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Μὲ αἰσθήματα βαθείας εὐλαβείας καὶ
εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστὸν ἄς ἐπαναλάβωμε καὶ πάλι
τὴν ἐμπνευσμένην αὐτὴν Καταβασίαν τῶν
Χριστουγέννων. Ὁ εὔρυθμος
αὐτὸς καὶ ἀρχαιοπρεπὴς
ὕμνος τῆς μεγάλης
ἑορτῆς μᾶς ὑπενθυμί-
ζει μὲ ποιητικό, ὡραῖο
τρόπο, εὐεργεσίες
τρισμέγιστες, πα-
λαιὲς καὶ νέες, ποὺ
ἀπήλαυσε ἡ ἀνθρω-
πότητα ἀπὸ τὸν
Θεόν. 

Σύμφωνα μὲ τὴν
θρησκευτική μας
πίστη, τὴν πίστη
τὴν ἀποδειχθεῖσα μὲ
μύριους τρόπους
ἀληθινὴ καὶ βεβαία
καὶ εἰσέτι ἀποδει-
κνυομένη, μολονότι
οἱ ἄνθρωποι γυρίσαμε αὐθαδῶς τὰ νῶτα
στὸν Πλάστη μας καὶ προσβάλαμε ἀπερί-
σκεπτα τὸ Θέλημά Του, καὶ χάσαμε τὴν μα-
καριότητα τοῦ Παραδείσου ὡς ἄσωτοι υἱοί,
Ἐκεῖνος, ὁ Ὕψιστος Θεός, δὲν σταμάτησε νὰ
μᾶς ἀποστέλλη τὶς εὐεργεσίες Του. Οὐδέ-
ποτε ὁ Πανάγαθος ἔπαυσε, σύμφωνα μὲ τὸ
κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, «ἀγαθοποιῶν,

οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς
καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ
εὐφροσύνης τάς καρδίας ὑμῶν» (Πράξ.
14, 17).

Ἄπειρες εἶναι οἱ Εὐεργεσίες
τοῦ Θεοῦ μας πρὸς τὸ

γένος τῶν ἀνθρώπων.
Μάλιστα ἡ Κατα-

βασία αὐτή, ποὺ
προαναφέραμε
τῆς παρούσης
ἑορτῆς, ἡ λεγο-
μένη Ἰαμβική,
ὑπενθυμίζει ἐντέ-
χνως τὴν θαυ-
μαστὴ διάβαση
τῆς Ἐρυθρᾶς θά-
λασσας ἀπὸ τὸν
περιούσιο λαό,
ποὺ κατεδίωκαν
τὰ στρατεύματα
τοῦ Φαραώ.
«Ἔσωσε λαὸν

θαυματουργῶν Δεσπότης, ὑγρὸν θαλάσ-
σης κῦμα χερσώσας πάλαι…».

Τὸν ἐκλεκτὸν δηλαδὴ λαόν Του στὴν
Παλαιὰ Διαθήκη τὸν ἔσωσε κάποτε ἀπὸ βέ-
βαιο, πολὺ σκληρότερο ἀπὸ τὸν πρῶτο, ἐξα-
πονδρισμό, ὅταν μετέβαλε ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ
τὰ κύματα σὲ χῶμα, σὲ χέρσα καὶ σκληρὴ
γῆ, δηλαδή τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα σὲ ξηρά.
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Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Λαὸν καὶ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

«Ἔσωσε λαὸν θαυματουργῶν Δεσπότης…»

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες,



Ἀλλά, ὅπως εἴπαμε, οἱ Εὐεργεσίες καὶ τὸ
Ἔλεος τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουν ὅρια καὶ μάλιστα
ὅταν συγκριθοῦν μὲ τὴν μέγιστη Εὐεργεσία
Του, τὸ μέγα Του ἔλεος, ποὺ ἦτο ἡ Ἐναν-
θρώπηση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του στὸν
ἁμαρτωλὸ κόσμο χάριν τῆς σωτηρίας του.

Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο θέλουν νὰ ὁδηγήσουν
τὴ σκέψη ὅλων μας ὄχι
μόνο ὁ ὕμνος, ποὺ ἀνα-
φέραμε, ἀλλὰ ὅλη ἡ θε-
σπέσια καὶ μοναδικὴ
Ὑμνολογία αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ὅλη ἡ Θεο-
λογία καὶ τῶν Γραφῶν καὶ τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων μας. Στὸ σημεῖο, ὅτι
«θαυματουργῶν ὁ Δεσπότης Χριστὸς
ἔσωσε τὸν λαόν Του». Ὅτι αὐτὲς τὶς ἅγιες
καὶ πανευφρόσυνες ἡμέρες τῶν Χριστουγέν-
νων ἐνθυμούμεθα κατ’ ἐξοχὴν τὴν ΣΩΤΗΡΙΑ,
πού μᾶς ἔφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὴν Γέν-
νηση Του ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας
τῆς Παρθένου.

Δυστυχῶς τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, ποὺ ἐπη-
ρεάζει τοὺς πάντες, στέκεται ἐμπόδιο νὰ μεί-
νωμε κάπως καὶ νὰ ἐμβαθύνωμε στὸ
ἀξιοπρόσεκτο αὐτὸ καὶ κεντρικὸ σημεῖο τῆς
ἑορτῆς. Ἤ γιὰ νὰ μιλήσωμε πιὸ ἁπλά, νὰ
στοχασθοῦμε πιὸ προσεκτικὰ σ’ ἐκείνην τὴν
παραγγελία, ποὺ ἔδωσε ὁ ἄγγελος Κυρίου
στὸν μνήστορα Ἰωσὴφ περὶ τοῦ Θείου Βρέ-
φους. «...καὶ καλέσεις, τοῦ εἶπε, τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἰησοῦν. Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν

αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ.
1,21). 

Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Σωτήρας μας ! Ὅταν
ὅμως προφέρωμε τὴ λέξη σωτηρία ἀλλοῦ
τρέχει ἀμέσως ὁ νοῦς μας, πάντως ὄχι στὴ
ΣΩΤΗΡΙΑ τῶν Ὕμνων καὶ τῶν Γραφῶν μας
! Τί κρῖμα ! Ἀλλοῦ ζητᾶμε τὴ σωτηρία μας,

σὲ ὑλικὰ τελείως πράγ-
ματα, ποὺ ἀφοροῦν
προπάντων τὴν οἰκονο-
μική μας ζωὴ ! «Σώ-

θηκε ὁ ἄλφα, λέμε, σώθηκε ὁ βήτα
ἀποφαινόμεθα. Διότι κατάκτησε κάποια
σπουδαία θέση καὶ ἐξασφάλισε τὸ μέλ-
λον του ἤ διότι κέρδισε ἀπὸ κάπου αὐτὸ
τὸ ποσὸν…». Καὶ ξεχνᾶμε ὅλοι μας τὸ
λόγο τοῦ Χριστοῦ μας «τί ὠφελήσει
ἄνθρωπον ἐὰν κερδήση τὸν κόσμον ὅλον
καὶ ζημιωθῆ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ…»
(Μάρκ.8,36).

Ἄλλη ὅμως εἶναι ἡ οὐσιώδης καὶ πραγ-
ματικὴ σωτηρία μας. Ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ τῆς
ψυχῆς μας, ἡ προσέγγιση στὸ Θεό, ἡ πρό-
γευση μὲ τὸν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς τῶν ἀγαθῶν
τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν... Εἴθε αὐτὴν
τὴν ὑπέροχη σωτηρία νὰ θυμηθοῦμε τὶς ἡμέ-
ρες αὐτὲς ὡς χριστιανοὶ καὶ ἄνθρωποι πνευ-
ματικοί, καὶ τότε θά ψάλλωμε μὲ
μεγαλύτερη συναίσθηση τὸν ὡραῖον αὐτὸν
Ὕμνον τῆς Ἐκκλησίας μας. «Ἔσωσε λαὸν
θαυματουργῶν Δεσπότης…».
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ΕΤΗ  ΠΟΛΛΑ !
Ο ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΣ  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ  ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ !

Ο  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ποιά «σωτηρία» ἐννοοῦμε;



1. Καταβασίες

Καταβασίες ὀνομάζονται οἱ Εἱρμοί, τά
πρῶτα δηλαδή τροπάρια τῶν Ὠδῶν ἑνός
Κανόνα, οἱ ὁποῖοι ἐπαναλαμβάνονται μέ
ἀργότερο–μελισματικότερο τρόπο στό τέ-
λος τῆς καθεμιᾶς Ὠδῆς. Οἱ Καταβασίες,
ὅπως καί ὁ Κανόνας ἀπό τόν ὁποῖο προ-
έρχονται, ψάλλονται κατά τήν ἀκολουθία
τοῦ Ὄρθρου καί συγκεκριμένα στή ση-
μερινή λειτουργική πρά-
ξη ὅλες μαζί, μέ συνε-
χόμενο τρόπο, μετά τό
Συναξάριο τῆς ἡμέρας
καί πρίν τήν Θ΄ Ὠδή. Ὁ ὅρος Καταβασία
προέρχεται ἀπό τήν παλαιότερη λει-
τουργική τάξη καί συνήθεια, κατά τήν
ὁποία οἱ χοροί τῶν ἱεροψαλτῶν κατέβαι-
ναν ἀπό τά στασίδια τους καί τίς ἔψαλ-
λαν ἀπό κοινοῦ στό μέσον τοῦ ναοῦ. Σ’
αὐτόν τόν τόπο ψάλλονται ἀκόμη καί σή-
μερα τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων, ὡς ἀπο-
μεινάρι τῆς παλαιᾶς αὐτῆς τάξης, οἱ Κα-
ταβασίες τῶν Χριστουγέννων  «Χριστός
γεννᾶται δοξάσατε.», οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν
καί τό θέμα τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2. Τῶν Χριστουγέννων
Καταρχήν πρέπει νά διευκρινιστεῖ ὅτι

ἐκτός τῶν Καταβασιῶν αὐτῶν, οἱ ὁποῖες
ψάλλονται  ὅπως εἰπώθηκε ἀπό τίς 21
Νοεμβρίου ἕως καί τήν κυριώνυμη ἡμέρα
τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ὑπάρχουν καί
οἱ ἀντίστοιχες Ἰαμβικές «Ἔσωσε λαόν» οἱ
ὁποῖες ψάλλονται ἐναλλάξ μέ τίς προ-
ηγούμενες ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς μέχρι καί
τήν ἀπόδοσή της. Καί οἱ δύο αὐτές σει-

ρές («ἀκολουθίες») ἔχουν μελοποιηθεῖ
στόν κατεξοχήν διασταλτικό καί στιβαρό
Πρῶτο ἦχο καί προέρχονται ἀπό τούς
ἀντίστοιχους Κανόνες τῆς ἑορτῆς οἱ
ὁποῖοι, ὅπως καί οἱ ὑπόλοιποι Κανόνες
τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν
ἑορτῶν, εἶναι ποιήματα τῶν μεγάλων
ὑμνογράφων καί ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας
Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ καί Ἰωάννου τοῦ Δα-
μασκηνοῦ ἀντίστοιχα. Νά σημειωθεῖ, ὅτι

καί οἱ δύο κατάγονταν
ἀπό τήν Δαμασκό τῆς
Συρίας, ἔζησαν περί-
που τήν ἴδια περίοδο

(δεύτερο μισό τοῦ Ζ΄ καί τό πρῶτο τοῦ
Η’ αἰώνα) καί ὑπῆρξαν θετά ἀδέλφια,
ἀφοῦ ὁ Κοσμᾶς υἱοθετήθηκε ἀπό
τόν πατέρα τοῦ Ἰωάννη Σέργιο,
ὁ ὁποῖος  καί τοῦ προσέφερε
μόρφωση ἀνάλογη μέ αὐτόν.
Ἐπίσης καί οἱ δύο συνδέ-
θηκαν  μέ τό περιβάλλον
τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου
Σάββα τῆς Παλαι-
στίνης, ὅπου καί ἐμό-
νασαν, ἐνῶ ἀργότερα ὁ μέν
Ἰωάννης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ἐνῶ
ὁ Κοσμᾶς ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ τό 743.

Ὡς πρός τό περιεχόμενο τους οἱ
Καταβασίες  τῶν Χριστουγέννων
ἀντλοῦν τίς  ἀναφορές τους ἀπό τίς
βιβλικές ἐννέα ὠδές καί ἀπ’ τό θε-
ματικό περιεχόμενο πού ἔχει ἡ κα-
θεμία, σέ συνάρτηση καί συνάφεια μέ
τό ἑορταζόμενο γεγονός, σύνδεση ἡ
ὁποία γίνεται μερικές φορές μέ ἐξαι-
ρετικά εὐφυῆ τρόπο. Μεγάλη εἶναι
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Ὑμνολογικά

Ὑπό Χρισοβαλάντη Ἰωαννίδη, Πρωτοψάλτου

Τό νόημα τῶν Καταβασιῶν
καί εἰδικά τῶν Χριστουγέννων.



ἐπίσης ἡ ἐπίδραση τῆς πατερικῆς σκέψης,
τῶν ρητορικῶν σχημάτων καί τῶν ἐκφρα-
στικῶν τρόπων ἀπό τά ἔργα τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε  τά ὑμνογραφή-
ματα αὐτά νά ἐπιτελοῦν καί θαυμάσιο δι-
δακτικό-κατηχητικό ρόλο μέσα στή σύναξη
τῶν πιστῶν. Συγκεκριμένα ὁ Κοσμᾶς ἐμπνέ-
εται ἀπό τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο
τοῦ ὁποίου «δανείζεται» αὐτολεξεί τήν
ἀρχή «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε…»  ἀπό
τόν λόγο του «εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια» γιά
νά ἐκκινήσει τόν Κανόνα του καί κατ’ ἐπέ-
κταση τήν Α΄ Ὠδή τῶν Καταβασιῶν (Γ΄, ΣΤ΄
Ὠδή), ἐνῶ ἡ σύνδεση τῶν παλαιοδιαθηκικῶν
ἀναφορῶν (Προφήτης Ἠσαΐας Δ΄–Ε΄ Ὠδή,
Ἀββακούμ Δ΄ Ὠδή, Τρεῖς Παῖδες Ζ΄–Η΄
Ὠδή) ἀλλά καί κάποιων καινοδιαθητικῶν
(Ὠδή Θ΄) μέ τό ἑορταζόμενο γεγονός γίνε-
ται μέ τρόπο φυσικό καί ἀβίαστο.

3. Μέλος
Τέλος ἕνα ἐξίσου σημαντικό στοιχεῖο εἶναι

τό μέλος τῶν Καταβασιῶν, ἡ μελωδία δη-
λαδή μέ τήν ὁποία οἱ μελοποιοί  ἐπενδύουν
τό ποιητικό κείμενο. Οἱ Καταβασίες ὡς μου-
σικό εἶδος ἀνήκουν στό Εἱρμολογικό γένος
μελοποιΐας καί περιέχονται μέσα στούς μου-
σικούς κώδικες καί μετέπειτα στά ἔντυπα
μουσικά βιβλία πού ἀποκαλοῦμε Εἱρμολό-
για. Τό Εἱρμολόγιο ὡς μουσικός κώδικας
εἶναι παλαιότατος ἀφοῦ παρουσιάζεται μαζί
μέ τό Στιχηράριο ἤδη ἀπό τόν Θ΄ αἰώνα. Τό
πρῶτο ἐπώνυμο βυζαντινό Εἱρμολόγιο
πού περιέχει τό μέλος τῶν Κα-
ταβασιῶν τῶν Χρι-
στουγέννων εἶναι αὐτό
τοῦ μαΐστορα Ἰωάννη
τοῦ Κουκουζέλη (κώ-
δικες Σινά 1256–έτος
1309 καί Lenigrand 121–
έτος 1302), τό ὁποῖο ἀπο-
τελεῖ καί τόν συνδετικό
κρίκο τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς μέ τήν με-
ταβυζαντινή παράδοση, μέ τρόπο ὁ ὁποῖος
καταδεικνύει τήν ἀδιάρρηκτη, ἀμείωτη καί
ἀδιάφθορη συνέχεια τῆς ψαλτικῆς τέχνης.

Στήν σημερινή λειτουργική πράξη οἱ Κα-

ταβασίες τῶν Χριστουγέννων ψάλλονται συ-
νήθως σέ σύντομο ἀλλά καί ἀργό δρόμο
(ἀργό καί σύντομο Εἱρμολογικό μέλος) καί
σέ ἦχο Πρῶτο. Τό ἀργό καλλωπισμένο μέ-
λος τους βασίζεται στήν τελευταία μελο-
ποίηση πού ἔκανε ὁ Πέτρος ὁ Λαμπαδάριος
(† 1778) γύρω στό 1764-1770 καί ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ οὐσιαστικά σύντμηση καί ἁπλο-
ποίηση τῶν ἀντιστοίχων Καταβασιῶν ἀπ’
τό Εἱρμολόγιο τοῦ Μπαλάσιου Ἱερέως
(δεύτερο μισό ΙΖ΄ αἰώνα), ἐνῶ ἀντίστοι-
χα τό σύντομο μέλος τους ἔχει σάν βάση

τό σύντομο Εἱρμολόγιο τοῦ μαθητῆ του Πέ-
τρου τοῦ Βυζαντίου (+1808). Ἀμφότερα
ἔχουν ἐκδοθεῖ καί εἶναι διαθέσιμα σέ ὁποι-
ονδήποτε ἐργάτη τοῦ ἀναλογίου, ὅπως
καί τό Εἱρμολόγιο τοῦ Ἰωάννη τοῦ Πρωτο-
ψάλτου (δεύτερο μισό ΙΘ’ αἰώνα) τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ οὐσιαστικά διασκευή τῶν δύο
προαναφερθέντων.

4. Συμπέρασμα
Ἐν κατακλείδει τά ὑμνογραφικά αὐτά

κείμενα καθώς καί ἡ μελωδία  τους, πού
ἀκοῦμε καί ψάλλουμε μέχρι καί σήμερα
στούς ναούς μας, ἀποτελοῦν ἀξεπέραστα
μνημεῖα τῆς τέχνης καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πο-
λιτισμοῦ καί μᾶς μαρτυροῦν τήν διδασκα-
λία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν Πατέρων
της γιά τό χαρμόσυνο ἑορταζόμενο γεγονός
«τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως», καθώς καί

τήν δημιουργικότητα καί μουσική ἰδιο-
φυΐα τῶν μελουργῶν καί
μαϊστόρων τῆς ψαλτικῆς
τέχνης μέ τήν ὑπερχιλιό-
χρονη γραπτή παραγωγή
της. Ἄς ἀφεθοῦμε λοιπόν
καί φέτος στήν μυστα-
γωγική τους γοητεία γιά
νά ἀξιωθοῦμε νά βρε-
θοῦμε νοητῶς ἐμπρός

στό σπήλαιο τῆς Βηθλε-
έμ ὅπου ἐκστατικά θ΄ ἀναφωνήσουμε

μαζί μέ τόν ὑμνωδό «Μυστήριον ξένον, ὁρῶ
καί παράδοξον!».

MBΩNA
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τ
ήν Κυριακή, 18 Ὀκτω-
βρίου 2009, εἴχαμε τήν
καλή εὐκαιρία ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Χρυσόστομος καί ὁ ὑποφαι-
νόμενος νά εὑρεθοῦμε στή Ρι-
ζάρειο Σχολή
προσκεκλημμένοι ἀπό τό Προ-
εδρεῖο τῆς Ἑνώσεως ἀποφοί-
των Ριζαρείου γιά τήν ἐτήσια
ἑορτή της. Ὁ λόγος τῆς πρό-
σκλησης εἶναι, ὅτι ὁ Σεβα-
σμιώτατος ὑπηρέτησε περίπου
πέντε χρόνια στή Σχολή (1999-
2004), ὡς Διευθυντής τοῦ Οἰκο-
τροφείου της, ὡς Ἐφημέριος
τοῦ Ναοῦ της καί ὡς Καθηγητής καί Πνευματικός
τῶν μαθητῶν. Ὁ γράφων ὑπῆρξε μαθητής καί
οἰκότροφός της.

Ὁ Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε μέ κατάνυξη τή
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
στό Χαλάνδρι, συμπαραστατούμενος ἀπό τέσσε-
ρεις ἱερεῖς καί δύο διακόνους καί στό κήρυγμά του
«ἐμνήσθη ἡμερῶν (ὄχι τόσο) ἀρχαίων» ἀντικρύ-

ζοντας πρόσωπα ἀγαπητά ἀπό τό ἐκκλησίασμα,
πού κάποτε εὐλογοῦσε καί ἁγίαζε ὡς ἱερεύς. Εὐχα-
ρίστησε τούς εὐγενεῖς ἀποφοίτους τῆς Ριζαρείου

καί εὐχήθηκε ἡ σπουδαία αὐτή σχολή νά συνεχίση
τήν ἔνδοξη ἱστορία της καί τήν ἀνεκτίμητη προ-
σφορά της στό Γένος καί τήν Ἐκκλησία μας.

Στή συνέχεια συγκινημένοι περιπατήσαμε στά
δροσερά, ἀνάμεσα στά πυκνά δένδρα, μονοπάτια
τοῦ ἀλπικοῦ ἄλσους της καί συνομιλήσαμε μέ πα-
λαιούς Ριζαρεῖτες. Τό μεσημέρι καθήσαμε στή
γνωστή μας εὐρύχωρη τραπεζαρία σέ ἐπίσημο ἑορ-
ταστικό γεῦμα, παλαιοί καί νέοι Ριζαρεῖτες. Ὁ με-
γαλύτερος ἦτο ἐπάνω ἀπό 80 καί ὁ νεώτερος
μόλις 16 ἐτῶν! Στή διάρκεια τοῦ γεύματος ἔγιναν
προσφωνήσεις ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Λυκείου τῆς
Σχολῆς κ. Μίχα, ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως
κ. Καβρουλάκη καί ἀπό τά σεβαστά μέλη τοῦ Πο-
λυμελοῦς Συμβουλίου κ.κ. Τσακίρη καί Χούλη.
Τέλος στόν Σεβασμιώτατο προσεφέρθη τιμητική
πλακέττα γιά τήν ὅλη προσφορά του στή Ριζά-
ρειο Σχολή. Τήν χαρούμενη δέ ἀτμόσφαιρα τοῦ
γεύματος ηὔξησαν τά δημοτικά τραγούδια ἀπό
ζωντανή ὀρχήστρα καί οἱ χοροί ἀπό διάφορα χο-
ρευτικά συγκροτήματα τῆς Ἀττικῆς.

Τίς ἀπογευματινές ὧρες ἐγκαταλείψαμε τήν
ἀγαπημένη μας Σχολή μέ πιό ἔντονα τώρα αἰσθή-
ματα νοσταλγίας καί μέ πολύ εὐχάριστες ἐντυ-
πώσεις

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ

Ἀθήνα 18 Ὀκτωβρίου 2009

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Δ. Μπένος
Πρωτοσύγκελλος

Ἐκτός Μητροπόλεως

Μέ τόν πρόεδρο τῆς ΕΑΡ κ. Καβρουλάκη καί τά
Μέλη τοῦ Πολυμελοῦς κ.κ. Χούλη καί Τσακίρη.

Στόν περικαλλῆ ἀλησμόνητο Ναό.



Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας, στίς 8 Νο-
εμβρίου κάθε ἔτους ἑορτάζει τούς
Παμμεγίστους Ταξιάρχες Μιχαήλ καί
Γαβριήλ καί ὅλες τίς ὑπόλοιπες Ἀσώ-
ματες Δυνάμεις. Μᾶς δίνεται, λοιπόν,
ἡ εὐκαιρία νά ἀναφερθοῦμε περί τῶν
ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Πῶς καί πότε δη-
μιουργήθηκαν, ποιά
εἶναι ἡ φύση τους,
ποιά ἡ διακονία
τους, ποιός ὁ ἀριθ-
μός καί οἱ τάξεις τους.

Ὅπως καί ὁ ὑπόλοιπος κόσμος,
ἔτσι καί οἱ ἄγγελοι εἶναι δημιουργή-
ματα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό μαρτυρεῖται
στήν Ἁγία Γραφή καί ἐπίσης στό Σύμ-
βολο τῆς Πίστεως, ὅπου λέμε «Πιστεύω
εἰς ἕνα Θεόν …ποιητήν ὁρατῶν τέ
πάντων καί ἀοράτων».

Οἱ ἄγγελοι εἶναι καθαρά πνεύματα,
δηλαδή ἄϋλα καί ἀσώματα. Ἐν τούτοις
ὅμως ὑπάρχουν περιπτώσεις κατά τίς
ὁποῖες λαμβάνουν μορφή ἀνθρώπινη
καί μάλιστα ἀνδρός ἤ νεανίσκου, μιλοῦν
μέ ἀνθρώπινη φωνή,  παρίστανται
ἐνδεδυμένοι καί συνήθως φέρνουν πτε-
ρά.

Εἶναι ἀκόμη ἀνώτεροι τῶν φυσικῶν
νόμων, γιατί εἶναι πνευματικά ὄντα

ὅ π ω ς
εἴπαμε,
καί ἔτσι
μ π ο -
ροῦν νά
μετακι-
νοῦνται

παντοῦ καί γρήγορα,
χωρίς ὅμως νά εἶναι
πανταχοῦ παρόντες
ὅπως εἶναι ὁ Θεός.

Ὅπως ὁ νοῦς μας τάχιστα μεταφέρε-
ται ἀπό ἐδῶ καί ἀπό ἐκεῖ, ἔτσι καί οἱ
ἄγγελοι μετακινοῦνται ἀκαριαίως. Δέν
ἔχουν πάντα ὁρισμένο τόπο διαμονῆς.
Καί ἀναφέρει μέν ἡ Ἁγία Γραφή τόν
οὐρανό ὡς τόπο τῶν Ἀγγέλων, ἀλλά μέ
τή λέξη αὐτή ἐννοεῖ, ὅτι ὅλο τό σύμπαν
εἶναι στή διάθεσή τους. Μᾶς βλέπουν,
χωρίς ἐμεῖς νά τούς βλέπουμε, νύχτα
καί ἡμέρα, σέ κλειστούς καί ἀνοιχτούς
χώρους. Βλέπουν τίς πράξεις μας,
ἀκοῦν τά λόγια μας, ἀντιλαμβάνονται
ὅσα ἐπιθυμοῦμε ἤ σκεφτόμαστε.

Ἡ διακονία τους εἶναι διπλή. Ἀφ’
ἑνός μέν δοξολογοῦν τό Θεό καί ἐκτε-
λοῦν τίς διαταγές Του, πάντοτε μέ ὅλη
τήν προθυμία τους καί χωρίς τήν πα-
ραμικρή ἀντίρρηση ἤ δυσφορία. Εἶναι

«Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι,

δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι …».

Ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου
Θεοχάρη  Καλπάκογλου

Ἡ

ἑορτή

των

ἡ φύση

των

ὁ τόπος

των

ἡ δια-

κονία

των

Ἀπό τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία
περί τῶν ἁγίων ἀγγέλων.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ Ἑορτή τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 
Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
( 8  Νοεμβρίου )

τά 9 ἀγγ.

τάγματα

οἱ Ἀρχάγ-

γελοι
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ὁ τόπος

των

ἡ δια-

κονία

των

οἱ ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ, οἱ διερμηνεῖς
Του, οἱ ἀπεσταλμένοι Του.

Ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἔργο τῶν ἀγγέλων
εἶναι ἡ προστασία τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώ-
πων στίς διάφορες ἀνάγκες τους καί ἡ
τιμωρία τῶν ἀσεβῶν.

Ἰδιαιτέρως ὅμως οἱ ἄγγελοι συνερ-
γοῦν στό μέγα ἔργο τῆς σωτηρίας μας.
Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει
ὅτι οἱ Ἄγγελοι εἶναι «λειτουργικά
πνεύματα πού στέλνονται ἀπ’ τό Θεό
γιά νά βοηθήσουν ἐκείνους πού ἐπι-
θυμοῦν νά κληρονομήσουν τήν αἰώνια
ζωή» ( Ἑβρ. Α΄,14). 

Οἱ Ἅγιοι ἄγγελοι, σύμφωνα μέ τή δι-
δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι
ἀόρατοι καί ἀχώριστοι σύντροφοί μας.
Κάθε πιστός χριστιανός ἔχει ἄγγελο
προστάτη καί φύλακα, ὁ ὁποῖος τόν
προστατεύει ἀπό τούς κινδύνους, πνευ-
ματικούς καί σωματικούς, καί ἰδίως
ἀπό τόν σατανᾶ πού μᾶς πολεμᾶ καί
θέλει τό κακό μας.

Γι’ αὐτό στήν κατήχηση πρό τοῦ Βα-
πτίσματος εὐχόμαστε γιά τό νήπιο
«σύζευξον τῇ ζωῇ αὐτοῦ Ἄγγελον φω-
τεινόν ρυόμενον αὐτόν ἀπό πάσης
ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου …». Γι’
αὐτό σέ κάθε Θεία Λειτουργία παρα-
καλοῦμε θερμά τόν Κύριο νά μᾶς
στέλνει «ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδη-
γόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σω-
μάτων ἡμῶν».

Ὑπάρχουν ἐννιά ἀγγελικά τάγματα
πού τά ὀνομάζουμε: Ἀγγέλους, Ἀρχαγ-
γέλους, θρόνους, Κυριότητες, Ἐξου-
σίες, Δυνάμεις, Ἀρχές, Χερουβείμ
καί Σεραφείμ. Τρεῖς ὅμως ἄγγελοι
ἀναφέρονται καί ὀνομαστικῶς. Εἶναι ὁ
ἄγγελος Ραφαήλ πού συνόδευσε καί
προστάτευσε τόν Τωβία καί οἱ δύο

γνωστοί ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γα-
βριήλ. Τούς ἀγγέλους, τούς σεβόμαστε
καί τιμοῦμε καί γιορτάζουμε ὅπως τούς
Ἁγίους.

Χαίρονται ὅταν μᾶς βλέπουν νά
βαδίζουμε τόν δρόμο τῆς Πίστεως καί
τῆς ὑπακοῆς στόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Θλί-
βονται δέ, ὅταν μᾶς ἀντικρίζουν ἁμαρ-
τωλούς, παραβάτες τῶν Θείων
Ἐντολῶν. Πάλι ὅμως χαίρονται καί
εὐφραίνονται καί στήνουν πανηγύρι
στόν οὐρανό «ἐπί ἐνί ἁμαρτωλῶ με-
τανοούντι».

Ἑπομένως, ἡ καλύτερη τιμή πού
ἔχουμε νά κάνουμε πρός τούς ἀγγέ-
λους, γιά νά μᾶς εὐεργετοῦν καί αὐτοί
μέ τήν σειρά τους, εἶναι νά μήν ἁμαρ-
τάνουμε, καί ἄν ἁμαρτάνουμε νά με-
τανοοῦμε. Τότε χαίρονται. Καί μόνο ἡ
σκέψη ὅτι ὁ φύλακας ἄγγελός μας θά
λυπηθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία μας, καί μόνο
αὐτή ἡ σκέψη μπορεῖ νά μᾶς συγκρα-
τεῖ, ὥστε νά μήν ἁμαρτάνουμε.

Ἄν εἴχαμε ἄλλα μάτια, σάν αὐτά
πού θά ἔχουμε μετά θάνατον, ἱκανά
δηλ. νά βλέπουν τά ἄϋλα πνεύματα, θά
βλέπαμε τή γῆ πλημμυρισμένη ἀπό ἁγί-
ους ἀγγέλους, θά τούς βλέπαμε σέ
διαρκῆ κίνηση, νά ἀνεβαίνουν καί νά
κατεβαίνουν ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ καί
νά παρακολουθοῦν τόν καθένα μας. Θά
βλέπαμε ἀκόμη τήν μάχη πού γίνεται
μεταξύ του καλοῦ μας φύλακα ἄγγε-
λου καί τοῦ πονηροῦ. Ὁ πονηρός ζητεῖ
μέ σκέψεις, ἰδέες καί ἄλλα τεχνάσμα-
τα νά μᾶς παρασύρει, ἐνῶ ὁ φύλακας
ἄγγελος μᾶς βοηθᾶ νά τόν ἀποκρού-
σουμε.

Ἡ χαρά του εἶναι νά βγαίνουμε νι-
κητές στήν πάλη αὐτή, νά λέμε ΟΧΙ στό
κακό καί τήν ἁμαρτία.

τά 9 ἀγγ.

τάγματα

Ἡ χαρά

τους

ἡ καλύτε-

ρη τιμή

των

οἱ Ἀρχάγ-

γελοι
9
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1. Καπιταλισμός καί ἀγάπη
«Αἱμοσταγές» τό σημερινό καπιταλι-

στικό σύστημα, καταδυναστεύει τίς λαϊκές
μάζες καί συνθλίβει τά δικαιώματα τῶν
ἐργαζομένων...» Πόσες φορές ἀλήθεια δέν
ἔχουμε ἀκούσει νά γίνονται ἀναφορές μέ
παρόμοιες ἐκφράσεις στό διεθνές οἰκονο-
μικό σύστημα πού ἐπικρατεῖ; Πόσες φορές
ἀλήθεια δέν ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ γιά τό
ἴδιο σύστημα, ἄν ποτέ εἶναι δυνατό νά
συμπορεύεται μέ αἰσθήματα ἀνθρωπι-
στικά πρός ἕναν
«ἀδύνατο» κρίκο
στήν ἁλυσίδα παρα-
γωγῆς μίας τέτοιας
μορφῆς οἰκονομίας; Εἶναι ποτέ δυνατό, οἱ
σημερινές, σκληρές πολλές φορές κοινω-
νίες πού βασίζονται σ’ αὐτό τό - σέ γενι-
κές γραμμές ἴδιο παντοῦ - μοντέλο
οἰκονομίας νά δείξουν ἕνα διαφορετικό,
φιλεύσπλαχνο βλέμμα στόν συνάνθρωπο;
‘Ἄν καί ἡ πρώτη ἀπάντηση πού θά μᾶς
ἐρχόταν στό στόμα θά ἦταν ἀρνητική, ἡ
σωστή ἀπάντηση εἶναι τελείως διαφορε-
τική!

2. Κρατική παρέμβαση
Στό κομμάτι τῆς Μικροοικονομικῆς θε-

ωρίας πού σχε-
τίζεται μέ τήν
ἰσορροπία στήν ἀγο-
ρά ὁποιουδήποτε προ-
ϊόντος, οἱ φοιτητές τῶν Οἰκονομικῶν Σχολῶν
μαθαίνοντας τίς πρῶτες, βασικές οἰκονο-
μικές θεωρίες ἀσχολοῦνται διερευνητικά καί
μέ τό φαινόμενο τῆς λεγομένης Κρατικῆς
Παρέμβασης στήν ἀγορά ἑνός προϊόντος. Ὁ
λόγος πού ἐπεμβαίνει τό κράτος στήν
ἀγορά καί στό σημεῖο ἰσορροπίας ἑνός προ-

ϊόντος1, εἶναι γιά νά
προστατέψει τά εἰ -
σοδήματα τῶν πα-
ραγωγῶν, ἀ φοῦ ἡ

διαμορφωμένη τιμή στήν ἀγορά τοῦ προ-
ϊόντος θεωρεῖται σχετικά χαμηλή. Ἔτσι τό
κράτος ἐπιβάλλει μία ὑψηλότερη τιμή διά-
θεσης πού ὅμως αὐτή δημιουργεῖ μία δα-
πάνη πού ἐπιβαρύνει τόν κρατικό προ-
ϋπολογισμό ἀφοῦ οἱ καταναλωτές (βλέπε
σχεδιάγραμμα) δέ μποροῦν νά καλύψουν
ἀπό τήν πλευρά τους μέσω τῆς κατανά-
λωσης ὅλα τά ἔξοδα τῶν παραγωγῶν,
πού πλέον εἶναι αὐξημένα. Στό σχῆμα τό
σκιασμένο τμῆμα εἶναι ἡ δαπάνη τῶν κα-
ταναλωτῶν, ἐνῶ τό γραμμογραφημένο
τμῆμα ἀφορᾶ τήν ἐπιβάρυνση τοῦ κρατικοῦ
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…εἶναι δυνατή
μια παράλληλη πορεία;

Ὑπό τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

Ἀπόψεις

1 Στήν κλασσική οἰκονομική θεωρία τό σημεῖο ἰσορροπίας στήν ἀγορά ἑνός συγκεκριμένου προ-
ϊόντος ὁρίζεται ὡς τό σημεῖο τομῆς τῶν καμπυλῶν ζήτησης καί προσφορᾶς τοῦ συγκεκριμένου
προϊόντος. Ἔτσι διαμορφώνεται μία τιμή καί μία ποσότητα κοινά ἀποδεκτή ἀπό παραγωγούς καί
καταναλωτές.

Πῶς ἡ ἀγάπη φαιδρύνει

τό σκληρό πρόσωπο τοῦ καπιταλισμοῦ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Παρακαλοῦμε προσφέρατε τόν ὀβολό σας ὑπέρ τοῦ φιλανθρωπικοῦ

καί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας.

n
n

n
n

n
n



προϋπολογισμοῦ μετά τήν ἐπιβολή τῆς
τιμῆς ἀσφαλείας Ρκ ἀντί τῆς τιμῆς ἰσορ-
ροπίας ΡΕ πού διαμορφώνεται ἐλεύθερα
λόγω τῆς τομῆς τῆς καμπύλης ζήτησης τῶν
καταναλωτῶν (D) καί τῆς καμπύλης προ-
σφορᾶς (S) τῶν παραγωγῶν.

Ἀπό τό σχῆμα ἀκόμα διαπιστώνουμε,
ὅτι δημιουργεῖται μία πλεονάζουσα ποσό-
τητα τοῦ συγκεκριμένου προϊόντος ὡς λο-
γική συνέπεια ἀφοῦ οἱ καταναλωτές
ἀδυνατοῦν νά ἀπορροφήσουν ὅλη τήν προ-
σφερόμενη ποσότητα πού δημιουργεῖται
μετά τήν ἐπιβολή τῆς τιμῆς. Αὐτήν τήν πο-
σότητα τήν «ἀγοράζει» οὐσιαστικά τό ἴδιο
τό κράτος. Καί ποῦ τίς διαθέτει τελικά
αὐτές τίς ποσότητες; Ἔχουμε ποτέ ἀνα-
ρωτηθεῖ; Αὐτά λοιπόν εἶναι τά λεγόμενα
ἀποθέματα ἀσφαλείας πού διατίθενται σέ
μή κερδοσκοπικούς ὀργανισμούς, ἱδρύ-
ματα, ὀργανισμούς, ὥστε νά μπορέσουν νά
ἐπιτελέσουν τό φιλανθρωπικό τους κατά
κύριο λόγο, ἔργο τους. Ἔτσι μπορεῖ ὁ
σύλλογος πολυτέκνων, παραδείγματος
χάριν, νά βοηθᾶ τά μέλη τους ἤ οἱ Δῆμοι
καί οἱ Κοινότητες ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.
Ἔτσι καί ἡ δικιά μας Μητρόπολη μπορεῖ
καί βοηθᾶ τά ἄπορα ἄτομα τῆς Μητροπο-
λιτικῆς της περιφέρειας. Χαρακτηριστικά
ἀναφέρουμε ἐδῶ ὅτι ἔλαβαν βοήθεια σέ
τρόφιμα γιά τό ἔτος πού πέρασε, 250 συ-
νολικά ἄτομα τῆς Μητροπολιτικῆς μας πε-
ριφέρειας.

3. Κοινωνική εὐαισθησία
Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά

τά παραπάνω ἀποτελοῦν τά χρήματα πού
ὑποσχέθηκε τήν περασμένη Ἄνοιξη ἡ ἑλλη-
νική κυβέρνηση στούς ἀπεργούς ἀγρότες.
Γιά τά ποσά αὐτά, ὅταν ἀναγκάσθηκε νά
λογοδοτήσει ἡ χώρα μας στήν Εὐρωπαϊκή
Ἔνωση2, ἐπικαλέσθηκε τόν παραπάνω μη-
χανισμό. Βέβαια εἶναι στό χέρι τοῦ κρατι-

κοῦ φορέα πλέον ὅταν ἔρθει ἡ κατάλληλη
στιγμή, νά προσπαθήσει νά ὑλοποιήσει
προγράμματα, διαθέτοντας τά πλεονά-
σματα στούς χρήζοντας βοηθείας.

Φυσικά τά προγράμματα αὐτά, μπο-
ροῦν νά ἐφαρμόζονται σέ μεγαλύτερη κλί-
μακα στά πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Μήπως λοιπόν τελικά ὅλα, σ’
αὐτό τό «ἀπάνθρωπο» - κατά πολλούς -
οἰκονομικό σύστημα, δέν εἶναι ἀπαισιό-
δοξα; Θά πεῖ κανείς ὅτι πολλές φορές οἱ
οἰκονομίες δέν ἐφαρμόζουν τούς σωστούς
μηχανισμούς ὥστε ἡ βοήθεια νά φτάσει
στόν τελικό προορισμό της κι ἔτσι δέν
εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἡ ὅλη προσπά-
θεια πέφτει στό κενό. Παρ’ ὅλα αὐτά βλέ-
πουμε ὅτι μία πολιτική μέ κοινωνική
εὐαισθησία μπορεῖ ἄν ὄχι νά λύσει, του-
λάχιστον νά ἁπαλύνει τόν πόνο τοῦ πά-
σχοντα. Κάποια στιγμή ὅλοι μας θά
πρέπει ν’ἀφήσουμε λίγο τό κέρδος στήν
ἄκρη καί νά στραφοῦμε στόν ἄνθρωπο.

Ἡ Ἐκκλησία μας, πάντα πρωτοστατεῖ σέ
τέτοιες προσπάθειες. Ἐπειδή ὅμως ὅλα σχε-
τίζονται μέ τόν παράγοντα ἄνθρωπο ζητᾶ
πάντα τήν δική σας ἀρωγή. Ἡ συμμετοχή
ὅλων μας εἶναι ἀπαραίτητη. Πρέπει ἐπιτέ-
λους ὅλοι μας νά εὐ αισθητοποιηθοῦμε καί
σίγουρο εἶναι ὅτι ποτέ δέν εἶναι ἀργά γιά
κάτι τέτοιο.
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2 Ὡς γνωστόν καμμιά χώρα ἐντός εὐρωζώνης δέ μπορεῖ νά λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα καί πέρα
ἀπό τίς ἀποφάσεις τῆς κοινῆς Ἀγροτικῆς Πολιτικῆς πού ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τό Συμβούλιο τῶν ἁρμο-
δίων σέ ἀγροτικά θέματα ὑπουργῶν τῶν κρατῶν - μελῶν. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού κάθε χώρα
ὅταν πράττει ἀντίθετα, λογοδοτεῖ, κρίνεται καί πιθανῶς (ὅπως ἡ Γαλλία γιά παρόμοιο θέμα πρίν
πολλά χρόνια) τιμωρεῖται μέ πρόστιμα.

Παρακαλοῦμε προσφέρατε τόν ὀβολό σας ὑπέρ τοῦ φιλανθρωπικοῦ

καί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας.



Ε
φτασε καί πάλι μέ τήν εὐλογία
τοῦ Θεοῦ καί τήν χάρη τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου ἡ 13η Νοεμβρίου, ἡ

ἑόρτιος ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου
καί ἡ ὀνομαστική
Ὑμῶν ἑορτή.

Θεία Χάριτι
ἀξιωνόμεθα νά
ὁδεύομεν ὑπό
τήν πεπνυμένην
Ὑμῶν πνευματι-
κήν ποδηγεσίαν
πρός τήν δευ-
τέραν πενταε-
τίαν. Σέ ὅλο δέ
αὐτό τό διάστη-
μα ἡ Τοπική
Ἐκκλησία ἀξιώθηκε νά γευθεῖ τούς
πολλούς καί χυμώδεις καρπούς τῆς
πνευματικῆς σας προσφορᾶς καί νά
εὐχηθεῖ εὐγνωμόνως ἐκ βάθους καρδίας,
ὅπως ὁ Πανάγαθος Κύριος διά πρε-
σβειῶν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου σᾶς
ἀξιώνει δι’ ἔτη πολλά νά εἶσθε ὁ ἄξιος

ποδηγέτης της.
Γνωρίζοντας, Σεβασμιώτα-
τε, τήν ἰδιαίτερη ἀδυναμία

σας στό πρό-

σωπο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἐπιτρέ-
ψατέ μου μέ τίς εὐχές σας παίρνοντας
ἀφορμή καί ἀπό τό ἐφετινό θέμα τῶν
Ἱερατικῶν μας Συνάξεων, πού ἀναφέ-
ρεται στήν Ἐκκλησία, νά σταχυολογήσω,

ἐπιγραμματικά
περισσότερο, ὁρι-
σμένες θέσεις τοῦ
Ἁγίου Πατρός.

Κατά τόν
Ἱερό, λοιπόν,
Χρυσόστομο ἡ
Ἐκκλησία εἶναι
μυστήριον μέγα
ἀποκαλυφθέν
κατά τό πλήρωμα
τοῦ χρόνου. Δι’

αὐτήν προωρίζον-
το τά πάντα «διά τήν ἐκκλησίαν ὁ
οὐρανός καί ὄχι Ἡ Ἐκκλησία διά τόν
οὐρανόν». Τίποτε δέν εἶναι ἴσον μέ
τήν ἐκκλησίαν. Τέτοιο μεγαλεῖο ἔχει
ἡ ἐκκλησία. Ὅταν τήν πολεμοῦν νικᾶ.
Ὅταν τήν ἐπιβουλεύονται θριαμβεύει.
Ὅταν τήν ὑβρίζουν γίνεται λαμπρότερη.
Δέχεται τραύματα καί δέν πέφτει ἀπό τίς
πληγές, κλυδωνίζεται, ἀλλά δέν κατα-
ποντίζεται. Δοκιμάζεται, ἀλλά δέν ναυα-
γεῖ. Παλεύει, ἀλλά μένει ἀήττητη. Ἀγω-
νίζεται, ἀλλά δέν νικᾶται.
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Προσφώνησις
κατά τά Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

κ .  Χρυσο στόμο υ

Ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Πρωτ. Ἀθανασίου Παπαδάκη

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἀπό τήν θ. Λειτουργία.



Παραβάλλει ἀκόμη ὁ Ἱερός Πατήρ
τήν κιβωτό τοῦ Νῶε μέ τήν ἐκκλησία,
γράφει χαρακτηριστικά: «Ἡ κιβωτός
ἐκείνη τοῦ Νῶε λύκον παρέλαβε καί λύ-
κον ἔδωσε, κόρακα ἔλαβε, κόρακα ἔδω-
σε, ὄφιν ἐδέχθη ὄφιν ἀπέλυσε». Ἡ
ἐκκλησία ὅμως παραλαμβάνει ἀνθρώ-
πους πού μοιάζουν, ὡς πρός τά πάθη τῆς
ψυχῆς, μέ τά ἄγρια ἔνστικτα τῶν θηρίων,
τούς ἀναγεννᾶ, τούς ἐξαγνίζει καί τούς
παραδίδει στήν κοινωνία. Ἔτσι παίρνει
λύκον δόλιο καί ἀποδίδει ἄνθρωπο ἀγα-
θό. Παίρνει μνη-
σίκακο καί φθο-
νερό καί τόν ἀπο-
δίδει ἄκακο, μα-
κρόθυμο καί ἀνα-
γεννημένον στήν
κοινωνία.

Διεκήρυξε, ὅτι
ἡ ἐκκλησία ἔχει
νεότητα ἀμά-
ραντον. Ὁ κό-
σμος θά γεράσει
κάποτε, ὅλα θά
πεθάνουν. Τά ἀστέρια θά πέσουν, ὅπως
πέφτουν τό φθινόπωρο τά φύλλα. Ἡ
ἐκκλησία ὅμως δέν θά πάθει τίποτα.

Σέ κάποιον δέ πού ἐδίωκε τήν ἐκκλη-
σίαν καί τήν περιφρονοῦσε εἶπε: «Μή
φεύγεις μακρυά ἀπό τήν Ἐκκλησία,
δέν ὑπάρχει τίποτα τό ἰσχυρότερο. Ἡ
ἐλπίδα σου, ἡ σωτηρία σου, ἡ κατα-
φυγή σου εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι πιό
ὑψηλή καί ἀπό τόν οὐρανόν, εἶναι πιό
πλατειά καί ἀπό τήν γῆ, εἶναι πιό στε-
ρεά καί ἀπό τά βουνά πού βλέπεις γύρω
σου. Τό μεγαλεῖον της, ἡ δόξα της, ἡ με-
γαλοπρέπειά της εἶναι τόσο μεγάλα, ὅσο

εἶναι ἡ δόξα,
τό μεγα-
λεῖον, ἡ με-
γαλοπρέπεια τοῦ ἰδίου τοῦ
Χριστοῦ».

Σεβασμιώτατε,
Ἡ θεία αὐτή μορφή, ἡ ὁποία ἐκλέι-

σε τούς θρόνους Ἀντιοχείας καί Κων/πό-
λεως, ὁ πολυγραφότατος, ὁ πεφωτι-
σμένος, ὁ εὐρυμαθέστατος, ὁ βαθύ-
νους, ὁ ἀσυμβίβαστος καί ἀδαμάντινος

τῇ ὀρθοδόξῳ πί-
στει Ἱερός Χρυ-
σόστομος, πού
τόσο ἐπηρέασε
τήν λειτουργική,
τήν δογματική,
τήν ἠθική πλευ-
ρά τῆς ἐκκλησίας
μας, αὐτός πού
ἔδωσε σέ ὅλους
μας τήν ἐλπίδα
μέ τόν ὁρισμό ὅτι
«ἡ ἐκκλησία

εἶναι ἡ ναῦς ἡ ἀεί κλυδωνιζομένη
ἀλλά οὐδέποτε καταποντιζομένη», ἄς
χαρίζει τήν εὐλογία του καί τό φωτισμό
του, σύν πολλοῖς τοῖς ἔτεσι στήν Αἰδέ-
σιμον καί πεφιλημένην Σεβασμιότητά
σας, στόν Ἱερό Κλῆρο τῆς θεοσώστου
Μητροπόλεώς μας καί στόν εὐλογημένο
λαό τῆς Παγγαιορίτικης Ἐκκλησίας μας,
εἰς τόν ὁποῖον ἔχετε καταξιωθεῖ ὡς
ἕνας λαμπρός, ἀνεπίληπτος καί ὑπο-
δειγματικός Ἐπίσκοπος.

Θερμῶς σᾶς ἱκετεύομεν νά προσεύ-
χεσθε καί νά εὔχεσθε δι’ ἡμᾶς.
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Πολλά καί εὐλογημένα τά ἔτη Σας.

Μέ τούς μικρούς ἐπισκέπτες.



1. Ποῦ τιμᾶται

Μετά τόν Ἅγιον Νικόλαον, μετά τόν
θρυλικόν Ἐπίσκοπον Μύρων τῆς Λυκίας
τόν θαυματουργόν, ἄλλον λαοφιλέστα-
τον Πατέρα καί Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλη-
σίας μας τιμοῦμε σήμερον, τόν Ἅγ.
Σπυρίδωνα, ἐπίσκοπον Τριμυθοῦντος,
τόν Θαυματουργόν. Ἰδιαιτέρως δέ τιμᾶ
καί γεραίρει τήν ἱεράν μνήμην του, ἡ γε-
νέτειρά του, ἡ μαρτυρική μεγαλόνησος
Κύπρος. Ὅπως καί ἡ νῆσος τῆς Κερ-
κύρας, ἀφοῦ ἀπό αἰῶνες τώρα κατέχει
ὡς θησαυρόν πολύτιμον τό πάντιμόν
του Λείψανον, τό ὁποῖον μετέφερε
ἐκεῖ μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως ὁ εὐλαβής ἱερεύς Γρηγόριος
ὁ Πολύευκτος, ἐφημέριος τοῦ ναοῦ τῶν
Ἁγ. Ἀποστόλων τῆς Βασιλεύουσας.

Τόν τιμᾶ ἐπίσης μέ ὅλην τήν θρη-
σκευτική λαμπρότητα τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ἑορτῶν καί τό πρῶτο λιμάνι τῆς
χώρας μας, ἡ πόλις τοῦ Πειραιᾶ.

2. Παντοῦ
Ἀλλά τόν Ἅγ. Σπυρίδωνα τόν τιμᾶ

ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία, ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς, διότι ἀγωνίσθηκε στίς ἡμέρες του
ἀκριβῶς γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία. Σύμ-

φωνα μέ ἀψευδεῖς ἱστορικές μαρτυρίες,
ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς 318 θεοφόρους
Πατέρες, οἱ ὁποῖοι συνεκρότησαν τήν Α΄
Οἰκουμ. Σύνοδο, ὅπου ἀντιμετωπίσθη-
κε ἐν σώματι, ὑπό τήν θερμουργόν
πνοήν καί καθοδήγησιν τοῦ Ἁγ. Πνεύ-
ματος ἀπό τήν Ἐκκλησία καί μέ τόν δυ-
ναμικώτερο καί πλέον ἀποτελεσματικό
τρόπο ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου, πού συνε-
κλόνισε τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν. Τότε
καί ὁ Ἅγιός μας ἀγωνίσθηκε «οὐχ ὑπέρ
χρημάτων, οὐχ ὑπέρ δόξης, οὐχ ὑπέρ
ἄλλου τινός τῶν προσκαίρων, ἀλλ’ ὑπέρ
τοῦ κοινοῦ κτήματος, τοῦ πατρικοῦ θη-
σαυροῦ τῆς ὑγιαινούσης πίστεως», ὅπως
ἔλεγε σέ παρόμοια περίπτωση ἀργότε-
ρα ὁ Μ. Βασίλειος.

3. Ἡ προσφορά του
Καί ἀγωνίσθηκε φιλότιμα ὁ Ἅγ. Σπυ-

ρίδων μέ ἐκεῖνον τόν πνευματικό ὁπλι-
σμό, πού τοῦ εἶχε δώσει ἡ Χάρη τοῦ
Θεοῦ. Ὁπλισμό ὄχι τόσο διανοητικό,
γνώσεων θεολογικῶν, ἀλλά πίστεως
καί ἀρετῆς. Τότε, τίς ἱστορικές ἐκεῖνες
στιγμές γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
τήν «πίστιν ἐτράνωσεν ἐν μέσῳ Πατέρων
πολλῶν», ὄχι μέ τήν θεολογική του σο-
φία ἐκπεφρασμένη μέ εὐγλωττία, ἀλλά
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Κήρυγμα

ΕΠΙ Τῌ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

«Χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καί ἐπισκοπή
ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ»

(Σοφ. Σολ. 4,15)

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως
κ. Χρυσοστόμου



μέ ἀπείρως πιό εὔγλωττο τρόπο, μέ τό
γνωστό θαῦμα τῆς κεράμου.

Ἔτσι ἀνεδείχθη ὁ Ἅγ. Σπυρίδων
«ἀρχιερέων κανών, κλέος τῶν Ὀρθοδό-
ξων, Ἱεραρχῶν τό θεῖον κειμήλιον». Καί
ὠφέλησε τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ

ὄχι μόνο κατά τήν Α΄ ἐκείνην
Οἰκουμ. Σύνοδον, μέ τήν
θαυματουργικήν του
δρᾶσιν, ἀλλά καί διότι
ἄφησε ἕνα ὑπέροχο πα-
ράδειγμα χριστιανικοῦ
ἤθους σέ Κλῆρο καί λαό

κάθε ἐποχῆς, ἐπισφραγι-
σμένο ἀπό τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ.

4. Ταπεινός καί
πρᾶος

Ὁ Ἅγιός μας, πού τι-
μοῦμε σήμερα, γεννη-
μένος στήν Κύπρο τό
270 περίπου μ.Χ. ἔζη-
σε ζωή ἁπλουστάτη.
Δέν περιῆλθε ὀνομα-
στές πόλεις τῆς
ἐποχῆς του γιά νά
ἐκπαιδευθῆ στά θύ-
ραθεν καί τά χρι-

στιανικά γράμματα.
Ἦτο ποιμήν προβάτων,

ἐνυμφεύθη, ἔγινε πατέ-
ρας μιᾶς κόρης, ἐχήρευσε
καί μετά εἰσῆλθε στίς τά-
ξεις τοῦ Κλήρου. Ὁ Θεός ὁ
ἐτάζων καρδίας καί νε-
φρούς καθοδήγησε τούς
ταγούς τότε τῆς Ἐκκλησίας
νά τοῦ ἀναθέσουν τήν δια-
ποίμανση τῶν χριστιανῶν
τῆς Τριμυθοῦντος. Ἐκεῖνος,

ὁ Ὁποῖος ἔφερε τόν
Μωυσῆν καί τόν Δαυΐδ
ἀπό τά ποίμνια τῶν προ-

βάτων στήν ἡγεσία τοῦ περιουσίου
λαοῦ, Ἐκεῖνος ἔφερε καί τόν ἱερόν Σπυ-
ρίδωνα ἀπό τό ποίμνιό του στό λογικό
ποίμνιο Ἐπίσκοπο καί Διδάσκαλο.

Δέν κατεῖχε πολλήν κατά κόσμον σο-
φία. Κατεῖχε ὅμως ἄριστα τήν σοφία τοῦ
Θεοῦ. Ἦτο πλήρης πίστεως καί ἀλη-
θείας. Ἀπό ὅλες δέ τίς ἀρετές του ἔλαμ-
πε περισσότερο ἡ ἀρετή τῆς ἁπλότητος
καί τῆς πραότητος. Ὁ ἐκκλησιαστικός
ἱστορικός Σωκράτης παρατηρεῖ ὅτι «διά
δέ ἀτυφίαν πολλήν, ἐχόμενος τῆς ἐπι-
σκοπῆς, ἐποίμαινε καί τά πρόβατα».
Ἦτο «ὁ πραΰς καί ἀκέραιος, ὁ ἁπλότητι
ἀληθεῖ καλλυνόμενος…».

Γι’ αὐτό καί τό μήνυμα τῆς ζωῆς καί
τοῦ ἤθους του εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο.
Ἀκόμη καί σήμερα πού ὁ κόσμος ἰδιαι-
τέρως τιμᾶ καί τήν γνώση καί τήν
εὐφυΐα καί τήν μανία γιά τήν ἀνάδειξη
στήν κοινωνία μέ κάθε τρόπο, θεμιτό καί
ἀθέμιτο, ὥστε νά λησμονήση ἐκεῖνες τίς
ἀρετές πού ἔλαμπαν στό ἦθος τοῦ τι-
μωμένου Πατρός καί Διδασκάλου τῆς
Ἐκκλησίας. Ποιός ἆραγε ἔχει δίκιο; ὁ κό-
σμος ἤ ὁ Ἅγιος; Ὁ Θεός ἐδικαίωσε τόν
Ἅγιον. Διότι τί ἄλλο εἶναι ἡ σημερινή
τιμή πού τοῦ ἀποδίδεται, τί ἄλλο δη-
λώνει τό ἄφθαρτό του λείψανο, τό
ὁποῖο ἔγινε ἀνά τούς αἰῶνες πηγή
θαυμάτων καί ἰάσεων; Ἐξηγοῦνται ὅλα
αὐτά ἀνθρώπινα;

Γι’ αὐτό ἄς παρακαλέσωμε τόν μα-
καρίζοντα τούς πραεῖς, τόν ἐπιβλέπον-
τα μέ ὄμμα φιλόστοργο ἐπί τούς τα-
πεινούς καί ἥσυχους ἀνθρώπους, δι’
εὐχῶν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, νά φω-
τίση τούς πάντες, ὥστε νά ἐνστερνι-
σθοῦμε σ’ αὐτήν τήν ἐποχήν τοῦ ἀχα-
λίνωτου καί ἄκριτου ἀκτιβισμοῦ τήν
ἁπλότητα καί τόν πρᾶον χαρακτήρα τοῦ
χριστομίμητου ἤθους τοῦ Ἁγίου μας.
Ἀμήν.
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Π
ολύς λόγος γίνεται τά τελευταία χρό-
νια στήν Ἑλλάδα γιά τό ἄν τό μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν θά πρέπει νά παρα-

μείνει στήν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση ὡς ὑπο-
χρεωτικό μάθημα ἤ ὡς μάθημα ἐπιλογῆς. Σύμ-
φωνα μέ τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι «ἐνταγμένο στήν πα-
ρεχόμενη ἀπό τήν Πολιτεία ἐκπαίδευση καί ὑπη-
ρετεῖ τούς γενικούς σκοπούς τῆς Παιδείας,
σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους».
Ὅπως ὅλα τά μαθήματα τοῦ ἑλληνικοῦ σχολεί-
ου, ἔχει ὡς στόχο τή διαμόρφωση ἐλεύθερων καί
ὑπεύθυνων πολιτῶν, συμβάλλοντας μέ τίς γνώ-
σεις πού παρέχει στήν κριτική ἀνάπτυξη τῆς θρη-
σκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν, μέσα ἀπό
τή γνωριμία τοῦ Χριστιανισμοῦ, κατ΄ ἐξοχήν
τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά καί μέ τήν ἐνημέρωση καί
σπουδή καί τῶν ἄλλων ἀνά τόν κόσμο θρη-
σκευμάτων. Στοχεύει, ἀκόμη, στήν καλλιέργεια
τοῦ ἤθους καί τῆς προσωπικότητας τῶν μα-
θητῶν, στό σεβασμό καί τή συνύπαρξη μέ τή θρη-
σκευτική ἑτερότητα, στήν ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη.
Ἔχει ἐνδιαφέρον ὅμως νά δοῦμε τί συμβαίνει καί
στίς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
μέ τό θρησκευτικό μάθημα, ὥστε νά μπορέσουμε
νά ἔχουμε μία πιό σφαιρική εἰκόνα τῆς εὐρω-
παϊκῆς πραγματικότητας. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Στή Γερμανία τό μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν εἶναι κατά τό Σύνταγμα ὑποχρε-
ωτικό καί ἰσότιμο μέ τά ἄλλα μαθήματα (ἄρθρο
7 πάρ. 2 καί 3 τοῦ Συντάγματος). Ἡ διάταξη αὐτή,
ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη τήν
ἀντίστοιχη διάταξη τοῦ ἄρθρου 149 πάρ. 1 καί 2
τοῦ προϊσχύσαντος Συντάγματος τῆς Βαϊμά-
ρης ὁρίζει συγκεκριμένα ὅτι οἱ γονεῖς καί οἱ κη-
δεμόνες ἔχουν δικαίωμα νά προσδιορίζουν τή
συμμετοχή ἤ μή τοῦ ἀνηλίκου τέκνου στό μά-
θημα τῶν θρησκευτικῶν ὅπως ἐπίσης καί τήν
ὁμολογιακή κατεύθυνση πού ἐκφράζει καλύτε-
ρα τή θρησκευτική ἀγωγή πού θέλουν νά δώσουν

στό παιδί τους (ἄρθρο 7 πάρ. 2), δηλαδή ἐάν τό
παιδί θά παρακολουθήσει ρωμαιοκαθολικά, εὐαγ-
γελικά ἤ ὀρθόδοξα θρησκευτικά. Τό μάθημα εἶναι
ὑποχρεωτικό, βαθμολογεῖται ὅπως ἀκριβῶς ὅλα
τά ἄλλα μαθήματα καί οἱ βαθμοί ἀναγράφονται
στό ἀπολυτήριο ἤ τό ἐνδεικτικό μαζί μέ τούς βαθ-
μούς τῶν ἄλλων μαθημάτων.

Ὁ θεολόγος καθηγητής εἶναι ἀπολύτως ἰσό-
τιμος μέ ὅλους τους ἄλλους καθηγητές, μπορεῖ
δέ νά εἶναι κληρικός ἤ λαϊκός.

ΑΓΓΛΙΑ: Στήν Ἀγγλία τά πράγματα εἶναι σαφῆ
καί ρυθμίζονται ἀπό Νόμο περί ἐκπαιδεύσεως τοῦ
1988,ὁ ὁποῖος ρητά καί κατηγορηματικά ἀναφέ-
ρει ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ὑπο-
χρεωτικό, ἡ δέ ὕλη του περιέχει τίς ἀρχές καί τή
διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Ἐπίσης
ἐπισημαίνεται πώς ὅλο τό ἐκπαιδευτικό σύστη-
μα πρέπει νά βασίζεται στίς χριστιανικές ἀρχές.
Ὁ πρόσφατος νόμος γιά τήν ἐκπαίδευση προ-
βλέπει τήν παροχή θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης
καί τήν καθημερινή διοργάνωση λατρευτικῶν
ἐκδηλώσεων σέ ὅλα τά δημόσια σχολεῖα. Τά «το-
πικά ἐκπαιδευτικά συμβούλια» διαμορφώνουν τό
πρόγραμμα τοῦ μαθήματος μέ ἀρκετή ἐλευθερία
λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τίς τοπικές συνθῆκες καί
κυρίως τή θρησκευτική σύνθεση τοῦ μαθητικοῦ
πληθυσμοῦ. 

ΑΥΣΤΡΙΑ: Στήν Αὐστρία τό μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτικό καί διδάσκεται σέ
ὅλα τά σχολεῖα, ὄχι μόνον δηλ.  στήν στοιχειώδη
καί μέση ἐκπαίδευση, ἀλλά καί  στά εἰδικά σχο-
λεῖα, ἐπαγγελματικά σχολεῖα, στίς ἀνώτερες
σχολές,  στίς παιδαγωγικές ἀκαδημίες, στίς
ἐπαγγελματικές παιδαγωγικές ἀκαδημίες καί
γενικῶς σέ κάθε εἴδους καί μορφῆς σχολεῖα καί
σχολές.

ΒΕΛΓΙΟ: Στό Βέλγιο οἱ  Καθολικοί ἀποτελοῦν
τό  75% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. ΤΟ Βελγικό
σύνταγμα προβλέπει τήν διδασκαλία στά δημό-
σια σχολεῖα (40% τοῦ συνόλου) ἑνός ὑποχρεω-
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Ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰουστίνου Κεφαλούρου

Ἱεροκήρυκος

Τό παρόν ἄρθρο βασίσθηκε στό: Γ. Κρίππα, Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀπό ἀπόψεως νομικῆς καί ἐγκλη-
ματολογικῆς, «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Ἀπρ.-Ἰούν. 2009, τ.2, σσ.121-138.

Ἐκπαιδευτικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



τικοῦ - ἐναλλακτικοῦ μαθήματος ὁμολογιακῶν
θρησκευτικῶν, μέ περιεχόμενο τή διδασκαλία κά-
ποιας ἐκ τῶν ἀναγνωρισμένων θρησκειῶν (Κα-
θολικισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ, Ἰουδαϊσμοῦ ἤ
Ὀρθοδοξίας), ἤ μή ὁμολογιακῆς Ἠθικῆς. Ἡ ἐπι-
λογή γίνεται ἀπό τούς γονεῖς καί τά μαθήματα
εἶναι δίωρα ἐβδομαδιαίως καί διδάσκονται πα-
ράλληλα. Οἱ καθηγητές τῶν θρησκευτικῶν ὁρί-
ζονται ἀπό τήν κάθε ἐκκλησία ἤ ὁμολογία ἡ ὁποία
καί καθορίζει τό πρόγραμμα. Φυσικά τό μάθημα
διδάσκεται κανονικά καί στά ἰδιωτικά ὁμολογια-
κά σχολεῖα τά περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι
Καθολικά.

ΙΤΑΛΙΑ: Πέρα ἀπό
τά σχολεῖα τῆς Καθο-
λικῆς Ἐκκλησίας ὅπου
τό μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν εἶναι ὑπο-
χρεωτικό, στίς 14-12-
1985 ἔχει ὑπογραφεῖ
συμφωνία μεταξύ του
Ἰταλοῦ Ὑπουργοῦ Παι-
δείας καί τοῦ προ-
έδρου καρδιναλίου
τῆς ἐκκλησιαστικῆς
συνόδου τῆς ἰταλικῆς
Ἐκκλησίας διά τήν
εἰσαγωγή στά δημόσια
σχολεῖα τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευ-
τικῶν, οἱ δέ καθηγη-
τές καί διδάσκαλοι
τοῦ μαθήματος θά
πρέπει νά ἔχουν τήν
λεγόμενη «ἐκκλη-
σιαστική ἀναγνώρι-
ση».

ΣΟΥΗΔΙΑ: Στή Σουηδία ἡ πλειοψηφία εἶναι
Εὐαγγελικοί-Λουθηρανοί( 94% ). Τό μάθημα
εἶναι ὑποχρεωτικό τόσο στήν ὑποχρεωτική (7-16
ἐτῶν) ὅσο καί στήν ἀντίστοιχη λυκειακή ( 16-18
ἐτῶν) ἐκπαίδευση. Μάλιστα στό λύκειο τά θρη-
σκευτικά εἶναι ἕνα ἀπό τά ὀκτώ ὑποχρεωτικά βα-
σικά μαθήματα, ἐνῶ ὑπάρχουν καί 16 κλάδοι ἐπι-
λογῆς. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι στή χώρα αὐτή
δέν ὑπάρχει δυνατότητα ἐξαίρεσης ἀπό τό μά-
θημα. Τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος βασίζεται
στό Λουθηρανισμό, πού εἶναι « ἐθνική» θρησκεία
μέ ἀρκετά θρησκειολογικά στοιχεῖα.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Στό Λουξεμβοῦργο οἱ  Κα-
θολικοί ἀποτελοῦν τό 97% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς
χώρας. Τό μάθημα στή χώρα αὐτή εἶναι ὑπο-
χρεωτικό - ἐναλλακτικό  (θρησκευτικά ἤ Ἠθική
καί κοινωνική παιδεία) σέ ὅλη τήν ἐκπαίδευση. Δι-

δάσκεται ἐπί δίωρο καί οἱ διδάσκοντες τῶν θρη-
σκευτικῶν διορίζονται ἀπό τήν ἐκκλησία. Ἡ ἐπι-
λογή γίνεται μέ δήλωση τοῦ κηδεμόνα ἤ τοῦ μα-
θητῆ ἀπό τά 18. Ἀπαλλάσσονται μόνον αὐτοί πού
οἱ θρησκεῖες τους δέν προσφέρουν διδασκαλία
στό σχολεῖο μέ αἴτησή τους καί μετά ἀπό ἀπό-
φαση τοῦ «Ἐθνικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Ἠθική
καί κοινωνική ἐκπαίδευση».

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Ἰρλανδία (Καθολικοί 93%, Ἀγγλι-
κανοί 3%). Τό μάθημα εἶναι ὑποχρεωτικό-ὁμο-
λογιακό μέ δικαίωμα ἐξαίρεσης μέ αἴτηση τῶν γο-
νέων. Τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος καθορί-
ζεται ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές ἀρχές, ἐνῶ στό Γυ-

μνάσιο ἔχει περισ-
σότερο γενικό χα-
ρακτήρα. Τά περισ-
σότερα σχολεῖα τῆς
χώρας (80%) εἶναι
ἰδιωτικά-ὁμολογια-
κά, δηλαδή ἀνήκουν
στίς θρησκευτικές
κοινότητες καί χρη-
ματοδοτοῦνται ἀπό
τό κράτος.

ΓΑΛΛΙΑ: Στήν
γαλλική δημόσια
ἐκπαίδευση δέν δι-
δάσκεται τό μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν,

ἐνῶ τό «λαϊκό κρά-
τος» ἀπαγορεύει
ἀκόμα καί τήν
ἔκφραση τῶν προ-
σωπικῶν πεποιθή-
σεων στούς δα-
σκάλους. Παρ’ ὅλα

αὐτά τό Γαλλικό κράτος χρηματοδοτεῖ γενναία
τά πολλά ὁμολογιακά, κυρίως Καθολικά, σχολεῖα.
Ἀκόμα στίς ἐπαρχίες τῆς Ἀλσατίας ἰσχύει εἰδικό
καθεστώς καί διδάσκονται προαιρετικά οἱ τρεῖς
ἀναγνωρισμένες θρησκεῖες (Καθολικισμός, Προ-
 τε σταντισμός, Ἰουδαϊσμός) καί μάλιστα ἀπό λει-
τουργούς τους.

Γίνεται ἑπομένως ἀντιληπτό μέ βάση τά πα-
ραπάνω στοιχεῖα, πώς ἡ κάθε χώρα μέλος τῆς
Ε.Ε. ἔχει τή δυνατότητα νά ρυθμίζει ἀπό μόνη της
, μέ βάση τίς θρησκευτικές, πολιτιστικές καί κοι-
νωνικές της ἀνάγκες τόν τρόπο καί τό περιεχό-
μενο τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν στίς διάφορες βαθμίδες τῆς ἐκπαί-
δευσης. Ὁπότε ἀποτελεῖ μᾶλλον μῦθο, πώς χά-
ριν κάποιας κοινοτικῆς ὁδηγίας τό μάθημα στήν
Ἑλλάδα θά πρέπει εἴτε νά γίνει προαιρετικό ἤ
ἀκόμη χειρότερα νά καταργηθεῖ ἐντελῶς.
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Τί κρύβεται ἆραγε στίς προτάσεις

τῶν «προοδευτικῶν» γιά τό μάθημα

τῶν θρησκευτικῶν;
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Τό τε-
λευτα ῖο
τρίμηνο,
ἡ Δίωξη
Ἠλεκτρο-
ν ι κ ο ῦ
Ἐγκλήμα-

τος ἐντόπισε 13 ἄτομα πού εἶχαν ἐκδηλώ-
σει στό Διαδίκτυο ἐπιθυμία αὐ το κτονίας.

Πρωτοφανές περιστατικό στά χρονικά
τῆς Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος ση-
μειώθηκε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες καί κοι-
νοποιήθηκε χθές.

Στελέχη τῆς ὑπηρεσίας ἐντόπισαν
νεαρό, ὁ ὁποῖος ἐκδήλωσε διαδικτυακά
τήν πρόθεσή του νά αὐτοκτονήση. Ἀνα-
κάλυψαν τά ἠλεκτρονικά ἴχνη του καί
χτύπησαν τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του
ἀκριβῶς τήν ὥρα πού ὁ ἴδιος ἐπιχειροῦσε
νά αὐτοκτονήση μπροστά στήν ὀθόνη τοῦ
ὑπολογιστοῦ του.

Ὅπως ἔγινε γνωστό, στή διάρκεια τοῦ
τελευταίου τριμήνου, ἡ Δίωξη Ἠλεκτρονι-
κοῦ Ἐγκλήματος ἐντόπισε συνολικά 13
ἄτομα στήν Ἑλλάδα καί ἕνα στήν Κύπρο,
οἱ ὁποῖοι κοινοποίησαν μέσω Διαδικτύου
τήν πρόθεσή τους νά αὐτοκτονήσουν σέ
ἱστοσελίδες, ὅπως τό Facebook, τό ΜΙΡC,
ἀλλά καί μέσω διαδραστικῶν ἠλεκτρο-
νικῶν παιχνιδιῶν (ὅπως τό WoW ). Οἱ
ἀστυνομικοί κατέφθασαν στό σπίτι
16χρονου ἀκριβῶςτή στιγμή πού ἐπιχει-
ροῦσε νά βάλη τέλος στή ζωή του κατα-
ναλώνοντας ἀλκοόλ καί χάπια κι ἐνῶ
μιλοῦσε στό Ἴντερνετ (μέσω videochat ).

Ὁ παρ’ ὁλίγον αὐτόχειρας διακομίστηκε
ἀμέσως στό νοσοκομεῖο. Οἱ λόγοι πού
ὥθησαν τούς νέους (9 ἀνήλικοι καί 5 ἐνή-
λικοι) στό ἀπονενοημένο διάβημα ᾖταν ἡ
ἀνεργία, ἐρωτικές ἀπογοητεύσεις, προ-
σωπικά ἀδιέξοδα κ.ἀ. « Δῶστε μου κάτι
καλό νά τελειώνω γρήγορα », ἔγραφε ἕνας
ἀπό αὐτούς. Τά νεαρά ἄτομα καί οἱ οἰκο-
γένειές τους παραπέμφθηκαν στήν ὀργά-
νωση « Τό Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ » γιά
ψυχολογική ὑποστήριξη.

«Τά παιδιά αὐτά βρίσκουν τήν εὐκαι-
ρία νά ἐκφράσουν στό Διαδίκτυο τήν ἀπό-
γνωσή τους. Ἡ τεχνολογία, ὅμως, δίνει τή
δυνατότητα στίς ἀρχές νά τούς ἐντοπί-
σουν », ἀνέφερε ἀπό τό «Χαμόγελο » ὁ κ.
Κώστας Γιαννόπουλος. Σύμφωνα μέ τόν
ἴδιο, ἡ κατάσταση στήν Ἑλλάδα ὅσον
ἀφορᾶ τό συγκεκριμένο θέμα εἶναι ὑπό
ἔλεγχο, καθώς ἀφενός ἐξειδικευμένο προ-
σωπικό τῆς ἀστυνομίας πραγματοποιεῖ
« περιπολίες» στό Διαδίκτυο καθ’ ὅλη τή
διάρκεια τοῦ 24ώρου καί ἀφετέρου οἱ ἴδιοι
οἱ χρῆστες του εἶναι εὐαισθητοποιημένοι
καί εἰδοποιοῦν τίς ἀρχές ὅταν ἐντοπίζουν
τέτοιες ἀναρτήσεις.

« Εἶναι σημαντικό τά ἄτομα πού τό
ἐντοπίζουν νά ἀπευθύνονται τήν ἴδια ὥρα
σέ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἤ νά καλοῦν τό τη-
λέφωνο τῆς ὀργάνωσής μας (1056) » πρό-
σθεσε ὁ ἱδρυτής τοῦ « Χαμόγελου ». Μέχρι
σήμερα, 80 ἀνάλογες περιπτώσεις ἔχουν
ἐντοπιστεῖ ἀπό τό Τμῆμα Δίωξης Ἠλε-
κτρονικοῦ Ἐγκλήματος.

« ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-10-2009 »

Σταχυολογήματα

Πρόλαβαν παρ’ ὁλίγον αὐτόχειρα μπροστά στον ὑπολογιστή.



«Σπάνια θά βρεῖς ἑλληνικό κοπάδι σή-
μερα πού νά μήν ἔχει ἕνα ἤ καί δύο ξέ-
νους γιά νά τό προσέχουν. Ἡ παλιά
παραδοσιακή οἰκογενειακή ἐπιχείρηση,
ὅπου ἀπασχολοῦνταν ὅλα τά μέλη της
μέ τά ζῶα, ἔχει τελειώσει», λέει ὁ Πρό-
εδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Κτηνο-
τρόφων κ. Δημήτριος Καμπούρης. « Οἱ
νέοι δέν θέλουν οὔτε νά ἀκούσουν γιά
κτηνοτροφία, προτιμοῦν νά γίνουν σερ-
βιτόροι παρά νά ἀσχοληθοῦν μέ τά ζῶα
παρότι ἄν τά προσέξεις ἀφήνουν ἕνα
σχετικά καλό εἰσόδημα », προσθέτει.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ ζωή στήν
ὀρεινή ὕπαιθρο δέν εἶναι καθόλου
εὔκολη γιά τούς  νέους ἀνθρώπους, πολύ
περισσότερο ὅταν πρέπει νά ἀσχο-
λοῦνται μέ τήν νομαδική κτηνοτροφία,
πού ἐπιβάλλει μετακινήσεις σέ βουνά καί
χειμαδιά. Ἡ χοντρή μάλλινη κάπα, ἡ πα-
ραδοσιακή στάνη μέ τά μαντριά, τό
ἄρμεγμα στή στρούγκα, τά ξενύχτια
στόν σκάρο, κάθε ἄλλο παρά ἑλκυστικά
εἶναι γιά τούς περισσότερους ἐξ αὐτῶν

πού μέ τήν πρώτη εὐκαιρία παίρνουν
τῶν « ὁμματιῶν τους», ἀναζητώντας κα-
λύτερη τύχη στά μεγάλα ἀστικά κέντρα.
Τρέμουν στήν ἰδέα ὅτι θά περάσουν τά
καλύτερά τους χρόνια σέ κάποιον ὀρεινό
ὄγκο, μακριά ἀπό στοιχειώδεις κοινωνι-
κές δραστηριότητες καί ἀδυνατώντας νά
δημιουργήσουν οἰκογένειες, ἀφοῦ σπά-
νια θά βρεθοῦν νέες κοπέλες πού θά
παντρευτοῦν τσομπάνη καί θά καθηλω-
θοῦν σέ ἕνα ἀπόμακρο καί ἀπομονωμένο
χωριό τῆς Πίνδου, τῆς Ροδόπης ἤ τῶν
Ἀγράφων.

« Καθημερινή 3-09-2009 ».

Ἕνα παιδί πού βλέπει κατά μέσο ὅρο
27 ὧρες τήν ἑβδομάδα τηλεόραση, θά ἔχει
δεῖ μέχρι τήν ἡλικία τῶν δεκαοκτώ ἐτῶν
200.000 σκηνές βίας καί 40.000 φόνους.
Ἡ βία ἐμποτίζει κάθε περιοχή τῆς ψυχο-
σύνθεσής του. Τό γεγονός αὐτό ἐξόργιζε
τόν Τζόρτζ Γκέρμπνερ: ἡ μικρή ὀθόνη,
εἶπε, προσφέρει μία εἰκόνα τοῦ κόσμου
βίαια, ἄγρια, καταπιεστική, ἐπικίνδυνη
καί ἀνακριβή. Ὁ Οὐγγρικῆς καταγωγῆς,
πρώην κοσμήτορας τῆς Σχολῆς Ἐπικοινω-
νίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πενσυλβά-
νιας, μελέτησε τριάντα χρόνια τώρα τήν
τηλεόραση. Τήν θεωρεῖ τοξικό ἀπόβλητο

τῶν δυνάμεων τῆς
ἀγορᾶς πού ἀφή-
νιασε. Τό Μέσο
αὐτό, εἶπε, ἐνῶ ἔχει
τή δυνατότητα νά
ἐμπλουτίσει τόν πο-
λιτισμό, ἐκτρέφει
τόν φόβο καί τόν
πανικό. Ἄν αὐτά
συναντήσουν στό
μέλλον καί οἰκονομι-
κές ὑφέσεις, μποροῦν τελικά νά ὑπονο-
μεύσουν τήν Δημοκρατία.

« Καθημερινή 30-08-2009 »

† Ε.Χ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Καθόλου εὔκολο.

Ἡ ἔνοχη τηλεόραση.



Kατά τόν

μήνα Σεπτέμβριον

2009 ὁ Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης μας

κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως

Θεοτόκου Ὀρφανίου, ὅπου καί ἐχειροθέ-
τησεν Πρωτοπρεσβύτερον τόν πρώην
Ἐφημέριον Ὀρφανίου π. Λάζαρον Σαρη-
γιαννίδην, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης, τήν 9ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων
Ἰωακείμ καί Ἄννης Νικησιάνης, τήν 13ην

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φω-
λεᾶς, τήν 14ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Γε-
ωργιανῆς, τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Σοφίας Ἐλαιοχωρίου, τήν 20ην εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισ-
σας, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ἁγίου Χριστοφόρου, τήν 27ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσοτό-
που.

Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει

τῶν μαθημάτων εἰς τό Γυμνάσιον καί Λύ-
κειον Ἐλευθερουπόλεως. Ὡμίλησε ἐπικαί-
ρως εἰς τούς μαθητάς καί τούς εὐχήθηκε
εὐλογημένη καί δημιουργική σχολική χρο-
νιά. Εἰς ὅλα τά σχολεῖα τῆς Περιφερείας
μας τήν ἡμέρα αὐτή ἀνεγνώσθη Ἐγκύ-
κλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου ὑπό τῶν Ἐφη-
μερίων, τήν 13ην τόν ἁγιασμόν διά τήν
θεμελίωσιν τοῦ Κ.Α.Π.Η. Φωλεᾶς, τό
ὁποῖον θά ἀνεγερθῆ ὑπό τοῦ Δήμου Ἐλευ-
θερῶν εἰς οἰκόπεδον τό ὁποῖον παρεχώ-
ρησεν τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φωλεᾶς,

τήν 16ην τά θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινι-
σθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἀκροβουνίου εἰς τό Παλαιόν Ἀκροβού-
νιον (Παναγία), τήν 18ην τόν ἁγιασμόν εἰς
τά ἐγκαίνια τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Ἐλευθερουπόλεως, τήν ἰδίαν ἡμέραν τόν
ἁγιασμόν εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ Πνευματι-
κοῦ Κέντρου Ἀντιφιλίππων, ὡς καί τόν
ἁγιασμόν εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ Ἀμφιθεά-
τρου Δημοκρατίας τοῦ Δήμου Ἐλευθε-
ρουπόλεως εἰς Ἐλευθερούπολιν, τήν 20ην

τόν ἁγιασμόν εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ δρόμου
Χορτοκοπίου - Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Παγγαιώτισσας. 

Πραγματοποίησε:

Τήν 19ην τήν πρώτην μηνιαίαν Ἱερατι-
κήν Σύναξιν τῆς κατηχητικῆς περιόδου
2009 -2010, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε
τόν Ἁγιασμόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «
Ἐκκλησία: Ἔννοια – Περιεχόμενο ». Τήν
εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ ἴδιος ὁ Σεβα-
σμιώτατος τονίζοντας καί ἑρμηνεύοντας
τό περί Ἐκκλησίας Μυστήριον ὡς καί τό
πλαίσιον εἰς τό ὁποῖον θά κινηθοῦν οἱ
εἰσηγήσεις πού θά ἀκολουθήσουν.

Ἐβάπτισε:

Τήν 20ην εὐγενῶς προσκληθείς, εἰς τό
Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας Φανερωμέ-
νης Ν. Περάμου τήν θυγατέρα τῶν Γάτου
Γεωργίου καί Μοσχούλας Χράντα εἰς τήν
ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Βασιλική, τήν 27ην

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Ἐλευθερουπόλεως τό τέκνον τῶν Δημη-
τρίου Καραγιαννίδη καί τῆς Μαρίας Πε-
σκελίδου εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα
Νικόλαος. 

Εὐλόγησε:
Τήν 13ην εὐγενῶς προσκληθείς, τόν
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Γάμον τῶν Τσαμπέρη Ἀριστείδου καί
Ἀνδρομάχης Παπανικολάου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κηπιῶν, τήν 26ην

τόν Γάμον τῶν  Χρήστου Μαγγάογλου
καί Παρασκευῆς Μιντζοπούλου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Μου-
σθένης.

Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριον 2009 ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-

σόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Δη-

μητρίου Νικησιάνης, εἰς τόν Πανηγυρί-
ζοντα αὐτῆς Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῆς
Γοργοεπηκόου, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου,
τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωρ-
γίου καί Ἁγίου Ματθαίου τῆς Ριζαρείου
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς εἰς Ἀθήνας προ-
σκεκλημένoς τῆς ἑνώσεως τῶν ἀποφοίτων
τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς,
τήν 25ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως,
ὅπου προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ Προ-
κατόχου του μακαριστοῦ Σωφρονίου, τήν
26ην εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν Ἱεράν
Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τήν 27ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 28ην

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου,
ὅπου προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ
Ἐθνικῆ Ἐπετείω τοῦ 1940 καί τῆς Ἐπι-
μνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τῆς
Πόλεως.  

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:

Τήν 4ην εἰς τόν Προσκυνηματικόν
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν.
Περάμου, τήν 25ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα

Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γαλη-
ψοῦς.

Συμμετέσχε:

Τήν 6ην τῆς Ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Διδυμοτεί-
χου καί Ὀρεστιάδος Κυροῦ Νικηφόρου εἰς
Διδυμότειχον, τήν 12ην, 13ην, 14ην, 15ην,

16ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τήν ἐκλο-
γήν τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ,
Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμα-
σκηνοῦ, ὡς καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπι-
σκόπων Κερνίτσης κ. Προκοπίου, Ρεντίνης
κ. Σεραφείμ, Ἀνδρούσης κ. Θεοκτί-
στου, Ἐπιδαύρου κ. Καλλινί-
κου, Ὠλένης κ. Ἀθανασίου
καί Ἐλευσῖνος κ. Δωροθέου. 

Προέστη:

Τήν 3ην τοῦ μνημοσύνου
τοῦ Ἐλευθερίου Μόδη εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Φα-
νουρίου Ν. Ἡρακλείτσης, τήν
7ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Οἰκονόμου π. Ἀλεξάνδρου Ἀθα-
νασιάδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νέ-
στορος Κοκκινοχωρίου, τήν 23ην τῆς
ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ πατρός τοῦ Νο-
μάρχου Καβάλας κ. Θοδώρου Καλλιοντζῆ
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φιλίππων κ. Προκοπίου εἰς Κοκκινόχωμα
Καβάλας, τήν 27ην τῆς ἐξοδίου ἀκολου-
θίας τοῦ Συνταξιούχου Ἱερέως π. Δημη-
τρίου Θεοδωρίδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου. 

Πραγματοποίησε:

Τήν 24ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύνα-
ξιν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ



Ναοῦ Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου Νι-

κησιάνης μέ θέμα
εἰσηγήσεως: «Τό ὀρ -

θό δοξο δόγμα περί Ἐκ -
κλησίας ». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτ/ρος Ἀθανάσιος Παπαδάκης. Ἀκο-
λούθησε γόνιμος καί ἐποικοδομητικός διά-
λογος.

Προήδρευσε:

Τήν 7ην τῆς συνεδριάσεως τῆς Παπα-
χρηστιδείου Βιβλιοθήκης.

Ἐτέλεσε:

Τήν 26ην Ἁγιασμόν εἰς τόν Μητροπολι-
τικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευ-
θερουπόλεως ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν Κύκλων
Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Πένθη τῆς Ἱερατικῆς μας Οἰκογένειας.

Τήν 6ην Ὀκτω-
βρίου ἐ.ἔ. ἐκοιμή-
θη ὁ π. Ἀ  λέξαν-
δρος Ἀ θανασιά-
δης, Ἐφημέριος
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Νέστορος
Κοκκινοχωρίου.
Ἡ κηδεία του ἔγι-
νε τήν 7ην Ὀκτω-
βρίου εἰς τήν

Ἐνορίαν του ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο. Συμμε-
τεῖχαν σχεδόν ὅλοι οἱ Κληρικοί τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ὡμίλησε διά τήν προσωπι-
κότητα καί τό ἔργον τοῦ ἐκλιπόντος καθώς
ἐπίσης καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπί-

τροπος π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης. 
Ὁ π. Ἀλέξανδρος γεννήθηκε στό Δρα-

βήσκο Σερρῶν τό ἔτος 1946. Δημιούργησε
οἰκογένεια. Ἀπέκτησε τρεῖς ἐνάρετες καί
θεοσεβεῖς θυγατέρες. Παιδιόθεν εἶχε τήν
ἐπιθυμίαν νά ἀφιερωθῆ εἰς τόν Θεόν. Ὁ
Μακαριστός Μητροπολίτης Εὐδόκιμος
διακρίνας τόν εὐσεβῆ πόθον καί ζῆλον
του διά τήν Ἱερωσύνην στίς 12 Δεκεμ-
βρίου 1985 τόν χειροτονεῖ Διάκονον καί
στίς 22 τοῦ ἰδίου μηνός Πρεσβύτερον.
Διορίζεται Ἐφημέριος στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου, ὅπου καί
ἐγκαθίσταται μέ ὅλη τήν οἰκογένειά του.
Εἴκοσι χρόνια διακονεῖ στήν Ἐνορία
αὐτή, ὅπου μέ τήν συνεργασία τῶν Ἐνο-
ριτῶν του καί μετά πολλῶν δυσκολιῶν, οἱ
ὁποῖες καί ἐκλόνισαν τήν ὑγεία του, ἀνα-
καινίζει τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου καί τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς. Ἀνήγειρε πρεσβυτέριον διά
τόν ἑκάστοτε Ἐφημέριον ὡς καί αἴθου-
σαν δεξιώσεων.

Tόν Ἰούνιον τοῦ 2005 ὕστερα ἀπό
αἴτησίν του μετατίθεται εἰς τήν Ἐνορίαν
τοῦ Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου,
ὅπου συνεχίζει μέ τόν ἴδιον ζῆλον τό θεά-
ρεστον ἔργον του. Ὁ Σεπτός μας Ποιμε-
νάρχης κ. Χρυσόστομος ἐκτιμώντας τήν
ἐργατικότητα καί τήν ἀφοσίωσίν του εἰς
τήν Ἐκκλησίαν στίς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ
2006 τόν ἐτίμησε μέ τό ὀφίκκιον τοῦ
Οἰκονόμου Σταυροφόρου.

Ταπεινός καί ἁπλός ὁ π. Ἀλέξανδρος.
Στόν Ἐπίσκοπό του μέ σεβασμό καί ὑπα-
κοή, στούς συλλειτουργούς του μέ εὐγέ-
νεια καί φιλαδελφία, στούς ἐνορίτες του
μέ ἀγάπη, ὑπομονή καί προθυμία. Ἡ ἀνά-
μνησις τῆς σεβασμίας μορφῆς του θά πα-
ραμείνει ἀνεξάλειπτος.

MBΩNA

22



23

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Ἀνδρέου –
Ἅγιος Ἀνδρέας: Πραγματοποιήθηκε ἡ
ἐγκατάσταση προκατασκευασμένου παρεκ-
κλησίου εἰς τήν εἴσοδο τοῦ αὔλειου χώρου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἱερός Ναός Ὑψώσεως Τιμίου Σταυ-
ροῦ – Γεωργιανῆς: Πραγματοποιήθηκε ἡ
ἀντικατάσταση τοῦ παλαιοῦ κτιστοῦ τέμ-
πλου μέ καινούριο ξυλόγλυπτο βυζαντινῆς
τεχνοτροπίας.

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου –
Μουσθένης: Πραγματοποιήθηκε ἡ διαμόρ-
φωση τοῦ σολέα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίας Παρασκευῆς –
Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου –
Μουσθένης: Πραγματοποιήθηκε ἡ ἀνέ-
γερση κωδωνοστασίου καί ἡ ἀγορά καμπά-
νας.

Ἱερός ναός Ζωοδόχου Πηγῆς – Ἀντιφι-
λίππων: Πραγματοποιήθηκε ἡ τοποθέτηση
συστήματος συναγερμοῦ καί κιγκλιδωμά-
των ἀσφαλείας τῶν παραθύρων. Ἀκόμη
πραγματοποιήθηκε ὁ ἐξωτερικός ἐλαιοχρω-
ματισμός τοῦ ναοῦ.

Ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Χαραλάμ-
πους – Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντι-
φιλίππων: Πραγματοποιήθηκε ἡ κατασκευή
ἀρχονταρικίου στό Ἱερό περεκκλήσιο.

Ἱερός Ναός Ἁγίους Δημητρίου – Ἀκρο-
ποτάμου: Πραγματοποιήθηκε ἡ κατασεκυή
ξύλινης κεραμοσκεπῆς εἰς τήν εἴσοδο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος –
Δρυάδος: Πραγματοποιήθηκε ἡ ἀναμόρ-
φωση τῆς προσόψεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου –

Νικήσιανης: Πραγματοποιήθηκε ἡ τοποθέ-
τηση κλιματισμοῦ στόν Ἱερό Ναό.

Ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίων Ἰωακείμ καί
Ἄννης Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου – Νικησιάνης: Πραγματοποιήθηκε ἡ
ἐπισκευή τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλη-
σίου.

Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς –
Ἐξοχῆς: Πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπισκευή
καί ἀντικατάσταση τῆς κεραμοσκεπῆς καί ἡ
ἐπισκευή τοῦ νάρθηκα τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωρ-
γίου – Σιδηροχωρίου: Πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ ἐπισκευή τῆς
κεραμοσκεπῆς τοῦ νάρθηκος
καί ἡ κατασκευή στεγάστρου
εἰς τήν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀντω-
νίου – Πυργοχωρίου: Πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ ἐπένδυση τῆς ὀροφῆς
μέ σουηδικό ξύλο.

Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Θωμᾶ – Παλαι-
οχωρίου: Πραγματοποιήθηκε ἡ ἀνέγερση
ἐξωνάρθηκος καί ἐγκρίθηκε ἡ ἁγιογράφηση
τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου – Φωλεᾶς:
Πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπένδυση τῆς ὀροφῆς
μέ σουηδικό ξύλο.

Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν –
Ἐλευθερῶν: Πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπέν-
δυση τῆς ὀροφῆς μέ σουηδικό ξύλο.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου – Ἐλαι-
οχωρίου: Πραγματοποιήθηκε ἡ ἀφαίρεση
τῶν ἐπιχρισμάτων τῶν ἐξωτερικῶν τοίχων
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διά ἀμμοβολῆς.

Τό ἔτος 2009 πραγματοποιήθηκαν τά κάτωθι ἔργα

στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας:




