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1. Ἡ λέξη τῶν ἡμερῶν

Αὐτοὺς τοὺς τελευταίους μῆνες, πού δια-
νύομε, πολὺς λόγος, πάρα πολύς, γίνεται σὲ
κατ’ ἰδὶαν καὶ σὲ δημόσιες, ἀνοιχτές τηλε-
οπτικές κυρίως συζητήσεις, περὶ κρίσεως. Οἱ
περισσότεροι μιλοῦν μὲ πάθος καὶ ἀγωνία
γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ἐκφέροντας συ-
νήθως ἀλληλοσυγκρουόμενες ἀπόψεις. Λι-
γότεροι ἀναφέρουν στὸ λόγο
τους καὶ τὴν ἠθικὴ κρίση. Τὴν
κρίση γενικὰ ἀξιῶν, πού παρα-
τηρεῖται στὴ ζωὴ τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου. Ἔτσι ἡ λέξη κρίση σήμερα πέ-
ρασε σχεδὸν στὰ χείλη ὅλων καὶ ἔγινε
ἡ πιὸ συνηθισμένη λέξη τῶν ἡμερῶν
μας. Τὴν βαθύτερη ὅμως ἔννοια αὐτῆς τῆς
λέξεως τῶν ἡμερῶν μας ἐλάχιστοι τὴν
ἔχουν ἀναζητήσει.

Περνᾶμε κρίση... Μεγάλη κρίση οἰκονο-
μικὴ διέρχεται ἡ πατρίδα μας, γιὰ μερικοὺς
εἰδικούς μάλιστα, τὴν μεγαλύτερη καὶ σο-
βαρότερη σὲ ὅλο τὸ διάστημα τοῦ ἐλεύθε-
ρου βίου της, ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821
καὶ μετά... Δέστε, μᾶς τονίζουν, τοὺς δεῖκτες
τῆς ἀνεργίας, τὰ κλειστὰ καταστήματα, τὴν
πτώση τῶν ἀγορῶν, τὴν ὁλοφάνερη οἰκο-
νομικὴ στενότητα. Γενικὴ δὲ εἶναι καὶ πολὺ
ἔντονη ἡ ἀνησυχία τῶν περισσοτέρων, ποὺ
πηγάζει ἀπὸ τὸ εὔλογο ἐρώτημα, ποῦ θὰ κα-

ταλήξη αὐτὴ ἡ κρίση...Τὸ μέλλον μας σκο-
τεινὸ καὶ πολὺ ἀβέβαιο... 

2. Ἡ “κρίση” τοῦ Εὐαγγελίου

Ἀκριβῶς μέσα σ’ αὐτὴν τὴν κρίσιμη, τὴν
ἀγωνιώδη καὶ ἀγχωτικὴ κατάσταση ποὺ
ζοῦμε, ἔρχεται στὸ νοῦ μας ἡ κρίση, γιὰ τὴν
ὁποία μίλησε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς

Χριστὸς στὸ πιὸ κρίσιμο σταυ-
ροδρόμι τῆς παγκόσμιας Ἱστο-
ρίας. Πιὸ κρίσιμο οὔτε ὑπῆρξε,
οὔτε θὰ ὑπάρξη. Πότε; Λίγο

πρὶν νὰ ἀνεβῆ στὸ Σταυρὸ γιὰ νὰ προσφέ-
ρη τὴν Ὑπέρτατη Θυσία χάριν γενικὰ τοῦ
ἀνθρώπου. «Νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κό-
σμου τούτου, εἶπε ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς, ὁ
Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ
κόσμου... (Ἰωάν. 12,31).

Καὶ τοῦτο τί σημαίνει, θὰ πεῖτε. Ἡ κρί-
σις ἐκείνη τὴν παραμονὴ τῆς Σταυρώσεως
τοῦ Χριστοῦ, κρίση πανανθρώπινη, παγ-
κόσμια, ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν ἰδική μας
ἐθνικὴ κρίση, γιὰ τὴν ὁποία καθημερινὰ καὶ
πληθωρικὰ γίνεται λόγος ἀπὸ μικροὺς καὶ
μεγάλους; Ἡ κρίση τοῦ κόσμου τότε ποιὰ
ἦταν καὶ ποιὰ εἶναι ἡ κρίση δική μας; 

Ἡ κρίση τότε ἀναφερόταν στὴν θρη-
σκευτικὴ καὶ ἠθικὴ κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου. Μετὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου
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θά ἀνέτειλε στὸ στερέωμα τῆς Ἱστορίας τοῦ
κόσμου μία ἄλλη ἐποχή. Ἡ Ἱστορία θά
ἄλλαζε σελίδα. Στὴ συνείδηση τοῦ κάθε
ἀνθρώπου θὰ προκαλεῖτο μία σοβαρὴ κρί-
ση, ἕνας πνευματικὸς συγκλονισμός. Ἡ κρί-
ση καὶ ὁ συγκλονισμὸς τῆς συνειδήσεως θὰ
εἶχε σχέση τότε μὲ τὸ ἐρώτημα: Καὶ
τώρα τί θὰ κάμω, τώρα ποὺ ἔπεσαν καί
συνετρίβησαν τὰ εἴδωλα καὶ ἀναστή-
θηκε ὁ ἀληθινὸς Θεὸς; Θὰ μείνω στὸ
ψέμα, στὴν πλάνη ἤ θὰ προχωρήσω στὴν
πάμφωτη περιοχὴ τῆς ἀλήθειας, θά συλ-
λογιζόταν κάθε ἄνθρωπος ὅπου γῆς; Τότε
θά εἶχε πραγματοποιηθῆ ἡ Προφητεία
τοῦ θεοδόχου Συμεὼν : «Οὗτος κεῖται εἰς
πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν καὶ εἰς
σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λουκᾶ 2,34).

3. Πίσω ἀπό τήν κρίση

Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ κρίση, θὰ πεῖ εὔλογα
κάποιος, ἡ κρίση περὶ ἧς πολὺς ὁ λόγος,
εἶναι κρίση οἰκονομική, ποιὰ ἑπομένως σχέ-
ση μπορεῖ νὰ ἔχη μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ θρη-
σκευτικὴ κρίση, ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε τὸν
Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας;
Ἐὰν ὅμως ἀνασύρωμε τὸν πέπλο της, θὰ
ἀντιληφθοῦμε εὔκολα, ὅτι κατὰ βάθος
καὶ ἡ σημερινὴ κρίση τῆς πατρίδος μας
εἶναι ἠθικὴ κρίση, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὀφεί-
λεται πρωτίστως ὄχι ἀποκλειστικά σὲ
οἰκονομικὰ μεγέθη, ἀλλὰ σὲ ἠθικὲς ἐπι-
λογές μας.

Ἄς μὴν ρίπτωμε εὔκολα ὅλες τὶς εὐθύ-
νες στοὺς ἄλλους. Τὸ μεγαλύτερο μερίδιο
εὐθυνῶν τὸ ἔχομε ἐμεῖς μὲ τὸν τρόπο ζωῆς,
ποὺ ἀκολουθούσαμε πιστὰ τὴν τελευταία
τουλάχιστον εἰκοσαετία. Ὁ τρόπος τῆς συμ-
περιφορᾶς μας, ὁ ἀτομικός, ὁ οἰκογενει-
ακός, ὁ ἐθνικός, εἶχε σχέση μὲ ἐκεῖνον πού
ὁρίζουν οἱ Ἑλληνοχριστιανικές μας Πα-

ράδοσεις; Ζούσαμε τὶς τελευταῖες δε-
καετίες, ὅπως ἥρμοζε σὲ Ἕλληνες
Ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἤ ἀγωνιζόμα-
σταν ποιὸς θὰ ξεπερνοῦσε τὸν ἄλλον σὲ
ζωὴ χλιδῆς καὶ ἀνέσεων, κάποτε μεταχει-
ριζόμενοι μέσα ἀθέμιτα, τήν κλοπή, τήν
ἀπάτη; Καὶ μάλιστα, ἀκόμη καί τότε, πού
μερικοὶ θαρραλέοι τολμοῦσαν καὶ μᾶς
ἔλεγαν, ὅτι ζοῦμε μὲ δανεικὰ; καί ἄρα ἡ
εὐμάρειά μας εἶναι πλασματική;

Καὶ τώρα ἀποκαλύφθηκε ἡ πικρή, κα-
τάπικρη ἀλήθεια, ὅτι εἴμαστε φορτωμένοι
μὲ δυσβάστακτο οἰκονομικὸ χρέος καὶ ὅτι
πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε τὶς προηγού-
μενες ἀπόψεις μας γιὰ μία ζωὴ ἀνέσεων καὶ
χλιδῆς. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔχει θέση ἡ κρίση, ἡ
κρίση ποὺ συγγενεύει μὲ τὴν κρίση τοῦ
Εὐαγγελίου μας. Δηλαδὴ ὁ καθένας ποὺ ζεῖ
σ’ αὐτὸν τὸν τόπον πρέπει νὰ καθήση καὶ
σοβαρά νὰ σκεφθῆ : Ἡ ἀπερίσκεπτη ζωὴ
μακρυὰ ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς τὶς αἰώνιες τῆς πί-
στεώς μου θὰ μὲ ὁδηγῆ πάντοτε σὲ ἀδιέ-
ξοδα. Πάντοτε ! Ἑπομένως θὰ πρέπη νὰ
ἀναθεωρήσω τὶς ἀπόψεις μου καὶ νὰ ξα-
ναθυμηθῶ τὸν δρόμο τῆς ζωῆς, τόν ΑΛΗ-
ΘΙΝΟ ποὺ ἐχάραξε ὁ Κύριός μας.

«οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινι ἡ ζωὴ
αὐτοῦ» (Λουκᾶ12,15) Τὸ νόημα τῆς ζωῆς,
τό πραγματικό, ἡ εὐτυχία ἡ ἀληθινή, δὲν
βρίσκεται στὴν μανία τῆς κατανάλωσης,
στὴν ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν, στὴν σπατάλη,
στὴν χλιδή, στὶς ἀνέσεις, ἀλλὰ κάπου
ἀλλοῦ: Προπάντων στὴν ἀκλόνητη πίστη
στὸν Θεὸ καὶ στὴν λιτὴ καὶ πνευματικὴ ζωὴ
τῆς Ἐκκλησίας.

«Νῦν κρίσις ἐστι τοῦ κόσμου..Μακάρι
τὴν κρίση τὴν ἀπαραίτητη νὰ κάμη ὁ κα-
θένας μας στὸν θάλαμο τῆς ψυχῆς του γιὰ
νὰ βγοῦμε ὅλοι τό γρηγορότερο ἀπό τὴν
κρίση τῶν ἡμερῶν μας...

MBΩNA
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1. Ἡ Παναγία καί τό Ἐκκλησιαστικό
ἔτος

Τό Ἐκκλησιαστι-
κό ἔτος, ξεκινᾶ μέ τόν
μήνα Σεπτέμβριο καί
ὁλοκληρώνεται μέ τόν
μήνα Αὔγουστο. Δέν
εἶναι τυχαῖο πώς ὁ
Ἐκκλησιαστικός χρό-
νος, ἀρχίζει μέ τήν
Γέννηση τῆς Πανα-
γίας μας καί τελειώνει
μέ τήν Κοίμηση καί
τήν εἰς Οὐρανούς Με-
τάστασή Της. Μέσα στόν
κύκλο τοῦ χρόνου, ὁ χρι-
στιανός ζυμώνεται μέ τό
πρόσωπο τῆς Παναγίας.
Μετέχει βιωματικά στίς γιορτές Της,
ἀκουμπᾶ τόν πόνο καί τό δάκρυ του στίς
Ἅγιες Εἰκόνες Της, καί μέ ξεχείλισμα ψυ-
χικῆς εὐγνωμοσύνης, πορεύεται στίς δυ-
σκολίες τῆς ζωῆς, ὄχι μόνος ἀλλά μαζί Της.

Θυμᾶμαι μικρό παιδί, ἤμουν δέν ἤμουν
δεκαετής, στό Ναό τῆς γενέτειράς μου, στό
ἀναλόγιο τῆς Ἐκκλησιᾶς πού βαπτίσθηκα,
νά ψάλλω μέ φωνή δυνατή τίς Παρακλήσεις
τῆς Παναγίας, μπερδεύοντας τίς λέξεις κα-
μιά φορά καί λέγοντας ἐνίοτε ἄλλα ἀντί
ἄλλων, μά μέ τά παιδικά μου μάτια προ-
σηλωμένα στή μορφή τῆς Παναγίας. Καί
ὅταν τελείωνε ἡ Παράκληση τό ἐρώτημα,

εἶχε γίνει ἀπάντηση στήν παιδική ψυχή μου:
« Καί ποῦ λοιπόν, ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν;

ποῦ προσφύγω; ποῦ
δέ καί σωθήσομαι;
τίνα θερμήν ἕξω βοη-
θόν, θλίψεσι τοῦ βίου
καί ζάλαις, οἴμοι!
κ λ ο ν ο ύ μ ε ν ο ς ; » .
Ἔβλεπα τόν κόσμο
νά μετανίζει μπρο-
στά στήν Παναγία
καί μαζί τους καί ἐγώ
ἀπό τότε ἔπαιρνα τήν
ἴδια ἀπάντηση μέσα

στήν ψυχή μου: «Εἰς σέ
μόνην ἐλπίζω καί θαρρῶ
καί προστρέχω τῇ σκέπῃ
σου· σῶσόν με».

2. Αὔγουστος
Τόν Αὔγουστο, αὐτόν τόν Βασιλικό

μῆνα, μόνον ἡ Παναγιά μπορεῖ νά ἑορτά-
ζει. Καί κάθε Αὔγουστο, αὐτό εἶναι πού κά-
νει τόν μῆνα ξεχωριστό, μοναδικό θαρρεῖς,
σέ ὅλες τίς ἐκκλησιές, τά μοναστήρια καί
τά ξωκκλήσια, ἀπό τά ἀπάτητα βουνά μέ-
χρι καί τά ξαρμυρισμένα βράχια πάνω στά
ὁποῖα, ἀληθινή ἀετοφωλιά στέκει τό ξωκ-
κλήσι τῆς Κυρᾶς, ἀκούγονται τά ἴδια λόγια,
μπερδεύονται μέ τό λιβάνι καί τήν μυρω-
διά τοῦ βασιλικοῦ καί τῶν ἄλλων λουλου-
διῶν, μέ τά ὁποῖα ἡ εὐλάβεια τοῦ κόσμου
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ἔχει στολισμένη τήν Εἰκόνα Της, πού σοῦ
δίνουν τήν αἴσθηση πώς δέν πατᾶς στήν γῆ,
ἀλλά στόν οὐρανό!

Καί ὅσο περνοῦν οἱ μέρες, ἀργά πλη-
σιάζοντας στήν μεγάλη γιορτή, τήν Ἅγια
Κοίμησή Της, τόσο φουντώνει ἡ ἐλπίδα πώς
μόνο, μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὁ θάνατος,
αὐτό τό πικρό ποτήρι πού ὅλοι μας θά
πιοῦμε, γίνεται πανηγύρι ζωῆς καί ἀφθαρ-
σίας. Ποῦ μπορεῖς νά τό δεῖς αὐτό; Σέ ποιό
μέρος τοῦ κόσμου μπορεῖς τήν λύπη τοῦ θα-
νάτου νά τήν μετατρέψεις σέ χαρά τῆς
ζωῆς; Αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ καλοκαιρι-
νοῦ Πάσχα. Ἡ σκιά τοῦ σκότους νά γίνε-
ται ἀχτίδα ζωῆς. Καί κοιτώντας κατάμα-
τα τήν Μεγαλόχαρη, νά συνενώνεις τήν
φωνή σου μέ τίς φωνές τῶν ὑπολοίπων Χρι-
στιανῶν καί νά Τῆς ψιθυρίζεις: «Παρά-
κλησιν ἐν ταῖς θλίψεσιν οἶδα καί τῶν νόσων
ἰατρόν σε γινώσκω καί παντελῆ συντριμμόν
τοῦ θανάτου καί ποταμόν τῆς ζωῆς ἀνε-
ξάντλητον καί πάντων τῶν ἐν συμφοραῖς
ταχινήν καί ὀξεῖαν ἀντίληψιν».

3. Πηγή γαλήνης
Πόσο γλυκαίνει καί ἡμερώνει ἡ ψυχή

τοῦ ἀνθρώπου αὐτά τά αὐγουστιάτικα
ἀπογέματα! Ὅσο καί ὁ κάματος τῆς ἡμέ-
ρας νά σέ ἔχει καταβάλει, μέ τό ἄκουσμα
τῶν λέξεων πού ἐναλλάσσονται ἁρμονικά
σάν τ’ ἁπαλά κύματα γαληνεμένης θά-
λασσας, ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ζυμωμέ-
νη μέ τήν μαγιά τοῦ πόνου καί τῆς χαρᾶς,
ἔρχεται καί ἀναπαύεται μυστικά καί τό
ἀνήμερο θεριό τῆς ἡμέρας, ὁ ἄνθρωπος, γί-
νεται ἀρνάκι ἥσυχο στό δειλινό τοῦ Αὐγού-
στου.

Ὅσο τά προβλήματα μεγαλώνουν, ὅσο
οἱ δυσκολίες αὐξάνουν, τόσο μεγαλώνει ἡ
ἐλπίδα καί ἡ ἐλπίδα γίνεται ἀπαντοχή καί
κουράγιο. Κάθε χρόνο, αὐτές τίς ἡμέρες,
ὅπου κι ἄν στρέψεις τήν ματιά σου, θά δεῖς
τήν ἴδια εἰκόνα... Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας,
νά ἔχουν προσηλωμένα τά μάτια στήν εἰκό-
να τῆς Μεγάλης Κυρᾶς καί νά τήν ὑμνο-

λογοῦν μέσα ἀπό τήν καρδιά τους. Καί οἱ
ὕμνοι, σέ μεταφέρουν ἐκεῖ, στήν Ἁγία Γῆ,
ἀπ’ ὅπου ξεκίνησε τό ταξίδι γιά τόν Οὐρα-
νό ἡ Παναγιά ὅταν: «Θεαρχίῳ νεύματι πάν-
τοθεν οἱ θεοφόροι ἀπόστολοι, ὑπό νεφῶν
μεταρσίως αἰρόμενοι» βρέθηκαν κοντά
Της, στήν νεκρική κλίνη, νά ἀσπαστοῦν, γιά
τελευταία φορά στήν ἐπίγεια ζωή τους, τήν
Μάνα τοῦ Θεοῦ, τήν παρηγοριά τοῦ κό-
σμου. Αἰῶνες τώρα, ὁ χριστιανικός κόσμος
καί ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοί, μέσα ἀπό τόν λειτουργικό χρόνο τῆς
Ἐκκλησίας, καταλαμβάνουμε μιά μικρή
θέση δίπλα Της καί μέ τά μάτια τῆς
ψυχῆς μας βλέπουμε «τήν τοῦ ἀενάου φω-
τός μητέρα», νά μεταφέρεται ἀπό τόν Δε-
σπότη Χριστό στούς Οὐρανούς.

Αὐτό μᾶς κρατάει, αἰῶνες τώρα ἑνω-
μένους σάν Ἔθνος. Ἡ μεγάλη ἀγάπη τοῦ
πονεμένου λαοῦ μας στήν Μεγαλόχαρη. Τό
μεγαλύτερο δῶρο μας σέ Ἐκείνην, εἶναι ἡ
ἱκεσία μας πού σάν κανίσκιον ἀποδέχεται
στόν Θρόνο Της. Ἡ προσευχή μας εἶναι τό
δῶρο μας στήν γιορτή τῆς Παναγίας. Αὐτή
εἶναι καί ἡ μοναδικότητά μας. Νά ἀτενί-
ζουμε τήν μορφή Της καί νά τῆς μιλᾶμε μέ
τήν οἰκειότητα τῆς παιδικῆς ἀγάπης γιά τό
σεβαστό Πρόσωπο τῆς Μάνας. Καί τό ξε-
χείλισμα τῆς προσευχῆς ἔχει νά κάνει μέ τήν
νεότητα, μέ τά νέα παιδιά πού ψάχνουν
ἀπελπισμένα νά βροῦν τήν ἐλπίδα σέ και-
ρούς καί χρόνους πού ὅλα, μά ὅλα, φαί-
νονται τραγικά ἀπελπισμένα! Μπορεῖ νά
παρακάμψει τήν ἱκεσία ἑνός ὁλόκληρου
λαοῦ ἡ Κυρά, ὅταν ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ
καρδίᾳ, Τῆς ζητᾶ: «πρέσβευε διηνεκῶς πε-
ριφρουρῆσαι καί σῶσαι ἀπό πάσης προ-
σβολῆς ἐναντίας τήν νεολαίαν σου»!

Αὐτό τό μεγάλο προνόμιο, κανείς καί μέ
κανέναν τρόπο, δέν μπορεῖ νά μᾶς τό στε-
ρήσει. Στίς δύσκολες ὧρες πού ὁ καθένας
μας περνᾶ, Ἐκείνη θά στέκει δίπλα, σέ
ὅποιον μέ περισσή ἀγάπη θά τῆς ψιθυρίζει
μυστικά: «Παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθη-
σόν μοι ἐν τάχει»!

MBΩNA

6



Δοξάζομεν τὸ Ὄνομα τοῦ Πανα-
γάθου Θεοῦ, διότι μὲ τὴν Χάρη Του
ἀνέτειλε καὶ πάλι στὸ στερέωμα τοῦ
ἐ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ῦ
ἔτους ἡ χαρμόσυνη
ἑορτή, ἡ συμπαθέ-
στατη στὸν χριστια-
νικὸ κόσμο ἑορτὴ τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου. Ἡ ἑορτὴ
αὐτή, ποὺ κατέχει
ἐπάξια τὸ κέντρο
ὅλων τῶν ἑορτῶν τοῦ
καλοκαιριοῦ, μοιάζει
σὰν νὰ σημαίνη
πνευματικὸ συνα-
γερμὸ στὶς τάξεις τῶν
χριστιανῶν, συγκεν-
τρώνοντας τοὺς περισσότερους εἴτε
σὲ μεγαλοπρεπεῖς ναοὺς καὶ γρα-
φικὰ ἐξωκκλήσια, εἴτε σὲ παλαί-
φατα, σεβάσμια Προσκυνήματα καὶ
Μοναστήρια, γιὰ νὰ ἀποθέσουν στὰ
πόδια τῆς Θεοτόκου τὰ ἱερώτερα
θρησκευτικά τους αἰσθήματα, τοὺς
καϋμούς, τὰ ὄνειρα καὶ τὶς ἐλπίδες
τους. «Πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις
Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου».

Ὦ! Τὸ γνωρίζουν αὐτὸ πολὺ καλὰ
ὅλοι οἱ χριστιανοί. Καὶ δίκαιοι καὶ
ἁμαρτωλοί, καὶ μοναχοί, ἀσκητὲς καὶ

ἐρημίτες, ποὺ μουσκεύουν καθημε-
ρινὰ μὲ τὰ δάκρυα τους τὴν σεπτή
της εἰκόνα, καὶ οἱ κοσμικοὶ ἄνθρω-

ποι, ποὺ ταλαιπω-
ροῦνται ἀδιάκοπα
στὸν σκληρὸ στίβο
τῆς ζωῆς, παλεύον-
τας μὲ ἄπειρα προ-
βλήματα, προσωπικά,
οἰκογενειακά, βιο-
τικά, κοινωνικά.
Ὅλοι στὴν Παναγία
στρέφουν μὲ ἀγωνία
καὶ προσμονὴ τὸ
βλέμμα τοῦ σώματος
καὶ τῆς ψυχῆς.

«Ὑπεραγία Θεο-
τόκε, σῶσον ἡμᾶς»!

κράζουν μὲ πίστη οἱ εὐσεβεῖς. «Πα-
ναγία σῶσε μας», ἀκούγεται ἐναγώ-
νια κραυγή, μὲ στεναγμοὺς καὶ
δάκρυα, ἀπὸ κρεβάτια τοῦ πόνου,
ὅπου ἡ ζωὴ παλεύει μὲ τὸ θάνατο.
Παναγία, Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἐλέ-
ησέ μας, δέεται κάθε ἄνθρωπος τα-
λαιπωρημένος ἀπὸ τὰ δύσκολα
προβλήματα τοῦ βίου, τῆς σκληρῆς
βιοπάλης ἤ τῆς ἀδικίας καὶ τῆς κα-
κότητας τοῦ κόσμου. Ἡ δέηση πρὸς
τὴν Παναγία Μητέρα, πού ἑορτάζει
σήμερα, ἀπὸ ποῦ δὲν ἀκούγεται;
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ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (15-8-2011)

Ἐγκύκλιος

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν 
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες

Ν. Πέραμος. Ἐγκώμια Παναγίας.



Ἀπὸ στεριὲς καὶ θάλασσες, ἀπὸ πα-
λάτια καὶ καλύβες, ἀπὸ ἐρημητήρια
καὶ πολυάνθρωπες πόλεις, ἀπὸ μι-
κροὺς καὶ μεγάλους, ἀπὸ παντοῦ,
ἀπὸ τοὺς πάντες…

Καὶ πολὺ σωστὰ!
Διότι γνωρίζομε ὅλοι,
ἄλλος περισσότερο
καὶ ἄλλος λιγότερο,
ποιὰ εἶναι ἡ θέση
τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου ἐνώπιον τῆς
Θεότητος! «Ἰλιγγιᾶ δὲ
νοῦς καὶ ὑπερκό-
σμιος», ὅπως ψάλλει ὁ ἱερὸς
ὑμνωδὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, ζαλίζε-
ται, δηλαδή, καταλαμβάνεται ἀπὸ
σκοτοδίνη ὁ νοῦς, ὄχι μόνο ἀνθρώ-
που, ἀλλὰ καὶ ἀγγέλου, ἐὰν ἀναλο-
γισθῆ τί ἔργο ἔφερε εἰς πέρας ἡ
Παναγία μας. Ποιὸν ἐβάστασε στὴν
ἀγκαλιά της; Τὸν βαστάζοντα τὰ
σύμπαντα! Ποιὸν ἐθήλασε; Τὸν τρέ-
φοντα πᾶσαν τὴν κτίσιν! Ποιὸν
ἐφρόντισε καὶ περιποιήθηκε; Τὸν
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγέ-
νετο, τὸν Βασιλέα τοῦ παντὸς! 

Ἑπομένως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, δι-
καίως διερωτώμεθα καὶ λέμε, ποιὸ
ἄλλο Πρόσωπο, ποιὸς ἄγγελος ἤ
ἀρχάγγελος, ποιὸ Χερουβεὶμ ἤ Σερα-
φείμ, μπορεῖ νὰ ἔχη τόση παρρησία,
τέτοιο θάρρος μπροστὰ στὸ Χριστό
μας, μεγαλύτερο ἀπὸ τὴν Παναγία
μας; Μεγαλύτερο θάρρος ἀπὸ Ἐκεί-

νην ἡ Ὁποία ἐννιὰ μῆνες τὸν ἐκρά-
τησε μέσα της, ἀπὸ Ἐκείνην πού τὸν
ἐφρόντισε βρέφος, παιδί, ἔφηβο, νέο,
ἄνδρα; Ἀπὸ Ἐκείνην ἡ ὁποία περισ-
σότερο ἀπὸ τὸν καθένα ἐπόνεσε καὶ

ἔκλαψε πικρὰ κάτω
ἀπὸ τὸ Σταυρό Του;

Δὲν εἶναι, λοιπόν,
ὑπερβολὴ ἡ ἐξαιρε-
τικὴ τιμή, ἡ τόση
εὐλαβικὴ προσκόλ-
ληση τοῦ Ὀρθοδόξου
χριστιανοῦ στὸ πάν-
τιμο Πρόσωπο τῆς

Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Πολὺ δὲ πε-
ρισσότερο δὲν εἶναι ἔκπτωση ἀπὸ τὸ
ἀκραιφνὲς Ὀρθόδοξο Δόγμα ὁ σε-
βασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὴν
Παναγία Μητέρα. Βεβαίως τὸν Θεὸ
μόνο λατρεύομε καὶ προσκυνοῦμε,
τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀλλὰ θὰ ἀγαποῦμε
καὶ θὰ σεβόμεθα καὶ θὰ τιμοῦμε τὴν
Παναγία μας, ὡς τὸ πάνσεπτο
ἀνθρώπινο Πρόσωπο, ποὺ στέκει
τόσο κοντὰ στὸν ἄπειρο καὶ ἀσύλ-
ληπτο Τριαδικὸ Θεό.

Ἀγαπητοὶ συνεορταστὲς τῆς μεγά-
λης σήμερα Θεομητορικῆς ἑορτῆς! Ἄς
μὴ παύσωμε νὰ τιμοῦμε μὲ υἱικὴ
στοργὴ καὶ τρυφερὴ ἀγάπη τὴν
Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἂς μὴ παύ-
σωμε ποτὲ νὰ τρέφωμε ἐμπιστοσύνη
στὶς πρεσβεῖες της, στὴν Προστασία
της τὴν φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντη.
Ἀμὴν.
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Μὲ ἐγκάρδιες πατρικὲς εὐχὲς
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Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ν. Πέραμος. Προσκύνημα Παναγίας.



1. Κρίση Παιδείας

Ἀνούσιος καί ἄβολος ἴσως ὁ τίτλος τῆς
παρούσης ἐργασίας. Ἀλλά καί πῶς νά
τ ο λμ ήσω
νά ἀλλάξω
ὡραιοποι-
ώντας τόν
τίτλο καί
νά μιλήσω
γιά μία
π α ι δ ε ί α
ὑποδε ιγ-
ματική, γιά
μία παι-
δεία πρό-
τυπη, γιά
μία παι-
δεία ἄξια
σεβασμοῦ
ὑπό πάντων; Ἀπεναν-
τίας οἱ πιό ταλαιπω-
ρημένες ἔννοιες στήν
πατρίδα μας καί οἱ περισσότερο κακο-
ποιημένες δυστυχῶς εἶναι ἡ οἰκονομία
καί ἡ παιδεία. Καί γιά μέν τήν πρώτη
γράψαμε καί στό παρελθόν καί τονίσα-
με ὅτι πρώτιστο ἀγαθό εἶναι ἡ ἐκζήτη-
ση τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπι-
κράτηση τῆς βασιλείας Του στίς ψυχές
μας καί ἔπειτα ὅλα τά λοιπά «προστε-
θήσεται ὑμῖν» (Ματθ. στ΄ 33).

Πονῶ ὅμως εἰλικρινά γιά τό κατάν-
τημα τῆς παιδείας μας, μίας παιδείας

χωρίς ὁραματισμούς, χωρίς βάθος, χωρίς
πνεῦμα, χωρίς ἰδανικά, χωρίς παράδοση,
χωρίς θρησκεία, χωρίς ἐθνικά ἰδεώδη, χω-
ρίς κατάρτιση, χωρίς ἐπιστημονική ἐμβρί-

θεια καί
δυστυχῶς
χ ω ρ ί ς
ἀποκατά-
σ τ α σ η .
Κρίση σέ
ὅλες τίς
σ χ ο λ έ ς ,
κρίση σέ
π α ν ε π ι -
σ τ ή μ ι α ,
κρίση σέ
ὅλες τίς
βαθμίδες
τῆς παι-
δείας. Ἡ

λαίλαπα τοῦ οἰκονομι-
κοῦ μαρασμοῦ κλείνει
σχολεῖα, καταργεῖ θέ-

σεις, ἀποπέμπει δασκάλους, ἐκμηδενίζει
διορισμούς. Οἱ ἡγήτορες τοῦ Ὑπουργεί-
ου ἀποστέλλουν βιβλία στερημένα τῶν
χυμῶν τῶν ἐθνικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν μέ
κάποια ἴχνη θρησκευτικότητας καί αὐτά
ὑπό κατάργησιν, ἤ πιό ἁπλά μέ τήν σύμ-
φωνη γνώμη μαθητῆ καί γονέα γιά τήν
παρακολούθηση τῶν θρησκευτικῶν μα-
θημάτων, καί ἀντί τῶν ἀθανάτων δια-
χρονικῶν καί ζωηρρύτων εὐαγγελικῶν
μηνυμάτων ἤ τήν ἀναφορά στίς μεγάλες
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Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Μπροστά στό δρᾶμα
τῆς Παιδείας μας



ἐκεῖνες Πατερικές μορφές, πού ὁ βίος, ἡ
σοφία καί τά συγγράμματά τους μᾶς χά-
ρισαν τό εὐσκιόφυλλον δένδρον τῆς
Ὀρθοδοξίας ὑπό τήν σκιάν τοῦ ὁποίου
ἐπέζησεν τό Γένος σέ καιρούς χαλεπούς
καί ὑπό τήν ἀπειλήν φοβερῶν ἐχθρικῶν
ὀρδῶν, ἀφοῦ ἀρνηθοῦν τά παραπάνω,
προσπαθοῦν νά ἀποκόψουν ἀπό τήν τα-
λαίπωρη νεολαία μας θρησκευτικότητα
καί ἠθική, ὁπότε παραπαίοντες οἱ νέοι
στροβιλίζονται ὑπό τήν παραπαίουσαν
παιδείαν.

Εἶναι πασιφανές, πανθομολογούμενον
καί παγκάκιστον τό σημερινό κατάντη-
μα, τό θλιβερό μάλιστα τῆς ταλαίπωρης
νεότητάς μας. Ἀκατάρτιστοι σέ πολλά
ἀπό τή δημόσια παιδεία δέχονται τόν
ἐπιβλαβέστατο καταρτισμό τῶν κακῶν
ὁμιλιῶν καί συναναστροφῶν τά ὁποῖα
«φθείρουσιν ἤθη χρηστά». Στερημένοι
ἰδανικῶν καί πνευματικῶν ἀντισωμάτων
ἀπό τούς ἐλευθέρως διακινοῦντας ναρ-
κωτικές οὐσίες καί ἀλκοόλ φέρονται τῆδε
κακεῖσε περιπλέκοντας τή ζωή τους
στίς ἀτραπούς τοῦ ὀλέθρου καί ἐπι-
βραχύνοντες αὐτήν. 

2. Ὁ πόνος καί ἡ προσευχή μας

Ὡς πνευματικοί πατέρες θλιβόμεθα.
Εἴμεθα καί μεῖς μέλη αὐτῆς τῆς κοινω-
νίας μέ παιδιά καί ἐγγόνια, συνοδοιπό-
ροι τῶν ποιμνίων μας, ἀφουγκραζόμεθα
τούς πόνους τους, μᾶς ἀκουμπᾶ τό δά-
κρυ τους καί ἡ ἀγωνία τους, συνγευό-
μεθα τήν δυστυχία τους καί κλίνουμε τά
γόνατα μπροστά σ’ Αὐτόν πού λα-

τρεύουμε τόν Ὁποῖον ἄλλοι πεισμόνως
προσπαθοῦν νά ἀγνοήσουν καί νά πα-
ρακαλέσουμε τίς μεγάλες Πατερικές
μορφές, αὐτές, πού ἐξοβέλισαν οἱ σοφοί
τοῦ κόσμου τούτου ἀπό τήν ταλαίπωρη
παραπαίουσα παιδεία μας καί νά ποῦμε,
λάλησε στίς καρδιές αὐτῶν «ἀγαθά
ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας σου καί παντός τοῦ
λαοῦ σου, τά νήπια ἔκθρεψον, τήν νεό-
τητα παιδαγώγησον, τούς ὀλιγοψύχους
παραμύθησαι, τούς ἐσκορπισμένους ἐπι-
συνάγαγε, τούς πεπλανημένους ἐπανα-
γαγε, τούς ὀχλουμένους ὑπό πνευμάτων
ἀκαθάρτων ἐλευθέρωσον, … τούς
ἀγαπῶντας καί μισοῦντας ἡμᾶς μνημό-
νευσον», διότι μόνον ἄν πλησιάσουμε τόν
Μεγάλο Παιδαγωγό, Αὐτόν πού ἔπιασε
ἀπό τό χέρι τόν νέο πού κανείς ἀπό τούς
ἀνθρώπους δέν μπόρεσε νά δώσει σω-
τηρία, Αὐτόν πού ἔδωσε ζωή στόν μο-
νογενῆ υἱό τῆς χήρας γιά νά ζήσει, νά
προκόψει καί νά γηροκομήσει τήν μητέ-
ρα του, Αὐτόν πού μπροστά στήν αὐστη-
ρότητα τῶν μαθητῶν Του ἔθεσε τήν
αἰώνια παρακαταθήκη, τό «ἄφετε τά
παιδία ἐλθεῖν πρός μέ». Αὐτόν πού ἕνα
Βυζάντιο ἀκολουθώντας τίς διδαχές Του
ὑπῆρξε τό κοινωνικότερο κράτος τοῦ κό-
σμου καί μέ τόν πλέον ἐκλεπτυσμένο πο-
λιτισμό, Αὐτόν πού ἀπό τά σπλάχνα του
δημιουργήθηκε στή Δύση ἡ ἀναγέννησις.

Μόνο λοιπόν κοντά σ’ Αὐτόν μία πα-
ραπαίουσα παιδεία μπορεῖ νά μετα-
τραπεῖ σέ ὑπερέχουσαν τῶν πάντων καί
νά διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο
στήν προκοπή καί πρόοδο τῆς πατρίδας
μας.
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Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ σημερινοῦ
Ἁγιασμοῦ στά Σχολεῖα σας, ἐπί τῇ
ἐνάρξει τῶν μαθημάτων σας, σᾶς

ἀπευθύνω ἐγκάρδιες Εὐχές καί Εὐλογίες.
Μαζί μέ τούς ἀγαπητούς σας Γονεῖς καί
τούς σεβαστούς Διδασκάλους σας εὔχο-
μαι ἡ καινούργια σχολική χρονιά 2011-2012
νά εἶναι εὐλογημένη ἀπό τόν Θεόν καί καρ-
ποφόρα.

Ὅλοι μας γνωρίζομε, ὅτι ἡ ἀγαπητή πα-
τρίδα μας αὐτόν τόν τελευταῖο καιρό
ἀντιμετωπίζει πρόσθετες σοβαρές δυ-
σκολίες, στόν οἰκονομικό κυρίως τομέα. Τό
γεγονός ὅμως αὐτό ἄς μήν ἐπηρεάσει
ἀρνητικά, σέ μεγάλο βαθμό, τίς ἰδικές
σας προσπάθειες. Ἀντίθετα ἄς χαλυβδώσει
τή θέλησή σας γιά ἀγώνα ἀκόμη πιό ἔντο-
νο καί πεισματικό στήν ἐκμάθηση τῆς πο-
λύτιμης γνώσεως καί τήν διαμόρφωση
τοῦ καλοῦ χαρακτῆρος σας.

Νά ἔχετε κατά νοῦν, ὅτι ἡ πατρίδα μας
μεγαλούργησε στούς σπουδαίους τομεῖς
τῆς Ἐπιστήμης, τῶν Γραμμάτων, ὄχι πάν-
τοτε μέ τίς καλύτερες οἰκονομικές
συνθῆκες. Νά μή λησμονεῖτε, ὅτι μερικοί
ἀπό τούς πιό διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες σή-
μερα στόν κόσμο εἶναι Ἑλληνόπουλα, πού

κέρδισαν τά πρωτεῖα στήν Ἐπιστήμη ζών-
τας καί σπουδάζοντας ὄχι μέ ἀνέσεις καί
χωρίς ἐμπόδια.

Ἀγαπητά μου παιδιά! Ἐσεῖς εἶσθε τό με-
γαλύτερο, τό πιό ἀκριβό κεφάλαιο, γιά τήν
πατρίδα μας. Ἐσεῖς, ὅταν προπάντων ἀγω-
νίζεσθε μέ ζῆλο στόν στίβο τῆς Παιδείας
καί ὅταν ξεπερνώντας τά ποικίλα ἐμπόδια
της ἐποχῆς μας ἔχετε μπροστά σας φω-
τεινό ὁδηγό «ὅσα ἐστιν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά,
ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα
εὔφημα, εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαι-
νος…(Φιλ. 4,8).
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ἐπί τῆ ἐνάρξει τοῦ

ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Πρὸς 
Tοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων,
τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Παγγαίου.

Μέ πατρική ἀγάπη
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Τῶν Σχολείων τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἁγιασμός στό Λύκειο Ἐλευθερουπόλεως.



ἀποικιοκρατίας: «Κανείς δέν εἶναι περισσότερο
χωρίς ἐλπίδα σκλαβωμένος... ἀπό αὐτούς πού πι-
στεύουν ἐσφαλμένα ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι» (Γιό-
χαν Βόλφγκανγκ φόν Γκαῖτε 1749-1832). Ὅμως
τό παράδειγμα τῆς Κίνας δείχνει πώς ἡ ἐξάρ-
τηση δέν εἶναι μονόδρομος.

2. Πῶς δημιουργεῖται
Πῶς ὅμως δημιουργεῖται τό χρέος; Ἄς πά-

ρουμε ὡς παράδειγμα τίς ΗΠΑ. Ἡ κυβέρνηση
τῶν ΗΠΑ ἀποφασίζει ὅτι χρειάζεται χρήματα.
Ἐπικοινωνεῖ μέ τήν Κεντρική Τράπεζα ἤ ἀλλιῶς
Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα (FED) καί ζητάει ἄς
ποῦμε, 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Αὐτή δέχε-
ται, ἀλλά ζητάει 10 δίς σέ ὁμόλογα τοῦ Δημο-
σίου. Ὁπότε ἡ κυβέρνηση τυπώνει χαρτιά πού τά
ὀνομάζει κρατικά ὁμόλογα καί τά στέλνει στή
FED. Αὐτή μέ τή σειρά της τυπώνει δικά της χαρ-
τιά πού τά ὀνομάζουν ὁμοσπονδιακά γραμμάτια
καί τά ὁποία τ’ ἀνταλλάσει μέ τά ὁμόλογα. Μόλις
ὁλοκληρωθεῖ ἡ συναλλαγή ἡ κυβέρνηση παίρνει
τά 10 δίς σέ ὁμοσπονδιακά γραμμάτια καί τά κα-
ταθέτει σέ κάποιον τραπεζικό λογαριασμό. Κι
ἀπό τή στιγμή τῆς κατάθεσης, τά γραμμάτια λο-
γίζονται ὡς κανονικά χρήματα αὐξάνοντας κατά
10 δίς τήν προσφορά χρήματος. Μέ ἄλλα λόγια
τό χρῆμα δημιουργεῖται ἀπό τό χρέος. Ἀπό ἐκεῖ
καί πέρα τά 10 δίς νέο χρῆμα πολλαπλασιάζον-
ται ἀφοῦ κάποιοι δανείζονται (ἀπό τράπεζες φυ-
σικά) δίχως αὐτό ν’ ἀντιστοιχεῖ σέ πραγματική
παραγωγή ἀγαθῶν ἀλλά σέ μία «φούσκα» χρέ-
ους πού πολλαπλασιάζεται ἀσταμάτητα (ἔννοια
τοῦ πολλαπλασιαστῆ χρήματος). 

3. Δημόσιο χρέος
Ὁ καθηγητής Ζαντέι, πού διδάσκει Οἰκονο-

μικά στό Πανεπιστήμιο Ντρέικ τῶν ΗΠΑ ἀναφέ-
ρει: «αὐτό πού ὀνομάζουμε σήμερα δημόσιο
χρέος ἄρχισε ὡς ἰδιωτικό χρέος τῶν τραπεζιτῶν
πού, ἀφοῦ κερδοσκόπησαν, φόρτωσαν τίς ζημιές

MBΩNA

12

ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ»
Ὑπό τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου

Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

1. Τό χρέος
Ἀλήθεια…γιατί τό χρέος

τῆς Κίνας εἶναι μόνο 16%
ὅταν στίς ΗΠΑ εἶναι 97%; Ἡ
Κίνα φρόντισε νά ἀποφύγει
τά δίχτυα τοῦ χρέους πού
στήνει τό διεθνές τραπεζικό
καρτέλ καί τό Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμεῖο καί ἀπέφυγε
τίς ἐπιθέσεις τῶν διεθνῶν
κερδοσκόπων. Ἡ τρομοκρα-
τία τοῦ χρέους κρατάει πολ-
λές χῶρες ὑπόδουλες
μεταξύ τῶν ὁποίων καί τή
δικιά μας. Εἶναι τά ψάρια πού
τό διεθνές τραπεζικό καρτέλ
περιμένει νά χάψουν τό δό-
λωμά του. Ὕστερα ἀκολου-
θεῖ ἡ ὑποταγή στή νέα μορφή



τους στίς ράχες τῶν λαῶν». Καί νά συμ-
πληρώσω ἐδῶ: δίχως οἱ κυβερνήσεις
τους νά στεροῦνται εὐθυνῶν. Εἰδικό-
τερα στή χώρα μας πού ἀπό τό 1989
ἀδυνατεῖ νά πληρώσει τίς ὑποχρεώσεις
της, ὅλοι οἱ πολιτικοί της ἔχουν εὐθύνη
γιά τόν ἀκατάπαυστο δανεισμό, προκει-
μένου νά ἱκανοποιήσουν τήν «πελατει-
ακή» τους δύναμη. Αὐτή ὅμως ἡ
ἀκόρεστη προσπάθεια γιά χρῆμα – μέ
ὅποιον τρόπο καί ὅποιες θυσίες – φτά-
νει ἡ στιγμή νά τιμωρεῖ τούς δανειζόμε-
νους. Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ ἕναν ἀρχαῖο
μῦθο: ὁ Ἐρυσίχθων κόβει ἕνα ἱερό
ἄλσος γιά νά φτιάξει ἔπιπλα γιά τόν
ἑαυτό του καί τιμωρεῖται ἀπό τούς
θεούς νά μή μπορεῖ νά κορέσει ποτέ τήν
πεῖνα του. Καμιά τροφή γῆς, ἀέρα καί
θάλασσας δέν τοῦ φτάνει γιά νά χορτά-
σει. Πουλάει τήν κόρη του σέ ἕναν γάμο
ἀπό συμφέρον κι ἐκείνη ξαναγυρίζει
πίσω. Κι αὐτό ἐπαναλαμβάνεται συ-
νεχῶς. 

Στό τέλος, ὁ Ἐρυσίχθων καταλήγει
νά καταβροχθίσει τόν ἑαυτό του.
Μήπως τό συγκεκριμένο ἀπόσπασμα
ἀπό τήν ἑλληνική μυθολογία μᾶς θυμί-
ζει τό σημερινό κεφαλαιοκρατικό σύ-
στημα; Ὄχι λίγοι ἐπικριτές του
προέβλεψαν, ὅτι κάποια στιγμή θά κατα-
λήξει νά «κατατρώει» τόν ἴδιο του τόν
ἑαυτό!

4. Ἡ λύση τοῦ Σόλωνος
Καί ποιά εἶναι τελικά ἡ λύση σ’ ὅλο

αὐτό τόν φαῦλο κύκλο; Ἡ ἀπάντηση μᾶς
δίνεται πάλι ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλλάδα:
«σεισάχθεια»! Ἡ σεισάχθεια ἐντασσό-
ταν στά μέτρα ἐπανόρθωσης πού ἔλαβε
ὁ Σόλων. Πιό συγκεκριμένα, καταρ-
γοῦνταν τά ὑφιστάμενα χρέη ἰδιωτῶν
πρός ἰδιῶτες καί πρός τό δημόσιο, κα-
ταργήθηκε ὁ δανεισμός μέ ἐγγύηση τό

“σῶμα” (προσωπική ἐλευθερία) τοῦ δα-
νειολήπτη καί τῶν μελῶν τῆς οἰκογέ-
νειάς του, ἐνῷ ἀπελευθερώθηκαν καί
ὅσοι Ἀθηναῖοι εἶχαν γίνει δοῦλοι λόγω
χρεῶν στήν ἴδια τήν Ἀθήνα καί ἐπανα-
φέρθηκαν στήν πόλη ὅσοι ἐν τῷ μεταξύ
εἶχαν μεταπωληθεῖ στό ἐξωτερικό. Ἔτσι
ὁ Σόλων ἔδωσε τέλος στήν ἐξάρτηση
τῶν φτωχῶν ἀγροτῶν στήν Ἀττική. Ἡ
σεισάχθεια δημιουργήθηκε ὄχι γιά νά
καταργήσει τή δουλεία, ἀλλά γιά νά ἀπε-
λευθερώσει τούς δούλους ἀπό χρέος.
Σεισάχθεια λοιπόν πρός τίς χῶρες πού
χρωστοῦν προκειμένου νά ὀρθοποδή-
σουν. Εὔκολο; Καθόλου! Γιατί πιό πάνω
ἀπό τίς κυβερνήσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν
χωρῶν βρίσκεται τό ἀνελέητο διεθνές
τραπεζικό σύστημα πού εἶναι οὐσιαστικά
«κράτος ἐν κράτει»!

5. Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας
Ὅμως καί ἡ Ἐκκλησία μας, δείχνει

τήν ὀρθή στάση σ’ ὅλα αὐτά; Ἡ κυριό-
τητα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί τῶν μέσων
ἤ δυνάμεων παραγωγῆς ἀνήκει στό Θεό
– Δημιουργό καί μόνο ἡ χρήση τους
στόν ἄνθρωπο. Ὅπως ὁ Θεός παρέχει
ἀνεξαιρέτως σέ ὅλους τό φῶς, τόν
ἀέρα, τή φύση, ἔτσι καί τά ἀγαθά τῆς
κοινωνίας πρέπει νά μοιράζονται σέ
ὅλους, ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τους,
χωρίς ἐγωϊστικές, ἀποκλειστικές κυριό-
τητες ἀπό λίγους. Φαντάζει οὐτοπικό;
Μπορεῖ, ἀλλά στούς καιρούς πού ζοῦμε
ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μοιάζει
περισσότερο ἐπίκαιρος ἀπό ποτέ: ἡ δι-
καιοσύνη καί ἡ ἰσοτιμία ἀνταποκρίνον-
ται στίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες καί στό
σεβασμό ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Αὐτές
ἑνώνουν τούς ἀνθρώπους καί συνέχουν
τήν κοινωνία «ἐξ ἰσότητος ἐν τῷ νῦν
καιρῶ τό ὑμῶν περίσσευμα εἰς τό ἐκεί-
νων ὑστέρημα… ὅπως γένηται ἰσότης»
(Β΄ Κορ. 8, 13 – 15).
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Μ
έ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας, κ.κ.
Χρυσοστόμου συμμετεῖχα στήν

Δ΄ Συνδιάσκεψη Γυναικῶν–Ἐκπροσώπων
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, πού πραγματοποιήθηκε στήν
Ἀθήνα στίς 3 καί 4 Ἰουνίου 2011. Τό
θέμα τῆς συνδιάσκεψης ἦταν «Ἐθελον-
τισμός καί ἡ συμβολή τῶν Γυναικῶν».

Τήν πρώτη ἡμέρα, μετά τόν Ἁγιασμό
πού πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό
Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καρέα
διαβάστηκε μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, στό ὁποῖο με-
ταξύ ἄλλων τονίστηκε ἡ εὐεργεσία πού
προσφέρουν στόν ἑαυτό τους οἱ γυ-
ναῖκες ἀποδεχόμενες μέ τήν καρδιά τους
τήν προσφορά δραστηριοτήτων στήν
ἐνοριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπηύθυνε χαιρετισμό στίς συνέδρους
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισα-
ριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.κ. Δα-
νιήλ. Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε
εἰσηγητική Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστό-
μου, Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων, ὁ
ὁποῖος ἐπισήμανε ὅτι πρότυπο ἐθελοντῆ
εἶναι ὁ Χριστός μας καί ὅτι οἱ ἐθελοντές
πρέπει νά ἐκπαιδεύονται σεβόμενοι τά
περιθώρια πού μᾶς ἀφήνουν τά πρό-
σωπα καί νά μήν ἐπιδιώκουν τήν ἐξαρ-

γύρωση τῆς προσφορᾶς καθ’ οἱονδήποτε
τρόπο (ἀναγνώριση κ.λπ.).

Ἡ πρώτη εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ἐννοι-
ολόγηση καί ὁριοθέτηση τοῦ Ἐθελοντι-
σμοῦ στήν ἱστορική του ἐξέλιξη». Σέ
αὐτήν ἡ εἰσηγήτρια κ. Ὄλγα Στασινο-
πούλου, Ἀν. Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Πο-
λιτικῆς, ἐπεσήμανε ὅτι ὁ Ἐθελοντισμός
εἶναι στάση ζωῆς. Εἶναι ἡ ἐλεύθερη πα-
ροχή ἐργασίας ἐκτός τῆς λογικῆς τοῦ
ἐμπορεύματος, σέ ἀτομική καί συλλο-
γική βάση - προσφορά στόν ἄνθρωπο
καί ὅλη τήν κτίση καί διευρυμένη
ἔκφραση φιλαλληλίας. Ἡ κοινωνία δέν
θά μποροῦσε νά ὑπάρξει χωρίς ἐθελον-
τές. Ὁ σύγχρονος ρόλος τοῦ ἐθελοντι-
σμοῦ εἶναι:

• Ἐνίσχυση κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης
καί συνοχῆς

• Διεκδίκηση καί ἐκπροσώπηση δι-
καιωμάτων

• Παροχή ὑπηρεσιῶν καί λειτουργία
κοινωνικῶν δομῶν

• Ἀνάπτυξη καινοτόμων μορφῶν πα-
ρέμβασης

• Δημιουργία νέων ἐπαγγελμάτων
καί θέσεων ἐργασίας

• Κοινωνικό ἐργαστήρι γιά τήν προ-
ώθηση μιᾶς κοινωνίας προσώπων.

Στή συνέχεια στήν εἰσήγηση τοῦ
Πρωτ. Βασιλείου Θερμοῦ, Θεολόγου-Ψυ-
χιάτρου, τονίστηκε ὅτι ἡ ἐθελοντική
ἐργασία πηγάζει ἀπό μιά ποικιλία κινή-
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Ποιμαντικά

Ὑπό τῆς Ἑλένης Καλεάδου
Καθηγήτριας Πρεσβυτέρας



τρων, ἀπό τά πιό ἁπλά μέχρι τά πιό
πνευματικά. Ἀποστολή τοῦ χριστιανοῦ
ἐθελοντῆ εἶναι νά βρίσκεται διαρκῶς σέ
ἐγρήγορση, ὥστε νά ἐξετάζει καί νά
ἀναβαθμίζει τά κίνητρά του. Ἔτσι θά
ἀποφεύγει καί παγίδες, οἱ ὁποῖες ἀνα-
πόφευκτα ὑπάρχουν σέ ὅλες τίς διαπρο-
σωπικές σχέσεις μεταξύ ἀτελῶν
ἀνθρώπων καί οἱ ὁποῖες συχνά ὑπονο-
μεύουν τό ἴδιο τό ἐθελοντικό ἔργο καί
ζημιώνουν τά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων
πού ἐμπλέκονται σέ αὐτό. Οἱ παγίδες
αὐτές συνίστανται στήν ὑπεροψία καί
τόν φαρισαϊσμό, τήν διχόνοια καί τόν
ἀρχηγισμό καί γενικά στήν υἱοθέτηση
ἑνός ἤθους ἀντιεκκλησιαστικοῦ, παρά τίς
ἀρχικές ἁγνές προθέσεις.

Οἱ εἰσηγήσεις ἔκλεισαν μέ τήν εἰσή-
γηση τῆς κ. Χριστίνας Βάγια, Καθηγή-
τριας Κοινωνικῆς Ἐργασίας, πού
ἀναφέρθηκε στήν Ὀργάνωση τοῦ Ἐθε-
λοντισμοῦ στήν Ἐνορία καί τήν συμβολή
τῶν Ὑπηρεσιῶν Γυναικείων Θεμάτων.
Αὐτές οἱ ὑπηρεσίες ἀποτελοῦν ἕνα ἐνο-
ριακό ἤ Διενοριακό Κοινωνικό Δίκτυο
Μικροδιακονίας ἀποτελούμενο ἀπό γυ-
ναῖκες μέ σκοπό τήν ἐνεργό συμμετοχή,
τήν ἀλληλεγγύη καί τή συνεργασία τους
στήν ἀντιμετώπιση ζητημάτων πού τίς
ἀπασχολοῦν, ἀλλά καί τήν προσφορά
μεγαλύτερου ἐθελοντικοῦ ἔργου, μέ
εὐέλικτο καί πνευματοφόρο χαρακτῆρα,
στίς ἐνορίες καί Ἱ. Μητροπόλεις.

Στίς ὁμάδες ἐργασίας πού δημιουρ-
γήθηκαν τήν δεύτερη ἡμέρα μετά τήν τέ-
λεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, συμμετεῖχα
στήν ὁμάδα τῆς πρεσβυτέρας κ. Βαρβά-
ρας Μεταλληνοῦ καί ἐπεξεργαστήκαμε
προγράμματα γιά νέες καί ἐφήβους. Με-
ρικές ἀπό τίς προτάσεις στίς ὁποῖες κα-
ταλήξαμε ἦταν:

• Καλοκαιρινό ἐργαστήρι δημιουρ-

γικῆς ἀπασχόλησης
•Ἐνοριακό δια-

δικτυακό στέκι
• Δημιουργία

ἐνοριακῆς ἱστοσε-
λίδας

• Ἔρευνα καί
ἀποτίμηση τῆς τοπικῆς ἱστορίας

• Γνωριμία μέ τήν Ἐθνική καί Θρη-
σκευτική Παράδοση.

Οἱ ἄλλες ὁμάδες ἐργασίας ἐπεξεργα-
στήκαν προγράμματα γιά παιδιά, προ-
βλήματα ζευγαριῶν, ἡλικιωμένων καί
μεταναστῶν.

Ἡ συνδιάσκεψη ἔκλεισε μέ τήν πα-
ρέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτη Σισσανίου καί Σιατίστης κ.κ.
Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀνάμεσα σέ ἄλλα ἀνέ-
φερε ὅτι οἱ μετανάστες εἶναι εἰκόνες
Θεοῦ καί ἴσως τό ὅτι ὁ Θεός μᾶς τούς
ἔφερε ἐδῶ, εἶναι εὐκαιρία ἱεραποστολῆς.
Ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά φτάσει στήν
ἀθλιότητα γιά νά τόν διακονήσουμε. Ἡ
κοινωνική ὑπεροψία ἀπό μέρους μας
ἀποδεικνύει ὅτι οὐσιαστικά δέν ἀποδε-
χόμαστε τόν ἄλλον ἄνθρωπο δίπλα μας
ἰσότιμα. Μόνον ἐάν ἔχουμε εἰρήνη μέσα
μας, αὐτό πού προσφέρουμε λειτουργεῖ
θεραπευτικά στήν ψυχή τοῦ συνανθρώ-
που μας.

Στούς σημερινούς δύσκολους καιρούς
ἡ γυναίκα νοηματοδοτεῖ τήν ζωή της, ἐάν
προσφέρει τόν ἑαυτό της στήν διακονία
τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἕνα ἦθος Χριστοῦ.
Ἔτσι ὥστε ἡ κοινωνία μας νά ἀρχίσει νά
πιστεύει πάλι σέ ἀξίες ξεχασμένες ὅπως
τιμιότητα, φιλότιμο, ταπείνωση σταυρική
ἀγάπη. Νά ζεσταθεῖ ἡ καρδιά τοῦ τα-
λαιπωρημένου σήμερα ἀνθρώπου νά
μπορεῖ νά ξαναεμπιστευθεῖ Ἐκεῖνον πού
εἶναι ἡ λύση ὅλων τῶν προβλημάτων. 15
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Προσκεκλημένοι ἀπό φιλική οἰκογέ-
νεια ὁμογενῶν ἐπισκεφθήκαμε μέ ὀλι-
γομελῆ συνοδεία ἀπό 2 μέχρι 11 Ἰουλί-
ου ἐ.ἔτ. γιά πρώτη φορά τή μεγάλη ὁμο-
σπονδιακή Εὐρωπαϊκή χώρα τῆς Γερ-
μανίας. Οἱ ἐντυπώσεις μας, παρά τό
ἀρνητικό κλίμα τῶν τελευταίων ἡμερῶν
τῶν σχέσεών της μέ τήν χώρα μας,
ἦσαν καλές καί ἐποικοδομητικές.
Ἐντυπώσεις βέβαια λίγων ἡμερῶν καί
μάλιστα Κληρικῶν, πού πρέπει νά βλέ-
πουν τά πάντα γύρω τους μέ ἀγαθή χρι-
στιανική διάθεση καί ἀνοχή καρδίας.

Ἐν πρώτοις ἐντυπωσιάζει θετικά ὁ
περιβάλλων χῶρος. Ἀπό τό ἀεροδρόμιο
μέχρι τούς δρόμους, τίς πλατεῖες καί τά
οἰκήματα τῶν ἀνθρώπων. Ἀδιαμφισβή-
τητο τό πρῶτο εὐχάριστο συμπέρασμα:
Τάξη, καθαριότητα, εὐπρέπεια, σε-
βασμός στήν ἀκμαία καί ὀργιάζου-
σα φύση. Τί μεράκι! Στίς περισσότερες,
κεντρικές πόλεις, μάλιστα παρέμεινε
ἀμετάβλητος ὁ οἰκιστικός των ρυθμός.
Τά παλαιά σπίτια δέν κατεδαφίσθηκαν,
ἀλλά διατηρήθηκαν ἀκέραια, ἀνακαινι-
σμένα, πανέμορφα, περιφρονώντας
ἀσφαλῶς τίς ἄμεσες ἀνάγκες τῶν νέων
γενεῶν. Τότε αὐθόρμητα μᾶς ἦλθε ἡ σκέ-
ψη: Πόσο ὡραία θά ἦταν ἡ πρωτεύου-
σά μας, ἄν διατηροῦσαν καί ἀνακαίνιζαν
πρίν μερικές δεκαετίες τά ὑπάρχοντα
τότε νεοκλασσικά της σπίτια!

Ἄλλη ἀγαθή ἐντύπωση: Ἡ ἔλλειψη
νευρικότητας στούς ὁδηγούς τῶν αὐτο-
κινήτων. Ἀπόλυτος σεβασμός στούς
κανόνες τῆς κυκλοφορίας καί σχετι-
κά λίγα ὀχήματα στούς εὐρύχωρους καί
πεντακάθαρους δρόμους. Μία κίνηση
πιό ὁμαλή, πιό ἥσυχη ἐν σχέσει μέ τά
καθ’ ἡμᾶς. Ποῦ κορναρίσματα ἐκνευρι-
στικά καί ἀπρεπεῖς φωνασκίες! Καί

προπάντων ἄμεση προτεραιότητα στούς
διαβαίνοντες πεζούς.

Αὐτή ἡ ὑποδειγματική τάξη στούς
δρόμους φαίνεται ὅτι ἐπικρατεῖ σέ ὅλες
τίς φάσεις τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ λαοῦ.
Ὅπως μᾶς ἐτόνισαν ἁρμόδιοι καί μή, ἡ
πειθαρχία στούς Νόμους τῆς Πολι-
τείας ἀποτελεῖ καθεστώς, σχεδόν θέ-
σφατο, κανόνα ἀπαράβατο στή ζωή τοῦ
Γερμανοῦ. Ἐδῶ οἱ κάθε παραβάτες τῶν
Νόμων τῆς Πολιτείας, σέ ὅποια κοινω-
νική βαθμίδα καί ἄν εὑρίσκωνται, τιμω-
ροῦνται ἀμείλικτα. Ἐδῶ ἰσχύει ἡ ἀρχή
τῆς Γραφῆς «πᾶσα παράβασις καί
παρακοή ἔλαβε ἔνδικον μισθαποδο-
σίαν» (Ἑβρ. 2,2).

Σ’ αὐτήν τήν αὐστηρότατη τήρηση
τῶν νόμων πολλοί ἀποδίδουν ἀκόμη
καί τήν οἰκονομική πρόοδο τοῦ λαοῦ
αὐτοῦ. Εὐλογημένη ἀρχή! Μακάρι νά
ἐτηρεῖτο, μερικῶς ἔστω, καί στήν πα-
τρίδα μας! Τήν χαρήκαμε μάλιστα, ὅταν
ἀκόμη καί σέ προχωρημένη ὥρα τῆς ἡμέ-
ρας, ἄνετα, χωρίς τόν παραμικρό φόβο,
περπατούσαμε ἐλεύθερα στούς ἥσυ-
χους δρόμους της. Οἱ φύλακες τοῦ Νό-
μου, ὁρατοί ἤ ἀόρατοι, ἦσαν ἐπί πο-
δός, ἕτοιμοι νά προστατεύσουν τόν φι-
λήσυχο πολίτη ἀπό κακοποιά στοιχεῖα.

Καί τώρα οἱ καλοί ὁμογενεῖς μας.
Ἴδιοι καί ἀπαράλλακτοι, ὅπως διαπι-
στώσαμε, καί στήν ψυχή καί στή γλῶσσα.
Προπάντων στά αἰσθήματά τους ἀπέ-
ναντι στή πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία
τους. Φαίνεται ὅτι ἐλάχιστα τούς ἐπη-
ρέασε ἡ νέα, ἡ ἰσχυρή καί φιλόξενη
πατρίδα τους. Στά μάτια τους καί στά
λόγια τους διακρίνεις ἄνετα τόν ἴδιο
πόθο τῆς πατρογονικῆς ἑστίας. Αὐτο-
δημιούργητοι, οἰκονομικά καλά τακτο-
ποιημένοι, μέ πολλά καί ἀξιόλογα ἰδίως
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ἑστιατόρια, ἀφοῦ ἡ Γερμανία ἐκτιμᾶ
τόν φιλότιμο καί φιλόπονο καί φι-
λήσυχο μετανάστη καί τόν συνδρά-
μει ποικιλοτρόπως. Ὅμως ὁ νόστος δέν
ἀφήνει τή ψυχή τους. Ποικιλοτρόπως μᾶς
ἐξέφρασαν τήν ἀγάπη τους καί τήν
ὀδύνη τους συνάμα γιά τήν σημερινή
οἰκονομική κατάσταση τῆς πατρίδος
μας.

Εἴχαμε τήν πολύτιμη εὐκαιρία, χάρις
στήν ἀδελφική καί φιλόξενη διά-
θεση τοῦ τοπικοῦ καί ἄξιου Ἐπι-

σκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, νά
τελέσωμε τή Θεία Λειτουργία στόν
εὐρύχωρο καί μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στό Ἄαχεν, δωρεά
πρός τούς Ὀρθοδόξους τῆς ΡΚαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας πρό τριακονταετίας,
καί νά μιλήσωμε στούς ἀδελφούς μας
ὁμογενεῖς. Μέ τούς ἴδιους συνομιλή-
σαμε καί μετά τήν Θεία Λειτουργία
στήν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μέ
τόν θαυμάσιο κῆπο, ὅπου ὑπό τούς
εὐχάριστους ἤχους τῆς ἑλληνικῆς μου-
σικῆς, ἔτρωγαν καί ἔπιναν «ἐν ἀγαλ-
λιάσει καί ἀφελότητι καρδίας»
(Πράξ. 2, 46).

Ἀσφαλῶς ἡ ζωή τῶν ἀδελφῶν μας
ὁμογενῶν στήν Εὐρώπη δέν εἶναι κατά
πάντα εἰδυλλιακή. Ἀντιμετωπίζουν σο-
βαρά προβλήματα. Ἤδη ὁ Ἅγιος Γερ-
μανίας στή Βόννη μᾶς εἶπε τό σοβαρώ-
τερο πρόβλημα τῆς Ὁμογένειας, πού
εἶναι οἱ μικτοί γάμοι. Μάλιστα τήν ἡμέ-
ρα πού μᾶς δέχθηκε φιλοφρόνως στήν
ἕδρα του προήδρευε συσκέψεως μέ πα-
ρόντες τούς ἐκπροσώπους ὅλων τῶν ὁμο-
δόξων ἀδελφῶν μας μέ θέμα ἐπί τάπη-
τος τούς μικτούς γάμους.

Ἄλλο ἐπίσης σοβερότατο θέμα εἶναι
τό ἔντονο καταναλωτικό, ὑλιστικό

πνεῦμα πού σχεδόν κυριαρχεῖ στά
ἐνδιαφέροντα ὅλων. Ἡ μετάθεση γε-
νικά τῶν θρησκευτικῶν πνευματικῶν
ἐνδιαφερόντων στό περιθώριο τῆς ζωῆς.
Γι’ αὐτό καί μέ πόνο ψυχῆς ἐπανα-
λάβαμε στούς καλούς ἀδελφούς μας
στή Γερμανία τό ἀφοπλιστικό ἐρώτημα
τοῦ Κυρίου μας: «Τί ὠφελήσει ἄνθρω-
πον, ἐάν κερδήση τόν κόσμον ὅλον
καί ζημιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ;».
Ἐρώτημα ἐξάλλου ἐπίκαιρο καί ὠφέλι-
μο γιά ὅλους μας.
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† ὁ Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἕνα δῶρο ἀπό τόν Ἅγιο Λεύκης.

Θ. Λειτουργία στό Ἄαχεν.



Τὴν 13ην Ἰουνίου τρ.ἔ., Δευτέρα τοῦ Ἁγ. Πνεύ-

ματος, ἐτελέσθησαν ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητρο-

πολίτου μας κ. Χρυσοστόμου τὰ ἐγκαίνια τοῦ νε-

όδμητου Ναοῦ τῶν Κοι-

μητηρίων τῆς πόλεώς

μας. Στὴ θέση τοῦ ναοῦ

αὐτοῦ προϋπῆρχε ἀπὸ

πολλῶν ἐτῶν μικρὸ ἐξωκ-

κλήσιο ἐπ’ ὀνόματι τῶν

Ἁγίων Θεοδώρων. Ἐπειδὴ

δὲ ἦτο σχεδὸν ἐρειπωμέ-

νο καὶ μὴ δυνάμενο νὰ

ἐξυπηρετήση τοὺς χρι-

στιανούς, τοὺς ἐπισκε-

πτομένους τοὺς τάφους

τῶν προσφιλῶν τους

νεκρῶν, ἀπεφάσισε ὁ Σε-

βασμ. νὰ τὸ ἀνακαινίση

καὶ νὰ τὸ ἀναμορφώση

κατὰ τὸ δυνατόν. Τότε

ὅμως προθυμοποιήθηκε

νὰ τὸ κτίση ἐξ ὑπαρχῆς ὁ

Δῆμος Ἐλευθερουπόλεως.

Ἔτσι μὲ πρωτοβουλία τοῦ τότε Δημάρχου κ.

Ἰωάννου Φιλόσογλου κτίσθηκε ἕνας εὐμεγέθης καὶ

εὐπρεπὴς πετρόκτιστος Ναὸς στὴ θέση τοῦ κα-

ταδαφισθέντος παλαιοῦ ναΐσκου. Τὴν ἀποπερά-

τωση ὅμως τοῦ νέου Ναοῦ καθὼς καὶ τὴν δια-

κόσμηση καί ἐπίπλωσή του ἀνέλαβε ἐν συνεχείᾳ

ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ι. Ναοῦ Ἁγ. Νι-

κολάου.

Αὐτὸν τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἐγκαινίασε ὁ Σεβασμ.

Μητροπολίτης μας μὲ πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν τά-

ξιν καὶ μεγαλοπρέπειαν. Τὴν προηγουμένη τὸ

ἑσπέρας μετεφέρθησαν ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελ-

λο τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Χρυσόστομο τὰ ἱερὰ

λείψανα τῶν Ἐγκαινίων καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη

πανηγυρικός ὁ ἑσπερινὸς τῶν Ἐγκαινίων, παρόντος

πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια

τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ τελεταρχῶν Πρωτοσύγκελλος

ἀνέγνωσε ἐπίκαιρο καὶ

λίαν διαφωτιστικὸ ἀνά-

γνωσμα σχετικὸ μὲ τὴν

σημασία τῶν ἱερῶν

ἐγκαινίων.

Τὴν ἑπομένη

ἔλαμψε ὁ κῆπος τῶν

νεκρῶν ἀπὸ τὴν μεγαλο-

πρεπῆ ὅσο καὶ κατανυ-

κτικὴ Ἀκολουθία τῶν

Ἐγκαινίων. Ὑπὸ τὸν

γλυκῦ νεφοσκεπῆ

οὐρανὸ, τὸν ἰριδίζοντα

ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ἀκτί-

νες τοῦ ἡλίου, ἔγιναν

ὅσα ἐπιτάσσει ἡ ὡραία

Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαι-

νίων, καθιερώθηκε ἡ

ἀπαστράπτουσα Ἁγία

Τράπεζα μὲ τὴν ἀπόθε-

ση τῶν ἁγίων Λειψάνων, καὶ ἕνας καινούργιος

Ναὸς προσετέθη εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν

Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων.

Στὸ τέλος τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, ἀφοῦ ὁ προ-

εξάρχων Ἀρχιερεὺς εὐχαρίστησε τοὺς συνδρα-

μόντας στὴν ἀνέγερση τοῦ νέου Ναοῦ, ἐτελέσθη

κατανυκτικόν μνημόσυνον πάντων τῶν ἀνα-

παυομένων πέριξ τοῦ Ναοῦ εὐλαβῶν χριστιανῶν,

Κληρικῶν καί λαικῶν, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων

νεκρῶν τοῦ συνημμένου Στρατιωτικού Κοιμητη-

ρίου. Εἴθε ὁ Κύριος ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας νὰ

φυλάττη ἀπαρασάλευτον τὸν νέον εὐκτήριον εἰς

δόξαν Του οἶκον εἰς αἰώνας αἰώνων.

MBΩNA
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. Ν. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος

Πρωτοσύγκελλος

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ εἰς ἱερέα ΠΕΤΡΟΝ ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΝ
Ἀκροβούνι 25-8-2011

Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου

Μεταφορά τῶν Ἁγ. Λειψάνων.

Ἐγκαίνια.
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Κηδεύομεν σήμερον τὸν ἀπὸ τῆς χθὲς
κοιμηθέντα ἐν Κυρίῳ γηραιὸν συντα-
ξιοῦχον ἱερέα Πρωτοπρεσβύτερον π. Πέ-
τρον Γιαρισκάνην. Ὁ μεταστάς διακόνησε
εὐόρκως τὸ ἱερόν θυσιαστήριον ὑπὲρ τὰ
πεντήκοντα ἔτη. Εἷλκε τήν καταγωγήν ἀπὸ
τὴν Ἀνατολικὴν Θράκην καὶ ἀνετράφη
ἐντὸς εὐσεβοῦς οἰκογενείας σύμφωνα μὲ
τάς ἑλληνορθοδόξους Παραδόσεις μας. 

Ἐφοίτησε στὸ Ἐκκλησιαστικὸν Φρον-
τιστήριον Κατερίνης καὶ ἐχειροτονήθη
Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος τό 1959 ὑπὸ
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἐλευθε-
ρουπόλεως Ἀμβροσίου. Ὑπηρέτησε κατ’
ἀρχὰς στίς Ἐνορίες Ἐξοχῆς, Κηπίων, Χορ-
τοκοπίου, καὶ ἐν συνεχείᾳ στὸ Ἀκροβούνι
καὶ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου. Ἐσυνταξιοδοτήθη τό 1997.

Ὁ πατὴρ Πέτρος δὲν ὑπῆρξε μόνο
πιστὸς καὶ ἀφοσιωμένος στὴν οἰκογένειά
του, ἀλλὰ τὸ ἴδιο πιστὸς καὶ ἀφοσιωμένος
ὑπῆρξε καὶ στὴν μεγαλύτερη οἰκογένειά
του, τὴν ἐνορία, ὅπου τὸν ἔταξε ἡ Ἐκκλη-
σία. Ἦτο ἱεροπρεπὴς, σεβάσμιος Κληρικὸς,
ἀληθῶς ἐπιβλητική Βιβλική μορφή καὶ
ἄνθρωπος κατ’ ἐξοχὴν σοβαρός καί ἀξιο-
πρεπής. Ἡ μακρά διακονία του στὸ ἱερὸν
θυσιαστήριο ὑπῆρξε ἄψογος. Ἦτο πολὺ
προσεκτικὸς καὶ εὐλαβὴς ὡς λειτουργός
τῶν Μυστηρίων. Μάλιστα ἐκαυχᾶτο, ὅτι
τὴν καλήν του ἀπόδοσιν καί ἐπιμέλεια στὸ
Τελετουργικὸ τὴν ὤφειλε σὲ ἕναν λαμπρὸ
καθηγητὴ τῆς Τελετουργικῆς στὰ Ἐκκλη-
σιαστικὰ Σχολεῖα, τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιμ.
Νεκτάριο Κοτζιᾶν, περὶ τοῦ ὁποίου πολλὰ
ἐγκώμια πλέκουν ἀπόφοιτοι τῆς Ριζαρεί-
ου Σχολῆς.

Ἐκτὸς τῶν λειτουρ-
γικῶν του καθηκόν-
των ὁ π. Πέτρος ἀσχο-
λήθηκε μὲ ζῆλο καὶ μὲ
τὴν εὐπρέπεια τῶν
Ναῶν. Ἀκόμη καὶ μὲ
τὰ ποιμαντικὰ προ-
βλήματα τῶν Ἐνοριτῶν του. Ἄνθρωπος
εὐγενὴς καὶ προσηνής, κοινωνικώτατος,
πολλὲς φορὲς ἦλθε πλησίον τῶν χρι-
στιανῶν του καὶ ἐθεράπευσε ὡς καλὸς
Ποιμὴν τάς ποικίλας καὶ ὑλικάς καὶ πνευ-
ματικάς ἀνάγκας των.

Ἔτσι διῆλθε τὸν βίον του ὁ π. Πέτρος
προσευχόμενος, λειτουργῶν, διακονῶν καὶ
ἐργαζόμενος μὲ ζῆλον στάς αὐλάς τοῦ Κυ-
ρίου. Ἐπ’ ἐσχάτων καὶ διὰ ὀλίγους μῆνας
ἐδοκιμάσθη σοβαρῶς ἡ ὑγεία του. Γνωρί-
ζω καλῶς ὅτι τὴν ἀντιμετώπισε ὡς πιστὸς
χριστιανὸς μὲ ἤρεμη χριστιανικὴ διάθεση
καί φιλοσοφία . Προετοιμάσθη δεόντως μὲ
τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὴν
Ἐξομολόγησιν καὶ τὴν Θείαν Κοινωνίαν.
Ἀπεχαιρέτησε μέγα μέρος τοῦ ποιμνίου
του, το ὁποίον προσερχόταν στήν κατοικία
του νά τοῦ εὐχηθή καί νά ζητήση τήν τε-
λευταία του ευχή. Καὶ ἀπὸ τῆς χθές
ἐκλήθη στοὺς οὐρανοὺς νά ἀναπαυθῆ καί
γιὰ νὰ λάβη τὰ γέρα, τὰ βραβεῖα τῶν κό-
πων του. Φεύγει εὐχαριστημένος, ἀφοῦ
εἶδε καλῶς ἀποκαταστημένα τὰ παιδιά
του. Ἀφοῦ ἐχάρη τὰ τέκνα τῶν τέκνων του
προοδεύοντα στὴν κοινωνία. Ἀφοῦ ἀπή-
λαυσε ὅλην τὴν συγκινητική στοργὴ καὶ τὴν
φροντίδα τῆς οἰκογενείας του.

Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νὰ ἀνα-
παύση τὴν ψυχὴν του ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ
νὰ παρηγορῆ τους οἰκογενεῖς του. Ἀμὴν 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ εἰς ἱερέα ΠΕΤΡΟΝ ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΝ
Ἀκροβούνι 25-8-2011

Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου



MBΩNA

Kατά τόν

μήνα Μάϊο

2011 ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μη-

τροπολίτης μας κ.

Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα

Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ
Παλαιοχωρίου, τήν 2αν εἰς τόν Πα-
νηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθα-
νασίου Πλατανοτόπου, τήν 8ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μελισ-
σοκομείου, ὅπου καί προέστη τοῦ
μνημοσύνου διά τήν Γενοκτονίαν τῶν

Ποντίων, τήν 9ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου
Χριστοφόρου, ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγί-
ου Χριστοφόρου, ὅπου στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν εἰς
Ἀρχιμανδρίτην τόν Ἐφημέριον τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἰάκωβον Ἀνδρεάδην,
τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης Δωματίων, τήν 22αν εἰς τόν

Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Μουσθένης.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 15ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ

Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, ὅπου
καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου
τοῦ Χαραλάμπους Γραντζίδη, τήν
20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν
ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Ν. Περά-
μου, ὅπου στό τέλος ἐτέλεσεν Τρι-
σάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ προκατό-
χου του Κυροῦ Ἀμβροσίου.

Συμμετέσχε:
Τήν 18ην εἰς τήν ὑποδοχήν τῆς

Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν
Καβάλαν, ὡς καί εἰς τήν ὑποδοχήν εἰς
τό Βαπτιστήριον τῆς Ἁγίας Λυδίας τήν
Παρασκευήν 20ην Μαΐου.

Εὐλόγησε:
Τήν 14ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν

Γάμον τῶν Φωτίου Μαρίνου καί τῆς
Σοφίας Σταματέα εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

Προέστη:
Τήν 10ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας

τοῦ Σπυρίδωνος Βρεττοπούλου εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ἐλευθερουπόλεως.

MBΩNAMBΩNA

Μνημόσυνο Ποντίων.
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Kατά τόν μήνα Ἰούνιον 2011 ὁ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας

κ. Χρυσόστομος: 

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

Εὐγενίου Χορτοκοπίου ἐπί τῆ ἑορτῆ
τῆς Ἀναλήψεως, τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Δρυάδος,
τήν 12ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Πεντηκοστῆς
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 13ην ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τόν
Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν Ἐλευθε-
ρουπόλεως, ὅπου καί ἐτέλεσεν τά
ἐγκαίνια τοῦ νεοανεγερθέντος Ἱεροῦ
Ναοῦ, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Κηπιῶν, τήν 26ην εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγί-

ου Ἀθανασίου Μυτιλήνης μετά τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μη-
θύμνης κ. Χρυσοστόμου, τήν 30ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν

Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευ-
θερουπόλεως ἐπί τῆ ἀποδόσει τῆς
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καί τοῦ Ἑσπερινοῦ
τῆς Ἀναλήψεως, τήν 14ην καί 15ην εἰς
τόν Ἑσπερινόν καί τήν Θείαν Λει-
τουργίαν εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον
τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου εἰς τάς Ἐλευ-
θεράς, τήν 23ην εἰς τό Ἀρχαῖον Μαρ-
τύριον Μυτιλήνης μετά τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Μηθύμνης
κ. Χρυσοστόμου, τήν 24ην εἰς τήν
Ἀγρυπνίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Θεράποντος Μυτιλήνης, τήν 25ην εἰς

τόν ἑσπερινόν καί Λιτανείαν τῶν
Ἁγίων Λειψάνων τῶν ἐν Λέσβω Ἁγίων
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Θεράπον-
τος Μυτιλήνης, ὁμιλήσας ἐπικαίρωςΘ. Λειτουργία τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου

Ἐπί ἐξέδρας στήν Προκυμαία Μυτιλήνης.



εἰς τήν Προκυ-
μαίαν Μυτιλή-

νης, τήν 29ην εἰς
τόν Ἑσπερινόν εἰς

τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου εἰς Μπουζίναν Ἐλευθερουπόλε-
ως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 18ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν

Σύναξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν

Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μέ θέμα:
«Περί Ἱερωσύνης». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασε ὁ Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Ἀνδρεά-
δης, Θεολόγος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ἁγίου Χριστοφόρου. Ἀκολούθησε
ἐποικοδομητικός διάλογος καί νου-
θεσίες τοῦ Σεβασμιωτάτου διά τήν
περίοδον τοῦ θέρους. Ἡ σύναξις
ἔκλεισε μέ πλούσια τράπεζα εἰς τό
Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ ὑπό τοῦ Ἐφημερίου Πρωτ.
Παναγιώτου Χαλάτα καί τῶν συνερ-
γατῶν του. 

Ἐβάπτισε:
Τήν 4ην εὐγενῶς προσκληθείς εἰς τόν

Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τή θυ-
γατέρα τῶν Δημητρίου Νεστορίδη
καί τῆς Μαρίας Κυρκούδη εἰς τήν
ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Θεοδώρα
τήν 12ην εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τοῦ
Ἁγίου Ὀνουφρίου εἰς τάς Ἐλευθεράς
τό τέκνον τῶν Σωτηρίου καί Χρυσο-
βαλάντης Παπαϊωάννου εἰς τό ὁποῖον
ἐδόθη τό ὄνομα Γεώργιος -Ἀλέξαν-
δρος, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου τό
τέκνον τῶν Ἱερέως Δημητρίου Τσομ-
πανίδη καί Μαρίας Ὑψηλάντου εἰς τό
ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Σάββας – Θε-
ολόγος, τήν 26ην Ἰουνίου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας Ἁγιάσου τό
τέκνον τῆς οἰκογενείας Καμαροῦ εἰς
τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Δημήτρης.

Kατά τόν μήνα Ἰούλιον 2011 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ

Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Ἄαχεν Γερμα-
νίας, τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας
Ὀφρυνίου, τήν 20ην εἰς τόν Πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ
Αὐλῆς, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζον-
τα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἐξοχῆς, τήν 27ην εἰς τήν Πανηγυρί-
ζουσαν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντε-
λεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 28ην

MBΩNAMBΩNA Τελευταία Ἱερατική Σύναξις.
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εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου
Γεωργιανῆς, τήν 31ην εἰς τόν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Ἐλευθερουπόλεως.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 19ην εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον

τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Ἐλαιοχωρίου,
τήν 25ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Προ-
σκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως, τήν
26ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παν-
τελεήμονος Χρυσοκάστρου.

Ἐκκλησιάστηκε:
Τήν 24ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοι-

μήσεως τῆς Θεοτόκου Κολοκυνθοῦς
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Εὐλόγησε:
Τήν 17ην εὐγενῶς προσκληθείς εἰς

τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερω-
μένης Ν. Ἡρακλείτσης, τόν Γάμον τῶν
Κωνσταντίνου Ντεμισιέ καί Ὄλγας
Ἰακωβίδου.

Ἐβάπτισε:
Τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Πανα-

γίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης
τήν θυγατέρα τῶν Κωνσταντίνου
Ντεμισιέ καί Ὄλγας Ἰακωβίδου εἰς
τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Χρυσάν-
θη.

Ἐτέλεσε:
Τήν 23ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ Τάφου

τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν Κυροῦ Χριστοδούλου εἰς τό
Α΄ Κοιμητήριον Ἀθηνῶν.

Περικοπή ἀπό τόν Ἐπικήδειο Λόγο
γιά τόν Ἱεροψάλτη Ἰορδάνη Τσάκα

Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΥΡΓΟΧΩΡΙΟΥ
5/7/2011

Ὑπό τοῦ Οἰκ. Κων/νου Καλεάδη

Σήμερα τό κενό μεγάλο.
Αἰσθητή σ’ ὅλους μας ἡ ἀπου-
σία τοῦ ἀγαπητοῦ μας ψάλ-
τη, ὁ ὁποῖος ἐπί 35 ἔτη καί
ἄνω ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ στήν ἐνο-
ρία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀντω-
νίου Πυργοχωρίου, ταπεινά
καί ἄψογα, ὡς ἱεροψάλτης,
νεωκόρος, ἐπίτροπος. Εἶχε
πνεῦμα θυσίας καί αὐταπαρνήσε-
ως, ἔψαλλε μέ ζῆλο ἀφιλοκερδῶς, ἀκού-
ραστος, πρόθυμος, ποτέ δέν εἶπε ὄχι σέ
ἀκολουθία, ἀκόμη καί ὅταν τήν τελευταία
χρονιά τῆς ζωῆς του ἀντιμετώπιζε προ-
βλήματα ὑγείας. 

Μιά φωνή ἀρχοντική, κατανυκτική, μέ
ἀγάπη πρός τό Θεό.

Τελευταία φορά τήν Κυριακή τοῦ Τυ-
φλοῦ ἔψαλλε στήν Θ. Λειτουργία, γιά νά
ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς του στόν Κύ-
ριο καί νά ἀξιωθεῖ νά ψάλλει στή Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο εὐχόμαστε ἐκ
καρδίας. 23
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