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1. Θεόπνευστη νουθεσία

  Ἑορτάζομε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καὶ πάλι
μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ τὴν κορυφαία Θε-
ομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας, τὴν λαοφιλέστατη καὶ πανευφρόσυνη
ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Καὶ μὲ
τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ἀκοῦμε ἀκόμη μία φορά
τὴν θεόπνευστη αὐτὴν προτροπὴ τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου, ἀπό τό Ἀποστολικό ἀνά-
γνωσμα τῆς ἑορτῆς,  τὴν ὁποίαν κάποτε
ἀπηύθυνε ἐγγράφως στοὺς προγόνους μας
χριστιανοὺς τῶν Φιλίππων, τῆς ἀρχαίας Κα-
βάλας. Αὐτὴν τὴν Ἀποστολικὴν νουθεσία
ἔχομε ἐφέτος προμετωπίδα στὴν καθιερω-
μένη ἀπὸ ἐτῶν Ἐγκύκλιό μας ἐπὶ τῇ σημε-
ρινῇ λαμπρᾷ ἑορτῇ καὶ πανηγύρει τῆς πί-
στεώς μας. Μάλιστα ἐφέτος ἡ  Ἐγκύκλιός
μας ἐπέχει καὶ θέση συντόμου γραπτοῦ Κη-
ρύγματος, ἀφοῦ ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας συ-
νέπεσε μὲ μία Κυριακὴ τοῦ Αὐγούστου.

«Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ…», ἀκούσαμε σήμερα νὰ
μᾶς προτρέπη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Δη-
λαδή, χριστιανοί μου, σᾶς παρακαλῶ, μᾶς
εἶπε,

2. Τό νόημά της

αὐτὸ τὸ φρόνημα νὰ ἔχετε, φρόνημα τὸ
ὁποῖο ἦταν ριζωμένο καὶ στὸ πνεῦμα τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ποιὸ
ἦταν αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο φρόνημα τοῦ
Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο καλούμεθα νὰ ἔχωμε καὶ
ἐμεῖς οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ; Μᾶς τὸ ἐξη-
γεῖ παρακάτω μὲ λόγια μεγαλειώδη, μονα-
δικά, ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος, ἀναφερόμε-

νος στὸν Θεάν-
θρωπο Κύριό μας.
Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ
φρόνημα μὲ ἕναν
λόγο εἶναι τὸ τα-
πεινὸ φρόνημα
τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Κύριος ἡ -
μῶν Ἰησοῦς Χρι -
στὸς εἶναι ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ, Θεὸς
ἀληθινός, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθείς, δι’
οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, εἶναι ὁ Δημιουργὸς καὶ
Πλάστης τοῦ παντός. Καὶ ὅμως ἐταπείνω-
σε τὸν Ἑαυτό Του, καὶ ἐνηθρώπισε καὶ ἔγι-
νε καὶ Ἄνθρωπος, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Καὶ ὄχι μόνο ὁ Ὑψι-
στος Θεὸς δέχθηκε γιὰ τὴν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων νὰ γίνη ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ ὑπέ-
φερε τὰ πάνδεινα γι’ αὐτὸν τὸν ὑψηλὸ καὶ
μοναδικὸ σκοπό, ὅσα κανεὶς ἐπάνω στὴ γῆ
ἄνθρωπος, μέχρι τοῦ σημείου νά ὑπομείνη
καὶ σταυρὸν ἐπονείδιστον. Γιὰ τὴν μοναδι-
κή Του αὐτὴ ταπείνωση, ποὺ ὑπέμεινε γιά
μᾶς, τιμήθηκε ἐξαιρέτως ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ
τὸν Θεὸν Πατέρα μὲ δόξα καὶ τιμή, ἐπίσης
μοναδικὴ καὶ ἀνυπέρβλητη. Τὸ Ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ ἔγινε τὸ πιὸ ἔνδοξο Ὄνομα ἐπάνω
στὴ γῆ. Μπροστὰ Του σκύβουν εὐλαβικὰ
καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ ὁ ἅδης ! Τὰ πάν-
τα καὶ οἱ πάντες !

Ἔτσι ἐν περιλήψει ἔχει τὸ ταπεινὸ φρό-
νημα τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν Ἀπόστολο, τὸ
ὁποῖο ὀφείλομε καὶ ἐμεῖς ποὺ ἔχομε τὸ ὄνο-
μά Του, νὰ ἀποκτήσωμε, ὥστε νὰ εἴμαστε
πραγματικοὶ μαθητές Του. Ταπεινὸς ὁ Χρι-
στός, καίτοι ὑπερύμνητος καὶ ὑπερένδοξος

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ

« Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» ( Φιλιπ.2,5)
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Θεός, ταπεινοὶ καὶ ἐμεῖς οἱ ἐκ φύσεως ἀδύ-
νατοι καὶ ταπεινοὶ ἄνθρωποι. Ἐὰν ἔχωμε ἐν
λόγοις καὶ ἐν ἔργοις αὐτὸ τὸ Χριστομίμητο
φρόνημα, τότε θὰ δοξάση καὶ ἐμᾶς ὁ Θεὸς,
ὅπως ἐδόξασε τὸν Ἰησοῦν. Ἐνῶ ἐὰν στερού-
μαστε τὸ φρόνημα αὐτὸ καὶ ἀντὶ τοῦ ταπει-
νοῦ φρονήματος, μᾶς διακρίνει τὸ ὑπερήφανο
φρόνημα τοῦ ἐγωισμοῦ, ὦ τότε, ἂς μὴν πε-
ριμένωμε καμμία εὐλογία καὶ Χάρη ἀπὸ τὸν
μεγαλοδύναμο Θεό. Διότι, καθώς μας διδά-
σκει ἡ Γραφή μας, ὁ Θεὸς « ὑπερηφάνοις
ἀντιτάσσεται, ταπει-
νοῖς δὲ δίδωσι χά-
ριν» (Παροιμ. 3,34) 

3. Ἡ ταπεινή Θε-
οτόκος

Καὶ πιθανὸν κάποιος εὐλαβὴς χριστιανὸς
ἀπὸ ἐδῶ μέσα, ἀκούγοντας τὰ ἀπέριττα καὶ
ἁπλὰ αὐτὰ σχόλια στὸν Ἀπόστολο τῆς  ση-
μερινῆς ἑορτῆς, δικαίως νὰ ἐρωτήση : Ποιὰ
θέση ἔχουν τὰ Ἀποστολικὰ αὐτὰ λόγια καὶ
ἡ διδασκαλία γιὰ τὸ ταπεινὸ φρόνημα τοῦ
Χριστοῦ στὴν σημερινή μας πανήγυρη; Σή-
μερα ἑορτάζομε ἑορτὴ Θεομητορική, ὄχι
ἑορτὴ Δεσποτικὴ; Διότι, ἀπαντοῦμε συντό-
μως, τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ ἀρετὴ τοῦ Κυρίου,
τὴν σπουδαία καὶ τρισευλογημένη ταπεινο-
φροσύνη, τὴν εἶχε καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος,
καὶ ἂς εἶναι «ἡ τιμιωτέρα τῶν Χερουβεὶμ καὶ
ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ»

Ἂν δώσωμε τὴν εὐλαβικὴ προσοχή μας
στὰ ἐλάχιστα χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης,
ὅπου ἀναφέρεται τὸ Ὄνομα τῆς Παναγίας
μας, θὰ διαπιστώσωμε εὐχερῶς τὴν ταπεί-
νωσή της. Ὅταν, γιὰ παράδειγμα, μὲ τὰ μά-
τια τῆς πίστεως τὴν βλέπομε τὴν ὥρα τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ νὰ κλίνη τὸ κεφάλι μπροστὰ
στὸν ἀρχάγγελο Γαβριὴλ καὶ νὰ ψελλίζη:
«ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατὰ τὸ
ρῆμά σου». (Λουκᾶ 1,38) Ἤ ὅταν βλέπομε
τὴν Παναγία μας στὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαί-
ας, στὸ Γάμο, πρὶν νὰ ἐνεργήση τὸ πρῶτο
θαῦμα Του ὁ Κύριος, νὰ μὴν ἀπαντᾶ στὰ
φαινομενικὰ σκληρὰ λόγια του Μονογενοῦς
της, «τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; Οὔπω ἥκει ἡ ὥρα
μου», ἀλλὰ σεμνὰ νὰ συνιστᾶ στοὺς ὑπηρέ-

τες τοῦ σπιτιοῦ ὑπακοὴ στὰ λόγια τοῦ Χρι-
στοῦ. «ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε» (Ἰωάν.2,4-
5).

4. Μιμητές
Ἔλαμπε, λοιπόν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σὰν

ὁλόλαμπρο διαμάντι στὸ στέμμα τῶν ἀρετῶν
τῆς Παναγίας μας τὸ φρόνημα αὐτό, περὶ τοῦ
ὁποίου ἔκαμε σήμερα, ἀνήμερα τῆς γιορτῆς
της, λόγο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἔλαμπε ἡ
ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης, ἔστω καὶ ἄν

ἦταν τὸ πιὸ ἔνδοξο
ἀνθρώπινο πλάσμα
ἐπάνω στὴ γῆ. Καὶ
ἀσφαλῶς ὄχι μόνο
τοῦ Ἀποστόλου, ἀλλὰ
καὶ ἰδικὸς της πόθος

εἶναι νὰ ἀποκτήσωμε ὅλοι μας καὶ ἐμεῖς
αὐτὴν τὴν Χριστομίμητη ἀρετή. Ταπεινό-
φρονες ἄνθρωποι νὰ εἴμαστε. «Μὴ τὰ ὑψηλὰ
φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπα-
γόμενοι» (Ρωμ. 12,16). Ταπεινόφρονες, χωρὶς
τὸν ἐπάρατο καὶ ὀλέθριο ἐγωισμὸ καὶ τὴν
ἰσχυρογνωμοσύνη. Ταπεινόφρονες ἀκούγον-
τας προσεκτικὰ καὶ τὴν γνώμη τοῦ διπλανοῦ
μας, ποὺ ὅποιος καὶ νἆναι εἶναι ἀδελφός μας.
Ταπεινόφρονες ἀναγνωρίζοντας τὰ σφάλματά
μας, καὶ τὰ ἀτομικὰ καὶ τὰ ἐθνικὰ καὶ παίρ-
νοντας τὴν γενναία ἀπόφαση νὰ μὴν τὰ ἐπα-
ναλάβωμε.

Αὐτὴ ἡ ταπεινοφροσύνη, τὸ ταπεινὸ
φρόνημα, ποὺ διέκρινε τὸν Κύριό μας, ὅταν
ἁγιάση τὴ ζωή μας, θὰ ἀποτελέση τὴ βάση
τῆς σωτηρία μας. Διότι ὁ Θεὸς πού μᾶς βλέ-
πει ἄνωθεν θὰ μᾶς ἀγαπήση περισσότερο καὶ
θὰ μᾶς ὑψώση καὶ πάλι καὶ ὡς ἄτομα καὶ ὡς
ἔθνος. Εἴθε διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου νὰ μᾶς ἐνισχύση ἡ πανσθενουργὸς
Θεία Χάρη νὰ ἀποκτήσωμε τὴν ἀρετὴ αὐτή.
Εἴθε ἀκόμη ἡ Ὑπεραγία Μητέρα μας καὶ
Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς τοῦ Γένους μας νὰ τὸ
σκέπη ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς, ὅπως ἐπίσης
καὶ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία μας, τὸ Οἰκου-
μενικό μας Πατριαρχεῖο, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου πα-
ρακαλῶ ὅλοι νὰ συνεισφέρωμε τὸν ὀβολό μας
στὸν δίσκο ποὺ ὡς γνωστὸν περιάγεται σή-
μερα στοὺς ναοὺς τῆς Ἐπαρχίας μας.

MBΩNA
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1. πρέσβεις

Ἐπί αἰῶνες τά συγκροτημένα κράτη
ὡς ἐπίσημους ἐκπροσώπους τους εἶχαν
τούς πρεσβευτάς καί τίς πρέσβειρες.
Ἰδιαίτερα ἡ Ἑλληνική ἱστορία εἶναι κα-
τάμεστη ἀπό τήν κλασσική μέχρι τήν
ἑλληνιστική ἐποχή καί στή συνέχεια στό
Βυζάντιο, μέ πρεσβευτάς, οἱ ὁποῖοι ὡς
ἐπίσημοι διαμεσολαβητές προσέφεραν
θετικό ἀλλά πολλές
φορές καί ἀρνητικό
ἔργο. Καί στήν Π.Δ.
συναντοῦμε τέτοια
πρόσωπα ὡς ἐπίση-

μους ἀπεσταλμένους
γιά ἀνακωχές καί
ἐκεχειρίες, γιά
κηρύξεις πολέ-
μων, γιά μετα-
φορές τῆς βούλη-

σης βασιλέων καί
ἀρχόντων. Ἔτσι ἡ

ἱστορία τῶν μεγάλων
γεναρχῶν Ἀβραάμ, Ἰσα-

άκ καί Ἰακώβ, βασιλέων
ὡς τοῦ Δαβίδ, τοῦ Σολο-
μώντα, τοῦ Σαούλ, βρί-

θει ἀπό γεγονότα ἀπε-
σταλμένων πρε-
σβευτῶν γιά μετα-

φορά καί ἐπίλυση

τῆς βούλησης τῶν ἀρχόντων. Ἀλλ’ ὅμως
ἡ προσφορά ὅλων αὐτῶν τῶν πρέσβε-
ων ἔχει τήν χροιά τήν ἀνθρώπινη καί μέ
ὅλα της τά μεῖον. Θά μποροῦσε ἕνας
πρέσβυς νά μεταφέρει μηνύματα εἰρή-
νης ἀλλά καί μηνύματα ὀλέθρου καί κα-
ταστροφῆς.

2. Ἡ Πρέσβειρα

Μία πρέσβειρα
ὅμως, ἡ ὁποία συμ-
βαίνει νά εἶναι καί
«μητροπάρθενον
κλέος» καί «καθέ-

δρα τοῦ Βασιλέως» καί «εὐλογημένη ἐν
γυναιξί» καί «ἀκατανόητον θαῦμα» καί
προπαντός Μητέρα Θεοῦ, εἶναι ἡ ὑπε-
ράνω καί ὑπέρ πάντων πρέσβειρα εἰς τό
διηνεκές Παναγία μας.

«Πολλά ἰσχύει δέησις μητρός πρός
εὐμένειαν Δεσπότου» γι’ αὐτό καί ὁ
ὑμνωδός πολύ δίκαια ἀνοίγοντας τά χεί-
λη του θά ψάλη λέγοντας: «καί ποῦ λοι-
πόν ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; … εἰς σέ
μόνην ἐλπίζω, εἰς σέ μόνην καυχῶμαι,
καί ἐπί σέ θαρρῶν κατέφυγον» καί
ἀλλοῦ: «πρός τίνα καταφύγω ἄλλην
ἁγνή; ποῦ προσδράμω καί σωθήσωμαι;
ποῦ πορευθῶ;» καί ἀλλοῦ «ἄλλην γάρ
οὐκ ἔχομεν, ἁμαρτωλοί πρός Θεόν, ἐν
κινδύνοις καί θλίψεσιν, ἀεί μεσιτείαν, οἱ
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κατακαμπτόμενοι, ὑπό πταισμάτων
πολλῶν».

Τό γλυκύτερον πρόσωπον τοῦ κόσμου,
μέσα στή θεοδόχο ἀγκάλη της δέχεται
κάθε ψυχή πονεμένη, μεταφέρει τό αἴτη-
μά της καί πρόβλημά της μέχρι τά πό-
δια τοῦ ἠγαπημένου της Υἱοῦ, μεσιτεύει
σ’ Αὐτόν γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων
καί παρακαλεῖ θερμά γιά τήν ἐπίλυση
ὅλων τῶν προβλημάτων  τῶν ἠγαπημένων
της τέκνων ἐπί τῆς γῆς «τῶν προσφευ-
γόντων τῆ θεία αὐτῆς χάριτι». Καί ὅταν
μέ τρεμάμενα χείλη τά παιδιά της ἐπι-
τακτικά σ’ αὐτούς τούς καιρούς τούς δύ-
σκολους κραυγάσουν καί τῆς ποῦν:
«Παναγία Θεοτόκε, τόν χρόνον τῆς ζωῆς
μου, μή ἐγκαταλίπης με, ἀνθρωπίνη
προστασία, ἀλλ’ αὐτή ἀντιλαβοῦ, καί
ἐλέησόν με», καθ’ ὅτι «τήν πᾶσαν ἐλπί-
δα μου, εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ
Θεοῦ, φύλαξον με ὑπό τήν σκέπην σου»,
καί πάλιν ἡ μεγάλη μας πρέσβειρα ἡ
«Κεχαριτωμένη» κατά τό ψαλμικόν
«ἄκουσον Θύγατερ, καί ἴδε, καί κλῖνον
τό οὗς σου» θά ἀκούσει καί θά καμφθεῖ
πρός τούς στεναγμούς τῆς καρδίας μας
γιά νά δώσει στά παιδιά της αὐτό πού
μέ θέρμη καί πίστη ἐπιζητοῦν.

3. Προνόμοιο τοῦ Ὀρθοδόξου

Πόση εὐτυχία στά ἀλήθεια νά ἔχει κά-
ποιος τήν τιμή νά εἶναι Χριστιανός
Ὀρθόδοξος καί νά ἀπολαμβάνει τήν
εὐλογία καί τή χάρη τῆς Παναγίας Μη-
τέρας μας! Καί πόσο δυστυχής κάθε ἑτε-
ρόδοξος ἀπογυμνωμένος ἀπό τήν Ἱερά
Παράδοση, ζώντας στήν ξέρα τοῦ ξηροῦ
γράμματος δίχως τή δροσιά καί τήν ἰκμά-
δα τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος, νά ἀπο-
καλεῖ τήν Παναγία Μητέρα μας ἁπλῶς
«Μαρία» λές καί νά ἀπευθύνεται σέ κά-
ποιο πρόσωπο ὁμότιμο ἤ καί κατώτερο
ἀπ’ αὐτόν καί νά μήν ἔχει τήν παιδεία

καί τά βιώματα πού ἔχει κάθε Ὀρθόδο-
ξος  ὑμνώντας καί δοξάζοντας εἴτε σέ
Χαιρετισμούς, εἴτε σέ Παρακλήσεις, εἴτε
σέ κάθε ἔκφανση τῆς ὑμνολογίας μας σέ
ὅλα γενικά τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας,
τή μεγάλη μας πρέσβειρα, τῶν ἀγγέλων
τή δόξα, τῶν ἀνθρώπων τό καύχημα καί
τή Μητέρα τοῦ Κυρίου μας.

Σ’ αὐτό τό χρόνο πού συντάσσονται
αὐτές οἱ γραμμές ζεῖ ὁ λαός μας στιγ-
μές ἀπορίας, ἀπαισιοδοξίας μά καί
προδοσίας, ἐκπορευομένης προπαντός
ἀπό λαούς, οἱ ὁποῖοι θά ἔπρεπε νά βλέ-
πουν τήν πατρίδα μας μέ περισσότερη
συμπάθεια, λαοί μάλιστα πού θεω-
ροῦνται καί χριστιανικοί, ὅλα αὐτά δη-
μιουργοῦν ἕνα αἴσθημα ἀπαισιοδοξίας.
Ἡ κοσμική ἐξουσία κάπου φαίνεται νά
ἔχει προδώσει ἤ καί περιφρονήσει τόν
λαό καί ὁ λαός ἀπεγνωσμένα ζητᾶ στή-
ριγμα. Ἑστιάζει τά πάντα μονάχα στήν
οἰκονομία ἀγνοώντας ἤ παραβλέποντας
τίς πνευματικές ἀξίες καί τήν πίστη. 

4. Μήνυμα

 Θά ἤθελα νά στείλω ἕνα μήνυμα
βγαλμένο μέσα ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας μας: ὅταν ὁ λαός εἶναι πιστός δέ-
χεται καί μάννα ἐξ οὐρανοῦ. Ἰδιαίτερα
ὁ λαός μας ἔχει εὐεργετηθεῖ ἄπειρες φο-
ρές ἀπό τήν μεγάλη μας πρέσβειρα καί
μητέρα τοῦ Θεοῦ μας. Ὑπάρχει λοιπόν
φωτεινό παρελθόν, τό ὁποῖο μπορεῖ νά
φωτίσει τό σκοτεινό παρόν καί νά μᾶς
ὁδηγήσει καί πάλι σέ λαμπρό μέλλον.
Πῶς; Μέ τήν προσευχή καί μετάνοια καί
τήν ἐπίκληση αὐτῆς πού ὑπῆρξε ἀπό
ὑπέρμαχος Στρατηγός μέχρι στοργική
μητέρα. Τό θαῦμα πάντα ὑπάρχει μέσα
στήν Ἐκκλησία μας ἀρκεῖ νά τό ζητή-
σουμε. Ἡ Παναγία μας δέν ἀφήνει καί
δέν ἐγκαταλείπει τόν πιστό της λαό.
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1. Εὐχαριστίες

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ φθάσαμε μὲ τὴν
σημερινή μας συγκέντρωση στὸ τέλος τῶν
Ἱερατικῶν μας Συνάξεων τοῦ Κατηχητικοῦ
ἔτους 2009-2010. Ἔτσι σήμερα, τελει-
ώνοντας, μᾶς δίνεται ἡ καλὴ εὐκαιρία νὰ
εὐχαριστήσωμε ἀπὸ τὴν καρδιά μας
πρῶτα τὸν Θεόν, τὸν Δοτῆρα παντὸς ἀγα-
θοῦ, καὶ κατόπιν τὸν πνευ-
ματικό μας Πατέρα καὶ Δι-
δάσκαλο, τὸν Σεβασμιώτα-
το Ποιμενάρχη μας κ. ΧΡΥ-
ΣΟΣΤΟΜΟ, ὁ ὁποῖος
ἐφρόντισε καὶ ἐφέτος γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη
λειτουργία τοῦ χρήσιμου αὐτοῦ ποιμαντικοῦ
θεσμοῦ τῶν μηνιαίων Ἱερατικῶν Συνάξεων. 

2. Τό θέμα

Τὸ γενικὸ θέμα, ὡς γνωστόν, τὸ ὁποῖον
ἐκυριάρχησε στὶς Συνάξεις μας ἐφέτος, εἶχε
σχέση μὲ τὴν διδασκαλία τῆς πίστεώς μας
περὶ Ἐκκλησίας. Ἦτο ἕνα θέμα, μποροῦμε
νομίζω νὰ ὁμολογήσωμε, πάρα πολὺ ἐνδια-
φέρον. Ἂς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ὁ 20ός
αἰώνας εἶχε χαρακτηρισθῆ ὁ αἰώνας τῆς
Ἐκκλησίας. Τὸ θέμα Ἐκκλησία εἶχε μονο-
πωλήσει τὴν προσοχὴ τῶν μεγαλυτέρων θε-
ολόγων τοῦ περασμένου αἰῶνος.

Ἦτο, λοιπόν, θεωρητικὸ θέμα, ἀλλὰ
συγχρόνως καὶ πρακτικό. Ἦτο ἐνδιαφέρον,

διότι ὡς Κληρικοὶ εἴμαστε ἡ λεγομένη ποι-
μαίνουσα Ἐκκλησία. Ἄρα μᾶς ἐνδιαφέρει
τὸ θέμα Ἐκκλησία ἄμεσα. Πρέπει σαφῶς
νὰ γνωρίζωμε, ποῦ μᾶς ἔταξε ὁ Θεὸς νὰ
ἐργασθοῦμε καὶ ποιὰ εἶναι ἡ πνευμα-
τικὴ ἐργασία τὴν ὁποίαν ὀφείλομε νὰ ἐκτε-
λέσωμε.

Δεύτερον τὸ θέμα Ἐκκλησία μᾶς ἐνδια-
φέρει προσωπικά, διότι ὡς κληρικοὶ της ὄχι

μόνο ἐμεῖς μὲ σαφήνεια
πρέπει νὰ γνωρίζωμε τί
εἶναι Ἐκκλησία, ἀλλὰ
εἶναι ἀνάγκη νὰ διδά-
ξωμε καὶ τοὺς χριστια-

νοὺς μας, ποῦ ἀκριβῶς ἀνήκουν. Δυ-
στυχῶς, ξέρομε, ὅτι μεταξὺ τῶν χριστιανῶν
μας ἐπικρατεῖ μεγάλη ἄγνοια στὰ θέματα
τῆς Θρησκείας μας. Ἄλλα θέματα ἐνδια-
φέρουν τοὺς πολλοὺς καὶ μόνο ἐλάχιστους
ἐνδιαφέρει τὸ θέμα Ἐκκλησία. Ὅμως,
ἀφοῦ εἶναι βαπτισμένοι καὶ ἀφοῦ θεωρητικὰ
εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας, δὲν εἴμαστε καὶ
ἐμεῖς ὡς ἐκ τούτου ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς
ὑποδείξωμε μὲ ἁπλὰ καὶ κατανοητὰ λόγια
τί εἶναι Ἐκκλησία, στὰ δημοτολόγια τῆς
ὁποίας εἶναι γραμμένοι;

Καὶ ἐμεῖς, ἑπομένως, ὡς ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας πρέπει νὰ γνωρίζωμε μὲ ἀπό-
λυτη σαφήνεια, ποιὸς εἶναι ὁ χαρακτήρας,
ποιὰ εἶναι ἡ οὐσία καὶ τὸ πολίτευμα τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τὸ ἴδιο καὶ οἱ χριστιανοί
μας, νὰ μάθουν μὲ ἀκρίβεια, ‘‘εἰ δυνατόν’’,
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τὴν πνευματικὴ φύση καὶ τὸν προορισμὸ τῆς
Ἐκκλησίας.

3. Οἱ εἰσηγήσεις

Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο πρέπει νὰ θεωροῦμε
προνομοιοῦχο τὸν ἑαυτόν μας οἱ Κληρικοὶ
τῆς Μητροπόλεώς μας, διότι ἐφέτος τόσο
συστηματικὰ ἀκούσαμε χρήσιμες ἀπόψεις
γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀγα-
πητοί μας συνάδελφοι, ἱερεῖς θεολόγοι, ὑπό
τήν καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας, ἐκοπίασαν πολὺ καὶ μᾶς
ἐπληροφόρησαν σημαντικὰ μὲ τὶς ἐμπε-
ριστατωμένες Εἰσηγήσεις των σχετικὰ μὲ
τὸ Δόγμα τῆς πίστεώς μας, ποὺ τιτλοφο-
ρεῖται Ἐκκλησία.

Μάλιστα οἱ Εἰσηγήσεις, ποὺ ἀκούσθηκαν
ἀπὸ ὅλους μας μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ ἐνδια-
φέρον, ἔγιναν μὲ κάποια θὰ λέγαμε παι-
δαγωγικὴ σειρά, μὲ τρόπο ἐπαγωγικό.
Ἀνέπτυξαν τὶς περισσότερες καὶ πιὸ κρί-
σιμες πλευρὲς τοῦ θέματος Ἐκκλησία, ὄχι
αὐθαίρετα, ἀλλά ὅπως ἀκριβῶς τὸ δόγμα
αὐτὸ ἐκτίθεται συνοπτικὰ καὶ ἐπιγραμμα-
τικὰ στὸ Σύμβολο τῆς πίστεώς μας. Ἔτσι

μετὰ ἀπὸ μία γενικὴ καὶ κατατοπιστικὴ
εἰσαγωγικὴ ἔκθεση τοῦ θέματος, οἱ Μελέ-
τες ποὺ ἀκολούθησαν ἀνέπτυσσαν τὰ
σπουδαιότερα χαρακτηριστικὰ γνωρί-
σματα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως κατατάσ-
σονται στὸ δέκατο ἄρθρο τοῦ Πιστεύω
μας. Δηλαδὴ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Εἰσηγητῶν
ἐμβαθύναμε στὸ γνωστό μας «εἰς μίαν,
ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλη-
σίαν.»

Πληροφορηθήκαμε, ἔστω ὑποτυπωδῶς,
(διότι τὸ θέμα εἶναι ἀπέραντο) καὶ προ-
βληματιστήκαμε, γιατί ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι
ΜΙΑ, πῶς ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι
ΑΓΙΑ, γιατί ἀκόμη ὀνομάζεται ΚΑΘΟΛΙ-
ΚΗ, καὶ τέλος γιατί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὴν
ἐχαρακτήρισαν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ. Κατόπιν,
μετὰ τὴν συστηματικὴ ( ὅσο τοῦτο ἦτο δυ-
νατόν) ἀνάλυση τοῦ 10ου ἄρθρου τοῦ Συμ-
βόλου τῆς πίστεώς μας οἱ τελευταῖοι Εἰση-
γητές μᾶς ἔδωσαν γενικές πολύτιμες πλη-
ροφορίες γιὰ τὶς τρεῖς μεγάλες Ὁμάδες τοῦ
διεσπασμένου σήμερα Χριστιανικοῦ κόσμου,
γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὸν Καθολικισμὸ καὶ
γιὰ τὸν Προτεσταντισμό.
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4. Διάλογος

Ὀφείλω ἐπίσης νὰ ἐπισημάνω, πέρα
ἀπὸ τὴν σπουδαιότητα τοῦ θέματος καὶ τὴν
φιλότιμη προσπάθεια τῶν ὁρισθέντων Κλη-
ρικῶν Εἰσηγητῶν, καὶ  τὸν διάλογο μεταξὺ
τῶν συναχθέντων ἱερέων, ὁ ὁποῖος πάντο-
τε ἀκολουθοῦσε τὴν 20λεπτη περίπου
ἀνάγνωση τῆς Εἰσηγήσεως. Μετὰ τὶς πο-
λύτιμες καὶ εὔστοχες πάντοτε παρατηρή-
σεις τοῦ Ποιμενάρχου μας, ὅσοι Ἱερεῖς μας
ἔπαιρναν τὸν λόγο, μὲ ὅσα ἔλεγαν καὶ ἐτό-
νιζαν, μὲ σεβασμὸ καὶ διάκριση, ἐμπέδω-
ναν στὸ πνεῦμα μας τὰ κυριώτερα σημεῖα
τῆς προηγηθείσης Εἰσηγήσεως. Καὶ ὄχι
μόνο αὐτὸ ! Ἡ ζωηρὴ συνήθως καί ἐνδια-
φέρουσα συζήτηση ποὺ ἀκολουθοῦσε τὴν
Εἰσήγηση μᾶς ἕνωνε πνευματικὰ, τὸ σύ-
νολο τῶν Κληρικῶν καὶ ἐθέρμαινε τὴν
ἀτμόσφαιρα. Διότι ὁ βαθύτερος σκοπός,
τὸν ὁποῖον θέλει ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας νὰ ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερατικές
μας Συνάξεις εἶναι προπάντων ὁ μεταξύ μας
πνευματικὸς συγχρωτισμός (πλησία-
σμα), ἡ ἐπικοινωνία, ἡ ἀναθέρμανση τῶν με-
ταξύ μας σχέσεων. Ὅπως μᾶς ἔχει τονίσει
πολλὲς φορές, οἱ Ἱερατικὲς Συνάξεις δὲν
εἶναι ἕνα ἁπλὸ ἐπιμορφωτικὸ σεμινά-
ριο, ὅπως εἶναι τὰ ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια
τῶν διαφόρων ὑπαλλήλων τοῦ Κράτους,
ἀλλὰ ἔχει, πρέπει νὰ ἔχη, πολὺ βαθύτερη
σημασία.

5. Σκοπός Ἱερατ. Σύναξης

Ἡ ἱερατικὴ Σύναξη ἔχει ὑψηλό,
πνευματικό, ἐκκλησιολογικό, θεολο-
γικὸ χαρακτ ῆρα καὶ σκοπό. Ἡ βαθειά θε-
ολογική της μάλιστα σημασία δὲν περι-
γράφεται, ἀφοῦ πρέπει νὰ κάμη πραγμα-
τικότητα τὸν λόγο καὶ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Κυ-
ρίου μας. Μᾶς εἶπε ὁ Χριστὸς: «Οὗ εἰσι
δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνο-

μα , ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ.
18,20). Δ ηλαδὴ ὅλοι μας, ὅταν ἐρχώμαστε
στὴν Σύναξή μας, θὰ πρέπη νὰ βιώνωμε μυ-
στικά, στὰ βάθη τοῦ εἶναι μας, αὐτὴν τὴν
φοβερὴ ἀλήθεια. Ὅτι στὴ σύναξή μας δὲν
προΐσταται ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀλλὰ εἶναι
ἀοράτως παρών, ὅπως στὴ Θεία Λει-
τουργία, ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς!

6. Προϋποθέσεις

Ἔτσι πιστεύομε οἱ ἱερατικές μας συνά-
ξεις μία φορά τὸν μήνα, ὅτι εἶναι πρόξενοι
πολλῆς πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς ὠφέλειας.
Ὅταν μάλιστα πληροῦν ὡρισμένες ἀναγ-
καῖες προϋποθέσεις: Ὅπως, νὰ ἐρχώμαστε
ὅλοι μὲ καλή πρόθεση καὶ καλή διάθεση.
Νὰ ἀναπτύσσεται πάντοτε ἕνα θέμα ἐνδια-
φέρον. Νὰ ἀκολουθῆ γόνιμος, καλοπρο-
αίρετος καὶ ἐποικοδομητικὸς διάλογος. Νὰ
ὑπάρχη πνεῦμα ἀγάπης καὶ ἀλληλοσε-
βασμοῦ μεταξὺ τῶν συγκεντρωμένων πα-
τέρων. Προπάντων, νὰ διεξάγεται κατὰ τέ-
τοιον τρόπο ἡ σύναξη, ὥστε πράγματι νὰ
ἔχωμε τὴν ἐσωτερικὴ βεβαιότητα ὅλοι μας,
ὅτι ἀνάμεσά μας εἶναι ἀοράτως παρὼν ὁ
Ἴδιος ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Χριστὸς!

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς κλείνω τὴν ἀντὶ
ἐπιλόγου ὁμιλία μου στὴν τελευταία αὐτὴ
Ἱερατική μας Σύναξη. Δοξολογῶ τὸν φι-
λάνθρωπο Θεό μας γιὰ τὴν δωρεὰ Του αὐτὴ
καὶ ἀκόμη μία φορά καὶ ἐξ ὀνόματός σας
ἐκφράζω τὶς εὐχαριστίες μου στὸν σεπτὸ
Ποιμενάρχη μας γιὰ τὸ ἀνύστακτο ἐνδια-
φέρον του γιὰ τὴν πνευματική μας πρόοδο,
γιὰ τὸν καταρτισμό μας ὡς ἀξίων λει-
τουργῶν τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, ὡς
ποιμένων ἀξίων τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς των.
Εἴθε ἀπὸ τὴν πολυμερῆ καὶ πολύπλευρη
ἐφέτος ἐξέταση καὶ μελέτη τοῦ θέματος τῆς
Ἐκκλησίας νὰ προκύψη τὸ καλύτερο γιὰ
ὅλους μας. Σᾶς εὐχαριστῶ!
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Σεβασμιώτατοι, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες

Με αἰσθήματα υἱϊκῆς ἀγάπης καί βα-
θείας εὐγνωμοσύνης ἀποχαιρετοῦμε
τον πνευματικό μας πατέρα καί διδά-

σκαλον καί Ποιμενάρχην κάποτε Μητροπολί-
την πρ.Φλωρίνης κυρόν Αὐγουστῑνον.

Βεβαίως, προσωπικότητες ὅπως ὁ μεταβάς
Ἱεράρχης, εὔκολα δέν καλύπτονται ἀπό τόν πέ-
πλον τῆς λήθης. Ἐπί ἕνα σχεδόν αἰώνα ἐδέσποσε
στήν Ἐκκλησία. Εἴμαστε παιδιά καί τό ὄνομα
τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη ἐφέρετο στά
χείλη τῶν μεγαλυτέρων μας ὡς θρυλικόν ὄνομα.

Ὑπῆρξε ἰσχυρά, θυελλώδης προσωπικότης
καί ἐπεβλήθη στούς συγχρόνους του καί διά
λόγων καί διά ἔργων. Ἐπιμελής στίς σπουδές
του, μελετηρός στό ἔπακρον, μέ φυσικόν χάρι-
σμα εὐγλωττίας πρωτότυπος καί ρηξικέλευθος,
ἀνεβίωσε στίς ἡμέρες μας τό ἑλκυστικό καί συ-
ναρπαστικό Χρυσοστομικό κήρυγμα, ὥστε κατά
τήν γνώμη οὐκ ὀλίγων (μεταξύ τῶν ὁποίων συγ-
καταλέγεται καί ὁ ὁμιλῶν) νά ἀναδειχθῆ ὁ με-
γαλύτερος Ἱεροκήρυξ τοῦ 20ου αἰώνος.

Κάμω ἔκκληση στούς πνευματικούς του
ἀπογόνους νά συστήσουν ἕνα Ἵδρυμα ἐπ’ ὀνό-
ματι μέ ἐπιστημονική μελέτη τῶν κηρυγμάτων
τοῦ ἀοιδίμου Πατρός. Θά προσφέρουν ἀνυπο-
λόγιστη συμβολή στόν πενιχρό θεολογικό κλάδο

τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ρητορικῆς, τόν
ὁποῖον ἐδόξασαν ἐπιφανεῖς Πατέρες καί
Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλά ὁ
προκείμενος θρυλικός Ἱεράρχης δέν ἀνε-
δείχθη μόνον μέ τούς ὑπέροχους λόγους
του ἀλλά καί μέ τά ὑπέροχα ἔργα
του.

Στό σημεῖον αὐτό ὀφείλω νά κατα-
παύσω τόν λόγον. Θά εἶναι θρασύτης τήν στιγ-
μήν αὐτήν νά ἐπιχειρήσουμε ἔστω τήν
ἐπιγραμματικήν ἀναφορά στό πολυσχιδές  καί
πολύπλευρον ἔργο τοῦ μικροῦ τό δέμας ἀειμνή-
στου Ἱεράρχου μας. Ὅ,τι θαυμαστόν ἐπετέλεσε
ὡς Ἁρχιμανδρίτης, ὅ,τι θαυμαστόν ἔπραξε ὡς
Ἐπίσκο-πος, οἱ μελλοντικοί Ἱστορικοί τῆς
Ἐκκλησίας μας πολύ θά κοπιάσουν ἀναφερόμε-
νοι στό φαινόμενο τοῦ πατρός Αὐγουστίνου.

Ὁ ὁμιλῶν καθώς καί ὅσοι ἄλλοι καί εἶναι
πολλοί, πήραμε ἀπό τά ἅγια χέρια του τήν χάρη
τῆς Ἱερωσύνης θά μνημονεύωμε μέ εὐγνωμο-
σύνη τό τίμιόν του ὄνομα καί τό φωτεινόν, ἅγιόν
του παράδειγμα θά ἀποτελῆ καί καθοδήγησιν
καί ἔλεγχον συνάμα.
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Ἐπικήδειον Προσφώνημα εἰς πρ. Φλωρίνης Αὐγουστίνον

 Φλώρινα 30-8-2010

Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίω ἀποθνήσκοντες ἀπ’ ἄρτι. Ναὶ λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα
ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν. Τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν» 

(Ἀποκ. 14,13).

Τὴν  30ην Αὐγούστου ἐκηδεύθη σεμνοπρεπῶς στὴ Φλώρινα ὁ ὑπεραιωνόβιος
πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης πατὴρ Αὐγουστίνος. Τὴν ἴδια ἡμέρα τὸ πρωὶ ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Μητροπο-
λιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ὅπου εἶχε ἐκτεθῆ τὸ σκήνωμα τοῦ σεπτοῦ
Ἱεράρχου καὶ στὸ τέλος, μετὰ τὸ Τρισάγιο, ἀπηύθυνε τὸ ἑξῆς σύντομον προ-
σφώνημα ἐνώπιον τῆς ἁγίας σοροῦ, ἐπὶ παρουσία Ἱεραρχῶν, πολλῶν Ἱερέων καὶ
πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ:

Αἰωνία σου ἡ μνήμη
ἀξιομακάριστε Πάτερ

καί Δέσποτα. 
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1. Ἡ κατάσταση

 Μῆνες τώρα ἡ χώρα μας βρίσκεται
ἀντιμέτωπη μέ τήν ἀνασφάλεια καί τό
φόβο  τῆς αὐριανῆς μέρας, λόγω τῆς
οἰκονομικῆς κατάστασης στήν ὁποία
ἔχει περιέλθει. Οἱ λόγοι αὐτῆς τῆς κα-
τάστασης σχεδόν προφανεῖς καί γι’
αὐτό δέν θά θέλαμε νά μποῦμε στή δια-
δικασία τῆς ἀνάλυσής τους στό ἄρθρο
μας. Ἄλλωστε, καθημερινά τά δελτία
εἰδήσεων μᾶς
πυρπολοῦν μέ
ὅλα αὐτά τά
«σκάνδαλα» τά
ὁποῖα προσπα-
θοῦν οἱ ἁρμόδιες
κοινοβουλευτικές ἐπιτροπές νά ἐξετά-
σουν.

Κι ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτά στόν κό-
σμο τῆς τηλεόρασης, μιά ἄλλη Ἑλλάδα
προσπαθεῖ νά κρατηθεῖ στά πόδια της.
Νά μπορέσει νά ζήσει μέ τά ἐλάχιστα,
χωρίς νά εἶναι βέβαιο πώς αὐτά θά τά
ἔχει καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα. Ἡ ἀνεργία,
οἱ τιμές τῶν ἀγαθῶν πρώτης ἀνάγκης,
οἱ καθημερινές ἀνάγκες κάνουν τίς
ἑλληνικές οἰκογένειες νά ἀγωνιοῦν γιά τό
πῶς θά καταφέρουν νά ἀνταπεξέλθουν
στίς ὑποχρεώσεις τους. Μιά βόλτα ἀπό
τά γραφεῖα τοῦ Ο.Α.Ε.Δ. μᾶς πείθει γιά
τήν ἐκρηκτική αὔξηση τῶν ἀνέργων οἱ
ὁποῖοι περιμένουν νά ζήσουν μέ τό ἐπί-
δομα τῶν 450 εὐρώ.

2. Ἡ Ἐκκλησία

Ἀρωγός στήν δύσκολη αὐτή κατά-
σταση καί ἡ Ἐκκλησία μέ τά «τραπέ-
ζια τῆς ἀγάπης» καί τά οἰκονομικά
βοηθήματα πού παρέχει σέ ὅσους τά
ἔχουν ἀνάγκη. Ἡ αὔξηση αἰσθητή καί
ἐδῶ καί μάλιστα κάποιες φορές τό οἰκο-
νομικό κόστος ὑπερβαίνει τίς δυνατό-
τητες τῶν ἐνοριῶν. Εὐτυχῶς, ἡ εὐαι-
σθησία τοῦ κόσμου ἀγκαλιάζει αὐτές τίς

προσπάθειες καί
δείχνει περίτρα-
να τήν ἐμπιστο-
σύνη πρός τήν
Ἐκκλησία, ἡ ὁ -
ποία κάνει ὅ,τι

εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατό γιά νά σταθεῖ
κοντά σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

Κι αὐτό κάνει σέ ὅλη της τήν πορεία
ἡ Ἐκκλησία. Ἀπό τήν γένεσή της ὅπως
διαβάζουμε στίς Πράξεις τῶν Ἀποστό-
λων, μέχρι τά νεώτερα χρόνια, ὅταν τό
Ἑλληνικό Κράτος χρειαζόταν ἀκόμη κι
αὐτά τά καντήλια τῶν ναῶν γιά νά στα-
θεῖ ὄρθιο. Κι αὐτό θά ἔκανε καί σήμε-
ρα, γιατί ἡ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μέ
τό Ἑλληνικό Κράτος δέν εἶναι σχέ-
ση Συνταγματικῆς ρύθμισης, ἀλλά
σχέση ζωντανή, ἡ ὁποία περνάει
μέσα ἀπό τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο καί
τήν Ἱστορία μας, τήν ὁποία ὅσο κι ἄν
θέλει κάποιος νά τήν ἀποσυνδέσει ἀπό
τή χριστιανική της διάσταση μόνο τήν
παραχάραξή της μπορεῖ νά πετύχει.
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Ἐπίκαιρες, χρήσιμες ἀπόψεις
 γιά τήν οἰκονομική κρίση

τῶν ἡμερῶν μας.

Κοινωνικά

Ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Κεφαλούρου
Ἱεροκήρυκος



3. Παραφωνίες

Κι αὐτό θά συνεχίσει νά κάνει ἀκόμη
κι ἄν εἰσακουστοῦν οἱ φωνές ἐκείνων τῶν
λίγων κατά τή γνώμη μας πού θεωροῦν
τήν Ἐκκλησία «μεσαίωνα» καί «σκο-
ταδισμό», ὥστε νά προχωρήσει ὁ δια-
χωρισμός Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.
Λές καί ἡ Ἐκκλησία χρει-
άζεται νομικό πλαίσιο γιά νά
δώσει στόν ἄνθρωπο τήν
ἐλπίδα καί τόν ὁραματισμό
τῆς αἰωνιότητας. Πρέπει νά
εἶναι ἀφελής ἐκεῖνος πού πι-
στεύει πώς ὅλη αὐτή ἡ μέρι-
μνα γιά τόν πάσχοντα ἄνθρω-
πο πηγάζει ἀπό τίς συνταγ-
ματικές ρυθμίσεις, ἤ πώς ἡ
καθημερινή παρουσία τοῦ
ἕλληνα κληρικοῦ κοντά στά
ὑπαρξιακά καί ὑλικά προ-
βλήματα τῶν ἀνθρώπων εἶναι
ἀποτέλεσμα τοῦ μισθοῦ του.
Καί τό ἀναφέρουμε αὐτό
γιατί μεταξύ πολλῶν ἄλλων
ὑπερβολῶν, ἀκούστηκε κι
αὐτό. Νά διακοπεῖ ἡ μισθο-
δοσία τῶν Κληρικῶν. Κι ἐμεῖς
λέμε νά διακοπεῖ, χωρίς ὅμως
νά μή ληφθεῖ ὑπόψη, οὔτε
πώς οἱ μισθοί αὐτοί εἶναι
ἀποτέλεσμα παραχώρησης
μέρους τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς
Ἐκκλησίας πρός τό Ἑλληνικό Δημόσιο,
οὔτε πώς οἱ Ἕλληνες Κληρικοί εἶναι πο-
λίτες φορολογούμενοι, οἰκογενειάρχες,
ψηφοφόροι, ἐπιστήμονες καί σαφῶς δη-
μιουργικά μέλη τῆς κοινωνίας. Εἶναι σί-
γουρο πώς ἀκόμη καί ἄν ὅλα αὐτά
συμβοῦν ὁ παπάς θά μείνει στή θέση του
γιά νά συνεχίσει νά ὑπηρετεῖ αὐτό πού

ἔχει ἐπιλέξει: τό Θεό καί τούς ἀνθρώ-
πους.

Κανένας μας δέν γνωρίζει ποιά θά
εἶναι ἡ ἐξέλιξη ὅλης αὐτῆς τῆς κατά-
στασης. Ἴσως νά εἶναι γιά τό καλό μας.
Γιά νά καταλάβουμε ὅλοι μας, πώς δέν
μποροῦμε νά ξοδεύουμε περισσότερα
ἀπό ὅσα παράγουμε, ὅπως κάναμε τήν
τελευταία εἰκοσεατία. Χρειάζεται ἕνα γε-

νικότερο συμμάζεμα. Προσωπικό καί
συλλογικό. Συμμάζεμα πνευματικό, για-
τί προσανατολισμένος ὁ νεοέλληνας
πρός τόν ὑπέρμετρο καταναλωτισμό
ξέχασε πώς «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζή-
σεται ἄνθρωπος», καί ὅπως τά κατα-
φέραμε σέ πιό δύσκολες περιόδους τῆς
Ἱστορίας μας, ἔτσι θά τά καταφέρουμε
καί τώρα.

13

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

…Ἡ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μέ τό Ἑλληνικό Κρά-
τος δέν εἶναι σχέση Συνταγματικῆς ρύθμισης,
ἀλλά σχέση ζωντανή, ἡ ὁποία περνάει μέσα ἀπό
τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἱστορία μας…      



1. Στυλοβάτης

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία  ἡ γυ-
ναίκα συμμετέχει, ἐκτός τῶν
ἄλλων, μέ ἕνα πολύ βαθύ καί

οὐσιαστικό τρόπο στήν Ἱερωσύνη, κι αὐτό
γίνεται μέ τό θεσμό καί
τό ρόλο τῆς Πρεσβυτέ-
ρας. Ἡ Ἐκκλησία μας
μέ τήν καθιέρωση τοῦ
γάμου τῶν Κληρικῶν
ἔλυσε κατά ἕνα σοφό τρόπο ὄχι μόνο τό ζή-
τημα τῆς ἀγαμίας τοῦ Κλήρου, ἀλλά καί
ἐξασφάλισε στή χριστιανή γυναίκα ἕνα ση-
μαντικό ἱερατικό ρόλο. Γιατί, ὡς σύζυγος
τοῦ Ἱερέα, ἡ Πρεσβυτέρα γίνεται στυλο-
βάτης τοῦ Λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου, τό κη-
ροπήγιο πού βαστάζει ὄρθια τή λαμπάδα
τῆς Ἱερω σύνης τοῦ συζύγου της, τό καντήλι
πού διατηρεῖ τή φλόγα τῆς Ἱερωσύνης
ἀναμμένη…

2. Στά ἴχνη τῆς Παναγίας

Στήν Ὀρθοδοξία ἡ πρεσβυτέρα συνεχί-
ζει τό σιωπηλό, ἀλλά οὐσιαστικό ρόλο τῆς
Θεοτόκου. Ἡ Παρθένος Μαρία δέν ἦταν
ἱέρεια, ὑπηρέτησε ὅμως τό Θεό καί τούς
ἀνθρώπους μέ τό νά γίνει μητέρα τοῦ Θε-
ανθρώπου. Ἔτσι καί ἡ Πρεσβυτέρα δέν γί-
νεται Ἱέρεια, ἀλλά μέ τήν παρουσία καί τή
διακονία τη ς συμμετέχει στό ἱερατικό ἔργο
τοῦ Ἱερέα καί συζύγου της, κατά ἕνα
οὐσιαστικό τρόπο. Γι’ αὐτό καί μέσα στήν
πραγματικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
ἡ συζήτηση γιά τήν Ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν

εἶναι ἄχρηστη καί χωρίς νόημα. Ὁ Κύριος
εἶπε: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυ-
ρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Μάρκ. η΄,
στίχ. 34), εἶπε ἐπίσης «ὁ γάρ ζυγός μου
χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστι»

(Ματθ. ια΄, στίχ. 30).
Αὐτή τήν κατάσταση
τῆς χαρμολύπης κα-
λεῖται νά βιώσει ἡ πρε-
σβυτέρα σήμερα ἀλλά

καί πάντα. 

3. Ὁ ρόλος της

Πράγματι, ὁ ρόλος τῆς πρεσβυτέρας
εἶναι σταυροαναστάσιμος. Σέ μιά ἐποχή πού
ὁ καθένας κοιτάει τό ἀτομικό του συμφέρον,
πού κλείνεται στόν ἑαυτό του, στήν οἰκο-
γένειά του καί τό πολύ-πολύ σέ μικρό κύ-
κλο φίλων καί συγγενῶν, ἡ κοπέλα πού ἐπι-
λέγει νά γίνει πρεσβυτέρα ἀνοίγεται πρός
ὅλο τόν κόσμο… Εἶναι ἡ μητέρα τῆς ἐνορίας,
πού μέ εὐαισθησία καί κατανόηση πλησιά-
ζει τίς καρδιές ὅλων, προσπαθώντας νά δια-
κονήσει, νά στηρίξει, νά νοιαστεῖ γιά ὅλους,
ἄσχετα μέ τήν νοοτροπία, τήν διαφορετι-
κότητα ἤ τήν ἁμαρτωλότητα τοῦ καθενός.
Εἶναι αὐτή πού πρωτίστως καλεῖται  νά
εἶναι στά “μετόπισθεν” καί νά φροντίζει, νά
ἠρεμεῖ, νά παραμυθεῖ τό σύζυγο ἱερέα, γιά
νά μπορεῖ ἀπερίσπαστος νά ἀφοσιώνεται στό
δύσκολο ἔργο του.

Ἡ Πρεσβυτέρα σήμερα πρέπει νά ἐνη-
μερώνεται, νά ἐμπνέεται ἀπό τό παρελθόν
ἀλλά συγχρόνως ὀφείλει νά ζεῖ στή σύγ-

MBΩNA

14

Ἡ πρεσβυτέρα στή σύγχρονη ἐποχή

Ὑπό τῆς Πρεσβυτέρας
Ἑλένης Ξυλινάκη-Καλεάδη, Καθηγήτριας

Ἱερατικά

Γιά μέλλουσες Πρεσβυτέρες

χρήσιμες ἀπόψεις.



χρονη καθημερινότητα, ὅπου θά δίνει τό στίγ-
μα τῆς Ὀρθοδοξίας, μετατρέποντας τό κάθε
“νέο” σέ “καινό”. Δηλαδή νά νοηματοδοτεῖ
κάθε πράξη μέσα ἀπό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελί-
ου, σέ μιά ἐποχή πού ἡ συσκότιση καί ἡ ἀντι-
στροφή τῶν ἐννοιῶν θολώνουν καί προκαλοῦν
ἀδιέξοδα στούς ἀνθρώπους. Ἡ ὑπερπληροφό-
ρηση καί ἡ πολυπλοκότητα σκοτίζει τήν σκέ-
ψη καί τήν μάθηση, μέ συνέπεια νά βιώνουμε
ἕναν καινούργιο μεσαίωνα… Ἕναν λαβύρινθο
στό νοῦ ἀπό τόν ὁποῖο δύσκολα ἐξέρχεται ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος.

4. Σημερινές Πρεσβυτέρες

Οἱ κοπέλες πού θέλουν νά ἀκολουθήσουν
αὐτό τό εὐλογημένο  μονοπάτι χρειάζεται νά
ἔχουν ὑπόψη τους , ὅτι σήμερα οἱ πρεσβυτέρες
δέν στεροῦνται καμμία ἀπό τίς χαρές τῆς
ζωῆς. Ἔχουν τήν σιγουριά καί τήν σταθερό-
τητα στό γάμο τους πολύ περισσότερο ἀπό τίς
ἄλλες κοπέλες, πού ζοῦν σήμερα ὅλη τήν
ἀνασφάλεια τῆς νοοτροπίας τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου «σήμερα εἴμαστε μαζί δέν ξέρουμε
γιά αὔριο». Ἔχουν ἐπίσης κάτι πολύ βασικό
γιά τήν ψυχική τους ἰσορροπία, τήν ἀναγνώ-
ριση καί τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου. Ὅλα αὐτά
εἶναι δυσεύρετα γιά τήν ἐποχή μας. Τό πολυ-
τιμότερο ἀγαθό ὅλων ὅμως εἶναι ἡ μεγάλη
τιμή, εὐλογία καί χάρη τοῦ Θεοῦ πού τῆς δω-
ρίζεται γι’ αὐτή τήν ἐπιλογή της.

Ἡ πρόκληση, λοιπόν, γιά τήν πρεσβυτέρα
εἶναι, ἔχοντας στό νοῦ καί τήν καρδιά της Χρι-
στό, νά προσπαθεῖ μέσα ἀπό τήν ἁπλότητα, τήν
ταπείνωση, τή γνώση καί τή βιωμένη ἀγάπη
νά ἀνοίγει δρόμο στό ἀδιέξοδο… Βοήθεια σέ
αὐτήν τήν προσπάθεια οἱ Ἀκολουθίες καί ἡ
Προσευχή τοῦ συζύγου Ἱερέα, πού τῆς δίνει τή
δύναμη καί τή φώτιση νά βαδίσει αὐτόν τόν δύ-
σκολο δρόμο, πού τῆς χαρίζει, ὅμως, ὅλη τήν
ἀναστάσιμη χαρά, μέσα ἀπό τό φωτεινό βλέμ-
μα τῶν ἀνθρώπων πού βλέπουν τή ζωή τους
νά ἀποκτᾶ καί πάλι νόημα καί σκοπό.  
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Ἀνοίγω λοιπόν τήν τηλεόραση νά δῶ
τί συμβαίνει στήν δόλια μου Πα-
τρίδα καί τί νά δῶ! «Δεξίωση»

γάμου μέ μοντέλα, στό θωρηκτό Ἀβέ-
ρωφ!!! Τά ἔχασα... Ἀκούω πανελίστες νά
τσακώνονται γιά τό ποιός γνωρίζει ἱστορία
καί ποιός ὄχι... Κάποιος ἐφοπλιστής μέ κά-
ποια τηλεπαρουσιάστρια παντρεύτηκαν
καί ἐπέλεξαν (sic) τήν δεξίωση τοῦ γάμου
τους νά τήν κάνουν –μέ ἄδεια πού μέ δόλιο
τρόπο ἐξασφάλισαν- στό κατάστρωμα τοῦ
θωρηκτοῦ ΑΒΕΡΩΦ πού ἐδῶ καί πολλά
χρόνια ὡς μουσεῖο τῆς νεότερης ἱστορίας
ἔχει ἀγκυροβολήσει στήν μαρίνα Φλοίσβου
στό ἐπίνειο τῶν Ἀθηνῶν, στεγάζοντας μέσα
του τόν θρίαμβο τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας
αὐτοῦ τοῦ τόπου. Τό τίμημα; 5.000
εὐρώ!!! Τόσο κόστισε στήν οἰκογένεα τοῦ
κου ἐφοπληστοῦ τῆς ἱστορίας μας ἡ ναύ-
λωση γιά τήν δεξίωση πού θά ἐπισφράγιζε
τήν γαμήλια τελετή πού εἶχε προηγηθεῖ...

Τρελάθηκα! 5.000 εὐρώ γιά νά ξεφτιλι-
στοῦμε διεθνῶς; Γιά νά ἀναδημοσιεύσει τό
θέμα ἡ Τουρκική Χουριέτ μέ πικρόχολα –
καί δέν φταίνε αὐτοί- σχόλια εἰρωνείας; Ἡ
σκέψη μου πῆγε στόν ἡρωικό Ναύαρχο
Παῦλο Κουντουριώτη, τοῦ ὁποίου πα-
ρεμπιπτόντος τήν μορφή εἶχαν ἀποτυπώ-
σει ὡς φόντο στίς προσκλήσεις τῆς
προκλητικῆς «δεξιώσεως», τόν ἡρωικό
ἐκεῖνο Ναύαρχο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου
πού προπομπός κατέπλευσε στά νερά τοῦ
Αἰγαίου καί διασχίζοντας τά στενά τῶν
Δαρδανελλίων τό Τσανάκκαλε, ἐπισφρά-
γισε μέ τήν ἡγετική παρουσία του τήν
εἴσοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ μας Στόλου τόν
Ὀκτώβριο τοῦ 1918 στήν Πόλη τῶν Θρύλων
καί τῶν στεναγμῶν, τήν Κωνσταντινούπολη
ὅπου καί ὕψωσε τήν τιμημένη Ἑλληνική
Σημαία...

Ξεσηκώθηκαν οἱ πεθαμένοι τῆς Φυλῆς
ἀπό τά κιβούριά τους ρωτώντας γιατί;;;
Καί ἄν θέλεις, νά τούς πεῖς ἐσύ, πώς ὅλο
αὐτό τό θέατρο τοῦ παραλόγου, στή-
θηκε ἀντί πινακίου φακῆς, ἔναντι τοῦ
ποσοῦ τῶν 5.000 εὐρώ! Τά δισεκατομμύ-
ρια χρέους τῆς δόλιας μας Πατρίδας δέν
μᾶς ἐξευτέλισαν ὅσο τά τριάντα ἀργύρια
τῆς ἐξαγορᾶς τῆς Ἱστορίας καί τοῦ Πολι-
τισμοῦ. Καί καλά, πολύ  καλά ἔκανε ὁ
Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί ἀπέμπεψε
ἀπό τήν θέση του τόν Διευθυντή τοῦ Μου-
σείου Ἀβέρωφ πού οὐσιαστικά συνέργησε
στό στήσιμο αὐτῆς τῆς παρωδίας. Γιατί,
ἀκόμα καί ἄν ἡ οἰκογένεια τοῦ γαμπροῦ
καί τῆς νύφης δέν γνώριζαν τί ἔκαναν,
ὄφειλε νά τό γνωρίζει ἐκεῖνος ὁ ἔνστολος,
πού διαδέχθηκε στήν ἡγεσία τοῦ Θωρηκτοῦ
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τόν Ναύαρχο Κουν-
τουριώτη. Ἤθελα νά ἤξερα, θά φταίει
τώρα τό γερμανικό περιοδικό Focus ἄν
βάλει τήν Ἀφροδίτη τῆς Μήλου αὐτή τήν
φορά νά μᾶς... φασκελώνει;

Δέν μοῦ ἔφθανε αὐτό τό ζεμάτισμα, τό
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, βρίσκομαι σέ
μιά παρέα πού συζητᾶ τό θέμα. Ἀμάν σκέ-
φτομαι, ἄντε νά μέ ρωτήσουν τώρα νά δῶ
τί θά πῶ...

Κάθομαι καί περιμένω καί μετά ἀπό
λίγο σκάει ἡ «βόμβα».

-Γιά πές μας πάτερ, ἐσύ τί λές;
Στριφογύρισα λίγο στό κάθισμά μου,

ἤπια λίγο νερό, ξερόβηξα καί εἶπα:
-Τί νά πῶ βρέ παιδιά; Ντρέπομαι πού

δέν μᾶς φθάνουν τά προβλήματά μας, βά-
ζουμε καί ἄλλα πάνω στό κεφάλι μας.

-Ναί πάτερ, ἐπιμένει ὁ ἕνας, ἐάν θέλω
ἐγώ νά κάνω ἀνάλογη δεξίωση στό ἀρχαῖο
Θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου θά μέ ἀφήσουν;
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 Ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Θωμᾶ Ἀνδρέου

Χρονογράφημα



Ξεροκατάπια... Στήν σκέψη μου
γιά λίγο, γιά μιά στιγμή ὅμως, μοῦ
’ρθε νά τόν «στολίσω» ἀναλόγως
ἀπαντώντας του στό μᾶλλον εἰρω-
νικό ἐρώτημα! Ὅμως, τί φταίει
αὐτός; Σοῦ λέει ἄν ὁ mister τάδε
μπορεῖ νά κάνει φιγουράτες γκλά-
μουροδεξιώσεις, γιατί νά μήν πάω
καί ἐγώ στήν Ἐπίδαυρο;... Δέν
φταίει αὐτός. Φταῖνε ὅλοι ὅσοι
τολμοῦν νά διαγράφουν σελί-
δες τῆς ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ
τόπου. Καί νά σοῦ πῶ κάτι; Ντρέ-
πομαι περισσότερο γιά τό ὅτι αὐτό
τό θλιβερό -ὄχι ἀτυχές- γεγονός,
ἀποδείχθηκε δυνατό χαρτί στά
χέρια κάποιων πού τό χρησιμοποί-
ησαν γιά νά ὑποτιμήσουν τήν νοη-
μοσύνη μας καί νά προκαλέσουν
τό ἐθνικό μας συναίσθημα,
παρά γιά τό ὅτι ἡ διάθεση εἰρω-
νείας ἦταν ἐμφανῶς ἀποτυπωμένη
στό ἐρώτημα τοῦ συνομιλητή μου.

Γύρνα ξανά στό κιβούρι σου
Γενναῖε Ναύαρχε Κουντουριώτη
καί ὅλοι ἐσεῖς πού πέσατε πάνω
στό κατάστρωμα τοῦ πολεμικοῦ
πλοίου πού μέ τήν παρουσία του
σφράγισε τήν νεότερη Ἑλληνική
Ἱστορία, ὅταν τό φοβήθηκαν
ἀκόμα καί οἱ Τοῦρκοι ἀποκαλών-
τας το σεϊτάν παπόρ, δηλαδή κα-
ράβι τοῦ διαβόλου, τόσο ἔτρεμαν
στό ἄκουσμα τοῦ ἐρχομοῦ του...
Δέν εἶναι δυνατόν οἱ θυσίες καί τό
αἷμα Σας νά ξεπλυθεῖ τόσο εὔκολα
ἀπό τό κατάστρωμα τοῦ Ἀβέρωφ
καί ἀπό τήν θύμηση τοῦ λαοῦ μας.
Ἡ νικηφόρος πορεία Σας δέν δια-
γράφεται μέ 5.000 εὐρώ, οὔτε μέ
ὅλα τά δισεκατομμύρια τοῦ κό-
σμου. Τό αἷμα δέν πωλεῖται
μόνο δωρίζεται γιά νά δώσει
ζωή σέ ἄλλους. Ἄς τούς κρίνει ὁ
λαός καί ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλον-
τος...
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1. «Χοῖροι»
Ἀλήθεια, ἔχετε σκεφτεῖ ἄν κανείς θυμᾶται

πλέον τήν περιβόητη νόσο τῶν χοίρων; Ἐλά-
χιστοι….Μᾶς ἀπασχολοῦν ἄλλα νοσήματα πλέ-
ον: Δ.Ν.Τ (Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο) , ΕΚΤ
(Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) κ.ἄ. Κι ὅμως,
ὅσο καί ἄν οἱ περισσότεροι δέ τό γνωρίζουν, οἱ
χοῖροι (κοινῶς: τά γου-
ρούνια),  εἶναι καί πάλι
στό κέντρο τῆς ἐπικαι-
ρότητας! Ἄς γίνω ὅμως
πιό σαφής.

Οἱ 4 χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς ζώνης, πού οἱ
οἰκονομίες τους ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικά
προβλήματα, δηλαδή ἡ Πορτογαλία, ἡ Ἰρλανδία,
ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Ἱσπανία, εἶναι γνωστές στούς
κύκλους τῆς Εὐρωζώνης μέ τ’ ἀρχικά τους. Ρ
γιά τήν Πορτογαλία (ἀπό τό Portugal), I γιά τήν
Ἰρλανδία (ἀπό τό Ιrland), G γιά τήν Ἑλλάδα (ἀπό
τό Greece) καί S γιά τήν Ἱσπανία (ἀπό τό
Spain). Στό σύνολο: PIGS (στ’ ἀγγλικά: γου-
ρούνια!), πρός τιμή τῶν «καλλιεργημένων»
πλουσιοτέρων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν! Κάποιοι
πάλι, στή θέση τοῦ I θέτουν τήν Ἰταλία (ἀπό τό
Ιtaly) γιά νά διαχωρίσουν τόν Βορά ἀπό τό Νότο.
Τόσο ἐκτιμοῦν τή συνεργασία τους μέ τούς λα-
ούς τῶν «φτωχῶν» τούτων χωρῶν,  πού τίς θε-
ωροῦν ὅμως ὡς ἀναγκαῖο «κακό», ἀφοῦ οἱ ἀγο-
ρές τους – ἄς μή τό ξεχνᾶμε – ἀπορροφοῦν τά
προϊόντα τους… 

2. Τότε καί σήμερα
Ἕναν πολύ ἐπιτυχημένο παραλληλισμό

ἀνάμεσα στή σημερινή ἐπικαιρότητα τῶν λαῶν
πού οἱ οἰκονομίες τους βρίσκονται σέ  κρίση καί
γεγονότων πού περιγράφονται στή Βίβλο, διά-
βασα πρόσφατα σέ κάποιο ἄρθρο ἐφημερίδας.
Ἡ Αἴγυπτος, κοιτίδα τοῦ τότε “καπιταλισμοῦ”,
δέν προέβλεψε τόν λιμό καί τήν ξηρασία τῆς
τότε “καπιταλιστικῆς κρίσης” καί ἔπεσε στήν πε-

ρίοδο τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων, ἀφοῦ εἶχε κατα-
σπαταλήσει καί ληστέψει τό ὅποιο εἰσόδημα τῶν
ὑπηκόων σέ τυχερά παίγνια (βλέπε σήμερα: χρη-
ματιστήριο - ὁμόλογα), σέ λαμπρές γιορτές
(βλέπε σήμερα: διοργάνωση Ὀλυμπιακῶν ἀγώ-
νων), σέ μεταφορά τοῦ χρυσοῦ σέ ἄλλες
χῶρες ὅπως στή Βαβυλωνία (σήμερα: ἐξαγωγή

συναλλάγματος σέ
ἄλλες ἀγορές). Στήν
αὐλή τοῦ Φαραώ - ἄς
ὀνομάσουμε ἔτσι τό

παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα - οἱ διάφοροι αὐλικοί συμμετεῖχαν μέ τόν ἕνα
ἤ ἄλλο τρόπο στήν κατασπατάληση τοῦ πλού-
του πού παρήγαγαν οἱ “δοῦλοι”, δηλαδή οἱ
ἐργαζόμενοι τῆς ἐποχῆς. Μέ τό ξέσπασμα τοῦ
λιμοῦ οἱ ἴδιοι αὐλικοί ἀναζητοῦσαν τρόπους πε-
ριορισμοῦ τῆς μερίδας τῶν “δούλων” μέ σκο-
πό καί στόχο τήν ἱκανοποίηση τῆς δικῆς τους
εὐμάρειας (σημερινῆς κερδοφορίας) ἀκόμα
καί στίς συνθῆκες λιμοῦ. Μήπως τελικά, τέτοιου
εἴδους αὐλικοί δέν ἦταν αὐτοί πού ἐπιβλήθηκαν
στίς σύγχρονες ἑλληνικές κυβερνήσεις τοῦ
χθές καί τοῦ σήμερα καί οἱ ὁποῖες ἀνατράφη-
καν σ’ ἕνα τέτοιο παρόμοιο περιβάλλον μ’
αὐτό τοῦ Φαραώ, προκειμένου νά ὁδηγήσουν
τόν λαό τους στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας; Αὐτές οἱ
ἀνισότητες λοιπόν ποῦ τελικά θά ὁδηγήσουν;
Ἄς ἀναλογιστοῦμε…

3. Ὁ μύθος τοῦ Αἰσώπου
Ἴσως κάτι μποροῦμε νά διδαχθοῦμε ἀπό τόν

μύθο τοῦ Αἰσώπου ὅπου, ἕνα λιοντάρι, μιά ἀλε-
ποῦ, ἕνα τσακάλι κι ἕνας λύκος σκοτώνουν ἕνα
ἐλάφι καί τό μοιράζουν στά τέσσερα. Τό λιον-
τάρι παίρνει τό πρῶτο κομμάτι, ἐπειδή εἶναι ὁ
βασιλιάς τῶν ζῴων, τό δεύτερο ἐπειδή αὐτό κα-
νόνισε τή μοιρασιά, τό τρίτο ἐπειδή βοήθησε
στό κυνῆγι καί τό τέταρτο ἐπειδή εἶναι τό πιό
δυνατό ζῷο. Ἔτσι εἶναι οἱ λεόντειες συμμαχίες.
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Ὑπό τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

Οἰκονομικά

Πικρές ἀλήθειες

στό περιθώριο τῆς οἰκον. κρίσης



Αὐτός πού νομίζει πώς θά χορτάσει στό τραπέζι
τοῦ λιονταριοῦ, βγαίνει πάντα γελασμένος. Τό
«λιοντάρι» στίς ἡμέρες μας εἶναι ἡ Γερμανία.
Ἄν ὅμως σήμερα ρίχνει τό φταίξιμο στίς μικρές
χῶρες γιά τήν κρίση τοῦ εὐρώ, ἄς μήν ξεχνά-
ει πῶς φτάσαμε ἕως ἐδῶ. «Τό κοινό νόμισμα πα-
ρέσυρε αὐτές τίς χῶρες σέ μιά παγίδα», γρά-
φει ὁ Ἴβανς-Πρίτσαρντ στήν «Ντέιλι Τέλεγ-
κραφ». Καί συνεχίζει: «Τά ἐπιτόκια ἦταν πολύ
χαμηλά γιά χῶρες ὅπως ἡ Ἰρλανδία, ἡ Ἱσπανία,
ἡ Πορτογαλία καί ἡ Ἑλλάδα. Ἔτσι παρασύρ-
θηκαν εὔκολα σέ μιά στεγαστική καί κατανα-
λωτική φούσκα. Ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα ἦταν συνένοχη. Παραβίασε τούς κανονι-
σμούς πού εἶχε θέσει ἡ ἴδια γιά τόν πληθωρισμό
καί τήν προσφορά χρήματος προκειμένου νά
σώσει τή Γερμανία ἀπό τήν ὕφεση. Ἡ βαθύτε-
ρη ἀλήθεια, πού ἐλάχιστοι στή ζώνη τοῦ εὐρώ
εἶναι διατεθειμένοι νά συζητήσουν, εἶναι ἡ ἐγγε-
νής δυσλειτουργικότητα τοῦ κοινοῦ νομίσμα-
τος, γιά τήν Ἑλλάδα, γιά τή Γερμανία, γιά
ὅλους». Μέ τά πολύ χαμηλά ἐπιτόκια σέ σχέση
μέ τήν οἰκονομική τους κατάσταση, οἱ μικρές
χῶρες τοῦ εὐρώ χρεώθηκαν ἀκόμη περισσό-
τερο. Χωρίς ἐθνικό νόμισμα γιά νά τό ὑποτι-
μήσουν καί ἀκρωτηριασμένες ἀπό σκληρά μέ-
τρα λιτότητας, δέν ἔχουν πιά καμιά δυνατότη-
τα νά μειώσουν τό κόστος τοῦ χρέους τους.

4. Ἀνισότητες
Ὁ ἀμερικανός Νομπελίστας Οἰκονομολόγος

Paul Krugman ἀναφέρει: «Ἡ αὔξηση τῶν οἰκο-
νομικῶν ἀνισοτήτων εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς κρί-
σης». Στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἡ Δανία εἶναι ἡ
χώρα μέ τίς μικρότερες εἰσοδηματικές ἀνισό-
τητες στήν κοινωνία της, μέ τόν σχετικό δείκτη
ἀνισότητας περίπου στό 3 ἔναντι 6 τῆς Ἑλλά-
δας, πού ἔχει τίς χειρότερες ἐπιδόσεις στή Ε.Ε.
Ἴσως γι’  αὐτό οἱ Δανοί ἀπολαμβάνουν τήν κα-
λύτερη ποιότητα ζωῆς στήν Εὐρώπη καί μόνο
ἕνα 4% τοῦ πληθυσμοῦ ὑποφέρει ἀπό κατά-
θλιψη ἔναντι 14% τῶν Ἀμερικανῶν καί 14% τῶν
Ἑλλήνων! Χαρακτηριστικό ἄρθρο στό Βῆμα τόν
περασμένο Δεκέμβριο ἀναφέρει: ἕνας  ἴσως ρι-
ζοσπαστικός προϋπολογισμός τῆς χώρας μας θά
μποροῦσε νά ἀποτελεῖται μόνο ἀπό μία σελίδα
πού θά περιέγραφε χρονοδιάγραμμα μ’ ἕνα
μόνο στόχο: «σέ μιά περίοδο 4 ἐτῶν ὁ δείκτης
ἀνισότητας στήν Ἑλλάδα ἀπό 6 νά γίνει 3». Ὅλα

τά ἄλλα, μιά σειρά ἀπό ἀπίστευτες θετικές με-
ταμορφώσεις γιά τή χώρα καί τήν κοινωνία θά
διορθωθοῦν σχεδόν αὐτόματα ! Ἀκόμα κι αὐτό

τό ἔλλειμμα καί τό χρέος. Ἀρκεῖ δηλαδή ἡ ὅλη
προσπάθεια προόδου τῆς Ἑλλάδας νά στοχο-
θετηθεῖ προκειμένου νά γίνει ἡ “Δανία τοῦ Νό-
του”. Γιά τήν Ἑλλάδα αὐτή θά ἦταν ἡ μεγάλη
ἐκδίκηση ἐνάντια στήν ἀνισότητα. Στό μεταξύ,
ὅμως καί περιμένοντας νά συμβεῖ κάτι τέτοιο,
ἄς βολευόμαστε ὅσο καλύτερα μποροῦμε στό
ὀσμηρό περιβάλλον τῶν χωρῶν PIGS (χῶρες -
γουρούνια) καί ἁπλά ἄς ἀρκούμαστε στή «σιω-
πή τῶν ἀμνῶν» στήν ὁποία πολύ ἐπιδέξια κάποιοι
μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει σίγουρα, ὅμως παραβλέ-
ποντας τό γεγονός πώς ἡ ἀνθρώπινη ἐξέλιξη
εἶναι συνυφασμένη καί μέ τήν ἐξέλιξη τῶν κοι-
νωνικῶν συστημάτων. 

Ἴσως λοιπόν τελικά κανείς νά μή περιμένει
μιά «ἐπανάσταση τῶν φτωχῶν λαῶν». Ἡ ἐπι-
βολή τῆς δύναμης ὅμως τῶν ἰσχυρῶν σίγουρα
θά δημιουργήσει κάποια στιγμή ἀντίσταση.
Ἀλίμονο! Πόσο γρήγορα αὐτές οἱ χῶρες μέ
ἔντονο ἐπεκτατικό  παρελθόν, ξέχασαν τίς
ἐπαναστάσεις (ἀρκετές φορές πολύ αἱματηρές)
στίς ἀποικίες τους!  Οἱ ἐποχές ὅμως ἄλλαξαν,
ἔγιναν περισσότερο «πολιτισμένες» καί οἱ
«ὑποτελεῖς» μποροῦν κι αὐτοί νά ἀντισταθοῦν
μέ διαφορετικούς τρόπους. Πῶς; Μέ τήν ὁρι-
στική ἐξάλειψη τῶν ἀνισοτήτων στό ἐσωτερι-
κό τους. Ἴσως τότε μόνο, αὐτές οἱ χῶρες (καί
εἰδικότερα στήν Εὐρωζώνη οἱ χῶρες PIGS) πά-
ρουν τήν «ἐκδίκησή» τους!   
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Ὁ κατά κόσμον Εὐάγγελος Πανταζής τοῦ
Γρηγορίου καί τῆς Μαρίας, γεννήθηκε στό χω-
ριό Χρυσή Καστοριᾶς τό 1920. Εἶχε ἄλλους
τρεῖς ἀδελφούς καί δύο
ἀδελφές.

Εἴχαμε κατά συγκυρία
ἕνα κοινό σημεῖο ἀνα-
φορᾶς. Εἴχαμε βρεθεῖ στή
δίνη ὄχι μόνο τῆς φρικτῆς
κατοχῆς ἀλλά καί ἐν συ-
νεχεία τοῦ πολέμου 1946-
1949, ὅπως καί ὁ (κατά
τέσσερα ἔτη νεώτερος τοῦ
Εὐαγ. Πανταζῆ, συμπα-
τριώτης μου καί κατά τρία
ἔτη μεγαλύτερός μου Καπ-
παδόκης ἀπό τά Φάρασα-
ἀπ’ ὅπου καί ἡ δική μου
καταγωγή) Ἀρσένιος Ἐνζε-
πίδης, ὁ μετέπειτα πασί-
γνωστος σ’ ὁλόκληρη τήν
Ὀρθοδοξία χαρισματικός
ἁγιορείτης Μοναχός Παΐσιος.

Ὁ κατά κόσμον Εὐάγγελος Πανταζής, δια-
κρινόταν ἀκόμη καί γιά τήν εὐσέβεια καί
εὐλάβειά του. Ὅταν δέν εἶχε ὑπηρεσία, θά
τόν εὕρισκε κανείς στήν Ἐκκλησία. Γνώστης
τῆς ψαλτικῆς τέχνης καί κάτοχος τῆς Βυ-
ζαντινῆς μουσικῆς, ἀνέβαινε τακτικά στό ἀνα-
λόγιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως καί
βοηθοῦσε τόν δεξιό ψάλτη.

Τό 1962 δέχθηκε ἕνα φοβερό πλήγμα!
Ἔχασε τήν ἀγαπημένη σύντροφο τῆς ζωῆς
του τήν 32χρονη Ἐλισσάβετ –τό γένος Ἁλα-
τά- γνήσια Μακεδονοπούλα ἀπό τό Πολύ-
καστρο τοῦ Κιλκίς- ἀφήνοντας τόν δύσμοιρο
Εὐάγγελο μέ δύο ὀρφανά κοριτσάκια τήν Μα-
ρία (Μαίρη) 15 ἐτῶν καί τήν Εὐδοκία (Δόξα)
12 ἐτῶν. Θυμᾶμαι ἀκόμα μέ θλίψη τήν ἐξόδιο
ἀκολουθία (κηδεία) τῆς νεαρῆς συζύγου του.
Στάθηκε ὅμως ὁ Εὐάγγελος Πανταζής ὄρθιος,
πάντα μέ βαθιά πίστη, ἐναποθέτωντας στά

χέρια τοῦ Κυρίου τά περαιτέρω.
Καί ἀφοῦ μέσα σέ μιά δεκαετία περίπου

μόρφωσε κατάλληλα τίς δύο θυγατέρες του
καί τίς ἀποκατέστησε πλή-
ρως, τό 1972 ἐγκατέλειψε
τήν Χωροφυλακή ὁ Ἐνω-
μοτάρχης Εὐάγγελος Παν-
ταζής καί μετ’ ὁλίγο ἀνε-
χώρησε χωρίς νά μᾶς ἀπο-
χαιρετήσει γιά νά κλειστεῖ
διά παντός στό Περιβόλι
τῆς Παναγίας, στό Ἅγιον
Ὄρος.

Στίς ἀρχές τοῦ 1973 ἐκά-
ρη Μοναχός στήν Ἱ. Μονή
Μεγίστης Λαύρας, ὅπου
ἐγκατεβίωσε προσευχόμε-
νος καί ψάλλοντας τόν Κύ-
ριον, καί ὑμνώντας τήν Κυ-
ρία Θεοτόκον ἐπί ὁλόκληρη
35ετία.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος Λαυ-
ριώτης ἐκτιμώμενος γιά τό ἦθος καί τά προ-
σόντα του ἀπό τούς ἀδελφούς του πατέρες
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐξελέγη τρεῖς φορές γιά
ἀνάλογες θητείες (τό 1990, τό 1995 καί τό
2000) πρωτοεπιστάτης, δηλαδή ΠΡΩΤΟΣ
στήν εἰκοσαμελῆ Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου
Ὄρους πού ὅπως εἶναι γνωστό ἑδρεύει στίς
Καρυές, ὅπου εἶναι τό μεγαλόπρεπο κτίριο
τοῦ Πρωτάτου, ἀπέναντι ἀπό τόν Ἱερό Ναό
τοῦ Πρωτάτου, στό ἱερό τοῦ ὁποίου προ-
σκυνήσαμε τήν Ἁγιώτατη Εἰκόνα τοῦ
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».

Ὁ Μακαριστός Γέρων Ἐπιφάνιος Λαυ-
ριώτης, ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνη τόν Ἰανουάριο τοῦ
2009 καί ἐτάφη στό Μοναστήρι του τῆς Με-
γίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου τόν
ἀποκαλοῦν «ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»
γιά τίς πολλαπλές ἐλεημοσύνες του.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
καί ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ.

MBΩNA

20

Ὁ Μακαριστός Γέρων Ἐπιφάνιος Λαυριώτης

Ὑπό τοῦ κ. Λάμπρου Τουφεξῆ

Εἰς μνήμην
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Kατά τόν
μήνα Μάϊο 2010

ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας

κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν

τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου, τήν 5ην

εἰς ἑσπερινήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Κα-
θεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου διά
τούς ἀποφοίτους μαθητάς τῶν Λυκείων ἐν
ὄψει τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων εἰς τούς
ὁποίους ὡμίλησε ἐπικαίρως καί διένειμε εἰς
ὅλους ἀναμνηστικά δῶρα μέ τίς εὐχές του διά
καλήν ἐπιτυχίαν, τήν 9ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Μαρίνης Ἰλισσίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν 13ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου εἰς Ν. Κό-
σμον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν προ-
σκεκλημένος τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Σκαρτούλη, τήν 16ην

εἰς τήν Ἱεράν  Μονήν Τιμίου Προδρόμου Νι-
κησιάνης, ὅπου ἐχειροτόνησεν Πρεσβύτερον τόν
Διάκονον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοστήρικτον
Μπούρικα, τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Δωματίων, τήν 23ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Πεντη-
κοστῆς εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ουἘλευθερίου, τήν 24ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τῆς
Ἁγίας Τριάδος Γεωργιανῆς, τήν 30ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροποτάμου. 

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κων-

σταντίνου καί Ἑλένης Ν. Περάμου, ὅπου ἐτέ-
λεσεν καί Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Προ-
κατόχου του Κυροῦ Ἀμβροσίου.

Πραγματοποίησε:
Τήν 29ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς

τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Μουσθένης μέ θέμα εἰση-
γήσεως: «Προτεσταντισμός». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασε ὁ Παν/τος  Ἀρχιμ. Θωμᾶς Ἀνδρέου.

Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος.

Προήδρευσε:
Τήν 26ην τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐτέλεσε:
Τήν 23ην Ἐπιμνημόσυνη δέηση διά τήν Γε-

νοκτονίαν τῶν Ποντίων καί ἐτίμησε μέ τήν πα-
ρουσία του τίς ἐκδηλώσεις εἰς τό Χορτοκόπιον.

Εὐλόγησε:
Τήν 2αν τόν Γάμον τῶν Μιχαήλ Σγουρο-

μαλλίδη καί Χριστίνας Μίχογλου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου.

Ἐβάπτισε:
Τήν 9ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης

Ἰλισσίων Ἀττικῆς τήν θυγατέρα τῶν ἀνηψιῶν του
Παναγιώτου καί Χαρᾶς Τζαμτζῆ εἰς τήν ὁποία
ἐδόθη τό ὄνομα Εὐστρατία.

Προέστη:
Τήν 18ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Χα-

ραλάμπους Γραντζίδη, Ἐκκλησιαστικοῦ Συμ-
βούλου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
Ἐλαιοχωρίου, τήν 19ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας
τῆς Θεοδώρας Μποσνακίδου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 24ην τῆς
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Ἰωάννας Κυριακίδου
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθε-
ρουπόλεως.

Τρισάγιο γιά τή γενοκτονία τῶν Ποντίων

εἰς Χορτοκόπι.
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 Kατά τόν μήνα
Ἰούνιο 2010 ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Χρυσό-

στομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμί-
λησε:

Τήν 6ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Μυ-
τιλήνης μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μηθύμνης
κ. Χρυσοστόμου καί Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, τήν
13ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος
Χρυσοκάστρου, τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου, ὅπου προέστη
καί τοῦ 40ημέρου μνημοσύνου τοῦ Κωνσταντίνου
Κατσαγκιώτη, τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Δημητρίου Ἐλευθερῶν, ὅπου ἐχειροτόνησεν Διά-
κονον τόν Μιχαήλ Σγουρομαλλίδην, τήν 29ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας μετά τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου Μητροπολίτου Φιλίππων κ.
Προκοπίου, τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Δώ-
δεκα Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου, στό τέλος τῆς Θ.
Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν Ἀναγνώστας τούς
Ἱεροψάλτας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Γιαννιώτην Στέργιον
καί Πιφκιτσή Κωνσταντῖνον, φοιτητάς Πανεπι-
στημίου

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην εἰς τό Ἀρχαῖον Μαρτύριον Μυτιλήνης,

μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μηθύμνης κ. Χρυ-
σοστόμου καί τοῦ Οἰκείου Ἱεράρχου Μητροπολί-
του Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, τήν 4ην εἰς τήν Ἀγρυ-
πνίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Θεράποντος Μυ-
τιλήνης, τήν 5ην εἰς τόν Ἑσπερινόν καί  Λιτανείαν

τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῶν ἐν Λέσβω Ἁγίων εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Θεράποντος Μυτιλήνης, ὁμι-
λήσας ἐπικαίρως εἰς τήν Προκυμαίαν Μυτιλήνης,
τήν 11ην εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ὀνου-
φρίου εἰς τάς Ἐλευθεράς καί τήν 12ην εἰς τήν Θεί-
αν Λειτουργίαν, τήν 28ην εἰς τόν Ἑσπερινόν καί τήν
Λιτανείαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Παύλου
Καβάλας μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλίππων
κ. Προκοπίου καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, κατά
τήν Λιτανείαν ἀπήυθυνε χαιρετισμόν ἀπό ἐξέδρας,
τήν 29ην εἰς τόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου εἰς Μπουζίναν Ἐλευθερου-
πόλεως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 26ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν

Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Δωματίων κλείνοντας τόν κύκλο τῶν Ἱερατικῶν Συ-
νάξεων 2009 -2010 μέ τά συμπεράσματα τοῦ  περί
«Ἐκκλησίας» θέματος. Ἀκολούθησε εὐχαριστήριος
καί ἐπίκαιρος προσφώνησις τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου
Μπένου καί ἡ σύναξις ἔκλεισε μέ πλούσια Τράπεζα
εἰς τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπό τοῦ
Ἐφημερίου Ἀρχιμ. Ἀλεξίου Μιχαηλίδη καί τῶν συ-
νεργατῶν του.

Συμμετέσχε:
Τήν 22αν καί τήν 23ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρ-

χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐβάπτισε:
Τήν 13ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἄξιον Ἐστί» Ἀξι-

ουπόλεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουμενίσσης
τόν ἐγγονόν τοῦ κ. Κύρτσου Χρήστου, παλαιοῦ φί-
λου τοῦ Σεβασμιωτάτου,  εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη τό
ὄνομα Ἰωάννης καί τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως τήν θυγα-
τέρα τῶν Ἐμμανουήλ Μισιριάν καί Ἄννας Τοπα-
λίδου εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Μαρία.

Εὐλόγησε:
Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νικησιάνης

τόν Γάμον τοῦ Ἐλευθερίου Παρισσάκη μετά τῆς
Μαρίας Δημητρακούδη.

Προέστη:
Τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Διαμαντῆ Ζησιάδη,

Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου.

Χειροθεσία ἀναγνωστῶν.



 Kατά τόν μήνα Ἰούλιο 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θε-

οτόκου Νικησιάνης, τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγί-
ου Γεωργίου Μεσορόπης, τήν 11ην εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευ-
θερουπόλεως, τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας
Μαρίνης τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ν. Περάμου, τήν
18ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 20ην εἰς τόν Πα-
νηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Αὐλῆς,
τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 27ην

εἰς τήν Πανηγυρίζουσα Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παν-
τελεήμονος Χρυσοκάστρου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 19ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ

εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Παλαιοχωρίου, τήν
25ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως.

Προέστη:
Τήν 8ην τῶν θυρανοιξίων τοῦ Στρατιωτικοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἰς Ὀφρύνιον, τήν
24ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Ἰωάννου
Μπερμπέρογλου, Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 25ην τῆς Ἀκο-
λουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ νέου κτι-
ρίου τοῦ Ἀγροτικοῦ Συνεταιρισμοῦ Παγγαίου.

Ἐβάπτισε:
Τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου

Ἐλαιοχωρίου τήν θυγατέρα τῶν Ματθαίου καί Σο-
φίας Κακασά εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Ἀνθία.

Εὐλόγησε:
Τήν 4ην τόν Γάμον τῶν Δαλαβάγκα Λεωνίδου καί

Παπαδάκη Δήμητρας, θυγατρός τοῦ Γεν. Ἀρχ.
Ἐπιτρ. π. Ἀθανασίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου.

Παρέστη:
Τήν 16ην εἰς τήν τελετήν ἀλλαγῆς

Διοικήσεως εἰς τήν 192 Μονάδα
MLRS εἰς τό Στρατόπεδον
«Ἀμβράζη» Ἐλευθερουπόλεως.

Ἐπισκέφθηκε: 
Τήν 31ην τίς Ἐκκλησιαστικές Κα-

τασκηνώσεις «Μέγας Κων-
σταντῖνος» Ν. Ἡρακλείτσης, παρε-
κάθισεν εἰς τό γεῦμα καί ὡμίλησεν ἐπι-
καίρως εἰς τούς Κατασκηνωτάς.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ   ΝΕΩΝ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Τήν 14ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἐχειροτόνησεν εἰς τόν

Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου τόν Διά-
κονον Γεώργιον Ζωχαρέ εἰς Πρεσβύτερον. Ὁ π. Γε-
ώργιος εἶναι ἔγγαμος Κληρικός Φοιτητής τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἀνοιχτοῦ Πανεπιστημίου καί τοποθε-
τήθηκε ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Ποδοχωρίου.

Τήν 16ην Μαΐου τόν Διάκ. Θεοστήρικτον Μπού-
ρικα εἰς Πρεσβύτερον.

Τήν 27ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἐχειροτόνησεν εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν εἰς Διάκονον
τόν Μιχαήλ Σγουρομαλλίδη, ἔγγαμον καί μαθητήν
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Καβάλας. Τό πε-
ριοδικό μας εὔχεται εἰς τούς νέους κληρικούς πλού-
σια καί καρποφόρα διακονία εἰς τό ἀμπελώνα τοῦ
Κυρίου.
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Θεία Λειτουργία στόν Προφήτη Ἠλία Αὐλῆς.

Θυρανοίξια Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Στρατοπέδου

Ὀφρυνίου.
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