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 Ἀγαπητοὶ Ἀδελ-
φοὶ καὶ Πατέρες,

Σήμερα, 1η τοῦ
Νέου Ἔτους, κατά
τήν ἑορτή τῆς Περι-
τομῆς τοῦ Κυρίου
καί τῆς μνήμης τοῦ
Μ. Βασιλείου, ἐξι-
στορεῖται ἀπό τό
Εὐαγγέλιο τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας ἡ
πρώτη μετάβαση
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
στά Ἱεροσόλυμα γιά
τήν ἑορτή τοῦ Πά-
σχα. Σύμφωνα μέ
τούς λατρευτικούς
κανονισμούς καί
ὅρους τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, ὁ κάθε Ἰσραηλί-
της ὤφειλε ἀπό τῆς ἡλι-
κίας τῶν δώδεκα ἐτῶν νά
ἐπισκέπτεται τό Ναό τῶν
Ἱεροσολύμων καί νά συμμετέχη στή μεγά-
λη ἑορτή τοῦ Πάσχα. Ἔτσι συνέβαινε ἐκεί-
νη τήν μακρυνή ἐποχή, κάθε χρόνο νά
διοργανώνωνται ἱεραποδημίες ἀπό εὐσεβεῖς
Ἰσραηλῖτες, οἱ ὁποῖοι ξεκινοῦσαν ἀπό διά-

φορα μέρη τῆς
Παλαιστίνης καί
ἔξω ἀπό αὐτή, καί
ἐπί ἡμέρες βαδί-
ζοντας νά φθά-
νουν στήν Ἁγία
Πόλη. Μέ αὐτές
μάλιστα τίς ἱερα-
ποδημίες ἔχουν
σχέση οἱ λεγόμενοι
ψαλμοί τῶν Ἀνα-
βαθμῶν. Τούς
ἔψαλλαν καθ’
ὁδόν πρός τά Ἱερο-
σόλυμα ἐκφράζον-
τας τά ὡραιότερα
θρησκευτικά καί
πατριωτικά συ-
ναισθήματα, πού
ἐδόνησαν ποτέ τήν

καρδιά τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀκριβῶς, ὅπως ἀκούσα-

με σήμερα Πρωτοχρονιά,
στό Εὐαγγέλιο τῆς Θείας

Λειτουργίας, αὐτή τή θρησκευτική ὑπο-
χρέωση ἐκείνου τοῦ καιροῦ, ἐξεπλήρωσαν,
ὡς πιστοί Ἰσραηλῖτες καί οἱ γονεῖς τοῦ Κυ-
ρίου. Ὅταν ἔγινε 12 ἐτῶν ὁ Ἰησοῦς τόν πῆραν
μαζί τους, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ὁ Μνή-
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«Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;

Ἰδού ὁ πατήρ σου κἀγώ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμεν σε».

(Λουκᾶ. 2, 48)

Ἐγκύκλιος

Ἐπὶ τῷ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2011

ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Λαμπρό παράδειγμα

γονικῆς μέριμνας

ἡ Παναγία μας

καί ὁ Μνήστρωρ Ἰωσήφ



στωρ Ἰωσήφ, γιά τά Ἱεροσόλυμα γιά νά ἑορ-
τάση πρώτη φορά τό Πάσχα στόν περίφη-
μο Ναό. Κατά τήν διάρκεια ὅμως αὐτῆς τῆς
ἱεραποδημίας συνέβη κάτι τό ἀναπάντεχο.
Ὁ 12ετής Ἰησοῦς στήν ἐπιστροφή γιά τή
Ναζαρέτ, μετά τό
πέρας τῆς ἑορτῆς,
δέν ἀκολούθησε
τούς γονεῖς του.
Παρέμεινε στό
Ναό. Τρεῖς ἡμέ-
ρες τόν ἔψαχναν.
Ἀνάμεσα σέ συγ-
γενεῖς καί γνω-
στούς. Μολονότι
ἀπό τήν μέχρι
τώρα ζωή του
κοντά τους εἶχαν
ἁπτά δείγματα
τῆς ἠθικῆς του
ἀνωτερότητος,
τοῦ σπάνιου καί
μοναδικοῦ ἤθους
του (Λουκᾶ 2,
40), τῆς φιλο-
στοργίας καί τῆς
ὑπακοῆς του, ἐν
τούτοις ἀνησύ-
χησαν. Ἀνησύχησαν γιά τόν ἔφηβο Ἰησοῦ,
τόν Ὁποῖον, ὅταν γεννήθηκε τόν ὕμνησαν
στρατιές ἀγγέλων καί τόν προσκύνησαν
Μάγοι καί Ποιμένες. Ἀνησύχησαν γιά τό
Παιδί τους, τό ὁποῖο ὁ Οὐράνιος Πατέρας
Του τό ἐφύλαξε ἀπό τήν μάχαιρα τοῦ Ἡρώ-
δη.

Ἀνησύχησαν καί μάλιστα πολύ. Γι’ αὐτό
τρεῖς ἡμέρες ἡ Παναγία Μητέρα καί ὁ
Μνήστωρ Ἰωσήφ ἀνεβαίνουν καί κατεβαί-
νουν δύσβατους δρόμους. Τρέχει τό Πανά-
γιο ἐκεῖνο ζευγάρι, ὑπό τά ἔκπληκτα βλέμ-
ματα τῶν ἀγγέλων καί ρωτοῦν συγγενεῖς,

συγχωριανούς, μέ ἀγωνία πολλή, «ποῦ
εἶναι ὁ Ἰησοῦς; μήπως τόν εἴδατε; Ποῦ εἶναι
τό παιδί μας; Ποῦ χάθηκε ἡ χαρά καί ἡ δόξα
μας, ὁ θησαυρός τοῦ κόσμου;» Ὑπέμειναν
πολύ κόπο. Ὄχι μόνο σωματικό. Περισσότερο

δοκίμασαν πόνο ψυ-
χικό. Ἡ ψυχική  ἀγω-
νία τους διακρίνεται
καθαρά στά λόγια
τῆς Παναγίας, ὅταν
συνάντησαν τό Μο-
νογενῆ Υἱό Τους καί
Λόγο τοῦ Θεοῦ «ἐν
τῷ ἱερῷ καθεζόμενον
ἐν μέσω τῶν διδα-
σκάλων και ἀκούον-
τα αὐτῶν και ἐπε-
ρωτῶντα αὐτούς».
«Τέκνον, Τοῦ εἶπε ἡ
Παναγία Μητέρα, τί
ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;
ἰδού ὁ πατήρ σου
κἀγώ ὀδυνώμενοι
ἐζητοῦμεν σε».

Ἔτσι, ἀγαπητοί
ἀδελφοί, ἡ Ὑπερα-
γία Θεοτόκος καί ὁ
Μνήστωρ Ἰωσήφ

ἔμειναν ὑπόδειγμα φωτεινό, παράδειγμα
αἰώνιο, γιά τούς χριστιανούς ὅλων τῶν
αἰώνων μητρικῆς καί πατρικῆς στοργῆς
καί φροντίδος. Ἐάν ἐκεῖνοι γιά τόν Ἰησοῦ
Χριστό, σάν παιδί τους, ἔδειξαν τόση ἀνη-
συχία καί ἀγωνία, ὅταν ἔλειπε ἀπό κοντά
τους, πόση πρέπει νά δείχνουν οἱ ἄλλοι, οἱ
κοινοί γονεῖς γιά τά παιδιά τους, τά ὁποῖα
δέν ἔχουν τήν ἀναμαρτησία τοῦ Ἰησοῦ;
Πόσο πρέπει να νοιάζωνται οἱ καλοί γονεῖς
γιά τά βλαστάρια τους, τά ὁποῖα ὡς τέκνα
τοῦ Ἀδάμ ἐνοχλοῦνται καί πειράζονται
ἀπό τόσα πάθη, ἰδίως στήν ἄγουρη ἐφηβι-
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κή ἡλικία; Πόσο θά πρέπη νά πονοῦν οἱ κα-
λοί γονεῖς γιά τά παιδιά τους, τά ὁποῖα ἰδίως
στίς ἡμέρες μας δέχονται στό περιβάλλον
τους μύριες κακές ἐπιδράσεις; 

Ναί εἶναι δύσκολο τό ἔργο τῆς χριστια-
νικῆς ἀγωγῆς σήμερα. Ἀλλ’ ὅμως καί οἱ πα-
τέρες καί μητέρες δέν πρέπει ν’ ἀνησυχοῦν,
ὅπως τόσο ἀνησύχησαν ἡ Παναγία καί ὁ
Μνήστωρ Ἰωσήφ, ὅταν λείπουν τά παιδιά
τους ὧρες ἀπό τό σπίτι, καί μάλιστα βρα-
δυνές ὧρες, ὅταν δέν σηκώνονται νά πᾶνε
στήν Ἐκκλησία, ὅταν δέν προσεύχωνται;

Αὐτό ἀκριβῶς τό συνεχές, τό ἄγρυπνο
ἐνδιαφέρον γιά τήν ἠθική προκοπή τῶν παι-
διῶν ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα βασικό χα-
ρακτηριστικό τοῦ χριστιανοῦ γονέως. Κά-
ποτε, ἄς ἐλπίζουν, θά στεφθῆ ἀπό ἐπιτυχία.
Τρανή ἀπόδειξη ἡ περίπτωση τοῦ Μ. Βα-
σιλείου, τόν ὁποῖον τιμοῦμε σήμερα, μαζί μέ
τήν Περιτομή τοῦ Κυρίου. Οἱ κόποι τῶν
σεπτῶν γονέων του πόσο ἐτελεσφόρησαν! Τά
περισσότερα ἀπό τά 9 παιδιά τους ἀφιε-
ρώθησαν στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Σίγουρα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅταν ἡ γο-
νική μέριμνα φωτίζεται ἀπό τό παράδειγ-
μα τῶν Γονέων τοῦ Κυρίου, τό πρόσωπο τῆς
κοινωνίας μας θά εἶναι πιό λαμπρό, πιό
ὡραῖο. Οἱ κηλίδες πού ἀφήνουν τά ποικί-
λα ἐγκλήματα θά λιγοστεύσουν. Ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν θά ἐξαπλοῦται ἐπάνω στή γῆ.
Αὐτό εὐχόμεθα ἐκ βάθους ψυχῆς σέ ὅλους
σας γιά τό ἀνατεῖλαν Νέο Ἔτος. Καλή καί
εὐλογημένη Χρονιά καί πιό πολύ ἐνδιαφέ-
ρον καί μέριμνα γιά τήν ἠθική προκοπή καί
πρόοδο τῶν παιδιῶν μας. Ἀμήν
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ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
Παντοτεινὸς Εὐχέτης σας

† ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ι.Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ἐκυκλοφόρησε προσφάτως τό νέο
βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Χρυσοστόμου μέ τίτλο
«Εἰς τόπον χλόης…». Περιλαμβάνει
τήν πρώτη μετά τήν ἐνθρόνισή του
ἐνιαύσια σειρά σύντομων γραπτῶν Κη-
ρυγμάτων. Τά ὀλιγόλεπτα αὐτά κη-
ρύγματα βασίζονται στά Εὐαγγελικά
ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν καί ἀνα-
λύουν περιεκτικά καί σύντομα ἕνα ἀπό
τά ἄπειρα νοήματά τους μέ τρόπο κα-
τανοητό, γλαφυρό καί μέ ἐγκάρδια πα-
τρική διάθεση.

Τά ἐν λόγω κηρύγματα μποροῦν νά
χρησιμεύσουν ὡς ἐποικοδομητικά κεί-
μενα, ἀλλά καί ὡς βάση καί ἀφετηρία
ἐκτενέστερων κηρυγμάτων γιά τούς
διακόνους τοῦ ἄμβωνος.



1. Μέ ἀφορμή τό 21
 
Πλησιάζουν οἱ μέρες τῆς

Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.
Ἀναδηφώντας μεσ’ τίς σε-
λίδες τῆς Ἱστορίας, πού
ἔχουν σχέση μέ τήν
ἐπανάσταση τοῦ Γέ-
νους μας, τήν ἀπελευ-
θέρωσή του καί τή
σύσταση Ἑλληνικοῦ
Κράτους, ἔπεσε τό
βλέμμα μου στή σελί-
δα τῶν ἐξ Ἠπείρου
ἐθνικῶν Εὐεργετῶν
Εὐαγγέλου καί Κων-
σταντίνου Ζάππα. Ἀπό
Ἐθνικούς Εὐεργέτες γεμάτη
ἡ Πατρίδα μας καί ἤδη μία τέ-
τοια μορφή μέ ἀνεκτίμητη
προσφορά στόν τόπο μας
εἶναι καί ἡ τοῦ Φρίξου
Παπαχρηστίδη μέ τά
τόσα εὐαγῆ ἱδρύματα
πού κοσμοῦν τήν Ἱ.
Μητρόπολη καί τήν πόλη μας γενικά. Θε-
ωρῶ πολύ ἐπίκαιρη τήν παρουσία τῶν θεί-
ου καί ἀνεψιοῦ Ζάππα, διότι ἡ ζωή τους,
οἱ ἱστορικές συνθῆκες, οἱ πικρίες τους μά
καί οἱ χαρές τους θά μποροῦσαν σ’ αὐτές
τίς μέρες νά θεωρηθοῦν ὡς ἀφύπνιση καί
παρηγορία καί θάρρος καί ἐλπίδα, ἀνθρώ-
πων γεμάτων πατριωτισμό, γεμάτων
ὀρθοδοξία, γεμάτων ἀγάπη καί προσφο-
ρά.

Κάνοντας λόγο σήμερα γιά τίς
μεγάλες μορφές τοῦ 21 – καί

ὑπῆρξαν πάμπολλες αὐτές
– ἤ ἀγνοοῦμε ἤ ξεχνᾶμε

κάποιες ἀπό αὐτές πού
καί προσέφεραν στόν
ἔνοπλο ἀγώνα κατά
τῶν Ὀθωμανῶν ἀ -
ψη φώντας καί τήν
ἴδια τους ζωή καί
δείχνοντας μέ κα-
μάρι τά τραυματι-
σμένα τους στήθια
ἀπό ἐχθρικά βόλια,
ἀλλά καί ὅταν τούς

καταξίωσε ὁ Θεός νά
ἔχουν ἐπιζήσει  καί μέ

τήν προκοπή τους νά
ἔχουν ἀποκτήσει, ὑπερε-
πάρκεια ἀγαθῶν καί πλοῦτο
πολύ, τότε ἐπέδειξαν τό με-

γαλεῖο τῆς εὐσπλα-
χνίας ζυμωμένο μέ τήν
ταπεινοφροσύνη τῆς
φιλανθρωπίας, ζυμω-

μένο μέ τήν ἀπόλυτη ἀγάπη πρός τόν πλη-
σίον καί τῆς φιλοπατρίας κοσμώντας τήν
πατρίδα μας μέ τά ὡραιότερα μνημεῖα καί
διατηρώντας αὐτά μέχρι καί τώρα.

2. Εὐάγγελος Ζάππας

Ἔτσι λοιπόν ὁ Εὐάγγελος Ζάππας
ἀγωνιστής τοῦ 21. Γόνος πτωχῆς ἀλλά
εὐσεβοῦς οἰκογενείας τῆς Ἠπείρου ἀπα-
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Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Ἐθνικά

Εὐλαβική ἀναφορά
σέ ὡραῖες, ἐθνικές μορφές 

Φρίξος Παπαχρηστίδης



ράμιλλος στό σημάδι καί θαυμαζόμενος καί
ἀπ’ αὐτόν ἀκόμη τόν Ἀλή πασά τῶν
Ἰωαννίνων, ἀκολουθώντας τόν Μάρκο
Μπότσαρη διακρίθηκε σ’ ὅλους τούς
ἀγῶνες.

Μετά δέ τό τέλος τῆς ἐπαναστάσεως
ἀφοῦ εὑρέθη γιά λίγο στή Θεσσαλία καί
διεῖδε τόν κίνδυνο πού διέτρεχε ἀπό τούς
Τούρκους βρίσκεται στή Ρουμανία. Ἐκεῖ
κάνει τόν ἐμπειρικό Γιατρό καί Γεωπόνο.
Σέ ἐλάχιστο χρονικό διάστημα γίνε-
ται μέγας γεωκτήμων. Καλεῖ δέ
κοντά του καί τόν ἀνεψιό του
Κωνσταντῖνο. Καί δέν στέ-
κομαι στά μοναστήρια καί
τίς Ἐκκλησίες πού ἔκτισε.
Στά σχολεῖα πού ἀνόρ-
θωσε. Στά ὁράματά του
γιά τήν Ἀθήνα καί τήν
ἰδιαίτερη πατρίδα του.
Τό Καλλιμάρμαρο ἐκθε-
σιακό Κέντρο πού πῆρε
τό ὄνομά του ὡς Ζάπ-
πειον. Τήν ἀνασύσταση
τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων
μέσα στό πνεῦμα τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στέκομαι στήν ὑπέρτατη ἐκείνη
στιγμή τοῦ πιστότατου τέκνου τῆς
Ἑλλάδος καί τοῦ Χριστοῦ ὅταν
μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Κυρίου μας
γονατιστός ἀγκαλιάζοντας τόν ἀνεψιό του
Κωνσταντῖνο μέ μάτια δακρύβρεκτα τοῦ
λέει: «Κωνσταντῖνε μου, ἐμένα τά χρόνιά
μου πέρασαν, ἐγώ θά μείνω ἄγαμος γιά νά
ἐπιδοθῶ ἀπερίσπαστα στό ἔργο μου γιά
τήν πατρίδα μας καί τή θρησκεία μας, παι-
διά μου εἶναι ὅλα τά πτωχά Ἑλληνόπου-
λα. Αὐτό κατόρθωσα νά κάμω. Σύ ὅμως
κάνε οἰκογένεια». Καί ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀνε-
ψιοῦ: «θεῖε μου σύ μέ ἔφερες ἐδῶ, σύ μοῦ
ἔμαθες πῶς νά ἀποκτήσω πλούτη μέσα στά
πλαίσια τῆς ἀρετῆς καί τιμιότητας καί πῶς
νά τά σκορπίσω γιά τήν ἀγαπημένη μας
πατρίδα καί τόν τόπο πού μᾶς φιλοξενεῖ.

Τάσσω καί ἐγώ τήν ζωή μου δίπλα στή δική
σου ζωή καί θέλω τά Ἑλληνόπουλά σου νά
εἶναι καί Ἑλληνόπουλά μου». Καί ἔτσι συ-
νέχισαν τήν ὑπόλοιπη ζωή τους καί ὅταν
ἔφυγαν ἀπό τήν μάταια αὐτή ζωή, σέ τα-
πεινό μοναστήρι τῆς Ρουμανίας ἀπέριττες
ταφόπετρες γράφουν: Ἐδῶ ἀναπαύονται οἱ
δοῦλοι τοῦ Θεοῦ Εὐάγγελος καί Κων-
σταντῖνος ἐξ Ἠπείρου.

Ἀδελφοί μου, χωρίς διάθεση μα-
κρηγορίας ἔχω τήν αἴσθηση

πώς σήμερα μέ ἰδιαίτερη
ἀγάπη μελετήσατε τό τα-

πεινό μου πόνημα. Σ’
αὐτούς τούς δύσκο-
λους καιρούς ἔχουμε
ἀνάγκη ὅλοι μας
ἀφοῦ ἐπιστρέψου-
με στίς ρίζες μας
καί ἀφοῦ διαβά-
σουμε τήν ἱστορία
μας νά ἀντλοῦμε
θάρρος κουράγιο
καί δύναμη ἀπό τά

φωτεινά αὐτά ἀνα-
στήματα πού ἡ προ-

σφορά τους ὑπῆρξε μέ-
γιστη καί καθοριστική γιά

τό Γένος μας.  Γιά μέν τούς
ἄρχοντες αὐτοί εἶναι παράδειγ-
μα πρός μίμησιν, τίμιοι, ἐργατι-

κοί, φιλόπατρεις, ἐλεήμονες, φιλάνθρωποι,
ἐθνικοί εὐεργέτες καί γιά τόν λαόν μας
ἐλπίδα, διότι ὁ Θεός μπορεῖ ἀνάμεσα ἀπό
ἁπλούς ἀνθρώπους νά ἀναδείξει τέτοιες
προσωπικότητες. Καί ὅπως προανέφερα
ποιός ἦταν, πῶς ξεκίνησε καί ποῦ ἔφθασε
ἕνας ἄνθρωπος δικός μας ὁ Παπαχρηστί-
δης. Μέ πίστη στό Θεό μας, μέ ἐλπίδα σ’
αὐτόν, μέ διάπυρη προσευχή ἄς Τόν πα-
ρακαλέσουμε ὥστε νά ἀναδειχθοῦν ἄξιοι
ἡγούμενοι ἐκ τοῦ λαοῦ γιά τήν εὐημερία
του, γιά τήν καταξίωσή του καί γιά τήν ἐπι-
βίωσή του.

7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Ε. Ζάππας
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1. Ἡ μόρφωση τοῦ Κλήρου

Ἀπορία προκαλεῖ στή ψυχή, πιστεύω,
ἐκείνων πού τρέφουν συμπάθεια καί
πρός τήν ἀ -
ρχαία καί ἱστο-
ρική Ριζάρειο
Σχολή καί πρός
τόν ἀλησμόνητο
διηγηματογρά-
φο μας, τόν
Ἀλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη, ἡ
μᾶλλον ἀπαξιω-
τική στάση τοῦ
δευτέρου πρός
τήν πολυσέβα-
στη Ἱερατική
μας Σχολή. 

Ἡ ἐκπεφρα-
σμένη αὐτή ἀ -
παξιωτική γνώ-
μη του γιά τήν ἐπισημότερη Ἐκκλησια-
στική Σχολή τῶν ἡμερῶν του γιά νά ἑρμη-
νευθῆ, ὅσον εἶναι δυνατόν, πιό σωστά, θά
πρέπη νά συνδυασθῆ μέ τίς ἀπόψεις πού
εἶχε γενικώτερα γιά τήν μόρφωση τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, ἕνα σοβαρότατο θέμα, τό
ὁποῖο ἀπό ἐκείνην τήν ἐποχή ἀπασχο-
λοῦσε τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄς μή λησμονοῦμε, ὅτι πέραν τοῦ ὅτι ἦτο
ἄνθρωπος πνευματικός καί μέλος τῆς
Ἐκκλησίας ζωντανό, ὁ Παπαδιαμάντης
ἦτο καί παιδί ἱερέως καί τόν ἐνδιέφερε
ἄμεσα ὅ,τι εἶχε σχέση μέ τόν ἱερό Κλῆρο
τῶν ἡμερῶν του.

Ἔτσι ὁ ἐκλεκτός τῆς πατρίδος μας λο-

γοτέχνης ἐλάμβανε μέρος στίς συζητήσεις
τῶν συγχρόνων του γιά τά ἐκκλησιαστι-
κά θέματα καί μέ τόν ὀξυγράφο κάλαμό
του διετύπωνε κάποτε ὀξύτατες κρίσεις,

ὥστε νά ὁδηγῆ ὁ
λόγος του  σέ πα-
ρεξηγήσεις καί σέ
διορθώσεις κατόπιν. 

Τί φρονοῦσε, λοι-
πόν, γιά τό ζήτημα
τό πάντοτε ἐπίκαι-
ρο, τῆς μορφώσεως
τοῦ ἱεροῦ Κλήρου
τῆς πατρίδος του;
Σέ μακροσκελές
ἄρθρο του δημοσι-
ευμένο μέ τίτλο «
Ἱερεῖς τῶν πόλεων
καί ἱερεῖς τῶν χω-
ρίων» τό 1896 ἔγρα-
φε μεταξύ ἄλλων ὁ
Παπαδιαμάντης τά

ἑξῆς σχετικά μέ τήν μόρφωση τοῦ Κλή-
ρου: «Οἱ πρό τῆς παρούσης γενεᾶς
ἱερεῖς ἤξευραν ὀλίγα κολλυβογράμματα.
Δέν ἦσαν εὐπαίδευτοι, ἀλλ’ ἦσαν μορ-
φωμένοι. Μορφωμένοι διά τό ἔργον
των.Ἦσαν σεβάσμιοι καί ἐνάρετοι. Ἀλλά
δέν ἠμποροῦσαν νά ἐκφωνοῦν λόγους;
Τόσον τό καλύτερον δι’ αὐτούς καί διά
τούς πιστούς. Ἐδίδασκον διά τοῦ πα-
ραδείγματος. Ἔφευγον τάς μωράς ζητή-
σεις καί τάς ἐπιδείξεις, τάς ἀπηγορευ-
μένας ὑπό τῆς ἱερᾶς Γραφῆς. Ἐάν τινές
ἐξ αὐτῶν ἤξευραν ὀλίγα ἑλληνικά γράμ-
ματα, ὡμίλουν διά βραχέων, ἔλεγον ὀλί-
γα, ἀλλ’ ἐνεποίουν βαθεῖαν ἐντύπωσιν» 

ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ  ΚΑΙ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Ὑπό Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἡ γνώμη τοῦ Παπαδιαμάντη
γιά τή Ριζάρειο

Μελέτη
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

2. Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Ριζαρείου

Μέ αὐτόν τόν ἀπόλυτον τρόπον
ἐκφράζεται ἐπιγραμματικά γιά τήν μόρ-
φωση τῶν ἱερέων ὁ Παπαδιαμάντης. Καί
στήν ἄποψη μερικῶν «χρειάζονται ἱερα-
τικαί σχολαί διά νά μορφωθῆ ὁ Κλῆρος»
τί ἀπαντᾶ; Ἀκριβῶς δέ στήν παράγραφο
αὐτή τοῦ ἐκτενοῦς ἄρθρου του ἀναφέ-
ρεται καί στή Ριζάρειο Σχολή μας, ὅπου
διατυπώνεται ἡ διόλου εὐνοϊκή γνώμη
του γιά τήν Σχολή μας. Ἄς τόν ἀκούσω-
με. «Ὑπῆρχον τρεῖς ἤ τέσσαρες ἱερατικαί
σχολαί ( ποιές νά ἐννοῆ ἄραγε;), ὑπῆρχε,
καί ὑπάρχει ἀκόμη, ἡ Ριζάρειος. Ἀπό τάς
ἱερατικάς σχολάς ἐβγῆκε σμῆνος δικο-
λάβων, δημοδιδασκάλων, δικαστικῶν κλη-
τήρων καί δημοσίων ὑπαλλήλων. Ἀπό τήν
Ριζάρειον ἐβγῆκεν ὁλόκληρος σφηκιά
δικηγόρων, ἀγέλη καθηγητῶν, ἰατρῶν,
χρηματιστῶν καί πολιτευομένων.

Ποῦ ἠκούσθη αὐτό, μοναστήρια νά
ἔχωσιν ὑποτρόφους εἰς τήν Εὐρώπην ,δι-
κηγόρους, καί μάλιστα ἰατρούς, διά νά δι-
δάσκωνται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐβγῆκεν ἀπό
τόν πίθηκον, κατερχόμενοι δέ νά διδά-
σκωσι καί εἰς ἄλλους τά σοφά ταῦτα;
Μόνον εἰς τήν Ἑλλάδα γίνονται αὐτά.
Ἀλλά καί τί δέν γίνεται εἰς τήν Ἑλλάδα; 

Ἀπό τάς ἱερατικάς σχολάς, καί ἀπό
τήν Ριζάρειον, ἐβγήκαν ὀλίγιστοι καλοί
ἱερεῖς, περισσότεροι ἴσως ὄχι πολύ κα-
θώς πρέπει».

Καί τό ἀφοπλιστικό του συμπέρασμα:
«Μή πλανᾶσθε. Τό ράσον δέν κάμνει τόν
μοναχόν καί τό ἱερο διδα σκαλεῖον δέν κά-
μνει τόν ἱερέα. Πρέπει ὁ ἱερεύς νά ἔχη
κλίσιν μέ ἰῶτα καί πρό πάντων κλῆσιν μέ
ἦτα… Πρέπει νά ἔχη πῦρ μέσα του».

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τόν Παπαδια-
μάντην ἡ Ριζάρειος Σχολή ἔδωσε στήν
Ἐκκλησία λίγους, πολύ λίγους, καλούς
ἱερεῖς. Οἱ περισσότεροι, κατά τήν ἄπο-
ψή του, ἀπόφοιτοι ἀπό αὐτήν ἱερεῖς ἦσαν
πολύ μέτριοι. Ἀντίθετα ἡ Ριζάρειος,
πάντα κατά τήν γνώμη του, ἔδωσε στήν
κοινωνία πλῆθος ἐπιστημόνων καί ἄλλων

χρήσιμων ἐπαγγελματιῶν. 
Ἔτσι ἐκτός τῆς σχετικῆς ρηξικέλευθης

μελέτης τοῦ καθηγητοῦ καί ἀποφοίτου
τῆς Ριζαρείου Λεωνίδου Φιλιππίδου «Ἡ
Ριζάρειος Ἐκκλησιαστική Σχολή ἐξε-
πλήρωσε τόν προορισμόν της;» (Περιο-
δικό ΠΟΙΜΗΝ Ἰαν.-Μάρτ. 1949, σσ. 23
ἑξῆς) ἔχομε καί κάποια στατιστική με-
λέτη, σχετική μέ τούς ἀποφοίτους τῆς Ρι-
ζαρείου σέ περίοδο 125 ἐτῶν, ἀπό τῆς
ἱδρύσεως της τό 1844 ἕως τό 1969. Σύμ-
φωνα μέ τήν ἐνδιαφέρουσα αὐτή μελέτη
τοῦ Α. Σάντα «Τά 125 ἔτη τῆς Ριζαρείου
Σχολῆς –Ἡ ἀπόδοσίς της –Ἡ μέλλουσα
μορφή της» ἐκ τῶν 1669 ἐγγραφέντων
μαθητῶν εἰς τήν Ριζάρειον Σχολήν ἀνε-
δείχθησαν 33 Καθηγηταί τοῦ Πανεπι-
στημίου, 53 Μητροπολίται, 250 κληρικοί
ἐν γένει (Ἀρχιμανδρίται, Ἱερεῖς, ἱεροκή-
ρυκες), 250 Θεολόγοι λαϊκοί (οἱ πλεῖστοι
τῶν ὁποίων ἔγιναν Γυμνασιάρχαι), 650
Πτυχιοῦχοι τοῦ Πανεπιστημίου, (Φιλό-
λογοι, Μαθηματικοί, Νομικοί, Ἰατροί καί
ἄλλοι ἐπιστήμονες,) 226 Δημοδιδάσκαλοι
(οἱ 200 τῶν ὁποίων προήχθησαν εἰς Δι-
ευθυντάς Σχολείων) καί 207 διαφόρων
ἐπαγγελμάτων. («Ἐκπλήρωσις τῶν
σκοπῶν τῆς Διαθήκης τοῦ ἀειμνήστου Γε-
ωργίου Ριζάρη. Ὑπό Σπύρου Καλαντζή,
δικηγόρου. Εἰς «Ριζάρειος Ἐκκλησιαστι-
κή Σχολή. Πανηγυρικός Τόμος ἐπί τῆ
125ετηρίδι 1844-1969. Ἀθῆναι 1969 σσ.
557) 

Στόν ἀνωτέρω ὅμως στατιστικό πίνα-
κα στηριζόμενοι δέν μποροῦμε οὔτε νά
ἐπιβεβαιώσουμε, οὔτε καί νά ἀπορρί-
ψουμε παντελῶς τήν διατυπωθεῖσα
αὐστηρή καί ἀπόλυτη γνώμη τοῦ Πα-
παδιαμάντη. Διότι ὅσον ἀφορᾶ τό πο-
σοστόν ἐκείνων πού χειροτονήθηκαν
ἀπό τούς ἀποφοίτους τῆς Ριζαρείου
Κληρικοί, ἴσως ἔχει δίκιο, ἀφοῦ ἀντι-
στοιχεῖ μόνο στό ἕνα πέμπτο τοῦ συνό-
λου τῶν ἀποφοίτων σέ διάστημα χρόνου
125 ἐτῶν, γιά τό ἄλλο ὅμως, τό καί σπου-
δαιότερο τῆς ποιότητος,  δηλαδή κατά πό-
σον ἀνεδείχθησαν ἄξιοι κατά πάντα τοῦ
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ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των, αὐτό ἀνήκει
κατ’ ἀκρίβειαν σέ Ἄλλον, στόν «ἐτάζον-
τα καρδίας καί νεφρούς» Θεόν.

3. Ἀτυχές συμβάν μέ Ριζαρείτη

Καί μετά τίς ὀφειλόμενες παρατηρή-
σεις αὐτές, ἄς θυμηθοῦμε ἕνα πολύ χα-
ρακτηριστικό γεγονός, τό ὁποῖο φαίνεται
ὑπῆρξε καθοριστικό τῶν ἀπόψεων τοῦ
Παπαδιαμάντη γιά τή Ριζάρειο Σχολή. Τό
γεγονός αὐτό ἔχει ὡς ἑξῆς: Κάποια ἡμέ-
ρα ἐκεῖ ὅπου καθόταν ὁ συγγραφέας μέ
τήν παρέα του στό γνωστό μας ἱστορι-
κό Καφενεῖο τῆς Δεξαμενῆς στήν Ἀθήνα,
ἔτυχε δίπλα του νά κάθεται καί μία νε-
ανική εὔθυμη παρέα. Παρόντες καί Ρι-
ζαρεῖτες, οἱ ὁποῖοι ξεχώριζαν μέ τό ρα-
σάκι, πού φοροῦσαν. Ἡ συζήτησή τους
εἶχε θέμα θρησκευτικό. (Πάλι καλά!)
Τότε ἀκούσιος ὠτακουστής ὁ Παπαδια-
μάντης ἐντυπωσιάσθηκε ἀπό τήν νεανι-
κή κουβέντα, καί κατέγραψε ἀργότερα
πρός χάριν μας τό περιστατικό αὐτό ὑπό
τύπον χρονογραφήματος. Ἄς τόν ἀκού-
σωμε:

«κατά σύμπτωσιν, κ’ ἐκεῖ ἡ ὁμιλία ἦτο
σχετική μέ τήν Παλαιάν Διαθήκην. Οἱ
τρεῖς νέοι ὡμιλοῦσαν ἐν ἐξάψει, κ’ ἐφαί-
νοντο ὅτι εἶχαν δειπνήσει ἐν ἀφθονία.

-Καί τίνος τά πουλᾶς αὐτά, βρέ… Πῶς
μίλησεν ἡ γαϊδάρα τοῦ Βαρλαάμ; (sic) Τί-
νος τά πουλᾶς αὐτά, βρέ;

Τό βρέ ὁ Ριζαρείτης τό ἀπηύθυνε βε-
βαίως εἰς τόν ἀόρατον καί ἀπρόσωπον
τόν διευθυντήν συντάκτην τῆς Ἱερᾶς
Γραφῆς, πρός τόν ὁποῖον ἀπέστρεφε ρη-
τορικῶς τόν λόγον. Ἴσως εἰς τόν προ-
φήτην Μωυσέα.

-Τίνος τά πουλᾶς αὐτά; ἐπανέλαβεν
καί τρίτην φοράν.

Ὁ νεαρός κύριος τοῦ γείτονος ὁμίλου,
ἄν κ’ ἐγέλασε μέ τάς ἐλαφράς εὐφυολο-
γίας τῶν δύο γυναικῶν, φαίνεται ὅτι δέν
εὐηρεστήθη ἀπό τήν βαναυσότητα τοῦ μι-
κροῦ ρασοφόρου. Καί ἀποτεινόμενος
πρός τήν ἰδίαν ὁμάδα του, ἀρκετά με-

γαλοφώνως ὥστε ν’ ἀκούεται καί ἀπό
τούς γείτονας, εἶπε:

-Τίνος τά πουλᾶ; Μ αὐτά τά πράγμα-
τα, εἶναι εἴκοσι αἰῶνες τώρα, ἐξακολου-
θοῦν νά πουλοῦνται εἰς ἑκατομμύρια
ἀνθρώπων, καί μάλιστα αἱ Βιβλικαί
Ἑταιρεῖαι τά πουλοῦν μεταφρασμένα εἰς
τριακόσιες τόσες γλῶσσες… Κ ἔπειτα,
ἐκεῖνος πού τά πουλᾶ ὡς θαῦμα ζητεῖ νά
τά πουλήση καί ὄχι ὡς κοινό τι καί σύ-
νηθες. Οὐδέ βιάζει κανένα νά τό πι-
στεύση.

-Καί δέν εἶναι καί πολύ παράξενο ἄν
ὡμίλησε μίαν φοράν ἡ γαϊδάρα, εἶπεν
ἀκάκως ὁ γηραιός κύριος. Πόσοι γαϊδά-
ροι καί γαϊδάρες πόσες μιλοῦν!

- Ἄς τά ἀφήσουμε αὐτό, εἶπεν ὁ νέος.
Μά ἰδέτε πόσον καλά ὁ νεαρός αὐτός
ρασοφόρος μανθάνει «τά ἱερά γράμ-
ματα», ἀφοῦ τόν Βαλαάμ, τόν μάντιν,
πού ἔζησε χίλια χρόνια πρό Χριστοῦ,
τόν κάνει Βαρλαάμ, τόν αἱρετικόν τῆς
13ης μετά Χριστόν ἑκατονταετηρίδος
…Καί τό κάτω κάτω, κύριε, ἐπέφερεν
οἱονεί ἀποστρέφων τόν λόγον πρός τόν
Ριζαρείτην, ἀφοῦ δέν σ’ ἀρέσει, κύριε, ἡ
Θρησκεία καί τό ἱερατικόν στάδιον,
διατί φορεῖς ράσα, καί διατί οἱ φιλό-
στοργοι γονεῖς σου σέ στέλνουν νά
φοιτᾶς εἰς τήν Ριζάρειον; Ἕως πότε θά
εἴμεθα ἀχαρακτήριστοι Γραικύλοι… (Ἡ
κάλτσα τῆς Νώενας. τ. 4, σ. 194).

4. Ἡ ἐξήγηση

Tό χρονογράφημα αὐτό μέ τήν ὑπο-
γραφή τοῦ Παπαδιαμάντη δημοσιεύθηκε
στήν ἐφημ. « Ἀλήθεια» τήν 7ην Ἰανουα-
ρίου 1907. Ἐκείνη τήν ἐποχή ἦτο ἀκόμη
Διευθυντής τῆς Ριζαρείου ὁ Ἐπίσκοπος
Πενταπόλεως, ὁ γνωστός μας Ἅγιος Νε-
κτάριος. Ἀπό τή Σχολή θά ἀποχωρήση τό
ἑπόμενο ἔτος, τό 1908. Ἑπομένως, διε-
ρωτᾶται κάποιος, πῶς ὑπῆρχαν τοιοῦτοι
Ριζαρεῖτες, μέ τέτοια θρησκευτικότητα
καί τόσο ἐλλειπεῖς θρησκευτικές γνώσεις,
ὅπως ἦσαν ἐκεῖνοι, πού περιγράφει ὁ Πα-



παδιαμάντης στό καυστικώτατο χρονο-
γράφημά του;

Τοῦτο τό φαινόμενο δέν εἶναι ἀπίθα-
νο. Μολονότι, σύμφωνα μέ τήν παρατή-
ρηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
ἐπιφανοῦς ἐκκλησιαστικοῦ ἱστορικοῦ
Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «ἡ Ριζά-
ρειος Σχολή διά τοῦ Διευθυντοῦ Μητρο-
πολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου, ἕνεκα
τοῦ κύρους αὐτοῦ ὡς Ἱεράρχου, ἐπανεῦρε
τήν ἐσωτερικήν αὐτῆς γαλήνην...» καί πιό
κάτω  «Ὁ Διευθυντής ἀποκατέστησε τε-
λείως τόν ἐκκλησιαστικόν χαρακτήρα τῆς
ἐσωτερικῆς ζωῆς τῆς Σχολῆς» (Ριζάρειος...
ἐνθ ἀν. σσ. 43) δέν θά εἶχαν λείψει καί
παρόμοιοι μαθητές. Ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος γράφει σέ Ἐπιστολή του,
λίγο καιρό πρίν ἀναχωρήση ἀπό τή Ρι-
ζάρειο, ἀπέβαλε ἀπό τή Σχολή τέσσερεις
ἀνυπάκουους μαθητές, παιδιά κακομα-
θημένα εὔπορων οἰκογενειῶν.

Ἔγραφε στίς μοναχές τῆς Αἴγινας:
“Πλήν τῆς στενοχωρίας ταύτης (ἔλλειψη
χρημάτων νά στείλει στό μοναστήρι)
εἶχον και ἑτέρα πολύ σπουδαίαν, ἥτις καί
αὕτη σήμερον ἔπαυσε. Ἐδίωξα ἐκ τῆς
Σχολῆς τέσσερας μαθητάς, δύο της τε-
τάρτης τάξεως καί δύο τῆς πέμπτης, οἵτι-
νες μετά ἕνα μήνα ἀκριβῶς θά ἐλάμβανον
τό δίπλωμά των. Οἱ ὑπέρ αὐτῶν ἐνδια-
φερόμενοι ἦσαν ἰσχυροί, ἀλλ’ ἐπί τέλους
σήμερον ἀπεβλήθησαν, ἀλλ’ ἄνευ πρά-
ξεως ἀποβολῆς”, ἡ ὁποία ἀποβολή, ἄς
σημειωθεῖ, θά τούς στιγμάτιζε καί θά τούς
ἀκολουθοῦσε στή σταδιοδρομία τους. Ὁ
Πενταπόλεως δέν ὑπῆρξε ποτέ ἐκδικη-
τικός οὔτε ἤθελε τήν ἐξόντωση ἐκείνων
πού παρεκτρέπονταν, παράλληλα ὅμως
ἦταν καί ἀνυποχώρητος στήν διαφύλα-
ξη τῆς ἠθικῆς καί τοῦ κύρους τῆς Ριζα-
ρείου, ὡς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.

Ὁ Ριζαρείτης, λοιπόν, στό ἀτυχές πε-
ριστατικό, πού περιέγραψε ὁ Παπαδια-
μάντης, θά ἀνῆκε σ’ ἐκείνους τούς μα-
θητές, τούς γόνους πλούσιων οἰκογενειῶν
τῶν Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖες ἔβλεπαν τή Ρι-
ζάρειο μόνο ὡς τό καλύτερο ἐκπαιδευτικό

Ἵδρυμα τῶν Ἀθηνῶν, μετά τό Πανεπι-
στήμιο, κατάλληλο γιά νά φοιτήσουν τά
παιδιά τους ἁπλῶς καί ὄχι γιά νά ἱερω-
θοῦν.

Τέλος ἀκόμη μία φορά ὁ Ἅγιος τῶν
Γραμμάτων μας ἀναφέρεται στή Ριζάρειο
στό αὐτοψυχογραφικό του διήγημα
«Ὄνειρο στό κύμα» μέ ὑποτιμητικά πάλι
ὑπονοούμενα. «Ἀφοῦ ἔμαθα, γράφει, τά
πρῶτα γράμματα πλησίον τοῦ γηραιοῦ
Σισώη, ἐστάλην ὡς ὑπότροφος τῆς
Μονῆς εἴς τινα κατ’ ἐπαρχίαν ἱερατικήν
σχολήν, ὅπου κατετάχθην ἀμέσως εἰς τήν
ἀνωτέραν τάξιν, εἶτα εἰς τήν ἐν Ἀθήναις
Ριζάρειον... Ὀρθῶς ἔλεγεν ὁ γηραιός Σι-
σώης ὅτι «ἄν ἤθελαν νά μέ κάμουν κα-
λόγερον, δέν ἔπρεπε νά μέ στείλουν ἔξω
ἀπό τό μοναστήρι..»Διά τήν σωτηρίαν τῆς
ψυχῆς μου ἤρκουν τά ὀλίγα ἐκεῖνα κολ-
λυβογράμματα, τά ὁποία αὐτός μέ εἶχε δι-
δάξει, καί μάλιστα ἦσαν καί πολλά!... ( 3,
261-262, 273).

Τοιαύτη φαίνεται ἡ τοποθέτηση τοῦ
Παπαδιαμάντη μας ἀπέναντι στή Ριζάρειο
Σχολή. Ὁ συντάκτης τοῦ παρόν-
τος, θερμός ἐραστής τῶν λό-
γων τοῦ πρώτου καί ἐκ
τῶν περιστασιακῶν δι-
δασκάλων τῆς δευτέ-
ρας, καί πιστεύω, πολ-
λοί ἄλλοι, θά μείνουν
τελικά ἀνεπηρέαστοι
στό σεβασμό καί τήν
ἀγάπη τους καί πρός
τόν ἀπαράμιλλο λογο-
τέχνη καί πρός τήν γε-
ραρά, ἀγαπητή καί πο-
λυσήμαντη  Ἐκκλησια-
στική σχολή.

«Λογισμοί γάρ
θνητῶν δειλοί, καί
ἐπισφαλεῖς αἱ
ἐπίνοιαι ἡμῶν.»
( Σοφ. Σολ.
9,14).



Ἑ
τοιμαζόμουν νά κατέβω στό γραφεῖο
τό ἀπόγευμα ἐκείνης τῆς Παρα-
σκευῆς καί πρίν φύγω ἄνοιξα γιά λίγο

τήν τηλεόραση ρίχνοντας μία γρήγορη μα-
τιά στίς ἐκπομπές ἐκείνης τῆς ὥρας. Στα-
μάτησα σέ ἕνα κανάλι, ἡ ἐκπομπή τοῦ
ὁποίου σάν βασικό θέμα εἶχε τήν δύναμη
τῆς Πίστης… Μοῦ προξένησε ἐνδιαφέρον
τό θέμα καί σκέφθηκα νά ἀφιερώσω λίγο
χρόνο ὥστε νά τό παρακολουθήσω. Μι-
λοῦσαν γιά γνωστό μοναστήρι τῆς Ἀθήνας,
στό ὁποῖο φυλάσσονται τά Τίμια Λείψανα τοῦ
Ἁγίου πού μέ θαυμαστό τρόπο, βρέθηκαν
ἐκεῖ… Ἕως ἐδῶ, δέν θά ὑπῆρχε λόγος κα-
ταγραφῆς χρονογραφήματος ἐάν ἔμεναν
μόνον ἐκεῖ. Οἱ δημοσιογράφοι θέλησαν νά
ἐπεκτείνουν τήν συζήτηση ἐπί τοῦ θέματος
καί ξαφνικά καλωσορίζουν στό πάνελ,
ἕναν παπά, μία ἀστρολόγο καί ἕνα ψυ-
χίατρο! Νά σημειωθεῖ πώς καί οἱ τρεῖς τυγ-
χάνουν γνωστοί τηλεοπτικοί ἀστέρες! 

Λέω ἀπό μέσα μου : τώρα νά δεῖς τί θά γί-
νει… Μέ προσποιητό σεβασμό ρωτοῦν
πρῶτα, τόν κατά τά ἄλλα σεβάσμιο κληρικό
– σέ κάποια στιγμή ὁ ἕνας τόν προσφώνη-
σε μάλιστα κύριε πατέρα!!! -  τήν ἄποψή του
γιά τό θέμα τῆς πίστεως. Μόλις ὁ δόλιος πάει
νά ἀνοίξει τό στόμα του νά μιλήσει, οἱ καλοί
μας δημοσιογράφοι, πού τόσο πολύ ἤθελαν
νά ἀναδείξουν τό θέμα,  τόν διέκοψαν! Τόν
λόγο πῆρε στήν συνέχεια ἡ γνωστή κυρία
ἐκπρόσωπος τῆς μεγάλης!!! ἐπιστήμης τῆς
ἀστρολογίας ἡ ὁποία καί ἀναφέρθηκε σέ
κάποιο δικό της προσωπικό θαῦμα, πού

ὀφείλω νά ὁμολογήσω πώς δέν κατάλαβα
ποιός τῆς τό ἔκανε. Ἐν τῷ μεταξύ λαμβάνει
τόν λόγω καί ὁ ψυχίατρος πού ἐν ὀλίγοις
ὑπεστήριξε τήν ἄποψη, πώς τά θαύματα προ-
καλοῦνται ἀπό τίς δυνάμεις πού ἀπό μόνος
του ὁ ἄνθρωπος διαθέτει.

Ὁ συμπαθέστατος παππούλης δέν μί-
λησε στόν ψυχίατρο καί θεωρῶ πώς καλά
ἔκανε. Σκέφθηκα πώς τόν κάλεσαν γιά νά
δημιουργήσουν ἐντυπώσεις πού εἶναι ἱκα-
νές πολλές φορές νά ἀνεβάσουν καί τήν
ψυχολογία τοῦ κοσμάκη, ἀλλά καί τούς
δεῖκτες τῆς τηλεθέασης! 

Σέ κάποια στιγμή ἡ ἀστρολόγος «μπερ-
δεύτηκε» -νομίζοντας πώς εἶναι σέ πρωινή
ἐκπομπή –τότε πού αὐτές ἦταν στά μεγαλεῖα
τους καί πολλά τσουκάλια βρεθῆκαν μέ
καμένο τό μεσημεριανό φαγητό γιατί ἡ μα-
γείρισσα δέν σήκωνε τά μάτια ἀπό τό χα-
ζοκούτι- καί ἀνέφερε τό ὄνομα τοῦ Ποσει-
δώνα!  

– Τί εἴπατε καλέ κυρία; πετάχτηκε ὁ παπάς
ἀπό τήν θέση του. Ποιόν Ποσειδώνα
ἐννοεῖτε, τῆς λέει. 

– Μά φυσικά ὄχι τόν τάδε, τοῦ ἁπαντά ἐκεί-
νη μέ ἐμφανῆ εἰρωνεία, ἀναφέροντας του
κάποιο ἐπίθετο, πού οὔτε γνώριζα οὔτε καί
συγκράτησα ἀλλά ἀναφέρομαι στό ζωδια-
κό Ποσειδώνα.

– Ἄ! ἐδῶ πᾶμε σέ ἄλλη κουβέντα λέει ὁ
παππούλης!

Ἔμ παπά μου, γιά τήν ἄλλη κουβέντα σέ
κάλεσαν ἐκεῖ, ὄχι γιά αὐτή πού νόμιζες καί
σύ πού πῆγες καί ἐγώ πού σέ ἄκουγα! 
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Τί δουλειά εἶχε ὁ λαοφιλής καί θαυμα-
τουργός Ἅγιος, τό μοναστήρι τοῦ ὁποίου
πρόβαλε ἡ ἐκπομπή μέ τόν Ποσειδώνα
μόνο ἡ κυρία ἀστρολόγος τό ξέρει. Αὐτό
πού ἐγώ ξέρω ὅμως ἦταν πώς σίγουρα
δέν εἶχε καμία δουλειά ὁ παπάς νά μιλήσει
γιά ἕνα τόσο σημαντικό θέμα μέ μία ἀστρο-
λόγο πού μάλιστα ἡ δημοσιογράφος τήν
ἐξῆρε καί ὡς ἐπιτυχημένη ἁγιογράφο…!!!

Ἔκλεισα τήν τηλεόραση καί γιατί ὁ χρόνος
μου δέν μοῦ ἐπέτρεπε νά συνεχίσω νά πα-
ρακολουθῶ καί γιατί κατάλαβα πώς δέν
εἶχε νόημα νά περιμένω μιάς καί τό θέμα
δέν εἶχε νά κάνει μέ πνευματικές ἀναζη-
τήσεις, ἀλλά μέ κουβεντοῦλες γιά νά ὑπάρ-
χει θέμα συζητήσεως . Τά ἔχουμε χάσει τε-
λείως... Ἔχουμε μπερδευτεῖ τόσο πολύ,
πού ἡ σύγχυση ὁλοκληρώνεται μέσα ἀπό
συζητήσεις ἄνευ περιεχομένου καί
οὐσίας, πού μειώνουν τήν σημασία τοῦ θέ-
ματος. Τί ἐννοῶ; Θά σοῦ πῶ ἀμέσως. 

Ὁ κόσμος πλέον ἀναζητᾶ τό θαῦμα σέ
πρόσωπα, σέ προορατικούς γέροντες, ζων-
τανούς καί κεκοιμημένους καί ὄχι στόν ἴδιο
τόν Χριστό πού εἶναι ἡ πηγή τοῦ Φωτός. Αὐτή
ἡ νοσηρή ἀντίληψη, ὁδηγεῖ μοιραῖα σέ
λανθασμένα συμπεράσματα  π.χ. αὐτό εἶπε
ὁ τάδε γέροντας, ἐκεῖνο ἔφη ὁ δείνα χα-
ρισματοῦχος κ.λ.π. Αὐτό πού μέ ἐντυπω-
σίασε δέ στή συζήτηση τῶν καλεσμένων τῆς
ἐκπομπῆς ἐκείνης ἦταν ὁ τρόπος προσέγ-
γισης  τοῦ θαύματος. Ἀπευθυνόμενη ἡ δη-
μοσιογράφος στούς τηλεθεατές ἔλεγε καί
ξανάλεγε: ἄν ἔχετε καί ἐσεῖς κάποιο θαῦμα,
πάρτε μας τηλέφωνο νά μᾶς τό πεῖτε, σάν
νά ζητοῦσε ἀπό τόν κόσμο καμιά μαγειρική
συνταγή ἀπ’ αὐτές πού τώρα εἶναι καί τῆς μό-
δας καί ἀποτελοῦν πλέον τήν ἐπιμορφωτι-
κή προέκταση  τῆς τηλεόρασης! Μοῦ θύμι-
σε τήν περίπτωση τῶν ἀφελῶν ἐκείνων
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς πού τό Θαῦμα ἦταν
ζωντανό, ὅταν ὁ Θεός περπάτησε δίπλα
στούς ἀνθρώπους, πού ἐπίμονα καί προ-
κλητικά ζητοῦσαν ἀπό τό Χριστό μας νά τούς
κάνει ἕνα θαῦμα, ἕνα τόσο δά μικρό θαυ-
ματάκι τοῦ ἔλεγαν κάνε μας νά σέ πιστέ-

ψουμε. Καί ὁ Χριστός τούς ἄφησε καί ἔφυ-
γε, γνωρίζοντας πώς οἱ θαυματοθῆρες
εἶναι καί παραμένουν οἱ ἴδιοι σέ κάθε ἐπο-
χή. 

Ἡ γελοιότητα ἐναλλάσσεται μέ τήν δο-
λιότητα ἀπό πλευρᾶς ὅλων ἐκείνων πού
ἀναζητοῦν τό θαῦμα μέ τήν μορφή μα-
γικῆς πράξεως. Ἀνακατεύουν στό καζάνι
τούς παπάδες, τούς ἀστρολόγους καμιά
φορά καί ψυχιάτρους γιά νά πετύχουν αὐτό
πού θέλουν. Ὁ παππούλης πού πῆγε ἐκεῖ,
πῆγε νά μιλήσει ἀναμφίβολα γιά τό θαῦμα
πού λέγεται σχέση ἀνθρώπου μέ τό Θεό.
Δυστυχῶς ὅμως, αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει
σέ μία ἐποχή πού ἡ ἰσοπέδωση κυριαρχεῖ,
τήν στιγμή πού ἀξίες καταρρέουν. Εἶμαι
ἀπόλυτα πεπεισμένος γιά τό γεγονός πώς
σέ κάθε ἄλλη περίπτωση ἡ ἔννοια τοῦ
θαύματος θά μποροῦσε νά συζητηθεῖ μέ
τήν προϋπόθεση πώς οἱ συζητητές, ἰδιαίτε-
ρα οἱ οἰκοδεσπότες τῆς ἐκπομπῆς, θά μπο-
ροῦσαν νά ἀντιληφθοῦν πώς τό θαῦμα
εἶναι κάτι προσωπικό καί δέν ἔχει νά κά-
νει μέ τό θαῦμα τῆς τηλεθέασης πού μετά
μανίας ἐπιδιώκουν νά ζήσουν ἔστω γιά μία
φορά στή ζωή τους!

Τό θέμα εἶναι καί ἐμεῖς οἱ κληρικοί νά κα-
ταλάβουμε πώς μᾶς χρησιμοποιοῦν καί δέν
τούς χρησιμοποιοῦμε γιά νά μιλήσουμε γιά
τό Θεό, ὅπως τό καθῆκον μας καί ἡ συνεί-
δηση μᾶς ἐπιβάλει. Πάντα θά ἔχει τηλεο-
πτικό ἐνδιαφέρον μία συζήτηση μέ ἕναν
παπά πού πάντα θά προσπαθεῖ νά πεί-
σει, –πολλές φορές χάνοντας καί τήν ψυ-
χραιμία του– ὅλους ἐκείνους πού ζητοῦν μέ
λανθασμένο τρόπο νά ἀντιληφθοῦν πράγ-
ματα πού ξεφεύγουν ἀπό τήν ἔννοια τῆς λο-
γικῆς. Ζοῦμε τήν ἐποχή τοῦ παραλόγου σέ
ὅλο του τό μεγαλεῖο. Ὅταν οἱ πνευματικές
ἀναζητήσεις γίνονται ἀντικείμενο ἀτέρμονων
συζητήσεων σέ μεσημεριανές ἐκπομπές
μᾶλλον θά πρέπει νά ἀνησυχοῦμε. Εἰδικά σέ
τέτοια λεπτά θέματα, στά ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος
καλεῖται νά ἀπαντήσει μέ τόν δικό του προ-
σωπικό-βιωματικό τρόπο… 13

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ



Ἐ
δῶ καί ἀρκετά χρόνια καί στήν
πατρίδα μας τό θέμα τῶν μετα-
ναστῶν προκαλεῖ στήν ἑλληνική

κοινωνία μία καθημερινή συζήτηση καί
προβληματική. Χιλιάδες εἶναι ἐκεῖνοι οἱ
ἄνθρωποι πού ἔχουν περάσει καί συνε-
χίζουν νά περνᾶνε τά σύνορα τῆς Ἑλλά-
δας ὄχι πάντα κάτω ἀπό τίς καλύτερες
τῶν συνθηκῶν, προσπαθώντας εἴτε νά κα-
τευθυνθοῦν πρός ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώ-
πης, εἴτε νά παραμείνουν στήν Ἑλλάδα,
ὡς ἐργατικό δυναμικό.

Τό ἄν ὑπάρχει ἤ δέν ὑπάρχει μετανα-
στευτική πολιτική ἀπό τήν πλευρά τῆς Πο-
λιτείας θά τό ἀφήσουμε σέ ἄλλους νά τό
διαπραγματευτοῦν. Τά πρόσφατα γεγο-
νότα τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἔδει-
ξαν πώς τό ὅλο σύστημα χωλαίνει, ὅπως
καί ἡ συζήτηση περί «φράχτη» στά ἑλλη-
νοτουρκικά σύνορα δείχνει πώς ἀκόμη τό
θέμα τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς κου-
βεντιάζεται μέ ἀμηχανία καί χωρίς μία
συγκεκριμένη προοπτική.

Αὐτό πού ἔχει γιά ἐμᾶς σημασία ὡς
Ἐκκλησία εἶναι νά δοῦμε κατά πόσο μπο-
ροῦμε ἤ ἀκόμη περισσότερο κατά πόσο
ἔχουμε δημιουργήσει τίς ὑποδομές γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῆς ποιμαντικῆς πρόκλησης
πού προκύπτει ἀπό τούς μετανάστες
στόν τόπο μας. Δέν ὑπάρχει οὔτε μία Μη-
τρόπολη τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας πού
νά μήν ἔχει μετανάστες στά ὅριά της,
ἀφοῦ τόσο στά μεγάλα ἀστικά κέντρα,
ὅσο καί στήν ἐπαρχία ζοῦνε μετανάστες.
Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά ἐπι-
βιώσουν σέ ἕνα περιβάλλον ὄχι πάντα φι-

λικό ἀπέναντί τους. Ἰρανοί, Ἰρακινοί, Πα-
κιστανοί, Ἀφγανοί, Κοῦρδοι, Ἀφρικανοί,
Ἀλβανοί κ.ἄ. οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν μέχρι ἐδῶ
γιά ἕνα καλύτερο αὔριο. Μέ μία πρώτη
ματιά μπορεῖ εὔκολα νά καταλάβει κα-
νείς πώς ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πού
ἦρθαν μετά πολλῶν κόπων καί βασάνων
στή «γῆ τῆς ἐπαγγελίας», δέν βρῆκαν
αὐτό πού ἴσως ὀνειρεύονταν. Σέ καμία
περίπτωση δέν μιλᾶμε γιά πολυτέλειες καί
ἄλλες «χλιδάτες καταστάσεις», ἀλλά γιά
τό αὐτονόητο: φαγητό, στέγη, ὑγειονομι-
κή περίθαλψη, ἐργασία, νόμιμη ἄδεια πα-
ραμονῆς.

Ἡ Ἐκκλησία στόν τομέα αὐτό θά εἶχε
πολλά νά προσφέρει. Καί δέν ἔχει νά κά-
νει αὐτή ἡ προσφορά μόνο μέ τίς Τρά-
πεζες Ἀγάπης, πού προσφέρουν φαγητό,
τό ὁποῖο εἶναι σημαντικό, ἀλλά σίγουρα
δέ λύνει τό πρόβλημα μακροπρόθεσμα.
Αὐτό πού πρωτίστως ὅλοι μας ὡς Ἐκκλη-
σία ἔχουμε ὑποχρέωση νά κάνουμε εἶναι
νά μάθουμε νά βλέπουμε τό πλῆθος αὐτό
τῶν μεταναστῶν ὡς «εἰκόνες» τοῦ Θεοῦ
καί ὄχι ὡς ἀντικείμενα ἐκμετάλλευσης ἤ
ὡς παιδιά ἑνός κατώτερου Θεοῦ. Θά ἤμα-
σταν ἀνέντιμοι καί ἀνειλικρινεῖς ἄν δέν
παραδεχόμασταν πώς ἀκόμη μέχρι καί
σήμερα ἡ ρατσιστική διάθεση δέν εἶναι
συναίσθημα κάποιων λίγων, ἀλλά ὅλο καί
πληθαίνουν οἱ φωνές ἐκείνων πού πι-
στεύουν πώς ἡ ἐγκληματικότητα εἶναι
«ἔγχρωμη».

Ἀναρωτιέμαι ὅμως ἄν σκεφτόμασταν
μέ τόν ἴδιο τρόπο πρίν περίπου μία εἰκο-
σαετία ὅταν τά φτηνά ἐργατικά χέρια, μέ
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τά χαμηλά μεροκάματα καί τήν ἀνα-
σφάλιστη ἐργασία ἔμοιαζε μέ «μάννα ἐξ
οὐρανοῦ», ἀφοῦ πλέον ὅλες οἱ χειρωνα-
κτικές ἐργασίες γίνονταν ἀπό τούς με-
τανάστες. Ἀκόμη θυμᾶμαι τή φράση τῶν
κατοίκων τῶν Σποράδων πού ἔλεγαν, πώς
χάρη στούς Ἀλβανούς μάζεψαν τίς ἐλιές,
πού γιά χρόνια ἔπεφταν στό χῶμα καί σά-
πιζαν. Ἀλλά καί πρόσφατα, ἄν κανείς ἔκα-
νε μία βόλτα εἴτε στά Ὀλυμπιακά ἔργα,
εἴτε στά
ἔργα τῆς
Ἐγνα τ ί α ς
ὁδοῦ, θά
ἔβλεπε νά
δουλεύουν
ἀλλοδαποί,
ἀφοῦ πλέον
γιά ἐμᾶς
τούς Ἕλλη-
νες οἱ χειρο-
ν α κ τ ι κ έ ς
ἐ ρ γ α σ ί ε ς
δέν εἶναι
στή λίστα
τῶν προτιμήσεών μας.
Οὔτε τότε, ἀλλά οὔτε καί
τώρα καταφέραμε νά βά-
λουμε στήν ἄκρη τό προ-
σωπικό κέρδος, ἀντιμετωπίζοντας ὅλους
αὐτούς τούς ἀνθρώπους ὡς ἴσους, ὅπως
ἄλλωστε θά ἤθελε καί ὁ Χριστός καί τό
Εὐαγγέλιό Του.

Ἑπομένως πρίν καταρτίσουμε ὁποι-
οδήποτε πρόγραμμα ποιμαντικῆς γιά
τούς μετανάστες, θά πρέπει νά ἐκπαι-
δεύσουμε «ἑαυτούς καί ἀλλήλους» στήν
ἀλλαγή ἀντιμετώπισης τοῦ «ἄλλου», ὁ
ὁποῖος βρίσκεται σέ κατάσταση ἀνάγκης
κι ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀπό ἐκείνους τούς
ἐλάχιστους στούς ὁποίους προσωπο-
ποιεῖται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅπως ὁ ἴδιος
μᾶς πληροφορεῖ. Μέσα στό πλαίσιο αὐτῆς
τῆς ποιμαντικῆς ἀγωνίας θά ἔπρεπε ἐμεῖς

οἱ ἴδιοι νά ἀπαιτήσουμε τή δημιουργία λα-
τρευτικῶν χώρων, ὅπως τό ἀπαιτούσαμε
τότε πού φεύγαμε μετανάστες στήν Ἀμε-
ρική καί στήν Αὐστραλία. Ὅταν ψάχνα-
με νά βροῦμε τόπο γιά νά ἀκούσουμε τό
«Χριστός Ἀνέστη» σέ ἕνα περιβάλλον
ἄγνωστο, στό ὁποῖο βρεθήκαμε γιά ἕνα
καλύτερο μέλλον. Τό ἴδιο δικαίωμα ἔχουν
καί ὅλοι αὐτοί πού σήμερα εἶναι οἰκονο-
μικοί μετανάστες στόν τόπο μας, εἴτε εἶναι

ἰ σ λ α μ ι -
σ τ έ ς ,
ἰνδουιστές
ἤ βουδι-
στές. Λαμ-
πρό παρά-
δειγμα ἡ
Θεολογική
Σχολή τῆς
Θεσσαλο-
νίκης ἡ
ὁποία χρό-
νια πρίν
εἶχε παρα-
χ ω ρ ή σ ε ι

τόν τελευταῖο ὄροφο τοῦ
κτηρίου της στούς μου-
σουλμάνους φοιτητές πού
σπούδαζαν στό Ἀριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο, γιά νά μποροῦν νά
πραγματοποιοῦν τίς λατρευτικές τους
ἀκολουθίες.

Ὅλα τά παραπάνω δέν εἶναι τίποτε
ἄλλο ἀπό σκέψεις αὐτονόητες. Θά ἔπρε-
πε νά εἶχαν δρομολογηθεῖ ἐδῶ καί καιρό,
τόσο ἀπό τήν Πολιτεία ὅσο καί ἀπό τήν
Ἐκκλησία καί ὄχι νά πηγαίνουν ἀπό ἐπι-
τροπές σέ ὑποεπιτροπές, πού τό μόνο πού
κάνουν εἶναι νά ροκανίζουν πολύτιμο χρό-
νο. Ἦρθε ὁ καιρός γιά ἀποφάσεις πού νά
δείχνουν τήν ὡριμότητα, τήν πολιτιστική
μας μεγαλοψυχία, μά κυρίως τόν εὐαγ-
γελικό τρόπο σκέψης μας. 
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στό θέμα τῶν μεταναστῶν.



1. Ἕνα σοβαρό πρόβλημα

Ἄς ξεκινήσουμε μέ δεδομένο πώς ὅλοι οἱ με-
τανάστες φεύγουν ἀπό τή χώρα τους γιά νά ζή-
σουν καί νά ἐργαστοῦν στοχεύοντας σέ μία κα-
λύτερη ζωή, ὀνειρεύονται ἕνα καλύτερο
αὔριο, ἐπιθυμοῦν νά ἐνσωματωθοῦν στήν κοι-
νωνία μίας προηγμένης χώρας, ἀπολαμβάνοντας
τά προνόμια πού λίγο ἕως πολύ αὐτές οἱ χῶρες
θεωροῦν κεκτημένα. Κάποιοι θά τά καταφέρουν,
ἐνῶ ἄλλοι θά ἐπαναπατριστοῦν δίχως νά τά κα-
ταφέρουν. Κάποιοι πάλι θά ζήσουν παράνομα
στή χώρα πού τούς ὑποδέχεται. Κανείς φυσικά,
δέ θέλει νά ζεῖ παράνομα σέ μία ξένη χώρα. 

Πῶς λοιπόν μπορεῖ νά ἔρθει νόμιμα κάποι-
ος στή χώρα μας; Δέ θά σταθοῦμε στήν  πο-
λυπλοκότητα τῆς διαδικασίας ἀλλά στό ἑξῆς
ἁπλό: οἱ αἰτήσεις γιά εἴσοδο στή χώρα μας
εἶναι χιλιάδες ἐνῶ ἐξετάζονται λίγες κάθε
ἡμέρα. Ἑπομένως, ἡ περίπτωση νόμιμης εἰσό-
δου στή χώρα φαντάζει δύσκολη καί οἱ ἀλλο-
δαποί πού κυνηγοῦν τή σωτηρία καταφεύγουν
στή λύση τῆς παράνομης εἰσόδου στήν Ἑλλά-
δα.

Γιατί προτιμοῦν τή χώρα μας; Ὄχι, βέβαια,
ἐπειδή θέλουν νά θαυμάσουν τά ἀρχαία μνημεῖα,
τόν πολιτισμό μας ἤ ἐπειδή ἔχουμε τή φήμη τοῦ
φιλόξενου λαοῦ (ἄν τήν ἔχουμε ἀκόμα). Προ-
τιμοῦν τή χώρα μας, διότι ὅπως λεγόταν ἀπό
ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἡ χώρα μας ἀποτέλεσε καί
ἀποτελεῖ σταυροδρόμι τριῶν ἠπείρων: τῆς
Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας καί τῆς Εὐρώπης. Ἡ στρα-
τηγική θέση τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ

τό νοτιοανατολικό σύνορο τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης, εἶναι καί αὐτή πού θά φέρει τούς
ἀνθρώπους αὐτούς πιό κοντά στό ὄνειρο τῆς
ἀξιοπρεποῦς ζωῆς: εἴτε αὐτό πραγματοποιηθεῖ
στήν Ἑλλάδα εἴτε σέ κάποια ἄλλη χώρα τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ποιό ὅμως τό μέγεθος τοῦ
προβλήματος;

Ἡ ἔκτασή του δέ μπορεῖ νά προσδιοριστεῖ,
ὅπως ἀκριβῶς δέ μπορεῖ νά προσδιοριστεῖ καί
ὁ ἀριθμός τῶν παράνομων μεταναστῶν. Τό πρό-
βλημα ὑπάρχει ὅταν κάποιος λαθρομετανάστης
συλλαμβάνεται σ’ ἄλλη εὐρωπαϊκή χώρα φτά-
νοντας ἐκεῖ διά μέσου τῆς χώρας μας ἡ ὁποία,
σύμφωνα μέ τόν κανονισμό τοῦ Δουβλίνου, ὑπο-
χρεοῦται νά τούς δεχτεῖ πίσω! Ἑπομένως,
μιλᾶμε γιά ἕνα πολιτικό παιχνίδι, τό ὁποῖο ἔχει,
μέχρι στιγμῆς χαθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά:
ὅλες οἱ χῶρες τῆς Ε.Ε. μποροῦν νά ἐπανα-
προωθήσουν τούς μετανάστες στήν ἀμέσως
προηγούμενη χώρα τήν ὁποία διέσχισαν,
ἐκτός ἀπό τή χώρα μας ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
τόν τελευταῖο κρίκο, τό τελευταῖο σύνορο. 

2. Ἡ ἀντιμετώπισή του

Καί ἐρχόμαστε στό ζήτημα τῆς ἀντιμετώπι-
σης τῶν παράνομων μεταναστῶν οἱ ὁποῖοι ζοῦν
σέ ἀκόμη –ἴσως– χειρότερες συνθῆκες ἀπό αὐτές
πού ἄφησαν πίσω τους στή χώρα ἀπό τήν ὁποία
ξεκίνησαν. Οἱ μετανάστες πού παρανόμως βρί-
σκονται στή χώρα μας συλλαμβάνονται καί ὁδη-
γοῦνται στά κέντρα συγκέντρωσης μεταναστῶν.
Στά κέντρα αὐτά, γιά τά ὁποία μεγάλη συζήτηση
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γίνεται γιά τό ἐάν τηροῦνται συνθῆκες στοιχει-
ώδους σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίν ων δικαιωμάτων,
διαμένουν γιά ἕνα συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα μέχρι νά ἐπαναπατριστοῦν ἤ μέχρι νά δια-
πιστωθεῖ ὅτι καμία χώρα δέν τούς κάνει δεκτούς.

Εἶναι σαφές ὅτι ἀπαιτεῖται – ὡς τελικό μέ-
τρο – ἡ δημιουργία τῶν κατάλληλων ὑπο-
δομῶν ὑποδοχῆς τῶν μεταναστῶν. Ὡστόσο,
εἶναι ἐξίσου σαφές ὅτι ὅσο ἡ Ἑλλάδα – ὡς κρά-
τος- παρουσιάζεται ἀνίκανη νά διευθετήσει τό
ζήτημα τῆς προώθησης τῶν παράνομων μετα-
ναστῶν στή χώρα προέλευσής τους, τόσο ἡ χώρα
μας θά παρουσιάζεται ὡς θελκτική ἐπιλογή στά
ὄνειρα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν. Ἀναγκαία λοι-
πόν ἡ ὕπαρξη μεταναστευτικῆς πολιτικῆς
στή χώρα καί ὄχι ἡ ὕψωση «συνοριακῶν τοίχων».

Οἱ πολιτικοί βέβαια ἔχουν γνώμονα στίς ἐνέρ-
γειές τους μόνο τό νά μή δυσαρεστήσουν τήν κοι-
νή γνώμη πού, λόγω οἰκονομικῆς ὕφεσης, φαί-
νεται νά στρέφεται ὅλο καί περισσότερο ἐνάν-
τια στήν εἴσοδο καί ἐγκατάσταση νέων μετα-
ναστῶν. Στό χῶρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς ‘Ἕνωσης
ὅπου ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία καί ἡ Ἑλλάδα ἀντι-
μετωπίζουν πολύ πιό ἔντονα καί ἄμεσα τό φαι-
νόμενο τῆς «λαθρομετανάστευσης», ἡ χώρα μας,
ψάχνει τόσα χρόνια –συμπεριλαμβανομένου
καί τοῦ τελευταίου νόμου περί ἰθαγενείας– ἕνα
νομοθετικό πλαίσιο ἐφαρμόσιμο καί ἀποτελε-
σματικό, ἐνῶ ἔχει τροποποιήσει πάμπολλες
φορές τούς σχετικούς νόμους της, δίχως ὅμως
δυστυχῶς νά τά καταφέρνει. Ὅλα αὐτά δημι-
ουργοῦν ἀναπόφευκτα ρήξη μέ τούς ἐργαζόμε-
νους πού μέσα στίς δύσκολες καταστάσεις
πού περνοῦν, δέν μποροῦν νά δεχθοῦν τό ἐνδε-
χόμενο νά χάσουν θέσεις ἐργασίας ἀπό «πα-
ράνομους», κι ἔτσι ὁδηγοῦνται ἀρκετές φορές
σέ ἀκραῖες καταστάσεις. Ποτέ μά ποτέ ὅμως
κανείς μας, δέ πρέπει νά ξεχνᾶ ὅτι κι ὁ ἴδιος
ὁ Ἰησοῦς στήν ἱστορία ὑπῆρξε ὁ πιό «με-
γάλος» ξένος!

3. Οἱ Χριστιανοί καί οἱ “ξένοι”
Πράγματι, γεννήθηκε σέ μία πόλη, ὅπου ἡ

οἰκογένειά Του ἦταν ξένοι, καί μάλιστα δέ
βρῆκαν οὔτε δωμάτιο γιά νά μείνουν καί Τόν γέν-
νησαν σ’ ἕνα στάβλο (ποιός θέλει ξένους στό
σπίτι του;). Στή συνέχεια, ἔγινε μετανάστης καί
πῆγε μέ τήν οἰκογένειά Του στήν Αἴγυπτο, γιά

νά μή θανατωθεῖ ἀπό ὅσους προσπαθοῦσαν νά
Τόν σταματήσουν. Ἐκεῖ ὁ Ἰωσήφ, ἀναζήτησε
δουλειά ὡς ξένος ἐργάτης. Πῶς ἄραγε νά τόν
ἀντιμετώπισαν; Μεγαλώνοντας ὁ Ἰησοῦς περι-
πλανήθηκε σέ ὅλη τή χώρα ὡς ξένος, καί στό τέ-
λος Τόν θανάτωσαν συμπατριῶτες του ὡς ξένο.
Ἔτσι ὁ Ἰησοῦς ἔγινε πολλαπλά ὁ μεγάλος
Ξένος, πού ποτέ δέν κατανοήθηκε ὥστε νά γί-
νει «δικός μας», παρά μόνον ἀπό λίγους. Ὁ
ἅγιος Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία (κρυφός μα-
θητής τοῦ Χριστοῦ, πού ἀπό φόβο φανερώθη-
κε μετά τή σταύρωση) εἶπε στόν Πιλάτο: «Δός
μοι τοῦτον τόν Ξένον, ὅν ὁμόφυλοι μι-
σοῦντες θανατοῦσιν ὡς Ξένον». Αὐτός ὁ με-
γάλος Ξένος ἔστειλε τούς μαθητές Του σέ
«ὅλα τά ἔθνη» καί ἐκεῖνοι ξενιτεύτηκαν καί δί-
δαξαν τούς ἀνθρώπους σέ ἄλλες χῶρες. Ἰδού
λοιπόν κι ἄλλοι «ξένοι», Ἅγιοι ξένοι! Οἱ χρι-
στιανοί κατοικοῦν τίς πατρίδες τους σάν
ἐπισκέπτες: «μετέχουν σέ ὅλα τά κοινά ὡς πο-
λίτες καί ὑπομένουν τά πάντα, ὅμως σάν νά ἦσαν
ξένοι, ἡ ξενιτιά εἶναι πατρίδα τους καί ἡ πατρίδα
τους ξενιτιά» (ἀγνώστου, ἐπιστολή πρός Διό-
γνητον, 2ος αἰώνας μ.Χ.). 

-Συμπερασματικά λοιπόν, κάποιες φωνές
«ἀκραῖες» ἄς γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας
ἔχει πάρει θέση γιά τίς φυλετικές διακρίσεις
πού τίς καταδικάζει καί ἐπίσημα (συμπε-
ράσματα Συνόδου 1872) καί ἀκόμα ἄς κα-
ταλάβουν πώς βρισκόμαστε σέ μία καινούργια
ἐποχή μεγάλου ἀνακατέματος τῶν λαῶν καί τῶν
πολιτισμῶν. Ἀντί νά γκρινιάζουμε ἐνάντια
στούς ἀδελφούς μας τούς ξένους, ἄς φροντί-
σουμε νά διατηροῦμε τόν πολιτισμό μας, τήν πί-
στη μας, τή γλώσσα μας, τή μόρφωσή μας καί
φυσικά τήν τιμιότητά μας, ὥστε νά μήν ἔχουμε
νά φοβηθοῦμε τίποτα. Φυσικά ὅλα τοῦτα θά
πρέπει νά ἔχουν καί τήν ὑποστήριξη τῆς Πολι-
τείας. Μίας Πολιτείας πού φροντίζει γιά τά δι-
καιώματα τῶν πολιτῶν της σέ θέματα ἐργασίας
καί ἀξιοκρατίας, πού δέν τούς «ἐμπαίζει»
λόγω σκοπιμοτήτων (ἐκλογικῶν κ.ἄ), πού σέβεται
ὅσους τακτικά στηρίζουν μέ τούς φόρους τους,
τήν ὅποια μεταναστευτική πολιτική πού ἐφαρ-
μόζει ἡ ἑκάστοτε κυβέρνηση. Τοῦτα τά αὐτο-
νόητα, δυστυχῶς θά πρέπει διαρκῶς ν’ ἀπαι-
τοῦμε ἀπό τούς διοικοῦντες. 
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Αὐτοσχέδιο Παραμύθι

Ἦταν μιά βροχερή νύχτα
τοῦ χειμώνα ὅπου δύο
ἀδέλφια ζοῦσαν πιά μόνα

τους. Οἱ γονεῖς τους εἶχαν πεθάνει
σέ ἀτύχημα καί τά παιδιά μένουν σ’
ἕνα μικρό σπίτι τό ὁποῖο δέν εἶχε
τήν κατάλληλη θέρμανση καί τό
μόνο πού εἶχαν ἦταν μιά ἁπλή κου-
βέρτα γιά νά σκεπάζονται τίς κρύες
βροχερές νύχτες τοῦ χειμώνα. Τό
ἀγοράκι δούλευε πουλώντας ἀπό τό
πρωί χαρτομάντηλα ἀλλά δυστυχῶς
καί πάλι δέν μπόρεσε νά συγκεν-
τρώσει τό ποσό γιά νά πάρει λίγο
ψωμί γιά νά φᾶνε. Ἔτσι γιά ἕνα
ἀκόμα βράδυ τά δύο ἀδέλφια μεί-
νανε νηστικά. Τό ἀγοράκι ὁπού ὀνο-
μαζόταν Πέτρος, εἶδε στόν ὕπνο
του κάποιον νά τού λέει: Πέτρο,
μήν χάνεις τήν ἐλπίδα, νά
ἐλπίζεις πάντα γιά τό καλύ-
τερο. Τό πρωί σηκώθηκε νά
πάει στήν δουλειά του καί
ὄντως εἶδε τούς ἀνθρώ-
πους νά ἀγοράζουν
πολλά πακέτα χαρτο-
μάντηλα καί ἔτσι
δέν πῆρε μόνο
ψωμί ἀλλά ρύζι
καί μακαρόνια.
Τό βράδυ ἔπεσε

νά κοιμηθεῖ καί ἐμφανίστηκε ὁ
Ἰησοῦς καί τοῦ εἶπε: Εἶδες αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι πού ἦρθαν σήμερα καί
ἀγόρασαν ἀπό ἐσένα, ἤμουν ἐγώ σέ
διαφορετικές μορφές καί εἶδα στά
μάτια σου πόσο πολύ ἤθελες νά ἀγο-
ράσουν ἀπό ἐσένα καί νά συντηρή-
σεις τήν μικρή σου ἀδελφή ἀλλά καί
τήν πίστη καί τήν ΕΛΠΙΔΑ ΣΟΥ
ΠΟΥ ΕΙΧΕΣ, συνέχισε ἔτσι καί
δέν θά ἀπογοητευτεῖς. Τό ἑπό-
μενο πρωί σηκώθηκε, φίλησε
τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού
εἶχε πάνω ἀπό τό κρεβάτι
του, ἔτσι ἔφυγε χαρούμενος
γιά τήν δουλειά του μέ τήν
χαρά ὅτι δέν εἶναι πιά
μόνος σ’ αὐτό τόν κόσμο.

Γεωργία Πετρίδου-Μαθήτρια

Γ3 Γυμνασίου Ἐλευθερούπολης



Kατά τόν μήνα
Νοέμβριο 2010 ὁ

Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ.

Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ

Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου, ὅπου καί ἐχει-
ροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν Διάκονον Ἰάκω-
βον Ἀνδρεάδην, τήν 8ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευ-
θερῶν, τήν 9ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν
11ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
τήν 13ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἐλευθερίου μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερί-
ου κ. Νικοδήμου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσο-
στόμου καί τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, τήν 14ην

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν  τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
Χρυσοκάστρου, τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης,
ὅπου στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτίμησε τόν
συνταξιοδοτηθέντα Ἐφημέριον Ἀρχιμ.
Αὐγουστῖνον Μαστέλλον.

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζον-

τος Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυ-
σοκάστρου, τήν 8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προ-
σκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
τῆς Πόλεως, τήν 10ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγί-
ου Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως,
ὅπου καί προέστη τῆς Λιτανείας τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πού τιμᾶται ὡς
ὁ Προστάτης τῆς Πόλεως, τήν 12ην εἰς τόν Ἑσπε-
ρινόν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου μετά τῶν Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν Διδυμοτείχου Ὀρε-
στιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὅστις καί
ὡμίλησεν ἐπικαίρως καί Ζιχνῶν καί Νευροκοπί-
ου κ. Ἱεροθέου, ἐπί παρουσία τῶν Ἀρχῶν, ἁπάν-
των τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί
πλήθους κόσμου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν

τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως.

Ἐβάπτισε:
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου

Ἐλευθερουπόλεως τήν θυγατέρα τῶν π. Ἰωάννου
Παπανικολάου καί Εὔας Καραγιώργη εἰς τήν
ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Ραφαέλα.

Προήδρευσε:
Τήν 5ην τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί

τήν 22αν συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βι-
βλιοθήκης Ἐ λευθε ρου πόλεως.

Kατά τόν μήνα Δεκέμβριο 2010 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 4ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν

Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου, τήν 6ην εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 12ην εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου προέστη
τοῦ μνημοσύνου τῆς Ἀναστασίας Γαλατούλα, τήν
15ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μετά τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσο-
στόμου, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου προέστη τοῦ ἐτησί-
ου μνημοσύνου τοῦ δολοφονηθέντος Δημάρχου
Παγγαίου Τριανταφύλλου Κουκούδη, τήν 25ην τά
Ἅγια Χριστούγεννα εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 26ην εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιωτίσσης εἰς Χορ-
τοκόπιον, τήν 27ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναί-
ας μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καί ἄλλων
Ἱεραρχῶν.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου

εἰς τόν ὁμώνυμον Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν,
τήν 14ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μετά τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυ-



σοστόμου, ὅστις
ὡμίλησε ἐπικαίρως

καί προέστη τῆς Λι-
τανείας τοῦ Ἱεροῦ Λει-

ψάνου καί τῆς Εἰκόνος
τοῦ Ἁγίου, την 24ην εἰς τάς

Ἀκολουθίας τῶν Μ. Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν
Χριστουγέννων καί τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ.

Βασιλείου, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν τήν
31ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς
τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νε-
κταρίου καί Ἁγίου Βασιλείου.

Προέστη:
Τήν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς

Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τό Στρα-
τόπεδον Ἀμβράζη, τήν 7ην τοῦ Μνημοσύνου τοῦ
Προκατόχου του Ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Κυροῦ Ἀμβροσίου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 12ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Νι-
κολάου Χρυσανίδη, Πατρός τοῦ Δημάρχου
Ἐλευθερῶν, τήν 22αν τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ
Εὐχελαίου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν,
τήν 26ην τῆς Ὁρκωμοσίας τοῦ Δημάρχου Παγ-
γαίου κ. Βασιλείου Ξουλόγη εἰς τό Δημαρχεῖον
Ἐλευθερουπόλεως, ὡμιλήσας ἐπικαίρως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 11ην τήν μηναίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς

τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου
μέ θέμα «Τό Ἅγιον Βάπτισμα». Τήν εἰσήγησιν πα-

ρουσίασε ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος. Ἀκολούθησε
ἐνδιαφέρουσα καί ἐποικοδομητική συζήτησις.

Προσέφερε:
Τήν 28ην δεκαπέντε (15) ὑποτροφίες εἰς φοι-

τητάς τῆς Ἐπαρχίας συνολικοῦ ποσοῦ ἑπτά χι-
λιάδων πεντακοσίων (7.500,00) εὐρώ.

Πραγματοποίησε:
Τήν 9ην εἰς τό Ἀμφιθέατρον Δημοκρατίας

τοῦ Δήμου Ἐλευθερουπόλεως ἐκδήλωσιν μέ
θέμα «Πνευματικά Βήματα τοῦ Γάμου». Τήν εἰσή-
γησιν παρουσίασε ὁ Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρωτ/ρος Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, συνο-
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Θ. Λειτουργία, ἑορτῆς ἁγ. Ἐλευθερίου.

Ὀρκωμοσία νέου συμβουλίου Δήμου Παγγαίου.

Ἀπονομή ὑποτροφιῶν.



δευόμενος ἀπό ὁμάδα φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς. Ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα καί γόνιμος
συζήτησις καί πλούσιο δεῖπνον εἰς τό Πνευματι-
κόν Κέντρον τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Χριστο-
φόρου.

Παρέστη:
Τήν 23ην εἰς τήν Χριστουγεννιάτικην ἑορτήν

τῶν παιδιῶν τοῦ Θεραπευτηρίου Ἐλευθερου-
πόλεως.

Ἔψαλαν:
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἡ Μουσική

τοῦ Δήμου, Στρατιῶτες, Σύλλογοι, Σωματεῖα καί
τά παιδιά τῆς Πόλεως.

 Βοήθησε:
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀναξιοπαθοῦντας καί δο-
κιμαζομένους ἀδελφούς καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν
τοῦ ἔτους.

Kατά τόν μήνα Ἰανουάριο 2011 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγί-

ου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως, προέστη τῆς
Δοξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει καί τοῦ Ἁγιασμοῦ
τῶν ἐγκαινίων τῆς αἰθούσης Δεξιώσεων τοῦ ὡς
ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγί-
ου Νικολάου Ν. Περάμου καί προέστη τοῦ Με-

γάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ Ἁγια-
σμοῦ τῶν ὑδάτων διά τῆς κα-
ταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
εἰς τόν Λιμένα τῆς Ν. Περάμου,
τήν 7ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμί-
ου Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 21ην

εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου, τήν 23ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου,
τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερω-
μένης καί Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ἡρακλείτσης.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν

Παναγίας Φανερωμένης Ν. Περάμου, τήν 5ην εἰς
τάς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ τῶν Θεοφανείων, τῆς Θείας Λειτουργίας
τοῦ Μ. Βασιλείου καί τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν.

Προέστη:
Τήν 3ην τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας τῶν ἐργα-

ζομένων εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, τήν 13ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Δήμη-
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Κάλαντα παραμονῆς Πρωτοχρονιάς.

Ἐγκαίνια αἰθούσης ἁγ. Ἐλευθερίου.



τρας Μεντίζη, Μη-
τρός τοῦ Δημοσιο-

γράφου Ἀριστείδους
Μεντίζη εἰς τόν Ἱερόν

Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πα-
λαιοχωρίου, τήν 20ην τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τῆς
κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας εἰς τό Ἀστυνομικόν
Τμῆμα Ἐλευθερουπόλεως, τήν 23ην τῆς κοπῆς τῆς

Βασιλόπιτας τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου Ἁγίου Χριστοφόρου, τήν 24ην τῆς κοπῆς τῆς
Βασιλόπιτας εἰς τό Κ.ΑΠ.Η. Ἐλευθερουπόλεως,
τήν 27ην τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας εἰς τόν
Δῆμον Παγγαίου.

Συμμετέσχε:
Τήν 17ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς

Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πραγματοποίησε:
Τήν 22αν τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς

τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου μέ
θέμα εἰσηγήσεως «Τό Ἅγιον Χρῖσμα». Τήν εἰσή-
γησιν παρουσίασε ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π.
Θωμᾶς Ἀνδρέου. Ἱεροκήρυξ τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Δωρεάν διανομή τροφίμων
Συνεχίσθηκε τόν Δεκέμβριο ἡ δωρεάν διανο-

μή τροφίμων σέ 1.105 δικαιούχους τῆς Μητρο-
πολιτικῆς Περιφέρειας Ἐλευθερουπόλεως. Ἡ

Ἱερά Μητρόπολις ὡς φορέας ὑλοποίησης διένειμε
13.260 κιλά μακαρονιῶν σ’ ἐμπεριστάτους συμ-
πολίτες μας κι εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσους βοήθησαν
στήν πραγμάτωση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου.

ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ 

Τήν 21η Νοεμβρίου ἑορτή τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Χρυσόστομος καί ἡ ἐνορία τῆς Νικήσια-
νης, τίμησαν στό τέλος τῆς Πανηγυρικῆς Θείας
Λειτουργίας, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν-
δρίτη π. Αὐγουστῖνο Μαστέλλο γιά τήν Πεντη-
κονταετῆ προσφορά καί διακονία του στήν
ἐνορία τῆς Νικήσιανης. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν
ὁμιλία του ἐξῆρε τό ἦθος τοῦ πατρός Αὐγουστί-
νου, ἐνῶ τόνισε τήν ἐργατικότητα πού ἐπέδειξε
ἄοκνα ἐδῶ καί 5 δεκαετίες. Ὁ προϊστάμενος τῆς
ἐνορίας Πρωτοπρεσβύτερος π. Ζαχαρίας Μέγ-
κας στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ζωή του
ἀπό τά νεανικά του βήματα μέχρι σήμερα,
καθώς ἐπίσης καί στόν λειτουργικό του ζήλο
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Θεοφάνεια 2011. Κοπή Βασιλόπιτας εἰς Ἱ. Μητρόπολη.



πού ἕως σήμερα δέν τόν ἔχει ἐγκαταλείψει. Τε-
λειώνοντας τοῦ χάρισε ὡς δῶρο ἐκ μέρους τῆς
ἐνορίας μία ἀναμνηστική πλακέτα καί ἕναν ἐπι-
στήθιο Σταυρό, τοῦ εὐχήθηκε νά ἔχει ἔτη πολλά
καί νά συνεχίσει νά διακονεῖ  τήν ἐνορία τῆς Νι-
κήσιανης. Ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Αὐγουστῖνος συγ-
κινημένος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας, τόν προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ
καί τούς ἐνορίτες του, γιά τήν ξεχωριστή τιμή
πού τοῦ ἔκαναν.   Κατόπιν ἀκολούθησε δεξίωση
στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ναοῦ. Ὁ Δήμαρχος
Παγγαίου κ. Ἀπόστολος Τσιακίρης τόν εὐχαρί-
στησε ἐκ μέρους τῶν κατοίκων τῆς Νικήσιανης
γιά τήν Πεντηκονταετή παραμονή του στήν ἐνο-
ρία  καί τοῦ χάρισε ἐκ μέρους τοῦ Δήμου ἀνα-
μνηστική πλακέτα καί ἕναν ἀσημένιο δίσκο μέ
τό ἔμβλημα τοῦ Δήμου Παγγαίου. Τήν τελετή
ἔκλεισε ἡ χορωδία τοῦ Δήμου Παγγαίου μέ πα-
ραδοσιακά τραγούδια. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

Τήν 9η Δεκεμβρίου οἱ πρωτοετεῖς φοιτη-
τές τοῦ τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς
Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. πραγματοποίησαν ἐκπαι-
δευτική ἐκδρομή στήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Οἱ
φοιτητές ἐπισκέφθηκαν τήν ἱστορική Μονή τῆς
Εἰκοσιφοινίσσης, τόν ἀρχαιολογικό χώρο τῶν
Φιλίππων καί στήν συνέχεια παρακολούθησαν
τήν ὁμιλία πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά μας Μητρό-
πολη  στήν αἴθουσα Δημοκρατίας τοῦ Δήμου
Ἐλευθερούπολης στήν ὁμώνυμη Πόλη. Ὁμιλη-

τής ἦταν ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Θεσσαλονίκης Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταν-
τίνος Καραϊσαρίδης μέ θέμα «Πνευματικά
βήματα τοῦ Γάμου». Οἱ φοιτητές καί ὁ
κόσμος πού παρακολούθησαν τήν
ὁμιλία εἶχαν τήν εὐκαιρία στό
τέλος νά ὑποβάλλουν ἐρωτήσεις
καί νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις
πάνω στά προβλήματα τοῦ
γάμου. Μετά τό πέρας τῆς ὁμι-
λίας ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη πα-
ρέθεσε δεῖπνο στούς φοιτητές
στήν αἴθουσα τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγ.
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στόν Ἁγ.
Χριστόφορο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κατά τήν διάρκεια τοῦ δεί-
πνου εὐχαρίστησε τόν συνοδό καθηγητή π.
Κωνσταντίνο Καραϊσαρίδη γιά τήν ἐπίσκεψη
τους αὐτή, ἐνῶ στούς φοιτητές εὐχήθηκε νά
ἔχουν καλή πρόοδο, πίστη, προσήλωση καί
ἀγάπη στήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ π. Κων-
σταντῖνος Καραϊσαρίδης εὐχαρίστησε τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας πού τούς
δέχθηκε μέ τόση χαρά καί τόνισε πώς ἡ ἀγάπη
καί ἡ φιλοξενία μέ τήν ὁποία τούς ὑποδέχθηκε
εἶναι συγκινητική. Οἱ φοιτητές μέ τήν σειρά
τους εὐχαρίστησαν καί αὐτοί τόν Μητροπολίτη
μας. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς εἶπαν ὅτι
πρώτη φορά εἶχαν τήν εὐκαιρία νά δοῦν ἕναν
Μητροπολίτη ἀπό κοντά καί νά συμφάγουν
μαζί του (!) ἐνῶ ἔμειναν εὐχαριστημένοι ἀπό
τήν ἀπλότητα καί τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία τούς
δέχθηκε.
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Στή Νικήσιανη. Οἱ φοιτητές τῆς Θεολ. Σχ. Θεσ/νίκης.
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