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έ
ὐφρόσυνος καί φωτεινή ἀνέτειλε
καί πάλιν ἡ ἁγία ἡμέρα τοῦ Πάσχα
καί σκορπίζει χαράν, παρηγορίαν,
ἀγαλλίασιν καί βεβαίαν ἐλπίδα ζωῆς

εἰς ὅλους τούς πιστούς, παρά τήν ἐπικρα-
τοῦσαν ἀνά τόν κόσμον βαρεῖαν ἀτμό-
σφαιραν ἐξ αἰτίας τῆς πο-
λυδιαστάτου κρίσεως, μέ
ὅλας τάς γνωστάς ὀδυνη-
ράς ἐπιπτώσεις της εἰς τόν
καθημερινόν βίον τῆς
ἀνθρωπότητος.

Ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου ὁ
Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος, καί μαζί Του
ἀνέστη ὁ ἄνθρωπος! Ἡ καταδυναστεία
τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ παρελθόν. Ἡ ἀπελ-
πισία τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ᾅδου παρῆλθεν
ἀνεπιστρεπτί. Ὁ μόνος Ἰσχυρός καί Χορη-
γός τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἀνέλαβεν ἐθελουσίως
διά τῆς Ἐνσαρκώσεώς Του ὅλην τήν δυ-
στυχίαν τῆς φύσεώς μας καί τό ἴδιον τό κε-
φάλαιόν της, τόν θάνατον, ἤδη «τόν ᾅδην
ἐνέκρωσε τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος» καί
ἐχάρισεν εἰς τόν ἄνθρωπον ζωήν καί «πε-
ρισσόν» ζωῆς.

Αὐτήν τήν περίσσειαν ζωῆς, τήν ὁποί-
αν ὁ Ἀναστάς ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς, δέν
παύει νά συκοφαντῇ καί νά διαβάλῃ πάν-

τοτε μέ συνέπειαν πρός τό ὄνομά του ὁ διά-
βολος, καίτοι ἀπονευρωμένος πλέον καί
ἐντελῶς ἀνίσχυρος καί καταγέλαστος. Τήν
συκοφαντεῖ μέ τήν εἰς τόν κόσμον ἐπικρα-
τοῦσαν ἀκόμη «ὕβριν», τόσον ἔναντι τοῦ
Θεοῦ, ὅσον καί ἔναντι τοῦ συνανθρώπου

καί τῆς ὅλης κτίσεως.
Τήν διαβάλλει μέ τήν
εἰσέτι ὑφισταμένην ἐντός
ἡμῶν «ἀρχαίαν σκωρίαν»
τῆς ἁμαρτητικῆς ροπῆς,
τήν ὁποίαν καταλλήλως
πάντοτε ἐκμεταλλεύεται,

προσπαθῶν νά μᾶς παγιδεύσῃ εἴτε εἰς
τήν ἔμπρακτον ἁμαρτίαν, εἴτε εἰς τήν περί
τήν πίστιν πλάνην. Ἡ «ὕβρις» εἶναι ἀπό-
τοκον τῆς «σκωρίας» ἐκείνης καί ἀμφότε-
ραι συναποτελοῦν τό ἀπαίσιον ζεῦγος τῶν
εὐθυνομένων διά τήν διατάραξιν τῶν σχέ-
σεών μας πρός ἑαυτούς, πρός ἀλλήλους,
πρός τόν Θεόν καί πρός ὅλην τήν Δημι-
ουργίαν. Εἶναι, κατά ταῦτα, ἀδήριτος
ἀνάγκη νά ἀποκαθάρωμεν τήν σκωρίαν
ἐκείνην μετά πάσης προσοχῆς καί ἐπιμε-
λείας, ὥστε νά λάμψῃ ἄπλετον τό ζωοποι-
όν φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἰς τόν
νοῦν, εἰς τήν ψυχήν καί εἰς τό σῶμα μας,
νά ἀπομακρύνῃ τό σκότος τῆς ὕβρεως καί
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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστός ἀνέστη!

Διαυγεῖς, ὑψηλῆς θεολογικῆς

διανοίας σκέψεις, μέ ἀγάπην πα-

τρικήν, περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ

Κυρίου μας.



νά ἐκχυθῇ τό «περισσόν» τῆς ζωῆς εἰς τόν
κόσμον ὅλον. Τοῦτο δέν δύναται νά ἐπι-
τευχθῇ οὔτε διά τῆς φιλοσοφίας, οὔτε διά
τῆς ἐπιστήμης, οὔτε διά τῆς τέχνης, οὔτε
διά τῆς τεχνικῆς, οὔτε διά τινος ἰδεολογίας,
εἰ μή μόνον διά τῆς πίστεως εἰς τόν μέχρι
Παθῶν καί Σταυροῦ καί Τάφου καί ταμεί-
ων τοῦ ᾅδου συγκαταβάντα καί ἐκ νεκρῶν
Ἀναστάντα Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν,
ἐκφραζομένης διά μυστηριακῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς καί ἐμπόνου καί συστηματικοῦ
πνευματικοῦ ἀγῶνος. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ζῇ ἀδιαλείπτως καί εἰς
τούς αἰῶνας τό θαῦμα
τῆς Ἀναστάσεως, καί διά
τῶν ἁγίων Μυστηρίων
της, τῆς Θεολογίας καί
τῆς πρακτικῆς διδασκα-
λίας της, μᾶς δίδει τήν
δυνατότητα νά μεταλά-
βωμεν τοῦ θαύματος, νά
μετάσχωμεν τῆς νίκης
κατά τοῦ θανάτου, νά γί-
νωμεν τέκνα φωτόμορφα
τῆς Ἀναστάσεως καί
ἀληθῶς «θείας κοινωνοί
φύσεως», ὅπως συνέβη
καί συμβαίνει μέ ὅλους
τούς Ἁγίους. Ἡ εἰς τά βάθη τῆς καρδίας
ἡμῶν φυομένη κακοβότανος καί ἀκανθηρά
δέσμη τῶν παθῶν, ἡ λιπαινομένη ἐκ τῆς
σκωρίας τοῦ ἐν ἡμῖν «παλαιοῦ ἀνθρώπου»,
εἶναι ἐπάναγκες νά μεταμορφωθῇ τό συν-
τομώτερον ἐν Χριστῷ, διά τοῦ Χριστοῦ καί
χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τῶν περί ἡμᾶς ζων-
τανῶν εἰκόνων Του, δηλ. τῶν συνανθρώπων
μας, εἰς ἀνθοδέσμην ἀρετῶν, ἁγιασμοῦ καί

δικαιοσύνης. Οὕτω, ὁ ἱερός ὑμνογράφος
ἐπικαίρως ψάλλει: «Δικαιοσύνης ἐσθῆτα
περιβαλλόμενοι λευκήν ὑπέρ χιόνα, τῇ
παρούσῃ τοῦ Πάσχα ἡμέρᾳ εὐφρανθῶμεν,
ἐν ᾖ ὁ Χριστός, δικαιοσύνης ὡς ἥλιος ἐκ τῶν
νεκρῶν ἀνατείλας, πάντας ἡμᾶς ἀφθαρσίᾳ
κατεφαίδρυνεν». Τό λευκόν ἔνδυμα τῆς δι-
καιοσύνης μᾶς ἐδόθη συμβολικῶς κατά τό
ἅγιον Βάπτισμα καί καλούμεθα διά τῆς
διαρκοῦς μετανοίας, τῶν χαροποιῶν δα-
κρύων, τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, τοῦ πε-
ριορισμοῦ τῶν ἐπιθυμιῶν, τῆς ὑπομονῆς εἰς
τά ὀδυνηρά τοῦ βίου καί τῆς ἀνυποχωρή-

του προσπαθείας πρός πρα-
κτικήν ἐφαρμογήν πασῶν
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί
μάλιστα τῆς κεφαλαιώδους
ἐντολῆς τῆς ἀγάπης, νά τό
ἀνακαθάρωμεν, μετέχοντες
οὕτως εἰς τήν σταυρικήν
κένωσιν τοῦ Θεανθρώπου,
ὥστε νά ἔλθῃ ἡ πασχάλιος
εὐφροσύνη, τό φαιδρόν
ἀναστάσιμον φῶς καί ἡ σω-
τηρία εἰς τήν ζωήν μας καί
εἰς τόν περί ἡμᾶς κόσμον.

Ταῦτα ἀπό τοῦ πάντοτε
ἐν τῇ δοκιμασίᾳ τῆς Μεγά-

λης Παρασκευῆς, ἀλλά καί ἐν τῷ φωτί καί
τῇ χαροποιῷ ἐμπειρίᾳ τῆς Ἀναστάσεως,
ὑπάρχοντος Φαναρίου ἑορτίως γράφοντες
καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας
διερμηνεύοντες, εὐχόμεθα ὁλοψύχως πᾶσαν
παρά τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Ἀρχηγοῦ
τῆς Ζωῆς σωτήριον δωρεάν καί πασχάλιον
εὐλογίαν.

Ἅγιον Πάσχα 2010
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†  Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαῖος

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν



Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ, πού μᾶς
ἀξίωσε καί ἐφέτος νά συνεορτάσωμε οἱ
φιλέορτοι χριστιανοί τήν πανευφρό-
συνη αὐτή ἑορτή μας, τήν ἑορτήν τῶν
ἑορτῶν καί τήν πα-
νήγυρη τῶν πανη-
γύρεων, τό Ἅγιον
Πάσχα. Τελείωσε ἡ
νηστεία τῆς Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς.
Ἄλλαξε καί αὐτή ἡ
ἀτμόσφαιρα, ἡ λειτουργική ἐννοεῖται,
τῆς Ἐκκλησίας. Τό κατανυκτικό Τριώ-
διο διαδέχθηκε τό Τριώδιο τῶν ρόδων, τό
Πεντηκοστάριον. Οἱ ἄκρως σεμνοί καί
κατανυκτικοί ὕμνοι ἔδωσαν τήν θέση
τους σέ πιό χαρωπούς, σέ ὕμνους μέ
ρυθμό ζωηρότερο καί πανηγυρικώτερο.
Ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ σκοτεινός καί
σκυθρωπός χειμώνας παραχωρεῖ τή
θέση του σιγά-σιγά στήν ὡραία καί
ἀνθοστόλιστη Ἄνοιξη! 

Μέ πόση σοφία εἶναι ἐναρμονισμέ-
νη ἡ λειτουργική ζωή καί τάξη τῆς
Ἐκκλησίας μας! Μέ ὅση σοφία εἶναι
ἐναρμονισμένη ἀπό τό Θεῖο Δημιουρ-

γό καί αὐτή ἡ φύση. «Ὡς ἐμεγαλύνθη
τά ἔργα Σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησας»! Ἡ δέ σοφία καί χάρη, πού
παρατηροῦμε στή λειτουργική τάξη

τῆς Ἐκ κλησίας μας
καί ἡ Σοφία πού
θαυμάζομε ἀτενί-
ζοντας τίς ὀμορφιές
τῆς Φύσεως, ἕνα
σκοπό ἔχουν: νά
ὑπηρετήσουν τόν

ἄνθρωπο, νά βοηθήσουν στήν σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τήν ὑπερτάτη
εὐτυχία μας.

«Καί ἔλαβε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, ὅν
ἔπλασε, καί ἔθετο αὐτόν ἐν τῷ παρα-
δείσῳ τῆς τρυφῆς…( Γένεσις 2, 15). « Τό
Σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ
ὁ ἄνθρωπος διά τό Σάββατον.» (Μάρκ.
2, 27). Ὅλη ἡ φύση τόν ἄνθρωπον ὑπη-
ρετεῖ. Τό ἴδιο καί οἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλη-
σίας μας: τόν ἄνθρωπον ἔχουν σκοπό νά
ὑπηρετήσουν. Ἆραγε ἔχομε συνειδητο-
ποιήσει αὐτήν τήν ἀλήθειαν; Ἆραγε
νιώθομε τήν αὔρα τῆς Ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ νά δροσίζη καί νά ξεκουράζη τή
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Πρός 
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἕνα ἐρώτημα μετά τίς ἑορτές:

Πόσο ἐπηρεάζεται ὁ τρόπος

τῆς ζωῆς μας.

Ἐγκύκλιος ἐπί τῆ Ἑορτῆ
Τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως Τοῦ Κυρίου

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!



ψυχή μας, παρατηρώντας προσεκτικά
καί θαυμάζοντας τά μεγαλεῖα τῆς φύ-
σεως; ἆραγε χαιρόμεθα πραγματικά
ἀπό τίς ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας καί
μάλιστα ἀπό τή μεγαλύτερη ἑορτή της,
τήν μητέρα, τήν πηγή τῆς ἁγνῆς χαρᾶς,
πού εἶναι τό Ἅγιο Πάσχα; Ἤ ἁπλῶς τά
προσπερνοῦμε, ἀφοῦ βρέθηκαν μπροστά
μας, στήν πορεία
τῆς ζωῆς μας; 

Θά εἶναι λυπη-
ρό μέ τέτοια νοο-
τροπία νά ἑορτά-
ζωμε τίς ἑορτές
μας καί νά μήν
ἀποκομίζωμε κάτι
πιό οὐσιαστικό γιά
τόν ἑαυτό μας, γιά
τό καλό μας. Προ-
σκυνήσαμε εὐλαβι-
κά τό Χριστό στόν Σταυρό, συμμετείχαμε
μέ κατάνυξη στόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο
Του, ψάλαμε χαρούμενα τό Χριστός ἀνέ-
στη καί μετά ἀπό ὅλα αὐτά, τόν αἱμα-
τοβαμμένο Σταυρό, τόν πανάγιο Τάφο,
τό κενό Μνημεῖο, θά ἀντιμετωπίζωμε τή
ζωή καί τά προβλήματά της μέ τήν ἴδια
διάθεση; Τά μεγάλα κοινωνικά προ-
βλήματα τῶν ἡμερῶν μας, ἡ πιεστική
οἰκονομική κρίση, τά οἰκογενειακά προ-
βλήματα, ἰδίως τῶν νέων ζευγαριῶν, τά
ἀτομικά προσωπικά μας προβλήματα,
δέν πρέπει νά ἐπηρεασθοῦν ἀπό τό
Σταυρό, ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρί-
ου;

Ἐκεῖνος πού ἐφώτισε τά ἐρέβη, τά
σκοτάδια τοῦ Ἅδου, δέν θά φωτίση καί
τά δικά μας ἀδιέξοδα; Ἐκεῖνος πού
δέχθηκε, καίτοι Ἀναμάρτητος, νά φέρη
στούς ὤμους Του τίς χειρότερες ἁμαρ-
τίες μας δέν θά καταδεχθῆ νά σκύψη μέ
ἀγάπη καί στά δικά μας τώρα προβλή-
ματα καί νά τά πάρη ἐπάνω Του, δί-

νοντας τή πρέ-
πουσα, τήν πιό
σ υ μ φ έ ρ ο υ σ α
λύση; Ἐκεῖνος πού
ἀνέστησε τούς ἀπ’
αἰῶνος νεκρούς
δέν θά ἀναστήση
καί τήν πεσμένη
οἰκονομία μας;

Μέ ἕνα λόγο
ὅλα αὐτά πού μᾶς

ταλαιπωροῦν μπο-
ρεῖ νά τά ἐξαφανίση ὁ Κραταιός καί Δυ-
νατός Κύριος. Ὁ Κύριος τῶν Δυνάμε-
ων, ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης! 

Ἔτσι, Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί Πατέρες,
ἄς ἑορτάσωμε τό Πάσχα, τήν Ἀνάστα-
ση τοῦ Κυρίου μας. Μέ χαρά καί ἀγαλ-
λίαση, ἀλλά καί μέ περίσκεψη. Μέ τήν
θερμή Του ἐπίκληση νά ἔλθη ἀρρωγός
στή ζωή καί τά προβλήματά της. Καί
γάρ ὑπέρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός. Ἡ Ἀνά-
στασή Του καί τό ἀνέσπερο καί ἱλαρό
Φῶς της εἴθε νά φωτίση κάθε γωνιά,
κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας, τῆς ψυχῆς
μας. Ἄς φωτίση ὅλα τά σκοτεινά καί πο-
λύπλοκα προβλήματά μας. Ἀμήν.  

MBΩNA
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ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ  ΠΟΛΛΑ !
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Πάσχα στήν Ἐλευθερούπολη



1. Προβληματισμός

Ἔντονα προβληματισμένοι ὅλοι οἱ
Ἕλληνες παρακολουθοῦμε τά τεκται-
νόμενα στήν πατρίδα μας. Μετρᾶμε
τούς φίλους μας καί ξεχωρίζουμε τούς
ἐχθρούς μας. Βομβαρδιζόμαστε μέρα
καί νύχτα μέ τή λεγόμενη οἰκονο-
μική κρίση σέ ὅλες της τίς ἐκφάνσεις
καί ἀγνοοῦμε τήν πρώτιστη καί
σπουδαιότερη κρίση, πού εἶναι ἡ
ἠθική καί πού δέν ἐκπορεύεται μόνον
ἀπό τήν πατρίδα μας, ἀλλά πρωτίστως
ἀπό τίς λεγόμενες «προοδευτικές» ἤ

πολιτισμένες ἤ οἰκονομικά εὔρωστες
χῶρες, εἴτε Εὐρωπαϊκές, εἴτε ὑπερατ-
λαντικές καί βλέπουμε μέ πολύ σκε-
πτικισμό πεσμένο τό ἠθικό τῶν
ἀν θρώ πων τῆς πατρίδας μας, μέ κα-
τηφῆ πρόσωπα, μέ ἀπέλπιδα μορφή, μέ
κακή τήν διάθεση καί ἔντονη τήν ἀπαι-
σιοδοξία. Δυστυχῶς μόνον τώρα στό
τέλος κάποια στοιχεῖα, πού βλέπουν τό
φῶς τῆς δημοσιότητας, ἀποκαλύπτουν
τήν ὑποκρισία τῆς Δύσης, τήν ἀγνωμο-
σύνη της καί τήν ἀδηφαγία της μπρο-
στά στό φερόμενο κατ’ αὐτούς πτῶμα
τῆς πατρίδας μας. 
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2. Ἐπισημάνσεις

Καί ἐρχόμαστε σ’ αὐτές τίς δύσκολες
στιγμές νά τονίσουμε ὡς Ἑλληνορθόδοξη
Ἐκκλησία, ὅτι ἡ πρώτιστη αἰτία πού
γεννᾶ αὐτήν τήν δυσθυμία εἶναι ἡ
κρίσις τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καί ἤδη
διαβλέπουμε μέσα ἀπό
τήν ζοφερή ἐπικρα-
τοῦσα κατάσταση σάν
εὐχάριστες ἀναζωπυ-
ρούμενες σπίθες νά ξε-
πηδοῦν οἱ ἀρετές τοῦ
γένους μας, ὁ πατριω-
τισμός καί ἡ φιλοπατρία καί ἡ ἀγάπη
στίς μεγάλες ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Τί ἐλπίζαμε ἐπιτέλους; Δέν εἶναι ζυ-
μωμένη ἡ φυλή μας μέ κάποιες λέξεις,
οἱ ὁποῖες καί στό ἄκουσμα τους ἀκόμη
δημιουργοῦν ἀρνητικά αἰσθήματα; Μᾶς
εἶναι εὐχάριστη ἡ Ἐνετοκρατία; Ὅταν μέ
τίς ὑποκριτικές σταυροφορίες τους
ἀπέβλεπαν στή διάλυση τοῦ Βυζαντινοῦ
κράτους. Ἀφήρπασαν τούς Βυζαντι-
νούς θησαυρούς, στραγγάλισαν τό ἐμπό-
ριο, παρακράτησαν τά λιμάνια καί εἶναι
φρικτές οἱ ἱστορίες πού ἀναφέρονται στή
φοβερή ἐκείνη περίοδο τῆς Ἐνετοκρα-
τίας, ἀφοῦ ἀκόμη καί Ἀρχιερεῖς καί
ἱερεῖς ἀντικατέστησαν μέ δικούς τους. 

Ἡ Λατινοκρατία; Τί νά πρωτοθυ-
μηθοῦμε στήν περίοδο αὐτήν; Τή λοι-
δορία τοῦ Πάπα γιά ὑποταγή καί ἀφα-
νισμό τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὑποκριτική
Οὐνία, τά σχολεῖα προπαγάνδας, τή φι-
λία μέ τήν Τουρκία, τούς βασανισμούς
τῶν ἱερωμένων; 

Ἡ Φραγγοκρατία; Ἡ Ἀγγλοκρατία;
μέ τό πούλημα τῶν νησιῶν μας, μέ τά
χρονίζοντα προβλήματα τῆς Κύπρου μας
μέ Χάρτιγκ, καί Καραολή Μιχαήλ καί

Δημητρίου Ἀνδρέα καί Παλικαρίδη
Εὐαγόρα; Ἤ τέλος μέ τό διαίρει καί βα-
σίλευε τοῦ ἐμφυλίου πολέμου; Ἡ Βαυα-
ροκρατία; ἄλλο φιλελληνικό «φροῦτο»
μέ Μάουερ καί Ὄθωνα καί δύστροπη
Ἀμαλία. Ἀνάμνηση αὐτῆς τῆς ἐποχῆς δέν
εἶναι μία πλατεία συντάγματος καί μία

ὁδός 3ης Σεπτεμβρίου;
καί τέλος ἡ λαίλαπα
τῆς Γερμανικῆς κα-
τοχῆς πού δυστυχῶς
ἔζησαν οἱ πατέρες μας
σέ ὅλη της τήν ἀπάν-
θρωπη ἐπιβολή, ἤ τέλος

ἡ Τουρκοκρατία; 

3. Τό συμπέρασμα

Καί νά τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας! Τότε
τό γένος πού ὑπέφερε τά πάνδεινα καί
ἔφτανε μέχρι τό χεῖλος τοῦ ἀφανισμοῦ,
στήν ἀγκαλιά τῆς μεγάλης τροφοῦ
πού λέγεται Ἐκκλησία ἐπέζησε, με-
γαλούργησε, ἀνέκτησε ἐλευθερία καί
ἐδάφη. Πῶς λοιπόν σήμερα ἕνα κράτος
ἰσχυρό, μία Ἐκκλησία μέ ἐπιρροή, ἕνας
λαός μέ πίστη εἶναι δυνατόν μέ ἡττο-
παθῆ αἰσθήματα νά ἀντιμετωπίζουν τά
σκωπτικά τερτίπια τῆς Εὐρώπης; 

Δέν πτοούμεθα, δέν λυγίζουμε,
ἀφοῦ περάσαμε τά χειρότερα, γνω-
ρίζουμε πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε
τά ἐπερχόμενα. Ἀρκεῖ νά πιστεύσουμε
πώς μέρος τῆς κρίσης εἴμαστε καί μεῖς
καί ἀρκεῖ νά ἀπορρίψουμε ὁτιδήποτε
ἐπηρεάζει ἀρνητικά τό Γένος καί ἐμᾶς
προσωπικά καί ἀρκεῖ νά ὁπλίσουμε τίς
φαρέτρες μας μέ τά νικηφόρα βέλη τά
βγαλμένα καί ποτισμένα ἀπό τίς ἀρετές
τῶν πατέρων μας εἴτε στόν τομέα τοῦ
Ἔθνους εἴτε στόν τομέα τῆς Ἐκκλησίας.

MBΩNA
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1. Εἴδη θανάτου

Πρίν ἀσχοληθοῦμε μέ τά ὅσα μπο-
ροῦμε καί πρέπει νά κάνουμε, ἀλλά καί
πῶς νά τά κάνουμε, γιά ἀγαπημένα μας
πρόσωπα πού ἔφυγαν ἀπό τή ζωή αὐτή,
ἄς γνωρίζουμε τά παρακάτω:
Α) Ὑπάρχουν τρία εἴδη θανάτου:
1. ὁ φυσικός θάνατος,

δηλαδή ὁ γνωστός
χωρισμός τῆς ψυχῆς
ἀπό τό σῶμα.

2. ὁ πνευματικός θά-
νατος, δηλαδή ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἐν ζωῇ, ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς
του, τῆς ἀμετανοησίας του, παύει νά
ἔχει σχέση μέ τό Θεό καί μέ τήν
Ἐκκλησία (Πρός Ἐφεσίους, 2, 1)

3. ὁ αἰώνιος θάνατος, δηλαδή ὅταν ὁ
ἄνθρωπος φύγει ἀπό τόν κόσμο
αὐτόν ἀμετανόητος, μέ συνέπεια τόν
αἰώνιο χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό
Θεό.

2. Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία

Β) Ὅταν μιλοῦμε γιά Ἐκκλησία, δέν
ἐννοοῦμε τά κτίρια τῶν ναῶν, οὔτε μόνο
τούς χριστιανούς πού εἶναι ἐδῶ στή ζωή,
οὔτε τούς κληρικούς πού ὑπηρετοῦν ἤ δι-
οικοῦν τήν Ἐκκλησία. Ὅλοι αὐτοί εἶναι
τό ὁρατό τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-

στοῦ καί ἐπειδή εἶναι σέ ἕναν διαρκῆ
ἀγώνα, ὅπως ἕνα στράτευμα σέ πολεμι-
κή περίοδο, ὀνομάζεται στρατευόμενη

Ἐκκλησία. Ὑπάρχει καί τό ἄλλο τμῆμα,
πού εἶναι καί τό μεγαλύτερο, καί τό ἀπο-
τελοῦν οἱ ψυχές ἐκείνων πού ἔφυγαν ἀπό
τόν κόσμο αὐτόν, ἡ θριαμβεύουσα

Ἐκκλησία. Οἱ ψυχές ἀνήκουν σέ τρεῖς
κατηγορίες:
• Πρώτη εἶναι ὅλο

ἐκεῖνο τό πλῆθος
τῶν Ἁγίων πού ὀνο-
μάζεται θριαμ-
βεύουσα Ἐκκλησία.

• Δεύτερη εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐξαιτίας τῆς
ἀπιστίας ἤ τῆς ἀμετανοησίας βρί-
σκονται ἤδη στόν Ἅδη (κόλαση)

• Τρίτη εἶναι ἐκεῖνοι πού βρίσκονται σέ
μία ἐνδιάμεση κατάσταση καί ἀνα-
μένουν τήν τελική κρίση γιά νά βρε-
θοῦν στή μία ἤ στήν ἄλλη κατάστα-
ση.
Τά δύο αὐτά τμήματα τῆς Ἐκκλησίας

(ζῶντες καί νεκροί) δέν εἶναι ἀποξενω-
μένα, ἀλλά βρίσκονται, καί ἔτσι πρέπει,
σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία. Οἱ μέν Ἅγιοι δέ-
ονται στό Θεό γιά τούς ζῶντες, οἱ δέ
ζῶντες ἀφενός ζητοῦν τίς πρεσβεῖες
των, ἀφετέρου ἀπονέμουν τιμή στίς
εἰκόνες καί τά λείψανά τους, μέ τήν προ-
σκύνηση, τίς ἑορτές καί τά διάφορα τά-
ματα.
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Περιληπτικά ὅ,τι χρωστᾶμε

στούς νεκρούς μας.

Λειτουργικά



3. Ὑπέρ τῶν νεκρῶν

Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως τή σχέση τῶν ζών-
των μέ τούς κοιμηθέντες μέν «ἐν πίστει
καί κοινωνία» πρός τήν Ἐκκλησία, ἀλλά
πού ἔφυγαν ἀπό τή ζωή μέ κηλίδες
ἁμαρτίας (μικρές ἤ μεγάλες) ἐμεῖς οἱ
ζῶντες κάνουμε ὑπέρ αὐτῶν τρισάγια,
μνημόσυνα, ἐλεημοσύνες, κυρίως ὅμως
τελοῦμε τή
θεία Εὐχαρι-
στία (λει-
τουργία).

Ὅλοι σχε-
δόν ὅμως, δί-
δουν ἰδιαίτε-
ρη σημασία
στά τρισάγια
πού τελοῦν,
τ η ρ ώ ν τ α ς
ἀρχαία πα-
ράδοση τῆς
Ἐκκλησίας,
στά τρίτα, τά
ἔνατα, τά
τεσσαρακοστά καί τά ἐτήσια.

Πρέπει νά γνωρίζουμε πώς ὅλα τά τρι-
σάγια, ὅποτε καί ἄν γίνονται, ἔχουν τήν
ἴδια ἀξία, τά δέ προαναφερθέντα τέσ-
σερα ἔχουν ἕναν ἐπιπλέον συμβολισμό.
Τά τρίτα μᾶς θυμίζουν τήν τριήμερη ταφή
καί τήν μετά ἀπό αὐτήν ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου. Μέ τά ἔνατα εὐχόμαστε ὁ
ἄνθρωπός μας νά συγκαταριθμηθεῖ με-
ταξύ τῶν ἐννέα ἀγγελικῶν ταγμάτων. Τά
τεσσαρακοστά μᾶς θυμίζουν τό πένθος
τῶν σαράντα ἡμερῶν γιά τό θάνατο τοῦ
Μωϋσῆ, καθώς καί τίς σαράντα ἡμέρες
μέχρι τήν ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Τά δέ

ἐτήσια μᾶς θυμίζουν τή γενέθλια ἡμέρα
τῆς μετάβασής μας στήν αἰωνιότητα.

Ὅταν ἀναφερόμαστε στά μνημόσυνα
ἐννοοῦμε τίς δεήσεις καί τήν ἐπιμνημό-
συνη ἀκολουθία πού τελοῦμε στό ναό
κατά τή θεία λειτουργία, μέ τήν παρά-
θεση κολλύβων. Ἡ τέλεση τῆς Θείας Λει-
τουργίας γιά τούς κεκοιμημένους εἶναι
ἀποστολική παράδοση, ἀφοῦ, κατά τόν

Ἰωάννη Χρυ-
σόστομο «ἡ
προσφορά τῆς
θείας Εὐ χαρι-
στίας ὑπέρ τῶν
κεκοιμημένων
ἐνομοθε τήθη
ὑπό τῶν Ἀπο-
στόλων». Σέ
ὅλες τίς λει-
τουργίες καί
στήν πράξη τῆς
Ἐ κ  κ λ η σ ί α ς
ἦταν συνήθεια
γενική καί
σταθερή νά

ἀναπέμπωνται προσευχές καί δεήσεις
ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων. Τό ἴδιο γίνεται
καί σήμερα, ὅταν κατά τήν ἑτοιμασία τῆς
θείας Κοινωνίας στήν Πρόθεση, ὁ ἱερέας
μνημονεύει ὄχι μόνο ζῶντες, ἀλλά καί νε-
κρούς ὀνομαστικά. Γενικά δέ ὑπέρ τῶν
κεκοιμημένων σέ πολλές εὐχές κατά τή
θεία λειτουργία. Ἡ Θεία αὐτή Λειτουρ-
γία εἰδικά γιά τούς νεκρούς, καθώς καί
τά μνημόσυνα ὑπέρ αὐτῶν, ἐτελοῦντο τό
Σάββατο, γιατί τό Σάββατο ἔχει καθιε-
ρωθεῖ ὡς ἡμέρα τῶν κεκοιμημένων.
Ἐπειδή ὅμως τό Σάββατο, ὡς ἡμέρα
ἐργάσιμη, δυσκόλευε καί τούς τελοῦντες
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στό Κοιμητήριο Ἐλευθερουπόλεως.



τά μνημόσυνα καί αὐτούς πού ἤθελαν νά
παρευρεθοῦν, ἐπετράπη νά μετατεθοῦν
τήν Κυριακή. Αὐτό, πολλοί μοναχοί καί
ἀσκητές τό ἐξέλαβαν ὡς σοβαρότατη και-
νοτομία. Προκάλεσε μεγάλη ταραχή πού
ἀναστάτωσε τά κοινόβια καί τά ἡσυχα-
στήρια γιά μεγάλο χρονικό διάστημα,
ἀπό τό 1722 ἕως τό 1819 (κολλυβάδες).

4. Ὠφελοῦνται οἱ ψυχές

Σήμερα ἔχει γίνει πλέον ἀποδεκτό καί
τά μνημόσυνα τελοῦνται ὅλο τό χρόνο,
ἐκτός ἀπό συγκεκριμένες ἡμέρες. Πέρα
δέ ἀπό αὐτό τό τυπικό μέρος, ἕνα εἶναι
βέβαιο. Ὅποτε καί νά γίνονται τά τρι-
σάγια καί τά μνημόσυνα εἶναι βέβαιο
πώς ὠφελοῦν τίς ψυχές, δίνουν ἀνακού-
φιση καί ἀναψυχή. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος
Ἱεροσολύμων γράφει: «πιστεύομεν με-
γίστη ὄνησιν (ὠφέλεια) ἔσεσθαι ταῖς ψυ-
χαῖς ὑπέρ ὧν ἡ δέησις ἀναφέρεται τῆς
ἁγίας καί φρικωδέστατης προκειμένης
θυσίας».

Μέ αὐτά τά μνημόσυνα ἦταν πολύ
στενά συνδεδεμένες καί οἱ κάθε εἴδους
ἐλεημοσύνες καί ἀγαθοεργίες στό ὄνομα
τῶν κεκοιμημένων. Συνήθεια ἀρχαιότα-
τη ἀπό τά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ὅπου ἐκεῖ διαβάζουμε ὅτι ὁ Τωβίτ συμ-
βουλεύει τόν Τωβία, λέγοντάς του: «ἔκχε-
ον τούς ἄρτους σου ἐπί τῶν τάφων τῶν
δικαίων». Στά δέ χρόνια τῆς Καινῆς Δια-
θήκης, διαβάζουμε στίς Ἀποστολικές
Διαταγές: «Διδόσθω ἐκ τῶν ὑπαρχόντων
αὐτοῦ (τοῦ νεκροῦ) πένησιν (στούς φτω-
χούς) εἰς ἀνάμνησιν αὐτοῦ». Ἀργότερα
δέ, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος στόν ὡραιότατο
λόγο του γιά τούς κοιμηθέντες γράφει:
«Μήν ἀρνεῖσαι νά προσφέρεις λάδι καί

νά ἀνάβεις κεριά στόν τάφο του, ἐπικα-
λούμενος Χριστόν τόν Θεόν, καί ἄν ἀκό-
μα ὁ κοιμηθείς τελείωσε εὐσεβῶς τή ζωή
του καί τοποθετήθηκε στόν οὐρανό.
Γιατί αὐτά εἶναι εὐπρόσδεκτα ἀπό τό
Θεό καί προσκομίζουν μεγάλη τήν ἀντα-
πόδοσή του, γιατί τό λάδι καί τό κερί
εἶναι θυσία καί ἡ θεία λειτουργία εἶναι
ἐξιλέωση...».

Ἕνα εἶδος δέ ἐλεημοσύνης ἦταν καί τά
νεκρικά δεῖπνα, τά ἀρχαῖα περίδειπνα ἤ
ἀλλιῶς μακαριές. Δηλαδή τά τραπέζια
πού στρώνονται κατά τήν ἡμέρα τῆς κη-
δείας ἤ τοῦ μνημόσυνου καί στά ὁποῖα
λαμβάνουν μέρος οἱ συγγενεῖς καί οἱ
γνωστοί τοῦ ἀποθανόντος, οἱ κληρικοί,
ἰδιαίτερα δέ οἱ πτωχοί τῆς ἐνορίας, κα-
θώς καί οἱ διερχόμενοι ξένοι, γιά νά εὐχη-
θοῦν τό «μακαρία ἡ μνήμη αὐτοῦ». Τό
κείμενο δέ τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν
μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει καί συνιστᾶ:
«μετρίαν τήν ἑστίασιν» καί τό «μετά
εὐταξίας ἑστιᾶσθε καί φόβον Θεοῦ».

5. Συμπέρασμα

Ἔχοντας κατά νοῦν, ὅτι ὅλα ὅσα κά-
νουμε γιά τούς κεκοιμημένους μας, εἰσα-
κούονται καί ἔχουν ὠφέλεια στήν ψυχή,
ὅταν:
1. Γίνονται μέ εὐσέβεια καί πίστη
2. Οἱ ψυχές, γιά τίς ὁποῖες προσφέρον-

ται, ἐπιδέχονται τό θεῖο ἔλεος
3. Ἡ ἐκπλήρωση τῶν δεήσεων (αὐτῶν

πού ζητοῦμε) δέν εἶναι ἀντίθετη στή
θεία δικαιοσύνη καί ἁγιότητα

εἶναι καιρός νά ἐπιστρέψουμε  στήν ἀπο-
στολική παράδοσή μας, στήν πατερική
παράδοση καί στήν ἐνοριακή πράξη καί
ζωή.
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1. Ἕνα e-mail

Ἀφορμή γιά τίς σκέψεις αὐτές, στά-
θηκε ἕνα e-mail πού ἔλαβα πρίν λίγες
ἡμέρες ἀπό τό ἠλεκτρονικό ταχυδρο-
μεῖο. Μοῦ τό ἔστειλε ἕνας φίλος καί
σκέφθηκα πώς θά μποροῦσα νά τό μοι-
ραστῶ μαζί σας. Εἶναι περισσότερο
ἐπίκαιρο τώρα καί θά καταλάβετε
γιατί. Τό ἠλεκτρονικό μήνυμα εἶχε
τίτλο:  “Τάδε ἔφη Ἰωάννης Καποδί-
στριας”. Ἀναφέρεται στόν μεγάλο καί
ἀνεπανάληπτο πρῶτο
Κυβερνήτη τῆς Ἑλλά-
δος μετά ἀπό τά 400
χρόνια σκλαβιᾶς, ἕναν
Κυβερνήτη πού θυσία-
σε τά πάντα ἀκόμα
καί τήν ἴδια του τήν
ζωή γιά τούτη τήν Πα-
τρίδα. Εἶναι γνωστό σέ ὅλους – του-
λάχιστον αὐτούς πού γνωρίζουν τόν
Καποδίστρια μέσα ἀπό τά κείμενα πού
ἔχουν γραφεῖ γιά αὐτόν καί ὄχι ἀπό τό
σχέδιο συνένωσης Δήμων καί Κοινο-
τήτων – πώς ὁ Μεγάλος αὐτός Ἕλλη-
νας δολοφονήθηκε στό Ναύπλιο, τήν
πρώτη πρωτεύουσα τοῦ νεοσύστατου
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους στίς 9 Ὀκτωβρίου
1831 ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Μαυρο-
μιχαλαίων, τήν ὥρα πού πήγαινε νά πα-
ρακολουθήσει τόν Ὄρθρο στόν Ναό τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος στό Ναύπλιο. Τό
ἕνα βόλι τόν βρῆκε κατευθείαν στήν
καρδιά πού σταμάτησε νά κτυπᾶ γιά
τήν Ἑλλάδα καί τό ἄλλο εἶναι ἀκόμα

καρφωμένο δίπλα στήν πόρτα τοῦ
Ναοῦ….

Τό e-mail παρουσίαζε ἕνα πορτρέτο
τοῦ ὑπέροχου αὐτοῦ Ἕλληνα ἀπό τήν
Κέρκυρα καί ἀπό κάτω εἶχε τά λόγια
τοῦ Κυβερνήτου πρός τήν Δ΄ Ἐθνοσυ-
νέλευση. Τά μεταφέρω αὐτούσια:
«Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ’ ὑμῶν συμμετά-
σχουν εἰς τήν Κυβέρνησιν θέλουν γνω-
ρίσει μεθ’ ἐμοῦ ὅτι εἰς τάς παρούσας
περιπτώσεις, ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δη-
μόσια ὑπουργήματα δέν εἶναι δυνατόν

νά λαμβάνουν μισθούς
ἀναλόγως μέ τόν βαθ-
μό τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουρ-
γήματος των καί μέ
τάς ἐκδουλεύσεις των,
ἀλλ’ ὅτι οἱ μισθοί οὗτοι
πρέπει νά ἀναλογοῦν
ἀκριβῶς μέ τά χρημα-

τικά μέσα ,τά ὁποία ἔχει ἡ Κυβέρνησις
εἰς τήν ἐξουσίαν της…»

«…Ἔφ’ ὅσον τά ἰδιαίτερα εἰσοδή-
ματά μου ἀρκοῦν διά νά ζήσω,
ἀρνοῦμαι νά ἐγγίσω μέχρι καί τοῦ ὀβο-
λοῦ, τά δημόσια χρήματα, ἐνῶ εὑρι-
σκόμεθα εἰς τό μέσον ἐρειπίων καί
ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πε-
νίαν». 

Καί τό e-mail τελειώνει μέ τήν φρά-
ση: ΦΥΣΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ!

2. Οἱ σημερινοί ἡγέτες

Σήμερα, εἰδικά σήμερα, ὁ Μεγάλος
αὐτός Ἕλληνας γίνεται ἀκόμα περισ-
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Ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,

Θωμά Ἀνδρέου

Χρονογράφημα

Ἀναφορά στόν πρῶτο

καί ἀπαράμιλλο

Ἕλληνα Ἡγέτη.



σότερο ἐπίκαιρος, ὅταν ἀκοῦμε τούς
σημερινούς πολιτικούς μας νά ρίχνουν
τούς λίθους τοῦ ἀναθέματος ὁ ἕνας
στόν ἄλλο γιά τήν διακυβέρνηση τῆς
χώρας ,σέ μία περίοδο παγκόσμιας κρί-
σης πού μαστίζει καί τήν Ἑλλάδα. Πε-
ρικοπές σέ μισθούς ἔγιναν καί ἴσως νά
γίνουν καί ἄλλες. Τό θέμα εἶναι ἡ
νοοτροπία τοῦ σημερινοῦ πολι-
τικοῦ πού ἀπέχει πα-
ρασάγγας ἀπό αὐτήν
τοῦ Ἰωάννη Καποδι-
στρία… Ἀσφαλῶς καί
ἡ Ἐκ κλησία, πού
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ λαός,
θά συνδράμει, ὅπως
ὅλοι, γιά νά βγοῦ -
με ἐπιτέλους κά-
ποτε ἀπό αὐ τήν
τήν κρίση. Ὅμως
θά ὑπάρξει ποτέ
ξανά πολιτικός
Ἡγέτης πού νά
μπεῖ φτωχός στήν πο-
λιτική – γιατί ὁ Κα-
ποδίστριας παραι-
τούμενος ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Ἐξωτε-
ρικῶν της Τσαρικῆς
Αὐλῆς γιά νά ἀναλά-
βει καθήκοντα Κυβερνήτου στήν
Ἑλλάδα πρῶτα ξεπούλησε ὅ,τι εἶχε καί
δέν εἶχε καί τά ἔστειλε στόν ἀγώνα γιά
τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους- καί νά
ἐξέλθει πάμπτωχος;

Ἡ σεμνή μορφή τοῦ ὑπέροχου αὐτοῦ
Ἕλληνα ἔρχεται στήν μνήμη μας σή-
μερα νά μᾶς θυμίσει πολλά… Νά μι-
λήσει στόν καθένα ξεχωριστά . Γιατί ὁ
Ἰωάννης Καποδίστριας ἀποτελεῖ μό-
νιμο παράδειγμα ἁγνοῦ Πατριώτη,
πού ξεψύχησε μέ τήν ἐλπίδα νά συνε-
χίσει νά ζεῖ ἡ Φυλή. Καί ἐπειδή πολλοί

θά ποῦν πώς καί ἡ Ἐκκλησία θά πρέ-
πει νά «βάλει πλάτη», φράση πού
ἀκοῦμε συνέχεια αὐτές τίς ἡμέρες,
ναί ἀσφαλῶς θά τό κάνει. Καί τό ἔκα-
νε καί θά τό κάνει. Καί πάντα ἡ
Ἐκκλησία θά «βάζει πλάτη» γιά αὐτόν
τόν τόπο. Πότε ὅμως θά ὑπάρξουν μι-

μητές ἐκείνου πού γνωρίζοντας
τίς τραγικές καταστάσεις πού

βίωνε τότε ἡ Ἑλ -
λάδα, θά ἀποφα-
σίσουν πώς ὁ
δρόμος τῆς πολι-
τικῆς ζωῆς δέν
ἔχει νά κάνει μέ
τήν καριέρα ἀλ λά

μέ τήν προσφο-
ρά καί τήν θυ-
σία. Καί αὐτή
ἡ θυσία δέν
φάνηκε ἀ κόμα
ἀπό πλευ ρᾶς

τῶν ἡγετῶν μας.
Τό νά φορολογη-
θεῖ ἡ Ἐκκλησία
δέν σημαίνει κάτι
τήν στιγμή πού
τό σημερινό κυ-
βερνητικό κόμμα,
μέ ἄλλη σύνθεση

καί γιά προεκλογικούς καθαρά λό-
γους εἶχε καταργήσει τήν φορολογία
τοῦ 35% ἀπό τήν Ἐκκλησία λίγο πρίν
τίς ἐκλογές τοῦ 2004. Τελικά ἡ ἐποχή
δέν ἀλλάζει… Τά πρόσωπα ἀλλάζουν
καί ἡ νοοτροπία τους. Ὁ Ἰωάννης Κα-
ποδίστριας, ὁ Μεγάλος Ἕλληνας, ὁ
σπουδαῖος Πολιτικός, ὁ βαθύτατα θρη-
σκευόμενος Χριστιανός, ὁ μεγάλος
ὁραματιστής τῆς συνέχειας τῆς Φυλῆς
θά παραμένει γιά πάντα: Ο ΗΓΕΤΗΣ
ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ… 13
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1. Τί σημαίνει “πράσινη” ἐπιχειρηματικό-
τητα.

Ἀφορμή γιά τό ἄρθρο πού διαβάζετε,
ἔλαβα ἀπό μία ἔννοια, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν
τελευταῖο καιρό, πυρήνα πολλῶν συζητήσε-
ων, ἐνῶ φαίνεται ν’ ἀπασχολεῖ ἔντονα καί τίς
περισσότερες οἰκονομίες τῶν εὐρωπαϊκῶν
χωρῶν.

Τί ἀλήθεια ἐννοοῦμε ὅταν μιλοῦμε γιά
«πράσινη ἐπιχειρηματικότητα»; Ἕνας πρῶτος
ὁρισμός μᾶς δίνεται ἀπό τό σχετικό ἐγχειρί-
διο τοῦ ΕΟΜΜΕΧ ὅπου διαβάζουμε ὅτι εἶναι:
«ἡ μορφή  οἰκονομικῆς
δραστηριότητος πού θέ-
τει ὡς ἐπίκεντρο τῆς στρα-
τηγικῆς της, τήν προστα-
σία τοῦ περιβάλλοντος,
τόσο μέ τά προϊόντα ἤ τίς
ὑπηρεσίες πού παρέχει
ὅσο καί μέ τίς παραγωγικές διαδικασίες πού
ἐπιλέγει». Πολλές λοιπόν ἐπιχειρήσεις αὐτῆς
τῆς φιλοσοφίας ἐπιχορηγοῦνται καί ἐπιδο-
τοῦνται στίς μέρες μας ἀπό διάφορα προ-
γράμματα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης. Οἱ δρα-
στηριότητες τῶν πράσινων ἐπιχειρήσεων
μποροῦν νά καλύπτουν ὅλους τους τομεῖς
τῆς οἰκονομίας: 

• Πρωτογενῆ (βιολογικά προϊόντα, κ.λ.π)
• Δευτερογενῆ (Τρόφιμα, Χειροτεχνία,

Ἀνακύκλωση)
• Τριτογενῆ (ὑπηρεσίες κ.λ.π)
• Τεταρτογενῆ (ἐπικοινωνία, προβολή, πι-

στοποίηση) 

2. Ἡ ἱστορία της

Ἡ Πράσινη Ἐπιχειρηματικότητα δέν εἶναι
κάτι καινούργιο, καθώς ὑπῆρχε ἤδη στούς

πρώτους πολιτισμούς πού εἶχαν πολύ στενή
σχέση μέ τή φύση (πρώτη περίοδος). Στή δεύ-
τερη περίοδο, πού εἶναι πλέον ἱστορική,
ἐμφανίστηκε πιό ὀργανωμένα ἀρχίζοντας
ἀπό τόν Ἀριστοτέλη μέ τό πρῶτο ζωολογικό
πάρκο, τόν ἰνδό αὐτοκράτορα Ἀσόκα μέ δια-
τάγματα γιά τήν προστασία τῶν ζώων καί τήν
Μεσοποταμία μέ τό ἀρδευτικό της σύστημα,
περνώντας ἀπό τήν ἀρχαία Ρώμη μέ τά ἀπο-
χετευτικά ἔργα καί τόν Μεσαίωνα μέ τά
προβλήματα ρύπανσης καί φθάνοντας μέχρι
τόν 18ο αἰ. Στήν περίοδο αὐτή παρουσιά-
στηκαν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήμα-

τα (ὕδρευσης, ἀποχέτευ-
σης, σκουπιδιῶν κ.α.)
λόγω τῆς πυκνοκατοίκη-
σης πόλεων καί ἔγιναν οἱ
πρῶτες ἀπόπειρες συστη-
ματικῆς προστασίας τοῦ
περιβάλλοντος. Ἐπίσης σέ

αὐτή τή φάση ἄρχισαν νά ἀναπτύσσονται οἱ
πρῶτες περιβαλλοντικές ἀρχές. Ἡ τρίτη πε-
ρίοδος ξεκίνησε ἀπό τόν 19ο αἰώνα, ὅμως
ἐκφράστηκε βασικά στόν 20ό στίς ΗΠΑ καί
στήν Εὐρώπη κυρίως μέ τή θέσπιση προστα-
τευόμενων περιοχῶν. Στήν τέταρτη φάση
ἔχουμε πιά πολύ ἀκραῖα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα πού ὁδηγοῦν τό 1972 στή Διάσκεψη
τῆς Στοκχόλμης, τό 1992 στή Διάσκεψη τοῦ
Ρίο, τό 2002 στή Διάσκεψη τοῦ Γιοχάνε-
σμπουργκ μέ πολλές ἐνδιάμεσες μεγάλες δια-
σκέψεις ὅπως ἐπίσης καί στήν προχωρημένη
νομοθεσία καί πολιτική τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης.   

Κατανοητή φυσικά εἶναι ἀπ’ ὅλους ἡ σπου-
δαιότητα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος
ἀπό ὅλα τά «οἰκονομοῦντα» ἄτομα. Δέ θά
σταθοῦμε στά περιβαλλοντικά προβλήματα
πού τυραννοῦν τόν πλανήτη μας (ἐνδεικτικά
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Σύγχρονα προβλήματα

Ὅσα πρέπει
νά γνωρίζουμε

γιά ἕνα σύγχρονο θέμα.

Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως



ἀναφέρουμε: Αὔξηση τῆς μέσης θερμοκρα-
σίας τοῦ πλανήτη, λιώσιμο τῶν πάγων, μο-
λυσμένος ἀέρας (μέ περισσότερο διοξείδιο
τοῦ ἄνθρακα), ἐρημοποίηση (μεγάλες ἐκτά-
σεις γῆς δέν θά μποροῦν νά καλλιεργη-
θοῦν), κρίση στούς ὑδάτινους πόρους (ἔλλει-
ψη νεροῦ), ἀκραῖα φυσικά φαινόμενα (πυρ-
καγιές, πλημμύρες, ἄγριοι καί καταστροφικοί
τυφῶνες), ἐπισιτιστική κρίση (ἑξαφάνιση τοῦ
ζωϊκοῦ πλούτου, ἀκρίβεια στά τρόφιμα) κ.α.

3. Τό δέον

Ἡ ἐκκλησία μας πρώτη ἔδειξε τόν ἐναλ-
λακτικό δρόμο κηρύττοντας τήν «ἔξοδο
πρός τή φύση». Ἡ εὐαισθητοποίησή της φαί-
νεται σέ πολλές ἀναφο-
ρές λόγων Ἁγίων Πατέ-
ρων μας (οἱ βίοι τους
ἀποτελοῦν λαμπρά πα-
ραδείγματα ἁρμονικῆς
συνύπαρξης τοῦ ἀνθρώ-
που μέ τή φύση)  ἀλλά
καί μέ πρακτικές. Τό
Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο ἔχει καθιερώσει
ἀπό τό 1989 τήν 1η Σε-
πτεμβρίου ὡς «Ἡμέρα
Προστασίας τοῦ Περι-
βάλλοντος». Οἱ σχετικά
πρόσφατες πυρκαγιές
στήν περιοχή τῆς
Ἀττικῆς ἀλλά καί σ’
ἄλλες περιοχές τῆς χώρας μας τά τελευταία
χρόνια, καταστρέφουν τεράστιες δασικές
ἐκτάσεις. Ὄχι λίγες φορές, κρύβονται πίσω
ἀπό τέτοιες ἐνέργειες προθέσεις οἰκοπεδο-
ποίησης καί κερδοσκοπίας ἀποβλέποντας
στό γρήγορο κέρδος καί μόνο. Κοντόφθαλ-
μες σκέψεις κάποιων ἀνόητων «δῆθεν» ἐπι-
χειρηματιῶν, πού δέ γνωρίζουν βασικά θέ-
ματα πού πρέπει νά διέπουν τίς σχέσεις μίας
ἐπιχείρησης μέ τό περιβάλλον της καί ἰδίως
μέ τό οἰκολογικό περιβάλλον. Γιατί καί οἱ πλέ-
ον ἀδαεῖς γνωρίζουν ὅτι ἡ ρύπανση ἤ ἡ κα-
ταστροφή τοῦ περιβάλλοντος ἀπό κάποιον
ἔχει ὡς τελικό ἀποδέκτη αὐτόν τόν ἴδιο! Αὐτό
ἐννοεῖται ἰσχύει καί γιά τίς ἐπιχειρήσεις πού

ἐπιβαρύνοντας τό περιβάλλον δέχονται τίς
ἐπιπτώσεις τῶν ἐνεργειῶν τους, ἀφοῦ οὐσια-
στικά βλάπτοντας φυσικούς πόρους περιο-
ρίζουν τούς παραγωγικούς συντελεστές ἀπό
τούς ὁποίους ἀντλοῦν πρῶτες ὕλες.

Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στήν ἔννοια τῆς
«πράσινης ἐπιχειρηματικότητας». Στά πλαίσια
τῆς ἀντιστάθμισης τῶν ρύπων (carbon offset-
ting) δημιουργοῦνται εὐκαιρίες γιά ἐπενδύ-
σεις σέ φυσικούς πόρους. Ἡ ἀνάγκη δια-
σφάλισης τῆς Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης
τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων, δημιουργεῖ
εὐκαιρίες σέ ἄλλες μικρότερες, πού προ-
σφέρουν λύσεις, συνεργαζόμενες ἀρκετές
φορές μέ ὀργανισμούς τοπικῆς αὐτοδιοίκη-
σης. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ δραστηριότητα

ἀναδεικνύεται σήμε-
ρα ὡς ἡ νέα μορφή
οἰκονομικῆς δραστη-
ριότητας πού ἀξιο-
ποιεῖ ἀκριβῶς αὐτές
τίς εὐκαιρίες, συν-
δυάζοντας τήν ἐπιχει-
ρηματική δράση καί
τήν ἀνάγκη γιά προ-
στασία τοῦ περιβάλ-
λοντος καί τῆς ποι-
ότητας ζωῆς. Αὐτό
ἔχει ἰδιαίτερη σημα-
σία γιά μία χώρα, ὅπως
ἡ Ἑλλάδα, πού τόσο
σέ ἐπίπεδο φυσικῶν
πόρων ὅσο καί σέ ἐπί-

πεδο οἰκονομικῶν μεγεθῶν, παρουσιάζει
ἰδανικές συνθῆκες ἀνάπτυξης. Τό πρόβλημα
ἐδῶ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη καί τῆς λεγόμενης
«ἑταιρικῆς κουλτούρας» τῶν ἴδιων τῶν ἐπι-
χειρήσεων πού θά τίς εὐαισθητοποιήσει πρός
αὐτήν τήν κατεύθυνση. Θά πρέπει λοιπόν νά
βρεθοῦν οἱ τρόποι, ὥστε ἡ προστασία τοῦ πε-
ριβάλλοντος νά γίνει κοινό ὅραμα πού θά
ἐνστερνισθοῦν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι. Ἄλλω-
στε δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ποτέ πώς ὁ Δη-
μιουργός Θεός μᾶς τήν ἐμπιστεύθηκε: «ἐργά-
ζεσθαι καί φυλάττειν...», καλώντας μας νά συ-
νεργαστοῦμε μαζί Του τόσο γιά τή διαχείρι-
ση τῆς Δημιουργίας, ὅσο καί γιά τή διαφύλαξή
της.
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Ἕνας αἰῶνας ἔχει περάσει
περίπου ἀπό τήν τραγική γε-
νοκτονία τῶν Ποντίων καί τόν
ξεριζωμό τους ἀπό τήν πατρί-
δα τους. Κι ὅμως, μετά ἀπό

τόσο καιρό, οἱ Ἕλληνες ποντιακῆς κα-
ταγωγῆς συνεχίζουν νά πονᾶνε καί νά
ζητᾶνε δικαίωση γιά τίς ψυχές τῶν προ-
γόνων τους πού χάθηκαν τόσο ἄδικα
κατά τή διάρκεια τῶν φοβερῶν ἐκείνων
διωγμῶν.

Καί ἡ δικαίωση αὐτή θά ἔρθει μόνο
μέ τήν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας
ἀπό τούς Τούρκους, κυρίως, ἀλλά καί
ἀπό τήν παγκόσμια κοινότητα. Δυ-
στυχῶς ὅμως, οἱ Τοῦρκοι ὅπως καί μέ τίς
ὑπόλοιπες γενοκτονίες πού διέπραξαν,
συνεχίζουν νά ἀγνοοῦν τίς διαμαρτυρίες
ὄχι μόνο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλά καί
μερίδας λαῶν τῆς ἀνθρωπότητας. Λαός
πού ξεχνάει τήν ἱστορία του, λένε κά-
ποιοι, εἶναι καταδικασμένος νά τήν ξα-
ναζήσει καί δέν ἔχουν ἄδικο. Καί πῶς
μπορεῖ νά ξεχάσει κανείς αὐτούς τούς
353.000 Ἕλληνες πού ἔσφαξαν καί
διαπόμπευσαν οἱ Νεότουρκοι; Πῶς μπο-
ρεῖ νά ξεχάσει κανείς τίς γυναῖκες πού
βίασαν, ἀτίμασαν καί σκότωσαν οἱ στα-
τιῶτες τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ; Τά κορίτσια
αὐτά, πού ἀφοῦ τά ἔντυσαν «χανού-
μισσες», τά ἔβαλαν σέ διώροφα σπίτια
καί τά ἔκαψαν ζωντανά, ἐνῶ συγχρόνως
ἔπιασαν τά δίχρονα μωρά ἀπό τόν
ἀστράγαλο καί τά χτυποῦσαν ἀνάμεσα
στά βράχια μέχρι νά πεθάνουν;

Ὅλες αὐτές τίς θυσίες ἀθώων-θυμά-
των εἶναι χρέος μας νά τίς κρατήσουμε
ἀναλλοίωτες στή μνήμη τῆς νεολαίας καί
νά δείξουμε στόν κόσμο τίς πραγματικές
διαστάσεις τῆς Γενοκτονίας. Ἄς ἁπα-
λύνει ἡ ἑλληνική πολιτεία ἔστω καί γιά
λίγο τόν πόνο τῶν Ποντίων, βάζοντας
τήν ἱστορία τοῦ Πόντου στά βιβλία τῆς
Ἱστορίας. Ἄς μάθουμε στά παιδιά μας
τήν ἱστορία καί τόν δόξα τοῦ ποντιακοῦ
ἑλληνισμοῦ ἀλλά καί τά βάσανα καί τίς
κακουχίες τῶν προσφύγων. Ἐξάλλου, ἄς
μήν κρυβόμαστε πίσω ἀπό τό δάχτυλό
μας, ἕνα κράτος τό ὁποῖο ἔχει διαπρά-
ξει Γενοκτονίες κατά τῶν Ποντίων, τῶν
Ἑλλήνων τῆς Ἰωνίας καί ἄλλων χρι-
στιανικῶν πληθυσμῶν, δύσκολα θά μπεῖ
στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἄν δέν ζητή-
σει συγγνώμη κι ἄν δέν ἀναγνωρίσει τίς
σφαγές καί τίς καταστροφές πού προ-
κάλεσε σέ λαούς μέ τόση βαρβαρότητα.

Οἱ βαρβαρότητες, οἱ λεηλασίες ἀλλά
καί οἱ φρικιαστικές στιγμές πού ἔζησαν
οἱ Πόντιοι στά χέρια τῶν Τσέτηδων εἶναι
κάτι πού ἔπρεπε νά καταδικασθεῖ ἀπό
ὅλο τόν κόσμο. Ὡστόσο, ἀκόμη καί τώρα
οἱ Πόντιοι κρατοῦν ψηλά τό κεφάλι καί
διεκδικοῦν τήν ἀναγνώριση ἀπό τήν
τούρκικη κυβέρνηση. «Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΙ
ΑΝ ΕΠΕΡΑΣΕΝ ΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ
ΑΛΛΟΝ» λέει ἕνα δίστιχο ἑνός ποντια-
κοῦ τραγουδιοῦ. Εἶμαι περήφανη πού
εἶμαι Ἑλληνίδα, ὅμως πραγματικά εὐχα-
ριστῶ τόν Θεό πού μέ ἔκανε Πόντια!!!

MBΩNA
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«ΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ:

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ»

Στέλλας Χατζημιχαηλίδου
Μαθήτριας Γ΄ τάξης Γυμνασίου Ἐλευθερούπολης

Νεανική πατριωτική φωνή



«Τριάκοντα
καί πέντε ἄν -
θρωποι ἀπέθα-
νον ἐν τῆ Ρωσία,
πολλοί δέ ἄλλοι
(περί ἑκατόν καί

τριάκοντα) ἐτρώθησαν. Τό «Νιέβσκι
Ἐξπρές » σιδηρόδρομος ἐστί ὅς ἐκ τῆς
Μοσκβῆς εἰς τό Πετροβοῦργον πορεύε-
ται, ἐν δέ τούτω τῶ σιδηροδρόμω βόμβα
ἀνετίναξεν, ὁ δέ ἀνατιναγμός οὕτω δει-
νός ἦν ὥστε πᾶς ὁ σιδηρόδρομος ἐκ τῆς
σιδηρᾶς ὁδοῦ ἐξέβη ». Μήν ἀπορεῖτε. Μό-
λις διαβάσατε τήν εἴδηση γιά τό τρομερό
σιδηροδρομικό δυστύχημα στή Ρωσία σέ
ἄπταιστα ἀρχαῖα ἑλληνικά καί συγκεκρι-
μένα στήν ἑλληνική διάλεκτο τοῦ 5ου

αἰώνα π.Χ.
Τό ἐγχείρημα εἶναι ἐξαιρετικά ἐνδια-

φέρον καί (ὁποία ἀπορία!) δέν ἀνήκει σέ

Ἕλληνα. Ἡ ἰδέα καί ἡ ὑλοποίηση ἑνός
ἠλεκτρονικοῦ εἰδησεογραφικοῦ πρακτο-
ρείου μέ εἰδήσεις στά ἀρχαιοελληνικά
ἀνήκει στόν Ἱσπανό Χουάν Κοντέρχ, Κα-
θηγητή Ἑλληνικῶν καί Λατινικῶν στό Πα-
νεπιστήμιο St Andrews τῆς Σκωτίας. Λά-
τρης τῆς γλώσσας μας ἀπό τά μαθητικά
του χρόνια, ἀφιέρωσε τή ζωή του στή με-
λέτη της, μέ τήν πεποίθηση πώς ἡ γνώση
τῆς γλώσσας ἑνός σπουδαίου πολιτισμοῦ
μπορεῖ μόνο νά μᾶς ὡφελήσει. Ἡ ἰδέα γιά
τή δημιουργία τῆς ἱστοσελίδας Akropolis
World News   (www.akwn.net) ἧρθε σάν
μιά προσπάθεια νά προσελκύσει τό ἐνδια-
φέρον καί ἄλλων στή μελέτη τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικῆς. «Εἶναι πολύ ὡραῖο νά βλέπεις
τή γλῶσσα τοῦ Θουκυδίδη καί τοῦ Πλά-
τωνα νά χρησιμοποιεῖται γιά σημερινά θέ-
ματα». Γράφει ὁ ἴδιος στό site.

«Καθημερινή», 1/12/2009

Τό ἡγετικό χάρισμα δέν γεννιέται μέ
τήν ἐκλογή στό ἡγετικό ὑπούργημα οὔτε
τό ἀποκτᾶ κανείς μέ τόν καιρό, «μαθαί-
νοντας» νά ἀσκεῖ ἡγεσία. Ὁ ἡγέτης εἶναι
ἡγέτης προτοῦ τόν ἐκλέξουν γιά ἡγέτη.
Εἶναι ἕτοιμος νά ἡγηθεῖ ἐπειδή ἔχει στό-
χους, πιστεύει στούς στόχους του μέ μα-
χητική ἀποφασιστικότητα. Τόσο οἱ
στόχοι του (τό διαγνωστικό του χάρισμα
σφυρηλατημένο στό ἀμόνι ἐπίπονης
σπουδῆς) ὅσο καί τό πεῖσμα γιά τήν ἐπί-
τευξή τους, εἶναι δεδομένα ἀμέσως
εὐδιάκριτα στό λόγο τοῦ ἡγέτη: Δέν
ὑπάρχει λέξη περιττή ἤ συμβατική ὅταν
μιλάει, οὔτε παραμικρή ἔκφραση πού νά
ἀποβλέπει στόν ἐντυπωσιασμό καί ὄχι
στήν οὐσία.

Γιά τούς σημερινούς Μετα-έλληνες,
πολιτιστική ὑπεροχή εἶναι ἡ μεγιστοποί-
ηση τῆς καταναλωτικῆς εὐχέρειας -
ἔχουμε ἴδια ἐκδοχή καί ἀξιολόγηση τοῦ
«πολιτισμοῦ» μέ τούς τριτοκοσμικούς
μετανάστες. Μοιάζουμε καί πιό λιμασμέ-
νοι ἀπό αὐτούς στήν ἀπληστία μας, διο-
λισθαίνουμε ὅλο καί περισσότερο στόν
πρωτογονισμό τῆς ἰδιοτέλειας, τῆς ἐγω-
κεντρικῆς βουλιμίας. Βαρβαρωδέστατα
ἄγλωσσοι, μέ μανιώδη «προοδευτική»
ὑστερία νά «ἀπομηθεύσουμε» τήν Ἱστο-
ρία μας, νά ἀποποιηθοῦμε κάθε πολιτι-
στικό κληροδότημα.

Χρῆστος Γιανναρᾶς, «Καθημερινή», 10/01/2010

† Ε.Χ.

Σταχυολογήματα

Πρακτορεῖο μέ εἰδήσεις στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά!

Ἡγέτης: σημασία καί ἐνδείξεις.
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Ἡ ἱστορική παρουσία τοῦ Ἁγίου στό
Παλαιοχώρι, ξεκινᾶ πολλούς αἰῶνες
πρίν. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, κατά τήν δεύ-
τερη περιοδεία του πέρασε ἀπό τό
«Παλαιρόν», τήν ἀρχαία αὐτή κωμό-
πολη ὅπου κατοικοῦσαν οἱ πρόγονοι τῶν
Παλαιοχωρινῶν, καί ἵδρυσε τήν πρώτη
χριστιανική ἐκκλησία.

Ὡστόσο, σύμφωνα καί πάλι μέ τήν
παράδοση, ἀλλά καί μέ
κάποια, δυστυχῶς ἐλά-
χιστα, στοιχεῖα, ἡ πρώ-
τη ἵδρυση χριστιανι-
κοῦ Ναοῦ, τοποθε-
τεῖται περίπου στόν
5° αἰώνα μ.Χ. Καί μά-
λιστα ὁ ναός αὐτός
ἦταν ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Γεώργιο.

Περισσότερα στοιχεῖα γιά τόν πα-
λαιοχριστιανικό αὐτό Ναό δέν γνωρίζει
κανείς, οὔτε ὑπάρχουν καταγεγραμμέ-
να σέ ἱστορικές μαρτυρίες. Πέρα ἀπό
αὐτό ὅμως, φαίνεται ὅτι κάποια στιγμή,
ἡ θέση του ἄλλαξε, κι ὁ ναός τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου μεταφέρθηκε στή ση-
μερινή τοποθεσία «Παλαιοχώρα»,
βόρεια τοῦ Παλαιοχωρίου, λίγο πάνω
ἀπό τήν ἐπαρχιακή ὁδό Ἐλευθερού-
πολης - Σερρῶν.

Ἐκεῖ χτίστηκε πλέον τό Πα-

τριαρχικόν Σταυροπήγιον τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου τοῦ Διασωρίτου, πού
ὑπαγόταν ἀπευθείας στά δίκαια τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Ἐπρόκειτο γιά ἕνα μοναστήρι πού λει-
τούργησε γιά πολλούς αἰῶνες καί ἄκμα-
σε δύο φορές.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου, παραμένει ἄγνωστο
τό πότε καί ἀπό ποιόν ἱδρύθηκε. Σύμ-

φωνα μέ τά στοιχεῖα
πού ἔδωσε ἡ ἀνασκαφι-
κή ἔρευνα, πιθανολο-
γεῖται ὅτι ἡ μονή ἱδρύ-
θηκε τόν 11° αἰώνα.

Μία ἀπό τίς ἱστορι-
κές μαρτυρίες, ὅπου
γίνεται μνεία στήν ἱερά

μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Διασω-
ρίτου, εἶναι καί ἡ διαθήκη τοῦ ἱερο-
μόναχου Ὑάκινθου, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ
κτήτορας Μονῆς στήν περιοχή τῶν
Σερρῶν. Ἡ διαθήκη αὐτή συντάχθηκε
τό 1353. Ὁ ἱερομόναχος Ὑάκινθος
ἐπέσπευσε τή σύνταξή της, λόγω σο-
βαρῆς ἀσθένειάς του. Τή συνέταξε
ἐνώπιον ὀφφικιάλων τῆς Μητροπόλεως
Σερρῶν, τοῦ πνευματικοῦ του πατρός
Βησσαρίωνα καί τοῦ Μεθοδίου, ἡγου-
μένου τῆς σεβάσμιας μονῆς τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου τοῦ ἐπονομαζόμενου Διασω-
ρίτου.

MBΩNA

18

Ἡ Ἱερά Μονή καί ὁ Τρισυπόστατος Ἱερός Ναός

Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου»

Ὑπό τοῦ Ἀριστείδη Μεντίζη
Δημοσιογράφου-ἐρευνητῆ

Ἀπό τήν Ἱστορία
τοῦ τόπου

Ἀποσπάσματα ἀπό ἀξιό-

λογη διάλεξη πού ἀφορᾶ

τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστο-

ρία τοῦ τόπου μας.



Ἀξίζει στό σημεῖο αὐτό νά σημειωθεῖ
ὅτι ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ
Διασωρίτου, παύει νά ὀνομάζεται ἔτσι
ἀπό τά τέλη τοῦ 15ου αἰώνα, ὁπότε
καί λόγω ἀτέλειας ἐπέρχεται στά δίκαια
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Εἰκο-
σιφοίνισσας, καί ἀποκαλεῖται πλέον
ὡς Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου
Βρανοκάστρου. Ὅπως γνωρίζετε,
Βρανόκαστρο ὀνομάζεται τό κάστρο,
ἐρείπια τοῦ ὁποίου σώζονται στά ἀνα-
τολικά του Παλαιοχωρίου.

Ὀκτώ ἀπό τά
24 συνολικά
ἔγγραφα πού
ἐξέδωσε τό
Ο ἰκουμεν ικό
Πατρ ιαρχε ῖο
Κωνσταντινου-
πόλεως, γιά τήν
Ἱερά Μονή τῆς
Εἰκοσιφοίν ισ-
σας, ἀναφέρον-
ται ὀνομαστικά
στήν Ἱερά Μονή
τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου. Πιό συγκεκριμένα πρόκειται:
1ον ) γιά τό σιγίλιο τοῦ Πατριάρχου Συ-
μεών A΄ τοῦ Τραπεζούντιου, τοῦ ἔτους
1474, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ Μονή
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Διασωρίτου
παραχωρεῖται στά δίκαια τῆς Εἰκο-
σιφοίνισσας, 2ον) Γιά σιγίλιο τοῦ Πα-
τριάρχου Μάξιμου Γ΄, τοῦ ἔτους 1477
ὅπου ἀναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Μάλιστα δέ τῶν πατριαρχικῶν σταυ-
ροπηγίων τότε εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ
ἁγίου μου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί
τροπαιοφόρου Γεωργίου, τό ἐν τῷ Βρα-
νοκάστρω...», 3ον) γιά σιγίλιο τοῦ πα-
τριάρχου Ἱερεμίου A΄ τοῦ ἔτους 1543,

πού ἀναφέρεται καί πάλι στό πα-
τριαρχικό σταυροπήγιο τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου, 4ον ) γιά σιγίλιο τοῦ πατριάρ-
χου Μητροφάνους Γ΄, τοῦ ἔτους 1567,
ὅπου γίνεται ἀναφορά στά «ὑπ’ αὐτήν
(καί ἐννοεῖ τή Μονή τῆς Εἰκοσιφοινίσ-
σης) εὑρισκόμενα πατριαρχικά σταυ-
ροπήγια, ἤγουν ὁ περί τό Βρανόκαστρον
μέγας Γεώργιος», 5ον) γιά σιγίλιο τοῦ
Πατριάρχου Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως,
τοῦ ἔτους 1628, μέ τό ὁποῖο ἐπικυρώ-
νει τά προγενέστερα ἔγγραφα τῶν πα-

τριαρχῶν καί
ἀποδεικνύει τήν
ἐλευθερία τῆς
Εἰκοσιφοίνισσας
καί τῶν ὑπαγο-
μένων σέ αὐτή
εὐαγῶν μονῶν,
μεταξύ τῶν
ὁποίων καί τοῦ
«περί τό Βρα-
νόκαστρον Με-
γάλου Γεωργί-
ου», κάτι ἀνά-
λογο ἀναφέρε-

ται καί στά σιγίλια τοῦ Πατριάρχου
Καλλίνικου Β΄, τοῦ ἔτους 1700, τοῦ Πα-
τριάρχου Γρηγορίου ΣΤ΄, τοῦ ἔτους
1837, καί τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου Ζ΄
(7ου) τοῦ 1858.

Ἀπό ὅλα αὐτά συμπεραίνεται ὅτι ἡ
Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶχε
κτήματα, τά ὁποῖα καί διαχειρί-
ζονταν ἡ μονή τῆς Εἰκοσιφοίνισσας.
Ἀνάλογο παράδειγμα εἶναι καί ὁ ἐλαι-
ώνας στήν περιοχή «Μετόχι», πού
ἦταν ἰδιοκτησία τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου καί στή συνέχεια πέρασε
στήν κυριότητα τῆς Μονῆς Εἰκοσιφοι-
νίσσης, ὅπου ἀνήκει μέχρι καί σήμερα.
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Ἐρείπια τῆς Μονῆς



Πάσχα γιορτάζουν οἱ πιστοί, μέσα στήν Ἐκκλησία,
ὅμως, μετρᾶ ὁ Ἄγγελος τήν κάθε ἀπουσία.
Μήπως δέν πρόλαβε νά ’ρθεῖ, μήπως καί δέν τό ξέρει;
Πόρτα τήν πόρτα βιάζεται, τήν εἴδηση νά φέρει:

«Χριστός ἀνέστη», ἀδελφέ, σήκω γιά νά προλάβεις,
ἀπ’ τοῦ Χριστοῦ μας τή χαρά κι ἐσύ νά μεταλάβεις.
Χτυπᾶ ἡ καμπάνα, δέν ἀκοῦς; Σέ θέλει ὁ Θεός σου,
«Χριστός ἀνέστη» γιά νά πεῖς κι ἐσύ στόν ἀδελφό σου.

Ὦ, ποιός στήν πόρτα μου μπροστά, στέκει καί μέ φωνάζει;
Ἡ τηλεόραση ἀνοιχτή καί τή φωνή σκεπάζει.
Δέν ἔχω διάθεση, νά ’ρθῶ, ὡραῖο «ἔργο» παίζει!
«Χριστός ἀνέστη» θά τούς πῶ, αὔριο, στό τραπέζι.

Τή μαγειρίτσα θά γευτῶ, τ’ ἀρνί μου θά σουβλίσω,
κι ὕστερα κόκκινο αὐγό, μέ ὅλους θά τσουγκρίσω.
Δέν εἶν’ Ἀνάσταση αὐτή; Κι ἐγώ χαρά θά ἔχω.
Γιατί, βαθειά μεσάνυχτα, στίς Ἐκκλησιές νά τρέχω;

Κι ἔπειτα, πιά, μεγάλωσα, τά νιάτα μου ἔχουν φύγει,
ἐβάρυναν οἱ ὦμοι μου κι ἡ ἀντοχή μου λίγη.
Ἀνάπαυση χρειάζομαι, τήν πόρτα δέν θ’ ἀνοίξω.
Αὔριο πρέπει στό χορό, τήν τέχνη μου νά δείξω.

Πικραίνεται ὁ Ἄγγελος καί φεύγει λυπημένος,
μπροστά στό σπίτι νεαροῦ, στέκει συλλογισμένος.
Τό προσκλητήριο κρατᾶ, διστάζει νά χτυπήσει,
γιατί ἀπόψε ὡς τό πρωί ὁ νέος θά γλεντήσει.

Πρέπει κι αὐτός ν’ ἀναπαυθεῖ, ὥς τό πρωί ν’ ἀντέξει,
στό σπίτι πάλι θά τόν δοῦν, μονάχα ὅταν φέξει.
Πασχαλινή ’ναι ἡ βραδυά, θέλει τρελλό μεθύσι
καί σάν γυρίσει τήν αὐγή, τό δείλι θά ξυπνήσει.

Ἔξω θά κάνει Ἀνάσταση, μαζί μέ τόσους ἄλλους,
οἱ Ἐκκλησίες καί τά κεριά, εἶναι γιά τούς μεγάλους.
Τά νιάτα θέλουν ἔξοδο καί εἶναι εὐκαιρία,
μιά τέτοια νύχτα γιά χορό, ποτό καί ἀνταρσία.

Ἀρώματα πανάκριβα, ροῦχα σινιαρισμένα,
τά πορτοφόλια φουσκωτά καί παραγεμισμένα.
Τούς πνίγει τό θυμίαμα, οἱ ὕμνοι, ξένη γλῶσσα,
πρέπει οἱ νέοι νά «χαροῦν», ἔχουν νά κάνουν τόσα!

Ὦ νέοι καί μεσήλικες, παιδιά καί γερασμένοι,
ἀπόψε, μές στίς ἐκκλησιές, «γλεντοῦν» οἱ εὐλογημένοι.
Αὐτοί, πού νοιῶσαν τοῦ Χριστοῦ τή Σταυρική θυσία,
γιορτάζουν Πάσχα ἀληθινό, μέ θεία πανδαισία.

Ξύπνησε, τώρα ξύπνησε, ξύπνα καί μή κοιμᾶσαι!
Ἔχεις πικράνει τό Θεό καί πρέπει νά φοβᾶσαι!
Ὅποιος στή γῆ, χωρίς Χριστό, ἀναίσχυντα ἁμαρτάνει,
οὔτε στήν ἄλλη τή ζωή, Ἀνάσταση θά κάνει. Σωτηρία Δημητ. Ἀργυρίου

Γιά … ἀλιβάνιστους



21

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Kατά τόν
μήνα Φε-

βρουάριον 2010
ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας
κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Καλαμάτας μετά
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Μεσ-
σηνίας κ. Χρυσοστόμου καί πλειάδος Ἀρχιε-
ρέων. Συμμετέσχε δέ καί εἰς τήν λιτανείαν τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας εἰς τήν Πόλιν τῆς
Καλαμάτας.

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας
Ἀγάθης Πλατανο-
τόπου, ἀφοῦ προ-
ηγουμένως ἐτέλεσεν
τά ἐγκαίνια τοῦ
εἰρημένου Ἱεροῦ
Ναοῦ, τήν 7ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Ἀκροβουνίου,
ὅπου καί προέστη
τοῦ ἐτησίου μνημο-
σύνου τῆς Χαϊ-

μαδῆς – Εἰρήνης Παπαδοπούλου, τήν 10ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης καί
Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ἡρακλείτσης, μετά τοῦ Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γεν-
ναδίου, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γε-
ωργίου Ὀφρυνίου, ὅπου ἐχειροτόνησεν τόν Διά-
κονον Γεώργιον Ζωχαρέ εἰς Πρεσβύτερον,
τήν 21ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγί-
ου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως ἐπί τῆ ἑορτῆ
τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν 28ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς. 

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 9ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Παρεκκλησίου
εἰς Ἀντιφιλίππους, τήν 15ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τόν Μητροπολι-
τικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθε-
ρουπόλεως, τήν 19ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Α΄
Χαιρετισμῶν εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν 14ην,
τήν 21ην καί τήν 28ην εἰς τούς Κατανυκτικούς
Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου, τήν 26ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης.

Συμμετέσχε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ
Σωτῆρος εἰς Καλαμάταν. 

Πραγματοποίησε:
Τήν 20ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό
Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Κηπιῶν μέ θέμα εἰσηγήσεως:
«Εἰς…Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Τήν εἰσή-
γησιν παρουσίασε ὁ Πρωτ. π. Ἠλίας Τσολακί-
δης. Ἡ Σύναξη περατώθηκε με ἐρωτήσεις τῶν
Ἱερέων καί συζήτησιν.

Προέστη:
Τήν 6ην Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό Στρα-
τιωτικόν Κοιμητήριον Ἐλευθερουπόλεως καί
τήν 20ην Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό Κοι-
μητήριον Ἐλευθερουπόλεως.

Ἐγκαίνια Ἁγ. Ἀγάθης.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
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Kατά τόν μήνα
Mάρτιον 2010 ὁ

Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας

κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως Τιμίου
Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Δρυάδος, τήν
21ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου
Μυρτοφύτου, τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τό Ν. Συράκο
(Βλάχικα) Ἐλευθερουπόλεως, τήν 28ην Κυ-
ριακήν τῶν Βαΐων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνί-
ου, τήν 29ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λει-
τουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 31ην εἰς Προηγιασμένην
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Γ΄Χαιρε-
τισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν.
Περάμου, τήν 7ην, τήν 14ην καί τήν 21ην εἰς τούς
Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν
12ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν.
Ἡρακλείτσης, τήν 17ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν, τήν 19ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τούς Ἱερούς Ναούς
Ἁγίου Ἐλευθερίου καί Ἁγίου Νικολάου, τήν
24ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τά Δωμάτια,
τήν 28ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου Νικησιάνης, ὅπου καί ἔκειρε Μοναχόν
τόν Γεώργιον Χαλκιάν, ὀνομάσας αὐτόν
Παΐσιον, τήν 29ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου, τήν 30ην εἰς
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης,
τήν 31ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχε-

λαίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἐλευθερουπόλεως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 20ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό
Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωο-
δόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων μέ θέμα εἰσηγή-
σεως: «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία». Τήν εἰσήγησιν
παρουσίασε ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης Στέ-
φανος Μιχαηλίδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὀρφανοῦ, ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζή-
τησις καί ὑπόμνησις τῶν καθηκόντων τῶν
Ἐφημερίων ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος
καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου Πα-
τριάρχου Ἱεροσολύμων, Τρισάγιον ἐπί τοῦ
Τάφου τοῦ Προκατόχου του Σωφρονίου εἰς τόν
αὔλειον χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Προέστη:
Τήν 14ην τῆς
Ἐ ξ ο δ ί ο υ
Ἀκολουθίας
τοῦ Γεωργί-
ου Σαμαρᾶ
εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν,
τήν 25ην τῆς
Δοξολογίας
ἐπί τῆ Ἐθνι -
κῆ Ἐπετείω
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό
Ἡρῶον τοῦ Δημοτικοῦ Πάρκου Ἐλευθερου-
πόλεως.

Συμμετέσχε:
Τήν 26ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Kατά τόν μήνα Ἀπρίλιος 2010 ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην Μεγάλην Πέμπτην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου, τήν 3ην Μέγα Σάββατον εἰς

25η Μαρτίου.



τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου ἡ
Θεία Λειτουργία ἔγινε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Κου-
βουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τήν 4ην κατά τήν
Ἀνάστασιν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 6ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευ-
θερῶν, τήν 9ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, τήν
18ην εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν
Ταξιαρχῶν Μανταμάδου Μυτιλήνης εἰς
Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον μετά τῶν Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἱερισσοῦ κ. Νικο-
δήμου, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Λάμπης κ.
Εἰρηναίου, Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ, Κα-
στορίας κ. Σεραφείμ, Κισσάμου κ. Ἀμφιλοχίου
καί τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου κ. Χρυσοστόμου,
τήν 23ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, τήν 25ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχω-
ρίου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 2αν

εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τόν
Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου, τήν ἰδίαν ἡμέραν εἰς
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββά-
του καί τήν περιφοράν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 4ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Μητροπολιτι-
κόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 10ην

εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ εἰς
τό ὁμώνυμον Παρεκκλήσιον Μεσιᾶς, τήν 17ην

εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Τα-
ξιαρχῶν Μανταμάδου, τήν 22αν εἰς τόν Ἑσπε-
ρινόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Παλαιοχω-
ρίου.

Ἐβάπτισε:
Τήν 11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
τό τέκνον τῶν Κατσιγιάννη Ἀνδρέου καί Δε-
ληγιαννάκη Αἰκατερίνης εἰς τό ὁποῖο ἐδόθη τό
ὄνομα Βασίλειος.

Προέστη:
Τήν 17ην τοῦ 40νθημέρου μνημοσύνου τοῦ
Ἱερομονάχου Φωτίου Λαυριώτου εἰς τόν

Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Τρίγωνας Λέ-
σβου, ὡμιλήσας διά τήν προσωπικότητα καί τό
ἔργον τοῦ σεβασμίου ἰδιορρύθμου γέροντος
καί τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐτέλεσεν τρισάγιον ἐπί
τοῦ τάφου τοῦ π. Φωτίου.

Πραγματοποίησε:
Τήν 24ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροποτάμου μέ θέμα εἰση-
γήσεως: «Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία».
Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ π. Σωτήριος
Ἰμανιμίδης, Θεολόγος. Ἀκολούθησε γόνιμος
διάλογος.

ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑΛΓΟΥΣ!

Γιά τό 2009 τά ἔσοδα τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Ἐλευθερουπόλεως διατέ-
θηκαν ὡς ἑξῆς:

52% γιά Εὐποιΐα καί Πνευμα-
τικό ἔργο (βοηθήματα, ὑποτρο-
φίες, ἐκδόσεις κ.ἄ.)
10% γιά συντηρήσεις κτιρίων
18% γιά λειτουργία γραφείων
(θέρμανση, φωτισμό, γραφική
ὕλη, καθαριότητα, μισθοδοσία,
κλπ).
2% γιά ἔξοδα ἐκδηλώσεων
10% στό κράτος (φόροι, ΙΚΑ, κ.λπ.)
8% ἀποθεματικό γιά τό ἑπόμενο ἔτος

• Σημειῶστε ὅτι στά ἔσοδα τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως (ὅπως ἴσως πολλοί δέ γνωρίζουν ἡ συμ-
βολή τῆς πολιτείας εἶναι μηδενική!).
• Ἀκόμα τό 2009 ὑπῆρξε μείωση τῶν ἐσόδων
(συνέπεια καί τῆς κατασυκοφάντησης ὅσων
κατακρίνουν τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας) κατά
26% ἀλλά μέ χρηστή διαχείριση περιορίσαμε
τίς δαπάνες (ὅσες δύνανται νά περιοριστοῦν)
κατά 38%! Μακάρι τό ἴδιο νά ἔπρατταν καί
ὅσοι διαχειρίζονται τόν ἐθνικό πλοῦτο…
• Ἐπιτέλους ἄς σταματήσουν τά ψεύδη!

Ἐκ τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας
τῆς Ἱ.Μ. Ἐλευθερουπόλεως

23

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ



Ε
Φ

Η
Μ

Ε
Ρ

ΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟ
Δ

ΙΚ
Α

  
   

   
 (1

Χ+7) 


