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α) Ἐπί τῷ νέῳ Ἔτει

…Καί ὅλα αὐτά, πού ἀφοροῦν καί
στόν σκοπό καί στήν ἀξία καί σπουδαι-
ότητα τοῦ χρόνου, μᾶς τά ἐδίδαξε ὁ Κύ-
ριός μας μέ τόν πλέον εὔληπτο καί
κατανοητό τρόπο. Ὄχι μέ φιλοσοφικές
σκέψεις καί ἀναλύσεις, ἀλλά μέ μία
εὐχάριστη καί ἁπλουστάτη Παραβολή,
ὅπως μᾶς τήν διέσωσε ἡ γλαφυρή γρα-
φίδα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

Κάποιος, διηγήθηκε ὁ Κύριός μας,
εἶχε στό ἀμπέλι του μία συκῆ. Τήν εἶχε
πολύ περιποιημένη, γι’ αὐτό καί μέ λα-
χτάρα κάθε χρόνο πήγαινε νά κόψη καί
δοκιμάση ἀπό τόν γλυκό της καρπό. Δυ-
στυχῶς τρία χρόνια πήγαινε καί ἔβλεπε
μέ λύπη μόνο φύλλα. Τότε ἀπεφάσισε
νά τήν κόψη. Γιατί νά πιάνη τόσο τόπο,
ἀφοῦ εἶναι ἄχρηστη; Ἀλλά ὁ ὑπεύθυνος
γιά τήν καλλιέργεια τοῦ ἀμπελιοῦ εἶχε
ἀντίθετη γνώμη. Ἄς τήν ἄφηνε ἀκόμη
λίγο. Ἐκεῖνος θά τήν περιποιόταν πε-

ρισσότερο. Θά τῆς ἔριχνε
κοπριά. Μπορεῖ νά καρ-
ποφοροῦσε. «Κἄν μέν
ποιήση καρπόν. Εἰ δέ
μήγε εἰς τό μέλλον ἐκκόψεις αὐτήν»
(Λουκᾶ 13, 9), παρεκάλεσε τόν οἰκοδε-
σπότη.

Ὅλοι, Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέ-
ρες, ἀντιλαμβανόμεθα τό νόημα τῆς Πα-
ραβολῆς. Ἐμεῖς εἴμαστε τά δένδρα, ἀπό
τά ὁποῖα ὁ Οὐράνιος Γεωργός περιμένει
τούς καρπούς τῆς ἀρετῆς. Περιμένει,
ἀλλά μέχρι πότε θά περιμένη τήν μετά-
νοιά μας καί τούς καρπούς τῆς εἰλικρι-
νοῦς μετανοίας μας;

Εἴθε αὐτήν τήν χρονιά νά Τοῦ δώσωμε
τούς καρπούς πού περιμένει. Εἴθε τό
νέο ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου,
τό 2010, νά εἶναι γιά ὅλους μας, ἔτος με-
τανοίας καί πνευματικῆς καρποφορίας.
Ὑγιεινό καί καρποφόρο.

* * *

β. Στήν εἴσοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς

…Τό ἀθλητικό-πνευματικό πρόγραμμα
τοῦ χριστιανοῦ κατά τήν Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή ἐκτός ἀπό τή νηστεία καί τήν
προσευχή, στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ καί κατ’
ἰδίαν, περιλαμβάνει τήν ἱερά Ἐξομολό-
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γηση, τήν μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
τήν ἐλεημοσύνη. Ἐάν τόν προηγούμενο
καιρό ἀνέβαλε νά ἔλθη στόν πνευματικό
του πατέρα, ἄς ἔλθη τώρα καί μέ συν-
τριβή ψυχῆς ἄς ἐξαγορευθῆ τά κρίματά
του γιά νά ἐλαφρύνη τήν ψυχή του.

Ἐάν τόν προηγούμενο χρόνο ἀφιέρωνε
πολλή ὥρα στήν «ψυχαγωγία» τοῦ θεά-
ματος ἤ τοῦ ἀκροάματος, στήν Τηλεό-
ραση ἤ τό ραδιόφωνο, τώρα ἄς βρῆ καιρό
νά ἀνοίξη τό Εὐαγγέλιο ἤ κάποιο ἄλλο
θρησκευτικό καί ψυχωφελές βιβλίο ἤ πε-
ριοδικό γιά νά θρέψη τήν ψυχή του μέ
τόν Ἄρτο τῆς ζωῆς, τά ἀθάνατα καί σω-
τήρια ρήματα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἐπίσης τώρα τήν Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή ἄς ἀνοίξη μέ προθυμία χριστιανική
τό βαλάντιό του καί ἄς προσφέρη ὅ,τι
δύναται ἐκεῖ πού βλέπει τήν ἀνάγκη. Ἄς
μή λησμονοῦμε τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας,
σύμφωνα με τόν ὁποῖον, οἱαδήποτε θρη-
σκευτική πράξη μας, εἴτε λέγεται προ-
σευχή, εἴτε λέγεται νηστεία, γιά Ἐκεῖνον,
τόν Θεόν καί Σωτήρα μας, εἶ ναι μικρότε-
ρης ἀξίας ἀπό τήν ἐλεημοσύνη. «Ἔλεον
εἶπε, θέλω καί οὐ θυσίαν».

Εἴθε, Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες,
αὐτός ἀκριβῶς νά εἶναι ὁ ἰδιαίτερος ἀγώ-
νας μας τίς ἡμέρες αὐτές τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς. Νηστεία, προσευχή, με-
λέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Ἐξομολόγηση
καί ἐλεημοσύνη. Ὁ Θεός ἀεί μεθ’ ὑμῶν.
Ἀμήν.

* * *

γ) Ἐπί τῇ Ἁγ. καί Μεγ. Παρασκευῆ

…Δυστυχῶς, Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ δει-
λία ὁ καιροσκοπισμός, τά μικροσυμφέ-
ροντα τοῦ Πιλάτου δέν ἔπαυσαν μέχρι
σήμερα νά ἔχουν μιμητές. Διότι δέν ἔλει-
ψαν ἀπό τίς τάξεις τῆς κοινωνίας μας οἱ
ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, συνειδητά ἤ ἀσυνεί-
δητα. Ἐκεῖνοι δηλαδή πού ἐπάνω καί
ἀπό τήν πίστη τους θέτουν πρωτίστως

τό κακῶς ἐννοούμενο συμφέρον τους.
Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δέν ἄφησαν μέσα στήν
καρδιά τους νά ἀνθίσουν αἰσθήματα
ἀγάπης, εὐγνωμοσύνης πρός τόν Χριστό.
Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, σάν τόν Πιλάτο, πνί-
γουν κάθε ἔννοια δικαίου, στραγγίζουν
τήν καρδιά τους ἀπό ἀνώτερα, εὐγενῆ
αἰσθήματα καί ἀφοσιώνονται ἀποκλει-
στικά στόν ἑαυτό τους καί στά προσω-
πικά τους συμφέροντα. Ἀκόμη καί ὅταν
πρόκειται γιά τόν Χριστό.

Τί ἐπιτυγχάνουν ὅμως μέ αὐτή τήν μι-
κρόψυχη καί ἐγωπαθῆ συμπεριφορά
τους; Ὅ,τι ἐπέτυχε καί ὁ Πόντιος Πιλά-
τος, πού ἀκουσίως μνημονεύομε σήμερα.
Τίποτε! Ἤ μᾶλλον τόν ὄλεθρο, τήν κα-
ταστροφή. Ἡ ἱστορία μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Πι-
λάτος, ὁ δειλός καί καιροσκόπος, μετά
τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀνεκλήθη στή
Ρώμη, παύθηκε ἀπό τό ἀξίωμά του καί
κατόπιν ντροπιασμένος ἔπεσε στόν Τί-
βερη ποταμό της καί αὐτοκτόνησε.

Τέτοιο θλιβερό τέλος θά ἔχουν ὅσοι
στά θέματα τῆς πίστεως εἶναι δειλοί καί
καιροσκόποι σάν τόν Πιλάτο. Ἡ Ἀποκά-
λυψη μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι θά πέσουν ὄχι
στόν ποταμό Τίβερη, ἀλλά στή λίμνη πού
ἔχει θειάφι καί φωτιά. «τοῖς δέ δειλοῖς
καί ἀπίστοις... τό μέρος αὐτῶν ἐν τῇ
λίμνῃ τῇ καιομένη ἐν πυρί καί θείῳ»
(Ἀποκ. 21, 8).

Εἴθε ὁ δι’ ἡμᾶς Σταυρωθείς Κύριος νά
ἐμπνέη στίς ψυχές μας πάντοτε πνεῦμα
δυνάμεως καί ὄχι δειλίας. Ἀμήν.

MBΩNA

4

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



Σ’ αὐτό τό πλῆθος, τό σκληρό, ποιόν ὁδηγεῖς, Πιλάτε;
Μήπως θαρρεῖς, ὅποιος Τόν δεῖ, συμπόνια πώς θά νιώσει;
Μά δέν κοιτᾶς, πῶς μαίνεται, κανένα δέ φοβᾶται,
τό μῖσος κι ὁ φανατισμός τό νοῦ του ἔχουν τυφλώσει.

Γιατί τά ἅγια χέρια Του σφιχτά τἄχεις δεμένα,
τά χέρια, π’ εὐεργέτησαν τ’ ἀχάριστα παιδιά Του;
Μήν εἶναι ἄγριος ληστής, μή σκότωσε κανένα
καί καταδίκη τοὔπρεπε γιά τά ἐγκλήματά Του;

Κρύβετ’ ὁ ἥλιος, νά μή δεῖ, χλωμιάζει ἡ Σελήνη,
σείετ’ ἡ γῆ συθέμελα, τ’ ἄψυχα Τόν πονᾶνε.
«Ἴδε ὁ Ἄνθρωπος!» τούς λές, «Σταύρωσον» λέν ἐκεῖνοι,
Τόν Ἰησοῦ ἐπείγονται, στό Γολγοθᾶ νά πᾶνε.

Πιλάτε, μήπως βιάστηκες, τά χέρια σου νά νίψεις;
Τό Βαραββᾶ λευτέρωσες, τόν Ἰησοῦ σταυρώνεις.
Τί κι ἄν στό πλῆθος θέλησες, ἄμορφο νά Τόν δείξεις;
Τήν καταδίκη τοῦ Θεοῦ αἰώνια θά σηκώνεις.

Χριστέ μου, ποιός Σέ πρόδωσε σ’ ἐχθρούς καί παρανόμους;
Γιά ποιά αἰτία ἐπείγονται, Ἐσέ νά τιμωρήσουν;
Μέ βάγια πρίν δέν ἔτρεχαν, κραυγάζοντας στούς δρόμους,
σά Βασιλιᾶ νά Σέ δεχτοῦν, νά Σέ καλωσορίσουν;

Ποιοί, τώρα, στό Πραιτώριο μέ μῖσος Σέ κοιτάζουν,
τ’ ἀγκάθινο τό στέφανο ποιοί τὄχουν καμωμένο;
Ποιοί τό βαρύτερο Σταυρό μέ βιάση ἑτοιμάζουν,
τόν Πλάστη καί Σωτῆρα τους, νά δοῦν Ἐσταυρωμένο;

Μήν εἶν’ ἐκεῖνοι οἱ τυφλοί, πού χάρισες τό φῶς τους;
Μήν εἶναι οἱ παράλυτοι, οἱ νεκραναστημένοι;
Μήν εἶν’ αὐτοί, π’ ἀγκάλιασες, σά νἄσουν Ἀδερφός τους
κι ἐχθροί Σου ὅλοι ἔγιναν, οἱ εὐεργετημένοι;

Ψυχή μου «Ἴδε ὁ Ἄνθρωπος», ὁ Ἅγιος Θεός Σου,
στά Πάθη Του ἀσυγκίνητη κι ἀδιάφορη μή μένεις.
Τῆς μετανοίας φόρεσε τώρα τό στολισμό σου,
τή Λαμπροφόρο Ἀνάσταση, ψυχή μου, νά προσμένεις.

Σωτηρία Δημητ. Ἀργυρίου
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1. Ἀποκαθηλώσεις
Μέ πόνο ψυχῆς χαράσσουμε αὐτές τίς

γραμμές σήμερα, καθώς μέρα μέ τή μέρα
ἀποκαλύπτονται σκοτεινές πτυχές ἀνά-
λογων κέντρων, ἰσχνές καί μειοψηφικές,
οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν νά ἐπηρεάσουν τήν
πλειονότητα. Θά ἐπιθυμούσαμε αὐτές οἱ
μειοψηφίες ἀπό ὑγιῶς σκεπτομένους δη-
μοσιογράφους νά ἀποκαλυφθοῦν στόν
κόσμο ὡς πρός τό πιστεύω τους, τήν κα-
ταγωγή τους, τά κέν-
τρα προστασίας τους
καί τό εἶδος τῶν δια-
συνδέσεών τους. Καί
ἐρχόμεθα στό θέμα
μας.

Ὁ εὐσεβής Ὀρθόδοξος λαός μας δέ-
χεται ἕναν ὀρυμαγδό, ἕναν καταιγισμό
ἀπό πυρά, πού δυστυχῶς ἐκπορεύονται
ἀπό τά κέντρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώ-
σεως καί αὐτό ἰδιαίτερα μᾶς προβλημα-
τίζει καί τά πυρά αὐτά δυστυχῶς ἔχουν
σκοπό νά ἐξαφανίσουν κάθε ἴχνος ἰκμά-
δας ἀπό τήν θρησκεία τῶν πατέρων μας.
Ἀποκαθηλώνεται ὁ ὅρος «ἐθνικός»,
προσπαθοῦν νά ἀποκαθηλώσουν εὐαγ-
γέλια ἀπό δικαστήρια, προσευχές ἀπό
σχολεῖα, στρατό, ἐθνικούς ραδιοτηλεο-
πτικούς σταθμούς, εἰκόνες ἀπό δημό-
σια καταστήματα καί τέλος μέ δόλιες,
ὑποβολιμαῖες ἀποφάσεις ἀπό τήν χρι-
στιανική Εὐρώπη, ἀπό τήν Εὐρώπη τῶν
μαρτύρων τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μας,
νά ἀφαιρεθεῖ τό σύμβολο τῶν συμβόλων
ὁ πανάγιος καί ζωοποιός Σταυρός τοῦ

Χριστοῦ. Πρός τί αὐτή ἡ ἐπαναφορά στό
πνεῦμα τῶν διωγμῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ,
πού μᾶς θυμίζει τούς τέσσερις πρώτους
αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ μας; Πρός τί
αὐτό τό μένος κατά συγκεκριμένου συμ-
βόλου καί ὄχι κατ’ ἄλλων συμβόλων
ἄλλων θρησκειῶν;

2. Τί “ἐπιτρέπει ὁ κόσμος”
Ἐπιτρεπτόν καί ἀνεκτόν τό ἀστέρι

τοῦ Δαυίδ στίς ση-
μαῖες πλείστων ὅσων
κρατῶν καί αὐτῆς τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσε-
ως καί ἀνεπίτρεπτος

ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μας; Ἐπιτρεπτή
ἡ ἡμισέληνος καί δή προσφάτως στό κέν-
τρο τῶν Βρυξελλῶν μέ τέμενος ἀπέναν-
τι ἀπό τά γραφεῖα τῆς Ε.Ο.Κ. καί ἀνεπί-
τρεπτος ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μας.
Πολύ ὀρθά παρατηρήθηκε: « Ποιός
Εὐρωπαῖος θά εἶχε τό θάρρος νά ζητή-
σει ἀπό τή Βουδιστική Ἀσία νά ἀφαιρέσει
τά σύμβολα τοῦ Βούδα ἀπό τούς Δημό-
σιους χώρους ἤ ἀπό τήν ἰνδουιστική Ἀσία
νά καταχωνιάσει τίς πλούσιες ἀπεικονίσεις
ἐκείνης τῆς θρησκείας ἤ ἀπό τούς μου-
σουλμάνους νά κρύψουν τό Κοράνι, νά
πάψουν νά ἀναφέρουν τό ὄνομα τοῦ
Ἀλλάχ δημοσίως, νά μή διδάσκουν τήν πί-
στη τους στά σχολεῖα; Κανείς δέν θά εἶχε
τό θάρρος νά τό κάνει, γιατί ἐνστικτωδῶς
θά ἔνιωθε ντροπή νά προτείνει στούς
ἄλλους νά ἀπογυμνωθοῦν ἀπό τήν
ἱστορία τους καί ἀπό τήν ἰδιαίτερη πα-
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ράδοσή τους…» καί ἤδη εἶναι γνωστόν,
πώς ὅσοι ἀπετόλμησαν νά θίξουν ὀνόμα-
τα ἤ σύμβολα τοῦ Ἰσλαμισμοῦ ᾖταν γνω-
στές οἱ συνέπειες πού ὑπέστησαν. 

3. Συνύπαρξη
Θά μπορούσαμε νά δεχθοῦμε τήν ἐπί

ἴσοις ὅροις ὕπαρξη τοῦ χριστιανισμοῦ μέ
ἄλλες γνωστές θρησκεῖες, ποτέ ὅμως δέν
θά μπορούσαμε νά δεχθοῦμε
τήν ἐπιβολή τῶν μειοψη-
φιῶν καί δή ἐλαχίστων μπρο-
στά στίς πλειοψηφίες. Ἐπί
αἰῶνες ὑπῆρξε συνύπαρξη
Θρησκευτικῶν συμβόλων
καί δή περίτρανα τοῦτο δια-
πιστώνεται στό χῶρο τῶν
Ἁγίων Τόπων. Πῶς ἐκεῖ δίχως
προβλήματα συνυπάρχει ὁ
Σταυρός μέ τήν Ἑβραϊκή
πεντάλφα καί τήν ἰσλαμική
ἡμισέληνο καί στήν Εὐρώπη
οἱ σοφολογιότατοι τοῦ Στρα-
σβούργου ἀπεφάνθησαν
ἐναντίον τοῦ Σταυροῦ; Δέν
ὑπάρχει λοιπόν κάποιος πονηρός σκο-
πός, ὁ ὁποῖος καί μᾶς προβληματίζει;
Ἴσως θά ἤθελαν καί στούς Ἁγίους Τόπους
νά ἀποκαθηλώσουν τό Σταυρό, ἀλλά ἐκεῖ
μέ τό πνεῦμα ἰσότητας καί ἰσονομίας θά
ἔπρεπε νά ἀποκαθηλώσουν καί τά ἄλλα
σύμβολα. Ἐκτιμοῦμε μέχρις ἑνός ὁρίου τήν
Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν. Πιστεύουμε ὅτι
εἰσήλθαμεν εἰς αὐτήν ὡς ἀνεξάρτητο
κράτος της μέ τήν κουλτούρα του ἀναλ-
λοίωτη, τόν πολιτισμό του ἐμπνέοντα καί
τήν ὀρθοδοξία του ἀδιαπραγμάτευτη.
Μέ τίποτα ὅμως, ναί μέ τίποτα, δέν πω-
λοῦμε τήν πίστη μας, τά θέσμιά της, τά
δόγματά της τά σύμβολά της, νά τά θυ-
σιάσουμε στό βωμό τῶν σκοπιμοτήτων της.

4. Ἀγωνιστές
Σάν νέοι Μάρκοι Εὐγενικοί στίς σύγ-

χρονες συγκεκριμένες προκλήσεις προ-
τάσουμε τούς αἰώνιους καί διαχρονικούς
λόγους «οὐκ ἀρνησόμεθά σοι φίλη
Ὀρθοδοξία» οὐ καταλιμπάνουμε τά σύμ-
βολά σου, οὐ προδίδομέν σε. Ὁ φιλήσυ-
χος ἑλληνικός μας λαός ἄς μήν προκα-
λεῖται μέ τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις καί

ἐνέργειες. Αὐτός ὁ ἐμπο-
τισμένος μέ φιλοπατρία
καί φιλοορθοδοξία λαός
κάποτε μέ τόν Λεωνίδα
εἶπε «μολών λαβέ», μέ
τόν Κωνσταντῖνο Παλαι-
ολόγο εἶπε, πώς οὔτε τῆς
ζωῆς ἡμῶν φεισόμεθα διά
νά παραδώσωμεν τήν Πό-
λιν. 

Στά νεότερα χρόνια
βροντοφώναξε ΟΧΙ καί
σήμερα ἄν προκληθεῖ
ἀλλοίμονο σ’ αὐτούς πού
θέλουν νά τόν προσβά-
λουν.

Ἔστω καί ἄν εἶναι Ἐφιάλτες ἤ Γούση-
δες, διότι δυστυχῶς καί ἐξ οἰκείων δεχό-
μεθα τά βέλη, ἀλλά γι’ αὐτούς τό κρῖμα
εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερο, διότι ἀφ’ ἑνός
μέν ἀποδεικνύονται  ἀνιστόρητοι, ἀφ’ ἑτέ-
ρου δέ ἀναδεικνύονται ἀγνώμονες.

Σέ ἑπόμενο ἄρθρο θά ἀναφερθοῦμε
ἐκτενέστερα στό Σταυρό καί τό γένος μας,
ὅπου περίτρανα θά ἀποδειχθεῖ, πώς αὐτοί
ὅλοι πού μᾶς χάρισαν τή λευτεριά εἴτε σέ
σχῆμα, εἴτε σέ κόσμημα, εἴτε σέ ἀνιστά-
μενα χέρια, εἴτε σέ διαπρύσια προσευχή,
εἴτε σέ μοναστήρια καί ρημοκλήσια, εἴτε
σέ σημαῖες καί μπαϊράκια πρωταρχικό
τους ἔμβλημα εἶχαν τό σταυρό τοῦ Χρι-
στοῦ μας.
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1. Νεανική παρέα. Κουβέντα
Πρίν μερικές ἡμέρες μετά τήν ἑορτή τῆς

Πρωτοχρονιᾶς, ἐνῶ ἀκόμα ἡ ἑορταστική
ἀτμόσφαιρα δέν εἶχε ξεθωριάσει, βρέθη-
κα νά πίνω ἕνα καφεδάκι σέ γνωστό κα-
τάστημα τῆς Καβάλας. Κάθισα σέ ἕνα
τραπεζάκι καί παρήγγειλα
τό ἑλληνικό παραδοσιακό
κεφεδάκι ξεφυλλίζοντας
τήν ἐφημερίδα πού εἶχα
μαζί μου.

Ἀπέναντί μου, σέ μικρή ἀπόσταση -μᾶς
χώριζε ἕνα τραπέζι- βρίσκεται μιά νεανική
παρέα κοριτσιῶν καί ἀγοριῶν πού ἡ ἡλι-
κία τους ἦταν ἀπό 16 ἕως 20 ἐτῶν. Στήν
ἀρχή ἀπορροφημένος στήν ἀνάγνωση
τῶν γεγονότων, πού περιέγραφε ἡ ἐφη-
μερίδα, δέν ἔδωσα σημασία σέ μία, δύο
γνωστές ἀτάκες τοῦ σύγχρονου κώδικα
ἐπικοινωνίας τῶν νέων. Λίγο ἀργότερα
ὅμως, ἡ συζήτηση ἀπό τήν ἀπέναντι νε-
ανική παρέα ἔγινε λιγάκι πιό ἔντονη. Ἡ
ἀπόσταση πού μᾶς χώριζε μικρή καί ἄθε-
λά μου ἔφθαναν στά αὐτιά μου χυδαῖες
ἐξευτελιστικές ἐκφράσεις πού μόνον με-

ταξύ φίλων δέν θά μποροῦσαν νά εἰπω-
θοῦν καί μάλιστα στόν συγκεκριμένο δη-
μόσιο χῶρο.

Σήκωσα τά μάτια μου καί μέ ἔκπληξη
διεπίστωσα πώς ἡ παρέα τῶν παιδιῶν
ἀπέναντί μου, γιατί γιά παιδιά πρόκειται,

εἶχαν ξεκινήσει ἕναν διάλο-
γο κεκοσμημένο μέ ὅτι χει-
ρότερο μπορεῖ νά ἀκούσει
κανείς ἀδιαφορώντας

ἀσφαλῶς γιά ὅποιον θά τούς ἄκουγε
ἀκόμα καί ἄν αὐτός ἦταν παπᾶς! Ἡ
ἔκπληξή μου ἔγινε ἀκόμα μεγαλύτερη
μετά τήν διαπίστωση, ὅτι οἱ κοπελιές
τῆς παρέας συναγωνίζονταν ἡ μιά τήν
ἄλλη, ποιά θά ἐκφραστεῖ χυδαιότερα. 

2. Προβληματισμός
Ὄχι, δέν καυγάδιζαν… Βριζόντου-

σαν μέ τόν τρόπο αὐτό γιατί ἁπλά… ἔτσι
μιλοῦν οἱ νέοι σήμερα! Βρέθηκα σέ δύ-
σκολη θέση καί ἀσφαλῶς ἐπειδή κανείς
δέν ἐμποδίζει κανέναν νά λέει ὅτι θέλει σή-
μερα καί ἐφ’ ὅσον ἡ παρουσία μου δέν
τούς ἐνόχλησε στό ἐλάχιστο -μᾶλλον τούς
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Θωμᾶ Ἀνδρέου
Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Χρονογράφημα

Μέ ἀφορμή ἕνα
πραγματικό γεγονός



ἦταν ἀδιάφορη- σηκώθηκα νά φύγω,
ἀπογοητευμένος ἀπό τό γεγονός, πώς
πλέον τό ἱερατικό μας σχῆμα δέν ἐμπνέ-
ει κανέναν σεβασμό εἰδικά στά νέα παι-
διά πού δέν ἔχουν ἤ δέν θέλουν νά ἔχουν
καμμία ἐπαφή μέ τήν Ἐκκλησία.

Πρίν ἀποχωρήσω σκέφθηκα μέσα μου.
«Μήπως πρέπει νά μιλήσεις σέ αὐτά τά
παιδιά;» Ἀπό τήν ἄλλη σκεπτόμουν, ἐάν
τούς μιλήσω μήπως ἀντιδράσουν, μήπως
ἐνοχληθοῦν, μήπως χλευάσουν καί θεω-
ρήσουν γραφικό τόν παπά πού «κουφά-
θηκε» μέ τά λεγόμενά τους; Τελικά εἶπα
θά πάω καί νομίζω πώς ἡ ἐπιλογή μου δέν
ἦταν λανθασμένη.

3. Ἐπαφή
– Καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά καί

καλή χρονιά, μοῦ ἐπιτρέπεται παρακαλῶ
νά σᾶς ἀπασχολήσω γιά λίγο; ρώτησα τά
παιδιά πού μόλις μέ εἶδαν νά πλησιάζω τό
τραπέζι τους σταμάτησαν ἀπότομα τήν
κουβέντα τους.

– Ναί, πάτερ σᾶς ἀκοῦμε, μοῦ ἀπάν-
τησαν μέ εὐγένεια.

– Προηγουμένως, ἄθελά μου ἄκουσα νά
μιλᾶτε μεταξύ σας καί βρέθηκα σέ πολύ
δύσκολη θέση καί αὐτό τόν προβληματι-
σμό μου θέλω νά μοιραστῶ μαζί σας…
Ἔχετε κάθε δικαίωμα νά ἐκφράζεσθε
ὅπως θέλετε ἀλλά αὐτό τό δικαίωμα μή-
πως τό χρησιμοποιεῖτε λανθασμένα; Τόσο
ἀδιάφορη ἦταν ἡ παρουσία μου πού δέν
σκεφθήκατε ἔστω, ἐάν ἄξιζε τόν κόπο νά
χαμηλώσετε λίγο τήν ἔνταση τῆς συζή-
τησής σας;

Τούς εἶπα ὅτι ἔχω ἀδέλφια στήν ἡλικία
τους καί καταλαβαίνω πώς ὁ τρόπος ἐπι-
κοινωνίας τῶν νέων ἔχει ἀλλάξει. Εἶπα
ἐπίσης, πώς δέν θά ἤθελα τήν παρέμβα-
σή μου αὐτήν νά τήν ἐκλάβουν σάν κή-
ρυγμα ἀλλά πραγματικά ὡς προβληματι-
σμό πού μοιραζόμουν μέ φίλους μου. Τε-
λειώνοντας καί ἀφοῦ μέ χαμόγελο εὐχα-
ρίστησα τά παιδιά πού μέ ἄκουσαν μέ

προσοχή, κοιτώντάς με κατάματα, ἔκανα
νά φύγω, μέ σταμάτησε ἡ φωνή ἑνός ἐκ
τῶν κοριτσιῶν τῆς παρέας πού μοῦ εἶπε:

– Συγγνώμη πάτερ· ἦταν λάθος μας!
Τούς εὐχαρίστησα γιά μιά ἀκόμα φορά

πού μέ ἄκουσαν μέ προσοχή καί ἀποχώ-
ρησα. Στό αὐτοκίνητο σκεφτόμουν: μήπως
δέν ἔπρεπε νά μιλήσω καθόλου καί νά
ἀποχωρήσω διακριτικά ἀφοῦ μιά τέτοια
παρέμβαση θά μποροῦσε ἀκόμα καί νά
τούς ἐξαγριώσει; Ὅμως ἡ στάση τῶν
παιδιῶν αὐτῶν, τῶν ἄγνωστων σέ ἐμένα,
δέν ἔδειξε κάτι τέτοιο… Μέ ἄκουσαν
πραγματικά μέ προσοχή καί ἐγώ δέν
ἀποχώρησα ντροπιασμένος ἀλλά κατά-
φερα νά τούς μιλήσω καί ἴσως, λέω ἴσως
νά τούς πείσω, πώς δέν εἶναι μόνον αὐτός
ὁ τρόπος ἐπικοινωνίας καί μάλιστα ἀπό
νέα παιδιά γεμᾶτα ζωντάνια πού ἔρχον-
ται μέ τήν σειρά τους νά ἀναλάβουν τήν
εὐθύνη νά ζήσουν σέ ἕνα κόσμο ὅπως τόν
παρέλαβαν ἀπό τούς ἄλλους. Καί οἱ ἄλλοι
εἶμαι ἐγώ, εἶσαι ἐσύ, εἴμαστε ὅλοι… Ὁ κα-
θρέπτης τῆς δικῆς μας κοινωνίας ἀντι-
καθρεπτίζεται στά πρόσωπα αὐτῶν τῶν
παιδιῶν.

Τά παιδιά καί μόνο πού μέ ἄκουσαν σέ
αὐτά πού αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη νά τούς
πῶ, ἔδειξαν φιλοτιμία. Θέλω νά πιστεύω,
πώς προβληματίστηκαν. Ὀφείλω νά τά
εὐχαριστήσω μέσα ἀπό αὐτήν τήν κατά-
θεση ψυχῆς γιά τήν στάση πού ἔδειξαν μέ
τό νά μέ ἀκούσουν σέ αὐτά πού θέλησα νά
τούς πῶ. Ἡ ἀπογοήτευσή μου τελικά
δέν ἔχει νά κάνει μέ αὐτά. Μᾶλλον ἔχει νά
κάνει μέ ἐμένα, ἐσένα καί ὅλους μας πού
δέν φροντίσαμε νά πείσουμε αὐτά καί
ἄλλα παιδιά, πώς ὁ κωδικός ἐπικοινωνίας
στήν ἀνθρώπινη σχέση δέν ἔχει νά κάνει
μέ τήν χυδαιότητα, μέ τήν ὕβρη ἀλλά μέ
τόν οὐσιαστικό καί ὀντολογικό λόγο ἀγά-
πης καί σεβασμοῦ τοῦ ἑνός πρός τόν
ἄλλον, λόγο πού σέ καμμία περίπτωση δέν
μειώνει ἀλλά ἀνυψώνει καί τιμᾶ αὐτόν
πού ἔχω ἀπέναντί μου…
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1. Ἐραστής τῆς θ. Σοφίας

Ὁ θεῖος αὐτός λόγος ἀπό
τό βιβλίον τῶν Παροιμιῶν
τῆς Παλ. Διαθήκης, πού
ἀκούσαμε ἀπόψε στήν
Ἀκολουθία τοῦ πανηγυ-
ρικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἶναι
ἀπόλυτα σύμφωνος μέ
τ ή ν
ζ ω ή ν
τοῦ τι-
μωμένου

Ἁγίου μας, Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου

Κωνσταντι νουπόλεως τοῦ
Ναζιανζηνοῦ.

Διότι ὁ Ἅγ. Γρηγόριος,
ἀφοῦ εὐτύχησε νά γεννηθῆ
καί νά ἀνδρωθῆ στό περι-
βάλλον εὐσεβεστάτης οἰκο-
γενείας, ἔχοντας πατέρα τόν
Ἐπίσκοπο Ναζιανζοῦ Γρη-
γόριο καί μητέρα τή Νόννα,
ἐπόθησε ἐκ νεότητος τή
Σοφία τοῦ Θεοῦ καί τόν
δρόμο τῆς φρονήσεως. Ἐπί-
στευσε ἀπό καρδίας, ὅ,τι
παρατηρεῖ ἐν συνεχείᾳ τό
ἱερόν βιβλίον, «ὅτι
κρεῖσσον αὐτήν ἐμπορεύε-

σθαι ἤ χρυσίου καί ἀργυρίου θη-
σαυρούς…, διότι ἡ Σοφία τοῦ
Θεοῦ εἶναι «τιμιωτέρα λίθων
πολυτελῶν…

Καί γιά νά μείνουμε ἀκόμη
λίγο στό θεϊκό Λόγο, ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος θά μποροῦσε χωρίς
ἴχνος ὑπερβολῆς νά ἐπαναλάβη
μαζί μέ τόν σοφό τῆς Παλ. Δια-

θήκης: «Ἐρα-
στής ἐγενόμην
τοῦ κάλλους
αὐτῆς καί ἐφί-

λησα ταύτην καί ἐζήτησα νύμ-
φην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ…».

Κανείς, λοιπόν, ἄς μήν ἀμφι-
βάλη, ὅτι τά ἐξαίσια ἀναγνώ-
σματα ἀπόψε ἀπό τήν Παλ.
Διαθήκη μέ κεντρικό θέμα τήν
Θεία Σοφία ἐφαρμόζουν ἀπόλυ-
τα στόν Μεγάλο ἱεράρχη τῆς
Ἐκκλησίας, τοῦ ὁποίου τιμοῦμε
τήν ἱερά μνήμη. Ἀκόμη καί τότε
πού ἐπισκεπτόταν χάριν
σπουδῶν τά πιό γνωστά ἐκπαι-
δευτικά κέντρα τῆς ἐποχῆς του,
τήν Καισάρεια τῆς Καππαδο-
κίας, τήν Καισάρεια τῆς Παλαι-
στίνης, τήν Ἀλεξάνδρεια καί τήν
Ἀθήνα, καί ἐντρυφοῦσε σάν μέ-
λισσα στά ἄνθη τῆς κατά κόσμον
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Λόγος ἐπί τῇ μνήμη
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

«Μακάριος ἄνθρωπος, ὅς εὗρε σοφίαν καί θνητός ὅς εἶδε φρόνησιν…».

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπ. Ἐλευθερουπόλεως
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Λίγα πενιχρά ἄνθη

στή μνήμη ἑνός Μεγάλου Ἁγίου

Κήρυγμα



σοφίας καί φιλοσοφίας, δέν λησμό-
νησε τήν Σοφία τοῦ Θεοῦ, δέν ξέφυγε
ἀπό τόν δρόμο τόν ἀσφαλῆ τῆς φρο-
νήσεως τοῦ Θεοῦ…

2. Ὁ μακάριος ἄνθωπος

«Μακάριος ἄνθρωπος ὅς εὗρε σο-
φίαν… Εἶναι εὐτυχής ὁ ἄνθρωπος,
πού βρῆκε τήν σοφία τοῦ Θεοῦ. Πού
ἐγνώρισε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τήν
πίστη τοῦ Χριστοῦ, τό Εὐαγγέλιό
Του. Μακάριος ἄνθρωπος, ἐκεῖνος
πού πλέοντας μέσα στό πέλαγος τῆς
ζωῆς κρατᾶ σφικτά στό χέρι του τήν
πυξίδα τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Ἀλλά ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία
στόν κάτοχό της δίνει εὐτυχία καί μα-
καριότητα, δέν εἶναι μία σειρά ἀπό
ἐντολές, κάποιος ἠθικός κώδικας μέ
κανόνες καί παραγγέλματα. Εἶναι κυ-
ρίως ἕνας ὡρισμένος τρόπος σκέψε-
ως καί ζωῆς, πού διακρίνει τόν πιστό
χριστιανό, ὁ ὁποῖος τρόπος παγιώ-
νεται σιγά-σιγά στή ζωή του μέ τόν
προσωπικό του ἀγώνα καί μέ τή δύ-
ναμη τῆς θείας Χάριτος. 

Κυρίως ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, πού
ἐφώτιζε τή ζωή τοῦ Ἁγίου Γρηγορί-
ου καί τόν κατηύθυνε ἀσφαλῶς, δέν
εἶναι κάτι τό ἀόριστο, τό ἀφηρημέ-
νο. Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀμυδρᾶ
ἐδιδάχθη στήν Παλαιά Διαθήκη καί
ὁλοφάνερα στήν Καινή Διαθήκη ἀπό
τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, εἶναι ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός (Α΄ Κορ.
1, 24). Ἐξ οὗ καί ὁ περιάκουστος
Ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν
Κων/πολη εἶναι ὁ ναός ὁ ἀφιερωμέ-
νος στόν Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶναι

Θεοῦ δύναμις καί Θεοῦ Σοφία.
Ἆρα μακάριος εἶναι ὁ χριστιανός,

πού εἶναι συνδεδεμένος στενά μέ τόν
Ἰησοῦ Χριστό. Πού Αὐτόν πιστεύει
ὡς τή μοναδική σοφία καί ἀλήθεια,
ὡς τόν Λυτρωτή καί Σωτήρα του, ὡς
τήν πηγή ὅλων τῶν ἀγαθῶν.

3. Πῶς μακάριοι;

Καί πῶς θά φθάσωμε σ’ αὐτό τό
ἰδανικό σημεῖο, ὥστε νά γίνωμε μα-
κάριοι, ὅπως ὁ Ἅγιός μας; Ὅταν τόν
Ἰησοῦ Χριστό μας καί τό Εὐαγγέλιό
Του τά θεωρήσωμε «κρείττονα χρυ-
σίου καί ἀργυρίου καί τιμιώτερα λί-
θων πολυτελῶν. Ὅ,τι πιό ἀκριβό, ὅ,τι
πιό πολύτιμο στόν κόσμο αὐτό… Ἀπό
ὅλα πού τιμᾶ καί ὑπολογίζει ὁ κό-
σμος, πού σκέπτεται διαφορετικά
ἀπό τίς Γραφές, πού περιλαμβάνουν
αὐτές τίς διδαχές, πού σκέπτεται δια-
φορετικά ἀπό τόν Ἅγιο Γρηγόριο.

Σ’ αὐτά τά θρησκευτικά καί ἠθι-
κά νοήματα κατηύθυναν ἀπόψε τήν
σκέψη μας τά ἱερά κείμενα, πού δια-
βάσαμε ἐν συναρτήσει μέ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, τοῦ ὁποίου τά
ἱερά λείψανα προσκυνοῦμε εὐλαβῶς
στό ἱερό αὐτό προσκύνημα. Ὅπως
προσκυνήσαμε τήν σεβάσμια εἰκόνα
του καί ἀνάψαμε εὐλαβῶς τό κερί
μας ἔτσι ἄς τιμήσωμε καί τά ἱερά
αὐτά νοήματα καί ἄς τά κρατήσωμε
γιά λίγο ἀναμένα στή σκέψη μας.
«Ἀγαπήσατε τόν Κύριο καί εὑρήσε-
τε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν» ἤ
«Κλεῖσε μές τήν καρδιά σου τόν Χρι-
στό καί θἄβρης κάθε εἴδους μεγα-
λεῖο» Ἀμήν.
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Ἐκφωνήθηκε στό Ἱ. Προσκ. Ν. Καρβάλης 25-1-07.
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Μέ τά παιδιά τῶν ἱερέων μας.

Μέ ἱερόπαιδες καί ἱεροσπουδαστές.

Στιγμιότυπα
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Διανομή ὑποτροφιῶν.

Γεῦμα πρός τιμήν τῶν δημοτικῶν μας ὑπαλλήλων.



Π
ρίν ἀπό λίγο καιρό μέ ἔκπληξη
ἀκούσαμε γιά τήν βομβιστική
ἐπίθεση στό Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώ-

στου Στρατιώτη, ἀκριβῶς κάτω ἀπό τό
ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Μπορεῖ γενικότε-
ρα τά τρομοκρατικά χτυπήματα τά τε-
λευταῖα χρόνια σέ διάφορες περιοχές
τῆς πρωτεύουσας νά ἔχουν γίνει συνηθι-
σμένη εἴδηση στά τηλεοπτικά κανάλια,
ἀλ λά ἦταν ἡ πρώτη
φο ρά πού κάτι τέτοιο
συνέβη τόσο κοντά
στή Βουλή τῶν Ἑλ -
λήνων. 

Τό θέμα τῆς τρομοκρατίας στήν Ἑλλά-
δα ἔχει πολλές πλευρές, κοινωνιολογικές,
πολιτικές καί ἐθνικές πού μᾶλλον δέν εἶναι
εὔκολο νά ἀναλυθοῦν στό πλαίσιο ἑνός
ἄρθρου. Κανένας δέν μπορεῖ νά γνωρίζει
μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα, τί εἶναι αὐτό πού
κινεῖ τόσους ἀνθρώπους σέ αὐτό τόν κλε-
φτοπόλεμο, πού πολλές φορές ἔχει τρα-
γικά ἀποτελέσματα, μέ τό χαμό ἀθώων
ἀνθρώπων. Κι ὅλα αὐτά στό ὄνομα τῆς
κοινωνικῆς καί ταξικῆς δικαιοσύνης, πού
κάποιοι ἀποφασίζουν νά πάρουν στά
χέρια τους, ἀνώνυμα, ἀπρόσωπα καί
ἀδιάλλακτα. Θλιβερές οἱ εἰκόνες πρίν πε-
ρίπου δύο χρόνια , οἱ ὁποῖες ἔκαναν τόν
γύρο τοῦ κόσμου, μέ τήν Ἀθήνα νά μετράει
κατεστραμμένα καταστήματα στό κέντρο
τῆς πόλης καί νά θυμίζει ἐμπόλεμη ζώνη.    

Ὅμως αὐτή τή φορά ἡ τρομοκρατι-
κή ἐπίθεση στόν Ἄγνωστο Στρατιώτη
ἔχει καί μία ἄλλη παράμετρο πού στέκε-
ται στόν ἀντίποδα ὅλων ἐκείνων πού προ-
τιμοῦν τήν ἀνωνυμία τῆς «κουκούλας».
Αὐτή τοῦ θάρρους καί τῆς αὐταπάρνησης,
ἀξίες μᾶλλον λίγο ξεχασμένες στίς μέρες
μας. Ὁ λόγος γιά τούς τρεῖς φρουρούς τῆς
Προεδρικῆς Φρου ρᾶς πού ἐκείνη τή στιγ-

μή εἶχαν ὑπηρεσία
στό Μνημεῖο τοῦ
Ἀγνώστου Στρατιώ-
τη. Τρεῖς νέοι ἄνθρω-
ποι, μεγαλωμένοι

στήν Ἑλλάδα τῶν τελευταίων 20 χρόνων,
μάρτυρες μιᾶς κοινωνικῆς πραγματικό-
τητας πού μᾶλλον ἀποθαρρύνει παρά
ἐνθαρρύνει πράξεις ἡρωισμοῦ καί πα-
τριωτισμοῦ. Πόσο εὔκολο καί ἴσως καί δι-
καιολογημένο θά ἦταν οἱ φρουροί νά
ἐγκαταλείψουν τίς θέσεις τους, προφυ-
λάσσοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τή ζωή
τους, ἡ ὁποία βρισκόταν σέ ἄμεσο κίνδυνο
λόγω τῶν ἐκρήξεων. Ὄχι μόνο δέν ἔφυ-
γαν , ἀλλά στάθηκαν ἐκεῖ, κουβαλώντας
στούς ὤμους τους τήν παράδοση αἰώνων,
σάν ἄλλοι  Ἱερολοχίτες, ὁρκισμένοι φύ-
λακες τῶν ἱερῶν τῆς πατρίδας. 

Ὅταν μετά ἀπό λίγες ἡμέρες τούς δέ-
χτηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας γιά
νά τούς συγχαρεῖ γιά τήν πράξη τους, μέ
ἁπλότητα δήλωσαν πώς «κάναμε τό
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«ΕΙΣ ΑΦΑΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ»

Ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Κεφαλούρου

Ἱεροκήρυκος

Ἐπίκαιρα

Ἕνα γεγονός πού χάρισε ἀνάσα
στήν ἠθική ἀσφυξία τοῦ καιροῦ μας.



αὐτονόητο». Μᾶς συγκινοῦν τέτοια παι-
διά, μᾶς κάνουν νά δακρύζουμε ἀπό
ὑπερηφάνεια τέτοιοι Ἕλληνες πού κα-
ταφέρνουν νά μείνουν ὄρθιοι, ὅταν ὅλα
γύρω τους γονατίζουν καί κάμπτονται
κάτω ἀπό τό βάρος τοῦ συμφέροντος.
Μᾶς παραδειγματίζει ἡ στάση τους.
Μᾶς δίνει κουράγιο, πώς ἀκόμη ὑπάρχει
ἐλπίδα. Δέν εἶναι ὅλοι ἕτοιμοι νά τό βά-
λουν στά πόδια μέ τήν πρώτη ἔκρηξη. Δέν
εἶναι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀνώνυμοι κουκου-
λοφόροι, ἀλλά εἶναι κι ἐκεῖνοι πού πα-
λεύουν ἐπώνυμα, γενναῖα, γιά νά κατα-
φέρουν νά βάλουν τό δικό τους μικρό λι-
θάρι στήν Ἑλλάδα τοῦ σήμερα καί τοῦ
αὔριο. «Ἡ Ἑλλάδα πού ἀντιστέκεται. Ἡ
Ἑλλάδα πού ἐπιμένει» ὅπως λέει καί ὁ
τραγουδοποιός. 

Μῆνες τώρα ἀκοῦμε ἀριθμούς καί
οἰκονομικές ἀναλύσεις, πού τοποθετοῦν
τή χώρα μας στό χεῖλος τῆς κατάρρευ-
σης. Ἡ ἀνεργία τό 2010 διά στόματος
Ὑπουργοῦ Ἐργασίας θά φτάσει στό
10% καί φυσικά αὐτούς πού θά πλήξει
ἄμεσα εἶναι οἱ νέοι ἄνθρωποι. Κι ὅμως δέν
τό βάζουν κάτω. Προσπαθοῦν, ὀνει-
ρεύονται, ἐλπίζουν, ὅπως ἄλλωστε κά-
νουμε ὅλοι μας. Καί στό τέλος θά τά κα-
ταφέρουμε, σέ πεῖσμα ὅλων ἐκείνων πού
μᾶς θέλουν χρεωκοπημένους, λές καί ἡ
Ἑλλάδα εἶναι μόνο ΕΥΡΩ καί τυχο-
διῶκτες. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι Ἱστορία, εἶναι
Παράδοση, εἶναι Χριστός,  εἶναι ψυχή καί
καρδιά, εἶναι φιλότιμο,  εἶναι τά παιδιά
της πού στέκονται ἐκεῖ, ἀκλόνητα πράτ-
τοντας τό «αὐτονόητο». 
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Ὁ λόγος τοῦ παρακάτω ἄρθρου βα-
σίζεται σέ ὅσα κατά καιρούς μᾶς
«συμβουλεύουν» διάφοροι γνῶστες
(ἤ καλύτερα νά τούς ὀνομάσουμε
«παντογνῶστες»;) μέσω τῶν μέσων
μαζικῆς ἐνημέρωσης, νά πράξουμε σέ
περιόδους ὑφέσεως, κρίσεων καί
προβλημάτων, ὅπως αὐτή πού διανύει
(…ἐδῶ καί πόσες δεκαετίες ἀλή-
θεια;), ἡ χώρα μας. 

Καί ἐπειδή πολλά ἀκούγονται ἀπό
ἀνθρώπους πού πολλές φορές οἱ ἴδι-
οι δέν τά πράττουν γιά τόν ἑαυτό
τους, συγκέντρωσα παρακάτω καί
σᾶς παραδίδω ἕνα ἀπάνθισμα σκέ-
ψεων πού ἴσως κάποιους ἀπό ἐμᾶς
προβληματίσουν καί – γιατί ὄχι – μᾶς
συνετίσουν:  

1. «Ὅταν δέν ἔχουμε χρήματα, πρέ-
πει νά μάθουμε νά σκεφτόμαστε
περισσότερο». Αὐτό σημαίνει ὅτι
μία κρίση ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους
νά γίνονται δημιουργικότεροι.

2. «Οἱ καταναλωτές θά πρέπει νά μά-
θουν πλέον νά ἐργάζονται γιά ν’
ἀγοράζουν ἀγαθά κι ὄχι νά δανεί-
ζονται ». Οἱ οἰκονομίες θά πρέπει νά
πάψουν νά στηρίζονται σέ «γυάλι-
να» πόδια, γιατί σέ περιόδους κρί-
σεων καταρρέουν ὡς πύργοι ἀπό
τραπουλόχαρτα !

3. « Κρίση ἔχουμε ὅταν τό παλιό δέν
ἔχει φύγει τελείως καί τό νέο δέν
ἔχει ἔρθει ἐξ ὁλοκλήρου». Οἱ ἀλλα-
γές πρέπει νά πραγματοποιοῦνται
γρήγορα καί νά μήν συντηροῦμε
καταστάσεις «ἄρρωστες» γιά με-
γάλα χρονικά διαστήματα.   

4. «Ἡ κατάρρευση τῆς ἐμπιστοσύ-
νης σέ κάθε ἔκφανση τῆς ζωῆς
εἶναι αὐτή πού ὁδηγεῖ στήν κρίση».
Αὐτό πολύ ἁπλά σημαίνει, ὅτι ἴσως
τό νόμισμα τῆς νέας ἐποχῆς μετά
τήν κρίση θά πρέπει νά εἶναι ἡ
ἐμπιστοσύνη. Ἄλλωστε γιά τήν
ἀνάκαμψη τῶν κοινωνιῶν καί τήν
ἐπιτυχία τῶν ἀγορῶν, ἡ ἐξωστρέ-
φεια καί τό «χτίσιμο» τῆς ἐμπιστο-
σύνης μεταξύ τῶν κοινωνιῶν εἶναι
μονόδρομος.

5. «Οἱ αὐτόματοι πιλότοι δέν λει-
τουργοῦν πλέον καί ἀπαιτεῖται
διαρκής παρακολούθηση τῶν ἐξε-
λίξεων ». Τοῦτο δείχνει πώς ὅλοι
μας πρέπει νά εἴμαστε εὐαισθητο-
ποιημένοι καί νά προσπαθούμε ν’
ἀφομοιώνουμε τίς νέες τάσεις πα-
ραγωγικά χρησιμοποιώντας αὐτές
δημιουργικά σέ κάθε τομέα.

6. «Ἡ κρίση βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους
ν’ ἀντλήσουν αἰσιοδοξία καί ἱκα-
νοποίηση ἀπό μικρά καί καθημερι-
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Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

Οἰκονομικά θέματα



νά πράγματα τά ὁποῖα μέχρι σή-
μερα παραμελοῦσαν». Οἱ ὑπερ-
βολές (πού φτάνουν μερικές φο-
ρές σέ βαθμό καταχρήσεως) καί
ἡ φιλοσοφία μιᾶς ἀποκλειστικά
ὑλιστικῆς ζωῆς, ξεκομμένης ἀπό
τήν πίστη καί
τήν παράδοση,
ὁδηγεῖ τελικά
σέ ἀδιέξοδα.

7. «Ὁ καθένας
πρέπει νά ἔχει
πλεονάσματα
σέ καλές ἐπο-
χές γιά νά
μπορεῖ νά δια-
χειριστεῖ μία
κρίση». Τά λό-
για αὐτά διε-
τύπωσε  ὁ με-
γάλος Βρετα-
νός οἰκονομο-
λόγος Τζών
Κέϊνς, πού θε-
ωρεῖται ἕνας ἀπό τούς πατέρες
τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς σκέ-
ψης. Ἀλλά μήπως αὐτό δέ μᾶς θυ-
μίζει λίγο τά λόγια τοῦ Ἰωσήφ
πρός τόν Φαρραώ στήν Παλαιά
Διαθήκη ὅταν τόν συμβούλευε
γιά τά 7 χρόνια πείνας πού θ’ ἀκο-
λουθοῦσαν τά 7 χρόνια εὐφορίας;
Ἄς προσέχουμε λοιπόν γιά νά
ἔχουμε στό μέλλον…

8. «Χρειαζόμαστε καλύτερες ἰδέ ες
πού νά ἀνταποκρίνονται σέ ὅσα
πιθανά θά ἀντιμετωπίσουμε στό
μέλλον». Γεγονός εἶναι πώς οἱ
οἰκονομίες χρειάζονται ἀνοιχτά
μυαλά, μυαλά εὐρύχωρα, ὅσο
τό δυνατόν πιό δημιουργικά πού
νά κινοῦνται στόν πραγματικό
κόσμο κι ὄχι στή σφαῖρα τῆς

ὑπόσχεσης καί τῆς πιθανότητας.
Γιατί πάντα πρέπει νά σκεφτό-
μαστε πώς οἱ ἰδέες ἔχουν συνέ-
πειες.

9. «Σέ περιόδους κρίσεως ἀνακάμ-
πτουν ταχύτερα ἐπι-
χειρήσεις μέ ἀφο-
σιωμένους ἐργαζο-
μένους ». Ἔρευνες
δείχνουν, ὅτι ἐνέρ-
γειες ὅπως ἡ μεί-
ωση τῆς ἐκπαίδευ-
σης ἤ οἱ ἀπολύσεις
μόνιμου προσωπι-
κοῦ, ὄχι ἁπλά δέν
λειτουργοῦν σάν
“ἀντίδοτο”, ἀλλά
ἔχουν ἡ μέν πρώτη
τή μεγαλύτερη
ἀρνητική ἀποτελε-
σματικότητα, ἡ δέ
δεύτερη τήν πιό
ἔντονη ἀρνητική
ἐπίδραση στήν ἀφο-

σίωση τῶν ἐργαζομένων. 

10. «Εἶναι ὥρα ἡ πολιτική ἰδεολογία
τῆς ἀπορρύθμισης τῶν ἀγορῶν
νά δώσει τή θέση της στή λογι-
κή ρύθμιση τῶν ἀγορῶν καί στό
σωστό ἐποπτικό ἔλεγχο». Ἴσως
θά ἦταν ἀναγκαῖο ἕνα αὐστη-
ρότερο πλαίσιο λειτουργίας τῶν
χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν
τῶν οἰκονομιῶν. Εἶναι ἐπίσης
σημαντικό νά ἐπισημανθεῖ ὅτι,
ἰδιαίτερα σέ περιόδους οἰκο νο-
μικῶν κρίσεων, θά πρέπει νά
ὑπάρχει στενή καί ἁρμονική συ-
νεργασία ἀνάμεσα στίς νομι-
σματικές καί δημοσιονομικές
ἀρχές γιά τόν καλύτερο συντο-
νισμό καί προώθηση στόχων καί
μέτρων ἀπό κοινοῦ.
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Ἀξιοπρόσεκτες
οἰκονομικές ἐπισημάνσεις



1. Ἡ αἰτία

Μετά τήν πτώση τῆς Τραπε-
ζούντας στούς Τούρκους τό
1461, ἐμφανίζεται τό φαινόμενο

τοῦ Κρυπτοχριστιανισμοῦ. Τό φαινόμε-
νο τῶν Κλωστῶν ἔχει σχέση μέ τούς ἐξισ-
λαμισμούς τούς βίαιους πού γίνονταν
ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς Τουρκικῆς κα-
τοχῆς καί ἦταν μιά ἤπια μορφή ἀντί-
δρασης τῶν Χριστιανῶν γιά νά διατηροῦν
ἔστω κρυφά τήν θρησκεία καί τήν Ἐθνι-
κή τους ταυτότητα. Ἐξ’ ἄλλου οἱ διωγ-
μοί στήν παράλια χώρα ἀνάγκασαν τόν
πληθυσμό νά κινηθεῖ ἐνδότερα καί ψη-
λότερα, ὅπου ἱδρύθηκαν οἰκισμοί πού
αργότερα ἐνισχύθηκαν καί προόδεψαν.
Συμπαγεῖς ὄγκοι Κλωστῶν ἐμφανίζονται
στήν Κρώμνη, τήν Σάντα καί τό Σταυ-
ρίν καθώς καί στή λοιπή Ματσούκα.
Ὠφέλησε τούς φανερούς Χριστιανούς
τῶν περιοχῶν αὐτῶν, ἐπειδή οἱ Τοῦρκοι
ἀνέθεταν τήν τοπική διοίκησή τους
στούς φανερά Μουσουλμάνους. Ἰδιαί-
τερα ἡ Κρώμνη καί τό Σταυρίν ἔγιναν
πόλοι ἔλξης καί κέντρα προστασίας τῶν
Χριστιανῶν πού κατέφευγαν ἐκεῖ.

Φανερά Μουσουλμάνοι καί κρυφά
ἐκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί στίς κατα-
κόμβες, αὐτοί ἦσαν οἱ Κρυπτοχριστιανοί
ἤ οἱ Κλωστοί ἤ οἱ Γυριστοί ὅπως τούς
ἀκούγαμε ἀπό τούς γονείς μας.

Ἡ ἀνθρώπινη ἀντοχή ἔχει τά ὅριά της,
ὅταν βρίσκεται κανείς μπροστά στό δί-
λημμα: ἤ τό Ἰσλάμ ἤ θάνατος! Γιά τούς

Κλωστούς τοῦ Σταυρίν καί τῆς Μα-
τσούκας ἔχει πολλές μαρτυρίες τοῦ πα-
τέρα του καί τοῦ πεθεροῦ του ὁ ἐκ Χορ-
τοκοπίου ἀπόστρατος ἀξιωματικός τῆς
Ἀεροπορίας Χρῆστος Ἀναστασιάδης στό
βιβλίο του «Ἀπό τόν Πόντο στή Μακε-
δονία, πάντα Ἀκρῖτες». Γράφει χαρα-
κτηριστικά: Κλωστές ἦταν οἱ γιαγιάδες
του πού ἦσαν ἀδελφές, Φατμέ, καί Σε-
ριφέ φανερά καί Ἀνατολή καί Ἀναστα-
σία κρυφά.

2. Πῶς ἦταν ἡ ζωή των
Γιά τίς γριοῦλες αὐτές τό καντήλι

ἔκαιγε μόνιμα στίς κατακόμβες (ὑπόγεια)
τῶν σπιτιῶν τους καί οἱ προσευχές τους
γινόντουσαν στόν ἴδιο χῶρο. Ὁ πατέρας
τῶν προγιαγιάδων αὐτῶν, ὅταν κατάλα-
βε ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀποθάνη κάλεσε
τόν ἱερέα νά τόν μεταλάβη. Γιά νά μή γί-
νει ὁ ἱερέας ἀντιληπτός ἀπό τούς Τούρ-
κους ἔστειλε Θεία Κοινωνία μέσα σέ εἰδι-
κά διασκευασμένο μῆλο καί ὁ γέροντας
μετάλαβε καί πέθανε ἤρεμος μέ Χρι-
στιανικά τέλη.

Οἱ κηδεῖες τῶν Κρυπτοχριστιανῶν γι-
νόντουσαν κρυφά ἀπό τούς Τούρκους.
Ἐδῶ νά δεῖτε σοφίσματα καί τεχνάσμα-
τα. Κάποτε θάφτηκε μουσουλμανικά
(ἀναγκαστικά) κάποιος κρυφός Χρι-
στιανός καί σέ δύο ἡμέρες ξεθάφτηκε καί
τοῦ ἔγινε κανονική κηδεία στό Ὀρθόδο-
ξο Κοιμητήριο. Κάποτε πάλι θάφτηκε
Κρυπτοχριστιανός Χριστιανικά καί γιά νά
ἀποφευχθοῦν οἱ ὑποψίες τῶν Τούρκων,
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Κρυπτοχριστιανισμός, Κλωστοί ἤ Γυριστοί ἤ Κρυφοί Χριστιανοί

στήν Ματσούκα τοῦ Πόντου

Ὑπό τοῦ Πρωτ. π. Θεοδώρου Παπαδοπούλου

Ἐθνικά θέματα



ἔθαψαν στά μουσουλμανικά νεκροταφεῖα
ἕνα ἀνδρείκελο (ὁμοίωμα νεκροῦ).

3. Καί κωμικές καταστάσεις!
Κάποτε πῆγε στό Σταυρίν ὁ Ἰμάμης

νά περάσει τούς θερινούς μῆνες, γιατί
ἦταν γνωστή ἡ ὀρεινή θέση τοῦ χωριοῦ
καί τό θαυμάσιο κλῖμα, τῶν φαινομενι-
κά Μουσουλμάνων κατοίκων. Δέκα συ-
νεχόμενα χρόνια πήγαινε ὁ Ἰμάμης γιά
παραθέριση στό Σταυρίν καί δέν ἀξιώ-
θηκε νά θάψει ἕναν δικό του πιστό,
ὥσπου στό τέλος πίστεψε ὅτι
ἐ κεῖ οἱ ἄνθρωποι δέν
πεθαίνουν καί ἔκτο-
τε συνιστοῦσε
στούς ἀρρώ-
στους ἀπό φυ-
ματίωση πι-
στούς του νά
πηγαίνουν γιά
παραθερισμό
στό Σταυρίν.
Ἀναφέρει στή συ-
νέχεια ὁ Χρῆστος
Ἀναστασιάδης μιά ἱστο-
ριοῦλα πού ἔγινε στό Χορτοκόπι στό
συνοικισμό Ἁγία, ὄχι γιά νά ἀναδείξει
ἥρωα ἀλλά γιά νά τονίσει ὅτι ὅσοι ἀλλα-
ξοπίστησαν, τό ἔκαναν οὐσιαστικά γιά νά
σώσουν τήν ἀληθινή τους πίστη. Ἔτσι,
ὅταν ἡ φανερά προγιαγιά τοῦ πατέρα
του Σεριφέ εἶδε τήν φωτογραφία του σάν
τσολιά τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στήν Μ.
Ἀσία καί ἡ ὁποία φωτογραφία ἔφτασε
ἐκεῖ στόν Πόντο μέ τέχνασμα, ἡ γριού-
λα Σεριφέ (Ἀναστασία) ἀναφώνησε στά
ποντιακά «Νά καμαρώνομά τον καί σήν
Πόλ» (Νά τόν καμαρώσουμε καί στήν
Πόλη) πλημμυρισμένη ἀπό περηφάνεια.

4. Χάτι Κουμαγιούν
Ἐπενέβη, ἡ Ὀρθόδοξη Ρωσία στό

σουλτάνο καί τόν πίεσε νά ἐκδώσει τό
λεγόμενο “Χάτι Χουμαγιούν” Αὐτοκρα-
τορικό διάταγμα, μέ τό ὁποῖο χορηγοῦσε
ἐλευθερία στούς Χριστιανούς νά ἀσκοῦν
τήν Χριστιανική λατρεία τους. Ὕστερα
ἀπό αὐτό τό διάταγμα ἄρχισε ἡ ἐπι-
στροφή χιλιάδων προσφύγων ἀπό τήν
Ρωσία. Οἱ πόλεις καί τά χωριά γέμισαν
κόσμο. Οἱ Χριστιανοί ξαναζωντάνεψαν.
Τό σπουδαιότερο ἀπ’ ὅλα, τότε παρα-
τηρήθηκε μεγάλη στροφή νά ἐπανέλθουν
στόν Χριστιανισμό, ὅσοι εἶχαν Τουρκέψει.

Ἀπό τήν Κρώμνη, τόν Σταυ-
ρίν, τά Σούρμενα, τήν

Σάντα, τή Χόψα, τή
Ματσούκα, χιλιάδες
ἐλεγχόμενοι ἀπό
τή συνείδησή
τους ἐπέστρε-
ψαν μέ παρρη-
σία στούς κόλ-
πους τῆς Ἁγίας

Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ἀνταλλαγή τῶν

πληθυσμῶν κακῶς ἔγινε
βάσει τοῦ θρησκεύματος.

Ἔτσι ὅσοι Ἑλ ληνικοί πληθυσμοί ἦσαν
δηλωμένοι Χριστιανοί ἦρθαν πρόσφυγες
στήν μητέρα Ἑλλάδα. Οἱ χιλιάδες τῶν
κρυπτοχριστιανῶν Ἑλλήνων Ποντίων
πού ἦσαν δηλωμένοι Μουσουλμάνοι πα-
ρέμειναν ἐκεῖ καί συνεχίζουν ὅσοι ἄντε-
ξαν καί ἀντέχουν στήν Τουρκική βία καί
καταπίεση τό διπλό τους παιχνίδι. Φα-
νερά τοῦρκοι καί μουσουλμάνοι, κρυφά
χριστιανοί καί Ἕλληνες.

Σέ ταξίδια (προσκύνημα) στόν ἀλη-
σμόνητο Πόντο, πρόσφατα στά ὀρεινά
χωριά τῆς Ματσούκας, ἀκοῦς ἀπό τούς
ντόπιους Ποντίους σέ καθαρή Ποντια-
κή γλῶσσα: «Ἐμεῖς πα ἀπ’ ἐσᾶς εἶμες,
ἐμεῖς πα Πόντιοι εἶμες». 19
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Κρυπτοχριστιανοί:
ἕνα λησμονημένο θέμα.



Kατά τόν μήνα Νο-
έμβριον 2009 ὁ Σε-

βασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Χρυ-

σόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ
Παλαιοχωρίου, τήν 8ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσο-
κάστρου, τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως μετά
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως
κ. Γενναδίου, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Πρεσβύ-
τερον τόν Διάκονον Παῦλον Κυπραῖον, τήν
11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ μετά
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μηθύμνης κ. Χρυσο-
στόμου, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Μιχαλουπόλε-
ως (Σλοβακίας) κ. Γεωργίου καί Νειλουπόλεως
κ. Γενναδίου, τήν 13ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου μετά τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμα-
νουήλ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νει-
λουπόλεως κ. Γενναδίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου καί τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν
Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν
Παν/τον Ἀρχιμανδρίτην Χρυσόστομον Μπέ-
νον, τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 22αν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανο-
τόπου, τήν 29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νι-
κολάου Ν. Περάμου, ὅπου προέστη καί τοῦ τεσ-
σαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Ἱερέως Δη-
μητρίου Θεοδωρίδη, τήν 30ην εἰς τόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου χ. Ἅγ.
Ἀνδρέας.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος
Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευ-
θερῶν, τήν 8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυ-
ρίζοντος Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου μεγαλο-
πρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν

Ναόν Ἁγίου Νικολάου, μετά τῶν Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου, Μυτιλήνης
κ. Ἰακώβου, Μιχαλουπόλεως (Σλοβακίας) κ. Γε-
ωργίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, οἱ ὁποῖοι καί ἐλάμ-
πρυναν μέ τήν συμμετοχήν των τήν πανήγυριν
καί τήν Λιτανείαν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγί-
ου, πού τιμᾶται ὡς ὁ Προστάτης τῆς Πόλεως, τήν
12ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πολυανῆς καί
Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, τῶν
Ἀρχῶν, ἁπάντων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί πλήθους κόσμου εἰς τόν Καθε-
δρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἐλευθ/λεως, τήν 20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πα-
νηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου Νικησιάνης, τήν 29ην εἰς τόν Ἑσπερινόν
τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέου χ. Ἅγ. Ἀνδρέας.

Προέστη καί ὡμίλησε:
Τήν 14ην τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου
τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Ἀθανασιάδη εἰς Κοκκινο-
χώριον, τήν 22αν τῆς Ἐξοδίου Ἀ κολουθίας τοῦ
Δημητρίου Γοργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν ἰδίαν ἡμέ-
ραν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Δημητρίου
Καρδαρᾶ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
Παλαιοχωρίου. 

Πραγματοποίησε:
Τήν 28ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό
Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου

MBΩNA
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Ἀθανασίου Αὐλῆς με θέμα εἰσηγήσεως: «Εἰς
Μίαν…..Ἐκκλησίαν ». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε
ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ.
Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος. Ἀκολούθησε ζωηρός
διάλογος.

Προσεφώνησε:
Τήν 15ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ
Παλαιοχωρίου τόν νέον ὀφφικιάλον τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Ἀριστείδην Μεντί-
ζην, Δημοσιογράφον.

Kατά τόν μήνα Δεκέμβριον 2009 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 4ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 6ην εἰς τόν Πανη-
γυρίζοντα Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 7ην εἰς τόν
Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου, ὅπου ἐτέλεσε καί τό μνημόσυνον τοῦ
Προκατόχου του Κυροῦ Ἀμβροσίου Νικολάου,
τήν 9ην εἰς τό ἰδιόκτητον Ἐξωκκλήσιον τῆς κ.
Ἄννας Ζήκου εἰς Ν. Πέραμον, τήν 13ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὀρφανίου ἐπί
τῆ ἑορτῆ τῶν πέντε μαρτύρων, τήν 15ην εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου
καί ἐχειροθέτησεν τόν Ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ π. Παναγιώτην Χαλάταν εἰς Μ. Οἰκονόμον,
τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ζώνης Κυ-
ψέλης Ἀθηνῶν, ὅπου προέστη τοῦ τεσσαρα-
κονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Παναγιώτου Μπέ-
νου, τήν 25ην τά Ἅγια Χριστούγεννα, εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
τήν 26ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου Νικησιάνης, τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 14ην εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 24ην εἰς τάς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων
Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων καί

τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 31ην εἰς τόν Πα-
νηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου.

Προέστη:
Τήν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας
Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τό Στρατόπεδον

Ἀμβράζη, τήν 31ην τῆς Ἐξοδίου
Ἀκολουθίας τοῦ δολοφονηθέντος
Δημάρχου Παγγαίου Τριαντα-
φύλλου Κουκούδη μετά τοῦ Σεβ
Μητροπολίτου Φιλίππων κ. Προ-
κοπίου. 

Ἐτέλεσε:
Τήν 7ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ Τάφου τοῦ
Προκατόχου του Κυροῦ Ἀμβροσίου εἰς Ν. Πέ-
ραμον, τήν 23ην τό Ἅγιον Εὐχέλαιον εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ἐλευθερουπόλεως.

Συμμετέσχε:
Τήν 6ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Μητρο-
πολίτου Λαγκαδᾶ Κυροῦ Σπυρίδωνος, τήν 18ην

τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πραγματοποίησε:
Τήν 12ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό
Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώ-
σεως Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, μέ θέμα εἰση-
γήσεως: 
« Εἰς…Ἁγίαν… Ἐκκλησίαν ». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασε ὁ Πρωτ/ρος Θεοχάρης Καλπάκογλου,

Ἑορτή Ἁγ. Βαρβάρας.



Θεολόγος - Ἐφη-
μέριος τοῦ Ἱεροῦ

Ναοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Παλαιοχωρίου.

Προήδρευσε:
Τήν 16ην τῆς Ἐπιτροπῆς

Ὑποτροφιῶν τοῦ Ἱδρύματος «ΑΓΙΟΣ ΜΗ-
ΝΑΣ»
καί τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Ἐβάπτισε:
Τήν 27ην τό τέκνον τοῦ Ἐφημερίου Μεσοτόπου
π. Ἀθανασίου Μαυρίδη καί τῆς Στυλιανῆς Παπ-
ποῦ εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Κοσμᾶς.

Εὐλόγησε:
Τήν 26ην τόν Γάμον τοῦ Νικολάου Χατζητριαν-
ταφύλλου, ὑπευθύνου τῶν Οἰκονομικῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά τῆς Μαρίας Αὐγερι-
νοῦ.

Παρέθεσε:
Τήν 29ην εἰς τό ἑστιατόριον «Μιχάλης» τῆς
Ἐλευθερουπόλεως Τράπεζαν εἰς τούς Ἱερο-
σπουδαστάς καί Ἱερόπαιδας τῆς Μητροπόλεως,
τούς ὡμίλησε ἐπικαίρως καί εὐχήθηκε τά δέον-
τα, τήν 30ην εἰς τό ἑστιατόριον «Μπουζίνα» τῆς
Ἐλευθερουπόλεως γεῦμα ἀγάπης καί τιμῆς
πρός τούς Ὑπαλλήλους τῶν Συνεργείων Κα-
θαρισμοῦ τῶν πέντε (5) Δήμων τῆς Ἐπαρχίας
του.

Προσέφερε:
Τήν 29ην δεκατρεῖς (13) ὑποτροφίες εἰς φοιτητάς
τῆς Ἐπαρχίας τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ 6.500,00
εὐρώ, τήν 30ην δῶρα ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Χριστου-
γέννων εἰς τά παιδιά τῶν Ἱερέων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.

Παρέστη:
Τήν 23ην εἰς τήν Χριστουγεννιάτικην ἑορτήν
τῶν παιδιῶν τοῦ Θεραπευτηρίου Ἐλευθερου-
πόλεως.

Ἔψαλαν:
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἡ μουσική
τοῦ Δήμου, Στρατιῶτες, Σύλλογοι, Σωματεῖα καί
τά παιδιά τῶν Ἱερέων μας.

Βοήθησε:
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀναξιοπαθοῦντας καί δο-
κιμαζομένους ἀδελφούς καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν

τοῦ ἔτους.
Kατά τόν μήνα Ἰανουάριον 2010 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως καί προ-
έστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῶ νέω ἔτει, τήν 3ην εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυ-
σοκάστρου, τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν  Πανα-

γίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης καί προέστη
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καθώς καί τοῦ Ἁγια-
σμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τόν Λιμένα Ν. Ἡρακλεί-
τσης, τήν 7ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 10ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κηπιῶν, ὅπου
ἐχειροθέτησεν Ἀναγνώστην τόν Γεώργιον Χρι-
στογιάννην τέκνον τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ π. Ἰωάννου καί προέστη τοῦ μνημοσύνου
τοῦ Παύλου Στόϊκου, τήν 17ην εἰς τόν Πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πυρ-
γοχωρίου, τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀθανασίου Κάριανης, τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐγενίου Χορτο-
κοπίου, τήν 23ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου, ὅπου ἐχειροτόνησεν
Διάκονον τόν Γεώργιον Ζωχαρέ, τήν 24ην εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιωτίσσης, τήν 25ην

συμμετεῖχεν εἰς Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γρηγο-
ρίου τοῦ Θεολόγου Ν. Καρβάλης μετά τῶν Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Φιλίππων κ. Προ-
κοπίου καί Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Tήν 17ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Αὐλῆς, τήν 24ην
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εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ν. Καρ-
βάλης, συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρ-
χου Φιλίππων κ. Προκοπίου καί Διδυμοτείχου κ.
Δαμασκηνοῦ.

Προέστη:
Τήν 13ην εἰς τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Πο-
λιτιστικοῦ Συλλόγου Ἐλευθερουπόλεως, τῆς
ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ Προέδρου τοῦ Τοπικοῦ
Συμβουλίου Ποδοχωρίου Δήμου Ὀρφανοῦ Σο-
φοκλή Κασνῆ εἰς τό Ποδοχώριον, τήν 20ην τῆς
ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Τολίδου Ἀλίκης εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλε-
ως, τήν 27ην εἰς τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιτας τοῦ
Δήμου Ἐλευθερουπόλεως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 23ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό
Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Ὀρφανίου μέ θέμα εἰσηγήσεως
«Εἰς…Καθολικήν Ἐκκλησίαν ». Τήν εἰσήγησιν
παρουσίασε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Παγ-
γαίου Πρωτ/ρος Ζαχαρίας Μέγκας.

Συμμετέσχε:
Τήν 31ην εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν Καλαμάταν.

Νέος Πρωτοσύγκελλος
εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας

Τήν 13ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἑορτήν τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστο-
μος ἐχειροθέτησεν Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως τόν Παν/τον Ἀρχιμανδρίτην π.
Χρυσόστομον Μπένον, Προϊστάμενον τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου

Ἐλευθερουπόλεως καί Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον
Ἐλευθερουπόλεως.

Ὁ π. Χρυσόστομος κατάγεται ἀπό τήν Μεσ-
σήνην Μεσσηνίας, εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Ριζαρείου
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί Πνευματικόν ἀνά-
στημα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.
Ἀκολούθησε τόν Σεβασμιώτατον ἀπό τήν ἡμέ-
ρα τῆς Ἐνθρονίσεώς του ὡς Σπουδαστής τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν εἰς
τήν Ἐλευθερούπολιν. Τόν ἐχειροτόνησε Διά-
κονον τήν 7ην Μαΐου 2005 καί Πρεσβύτερον τήν
2αν Σεπτεμβρίου 2007.

Τό Περιοδικό μας εὔχεται εἰς τόν νέον Πρω-
τοσύγκελλον νά ἐπιτύχει καί εἰς τήν νέαν του Δια-
κονίαν πρός δόξαν Θεοῦ καί τῆς Τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας.

XEIΡΟΤΟΝΙΕΣ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Τήν 9ην Νοεμβρίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς
Πόλεως ἐχειροτόνησεν Πρεσβύτερον τόν Διά-
κονον π. Παῦλον Κυπραῖον ἀπόφοιτον τῶν
Ι.Ε.Κ. Καβάλας, τόν ὁποῖον καί ἐτοποθέτησεν
Ἐφημέριον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου
Μελίσσης.

Τήν 23ην Ἱανουαρίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοι-
μήσεως τῆς  Θεοτόκου Ὁρφανίου ἐχειροτόνησεν
Διάκονον τόν Γεώργιον Ζωχαρέ, ἔγγαμον, κά-

τοικον Ὀρφανίου καί φοιτητήν τοῦ Ἀνοιχτοῦ
Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης.

Τό Περιοδικό μας εὔχεται εἰς τούς νέους Κλη-
ρικούς κάθε ἐπιτυχία καί εὐλογία εἰς τήν νέαν
τους ἀποστολήν.
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Λιτανεία Ν. Καρβάλη.

Χειροθεσία Πρωτοσυγκέλλου.
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