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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Τό θέμα, τό ὁποῖο διαπραγματευό-
μεθα στό παρόν ἄρθρο, ἀναφέρεται
στή δυσπιστία, πού παρατηροῦμε

νά πλανᾶται στό πνεῦμα καί στή διάθε-
ση πολλῶν συμπολιτῶν μας. Δέν λέμε ἀπι-
στία, ἀλλά δυσπιστία. Τά δύο αὐτά οὐσια-
στικά ἐκφράζουν διαφορετικό νόημα. Ἡ
δυσπιστία ἔχει
ἐλαφρότερο
εἰδικό βάρος
ἀπό τήν ἀπι-
στία.

Αὐτό τό φαι-
νόμενο τῆς δυ-
σπιστίας ἤ ὀλιγοπιστίας ἐκδηλώνεται ποι-
κιλοτρόπως στή ζωή τοῦ Ἔθνους μας
αὐτόν τόν τελευταῖο καιρό, ὅπου οἱ πε-
ρισσότεροι μιλοῦμε γιά κρίση, κάθε
μορφῆς, πού ταλαιπωρεῖ τόν τόπο μας.
Δυσπιστία ὅσον ἀφορᾶ τήν μοναδική
Ἀλήθεια, πού ἐνσαρκώνει ἡ πίστη τῶν χρι-
στιανῶν. Ἐνῶ οἱ πάντες, ἔτσι πιστεύομε
καλοπροαίρετα, νιώθουν ὅτι ἡ καλύτερη
λύση γιά τά προβλήματα, πού ἀπασχολοῦν
τόν κάθε ἄνθρωπο, βρίσκεται ἀποθη-
σαυρισμένη στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ,
ἀποφεύγουν, διστάζουν, νά τήν θέσουν
ἀποκλειστικό κανόνα καί πυξίδα στό πε-
ριπετειῶδες ταξίδι τῆς ζωῆς.

Αὐτός ὁ δισταγμός, ἡ ὀλιγοπιστία, ἡ

ἠθελημένη καθυστέρηση, δέν εἶναι βέβαια
τωρινό κοινωνικό ἤ ἠθικό ζήτημα. Νά ξέ-
ρης δηλαδή ὅτι μπροστά σου εἶναι ἡ
πηγή μέ τό ὁλόδροσο καί πεντακάθαρο
νερό καί ὅμως νά προτιμᾶς νά μένης δι-
ψασμένος παρά νά κάμης ἕνα βῆμα
μπροστά καί νά ξεδιψάσης. Φαίνεται

ὅτι εἶ ναι μέσα
στή φύση τοῦ
ἀν θρώ που, τοῦ
μεταπτωτικοῦ,
ὅπως λέμε, ἀν -
θρώπου. Τοῦ ἀν -
θρώπου ὄχι ὅ -

πως βγῆκε ἀπό τά Χέρια τοῦ Δημιουργοῦ
Του, ἀλλά τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τόν κα-
τάντησε ἡ ἀνταρσία ἀπό τόν Θεόν καί ἡ
πολύμορφη ἁμαρτία. Ἀλλά ἄς μήν πᾶμε
μακρυά, σέ πιό βαθειές σκέψεις καί ἀνα-
λύσεις καί ἄς θυμηθοῦμε, ὅτι καί ὅταν
Αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός
ἦλθε στή γῆ μας, διαπιστώθηκε αὐτό τό
παράξενο φαινόμενο τῆς ψυχολογίας τοῦ
ἀνθρώπου. «Εἰς τά ἴδια ἦλθε καί οἱ ἴδι-
οι αὐτόν οὐ παρέλαβον», θά θεολογή-
ση μέ λύπη ὁ ἀγαπημένος μαθητής Του.
(Ἰωάν. 1, 11). Ἦλθε ἀπό τούς οὐρανούς στή
γῆ καί στά δικά Του πλάσματα καί ὅμως
οἱ δικοί Του δέν Τόν δεχθῆκαν! Καί κάπου
πιό πέρα, στό ἴδιο Εὐαγγέλιο, θά διαβά-

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου

Ἀπόψεις

Δυσπιστία: Διότι ἐνδόμυχα ὁμολογοῦμε ὅλοι,

ὅτι μόνο τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀλήθεια θά σώση τήν

κοινωνία μας, ἀλλά στήν πράξη τήν ἀναιροῦμε.



σωμε τήν θλιβερή διαπίστωση τοῦ Ἴδιου
τοῦ Χριστοῦ μας, μαζί μέ τήν αἰτιολόγη-
ση αὐτοῦ τοῦ φαινομένου: «Τό φῶς,
εἶπε, ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον καί ἠγά-
πησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος
ἤ τό φῶς· ἦν γάρ πονηρά αὐτῶν τά
ἔργα. Πᾶς γάρ ὁ φαῦλα πράσσων μι-
σεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό
φῶς, ἵνα μή ἐλεγχθῆ τά ἔργα αὐτοῦ»
(Ἰωάν. 3, 19-20).

Δέν εἶναι πολύ παράξενο, μᾶλλον σχι-
ζοφρενικό, νά εἶσαι μέσα στό σκοτάδι, καί
νά προτιμᾶς τό σκοτάδι ἀπό τό φῶς, διό-
τι οἱ πράξεις σου εἶναι σκοτεινές καί δό-
λιες; Καί ὅμως αὐτό συμβαίνει! Ἀλλά ἄς
ἔλθωμε στά πράγματα γιά νά διαπιστώ-
σωμε αὐτήν τήν ἀλλοπρόσαλλη δυσπιστία
μας στό νά δοῦμε τό φῶς καί ἀναλόγως νά
συμπεριφερθοῦμε. Ὅλοι, γιά παράδειγμα,
ὁμολογοῦν, ὅτι ἡ παροῦσα κακοδαιμονία
τῆς πατρίδος μας ὀφείλεται στήν ἄδικη κα-
τανομή  τοῦ πλούτου, στήν ἄνιση κατα-
νομή τῶν φορολογικῶν βαρῶν κλπ. Πῶς
δέ θά ἐξαφανισθῆ αὐτή ἡ ἀδικία καί ἡ
εὐλογημένη ἰσότητα ἀγαθῶν, φόρων κλπ
θά βασιλεύση στήν ταλαιπωρημένη κοι-
νωνία μας; Ὁ πιό ἀσφαλής δρόμος γιά νά
ἔλθη τό ἀγαθό τῆς δικαιοσύνης ἕνας
εἶναι καί μοναδικός: Νά γίνωμε καλοί καί
εὐσυνείδητοι χριστιανοί! Μόνο ὁ καλός
χριστιανός, μέ φόβο Θεοῦ, δέν εἶναι
ἄπληστος καί κλέφτης!

Καί ὅμως αὐτόν τόν δρόμο γιά δι-
καιοσύνη καί ἰσότητα τόν φράζομε μέ

ὅποιο ἐμπόδιο μποροῦμε! Δηλαδή ἑκού-
σια ἤ ἀκούσια ἀντιμαχόμενοι τό Εὐαγγέ-
λιο τοῦ Χριστοῦ, μέ ὅποιο τρόπο μπο-
ροῦμε! Ἄλλοτε ὑπονομεύοντας τήν
Ἐκκλησία, ἄλλοτε θέλοντας νά καταρ-
γήσωμε τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἄλλοτε
ὑποσκάπτοντας, μέχρι ἐκθεμελιώσεως,
τήν ὥρα τοῦ μοναδικοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, ἄλλοτε φα-
νερά προβάλλοντας ἄλλα εὐαγγέλια σω-
τηρίας, πού δοκιμάσθηκαν στό παρελθόν
καί ἀποδείχθηκαν εὐαγγέλια καταστροφῆς
καί ὀλέθρου...

Αὐτήν τήν κατάσταση τήν χαρακτηρί-
σαμε μέ τόν ἐπιεικέστερο τίτλο δυσπιστία,
ὄχι ἀπιστία. Διότι ἐνδόμυχα ὁμολογοῦμε
ὅλοι, ὅτι μόνο τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀλήθεια θά
σώση τήν κοινωνία μας, ἀλλά στήν πρά-
ξη τήν ἀναιροῦμε. Πολλοί παράγοντες,
ἐνδογενεῖς καί ἐξωγενεῖς, μᾶς κρατοῦν μα-
κρυά ἀπό τήν Πηγή τῆς ζωῆς. Καί ὅμως
θέλοντας νά θεραπεύση τό κακό αὐτό ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ αἰῶνες τώρα κραυγάζει
ἀπεγνωσμένα πρός τό γένος τῶν ἀνθρώ-
πων: «Υἱοί ἀνθρώπων, ἕως πότε βα-
ρυκάρδιοι; Ἵνα τί ἀγαπᾶτε μαται-
ότητα καί ζητεῖτε ψεῦδος; Καί γνῶτε
ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τόν ὅσιον
αὐτοῦ... (Ψαλμ.4, 3-4)

Ἄνθρωποι! Μέχρι πότε θά κυνηγᾶτε
σκιές! Μέχρι πότε θά δυσπιστεῖτε καί θά
ἀναβάλλετε! Δέν εἴδατε πόσο ἀγαπᾶ,
πόσο τιμᾶ καί δοξάζει ὁ Θεός τόν ἄνθρω-
πό Του;

MBΩNA
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συ-
λαγωγῶν διά τῆς φιλοσοφίας καί
κενῆς ἀπάτης…». (Κολασσαεῖς 2, 8).
Μέ αὐτήν τήν θεό-
πνευστη προτροπή
τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου κρίναμε
καλό νά ἀρχίσωμε
τήν Ἐγκύκλιό μας
πρός τήν εὐσέβεια
σας σήμερα, πρώτη τοῦ Νέου  Ἔτους
2013. Τήν ἀκούσαμε στό Ἀποστολι-
κό ἀνάγνωσμα τῆς Θείας Λειτουργίας,
τό ὁποῖο εἶναι μία μικρή περικοπή
ἀπό τήν πρός Κολασσαεῖς Ἐπιστο-
λή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ πόλη
τῶν Κολοσσῶν βρισκόταν στήν Μι-
κρά Ἀσία. Τότε εἶχε πολλούς χρι-
στιανούς. Σήμερα εἶναι ἐρείπια.

Στήν προτροπή του αὐτή ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος ἐφιστᾶ τήν προσοχή

τῶν χριστιανῶν στούς ψευτοδιδα-
σκάλους τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι
προσπαθοῦσαν νά ἀποδυναμώσουν

τήν πίστη τῶν χρι-
στιανῶν καί νά τήν
νοθεύσουν μέ δι-
δασκαλίες καί ἰδέ-
ες μή χριστιανικές,
τίς ὁποῖες παρου-
σίαζαν μάλιστα μέ

ἔνδυμα φιλοσοφικό. Ἦσαν κοσμικές
ἰδέες, τάχα φιλοσοφικές, στήν οὐσία
ἦσαν σκέτη ἀπάτη! Καί ὅμως ἀπό
αὐτές τίς παράξενες καί ἐπικίνδυνες
φιλοσοφίες καί ἰδέες κινδύνευαν νά
χάσουν τήν ἀληθινή καί ὡραία πίστη
των οἱ χριστιανοί καί νά ἐπιστρέψουν
στήν παλιά θρησκεία τῶν  εἰδώλων.

Προσέξατε! φωνάζει ὁ Ἀπόστολος.
Αὐτοί πού ἐμφανίζονται σάν μεγάλοι
καί σπουδαῖοι φιλόσοφοι ἔρχονται νά

Πρός
Τό εὐσεβές  πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Κλῆρον καί Λαόν
Ἀγαπητοί  Ἀδελφοί καί Πατέρες

Οἱ πιό μεγάλοι ἐχθροί μας:
Ληστές πραγματικοί:

Ὅσοι μᾶς ἀπομακρύνουν
ἀπό τήν πίστη μας.
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σᾶς κλέψουν τόν θησαυρό τῆς πί-
στεως καί νά σᾶς καταντήσουν ὅπως
πρίν «χωρίς Χριστόν, ἀθέους, ἐλπίδα
μή ἔχοντας», (Ἐφεσίους 2, 12), δυ-
στυχεῖς μέσα στήν πλάνη καί τήν
ἄγνοια, καράβια ξυλάρμενα μέσα
στό ἄγριο πέλαγος τῆς ζωῆς!

Ἔτσι ἀκριβῶς, ὅπως ἕνα καράβι
τότε κινδυνεύει νά συντριβῆ, ὅταν
χάση τήν πυξίδα του, τό ἴδιο καί ὁ
κάθε ἄνθρωπος ὅταν δέν ἔχη καλή
πυξίδα, δηλαδή τό Εὐαγγέλιο καί τήν
πίστη τοῦ Χριστοῦ ὁδηγό στή ζωή
του. Ἀπό ὥρα σέ ὥρα θά περιμένη τό
ναυάγιο. Ὅποιος καί νά εἶναι, ὅποια
θέση καί νά κατέχη στήν κοινωνική
πυραμίδα. Σέ ὅποια οἰκονομική κα-
τάσταση καί ἄν εὑρίσκεται. Θά κιν-
δυνεύη ἀπό ὑφάλους καί σκοπέλους.
Θά κινδυνεύη ἀπό θύελλες καί φουρ-
τοῦνες. Θά κινδυνεύη ἀπό τά θα-
λάσσια κήτη καί τούς δράκοντες τοῦ
ὑγροῦ στοιχείου…

Καί διατρέχει κίνδυνο θανάσιμο ὁ
ταξιδιώτης στό πέλαγος τῆς ζωῆς ὄχι
μόνο ὅταν δέν ἔχει τήν πυξίδα πλεύ-
σεως ἀλλά καί ὅταν δέν ἔχει σωστή
πυξίδα.  Δυστυχῶς καί σήμερα συμ-
βαίνει, ὅ,τι συνέβη κάποτε στήν ἐπο-
χή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Δέν
εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι, πού ἀντιμάχονται
τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί δίνουν
μέ ὕφος φιλοσόφου καί σπουδαίου
ἀνθρώπου ὁδηγίες, ἰδέες καί κατευ-
θύνσεις στόν χριστιανό, ξένες τελεί-

ως μέ ὅ,τι διδάσκει ἡ χριστιανική μας
πίστη.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί προσφέρουν
κακίστη ὑπηρεσία στήν κοινωνία
μας. Δέν εἶναι ἐχθρός μόνο ἐκεῖνος
πού ἀφαιρεῖ δολίως τήν πυξίδα ἀπό
τό πλοῖο, ἀλλά καί ἐκεῖνος πού προ-
σφέρει τήν λάθος πυξίδα. Ἡ πίστη
τοῦ Χριστοῦ χαρίζει τό ὡραιότερο καί
πληρέστερο νόημα στόν ἄνθρωπο. Ἡ
πίστη τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιά κάθε
ἡλικία, γιά πλούσιους καί φτωχούς,
γιά δίκαιους καί ἁμαρτωλούς. Κάθε
ἄνθρωπο, σέ ὅποια κατάσταση καί
ἄν εὑρεθῆ, μπορεῖ νά βοηθήση. Δίνει
πρωτίστως ὅραμα καί παντοτεινή
ἐλπίδα. Κανένα δέν ἀφήνει νά πέση
κάτω καί νά διαλυθῆ.

Γι’ αὐτό ὅσοι προσπαθοῦν νά μᾶς
ἀπομακρύνουν ἀπό τήν πίστη τῶν
προγόνων μας εἶναι οἱ μεγαλύτεροι
ἐχθροί μας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
πολύ σωστά τούς παρομοίασε μέ
κλέπτες καί ἀπατεῶνες, πού ἀγωνί-
ζονται νά βροῦν καί νά λεηλατήσουν
τό θησαυρό.

Εἴθε νά ἀκούσωμε σήμερα τή
φωνή του. Εἴθε τή ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ νά
ἐκτιμήσωμε περισσότερο τόν θη-
σαυρό τῆς πίστεώς μας καί μέ πυξί-
δα καί ὁδηγό ἀσφαλῆ τό Εὐαγγέλιό
μας νά ἀντιμετωπίσωμε ἀποτελε-
σματικά ὅλα τά προβλήματά μας.
Ἀμήν.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ, ΓΕΜΑΤΟ ΠΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

Ὁ  ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σε-

βασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομο τήν 16ην Φεβρουαρίου 2013

κατά  τήν μηνιαίαν Σύναξή του στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως ἀφοῦ

ἄκουσε μέ προσοχή ἐμπεριστατωμένη Εἰσήγηση σχετική μέ τό θέμα τῆς ἀνεργίας καθώς καί

τίς ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις τοῦ προεδρεύοντος Μητροπολίτου ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ὁμοφώ-

νως τά ἑξῆς:

1. Ἐκφράζει τήν θλίψη καί τήν ἀγωνία του γιά  τό ὑψηλό καί ἀνησυχητικό ποσοστό

ἀνεργίας, ὅπως ἐμφανίζεται στούς οἰκονομικούς δεῖκτες τῆς χώρας μας. Συμπαρίστα-

ται μέ τίς προσευχές του καί ὅ,τι ἄλλο δύναται  στίς οἰκογένειες τῶν ἀνέργων καί

ἀπευθύνει θερμή ἔκκληση στούς ὑπεύθυνους τῆς Πολιτείας γιά τήν ριζική καί ἀπο-

τελεσματική ἀντιμετώπιση τοῦ ἐνσκήψαντος κοινωνικοῦ αὐτοῦ κακοῦ.

2. Διαμαρτύρεται ἐντόνως γιά τήν μελετωμένη διά νόμου κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς

Κυριακῆς. Ἡ θεσμοθέτηση αὐτῆς τῆς ἐξόφθαλμης παρανομίας  θά φέρη τήν Ὀρθό-

δοξη χριστιανική πατρίδα μας σέ τραγική ἀντίθεση μέ τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν

μακραίωνα θρησκευτική μας Παράδοση, θά ἱκανοποιήση ἀφάνταστα τούς ἐχθρούς

μας, καί τά οἰκονομικά ὀφέλη, πού τυχόν θά προκύψουν, θά εἶναι μηδαμινά καί κα-

τηραμένα.

3. Συμμετέχει στήν ἀγωνία καί τήν δικαιολογημένη ἀγανάκτηση τοῦ ποιμνίου του   γιά

τήν σχεδιαζόμενη κατάργηση τοῦ Κέντρου Ὑγείας τῆς Ἐλευθερουπόλεως καί τήν ἄνευ

οὐσιαστικοῦ λόγου ματαίωση τῶν πολύτιμων ὑπηρεσιῶν του χάριν τοῦ πτωχοῦ λαοῦ

τῆς περιοχῆς μας. Εὔχεται διακαῶς τήν παραμονή του στήν ἕδρα τοῦ Δήμου μας. 

4. Ἐκφράζει τήν ἀπορία του μαζί μέ πολλούς γιά την ἐσπευσμένη κατάργηση χρήσι-

μων, κοινωφελῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως τῆς ΔΟΥ, ἀπό τήν πρωτεύουσα τοῦ

Δήμου μας, τήν Ἐλευθερούπολη καί διερωτᾶται, ἐάν τά οἰκονομικά ὀφέλη ἀπό τήν

ἐπιχειρούμενη αὐτή διοικητική σύμπτυξη μποροῦν νά ἰσοβαθμίσουν μέ τήν ταλαιπω-

ρία τῶν πολιτῶν τῆς περιοχῆς μας ἐξ αἰτίας της. Εὔχεται τήν ταχίστη τακτοποίηση

αὐτοῦ τοῦ κοινωνικοῦ θέματος.

5. Συμμετέχει μέ τούς ἄλλους τοπικούς παράγοντες στήν κατά τό δυνατόν ἀντιμετώ-

πιση τῆς βαθειᾶς καί πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς ὕφεσης στήν πατρίδα μας καί δέεται

στόν φιλάνθρωπο Θεό νά συντάμη τή δοκιμασία, ὥστε νά ἀνατείλουν καλύτερες ἡμέ-

ρες στόν τόπο μας.

Διά  τούς  Ἱερεῖς τῆς Συνάξεως

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος, Πρωτοσύγκελλος

Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Παπαδάκης, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

Πρωτοπρ. Ζαχαρίας Μέγκας, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Παγγαίου



τίτλος καὶ μόνον τοῦ
παρόντος πονήματός
μας δημιουργεῖ ἄλγος
στὴν ψυχή μας καὶ

προμηνύει πὼς ἡ ἔκθεσις τῶν
γεγονότων δὲν θὰ εἶναι εὐχά-
ριστη. Ὅμως εἶναι γνωστὸ σὲ

ὅλους, ὅτι ἡ ἔκθεσις καὶ ἡ παράθε-
σις γεγονότων καὶ πραγμάτων δυ-
σάρεστων ὁδηγεῖ στὴν ἀφύπνιση,
στὴ λήψη μέτρων καὶ λύτρωση. 

1. Τυχαῖο;
Μὲ πολὺ πόνο, λοιπόν, βλέ-

πουμε πὼς μὲ μαεστρία, μὲ δόλιους
τρόπους καὶ σατανικὰ συστήματα
ἁλώθηκε ἡ Παιδεία μας. Νὰ εἶναι
τυχαῖο ἄραγε ὁ ἀποχριστιανισμὸς
τῆς νεολαίας σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες
τῆς ἐκπαίδευσης; Δὲν ἔχει σκοπι-
μότητα ἡ κατάργηση τῆς προ-
σευχῆς στὰ σχολεῖα, ἡ κατάργηση
τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, ἡ ἀπαξίωση
τῶν θρησκευτικῶν μαθημάτων καὶ
ἡ περιφρόνηση τῶν συμβόλων μας
ἀπὸ μεγάλη μερίδα ἐκπαιδευτικῶν,
οἱ ὁποῖοι μάλιστα σήμερα παρου-
σιάζονται καὶ ὡς ἐκσυγχρονιστές;
Νὰ εἶναι τυχαῖο ἄραγε ἡ ἀσυδοσία
μίας σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγη-
σης, ἡ ὁποία προτείνεται νὰ διδά-
σκεται ἀκόμη καὶ στὰ παιδιὰ τοῦ
Δημοτικοῦ; Νὰ εἶναι τυχαῖο ἄραγε
ἡ βία στὰ σχολεῖα, ἡ χρήση ναρ-

κωτικῶν, ἡ ἰσοπέδωση ἀξιῶν, ἡ
ἀσέβεια πρὸς τοὺς διδάσκοντες, ἡ
ἐπιθετικότητα τῶν νέων; Δὲν πρέ-
πει νὰ μᾶς προβληματίζει αὐτὸ τὸ
κατάντημα; Ποιὸ τὸ μέλλον αὐτῆς
τῆς χώρας, ποιὸ τὸ μέλλον τῆς
Ἐκκλησίας; Ποῦ ὁδηγούμεθα; 

2. Οἰκογένεια;
Καὶ ἐρχόμεθα στὸ ξήλωμα τοῦ

οἰκογενειακοῦ ἱστοῦ. Ὁ θεσμὸς
της δέχθηκε καὶ δέχεται λυσσαλέες
ἐπιθέσεις καὶ πάλι ἀπὸ σκοτεινὰ
κέντρα γιὰ τὴν πλήρη διάλυσή
της. Αὐτόματα διαζύγια, μελλοντι-
κοὶ γάμοι ὁμοφυλοφίλων, στήριξη
στὴν ἄγαμη μητέρα, τιμωρία στὴν
πολύτεκνη οἰκογένεια, πλήρης
ἀδιαφορία γι’ αὐτὴν καὶ συνάμα τὰ
ἐκ τοῦ πονηροῦ ἀθρόως εἰσερχό-
μενα στίφη ἀλλοδαπῶν καὶ δὴ
μουσουλμάνων, ὅπου σύμφωνα μὲ
διεθνεῖς συμβάσεις ποὺ ὑπέγραψαν
ἕλληνες πολιτικοὶ ἐπιτρέπεται ἡ
εἴσοδός τους καὶ ἀπαγορεύεται ἡ
ἔξοδός τους μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
τοὺς διατρέφουμε στὴ χώρα μας
(φίδια στὸν κόρφο μας) καὶ σὲ
ἐλάχιστα χρόνια ἀφοῦ πάρουν τὴν
ὑπηκοότητα τὴν ἑλληνικὴ νὰ
ἔχουν τὰ 3/4 τῆς Βουλῆς μὲ τὸ
μέρος τους. Δὲν εἶναι κατάντημα
ὅταν συμπαθῆ τετράποδα ἐπιδο-
τοῦνται μὲ πεντακόσια εὐρὼ τὸ
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Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

«Σύννεφα»
στόν
ἐθνικόν
ὁρίζοντα!
Γρηγορεῖτε!

Ἐθνικά θέματα

Ὁ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

ἕνα καὶ μικρὰ ἑλληνόπουλα νὰ θεωροῦνται
βάρος στὴν πατρίδα τους καὶ νὰ φορολο-
γοῦνται ὡς τεκμήρια; Καὶ προχωροῦμε:

3. Ἐθνική ἄμυνα
Ἀλλοίωσις τοῦ ἀμυντικοῦ μας συστήμα-

τος. Ἀμαυρώνεται τὸ γόητρο τῶν Ἑλλήνων
ἀξιωματικῶν. Ταπεινώθηκαν οἱ ἔνοπλες δυ-
νάμεις μας, ἀποδυναμώνεται ἡ Ἐθνική μας
ἄμυνα, ἐνῶ τὰ Τούρκικα πλοῖα καὶ ἀερο-
πλάνα ὀργώνουν τὶς θάλασσες  καὶ τοὺς
αἰθέρες τῆς πατρίδας μας καὶ μεῖς ἀνήμπο-
ροι τὰ παρατηροῦμε. Ποῦ πάει τὸ σθένος
τῆς ψυχῆς τῶν Ἑλλήνων; Ποῦ χάθηκε ἡ
ἔννοια τοῦ πατριωτισμοῦ, ποῦ ἐξαφανίστη-
καν ὁ ἡρωισμὸς καὶ ἡ γενναιότητα; Θά-
φτηκαν μαζὶ μὲ τὰ ἐθνικά μας τραγούδια
ποὺ δὲν ἀκούγονται. Θάφτηκαν μαζὶ μὲ τὶς
ἐθνικὲς παραδόσεις ποὺ ἀποσιωποῦνται ἢ
λοιδοροῦνται καὶ τὸ ψυχρὸ σύνθημα πού
μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὴν Εὐρώπη δὲν χρειάζε-
στε Ἕλληνες ἐθνικὴ ἄμυνα. Θὰ πρέπει νὰ
καταργηθεῖ. 

Ψωμοζητοῦσα ταπεινωμένη μας Πα-
τρίδα μὲ τὴν παντελῆ ἀπουσία στιβαρῶν
τέκνων σου ἔφτασες στὸ σημεῖο νὰ ἐκχω-
ρήσεις κυριολεκτικὰ γῆν καὶ ὕδωρ στοὺς
δανειστές σου, βουνά, λιμάνια, κάμπους,
νησιά, ἀεροδρόμια, ἐργοστάσια, ἐπιχειρή-
σεις ἀντὶ πινακίου φακῆς τὰ παρέδωσες,
δυστυχῶς, σ’ αὐτοὺς ποὺ σὲ ὁδήγησαν στὸ
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δίχως νὰ ζητήσεις
μία δραχμὴ ἀποζημίωση καὶ τώρα ἔφτασες
στὸ σημεῖο νὰ τοὺς δίνεις καὶ τὶς θάλασσές
σου, τὰ πελάγη σου καὶ αὐτοὶ κυριολεκτικὰ
νὰ ρουφήξουν ὅλους τούς χυμούς σου καὶ
νὰ ἀφήσουν σὲ σένα τὰ ἀπόβλητα καὶ τὴ
ρύπανση. 

Ἑλλάδα μας, ναρκωμένη καὶ θλιμμένη
ὅπως βρίσκεσαι, ἂν δὲν ἀνανήψουν τὰ παι-
διά σου, ἂν δὲν συνέλθουν ἀπὸ τὴν νάρ-
κωση στὴν ὁποίαν βρίσκονται, περίμενε
ἀκόμη καὶ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν σου.

Καὶ ἀκριβολογῶ! Προσπαθοῦν νὰ καταρ-
γήσουν τὴν Κυριακὴ ἀργία σὲ ἀντίθεση μὲ
βασικὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ὥρα τῆς
θείας λειτουργίας ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ
ἠχοῦν τὰ ἠχεῖα τοῦ κάθε πραματευτῆ. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ νέος νόμος περὶ χειροτονιῶν;
Μέσα σὲ ἐλάχιστα χρόνια θὰ ἀφανιστεῖ ἐπι-
κίνδυνα ὁ Κλῆρος, ὥστε πρωτίστως πολλὰ
χωριὰ νὰ μείνουν δίχως ἱερέα. Θὰ προσπα-
θήσουν μὲ τὴ δημιουργία σκανδάλων νὰ
διαπομπεύσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ στὸν
οἰκονομικὸ καὶ τὸν ἠθικὸ τομέα. Θὰ παρα-
γράψουν τὴν τεράστια ἐθνικὴ καὶ ὀρθόδοξη
προσφορά της καὶ θὰ θελήσουν νὰ τὴν πα-
ρουσιάσουν σὰν ἕνα στεῖρο καὶ ἐπιζήμιο
σωματεῖο, ὅπως συμβαίνει σήμερα στὴν
Εὐρώπη.

4. «Γρηγορεῖτε»
Ἀλλ’ ὅμως «μὴ ταρασέσθω ὑμῶν ἡ καρ-

δία». Ἡ παράθεση αὐτῶν τῶν σκέψεων καὶ
μόνο δείχνει πὼς ἔστω ἐμεῖς οἱ μικροὶ καὶ
ἀσήμαντοι φύλακες ποιμένες ἔχουμε γνώση
τῶν πραγμάτων. Ὁ λαός μας καὶ οἱ ποιμέ-
νες του, ὅταν δοθεῖ τὸ ἔναυσμα ξέρουν νὰ
μάχονται καὶ ἀναδεικνύονται ἥρωες. Ὁ
λόγος τοῦ Κυρίου «γρηγορεῖτε» στὶς μέρες
μας ἔχει πλήρη ἐφαρμογὴ καὶ ἐπικαιρό-
τητα. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας «προσέχετε»
δείχνει τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον Του καὶ
τὴν πατρική Του παρουσία ὡς τοῦ Μεγά-
λου Παιδαγωγοῦ καὶ προστάτου μας καὶ
τέλος τὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ Εὐαγγελίου
μας ἡ Ἀποκάλυψις γραμμένο πρὶν ἀπὸ 2000
χρόνια εἶναι ἡ πυξίδα μας, ἡ ὁποία προεῖπε
γιὰ τοὺς ὑφάλους καὶ σκοπέλους ποὺ πρό-
κειται νὰ συναντήσουμε στὶς ἔσχατες ἡμέ-
ρες. Δὲν θὰ ἀφήσουμε ἄλλο νὰ ξηλωθεῖ ὁ
πολυτίμητος χιτώνας τῆς πατρίδας μας,
ἀλλὰ Κλῆρος καὶ λαὸς θὰ προτάξουμε
πρῶτα τὸ λόγο μας καὶ μετὰ τὰ στήθη γιὰ
τὴν προάσπισή της καὶ γιὰ τὴν αἰώνια
ὕπαρξή της.
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1. «Γεροντισμός»
Προηγουμένως, ἀναφερθήκαμε σέ φαινόμενα

πού δημιουργοῦν ὀπαδούς, καί τά ὁποία καλ-
λ ι εργοῦντα ι
στόν χῶρο τοῦ
κλήρου. Ἄθε-
λά μας, γινό-
μαστε αἴτιοι
μιᾶς συμπερι-
φορᾶς ἀπό
πλευρᾶς τοῦ
λαοῦ ἡ ὁποία
μπορεῖ νά
εὐνοεῖ τά πρό-
σωπα, ὡστόσο
φθείρει βάναυ-
σα τήν Ἐκκλη-
σία. Μέσα στό
πλαίσιο αὐτό
συναντοῦμε
τήν νοσηρά
εὐσεβ ιστ ική
συμπεριφορά
τοῦ ‘’γεροντισμοῦ’’ ἤγουν τό φαινόμενο τοῦ γέ-
ροντος ὡς χειριστοῦ τῶν ρομποτικῶν πνευματι-
κοπαιδίων του. Ὁ Γέροντας εἶπε! Ὄχι ἡ Ἐκκλη-
σία, ὁ Γέροντας! Ἄρα ὁ Γέροντας εἶναι ἀνώτερος
ἀπό τήν Ἐκκλησία…. Καί κάπου ἐδῶ ξεκινᾶ τό
πανηγύρι… Καί φθάνουμε στό σημεῖο ἀπό ἕναν
γέροντα νά διαλύεται μία ὁλόκληρη οἰκογένεια…
Ἄν κάποιος ἔχει ἀντίθετη ἄποψη, παρακαλῶ νά
μέ διαψεύσει. Ἀσφαλῶς καί ὑπάρχει ἡ ἀντίθε-
τη ἄποψη πού λέει πώς, πόσοι Χριστιανοί στη-
ρίζονται καθημερινά μέ μία ὑγιῆ σχέση πνευμα-
τικότητας ἀπό τόν πνευματικό τους πατέρα. Ναί
ἀσφαλῶς καί ὑπάρχουν! Ὅμως σήμερα εἴμαστε
ἐδῶ γιά νά πιστοποιήσουμε τά κακῶς κείμενα
στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἤ νά ἐρευνήσουμε τά
αἴτια τοῦ φαινομένου τῆς ἀπιστίας στήν σύγ-
χρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ἄν πρέπει νά

κάνουμε τό πρῶτο, θά χρειασθοῦμε πολλές ἀκό-
μα εἰσηγήσεις. Ἄν πρέπει νά περιοριστοῦμε στό
δεύτερο θά πρέπει νά μιλήσουμε μέ τήν γλώσ-

σα τῆς ἀληθεί-
ας, ὅσο καί ἄν
αὐτό μᾶς πονᾶ.

2. Ἐκκλησία-
σμα

Ἄς σκεφθοῦ -
με πώς θά ἦταν
οἱ Ἐκκλησίες
μας χωρίς λαό,
ἄδειες, ξέπνο-
ες… Ἀπό τήν
ἄλ λη, ἄς δοῦμε
τί εἰκόνα ἐπι-
κρατεῖ μέσα
στίς Ἐκκλησίες
μας. Ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πού
ἐκκλησιάζονται
τακτικά. Σχεδόν

κάθε Κυριακή! Ὡστόσο, δέν μποροῦν νά δια-
κρίνουν πότε πρέπει νά σταθοῦν ὄρθιοι καί πότε
ὄχι, ἤ πότε πρέπει νά κάνουν τό σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ! Ἀποτέλεσμα νά κοιτοῦν τούς ὑπολοί-
πους καί νά πιθηκίζουν, γιατί αὐτό κάνουν, μι-
μούμενοι τόν ἐμπρόσθιο ἤ καί τόν ὀπίσθιό τους.
Δέν ξέρουν ἤ γιατί κανείς δέν τούς εἶπε, ἤ ἀκό-
μα χειρότερα γιατί θεωροῦν τήν παρουσία τους
στήν Ἐκκλησία καλό, σάν γούρι, δηλαδή νά πάει
καλά ἡ ἑβδομάδα. Λυποῦμαι πού θά τό πῶ: Κα-
λύτερα πέντε συνειδητοί χριστιανοί, παρά χι-
λιάδες, ἑκατομμύρια ἀσυνείδητοι. Τούς πέντε συ-
νειδητούς, μποροῦμε ἄν θέλουμε νά τούς κάνουμε
περισσότερους καί μέ κόπο καί προσευχή νά
τούς αὐξήσουμε. Σέ ὅλους μας προκαλεῖ μεγά-
λη χαρά ἡ παρουσία πυκνοῦ Ἐκκλησιάσματος.
Πόση ἀγωνία ὅμως μᾶς διακατέχει γιά τήν σω-

Ἀπόσπασμα εἰσηγήσεως μέ θέμα: “Τό κῦμα τῆς ἀπιστίας στήν σύγχρονη κοινωνία καί ἡ
εὐθύνη ἡμῶν τῶν ποιμένων’’, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Θωμᾶ Ἀνδρέου
- Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Ἐλευθερουπόλεως

Ποιμαντικά θέματα

Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Ἱεροκήρυκος

Ἱερατική Σύναξη. Ν. Ἡρακλείτσα.



τηρία ὅλων αὐτῶν πού γεμίζουν τίς ἐκκλησίες;
Στό ἐπερχόμενο κῦμα τῆς θλίψης, εἶναι τόσο
ἐλλιπής ἡ πίστη τους, ὥστε νά μετατρέπουν τήν
ὀλιγοπιστία σέ ἀπιστία! Ὅσο ὅμως ἐμεῖς, οἱ ποι-
μένες δέν λειτουργοῦμε συνειδητά, δυστυχῶς ἡ
ἄγνοια τοῦ κόσμου θά εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερη.
Θυμᾶμαι ἕναν κληρικό πού εἶχε τό “μοναδικό
προνόμιο” νά ἐφευρίσκει ἀπό μόνος του εὐχές
γιά ὁτιδήποτε τοῦ ζητοῦσαν. Ἄλλος γιά τήν
“γλωσσοφαγιά”, ὅρος κακόηχος πού καί στό
ἄκουσμά του θά πρέπει νά ἀναριγοῦμε, ἄλλος
γιά τήν καλοτυχία, ἄλλος γιά τό πάντρεμα τῆς
κόρης του μέχρι καί ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας ἀπό
ἐμᾶς νά φαντασθεῖ. Συγνώμη ἀδελφοί μου μά
ἔχουν ὅλα αὐτά σχέση μέ τήν ἀληθινή πίστη; Δέν
ἀποτελεῖ εὐθύνη δική
μας, νά κατηχήσουμε τόν
λαό τοῦ Θεοῦ! Πῶς εἶναι
ὅμως αὐτό δυνατόν, ὅταν
ἴσως, λέω ἴσως, ἡ δική
μας πίστη πολλές φορές
ἐξασθενεῖ;

3. «Θαύματα»
Ἀπό τήν ἄλλη, σέ μία ἐποχή πού ἀποτελεῖ κα-

νόνα πώς εἶναι παραδεκτό ὅ,τι εἶναι ὁρατό, δυ-
στυχῶς ἡ ἔννοια τῆς πίστεως πολλάκις περιο-
ρίζεται σέ ‘’θαύματα’’ ὑπό τήν ἔννοια τοῦ ἀνε-
ξήγητου, ὅπως μυροβλησίες σέ εἰκόνες, δάκρυα
καί διάφορα ἄλλα “φαινόμενα’’ τά ὁποῖα γίνον-
ται τελικά αἰτία ἀποπροσανατολισμοῦ ἀλλά καί
ὀνειδισμοῦ τῆς πραγματικῆς πίστης! Εἶναι ὄντως
μεγάλη ἡ εὐθύνη μας. Ὄχι νά διδάξουμε τήν πί-
στη, ἀλλά πρωτίστως νά τήν βιώσουμε ἐμεῖς οἱ
ἴδιοι, νά τήν κάνουμε βίωμα στήν καθημερινότητά
μας. “Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας ἦταν καί εἶναι
τεράστια. Τό πᾶν, κυριολεκτικά τό πᾶν,
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν «καλή ποιμαντική». Ἡ ἔλλει-
ψη «ποιμαντικῆς προνοίας» συνεπάγεται πολλά
δεινά, γιά τoύτo «εἶναι ἀναγκαία εἰς τόν κόσμον
ἡ ποιμαντική πρόνοια» καί νά φανερωθοῦν οἱ
καρποί τῆς «ἀληθινῆς ποιμαντικῆς». 

Ὅσο μεγαλύτερο γίνεται στίς μέρες μας, τό
κῦμα τῆς ἀπιστίας, τόσο μεγαλώνει καί ἡ εὐθύ-
νη μας ἔναντι τοῦ λαοῦ, πού ὁ Θεός ἐπέτρεψε
νά ποιμάνουμε. Πρίν ἀπό δυόμιση χιλιάδες χρό-
νια περίπου, ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ βροντοφω-
νάζει στήν προσπάθειά του νά ἀφυπνίσει κοι-
μισμένες συνειδήσεις, νά μᾶς μιλήσει γιά αὐτήν
τήν μεγίστη εὐθύνη, μεγαλύτερη τῆς ὁποίας δέν
μπορεῖ νά ἔχει ἄνθρωπος, νά μπορεῖς νά στέ-
κεσαι μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς! Ἄν ἐμεῖς, δέν στα-
θοῦμε κοντά σέ ἐκεῖνον πού τά πολλά προ-
βλήματα, οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς τόν ἀπελπίζουν

μέ ἀποτέλεσμα νά κλονίζεται ἡ πίστη του, θά
βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι μέ τήν φωνή τοῦ Προ-
φήτου πού λέει: ‘‘τὸ ἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε
καὶ τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατε καὶ τὸ
συντετριμμένον οὐ κατεδήσατε καὶ τὸ πλανώ-
μενον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ
ἐζητήσατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ…’’
Δηλαδή, τό ἐξασθενημένο πρόβατο δέν τό ἐνι-
σχύσατε. Τό πάσχον δέν τό φροντίσατε, ὥστε νά
ἀναλάβει σωματικῶς. Αὐτό πού ἔχει κάταγμα, δέν
τό ἐπιδέσατε μέ ἐπιδέσμους. Τό περιπλανηθέν
δέν φροντίσατε νά τό ἐπαναφέρετε. Τό χαμένο
πρόβατο δέν τό ἀναζητήσατε. Ἔχετε δέ ἐνεργή-
σει μέ σκληρότητα καί βία ἐναντίον τοῦ ζωηροῦ. 

Συμπεράσματα:
Νομίζω πώς σέ σχετικά

σύντομο χρόνο, προσπά-
θησα νά ἀναπτύξω τό
ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον
θέμα, προτάσσοντας τίς
ἀγωνίες καί τόν ἀγώνα

ὅλων μας, γιά τά δύσκολα χρόνια πού ταχθήκαμε
νά διακονήσουμε Θεό καί ἄνθρωπο! Ἀσφα λῶς
εἶμαι ἀπολύτως πεπεισμένος Σεβασμιώτατε, ὅτι
στήν περίπτωση τῆς δικῆς μας Ἐκκλησιαστικῆς
Ἐπαρχίας οἱ Συμπρεσβύτεροι ἀδελφοί μου, θυ-
σιάζονται καθημερινά γιά τόν λαό τους. Τουλά-
χιστον στίς ἐπαρχιακές κοινωνίες ὑπάρχει ζων-
τανή ἡ σχέση μεταξύ ποιμένος καί ποιμαινομέ-
νου. Αὐτό ἀπό μόνο του σημαίνει πώς ὁ Ἱερεύς,
θά βρίσκεται ἀνά πᾶσα στιγμή κοντά στόν
ἄνθρωπο πού τόν χρειάζεται, ἁπλώνοντας τό χέρι
του σέ ἐκεῖνον, κατά τόν ἴδιο τρόπο μέ τόν
ὁποῖον ἅπλωσε ὁ Χριστός μας τό Χέρι Του στόν
Ἀπόστολο Πέτρο τήν στιγμή τοῦ καταποντισμοῦ
του ἀπό τήν ὀλιγοπιστία του στήν λίμνη τῆς Γεν-
νησαρέτ. Σέ αὐτό τό κῦμα ἀπιστίας, ἡ δική μας
παρουσία, ἡ δική μας πίστη, ἔρχεται νά λει-
τουργήσει ἀνασταλτικά ὡς ἀσπίδα προστασίας
στόν ἄνθρωπο πού ζητᾶ νά τόν στηρίξουμε μέ
λόγο παρηγορητικό, μέ ποιμαντική εὐθύνη καί
ἀγάπη θυσιαστική. Σέ αὐτή τήν ἱερή ἀποστολή,
Σεβασμιώτατε, καλούμαστε ὁ καθένας ξεχωριστά
νά κρατήσουμε ἄσβεστη τήν φλόγα τῆς Πίστε-
ως καί τῆς Ἐλπίδος στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, καί
παρά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε κα-
θημερινά στήν ἄσκηση τῶν ποιμαντικῶν μας κα-
θηκόντων, μέ στραμμένα τά μάτια στόν οὐρανό
καί ἁπλωμένα τά χέρια στόν ἄνθρωπο, νά κα-
ταφέρουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἐπιτύχου-
με στήν ὑψηλή ἀποστολή μας, νά ὁδηγοῦμε
ἀνθρώπους ἀπό τήν γῆ στόν Οὐρανό! 

Σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς.
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Καλούμαστε ὁ καθένας ξεχωριστά
νά κρατήσουμε ἄσβεστη τή φλόγα
τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος στόν
σύγχρονο ἄνθρωπο.



1. Τό Μαρτύριο
Κάθε χρόνο στίς 21 Ἰανουαρίου ἡ

Ἐκκλησία μας γιορτάζει καί πανηγυρίζει
τή μνήμη τοῦ Ἁγ. Εὐγενίου (προστάτου
τῆς Τραπεζούντας τοῦ Πόντου) καί τῶν
συναθλητῶν του ἁγίων Οὐαλεριανοῦ, Καν-
δίδου καί Ἀκύλα. 

Ὁ ἅγιος Εὐγένιος κατα-
γόταν ἀπό τήν
Τρα πεζούντα τοῦ Πόντου
καί οἱ μαζί μέ αὐτόν
ἀθλήσαντες ἔζησαν καί
ἐμαρτύρησαν στά χρόνια
τῶν μεγάλων διωκτῶν
τῶν Χριστιανῶν Διοκλη-
τιανοῦ καί Μαξιμίνου
(284-305 μ.Χ.).

Ὁ Ἅγιος Εὐγένιος ἦταν
περιφανής ἀξιωματικός
τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ
καί στρατιῶτες του οἱ
συναθλητές του Ἅγιοι.
Ὅταν ὅμως δέχτηκαν τόν Χριστιανισμό
ἔγιναν θερμοί κήρυκες τοῦ Χριστοῦ στούς
στρατιῶτες τους καί στούς κατοίκους τῆς
γύρω περιοχῆς.

Μαθαίνοντας ὅμως ὁ Δούκας τῆς Τρα-
πεζούντας Λυσίας ὅτι ὁ γενναῖος
ἀξιωματικός του Εὐγένιος, τό καύχημα τοῦ
Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ἔγινε Χριστιανός, ἀμέ-
σως διέταξε τήν σύλληψή του καί τῶν
συναθλητῶν του.

Τότε οἱ Ἅγιοι ἔφυγαν καί κρύφθηκαν
στά γύρω βουνά τῆς Τραπεζούντας, ὅπου
μετά ἀπό ἄγριο κυνηγητό συλλαμβάνονται
οἱ τρεῖς συναθλητές τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου
καί καλοῦνται νά θυσιάσουν στά εἴδωλα
καί νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό. Οἱ Ἅγιοι
ὁμολογοῦν τόν Χριστό καί ἀρνοῦνται τά

εἴδωλα. Ὁ Λυσίας τούς ὑποβάλλει σέ φρι-
κτά βασανιστήρια. Τούς χτυποῦν μέ
βούνευρα (πού στίς ἄκρες τους εἶχαν σιδε-
ρένια μυτερά κρόσια) καταξεσχίζοντας τίς
σάρκες τους, τούς δένουν σέ στύλους καί
μέ σιδερένια νύχια τούς κατασπαράσσουν

τίς σάρκες καί ἀνάβουν
φωτιές νά τούς κάψουν.
Ὅμως ὦ τοῦ θαύματος!
Οἱ βασανιστές πέφτουν
κάτω νεκροί. Μετά ἀπό
διαταγή τοῦ ἐξαγριωμέ-
νου τυράννου Λυσία
τούς ρίχνουν στή
φυλακή.

Ἐν τῷ μεταξύ συλλαμ-
βάνεται ὁ Ἅγιος
Εὐγένιος, ὁδηγεῖται στόν
Ναό τῶν εἰδώλων, ὅπου
μετά ἀπό θερμή προ-
σευχή τοῦ Ἁγίου τά
μαρμάρινα εἴδωλα τῶν

ψεύτικων θεῶν γκρεμίζονται καί γίνονται
σκόνη.

Μετά ἀπό αὐτό τό μεγάλο θαῦμα ὁ
Ἅγιος δένεται μέ τεντωμένα χέρια καί
πόδια κάτω στό ἔδαφος καί μέ ρόπαλα
ἀγκαθωτά τόν χτυποῦν, τόν καταξεσχί-
ζουν τό σῶμα μέ σιδερένια νύχια καί τόν
περιλούζουν μέ ἁλάτι καί ξίδι. Ἀκολουθεῖ
ἡ εἴσοδος τῶν Ἁγίων (καί τῶν τεσσάρων)
σέ πυρωμένο φοῦρνο ἀπό τόν ὁποῖο οἱ
Ἅγιοι βγαίνουν σῶοι καί ἀβλαβεῖς ὁμολο-
γώντας καί πάλι τήν πίστη τους στόν
Χριστό.

Ἀσυγκίνητος ὁ ἡγεμόνας διατάζει καί μέ
τό ξίφος  τούς ἀποκεφαλίζουν. Μέ αὐτόν
τόν μαρτυρικό θάνατο οἱ Ἅγιοι ἐκέρδισαν
τήν βασιλεία τοῦ Οὐρανῶν καί κατατάχ-
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Ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Θεοδώρου Παπαδοπούλου

Ἁγιολογικά



θηκαν στήν χορεία τῶν Ἁγίων  τοῦ Θεοῦ
καί πρεσβεύουν γιά τή σωτηρία τῶν
ψυχῶν μας.

2. Ὁ Πολιοῦχος
Ἀπό τά χρόνια ἐκεῖνα ὁ Ἅγιος Εὐγένιος

καί οἱ τρεῖς μαζί μέ αὐτόν μάρτυρες
ἐτιμῶντο ἀπό τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
τῆς Τραπεζοῦντας. Κυρίως δέ ὁ Ἅγιος
Εὐγένιος ὡς ὁ κατ’ έξοχήν φωτιστής διδά-
σκαλος καί πολιοῦχος τῆς πρωτεύουσας
τοῦ πόντου Τραπε-
ζούντας. Τιμᾶτο κά θε
χρόνο στίς 21 Ἰανουα-
ρίου ἡμέρα τοῦ
μαρτυρικοῦ του θανά-
του, μέ πολλή
λαμπρότητα. 

Ἀργότερα στά χρόνια
τῆς αὐτο κρατορίας τῆς
Τραπεζούντας (1204-
1461 μ.Χ.) χτίστηκε ἀπό
τούς αὐτοκράτορες
Μεγάλους Κομνηνούς ὡραιότατος Ναός
πού ἔφερε τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου
καί τῶν σύν αὐτῷ ἑορταζομένων Ἁγίων. 

Σ’ αὐτόν τόν ἱστορικό Ναό γινόταν οἱ
στέψεις τῶν αὐτοκρατόρων καί ὅλες οἱ
ἐπίσημες τελετές καί πανηγύρεις. Τήν
ἐποχή δέ τοῦ Ἰουστινιανοῦ κόπηκαν νομί-
σματα μέ τόν Ἅγιο μέ στρατιωτική στολή
καί σταυρό στό χέρι.

Ὅμως μετά τήν ἅλωση τῆς Τραπεζούν-
τας (1461 μ.Χ.) καί τήν βίαιη ἀπομάκρυνση
τῶν χριστιανῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς ἑστίες
τους, τοῦτο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν μετα-
φορά τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τους στήν
ἐλεύθερη μητέρα Ἑλλάδα (ἀνταλλαγή
πληθυσμῶν 1923) καί κυρίως στήν Μακε-
δονία, ὅπου καί τό πρῶτον ἔφτασε τό
γένος τῶν Ποντίων.

Οἱ Πόντιοι συνέχισαν τήν τήρηση τῶν
παραδόσεων τῆς πίστης τους καί συνέχι-
σαν τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς καί σεβασμοῦ
πρός τόν μεγαλομάρτυρα ἅγιο Εὐγένιο.
Ἔτσι κι ἐδῶ στό νέο Χορτοκόπι (Ντρά-

νοβα, ἡ παλιά ὀνομασία) πού ἦταν ἕνα
τουρκοχώρι στίς ΝΑ πλαγιές τοῦ Παγ-
γαίου καί σέ ὑψόμετρο 350 μ.
ἐγκαταστάθηκαν οἱ πρόσφυγες ἐκ Χορτο-
κοπίου Ματσούκας Πόντου. Μετέτρεψαν
τό τούρκικο τζαμί σέ ὀρθόδοξο Ναό ἀφιε-
ρωμένο στόν Ἅγιο Εὐγένιο τόν
Τραπεζούντιο.

Τήν δεκαετία τοῦ 1950-1960 λόγῳ τῆς
μεγάλης ἀπόστασης ἀπό τά κτήματά τους,
οἱ κάτοικοι τοῦ Χορτοκοπίου (γεωργοί στό

σύνολο) ἀναγκάσθη-
καν νά μεταφέρουν
τό χωριό ἰδίαις
δαπάναις στή θέση
«παλιόπραβο» σέ
ἀπόσταση δύο (2)
περίπου χιλιομέτρων
ἀπό τήν Ἐλευθερού-
πολη καί πολύ
κοντά στά χωράφια
τους.

Στή νέα αὐτή
θέση τοῦ Χορτοκοπίου οἱ κάτοικοι ἔχτι-
σαν μέ πολύ κόπο, ἐργασία καί
οἰκονομική προσφορά τόν περικαλλή καί
μεγαλόπρεπο Ἱερό Ναό πρός τιμήν τοῦ
Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ μεγαλομάρτυρα (τόν
πρῶτο μεγάλο Ναό στήν Ἑλλάδα) καί τῆς
Ἁγίας Ἀναλήψεως εἰς ἀνάμνησιν τοῦ
παρεκκλησίου τοῦ θαυματουργοῦ τῆς
Ἀναλήψεως στό παλιό Χορτοκόπι τοῦ
Πόντου.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία γιά τόν τόπο μας
ἡ παρουσία τῶν Ἁγίων αὐτῶν πού Ἅγια
Λείψανά τους εἶναι τοποθετημένα στήν
Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Εἶναι οἱ φύλα-
κες ἄγγελοι τοῦ χωριοῦ καί τῆς γύρω
περιοχῆς.

Τό παράδειγμα τῆς ὁμολογίας, τῆς στα-
θερῆς πίστης καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου
Εὐγενίου καί τῶν σύν αὐτῶ μαρτύρων, ἄς
εἶναι γιά μᾶς τούς σύγχρονους Χριστια-
νούς φάρος καί πυξίδα πού θά ὁδηγοῦν
τή ζωή μας.
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Χορτοκόπι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐγενίου.
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Ἕνας ἀκόμα τρόπος προκει-
μένου  νά  τά  βγάλουμε
πέρα στίς δύσκολες μέρες

πού περνᾶ ὁ τόπος μας, εἶναι κι
αὐτός τῆς ἔρευνας ἀγορᾶς ἀπό
ὅλους ἐμᾶς τούς καταναλωτές ἤ
σωστότερα τῆς ἔρευνας τιμῶν.

Ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὑπο-
τίθεται ὅτι παρέχει σχετική
ἀσφάλεια στούς κατανα-
λωτές ἐντός αὐτῆς,

ὡστόσο τ’ ἀποτελέσματα
ἀποδεικνύουν δυστυχῶς κα-
θημερινά, ὅτι αὐτό δέν γίνε-

ται στήν πράξη. Εἰδικότερα δέ,
γιά τή χώρα μας ὑπάρχει μία
μορφή πληθωρισμοῦ, ὁ λεγόμε-
νος «στασιμοπληθωρισμός»,
πού σημαίνει τήν ταυτόχρονη
ὕπαρξη  ὕφεσης (κατ’ ἐπέκταση
καί  ἀνεργίας)  καί  πληθωρι-
σμοῦ. Οὐσιαστικά, παρατηροῦμε
καθημερινά τίς τιμές στά ράφια
τῶν καταστημάτων ν’ ἀνεβαί-
νουν, ἐνῶ παράλληλα τά εἰσο-
δήματά μας νά συρρικνώνονται.

Ἔτσι λοιπόν θεωρεῖται
ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ πα-
ρακολούθηση  τῶν  τι μῶν
καί ἡ εὕρεση ἐκείνων τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν πού χρει-

αζόμαστε, στίς καλύ-

τερες τιμές τῆς ἀγορᾶς, ἀκολου-
θώντας τή βασική Οἰκονομική
Ἀρχή : «τό μέγιστο δυνατό ἀπο-
τέλεσμα μέ τίς μικρότερες δυ-
νατές θυσίες». 

Ἡ οἰκονομική κρίση ἄλλαξε
δραματικά τή συμπεριφορά τῶν
Ἑλλήνων καταναλωτῶν. Αὐτό
προέκυψε ἀπό τήν ἐτήσια ἔρευνα
πού πραγματοποίησε μεγάλος
ὀργανισμός ἔρευνας σέ 20 καί
πλέον χῶρες ὅπου ἐρωτήθηκαν
σχεδόν 25.000 καταναλωτές.
Τά συμπεράσματα ἔδειξαν ὅτι τό
75%  τῶν  ἑλλήνων  κατανα-
λωτῶν  δηλώνουν  πώς  τούς
ἔχει  ἐπηρεάσει  προσωπικά  ἡ
διεθνής οἰκονομική κρίση, πο-
σοστό πού εἶναι τό ὑψηλότερο
ἀνάμεσα στίς χῶρες ὅπου διε-
ξήχθη ἡ ἔρευνα. Δέν εἶναι λίγοι
πλέον οἱ Ἕλληνες πού προχω-
ροῦν σ’ ἔρευνες καί συγκρίσεις
τιμῶν εἴτε μέ τόν συμβατικό
τρόπο εἴτε μέ ἠλεκτρονικό τρόπο
μέσω διαδικτύου. Καί εἶναι
ἀρκετοί πλέον αὐτοί πού ἔχουν
στραφεῖ - καί πολύ σωστά –
στήν κατανάλωση ἑλληνικῶν
προϊόντων. Ἐδῶ ὅμως θά πρέπει
νά κάνουμε μία ἐπισήμανση:
Προσοχή ! Ἄλλο πράγμα οἱ ἑται-

Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως
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ρεῖες πού παράγουν στή χώρα μας καί
ἄλλο αὐτές πού ἐξάγουν πρός τή χώρα
μας. Καί «βαφτίζουν» τά προϊόντα ἑλλη-
νικά. Καλό εἶναι νά προτιμοῦμε τίς
πρῶτες ἐφόσον προσφέρουν θέσεις
ἐργασίας, μέ τήν προϋπόθεση νά μήν
ὑπερκοστολογοῦν τά προϊόντα τους ἀνε-
βάζοντας τίς τιμές. Τό τελευταῖο διάστημα
στή χώρα μας, κυκλοφόρησαν πολλά
ἄρθρα μέ τή λαθεμένη ἄποψη ὅτι μπο-
ροῦμε  νά  διακρίνουμε  ἕνα  ἑλληνικό
προϊόν ἁπλά κοιτάζοντας τό γραμμικό
κώδικά του (barcode), στήν συσκευασία
του. Ἄν ὁ κώδικας ξεκινάει μέ τό 520
λέει ὁ μύθος, τότε τό προϊόν κατασκευά-
ζεται στήν Ἑλ λάδα: μέγα λάθος (καί ἴσως
ἐσκεμμένο). Οἱ ἀριθμοί πού μεταφρά-
ζονται σέ γραμμικό κώδικα καί βλέπουμε
στά προϊόντα, ἀγοράζονται ἀπό τίς ἑται-
ρεῖες-πελάτες καί παραχωροῦνται ἀπό
ἕνα διεθνῆ ὀργανισμό πού ἔχει ἀντιπρο-
σώπους σχεδόν σέ κάθε χώρα. Γιά τήν
Ἑλλάδα οἱ ἀριθμοί πού παραχωροῦνται
ἀρχίζουν ὄντως μέ τόν κωδικό 520,
ἀλλά μποροῦν νά τόν ἔχουν καί ἑταιρεῖες
πού δραστηριοποιοῦνται στήν Ἑλλάδα καί
μπορεῖ ν’ ἀφοροῦν προϊόντα πού παρά-
γονται στό ἐξωτερικό ἀπό πολυεθνικές,
μέ σκοπό ἁπλά καί μόνο, νά κυκλοφορή-
σουν στήν Ἑλλάδα ! 

Ἄρχισε λοιπόν σταδιακά νά παρατη-
ρεῖται τό φαινόμενο, οἱ καταναλωτές ν’
ἀναζητοῦν τίς καλύτερες προσφορές στά
πολυκαταστήματα καί μάλιστα νά εἰδο-
ποιεῖ ὁ ἕνας τόν ἄλλον γιά τό πού ὑπάρ-
χουν αὐτές. Γιά  τίς  ἀγορές  στό
διαδίκτυο  ὑπάρχει  ἕνα  πλεονέκτημα
λόγω τῆς ὕπαρξης δικτυακῶν τόπων μέ
συγκρίσεις  τιμῶν. Αὐτοί οἱ δικτυακοί
τόποι περιέχουν καταλόγους ἀπό διευ-

θύνσεις ἄλλων σελίδων στίς ὁποῖες
μπορεῖ νά βρεθεῖ τό προϊόν πού ἐνδια-
φέρει κάποιον. Ὁρισμένοι δικτυακοί τόποι
μάλιστα, κατηγοριοποιοῦν τούς καταλό-
γους τους κατά τιμή ἤ κατά «προτίμηση πε-
λατῶν (retail rating). Ἔτσι παρέχονται
πληροφορίες γιά τόν κατασκευαστή –
ἀναφορικά μέ τίς ὑπηρεσίες ἐπισκευῆς ἤ
συντήρησης, παράδοσης καί γενικότερης
ἱκανοποίησης τῶν πελατῶν. Μ’ αὐτόν τόν
τρόπο ἐξοικονομεῖται πολύτιμος χρόνος
πού σέ ἄλλη περίπτωση θά ἔπρεπε νά
διαθέσει κανείς γιά τήν ἔρευνα τιμῶν
ἀπό κατάστημα σέ κατάστημα. Γιά ὅσους
πάλι, δέν ἔχουν τή δυνατότητα πρόσβα-
σης στό διαδίκτυο, μεγάλη βοήθεια προ-
σφέρουν οἱ ἔντυποι κατάλογοι
προϊόντων. Κι ἐδῶ ὅμως χρειάζεται ἰδι-
αίτερη προσοχή στά λεγόμενα «ψιλά
γράμματα». Ὁ ὅρος  ἀναφέρεται σέ ὅ,τι
ἀναγράφεται μέ πολύ μικρά γράμματα, τά
ὁποῖα μόλις πού διαβάζονται καί βρί-
σκονται στό κάτω μέρος διαφημίσεων,
φυλλαδίων κλπ. Περιλαμβάνουν πληρο-
φορίες γιά τούς ὅρους τῆς ἀγορᾶς, γιά
τό ποιός εὐθύνεται, ἐάν ὑπάρξει πρό-
βλημα, πῶς καί ὑπό ποιές συνθῆκες μπο-
ρεῖ  νά ὑποβληθεῖ  πιθανή διαμαρτυρία
ἀπό ἕναν καταναλωτή. 

Συμπερασματικά, ὑπάρχουν τρόποι
προκειμένου νά ἐξοικονομήσουμε εἰσό-
δημα γιά τίς ἀναγκαῖες μας ἀγορές.
Ἀρκεῖ νά ὑπάρχει τό ἀνάλογο ἐνδιαφέ-
ρον ἀπό τήν πλευρά μας ἀλλά καί ἡ ὑπο-
μονή γιά τήν εὕρεση τῆς καλύτερης
δυνατῆς ἐπιλογῆς. Οἱ βιαστικές ἀγορές
ἄλλωστε, μόνο ἐπιζήμιες μποροῦν νά χα-
ρακτηριστοῦν γιά τό οἰκογενειακό εἰσό-
δημα.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἐπιχειρώντας νά προσεγγίσουμε τούς λό-

γους πού ἔκαναν τήν Μητρόπολη τῆς Λευκάδος
καί Ἰθάκης νά διεξαγάγει αὐτή τή Συνάντηση
Ἐργασίας καταλήγουμε στό συμπέρασμα τοῦ
τίτλου τοῦ συνεδρίου: «Οἶνος αἰώνιος σέ
ἀσκούς καινούς».

Ἡ προσπάθεια τόσο τοῦ Μητροπολίτου καί
τοῦ Κέντρου Νεότητας Λευκάδας, ὅσο καί τῶν
ὁμιλητῶν ἦταν νά παρουσιάσουν τούς νέους
τρόπους διδασκαλίας πού μπορεῖ να οἰκειοποι-
ηθεῖ ἡ κατήχηση. Ἐπίσης, νά ἐνημερώσουν καί
νά εὐαισθητοποιήσουν τούς συμμετέχοντες
κατηχητές - κληρικούς καί λαϊκούς - σχετικά μέ
τό σύγχρονο τρόπο προσέγγισης τῶν παιδιῶν
καί τῶν νέων.

Κοινή διαπίστωση ὅλων ἦταν ὅτι τό παλαιό σύ-
στημα τῆς μετωπικῆς διδασκαλίας ἀπό τήν
ἔδρα θά πρέπει νά ἐγκαταλειφθεῖ καί νά ἀντι-
κατασταθεῖ μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς βιωματικῆς
ἐμπειρίας, τῆς αὐτενέργειας καί τῆς συμμε-
τοχῆς στήν ἀπόκτηση τῆς γνώσης πάνω σέ λα-
τρευτικά, θρησκευτικά καί θεολογικά θέματα.
Αὐτό μπορεῖ νά γίνει μέ διάφορους τρόπους, οἱ
ὁποῖοι ἀναπτύχθηκαν στό συνέδριο. Μέσα ἀπό
τή σύνθετη μέθοδο project, ἡ ὁποία περιλαμβά-
νει στάδια ὅπως τόν καταιγισμό ἰδεῶν, τό διά-
λογο, τήν ἀφόρμηση ἤ τήν ἀξιολόγηση (μέ παι-
χνίδια ρόλων καί ὁμαδικά, ζωγραφική, παρου-
σίαση εἰκόνων καί πολυμέσων κ.ἄ), παρέχονται
οἱ κατάλληλες εὐκαιρίες στά παιδιά καί τούς
ἐφήβους νά διερευνήσουν τίς ἀλήθειες τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καί νά τίς ἀφομοιώσουν.

Ἀκολούθησε ὁ χωρισμός τῶν συνέδρων σέ
ὁμάδες ἐργασίες, πάντα κατά τό πρότυπο pro-
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jevt, μέ σκοπό νά ἐξοικειωθοῦν πρῶτα οἱ ἴδιοι μέ
τόν τρόπο ἐφαρμογῆς του καί ταυτόχρονα νά διε-
ρευνήσουν τίς διδακτικές δυνατότητες πού πα-
ρέχονται γιά τήν προσέγγιση τῶν Ἁγιογραφικῶν
περικοπῶν ἀπό τούς κατηχουμένους, ἀνάλογα μέ
τήν ἡλικία.

Ἕπεται διεξοδικότερη παρουσίαση τῶν διαδι-
κασιῶν καί τῶν ἐπιμέρους διαπιστώσεων ἀνά
ὁμάδα ἐργασίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Μέ βάση ὅλα ὅσα προηγήθηκαν, θά ζητούσαμε

νά μᾶς ἐπιτρέψετε, πρίν κλείσουμε τήν ἀποτίμη-
σή μας, νά διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις πού
σχετίζονται μέ τήν ἀπρόσκοπτη διεξαγωγή τῶν κα-
τηχητικῶν συναντήσεων στήν ἐνορία μας:

1) Δημιουργία ἑνιαίου ἐντύπου καί ὑλικοῦ γιά
τήν κατήχηση σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Μητροπό-
λεώς μας, μέ ἀνάλογο προγραμματισμό τοῦ κα-
τηχητικοῦ ἔτους. Εὐχῆς ἔργο θά ἦταν ἡ διαφο-
ροποίηση τοῦ ὑλικοῦ κατά ἡλικιακό ἐπίπεδο τῶν
κατηχουμένων.

2) Διοργάνωση ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων γιά
τούς κατηχητές τῆς Μητροπόλεώς μας.

3) Δημιουργία πνευματικοῦ κέντρου, ὅπου θά
μποροῦν οἱ συναντήσεις νά διεξάγονται ἀνενό-
χλητα, μέ τήν ἀπρόσκοπτη χρήση τοῦ χώρου.

4) Ἀποδοχή τῆς ἰδέας τῆς «κατασκήνωσης
στήν πόλη», πού περιλαμβάνει τρόπους κατήχησης
σέ συνδυασμό μέ τή δημιουργική ἀπασχόληση τῶν
παιδιῶν κατά τούς καλοκαιρινούς μήνες. Ἡ ἰδέα
αὐτή μπορεῖ να ἐξελιχθεῖ σέ πιό ὀργανωμένη κα-
τασκηνωτική δράση ἀργότερα, ἄν διαμορφωθοῦν
οἱ κατάλληλες συνθῆκες (ἐξεύρεση χώρου, οἰκο-
νομικές δυνατότητες ὑποστήριξής της κ.ἄ.).

5) Μιά ἴσως λίγο μεγαλόπνοη πρόταση εἶναι ἐπί-
σης ἡ διοργάνωση μιᾶς μελλοντικῆς Πανελλήνιας
Συνάντησης Ἐργασίας γιά τά Κατηχητικά στήν
Ἐλευθερούπολη. Μιά τέτοια κίνηση θά ἔδινε
πνοή τόσο στόν τομέα τῆς κατήχησης, σέ τοπικό
καί εὐρύτερο πανελλαδικό ἐπίπεδο, ὅσο καί τοῦ
θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στήν περιοχή μας. Μέ τή
συνεργασία τῶν τοπικῶν φορέων, ἀλλά καί τῶν πο-
λιτῶν, κάτι τέτοιο  θά μποροῦσε νά καταστεῖ δυ-
νατό, ἄν καί γνωρίζουμε καλά ὅτι, πρός τό παρόν,
εἶναι δύσκολο νά ὑποστηριχθεῖ ἐπαρκῶς ἀπό
οἰκονομική ἄποψη.

Ἡ ἀποστολή τῆς Ι.Μ. Ἐλευθερουπόλεως στήν
Πανελλήνια Συνάντηση Ἐργασίας γιά τά Κατηχη-
τικά, στή Λευκάδα, δηλώνει ἐκ τῶν προτέρων τήν
ἀμέριστη συμπαράστασή της σέ ὅ,τι ἀποφασιστεῖ
γιά τίς κατηχητικές συντροφιές τῆς Μητροπόλε-
ώς μας καί τήν πρόθυμη συμμετοχή της στή με-
ταφορά τῆς ἀποκτηθείσας γνώσης στούς ὑπο-
λοίπους κατηχητές, ἔτσι ὥστε πραγματικά νά
μπεῖ ὁ «Αἰώνιος Οἶνος» σέ «ἀσκούς καινούς».

Λευκάδα. 17/11/2012.
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Χάλκη. Τρισάγιο στόν τάφο Πατριάρχου Νεοφύτου Η΄ (1891-1894).
Ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως (1867-1872).

Κωνσταντινούπολις. Ἔμπροσθεν Πατριαρχικοῦ Οἴκου. 30.11.2012.



19

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Μ
όλις ἐκυκλοφόρησε ἀπό
τίς Ἐκδόσεις τῆς Μητρο-
πόλεώς μας τό νέο βιβλίο

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας μέ τόν ἀνωτέρω τίτλο. Ὅπως
ἀμέσως γίνεται ἀντιληπτό ἀναφέ-
ρεται στόν ἱερό Χρυσόστομο. Στίς
σελίδες του ἀναπτύσσεται μέ τρό-
πο γλαφυρό καί συναρπαστικό ἡ
συγκινητική καί δραματική περι-
πέτεια τοῦ κορυφαίου Πατρός καί
Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὅταν κυρίως ἀνέβηκε στόν Ἀρχιε-
πισκοπικό θρόνο τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως. Ἀπό τότε ἄρχισε τό
δρᾶμα του, πού στήν οὐσία ἦτο τό
παντοτεινό, τό αἰώνιο δρᾶμα τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἀγω-
νίζεται νά κάμη πραγματικότητα
τό γλυκύ ὅραμα τῆς Βασιλείας τῶν
οὐρανῶν κάτω στή γῆ καί εἶναι
ὑποχρεωμένη νά παλαίψη μέ ὅλη
τήν κακότητα καί τά πάθη τῶν
ἀνθρώπων.

Στό νέο μας αὐτό βιβλίο ὁ συγ-
γραφεύς ἔβαλε σέ μία τάξη καί σει-
ρά ὅλα τά ἱστορικά στοιχεῖα καί τά
αἰσθήματα τοῦ Παλλαδίου, τοῦ
πιό ἔγκυρου βιογράφου τοῦ ἱ.
Χρυσοστόμου, πού βρίσκονται
σκόρπια στό περισπούδαστο ἱστο-
ρικό-ἀπολογητικό ἔργο του περί
τοῦ ἱεροῦ πατρός μας. Τά συνέθε-
σε σέ μία εὐσύνοπτη ἱστορία, ἡ
ὁποία, εἴμαστε βέβαιοι, θά συγκι-
νήση, θά διδάξη, ἀλλά καί θά προ-
βληματίση τόν ἀναγνώστη.



Kατά τόν
μήνα Δεκέμ-

βριο 2012 ὁ Σε-
β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς

Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστό-

λου Ἀνδρέου Ἁγίου Ἀνδρέου, τήν 4ην

εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 6ην εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 7ην εἰς
τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, ὅπου ἐτέλεσεν
καί τό μνημόσυνον τοῦ Ἀειμνήστου
Προκατόχου του Κυροῦ Ἀμβροσίου,
ὁμιλήσας ἐπικαίρως, τήν 9ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περά-
μου, τήν 13ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν πέντε
Μαρτύρων, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου, τήν 15ην

εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου,
τήν 23ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθα-
νασίου Πλατανοτόπου, τήν 25ην τά
Ἅγια Χριστούγεννα εἰς τόν Μητροπολι-
τικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Ἱεροῦ

Λειψάνου τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου
Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοία εἰς τήν Ν. Πέρα-
μον καί ἐν συνεχεία ἐχοροστάτησεν εἰς
τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου εἰς τόν ὁμώνυμον Πανηγυρί-
ζοντα Ἱερόν Ναόν, τήν 14ην εἰς τόν

Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν, ὅπου προέστη καί τῆς Λιτανείας
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 24ην

εἰς τάς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων
Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας
Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 31ην

εἰς τόν Ἑσπερινόν  τοῦ Ἁγίου Βασι-
λείου εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν
Ναόν  Ἁγίου Νεκταρίου καί Ἁγίου Βα-
σιλείου.

Προέστη:
Τήν 1ην τῆς Ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς

Μαρίκας Κζούνια εἰς τόν Μητροπολιτι-
κόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
τήν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς
τό Στρατόπεδον Ἀμβράζη.

Πραγματοποίησε:
Τήν 8ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν μέ θέμα εἰσηγήσεως «τό κῦμα τῆς
ἀπιστίας στή σύγχρονη κοινωνία καί ἡ
εὐθύνη ἡμῶν τῶν ποιμένων». Τήν εἰσή-
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γηση παρουσίασε ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Θωμᾶς
Ἀνδρέου.

Ἐβάπτισε:
Τήν 2αν εὐγενῶς προσκληθείς εἰς τόν

Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τήν θυγα-
τέρα τῶν Νικολάου Κολοκοτρώνη καί
Παρθένας Πασχαλίδου εἰς τήν ὁποίαν
ἐδόθη τό ὄνομα Θέκλα.

Ἐτέλεσε:
Τήν 7ην τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ

Ἀειμνήστου Προκατόχου του Ἀμβρο-
σίου εἰς Ν. Πέραμον.

Προσέφερε:
Τήν 28ην δεκαπέντε (15) ὑποτροφίες

εἰς φοιτητάς τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ
ἑπτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00)
εὐρώ, τήν ἰδίαν ἡμέραν δῶρα ἐπί τῆ
εὐκαιρία τῆς κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς
τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου
Ἔτους εἰς τά τέκνα τῶν Ἱερέων, τά
ὁποῖα συνήχθησαν μετά τῶν γονέων εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Οἶκον καί ἔψαλαν
τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον σέ
κλῖμα ἀμοιβαίας χαρᾶς καί ἀγάπης.

Ἔψαλαν:
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἡ

μουσική τοῦ Δήμου, Στρατιῶτες, Σύλ-
λογοι, Σωματεῖα, Τά παιδιά τῆς Πόλεως
καί τῶν Ἱερέων.

Βοήθησε:
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Τα-

μείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀναξιο-

παθοῦντας καί δοκιμαζομένους ἀδελ-
φούς καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους.

Kατά τόν μήνα Ἰανουάριο 2013 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν

Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προ-
έστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει,
τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου καί ἐτέ-

λεσε καί τόν Μεγάλον Ἁγια-
σμόν τῆς Παραμονῆς τῶν
Θεοφανείων, τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου καί προ-
έστη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ

Νικήσιανη - Παραμονή Θεοφανείων.

Θεοφάνεια - Ν. Πέραμος.



Ἁγιασμοῦ τῶν
ὑδάτων διά τῆς

καταδύσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ εἰς

τόν λιμένα τῆς Ν. Πε-
ράμου, τήν 7ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τι-
μίου Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 13ην

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου Μουσθένης, τήν 17ην εἰς τόν Πα-
νηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 18ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης, τήν 20ην

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης Δωματίων, τήν 21ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου, τήν 27ην

εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου προέστη καί
τῶν μνημοσύνων τῶν Νικολάου Διττο-
πούλου καί Θεοδώρου Ψωμιάδη, την
31ην εἰς τά Μιστεγνά Λέσβου μετά τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ.
Ἰακώβου, ὅπου προσφώνησε καί τόν
χειροτονηθέντα Διάκονον Χαράλαμ-
πον Γιοβανάκην.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 17ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ

Ἁγίου Ἀθανασίου εἰς τόν Πανηγυρί-
ζοντα Ἱερόν Ναόν Αὐλῆς.

Παρέθεσε:
Τήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς Ἀρχάς τῆς

Πόλεως εἰς τό Ἐπισκοπεῖον πρός τιμήν
των καί εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, τήν 30ην δεξίω-

σιν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πρός
τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν.

Προέστη:
Τήν 13ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας

τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Παλαιοχω-
ρίου, τήν 15ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπι-
τας τοῦ Δήμου Παγγαίου, τήν 16ην τῆς
κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Πολιτιστι-
κοῦ Συλλόγου Ἐλευθερουπόλεως, τήν
20ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῆς Φι-
λοπτώχου Ἀδελφότητος Ἐλευθερουπό-
λεως, τήν 26ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας
τοῦ Ἀνδρέου Ταμβακέρα συμπολίτου
του Λεσβίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου.

MBΩNAMBΩNA
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Ἐπισκοπεῖον. Πρωτοχρονιά.

Βασιλόπιτα Δήμου Παγγαίου.



23

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Πραγματοποίησε:
Τήν 19ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, μέ θέμα εἰση-
γήσεως: «Ἡ ἔλλειψις θρησκευτικῆς
ἀγωγῆς τῶν νέων». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασεν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Γε-
ώργιος Σγουρίδης, Θεολόγος.

Προήδρευσε:
Τήν 16ην τῆς συνεδριάσεως τῆς Πα-

παχρηστιδείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθε-
ρουπόλεως.

Kατά τόν μήνα Φεβρουάριο 2013 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος: 

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

Τριάδος Πλαγιᾶς Λέσβου, τήν 3ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Συμεών Μυτιλήνης μετά τοῦ Μη-
τροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου,
τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας
Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ὅπου
τεμάχιον Λειψάνου τῆς Τιμίας Κάρας
Του φυλάσσεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν,
τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυ-
νίου, τήν 24ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων
Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου, ὅπου καί
προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνη-
μοσύνου τῆς Εὐγενίας Παπαδοπούλου,
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν

Ναόν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Στρατοπέδου
Λάρσου εἰς Μυτιλήνην, τήν 2αν εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Συμεών Μυτιλήνης, τήν 9ην εἰς τόν Πα-
νηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Χαραλάμπους Ἀντιφιλίππων.

Συμμετέσχε:
Τήν 21ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς καί εἰς
τήν ἐκλογήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς
κ.κ. Παντελεήμονος.

Πραγματοποίησε:
Τήν 16ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν μέ θέμα εἰσηγήσεως «Ἡ ἀνεργία
καί πῶς ἡ ἐκκλησία θά συνδράμη στήν
ἀντιμετώπισή της». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Παγγαίου Πρωτ/ρος Ζαχαρίας Μέγ-
κας.

Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ

π. Θεοφίλου Ζησοπούλου εἰς τήν
Ἀσπροβάλτα.

Ἔδωσε:
Τήν 5ην συνέντευξιν σέ Τοπικό Τηλε-

οπτικό Κανάλι τῆς Λέσβου κατά τήν
ἐπίσκεψή του εἰς τήν γενέτειράν του.
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