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τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἡ Παιδεία μας εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό, ὅτι ἀντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα,
τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν ἄμεση λύση. Καί δέν
χρειάζεται κάποιος νά εἶναι μέσα στά πράγματα, νά ἀνήκει δηλαδή στήν ἐκπαιδευτική
κοινότητα, γιά νά ἀντιληφθεῖ ὅτι κάτι δέν
πηγαίνει καλά στό χῶρο τῆς Παιδείας. Καί
μόνο οἱ ἐσπευσμένες ἐνέργειες τῶν ἑκάστοτε
ὑπευθύνων τῆς Πολιτείας γιά ἐκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις μαρτυροῦν τήν ὕπαρξη τοῦ
προβλήματος. Ἐάν ὅλα ἔβαιναν καλῶς δέν
θά ὑπῆρχε τόση βιασύνη.
Ἀλλά μήπως μόνο οἱ ἀλλεπάλληλες
ἐκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις μαρτυροῦν
τήν προβληματικότητα τῆς Παιδείας μας;
Πρόβλημα δέν δείχνουν ἡ συνεχής κατάπτωση συνολικά τῆς σχολικῆς ἀπόδοσης τῶν
μαθητῶν μας σέ δύο βασικά μαθήματα, τήν
κατανόηση τῶν κειμένων καί τά μαθηματικά; Αὐτό δέν ἀποδεικνύουν ἡ πτώση τῶν βάσεων στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις καί ἡ ἐπι-

κίνδυνη ἐλαχιστοποίηση τοῦ εἰσαγωγικοῦ
βαθμοῦ σέ ἀρκετές σχολές τῆς τριτοβάθμιας
ἐκπαίδευσης; Τί συνέβη, ἐρωτᾶ κάποιος μέ
ἀνησυχία, μέ αὐτό πού ὀνομάζουμε εὐφυία
καί διανοητική ἱκανότητα;
Ἀλλά νά πού στίς ἡμέρες μας ἦλθε ἀπρόσμενα νά προστεθεῖ καί ἕνα ἄλλο πρόβλημα
στά προβλήματα τῆς Παιδείας μας, πιό ἀνησυχητικό καί ἀπό τήν παραπαιδεία, πού
ὀργιάζει πρός ..δόξαν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας
συστήματος, καί ἀπό τήν σημειούμενη κάθε
χρόνο κατάπτωση τῶν μαθητῶν σέ πεδία
γνωστικά. Πιό ἀνησυχητικό; Μάλιστα!
Καί αὐτό τό καινούργιο πρόβλημα, πού
μᾶς στενοχωρεῖ ἀφάνταστα, εἶναι καθαρά
ἠθικῆς φύσεως θέμα καί λέγεται στήν
γλῶσσα μας σχολικός ἐκφοβισμός. Βέβαια,
ἀφοῦ κατ’ οὐσίαν πάντοτε ὁ ἄνθρωπος καί
ἑπομένως καί αὐτός ὁ μαθητής, ἦταν ὁ ἴδιος,
σέ κάθε ἐποχή, τό πρόβλημα αὐτό ἀνέκαθεν
ὑπῆρχε. Ποτέ ὅμως μέ τέτοια τρομερή ἔνταση καί ποτέ σέ τόσο μεγάλη ἔκταση. Θά λέ-

3

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

AMBΩN
4

γαμε παγκόσμια! Καί ἀκόμη, τό χειρότερο,
ἄς προσθέσουμε μέ θλίψη, μέ τέτοια τραγικά, αἱματηρά, ἀξιοθρήνητα ἀποτελέσματα.
Πῶς ἀναλύεται τό σχολικό αὐτό πρόβλημα μέ τίς παγκόσμιες δραματικές διαστάσεις; Ὁρίστε. Μερικά παιδιά, μαθητές, συμβαίνει νά εἶναι ἐκτάκτως καί ἀδικαιολόγητα
ἐπιθετικά στούς συνομήλικούς των. Καί γιά
ποιό λόγο; Ἀπό τόν χαρακτήρα, ἀπό ψυχική
σύνθεση; Γεννήθηκαν μέ περισσή κακότητα
γιά τόν ἄλλον; Ἔχουν διαταραγμένο, ἄρρωστο, ψυχικό κόσμο, μέ ποικίλα σατανικά
ἀποθηκευμένα διαβολικά συμπλέγματα κατωτερότητας, γιά παράδειγμα; Ἔχουν ἀνατραφεῖ σέ τέτοιο περιβάλλον οἰκογενειακό,
ὅπου μέ τίς κατάλληλες ἐκεῖ μέσα συνθῆκες
τούς ἐσπάρησαν, φύτρωσαν, ρίζωσαν, μεγάλωσαν γιά τό κακό τῶν ἄλλων τέτοια ἀπάνθρωπα καί ἀντικοινωνικά αἰσθήματα;
Ἔχουν τόση αἴσθηση κατωτερότητας, τέτοια πραγματική ἀδυναμία πνεύματος, διανοητικότητας, ἀντίληψης, μάθησης, ὥστε
θέλοντας νά ξεφύγουν ἀπό τόν κύκλο τῆς
ἀνικανότητάς των, καταφεύγουν στή σωματική των δύναμη (ἄν τύχει νά διαθέτουν) καί
προσπαθοῦν νά ἐπιβιώσουν στό περιβάλλον
τους προβάλλοντας ὅ,τι ἔχουν πιό πρόχειρο,
δηλαδή τή δύναμη τοῦ σώματος;
Αὐτά ἄς τά ἐρευνήσουν προσεκτικά οἱ
εἰδικοί παιδοψυχολόγοι. Ἐμεῖς, γιά τήν ἱστορία τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, ἄς προσθέσουμε,
ὅτι αὐτή ἡ παιδική καί νεανική καί μαθητική
βία καί ὁ ἐκφοβισμός ἀνέκαθεν ἐμφανίζονταν σάν παράσιτα δηλητηριώδη στίς αὐλές
τῶν σχολείων ἤ καί ἔξω ἀπό αὐτές. Παιδιά
εὐαίσθητα περισσότερο τοῦ δέοντος, ἐσωστρεφῆ, ντροπαλά, μέ πραότητα ἔμφυτη, μέ
εὐγένεια καί ὑποχωρητικότητα, δέχονταν μερικῶν συνομηλίκων των τή φραστική ἐνόχληση, τήν κοροϊδία, τήν χλεύη, ( ἐάν τυχόν

ἐκ φύσεως εἶχαν κληρονομήσει καί κάποιο
σωματικό ἐλάττωμα) ἤ καί τή βία τή σωματική ἀπό τά πιό ἄτακτα καί κακομαθημένα
παιδιά. Ὁ πόνος καί ἐδῶ τῆς ψυχῆς ἦταν μεγαλύτερος καί πιό δριμύς ἀπό τοῦ σώματος.
Παρόμοια θλιβερά αἰσθήματα δέν ἔνιωσε
καί ὁ ἀείμνηστος Παπαδιαμάντης, ὁ ἅγιος
τῶν γραμμάτων μας, ὁ πρύτανις τοῦ διηγήματος; Ἄς θυμηθοῦμε τί ἔγραφε στό διήγημά
του «δαιμόνια στό ρέμα» γιά τή σκληρή συμπεριφορά τῶν συνομηλίκων του ἐπάνω του,
γιά τόν ἐπαίσχυντο σχολικό ἐκφοβισμό τοῦ
αἰώνα μας στήν ἐποχή του καί στόν ἴδιο:
«Τάλλα παιδιά, ὅσον σέβας καί φόβον
ἐδείκνυον ἐπί παρουσία τῶν πρεσβυτέρων
μελῶν τῆς οἰκογενείας μου, ὅλον τό ἐξέσπων εἰς φθόνον καί ἐπιβουλήν κατ’
ἐμοῦ…. Τά παιδιά, ἡ ἀσυμπαθής καί
ἄστοργος συντροφιά μου, κατέβαινον,
ἔτρεχον, ἐχάνοντο· ἐκυλίοντο, οἱονεί, τόν
κατήφορον, κι’ ἐκυνηγοῦσαν τά καβούρια,
μέσα εἰς τούς διαφόρους λάκκους τοῦ νεροῦ. Ἔτρεχα, ἐπλανώμην κι’ ἐγώ κατόπιν των. Ἔψαχνα νά εὕρω καβούρια…
Καθώς μ’ ἐδάγκαναν τά καβούρια, οὕτω
μέ ὠνείδιζαν καί τά παιδιά. Δύο ἤ τρία ἐξ
αὐτῶν, ἄνευ αἰτίας, ἤρχισαν νά μέ «ἀναγορεύουν», ὅπως λέγουν εἰς τήν γλῶσσαν
των, νά μέ προσφωνοῦν δηλαδή μέ ὑβριστικά ἐπίθετα. Ἐγώ ἤρχισα νά κλαίω..
Δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν περίπου συνομήλικά
μου. Ἄλλοι τρεῖς ἤ τέσσαρες ἦσαν ἀπό
δώδεκα ἕως δεκατεσσάρων ἐτῶν. Ἦσαν
δέ, ὅσον ἠμποροῦσα νά ἐκτιμήσω, πανοῦργοι, παμπόνηροι… Ἐθόλωναν τά νερά, ἐστραβοπατοῦσαν, ἔφευγον τρέχοντα.
Ὠμοίαζον πολύ μέ τοῦ ρεύματος τά καβούρια. Ἔτρεχον ἐγώ ἀπηλπισμένος κατόπιν των.

—Καρτερεῖτε κι’ ἐμέ!
Τοῦ κάκου. Ἔτρεχαν,
ἔτρεχαν. Δέν ἠμποροῦσα
νά τούς φθάσω. Ἔκλαιον
εἰς μάτην.
—Εσύ δέν εἶσαι γιά νά πιάνης καβούρια·
εἶσαι γιά νά τρῶς χαράμια!
—Εἶσαι γιά τυφλοψώμια!
Ὠνόμαζαν οὕτω τά πρόσφορα, τούς
ἄρτους τούς προσφερομένους εἰς τούς ναούς. Μέ ἐμίσουν διότι ἤμην παπαδοπαίδι.
Ἐκεῖνοι ἦσαν τέκνα ναυτικῶν, πορθμέων,
ναυπηγῶν, γεωργῶν. Οἱ πατέρες ἐθαλασσοπνίγοντο ἤ ἵδρωναν πολύ γιά νά βγάλουν τό ψωμί, καί οἱ υἱοί τό εἶχον διά καύχημα. Καί διά τοῦτο ἐμέ μ’ ἐπεριφρονοῦσαν...».
Ἀπ’ ὅ,τι, λοιπόν, μᾶς ἀφηγήθηκε ὁ Παπαδιαμάντης, στόν παιδικό, νεανικό, σχολικό ἐκφοβισμό κάποιο κίνητρο μυστικό, κάποια κρυφή αἰτία ὑπάρχει ὡς κινητήρια σατανική δύναμή του. Ἐκεῖνον τόν μισοῦσαν
τά ἄλλα παιδιά, τά ἄστοργα καί δαιμονιώδη,
κατά τόν ἴδιον, λόγω κοινωνικῆς θέσεως. Οἱ
σημερινοί δαίμονες τῶν σχολείων μας κατατρέχουν ἄλλα παιδιά, διότι ὑστεροῦν κατά
πολύ καί στό ἦθος καί στήν εὐφυία καί στή
σχολική ἀπόδοση. Καί ἔτσι καταφεύγουν
στήν πιό πρωτόγονη καί βάρβαρη καί πρόχειρη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς
κατωτερότητάς των. Μερικοί ψυχολόγοι σήμερα παρατηροῦν ὅτι τά παιδιά αὐτά εἶναι
στόν μέγιστο βαθμό ἀνασφαλῆ.
Καί δέν εἶναι μόνο ὅτι ὅσα παιδιά μετέρχονται τέτοιες μεθόδους γιά νά λύσουν τά
πιεστικά ψυχολογικά των προβλήματα ὅτι
διαπράττουν σοβαρό χριστιανικό ἠθικό ὀλίσθημα. Καί τοῦτο, διότι σαφῶς διακηρύσσει
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὅτι οἱ «λοίδοροι», ὅσοι

εὔκολα λοιδοροῦν τούς ἄλλους,
τούς κτυποῦν μέ ὕβρεις καί λόγια προσβλητικά, μόνο χριστιανοί δέν μποροῦν νά λογισθοῦν, ἀφοῦ «... λοίδοροι... βασιλείαν
Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν» (Α΄ Κορ.
6,10). Τόση δέ ἀπαξίωση ἔχει γιά τόν Θεό ὁ
λοίδορος, ὁ εἴρωνας καί «ἐξυπνάκιας», ὥστε
ὁ Ἀπόστολος ἐξ Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ νά
ἀπαγορεύει τήν συναναστροφή μαζί του.
«...μή συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφός
ὀνομαζόμενος ἤ ...λοίδορος...τῷ τοιούτω
μηδέ συνεσθίειν» (Α΄ Κορ. 5,11).
Μάλιστα μέ τέτοιον ἄνθρωπο, συνιστᾶ ὁ
Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ τούς χριστιανούς, οὔτε
παρέα νά τόν κάμετε, οὔτε νά τρῶτε μαζί
του. Δέν ἀξίζει.. Καί δέν ἀξίζει οἱ ὀπαδοί τοῦ
σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ νά ἀνήκουν στούς χριστιανούς. Τό ἀποδεικνύουν τά ἀποτελέσματα τοῦ ἄθλιου ἔργου των, τοῦ διαβολικοῦ. Ὁ
πόνος πού προκαλοῦν δέν περιγράφεται. Ἡ
πληγή τῆς ψυχῆς εἶναι περισσότερο ὀδυνηρή
ἀπό τήν πληγή τοῦ σώματος. Καί τί εἴδαμε
σέ κάποιες περιπτώσεις ἀπό τή δράση τῶν
σχολικῶν «δαιμονίων»; Εἴδαμε καί θάνατο!
Μερικά ὑπερευαίσθητα παιδιά ἀπαυδισμένα, ἀπελπισμένα, ἀπό τή συμπεριφορά τήν
ἀπαξιωτική τῶν συμμαθητῶν των προτίμησαν-κακῶς βέβαια, κάκιστα!- νά θέσουν
τέρμα στήν πονεμένη ζωή των.
Γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί εὐσυνείδητοι,
παιδιά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας,
βοηθεῖστε νά διώξουμε τά δαιμόνια ἀπό τό
ρέμα τῶν σχολείων μας. Προφυλάξετε μέ
τήν ἀσπίδα τῆς στοργῆς τά εὐαίσθητα καί
ἀδύνατα παιδιά ἀπό τή βία τῶν νεοβαρβάρων τῶν σχολείων μας. Ἄς μήν ξανακουσθεῖ στήν πατρίδα μας τέτοιο κροῦσμα
αὐτοχειρίας γιά μερικά κακομαθημένα,
ἀνασφαλῆ καί ἀνάγωγα παιδιά.
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ναθήναια. Ἡ ἀνάλυσις ὅμως τῆς ὑπέροχης τῶν Ἀθηνῶν, ὅμως ὁ ἱερὸς Βράχος μὲ τὸν
αὐτῆς λέξεως θὰ δικαιώσει τοὺς μελετητὲς αἰώνιον Παρθενώνα προβάλλει ἀκάθεκτος,
τοῦ θείου Λόγου τὴν ἐπιλογὴ τοῦ τίτλου ἀμείλικτος, σθεναρὰ ἀμυνόμενος μὲ τὸ ὑπέροχο ὄνομά του Παρθενών.
μας.
Σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἐθνικὲς καὶ θρησκευΣτὸ ἀπόγειο τῆς αἴγλης της καὶ τῆς δημοκρατικῆς της βιοτῆς ἡ πόλις-κράτος τῶν τικὲς ἱστορίες λυσσωδῶς πολεμοῦνται, ποἈθηνῶν μὲ ὅλες τὶς ἀποικίες της ἀπὸ Ἀμφί- νηρῶς παραποιοῦνται, τεχνηέντως παραγράφονται, σθεναρῶς
πολη μέχρι καὶ Δῆλο
ἀπωθοῦνται ὑπὸ τὴ
διοργάνωνε μία λαμΦλεγοντα Ερωτηματα
σκιὰ τοῦ Ἱεροῦ Βράπροτάτη ἑορτὴ πρὸς
καποιας... παρελασης χου τῆς ἈκροπόλεΑφορμης
Εξ
τιμὴν τῆς παρθένου
ως. Ναὸς τῆς δημοΠαλλάδος, ὅπου
νέοι, καὶ νέες ἁγνοὶ προπορευόμενοι στοὺς κρατίας ἀποκαλεῖται ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων
δρόμους τῆς Ἀθήνας καὶ μὲ τὴν ἀκολουθία καὶ αὐτὸς ὁ ναὸς, ὁ ὁποῖος σὲ καμιὰ ἐθνικὴ
ἐπισήμων καὶ ὅλου τοῦ λαοῦ κρατοῦντες τὸ γιορτὴ δὲν φωτίζεται μὲ λαμπρότητα ὅσο
ἱερὸ πέπλο τῆς θεᾶς τῆς σοφίας ἀνέβαιναν στὸ πανηγύρι τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιατί αὐτὸ
στὸν Ἱερὸ Βράχο, προέβαιναν στὶς ἀπαραί- εἶναι τὸ ὄνομά τους παρακάμπτοντας τὸ
τητες θυσίες καὶ προσευχὲς καὶ ἐκάλυπταν ὄνομα ποὺ τοὺς δίνει ἡ ἀττική μας διάλεκτος,
τὸ χρυσολεφάντινον ἄγαλμα τῆς παρθένου. θέλοντας νὰ κάνουν ἐπίδειξη ἰσχύος καὶ δυἩ ἀγωγὴ τῶν νέων, ὁ σεβασμὸς στὰ νάμεως σὲ νευραλγικὸ σημεῖο τῶν Ἀθηνῶν
δημοκρατικὰ ἰδεώδη, πού διδάχτηκαν στὸ μὲ ὕψιστη ἐθνικὴ καὶ ἱστορικὴ σημασία
λίκνο τῆς δημοκρατίας, τὸ δέος μπρὸς στὶς μπροστὰ στὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀγνώστου στραἀρχὲς τῆς θρησκείας τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων τιώτου ποὺ μᾶς θυμίζει τὶς χιλιάδες παλικακαὶ ὁ ἀπαραίτητος σεβασμὸς προσέδιδε ριῶν ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν Ἐλευθερία
τέτοια αἴγλη, ὥστε τὰ Παναθήναια νὰ θεω- αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὅπου ἀσύδοτα κάποιοι
καταχρῶνται. Σὲ πλατεία Συντάγματος, ὅπου
ροῦνται ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν.
2018 μ. Χ. Πέρασαν δυόμισι περίπου ὁ ραγιὰς Ἕλληνας μετὰ ἀπὸ ἑκατόμβες αἱμάχιλιάδες χρόνια, πολλὲς οἱ τραγωδίες, πολλὲς των καὶ θυσιῶν δέχθηκε μία νέα βαρβαρικὴ

σκλαβιὰ ἀπαιτώντας σύνταγμα. Ὅλος αὐτὸς
ὁ συρφετὸς ἀνθρώπων ἡττημένων ἀπὸ τὰ
πάθη τους παρήλασε μπροστὰ ἀπὸ τὴ Βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ Βουλὴ ἐπιβραβεύοντας
τὴν παρουσία τους, ὄχι μόνο φωταγώγησε
μὲ τὰ χρώματά τους τὸ κτήριο, ἀλλὰ καὶ μὲ
τὴν παρουσία πολλῶν ἐκπροσώπων της χαιρέτισε τὴν παρέλασή τους.
Μὲ πόνο ψυχῆς ὅμως διερωτώμεθα,
πόσο νόμιμο, πόσο ἐπιτρεπτό, πόσο συνταγματικῶς ἀνεκτὸ εἶναι τὸ γεγονὸς, ὅλα
αὐτὰ τὰ ἄτομα, τὰ ὁποῖα παρήλαυναν μὲ
ἰδιόρρυθμες ἀμφιέσεις ποὺ ὑποπίπτουν στὴν
προσβολὴ δημοσίας αἰδοῦς μὲ χριστιανικὰ
σύμβολα, μὲ μορφὲς ἁγίων, σταυροὶ νὰ εὑρίσκονται προκλητικὰ σὲ ἀπόκρυφα μέρη τοῦ
σώματός τους καὶ νὰ μὴ ὑπάρξει οὐδεμία
εἰσαγγελικὴ παρέμβαση, ἐπὶ προσβολῆ θρησκευτικῶν συμβόλων. Οὐδεμία ἀστυνομικὴ
σύλληψις γιὰ ἐνέργειες ποὺ βλάπτουν τὰ
χρηστὰ ἤθη, οὐδεμία ἀντίδρασις γιὰ πράξεις
καὶ πράγματα ξένα καὶ ἀλλότρια πρὸς τὸν
ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό μας. Διερωτώμεθα
λοιπὸν αὐτὸ εἶναι χρῆσις ἢ κατάχρησις δημοκρατικῶν ἰδεωδῶν ἐλευθερίας, αὐτὸ
εἶναι ἔνδειξις πολιτισμοῦ ἢ ἠθικὴ κατάπτωσις καὶ σῆψις; Σὲ μία ἐποχὴ ὅπου αὐτοὶ
οἱ τύποι, ὄχι μόνον προβάλλονται, ἀλλὰ καὶ
ἀξιώνουν τὴν περιθωριοποίηση τοῦ εὐσεβοῦς
λαοῦ, τοῦ σεμνοῦ οἰκογενειάρχου, τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας καὶ γενικά τοῦ ἀτόμου,
τὸ ὁποῖο συμβάλλει στὴ διαιώνιση τοῦ
ἔθνους.
Ἂς προσπαθήσουν νὰ μεταπείσουν καὶ
τοὺς λεβέντες τσολιάδες, οἱ ὁποῖοι ὡς σύμβολα συμπαρίστανται νυχθημερὸν ἔνθεν καὶ
ἔνθεν τοῦ ἀγνώστου στρατιώτου νὰ ἀλλάξουν
καὶ αὐτοὶ ἐνδυμασία καὶ νὰ ἐξομοιωθοῦν μὲ
αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι παρελαύνουν. Θὰ ἦταν ἕνα
θέαμα, πολὺ προοδευτικὸ καὶ θὰ συγκέντρωνε
τὸ θαυμασμὸ ὅλων τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ μνημείου. Κούνια ποὺ τοὺς κούναγε! Βρῆκαν
καὶ παίζουν. Ἂν εἶχαν κότσια ἂς τὰ ἔκαναν
αὐτὰ ὄχι στὶς παρδαλὲς πρωτεύουσες τῆς
Εὐρώπης, στὴν Ἀγγλία μάλιστα ἀπὸ τὴ νέα

χρονιὰ θὰ ὑποχρεώνονται ὅλοι οἱ μαθητὲς
καὶ μαθήτριες νὰ ἔχουν κοινὴ ἐνδυμασία
διὰ νὰ μὴ ὑπάρχει διάκρισις φύλου, ἀλλὰ σὲ
μία χώρα μουσουλμανική. Φοβᾶμαι πὼς δὲ
θὰ ἔμενε οὔτε στὰ σπίτια τους πέτρα γιὰ τὸν
λιθοβολισμὸ αὐτῶν τῶν ἀτόμων.
Ἀποδοκιμάζουμε μετὰ βδελυγμίας
αὐτὲς τὶς παρελάσεις οἱ ὁποῖες θυμίζουν
ἐποχὲς ἠθικῆς ἐξαθλίωσης καὶ μὲ συνέπεια
τόν ἀφανισμό τῶν ἐθνῶν.
Ὡς ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν θὰ χρησιμοποιήσουμε ὅρους ἐκδικητικοὺς καὶ τιμωρητικοὺς, ὅταν μάλιστα ὁ Χριστός μας ὑπὲρ
πάντων ἡμῶν ἔπαθεν, ἀλλὰ ὅρους συμβουλευτικοὺς, παραινετικούς, ὅρους μετανοίας
καὶ ἀγάπης, πνεῦμα πατρικῆς στοργῆς, ἐνθυμούμενοι μάλιστα, τὴν παραβολὴ τοῦ ἀσώτου
μὲ τὸ θαυμάσιο ἐκεῖνο στίχο
«ἀγκάλας πατρικάς διανοίξας μοι
σπεῦσον …».
Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸ θαυμάσιο
ἐκεῖνο ψαλμικό «τῆς μετανοίας
ἄνοιξόν μοι πύλας ζωοδότα».
Δὲν εἶναι ξένα τὰ ἄτομα αὐτά,
μπορεῖ νὰ εἶναι μέλη τῆς οἰκογενείας μας, δὲν εἶναι ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι, ἀλλὰ εἶναι πλανηθέντα πρόβατα, τὰ ὁποῖα ὑπέκυψαν στὰ πάθη τους, ἴσως καὶ
μεῖς ὡς ποιμένες νὰ μὴ δείξαμε τὸ
ἐνδιαφέρον ποὺ θἄπρεπε. Προσευχόμεθα γι’ αὐτό, πονοῦμε γι’ αὐτό,
ἐκζητοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου γι’
αὐτὰ καὶ παρακαλοῦμε τὸν Κύριό
μας καὶ τὴν Παναγία Μητέρα του
κάποια σπίθα ποὺ ὁπωσδήποτε
ὑπάρχει μὲς στὶς ψυχές τους νὰ
γίνει πυρκαγιὰ ποὺ θὰ κάψει τὰ
πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες τους καὶ
αὐτὰ τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ποὺ
λοιδόρησαν νὰ γίνουν ἐγκόλπια ποὺ
νὰ τὰ ὁδηγοῦν σ’ Ἐκεῖνον, ὥστε ὅλοι
μαζὶ νὰ ψάλλουμε «ἐκ νεότητός μου
πολλὰ πολεμεῖ μὲ πάθη ἀλλ’ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ καὶ σῶσον, Σωτήρ μου».
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Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες
Δοξάζουμε τόν Ὕψιστο πού μᾶς
ἀξίωσε καί ἐφέτος νά γιορτάσουμε τήν
Κοίμηση τῆς Παναγίας μας. Ἡ σημερινή γιορτή, ὅπως ξέρετε, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπ’ ὅλες τίς θεομητορικές
γιορτές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί
γιορτάζεται πανηγυρικά σ’ ὅλον τόν
Ὀρθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Θεωρεῖται, ὅπως εἴπαμε, ἡ κυρίως γιορτή
τῆς Παναγίας, ἐνῶ ὁλόκληρος σχεδόν
ὁ μήνας Αὔγουστος εἶναι ἀφιερωμένος
σ’ Αὐτήν. Πρίν ἀπό τή γιορτή, ὅπως
συμβαίνει στίς μεγάλες γιορτές τῆς πίστεώς μας, τηροῦμε νηστεία 14
ἡμερῶν, νηστεία μάλιστα αὐστηρά. Τά
δέ ἀπογεύματα τοῦ Δεκαπενταυγούστου ψάλλονται οἱ κατανυκτικές Παρακλήσεις στήν Θεοτόκο (διαδοχικά ἡ
μεγάλη καί ἡ μικρή Παράκληση).
Μέσα στό πλαίσιο τῆς Ἱερᾶς μας
Παράδοσης καί τήν πλούσια Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτές τίς ἡμέρες οἱ πιστοί βιώνουν εὐλαβικά τήν
Κοίμηση (θάνατο) τῆς Παναγίας, διότι
ἡ Παναγία μας πέθανε ὅπως ὅλοι μας,
ὅπως καί ὁ Υἱός της, ὅμως στή συνέχεια «μετέστη», ἀνέβηκε μέ τήν ψυχή

καί τό σῶμα στούς Οὐρανούς καί βρίσκεται ἐκεῖ κοντά στόν Χριστό, νά
πρεσβεύει καί νά παρακαλεῖ γιά μᾶς.
Γι’ αὐτό καί ψάλλουμε μέ δικαία καύχηση: «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν
ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ
κατέλιπες, Θεοτόκε..». Ὁ τάφος της,
ἐκεῖ στή Γεθσημανή, βρέθηκε κενός
τρεῖς μέρες μετά τήν Κοίμησή της,
ὅταν ἀνοίχτηκε γιά νά προσκυνήσει τό
Πανάγιο Σῶμα της ὁ Ἀπόστολος
Θωμᾶς, πού ἔφτασε καθυστερημένος,
ὅπως τά οἰκονόμησε ὁ Θεός. Διότι γιά
τούς ἄλλους Ἀποστόλους καί Ἱεράρχες
εἶχε οἰκονομήσει ὁ Πανάγαθος νά φτάσουν ἐγκαίρως… πάνω σέ σύννεφα,
«μεταρσίως αἰρόμενοι» ὁ καθένας ἀπό
τά πέρατα τοῦ κόσμου, ὅπου ἦσαν
σκορπισμένοι, γιά νά κηρύττουν τό
Εὐαγγέλιο. Ἡ Παναγία εἶχε πληροφορηθεῖ τό θλιβερό κατ’ ἄνθρωπον «νέο»
τρεῖς μέρες νωρίτερα· ὄχι ἁπλῶς γιά νά
μήν ταραχθεῖ πού θά πέθαινε καί νά
προετοιμαστεῖ, ἀλλά καί νά χαρεῖ πού
θά πήγαινε στήν αἰώνια Βασιλεία
δίπλα στόν ἀγαπημένο Υἱό καί Θεό
της. Πῆγε ὅπως συνήθιζε νά προσευχηθεῖ γιά τελευταία φορά στή γῆ καί
ἔδωσε τά δύο μοναδικά φορέματά της
σέ δύο χῆρες γυναῖκες, πού ἦσαν κοντά
της. Ἔπειτα περίμενε τούς μαθητές τοῦ
Χριστοῦ, πού μία δυνατή βροντή τούς
ἔφερε ἀμέσως δίπλα στό νεκροκρέβατό της, γιά νά πάρουν τήν εὐλογία

της, πρίν ἔρθει ὁ Χριστός μέ τούς Ἀγγέλους γιά
νά παραλάβει τήν παναγία ψυχή της. «Καί Σύ, Υἱέ
καί Θεέ μου παράλαβέ μου τό πνεῦμα».
Γιά τήν πάνσεπτη Κοίμηση τῆς Θεοτόκου
δέν ὑπάρχουν ἱστορικές μαρτυρίες ἀπό τήν Καινή
Διαθήκη. Γι’ αὐτήν ὅμως μαθαίνουμε ἀπό τίς
διηγήσεις σημαντικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν,
ὅπως τῶν Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη, Μόδεστου
Ἱεροσολύμων, Ἀνδρέα Κρήτης, Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ κ.ἄ.,
καθώς καί ἀπό τά σχετικά ὑπέροχα τροπάρια τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ὑμνολογίας. Στά κείμενα αὐτά
διασώζεται ἡ «ἀρχαία καί ἀληθεστάτη» παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γι’ αὐτό τό Θεομητορικό γεγονός.
Πάνω στόν τάφο της χτίστηκε μεγαλοπρεπής
ναός, πού ἀποδίδεται στήν Ἁγία Ἑλένη. Μετά
τήν καταστροφή του, ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Μαρκιανός (450-457) μέ τή δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία ἔχτισαν ἕνα νέο ναό, πού
ὑπάρχει μέχρι σήμερα…
Μεταξύ, τώρα, τῆς δικῆς μας Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας καί τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει κάποια σημαντική δογματική διαφορά σχετικά μέ τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἡ Καθολική
Ἐκκλησία πιστεύει στό δόγμα τῆς ἐνσώματης
ἀνάληψης τῆς Θεοτόκου. Ἀντίθετα, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία κάνει λόγο πρῶτα γιά Κοίμηση τῆς
Θεοτόκου, δηλαδή πραγματικό θάνατο (χωρισμό
ψυχῆς καί σώματος) καί στή συνέχεια γιά μετάσταση τῆς Θεοτόκου, δηλαδή ἀνάσταση (ἕνωση
ψυχῆς καί σώματος) καί ἀνάληψή της κοντά στόν
Υἱόν της.
Ἔτσι, ἀγαπητοί συνεορταστές, ἐν συντομία
ἔχει ἡ σημερινή κορυφαία Θεομητορική γιορτή
τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ πίστη καί ἀγαλλίαση
ψυχῆς ἄς πορευθοῦμε στούς Ναούς μας καί ταπεινά ἄς προσκυνήσουμε τήν ἁγία εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καί μέσα ἀπό τή ψυχή μας ἄς
παρακαλέσουμε τήν Παναγία Μητέρα μας ὑπέρ
ἑαυτῶν καί ἀλλήλων καί προπάντων νά γίνουμε
καλοί χριστιανοί χωρίς μέ τίς πράξεις μας νά λυποῦμε τόν Υἱό καί Θεό της. Ἀμήν

Πρoσκύνημα Παναγίας.
Νέα Πέραμος, 25 Αὐγούστου 2018

Διάπυρος εὐχέτης
πρός τόν Υἱόν
καί Θεόν της
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, πού
δέν κουράστηκε νά ἀγωνίζεται ἐπί δεκάδες
χρόνια γιά τήν Ὀρθοδοξία μας καί τήν Ἑλλάδα
μας, σᾶς ἀπευθύνω ἐγκάρδιο, πατριωτικό καί
ἀγωνιστικό χαιρετισμό γιά νά σταθοῦμε ὅλοι
μας, ὡς Ἕλληνες καί Χριστιανοί, ἀντάξια καί
ἡρωϊκά στήν ὥρα τούτη τῆς ἐθνικῆς μας δο‐
κιμασίας καί τῶν φανερῶν κινδύνων γιά τήν
πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα.
Αὐτό τό ὄνομα πού στολίζει τήν ὑποστα‐
σιακή πανεθνική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων,
πού ξεκινᾶ πρίν ἀπό τρεῖς χιλιάδες χρόνια
στόν ἱερό τόπο μας, αὐτό τό ὄνομα πού κρά‐
τησαν ὑπερήφανοι οἱ Φίλιπποι, οἱ Ἀλέξανδροι,
οἱ Ἀριστοτέληδες, μεγάλες μορφές τῶν ἁγίων
καί τῶν μαρτύρων τῶν Χριστιανικῶν χρόνων,
καί ἡ ἄλλη μεγάλη σειρά τῶν Βυζαντινῶν
αὐτοκρατόρων μέχρι τόν 15ο αἰώνα μ.Χ. Καί
ὅταν ἀκόμη ἦλθε ἡ μαύρη σκλαβιά ἀπό τίς
ὀρδές τῶν Τούρκων κατακτητῶν τοῦ Ἰσλάμ,
αὐτό τό ὄνομα Μακεδονία τῶν Ἑλλήνων, ἐκρά‐
τησε ἀνόθευτο τόν ἑλληνικό καί χριστιανικό
χαρακτήρα τῆς περιοχῆς.
Διαδηλῶστε, ἀδέλφια μου, Ἕλληνες Μα‐
κεδόνες, τῆς Ἱστορίας τό ἀληθέστατο μήνυμα,
ὅτι δηλαδή ἡ Μακεδονία ἦταν καί εἶναι πατρίδα
καί λίκνο τῶν Ἑλλήνων, ὅτι ὅπου Μακεδονία
= Ἑλλάδα, καί ὅπου Ἑλλάδα = Μακεδονία.
Ἐρωτᾶμε, λοιπόν, τήν ἡγεσία, ἀλλά καί τόν
λαό τῶν Σκοπίων:
Γνωρίζετε ὅτι τό Μακεδνόν ἔθνος, κατά
τόν Ἡρόδοτο, ἦτο τό ἀρχαιότερο ὄνομα τοῦ
δωρικοῦ φύλου τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους, μεταξύ
Ὀλύμπου καί Ὄσσας, καί ὅτι αὐτοί θεωροῦνται
ὅτι ὑπῆρξαν οἱ πρόγονοι τῶν Μακεδόνων;
Γνωρίζετε ὅτι Μακεδονία ὀνομάζεται ἀπό
τόν Ἡρόδοτο ἡ χώρα ἡ ὁριζομένη πρός Νότον
ὑπό τοῦ Πηνειοῦ καί τοῦ Ὀλύμπου, ἐκτεινομένη
πρός τήν Πίνδο, πρός τό Ἰλλυρικό, καί πρός

ὅλη τήν περιοχή τοῦ Ἀξιοῦ καί τοῦ Ἁλιάκμονα
μέχρι τή Ροδόπη καί τόν Νέστο, πρός τήν
Ἔδεσσα, τήν Πιερία, τήν Ἐορδαία καί τήν
Ἀλμωπία, τή Θάσο καί τή Σαμοθράκη, κατά
περιόδους μάλιστα καί μέχρι τήν Ἀνατολική
Ρωμυλία;
Γνωρίζετε ὅτι γίνεται γενικῶς ἀποδεκτό,
πώς τό Μακεδονικό Κράτος ἱδρύθηκε περί τά
τέλη τοῦ Θ΄ αἰῶνος π.Χ. μέ τήν προσάρτηση
νέων ἐδαφῶν καί κατοικημένων περιοχῶν;
Γνωρίζετε ὅτι ἐπί αἰῶνες ἀναφέρεται στε‐
ρεοτύπως ὁ Μητροπολίτης Ἡρακλείας ὡς
ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Θράκης καί Μα‐
κεδονίας;
Γνωρίζετε ὅτι διά τῆς διαιρέσεως τοῦ Βυ‐
ζαντινοῦ Κράτους σέ Θέματα, τό δεύτερο
Θέμα τῆς Μακεδονίας ἀποτελοῦσε τό δεύτερο
Θέμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τμήματος τοῦ Βυζαν‐
τινοῦ Κράτους καί περιελάμβανε πλήν τῆς
Μακεδονίας καί τή Θεσσαλία, τή Λαμία, τή
Νέα Πάτρα καί τά νησιά Σκιάθο καί Σκόπελο;
Μάθετε λοιπόν, ὤ Σκοπιανοί, ὅτι δέν μπο‐
ρεῖτε νά διεκδικήσετε τίποτε, ἐκτός ἀπό τό
ἔδαφος πού σήμερα σᾶς ἀνήκει. Η Ιστορία
διδάσκει, ἡ ἀρχαιολογία ἀποδεικνύει, τά ἤθη
καί τά ἔθιμα ἐπιβεβαιώνουν, οἱ διεθνεῖς
συνθῆκες διασφαλίζουν, ἡ θρησκεία τῶν ἀρχαί‐
ων Ἑλλήνων διακηρύσσει, καί ἡ ἑλληνική
γλῶσσα προσυπογράφει ὅτι δέν ἔχετε κανένα
δικαίωμα νά μονοπωλεῖτε τό ὄνομα «Μακε‐
δονία» καί ὅτι δέν ἔχετε ἀληθινά ἐπιχειρήματα
γιά νά πείσετε τά παιδιά σας στά σχολεῖα ὅτι
τάχα εἶσθε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων.
Διότι οἱ Μακεδόνες ἦσαν Ἕλληνες μέ γλῶσσα
καί θρησκεία, μέ γράμματα καί πολιτισμό. Οἱ
πολυάριθμες ἀρχαιολογικές πλάκες τῶν προ‐
χριστιανικῶν καί τῶν μεταχριστιανικῶν χρόνων
θά γίνουν ταφόπλακες τῆς ματαίας προπα‐
γάνδας σας εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά

1. Ἕνα ὡραῖο κείμενο ἀπό τήν Ἐφημ. “Καθημερινή” 12/8/18.

καί τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Καί γιά νά μᾶς
δώσετε, ὤ Σκοπιανοί, δείγματα τοῦ σεβασμοῦ
σας στήν παράδοση τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ
πολιτισμοῦ, μετατρέπετε ἤ ἀφανίζετε τίς ἐπι‐
γραφές τῶν μνημείων στό Μοναστήρι καί
ἀλλοῦ, ἐνῶ φροντίζετε νά ἀλλάξετε τίς ἑλλη‐
νικές ἐπιγραφές τῶν ἱερῶν εἰκόνων στό γλωσ‐
σικό σας ἰδίωμα, καί ἀλλάζετε ἀρχιτεκτονικά
στοιχεῖα τῶν χριστιανικῶν μνημείων σέ μετα‐
γενέστερα «μοτίβα» δικῶν σας ἔργων.
Ο Απόστολος Παῦλος ἐθεμελίωσε τήν πρώτη
Ἐκκλησία τόν 1ο αἰώνα στή Θεσσαλονίκη καί
ἀπηύθυνεν τίς δύο Ἐπιστολές πρός Θεσσαλο‐
νικεῖς, γραμμένες στήν ἑλληνική γλώσσα, πού
συμπεριελήφθησαν στά κανονικά βιβλία τῆς
Καινῆς Διαθήκης. Σκεφθεῖτε ἀκόμη ὅτι καί
κατά τόν Στ΄αἰώνα μ.Χ. ὁ Ἰουστινιανός ἔκτισε
τήν 1η Ἰουστινιανική πόλη ἐκεῖ ὅπου ἦταν ἡ
ἀρχαία θρακική ἑλληνική πόλη Σκοῦποι, πού
κατά παραφθορά ἔγινε Σκόπια. Ἀπό τούς το‐
πικιστικούς φανατισμούς τῶν Σκοπιανῶν, δέν
ἐσώθηκε οὔτε ἡ τοπική Ἐκκλησία τους –τό
λέμε μετά θλίψεως– ἡ ὁποία εἶναι σχισματική
καί δέν ἔχει κοινωνία μέ κανένα ἀπό τά ὀρθό‐
δοξα Πατριαρχεῖα καί μέ καμία ἀπό τίς αὐτο‐
κέφαλες Ἐκκλησίες. Τέτοιος σκληρός, ὁμαδικός
φανατισμός καθίσταται πολύ ἐπικίνδυνος γιά
ἐκείνους πού τόν ἐκφράζουν. Κρῖμα!
Ὁ νεώτερος Μακεδονικός Ἀγώνας εἶναι
ἕνα ἀπό τά πολλά δείγματα τῆς φιλοπατρίας
καί τῆς αὐτοθυσίας τῶν Ἑλλήνων πατριωτῶν
τῆς Ἑλλάδος. Μεταξύ τῶν πολλῶν ἐκείνων
ἡρώων στρατιωτικῶν καί πολιτῶν, ὅπως ὁ
Παῦλος Μελάς, ὁ Τέλος Ἄγρας, ὁ καπετάν Κώ‐
τας, εἶναι γραμμένοι μέ χρυσά γράμματα στή

νεοελληνική ἱστορία καί ὁ ἡρωϊκός Μητρο‐
πολίτης Μελενίκου καί ἔπειτα Πελαγονίας
Ἰωακείμ Φορόπουλος, ὁ ἥρωας τοῦ Μακεδο‐
νικοῦ Ἀγῶνος, Μητροπολίτης Καστοριᾶς Γερ‐
μανός Καραβαγγέλης, ὁ ἐθνομάρτυς Μητρο‐
πολίτης Γρεβενῶν Αἰμιλιανός Λαζαρίδης, ὁ
Μητροπολίτης Δράμας καί ἔπειτα Σμύρνης
Χρυσόστομος Καλαφάτης.
Στά ἀχνάρια ἐκείνων τῶν Μακεδονομάχων,
ἀλλά μέ συγκροτημένο τό κράτος μας, ἐγρά‐
ψαμε τήν ἐποποιία τοῦ 1940, ὑπερασπιζόμενοι
τήν Ἑλλάδα, τούς Συμμάχους μας καί τά ἰδανικά
τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Δημοκρατίας.
Μέ ἐπικεφαλῆς τήν πολιτειακή‐κυβερνητική
ἐξουσία καί ὅλη τήν πολιτική ἡγεσία τῶν ἐν
τῆ Βουλῆ κομμάτων, διεξάγεται μεγάλος καί
σκληρός ἀγώνας στόν χῶρο τῆς διπλωματίας.
• Τά Σκόπια δέν θά γίνουν ποτέ δεκτά
στήν ἑλληνική λαϊκή συνείδηση μέ τό ὄνομα
«Μακεδονία», διότι ἡ Μακεδονία μας ὑπάρχει
στίς καρδιές τῶν Ἑλλήνων ὡς ἀναπόσπαστο
κομμάτι τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας ἐδῶ καί
2.800 χρόνια.
• Τά Σκόπια δέν μποροῦν ποτέ νά κρατή‐
σουν τό ὄνομα «Μακεδονία», διότι αὐτό
ἀνήκει στούς Ἕλληνες, πού τό κράτησαν τι‐
μημένο μέ θυσίες, μέ ἀγῶνες, μέ γλῶσσα, μέ
θρησκεία, μέ πολιτισμό.
• Τά Σκόπια δέν μποροῦν νά μονοπωλήσουν
τό ὄνομα «Μακεδονία», διότι ποτέ δέν ὑπῆρξαν
κράτος μέ ἐθνική ὀντότητα.
• Τά Σκόπια δέν μποροῦν ποτέ νά κρατή‐
σουν τό ὄνομα «Μακεδονία», διότι οὔτε πο‐
λέμησαν ποτέ αὐτοτελῶς γιά τά ἀγαθά τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας.
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Συνέχεια στή σελ. 13
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ἀγαπητοί μου Διδάσκαλοι καί μαθητές
τῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς μας
Περιφερείας

AMBΩN
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Ἡ ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους
μᾶς δίνει τήν πολύτιμη εὐκαιρία, στούς
ποιμένες καί διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας,
νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας. Πρῶτον
μαζί μέ τήν τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ
Ἁγιασμοῦ νά σᾶς εὐχηθοῦμε ἐγκαρδίως
καί πατρικῶς ὁ Πανάγαθος Θεός νά εὐλογήσει τίς προσπάθειές σας, τούς κόπους
καί τίς θυσίες σας καί νά ἔχετε κάθε ἐπιτυχία στή ζωή σας. Διότι ἡ κατάκτηση τῆς
γνώσεως, οἱ γόνιμες σπουδές καί ἡ ἀπόκτηση πτυχίων καί διπλωμάτων δέν εἶναι
ἀπό τά εὔκολα ἔργα μας. Εἴδατε οἱ πρόγονοί μας, πῶς εἶχαν ἐκτιμήσει τό ἔργο τῆς
παιδείας; «Ἡ Παιδεία, φρονοῦσαν πολύ
σωστά, καί πόνου πολλοῦ καί χρόνου μακροῦ καί δαπάνης οὐ μικρᾶς καί τύχης
δεῖται λαμπρᾶς». (Δηλαδή μέ ἁπλά λόγια:
Ἡ μόρφωση χρειάζεται καί κόπο πολύ καί
χρόνια πολλά καί ἔξοδα ὄχι λίγα καί τύχη
ἐξαιρετική). Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί ἐπικαλούμεθα τοῦ Θεοῦ τήν κραταιά
βοήθεια καί τόν φωτισμό καί τήν ἠθική

καί ψυχική ἐνίσχυση, ὥστε νά φέρουμε σέ
αἴσιο πέρας τό ἔργο τῆς Παιδείας καί νά
ἔχουμε καρπούς καλούς.
Ὅμως, ἀγαπητά μας παιδιά, ὅλοι τό
ἀντιλαμβανόμαστε, ὅτι ἐάν τό σχολεῖο, σέ
κάθε ἐκπαιδευτική βαθμίδα, περιορισθεῖ
στήν προσφορά μόνο γνώσεων, δηλαδή
στήν καλλιέργεια μόνο τοῦ νοῦ, τῆς διανοίας καί ἀφήσει ἀκαλλιέργητη τή ψυχή,
τό ἦθος, τούς τρόπους, τήν συμπεριφορά,
τότε ἡ μονομέρειά του αὐτή κρίνεται ἐλλιπής. Ἡ κοινωνία, πού βρίσκεται ἔξω ἀπό
τή τάξη, περιμένει κάτι περισσότερο, πιό
οὐσιαστικό. Περιμένει ἀνθρώπους σωστούς, ὅπως λένε, ἀνθρώπους μέ ἦθος, μέ
καλή συμπεριφορά. Γι’ αὐτό τώρα τελευταία εἴμαστε πολύ λυπημένοι καί προβληματισμένοι, ὅταν πληροφορούμαστε νά
συμβαίνουν μερικά ἄτοπα πράγματα, τά
ὁποῖα τουλάχιστον στό σημερινό βαθμό
δέν συνέβαιναν ἄλλοτε στίς τάξεις καί
στίς αὐλές τῶν σχολείων. Σέ ἄλλους χώρους μπορεῖ, στό σχολεῖο ὅμως ποτέ. Ὅτι
μερικά παιδιά δημιουργοῦν πολύ σοβαρά
προβλήματα σέ μερικά ἄλλα μέ τήν κακή
καί ἀπαράδεκτη συμπεριφορά ἀπέναντί
τους. Τί πράγματα εἶναι αὐτά, πού κατά-

πληκτη μαθαίνει ἡ κοινωνία, πώς
συμβαίνουν
μέσα στό
χῶρο
τοῦ
σχολείου! Μία
μειονότητα παιδιῶν νά δημιουργεῖ
κατάσταση ἀφόρητη σέ μερικά
ἄλλα, μέ ἐπιθέσεις βάρβαρες, ἐπιθέσεις φραστικές ἤ ψυχολογικῆς βίας
ἤ καί σωματικῆς.
Ὡς ἐπίσκοπός τοῦ τόπου μέ
πολύ πόνο ἀπευθυνόμενος σήμερα
στήν ἐκπαιδευτική κοινότητα τῆς
Ἐπαρχίας μας παρακαλῶ καί δέομαι
νά μήν ξανασυμβοῦν παρόμοια γεγονότα. Ἀλλά μέ ἀγάπη, μέ φιλική διάθεση, μέ πνεῦμα συναδελφικότητας
νά συμπεριφέρεστε μεταξύ σας καί
ἄν παρατηρεῖτε τέτοια φαινόμενα,
πού ἔχουν εὐτυχῶς, γενική, παγκόσμια κατακραυγή καί ἀποδοκιμασία,
νά μή διστάσετε νά ζητήσετε τή βοήθεια τῶν μεγαλυτέρων, γονέων, κηδεμόνων, ἐκπαιδευτικῶν, ὥστε
ἀμέσως νά παταχθεῖ μία παρόμοια
ἀταξία, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἔχει συνέπειες κάποτε τελείως ἀπρόβλεπτες.
Εὐχόμενος καλή καί δημιουργική χρονιά καί προπάντων ἀγάπη
καί φιλία μεταξύ σας σᾶς εὐλογῶ μέ
πολλή πατρική ἀγάπη.
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 11

• Τά Σκόπια δέν ἔχουν οὔτε παλαιά οὔτε
νεώτερη ἱστορία, ἐκτός ἀπό ἐκείνη πού ἐδημι‐
ούργησε καί ἐκφράζει τό ἡρωικό κράτος τῆς
Σερβίας. Πῶς θά ὀνομασθοῦν «Μακεδονία»;
• Τά Σκόπια δέν μποροῦν νά λέγονται «Μα‐
κεδονία», διότι οἱ πρόγονοί μας Μακεδόνες
ἦσαν ἑλληνικό δωρικό φύλο, μέ πρώτους ἄρχον‐
τες ἡγεμόνες ἀπό τό Ἄργος τῆς Πελοποννήσου
καί ἄρχοντα τόν Ἀργεῖο Ἡρακλείδη Περδίκα.
• Τά Σκόπια δέν ἔχουν οὔτε ἴχνος κληρονο‐
μικότητος ἀπό τούς Ἕλληνες Μακεδόνες, διότι
οἱ Μακεδόνες ἀνευρίσκονται στή Μακεδονία
ἀπό τόν Η΄ π.Χ. αἰώνα, ἐνῶ οἱ Σκοπιανοί, ὡς
Σλαῦοι, ἐμφανίζονται στή Βαλκανική τόν Ζ΄
αἰώνα μ.Χ.
• Τά Σκόπια δέν μποροῦν νά ἔχουν τό ὄνομα
Μακεδονία, διότι δέν ἦσαν Χριστιανοί, ἀφοῦ
ἐξεχριστιανίσθησαν ὑπό τῶν ἁγίων Μεθοδίου
καί Κυρίλλου τόν Θ΄ αἰώνα, οἱ δέ γηγενεῖς Μα‐
κεδόνες ἄρχισαν νά γίνονται Χριστιανοί ἀπό
τόν Α΄ μ.Χ. αἰώνα.
• Τά Σκόπια δέν μποροῦν νά μονοπωλοῦν
τό ὄνομα «Μακεδονία», ἀφοῦ ἡ ἐθνολογική
πληθυσμιακή τους σύνθεση βοᾶ γιά τίς πολλές
προελεύσεις τοῦ λαοῦ των, μέ κυριότερη σέ
ἀναλογία, πού δέν εἶναι βεβαίως ὑποτιμητική,
τή σλαυική τους καταγωγή.
Σήμερα καί αὔριο, ἴσως καί μεθαύριο θά
συνεχισθοῦν οἱ διαπραγματεύσεις στά Σκόπια
καί στή Θεσσαλονίκη μέ τή διαμεσολάβηση
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Μέ ἐμπιστοσύνη στήν
κυβέρνησή μας καί στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ
τόπου, περιμένουμε τό καλύτερο δυνατό ἀπο‐
τέλεσμα.
Γιά ἐμᾶς, πού ζοῦμε ἄμεσα τό πρόβλημα,
καί γιά τήν Ἱστορία καί τή δικαιοσύνη καί τούς
προγόνους μας, ἕνα εἶναι τό σύνθημα καί τό
συμπέρασμα:
ΟΧΙ τό ὄνομα «Μακεδονία» στό κράτος τῶν
Σκοπίων. ΟΧΙ καί ΠΟΤΕ.
Ὑπ’ αὐτή τήν προϋπόθεση θά εἴμεθα οἱ κα‐
λύτεροι καί εὐεργετικότεροι καί εἰρηνικότεροι
γείτονες γιά τούς Σκοπιανούς.
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

τοῦ κ. Χαραλ. Τουφεξῆ

ΕΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΘΥΜΑΤΑΙ...
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Ἀκριβῶς πρίν ἀπό 56 χρόνια. Ἦταν
Κυριακή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα 1958.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἐλευθερουπόλεως πρό ἔτους περίπου κατόπιν τῆς
ἐρήμην καταδίκης σέ ΕΚΠΤΩΣΗ τοῦ
σοφοῦ γέροντος Σωφρονίου Σταμούλη,
ἦταν κενή, μέ τοποτηρητήν τόν Νεαπόλεως Φιλίππων καί Θάσου (τόν Καβάλας) μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομον Χατζησταύρου. Τόν Σεπτέμβριον τοῦ
1958 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος πρός κάλυψιν τῆς κενῆς
θέσεως Ἐλευθερουπόλως ἐξέλεξε τόν
ὑπηρετοῦντα τότε ὡς γραμματέα τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, τόν ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως Ἀμβρόσιον Νικολάου. Δέν
θά ἐπεκταθῶ στό μέχρι τότε βιογραφικό ἐκτός ἀπό ἀπαραίτητους σταθμούς.
Χειροτονήθηκε διάκονος τόν Δεκέμβριο τοῦ 1940 ὑπό τοῦ ἀπό Προύσης
Φθιώτιδος καί Φωκίδος (στήν Λαμία)
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ. Ὡς πρεσβύτερος διακόνησε στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα Παγκρατίου καί γιά σύντομο διάστημα βοηθός
Ἐπίσκοπος τοῦ Μυτιλήνης Ἰακώβου.
Κατά τό διάστημα τοῦ ἀνταρτοπολέμου (1946-49) ὑπηρέτησε ὡς Στρατιωτικός ἱερεύς ἔχων τό ὀφφίκιον τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου σέ διάφορες μονάδες
τοῦ μαχομένου στρατοῦ. Ἐπανέρχομαι
στήν 30η Νοεμβρίου 1958, ἡμέρα τήν
ὁποία θεωρῶ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΑΘΜΟ, γιά
τήν Ἐλευθερούπολη καὶ γιά τήν ἐπαρχία Παγγαίου, ἀλλά χωρίς ὑπερβολή
γενικά γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλαδος,
ἀλλά καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Παρών, ἐκ τῶν ἐπισήμων, ὁ Νομάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μπαγλανέας,
ὁ ὁποῖος μάλιστα μέ ρώτησε «ποῦ
εἶναι ὁ Δήμαρχος Δῆμος Δημάδης;».
Τοῦ ἀπάντησα ὅτι ἔφυγε στήν Ἀθήνα
γιά ἐντελῶς καί ὄχι ἀναγκαία προσωπική του ὑπόθεση καί ἄφησε ἐκπρόσωπό του τόν Δημοτικό Σύμβουλο Ἀθανάσιο Ἀμπατζῆ, καί ὄχι ἐμένα πού πάντοτε ἀντικαθιστοῦσα, διότι ἤμουν ἐπανεκλεγόμενος τετράκις Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει στίς 11 περίπου ἀφίχθη ὁ
Ἀμβρόσιος συνοδευόμενος ἀπό τόν
ἀδελφό του (κατά ἕνα χρόνο νεώτερό
του) ταγματάρχη ΣΕΜ (Σώματος
Ἐφοδιασμοῦ Μεταφορῶν) καί τόν Διάκονό του Χρυσόστομο Παπαδόπουλο,
τόν ὁποῖο συναντήσαμε γιά τελευταῖα
φορά ὡς Μητροπολίτη ἐκπροσωπούντα
τόν πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας
ΠΕΤΡΟ κατά την ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου. Δυστυχῶς ἐπνίγη μέ τήν πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου SINUK, συνοδεύοντας τόν Πατριάρχη Πέτρο.
Λιτή καί ἀπέριτη ἡ ὑποδοχή. Ἀπό
ἀδελφούς του Μητροπολίτες, ἦταν παρών μόνο ὁ Δράμας Φίλιππος Τσοβράς.
Κατευθυνθήκαμε ἐν σώματι ἀπό τήν
πλατειούλα πρό τοῦ Διοικητηρίου, στόν
Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου μετά τήν προσφώνηση τοῦ
Δράμας Φιλίππου, ὁ Ἀμβρόσιος ἐξεφώνησε τόν ἐνθρονιστήριο λόγο του.
Ἤδη ἦταν μεσημέρι καί τά μέλη τοῦ
Μητροπολιτικοῦ μας Συμβουλίου πού

προβλέπονται
ἀπό τόν Νόμο
(Εἰρηνοδίκης, Διευθυντής Δημοσίου Ταμείου κλπ.)
προφανῶς ἄσχετοι, εἶχαν σουβλιστό ἀρνί κλπ.
ἐδέσματα, χωρίς
νά σκεφτοῦν ὅτι
διανύαμε περίοδο νηστείας Χριστουγέννων. Ὁ
Ἀμβρόσιος μετά
τήν σύντομο προσευχή, ἐζήτησε
νά τοῦ φέρουν
ἕνα κουτί κονσέρβα
ψάρι.
Ἀφοῦ εὐλόγησε
τό κουτί μέ τίς
σαρδέλλες
πῆρε δύο πιρουνιές
καί
ἄφησε τούς παρισταμένους ἐπισήμους. Τούς χαιρέτησε καί ἀπεχώρησε
γιά τό ἐνοικιασθέν γιά
Μητροπολιτική κατοικία
καί γραφεῖα. Ἐπρόκειτο γιά
τήν πεπαλαιωμένη διόροφη κατοικία
τῆς οἰκογενείας Ἰωσήφ Στεφάνου (ἤδη
ἀπό τεσσαρακονταετίας καί πλέον πολυκατοικίας).
Ἐγώ δέν παρέστην στό γεῦμα ὑποδοχῆς πρός τιμήν τοῦ νέου Μητροπολίτη μας Ἀμβροσίου. Μετέβην στήν ἔναντι ἀκριβῶς οἰκία μου. Καθήσαμε ἐγώ, ἡ
συζυγός καί ὁ πατέρας μου γιά τό μεσημβρινό γεῦμα. Ἐνῶ γευματίζαμε θά ἦταν ἡ ὥρα δύο ἀπογευματινή,
ἀκούσαμε τό κουδούνι τῆς ἐξώπορτας.

Διέκοψα
τό
φαγητό ἔσπευσα ν’ ἀνοίξω
τήν
πόρτα.
Ἀντίκρυσα τόν
μακαριστό πατέρα Δημήτριο
Κιουτσούκη
Προϊστάμενο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγίου Νικολάου. Τόν κάλεσα
νά
εἰσέλθει.
Ἀρνήθηκε εὐχαριστῶν, καί
μοῦ εἶπε:
«Ὁ νέος Δεσπότης μας θέλει νά σέ ἰδεῖ»,
«Πάτερ θά
τελειώσω τό
φαγητό μου
καί θά σπεύσω ἀμέσως».
Πράγματι,
μετά δεκαλέπτου ἔσπευσα
στήν Μητροπολιτική κατοικία. Ἡ πρώτη εἰκόνα
πού ἀντίκρυσα ἦταν ὁ Ἀμβρόσιος μέ
τόν ἀδελφό του Κώστα (Ταγματάρχη
τῶν ΣΕΜ) νά μεταφέρουν ἕνα τραπέζι
στό δωμάτιο πού προόριζε γιά γραφεῖο. Προσκύνησα κατά τά καθιερωμένα καί εἶπα:
«Σεβασμιώτατε, εἶμαι ὁ Τουφεξῆς
πού πρό ὀλίγου μέ ζητήσατε, σέ τί
μπορῶ νά Σᾶς φανῶ χρήσιμος;»
«Κύριε Τουφεξῆ, ἔχω ἀκούσει πολλά καλά γιά σᾶς καί ὑπολογίζω στήν
βοήθειά σας. Ὅπως βλέπετε ἄδεια
ντουβάρια, στερούμεθα τῶν πάντων.
Οὔτε θέρμανση, οὔτε ἔπιπλα, οὔτε κου-
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ταλομαχαιροπήρουνα, οὔτε πιάτα καί
ποτήρια, τίποτε μά τίποτε».
Πάραυτα, ἀναλογίσθηκα ὅτι οὐδείς,
οὐδέποτε Ἀρχιερεύς, μετά τήν ἐνθρόνισή του, θά εὑρίσκετο ἐνώπιον τέτοιου κυριολεκτικά ΧΑΟΥΣ.
«Μήν στενοχωρεῖσθε Σεβασμιώτατε» τοῦ ἀπήντησα, «ὅλα θά σιάξουνε».

«Σεβασμιώτατε, αὔριο, γιατί σήμερα εἶναι Κυριακή καί λείπει τό προσωπικό, θά στείλω τεχνικούς μέ τά
ἀνάλογα ὑλικά νά Σᾶς τοποθετήσουν
τρεῖς, τέσσαρες θερμάστρες πετρελαίου. Αὔριο τό πρωί, θά στείλω ἀνθρώπους Σας στό κατάστημά μας,
οἰκιακῶν σκευῶν καί θά παραλάβουν
ὅλα τά χρειώδη - τεντζερέδες, πιάτα,
ποτήρια κλπ.».
«Μά κ. Τουφεξῆ χρήματα δέν
ὑπάρχουν στό ταμεῖο».
«Σεβασμιώτατε, αὐτό εἶναι τό τελευταῖο πού θά μᾶς ἀπασχολοῦσε.
Ἔχει ὁ Θεός».
Μ’ ἀγκάλιασε καί μέ φίλησε.
Καί τώρα κάτι τελευταῖο», μοῦ
εἶπε: «Τί θά κάνουμε μέ τά ἔπιπλα,
ἐδῶ ὑπάρχουν 4-5 ψάθινες καρέκλες,
τίποτε ἄλλο. Μετά μία ἑβδομάδα
εἶναι τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου καί εἶναι
ὀνομαστική μου ἑορτή. Τί θά κάνουμε;».
«Σεβασμιώτατε, ἐδῶ στήν Ἐλευθερούπολη, ὑπάρχουν πέντε, ἕξι ξυλουργεῖα πού κατασκευάζουν καί ἔπιπλα,
ἀλλά ἀπαιτεῖται χρόνος. Ὑπάρχει ἕνα
κατάστημα -ἔκθεση ἐπίπλων, ἀλλά
ὑποτυπώδους καί εὐτελοῦς κατασκευῆς. Ἀλλ’ οὔτε κάν ἡ Καβάλα διαθέτει ἀξιόλογη ἔκθεση ἐπίπλων
(μιλᾶμε γιά τό 1958) καί αὐτοί ὅπως
ξέρω τά προμηθεύονται ἀπό τή Θεσσαλονίκη.
«Ἀδιέξοδο κ. Τουφεξῆ, πῶς θά
πᾶμε Θεσσαλονίκη, ἐγώ δέν ἔχω ξαναπάει Θεσσαλονίκη. Ἀδύνατον. Δέν
ὑπάρχει τίποτε, ἀδύνατον».
«Σεβασμιώτατε, διαθέτω αὐτοκίνητο ἐπιβατικό Ι.Χ. θά μποῦμε καί θά
πᾶμε. Μέ τή Θεσσαλονίκη ἔχω συνεργασία καί γνωριμίες, θά τά κανονίσω
ὅλα».

«Ὁ Θεός σ’ ἔστειλε», θυμᾶμαι ἀπήντησε.
Κανονίσαμε γιά τήν Τετάρτη πρωί
ἐνωρίς νά φύγουμε γιά Θεσσαλονίκη.
Πράγματι πρίν φέξει ἡ ἡμέρα πῆγα μέ
τό αὐτοκίνητό μου στό σπίτι πού ἔμενε
(ἄς ποῦμε Μητρόπολη!) καί ἀφοῦ κάναμε τόν σταυρό μας ξεκινήσαμε γιά
Θεσσαλονίκη.
Ἀφοῦ περιήλθαμε ἀρκετές ἐκθέσεις
ἐπίπλων καταλήξαμε στόν Ὀγιάρογλου, πού λόγω ἐπαγγέλματος μοῦ
ἦταν καί γνώριμος καί πήραμε ἕνα καλό σαλόνι πλῆρες μέ μαύρη λάκα στά
ξύλινα μέρη καί βυσσινί καλύμματα
στίς 12 καρέκλες πολυθρόνες καί εὐρύχωρο τραπέζι. Μέ ἐγγύησή μου ὑπέγραψε ὁ Ἀμβρόσιος γραμμάτια γιά 18
μῆνες, κανόνισα μέ τό γραφεῖο μεταφορῶν πού συνεργαζόμουν καί τά ἔπιπλα συσκευασμένα ἔφθασαν ἐγκαίρως
γιά τήν ἐπικείμενη ἑορτή. Τά ἔπιπλα
αὐτά, πολύ ἀργότερα, τά εἶδα στήν Ἱ.
Μονή Ἁγίου Δημητρίου Νικήσιανης,
ὅταν τό 1980 παρεκάθησα σέ γεῦμα.
Καί θά ἤθελα νά προσθέσω ὅτι τήν
ἡμέρα τῶν Θεοφανείων 1959 προμεσημβρινές ὧρες χτύπησε τό τηλέφωνο
τοῦ σπιτιοῦ μου. Ἦταν ὁ Ἀμβρόσιος:
«Κύριε Λάμπρο... σῶσε με!».
«Τί πάθατε Σεβασμιώτατε;»
«Πρέπει τό συντομότερο, εἰ δυνατόν
σήμερα, νά μοῦ βρεῖς κατοικία νά φύγουμε ἀπ’ ἐδῶ. Εἶχε κοπάδι ποντικῶν
στά ταβάνια καί πατώματα πού ὁ
Γιώργης Οἰκονόμου (ὁ μετέπειτα Πατήρ Γεώργιος τοῦ Ἐλαιοχωρίου) ἔριξε
φάρμακο καί ψόφησαν τά ποντίκια καί
ἡ δυσοσμία ἦταν ἀνυπόφορη!».
Ἀμέσως θυμήθηκα κενωθέν μόλις
πρό τριημέρου κατάλληλο σπίτι
γνωστῆς μου, πῆρα τό κλειδί καί πέρασα πῆρα τόν Δεσπότη καί εὐθύς μετα-

φέρθηκε ἐκεῖ. Καί γιά νά ὑπάρχει περισσότερη εὐρυχωρία νοικιάσαμε καί
τό παραπλεύρως ἰσόγειο γιά γραφεῖα
τῆς Μητροπόλεως.
Μέ αὐτές τίς συνθῆκες ξεκίνησε στήν
Ἐλευθερούπολη τό 1958 ὁ Μεγάλος
ἐκεῖνος Ἱεράρχης στήν μικρή ἀλλά
ἱστορική Ἱ. Μητρόπολή μας Ο ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, πού κυριολεκτικά ἄλλαξε τήν
ὄψη ὄχι μόνο τῆς Ἐλευθερουπόλεως,
ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς Ἐπαρχίας - δικαιοδοσίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μας.
Γιά τόν ἀνεπανάληπτο ΑΜΒΡΟΣΙΟ
ὅσα καί νά γράψει κανείς, ὅσα καί νά
πεῖ θά εἶναι πράγματι λίγα. Πολύ χαρακτηριστική ἦταν ἡ φράση τοῦ φίλου
καί χρηματοδότη του γιά τά μεγάλα
καί πολλαπλά δημιουργήματα τοῦ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτη
μας ἀειμνήστου ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΙΔΗ: «Ἡ ἐπαρχία Παγγαίου, πρέπει
νά μετονομασθεῖ σέ ἐπαρχία Ἀμβροσιάδος».
Κλείνοντας θά ἤθελα νά προσθέσω
ὅτι, μέ σφιχταγκάλιασμα καί ἀσπασμό
συναντηθήκαμε τήν πρώτη ἡμέρα τῆς
ἀφίξεώς του, μέ σφιχταγκάλιασμα καί
χωρίς νά μποροῦμε νά συγκρατήσουμε
τά δάκρυά μας ἀποχωρισθήκαμε στο
ΝΙΜΙΤΣ (Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν). Ἦταν
ἡ μαύρη μέρα 24 Ἰουλίου 1984. Μετά
δύο ἡμέρες, ἔκλεισε γιά πάντα ἐκεῖνα
τά σπινθηροβόλα μάτια του, ἔφυγε ἀπό
τή μάταια αὐτή ζωή καί πῆγε νά συναντήσει τόν Κύριο καί Θεό μας, τόν
ὁποῖο ἔψαλλε (ἦταν καλλικέλαδος!)
παιδιόθεν, μιά ζωή ὁλόκληρη.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Α ΛΗΣΜΟΝΗΤΕ
ΔΕΣΠΟΤΑ ΑΜΒΡΟΣΙΕ!
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου

Συχνά ἀκοῦμε νά ὁμιλοῦν περί τοῦ
ΑΕΠ μίας χώρας, τό ποσοστό τοῦ
χρέους αὐτῆς ἐπί τοῦ ΑΕΠ, τό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ καί ἄλλα σχετικά. Πό‐
σοι ὅμως ἀληθινά γνωρίζουν τί ση‐
μαίνουν αὐτά τά τρία γράμματα –
καί ὡς ὁρισμός ἀλλά ἀκόμα καί γιά
τήν ζωή τῶν ἁπλῶν πολιτῶν – καί
τί στ’ ἀλήθεια ἐκφράζει σχετικά μέ
τήν οἰκονομία μίας χώρας; Ἄς ξεκι‐
νήσουμε λοιπόν μέ κάποιους ἁπλούς
ὁρισμούς:
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1.Ὡς Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) ὁρίζεται ἡ συνολική ἀξία τῶν
ἐμπορευμάτων καί τῶν ὑπηρεσιῶν
πού παράγει μία χώρα στή διάρκεια
ἑνός ἔτους. Γνωρίζουμε πώς δέν εἶναι
δυνατόν π.χ. νά προσθέτουμε μῆλα καί
τηλεοράσεις, δηλαδή ἀνόμοια πράγματα.
Μποροῦμε ὅμως νά κάνουμε αὐτή τήν
ἄθροιση μόνο ἄν, ἀντί γιά τίς φυσικές
ποσότητες τῶν παραγομένων ἀγαθῶν,
χρησιμοποιήσουμε τήν ἀξία τους, ἄν
πολλαπλασιάσουμε δηλαδή, τή συνολική
ποσότητα ἑνός ἀγαθοῦ πού παράγεται
σ’ ἕνα χρόνο μέ τήν τιμή τοῦ ἀγαθοῦ.
Μέ τόν τρόπο αὐτό μετατρέπουμε τίς
ποσότητες σέ χρηματικές ἀξίες καί μπο‐
ροῦμε νά ἀθροίσουμε αὐτές τίς χρημα‐
τικές ἀξίες γιά νά ἐκτιμήσουμε τό μέ‐
γεθος τῆς συνολικῆς παραγωγῆς. Προ‐
σοχή: στόν ὑπολογισμό τοῦ ΑΕΠ λαμ‐

βάνουμε ὑπόψη μόνο τά τελικά προ‐
ϊόντα κι ὄχι τά ἐνδιάμεσα, αὐτά δηλαδή
πού χρησιμεύουν γιά τήν παραγωγή
τους. Παράδειγμα ὑπολογίζουμε τήν
ἀξία γιά τό ψωμί πού παράγεται κι ὄχι
γιά τό ἀλεύρι πού χρησιμοποιήθηκε γιά
τήν παραγωγή του, ἀφοῦ τό κόστος
του ὑπολογίζεται στήν τελική τιμή τοῦ
ψωμιοῦ. Ἄν τό κάναμε αὐτό θά εἴχαμε
διπλά ὑπολογίσει (ἐσφαλμένα φυσικά)
τήν ἀξία γιά τό ἀλεύρι.
2. Ἄν τό ΑΕΠ τό διαιρέσουμε μέ τό μέ‐
γεθος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας στήν
ὁποία ἀναφέρεται, ἔχουμε τό κατά κε‐
φαλήν Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν
(κκ ΑΕΠ) καί οὐσιαστικά ἀντικατο‐
πτρίζει πόσο ἀπό αὐτό πού παράγει σ’
ἕνα ἔτος μία χώρα, ἀντιστοιχεῖ σέ κάθε
ἕναν του πολίτη.
Σέ τί ὅμως μᾶς βοηθάει νά γνωρίζουμε
αὐτούς τούς δύο δεῖκτες; Εἶναι ἀπα‐
ραίτητοι :
Φυσικά εἶναι κατανοητό πώς ὁ δείκτης
‐ καί ἰδίως αὐτός τῆς ἔννοιας τοῦ κατά
κεφαλήν ΑΕΠ ‐ ἔχει ἀδυναμίες. Πιό συγ‐
κεκριμένα :
1.Δέν παρουσιάζει τήν κατανομή στήν
ἐπικράτεια τῆς χώρας ἀλλά ἁπλά εἶναι
ἕνας μέσος ὅρος. Αὐτό σημαίνει πώς
στίς διάφορες χῶρες ἡ παραγωγή εἶναι
διαφορετική σέ τμήματα τῆς ἐπικρά‐
τειας μίας χώρας· ἄρα εἶναι ὑπερα‐

πλουστευμένος ὁ τρόπος ὑπολογισμοῦ
τοῦ ΑΕΠ.
2. Δέν ὑπολογίζει τήν ἰδιοκατανάλωση,
ὅ,τι δηλαδή παράγεται καί καταναλώ‐
νεται ἀπό τά νοικοκυριά (π.χ. ἀπό μία
προσωπική καλλιέργεια, ἤ τῆς ἐργασίας
τῆς νοικοκυρᾶς)
3.Ὑπάρχει μεγάλη διαφορά τιμῶν ἐμπο‐
ρευμάτων ἀπό χώρα σέ χώρα, π.χ. ἄλλη
ἡ δυναμικότητα μίας οἰκονομίας μέ
βαριά βιομηχανία καί ἄλλη μίας ἀγρο‐
τικῆς οἰκονομίας.
4.Εἶναι ποσοτικός δείκτης κι ὄχι ποι‐
οτικός. Αὐτό σημαίνει πώς μπορεῖ μία
χώρα νά ἔχει ὑψηλό ΑΕΠ ἀλλά ἡ ποι‐
ότητα ζωῆς (ὅπως τό περιβάλλον καί
κατά συνέπεια ἡ ὑγεία τῶν πολιτῶν
της) νά εἶναι χαμηλή.
Ἡ ταχύτητα μέ τήν ὁποία αὐξάνεται
κάθε χρόνο τό Ἐγχώριο καί τό κατά
κεφαλήν Ἐγχώριο προϊόν (ἡ ἐτήσια
ποσοστιαία αὔξησή του) ἀποτελεῖ βα‐
σικό δείκτη ἀνάπτυξης καί οἰκονομικῆς
προόδου τῆς χώρας κι αὐτό ἐπειδή
ἀποτελεῖ μία ἀριθμητική ἀποτίμηση
τῶν παραγωγικῶν δυνατοτήτων τῆς
χώρας καί τῆς ἀποτελεσματικῆς χρη‐
σιμοποίησης αὐτῶν τῶν δυνατοτήτων.
Μέ ἄλλα λόγια, τό μέγεθος καί ὁ ρυθμός
μεταβολῆς τοῦ ΑΕΠ μᾶς δίνει μία εἰκόνα
τῆς οἰκονομικῆς ἰσχύος τῆς χώρας καί
μᾶς δείχνει ἄν οἱ κάτοικοί της εἶναι
σχετικά πλούσιοι ἤ φτωχοί. Ὅμως,
αὐτά τά μεγέθη μπορεῖ νά μᾶς δίνουν
μερικές φορές μία περιορισμένη ἤ καί
παραπλανητική εἰκόνα ‐ ὅπως εἴδαμε
παραπάνω βάσει τῶν ἀδυναμιῶν
αὐτῶν τῶν δεικτῶν ‐ γιά τό ποιά εἶναι
ἡ πραγματική οἰκονομική κατάσταση
τῆς χώρας.

Πληροφορίες‐Παραγγελίες:
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως
Διάκ. Κύριλλος Ποτηρένιας, Τηλέφωνο: 25920‐23011

Kατά τόν μήνα Ἀπρίλιο 2018
ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην Κυριακή τῶν Βαΐων εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 2αν εἰς Προηγιασμένην
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 4ην εἰς Προηγιασμένην
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, τήν 5ην Μεγάλη Πέμπτη εἰς
τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν 7ην Μέγα Σάββατο
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου,
ὅπου ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐντός τοῦ
Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τήν 8ην
κατά τήν Ἀνάστασιν εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 10ην
Λαμπροτρίτη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν ἐπί τῆ μνήμη τῶν
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κ.κ. Ἰακώβου, Σερρῶν κ.κ. Θεολόγου, Ζιχνῶν
κ.κ. Ἱεροθέου, Γρεβενῶν κ.κ. Δαβίδ καί τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου Μηθύμνης κ.κ. Χρυσοστόμου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μανταμάδου, τήν 23ην ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς τόν
ἴδιον Ἱερόν Προσκυνηματικόν Ναόν, τήν 29ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας
Περάμου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας
Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 3ην εἰς
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης,
τήν 4ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 5ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων
Παθῶν εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν 6ην Μεγάλη Παρασκευή εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν
Μεγάλων Ὡρῶν, τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί περί ὥραν 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
Ἐλευθερές. Λαμπροτρίτη.
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καί
Ἁγίων Νεοφανέντων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νι- ὡμίλησε ἀπό ἐξέδρας εἰς τήν Πλατείαν τῆς
κολάου καί Εἰρήνης, τήν 13ην τῆς Ζωοδόχου Πόλεως καί ἐπέστρεψε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Πηγῆς εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου διά τό ὑπόλοιπον τῆς
τῶν Ἀντιφιλίππων, τήν 15ην εἰς τόν πανηγυ- Ἀκολουθίας, τήν 8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Ἀγάπης εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
Παλαιοχωρίου, τήν 22αν Κυριακή τῶν Μυρο- τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 21ην εἰς τό Ἱερόν
φόρων εἰς Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον μετά Προσκύνημα Μανταμάδου μετά τοῦ οἰκείου
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μυτιλήνης Ἱεράρχου καί ἄλλων Ἱεραρχῶν.

Προέστη:
Τήν 12ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Βασιλείου Σπυράκη, Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 20ην τῆς Ἐξοδίου
Ἀκολουθίας τῆς Εὐστρατίου Χαΐδου εἰς τήν
Βαρειά Μυτιλήνης, τήν 28ην τῶν ἐπιμνημοσύνων δεήσεων εἰς τά Ἡρῶα Ἐξοχῆς καί Παλαιοχωρίου ἐπί τῆ ἀπελευθερώσει των ἀπό
τούς Τούρκους καί Βουλγάρους.

Μέ τούς μαθητάς.

καί Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων, τήν 27ην ἐπί
Εὐλόγησε:
τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς καί τοῦ
Τήν 10ην, εὐγενῶς προσκληθείς, μετά τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας εἰς τόν Καθεδρικόν
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νε- Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου,
απόλεως καί Θάσου κ.κ. Στεφάνου τόν Γάμον τήν 28ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου
τῶν Κωνσταντίνου Χατζηαντωνίου καί τῆς Πνεύματος εἰς τόν ΚοιμητηΜαρίνας Καλλιντέρη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ ριακόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων
Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.
Θεοδώρων Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου στό τέλος ἐτέλεσεν
Kατά τόν μήνα Μάϊον 2018 ὁ Σεβασμιώ- ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐν
τῶ Κοιμητηρίω ἘλευθερουἘλειτούργησε καί ὡμίλησε:
πόλεως.
Τήν 2αν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου,
Εὐλόγησε:
τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου
Τήν 27ην εὐγενῶς προσκληθείς, τόν Γάμον
Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, ὅπου καί προέστη τοῦ τῶν Στάμου Δημητρίου καί τῆς Σώφλου Βάγιας
τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ π. Χρή- εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
στου Τσολακίδη, τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου.
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, τήν 13ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἐτέλεσε:
Μουσθένης, τήν 17ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς ἈναΤήν 2αν τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων
λήψεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου τῆς Ἐκθέσεως τοῦ ΕΠΑΛ Ἐλευθερουπόλεως,
Χορτοκοπίου, τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τήν 26ην Τρισάγιον εἰς τό Κοιμητήριον Ἐλευτοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροποτάμου, ὅπου θερουπόλεως ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν
καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῆς κεκοιμημμένων Πατέρων καί ἀδελφῶν τοῦ
Μόρφως Παρασκευᾶ, τήν 24ην ἑσπέρας εἰς Κοιμητηρίου.
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου διά τούς μαθητάς τῶν Σχολείων Kατά τόν μήνα Ἰούνιον 2018 ὁ Σεβασμιώτατος
τῆς Ἐπαρχίας του ἐν ὄψει τῶν Προαγωγικῶν Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
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Ἐλειτούργησε
καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Νικητῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως
καί Θάσου, ὅπου καί συμμετέσχε εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τοῦ
Παρεκκλησίου αὐτῆς Ἁγίου Νεκταρίου μετά
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ.κ. Στεφάνου καί τοῦ
Σεβασμιωτάτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Ἐλευθερῶν, τήν 29ην ἐπί τῆ ἑορτῆ
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
Καβάλας εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον
Ἱερόν Ναόν μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ.κ.
Στεφάνου καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μιλήτου κ.κ. Ἀποστόλου, Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονος καί Νέας Ἰωνίας κ.κ. Γαβριήλ, τήν
30ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου.

Στό ΕΠΑΛ Ἐλευθερουπόλεως.

Πένθη
τῆς Ἱερατικῆς μας οἰκογενείας
Τήν 28ην Μαρτίου ἐ.ἔ. ἐκοιμήθη ὁ συνταΣυγχοροστάτησε:
ξιοῦχος Ἱερέας π. Χρῆστος Τσολακίδης
Τήν 28ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν
πρώην Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τόν ὁμώνυμον
Παντελεήμονος Δρυάδος. Ἡ Κηδεία του ἔγινε
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Καβάλας μετά τῶν
εἰς τήν γενέτειράν του, τό Παλαιοχώριον τῆς
Σεβ. Μητροπολιτῶν Σερρῶν κ.κ. Θεολόγου,
καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπό τοῦ
Μιλήτου κ.κ. Ἀποστόλου, Ξάνθης κ.κ. ΠανΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυτελεήμονος, Νέας Ἰωνίας κ.κ. Γαβριήλ καί
σοστόμου. Συμμετεῖχαν οἱ Κληρικοί τῆς
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μητροπολίτου Φιλίππων
Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου. Διά
κ.κ. Στεφάνου.
τήν προσωπικότητα τοῦ ἐκλιπόντος ὡμίλησε
μέ πολύ θερμά λόγια ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης
Προήδρευσε:
μας, ἐκφράζοντας τήν εὐαρέσκειάν του γιά
Τήν 13ην συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιτήν ἐπί 33 χρόνια ἀθόρυβη καί ἀδιάλειπτη
δείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως.
διακονία του καί ὡς συνταξιούχου μάλιστα
ἀγόγγυστη προσφορά του στό μέτρο τῶν
δυναμεών του.

Ὁ π. Χρῆστος γεννήθηκε τό 1938 στό
Παλαιοχώρι.
Νυμφεύτηκε
τό 1962 καί
ἀπέκτησε τρία
τέκνα, τόν π.
Ἠλία, Ἐφημέριο Κάριανης
καί δύο θυγατέρες τήν Εὐαγ γελία καί
τήν Πουλχερία.
Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης μας Εὐδόκιμος ἐκτιμώντας τόν
εὐσεβῆ πόθον καί ζῆλον του διά τήν
Ἱερωσύνην τόν χειροτόνησε Διάκονον
τήν 22αν Σεπτεμβρίου 1985 εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου καί Πρεσβύτερον τήν 20ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους καί εἰς τόν ἴδιον
Ἱερόν Ναόν.
Ἀποφοίτησε ἀπό τό 3/τάξιον Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον Ξάνθης τό 1988.
Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τούς
Ἱερούς Ναούς Παλαιοχωρίου, Ἁγίου Χριστοφόρου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης καί εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Δρυάδος ἀπ’ ὅπου καί συνταξιοδοτήθηκε τό
2008 διά λόγους ὑγείας.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ἐκτιμώντας τήν ἁπλότητά του,
τήν ἐργατικότητά του καί τήν ὑπακοήν
του τόν ἐτίμησε μέ τό ὀφφίκκιον τοῦ
Σταυροφόρου Οἰκονόμου.
Ἡ μνήμη του ἄς εἶναι αἰωνία.

Δογματικό
Κυριακοδρόμιο
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως

κ. Χρυσοστόμου

Κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου.
Οἱ ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας «Βοηθήματα
τοῦ ἄμβωνος» προσφέρουν στούς κήρυκες τοῦ
Θείου Λόγου,ἀλλά καί σέ κάθε πιστό, τό καινούργιο
βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Χρυσοστόμου μέ τόν τίτλο «Δογματικό Κυριακοδρόμιο». Στή νέα αὐτή διατριβή του ὁ συγγραφεύς
ἀκολουθώντας τή μέθοδο τοῦ προηγουμένου «Οἰκογενειακού Κυριακοδρομίου» ἀναλύει τήν Εὐαγγελική
περικοπή κάθε Κυριακῆς ἀποσκοπώντας κυρίως
στήν ἀνάδειξη τοῦ Δόγματος τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μέ τό γνωστό γλαφυρό καί εὐχάριστο ὕφος του
προσπαθεῖ νά συγκεντρώσει τήν προσοχή τοῦ
ἀκροατοῦ κυρίως σ’ ἐκεῖνα τά διδακτικά στοιχεία
τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, πού παραπέμπουν
στήν Δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.
Ἔτσι ὀ ἀπώτερος σκοπός αὐτοῦ τοῦ νέου κηρυκτικοῦ βοηθήματος εἶναι μέ τρόπο κατάλληλο καί
σέ χρόνο καί τόπο ἐπίσης κατάλληλο, νά γίνει,
ὅσον εἶναι δυνατόν, γνωστό καί πάλιν, σέ Κληρικούς
καί λαϊκούς, ὅ,τι ὑψηλό καί ὡραῖο περιλαμβάνεται
στή Δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐξάλλου εὐγενής φιλοδοξία τοῦ Ἱεροκήρυκος θά
εἶναι πάντοτε νά μεταδώσει στούς ἀκροατές του
ὄχι μόνο τά πρακτέα, τήν Ἠθική, ἀλλά καί τά πιστευτέα, τό Δόγμα, τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.
Τέλος τό «Δογματικό Κυριακοδρόμιο» τό ἀφιερώνει
μέ εὐγνωμοσύνη ὁ συγγραφεύς του στον ἀείμνηστο
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ, τόν ἀλησμόνητο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τόν, ἐκτός τῶν ἄλλων,
καί διαπρύσιο κήρυκα τοῦ Θείου Λόγου.
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