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Κ
αθώς ἐγκαινιάζομεν τό νέον ἐκκλη-
σιαστικόν ἔτος, στοχαζόμεθα ἐκ
νέου τήν κατάστασιν τῆς τοῦ Θεοῦ

κτίσεως. Ἀναλογιζόμεθα τό παρελθόν καί
μετανοοῦμεν δι᾿ ὅλα ὅσα ἔχομεν πράξει ἤ
ἀμελήσει νά πράξωμεν διά τήν φροντίδα
τῆς γῆς· προσβλέπομεν εἰς τό μέλλον καί
προσευχόμεθα νά μᾶς χορηγηθῇ σοφία διά
νά μᾶς καθοδηγῇ εἰς ὅλας μας τάς σκέ-
ψεις καί τάς πράξεις. 

Οἱ τελευταῖοι δώδεκα μῆνες ὑπῆρξαν
ἐποχή μεγάλης ἀβεβαιότητος δι᾿ ὁλόκλη-
ρον τόν κόσμον. Τά χρηματοοικονομικά
συστήματα, τά ὁποῖα ἐνεπιστεύοντο τόσον
πολλοί ἄνθρωποι διά νά τούς παρά-
σχουν τά ἀγαθά τῆς ζωῆς, παρέσχον ἀντι-
θέτως φόβον, ἀβεβαιότητα καί πενίαν. Ἡ
παγκοσμιοποιημένη οἰκονομία εἶχεν ὡς
ἀποτέλεσμα νά πληγοῦν ὅλοι – ἀκόμη καί
οἱ πλέον πτωχοί, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται πολύ
μακράν τῶν συναλλαγῶν τῶν μεγάλων
ἐπιχειρήσεων.

Ἡ παροῦσα κρίσις δίδει τήν εὐκαιρίαν
ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων μέ
διαφορετικόν τρόπον, διότι αἱ μέθοδοι αἱ

ὁποῖαι ἐδημιούργησαν τά προβλήματα
αὐτά δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι καί ἡ καλ-
λιτέρα λύσις των. Χρειάζεται νά εἰσαγά-
γωμεν τήν ἀγάπην εἰς ὅλας τά συναλ-
λαγάς μας, τήν ἀγάπην ἡ ὁποία ἐμπνέει
θάρρος καί συμπόνοιαν. Ἀνθρωπίνη πρό-
οδος δέν σημαίνει ἁπλῶς συσσώρευσιν
πλούτου καί ἄκριτον ἀνάλωσιν τῶν πόρων
τῆς γῆς. Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς παρούσης
κρίσεως ἔχει ἀποκαλύψει τάς ἀξίας τῶν
ὀλίγων οἱ ὁποῖοι διαμορφώνουν τάς τύχας
τῆς κοινωνίας μας. Ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δύ-
νανται νά ἐξεύρουν χρηματικά ποσά πέ-
ραν πάσης φαντασίας διά τήν στήριξιν τοῦ
χρηματοοικονομικοῦ συστήματος τό ὁποῖον
τούς ἐπρόδωσεν, ἀλλά δέν εἶναι πρόθυμοι
νά διαθέσουν οὔτε τό ἐλάχιστον κλάσμα
τῶν ποσῶν αὐτῶν διά τήν θεραπείαν τῆς
οἰκτρᾶς καταστάσεως εἰς τήν ὁποίαν ἔχει
περιέλθει ἡ κτίσις, ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἀκριβῶς
τῶν ἀξιῶν των, ἤ διά τήν σίτισιν τῶν πει-
νώντων τοῦ κόσμου ἤ διά τήν ἐξασφάλι-
σιν ποσίμου ὕδατος εἰς τούς διψῶντας τοῦ
κόσμου, θύματα καί αὐτούς τῶν ἰδίων
ἀξιῶν. Εἰς τό πρόσωπον ἑκάστου πεινα-

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Φωνή ἐκ Φαναρίου



σμένου παιδιοῦ ἀναγράφεται ἕν ἐρώτημα
δι᾿ ἡμᾶς καί δέν πρέπει νά ἀποστρέψωμεν
τό βλέμμα διά νά ἀποφύγωμεν τήν ἀπάν-
τησιν. Διατί συνέβη αὐτό; Εἶναι πρόβλημα
ἀνθρωπίνης ἀνικανότητος ἤ ἀνθρωπίνης
βουλήσεως;

Ἔχομεν καταστήσει τήν ἀγοράν τό ἐπί-
κεντρον τοῦ ἐνδιαφέροντός μας, τῆς δρά-
σεώς μας καί, ἐν τέλει, τῆς ζωῆς μας, λη-
σμονοῦντες ὅτι ἡ ἐπιλογή μας αὐτή θά ἐπη-
ρεάσῃ τήν ζωήν τῶν μελλοντικῶν γενεῶν,
καί θά περιορίσῃ τόν ἀριθμόν τῶν ἰδικῶν
των ἐπιλογῶν, αἱ ὁποῖαι θά εἶναι πιθανῶς
περισσότερον προσανατολισμέναι πρός
τήν εὐημερίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτί-
σεως. Ἡ ἀνθρωπίνη οἰκονομία μας, ἡ
ὁποία μᾶς ἔχει καταστήσει καταναλωτάς,
χωλαίνει. Ἡ Θεία Οἰκονομία, ἡ ὁποία μᾶς
ἔχει πλάσει κατ᾿ εἰκόνα τοῦ ἀγαπῶντος Δη-
μιουργοῦ, μᾶς καλεῖ νά ἀγαπήσωμεν καί
νά φροντίσωμεν ἅπασαν τήν κτίσιν. Ἡ εἰκών
τήν ὁποίαν ἔχομεν διά τόν ἑαυτόν μας ἀντα-
νακλᾶται εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον συμ-
περιφερόμεθα πρός τήν κτίσιν. Ἐάν πι-
στεύωμεν ὅτι δέν εἴμεθα τίποτε ἄλλο παρά
καταναλωταί, τότε ἐπιδιώκομεν τήν κα-
ταξίωσιν καταναλίσκοντες σύμπασαν τήν
γῆν· ἄν ὅμως πιστεύωμεν ὅτι εἴμεθα πλα-
σμένοι καθ᾿ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ, τότε δρῶμεν
μετά φροντίδος καί ἐλέους καί προσπα-
θοῦμεν νά γίνωμεν ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἐπλά-
σθημεν νά εἴμεθα.

Ἄς προσευχηθῶμεν διά τήν εὐλογίαν τοῦ
Θεοῦ κατά τήν Διάσκεψιν τῶν Ἡνωμένων
Ἐθνῶν διά τήν Κλιματικήν Ἀλλαγήν εἰς τήν
Κοπεγχάγην τόν Δεκέμβριον, ὥστε αἱ
ἀνεπτυγμέναι βιομηχανικῶς χῶραι νά συ-
νεργασθοῦν μέ τάς ἀναπτυσσομένας διά
τήν μείωσιν τῶν βλαβερῶν ρυπογόνων
ἐκπομπῶν, ὥστε νά ὑπάρξῃ βούλησις διά
τήν συγκέντρωσιν καί συνετήν διαχείρισιν
τῶν ἀπαιτουμένων χρημάτων πρός λῆψιν
τῶν ἀναγκαίων μέτρων καί ὥστε νά συ-
νεργασθῶμεν ἅπαντες διά νά διασφαλί-
σωμεν ὅτι τά τέκνα μας θά δύνανται νά
ἀπολαμβάνουν τά ἀγαθά τῆς γῆς τήν ὁποί-
αν καταλείπομεν εἰς αὐτά. Πρέπει νά
ὑπάρξῃ δικαιοσύνη καί ἀγάπη εἰς ὅλας τάς
πτυχάς τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος·
τό κέρδος, καί δή τό βραχυπρόθεσμον, δέν
ἠμπορεῖ καί δέν πρέπει νά ἀποτελῇ τό μο-
ναδικόν κίνητρον τῶν πράξεών μας.

Ἄς ἀνανεώσωμεν ἅπαντες τήν δέσμευ-
σίν μας νά συνεργασθῶμεν προκειμένου νά
ἐπιφέρωμεν τάς ἀλλαγάς διά τάς ὁποίας
προσευχόμεθα, νά ἀπορρίψωμεν κάθε τι τό
ὁποῖον βλάπτει τήν κτίσιν, νά μεταβάλω-
μεν τόν τρόπον σκέψεώς μας καί, ὡς ἐκ τού-
του, νά μεταβάλωμεν ριζικῶς τόν τρόπον
ζωῆς.  

Ἡ χάρις τοῦ Δημιουργοῦ καί Προνοητοῦ
Θεοῦ, σύν τῇ πατρικῇ εὐχῇ καί Πατριαρ-
χικῇ ἡμῶν εὐλογίᾳ, εἴη μετά πάντων
ὑμῶν.
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͵βθ΄ Σεπτεμβρίου α΄
† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπιτρέψτε μου
μὲ πατρικὴ ἀγάπη νὰ σᾶς ἀπευθύνω τὶς ἐγκάρδιες
εὐχές μου μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ τῆς ἐνάρξεως τοῦ
νέου σχολικοῦ Ἔτους 2009-2010. Σᾶς εὔχο-
μαι, λοιπόν, ὡς Ἐπίσκοπός σας, ὁ Πανάγαθος
Θεός, ὁ Ὁποῖος χαρίζει κάθε καλὸ καὶ εὐλογία
στὸν κόσμο, νὰ χαρίση καὶ σὲ σᾶς καὶ στοὺς σε-
βαστοὺς Δασκάλους σας, ὑγεία σώματος καὶ
πνεύματος, διάθεση καὶ ἐπιμέλεια
γιὰ μελέτη καὶ σπουδὴ ἀκατάπαυ-
στη καὶ συνεχῆ, ὥστε νὰ δεῖτε γρή-
γορα τοὺς  κόπους  σας νὰ
στέφωνται ἀπὸ ἐπιτυχία.

Ἡ καλὴ μελέτη, ἡ συστηματικὴ καὶ προσε-
κτική, πάντοτε ἔχει εὐχάριστα ἀποτελέσματα. Τὴν
ἀλήθεια αὐτὴ μποροῦμε νὰ τὴν δοῦμε καὶ στὸν
Λόγο τοῦ Θεοῦ μας, ὅταν κάπου ἀναφέρεται στὴν
μελέτη. Δὲν εἶναι ἄκαιρο, δὲν εἶναι νομίζομε
ἄσκοπο, νὰ θυμηθοῦμε τὴν χαρακτηριστικὴ συμ-
βουλὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸν μαθητὴ του
τὸν Τιμόθεο. «Ταῦτα μελέτα. Ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα
σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἦ ἐν  πᾶσι» (Α΄ Τιμοθ.
4,15). Παιδί μου, σὲ προτρέπω , αὐτὰ νὰ τὰ με-
λετᾶς. (Ἐννοεῖ βεβαίως τὰ ἱερὰ γράμματα, τὸν
Λόγο τοῦ Θεοῦ). Σὲ αὐτὰ ἐπάνω νὰ εἶσαι διαρκῶς
ἀφοσιωμένος, ὥστε σὲ λίγο ὅλοι νὰ δοῦν τὴν
προκοπή σου! 

Καλὴ μελέτη, λοιπόν, παιδιά. Ἂς περνοῦν τὰ
χρόνια καὶ ἂς διαφοροποιοῦνται ἀκόμη καὶ οἱ
συνθῆκες στὸν χῶρο τῆς Παιδείας, ἡ παλιὰ αὐτὴ

συνταγὴ γιὰ τὴν προκοπή σας δὲν πρόκειται νὰ
ἀλλάξη. Ἡ ἀπόκτηση τῶν πολύτιμων γνώσεων
καὶ ἡ διεύρυνση τῆς διανοίας δὲν ἔχει ἄλλο μέσο,
παρὰ μόνο τὴν ἐπιμελημένη μελέτη.

Ὅσο ὅμως αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀλήθεια ἀναμφι-
σβήτητη, ἄλλο τόσο ἀποτελεῖ ἐξίσου ἀλήθεια, ὅτι
ὁ «ἄρτιος ἄνθρωπος», ἡ ὁλοκληρωμένη προσω-

πικότητα στὸν κόσμο αὐτό, δὲν
πλάθεται μόνο ἀπὸ τὴν μελέτη.
Τὸν ἄρτιο καὶ ὁλοκληρωμένο
ἄνθρωπο, τὸν ὡραῖο ἄνθρωπο, τὸν
δημιουργεῖ προπάντων τὸ ἦθος.

Μὲ τρόπο πολὺ εὔστοχο μᾶς τὸ θύμισε ἡ ἀρχὴ τοῦ
Ἀποστόλου, ποὺ διαβάσθηκε στὸν Ἁγιασμὸ σή-
μερα, μὲ ἐκείνη τὴν δυνατὴ ρητορικὴ ἐρώτηση:
«Τὶς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ
τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραύ-
τητι σοφίας...». Δηλαδή, σᾶς ἐρωτῶ, ὑπάρχει κά-
ποιος σοφός καί ἐπιστήμονας ἀνάμεσά σας; Ἄν
ὑπάρχει, ἄς μᾶς τό δείξει μέ τήν καλή συνανα-
στροφή του, μέ τά ἔργα του, ὄμορφα καί καλά…

Ὁ σοφὸς καὶ ὁ ἐπιστήμων τότε ὄντως εἶναι
σοφὸς καὶ ἐπιστήμων, ὅταν ἔχη καὶ ἀνάλογη συμ-
περιφορὰ πρὸς τοὺς συνανθρώπους του. Σᾶς
εὔχομαι ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Θεοῦ νὰ βαδίσετε τὸν
δρόμο τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους μελετώντας μὲ
ἀγάπη καὶ πλάθοντας ἕνα ὡραῖο καὶ ζηλευτὸ χρι-
στιανικὸ ἦθος.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Ο  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἀγαπητά μου παιδιὰ,

Γιά τά παιδιά μας

Μελέτη ἀδιάκοπη
καί ἀγώνας γιά ἕνα

ὡραῖο, Χριστιανικό ἦθος!
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έ ἰδιαίτερη ἀνησυχία χαράσσω
αὐτές τίς γραμμές σήμερα. Τά
τεκταινόμενα στήν πατρίδα
μας τά τελευταία χρόνια καί

μέ ὅσα ἀρνητικά ἀποκαλύπτονται ἀφ’ ἑνός
μέν δημιουργοῦν αἰσθήματα πικρίας, ἀφ’
ἑτέρου δέ ἀνησυχίες καί ἀπορίες. Τό σύ-
νολο τῶν Ἑλλήνων ἔχει στενή σχέση μέ τή
μετανάστευση, ὅπου ὅμως μετανάστευαν
καί μεταναστεύουν οἱ Ἕλληνες εἶναι ὑπο-
δείγματα ἀνθρώπων, σεβόμενοι ἀπόλυτα
τούς νόμους καί τούς κανόνες τῆς
χώρας πού φιλοξενοῦνται καί ὄχι μόνον
δέν δημιουργοῦν προβλήματα, ἀπεναντίας
συμβάλουν στήν ἐπίλυσή τους. Ἀπορίας
ἄξιον ὅμως εἶναι, ὅτι ὅλοι οἱ συμπατριῶτες
μας ἔχουν δεινοπαθήσει καί ἐκδιωχθεῖ ἀπό
χῶρες μουσουλμανικές (Αἴγυπτος, Κονγκό,
Τουρκία, Ἰράκ κλπ).

Στήν πατρίδα μας τόν τελευταῖο καιρό
παρατηρεῖται μία ἀθρόα καί ἀνεξέλεγ-
κτη εἰσροή μεταναστῶν ἰδιαίτερα ἀπό
μουσουλμανικές χῶρες, ἡ ὁποία ἔχει προσ-
λάβει τή μορφή λαίλαπας, τό δέ θράσος
τους ἔφτασε σέ τέτοιο σημεῖο, πού νά
ἀπαιτοῦν εὐκτήριους οἴκους, τή στιγμή
πού ἰσοπεδώνουν δικούς μας καί μάλι-
στα μέ ἱστορικές καταβολές, τή στιγμή πού
δέν ἐπιτρέπουν ὄχι μόνον τό σημεῖο τοῦ
σταυροῦ νά κάνουνε στή χώρα τους ἀλλά
οὔτε καί κρασί γιά τή θεία Κοινωνία νά
εἰσάγουνε. Τά δέ μυστήρια γίνονται κρυφά
στίς αἴθουσες τῶν πρεσβειῶν καί ἀναρω-

τιέμαι, ποῦ εἶναι οἱ ἴσοι ὅροι;

2. Πηγή τοῦ προβλήματος

Προβληματιζόμαστε διότι βλέπουμε νά
ἐφαρμόζεται ὁ λόγος πολιτικοῦ γείτονος
χώρας, ὁ ὁποῖος ἔλεγε: «τήν Ἑλλάδα θά
τήν καταλάβουμε διά τῶν λαθρομετα-
ναστῶν μέ τόν ἁπλούστερο τρόπο ἀλλοι-
ώνοντας τόν πληθυσμό της» καί πράγματι
ἄν σήμερα μιλᾶμε γιά ἐνάμισι ἑκατομμύριο
μετανάστες, οἱ ὁποῖοι εἶναι μάλιστα νεαρᾶς
ἡλικίας καί ἄν κάποιες μυστικές ὀργανώ-
σεις ἐξοπλίσουν αὐτούς, πράγμα εὔκολο
στίς μέρες μας, φτάνει ὁ στρατός τῆς πα-
τρίδας μας νά ἀντιπαραταχθεῖ μέ αὐτούς;  

Ἦρθαν στήν πατρίδα μας, ἐμεῖς τούς
διατρέφουμε καί δέν σέβονται οὔτε τά σύμ-
βολά μας, οὔτε τή θρησκεία μας, οὔτε τόν
πολιτισμό μας. Ξαφνικά ἔγιναν οἱ κύριοί

Ὑπό τοῦ  Πρωτ. Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Μ

Τοῦ καιροῦ μας

1. Ἕλληνες μετανάστες



μας τούς ὁποίους ἐκτρέφουμε μέ τόν
ἱδρώτα μας καί ἡ μέν διατροφή καί μέρι-
μνα εἶναι πηγαία ἀρετή τῆς θρησκείας μας
καί τῆς ἐθνικότητάς μας, ὀφείλουν ὅμως τά
δυό αὐτά στοιχεῖα νά τά σεβαστοῦν. Δέν
μπορεῖ μέ τή γνωστή ἱστορία τοῦ ἀστυνο-
μικοῦ νά ὑπερτιμᾶται τό Κοράνι καί νά
ὑποτιμᾶται τό Εὐαγγέλιο καί ἡ Ἑλληνική
σημαία. Δέν εἴμαστε σωβινιστές, δέν δια-
κατεχόμεθα ἀπό αἰσθήματα ξενοφοβίας·
ἀπεναντίας ἐμεῖς σάν ἔθνος μεταλαμπα-
δεύσαμε φῶς καί πολιτισμό σ’ ὅλη τήν
οἰκουμένη μέ συνθῆκες καί πνεῦμα τελείως
διαφορετικό ἀπ’ αὐτό πού ζοῦμε σήμερα,
ἰδιαίτερα ἀπό τά μιλι-
ούνια τῶν Ἀσιατῶν.
Δεχόμαστε ὅσους
μπο ρεῖ νά φιλοξενή-
σει ἡ χώρα μας, δεχό-
μαστε αὐτούς πού μποροῦν μέ αἰσθήματα
εὐγνωμοσύνης νά ἀναγνωρίσουν τήν ἀγάπη
τοῦ φιλοξενοῦντος, δεχόμαστε αὐτούς
πού μποροῦν νά σεβαστοῦν τίς ἀρχές
μας, τήν ἱστορία, τά ἰδανικά μας, τήν
πίστη μας. Δεχόμαστε αὐτούς πού μπο-
ροῦν ὄχι μόνο νά πάρουν ἀλλά καί νά δώ-
σουν, δεχόμαστε αὐτούς πού δέν τούς
διακρίνει ἡ μισαλλοδοξία, τό πάθος καί ὁ
φθόνος καί πού μποροῦν νά γίνουν στή
χώρα τους πρεσβευτές γιά τή χώρα πού
τούς φιλοξενεῖ, δεχόμαστε αὐτούς πού ἐπι-
θυμοῦν νά ζήσουν εἰρηνικά στή χώρα μας
καί δίχως νά εἶναι προπετεῖς καί αὐθάδεις,
προκλητικοί καί ἀχάριστοι.

Ἀπαιτοῦμε τήν ἀφομοίωσή τους ἤ τό
βαθύ σεβασμό τους στά θέσμια τῆς χώρας
μας. Δέν τούς παρακαλέσαμε νά ἔρθουν,
ἀπεναντίας εἰσῆλθαν παρανόμως. Ἄν οἱ
ἀρχές καί οἱ νόμοι τῆς χώρας μας τούς εἶναι
ἀκατόρθωτα, μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στίς
χῶρες τους.

3. Μία ἀξιοπρόσεκτη φωνή

Τελειώνοντας θά θέλαμε νά χαιρετί-

σουμε τήν γενναία ὅσο καί εὐγενέστατη
στάση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Αὐστρα-
λίας Kevin Rudd τοῦ ὁποίου τό μήνυμα
καί παραθέτουμε ἀποσπασματικά: «Οἱ με-
τανάστες, καί ὄχι οἱ Αὐστραλοί, εἶναι
αὐτοί πού πρέπει νά προσαρμοστοῦν.
Ἔτσι εἶναι, καί ἄν τούς ἀρέσει! Βαρέθηκα
νά ἀνησυχοῦμε σέ αὐτή τή χώρα μήπως
προσβάλουμε ἕνα ἄτομο ἤ τήν κουλτούρα
του… Οἱ περισσότεροι Αὐστραλοί πι-
στεύουν στόν Θεό. Δέν πρόκειται γιά κά-
ποιο χριστιανικό, ἀκροδεξιό πολιτικό
κίνημα. Χριστιανοί, ἄνδρες καί γυναῖκες μέ
χριστιανικές ἀρχές, ἵδρυσαν τή χώρα μας

καί αὐτό εἶναι κατα-
γεγραμμένο καθαρά.
Ἁρμόζει, λοιπόν, νά
τό δείχνουμε πάνω
στούς τοίχους τῶν

σχολείων μας. Ἄν ὁ Θεός σᾶς προσβάλει,
σᾶς προτείνω νά βρεῖτε ἄλλο μέρος τοῦ κό-
σμου γιά νά ζήσετε, διότι γιά μᾶς ὁ Θεός
εἶναι μέρος τῆς κουλτούρας μας. Θά δε-
χτοῦμε αὐτά πού πιστεύετε, χωρίς ἐρωτή-
σεις. Ἀπό σᾶς ζητᾶμε νά δεχτεῖτε καί
ἐσεῖς ὅ,τι πιστεύουμε ἐμεῖς, γιά νά ζή-
σετε μαζί μας μέ ἁρμονία, χαρά καί
εἰρήνη. Αὐτή εἶναι ἡ δική μας χώρα, ἡ δική
μας γῆ καί ὁ δικός μας τρόπος ζωῆς, καί θά
σᾶς προσφέρουμε κάθε εὐκαιρία νά τά
ἀπολαύσετε κι ἐσεῖς. Ὅμως, ἄν μόλις χορ-
τάσετε ἀρχίσετε νά παραπονιέστε, νά γκρι-
νιάζετε καί νά μουρμουρίζετε γιά τή
σημαία μας, τόν ὅρκο πίστης στή χώρα μας,
πού δίνετε ὅταν παίρνετε τήν ὑπηκοότητα,
τά χριστιανικά μας πιστεύω, τόν τρόπο
ζωῆς μας, τότε σᾶς ἐνθαρρύνω νά ἐκμε-
ταλλευτεῖτε μία ἄλλη μεγάλη ἐλευθερία
τῆς Αὐστραλίας: τό δικαίωμα νά φύγετε!
Ἄν δέν εἴσαστε εὐχαριστημένοι, τότε φύ-
γετε! Δέν σᾶς φέραμε ἐδῶ μέ τό ζόρι. Ἐσεῖς
διαλέξατε νά ἔρθετε. Ὁπότε, δεχθεῖτε τή
χώρα πού ἐσεῖς διαλέξατε!».
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Κατάθεση ἀγωνίας καί εὐθύνης
γιά τό σοβαρό πρόβλημα.



Ο
κατά τό ἔτος 407 μ.Χ. τελειωθείς
στά Κόμανα τοῦ Πόντου μέγας
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κωνσταντινου-

πόλεως καί συγχρόνως Μεγαλομάρτυς
τῆς πίστεώς μας Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος πολλές φορές ἀφιέρωσε λαμ-
προύς λόγους γιά νά ἐξυμνήση
μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Κυρίως
σώζονται λόγοι του, τούς ὁποίους ἐξε-
φώνησε εἰς τιμήν Ἁγίων Μαρτύρων καί
Ἐπισκόπων τῆς πατρίδος του τῆς
Ἀντιόχειας. Ὅπως ἦτο ὁ Ἅγιος Ἰγνά-
τιος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, ὁ Ἱερο-
μάρτυς Βαβύλας, ὁ μάρτυς Λουκιανός
καί ἄλλοι.

«Πόσο ἀγαπῶ τίς γιορτές τῶν
Ἁγίων μας», θά ἀναφωνήση κάπου.
Καί πόσο ἐπιθυμοῦσε συνεχῶς νά τίς
ἑορτάζη· «εἴθε, ἐκήρυττε, ἀεί μαρτύ-
ρων ἡμέραν ἐπετελῶμεν», «ἀκορέστως
ἔχειν ἡμᾶς δεῖ πρός τάς ἑορτάς τῶν
ἁγίων». Διότι στήν χριστιανική ἑορτή
«ἄγγελοι χορεύουσιν, καί συντελεῖται
«σωτηρία τῶν συλλεγομένων ἁπάν-
των». Διότι ἐπίστευε, ὅτι κάτι σπου-
δαῖο ἔχουν νά προσφέρουν στούς
χριστιανούς. «Εἶναι δυνατόν νά τούς
δῆς, ἐκήρυττε, νά περιφρονοῦν τή ζωή
τους, ὅλα τά ἀγαθά τῆς ζωῆς αὐτῆς
καί νά μήν ἐπηρεασθῆς; Ἀκόμη καί ἄν

εἶσαι ὁ πιό ἀδιάφορος ἄνθρωπος, ὁ
πιό νωθρός σέ πνευματικά θέματα, δέν
εἶναι δυνατόν ἡ θυσία τῶν μαρτύρων
νά μή σοῦ ἐμπνεύση ἄλλο, ὑψηλό,
ἀνώτερο φρόνημα».

Ἡ ὠφελιμότητα τῶν χριστιανικῶν
ἑορτῶν δέν συνίσταται μόνο στή σω-
ματική ἀνάπαυση, ἀλλά προπάντων
στήν πνευματική ὠφέλεια. Ὅπως ὁ
καλός ποιμένας, ἐκήρυττε, ὅταν μάθει
ὅτι κάπου ὑπάρχει ἄφθονο καί καλό
χόρτο, βοσκή κατάλληλη, χωρίς νά
χρονοτριβήση, ὁδηγεῖ πρόθυμα τό ποί-
μνιό του γιά νά βοσκήση ἐκεῖ, ἔτσι
ἀκριβῶς καί ὁ πνευματικός ποιμένας
ἀντιλαμβάνεται τήν ἑορτή τοῦ Μάρτυ-
ρος καί ἐνεργεῖ ἀναλόγως. Μέ τόν
θαυμαστό καί ἡρωικό βίο του ὁ Μάρ-
τυς, μέ τίς πολλές ἀρετές του καί τήν
γενναιότητα τῆς ψυχῆς του ἀποτελεῖ
πνευματικό λιβάδι μέ πλούσια βλά-
στηση, ἱκανή νά θρέψη τήν ψυχή τοῦ
λαοῦ μέ τήν πιό καθαρή πνευματική
τροφή καί νά τόν ποτίση μέ τά νάματα
τά ζωογόνα τῆς πίστεως.

Φρονοῦσε ἀκόμη ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος, ὅτι οἱ ἑορτές τῶν Μαρτύρων εἶναι
μία εὐκαιρία πολύτιμη νά ἐπικοινωνή-
σουν οἱ χριστιανοί μεταξύ των. Οἱ τῶν
πόλεων νά ἔλθουν στήν ἐπαρχία καί

MBΩNA
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Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου
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1. Περίληψη ἐκφωνηθέντος λόγου στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Θεσ/νίκης τήν 25ην Ὀκτ. 2007.



ἀπό τά χωριά νά ἔλθουν στίς πόλεις.
«Διά γάρ τοῦτο, προσέθετε, οὐκ ἐν πό-
λεσι μόνον κατεφύτευσε μάρτυρας ὁ
Θεός, ἀλλά καί ἐπί τῆς χώρας αὐτῆς,
ἵνα ἐκ τῆς τῶν ἑορτῶν ὑποθέσεως
πρόφασιν ἔχωμεν ἀναγκαίαν τῆς πρός
ἀλλήλους ἐπιμιξίας».

Καθώς δέ ὁ λόγος τοῦ ἱεροῦ Πατρός
ἀναφέρεται στίς ἑορτές τῶν Ἁγίων
Μαρτύρων στήν ἐπαρχία εὑρίσκει καί
κάποιον ἄλλον λόγο, γιατί ἡ Θεία
Πρόνοια εὐλόγησε τίς ἑορ-
τές στά χωριά καί τήν
ἐπαρχία. Διότι, συμπεραί-
νει, στά χωριά λείπουν
συνήθως οἱ διδάσκαλοι
τοῦ Εὐαγγελίου γιά νά
κατηχήσουν τούς χριστια-
νούς. Ἀπό τήν ἐποχή φαί-
νεται ἐκείνη ὁ μορ φω μένος
Κλῆρος ἐ σπάνιζε στήν
ἐπαρχία, ἐν ἀντιθέσει μέ
τά ἀστικά κέντρα.

Ἔτσι οἱ Ἅγιοι Μάρτυ-
ρες ἀνεπλήρωναν τούς δι-
δασκάλους τοῦ Εὐαγγελί-
ου. «Τήν πενίαν τοίνυν τῶν διδασκόν-
των ἐν τῇ δαψιλεία τῶν μαρτύρων πα-
ραμυθούμενος ὁ Θεός, ὠκονόμησε πλεί-
ους παρ’ ἐκείνοις ταφῆναι μάρτυρας.
Οὐκ ἀκούουσιν διδασκάλων γλώττης
ἐκεῖνοι διηνεκῶς; ἀλλά μαρτύρων φωνῆς
ἀπό τοῦ τάφου διαλεγομένης αὐτοῖς καί
μείζονα ἰσχύν ἐχούσης. Οἱ Ἅγιοι Μάρ-
τυρες «σιγῶντες μέγιστα κατώρθωσαν
διά τήν τοῦ βίου λαμπρότητα».

Πηγαίνουν οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί νά
προσκυνήσουν στόν Τάφο τοῦ Μάρτυ-
ρος καί θεωρώντας τον εἶναι σάν νά
ἀκούουν τόν Μάρτυρα: «Ἐμβλέψατε
εἰς ἡμᾶς, ὅσα ἐπάθομεν δεινά. Τί γάρ
ἐπάθομεν θανάτῳ καταδικασθέντες,
καί ζωήν εὑρόντες διηνεκῆ; Κατηξιώ-
θημεν ἀποθέσθαι τά σώματα διά τόν

Χριστόν· εἰ δέ διά τόν Χριστόν μή πα-
ρεχωρήσαμεν αὐτῶν νῦν, μικρόν ὕστε-
ρον ἐμέλλομεν καί ἄκοντες αὐτῶν
ἀποστήσεσθαι τῆς προσκαίρου ζωῆς».
Ἔτσι «τό κατ’ ἀνάγκην ὀφειλόμενον ἐν
δωρεᾶς τάξει ἔλαβε παρ’ ἡμῶν, καί
μετά τῆς μεγίστης τιμῆς».

Εἴδετε, ἐρωτᾶ ὁ ἱ. Χρυσόστομος,
μετά τήν ἀνάπτυξη τῶν ἁγιολογικῶν
του αὐτῶν ἀπόψεων, «εἴδετε πῶς δυ-
νατωτέρα καί σιγώντων ἡ φωνή τῶν

μαρτύρων;». Ὁ Θεός θά
μᾶς πεῖ πάλι ὁ θεῖος
ἀνήρ, ἀπό ἄπειρη
ἀγάπη πρός τούς χρι-
στιανούς τρόπον τινά
ἐμέρισε τούς ἁγίους
μάρτυρες, καί τήν μέν
ψυχήν τους τήν παρέ-
λαβε στούς οὐρανούς,
τά δέ ἅγιά τους σώματα
τά ἄφησε σέ μᾶς. Ὥστε
νά ἀποτελοῦν πρωτί-
στως «ὑπομνήματα
ἀρετῆς». Νά ὑπενθυμί-
ζουν στούς ζῶντες τά

ἱερά τους καθήκοντα πρός τόν Θεόν
καί τόν πλησίον. Καί κυρίως τό γεν-
ναῖο φρόνημα, πού πρέπει ὡς πιστοί
χριστιανοί νά ἔχουν στή ζωή τους.

Ἀλλά οἱ τάφοι, οἱ λάρνακες μέ τά
ἅγια λείψανα τῶν μαρτύρων τῆς πί-
στεως ἀποτελοῦν «μεγίστη ὄντως πα-
ράκλησις καί παραμυθία». «Τόν τάφον
μόνον ἰδόντες τῶν ἁγίων πολλάς ἐξε-
χέατε δακρύων πηγάς, καί διεθερμάν-
θητε ἐν ταῖς εὐχαῖς».

Εἶναι ἀξιέπαινοι οἱ πιστοί χριστια-
νοί, πού γιά λίγο ἀφήνουν τούς κοσμι-
κούς θορύβους καί πηγαίνουν στά
Μαρτύρια γιά νά ἀπολαύσουν τήν
αὔρα ἐκείνη τήν πνευματική, νά ἐντρυ-
φήσουν στήν ἡσυχία. Διότι «μαρτύρων
θῆκαι οὐδέν ἄλλο εἰσίν, ἀλλ’ ἤ λιμένες
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ἀσφαλεῖς καί πηγαί ναμάτων πνευμα-
τικῶν καί θησαυροί περιουσίας ἀνά-
λωτοι».

Ἡ ἠθική δέ ὠφέλεια καί μόνο ἀπό
τή θέα αὐτῶν τῶν ἱερῶν τόπων εἶναι
ἀπερίγραπτη. «Καί ἐπιθυμίαν ἄτοπον
καί φθόνον τήκοντα καί θυμόν ζέοντα
καί εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον διενοχλή-
σειεν, ἀπό τῆς ὄψεως μόνης κατα-
σβέννυσι».

Γι’ αὐτόν τόν λόγον συνιστᾶ ὁ ἱερός
Χρυσόστομος, «ἁψώμεθα τοίνυν τῶν
θηκῶν ἐκείνων μετά πί-
στεως, διαθερμανθῶμεν τήν
διάνοιαν, κινήσωμεν ὀδυρ-
μούς». Μάλιστα! Εἶναι
εὐλογημένα τά δάκρυα πού
πηγάζουν ἀπό βαθειά συναίσθηση
μπροστά στά ἅγια λείψανα. «Ἔρρευ-
σαν οἱ ἅγιοι μάρτυρες αἷμα, ρευσάτω-
σάν σοι οἱ ὀφθαλμοί δάκρυα. Δύνανται
καί δάκρυα πυράν ἁμαρτημάτων κα-
τασβέσαι. Κατεξάνθησαν ἐκεῖνοι τάς
πλευράς, δημίους εἶδον περιεστώτας.
Τοῦτο καί σύ ποίησον ἐπί τῷ συνει-
δότι· κάθισον τόν λογισμόν δικάζοντα
ἐπί τοῦ θρόνου τῆς ἀδεκάστου δια-
νοίας… Ὅτι ὁ κρίνων ἑαυτόν νῦν, καί
τῶν ἡμαρτημένων εὐθύνας ἀπαιτῶν
ἀκριβεῖς, οὐ δώσει κατά τό μέλλον
δίκην, ἄκουσον τοῦ Παύλου λέγοντος.
Εἰ γάρ ἐκρίνομεν ἑαυτούς, οὐκ ἄν
ἐκρινόμεθα ὑπό τοῦ Κυρίου».

Καί ἄλλα πολλά καί σπουδαία ἐδί-
δαξε ὁ ἱερός Χρυσόστομος τούς χρι-
στιανούς διαφωτίζοντάς τους γιά τήν
ἐξαιρετική σημασία τῶν Ἁγίων Μαρτύ-
ρων στή ζωή των. Ἡ συγκέντρωσή των
ὅμως σέ ἕνα λόγο θά ἀπαιτοῦσε χρό-
νον πολύν. Καί τό σύντομο κήρυγμα
τοῦ Ἑσπερινοῦ θά ἔπαιρνε τότε τήν
μορφή καί τό περιεχόμενο διαλέξεως.

Ἐκεῖνο πού θεωροῦμε χρέος νά
ἐπαναλάβωμε τήν ἱεράν αὐτήν στιγμήν,

κατά τήν κορύφωσιν τῶν λατρευτικῶν,
πανηγυρικῶν καί ἀρχαιοπρεπῶν ἐκδη-
λώσεων ἐπί τῇ μνήμη τοῦ συμπαθε-
στάτου Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου
Δημητρίου καί πολιούχου τῆς συμ-
πρωτευούσης, εἶναι ἡ δοξολογία πρός
τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦν
Χριστόν, διότι ἡ διδασκαλία αὐτή ἡ
ἁγιολογική τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς
Ἐκκλησίας μας εἶναι ἀκόμη ζωντανή
πράξη στίς ἡμέρες μας.

Οἱ καινούργιες συνθῆκες τῆς ζωῆς
μας, ὅσες μᾶς ἐχάρισαν
ἐπαναστατικές ἀλλαγές ἡ
Ἐπιστήμη καί ἡ Τεχνολογία
καί οἱ νεωτερικές κοινωνι-
κές ἀντιλήψεις, δέν στάθη-

καν ἱκανές νά ἀλλοιώσουν αὐτά τά
ἁγιολογικά διδάγματα καί σχεδόν
ἀξιώματα τοῦ χριστιανικοῦ παρελθόν-
τος.

Δόξα Σοι ὁ Θεός! Τά πανηγύρια τῆς
Ὀρθοδοξίας μας, οἱ γιορτές τῶν Ἁγίων,
πού τόσο ἀγαποῦσε ὁ Ἱερός Χρυσό-
στομος, βρίσκονται στό προσκήνιο τῆς
καθημερινότητας μικρῶν καί μεγάλων.
Καί ὁ Ἅγιος Δημήτριος κάθε χρόνο,
ὅπως καί ἐφέτος, καλῶς ἑορτάσθη ἐδῶ
στό πανσεβάσμιο τέμενός του ἀπό μυ-
ριάδες χριστιανῶν.

Εἴθε νά δεχθῆ εὐμενῶς τήν ταπεινή
προσφορά μας καί νά μή παύση πρε-
σβεύων πρός τόν Ἀγωνοθέτην Χριστόν
ὑπέρ πάντων ἡμῶν. Ὑπέρ τῆς πόλεως
πού τόσο τόν ἐτίμησε, ὑπέρ τοῦ
Ἔθνους μας, ὑπέρ ὅλης τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Εἴθε ὁ λόγος ὁ πασίγνωστος τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, διά
πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου, νά γίνη πραγματικότης γιά
ὅλους τούς εὐσεβεῖς ἑορταστές τῆς
ἁγίας μνήμης του. «Τιμή μάρτυρος, μί-
μησις μάρτυρος». Ἀμήν.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1. Ἡ αἴσθηση τῆς πραγµατικότητας τοῦ Θεοῦ. 

Μᾶλλον µιλάµε γιά τό πιό δύσκολο κοµµάτι τῆς
ἐργασίας τοῦ παιδαγωγοῦ, καί µάλιστα στήν περί-
πτωσή µας τοῦ χριστιανοῦ παιδαγωγοῦ. Νά περά-
σει στό παιδί τήν αἴσθηση τῆς πραγµατικότητας τοῦ
Θεοῦ, δηλ. νά βοηθήσει τό παιδί νά γνωρίσει τό Θεό,
κάτι πού βεβαίως εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό τό
νά ἀποκτήσει γνώσεις γιά τό Θεό. Κάποτε ἕνας µαθη-
τής µοῦ εἶπε: «Δέν εἶναι πώς δέν πιστεύω στό Θεό,
ἁπλά µοῦ φαίνεται ἐξωπραγµατικός». Καί πρέπει νά
τό µοιραστῶ µαζί σας, πώς πολλές φορές στό µυστή-
ριο τῆς ἐξοµολογήσεως ἀποκαλύπτεται ἀπό πολλούς
ἀδερφούς µας αὐτή ἡ ἀδυναµία τῆς προσέγγισης τῆς
παρουσίας τοῦ Θεοῦ στήν καθηµερινή τους πραγµατι-
κότητα. 

Γεννᾶται λοιπόν τό ἐρώτηµα: πῶς µπορεῖ κανείς
νά δώσει στό παιδί αὐτή τήν αἴσθηση τῆς πραγµατι-
κότητας τοῦ Θεοῦ. Νοµίζω πώς αὐτή τήν αἴσθηση
τῆς πραγµατικότητας τῆς Θείας Παρουσίας ζητοῦσε
ὁ Ἰησοῦς ὅταν θεράπευσε ἀνθρώπους. Στή διήγη-
ση τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ (Ἰω. θ΄) ὁ Ἰησοῦς ρωτᾶ:
«Ἐσύ πιστεύεις στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ;» Ὁ ἄνθρωπος
ἀπαντᾶ: «Καί ποιός εἶναι Κύριε, γιά νά πιστέψω σέ
αὐτόν;» Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπαντᾶ: «Μά τόν ἔχεις
κιόλας δεῖ, αὐτός πού µιλάει τώρα µαζί σου, αὐτός
εἶναι» Ἐκεῖνος δέ εἶπε: «Πιστεύω Κύριε καί τόν προ-
σκύνησε». Βλέπουµε ὅτι ὁ Ἰησοῦς δέν τοῦ ζήτησε
νά διατυπώσει σωστά τήν πίστη του ἤ νά ἔχει γνώ-
σεις περί Θεοῦ, ἀλλά νά ἀναγνωρίσει ὅτι ἡ δύναµη
πού µπῆκε στή ζωή του ἦταν ἡ δύναµη τοῦ Θεοῦ. 

Ἕνα παράδειγµα τοῦ πόσο πραγµατικά αἰσθά-
νεται ἕνα µικρό παιδί τόν Θεό εἶναι αὐτό τό περι-
στατικό: «Ἕνα τρίχρονο ἀγοράκι, µετά τή σύντοµη
βραδινή προσευχή πού ἔκανε µαζί µέ τή µητέρα του,
κοιτοῦσε ἔξω ἀπό τό παράθυρο, κουνοῦσε τό χερά-
κι του στόν οὐρανό κι ἔλεγε: «Καληνύχτα Θεέ

µου». Ἕνα παιδί πού ζεῖ σέ περιβάλλον ἀπ’ ὅπου
ὁ Θεός εἶναι ἀπών, θά δεχθεῖ αὐτή τήν ἀπουσία τό
ἴδιο «ἁπλά» καί ἀναντίρρητα. Ὁ «χωρίς Θεό»
κόσµος του θά εἶναι τό ἴδιο πραγµατικός καί πολύ-
χρωµος καί θά ἀπολαµβάνει ἐξ ἴσου τήν ἐµπειρία τῆς
ζωῆς, ἄν οἱ γονεῖς του, τοῦ παρέχουν ἀγάπη καί
ἀσφάλεια. Οἱ «ἰδέες» δέν ἔχουν σηµασία γι’ αὐτό.
Ἀντίθετα ὅµως τό παιδί θά ἐπηρεασθεῖ βαθύτατα, ἐάν
ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ ἀπό τή ζωή τοῦ περιβάλλοντος
του ἐκφράζεται μέ φόβους, ἔνταση, ἀνασφάλειες καί
ἔλλειψη ἀγάπης. 

2. Ὁ «φόβος τοῦ Θεοῦ», ἕνα ἱερό µυστήριο. 
Ἡ διδασκαλία τῆς πίστης πρέπει νά εἶναι λογι-

κή, «λογική λατρεία» ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος στούς Ρωµαίους (Ρωµ. ιβ΄ 1). Ὅµως ἡ πί-
στη µας ἐκτείνεται καί πέρα ἀπό τό ἄκαµπτο πλαί-
σιο τῆς λογικῆς. Ἡ αἴσθηση τοῦ µυστηρίου τοῦ Θεοῦ,
ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ἕνα οὐσιῶδες µέρος τῆς
πίστης µας. Ἀλλά γεννᾶται τό ἐρώτηµα γιά τό πῶς
µπορούµε νά διδάξουµε στά παιδιά µας γιά νά «κα-
ταλάβουν» καί ταυτόχρονα νά τά διδάσκουµε νά
«στέκονται» µέ δέος µπροστά σέ κάτι πού εἶναι πέρα

Ὑπό τοῦ ἀρχιμ. Ἰουστίνου Κεφαλούρου
Ἱεροκήρυκος

Παιδαγωγικά



ἀπό τή δική μας ἀλλά καί ἀπό τή δική τους κατα-
νόηση; 

Καί τό ἔργο αὐτό γίνεται ἀκόµη πιό δύσκολο, µιά
καί πρέπει νά παραδεχθούµε ὅτι τά παιδιά µας εἶναι
µεγάλοι ρεαλιστές, γεµάτα ἀπό χαρούµενη περιέρ-
γεια. Κάθε προσπάθεια νά µεταδώσουµε αἴσθηµα δέ-
ους ἤ µυστηρίου µέσα ἀπό λεκτικούς τύπους, ἁπλῶς
δέν τά ἀγγίζει καί ἴσως νά µοιάζει µέ ἕναν µάλλον
ὑποκριτικό εὐσεβιστικό τύπο. Ἐξ’ ἄλλου ἄς µήν ξε-
χνάµε ὅτι ἡ λέξη «φόβος» τοῦ Θεοῦ σηµαίνει κάτι
πολύ διαφορετικό ἀπό πολ-
λά εἴδη φόβων. Τά παιδιά
εἶναι ἐκτεθειµένα σέ πολλούς
φόβους - φοβοῦνται τό σκο-
τάδι, τίς δυνατές φωνές κ.ἄ.
καί τό νά ταυτισθεῖ ὁ «φό-
βος τοῦ Θεοῦ» µέ τό φόβο
τῶν τροµακτικῶν πραγµά -
των,  µ’ ἄλλα λόγια τό νά φο-
βίζουµε τά παιδιά δέν βοηθάει
βέβαια στό νά γνωρίσουν
τό Θεό. 

Θά ἦταν λάθος νά πι-
στέψουµε ὅτι ἡ λογική καί ἡ
γνώση δέν µποροῦν νά συ-
νυπάρξουν µέ τό δέος µπρο-
στά στό «Ἀκατάληπτο».
Πραγµατικά δέν µπορούµε
νά ἀναγνωρίσουµε κάτι ὡς
«ἀκατανόητο», ἐκτός ἄν
ἔχουµε µιά ἐµπειρία τοῦ «κατανοητοῦ». Ἴσως γι’
αὐτό νά εἶναι δύσκολο τά παιδιά νά νιώσουν δέος.
Δέν ἔχουν ἐπαρκῆ γνώση γιά νά καταλάβουν ὅτι
ὑπάρχουν πράγµατα πέρα ἀπό τήν ἀνθρώπινη
γνώση καί κατανόηση. Μᾶλλον εἶναι εὐκολότερο γιά
ἕναν Einstain νά γευθεῖ τό αἴσθηµα τοῦ µυστηρί-
ου καί τοῦ δέους, παρά γιά ἕνα ὀκτάχρονο παιδί, πού
εἶναι βέβαιο πώς µέσα στό βιβλίο του ὑπάρχουν ὅλες
οἱ ἀπαντήσεις τοῦ κόσµου. 

Τό δικό µας ἔργο εἶναι νά βοηθήσουµε τά παιδιά
νά ἀναγνωρίζουν τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ µέσα στό
χῶρο τῆς δικῆς τους ζωῆς, στό χῶρο τῆς δικῆς τους
γνώσης γιά τά φυσικά γεγονότα καί µέσα στό πλαί-
σιο τῶν λογικῶν τους δυνατοτήτων. Μέ τό δικό τους
ρυθµό, µέ τό δικό τους τρόπο καί µέ τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ θά ἀποκτήσουν τήν αἴσθηση τῆς ἱερότητος, τήν
αἴσθηση τοῦ δέους µπροστᾶ στό Μυστήριο τοῦ Θεοῦ. 

3. Ἑνότητα ζωῆς. 

Ἕνα πολύ σηµαντικό θέµα στήν χριστιανική ἀγω-
γή εἶναι κι αὐτό τῆς ἑνότητος, ἤ τῆς ἐπικοινωνίας
µέ τόν κόσµο. Ἡ χριστιανική πίστη δέν µπορεῖ νά
κρατάει µία ἀποµονωµένη θέση στή ζωή µας –εἴτε
πρόκειται γιά τήν προσωπική µας ζωή, εἴτε γιά τή
σχέση µας µέ τό περιβάλλον. Δέν µπορούµε νά
εἴµαστε ἐν µέρει χριστιανοί, οὔτε κατά περιόδους ἤ
σέ κάποιους χώρους µόνο. 

Ἡ γενικότερη συνεπής
στάση µας σέ αὐτό πού θέ-
λουµε νά δώσουµε στά παιδιά
µας, παίζει σίγουρα σηµαντι-
κό ρόλο στήν ἐπιτυχία τοῦ
στόχου µας. Γιά παράδειγµα:
Δέν ἐνδιαφερόµαστε µόνο ἄν
ὁ µικρός Γιαννάκης ἔχει µάθει
νά λέει τό «Πιστεύω», ἀλλά
ἐνδιαφερόµαστε γιά τόν µικρό
Γιαννάκη ὡς αὐτοτελῆ προ-
σωπικότητα. Καί εἶναι σίγου-
ρο πώς ὁ µικρός Γιαννάκης θά
τό ἀντιληφθεῖ αὐτό πολύ γρή-
γορα ἀκόµη καί ἄν δέν τοῦ τό
πούµε µέ λόγια. 

Στήν πλουραλιστική κοι-
νωνία µας τό νόηµα τῆς
Ἐκκλησίας συχνά ὑποβιβά-
ζεται στό νόηµα ἑνός ἀ -

ποµονωµένου, αὐ τό-περιφραγµένου σώµατος, πού
δέν ἔχει καµιά σχέση µέ τά ἐνδιαφέροντα τοῦ
κόσµου. Βεβαίως κατά µία ἔννοια, οἱ Χριστιανοί «δέν
εἶναι ἐκ τοῦ κόσµου τούτου», ἀλλά αὐτό σηµαίνει µόνο
ὅτι δέν ἀποδέχονται τήν κοσµική ἱεράρχηση τῶν
ἀξιῶν. Ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία θά πρέπει νά
εἶναι µία εἰκόνα ἀγάπης καί ἐνδιαφέροντος γιά τόν
κόσµο κι ἔτσι δέν µπορεῖ νά σταθεῖ ἀποµονωµένη,
ἀδιάφορη. Θά πρέπει νά εἶναι συµπαθής πρός τίς
ἀνάγκες καί τά βάσανα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό
µπορούµε νά τό διδάξουµε στά παιδιά µας κάτω ἀπό
τίς συνηθισµένες συνθῆκες τῆς ἐνοριακῆς µας ζωῆς;
Μπορούµε ἀνυπόκριτα νά διδάξουµε κάτι, πού
τόσο λίγο πραγµατοποιεῖται στή ζωή; 

Πιστεύω ὅτι ὑπάρχουν ἁπλοί τρόποι γιά νά τό
κάνουµε. Μπορούµε νά ἁρπάξουµε κάθε πρακτική
εὐκαιρία γιά νά συνδέουµε τά σχολεῖα µας καί τά παι-
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διά µας µέ τά προγράµµατα πού διευρύνουν τίς ἐµπει-
ρίες τους ἀπό τίς ἀνθρώπινες σχέσεις. Ἐπισκέψεις
σέ ἐκκλησίες ἄλλων ἐθνικοτήτων, συµµετοχή στή
φροντίδα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων, ἐνδιαφέρον
γιά τήν ἱεραποστολική ἐργασία τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὅλα αὐτά εἶναι πράγµατα πού βοηθοῦν. Καθώς
τά παιδιά µεγαλώνουν µπορούµε νά τά ὁδηγήσουµε
σέ µία βαθύτερη κατανόηση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς
Ἐκκλησίας «ὑπέρ τοῦ σύµπαντος κόσµου». 

4. Παιδαγωγός 
Ὅσο σηµαντικό µέσα στήν οἰκογένεια εἶναι ἡ πα-

ρουσία τῶν γονέων, ἄλλο τόσο σηµαντική εἶναι καί
ἡ παρουσία τοῦ παιδαγωγοῦ, ὁ
ὁποῖος θά πρέπει κατά τήν ἄπο-
ψή µου νά ἔχει τά ἑξῆς τρία χα-
ρακτηριστικά: 

Νά ἔχει µία αὐθεντική ἐµπει-
ρία συµµετοχῆς στήν ἐκκλησιαστική ζωή. 

Νά ἔχει –δυνάµει τουλάχιστον– τήν ἱκανότητα
νά ἐπικοινωνεῖ µέ τά παιδιά. 

Νά ἔχει τή δυνατότητα νά καλλιεργήσει καί νά
ἀναπτύξει τά χαρίσµατά του. 

Εἶναι γεγονός ὅτι τό νά διδάσκεις παιδιά ἀπο-
τελεῖ µία ἐµπειρία πού συχνά προσκρούει στήν αὐτο-
πεποίθηση, συντρίβει τό «ἐγώ» τοῦ παιδαγωγοῦ. Γιά
νά τήν ἀντιµετωπίσει, πρέπει νά ἔχει πίστη στόν ἑαυ-
τό του καί στήν κλίση του. Κατά ἕναν ἀρκετά πε-
ρίεργο τρόπο, αὐτή ἡ πίστη στόν ἑαυτό του περι-
λαµβάνει ταυτόχρονα καί µία ἔννοια βαθιᾶς ταπεί-
νωσης. Μόνο ἡ ταπείνωσή σου δίνει τό αἴσθηµα τῆς
ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας. Δέν ὑπερεκτιµᾶς τίς ἱκα-
νότητές σου, δέχεσαι τό γεγονός ὅτι δέν εἶσαι ἰδιο-
φυία. Βρίσκεις πολύ φυσικό τό ὅτι δέ σέ βρίσκουν
ὅλοι οἱ µαθητές σου ἀξιαγάπητο, ὅτι δέν ἐνδιαφέ-
ρονται ὅλοι γιά τό τόσο καλά προετοιµασµένο
µάθηµά σου. Ἡ ταπείνωση σέ προστατεύει ἀπό τό
νά ἀναστατώνεσαι ἀδικαιολόγητα, ὅταν κάποτε ἀπο-
τυγχάνεις στή διδασκαλία σου. 

Ἕνα ἐπίσης πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό τῆς
προσωπικότητας τοῦ δασκάλου εἶναι τό αὐθεντικό
ἐνδιαφέρον γιά τή ζωή ἤ τουλάχιστον γιά κάποιες
ἀπό τίς πλευρές της, μία «καλή περιέργεια» γιά τά
τόσα πού συµβαίνουν ἤ ἔχουν συµβεῖ στόν κόσµο. Τό
ἐνδιαφέρον αὐτό µπορεῖ νά δηµιουργήσει διαύλους
ἐπικοινωνίας καί νά δώσει τό ἔναυσµα ὥστε νά
δηµιουργηθεῖ µία σχέση δυνατή καί ἐποικοδοµητική. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μέ ὅλα τά παραπάνω νοµίζω πώς γίνεται σέ
ὅλους µας κατανοητή ἡ ἀξία τῆς χριστιανικῆς
ἀγωγῆς, ἰδιαιτέρως δέ σέ µία ἐποχή θρησκευτικοῦ
ἀποχρωµατισµοῦ τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν. Πειράµατα
ἔχουν ὑπάρξει πολλά. Ἄλλα ἀπό αὐτά εἶχαν ἐπιτυ-
χία καί ἄλλα ὄχι. Ἡ σταθερά ὅµως πού ὀνοµάζεται
χριστιανική ἀγωγή, µάλλον θά πρέπει νά γίνει ἀπ’
ὅλους κατανοητό ὅτι δέν µπορεῖ νά ὑπόκειται στήν
λογική οὔτε τῆς ἀποκοπῆς ἀπό τό γενικότερο
ἐκπαιδευτικό πλαίσιο. Μπορούµε νά µιλήσουµε γιά
τήν ἀναµόρφωση –ὄχι στήν οὐσία– ἀλλά στίς

µεθόδους προσέγγισης καί διδα-
σκαλίας τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς.
Ἀπό τήν χριστιανική ἀγωγή, ὅλοι
µας µόνο νά κερδίσουµε ἔχουµε καί
σέ καµία περίπτωση νά χάσουµε. 

Πολλές φορές διατυπώνεται τό ἐρώτηµα γιά τό
τί κάνει ἡ Ἐκκλησία γιά προβλήµατα ὅπως γιά πα-
ράδειγµα τά ναρκωτικά. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Κά-
νει πρόληψη. Σέ αὐτά τά δέκα χρόνια τῆς διακονίας
µου ὡς κληρικός ἀλλά καί πρίν, οὐδέποτε ἄκουσα πώς
παιδί τό ὁποῖο βρισκόταν κοντά στήν Ἐκκλησία νά
ὑπέκυψε στή δίνη τῶν ναρκωτικῶν. Καί αὐτό διό-
τι ὑπάρχει ἐκεῖνο τό πλαίσιο µέσα στό ὁποῖο ὁ νέος
καί ἡ νέα δέν ἔχουν τήν ἀνάγκη τῆς δηµιουργίας φαν-
ταστικῶν παραδείσων, ἀφοῦ ἡ ζωή τους ἔχει ἀπο-
κτήσει διαφορετικό νόηµα καί διαφορετική προοπτική.
Καί εἶναι καί τό ἐνδιαφέρον τῆς ὁµάδας, µέσα στήν
ὁποία βρίσκεται τό παιδί. Θυµάµαι πολλές φορές ὡς
κατηχητής γιά τήν ἐπικοινωνία µου µέ παιδιά τά
ὁποία εἶχαν µία κάποια ροπή πρός τόν κίνδυνο, πού
ὅµως οὐδέποτε ἐνέδωσαν, κι αὐτό διότι ἡ ὁµάδα
δηµιουργοῦσε ἕνα πλαίσιο δηµιουργικῆς ἀσ φάλειας. 

Ἡ εὐθύνη ὅλων µας εἶναι µεγάλη καί πιστεύω πώς
ὅλοι ὅσοι ἐµπλεκόµαστε σέ αὐτή τήν προσπάθεια
ἔχουµε ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς µας. Ἡ κοινωνία
ἐµπιστεύεται στά χέρια µας τό καλύτερό της
κοµµάτι. Τό πιό δύσκολο µά καί τό πιό ἐλπιδοφό-
ρο. Τά µάτια ἑνός παιδιοῦ, τό χαµόγελό του, ἡ σκαν-
δαλιά του, τά δάκρυά του, ἡ ἀγκαλιά του εἶναι ὅλα
ἐκεῖνα τά ὁποῖα θά µᾶς δώσουν τήν ἔµπνευση, µαζί
µέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε τό ἔργο µας νά ἔχει τό
καλύτερο ἀποτέλεσµα πρῶτα γιά τά παιδιά µας κι
ἐποµένως γιά ὅλους µας.

13
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Ἀξιοπρόσεκτες ἀπόψεις
γιά τήν Χριστιανική ἀγωγή.
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Στόν Ἔφεδρο Ἀνθυπολοχαγό

ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗ

Ἡρωικέ κι ἀθάνατε
Δημήτρη Τσαμκιράνη,
ὁ οὐρανός μέ τ’ ἄστρα του
σοῦ πλέξανε στεφάνι.

Παρών στό προσκλητήριο
γιά τή γλυκειά Πατρίδα,
σύ τό καμάρι τῶν γονιῶν,
τά ὄνειρα κι ἐλπίδα.

Ἀγάλλονται οἱ οὐρανοί
μέ τό χαμόγελό σου,
θρηνοῦν οἱ φίλοι σου στή γῆ
τόν ἄδικο χαμό σου.

Μνημεῖο δόξας ἄφθαρτης
οἱ ἄρχοντες σοῦ στήσαν
γιά τήν ἀνδρεία, τήν ὁρμή
τά τείχη τά γκρεμίσαν.

Γέννημα τῶν Ἐλευθερῶν
κι ἡ ἔνδοξ’ ἱστορία,
ἡ μνήμη σου στίς γενεές
θά εἶναι αἰωνία.

Χρῆστος Ρέμμος

Τιμή σ’ ἕναν ἥρωα τοῦ καιροῦ μας



Φλέγετ’ ἡ Κύπρος, μάνα, ἡ Πατρίδα μέ καλεῖ,
μόν’ δόσμου τήν εὐχή σου, στή μάχη νά ριχτῶ,
σκληρά νά τιμωρήσω, τόν βάρβαρο ἐχθρό.

Τά ὅσια βεβηλώνουν, πατοῦν τίς ἐκκλησιές,
ἄχ, μάνα, δέν ἀντέχω, μοῦ σκίζετ’ ἡ καρδιά,
σφαγιάζουν τούς ἀθώους, τά ἄπραγα παιδιά!

Πετᾶ ὁ νιός στά ὕψη μέ ἄλλους σταυραητούς,
ἁπλώνουν στά οὐράνια τ’ ἀτσάλινα φτερά,
γιά πίστη, γιά Πατρίδα, γιά τήν Ἐλευθεριά.

Μέ βιά ἡ καρδιά χτυπάει, νά φτάσουν λαχταροῦν,
μά ὁ Χάροντας ζηλεύει τίς νιότης τήν ὁρμή,
ὠιμέ! καί τούς σωριάζει στή ματωμένη γῆ!

Ἁγιάζεται τό χῶμα τῆς Κύπρου τό ἱερό,
τῶν νέων ἡ θυσία πηγή καί ποταμός,
τά νάματα ν’ ἀρδεύει γιά πάντα ὁ Ἑλληνισμός.

Μητέρες Ἑλληνίδες, ὦ, σφίξτε τήν καρδιά,
τούς ἥρωες μήν κλαῖτε, τά δάκρυα δέν ποθοῦν,
μόν’ δάφνινα στεφάνια, τούς πρέπει νά φοροῦν.

Σέ τοῦτο τό ἡρῶο ὑπνώνει χρυσαητός,
πού ἡ γῆ του, ἡ πατρώα, ποτέ δέ λησμονᾶ.
Δημήτρη Τσαμκιράνη, θά ζεῖς παντοτινά!

Ἀητοί τῆς Ρωμιοσύνης, σαλπίστε δυνατά,
στούς Ἕλληνες ταιριάζει Πατρίδα ν’ ἀγαποῦν,
ἡ Ἑλλάδα δέν πεθαίνει, ὅταν ὁμονοοῦν.

15
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Σωτηρία Δ. Ἀργυρίου

Στόν ἐθελοντή Ἀνθυπολ. τοῦ 74
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1. Ἀπό τό Δημοτολόγιο τοῦ Ὀβηλοῦ
Στόν ἴδιο τόν Ὀβηλό ἀναφέρονται, ὁ Νικόλα-

ος Σφικτάριος μέ τήν οἰκογένειά του, τήν οἰκία
του, ἕνα ζευγάρι βοῶν, ἕξι χοῖροι, ἕνα ἀμπέλι ἔκτα-
σης τριῶν μοδίων - ἕνας μόδιος ἦταν ἴσος πρός πε-
ρίπου 1.000 τετρ. μέτρα γῆς - ὁ Γεώργιος ὁ γιός τοῦ
Τούντουρου, πού εἶχε σύζυγο τήν Μαρία, θυγατέ-
ρα τήν Καλή, ἀδελφό τόν Θεόδωρο, εἶχε δική του
οἰκία, ἕνα ζεῦγος βοῶν, ὀκτώ πρόβατα καί ἀμπέλι,
ὁ Γεώργιος Βελκάνος, μέ σύζυγο τήν Μαρία, γιό
τόν Μιχαήλ καί θυγατέρα τήν
Εἰρήνη, ὁ Θεόδωρος, ἀδελφός
τοῦ προηγούμενου, πού εἶχε
σύζυγο τήν Μαρία καί δύο θυ-
γατέρες, τήν Καλή καί τή Ζωή,
ἡ Δράγνα χήρα του Μιχαήλ, μέ γιό τόν Κωνσταντῖνο
καί θυγατέρα τήν Μύχνα, ὁ Νικόλαος Φωτεινός
ἀπό τή Δοβροβίκεια (Φτέρη), πού εἶχε σύζυγο τήν
Ἄννα, γιό τόν Ἰωάννη, θυγατέρα τήν Μαρία καί
ἄλλα πολλά ὀνόματα, μέσα ἀπό τά ὁποία ἀνα-
δύεται μία ἀγροτική κοινωνία, στήν ὁποία ζοῦν
Ἕλληνες καί ἐξελληνισμένοι Σλάβοι, καλ-
λιεργοῦν τή γῆ τῆς Μονῆς Ἰβήρων, στήν ὁποία φυ-
τεύουν ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀμπέλια, ἔχουν οἱ πε-
ρισσότεροι δικές τους οἰκίες καί δικά τους ζῶα, (χοί-
ρους, βόες, ἀγελάδες, πρόβατα κλπ.) καί φροντί-
ζουν τά κτήματα τῆς Μονῆς, ἐνῶ πληρώνουν, πλέ-
ον, φόρους στό βυζαντινό κράτος, ὅπως φροντίζουν
καί τό μετόχι τῆς Μονῆς, τό Γενέσιον τῆς Θεοτό-
κου, τό ὁποῖο ὅμως παύει πιά νά μνημονεύεται στά
ἔγγραφα πού ὑπάρχουν στή βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς,
μετά τό ἔτος 1311.

Ἡ καταγραφή, ἔτσι, τοῦ Ὀρφανοτρόφου
Τρύφωνα Κεδρηνοῦ, πού ἔλαβε χώρα τόν Ἰανουά-
ριο τοῦ 1316, ἦταν ἡ τελευταία πού περιγράφει τόν
ἴδιο τόν Ὀβηλό ὡς κατοικούμενο οἰκισμό.

2. Τό “ἀγρίδιον” Ὀβηλός
Σέ πρακτικό τοῦ ἀπογραφέα Πρωτοκυνηγοῦ

Ἰωάννη Βατάτζη, πού ἔγινε τό ἔτος 1341 γιά τήν
Μονή Ἰβήρων, ἀναφέρεται ὅτι στό τότε ὑφιστάμενο
κατεπανίκιο Λυκοσχίσματος ὑπῆρχε τό ἀγρίδιον
Ὀβηλός καί ἡ Δοβροβίκεια, τά ὁποῖα, ἐπειδή ὁ ἀπο-
γραφέας τά βρῆκε νά εἶναι ἀκατοίκητα, ἐξ
αἰτίας τῶν ἐπιθέσεων τῶν Τούρκων, τά κατέ-

γραψε ὅπως τά βρῆκε καταγεγραμμένα στό πρα-
κτικό τοῦ Ὀρφανοτρόφου Τρύφωνα Κεδρηνοῦ, (τοῦ
ἔτους 1316), ἐπειδή ὅμως οἱ πάροικοι τῆς Μονῆς
Ἰβήρων, πού κατοικοῦσαν παλαιότερα στούς δύο
αὐτούς οἰκισμούς, εἶχαν ξεσπιτωθεῖ ἀπό τήν ἐπίθεση
τῶν ἐχθρῶν καί εἶχαν πάει νά ἐγκατασταθοῦν σέ
ἄλλα μέρη, ἡ μονή ὄφειλε νά τούς ἀναζητήσει καί
νά τούς ἐπαναφέρει στίς κατοικίες τους. («…ἔχει
ἡ τοιαύτη Μονή καί παρά τό κατεπανίκιον Λυ-
σκοσχίσματος τό ἀγρίδιον τόν Ὀβηλόν καί τήν Δο-

βροβίκειαν …. Ἅτινα διά τό
εὑρίσκεσθαι νῦν ἄοικα ἀπό τῆς
ἐπιθέσεως τῶν Τούρκων ἐγρά-
φησαν καί ἐν τῷ παρόντι πρα-
κτικῶ ὡς εὐρεθῆναι καταγε-

γραμμένα ἐν τῷ πρακτικῶ τοῦ ὀρφανοτρόφου τοῦ
Κεδρηνοῦ ἐκείνου…  πλήν ἐπεί οἱ εἰς τά εἰρημένα
ἀγρίδια τόν Ὀβηλόν καί τήν Δοβροβίκειαν εὑρι-
σκόμενοι πάροικοι τῆς τοιαύτης μονῆς ἐξωκίσθη-
σαν ἀπό τῆς τῶν ἐχθρῶν ἐπιθέσεως καί ἀπῆλθον καί
προσκάθηνται ἀλλαχοῦ … ὀφείλει ἡ μονή λαμβά-
νειν ἀκωλύτως αὐτούς…».

3. Παλαιοχώρια
Οἱ δύο οἰκισμοί, (Ὀβηλός καί Δοβροβίκεια)

ἀναφέρονται καί σέ χρυσόβουλλο, τοῦ ἔτους 1341,
τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννη τοῦ Καντακουζηνοῦ,
γιά τή Μονή Ἰβήρων, σάν παλαιοχώρια, δηλαδή πα-
λιά χωριά, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι ἔχουν φύγει καί
κατοικοῦν σέ διάφορα κάστρα: «…περί τό Λυκό-
σχισμα παλαιοχώρια δύο, ἦτε Δοβροβίκεια καί ὁ
Ὀβηλός, ὧν τινων οἱ ἔποικοι εὑρίσκονται ἀρτίως ἐν
διαφόροις κάστροις…» 

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1346, μέ χρυσόβουλο τοῦ
Σέρβου κράλλη Στεφάνου Δουσάν, πού εἶχε, ἐν
τῷ μεταξύ, ἐγκαθιδρύσει τό βραχύβιο Σερβικό κρά-
τος τῶν Σερρῶν, τά κτήματα τῆς Μονῆς Ἰβήρων
στόν Ὀβηλό καί σέ ἄλλα χωρία ἀπαλλάχθηκαν
ἀπό τούς φόρους πού πλήρωναν μέχρι τότε στό Βυ-
ζαντινό κράτος.

Οἱ ἴδιοι αὐτοί οἰκισμοί μνημονεύονται, τέλος καί
σέ χρυσόβουλλο, τοῦ ἔτους 1351, τοῦ αὐτοκρά-
τορα Ἰωάννη Ε΄ Παλαιολόγου, γιά τήν Μονή Ἰβή-
ρων: «… εἰς τό Πρινάριον χωρία δύο, τόν Ὀβηλόν
καί τήν Ἠδοβροβίκειαν…». (Βλέπουμε ἐδῶ νά μνη-

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΟΒΗΛΟΣ

ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,

ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ὑπό τοῦ κ. Θ. Λυμπεράκη Δικηγόρου-Ἱστορικοῦ

Ἀπό τήν Ἱστορία τοῦ τόπου μας

Συνέχεια προηγουμένου τεύχους

Πρόσκληση σέ χρήσιμη
ἀρχαιολογική ἔρευνα
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μονεύονται τό Παγγαῖο καί τό Σύμβολο ὄρος ὡς
ἕνα, ἑνιαῖο ὄρος, μέ τήν ὀνομασία Πρινά-
ριον).

Ἀπό τό ἔτος 1316 λοιπόν καί μετά ὁ Ὀβηλός καί,
ὁπωσδήποτε καί τό μετόχι τοῦ Γενεσίου τῆς Θεο-
τόκου, μαζί μέ τό ὁποῖο αὐτός ἀποτελοῦσε ἕνα με-
γάλο κτῆμα τῆς Μονῆς, ἔμειναν ἔρημα μέχρι τό
ἔτος 1341, ἐξ αἰτίας ἐπιδρομῶν Τούρκων. Ποι-
ές ἦταν, ὅμως, αὐτές οἱ ἐπιδρομές, πού ἐρήμωσαν
τόν Ὀβηλό καί τήν Δοβροβίκεια καί πού ἔκαναν τό
μετόχι τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου νά μή μνημο-
νευθεῖ πιά ποτέ στό μέλλον, ἐν ἀντιθέσει πρός τόν
Ὀβηλό, ὁ ὁποῖος, ὅπως καί ἡ Δοβροβίκεια, φαίνον-
ται νά κατοικοῦνται καί πάλι τό ἔτος 1357; (Dolger
Fr., Auw den Schatzkammern des Heilingen
Berges, Textband, Munchen 1948, Nr. 9, 8-9);

4. Τουρκικές ἐπιδρομές ἀπό θαλάσσης
Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1316 καί 1341, οἱ μόνες Τουρ-

κικές ἐπιδρομές πρός τήν Μακεδονία ἔγιναν ἀπό τή
θάλασσα, (γιά πρώτη φορά μετά τό 1342 ἔχουμε χερ-
σαῖες ἐπιδρομές Τούρκων τῆς Μ. Ἀσίας στή Θρά-
κη καί τήν Μακεδονία. Πρόκειται γιά τούς
Τούρκους πού ἔφερε ὁ Ἰωάννης Καντακουζηνός,
ὅταν συμμάχησε μέ τόν σουλτάνο Ὀρχάν καί ὁ δυ-
νάστης τοῦ Ἀϊδινίου Ὁμούρμπεης ἦλθε τό 1342 πρός
βοήθειά του, μέ στόλο καί μαχητές). Πράγματι, ἀμέ-
σως μόλις οἱ Ὀθωμανοί ἀπέκτησαν στόλο, μετά τήν
κατάληψη τῆς Περγάμου καί τῆς ἐπαρχίας τοῦ Κα-
ρασῆ, (πρόκειται γιά τήν ἀρχαία Μυσία ἤ Τρωάδα),
κατανικώντας τούς Τουρκομάνους δυνάστες πού
ὑπῆρχαν ἐκεῖ, πραγματοποίησαν δύο θαλάσσιες ἐπι-
δρομές, κατά τά ἔτη 1337 καί 1340, στά εὐρωπαϊκά
παράλια τῆς αὐτοκρατορίας, ἀπό τίς ὁποῖες τήν
πρώτη τήν ἀπέκρουσαν οἱ Βυζαντινοί, κατά τή δεύ-
τερη ὅμως οἱ Τοῦρκοι ἐπιδρομεῖς πῆραν μαζί τους
ἄφθονη λεία ἀπό τίς περιοχές τοῦ Στρυμόνα κι ἀπό
τά ἐκεῖ εὑρισκόμενα ἀπό αἰῶνες μετόχια τῶν
Μονῶν τοῦ Ἁγίου ὄρους, χωρίς ὅμως νά μπορέ-
σουν νά πετύχουν νά ἐγκατασταθοῦν μόνιμα σέ
κάποια ἀπό τίς περιοχές πού εἶχαν ἐπιδράμει. (Μία
τρίτη ἐπιδρομή τῶν Τούρκων ἀπό τή θάλασσα ἔγι-
νε τό ἔτος 1331, ὅταν 60 πλοῖα τούς λεηλάτησαν τά
παράλια τῆς Χαλκιδικῆς, ἐξορμώντας ἀπό τήν
χερσόνησο τῆς Κασσάνδρας καί τοῦ Ἄθω, πλήν ὅμως
ὁ αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος, πού
βρισκόταν στρατοπεδευμένος στή λίμνη Βόλβη, εἰδο-
ποιήθηκε, ἔσπευσε κι ἐδίωξε τούς ἐπιδρομεῖς, χω-
ρίς αὐτοί νά ἐπιτεθοῦν ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐκτός
ἀπό τήν ἴδια τήν Χαλκιδική χερσόνησο).

5. Στό σημερινό Κοκκινοχώρι
Εἶναι, κατόπιν τούτων, πολύ πιθανό, ἡ κατα-

στροφή κι ἐρήμωση τοῦ μετοχίου τοῦ Γενεσίου
τῆς Θεοτόκου νά ἔλαβε χώρα στή δεύτερη ἀπό

τίς προαναφερθεῖσες Τουρκικές, θαλάσσιες ἐπι-
δρομές, χωρίς πιά τό μετόχι αὐτό νά ξαναμνημο-
νευθεῖ σέ ὁποιοδήποτε ἔγγραφο τῆς Μονῆς Ἰβήρων
ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, πρᾶγμα πού σημαίνει ἴσως ὅτι
καταστράφηκε τότε ὁλοσχερῶς, ποτέ πιά δέν ἀνέ-
καμψε καί παρέμεινε ἐρημωμένο μέχρι τίς ἡμέρες
μας.

Ἀντίθετα, ὅπως προαναφέρθηκε, ὁ οἰκισμός τοῦ
Ὀβηλοῦ, μετά τήν ἐρήμωσή του, ἀνάμεσα στά
ἔτη 1316 καί 1341, φαίνεται ὅτι ξανακατοική-
θηκε, γιά νά ἐπιβιώσει, μέχρι τήν κατάκτηση τῆς πε-
ριοχῆς ἀπό τούς Τούρκους, (πού ἔγινε περί τό ἔτος
1383), ὡς μουσουλμανικός πλέον οἰκισμός, μέ τό ὄνο-
μα Σαρλή, ὁ ὁποῖος εἶχε 400 μουσουλμάνους κα-
τοίκους τό ἔτος 1886, (Νικολάου Σχινά, Ὀδοιπορι-
καί σημειώσεις Μακεδονίας, Ἠπείρου, νέας ὁρο-
θετικῆς γραμμῆς καί  Θεσσαλίας, 1886), 321 κατοί-
κους τό 1913, 270 κατοίκους τό 1920 καί μέχρι τό 1922
πού ἐγκαταλείφθηκε ἀπό τούς μουσουλμάνους κα-
τοίκους του, κατά τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν
καί οἱ πρόσφυγες πού ἦλθαν στήν περιοχή, ἀπό
τή Νικόπολη καί τήν Γαρέσαρη τοῦ Πόντου,
ἀφοῦ ἔκτισαν τό χωριό τους λίγο ψηλότερα ἀπό
τό Σαρλή, ὅπου ἀνήγειραν σχολεῖο καί ἱερό ναό, τι-
μώμενο στή μνήμη τοῦ Προφήτη Ἠλία, στή συνέ-
χεια, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 ἄρχι-
σαν νά κατέρχονται νοτιότερα, ὅπου ἔχτισαν ἐκ
βάθρων τό σημερινό Κοκκινοχώρι, προκειμένου
νά εἶναι πλησιέστερα στά κτήματά τους.

Τόση ἱστορία, τόσο αἷμα, τόσοι μοναχοί καί λαϊ-
κοί μάρτυρες σχετίζονται μ’ αὐτό τό ἐλάχιστο κομ-
μάτι τοῦ τόπου μας, πού κείτεται σήμερα λη-
σμονημένο, περιμένοντας τήν ἀρχαιολογική
σκαπάνη, γιά ν’ ἀποκαλύψει τά μυστικά του.
Ἐλπίζουμε ὅτι τό παρόν, ταπεινό πόνημα θά πετύχει
ἔστω καί μόνο αὐτό τόν σκοπό: Νά εὐαισθητοποι-
ήσει κάποιους συμπολίτες, πού θά μπορέσουν νά πεί-
σουν τούς «ἁρμόδιους», νά σκύψουν πάνω ἀπό τή
μακραίωνη ἱστορία αὐτοῦ τοῦ μικροῦ καί ταπεινοῦ
κομματιοῦ τῆς μαρτυρικῆς Μακεδονίας μας, τοῦ
Ὀβηλοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Θε-
οτόκου.

ΤΕΛΟΣ
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Πιστεύω καί
δέν εἶμαι ὁ μό-
νος, γιά τή γνή-
σια πολιτική, ὅτι
πρέπει νά εἶναι
σύμφωνη μέ τήν
ἠθική. Πρε-
σβεύω, ἄρα, ὅτι
ὁ σφετερισμός

ἀλλότριου ἐνδόξου ὀνόματος γιά τήν ὀνο-
μασία κράτους δέν εἶναι πολιτικά ἐπιτρε-
πτός. Ἐπισημαίνω, μάλιστα, γιά τήν ἀνοχή
τοῦ σφετερισμοῦ αὐτοῦ ἀπό ἄλλα κράτη, ὅτι
ἐνέχει κατά τό φυσικό Διεθνές Δίκαιο κάτι
ἀνάλογο σχεδόν πρός τήν ἀποδοχή κλοπι-
μαίων κατά τό ἐσωτερικό Δίκαιο τῶν κρατῶν. 

Ἀπευθύνω ἔκκληση πρός τούς Ἕλληνες
διπλωμάτες νά παραμένουν ἀνένδοτοι σέ
ὅποιες τυχόν πιέσεις καί νά ἀποτρέψουν τήν
ἀπαλλοτρίωση, ἔστω καί ὑπό συσκευασία,
τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος Μακεδονία. Πρέπει
καί ὁ ἀξιότιμος ξένος μεσολαβητής νά μά-
θει τίς ὑπαγορεύσεις τῆς Ἱστορίας καί τῆς γε-
ωγραφίας καί τῆς ἐθνοτικῆς πραγματικό-
τητας καί νά χειραφετηθεῖ ἀπό τήν ἐπιρροή
τῶν καταλοίπων τῆς πολιτικῆς τοῦ Τίτο. 

Ἀλλά καί οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ σκοπιανοῦ
κράτους πρέπει νά σοβαρευθοῦν: νά ξεφύ-
γουν ἀπό τήν ἀναξιοπρεπέστατη ἀπάρνη-
ση τῆς ἐθνικῆς τοῦ λαοῦ των σλαβικῆς ταυ-
τότητας, δηλαδή νά θεσπίσουν ὄνομα γνή-
σιο τοῦ κράτους των, ἰδικό του καί ὄχι

ἀλλότριο, ἐκφραστικό τῆς ἀλήθειας γιά τόν
πληθυσμό του καί γιά τό ἔδαφός του. Μέ τήν
λέξη Μακεδονία στήν ὀνομασία του ἐμφα-
νίζεται σήμερα τό σκοπιανό κράτος, σάν νά
εἶναι ἀποσπασμένη ἐπαρχία τῆς Βόρειας
Ἑλλάδος, κάτι ἀντίθετο πρός τήν πραγμα-
τικότητα. Ὄνομα τοῦ σκοπιανοῦ κράτους,
ἐκφραστικό τῆς ἀλήθειας, θά ᾖταν «Δαρ-
δανσλαβία », καθώς τό μεγαλύτερο μέρος
τοῦ ἐδάφους του εἶναι ἡ ἀρχαία Δαρδανία,
ἐχθρική πρός τή Μακεδονία τοῦ Φιλίππου
καί τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ λαοῦ του
εἶναι σλάβοι καί μέ γλῶσσα σλαβική. Ἡ ἀλη-
θινή αὐτή ὀνομασία διαδηλώνει ὅτι ὁ λαός
τοῦ μικροῦ αὐτοῦ κράτους ἀνήκει στή με-
γάλη οἰκογένεια τῶν σλαβικῶν λαῶν καί ὑπο-
δηλώνει, ὅτι ἀποτελοῦν ἁπλῶς μειονότητα οἱ
Ἀλβανοί κάτοικοι τοῦ ἐδάφους του. 

Ὄνομα, παραδεκτό ἐπίσης ἠθικο-πολιτι-
κά, δίχως τήν τριπλή ἐκφραστικότητα ὅμως
τοῦ εὔηχου «Δαρδανσλαβία», παρόμοιου τοῦ
Γιουγκοσλαβία, θά ᾖταν καί τό «Σκοπιανία»,
παρέκταμα ὀνομαστικό τῆς πρωτεύουσας
τοῦ μικροῦ κράτους, θεσπιστέο, ἐάν γιά οἰον-
δήποτε λόγο τό ἄριστο « Δαρδανσλαβία »
δέν κατορθωθεῖ νά θεσπιστεῖ. Εἴτε ὡς Δαρ-
δανσλαβία, εἴτε ὡς Σκοπιανία, τό γειτονικό
τῆς Ἑλλάδος μικρό κράτος θά ἔχει ἀκέραιη
τήν ἐθνική ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ του, ἀλλά
καί τήν ἐκτίμηση καί τή συμπαράσταση τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ.

«Καθημερινή» 9/9/09

Ὅλο καί περισσότεροι στή Βραζιλία
πειραματίζονται μέ νέες θρησκεῖες.

Ὁ καθολικισμός δέν γοητεύει τούς
νέους ἀντίθετα μέ τήν Εὐαγγελική Ἐκκλη-
σία καί τήν Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἡ ἀτμόσφαιρα ᾖταν ἠλεκτρισμένη τή

νύχτα τῆς «Ἀκραίας
Μάχης» στόν χρι-
στιανικό ναό τοῦ Σάο
Πάολο. Οἱ πιστοί,
ντυμένοι μέ τζίν καί
ἀθλητικά παπού-

Σταχυολογήματα

Ἡ ὀνομασία τοῦ σκοπιανοῦ κράτους.

Ἐπικοινωνοῦν  μέ τόν Θεό μέσω ρόκ και πάλης. 



Ἤδη 23 ἐργαζόμενοι αὐτοκτόνησαν ἀπό τίς
ἀρχές τοῦ ἔτους στήν France Telecom. Ὅσο κι ἄν ἡ
ἐταιρεία κάνει λόγο γιά «στατιστικά συνηθισμένους
δεῖκτες», εἶναι σαφές, ὅτι οἱ συνεχεῖς ἐσωτερικές ἀνα-
διαρθρώσεις καί ἡ πίεση καί γιά οἰκειοθελεῖς ἀπο-
χωρήσεις ἔχουν ὁδηγήσει ἐργαζομένους στόν πανι-
κό καί στόν αὐτοκτονικό ἰδεασμό. Ὁ εὐρωπαϊκός τη-
λεπικοινωνιακός κολοσσός γίνεται συνώνυμο τῆς κα-
τάθλιψης και τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐξουθένωσης. 

Σέ συνθῆκες οἰκονομικῆς κρίσης, τά ἀτυχήματα
στήν ἐργασία ἐμπλουτίζονται ἀπό νέες αἰτίες, πού
δέν μποροῦν νά θεραπεύσουν τά «βαρέα καί ἀνθυ-
γιεινά» ἔνσημα.

Ὄχι μόνο οἱ ὁμαδικές αὐτοκτονίες στή Γαλλία, ἡ
αὔξηση τῶν περιστατικῶν κατάθλιψης σέ ὅλο τόν
προηγμένο κόσμο καί στή χώρα μας, ἡ αὐξανόμενη
χρήση light ἠρεμιστικῶν, ἀπό στελέχη πρίν ἀπό τίς
συσκέψεις στό χῶρο τῶν ἐπιχειρήσεων, πρέπει νά μᾶς
ὁδηγήσουν στόν ἐπανακαθορισμό τῆς ἔννοιας: « ἐπι-
κινδυνότητα» στήν ἐργασία. Νέοι στρεσογόνοι πα-
ράγοντες πολιορκοῦν τήν ψυχολογική ἰσορροπία
στήν ἐργασιακή ζωή, ἐφόσον ὅλο καί περισσότερο τεί-
νει νά ταυτίζεται πλήρως καί ἀποκλειστικά μέ τό νόη-
μα τῆς ζωῆς κι ὄχι μόνο μέ μία, ἔστω καί βασική, συ-
νιστῶσα της.

Στήν περίοδο τῆς οἰκονομικῆς ἀνόδου καί τῆς
ἀξιακῆς ἡγεμονίας τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ καί τοῦ
ἀτομικισμοῦ, μάθαμε νά ἐρμηνεύουμε τήν ἐπαγγελ-
ματική ἐπιτυχία μέ τήν προσωπική προσπάθεια. Γα-
λουχηθήκαμε στό δόγμα πώς ὅλα ἐξαρτώνται ἀπό τή
θέληση, τήν ἐξατομίκευση, τήν ἀφοσίωση στήν
ἐργασία καί στήν ἑταιρεία. Τώρα, ὅμως, πού ἡ

εὐημερία μετατρέπε-
ται σέ συρρίκνωση,
πῶς θά τά βγάλουμε
πέρα μέ τήν ἐξατομί-
κευση τῆς ἀτυχίας
μας; 

Ὁ μεσήλικος πού
ὁδηγεῖται στήν ἔξοδο
βιώνει ὡς ἀτομική τήν ἀποτυχία. Κι αὐτοί πού ἐπέν-
δυσαν ψυχολογικά ὅλη τή ζωή στήν καριέρα ἤ ἀντι-
κατέστησαν τήν κυριαρχία τοῦ πατέρα μέ τόν ἑκά-
στοτε προϊστάμενο ἤ ἐργοδότη, ἐκεῖνοι πού ἀπορ-
ροφήθηκαν πλήρως ἀπό τήν « ἐργασιακή ἱκανοποί-
ηση », ἡ ὁποία « ἰδιαίτερα χαρακτηρίζει τίς ἀστικές
τάξεις τῶν μορφωμένων», ὅπως ἀναφέρει ὁ ὁμότιμος
καθηγητής τοῦ ΑΠΘ Θ. Καράβατος στή μελέτη του
γιά τήν «ψυχοπαθολογία καί ψυχοδυναμική τῆς
ἐργασίας», διαπιστώνουν σήμερα ἕνα τεράστιο ἀδιέ-
ξοδο πού δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τήν ἐξατομικευ-
μένη προσπάθεια. 

Ἡ ψυχική ὁδύνη δέν συνδέεται μόνο μέ τίς
συνθῆκες ὑγιεινῆς και ἀσφάλειας τῆς ἐργασίας.
Ὅπως ἀναφέρει ὁ καθηγητής Ψυχιατρικῆς τοῦ ΑΠΘ,
«ἡ ἀρνητική συνθήκη δέν ἀναδύεται μόνο μέσα ἀπό
τήν ἀθλιότητα πού ὁδήγησε χθές στό θάνατο δύο με-
τανάστες. Σχετίζεται καί μέ τήν ὀργάνωση τῆς ἐργα-
σίας, πού περιλαμβάνει τή διαίρεσή της, τό περιε-
χόμενο τοῦ στόχου, τίς σχέσεις ἐξουσίας, τό πρό-
βλημα τῆς ὑπευθυνότητας, τόν ἀνταγωνισμό» γιά τήν
ἐπικράτηση τοῦ ἰσχυρότερου σέ μιά ἀγορά ἐργασίας
πού στενεύει ἐπικίνδυνα.

« ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ » 15/09/2009.

τσια, πολλοί μέ τά καπέλα βαλμένα ἀνάποδα,
εἶχαν κυκλώσει ἕνα αὐτοσχέδιο ρίνγκ ζητω-
κραυγάζοντας ἡμίγυμνους πολεμιστές ζιουζί-
τσου. Ἀκούστηκαν οὐρλιαχτά ὅταν ὁ
ἀγαπημένος τῶν θεατῶν, Φάμπιο Μπούκα,
ἐξουδετέρωσε τόν ἀντίπαλό του μέσα σέ λίγα
λεπτά. Τό πλῆθος ἐξαγριώθηκε ὅταν ὁ πάστο-
ρας Ντογκάο Μέϊρα, 26 ἐτῶν, ἔριξε κάτω τόν
δικό του ἀντίπαλο, νικώντάς τον μέ μιά
εὔστοχη λαβή μέσα σέ 20 δευτερόλεπτα. 

Μέ τό πλῆθος ἀκόμη νά πανηγυρίζει, ὁ πά-
στορας Μαζόλα Μάφεϊ, ντυμένος μέ στρατιω-
τικό παντελόνι καί τισέρτ, ἅρπαξε ἕνα
μικρόφωνο. 

Ὁ Μάφεϊ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης ὁ προπο-
νητής τοῦ Μέιρα, καθήλωσε τότε τό πλῆθος μέ
μία λειτουργία μέ θέμα τή σχέση  μεταξύ τοῦ
ἀθλητισμοῦ καί θρησκευτικότητας. « Πρέπει
νά ἀσκεῖτε τό ἄθλημα τῆς θρησκευτικότητας

πιό συχνά», κάλεσε τό ποίμνιό του. « Πρέπει
νά πολεμᾶτε γιά τή ζωή σας, τά ὄνειρά σας,
τά ἰδανικά σας ».

Ἡ « Ἀναγέννηση στήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ » εἶναι μία μεταξύ  πολλῶν εὐαγγελικῶν
ἐκκλησιῶν τῆς Βραζιλίας, πού ἀναζητοῦν τρό-
πους γιά νά προσηλυτίσουν καί νά ἐντάξουν
νέους ἀνθρώπους στοὐς κόλπους τους. Μέ νύ-
χτες πάλης, νύχτες ρέγκε, βίντεο γκέιμ καί τα-
τουάζ, οἱ ἐκκλησίες ἔχουν καταστήσει τήν
εὐαγγελική θρησκεία τό ταχύτερα ἀναπτυσ-
σόμενο πνευματικό κίνημα στή Βραζιλία. Τό
1950, τό 94% τῶν Βραζιλιάνων δήλωναν ὅτι
εἶναι καθολικοί, ἀλλά αὐτό τό ποσοστό σημεί-
ωνε σταθερή πτώση φθάνοντας τό 74% ἕως τό
2000. Στό μεταξύ, τό ποσοστό ἐκείνων πού
περιέγραψαν ἑαυτούς εὐαγγελικούς αὐξή-
θηκε πέντε φορές στή διάρκεια αὐτῆς τῆς πε-
ριόδου, φθάνοντας τό 15% τό 2000.

† Ε.Χ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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Παλιά καί νέα ἀτυχήματα.

« ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20/09/2009 ».



Κατά τόν
μήνα Ἰούλιο 2009

ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.

Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: τήν
12ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ν. τοῦ
Ἁγ. Νικολάου, τήν 17ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Μαρίνης τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ν.
Περάμου, τήν 19ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δη-
μητρίου Ἐλευθερῶν, ὅπου μετά τήν θείαν
Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ἐνώπιον
τῆς προτομῆς τοῦ ἥρωος ἀγωνιστοῦ Δη-
μητρίου Τσαμκιράνη πεσόντος κατά τήν
τουρκικήν εἰσβολή εἰς τήν Κύπρον τόν
Ἰούλιο τοῦ 1974, παρουσία τῶν πολιτικῶν
καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ καί
πλῆθος κόσμου, τήν 20ην εἰς τόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ν. τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ
Αὐλῆς, τήν 26ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 27ην
εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μ. Ἁγ. Παν-
τελεήμονος Χρυσοκάστρου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: τήν
19ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ εἰς τό ὁμώνυμον Παρεκκλήσιον
τοῦ Παλαιοχωρίου, τήν 25ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Ν. Ἁγ.
Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως, τήν
26ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς
Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Χρυσοκά-
στρου.

Ἐπραγματοποίησε: τήν 3ην Ἰουλίου
προσκηνυματικήν ἐκδρομήν εἰς Μόσχαν
καί Ἁγίαν Πετρούπολιν συνοδευόμενος
ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς ἐπαρχίας
του.

Ἐτέλεσε: τήν 17ην ἁγιασμόν εἰς τά
καταστήματα «Μασούτη» εἰς τήν Παρα-
λίαν Ὀφρυνίου, τήν 28ην ἁγιασμόν εἰς τό
Σπίτι «Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ» εἰς Ν.

Ἠρακλείτσαν, τήν 29ην ἁγιασμόν εἰς τίς
νέες ἐργατικές κατοικίες Ἐλευθερούπο-
λης, τήν 31ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου
τοῦ προκατόχου του Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως Κυροῦ Εὐδοκίμου.

Ἐπισκέφθηκε: τήν 26ην τίς ἐκκλη-
σιαστικές Κατασκηνώσεις «Μέγας Κων-
σταντῖνος», παρακάθησεν εἰς τό γεῦμα
καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως εἰς τούς Κατα-
σκηνωτάς.

Κατά τόν μήνα Αὔγουστο 2009 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος : 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: τήν
2αν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀφρυνίου
ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Θεο-
δώρου τοῦ ἐκ Δαρδανελλίων, τήν 6ην εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. τῆς Παραλίας
Ὀφρυνίου, τήν 9ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου Μουσθένης, τήν 15ην
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ν. Περά-
μου, τήν 16ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν 23ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ν. Ἠρακλείτσης,
ὅπου τό Ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας προ-
έστη τῆς Μεγαλοπρεποῦς λιτανείας τῆς
Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας,
τήν 24ην ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ εἰς τό ὁμώνυμον Ἐξωκκλήσιον
Μεσορόπης, ὅπου κατά τήν παράδοσιν
ὡμίλησεν ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς εἰς τούς πιστούς
τῆς Μεσορόπης, τήν 27ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Φανουρίου Ν. Ἠρακλείτσης, τήν 29ην εἰς
τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μ. τοῦ Τιμίου
Προδρόμου Νικησιάνης, ὅπου καί ἐχει-
ροτόνησεν διάκονον τόν μοναχόν Διονύ-
σιον Τανασκίδην, τήν 30ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου Ἀκροβουνίου.

Ι Μ

Ε Λ



Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: τήν
2αν εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγ. Παρα-
κλήσεως εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱ. Ν.
τῆς Παναγίας Φανερωμένης Ν. Περάμου,
τήν 5ην εἰς τόν Ἱ. Ν. τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος εἰς τά Κ.Α.Α.Υ. Ν. Περά-
μου, τήν 9ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγ.
Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱ. Ν. Παναγίας
Φανερωμένης Ν. Ἠρακλείτσης, τήν 11ην
εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγ. Παρακλή-
σεως εἰς τήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Δημητρίου, ὅπου
ἔκειρε μοναχή τήν Παναγιώτα Γιαννακο-
πούλου δούς τό ὄνομα Μαριάμ, τήν 14ην
εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῇ
ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως εἰς τό Ἱ. Προσκύ-
νημα τῆς Παναγίας Φανερωμένης Ν. Πε-
ράμου, τήν 22αν εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῇ
Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς εἰς τόν Ἱ. Ν. Ν.
Ἠρακλείτσης, τήν 28ην εἰς τήν Ἱ. Μ. Τι-
μίου Προδρόμου Νικησιάνης, ὅπου
ἐνθρόνισε καί τόν νέον Ἡγούμενον τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρα Ριγανά.

Ἐβάπτισε: τήν 30ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως τήν θυγα-
τέρα τῶν Καρατζόγλου Θεοδώρου καί
τῆς Κζούνιας Σμαρῶς εἰς τήν ὁποίαν
ἐδόθη τό ὄνομα Μεταξία – Μαρία.

Τοπικά Ἐκκλ. γεγονότα

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Τήν Τετάρτη 16η Σεπτεμβρίου 2009
καί ὥρα 6 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν ὑπό
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας,
Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυ-
σοστόμου, τά θυρανοίξια τοῦ ἀναστηλω-
θέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου
στό παλαιό χωριό τοῦ Ἀκροβουνίου. Μέσα
σέ κλίμα συγκίνησης πλῆθος εὐσεβῶν
Χριστιανῶν μετεῖχαν σέ αὐτό τό ἱστορικό
γεγονός πού συνδέει τό παρελθόν, τό πα-

ρόν καί τό μέλλον τῆς ἐνορίας τοῦ Ἀκρο-
βουνίου.

Μετά τόν καθιερωμένο ἁγια-
σμό τῶν θυρανοιξίων πού τέ-
λεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας μέ τήν πα-
ρουσία πλειάδος Ἱερέων
ἀπό γειτονικές ἐνορίες κα-
θώς ἐπίσης καί τήν παρου-
σία τοῦ Ἀντινομάρχου Κα-
βάλας κ. Ἰ. Πασχαλίδη καί
τοῦ Δημάρχου Ἐλευθερουπό-
λεως κ. Ἰωάννου Φιλόσογλου, ὁ
Σεβασμιώτατος ὡμιλήσας καταλλή-
λως ἐξέφρασε τόν ἔπαινο καί τήν εὐαρέ-
σκεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στά
πρόσωπα ὅλων ὅσων πρωτοστάτησαν
στήν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ
ἔργου πού ἀποτελεῖ ὅπως χαρακτηριστικά
τόνισε: «τό καύχημα τῆς ἐνορίας» καί
εὐχήθηκε σέ ὅλους ὅσους συνέδραμαν
στήν εὐλογημένη αὐτή προσπάθεια πᾶσαν
παρά Θεοῦ εὐλογίαν καί δύναμιν.

Στήν συνέχεια, τόν λόγο ἔλαβε ὁ Ἐφη-
μέριος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἀκροβουνίου π.
Δημήτριος Τσομπανίδης, ὁ ὁποῖος μεταξύ
ἄλλων εἶπε πώς «ὁ Ναός πού γιά μισό
αἰῶνα περίπου ἕρμαιον στήν φθορά τοῦ
ἀδηφάγου χρόνου κατέρρευσε ὁλοκλη-

Ὁ παλαιός Ναός
τοῦ χωριοῦ Ἀκροβουνίου.



ρωτικά, κτίσθη-
κε ξανά ἐκ θεμε-

λίων χάρη στό ἀμέ-
ριστο ἐνδιαφέρον

Ἀκροβουνιωτῶν, πού δια-
καής πόθος τους ἦταν τόσα χρόνια, νά
δοῦν τήν παλαιά τους Ἐκκλησία νά λει-
τουργεῖ ξανά. Μέ τήν συνδρομή ὅλων καί
ἰδιαιτέρως τοῦ κ. Γεωργίου Νικολαΐδη ὁ
Ναός τῆς Παναγίας δέχεται τούς εὐλαβεῖς
προσκυνητές πού ἔχουν συνδέσει ἄρρηκτα
τήν ζωή τους μέ αὐτόν». Ἀναφερόμενος
στήν ἱστορία τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ ὁ ὁποῖος
ἦταν μουσουλμανικό Τζαμί ὅταν τό 1922
πρόσφυγες ἀπό τά Δημοκράνια τῆς Ἀνα-
τολικῆς Θράκης ἐγκαταστάθηκαν στό χω-
ριό, ὁ π. Δημήτριος χαρακτήρισε δεῖγμα
εὐλάβειας τῶν κατοίκων τό γεγονός, πώς
μέ κίνδυνο τήν ζωή τους μετέφεραν καί
διέσωσαν τήν Θαυματουργό Εἰκόνα τῆς
Παναγίας τήν ὁποίαν καί τοποθέτησαν στό
παλαιό Τζαμί τό ὁποῖο καί μετέτρεψαν σέ
Χριστιανικό Ναό. Χαρακτηριστικά τόνι-
σε: «πόσες προσευχές, πόσους ἀνεκλάλη-
τους καρδιακούς στεναγμούς καί δά-
κρυα πόνου καί ἐλπίδας τῶν ξεριζωμένων
προσφύγων δέχθηκε αὐτός ὁ Ναός…
Ἐδῶ βάπτισαν τά παιδιά τους, ἐδῶ τά
νύμφευσαν καί ἀπό ἐδῶ ἔφυγαν γιά τόν
οὐρανό ὁλοκληρώνοντας τόν δρόμο τῆς
ἐπιγείου ζωῆς τους».

Στή συνέχεια τόν λόγο ἔλαβε ἐκ μέρους
τῶν Ἐνοριτῶν, τό μέλος τῆς ἄτυπης ἐπι-
τροπῆς ἀναστήλωσης τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ
κ. Γεώργιος Τσακίρης ὁ ὁποῖος καί ἐξέ-
φρασε ἐκ μέρους ὅλων τά αἰσθήματα
χαρᾶς καί συγκίνησης γιά τήν ἀναστήλω-
ση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἔργου πού ὅπως τό-
νισε: «ζωντανεύει τίς μνῆμες καί φέρνει
στό νοῦ σκηνές ἀπό τήν καθημερινότητα
τῆς ζωῆς στό παλαιό Ἀκροβούνι. Ἡ
Ἐκκλησία μας εἶναι ἕτοιμη, ἡ καμπάνα
της χτυπᾶ καί πάλι καί μᾶς καλεῖ σέ

αὐτόν τόν τόπο πού γεννηθήκαμε καί
ζήσαμε ἀξέχαστες, ὀνειρεμένες στιγμές.
Σήμερα εἶναι ἱστορική ἡμέρα γιά ὅλους
μας».

Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν ἀκολούθησε
Πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατούντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας καί
τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων. Νά σημειωθεῖ
ὅτι τό παλαιό Ἀκροβούνι ἐγκαταλείφθηκε
τό 1960, ὅταν μετά ἀπό κατολισθήσεις
ἄρχισε νά ὑποχωρεῖ τό ἔδαφος μέ ἀποτέ-
λεσμα νά κινδυνεύουν οἱ οἰκίες τῶν κα-
τοίκων τοῦ χωριοῦ νά καταρρεύσουν. Τό
Ἑλληνικό Δημόσιο ἀνέλαβε νά παραχω-
ρήσει στούς κατοίκους νέα οἰκόπεδα στό
σημεῖο πού σήμερα ὑφίσταται τό Ἀκρο-
βούνι ἤ ἀλλιώς Παναγία ὅπως σέ ὅλους
τούς χάρτες ἀναγράφεται. Ἔκτοτε τό πα-
λαιό χωριό ἐγκαταλείφθηκε στήν φθορά
τοῦ χρόνου μέ φυσικό ἀποτέλεσμα τήν κα-
τάρρευση ὅλων τῶν λιθόκτιστων οἰκιῶν.
Τήν ἴδια τύχη εἶχε καί ἡ παλαιά Ἐκκλησία.
Μέ τήν εὐλογημένη πρωτοβουλία τοῦ
Ἐφημερίου καί τῶν κατοίκων ὁ παλαιός
Ναός ἀναστηλώθηκε καί θά πανηγυρίζει
τήν 15η Αὐγούστου, ἀλλά ἐπίσης καί τήν
μνήμη τοῦ Ἁγίου Μοδέστου. Ἐπίσης θά τε-
λεῖται Θεία Λειτουργία κάθε πρώτη τοῦ
μήνα καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους.

Ἀρχιμ. Θ. Ἀνδρέου

MBΩNA
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Ἡ τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ.



«Τό Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ» - Ἐθελοντι-
κός Ὀργανισμός γιά τά Παιδιά σέ κλῖμα
χαρᾶς ἐγκαινίασε χθές Τρίτη 28 Ἰουλίου 2009
καί ὥρα 20.30 μμ τά δύο νέα σπίτια του, κλη-
ροδοτήματα τοῦ ἀείμνηστου Ἰωάννη Συμεω-
νίδη, στή Νέα Ἠρακλείτσα Καβάλας.

Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστο-
μος, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι: «Σήμερα δέν εἶναι
μόνο ἡ ἐποχή τῆς ἀνεκτικότητας, εἶναι σέ με-
ρικά σημεῖα καί τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης. Νο-
μίζω ὅτι ὁ ἀείμνηστος μαζί μέ τή δωρεά του
θά ἀποτελέσει παράδειγμα καί θά ἐμπνεύσει
καί ἄλλους συνανθρώπους μας....».

Μετά τήν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ, ὁ Πρό-
εδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Τό Χαμόγελο τοῦ
Παιδιοῦ» κ. Κώστας Γιαννόπουλος καλωσό-
ρισε τόν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ἐλευ-
θερουπόλεως κ. Χρυσόστομο, τόν Νομάρχη
Καβάλας κ. Θεόδωρο Καλλιοντζή, τόν Δή-
μαρχο Ἐλευθερῶν κ. Χαράλαμπο Χρυσα-
νίδη, τούς φορεῖς τοῦ Νομοῦ Καβάλας καί
ὅλους τούς χορηγούς, ἐθελοντές καί ἁπλούς
πολίτες πού μέ τήν πολύτιμη προσφορά τους
συνέβαλαν στήν ἄμεση λειτουργία τῶν σπι-
τιῶν. Μεταξύ ἄλλων εἶπε: «Σᾶς καλωσορί-
ζουμε στά σπίτια πού μᾶς ἔδωσε τή
δυνατότητα ὁ Ἰωάννης Συμεωνίδης νά τά κά-
νουμε σπίτια μας, σπίτια γιά ὅλους [....] Ὁ Δή-
μαρχος Ἐλευθερῶν καί ἡ τοπική κοινότητα,
δέν προσέφεραν ἁπλά, ἀλλά συμμετεῖχαν σέ
ὅλη τήν προσπάθεια λειτουργίας τῶν σπι-
τιῶν....».

Ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμός τοῦ Νομάρχη
Καβάλας κ. Θεόδωρου Καλλιοντζῆ ὁ ὁποῖος,
μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι: «Στήν κοινωνία
μας, παρά τίς μεγάλες ἀντιθέσεις πού δημι-
ουργοῦνται, ὑπάρχει μία ὑγιής ἀντίδραση
πού μπορεῖ νά καλυφθεῖ μέ μία λέξη: ἐθελον-
τισμό». Μίλησε, ἀκόμη, γιά τήν παραχώρηση

ἑνός οἰκήματος στήν Παιδό-
πολη Καβάλας ὅπου θά στεγα-
στεῖ διοικητικά «Τό Χαμόγελο
τοῦ Παιδιοῦ».

Στή συνέχεια, ὁ Δήμαρχος
Ἐλευθερῶν κ. Χαράλαμπος Χρυ-
σανίδης τόνισε ὅτι: «Ὁ συμπολίτης
μας Ἰωάννης Συμεωνίδης ἦταν ἕνα με-
γάλο παιδί μέ ἕνα μόνιμο χαμόγελο [....] Ἀπέ-
δειξε ὅτι τά χρήματα πού ἀπέκτησε στήν
ξενιτιά ἔπιασαν τόπο, καθώς τά ἔδωσε σέ μία
μεγάλη ἀγκαλιά «Τό Χαμόγελο τοῦ Παι-
διοῦ». Ἐπεσήμανε, ἀκόμη, τό χρέος ὅλων μας
νά εἴμαστε κοντά στά παιδιά καί νά προσφέ-
ρουμε, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, σέ
ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη.

Τά ἐγκαίνια τοῦ ἑνός σπιτιοῦ πραγματο-
ποιήθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιότατο Μητροπο-
λίτη Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομο καί
τόν Νομάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρο Καλ-
λιοντζή, ἐνώ  τά ἐγκαίνια τοῦ δεύτερου σπι-
τιοῦ ἔγιναν ἀπό τόν Νομάρχη Καβάλας κ.
Θεόδωρο Καλλιοντζή καί τόν Δήμαρχο
Ἐλευθερῶν κ. Χαράλαμπο Χρυσανίδη.
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