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Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως

Χρυσοστόμου

Στὸ προηγούμενο κύριο ἄρθρο μας περιληπτικὰ καὶ ὅσο τὸ δυνατὸν συνοπτικά,
εἴδαμε τὴ χριστιανική μας πίστη, ὡς θεωρία καὶ πράξη, ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπό τὸ
ὑλιστικὸ πνεῦμα, πού κυριαρχεῖ στὶς ἡμέρες μας. Στὸ σημερινὸ ἄρθρο θὰ ρίξωμε τὸ
βλέμμα μας σὲ δύο σημαντικοὺς τομεῖς, μὲ
τοὺς ὁποίους ἀναγκαστικὰ συνδέεται ἡ
ζωή μας, κατὰ πόσον ἐκεῖ εὐδοκιμεῖ τὸ
θρησκευτικό μας πιστεύω. Ἐὰν δηλαδή,
γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ λόγο τοῦ Κυρίου μας,
ἔχη ἱκανοποιητική θέση στοὺς χώρους
ἐκείνους καὶ τὸ Πρόσωπό Του καὶ ὁ Λόγος Του.

1. Πολιτεία
Κατ’ ἀρχὰς εἶναι ἡ Πολιτεία. Μπορεῖ,
ὕστερα ἀπὸ καταιγισμὸ ποικίλων ἀντιφατικῶν ἀπόψεων καὶ θεωριῶν, πού ἔφεραν κυρίως τὰ διάφορα πολιτικὰ κινήμα-

τα μετὰ τὴν Γαλλικὴ ἐπανάσταση, μπορεῖ
ἡ σημερινὴ Πολιτεία στὴν πατρίδα μας
νὰ χαρακτηρισθῆ χριστιανικὴ Πολιτεία; Ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἀγαθῆς
ὅπως λέμε, καλοπροαίρετης ψυχῆς καὶ διαθέσεως, ἔχοντας κατὰ νοῦν τὴν μεγαλοπρεπῆ προμετωπίδα τοῦ Συντάγματός
μας μὲ τὴν φράση« εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας
καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος»,
θὰ συγκατένευε ἴσως εὐχαρίστως, ὅτι ἡ Πολιτεία μας στὴ δημοκρατικὴ πατρίδα μας
ἄνετα μπορεῖ νὰ ὀνομασθῆ χριστιανικὴ Πολιτεία!
Καὶ ὅμως μία ἐπίσκεψη στὸ Κοινοβούλιό μας, τὴν ὥρα τῶν ἐργασιῶν του,
μᾶλλον θὰ τοῦ μετέβαλε τὴ γνώμη! Πρῶτον
καμμία μέχρι στιγμῆς πρόταση, νὰ ἀναρτηθῆ σὲ μέρος εὐδιάκριτο μία εἰκόνα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν ἐτελεσφόρησε. Ὅλες οἱ
κατὰ καιροὺς σχετικὲς προτάσεις ἔπεσαν
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στὸ κενό τῆς ἀδιαφορίας ἤ τῶν προσχηματικῶν ἀντιρρήσεων προοδευτικῶν..
ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος μάλιστα, ἔστω τυπικὰ, τυχαίνει νὰ ἀποτελεῖται στὴν πλειοψηφία του ἀπό Ὀρθόδοξους χριστιανούς!

Ἡ ἁγία πίστη μας στήν Πολιτεία
καί τήν Παιδεία τῆς Πατρίδος μας.

AMBΩN
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Κατόπιν στὶς ἀτέρμονες συνήθως κοινοβουλευτικὲς συζητήσεις ὅλων τῶν παρατάξεων μάταια θὰ ἀναζητήσης καί θά
βρῆς μία πρόταση, ἢ ἰδέα, ἢ κοινωνικὴ θεωρία, πού νὰ πλησιάζη στὶς ἰδέες καὶ θεωρίες τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅση καλὴ διάθεση καὶ ἀνοχὴ καὶ νὰ διαθέτη κάποιος, πολὺ
δύσκολα θὰ ἀνακαλύψη κάποια ἀκτίνα
πνευματικοῦ Εὐαγγελικοῦ φωτὸς νὰ λάμπη ξαφνικὰ ἐπάνω ἀπὸ τὸ βῆμα. Μάλιστα,
στὴ χειρότερη περίπτωση, «ἀστράπτουν»
δυστυχῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς
ἰδέες καὶ ἀπόψεις ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ,
οἱ ὁποῖες εἶναι ἀντίθετες μὲ τὴν χριστιανικὴ
ἰδεολογία, ὅπως αὐτὴ ἐκτίθεται περιληπτικὰ στὸ Εὐαγγέλιο καὶ κηρύσσεται ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ παραξενεύει. Δημιουργεῖ εὔλογα ἐρωτήματα.
Δὲν εἶναι χριστιανοὶ τὰ μέλη τοῦ Κοινοβουλίου; Λησμόνησαν τὴν θρησκευτική
τους ταυτότητα μπαίνοντας στὸ ναὸ τῆς
Δημοκρατίας;

2. Παιδεία
Μετὰ τὴ Βουλὴ μπαίνομε προσεκτικὰ
στὸν ἄλλο ζωτικὸ χῶρο τῆς ζωῆς τοῦ
Ἔθνους μας, πού εἶναι ἡ Παιδεία. Ἀναζητοῦμε καλοπροαίρετα, ἐὰν στὸν εὐαίσθητο αὐτὸ τομέα ἔχει θέση ὁ Χριστός μας
καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του. Καὶ ἐδῶ ὅμως ὁ χριστιανὸς πολίτης αὐτοῦ του τόπου, ἀπὸ τὸν
τίμιο τοῦ ὁποίου ἱδρώτα ζεῖ καὶ ἀναπνέει
τὸ σῶμα τῆς ἐθνικῆς Παιδείας, δὲν θὰ μεί-

νη εὐχαριστημένος ἀπὸ ὅσα θὰ δεῖ καὶ θὰ
ἀκούση. Οἱ λειτουργοί τῆς Παιδείας δὲν
φαίνεται νὰ ἐμπνέωνται ὅλοι ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῆς χριστιανικῆς Παιδείας. Σημαντικὴ
μερίδα τῶν ἐργατῶν τῆς Παιδείας ἔχει
ἐνστερνισθῆ ἰδέες καὶ θεωρίες τοῦ αἰῶνος
τούτου,πού τό κυριώτερο χαρακτηριστικὸ
του εἶναι ὁ ἀνθρωποκεντρισμὸς καὶ ἡ
ὑλιστικὴ ἄποψη τῆς ζωῆς.
Ἔτσι πολὺς λόγος γίνεται κατὰ καιροὺς
γιὰ τὴν φανερὴ καὶ ἀνερυθρίαστη ἀπαξίωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Γιὰ τὴν πρωινὴ προσευχή, γιὰ τὸν ἐκκλησιασμό, ἀκόμη καὶ
γιὰ τὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ στὶς αἴθουσες
τῆς διδασκαλίας. Ἀπὸ τὰ σχολικὰ δὲ βιβλία, μάλιστα ἐκεῖνα, πού ἀποτελοῦν
τοὺς πρώτους ὁδηγοὺς τῶν παιδιῶν στοὺς
δρόμους γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς γνώσεως,
λείπουν ἐπιδεικτικὰ κεφάλαια καὶ εἰκόνες,
πού θυμίζουν τὴ Μητέρα Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία κάποτε ἐθέρμανε καὶ ἀναζωογόνησε
στοὺς κόλπους της τὸ ταλαίπωρο Ἔθνος
μας. Μάλιστα λειτουργοί τοῦ Ἔθνους,
ἐλάχιστοι ἔστω, δὲν παραλείπουν ἐπάνω
ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς νὰ ἐκτοξεύουν τὰ
πεπυρωμένα βέλη των κατὰ τῆς χριστιανικῆς Παιδείας προκαλώντας φρίκη στὶς
ψυχὲς τῶν χριστιανῶν πολιτῶν.
Τὸ συμπέρασμα, λοιπόν, εἶναι ἔστω
καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν φευγαλέα ματιὰ στοὺς
δύο αὐτοὺς χώρους τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους
μας, τὴ Πολιτεία καὶ τὴν Παιδεία, ὅτι ἐὰν
ἔλθη ὁ Χριστός, σύμφωνα μὲ τὴ δική Του
προφητικὴ φωνή, ξανὰ στὴ γῆ, ὅτι θὰ δυσκολευθῆ νὰ εὕρη τὴν πίστη ἐκεῖ. Ἂς
εὐχηθοῦμε μέχρι τότε, τουλάχιστον αὐτὰ
τὰ γεγονότα νὰ βοηθήσουν, ὥστε πιὸ συνετοὶ καὶ νοήμονες νὰ Τοῦ δώσωμε τὴν
ἁρμόζουσα θέση. Πρῶτα στὴν ψυχρὴ
καρδιά μας καὶ κατόπιν στὴν Πολιτεία μας
καὶ τὴν Παιδεία μας.

Πρός
Τό εὐσεβές πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Κλῆρον καί Λαόν
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Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες
Νέο Ἔτος μᾶς χαρίζει ὁ Πανάγαθος καί Μεγαλόδωρος
Θεός. Ἄς Τόν εὐχαριστήσωμε ἐγκαρδίως καί ἄς σκεφθοῦμε, πῶς
θά τό ἀξιοποιήσωμε καταλλήλως. Ὁ χρόνος εἶναι δῶρο ἀνεκτίμητο τοῦ Θεοῦ, εἶναι τάλαντό Του πολύτιμο, πού μᾶς τό προσφέρει γιά νά τό πολλαπλασιάσωμε. Ἀπό τά ἱερά κείμενα τῆς
πίστεώς μας διδασκόμαστε, ὅτι ὁ χρόνος, ὄχι ἁπλῶς εἶναι χρῆμα,
ὅπως τόν θέλουν οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι, ἀλλά θεϊκή παρακαταθήκη, ἡ ὁποία ἔχει σχέση μέ αὐτό τό αἰώνιο μέλλον μας. Μάλιστα! Τόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν χριστιανό, πού πιστεύει στόν
Θεό καί στήν ἄλλη, τήν ἀτέλειωτη ζωή τῆς ψυχῆς.
Ἑπομένως πρέπει μέ τίς καλύτερες ἀποφάσεις νά τόν ὑποδεχθοῦμε, ὥστε νά τιμήσωμε τόν Πανάγαθο Θεό, Πού μᾶς τόν ἐχάρισε καί νά κερδίσωμε, ὅπως εἴπαμε, κέρδος αἰώνιο. Νομίζομε, σκεπτόμενοι πάντοτε κατά Θεόν καί μέ κριτήρια ἀσφαλῆ, ὅτι θά ἀξιοποιήσωμε μέ τόν καλύτερο τρόπο τόν νέο χρόνο, ὅταν ἀποφασίσωμε νά ἔλθωμε πιό κοντά στό Θεό. Ἄς τό παραδεχθοῦμε, ὅτι
πολλά ἀκόμη μᾶς κρατοῦν μακρυά Του. Ποῦ εἶναι ἡ ἀταλάντευτη πίστη καί ἐμπιστοσύνη στήν Ἀγάπη Του; Στήν παραμικρή δυσκολία καί θλίψη κλονίζεται μέσα μας ἡ ἐλπίδα, ἐξαφανίζεται τό
χαμόγελο, ἀρχίζομε νά μεμψιμοιροῦμε, νά παραπονούμεθα…
Ποῦ εἶναι ἡ χριστιανική καρτερία μας, ποῦ φαίνεται στή ζωή
μας ἕνα ἀπό τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ χριστιανικοῦ μας βίου, ἡ λιτότητα καί ἡ ἁπλότητα; Ποῦ φαίνεται στή ζωή μας ἡ αὐταπάρνηση καί ἡ αὐτοθυσία; Ποῦ λάμπει στή χριστιανική μας πολιτεία ἡ ἁγνότητα τῶν ἠθῶν; Ὁ
θεσμός τῆς οἰκογένειας στόν καιρό μας εἶναι ἐπικίνδυνα κλονισμένος, δέν προλαβαίνομε νά μετροῦμε διαζύγια, ὁ δέ πολιτικός γάμος μᾶλλον προηγεῖται τοῦ θρησκευτικοῦ γάμου
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στίς προτιμήσεις τῶν πολλῶν. Στό θέμα
αὐτό σχεδόν μοιάσαμε τήν ἄθεη καί ἀποχριστιανοποιημένη Εὐρώπη τῶν ἡμερῶν
μας.
Εὐτυχῶς ἀκόμη τό ἅλας καί τό φῶς
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας κρατᾶ
μακρυά ἀπό τήν τελική σήψη καί διαφθορά τήν κοινωνία μας καί ἀπό τό ὁλοκληρωτικό πνευματικό σκοτάδι τήν πατρίδα μας. Ἀκόμη καί ἄνθρωποι ἀνάμεσά μας, οἱ ὁποῖοι δέν τρέφουν αἰσθήματα συμπαθείας στή Μητέρα Ἐκκλησία
μας, ἀναγνωρίζουν ἐκ τῶν πραγμάτων
τόν σωστικό ρόλο της μέσα στή θάλασσα τοῦ σύγχρονου κακοῦ.
Ἰδού καί γιά τήν πατρίδα μας, ἀλλά
καί γιά ὅλο τόν κόσμο ἡ εὐκαιρία, πού
μᾶς δίνει ὁ Θεός μέ τόν καινούργιο χρόνο: Εἴδαμε, βεβαιωθήκαμε ἀρκετά, ἡ ἀποστασία ἀπό τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ ποῦ
ὁδηγεῖ. Εἴδαμε ὅτι ἡ ἀπληστία μερικῶν,
πού ἐλάτρευσαν τόν Μαμμωνά, τήν
κτίσιν, παρά τόν Κτίσαντα, ὅτι ἔφεραν
τήν οἰκονομία σέ τέτοιο κρίσιμο σημεῖο,
σάν νά δοκιμάζη σήμερα ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ἕναν παγκόσμιο πόλεμο. Αὐτοῦ
τοῦ εἴδους ἡ ἀναστάτωση εἶναι πρωτοφανής. Ὄχι μόνο στήν πατρίδα μας. Μία
παγκόσμια οἰκονομική ὀλιγαρχία κρατᾶ
στά χέρια της καί νέμεται τά πλούτη τοῦ
κόσμου. Πιθανώτατα κάτι παρόμοιο σέ
τέτοια ἔκταση, σέ χῶρο παγκόσμιο, δέν
εἶχε ξανασυμβῆ. Τράπεζες, ἀδίστακτοι μεγαλοεπιχειρηματίες, διακινοῦν, σύμφωνα

μέ τίς ἐμπνεύσεις τοῦ Μαμμωνά, τόν
παγκόσμιο πλοῦτο, μέ θλιβερό ἀποτέλεσμα οἱ πολλοί νά ὑποφέρουν ἀπό τά
περιορισμένα ἔσοδα, περικοπές μισθῶν
καί συντάξεων, καί οἱ ἐλάχιστοι νά
εὐημεροῦν..
Ὅλη αὐτή ἡ κατάσταση δέν ὀφείλεται στήν ἀπιστία στό Θέλημα τοῦ Θεοῦ;
Δέν ὀφείλεται στήν ἐγωιστική, ἐσφαλμένη
τελείως ἐκτίμηση τῶν πραγμάτων; Τά πιό
ἄμεσα θύματα αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς, ἀνάλγητης πλεονεξίας, δέν εἶναι οἱ
χιλιάδες ἀνά τόν κόσμο συνάνθρωποί
μας, πού ἔθεσαν τέρμα στή ζωή τους,
μέσα στήν ἀπελπισία τους; Ποῦ θά φθάσωμε ἄραγε μέ αὐτήν τήν κατάσταση,
πού βιώνουν πολλοί συμπολίτες μας;
Γι’ αὐτό εἴπαμε καί ἐπαναλαμβάνομε, μία καί μοναδική εἶναι ἡ λύση: Νά
ἐπιστρέψωμε στό σίγουρο δρόμο τοῦ
Θεοῦ. Νά κατανοήσωμε οἱ πάντες τό μέγεθος τῆς συμφορᾶς, πού μᾶς ἀπειλεῖ
καί νά ἀγωνισθοῦμε νά γίνωμε καλύτεροι χριστιανοί καί καλύτεροι ἄνθρωποι.
Εἶναι ψέμα, εἶναι φενάκη, εἶναι ἀπάτη,
εἶναι δόλωμα τοῦ πονηροῦ, ὅτι «ἐν τῷ
περισσεύειν τινι ἡ ζωή αὐτοῦ ἐστιν ἐκ
τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ». (Λουκᾶ 12,15)
Ἡ πλεονεξία σκοτώνει, δέν χαρίζει εὐτυχία καί χαρά. Χαρά καί εὐτυχία δίνει
μόνο ἡ ἥσυχη συνείδηση καί ὁ Θεός, τοῦ
Ὁποίου τήν Χάρη καί Εὐλογία ἐπικαλούμεθα πατρικῶς σέ ὅλους σας.

Καλή Χρονιά
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ὑπὸ τοῦ
Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

1. Οἱ εὐλογίες τῆς πατρίδος μας
Πολλὲς φορὲς ἀναλογίζομαι γιὰ τὸ πόσο
εὐλογημένη εἶναι ἡ πατρίδα μας καὶ γιὰ τὸ
πόσο πλούσια δόθηκε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ σ’
αὐτὴν καὶ τὸ λαό της. Στὴ γλώσσα της κηρύχθηκε τὸ εὐαγγέλιο, στὸ χῶμα της περπάτησαν Ἀπόστολοι, στὰ ἀρχαῖα της πανεπιστήμια σπούδασαν οἱ μεγάλες μορφὲς
τῆς Καππαδοκίας καὶ οἱ κορφὲς της γέμισαν μὲ λαμπρὰ μοναστηριακὰ συγκροτήματα σὰν τὰ ἀθωνίτικα, τὰ μετεωρίτικα, τῆς
Πάτμου, τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καὶ ἀπὸ
τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ της ἀναδείχθηκαν
χιλιάδες ἅγιες μορφὲς ποὺ τὴν ἐλάμπρυναν,
ὥστε ὄχι μόνον φωτεινὴ νὰ εἶναι ἡ ἴδια,
ἀλλὰ φῶς καὶ νὰ δώσει στοὺς γείτονες λαούς, ὅπως οἱ Σλάβοι. Συνυφασμένος ὅμως
καὶ ὁ ἡρωισμὸς τῶν παιδιῶν της, ποὺ ἐφάμιλλος δὲν ὑπῆρξε πουθενά.
Ἐκείνη ἡ μαγιὰ αὐτῶν τῶν λαμπρῶν της
τέκνων, τῶν γαλουχημένων στὰ νάματα τῆς
Ἑλληνονορθοδόξου πίστεώς μας «οὐκ ἐξέλιπεν». Στὴν πορεία τοῦ πανδαμάτορα χρόνου μὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις θλιβερὲς ἢ χαρούμενες, ἔνδοξες ἢ ἄδοξες, ἀναστάσιμες ἢ

πένθιμες, τὰ πιστὰ στὴν πίστη καὶ στὸ Γένος παιδιά της, εἴτε ἱερωμένοι, εἴτε λαϊκοί,
ἑνωμένα στὸν ἑνιαῖο της πυρσὸ φώτιζαν τὸ
Γένος σ’ ὅλες τὶς ἐποχές, εἴτε ἦταν Βυζαντινὴ ἀκτινοβολοῦσα, εἴτε πονηρὴ Φραγκοκρατία, εἴτε σκοτεινὴ Τουρκοκρατία, ὅτι κι
ἂν ὑπῆρχε, ἡ Ἐκκλησία πρωτοστατοῦσε στὴ
διηνεκῆ πορεία τοῦ Γένους μας.

Ἐξ ἀφορμῆς ἑνός θλιβεροῦ
πρόσφατου συμβάντος.
2. Ἡ «ντροπή» τῶν ἡμερῶν μας
Φτάσαμε στὶς μέρες ποὺ ζοῦμε, μέρες
ἐφιαλτικές, ἰσοπεδωτικές, καταλυτικὲς σὲ
κάθε ἀξία μὲ τὴν ἀναίδεια, τὴν ἀσέβεια καὶ
τὸ θράσος νὰ ἐπιπολάζουν. Κλοπές, ἀκατονόμαστα ἐγκλήματα ἐνάντια στὸ λαό, ποὺ
ὅπως βγαίνουν κάθε μέρα στὴ φόρα μᾶς δημιουργοῦν αἰσθήματα ἀποτροπιασμοῦ καὶ
αἰσχύνης, ἀηδίας καὶ ντροπῆς. Σκάνδαλα,
σκάνδαλα, σκάνδαλα …
Σκάνδαλα, τὰ ὁποῖα ἀμαύρωσαν τὸ κύρος αὐτῶν ποὺ μὲ τὴν ψῆφο μας θέσαμε ὡς
ταγοὺς γιὰ πορεία σ’ ἕνα εὐνομούμενο κρά-
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τος. Καὶ σ’ αὐτὲς τὶς δύσκολες ἡμέρες καὶ
στιγμὲς ἡ μόνη ποὺ ἀπόμεινε ἀλώβητη καὶ
καθαρὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας. Σὰν στοργικὴ μητέρα ἔσκυψε πάνω στὸ ἀδικημένο
καὶ πεινασμένο καὶ ταπεινωμένο ποίμνιό
της γιὰ νὰ τοῦ προσφέρει ἁπλόχερα ὅ,τι τοῦ
εἶναι ἀπαραίτητο διὰ τὸ ζῆν. Μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ αὐταπάρνηση, πιστὴ στὸ καθῆκον
της καὶ στὶς ἐπιταγὲς τοῦ Ἱδρυτοῦ της, σὰν
φιλόστοργη μάνα ἀπ’ ἄκρου σ’ ἄκρον τῆς
πατρίδας μας ἀγκαλιάζει τὰ παιδιά της γιὰ
νὰ τούς προσφέρει ἔνδυση, τροφή, ἐργασία,
κουράγιο.

AMBΩN
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3. Τό «ἀτόπημα» τῆς Καστοριᾶς
Πόση πίκρα ὅμως αἰσθάνομαι, ὅταν νεαρὸς πολιτικὸς ἀπὸ τὴν Καστοριά, ὁ ὁποῖος
ἐκλέγεται ἀπὸ τὶς ψήφους τῶν Ὀρθοδόξων
ἀκριτῶν μας στὸ νευραλγικῆς σημασίας
ἐκεῖνο χῶρο, δὲν εἶχε τὴν τόλμη νὰ διακωμωδήσει αὐτούς, ποὺ ὁδήγησαν σ’ αὐτὸ τὸ
χάλι τὴν πατρίδα μας. Δὲν εἶχε τὴν τόλμη
νὰ διακωμωδήσει ἕναν Μπερίσα, ὁ ὁποῖος
ὑποβλέπει μία ἀπὸ τὶς γλυκύτερες μορφὲς
τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ποιμαίνει τὴ
χώρα του, ποὺ καὶ μέ τή καλοσύνη του καὶ
τὸ δυναμισμὸ του συμπαρίσταται καὶ σὲ
ἔργα, ποὺ ὠφελοῦν τὸ κράτος του. Δὲν εἶχε
τὴν τόλμη νὰ σατιρίσει ἕνα ἐξωμότη Κροέσκι, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὴ Φλώρινα,
κρατᾶ τὰ ἡνία τῶν Σκοπίων, ἐποφθαλμιᾶ
τὴν Μακεδονία μας καὶ κατάφερε νὰ ἀναγνωρίσει διεθνῶς πλέον τὸ ἀεροδρόμιό του
ὡς ἀεροδρόμιον «Μέγας Ἀλέξανδρος» καὶ
νὰ βαπτίσει μὲ θρασύτητα τὴ χώρα του γενέτειρα τοῦ Μεγάλου στρατηλάτη. Δὲν
εἶχε τὴν τόλμη νὰ διακωμωδήσει αὐτοὺς
τοὺς κλέπτες πολιτικοὺς ποὺ τὰ ὀνόματά
τους προβάλλονται κάθε μέρα ἐπιχωρίως
καὶ διεθνῶς δι’ ὅλων τῶν μέσων καὶ ὁδήγησαν τὴ χώρα μας στὸ σημερινό της κατάντημα.
Ἀλήθεια γιατί δὲν τόλμησε νὰ διακωμωδήσει τὸν Μωάμεθ; Ἀπάντηση! Διότι ἤξερε τί σάλος θὰ ξέσπαζε μετὰ καὶ σὲ τί θὰ
μετετρέπετο ἡ Ἀθήνα. Γιατί δὲν διακωμω-

δεῖ τοὺς ἐξ Ἀνατολῶν γείτονες ποὺ ἔχουν
φθάσει μέχρι τὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ
ποὺ κάποια νησιά μας τὰ ἔχουν γκριζάρει
ὡς ἀμφισβητούμενα. Ἂς ἀκούγαμε ἕνα λόγο
του γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω γιὰ νὰ χαιρόμαστε καὶ μεῖς γιὰ ἐθνικὴ περηφάνια γιὰ
τὸ λεβέντη πού μᾶς ἐκπροσωπεῖ στὴν
Ἑλληνικὴ βουλὴ καὶ μάλιστα μὲ ἔντονα πατριωτικὰ αἰσθήματα.
Καὶ ἔρχεται ὁ ἐν λόγῳ κύριος θυμίζοντάς μας φρικτὰ γεγονότα τῆς ἐπανάστασης
τῶν μπολσεβίκων τοῦ 1917 μὲ τὰ ὁποία διακωμωδεῖτο ὁ Ἱερὸς Κλῆρος καὶ τὰ σύμβολα τῆς πίστεώς μας, ἀλλὰ πού δὲν ἔκαμε
τὴ σκέψη νὰ δεῖ μετὰ ἀπὸ 75 χρόνια πῶς
τὰ πάντα ἐκεῖ διελύθησαν καὶ τώρα τρυφερόν, πολύανθον καὶ πολύκαρπον ἀναθάλλει τὸ δέντρον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.
Σὲ τί σοῦ ἔφταιξε στ’ ἀλήθεια κ. Βουλευτὰ, ἡ Ἐκκλησία μας καὶ τὴν διαπομπεύεις μὲ τὸν αἰσχρότερο τρόπο, ὄχι τόσο
γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἐνδυμασίας τοῦ Κληρικοῦ καὶ τῆς γελοιοποίησής του, ὅσο προσπαθώντας νὰ ἐξευτελίσεις τὸ μυστήριον
τῶν μυστηρίων μὲ τὴ χρήση δισκοπότηρου
καὶ ἱερᾶς λαβίδος. Καὶ δῶ ὅμως ἀντίκρυσες τὴν ἀνεξικακία τοῦ ὀρθόδοξου Κλήρου.
Γιατί ἂν λάβαινε ὑπόψη του τὸ ἀνοσιούργημα τῶν πράξεών σου καὶ ἔλεγε σταματῶ
τὴν προσφορά μου ὡς ἐκκλησία, τότε θὰ
σοῦ ἔλεγα τί ἔχεις κάνει.
Τελειώνοντας μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις θὰ
ἤθελα νὰ σοῦ ὑπενθυμίσω τρία τινά.
Πρῶτον «σκληρὸν σοι πρὸς κέντρα
λακτίζειν».
Δεύτερον ὁ «Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται»
καὶ
Τρίτον «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς
χεῖρας Θεοῦ ζῶντος».
Εἴτε πιστεύεις, εἴτε ὄχι, αὐτὰ νὰ τὰ ἔχεις
ὑπόψιν σου γιὰ νὰ μή σοῦ θυμίσω καὶ μία
σκληρότερη φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
τὴν ὁποία ἀπηύθυνε σὲ κάποιον ὅμοιον μὲ
σένα (Πράξ. κγ΄ 3).

Τῆς Ἑλένης Ξυλινάκη-Καλεάδη, Πρεσβυτέρας

Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν εὐλογία φύλου, εἴτε σέ οἰκογενειακό ἐπίπεδο, εἴτε σέ
τοῦ Ἐπισκόπου μας παρακολούθησα τό Σάβ- κοινωνικό ἐπίπεδο εἶναι καταδικαστέες».
βατο 1 Ἰουνίου 2013 τίς ἐργασίες τῆς ἐπιστηΣτή συνέχεια ὁ ἀναπληρωτής πρόεδρος τῆς
μονικῆς Ἡμερίδας μέ θέμα «Ἡ γυναίκα Ἐπιτροπῆς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μπροστά στίς προκλήσεις τῆς κοινωνικοοι- Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας,
κονομικῆς κρίστό χαιρετισμό
σης», πού διοργαΠολύτιμα, ἀξιοπρόσεκτα πορίσματα του τόνισε: «Σέ
νώθηκε ἀπό τήν
τοῦτες τίς δύσκοἘπιστημονικῆς ἡμερίδος
Εἰδική Συνοδική
λες μέρες ὅμως
Ἐπιτροπή Γυναιπού διέρχεται ὁ
κείων Θεμάτων στήν Διεθνῆ Θεολογική Ἀκα- τόπος μας, ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ να παραδημία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, κολουθεῖ ἀδιάφορα ἤ νά ἀποδέχεται ὁ τόπος
Λητῆς καί Ρεντίνης.
μας, ὅσα συμβαίνουν στόν δημόσιο βίο. Οἱ καιὉ Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρής, Γραμματέας τῆς ροί μᾶς καλοῦν νά ἀρθρώσουμε λόγο οὐσιαἘπιτροπῆς ὑποδέχτηκε τούς Συνέδρους καί στικό, νά διεισδύσουμε στά βαθύτερα τῆς κρίἔκανε μία σύντομη περιγραφή τοῦ ἔργου τοῦ σεως καί ἀκόμη, νά ἐξετάσουμε πῶς μποΔιαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν, μέ ροῦμε νά συμβάλλουμε στήν ὑπέρβασή της.
εὐκαιρία τή συμπλήρωση δέκα χρόνων ἀπό τήν
Στήν Ἡμερίδα ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Σεἵδρυση καί λειτουργία του.
βασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
Ἀκολούθως ἀνέγνωσε τό περιεκτικό καί καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, καί ἀναφέρθηκε στήν
καίριο μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι- οἰκονομική κρίση, τονίζοντας πώς ἡ γυναίκα
σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. μέ τήν προσφορά καί τή θυσιαστική της ἀγάἹερωνύμου, πού μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε: πη μπορεῖ νά συμβάλλει στήν ὑπέρβαση τῆς κρί«Μέσα σ’ αὐτή τήν προοπτική, στήν προοπτι- σης.
κή τοῦ Παυλείου “Οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θήλυ” δέν
Ἡ Ἡμερίδα ξεκίνησε μέ τήν Δρ. Θεολογίας
νοεῖται ἀσφαλῶς ὁποιαδήποτε ὑποτίμηση τῆς κ. Εὐανθία Ἀδαμτζίλογλου, ἡ ὁποία ἀνέπτυγυναίκας και γιά ὁποιαδήποτε λόγο. Πρακτι- ξε τό θέμα «Βιβλικά παραδείγματα κοινωνικές ἐκμηδενισμοῦ τοῦ προσώπου της λόγω τοῦ κο-οἰκονομικῆς κρίσης» δείχνοντας τό πῶς ὁ
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Θεός παρεμβαίνει στήν Ἱστορία. Ἀναφέρθηκε στά γεγονότα τῆς ἱστορίας τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ στήν Αἴγυπτο καί στά πρῶτα χρόνια
τῆς ἐγκατάστασης μέχρι τά θαυμαστά γεγονότα τῆς ἐποχῆς τῶν προφητῶν Ἠλία καί
Ἐλισσαίου, καθώς καί στήν ἐποχή τῆς Βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας μέ τά βάσανα τῆς ἐξορίας
καί τήν ἐπιβίωση τῶν Ἰουδαίων.
Στή συνέχεια ἡ δημοσιογράφος κ. Εὐγενία
Κατούφα ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ οἰκονομική
κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις στίς γυναῖκες» παρουσιάζοντας στοιχεῖα καί δηλώσεις εἰδικῶν
πού καταδεικνύουν ὅτι οἱ γυναῖκες πλήττονται περισσότερο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση.
Συγκεκριμένα, ἡ ἀνεργία μεταξύ τῶν γυναικῶν εἶναι 31,4% ἐνῶ στίς γυναῖκες κάτω τῶν
25 ἐτῶν φτάνει τό 67%. Ἡ ἀμοιβή τῶν γυναικῶν εἶναι κατά 22% μικρότερη ἀπό αὐτή
τῶν ἀνδρῶν.
Οἱ γάμοι ἔχουν μειωθεῖ, οἱ γεννήσεις τό ἴδιο.
Ἔχουν διπλασιαστεῖ οἱ ἀποβολές λόγω ἄγχους
καί ἔλλειψη ἐξετάσεων. Ἡ βρεφική θνησιμότητα ἔχει αὐξηθεῖ καί γενικά οἱ θάνατοι. Οἱ
αὐτοκτονίες ἐνῶ τό 2010 στούς ἄντρες ἦταν 336
καί στίς γυναῖκες 41, τό 2011 στούς ἄντρες ἦταν
393 καί στίς γυναῖκες διπλάσιος ἀριθμός δηλ.
84.
Στήν Γ΄ εἰσήγηση τῆς κ. Ἀναστασίας Ζαλοκώστα, ψυχολόγου, μέ θέμα: «Ἐπιπτώσεις
τῆς κρίσης στή ζωή καί τή συναισθηματική μας
ἰσορροπία: Προτάσεις - τρόποι διεξόδου» ἡ
εἰσηγήτρια ἀναφέρθηκε στό λανθασμένο τρόπο μέ τόν ὁποῖο πολλοί ἄνθρωποι ἔβλεπαν μέχρι τώρα τή ζωή τους. Τήν ποιότητα ζωῆς τήν
ἐξαρτοῦσαν ἀπό τήν κατανάλωση. Σήμερα
ὅμως - ἐκτός τῶν ἄλλων - βομβαρδίζονται καί
ἀπό εἰδήσεις πού μοιάζουν μέ πολεμικά ἀνακοινωθέντα, γι’ αὐτό αἰσθάνονται ὅτι δέν
ἔχουν τόν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τους. Ἔτσι ὁδηγοῦνται στήν παραίτηση, τήν ματαίωση, τήν παθητικότητα, τήν ἀπελπισία, τήν κατάθλιψη, τήν
αὐτοκτονία.

Ἡ Δ΄ εἰσήγηση τῆς κ. Νίκης Παπαγεωργίου,
Κοινωνιολόγου, εἶχε ὡς θέμα «Γυναῖκες, οἰκονομική κρίση καί ἀλληλεγγύη». Ἔγινε ἀναφορά
στήν δικαιοσύνη καί κοινωνική ἀλληλεγγύη
πού πρέπει νά ἔχει ἡ οἰκονομία γιά νά μπορεῖ
νά ὑπάρχει μία κοινωνία μέ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἀναφέρθηκε στή σημερινή πραγματικότητα μέ τίς ποικίλες ἀντιδράσεις τῆς βίας
ἀλλά καί τῶν φαινομένων ἀλτρουισμοῦ, φιλαλληλίας καί κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης. Ἐξ
ἄλλου τό κατεξοχήν ἐπικίνδυνο στοιχεῖο τοῦ
δυτικοῦ τρόπου ζωῆς πού εἶναι ἡ καλλιέργεια
τῆς φιλαυτίας στήν καθ’ ἡμᾶς Παράδοση τῆς
Ὀρθοδοξίας ἔχει ὡς ἀντίδοτο τή θυσία.
Ἀκολούθησε ἡ Ε΄ εἰσήγηση τῆς κ. Ἑλένης
Κασσελούρη, Θεολόγου, μέ θέμα: «Ἐκκλησιαστικός λόγος καί ἐκκλησιαστικές πρακτικές
σέ περίοδο κοινωνικο-οἰκονομικῆς κρίσης». Σέ
αὐτήν ἔγινε ἀναφορά στήν ἀναγκαιότητα νά
δοῦμε τήν κρίση σταυροαναστάσιμα. Ἡ σημερινή κρίση ἔρχεται νά ἀναθεωρήσει τή σχέση πού ἔχουμε μέ τό χρῆμα καί τήν ροπή μας
σέ ἕναν συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς καί σκέψης,
πού μᾶλλον πολύ ἀπέχει ἀπό τό μήνυμα τοῦ
Εὐαγγελίου καί τῆς Πατερικῆς ἑρμηνείας του.
Τέλος στήν Ζ΄ εἰσήγηση τῆς κ. Χριστίνας Βάγια, καθηγήτριας Κοινωνικῆς ἐργασίας, μέ
θέμα: «ἀντιμετωπίζοντας τήν κρίση στήν κοινότητα-ἐνορία μέ τήν βοήθεια τῆς κοινωνικῆς
δικτύωσης» ἔγινε ἀναφορά στίς γυναῖκες καί
γενικά στούς πολίτες ἐκείνους πού συμβάλλουν
στήν δημιουργία τῶν κοινωνικῶν δικτύων, δημιουργώντας ἕναν σύγχρονο κοινωνικό ὀργανισμό ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει τήν ἀποκεντρωμένη
ἀντιμετώπιση κοινωνικῶν προβλημάτων ἀπό
τήν ἀδικία, τήν βία, τήν μιζέρια, τήν ἀνάγκη.
Μετά τό τέλος τῶν εἰσηγήσεων ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος τῶν ἐκπροσώπων
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ ἀναφορές στό
ἔργο καί στήν δράση τῶν Ὑπηρεσιῶν Γυναικείων Θεμάτων.

Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου

Νικολάου Χατζητριανταφύλλου

Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως

Μερικά μυστικά...
οἰκονομικά

Ἔχουμε ἀναφερθεῖ καί παλαιότερα στό
ΑΕΠ (Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν) μίας
χώρας καί θυμίζουμε ὅτι πρόκειται γιά τό
σύνολο τῶν ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν πού
παράγονται ἐντός τῆς ἐπικράτειάς της, σ’
ἕνα ἔτος. Ἄν τόν ἀριθμό πού προκύπτει τόν
διαιρέσουμε μέ τόν πληθυσμό ἔχουμε τό
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δηλαδή ὅ,τι ἀντιστοιχεῖ
σέ κάθε πολίτη (ἄν ἡ κατανομή ἦταν ἴση). Τό
ΑΕΠ λοιπόν, ἀποτελεῖ ἕναν δείκτη μέτρησης
τῆς εὐημερίας μίας χώρας. Σέ τί λάθος συμπέρασμα ὅμως μᾶς ὁδηγεῖ αὐτό ὅταν οἱ
λίγοι (σέ λίγο ἐλάχιστοι) κατέχουν τό μεγαλύτερο μέρος αὐτῆς τῆς «εἰκονικῆς εὐημερίας», ἐνῶ οἱ περισσότεροι βρίσκονται στά
ὅρια τῆς φτώχειας; Εἶναι πάρα πολύ εὔκολο
οἱ ἀριθμοί νά μήν ἱκανοποιοῦν τήν ἀλήθεια
ἀλλά νά ἐξυπηρετοῦν τούς χρῆστες τους. Τί
ἐννοῶ ; Νά ἕνα ἁπλό παράδειγμα: ἔστω
δύο ἐπιχειρήσεις (Α καί Β) γιά τίς ὁποῖες
ἔστω ὅτι ἰσχύουν τά παρακάτω δεδομένα
κερδῶν ἀνά ἔτος σύμφωνα μέ τόν πίνακα:
2010

2011

2012

2013

Α

13000

16000

19000

20000

Β

-

-

1000

1700

Ἡ δεύτερη παρατηροῦμε ὅτι ἄρχισε τή
λειτουργία της τό 2012 ἐνῶ ἡ Α λειτουργοῦσε καί τά 4 τελευταία ἔτη. Κάποιος πού
θέλει νά χαρακτηρίσει τίς δύο ἐπιχειρήσεις
γιά τό τελευταῖο ἔτος λειτουργίας σέ σχέση
μέ τό προηγούμενο θά διαπιστώσει, ὅτι ἡ Α
ἔχει αὔξηση στά ἔσοδά της περίπου 5% ἐνῶ
ἡ Β ἐμφανίζεται νά ἔχει αὔξηση 70%! Μπορεῖ λοιπόν εὔκολα κάποιος νά παραπλανη-
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θεῖ ἀπό τούς ἀριθμούς καί μόνο, ἄν δέν ἐξετάσει καί τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα, ὅπως γιά
παράδειγμα ὅτι τά ποσά τῆς Α εἶναι πολλαπλασίως μεγαλύτερά της Β, ὅτι ἴσως ἡ Α
εἶναι περισσότερα χρόνια στήν ἀγορά καί
συνεπῶς πιθανῶς ν’ ἀπασχολεῖ μεγαλύτερο
ἀριθμό ἐργαζομένων κ.λ.π. Πολύ εὔκολα
λοιπόν εἶναι δυνατό νά ὁδηγηθοῦν κάποιοι
σέ λάθος ἀποφάσεις, ἄν ἁπλά καί μόνο
ἀσχοληθοῦν μέ τούς ἀριθμούς καί ὄχι καί
μέ ἄλλα ποιοτικά κριτήρια…
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Τί ὅμως συμβαίνει σήμερα στόν τόπο μας,
ὅπου ὅλοι ὁμολογοῦν ὅτι εὐημεροῦν οἱ
ἀριθμοί καί δυστυχοῦν οἱ πολίτες; O ΟΟΣΑ
(Ὀργανισμός Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καί
Ἀνάπτυξης) προτρέπει τίς κυβερνήσεις νά
συνδέουν τά μέτρα εὐτυχίας ἤ καλῆς ζωῆς
μέ τήν ἐφαρμογή πολιτικῶν οὕτως ὥστε ὄχι
μόνο νά γνωρίζουν, πῶς μποροῦν νά κάνουν
εὐτυχισμένο τόν λαό πού κυβερνοῦν ἀλλά
καί πόσο στοιχίζουν οἱ πολιτικές πού ἐφαρμόζονται. Ἡ ἔρευνα πού ἔχει μέχρι τώρα
πραγματοποιηθεῖ, ἔχει ἀποδείξει σ’ ὅλο τόν
κόσμο ὅτι ἡ ἀνεργία μειώνει τήν εὐτυχία τῶν
ἀτόμων καί τελικά ὁ ἄνεργος χρειάζεται τετραπλασίας ἀξίας ἀπολαβές γιά νά εἶναι ἱκανοποιημένος! Αὐτό καί μόνο τό εὔρημα εἶναι
ἴσως ἀρκετό γιά ν’ ἀντιληφθοῦν ὅσοι κυβερνοῦν αὐτό τόν τόπο (τήν Ἑλλάδα μας) ὅτι δέν
ὑπάρχει χειρότερο οἰκονομικό πρόβλημα
ἀπό τήν ἀνεργία (κοντά στό 28% σήμερα),
πού κυρίως οἱ νέοι μας ἀντιμετωπίζουν. Σίγουρα εἶναι μεγάλη ἡ συζήτηση γιά τό ποιά

πρέπει νά εἶναι τά μέτρα μείωσης τῆς ἀνεργίας, ἀφοῦ οὔτε ἀναπτυξιακά μέτρα ὑπάρχει δυνατότητα νά ληφθοῦν ἀπό πλευρᾶς
κράτους, οὔτε κίνητρα πρός ἀπασχόληση
ἀνέργων ἀπό ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις ἐπιτρέπουν οἱ ἐλεγκτές τῶν δανειστῶν μας. Τό τελικό ἀποτέλεσμα τό διαπιστώνουμε
καθημερινά δυστυχῶς μέ τραγικό –πολλές
φορές– τρόπο…
Ὑπάρχει πράγματι τέτοια φιλοσοφία
ὅπου τά πάντα ἐκφράζονται μέ ἀριθμούς καί
μετατρέπονται σέ ἀριθμούς μέ μοναδικό στόχο τό «λαβεῖν» νά εἶναι
ὁπωσδήποτε παραπάνω ἀπό τό
«δούναι», ἔστω κι ἄν αὐτό σημαίνει πώς κάποιοι ἄνθρωποι θά δυστυχήσουν
μέ
πρόσφατα
παραδείγματα τίς χιλιάδες ἀπολύσεις (σάν νά μήν πρόκειται γι’
ἀνθρώπινες ψυχές) ἤ τίς διακοπές
ἠλεκτρικοῦ ρεύματος σέ ἑκατοντάδες νοικοκυριά, ἀπαραιτήτου παράγοντα στοιχειώδους ποιότητας
ζωῆς μά καί ἐπιβίωσης. Ἀλλά ὁ σκοπός εἶναι
νά πάψει νά σκέφτεται κανείς λογικά
(ὅποιος κρυώνει δέν σκέφτεται) καί νά ψηφίζει μέ γνώμονα καί κριτήριο τόν φόβο του
(διότι ἔτσι ὅπως ἔχουν γίνει τά πράγματα,
σήμερα κρυώνεις, αὔριο ὅμως μπορεῖ νά
πεινᾶς). Πραγματικά εἶναι δυστυχία τό γεγονός νά ἐπαναλαμβάνονται ἀπό τίς κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης λάθη τοῦ παρελθόντος.
Ἴσως τελικά ἡ σκέψη τοῦ πρώτου μεταπολεμικοῦ καγκελαρίου τῆς Δυτικῆς τότε Γερμανίας νά εἶναι σωστή ὅταν διατύπωνε πώς
«ἱστορία εἶναι τό σύνολο τῶν πραγμάτων
πού θά μποροῦσε νά εἶχε ἀποφευχθεῖ».
Ἀλλά στήν σημερινή Εὐρώπη τῆς «καλλιεργούμενης» ἀθεΐας, πῶς εἶναι δυνατόν νά
καταλάβουν ὅλοι αὐτοί οἱ τεχνοκράτες τήν
ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας; Πῶς εἶναι
δυνατόν νά καταλάβουν ὅτι τελικά οἱ
ἄνθρωποι δέν εἶναι ἁπλά καί μόνον, ἀριθμοί;

Μέ τή λέξη «πρότυπο» ἐννοοῦμε κάθε τί πού εἶναι ἄξιο
κυρίως γιά μίμηση. Αὐτό τό «πρότυπο» μπορεῖ νά εἶναι,
μορφές δράσης, συμπεριφορές, τρόπος ζωῆς, κυρίως ὅμως
πρόσωπα τά ὁποῖα εἶναι φορεῖς ἀξιῶν, ἱκανοτήτων, ἰδανικῶν καί τά ὁποῖα πρόσωπα εἶχαν συνέχεια καί συνέπεια ἔργων καί λόγων σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς τους.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὑποσυνείδητα ἤ ὄχι, διαλέγουν πρότυπα καί μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, ἄθελα ἤ ἠθελημένα, προσπαθοῦν νά τά μιμηθοῦν, νά τά ξεπεράσουν, νά
τά ἀκολουθήσουν, ἐνῶ στό τέλος βλέπουμε νά τά ὑπερασπίζονται, νά τά ἀγαποῦν, νά τά λατρεύουν.
Ὁ χρόνος καί ἡ ἡλικία κατά τήν ὁποία κάποιος ἐκλέγει τό ἤ τά πρότυπα δέν εἶναι καθορισμένα. Σίγουρο εἶναι
ὅτι ἀρχίζει νά μιμεῖται καί ἄρα δημιουργεῖ πρότυπο κυρίως συμπεριφορᾶς ἀπό νηπιακή ἡλικία.
Τά πρότυπα πού ἐπιλέγει κάποιος εἶναι σύμφωνα μέ
τήν προσωπικότητα, τόν χαρακτήρα, τίς ἰδέες, τίς ἀντιλήψεις, τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά, τίς παρέες, τήν οἰκογένεια, τήν ἐκπαίδευση καί τίς γνώσεις, τήν μόρφωση, ἀλλά
κυρίως μέ τήν κριτική ἱκανότητα τοῦ καθενός, τά ἐρεθίσματα καί τίς παραστάσεις πού ἔχει λάβει ἀπό μικρή ἡλικία. Ἔτσι τά πρότυπα μπορεῖ νά εἶναι θετικά (ἄρα πρός
μίμηση) ἤ ἀρνητικά (ἄρα πρός ἀποφυγή). Ἀκόμη, εἶναι δυνατόν, κάποιος νά ἔχει ἕνα ἤ περισσότερα πρότυπα.
Πολλές φορές ὅμως τά πρότυπα πού ἔχει ἕνας
ἄνθρωπος, δέν τά ἐπιλέγει ὁ ἴδιος, ἀλλά τοῦ τά περνοῦν
ἄλλοι παράγοντες μέ ἄμεσο ἤ ἔμμεσο τρόπο. Ἔτσι ἡ τηλεόραση, ὁ κινηματογράφος, τό ραδιόφωνο, οἱ διαφημίσεις, ὁ τύπος, τά ἠλεκτρονικά μέσα καί γενικά ὅλα τά μέσα
μαζικοῦ ἐπηρεασμοῦ, συμβάλλουν πολύ ἀποτελεσματικά
στήν προσπάθεια αὐτή νά ἐμφυτέψουν κυρίως στούς νέους, προκαθορισμένα καί συγκεκριμένα ἀπό κάποιους
πρότυπα καί γιά συγκεκριμένους λόγους καί συμφέροντα.
Οἱ χῶροι ἀπό τούς ὁποίους προέρχχονται ἤ λαμβάνουν
τά πρότυπά τους οἱ νέοι, εἶναι:
• Ἡ οἰκογένεια
• Οἱ παρέες

Ὑπό τοῦ ἱεροδιδασκάλου

Παντελεήμονος Μποσνακίδη
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• Ὁ ἀθλητικός καί καλλιτεχνικός χῶρος
• Ἡ μόδα
• Ἡ τηλεόραση
Τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο δρᾶ καί ἐπηρεάζει τό πρότυπό μας τόν περιγράφει συνοπτικά καί παραστατικά ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Λέει, ὑπάρχει ἡ συνήθεια στούς ζωγράφους, ὅταν πρόκειται
νά ζωγραφίσουν ἕνα πρόσωπο, νά τό βάζουν νά κάθεται κοντά τους, μιά, δυό καί
τρεῖς ἡμέρες, ὥστε παρατηρώντας συνεχῶς
τήν ὄψη τους, νά διατηρήσουν καί νά ἀποδώσουν μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια τή μορφή
τους. Μέ τόν ἴδιο τρόπο (τῆς παρατηρητικότητας καί μίμησης) ἐνεργεῖ καί ἐπηρεάζει τό πρότυπο, τόν χαρακτήρα καί τή
ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί ἰδιαιτέρως τοῦ
νέου.
Στίς μέρες μας, ἡ σημασία πού ἔχουν
τά πρότυπα γιά τούς νέους φαίνεται πώς
ἔχει ἀλλάξει ριζικά. Στήν ἀλλαγή αὐτή, σημαντική εἶναι ἡ συμβολή τῆς κοινωνίας, ἡ
ὁποία θεοποιεῖ τό χρῆμα καί τό κέρδος,
τή δόξα καί παρουσιάζει ὡς κύρια ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου, τήν κοινωνική προβολή. Ἡ κοινωνία ἡ ὁποία προβάλλει τόν καταναλωτή ἄνθρωπο, ὁ ὁποίος ταυτίζει τό
«ἔχειν» μέ τό «εἶναι» καί ἀναζητᾶ τήν εὐτυχία μέσα ἀπό τήν ἀπόκτηση καί κατανάλωση ὑλικῶν ἀγαθῶν.
Ἔτσι τά πρότυπα πού προβάλλονται
εἶναι κυρίως ἀρνητικά, χωρίς νά λείπουν
καί κάποια θετικά. Αὐτά τά ἀρνητικά
πρότυπα πού προβάλλει ἡ κοινωνία μας,
μέ ὅλα τά μέσα πού χρησιμοποιεῖ, ἀποπροσανατολίζουν τούς νέους ἀπό τά
οὐσιαστικά ζητήματα τῆς ζωῆς, ἀπό τίς
διαχρονικές καί αἰώνιες ἀξίες, τούς ἐφησυχάζουν καί καταφέρνουν τελικά νά τούς
ἀδρανοποιήσουν, κάνοντάς τους παθητικούς δέκτες γεγονότων μέ ὅλες τίς ψυχικές, ἠθικές καί πνευματικές ἀρνητικές συνέπειες.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ὑπάρχουν τρόποι μέ
τούς ὁποίους μποροῦμε νά ἀντιδράσουμε,
νά καταπολεμήσουμε καί νά μειώσουμε
αἰσθητά τήν ἐπίδραση τῶν ἀρνητικῶν προτύπων. Αὐτό θά κατορθωθεῖ κυρίως μέ τή

βοήθεια τῆς οἰκογένειας, τοῦ σχολείου καί
τῆς Ἐκκλησίας. Καί οἱ τρεῖς αὐτοί παράγοντες (χωρίς νά ἀγνοοῦνται καί οἱ ἄλλοι)
παίζουν καταλυτικό παράγοντα καί ἔργο
στήν ὁλοκληρωμένη πνευματική καλλιέργεια τῶν νέων, ἀφοῦ τούς ἐφοδιάζουν μέ
ἀξίες καί ἰδανικά, πού θά ἀποτελέσουν
ἐφόδια στήν μετέπειτα πορεία τους.
Ἡ Ἐκκλησία μας, μέσα ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή, τήν Παράδοση καί τούς βίους τῶν
Ἁγίων, δίνει πρότυπα ζωῆς καί συμπεριφορᾶς. Αὐτά τά προτεινόμενα πρότυπα
δέν ἀποτελοῦν αὐθαίρετα συμπεράσματα
ἤ αὐθαίρετες συμβουλές τῶν Ἁγίων Πατέρων, εἶναι ἀπαύγασμα τῆς σοφίας καί
ἐμπειρίας τους, τῆς δικῆς τους συνέπειας καί εὐθύνης, καθώς καί τῆς θείας φώτισης.
Ἀναμφίβολα, σήμερα ἡ κατάσταση στά
οἰκονομικά, οἰκογενειακά καί κοινωνικά
θέματα, δέν εἶναι οὔτε ρόδινη, οὔτε εὐοίωνη. Οἱ μεγάλες δυσκολίες, οἱ πολλοί πειρασμοί καί οἱ διάφοροι κίνδυνοι πού ἀπειλοῦν τήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία γενικότερα ἀπό διάφορα αἴτια καί γεγονότα, μᾶς προτρέπουν καί μᾶς κατευθύνουν
πρός αὐτά τά πρότυπα. Νά διαπιστώσουμε πώς καί αὐτοί στήν ἐποχή τους
εἶχαν προκλήσεις, δυσκολίες, κινδύνους
καί ἀνάγκες. Νά ἐξετάσουμε τή στάση
τους καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποίο ξεπέρασαν. Ἀπαιτεῖται, ὅμως, μέ πνεῦμα ἑνότητας καί σύνεσης, ἡ προβολή, ἡ μελέτη
καί ἡ μίμηση τέτοιων προτύπων. Μέ
βάση αὐτά τά πρότυπα ἡ κοινωνία μας,
ἡ ὁποία ἐμφανίζεται τώρα ἀπογοητευμένη, ἀπονευρωμένη καί ἀδύναμη νά ἀντιδράσει σέ ὅ,τι τῆς παρουσιάζουν, ἀνέτοιμη καί ἀδύναμη νά διακρίνει τό καλό καί
ὠφέλιμο ἀπό τό ἄχρηστο καί ἀνήθικο, θά
ἀποκτήσει καί σωστή δυναμική, ἀλλά καί
στοιχεῖα ὑγιοῦς ἐπιβίωσης. Ὁ τεχνοκρατισμός, ὁ γρήγορος καί εὔκολος πλουτισμός, πού βάζουν στό περιθώριο κάθε ἠθική ἀξία, δέν πρόκειται νά μᾶς δώσουν τήν
χαμένη ἀνθρωπιά, τήν αἰσιοδοξία καί τήν
ἐλπίδα, πού χρειαζόμαστε ὅσο ποτέ ἄλλοτε.

Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Ἡ τελευταία ἡμέρα τοῦ προσκυνήματος μας ἦταν
ἀφιερωμένη στόν Ἰορδάνη ποταμό καί τό
συμβολικό βάπτισμα τῶν προσκυνητῶν στά
ἁγιασμένα νερά του. Πρίν νά πᾶμε στόν Ἰορδάνη ἐπισκεφθήκαμε τήν Σαμάρεια. Ἐκεῖ
στήν πόλη Νεάπολη προσκυνήσαμε σέ ἕνα
Ναό μεγαλοπρεπῆ καί ἐπιβλητικό, ἔργο ἑνός
ἰδιαίτερα δραστήριου Ἱερομονάχου, τοῦ πατρός Ἰουστίνου, τόσο τόν ἁγιασμένο τόπο,

ὅπου τό ἀρχαῖο φρέαρ τοῦ
Ἰακώβ, ὅσο καί τό ἅγιο λείψανο
ἑνός τελευταίου τῆς Ἐκκλησίας
μας Ἱερομάρτυρος, τοῦ Ἁγίου
Φιλουμένου. Ἐκεῖ στό βόρειο
κλίτος τοῦ Ναοῦ ἀντικρύσαμε
ψηλά μέ δέος μέσα σέ γυάλινη
θήκη τήν ὑδρία, τήν στάμνα τῆς
Ἁγίας Ἰσαποστόλου καί Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς, τήν ὁποία
κατάφερε νά φέρη ἀπό τή Δύση
ὁ ρέκτης κτήτωρ τοῦ Ναοῦ.
Ὁ ἥλιος ἔκαιε, ὅταν φθάσαμε,
μετά τή Σαμάρεια, στά ἱερά
ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου. Πρίν ἀπό
ἐμᾶς εἶχαν ἔλθει μία ὁμάδα Ρουμάνων χριστιανῶν, κυρίως νέων
ἀνθρώπων. Μόλις μᾶς εἶδαν καί
πληροφορήθηκαν, ὅτι ἀνάμεσα
στούς νέους ἐπισκέπτες εἶναι καί
κάποιος Ἐπίσκοπος, βγῆκαν
ἀπό τά ἁγιασμένα νερά φορώντας ποδήρεις ἄσπρους χιτῶνες
καί ἦλθαν κοντά μας. Ἐντύπωση
μᾶς ἔκαμαν ἰδιαίτερη δύο νέοι
συμπαθέστατοι κληρικοί μέ μακρυά ξανθή κόμη, πού μᾶς ἐπλησίασαν ζητώντας ἐπίμονα τήν
εὐλογία μας. Ὁ ἕνας κρατοῦσε
στήν ἀγκαλιά του ἕνα χαριτωμένο κοριτσάκι, πανέμορφο,
μᾶλλον ἕναν ξανθό ἄγγελο, σάν
ἐκεῖνα τά πανέμορφα ἀγγελούδια, πού κάποτε πετοῦσαν χαρούμενα ἐπάνω ἀπό τόν
Ἰορδάνη δορυφορώντας τόν Δεσπότη τους, καθώς Τοῦ ἄγγιζε
τήν ἀκήρατη Κορυφή ἡ δεξιά
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου.
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Κατόπιν ὁ Ἐπίσκοπος φέροντας ἐπιτραχήλιο καί ὠμόφορο βοηθούμενος
καί ἀπό Κληρικούς του ἐτέλεσε σύντομη Ἀκολουθία χάριν τῶν προσκυνητῶν, πού ἀπελάμβαναν περιχαρεῖς
τό ἱερό λουτρό. Ἐκεῖ στά ρεῖθρα τοῦ
Ἰορδάνου ἐψάλησαν κατανυκτικά τά
Ἰδιόμελα « Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων.., ἀναγνώσθηκε τό σύντομο Εὐαγγέλιο τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου,
ἀναπέμφθηκαν δεήσεις καί στό τέλος ὁ
Ἀρχιερεύς ἀνέγνωσε ὑπεράνω τῶν κεφαλῶν τῶν βαπτιζομένων τήν ἑξῆς περιστατική Εὐχή:
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν τοῖς
ὕδασι τούτοις τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ
βαπτισθῆναι ποτέ καταδεξάμενος διά
τήν ἡμῶν σωτηρίαν ὑπό τῶν χειρῶν
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, εὐχαριστοῦμεν Σοι ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας, διότι ἠξίωσας καί ἡμᾶς ἐλθεῖν
καί προσκυνῆσαι ἐν τοῖς Ἁγίοις Τόποις, οὗ ἔστησαν οἱ Πόδες Σου καί
ἐμβαπτισθῆναι σήμερον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις ὕδασι τούτοις.
Δεόμεθά Σου, οὖν, Κύριε, ἀπόπλυνον καί κάθαρον τῆ ἀφάτω Σου Χάριτι τά σώματα καί τάς ψυχάς ἡμῶν
ἀπό παντός ρύπου ἁμαρτίας καί σκοτεινοῦ παραπτώματος. Χάρισαι αὐτοῖς
τῆ ἀνεκφράστω Σου Φιλανθρωπία τόν
ἁγιασμόν, τήν ρῶσιν, τήν ὑγείαν, τήν
ἀπαλλαγήν ἀπό πάσης νόσου φθοροποιοῦ καί ἐπηρείας κακῆς τοῦ ἀντικειμένου.
Ἔτι ἱκετεύομέν Σε, Δέσποτα τῶν
ἁπάντων, εὐλόγησον καί εἰρήνευσον
πάντα τά ἔθνη ἐπί τῆς γῆς, φωτίζων
πάντας, ἄρχοντας καί λαούς, διά τοῦ
αἰωνίου, ἀνεσπέρου καί γλυκυτάτου

Στόν Ἰορδάνη.

Φωτός τοῦ Εὐαγγελίου Σου, καί
ὁδηγῶν αὐτούς εἰς ὁδούς εἰρήνης καί
ἀληθοῦς προόδου. Σύν τούτοις παρακαλοῦμεν Σε, Κύριε, σήμερον ὕπερθεν
τῶν ὑδάτων τούτων, τῶν εὐλογηθέντων ποτέ διά τῆς Σῆς πανεκλάμπρου
Ἐπιφανείας σύν τῷ Πατρί Σου καί τῷ
Ἁγίω Πνεύματι, καί διά τό εὐσεβές
ἡμῶν Ἔθνος. Ὅπως πάλαι οἱ προσερχόμενοι ἐνταῦθα Ἰουδαῖοι βαπτισθῆναι ὑπό τοῦ ἁγίου Προδρόμου
Σου «ἦσαν ἐξομολογούμενοι τάς ἁμαρτίας αὐτῶν» οὕτω καί ἡμεῖς σήμερον,
οἱ ἐξ Ἑλλάδος ταπεινοί προσκυνηταί,
ἐξομολογούμεθά Σοι τῷ ἀοράτως Παρόντι Ἰησοῦ Χριστῷ, ὅτι πάντες,- φεῦ
!- οἱ κατοικοῦντες τήν πατρίδα ἡμῶν
ἡμάρτομεν ἐνώπιόν Σου, ἠνομήσαμεν

Κύριε, οὐδέ συνετηρήσαμεν τόν ἅγιον
Νόμον καί τήν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου
Σου.
Ἑλκυσθέντες ὑπό πνεύματος πλάνης,
ὑπό πνεύματος κοσμικοῦ, ἀλλοτρίου τοῦ
Σοῦ ἁγίου Θελήματος, ἠπατήθημεν, ἀφοσιωθέντες τοῖς ὑλικοῖς πράγμασι, ταῖς
ὀλεθρίαις ἡδοναῖς τοῦ βίου καί πάση
πλεονεξία, ἐπιλαθόμενοί Σου τοῦ φιλευσπλάγχνου Θεοῦ, τοῦ παρέχοντος πλουσίως τά πάντα πρός ἀπόλαυσιν ἡμῶν.
Διά ταῦτα τό Ἔθνος ἡμῶν σήμερον διέρχεται ἡμέρας ὀδυνηράς, ἀγωνίας καί
πάσης ἀσταθείας. Δός, Φιλάνθρωπε
Κύριε, πᾶσιν ἡμῖν πνεῦμα εἰλικρινοῦς μετανοίας, σωφροσύνης καί ἀκλινοῦς, σταθερᾶς πίστεως. Μή ἐγκαταλίπης ἡμᾶς
Κύριε, ἀλλά πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, τοῦ τιμίου Προδρόμου καί
πάντων τῶν Ἁγίων χάρισαι ἡμῖν τό Μέγα
Σου Ἔλεος Ἀμήν.
Καί ἡ ὅλη τελετή ἔκλεισε μέ τό τροπάριο «ἐν Ἰορδάνη βαπτιζομένου Σου
Κύριε.., τό ὁποῖο ἀντήχησε στόν πιό κατάλληλο τόπο προκαλώντας ρίγη συγκινήσεως. Καί ἀφοῦ, ἡμέτεροι καί ξένοι,
ἁγιάσθηκαν ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, ἀναχωρήσαμε γιά τήν Ἱεριχώ, ὅπου θαυμάσαμε
τήν παλιά καί τήν νέα συκομορέα καί μέ
τήν εὐσεβῆ φαντασία εἴδαμε τόν Ζακχαῖο
τοῦ Εὐαγγελίου ἐπάνω στά κλαδιά τους
νά ἀναζητᾶ μέ πρωτοφανῆ πόθο τόν διερχόμενο θεῖο Διδάσκαλο.
Ἀπό τήν Ἱεριχώ ἤλθαμε στήν Ἱερά
Μονή τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ὅπου ἐπίσης θαυμάσαμε μία ἔξοχη
τεχνιτή ὄαση μέσα στήν ἔρημο, ἔργο
πολλῶν χρόνων τοῦ ἐπίσης πασίγνωστου
δραστήριου Ἱερομονάχου Χρυσοστόμου.
Τόν ἐν λόγω Ἁγιοταφίτη Κληρικό τόν

Στόν Γολγοθᾶ.

Μέ τόν συμπατριώτη Ἅγιο Γεράσων.
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εἴχαμε συναντήσει προηγουμένως στόν
Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου περίμενε κάποιο ἐξέχον Παλαιστίνιο πολιτικό
πρόσωπο. Ἀφοῦ προσκυνήσαμε εἰκόνες καί ἅγια Λείψανα στή Μονή τοῦ
Ἁγ. Γερασίμου καί κερασθήκαμε δεόντως, τελευταῖο προορισμό βάλαμε τό
Προσκύνημα στή Βηθλεέμ. Ἐδῶ προσκυνήσαμε τήν ἁγία Φάτνη ἐσπευσμένα,
διότι
τά
πλήθη
τῶν
προσκυνητῶν, ξένων κυρίως χριστιανῶν, ἦσαν ἀμέτρητα. Μάλιστα παρατηρήσαμε καί κάποια ἔκτακτη
κίνηση στήν εἴσοδο τῆς σεβασμίας Βασιλικῆς. Ἀστυνομικοί καί δημοσιογράφοι ὁδηγοῦσαν κάποιο νεαρό ἄτομο
στό ἐσωτερικό του Ναοῦ. Ἀπ’ ὅ,τι μάθαμε ἐπρόκειτο γιά ἕναν στάρ τῆς μουσικῆς, Παλαιστίνιο, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό
κάποια παγκόσμια βράβευση ἐθεώρησε χρέος νά ἐπισκεφθῆ τά ἱερά ἐδῶ
σεβάσματα τῆς πίστεώς μας. Θά ἦτο πιθανώτατα χριστιανός.
Μετά τά μεσάνυχτα τῆς Παρασκευῆς, στό δροσερό ἀπόγειο τῆς νύχτας, ὁδοιπορήσαμε ἀργά στούς
δρόμους τῆς Ἁγίας Πόλεως γιά τόν
Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Ἐκεῖ μέ τήν
εὐλογία τοῦ σεπτοῦ Πατριάρχου ἀξιωθήκαμε νά τελέσουμε τή Θεία Λειτουργία
στόν
φρικτό
Γολγοθά.
Συλλειτουργό εἴχαμε τόν συμπατριώτη
μας Ἅγιο Γεράσων κ. Θεοφάνη. Ἔτσι
ψηλά, ἐπάνω ἀπό τό σημεῖο τοῦ Γολγοθά, ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Κύριός μας,
προσφέραμε μέ κατάνυξη τήν ἀναίμακτη Ἱερουργία. Εἴμεθα ὅλοι μεταρσιωμένοι. Νομίζαμε μέσα στή σιγή τῆς
νυκτερινῆς ἱερῆς Ἀκολουθίας, ὅτι
ἐπάνω ἀπό τά κεφάλια μας θά βλέπαμε

τόν Κύριο τῆς δόξης αἱμόφυρτο νά
ἑτοιμάζεται νά πεῖ τό Τετέλεσται γιά
ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί ἀναξίους.
Φρίκη προκαλοῦσε τό θέαμα τῶν σχισμένων βράχων τοῦ Γολγοθά. Ἀξέχαστη ἐμπειρία μετά ἀπό ἐκεῖνες τίς
πρῶτες μεταμεσονύχτιες ὧρες στό ὕψος
τοῦ φρικτοῦ Γολγοθά..
Μετά ἀπό ἐλάχιστες ὧρες ὕπνο ἀναχωρήσαμε γιά τό ἀεροδρόμιο τοῦ Τέλ
Ἀβίβ. Προηγουμένως περάσαμε ἀπό
τήν Λύδδα, ὅπου ὁ τάφος κατά ἀρχαία
Παράδοση, τοῦ Μεγαλομάρτυρος
Ἁγίου Γεωργίου. Ἐδῶ φροντίζει τό
Προσκύνημα ἕνας συμπαθής νεαρός
Ἀρχιμανδρίτης ὁ π. Σωφρόνιος. Μᾶς
δέχθηκε, παρά τό ἀναγκαῖο ἀγουροξύπνημα, ἀγόγγυστα καί ταπεινά μίλησε
περί τοῦ Προσκυνήματος στούς προσκυνητές μας. Μέ τήν εὐχή τοῦ Μεγαλομάρτυρος φθάσαμε στό ἀεροδρόμιο
γιά τήν διαδικασία τοῦ ἀπαραίτητου
τελωνειακοῦ ἐλέγχου. Μέ σφιγμένη
καρδιά φθάσαμε ἐκεῖ, ἔχοντας τήν
πρώτη τῆς εἰσόδου μας ἐμπειρία. Παραδόξως ὅμως ὁ ἔλεγχος τώρα ἦταν
πολύ ἄνετος. Μέ πολλή εὐγένεια,-μάλιστα!- πολύ σύντομα, ἀκούραστα μᾶς
ἐξυπηρέτησαν. Δέν ξαναείδαμε τήν
πρώτη καχυποψία καί βλοσυρότητα.
Κάποιοι μᾶς ξεπροβόδισαν μέ χαμόγελο... Μυστήριο !
Ἔτσι ἀνάλαφροι, μέ ἐντυπώσεις
μᾶλλον καλές καί εὐχάριστες, μπήκαμε
στό ἀεροπλάνο τῆς ἐπιστροφῆς γιά τήν
πατρίδα μας. Ἕνα εὐλογημένο ταξίδι
στούς Ἁγίους Τόπους εἶχε φθάσει σέ
αἴσιο τέλος.
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
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Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό νέο πόνημα-βιβλίο τοῦ πολυγραφότατου Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου
μέ τίτλο: «Σκηνές ἀπό τό δράμα τοῦ Ἱ.
Χρυσοστόμου». Εἶναι ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητρόπολης Ἐλευθερουπόλεως στή σειρά
«Χρυσοστομικά Μελετήματα Ι» μέ στόχο
νά παρουσιάσει μιά βιογραφική ἀφήγηση
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατρός τῆς ἐκκλησίας
μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐλευθεροπόλεως
εἶναι γνώστης τῶν ἀθανάτων ἔργων τοῦ
Χρυσορρήμονος. Γιά πολλά χρόνια ἀσχολεῖται μέ τά συγγράμματα τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου καί κατά καιρούς ἔχει δημοσιεύσει
σχετικές ἐμβριθείς ἐργασίες. Γνωρίζει ἐπίσης τή βιογραφία τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου, πού
συνέταξε ὁ Ἐπίσκοπος Ἐλενουπόλεως
Παλλάδιος (364-431 μ.Χ.), ἡ ὁποία λόγω
τοῦ ἀπολογητικοῦ της χαρακτήρα πρός
τούς κατηγόρους καί συκοφάντες τοῦ ἁγίου δέν εἶναι ἀφηγηματική καί παρουσιάζει ἐλλείψεις. Ἀναφέρεται ἀπολογητικά
περισσότερο στή ζωή καί δράση τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου ὡς Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί δέν παρουσιάζει μιά φυσική
ἱστορική ἀφήγηση. Περιέχει ὡστόσο πολλά ἱστορικά στοιχεῖα τῆς προσωπικότητας
τοῦ Ἱεράρχου. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι
στίς σελίδες τοῦ βιβλίου του 19-24 ὁ συγγραφέας περιλαμβάνει τή ζωή καί τό ἔργο
τοῦ Παλλαδίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος μελέτησε ἐξονυχιστικά τή βιογραφία τοῦ Παλλαδίου.
Ταξινόμησε τά ἱστορικά στοιχεῖα
περί τοῦ ἁγίου πού περιέχει. Ἀνέ-

τρεξε σέ ἄλλα ἱστορικά
μελετήματα. Ἔψαξε πη- Γράφει
γές. Συγκέντρωσε καί ὁ Νίκος Μιχαλόπουλος
διασταύρωσε πληροφορίες καί προσπάθησε τά Θεολόγος, συγγραφέας
διάφορα ἱστορικά στοιχεῖα πού ἀνακάλυψε μέ τήν προσωπική του
ἔρευνα νά τά μεταφράσει ὁ ἴδιος καί νά τά
ἐντάξει στίς σκηνές, ὥστε νά ὑπάρχει
ἀλληλουχία στή διήγηση. Ἔτσι κατόρθωσε τιθασσεύοντας τό πλούσιο ὑλικό του
μέσα στίς 319 πυκνογραμμένες σελίδες
τοῦ βιβλίου του νά σκιαγραφήσει καί νά
συνθέσει τήν ἠθική φυσιογνωμία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί, ὅπως
γράφει στόν Πρόλογό του, νά παραδώσει
«τό ἔργο αὐτό στούς ἀγαπητούς
ἀναγνῶστες γιά νά ἀγαπήσουν ἔτι περισσότερο τόν ἱερό Χρυσόστομο καί νά ἐξαγάγουν πολύτιμα συμπεράσματα γιά τή
δραματική πορεία τῆς στρατευομένης ἐπί
γῆς Ἐκκλησίας» (Πρ. σ. 14).
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ προσπάθεια
τοῦ συγγραφέα νά ἀνταποκριθεῖ στόν
τίτλο τοῦ βιβλίου του. Μέσα στά ἕξι (6)
κεφάλαια πού ἔχει τό βιβλίο του ὁ συγγραφέας παρακολουθεῖ ἀπό τήν ἀρχή
τῆς ζωῆς του τήν πορεία τοῦ Χρυσοστόμου. Στά Α΄ κεφάλαιο διηγεῖται τά
πρῶτα του χρόνια στήν Ἀντιόχεια, τίς
σπουδές του, τή μοναστική ζωή του, τό
ἱερατικό του ἔργο στήν πατρίδα του.
Στό Β΄ κεφάλαιο
παρουσιάζει
τό
ἔργο του στό
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θρόνο τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπό τίς πρῶτες μέρες προσπάθησε μέ
εἰρηνικό τρόπο νά διορθώσει τά κακῶς κείμενα. Ἀκολούθως προχώρησε πιό δυναμικά
καί ἐλεγκτικά στούς «βαλαντιοσκόπους»
κληρικούς καί σέ αὐτούς «οἱ ὁποῖοι σύμφωνα
μέ παράδοξη συνήθεια τῆς ἐποχῆς τους συζοῦσαν (ἐπί εὐλαβεία...) μέ τίς λεγόμενες συνεισάκτους» γυναῖκες, φρόντισε τό τάγμα
τῶν χηρῶν, μίλησε κατά τῶν πλεονεκτῶν καί
τῶν πλουσίων, περιόρισε τίς δαπάνες τοῦ
θρόνου, τά πολυτελῆ γεύματα κτλ. καί ὅπως
ἦταν φυσικά ἀπέκτησε πολλούς ἐχθρούς.
Στό Γ΄ κεφάλαο περιγράφει τίς ἐνέργειες τοῦ Χρυσοστόμου κατά τοῦ λιβέλλου τοῦ
Εὐσεβίου Οὐαλεντινουπόλεως ἐναντίον τοῦ
Ἐπισκόπου Ἐφέσου Ἀντωνίνου καί τήν προσπάθεια τοῦ Πατριάρχη γιά τήν κάθαρση τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως τήν καταδίκη τῶν σιμωνιακῶν Ἐπισκόπων.
Στά κεφ. Δ΄ καί Ε΄ περιγράφει τό χαρακτήρα τοῦ ἀντιπάλου του Ἀρχιεπισκόπου Θεοφίλου Ἀλεξανδρείας καί τίς δολοπλοκίες του
κατά τοῦ Χρυσοστόμου καί στό ΣΤ΄ κεφάλαιο ἀναφέρει μέ ἀντικειμενικότητα τίς
ἐξορίες καί κακουχίες τοῦ Ἱεράρχου καί τό
μαρτυρικό τέλος του.
Διαβάζοντας ὁ ἀναγνώστης τό βιβλίο τοῦ
Σεβασμιωτάτου πληροφορεῖται γιά τίς πολυποίκιλες πτυχές τῆς προσωπικότητας τοῦ
Ἱεράρχου. Διακρίνει τό ἦθος, τήν εὐγένεια καί
τήν ἁγιότητά του. Ἀναγνωρίζει τήν ἐμβρίθεια
καί τή γνώση τῶν Γραφῶν. Θαυμάζει τή ρητορική του δεινότητα. Ἀξιολογεῖ τούς
ἀγῶνες του καί τήν ἀγωνιστικότητά του.
Θαυμάζει τό θάρρος του καί τήν ἀποφασιστικότητα νά ἐλέγχει ὑψηλά πρόσωπα γιά τίς
ἀδικίες τους. Ἐντυπωσιάζεται μέ τήν ὑπομονή του καί τήν καρτερικότητά του. Ἀπορεῖ γιά τό μῖσος τῶν ἀντιπάλων του ἐκκλησιαστικῶν κυρίως προσωπικοτήτων. Παρακολουθεῖ τίς διάφορες κακουχίες καί ἐξορίες
του καί τό δραματικό του τέλος καί ἀποκρυσταλλώνει καί παγιώνει τήν ἐντύπωση ὅτι
ὁ Ἱ. Χρυσόστομος ἦταν ἀνεπίληπτος κληρικός, δεινός ἱεροκήρυκας, πολυγραφότατος
συγγραφέας, ἀκαταπόνητος ἀγωνιστής, φλογερός μαχητής, ὑπόδειγμα Ἱεράρχου, ποδηγέτης ψυχῶν, φιλόστοργος πατέρας, προστάτης τῶν φτωχῶν καί καταδιωκομένων,

ἀμνησίκακος καί συγχωρητικός,
ἄνθρωπος τῆς προσφορᾶς καί τῆς
ἀγάπης καί μάρτυς Χριστοῦ. Κατηγορήθηκε ἄδικα ἀπό ἐκκλησιαστικούς λειτουργούς, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, ἀρχιεπισκόπους,
ὅπως ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Εὐσέβιος Οὐαλεντινοπόλεως καί ὁ ᾽Αρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος, γιατί ἔθιξε τά συμφέροντά τους καί τίς ἄνομες συνήθειές τους καί
γιατί ἦταν ἐμπόδιο στούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς
τους καί βγῆκε ἀλώβητος.
Ἀναμφίβολα ὁ συγγραφέας ἀφιέρωσε
πολύ χρόνο γιά τή σύνθεση τοῦ βιβλίου του,
γιατί τά στοιχεῖα πού ἀναφέρει ἦταν διάσπαρτα σέ διάφορα μελετήματα καί ἔπρεπε νά ἐπισημανθοῦν, νά ἀποδελτιωθοῦν νά
μεταφραστοῦν καί νά πάρουν τή νέα τους
μορφή γιά τή διηγηματική παρουσίασή τους.
Καί τό πέτυχε πέρα γιά πέρα.
Ἡ στρωτή καί κατανοητή του γλῶσσα, τό
λιτό καί παραστατικό του ὕφος, ἡ ἀντικειμενική παράθεση αὐθεντικῶν ἱστορικῶν
στοιχείων, ἡ ζωντανή περιγραφή τῶν διαφόρων σκηνῶν πού ἐνισχύεται καί ἀπό τήν
παράθεση σχετικῶν εἰκόνων καί χαρτῶν
καί φυσικά ἡ ἀριστοτεχνική διαστρωμάτωση καί μεθοδολογία τοῦ ὑλικοῦ του εἶναι
στοιχεῖα πού κάνουν τό βιβλίο ἑλκυστικό καί
εὐχάριστο γιά τόν ἀναγνώστη.
Τό πόνημα τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι μιά
ἔκδοση ἐπιμελημένη μέ ὡραῖο πλαστικοποιημένο ἐξώφυλλο, ὅπου δεσπόζει ἡ μορφή
τοῦ Ἁγίου Ἱ. Χρυσοστόμου καί στήν ὁποία
συνέβαλαν οἱ συνεργάτες του μέ ἐπικεφαλῆς
τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Ἀρχ.
π. Χρυσόστομο Μπένο.
Ἀξίζει νά στολίζει κάθε δημόσια καί ἰδιωτική βιβλιοθήκη καί γιατί ἀποδίδει κατά τόν
πιό πειστικό τρόπο τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ
Μεγάλου Πατρός Ἱ. Χρυσοστόμου ἀπό ὅπου
ὁ ἀναγνώστης θά ἔχει μεγάλη πνευματική καί
ψυχική ὠφέλεια.
Θερμά συγχαρητήρια στό Σεβασμιώτατο
καί τό πόνημά του αὐτό. Τόν εὐχαριστοῦμε
γιά τήν εὐλογία του καί ὁλόψυχα εὐχόμαστε
ὁ Πανάγαθος Δωρεοδότης Κύριος νά τοῦ χαρίζει ὑγεία καί δύναμη, γιά νά συνεχίσει τήν
ἐνασχόλησή του μέ τό ἔργο τοῦ Χρυσοστόμου καί σύντομα νά μᾶς χαρίσει καί νέα του
ἐργασία.

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

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Μελίσσης, 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 Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, ὅπου ἐχειροτόνησεν τόν Διάκονον Μιχαήλ Σγουρομαλλίδην εἰς
Πρεσβύτερον καί ἐτέλεσε τό μνημόσυνον
τοῦ Προκατόχου του Μητροπολίτου Κυροῦ
Ἀμβροσίου, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου, τήν 13ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν πέντε μαρτύρων, τήν
15ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως
κ. Γενναδίου, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν τόν
Διάκονον Γεώργιον Μπάτζιον εἰς Πρεσβύτερον, τήν 22αν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 25ην τά
Ἅγια Χριστούγεννα, εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 29ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ποδοχωρίου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν ὁμώνυμον Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν, τήν 14ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, 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 Βασιλείου εἰς τόν
Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου καί Ἁγίου Βασιλείου.

Ἐτέλεσε:
Τήν 18ην τό Ἅγιον Εὐχέλαιον εἰς τόν Μητρο-

πολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Προέστη:
Τήν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας
Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τό Στρατόπεδον Ἀμβράζη, τήν 21ην τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Εὐαγγελίας Ἀθανασιάδου εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Παλαιοχωρίου.
Πραγματοποίησε:
Τήν 14ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ὀρθόδοξη Πνευματική – Ψυχολογική θεώρηση τῆς οἰκογενείας». Τήν εἰσήγηση παρουσίασε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Γουλιανός,
Νευρολόγος – Ψυχίατρος. Ἀκολούθησε γόνιμος καί ἐνδιαφέρον διάλογος.

Προσέφερε:
Τήν 30ην δεκαέξι (16) ὑποτροφίες εἰς φοιτητάς
τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ ὀκτώ χιλιάδων
(8.000,00) εὐρώ, ἐπίσης τήν ἰδίαν ἡμέραν
δῶρα ἐπί τῆ εὐκαιρία τῆς κοσμοσωτηρίου
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τά τέκνα τῶν
Ἱερέων, τά ὁποῖα συνήχθησαν τήν ἡμέραν
αὐτήν μετά τῶν γονέων των εἰς τόν Μητροπολιτικόν Οἶκον καί ἔψαλαν τά κάλαντα εἰς
τόν Σεβασμιώτατον μέσα σέ κλῖμα ἀμοιβαίας χαρᾶς καί ἀγάπης.

Ἔψαλαν:
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον: ἡ μουσική τοῦ Δήμου, στρατιῶτες, σύλλογοι, σωματεῖα, τά παιδιά τῆς Πόλεως καί τῶν Ἱερέων.
Βοήθησε:
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου καί τῆς Τράπεζας Ἀγάπης ἀναξιοπαθοῦντες καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς
καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους.
Χειροτονίες νέων Κληρικῶν

Τήν 7ην Δεκεμβρίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀμβρο-
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σίου, Ἐπισκόπου
Μεδιολάνων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐχειροτόνησεν
Πρεσβύτερον τόν Διάκονον π. Μιχαήλ Σγουρομαλλίδην, τόν ὁποῖον καί ἐτοποθέτησεν
Ἐφημέριον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς.
Τήν 15ην Δεκεμβρίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου εἰς τόν ὁμώνυμον Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν ἐχειροτόνησεν Πρεσβύτερον
τόν Διάκονον π. Γεώργιον Μπάτζιον, ἀπόφοιτον τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, τόν ὁποῖον καί ἐτοποθέτησεν εἰς τήν δευτέραν (Β΄) θέσιν τοῦ ὡς
ἄνω ἱεροῦ Ναοῦ.
Τό περιοδικό μας εὔχεται εἰς τούς νέους
Πρεσβυτέρους κάθε ἐπιτυχία καί εὐλογία
εἰς τήν νέαν τους διακονίαν.

AMBΩN
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Kατά τόν μήνα Ἰανουάριο 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει, τήν 5ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου καί ἐτέλεσε καί τόν Μεγάλον
Ἁγιασμόν τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων,
τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης καί προέστη τοῦ
Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων διά τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν λιμένα
τῆς Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 7ην εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τήν 17ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 18ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου
Αὐλῆς, ὅπου στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
προεχείρησε εἰς Ἐκκλησιάρχην τόν Νικόλαον Μπουντούδην, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν

Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου,
ὅπου καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου
τῆς Ἀναστασίας Νάϊδου, τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου, τήν 26ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου
Χριστοφόρου, τήν 27ην εἰς τό Παρεκκλήσιον
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς
Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου, τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 17ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ Κάριανης.

Παρέθεσε:
Τήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς Ἀρχάς τῆς Πόλεως
εἰς τό Ἐπισκοπεῖον πρός τιμήν των καί εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Οἴκου, τήν 30ην δεξίωσιν εἰς τό Πνευματικόν
Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, ὡμιλήσας
ἐπικαίρως καί προσέφερε εἰς ὅλους ὡς εὐλογίαν τό ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό Περιοδικόν καί τό βιβλίον «Τρεῖς
Ἱεράρχες».
Πραγματοποίησε:
Τήν 25ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ὁ Τριαδικός Θεός. Ἀπό τήν διδασκαλίαν τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Παγγαίου
Πρωτ/ρος Ζαχαρίας Μέγκας.

Προέστη:
Τήν 2αν τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῶν ἐργαζομένων εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν 16ην τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τῆς κοπῆς
τῆς βασιλόπιτας τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 17ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Δήμου Παγγαίου, τήν ἰδίαν ἡμέραν τοῦ Τρισαγίου εἰς τήν οἰκίαν ὡς καί τῆς

Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Διακονίσσης Νικολέτας Κρασοκερᾶ, ὡμιλήσας συγκλονισμένος διά τό δραματικό γεγονός πού ἔπληξε τήν Ἱερατική μας οἰκογένεια, τήν 20ην τῆς
κοπῆς τῆς βασιλόπιτας εἰς τό Κ.Α.Π.Η. Ἐλευθερουπόλεως, τήν 22αν τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Δήμου Παγγαίου, τήν 26ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἐλευθερουπόλεως.

Kατά τόν μήνα Φεβρουάριον 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου
Τρύφωνος, ὅπου στό τέλος ἐτέλεσε εἰς τήν
φιάλην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τόν Ἁγιασμόν, τήν 2αν
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παγγαιώτισσας Χορτοκοπίου, τήν 5ην εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς
Ἁγίας Ἀγάθης Πλατανοτόπου, τήν 9ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου,
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 16ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς, ὅπου προέστη
τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ
Ἀναστασίου Σγουρομαλλίδη, πατρός τοῦ
Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Πρεσβυτέρου Μιχαήλ, τήν 22αν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου προέστη τοῦ
τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Διακονίσσης Νικολέτας Κρασοκερᾶ, τήν 23ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
Νικησιάνης.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 9ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν
Ἀντιφιλίππων.

Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 13ην εἰς Κωνσταντινούπολιν τήν Α.Θ.
Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π.
Χρυσοστόμου Μπένου, ὅπου καί προσεκλήθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, τήν
26ην τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης κ. Μόσχο Κορασίδη μετά τοῦ Βουλευτοῦ τοῦ Νομοῦ μας
κ. Ἰωάννου Πασχαλίδη διά τήν ἐπίλυσιν θεμάτων ἀφορώντων τήν Ἱεράν Μητρόπολιν.

Συμμετέσχε:
Τήν 25ην, 26ην καί 27ην τῶν ἐργασιῶν τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς
καί εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους καί
Κατερίνης κ.κ. Γεωργίου Χρυσοστόμου.

Πραγματοποίησε:
Τήν 15ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου μέ θέμα
εἰσηγήσεως «Ὁ Τριαδικός
Θεός. Ἀπό τήν διδασκαλίαν τῆς
Καινῆς Διαθήκης». Τήν εἰσήγησιν
παρουσίασεν ὁ Πρωτ/ρος π. Θεοχάρης Καλπάκογλου, Θεολόγος.

Προέστη:
Τήν 16ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Σπυριδούλας Σγουρίδη, Πρεσβυτέρας τοῦ π. Ἀποστόλου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου
Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, ὅπου καί ὡμίλησε, τήν
22αν τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Στρατιωτικόν Κοιμητήριον Ἐλευθερουπόλεως.

Ἔδωσε:
Τήν 4ην συνέντευξιν εἰς τό Τηλεοπτικό Κανάλι Center τοῦ Νομοῦ Καβάλας διά ἐπίκαιρα θέματα.
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