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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Μ

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ὲ ἀγάπη πατρικὴ ἀπευθύνομε
πρὸς ὅλους σας τὸν πασχάλιο
χαιρετισμὸ εὐχόμενοι ἐγκαρδίως
ἐπὶ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ νὰ ἑορτάζετε μὲ ὑγεία,
χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές σας τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.
«Αὕτη ἐστι ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα..Ἡ
μία τῶν σαββάτων… Ἑορτῶν ἑορτὴ καὶ
πανήγυρις πανηγύρεων», ὅπως ἐσάλπισε ἡ γλυκύτατη μουσική σάλπιγγα
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
«Αὕτη ἡ ἡμέρα, λοιπόν, ἥν ἐποίησεν
ὁ Κύριος. Ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῆ..». Μόνο οἱ ἄπιστοι καὶ
«ἄθεοι ἐν τῷ κόσμω» (Ἐφεσ.2,12), χωρὶς
Θεὸ καὶ ἐλπίδα, ἂς μένουν- ἀφοῦ οἱ ἴδιοι τὸ διάλεξαν - σκυθρωποὶ καὶ ἀμέτοχοι τῆς χαρᾶς μας γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου μας. Σήμερα ὅμως, παρακαλῶ,
λίγο καλύτερα, βαθύτερα, νὰ σκεφθοῦμε
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας ἐν συν-

δυασμῶ μὲ τὸν Σταυρό Του. Ἐξάλλου τὴν
πραγματικότητα αὐτὴ τὴν κηρύττομε
καθαρὰ καὶ ἀπερίφραστα, ὅταν ἐπαναλαμβάνομε αὐτὲς τὶς ἡμέρες, μᾶλλον ὅλο
τὸ χρόνο, τό γνωστό μας: «Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε
διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλω τῷ κόσμω…». Ἀκούσατε προσεκτικά; Ἡ χαρὰ
καὶ ἡ δόξα τῆς Ἀναστάσεως ἦλθε διὰ τοῦ
Σταυροῦ. Δηλαδὴ, ἐὰν δέν προηγεῖτο ὁ
Σταυρός, ἡ Θυσία τοῦ Γολγοθά, χαρὰ σήμερα τῆς Λαμπρῆς δὲν θὰ εἴχαμε.
Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, εἶναι πάρα
πολὺ καλὸ καὶ χρήσιμο γιὰ τὸν καθένα
μας νὰ μὴ ξεχνοῦμε ποτὲ αὐτὸν τὸν παράξενο συνδυασμό: σταυρὸς - ἀνάσταση.
Νὰ μὴ λησμονοῦμε, ὅτι χωρὶς σταυρὸ,
χωρίς ἀγώνα καὶ θυσία, δὲν πρόκειται νὰ
ἀπολαύσουμε καὶ νὰ χαροῦμε ἀνάσταση, καλύτερες ἡμέρες, τιμὴ καὶ δόξα,
ἀνάπαυση καὶ ἀναψυχή. Μόνο, ἐὰν τηροῦμε αὐτὸν τὸν κανόνα, θὰ εἴμαστε καί
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γνήσιοι μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Εἶναι δύσκολο καὶ βαρύ; Δὲν γίνεται ὅμως διαφορετικά! Στὴ ζωὴ αὐτή, ὅπως τὴν ξέρομε,
ἔτσι εἶναι φτιαγμένα τὰ πράγματα: νὰ κινοῦνται ἐπάνω σ’ αὐτὲς τὶς δύο σιδερένιες καί ἀμετακίνητες ράγες: σταυρὸς
καὶ ἀνάσταση. «καὶ ὅστις οὐ βαστάζει
τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ, μᾶς εἶπε ὁ Κύριος, καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής». (Λουκᾶ 14,27).
Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου μας, μὲ ὅλη τὴ λάμψη καὶ τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν χαρά της, μᾶς μεταδίδει
καὶ αὐτὸ τὸ σπουδαῖο δίδαγμα: ἰδίως
σὲ
ὅσους
ἀδελφούς
μας
δὲν
«εὐνοοῦνται» ἀπὸ τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς
καὶ ὑποφέρουν θλίψεις διάφορες καὶ
στερήσεις καὶ δοκιμασίες καὶ ἀπαγοητεύσεις σηκώνοντας πραγματικά βαρύ
σταυρὸ καὶ ἀνεβαίνοντας ἀγκομαχώντας
τὸν Γολγοθᾶ τοῦ πόνου. Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια,
καλύτερα ὁ πνευματικός νόμος, ὅτι πάντα τὸν ὀδυνηρό σταυρὸ τὸν ἀκολουθεῖ ἡ χαρμόσυνη ἀνάσταση, ἂς τοὺς
δίνει δύναμη στὴ ψυχή νά μή γονατίσουν,
κουράγιο στὸν σκληρό ἀγώνα τους, γλυκειά ἐλπίδα, σάν ἡλιαχτίδες φωτεινές
μέσ’ στήν καταχνιά, μέσα στὴν ὁμιχλώδη

ὀδύνη καὶ τὸν ἀναστεναγμό… Θὰ ἔλθη,
θά ἔλθη ἐξάπαντος ἡ ποθεινή ἀνάσταση.
Ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο χρήσιμο μποροῦμε νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητη δεξαμενὴ τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἂς μὴ γογγύζωμε γιὰ τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὶς δυσχέρειες, πού τυχόν συναντοῦμε. Νὰ προσπαθοῦμε βέβαια νὰ τὶς
ἐξομαλύνουμε, ὅσον εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ
πάντοτε, «χωρίς γογγυσμῶν καί διαλογισμῶν» (Φιλιπ.2,14), μαζί μὲ τὴν ἀκλόνητη πίστη μας, ὅτι αὐτὴ ἡ θυσία μας,
οἱαδήποτε θυσία τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου,
οἱαδήποτε ὑπομονή, κάθε δάκρυ καί
στεναγμός, δὲν εἶναι ζημία καὶ χάσιμο,
ἀλλὰ ἡ ἀδαμάντινη βάση, ἐπάνω στήν
ὁποία θὰ οἰκοδομήσουμε ἕνα χαρούμενο
μέλλον μέσα στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Εἴθε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες
καὶ συνεορταστὲς τῆς λαμπροφόρου
ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως, μὲ τέτοιες
ἐποικοδομητικὲς καὶ χρήσιμες σκέψεις
νὰ χαιρώμαστε τὴν μεγάλη γιορτή μας
καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε ὅλοι κάποτε νὰ συνεορτάσουμε τὸ Πάσχα τὸ αἰώνιον, μαζὶ μὲ
τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐν τῆ ἀνεσπέρω
ἡμέρα τῆς Βασιλείας Του. Ἀμὴν

Διάπυρος εὐχέτης πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἀπόψεις

KΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ἀναλογιζόμενος κάποιος τόν τίτλο τοῦ παρόντος πονήματος ἴσως καί νά πεῖ: Τί κρίση
μπορεῖ νἄχει μία ταυτότητα; Ὅλοι γνωρίζουμε πώς τό ἐπίσημο δημόσιο ἔγγραφο μέ
τή φωτογραφία μας καί τίς κρατικές σφραγίδες πιστοποιεῖ τήν ὀντότητά μας. Μπορεῖ
αὐτή νά ἔχει μιά κάποια ἀλλοίωση;

ἰσλαμιστῶν σέ συνδυασμό μέ τά στίφη ἀλλοεθνῶν καί ἀλλοθρήσκων ἀπό τίς Ἠπείρους
ἀνατολικά καί νότια τῆς πατρίδος μας καθώς κατακλύζουν τή χώρα μας, –τή χώρα τοῦ ξενίου
Διός γιά νά μήν παρεξηγούμεθα– μεταφέρουν
καί σχέδια, ἄβουλα ὄργανα οὐσιαστικά οἱ ἴδιοι,
τά ὁποῖα τείνουν νά ἀλλοιώσουν τήν ταυτότηΤό θέμα μας, ἀδελφοί μου, δέν ἀφορᾶ αὐτή τα τῆς πατρίδος μας. Λένε λοιπόν, οἱ εἰδικοί ὅτι
τήν ταυτότητα, ἀλλά μέ εὐρύτερη ἔννοια τήν ταυ- σέ εἴκοσι χρόνια ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος θά
τότητά μας ὡς Ὀρθοδόξου Ἔθνους πρωτί- ἔχει δεκαπέντε ἑκατομμύρια μουσουλμάνους καί
στως, ὡς συμπαγοῦς ἑλληνορθοδόξου ὀντότη- πέντε ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξους. Ἐρωτῶμεν δέν
τος, αὐτό μᾶς προβληματίζει καί μᾶς γεννᾶ εὔλο- εἶναι αὐτό ἀλλοίωση τῆς ταυτότητος τῆς χώρας
γα ἐρωτηματικά, γιά τήν ἀλλοίωση τῆς ταυ- μας; Δέν εἶναι προβληματισμός αὐτός γιά μιά φριτότητάς μας.
κτή πραγματικότητα στήν
Προβληματισμοί
Αὐτός ὁ λαός στή μαὁποία δείχνει τό 75% τῆς παἐπίκαιροι
καί
ἀφυπνιστικοί.
κραίωνη ἱστορία του ἄρρηκτα
τρίδας μας νά μήν εἶναι Ἕλληκαί μυστηριακά συνδεδεμένος
νες καί δή ὀρθόδοξοι καί νά
ὡς χριστεπώνυμος λαός γνώρισε πολλές ἀνα- εἶναι μόνον τό 25%; Δέν εἶναι ἀλλοίωση τῆς ταυταράξεις. Ἔζησε σκλαβιές, κατοχές, διώξεις, τότητάς μας αὐτά πού βγαίνουν στό φῶς τῆς δηἐξανδραποδισμούς, ἔζησε δίχως κράτος, ἔζησε μοσιότητος καί ἀφοροῦν κάποια διαμερίσματα
φραγκοκρατίες καί τουρκοκρατίες καί ὅμως ἐπέ- τῆς πατρίδας μας ἀπομακρυσμένα ἀπό τόν
ζησε. Ἐπέζησε, διότι φωτισμένες προσωπικό- ἐθνικό κορμό; Γι’ αὐτά δέν πρωτοστάτησαν κάτητες σάν τόν Μακρυγιάννη, σάν τόν Σολωμό, ποιοι Γερμανοί Καραβαγγέληδες, κάποιοι Ἴωνες
σάν τόν Κολοκοτρώνη, σάν τόν Κοσμᾶ τόν Αἰ- Δραγούμηδες, κάποιοι Χρυσόστομοι Σμύρνης,
τωλό, σάν τόν Παπουλάκο, σάν τόν Καποδί- κάποια πλειάδα Μακεδονομάχων Ἱερωμένων
στρια, ἐπίσημοι καί ἀνεπίσημοι δάσκαλοι τοῦ Γέ- καί μή;
νους, Ἱερωμένοι καί λαϊκοί τοῦ θύμιζαν ποιός
Ἀδελφοί μου, ὁ σκοπός μας καί ἡ διάθεσίς μας
εἶναι, τί πιστεύει καί ποῦ πάει. Καί τήν ξεθω- δέν εἶναι νά στενοχωρήσουμε, ἀλλά νά συνεριασμένη καί καθημαγμένη εἰκόνα τῆς ὀντότη- γείρουμε κάθε ἑλληνική ψυχή γιά νά ἀντιληφθεῖ
τάς τους μέ τή θεία τους πνοή τήν παρουσίαζαν τήν αἰτία τοῦ κουρνιαχτοῦ, ὁ ὁποῖος ἔρχεται, νά
μέ χρώματα λαμπρά καί ἡ ταυτότητα τοῦ Γένους ἀνανήψει θρησκευτικά καί ἐθνικά καί ἀφοῦ
παρέμεινε πάντοτε συμπαγής καί ἄρρηκτη.
εὐφρανθεῖ καί γλυκανθεῖ ἀπό τόν μεθυστικό οἶνο
Στά τελευταῖα χρόνια μιά ὁμοβροντία μέ τήν τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος καί
σύμπραξη ἐνίων Γραικύλων, κοντηλοφόρων, μα- ἀφοῦ δεῖ κατάματα τήν γλυκυτάτη μορφή τῆς
ζικῶν μέσων ἐνημερώσεως, ξενοκίνητων σκο- ἐθνικῆς του ταυτότητας νά γίνει δάσκαλος καί
τεινῶν σχεδίων, αἱρετικῶν προπαγανδιστῶν, ὕ- ἥρωας κατά περίπτωση.
πουλων οἰκουμενιστῶν, ἀκόμη καί ἐξτρεμιστῶν
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Tοῦ Ἀριστείδη Μεντίζη
δημοσιογράφου-ἱστορικοῦ ἐρευνητῆ

γνωστη στό εὐρύ κοινό παραμένει ἡ μεγάλη παλαιοχριστιανική
βασιλική πού ἐντοπίστηκε στό
Ποδοχώρι Παγγαίου κατά τή διάρκεια
διάνοιξης ἀγροτικοῦ δρόμου καί ἀνασκάφτηκε τή διετία 1973-1974. Ὁ
ναός βρίσκεται στήν περιοχή Παλαιοκκλησιά, καί σέ ἀπόσταση 100 μ. ἀπό τό
δρόμο Ποδοχωρίου-Ἀκροποτάμου.
Ὅπως ἀναφέρεται στήν καταγραφή τῆς ἀνασκαφῆς ἀπό τόν Ἐπιμελη-

Ἄ

τή Θ. Ἀλιπράντη, κατά τή διάρκεια
διάνοιξης ἀγροτικοῦ δρόμου ἦρθαν
στό φῶς τμήματα ἀπό μιά ἐνεπίγραφη
ἐπιτύμβια πλάκα καί ἀρχιτεκτονικά
μέλη τοῦ ναοῦ (βάση κίονα, ἀμφικιονίσκος, κίονας καί τμήμα ἀμφικιονίσκου). Οἱ ἐργασίες σταμάτησαν ἀμέσως καί μετά μερικές μέρες ἄρχισε ἡ
ἀνασκαφή.
Ὅσον ἀφορᾶ τό κείμενο τῆς ἐπιτύμβιας ἐπιγραφῆς, δυστυχῶς, δέν

μπορεῖ νά ἀναγνωστεῖ στό σύνολό
του, γιατί λείπουν ἀρκετά τμήματά
της. Ὡστόσο ἀναφέρεται προφανῶς
μιά οἰκογένεια, πού ἔχουν ὀνόματα
Ἡρόδοτος, Δομιτία, Γάιος καί Μάρκος.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς, ἀποκαλύφθηκαν ἡ ἁψίδα
τοῦ ἱεροῦ, οἱ ἐξωτερικοί τοίχοι τοῦ
Ναοῦ, ἡ μικρή ἐκκλησία πού κατασκευάστηκε μεταγενέστερα μπροστά ἀπό τήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ, οἱ στυλοβάτες, πάνω στούς ὁποίους βρέθηκαν πέντε συνολικά βάσεις κιόνων
πού χώριζαν τό οἰκοδόμημα σέ τρία
κλίτη, οἱ δύο νάρθηκες μέ τούς βοηθητικούς χώρους καί τό βαπτιστήριο
πού ἔχει ὀκταγωνικό σχῆμα καί βρίσκεται στά δυτικά τοῦ ναοῦ.
Οἱ τοῖχοι τῆς Βασιλικῆς εἶναι κτισμένοι μέ ἀσβεστοκονίαμα καί ἐσωτερικά ἔφεραν ζωγραφική διακόσμηση, πού διαχωριζόταν σέ τρεῖς ταινίες μέ φυτικά κυρίως θέματα. Σύμφωνα μέ τόν ἀνασκαφέα, ἡ Βασιλική
δέν ἔφερε μόνο ζωγραφική διακόσμηση ἀλλά καί ἐντοιχισμένο ψηφιδωτό διάκοσμο, κάτι πού διαπιστώθηκε ἀπό τίς πολλές γυάλινες
ψηφίδες διαφόρων χρωμάτων πού
βρέθηκαν στό χῶρο τοῦ μεσαίου κλίτους.
Ἡ μορφή τοῦ δαπέδου τῆς Βασιλικῆς καί τῶν ἄλλων κτισμάτων δέν
εἶναι ἑνιαία. Πιό συγκεκριμένα, ὁ
νάρθηκας, τό κεντρικό κλίτος καί
κάποιοι βοηθητικοί χῶροι εἶχαν ψη-

φιδωτά, πού στό μεγαλύτερο μέρος
τους εἶναι κατεστραμμένα. Καί διακοσμοῦνται μέ χρωματιστές ταινίες
ἤ τεμνόμενους κύκλους. Οἱ ὑπόλοιποι χῶροι πιθανόν καλύπτονταν ἀπό
πλίνθους. Τό ψηφιδωτό δάπεδο τοῦ
ἐσωτερικοῦ νάρθηκα εἶναι χωρισμένο σέ διάχωρο πού τό καθένα περιβάλλεται ἀπό πλαίσιο καί κοσμεῖται
ἀπό ποικίλα γεωμετρικά σχήματα.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι προφανῶς ὁ παλαιοχριστιανικός Ναός καταστράφηκε ἀπό πυρκαγιά, γιατί
σέ πολλά σημεῖα βρέθηκαν ἀνάλογα
ἴχνη. Στή συνέχεια, στή θέση τῶν
στυλοβατῶν χτίστηκε τοῖχος, πού
οὐσιαστικά δημιουργοῦσε ἕνα στεγασμένο χῶρο μπροστά ἀπό τόν μικρό Ναό πού κατασκευάστηκε.
Μεταξύ τῶν κυριοτέρων εὑρημάτων τῆς ἀνασκαφῆς, εἶναι τμήματα
διάτρητων θωρακίων, ἰωνικό κιονόκρανο, ἡ ἄνω ἀπόληξη περίσκου πού
ἔχει μορφή κουκουνάρας, τμῆμα θωρακίου μέ ἀνάγλυφο σταυρό, (τό
ὁποῖο βρέθηκε στό μεταγενέστερο μικρό Ναό καί προφανῶς χρησίμευε ὡς
Ἁγία Τράπεζα), ἡ σπασμένη μαρμάρινη Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ναοῦ, καί μιά
ἐπιγραφή πού βρέθηκε στά δεξιά
τῆς θύρας τοῦ μικροῦ Ναοῦ πού
προέρχεται ἀπό παλιότερη ἐπιτύμβια
πλάκα.
Πηγή: Ἀρχαιλογικόν Δελτίον 29
(1973-74), Χρονικά.
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Ἱστορικά

Τοῦ π. Θεοδώρου Παπαδοπούλου
ἱεροδιδασκάλου

ΑΚΡΙΤΕΣ
Οἱ φύλακες τῶν ἄκρων
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Ἀκρίτας, κοινότατος τύπος τῆς λέξης ἀκρίτης, ὅπως
συναντᾶται κυρίως στά ἄσματα τοῦ Πόντου. Ὁ ὅρος
ἀκρίτας κατέστη εὐχρηστότερος ἕνεκα τῆς εὐρείας διάδοσης στό λαό περί τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα. Ὁ ἀκρίτας εἶναι
ὁ ὑπερασπιστής τῶν ἀκραίων συνόρων τοῦ Βυζαντίου, ἡ δέ ὀνομασία ἀκρίτης, στήν Ποντιακή ἀκρίτας,
προέρχεται ἀπό τή λέξη ἄκρα. Τά ἀκραῖα σύνορα τῆς
Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀνέλαβαν νά φυλᾶνε οἱ Πόντιοι ἀκρίτες, κυρίως τά ἀνατολικά σύνορα λόγω τῆς αὐξανόμενης πίεσης τῶν μουσουλμάνων ἐχθρῶν. Ὁ ὅρος
ἐμφανίζεται περισσότερο στό «Περί Βασιλείου Τάξεως» σύγγραμμα τοῦ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου
καί στό «Περί Παραδρομῆς Πολέμου» ἔργον τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ καί λιγότερο συναντᾶται στά συγγράμματα βυζαντινῶν συγγραφέων.
Ἐπίσης στά ποιήματα τοῦ Θεόδωρου Πτωχοπρόδρομου καί φυσικά στά ἀκριτικά ἄσματα καί στό ἔπος
τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα, ὅπως φαίνεται παρακάτω:
«...μετά δέ ταῦτα καί αὐτός ἐπῆρε τήν καλή του.
Καί τούς καλούς ἀγούρους του κι ἐξῆλθεν εἰς τάς
ἄκρας καί τούς τόπους κατέλαβεν ἐκείνους τοῦ πατρός του καί ἔσπευδε τούς ὁλοσχερῶς ἀτάκτους
ἀφανίσαι,
κ’ εἰς τάς κλεισούρας ἔτρεχεν καί εἰς αὐτάς τάς
ἄκρας διά τοῦτο ὀνομάζετο ἀκρίτης τό ἐπίκλην».
Ὁ θεσμός ἀνάγεται στούς χρόνους τῆς παρακμῆς
τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν πρός τόν σκοπό
τῆς ἄμυνας καί τῆς παγίωσης τῶν ὁρίων τῆς ἀχανοῦς
αὐτοκρατορίας, παρέστη ἀνάγκη ὀχυρώσεως μονίμου
συνοριακῆς γραμμῆς μέ στρατόπεδα καί φρούρια, οἱ φύλακες τῶν ὁποίων ὀνομάζοντο ἀντίστοιχα Λιμιτάνοι καί
Καστελάνοι.

Στούς στρατιῶτες αὐτούς καί ὅταν ἀπεσύροντο ἀπό
τόν στρατό μετά μακράν ὑπηρεσία, ὑπῆρχε τό ἔθος νά
παραχωροῦνται ἐκτάσεις γαιῶν γιά ἀτομική χρήση, τούς
παραχωροῦντο οἰκονομικές διευκολύνσεις, ἔτσι ὥστε
νά δημιουργοῦνται στρατιωτικές παροικίες ἀπό τίς ὁποῖες
ἐξήρχοντο οἱ μονάδες πού φύλαγαν τά σύνορα.
Τό σύστημα αὐτό ἄμυνας διατηρήθηκε καί ἀπό τούς
Βυζαντινούς, μάλιστα τό σύστημα τροποποιήθηκε συνεχῶς βελτιούμενο, μέχρι τελειοποιήσεώς του. Οἱ Βυζαντινοί σύν τῷ χρόνω, πιεζόμενοι ἀπό τήν κατάσταση
μεταρρύθμισαν ριζικά τά ὀχυρωματικά ἔργα τῶν
συνόρων, βελτίωσαν τήν ὀργάνωση τοῦ στρατοῦ,
πλούτισαν τά τεχνικά μέσα καί ἔδωσαν νέα μορφή
στήν πολιτική καί στρατιωτική διοίκηση τῆς χώρας καί
δημιούργησαν «τά θέματα καί τά Βάνδα», ἤτοι τίς
μεγάλες Περιφέρειες στίς ὁποῖες ἀνέθεταν τήν διοίκηση σέ στρατηγό.
Οἱ φύλακες ἐκλήθησαν ἀκρίτες, ἦταν στρατιῶτες συνοριακῶν θεμάτων καί βάνδων τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ ἀκρίτες ἦσαν ὑποχρεωμένοι
νά παρακολουθοῦν τίς κινήσεις τῶν ἐχθρῶν, εἶχαν ἀποστολή νά φρουροῦν ἄγρυπνοι τά σύνορα καί φρόντιζαν
νά εἰδοποιοῦν τόν στρατηγό νά λάβει μέτρα σχετικά μέ
τήν προστασία τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Σ’ αὐτούς τούς
στρατιῶτες οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτορες παρεῖχαν
ἐκτάσεις γῆς δι’ ἰδίαν καλλιέργεια καί χρήση καί τίς ἀποκαλοῦσαν «στρατοτόπια». Προσέτι παρεῖχαν σέ αὐτούς
τούς ἀκρίτες μισθόν, «ρόγαν», καί ἄλλα πλούσια δῶρα
καί προνόμια, ἵνα:
«Τό ἐνδεές ἔχοντες δύνανται καί ἵππους καλλίστους
ἐπικτάσθαι καί τάς ἄλλας αὐτῶν πανοπλίας καί
χαιροῦσι ψυχή προκινδυνεύειν»
Δυστυχῶς μετά τή συντριβή τῶν Ἀράβων ἀπό τό Νι-

κηφόρο Φωκᾶ τό 963 μ. Χ καί τήν ἐπέκταση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας στή Συρία καί Μεσοποταμία μειώθηκε ἡ σπουδαιότητα τῶν ἀκριτῶν καί ὁ Κωνσταντῖνος
ὁ Μονομάχος τό 1042 μ.Χ κατάργησε τήν ἀκριτική ἀτέλεια καί διέλυσε πολλές φρουρές, μέ ἀποτέλεσμα νά διευκολυνθεῖ ἡ διείσδυση, στή Μικρασία, τῶν Σελτζούκων
Τούρκων, ὕστερα ἀπό τήν ἥττα τοῦ Κων/νου Πορφυρογέννητου στό Ματζικέρτ τό 1071 μ. Χ.
Ἐπιγραμματικά ἡ ἀποστολή τῶν ἀκριτῶν περιγράφεται στό ἔργο «Περί Παραδρομῆς Πολέμου» μέ τά
ἑξῆς:
«Τούς τῶν μεγάλων ἀκριτικῶν θεμάτων τήν πρόνοιαν ἀναδεχομένους καί ὑπό τήν αὐτῶν ἐπικράτειαν τάς κλεισούρας ἔχοντες πάση μηχανῆ καί προθέσει καί ἀγρύπνω ἐπιμελεία προσήκει σπουδάζειν
καί ἀγωνίζεσθαι. Τάς τῶν Ρωμαίων Χώρας διαφυλάττειν τῆς τῶν πολεμίων ἐπιδρομῆς ἀσιγεῖς καί
ἀνεπηρέαστους βιγλάτορας ρωμαλέους καί ἐπιτηδείους καί τάς ὁδούς εἰς ἄκρον ἐπισταμένους».
Περί τούς γενναίους αὐτούς ὑπερασπιστές τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους γεννήθηκε νωρίς πλούσια λαϊκή παράδοση· ὁ λαός δέ, θαυμαστῆς τῆς ἀνδρείας καί ὑπερφυσικῆς δύναμης, ὕμνησε τή ζωή καί τά κατορθώματα τῶν ἀκριτῶν σέ συγκινητικά καί πλήρη ἐνθουσιασμοῦ
δημοτικά τραγούδια. Ὑπό τόν γενικό τίτλο «ἀκριτικός
κύκλος» τά ποιήματα αὐτά, διαφόρου περιεχομένου μέν,
συγγενῆ ὅμως ὡς πρός τό χαρακτήρα καί τά βασικά στοιχεῖα αὐτῶν, ἔχουν ὡς κύριο θέμα τούς ἄθλους τῶν
ἀκριτῶν, γενικότερα ὅμως τή ζωή τῆς ἡρωικῆς ἐκείνης
ἐποχῆς.
Θέματα τῶν ποιημάτων τοῦ ἀκριτικοῦ κύκλου
εἶναι τά συνήθη θέματα τῆς ἡρωικῆς ποίησης ὅλων τῶν
ἐποχῶν, ἤτοι στρατιωτικά ἀνδραγαθήματα, πολεμικά κατορθώματα, ἱπποτικοί ἔρωτες, αἱμοχαρεῖς καί τιτανικοί
ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι διεξάγονται μέ σκληρότητα. Οἱ
ἥρωες δέν εἶναι συνήθεις ἄνθρωποι, ἀλλά ὑπερβάλλουν
στήν ἀνθρώπινη δύναμη καί προσεγγίζουν τό ἀπίθανο
καί ὑπερφυσικό. Τά κάστρα ἦσαν τρόπος ζωῆς τους, οἱ
ἵπποι καί τά ὅπλα τους δέν εἶναι ὅπως τῶν κοινῶν ἀνθρώπων.
«Δεν ἦσαν μήτε πέντε μήτε δεκαοχτώ· ἑπτά χιλιάδες ἦσαν καί ἐγώ ἀμοναχός»
Τά ἀκριτικά ποιήματα ἦσαν πλούσια σέ περιγραφές
καί λαογραφικά στοιχεῖα καί δέν ἀποτελοῦν μόνο
ἀξιόλογα λογοτεχνικά ἔργα, ἀλλά καί σημαντικά
ἱστορικά μνημεῖα. Τά ἄσματα τοῦ ἀκριτικοῦ κύκλου
εἶναι παλαιά,ἀναγόμενα στούς χρόνους τῶν ἀκριτικῶν

ἀγώνων καί μάλιστα σέ προγενέστερη περίοδο τοῦ δέκατου αἰώνα.
Τό «ἀκριτικόν ἔπος» παρουσιάζει πολλές ἀδυναμίες
καί ἐλαττώματα, ὁ ἀκριτικός κύκλος ἀποτελεῖται ἀπό
ποιήματα σημαντικῆς καλολογικῆς ἀξίας .
Τό ἔπος τοῦ «Διγενῆ Ἀκρίτα» προῆλθεν ἀπό δημοτικά ἄσματα ἀπό τά ὁποῖα ὁ ποιητής τοῦ Ἔπους διατήρησε τά ἀφηγηματικά στοιχεῖα ἀφαιρῶν ὅ,τι φανταστικό καί προφανῶς ἀπίθανο καί προσθέτει ρητορικά
στολίδια, ἠθικά διδάγματα. Ἀκριβῶς δέ αὐτά τά στοιχεῖα ἔχουν ὡς κύριο χαρακτηριστικό τήν ἐπικράτηση τοῦ
δραματικοῦ στοιχείου. Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ Ἔπους εἶναι
«Βασίλειος Διγενής Ἀκρίτας»
Ὁ Διγενής Ἀκρίτας εἶναι ὁ κατεξοχήν ἐκπρόσωπος τοῦ μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι ἡ ἐκδήλωση ἑνός ὑγιοῦς καί ἄκρατου πατριωτισμοῦ, ὅπως εἶχε
διαμορφωθεῖ κατά τούς τραχεῖς ἀγῶνες τούς ὁποίους
ἦταν ὑποχρεωμένος ὁ Ἑλληνισμός νά διεξάγει ἐναντίον
πολυάριθμων ἐχθρῶν οἱ ὁποῖοι,πανταχόθεν, ἀπειλοῦσαν τήν ὕπαρξή του. Ὁ ἀκρίτας προσέφερε ὑπηρεσίες στήν Αὐτοκρατορία, στήν περιφρούρηση τῆς ἄμυνας τῶν συνόρων, στήν ὑποταγή τῶν ἀπίστων καί στήν
προσπάθεια γιά μία εἰρηνική ζωή στή χώρα καί τέλος
πρόσφερε ἀγῶνες γιά τή διάσωση τοῦ μεγαλείου τῆς
αὐτοκρατορίας. Γι’ αὐτό τό ὄνομά του ἀγαπήθηκε καί
δοξάστηκε ἀπό τό λαό τόσο πολύ ὥστε, ἀργότερα, ὅταν
ὁ Πτωχοπρόδρομος θέλησε νά ὑμνήσει τόν αὐτοκράτορα, δέν βρῆκε καταλληλότερο τίτλο νά τοῦ ἀπονείμει ἀπό τόν τίτλο του «νέου ἀκρίτα».
Ἡ σημασία τοῦ ἔπους ἀπό καθαρά ἱστορική καί
γλωσσική ἄποψη εἶναι εὐρύτερη, γιατί ὁ Διγενής
Ἀκρίτας εἶναι τό ἀπαύγασμα τῆς ἱστορικῆς κατάστασης καί τῶν ἐθνικῶν ἐπιδιώξεων τῆς ἐποχῆς, ἀκόμη δέ γιατί περιέχει πολύτιμες πληροφορίες ἱστορικές,
ἀναγόμενες σέ μία ἀπό τίς πλέον πολυτάραχες τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ ἡρωική μορφή τοῦ Ἀκρίτα συγκίνησε βαθιά τούς σύγχρονους. Γίνεται σύμβολο ἐθνικό. Ἡ λαϊκή φαντασία τόν ὁραματίζεται ὡς τόν νέον Ἡρακλῆ,
ἄγρυπνο φρουρό καί σωτήρα τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης
καί ἔτσι τόν ὑμνεῖ ἡ λαϊκή μούσα. Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ
ἀκρίτας παραδέχτηκε τήν ἥττα του καί ἔκλαψε τόν θάνατό του μέ τά ἑξῆς λόγια:
«Αλί ἐμέν τόν ἄκλερον ἐγώ θέ ν’ ἀποθάνω
Ἄς χαίρουν τά ψηλά βουνά ( ρασιά ) καί τά Παρχαρομύτια.
Ἔμπα καλή΄μ καί στρῶσον μέ θανατικόν κρεβάτι.
Θέκον ἄνθια΄ς σήν κεφαλήμ΄ καί παρχαρί τσιτσέκια».
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Παιδαγωγικά

ΓΟΝΕΙΣ

ΚΑΙ

Τοῦ ἱεροδιδασκάλου
Παντελεήμονος Μποσνακίδη

ν θέλουμε νά δώσουμε ἕναν ὁρισμό γιά τό τί εἶναι
ἐφηβική ἡλικία, μποροῦμε νά ποῦμε πώς εἶναι
ἡ ἀναπτυξιακή περίοδος μεταξύ παιδικῆς ἡλικίας
καί ἐνήλικης ζωῆς. Τό χρονικό αὐτό διάστημα, σέ ἄλλους
λιγότερο καί σέ ἄλλους περισσότερο, διαρκεῖ περίπου μιά
δεκαετία.
Τό διάστημα αὐτό χαρακτηρίζεται ἀπό ἀπότομες, γρήγορες καί σημαντικές ἀλλαγές στή σωματική, ψυχική καί
πνευματική κατάσταση τοῦ νέου. Πιό συγκεκριμένα στό:
α. Σωματικό/φυσιολογικό. Σχηματίζεται τό σῶμα σέ
ἀνδρικό καί γυναικεῖο, ἐνῶ ἡ χροιά τῆς φωνῆς ἀλλάζει
τελείως.
β. Ψυχολογικό. Ζητοῦν ἀνεξαρτησία, γίνονται ἐσωστρεφῆ, ἀπομονώνονται στό δωμάτιό τους, ἀπογοητεύονται ἀπό τή ζωή τους.
γ. Γνωστικό. Ἡ σκέψη τους πηγαίνει ἀπό τό συγκεκριμένο στό ἀφηρημένο, κάνουν πολλές ὑποθέσεις καί
σενάρια καί διατυπώνουν πολλά «ἐάν».
δ. Συναισθηματικό. Θυμώνουν, κλαῖνε, δέν εἶναι εὐχαριστημένα, ἀλλάζουν παρέες.
ε. Κοινωνικό. Ἐπηρεάζονται ἀπό τήν παρέα, δημιουργοῦν πιό στενές σχέσεις εἴτε μέ φίλους εἴτε μέ τό ἄλλο
φύλο, παίρνουν ἤ ἀλλάζουν ἀποφάσεις γιά τό ἐπάγγελμά
τους.

Ἄ
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ΕΦΗΒΟΙ

Αὐτήν ακριβῶς τήν περίοδο, τόσο ξαφνικά, οἱ γονεῖς
παρατηροῦν πώς ἔχουν ἕνα ἄλλο παιδί. Οἱ παρακάτω
φράσεις, ἐν μέρει, ἀντικατροπτίζουν τίς ἀγωνίες των γονέων. Μα ἦταν καλό παιδί, τί ἔγινε ξαφνικά ἤ ἦταν μαθήτρια τοῦ 20 καί τώρα δέν μαζεύεται ἤ δέν σέβεται κανέναν, συνέχεια ἀντιμιλάει κ.ἄ.
Οἱ γονεῖς πάλι δικαιολογημένα ἀντιδροῦν, βλέποντας
ἀλλαγές στή συμπεριφορά τοῦ ἔφηβου παιδιοῦ τους καθώς διακατέχονται ἀπό συναισθήματα φόβου καί ἀνησυχίας γιά τή σωματική τους ἀκεραιότητα, τή μαθησιακή τους πορεία, τούς στόχους πού θέτει τό παιδί τους, τούς
ἀνθρώπους πού συναναστρέφεται καί ἐπηρεάζεται, τούς
ἠθικούς κανόνες πού υἱοθετεῖ. Ἔρχεται ὅμως στιγμή
πού ὁ φόβος καί ἡ ἀνησυχία τῶν γονέων, τό νοιάξιμο καί
ἡ φροντίδα γιά τά ἔφηβα παιδιά τους γίνεται θυμός καί
ἀπαξιωτικά σχόλια καί ξεκινᾶ τότε τό «παιχνίδι ἐξουσία
καί τοῦ ἰσχυροῦ» μεταξύ ἐφήβου καί γονέα. Καλό εἶναι
τότε νά θυμόμαστε ὅτι ἡ παρορμητικότητα καί οἱ συναισθηματικές ἀντιδράσεις τῶν ἐφήβων πού μοιάζουν συχνά ὑπερβολικές, ἔχουν σχεδόν πάντο στόχο πρόσωπα
ἐξουσίας, πρόσωπα πού ξέρουν πώς ὅ,τι καί νά κάνουν
θά εἶναι πλάι τους γιατί τά ἀγαποῦν. Ἐπίσης βλέπουμε νά
παρουσιάζουν μεγάλη ἀσυνέπεια μεταξύ ἔργων καί λόγων. Εἶναι ἀκόμη ἀπόλυτα φυσιολογικό γιά ἕναν ἔφηβο
νά συγκρούεται ἔντονα μέ τούς γονεῖς του καί τήν ἑπόμενη στιγμή νά εἶναι ἤρεμος καί νά εἶναι σέ κατάσταση
εὐφορίας μιλώντας στό τηλέφωνο ἤ σέ ἐπισκέπτες. Δέν
εἶναι λίγοι οἱ γονεῖς ἤ ὅσοι ἄλλοι πού ἐμπλέκονται μέ ἐφήβους πού θέτουν στόν ἑαυτό τους ἐνδόμυχα τό ἐρώτημα,
καθώς ἔρχονται ἀντιμέτωποι μέ τόση ἔνταση καί παραδοξότητα, μήπως ἔχουμε νά κάνουμε μέ νοσηρή κατάσταση. ᾽Αλλά καί ἴδιοι οἱ ἔφηβοι, πολλές φορές ἀναρωτιοῦνται, ἀδυνατώντας νά ἐξηγήσουν αὐτές τίς περίεργες
καί ὀδυνηρές ἀλλαγές πού τούς συμβαίνουν.
Φαίνεται ὅτι ἀπό πολύ παλιά εἶχαν παρατηρηθεῖ οἱ ἰδιομορφίες τῆς ἡλικίας αὐτῆς, ὅπως διακρίνουμε σέ ἀρχαῖα
κείμενα, οἱ ὁποῖες ὅπως καί σήμερα, ἀποδίδονται σέ
ἠθική ἔκπτωση. Γιά παράδειγμα, ὁ Ἡσίοδος γράφει: «Οἱ νέοι μας σήμερα φαίνεται νά ἀγαποῦν
τήν πολυτέλεια. Ἔχουν κακούς τρόπους καί
περιφρόνηση πρός τήν αὐθεντία. Δέν σέβονται τούς μεγάλους καί ξοδεύουν τό
χρόνο τους ἐδῶ καί ἐκεῖ κουτσομπολεύοντας... Εἶναι ἕτοιμοι νά ἐναντιώνονται στούς γονεῖς τους, νά μονο-

πωλοῦν τή συζήτηση στήν παρέα, νά τρῶνε λαίμαργα καί
νά τυραννοῦν τούς δασκάλους τους».
Ἀργότερα ὁ Ἀριστοφάνης θά παρατηρήσει «Οἱ νέοι
γύριζαν στήν ἀγορά καί στά λουτρά, εἶχαν κακούς τρόπους, δέν σηκώνονταν ἀπό τίς θέσεις τους ὅταν πλησίαζαν
οἱ μεγαλύτεροι, συμπεριφέρονταν ἄθλια πρός τούς γονεῖς τους, αὐθαδίαζαν στόν πατέρα τους καί τόν κορόιδευαν γιά τήν ἡλικία του, ἦταν λαίμαργοι, ἅρπαζαν στό
τραπέζι ὅ,τι ἔβρισκαν μπροστά τους, γελοῦσαν στριγγλίζοντας καί κάθονταν σταυροπόδι». Και ὁ Σωκράτης
«Δέν βλέπω ἐλπίδα γιά τό μέλλον τοῦ λαοῦ μας ἄν
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐπιπόλαιη νεολαία τοῦ καιροῦ μας, διότι ὁπωσδήποτε ὅλοι οἱ νέοι εἶναι ἀπερίσκεπτοι ὅσο δέν
περιγράφεται».
Ἀργότερα, μετά Χριστόν, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θά γράψει, πώς «ἡ νεότητα μοιάζει μέ φουρτουνιασμένο πέλαγος, γεμᾶτο ἀπό ἄγρια κύματα καί ἐπικίνδυνους ἀνέμους ἤ μέ φωτιά πού ἁπλώνεται γρήγορα
καί κατακαίει τά πάντα γύρω της ἤ οἱ νέοι στήν ἐφηβεία
τους μοιάζουν μέ ἀχαλίνωτα ἄλογα».
Μιά τέτοια ὁμοφωνία ἀνά τούς αἰῶνες καί σέ διαφορετικούς πολιτισμούς ὑποδηλώνει τήν ἐμπειρία μιᾶς
ἀσυνήθιστης καί ὀδυνηρῆς κατάστασης, ἀλλά μᾶλλον μᾶς
ἀπομακρύνει ἀπό τό ἐνδεχόμενο τῆς «ἀρρώστιας». Θά
ἦταν ἀπίθανο μιά νοσηρή κατάσταση νά παρουσιάζει διαχρονικά σταθερότητα, ὅπως καί θά ἦταν ἐξ ἴσου ἀπίθανο ὁ Θεός νά ἔχει τοποθετήσει μιά νοσηρή φάση στήν ἐξέλιξη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Ὁ λόγος, λοιπόν, πού μᾶς ὠθεῖ, νά ἀναρωτιόμαστε ἄν
ἡ ἐφηβεία εἶναι ἀρρώστια, εἶναι ὅτι συχνά γίνεται ἀκατανόητη καί ὀδυνηρή. Περιέχει ἀντιφάσεις ὥστε δυσκολευόμαστε νά τή συμβιβάσουμε μέ τήν ψυχική
ὑγεία. Μέ βεβαιότητα μποροῦμε νά ποῦμε πώς ἡ ἐφηβεία δέν εἶναι ἀρρώστια, εἶναι μιά ἀναπτυξιακή φάση τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ εἴσοδος τῶν παιδιῶν σέ αὐτή τήν ἡλικία
μπορεῖ νά βάλει τήν οἰκογένεια σέ μιά τρομερή ἀναστάτωση. Ἡ ἀλληλεπίδραση μέ ἕναν ἐπαναστατημένο ἤ
ἀμφισβητοῦντα ἔφηβο ἐνδέχεται νά σπρώξει τούς γονεῖς
νά ἐπαναξετάσουν τό σκοπό καί τήν κατεύθυνση τῆς ζωῆς
τους. Γιά μερικούς γονεῖς ἡ ἐφηβεία τῶν παιδιῶν τους γίνεται ἕνα σημεῖο καμπῆς στή συζυγία τους. Ἴσως καί νά
φιλονικήσουν γιά τό πῶς θά χειριστοῦν τά παιδιά τους.
Ὁρισμένες φορές, δυστυχῶς, ἀνακαλύπτουν ὅτι δέν
«ταιριάζουν». Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις διαζυγίων
στήν φάση αὐτή. Ἐδῶ χρειάζεται προσοχή, ὥστε ἡ δυσκολία αὐτή νά μήν μπεῖ μεταξύ τῶν γονέων μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες. Μέσα στήν ἀγωνία, τό φόβο καί τήν
ἄγνοια τους, οἱ γονεῖς, ἀντιδροῦν πολλές φορές μέ τρό-

πο ἄκομψο, πού φέρνει ἀντιπαλότητα, σύγκρουση καί
ρήξη στή σχέση ἔφηβου καί γονέα.
Πῶς συνηθίζουν νά φέρονται οἱ γονεῖς αὐτή τήν περίοδο στόν ἔφηβο.
α. Συμπεριφέρονται στόν ἔφηβο μέ διπλό μήνυμα.
Ἀπό τή μία τοῦ φέρονται σάν νά εἶναι παιδί καί τόν καθοδηγοῦν, ὑποδεικνύοντάς του τί νά κάνει καί ἀπό τήν
ἄλλη σάν ἐνήλικα περιμένοντας νά εἶναι ὑπεύθυνος ἀπό
τή μιά στιγμή στήν ἄλλη. Ὁ ἔφηβος τότε μπαίνει σέ ἕνα
δίλημμα καί μή ξέροντας πῶς νά φερθεῖ, νιώθει περισσότερο ἀγχωμένος ἀπό πρίν.
β. Οἱ γονεῖς, χωρίς νά ξέρουν πώς νά διαχειριστοῦν
τίς ἀλλαγές τοῦ ἐφήβου, θέλουν νά ἀποκτήσουν τόν ἔλεγχο. Γιά νά τό κάνουν αὐτό, συνηθίζουν νά φωνάζουν, νά
ἐπικρίνουν καί νά προστάζουν τόν ἔφηβο. Ἀποτέλεσμα
αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς εἶναι ἡ αὔξηση τῶν ἐντάσεων
μεταξύ γονέων καί ἐφήβων.
γ. Οἱ γονεῖς πού δέν ἔχουν ἐκπληρώσει τίς δικές τους
προσδοκίες, βλέπουν τόν ἔφηβο σάν τό μέσο γιά τήν ἐπίτευξη αὐτῶν τῶν ἀνεκπλήρωτων ἐπιθυμιῶν. Ὄνειρα δικά
τους, στόχους πού εἶχαν βάλει καί δέν τούς τήρησαν, θέλουν νά τούς ἐκπληρώσει τό παιδί τους. Κάνουν τά πάντα προκειμένου νά δώσουν στό παιδί τους τά ἐφόδια γιά
νά ἐπιτύχει αὐτούς τούς στόχους καί νά τό φορτώσουν
εὐθῦνες πού στήν οὐσία εἶναι δικές τους Ἄν δέν ἐπιτευχθεῖ
ὁ στόχος, ἔχει ἀποτύχει τό παιδί, ἄν πάλι πετύχει, θεωροῦν τήν ἐπιτυχία δική τους.
δ. Ὁ ἔφηβος δημιουργεῖ τίς δικές του φιλίες αὐτή τήν
περίοδο τῆς ζωῆς του. Οἱ παρέες του εἶναι μικρές κοινωνίες πού ἔχουν τούς δικούς τους κώδικες ἐπικοινωνίας.
Γιά αὐτό κάθε προσπάθεια πού κάνουν οἱ γονεῖς νά γίνουν φίλοι μέ τόν ἔφηβο, πέφτει στό κενό. Προτροπές
τοῦ τύπου «πές τα ὅλα στόν πατέρα σου ἤ στή μητέρα
σου, πού εἶναι φίλοι σου» δέν πείθουν τόν ἔφηβο, ἀντιθέτως τόν ὑποψιάζουν καί τόν ἀπομακρύνουν. Πρέπει οἱ
γονεῖς νά καταλάβουν ὅτι δέν μποροῦν νά εἶναι φίλοι μέ
τό παιδί τους γιά νά τά καταφέρουν νά τοῦ σταθοῦν ὡς
γονεῖς.
ε. Ἡ περίοδος τῆς ἐφηβείας εἶναι ἡ φάση πού ὁ ἔφηβος βάζει τίς βάσεις γιά νά μπορέσει νά σταθεῖ ἀνεξάρτητος στήν ἐνηλικίωσή του. Οἱ γονεῖς πού φοβοῦνται ὅτι
τό παιδί τους δέν θά τά καταφέρει, δέν ξέρει, δέν μπορεῖ, εἶναι ἐκεῖνοι πού τοῦ πριονίζουν τήν αὐτοπεποίθηση
γιά νά τόν ἔχουν ἐξαρτημένο ἀπό τούς ἰδίους. Ἔτσι ὁ ἔφηβος μαθαίνει, βολεύεται μέ αὐτήν τήν κατάσταση καί παραμένει ἀγκιστρωμένος σέ αὐτούς δυσκολευόμενος νά
τά καταφέρει νά δημιουργήσει συνομίλικες σχέσεις ἤ καί
οἰκογένεια.
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Διοικητικά Θέματα

Διοίκηση

Συνεχίζοντας τήν ἀνάλυσή
μας γιά τόν Προγραμματισμό
στή Διοίκηση, θά πρέπει ν’
ἀναφέρουμε πώς προηγεῖται
ὅλων, ὁ σχεδιασμός

μέσω

στόχων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 4
Τοῦ Οἰκονομολόγου Νικ. Χατζητριανταφύλλου
ὑπευθύνου οἰκονομικῶν Ἱ. Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως

Πῶς μποροῦμε νά σχεδιάσουμε σωστά;
Πρέπει νά γίνει κατανοητό πώς τόν περισσότερο χρόνο στήν ἀνάπτυξη ἑνός ἔργου καταλαμβάνει τό κομμάτι
τοῦ σχεδιασμοῦ ἀπ’ ὅτι αὐτῶν τῆς ὀργάνωσης, τῆς διεύθυνσης καί τοῦ ἐλέγχου. Καί μιά πού τίς περισσότερες φορές στήν Ἐκκλησία ὁ σχεδιασμός ἀφορᾶ νέα ἔργα,
θά πρέπει ἐδῶ νά ἀναφερθοῦμε στίς ἔννοιες τῆς Διοίκησης μέσω Στόχων (ΜΒΟ: management by objectives)
καί Διαχείρισης Ἔργου.
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Τί σημαίνει Διοίκηση μέσω Στόχων;
Πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ διοίκηση μέσω στόχων
ἀποτελεῖ ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν ἐπιτυχία μιᾶς
συλλογικῆς προσπάθειας. Οἱ στόχοι ἑνός ὀργανισμοῦ
μποροῦν νά προσδιοριστοῦν ὡς βραχυπρόθεσμοι καί
ὡς μακροπρόθεσμοι. Ὁ ἐπιτυχημένος στόχος πρέπει νά
πληρεῖ τά ἀρχικά τῆς λέξης smart, ὅπως ἀναπτύχθηκε
ἀπό τόν Peter Druckerτό 1954. Συγκεκριμένα, πρέπει
νά εἶναι:
1. Specific - Συγκεκριμένοι
2. Measurable - Μετρήσιμοι
3. Agreed - Συμφωνημένοι
4. Realistic - Ρεαλιστικοί
5. Timed - Πραγματοποιήσιμοι σέ ἕνα λογικό
χρονικό διάστημα.
Μερικά ἀπό τά σημαντικότερα χαρακτηριστικά καί
πλεονεκτήματα τῆς Διοίκησης μέσω στόχων εἶναι:
1. Κίνητρα: συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων στήν ὅλη
διαδικασία.Αὐτό αὐξάνει τήν ἱκανοποίηση τῶν ἐργαζομένων καί ὁδηγεῖ σέ μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
2. Καλύτερη ἐπικοινωνία καί συντονισμός: βοηθᾶ
στή διατήρηση ἁρμονικῶν σχέσεων μέσα στήν ὀργάνωση, ἀλλά καί στήν ἐπίλυση πολλῶν προβλημάτων.
3. Προσήλωση στούς στόχους: οἱ ὑφιστάμενοι τεί-

νουν νά ἔχουν μεγαλύτερη προσήλωση στούς στόχους
πού ἔχουν καθορίσει γιά τόν ἑαυτό τους ἀπό ἐκείνους
πού ἐπιβάλλονται ἀπό ἄλλο πρόσωπο. Οἱ διευθυντές
εἶναι στό χέρι τους νά φροντίσουν ὅπως οἱ προσωπικοί στόχοι τῶν ἐργαζομένων νά συνδεθοῦν μέ τούς στόχους τοῦ ὀργανισμοῦ.
Ἡ στοχοθεσία λοιπόν ἀποτελεῖ βασικό πυλώνα τοῦ
σχεδιασμοῦ γιά τήν ὑλοποίηση ἔργων. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα
ὅμως θά πρέπει νά γίνει ὀρθή διαχείρισή τους.

Τί σημαίνει Διαχείριση ἔργου:
Ἔργο καλεῖται ἕνα προσωρινό ἐγχείρημα πού στοιχεύει στή δημιουργία ἑνός προϊόντος ἤ μιᾶς ὑπηρεσίας.
Προσωρινό, μέ τό σκεπτικό πώς ἔχει ἀρχή καί τέλος.
Στούς ἐκκλησιαστικούς ὀργανισμούς τά ἔργα ἔχουν νά
κάνουν ἀποκλειστικά καί μόνο μέ τή δημιουργία ὑπηρεσιῶν.
Διαχείριση ἔργου σημαίνει ἐφαρμογή τῆς γνώσης,
τῶν δεξιοτήτων, τῶν ἐργαλείων καί τῶν τεχνικῶν στίς
δραστηριότητες ἑνός ἔργου προκειμένου νά γίνουν πράξη οἱ προσδοκίες τοῦ ὀργανισμοῦ. Τά στάδια τοῦ κύκλου πραγμάτωσης ἑνός ἔργου εἶναι τά παρακάτω:
1. Σύλληψη (ἐκκίνηση) τοῦ ἔργου.
2. Ἐκπόνηση σχεδίου ὑλοποίησης τοῦ ἔργου.
3. Ὑλοποίηση
4. Παρακολούθηση καί ἔλεγχος
5. Ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου.
Φυσικά ὑπάρχουν πολλές μέθοδοι παρακολούθησης
ἑνός ἔργου πού ἐφαρμόζονται, ἀλλά ἐδῶ δέν θά προχωρήσουμε σέ περαιτέρω τεχνοκρατική ἀνάλυση. Βέβαια ὁ ὀρθός προγραμματισμός θά πρέπει νά βασίζεται στήν σωστή ἐκτίμηση τοῦ περιβάλλοντος τοῦ
ὀργανισμοῦ. Ἀλλά γιά τό περιβάλλον ἑνός ὀργανισμοῦ
θ’ ἀναφερθοῦμε στό ἑπόμενο ἄρθρο.

Κ

Στοχασμοί

άθε χρόνο στά τέλη τοῦ Μαΐου, συλλογίζομαι τό
πάρσιμο τῆς Πόλης, κατά τήν προσφιλῆ
ἔκφραση τοῦ κύρ- Φώτη τοῦ Κόντογλου. Τό
κακό πού συνέβη στήν ἀνθρωπότητα ὅταν χίλια χρόνια
πολιτισμοῦ χάθηκαν μέσα σέ μία νύχτα, τό ξημέρωμα τῆς
Τρίτης 29ης Μαΐου τοῦ 1453… Μελαγχολῶ ὅταν ἀκούω
τούς φαντασμένους πιθηκίζοντες τῆς ἑσπερίας νά μιλοῦν
γιά εὐρωπαϊκό διαφωτισμό, πνευματικό κίνημα στά τέλη
τοῦ 17ου μέ ἀρχές τοῦ 18ου αἰώνα, ὅταν δέκα αἰῶνες
πρωτύτερα μία κοιτίδα πολιτισμοῦ γραμμάτων καί
τεχνῶν ἀναπτύσσεται θεαματικά σέ μία μεγαλειώδη πορεία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας πού ὅμοιά της δέν
κατάφερε νά ἐπανεμφανισθεῖ στό ἱστορικό προσκήνιο!
Τό Βυζάντιο, ἀπετέλεσε τήν μετόπη τῆς πολιτισμικῆς
κληρονομιᾶς, τῆς σημερινῆς γηραιᾶς Ἠπείρου ἡ ὁποία
ἀργοπεθαίνει ἔχοντας ἀπολέσει πλέον κάθε στοιχεῖο παράδοσης! Αὐτό ὑπῆρξε ἡ ζωή τοῦ Βυζαντίου! Ἡ παράδοσις… Φθάνοντας κανείς στήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων,
δέν χρειάζεται ἱστορικές γνώσεις ὥστε ἀπό τά ἀπομεινάρια τοῦ ἀγλαοφανοῦς παρελθόντος νά γνωρίσει
αὐτήν τήν ἀνεπανάληπτη παράδοση... Ἡ Εὐρώπη
ἄργησε νά ἀφυπνιστεῖ πνευματικά! Σέ μία ἐποχή ὅπου
οἱ σημερινοί εὐρωπαῖοι ζοῦσαν ἀκόμα σέ λασποκαλύβες σέ μία πρωτόγονη καθημερινότητα ἀναλώνοντας τίς
δυνάμεις τους σέ κατακτητικούς πολέμους, “τό Βυζάντιο διέθετε καλλιτέχνες καί ποιητές, ἄκουγε σοφούς καθηγητές καί ἱεροκήρυκες τοῦ συρμοῦ, ἀγαποῦσε μέ πάθος τό θέατρο καί τόν ἱππόδρομο καί εὐαρεστεῖτο σέ ἕνα
ἐκλεπτυσμένο βίο, χαρακτηριζόμενο ἀπό εὐημερία , πολυτέλεια καί ἐνδιαφέρον γιά τήν καλή ἔνδυση, τόν
καλλωπισμό τοῦ σώματος καί τούς καλούς τρόπους”.
Ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία
τό Μάιο τοῦ 330 μ.Χ ἕως καί τήν καταστροφή της χίλια
ἑκατόν εἴκοσι τρία χρόνια μετά, “πρωτάνοιξε τήν ‘πύλην
τήν κεκλεισμένην καί μπόρεσε καί εἶδε ὁ ἄνθρωπος,
ἐκεῖνα τά θαυμάσια , πού εἶπε ὁ Χριστός πώς δέν μπορέσανε νά τά δοῦνε οἱ σοφοί κι οἱ συνετοί της ἀρχαι-

ότητας…’’ Ἀκόμα καί στά χρόνια της παρακμῆς του,
τό Βυζάντιο εὐημεροῦσε! Ἡ καλλιέργεια τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν ὑπῆρξε πρωτοπόρος καί μοναδική
γιά τήν ἐποχή της! Δίκαια ὁ νοσταλγός αὐτῆς τῆς
ἐποχῆς, Φ. Κόντογλου, ἐπισημαίνει πώς “ ὅτι κάνανε οἱ
τεχνίτες τῆς Πόλης ἦταν τό πιό μαστορικό πού μποροῦσε
νά γίνει, ἀπό τά χτίρια ἀπό τά ψηφιά , τίς ζωγραφιές ,
τά σκαλίσματα, τά βιβλία τά γραμμένα μέ τό χέρι, τά χρυσαφικά, τ’ ἀσημικά , τά μπρούντζα, ἴσαμε τά παπούτσια,
τά μαχαίρια, τά ροῦχα, τά καράβια, τ΄ἅρματα, τά φαγητά, τά γλυκύσματα, τά ροδοστάματα, τά πιοτά, ὅλα ὅσα
μπορεῖ νά βάνει καθένας μέ τό νοῦ του…’’.
Ὅλα αὐτά καί ἄλλα τόσα πού τό χαρτί καί τό μολύβι δέν φθάνουν νά περιγράψουν, χάθηκαν ξαφνικά,
ἐκεῖνο τό ὀμιχλῶδες πρωινό της Μεγάλης Τρίτης της 29ης
Μαΐου… Οἱ χρονικογράφοι τῶν παθῶν τῆς Πόλης, συμφωνοῦν ἀναμεταξύ τους στήν καταγραφή τῶν γεγονότων. Ὁ ἐπιφανέστερος ἐξ αὐτῶν Γεώργιος Σφραντζής,
γραμματεύς τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Δραγάση-Παλαιολόγου, μέ χείλη τρεμάμενα, περιγράφει τά γεγονότα ὅπως τά ἔζησε , πέντε χρόνια μετά,
στήν Κέρκυρα ὅπου βρέθηκε, συντάσοντας τό “Χρονικόν’’ , “πού ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς σπουδαιότερες πηγές
τῆς ἱστορίας ἐκείνων τῶν χρόνων’’.
Τό βράδυ πρίν τήν καταστροφή, βρίσκει τούς βυζαντινούς καταπονημένους μετά ἀπό σαράντα ὁλόκληρες
μέρες στενῆς πολιορκίας ἀπό τόν Πορθητή! Ὅπως ἀπό
Κωνσταντῖνο ξεκίνησε ἡ πορεία τῆς Αὐτοκρατορίας καί
σέ Κωνσταντῖνο κατέληξε, ἔτσι ἀπό Μωάμεθ ξεκίνησε ἡ
θρησκεία τῶν Ἀγαρηνῶν καί σέ Μωάμεθ ἔλαχε ὁ κλῆρος
τῆς Ἅλωσης τῆς Πόλης! Οἱ Βυζαντινοί σκορπισμένοι, ἄλλοι
στά τείχη πού γιά αἰῶνες στάθηκαν ἀπόρθητα διαφυλάσσοντας τήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων, ἄλλοι στήν Μεγάλη
Ἐκκλησία πού δέχτηκε ἱκεσίες καί προσευχές, πού γνώρισε στασιασμούς καί ἐνθρονίσεις Αὐτοκρατόρων, στήν
Μεγάλη Ἐκκλησία πού περιγράφοντάς την ὁ ἱστορικός
Προκόπιος σέ καταλαμβάνει δέος γιά τό τί πραγματικά

μέσα στόν χρόνο

«Ἀγναντεύοντας»

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Θωμᾶ Ἀνδρέου,
Ἱεροκήρυκος
Ι.Μ. Ἐλευθερουπόλεως
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ὑπῆρξε ἡ σκλαβωμένη πλέον Μητρόπολη τῆς Ὀρθοδοξίας!
Τό βράδυ ἐκεῖνο, τελεῖται λειτουργία στήν Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Μαζί μέ τούς προσευχόμενους Χριστιανούς πού ἐκλιπαροῦν γιά τό θαῦμα
καί ὁ ἀγέρωχος ἥρως τῶν παιδικῶν μας παραμυθιῶν, ὁ
Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος! Μεταλαμβάνει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί παρακαλεῖ καί ἐκεῖνος τόν Θεό νά
σταθεῖ γιά μία ἀκόμη φορά βοηθός στήν Πόλη Του, ὅπως
ἔκανε αἰῶνες τώρα… Ἐκεῖνο ὅμως τό βράδυ, «κρίμασιν οἶς οἶδε Κύριος», ἐπέπρωτο νά εἶναι τό τελευταῖο ὄχι
μόνον γιά τόν ἴδιο ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν ὑπερχιλιετῆ
ἱστορία τοῦ Βυζαντίου…
Ἡ μάχη λυσσαλέα καί ἀπό τίς δύο πλευρές, μέ τούς
βυζαντινούς νά προσπαθοῦν νά κρατήσουν, ἀπέναντι σέ
μία πρωτόγονη πολιορκητική μηχανή αὐτή τοῦ Οὐρβανοῦ, πού γιά νά τήν φτιάξει κόντεψε δέκα φορές νά σκοτωθεῖ! Αὐτή ἡ κορωνίδα τῆς μηχανικῆς, κατάφερε νά
δημιουργήσει τά πρῶτα ἀλλά καίρια πλήγματα στά τειχιά πού ἔβλεπαν ἀπελπισμένα πώς ἡ ἀποστολή τους νά
διαφυλάττουν τήν Κωνσταντινούπολη εἶχε πλέον ὁλοκληρωθεῖ δραματικά… Κοντά στήν πύλη τοῦ Ἁγίου
Ρωμανοῦ, γίνεται χαλασμός!
Ξάφνου, ἐμφανίζονται μέσα ἀπό τά τείχη οἱ πρῶτοι
τῶν ἐχθρῶν καί πίσω τους ἀκολουθοῦν καί ἄλλοι… Ἑάλω
ἡ Πόλις…. Αὐτή ἡ κραυγή σηματοδότησε τό τέλος! Τά
πάντα πλέον εἶχαν χαθεῖ! Θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς! Τό τίμημα τῆς λυσσαλέας μάχης ὥστε νά παρθεῖ ἡ Πόλις ἦταν ἡ ὑπόσχεση τοῦ Πορθητῆ πώς γιά τρεῖς
μέρες θά εἶχαν τήν εὐκαιρία οἱ κατακτητές νά συλήσουν
ὅτι ἤθελαν ἀπό τό περίτεχνο αὐτό κόσμημα… Ἀνελέητες σφαγές ἄμαχου πληθυσμοῦ! Πρωτονεομάρτυρες ἡ
οἰκογένεια τοῦ Λουκᾶ Νοταρᾶ Μεγάλου Δουκός τῆς
Αὐτοκρατορίας. Ἀκολουθοῦν καί ἄλλοι πολλοί… Μεγάλος ὁ κατάλογος τοῦ πανθέου τῆς Ἱστορίας!
Τότε, λέει μέ πίκρα ὁ Σφραντζής, νά βλεπες τό χαλασμό καί τήν ἀντάρα, τό αἷμα νά ποτίζει τά βυζαντινά λιθόστρωτα πού κάποτε στρωμένα μέ χαλιά ὑποδέχονταν τούς Βασιλεῖς τῆς Πόλης! Νά βλεπες τήν Μεγάλη
Ἐκκλησία ‘’ τόν ἐπίγειο οὐρανό, τόν θρόνο τῆς δόξας τοῦ
Θεοῦ, τό ὄχημα τῶν Χερουβείμ καί δεύτερο στερέωμα
, τόν φτιαγμένο λές ἀπό τό χέρι τοῦ θεοῦ, τό ἀξιόλογο καί
θαυμάσιο θέαμα, τό ἀγλάισμα ὅλου του κόσμου, τόν
ὡραιότερο ναό μεταξύ τῶν ὡραίων πού πάνω ἀπό τό ἄδυτό του καί πάνω ἀπό τό θυσιαστήριο ἔτρωγαν καί ἔπιναν καί ἔκαναν τίς ἀσελγεῖς πράξεις τους καί ὀρέξεις τους

ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, μέ γυναῖκες , καί παρθένες
καί παιδιά… Ποιός νά μήν σέ θρηνήσει Ἅγιε Ναέ’’
διερωτᾶται μέ πόνο ψυχῆς ὁ Σφραντζής;
Πόσα πιά νά γράψεις γιά τά ἀνεκδιήγητα; Πόσα νά
πεῖς ὥστε νά καταφέρεις νά περιγράψεις τήν λεηλασία;
Πόσο νά θρηνήσεις γιά τήν καταστροφή; Ὅλα ἔληξαν
μέσα σέ λίγες ὧρες, ὅταν πλέον ἔψαχναν νά βροῦν τό
ἀκέφαλο σῶμα τοῦ τελευταίου τῶν Αὐτοκρατόρων.
Καί ἔτσι ἀκέφαλο βρέθηκε τό σφαγμένο κορμί τοῦ
Παλαιολόγου. Τό ἀναγνώρισαν, δίχως κεφάλι, ἀπό τίς
βασιλικές περικνημίδες καί τά σανδάλια ποὔχαν κεντημένους τούς χρυσούς ἀετούς ὅπως συνηθίζονταν γιά
τούς βασιλεῖς .
Τό ἔμαθε ὁ Ἀμιρᾶς, λέει ὁ Σφραντζής καί εὐφράνθηκε ἡ ψυχή του γιατί ἤθελε νά τιμήσει τόν ἥρωα τῆς Πόλης καί τόδωκε στούς Χριστιανούς πού τόθαψαν ἀκέφαλο
μέ βασιλικές τιμές. Καί ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος σαράντα
ἐννέα χρονῶν, τριῶν μηνῶν καί εἴκοσι ἡμερῶν, ὅπως μᾶς
διαβεβαιώνει μέ γλαφυρότητα καί ἀκρίβεια ὁ Σφραντζής!
Κάπου ἐδῶ τελειώνει ἡ ἱστορία! Καί εὐχαριστῶ τόν
Δεσπότη μας πού μου δωκε τήν εὐκαιρία γιά μία φορά
ἀκόμη νά ἀγναντέψω μαζί σας στό βάθος τοῦ χρόνου!
Εἶναι ὡραῖο νά ἀγαπᾶς τήν ἱστορία, ἀλλά πιότερο τούτου καί μεγαλύτερο, εἶναι νά εἶσαι μέρος της, σάρκα ἀπό
τή σάρκα της καί ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν της. Πῶς θά μποροῦσα λοιπόν νά καταλήξω σέ τοῦτο τό μνημούρι; Ἀνέτρεξα σέ ἕναν ἄλλον πολυαγαπημένο μου σύντροφο τῶν
φοιτητικῶν μου χρόνων μέχρι καί σήμερα, τόν κύρ Ἀλέξανδρο τόν Β΄ τοὐπίκλην Μωραϊτίδη. Ἐκεῖνος στό Πολίτικο ὁδοιπορικό του, μᾶς φθάνει στό τέλος τῆς ἀφήγησης πού ὁλοκληρώνεται στόν τάφο τοῦ Παλαιολόγου!
Ἀφοῦ λοιπόν τονίζει στόν τολμητία τῆς ψηλάφησης
τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος τῆς Πόλης, πώς ἄν δέν τήν
περπατήσεις δέν μπορεῖς νά τήν γνωρίσεις, τόν βλέπουμε
νά κάθεται στό Βεφά- Μεϊντᾶν πίνοντας μακάρια τόν
καφέ του, ὅταν ξάφνου κάποιος ἐκ τῶν παρισταμένων
ἀγάδων τοῦ ἀποκαλύπτει τόν τάφο τοῦ Παλαιολόγου…
Ἐκεῖ, σέ ἕνα σκιερό σημεῖο, κρυμμένο πίσω ἀπό καλύβες, βλέπει τό σημεῖο ὅπου ἡ παράδοσις θέλει τόν Βασιλέα ἡμῶν κεκοιμημένον… Μία ἀκακία, σκιάζει τό
μνῆμα. Λίγο παραδίπλα ὁ κύρ- Ἀλέξανδρος βλέπει πιό
φροντισμένο μνῆμα, τοῦ ἀράπη πού φόνευσε τόν μαχόμενο Βασιλέα… Δύο μνήματα, μία ἱστορία! Ἄντε κύρἈλέξανδρε, κλεῖσε ἐσύ τό κείμενο, ἀντί γιά ἐμένα τοῦ ζήτησα ταπεινά. Καί ἐκεῖνος μοῦ ἔκανε τό χατήρι…

Ἐπανῆλθον πάλιν πρός τόν κατησχυμμένον τοῦ Αὐτοκράτορος τάφον. Ἔκοψα κλῶνον θαλερόν ἀπό
τῆς ἀκακίας, ἐγονυπέτησα εἰς τά μεμιασμένα μάρμαρά του καί ἐν στιγμῇ ὑπερτάτης ἐξάψεως μ’
ἐφάνη πώς ἤκουσα πικρόν παράπονον, γεμίζον θρῆνον ὀδυνηρόν τήν πενιχράν ἐκείνην περιοχήν:
Δέν ὑπάρχει κανείς Χριστιανός νά ἀνεγείρη τόν τάφον μου;
Δέν ἠδυνήθην νά κρατήσω τά δάκρυά μου…

Ὁδοιπορικό στά Μαρτυρικά
Παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 2015
Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Μπένου
Πρωτοσυγκέλλου

έ τή χάρη τοῦ Κυρίου καί τίς εὐχές καί
εὐλογίες τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας ἀπό
τήν 6η ἕως 9η Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς
Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως στά ἀλησμόνητα καί ἱστορικά Παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας ἐξ
ἀφορμῆς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου
στή περιοχή τῆς Σμύρνης καί τῆς Ἐφέσου, ἐν ὄψει
μάλιστα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Τό πρωί τῆς 6ης Μαΐου καί περί ὥραν 6η πρωινή ἀναχωρήσαμε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερούπολης ἑξάδα κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως μέ
ἐπικεφαλῆς τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.
Χρυσόστομο, μαζί μέ πενήντα ἕξη ἄτομα ἐκ τῆς
ἐπαρχίας μας μέ προορισμό τά Ἑλληνοτουρκικά σύνορα τῶν Κήπων. Μετά τό σύντομο ἔλεγχο τῶν διαβατηρίων καί τήν ἐπιβαλλόμενη στάση μας στά σύνορα ἀφήσαμε τά Ἑλληνικά ἐδάφη καί εἰσήλθαμε στά ἀλησμόνητα ἐδάφη τῆς σημερινῆς Τουρκίας.
Διασχίζοντας τήν ἐπαρχία τῆς Ἀδριανουπόλεως,
διανύοντας πόλεις καί χωριά πού ἔσφυζαν ἄλλοτε ἀπό Ἑλληνικό Πολιτισμό, ὅπως τά Ἴψαλα καί
ἡ Κεσάνη, φθάσαμε στή Μάδυτο ἀπ’ ὅπου μέ πλοι-

Μ

άριο διασχίσαμε τά στενά τῆς θάλασσας τοῦ
Μαρμαρά γιά νά εἰσέλθουμε στά Δαρδανέλια. Ἀμέσως ἐπιβιβαστήκαμε στό ποῦλμαν καί ἀρχίσαμε τήν
ἐκδρομή μας μέ τελικό προορισμό τήν χιλιοτραγουδισμένη Σμύρνη μας. Ἡ διαδρομή μας μεγάλη
καί κουραστική, ἀλλά οἱ σκέψεις ἀπό τά μέρη πού
διαβαίναμε, διασχίζοντας τά μαρτυρικά Μικρασιατικά Παράλιά μας, ἁπάλυναν τόν κόπο. Λίγο πρίν
φθάσουμε στό Ἀϊβαλί ἀπό τόν περιφερειακό, ἄνετο δρόμο, σταματήσαμε γιά μισή ὥρα περίπου γιά
ἕνα σύντομο καφέ σέ ἕνα παραδοσιακό Τούρκικο
ἑστιατόριο τῆς περιοχῆς, ἀπό ὅπου πήραμε τόν ξεναγό μας τόν Μουράτ, Τοῦρκο, φιλέλληνα, μέ σπουδές στήν Φιλοσοφική τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Μετά τήν σύντομη ἀνάπαυσή μας ἀναχωρήσαμε γιά τήν Σμύρνη περνώντας μέσα ἀπό μεγάλες πόλεις τῶν παραλίων. Ὅλοι μας, ὅσοι τουλάχιστον γιά πρώτη φορά εἴχαμε τήν εὐλογία νά ἐπισκεφθοῦμε τά μέρη αὐτά, κοιτούσαμε μέ πιό
πολύ ἐνδιαφέρον κάθε τί πού βλέπαμε στή διαδρομή, κοιτούσαμε καί στό μυαλό μας ἔρχονταν
σκέψεις, ἀπό ὅσα ἔχουμε διαβάσει καί ὅσες ἱστορίες ἀκούσαμε γιά τίς περιοχές αὐτές. Μόλις πλησιάσαμε ὅμως καί περάσαμε τή Μενεμένη πλέον,
φθάναμε στόν σημερινό μας προορισμό.
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Μπαίνοντας στά προάστια τῆς Σμύρνης, ἕνα περίεργο συναίσθημα κυρίευσε τήν ψυχή μας, πόνος,
ὀργή μά καί χαρά πού ἀξιωθήκαμε νά τήν ἐπισκεφθοῦμε! Ἀφοῦ φθάσαμε στό ξενοδοχεῖο, ὅπου
γιά ἕνα βράδυ θά διανυκτερεύαμε, φανερά ταλαιπωρημένοι ἀπό τό πολύωρο ταξίδι μας, πήραμε τά
δωμάτιά μας καί στήν αἴθουσα τοῦ ἑστιατορίου γευθήκαμε τά ὄμορφα τοπικά ἐδέσματα. Ὁρισμένοι
ἀπό τό γκρούπ, οἱ πλέον νέοι καί πιό ξεκούραστοι,
δέν ἤθελαν νά χάσουν τή εὐκαιρία νά θαυμάσουν
τήν πρωτεύουσα τῶν Μικρασιατικῶν παράλιων φωτισμένη τή νύχτα.
Τήν δεύτερη μέρα, ξεκούραστοι, ἀφοῦ πήραμε
τό πρωινό καί τακτοποιήσαμε τήν παράδοση τοῦ
δωματίου μας, ἀναχωρήσαμε γιά τήν πλέον σημαντική μας ξενάγηση στά πιό ἀξιοθέατα σημεῖα
τῆς πόλης. Μέσα ἀπό τό πούλμαν περάσαμε ἀπό
τήν παραλιακή ὁδό τοῦ Καί, ἀτενίζοντας τά τελευταία ὡραῖα διατηρητέα Ἑλληνικά σπίτια, στήν
κατοχή πλέον πλουσίων κατοίκων τῆς περιοχῆς καί
πολλά ἀπό αὐτά μάλιστα στή διάθεση τοῦ Δημοσίου, ὅπου λειτουργοῦν διάφορες κρατικές ὑπηρεσίες. Πρώτη στάση μας στό μικρό ἀλλά χαριτωμένο ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ναό τῆς προτεσταντικῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἔχει παραχωρηθεῖ στήν ὀλιγάνθρωπη πιά Ὀρθόδοξη κοινότητα. Ἐκεῖ μᾶς ὑποδέχτηκε ὁ μοναδικός ἐφημέριος τῆς πόλεως, γνωστός καί παλιός φίλος, ὁ π.
Κύριλλος Συκῆς, καταγόμενος ἀπό τό ἀντικρυνό
Νησί τῆς Λέσβου. Ἀφοῦ προσκυνήσαμε τίς Ἱερές
Εἰκόνες τοῦ ναοῦ τελέσαμε δέηση καί ὁ Σεβα-

σμιώτατος Ποιμενάρχης μας μίλησε προσφωνώντας τόν π. Κύριλλο. Μέ τή σειρά του ὁ π. Κύριλλος μᾶς ἔκανε σύντομη ἀναφορά στό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν περιοχή. Ἔπειτα ἀναχωρήσαμε γιά νά ἐπισκεφθοῦμε
ἀκριβῶς δίπλα τόν μεγαλοπρεπῆ ναό τῶν καθολικῶν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀμέσως μετά ἐπιβιβαστήκαμε στό λεωφορεῖο καί κατευθυνθήκαμε στήν παραλία ὅπου καί
ἀποβιβαστήκαμε, ὁπότε καί ἄρχισε ἡ ὁδική μας ξενάγηση στά πλέον σημαντικά ἀξιοθέατα τῆς πόλης.
Ρολόι, Ἑλληνικές συνοικίες, κλπ
Ἑπόμενος προορισμός μας τό ξενοδοχεῖο στήν
παραθαλάσσια τουριστική πόλη τοῦ Κουσάντασι,
ὅπου καί διανυκτερεύσαμε γιά 2 βράδια σέ ἕνα πανοραμικό ξενοδοχεῖο, παλαιό κτίσμα στούς πρόποδες ἑνός λοφίσκου. Ἀφοῦ τακτοποιηθήκαμε
στά δωμάτια μας ἀναχωρήσαμε γιά τήν Ἔφεσο,
ἀρχαία πόλη πού ἀριθμεῖ 1.800 χρόνια ζωῆς. Μία
ἀπό τίς σημαντικότερες πόλεις τῶν Μικρασιατικῶν
παραλίων, σέ ἐκπληκτική πανοραμική θέση. Ἀφοῦ
φθάσαμε ἔξω ἀπό τόν Ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς Ἐφέσου κατευθυνθήκαμε πρός τά ἐρείπια τοῦ ναοῦ τῆς
Βασιλικῆς τῆς Παναγίας, τόπο σύγκλησης τῆς τρίτης Οἰκουμενικῆς συνόδου, ὅπου καί τελέσθηκε ὁ
Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Μόλις φθάσαμε μᾶς ὑποδέχτηκε καλωσορίζοντάς μας ὁ Ἑλληνικός πρόξενος τῆς περιοχῆς.
Ἐκεῖ περίμεναν καί δεκάδες ἄλλοι πατριῶτες μας,
πού εἶχαν προσέλθει γιά τόν Πατριαρχικό Ἑσπερινό.

Μετά τήν ἀκολουθία εἴχαμε τόν χρόνο νά
θαυμάσουμε τό Ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἐφέσου, τό μεγαλύτερο Ἑλληνικό θέατρο 45.000 θέσεων, πού
ἀργότερα μετατράπηκε σέ ἀρένα, καθώς καί τίς
σαρκοφάγους καί τήν Ἱστορική βιβλιοθήκη τοῦ
Κέλσου. Κατά τήν ἐπιστροφή μας στό ξενοδοχεῖο
γευματίσαμε καί θαυμάσαμε τήν πανοραμική θέα
τοῦ Αἰγαίου πελάγους ἀγναντεύοντας μακριά τήν
Σάμο.
Τήν τρίτη μέρα, ἀφοῦ εἴχαμε ξεκουραστεῖ, ξεκινήσαμε γιά τά ἐρείπια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπου θά ἐτελεῖτο Πατριαρχική Θεία Λειτουργία. Ἡ συγκίνηση, τό δέος, ἡ ἐπιβλητική τοποθεσία τοῦ Ναοῦ μᾶς μετέφερε σέ
ἄλλους χρόνους, σέ ἄλλους καιρούς, μακριά ἀπό
τή καθημερινότητά μας. Ὁ τάφος τοῦ ἑορτάζοντος
Ἁγίου Ἰωάννου, ἡ μεγαλοπρεπής παρουσία τοῦ Πατριάρχου μας, δημιούργησαν μοναδικές στιγμές λειτουργικῆς ἀνάτασης καί μεγαλείου.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία, συγκινητική καί μεγαλόπρεπη μέσα στήν ἱερότητα τοῦ ὑποβλητικοῦ
τοπίου, περασμένη πιά ἡ ὥρα, ἐπιστρέψαμε στό ξενοδοχεῖο γιά ὀλιγόλεπτη ἀνάπαυση καί στή συνέχεια ἐπισκεφθήκαμε τά Ἑλληνικά Χωριά Δωμάτια,
Σόκια, Κελεμπέσι καί Κιρκιντζέ. Μέ τή ἐπιστροφή μας στό ξενοδοχεῖο γεμᾶτοι ὄμορφες εἰκόνες ἀπ”
ὅσα ἀντικρίσαμε καί ἀφοῦ γευματίσαμε σέ εἰδυλλιακό ἑστιατόριο τοῦ ξενοδοχείου, οἱ πιό πολλοί μεταβήκαμε γιά μία βόλτα νυκτερινή στήν παραλία
τοῦ τουριστικοῦ Κουσάντασι ὅπου μᾶς φιλοξενοῦσε
γιά δύο μέρες.
Τήν τελευταία ἡμέρα τῆς ἐκδρομῆς μας, ἀφοῦ
ἀφήσαμε τό ξενοδοχεῖο, πήραμε τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς γιά τήν ἐπαρχία μας. Μοναδική μας σημερινή στάση γιά ξενάγηση τά Μοσχονήσια καί οἱ
Κυδωνίες (Ἀϊβαλί), μέ πρώτη τά πανέμορφα δύο
νησιά τοῦ Αἰγαίου πού στολίζουν τά γαλανόλευκα νερά τῶν παραλίων καί τά ὁποῖα ἑνωμένα μέ μία
μικρή γέφυρα διευκολύνουν τήν μετάβαση τοῦ ἐπισκέπτη. Ἀφοῦ ξεναγηθήκαμε στά στενά ἑλληνικά
δρομάκια θαυμάζοντας τά ἐναπομείναντα ἑλληνι-

Σμύρνη. Μέ τόν π. Κύριλλο.

κά σπίτια τῶν προγόνων μας φθάσαμε ἔξω ἀπό τόν
ἐπιβλητικό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, διστάζοντας
ὅμως νά μποῦμε μέσα, λόγω τῆς σημερινῆς μετατροπῆς του σέ μουσεῖο…. Κατηφορίζοντας πρός
τό λιμάνι τοῦ νησιοῦ δέ θά μπορούσαμε νά μήν ξαποστάσουμε σέ ἕνα ἀπό τούς πολλούς καφενέδες
καί νά μήν πιοῦμε ἕνα ἀργιάνι ἤ ἕνα καφεδάκι.
Μετά τή σύντομη ἀνάπαυση ἐπιβιβαστήκαμε στό
πούλμαν μέ κατεύθυνση τή δεύτερη στάση, τό
Ἀϊβαλί. Τό λιμάνι μέ τά ἐπιβλητικά καραβάκια δέν
διέφερε ἀπό ἕνα ἑλληνικό νησί. Ὁ ξεναγός μας ὁ
Μουράτ ἔκανε τή τελευταία του ὄμορφη ξενάγηση καί χωρίς δισταγμό μᾶς πῆγε ἀπό τά σοκάκια
τῆς περιοχῆς δείχνοντάς μας τά ἐναπομείναντα
ἑλληνικά σπίτια, ὥσπου φθάσαμε στόν ὄμορφο Ναό
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τελειώνοντας ἔτσι τήν ὄμορφη καί θαυμάσια ξενάγηση τῶν μαρτυρικῶν Μικρασιατικῶν παραλίων.
Ἀποχαιρετώντας μέ ἕνα ζεστό χειροκρότημα τόν
Μουράτ πήραμε τόν δρόμο γιά τό λιμάνι τῆς Λαμψάκου, ὅπου μέ πλοιάριο περάσαμε τά στενά τῶν
Δαρδανελίων στήν Καλλίπολη καί ἀπό ἐκεῖ ὁδικῶς
στά σύνορα τῶν Κήπων ὅπου μέ σχετική εὐκολία
περάσαμε τόν ἔλεγχο καί ἐν συνέχεια γιά τήν Ἐλευθερούπολη!
Ἡ διαδρομή μεγάλη, λιγάκι κουραστική, (τί νά
ποῦν ὅμως οἱ μάρτυρες πρόγονοι – πρόσφυγες, πού
περπάτησαν μέ τά πόδια τους ὅλες αὐτές τίς ἀποστάσεις…) μά ὅσες φορές καί νά περάσουμε ἀπό
αὐτά τά μέρη σίγουρα κάτι καινούργιο ἔχουμε νά
ἀντικρίσουμε, κάτι νέο νά αἰσθανθοῦμε…
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Ἐγκαίνια τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου

«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»
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έ λαμπρότητα τελέσθηκαν τήν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας μετά τήν Θεία
Λειτουργία καί τήν Λιτανεία τῶν
Ἱερῶν Εἰκόνων τά Ἐγκαίνια τοῦ νέου Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως.
Τό νέο αὐτό δημιούργημα τῆς Μητροπόλεως στεγάζεται στόν ὑπόγειο χῶρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου τῆς πόλεως καί ἔχει
διαμορφωθεῖ ἔτσι ὥστε νά καλύπτει ὅλες τίς
ἀνάγκες ἑνός σύγχρονου Συνεδριακοῦ Κέντρου.
Τόν Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος πλαισιούμενος
ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς περιοχῆς, ἐνῶ τίμησαν τήν ἐκδήλωση μέ τήν παρουσία τους ὁ
Πρώην Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ.
Γεώργιος Καλαντζῆς, ὁ Ἀντιπεριφεριάρχης
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ὁ Δήμαρχος Παγγαίου
κ. Φίλλιπος Ἀναστασιάδης, ὁ πρώην Βουλευτής τοῦ Νομοῦ Καβάλας κ. Ἰωάννης Πασχαλίδης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμβουλοι τοῦ Δήμου Παγγαίου, ὁ Ἀνώτερος Διοικητής Φρουρᾶς Ἐλευθερούπολης Συνταγ-

ματάρχης Ἄγγελος Δογραμματζῆς, ὁ Διοικητής
τῆς Στρατιωτικῆς Μονάδος 193 MLRS κ. Παναγιώτης Καψανάκης, οἱ πρόεδροι τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων τοῦ Δήμου, ἐκπρόσωποι
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας τῆς περιοχῆς καθώς
καί πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν τῆς περιοχῆς.
Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τό
λόγο ἔλαβε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μπένος ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στούς λόγους καί τίς

προσπάθειες τῆς δημιουργίας τοῦ ἐν λόγω Συνεδριακοῦ Κέντρου, καί μεταξύ τῶν ἄλλων ἐτόνισε:
«Ἡ σημερινή ἡμέρα, πέραν τοῦ γενικοῦ
πνευματικοῦ της μεγαλείου ὡς Κυριακή
της Ὀρθοδοξίας, εἶναι καί μία ξεχωριστή
ἡμέρα γιά τήν Μητρόπολή μας, διότι ἀξιωθήκαμε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὕστερα ἀπό
ἐντατική ἐργασία πολλῶν μηνῶν νά φθάσουμε στό αἴσιο ἀποτέλεσμα καί νά ἐγκαινιάσουμε τό νέο αὐτό Συνεδριακό Κέντρο
πού βλέπετε, κάτι πού ἀποτελοῦσε ὄνειρο
καί ζωηρή ἐπιθυμία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου», Ἡ πρώτη σκέψη καί ἐπιθυμία τοῦ Ποιμενάρχου μας
ἦταν νά εὐτρεπισθεῖ καί νά χρησιμεύσει ὡς
αἴθουσα κατάλληλη γιά τίς μηνιαῖες Ἱερατικές μας Συνάξεις
καθώς καί γιά τά
εἰδικά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια πρός
καταρτισμόν τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς
Μητροπόλεώς μας.
Χάρις ὅμως στήν ἐπιμελημένη ἐργασία
ἐπί μῆνες ὅλων τῶν
τεχνικῶν συνεργείων πού ἀνέλαβαν
τήν μετατροπή του,
τό ὑπόγειο τοῦ Ἐπισκοπείου μας, «μεταμορφώθηκε» σέ
αὐτό πού ἀπολαμβάνομε σήμερα: σχεδόν σέ
ἕνα σύγχρονο, ἄνετο, περίπου 150 θέσεων
Συνεδριακό κέντρο, μέ ἄνετους πρόσθετους βοηθητικούς χώρους καί ἕνα πλῆρες
στούντιο, γιά νά χρησιμεύσει στό μέλλον ὡς
ἕνας τοπικός Ραδιοφωνικός σταθμός», ἐπίσης πληροφόρησε τό ποίμνιο ὅτι: «ὅτι τό παρόν Συνεδριακό Κέντρο δέν θά εἶναι προορισμένο μόνο γιά τίς Ἱερατικές Συνάξεις
μας, γιά τήν ἐπιμόρφωση τοῦ Κλήρου, ἀλλά
γιά ὅλο τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς
Μητροπόλεώς μας. Στό ἑξῆς θά φροντίσει ἡ
Μητρόπολή μας νά τό ἀξιοποιήσει κατά
τόν καλύτερο τρόπο. Ὁ Σεβασμιώτατος ὡς
ὁ καθ’ ὕλην ἁρμόδιος θά προσκαλεῖ ἀξιό-

λογους ἐπιστήμονες καί γενικά πνευματικούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μέ διαλέξεις κατάλληλες καί χρήσιμες θά συμβάλουν στήν
πνευματική καλλιέργεια ὅλων μας, Κλήρου καί λαοῦ κυρίως δέ τῆς νεολαίας μας».
Τέλος εὐχαρίστησε «τόν Θεό γιά τήν δωρεά
Του αὐτή», καί εὐχήθηκε «νά εὐλογήσει ὁ
Κύριος ὅλα τά εὐγενῆ ὄνειρα καί τίς ὑποκάρδιες ἐπιθυμίες τοῦ πνευματικοῦ μας
πατρός καί Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου
ὥστε νά ἐκπληρωθοῦν, ὅπως τόσο ὡραῖα
συνέβη μέ τό Συνεδριακό Κέντρο πού ἐγκαινιάσαμε σήμερα».
Ἐν συνεχεία τό λόγο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
ἐκτενῶς στό συντελεσθέν ἔργο. Ἐπήνεσε καί
εὐχαρίστησε κυρίως τόν Πρωτοσύγκελλο του
π. Χρυσόστομο, γιά
τόν ζῆλο καί τήν ἐπιμέλεια πού ἔδειξε μέχρι τήν ὁλοκλήρωσή
του. Τελειώνοντας
ἐτίμησε τόν παριστάμενο κ. Γεώργιον
Καλαντζῆ γιά τήν ὅλη
συμπαράστασή του
στά ἔργα τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ προσέφερε μία εἰκόνα
τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσας.
Μετά τό λόγο ἔλαβαν ὁ Ἀντιπεριφεριάρχης κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος καί ὁ Δήμαρχος Παγγαίου κ. Φίλλιπος Ἀναστασιάδης, οἱ ὁποῖοι μέ τή σειρά τους
συνεχάρησαν τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πρωτοβουλία τῆς δημιουργίας τοῦ κέντρου καί
εὐχήθηκαν τά βέλτιστα γιά τήν Πνευματική
πρόοδο τοῦ ποιμνίου τῆς Παγγαιωρίτικης
Ἐκκλησίας.
Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς ὅλοι οἱ παρευρεθέντες ἐτίμησαν ἔξω της αἰθούσης, στό
προαύλιο χῶρο τῆς Μητροπόλεως, ὑπαίθρια
δεξίωση μέ νηστήσιμα ἐδέσματα.

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος
Πρωτοσύγκελλος
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Ἐλευθερούπολις

Μεγάλη Ἑβδομάς 2015
«ἐν εἰκόνι...»

«Σήμερον κρεμᾶται...»

«Αἱ γενεαί πᾶσαι...»

«Ὁ τήν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι...»

«...οὐκ ἔστιν ὧδε...»

«Ὦ βουνά καί νάπαι...»

«Φῶς ἱλαρόν...»

Εὐχές καί νουθεσίες

«...εὐφρανθῶμεν...!»

Kατά τόν μήνα
Μάρτιον 2015 ὁ
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας
κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καί προέστη τῆς Λιτανείας
τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τήν 4ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου, τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου, ὅπου καί προέστη
τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Ἰωάννου
Ἀθανασιάδη πατρός τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου,
Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιλκισίου, τήν
8ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 11ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου, τήν 15ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 22αν εἰς τόν
ἴδιον Ἱερόν Ναόν τῆς Γεωργιανῆς, ὅπου προέστη τοῦ
τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς νεαρᾶς Γεθσημανῆς Μυλωθρίδου, τήν 25ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς
τό Νέο Συράκο (Βλάχικα) Ἐλευθερουπόλεως, τήν
29ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Νικησιάνης, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Μοναχόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παΐσιον Χαλκιάν.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην, τήν 8ην, τήν 15ην, τήν 22αν καί τήν 29ην
εἰς τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν
6ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης καί εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Μοναχοῦ Στεφάνου τῆς
Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων, τήν 13ην εἰς τήν Ἀκο-

λουθίαν τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Παγγαιωτίσσης καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουσθένης, τήν 20ην εἰς τήν
Ἀκολουθίαν τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου καί εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν, τήν
27ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς
τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί
Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.

Προέστη:
Τήν 20ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Στυλιανοῦ
Κιομουρτζῆ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ
Ἐθνικῆ Ἐπετείω εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό ἡρῶον τοῦ Δημοτικοῦ Πάρκου Ἐλευθερουπόλεως καί τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Στυλιανοῦ Καραγιάννη εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου.

Ἐτέλεσε:
Τήν 1ην τόν Ἁγιασμόν καί τά Ἐγκαίνια τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἱερός
Χρυσόστομος» ἐντός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου,
ὅπου καί ὡμίλησεν διά τήν ἀναγκαιότητα καί σπουδαιότητα αὐτοῦ τοῦ ἔργου, τήν 11ην Τρισάγιον ἐπί
τοῦ Τάφου τοῦ προκατόχου του Κυροῦ Σωφρονίου
εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

Ἔδωσε:
Τήν 23ην εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον «Ἱερός Χρυσόστομος» συνέντευξιν εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου Ἐλευθερουπόλεως πού τόν ἐπισκέφθηκαν ἐν
ὄψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα.
Kατά τόν μήνα Ἀπρίλιο 2015 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς
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τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 5ην Κυριακή τῶν Βαΐων εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας
Ὀφρυνίου, τήν 6ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου, τήν 8ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 9ην Μεγάλη Πέμπτη εἰς τόν ἴδιον
Ἱερόν Ναόν, τήν 11ην Μέγα Σάββατο εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τήν 12ην κατά τήν Ἀνάστασιν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν
14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ἐλευθερῶν ἐπί τῆ μνήμη τῶν Ἁγίων Νεοφανέντων
Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, τήν
17ην τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν τῶν Ἀντιφιλίππων, τήν 19ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ
Παλαιοχωρίου, τήν 23ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, τήν 26ην
εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ταξιαρχῶν Μανταμάδου
Λέσβου μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου,
Σερρῶν κ. Θεολόγου, Παροναξίας κ. Καλλινίκου καί
Μεθώνης κ. Κλήμεντος.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου, τήν
6ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης,
τήν 7ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν
8ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 9ην εἰς τήν
Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 10ην εἰς
τήν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τόν Ἑσπερι-

νόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί περί τήν 15.00΄ εἰς τήν τελετήν τῆς
Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν λόφον τοῦ «Γολγοθᾶ» τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης. Τήν
ἰδίαν ἡμέραν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καί τήν περιφοράν τοῦ Ἐπιταφίου
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καί
ὡμίλησε ἀπό ἐξέδρας εἰς τήν Πλατείαν τῆς Πόλεως,
τήν 12ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 18ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Μεσιᾶς, τήν 22αν εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου, τήν
25ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος
Μανταμάδου συγχοροστατῶν.

Παρέστη:
Τήν 17ην εἰς τήν ὑποδοχήν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν πόλιν τῶν Σερρῶν ὡς καί εἰς τήν Δοξολογίαν εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν.

Ἐβάπτισε:
Τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου τό τέκνον τῶν Τουρναΐδη Ἀφεντούλη καί Παπαδάκη Ἰωάννας θυγατρός τοῦ Γεν.
Ἀρχ. Ἐπιτρόπου εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Παναγιώτης.
Προέστη:
Τήν 15ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Ἀποστόλου
Τσιακίρη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης.

Ἔψαλαν:
Τήν 4ην μαθητές σχολείων τῆς Πόλεως τά κάλαντα τοῦ Λαζάρου.
Kατά τόν μήνα Μάϊον 2015 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-

ου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου, τήν 8ην συμμετέσχε
εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά τῶν Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν Περγάμου κ. Ἰωάννου, Σηλυβρίας κ.
Μαξίμου, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἰς τά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς Ἔφεσον, τήν 15ην ἑσπέρας εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου διά τούς
μαθητάς τῶν σχολείων τῆς Πόλεως ἐν ὄψει τῶν Προαγωγικῶν καί Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων, τήν 17ην
συμμετέσχε εἰς τό Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον καί
τό μνημόσυνον τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί
Καλαμαριᾶς Κυροῦ Προκοπίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου Ἀρετσοῦς, τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης Δωματίων, τήν 24ην εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ Μαρουφίδη Νικολάου, τήν 31ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ὁσίας Σοφίας
μετά τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, τήν 20ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπί τῆ ἀποδόσει τῆς
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλήψεως
τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Πραγματοποίησε:
Τήν 17ην τήν καθιερωμένην μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν τῶν Κληρικῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» μέ
θέμα: «Ἡ ἱστορική ἀλήθεια γιά τόν Μέγα Κωνσταντῖνο». Τήν εἰσήγηση παρουσίασε ὁ κ. Δημήτριος
Ἀποστολίδης, Δικηγόρος-Ἱστορικός-Συγγραφέας.
Ἀκολούθησε γόνιμος καί ἐποικοδομητικός διάλογος.

Διοργάνωσε:
Προσκυνηματικό ὁδοιπορικό εἰς τά ἀλησμόνητα Παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Σμύρνην καί Ἔφεσον ἐπί
τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἀπό 6ης
ἕως 9ης Μαΐου ἐ.ἔ. εἰς τό ὁδοιπορικό συμμετεῖχαν
Κληρικοί καί Λαϊκοί ἀπό τήν ἕδρα καί τά περίχωρα
τῆς Μητροπόλεως.

Προέστη:
Τήν 10ην τῶν ἐπιμνημοσύνων δεήσεων εἰς τά
Ἡρῶα Σιδηροχωρίου καί Ἐξοχῆς ἐπί τῆ ἀπελευθερώση των ἀπό τούς Τούρκους καί Βουλγάρους, τήν
18ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Δημητρίου
Σγουρίδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, τήν 23ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Μενελάου Μαστορῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Προφήτου Ἠλιοῦ Αὐλῆς.
Προήδρευσε:
Τήν 14ην τῆς συνεδριάσεως τῆς
Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης
Ἐλευθερουπόλεως.

Συμμετέσχε:
Τήν 26ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί εἰς τήν ἐκλογήν τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κεφαλληνίας κ. Γερασίμου καί Νέας Κρήνης καιί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Σεμινάριον:
Τήν 4η καί 11η Μαΐου πραγματοποιήθηκε σ’ ἐπανάληψη καί μέ ἐπιτυχία τετράωρο σεμινάριο περί
«Οἰκονομικῆς Διαχειρίσεως Ἐνοριῶν» στό νέο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
«Ἅγ.Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος», μέ εἰσηγητή τόν κ.
Νικόλαο Χατζητριανταφύλλου (Οἰκονομολόγο ΠΕ
– Ὑπεύθυνο Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως) καί τή συμμετοχή νέων στόν χῶρο εὐθύνης τους κληρικῶν, παρουσία τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Μπένου.
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