέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου τῆς πόλεώς µας.
Ἦταν φίλος καί στενός συνεργάτης
τοῦ Καπετάν ∆ούκα. Ἀπό τήν Πρώτη
ξεκινοῦν µαζί, ὑπό βροχή µ’ ἕνα λόχο
Προσκόπων –ἔτσι ὀνοµάσθηκαν τότε τά ἔνοπλα
τµήµατα πού ἀπαρτίσθηκαν κυρίως ἀπό Μακε-
δονοµάχους. Ὅταν ἔφθασαν στό Παληόπραβο (τό
σηµερινό Χορτοκόπι) σάν ἀπό θαῦµα ὁ καιρός
ἄνοιξε, σταµάτησε ἡ βροχή καί βγῆκε ὁ ἥλιος.

Τό ἀπόσπασµα ∆ούκα φθάνει στήν εἴσοδο τῆς
πόλεώς µας καί διά µέσου τῆς σηµερινῆς ὁδοῦ
Παγγαίου, ἐµφανίζονται συντεταγµένοι µπροστά
στό ∆ιοικητήριο. Οἱ καµπάνες χτυποῦν χαρµό-
συνα!! Στήν πλατεία ∆ιοικητηρίου (ἐννοεῖται τό
∆ιοικητήριο ἐκεῖνο πού τό εἶχαν χτίσει οἱ Τοῦρκοι
σέ νεοκλασικό στύλ, κεραµοσκεπές, ἀποτεφρώ-
θηκε τήν 1.3.1935 καί στήν ἴδια τοποθεσία χτί-
σθηκε τό 1938, τό σηµερινό), ὁ ἑλληνικός πληθυ-
σµός µ’ ἐπικεφαλῆς τόν Μητροπολίτη Γερµανό, οἱ

Τοῦρκοι προύχοντες, µέ τόν Τοῦρκο ∆ιοικητή, πού
παραδίδει µέσα σέ δίσκο τό κλειδί πόλεως καί ψωµί
καί ἁλάτι σύµφωνα µέ τή συνήθεια.

3. Ἐλεύθεροι µετά 529 χρόνια

Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο (γιά νά
µή πῶ ἀδύνατο) νά περιγράψει κανείς πάνω στ’
ἄψυχο χαρτί στιγµές τόσο δυνατές σάν αὐτή, γε-
γονότα τόσο σπουδαία, συναισθήµατα τόσο ἔντο-

να, ὅσο κι ἐξαίσια, σάν αὐτά πού δο-
κίµαζαν τότε οἱ Πραβινοί. Ὅλοι,

κλαίγανε καί ἀγκαλιασµένοι φι-
λοῦσε ὁ ἕνας τόν ἄλλο. ∆έν

ἦταν πιά οἱ ραγιάδες, οἱ
σκλάβοι πού ἔζησαν πεντέ-
µισι ὁλόκληρους αἰῶνες µέ
µόνη τήν ἐλπίδα στό Θεό,
στήν Ὀρθοδοξία µας. Κάθε
φορά πού κατέβαιναν τά
σκαλιά τοῦ µισοσκότεινου
κατανυκτικοῦ Ἅη-Νικόλα

τους πάνω στό ἐξαίσιο ξυ-
λόγλυπτο παλιό τέµπλο του,

ἀντίκριζαν τήν Παναγία µέ τό
θλιµµένο ὕφος της, νά τούς κοι-

τάζει µέ ἤρεµη καρτερία καί ἔπαιρ-
ναν κουράγιο. Καί νά ζήσουν ἐπιτέλους

τό ὑπέρτατο, τό θεῖο ἀγαθό, τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, πού
ὑµνήθηκε ὅσο τίποτε ἄλλο ἀπό τούς Πανέλληνες
καί πού γιά χάρη της ἀγωνίσθηκαν ἀµέτρητες γε-
νεές, ἦταν πιά πραγµατικότητα. Στό ∆ιοικητήριο
τῆς πόλεως, τή κόκκινη σηµαία µέ τό µισοφέγγα-
ρο, ἀντικατέστησε ἡ γαλανόλευκη πού κυµάτιζε
µέ τά χάδια τοῦ Παγγαιορίτικου ἀνέµου. Ἐπειδή
ἐνίοτε τά προφορικά στοιχεῖα ἀποτελοῦν «ἔπεα
πτερόεντα», πού διατυπώνονται κατά τήν ἀντί-
ληψη καί τό κέφι τοῦ πολλές φορές παρήλικα
ἀφηγητῆ, θά προτιµοῦσα, τήν ἐπίσηµη Ἱστορία,
κι αὐτή τή βρίσκουµε ἀνάγλυφη στήν ἐπίσηµη
ἔκθεση τοῦ ∆ούκα, πρός τό Ὑπουργεῖο Στρα-
τιωτικῶν Ἀθήνας πού ἐπιγράφεται: «Ἔκθεσις
Ἀρχηγοῦ τῶν Προσκόπων ΖΕΡΒΑ ∆ΟΥΚΑ Ὁπλαρ-
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χηγοῦ. «Ἔκθεσις τῶν γενοµένων ἐνεργειῶν ἀπό 5ης
Σεπτεµβρίου µέ 6ην Νοεµβρίου 1912». Ἐπειδή πρό-
κειται γιά ἐκτεταµένο κείµενο (Τεσσάρων δακτυ-
λογραφηµένων σελίδων), ὁ χῶρος δέν ἐπιτρέπει τήν
παράθεσή του καίτοι θ’ ἄξιζε τόν κόπο γιατί, πε-
ριγράφει λεπτοµερῶς καί µέ πλήρη στοιχεῖα τήν
τόσο ἀξιόλογη δράση του στό δίµηνο πού ἀνα-
φέρεται. Θά ἦταν ὅµως παράλειψη ἐάν δέν µε-
τέφερα µικρή περικοπή ἀπό τήν ἔκθεση αὐτή, πού
ἀναφέρεται στήν κατάληψη ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ γιατί ἦταν ἀναγνωρισµένο
Σῶµα ἀπό τήν Κυβέρνηση τοῦ Πραβίου τό µεση-
µέρι τῆς 17.10.1912. Ἀναφέρει λοιπόν ὁ ∆ούκας:

«… Τήν ἑποµένην ἐ πα -
νῆλθον εἰς Κιουπ Κιοι, πρός
περάτωσιν τοῦ ἀφοπλισµοῦ
τῶν πέριξ τουρκικῶν χωρίων,
ὁπότε ἐπιστολή τοῦ Μητρο-
πολίτου Ἐλευθερουπόλεως, µέ
παρότρυνε νά καταλάβω τήν
πρωτεύουσαν τοῦ Καζά Πρα-
βίου, κωµόπολιν Πράβιον, ἥν
καί ἀµαχητί κατέλαβον. Ἀκολούθως, ὁρίσας ὁρµη-
τήριον τό Πράβιον διένειµα τό σῶµα µου, εἰς τέσ-
σερα τµήµατα, µέ τήν ἐντολήν τοῦ ἀφοπλισµοῦ
τῶν χωρίων τοῦ Καζά Πραβίου καί τῶν βορείων
µερῶν τοῦ Παγγαίου.

» Ὄντως ἡ ἐργασία ἐσυστηµατοποιήθη, τά
τουρκικά στοιχεῖα, τοῦ νεοτουρκικοῦ Κοµιτάτου
ἤρχισαν ἐκλείποντα καί οἱ πάντες ἔµενον κατευ-
χαριστηµένοι, τόσον µέ τάς ἀρχάς καί µέ τόν Καϊ-
µακάµην ὅν διώρισα… καί καταλήγει: «Φέρων
ταῦτα εἰς γνῶσιν Ὑµῶν, παρακαλῶ, ὅπως µοί ἀπο-
στείλετε ἐν Πραβίω, τάς διαταγάς σας. Σέρραι 14
Νοεµβρίου 1912, Ζέρβας ∆ούκας, Ἀρχηγός».

4. Ἀνεκπλήρωτο χρέος

Ἔχει κι ἡ Ἐλευθερούπολις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» καί µά-
λιστα ἰδιαίτερα ἔνδοξα, γιατί ἡ Ἐλευθερία ἦλθε µέ
τά ὄπλα τῶν ἰδίων τῶν παιδιῶν τῶν ὑπερήφανων
Παγγαιοριτῶν, πού καρτεροῦσαν ὑποµονετικά
519 ὁλόκληρα χρόνια γιά νά σπάσουν τίς ἁλυσί-

δες τῆς σκλαβιᾶς, ὅπως κι ὁλόκληρη ἡ Μακεδονία
µας.

Θεώρησα χρέος µου, νά ξαναφέρω στή µνήµη
τῶν Ἐλευθερουπολιτῶν κι ἰδιαίτερα τῶν νεωτέρων
τήν ἔνδοξη αὐτή σελίδα τῆς Ἱστορίας, πού ἀφορᾶ
τήν πόλη µας.

Χρειάσθηκαν ὅµως ἑπτά δεκαετίες γιά τήν κα-
θιέρωση Τοπικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἡµέρας τῆς Ἀπε-
λευθερώσεως τῆς Ἐλευθερουπόλεως, βάσει τῆς
ἰσχυούσης Νοµοθεσίας.

Ὕστερα ἀπό εὐρεία σύσκεψη, πού προκάλεσα
ἐπί ∆ηµαρχίας µου, µέ συµµετοχή τοῦ ∆ηµοτικοῦ
συµβουλίου ὅλων τῶν Ὑπηρεσιῶν, τῶν προεδρεί-

ων τῶν Συλλόγων καί Σω-
µατείων, τῶν ∆ιευθυντῶν
Νοµικῶν Προσώπων καί
Ὀργανισµῶν κλπ. Παρα-
γόντων τῆς πόλεώς µας
πάρθηκε ὁµόφωνη ἀπό-
φαση περί ἐξουσιοδοτή-
σεώς µου νά προβῶ στίς
ἐπιβαλόµενες ἐνέργειες,

ἀποτέλεσµα τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ἡ δηµοσίευσις στό
ὑπ’ ἀρ. 136)27.5.81 φύλλο τῆς Ἐφηµερίδας τῆς Κυ-
βερνήσεως Τεῦχος Α΄ τό ὑπ’ ἀριθµ. 513 Προεδρ.
∆ιάταγµα «Περί καθιερώσεως δηµοσίας ἑορτῆς εἰς
τόν ∆ῆµον Ἐλευθερουπόλεως, τοῦ Νοµοῦ Καβάλας»
πού κατ’ εὐτυχῆ συγκυρία τό ὑπογράφει ὁ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Πρόεδρος τῆς ∆η-
µοκρατίας, ἀπό τό πατρικό σπίτι τοῦ ὁποίου ξε-
κίνησε ὁ Ἀρχηγός ∆ούκας γιά νά ἐλευθερώσει τό
Πράβι στίς 17.10.1912. Ὁ ∆ούκας, ἦταν οἰκογε-
νειακός φίλος καί στενός συνεργάτης τοῦ πατέρα
τοῦ Ἀειµν. Προέδρου, πού πεντάχρονος τότε
φοροῦσε µέ καµάρι τά φυσεκλίκια καί κρατοῦσε
τή βραχύκανη ἀραβίδα τοῦ ∆ούκα.

Ἡ παράγραφος 2 τοῦ µόνου ἄρθρου τοῦ ἀνω-
τέρω Π.∆. ἀναφέρει ἐπί λέξει:

«2 Ἡ ὀργάνωσις καί τέλεσις τῆς διά τοῦ πα-
ρόντος ἄρθρου καθιερουµένης ἑορτῆς, ἀνήκει
εἰς τήν ἁρµοδιότητα τοῦ Νοµάρχου Καβάλας».

Ἀναµένουµε.

Πότε καί πῶς
ἐλευθερώθηκε ἡ
Ἐλευθερούπολη
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ΤΤόό  ΔΔεευυττεερρόόθθρροοννοο  ΠΠααττρριιααρρχχεεῖῖοο

ἩΜία, Ἁγία, Καθολική
καί Ἀποστολική Ἐκκλη-
σία, πού ἱδρύθηκε ἀπό

τόν Ἰησοῦ Χριστό μέ τήν κάθοδο
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς περιλαμ-
βάνει μεταξύ τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν
καί τό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, ὡς
ἄμεσο ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστο-
λικῆς δράσεως. Ὁ
ἈἈππόόσσττοολλοοςς  ΜΜᾶᾶ  --
ρρκκοοςς  ((††  4422  μμ..ΧΧ..))
ἵδρυσε τήν Ἐκκλη-
σία Ἀλεξανδρείας στήν Ἀφρικανική
γῆ (Αἴγυπτο). Τό Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας, τοῦ ὁποίου ἡ ἐκκλησια-
στική δικαιοδοσία ἐκτείνεται στίς 53
ἀχανεῖς χῶρες τῆς ἀφρικανικῆς
ἠπείρου, κηρύττει τόν λόγο τοῦ
Εὐαγγελίου καί κρατεῖ ἄσβεστη τή
λυχνία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

ΑΑἴἴγγυυππττοοςς::  ΓΓῆῆ  κκαατταακκοομμββῶῶνν
κκααίί  μμααρρττύύρρωωνν

Ἡ θεοβάδιστη Αἴγυπτος, πού
δέχθηκε τό «παιδίον Ἰησοῦς» καί
προσέφερε καταφύγιο στόν Θεάν-
θρωπο Χριστό, δέχθηκε καί τήν
πλούσια εὐλογία Του. Στήν περιο-
χή τοῦ Νείλου, ὁ ὁποῖος ἀρδεύει τήν
Αἴγυπτο μέ τά πλούσια νερά του,
ἀναδείχθηκαν πολλοί ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας, πολίτες τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ καί βλαστάρια ἀειθαλῆ
τῆς Πίστεως καί τῆς ἁγιότητας. Μέ
τόν ἅγιο βίο καί τό μαρτυρικό αἷμα

τους τροφοδοτοῦν ὁλόκληρη τήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καθώς τό
μεγάλο πλῆθος τῶν ἁγίων καί τῶν
μαρτύρων, πού σκέπασε τίς κατα-
κόμβες τῆς ἀφρικανικῆς γῆς προ-
στατεύει μέχρι σήμερα ὁλόκληρο τόν
κόσμο.

ΤΤάά  ἄἄννθθηη  ττῆῆςς  ἐἐρρήήμμοουυ
Ἡ ἄνυδρη καί καυτή ἔρημος τῆς

Ἀφρικῆς ἔγινε τό θερμοκήπιο ὅπου
καλλιεργήθηκαν καί βλάστησαν τά

πιό εὐωδιαστά
ἄνθη τῆς ἀσκήσε-
ως τοῦ Ὀρθόδοξου
μοναχισμοῦ. ὉὉ  ΜΜέέ--

γγααςς  ἈἈννττώώννιιοοςς  κκααίί  ὁὁ  ἍἍγγιιοοςς  ΠΠααχχώώμμιιοοςς,,
οἱ ἱδρυτές καί θεμελιωτές τοῦ μο-
ναχισμοῦ, ὡς καιόμενες λαμπάδες
διέλυσαν καί φώτισαν τά σκοτάδια
τῆς εἰδωλολατρείας   καί ὁδήγησαν
ἑκατομμύρια ἀνθρώπων στήν Ὀρθό-
δοξη πίστη.

ΟΟἱἱ  ΤΤρρεεῖῖςς  ἹἹεερράάρρχχεεςς  ττῆῆςς  ἈἈλλεεξξαανν--
δδρριιννῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ττάά  δδόόγγμμαατταα
ττῆῆςς  ΠΠίίσσττεεωωςς..

Ἡ εὔφορη ἀφρικανική γῆ ἀνέ-
δειξε διακεκριμένους Ἁγίους Πατέ-
ρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλη-
σίας. Οἱ τρεῖς ἱεράρχες τῆς Ἀφρι-
κανικῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἅγιοι Πα-
τριάρχες Ἀλεξανδρείας ΜΜέέγγααςς  ἈἈθθαα--
ννάάσσιιοοςς,,  ΚΚύύρριιλλλλοοςς  κκααίί  ἸἸωωάάννννηηςς ὁ
Ἐλεήμων θεμελίωσαν καί ἑρμήνευ-
σαν μέ τά ἔργα τους τήν Ὀρθόδοξη
πίστη. Ἕνεκα τῆς μεγάλης τους
προσφορᾶς, ἀναδείχθηκαν βράχοι
τῆς πίστεως καί ἀντιμετώπισαν

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου

Νειλουπόλεως Γενναδίου
Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

Σύντοµη ἱστορική ἀναδροµή
στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ἀποτελεσματικά τά κύματα τῶν σχισμάτων
καί τῶν αἱρέσεων, ἐπειδή προσέφεραν κα-
θάρια καί ἀνόθευτη τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ
στήν Ἐκκλησία. Στά ἴχνη ἐκείνων τῶν Με-
γάλων Πατέρων βαδίζει μέχρι σήμερα τό Πα-
τριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς,
τό ὁποῖο διατηρεῖ ἄσβεστη τήν δάδα τῆς
ἀμωμήτου Πίστεως τῆς ἑνιαίας καί ἀδιαί-
ρετης Ἐκκλησίας.

ΚΚααττηηχχηηττιικκήή  ΣΣχχοολλήή  ἈἈλλεεξξααννδδρρεείίααςς
Ἡ Κατηχητική Σχολή τῆς Ἀλεξάνδρειας

πρόσφερε πλούσια πνευματική τροφή σέ
ἐκείνους πού ἐπιθυμοῦσαν νά διδαχθοῦν τήν
ἀληθινή γνώση, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνα-
δειχθεῖ σέ φάρο τῆς Ἐκκλη-
σίας, πού μέ τό φῶς του διέ-
δωσε τή διδασκαλία τῆς χρι-
στιανικῆς Πίστεως στόν κό-
σμο. Ἡ Ἀλεξάνδρεια, κέντρο
πολλῶν φιλοσοφικῶν, πνευ-
ματικῶν καί θρησκευτικῶν
ρευμάτων, δικαιολογημένως
ἔγινε χῶρος ἐμφανίσεως δια-
φόρων αἱρέσεων. Ἡ ἵδρυση
καί ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς
ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ὑφι-
σταμένης ἀνάγκης τῆς Ἀλε-
ξανδρινῆς Ἐκκλησίας νά
ὀργανώσει συστηματικά τόν
ἀντιαιρετικό ἀγώνα, ὥστε νά
διαφυλαχθεῖ καί νά προωθηθεῖ ἡ γνήσια Πί-
στη τῆς Ἐκκλησίας.

Πρῶτος διευθυντής τῆς Κατηχητικῆς
Σχολῆς Ἀλεξανδρείας θεωρεῖται ἡ σημαντι-
κή καί φωτισμένη μορφή τοῦ κληρικοῦ ΠΠάάνν--
ττααιιννοουυ  ((118800  μμ..ΧΧ..)),, ὁ ὁποῖος ἔδωσε πνοή στή
Σχολή, ἐνῶ ἡ ἐξαιρετική προσωπικότητά του
ἔγινε αἰτία προσελκύσεως πολλῶν Χρι-
στιανῶν, ἀλλά καί μή Χριστιανῶν μαθητῶν.
Κατά τή διάρκεια τῶν εἴκοσι περίπου ἐτῶν
πού διηύθυνε τή Σχολή, ὁ Πάνταινος ἀνέ-
πτυξε μεγάλη ἱεραποστολική δραστηριότη-
τα στίς γειτονικές περιοχές, ὅπου σύντομα
διαδόθηκε τό Εὐαγγέλιο (Πεντάπολη, Λιβύη,
Πετραία Ἀραβία, Νουβία, Αἰθιοπία κ.λπ). Οἱ

διάδοχοί τοῦ Πάνταινου στή διεύθυνση
τῆς Σχολῆς, ΚΚλλήήμμηηςς,,    ὨὨρριιγγέέννηηςς,,    ἨἨρραακκλλᾶᾶςς
καί ΔΔιιοοννύύσσιιοοςς ἐξάπλωσαν ἀκόμη περισσό-
τερο τή λάμψη καί τή φήμη της, εἰσάγον-
τας καί τήν λεγόμενη «ἀλληγορική μέθοδο»
ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

ἩἩ  ππεερρίίοοδδοοςς  ττῶῶνν  δδιιωωγγμμῶῶνν
Ἡ περίοδος τῶν διωγμῶν ὑπῆρξε ἐξαι-

ρετικῶς δύσκολη,  καθώς ἡ Ἐκκλησία
ὑποχρεώθηκε νά περιορίσει τήν ἱεραπο-
στολική δράση της. Οἱ ἀλλεπάλληλες πποο--
λλεεμμιικκέέςς  σσυυγγκκρροούύσσεειιςς,, οἱ συνεχεῖς κκοοιιννωωννιικκέέςς
ἀἀνναακκααττααττάάξξεειιςς,, ἡ ἐξασθένηση τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας στήν περιοχή δικαιοδοσίας

τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν-
δρείας, ἀλλά καί οἱ δδοογγμμααττιι--
κκέέςς  δδιιεεννέέξξεειιςς,, σκέπασαν γιά
πολλά χρόνια καί μείωσαν τήν
λάμψη τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Πα-
τριαρχείου καί τήν φωνή τῆς
Ὀρθοδοξίας στήν Ἀφρική.

Ὅλα αὐτά τά δύσκολα
χρόνια, οἱ προσευχές τῶν
πιστῶν καί οἱ δεήσεις τῶν
ἁγίων κράτησαν ἄσβεστη τή
σπίθα τῆς Πίστεως καί τῆς
ἐλπίδας στίς ψυχές τῶν
Ὀρθοδόξων. Ἡ σιωπή μετα-
τράπηκε σέ περισυλλογή καί
ἡ ἀδράνεια σέ ὡριμότητα.

Καί ὅπως μετά τήν καταιγίδα ξαναβγαίνει
ἐλπιδοφόρο τό οὐράνιο τόξο καί τό φῶς ξα-
νασκορπίζει τή λάμψη του καί ἀναζωογονεῖ
τήν ἐλπίδα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι
στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί στήν
Ἐκκλησία τῆς Ἀφρικῆς ἀνέτειλε καί πάλι ὁ
ἥλιος τῆς Ὀρθοδοξίας καί ζωογονήθηκε ἡ
σπίθα τῆς Πίστεως.

ἈἈννααββίίωωσσηη  ττοοῦῦ  ΠΠααττρριιααρρχχεείίοουυ
Ὅταν οἱ πολεμικές συγκρούσεις ἄρχισαν

νά καταλαγιάζουν καί οἱ ἐκκλησιαστικές διε-
νέξεις ἔγιναν ἠπιότερες στήν περιοχή, δη-
μιουργήθηκαν οἱ κατάλληλες συνθῆκες
ὥστε τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας νά ἀνα-
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βιώσει. Οἱ προσπάθειες τῶν Πατριαρχῶν τῆς
περιόδου αὐτῆς ἦταν σημαντικές. Καθορι-
στικό ὅμως ρόλο ἔπαιξε, ἰδίως μετά τήν
Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ σταθε-
ροποίηση τῆς ἙἙλλλληηννιικκῆῆςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς στήν
Ἀλεξάνδρεια, τό Κάϊρο καί γενικότερα στήν
Αἴγυπτο. Τό μεταναστευτικό κῦμα Ἑλλήνων
δημιούργησε εὐνοϊκότερους ὅρους γιά τό
μέλλον τοῦ Πατριαρχείου. Μέ τήν οἰκονο-
μική βοήθεια ἙἙλλλλήήννωωνν  εεὐὐεερργγεεττῶῶνν,, ὅπως τοῦ
Γεωργίου Ἀβέρωφ, ἄρχισε ἡ
ἀνέγερση νέων ναῶν καί φι-
λανθρωπικῶν ἱδρυμάτων.

Ἡ ἄνοδος στόν πατριαρ-
χικό θρόνο τῆς Ἀλεξανδρεί-
ας τοῦ Φωτίου (1900) καί ἡ
25ετής Πατριαρχία του ἔδω-
σαν νέα ὤθηση στήν Ὀρθο-
δοξία τῆς Ἀφρικῆς. Τό ἔτος
1908 ἱδρύθηκε τό ΠΠααττρριιααρρ--
χχιικκόό  ΤΤυυπποογγρρααφφεεῖῖοο καί ἐκδό-
θηκαν τά περιοδικά «Πάν-
ταινος» καί «Ἐκκλησιαστικός
Φάρος», πού ἀποτέλεσαν
τήν ἔκφραση τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ
θρόνου. Στή συνέχεια, ἡ Πα-
τριαρχία τοῦ Μελετίου Μεταξάκη (1926-
1935) ἔδωσε ἀκόμα μεγαλύτερη πνοή καί
ἐπεξέτεινε τίς δραστηριότητες τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μεταξύ τῶν ὁποί-
ων ξεχωρίζει ἡ ἔναρξη τῶν ἱεραποστολῶν σέ
ὁλόκληρη τήν Ἀφρικανική ἤπειρο. Μέ τή
λήξη τοῦ Β' Παγκοσμίου πολέμου (1938-
1945), οἱ Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας Νικό-
λαος Ε΄, Χρυστοφόρος Β΄, Νικόλαος ΣΤ΄,
Παρθένιος Γ΄ καί Πέτρος ὁ Ζ', ἔθεσαν τίς
νέες βάσεις τῆς σσύύγγχχρροοννηηςς  ἱἱεερρααπποοσσττοολλιικκῆῆςς
πποορρεείίααςς τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀφρική.

ὉὉ  σσηημμεερριιννόόςς  ΠΠααττρριιάάρρχχηηςς
κκααίί  ττόό  ἀἀννααννεεωωττιικκόό  ττοουυ  ἔἔρργγοο

Ἀπό τῆς ἀνόδου στόν Πατριαρχικό θρό-
νο τοῦ Μακαριωτάτου ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄
(ἐκλογή Ὀκτώβριος τοῦ 2004) συντελεῖται

καρποφόρο ἐκκλησιαστικό, διοικητικό,
πνευματικό καί ἱεραποστολικό ἔργο. Πλη-
ρώθηκαν οἱ χηρεύουσες Μητροπόλεις καί
δημιουργήθηκαν πολλές νέες Μητροπό-
λεις καί Ἐπισκοπές μέ νέους, μορφωμένους
καί δραστήριους Ἱεράρχες, γιά νά καλύψουν
τίς ἀνάγκες τῶν ἰθαγενῶν Χριστιανῶν.

Τό σσηημμεερριιννόό  πποοίίμμννιιοο τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας ἀριθμεῖ περισσότερους ἀπό
7.000.000 ὀρθοδόξους χριστιανούς (Ἑλλη-

νοκυπρίους, Ρώσους, Βουλ-
γάρους, Ρουμάνους, Σέρ-
βους, Πολωνούς, ντόπιους
Ἰθαγενεῖς, ἀφρικανούς καί
ἄλλων πολλῶν ἐθνικοτή-
των).

Πολλοί κληρικοί καί λαϊ-
κοί ἀπό τίς Ἐκκλησίες τῆς
Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου καί
ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν,
ἀλλά καί ἀπό τό Ἅγιον
Ὄρος, ἔρχονται πλέον στήν
Ἀφρική καί δραστηριο-
ποιοῦνται σέ διάφορες Μη-
τροπόλεις τοῦ Πατριαρχείου
ὡς ἱεραπόστολοι, ὅπου κη-
ρύττουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ

Χριστοῦ σέ μή Χριστιανούς, ἐνῶ μέ τίς κα-
τηχήσεις καί τίς βαπτίσεις προσθέτουν ἱκα-
νό ἀριθμό πιστῶν στήν Ὀρθοδοξία.

Ὁ σημερινός Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
καί πάσης Ἀφρικῆς ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β' (Κρη-
τικός στήν καταγωγή) διακρίνεται γιά τήν με-
γάλη ἱεραποστολική ἐμπειρία του καί εἶναι
ὁ ἀἀννααδδιιοορργγααννωωττήήςς τοῦ σύνθετου καί πο-
λυποίκιλου πνευματικοῦ-ποιμαντικοῦ-
ἱεραποστολικοῦ καί διοικητικοῦ ἔργου τοῦ
Πατριαρχείου. Τό μέχρι σήμερα ἔργο του ὡς
Ἐπίσκοπος-Ἔξαρχος τοῦ Πατριαρχείου
στήν Ὀδησσό καί στή Μόσχα τῆς Ρωσίας,
στό Γραφεῖο τοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθή-
να, στήν Πατριαρχική Ἐπιτροπεία Ἀλεξαν-
δρείας, ὡς Μητροπολίτης Καμεροῦν καί Ζιμ-
πάμπουε, χαρακτηρίζεται ὄχι ἁπλῶς ὡς
ἀξιόλογο ἀλλά εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικό
καί ἀποδοτικό μέ εὐοίωνη προοπτική.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου καί τίς
εὐχές καί εὐλογίες τοῦ σεπτοῦ
Ποιμενάρχου μας, τοῦ ὁποίου ἡ

παρουσία ὑπῆρξε ζωτικῆς σημασίας γιά τήν
ἐκδρομή μας, τήν πρώτη Ἰουλίου ξεκινήσα-
με γιά τήν Ἰταλία. Γεμᾶτοι χαρά καί συγ-
κίνηση φθάνουμε στή νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ,
κατευθυνόμαστε στό Ἀεροδρόμιο Μακεδο-
νίας καί σέ λίγο ἐπιβιβαζόμαστε στό BOIG
737 τῆς ALITALIA καί νά τά δυνατά του
φτερά μᾶς ἀπογειώνουν. Μᾶς προσφέρουν
μία ππααννοορρααμμιικκήή  θθέέαα τοῦ Θερμαϊκοῦ κόλπου,
τῆς Θεσσαλονίκης, τοῦ
ὑψίκορφου Ὀλύμπου,
τῆς Κεντρικῆς καί Δυ-
τικῆς Μακεδονίας, τῆς
τραχειᾶς Πίνδου, τῆς
σμαραγδένιας Κέρκυ-
ρας. Ἀφοῦ περάσαμε
τήν Ἀδριατική, κάτω
στά πόδια μας ἡ κάτω
Ἰταλία ἡ ἄλλοτε Με-
γάλη Ἑλλάς. Πορεία
Β.Δ. καί μπροστά μας
ὁλάκερη ἡ Κεντρική
Ἰταλία, ὅπου διακρί-
νονταν τό ἄριστο ὁδικό της σύστημα καί οἱ
πυκνοκατοικημένες πόλεις. 

Σέ λίγο προσγείωση σσττόό  ἈἈεερροοδδρρόόμμιιοο
SSUUGGII    ττῆῆςς  ΡΡώώμμηηςς,, ἀποβίβαση καί ἀναχώ-
ρηση γιά τό ξενοδοχεῖο. Καθ’ ὁδόν τά ρο-
λόγιά μας πῆγαν μία ὥρα πίσω. Ἀφοῦ
τακτοποιηθήκαμε στά δωμάτιά μας σ’ ἕνα
ξενοδοχεῖο μέ θέα τό πράσινο, πού μέ προ-
σοχή καί ἀγάπη διατηροῦν οἱ Ἰταλοί, ξε-
κουραστήκαμε γιά λίγο καί τό βράδυ
περίπατο στόν ἱστορικό ποταμό Τίβερη,
ὅπου θαυμάσαμε τά ἀἀρριισσττοουυρργγήήμμαατταα  ττῶῶνν
γγεεφφυυρρῶῶνν  ττοουυ,, μέ τά ἀγάλματα, μέ τά τόξα
του, μέ τίς λαξευτές του πέτρες καί τίς
ὄχθες του γενικά γεμᾶτες μνημεῖα. Ἀφοῦ
ἀναπαυτήκαμε, τήν ἄλλη μέρα μετά τό
πρωινό ἀναχωρήσαμε γιά τήν «αἰώνια»

πόλη. Καθώς ἀντικρίζουμε τούς πανέμορ-
φους κήπους, τά ἐπιβλητικά πλατάνια καί
τήν ἰδιόρρυθμη πεύκη τῆς Ρώμης ἡ σκέψη
μας πάει πολύ πίσω, ὅταν κάποιον ἀρχαῖον
δρόμο μέ τήν ἴδια βλάστηση διάβαινε ὁ Ἀπ.
τῶν Ἐθνῶν.

Καθώς λοιπόν διασχίζουμε τήν Πόλη,
μπροστά μας ἡἡ  ΚΚαατταακκόόμμββηη  ττοοῦῦ  ἉἉγγ..  ΚΚααλλλλίί--
σσττοουυ.. Ρίγη συγκινήσεως μᾶς πλημμυρίζουν
καθώς ἡ σκέψη μας μεταφέρεται στά
πρῶτα χριστιανικά χρόνια, ὅπου οἱ κατα-
κόμβες ἦταν τό συνώνυμο τῆς μαρτυρικῆς

χριστιανικῆς ζωῆς
κάτω ἀπό τή γῆ. Πα-
ρελαύνουν στό νοῦ
μας οἱ πρωτομάρτυ-
ρες, καθώς ἀντικρί-
ζουμε χιλιάδες
τάφους μαρτύρων .
Αὐθόρμητα ἔρχεται
στά χείλη ὁ ὕμνος
«Ἅγιοι μάρτυρες οἱ
καλῶς ἀθλήσαντες
…». Δύσκολα ἀποχω-
ροῦμε ἀπ’ αὐτές,
καθώς τό πρόγραμμα

μᾶς πιέζει νά ἐπισκεφθοῦμε τό ἱστορικό
κέντρο τῆς «αἰώνιας» Πόλης. Μπροστά μας
προβάλλουν τό τεῖχος τοῦ Μάρκου Αὐρη-
λίου, ἡ Φοντάνα Ντι Τρέβη, τά ἀνάκτορα
Κιρινάλε, ἡ Προεδρική κατοικία, ἡ πλατεία
τῆς Βενετίας μέ τήν ὁδό πού ὁδηγεῖ στή Βε-
νετία καθώς καί τό ἱστορικό παλάτι βασι-
λέων τῆς Ρώμης. 

Ἐπιβλητικός ὁ βωμός τῶν ἡρώων τῆς
πατρίδας μέ τά ὑπέροχα μαρμάρινα συμ-
πλέγματά του. Τό ΚΚααππιιττώώλλιιοο δεξιά μας,
πού μᾶς θυμίζει Ἀννίβες, Αὐγούστους καί
Καίσαρες καί τή χορεία ὅλων αὐτῶν πού
παρήλασαν καί ἄφησαν ἔντονα τά ἴχνη τους
στόν ἱστό τῆς ἱστορίας. Νά καί ὁ μεγάλος
ἱἱππππόόδδρροομμοοςς,, ἄλλες πάλι ἱστορικές πτυχές
μέ κέντρο τούς ἄρτους καί θεάματα τῶν

Ὁδοιπορικό στή χώρα τῶν Λατίνων
καί τήν Πόλη τοῦ Ἁγίου Πέτρου.

Ὑπό τοῦ Πρωτ. Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου

Στό Κολοσσαῖο.
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Ρωμαίων καί τό μαρτύριο χιλιάδων χρι-
στιανῶν. Εἰλικρινά ὅσο ἀδιάφορος καί νά
εἶναι κάποιος εἶναι φύσει ἀδύνατον νά μή
«συνθλιβεῖ» πρό τοῦ ὄγκου τῶν ἱστορικῶν
γεγονότων τῆς ἀρχαιότερης εὐρωπαϊκῆς
πόλης καί τῆς πρώτης χριστιανικῆς. Ἐπ’
εὐκαιρία ὅσο οἱ σκέψεις μου αὐτές μέ βυθί-
ζουν εἰς τό παρελθόν προβάλλει ἡ κυκλική
πλατεία μέ τόν ὀβελίσκο στό κέντρο τοῦ Ἁγ.
Πέτρου, ἕνας τεράστιος πολυώροφος ναός,
ὅπου συνέβαλαν στό μεγαλεῖο του ὅλες οἱ
μεγάλες καλλιτεχνικές μορφές πού ἀνέδειξε
ἡ Ἀναγέννηση: Μιχαήλ Ἄγγελος, Μπερνίνι,
Μποτιτσέλι, Ραφαήλ. 

Εἰσερχόμεθα εἰς τό ναό. Ἐπιβλητικός καί
μεγαλοπρεπέστατος. Πράγματι γιά τή Δύση
ὁὁ  ΚΚααθθεεδδρριικκόόςς  ννααόόςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττιιααννιισσμμοοῦῦ!! Τί
νά πρωτοθαυμάσει κανείς; Τήν Ἁγ. Τρά-
πεζα, τήν Πιετά, τόν τροῦλλο του; Πῶς νά
μή συγκινηθεῖ τό γένος μας
ὅταν γύρω ἀπό τόν τροῦλο
μέ γράμματα ὁλόχρυσα ἀνα-
φέρεται ἑλληνιστί τό Γραφικό χωρίον «ποί-
μαινε τά πρόβατά μου …». Φυσικά μᾶς
ἐντυπωσίασε ἡ παρουσία τοῦ Βησσαρίωνα
μέ ἅπασαν τήν ἀρχιερατικήν αὐτοῦ στολήν.
Τά μάτια κουρασμένα ἀπό τίς πολλές εἰκό-
νες ὑπέβαλλαν τό σῶμα σέ κόπωση, ὥστε
ὅταν ἐπιστρέψαμε στό ξενοδοχεῖο παραδο-
θήκαμε σέ ὕπνο βαθύ.

Ξημέρωσε ἡἡ  ττρρίίττηη  ἡἡμμέέρραα. Τό πρόγραμμα
της περιελάμβανε ἐπισκέψεις πολύ σημαν-
τικές καί ἱστορικές μέ πρώτη αὐτήν στό
ἀμφιθέατρο τῶν Ἀντωνίνων, τό περίφημο
Κολοσσαῖο. Ἀφοῦ περάσαμε τήν ἁψίδα τοῦ
Μ. Κων/νου τά βήματά μας προσκυνημα-
τικά ὁδηγήθηκαν στόν τόπο πού ἁγιάσθηκε
ὡς ἡ πρώτη μαρτυρική κολυμβήθρα. Οἱ Ρω-
μαῖοι ἀκόρεστοι γιά αἷμα μαρτυρικό εἶδαν
χιλιάδες μαρτύρων τῆς ἐκκλησίας μας νά
παρελαύνουν μέσα στήν κονίστρα τοῦ θεά-
τρου καί ἄλλοι νά γίνονται βορά τῶν θηρίων
μέ πρῶτο τόν Ἅγ. Ἰγνάτιο τό Θεοφόρο καί
ἄλλοι νά δέχονται τόν διά ξίφους καί λόγχης
θάνατον. Ἑκατόμβες μαρτυρικῶν θυμάτων
ἐπότισαν τά θεμέλια τοῦ μεγαλοπρεποῦς
αὐτοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος, ἐνῶ ρίγη
συγκινήσεως μᾶς συγκλονίζουν καθώς στή
μνήμη μας παρελαύνουν οἱ ἅγιες μορφές
τους σέ ὅλες τίς φάσεις τῶν διωγμῶν τῶν

Ρωμαίων αὐτοκρατόρων. Ἁπαλύνεται τό
βάρος πού τίς ψυχές μας πιέζει, καθώς ἐπι-
σκεπτόμαστε τά ΡΡωωμμααϊϊκκάά  φφόόρροουυμμ καί τήν
ΚΚααππέέλλαα  ΣΣιισσττίίνναα καί ἁπλώνονται στά μάτια
μας τά ἀπροσμέτρητα καλλιτεχνικά δημι-
ουργήματα τῆς Ἀναγέννησης μά καί τῆς
κλασσικῆς καί ἑλληνιστικῆς περιόδου, ὅπου
ἡ ἀδυναμία τοῦ νοῦ δέν μπορεῖ νά ἀφομοι-
ώσει τά ὅσα παρουσιάζονται μπροστά μας.
Λένε πώς κάθε μέρα  ἀνεβαινοκατεβαίνουν
τίς σκάλες αὐτῶν τῶν μουσειακῶν συγκρο-
τημάτων 50.000 ἄνθρωποι !

Τήν ΤΤέέττααρρττηη  ἡἡμμέέρραα στίς 8:00΄ τό πρωί
ἀναχωροῦμε γιά τή Βόρεια Ἰταλία μέ
πρώτη ἐπίσκεψη τή Μεσαιωνική πόλη ΣΣιιέένναα
μέ τόν περίφημο καθεδρικό ναό της καί τήν
πλατεία Ντελ Κόμπο. Τό θαυμάσιο, ὁδικό
δίκτυο τῆς Ἰταλίας μειώνει τίς ἀποστάσεις
καί οἱ μεγάλες ταχύτητες δέν ἐπιτρέπουν

δυστυχῶς νά ἀπολαύσεις τίς
φυσικές ὀμορφιές πού ξεδι-
πλώνονται ἔνθεν καί ἔνθεν

τῶν δρόμων. Ἐπιγραμματικά ὅμως θά λέ-
γαμε ππρράάσσιιννοο  ππααννττοοῦῦ,, πράσινο καί δάση.
Ἐνῶ οἱ σκέψεις ἀκόμη προσπαθοῦσαν νά
βροῦν τόν συνειρμό τους, νά καί ἡ ΠΠίίζζαα μέ
τό παράξενο καμπαναριό, τόν περίφημο κε-
κλιμένο της Πύργο, τό φυσικό φαινόμενο
πού ἐνέπνευσε ἕνα Νεύτωνα. Θαυμάσια
πόλη, μέ τό κλασσικό χρῶμα τῆς ἀναγεννη-
σιακῆς ἐπιρροῆς. 

Ἀργά τό ἀπόγευμα πορεία πρός τήν
Ἀθήνα τῆς Ἰταλίας τή ΦΦλλωωρρεεννττίίαα.. Παντοῦ
στήν Ἰταλία ὡς βασικό στοιχεῖο τῆς πολεο-
δομίας καί ὡς πυρήνας γιά τήν χάραξη
ὁδικῶν συστημάτων καί οἰκιστικῶν ζωνῶν
προβάλλεται ὁ καθεδρικός Ναός, ὁ ὁποῖος
κατά παράδοση ἐκτός Βατικανού καί Βενε-
τίας εἶναι ἀφιερωμένος στό ὄνομα τῆς Πα-
ναγίας ἤ τοῦ Χριστοῦ. (Ντουόμος). Ἔτσι
λοιπόν καί στή Φλωρεντία μᾶς ἐντυπωσιά-
ζει ὁ μεγαλοπρεπής αὐτός τοῦ Κυρίου Ναός
μέ ὅλα τά μεσαιωνικά προσκτίσματα γύρω
ἀπό αὐτόν. Φυσικά μᾶς ἐντυπωσιάζει καί
τό γεγονός ὅτι, ὅσο βορειότερα ἀνεβαίνουμε
τόσο καί ἡ Γοτθική ἐπιρροή γίνεται ἐντονό-
τερη, αὐτό δέ φαίνεται καί στή Φλωρεντία,
θά φανεῖ ὑστερώτερα καί στό Μιλάνο. Μέ
αὐτές τίς σκέψεις φτάσαμε στό Μέστρε
προάστιο τῆς Βενετίας καί τακτοποιηθή-

Περιληπτική ξενάγηση
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καμε σέ ἕνα ὑπέροχο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα.

Τήν ἕἕκκττηη  ἡἡμμέέρραα ἐπισκεφθήκαμε τήν Πόλη
τῶν Δόγηδων, τήν πόλη τῆς καλοσύνης. Αὐτό
θά πεῖ ΒΒεεννεεττίίαα.. Κτισμένη πάνω σέ 118 νη-
σίδες. Λένε πώς οἱ ρίζες της εἶναι ἑλληνικές
καί δή ἀπό τή Λακωνία. Πάντως τά Βενε-
τσιάνικα κάστρα της ὑπάρχουν σέ πάμπολ-
λες περιοχές τῆς πατρίδας μας. Ναυτική
δύναμη κατά τό Μεσαίωνα, ἡ ὁποία τήν
ἐπέβαλε σ’ ὅλο τό γνωστό κόσμο ὡς θαλασ-
σοκράτειρα. Περιδιαβήκαμε τά κανάλια της
μέ βαπορέτα καί γόνδολες. Περάσαμε κάτω
ἀπό τή «γέφυρα τῶν
ἀναστεναγμῶν». Νά τό
μεγάλο κανάλι καί ὁ
Ἅγιος Γεώργιος τῶν
Γραικῶν. Ἡ ἀρχαιότερη
ἑλληνική παροικία στήν
Εὐρώπη. Ὁ Ναός καί
τό Μουσεῖο του περι-
λαμβάνει θαυμάσια
δείγματα τῆς Βυζαν-
τινῆς τέχνης ἀπό τόν
13ο  ἕως τόν 18ο
αἰώνα. Μέ βαθύ σεβα-
σμό καί εὐ γνωμοσύνη προσεύχομαι ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων ἐκείνων τῶν
μεγάλων ἐθνικῶν εὐεργετῶν μας, τῶν πλεί-
στων Ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι
βοήθησαν τά μέγιστα γιά τήν ἀναγέννηση
τοῦ Γένους μας, δημιουργώντας μάλιστα τό
πρῶτο ἐθνικό τυπογραφεῖο, τοῦ ὁποίου τά
βιβλία, ἀφοῦ διεσπάρησαν στούς ναούς καί
μοναστήρια τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης ἔγι-
ναν αἰτία γιά τόν φωτισμό τῶν Γραικῶν.

Ἡ θέσις τοῦ Ναοῦ καί τοῦ οἰκοπέδου
του, τό κέντρο τῆς Βενετίας καί πλησιέ-
στατα στόν ἍἍγγιιοο  ΜΜᾶᾶρρκκοο δείχνει ἀφ’ ἑνός
μέν τόν πλοῦτο, ἀφ’ ἑτέρου δέ τόν δυναμι-
σμό τῆς ἑλληνικῆς ὁμογένειας. Ὅλα αὐτά
σκεφτόμενος φτάσαμε στή μεγάλη πλατεία.
Μπροστά μας ὀρθώνεται τό πανύψηλο καμ-
παναριό τοῦ Ἁγ. Μάρκου, ὅπου ἀπ’ ἐκεῖ ἡ
θέα τῆς Βενετίας εἶναι πανοραματική. Δίπλα
μας τά ἀνάκτορα τῶν Δόγηδων καί πάνω σέ
μαρμάρινο κίονα τί εἰρωνεία! Ὁ λέων τῆς
Βενετίας, ἐνῶ ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι πρόκει-
ται περί ὑφαρπαγῆς τοῦ λέοντα τῆς Ἀλε-
ξανδρείας τοῦ γνωστοῦ ζώου-συμβόλου τοῦ
εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τοῦ προστάτου τῆς

Ἀλεξανδρείας, ὅπως τά χρόνια τῶν σταυ-
ροφόρων οἱ Βενετσιάνοι ἔκλεψαν τά τίμια
λείψανά του, τή λάρνακά του τήν ὁποία καί
ἔκαμαν Ἁγία Τράπεζα, τά ἄλογα τοῦ Λυ-
σίππου κλεμένα ἀπό τήν Κων/πολη, τό
σπαθί τοῦ Παλαιολόγου, τό Ἁγιοπότηρο τοῦ
Κομνηνοῦ καί ἄλλα ἐνθυμήματα τῆς Ἀνα-
τολῆς ἄπειρα, τά ὁποία στολίζουν τό ἀρι-
στούργημα πραγματικά αὐτό τοῦ ναοῦ τοῦ
Ἁγ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος μᾶς ἄφησε πραγμα-
τικά ἄφωνους μέ τά θαυμάσια ψηφιδωτά
του, ὅλα Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας καί τούς
πολλούς του τρούλλους, ἔργο πού μᾶς θθυυμμίί--

ζζεειι  ττήή  μμεεγγααλλοοππρρέέππεειιαα
ττοοῦῦ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ μας.
Μετά καί ἀπό τή γε-
μάτη αὐτή ἡμέρα
ἀναχωρήσαμε γιά τό
ξενοδοχεῖο.

Τήν ττεελλεευυττααίίαα  ἡἡ  --
μμέέρραα μετά ἀπό μία
διαδρομή πού θύμιζε
ἔντονα βόρεια Ἑλ λά -
δα, γεγονός πού μᾶς
θύμισε τούς βετερά-
νους Ρωμαίους πού

ἐρχόταν γιά μετοίκηση στή δική μας πε-
ριοχή. Ἀφοῦ ἐπισκεφθήκαμε τή λίμνη
Γκάρνα φτάσαμε στό ΜΜιιλλάάννοο,, μία πόλη
πραγματικά χάος, καρδιά τῆς Ἰταλικῆς βιο-
μηχανίας. Στό κέντρο ἡ Μεσαιωνική πόλη.
Στό μυαλό μου ἄθελα μέ ταλανίζει μία
εἰκόνα. Ἕνας Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων καί
ἕνας Θεοδόσιος καί καθώς ἡ σκέψη μου
ἀνατρέχει στό βαθύτερο παρελθόν σταματᾶ
στό 313. Ὁ φωτισμένος Ἰσαπόστολος καί
βασιλεύς Κων/νος μέ τό Λικίνιο ἐδῶ ὑπο-
γράφουν τό νόμο περί ἀνεξιθρησκείας καί
τήν κατάργηση τῶν κατακομβῶν. Ἄξιζε λοι-
πόν νά κτισθεῖ ἕνα μεγαλειῶδες καί περί-
λαμπρο μνημεῖο ἀφιερωμένο στόν Κύριο,
ἀποκορύφωμα τῆς Γοτθικῆς τέχνης τοῦ
Ντουόμο, τόν ὁποῖο καί ἐπισκεφθήκαμε. Τά
ἄλλα, στοά Ἐμμανουήλ Βικτωρίου καί
Σκάλα Μιλάνου ἀποτελοῦν γιά μένα δευτε-
ρεύοντα θέματα.

Στίς 21:30΄καταφθάνουμε στό ἀεροδρό-
μιο τοῦ Μιλάνου καί μέ τίς ἀποσκευές τῆς
μνήμης κατάμεστες ἀπό θετικές εἰκόνες καί
ἐντυπώσεις ἐπιστρέφουμε εἰς τήν Θεσ/νίκη
καί ἀπό ἐκεῖ εἰς τήν Ἐλευθερούπολιν.

Στήν Κατακόμβη τοῦ Ἁγ. Καλλίστου.
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11..  ΝΝέέοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο

Περιεχόμενο τῆς φιλοσοφίας τοῦ ἱ.
Χρυσοστόμου εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
Περιλαμβάνει δέ τόσο τό Δόγμα ὅσο καί
τήν Ἠθική τοῦ χριστιανοῦ. Ἡ πρόσκτηση
δέ καί ἀφομοίωση αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας
συντελεῖται μέ τή σκέψη τήν ἐρευνητική
καί καλοπροαίρετη τοῦ χριστιανοῦ.
Ἔτσι πλάθεται ὁ χριστιανός
φιλόσοφος, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι
ἄλλος ἀπό τόν εὐλαβῆ καί
θεοφοβούμενο χριστιανό.
Μάλιστα κάποτε εἶναι ἀρκετός
ἕνας στίχος ἀπό τήν Ἁγία γραφή νά
ὁδηγήση τόν πιστό στήν ἀληθινή
φιλοσοφία. Μόνο καλή θέληση
χρειάζεται! «παντί τῷ ὁπωσοῦν
βουλομένῳ προσέχειν ἀρκεῖ εἷς στίχος
πολλήν ἐνθεῖναι φιλοσοφίαν, καί εἰς
δόγμα διορθῶσαι καί εἰς βίον ὠφελῆσαι
τά μέγιστα». Γιά παράδειγμα: «Μακάριος
ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον». Ἄν
δηλαδή σκεφθοῦμε τότε, ὅτι «μακάριον
ἐννοεῖ ὄχι τόν ἐν δυναστείᾳ ὄντα, οὐ τόν
πλουτοῦντα, οὐ τόν οἰκίας ἔχοντα
λαμπράς, οὐ τόν ἐν βασιλείοις
στρεφόμενον, οὐκ αὐτόν τόν τό διάδημα
ἐπί τῆς κεφαλῆς περικείμενον, οὐκ
ἄλλον οὐδένα, ἀλλ’ ἤ τόν ἐν εὐλαβείᾳ,

τόν ἐν φιλοσοφίᾳ, τόν ἐν φόβῳ Θεοῦ
ὄντα…»1.

Ναί! εἶναι δυνατόν ἀκόμη καί ἕνας
λόγος τῆς Γραφῆς νά ὁδηγήση εἰς
ἐπίγνωσιν τῆς κατά Θεόν φιλοσοφίας. «ἡ
τοῦ Πνεύματος χάρις οὐχ οὕτως, ἀλλά
τοὐναντίον ἅπαν διά μικρῶν ρημάτων
πᾶσι τοῖς προσέχουσι φιλοσοφίαν
ἐντίθησι καί ἀρκεῖ ρῆμα πολλάκις ἕν

λαβόντας ἐντεῦθεν, πάσης τῆς
ζωῆς ἔχειν ἐφόδιον»2.

22..  ΣΣττάάσσηη  ζζωωῆῆςς

Ἡ φιλοσοφία  στόν χριστιανό δέν
εἶναι τελικά ἄλλο τι παρά ἡ τέλεια, κατά
Θεόν, ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων
τῆς ζωῆς, τῶν ἠθικῶν διλημμάτων
συγκεκριμένα. Πόσα παραδείγματα δέν
ἔχομε ἀπό τίς Γραφές μας! Ὁ Ἰωσήφ ὁ
πάγκαλλος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης!
«πόσην φιλοσοφίαν ἐπεδείξατο καί
σωφροσύνην ἐπί τῆς Αἰγυπτίας». Ὁ
πτωχός ἐκεῖνος καί δυστυχής Λάζαρος
τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς «ἐν τῇ
πενίᾳ πόσην φιλοσοφίαν ἐπεδείξατο καί
ὑπομονήν!». Καί σώθηκαν καί οἱ δύο καί
δοξάσθηκαν δόξαν μεγάλην! Κατ’ οὐσίαν
μέ τήν πίστη τους. Λοιπόν, «ἔχεις
πίστιν; πάντα ἔχεις. Οὐκ ἔχεις πίστιν,
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βασιλεύς δέ εἶ; οὐδέν σέ ὠφελεῖ ἡ
βασιλεία!»3.

Ἡ χριστιανική ἑπομένως φιλοσοφία
ὁδηγεῖ τή σκέψη μας πρός τά ἄνω,
ἀπό τά αἰσθητά στά νοητά.
Παράδειγμα ἡ δοθεῖσα στούς
Ἰουδαίους ἐντολή τοῦ Θεοῦ περί
περιτομῆς. «Ἐδόθη σοί ἡ αἰσθητή
περιτομή, ἵνα ἐμμελετήσας τῷ
σωματικῷ τούτῳ, κατά μικρόν
χειραγωγηθῆς καί ἐπί τήν τῆς ψυχῆς
φιλοσοφίαν»4.

Ὁ δρόμος ὁ ἀσφαλής, κατά τόν ἱ.
Χρυσόστομο, πού θά μᾶς ὁδηγήση
πρός τήν ἐν Χριστῷ φιλοσοφία εἶναι
ἡ ἁπλότητα στή ζωή μας. «Ὁδός τις
ἐστιν ἐπί φιλοσοφίαν ἡ ἁπλότης».
Πόσο ὡραῖος στήν ψυχή ἄνθρωπος
εἶναι ὁ ἁπλός ἄνθρωπος! Μέ τό
γλυκό μειδίαμα! Ὁ ἄλλος, καί ἅγιος νά
εἶναι, σοβαρός καί ἀπρόσιτος, χάνει
ἀπό τήν ψυχική του ὡραιότητα καί
χάρη! «ὁ δέ ἀνειμένος καί ἠρέμα
μειδιῶν τήν ὄψιν, ἐπιτείνει τήν
ὡραιότητα, οὕτω δή καί ἐπί τῆς
ψυχῆς, ὁ μέν σύνους κἄν μυρία ἔχη
κατορθώματα, ἠφάνισεν αὐτά, ὁ δέ
ἀνειμμένος καί ἁπλοῦς
τοὐναντίον»5.

Ἐννοεῖται ὅτι σ’ αὐτόν τόν
δρόμο, πού ὁδηγεῖ στήν
κατάκτηση τῆς χριστιανικῆς
φιλοσοφίας, ἐκτός ἀπό τήν
ἁπλότητα καί τήν γλυκύτητα
στήν ἔκφραση καί στήν ὄψη,

συνοδοιπόρος ἀπαραίτητος καί
σύμμαχος πρέπει νά εἶναι καί ἡ
γνήσια προσευχή. «Οὐ μικρός
σύνδεσμος τῆς πρός Θεόν ἀγάπης ἡ
εὐχή, συνήθειαν ἡμῖν ἐμποιοῦσα τῆς
πρός αὐτόν ὁμιλίας καί εἰς
φιλοσοφίαν ἄγουσα… Διότι, ἄνθρωπος
Θεῷ, παιδευθείς διαλέγεσθαι, ὡς
εἰκός τόν τῷ Θεῷ διαλεγόμενον,
ἄγγελος ἔσται λοιπόν, οὕτως
ἀπολύεται τῶν δεσμῶν τοῦ σώματος
ἡ ψυχή, οὕτω μετάρσιος αὐτῷ γίνεται
ὁ λογισμός…»6.

4. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν πρός
Ρωμαίους, Ὁμιλ. Η΄, Migne 60, 4580.

5. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις,
Ὁμιλ. Ζ΄, Migne 60, 66.

6. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ἑρμηνεία εἰς τόν
Δ΄ Ψαλμ., Migne 55, 41.
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11..  ««ἩἩ  ««ἰἰδδιιααιιττεερρόόττηηττάά»»  ττοουυ..

ΜΜίίαα ἰἰδδιιααίίττεερρηη  ἈἈπποοσσττοολλιικκὴὴ  μμοορρφφὴὴ ἦταν ὁ
Ἀπόστολος Θωμάς, ὁ αὐτόπτης μάρτυρας καὶ
κήρυκας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Ἀναλήψε-
ως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τῆς
Μεταστάσεως στοὺς οὐρα-
νοὺς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Μαρίας.

Μεταξύ τῶν Δώδεκα Ἀπο-
στόλων ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος
Θωμᾶς, τὸν ὁποῖον ὁ Χριστὸς
«ἁλίευσε» στὰ περίχωρα τῆς
λίμνης Γενησαρὲτ ἢ θάλασσα
τῆς Τιβεριάδος, ὅπως ἀκριβῶς
λέγεται ἡ μεγάλη ἐκείνη λίμνη
τῆς Γαλιλαίας. 

Ὅπως πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
Μαθητὲς τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ
Θωμὰς ἦταν ψαράς κι αὐτός, χωρὶς νὰ γνω-
ρίζουμε περισσότερα γιὰ τὴν καταγωγή του,
παρὰ μόνο τὸ ἀραμαϊκό  του ὄνομα «Θωμᾶς»
στό ὁποῖο προσθέτει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάν-
νης «ὁ λεγόμενος Δίδυμος» (Ἰω. κ΄ 24, κα΄ 2).
ΔΔὲὲνν  εεἶἶννααιι  ββέέββααιιοο,,  ἂἂνν  ὁὁ  ΘΘωωμμᾶᾶςς  ἦἦτταανν  ππρράάγγμμαα--
ττιι  δδίίδδυυμμοοςς,, δηλαδή εἶχε ἀδελφό, ποὺ γεννή-
θηκε ταυτόχρονα μαζί του ἢ ἐὰν ἡ ἑβραϊκὴ
λέξη Θωμὰς μεταφράζεται στὰ ἑλληνικὰ μὲ τὴ
λέξη δίδυμος. 

Ὁ Ἀπόστολος Θωμὰς ἦἦτταανν  ἄἄννθθρρωωπποοςς
πποοὺὺ  σσκκέέππττοονντταανν  πποολλύύ,, ποὺ ζύγιζε τὸν κάθε
λόγο του, ποὺ πίστευε ἀληθινὰ τὸν Κύριό του
καὶ Θεό μας, Τὸν Ὁποῖον ἀκολούθησε σὲ ὅλες
τὶς περιοδεῖες, σὲ ὅλα τὰ κηρύγματα, σὲ ὅλα
τὰ θαύματα, σὲ ὅλη τὴ διαδρομὴ τῆς ἐπισή-
μου δράσεώς Του.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅμως, ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς
γιὰ πολλοὺς εἶναι «ὁ ἄπιστος Θωμᾶς».

Ἐκεῖνος ὁ λόγος του «Ἐὰν μὴ ἴδω… οὐ μὴ πι-
στεύσω» ἔρχεται σὲ τόση ἀντίθεση μὲ τὶς
θερμὲς ἐκδηλώσεις τῆς πίστης τῶν ἄλλων Μα-
θητῶν τοῦ Κυρίου.

22..    ἌἌππιισσττοοςς;;

Ἀλλὰ πράγματι ἦταν ἄπι-
στος ὁ Θωμάς; Ἢ ἦταν μήπως
δικαιολογημένη ἡ ἀπαίτησή
του νὰ δεῖ τὶς πληγὲς τῶν καρ-
φιῶν στὰ χέρια καὶ τὰ πόδια
τοῦ Κυρίου, νὰ τὶς ψηλαφίσει
καὶ κατόπιν νὰ πιστέψει στὴν
Ἀνάστασή Του;

Τὰ Εὐαγγέλια δὲν μᾶς λένε
γιὰ ποιὸ λόγο ἀπουσίαζε ὁ
Θωμᾶς τὴν ὥρα ποὺ ἦλθε ὁ
Ἰησοῦς στοὺς Ἀποστόλους.
Ὅμως οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας, ποὺ μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος μελετοῦσαν

τὸ κάθε ζήτημα τῶν Γραφῶν, πιστεύουν ὅτι
ὁὁ  ΘΘωωμμᾶᾶςς  ««οοἰἰκκοοννοομμιικκῶῶςς  οοὐὐχχ  εεὑὑρρέέθθηη  μμεεττ’’
ααὐὐττῶῶνν»»,, ὅτι δηλαδὴ κατ’ οἰκονομία Θεοῦ, κατὰ
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, δὲν βρέθηκε μαζί τους.
Καὶ τοῦτο ἔγινε γιὰ νὰ ὑπάρχει μία ἀκόμη μαρ-
τυρία καὶ πιστοποίηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ καὶ ἀπὸ ἄνθρωπο δύσπιστο, ποὺ
ἐρεύνησε καὶ κατόπιν πίστευσε, καὶ ὁμολό-
γησε «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου».

Καὶ στὴν σημερινὴ ἐποχὴ ὑπάρχουν δια-
φορετικοὶ χαρακτῆρες, ὅπως διαφορετικὲς
εἶναι καὶ οἱ ἀπαιτήσεις τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἕνας
πιστεύει ἀμέσως καὶ αὐθόρμητα, ὁ ἄλλος θέ-
λει νὰ μελετήσει, νὰ ἑρμηνεύσει, γιὰ νὰ πει-
σθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἐμποδίζει τὴν ἔρευ-
να, ἀφοῦ ὅπως γνωρίζουμε, ὁ ἴδιος ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς
ἀἀππέέδδεειιξξεε  μμὲὲ  ττὸὸ  ππααρράάδδεειιγγμμάά  ΤΤοουυ  ὅὅττιι  δδέέχχεεττααιι  ττὴὴνν
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ἔἔρρεευυνναα,, ὅπως συνέβη μὲ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς
τῆς ψηλάφησής Του ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο
Θωμᾶ. Ἐκεῖνο ποὺ πολλὲς φορὲς ἀκούγεται
νὰ λέγεται εἰρωνικὰ ἀπὸ μερικοὺς «πίστευε
καὶ μὴ ἐρεύνα», δὲν εἶναι ὀρθόδοξο, καὶ δὲν
γνωρίζουμε ἀπὸ ποιὸν καὶ πότε εἰπώθηκε. Ὁ
Ἀναστημένος Ναζωραῖος εἶπε «Ἔρχου καὶ
ἴδε», καὶ προέτρεψε τὸν Θωμᾶ νὰ τὸν ἐρευ-
νήσει γιὰ νὰ πιστεύσει, ἂν καὶ ἐκείνη τὴν συγ-
κεκριμένη ἡμέρα εἶπε «μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες
καὶ πιστεύσαντες», μακαρίζοντας ὅλους ἐκεί-
νους, ποὺ ἂν καὶ δὲν Τὸν
εἶδαν, πίστεψαν σ’ Αὐτόν.

Ὁ ἔνδοξος Θωμὰς φαί-
νεται ὅτι ἦταν ὄντως ὁ ἐκλεκτὸς καὶ ὄχι «ὁ
ἄπιστος» Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου μας, ἀφοῦ
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ εἶχε ἐκλεγεῖ νὰ γίνει
ἐκεῖνος ποὺ θὰ πιστοποιοῦσε περίτρανα μὲ
τὴν παρουσία καὶ τὸν λόγο του τὰ δυὸ με-
γαλύτερα γεγονότα τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεώς
μας: τὸ ἀπίστευτο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως
καὶ Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλὰ ἀκό-
μη καὶ τὴν Κοίμηση καὶ τὴν Μετάσταση τῆς
Κυρίας Θεοτόκου στοὺς οὐρανούς. 

33..  ΜΜάάρρττυυρρααςς  ττῆῆςς  ΜΜεετταασσττάάσσεεωωςς  ττῆῆςς    ΘΘεεοο--
ττόόκκοουυ..

Διότι ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Παράδο-
σή μας, ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς δὲν ἦταν
παρὼν στὴν Κοίμηση καὶ στὸν ἐνταφιασμὸ τῆς
Θεοτόκου, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι Μαθητὲς ἀπὸ τὰ
πέρατα τῆς γῆς ὅπου εἶχαν πάει γιὰ νὰ κη-
ρύξουν, ἁρπάχτηκαν ἀπὸ σύννεφα, «θεαρχίω
νεύματι» καὶ μεταφέρθηκαν θαυματουργικὰ
στὴν Γεθσημανή, γιὰ νὰ δοῦν γιὰ τελευταῖα
φορά τὴν Παναγία, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν συνο-
δεύσουν στὴν τελευταία κατοικία της. Τρεῖς
ἡμέρες μετὰ τὸν ἐνταφιασμὸ τῆς Παναγίας,
ἅρπαξε ἕνα σύννεφο τὸν Ἀπόστολο Θωμὰ καὶ
τὸν μετέφερε στὴν Γεθσημανή. Καὶ ἐνῶ περ-
νοῦσε πάνω ἀπὸ τὸν τάφο τῆς Θεοτόκου, συ-
νάντησε τὴν Παναγία νὰ ἀνεβαίνει ὁλόσωμη
στὸν οὐρανό, ἡ ὁποία μάλιστα καὶ τοῦ ἔδω-
σε τὴν Τίμια Ζώνη της.

Τὸ σύννεφο μετέφερε τὸ Θωμᾶ στὸ σπίτι
τῆς Παναγίας, ὅπου βρῆκε ὅλους τούς Ἀπο-
στόλους, ποὺ τοῦ εἶπαν γιὰ τὴν Κοίμηση τῆς

Θεοτόκου. Λυπημένος ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἦταν
παρών, ζήτησε νὰ ἀνοίξουν τὸν τάφο γιὰ νὰ
δεῖ τὴ Θεοτόκο. Ὅταν, ὅμως, ἄνοιξαν τὸν
τάφο, τὸ σῶμα τῆς Παναγίας δὲν ἦταν μέσα!
Μετέστη στοὺς οὐρανούς! Τότε ὁ Θωμὰς κα-
τάλαβε τὸ «μυστήριο» τῆς οἰκονομίας τοῦ
Θεοῦ, ἀκόμη μία φορά.

«Εἶμαι μάρτυρας» φώναξε ὁ Θωμάς, καὶ
ἀμέσως παρουσίασε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Πα-
ναγίας, ἡ ὁποία μέχρι σήμερα βρίσκεται στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους, ἀπο-

πνέουσα συνεχῆ, ἄρρητη
εὐωδία καὶ ἐπιτελώντας
πάμπολλα θαύματα σὲ

ὅσους μὲ πίστη τὴν προσκυνοῦν.

44..    ἹἹεερρααππόόσσττοολλοοςς    --    ΜΜάάρρττυυςς  ΧΧρριισσττοοῦῦ..

Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς μὲ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, ἀπτόητος, ἀτρόμητος, ἀκατά-
βλητος, διέδωσε τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεώς Του, τῆς
Κοιμήσεως καὶ τῆς Μεταστάσεως τῆς Θεο-
τόκου, ὅλα ὅσα θαυμαστὰ εἶδε καὶ ἄκουσε
ἀπὸ Ἐκεῖνον, τὸν μοναδικὸ Σωτήρα ὅλου τοῦ
κόσμου. Καὶ τὴν διδασκαλία αὐτὴ τὴν μετέ-
φερε στοὺς Πάρθους καὶ τοὺς Μήδους, τοὺς
Πέρσες καὶ τοὺς Ἰνδούς, δηλαδὴ στὶς περιοχὲς
τῆς Συρίας, τῆς Ἀρμενίας καὶ τῆς Ἰνδίας, μέ-
χρι τὰ κράσπεδα τῆς Σινικῆς χώρας.

Στὴν τελευταία Ἀποστολικὴ περιοδεία
του στὶς Ἰνδίες, συνελήφθηκε ἀπὸ τὸν τοπικὸ
βασιλιά, ἐπειδὴ εἶχε κατηχήσει καὶ βαπτίσει
ὅλη τὴν οἰκογένειά του στὴν χριστιανικὴ Πί-
στη. 

Τὸν ἀνέκριναν μὲ σκληρότητα, τὸν κατα-
δίκασαν, τὸν φυλάκισαν καὶ τέλος ἀποφάσι-
σαν νὰ τὸν θανατώσουν. Οἱ στρατιῶτες τὸν
ὁδήγησαν σ’ ἕνα βουνὸ καὶ ἐκεῖ τὸν κατα-
τρύπησαν μὲ τὶς λόγχες τους. Μαρτύρησε στὴν
Καλαμίνα τῶν Ἰνδιῶν, ὅπου μέχρι σήμερα σώ-
ζεται ὁ τάφος του, ἐνῶ ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἀπο-
στόλου μας φυλάσσεται ὡς ἱερὸ κειμήλιο στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πά-
τμου καὶ ἕνα μικρὸ τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου
του στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ Παλαιοχωρίου
Παγγαίου. 123
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Ἄπιστος ὁ Ἀπόστολος Θωµᾶς;
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ἩὈρθόδοξη Χριστιανική Ἀγωγή ἀπο-τελοῦσε καί συνεχίζει νά ἀποτελεῖβασική µέριµνα τῆς Ἐκκλησίας.Σκοπός τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς εἶναι νά δηµι-ουργήσει ἐκεῖνο τό πλαίσιο µέσα στό ὁποῖο τόπαιδί θά ἀρχίσει νά ἀντιλαµβάνεται τήν ὕπαρξητοῦ µεταφυσικοῦ. ∆έν εἶναι πάντοτεδεδοµένο καί αὐτονόητο πῶς πώς οἱἔννοιες τοῦ θείου καί τοῦ µεταφυσι-κοῦ βρίσκουν χῶρο γιά νά καλλιερ-γηθοῦν, ἰδιαίτερα στήν ἐποχή µας, ἡὁποία ἔχει ὑλιστικό καί τεχνοκρατικό προσανατο-λισµό. Σίγουρα ὅµως µετά ἀπό τήν ἀποµυθοποί-ηση ὅλων ἐκείνων τῶν πολιτικῶν καί φιλοσοφικῶνρευµάτων κυρίως τῆς ∆ύσης, πού ἐπαγγέλονταντήν παντοδυναµία τοῦ ἀνθρώπινου πνεύµατος,χωρίς τήν ἀνάγκη τῆς ὑπαρξιακῆς ἀναζήτησης τοῦθείου, οἱ συνθῆκες ἔχουν ἀλλάξει ριζικά ἀκόµη καί
σέ περιβάλλοντα ἀθεϊστικά, ὅπου ἐπιστροφή
τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξε θριαµβευτική.Ἡ Χριστιανική ἀγωγή πραγµατοποιεῖται ἀπότρεῖς θεσµικούς φορεῖς : α) τό Σχολεῖο, β) τήνΟἰκογένεια, γ) τήν Ἐκκλησία. Οἱ τρεῖς αὐτοί θε-σµοί ἐξαρτῶνται µεταξύ τους ὡς πρός τήν ἐπιτυχῆχριστιανική καί ὄχι µόνο ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Ὅταν
τό Σχολεῖο, ἡ Οἰκογένεια καί ἡ Ἐκκλησία
ἐναρµονίζουν τίς προσπάθειές τους , τότε εἶναι
µαθηµατικά ἀποδεδειγµένη ἡ ἐπιτυχία τῆς προ-
σπάθειας γιά τή σωστή χριστιανική ἀγωγή τῶν
νέων. Ὁ κάθε φορέας ἔχει τά δικά του χαρακτη-ριστικά , τά ὁποῖα ὅµως συγκλίνουν στίς παρακάτωἐπιµέρους ἑνότητες:
1. Ἡ αἴσθηση τῆς πραγµατικότητας τοῦ Θεοῦ.

Μιλᾶµε γιά τό πιό δύσκολο κοµµάτι τῆς ἐργα-σίας τοῦ παιδαγωγοῦ, τοῦ γονιοῦ, τοῦ ποιµένα. Νά

περάσει στό παιδί τήν αἴσθηση τῆς πραγµατικότη-τας τοῦ Θεοῦ, δήλ. νά βοηθήσει τό παιδί νά γνω-
ρίσει τό Θεό, κάτι πού βεβαίως εἶναι ἐντελῶς
διαφορετικό ἀπό τό νά ἀποκτήσει γνώσεις γιά
τό Θεό. Κάποτε ἕνας µαθητής µοῦ εἶπε : «∆ένεἶναι πώς δέν πιστεύω στό Θεό, ἀλλά µοῦ φαίνεταιἐξωπραγµατικός». Ἐπίσης δέν εἶναιλίγες οἱ φορές πού µέσα ἀπό τό µυ-στήριο τῆς ἐξοµολογήσεως ἀποκα-λύπτεται ἀπό πολλούς ἀδερφούςµας ἡ ἀδυναµία τῆς προσέγγισηςτῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στήν καθηµερινή τουςπραγµατικότητα.

2. Χριστιανική ἀγωγή σηµαίνει ἀνάπτυξη.

∆έν εἶναι δυνατόν ἕνα παιδί νά διαπαιδαγω-γεῖται χριστιανικά χωρίς νά ἀναπτύσσεται, δηλ. νάἀλλάζει. Ἀναπτύσσεται κανείς ἀπό κάτι πού εἶναισέ κάτι πού δέν ἦταν πρίν, κι ὅµως τό πρόσωπο πα-ραµένει τό ἴδιο. Ἡ ἀνάπτυξη εἶναι µία διαδικασίαπού συµβαίνει µέσα στό ἴδιο τό ἄτοµο: ἀναπτύσ-σεται ὡς πρός τήν κατανόηση, τήν ἀντοχή, τήν ἐξυ-πνάδα, τό συναίσθηµα. Ὅπου δέν ὑπάρχειἀνάπτυξη, ὑπάρχει στασιµότητα. Ὅλη ἡ τέχνη
τῆς ἐκπαίδευσης θά µποροῦσε νά ὁρισθεῖ σάν
«παρακίνηση γιά ἀνάπτυξη».

3. Ὁ «φόβος τοῦ θεοῦ», ἕνα ἱερό µυστήριο.

Ἡ διδασκαλία τῆς πίστης πρέπει νά εἶναι λο-γική, «λογική λατρεία» ὅπως γράφει ὁ ἈπόστολοςΠαῦλος στούς Ρωµαίους (Ρωµ. 12,1). Ὅµως ἡπίστη µας ἐκτείνεται καί πέρα ἀπό τό ἄκαµπτοπλαίσιο τῆς λογικῆς. Ἡ αἴσθηση τοῦ µυστηρίου τοῦΘεοῦ, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ἕνα οὐσιῶδεςµέρος τῆς πίστης µας. Ἀλλά γεννᾶται τό ἐρώτηµα

Τοῦ Ἀρχιµ. Ἰουστίνου Κεφαλούρου
Ἱεροκήρυκος

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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γιά τό πῶς µποροῦµε νά διδάξουµε στά παιδιά µαςγιά νά «καταλάβουν» καί ταυτόχρονα νά τά διδά-σκουµε νά «στέκονται» µπροστά σέ κάτι πού εἶναιπέρα ἀπό τή δική µας ἀλλά καί ἀπό τή δική τουςκατανόηση;Τό ἔργο αὐτό γίνεται ἀκόµη πιό δύσκολο, µιάκαί πρέπει νά παρα-δεχτοῦµε ὅτι τά παι-διά µας εἶναι µεγάλοιρεαλιστές, γεµᾶταἀπό χαρούµενη πε-ριέργεια. Κάθε προ-σπάθεια νά µεταδώ-σουµε αἴσθηµα δέουςἤ µυστηρίου µέσαἀπό λεκτικούς τύ-πους, ἁπλῶς δέν τάἀγγίζει καί ἴσως νάµοιάζει µέ ἕναν µᾶλλον ὑποκριτικό εὐσεβιστικότύπο. Ἐξάλλου ἄς µήν ξεχνᾶµε ὅτι ἡ λέξη «φό-
βος τοῦ θεοῦ» σηµαίνει κάτι πολύ διαφορετικό
ἀπό πολλά εἴδη φό βων. Τά παιδιά εἶναι ἐκτεθει-µένα σέ πολλούς φόβους, ὅπως γιά παράδειγµαφο βοῦνται τό σκοτάδι, τίς δυνατές φωνές κ.ἄ. Ἑπο-µένως τό νά ταυτισθεῖ ὁ «φόβος τοῦ θεοῦ» µέ τόφόβο τῶν τροµακτικῶν πραγµάτων, δέν βοηθάειστό νά γνωρίσουν τά παιδιά τό Θεό.Τό δικό µας ἔργο εἶναι νά βοηθήσουµε τά παι-διά νά ἀναγνωρίζουν τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ µέσαστό χῶρο τῆς δικῆς τους ζωῆς, στό χῶρο τῆς δικῆςτους γνώσης γιά τά φυσικά γεγονότα καί µέσα στόπλαίσιο τῶν λογικῶν τους δυνατοτήτων. Μέ τό δικότους ρυθµό, µέ τό δικό τους τρόπο καί µέ τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ θά ἀποκτήσουν τήν αἴσθηση τῆς
ἱερότητας, τήν αἴσθηση τοῦ δέους µπροστά στό
Μυστήριο τοῦ Θεοῦ.

4. Ἑνότητα ζωῆς.

Ἕνα πολύ σηµαντικό θέµα στήν χριστιανικήἀγωγή εἶναι κι αὐτό τῆς ἑνότητας, ἤ τῆς ἐπικοινω-νίας µέ τόν κόσµο. Ἡ χριστιανική πίστη δέν µπο-ρεῖ νά κρατάει µία ἀποµονωµένη θέση στή ζωή

µας. ∆έν µποροῦµε νά εἴµαστε ἐν µέρει χρι-
στιανοί, οὔτε κατά περιόδους, ἤ σέ κάποιους
χώρους µόνο.Στήν πλουραλιστική κοινωνία µας τό νόηµα τῆςἘκκλησίας συχνά ὑποβιβάζεται στό νόηµα ἑνόςἀποµονωµένου αὐτό-περιφραγµένου σώµατος, πούδέν ἔχει καµιά σχέσηµέ τά ἐνδιαφέροντατοῦ κόσµου. Βεβαίωςκατά µία ἔννοια, οἱχριστιανοί «δέν εἶναιτοῦ κόσµου τούτου»,ἀλλά αὐτό σηµαίνειµόνο ὅτι δέν ἀποδέ-χονται τήν κοσµικήἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν.Ἡ Χριστιανική Ἐκ -κλησία θά πρέπει νάεἶναι µία εἰκόνα ἀγάπης καί ἐνδιαφέροντος γιά τόνκόσµο κι ἔτσι δέν µπορεῖ νά σταθεῖ ἀποµονωµένηκαί ἀδιάφορη. Πῶς αὐτό µποροῦµε νά τό διδά-ξουµε στά παιδιά µας κάτω ἀπό τίς συνηθισµένεςσυνθῆκες τῆς ἐνοριακῆς µας ζωῆς; Μποροῦµε ἀνυ-πόκριτα νά διδάξουµε κάτι, πού τόσο λίγο πραγ-µατοποιεῖται στή ζωή; Κι ὅµως ὑπάρχουν τρόποιἁπλοί γιά νά τό κάνουµε. Μποροῦµε νά ἁρπά-
ξουµε κάθε πρακτική εὐκαιρία γιά νά συνδέ-
σουµε τά παιδιά µας µέ τόν κόσµο, ὅπως συµ-µετοχή στή φροντίδα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων,ἐνδιαφέρον γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλη-σίας, ὥστε µέ τόν τρόπο αὐτό νά ὁδηγήσουµε τάπαιδιά σέ µία βαθύτερη κατανόηση τοῦ ἐνδιαφέ-ροντος τῆς Ἐκκλησίας «ὑπέρ τοῦ Σύµπαντος κό-σµου».Ἡ εὐθύνη ὅλων µας γιά τήν ὀρθή χριστιανικήἀγωγή τῶν παιδιῶν εἶναι µεγάλη. Κρατᾶµε στά
χέρια µας τό πιό σηµαντικό καί συνάµα ἐλπι-
δοφόρο κοµµάτι τῆς κοινωνίας µας. Τά µάτιαἑνός παιδιοῦ, τό χαµόγελο, ἡ σκανδαλιά, τά δά-κρυα, ἡ ἀγκαλιά του εἶναι ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα θάµᾶς δώσουν τήν ἔµπνευση, µαζί µέ τή χάρη τοῦΘεοῦ, ὥστε τό ἔργο µας ὡς παιδαγωγῶν, γονέωνκαί ποιµένων νά ἔχει τό καλύτερο ἀποτέλεσµα. 125
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Κατά τόν μήνα Ἰούλιο 2007 ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 8ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερί-

ου, ὅπου ἐτέλεσε τό μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Προ-
κατόχου του καί Ἐθνομάρτυρος Γερμανοῦ Σακελ-
λαρίδου, τήν 15ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλαι-
οχωρίου, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν
Κων/νον Λουλούδην, τήν 20ην εἰς τόν πανηγυρίζον-
τα Ἱ. Ν. τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Αὐλῆς, τήν 22αν εἰς τόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἐλευθερῶν, ὅπου μετά τήν Θ.
Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ἐνώπιον τῆς προ-
τομῆς τοῦ ἥρωος ἀγωνιστοῦ Δημητρίου Τσακμιράνη
κατά τήν τουρκική εἰσβολή εἰς τήν Κύπρον, παρου-
σία τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ Νο-
μοῦ καί πλῆθος κόσμου, τήν 26ην εἰς τόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 27ην εἰς τήν
πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Χρυσο-
κάστρου, τήν 28ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης τῆς Χρυ-
σοβαλάντου Γεωργιανῆς, τήν 29ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Πα-
ναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 19ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Προφήτου

Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, τήν 25ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως, τήν 26ην εἰς
τήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 27ην

εἰς τόν μεθέορτον Ἑσπερινόν καί προέστη τῆς Λιτα-
νείας εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμο-
νος Δρυάδος.

Ἐπραγματοποίησε:
Τήν 1ην ἑπταήμερον προσκυνηματικήν ἐκδρομήν

εἰς τήν Ρώμην καί τήν βόρειον Ἰταλίαν συνοδευόμε-
νος ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς ἐπαρχίας του,
υπέρ τους τεσσαράκοντα.

Ἐτέλεσε:
Τήν 15ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλαιοχωρί-

ου, εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τῶν νέων τοῦ χωριοῦ
Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ Ἐλευθερίου Γερ-
μανοῦ 19 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἐφονεύθη εἰς τροχαῖον μέ μη-
χανάκι. Ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς ἑξήντα καί πλέ-
ον φίλους καί συμμαθητάς του καί ὁδηγούς μη-
χανῶν νέους, πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ εἰς τόν Ἱ.
Ναόν. Τούς προβλημάτισε ἰδιαιτέρως ὁ πατρικός λό-
γος του.

Προήδρευσε:
Τήν 17ην συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βι-

βλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως.
Ἐβάπτισε:

Τήν 15ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Μελίσσης τό
τέκνον τῶν Παπανικολάου Ἰωάννου καί Καραγιώρ-
γη Εὔας εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Βασίλειος.

Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 22αν τίς ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις

«Μέγας Κωνσταντῖνος», παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα καί
ὡμίλησεν ἐπικαίρως εἰς τίς Κατασκηνώτριες.

Ἐτέλεσε: 
Tήν 29ην μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων κ.

Προκοπίου τά θυρανοίξια τῆς οἰκίας ὡς καί τοῦ οἰκο-
γενειακοῦ ναΐσκου Παναγίας Γλυκοφιλούσης τοῦ
Ὑπουργοῦ Μακεδονίας- Θράκης κ. Γεωργίου Κα-
λαντζῆ εἰς τά Κάστρα τῆς Ν. Περάμου.

Παρέστη:
Τήν 12ην εἰς πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις εἰς Παλαι-

οχώριον, προσφωνήσας τούς διοργανωτάς ὡς καί τό
συγκεντρωθέν πλῆθος.
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Κατά τόν μήνα Αὔγουστο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀφρυνίου ἐπί

τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ ἐκ Δαρδανελίων τοῦ
Νεομάρτυρος, τήν 5ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἀπόστολου Θωμᾶ
Παλαιοχωρίου, ὅπου στό τέλος τῆς θείας λειτουργίας
ἐχειροθέτησεν τόν ἐφημέριον τῆς ὡς ἄνω ἐνορίας
Πρωτ. Θεοχάρην Καλπάκογλου εἰς Πνευματικόν
καί τόν μαθητήν Ἀριστοτέλην Δημητριάδην εἰς Ἀνα-
γνώστην καί προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ Χαρα-
λάμπους Ἀδαμίδη, τήν 6ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας
Ὀφρυνίου, τήν 12ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ν. τοῦ Ἁγ.
Νικολάου, ὅπου ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν
Ἰωάννην Παπανικολάου, τήν 15ην ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ν.
Περάμου, ὅπου καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Ἱ. Εἰκό-
νος τῆς Παναγίας, τήν 19ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ν.
τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, τήν 23ην κατά τήν ἀπόδοσιν τῆς
ἑορτῆς τῆς Παναγίας εἰς τόν Ἱ. Ν. Παναγίας Φανε-
ρωμένης Ν. Ἡρακλείτσης μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, ὅπου τό ἀπό-
γευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας προέστη τῆς Λιτανείας τῆς
θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας ὁμιλήσας ἀπό
ἐξέδρας εἰς τήν πλατείαν τῆς Ν. Ἠρακλείτσης, τήν 24ην

εἰς τό Ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Με-
σορόπης, ὅπου κατά τήν παράδοσιν πέρασε καί ὡμί-
λησε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, τήν 26ην εἰς τόν πανηγυρίζον-
τα Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν
29ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου Νικησιάνης.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς Παρα-

κλήσεως εἰς τόν Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Ν. Πε-
ράμου, τήν 2αν εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγ. Παρα-
κλήσεως εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν, τήν 5ην εἰς
τόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας

Ὀφρυνίου, ὅπου καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Ἱ.
Εἰκόνος, τήν 6ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς Πα-
ρακλήσεως εἰς Ν. Ἠρακλείτσαν, τήν 7ην εἰς τήν ἀκο-
λουθίαν τῆς Μεγ. Παρακλήσεως εἰς Μέλισσαν, τήν 8ην

εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως εἰς Με-
σιᾶν, τήν 9ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγ. Παρακλή-
σεως εἰς Γαληψόν, τήν 14ην εἰς τόν ἑσπερινόν τῆς Κοι-
μήσεως εἰς τό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Φανερω-
μένης Περάμου, τήν 22αν εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πα-
νηγυρίζοντος Ἱ. Ν. Ν. Ἡρακλείτσης μετά τοῦ Θεο-
φιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου,
τήν 28ην εἰς τόν ἑσπερινόν του Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρό-
μου Μεσοτόπου.

Ἐβάπτισε:
Tήν 18ην εἰς τήν παραλίαν τοῦ θερινοῦ Ἐπισκο-

πείου Ν. Περάμου μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου τήν ἐνήλικον γυ-
ναίκαν ἐξ Ἀμερικῆς SIMPSON DENISE LYWN
καί τήν 19ην τήν κόρην αὐτῆς SIMPSON
NATASHA CLEO εἰς τόν Ἱ. Ν. Ν. Ἡρα-
κλείτσης ὡσαύτως μετά τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλε-
ως κ. Γενναδίου, τήν 26ην εὐγενῶς
προσκληθείς εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱ. Ν. τήν θυγατέρα τῶν Κουκουμτζῆ
Φιλίππου καί τῆς Ξακουστοῦ Σοφίας
εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Δέ-
σποινα.

Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 24ην τόν Σεβασμιώτατο εἰς τό Γραφεῖον του

ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Ἄνθιμος
συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρωτοσυγγέλλου του Ἀρχιμ.
Ἰωάννου Τασιά.

Παρέστη:
Τήν 3ην εἰς τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Δήμου Παγγαίου,

πού ἔλαβε χώραν εἰς τό Ἀθλητικό Κέντρο Νικησιάνης
πρός τιμήν τοῦ Ὑπουργοῦ Μακεδονίας – Θράκης κ.
Γεωργίου Καλαντζῆ, τόν ὁποῖον ὁ Δῆμος Παγγαίου
ἀνεκήρυξεν ἐπίτιμον Δημότην καί τῶν μαϊστόρων τῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱεροψαλτῶν: 1. Ἀθανασίου Κα-
ραμάνη, 2. Πασχαλίδη Ζαχαρία, 3. Μπάρμπα Ἀθα-
νασίου, 4. Δασκαλούδη Εὐαγγέλου καί 5. Μοδέστου
Ὀδυσσέως.

Ἐτέλεσε:
Τήν 13ην μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νει-

λουπόλεως κ. Γενναδίου, τά θυρανοίξια τοῦ ναΐσκου
127

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ἑσπερινός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Τούζλα.
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τῆς οἰκίας τῶν Διο-
γένους Ξακοπούλου

καί Μαίρης Δαλακούδη
εἰς Παραλίαν Ὀφρυνίου.

Ἐθεμελίωσε:
Τήν 25ην μετά τοῦ Δημάρχου Ἐλευθ/λεως κ.

Ἰωάννου Φιλόσογλου τόν Κοιμητηριακόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Θεοδώρων Ἐλευθερουπόλεως.

Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 25ην τίς Κατασκηνώσεις διά οἰκογενείας τῆς

«Χριστιανικῆς Ἐλπίδος», εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό
τοῦ Καθηγητοῦ κ. Στεργίου Σάκκου, παρεκάθησε εἰς
τό γεῦμα, ὡμίλησεν ἐπικαίρως καί «ἐμνήσθη ἡμερῶν
ἀρχαίων» κατά τήν διακονίαν του εἰς τήν Ἱ. Μητρό-
πολιν Φλωρίνης.

Προέστη:
Τήν 27ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ Ἱεροψάλτου

καί πατρός τοῦ Μοναχοῦ Ἐπιφανίου, Προϊσταμένου
τοῦ Κελλίου Ἁγ. Εὐσταθίου Μυλοποτάμου, Χρήστου
Μήτσιου εἰς Ἅγιον Χριστοφόρον ὁμιλήσας διά τήν
ἀσκητικότητα καί ἁγιότητα τοῦ γέροντος. 

Ἐπίσκοπος Νειλουπόλεως Γεννάδιος
Ὁ Ἐπίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος ἀπό 1

Αὐγούστου ἕως 23 Αὐγούστου ἐπισκέφθηκε τίς Ἐνο-
ρίες Ἡρακλείτσης, Ἀντφιλίππων, Περάμου, Μελισ-
σοκομείου, Γεωργιανῆς, Ἁγ. Χριστοφόρου, Παλαι-
οχωρίου, Ἑλαιοχωρίου, Παραλίας Ὀφρυνίου, Νι-
κησιάνης, τήν Ἱ. Μονή Παγγαιωτίσης.

Χειροτονίες Διακόνων
Τήν 15ην

Ἰουλίου εἰς τόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Γε-
ωργίου Ἐλαι-
οχωρίου ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης
μας ἐχειροτό-
νησεν Διάκο-
νον τόν μαθη-
τήν τοῦ Ἐκ -
κλησιαστικοῦ
Γ υ μ ν α σ ί ο υ
Ξάνθης καί πα-
τέρα δύο τέ-
κνων Κων/νον
Λ ο υ λ ο ύ δ η ν

καί τήν 12ην Αὐγούστου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ.
Ναόν τόν Σπουδαστήν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ. Ν.
Καρβάλης, υἱόν ἱερέως καί πατέρα ἑνός τέκνου
Ἰωάννην Παπανικολάου.

Τό περιοδικό μας εὔχεται εἰς τούς νέους διακόνους
Καλήν διακονίαν καί ἔχοντες ὡς πρότυπά τους τούς
πρώτους ἑπτά διακόνους τῆς Ἐκκλησίας μας νά
διαπρέψουν μέ φόβο Θεοῦ, πνεῦμα συνέσεως καί πλη-
ρότητα χάριτος καί ἐν καιρῷ νά ἀξιωθοῦν καί τοῦ δευ-
τέρου βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης. 

Προσκυνηματικές Ἐκδρομές
Δυό μονοήμερες προσκυνηματικές ἐκδρομές πραγ-

ματοποίησε ἡ ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλαι-
οχωρίου κατά τήν περίοδο τοῦ θέρους.

Τήν 24ην Ἰουλίου ἐπισκέφθηκε τήν νῆσον Σαμο-
θράκην, ὅπου οἱ ἐκδρομεῖς εἶχαν τήν εὐκαιρίαν νά
προσκυνήσουν τήν θαυματουργόν εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας τῆς Καμαριώτισσας, τά λείψανα τῶν Ἁγίων
Πέντε μαρτύρων τῶν ἐκ Σαμοθράκῃς καταγομένων
καί ἐν Μάκρῃ τοῦ Ἕβρου μαρτυρησάντων καί νά γνω-
ρίσουν τίς μοναδικές φυσικές ὀμορφιές της καί τήν
λαμπράν Ἱστορίαν της.

Τήν 20ην Αὐγούστου ἐπισκέφθηκε τίς Ἱ. Μονές
Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Κουφαλίων, Ἁγ. Γεωρ-
γίου εἰς τό Ἄνυδρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γουμενίσ-
σης καί τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Ἰλαρίωνος εἰς τούς Προ-
μάχους τῆς ὄμορφης Ἀλμωπίας.

Οἱ Ἱ. Μονές μέ πολλή χαρά δέχθηκαν τούς προ-
σκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἀπήλαυσαν τῆς φιλοξενίας των
καί ξεκουράστηκαν ἀπό τά φωτισμένα καί ἐμπνευ-
σμένα λόγια τῶν γεροντισσῶν.

Οἱ δυό αὐτές προσκυνηματικές ἐκδρομές ἐνί-
σχυσαν, ἀνανέωσαν καί ξεκούρασαν πνευματικῶς
τούς Ἐλαιοχωρίτας προσκυνητάς.
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Ἐνοριακά γεγονότα Ν. Περάμου

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος, μεγαλο-
πρεπῶς ἑόρτασε ὅλη τήν περίοδο τοῦ δεκαπεν-
ταυγούστου τό προσκύνημα τῆς Παναγίας Φανε-
ρωμένης Νέας Περάμου.

Τόν ἑορταστικό κύκλο ἄνοιξε ὁ Σεβασμιότατος
Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Ἐλευθερουπό-
λεως κ. Χρυσόστομος προεξάρχοντας καί κηρύτ-
τοντας  στόν Ἑσπερινό καί τήν Παράκληση τήν 1η
τοῦ Αὐγούστου. Ἀξιόλογοι καί ὑψηλοῦ θεολογικοῦ
νοήματος, ἦταν καί οἱ λόγοι πού ἀνέπτυσσαν στό
τέλος κάθε παρακλήσεως, θεολόγοι τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Κληρικοί καί λαϊκοί.

Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις κορυφώθηκαν τήν
παραμονή τῆς πανηγύρεως, μέ τήν τέλεση  μεγά-
λου Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ στό Προσκύνημα,
ὅπου πλῆθος λαοῦ προσκύνησε τήν χάρη τῆς Πα-
ναγίας μας. Τήν ἑορτή ἐπισφράγισε μία σειρά ἀκο-
λουθιῶν πού ὡς κατακλείδα εἶχαν τήν λιτάνευση
τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Φανερωμένης, ἀπό τόν
ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἕως τό προ-
σκύνημα, ὅπου καί ἔμεινε ἕως τήν ἀπόδοση τῆς
ἑορτῆς.

Τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμιώ-
τατος ποιμενάρχης μας.

Ἐκδήλωσις ὑπέρ μαϊστόρων
τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης

Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς
περιόδου τοῦ Δεκαπενταυγούστου τοῦ Δήμου
Παγγαίου, πραγματοποιήθηκε στίς 3 Αὐγούστου
2007, στό κατάμεστο ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Νομοῦ καί
πλῆθος κόσμου, κλειστό ἀθλητικό κέντρο τοῦ
ὁμωνύμου Δήμου ἡ ἐκδήλωση: «Τό χρυσοῦν Ἰωβη-
λαῖον τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καί τοῦ Δημοτικοῦ
τραγουδιοῦ».

Ἡ ἐκδήλωση εἶχε ὡς κύριο θέμα: α) τήν ἀνώ-
τατη τιμητική διάκριση πέντε ἐκλεκτῶν ἱερο-
ψαλτῶν πού κατάγονται ἀπό τή Νικήσιανη, οἱ
ὁποῖοι ὑπηρέτησαν τό ἀναλόγιο καί τό δημοτικό
τραγούδι, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγεται καί
ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. Ἀθανάσιος Κα-
ραμάνης καί β) τήν στενή θρησκευτική
σχέση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοι-
νίσσης μέ τό χωριό τῆς Νικήσιανης,
τήν ὁποία ἀνέπτυξε καί παρουσίασε
ὁ πρόεδρος τῆς Λαογραφικῆς ὑπη-
ρεσίας τοῦ Δήμου Παγγαίου, κ.
Τσαγκάρης.

Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκε ὁ
Ὑπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ.
Γεώργιος Καλαντζῆς ὁ ὁποῖος ἀνακη-
ρύχθηκε ἐπίτιμος δημότης τοῦ Δήμου Παγ-
γαίου ἕνεκα τῆς καταγωγῆς του, ἀλλά καί τῆς προ-
σφορᾶς του στό Δῆμο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος στό χαιρετισμό πού ἀπηύθυνε ἐξῆρε
τήν προσφορά καί τό ἔργο του κ. Ὑπουργοῦ στόν
τόπο καί τόν εὐχαρίστησε ἰδιαίτερα γιά τήν προ-
σφορά του πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθε-
ρουπόλεως, ἐνῶ ἀναφερόμενος πρός τούς τιμη-
θέντας ἱεροψάλτας τόνισε, πώς αἰσθάνεται ὑπε-
ρηφάνεια ὡς Μητροπολίτης διότι ἀνάμεσα στίς ἐνο-
ρίες του, βρίσκεται ἡ ἐκλεκτή ἐνορία τῆς Νικήσια-
νης, ἡ ὁποία εἶναι γνωστή γιά τήν θρησκευτική
εὐλάβεια τῶν κατοίκων της, ἀλλα εἰδικότερα γιά
τούς καλλίφωνους ἱεροψάλτες της.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ ἐκκλησιαστικούς
ὕμνους καί δημοτικά τραγούδια πού παρουσίασε
ἡ χορωδία Νικήσιανης, ὑπό τόν πρωτοψάλτη κ. Βα-
σίλειο Μπαντῆ.
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