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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1. Νέο ἔτος. Νέες ἐλπίδες!

Νέον ἔτος μᾶς χαρίζει καί πάλιν ἡ Ἀγάπη
καί ἡ Μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μας. Νέο
χρόνο προσθέτει στά χρόνια μας ὁ «και-

ρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος».
Τόν ὑποδεχόμαστε δέ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μικροί
καί μεγάλοι στήν ἡλικία, πλούσιοι καί πτωχοί,
σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, μέ ἔκδηλη
χαρά καί πανηγυρισμούς.

Χαιρόμεθα γιά τόν ἐρχομό τοῦ καινούργιου
χρόνου, μολονότι ἀγνοοῦμε, τί θά φέρη στόν κα-
θένα μας. Πῶς ἐξάλλου νά γνωρίζωμε τά δῶρα
πού κομίζει, ὅταν δέν ξέρομε «τί τέξεται ἡ
ἐπιοῦσα» (Παροιμ. 3, 28) δηλαδή ἡ αὐριανή
ἡμέρα. Χαιρόμεθα, ὅμως, διότι τήν χαρά αὐτή
τήν δίνει στήν ψυχή μας ἡ ἐλπίδα, ἡ ὁποία
ἐλπίδα, κατά τόν Ἀπόστολο τοῦ Θεοῦ, «οὐ κα-
ταισχύνει» (Ρωμ. 5, 5).

2. Ἡ εὐθύνη μας 
Ἐλπίζομε, καί καλά πράττομε, σέ καλύτερες

ἡμέρες, σέ λιγότερα πιεστικά προβλήματα, σέ
περισσότερη ἄνεση, ἀλλά ἄς μήν ἀγνοοῦμε, ὅτι
γιά τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα τοῦ χρό-
νου, πού μᾶς ἄφησε, δέν φταῖνε μόνο ἄλλοι πα-
ράγοντες, ἔξω ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.
Ἑπομένως ἄς παραδεχθοῦμε, ὅτι σημαντικό με-
ρίδιο στήν καλή ἤ κακή γιά μᾶς πορεία τοῦ πε-
ρασμένου χρόνου, ἔχομε καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.

Ὡς αὐτεξούσια, λοιπόν, ὄντα ἔχομε μεγάλη
εὐθύνη γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Εὐθύνη
γιά τυχόν θλιβερά γεγονότα, πού ζήσαμε στό
παρελθόν. Εὐθύνη γιά κάποια κακοδαιμονία
εὐρύτερα στήν πατρίδα μας ἤ ἀκόμη πιό εὐρύ-
τερα, μέσα στήν παγκόσμια κοινωνία μας. Ὅπως
γιά παράδειγμα σκάνδαλα συνταρακτικά ἀπό
ἀνθρώπους, πού δέν περιμέναμε ἤ τήν οἰκονο-

μική κρίση, πού ἔσεισε συθέμελα λαούς καί
ἔθνη.

3. Ἡ πραγματική αἰτία
Ποιό εἶναι, λοιπόν, τό αἴτιο τό πραγματικό

τῆς εὐτυχίας ἤ τῆς δυστυχίας μας; Ὡς χριστια-
νοί κρίνοντες, ὅπως πρέπει, τά πάντα κάτω ἀπό
τό φῶς τῆς πίστεώς μας θεωροῦμε, ὅτι ἡ πηγή
τῆς εὐτυχίας ἤ δυστυχίας μας εἶναι ἡ σχέση μας
μέ τόν Θεό καί τόν Ἅγιο Νόμο Του. Ἤδη μᾶς τό
εἶπε ὁ Παντοδύναμος ἀπό αἰῶνες τώρα μέ τό
στόμα τῶν προφητῶν Του. «Ἰδού ἐγώ δίδωμι
ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον τήν εὐλογίαν καί τήν κα-
τάραν. Τήν εὐλογίαν, ἐάν ἀκούσητε τάς ἐντολάς
Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν κατάραν, ἐάν μή
ἀκούσητε τάς ἐντολάς Κυρίου». (Δευτερ. 11, 26-
27). Καί ὅταν ἐνηνθρώπησε ὁ Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ τά ἴδια σχεδόν μᾶς ἐπανέλαβε, ὅταν
καλοῦσε τούς ἀνθρώπους κοντά Του. «Δεῦτε
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτι-
σμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11, 28).

4. Συμπέρασμα
Ἑπομένως, ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες,

ἡ πορεία τοῦ νέου χρόνου, ὅσον ἀφορᾶ τά προ-
σωπικά μας θέματα ἤ τήν οἰκογένειά μας ἤ
ἀκόμη καί τό ἔθνος μας, ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς
τούς ἴδιους. Εἶναι δέ ἀπολύτως βέβαιο, ἐπικυ-
ρωμένο ἀπό τήν Ἱστορία, ἀπό τήν πεῖρα τῆς
ζωῆς, ὅτι μέσα στήν Ἐκκλησία, κοντά στό Χρι-
στό, κάτω ἀπό τό ἱλαρό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου
Του, ὅλα βαίνουν καλῶς. Ναί, πολύ καλῶς!

Ἡ ζωή μας τότε εἶναι θεμελιωμένη ἐπάνω σέ
βράχο ἀσάλευτο, αἰώνιο, ἀμετακίνητο. Εἶναι κτι-
σμένη ἐπάνω στήν Πέτρα, ἡ δέ Πέτρα εἶναι ὁ
Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἴθε νά εὐλογήση τόν Νέον
Χρόνον ἐπιδαψιλεύοντας σέ ὅλους τήν Ἄπειρη
Ἀγάπη καί τό Μέγα Ἔλεός Του. Ἀμήν!

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ἐπί τῷ ΝΕῼ ἔτει

Παντοτεινός Εὐχέτης σας
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Ἦλθε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἡ
σεπτὴ ἐπέτειος τῶν ὀνομαστηρίων
Σας, στὴν ἐκπνοὴ τῶν ἑορτῶν ποὺ ἡ
Ἐκκλησία ἑόρτασε διὰ τὰ 1600 χρό-
νια τοῦ Ἁγίου Σας ἀπὸ τὸ θάνατό
Του, τοῦ Ἁγίου ποὺ ἐπάξια φέρετε
τὸ ὄνομά Του.

Τὰ ἔργα Του, ἡ διδασκαλία Του, ἡ
ρητορική Του δεινό-
τητα, οἱ θλίψεις, οἱ
διω γμοί, ὁ ὅλος βίος
Του δικαιολογοῦν τὴν
προσωνυμία ποὺ ἔ δω -
σε ἡ Ἐκκλησία λίγο χρόνο μετὰ τὸν
θάνατόν Του, «Χρυσόστομος». Φανε-
ρώνει τὸν ἄσπιλον, τὸν γνήσιον, τὸν
ζηλωτήν, ἐκεῖνον ποὺ ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς εἶπε, ὅτι μέγας κληθήσεται
στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, «ὁ ποι-
ήσας καὶ διδάξας», ἕνας ἄλλος Πρό-
δρομος, ἀσκητικός, ἀτρόμητος καὶ
ἀμείλικτος ἐλεγκτὴς τῆς ἁμαρτίας
καὶ τῆς ἀδικίας καὶ τέλος θῦμα τοῦ
χρέους.

«Οὐ πενίαν δέδοικα, οὐ πλοῦτον
ἐπιθυμῶ, οὐ θάνατον φοβοῦμαι, οὐ
ζῆσαι εὔχομαι εἰ μὴ διὰ τὴν ὑμετέραν
προκοπήν».

Ὅλα αὐτὰ ἐν συντομίᾳ συγκρο-
τοῦν τὸν Χρυσόστομον. Κάθε μέρα ἡ
Ἐκκλησία χρειάζεται χρυσοστομι-
κοὺς κολοσσοὺς διὰ νὰ φανερώνει
ὅτι στέκεται μπροστά, στὸ ὕψος τῶν
περιστάσεων, στὶς ἐπάλξεις διὰ τὸ
δίκαιον, διὰ τοὺς ἀκτήμονες, διὰ
τοὺς ἐργάτες, διὰ τοὺς ἔχοντας ὄν -

τως ἀνάγκη. 
Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω ἀναφερό-

μενα, τολμῶ Σεβασμιώτατε, νὰ μι-
λήσω γιὰ μοναχοὺς καὶ κληρικοὺς
ἀξίους μὰ καὶ ἐπίορκους. Μοναχοὺς
οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τεράστιο ἔργο
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὰ καὶ μο-
ναχοὺς οἱ ὁποῖοι τὴν ἐταλάνισαν. 

Ἡ σήμερον ἐπικρατοῦσα λυπηρὰ
κατάστασις οὐσιαστικὰ ἐκπορεύεται

καὶ ἀπὸ κύκλους ποὺ
δὲν συμπαθοῦν τὴν
Ἐκκλησία μας, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ ἀφορμές, οἱ
ὁποῖες ἐκπηγάζουν

ἀπὸ τὸ σῶμα της.  Στὴ λαίλαπα ποὺ
παραδέρνει τὴν Ἐκκλησία μας ὀρθώ-
νει τὸ ταπεινό της ἀνάστημα ἡ Ἱερά
μας Μητρόπολη καὶ διὰ τοῦ ἔργου
σας, τῶν προτροπῶν σας καὶ τῆς
Ἀρχιερατικῆς σας διακονίας προβάλ-
λει ὡς ἀπαστράπτοντα ἀδάμαντα
τὴν προσφορά της καὶ τὴν ἀγαστὴ
συνεργασία καὶ σύμπνοια μὲ τὶς
ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες τοῦ τόπου μας. 

Ἔτσι ὁ ρόλος σας στὶς δύσκολες
αὐτὲς στιγμὲς θυμίζει Χρυσόστομον
ἐν Ἀντιοχείᾳ.

Τὸ χειμαζόμενον ποίμνιον καὶ
προβληματιζόμενον Ἱερατεῖον ὑπὸ
τὴν στοργὴν τοῦ Ποιμενάρχου του
βρίσκει καταφυγὴ καὶ θαλπωρὴ ὑπὸ
τὴν πεπνυμένην Σεβασμιότητά σας,
διάγει τὸν βίον του χριστιανικῶς, ἐν
ὑπομονῇ καὶ καρτερίᾳ καὶ ἀγάπῃ. 

Γιὰ μᾶς προέχει ἡ Σεπτή σας
μορφή, γιὰ μᾶς γεγονὸς εὐχάριστον
ἀποτελεῖ ἡ παρουσία σας στὴν Ἱερά
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Προσφώνησις κατά τήν ὀνομαστική ἑορτή
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου

Ὑπό τοῦ Πρωτ. Ἀθαν. Παπαδάκη
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου

Στοχαστικές εὐχές
μέ ἀγάπη

Τοπικά



μας Μητρόπολη, γιὰ μᾶς ἡ ὀνο-
ματική σας ἑορτὴ εἶναι σταθμὸς
ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ ἐκφράσουμε
τὰ υἱϊκά μας συναισθήματα καὶ
τὶς θερμές μας προσρήσεις ἀνυ-
πόκριτες καὶ ἄδολες στὸ σεπτὸ
πρόσωπό Σας ἐπὶ τῇ εὐσήμῳ
ἡμέρα τῆς 13ης Νοεμβρίου καὶ
ἀφ᾿ ἑτέρου, ἡ θερμὴ ἡμῶν προ-
σευχὴ καὶ εὐχὴ εἶναι ὅπως Κύ-
ριος ὁ Θεὸς χαρίσητε Ὑμᾶς, ἐν
ἐντιμότητι, ἐν ζωῇ, ἐν πλήρῃ
ὑγείᾳ, ἐν μακρότητι ἡμερῶν
μακρὰν σκανδάλων καὶ παγίδων
τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν
ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ ἀγαπημένου
σας κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς
σας λαοῦ.

Τὶ καὶ ἄν λοιπὸν ἄνεμοι πα-
ραδέρνουν τὴν Μακεδονίτιδα γῆ
καὶ τὴν Ἑλλάδα γενικότερα; Τὶ
καὶ ἄν ὀρθώνονται διογκούμενα
κύματα τὰ ὁποῖα προσπαθοῦν
νὰ ἀφανίσουν τὴν αἴγλη τῆς
Ἐκκλησίας; Τὶ καὶ ἄν φορεῖς πο-
λυποίκιλων σκανδάλων προσπα-
θοῦν νὰ μειώσουν τὸ γόητρό της;

Σεῖς ὁ ἱκανὸς οἰακοστρόφος
τοῦ τοπικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
σκάφους κόντρα στὰ κύματα καὶ
τοὺς ἀνέμους ἀσφαλῶς καὶ χρι-
στοφόρως τό ὁδηγεῖτε μὲ τὶς
προσωπικές σας ἀρετὲς καὶ τα-
πεινότητά σας πρὸς τὸν εὔδιον
λιμένα τῆς εὐλογημένης ἀγκάλης
τοῦ Κυρίου μας.

Κρατύνοι Κύριος τὴν Ὑμετέ-
ραν Σεβασμιότητα ἐπὶ πολλὰ
ἔτη εὐωδιάζουσαν μὲ τὸ χρυσο-
στομικὸν ἄρωμα ἐν τιμῇ, ἐν
ἀγάπῃ, ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν πίστει,
ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τὴν σκέπην
Ὑμῶν ἡσύχιον καὶ εὐλογημένον
βίον διάγωμεν.

Πολλὰ τὰ ἔτη Σας Τίμιε
Πάτερ!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ὁ Ἅγιος Σιδηροκάστρου χοροστατῶν.

Οἱ ἀρχές καί ὁ πιστός λαός στήν ἑορτή.

Μέ τόν Ἅγιο Σερρῶν.



1. Στά ξένα
Ἀναφορικά μέ τήν ἔκδοση τοῦ ΑΡΧΙ-

ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΓΚΟΥΛΑΚ τό Σεπτέμβριο
τοῦ 1973 στόν πρόλογό του ὁ Σολζενίτσιν με-
ταξύ ἄλλων σημειώνει: Μέ σφιγμένη τήν
καρδιά χρόνια ὁλόκληρα ἀπέφευγα τή δη-
μοσίευση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ συναισθανόμε-
νος μέν τό χρέος πρός τούς νεκρούς, ἀλλά καί
πρός τούς ζωντανούς πού ἐπέζησαν τῶν μαρ-
τυριῶν καί δέν ἤθελα νά τούς μπλέξω σέ νέες
περιπέτειες. Τώρα ὅμως ἡ Κρατική Ἀσφά-
λεια τό ἔχει στά χέρια της, δέν μοῦ μένει
παρά νά τό δημοσιεύσω. 

Τό μέτρο πού πῆραν οἱ Σοβιετικοί ἐναν-
τίον τοῦ Σολτζενίτσιν ἦταν ἡ στέρηση τῆς
Σοβιετικῆς ἰθαγένειας. Ἔτσι τό 1974 ὁ Σολ-
τζενίτσιν ἀναγκάζεται νά ἐκπατρισθεῖ. Κα-
ταφεύγει στή Γερμανία καί ἀπό ἐκεῖ στήν
Ἐλβετία. Τελικά ἐγκαθίσταται στίς ΗΠΑ,
ἀρχικά στήν Καλιφόρνια προσκεκλημένος
τοῦ Πανεπιστημίου Στάφορτ. Ἀπό τό 1976
ἐγκαθίσταται ὁριστικά στό ΒΕΡΜΟΝΤ.
Εἶναι ἡ ἀλήθεια ὅτι στίς ΗΠΑ ὁ Σολτζενί-
τσιν καί τιμῶν ἀπολάμβανε καί ἀπόλυτη καί
πλήρη ἐλευθερία εἶχε, πράγμα πρωτόγνωρο
γι’ αὐτόν. Εἶναι ὅμως ἐξίσου ἀλήθεια ὅτι ὁ
Σολτζενίτσιν στίς ΗΠΑ καί γενικά στή
Δύση δέν ἔνιωσε ἄνετα! Γενικά δέν μποροῦσε
νά «χωνέψει» τήν κυρίαρχη κουλτούρα τῆς
τηλεόρασης καί οὐδέποτε κατάφερε νά μά-
θει (δέν τό ἐπεδίωξε) καλά Ἀγγλικά. Ἀσχο-
λεῖτο μέ τήν συγγραφή ἑνός πολύτομου
ἱστορικοῦ ἔργου, πού πραγματεύεται τή με-
τάβαση τῆς τσαρικῆς Ρωσίας στήν Κομ-
μουνιστική ὑπό τόν τίτλο: «Κόκκινος Τρο-
χός» (Κρασνάγια Κγαλέσα).

Τό 1990, μέ τήν «Περεστρόϊκα», ἡ Κυ-
βέρνηση Κορμπατσώφ τοῦ ἐπαναχορηγεῖ τήν

Σοβιετική ἰθαγένεια. Δέν ἐπιστρέφει ὅμως
ἀμέσως ὁ Σολτζενίτσιν, παρά μόνο τό 1994
μετά τή διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, μαζί
μέ τήν δεύτερη σύζυγό του.

1918 - 2008 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΙΣΑΓΙΕΒΙΤΣ ΣΟΛΤΖΕΝΙΤΣΙΝ 

ΤΟΥ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥΦΕΞΗ

Δημοσιογράφου-Ἱστορικοῦ
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Μήν ξεχνᾶτε πόσο βαρύ φόρο αἵμα-

τος πλήρωσε ἡ Ρώσικη Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἐπί σχεδόν ὁλόκληρο τόν 20ό
αἰώνα! Ἡ Ἐκκλησία τώρα σηκώνεται
ἀπό τά γόνατά της. Τό κράτος τώρα
μαθαίνει νά σέβεται τήν ἐκκλησία σάν
ἕνα ἐνεξάρτητο θεσμό. 

Ἀναφορά σέ ἕναν ἀπό τούς
πιό ἀξιόλογους ἀνθρώπους

τῆς ἐποχῆς μας.

Βιογραφίες

Β΄ Μέρος



2. Πατριώτης
Θυμᾶμαι, τήν σκηνή τῆς καθόδου του ἀπό

τό ἀεροπλάνο! Τό πρῶτο πράγμα πού ἔκανε
ἦταν νά γονατίσει καί νά φιλήσει τή Ρωσική
γῆ, τήν γῆ πού τόσο ἀγάπησε. Ἦταν ἀπό ἐκεί-
νους πού πίστευαν στήν συγγένεια πού ἀπο-
κτοῦμε ὅλοι μέ τήν γενέθλια γῆ.

Ἀπό τά χρόνια τῆς ἀναγκαστικῆς ἀποδη-
μίας τοῦ Σολτζενίτσιν μοῦ εἶχε κάνει ἐξαιρε-
τική ἐντύπωση ἡ δημοσίευση μίας ἀνοικτῆς
ἐπιστολῆς του πρός τήν τότε Σοβιετική Κυ-
βέρνηση τῆς πατρίδας του (Λεονίντ Μπρέζ-
νιεφ) μέ τήν διαβεβαίωση ὅτι πάντα ἀγαποῦσε
καί ἀγαπᾶ τήν πατρίδα του, τήν ὁποία ὑπη-
ρέτησε πολεμώντας σχεδόν τέσσερα χρόνια
κατά τό μεγάλο πατριωτικό πόλεμο (φθά-
νοντας στό βαθμό τοῦ Λοχαγοῦ) καί ἔκανε
ἔκκληση πρός τήν τότε Κυβέρνηση νά προ-
σέξη περισσότερο τόν Λαό νά μήν διαθέτει
τούς πόρους στήν ἄσκοπη προπαγάνδα, χρη-
ματοδοτώντας ἀφειδῶς τά «ἀδελφά» Κου-
μουνιστικά κόμματα στήν ὑφήλιο. Καί προ-
πάντων νά τά διαθέτει γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς
ἀχανούς, καί σχεδόν ἀναξιοποίητης ΣΙΒΗ-
ΡΙΑΣ γιά τήν ὁποία ἐκφράζει φόβους ὅτι ἐάν
δέν προλάβουν οἱ Ρώσοι, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος
ἀπό τό Νότο τῆς κίτρινης φυλῆς (Κίνα) νά θε-
λήσει νά καλύψει τή Ρωσική ἀνεπάρκεια! Μοῦ
εἶχε κάνει μεγάλη ἐντύπωση ἡ καλῶν προθέ-
σεων καί μεστή ἀδόλου πατριωτισμοῦ ἐπι-
στολή Σολτζενίτσιν ἡ ὁποία σέ πολλά σημεῖα
(ἄσκοπη ἀφειδῶς χρηματοδότηση τῶν ΚΚ –
ὅρα καί δικό μας Περισσό), ὑπῆρξε προφητική.

Τό πόσο ἁγνός πατριώτης –Ρωσολάτρης
ὑπῆρξε ὁ Ἀλεξάντερ Ἰσάγιεβιτς Σολτζενίτσιν
τό βλέπουμε, τό διασταυρώνουμε καθαρά
καί σέ μία βαρυσήμαντη –(κατ’ ἐμέ) συνέν-
τευξη πού ἔδωσε στούς δημοσιογράφους CH-
RISTIAN NEEG καί MATHIAS SCEPP τοῦ
μεγάλης κυκλοφορίας Γερμανικοῦ περιοδικοῦ
“DER SPIEGEL” (=Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ) πέ-
ρυσι – ἕνα χρόνο πρίν τόν θάνατό του– ὅπου
μιλάει γιά ὅλους καί γιά ὅλα, μέ παρρησία καί

ἀντικειμενικότητα. Εἶναι ὅμως ἐκτεταμένη καί
γι’ αὐτό θά περιοριστοῦμε σέ μερικές ἐρωτα-
ποκρίσεις της.

3. Ρωσία-Δύση 
Ἐρώτ.: Ἀλλ’ ἡ Ρωσία συχνά βρίσκει τόν

ἑαυτό της μόνο. Πρόσφατα οἱ σχέσεις Ρωσίας-
Δύσεως ἔγιναν κάπως ψυχρότερες. Καί αὐτό
συμπεριλαμβάνει καί τίς Ρωσοευρωπαϊκές
σχέσεις. Ποιός εἶναι ὁ λόγος, ποιές εἶναι οἱ δυ-
σκολίες στήν κατάσταση τῆς σύγχρονης Ρω-
σίας;

Ἀπάντ.: Μπορῶ ν’ ἀναφέρω πολλούς λό-
γους, ἀλλά οἱ κυριότεροι εἶναι ψυχολογικοί.
Δηλαδή ἡ κατάρρευση τῶν ἐλπίδων μπρός
στήν πραγματικότητα. Αὐτό συνέβη τόσο
στή Ρωσία, ὅσο καί στή Δύση.

Ὅταν ἐπέστρεψα τό 1994 στή Ρωσία ὁ λαός
εἶχε θεοποιήσει τή Δύση καί τά κράτη της.
Αὐτό βέβαια δέν συνέβαινε γιατί εἶχε ὁ λαός
πραγματική γνώση, ἀλλά ἀπό ἀποστροφή στό
Μπολσεβίκικο καθεστώς καί στήν ἀψυχολό-
γητη προπαγάνδα του ἐναντίον τῆς Δύσεως.

Οἱ διαθέσεις ἄρχισαν ν’ ἀλλάζουν ἀπό τούς
βομβαρδισμούς τοῦ ΝΑΤΟ στή Σερβία. Εἶναι
γεγονός ὅτι ὅλα τά στρώματα τῆς Ρωσικῆς κοι-
νωνίας συγκλονίσθηκαν ἀπό ἐκείνους τούς
ἄγριους βομβαρδισμούς. Ἡ κατάσταση χει-
ροτέρεψε, ὅταν τό ΝΑΤΟ ἐπεξέτεινε τήν ἐπιρ-
ροή του στίς πρώην σοσιαλιστικές χῶρες, πού
τίς ἐνσωμάτωνε στή δομή του.

Αὐτό εἶχε ἰδιαίτερη σημασία στήν περί-
πτωση τῆς Οὐκρανίας. Ἔτσι ξαφνικά ἑκα-
τομμύρια οἰκογενειακῶν-συγγενικῶν δεσμῶν
βρέθηκαν σέ διαφορετικές χῶρες. Μέ μιά μο-
νοκονδυλιά ἑκατομμύρια οἰκογένειες βρέθη-
καν χωρισμένες στό σύνορο ἑνός στρατιωτι-
κοῦ συνασπισμοῦ. Ἔτσι ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ Δύση
ἀποτελεῖ τόν Ἱππότη τῆς Δημοκρατίας, ἀντι-
καταστάθηκε ἀπό τό ὅτι ἡ καρδιά τῆς Δυτικῆς
πολιτικῆς εἶναι συνήθως ρεαλιστική, σκληρή
καί ἰδιοτελής καί κυνική.
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Ὅ
πως ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες
καί σοφοί Διδάσκαλοι τῆς
Ἐκκλησίας μας ἦσαν ἄνθρω-

ποι τῆς προσευχῆς,
ἔτσι καί ὁ ἱ. Χρυσόστο-
μος, ὁ κορυφαῖος, κατά
τήν γνώμη πολλῶν,
Πατήρ καί Διδάσκαλος
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό
τήν ἀρχή τοῦ πολύ-
πλαγκτου βίου του
ἔδωσε δείγματα τῆς
ἀρετῆς του αὐτῆς. Νέος
ἀκόμη στόν ἀγώνα τῆς
πίστεως καί τῆς
ἀρετῆς, πρίν νά ἀνα-
λάβη ἐκκλησιαστικά
ἀξιώματα, μόλις ἐκοι-
μήθη ἡ ἁγία μητέρα
του Ἀν θοῦσα, ἐγκατέ-
λειψε τήν Ἀντιόχεια
καί ἀνέβηκε στά γύρω
βουνά, ὅπου ζοῦσαν
ἐρημίτες καί ἀσκητές.
Ἐκεῖ κοντά τους ἀσκήθηκε στήν προ-
σευχή καί τήν μελέτη τῶν Γραφῶν.
Ἐκεῖ, μέσα σέ ἕνα σπήλαιο ζώντας
μόνος, κινδύνευσε νά πεθάνη ἀπό τήν
ὑπερβολική καταπόνηση τοῦ σώμα-
τός του στίς ὁλονύκτιες προσευχές,
μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπανέλθη στήν
πόλι γιά νά ἀναλάβη τόν μέγαν ρόλο,
πού τοῦ εἶχε ἐπιφυλάξει ἡ Θεία Πρό-
νοια γιά τό καλό καί τή δόξα τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἄς θυμηθοῦμε, πῶς τά ἐξιστορεῖ
ὅλα αὐτά ὁ κυριώτερος βιογράφος

του, ἀγαπητός μαθητής καί πιστός
συνεργάτης του, ἐπίσκοπος Ἐλενου-
πόλεως Παλλάδιος. «Νυττόμενος δέ

ὑπό τοῦ συνειδότος μή
ἀρκεῖσθαι τοῖς ἐν τῇ
πόλει πόνοις, σφριγώσης
τῆς νεότητος, εἰ καί
σῶον ἦν τό φρονοῦν, κα-
ταλαμβάνει τά πλησίον
ὄρη καί περιτυχών γέ-
ροντι Σύρω, ἐγκράτειαν
τημελοῦντι, ἀπομιμεῖται
τήν σκληραγωγίαν, θρο-
νίσας παρ’ αὐτῷ δίς δύο
ἔτη, ἀπομαχόμενος ταῖς
τῆς ἡδυπαθείας σπιλά-
σιν. Ὡς δέ ρᾶον περιεγέ-
νετο τούτων, οὐ πόνω

τοσοῦτον, ὅσον λόγω,
ἀναχωρεῖ ἐν σπηλαίῳ
μόνος, γλιχόμενος ἀδη-
λίας (λαχταρώντας τήν
ἀφάνεια) κἀκεῖ διατρί-
ψας τρίς ὀκτώ μῆνας,

ἄυπνος διετέλει τό πλεῖστον, ἐκμαν-
θάνων τάς τοῦ Χριστοῦ διαθήκας
πρός ἐξοστρακισμόν τῆς ἀγνοίας. Μή
ἀναπεσών δέ τόν τῆς διετίας χρόνον,
μή νύκτωρ, μή μεθ’ ἡμέραν, νε-
κροῦνται τά ὑπό γαστέρα, πληγείς
ἀπό τοῦ κρύους τάς περί τούς νε-
φρούς δυνάμεις».

Ἑπόμενο ἦτο, ὕστερα ἀπό τέτοια
ἄσκηση στήν προσευχή καί ὕστερα
ἀπό τόσα βιώματα καί ἐμπειρίες τοῦ
ἔργου αὐτοῦ, ὁ ἱ. Χρυσόστ. νά εἶναι
σέ θέση, περισσότερο ἀπό κάθε
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Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μέ ἀφορμή τό ἡμερολόγιό μας τοῦ 2009

ἀσκητής

Παλλά-
διος

ἡ δύναμη
τῆς προ-

σευχῆς

στό ναό

Μικρό ἀπάνθισμα

ἀπό τό Χρυσοστομικό

παράδεισο.



ἄλλον, νά διδάξη τό μεγαλεῖο τῆς
προσευχῆς, τήν ἀξία της, τό ἄφθαστο
πνευματικό κάλλος της. Ἀφοῦ γνώ-
ρισε ὁ ἴδιος πόσο ὠφελεῖ καί ἀνυψώ-
νει τόν ἄνθρωπο ἡ προσευχή, δέν
εἶναι παράδοξο πού μᾶς ὁμιλεῖ μέ
τόση θέρμη ψυχῆς καί μᾶς παροτρύ-
νει ἐγκαρδίως νά τόν μιμηθοῦμε στό
θεσπέσιο αὐτό ἔργο.

Ἐξάλλου ἡ μελέτη τοῦ λόγου του,
τῶν ὑπέροχων ὁμιλιῶν του, πού σώ-
θηκαν χάρις στή φιλοτιμία κυρίως
τῶν ταχυγράφων, τῶν στενογράφων
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, μᾶς προκαλεῖ
πάντοτε πνευματική εὐχαρίστηση,
ψυχική ἡδονή. Γι’ αὐτό καί δικαίως
ἐτόνιζε «εἰ διώκεις ἡδονήν… ἀκροάσει
θείων πρόσεχε λογίων».

Ἔτσι, γιά νά θυμηθοῦμε κάτι ἀπό
τήν διδασκαλία του περί προσευχῆς,
πάντοτε προέτρεπε τόν πιστό λαό,
πού κρεμόταν ἀπό τά Πνευματοφόρα
χείλη του, «πρός τόν Θεόν ἀεί κατα-
φεύγωμεν, καί παρ’ ἐκείνου πάντα
αἰτῶμεν. Οὐδέν γάρ εὐχῆς ἴσον· καί
γάρ τά ἀδύνατα αὕτη ποιεῖ δυνατά,
καί τά δύσκολα ράδια καί τά δυσχερῆ
εὐθέα καθίστησι». Τόση δύναμη
ἐγκρύπτει ἡ ἀληθινή προσευχή καί
τόσο ἄνετο κάμει τό δρόμο τῆς ζωῆς
μας, ἀφοῦ κανένα ἐμπόδιο δέν μπορεῖ
νά τῆς ἀντισταθῆ, «κἄν μύριοι πνεύ-
σωσιν ἄνεμοι, κἄν πειρασμοί, κἄν
ἀθυμίαι, κἄν λογισμοί τινές ἀηδεῖς…

Γι’ αὐτό ἄς βάλωμε νόμο τῆς ζωῆς
ποτέ νά μήν ἐγκαταλείψωμε τό Ναό
μας, τόν κατ’ ἐξοχήν τόπο τῆς προ-
σευχῆς, «συνεχῶς ταῖς ἐκκλησίαις
ἐπιχωριάζειν». Διότι δέν εἶναι «οὕτω
φοβερόν τοῖς λύκοις τό ξίφος, ὡς τοῖς
δαίμοσιν αἱ προσευχαί τῶν δικαίων».

Μεγάλη ζημία, σύμφωνα μέ τόν
Ἅγιό μας, προκαλεῖ ὁ χριστιανός στόν

ἑαυτό του, ὅταν ἀδιαφορεῖ γιά τήν
προσευχή. Διότι ἡ προσευχή στό Θεό
εἶναι τό φῶς τῆς ψυχῆς μας. Χάρις
τήν προσευχή εἴμαστε στό σκοτάδι.
«Ὥστε γάρ τῷ σώματι φῶς ἥλιος,
οὕτω τῇ ψυχῇ ἡ προσευχή. Εἰ οὖν
τυφλῷ ζημία τό μή ὁρᾶν τόν ἥλιον,
πόση ζημία χριστιανῷ τό μή προσεύ-
χεσθαι συνεχῶς καί διά τῆς εὐχῆς τό
τοῦ Χριστοῦ φῶς εἰς τήν ψυχήν εἰσά-
γειν. Ἀγγέλων γάρ ἔργον ἡ προσευχή…

Καί ὅπως γιά πολλά θέματα τῆς
χριστιανικῆς μας ζωῆς στρεφόμεθα
στό παρελθόν, στίς πηγές, στίς ἀρχές
τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔτσι
καί γιά τό ὑπόψη θέμα τῆς προ-
σευχῆς ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησία μέ ἐπί
κεφαλῆς τούς ἁγ. Ἀποστόλους ἔχει
καί ἐν προκειμένῳ πολλά νά μᾶς δι-
δάξη. Ἄς θυμηθοῦμε, μᾶς λέγει ὁ ἱ.
Χρυσόστομος, πῶς σώθηκαν κάποτε
οἱ κορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καί
Παῦλος μέ τίς προσευχές τῶν καλῶν
ἐκείνων χριστιανῶν. «Τί τοίνυν, ἐρωτᾶ
ὁ θεῖος πατήρ, δυνατώτερον ταύτης
γένοιτο ἄν τῆς εὐχῆς, ἤ τούς στύ-
λους καί πύργους τῆς Ἐκκλη-
σίας ὠφέλησε; Παῦλος γάρ καί
Πέτρος πύργοι καί στύλοι τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ μέν τά δεσμά
ἔλυσε, τοῦ δέ τό στόμα ἀνέωξε.

Ἐξάλλου προσευχόμενοι ὑπέρ
ἀλλήλων προαγόμεθα καί εἰς
τό κεφάλαιο τῆς ἀγάπης,
τό πλέον ἐνδιαφέρον
στή ζωή τοῦ χριστια-
νοῦ. Ἑπομένως «σπου-
δάζωμεν συνιέναι ἐν
ταῖς δεήσεσι, καί ὑπέρ
ἀλλήλων εὐχώμεθα…
καί γάρ ἐντολήν πλη-
ροῦμεν καί εἰς ἀγάπην
ἀλειφόμεθα…
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1. Ὁμοιπαθεῖς τοῦ Μίδα

Π
ολύς ὁ λόγος τό διάστημα αὐτό τῆς
«ὑφέσεως» γιά τά ἐπονομαζόμενα
«χρυσά παιδιά» (golden boys), τῶν

χρηματιστηριακῶν ἀγορῶν ἀλλά καί τῶν
μεγάλων ἐπιχειρήσεων. Σ᾿ αὐτούς οἱ πε-
ρισσότεροι ρίχνουν μεγάλο βάρος τῆς
εὐθύνης γιά μία δυσανάλογα τῶν δυνα-
τοτήτων τους πολιτική τῶν μεγάλων ἑται-
ρειῶν ὁδηγώντας κάποιες ἀπ᾿ αὐτές στήν
κατάρρευση. Ἀλήθεια πόσο πολύ μοιάζει
ἡ περίπτωσή τους μ᾿ αὐτή τοῦ βασιλιᾶ
Μίδα, πού τό «χρυσό» του ἄγγιγμα κα-
τέληξε σέ πραγματικό δρᾶμα, ἀφοῦ δέ
μποροῦσε τίποτα στό τέλος νά χαρεῖ
ὅταν ὅλα ὅσα ἄγγιζε γινόταν κομμάτια χρυ-
σοῦ! 

Ἄς ἀναλογιστοῦμε: μήπως τελικά
αὐτή ἡ διαρκής κι ἀτελεύτητη ἐπιθυ-
μία τοῦ ἀνθρώπου γιά ὑλικά ἀγαθά
ὁδηγεῖ στήν ἴδια τήν καταστροφή
του; Μήπως εἶναι καιρός νά ἐγκύψει
ἐπιτέλους περισσότερο στόν πνευματικό
του κόσμο; Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ποὺ μᾶς
καλεῖ κάθε στιγμή – ὅπως καί σ᾿ αὐτές τίς
ὧρες τῆς κρίσεως – γίνεται περισσότερο
ἀπό κάθε ἄλλη φορά ἐπίκαιρος. Ἡ ἀπλη-
στία μόνο κακό ἀποφέρει. 

Γεγονός εἶναι ὅτι, πολλά «χρυσά παι-
διά», γιά τά ὁποῖα παλαιότερα ἐπιχειρή-
σεις ἔπιναν νερό στήν ὑγειά τους, ἀφοῦ
σάν γνήσια «παιδιά τοῦ Μίδα» ἔφερναν
πλούτη σ᾿ αὐτές, βρέθηκαν στό δρόμο…
Πρέπει νά εἴμαστε ὀλιγαρκεῖς. Γιά τοῦ

λόγου τό ἀληθές διαβάστε τήν παρακάτω
εὔθυμη, καί ἴσως γνωστή σέ πολλούς, φαν-
ταστική ἱστοριούλα:     

2. Μία διδακτική ἱστορία
Μία φορά καί ἕναν καιρό λοιπόν σ᾿ ἕνα

χωριό τῶν ΗΠΑ ἐμφανίστηκε ἕνας ἄντρας
πού ἀνακοίνωσε στούς χωρικούς ὅτι, θά
ἀγόραζε ὅλες τίς μαϊμούδες τῆς πε-

Ἐπίκαιρα θέματα

Ὑπὸ τοῦ Οἰκονομολόγου κ. Νικ. Χατζητριανταφύλλου,
ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως



ριοχῆς πρός 10 δολάρια τή μία θέλοντας
νά κάνει ἐκτροφεῖο. Γνωρίζοντας οἱ χω-
ρικοί ὅτι ὑπῆρχαν πολλές μαϊμούδες στό
δάσος πῆγαν καί τίς ἔπιασαν. Ὁ ἄνθρω-
πος αὐτός λοιπόν ἀγόρασε χιλιάδες πρός
10 δολάρια τή μία ὅπως εἶπε. Τό ἐμπό-
ρευμα ὅμως λιγόστευε καί οἱ χωρικοί
σταμάτησαν νά κυνηγᾶνε μαϊμούδες. Ὁ
ἐπιχειρηματίας λοιπόν ἀνακοινώνει ξανά
ὅτι θά ἀγόραζε μαϊμούδες γιά 20 δολάρια
τή μία. Οἱ χωρικοί ἔτρεξαν καί ἔπιασαν καί
ἄλλες μαϊμούδες. Σύντομα ὅμως οἱ μαϊ-
μούδες λιγόστεψαν κι
ἄλλο, οἱ χωρικοί ἐπέ-
στρεψαν στά κτήματά
τους. Ὁ ἐπιχειρημα-
τίας ἀνακοινώνει πάλι
ὅτι ἐπειδή δέν ὑπάρ-
χουν πλέον πολλές
μαϊμούδες θά ἀγόραζε τή μία πρός 25 δο-
λάρια. Οἱ χωρικοί πιάνουν καί τίς λίγες
πού ἔμειναν. Τότε ὁ ἐπιχειρηματίας τούς
λέει:  «καταλαβαίνω ὅτι δέν ὑπάρχουν
πλέον παρά ἐλάχιστες μαϊμούδες γι᾿ αὐτό
καί ἐγώ θά σᾶς δώσω 50 δολάρια τή μία.
Ἀλλά ἐπειδή πρέπει νά φύγω στήν πόλη
γιά δουλειές θά ἀναλάβει τήν ἀγοροπω-
λησία ὁ βοηθός μου ». Ὅσο ὅμως καί νά
ἔψαξαν οἱ χωρικοί μαϊμούδες δέν μπόρε-
σαν νά βροῦν. Ὁ βοηθός τότε φωνάζει
τούς χωρικούς καί τούς λέει:  «Κοιτάξτε,
τό ἀφεντικό μου ἔχει ἕναν στάβλο γεμά-
το μέ μαϊμούδες, ἐλᾶτε λοιπόν νά κάνου-
με μία «μαϊμουδιά» μεταξύ μας. Θά σᾶς
τίς πουλήσω ἐγώ γιά 35 δολάρια τή μία καί
ὅταν γυρίσει τό ἀφεντικό μου τοῦ τίς
πουλᾶτε ἐσεῖς γιά 50 δολάρια τή μία.» 

Οἱ χωρικοί στριμώχτηκαν, μάζεψαν
ὅλες τίς οἰκονομίες τους καί ἀγόρασαν
ὅλες τίς μαϊμούδες.

Τήν ἑπομένη καί ἀπό τότε,  δέν ξα-
ναεῖδαν στό χωριό οὔτε τόν βοηθό οὔτε τό
ἀφεντικό του… 

3. Οἰκονομικά δράματα
Κάπως ἔτσι δουλεύει ἡ Wall Street

ἀλλά καί κάθε χρηματιστήριο τοῦ κόσμου.
Μήπως θά ἔπρεπε νά σταθοῦμε ἐπιφυ-
λακτικοί λοιπόν στήν πρόσφατη ἔκθεση
τοῦ οἴκου Standard & Poor’s Rating
Services πού ὑποβάθμισε τήν πιστολη-
πτική ἀξιολόγηση τῆς χώρας μας; Ἄλλω-

στε δέν εἶναι μυστικό
ὅτι τέτοιες ἐκθέσεις δη-
μιουργοῦν κύματα ἀνα-
στάτωσης σέ Χρηματι-
στήρια, κατεβάζοντας
τίς τιμές τῶν μετοχῶν
καί βοηθώντας ἔτσι κά-

ποιους ἐπιτήδειους ν᾿ ἀγοράζουν «φτη-
νά» καί νά πωλοῦν «ἀκριβά» μέ ἀποτέ-
λεσμα ταχεῖες ἀποδόσεις τῶν κεφαλαίων
τους. 

Κάπως ἔτσι ἄλλαξαν χέρια οἱ πόροι τοῦ
πλανήτη στίς δυό πρῶτες ἑβδομάδες τῆς
κρίσης, τῆς ὁποίας τίς συνέπειες ἀκόμα
δοκιμάζουν καί θά δοκιμάζουν γιά ἀρκε-
τό καιρό ἀκόμα οἱ οἰκονομίες. Καί τό πι-
θανότερο εἶναι ποτέ νά μή μάθουμε ποι-
οί εἶναι οἱ πραγματικοί κερδισμένοι αὐτῆς
τῆς κρίσης. 

Τό κακό στίς περιπτώσεις τῶν ὑφέσε-
ων στίς οἰκονομικές διακυμάνσεις εἶναι ὅτι,
οἱ ἴδιες οἰκονομίες «συμμορφώνονται»
μέν, ἀλλά γιά μικρό χρονικό διάστημα.
Σύντομα «ξεχνοῦν» καί πολύ γρήγορα
ὁδηγοῦνται σέ καταχρήσεις τῶν ἰδίων
πόρων τους καί τοῦ πλανήτη γενικότερα.
Ἀλίμονο ἄν δέ καταλαβαίνουμε ὅτι αὐτό
ὁδηγεῖ στόν ὄλεθρο…. 

Ἀξιοπρόσεκτες

ἐπισημάνσεις γιά τήν

οἰκονομική κρίση

τῆς ἐποχῆς μας.

Ὑπὸ τοῦ Οἰκονομολόγου κ. Νικ. Χατζητριανταφύλλου,
ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως
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Ἀείμνηστε Ἱεράρχα!
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα ἐδῶ, Κλῆρος καὶ εὐσεβής

λαός, μετὰ τὴν θεία Λειτουργία στὸν Μητροπολιτικό
μας Ναό, ὅπου κατὰ τὴν διάρκειά της ἐτελέσαμε τὴν
χειροτονία νέου Διακόνου, στὸν ὁποῖον δώσαμε τὸ ὄνο-
μά σου, γιὰ νὰ ἀποκαλύψωμε σὲ σεμνὴ τελετὴ τὴν προ-
τομή σου, τὴν ὁποίαν ἀνήγειρε ἡ Μητρόπολη μας. Πρίν
ὅμως νὰ ἀνεγερθῆ ἡ προτομή σου αὐτὴ ἀπὸ τὸν γλύ-
πτη, ἀπό χρόνια τώρα ἔχει ὑψωθῆ περίλαμπρη ἡ μορ-
φή σου μέσα στὴ συνείδηση ὅλων ἐκείνων, πού ξέρουν
νὰ ἐκτιμοῦν καὶ νὰ σέβωνται τὴν προσφορὰ καὶ τὴ θυ-
σία τοῦ συνανθρώπου των. Προτομὴ ὄχι ἀπὸ ψυχρό,
ἄψυχο μάρμαρο, ἀλλά καμωμένη ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ

MBΩNA
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AΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ

ΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΝ

Ὑπό  τοῦσεβ. Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μ
ὲ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια ἐτε-
λέσθησαν τὴν Κυριακὴν 30ὴν

Νοεμβρίου ἐ. ἔ. στὴν Ἐλευθε-
ρούπολη ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη μας κ.κ. Χρυσόστομο τὰ ἀποκα-
λυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρο-
σίου Νικολάου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 50
ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Ἐνθρονίσεώς του
εἰς τὴν Ἐλευθερούπολιν, 30ὴν Νοεμβρίου
τοῦ 1958. 

Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Ἀρχιε-
ρατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου ὡς
καὶ ἡ χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου Κουλιουμπῆ, Ἱεροσπουδαστοῦ
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Ξάνθης
εἰς τὸν ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Ἀμβρόσιος.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ἐν πομπῇ οἱ ἀρχὲς τοῦ Νομοῦ καὶ τῆς Πό-
λεως, Κλῆρος καὶ Λαὸς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κατευ-
θυνθήκαμε εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως διὰ τὰ ἀποκαλυ-
πτήρια τῆς Προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου
Ἱεράρχου. 

Ἐνώπιον τῆς Προτομῆς ὡμίλησε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μὲ
πολὺν παλμὸν καὶ συγκίνησιν, ἀγάπην καὶ
σεβασμὸν εἰς τὸν προκάτοχόν του. Στὴ συ-
νέχεια ἀπεκάλυψε ἐν μέσῳ χειροκροτη-
μάτων τὴν Προτομήν, τὴν ὁποίαν ἐφιλο-
τέχνησαν οἱ Ἀδελφοὶ Μπασματζῆ, ἀκο-
λούθησε ἐπιμνημόσυνος δέησις, ὁ Ἐθνικὸς
Ὕμνος καὶ δεξίωσις ὅλων εἰς τὸν Μη-
τροπολιτικὸν Οἶκον. 

Ἦτο ἐπιθυμία τοῦ Ποιμανάρχου μας
νὰ τιμηθῆ ὁ μεγάλος αὐτὸς Ἱεράρχης καὶ
εὐεργέτης διὰ τὴν μεγάλην του προ-
σφορὰν εἰς τὴν τοπικὴν Ἐκκλησίαν. Ἐνώ-
πιον τοῦ Ἀνδριάντος εἶπε τὰ κάτωθι:

Χρονικόν



τὸν θαυμασμό μας γιὰ ὅσα καλὰ καὶ θεάρεστα
ἐπετέλεσες στὸ διάβα σου ἐπάνω στὴ γῆ καὶ μά-
λιστα ἐδῶ στὴ Μακεδονικὴ γῆ τοῦ Παγγαίου.

Ἄγαλμα αἰθέριο εἶναι ἡ σεπτή σου μορφὴ
μέσα στὴν καρδιά μας σμιλεμένο ἀπὸ τὴν
εὐγνωμοσύνη μας. Σὰν σήμερα, ἀκριβῶς πρὶν
ἀπὸ 50 χρόνια, τὴν 30ὴν  Νοεμβρίου 1958, ἡμέ-
ρα Κυριακή, ἤρχεσο στὴν Ἐλευθερούπολη ὡς
Μητροπολίτης
τῆς ἱστορικῆς
αὐτῆς Μητροπό-
λεως. Ὅταν
ἐκεῖνο τὸ χειμω-
νιάτικο πρωϊνὸ
ἔφθανες νεώτα-
τος, ὅλος ἀλκὴ
καὶ ἱερὸ ἐνθου-
σιασμό, ἡ ἐκκλη-
σιαστικὴ κατά-
σταση στὴν πε-
ριοχή μας ἦτο
ἱκανὴ νὰ φέρη
ἀπαγοήτευση στὴ
ψυχή σου. Ἱερεῖς
γέροντες, ἐλάχι-
στοι, ναοὶ ἐγκαταλελειμμένοι, χωρὶς καμμία τότε
στὴ διάθεση σου  ὑλικοτεχνικὴ ὑποδομὴ ἀπα-
ραίτητη γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τοῦ ἱεροῦ ἔργου σου,
γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Πολιτεία σὲ ἀπέστειλαν μὲ
χρηστὲς ἐλπίδες στὴν δροσοβόλο αὐτὴ γωνία τῆς
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας.

Καίτοι ὅμως νεώτατος Ἱεράρχης δὲν ἐπέ-
τρεψες τὶς δύσκολες ἐκεῖνες ἡμέρες, στὸ πνεῦμα
τῆς ἡττοπάθειας καὶ τῆς ἀπαγοήτευσης νὰ
ἐγγίση τὴν ψυχή σου. Ἀντέστης γενναῖα καὶ μὲ
νεανικὴ ὁρμή, πλήρης αἰσιοδοξίας, ρίχθηκες στὸν
μεγάλο ἀγώνα γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς Μη-
τροπόλεως σου. Ἐδῶ βρῆκε ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ
ὁ ἀθάνατος λόγος τοῦ Κυρίου μας. «Παντὶ τῷ
ἔχοντι δοθήσεται…» (Ματθ. 25,29) Σὲ ὅποιον
ἔχει καλὴ διάθεση καὶ ὄρεξη πνευματικὴ γιὰ δη-
μιουργία ἐγὼ θὰ τοῦ δώσω τὴν βοήθεια μου..
Ἔτσι τὸν θερμὸ ζῆλο σου γιὰ τὴν θρησκευτικὴ
καὶ κοινωνικὴ ἀνόρθωση τοῦ τόπου πλούσια
εὐλόγησε ὁ Ὕψιστος. Καὶ μέσα σὲ λίγα εὐλο-
γημένα καὶ δημιουργικὰ χρόνια ἄλλαξε τελείως,

κάτω ἀπὸ τὴν ἀναγεννητικὴ πνοή σου, τὸ πρὶν
ἀδύναμο καὶ κατηφὲς πρόσωπο τῆς Μητροπό-
λεως. Καὶ ἱερὸ Κλῆρο ἀπέκτησες ἀρκετὸ γιὰ τὶς
θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν εὐσεβῶν ἐδῶ κατοί-
κων καὶ τόσα εὐαγῆ Ἱδρύματα, τόσα ὅσα σπά-
νια, πολὺ σπάνια ἀπαντοῦν σὲ τόσο ὀλιγάριθ-
μη Μητρόπολη. Τὰ κτίρια τὰ μεγαλοπρεπή, πού
ἀνήγειρες μένουν ἀκόμη ὄρθια καὶ μαρτυροῦν σὲ

κάθε καλοπροαί-
ρετη ψυχὴ τὴν
ἀκαταπόνητη δρα-
στηριότητα καὶ τὸν
ζῆλο ἑνὸς Ἱεράρ-
χου, ποὺ εὐχαρί-
στως ἐθυσίασε τὴν
προσωπική του
ἄνεση στὸν βωμὸ
τοῦ κοινοῦ καλοῦ. 

Ὁ Θεὸς ὅμως
σοῦ συμπαραστά-
θηκε ἀφειδώλευτα
στὸν δημιουργικό
σου ἀγώνα. Σοῦ

ἔστειλε πολυτιμό-
τατο βοηθὸ καὶ συ-

ναντιλήπτορα στὴν ἀναπλαστικὴ θρησκευτικὴ
καὶ κοινωνική σου ἐργασία. Ἐπὶ χρόνια εἶχες δί-
πλα σου τὸν ἀείμνηστο Μεγάλο Εὐεργέτη τῆς
Ἐλευθερουπόλεως Φρῖξο Παπαχρηστίδη. Ἐσὺ
ἔδωσες τὸν ἱερὸ ἐνθουσιασμό σου γιὰ τὴν πρό-
οδο τοῦ τόπου καὶ ἐκεῖνος ἄνοιξε τὸ βαλάντιό του
καὶ σοῦ ἔδωσε πλούσια τὴν οἰκονομική του βοή-
θεια.

Αἰωνία ἂς εἶναι ἡ μνήμη σας καὶ τῶν δύο ἀοι-
δίμων ἀνδρῶν. Ἡ Ἐλευθερούπολις γιὰ πολλὰ
χρόνια θὰ μνημονεύη μὲ εὐγνωμοσύνη τὸ ὄνο-
μά σας. Καὶ ἰδοὺ τώρα καὶ ἐμεῖς, ὁ ταπεινός σου
διάδοχος, πού σὲ εγνώρισε δέκα ἐτῶν ὡς Ἐπί-
σκοπο Χριστουπόλεως στὴν γενέτειρά του,
βοηθώντας τὴν ἱστορικὴ μνήμη τῶν πιστῶν ἐδῶ
χριστιανῶν μας ἀποκαλύπτομε τὴν προτομή σου
γιὰ νὰ τὴν βλέπουν οἱ ἑπόμενες γενεὲς καὶ νὰ
ἐνθυμοῦνται ἐναργέστερα τὸν εὐεργέτη τοῦ τό-
που των.

Αἰωνία Σου ἡ μνήμη
ἀείμνηστε Ἱεράρχα !
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Τιμώντας ἕναν μεγάλον Ἱεράρχην



Ἡ λίστα τῶν παραπόνων δέν ἔχει τέλος.

«Θέλουμε νά διαμαρτυρηθοῦμε γιά ὅσα συνέβη-
σαν. Γιά τή δολοφονία τοῦ συνομήλικού μας
Ἀλέξη. Παράλληλα, καταγγέλλουμε τό ἐκπαιδευ-
τικό σύστημα στό ὁποῖο θητεύσαμε».
Μᾶς λένε συνεχῶς νά διαβάζουμε, γιά νά
μποῦμε σέ μιά σχολή καί νά ἔχουμε ἐφόδια γιά
τή μετέπειτα ζωή μας», «ὡστόσο, ὅλοι ξέρουμε

ὅτι πολύ συχνά τά ἐφόδια δέν ἐξαργυρώνονται».
«Μαθαίνουμε καθημερινά γιά τόσα σκάνδαλα, πού δέν ξέρουμε πιά, σέ τί νά
πιστέψουμε». Οἱ ἐνήλικες φαντάζουν στά μάτια τῶν ἐξεγερμένων ἐφήβων ἐφη-
συχασμένοι, «κινητοποιοῦνται μόνο τίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν καί τήν ἑπο-
μένη ἔχουν ἤδη ξεχάσει ὅσα διεκδικοῦσαν».
«Ὅλο αὐτό πού συνθέτει τήν ἑλληνική πραγματικότητα, ἀπό τό χαμηλό ἐπί-
πεδο μιᾶς παιδείας πού μᾶς στέλνει στήν παραπαιδεία μέχρι τήν τεράστια
οἰκονομική κρίση, τήν ἀβεβαιότητα τῶν πτυχιούχων πού καταλήγουν νά ἐργά-
ζονται γιά μισθούς πείνας».
«Κατρακυλᾶμε. Ἀντί νά πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Τά περισσό-
τερα παιδιά τῆς ἠλικίας μας ἀγωνιοῦν γιά τή μελλοντική ἐπαγγελματική ἀπο-
κατάστασή τους».

(Καθημερινή, 16/12/2008) 

Ὁ καιρός τῶν Χριστουγέννων

Ἡ μιντιακή χυδαιότητα συνυπάρχει ταιριαστά, ἐκρη-

κτικά, μέ τή διάσπαρτη ἀνομία.

Οἱ διασκεδαστές λοιδοροῦν τούς πολιτικούς ὅλο καί

πιό ἄγρια. Δέν εἶναι πιά πολίτης, εἶναι ἀκροατήριο, με-

τρούμενη ἀντίδραση, σκυλί τοῦ Παβλόφ.

Μέ ἀπαξιωμένη πολιτική, μέ διάτρητο δημόσιο βίο, μέ

διάχυτη καί δομική τήν ἀνομία, χλευαστές καί αὐτο-

χλευαζόμενοι, ἀνυπόφορα ἀτομιστές, δεσμῶτες τῶν

στερεοτύπων περί νεοελληνικότητας, διαπλέουμε τόν

καιρό τῶν Χριστουγέννων.

(Καθημερινή, 21/12/2008)  

MBΩNA
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Αὐτοκριτική γονέως

Καί τό ὑπόδειγμα τοῦ ὑπεραπασχολουμένου, ἀγχωμένου,

ἄπληστου, ἀπνευμάτιστου ἐνήλικου, πού προσφέρουμε οἱ

γονεῖς στά παιδιά, στούς ἀνθούς μας. Τούς προσφέρουμε

σχολεῖα, φροντιστήρια, κινητά, λάπτοπ, διακοπές, γκάτζετ,

δῶρα, χαρτζιλίκια, γεμάτα ψυγεῖα· δέν τούς προσφέρουμε

κανένα ἀξιακό πλαίσιο, γιατί δέν τό διαθέτουμε κι ἐμεῖς,

δέν τούς προσφέρουμε αἰσιοδοξία καί πίστη, γιατί τά

ἔχουμε χάσει. Προσφέρουμε ὕλη, ὅση ἔχουμε, ὅσο κόπο κι ἄν χρειάζεται. Μόνο

αὐτή ἔχουμε. Προσφέρουμε πνευματική καί ἠθική ὀρφάνια.

(Καθημερινή, 9/12/2008) 

Νά παιδιά, νά μάλαμα!

Ἦταν γύρω στά πενήντα πέντε, μέτριου ἀναστήματος καί

μέ ἕνα χαμόγελο τόσο φαρδύ, πλατύ καί ζεστό πού σοῦ

μαγνήτιζε τό βλέμμα. Μπογιατζῆς τό ἐπάγγελμα, πολυτε-

χνίτης στήν πραγματική ζωή καί πολύτεκνος, πατέρας ἕξι

παιδιῶν. Εἶχε μπεῖ στό χρωματοπωλεῖο νά ἀγοράσει τίς

πρῶτες ὕλες γιά τή δουλειά του καί διηγόταν σέ μία ἄλλη

πελάτισσα πάντα μέ χαμόγελο –ὅτι σκέφτονται μέ τή γυναίκα του νά κάνουν

καί τό στερνοπούλι, γιατί τά ἄλλα μεγαλώνουν καί σέ λίγα χρόνια θά ἀρχί-

σουν νά φεύγουν ἕνα ἕνα. «Ἑφτά παιδιά; Καί πῶς θά τά μεγαλώσεις χριστιανέ

μου;» ρώτησε ἔκπληκτη ἡ κυρία. «Ἔ, σιγά-σιγά», ἀπάντησε καλοσυνάτα ὁ πο-

λύτεκνος πατέρας. Λίγο ἀργότερα, ἔφυγε γιά νά ξαναπιάσει δουλειά. Οἱ πε-

λάτες τοῦ μαγαζιοῦ ἔμειναν νά ἀναρωτιοῦνται πώς εἶναι δυνατόν νά θέλει καί

ἕβδομο παιδί ἕνας μεροκαματιάρης, ὁ ὁποῖος, μάλιστα, ὅπως ὁ ἴδιος ἐξομο-

λογήθηκε ζεῖ μέ τήν οἰκογένειά του σέ ἕνα σπίτι 37 τ.μ.! «Τά παιδιά εἶναι

χαρά», ἀπαντᾶ ἀβίαστα ὁ ἴδιος. 

(Καθημερινή, 3/12/2008)

† Ε.Χ.
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Θεέ μου, κάνε ὁ χρόνος μου, πίσω νά ἐπιστρέψει,
νά βρῶ ξανά ὅσ’ ἀγαπῶ καί ὅσα μοὔχει κλέψει.
Ἄς εἶναι μόνο μιά στιγμή, λίγο νά ξαναζήσω
’κεῖνα, πού μοὔδιναν χαρά κι ἔχουνε μείνει πίσω.

Ποτάμι ὁ χρόνος, πού μ’ ὁρμή ὅλα τά ξεσηκώνει
καί πρίν τή νιότη σου χαρεῖς, ἀμέσως τελειώνει.
Κλέφτης κι ἀσύλληπτος ληστής, πού τρέχει ὁλοένα
καί γίνονται τά τωρινά, παλιά καί περασμένα.

Πέπλο ἁπλώνει λησμονιᾶς, στό ἄγνωστο σέ πάει,
τ’ ἀλλάζει ὅλα διαρκῶς, κανένα δέν ξεχνάει.
Σβήνουν οἱ μέρες κι οἱ στιγμές, στό παρελθόν περνᾶνε,
μά δέν περνᾶνε οἱ πληγές, πού καῖνε καί πονᾶνε.

Τοῦ χρόνου ἡ ταχύτητα μπορεῖ καί νά τρομάζει,
δέν ξέρεις τί τό «αὔριο» γιά σένα ἑτοιμάζει.
Μ’ ἄν τρέχει ἀσταμάτητα καί μοῦ προσθέτει βάρη,
τίς ἀναμνήσεις μου κρατῶ σφιχτά, μή μοῦ τίς πάρει.

Χρόνε, πού παίρνεις τό μυαλό συχνά στά περασμένα,
τά μονοπάτια τῆς ψυχῆς εἶν’ ἄβατα γιά σένα.
Ἐκεῖ ’ναι Ἅγια Τράπεζα, ὅπ’ ὁ Χριστός σκηνώνει
κι ὅπου ἡ πίστη ζωντανή, γῆ κι οὐρανό ἑνώνει.

Ὦ Παντεπότα Κύριε, πού ὅλα τά ὁρίζεις,
σοφά καί χρόνους καί καιρούς Ἐσύ τούς καθορίζεις.
Δική Σου εἶναι ἡ πρόνοια κι ἡ Πλάση ὅλη δική Σου,
κάνε νά γράφει ὁ δρόμος μου «ὁδός τοῦ Παραδείσου».

Σωτηρία Δημητ. Ἀργυρίου

MBΩNA
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Γιά τούς περισσότερους Ρώσους αὐτή ἡ
διαπίστωση ἦταν ἐξαιρετικά ἀπογοητευτι-
κή, ἦταν ἡ συντριβή τοῦ ἰδανικοῦ τους.

(Καί ἐδῶ ἄς ἐπιτραπεῖ στόν συντάκτη τοῦ
παρόντος ὅτι:

Ὅταν ἐπισκέφθηκα γιά ἕνα 15θήμερο τή
Μόσχα-Πετρούπολη-Κίεβο καί ἐπειδή μπο-
ροῦσα στοιχειωδῶς νά συνεννοοῦμαι στή Ρω-
σική, εἰλικρινά δέν διεπίστωσα διαφορά
μεταξύ Ρώσων καί Οὐκρανῶν).

Ὅπως προαναφέραμε ὁ Ἀλεξάντερ Σολ-
τζενίτσιν στήν μακροσκελή αὐτή συνέν-
τευξή του μιλάει γιά ὅλους καί γιά ὅλα. Ἀπό
τίς ἀπαντήσεις του φαίνεται ὅτι εἶναι βαθύς
γνώστης τῆς Ἱστορίας, ἀλλά καί τῶν σύγ-
χρονων πραγμάτων καί γεγονότων. Κρίνει καί
τούς Γκορμπατσώφ, Γέλτσιν καί Πούτιν.

Γιά τόν Πούτιν λέει ὅτι κληρονόμησε μιά
λεηλατημένη καί ἀποδιοργανωμένη χώρα μ’
ἕνα λαό φτωχό καί ἀπογοητευμένο. Καί ἄρχι-
σε νά κάνη ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά μιά ἀργή-
ἀποδοτική παλινόρθωση. Γενικά κρίνει θε-
τικά τό ἔργο του. Καί στήν παρατήρηση ὅτι
ὁ Βλαδιμίρ Πούτιν ὑπηρέτησε ὡς ἀξιωμα-
τικός τήν K.G.B. ἀπαντάει:

Πράγματι ὁ Πούτιν ὑπηρέτησε ὡς ἀξιω-
ματικός στά ΓΚΟΥΛΑΚ. Μήπως καί ὁ
Τζώρτζ Μπούς ὁ πρεσβύτερος δέν ὑπηρέτησε
ἀρχηγός τῆς CIA; 

Καί στήν ἐρώτηση: «Ἡ ἰδέα τῆς Ὀρθό-
δοξης ἐπιρροῆς στό Ρωσικό κόσμο, παρατη-
ρεῖται σχεδόν σ’ ὅλα τά ἔργα σας. Ποιές εἶναι
οἱ περγαμηνές τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σή-
μερα; Νομίζαμε ὅτι, ὅπως καί αἰῶνες πρίν
ἡ Ἐκκλησία μετατρέπει τούς ἡγέτες τοῦ
Κρεμλίνου σέ ἀντιπροσώπους τοῦ Θεοῦ.

Ἀπάντηση Σολτζενίτσιν: Ἀντίθετα, πρέ-
πει νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας
μέσα σέ λίγα χρόνια ἀπέκτησε μιά πραγμα-
τική αὐτοτέλεια ἀπό τότε πού ἐλευθερώθη-
κε ἀπό τήν κομμουνιστική ὑποτέλεια.

Μήν ξεχνᾶτε πόσο βαρύ φόρο αἵματος
πλήρωσε ἡ Ρώσικη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἐπί σχεδόν ὁλόκληρο τόν 20ό αἰώνα! Ἡ
Ἐκκλησία τώρα σηκώνεται ἀπό τά γόνατά

της. Τό κράτος τώρα μαθαίνει νά σέβεται τήν
ἐκκλησία σάν ἕνα ἀνεξάρτητο θεσμό. Γιά πα-
ράδειγμα τό Κοινωνικό Δόγμα τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας πηγαίνει πολύ μακρύτερα ἀπό τά
Κυβερνητικά Προγράμματα.

Πρόσφατα ὁ Μητροπολίτης Κύριλλος,
ἕνας ἐξέχων ἐκπρόσωπος τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας, παρουσίασε στήν κρατική τη-
λεόραση ριζοσπαστικές ἀπόψεις γιά τήν
φορολογική μεταρρύθμιση. Βέβαια ἡ Ἐκκλη-
σία μας ὀρθῶς πράττει ἀπευθύνουσα συχνά
δεήσεις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν
ἀδίκων σφαγιασθέντων ὁμαδικῶς στό Μπού-
τοβο, ἔξω ἀπό τή Μόσχα, στό νησί Σολοβέ-
σκι κ.λπ.

Στήν ἐρώτηση: τί σημαίνει γιά σᾶς πίστη;
Ὁ Σολτζενίτσιν ἀπαντάει: ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙ-
ΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓ-
ΜΑ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ.

Καί στήν ἐρώτηση: φοβᾶστε τό θάνατο;
Ἀπαντάει: Ὄχι δέν τόν φοβᾶμαι πλέον.
Ὅταν ἤμουν νέος ὁ πρόωρος θάνατος τοῦ πα-
τέρα μου στά 27 του χρόνια μ’ εἶχε ἐπηρε-
άσει καί φοβόμουν μήπως πεθάνω πρίν
ὁλοκληρώσω τά ὄνειρά μου. Ἀλλά μεταξύ 30
καί 40 ἐτῶν ἡ στάση ἀπέναντι στό θάνατο
ἔγινε περισσότερο ἤρεμη καί ἰσορροπημένη.
Αἰσθάνομαι πλέον πώς πρόκειται γιά ἕνα φυ-
σικό ὁρόσημο στήν ὕπαρξη τοῦ καθένα ΟΧΙ
ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.

Ὁ Ἀλεξάντερ Σολτζενίτσιν, πού ἐτάφη
στίς 6 Αὐγούστου 2008 στό Μοναστήρι τοῦ
Νουσκάϊ μέ τίς δέουσες τιμές – παρουσία καί
τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσίας Δημήτρη Μεν-
βέντεφ καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ Βλαντιμίρ
Πούτιν – δίκαια θεωρεῖται ὁ σπουδαιότερος
συγγραφέας τῆς Ρωσίας στό δεύτερο μισό τοῦ
εἰκοστοῦ αἰώνα.

Δίκαια θά τοποθετηθεῖ μεταξύ τῶν κο-
ρυφαίων Ρώσων κλασσικῶν. Βέβαια δέν
ἀγνοοῦμε καί μερικά ἄλλα ἀναστήματα τοῦ
20οῦ αἰώνα, ὅπως ὁ Μπορίς Πάστερνακ, ἡ
Ἄννα Ἀχμάτοβα, ὁ αὐτόχειρας Βλαδιμήρ
Μαγιακόφσκυ, ἀλλά ὁ Ἀλεξάντερ Σολτζε-
νίτιν ὑπῆρξε ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ!

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 7
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Μικρή μου Στέλλα,

Κατ’ ἀρχήν νά σᾶς συγχαρῶ γιά τά

“λίγα θερμά λόγια γιά τή Μακεδονία μας”

πού δημοσιεύθηκε στή καθ’ ὅλα ἐξαιρετι-

κή ἔκδοση ΑΜΒΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ τεῦχος Σε-

πτεμβρίου-Ὀκτωβρίου 2008, τεῦχος 17ο,

σελ. 14-15 πού ἐπιμελεῖται ὁ Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

χωριανός καί φίλος.

Ἡ ἐπιστολή σας, μεστή στοιχείων πού

θεμελιώνουν κατ’ ἀπόλυτον τρόπον τίς

ἑλληνικές θέσεις, μακάρι νά ἦσαν ὅλοι σάν

καί σᾶς.

Μέ συγκίνηση ἔρχονται στό μυαλό μου

οἱ στιγμές πού εἶχα τήν τιμή νά ζήσω κον-

τά σας κατά τήν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου πο-

λέμου 1946-1949, στήν Θράκη καί Ἀνα-

τολική Μακεδονία καί ὄχι λίγες φορές ἐπε-

σκέφθην τήν πόλη σας εἰς τρόπον ὥστε τή

Μακεδονία νά τή θεωρῶ ὡς δεύτερη πα-

τρίδα μου. Κατά τό κρίσιμο ἔτος 1949 με-

τεῖχα σέ πλείστας ....... ἐπιχειρήσεις, ἀρχί-

ζοντας ἀπό τό Τριεθνές Ἕβρου, Μπέλλες,

Δοϊράνη, Σκρᾶ, Καϊμακτσαλάν, Βίτσι,

Μουργκάνα, Γράμμος, μέχρι Ἰονίου Πελά-

γους, βαδίζοντας μέ τούς ἄξιους ἡγήτορας

Παπάγο, Βεντήρη, Ἰωάννου, Τσακαλώτου,

Φροντιστῆ κ.λπ. στά βήματα τοῦ μεγάλου

τέκνου τῆς Μακεδονίας Μεγάλου Ἀλεξάν-

δρου, μέ συνολική ὑπηρεσία πλεόν τῶν 3,

1/2 ἐτῶν καί ἔτυχα ἀπό τό Σύλλογο τῶν

ἐν Λέσβω Μακεδόνων “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ” σχετικοῦ ἐπαίνου “δι’ ὅσα ὑπέρ τῆς

Μακεδονίας ἐποίησα”.

Ἐπαναλαμ-

βάνω ὅτι τά στοιχεῖα πού προβάλλετε εἶναι

ἀπολύτως τεκμηριωμένα κατά τόν πλέον θε-

τικόν τρόπο πού ἀποδεικνύουν τήν Ἑλλη-

νικότητα τῆς Μακεδονίας μας καί τά γνω-

ρίζουν πολύ καλά οἱ διοικοῦντες τό γει-

τονικό μας κρατίδιο, καί τά χρησιμοποιοῦν

κατά πειστικό τρόπο κατά τήν παραχά-

ραξή των, ἀλλά γιά τή χώρα μας σήμερα

ἐκπορεύονται ἀπό κύκλους προερχομένους

ἀπό παραδοσιακούς φίλους καί συμμάχους

κατά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καί

τό τονίζω αὐτό χωρίς καμία διάθεση πο-

λιτικολογίας, πού προφανῶς αὐτοί κρίνουν

ὅτι τά συμφέροντά των στήν περιοχή μας

ἐξυπηρετοῦνται καλύτερα ἀπό κρατίδια-

δορυφόρους Ἀλβανία, Σκόπια, Κόσοβο

κ.λπ. καί ὄχι ἀπό τούς παραδοσιακούς φί-

λους μας. Ἄς ἀφήσουμε κατά μέρος τήν

δῆθεν οὐδετερότητα πού τηροῦμε στά θέ-

ματα μέ τόν ἐξ ἀνατολῶν γείτονά μας. Οἱ

κίνδυνοι εἶναι μεγάλοι, ............ νά πληγεῖ

ἡ πατρίδα εἴτε ἀπό βορρά εἴτε ἀπό ἀνα-

τολή.

Γι’ αὐτό ἡ ἀπάντησή μας πρέπει νά εἶναι

μιά “συνεχής ἐπαγρύπνηση καί διαρκής

ἀγῶνας γιά τά ἐθνικά μας θέματα μέ πα-

ράλληλη προβολή καί ἀνάδειξη τῆς πραγ-

ματικῆς ἱστορίας. Ἔτσι μόνο θά εἶναι βέ-

βαιο ὅτι θά πέσουν στό κενό οἱ ἀνιστόρητες

προσπάθειες αὐτῶν τῶν κέντρων.

Ἀλλά ἄς ἔλθουμε στό ἐπίμαχο θέμα τῶν

Σκοπίων.

Στήν ἀπό 26-8-08 ἐπιστολή μου πρός

τόν Πρωθυπουργό των κ. Γκρουέφκκι κοι-

νοποιουμένης καί πρός τόν κ. Μάθιους Νί-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.

ΖΑΡΓΚΛΗΣ

Σκόπελος Λέσβου

Πρός

Τήν μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου Στέλλα Χατζημιχαηλίδου

Γράμματα ἀναγνωστῶν μας



μιτς, μεσολαβητή τῶν Η.Ε., τόν

Πρωθυπουργό τῆς χώρας μας κ.

Καραμανλή, τήν ΥΠΕΞ κ. Μπακο-

γιάννη πού δημοσιεύθηκε στήν το-

πικήν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ τῆς 28-8-08,

περιλαμβάνεται ἡ ἱστορική ἐξέλιξη

τοῦ ἄνω κρατιδίου ἀπό τῆς συ-

στάσεώς του καί ἐντεῦθεν, καί δέν

ἔπαυσα οὐδέ ἐπί στιγμή ν’ ἀσχο-

λοῦμαι μέ τό ἄνω πρόβλημα ἀπό

τῆς ἀναγνωρίσεώς του ἀπό τόν

ἀπερχόμενο πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ὡς

καί πλείστους ἐπωνύμους τῆς πο-

λιτικῆς μας ζωῆς.

Τέλος κατ’ αὐτά οἱ ἐκδόσεις Κα-

στανιώτη Α.Ε. “Ὁδός Ζαλόγγου 11

106-78, Ἀθῆναι, θέτουν σέ κυκλο-

φορία βιβλίο τοῦ δημοσιογράφου κ.

Σπύρου Κουζινόπουλου “τά παρα-

σκήνια τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος”

πού περιέχουν λίαν ἐνδιαφέροντα

ἄγνωστα ἔγγραφα, μαρτυρίες πρω-

ταγωνιστῶν καί ντοκουμέντα.

Συγχαρητήρια στούς ἄξιους κα-

θηγητάς σας.

Μέ τήν ἰδίαν θέρμην καί ἀγωνι-

στικότητα συνεχίστε τίς προσπά-

θειές σας. 19

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Πρός

Τήν μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου Στέλλα Χατζημιχαηλίδου
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Ἐλειτούργησε
καὶ ὡμίλησε:

Τὴν 2αν εἰς τὸν Μητροπολι-
τικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τὴν

8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν , τὴν 9ην εἰς τὸν προσκυ-
νηματικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Ἐλευθερουπό-
λεως, ὅπου στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας
διένειμε 10 ὑποτροφίες εἰς φοιτητὰς τῆς πόλεως
ἐκ 1500 εὐρὼ ἑκἀστη,   τὴν 11ην εἰς τὸν Μητροπο-
λιτικὸν Ἱ.Ν. ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, τὴν
13ην εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου
μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρί-
της κ.κ. Θεολόγου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ ἱ. Χρυσοστό-
μου καὶ τῆς ὀνοματικῆς ἑορτῆς του, τὴν 14ην εἰς
τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος Χρυσοκά-
στρου, τὴν 21ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικήσιανης, τὴν 23ην εἰς
τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μεσορόπης, ὅπου ἐχειρο-
θέτησεν Οἰκονόμον τὸν Ἐφημέριον τοῦ Ἱ.Ν. π.
Ἰωάννη Ψαρρά, τὴν 30ην εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ἱ.Ν., ὅπου καὶ ἐχειροτόνησεν διάκονον τὸν Ἀλέ-
ξανδρον Κουλιουμπήν, μαθητὴν τοῦ Ἐκκλ. Λυ-
κείου Ξάνθης, εἰς τὸν ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα
Ἀμβρόσιος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θ. Λειτουργίας
ἐτέλεσε τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς Προτομῆς τοῦ ἀει-
μνήστου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως
Ἀμβροσίου.         

Ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 7ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ πανηγυρίζοντος
Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου,
τὴν 8ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ πανηγυρίζοντος
Ἱ.Ν. Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Πόλεως, τὴν 10ην εἰς τὸν
Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς
τιμᾶται εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικο-
λάου καὶ προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Εἰκόνος τοῦ
Ἁγίου, ποὺ τιμᾶται ὡς ὁ Προστάτης τῆς Πόλεως,
τὴν 12ην εἰς τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν τοῦ ἱ.
Χρυσοστόμου μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδη-
ροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, τῶν ἀρχῶν, ἁπάντων
τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί πλῆθος
κόσμου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθε-
ρίου, τὴν 16ην εὶς τὴν θ. Λειτουργίαν εἰς τὴν Ἱ.
Μονὴν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Νική-

σιανης, τὴν 20ὴν εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου Νικήσιανης, τὴν 29ην εἰς τὸν Ἑσπε-
ρινὸν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ.Ν. Ἀποστόλου
Ἀνδρέου-Ἁγίου Ἀνδρέου.

Συμμετέσχε:
Τὴν 1ην εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Παναγιωτάτου καὶ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
εἰς τὴν Δράμαν ὡς καὶ εἰς τὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου Δράμας πρὸς τιμὴν τοῦ προσφάτως ἁγιοποι-
ηθέντος ὁσίου Γεωργίου Καρσλίδη τοῦ
Ὁμολογητοῦ. 

Προέστη:
Τὴν 10ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς μητρὸς
τοῦ π. Ἱερωνύμου, Ἐλευθερίας Μαγγάλου εἰς τὰ
Κηπιά, τὴν 15ην τοῦ ἐτησίου Μνημοσύνου τοῦ πα-
τρός τοῦ π. Κωνσταντίνου, Ἀναστασίου Σκαρ-
τούλη εἰς τὴν Ν. Πέραμον.

Ἐγκαινίασε:
Τὴν 23ην τὸ κατάστημα Super Market τῶν παιδιῶν
τοῦ π. Θεολόγου Μαστορῆ εἰς τὸ Παλαιοχώριον,
τὴν 29ην τὸν Παιδικὸ Σταθμὸ τοῦ Δήμου Ἐλευ-
θερῶν εἰς τὸν Ἁγ. Ἀνδρέα.          

Ἐτέλεσε:
Τὴν 29ην τὰ θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου
Ἁγίου Στυλιανοῦ εἰς Ἅγιον Ἀνδρέαν.  
Πραγματοποίησε:
Τὴν 22αν τὴν  μηνιαίαν Ἱερατικὴν Σύναξιν εἰς τὸν
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως μὲ
θέμα εἰσηγήσεως: «Θεία Λατρεία - Ἱστορικὴ Ἐπι-
σκόπησις». Τὴν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Γεν.
Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Πρωτ. Ἀθανάσιος Παπαδά-
κης. Ἀκολούθησε γόνιμος καὶ ἐποικοδομητικὸς
διάλογος. 

Κατὰ τὸ μήνα Δεκέμβριο 2008
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας  

κ.  Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς: 

Ἐλειτούργησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 4ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Βαρβά-
ρας Μεσιᾶς, τὴν 6ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Μη-

Ι Μ

Ε Λ
Κατὰ τὸ μήνα Νοέμβριο 2008 ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ.  Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς: 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Μαζί μέ τούς ὑποτρόφους.

Ἐγκαίνια παιδικοῦ Σταθμοῦ.

Κοπή Βασιλόπιτας στό Ἐπισκοπεῖο.

Μέ τά παιδιά τῶν ἱερέων μας

τροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγ. Νικολάου, τὴν 7ην εἰς τὸν Κα-
θεδρικὸν Ναὸν Ἁγ. Ἐλευθερίου, ὅπου προέστη τοῦ
μνημοσύνου τῆς Ἀναστασίας Γαλατούλα, τὴν 14ην εἰς
τὸν Ἱ. Ν. Ὀρφανίου, ὅπου ἐχειροτόνησεν Πρεσβύτε-
ρον τὸν Διάκονον Ἀντώνιον Ξηρόν, τὴν 15ην εἰς τὸν
πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου Ἐλευθε-
ρουπόλεως, τὴν 21ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἐξοχῆς, ὅπου ἐτοπο-
θέτησεν ὡς ἐφημέριον τὸν π. Κων/νο Σούτην, τὴν 25ην,
τὰ Ἅγια Χριστούγεννα, εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν.
Ἁγ. Νικολάου, τὴν 26ην εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Δημη-
τρίου Νικήσιανης, τὴν 28ην εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Ἁγ.
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου.       

Ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 5ην εἰς τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ
τοῦ Ἁγ. Νικολάου εἰς τὸν  Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγ.
Νικολάου, τὴν 14ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ πανηγυρί-
ζοντος Καθεδρικοῦ Ἱ.Ν., ὅπου καὶ προέστη τῆς Λιτα-
νείας τῆς Ἱ. Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγ.
Ἐλευθερίου, τὴν 24ην εἰς τὰς ἀκολουθίας τῶν Ὡρῶν
καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων εἰς τὸν Μη-
τροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγ. Νικολάου, τὴν 31ην εἰς τὸν
Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγ. Βασιλείου εἰς τὸν προσκυνημα-
τικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νεκταρίου καὶ Ἁγ. Βασιλείου.         

Προέστη:
Τὴν 1ην τῆς Ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Ἀθηνᾶς Τσομ-
πανίδου εἰς Ἐλαιοχώριον, τὴν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπὶ
τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς
τὸ Στρατόπεδον Ἀμβράζη, τὴν 20ην τοῦ μνημοσύνου
τῆς μητρὸς τοῦ π. Ἱερωνύμου Ἐλευθερίας Μαγγάλου,
τὴν 23ην τοῦ Ἱ. Εὐχελαίου εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν.

Ἑορτή στό θεραπευτήριο.



Ἐτέλεσε:
Τὴν 7ην καὶ τὴν

15ην Τρισάγιον εἰς
τοὺς τάφους τῶν

προκατόχων του
Ἀμβροσίου καὶ Σωφρο-

νίου.

Πραγματοποίησε:
Τὴν 13ην τὴν  μηνιαίαν Ἱερατικὴν Σύναξιν εἰς τὸν
Ἱ.Ν. Ἀποστόλου Ἀνδρέου-Ἁγ. Ἀνδρέα μὲ θέμα
εἰσηγήσεως: «Ὁ Λειτουργὸς κατὰ τοὺς λόγους
περὶ Ἱερωσύνης τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου». Τὴν εἰσή-
γησιν παρουσίασε ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος.
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος καὶ νου-
θεσίες τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐν ὄψει τοῦ Ἐράνου
Ἀγάπης καὶ τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου.

Προήδρευσε:
Τὴν 1ην καὶ 12ην συνεδριάσεων τῆς Παπαχρηστι-
δείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως.

Παρέστη:
Τὴν 23ην εἰς τὴν Χριστουγεννιάτικην ἑορτὴν τῶν
παιδιῶν τοῦ Θεραπευτηρίου Ἐλευθερουπόλεως.

Προσέφερε:
Τὴν 29ην 10 ὑποτροφίες εἰς φοιτητὰς τῆς Ἐπαρ-
χίας του συνολικοῦ ποσοῦ 5.000 εὐρώ, τὴν 30ὴν

δῶρα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων εἰς τὰ παι-
διὰ τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Παρέθεσε:
Τὴν 29ην τράπεζαν εἰς τοὺς Ἱεροσπουδαστὰς καὶ
Ἱερόπαιδας τῆς Μητροπόλεως, ἔκοψε τὴν Βασι-
λόπιτα καὶ εὐχήθηκε τὰ δέοντα, τὴν 30ην  εἰς τὸ
ἑστιατόριον «Μπουζίνα» τῆς Ἐλευθερουπόλεως
Γεῦμα ἀγάπης καὶ τιμῆς πρὸς τοὺς 65 ὑπαλλήλους
τῶν συνεργείων καθαρισμοῦ τῶν πέντε Δήμων
τῆς Ἐπαρχίας του. 

Ἐπισκέφθηκαν:
Τὴν 3ην τὸν Σεβασμιώτατον ὁ Περιφερειάρχης
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Δημή-
τριος Σταμάτης καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Θεραπευτηρίου
χρονίων παθήσεων Ἐλευθερουπόλεως. Κατὰ τὰς
ὑπολοίπους ἐργασίμους ἡμέρας καὶ ὥρας δέχθηκε
εἰς τὸ Γραφεῖον του Συμβούλια καὶ πολλοὺς ἰδιώ-

τας βοηθῶν αὐτοὺς εἰς τὰ πολλαπλὰ προβλήματά
των.

Ἔψαλαν τὰ κάλαντα εἰς τὸν Σεβασμιώτατον ἡ
μουσικὴ τοῦ Δήμου, στρατιῶτες, σύλλογοι, σω-
ματεῖα καὶ τὰ παιδιὰ τῶν Ἱερέων.

Βοήθησε μέσω τοῦ Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀναξιοπαθοῦντας καὶ δοκι-
μαζομένους ἀδελφοὺς καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν
τοῦ ἔτους.   

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Τὴν 30ὴν Νοεμβρίου εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν Ἁγ. Νικολάου ἐχειροτόνησε διάκονον τὸν
Ἀλέξανδρον Κουλιουμπήν, σπουδαστὴν τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Ξάνθης. Εἰς τὸν νέον
Διάκονον ἐδόθη τὸ ὄνομα Ἀμβρόσιος. 

Τὴν 14ην Δεκεμβρίου εἰς τὸν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Ὀρφανίου, ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερον
τὸν Διάκονον Ἀντώνιον Ξηρόν, πατέρα τριῶν τέ-
κνων καὶ τὸν ἐτοποθέτησεν ἐφημέριον τῆς ὡς
ἄνω ἐνορίας.

Ὁ «Ἄμβων Παγγαίου» εὔχεται εἰς τοὺς Χει-
ροτονηθέντας ἀξίως καὶ θεοφιλῶς νὰ ὑπηρετήσουν
τὸ ἱερὸν θυσιαστήριον καὶ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ

Διὰ δεύτερον συνεχόμενον ἔτος ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης κ. Χρυσόστομος ὡς Πρόεδρος τοῦ
Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς» τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, παρέ-
δωσεν τὴν 29ην τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου ἡμέραν Δευ-
τέραν, εἰς δέκα (10) τὸν ἀριθμὸν ὑποτρόφους, τὶς
ἐτήσιες ὑποτροφίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἀφοῦ
ἔδωσε τὶς εὐχές του εἰς τοὺς φοιτητὰς καὶ σπου-
δαστάς, τοὺς ἐσυμβούλευσεν διὰ μίαν ὀρθὴν καὶ
συνεπῆ πρὸς τὰς ὑποχρεώσεις των σπουδήν.          

Τὸ ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν διανύει
τὸ δεύτερον ἔτος λειτουργίας του καὶ εὐελπιστεῖ τὸ
ἑπόμενο ἔτος νὰ χορηγήσει ὑποτροφίες εἰς δεκα-
πέντε (15) νέους τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Ἐλευθε-
ρουπόλεως μὲ τὴν συμβολὴν ὅλων σας. Γιὰ πε-
ρισσότερες πληρο φορίες ἀπευθύνεστε εἰς τὰ γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.     
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Χριστουγεννιάτικη
Ἑορταστική Ἐκδήλωση

Ἱ.Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Μεσιᾶς

Τήν Κυριακή 20/12/08 τό Κατηχητικό Σχολεῖο τοῦ Ἱ.Ν.
Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, πραγματοποίησε τήν Χρι-
στουγεννιάτικη ἑορταστική ἐκδήλωσή του. Ἡ ἑορταστική
ἐκδήλωση περιλάμβανε θεατρικό σκέτς μέ θέμα:

«Χριστουγεννιάτικο θαῦμα»,
ποιήματα, τραγούδια καί παραδοσιακά κάλαντα.

Τό θεολογικό νόημα τῆς ἑορτῆς τό παρουσίασε ὁ ἐφη-
μέριος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Κοσμᾶς Θασίτης μέ
θέμα: «Ἡ ἀνθρωπότητα πρίν καί μετά τήν ἐνανθρώπη-
ση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ὁ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος
πρωτοπ. Ἀθανάσιος Παπαδάκης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου, ἀπευθυνόμενος στούς πα-
ρευρισκομένους μετέφερε τίς πατρικές καί ἐγκάρδιες εὐχές
τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τίς ἅγιες ἡμέρες καί μοιράστη-
καν Δῶρα στά παιδιά.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στρατόπεδο “Ἀμβράζη”.
Ἑορτή Ἁγ. Βαρβάρας.

Κάλαντα.

Ἁγιάζοντας τόν μόχθο
ἱερατικῶν οἰκογενειῶν.

Μέ ἱεροσπουδαστάς καί ἱερόπαιδας.Τά στρατευμένα παιδιά μας στόν Ἐπίσκοπο.




